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العشرون الجزء

برمك بن خالد بن يحيى
وحلما             جودأا وأفضلهم برمك بني سإيد كان الجوادأ، السري الوزير البرمكي الفضل ابو

الخلل             وشرف الكرم في وأخباره وبلغة، وفصاحة أدأبا زمانه أكملهل من وكان ورأيا،

في.              عصره أكثرأهل على وتقدمة بلغته جهة من كتابنا شرط في دأخل وإنما مشهورة

الدفاتر             بها وملئت الواة تداولها التي ولقوال الحكم من صدرعنه وما والكتابة، النشاء

فمما               شرطه، من وليست كتابنا لها يتسع فما أخباره وأما صالحة، جملة منها أوردأ فأنا

            : عيني    في عظم فصيحا كان فإن يتكلم، حتى هبته إل رجل مارأت قال أنه عنه ورى

  :       . على      دأخلت قال الواقدي صالح بن محمد وحدث عيني من سإقط قصر وإن وصدري

        : فقال     معروفا، لك يشكرون جاءوا قوما ههنا إن فقلت البرمكي خالد ابن يحيى

. شكرهم:         شكر لنا فكيف معروفنا يشكرون جاءوا هولء يامحمد

  : أصبح:             كيف تقول أن أردأت فاذا النوكي، سإجية من حالها عن الملوك ة مسأل وقال

عن:             ه تسأل أن فأردأت عليل كان وإذا والكرامة، الميربالنعمة الله صبح الميرفقل

          : تشمت  ول لتسأل الملوك فإن والرحمة الميرالشفاء على الله أنزل فقل حاله

وأنشد:ولتكيف 

الملوك إن

ا ليخاطبونـ
ا ملوا إذا ول يعاتبـونـ

المقال وفي

ا لينازعونـ

العطاس وفي

ليشمتونا

الخطاب وفي

ا ليكيفون
ـا عليهم يثني وبجلـون

ا لتكن وصاتي وافهم أي:  وقيل مجنون أقل? الشياء له
قناعة:  وصديق الدون، بالعيش البعيدة الهمة ذي قال

المدح. إلى النفس وسإكون المتاع، قليل الفات كثير
فقال?  ما له وقيل قيل.  زي في ملك الكرم له مسكين

:  فما مسكين?  قال قيل.  بطش في اللؤم فما عفريت

قال?  :  بعد عفو الجودأ من.  وقال فتاه ولية ولي قدرة
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إذا:  دأونها فقدره فيها المعروف وبين بينك فتحت وقال

تنظر أن أردأت إذا الجميلة، بالكلمة ولو تغلقه أن فاحذر

بالشرف، له فاحكم حسنة كانت الي، فانظر المرء مروءة

:  وراءها فما رأيت وإن أحسن.  وقال الولة جبلة خير

الله لطاعة العمل السياسإة إصابة ورأس السياسإة، إصابة

وتحنن، وبدل ورحمة رأفة أحدهما للرعية، بابين وفتح

:  وإمساك ومباعدة غلظة والخر العذر.  وقال ومنع

:  مقام يقومان الحسنة النية مع الصادأق ما.  وقال النجح

وقال.  علي وجب إل أحد على موكبي غبار سإقط حقه

له: الفضل
يتبين         فل المعروف الناس إلى نسدي مالنا أبت، يا

      ? أعظم    فينا الناس مال آ قال غيرنا ببر كتبينه فيهم

. أمله           بلغه ما النسان يسر وإنما غيرنا، في مالهم آ من

ومرتهن:         إليه، أحسن إلي الحسان في مخير أنا وقال

فقد         وصلته إن لنى إليه، أحسنت من إلى بالحسان

  :  . صورة     الخط وقال أهدرته فقد قطعته وإن أتمته،

التسوية،      وقدمها السرعة، ويدها البيان، روحها

     . فرأى   الرشيد مع يوما وركب الفصول معرفة وجوارحها

 : هذه        له فقيل عنها فسأل أحمال طريقه في الرشيد

وكان          ماهان، بن عيسى بن علي بها بعث خراسإان هدايا

الرشيد         فقال يحيى، بن الفضل بعد وليها ماهان ابن

 ? فقال:        ابنك ولية في الحمال هذه كانت أين ليحيى

وسإكت        الرشيد فأفحم أصحابها بيوت في كانت يحيى

كتب         خراسإان على واليا يحيى بن الفضل كان ولما
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  : الفضل       أن فيه يذكر كتابا الرشيد إلى البريد صاحب

الرعية،        أمور في النظر عن واللذات بالصيد تشاغل

   : اقرأ        ابت يا له وقال ليحيى به رمى الرشيد قرأه فلما

مثل         عن يردأعه كتابا الفضل إلى واكتب الكتاب هذا

ابنه.          إلى وكتب الرشيد دأواة إلى يده يحيى فمد هذا

 : حفظك       البريد صاحب من الذيوردأ الكتاب ظهر على

ما           المؤمنين أمير إلى انتهى قد بك، وأمتع بني يا الله

عن        اللذات ومداومة بالصيد التشاغل من عليه أنت

بك،          أزين ماهو فعاودأ أنكره، ما ارعية أمور في النظر

به           إل زمانه يعرفهأهل لم يزينه ما إلى عادأ من فإنه

: البيات.     هذه تحته وكتب والسلم

طلب في نهارا إنصب

العل

لقاء فقد على واصبر

الحبيب

بدا الليل إذا حتى

مـقـبـل

وجه عنك فيه وغاب

الرقيب

بما الليل فبادأر

تـشـتـهـي

نـهـار الليل فإنما

الريب

تحسبه فتى من كم

ناسإـكـا

بأمنر الليل يستقبل

عجـيب

اللـيل عليه ألقى

أسإـتـاره

وعيش لهو في فبات

خصيب

الحمـق ولذة

مـكـشـوفة

عدو كل بها يسعى

مـريب
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اكتبوا:  يقول وكان واحفظوا تسمعون، ما أحسن لولده

: ما بأحسن وتحدثوا تكتبون، ما أحسن وقال.  تحفظون

منها لينقص التفاق فإن مقبلة، وهي الدنيا من أنفق

منها يبقى ل المساك فإن مدبرة، وهي منها وأنفق شيئا،

 : ا.  الدني وقال ا عارية، والمال دأول، شيئا ا فيمن ولن قبلن

قال.  بعدنا لمن ونحن أسإوة، بن يحيى القاضي عبرة

سإمعت:  لم:  المأمون أكثم خالد بن كيحيى يكن يقول

والشجاعة، والجودأ والكفاية، البلغة في أحد وكولده

ألف عنه الله رضي الثوري سإفيان على يجري يحيى وكان

في يقول سإفيان صلى إذا فكان شهر، كل في دأرهم

اللهم:  أمر فاكفه دأنياي أمر كفاني يحيى إن سإجودأه

فلما.  مافعل:  فقيل المنام في رؤى يحيى مات آخرته له

:  الله غفر?  قال مات.  بدعاء لي بك في يحيى سإفيان

تسعين سإنة المحرم أوائل في الرافقة في الرشيد سإجن

ومائة.
الله عبد بن زيادأ بن يحيى

أبو             بالفراء المعروف أسإد بني مولى الكوفي الديامي السإلمي مروان بن منظور ابن

 . وأخذ            علي بن ومندل الربيع بن قيس عن وروى الكسائي، الحسن أبي زكريا،أخذعن

     . أصحاب         أشهر والحمر هو كان وغيرهما النمري الجهم بن ومحمد عاصم بن سإلمة عنه

       . البصري       حبيب بن يونس عن ًا أيض وأخذ بعده من بالنحو الكوفيين أعلم وكانا الكسائي،

. ذلك     ينكرون والبصريون منه، فاسإتكثر

   :    : يونس     أنشدني قال الفراء حدثنا قال الجهم بن محمد النحوي:حكى

عدم أضاعه حلم رب

المـا

عليه غطى وجهل ل

النعيم
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    .       : سإائر     سإراب هو ثم النهار ارتفاع إلى عذوة من الل يونس قال ًا أيض الفراء وعن

. ظل         غدوة وفي فيء، فهو الشمس زالت وإذا النهار،

لبي   ذويب:وأنشد

البيت لنت لعمري

أهله أكرم

أفيائه في وأقعد

بالصـائل

وكانأبو بذكرها، لنطيل يونس عن كثيرة روايات وله

لول:  ثعلب يحيى بن أحمد العباس كانت ما الفراء يقول

لنها العربية لسقطت ولوله وضبطها، حصلها لنه اللغة

على الناس ويتكلم أرادأ، من كل ويدعيها تتنازع كانت

فنذهب. وقرائحهم عقولهم مقادأير
وأخبارها العرب وبأيام بالخلف عالما فقيها الفراء وكان

إلى يميل متكلما والنجوم بالطب عارفا وأشعارها،

فيها ويستعمل تصانيفه في يتفلسف وكان العتزال،

الفلسإفة. ألفاظ
لما:  نجدة ابن عن ثعلب العباس أبو وحكى تصدى قال

كان بالمأمون للتصال الفراء زيادأ بن يحيى أبوزكريا

بن ثمامة جاء بالباب يوم ذات كان فلما الباب، إلى يتردأدأ

فرأيت:  المشهور المتكلم الشرس أدأيب صورة قال

، فوجدته اللغة عن وفاتشته إليه فجلست أدأب وأبهة بحرا

فوجدته الفقه وعن وحده، نسيج فشاهدته النحو وعن

، النجوم وفي القوم، باختلف عارفا فقيها وبالطب ماهرا

له: فقلت حاذقا وأشعارها وأخبارها العرب وبأيام خبيرا،
وما?  من أنا:  الفراء، إل أظنك تكون قال هو، فقال

وكان فاسإتحضره بمكانته أميرالمؤمنين فأعلمت فدخلت

به. اتصاله سإبب
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أمر:  بريدة أبو وقال المأمون أميرالمؤمنين الوضاحي

من سإمع وما النحو أصول به يجمع ما يؤلف أن الفراء

بها ووكل الدار، حجر من حجرة له تفردأ أن فأمر العرب،

ا جواري ول قلبه ليتعلق حتى إليه يحتاج بما للقيام وخدن

بأوقات يؤذنونه كانوا إنهم حتى شيء، إلى نفسه تتشوف

والمنفقين، المناء وألزمه الوراقين له وصير الصلة،

وامر الحدودأ، كتاب صنف حتى يكتبون الوراقون فكان

خرج ذلك من فرغ أن وبعد الخزائن، في بكتبه المأمون

سإلمة وراقيه وكان المعاني، كتاب يملي وابتدأ الناس إلى

الجهم. بن نصر وأبو عاصم بن
ا:  أبو قال فأردأن الملء اجتمعوا الذين الناس نعد أن بريدة

إملئه من فرغ ولما عددأهم، نضبط فلم المعاني كتاب

لنخرجه:  به ليتكسبوا الناس عن الوراقون خزنه وقالوا

كل عن يكون أن على له ننسخه أن أرادأ لمن إل لحد

فدعا الفراء إلى الناس فشكا دأرهم، أوراق خمسة

قاربو:  ذلك في وكلمهم الوراقين تنفعوا الناس وقال

سإأريكم:  عليه فأبوا وتنتفعوا إني:  وقال فقال أريد للناس

الذيأمليت من قول وأبسط شرحا أتم معان كتاب أملي أن

فجاء ورقة، مائة الحمد في فأملي يملي وجلس قبل،

نحن:  إليه الوراقون فنسخوا يحبون، ما الناس نبلغ وقالوا

بدرهم. أوراق عشرة كل
لو:  بن بكر أبو قال والكوفة بغدادأ لهل يكن لم النباري

بهما لهم لكان والفراء الكسائي إل العربية علماء من

وكان إليهما العلوم انتهت إذ الناس جميع على الفتخار
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الفراء:  ا أبو توفي النحو، في أميرالمؤمنين يقال زكري

ا بلغ وقد ومائتين، سإبع سإنة مكة طريق في الفراء ثلث

سإنة. وسإتين
كتاب:  ومن والشام والبصرة الكوفة اختلفأهل تصانيفه

ابن لعمر ألفه أجزاء أربعة القرآن معاني المصاحف، في

المصادأر كتاب طاهر، بن الله للميرعبد ألفه البهي بكير،

كتاب والبتداء، الوقف كتاب اللغات، كتاب القران، في

لتثنية الجمع كتاب الفاخر، الكتاب آاة القرآن، في وا

كتاب ويافعة، يافع كتاب والمؤنث، المذكر كتاب النوادأر،

مشكل كتاب المأمون بأمر ألفه الحدودأ كتاب ملزم،

وغير الوار كتاب الصغير المشكل كتاب الكبير، اللغة

ذلك.
تمام بن سإعدون بن يحيى

فاضل شيخ الدين، سإابق الملقب القرطبى الزدأي بكر أبو

القاسإم أبي على قرأ القراءات، ووجوه بالنحو عارف

بن أبيمحمد من وسإمع بقرطبة، الحصار إبراهيم بن خلف

وقدم.  المقريء الشيخ على ببغدادأ فقرأ العراق عتاب

الخياط منصور أبي سإبط على بن الله عبد محمد أبي

ًا عليه وسإمع ب أبي من الحديث بها وسإمع كثيرة، كت

البزاز الباقي عبد بن محمد بكر وأبي الحصين بن القاسإم

وأبي البارع الله عبد وأبي المارسإتان، بقاضي المعروف

وسإمع.  كارش بن العز مرشد أبيصادأق من بمصر وغيرهم

من وبالسإكندرية المصري، المدني القاسإم بن يحيى بن

عبد وأبي الصبهاني السلفي محمد بن أحمد أبيالطاهر
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وسإكن.  إبراهيم بن أحمد بن محمد الله دأمشق الرازي

لحسن كثير خلق به وانتفع والنحو، القرآن بها وأقرأ مدة

ثم.  خلقه إلى منها وعادأ أصبهان إلى رحل وتواضعه

بهاء القاضي منهم شيوخها، عنه وأخذ فسكنها الموصل

شدادأ بابن المعروف رافع بن يوسإف المحاسإن أبو الدين

وغيره.
سإنة بقرطبة ولد الخير، كثير دأينا ثبتا صدوقا ثقة وكان

ومات.  سإنة وقيل وأربعمائة وثمانين سإت بالموصل سإبع

وخمسمائة. وسإتين سإبع سإنة الفطر يوعيد
المبارك بن سإعيد بن يحيى

الدهان                بابن المعروف عصام بن نصر بن محمد بن سإعيد بن الله عبد ابن علي بن

ولد            الشاعر، الدأيب النحوي بن النحوي أبيمحمد، بن زكريا أبو النصاري البغدادأي

وخمسمائة             وسإتين تسع سإنة أواخرها في أبوه مات التي السنة أوائل في بالموصل

في        وصدق قال والده به بشر حدسإه:فلما

وسإـيم شهـم ولدنسل جاءك لي قيل

يتـيم الشيخ ولدبفقدي عزوه قلت

  . النحوي      ا زكري أخذأبو أشهر بضعة وله والده توفي ثم

في          فبرع به وتخرج إليه وانقطع زيان بن مكي عن

وأدأبائه        العصر نحاة أحد وهو والدأب، واللغة النحو

وسإتمائة.       عشرة سإت سإنة قريبا توفي المشاهير

عمران        بن المعافي بمقبرة أبيه عن ودأفن بالموصل

       . ثلث  سإنة بالموصل كنت لما به اجتمعت الميدان بباب

: شعره    ومن وسإتمائة، عشرة

نبهت الخمول بهت إن

أقوا

بقوني فسا نياما ما

إلـيه
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لذة على دألني قد هو

العي

غيري أدأل فمالي ش

عليه
وله:

زمـنـا بالصبا وعهدي

وقـدي

مقلة ابن ألف حكى

انتصاب في

منحنـيا الن وصرت

كـأنـي

التراب في أفتش

شبابـي علي

الله هبة بن سإعيد بن يحيى
في              مشاركا ًا شاعر ًا أدأيب كاتبا كان البغدادأي، ثم الواسإطي الشيباني زيادأة بن علي ابن

في           النظر وولى وغيره، الجواليقي منصور أبي عن والرياضة،أخذالدأب والكلم الفقه

بباب             حاجبا ورتب المظالم في النظر قلد ثم والحالة، بواسإط ثم البصرة دأيوان

وقلد              عزل ثم مكانه السإتادأارية ولى الصاحب بن الله هبة السإتادأار قتل ولما المتولي،

وفاته             وكانت مات، حتى ذلك على فبقي المقاطعات دأيوان في والنظر النشاء دأيوان

. وخمسمائة            وعشرين اثنتين سإنة ومولده وخمسمائة، وتسعين أربع سإن الحجة ذي في

شعره.ومن 

الفـتـاة لتعجبني إني

رأت إذا

في المروءة أن

سإلطان الهوى

وأكبر وصلت لكالتي

همـهـا

النقصان خدرها في

والرجحان

الفق شمس وكذاك

علوها برج

هبزوطها وبرج حمل

الميزان
وقال:

تسعى كنت إن

فاسإتقم للسعادأة

أول وتغد المرادأ تنل

سإما من

وهوبعض الكتابة ألف

حروفها

على اسإتقام لما

تقدما الجميع
وقال:
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الله أقول ل

يظلـمـنـي

غير أشكو كيف

متـهـم

بـمـا نفسي قنعت

أتـيت

العل في وتمطت

هممي

الصبـر ولبست

سإـابـغة

إلى فرقي من فهي

قدمي
وقال:

الزمان باضطراب

الن ترتفع

يعـم حتى فيه ذال

الـبـلء

ا الماء وكذا سإاكن

حـر فـإذا

قعره من ثارت رك

القذاء

الحسين بن سإلمة بن يحيى
وقدم            كيفا بحصن نشأ ًا، شاعر ًا كاتب ًا نحوي ًا فقيه كان الحصكفي، بالخطيب المعروف

    . والنثر          النظم في وبرع وغيره التبريزي زكريا أبي الخطيب عن الدأب بها فأخذ بغدادأ

  . دأيوان           وله ولفتاء الخطابة بها وولى فسكنها ميافارقين إلى رحل ثم الخطب، وإنشاء

وخمسين            إحدى سإنة وتوفي وأربعمائة، وخمسين تسع سإنة ولد رسإائل، ودأيوان شعر

ومن.   شعره:وخمسمائة

النوم مع زارت وإنسية

مضجعـي

البان غصن فعانقت

الفجر إلى منها

الوشـاح أين أسإائلها

سإـرت وقـد

معـطـرة منه معطلة

الـنـشـر

للسـوار واومت فقالت

نـقـلـتـه

لما معصمي إلى

خصري في تقلقل
وقال:

بـــت وخـــلـــيع

أعـــذلـــه

مـن عـذلـي ويرى

الــعـــبـــث
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قال مخبثة الخمر إن قلت

الخبث من حاشاها

تتبعها فلرفاث قلت
فـي الـعـيش طـبـيب قال

الـرفــث

قـــال الـقـــى ثـم قلـت

أجـــل

مـخـرج عـن شرفـت

الــحـــدث

ا فـقـلـت وسإـأجـفـوهـ

مــتـــى

فـي الـكـون عـنـد قال

الـجـــدث
وقال:

إل الوردأ يضحك لم

أعجـبـه حين

وصوت الربيع زهر

الغردأ الطائر

البستان لنا فأبدى بدا

بـهـجـتـه

في الراح وراحت

الجـددأ أثوابها

يحيى بن صاعد بن يحيى
الطب              صناعة في ًا حاذق فاضلً ًا عالم ًا حكيم كان التلميذ، ابن الفرج أبو الملك معتمد

   . ابن         الشريف وقصده والعيان المراء عند ًا مقرب بأصبهان ًا مقيم وكان ًا، شاعر ًا أدأيب

مال            والكابر المراء من بواسإطته له وحصل وحباه، فأكرمه الشاعر الدأيب الهبارية

وخمسين            تسٍع سإنة التلميذ ابن الملك معتمد توفي قصائد، بعدة فمدحه عظيم

ٍة. وخمسمائ
شعره:ومن 

خلو على الفؤادأ علق

حبـهـا

حشا في الذبالة علق

المصباح

فرقة الدهر ليستطيع

بينهـم

من تفرق لحين إل

الشبـاح

وقال:
ا هذه ما ليدري وهـو بلء إلالدني
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ا لطالبـهـ

فسدت أقبلت إن

أمانتـه

شغلته أدأبرت أو

بالفكر

وقال:
فراق عندي فراقك

الحياة
مدنف على تجهزن فل

في كالنار علقتك

شمعها

أو تفارقه إن فما

تنطفى

الطيب بن يحيى
شعره،              في ليطيل وكان مختصر النحو في مصنف له ًا، شاعر ًا أدأيب كان النحوي، اليمني

. بيتين      ليزيدعلى هجا أو مدح فإذا

شعره:ومن 

ًارأى إذا الـلـــئيم إن حـرانـه في تزايد لين

مـن فصـلح لتخدعن
في الكرامة جهل

هوانه

بقى بن الرحمن عبد بن يحيى
كل              فيها ًا مجيد الموشحات نظم في ًا بارع والنظم النثر في آية كان القطبي، الندلسي

رزقه              من براعته عليه الدأب حرفة حسبت زمانه، حرب كان أنه إل الجادأة الجادأة

فلم             باب، كل على البلدأ في ووقف الغتراب غارب فامتطى وحرمانه بإقلله فحكمت

ظلله،               فتفيأ بسبب، القاسإم بن علي بن يحيى المير من اتصل حتى النوى به يستقر

.       . وخمسمائة    أربعين سإنة بقى ابن توفي رحاله رحابه في وحط

   : في  قوله شعره قصيدة:ومن

في أجرى الشعر هو

سإبقه ميادأين

كل أبوابه من وأفرج

مـبـهـم

هل عني أهله فسل

منهم امترت

غادأرت وهل بطبعي

?متردأم من



مشكاة مكتبة                         الحموي لياقوت الدأباء معجم
 السإلمية

البديع أسإأليب سإلكت

فأصبـحـت

في الركبان بأقوالي

ترتمي البيد

كـل بـه غنى وربتما

سإـاجـع

شجـوه في يردأدأه

والـتـرنـم

لني قومي وضيعني

لسـانـهـم

عند القوام أفحم إذا

التـكـلـم

لنـي دأهـري وطالبني

زنـتـه

فـوق غـرة فـيه وأني

أدأهـم
وله:

سإتقـذف همم ولي

ًا بـي بـلدأ

أو العراق إما نأت

الـشـآمـا

بالعـاريب وألحق

اعـتـلء

مدحهم وأجيد بهم

اهتـمـامـا

الركبان تحمل لكيما

شـعـري

وادأي أو الطلح بوادأي

الخزامى

يعلم وكيما

أنـي الفـصـحـاء

السجع علم خطيب

الحمـامـا

بـكـل أطلعتهـن وقد

أرض

ًا يفارقن ل بدور

الـتـمـامـا

ا أعـدم فلـم وإياهـ

ًا حـسـودأ

الحـسـنـاء لتعدم كما

ذامـا
وقال:

غازلته غزال بأبي

مـقـلـتـي

وبين العذيب بين

بـارق شطي

ًة منه وسإألت بـوعـد فيها فأجابنيزيار
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صـادأقالجـوى تشفي

الدجى من ونحن بتنا

لـجة فـي

الزهر النجوم ومن

سإرادأق تحت

والليل عاطيته

ذيلـه يسـحـب

كالمسك صهباء

الناشـق الفتيق

الكمى ضم وضممته

لـسـيفـه

بتاه في حمائل وذؤا

عـاتـقـي

سإنة به مالت إذا حتى

الـكـرى

وكان عني زحزحته

معانـقـي

أضلع عن أبعدته

تـشـتـاقـه

وسإادأ على ينام ل كي

خـافـق

آخـر الليل رأيت لما

عـمـره

له لمم في شاب قد

ومـفـارق

أهوى من ودأعت

ًا وقلت مشيعـ

أراك بأن على أعزز

مفارقـي

موشحاته   قوله:ومن

بقلبي الشوق عبث

فاشتكـى

فلبـت الوجد ألم

أدأمـعـي

فؤادأي الناس أيها

شـغـف

الهوى بغي من وهو

لينصف

ودأمعي أدأاريه كم

يكف



مشكاة مكتبة                         الحموي لياقوت الدأباء معجم
 السإلمية

من الشادأن أيها

علمكا

قتل اللحظ بسهام

?السـبـع
ليل تحت تم بدر

أغـطـش

بان غصن في طالع

منتشى

أرقش بخد القد أهيف

قد وكم الطرف سإاحر

فتكا

دأرعن بقلوب

?بالضـلـع
سإكر من يهتز وانثنى

االصبا

?فاجتنبا رمته رئم أي
ريح هزه كقضيب

الصبا

ياحبيبي لي هب قلت

وصلكا

هجري أسإباب واطرح

ودأع

مذ زهره خذي قال

فوفـا

ًا الطرف جردأ حسام

مرهفا

بأل    منه ًا يقطفاحذر

جـنـاه رام مـن إن

هـلـكـا

أمانـي عنك فأزل

الـطـمـع

هوى في قلبي ذاب
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غرير ظبي

صبح الدجن في وجهه

مستنير

كفيه بين وفؤادأي

أسإير

عنه للصبر أجد لم

مسلكا

بانسـكـاب فانتصاري

الدأمـع

محمد بن علي بن يحيى

الشيباني         بسطام بن موسإى بن محمد بن الحسن ابن

له        يقال وربما التبريزي، الخطيب ابن ا زكري أبو

واللغة         النحو في الئمة أحد كان وهم، وهو الخطيب

المعري         العلء أبي إلى رحل ًا، ثبت ًا صدوق حجة والدأب

بن          والحسن الرقي علي بن الله عبيد وعن عنه وأخذ

والمفضل       برهان وابن اللغوي الدهان بن رجاء

الئمة،       من وغيرهم الجرجاني القاهر وعبد القصباني

أبو        القاضي منهم خلق على وكتبه الحديث وسإمع

والخطيب      التنوخي القاسإم وأبو الطبري الطيب

الفتح        أبي الفقيه من صور بمدينة وسإمع البغدادأي

بن          الكريم عبد القاسإم أبي ومن الرازي أيوب بن سإليم

البغدادأي         الساوي الدلل يوسإف ابن الله عبد بن محمد

منصور          أبو عنه وأخذ علي، ابن الله عبد القاسإم وأبي

بن         الخير سإعد الحسن وأبو الجواليقي أحمد بن موهوب

ناصر        ابن الفضل وأبو النصاري سإهل بن محمد

بها.         عليه فقرأ شبابه عنفوان في مصر ودأخل وغيرهم
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ثم         اللغة وغيره النحوي بابشاذ بن طاهر الحسن أبو

   . سإبب        أن ويحكى مات أن إلى بها فأقام بغدادأ إلى رجع

     : من     نسخة له حصلت أنه المعري العلء أبي إلى رحلته

زهري        ال أبيمنصور تأليف اللغة في التهذيب كتاب

من         كتفه على وحملها مخلة في الكتاب فجعل المعري

ا         مركوب به مايستأجر له يكن ولم المعرة إلى تبريز

 . وهذه        البلل فيها فأثر إليها ظهره من العرق فنفذ

آها         ر إذا ببغدادأ الموقوفة المكاتب بعض في النسخة

عرق          سإوى بها وليس غريقة أنها ظن خبرها ليعرف من

منصور        أبا سإمعت الذيل في السمعاني وذكر الخطيب،

المقرئ         خيبرون بن الحسن بن الملك عبد بن محمد

كان:         ما التبريزي علي بن يحيى زكريا أبو يقول

ويلبس       الخمر شرب يدمن كان الطريقة، بمرضي

عليه       يقرءون الناس وكان المذهبة، والعمامة الحرير

بن        محمد الفضل أبا فذاكرت سإكران، وهو تصانيفه

لم         وكأنه فسكت خيرون ابن ذكره بما الحافظ ناصر

       : كان    وما اللغة في ثقة كان ولكن قال ثم ذلك ينكر

الدأب       تدريس الخطيب ابن وولي وينقله، يرويه

في        الرياسإة إليه وانتهت بها، الكتب وخزانة بالنظامية

. إليه         الناس ورحل الفاق في ذكره وسإار والدأب، اللغة

الولى         جمادأى من بقيتا لليلتين الثلثاء يوم فجأة توفي

إحدى       سإنة ولدأته وكانت وخمسمائة، اثنتين سإنة

ملكته       العشر القصائد شرح وصنف وأربعمائة، وعشرين

اللمع.       وشرح القرآن، وإعراب القرآن، وتفسير بخطه
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وثلثة       والقوافي، العروض في والكافي جني، لبن

المتنبي،        شعر وشرح تمام، لبي الحماسإة على شروح

وشرح       الزند، سإقط وشرح الدريدية، المقصورة وشرح

السكيت،      لبن المنطق إصلح وتهذيب المفضليات،

وشرح       الفرسإان، مقاتل وكتاب النحو، في ومقدمة

: شعره      ومن ذلك وغير الطوال السبع

من يسأم فمن

ًا السإفار يوم

من سإئمت قد فإني

المقام

إلى بالعراق أقمنا

رجـال

إلـى ينتمـون لئام

لـئام

منصور أبي بن على بن يحيى
    :      . المنجم    بن أحمد أبو الشعراء معجم في المرزباني قال النديم المنجم، بابن المعروف

العرب            علوم في افتنانا وأكثرهم أدأبا وأحسنهم زمانه أشعرأهل مطبوع، شارع أدأيب

وأنجمه            الناضرة، الدأب أشجار من وهو بعده، من والمكتفي المعتضد ونادأم والعجم،

ومن           ثلثمائة، سإنة وتوفي ومائتين، وأربعين إحدى سإنة ولد شعرهالزاهرة،

عاشرته يوم رب

فتقضى

آخر عن حمد بعد

مذموم

لضعفه لقومي يا

ولكـيد

منه النساء كيد مثل

عظيم

في   الطاوس:وقال

خلقه من من سإبحان

الطـاوس

أشـكـالـه على طير

رئيس

نـفـسـه في كأنه

عـروس

به يحلو أنه إذ

الـتـعـريس

ركبت قد ريشه فيأو تـنـشـر دأيباجة
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فـلـوسسإـدوس

دأاراتها من تشرف

شـمـوس

شجر منه الرأس في

مغروس

بـنـفـسـج كأنـه

يمــيس

روضة في زهر أو

ينـوس

الباهر:  وتصانيف كثير شعر أحمد ولبي أخبار في منها

مذهب على الجماع وكتاب الدولتين، مخضرمي شعراء

ونصرة الطبري مذهب إلى والدخل الطبرى، جعفر أبي

ذلك. وغير الوقات وكتاب مذهبه،
القاسإم بن يحيى

أبو           حامد بن الحسن بن الخضر بن روع بن مفرج ابن

وحبر        المسلمين أئمة من إمام التكريتي، الثعلبي ا زكري

نحوي        مفسر قاريء فقيه فاضل كامل أحبارهم، من

ببغدادأ        وصحب والده على تفقه شاعر، عروضي لغوي

ابن        على الدأب وقرأ وغيره، السهوردأي النجيب ا أب

زرعة         أبي من وسإمع والدأب، الفقه في وبرع الخشاب

في       مات بالنظامية، ودأرس البطي وابن المقدسإي

سإنة        ولدأته وكانت وسإتمائة، عشرة سإت سإنة رمضان

: المر        ألف في نظمه ومن وخمسمائة وعشرين إحدى

ضروب المر للف

تنحصـر

والضم الفتح في

تنكسر وأخرى

من كان فيما فالفتح

ربـاعـي

صوت زيد يا أجب نحو

الداعي

المستقبـل فعله منبعد ضم فيما والضم
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الـزمـانالـثـانـي

منهمـا فيما والكسر

تـخـلـى

أو أربـعة عـن زادأ إن

قـل

المغيرة بن المبارك بن يحيى
منصور                بن يزيد صحب لنه اليزيدي له قيل مناف، عبد بن عدي بني مولى محمد أبو

ًا           مؤدأب فجعله بالرشيد اتصل ثم إليه، فنسب لولده مؤدأبا المهدي خال

اللغة            وأخذ الحضرمي، إسإحاق أبي وابن العلء بن عمرو أبي عن للمأمون،أخذالعربية

العلء                بن عمرو أبي على اللغة في يعتمد كان أنه إل أحمد، بن الخليل عن والعروض

اليزيدي               محمد أبي عن وأخذ لذكائه، ويدنيه إليه يميل عمرو أبو وكان بها، علمه لسعة

وأبو              الموصلي إبراهيم بن وإسإحاق سإلم بن القاسإم عبيد وأبو محمد ابنه منهم جماعة

وأبو            الموصلي عمر بن وعامر المقريء السوسإي شعيب وأبو القاريء الدوري عمرو

القراءة             في وخالف وغيرهم، الطبيب إسإماعيل بن حمدون وأبو خلدأ بن سإليمان خلدأ

القراء              أكابر أحد وكان صدوقا، ثقة الرواية صحيح وكان اختارها، حروف في عمرو أبا

ببغدادأ              الكسائي مع الرشيد أيام في وكان فيها، العلء بن أباعمرو خلف الذي وهو

فيه               أدأب مجموع وله ًا، مجيد ًا شاعر ًا أدأيب ذلك مع وكان واحد، مسجد في الناس يقرئان

. العتزال        إلى بالميل يتهم وكان شعره، من شيء

والبتداء،             الوقف كتاب وصنف سإنة، وسإتين أربع عن ومائتين اثنتين سإنة بخراسإان مات

والمختصر             يحيى، بن لجعفر الذيعمله الصمعي نوادأر مثال على اللغة في النوادأر وكتاب

والممدودأ            المقصور وكتاب والشكل، النقط وكتاب المأمون، ولد لبعض ألفه النحو في

      . الكسائي  في قوله شعره ومن ذلك وأصحابه:وغير

فيما النحو نقيس كنا

مضى

العـرب لسان على

الول

أقـوام فجاء

يقـيسـونـه

أشياخ لغي على

قطربـل

نقض في يعمل فكلهم

مـا

ل الحق يصاب به

يأتلـي

الكسائي إن

وأصـحـابـه

إلى النحو في يرقون

أسإفل
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وله:

لم الدهر نكبات إذا

الفتـى تعظ

تعظه لم منها وأفزع

عواذلـه

أبـوه يؤدأبـه لـم ومن

وأمـه

الردأى روعات تؤدأبه

وزلزله

تستطيع مال عنك فدع

تطع ول

بحقك يغلب ول هواك

باطلـه

في   الصمعي:وله

بـنـي دأعى لي أبن

أصـمـع

السإرة في كنت متى

?الفاضله
إل أنـت هل أنت ومن

امـرؤ

من أصلك صح إذا

?باهـلـه
محمد بن يحيى

في               برهان ابن مع يتكلم فاضلً ًا أدأيب ًا نحوي كان العلوي، طباطبا بن المعمر أبو الشريف

السعادأات            أبو وعنه الثمانيني، القاسإم وأبي الربعي عيسى بن علي العلم،أخذعن هذا

.        . وأربعمائة       وسإبعين ثمان سإنة رمضان في مات به يفتخر وكان الشجري بن الله هبة

شعره:ومن 

عني لغاب صاحب لي

شخصه

ًا ًا وظلت أبد ممتعـ

بـوجـودأه

إليه يوحى بما فطن

كـأنـمـا

فكرتي هاجس نيط قد

بفـؤادأه
وقال:

القلب مريض حسودأ

أنينـه يخفي

القلب كئيب ويضحي

حزينه عندي

رحت أن على يلوم

ًا العلم في راغب

الرواة عند من أحصل

فـنـونـه



مشكاة مكتبة                         الحموي لياقوت الدأباء معجم
 السإلمية

الكـلم أبكار فأعرف

وعـونـه

أسإتـفـيد مما وأحفظ

عـيونـه

العلم أن ويزعم

الغـنـى ليجلب

بالجهل ويحسن

ظـنـونـه الذميم

أغالي دأعني لئمي فيا

بقيمـتـي

ما الناس كل فقيمة

يحسـنـونـه

العنبري الله عبد بن محمد بن يحيى

أبو شعيان بن الله عبد بن محمد بن صالح بن عطاء ابن

أهل من السلمي حرب بني مولى العنبري، زكريا

ًا بالتفسير عالما كان نيسابور، ًا لغوي ب ، أدأي قال فاضلً

ذهبت:  الرحمن عبد ابن الحميد عبد القاضي النيسابوري

ا من الفوائد ا أن وذلك زكريا، أبي بعد مجلسن ا أب زكري

سإنة، عشرة بضع المحافل حضور عن وقعد الناس اعتزل

ا سإمع وغيرهما، سإلمة بن وأحمد الحرسإي الحسن أب

الحسين علي وأبو المفسر، عبدوس بن بكر أبو عنه وروى

مات.  من والمشايخ الحافظ علي بن شوال في طبقته

سإنة. وسإبعين سإت عن وأربعمائة وأربعين أربع سإنة
محمد بن يحيى

وقت              في يخرج كان الكتابة، سإريع الخط مليح العربية في إمام الرزني، محمد ابو

ويبيعه              لثعلب الفصيح يكتب حتى مجلسه من يقوم فل ببغدادأ الكتب سإوق إلى العصر

في               تأليف وله منه، معه ما ينفق حتى وليبيت وفاكهًة ًا ولحم ًا نبيذ ويشتري دأينار بنصف

.      . وأربعمائة  عشرة خمس سإنة مات مختصر النحو

شعره:ومن 

الدهر أحوجك من إن

إلـيه

هنـت به وتعلقت

عـلـيه
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من ودأ يصفو ليس

واخيتـه

في لشيء تعرضت إن

يديه

النور عبد بن معطي بن يحيى
مولده            شاعر، أدأيب العربية في إمام معاصر فاضل الزواوي، المغربي الدين زين

إلى              رحل ثم طويلً ًا زمان بها فأقام دأمشق وقدم وخمسمائة، وسإتين أربع سإنة بالمغرب

وهو             العتيق بالجامع والدأب النحو لقراء الكامل الملك بأمر وتصدر بها، فتوطن مصر

      :   . في    وألفية النحو، في الخمسون الفصول تصانيفه ومن العهد لهذا بالقاهرة مقيم

ونظم             يكلمه، لم للجوهري الصحاح ونظم السراج، ابن أصول على وحواش ًا، أيض النحو

القراءات            في وقصيدة العروض، في وقصيدة اللغة، في والمثلث دأريد، لبن الجوهرة

      . في       مشارك في شعره ومن ذلك وغير خطب ودأيوان شعر، ودأيوان اللقب.السبع،

الدين زين تلقب قالوا

لـه فـهـو

أضحى به جميل نعت

حسنا اسإمه

إن لتغبـطـوه فقلت

لـقـب ذا

نحس كل على وقف

أنـا والدليل
وله:

العلم طلبت وإذا

أنـه فاعـلـم

عبء أي لتنظر عبء

تحمـل

بأنه علمت وإذا

متـفـاضـل

بالذي فؤادأك فاشغل

أفضل هو

سإعيد بن نزار بن يحيى
قدم            وأربعمائة، وثمانين سإت سإنة المحرم في بمنبج مولده المنبجي، الفضل أبو

فيها،              أجادأ بقصائد ومدحه زنكي بن محمودأ ابن الدين نور العادأل بالملك واتصل دأمشق

الحجة                ذي سإادأس الجمعة ليلة في توفي أن إلى بها وأقام فتوطنها بغدادأ إلى رحل ثم

ًا              طبيب فاسإتدعى ثقلً أذنه في وجد أنه موته سإبب وكان وخمسمائة، وخمسين أربع سإنة

. لوقته               فمات مخه من شيء فخرج أذى من فيها ما ليخرج أذنه فامتص الطرقية من

شعره:ومن 

أو دأللً عني صد لو

معـاتـبًة

تلفيه أرجو لكنت

وأعـتـذر
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أرجو فما مللً لكن

تعطـفـه

عسير الزجاج جبر

ينكسر حين
وله:

خالست وصل وليلة

الـدهـر غفـلة

وهي ببدر فجاءت

الـبـدر مشرقة

من غصن بها سإميري

مـائد البـان

ل الشبـيبة سإكر يرنحه

الـخـمـر

طلعة فيها أشاهد

الـذي الـقـمـر

وإن طلع عن تبسم

دأر عـن شـئت

واش إتـيان بـهـا أمنت

وحـاسإـد

غير رقيب من فما

الزهـر أنجمها

صدري إلى ضممت

ًا الحبيب معانقـ

محل ياقلبي لك وهل

?صدري سإوى
فـؤادأي أحـيت ليلًة فيا

بـقـربـه

ًا فأحييتها إلى سإكر

الفـجـر مطلع

فيها الروح رأيت ولما

مسـامـري

ًا تيقنت لـيلة أنـهـا حقـ

الـقـدر
وله:

خط زادأ غض وأبيض

عـذاره

وجدهم في لعشاقه

والبـلبـل

الحسن بحار تموج

وجناتـه في

ًا منها فتقذف عنبر

السواحل في

الشبيبة بخديه وتجري

ا مـاءهـ

ًا فتنبت ن بجنب ريحا

الجـداول

محمد بن واقد بن يحيى
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النحوي،أخذ البغدادأي صالح أبو الطائي، حذيم بن عدي بن

هشيم الحافظ من حداثته في وسإمع وغيره، الصمعي عن

أبي الحافظ المام ومن الواسإطي، السلمي بشير بن

البصري، السإدي علية ابن إبراهيم بن إسإماعيل بشر

ولد.  زائدة أبي ابن ومن خمس سإنة ببغدادأ وغيرهم

مات، وبها فتوطنها البصرة إلى انتقل ثم ومائة، وسإتين

الشيوخ العربية،أخذعنه في إماما صدوقا ثقة وكان

كثير. خلق به وتخرج
الحكم بن هذيل بن يحيى

ًا،            شاعر ًا أدأيب كان بالكفيف، المعروف القرطبي التميمي إسإماعيل ابن الملك عبد بن

 . مات            وغيره الشاعر الرمادأي عنه وأخذ الرابعة المائة أواسإط في المشرق إلى قدم

. التسعين       جاوز وقد وثلثمائة وثمانين تسع سإنة

شعره:ومن 

إذا الثـراء أهل أرى

تـوفـوا

المراصد تلك بنوا

بالصخـور

ًة إل أبوا مـبـاهـا

ًا وفـخـر

في حتى الفقراء على

القبـور

التسامح يكن فإن

ا فـي ذارهـ

في فيها العدل فإن

القـعـور

فـي تأنق لمن عجبت

بـنـاء

ًا ن تصاريف من أمي

الـدهـور

قد بما يبصر ألم

الـد خربتـه

المدائن من دأهور

?والقصور
ًا مضوا وأقوام قوم

ًا فـقـومـ

إثر صغيرهم وصار

الكبـير
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لـو أبهم لعمر

أبـصـروهـم

من الغني عرفوا لما

الفقـير

من العبيد عرفوا ول

الموالـي

من الناث عرفوا ول

الذكور

يلبس كان من ول

صوف ثوب

المباشر البدن من

للـحـرير

هـذا الـثـرى أكل إذا

وهـذا

على الجليل فضل فما

?الحقير
وله:

على لتلمني

بـدار الوقـوف

السقام صيروا أهلها

ضجيعي

هواهم إلى لي جعلوا

سإبـيل

باب علي سإدوا ثم

الرجـوع

يحيى بن يحيى

ودأخل المشرق قدم القرطبي، السخية بابن المعروف

في بارعا وكان بلده، إلى انصرف قم والقاهرة بغدادأ

والعروض، والسعر الدأب وعلوم والخبار واللغة النحو

والرياضة بالطب عارفا والجدل، والفقه بالحديث عالما

من انصرافه بعد مات العتزال إلى يميل وكان والنجوم

وثلثمائة. عشرة خمس سإنة المشرق
سإعيد بن يحيى بن يحيى

بالطب             ًا عارف ًا شاعر ًا أدأيب ًا كاتب كان البصرة، أهل من المسيحي ماري بابن المعروف

روى            والعيان، الكابر ويمتدح والطب بالكتابة يتكسب وكان ًا متفنن واللغة بالنحو ًا عالم

       : وغيره،     الصبهاني الكاتب بالعمادأ المعروف حامد أبو منهم الفضل من جماعة عنه

رمضان            شهر في بالبصرة وفاته وكانت وأجادأ، فيها أحسن الستين المقامات وصنف



مشكاة مكتبة                         الحموي لياقوت الدأباء معجم
 السإلمية

. وخمسمائة    وثمانين تسع سإنة

شعره:ومن 

على المعين نعم

للفتى المروء

التبذل عن يصون مال

نفسـه

من للفتى أنفع لشيء

مالـه

ويجلب حوائجه يقضي

أنسه

الزمان يد رمته وإذا

بسهمـه

دأون الدراهم غدت

ترسإه ذلك

ًا:وله  أيض

صب على لموا

كأنهم الدموع

صبابتي ليعرفون

وولوعـي

الحبيب وعد فقد كفوا

بزورة

طريقه غسلت ولذا

بدموعي
وله:

طلئع من هند نفرت

شيي

من سإآمة واعترتها

وجومي

الشياطين عادأة هكذا

ينفـر

نجوم مابدت إذا ن

الرجوم

يعمر بن يحيى

عيلن، بن قيس بن عدوان من العدواني سإليمان أبو

الله وعبد عباس بن الله عبد لقى تابعي، البصري الوشقي

سإويد بن وإسإحاق السدوسإي قتادأة عنه روى عمر، بن

ورماه وغيرهما، حاتم وأبو النسائي ووثقه وجماعة،

ًا وكان بالقدر، دأحية بن عثمان والحديث بالقراءة عالم

أخذ.  ولغات والعربية والفقه السإودأ أبو عنه العرب
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ًا وكان الدؤلي، ًا فصيح كلمه، في الغريب يستعمل بليغ

لقينا:  إلى كتب المهلب بن يزيد أن روى العدو الحجاج

ا ، ففعلن فقال.  عرعرة إلى واضطررناه وفعلنا الجبل

مال:  فقيل?  وهذا المهلب بن الحجاج يحيى إن له الكلم

له: قال الحجاج أن وحكى إذن، ذاك فقال عنده، يعمر بن
:  أتجدني الميرأفصح?  فقال فقال.  من ألحن عزمت ذلك

فقال?  أتجدني عليك، فقال.  يحيى ألحن أي في له نعم

فقال?  ، ذلك فقال تعالى، الله كتاب في شيء ففي أسإوأ

: ) كتاب من حرف أي  : قل?  قرأت قال آباؤكم كان إن الله

بنائكم وأموال وعشيرتكم وأزواجكم وإخوانكم وأ

ترضونها ومساكن كسادأها تخشون وتجارة اقترفتموها

،( أحب فغضب.  وهو أحب فرفعت إليكم الحجاج منصوب

لتساكنني:  ا ببلد وقال فوله خراسإان إلى ونفاه فيه، أن

النبيذ شربه على عزله ثم بها، القضاء المهلب بن يزيد

البيت أهل بتفضيل ويقول يتشيع يحيى وكان له، وإدأمانه

توفي.  وأخباره لغيرهم، تنقيص غير من تسع سإنة كثيرة

ومائة. وعشرين
ربيعة بن زيادأ بن يزيد

لقب        وإنما الحميري، عثمان أبو مفرغ، بابن المعروف

من          عسا يشرب أن على راهن لنه ًا، مفرغ ربيعة جده

النسابون         طعن وقد بذلك فلقب فرغ حتى فشربه لبن

تبع         سإيرة وضع الذي وهو حمير، إلى انتسابه في

بينهما        فجرت زيادأ بن عبادأ يصحب وكان وأشعاره،

فزادأ         السجن، في وهو يهجوه فكان عبادأ فحبسه وحشة
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فكان          له يتلطف وأخذ هجوه فترك عبادأ غيظ في ذلك

  : أدأبه       رجل حبسه سإبب عن سإألوه إذا للناس يقول

وخلي          له فرق ًا عبادأ ذلك فبلغ أودأه، من ليقيم أميره

وجعل         الشام إلى ومنها البصرة إلى ًا هارب فخرج سإبيله،

الله         عبيد فطلبه وولده، ًا زيادأ ويهجو مدنها في يتنقل

قرى          في يتنقل فجعل يؤخذ، وكادأ ًا شديد ًا طلب عبادأ أخو

فتردأ        زيادأ بني ويهجو نواحيها، في ويغلغل الشام

زيادأ         بن الله عبيد فكتب فتبلغهم، البصرة إلى أشعاره

        : بما   وبنيه زيادأ من نال مفرغ ابن إن معاوية يزيد إلى

أبي         إلى ذلك في وتعدى البد، فضيحة وفضحهم هتكه

البصرة،        إلى خراسإان من وهرب بالزنا، فقذفه سإفيان

قراها         في يتنقل فهو الشام، إلى الرض فلفظته فطلبته

بلد          من يتنقل فجعل بطلبه يزيد فأمر بها، لحومنا يمضغ

قيس          بن بالحنف واسإتجار البصرة أتى أن إلى بلد إلى

فلم          أسإيد بن خالد فأتى السلطان، على يجيره أن فأبى

ولم         فوعداه الطلحات وطلحة معمر بابن لذ ثم يجره،

ابنته        وكانت العبدي الجارودأ بن بالمنذر فلذ يفعل،

الله          عبيد يرع فلم فأجاره، زيادأ بن الله عبيد تحت

يزيد         إلى وكتب وسإجنه، مفرغ ابن وأخذ المنذر جوار

وأشار         به، اليقاع من يزيد فحذره قتله في يستأذنه

يسقي          أن الله عبيد فأمر يؤدأبه بما وتنكيله بحبسه إليه

يطاف          أن فأمر ثيابه، على سإلح حتى بشبرم خلط ًا نبيذ

السجن،          إلى ردأ ثم الصبيان تزفه البصرة أسإواق في به

قومه         بشفاعة أطلق أن إلى طويلة مدة فيه وبقي
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. يزيد   عند اليمنين

طويلة         زيادأ بني مع وأخباره وسإتين، تسع سإنة ومات

وأخيه          الله عبيد في قوله بها هجاهم التي أشعاره ومن

: طويلة    قصيدة من عبادأ

أيام مـن ومـالقـيت

بـؤس

بـه يضيق أمر ول

ذراعـي

ًا شيمي تك ولم عجز

ًا ولـؤمـ

في بالمضلل أك ولم

المتـاع

الهجين يوم سإوى

يصاحب ومن

على يغض الناس لئام

القـذاع

عبيد    في الله:ومنها

أمك اسإت في فأير

أمير من

للحمق يقال كذاك

الـيراع

من سإماؤك بلت ول

أمـير

الركب معرس فبئس

الجياع
ومنها:

بن معاوية أودأى إذا

حرب

قعبك شعب فبشر

بانصداع

لم أمك أن فأشهد

تبـاشـر

ا واضعة سإفيان أب

القنـاع

فيه أمر كان ولكن

لـبـس

شديد عجل على

وارتـياع

سإمرة بن سإلمة بن يزيد
مكشوح               أبو صعصعة بن عامر بن ربيعة بن كعب بن قشير بن الخير سإلمة ابن

وشعره            وجهه لحسن ًا مورق يلقب وكان زبدته، اللبن وطثرة الطثرية، بابن المعروف
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حسنة،              أشعار فيها وله وحشية لها يقال جرم من جارية يعشق وكان حديثه، وحلوة

صاحب               وكان سإلمة، بن ثور أخوه عنه قضاه أخذ فإذا الدين، يغشاه ًا متلف ًا جوادأ وكان

قتل              التي الوقعة في وقتل ًا عفيف ًا ظريف وكان فيحادأثهن، إليه يجلسن نساء زير غزل،

  . ومن           ومائة وعشرين سإبع سإنة الملك عبد بن يزيد بن الوليد شعره:فها

مـلث أمـا عقيلية

إزارهـا

خصرها وأما فدعص

فبتـيل

الحمى أكناف تقيظ

ويظلـهـا

وادأي من بنعمان

مقيل الراك

إن نظرة قليل أليس

نظرتـهـا

منـك ليس وكل إليك

قـلـيل

التي النفس فياخلة

ا ليس دأونهـ

الصفاء أخلء من لنا

خـلـيل

ا من ويا لم حبها كتمن

بـه يطع

علـيه يؤمن ولم عدو

دأخـيل

أشتكي مقام من أما

النوى غربة

إليه فيه العدى وخوف

سإبـيل

كثير أعدائي فديتك

وشقـتـي

لـديك وأشياعي بعيد

قـلـيل

جئت ما إذا وكنت

بعـلة جئت

فكيف علتي فأفنيت

?أقـول
لي يوم كل فما

حـاجة بأرضك

إليك لي يوم كل ول

رسإـول

للعتاب عندي صحائف

ا طويتهـ

والعتـاب يوما سإتنشر

طـويا

يوم دأمي فحملوأنت ذنبي تحملي فل
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ثقـيل الحسابضعـيفة

: الجرمية    وحشية في وقال

ا شاهدت أنك لو الصب

بـوزل يابن

إذ الغضا بجزع

غياطله راجعتني

إذ الملح حل بأسإفل

الهوى ذي دأين

خير وإذ مؤدأى

أوائلـه الوصال

ًا لشاهدت بعد لهو

النوى من شحط

العداء سإخط على

ًا شمائلـه حلو

بـردأ مر لو من بنفسي

بـنـانـه

كانت كبدي على

أنامـلـه شفاء

كل في هابني ومن

وهبتـه شيء

ا ول يعطيني هو فل أن

سإـائلـه

أم يا عينـاك حبذا أل

شـنـبـل

جفنيهما في الكحل إذ

جائله جال

كـل الخلن من فداك

مـمـازق

يلقي من لدأنى تكون

وسإـائلـه

ا بيوم فرحنا بـام سإرن

شـنـبـل

ا ضحاه علـيه وأبكتن

أصـائلـه

كان حين كأني وكنت

سإلمـهـا

ًا موثق وقلبي ودأاع

حاملـه الوجد

تفك لم بنفس رهين

كـبـولـهـا

جردأ حتى الساق عن

قاتله السيف
وقال:

له تقضي قد وآخرحاجًة راج رب أل
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ا جالس وهولينالـهـ

وتقضي هذا لها يروح

لغـيره

له تقضي الذي فتأتي

آئس وهو

إسإحاق بن يعقوب
ًا             عالم الكسائي أصحاب من أبوه وكان أبيه، لقب والسكيت السكيت، بن يوسإف أبو

بمدينة             القنطرة دأرب في أبيه مع الصبيان يؤدأب يعقوب وكان والشعر، واللغة بالعربية

فأخذ             والكوفيين، البصريين من النحو تعلم على فأقبل الكسب، إلى احتاج حتى السلم

وأبي            الصمعي عن وروى والثرم، العرابي وابن والفراء والشيباني عمر أبي عن

المقريء             الفرج ابن ومحمد الضبي عكرمة وأبو السكري سإعيد أبو عنه وأخذ عبيدة،

. وغيرهم         الكاتب هارون بن وميمون الخباري عجلن بن ومحمد

ولم             ثقة، رواية والشعر باللغة الناس أعلم ومن الكوفيين، ونحو بالقرآن ًا علم وكان

يحيى                 بن الله عبد فصيره رأى من سإر إلى خرج قد وكان مثله، العرابي ابن بعد يكن

إلى              دأعاه ثم الرزق، له وأسإنى يؤدأبهم ولده إليه فضم المتوكل إلى الخاقان ابن

مادأعي               إلى وأجاب حسده أنه فظن ذلك، عن العزيز عبد بن الله عبد فنهاه منادأمته

   : أيما            يعقوب، يا المتوكل له فقال والمؤيد المعتز جاء يوما المتوكل مع هو فبينما إليه،

      ? عنهما       الله رضي والحسين الحسن فذكر والحسين الحسن أم هذان ابناي إليك، أحب

.         : أبنيك         من إلي أحب على خادأم قنبرا إن له قال وقيل أبنيه، عن وسإكت أهله هما بما

بيته،            إلى وحمل بطنه، ودأاسإوا لسانه، فسلوا التراك فأمرالمتوكل يتشيع، يعقوب وكان

وأربعين              ثلث سإنة رجب من خلون لخمس الثنين يوم ومات آخر، وبعض يوما فعاش

. وأربعين         سإت سإنة وقيل وأربعين، أربع سإنة وقيل ومائتين،

عبد                بن الله عبد بلغ ولما أهله، إلى دأيته دأرهم آلف عشرة الغد من المتوكل ووجه

قتله        خبر المنادأمة عن نهاه الذي أنشد:العزيز

عن يعقوب يا نهيتك

شادأن قرب

على أربى ماسإطا إذا

ضيغم كل

ل إني وأحس فذق

إذ الغداة أقول

ًا عثرت لليدين بل لع

ولـلـفـم

القلب وكتاب المنطق، إصلح كتاب السكيت ابن وصنف

فعل وكتاب اللفاظ، وكتاب النوادأر، وكتاب والبدال،

وكتاب الكبير، الجناس وكتاب الضدادأ، وكتاب وأفعل،
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الزبرج، وكتاب البحث، وكتاب المثال، وكتاب الفرق،

الوحوش، وكتاب واللجام، السرج وكتاب البل، وكتاب

اليام وكتاب والشجر، النبات وكتاب الحشرات، وكتاب

عليه، وماتواردأوا الشعراء سإرقات وكتاب والليالي،

الصغير الشعر معاني وكتاب الكبير، الشعر معاني وكتاب

ذلك. وغير
زيد بن إسإحاق بن يعقوب

القراء             ثامن القاريء محمد وأبو يوسإف أبو البصري بالولء، الحضرمي الله عبد بن

   . ميمون        ابن عن أخذالقراءة والفقه العرب ولغة والعربية القراءات في المام العشرة،

عنه            وأخذ عرضا، الطويل سإلم عنه وأخذ والكسائي، خمرة عن وروى والعطاردأي،

   . أعلمأهل         من وكان وجماعة المؤمن عبد ابن وروح السجستاني حاتم وأبو الزعفراني

. ناسإكا             ورعا زاهدا وكان فيه، الختلف ووجوه الكريم القرآن في النحاة بمذاهب زمانه

يقول              وفيه يشعر، ولم إليه وردأ الصلة في وهو ردأاؤه سإرق أنه بعضهم:حكى

الـقـراء مـن أبوه

وجـده كـان

القراء في ويعقوب

الدري كالكوكب

الصواب محصن تفردأه

وجـمـعـه

وقته في مثله فمن

?الحشـر وإلى
وجوه اختلف فيه ذكر الجامع، كتاب يعقوب وصنف

وقف وكتاب به، قرأ من إلى حرف كل ونسب القراءات

خمس سإنة الولى جمادأى في مات ذلك، وغير التمام

سإنة. ثمانين عن ومائتين
الربيع بن يعقوب

وكان             خليعا، ماجنا ًا شاعر ًا أدأيب كان المنصور، أبيجعفر حاجب الربيع بن الفضل أخو

ثم               الشراب في منهمكا ًا أيض ماجنا هذا آدأم وكان الموي، العزيز عبد بن آدأم يصحب

  : ترك              لما قال سإليمان بن فليح به حدث ما ذلك فمن وملح، أخبار معه وليعقوب نسك،

: يعقوب               فقال عنده وأنا الربيع بن يعقوب على يوما اسإتأذن الشراب العزيز عبد بن آدأم

دأخل               فلما له وأذن فرفع يحضره، أن يكره وأحسبه تاب قد هذا فإن الشراب ارفعوا
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        : لتركك:       عليك يثقل أن ظننا ولكنا الذيوجدت، هو يعقوب قال يوسإف، ريح لجد إني قال

 ?        :  .       : قال  تركته منذ شيئا ذلك في قلت فهل قال ذاك علي ليثقل إنه والله إي قال له

وأنشد:نعم 

شربها عن فتى هل أل

صابر اليوم

صبره عن ليجزيه

?قـادأر الغـد
قـيل فلما شربت

بـنـازع لـيس

أذى من وثوبي نزعت

طاهر اللوم

حتى              وماله جاهه فيها وبذل سإنين سإبع فطلبها جارية يعشق الربيع بن يعقوب وكان

فرثاها              وماتت أشهر سإتة عنده فمكثت يبعها، فلم دأينار ألف مائة فيها وأعطى ملكها

ذلك     فمن كثير قوله:بشعر

لي قربك كان لئن

نافـعـا

لي أصبح فبعدك

أنفـعـا

ا أمنت لنني رزاي

الدهـور

فلن خطب حل وإن

أجزعا
وله:

الظباء يصيدون راحوا

وإنني

على تصيدها لرى

حرامـا

لواحظا منك أشبهن

وسإوالفا

حرمة بذلك فحوت

وذمامـا

أروع بأن على أعزز

شبهها

يدي علي يذوق أن أو

حماما

جعفر بن محمد بن علي بن يعقوب

النحو في الئمة أحد الجندلي، ثم البلخي يوسإف أبو

أعرف ول ولزمه، الزمخشري القاسإم أبي والدأب،أخذعن

. غير عنه هذا
أبياليمان بن اليمان
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ببندنيج               مائتين سإنة في أكمة ولد الدهاقين من العاجم من أصله نيجي، البند بشر أبو

امعروف.              المغيرة بن علي الحسن أبو بها وكان كثيرة، وأشعارا كبيرا أدأبا وحفظ بلده

النمط،              ذلك بشر أبو فلزم الصمعي، وكتب كلها كتبه يروي عبيدة أبي صاحب بالثرم

        : من       بيتا وخمسين مائة واحد مجلس في حفظت قال كثيرا علما الثرم كتب من وحفظ

زيادأ               بن محمد على وقرأ العلماء ولقى رأى من وسإر بغدادأ إلى وخرج بغريبه، الشعر

الكبر             الجناس كتاب وحفظ أخته، ابن وهو الصمعي صاحب نصر أبا ولقي العرابي،

طلب              في وأنفقها فباعها أبوه له خلفها وبساتين كثيرة ضياع بشر لبي وكان للصمعي،

بالبصرة            والرياش والزيادأي السكيت بن يعقوب يوسإف أبا ولقى العلماء، وعلى العلم

وكتاب             العروض وكتاب الشعر، معاني كتاب وصنف كثيرة، كتبا حفظه من عليهم وقرأ

. ومائتين      وثمانين أربع سإنة مات التقفية،

شعره:ومن 

ا بـن اليمـان أن

أبـيالـيمـان

في أبصرت من أسإعد

العميان

عظيم تلق تلقني إن

الـشـان

من أبلغ تجدني

سإـحـبـان

والبيان،     والحكمة العلم وله:في

بفـتـح الضياع فديوان

ضـادأ

بغـير الخراج ودأيوان

جـيم

عيسى ابن ولى إذا

موسإى وابن

النام أمر فما

بمـسـتـقـيم

المزرع بن يموت
أبي                 أخت ابن البصري بكر وأبو الله عبد أبو قيس، عبد من العبدي سإيار بن موسإى بن

عثمان            أبي مصر،أخذعن نحاة في الزبيدي ذكره راوية أدأيب نحوي الجاحظ عثمان

علي            بن ونصر الصمعي أخي ابن الرحمن وعبد السجستاني حاتم وأبي المازني

ومات            بغدادأ دأخل الدأاب، حسن أخباريا والشعر العلم مشايخ من وكان الجهضمي،

      . مهلهل         له يقال ولد له وكان أربع سإنة وقيل وثلثمائة، ثلث سإنة بدمشق وقيل بطبرية

ابن           بيموت أبوه يقول وله مجيدا ًا شاعر وكان يموت، المزرع:بن

الزمن به وكافحنيشربت قد مهلهل
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العـنـوتدأهري شطور

بكـل الرجال وجاريت

ربـع

الحثالة لي فأذعن

والـرتـوت

عليه أجن ما فأوجع

قـلـبـي

زمـن عضه كريم

بـغـوت

ا كفى ذي بضـيعة حزن

قـديم

لها الطريف وأبناء

التـخـوت

بعد عيني أسإهرت وقد

غمـض

إذا تضيع أن مخافة

فـنـيت

المهيمن لطف وفي

عـزاء لـي

وإن فنـيت إن بمثلك

بـقـيت

بعـد عظمك يشتد وأن

مـوتـي

جـائحة تقطـعـك فل

سإـوت

وابغ الرض في فجب

علوما بها

هـذا عن تلفتك ول

الـدسإـوت

العليم بخل وإن

يومـا عـلـيك

ودأيدنـك له فذل

الـسـكـوت

كـان بالعـلـم وقل

أبـيجـوادأا

فقـل أبوك فمن يقال

?يمـوت
البـاعـد لـك تقـر

والدأانـي

يجحـده ليس بعلم

الـبـهـوت

محمد بن بكر أبي بن يوسإف

في إمام علمة خوارزم، أهل من السكاكي يعقوب أبر

والشعر، والعروض والدأب والبيان والمعاني العربية
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أفاضل أحد وهو شتى، علوم في متفنن فقيه متكلم

أربع سإنة ولد الركبان، بذكرهم سإارت الذين العصر

عشر اثني في العلوم مفتاح وصنف وخمسمائة، وخمسين

حي اليوم وهو ذلك، غير وله الحسان كل فيه أحسن علما

خوارزم ببلده

يوسإف بن الحجاج بن يوسإف
وأخذ             نواس أبا صحب بلقوة، يلقب وكان بالكوفة ومنشؤه مولده الصيقل، بابن عرف

           . خلل   في مات بالمردأ، متهتكا نوادأر صاحب ظريفا ًا شاعر كاتبا وكان شعره وروى عنه

. المأمون  خلفة

شعره:ومن 

لـي الـمـواثـيق أبعد
السؤال وبعد

?الحفـي

الـتـي الـيمـين وبعد
على حلفت

?المصحف
طفـى سإراج كضوءبـينـنـا الهوى تركت

تحـلـفـي لم بوعدكتـفـي لـم إذ فليتـك

مدح    في الرشيد:وقال

ا ا تحمل أم ةالـنـاق تحمل أغيث ?هارون
ا أمالبـدر أم الشمس أم ا أم الدني ?الدينـ

ا أصبح قد تالـذيعـددأ كـل أل مقرون

ا مفـرق ا فداههـارونـ الدأمـيونــ

الله عبد بن الحسن بن يوسإف

له واللغة، العربية في رأسإا كان السيرافي، محمد أبو

وخلفه المام والده العلوم،أخذعن من غيرها في مشاركة

منها: أبوه فيها شرع كان كتبا وتمم علومه، جميع في
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إصلح أبيات وشرح سإبويه، أبيات شرح وصنف القناع،

مات عبيد، لبي المصنف الغريب أبيات وشرح المنطق،

خمس عن وثلثمائة وثمانين خمس سإنة الول ربيع في

سإنة. وخمسين
عيسى بن سإليمان بن يوسإف

كان النحوي، بالعلم المعروف الشنتمري الحجاج أبو

جيد ومعانيها، للشعار الحفظ واسإه واللغة بالعربية عالما

في إليه الرحلة فكانت الشأن بهذا العناية كثير الضبط

إبراهيم القاسإم أبي عن فأخذ قرطبة إلى رحل وقته،

ًا وأخذ المتنبي، دأيوان شرح في وسإاعده الفليلي عن أيض

أبو عنه وأخذ الدأيب، أحمد بن ومسلم الحراني سإهل أبي

مشقوق وكان بآخره، وأضر كثيرة وجماعة الغساني علي

وصنف.  لقب ولذا واسإعا شقا العليا الشفة شرح بالعلم

الحماسإة وشرح الزجاج، القاسإم لبي النحو في الجمل

ولد.  حروف على ورتبها مطول شرحا عشر سإنة المعجم

وأربعمائة. وسإبعين سإت سإنة بإشبيلية وتوفي وأربعمائة،
الله عبد بن يوسإف

والدراية والبراعة البلغة أحدأهل الزجاجي، القاسإم أبو

جرجان وسإكن همذان من أصله والدأب، واللغة النحو في

وكتاب الكتاب، وعمدة الفصيح، شرح صنف بها، وتصدر

اشتقاق وكتاب الفرس، خلق وكتاب النسان، خلق

ذلك. وغير الرياحين وكتاب السإماء
جبارة بن علي بن يوسإف
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البسكري المغربي الهذلي القاسإم أبو عقيل بن محمد بن

الضرير الصغير، الزاب إقليم من بسكره إلى نسبة

على قرأ والعربية، بالقراءات عالما كان النحوي، المقرئ

وقدم القراءات، طلب في البلدأ وطوف بأصبهان المشايخ

بن علي بن محمد العلء أبي القاضي على بها فقرأ بغدادأ

أبي دأروس فحضر نيسابور ووردأ وغيره، الواسإطي يعقوب

الحافظ من بأصبهان وسإمع النحو، في القشيري القاسإم

أبيبكر من وبنيسابور الصبهاني، الله عبد بن أحمد أبينعيم

في الملك نظام وقرره خلف، ابن منصور بن أحمد

ا بنيسابور مدرسإته وأربعمائة وخمسين ثمان سإنة مقرئ

ومن.  أن إلى بها فاسإتمر الكامل:  توفي في تصانيفه

وكانت.  القراءات وأربعمائة، ثلث سإنة ولدأته وغيره

سإنة. وسإتين ثلث عن وأربعمائة وسإتين خمس سإنة ومات
هارون بن يوسإف

شاعر       القرطي بالرمادأي المعروف الكندي بكر أبو

: يقال        فكان المتنبي الطبيب لبي معاصرا كان مفلق،

القيس        امرأ يعنون بكتدة، وختم بكندة الشعر فتح

العيش،       ضيق مقل وكان هذا، والرمادأي والمتنبي

غرت         أو الخلفة دأولة في أشعارا بعضهم إليه ونسب

في        ونظم طويل، زمانا فسجنه عليه الخليفة صدر

يعطف        فلم الخليفة بها اسإتعطف قصائد عدة السجن

نصير          له يقال النصارى أبناء من بفتى كلفا وكان عليه،

القالي         علي أبو دأخل ولما حسنة، أشعار فيه وله

عنه       وروى بقصيدة وامتدحه الرمادأي لزمه الندلس
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عبد        بن الحافظ وروى تآليفه، من النوادأر كتاب

. مصنفاته        بعض في وأوردأها الرمادأي شعر من البرطرفا

شعره         ومن وأربعمائة، ثلث سإنة المادأي عمر أبو مات

: ذكره     الذيتقدم النصراني لنصير قوله

يانـصـير الكـأس أدأر

وهـات

من النهار هذا إن

حـسـنـاتـي

ترى غرة بأبي

ا الشخـص فـيهـ

مـن أصفى صفاء في

الـمـرآة

حولها الناس تبصر

ازدأحـام فـي

في الحجيج كازدأحام

عـرفـات

ا نصير يا هاتها إن

ا اجـتـمـعـنـ

الدين في بقلوب

مخـتـلـفـات

في نحن إنما

لـهـو مـجـالـس

أنـت ثم الراح نشرب

مـواتـى

دأياثة انقـضـت ما فإذا

الـلـه ذا

ا و مواضع اعتمدن

الـصـلـوات

دأون الوقت مضى لو

وقصف راح

مـن هـذا لعـددأنـا

الـسـيئات
وله:

شمسا يحمل بدا بدر

بـدت

من الحسن في وحدها

حده

فيه في تغرب

ولكـنـهـا

في تطلع ذا بعد من

خـده

حبيب بن يونس
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نحاة إمام بالولء، الليثي وقيل الضبي الرحمن عبد أو

في والنحويين الدأباء ومرجع عصره في البصرة

وأهل العراب فصحاء مجمع حلقته كانت المشكلت،

وأخذ قبله من سإمع كما العرب من سإمع والدأب، العلم

عنه وروى سإيبوية عنه وأخذ العلء، ابن أبيعمرو عن الدأب

ًا عنه وأخذ كتابه في ا وأبو الكسائي الحسن أبو أيض زكري

زيد وأبو الحمر وخلف المثني بن معمر عبيدة وأبو الفراء

مذاهب العربية في له وكان الئمة، من وغيرهم النصاري

بها. يتفردأ وأقيسبة
اختلفت:  أبو قال كل أمل سإنة أربعين يونس إلى عبيدة

وقال.  من ألواحي يوم جلست:  زيد أبو حفظه النصاري

خلف قبلي إليه وجلس سإنين عشر حبيب بن يونس إلى

نافذ بالشعر عالما يونس وكان سإنة، عشرين الحمر

شعراء بطبقات عارفا ردأيئه، من جيده تمييز في البصر

كله. ذلك في إليه يرجع لشعارهم حافظا العرب
سإأل:  سإلم بن محمد حدث عن النحوي يونس ت قال

ل:  الناس أشعر أقول: ولكني بعينه رجل إلى أومي فقال
رغب، إذا وزهير رهب، إذا والنابغة ركب، إذا القيس امرؤ

وكان.  إذا والعشى على الخطل يفضل يونس طرب

بذلك. انفردأ وقد والفرزدأق جرير
سإئل:  أبو قال والفرزدأق جرير عن النحوي يونس عبيدة

أيهم:  :  والخطل أجمعت?  فقال على العلماء أشعر

قال.  فقلت:  أبو الخطل سإله:  إلى لرجل عبيدة ومن جنبه

قسأل?  هؤلء ابن:  من فقال ه العلماء أبيإسإحاق، شئت
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وعنبسة الثقفي، عمر بن وعيسى العلء، ابن عمرو وأبو

لكمن وماثوه الكلم طرقوا هؤلء القرن، وميمون الفيل،

فقلت.  ول بدويين ل عنه تحكون سإله: للرجل نحويين
:  فضل شيء فبأي بأنه?  قال عددأ أكثرهم كان عليهم

ومن.  ول فحش فيها ليس جيادأ طوال قصائد نقد سإقط

ما:  يونس جاء:  الصمعي حكاه للشعر أبي بن مروان قال

أيكم:  ثم فسلم يونس حلقة إلى الشاعر حفصة قال

ا?  فأومأن أصلحك:  فقال إليه يونس قوما أرى إني الله له

كذلك يمشي ثم سإوءته أحدهم يكشف لن الشعر يقولون

وقد الشعر، ذلك مثل يظهر أن من له أحسن الطريق في

كان وإن أظهرته، جيدا كان فإن عليك، أعرضه شعرا قلت

طرقتك:  فأنشده سإترته، ردأيئا خيالها فحي زائرة قوله

اذهب:  يا يونس له فقال فأنت الشعر، هذا فأظهر هذا

رحلت:  في العشى من أشعر فيه والله غدوة سإمية قوله

سإررتني:  له فقال أجمالها سإررتني وسإؤتني، مروان

العشى على إياي تقديمك وسإاءني شعري، بارتضائك

إنما:  له فقال محله تعرف وأنت في عليه قدمتك يونس

فأصاب:  قال لنه كله، شعره لفي القصيدة تلك حبة فيها

وطحالها قلبها

سإليمة وقصيدتك أفسده، إل شيء في يدخل ل والطحال

ومن ذكرها يطول كثيرة أخبار وليونس وشبهه، هذا من

كتاب:  القرآن معاني كتاب الكبير، القرآن معاني تصانيفه

وكان.  كتاب النوادأر، كتاب اللغات، كتاب الصغير، المثال
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عن ومائة وثمانين اثنتين سإنة ومات ثمانين، سإنة مولده

واثنتين. سإنة مائة عن مائة
الخياط سإألم بن يونس

  . ًا         شاعر كان والعباسإية الموية الدولتين مخضرمي من بالولء، الهذلي وقيل القرشي

على              وقدم العوام، بن الزبير آل إلى منقطعا وكان الهجاء، خبيث ًا ماجن ًا ظريف ًا مجيد

المهدي               سإمع أن إلى له وتوسإل إليه فأوصله الزبير مصعب بن الله عبد مع المهدي

         . فقال  ًا شاعر أبوه وكان لبيه، عاقا يونس وكان ووصله فيه:شعره

عليك قلبي يونس

يلتـهـف

دأموعها عبري والعين

تكف

كسوة تلحفني

فـل العقـوق

عشت ما منها برحت

تلتحف

بالخفض أمرت

وبال للجناح

يعوقك فأمسى رفق

النـف

مـن واللـه وتلك

زبـانـية

عذابهم في سإطوا إذا

عنفوا

يونس:فأجابه 

به يزري شيخي أصبح

الخرف

ول فطنة له إن ما

نـصـف

العـقـوق في صفاتنا

واحـدة

العقوق في ماخلقنا

يختـلـف

أبـاك مـا سإأل ألحفته

وقـد

بذاك مني أصبحت

تلتـحـف

أصحابه        عنده وكان أبيه بحضرة يوما ليغيظه:وأنشد

ا من ياسإائلي أومن أن

يناسإـبـنـي

ا ول أصل ماله الذي أن

نـسـب
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فخرا يختال الكلب

يبصرنـي حين

مني أكرم فالكلب

ينتـسـب حين

طرا الناس لي قال لو

ا أنت ألمنـ

في الناس يشطط لم

كذبوا ول هذا

الوفراوندي إبراهيم يونس

علوم في الشافي صنف الفهرسإت، في النديم ابن ذكره

والقوافي. العروض في الوافي القرآن،
 الله بحمد الكتاب تم


