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عشر السادس الجزء
العديم بابن يعرف أحمد بن عمر

بن أبي جرادة، يعرف بابن العديم العقيلي يكنى أبا
القاسم، ويلقب كمال الدين، من أعيان أهل حلب

وأفاضلهم، وهو عمر بن أحمد بن هبة الله بن محمد
بن هبة الله بن أحمد بن يحيى بن زهير بن هارون بن
موسى بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن أبي جرادة
صاحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله

عليه. واسم أبي جرادة عامر بن ربيعة بن خويلد بن
عوف بن عامر بن عقيل أبي القبيلة ابن كعب بن عامر
بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور بن
عكرمة بن حفصة بن قيس بن عيلن بن مضر بن نزار

بن معد بن عدنان.
وبيت أبي جرادة بيت مشهور من أهل حلب، أدباء 

ًا شعراء فقهاء، عباد زهاد قضاة، يتوارثون الفضل كابر
ًا عن غابر، وأنا أذكر قبل شروعي في عن كابر وتالي

ًا من مآثر هذا البيت، وجماعة من ذكره شيئ
مشاهيرهم،ثم أتبعه بذكره ناقلً ذلك كله من كتاب

ألفه كمال الدين - أطال الله بقاءه -، وسماه الخبار
المستفادة في ذكر بني أبي جرادة، وقرأته عليه فأقر
به. سألته أولً: لم سميتم ببني العديم? فقال: سألت
جماعة من أهلي عن ذلك فلم يعرفوه وقال: هو اسم
محدث لم يكن آبائي القدماء يعرفون بهذا ول أحسب
إل أن جد جدي القاضي أبا الفضل هبة الله بن أحمد
بن يحيى بن زهير بن أبي جرادة - مع ثروة واسعة،
ونعمة شاملة - كان يكثر في شعره من ذكر العدم،

وشكوى الزمان فسمي بذلك، فإن لم يكن ذلك سببه
فل أدري ما سببه?.

حدثني كمال الدين أبو القاسم قال: حدثني جمال
الدين أبو غانم محمد بن هبة الله بن محمد بن أبي

جرادة عمي قال: لما ختمت القرآن قبل والدي - رحمه
الله - بين عيني وبكى وقال: الحمد لله يا ولدي، هذا

الذي كنت أرجوه فيك.
حدثني جدك عن أبيه عن سلفه: أنه ما منا أحد إلى

زمن النبي صلى الله عليه وسلم إل من ختم القرآن.
قال المؤلف: وهذا منقبة جليلة ل أعرف لحد من خلق
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ًا من أهل حلب الله شرواها، وسألت عنها قوم
فصدقوها، وقال لي زين الدين محمد بن عبد القاهر

بن النصيبي: دع الماضي واستدل بالحاضر، فإنني أعد
لك كل من هو موجود في وقتنا هذا، وهم خلق ليس
ًا فيهم أحد إل وقد ختم القرآن، وجعل يتذكرهم واحد

ًا فلم يخرم بواحد. واحد
حدثني كمال الدين - أطال الله بقاءه - قال: وكان

عقب بني أبي جرادة من ساكني البصرة في محلة بني
عقيل بها، فكان أول من انتقل منهم عنها موسى بن

عيسى بن عبد الله بن محمد بن عامر بن أبي جرادة
ًا إلى حلب بعد المائتين للهجرة، وكان وردها تاجر

وحدثني قال: حدثني عمي أبو غانم محمد بن هبة الله
بن محمد بن أبي جرادة قال: سمعت والدي يذكر فيما

تأثره عن سلفه: أن جدنا قدم إلى البصرة في تجارة
إلى الشام فاستوطن حلب قال: وسمعت والدي يذكر

أنه بلغه أنه وقع طاعون بالبصرة فخرج منها جماعة
من بني عقيل وقدموا الشام فاستوطن جدنا حلب

قال: وكان لموسى من الولد محمد وهارون وعبد الله.
فأما محمد فله ولد اسمه عبد الله، ول أدري أعقب أم

ل? وأما العقب الموجود الن فلهارون وهو جدنا،
ولعبد الله وهم أعمامنا. فمن ولد عبد الله: القاضي

أبو طاهر عبد القاهر بن علي بن عبد الباقي بن محمد
بن عبد الله بن موسى بن أبي جرادة، وهو من سادات
هذا البيت وأعيانهم، ومات في جمادى الولى من سنة
ثلث وستين وأربعمائة، فقال القاضي أبو الفضل هبة

الله بن أحمد بن أبي جرادة يرثيه - وكانت قد توفيت
قبل وفاة القاضي أبي الفضل أخته بأيام قلئل،

فتوجع للماضين -:
رضى عن ل صبرت
وإيثـار منـي

حـتـم بكـائي يرد وهل
?أقـدار

دموعي كف أروم
صبـب في وهي

قلبي برد وأبتغي
نـار فـي وهـو

تعـري لليالي ما
ًا جـانـبـي أبـد

أسـرتـي من
وأوزاري وأخـلئي

مصيباتي طعم تلذ
فـأحـسـبـهـا

صداها فيروي تظمأ
أشفـاري ماء
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الرض جدت محاسن
بـهـا الفضاء

عن صنتها وطالما
أبصـاري لحظ

الصبـاح كسنا وواضح
أنـقـلـه

إلى عيني رأي من
وإضماري سري

أقصدتنـي الردى إن
طـائشة غـير

فتى في سهامها
الـواري كالكوكب

القـدار صائبة رمته
كـثـب مـن

أقـدار عذر رعت وما
وأخـطـار

وهي قصيدة غراء طويلة. ومنهم أبو المجد عبد الله بن محمد بن عبد الباقي بن محمد،
شيخ فاضل أدأيب شاعر، له معرفة باللغة والعربية، سإمع بحلب أسإتاذه أبا عبد الله

الحسين بن عبد الواحد بن محمد بن عبد القادأر القنسريني المقرئ مؤلف كتاب
التهذيب في اختلفا القراء السبعة، وسإمعه ولده الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الله،

منها:وله أشعار حسان 

علي عن توسوس
الزمان

له يوم كل ففي
معضلة

في لصبح إليلـيلة أمـره جعلوا فلو
سلسـلة

ومات الشيخ أبو المجد بحلب في حدود سنة ثمانين
وأربعمائة. ومنهم ولده الشيخ أبو الحسن علي بن عبد

الله بن محمد بن أبي جرادة صدر زمانه، وفرد أوانه،
ًا، على غاية من ذو فنون من العلوم، وخطه مليح جد

الرطوبة والحلوة والصحة، وله شعر يكاد يختلط
بالقلب، ويسلب اللب لطافة ورقة، تصدر بحلب لفادة
ًا بذلك كله، ورتب غريب العلوم الدينية والدبية متفرد

الحديث لبي عبيد على حروف المعجم رأيته بخطه،
ًا لم يقصر فيه، ظفرت وشرع في شرح أبياته شروع
منه بكراريس من مسوداته لنه لم يتم. سمع بحلب

والده أبا المجد وأبا الفتح عبد الله بن إسماعيل الحلي
وأبا الفتيان محمد بن سلطان بن حيوس الشاعر

ًا للحج في ثالث شعبان وغيرهم. ورحل عن حلب قاصد
سنة ست عشرة وخمسمائة، ووصل إلى بغداد وسمع

بها أبا محمد بن عبد الله بن علي المقرئ وغيره، ولم
يتيسر للناس في هذا العام حج، فعاد من بغداد إلى

حلب، ثم سافر إلى الموصل بعد ذلك في سنة إحدى
وثلثين وسمع بها، وأدركه تاج السلم أبو سعد عبد

الكريم بن محمد السمعاني فسمع منه بحلب هو
وجماعة وافرة، وذكره السمعاني في المذيل لتاريخ
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بغداد. قال المؤلف: وقد ذكرته في هذا الكتاب في
موضعه بما ذكره السمعاني به.

حدثني كمال الدين قال: سمعت والدي - رحمه الله -
يقول: كتب الشيخ أبو الحسن بن أبي جرادة بخطه

ثلث خزائن من الكتب لنفسه، وخزانة لبنه أبي
البركات، وخزانة لبنه أبي عبد الله. ومن شعره - أنبأنا

به تاج الدين زيد بن الحسن الكندي من قصيدة يصف
فيها طول الليل -:

بالحبة فؤاد
مستـطـار

لـه يقر ل وقلب
قـرار

هجر من أنفك وما
وصد

له يقوم ل وعتب
اعتذار

جـم دمعها وعين
غـزير

نزر نومها ولكن
غـرار

عند جفونها كأن
التلقـي

السنة تلقيها
والشفـار

وهم حالها وهذا
حـلـول

خات إذا بها فكيف
الديار

ًا الليل أبيت مرتقب
ًا كـئيبـ

له الضلوع في لهم
أوار

الفلك كواكب كأن
اعتراها

تخونها أو فتور
المـدار

ومنها:

طالت ليلة لك فيا
ودامـت

عنها لصبحها فليس
انسفار

لبلغ أسائلها
منتـهـاهـا

يذهبه الهم لعل
النـهـار

ومات الشيخ أبو الحسن في سإنة ثمان وأربعين وخمسمائة عن ثمان وثمانين سإنة.
ً ومنهم ولده أبو علي الحسن بن علي بن عبد الله بن محمد بن أبي جرادأة، وكان فاضل
ًا، يكتب النسخ على طريقة أبي عبد الله بن مقلة، والرقاع على طريقة ًا أدأيب ًا شاعر كاتب
ًا خال من التكلف والتعسف. سإمع أباه بحلب. وكتب علي بن هلل، وخطه حلو جيد جد

عنه السمعاني عند قدومه حلب. وسإار في حياة أبيه إلى الديار المصرية، واتصل
بالعادأل أمير الجيوش وزير المصريين وأنس به، ثم نفق بعده على الصالح بن رزيك
وخدمه في دأيوان الجيش، ولم يزل بمصر إلى أن مات بها في سإنة إحدى وخمسين

وخمسمائة. ومن شعره في صدر كتاب كتبه إلى أخيه عبد القاهر في سإنة سإت
وخمسمائة:وأربعين 

أقاصي من سرى
عني يسألني الشام

راد ما إذا خيال
مـنـي يسلبـنـي
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قلبي له تركت
كلـيهـمـا وجسمي

أن إل يرض ولم
جفني في يعرس

ليدنيني وإني
إلـيكـم اشـتـياقـي

أن لو بكم ووجدي
يدني الفتى وجد

فتـرجـع آمالي وأبعث
ًا حـسـر

ًا من ضن على وقوف
ظن أو الوصل

تسري الصبا فليت
سـرنـا بمكنون

عنكم فتخبرني
عـنـي وتخبركـم

الليالي وليت
عـوائد الـخـالـيات

السرور فتعتاض علينا
الحـزن من

شعره:ومن 

جد يوم ضرهم ما
وقفوا لو البين

ًا وزودوا به أودى كلف
الكـلـف

وداعي عن تخلفوا
ارتحلـوا ثمت

ًا وأخلفوني ما وعود
خلـف لها

بعد بهجر واوصلوني
وصلـوا ما

أنصفوني وما حبلي
انتصفوا لكن

في عدلوا فليتهم
ملكـوا إذ الحكم

أسعفوا وليتهم
شعفوا من بالطيف

وللعـذال للمحب ما
?ويحـهـم

ولما ومانوا خانوا
عنفـوا عنفوا

ًا الله أستودع أحبابـ
ألـفـتـهـم

يوم تلفي على لكن
ائتلفوا النوى

نزحت لئن عمري
دارهـم بالـبـين

دمعي نزحوا فما عني
نزفـوا وما

منهم نظرة حبذا يا
عـجـل عـلـى

ًا تنكرني تكاد طـور
وتـعـتـرف

غـداء عـهـودهـم سقت
واكـفة

من أنها ولو تهمي
تـكـف أدمعي

ألـبـابـنـا ذهلت أحبابنا
ومـحـا

الشـفـاق لكـم عتابنا
والسـف

فـكـأن بعدتم
واجـبة الـشـمـس

البدر وكأن بعدكم من
منـخـسـف

ما يجمعن وهل طرفيهلى شعري ليت يا
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?طرف بيننابرؤيتكـم يحظى
من حشاه في ومضمر

محاسنـكـم
ًا ما ل الدر هو لفظ
الصدف يضمر

الدهر حال كغصنين كنا
بينـهـمـا

لمعنى لفظتين أو
يخـتـلـف ليس

صروف فأقصدتنا
نـابـلة الـدهـر

فـؤادينـا كأن حتى
هـدف لـهـا

ليالي تعود فهل
ثـانـية الـوصـل

وهو منا الشمل ويصبح
?مؤتـلـف

مـن يأس بعـد ونلتقي
أحـبـتـنـا

الـلم يتلقـى ما كمثل
واللـف

مقدار على كتبت وما
ضمـنـت ما

ما ول الضلوع مني
اللهف يقتضي

بمكنوني أتيت فإن
عـجـب فـمـن

العذر فإن عجزت وإن
منصـرف

ومنهم: أخوه أبو البركات عبد القاهر بن علي بن عبد
ًا ًا شاعر ًا أديب ًا لطيف الله بن أبي جرادة، كان ظريف
ًا، وله الخط الرائق، والشعر الفائق، والتهذيب كاتب

الذي تبحر في جودته ويلتحق بالنسبة إلى ابن البواب،
والتأنق في الخط المحرر الذي يشهد بالتقدم في

الفضل وإن تأخر. سمع بحلب أباه أبا الحسن وغيره،
ًا على خزائن وكتب عنه جماعة من العلماء، وكان أمين

الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي وذا منزلة
لطيفة منه، ومن شعره - وكتبه بليقة ذهب -:

أشرف إل اخترت ما
الرتب

في منه أخلد خطا
الكتـب

كالمرآة والخط
ننظـرهـا

صورة محاسن فنرى
الدب

حسب وحده هو
بـه يطـال

من إله يكن لم إن
حسـب

من فيه أنفق زلت ما
ذهب

فكتبت جرى حتى
بالذهـب

ًا وهو بدمشق في سإنة تسع وأربعين  وخمسمائة:وقال أيض

ًا بـبـذلـي أمـت مـــن خـالـصـــ
مـــودتـــي

الـمـنـــع عـنـده سـواء مـن إلـى
والـــبـــذل
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من بأني ضلة والماني نفسي وتحسب
شغل لي هو الذي شغل

مـمــتـــنـــع الـداء شـفـاء وإنموافق داء الحب هذا إن أل
ســـهـــل

حـنـى إن عـمـن الـلـه عفـى
فـاحـتـمـلــتـــه

ولـه لـي الـذنـب فـعـاد تجـنـى
الــفـــضـــل

ًا عـنـه أجـمـعـت كـلـمـا ومـن غـــيره فـــي الــرأي أن تبـينـتتـــســـلـــي
جـــهـــل

مـالـــه مـن حـب بـمـثـلـي جمـيلفـــإنـــــــه هـــواه عـــن إل سأعـــرض
مـــثـــل

الـنـاصـحـين مـقـال وألـقـى
بـمـــســـمـــع

مـــن بـالـغـــواية عـلـيه ضربـت
قـــبـــل

عـــن ذاك أخـفـــيت وإن فعـنـدي
الـــعـــدى

تـــألـــــــو ول تـــكـــل ل هـــم عزيمة

عـــذل كـل حـواشـي فـي ولـي
تـــلـــفـــت

قـبـــح حـبـه فـي مـن حـب إلـى
الـــعـــذل

مـــن أكـــون مـــا لدنـى وإنـي
الـــهـــوى

أنــنـــي بـي الـواشـون أرجـف إذا
أســـلـــو

ًا:هذا لعمري والله الغاية في الحسن والطلوة، والرونق والحلوة. وقال  أيض

الهوى إلى قلبي عاد
قريب من

عـن بمنته محب ما
حـبـيب

تماديك همتي يا طال
الرش في

غواية من خذي د
بـنـصـيب

ًا رأيت ما وإذا حسنـ
ًا غـريبـ

بـوجـد له فاستعدي
غـريب

ً يا له مالت غزال
الـعـج نشوة

هز عطفيه فهزت ب
القضيب

المراض ألحاظك بين
وبـينـي

حق رعيت لو نسب
النـسـيب

أعين أجريت أنت
عي من الدمع

قلبي زند وأوريت ني
الكـئيب

لي ليس تقل ل
عـلـم بـذلـك

سـيمـا مقلتيك فعلى
مـريب

الذي في تعديك ما
فـيه أنـت

حـظ لـديك حظـي إن
أديب
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ومات في سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة. ومنهم
ابن أخيه أبو الفتح عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي

جرادة، وكان يجيد الكتابة وجمع مجاميع حسنة، وجمع
شعر والده أبي عبد الله الحسن، وشعر عمه أبي

البركات عبد القاهر، وله شعر ل بأس به منه:
من مجيري ذا من

شادن يدي
مليح القد مهفهف

العـذار
على الشعر كتب قد

وجهـه
طرسها مسك أسطر
جلنار

فهؤلء من بني عبد الله بن موسى بن عيسى. وأما
أخوه هارون بن موسى، فهو أول من اشترى بحلب
ًا في قرية تعرف بأورم الكبرى، وكان له ولدان: ملك

زهير وأحمد،والعقب لزهير وهو الذي اشترى أكثر
أملك بني أبي جرادة، مثل أورم الكبرى، ويحمول،

ًا على وأقذار ولؤلؤة والسين وهي قرى، ووقف وقف
شرا فرس يجاهد به في سبيل الله. وتوفي في حدود
سنة أربعين وثلثمائة. فمن ولد زهير: أبو الفضل وهو
أبو الفضل عبد الصمد بن زهير بن هارون بن موسى،

ولدته في حدود سنة عشرين وثلثمائة. سمع بحلب أبا
بكر محمد بن الحسين الشيعي وغيره، وروى عنه ابن

أخيه القاضي أبو الحسن أحمد، ومشرق العابد
وجماعة، ولعله مات في حدود سنة تسعين وثلثمائة
وليس له عقب. ومنهم أبو جعفر يحيى بن زهير بن

هارون بن موسى وهو العديم، إليه ينسبون. وقد ذكرنا
أنهم ل يعرفون لم سموا ذلك? ومنهم: ولده القاضي

أبو الحسن أحمد بن يحيى بن زهير، وهو أول من ولي
القضاء بمدينة حلب من هذا البيت، وقد سمع الحديث
ورواه، وقرأ الفقه على القاضي أبي جعفر محمد بن
أحمد السمعاني، وكان السمعاني إذ ذاك قاضي حلب.
أنشدني كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن أبي

جرادة، أنشدني والدي لجد أبيه القاضي هبة الله بن
أحمد بن يحيى يذكر أباب ويفتخر به:

مستنبط ابن أنا
القضـايا

المشكلت وموضح
حل

لم المحازيب وابن
تعطل

العزيز الكتاب من
تتلى
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المنبر وفارس
استكانـت

ثقـل حجاه من عيدانه

توفي بعد سإنة تسع وعشرين وأربعمائة. ومنهم ابنه القاضي أبو الفضل هبة الله بن
أحمد، كان كبير القدر جميل المر، مبجلً عند آل مردأاس، له شعر جزل فصيح ذو معان

دأقاق، يترفع قدره عنه، وإنما يقول ببلغته وبراعته. سإمع الحديث من أبيه، ولعله لقي
ًا، وولي القضاء بحلب وأعمالها في سإنة ثلثا وسإبعين أبا العلء المعري وقرأ عليه شيئ

وأربعمائة وبقي على ذلك إلى أن مات، وكانت وليته للقضاء في أوائل دأولة شرفا
الدولة أبي المكارم مسلم بن قريش بعد وفاة حميه القاضي كسرى بن عبد الكريم بن

شعره:كسرى، وكتب تقليده من بغدادأ عن المقتدي بالله. ومن 

لبانات بالغوير لي
بـهـا ظفـرت

لي دونها من سد قد
الطرق أوضح

فـي لح بـدر وبالثنية
غـصـن

لها فؤادي أصمى
الملـق من سهم

لقلوب سراقة
لـهـا النـاظـرين

عليها يقام وما
الـسـرق واجـب

من المرء يفلت ل
مقلتهـا أشراك

يفلت لم تخلص وإن
العـقـق من

خلل من وأبرزت
شعل ذا السجف

قلنا الليل بقا لول
الـفـلـق غرة

الـعـين ودمـوع ولئم
واكــفة

جفن لها يستبين ل
الـغـرق من

والشمل يقول: أفنيته
مـجـتـمـع

لتـوديع تصنه ولم
ومـفـتـرق

وله:

بالـلـوى لهند ربع
مـصـروم

بـه آو فمـا أقوى
مـنـهـوم

البلى إلحاح أخفاه
فـي فضللت

الـنـسـيم لول إنشاده
تـهـوم

فيه طرفي تضياف
ساجـم دمع

في فؤادي وقرى
همـوم ذراه

الربع في عاذر هل
عيسهم رائي

بهـم وخد لها تحدى
?ورسـيم

الليلـي تبعده وهوى
والـنـوى

خـواطـر قربته إن
ورسـوم

خذا صاحبي يا
وحدهـا المطايا

إل اغتالتـه فما بدمي
الـكـوم

المرء ومساعدالهـوى أحكام أمضين
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ظـلـوم الظلوموأعـنـه
وله:

يطلب عسى وما
رجـل من الرجال

إن الفضل من كاس
المال من عري

يوم العذب كالبارد
ظـمـأ من الورد

في العضب والصارم
وأوجال روع

جسيمات في همومه
فـمـا المور

مصاحب يلفى
وآمـال أطـمـاح

تـأتـي ثـروة مـن ألـذ
بـإذلل

صـون مـع القناعة عز
وإقـلل

ًأ يضر وما أثرت امر
مـنـاقـبـه

اللـيالـي اكسبته أن
الـحـال رقة

ًا يمدح أبا الفضائل سابق بن محمود بن نصر وقال أيض
بن صالح بن مرداس صاحب حلب ويشكره، إذ لم يسمع

فيه قول حساد وشوا به إليه:
ظمئت إن خلها

الوامـا تشكـو
إن الين تقلها ل

ودامـا طـال
ما إذا السرج واجعل

سـغـبـت
العذب والمورد كل

اللـجـامـا
كالحنـايا تراها أو

بـالـسـرى
المرمى إلى وبإسراع
سهـامـا

ًا قصرت ًا ظهر وؤسغ
ًا وعسـيبـ

ًا طالت ما مثل عنانـ
وحـزامـا

حـتـى الذنين تنصب
خـيلـت

كـان مـا تبصر بهما
أمـامـا

الـريح بارت ما وإذا
اغـتـدت

حسرى النكباء خلفها
والنعامـى

بين مقامي كم
الـعـدى أحكـام

أعصى ل القائد أتبع
الزمـامـا

ل الطاعـم أكلة
إنـمـا يرهـب

كف إن المن أسير أو
احتشامـا

أرؤسـه تعـتـلـي
أذنـابــه

تعلو الرجل فترى
هـامـا فيه

ل الـحـظ وإلم
ينـصـفـنـي

في جار زمان من
?إلما قصدي
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راحة أتـمـنـى
تـنـقـذنـي

كانت ولو عزت منهم
لـمـامـا

ومنها:

ًا رموني كم عامد
هـوة فـي

ً تعلو نارها اشتعال
واضطراما

فكانت حتفي قاصدي
لـي بك

ًا إبراهيم نار بـرد
وسـلمـا

قصيدة:وله في المعنى من 

أرض يا هنئت
دولة الـعـواجـم

بـهـا ثـراك روى
أروع أشـم

ماء اليام في عاد قد
شبـابـهـا

حرق وتسالمت
والضلـع السى

عصابة إليك أشكو
الـحـيا نبـذوا

ًا في وشدوا حسد
وأوضعـوا أذاي

مورثي ابتزازي راموا
أسرتي عن

قبضه في وتآزروا
وتجمـعـوا

الذنـوب لي يتطلبون
كـأنـنـي

بالشنـان عليه ممن
يقـعـقـع

قهرهم أخش لم
مصلـت ونصلك

حسن من ولي دوني
مرجع رأيك

وله:

تـبـيت أن إل الذل وما
مـؤمـلً

عيناك سهرت وقد
هاجعـا وسنان

ًأ أأخشى أو أمر
جفـوة منه أشتكي

بالميسور كنت إذا
?قانعا الدهر في

ًا رآني ما إذا طالبـ
حـاجة مـنـه

يكن لم إن حرج ففي
مانـعـا لي

وكان المنجمون قد حكموا له أنه يموت في صدور
ًة لتهمة اتهم بها الرجال فاتفق أنه اعتقل بالقلعة. مد
ًا بالممالة لبعض الملوك، ثم أطلق بعد مدة فنزل راكب

ًا فقال وأصحابه حوله، فبينا هو سائر إذ وجد ألم
لصحابه: أمسكوني أمسكوني، فأخذوه في صدورهم

من على فرسه، فلما وصل إلى منزله بقي على
صدورهم إلى أن مات بحلب في سنة ثمان وثمانين
وأربعمائة. ومنهم ولده القاضي أبو غانم محمد بن

القاضي أبي الفضل هبة الله بن القاضي أبي الحسن
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ًا، سمع أباه ًا عفيف ًا فاضلً زاهد أحمد، وكان فقيه
وغيره، وولي قضاء حلب وأعمالها وخطابتها بعد موت
أبيه في أيام تاج الدولة دبيس في سنة ثمان وثمانين

ًا بها إلى أن عزله رضوان لما وأربعمائة، ولم يزل قاضي
خطب للمصريين، وولي القضاء القاضي الزوزني
العجمي في شوال من سنة تسعين وأربعمائة. ثم

عاود الملك رضوان الخطبة لبني العباس، فأعاد
القاضي أبا غانم إلى وليته وجاءه التقليد من بغداد

بالقضاء والحسبة عن القاضي علي بن الدامغاني بأمر
المستظهر في صفر سنة ست وتسعين وأربعمائة.

وكان مولد القاضي أبي غانم في رجب سنة ست
وأربعين وأربعمائة، وهو الذي شرع في عمارة المسجد
الذي بحلب يعرف ببني العديم، وأتمه ابنه القاضي أبو

الفضل عبد الله، وكان يتولى الخطابة في المسجد
الجامع والمامة بحب، وكان حنفي المذهب وكان يؤم

بالناس ثلثين سنة، وهو متكتف تحت ثيابه، ويسبل
ًا من الولة في أيامه لنهم كانوا أكمامه فارغة خوف
إسماعيليين يرون رأي المصريين، وكانوا يفطرون
قبل العيد بيوم ويجتمع أكابر حلب في يوم عيدهم

يهنئونهم، فصعد القاضي أبو غانم للهناء فيمن صعد،
وقدم للناس سكر ولوز وأخذ القاضي أبو غانم لوزة

ووضعها في فيه، فقال له صاحب حلب: أيها القاضي،
لم ل تأكل من السكر? فقال: لنه يذوب وتبسم،

فضحك الوالي وأعفاه من ذلك. حدثني كمال الدين
قال: حدثني عمي حدثني أبي قال: نزل جدك القاضي

أبو غانم في بعض اليام يصلي بالجامع وخلع نعليه
قرب المنبر وكانا جديدين، فلما قضى صلته قام

للبسهما فوجد نعله العتيق مكانهما فقال لغلمه: ألم
أنزل إلى الجامع بالمداس الجديد? فأين هو? فقال
الغلم: بلى ولكن جاءنا الساعة رجل وطرق الباب

وقال: القاضي يقول لكم: أنفذوا إليه مداسه العتيق
إلى الجامع، فقد سرق مداسه الجديد فضحك وقال:

ًا وهو في حل منه. هذا والله لص شفيق جزاه الله خير
والقاضي أبو غانم هذا هو الذي نهض من حلب في
سنة ثماني عشرة وخمسمائة، وقد حصرها الفرنج

ودبيس بعد قتل بلك على منبج، حتى أقدم البرسقي
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من الموصل فاستنقذها من الحصار، وهربوا لما
سمعوا بقدومه. وكان أهل حلب لقوا شدة وأكلوا

الميتة ولم يكن عندهم أمير، وإنما تولوا حفظ البلد
ًا حسنت به العاقبة ومنهم بأنفسهم، وأبلوا بلء حسن

ابنه القاضي أبو الفضل هبة الله سمي باسم جده
ًا سمع ًا زاهد ًا ورع ًا مرضي وكني بكنيته، واكن فقيه

الحديث ورواه، وولي القضاء بحلب وأعمالها بعد موت
أبيه القاضي أبي غانم، وكتب له عهده من أتابك زنكي
بن آقسنقر في سنة أربع وثلثين وخمسمائة، ثم جاء

له العهد من بغداد من قاضي القضاة الزينبي بأمر
المقتفي. وكان مولده في ذي القعدة سنة تسع

وتسعين وأربعمائة.
فلما قتل أتابك زنكي وولي ابنه نور الدين، وولي
كمال الدين محمد بن عبد الله الشهرزوني قضاء

الشام - ورزق البسطة والتحكم في الدولة، وقاوم
الوزراء بل الملوك - التمس من القاضي أبي الفضل

هذا أن يكتب في كتب سجلته ذكر النيابة عنه، فامتنع
القاضي أبو الفضل ولج ابن الشهرزوني وساعده مجد
الدين بن الداية، وهو والي حلب لشيء كان في نفسه
على القاضي أبي الفضل لمور كان يخالفه فيها في

أقضية يؤثر فيها جانب الحق على أغراضه، وترددت
المراسلت بين نور الدين وبينه في قبول النيابة وهو
يأبى إلى أن قال ابن الداية: هذا تحكم منه في الدولة
وفيك، إذ تأمره بشيء ول يمتثله فاعزله، وول محيي

الدين بن كمال الدين: فقال نور الدين - بياض في
الصل - يستناب له قاض حنفي فعزل القاضي أبو
الفضل وولى محي الدين قضاء حلب، واستنيب له
الكوردي وذلك في سنة سبع وخمسين وخمسمائة

وحج في تلك السنة.
وكتب أبو الحسين أحمد بن منير الطرابلسي للقاضي
أبي الفضل هبة الله يلتمس منه كتاب للوساطة بين

المتنبي وخصومه للقاضي علي بن عبد العزيز
الجرجاني، وكان قد وعده بها ودافعه:

ًا يا كل غاي حائز
فضل

كنهه في تضل
الحاطة

السها فوق أحكمإلى ترقى ومن
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مناطةمـحـل
أسعط متى إلى

التـنـي
المن ترى ول

بالوساطة
ومات القاضي أبو الفضل لعشر بقين من ذي الحجة سإنة اثنتين وسإتين وخمسمائة.
ومنهم ابن أخته أبو المكارم محمد بن عبد الملك بن أحمد بن هبة الله بن أحمد بن

يحيى بن زهير بن أبي جرادأة، سإمع بحلب ورحل إلى بغدادأ وسإمع بها محمد بن ناصر
السلمي وغيره وحدثني كمال الدين أيده الله قال: قال لي شيخنا أبو اليمن زيد

الكندي: كان أبو المكارم محمد بن عبد الملك بن أبي جرادأة سإمع ببغدادأ الحديث معنا
على مشايخنا فسمعت بقراءته ووردأ إلينا إلى دأمشق بعد ذلك، وكنا نلقبه: القاضي
بسعادأتك، وذلك أن القلنسي دأعاه في وليمة وكنت حاضرها، فجعل ل يسأله عن

شيء فيخبر عنه بما سإر أو سإاء إل وقال في عقبه بسعادأتك، فإن قال له: ما فعل
فلن? قال: مات بسعادأتك، وإن قال له: ما خبر الدار الفلنية? يقول: خربت بسعادأتك،
فسميناه القاضي بسعادأتك، وكان يقولها لعتيادأه إياها ل لجهل كان فيه. وكان له أدأب

منه:وفضل وفقه وشعر جيد، وقد روى الحديث. ولبي المكارم شعر 

عنـي تناءيتم لئن
تـركـم ولـم

بقلبي فأنتم عيني
سـكـان بعـد

ولم منكم أخل لم
بقربـكـم أسعد

بوصل سمعتم فهل
?هجران فيه

وله أشعار كثيرة، ومات بحلب في سنة خمس وستين
وخمسمائة، أو سنة ست وستين. ومنهم جمال الدين

أبو غانم محمد بن القاضي أبي الفضل هبة الله بن
القاضي أبي غانم محمد بن القاضي أبي الفضل هبة

الله بن القاضي أبي الحسين يحيى وهو عم جمال
الدين، أحد الولياء العباد، وأرباب الرياضة والجتهاد،
عامل كثير الصوم والصلة وهو حي يرزق إلى وقتنا

هذا. وكان قد تولى الخطابة بجامع حلب، وعرض عليه
القضاء في أيام الملك الصالح إسماعيل بن محمود بن
زنكي بعد القاضي ابن الشهرزوري فامتنع منه، فقلد

القضاء أخوه القاضي أبو الحسن والد كمال الدين أيده
الله، وكتب جمال الدين هذا بخطه الكثير وشغف
بتصانيف أبي عبد الله محمد بن علي بن الحكيم

الترمذي فجمع معظم تصانيفه عنده وكتب بعضها
بخطه، وكتب من كتب الزهد والرقائق والمصاحف

ًا، وكان خطه في صباه على طريقة ابن البواب كثير
القديمة، ووهب لهله مصاحف كثيرة بخطه، وكان إذا

ًا أو مصحفين، اعتكف في شهر رمضان كتب مصحف
وجمع براوات القلم فيكتب بها تعاويذ للحمى وعسر
الولدة فيعرف بركتها. قال: وسألت عمي عن مولده
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فقال: في سنة أربعين وخمسمائة، وقد سمع أباه
وعمه أبا المجد عبد الله وغيرهما، وروى الحديث
وتفقه على العلء الغزنوي، واجتمع بجماعة من

الولياء، وكوشف بأشياء مشهورة، وهو الن يحيا في
محرم سنة عشرين وستمائة. ومنهم القاضي أبو
الحسن أحمد بن القاضي أبي الفضل هبة الله بن

القاضي أبي غانم محمد بن أبي الفضل هبة الله بن
القاضي أبي الحسن أحمد بن أبي جرادة، كل هؤلء
ولوا قضاء حلب، وهذا هو والد كمال الدين صاحب

أصل هذه الترجمة، كان يخطب بالقلعة بحلب على أيام
نور الدين محمود بن زنكي، ثم ولي الخزانة في أيام

ولده الملك الصالح إسماعيل إلى أن عرض القضاء
على أخيه كما ذكرنا، فامتنع منه فقلده القاضي هذا
بحلب وأعمالها في سنة خمس وسبعين وخمسمائة،

ًا للقضاء في أيام الملك الصالح ومن بعده ولم يزل والي
في دولة عز الدين، ثم عماد الدين بن قطب الدين

ًا من دولة الملك الناصر صلح مودود بن زنكي، وصدر
الدين يوسف بن أيوب إلى أن عزل عن منزلي

الخطابة والقضاء ونقل إلى مذهب الشافعي، وكان
عزله عن القضاء في سنة ثمان وسبعين وخمسمائة،

ووليه القاضي محيي الدين محمد بن علي الزكي
قاضي دمشق الشافعي، وكان صرف أخوه الصغر أبو
المعالي عبد الصمد عن الخطابة قبله، فعلم أن المر

يئول إلى عزله عن القضاء لن الدولة شافعية،
فاستأذن في الحج والعفاء من القضاء فصرف عن

ذلك بعد مراجعات. وسمع الحديث من أبيه وأبي
المظفر سعيد بن سهل الفلكي وغيرهما، ومولده سنة

اثنتين وأربعين وخمسمائة، ومات رحمه الله ليلة
الجمعة لسبعة وعشرين من شعبان سنة ثلث عشرة

ًا وستمائة، هذا ما كتبته من الكتاب الذي ذكرته آنف
على سبيل الختصار واليجاز، وهو قليل من كثير من

فضائلهم. وأنا الن أذكر من أنا بصدده وهو كمال
الدين أبو القاسم عمر بن القاضي أبي الحسن أحمد

بن القاضي أبي الفضل هبة الله بن القاضي أبي غانم
محمد بن القاضي أبي سعيد هبة الله بن القاضي أبي

الحسن أحمد بن أبي جرادة - وهو الذي نحن بصدده
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وإلى معرفة حاله ركبنا سنن المقال وجدده، فإنه من
شروط هذا الكتاب، لكتابته التي فاقت ابن هلل،

وبلغت الغاية في الجودة والتقان، ولتصانيفه في
ًا إن شاء الله تعالى. الدب التي تذكر آنف

فأما أوصافه بالفضل فكثيرة، وسماته بحسن الثر
ًا، أثيرة، وإذا كان هذا الكتاب ل يتسع لوصافه جميع

ًا، ورأيت وكان الوقت يذهب بحلوة ذكر محاسنه سريع
من المشقة والتعاب التصدي لجميع فضائله

والستيعاب، فاعتمدت على القول مجملً ل مفصلً،
ًا فأقول: إن الله عز وجل عني بخلقته، وضربًة ل مبوب

فأحسن خلقه وخلقه وعقله وذهنه وذكاءه، وجعل
همته في العلوم ومعالي المور، فقرأ الدب وأتقنه،

ثم درس الفقه فأحسنه، ونظم القريض فجوده، وأنشأ
النثر فزينه، وقرأ حديث الرسول وعرف علله ورجاله،

وتأويله وفروعه وأصوله، وهو مع ذلك قلق البنان جواد
بما تحوي اليدان، وهو كاسمه كمال في كل فضيلة، لم

ًا إل ًا، ول تعاطى أمر يعتن بشيء إل وكان فيه بارز
ًا، مشهور ذلك عنه ل يخالف فيه صديق، وجاء فيه مبرز

ول يستطيع دفاعه عدو. وأما قراءته للحديث في
سرعته وصحة إبراده، وطيب صوته وفصاحته، فهو

الغاية التي أقر له بها كل من سمعها، فإنه يقرأ الخط
العقد كأنه يقرأ من حفظه. وأما خطه في التجويد

والتحرير والضبط والتقييد فسواد مقلة لبي عبد الله
بن مقلة، وبدر ذو كمال عند علي بن هلل:

في الفضل خلل
فوضى المجاد

لـهـا الكمـال ولكن
كـمـال

وإذا كان التمام من خصائص عالم الغيب، وكان
النسان لبد له من عيب، فعيبه لطالب العنت والشين،

أنه يخاف عليه من إصابته العين، هذا مع العفاف
والزمت، والوقار وحسن السمت، والجلل المشهور،
عند الخاص والجمهور، قاد الجيوش لسبع عشرة حجة

ولداته عن ذاك في إشغال سألته - أدام الله علوه -
عن مولده فقال لي: ولدت في ذي الحجة سنة ثمان

وثمانين وخمسمائة. قال: فلما بلغت سبعة أعوام
حملت إلى المكتب فأقعدت بين يدي المعلم فأخذ

ًا ويرتب عليه يمثل لي كما يمثل للطفال، ويمد خط
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ثلث سينات، فأخذت القلم وكنت قد رأيته وقد كتب
ًا بسم، ومد مدته ففعلت كما فعل، وجاء ما كتبته قريب
من خطه، فتعجب المعلم وقال لمن حوله: لئن عاش

هذا الطفل ل يكون في العالم أكتب منه. وصحت
لعمري فراسة المعلم فيه، فهو أكتب من كل من

تقدمه بعد ابن البواب بل شك.
وقال: وختمت القرآن، ولي تسع سنين، وقرأت

بالعشر ولي عشر سنين، وحبب إلى الخط وجعل
والدي يحضني عليه، فحدثني الشيخ يوسف بن علي
بن زيد الزهري المغربي الديب معلم والده بحضرة

كمال الدين قال: حدثني والد هذا - وأشار إليه - قال:
ولد لي عدة بنات وكبرن ولم يولد لي ولد غير ولد

واحد ذكر، وكان غاية في الحسن والجمال والفطنة
ًا وعمره خمس ًا صالح والذكاء، وحفظ القرآن قدر

ًا في غرفة لنا ًا جالس سنين، واتفق أن كنت يوم
مشرفة على الطريق فمرت بنا جنازة فاطلع ذلك

الطفل ببصره نحوها ثم رفع رأسه إلي وقال: يا أبت
إذا أنا مت بم تغشي تابوتي? فزجرته وأدركني في

الوقت استشعار شديد عليه، فلم يمض إل أيام حتى
مرض ودرج إلى رحمة الله ولحق بربه، فأصابني عليه

ًا على ولد، وامتنعت من الطعام ما لم يصب والد
والشراب، وجلست في بيت مظلم وتصبرت فلم أعط

ًا، فحملني شدة الوله على قصد قبره عليه صبر
وتوليت حفره بنفسي، وأردت استخراجه والتشفي

برؤيته، فلمشيئة الله ولطفه بالطفل أو بي لئل أرى
ًا، وعالجته فامتنع علي ًا ضخم به ما أكره صادفت حجر

ًا بهما، فلما رأيت امتناع قلعه مع قوة وأيد كنت معروف
الحجر علي علمت أنه شفقة من الله على الطفل أو

علي، فزجرت نفسي ورجعت ولهان بعد أن أعدت
قبره إلى حاله التي كان عليها، فرأيت بعد ذلك في
النوم ذلك الطفل وهو يقول: يا أباه عرف والدتي:

ًا، وعرفت والدته أني أريد أجيء إليكم فانتبهت مرعوب
ذلك فبكينا وترحمنا واسترجعنا، ثم إني رأيت في

ًا خرج من ذكري حتى أشرف على جميع النوم كأن نور
ًا، فانتبهت وأولت ذلك ًا كبير دورنا ومحلتنا وعل علو

فقيل لي: أبشر بمولود يعلو قدره، ويعظم أمره،
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ويشيع بين النام ذكره بمقدار ما رأيت من ذلك النور،
فابتهلت إلى الله عز وجل ودعوته وشكرته، وقويت

نفسي بعد الياس لني كنت قد جاوزت الربعين، فلم
تمض إل هنيهة حتى اشتملت والدة ولدي هذا وأشار

إلى كمال الدين - أيده الله - على حمل، وجاءت به في
التاريخ المقدم ذكره، فلم يكن بقلبي بحلوة ذلك

ًا ًا، فجعل كلما كبر نبل جسم ًا جد الول، لنه كان نحيف
ًا، ودعوت عدة دعوات، وسألت الله له عدة وقدر

سؤالت، ورأيت فيه والحمد لله أكثرها.
ًا بحضرتي كما يقول الناس: ولقد قال له رجل يوم

ًا كما كان آباؤه. فقال: ما أريد له ذلك، أراكه الله قاضي
ًا، فبلغه الله ذلك بعد ولكني اشتهيته أن يكون مدرس

موته، وسمع الحديث على جماعة من أهل حلب
والواردين إليها، وأكثر السماع على الشيخ الشريف
افتخار الدين عبد المطلب الهاشمي. ورحل به أبوه
إلى البيت المقدس مرتين في سنة ثلث وستمائة،

وفي سنة ثمان وستمائة، ولقي بها مشايخ وبدمشق
ًا، وقرأ على تاج الدين أبي اليمن في النوبتين أيض

ًا من مسموعاته. حدثني كمال الدين - أدام الله كثير
معاليه - قال: قال لي والدي: احفظ اللمع حتى

أعطيك كذا وكذا، فحفظته وقرأته على شيخ حلب
يومئذ، وهو الضياء بن دهن الحصا، ثم قال لي: احفظ

القدوري حتى أهب لك كذا وكذا من الدراهم كثيرة
ّا، فحفظته في مدة يسيرة وأنا في خلل ذلك أيض
أجود، وكان والدي رحمه الله يحرضني على ذلك،

ويتولى صقل الكاغد لي بنفسه، فإني لذكر مرة وقد
خرجنا إلى ضيعة لنا فأمرني بالتجويد. فقلت: ليس

ًا، ًا كان معنا ردي ههنا كاغد جيد، فأخذ بنفسه كاغد
وتناول شربة اسفيذر وكانت معنا، فجعل يصقل بها
الكاغد بيده ويقول لي: اكتب ولم يكن خطه بالجيد،

وإنما كان يعرف أصول الخط، فكان يقول لي: هذا جيد
وهذا رديء، وكان عنده خط ابن البواب، فكان يريني

أصوله إلى أن أتقنت منه ما أردت، ولم أكتب على أحد
مشهور إل أن تاج الدين محمد بن أحمد بن البرفطي
ًا قلئل البغدادي، ورد إلينا إلى حلب فكتبت عليه أيام

لم يحصل منه فيها طائل: ثم إن الوالد رحمه الله
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خطب لي وزوجني بقوم من أعيان حلب وساق إليهم
ما جرت العادة بتقدمته في مثل ذلك، ثم جرى بيننا

وبينهم ما كرهته وضيق صدري منهم، فوهب لهم
الوالد جميع ما كان ساقه إليهم وطلقتهم، ثم إنه

وصلني بابنة الشيخ الجل بهاء الدين أبي القاسم عبد
المجيد بن الحسن بن عبد الله المعروف بابن العجمي
وهو شيخ أصحاب الشافعي، وأعظم أهل حلب منزلة

ًا. وساق إليهم المهر وبالغ في ًا ومالً وحالً وجاه وقدر
ًا بي، لم يكن يلتذ الحسان، وكان والدي رحمه الله بار

بشيء من الدنيا التذاذه بالنظر في مصالحي وكان
ًا يمشي فولد أحمد ًا ذكر يقول: أشتهي أرى لك ولد

ولدي ورآه، وبقي إلى أن كبر ومرض مرضة الموت،
فيوم مات مشى الطفل حتى وقع في صدره، ثم مات

والدي رحمه الله في الوقت الذي تقدم ذكره، وكان
الملك الظاهر غازي بن صلح الدين صاحب حلب رحمه

الله كثير الكرام لي، وما حضرت مجلسه قط فأقبل
على أحد إقباله علي مع صغر السن، واتفق أن مرضت
ًا أيس مني في شهور سنة ثماني عشرة وستمائة مرض

فيه، فكان يخطر ببالي وأنا مريض أن الله تعالى لبد
وأن يمن بالعافية لثقتي بصحة رؤيا الوالد وكنت

ًا لتلك الرؤيا إلى ًا يكون تفسير أقول: ما بلغت بعد مبلغ
أن من الله بالعافية وله الحمد والمنة، فذهب عني ذلك

الخيال، وليس يخطر منه في هذا الوقت ببالي شيء،
لن نعم الله علي سابغة، وأياديه في حقي شائعة.
قلت: ولما مات والده بقي بعده مدة، ومات مدرس

مدرسة شادبخت، وهي من أجل مدارس حلب وأعيانها،
فولي التدريس بها في ذي الحجة سنة ست عشرة
وستمائة، وعمره يومئذ ثمان وعشرون سنة. هذا،
وحلب أعمر ما كانت بالعلماء والمشايخ والفضلء
الواسخ، إل أنه رئي أهلً لذلك دون غيره، وتصدر
وألقى الدرس بجنان قوى ولسان لوذعي فأبهر

العالم، وأعجب الناس.
ًا منها: كتاب الدراري في ذكر وصنف مع هذا السن كتب
الذراري جمعه للملك الظاهر، وقدمه إليه يوم ولد ولده

الملك العزيز الذي هو اليوم سلطان حلب. كتاب ضوء
الصباح في الحث على السماح صنفه للملك الشرف، -



مشكاة مكتبة                         الحموي لياقوت الدأباء معجم
 السإلمية

وكان قد سير من حران يطلبه، فإنه لما وقف على
خطه اشتهى أن يراه، فقدم عليه فأحسن إليه

وأكرمه، وخلع عليه وشرفه -. كتاب الخبار المستفادة
في ذكر بني أبي جرادة -، وأنا سألته جمعه فجمعه

لي، وكتبه في نحو أسبوع وهو عشر كراريس -. كتاب
في الخط وعلومه، ووصف آدابه وأقلمه وطروسه،

وما جاء فيه من الحديث والحكم، وهو إلى وقتي هذا
لم يتم. كتاب تاريخ حلب في أخبار ملوكها وابتداء

عمارتها ومن كان بها من العلماء، ومن دخلها من أهل
الحديث والرواية والدراية، والملوك والمراء والكتاب.

وشاع ذكره في البلد، وعرف خطه بين الحاضر والباد،
فتهاداه الملوك، وجعل مع الللئ في السلوك، وضربت

ًا به في حياته المثال، وجعل للناس في زمانه حذو
ًة ومثالً، فمما رغب في خطه أنه اشترى وجهًة واحد

ًا، ونقلها إلى ورقة بخط ابن البواب بأربعين درهم
در الكتبي، فذهب بها وادعى عتيقة ووهبها من حي 

ًا زيادة على أنها بخط ابن البواب وباعها بستين درهم
ًا، ونسخ لي هذه التي بخط ابن البواب بعشرين درهم

الرقعة بخطه فدفع فيها كتاب الوقت على أنها بخطه
ًا ًا ولم يطب قلبي ببيعها، وكتب لي أيض ًا مصري دينار

ًا فيه ثلث عشرة قائمه نقلها من خط ابن البواب جزء
ًا ناصرية، قيمتها أربعة فأعطيت فيها أربعين درهم

ًا فلم أفعل، وأنا أعرف أن ابن البواب لم دنانير ذهب
يكن خطه في أيامه بهذا النفاق، ول بلغ هذا المقدار

من الثمن، وقد ذكرت ما يدل على ذلك في ترجمة ابن
ًا من خطه سعد البواب. فممن كتب إليه يسترفده شيئ
ًا يزعم أنه الدين منوجهر الموصلي، ولقد سمعته مرار
أكتب من ابن البواب، ويدعي أنه ل يقوم له أحد في
الكتابة ويقر لهذا - كمال الدين - بالكمال، فوجه إليه
على لسان القاضي أبي علي القيلوي وهو المشهور
بصحبة السلطان الشرف يسأله سؤاله في سيئ من

خطه ولو قائمة أو وجهة، وكان اعتماده على أن ينقل
له الموجهة المقدم ذكرها، وممن كتب إليه يسترفده
خطه أمين الدين ياقوت المعروف بالعالم، وهو صهر
أمين الدين ياقوت الكاتب الذي يضرب به المثل في

جودة الخط، وتخرج به ألوف وتتلمذ له من ل يحصى.
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كتب إلى كمال الدين رقعة وحموه حي يرزق نسختها:
الذي حض الخادم على عمل هذه البيات وإن لم يكن

من أرباب الصناعات: أن الصدر الكبير الفاضل عز
الدين حرس الله مجده، لما وصل إلى الموصل خلد
الله ملك مالكها، نشر من فضائل المجلس العالي

العالمي الفاضلي كمال الدين كمل الله سعادته كما
كمل الله سيادته، وبلغه في الدارين مناه وإرادته: ما

يعجز البليغ عن فهمه فضلً عن ان يورده، لكن فضائل
المجلس كانت تملى على لسانه وتشغله، فطرب

الخادم من استنشاق رياها. واشتاق إلى رؤية حاويها
عند اجتلء محياها، فسمح عند ذلك الخاطر مع تبلده
بأبيات تخبر المجلس محبة الخادم له وتعبده وهي:

كمـال نداك حيا
أحـيانـا الـدين

عن فضلك ونشر
حـيانـا محياك

اللئي أخلقك وحسن
بها خصصت

لي البعد على أهدت
ًا وريحانا روح

المحمود عمر يا حويت
سـيرتـه

ًا ًا خلق ً وخلق وأفضال
ًا وإحـسـانـ

في هلل نجل كان إن
صناعـتـه

عينا مقلة ونجل
كـانـا قد الدهر

إنسان مولي فأنت
وقـد الزمـان

الخط في غدوت
إنسـانـا للعينين

عز فضلك بث قد
ًا الدين مقتـصـد

ًا شكرك ونث إسـرار
وإعـلنـا

في نشرك فضاع
واشتهرت الحدباء

ً فضلك آيات أرسـال
ووحـدانـا

وآمـالـي عليك أثني
مـعـلـقة

ترجو عفوك بحسن
غفرانـا منك

صدق في تطفلت وإن
ولـم الوداد

لنا التلقي يقض
ًا حـانـا ول عفو

شـيء علـى ألم فما
بـه أتـيت

قبل تعشق فالذن
أحـيانـا العين

في الناس أفضل يا
أدب وفـي علم

عند الخلق وأرجح
مـيزانـا اللـه

ًا الله شرف قد إذ الناس وشرفأرض
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إنسـانـا سواكساكنـهـا أنت
وقد هجم الكلم على المجلس العلى بوجه وقاح، ولم يخش مع عفو المولى وصمة

الفتضاح. فليلق عليه المولى سإتر المعروفا، فهو أليق بكرمه المألوفا، والسلم.
لنفسه:فكتب إليه كمال الدين بخطه الدري، ولفظه السحري، أنشدنيها 

حمى أبحت من يا
مـودتـه قلبـي

أحشـاي له جعلت ومن
أوطـانـا

ًا نحوي أرسلت أبيات
بـهـا طربـت

للمبتدي والفضل
إحسـانـا بالفضل

ًا أختال فرحت من عجب
محاسنـهـا

بالصهباء ظل كشارب
!نـشـوانـا

فجاءت وراقت رقت
لبـسة وهـي

والتـرصـيع اللغة من
ألـوانـا

والنظم بمنثورها حكت
جـمـعـا إذ

ًا حسنت، بأحرف روض
وبسـتـانـا

أثواب جرول على جرت
زينتـهـا

تكسو وهي أصبحت إذ
حسانا الحسن

وجه تغبر أضحت
فـمـا العنبـري

ذهل من اللقيطة بنو
شـيبـانـا بن

هلل ابن لها يمسي
ينظـرهـا حين

عانـاه بما أباه يحكي
نـقـصـانـا

ًا كذاك عبد لها أيض
غـدا الحـمـيد

ًا من يجر عبد
أردانـا التـقـصـير

مغـمـور وعبدك أتت
بـعـلـتـه

ًا فغادرته خـير صحيح
كـانـا مـا

تدفع ل وكيف
جسـدي عن السقام

حملت الصبا وهي
ًا ?وريحانا روح

لو طيفها على فما
?يطرقـنـا عاد

ًا زار فربمـا أحـيانـ
وأحـيانـا

أمين وأنت فاسلم
مـن أحسن الدين

الطروس وشى
زانا ومن بمنظوم

إليك تخطت ول
ول الـحـادثـات

أعلى يا بربعك حلت
شانـا الورى

وأنشدني كمال الدين أدام الله علءه لنفسه في الغزل
ًا: فاعتمد فيه معنى غريب

للمـدامة وجنتيه وفيمعسول وأهيف
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عـاصـرخلتـه المراشف
فـيه إلى يسيل

مـدامة الـلـذيذ
ًا عليه مرت وقد رحيق

العاصـر
ذاك عـنـد منه فيسكر
قـوامـه

ًا فيهتز والـعـيون تيه
فـواتـر

يهوى النوم أمير كأن
جـفـونـه

ًا هم إذا خالفته رفع
المحـاجـر

ما بعد من به خلوت
أهـلـه نـام

الجوزاء غارت وقد
ساتر والليل

وبات كفي فوسدته
مـعـانـقـي

من ضوء بدا أن إلى
سافر الصبح

منه البرد يجر فقام
تـقـًى علـى

تحلـل ولم وقمت
مـآزر لثـم

ما الحب أحلى كذلك
فرجـه كان

ًا لم ووصل عفيف
الـجـرائر تشنه

وإملئه:وأنشدني لنفسه بمنزله بحلب في ذي الحجة سإنة تسع عشرة وسإتمائة 

الجفان وساحرة
اللمـى معسولة

تهدي مراشفها
الظمـا من الشفاء

قوسي لي حنت
وفوقـت حاجبيها

مقلة من كبدي إلى
أسهمـا العين

ًا فوا ريقها من عجب
طاهـر وهو

أضحى وقد حلل
!محرمـا علي

ًا كان فإن أين خمر
لـونـه للخمر

لـم أنني مع ولذته
?أذقـهـمـا

ربع في منزل لها
محـلـه قلبي

أوطنته مذ به مصون
حمـى لها

مجرى حبها جرى
فخالطت حياتي

روحي محبتها
والـدمـا ولحمي

كم تقول: إلى
ًا العيش ترتضي أنكد

تضحي أن وتقنع
ًا ?مسلما صحيح

الله بلد في سر
الغـنـى واطلب

ًا تفز شئت إن منجد
متهما شئت أو

الذي لها: إن فقلت
الـورى خلق

منا بالرزق لي تكفل
وأنـعـمـا

النفس عزيز وعلمكنت أن ضرني وما



مشكاة مكتبة                         الحموي لياقوت الدأباء معجم
 السإلمية

ًافضـائل رب ًا حر معظمـ
كفـاي عدمت إذا

ًة مـالً وثـرو
أن نفسي صنت وقد
وأحرما أذل

خدمة في أبتذل ولم
مهجتـي العلم

لكن لقيت من لخدم
لخـدمـا

ل يظنن الناظر في هذه البيات أن قائلها فقير وقير فإن المر بعكس ذلك، لنه - والله
يحوطه - رب ضياع واسإعة وأملكا جمة، ونعمة كبيرة، وعبيد كثيرة، وإماء وخيل

ًا كانت لجدادأه ودأواب، وملبس فاخرة وثياب. ومن ذلك: أنه بعد موت أبيه اشترى دأار
ًا بثلثين ألف دأرهم، ولكن نفسه واسإعة، وهمته عالية، والرغبات في الدنيا بالنسبة قديم

التاريخ:إلى الراغبين، والشهوة لها على قدر الطالبين. وأنشدني لنفسه بمنزله في 

الصفح نفسي سألزم
جنى من كل عن

حـسـبة وأعفو علي
وتـكـرمـا

دون مالي وأجعل
وقـاية عرضـي

ذاك يغادر لم ولو
درهـمـا عندي

اللى آثار وأسلك
الـعـل اكتسبـوا

الخير خلل وحازوا
تقـدمـا ممن

المنعمون قومي أولئك
النـهـى ذوو

بهم فاسأل عامر بنو
تعـلـمـا كي

عند دعوا ما إذا
دجـت إن النـوائب

الخطب بكشف أناروا
أظلما كان ما

مجلس في جلسوا وإن
خلتهـم الحكم

والخـلئق ظلم بدور
أنـجـمـا

ًا ترقوا هم وإن منبـر
لـخـطـابة

ًا من فأفصح يوم
تـكـلـمـا بوعظ

أقـلمـهـم أخذوا وإن
لـكـتـابة

وشى من فأحسن
ونمنمـا الطروس

أوضح قد بأقوالهم
واغـتـدى الـدر

علم بأحكامهم
محـكـمـا الشريعة

الـشـدائد يجلو دعاؤهم
عـرت إن

من الماء قطر وينرل
السـمـا أفق

العـديم ابن يا وقائلة
مـتـى إلـى

تحوي بما نجود
?معـدمـا ستصبح

إلـيك لها: عنـي فقلت
فـإنـنـي

من الناس خيار رأيت
منعـمـا كان

الندى سنوا عقيليةأصل لي اللؤم أبى
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والتكرمـاوأسرة كريم
وأنشدني لنفسه وقد رأى في عارضه شعرة بيضاء

وعمره إحدى وثلثون سنة:
الفق بياض أليس

ًا الليل في مؤذن
هو إذ الليل عمر بآخر

?أسفرا
النبت سواد كذاك
يبـسـه يقرب

وسط بدا ما إذا
ًا الرياض منور

ًا فقال لي: أل ترى، أنا في السنة الحادأية ودأخلت إلى كمال الدين المذكور يوم
ًا فقلت أنا  فيه:والثلثين من عمري، وقد وجدت في لحيتي شعرات بيض

ًا الدين كمال هنيئ
حـبـيتـه فضلً

بها يخصص لم ونعماء
قـبـل أحد

شغل في لداتك
الـصـبـا بداعـية

بتحصيل وأنت
الشغـل لك المعالي

من لعشر بلغت
رتـبة سـنـينـك

ل المجد من
الكامل يسطيعها

الكهل
الحكم اتاك ولما

ًا والفـهـم نـاشـئ
ً أشابك يتم كي طفل

الفـضـل لك
ثابت بن عمر
فاضل، الضرير. إمام النحوي الثمانيني القاسم أبو

خواص وكان جني، بن الفتح أبي عن أخذ كامل، وأديب
عند القاسم أبي على يقرؤون الوقت ذلك في الناس
على يقرؤون وعمومهم السدي، برهان بن الواحد

وأربعين اثنتين سنة في الثمانيني الثمانيني. مات
إلى منسوب وهو الله، بأمر القائم خلفة في وأربعمائة

بأرض عمر ابن جزيرة بأرض صغير بليد ثمانين سوق
بنيت مدينة أول قردى. يقال: إنها ناحية من الموصل

نجوا الذين أن زعموا لنهم بذلك، وسميت الطوفان بعد
ًا. ثمانين كانوا السفينة من آدمي
في المفيد كتاب اللمع، شرح التصانيف: كتاب من وله

بعض في الملوكي. وجدت التصريف شرح كتاب النحو،
وإنما ثمانين، الطوفان بعد بنيت قرية أول الكتب: أن

ًا ثمانين لن السم، بهذا سميت السفينة من خرجوا نفر
وبازبدى قردى نزلوا السفينة من خرجوا ولما وبنوها،

الوباء فيهم وقع ثم الثمانين قرية وهي الموصل بأرض
ًا إل فماتوا ًا نوح بن وسام نوح ًا وحام ونساءهم ويافث
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ذريته وجل: )وجعلنا عز قوله فذلك منهم، الدنيا وطبقت
الباقين(. هم

الزعفراني محمد بن جعفر بن عمر
الدب أهل أعيان أحد دومى، يلقب القاسم أبو

والعروض القوافي من الشعر علم بمعرفة المخصصين
في وكان النديم إسحاق بن محمد ذكره ذلك، وغير

ضخمة، مجلدات خمس في العروض وله: كتاب عصره،
القوافي، كتاب وله حلب، جامع وقف في بخطه رأيتها
-. النديم ابن - ذكرهما اللغات وكتاب

خرنقا ابن غلم الخطاط الحسين بن عمر
ًا كان ًا الخط مليح كاتب على يكتب وكان منه، محظوظ

وخطه ذلك، في ويجيد البواب هلل بن علي طريقة
صدقة ذكره فيما مات معروف، الفاق كتاب عند مشهور

سنة الخرة، جمادى عشر حادي في الحيار الحسين بن
داره في ودفن للهجرة، وخمسمائة وخمسين اثنتين
لحد يكن لم ما الكتابة آلة من له وكان الدواب، بدرب
قال: الكاتب البرفطي بن محمد حدثني أنه وذلك قبله،

في له بيع الكندي: أنه الحسين بن زيد اليمن أبو حدثني
ذلك، جملة من أمامية، دينار بتسعمائة الكتابة آلة تركته
جعفر بن الدين زعيم ولد بعض اشتراها بأزهر دواة

سكاكين بالباقي له وبيع دينار، بتسعمائة المخزن صاحب
ذلك. شاكل وما وبراكر وأقلم

البصري ريطة بن عبيدة بن شبة بن عمر
وتقول:أبو زيد مولى بني نمير، واسإم شبة زيد، وإنما سإمي شبة لن أمه كانت ترقصه 

دبا حتى وعاشوشـبـا بأبي يا
ًا ًا شيخ خبا كبير

مات لست بقين من جمادأى الخرة سإنة اثنتين وسإتين ومائتين للهجرة بسامرا، وبلغ
ًا قال ًا صدوق ًا فقيه ًا بالثار، أدأيب من السن تسعين سإنة، وكان أبو زيد راوية للخبار عالم

مخلد:المرزباني: وهو القائل للحسن بن 

حقوق لديك ضاعت
بها واستهنت

هذا من يألم والحر
ويمتعـض

نعمى سأشكر إني
سـالـفة منك

حادث من تخونها وإن
عـرض

وله:

ً أصبحت على كل
أنـاس

مثلهم عن كنت قد
ًا عزوف
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قال محمد بن إسحاق: وله من التصانيف: كتاب
الكوفة، كتاب البصرة، كتاب أمراء المدينة، كتاب أمراء

مكة، كتاب السلطان، كتاب مقتل عثمان رضي الله
عنه وأرضاه، كتاب الكتاب، كتاب الشعر والشعراء،
كتاب الغاني، كتاب التاريخ، كتاب أخبار المنصور،

كتاب أخبار محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن بن
حسن، كتاب أشعار الشراة، كتاب النسب، كتاب أخبار

بني نمير، كتاب ما يستعجم الناس فيه من القرآن،
كتاب الستعانة بالشعر وما جاء في اللغات، كتاب

الستعظام، كتاب النحو ومن كان يلحن من النحويين،
كتاب طبقات الشعراء.

ًا وكان لبي زيد ابن اسمه أبو طاهر أحمد، وكان شاعر
ًا، اعتبط قبل أن يبلغ مبلغ المشهورين، مات بعد مجيد

أبيه بعشر سنين. ومن شعر عمر بن شبة:
يبق لم وقائلة

سـيد لـلـنـاس
عبد فقلت: بلى

جعفر بن الرحيم
أحمد:ومن شعر ابنه أبي طاهر 

في أر فلم نظرت
العسكر

أبي وشؤم كشؤمي
جعفر

فـي للعيد الناس غدا
زينة

منظر في اليوم من
أزهر

بـل عليهم ويغدو
أهـبة

ًا المنزل من فرار
المقفر

فـي للشؤم فنقعد
عـزلة

في ننظر الناس من
دفتر

الجنزي شعيب بن الحسين بن عثمان بن عمر
أبو حفص، من أهل ثغر جنزة، ذكره عبد الكريم السمعاني فقال: هو أحد أئمة الدأب،

وله باع طويل في الشعر والنحو، وردأ بغدادأ وأقام بها مدة، وصحب الئمة واقتبس
ًا إلى منهم، وأكثر ما قرأ الدأب على أبي المظفر البيوردأي ثم رجع إلى بلده وعادأ ثاني
بغدادأ، وذاكر الفضلء بها وبالبصرة وخوزسإتان، وبرع في العلم حتى صار علمة زمانه،

وأوحد عصره وأوانه، وكان غزير الفضل وافر العقل، حسن السيرة كثير العبادأة،
ًا سإخي النفس، صنف التصانيف وجمع الجموع، وشرع في إملء تفسيره - لو تم متودأدأ

لنفسه:لم يوجد مثله - سإمع بهمذان عبد الرحمن الدوني، كتبت عنه بمرو وأنشدني 

إن عيسى أحادي
مقـامـي بلغت

لعدمت صحابي فبلغ
سلمـي

أعاني عما وخبرهم
الجـوى من

في لوعتي ومن
وسقامي هجرهم
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متى لهم: إني وقل
ذكرتـكـم ما

لذكراكم غصصت
طـعـام بكل

لح كلما دموعي وإن
كـوكـب

خدي في ترقرق
غمـام كصوب

أرض من هب وإن
نسيمه الحبيب

وهاج أحشائي تقلقل
غـرامـي

ًا غردت وإن وهن
أيكة حـمـامة

لحن بنوحي أحنت
حـمـام كـل

وله:

شيبة وخطتك قالت
كـالـعـين

عيناك تذرف كم
?العين ذروف

لها: أيا قلت قد
الـعـين سـواد

ماء الثلوج من يزداد
?العـين

العين الولى: الطليعة، ومات الجنزي في رابع عشر ربيع الخر سإنة خمسين
وخمسمائة للهجرة بمرو، وقد جاوز السبعين. وذكره أبو الحسن بن أبي القاسإم

البيهقي في كتاب الوشاح فقال: هو إمام في النحو والدأب ل يشق فيهما غباره، ومع
ذلك فقد تحلى بالورع ونزاهة النفس، لكن الزمان عانده، وما بسط في أسإباب معاشه

يده، جاس خلل الديار وقال: أدأركت زمان الشج، ورأيت مصله في طنجة المغرب،
إل أني لم أمكث حتى أراه، وأدأب بنيسابور أولدأ الوزير فخر الملك، ثم ارتحل من
نيسابور في شهور سإنة خمس وأربعين وخمسمائة للهجرة ثم لم يعد إليها، وقضى
نحبه بعد انتقاله من نيسابور بأيام قلئل، وأنشد له قصيدة واحدة في مدح المام

منها:محمد بن حمويه 

ًا تذكر ألم رابع
ًا بعسفان عـامـر

ًا يودعـن وبيض
خـردا الحـبة

ضغث بالعناب يشعثن
بنـفـسـج

بالسروع ويضربن
ًا مـوردا خد

تلق لم النوى كأن
جوانحـي غير

العبرى ومقلتي
ًا ومـوردا مراد

الورد على وتذري
بنرجس الجمان

تترك بنان حمته
مقصـدا الصب

دمعي خدها حكى
قلبـهـا وقلبي

لـمـا قدي وحاجبها
تـأودا قـد

عيني بخلت وإن
بمـائهـا وضنت

ًا بالدمـاء قلبي جاد إذ
وأنـجـدا

حـر أن منه وأبدع
أضـالـعـي

تغلى ولوعاتها
المـبـردا التراب

ًا لها تزيدعرضت إذ وشابهتها حسن
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الـردى وتورثنـاثـلثة فـي
صدري من وتصعد

بـوارد رياح
اللوى ذكرت أنا إذا

متـنـهـدا
قرأت بخط أبي سعد: أنشدنا أبو حفص عمر بن عثمان

الجنزي لنفسه يعزي الكمال المستوفي بزوجته:
جل المرء قدر جل إذا

مصاب
بالجلـيل جليل وكل

يصـاب
في الفتي يروح
مآله عن غفلة

هوى عنه ويشغله
وشـبـاب

من أن يتفكر فلم
مـيت عاش

الترب فوق الذي وأن
تـراب

ًء وأن يقتنـيه ثرا
مـشـتـت

يبـتـنـيه بناء وأن
خـراب

بلء الدنيا ذي ونعمة
ومحـنة

يضـر سم وماذيها
وصـاب

عند وفرحتها
تـرحة الكايس

للولـياء وسلسالها
سـراب

المرء يخدعن فل
حللها نعمى

والحرام عليه حساب
عقـاب

مستوف وللدهر
مناقش عليهم

الخافقين أهل مع له
خطـاب

نفس كل على
لربـه مشرفان

ًا أتتـه فيما لهما غد
كـتـاب

طويلة. وهي
التميمي بشير بن خطاب بن عثمان بن عمر
والنهي، المر كتاب له مغربي، النحوي، حفص أبو

المكتفي. بكتاب ويعرف
يعقوب بن يوسف بن محمد أبي بن عمر

ابن إسإماعيل بن حمادأ بن زيد بن دأرهم بن القاضي. حدثا أبو القاسإم التنوخي قال:
حدثني أبو الحسين بن عياش القاضي قال: لما قلد المقتدر أبا الحسين بن أبي عمر
القاضي المدينة رياسإًة في حياة أبيه أبي عمر خلع عليه، واجتمع الخلق من الشرافا

والقضاة والشهودأ والجند والتجار وغيرهم على باب الخليفة حتى خرج أبو الحسين
وعليه الخلع، فساروا معه قال: وكنت فيهم - للصهر الذي كان بينه وبينهم، ولنه كان
ًا من الزحام، أحد شهودأهم - فصار عمي وأنا معه في أخريات الناس والموكب خوف
ومعنا شيخ أسإن أسإماه أبو الحسين وأنسيته أنا، فكنا ل نجتاز بموضع إل سإمعنا ثلب

الناس لبي الحسين وتعجبهم من تقلده رياسإًة. فقال عمي للشيخ يا أبا فلن: أما ترى
كثرة تعجب الناس من تقلد هذا الصبي مع فضله ونفاسإته وعلمه وجللة سإلفه?!

فقال: يا أبا محمد، ل تعجب من هذا، فلعهدي وقد ركبت مع أبي عمر يوم خلع عليه
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بالحضرة وقد اجتزنا بالناس وهم معجبون من تقلده أضعافا هذا العجب حتى خفنا أن
يثبوا علينا، وهذا أبو عمر الن وقدره في الفضل والنبل، ولكن الناس يسرعون إلى

العجب مما لم يألفوه. وله من التصانيف: كتاب غريب الحديث كبير لم يتم، كتاب
الفرخ بعد الشدة لطيف، وهو فيما أحسب أول من صنف ذلك.

حدثا ابن نصر والخطيب عن أبي الطيب بن زنجي المؤدأب قال: كان بين أبي أحمد بن
ورقاء وبين القاضي أبي عمر وولده أبي الحسين مودأة وكيدة، فعن لبي أحمد سإفرة

إليهما:لم يودأع فيها القاضيين، فلما عادأ من سإفرته لم يقصداه ولم يعرفا خبره، فكتب 

عمر أبا أأستجفي
وأشـكـو

أبا فتاه أستجفي أم
?الحسين

وبـأي قضية بأي
حـكـم

قطيعة في ألحا
?واصلـين

بعثـا ول جاءا فما
رسـولً

لحـق كانا ول
قـاضـيين

أن المروءة من وإن
يكونـا

والهما لمن
مـتـوالـيين

ًا نعتب فإن غـير فحق
أنـا

العتاب على نجل
القاضيين

وأنفذ الرقعة إلى أبي عمر، فلما وقف عليها ألقاها إلى ولده أبي الحسين وقال: أجبه،
إليه:فأنت أقوم بجواب هذا الكلم، فكتب 

فلست واظلم تجن
منتقـلً

أيها الود خالص عن
الظالم

قطيعة تشكو كتبت
سلفـت

لحبلكم أني وخلت
صـارم

الوداع حق تركت
ًا منصرف

زيارة تبغي وجئت
القـادم

عليك حقي كأن
مـطـرح

بـي تبتغيه ما وحق
لزم

على يذهبا لم أمران
فطـن

فيهما بالحكم وأنت
عالـم

مـن فالعتاب ذا وبعد
ثـقة

حفيظة من وصدره
سالـم

كان ما إلى معهما وعاد إليهما ركب عليها وقف فلما
المصافاة. من عليه
الحافظ النسفي محمد بن عمر

ًا منها كتاب القند في ونسف هي نخشب وما وراء النهر. كنيته أبو حفص، وصنف كتب
علماء سإمرقند، ذكر فيها وقال: وموسإى بن عبد الله الغماتي قدم علينا سإنة إحدى

ًا وكتب عني الكثير، ولجله وسإتين وخمسمائة وهو شاب فاضل، وبقي عندي أيام
ًا سإميته عجالة النخشبي لضيفه المغربي، وفيه  قلت:جمعت كتاب
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من الشمس طلع لقد
غربها

خافقيها على
وأوساطهـا

قـد فقـلـنـا: الـقـيامة
أقـبـلـت

أول جـاء وقـد
أشـراطــهـــا

موسى قال: وأنشدني
:لنفسه الغماني

وإن إني الهوى لعمر
النوى شطت

مـدمـع وذو حرى كبد لذو
سـكـب

أقصى في كنت فإن
ًا خراسان نـازحـ

شرق في فجسمي
غـرب في وقلبي

الكاتب مطرف بن عمر
يكنى أبا الوزير، من عبد القيس كان من أهل مرو، وكان يتقلد دأيوان المشرق للمهدي
وهو ولي عهد، ثم كتب له في خلفته والهادأي والرشيد، وكان يكتب للمنصور وللمهدي.

وقيل: إنه مات في أيامه، والصحيح أنه مات في أيام الرشيد فحزن عليه وصلى هو
عليه بنفسه، فلما فرغ من صلته قال له: رحمك الله، ما عرض لك أمران أحدهما لله

والخر لك، إل اخترت ما هو لله على هواكا.
وله من الكتب: كتاب مفاخرة العرب ومنافرة القبائل في النسب، كتاب منازل العرب

وحدودأها وأين كانت محلة كل قوم? وإلى أين انتقل منها?. كتاب رسإائله.
قال محمد بن عبدوس: وكان الرشيد أمر بإبطال دأواوين الزمة في سإنة سإبعين ومائة،

فأبطلت شهرين ثم أعيدت، ووليها أبو الوزير عمر بن المطرفا بن محمد العبدي،
منسوب إلى عبد القيس لنه كان مولهم، وكان مطرفا بن محمد أحد كتاب المهدي،
وتقلد له دأيوان الخراج أيام مقامه بالري، وتوفى مطرفا بن محمد سإنة أربع وأربعين

ًا ًا متصوف ومائة في قول، وقيل غير ذلك، وقد ذكرته بعد هذا. وكان أبو الوزير عفيف
وكان يبخل.

وحكي أنه كلم عمر بن العلء في رجل فوهب له مائة ألف دأرهم فدخل أبو الوزير على
الرشيد وقال له: يا أمير المؤمنين، عمر خائن، كلمته في رجل كانت هبته ألفي دأرهم،

فوهب له ألف دأرهم. فلم يضره ذلك عند الرشيد لعلمه ببخل أبي الوزير، ولما انصرفا
عمر بن العلء إلى حضرة أبي الوزير أغلظ له وشددأ معاتبته لجل ما وهب للرجل

وقال له: قد كان يجزئه إذا أسإرفت أن تهب له خمسة آلفا دأرهم، قال له عمر بن
العلء: فاعمل على أني أعطيته بكتابك خمسة آلفا دأرهم، وأعطيته لنفسي خمسة

الشعراء:وتسعين ألف دأرهم. وفي أبي الوزير يقول بعض 

في وراح الرئاء لبس
أثوابـه

ًا الخليفة نحو كاسر
يطرف لم

ضميره خلف يبدي
ليغـره

ابن رئائك در لله
مـطـرف

حج وقد ومائة، وثمانين ست سنة في الرشيد حج وكان
ًا ذلك بعد الرشيد أية في أدري ول ثمان، سنة في أيض
الوزير. أبو مات هاتين حجتيه
الشيباني مرار بن إسحاق عمرو أبي بن عمرو
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هذا عمرو وكان أبيه، ذكر عند وولئه نسبه ذكر تقدم قد
مات حي، وأبوه عليه للقراءة وتصدر أبيه علم أخذ قد

سنة الزهري: مات وقال ومائتين، وثلثين إحدى سنة
ومائتين. وثلثين اثنتين
محبوب بن بحر بن عمرو

أبو عثمان الجاحظ مولى أبي القلمس عمرو بن قلع
الكناني ثم الفقمي أحد النسابين، قال يموت بن

المزرع: الجاحظ خال أمي، وكان جد الجاحظ أسود
يقال له فزارة، وكان جمالً لعمرو بن قلع الكناني.
وقال أبو القاسم البلخي: الجاحظ كناني من أهل
البصرة، وكان الجاحظ من الذكاء وسرعة الخاطر

والحفظ بحيث شاع ذكره، وعل قدره، واستغنى عن
الوصف.

قال المرزباني: حدث المادي قال: حدثني من رأى
الجاحظ يبيع الخبز والسمك بسيحان. قال الجاحظ: أنا
أسن من أبي نواس بسنة، ولدت في أول سنة خمس

ومائة وولد في آخرها. مات الجاحظ سنة خمس
وخمسين ومائتين في خلفة المعتز وقد جاوز

التسعين، سمع من أبي عبيدة والصمعي وأبي زيد
النصاري، وأخذ النحو عن الخفش أبي الحسن وكان
صديقه، وأخذ الكلم عن النظام، وتلقف الفصاحة من
ًا بالمربد. وحدثت أن الجاحظ قال: نسيت العرب شفاه
كنيتي ثلثة أيام حتى أتيت أهلي فقلت لهم: بم أكنى?

فقالوا: بأبي عثمان.
وحدث أبو هفان قال: لم أر قط ول سمعت من أب
الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ، فإنه لم يقع بيده

ًا ما كان، حتى إنه كتاب قط إل استوفى قراءته كائن
كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر.

والفتح بن خاقان، فإنه يحضر لمجالسة المتوكل، فإذا
ًا من كمه أو خفه وقرأه أراد القيام لحاجة أخرج كتاب

في مجلس المتوكل إلى حين عوده إليه حتى في
الخلء وإسماعيل بن إسحاق القاضي فإني ما دخلت

ًا أو ينفضها. إليه إل رأيته ينظر في كتاب، أو يقلب كتب
وقال المرزباني: قال أبو بكر أحمد بن علي: كان أبو 

عثمان الجاحظ من أصحاب النظام، وكان واسع العلم
بالكلم، كثير التبحر فيه شديد الضبط لحدوده، ومن
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أعلم الناس به وبغيره من علوم الدين، وله كتب كثيرة
مشهورة جليلة في نصرة الدين، وفي حكاية مذهب
المخالفين، وفي الداب والخلق، وفي ضروب من
الجد والهزل، وقد تداولها الناس وقرؤوها وعرفوا

فضلها. وإذا تدبر العاقل المميز أمر كتبه علم أنه ليس
في تلقيح العقول وشحذ الذهان، ومعرفة أصول
الكلم وجواهره، وإيصال خلف السلم ومذاهب

العتزال إلى القلوب - كتب تشبهها، والجاحظ عظيم
القدر في المعتزلة وغير المعتزلة من العلماء الذين

يعرفون الرجال ويميزون المور.
ًا لمحمد بن عبد قال المرزباني: وكان الجاحظ ملزم
ًا عن أحمد بن أبي دؤاد ًا به، وكان منحرف الملك خاص

للعداوة بين أحمد ومحمد. ولما قبض على محمد هرب
الجاحظ فقيل له: لم هربت? فقال: خفت أن أكون
ثاني اثنين إذ هما في التنور، يريد ما صنع بمحمد،

وإدخاله تنور حديد فيه مسامير كان هو صنعه ليعذب
الناس فيه، فعذب هو فيه حتى مات - يعني محمد بن

الزيات -.
وحدث علي بن محمد الوراق قال: من كتاب الجاحظ

ًء قط أدوى إلى ابن الزيات: ل والله، ما عالج الناس دا
ًا هو أنفذ من شماتة العداء، من الغيظ، ول رأيت شيئ

ًا أجمع لخصال المكروه من الذل، ولكن ول أعلم باب
المظلوم ما دام يجد من يرجوه، والمبتلى ما دام يجد

من يرثي له، فهو على سبب درك وإن تطاولت به
اليام، فكم من كربة فادحة، وضيقة مصمتة قد فتحت
أقفالها وفككت أغللها، ومهما قصرت فيه فلم أقصر
في المعرفة بفضلك، وفي حسن النية بيني وبينك، ل

مشتت الهوى، ول مقسم المل، على تقصير قد
احتملته، وتفريط قد اغتفرته، ولعل ذلك أن يكون من

ديون الدلل وجرائم الغفال، ومهما كان من ذلك
فلن أجمع بين الساءة والنكار، وإن كنت كما تصف

من التقصير وكما تعرف من التفريط، فإني من
شاكري أهل هذا الزمان، وحسن الحال. متوسط

المذهب، وأنا أحمد الله على أن كانت مرتبتك من
المنعمين فوق مرتبتي في الشاكرين، وقد كانت علي

بك نعمة أذاقتني طعم العز، وعودتني روح الكفاية،
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ًا ولوت هذا الدهر وجهده، ولما مسخ الله النسان قرد
ًا ترك فيهما مشابه من النسان، ولما مسخ وخنزير

زماننا لم يترك فيه مشابه من الزمان.
وقال أبو عثمان: ليس جهد البلء مد العناق وانتظار
وقع السيف، لن الوقت قصير، والحين معمور، ولكن

جهد البلء أن تظهر الخلة وتطول المدة، وتعجز
ًا ًا، وجار ًا، وابن عم شامت ًا مؤنب الحيلة، ثم ل تعدم صديق

ًا، وزوجة مختلعة، وجارية ًا قد تحول عدو ًا، وولي حاسد
ًا ينتهرك. ًا يحقرك، وولد مسبعة، وعبد

وقال الجاحظ: إذا سمعت الرجل يقول: ما ترك الول
ًا، فاعلم أنه ما يريد أن يفلح. قال أبو حيان للخر شيئ

وحدثنا أبو دلف في كتاب التقريظ ومن خطه نقلت: 
الكاتب قال: صدر الجاحظ في ديوان الرسائل أيام

المأمون ثلثة أيام ثم إنه استعفى فأعفي. وكان سهل
بن هارون يقول: إن ثبت الجاحظ في هذا الديوان أفل
نجم الكتاب. قال أبو عبد الله المرزباني: حدث إسحاق
الموصلي وأبو العيناء قال: كنت عند أحمد بن أبي دؤاد

ًا وكان من بعد قتل ابن الزيات فجيء بالجاحظ مقيد
أصحاب ابن الزيات وفي ناحيته، فلما نظر إليه قال:

ًا للصنيعة، ًا للنعمة، كفور والله ما علمتك إل متنسب
ًا للمساوي، وما فتني باستصلحي لك، ولكن معدد

اليام ل تصلح منك لفساد طويتك، ورداءة داخلتك،
وسوء اختيارك، وتغالب طبعك. فقال له الجاحظ:

خفض عليك، - أيدك الله -، فوالله لن يكون لك المر
علي خير من أن يكون لي عليك، ولن أسيء وتحسن،
أحسن عنك من أن أحسن فتسيء، وأن تعفو عني في
حال قدرتك أجمل من النتقام مني. فقال له ابن أبي
دؤاد: قبحك الله، ما علمتك إل كثير تزويق الكلم، وقد

جعلت ثيابك أمام قلبك، ثم اصطفيت فيه النفاق
والكفر، ما تأويل هذه الية?: )وكذلك أخذ ربك إذا أخذ

القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد(. قال: تلوتها
تأويلها - أعز الله القاضي -. فقال: جيئوا بحداد.

فقال: - أعز الله القاضي - ليفك عني أو ليزيدني?
فقال: بل ليفك عنك. فجيء بالحداد فغمزه بعض أهل
المجلس أن يعنف بساق الجاحظ، ويطيل أمره قليلً،

فلطمه الجاحظ وقال: اعمل عمل شهر في يوم،
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وعمل يوم في ساعة، وعمل ساعة في لحظة، فإن
الضرر على ساقي، وليس بجذع ول ساجة. فضحك ابن

أبي دؤاد وأهل المجلس منه. وقال بان أبي دؤاد
ًا: صر به إلى الحمام لمحمد بن المنصور، وكان حاضر

ًا، وأمط عنه الذى، واحمل إليه تخت ثياب وطويلة وخف
فلبس ذلك ثم أتاه متصدر في مجلسه، ثم أقبل عليه

وقال: هات الن حديثك يا أبا عثمان. ومن شعر
الجاحظ في ابن أبي دؤاد:

المـور من وعويص
بـهـيم

الشخص غامض
مستور مظلم

تـوعـر ما تسنمت قد
مـنـه

يزينـه بلسان
الـتـحـبـير

البرود وشي مثل
النـس هلله

در الحجـاج وعند ج
نـثـير

الصمت حسن
إمـا والمقاطع

القوم نصت
يدور والـحـديث

لحظة بعد من ثم
الـيس تورث

مهذب وعرض ر
مـوفـور

دأؤادأ:وكتب الجاحظ إلى أحمد بن أبي 

تطاولت وإن تراني ل
ًا عمـد

وأنـت صفيهم بين
تـسـير

علـي فاضل كلهم
بـمـال

يزينه ولساني
الـتـحـبـير

الـحـديث ضمنا فإذا
وبـيت

الجمـيع على وكأني
أمـير

كل من أرق خصم رب
روح

يكـاد الذكـا ولفرط
يطـير

فهـو غايتي رام فإذا
كـاب

كوكب البعد وعلى
مبهـور

وحدثا أبو العيناء عن إبراهيم بن رباح قال: أتاني جماعة من الشعراء كل واحد منهم
عليها:يدعي أنه مدحني بهذه البيات وأجزيه 

أثـرى حين بدا
بـإخـوانـه

شـبـاة عنهم ففلل
الـعـدم

صرف الدهر وذكره
الزمان

انتقال قبل فبادر
الـنـعـم

الحيا منه فمازجالله خصه فتى
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بالـكـرمبالمكـرمـات
عند الرض ينكت ول

السؤال
عـن زواره ليقطع

نـعـم
ويقال: إن الجاحظ مدح بهذه البيات أحمد بن أبي دأؤادأ وإبراهيم بن رباح، ومحمد بن

الجهم.
وحدثا إبراهيم بن رباح قال: مدحني حمدان بن أبان اللحقي وذكر مثل ما مضى وقال

في آخره فقال: إن مادأحك - أعزكا الله - يجد مقالً، والجاحظ يمل عينيه مني ول
يستحي. قال: وحدثا يموت بن المزرع قال: هجا خالي أبو عثمان الجاحظ الجماز

منها:بأبيات 

منـتـهـاه إليه رمقصو الجماز نسب
قفـاه تعدو ول سبالنا الحساب تنتهي

الجماز:فكتب إليه 

تـائقـه باللـه كفرال إلـى فـتـًى يا
الفضل في لك

والتزه
سابـقـه والنسك د

قوله:ومن هجاء الجماز للجاحظ 

ًا عمرو قال العرب من قوم نحنمفاخـر
?النسب ذا أبليت كلرب طاعة في قلت

وحدث أبو العيناء محمد بن القاسم قال: كان لي
ًا فقال: أريد الخروج إلى فلن صديق فجاءني يوم

العامل وأحببت أن يكون معي إليه وسيلة وقد سألت:
من صديقه?. فقيل لي: أبو عثمان الجاحظ وهو

صديقك، وأحب أن تأخذ لي كتابه إليه بالعناية. قال:
ًا ًا وقاضي فصرت إلى الجاحظ فقلت له: جئتك مسلم

للحق، ولي حاجة لبعض أصدقائي وهي كذا وكذا. قال:
ل تشغلنا الساعة عن المحادثة وتعرف أخبارنا، إذا كان
في غد وجهت إليك بالكتاب، فلما كان من غد وجه إلي
بالكتاب. فقلت لبني: وجه هذا الكتاب إلى فلن ففيه
حاجته. فقال لي: إن أبا عثمان بعيد الغور، فينبغي أن

نفضه وننظر ما فيه، ففعل فإذا في الكتاب: هذا
الكتاب مع من ل أعرفه، وقد كلمني فيه من ل أوجب

حقه، فإن قضيت حاجته لم أحمدك، وإن رددته لم
أذممك. فلما قرأت الكتاب مضيت إلى الجاحظ من

فوري فقال: يا أبا عبد الله، قد علمت أنك أنكرت ما
في الكتاب. فقلت: أوليس موضع نكرة? فقال: ل،

هذه علمة بيني وبين الرجل فيمن أعتني به. فقلت:
ًا بطبعك ول ما جبلت عليه. ل إله إل الله، ما رأيت أحد
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من هذا الرجل علمت أنه لما قرأ الكتاب قال: أم
الجاحظ عشرة آلف في عشرة آلف قحبة، وأم من

يسأله حاجة. فقلت له: ما هذا? تشتم صديقنا، فقال:
هذه علمتي فيمن أشكره، فضحك الجاحظ، وحدث
الفتح بن خاقان، وحدث الفتح المتوكل: فذلك كان

سبب اتصالي به وإحضاري إلى مجلسه.
وحدث عبد الرحمن بن محمد الكاتب قال: كان الجاحظ

يتقلد خلفة إبراهيم بن العباس الصولي على ديوان
الرسائل، فلما جاء إلى الديوان جاءه أبو العيناء، فلما

أراد النصراف تقدم الجاحظ على حاجبه: إذا وصل إلى
الدهليز أل يدعه يخرج، ول يمكنه من الرجوع إليه،

فخرج أبو العيناء ففعل به ذلك، فنادى بأعلى صوته يا
أبا عثمان: قد أرتنا قدرتك فأرنا عفوك. ومن كلم

الجاحظ: إحذر من تأمن كأنك حذر ممن تخاف. وقال:
أجمع الناس على أربع: أنه ليس في الدنيا أثقل من
ًا من أحول، أعمى، ول أبغض من أعور، ول أخف روح

ول أقود من أحدب. قال المرزباني: وروى أصحابنا أن
الجاحظ صار إلى منزل بعض إخوانه فاستأذن عليه،

فخرج إليه غلم عجمي فقال: من أنت? قال الجاحظ:
فدخل الغلم إلى صاحب الدار فقال: الجاحد على
الباب وسمعها الجاحظ، فقال صاحب الدار للغلم:
اخرج فانظر من الرجل?فخرج يستخبر عن اسمه
فقال: أنا الحدقي. فدخل الغلم فقال: الحلقي

وسمعها الجاحظ فصاح به في الباب: ردنا إلى الول،
يريد أن قوله الجاحد مكان الجاحظ أسهل عليه من

الحلقي مكان الحدقي، فعرفه الرجل فأوصله واعتذر
إليه. وقال الجاحظ: أربعة أشياء ممسوخة: أكل الرز
البارد، والنيك في الماء، والقبل على النقاب، والغناء

من وراء ستارة.
وحدث قال الجاحظ مرة بحضرة السدري: إذا كانت

المرأة عاقلة ظريفة كاملة كانت قحبة، فقال له
السدري: وكيف? قال: لنها تأخذ الدراهم وتمتع

بالناس والطيب، وتختار على عينها من تريد، والتوبة
معروضة لها متى شاءت. فقال له السدري: فكيف
عقل العجوز حفظها الله? قال: هي أحمق الناس

وأقلهم عقلً.
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وحدث المبرد قال: قال الجاحظ: أتيت أبا الربيع
الغنوى أنا ورجل من بني هاشم فاستأذنا عليه فخرج

إلينا وقال: خرج إليكم رجل كريم والله. فقلت له: من
خير الخلق يا أبا الربيع? فقال: الناس والله. قلت ومن
خير الناس? قال العرب والله. قلت فمن خير العرب?
قال: مضر والله. فقلت فمن خير مضر? قال: قيس

والله. فقلت: ومن خير قيس? قال أعصر والله. قلت:
فمن خير أعصر? قال غني والله. قلت: فمن خير

غني? قال أنا والله. قلت فأنت خير الخلق? قال إي
والله. قلت أيسرك لو أنك تزوجت بنت يزيد بن

المهلب? قال: والله ل أدنس كرمي بلؤمها. قلت: على
أن لك الجنة، ففكر ساعة ثم قال: على أل تلد مني

وأنشد:
أعراق لعصر تأبى

مهـذبة
ًا تناسب أن من قوم
أكفاء غير

ًا ذاك يكن فإن ل حتم
لـه مرد

فإني حذيف فاذكر
أبـاء غير

حذيفة بن بكر، وإنما ذكره من بين الشراف لنه
ًا، لن أعصر بن أسعد بن قيس بن أقربهم إليه نسب

عيلن. وحذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية بن لوذان بن
ثعلبة بن عدي بن فزارة ابن ذبيان بن بغيض بن ريث

بن غطفان بن سعد بنقيس بن عيلن. قال المرزباني:
وحدث أبو الحسن النصاري، حدثني الجاحظ قال: كان

ًا، فقال ابن رجل من أهل السواد تشيع وكان ظريف
ًا عليه السلم، ووالله لو عم له: بلغني أنك تبغض علي

فعلت لتردن علية الحوض يوم القيامة ول يسقيك.
قال: والحوض في يده يوم القيامة? قال نعم. قال:

وما لهذا الرجل الفاضل يقتل الناس في الدنيا
بالسيف وفي الخرة بالعطش? فقيل له: أتقول هذا

مع تشيعك ودينك? قال: والله ما تركت النادرة لو
قتلتني في الدنيا وأدخلتني النار في الخرة.

وقال الجاحظ ينبغي للكاتب أن يكون رقيق حواشي
اللسان، عذب ينابيع البيان، إذا حاور سدد سهم
الصواب إلى غرض المعنى، ل يكلم العامة بكلم

الخاصة، ول الخاصة بكلم العامة.
وحدث المبرد قال: سمعت الجاحظ يقول: كل عشق
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ًا، لن العشق ًا، وليس كل حب يسمى عشق يسمى حب
اسم لما فضل عن المحبة، كما أن السرف اسم لما

جاوز الجود، والبخل اسم لما قصر عن القتصاد،
والجبن اسم لما فضل عن شدة الحتراس، والهوج

اسم لما فضل عن الشجاعة.
وحدث ميمون بن هارون الكاتب عن الجاحظ قال: ذم

رجل النبيذ فقال: من مثالبه أن صاحبه يتكرهه قبل
شربه، ويكلح وجهه عند شمه، ويستنقص الساقي من

قدره، ويعتبر عليه مكياله، ويمزجه بالماء الذي هو
ضده ليخرجه عن معناه وحده، ثم يكرعه على المبادرة

ويعبه، ويتجرعه ول يكاد يسيغه، ليقل مكثه في فيه،
ويسرع على اللهوات اجتيازه، ثم ل يستوفي كليته

ويرى أن يجعل عاقبة الشراب فضلة في قدحه، ويشاح
الساقي في المناظرة على ما بقي منه عند رده،

ليصرف عن نفسه عادية شربه، ويذهب بساعته، ويمنع
من تهوعه، كما يفعل بطبخ الغاريقون عند شربه وحب

السطيخمول. وكان الجاحظ يقول: إن تهيألك في
الشاعر أن تبره وترضيه وإل فاقتله.

وقال أبو العيناء أنشدني الجاحظ لنفسه:
أن العيش يطيب
ًا تلقى حليم

والرأي العلم غذاه
المصيب

حيلة عنك ليكشف
ريب كل

يعرفه العلم وفضل
الريب

ليس الحرص سقام
شفاء له

له ليس البخل وداء
طبيب

للجاحظ:وأنشد المبردأ 

الرأس لون حال إن
لونه عن

الرأس خضاب ففي
مستمتع

لـه شيب له من هب
حـيلة

يحتاله الذي فما
الصـلـع

ًا، فقال له العباس بن رسإتم: وحدثا أبو العيناء قال: قال الجاحظ: كان الصمعي مانوي
ل والله، ولكن نذكر حين جلست إليه تسأله، فجعل يأخذ نعله بيده وهي مخصوفة

بحديد ويقول: نعم قناع القدري، فعلمت أنه يعنيك فقمت.
وحدثا يحيى بن علي بن المنجم قال: قلت للجاحظ: مثلك في علمك ومقداركا في

الدأي يقول في كتاب البيان والتبيين: ويكره للجارية أن تشبه بالرجال في فصاحتها، أل
الفزاري:ترى إلى قول مالك بن أسإماء 

يوزن الناعتون ينعتهـو ألـذه وحديث
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وزنـامـمـا
وتلحـن صائب منطق

أحـيا
ًا ما الحديث وخير ن

لحنا كان
فتراه من لحن العراب، وإنما وصفها بالظرفا والفطنة وإنما تلحن أي تورى في

لفظها عن أشياء وتتنكب ما قصدت له، فقال: فطنت لذلك. قلت: فغيره. قال: فكيف
لي بما سإارت به الركبان? فهو في كتابه على خطئه.

قال أبو محلم: أرادأ الفزاري بقوله هذا، أن خير الحديث ما أومأت إلي به، وورت عن
الكلبي:الفصاح به لئل يعلمه غيرنا، ومثله قول 

لكيما لكم لحنت لقد
تفهمـوا

ًا ووحيت ليس وحي
بالمرتاب

ومنه قوله تعالى: )ولتعرفنهم في لحن القول(، أي
فيما يتوحونه بينهم من النفاق والطعن.

قال المؤلف: وقد انتصر أبو حيان لهذا القول الذي
اعترف الجاحظ بخطئه فيه فقال: وعندي أن المسألة

محتملة للكلم، لن مقابل المنطق الصائب المنطق
الملحون، واللحن من الغواني والفتيات غير منكر ول
مكروه بل يستحب ذلك، لنه بالتأنيث أشبه، وللشهوة

أدعى، ومع الغزل أجرى، والعراب جد، وليس الجد من
التغزل والتعشق والتشاجي في شيء، وعلى مذهب

علي بن يحيى? أن المنطق الصائب هو الكلم الصريح،
وأن اللحن هو التعريض، وأنها تعرف هذا وهذا، فهب

أن هذا المعنى مقبول، لم ينبغي أن يكون المعنى
ًا? وقد يجوز أن يكون مراد الشاعر ًا ومردود الخر لهوج

ذاك، لن الشاعر يشعر بهذا كما يشعر بهذا، قال أبو
العيناء: أنشدني الجاحظ لنفسه في إبراهيم بن رباح:

والله به وعهدي
أمـره يصـلـح

الرأي مجال رحيب
الصدر منبلج

الـلـه جعل فل
سـبة الـولية

بالـولية فإني عليه
خـبـر ذو

جهدوه فقد
أبـى وقـد بالسـؤال

يلج أن إل المجد به
ويستشـري

قال أبو علي التنوخي: حدثني أبو الحسن أحمد بن
محمد الخباري قال: حدثني أبو الفرج الصبهاني قال:

أخبرني الحسن بن القاسم بن مهرويه قال: حدثني
ًا عند إبراهيم عبد الله بن جعفر الوكيل قال: كنت يوم

بن المدبر فرأيت بين يديه رقعة يردد النظر إليها
فقلت له: ما شأن هذه الرقعة? كأنه استعجم عليك
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شيء منه? فقال: هذه رقعة أبي عثمان الجاحظ،
وكلمه يعجبني وأنا أردده على نفسي لشدة إعجابي.

فقلت: هل يجوز أن أقرأها? قال: نعم وألقاها إلي
فإذا فيها: ما ضاء لي نهار ول دجا ليل مذ فارقتك، إل

وجدت الشوق إليك قد حز في كبدي، والسف عليك
قد أسقط في يدي، والنزاع نحوك قد خان جلدي، فأنا

ًا خافقة ودمعة مهراقة، ونفس قد ذبلت بما بين حش
تجاهد، وجوانح قد أبليت بما تكابد، وذكرت وأنا على

فراش الرتماض ممنوع من لذة الغماض قول بشار:
القمري هتف إذا

الهـوى نازعني
أملك فلم بشوق

الوجد من دموعي
أن إل اللـه أبى

بـينـنـا يفـرق
المزن كماء وكنا

الشهد مع شيب
بيني ما كان لقد

ًا وبـينـهـا زمان
المسك بين كان كما

الورد والعنبر
ًا فانتظم وصف ما كنا نتعاشر عليه، ونجري في مودأتنا إليه في شعره هذا، وذكرت أيض
ما رماني به الدهر من فرقة أعزائي من إخواني الذين أنت أعزهم، ويمتحنني بمن نأى

من أحبائي وخلصاني الذين أنت أحبهم وأخلصهم، ويجرعنيه من مرارة نأيهم وبعد
لقائهم، وسإألت الله أن يقرن آيات سإروري بالقرب منك، ولين عيشي بسرعة أوبتك،

ًا تقصر عن صفة وجدي، وكنه ما يتضمنه قلبي،  وهي:وقلت أبيات

قطر من بخدي
نـدوب الـدمـوع

مـذ مني وبالقلب
وجـيب نـأيت

حتى نفس ولي
الحشا يصدع الدجى

لـلـفـؤاد حنين ورجع
مـذيب

ضر من شاهد ولي
وسقمه نفسي

أنـنـي عـنـي يخبر
لـكـئيب

أفجع لم كأني
صـاحـب بفـرقة

عيني عن غاب ول
حبـيب سواك

فقلت لبن المدبر: هذه رقعة عاشق ل رقعة خادأم، ورقعة غائب ل رقعة حاضر.
فضحك وقال: نحن ننبسط مع أبي عثمان إلى ما هو أرق من هذا وألطف، فأما الغيبة
فإننا نجتمع في كل ثلثة أيام وتأخر ذلك لشغل عرض لي فخاطبني مخاطبة الغائب،

وأقام انقطاع المدة مقام الغيبة.
قال الجاحظ: كان يأتيني رجل فصيح من العجم قال: فقلت له: هذه الفصاحة وهذا

البيان لو ادأعيت في قبيلة من العرب لكنت ل تنازع فيها. قال: فأجابني إلى ذلك،
ًا حتى حفظه وهذه هذا. فقلت له: الن ل تته علينا. فقال: سإبحان فجعلت أحفظه نسب

ًا دأعي. الله. إن فعلت ذلك فأنا إذ
ومن كلم الجاحظ يصف البلغة: ومتى شاكل - أبقاكا الله - اللفظ معناه وكان لذلك
ًا وخرج من سإماجة السإتكراه وسإلم من فسادأ التكلف، ًا ولذلك القدر لفق الحال وفق

ًا أن يمنع جانبه من تأول ًا بانتفاع المستمع، وجدير ًا بحسن الموقع، وحقيق كان قمن
الطاعنين، ويحمي عرضه من اعتراض العائبين، ول يزال القلوب به معمورة، والصدور



مشكاة مكتبة                         الحموي لياقوت الدأباء معجم
 السإلمية

ًا من ًا من جنسه، وكان سإليم ًا في نفسه متخير ًا كريم به مأهولة، ومتى كان اللفظ أيض
ًا من التعقيد حبب إلى النفوس، واتصل بالذهان والتحم بالعقول، وهشت الفضول بريئ

له السإماع، وارتاحت له القلوب، وخف على ألسن الرواة، وشاع في الفاق ذكره،
وعظم في الناس خطره، وصار ذلك مادأة للعالم الرئيس، ورياضة للمتعلم الريض ومن

ًا، حبب إليه المعاني وسإلس له ًا، وأفرغ عليه من محبته ذنوب أعاره من معرفته نصيب
نظام اللفظ، وكان قد أغنى المستمع عن كد التكلف، وأراح قارئ الكتاب من علج
التفهم. وقرأت بخط أبي حيان التوحيدي من كتابه الذي ألفه في تقريظ الجاحظ.

وحدثنا أبو سإعيد السيرافي - وهمك من رجل، وناهيك - من عالم، وشرعك من صدوق
- قال: حدثنا جماعة من الصابئين الكتاب: أن ثابت بن قرة قال: ما أحسد هذه المة

فإنه:العربية إل على ثلثة أنفس 

يلدن فل النساء عقم
شبيهه

بمثله النساء إن
عـقـم

فقيل له: أحص لنا هؤلء الثلثة. قال: أولهم عمر بن
الخطاب في سياسته ويقظته وحذره، وتحفظه ودينه
وتقيته، وجزالته وبذالته وصرامته وشهامته، وقيامته

في صغير أمره وكبيره بنفسه، مع قريحة صافية،
وعقل زافر، ولسان عضب وقلب شديد، وطوية

مأمونة، وعزيمة مأمومة، وصدر منشرح، وبال منفسح،
وبديهة نضوح وروية لقوح، وسر طاهر، وتوفيق حاضر،

ورأي مصيب، وأمر عجيب، وشأن غريب، دعم الدين
وشيد بنيانه، وأحكم أساسه ورفع أركانه، وأوضح حجته

وأنار برهانه، ملك في زي مسكين، ما جنح في أمر
ًا، ظهارته كالبطانة، إلى ونى، ول غض طرفه على خن

وبطانته كالظهارة، جرح وأسا، ولن وقسا، ومنع
وأعطى، واستخذى وسطا، كل ذلك في الله ولله، لقد

كان من نوادر الرجال. قال: والثاني الحسن بن أبي
ًا الحسن البصري، فلقد كان من دراري النجوم علم

ًا ًا وفقه ًا وتنزه ًا وعفًة ورقًة وتأله ًا وورع وتقوى وزهد
ومعرفًة وفصاحًة ونصاحًة، مواعظه تصل إلى القلوب،
ًا ًا، ول قريب وألفاظه تلتبس بالعقول، وما أعرف له ثاني
ًا، كان منظره وفق مخبره، وعلنيته في وزن ول مداني

سريرته، عاش سبعين سنة لم يقرف بمقالة شنعاء،
ولم يزن بريبة ول فحشاء، سليم الدين، نقي الديم،

محروس الحريم، يجمع مجلسه ضروب الناس وأصناف
اللباس لما يوسعهم من بيانه، ويفيض عليهم بافتنانه،

هذا يأخذ عنه الحديث، وهذا يلقن منه التأويل، وهذا
يسمع الحلل والحرام، وهذا يتبع في كلمه العربية،

وهذا يجرد له المقالة، وهذا يحكي الفتيا، وهذا يتعلم
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الحكم والقضاء، وهذا يسمع الموعظة، وهو جميع هذا،
ًا، ول تنس ًا، وكالسراج الوهاج تألق كالبحر العجاج تدفق
مواقفه ومشاهده بالمر بالمعروف والنهي عن المنكر

عند المراء وأشباه المراء بالكلم الفصل، واللفظ
الجزل، والصدر الرحب، والوجه الصلب، واللسان

العضب، كالحجاج وفلن وفلن مع شارة الدين، وبهجة
العلم ورحمة التقى، ل تثنيه لئمة في الله، ول تذهله

رائحة عن الله، يجلس تحت كرسيه قتادة صاحب
التفسير، وعمرو وواصل صاحبا الكلم، وابن أبي

إسحاق صاحب النحو، وفرقد السبخي صاحب الدقائق،
وأشباه هؤلء ونظراؤهم، فمن ذا مثله ومن يجري

مجراه?. والثالث أبو عثمان الجاحظ، خطيب
المسلمين، وشيخ المتكلمين، ومدره المتقدمين

والمتأخرين، إن تكلم حكى سحبان في البلغة، وإن
ناظر ضارع النظام في الجدال، وإن جد خرج في مسك

عامر بن عبد قيس، وإن هزل زاد على مزيد حبيب
القلوب ومزاج الرواح، وشيخ الدب ولسان العرب.
كتبه رياض زاهرة، ورسائله أفنان مثمرة، ما نازعه

ًا، ول تعرض له منقوص إل قدم له منازع إل رشاه آنف
ًء. الخلفاء تعرفه، والمراء تصافيه التواضع استبقا

وتنادمه، والعلماء تأخذ عنه، والخاصة تسلم له، والعامة
تحبه، جمع بين اللسان والقلم، وبين الفطنة والعلم،
وبين الرأي والدب، وبين النثر والنظم، وبين الذكاء
والفهم، طال عمره، وفشت حكمته، وظهرت خلته،

ووطئ الرجال عقبه، وتهادوا أدبه، وافتخروا
بالنتساب إليه، ونجحوا بالقتداء به، لقد أوتي الحكمة

وفصل الخطاب. هذا قول ثابت، وهو قول صابئ ل
ًا، ول يوجب لحد يرى للسلم حرمة ول للمسلمين حق
ًا، وقد انتقد هذا النتقاد، ونظر هذا النظر، منهم ذمام

وحكم هذا الحكم، وأبصر الحق بعين ل غشاوة عليها
من الهول، ونفس ل لطخ بها من التقليد، وعقل ما

تحيل بالعصبية، ولسنا نجهل مع ذلك فضل غير هؤلء
من السلف الطاهر، والخلف الصالح، ولكنا عجبنا فضل

عجب من رجل ليس منا ول من أهل ملتنا ولغتنا، -
ولعله ما خبر عمر بن الخطاب كل الخبرة، ول استوعب

كل ما للحسن من المنقبة، ول وقف على جميع ما
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لبي عثمان من البيان والحكمة - يقول هذا القول،
ويتعجب هذا العجب، ويحسد أمتنا بهم هذا الحسد،

ويختم كلمه بأبي عثمان، ويصفه بما يأبى الطاعن
عليه أن يكون له شيء منه، ويغضب إذا ادعي ذلك له

لموفز عليه، هل هذا إل الجهل الذي يرحم المبتلى
به?.

قال أبو حيان: وحدثنا ابن مقسم - وقد طال ذكر
الجاحظ لبي هفان: - قيل لبي هفان لم ل تهجو

الجاحظ وقد ندد بك وأخذ بخنقك? فقال: أمثلي يخدع
عن عقله، والله لو وضع رسالة في أرنبة أنفي لما

أمست إل بالصين شهرة، ولو قلت فيه ألف بيت لما
طن منها بيت في ألف سنة.

قال أبو حيان: سمعت أبا معمر الكاتب في ديوان 
ًا بادوريا قال: كتب الفتح بن خاقان إلى الجاحظ كتاب

يقول في فصل منه: إن أمير المؤمنين يجد بك، ويهش
عند ذكرك، ولول عظمتك في نفسه لعلمك ومعرفتك،

لحال بينك وبين بعدك عن مجلسه، ولغصبك رأيك
وتجبيرك فيما أنت مشغول به ومتوفر عليه، وقد كان

ألقى إلي من هذا عنوانه، فزدتك في نفسه زيادة كف
بها عن تجشيمك، فاعرف لي هذه الحال، واعتقد هذه
المنة على كتاب الرد على النصارى، وافرغ منه وعجل

به إلي، وكن من جدا به على نفسه، تنال مشاهرتك
وقد استطلقته لما مضى، واستسلفت لك لسنة كاملة

مستقبلة، وهذا مما لم تحتكم به نفسك، وقد قرأت
رسالتك في بصيرة غنام، ولول أني أزيد في مخيلتك

لعرفتك ما يعتريني عند قراءتها والسلم.
قال الجاحظ: قلت للحزامي: قد رضيت بقول الناس

فيك: إنك بخيل. قال: ل أعد مني الله هذا السم. قال:
لنه ل يقال: فلن بخيل إل وهو ذو مال، فإذا سلم

المال فادعني بأي اسم شئت. قلت: ول يقال سخي
إل وهو ذو مال، فقد جمع هذا السم المال والحمد،

وجمع ذاك السم المال والذم. قال: بينهما فرق.
قلت: هاته. قال: في قولهم بخيل تثبيت لقامة المال

في ملكه، واسم البخيل اسم فيه حزم وذم، واسم
السخاء فيه تضييع وحمد، والمال نافع مكرم لهله

معز، والحمد ريح وسخرية، واستماعه ضعف وفسولة.



مشكاة مكتبة                         الحموي لياقوت الدأباء معجم
 السإلمية

وما أقل والله غناء الحمد عنه إذا جاع بطنه، وعري
جسده، وشمت عدوه.

قال أبو حيان: ومن عجيب الحديث في كتبه ما حدثنا
به علي بن عيسى النحوي الشيخ الصالح قال: سمعت
ابن الخشاد شيخنا أبا بكر يقول: ذكر أبو عثمان في

أول كتاب الحيوان أسماء كتبه ليكون ذلك كالفهرست،
ومر بي في جملتها الفرق بين النبي والمتنبئ، وكتاب

دلئل النبوة وقد ذكرهما هكذا على التفرقة، وأعاد
ذكر الفرق في الجزء الرابع لشيء دعاه إليه، فأحببت

أن أرى الكتابين ولم أقدر إل على واحد منهما وهو
ًا، فهمني كتاب دلئل النبوة، وربما لقب بالفرق خط
ذلك وساءني في سوء ظفري به، فلما شخصت من
ًا أقمت مصر ودخلت مكة - حرسها الله تعالى - حاج

ًا بعرفات ينادي - والناس حضور. من الفاق على منادي
اختلف بلدانهم وتنازح أوطانهم، وتباين قبائلهم
وأجناسهم من المشرق إلى المغرب، ومن مهب
الشمال إلى مهب الجنوب، وهو المنظر الذي ل

يشابهه منظر -: رحم الله من دلنا على كتاب الفرق
بين النبي والمتنبئ لبي عثمان الجاحظ على أي وجه

كان. قال: حجب الناس منًى ولم يعرفوا هذا الكتاب
ول اعترفوا به.

قال ابن أخشاد: وإنما أردت بهذا أن أبلغ نفسي
عذرها. قال المؤلف: وحسبك بها فضيلة لبي عثمان
أن يكون مثل ابن الخشاد - وهو هو في معرفة علوم

الحكمة، وهو رأس عظيم من رءوس المعتزلة -
يستلهم بكتب الجاحظ حتى ينادي عليها بعرفات

والبيت الحرام، وهذا الكتاب موجود في أيدي الناس
اليوم ل يكاد تخلو خزانة منه. ولقد رأيت أنا منه نحو

مائة نسخة أو أكثر.
ومن كتاب هلل قال أبو الفضل بن العميد: ثلثة علوم

الناس كلهم عيال فيها على ثلثة أنفس: أما الفقه
فعلى أبي حنيفة، لنه دون وخلد ما جعل من يتكلم

ًا عنه. وأما الكلم فعلى أبي ًا إليه مخبر فيه بعده مشير
الهذيل، وأما البلغة والفصاحة واللسن والعارضة،

فعلى أبي عثمان الجاحظ. وحدث أبو القاسم
السيرافي قال: حضرنا مجلس الستاذ الرئيس أبي
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الفضل فقصر رجل بالجاحظ وأزرى عليه وحلم
الستاذ عنه. فلما خرج قلت له: سكت أيها الستاذ عن

هذا الجاهل في قوله الذي قال مع عادتك بالرد على
أمثاله. فقال: لم أجد في مقابلته أبلغ من تركه على

جهله، ولو واقفته وبينت له النظر في كتبه، صار
ًا. يا أبا القاسم كتب الجاحظ تعلم العقل أولً إنسان

ًا. والدب ثاني
وحكى أبو علي القالي عن أبي معاذ عبدان الخولي

ًا بسر من رأى على عمرو بن المتطبب قال: دخلنا يوم
بحر الجاحظ نعوده وقد فلج، فلما أخذنا مجالسنا أتى
رسول المتوكل إليه فقال: وما يصنع أمير المؤمنين

بشق مائل ولعاب سائل? ثم أقبل علينا فقال: ما
تقولون في رجل له شقان: أحدهما لو غرز بالمسال

ما أحس، والشق الخر يمر به الذباب فيغوث، وأكثر ما
أشكوه الثمانون.

حدث أبو عبد الله الحميدي في الجذوة: قرأت على 
المين بن أبي علي بن القاضي أبي القاسم البصري
عن أبيه قال: حدثنا محمد بن عمر بن شجاع المتكلم،
حدثنا أبو محمد الحسن بن عمرو النجيرمي قال: كنت

ًا لبي عثمان بالندلس فقيل لي: إن هاهنا تلميذ
الجاحظ يعرف بسلم بن يزيد ويكنى أبا خلف، فأتيته
ًا فسألته عن سبب اجتماعه مع أبي ًا هم فرأيت شيخ
عثمان ولم يقع أبو عثمان إلى الندلس فقال: كان
طالب العلم بالمشرق يشرف عند ملوكنا بلقاء أبي

عثمان، فوقع إلينا كتاب التربيع والتدوير له فأشاروا
إليه، ثم أردفه عندنا كتاب البيان والتبيين له فبلغ

الرجل الصكاك بهذين الكتابين. قال: فخرجت ل أعرج
على شيء حتى قصدت بغداد فسألت عنه فقيل: هو

بسر من رأى، فأصعدت إليها فقيل لي: قد انحدر إلى
البصرة، فانحدرت إليه وسألت عن منزله فأرشدت

ًا ليس ودخلت إليه فإذا هو جالس وحواليه عشرون صبي
فيهم ذو لحية غيره، فدهشت فقلت: أيكم أبو عثمان?

فرفع يده وحركها في وجهي وقال: من أين? قلت من
الندلس، فقال: طينة حمقاء، فما السم? قلت سلم.
قال: اسم كلب القراد، ابن من? قلت: ابن يزيد. قال:
بحق ما صرت أبو من? قلت: أبو خلف. قال: كنية قرد
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زبيدة، ما جئت تطلب? قلت: العلم قال: ارجع بوقت
فإنك ل تفلح. قلت له ما أنصفتني، فقد اشتملت على

خصال أربع: جفاء البلدية، بعد الشقة، وغرة الحداثة،
ًا ليس ودهشة الداخل. قال: فترى حولي عشرين صبي

فيهم ذو لحية غيري، ما كان يجب أن تعرفني بها?
قال: فأقمت عليه عشرين سنة. وهذا فهرست كتب
الجاحظ: كتاب الحيوان وهو سبعة أجزاء وأضاف إليه

ًا آخر سماه كتاب النساء وهو الفرق فيما بين كتاب
ًا آخر سماه: كتاب النعل. قال ابن الذكر والنثى، وكتاب
النديم. ورأيت أنا هذين الكتابين بخط زكرياء بن يحيى

- ويكنى أبا يحيى - وراق الجاحظ، وقد أضيف إليه
كتاب سموه كتاب البل ليس من كلم الجاحظ ول

يقاربه، وكتاب الحيوان ألفه باسم محمد بن عبد الملك
الزيات. قال ميمون بن هارون: قلت للجاحظ ألك

بالبصرة ضيعة? فتبسم وقال: إنما أنا وجارية، وجارية
تخدمها وخادم وحمار، أهديت كتاب الحيوان إلى محمد

بن عبد الملك فأعطاني خمسة آلف دينار، وأهديت
كتاب البيان والتبيين إلى ابن أبي دؤاد فأعطاني

خمسة آلف، وأهديت كتاب الزرع والنخل إلى إبراهيم
بن العباس الصولي فأعطاني خمسة آلف دينار،

فانصرفت إلى البصرة ومعي ضيعة ل تحتاج إلى تجديد
ول تسميد، وكتاب البيان والتبيين نسختان: أولى

وثانية، والثانية أصح وأجود، كتاب النبي والمتنبئ،
كتاب المعرفة، كتاب جوابات كتاب المعرفة، كتاب

مسائل كتاب المعرفة، كتاب الرد على أصحاب اللهام،
كتاب نظم القرآن ثلث نسخ، كتاب مسائل القرآن،

كتاب فضيلة المعتزلة، كتاب الرد على المشبهة، كتاب
المامة على مذهب الشيعة، كتاب حكاية قول أصناف

الزيدية، كتاب العثمانية، كتاب الخبار وكيف تصح?
كتاب الرد على النصارى، كتاب عصام المريد، كتاب
الرد على العثمانية، كتاب إمامة معاوية، كتاب إمامة

بني العباس، كتاب الفتيان، كتاب القواد، كتاب
اللصوص، كتاب ذكر ما بين الزيدية والرافضة، كتاب
صياغة الكلم، كتاب المخاطبات في التوحيد، كتاب

تصويب علي في تحكيم الحكمين، كتاب وجوب المامة،
كتاب الصنام، كتاب الوكلء والموكلين، كتاب الشارب
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والمشروب، كتاب افتخار الشتاء والصيف، كتاب
المعلمين، كتاب الجواري، كتاب نوادر الحسن، كتاب

البخلء، كتاب الفخر ما بين عبد شمس ومخزوم، كتاب
العرجان والبرصان، كتاب فخر القحطانية والعدنانية،
كتاب التربيع والتدوير، كتاب الطفيليين، كتاب أخلق

الملوك، كتاب الفتيا، كتاب مناقب جند الخلفة
وفضائل التراك، كتاب الحاسد والمحسود، كتاب الرد
على اليهود، كتاب الصرحاء والهجناء، كتاب السودان
والبيضان، كتاب المعاد والمعاش، كتاب النساء، كتاب
التسوية بين العرب والعجم، كتاب السلطان وأخلق

أهله، كتاب الوعيد، كتاب البلدان، كتاب الخبار، كتاب
الدللة على أن المامة فرض، كتاب الستطاعة وخلق
الفعال، كتاب المقينين والغناء والصنعة، كتاب الهدايا

منحول، كتاب الخوان، كتاب الرد على من ألحد في
كتاب الله عز وجل، كتاب آي القرآن، كتاب الناشي

والمتلشي، كتاب حانوت عطار، كتاب التمثيل، كتاب
فضل العلم، كتاب المزاح والجد، كتاب جمهرة الملوك،

الصوالجة، كتاب ذم الزنا، كتاب التفكر والعتبار، كتاب 
كتاب الحجر والنبوة، كتاب آل إبراهيم بن المدبر في

المكاتبة، كتاب إحالة القدرة على الظلم، كتاب أمهات
الولد، كتاب العتزال وفضله عن الفضيلة، كتاب

الخطار والمراتب والصناعات، كتاب أحدوثة العالم،
كتاب الرد على من زعم أن النسان جزء ل يتجزأ،

كتاب أبي النجم وجوابه، كتاب التفاح، كتاب النس
والسلوة، كتاب الكبر المستحسن والمستقبح، كتاب

نقض الطب، كتاب الحزم والعزم. كتاب عناصر الداب،
كتاب تحصين الموال، كتاب المثال، كتاب فضل

الفرس، كتاب على الهملج، كتاب الرسالة إلى أبي
الفرج بن نجاح في امتحان عقول الولياء، كتاب

رسالة أبي النجم في الخراج، كتاب رسالته في القلم،
كتاب رسالته في فضل اتخاذ الكتب، كتاب رسالته في

كتمان السر، كتاب رسالته في مدح النبيذ، كتاب
رسالته في ذم النبيذ، كتاب رسالته في العفو الصفح،

كتاب رسالته في إثم لسكر، كتاب رسالته في المل
والمأمول، كتاب رسالته في الحلية، كتاب رسالته في

ذم الكتاب، كتاب رسالته في مدح الكتاب، كتاب رسالته
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في مدح الوراق، كتاب رسالته في ذم الرواق، كتاب
ًا، كتاب رسالته رسالته فيمن يسمى من الشعراء عمر

اليتيمة، كتاب رسالته في فرط جهل يعقوب بن
إسحاق الكندي، كتاب رسالته في الكرم إلى أبي الفرج

بن نجاح، كتاب رسالته في موت أبي حرب الصفار
البصري، كتاب رسالته في الميراث، كتاب في السد

والذئب، كتاب رسالته في كتاب الكيمياء، كتاب
الستبداد والمشاورة في الحرب، كتاب رسالته في

القضاة والولة، كتاب الملوك والمم السالفة
والباقية، كتاب رسالته في الرد على القولية، كتاب
العالم والجاهل، كتاب النرد والشطرنج، كتاب غش
الصناعات، كتاب خصومة الحول والعور، كتاب ذوي

العاهات، كتاب المغنين، كتاب أخلق الشطار.ة، كتاب
ذم الزنا، كتاب التفكر والعتبار، كتاب الحجر والنبوة،
كتاب آل إبراهيم بن المدبر في المكاتبة، كتاب إحالة

القدرة على الظلم، كتاب أمهات الولد، كتاب
العتزال وفضله عن الفضيلة، كتاب الخطار والمراتب

والصناعات، كتاب أحدوثة العالم، كتاب الرد على من
زعم أن النسان جزء ل يتجزأ، كتاب أبي النجم وجوابه،

كتاب التفاح، كتاب النس والسلوة، كتاب الكبر
المستحسن والمستقبح، كتاب نقض الطب، كتاب
الحزم والعزم. كتاب عناصر الداب، كتاب تحصين

الموال، كتاب المثال، كتاب فضل الفرس، كتاب على
الهملج، كتاب الرسالة إلى أبي الفرج بن نجاح في
امتحان عقول الولياء، كتاب رسالة أبي النجم في
الخراج، كتاب رسالته في القلم، كتاب رسالته في
فضل اتخاذ الكتب، كتاب رسالته في كتمان السر،
كتاب رسالته في مدح النبيذ، كتاب رسالته في ذم

النبيذ، كتاب رسالته في العفو الصفح، كتاب رسالته
في إثم لسكر، كتاب رسالته في المل والمأمول،

كتاب رسالته في الحلية، كتاب رسالته في ذم الكتاب،
كتاب رسالته في مدح الكتاب، كتاب رسالته في مدح

الوراق، كتاب رسالته في ذم الرواق، كتاب رسالته
ًا، كتاب رسالته اليتيمة، فيمن يسمى من الشعراء عمر

كتاب رسالته في فرط جهل يعقوب بن إسحاق
الكندي، كتاب رسالته في الكرم إلى أبي الفرج بن
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نجاح، كتاب رسالته في موت أبي حرب الصفار
البصري، كتاب رسالته في الميراث، كتاب في السد

والذئب، كتاب رسالته في كتاب الكيمياء، كتاب
الستبداد والمشاورة في الحرب، كتاب رسالته في

القضاة والولة، كتاب الملوك والمم السالفة
والباقية، كتاب رسالته في الرد على القولية، كتاب
العالم والجاهل، كتاب النرد والشطرنج، كتاب غش
الصناعات، كتاب خصومة الحول والعور، كتاب ذوي

العاهات، كتاب المغنين، كتاب أخلق الشطار.
وحدث يموت بن المزرع عن خاله الجاحظ قال: يجب
ًا ل يبلغ ًا ل يبلغ التبذير، شجاع للرجل أن يكون سخي
ًا ل يبلغ القحة، ًا ل يبلغ الجبن، ماضي الهوج، محترس

ًا ل يبلغ ًا ل يبلغ العي، حليم قوالً ل يبلغ الهذر، صموت
ًا ل يبلغ البلدة، ًا ل يبلغ الظلم، وقور الذل، منتصر

ًا ل يبلغ الطيش، ثم وجدنا رسول الله صلى الله ناقد
عليه وسلم قد جمع ذلك في كلمة واحدة، وهي

قوله: )خير المور أوساطها(. فعلمنا أنه صلى الله
عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وعلم فصل

الخطاب. وقال أبو زيد البلخي: ما أحسن ما قال
الجاحظ: عقل المنشئ مشغول، وعقل المتصفح

فارغ. وقال المرزباني بإسناده عن المبرد: سمعت
الجاحظ يقول لرجل آذاه: أنت والله أحوج إلى هوان
من كريم إلى إكرام، ومن علم إلى عمل، ومن قدرة

إلى عفو، ومن نعمة إلى شكر.
وقال الجاحظ في أبي الفرج نجاح بن سلمة يسأله

إطلق رزقه من قصيدة:
راض الخفض بدار أقام

بخـفـضـه
يسري الحزم وذو
يسري أحد ل حين

ًا الرضا يظن شيئ
ًا ًا يسـير مـهـونـ

كأس الرضى ودون
الصبر من أمر

اليام على سواء
حـنـكة صـاحـب

يريش ل كـاب وآخـر
يبـري ول

القوم لبعض خضعت
نـوالـه أرجو

أعطى ل كنت وقد
بالقـسـر الدنية

البشر حسن ويجعلالـقـوم رأيت فلما
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الـوفـر واقـيةبـشـره يبـذل
ظلعي على ربعت

منزلـي وراجعت
ًا فصرت حليف

والـفـكـر للدراسة
فقال إخواني وشاروت

:حلـيمـهـم
ذا المري الفتى عليك
الغمـر الخلق

من بالرحمن أعيذك
:شـامـت قـول

المامول الفرج أبو
عمـرو في يزهد

ًا فـيه كـان ولو راغـبـ
لـرأيتـه

ًا كان كما في دهر
اليسر وفي الرخاء

من العين عليك أخاف
حـاسـد كـل

منخوب الود وذو
الذعـر من الفؤاد

بالقـبـول ودي ترع فإن
فـأهـلـه

غير القدار يعرف ول
القـدر ذوي

وحدثا يموت بن المزرع قال: وجه المتوكل في السنة التي قتل فيها أن يحمل إليه
الجاحظ من البصرة فقال لمن أرادأ حمله: وما يصنع أمير المؤمنين بامرئ ليس بطائل،
ذي شق مائل، ولعاب سإائل، وفرج بائل، وعقل حائل? وحدثا المبردأ قال: دأخلت على
الجاحظ في آخر أيامه فقلت له: كيف أنت? فقال: كيف يكون من نصفه مفلوج لو حز

أأدأ من ذلك بالمناشير ما شعر به، ونصفه الخر منقرس لو طار الذباب بقربه للمه، و
أنشدنا:سإت وتسعون سإنة أنا فيها، ثم 

وأنت تكون أن أترجو
شيخ

أيام كنت قد كما
?الشباب

نفسك كذبتك لقد
ثوب ليس

من كالجديد دريس
الثياب

ًا أخذ وقال لمتطبب يشكو إليه علته: اصطلحت الضدادأ على جسدي، إن أكلت باردأ
ًا أخذ برأسإي. برجلي، وإن أكلت حار

وحدثا أحمد بن يزيد بن محمد المهلبي عن أبيه قال:قال لي المعتز بالله: يا يزيد، وردأ
الخبر بموت الجاحظ، فقلت: لمير المؤمنين طول البقاء ودأوام النعماء. قال: وذلك في

القيسي:سإنة خمسين ومائتين، وفيه يقول أبو شراعة 

للعلـمـاء العلم في
مـواعـظ يتفهمـوهإن

الحافـظ عليك عل تجـمـع وقد نسيت وإذ
الظرف رأيت ولقد

ده
ًا الـلفـظ حواه ما ر

بحر بن عمروطـريقـه أقـام حتى
الجاحظ

الفـائظ الرئيس وهوبـه أمـد انقضـى ثم
قنبر بن عثمان بن عمرو
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أبو بشر، ويقال أبو الحسن وأبو بشر أشهر، مولى بني الحارثا بن كعب، ثم مولى آل
الربيع بن زيادأ الحراثي، وسإيبويه لقب ومعناه رائحة التفاح. يقال: كانت أمه ترقصه

بذلك في صغره. ورأيت ابن خالويه قد اشتق له غير ذلك فقال: كان سإيبويه ل يزال
من يلقاه يشم منه رائحة الطيب فسمي سإيبويه، ومعنى سإي: ثلثون، وبوى: الرائحة

ًا قال ذلك غير ابن خالويه، وأصله من البيضاء من فكأنه ثلثين رائحة طيب، ولم أر أحد
أرض فارس ومنشؤه البصرة، مات فيما ذكره ابن نافع بالبصرة سإنة إحدى وسإتين

ومائة. وقال المرزباني: مات بشيراز سإنة ثمانين ومائة. وذكر الخطيب أن عمره كان
اثنتين وثلثين سإنة ويقال: إنه نيف على الربعين سإنة وهو الصحيح، لنه قد روى عن

عيسى بن عمر، وعيسى بن عمر مات سإنة تسع وأربعين ومائة، فمن وفاة عيسى إلى
وفاة سإيبويه إحدى وثلثين سإنة، وما يكون قد أخذ عنه إل وهو يعقل، ول يعقل حتى

ًا والله أعلم. يكون بالغ
وقال أحمد بن يحيى ثعلب في أماليه: قدم سإيبويه العراق في أيام الرشيد وهو ابن

نيف وثلثين سإنة، وتوفي وعمره نيف وأربعون سإنة بفارس. قال الصمعي: قرأت على
العدوي:قبر سإيبويه بشيراز هذه البيات وهي لسليمان بن يزيد 

بعد الحبة ذهب
تـزاور طول

المزار ونأى
وأقشعوا فأسلموك

ما أوحش تركوك
بـقـفـرة تكون

وكـربة يؤنسوك لم
يدفـعـوا لـم

وصرت القضاء قضي
حفرة صاحب

أعرضوا الحبة عنك
وتصـدعـوا

وأخذ سيبويه النحو والدب عن الخليل بن احمد،
ويونس بن حبيب، وأبي الخطاب الخفش، وعيسى بن

عمر. نقلت من خط أبي سعد السمعاني مما انتخبه
من طبقات أهل فارس وشيراز تأليف الحافظ أبي عبد

الله محمد بن عبد العزيز الشيرازي القصار: بشير بن
سعيد، وقيل: عمرو بن عثمان بن قنبر يكنى أبا بشر،
سيبويه النحوي عن الخليل بن احمد، وهو من الحارث

بن كعب، مات وكان على مظالم فارس وقبره في
شيراز. لم يزد في ترجمته على هذا، وورد بغداد وناظر

بها الكسائي وتعصبوا عليه، وجعلوا للعرب جعلً، حتى
وافقوه على خلفه، ولذلك قصة ذكرت فيما بعد، وكان
سبب طلب سيبويه النحو ما ذكرناه في أخبار حماد بن

سلمة.
وحدث أبو عبيدة قال: لما مات سيبويه قيل ليونس بن
ًا في ألف ورقة من علم حبيب: إن سيبويه قد ألف كتاب

الخليل. قال يونس: ومتى سمع سيبويه هذا كله من
الخليل? جيئوني بكتابه، فلما نظر فيه رأى كل ما حكى

فقال: يجب أن يكون هذا الرجل قد صدق عن الخليل
في جميع ما حكاه كما صدق فيما حكاه عني، وذكر
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صاعد بن أحمد الجياني من أهل الندلس في كتابه
ًا ألف في علم من العلوم قديمها قال: ل اعرف كتاب

وحديثها فاشتمل على جميع ذلك العلم، وأحاط بأجزاء
ذلك الفن غير ثلثة كتب، أحدها المجسطي لبطليموس

في علم هيئة الفلك، والثاني كتاب أرسططا ليس
في علم المنطق، والثالث كتاب سيبويه البصري

النحوي، فإن كل واحد من هذه لم يشذ عنه من أصول
فنه شيء إل ما ل خطر له. وكان إذا أراد إنسان قراءة

كتاب سيبويه على المبرد يقول له: أركبت البحر?
ًا. ًا واستصعاب تعظيم

ًا في وحدث محمد بن سلم قال: كان سيبويه جالس
ًا من حديث قتادة فذكر حلقته بالبصرة فتذاكرنا شيئ

ًا وقال: لم يرو هذا إل سعيد بن أبي ًا غريب حديث
العروبة. فقال بعض ولد جعفر بن سليمان: ما هاتان

الزائدتان يا أبا بشر? فقال هكذا يقال، لن العروبة
هي الجمعة، ومن قال ابن عروبة فقد أخطأ. قال ابن

سلم: فذكرت ذلك ليونس فقال: أصاب لله دره.
وحدث ابن النطاح قال: كنت عند الخليل بن أحمد

ًا بزائر ل يمل، قال: فأقبل سيبويه فقال الخليل مرحب
وكان كثير المجالسة للخليل، وما سمعت الخليل

ًا. ًا جميلً نظيف يقولها لغيره، قال: وكان شاب
وحدث أحمد بن معاوية بن بكر العليمي قال: ذكر 

سيبويه عند أبي فقال: عمرو بن عثمان قد رأيته وكان
حدث السن، كنت أسمع في ذلك العصر أنه أثبت من

حمل عن الخليل، وقد سمعته يتكلم ويناظر في النحو
وكانت في لسانه حبسة، ونظرت في كتابه فرأيت
علمه أبلغ من لسانه، وحدث أبو الحسن سعيد بن

مسعدة والمبرد وثعلب وجمعت بين أقاويلهم وحذفت
التكرار قالوا: قدم سيبويه إلى العراق على يحيى بن

خالد البرمكي فسأله عن خبره فقال: جئت لتجمع
بيني وبين الكسائي، فقال: ل تفعل، فإنه شيخ مدينة
السلم وقارئها، ومؤدب ولد أمير المؤمنين، وكل من
في المصر له ومعه، فأبى إل أن يجمع بينهما، فعرف
الرشيد خبره، فأمره بالجمع بينهما فوعده بيوم، فلما

كان ذلك اليوم غدا سيبويه وحده إلى دار الرشيد،
فوجد الفراء والحمر وهشام بن معاوية ومحمد بن
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سعدان قد سبقوه، فسأله الحمر عن مائة مسألة فما
أجابه عنها بجواب إل قال أخطأت يا بصري، فوجم
سيبويه وقال: هذا سوء أدب، ووافى الكسائي وقد

شق أمره عليه ومعه خلق كثير من العرب، فلما جلس
قال له: يا بصري، كيف تقول: خرجت وإذا زيد قائم?

قال: خرجت وإذا زيد قائم، قال: فيجوز أن تقول:
ًا قال: ل، قال الكسائي: فكيف خرجت فإذا زيد قائم

تقول قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور،
فإذا هو هي، أو فإذا هو إياها? فقال سيبويه: فإذا هو
هي، ول يجوز النصب، فقال الكسائي: لحنت، وخطأه

الجميع. وقال الكسائي: العرب ترفع ذلك كله وتنصبه،
ودفع سيبويه قوله فقال يحيى بن خالد: قد اختلفتما

وأنتما رئيسا بلديكما، فمن يحكم بينكما وهذا موضع
مشكل?. فقال الكسائي: هذه العرب ببابك، وقد

جمعتهم من كل أوب، ووفدت عليك من كل صقع وهم
فصحاء الناس وقد قنع بهم أهل المصرين، وسمع أهل

الكوفة والبصرة منهم فيحضرون ويسألون، فقال
يحيى وجعفر: قد أنصفت، وأمر بإحضارهم فدخلوا

وفيهم أبو فقعس، وأبو دثار، وأبو ثروان، فسئلوا عن
المسائل التي جرت بينهما فتابعوا الكسائي، فأقبل

يحيى على سيبويه فقال: قد تسمع أيها الرجل?
فانصرف المجلس على سيبويه، وأعطاه يحيى عشرة

آلف درهم وصرفه، فخرج وصرف وجهه تلقاء فارس،
ًا ًا بالذرب، ولم يلبث إل يسير وأقام هناك حتى مات غم

ولم يعد إلى البصرة.
قال أبو الحسين علي بن سليمان الخفش: وأصحاب

سيبويه إلى هذه الغاية ل اختلف بينهم أن الجواب كما
قال سيبويه، وهو فإذا هو هي، أي فإذا هو مثلها، وهذا
موضع رفع وليس بموضع نصب. فإن قال قائل: فأنت
ًا، فلم ًا فتنصب قائم تقول: خرجت فإذا زيد قائم وقائم

لم يجز فإذا هو إياها? لن إيا للمنصوب وهي
ًا انتصب على للمرفوع? والجواب في هذا أن قائم

الحال وهو نكرة، وإيا مع ما بعدها مما أضيفت إليه
معرفة، والحال ل تكون إل نكرة فبطل إياها، ولم يكن

إل هي وهو خبر البتداء، وخبر البتداء يكون معرفة
نكرة، والحال ل يكون إل نكرة، فكيف تقع إياها وهي
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معرفة في موضع ما ل يكون إل نكرة? وهذا موضع
الرفع. وقد قال أصحاب سيبويه: العراب الذين
شهدوا للكسائي من أعراب الحطمية الذين كان

الكسائي يقوم بهم ويأخذ عنهم.
ولما مرض سيبويه مرضه الذي مات فيه، جعل يجود

بنفسه ويقول:
لـتـبـقـى دنيا يؤمل

لـه
قبل المؤمل فمات
المـل

ًا أصول يرى حثيث
النـخـيل

ومات الفسيل فعاش
الرجل

قالوا: ولما اعتل سإيبويه وضع رأسإه في حجر أخيه فبكى أخوه لما رآه لما به، فقطرت
فقال:من عينه قطرة على وجه سإيبويه ففتح عينه فرآه يبكي 

الـدهـر فـرق كنـا أخيين
بـينـنـا

القصى، المد إلى
?الدهرا يأمن ومن

وحدث أبو الطيب اللغوي عن أبي عمر الزاهد قال:
ًا في مجلسه: مات الفراء وتحت رأسه قال ثعلب يوم

كتاب سيبويه فعارضه أبو موسى الحامض بما قد
كتبناه في أخباره.

وحدث محمد بن عبد الملك التاريخي فيما رواه عن
ثعلب عن محمد بن سلم قال: حدثني الخفش أنه قرأ

كتاب سيبويه على الكسائي في جمعة فوهب له
ًا. قال: وكان الكسائي يقول لي: هذا سبعين دينار

الحرف لم أسمعه فاكتبه لي فأفعل. قال: وكان
الخفش يؤدب ولد الكسائي. قال التاريخي: فكأن

الجاحظ سمع هذا الخبر فقال مما يعدده من فخر أهل
البصرة على أهل الكوفة: وهؤلء يأتونكم بفلن وفلن

وبسيبويه الذي اعتمدتم على كتبه وجحدتم فضله.
ًا وهارون بن محمد بن عبد الملك وحدث التاريخي أيض

الزيات، قال هارون: دخل الجاحظ على أبي وقد
افتصد فقال له: - أدام الله صحتك -، ووصل غبطتك،

ول سلبك نعمتك. قال: ما أهديت لي يا أبا عثمان?
قال: أطرف شيء، كتاب سيبويه بخط الكسائي

وعرض الفراء. وقال التاريخي: قال الجاحظ: أردت
الخروج إلى محمد عبد الملك ففكرت في شيء أهديه

ًا أشرف من كتاب سيبويه وقلت له: له فلم أجد شيئ
ًا ففكرت فإذا كل شيء عندك، أردت أن أهدي لك شيئ
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فلم أر أشرف من هذا الكتاب، وهذا كتاب اشتريته من
ًا أحب إلي ميراث الفراء قال: والله ما أهديت إلي شيئ

منه.
وحدث التاريخي عن المبرد عن الزراري أبي زيد قال:

قال رجل لسماك بالبصرة: بكم هذه السمكة? قال:
بدرهمان. فضحك الرجل، فقال السماك: ويلك أنت

أحمق، سمعت سيبويه يقول: ثمنها درهمان.
وحدث عن المبرد عن المازني عن الجرمي قال: في
ًا سألت عنها فعرف كتاب سيبويه ألف وخمسون بيت

ألف ولم تعرف خمسون. وحدثت عن النظام أنه دخل
على سيبويه في مرضه فقال له: كيف تجدك يا أبا

بشر? قال: أجدني ترحل العافية عني بانتقال، وأجد
الداء يخامرني بحلول، غير أني وجدت الراحة منذ

البارحة. قلت: فما تشتهي? قال: أشتهي أن أشتهي.
فلما كان من بعد ذلك اليوم دخلت إليه وأخوه يبكي

وقد قطرت من دموعه قطرة على خده فقلت: كيف
تجدك? فقال:

كان ما الفتى يسر
تقًى من قدم

الذي الداء عرف إذا
قاتله هو

قال النظام: ثم مات من يومه. وحدثا أبو حاتم السجستاني قال: دأخلت على
الصمعي في مرضه الذي مات فيه فسألته عن خبره ثم قلت: كم سإنة مضت من

ًا مقتبلً، فتزوجت فولد لي وولد عمركا? فقال: ل ادأري، ولكني أحدثك: كنت شاب
انشد:لولدأي وأنا حي ثم 

ولـدت الرجـال إذا
أولدهـا

كبر من واضطربت
أعضادها

أسقامها وجعلت
تعـتـادهـا

دنا قد زروع فهي
حصادهـا

عنه. قال: أسألك أن أريد شيء نفسي له: في فقلت
من سيبويه وبين بينك جرى بما سل. فقلت: حدثني

من الحياة أرجو ل أني لول المناظرة. فقال: والله
البيات من شيء علي عرض إنه حدثتك، ما هذه مرضتي

ما خلف على ففسرتها كتابه في سيبويه وضعها التي
إل ناظرته قال: ل أنه فبلغني سيبويه ذلك فبلغ فسره،

ًا فصليت الجامع، المسجد في خرجت ثم الجامع في يوم
ما سعيد، أبا يا لي: اجلس فقال المسجد في فتلقاني

على فسرت كذا? ولم وبيت كذا بيت من أنكرت الذي
يجب، ما على إل فسرت له: ما يجب?. فقلت ما خلف
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وأجيب. تسألني خطأ، ووضعته أنت فسرته والذي
إلى ونظروا فصاحتي، العامة فسمع صوتي ورفعت

ذلك، فسرني سيبويه، الصمعي غلب فقالوا: لو لكنته
لم مني بك نزل ما أصمعي يا أنت علمت لي: إذا فقال
ومضى. وجهي في يده ونفض هؤلء، قول إلى ألتفت

شيء منه بي نزل لقد فوالله بني، الصمعي: يا قال ثم
العلم. من شيء في أتكلم لم أني وددت
قال: الخفش قال: حدثني المازني عثمان أبي وعن

مسألة عن فسأله سيبويه فجاءه الخليل مجلس حضرت
له وجلست فقمت قال، ما أفهم فلم الخليل له وفسرها

الخليل سألت فداءك، الله له: جعلني فقلت الطريق في
بها فأخبرني ففهمنيه، عليك رد ما أفهم فلم مسألة عن
أسألك أني تتوهم له: ل فقلت فهمتها ول لي تقع فلم

ًا لي: ويلك، لي. فقال تقع ولم أفهمها لم فإني إعنات
زجرني ثم تعنتني، أنك أتوهم أنني توهمت ومتى

الخفش: قال: قال المازني ومضى. وحدث وتركني
فقال: أعوذ سيبويه أقبل له: قد فقيل يونس عند كنت
به مررت تقول فقال: كيف فسأله منه. قال: فجاء بالله

الهاء. من البدل على أجره أن فقال: جائز المسكين،
معنى: على المسكين به له: فمررت قال: فقال

قبل المضمر لن خطأ فقال: هذا به، مررت المسكين
فيها وأنشد ذلك أجاز الخليل له: إن الظاهر. قال: فقال

ًا به ذلك. قال: فمررت فغمني خطأ فقال: هو أبيات
ينصب? شيء أي فقال: على جائز، فقال المسكين،

أخبرتني أنت سيبويه: أليس الحال. فقال فقال: على
له: صدقت. ثم واللم?. فقال باللف تكون ل الحال أن

الخليل، فيه? يعني صاحبك قال لسيبويه: فما قال
فقال: الترحم، على ينصب لي: إنه سيبويه: قال فقال

ًا ورأيته هذا أحسن ما الحال. على بقوله: نصبته مغموم
صول بن صول بن سعد بن مسعدة بن عمرو

الصولي، كنيته أبو الفضل، من جلة كتاب المأمون وأهل الفضل والبراعة والشعر
منهم. وذكر الجهشياري: أن مسعدة كان مولى خالد بن عبد الله القسري، وأنه كان
ًا، مات في سإنة أربع عشرة ومائتين، وقيل في سإنة سإبع ًا كاتب يكتب لخالد وكان بليغ
في أيام المأمون. وكان مسعدة من كتاب خالد بن برمك، ثم كتب بعده لبي أيوب

وزير المنصور على دأيوان الرسإائل.
قال الصولي: قال أحمد بن عبد الله. كان لمسعدة أربعة بنين: مجاشع، وهو الذي

العتاهية:يقول فيه أبو 

والفراغ الشباب أنبن مجاشع يا علمت
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والجدهمسعده
أي للمرء مفسدة
مفسده

ًا لكتابه: اكتبوا لي تعظيم ومسعودأ، وعمرو، ومحمد. وقد ذكر أن المنصور قال يوم
السإلم، قال: فبدر مسعدة فكتب: الحمد لله الذي عظم السإلم واختاره، وأوضحه

وأناره، وأعزه وأنافه، وشرفه وأكمله، وتممه وفضله، وأعزه ورفعه، وجعله دأينه الذي
أحبه واجتباه، واسإتخلصه وارتضاه، واختاره واصطفاه، وجعله الدين الذي تعتد به

ملئكته، وأرسإل بالدعاء إليه أنبياءه، وهدى له من أرادأ إكرامه وإسإعادأه من خلقه،
فقال جل من قائل: )إن الدين عند الله السإلم(، وقال جل وعل: )ومن يبتغ غير

ًا فلن يقبل منه(. وقال: )ملة أبيكم إبراهيم هو سإماكم المسلمين من قبل(. السإلم دأين
فبهذا السإلم والدخول فيه والعلم به، وأدأاء شرائعه، والقيام بمفروضاته، وصلت
ملئكته ورسإله إلى رضوان الله ورحمته، وجواره في جنته، وبه تحرزوا من غضبه

وعقوبته، وأمنوا نكال عذابه وسإطوته. فقال المنصور: حسبك يا مسعدة، اجعل هذا
صدر الكتاب إلى أهل الجزيرة بالعذار والنذار. وأما عمرو بن مسعدة: ففضله شائع،

ونبله ذائع، أشهر من أن ينبه عليه، أو يدل بالوصف إليه، قد ولي للمأمون العمال
ًا لعظم منزلته، ل لنه الجليلة، وألحق بذوي المراتب النبيلة، وسإماه بعض الشعراء وزير

ًا وهو  قوله.كان وزير

الوزير الله أسعد لقد
مسعـده ابن

الناس في له وبث
ًا ومحمده شكر

في أبيات. فحدثا إسإماعيل بن أبي محمد الزيدي قال: كان عمرو بن مسعدة أبيض
أحمر الوجه، وهو من أولدأ صول الكبر جد محمد بن صول بن صول، وقد ذكرت

أصلهم في أخبار إبراهيم بن العباس من هذا الكتاب، وكان المأمون يسميه الرومي
لبياض وجهه. ووصف الفضل بن سإهل بلغة عمرو بن مسعدة فقال: هو أبلغ الناس،
ومن بلغته أن كل أحد إذا سإمع كلمه ظن أنه يكتب مثله، فإذا رامه بعد عليه، وهذا

كما قيل لجعفر بن يحيى: ما حد البلغة? فقال: التي إذا سإمعها الجاهل ظن أنه يقدر
على مثلها، فإذا رامها اسإتصعبت عليه.

وحدثا العباس بن رسإتم قال: كان لعمرو بن مسعدة فرس أدأهم أغر، لم يكن لحد
ًا فبلغ المأمون خبره، وبلغ عمرو بن مسعدة ذلك، فخافا أن يأمر مثله فراهة وحسن

معه:بقودأه إليه فل يكون له فيه محمدة، فوجه به إليه هدية وكتب 

ًا يا إمــام عـد إذا هيدانـي ل إمامـ
ًا ضليف كما الناس فضل تمـام نقصان

يرام لـيس مثـلـهبـجـواد بعثنـا قد
ولجـام سرج حسنلـل به يزهى فرس
النام الفضل في نكدو كمـا الخيل دونه

ظـلم الجسم سائرولكـن صبح وجهه
حرام العبد على لىللمـو يصلح والذي

وكتب عمرو بن مسعدة إلى الحسن بن سهل أما بعد:
فإنك ممن إذا غرس، وإذا أسس بني، ليستتم تشييد
أسه، ويجتني ثمار غرسه، وثناؤك عندي قد شارف

الدروس، وغرسك مشف على اليبوس، فتدارك بناء ما
أسست، وسقي ما غرست إن شاء الله تعالى.
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وحدث الصولي قال: لما مات عمرو بن مسعدة رفع
إلى المأمون أنه خلف ثمانين ألف درهم فوقع على
الرقعة: هذا قليل لمن اتصل بنا وطالت خدمته لنا،

فبارك الله لولده فيه. وعمرو القائل في رواية
المرزباني:

للهجر، ومستعذب
أعذب والوصل

فـينـأى حبي أكاتمه
وأقـرب

بالرضا مني جدت إذا
بالجفا جاد

مذنب أني ويزعم
أذنـب وهـو

الرضا ألوان تعلمت
هجره خوف

كيف له حبي وعلمه
يغـضـب

قد وجه غير ولي
طريقه عرفت

إلى قلب بل ولكن
?أذهـب أين

متنازعان الخيران البيتان قال: وهذان
العرابي مالك أبو كركرة بن عمرو

بني مولى وهو الحضرة، في وورق بالبادية يعلم كان
لغة يحفظ كان يقال: إنه البيداء، أبي راوية وكان سعد،

الطيبات. قال أحد وكان المذهب، بصري وكان العرب،
من أكرم الله عند الغنياء أن يزعم الجاحظ: كان

موسى، من أكرم الله عند فرعون ويقول: إن الفقراء
ًا وصنف يؤذيه، فل الممتنع الحار يلتقم وكان منها: كتب
الخيل. كتاب النسان، خلق كتاب
النحويين: كان مراتب كتاب في اللغوي الطيب أبو وقال

اللغة، ثلث في يجيب الصمعي يقول: كان مناذر ابن
يجيب زيد أبو وكان نصفها، في يجيب عبيدة أبو وكان

عنى وإنما كلها، فيها يجيب مالك أبو وكان ثلثيها، في
الصمعي لن والفتيا، الرواية في توسعهم مناذر ابن
ذلك في ويلح اللغات، أصح إل يجوز ول يضيق كان

النبي وحديث القرآن في يجيب ل ذلك مع وكان ويمحك،
على بعضهم يزيد هذا وسلم. فعلى عليه الله صلى
الشعراء كتاب في مناذر ابن أخبار في قصة وله بعض،

تصنيفنا. من
الفيل معدان بن عنبسة

أخذ النحو عن أبي السإودأ الدؤلي ولم يكن فيمن أخذ النحو أبرع منه. وأما معنى
تسميته بمعدان الفيل: فحدثا محمد بن عبد الملك التاريخي عن يوسإف بن يعقوب بن

السكيت قال: حدثني عبد الرحيم بن مالك عن الهيثم بن عدي عن أشياخه قال
يوسإف: وحدثني مسلم بن محمد بن نوح عن هشام بن محمد عن رجل من قريش
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قال: كانت لزيادأ بن أبيه فيلة ينفق عليها في كل يوم عشرة دأراهم. فأقبل رجل من
أهل ميسان يقال له معدان فقال: ادأفعوها إلي وأكفيكم المئونة، وأعطيكم عشرة

ًا، ونشأ له ابن يقال له عنبسة، فروى دأراهم كل يوم فدفعوها إليه فأثرى وابتنى قصر
الشعار وظرفا وفصح، وروى شعر جرير والفرزدأق وانتمى إلى بني أبي بكر بن كلب

فقيل للفرزدأق: ههنا رجل من بني أبي بكر بن كلب يروي شعر جرير ويفضله عليك
ووصفوا له فقال: رجل من بني أبي بكر بن كلب على هذه الصفة ل أعرفه، فأروني

وقال:دأاره فأروه فقال: هذا ابن معدان الميساني ثم قص قصته 

معدان في كان لقد
زاجر والفيل

علي الراوي لعنبسة
القصـائدا

فروي البيت بالبصرة، ولقي عنبسة أبا عيينة بن المهلب فقال له أبو عيينة: ما أرادأ
بقوله:الفرزدأق 

?زاجر الفيل معدان في كان لقد
زاجر. واللؤم معدان في كان قال: لقد فقال: إنما

ًا إن عيينة: وأبيك أبو فقال اللؤم إلى منه فررت شيئ
العباس أبا الحديث بهذا التاريخي: فحدثت لعظيم. قال

ًا يحيى بن أحمد فكتبته له، أكتبه أن وسألني به فسر ثعلب
نوح. بن محمد بن مسلم لفظ على والحديث له

وزر بن عياض بن الحكم بن عوانة
ًا ابن عبد الحارثا بن أبي حصن بن ثعلبة بن جبير بن عامر بن النعمان. كان عالم

بالخبار والثار ثقة، روى عنه الصمعي والهيثم بن عدي وكثير من أعيان أهل العلم.
ًا وقال أبو عبيدة في كتاب المثالب: يقال في الحكم بن عوانة الكلبي: إن أباه كان عبد
ًا ادأعي بعد ما احتلم، وكانت أمه أمة سإودأاء لل أيمن بن خزيم بن فاتك السإدي، خياط

الرمة:وله إخوة موال، قال في ذلك ذو 

مـرسـل فإني ألكني
بـرسـالة

حب غير من حكم إلى
قرب ول

كلب من كنت فلو
ًا هجوتها صميم

إخالك ل لعمري ولكن
كلـب من

أنـك أخبرت ولكنما
مـلـصـق

غيره من ألصقت كما
القعب ثلمة

ثلمة فخرت تدهدى
صحيحه من

بالغراء بأخرى فلز
وبالشعـب

ًا حدث أحمد بن يحيى قال: أنشدني ذو الرمة شعر
ًا منه فقال فيه وعوانة ابن الحكم حاضر، فعاب شيئ

هذه البيات المتقدمة. قال: وقال محمد بن احمد
الكاتب: وقال عياض بن وزر في ابنه عوانة:

ًا لمعشر عجبت عجب
يرشدوا لم

بغيب لي عوانة جعلوا
إبنمـا

أبرأ الرحمن إلى إني
ًا صادقـ

عوانة يا أمك نكت ما
محرما
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جعودة منك أنكرت
حـوة في

ًا ً ومشافر ًا هدل وأنف
أخثـمـا

آل في لي كان ما
والـد حام

كنانة في فأصبح عبد
أكشمـا

ًا، مات فيما ذكره المرزباني عن الصولي سإنة سإبع واكن يكنى أبا الحكم وكان ضرير
وأربعين ومائة في الشهر الذي مات فيه العمش. قال المدائني: مات عوانة سإنة ثمان

وخمسين ومائة في السنة التي مات فيها المنصور.
حدثا الهيثم بن عدي قال: كنت عند عبد الله بن عياش الهمذاني وعنده عوانة بن

الحكم فذاكروا أمر النساء فقلت: حدثني ابن الظلمة عن أمه أنها قالت: والله ما أتى
النساء مثل أعمى عفيف، فضرب عوانة بيده على فخذي وقال: حفظك الله يا أبا عبد
ًا. قال: قال عبد الرحمن، فإنك تحفظ غريب الحديث وحسنه. قال: وكان عوانة ضرير

الله بن جعفر: عوانة بن الحكم من علماء الكوفة بالخبار خاصة والفتوح مع علم
ًا وعامة أخبار المدائني عنه. بالشعر والفصاحة، وله إخوة وأخبار ظريفة، وكان موثق

قال: وروى عبد الله بن المعتز عن الحسن بن عليل العنزي أن عوانة بن الحكم كان
ًا لبني أمية. قال: وحدثا أبو العيناء عن الصمعي قال: أنشد ًا وكان يضع أخبار عثماني

ًا مني للسإنادأ وليس أراكم عوانة بيتين فقيل له لمن هما? قال: أنا تركت الحديث بغض
تعفوني منه في الشعر.

وحدثا هشام بن الكلبي عن عوانة قال: خطبنا عتبة بن النهاس العجلي فقال: ما
ًا قال الله عز وجل في  كتابه:أحسن شيئ

على حي ليس
بباق المنون

المسبح وجه غير
الخلق

فقمت إليه فقلت: أيها الرجل، إن الله عز وجل لم يقل هذا، إنما قاله عدي بن زيد ثم
نزل عن المنبر، وأتى بامرأة من الخوارج فقال: يا عدوة الله، ما خروجك على أمير

وجل:المؤمنين? ألم تسمعي قول الله عز 

والقتـال القتل كتب
عـلـينـا

جر المحصنات وعلى
?الذيول

فحركت رأسإها وقالت: يا عدو الله حملني على الخروج جهلكم بكتاب الله عز وجل.
وحدثا الهيثم بن عدي قال: كنا عند عوانة فوردأ الخبر بأن محمد بن عبد الله بن

الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب قد قتل بالمدينة، فترحم عليه عوانة وذكر
فضله ثم قال: أخطأ الرأي في اسإتهدافه لهم ومقابلته إياهم بالقرب منهم، ولو تباعد

عنهم حتى يجتمع أمره، ويرى رأيه لكالت مدته، فقيل له: قد أشير عليه بذلك فلم
زهير:يقبله، فتمثل عوانة ببقول 

لها تغفر فلم أضاعت
غفلتهـا

ًا فلقت آخر عند تباب
معـهـد

ًا تحجل شلو حول دم
حوله الطير

إهاب في لحام وبضع
مـقـدد

شئت، ما فقل ل عين?. قالوا علينا قال: هل قال: ثم
فيهم: )التائبون الله قال الذين من والله فقال: محمد

الساجدون الراكعون السائحون الحامدون العابدون
والحافظون المنكر عن والناهون بالمعروف المرون

الله(. لحدود
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بن نصر عن إسحاق بن إسماعيل عن التاريخي وحدث
يأكل زياد ابن قال: كان عوانة عن الصمعي عن علي
ً وجبنة أصبهانية جرادق أربع الشبع بعد عسلً. ورطل

قال: عوانة عن الصمعي عن عبيد بن أحمد عنه وحدث
ً لقي ًا رجل إذا قوم الرجل? قال: من فقال: ممن أعرابي
ًا عليهم. قال: فأنت حفظوه علمهم الناس نسي من إذ
نحوي عياض له يقال أخ لعوانة أجل. وكان قال كلب،
فحدث الكوفة، من إليها وانتقل بإفريقية أقام أديب

لخ يقول الحكم بن عوانة قال: كان بإسناده المرزباني
لم فإنه النحو، في تعمق - نحوي: ل عياض - يقال له

ًا، صار إل أحد فيه يتعمق ذلك بعد عياض قال: فصار معلم
ًا المعلى. لولد بإفريقية معلم
الخزاعي محلم بن عوف

أبو المنهال، أحد العلماء والدباء والرواة الفهماء،
والندامى الظرفاء والشعراء الفصحاء، وكان صاحب

أخبار ونوادر، وله معرفة بأيام الناس. وكان طاهر بن
الحسين ابن مصعب قد اختصه لمنادمته واختاره

لمسامرته. وكان ل يخرج في سفر إل أخرجه معه،
وجعله زميله وأنيسه وعديله، وكان يعجب به.

قال محمد بن داود: ويقال إن سبب اتصاله بطاهر أنه
نادى على الجسر بهذه البيات في أيام الفتنة ببغداد،
وطاهر ينحدر في حراقة دجلة، فسمعها منه فأدخله

وأنشده إياها وهي:
بن لحراقة عجبت

الحسين
ول تعوم كيف

?تغـرق
تحتها من وبحران

واحـد
فوقها من وآخر

مطبـق
ذاك من وأعجب
عيدانهـا

ل كيف مسها وقد
?تورق

وأصله من حران فبقي مع طاهر ثلثين سإنة ل يفارقه، وكان يستأذنه في النصرافا
إلى أهله ووطنه فل يأذن له ول يسمح به، فلما مات طاهر ظن أنه قد تخلص وأنه

يلحق بأهله ويرجع إلى وطنه، فقربه عبد الله بن طاهر من نفسه وأنزله منزلته من
ًا بأخبار الناس، فلما وقف على أدأب عوفا وفضله ًا فاضلً عالم أبيه، وكان عبد الله أدأيب

تمسك به وأفضل عليه حتى كثر ماله، وحسن حاله، وتلطف بجهده أن يأذن له عبد الله
في العودأ إلى وطنه فلم يكن إلى ذلك سإبيل، وحفزه الشوق إلى أهله وأهمه أمرهم،

ًا عديله يستمتع بمسامرته، فاتفق أن خرج عبد الله من بغدادأ يريد خراسإان، فصير عوف
ويرتاح إلى محادأثته إلى أن دأنا من الري، فلما شارفها سإمع صوت عندليب يغردأ

بأحسن تغريد وأشجى صوت، فأعجب عبد الله بصوته، والتفت إلى عوفا بن محلم
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فقال له: يا بن محلم، هل سإمعت قط أشجى من هذا الصوت وأطرب منه? فقال: ل
والله أيها المير، وإنه لحسن الصوت، شجي النغمة، مطرب التغريد، فقال عبد الله:

يقول:قاتل الله أبا كبير حيث 

اليك حمام يا أل
حاضـر إلفك

ففيم مياد وغصنك
?تـنـوح

غير من تنح ل أفق
فإنني شيء

ًا بكيت والفؤاد زمان
صـحـيح

ًا غربة فشطت ولوع
زينب دار

والفـؤاد أبكي أنا فها
قـريح

فقال عوفا: أحسن والله أبو كبير وأجادأ ثم قال: أصلح الله أمير المؤمنين - إنه كان
ًا ما فيهم إل مفلق، وما كان فيهم مثل أبي كبير فإنه في الهذليين مائة وثلثون شاعر
كان يبع في شعره، ويفهم آخر قوله وأوله، وما شيء أبلغ في الشعر من البداع فيه.

قال عبد الله: أقسمت عليك إل أجزت شعر أبي كبير? قال عوفا: أصلح الله المير، قد
كبر سإني، وفني ذهني، وأنكرت كل ما كنت أعرفه. قال عبد الله: سإألتك بحق طاهر
ًا إل ابتدر إليه لما كان يوجبه له، فلما سإمع إل فعلت? وكان ل يسأل بحق طاهر شيئ

يقول:عوفا ذلك أنشأ 

غـربة عـام كـل أفي
ونـزوح

ونـية من للنوى أما
?فـتـريح

البين طلح لقد
ركـائبـي المشـت

وهـو البين أرين فهل
?طـلـيح

نـوح بالـري وأرقني
حـمـامة

البث وذو فنحت
ينـوح الغـريب

ولم ناحت أنها على
دمـعة تـذر

وأسراب ونحت
سـفـوح الدموع

وفرخاها وناحت
تراهـمـا بحيث

أفراخي دون ومن
فـيح مهامـه

اليك حمام يا أل
حـاضـر إلفك

فـفـيم مياد وغصنك
?تـنـوح

الله عبد جود عسى
النوى يعكس أن

عصا فيلقي
طريح وهي التطواف

الفتى يدني الغنى إن
صديقـه من

الغنى وعدم
طـروح بالمقتـرين

قال: فاسإتعبر عبد الله ورق له، وجرت دأموعه وقال له: والله إني لضنين بمفارقتك،
ًا ًا إل راجع ًا ول حافر شحيح على الفائت من محاضرتك، ولكن والله ل أعملت معي خف

وأباه:إلى أهلك، ثم أمر له بثلثين ألف دأرهم. فقال يمدح عبد الله 

له دان الذي بن يا
المشـرقـان

به المن وألبس
المـغـربـان

سمعي أحوجت قدالثمانـين، إن
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ترجمان إلىوبـلـغـتـهـا
بالشطـاط وأبدلتني

الـحـنـا
تحت كالصعدة وكنت

السنـان
زماع من وعوضتني

الفـتـى
الجبـان هم وهمتي

الـهـدان
خطًى مني وقاربت

تـكـن لم
مـن وثنت مقاربات

عـنـان
وبـين بينـي وأنشأت
الـورى

نسج غير من عنانة
العـنـان

في تدع ولم
لمـسـتـمـتـع

وبحسبـي لساني إل
لـسـان

وأثـنـي الـلـه به أدعو
بـه

المصعبي المير على
الهجان

بالوطان وهمت
ًا بـهـا وجد

مني أين وبالغواني
?الغـوان

بـأبـي فقربانـي
أنـتـمـا

قبل وطني من
البنان اصفرار

إلـى منعـاي وقبل
نـسـوة

حران أوطانها
والـرقـتـان

قصور سقى
الـحـيا الشاذياخ

عهدي بعد من
الميان وقصور

دعوة من وكم فكم
بـهـا لي

صروف تخطاها بأن
?الزمان

وهذه قصور بخراسان بناحية نيسابور لل طاهر، ثم
ًا إلى أهله فمات قبل أن يصل ودع عبد الله وسار راجع

إليهم. وقد روى في خبر هذه البيات أن عوف بن
محلم دخل على عبد الله بن طاهر فسلم عبد الله عليه

فلم يسمع فأعلم بذلك فزعموا أنه أنحل هذه
القصيدة، وكان قد ورد على عبد الله بن طاهر شاعر

يقال له روح وعرض على عوف شعره، فمنعه من
إنشاده عبد الله وقال: إن عبد الله رجل فاضل ل ينفق

عليه من الشعر إل أحسنه. فقال له قد حسدتني
وتوصل حتى أنشده عبد الله فاسترذله واستبرده

ًا فقال: ورده، فبلغ ذلك عوف
ًا روح أنشدنـي ًا فقلتمـديحـ لـي قال شعر
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فـيشلـه
بدا أن لما فصرت

ًا منـشـد
قـبة فـي كأنني

الـخـيش
وقلت: زدني
وتفـهـمـتـه

الصيف في والثلج
العيش من

الكندي محمد بن عون
الكاتب أبو مالك، أحد أصحاب ابن العرابي، وأخذ عن سإلمة بن عاصم صاحب الفراء،
وروى عنه الصولي فأكثر. حدثا الصولي قال: حدثني عون بن محمد الكندي قال: كنا

في مجلس ابن العرابي فقدم قادأم من سإر من رأى فأخبر بنكبة سإليمان بن وهب
العرابي:وأحمد بن الخصيب فأنشد ابن 

في رتعوا قوم رب
نعمة

ًا ريان والعيش زمن
غدق

ً الدهر سكت طويل
عنهم

ًا أبكاهم ثم حين دم
نطق

الوحاظي الربعي إبراهيم بن عيسى
نظام كتاب مصنف أنه إل حاله أعرف باليمن. ل بلدة

وأجاده، المتحفظ كفاية حذو فيه حذا اللغة، في الغريب
به. مشتغلون اليمن وأهل

عمر أبو الثقفي عمر بن عيسى
مولى خالد بن الوليد، نزل في ثقيف فنسب إليهم، عالم بالنحو والعربية والقراءة

مشهور بذلك، أخذ عن عبد الله بن إسإحاق الحضرمي، ومات عيسى بن عمر سإنة تسع
وأربعين ومائة في خلفة المنصور قبل أبي عمرو بن العلء بخمس سإنين أو سإت.
حدثا التاريخي محمد بن عبد الملك عن المبردأ قال: أول من وضع العربية ونقط

المصاحف أبو السإودأ الدؤلي، ثم أخذ النحو عن أبي السإودأ عنبسة بن معدان المهري
الذي يقال له عنبسة الفيل، ثم أخذه عن عنبسة ميمون القرن، ثم أخذه عن ميمون

ابن أبي إسإحاق الحضرمي، ثم أخذه عن ابن أبي إسإحاق عيسى بن عمر، ثم أخذه عن
الخليل بن أحمد سإيبويه، ثم أخذه عن سإيبويه الخفش، واسإمه سإعيد بن مسعدة. قال

التاريخي: حدثنا المبردأ مرة أخرى عن التوزي عن أبي عبيدة قال: ووضع عيسى بن
أحمد:عمر كتابين في النحو سإمى أحدهما الجامع والخر المكمل، فقال الخليل بن 

ًا النحو بطل جمـيعـ
كـلـه

عيسى أحدث ما غير
عمر بن

وهـذا إكمـال ذاك
جـامـع

شمـس للناس فهما
وقـمـر

ًا علمنا ما كتابان المؤلف: وهذان قال ول رآهما أحد
أنهما كتابه في ذكر اللغوي الطيب أبا أن غير عرفهما،
قال: قرأت أنه المبرد عن ومختصر. وذكر مبسوط

ًا ًا وذكر عمر بن عيسى كتابي أحد من أوراق أن أيض
العلء. بن عمرو أبي عن النحو أخذ عمر بن عيسى

قال: كان الصمعي إلى أسنده فيما المرزباني وحدث 
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بن عمر وكان كلمه، في تقصير صاحب عمر بن عيسى
ًا فضربه العمال لبعض بوديعة اتهمه قد هبيرة مقطع
ًا أثياب إل كان ما يقول: والله فجعل سوط ألف من نحو
لخبيث. له: إنك فيقول عشاروك قبضها أسيفاط في

يحمل دهره طول الصوت. قال: فكان دقيق قال:وكان
وربما اليابس، والجاص العشر سكر فيها خرقة كمه في

ًا رأيته ًا أو واقف فتصيبه البصرة ولة بعض عند أو سائر
فيستغيث يغلب يكاد حتى عليه فيخفق فؤاده، في نهكة

فعل فإذا يتمصصها، ثم فيه في يلقيها وسكرة بإجاصة
من هذا فقال: أصابني ذلك عن فسئل عليه سكن ذلك

شيء بكل فعالجته هبيرة، بن عمر ضربني الذي الضرب
هذا. من أصلح له رأيت فما

معين بن يحيى قال: سمعت المبرد عن التاريخي وحدث
عمر بن وعيسى بصري، النحوي عمر بن يقول: عيسى

عن الحروف. وحدث صاحب وهو همذاني الكوفي
قال: عيسى الجماز عن السكيت بن يعقوب بن يوسف

خشينة، أبا حاجب ويكنى عمر، بن حاجب أخو عمر بن
من وهما مخزوم، لبني موليان وهما الحديث عنه روى
الحديث. عنه روى الذي العرج بن الله عبد بن الحكم ولد

قال: الصمعي عن النحوي عبيد بن أحمد عن وحدث
علي فدخل سفر من قال: قدمت عمر بن عيسى حدثنا

ًا أعطيته أكون أل فعرضت الرمة ذو أنا ل، فقال شيئ
عيسى الصمعي: وحدثني نعطي. قال ول نأخذ وأنت

سوئي ينقطع حتى بالليل أكتب كنت قال: لقد عمر بن
عن الصمعي عن عبيد بن أحمد عن وسطي. وحدث أي

وعجل ثعلبة بن قيس قال: اللهازم عمر بن عيسى
اللهازم عمر: أرى بن عيسى الله. قال وتيم وعنزة

وعكل ثور الدابة. قال: والرباب لهازم تجمع كما تجمعوا
وأطحل وضبة عدي وتيم وعكل ثور والرباب الله، وتيم
وتحالفوا، تجمعوا لنهم الرباب سموا وإنما إخوة، كلهم

بكر بن وجشم ضمت، إذا القداح والربابة: جماعة
عيونهم شبهت ولكن بنسب وليس الراقم وإخوتهم

مؤلف عليهم. قال فبقي الحيات من الراقم بعيون
أطحل لن مثله، من عجب فهو وأطحل قوله الكتاب: أما

ول أطحل فقيل: ثور إليه فنسب ثور سكنه جبل اسم
مثل تجمعوا قوله: إنهم القبيلة. وأما اسم في يفرد
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تجمعوا أنهم يزعمون الشأن هذا أهل فأكثر الربابة
تميم. بني على وتحالفوا الرب في أيديهم وغمسوا

عند قحطبة بن الحسن ثعلب: جمع العباس أبو قال
بن وعيسى والصمعي الكسائي السلم مدينة مقدمه

المسألة: همك هذه الكسائي على عيسى فألقى عمر،
كذا. ويجوز كذا يقول: يجوز الكسائي فذهب أهمك، ما

العرب، كلم أريد إنما الله، عيسى: عافاك له فقال
العباس: أبو قال العرب كلم به تأتي الذي هذا وليس
كيف لنه المسألة هذه في يخطئ أن أحد يقدر وليس
عمر بن عيسى أراد وإنما مصيب، فهو الكلمة هذه أعرب

إليه. وقعت التي باللفظة يأتيه أن الكسائي من
موسى أبو الكوفي مروان بن عيسى

ابن بخط قال: قرأت النديم إسحق بن محمد ذكره
وروى سلمة بن المفضل طالب أبي عن أخذ أنه الكوفي

النحو. أصول على القياس الكتب: كتاب من وله عنه،
الرافقي مسلمة بن المعلى بن عيسى

كان قطره، خمول ذكره من أخمل عصرنا، أدباء أحد
ًا كثير شعر وله الفرات، على التي الرقة بمدينة مؤدب

الغموض تبيين منها: كتاب تصانيف وعدة جمة وفضائل
سنة في كتبه وقد بخطه وجدته العروض علم في

اللغة في كتاب ذلك. وله بعد وعاش وخمسمائة تسعين
ًا. كتاب بخطه رأيته ضخمين مجلدين في حسن أيض
مجلدان. شعره ديوان

عيسى بن وردان بن مينا بن عيسى
المعروف المدني الله، عبد بن عمرو بن الصمد عبد ابن

أبي بن نافع صاحب موسى أبو كنيته القارئ، بقالون
المأمون، أيام في ومائتين خمس سنة مات نعيم،

عبد بن هشام أيام في ومائة عشرين سنة ومولده
أيام في ومائة خمسين سنة نافع على وقرأ الملك،

قرأ إذا وكان البوق، يسمع ل أصم قالون وكان المنصور،
مولى وهو قراءته، ليسمع فاه أذنه ألقم قارئ عليه

النصار.
يعقد عليه قرأت إذا نافع قالون: كان موسى أبو حدث

جيد قالون: يعني لي: قالون ويقول ثلثين لي
من أصله قالون لن بذلك، يكلمه كان بالرومية. وإنما

الخطاب بن عمر أيام سبي من الله عبد جده جد الروم،
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بعض فاشتراه وباعه أسره من به فقدم عنه، الله رضي
النصار. مولى فهو فأعتقه النصار
الليثي دأب بن يزيد بن عيسى

هو عيسى بن يزيد بن بكر بن كرز بن الحارث بن عبد
الله بن أحمد بن يعمر الشداخ بن عوف بن كعب بن

عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة
بن مدركة بن إلياس بن مضر وفي نسبه اختلف. هذا

أظهره أبو الوليد الراوية النساب من أهل الحجاز،
وكان يضعف في روايته، مات سنة إحدى وسبعين

ومائة في أول خلفة الرشيد. وحدث المرزباني قال:
قال عبد الله بن جعفر كان عيسى بن يزيد بن دأب

يكنى أبا الوليد، وكان من رواة الخبار والشعار
ًا من علماء الحجاز. وحفاظهم، وكان معلم

وحدث فيما رفعه إلى رفيع بن سلمة عن أبي عبيدة
قال: أنشد ابن دأب:

المحض الدب بسرأشبوا ولدوا من وهم
فبلغ ذلك أبا عمرو بن العلء فقال: أخطأت اسإته الحفرة، إنما هو أشبئوا أي كفوا، أما

الشاعر:سإمع قول 

والحزم القوة منأشباء الرمحين وذو
الليثي:فبلغه عن ابن دأأب شيء فقال: على نفسها تجني براقش، أما سإمعتم قول 

بن دأب مبلغ من أل
كـرز

زائدة الخنساء أبا
الظـلـيم

بأحمر تفخر فل
واطرحـه

من الغر يخفى فما
البهيم

مـن سـر اللـه فعند
أبـيه

عرض في زيد كراع
الديم

وحدثا فيما رفعه إلى جابر بن الصلت البرقي قال: وعد المهدي بم دأأب جارية فوهبها
السإدي:له فأنشد عبد الله بن مصعب الزبيري قول مضرس 

صالح من تيأسن فل
تناله أن

ًا كان وإن بين قدم
تبادره أيد

فضحك المهدي وقال: ادأفعوا إلى عبد الله فلنة لجارية أخرى، فقال عبد الله بن
مصعب:

قبل الناس خير أنجز
وعده

وطول مطل من أراح
كده

ًا، هل  قلت:فقال ابن دأأب: ما قلت شيئ

بوعد الفضل حلوة
مـنـجـز

العرف في خير ل
منهز كنهب
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فضحك المهدي وقال: أحسن الوفاء ما تقدمه ضمان،
وحدث عن سعيد بن سلم قال: ما شيء أجل من

العلم، كان ابن دأب أحفظ الناس للنساب والخبار
ًا فكان ينادم الهادي ول يتغدى معه ول بين وكان تياه

يديه فقيل له في ذلك، فقال: أنا ل أتغدى في مكان ل
أغسل يدي فيه، فقال له الهادي: فتغد، فكان الناس

إذا تغدوا تنحوا لغسل أيديهم، وابن دأب يغسل يده
بحضرة الهادي.

وحدث المرزباني عن الحسين بن علي عن أحمد بن
سعيد عن الزبير بن بكار عن عمه مصعب عن موسى
بن صالح قال: كان عيسى بن دأب كثير الدب عذب
اللفاظ، وكان قد حظي عند الهادي حظوة لم تكن

لحد، وكان يدعو له بتكأة ولم يكن يطمع أحد من
الخلق في هذا في مجلسه ول يفعل بغيره، وكان

ًا ول ليلًة، ول غبت عن يقول له: ما استطلت بك يوم
عيني إل تمنت أل ترى غيرك، وكان لذيذ المفاكهة،

طيب المسامرة، كثير النادرة، جيد الشعر حسن
النتزاع له، قال: فأمر له ليلة بثلثين ألف دينار، فلما

أصبح بن دأب وجه قهرمانه إلى باب موسى الهادي
وقال له: انطلق إلى باب الحاجب فقل له: توجه إلينا
بالمال، فانطلق فأبلغ الحاجب رسالته فتبسم وقال:
ليس هذا إلي، فانطلق إلى صاحب التوقيع ليخرج لك

ًا إلى الديوان فتديره هناك، ثم تفعل به كذا به كتاب
وتفعل به كذا، فرجع الرسول إلى ابن دأب فأخبره

فقال: دعها فل تعرض لها ول تسأل عنها. قال: فبينما
موسى في مستشرف له إذ نظر إلى ابن دأب قد أقبل

وليس معه إل غلم واحد فقال لبراهيم بن ذكوان
الحراني: - وإليه ينسب طاق الحراني ببغداد بالكرخ -

أما ترى بن دأب ما غير من حاله ول تزيى لنا، وقد
بررناه بالمس ليرى عليه أثرنا. فقال إبراهيم: إن أذن
لي أمير المؤمنين عرضت له بشيء من هذا. فقال: ل،
هو أعلم بأمره، ودخل ابن دأب فأخذ في حديثه إلى أن
عرض له الهادي بشيء من أمره فقال: أرى في ثوبك

غسيلً، وهذا الشتاء محتاج فيه إلى لبس الجديد
واللين. فقال:يا أمير المؤمنين، باعي قصير عما أحتاج

إليه، فقال: وكيف ذاك? وقد صرفنا إليك من برنا ما
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ظننا صلح شأنك معه، فقال: ما وصل إلي ول قبضت
ًا، فدعا بصاحب بيت المال فقال له عجل الن منه شيئ

بثلثين ألف دينار فحملت بين يديه. وحدث بإسناد
رفعه إلى أبي زهير قال: كان ابن دأب أحظى الناس

ًا فقال: إن عند الهادي، فخرج افضل بن الربيع يوم
أمير المؤمنين يأمر من ببابه بالنصراف، فأما أنت

يابن دأب فادخل، قال ابن دأب: فدخلت وهو منبطح
على فراشه، وإن عينيه لحمراوان من السهر وشرب
الليل. فقال لي: حدثني بحديث من حديث الشراب،

فقلت: نعم يا أمير المؤمنين، خرج نفر من كنانة إلى
الشام يجلبون الخمر فمات أحدهم فجلسوا على قبره

يشربون، فقال أحدهم:
من هامة تصرد ل

شربها
كان وإن الخمر إسقه

قبر
ً إسق ًا أوصال وهام

وصدى
ًا نشع ينشع ناشع

المنبهـر
ًا كان فيمن فهوى حر

هوى
فنون ذي عود كل

منكسر
قال: فدعا بداوة فكتبها، ثم كتب إلى الخوان بأربعين ألف دأرهم وقال: عشرة آلفا

ًا للثلثة البيات. قال: فأتيت الخزان فقالوا: صالحنا على عشرة آلفا لك، وثلثون ألف
أنك تحلف لنا أل تذكرها لمير المؤمنين، فحلفت أل أذكرها حتى يبدأني فمات ولم

يذكرها. وحدثا قال: دأخل ابن دأأب على عيسى بن موسإى عند منصرفه من فخ فوجده
ًا كتب به يزيد ًا لمن قتل، فقال له: أصلح الله المير، أنشدكا شعر ًا يلتمس عذر واجم
بن معاوية يعتذر فيه إلى أهل المدينة من قتل الحسين بن علي عليهما السلم، قال

فأنشده:أنشدني 

الغـادي الراكب أيها يا
لـطـيتـه

في عذافرة على
قـحـم سيرهـا

ًا أبلغ على قريش
بهـا المزار شحط

حسين، وبين بيني
والـرحـم اللـه

الـبـيت بفنـاء وموقف
أنـشـده

يرعى وما الله عهد
الـذمـم به

ًا قومكم عنفتم فـخـر
بـأمـكـم

لعـمـري حصان أم
كـرم بـرة

يداني ل التي هي
أحـد فضلـهـا

وخير الرسول بنت
علموا قد الناس

وفضـل لكم وفضلها
وغـيركـم

في لها قومكم من
قـسـم فضلها
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ًا أو لعلم إني ظنـ
كـعـالـمـه

ًا يصدق والظن أحيان
فـينـتـظـم

ما يترككم سرف أن
بـهـا تطلبون

تهاداكم قبلي
والـرخـم العقبـان

تشهوا ل قومنا يا
خمـدت إذ القوم

بجبال ومسكوا
واعتصمـوا السلم

من الحرب جرت قد
قبلكم كان قد

بادت وقد القرون من
المـم بهـا

ل قومكم فأنصفوا
ًا تهلكـوا بـذخـ

بـه زلت بذخ ذي فرب
الـقـدم

دأأب:قال فسري عن عيسى بعض ما كان فيه. قال ابن مناذر يهجو ابن 

فإن الوصاة يبغ ومن
عنـدي

للكهول وصاة
وللـشـبـاب

وعن مالك عن خذوا
عون ابن

أحاديث ترووا ول
دأب ابـن

يتبعون الغاوين ترى
منـهـا

أحاديث من ملهي
كـذاب

منافعها طلبت إذا
اضمخلـت

رقراق ينجاب كما
السـراب

وحدثا عن عمر بن أبي عبيدة النميري عن خاله ابن أبي شميلة قال: كان خلف الحمر
ًا أنا وخلف على ابن دأأب فأخذ في حديث ينسب ابن دأأب إلى الكذب قال: فغدوت يوم

ذي الخلصة حتى انقضى، فلما انصرفنا قلت لخلف يا أبا محرز: أتراه كذب? قال: ل
ًا. قال عمر: ولخلف الحمر في أبي أدأري، والله ل أعرفا مما حدثا به قليلً ول كثير

الله:العيناء محمد ابن عبيد 

مولع صاحب لنا
بالـمـراء

قليل الخطاء كثير
الصواب

ًا أشد من لجاج
الخنـفـسـاء

من مشى إذا وأزهى
غراب

في العلم من وليس
فـقـرة

غير العلم حصل إذا
التراب

ألفـهـا أحاديث
شـوكـر

لبـن مؤلـفة وأخرى
دأب

قال المرزباني: وقوم يروون في هذه البيات زيادة،
وأبيات خلف هي هذه، والزيادة عليها فيما ذكر

المقدمي والكراني لبان بن عبد الحميد اللحقي.
وروى عبد الله بن المعتز عب عمر بن شبة قال:



مشكاة مكتبة                         الحموي لياقوت الدأباء معجم
 السإلمية

شوكر شاعر بالبصرة يضع الخبار والشعار.
وحدث الرياشي قال: قال الصمعي: قلت لخلف
الحمر: أما ترى ما جاء به ابن دأب من الحجاز?

والشوكري من الكوفة? فقال: إنما يروى لهؤلء من
يقول: قالت ستي، ويدعو ربه من دفتر، ويسبح

بالحصى، ويحلف محيت المصحف، ويدع حدثنا وأخبرنا
ويقول: أكلنا وشربنا. وزعم العنزي أن ابن دأب كان

ًا لبني هاشم، وكان عوانة ابن يتشيع ويضع أخبار
ًا لبني أمية. ًا ويضع أخبار الحكم عثماني

وحدث مصعب بن عبد الله الزبيري قال: شيطان 
الردهة شيء وضعه ابن دأب، وهو ذو الثدية فيما زعم
ًء فوقع بها شيطان فحملته قال: جاءت أمة تستقي ما

فولدته.
وحدث المرزباني فيما رفعه إلى مصعب الزبيري عن

أبيه قال: كنا جماعة تجالس الهادي أنا وسعيد بن سلم
الناهلي وابن دأب وعبد الله بن مسلم العزيزي وكان

ًا فسأله العزيزي ًا متغير أجرأنا عليه، فخرج علينا مغيظ
عن خبره فقال: لم أر كصاحب الدنيا أكثر آفات ول

ًا، قد عرفتم موضع لبانة بنت جعفر بن أبي أدوم هموم
جعفر مني، وأثرتها عندي، وأنها أغلظت لي بإدللها
ًا فنلتها بيدي فندمت عليه. في شيء فلم أجد صبر

ًا من تعنيفه أو تصويب رأيه فيبلغها ذلك. فسكتنا خوف
فقال ابن دأب: وما في ذلك يا أمير المؤمنين? هذا
الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه
وسلم وابن عمته، ضرب امرأته أسماء بنت أبي بكر

الصديق وهي من أفضل نساء زمانها حتى كسر يدها
وكان ذلك سبب مفارقته إياها لنه قال: أنت طالق إن
حال عبد الله بيني وبينك يعني ابنه عبد الله بن الزبير،
فلم يخله وخلصها، وهذا عمر رضي الله عنه يقول: ل
يسأل الرجل فيم يضرب امرأته? وهذا كعب بن مالك

النصاري وهو أخو الزبير - آخى رسول الله صلى الله
عليه وسلم بينهما - عتب على امرأته وهي من

المهاجرات في شيء ضربها حتى حال بنوها بينهما
فقال:

حولها بنوها لول
لخبطـتـهـا

الموت تداني أن إلى
مذمم غير
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بمنعـي حالوا ولكنهم
دونـهـا

ناه بين تعدميهم فل
ومقـسـم

حائش وفيها فمالت
عبيطها من

البرد كحاشية
المسهـم اليماني

قال: فضحك الهادأي وسإري عنه وأمر بالطعام، وأمر لبن دأأب بخمسين ألف دأرهم
ًا. قال عبد الله بن مصعب: فتأسإفت كيف سإبقني إلى شيء أحفظه مثل وخمسين ثوب

حفظه.
وحدثا أبو الطيب اللغوي في كتاب مراتب النحويين قال: فأما مدينة الرسإول صلى

ًا بالعربية. الله عليه وسإلم فل تعلم بها إمام
ًا مع جعفر بن سإليمان الهاشمي واليها، فما حدثا الصمعي قال: أقمت بالمدينة زمان

رأيت بالمدينة قصيدة واحدة صحيحة إل مصحفة أو مصنوعة، وكان ابن دأأب يضع
ًا ينسبه إلى العرب فسقط وذهب علمه وخفيت روليته. الشعر وأحادأيث السمر وكلم

ًا وعلمه بالخبار أكثر. قال الصمعي: وأتعجب لبن دأأب حين يزعم أن قال: وكان شاعر
يقول:أعشى همدان 

تجارتـه الله أربحغزيلي لي رأى من
قارته اللون أسودبكـفـه وخضاب

قبل التي اللف يحذف الله، سبحان الصمعي: يا قال ثم
منصوب? وهو تجارته ويرفع الهاء ويسكن الله في الهاء

قال: ولقد مثله عن الناس ويروي عنه، هذا ويجوز
ًا سمعت في دأب ابن طمع يقول: لقد الحمر خلف
عنه. هذا مثل يجوز حين الخلفة

المهلبي الرحمن عبد بن عيينة
تاريخ في الله عبد أبو الحاكم ذكره المنهال أبا يكنى

المنهال أبو الرحمن عبد بن فقال: عيينة نيسابور
أحمد، بن الخليل تلميذ العربية صاحب المهلبي اللغوي
الحسين، بن طاهر بن الله عبد العباس أبي المير مؤدب

أبي بن داود عن وروى بها، وتوفي نيسابور معه ورد
ويحيى عروبة، أبي بن وسعيد عيينة، بن وسفيان هند،

كان أنه المنهال إلى رفعه بإسناد حدث ثو سليمان، بن
عمر بخط مائق. قال:قرأت أو فائق إلى تتصدر يقول: ل

عيينة سمعت الفراء، أحمد أبا المستملي: سمعت
يقول: ما عروبة أبي بن سعيد يقول: سمعت المهلبي

بأوطانهم. وصاهم ما بشيء الناس الله وصى
وهو الصادق محمد بن جعفر إلى رجل عيينة: جاء قال

فلما فجلس، قال: اجلس مسترشد، فقال: إني يصلي
ًا وتركني مات أبانا فقال: إن إليه جاء صلته قضى وأخ

ًا. فقال لي أثلث. فقال بينكم الملك جعفر هجين
بهذا? قال: نعم، أمر هو إل إله ل الذي العرابي: والله
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وكتاب النوادر في كتاب رضيت. له رضيت قال: رضيت
مع المنهال أبو العباس: كان أبو الشعر. قال في

ًا وكان الطاهري إبراهيم بن إسحاق يحادثه به آنس
أبا أن ذلك، في السبب وكان عليه، ويقرأ ويجالسه
بخراسان الحسين بن طاهر بن الله عبد مع كان المنهال

وكنا درهم ألف بمائة ووصله إليه وأحسن يقدمه وكان
ًا عليه وقرأت إليه نجلس ًا. ومما شيئ عليه قرأته كثير
عند القنطرة إلى ينزل وكان الزد، وكتاب النصار، كتاب

وكان المهالبة، دار له يقال موضع في العاصميين منازل
المعرفة حسن وكان وسمع، الناس لقي من أحد

ًا وعمل واليام، والخبار بالسناد في لسحاق كتاب
يلقاه ول إسحاق يأتي ل العرابي ابن وكان القرآن،

إليه يوجه ووطنه، أهله إلى النصراف في يستأذنه وكان
الحسنة الشارات سماعه من فيه بدرج سنة كل في

كاتبه: ادفع إلى وقع إسحاق قرأه فإذا الفصيحة، واللغة
مات. أن إلى ذلك على فكان ثلثمائة، إليه
الغين باب

المالقي وليد بن غانم
أبو محمد المخزومي النحوي: قال ابن خاقان: هو عالم متفرس، وفقيه مدرس، وأسإتاذ

مجودأ، وإمام لهل الندلس مجردأ. وأما الدأب فكان جل شرعته وهو رأس بغيته، مع
وله:فضل وحسن طريقة، وجد في جميع أموره وحقيقة، 

للمحبوب فؤادك صير
منزلة

مجال الخياط سم
للمحـبـين

ًا تسامح ول في بغيض
معاشرة

الدنيا تسع فقلما
بغـيضـين

ل أعرفا من أمره إل ما ذكره ابن عساكر في ترجمة علي بن أحمد بن طيز. قال:
لنفسه:أنشدني غانم بن وليد النحوي 

والصحة المنمقـدارهـا يجهل ثلثة
والقوت

من بالمال تثق فل
غيرها

وياقــوت در أنـه لو

الشعراء:قال: وأنشدني غانم لبعض 

أخـا المبتغـي ليها يا
ثـقة

فدع تبتغي ما عدمت
طمعك

ما المداجين داج
لقـيتـهـم

لمرئ النفس وخادع
خدعك

ما النفاق تحت ودعهعن المرء تكشف ل
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ودعكسرائره
قول مثل له أظهر

بلـه ذي
أنه ضر إن تريه

نفـعـك
خاقان:ولغانم أنشده ابن 

بوقار أولى الصبر
الفتـى

ستر يهتك قلق من
الوقار

على الصبر لزم من
حاله

أيامه على كان
بالخـيار

الفاء باب
الكاتبة القرع بنت فاطمة

وجدت بخطها رقعة هذه نسختها: المة الكاتبة.
بسم الله الرحمن الرحيم: ثقتي بالله وحده، خشعت لصولة عز المجلس العالي
العادألي المؤيدي المظفري المنصوري العزي السعدي الركني النصيري المجدي

الشرفي الميري - أعز الله أنصاره -، وضاعف اقتداره عقب الدهور، وانقادأت لمشيئته
تصاريف المور، وامتدت إلى نواله آمال السؤال، وأناخت بفنائه رواحل الرجال. فما

إنسان إل موفور ببره، ول لسان إل مسبح بشكره، ول آمل إل مصروفا إليه، فأعطاه
وصف:الله تعالى من المال في نفسه وذويه مال يرنو إليه طرفا، ول يأتي عليه 

مسير تسير حتى
رايتـه الشمس

باسمه وتعتلي
القمر على العالي

الرض ويختم
خاتمـه طراطين

أمضى أمره ويغتدي
القدر من

العالي المجلس بقاء الله - أطال ذهبت بعد: فقد ومن
- مذهب الرقعة بهذه قرنته قد درج في -، سلطانه وأعز

من مثله إلى أسبق لم مما وهو المعجب، المطرف
الناث، دون الذكور من الصناعة هذه أهل مقدمي
كما ناقص، من والكامل عاجز، من المعجز فيه أظهرت

من الشريب يستعذب وقد وشمكير، بن قابوس قال
النهاق. مخرج من الصهيل ويستطاب الزعاق، منبع

الله - ضاعف العالي المجلس إقبال ذلك في جعلت
ًا اقتداره ًا سلطانه وعز الرشاد، طرق إلى - قائد هادي
ًا الحروف وأظهرت والمراد، الصابة سبل إلى مبصر

صيغها أحسن في ومفتحة ومعماة وموصولة مفصولة
نظامها، سلك في المحاسن منخرطة خلقها، وأبهج

لينة والبناء. فهي تجاورها في الجزاء متساوية
والطراف، الوساط متناسبة والرداف، المعاطف

وإن مائن، رهج ومفتشها ساكن، وقور ظاهرها
مرتسم كل على فيه أوفيت يسنح، مهم إلى استخدمت
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ًا الشأن هذا في ًا، قديم ًا وحديث ًا، وسالف بذلك أؤمل وآنف
سبحانه الله سمع رعايته، وجميل إحماده من الحظوة

يتعلق ومن الكاتبة، المة من مستجاب دعاء كل فيه
وعجوز ومشروف، وشريف ومولود، وليدة من عليها

ويعرف عليها، وينعم يوليها لما خادمة وأمة داعية،
وسائر الله سلبها - ل صنعتها، ومحل خدمتها، موضع
واحدة دفعة عليها النعام ترادف قد -، بمنه ظله الخلق

السيد الجل الشيخ يد على أولى، بعد وثانية أخرى، بعد
- وتولى تأييده الله - أدام الحسين أبي الكفاءة فخر
ألسنة بوسعه يقوم ل ما عارفته، حق غير من عني

أصدرته ما على أنعم فإذا الشاكرين، وشكر القائلين،
حظي أدركت بلمحة، إليه وأحسن بلحظة، الخدم من

سألت، ما إلى إجابتي في السامي والرأي أملي، وحزنت
الدباء من بالحسان المغمورين جملة في وإثباتي

الله شاء أن وشرفه علوه والخدم، والعبيد والحشم
تعالى.
العطار علي بن الحسن بنت فاطمة ثانية ترجمة

أم الفضل المعروفة بابنة القرع الكاتبة، صاحبة الخط المليح المعروفا، ماتت فيما
ذكره تاج السإلم ومن خطه نقلت - قاله المؤلف عن أبي الفضل محمد بن ناصر بن

محمد بن علي السلمي الحافظ - في يوم الربعاء الحادأي والعشرين من المحرم من
شهور سإنة ثمانين وأربعمائة. قال السمعاني: وكان لها خط مليح حسن، وهي التي

أهلت لكتابة كتاب الهدنة إلى ملك الروم من الديوان العزيز، وسإافرت إلى بلدأ الجبل
إلى العميد أبي نصر الكندري. وكتب الناس على خطها، وكانت تكتب طريقة ابن

البواب، سإمعت أبا عمر عبد الواحد بن عبد الله بن مهدي الفارسإي وغيره. سإمع منها
أبو القاسإم مكي بن عبد الله الزميلي الحافظ.

وروى عنها أبو القاسإم إسإماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي، وأبو البركات عبد
الوهاب بن المباركا بن أحمد النماطي ببغدادأ، وأبو سإعد أحمد بن محمد بن أحمد بن
الحسن البغدادأي الحافظ بأصبهان وغيرهم. سإمعت أبا بكر محمد بن عبد الباقي بن

محمد البزار العروضي يقول: سإمعت الكاتبة بنت القرع تقول: كتبت ورقة لعميد
الملك أبي نصر الكندري وأعطاني ألف دأينار.

أخبرنا أبو البركات عبد الوهاب بن المباركا بن أحمد الحافظ بقراءتي عليه، أخبرتنا
فاطمة بنت الحسن بن علي العطار المقرئ قالت: أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن

محمد بن عبد الله بن مهدي الفارسإي، حدثنا أبو عبد الله الحسين بن إسإماعيل
المحاملي، حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا ابن فضيل، حدثنا العمش عن عبد العزيز
بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: فال رسإول الله

ًا منها فليأت الذي هو خير صلى الله عليه وسإلم: )من حلف على يمين فرأى غيرها خير
وليكفر عن يمينه(. أنشدنا أبو القاسإم إسإماعيل بن أحمد بن عمر الحافظ الشعبي،

أنشدتنا الكاتبة أم الفضل فاطمة بنت الحسن بن علي المقرئ قالت: أنشدنا أبو
لنفسه:القاسإم المطرز في دأيارنا بقطيعة الربيع 

ًا سرى بالعيس مغرم
الركـبـا ينتجع

الدجى بدر عن يسائل
والغربا الشرق
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الـعـيون البـدر مل إذا
فـعـنـده

العين يمل بدر لعينك
والـقـلـبـا

لـيوم دمعـي هوى ولما
فـراقـه

ًا دمعه تهاوى عقيق
ًا رطـبـا لؤلـؤ

إلـيكـم تبلغـنـي لم إذا
ركـائبـي

ًء وردت فل ول ما
العشـبـا رعت

القائد أحمد بن خاقان بن الفتح
وقيل: الفتح بن خاقان بن غرطوج، كذا قال

المرزباني في كتاب المعجم، قال محمد بن إسحق
النديم: كان في نهاية الذكاء والفطنة وحسن الدب

ًا وكان وكان من أولد الملوك، واتخذه المتوكل أخ
يقدمه على جميع أولده. قتل مع المتوكل ليلة قتل
بالسيوف لربع خلون من شوال سنة سبع وأربعين
ومائتين بالمتوكلية، وكانت له خزانة كتب جمعها له

ًا. علي بن يحيى المنجم لم ير أعظم منها كثرة وحسن
وكان يحضر داره فصحاء العراب وعلماء الكوفيين

والبصريين. قال أبو هفان: ثلثة لم أر قط ول سمعت
بأكثر محبة للكتب والعلوم من الجاحظ، والفتح بن

خاقان، وإسماعيل بن إسحاق القاضي.
قال المؤلف: وباقي القصة في أخبار الجاحظ فكرهت

التكرار. وللفتح من التصانيف: كتاب البستان صنفه
رجل يعرف بمحمد بن عبد ربه، ويلقب برأس البغل

ونسبه إليه، كتاب الصيد والجوارح. وذكره أبو القاسم
في تاريخ الشام فقال: الفتح بن خاقان بن غرطوج

التركي أبو محمد قدم الشام مع المتوكل معادله على
جمازة، ثم نزل بالمزة فلما رحل المتوكل عن دمشق

استخلف بها كلباتكين التركي. وكان على خاتم
المتوكل وقتل معه. روى عنه أبو زكريا يحيى بن حكيم

ًا من شعره وأبو العباس المبرد، وأحمد السلمي شيئ
بن يزيد المؤدب، فلم يذكره الخطيب في تاريخه. وعن
ًا إلى خاقان محمد بن القاسم قال: دخل المعتصم يوم

بن غرطوج يعوده فرأى الفتح بن خاقان ابنه وهو
صبي لم يتغد فمازحه ثم قال: أيما أحسن داري أم

داركم? فقال الفتح بن خاقان: يا سيدي دارنا إذا كنت
فيها أحسن، فقال المعتصم: ل أبرح والله حتى أنثر



مشكاة مكتبة                         الحموي لياقوت الدأباء معجم
 السإلمية

عليه مائة ألف درهم وفعل ذلك. وعن أبي العباس
المبرد قال: أنشد الفتح بن خاقان:

ولست مني لست
فدعني منك

ًا عني وامض مصاحب
بسلم

بي ما شكوت ما وإذ
قالـت

في ذا خلف رأينا قد
المنام

خاقان:فزادأ الفتح بن 

بها تجنى علة تجد لم
الذن

تعتل فصارت ب
بالحلم

وهو:قال المبردأ وسإمعت الفتح ينشد قبل أن يقتل بساعات هذا البيت 

الغتمي يقتل وقد
غـيلة مـوله

الكلب ينبح وقد
غافل وهو الفتى

ًا للمتوكل اسإمه شاهك، وله فيه أشعار  منها:وكان الفتح يتعشق خادأم

مذ ليلي أشاهك،
طويل هجرت

ًا وعيني بعد دم
تسـيل الدموع

والرحمن منك وبي
أطيقه ل ما

شكوى إلى وليس
سبـيل إليك

يجزى لو أشاهك
بـوده المحب

الوفـاء ولكن جزيت
قـلـيل

قال ابن حمدون: كان الفتح بن خاقان يأنس بي ويطلعني على الخاص من سإره، فقال
لي مرة: شعرت يا أبا عبد الله، إني انصرفت البارحة من مجلس أمير المؤمنين، فلما

دأخلت منزلي اسإتقبلتني فلنة يعني جاريته فلم أتمالك أن قبلتها، فوجدت ما بين
شفتيها هواء لو رقد المخمور فيه لصحا، فكان هذا من مستحسن كلم الفتح، فكأن

قال:الوأواء الدمشقي سإمع هذا حين 

ً الله سقى طاب ليل
طيفه زار إذ

الصباح حتى فأفنيته
عـنـاقـا

منه نسيم يطيب
الكرى يستجلب

فيه المخمور رقد ولو
أفـاقـا

تملك لما تملكني
مـهـجـتـي

أمنـت لما وفارقني
فـراقـا

الوردأ:ووجدت في بعض المجاميع للفتح بن خاقان يصف 

يدعو الورد ترى أما
إلى الشاربين

في صافية حمراء
صنـب لونها

يواقـيت مـن مداهن
مـركـبة

في الزمرد على
ذهـب أجفانها

إذا الملل خاف
إقامـتـه طالت

ًا يظهر فصار أحيان
ويحتـجـب
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ًا فاضلً، زكي النفس حسن العشرة، لطيف كان أديب
ًا إلى كل من يكلمه، وكان غاية ًا محبب الخلق، متودد
في الجود، وكان قد تنزل من المتوكل بمنزلة الروح
من الجسد، وكان خدم قبله المعتصم والواثق. فذكر

أبو العيناء قال: قال الفتح بن خاقان: غضب علي
المعتصم ثم رضي عني وقال لي: ارفع حوائجك

لتقضى، فقلت: يا أمير المؤمنين، ليس شيء من
عرض الدنيا وإن جل، يفي برضا أمير المؤمنين وإن

ًا. قل. قال: فأمر فحشي فمي جوهر
أخبرني أبو عبد الله محمد بن محمود بن النجار 

الحافظ قال: أخبرني أبو القاسم الثعلبي، حدثنا
الفضل بن سهل، حدثنا الخطيب أبو بكر، أخبرنا محمد

بن محمد بن المظفر السراج، حدثنا المرزباني،
أخبرني محمد بن يحيى الصولي، حدثني أحمد بن عبد

الرحمن، حدثني وهب بن وهب بن وهب، حدثني
ًا وفي البحتري قال: قال المتوكل: قل في شعر

الفتح، فإني أحب أن يحيا معي ول أفقده فيذهب
عيشي، ول يفقدني فيذل، فقل في هذا المعنى،

فقلت أبياتي:
كيف أنت سيدي

وعدي أخلفت
وفاء عن وتثاقلت
بعـهـدي

فيها:فقلت 

اليام أرتني ل
فـت يا فقـدك

ما عرفتك ول ح
فقدي عشت

تقدم أن الرزء أعظم
قبـلـي

تؤخر أن الرزء ومن
بعـدي

ًا ًا تكون أن حسد إلف
لـغـيري

بالهوى تفردت إذ
وحدي قبل

ًا وربحت هذه الضربة، وأومأ إلى ضربة في ظهره ًا وكنت حاضر قال البحتري: فقتل مع
فقال: أحسنت والله يا بحتري وجئت بما في نفسي، وأمر لي بألف دأينار. وقال غير

وهب الراوي للخبر: قال البحتري: قد كنت عملت هذه البيات في غلم كنت أكلف به،
فلما أمرني المتركل بما أمر تنحيت فقلت البيات، وأريته أنني عملتها في وقتي وما

قلت:غيرت فيها إل لفظة واحدة، فإنني كنت قد 

عشت ما فقدك اليام أرتني ل
فجعلته يا فتح. ويحدثا الشمشاطي علي بن محمد، حدثني محمد بن عبد الله، حدثني

أحمد بن الفضل الهاشمي، حدثنا علي بن الجهم القرشي قال: دأخلت على المتوكل
ًا وهو جالس وحده، فسلمت عليه فردأ السلم وأجلسني فحانت مني التفاتة فرأيت يوم

ًا، ًا على سإيفه مطرق ًا في غير رتبته التي كان يقوم فيها متكئ الفتح بن خاقان واقف



مشكاة مكتبة                         الحموي لياقوت الدأباء معجم
 السإلمية

فأنكرت حاله فكنت إذا نظرت إليه نظر إلى الخليفة، فإذا صرفت وجهي نحو الخليفة
ًا? قلت: نعم يا أمير المؤمنين. فقال: ما هو? قلت: أطرق، فقال: يا علي، أأنكرت شيئ

وقوفا الفتح في غير رتبته التي كان يقوم فيها.
قال: سإوء اختياره أقامه ذلك المقام. قلت: ما السبب يا أمير المؤمنين? قال: خرجت

ًا فما عداني السر إذ عادأ إلي. ًا فأسإررت إليه سإر من عند قبيحة آنف
ًا قلت: لعلك أسإررته إلى غيره يا أمير المؤمنين? قال: ما كان هذا. قلت: فلعل مستمع
ًا ثم رفعت رأسإي فقلت: يا أمير ًا. قال: فأطرقت ملي اسإتمع عليكما. قال: ول هذا أيض
ًا. قال: ما هو? قلت: حدثنا أبو نعيم الفضل المؤمنين، قد وجدت له مما هو فيه مخرج
بن دأكين، حدثنا المستمر بن سإليمان عن أبي الجوزاء قال: طلقت امرأتي في نفسي
وأنا في المسجد ثم انصرفت إلى منزلي، فقالت لي امرأتي: أطلقتني يا أبا الجوزاء?

قلت: من أين لك هذا? قالت: خبرتني جارتي النصارية، قلت: ومن خبرها بذلك?
قالت: ذكرت أن زوجها خبرها بذلك. فغدوت على ابن عباس فقصصت عليه القصة

فقال: علمت أن وسإواس الرجل يحدثا وسإواس الرجل، فمن ههنا يفشو السر.
قال أبو النعيم: فكان في نفسي من هذا شيء حتى حدثني حمزة الزيات قال: خرجت

سإنة من السنين أريد مكة، فلما جزت في بعض الطريق ضلت راحلتي، فخرجت
أطلبها فإذا باثنين قد قبضا علي، أحس حسهما وأسإمع كلمهما ول أرى شخصهما،

فأخذاني وجاءا بي إلى شيخ قاعد على تلعة من الرض حسن الشيبة فسلمت عليه
فردأ علي السلم، فأفرخ روعي ثم قال: من أين وإلى أين? فقلت: من الكوفة أريد

مكة. قال: ولم تخلفت عن أصحابك? فقلت: ضلت راحلتي فجئت أطلبها، فرفع رأسإه
إلى قوم على رأسإه فقال: زاملة، فأنيخت بين يدي، ثم قال لي: أتقرأ القرآن? قلت:
ًا من الجن هاته. فقرأت حم الحقافا حتى انتهيت إلى هذه الية: )وإذ صرفنا إليك نفر
يستمعون القرآن(، الية، فقال لي: على رسإلك تدري كم كانوا?قلت: اللهم ل، قال:

كنت أربعة وكنت المخاطب لهم عنه صلى الله عليه وسإلم. فقلت: يا قومنا أجيبوا
دأاعي الله. ثم قال لي: أتقول الشعر? قلت: اللهم ل. قال: أفترويه? قلت: نعم. قال:

قصيدة:هاته، فأنشدته 

دمنة أوفى أم أمن
تكلم لم

الدراج بحومانة
فالمتثلم

فقال: لمن هذه? فقلت: لزهير بن أبي سلم، قال:
ًا، فرفع رأسه إلى قوم الجني? قلت: بل النسي مرار
على رأسه، فقال: زهير: فأتي بشيخ كأنه قطعة لحم
فألقي بين يديه فقال له: يا زهير، قال: لبيك، قال:

أمن أم أوفى، لمن? قال: لي. قال: هذا حمزة الزيات
يذكر أنها لزهير بن أبي سلمى النسي، قال: صدق

هو، وصدقت أنت. قال: وكيف هذا? قال: هو إلفي من
النس، وأنا تابعه من الجن، أقول الشيء فألقيه في

وهمه، ويقول الشيء فآخذه عنه، فأنا قائلها في
الجن، وهو قائلها في النس. قال أبو نعيم: فصدق
عندي هذا الحديث حديث أبي الجوزاء: أن وسواس

الرجل يحدث وسواس الرجل، فمن ههنا يفشو السر.
ًا وقال: إلي يا فتح، قال: فاستفرغ المتوكل ضحك

ًا، وحمل على شيء من الظهر، وأمر فصب عليه خلع
له بمال وأمر لي بدون ما أمر له به، فانصرفت إلى
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منزلي وقد شاطرني الفتح ما أخذ، فصار الكثر إلي
والقل عنده، قال جحظة في أماليه: حدثني المبرد

قال: أنشدني الفتح بن خاقان لنفسه:
لكالخمر وإياها وإني

والـفـتـى
منهـا يستطع متى

يزدد الـزيادة
منها ازددت إذا

ًا ازددت بقربها وجد
من احتراس فكيف
?متجدد الهوى

قال: فحدثني ابن حمدون قال: لما قال الفتح هذه البيات أنشدتها المتوكل فسألني
عن قائلها، فعرفت أنه الفتح فاسإتحسنها وقال لي: بأبي أنت من جامع محاسإن الدنيا.

الفتح:وبلغ هذا الشعر أبا علي البصير الفضل بن جعفر فقال في 

بأشعار سمعت
فكلهـا الملوك

الثقاف متنيه عض إذا
تـأودا

لمرئ رأينا ما سوى
أننا القيس

يشعر لم إذا نراه
أوحـدا الفتح

خاقان:قال المرزباني: ومن شعر الفتح بن 

الجور على الحب بني
فلو

فيه المحبوب أنصف
لسمج

في يستملح ليس
الهوى حكم

تأليف يحسن عاشق
الحجج

قال المؤلف: وهذان البيتان يرويان لعلية بنت المهدي. قال المرزباني: وللفتح بن
خاقان:

المعذب العاشق أيها
ًا صبـر

الهوى أخي فخطايا
مغفوره

الهوى في زفرة
لذنب أحط

وحجة غزاة من
مبـروره

وقال عمران بن موسإى: سإمعت الفتح بن خاقان يقول لحمد بن أبي فنن الشاعر: يا
ًا ًا حسان أحمد، قال: لبيك يا سإيدي، وهذا في أول سإنة سإبع وأربعين ومائتين، اعمل أبيات

تمدح بها سإيدي أمير المؤمنين، واذكر في آخرها أنس شفيعك حتى آخذ لك منه ما
يسد خلتك، فما أسإرع فقدكا لي! فبكى ابن أبي فنن، قال: يا سإيدي على الدنيا بعدكا
ًا لها، ًا عنها نابذ لعة الله. قال له: على الدنيا قبلي وبعدي لعنة الله، فما صافت منحرف
ول وفت لمتمسك بها راغب فيها أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي: حدثنا العباس بن

ًا والفتح بن خاقان الفضل الربعي، حدثنا علي بن الجهم قال: إني لعند المتوكل يوم
حاضر إذ قيل له: فلن النخاس بالباب، فأذن له فدخل ومعه وصيفة فقال له أمير

المؤمنين: ما صناعة هذه الوصيفة? قال: تقرأ باللحان، فقال الفتح: اقرئي لنا خمس
تقول:آيات، فاندفعت 

الله نصر جاء قد
والفتح

الظلمة عنا وشق
الصبح

ورجـا ملك خدين
دولة

الشفاق وهمه
والنصح
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سـمـح أنه إل والغيثمـاجـد أنـه إل الليث
للندى باب وكل

مغلـق
مفتاحه فإنما

الـفـتـح
قال: فوالله لقد دأخل المتوكل من السرور ما قام إلى الفتح فوقع عليه يقبله ووثب

الفتح فقبل رجله، فأمره أمير المؤمنين بشرائها، وأمر له بجائزة وكسوة وبعث بها إلى
البيات:الفتح، فكانت أحظى جواريه عنده، فلما قتل الفتح رثته بهذه 

حين للموت قلت قد
نـازلـه

على مقدامة والموت
البهـم

فـعـلـت ما تبينت لو
إذن

مـن عليه سنا قرعت
نـدم

إذ شئت بمن فاذهب
به ذهبت

من للموت فتح بعد ما
ألـم

ماتت. حتى عليه وتنوح تبكي تزل ولم
خاقان بن الله عبيد بن محمد بن الفتح

القيسي الشبيلي، وقيل: هو من أهل الندلس، أديب
فاضل شاعر بليغ فصيح بذيء اللسان قوي الجنان في
هجاء العيان، وكان متهم الخلوة فيما بلغني، مات في

وقال العماد: حدود سنة ثلث وثلثين وخمسمائة 
سألت عنه بمصر فقيل: إنه عاش بالمغرب إلى عهد

شاور بمصر، فقد توفي بعد سنة خمس وخمسين
وخمسمائة. وقال لي بعض المغاربة: إنه توفي قبل
هذا التاريخ. له من التصانيف: كتاب قلئد العقيان،

كتاب مطمح النفس ومسرح التأنس.
حدثني الصاحب الكبير العالم جمال الدين بن أكرم -

أدام الله علوه - قال: لما عزم ابن خاقان على تصنيف
كتاب قلئد العقيان جعل يرسل إلى كل واحد من
ملوك الندلس ووزرائها وأعيانها من أهل الدب

والشعر والبلغة يعرفه عزمه ويسأله إنفاذ شيء من
شعره ونظمه ونثره ليذكره في كتابه، وكانوا يعرفون

شره وثلبه فكانوا يخافونه وينفذون إليه ذلك وصرر
الدنانير، فكل من أرضته صلته أحسن في كتابه وصفه

وصفته، وكل من تغافل عن بره هجاه وثلبه، وكان
ممن تصدى له وأرسل إليه، أبو بكر بن باجة المعروف

بابن الصائغ، وكان وزير ابن فلويت صاحب المرية،
وهو أحد العيان وأركان العلم والبيان، شديد العناية
بعلم الوائل، مستول على أهل الشعار والرسائل،
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وكانوا يشبهونه بالمغرب بابن سينا بالمشرق، وله
تصانيف في المنطق وغيره، فلما وصلته رسالته

تهاون بها ولم يعرها طرفه، ول لوى نحوها عطفه
وذكر ابن خاقان بسوء فعله، فجعله ختم كتابه، وصيره

مقطع خطابه وقال: أبو بكر الصائغ: هو رمد جفن
ًا، ًا وجنون الدين وكمد نفوس المهتدين، اشتهر سخف

ًا، وضل فيما يتسرع، ول يأخذ ًا ومسنون وهجر مفروض
في غير الباطيل ول يشرع، ول يرد سوى الغمة ول
يكرع، ناهيك من رجل ما تطهر من جنابة، ول أظهر

مخيلة إنابة، ول استنجى من حدث، ول أشجى فؤاده
توار في جدث، ول أقر بباريه ومصوره، ول فر عن

تباريه في ميدان تهوره، والساءة إليه أجدى من
الحسان، والبهيمة عنده أهدى من النسان، نظر في

تلك التعاليم، وفكر في أجرام الفلك وحدود القاليم،
ورفض كتاب الله العلي العظيم، ونبذه وراء ظهره

ثاني عطفه، وأراد إبطال ما ل يأتيه الباطل من بين
يديه ول من خلفه، واقتصر على الهيئة، وأنكر أن تكون
إلى الله الفيئة، وحكم للكواكب بالتدبير، فهو يعتقد أن
الزمان دور، وأن النسان نبات له نور، مع منشأ وخيم
ولؤم أصل وخيم، وصورة شوهها الله وقبحها، وطلعة

إذا أبصرها الكلب نبحها، وقذارة يوبئ البلد نفسها،
ووضارة يحكي الحداد دنسها، وله نظم أجاد فيه بعض

الجادة، وشارف الحسان أو كاده، مع كلم طويل،
وهجو وبيل، وبلغ ذلك ابن الصائغ فأنفذ له مالً

ًا آخر استكفه به واستصلحه. وصنف ابن خاقان كتاب
سماه: مطمح النفس ومسرح التأنس في ذيل شعراء

الندلس، وصله بقلئد العقيان، وافتتحه يذكر ابن
ًء جميلً فقال: الوزير أبو بكر الصائغ وأثنى عليه فيه ثنا

بن الصائغ هو بدر فهم ساطع، وبرهان علم لكل حجة
قاطع، تفرحت بعطره العصار، وتطيبت بذكره

المصار، وقام به وزن المعارف واعتدل، ومال وتهدل،
وعطل بالبرهان التقليد، وينفق بعد عدمه الختراع

والتوليد، إذا قدح زند فهمه أورى بشرر للجهل محرق،
وإن طما بحر خاطره فهو لكل شيء مغرق، مع نزاهة

النفس وصونها، وبعد الفساد من كونها، والتحقيق
الذي هو لليمان شقيق، والجد الذي يخلق العمر وهو
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مستجد، وله أدب يود عطارد أن يلتحفه، ومذهب يتمنى
أن يعرفه، ونظم تتمناه اللبات والنحور، وتدعيه مع
نفاسة جوهرها البحور. وقد أتيت بما تهوى العين

النجل أن يكون إثمدها، ويزيل من النفس حزنها
وكمدها، فمن ذلك قوله يتغزل:

الراك نعمـان أسكان
تـيقـنـوا

قلـبـي ربع في بأنكم
سـكـان

حفظ على ودوموا
فطالمـا الوداد

إذا بأقوام بلينا
خـانـوا استحفظوا

مذ عني الليل سلوا
دياركـم تناءت

فيه لي اكتحلت هل
?أجفان بالنوم

أسياف جردت وهل
دياركـم برق

جفوني إل لها فكانت
?أجـفـان

وله:

آتي لي أتأذن
الـيمـانـيا العقـيق

للمغـانـي ما أسائله
?ومـالـيا

بالحزن دارهم وسل
إنـنـي أقفر

يقتاد الهوى تركت
زمامـيا فضل

أما الوادي مكرع فيا
شـوبة فـيك

الماء فيك سال لقد
?صافيا أزرق

الجزع شجرات ويا
وقفة فيك هل

الفيء فيك فاء فقد
?ضافيا أخضر

الحسان. كل فأحسن الميدان هذا في جرى وقد
التميمي إسماعيل بن الفضل

أبو عامر الجرجاني أديب أريب فاضل لبيب، أحد
أصحاب عبد القاهر الجرجاني النحوي، وكان مليح
الخط صحيح الضبط رائق النظم فصيح النثر، جيد

التصنيف، حسن التأليف، ذكره محمد بن محمود في
كتاب سر السرور فقال: رباع الفضل بتصانيفه عامرة،

ورياض الدب بكلماته ناضرة، فكان الربيع فضلة من
بدائعها، والزهر ضرة لروابعها، وشعره يطرق السحر
بين يديه، ويهتف الملح بحفافيه تقرأ آيات الحسان

من أبياته. وتخفق عذبات البداع من راياته.
وله تصنيفات باسم الشيخ الجل عبد الحميد أهداها
إليه بغزنة فأشرقت بها أرجاؤها، وأغدقت أنواؤها
منها: كتاب البيان في علم القرآن. وكتاب عروق
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الذهب من أشعار العرب. وكتاب سلوة الغرباء وغيرها.
وقال عبد الغافر في كتاب السياق: الفضل بن

إسماعيل التميمي الشيخ أبو عامر الجرجاني النحوي
الكاتب الديب الشاعر من أفاضل عصره، وأفراد دهره،
حسن النظم والنثر، متين في الفضل: كتب مدة للشيخ

الرئيس أبي المحاسن الجرجاني وغيره، وصحب
الكتاب والمشايخ، سمع الحديث من المشايخ الذين

سمعنا منهم، مثل الشيخ أبي سعد بن رامش، وأبي
نصر بن رامش المقرئ، وأبي بكر احمد بن علي بن

خلف الشيرازي، وأبي القاسم إسماعيل بن زاهر
النوقاني، وسمع من الشيخ أبي بكر أحمد بن منصور

بن خلف المغربي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة،
وسمع من المشايخ السماعيلية وغيرهم في شبابه،

ولم يذكر وفاته لكنه كان قد مات في حياة عبد الغافر.
وكان ورد نيسابور واجتمع به الديب يعقوب بن أحمد
المذكور في بابه، وسأله أن يكتب له بخطه في كتابه
الذي سماه: جونة الند. وهو مجموع جمع فيه يعقوب
من أشعار نفسه وغيره من اهل عصره ومن تقدمه،
وظفرت أنا بأصل يعقوب الذي بخطه وفيه بخط أبي

عامر الذي ل أرتاب به ما نقلته بصورته بعد أن
أسقطت بعض النظم، وأما النثر فل. وهذا نسخة

خطه: سألني الشيخ الجليل الديب - أدام الله نعمته -
ًا من هاذوري، فترجحت أن أكتب له في هذا الدفتر شيئ

ًا لعورتي، ودواع بين صوارف تنهاني عن الجابة ستر
ًا لطاعتي، وأنا على تحثني على امتثال رسمه إظهار
كل حال واثق بكرمه، ساكن إلى حسن شيمه، وعالم

أنه يحرص على إقالة عثرة الخوان، وستر عيوبهم
بقدر المكان، والله أسأل أن يجبر نقيصتنا بفضيلته،

ويمحو إساءتنا بحسنته فإنه عليه قدير، وهاهو
الهاذور:

أما حتفي يا بالله
تستـحـي

توردني متى حتى
?حتفي

في أنك لي تحلف
كـفـي

في منك كفي وعض
كفي

كم إلى قلبي يا وأنت
وكـم

على بالذنب تحيل
!طرفي
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ًا: وأيض

الياسمين خده
فيه والخط

على نابت سنبل
ياسمين

فقال قبلة سمته
تحـرز

عقدنا صدغي بين
التنين

ًا: وأيض

نـائبة حفزتك إذا
لمـر

أو صغير إلى فجئت
كبير

بالمخض الزبد فإنهـز بـعـد بهز فكاثره
الكثير

ًا في الرئيس أبي الفضل - أدأام الله علوه  -:وأيض

الغانيات تولى
عـنـدي فلـيس

هوى سوى لهن
وأبـدي أخفي

ألبسنـي الشيب رأين
ًا قـتـير

البلى حد على
عهـدي فنقضن

الغـيور وسالمني
يوم فـكـل

ود بـينـنـا، يوازن
بـــود

الزمان وقنعني
آس فـلـسـت

الثراء فوت على
عنـدي وأنت

طول تعجبي وكل
الـلـيالـي

يسـعـى ماجد لذلة
!لـوغـد

ًا فقـد للله فشكر
كـفـانـي

بـن عباس غير تولى
سـعـد

وخالـصـتـي قلبي له
وودي

وإلـيه ترددي وفيه
قـصـدي

وصلح معيشتي ومنه
حالـي

غـيي به ومنصوب
ورشـدي

يشرك الناس وكل
هـواه فـي

بـهـواي أفردته وقد
وحـدي

فكهف أفزع فإن
حرزي عله

فبحر أعطش وإن
وردي نـداه

مأثرة الناس فضلت
ًا وفـخـر

بإحـسـان وطلتهم
ومـجـد

صار عبدك صرت ولما
يرضى

أرضاه لو أنوشروان
عـبـدي
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إدلل علـيك أدل
الـمـوالـي

ول لـديك نكـر فل
تـعـدي

ليس لي مزية وتلك
تـخـفـى

أبي من مكانها ورثت
وجـدي

في معي ألًف فعش
حـال خير

ًا ألـفـان بعدها وألف
بـعـدي

آل دونك الناس فكل
قفـر

غير من بلمعة يغر
رفـد

مكرمة الفرد وأنت
لي فكن

ًا تكن شك بل فرد
لـفـرد

ًا: وأيض
الموت على نشد

مستبسـلـين
غلظ الرقاب غلظ

الكبـود
سود البيض ونفترع
الـقـرو

حمر الترائب صفر ن
الخدود

ًا:وله  أيض

شاطر من عذيري
أغضبوه

ًا لي فجرد مرهف
باتـكـا

بن يا لك يقول: أنا
الوكـيل

سوى رجاء لي وهل
?ذلكا

ًا: وأيض

تستـحـب عندي بلواهبـشـادن بـلـيت إنـي

وهو يشرب فالماءطـبـاعـه بلـوت فإذا
عذب

وهو يقشر فاللوزثـيابـه نـضـوت وإذا
رطب

وصفـي وقصارى
أحـب كمـا أحب فيماأنـه

ًا: وأيض

من صدري ضاق قد
زماننا صدور

الشـر جماع فهم
بـالجـمـاع

فإن يتضارطون
ضراطهم شكوت

الضرط سماع شفعوا
بالسمـاع

حجارة بمثل يرميفي يفرقع هذا



مشكاة مكتبة                         الحموي لياقوت الدأباء معجم
 السإلمية

الـمـقـلعوذاكـم الضـراط
تعاشر أن البلية ومن

ًا مـعـشـر
الـدهـر يتضارطون

بـاليقـاع
وله:

مكافحة مللت
الحـادثـات

ًا بها وكنت معجب
عاجبـا

حتى الدهر وحيرني
نشدت

له وكنت حماري
راكبـا

ًا: وأي

عطارد مثل أصبحت
طبـعـه في

الشمس مثل صرت إذ
الشراق في

ألـقـاك مـا فلذاك
ًا ًا يومـ واحـد

عـلـي قضـيت إل
بـالحـراق

الشيخ الجليل الدأيب - أدأام الله نعمته -، وأنعم علي بقراءة ما علقه عن دأفتري علي،
والله يمتعه به وبفضله، ويقر عين العلم بحراسإته. وسإمع معه ابنه الشيخ الفاضل أبو
بكر الحسن، والفقيه الفاضل العالم أبو المجد محمد بن أبي القاسإم - أبقاهما الله -

ًا ما أبنته من هاذوري بخطي. وكتب الفضل بن إسإماعيل أبو عامر وكذلك سإمعوا جميع
الله:الجرجاني ومن خطه نقلت: كتب إلى الكيا الجل أبو الفتح رحمه 

الرتائم إن عامر أبا
إنـمـا

العبام بالمر، تذكر
المغمرا

درج عيناه من ولكن
فـؤاده

أن إلى بمحتاج فليس
يذكرا

ًا إلى الشيخ المام أبي بكر عبد  القاهر:وكتب أيض

سوى عامر أبو ما
شيء اللطف

هـو كـمـا جملة إنه
روح

من يلوك ل ما كل
معنـى سر

فـلـيس تفكـيره عند
يلـوح

قال المؤلف: هذا آخر ما نقلته من خط أبي عامر رحمه الله -. وله من التصانيف:
ًا، كتاب كتاب عروق الذهب في الشعر واختياره، كتاب قلئد الشرفا في الشعر أيض

البيان في علم القرآن، كتاب سإلوة الغرباء.
ونقلت من خط الدأيب يعقوب بن أحمد النيسابوري وتصنيفه رقعة كتبها الشيخ الفقيه
الجليل أبو عامر الفضل بن إسإماعيل الجرجاني - أدأام الله تأييد - إلى الشيخ الرئيس
الشهيد أبي المحاسإن سإعد - رحمه الله -. قال يعقوب: وكتبتها من خطه إبان مقدمه

نيسابور في شعبان سإنة ثمان وخمسين وأربعمائة: أنا في هذه السنة - أطال الله بقاء
الشيخ - من الختلل والتكشف والعتلل والتشعث، على صورة أسإتحيي من عرضها،

وآنف من شرحها، وقد رحب عامتها بما أشكر الله تعالى عليه، وأدأرع الصبر في كل ما
يمتحن عبادأه به، وأعمل الحيلة من الن في اسإتقراض ما عسى أن يبلغني المحل،

ولكن من يقرض أبا فرعون بعد وقوفه بالبواب مع العصا والجراب? وأسإأل الله تعالى
السلمة، ثم أسإأل سإيدنا أن ينظر واحدة فيما أقول من قبل أن يعضل الداء فل ينفع

الدواء، ويعظم النقب فل ينجع الهناء، وأن يجعل عنوان بره أل يرى تعليق هذه الرقعة
ًا ومسغبة. ضراعة أو رفاعة، فما في شرط الحكمة أن أكتم عنه متربة، وأتضور جوع
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ولول مكاني من خدمته، ومكاني من شفقته، لكان اسإتفافا الملة أحب إلي من إظهار
الخلة، والسلم.

ومن كتاب مرو لبي سإعد السمعاني لبي عامر الفضل بن إسإماعيل الجرجاني
هرة:التميمي يصف 

خضبت هرة لي إن
شواها

منزلي ولدان دون
بالرقون

لخوفي قلدتها ثم
علـيهـا

شر ترد ودعات
العـيون

قبل أعولها يوم كل
أهلـي

ولحم صاف بزلل
سمين

ما إذا تلعابة وهي
رأتنـي

وارم الوجه عابس
العرنين

ًا فتغني وترقص طور
ًا طـور

مـا بكل وتلهى
يلـهـينـي

إن الصلء أريد ل
ضاجعتني

في الشتاء برد عند
كـانـون

حككتها ما وإذا
لحسـتـنـي

كالمبرد بلسان
المـسـنـون

جفوتها ما وإذا
استعطفتـنـي

صوتـهـا من بأنين
ورنـين

وترتها ما وإذا
لـي كشفـت

ليست جراب عن
العيون متاع

حين الخلق أملح
بالـفـا تلعب

العذاب في فتلقيه ر
المهـين

حسـه مات وإذا
أنـشـرتـه

أو مـكـروبة بشمال
يمـين

بالغـفـول وتصاديه
را فـإن

ًا م علته انحجار
كالشـاهـين

السلمة رجا ما وإذا
منـهـا

بنشـطة عاجلته
الـتـنـين

القدار وكذاك
المـر تفترس

بقطـع وتغتاله ء
الـوتـين

نشـاط في كان بينما
وأنـس

بكاس ساق سقاه إذ
المنـون

ويروى له.
القلوب تسبيظامية بيضاء علقتها
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وبطيبهـا بحسنهاالـحـشـا
في الشقائق مثل

خدودها احمرار
وفي للناظرين

قلوبـهـا اسوداد
وله:

المرء يستقيم وقد
ينـوبـه فـيمـا

العود يستقيم كما
أذنـه عرك في

فضل من ويرجح
مشـى إذا الكلم

الميزان يرجح كما
وزنه فضل من

الكوفي الله عبد بن إبراهيم بن الفضل
أبي عن القراءة أخذ المقري، النحوي العباس أبو

على الكسائي وقرأ الكسائي، حمزة بن علي الحسن
أعرف ول الزيات، حمزة عن الهمذاني عمر بن عيسى

يسيرة، أحرف في اختيار وله هذا، من أكثر حاله من
بالنحوي. يعرف لنه ذكرته وإنما

الحباب بن الفضل
بن محمد بن شعيب ابن صخر الجمحي يكنى أبا خليفة من أهل البصرة، قال أبو

الطيب اللغوي: هو ابن أخت محمد بن سإلم الجمحي من رواة الخبار والدأب والشعار
والنساب، مات في شهر ربيع الول من سإنة خمس وثلثمائة بالبصرة، وكان قد ولي

القضاء بالبصرة وكان أعمى، روى عن خاله كتبه فأكثر وعن غيره، وروى له من
ًا. فمن شعره ما الكتب: كتاب طبقات شعراء الجاهلية، كتاب الفرسإان، وكان شاعر

عنه.أنشد محمد بن عمر بن عثمان البغدادأي 

تطيل قالوا: نراك
:لهم قلت الصمت

من صمتي طول ما
خرس ول عي

المـرين أحـمـد لكنه
عـاقـبة

من وأبعده عندي
شـكـس منطق

فيمـن البز أأنشر
يعـرفـه لـيس

للعميان الدر أنثر أو
الغـلـس في

ًا قالوا: نراك أديب
خـطـل ذا لست

أروني فقلت: هاتوا
مقتبـس وجه

ل ولكـن قلت شئت لو
ًا أرى أحـد

فأعطيه الكلم يروي
النفـس مدى

وقد روى من جهة أخرى أن هذه البيات لبن دأريد لما نول سإيرافا سإئل أن يجلس
للقراءة عليه فأبى ذلك إن لم يكن هناكا من يساوي أن يجلس له، فكتب هذه البيات

في قبلة مسجد سإيرافا وانصرفا.
نقلت من خط أبي سإعد السمعاني بإسإنادأ له قال: ألقيت رقعة إلى أبي خليفة الفضل

فيها:بن الحباب القاضي 

أبي للحكيم قل
خـلـيفـه

ابي شيعة زين يا
حنـيفـه



مشكاة مكتبة                         الحموي لياقوت الدأباء معجم
 السإلمية

حذر من كاتمتلـلـذي قـصـدتـك إني
وخـيفـه

تـقـول ماذا
لـطـفــلة

منزلها الحسن في
?شريف

زين إلـى تصبـو
الـورى

بأس ما غير من
عفـيفـه

ظهرها:فقرأ الرقعة ثم كتب على 

حال الهوى حالظرفـهـا تكامل من يا
شريفه

حزن من كاتمتالـذي صادقة كنت إن
وخيفه

السعادة فلك
والشـهـا

يا والجللة دة
شريفـه

حنـيفـه أبو يقول وبهبـعـينـه النصاح هذا
ًا صديقنا ومفيدنا أبي نصر عبد الرحيم بن النفيس بن نقلت من خط المام الحافظ حق

وهبان من كتاب الرشادأ في معرفة علماء الحديث تصنيف الخليل بن عبد الله بن
محمد الحافظ القاضي، أنشدني الصاحب إسإماعيل بن عبادأ الوزير، أنشدني أبي،

لنفسه:أنشدني أبو خليفة 

والكبش شيبان
حدثـانـي

بالله شيخان
عـالـمـان

كنت قال: إذا
ًا فاطـمـي

نكبة على فاصبر
الزمان

قال: إني سألت أبا خليفة عن الكبش من هو? قال:
أبو الوليد الطيالسي، وشيبان هو ابن فروخ البلي،

قال الخليل: قلت لعبد الله بن محمد: هذا يدل على أن
أبا خليفة كان يميل إلى التشيع، فقال: نعم. قرأت

ًا بإسناد له إلى أبي سهل هارون بخط أبي سعد أيض
بن أحمد بن هارون الستراباذي قال: أنشدنا الفضل

بن الحباب الجمحي القاضي لنفسه:
مرتـاح السفر ومتعب

بـلـد إلـى
في يرصده والموت

الـبـلـد ذلك
فـوق والمنايا وضاحك
هـامـتـه

ًا يعلم كان لو مات غيب
كـمـد مـن

ظهر فوق آماله
شـامـخة النـجـم

تحت من والموت
الرصد على إطليه

ًا يعط لم كان من رزق في تفكره ماذاعلم
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?غـد بـعـدغـد بقـاء في
قرأت في كتاب هراة للفامي قال: روى عن محمد بن إبراهيم بن عبدويه بن سإدوس
بن علي أبي عبد الله المسندي أنه قال: كنا عند أبي خليفة القاضي بالبصرة، فدخل

عليه اللص دأاره فصاح ابنه باللص، فخرج أبو خليفة إلى صحن الدار وقال: أيها اللص،
مالك ولنا? إن أردأت المال فعليك بفلن وفلن، إنما عندنا قمطران: قمطر فيه

أحادأيث، وقمطر فيه أخبار، إن أردأت الحديث حدثناكا عن أبي الوليد الطيالسي، وأبي
عمر الجوصي وابن كثير وهو محمد وإن أردأت الخبار أخبرناكا عن الرياشي عن

ًا ًا. فقال: الحمد لله الذي مسخه كلب الصمعي ومحمد بن سإلم. فصاح ابنه إنما كان كلب
وردأ عنا حربا.

وذكر التنوخي هذه الحكاية وقال في آخرها: فقال له غلمه: يا مولي، ليس إل الخير،
ًا. ًا وكفانا شر إنما هو سإنور. فقال أبو خليفة: الحمد لله الذي مسخه هر

قال المؤلف: ومثل هذه الحكاية تحكى عن أبي حية النميري مشهورة عنه وقال في
ًا. ًا وردأنا حرب آخرها: الحمد لله الذي يمسخه كلب

وقرأت في كتاب أبي علي التنوخي.
ًا وهو في ًا لبي خليفة القاضي اجتاز عليه راكب حدثني أبي رضي الله عنه: أن صديق

مسجده فسأله أن ينزل عنده فيحادأثه. فقال: أمضي وأعودأ، فقال له أبو خليفة:
إيحاشك فقد، وإيناسإك وعد. قال: وكان أبو خليفة كثير السإتعمال للسجع في كلمه،

وكان بالبصرة رجل يتحامق ويتشبه به يعرفا بأبي الرطل، ل يتكلم إل بالسجع هزل
كله، فقدمت هذا الرجل امرأته إلى أبي خليفة وهو يلي قضاء البصرة إذ ذاكا وادأعت

عليه الزوجية والطلق، فأقر لها بهما. فقال له أبو خليفة: أعطها مهرها. فقال أبو
الرطل: كيف أعطيها مهرها ولم تقلع مسحاتي نهرها?. فقال له أبو خليفة: فأعطها

نصف صداقها. فقال: ل، أو أرفع بساقها وأضعه في طاقها. فأمر به أبو خليفة فصفع.
قال وأخبرني غير واحد أن أبا الرطل هذا، كان إذا سإمع رجلً يقول: ل ننكر لله قدرة،

قال هو: ول للهندبا خضرة.
ول للزردأج صفرة، ول للنخلة بسرة، ول للعصفر حمرة، ول للقفا نقرة.

حدثا أبو علي التنوخي حدثني أبو علي الحسن بن سإهل بن عبد الله اليذجي، وكان
يخلف أبا علي على القضاء بإيذج ورامهرمز ثم لم يزل على الحكم، ونادأم أبا محمد
المهلبي في وزارته فغلب عليه، وعل محله عنده وتخالع وتهتك فيما ل يجوز للقضاة،

وكان يدعي بالقضاء ويخاطبه أبو محمد في الوزارة في كتبه بسيدي القاضي، وكان له
محل مكين من الدأب. قال: وردأت البصرة وأنا حديث السن لكتب العلم وأتأدأب،

ًا وقد قرص  الهواء:فلزمني أبو عبد الله المسمعي وكنت أقتصر عليه، فكتب إلي يوم

وأنت الفتى أيهذا
ال فـتـى

يقال أن عز إذا دهر
فتـى

في كان لمن طوبى
له الشتاء

وكسوة وكيس كاس
وكسـا

وكتب في الرقعة: وقد بقيت كاف أخرى لول أني أحب
تقليل المئونة عليك لذكرتها يعين الكس فبعث إليه

بجميع ما التمسه. قال التنوخي: وحدثني قال: كان أبو
ًا لبي وعمي أيام وفد إلى كور خليفة القاضي صديق

الهواز في فتنة الزنج، فلما قدمت إلى البصرة
قدمتها مع أبي فأنزلنا أبو خليفة داره وأكرمنا

وأمكنني من كتبه، فكنت أقرأ عليه كل ما أريد، وأسمع
كيف شئت? وأكتب وأنسخ لنفسي، وأصوله لي
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مبذولة، فإذا كان الليل جلسنا وتحادثنا، فربما أحببت
القراءة عليه فيجيبني فإذا أضجرته يقول: يا بني

روحني فأقطع القراءة، وإذا استراح أخرج من كمه
ًا من ورق أصفر فيقول: اقرأ علي منه فإنه دفتر

خطي، وما تقرؤه علي فهو من خط غيري، فكنت أقرأ
عليه منه، وكان فيه ديوان عمران بن حطان، فكان
يبكي على مواضع منه، فأنشدته ليلة القصيدة التي

فيها البيتان المشهوران -:
ما تقي من ضربة يا

بـهـا أراد
ذي من ليبلغ إل

رضوانا العرش
ًا لذكره إني يوم

فـأحـسـبـه
اللـه عند البرية أوفى

مـيزانـا
فبكى عليهما لما انتهيت إليهما حتى كادأ يغمى، فاسإتطرفت ذلك وعجبت منه، فلما
كان من الغد اجتمعت مع المفجع فحدثته بذلك واغتررت به للدأب واسإتكتمته إياه

وعمل:فأشاعه وأذاعه 

مـطـوي خليفة أبو
دخـن عـلـى

فـي للهاشـمـيين
وإعـلن سـر

ما أعرف زلت ما
وأنـكـره يخفـى

شعر اصطفى حتى
حطان بن عمران

أهل بعض عنه فكتبها غيري، أنشدها لنفسي وأنشدنيها
عند وحضرنا مقلمته في وجعلها لطيفة رقعة في الدب

وقد مقلمته الرجل فنفض عام مجلس في خليفة أبي
ووجدها الناس وانصرف الرقعة فسقطت فيها ما أنسي

اليذجي: قبحه ابن فاستشاط. وقال وقرأها خليفة أبو
الساعة، العباس بأبي بدمي? علي أشاط وترحه الله

ورطة في فوقعت الحديث، وحدثه فجاءه والدي، يعني
أبو ومنعني أبي، وبين بيني تنفرج أن الحال وكادت
ًا إليه فحملت واحتشمني، القراءة خليفة قدر، لها ثياب

إلي فرجع إليه، واعتذرت الجند مأكل من إليه وأهديت
عليه، القراءة من ومكنني تدريسي وداود عذري، وقبل

عنده. وقال: ل كان مما وغيره الطبقات كتاب فقرأت
وأعطيت ذلك ففعلت نفسك، تكذب أو عنك الرضا أظهر

ًا المفجع ًا ثوب وجحدها البيات إنشاد عن كف حتى دبيقي
هذا: عقيب علي أبو قال: وقال خليفة أبي إلى واعتذر

وإما خوارج إما عنهم بلغني فيما العرب رواة أكثر
سهل حاتم وأبي المثنى، بن معمر عبيدة كأبي شعوبية



مشكاة مكتبة                         الحموي لياقوت الدأباء معجم
 السإلمية

بخط جماعة. وقرأت وعدد وفلن وفلن السجستاني،
بن الفضل خليفة المصري: أبو اللغوي مختار ابن

جارية، فقال: يا خشنة فوجدها جارية اشترى الحباب
السين تنقل العرب بساق?، أو بصاق أو بزاق من هل

ًا ًا، أو صاد والسقر، والزقر الصقر فتقول: أبو زاي
قد حري رأيت حتى أماتني ما الذي لله فقالت: الحمد

اللغة. غرائب عليه يقرأ العرابي ابن صار
النحوي معاذ أبو خالد بن الفضل

المبارك بن الله عبد عن روى باهلة، مولى المروزي
بن الحسن بن علي بن محمد عنه سليم. روى بن وعبيد
ومائتين. ذكر عشرة إحدى سنة مات بلده، وأهل شقيق

نيسابور. تاريخ في البيع بن الحاكم ذلك
حسن. القرآن في كتاب معاذ الزهري: ولبي قال

فأكثر، التهذيب كتاب في الزهري عنه روى قلت: وقد
الطبقة في الثقات تاريخ في حيان بن محمد وذكره
نقل. عنه الحاكم ولعل سواء، ذلك بمثل الرابعة
الحسني العلوي صالح بن الفضل
وثمانين نيف سنة في مات اليماني، المعالي أبو النحوي

وسمع نيسابور الغافر: قال: وحضر عبد قال وأربعمائة،
سمع أنه شك ول رأيناهم، الذين مشايخنا من الحديث

الكتب. أسفاره في
علي بن منصور بن عمر بن الفضل

باب أهل من الكاتب، الرائض بابن يعرف منصور، أبو
ًا كان الزج، ابن علي على بالعشر قرأ الله، لكتاب حافظ

طريقة على الجودة في غاية وخطه بالطائحي، عساكر
الكتاب. بلغني هذا في أوردناه ولذلك البواب، هلل ابن
ومات وخمسمائة، وخمسين اثنتين سنة في مولده أن

وستمائة. تسع سنة الخرة جمادى في
بناليزيدي محمد بن الفضل

أبي محمد اليزيدي يكنى أبا العباس، وقد ذكرنا نسبه
ونسب أهله والسبب الذي لجله سموا اليزيديين في
باب جده أبي محمد يحيى بن المبارك، وكان الفضل

أحد الرواة العلماء، والنحاة النبلء، أخذ عنه العلم
الكثير، ورواه من جهته الجم الغفير، ومات فيما ذكره

ابن النديم سنة ثمان وسبعين ومائتين.
حدث المرزباني عن الصولي عن احمد بن يزيد



مشكاة مكتبة                         الحموي لياقوت الدأباء معجم
 السإلمية

المهلبي قال: قال إبراهيم بن المدبر: اجتمع عندي
ًا الفضل اليزيدي والبحتري وأبو العيناء، فجلس يوم

ًا فقال له أبو الفضل يلقي على بعض فتياننا نحو
العيناء: هذا بابي وباب الوالدة حفظها الله، فغضب

الفضل وانصرف، وخرج البحتري إلى سامرا من بغداد
ًا أوله: وكتب إلي شعر

للشمول روحة ذكرتنيك
فقال:وهجا فيها الفضل 

التردد عنده ما جل
الفا في

والديه من عل
والمفعول

قال إبراهيم: فأمرت أن يكتب جواب الكتاب ويوجه إليه بمائة دأينار. ودأخل أبو العيناء
فأقرأته الشعر فقال: أعطني نصف المائة فإنه هجاه والله بكلمي، فأخذ خمسين

ووجهت إلى البحتري بخمسين وعرفته الخبر فكتب إلي: صدق والله وما بنيت أبياتي
إل على معناه.

وحدثا المرزباني في كتاب المعجم قال: كتب الفضل ابن محمد بن أبي محمد اليزيدي
جفوة:إلى أبي صالح بن يزدأادأ وكان يداعبه وجرت بينهما 

نفسك من استحي
هجـري في

أنت بنفسي واعرف
قدري لي

في لك دخولي واذكر
مـا كل

مـن يقـبـح أو يجمل
أمـر

ولم شهر لي مر قد
ألـقـكـم

من أكثر لي صبر ل
شهـر

وحدثا ابن ناقياء في كتاب ملح الممالحة قال: قال الفضل بن محمد اليزيدي: كان
ًا، وكان ًا وعبيد محمد بن نصر بن منصور بن بسام الكاتب اشترى منزلً وآلة وطعام

ناقص الدأب، وكنت أختلف إلى ولده وولد عبد الله بن إسإحاق بن إبراهيم ليقرؤوا علي
ًا والستارة مضروبة ومحمد ًا جاهلً، فدخلت يوم الشعار، وكان عبد الله بن إسإحاق سإري
بن بسام وعبد الله بن إسإحاق يشربان وأولدأهما بين أيديهما وكانوا قد تأدأبوا وفهموا،

جرير:فغنى بشعر 

بسعد الديار حي أل
إنـي

فاطمة لحب أحب
الديارا

فقال عبد الله بن إسإحاق: لول جهل العرب ما كان ذكر لسعد ههنا. فقال محمد بن
بسام: ل تفعل يا أخي فإنه يقوي معدتهم ويصلح أسإنانهم. قال الفضل اليزيدي: فقال

لي علي ابن محمد بن نصر: بالله يا أسإتاذ اصفعهما وابدأ بأبي.
الفضل:قال المؤلف: أرادأ بسعد ههنا اسإم موضع معروفا، وكتب الحمدوني إلى 

وسـرور نعيم فيإنـا العبـاس أبا يا
المـور كل في ةالم أسـعـد ولدينا

بحضور فامنن دكبع سوى عيب لنا ما
وأطعنا. سمعنا فأجاب
الفضل بن علي بن محمد بن الفضل
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ًا في علم القصباني أبو القاسإم النحوي البصري، كان واسإع العلم غزير الفضل إمام
ًا بالبصرة، مات في سإنة أربع وأربعين العربية، وإليه كانت الرحلة في زمانه وكان مقيم

وأربعمائة في أيام القائم، وأخذ عنه أبو زكرياء يحيى ابن التبريزي، وأبو محمد
الحريري، وله تصانيف منها: كتاب في النحو، وكتاب في حواشي الصحاح، وكتاب

المالي، وكتاب في أشعار العرب ومختارها كبير وسإمه بالصفوة.
قال القاسإم بن محمد بن الحريري صاحب المقامات: أنشدنا شيخنا أبو القاسإم

لنفسه:القصباني النحوي 

ل من الناس في
بـإضــرار مـس إذا إلنفعه يرتجى

في يطمع ل كالعود
بـالـنـار أحـرق إذا إلريحـه

القاف باب
زيار بن وشمكير بن قابوس

الديلمي المقلب بشمس المعالي من الملوك، وكان
صاحب جرجان وطبرستان، وكان أخوه بهستون وأبوه

وشمكير وعمه مرداويج ملوك الري وأصبهان وتلك
النواحي، لن أول من ملك من الديلم ليلى بن النعمان

فاستولى على نيسابور في أيام نصر بن احمد
الساماني، وقام بعده أسفار بن شيرويه، وكان

مرداويج بن زيار أحد قواده فخرج عليه فحاربه فظفر
ًا به مرداويج فقتله وملك مكانه، وعمل لنفسه سرير

ًة من التراك ًا كثير من ذهب فجلس عليه واشترى عبيد
وجعل يقول: أنا سليمان وهؤلء الشياطين، وكان فيه
ظلم وجبروت، فدخل عليه غلمانه التراك فقتلوه في

الحمام، وكان بنو بويه من أتباعه فولهم ولية
استظهروا بها عليه وحاربوه حتى ملكوا، وأما هو فلما
مات ولت الديلم عليهم أخاه وشمكير، فاستولى على

جرجان وطبرستان، ودامت الحرب بينه وبين ركن
ًا وعشرين سنة، وركب الدولة أبي علي بن بويه نيف

ًا له فعارضه خنزير فشب به في آخر أيامه فرس
الفرس وهو غافل عنه فسقط على دماغه فهلك.
ًا يقول فيه: وكتب ابن العميد عن ركن الدولة كتاب

ألحمد لله الذي أغنانا بالوحوش عن الجيوش: وقام
بعده ابنه أبو منصور بهستون بن وشمكير مقامه،

وتوفى سنة سبع وستين وثلثمائة، وكان عضد الدولة
أبو شجاع فناخسرو ابن ركن الدولة أبي علي زوج ابنة
بهستون، فنفذ معز الدولة إلى المطيع وسأله أن ينفذ
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إليه الخلع والعهد على جرجان وطبرستان ففعل ذلك
ولقبه ظهر الدولة، ووصله ما نفذ إليه في جمادى

الولى سنة ستين وثلثمائة، فزين بلده للرسول ونزل
عن سريره عند وصول الخلع إليه ونثر عليه النثار

العظيم: ونفذ للمطيع لله في جواب اللقب ستين ألف
ًا وغير ذلك من الثياب والخيل، ولما توفى دينار عين

خلف أخوه قابوس بن وشمكير، ونفذ إليه الطائع لله
الخلع والعهد على طبرستان وجرجان ولقبه شمس

ًا، وله ًا ظريف ًا مترسلً شاعر المعالي، وكان فاضلً أديب
رسائل بأيدي الناس يتداولونها، وكان بينه وبين

الصاحب بن عباد مكاتبة: مات سنة ثلث وأربعمائة،
وكان فيه عسف وشدة فسئمه عسكره فتغيروا عليه
وحسنوا لبنه منوجهر حتى قبض على أبيه وقالوا له:

إن لم تقبض أنت عليهم إل قتلناه، وإذا قتلناه فل
نأمنك على نفوسنا فنحتاج أن نلحقك به، فوثب عليه
وقبض عليه وسجنه في القلعة ومنعه ما يتدثر به في
شدة البرد، فجعل يصيح: أعطوني ولو جل دابة حتى

هلك، وكان حكم على نفسه في النجوم أن منيته على
يد ولده، فأبعد ابنه دارا لما كان يراه من عقوقه،

وقرب ابنه منوجهر لما رأى من طاعته وكانت منيته
بسببه، ثم أن منوجهر قتل قتلته، وكانوا ستة تواطئوا

عليه فقتل خمسة وهرب السادس إلى خراسان
فقبضه محمود ابن سبكتكين وحمله إليه وقال له: إنما

فعلت هذا لئل يتجرأ أحد على قتل الملوك - فقتل
الخر -، ثم مات منوجهر سنة ثلث وعشرين

وأربعمائة، فقام ابنه أنوشروان بن منوجهر مقامه،
وتوفي أنوشروان سنة خمس ولثلثين وأربعمائة، ثم

ولي ابنه حسان بن أنوشروان.
ومن شعر قابوس بن وشمكير:

ذكرك خطرات
صبابتي تستثير

في منها فأحس
دبيبـا الفؤاد

وفيه إل لي عضو ل
صبـابة

خلقن أعضائي فكأن
قلـوبـا

ومن رسائله ما كتب به إلى بعض إخوانه: كتبت - أطال
الله بقاء مولي - وما في جسمي جارحة إل وهي تود

ًا تراقبه، ًا يخاطبه، وعين ًا تكاتبه، ولسان لو كانت يد
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وقريحة تعاتبه بنفس ولهى، وبصيرة ورهى، وعين
ًا عبرى، وكبد حرى، ومنازعة إلى ما يقرب منه، وتمسك

ًا بما يتصل عنه، ومثابرًة على أمل هو غايته وتعلق
بحبل عهد هو نهايته: وخاطري يميل نحوه، ونفسي
تأمل دنوه وترجو وتقول أتراه، بل لعله وعساه يرق

ًا قد فارقها لنفس قد تصاعد نفسها، ويرحم روح
روحها ومؤنسها? وكيف بقلبه لو عاين صورة هذه

صورتها? وشاهد مهجة هذه جملتها? فليرفق جعلت
ًا، وليرق ًا أليم ًا، وكابد قرح ًا عظيم فداه بمن عاند برح

لكبد قذفها البعاد، وعين أرقها السهاد، وأحشاء
محرقة بنار الفراق، وأجفان مقروحة بدمعها المهراق،
وقلب في أوصابه متقلب، ولب في عذابه معذب، فلو
أني أسعدت فأعطيت الرضا، وخيرت فاخترت المنى،
لتمنيت أن أتصور صورتك وأطالع طلعتك، وأمثل لها

مثالي لتراه، فأخبرها بكنه حالي ومعناه، لترفق لزالة
ما أزله، وأشكو بعض ما نابني من نوائبه وغوائله،
وأطلقني من أشراكه وحبائله. وكان قد تمت عليه

نكبة أخرجته من مقر عزه وموطن ملكه، فشتتته عن
الوطان، وألحقته بخراسان، فأقام بها برهة من

الزمان إلى أن أسفر صبحه وفاز بعد الخيبة قدحه،
وتحرج الزمان من جور عليه فرد ملكه إليه، فقال في

حال نكبته:
بصروف للذي قل

عيرنـا الدهر
من إل الدهر عاند هل
?خطر له

يطفو البحر ترى أما
جـيف فوقه

بأقصى ويستقر
?الـدرر قعـره

أيدي عبثت تكن فإن
بـنـا الزمان

تأذى من ونالنا
ضـرر بـؤسـه

نجوم السماء ففي
عـدد ذي غير

إل يكسف وليس
والقمر الشمس

الرومي:أما البيت الثاني فأخذه من قول ابن 

الوضيع قدر عل دهر
بـه

يحطه الشريف وغدا
شرفه

فيه يرسب كالبحر
لـؤلـؤه

فوقه ويعلو سفلً
جـيفـه

تمام:وقوله: وفي السماء نجوم مأخوذ من قو أبي 
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عصفت ما إذا الرياح إن
قصـفـت

يعـبـأن ول نخل عيدان
بـالـرتـم

ل ونعش نعش بنات
لـهـا كسـوف

منها والبدر والشمس
الرقم في الدهر

أقلم:وكتب شمس المعالي قابوس إلى عضد الدولة وقد أهدى له سإبعة 

سبـعة إليك بعثنا قد
أقـل

حظ البهاء في لها م
عظيم

ألسن كأنها مرهفات
الحي

حدها جاز وقد ات
التقويم

ستحوي أن وتفاءلت
القالي

واحـد كل بها م
إقـلـيم

وهذا يشبه قول ابن الصابئ وقد ذكر في بابه قال مؤلف الكتاب: وكنت في سإنة سإبع
وسإتمائة قد توجهت إلى الشام وفي صحبتي كتب من كتب العلم أتجر فيها، وكان في

جملتها كتاب صور القاليم للبلخي نسخة رائقة مليحة الخط والتصوير فقلت في
نفسي: لو كانت هذه النسخة لمن يجتدي بها بعض الملوكا ويكتب معها هذه البيات -

ًا، والبيات في معنى أبيات قابوس، ولم اكن شهد الله وقعت وقلتها ارتجالً - لكان حسن
:عليها ول  وهي.  سإمعتها

جـار الدهـر رأيت ولما
أجـد ولـم

يعدى من الناس من
عدواكا الدهر على

بـي يحدو الفل ركبت
الـذي المـل

التـنـائف بعد على يدني
مـثـواكـا

إلـيك أهـدي بـأن ورمـت
هــدية

مثلـي يهديه ما أر فلم
لـشـرواكـا

ًا بالرضين فجئتك جـمـعـ
تـفـاؤلً

رائد الـفـال بأن لعلمي
عـقـبـاك

واستخـدم هذه فخذ
الـذي الـفـلـك

يدور كـي إلهـي براه
بـبـغـياكـا

ثم إنني بعت النسخة من الملك الظاهر غازي بن صلح الدين يوسإف بن أيوب صاحب
حلب بتخيير المشتري من غير مكسب، وجرت لي فيها قصة ظريفة أنزه هذا السلطان

عن ذكرها، فإنه وإن كان الحظ حرمني فإنه جوادأ عند غيري. وكان السبب في خروج
قابوس عن دأار ملكه ولحوقه بخراسإان: أن عضد الدولة أبا شجاع فناخسرو تقم على

ًا خالفه فيه فخر الدولة، أخيه فخر الدولة أبي الحسن علي بن الحسن بن بويه أمر
فقصده عضد الدولة إلى همذان وكان مالكها وما والها فهرب منه حتى لحق بجبال

طبرسإتان فتلقاه قابوس وأكرم مثواه وأنزله عنده وآواه، فأنفذ عضد الدولة أخاه الخر
الملقب بأمير المراء مؤيد الدولة نحوهما فانحازا عنه وذلك سإنة إحدى وسإبعين، وبعثا

إلى أبي الحسن محمد بن إبراهيم بن سإيمجور وكان يتولى إمارة نيسابور ومادأون
جيحون من قبل السديد أبي صالح منصور بن نوح الساماني يستجديانه ويستعينانه

فوعدهما وأبطأ عليهما لنحلل الحوال بخراسإان لختلفا اليدي بها، فسارا هاربين
ًا صحبة تاش حتى وردأا نيسابور ومنها إلى بخارى، فأرسإل صاحب بخارى معهما جيش

ًا، وقال قابوس في تلك  الحال:الحاجب ووله نيسابور فلم يصنع معهما شيئ
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أملكي زال لئن
ذخـائري وفات

في جمعي وأصبح
التفرق ضمان

همة لي بقيت فقد
وراءهـا مـا

بلوغ أو لراج منال
لمـرتـقـي

تأنف حر نفس ولي
ًا الضيم مركب

المنهل ورد وتكره
المـتـدفـق

نفسي تلفت فإن
درهـا فـلـلـه

ترتجيه ما بلغت وإن
!فأخـلـق

يردني لم من
جـمة والمسـالـك

شاء طريق فأي
?فلـيتـطـرق

وله:

دولة يا تنهضـي ل بالله
الـسـفـل

ما فضل وقصري
طول من أرخيت

فاقتصدي أسرفت
فانصرفي جاوزت

امشي ثم التهور عن
مـهـل على

تـخـدم ولـم مخدمون
أوائلـهـم

وكانـوا مخولون
الـخـول أرذل

فأما أبو الحسن علي بن بويه فإنه لما مات أخوه في
سنة ثلث وسبعين استدعاه ابن عباد وأقامه مقام

أخيه، وأما قابوس فإنه لما تطاولت مدته ولم ير عند
ًا قصد أطراف بلده فتجمعت إليه السامانية ناصر

الجيوش وعاد إلى بلده، وقاتل المستولي عليها حتى
عاد إلى سرير ملكه بعد ثماني عشرة سنة. وذكر أبو

الريحان محمد بن أحمد البيروني في رسالة له سماها
التعلل بإجالة الوهم في معاني منظوم أولي الفضل

قال: وكنت أستحسن من شمس المعالي قابوس
إعراضه عن إنشاد مدائحه في وجهه وبين يديه، وكان

يطلق للشعراء المجتمعين على بابه في النيروز
ًا من البر، ويرسم لبي الليث والمهرجان مقدار

الطبري توزيعه عليهم بحسب رتبهم، ويقول: إنهم
قوم مستميحون بما يفاضلون فيه، ولكني ل أستجيز

سماع أكاذيبهم التي أعرف من نفسي خلفها، وأتحرز
بذلك من الستغبان ولقابوس فصل يعزي: حشو هذا

الدهر - أطال الله بقاء مولي - أحزان وهموم، وصفوه
من غير كدر معلوم، فما أوله - أيده الله - بأن يتأمل

ًا سلم أحواله، ويستشف ضروبه وأحكامه، فإن وجد أحد
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من وجد أو عري من فقد لقي خلف المعهود، وحق له
التأسي على المفقود، وإن علم أن الخلق فيه شرع
وأن الباقي للماضي تبع قدم من السلوة والصبر، ما

لبد من المصير إليه آخر المر، ليحصل له الثواب
والجر، والسلم.

قال أبو حيان: قال لي البديهي: مدحت وشمكير
ًا، فما ًا وقرب ًا، بعد ًا وغرب بمدائح فاحت رياها شرق

أثابني عليها إل بشيء يسير، وقصده بعض الغتام من
الجبال فمدحه بقصيدة ركيكة غير موزونة تعلقها
بالهجاء أكثر من تعلقها بالمديح، فأعطاه ما أغناه

وأعقابه بعده، فشكوت إلى ابن ساسان ذلك فقال
لي: إفراط العلم مضر بالجد. والجد والعلم قلما

يجتمعان، والكد للعلم، والجد للجهل، وأنشأ يقول:
إذا المقادير إن

ساعدت
العاجز ألحقت
بالحازم

قابوس:وللصاحب يهجو 

القابسـات قبس قد
قـابـوس

السماء في ونجمه
منحـوس

الفلح يرجى وكيف
رجل من

اسمه آخر في يكون
?بـوس

قابوس:فاجابه 

أبا يهجو أن رام من
قاسم

بـنـي كل هجا فقد
آدم

نطف من تجمعتمضـغة من صور لنه
العالم

سنة الخر ربيع شهر تاريخه: في في البي سعد أبو قال
بن قابوس بموت تواترت الخبار كانت وأربعمائة ثلث

عن وأزيل نكب ولكنه يمت لم بأنه خبر ورد ثم وشمكير،
الحد وتجاوز القتل في أسرف قد كان أنه وذلك الملك،

ًا يعرف يكن ولم الدماء، سفك في التأديب في أحد
النفس، وإماتة العناق ضرب غير السياسة وإقامة

فالخص والخص فالقرب، القرب في ذلك يأتي وكان
على وأتى جميعهم أفنى حتى والحاشية الجند من

وجرأهم للرعية العسكر وأصناف الخيل وأذل جلهم،
أكابر من واحد من البلد أهل من أحد يتظلم ولم عليهم،
عن يتفحص أن غير من نفسه على وأتى قتله إل عسكره
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وحاشيته، عسكره باطلة? فتبرم أم أصحيحة الشكوى،
إلى بعضهم فمشى ناحيته، يأمنوا ولم سطوته وخافوا

المر، وخفي وتحالفوا وتعاهدوا عليه، وتمالئوا بعض
وعزم وسماه: شمراباذ، بناه حصن إلى خرج كان لنه

على واطأهم وقد ويغتالوه عليه يتسلقوا أن القوم
عليهم فتعذر الحصن، في معه كان من جميع المر

أصبحوا قد لو أنهم عليه،وعلموا والهجوم إليه الصعود
الناس إلى فنعوه أحد، منهم ينج لم الخبر عرف وقد

وسيقت اصطبلته، فانتبهت نحبه، قضى أنه وذكروا
لعواز الموضع مفارقة على هو يقدر ولم وبغاله، دوابه

عنده وكان خزائنه، عليها وتنقل تحمل التي الظهور
فأوقع القوم بممالة فاتهمه الغانمي العباس أبو وزيره

جرجان ومن الموضع ذلك من العسكر وقتله. وخاطب به
ًا ذاك إذ وكان منوجهر فاستدعوه بطبرستان، مقيم
فبادر غيره قدموا تأخر متى وأنه بالحضور، إليه وكتبوا
من عنه تفرق وقد قابوس ذلك وبلغ المر فقلدوه إليهم

وصحبه المكان وفارق الرستاق أمراء فجمع به، غدر
بسطام إلى وخرج الجند، من وغيرهم العرب من طائفة

العسكر مع ابنه منوجهر وتبعه وأسبابه، خزائنه مع
عند نفسه من أمكن ثم عليه هو وامتنع فحصره،
وتقرر القلع، بعض إلى وحمل عليه فقبض الضرورة

يلقب أبوه وكان المعالي، بفلك ولقب منوجهر ابنه أمر
بصحة الخرة جمادى في الخبر ورد ثم المعالي، شمس

موته وكان عنه، ممالكه في التعزية وأقام قابوس موت
تابوته وحمل اغتيل أنه وذكر جناشك بقلعة مجلسه في
لنفسه، بناه كان عظيم مشهد في ودفن جرجان إلى

تحصينه في وبالغ العظيمة الموال عليه وأنفق
وتحسينه.

الندلسي أحمد بن القاسم
بن الموفق أبو محمد الندلسي اللورقي، يلقب علم الدين، مولده فيما اخبرني عن
نفسه في حدودأ سإنة إحدى وسإتين وخمسمائة، وهو إمام في العربية وعالم بالقرآن

ًا والقراءة، اشتغل بالندلس في صباه، وأتعب نفسه حتى بلغ من العلم مناه، فصار عين
للزمان ينظر به إلى حقائق الفضائل، فما من علم إل وقد أخذ منه بأوفر نصيب وحصل

منه على أعلى ذروة، وكنت لقيته بمحروسإة حلب في سإنة ثمان عشرة وسإتمائة،
ففزت من لقائه بالمنية، واقتضبت من فوائده كل فضيلة شهية.

وحدثني أنه قرأ القرآن بمرسإية من بلدأ الندلس على الشيخ أبي عبد الله محمد بن
سإعيد بن محمد المرادأي المرسإي، وعلى أبي الحسن علي بن يوسإف بن الشريك

الداني بمرسإية. وببلنسية على أبي عبد الله محمد بن أيوب بن محمد بن نوح الغافقي
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الفقيه وعلى الشيخ المقرئ أبي العباس أحمد بن علي بن محمد بن عون الله
الندلسي، وقرأ المحو على أبي الحسن علي بن الشريك المذكور وابن نوح المذكور،

ثم خرج إلى مصر في سإنة إحدى وسإتمائة فقرأ بها القرآن على الشيخ أبي الجودأ
غياثا بن فارس بن مكي اللخمي، وبدمشق على الشيخ المام تاج الدين أبي اليمن

الكندي، قرأ عليه القرآن جميعه بكتاب المهج تصنيف أبي محمد المقرئ، وكتاب
ًا من كتب الدأب، وسإمع منه أكثر سإماعاته كتاريخ الخطيب والحجة وأدأب سإيبويه وكثير

الكاتب وغير ذلك، وكان ورودأه إلى دأمشق سإنة ثلثا وسإتمائة، وببغدادأ على الشيخ
أبي البقاء الحسين بن عبد الله العكبراوي، وسإمع الحديث على جماعة منهم، وأما

معرفته بالفقه والصول وعلوم الوائل كالمنطق وغيره فهو الغاية فيه.
وله من التصانيف: كتاب شرح المفصل في عشر مجلدات، وكتاب في شرح قصيدة

الشاطبي، وكتاب شرح مقدمة الجزولي مجلدان. وأنشدني قال: أنشدني تاج الدين أبو
-:اليمن لنفسه - رحمه الله 

قيامي تركت
يزورنـي للصـديق

إل لي عذر ول
عمري في الطالة

عشر من بلغوا ولو
نصفهـا تسعين

تركي في تبين
عـذري لهم القيام

الراوية ذكوان أبو إسماعيل بن القاسم
يعني سعيد أبو قال النديم إسحاق بن محمد قال

في نظروا جماعة المبرد أيام في كان السيرافي: وقد
ذكوان أبو نباهته: منهم لهم يكن ولم سيبويه كتاب

الشعر معاني كتاب ذكوان إسماعيل. ولبي بن القاسم
السيراف إلى ذكوان أبو ووقع درستويه، ابن عنه رواه
ًا علمًة وكان الزنج، أيام أهل من جماعة لقي قد أخباري

ذكوان. أبي أم زوج التوزي وكان العلم
يوسف بن محمد بن أصبغ بن قاسم

بن الوليد مولى محمد، أبو البياني عطاء ابن ناصح بن
كان مصنف، مكثر حافظ العلم، أئمة من إمام الملك، عبد

أربعين سنة مات وبها قرطبة، وسكن بيانة من أصله
شيء منه يسمع لم ويقال: إنه عالية سن عن وثلثمائة

بن محمد فقال: سمع الحميدي ذكره بسنتين، موته قبل
ورحل وجماعة، الحسني السلم عبد بن ومحمد وضاح،
إسماعيل وأبا القاضي، إسحاق بن إسماعيل فسمع
أسامة، أبي بن والحارث الترمذي، إسماعيل بن محمد

قتيبة، بن مسلم بن الله وعبد الرقاشي، قلبة وأبا
وذكر الدنيا، أبي بن بكر وأبا حرب، بن زهير بن وأحمد
ًا وصنف وغيرهم، قال ثم جماعة الحمر، منها: كتاب كتب
بن إسماعيل كتاب أبواب على القرآن أحكام في وكتاب
ابن كتاب أبواب على المجتنى وكتاب القاضي، إسحاق
المنتقى. الجارود
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وأنقى انتقاء منه خير أحمد: وهو بن علي محمد أبو قال
ًا ًا وأعلى حديث فضائل في كتاب وله فائدة، وأكثر سند

في وكتاب والمنسوخ، الناسخ في وكتاب قريش،
الموطئ، في ليس مما أنس بن مالك حديث غرائب
واليعاب. وكان الحسن غاية في النساب في وكتاب

ذكره، وانتشر أمره، اشتهر بحيث والجللة الثقة من
وغيرهم بلده أهل من جماعة عنه وروى
السرقسطي ثابت بن قاسم
الحديث، غريب كتاب مؤلف فقال: هو الحميدي ذكره
حسن كتاب وهو زيادات، فيه وله ثابت ابنه عنه رواه

عليه وأثنى أحمد بن علي محمد أبو وذكره مشهور،
العصر. بتقدم إل عبيد أبو شآه وقال: ما
الخوارزمي محمد أبو محمد بن الحسين بن القاسم

ًا، ذو الخاطر الوقادأ، والطبع ًا، وواحد الدهر في علم العربية صدق صدر الفاضل حق
النقادأ، والقريحة الحاذقة، والنحيزة الصادأقة، برع في علم الدأب، وفاق في نظم

الشعر ونثر الخطب، فهو إنسان عين الزمان، وغرة جبهة هذا الوان. سإألته عن مولده
فقال: مولدي في الليلة التاسإعة من شعبان سإنة خمس وخمسين وخمسمائة،

ًا يمل الصدر، ذا بهجة سإنية وأخلق هنية، وحضرت في منزله بخوارزم فرأيت منه صدر
وبشر طلق ولسان ذلق، فمل قلبي وصدري، وأعجز وصفه نظمي ونثري، واسإتنشدته
من قبله فأنشدني لنفسه بمنزله في خوارزم، في سإلخ ذي القعدة سإنة سإت عشرة

وسإتمائة:

الشعراء زمرة يا
ناصح دعوة

الكرام عند تأملوا ل
سماحـا

بأسرهم الكرام إن
أغلقـوا قد

وضيعوا السماح باب
المفتاحا

ًا عن الحركة، وكان ًا عاجز ًا بدين ًا، بهي المنظر، حسن الشيبة، كبيرها، سإمين ورأيته شيخ
ًا له في حلقه حوصلة كبيرة. وقلت له: ما مذهبك? فقال: حنفي ولكن لست خوارزمي

ًا يكررها، إنما اشتغلت ببخارى فأرى رأي أهلها، نفى عن نفسه أن يكون لست خوارزمي
ًا يكتبها على ًا رحمه الله. قال: وسإألني قاضي القضاة بخوارزم أن أنشئ له أبيات معتزلي

فقلت:جدران دأار اسإتحدثا بناءها 

يفخر كان من
والـشـرف بالبنيان

بغير فخري فليس
والشرف المجد

لول الدار قيمة ما
?ساكنهـا فضل

الدر بدون وزن وأي
?للصـدف

خشب يعجبني كان إن
مـسـنـدة

من نجل أكرم فلست
خلـف بني

باتفاق لي صح قد
كـلـهـم الناس

العدل رواية
سلفي عن والنصاف

عطاياهم أما بالقصدكانت معشر لمن إني
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فبالـسـرفمعايشـهـم
ً طلعت متى قوم ليل

مـآثـرهـم
في الدجى بدر رأيت

منخسف زي
الملك بدولة

طـائره الـمـيمـون
فالقبال توجهت أني

?مكتنـفـي
لنفسه:وأنشدني 

كنه عن سائلي أيا
إنه علياه

يعطه لم ما لعطي
الثقلن

منزل في يره فمن
فكأنمـا

وكل إنسان كل رأى
مكان

وأنشدني لنفسه في أنباء شيخ السلم الرستاني، -
ورشتان من قرى مرغينان، ومرغينان من بلد فرغانة:

-
ًا فديت من صيغ إمام

الـنـفـس عزة
نوعان والسحب أنامله

جـنـس مـن
ًا أشد طـلـعة نحو ارتياح

مـعـتـف
الخاوي المفلس من

الفلس إلى اليدين
مـن تدريسـه في وأفقه

مـحـمـد
كعب من وأجود

قـس مـن وأخطب
أن لـو مناقـب

مـرة الـحـرابـي
استنكفن بها بصرن

الشمس خدمة عن
من طرف على ويغدو
كلـمـا الشقر

وافتـه الحي إماء رأته
لـلـقـبـس

خلقة من سابح على
طـالـع الوهـم

عـنـده شيء وأهون
المـس درك

خلـقـه ساومته فتى
فـاغـم وهـو

المسك، فغمة ول
للعـرس والخرائد

ودي من الصفو له
اللـى وإخـوتـه

الزيغ سهام من غدوا
كالتـرس للدين

اقتنوا ما صدق لفتيان
عمرهـم طول

والفتاء البحث سوى
والدرس والوعظ

بعـد الهدى شادوا لربعة
شـيخـهـم

منهم السلم بنى فقد
خـمـس على

عـلـيهـم ألهـي بنور
وزهـدهـم

أضـحـوا وعلمهم
النـس مـلئكة
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الـهـدى لترشيح فعاشوا
ويراعـهـم

يقطر الحكام بصائبة
الـطـرس في

وقال بعض الفضلء الخراسانية في المام صدر
الفاضل يمدحه:

ًا للعالمين إن فـخـر
ًا وزينـ

كـل عن يجل وجمالً
شـين

العلـوم وافر بفتًى
نـقـاب

قط رأيت ما مثله
بعـينـي

الفتى ذاك ليس
إل المـبـرز

قاسم الناس أفضل
الحسين بن

أصحابي:وحدثني صدر الفاضل: قال بعض الفضلء العراقية في وهو من 

الصمـعـي إن يقولون
لـبـارع

والداب وبالنحو
عـالـم والشعر

والخلـيل دريد ابن كذا
وجـاحـظ

العلم لدر وكل
نـاظـم والفضل

جل قد أجل، فقلت
شأنهم الناس في

صدر منهم وأفضل
قاسم خورزم

لنفسه:وأنشدني صدر الفاضل 

نحـو مني أتحمل
الـرشـا ذيالـك

ًا وحالي كصدغيه سلم
?مشـوشـا

أستضيء لوجدي وإني
الحمـى لذي

إذا أنفاسي بشعلة
أغـطـشـا الليل

العذال ويرحمني
لـي يقـول حتـى

جنبـيك بين نار أموقد
?حـشـا أم

الجرعاء ترد وهل
بـحـنة مـنـي

رونق طرفيها على
?مشى قد العهد

كتـمـت قد وإني
وإنـمـا سـري

صوب برغمي
فـشـا به المدمعين

الشرق صدر أن كما
سخـاءه أخفى

الجـبـين بشر ولكنه
وشـى بـه

نعماه جحدت متى
جـوده أنـهـض

ًا ل الحسان من شهود
الرشـا تقبل

ثم الطراء هزه وإن
تـبـجـسـت

له يسكر لم أياديه
انـتـشـا فقـد

العل غايات لدراكالوهم أيلحقه
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?متكـمـشـاسـعـى إذا القطوف،
ما المسكي المنهل لك

نقـعـه زال
يمـينـك في صل يعلل

أرقـشـا
منسابـه في فيلفظ

لـعـابـه مـن
ًا ًا حتوف على وأرزاق
تشـا ما حسب

وهو أطول من هذا وحدثني المام صدر الفاضل قال: كتب إلي الصوفي المعروفا
وهو:بالصوافا يسألني عن بيت حسان بن ثابت 

رسول يهجو فمن
منكم الله

وينصره ويمدحه
سـواء

ًا  فأجبته:وقولهم بأن فيه ثلثة عشر مرفوع

ًا أفدي وميض إمام
منـصـرع البرق

خاطره خلف من
خـطـا حين الوقاد

من لدينا الصواب يبغي
مـبـاحـتـه

يعدو ما أن درى أما
?خطا والصواب

الذي يحضرني في هذا البيت من المرفوعات اثنا
عشر،فمنها قوله: فمن يهجو، فيه ثلثة مرفوعات،

المبتدأ، والفعل، المضارع، والضمير المستكن، ومنها
المبتدأ المقدر في قوله ويمدحه، المعنى: ومن يمدحه،

فيكون هاههنا على حسب المثال الول ثلثة
ًا، ومنها المرفوعان في قوله وينصره، مرفوعات أيض

أحدهما الفعل المضارع، والثاني الضمير المستكن،
ومنها المرفوعات الربعة في قوله سواء، إثنان من
حيث إنه في مقام الخبرين للمبتدأين، واثنان آخران
ًا إلى المبتدإ، ًا راجع من حيث إن في كل واحد ضمير

فهذا يا سيدي جهد المقل وغير مرجو قطع المدى من
الكل، فليعذرني سيدي قبل الله معاذيره من المرفوع

الثالث عشر، فإنه لعمري قد استكن واستتر حتى ل
ًا، وكيف يعرف له وجار وقد صار أعزب أعرف عنه عين

ًا من الوفاء. من العنقاء، وأشد عوز
وأنشدني صدر الفاضل لنفسه:

ًا سرى أنسي ناشد
الس من قضيب

الصهباء فناولني
كاس في والشهد

ًا وأرشدني وهن
خـالـه لتقـبـيل

وشعلة ثناياه وميض
أنـفـاسـي

يلقي يكن لم ولو
خـده جمر على

السوداء الطرة من
أنقـاس ظلة
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ًا حتى الليل لضاء إذ
لـنـا انجلت

تخفيهن هواجس
الـنـاس أفـئدة

وكتب المام صدر الفاضل إلى بعض أصدقائه: كتابي إلى المجلس الرفيع جمال
الحرمين، إمام الفريقين يديم الله رفعته ثم يديم، وينيم عنه طوارق الحدثان ثم ينيم،
وأنا إليه كالصادأي إلى قعقعة الجمد، وبجماله كهو بجمال المجد، ل أروي إل عن فضله

وإفضاله ول أرتوي إل من وردأه وزلله، ول أتحسر إل على ليال وشيتها بجواره، ثم
بحواره:طرزتها 

النفس ذكرتها إذا
كـأنـهـا باتت

بين السيف حد على
ينتضى جنبي

والمالكية الصبا تولى
أعـرضـت

التصابي وزال
انقضى قد والشباب

رفع الله البين من البين، حتى أرى نضاره في قميص من اللجين.
ومن إنشائه إلى الدار العزيزة ببغدادأ حرسإها الله تعالى: رايات مولنا الصوام القوام
أمير المؤمنين وإمام المتقين، وخليفة رب العالمين، المام الذي ليس للتابعين غيره
إمام، ول دأون عتبته متمسك واعتصام، هي التي لم أزل أدأعو الله أن يعقد بعذباتها

النصر، ويجعل من أشياعها الذئب والنسر، تسايرها المال، وتحل حيثما رفعت الجال،
ويحتف بها الجدودأ، ويرفرفا عليها السعودأ، وهذا دأعاء لو سإكت كفيته، وأمل إن لم

أسإأله فقد أوتيته، مني العبد أن يسعى إلى المواقف المقدسإة مسعى القلم، يحبو على
رأسإه ل على القدم، ليشم بثراها الثرى لخلخة المسك الذكي، ويعفر بها جبينه وأنفه،
ويجيل في مسارح الحمد طرفه، ويستلم عتبة بها التف الثقلن، ودأانت لها اليام بعد
حران، لكن الحوادأثا قلما توافقه، واليام تماكسه في ذلك وتضايقه، وظني بأن الله

سإوفا يريك. ولما وردأ الرسإم - أعلى نور الله به مشارق الرض ومغاربها -، تلقاه العبد
بالتعظيم والجلل، ووضعه على قمة المتثال، وفض ختامه عن الدر المكنون، بل

أناسإي العيون، وعن مشمول من الرض مجنوب، وكلم على صفحات الدهر مكتوب،
ًا يلذ به المستهام، ًا تقبله، وخواطر تتأمله، تمني فما زالت أعضاؤه تودأ أن تكون شفاه

ويحلو له الغرام، ثم اسإتدعى الرامل واليامى فأعطاهم، واسإتحضر المساكين
واليتامى فأغناهم، وأنحى على ما ملكت يمينه من العبيد والسإرى فأعتقهم وأطلقهم

ًا للعزة القعساء، إن شاء ًا، وسإأل الله تعالى أن يديم أكنافا العرصة الفيحاء مرتع شكر
تعالى.الله 

لح مهما جبينك سنا
الظـلـم في

نسـخة منه نطالع بتنا
الـكـرم

في الناس يزرع إن
ًا أخلفهم كرم

جودك من فالبذر
بالـديم الطنان

خظر أشقر على تبدو
حـوافـره

ًا ًا يلطم بحر أمواج
ضـرم على

صيد عندك تشم
لخـلـخة العجم

من بآناف الرغام من
الـقـمـم

تأتي لحبك كادت
سـاعـية وهي

بدون الرءوس على
كالقلم الساق

نظام غير ظن من
كـرم ذا الملك

لؤمه به نادى
ورم ذا استسمنـت
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لما أنشدني هذا البيت قال لي: من نظام الملك?.
قلت: أنت - حرسك الله - قائل الشعر تسألني عن

ًا: لست تعرفه? قلت: ل ممدوحك. فقال لي متبسم
والله. قال: ول أنا شهد الله أعرفه، لني ما تعرضت

ًا لمدح أحد قط، ول رغبت في جداه، ول أعرف أحد
أفضل علي إل مرة واحدة، فإن الغربة أحوجتني إليه

فلعن الله الغربة. قلت له: وكيف ذلك? قال: إني
ًا للقراءة على ًا للعلم وقاصد مضيت إلى بخارى طالب

الرضى، فاجتمع إلي أول صدر جيهان وغيره فقد
ًا أنسيت القصة، فلما حذفوا الدب برني بسبعين دينار
ركنية، ووعدني بوعود جميلة، ولول الحاجة والغربة ما

قبلتها منه، ولقد عرض علي الشهاب الحوفي، وهو
أحد صدور خوارزم المتقربين من السلطان على أن
ًا بطراحة سوداء إلى جانبه، ًا ومجلس ينصب لي منصب

ويعطيني كل شهر عشرة دنانير لقرأ الدب فلم
أفعل. قلت: فمن أين مادة الحياة? قال لي: خلف لي

ًا ل يقنع بمثله إل أصحاب الزوايا، ًا يسير والدي قدر
فأنا أنفقه بالميسور، وأتلذذ بالغنى عن الجمهور، وأنا

ًا ل ًا، وأستعير اسم ًا ل تكسب أقول الشعر والنثر تطرب
اعرفه:

بالبشر منظر ذا أفديك
ملـتـحـف

وللقبال اليمين عن
مـبـتـسـم

في وشت الجلل يد
:جبهتـه لوح

خولي من الناس
خدمي من والدهر

هام على أناف ولو
وطـنـي السها

نحوه لوت لما
هـمـمـي أجيادها

وقفت النجى على
وعـلـى أيامـه

منه المحامد نشر
المـم ألـسـن

وقد إل أخدمه جئت ما
سـحـقـت

ًا تلطفه يدا عطـر
الـشـيم مـن

ًا نحوه الندى زف بكـر
ًة مـخـدر

كفن إلى زفت لوله
الـعـدم من

نجوم شعري يريه
طـالـعة اللـيل

ًا والنيرين من مع
الكـلـم مشرق

واليمن الحسن فيالعيد هلل مثل زال ل
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والشمم والقبالحضـرتـه
يحيمـه للملك وعاش

وينـصـره
لحم دونه من فالملك

وضـم على
للعافين كاليم ودام

ًا مـلـتـطـمـ
مرشـوف وهو بنانه

فـم بـكـل
المفصل شرح في المجمرة التصانيف: كتاب من وله

ًا شرحه في السبيكة وكتاب صغير، وكتاب وسط، أيض
ًا المفصل شرح في التجمير شرح كتاب بسيط، أيض

كتاب المقامات، شرح في التوضيح كتاب الزند سقط
المفرد شرح كتاب الفقه، ألفاظ شرح في الشرع لهجة

لجار الحاجي شرح كتاب النموذج، شرح كتاب والمؤلف،
عجائب كتاب المحاضرات، في الرياحين خلوة كتاب الله،

كتاب البنية، شرح كتاب العراب، في السر كتاب النحو،
في للمحصلة المحصل كتاب النحو، في والخبايا الزوايا
الملح، بدائع كتاب الشعر، في السفر عجالة كتاب البيان،

للعتبي. اليميني شرح كتاب
عبيد أبو سلم بن القاسم

ًا لرجل من أهل هراة، وكان أبو ًا مملوك كان أبوه رومي
عبيد إمام أهل عصره في كل فن من العلم، وولي

قضاء طرسوس أيام ثابت بن نصر بن مالك، ولم يزل
معه ومع ولده ومات سنة ثلث وعشرين ومائتين، أو

أربع وعشرين ومائتين أيام المعتصم بمكة، وكان
ًا في سنة أربع عشرة ومائتين، وأقام قصدها مجاور

بها حتى مات عن سبع وستين سنة، وأخذ أبو عبيد عن
أبي زيد النصاري، وأبي عبيدة معمر بن المثنى،

والصمعي وأبي محمد اليزيدي وغيرهم من البصريين،
وأخذ عن ابن العرابي، وأبي زياد الكلبي، ويحيى بن

سعيد الموي، وأبي عمرو الشيباني، والفراء،
والكسائي من الكوفيين، وروى الناس من كتبه

ًا في القرآن والفقه ًا وعشرين كتاب المصنفة نيف
واللغة والحديث. وقال أبو الطيب عبد الواحد بن علي

اللغوي في كتاب مراتب النحويين: وأما أبو عبيد
القاسم بن سلم فإنه مصنف حسن التأليف إل أنه

قليل الرواية، يقتطعه عن اللغة علوم افتن فيها. وأما
كتابه المترجم بالغريب المصنف فإنه اعتمد فيه على

كتاب عمله رجل من بني هاشم جمعه لنفسه. وأخذ
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ًا من كتب الصمعي فبوب ما فيها وأضاف إليه شيئ
علم أبي زيد النصاري وروايات عن الكوفيين. وأما

كتابه في غريب الحديث، وكذلك كتابه في غريب
القرآن منتزع من كتاب أبي عبيدة، وكان مع هذا ثقة

ًا وقد ًا ل بأس به ول بعلمه. سمع من أبي زيد شيئ ورع
أخذت عليه مواضع في غريب المصنف، وكان ناقص
العلم بالعراب، وروي أنه قال: عملت كتاب غريب

المصنف في ثلثين سنة، وجئت به إلى عبد الله بن
طاهر فأمر لي بألف دينار. وذكره الجاحظ في كتاب
ًا لم يكتب الناس أصح من المعلمين وقال: كان مؤدب

ًا حمله إلى كتبه ول أكثر فائدة. وبلغنا أنه إذا ألف كتاب
ًا، فلما صنف عبد الله بن طاهر فيعطيه مالً خطير

غريب الحديث أهداه إليه فقال: إن عقلً بعث صاحبه
على عمل هذا الكتاب لحقيق أل يحوج إلى طلب

معاش، وأجرى له في كل شهر عشرة آلف درهم.
ًا، ًا جواد ًا ورع وسمعه منه يحيى بن معين وكان دين

وسير أبو دلف القاسم بن عيسى إلى عبد الله طاهر
يستهدي منه أبا عبيد مدة شهرين فأنفذه، فلما أراد

النصراف وصله أبو دلف بثلثين ألف درهم فلم يقبلها
وقال: أنا في جنبة رجل ل يحوجني إلى غيره، فلما
عاد أمر له ابن طاهر بثلثين ألف دينار فاشترى بها
ًا في سنة ًا وجعله للثغر، وخرج إلى مكة مجاور سلح

أربع عشرة ومائتين فأقام بها إلى أن مات في الوقت
المقدم ذكره.

وقال إسحاق بن راهويه: يحب الله الحق، أبو عبيد
أعلم مني ومن احمد بن حنبل، ومن محمد بن إدريس
الشافعي. قال: ولم يكن عنده ذاك البيان، إل أنه إذا
وضع وضع. ولما قدم أبو عبيد مكة وقضى حجه أراد
النصراف فاكترى إلى العراق ليخرج في صبيحة غد.

قال أبو عبيد: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في
النوم وهو جالس في فراشه وقوم يحجبونه والناس
يدخلون إليه ويسلمون عليه ويصافحونه. قال: فلما

دنوت لدخل مع الناس منعت فقلت لهم: لم ل تخلون
بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم? فقالوا:
ًا إي والله، ل تدخل إليه ول تسلم عليه وأنت خارج غد

ًا، فأخذوا إلى العراق، فقلت لهم، فإني ل أخرج إذ
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عهدي ثم خلوا بيني وبين رسول الله صلى الله عليه
وسلم، فدخلت وسلمت وصافحت، فلما أصبح فاسخ
كريه وسكن مكة حتى مات بها ودفن في دور جعفر.

وقال أبو عبد الله بن طاهر: علماء السلم أربعة: عبد
الله بن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه،

والقاسم بن معن في زمانه، وأبو عبيد القاسم بن
سلم في زمانه. ثم قال يرثيه:

قد العلم طالب يا
سلم ابن مات

غير علم فارس وكان
محجام

فيكم كان الذي كان
أربعة ربع

إستار مثلهم نلق لم
أحـكـام

إستار أي أربعة. وحدث أبو بكر الزبيدي قال: قال علي
بن عبد العزيز، قال عبد الرحمن اللحنة صاحب أبي

عبيد: قيل لبي عبيد وقد اجتاز على دار رجل من أهل
الحديث كان يكتب عنه الناس وكان يزن بشر إن

صاحب هذه الدار يقول: أخطأ أبو عبيد في مائتي
حرف من المصنف. فقال أبو عبيد - ولم يقع في

الرجل بشيء مما كان يعرف به -: في المصنف مائة
ألف حرف، فلم أخطئ في كل ألف حرف إل حرفين،
ما هذا بكثير مما استدرك علينا، ولعل صاحبنا هذا لو

بدا لنا فناظرناه في هاتين المائتين بزعمه لوجدنا لها
ًا. وحدث عن عباس الخياط قال: كنت مع أبي مخرج

عبيد فاجتاز بدار إسحاق الموصلي فقال: ما أكثر علمه
بالحديث والفقه الشعر مع عنايته بالعلوم! فقلت له:

إنه يذكرك بضد هذا. قال: وما ذاك? قلت: إنه يزعم
ًا. فقال: ًا وعشرين حرف أنك صحفت في المصنف نيف
ما هذا بكثير، في الكتاب عشرة آلف حرف مسموعة

يغلط فيها بهذا ليسير، لعلي لو ناظرت فيها لحتججت
عنها، ولم يذكر إسحاق إل بخير.

قال الزبيدي: ولما اختلفت هاتان الروايتان في العدد
امتحنت ذلك في المصنف فوجدت فيه سبعة عشر ألف
ًا. وحدث موسى بن نجيح حرف وتسعمائة وسبعين حرف
السلمي قال: جاء رجل إلى أبي عبيد القاسم بن سلم

فسأله عن الرباب فقال: هو الذي يتدلى دون
السحاب، وأنشد لعبد الرحمن بن حسان:

بـالرجـل تعلـق نعامدوين الرباب كأن
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السحاب
وأنشد:فقال: لم أدأر هذا، فقال: الرباب اسإم امرأة، 

قسم الذي إن
بـينـنـا الملحة

الغانيات وجوه وكسا
جـمـال

للرباب الملحة وهب
وزادهـا

بعد من الوجه في
خال الملحة

ًا، فقال: عساكا أردأت قول  الشاعر:فقال: لم ادأر هذا أيض

في الخل تصبالـبـيت ربة ربـاب
الزيت

الصـوت حسن وديكدجـاجـات سبـع لها
أنت?. قال: من أين أردت. فقال: من فقال: هذا

في أو الظهر على جئت، شيء أي البصرة. قال: على
الملح? قال: أعطيت الماء. قال: كم الماء? قال: في

وقل: أعطيته ما منه استرجع دراهم. قال: اذهب أربعة
ًا، تحمل لم بن محمد الجرة?. قال مني تأخذ فعلم شيئ

غريب التصانيف: كتاب من عبيد النديم: ولبي إسحاق
القرآن، غريب كتاب الحديث، غريب كتاب المصنف،

المقصور كتاب الشعراء، كتاب القرآن، معاني كتاب
كتاب والمؤنث، المذكر كتاب القراءات، كتاب والممدود،

المثال كتاب الحداث، كتاب النسب، كتاب الموال،
كتاب القاضي، أدب كتاب القرآن، آي عدد كتاب السائرة،

الحيض، كتاب والنذور، اليمان كتاب والمنسوخ، الناسخ
كتاب والتفليس، الحجر كتاب القرآن، فضائل كتاب

الفقهية. الكتب من ذلك غير وله الطهارة،
عبيد أبي عن المشعري وهب بن محمد بن علي قال

يعني الكتاب يقول: هذا قال: سمعته سلم بن القاسم
دينار: آلف عشرة من إلي أحب المصنف غريب

من إلي أحب هو فقال: نعم، مرات ثلث فاستفهمته
يحيى: بن أحمد العباس أبو دينار: وقال آلف عشرة

حدث وهو خراسان من طاهر بن الله عبد بن طاهر قدم
بن إسحاق دار في فنزل الحج، يريد أبيه حياة في

ليراهم فأحضرهم العلماء، إلى إسحاق فوجه إبراهيم
والفقه، الحديث أصحاب فحضر عليهم، ويقرأ طاهر

ووجه الصمعي، صاحب نصر وأبو العرابي ابن وأحضر
أن فأبى الحضور في سلم بن القاسم عبيد أبي إلى

قوله من إسحاق فغضب يقصد، وقال: العلم يحضر
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الشهر في له يجزى طاهر بن الله عبد وكان ورسالته،
عبد إلى وكتب الرزق عند إسحاق فقطع درهم، ألفي

في عبيد أبو صدق الله: قد عبد إليه فكتب بالخير، الله
فائته فأعطه فعله، أجل من الرزق له أضعفت وقد قوله
يستحقه. ما ذلك بعد عليه وأدر

عثمان بن محمد بن علي بن القاسم
ابن الحريري أبو محمد البصري، من أهل بلد قريب من

البصرة يسمى المشان، مولده ومنشؤه به، وسكن
البصرة في محلة بني حرام، وقرأ الدب علي أبي

القاسم الفضل بن محمد القصباني البصري بها، ومات
ابن الحريري في سادس رجب سنة ست عشرة

وخمسمائة عن سبعين سنة، ومولده في حدود سنة
ست وأربعين وأربعمائة في خلفة المسترشد،

وبالبصرة كانت وفاته، وكان غاية في الذكاء والفطنة
والفصاحة والبلغة، وله تصانيف تشهد بفضله وتقر

ًا كتاب المقامات التي أبر بها على بنبله، وكفاه شاهد
ًا في الوائل، وأعجز الواخر، وكان مع هذا الفضل قذر

ًا بخيلً ًا ذميم نفسه وصورته ولبسته وهيئته، قصير
مبتلى بنتف لحيته. قال العماد في كتاب الخريدة: لم

يزل ابن الحريري صاحب الخبر بالبصرة في ديوان
الخلفة، ووجدت هذا المنصب لولده إلى آخر العهد

المقتفوي: أخبرني عبد الخالق ابن صالح بن علي بن
زيدان المسكي البصري بها في سنة اثنتي عشرة

ستمائة في صفر قال: حدثنا الشيخ المام أبو عبد الله
محمد بن عبد الرحمن بن محمد المسعودي البندهي -

قال: وكان يكتب هو بخطه: الفنجديهي قال: وهي
قرية من قرى مرو الشاهجان - قال: سمعت الشيخ

الثقة أبا بكر عبد الله بن محمد بن محمد بن أحمد
النقور البزاز ببغداد يقول: سمعت الرئيس أبا محمد

القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري صاحب
ًا ًا شحاذ المقامات يقول: أبو زيد السروجي كان شيخ
ًا ًا، ورد علينا البصرة فوقف يوم ًا فصيح ًا، ومكدي بليغ
في مسجد بني حرام فسلم ثم سأل الناس، وكان

ًا والمسجد غاص بالفضلء، بعض الولة حاضر
فأعجبتهم فصاحته، وحسن صياغة كلمه وملحته،

وذكر أسر الروم ولده كما ذكرناه في المقامة
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الحرامية وهي الثامنة والربعون. قال: واجتمع عندي
عشية ذلك اليوم جماعة من فضلء البصرة وعلمائها،
فحكيت لهم ما شاهدت من ذلك السائل وسمعت من

لطافة عبارته في تحصيل مراده، وظرافة إشارته في
تسهيل إيراده، فحكى كل واحد من جلسائه أنه شاهد

من هذا لسائل في مسجده مثل ما شاهدت، وأنه سمع
منه في معنى آخر فضلً أحسن مما سمعت، وكان يغير

في كل مسجد زيه وشكله، ويظهر في فنون الحيلة
فضله، فتعجبوا من جريانه في ميدانه، وتصرفه في
تلونه وإحسانه، فأنشأت المقامة الحرامية ثم بنيت

عليها سائر المقامات، وكانت أول شيء صنعته.
قال المؤلف: وذكر ابن الجوزي في تاريخه مثل هذه

الحكاية، وزاد فيها أن ابن الحريري عرض المقامة
الحرامية على أنو شروان بن خالد وزير السلطان

فاستحسنها،وأمره أن يضيف إليها ما يشاكلها،
فأتممها خمسين مقامة.

وحدثني من أثق به: أن الحريري لما صنع المقامة
الحرامية وتعاني الكتابة فأتقنها وخالط الكتاب، أصعد
ًا إلى ديوان السلطان وهو منغص إلى بغداد فدخل يوم
بذوي الفضل والبلغة، محتفل بأهل الكفاية والبراعة،

وقد بلغهم ورود ابن الحريري إل أنهم لم يعرفوا
فضله، ول أشهر بينهم بلغته ونبله، فقال له بعض

الكتاب: أي شيء تتعانى من صناعة الكتابة حتى
ًا وقال: كل ما يتعلق بهذا، نباحثك فيه? فأخذ بيده قلم
وأشار إلى القلم فقيل له: هذه دعوى عظيمة، فقال:
امتحنوا تخبروا، فسأله كل واحد عما يعتقد في نفسه

إتقانه من أنواع الكتابة، فأجاب عن الجميع أحسن
جواب، وخاطبهم بأتم خطاب حتى بهرهم، فانتهى
خبره إلى الوزير أو شروان بن خالد، فأدخله عليه
ًا في ومال بكليته إليه وأكرمه وناداه، فتحدثا يوم

مجلسه حتى انتهى الحديث إلى ذكر أبي زيد
السروجي المقدم ذكره، وأورد ابن الحريري المقامة

ًا الحرامية التي عملها فيه، فاستحسنها أنو شروان جد
وقال: ينبغي أن يضاف إلى هذه أمثالها وينسج عن

منوالها عدة من أشكالها. فقال: أفعل ذلك مع رجوعي
إلى البصرة وتجمع خاطري بها، ثم انحدر إلى البصرة
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فصنع أربعين مقامة، ثم اصعد إلى بغداد وهي معه
وعرضها على أنو شروان فاستحسنها وتداولها الناس،
واتهمه من يحسده بأن قال: ليست هذه من عمله لنها

ل تناسب فضائله ول تشاكل ألفاظه وقالوا: هذا من
صناعة رجل كان استضاف به ومات عنده فادعاها

لنفسه.
وقال آخرون: بل العرب أخذت بعض القوافل وكان
مما أخذ جراب بعض المغاربة وباعه العرب بالبصرة،

ًا في أنها فاشتراه ابن الحريري وادعاه، فإن كان صادق
من عمله فليصنع مقامة أخرى. فقال: نعم سأصنع،

ًا فلم يتهيأ له وجلس في منزله ببغداد أربعين يوم
ًا من تركيب كلمتين والجمع بين لفظتين، وسود كثير

ًا فعاد إلى البصرة والناس الكاغد فلم يصنع شيئ
يقعون فيه ويغيطون في قفاه كما تقول العامة، فما

غاب عنهم إل مديدة حتى عمل عشر مقامات وأضافها
إلى تلك، وأصعد بها إلى بغداد فحينئذ بان فضله،

وعلموا أنها من عمله، وكان مبتلى بنتف لحيته، فلذلك
قول ابن جكينا فيه:

ربيعة من لنا شيخ
الفـرس

من عثنونه ينتف
الهـوس

بالمشـان الله أنطقه
وقـد

العراق في ألجمه
بالخرس

وقرأت بخط صديقنا الكمال عمر بن أبي بكر الدباس
رحمه الله، حدثني علي بن جابر بن هبة الله بن علي

حاكم ساقية سليمان قال: حدثني والدي جابر بن هبة
الله أنه قرأ على القاسم بن علي الحريري المقامات

في شهور سنة أربع عشرة وخمسمائة قال: وكنت
أظن أن قوله:

المغنى ذا أهل يا
شرا وقيتم

بقيتـم ما لقيتم ول
ضـرا

الذي الليل دفع قد
اكفهـرا

ًا ذراكم إلى شعث
مغـبـرا

ًا معترا، ففكر سإاعة ثم قال: والله لقد أجدت ًا، فقرأت كما ظننت سإغب َا معتر أنه سإغب
في التصحيف فإنه أجودأ، فرب شعب مغبر غير محتاج، والسغب المعتر موضع الحاجة،

ولول أنني قد كتبت خطي إلى هذا اليوم على سإبعمائة نسخة قرئت علي لغيرت
الشعث بالسغب، والمغبر بالمعتر.

قال مؤلف الكتاب: ولقد وافق كتاب المقامات من السعد ما لم يوافق مثله كتاب
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ألفته فإنه جمع بين حقيقة الجودأة والبلغة، واتسعت له اللفاظ، وانقادأت له نور
البراعة حتى أخذ بأزمتها وملك ربقتها، فاختار ألفاظها وأحسن نسقها، حتى لو ادأعى

بها العجاز لما وجد من يدفع في صدره ول يردأ قوله، ول يأتي بما يقاربها فضلً عن أن
يأتي بمثلها، ثم رزقت مع ذلك من الشهرة وبعد الصيت والتفاق على اسإتحسانها من

الموافق والمخالف ما اسإتحقت وأكثر.
ومن عجيب ما رأيته وشاهدته: أني وردأت آمد في سإنة ثلثا وتسعين وخمسمائة وأنا

في عنفوان الشباب وريعه، فبلغني أن بها علي بن الحسن بن عنتر المعروفا بالشميم
الحلي وكان من العلم بمكان مكين، واعتلق من حباله بركن ركين، إل أنه كان ل يقيم

ًا، ول يعتقد لحد فضيلة، ول يقرأ لحد لحد من أهل العلم المتقدمين ول المتأخرين وزن
بإحسان في شيء من العلوم ول حسن، فحضرت عنده وسإمعت من لفظه إزراءه

على أولي الفضل، وتنديده بالمعيب عليهم بالقول والفعل، فلما أبرمني وأضجر، وامتد
في غيه وأصحر، قلت له: أما كان فيمن تقدم على كثرتهم وشغف الناس بهم عندكا

قط مجيد? فقال: ل أعلم إل أن يكون ثلثة رجال: المتنبي في مديحه خاصة، ولو
سإلكت طريقه لما برز علي، ولسقت فضيلته نحوي ونسبتها إلي. والثاني ابن نباتة في
خطبه، وإن كانت خطبي أحسن منها أسإير، وأظهر عند الناس قاطبة وأشهر. والثالث

ابن الحريري في مقاماته. قلت: فما منعك أن تسلك طريقته وتنشئ مقامات تخمد بها
جمرته? وتملك بها دأولته.

فقال: يا بني، الرجوع إلى الحق خير من التمادأي في الباطل، ولقد أنشأتها ثلثا مرات
ثم أتأملها فأسإترذلها، فأعمد إلى البركة فأغسلها ثم قال: ما أظن الله خلقني إل

لظهار فضل الحريري. وشرح مقاماته بشرح قرئ عليه وأخذ عنه وكتب ابن الحريري
الكتاب:إلى سإديد الدولة في صدر 

الضحى بعد نومة وما
لمسـهـد

عن بالليل همه زوى
السنه جفنه

البشرى من بأحلى
ركابكـم بأن

بغداد إلى ستسري
السنه هذه في

معاياة:وقرأت في كتاب لبعض أدأباء البصرة: قال الشيخ أبو محمد حرس الله نعمته 

نون من موسى ميم
ففسر نصر

مـاذا الديب أيهذ
?عـنـيت

تفسيره: ميم الرجل: إذا أصابه الموم وهو البرسإام، ويقال: إنه أشد الجدري. ونون
نصر: حوت نصر، والنون السمكة، يعني أنه أكل سإمكة نصر فأصابه الموم. وله في

المثلة:

فما ليلى بلم بكر باء
ين

بغين إل منها فك
وهـا

باء: أي اقرأ، واللم: الدرع، فلما أقرأ لليلى به ألزمته فل ينفك منها إل بعين أي الدرع
بعينه هاء أي خذي.

حدثني أبو عبد الله الدبيثي قال: حدثني أبو الحسن علي بن جابر، حدثني أبي أبو
الفضل جابر بن زهير قال حضرنا مع ابن الحريري في دأعوة لظهير الدين بن الوجيه
رئيس البصرة في ختان ابنه أبي الغنائم وكان هناكا مغن يعرفا بحمد المصري وكان

فغنى:غاية في امتدادأ الصوت وطيب النغمة 

العذابا ثناياك بيتعذي ألهم بالذي
?فأجابا لقلبي كعينا قالته الذي ما

ًا  فقال:فطرب الحاضرون وسإألوا ابن الحريري أن يزيد فيها شيئ

محابي محبوب وهوقلبـي عذب لمن قل
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سمته إن والذي
الوص

وتغـابـى تغالى ل

ثم البيتان. فاستحسنها الجماعة وأقسموا على المغنى
أل يغنيهم غيرها، فمضى يومهم أجمع بهذه البيات.

ًا لحريري: وأنشد أيض
خـطء إلـى تخطون ل

خـطـأ ول
في الشيب ما بعد من

وخطا قد فوديك
شـابـت لـمـن عذر وأي

ذوائبـه
ميادين في سعى إذا

?وخطـا الصبا
ومن شعره:

أقول بما بني يا خذ
تـزغ ول

تعش عنه عشت ما
سليم وأنت

الزمان ببني تغترر ل
تقل ول

أخ لـي الشـدائد عند
ونـديم

المعاقر فإذا جربتهم
عـاقـر

والحمـيم آل والل
حـمـيم

ولبن الحريري من التصانيف: كتاب المقامات، كتاب دأرة الغواص في أوهام الخواص،
كتاب ملحة العراب وهي قصيدة في النحو، كتاب شرح ملحة العراب، كتاب رسإائله

المدونة، كتاب شعره.
حدثني أبو عبد الله محمد بن سإعيد بن الدبيثي قال: سإمعت القاضي أبو الحسن علي

بن جابر بن زهير يقول: سإمعت أبي أبا الفضل جابر بن زهير يقول: كنت عند أبي
محمد القاسإم ابن الحريري البصري بالمشان أقرأ عليه المقامات، فبلغه أن صاحبه أبا

ًا فكتب إليه زيد المطهر بن سإلم البصري الذي عمل المقامات عنه قد شرب مسكر
لنفسه:وأنشدناه 

من أن اعلم زيد أبا
الطل شرب

سر فافهم تدنس
المهذب قولي

سميت قبل ومن
والفتى المطهر

بالفعال يصدق
الب تسمـية

تكون كيما تحسها فل
ًا مطهـر

السم ذلك فغير وإل
واشـرب

ًا إلى الشيخ أبي محمد وبيده مصحف فأقسم به أل قال: فلما بلغه البيات أقبل حافي
يعودأ إلى شرب مسكر. فقال له الشيخ: ول تحاضر من يشرب.

حدثني ابن الدبيثي قال: وأنشدني ابن جابر قال: أنشدني أبو عبد الله محمد بن
الحسن بن المنقبة الفقيه بالرحبة لنفسه يعارض أبا محمد بن الحريري في بيتيه اللذين

بثالث:قال فيهما: أسإكنا كل نافث، وأمنا أن يعززا 

بين الوكعاء ملمة
الـورى

أتى حر من أحسن
ملمـه

منها يمل ل فالحراستجديت إذا فمه
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فـمـهل قول عن
نقلت من خط أبي سإعد السمعاني، أنشدنا أبو القاسإم عبد الله بن القاسإم بن علي بن

الحريري، أنشدني والدي لنفسه وهو مما كاتب به شيخ الشيوخ أبا البركات إسإماعيل
سإعد:بن أبي 

الـربـيع كأزهار سلم
نـضـارة

ًا شيخ على وحسن
صفا الذي الشيوخ

الدهر يعقني لم ولو
ربعـه قصد عن

يسعى كما سعيت
الصفا إلى الملبي

عنه عداني ولكن
مـكـدر الدهـر

من واتاه الذي ذا ومن
?الصفا دهره

ومن خطه: أنشدني أبو العباس أحمد بن بختيار بن علي الواسإطي، أنشدنا القاسإم بن
لنفسه:علي الحريري 

يذكـيه مـا بحلمك أخمد
سـفـه ذو

واصفح غيظك نار من
جاني جنى إن

ازدان ما أفضل فالحلم
بـه اللـبـيب

ما أحلى بالعفو والخذ
جـانـي جنى

ًا على يد ولده وكتب ابن الحريري إلى سإديد الدولة محمد بن عبد الكريم النباري كتاب
قال فيه: كتب الخادأم وعنده من تباريح الشواق إلى الخدمة ما يصدع الطوادأ، فكيف

الفؤادأ? ويوهي إلى الجبال، فكيف البال? ولكنه يستدفع الخوفا بسوفا، ويبردأ حر
قدير.السإى بعسى، وهو على جمعهم إذا يشاء 

شعري ليت أل
خـرافة والتمـنـي

راحة فيه كان وإن
الكـرب لخي

تـنـاءت مذ أني أتدرون
دياركـم

من اقترابي وشط
الرحـب جنابكم

ًا أكـابـد مـا شـوقـ
أواره يزال

ًا بالليل يقلبني جنبـ
جـنـب إلـى

المـشـت للبين أسكب
ًا مـدامـعـ

امترين عزاليها كأن
السحـب من

التلقـي أيام وأذكر
فـأنـثـنـي

السى بادي لتذكارها
اللـب ذاهب

كـل في حنة ولي
إلـيكـم وقـت

إلى الصادي حنة ول
العذب البارد

كـتـمـت لو إني فوالله
هـواكـم

ًا كان لما بشرق مكتوم
غـرب ول

قلبي شجا ومما
وشـفـه المعنـى

الجابة بإهمال رضاكم
كتبـي عن

فيكم بالعتاب وأفخربما راض أنني على
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وبالـعـتـبتـرضـونـه
الوفد سرى ولما

نحـوكـم العراقي
المسرى وأعوزني

الركب مع إليكم
ًا كتابي جعلت نائبـ

ضـرورة عـن
تيمـم ماء يجد لم ومن

بـالـتـر

ًا وأنفذت بضعة أيض
جوارحي من

حالي مشروح تنبئكم
وتستنـبـي

الـوداع عند له وقلت
وقـلـبـه

الشيخ وأبوه شج
القلـب مكتئب

تحظى بما أبشر أل
تجتلي حين به

الدولة سديد محيا
النـدب الماجد

إذكاركم أرى ولست
خبركـم بعد

حسبي بمكرمة،
حسبي اهتزازكم

هذه على عاهتها بنت ساعتها، فإن حظيت منه
بالقبول المأمول، فيا بشرى للحامل والمحمول، وإن
لمحت لمحة المستثقل، فيا خيبة المرِسل والمرَسل،

والسلم.
ومن رسائل ابن الحريري رسالة التزم في كل كلمة

ًا، كتبها على لسان بعض ًا ونظم منها السين نثر
ًا له أخل به في دعوة دعا غيره أصدقائه يعاتب صديق

إليها وكتب على رأسها: باسم القدوس أستفتح،
وبإسعاده أستنجج، سجية سيدنا سيف السلطان سدة

سيدنا السفهسلر السيد النفيس سيد الرؤساء
حرست نفسه، واستنارت شمسه، وبسق غرسه،

واتسق أنسه استمالة الجليس، ومساهمة النيس،
ومواساة السحيق والنسيب، ومساعدة الكسير
والسليب، والسيادة تستدعي استدامة السنن،

والستحفاظ بالرسم الحسن. وسمعت بالمس تدارس
اللسن سلسة خندريسه، وسلسال كئوسه، ومحاسن
مجلس مسرته، وإحسان مسمعة ستارته فاستسلفت

الستدعاء، وتوسمت السراء، وسوفت نفسي
بالحتساء ومؤانسة الجلساء، وجلست أستقري،

السبل، وأستطلع الرسل، وأستطرف تناسي رسمي،
وأسامر الوسواس لستحالة وسمي:
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السلطين وسيف
مـسـتـأثـر

وحسو السماع بأنس
الكـئوس

لبـاس وليس سلني
الـسـلـو

سمات حسن يناسب
النـفـيس

تـنـاسـي وسنـن
جـلسـه

السجايا وأسوا
الجلـيس تناسي

حسودي وسر
الرسـوم بطمس

الرسوم وطمس
النفوس كرمس

حسرة وأسكرني
واستـعـاض

سكرة لقسوته
الـخـنـدريس

الحسام وساقى
السـلف بكاس

بعـبـوس وأسهمني
وبـوس

لبسة سأكسوه
مـسـتـعـتـب

سـربـال وألبس
يئوس سـال

سـينـاتـه وأسـطـر
سـيرة

أساطيرها تسير
كالـبـسـوس

وحسبنا السلم رسإول السلم.
وكتب إلى أبي طلحة ابن النعمان الشاعر لما قصده إلى البصرة يمدحه ويشكره،

ويتأسإف على فراقه: بإرشادأ المنشئ أنشئ، شغفي بالشيخ شمس الشعراء، ريش
معاشه وفشا رياشه، وأشرق شهابه، واعشوشبت شعابه، يشاكل شغف المنتشي

بالنشوة، والمرتشي بالرشوة، والشادأن بشرخ الشباب، والعطشان بشم الشراب.
وشكري لتجشمه ومشقته، وشواهد شفقته، يشابه شكر الناشد للمنشد، والمسترشد
للمرشد، والمستبشر للمبشر، والمستجيش للجيش المشمر. وشعاري إنشادأ شعره،

وإشجاء المكاشر والمكاشح بنشره.
وشغلي إشاعة وشائعه، وتشييد شوافعه، والشارة بشذوره وشفوفه، والمشورة

بتشييعه وتشريفه، وأشهد شهادأة تشده المقشر المكاشف، والمشنع الكاشف. لنشاؤه
ومشاهدته تدهش الشائب والناشئ، ولمشافهته تباشير الرشد، واسإتشيار الشهد،

ولمشاحنته تشقي المشاحن، وتشين المشاين، ولمشاغبته تشظى الشطان، وتشيط
ًا بشنشنته  ًا، وشغف ًا:الشيطان. فشرفا للشيخ شرف شغف

مشهورة فأشعاره
ومشـاعـره

مشكورة وعشرته
وعـشـائره

الشعراء شأى
شعـره المشمعلين

الحشا مشجو فشانيه
ومشاعـره

ترقيش وشوه
رقـشـه المرقش

يشكونه فأشياعه
ومـعـاشـره

الشم الشباب وشاق
وشيه والشيب

بشرى فمنشوره
وناشره المشوق

يطيش شمير شهامةومشكور شكور
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مشاجـرهمشاشـه وحشو
مخـشـية شقاشقه
وشـبـاتـه

جاش مشرفي شبا
شاهره للشر

بالناشيد شفا
وشفـهـم النشاوى

مستشف فمشفيه
شاكره وشاكيه

فيهتش ويشدو
لـشـدوه الشحيح

إنشـاده ويشغفه
فـيشـاطـره

غشياني تجشم
وحشـتـي فشرد

ببـشـر ممشاه وبشر
أبـاشـر

ًا سأنشده شعر
شـمـسـه تشرق

ًا وأشكره تشيع شكر
بـشـائره

وأشهد شاهد الشياء، ومشبع الحشاء، ليشعلن شواظ
اشتياقي في شحطه، ولشعثن شمل نشاطي نشطه،

فناشدت الشيخ أيشعر باستيحاشي لشسوعه،
وإجهاشي لتشييعه، ووشايتي بنشيده الموشي،

وتشكل شخصه بالشراق والعشي، حاشاه تعتشيه
شبهة وتغشاه، فليستشف شرح شجوي بشطونه،
وليرشحني لمشاركة شجونه، وليشغلني بتمشية

شئونه، وليشيد جاشي، ويشارف انكماشي، عاش
منتعش الحشاشة، مستشري البشاشة، مشحوذ
ًا ًا للشرار، شحاذ الشفار، منتشر الشرار، شتام

بالشعار، يشرخ ويحوش، ويقنفش المنفوش الشديد
البطش، الشامخ العرش، وتشريفه لبشير البشر،

وشفيع المحشر.
وله من المقامات:

رقي حوى وأحوى
لـفـظـه برقة

إلف وغادرني
بـغـدره السـهـاد

لقتلي تصدى
وإنـنـي بالـصـدود

حاز مذ أسره لفي
بـأسـره قلبـي

خـوف الزور منه أصدق
ازوراره

استماع وأرضى
هجره خشية الهجر

التعذيب وأستعذب
وكـلـمـا منـه

بـي جـد عذابي أجد
بـره حـب

ذمامي تناسى
مـذمة والتـنـاسـي

وهو قلبي وأحفظ
سـره حـافـظ
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الذي المدح مني له
نـشـره طـاب

من الود طي منه ولي
نـشـره بعد

تصريف على وإني
وأمـره أمـري

ًا المر أرى في حلو
لمـره انقيادي

وقال الرئيس أبو الفتح هبة الله بن الفضل بن صاعد بن التلميذ الكاتب: كان الشيخ
الجل المام الوحد أبو محمد القاسإم بن علي بن الحريري - رضي الله عنه - المام

المشهور الفضل، من أعيان دأهره، وفريد عصره، وممن لحق طبقة الوائل، وغبر
عليهم في الفضائل، وكانت بيني وبينه مكاتبة قديمة في سإنة خمس وتسعين وأربعمائة

عند ابتدائه حمل المقامات التي أنشأ، ولما وقع الجتماع به في سإنة أربع وخمسمائة
ًا يحفظه ببغدادأ وسإماعها منه عدة دأفعات، جاريته وسإألته أن ينظم في النحو مختصر
ًا يسيرة، وانحدر من المبتدئون، فشرع في نظم هذه الرجوزة، وأملى علي منها أبواب

غير إتمامها، واسإتعادأ مني ما أمله ليحرره، فكاتبته دأفعات أقتضيه بها، وأذكره بإنفاذها
وإنفاذ كتابه: دأرة الغواص في أوهام الخواص، فكتب إلي جوابين نسخة الول منهما:

وصل من حضرة سإيدنا - أطال الله بقاءه ومدته، وحرس عزه ونعمته، وضاعف
سإعادأته، وكبت حسدته -، كتاب كريم، مودأعه طول جسيم، وفي ضمنه دأر نظيم،

ًا بتأمله، وتذكرت الوقات التي أسإعد الدهر فيها برؤيته، فابتهجت بتناوله، وقررت عين
وأحظى باجتلء فضله وروايته، وشكرت الله على ما يوليه من حسن صنعه، وسإألته -

ًا بضبعه، وسإررت بما جلت عظمته - أن يجعل النعمة راهنة بربعه، والسعادأة جاذبة أبد
بشرني به من نجابة السيد الرئيس، الولد النفيس - أمتع الله ببقائه -، وأتاح لي تجددأ

النس بلقائه، ولم أسإتبعد أن يقمر هلله بل يبدر، ول اسإتبعدت أن يورق إن دأوحته
الزكية ويثمر، والله تعالى يمليه أطول العمار في رفاهة السإرار، ومواتاة القدار حتى
يعاين أسإباطه، ويضاعف باجتماعهم وتضاعفهم بحوزته اغتباطه. فأما الملحة إن أمكن

تنفيذها مع أحد المتردأدأين إلى هذا المكان للحق بها الزيادأة، وأهذبها كما يطابق
الرادأة، فأوعز به.

وأما دأرة الغواص في أوهام الخواص، فأرجو أن ينشئ الصعادأ إلى بغدادأ لتصفحها من
البدء، وكأن قد، وإلى أن يسهل المأمول من اللتقاء، فما أولى همته الكريمة بإتحافي

بالنباء، وإنهاضي بما يسنح من الوطار والهواء، ورأيه أعلى إن شاء الله.
المذكورة:نسخة الكتاب الثاني، وهو المنفذ مع الملحة 

اليام كانت لئن
مرة أحسن

لهن عادت لقد إلي
ذنوب

إذا فكرت - أطال الله بقاء سيدنا - وضاعف سعادته،
وكبت حسدته فيما كان سمح به الزمان من تلك

الملقاة الحلوة، وإن كانت أقل من الحسوة أعظمت
قيمة حسناه، ووجدتها أحلى إسعاف وأسناه، ثم فكرت
فيما أعقب من الفرقة، وألهب في الصدر من الحرقة،
وجدته كمن رجع في المنحة، وطمس الفرحة بالترحة،

ولول تعلة القلب المشجو بالتلقي المرجو لذاب من
اتقاد الشوق، ولقال: شب عمرو عن الطوق، وفي
لوامح تلك اللمعية ما يغني عن تبيان تلك الطوية،

وكان قد وصل من حضرته أنسها الله تعالى ما أعرب
فيه عن كريم عهده، وتباريح وجده، فلم أستبدع

العذوبة من ورده، ول استغربت ما توالى من بره
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وحسن عهده، وبمقتضى هذه الوامر والطول
المتناصر انعكافي على الشكر، واعترافي بعوارفه

الغر، فأما استطلع ملحة العراب المشتبهة بالسراب،
فقد آثرت خزائنه - عمرها الله تعالى - بمسودتها على

شعب بنيتها، وشوه خلقتها، ولو لم تعرض حادثة
العرب، العائقة عن كل أرب، لزففتها كما تزف

العروس المقينة، والخطب المزينة، غير أني أرجو أن
ترزق حظوة القباح، وأل تجبه بالذم الصراح، ولكتبه -

حرس الله نعمته - عندي موقع أنفس التحف، وشكري
على التكرم بها شكر من اتشح بها والتحف، وسيدنا

أمين الدولة رئيس الحكماء مخدوم بأفضل دعاء،
وأطيب ثناء وسلم، ولرأيه - أدام الله نعمته - في

اليعاز بالوقوف على ما شرحته وتمثل ما أوضحته -
علوه إن شاء الله تعالى.

نسخة كتاب كتبه ابن الحريري إلى أبي الفتح بن
التلميذ قبل اللقاء:

ًا الله جزى خير
بـكـفـه والجزاء

أهل صاعد بني
والمـجـد السيادة

ذكروني هم
بـينـنـا والمهـامـه

في غيث ارفض كما
نجد من تهامة

لو أخذت في وصف شغفي بمناقب سإيدنا - أطال الله بقاءه وأدأام علءه، وحرس
نعماءه، وكبت حسادأه وأعداءه - وما أنا بصددأ من مدح سإودأدأه، وشرح تطوله وتودأدأه،

لكنت بمثابة المغترين، في محاولة عد رمل يبرين، لكنني راج أن أحظى من ألمعيته
الثاقبة، وبصيرته الصائبة، بما يمثل له عقيدتي ويطلعه على نخيلة مودأتي، وما أملك
في مقابلة مفاتحته التي أخلصت له إيجاب الحق وفضيلة السبق، إل الثناء الذي أتلو
صحائفه، والدعاء الذي أقيم في كل وقت وظائفه، والله سإبحانه يحسن توفيقي لما
يشيد مباني المودأة، التي أعتدها أفضل مقاني العدة، ثم إني لفرط اللهج باسإتملء

فضائله النيرة، واسإتطلع محاسإنه المسيرة، وأسإائل عن خصائصه الركبان، وأطرب
بسماعها ول طرب النشوان. ولما حضر الشيخ الدأيب الرئيس أبو القاسإم ابن الموذ -
ًا بما وعيته منه، ًا، فازدأدأت كلف ًا، ودأاعية إليه ودأاعي ًا مغالي أدأام الله تمكينه - ألفيته موالي

ًا بما اسإتوضحته عنه، واسإتدللت على كمال سإيدنا باسإتخلص شكر مثله، وشغف
وتحققت وفور أفضاله وفضله، فافتتحت المكاتبة بتأدأية هذه الشهادأة، واسإتمدادأ سإنة

المواصلة المعتادأة، والتكرمة التي تقتضيها بواعث السيادأة، ولرأيه في الوقوفا على ما
كتبته، والتطول فيه بما توجبه أريحيته، علوه إن شاء الله تعالى.

البيتين:وكتب إلى سإديد الدولة رسإالة صدرها بهذين 

بشكرك عندي
فـواحـد ناطقـان

واللسـان طولك آثار
الـثـانـي

الـتـي منتك ومجال
أولـيتـنـي

من أفصح الشكر في
لساني مجال

البيات:وصدر رسإالة أخرى إليه بهذه 
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نفسي بل أهنيك
سـنـى بمـا أهني

المنى نيل من الله لك
أسـنـى وبما

ما بعد زماني شكرت
ًا كنت عاتـبـ

إليك أسدى لما عليه
الحسـنـى من

أن واتاك إذ وأيقنت
تـيقـظـت قد

الرض أهل لرضاء
الوسى مقلته

ًا عظم في بما ففخر
شبـهـه فخرك

النام في شبه لك ول
قـسـنـا إذا

مليت الورى جمال
الـذي تشريفـك

الصيت عليك أفاض
والحسنى والعز

أني عجب ومن
بـالـذي أهـنـيك

سن كذا لكن به أهني
سـنـا مـن

وكتب إلى المؤيد أبي إسإماعيل الطغرائي يهنئه بولية الطغرا في سإنة تسع
نسخته:وخمسمائة، فأجابه الطغراني بجواب هذا 

أضحكت الروض ما
ثغوره السحاب

الصبـا أنفاس وأفاح
مـنـثـوره

ًا كتاب من بأبهج يوم
نـمـنـمـت

شرف يا يمناك
سـطـوره الكفاة

فتـهـت إلي وافى
رأيتـه حـين

رأى إذ الملـى تيه
مـنـشـوره

ًا فلثمته ولـو عشر
قـبـلـتـه

ًا ًا ألف أوف لـم وألفـ
مـهـوره

لؤلـؤ عن وفضضته
أنـه ولـو

فصولـه زان للسمط
وشـذوره

الطرف منه وأجلت
راقـه فيما

الكـئيب للقلب وأتاح
سـروره

ًا في الفرد لنت قسم
الذي الفضل

أطفأت لولك
نـوره الجهـالة

لما امترى منك
لبانـه ارتضعت

لما ازدهى وبك
شطوره احتلبت

نجدد حتى له فاسلم
عـفـا مـا

وهنـه وتجبر منه
وكـسـوره

إن وليك واعذر
سـعـيه تقاصر

تقصيره له واغفر
وقـصـوره
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علوه الله - ضاعف المؤيدي السامي المجلس من وصل
- كتاب حسوده وأكمد سعوده وأكمل عدوه، وأضعف

العذراء التكرمة عن وابتسم الغراء، بالمكرمة اتسم
يتلقى كما وتلقيته الزمان، من المان كتاب فخلته

البر من أودع ما وقابلت الغحسان، صحيفة الغنسان
ونسك المقل جهد هو الذي بالشكر المبر، والطول

من وأتحف التجميل من ألحف ما ووجدت المستقل،
تحوم وآمالي إليه، تتوق أطماعي كانت ما الجميل
المناقب وصف استمليت منذ زلت ما إذ حواليه،

الشرفية، الشريفة الرواية عن خبرها ورويت المؤيدية،
والماتح، لي الرائد يكون وأن يفاتح، ان على قلمي أبعث
عن الهام نكول وينكل الهيوبة، نكوص ينكص وهو

بلعل اليام وأزجي السى، لحجامه فأكابد الضريبة،
من الله يحي كيف وأريت وهديت، بديت ان إلى وعسى،

المقال، واستدعى العقال أنشط أن بعد يبق يميت? فلم
الشجر، إلى الهشيم وأزف هجر إلى الحشف أنقل أن إل

من المرتعشة بالخجل، المتشحة الخدمة هذه فأصدرت
عنه ومعتذر التقصير بسالف معترف وأنا الوجل،

وقرنت الوصول، عند قربت فإن القصير، باللسان
ولها لي وحق تتمنى، كانت الذي فلذلك القبول، بحظوة

وندد الدية، في الحوار إلغاء ألغيت وإن تهنى، أن
ول قوبلت، فيما هضمت فما الندية، في بمفاضحها

وأن نوى، ما امرئ لكل أن على قبلت، ما إذ ظلمت
وقف فيما اجتهادي وضح كان وإن للتقوى، أقرب تعفوا

وانتقاص القدر، اعتراض فيه تأكد الذي الوطر من
المجتهد، خادمه بشرى ويا الكبد، على بردها فيا النظر،

فرصة وانتهزت اجتهدت، خدمة في بعد استخدمت إن ثم
المام في الشريف وللرأي جاهدت، ولو فريضتها
إن السمو مزيد يؤمل، ما وتحقيق يتأمل، ما بتحسين

تعالى. الله شاء
قاسم أبي بن فيرة بن القاسم

أبو محمد الرعيني ثم الشاطبي المقرئ، كان فاضلً في النحو والقراءة، وعلم
التفسير، وله لحديث رسإول الله صلى الله عليه وسإلم نظم قصيدة من خمسمائة بيت

ًا ل يكادأ يفهم من ذلك  قوله:في كتاب التمهيد لبن عبد البر. وكان شعره صعب

ما إذ يلومونني
ًا وجدت مـلئمـ

حين مليم ومالي
?الكارما سمت
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للعلوم وقالوا: تعلم
نـفـاقـهـا

تستخف نفاق بسحر
العـزائمـا

وله:وهي قصيدة طويلة، 

ل قبلي الناس بكى
مصائبي كمثل

كالسحاب مطيع بدمع
الصوائب

ًا وكنا شتت ثم جميع
شـمـلـنـا

عراض أهواء تفرق
المواكـب

خط في الداني عمرو لبي المقنع فيها نظم قصيدة وله
ً وكان المصحف، ًا رجل ًا صالح ًا القول في صدوق مجد

كسماع الصالحين كرامات عليه ظهرت الفعل، في
يسمع ول مؤذن، غير من الزوال وقت مصر بجامع الذان

على أصحابه يعذل وكان الصالحون، الله عباد إل ذلك
ثمان سنة في مولده وكان عليها، يطلعوه لم أشياء

صلة بعد الحد يوم الله رحمه وخمسمائة. ومات وثلثين
تسعين سنة الخرة جمادى من والعشرين الثامن العصر

بعد مصر بسارية البيساني مقبرة في ودفن وخمسمائة،
الحسن أبي المامين الشيخين عن القراءة أضر. أخذ أن

العاص أبي بن محمد الله عبد وأبي هذيل، بن علي
النفري.

محمد بن علي الحسن أبو الدين علم المام الشيخ قال 
دينه وصف وقد قصيدته، وشارح تلميذه السخاوي

ًا له قال: وذكرت ثم وصلحه وروعه مصر جامع يوم
المؤذنين غير من فيه يسمع الذان قيل: إن قد له وقلت

ًا سمعته هو? فقال: قد ما يدرى ول عند أحصيها ل مرار
ًا: جرت لي الزوال. وقال الشيطان وبين بيني يوم

ما له: والله فقلت فسأهلكك كذا فقال: فعلت مخاطبة
ًا: كنت لي بك. وقال أبالي عني وتخلف طريق في يوم

فسبني اثنان وأقبل الدابة، على وأنا معي كان من
ًا أحدهما ًا، سب كذلك وبقي الستعاذة على فأقبلت قبيح

الحال تلك وفي الخر: دعه، له قال ثم الله، شاء ما إلى
ًا فطلب بذلك، فأخبرته معي كان من لحقني يمين
ًا. يجد فلم وشمالً أحد

ل أشياء على السر في أصحابه يعذل الله رحمه وكان
ل من إليه يجلس وكان وجل، عز الله إل منهم يعلمها
ما منه يظهر ل لذكائه لنه يبصر، أنه به يرتاب فل يعرفه
حركاته. في العمى من يظهر
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منصور بن عمر بن القاسم
الواسإطي أبو محمد، مولده بواسإط العراق في سإنة خمسين وخمسمائة في ذي

الحجة، ومات بحلب يوم الخميس رابع ربيع الول سإنة سإت وعشرين وسإتمائة، أدأيب
نحوي لغوي فاضل أريب، له تصانيف حسان، ومعرفة بهذا الشأن. قرأ النحو بواسإط
وبغدادأ على الشيخ مصدق بن شبيب، واللغة على عميد الرؤسإاء هبة الله بن أيوب،

وقرأ القرآن على الشيخ أبي بكر الباقلني بواسإط، وعلى الشيخ علي بن هياب
ًا من كتب اللغة والنحو والحديث على جماعة يطول ًا، وسإمع كثير الجماجي بواسإط أيض
شرحهم علي، منهم: أبو الفتح محمد بن احمد بن بختيار الماندائي، واحمد بن الحسين

بن المباركا بن نغوبا، سإمع عليه المقامات عن الحريري، فانتقل من بغدادأ إلى حلب
ًا ولغًة وفنون في سإنة تسع وثمانين وخمسمائة، فأقام بها يقرئ العلم ويفيد أهلها نحو

علوم الدأب، وصنف بها عدة تصانيف، وهي على ما أمله علي هو بباب دأاره من حاضر
حلب في جمادأى الخرة سإنة ثلثا عشرة وسإتمائة: كتاب شرح اللمع لبن جني، كتاب
ًا، كتاب فعلت أو أفعلت بمعنى على حروفا المعجم، التصريف الملوكي لبن جني أيض

كتاب في اللغة لم يتم إلى هذه المدة، كتاب شرح المقامات على حروفا المعجم
ترتيب العزيزي، كتاب شرح المقامات آخر على ترتيب آخر، كتاب خطب قليلة، كتاب
رسإالة فيما أخذ على ابن النابلسي الشاعر في قصيدة نظمها في المام الناصر لدين

الله أبي العباس صلوات الله عليه أولها: الحمد لله على نعمه المتظاهرة، والصلة
على خير خلقه محمد وعترته الطاهرة، وبعد: فإنه لما أخرت الفضائل عن الرذائل،

وقدمت الواخر على الوائل، ونبذ عهد القدماء، وجهل قدر العلماء، وصار عطاء
الموال باعتبار الحوال ل باختيار القوال، وظهر عظيم الجلل بالسإماء ل بالفعال،

علمت أن القدار هي التي تعطي وتمنع، وتخفض وترفع، فأخملت عند ذلك من ذكري
فقه:وقدري، وأخفيت من نظمي ونثري، ولمر ما جدع قصير أنفه ومن شعر 

العلياء إلى ومالي
علمتـه ذنب

كسب عن أنا ول
باعد المحامد

عنده:وقلت: اصبر على كبد الزمان وكده، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من 

ذو إل يعل لم فلو
مـحـل

وانحط الجيش تعالى
القتام

إلى أن بلغني ممن يعول عليه، ويرجع في القول إليه عن بعض شعراء هذا الزمان
ممن يشار إليه بالبنان، أنه أنشد عنده بيت الوليد، يشهد له بالفصاحة والتجويد وهو

قوله:

الـلئي محاسـنـي إذا
بـهـا أدل

فقل ذنوبي صارت
?أعتذر كيف لي

فقال مقال المفتري: كم قد خرينا على البحتري? فصبرت قلبي على أذاته وأغضيت
جفني على قذاته حتى ابتدرني بالبادأرة، التي يقصر عنها لسان الحادأرة، فلو كان

النابلسي كابن هانئ الندلسي، لزلزلت الرض زلزالها، وأخرجت الرض أثقالها، فيا لله
العجب، متى أشرفت الظلمة على الضياء، أو علت الرض على السماء? وأين السها

من القمر? وكيف يضاهى الغمر بالغمر? فإنا لله، وأفوض أمري إلى الله، أفي كل
سإعد:سإحاية أراع برعد? وفي كل وادأ بنو 

باللئام شقي وإني
ترى ول

ًا كريم إل بهم شقي
الشمائل

القرعى:لقد تحككت العقرب بالفعى، واسإتنت الفصال حتى 

الرض وطاولت
سفـاهة السماء

الشهب وفاخرت
والجنادل الحصا



مشكاة مكتبة                         الحموي لياقوت الدأباء معجم
 السإلمية

وما ذلك التيه والصلف? والتجاوز للحد والسرف، إل
ًا، وكلما ركب ًا اعتقد أنه قد جر جرير لنه كلما جر جرير

الكميت ظن انه ارتكب الكميت، وكلما أعظم من غير
عظم، وأكرم من غير كرم، شمخ بأنفه وطال، وتطاول
ًا ول ًا، وعبد عبيد إلى ما لن ينال، وزعم أنه قد بلد لبيد
والله ليس المر كما زعم، ول الشعر كما نظم، ولكنها

المكارم السلطانية الملكية الظاهرية التي نوهت
بذكره فسترها، ورفعت من قدره فكفرها بقول
ًا سأذكره إذا انتهيت إليه. ولما طلب العبد كراع

ًا، خرج على من يعرفه، وبهرج على من فأعطي ذراع
يكشفه، فقلت: ل مخبأ بعد بوس، ول عطر بعد

عروس:
من بالغيران أنا وما

جـاره دون
ًا أصبح لم أنا إذا غيور

العلم على
ًا من شعره، يزعم أنها من قلئد دأره، قد هذبها في مدة سإنين، ومدح وقصدت قصيد

فيها:بها أمير المؤمنين. وقال 

در أي لنفسك فانظر
?تـنـظـم

ًا لعمري فكان ناظم
أنه غير

فاته ليل كحاطب
طـائل مـنـه

ًا فوا يدعي كم عجب
?ناقص الفضل

يظهر كم أسفا ووا
?فاضل النقص

وتتبعت ما فيها من غلطاته، وأظهرت ما خفي فيها من سإقطاته، ولبست له جلد النمر.
وضبطه:واندفقت عليه كالسيل المنهمر. بعد ان كتبها بخطه. وزينها بإعرابه 

مالز إذا اللبون وابن
قـرن فـي

صولة يستطع لم
القناعيس البزل

ًا، ًا من العلم وإمكان ًا، عدم فيها تمكن فوجدته قد أخطأ منها في واحد وعشرين مكان
ًا توضحها الكتابة والنظر، ومنها خمسة توضحها المجادألة فمنها سإتة عشر موضع

والنظر فهذا من جيد مختاره وما يظهر على اختياره. وإن وقع إلى شيء من مزوق
الظلمة:شعره أو منوق مستعاره، لعصبنه فيه عصب السلمة، ولعذبنه تعذيب 

ظلمنا قلتم: إنا فإن
نكن فلم

أسأنا ولكنا بدأنا
التقاضـيا

ولو أنه اقتصر على قصوره، وأنفق من ميسوره، وسإتر عواره ولم يبد شواره لطويته
على غره، ولم أنبه على عاره وعره فإن من سإلك الجددأ أمن العثار وسإلم من سإالم

النقع المثار، ولكن كان كالباحث عن حتفه بظلفه، فلحق بالخسرين أعمالً، الذين ضل
ًا، وخطؤه في هذه القصيدة سإعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع

ًا قسمين: قسم لغوي، وقسم ينقسم قسمين: قسم فاته فيه أدأب الدرس، فيقسم أيض
صناعي، فأما القسم اللغوي: فإنه كذا وكذا لم يحتمل هذا المختصر ذكره. وأنشدني

قصيدة:لنفسه من 
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بالـعـذار وجهك ديباج
مـطـرز

وأنـت محاسنه برزت
مـبـرز

الصبا غصن على وبدت
روضة لك

في ينبت والغصن
ويغرز الرياض

وجنات على وجنت
حـمـرة خدك

بها الشقيق خجل
القـرمـز وحار

ًا كنت لو نـبـوة مـدعـي
يوسـف

بأن القياس لقضى
معجـز حسنك

قصيدة:وأنشدني لنفسه من 

فوق الحسن زهر
الرياض زهر

في حمرة للغصن منه
بـياض

ورده حمى قد
الغـض ونرجسه

من سيوف ض
مواض الجفون

اجتنيت ما فإذا
فـاحـذر باللحظ

العيون صحة جنت ما
المراض

القلـوب في فلها
بـاغ فـتـكة

فتـكة عنه رويت
الـبـراض

ًا فوقت وإذا سهام
الـهـد مـن

السهام رمين ب
بـالغـراض

بهجة واغتنم
وبـادر الـزمـان

الطوال أيامه شمس
العـراض

الكئوس بشموس
نـجـوم تحت

أفقها من طلوع في
وانقضاض

جوهر من واجل
ًا الدنان عروس

جواهر عن نطقت
العـراض

أرتـك أبرزت كلما
وج لـهـا

يعطيك انبساط ه
انقبـاض وجه

الفق فعلى
مـلء للـغـمـام

البروق طرزتها
بـاليمـاض

إرزام الـرعـود وكـأن
نـوق

بنات دونها فصلت
المـخـاض

الجياد صهيل أو
الـظ للمـلـك

تسري ظاهر
النهاض بالجحفل

المذكور:وأنشدني لنفسه يهجو ابن النابلسي 

شبه بدا إذا هلـمـدلـوي تعجـبـن ل
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الـمـريض
بخـر من ذاب قد

بـفـي
الخلق من بدا ه

البغـيض

جعس في بالعضأسـنـانـه وتـكـسـرت
القريض

وتقـطـعـت
أنـفـاسـه

ًا بتقطيع عرض
العـروض

وأنشدني لنفسه يهجو ابن النابلسي المذكور:
يسقمه فيما وشك همدلوي تأمل من يا

تفهمه أظنك وما هبفي بخر إلى أنظر
فمـه يغيره نفسبـأنـه تحسبن ول

ينظمه بشعر نتنتأنـفـاسـه لكنمـا
بحلب:وأنشدنا لنفسه في ذي الحجة سإنة عشرين وسإتمائة 

على بغضي أرى
داء الجهلء

القلب ببغضه يموت
العلـيل

النفوس موتى فهم
دفـن بغير

عـزيزهـم وأحـياء
ذلـيل

بـكـل السماء يغطون
كـف

تصير الطول في لها
طويل

الطلقة. من ويبدون
وجـوه

الحجر لك يبدو كما
الصقيل

لمجد قاموا إذا
أقـعـدتـهـم

فيها لهم ما مسالك
سـبـيل

الصعود طلبوا وإن
فمستحيل

النزول لزموا وإن
يزول فما

في السجل كذاك
يعلو الدولب

ًا له والصعود صعود
نـزول

بالتاريخ:وأنشدنا لنفسه 

بالبسط ونحنانقبـاض به صديق لنا
نستـلـذ

في الفتح يعرف ل
يديه

أخـذ أتـاه ما إذا إل

حين كيف فكفه
يعطي

ًا منذ العطاء وبعد شيئ

ًا:وأنشدني لنفسه  أيض
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دهرك خيار من ترد ل
ًا خـير

السراب من فبعيد
الشـراب

يعلو كالحباب رونق
الكا على

تحت ولكن س
الحباب الحباب

النفاق في عذبت
القـو ألسنة

اللسن وفي م
العذاب العذاب

ًا موشحة على طريقة  المغاربة:وأنشدني لنفسه أيض

أوجه من بستانيوطــيب زهـرة في
ملح

والورد ريحانيالـقـضـيب على أجلو
والقاح

الـكـمـال حـلة فيالـربــيع روضة ما
الـشـمـال به مرتربـيع عـلـى تزهـو

الحسن في
والـجـمـال بالحسنكـالـبـديع

وهو بالدل نشوانحـبـيب مـن ناهـيك
صاح

بـراح ثغره من حيانيلـهـيبـي وا قلـت إن
الـدنـان مـن تجلـىوالـكــئوس بـت كم

الـجـنـان من زفتعـــروس كأنـهـا
الـبـنـان علـى منهاالـشـمـوس لنـا تبدو

إلى ألهو ينهانيرقـيب مـن أخـش لم
الصباح

وشـاح له زندي فتانربـــيب شـادن من
الـغـواه مـع تجريبركـضـي الصبا خيل
ســواه أبـتـغـي لوفـرضـي سنتـي في

الـرواه تـنـقـل مالـعـرضـي وحجتـي

الهوى أن أفتانيلـبــيب عـاقـل عن
مبـاح

من فيه ما ريانشـنـيب من والرشف
جنـاح

ًا  موشحة:وأنشدني لنفسه أيض

الغـلـس غلئل فيعـنــبـــرية أي
الـنـعـس تنـبـهزبــرجـــديه من

الـزهـر بها فانتشىالـغـمــام جادهـا
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ًاالـكـمـام وابـتـدا سـهـر بـهـا أعين
النـهـر صفق حينالـحـمــام وشـدا

الـعـرس كملبـسعـشــيه وارتـدت
الـدنـس من دنت ماســنـــيه حلـل

الـذهـب على فضةالـكـئوسـا وامـل
ًا واجلـهـا الشـهـب من توجتعـروسـ

ًا فيالـشـمـوسـا تطلع اللـهـب من سن

على الدجى فيمـــزيه فلـهــا
القبس

الـلـعـس كمحاسنشـهـــيه بحـلـًى
الـشـرر تطاير عنسـنـاهـا مخـبـر

الــدرر قـلئد منجـنـاهـا مـن فاز
الغـرر الخلئق فيتـنــاهـــى فإن

لملتـمـس أظهرتظـهـــريه قلـت
بالـخـلـس تنال ماأبـــيه عــل من

ًا:وأنشدني لنفسه  أيض

أوجه في خير ل
صباح

أنفس عن تسفر
قبـاح

على يبني كالجرح
فساد

الصلح ظاهر بظاهر

لـه مـا لـمـن فقـل
مـصــون

عـرضـك في أصبت
الـمـبـاح

ًا وأنشـدنـي أيضـ
:لـنـفـسـه

أباطيل في الصبا جد
لعب الهوى

حكم في اللهو وراحة
تـعـب النهي

مـن الناس وأقرب
يؤثـلـه مـجـد

العزم مرامي أبعدته من
والطـلـب

الـلـيل كـظـلم وقادها
حـامـلة

بينهـا من طلعت أهلة
الـشـهـب

سماء من منقضة
أفـق فـي النقـع

الدرع بغمام شيطانه
مـحـتـجـب

الوجه البيضان وأشرقالضحى وجه واسود
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والنـسـببـه أثـار ممـا
يسلب موقف في

سالـبـهـا الرواح
قواض المواضي حيث

سلـب والقنا
تبد لم ما المرء يرهب ل

سطـوتـه
استوى السنان ل لو

القصـب الخطي
العلـياء إلى النهوض إن

مـكـرمة
مشهـود التذاذان لها

ومـرتـقـب
صنفان والملك

وملتـمـس محصول
موروث نوعان والمجد

ومكتـسـب
مرزوق ضدان والناس

ومـحـتـرم
ومغصوب الخمول تحت

ومغتصـب
ل النفس والطاهر

مـرتـبة ترضيه
إذا إل الرض في

الرتب لها انحطت
فمن كسب والفضل

نـسـب به يقعد
الفضلن به ينهض
والحسـب العلم

ما المساعي در لله
بـهـا اسـتـدر

أمكـن إل السيادة خلف
الـحـلـب

ما العزم في همة وحبذا
انـتـدبـت

زالت إل الخطب لمبهم
الـحـجـب

العـز يستفاد وموطن
كـمـا مـنـه

من العز أفادت
حـلـب سلطانـهـا

ومنها:
والـرايات الرأي مؤيد
ألـفـت قـد

من القوم ذوائب
الـعـذب راياتهـا

حق وقد نازلوه إن
فـمـن النـزال

الخاذلن أنصاره
والـرعـب الجبن

مـن فـخـيل كاتبوه أو
كـتـائبـه

المخبران ل تجيب
والكتـب الرسل

العـمـار ينهـب مغاور
ذابـلـه

الحرب غارة في
تنتهـب والموال

قابلوا جحفل في
علـى النهار شمس

بمثل البحار مثل
يضطـرب الموج

شعاع كأن حتى
بـينـهـم الشمـس

على الدروع فوق
لـهـب غدرانها



مشكاة مكتبة                         الحموي لياقوت الدأباء معجم
 السإلمية

مـن الهام أنكر ما
ظـبة أسـيافـه

أسـيافـه أنكـرت وإنما
الـقـرب

كـل إل الخطب يدفع ما
مـنـدفـع

الفصحان مدحه في
والخطب الشعر

في انتمى ما إذا ومن
مفتـخـر يوم

العاصيان أطاعه
والـعـرب العجم

ًا:وأنشدني من قصيدة لنفسه  أيض

الخلـيط بان إن البان أفي
?مـخـبـر

من انطوى ما عسى
ينشـر لمياء عهد

اعتدال في حركات فكم
سـكـونـهـا

النسيم يرويها أحاديث
الـمـعـطـر

وهـو الـلـيل ظلم يود
مـمـسـك

وهـو والصبـح لذاذتها
مـزعـفـر

النـجـوم أن لو أحاديث
تـمـتـعـت

كـيف تـدر لم بأسرارها
?تـغـور

وهـو الهـوى داء بها يموت
قـاتـل

الجوى ميت بها ويحيا
مـقـبـر وهو

فـي صحتـي لنسيم فيا
اعـتـللـه

بي مر ما إذا وصحوي
مسكـر وهو

مـشـمـولة بـه كأن
بـابـلـــية

غصن من وهي صفت
تعصر الشمائل

بـلـبـك مـالـت نشأت إذا
نـشـوة

يمـاح مهـزور مال كما
ويمـطـر

وقال يمدح الوزير جمال الدين القاضي الكرم أبا الحسن علي بن يوسإف بن إبراهيم
خدمة:الشيباني القفطي من صعيد مصر ويلتمس منه أن يرتبه في 

رميت قد سيدي يا
زمنـي من

عنه ضاق بحادث
محتمـلـي

إذا رتبة في وأنت
نـظـرت

من الزمان صار إلي
قبلـي

قد والنثر والنظم
أجدتـهـمـا

تترك فل فيك
لـي الجـادة

إذا قوم فداك
بـهـم وقـفـت

ًا رأيتني علـى راقف
طـلـل

أموالهم تشغل
مـسـاعـيهـم

المكرمات عن فهم
شغل في
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حماها تحمي
فـإذا أعراضهم

من سور حماها ماتت
البخـل

فـيه الـذم معاول
عـامـلة

مغائر في إعمالها
الـجـبـل

إذا تـاج نعلك
رفـعـتـهـم

منهم حاف لرأس
ومنتـعـل

في حديثي فاسمع
مـغـازلة

في شكوى تبث
الغزل موضع

راحة في كنت قد
مـكـمـلة

بمـيت المعالي أحيي
المـل

عزة في أرفل
فـي القنـاعة

النائبات على ذيل
مـنـسـدل

طالت ما فعند
بـي البـطـالة

إلى حاجة لي وصار
العمـل

لـهـا نبه أناس قال
ًا عـمـر

رأي حسبي فقلت
علي الوزير

يعني عمر بن الوبار أحد حجاب أتابك طغرل شهاب
الدين الخادم المستولي في أيامنا على حلب وقلعتها:

وعـده من بت قد
ثـقة عـلـى

من حليها في أمنت
الـعـطـل

الكرام ابن فالكرم
سـبـقـت لو

بالـشـبـاب وعوده
يحـل لـم

وعده من يفر
كـمـا المـطـال

مـن آراؤه تفـر
الـزلـــل

حلـوة أخلقه
فـلـو الـمـذاق

ارتضيت ما شبهتها
بالـعـسـل

ًا تنظم على در
كـمـا الطـروس

فـي الحلي در ينظم
الـحـلـل

سرت لو بمنطق
فـصـاحـتـه

اللكن في
من لستعصمت

الخطل
إذا أحـلفـه تمـج

كـتـبـت
أسـنة مـن المنى ماء

السـل
ووقـعة منها صفينملـمة في سطت وإن
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الـجـمـلنـسـيت
عـلـمـه مبـين

لـسـائلــه
أشكلـت مسائلً
الول عـلـى

بـابـه فـي علـم لكل
عـلـم

مـن قبلة إلى يهدي
الـقـبـل

فـيه مـا جمال أي
أجـمـلـه

التفصيل وجوه على
?والجمـل

أظـهـرت الـذي جل
بـدائعـه

الرجال معاني منه
رجـل فـي

النباري بشار بن محمد بن القاسم
ًا، ثقة صاحب عربية، أخذ ًا أخباري أبو محمد والد أبي بكر محمد بن النباري، كان محدث

عن سإلمة بن عاصم وأبي عكرمة الضبي، مات سإنة أربع وثلثمائة غرة ذي القعدة،
وقال ثابت بن سإنان: مات في صفر سإنة خمس وثلثمائة ومن خطه نقلت: قال محمد
بن إسإحاق: وله من التصانيف: كتاب خلق النسان، كتاب خلق الفرس، كتاب المثال،

كتاب المقصور والممدودأ، كتاب المذكر والمؤنث، كتاب غريب الحديث، كتاب شرح
السبع الطوال، رواها أبو غالب بن بشران عن علي بن كردأان عن أبي بكر أحمد بن

محمد بن الجراح الخراز عن أبي بكر عن أبيه.
هذا:ومما يروى لبن النباري 

النجوم بأحكام إني
مـكـذب

لئم ولمدعيهـا
ومـؤنـب

المهيمن يعلمه ألغيب
وحـده

أجمعين الخلئق وعن
مغيب

يمنع وهو يعطي الله
ًا قـادر

ويحه المنجم فمن
?والكوكب

أبو الكامل الوزير تممه الذي الفهرست كتاب في قرأت
بخط التي النسخة في هذا أجد ولم المغربي القاسم

الزاهد عمر أبو قال: ذكر ذكرى عن ذهب قد أو المصنف،
بغداد إلى قال: قدمت النباري محمد أبو قال: أخبرني

قوم إلى ثعلب بي فبعث دار، لي وليس صغير ومحمد
ًا فأعطوني بدر بنو لهم يقال وذكروا يكفيني ل شيئ
لي: بكم فقالوا العين، كتاب فقلت: عندي العين كتاب

ًا، بخمسين تبيعه? فقلت بما أخذناه قد لي فقالوا دينار
إنه يقل لم قلت: فإن للخليل، إنه ثعلب قال إن قلت

ًا، بعشرين تأخذونه? قالوا بكم للخليل أبا فأتيت دينار
خمسين لي هب سيدي، له: يا فقلت فوري من العباس

ًا. فقال له: فقلت تأكيد، وهذا مجنون، لي: أنت دينار
قال: فأكذب? قلت الحديث، وحدثه مالك من أريد لست
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العين باب من فرغ الخليل أن أخبرتنا أنت ولكن حاشاك،
على يدك فضع للحكومة يديك بين حضرنا فإذا مات، ثم
نعم، لك? قلت أنجش أن فيه. فقال: تريد تشك ل ما

فأخرجوا وحضرت وسبقوني، فبكروا هاتهم، قال
حتى ل? ففتح أم للخليل وقالوا: هذا وناولوه الكتاب
ًا، الخليل كلم وقال: هذا العين باب توسط قال: ثلث
ًا. خمسين فأخذت دينار
الديمرتي محمد بن القاسم

أبومحمد الصبهاني من قرية من قراها يقال لها دأيمرت، روى عن إبراهيم بن متونة
الصبهاني، وقال حمزة: أبو محمد القاسإم الديمرتي لغوي نحوي، عني في صغره

بتصحيح كتب وقراءاتها، ثم هو منتصب منذ أربعين سإنة تقرأ عليه الكتب.
وحدثا أبو نصر منصور بن أحمد بن محمد بن الشيرازي خازن كتب عضد الدولة ومعلم
ولده صمصام الدولة وقاضي فارس وأعمالها: قال: أنشدنا أبو محمد القاسإم بن محمد

العشرة:الديمرتي لنفسه وقد سإئل أن يجمع الشعراء 

شعر تحكم أن الصل
العشرة

زمان في قوم أشعار
تره لم

ولـبـيد بشر أشعار
وعـدي

وعبيد والعشى نعم
السدي
حتى إذا أحكمت شعر النابغة:.......

امرئ شعر في فابتد
القـيس

ذاك في فالفخر
أوس وشعر

وفيهم القوم وابتدر
طـرفـه

زهير قال ما وكل
صفه في

غاية في ترى كما العلمة هذا شعر المؤلف: وهذا قال
فيه الذي البيت تصريع يستطع ولم والرداءة، الركاكة

النابغة. ذكر
تقويم الكتب: كتاب من إسحاق: وله بن محمد قال

تفسير كتاب الكامل، في العارض كتاب اللسنة،
البانة. كتاب الحديث، غريب كتاب الحماسة،

كتبه: كتاب كبار فمن وصغار، كبار كتب حمزة: وله قال
سماه كتاب المنطق، ضروب تفسير كتاب الصفات،

نوادر من كبيرة قطعة على يشتمل الطبع تهذيب كتاب
فقال: القاسم أصبهان تاريخ في نعيم أبو اللغة. ذكره

إبراهيم عن روى محمد أبو الديب الديمرتي محمد بن
بن سهل بن ومحمد جميل، بن وإسحاق متونة، بن

الصباح.


