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" .1عن بست ووصفها فقال :هي كتثنيتها يعىن بستان .خرج منها مجاعة من األئمة والعلماء،
منهم القاضي ابو حممد [ ]1إسحاق بن إبراهيم البسىت صاحب السنن ،أدرك مجاعة كثرية
من شيوخ البخاري ومسلم وأبو حامت حممد ابن حبان بن امحد بن حبان [التميمي]]2[-
البسيت ،امام عصره صنف تصانيف مل يسبق اىل مثلها ،رحل فيما بني الشاش اىل
اإلسكندرية ،وتلمذ يف الفقه ألىب بكر بن خزمية بنيسابور ،وكتب ابلبصرة عن اىب خليفة
اجلمحي ،وابلشام عن حممد بن عبيد هللا [ ]3الكالعي وعامل ال حيصون ،مسع منه ابو عبد
هللا [ ]4بن مندة وأبو عبد هللا [ ]4بن البيع احلافظان وغريمها ،وذكره احلاكم ابو عبد هللا
فقال :ابو حامت البسيت القاضي كان من اوعية العلم يف اللغة والفقه واحلديث والوعظ وكان
من عقالء [ ]5الرجال ،صنف فخرج له من التصنيف يف احلديث ما مل يسبق اليه ،ووىل

القضاء بسمرقند وغريها من املدن خبراسان ،مث ورد نيسابور سنة اربع وثالثني وحضرانه يوم
مجعة [ ]6بعد الصالة فلما سألناه احلديث نظر اىل الناس وأان أصغرهم سنا فقال :استمل،
فقلت :نعم ،فاستمليت عليه ،مث اقام عندان وخرج اىل القضاء اىل نسا أو غريها ،وانصرف
إلينا سنة سبع وثالثني فبىن اخلانقاه يف ابب الرازيني وقرئ عليه مجلة من مصنفاته ،مث خرج
من نيسابور سنة أربعني وانصرف اىل وطنه ببست
__________

[ ]1زاد يف م وس «الكبريي» وهي طائشة هنا راجع ما تقدم
[ ]2من م وس
[ ]3يف م وس ومعجم البلدان «عبد هللا»
[ ]4 -4سقط من م وس.
[ ]5يف م وس «عدالء» كذا
[ ]6يف م وس «اجلمعة» )1( "..
" .2عن يزيد بن ميسرة [ ، ]1روى عنه صفوان بن عمرو وابن عياش]2[ .
 -634البهشمى
( )1األنساب للسمعاين ،السمعاين ،عبد الكرمي 225/2
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بفتح الباء املوحدة وسكون اهلاء وفتح الشني املعجمة ،هذه النسبة اىل طائفة من املعتزلة
يقال هلم البهشمية ينتمون اىل اىب هاشم ابن اىب على اجلبائي وهو زعيم أكثر املعتزلة وقد

تفرد بفضائح مل يسبق اليها ،منها قوله ابستحقاق الذم والعقاب ال على معصية ،وزعم ان

التوبة ال تصح من كبرية مع اإلصرار على غريها مع علمه بقبح ما أصر عليه أو اعتقاده
قبحها وإن كان حسنا ،وله فضائح سوى هذا يطول ذكرها ،ومقصودان النسبة اليه لتعرف.
[]3
 -635البهنسى
بفتح الباء املوحدة واهلاء وسكون النون ويف آخرها السني املهملة ]4[ ،هذه النسبة اىل هبنسا
وهي بليدة بصعيد مصر األعلى [ ]5خرج
__________
[ ]1هكذا يف كتاب ابن اىب حامت ج  2ق  2رقم  ،1264ووقع يف األصل «ميسور» خطأ
[ -361( ]2البهزي) استدركه اللباب وقال «بفتح الباء املوحدة وسكون اهلاء وبعدها زاي
نسبة اىل هبز بن امرئ القيس بن هبثة بن سليم بن منصور بن عكرمة ،ينسب اليهم كثري،
منهم احلجاج بن عالط بن خالد بن نويرة بن حنثر بن هالل بن عبد بن ظفر له صحبة.
وابنه نصر بن احلجاج اجلميل»  -362( .البهسناوي) يف التبصري بعد (البهنساوى) ما
لفظه «وبفتح اهلاء وسكون السني وأتخري النون عنها :معايل بن عبد هللا البهسناوي ينسب
اىل هبسنا وهي قلعة من جند قنسرين ،مسع الكثري من احلافظ يوسف بن خليل حبلب»
[ -363( ]3البهندىف) يف معجم البلدان «هبندف -بفتحتني ونون ساكنة وبفتح الدال
املهملة -وتكسر -وفاء :بليدة من نواحي بغداد  ...ينسب اليها امحد بن حممد بن إبراهيم
البهندىف يروى عن على بن عثمان احلراين ،روى عنه ابو حفص عمر بن امحد بن شاهني
الواعظ» .
[ ]4سقط من م وس من هنا اىل قوله «وهو» كما سينبه عليه
[ ]5بل من الصعيد)1( ".-
( )1األنساب للسمعاين ،السمعاين ،عبد الكرمي 374/2

4

" .3ما أوجب التحذير عنه وذلك بعد معاينة وتوقيف [ ]1متواتر فرمينا كل ما كتبنا عنه حنن
وعدة من أهل [ ]2احلديث.
 -671البيهقي
بفتح الباء املنقوطة بواحدة وسكون الياء املنقوطة ابثنتني من حتتها وبعدها اهلاء ويف آخرها
القاف ،هذه النسبة اىل بيهق  /76ب وهي قرى جمتمعة /بنواحي نيسابور على عشرين
فرسخا منها وكانت قصبتها خسروجرد فصارت سبزوار ويقال هلا سابزوار [ ]3وحد هذه
الناحية من آخر حدود الريوند اىل حد الدامغان ،وهو مخسة وعشرون فرسخا ،وعرضها
قريب من هذا ،واملشهور ابالنتساب اىل هذه الناحية مجاعة قدميا وحديثا ،ومن املصنفني
املشهورين ابو بكر امحد بن احلسني بن على بن موسى بن عبد هللا البيهقي احلافظ ،كان
اماما فقيها حافظا مجع بني معرفة احلديث وفقهه [ ]4وكان تتبع نصوص الشافعي ومجع
كتااب فيها مساه كتاب املبسوط ،وكان استاذه يف احلديث احلاكم ابو عبد هللا حممد بن عبد
هللا احلافظ ،وتفقه على اىب الفتح انصر بن حممد العمرى املروزي ،ومسع احلديث الكثري

وصنف فيه التصانيف اليت مل يسبق اليها ،وهي مشهورة موجودة يف أيدي الناس ،مسعت
منها كتاب السنن الكبري ،وكتاب السنن الصغري ،وكتاب معرفة اآلاثر والسنن ،وكتاب دالئل
النبوة ،وكتاب شعب اإلميان وكتاب األمساء والصفات،
__________
[ ]1يف م وس «وتوفيق» خطأ
[ ]2يف م وس «أصحاب»
[ ]3يف ك «سانزوار» كذا وأظن النقطة اليت وقعت على احلرف الثالث أصلها عالمة
السكون ،ووقع يف م وس «  ...فصارت سذواب هلا بزوار» كذا ،ويف معجم البلدان «مث
صارت سابزوار والعامة تقول سبزور»
[ ]4يف م وس «والفقه» )1( "..

( )1األنساب للسمعاين ،السمعاين ،عبد الكرمي 412/2
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" .4اتج اإلسالم ابو سعد عبد الكرمي بن حممد بن منصور السمعاين املروزي رضى هللا عنه
وأرضاه وشكر سعيه وأحسن منقلبه ومثواه ،فنظرت فيه فرأيته قد أجاد ما شاء وأحسن يف
تصنيفه وترتيبه وما أساء فما لواصف ان يقول :لوال أنه ،وال ملستثن ان يقول :إال انه .فلو
قال قائل :ان هذا تصنيف مل يسبق اليه ،لكان صادقا ،ولو زعم انه قد استقصى األنساب
لكان ابحلق انطقا .قد مجع فيه األنساب اىل القبائل والبطون كالقرشى واهلامشي وإىل اآلابء
واألجداد كالسليماىن والعاصمي ،وإىل املذاهب يف الفروع واألصول كالشافعي واحلنفي
واحلنبلي واألشعري والشيعي واملعتزيل ،وإىل األمكنة كالبغدادى واملوصلي ،وإىل الصناعات
كاخلياط والكيال والقصاب والبقال ،وذكر أيضا الصفات والعيوب كالطويل والقصري
واألعمش والضرير ،واأللقاب كجزرة وكيلجة ،فجاء الكتاب يف غاية املالحة وهناية اجلودة
والفصاحة قد أتى مصنفه مبا عجز عنه األوائل وال يدركه األواخر فننه أجاد ترتيبه وتصنيفه
وأحسن مجعه وأتليفه ،قد لزم يف وضعه ترتيب احلروف يف األبواب واألمساء على ما تراه.
فلما رأيته فردا يف فنه منقطع القرين يف حسنه قلت :هذا موضع املثل «أكرمت فارتبط
وأمرعت فاختبط» فحني أمعنت مطالعته وأردت كتابته رأيته قد أطال واستقصى حىت خرج
عن حد األنساب وصار ابلتواريخ أشبه.
ومع ذلك ففيه أوهام قد نبهت على ما انتهت اليه معرفيت منها وهي يف مواضعها فشرعت
حينئذ يف اختصار الكتاب والتنبيه على ما فيه من غلط وسهو ،فال يظن ظان ان ذلك
نقص يف الكتاب أو يف املصنف كال وهللا)1( ".،
" .5أال أيها الطالب املستغيث  ...مبن ال يفيد وال يرفد
أال تسأل هللا من فضله  ...فنن عطاايه ال تنفد
إذا جئت أفضلهم للسؤا  ...ل رد وأحشاؤه ترعد
كأنك من خشية للسؤا  ...ل يف عينه احلية األسود
فقر اىل هللا من لؤمهم  ...فنىن أرى الناس قد أصلدوا
وإىن أرى الناس قد أبرقوا  ...بلؤم الفعال وقد أرعدوا
( )1األنساب للسمعاين ،السمعاين ،عبد الكرمي مقدمة31/
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مث مضى ،فقيل إلسحاق :إن هذا الشعر له يف أبيك ،فقال إسحاق :أوىل له ،مل عرض
نفسه وأحوج أاب العتاهية إىل مثل هذا مع ملكه وقدرته؟
وقد أورد أبو الفرج األصفهاىن خرب هذه األبيات ،فقال :امتدح ربيعة الرقى العباس بن حممد
بن على بن عبد هللا بن العباس بقصيدة مل يسبق اليها حسنا ،وهى طويلة يقول فيها
لو قيل للعباس :اي ابن حممد  ...قل «ال» وأنت خملد ما قاهلا
ما إن أعد من املكارم خصلة  ...إال وجدتك عمها أو خاهلا
وإذا امللوك تسايرت يف بلدة  ...كانوا كواكبها وكنت هالهلا
إن املكارم مل تزل معقولة  ...حىت حللت براحتيك عقاهلا
قال :فبعث إليه بدينارين ،وكان يقدر فيه ألفني ،فلما نظر إىل الدينارين ،كاد أن جين غضبا،
وقال للرسول :خذ الدينارين فهما لك على أن ترد إىل الرقعة ،من حيث ال يدرى العباس؛
ففعل الرسول ذلك ،فأخذها ربيعة ،وأمر من كتب ىف ظهرها)1( ".
" .6وأما اإليداع
 قال :وأكثر الناس جيعلونه من ابب التضمني ،وهو منه إال أنه خمصوص ابلنثر ،وأبنيكون املودع نصف بيت ،إما صدرا أو عجزا فمنه قول على رضى هللا عنه ىف جواب كتاب
ملعاوية:
مث زعمت أىن لكل اخللفاء حسدت ،وعلى كلهم بغيت ،فنن يكن ذلك كذلك فلم تكن
اجلناية عليك ،حىت تكون املعذرة إليك
وتلك شكاة ظاهر عنك عارها
وأما اإلدماج
 فهو أن يدمج املتكلم غرضا له ىف مجلة معىن من املعاىن قد حناه ليوهم السامع أنه مليقصده ،وإمنا عرض ىف كالمه لتتمة معناه الذى قصده ،كقول عبيد هللا بن عبد هللا لعبد هللا
بن سليمان بن وهب حني وزر للمعتضد -وكان ابن عبيد هللا « »1قد اختلت حاله-
فكتب اىل ابن سليمان:
( )1هناية األرب يف فنون األدب ،النويري 215/3
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أىب دهران إسعافنا ىف نفوسنا  ...وأسعفنا فيمن حنب ونكرم
فقلت له نعماك فيهم أمتها  ...ودع أمران إن املهم املقدم
فأدمج شكوى الزمان ىف ضمن التهنئة ،وتلطف ىف املسألة مع صيانة نفسه عن التصريح
ابلسؤال.
وأما سالمة االخرتاع-
فهو أن خيرتع الشاعر معىن مل يسبق اليه ومل يتبعه أحد فيه ،كقول عنرتة ىف الذابب:

هزجا حيك ذراعه بذراعه  ...قدح « »2املكب على الزاند األجذم
وكقول عدى بن الرقاع ىف تشبيه ولد الظبية:
تزجى أغن كأن إبرة روقه  ...قلم أصاب من الدواة مدادها)1( ".
" .7وفيها يقول يف وصف اجلبل ،وهو من البديع الذي مل يسبق اليه ،بعد وصفه السفن وجوازها
«. »18
حىت رمت جبل الفتحني من جبل « ... »19معظم القدر يف األجيال مذكور
من شامخ األنف يف سحنائه طلس  ...له من الغيم جيب غري مزرور
متسي النجوم على إكليل مفرقه  ...يف اجلو حائمة مثل الداننري!)2( ".
" .8الديري يف ربيع األول سنة مثان وسبعني فدخل القاضي مجال الدين اىل القدس وهو متوعك
فأقام اربعة عشر يوما وتويف  -كما تقدم يف ترمجته  -واعيد القاضي خري الدين اىل وظيفة
القضاء يف شهر مجادي األوىل ووصل اليه التوقيع الشريف والبس خلعة السلطان يف حمراب
املسجد األقصى ومشى الناس يف خدمته اىل منزله بباب احلديد وذلك يف أوائل مجادي
اآلخرة واستمر حنو تسعة أشهر مث عزل بقاضي القضاة مشس الدين أخي القاضي مجال
الدين ووصل املرسوم بذلك يف سلخ صفر سنة تسع وسبعني ومثامنائة فتنزه عن القضاء ومل
يتكلم فيه بعد ذلك وانقطع يف منزله للعبادة واالشتغال ابلعلم وقراءة القرآن واحلديث وانتهت
اليه رايسة مذهب ايب حنيفة ابلقدس وتصدر لالفتاء والتدريس وحج اىل بيت هللا احلرام
وعظم أمره عند الناس وصار له اهليبة والوقار ودرس ابملعظمية نيابة ونسخ خبطه الكثري من
( )1هناية األرب يف فنون األدب ،النويري 164/7
( )2رحلة ابن بطوطة ط أكادميية اململكة املغربية ،ابن بطوطة 216/4
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املصاحف الشريفة والبخاري وكتب احلديث والفقه وغري ذلك وكان يف سرعة الكتابة
واملالزمة هلا من العجائب وعمل طريقة يف املصحف الشريف مل يسبق اليها يف مقابلة

األحرف وهي أنه إذ كان أول حرف من أول سطر من الصحيفة الفا يكون أول حرف من
أول السطر األخري منها كذلك وأول السطر الثاين مثال واوا فيكون الذي يقابله قبل السطر
األخري كذلك وهلم جرا واحرف املقابلة كتبها ابألمحر ويكون أول الصفحة أول اآلية وآخر
الصفحة آخر اآلية وكل جزء يف كراس كامل فيكون املصحف ثالثني كراسا ال يزيد وال
ينقص وهذه الطريقة من العجائب ويف احلقيقة هي طريقة يف غاية املشقة وقد سهلها هللا له
فعملها يف اسرع وقت وهو تيسري من قبل هللا تعال وقد اشتهر هذا املصحف هبذه الطريقة
خبطه يف غالب اململكة حىت وصل اىل احلجاز والعراق والروم وله ربعة شريفة ابحلرم الشريف
النبوي على ساكنه افضل الصالة والسالم وكان خريا متواضعا حسن اللفظ والشكل منور
الشيبة وعنده تودد)1( ".

ِ
ك َالن
يسبق اليه َوذَل َ
" .9ابلتيسري قدر ثََالث كراريس َوَكا َن يَ ُقول انه اخرتع َه َذا الْعلم َومل ْ
ِِ
ص ِحيح
يِن َوَكا َن َ
الشَّْيخ مل يقف على الْ ُْربَهان للزركشي َوَال على مواقع الْعُلُوم للجالل البُ ْلق ّ
الصوفِيَّة حمبا الهل احلَ ِديث َكا ِرًها الهل الْبدع كثري
الدايانت حسن ِاال ْعتِ َقاد ِيف ُّ
العقيدة ِيف َ
الص َدقَة والبذل َال يبقي على َش ْيء سليم الْفطَْرة صايف الْقلب كثري
َّعبُّد على كرب سنه كثري َّ
الت َ
ِ ِ
عشرة سنة فَ َما ِجْئته من
اال ْحت َمال العدائه صبورا على االذى َواسع الْعلم جد الزمته ْاربَ ْع َ
امسَ ْعهُ قبل َذلِك قَ َال يل يَ ْوًما َما اعراب
مرة اال َومسعت ِمْنهُ من التحقيقات والعجائب مامل ْ
ّ
ِ
نسأَل َعن َه َذا فَ َق َال يل ِيف زيد قَائِم مائَة َوثََالثَة
زيد قَائم فَقلت قد صران ِيف م َقام الصغار ْ
ِ
مجلس َح َّىت استفيدها فَ ْ
عشر حبثا فَقلت َال أقوم من َه َذا الْ ْ
اخ ُرج يل تذكرهتا فكتبتها منْهُ
اجلُ ُم َعة َرابِع ُمجَ َادى االوىل سنة تسع َوسبعني َوَمثَامنِائَة َه َذا
تويف الشَّْيخ َش ِهيدا ابالشهاد لَْي لَة ْ
ّ
ِ ِ
ما ذكره ُّ ِ
صغِ َرية
السيُوط ّي َرمحَه هللا َوَرأَيْت ل ْلموىل الْ َم ْذ ُكور ِر َسالَة ِيف مسئلة اال ْستثْ نَاء مل يُغَادر َ
َ
الزَمان َولََقد طالعتها وانتفعت هبَا
َوَال َكبِ َرية اال احصاها َوأورد فِ َيها لطائف مل تسمعها آذان َّ
روح هللا روحه
العلَْيمي 240/2
( )1األنس اجلليل ،جمري الدين ُ
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َومن َم َشايِخ الطَِّريق ِيف َزَمانه الْ َعا ِرف ِاب ََّّلل الشَّْيخ عبد اللطيف الْ َم ْق ِد ِسي
امحَد بن
الر ْمحَن ابْن ْ
كتب ُه َو ِخبَ ِطِّه نسبه ِيف كتاب االجازة َه َك َذا عبد اللطيف بن عبد َّ
اجلُ ُم َعة املوفية للعشرين من شهر
لي بن َغ ِاِن الْ َم ْق ِد ِسي االنصاري ولد قدس سره ِيف لَْي لَة ْ
َع ّ
ِ
ِ
ني َو َسْبعمائة واشتغل اوال ِابلْعل ِم الشريف مثَّ َغلبه الْميل اىل طَ ِريق
َر َجب لسنة س ّ
ت َوَمثَان َ
التصوف واتصل ِِخب ْد َمة الشَّْيخ الْ َعا ِرف ِاب ََّّلل الشَّْيخ عبد العزيز واجازه لالرشاد َوملا وصل
الشَّْيخ زين ال ّدين اخلايف اىل الْ ُقدس الشريف انزله الشَّْيخ عبد اللَّ ِطيف ِيف بَيته وأكرمه َغايَة
احلجاز
صاحب َم َعه َوحصل لَهُ ميل َع ِظيم اليه َوملا توجه الشَّْيخ زين ال ّدين اخلايف اىل ْ
االكرام َو َ
الشْيخ
أ ََر َاد الشَّْيخ عبد اللطيف ان يُ َسافر َم َعه فَ َمنعه الشَّْيخ زين ال ّدين اخلايف النه َكانَت ام َّ
ك االايم فَأمره الشَّْيخ زين ال ّدين أَن يقوم ِِخب ْد َمة
عبد اللطيف ْامَرأَة شريفة َمرضت ِيف تِْل َ
احلَج َوملا َعاد الشَّْيخ اىل الْ ُقدس الشريف
والدته ووعد لَهُ ان حيصل ُمَراده عنداملراجعة من ْ
اخل ْلوة واشتغل)1( ".
ِ
توجه ُه َو َم َعه اىل ُخَر َ
اسان َوقعد أب َْمره يف ْ َ
ِ
يرتَّدد اىل ابهبم
.10
"ق ّ
ط َابب امري َومل يطَأ ْجملس َوِزير مل يعبأ أبرابب احلكم واملناصب َومل ََ
َومل يتَ َقيَّد ِمبَا ِعْندهم َوَما هبم كلما ارادوا صحبته واحبوا ُرْؤيَته قابلهم ابالجتناب ودفعهم
اهتم َودفع عطياهتم َوَم َع ذَلِك ترك من النقدما
ِأب ْ
َح َسن َج َواب َوَكا َن َرمحَه هللا َم ْش ُهورا برد َ
ص َدقَ ْ
السبَب
يقرب َمثَانِيَة َآالف ِدينَار َوقوم َسائِر امالكه بِع ْشَرة َآالف ِدينَار فتحري النَّاس ِيف اقامة َّ
اخلَيل َوَكا َن يكثر من اقتناء
ب وامليل اىل خيائر ْ
وقضوا ِمْنهُ الْعجب َوَكا َن َرمحَه هللا ِيف َغايَة ْ
احل ّ
ضها اىل االمراء الْغَُزاة َوقد ذهب عمره ابلتجرد واالنفراد َومل يتَ َقيَّد بَِقْيد
الصافنات َويُْرسل بَ ْع َ
ِ
يمة َو َغايَة قبُول َوله ِيف تَ ْعبِري املنامات َما
االهل واالوالد َوَكا َن َرمحَه هللا َ
صاحب جذبة َعظ َ
اجلَنَائِز فيلقن الْ َميِّت وخياطبه على َما
يبهر الْعُ ُقول َومن َع َادته َرمحَه هللا انه حيضر ِيف بعض ْ
ِ
ِ
يسأَله َوقد َمسعه
ُه َو الْ َم ْع ُروف فَيسمع من الْ َميِّت َ
صوته الَّذي يسمع مْنهُ ِيف َحيَاته جميبا َع َّما ْ
ِ
علماء االعيان ِيف متفرقات االحيان
غري َواحد من الْ َ
ِ
صوصا الشَّْيخ مصلح ال ّدين املشتهر بِنور
َومن َذلك طعنه على عُلَ َماء اوانه ومشايخ َزَمانه ُخ ُ
ِ
يمة فانه َكا َن يطعن فِ ِيه على الْ ِف ْعل الْ َم ْزبُور َويَ ُقول
ينهما َو ْح َشة َعظ َ
ال ّدين َزاده فانه حصل بَ َ
( )1الشقائق النعمانيه يف علماء الدوله العثمانيه ،طا ْش ُك ْربي َز َاد ْه ص41/
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يسبق اليها اُ ْح ُد من الْ َم َشايِخ الْعِظَام واالفاضل الْ ِكَرام َوُه َو ُجييب ِأبَن
انه بِ َ
دعة ابتدعها َومل ْ
السبق فِ ِيه َوَكا َن يطعن املرحوم
ساحة الكرامات متسعة ورتبة االولياء ُمتَ َفا ِوتَة َوَال يضران عدم َّ
فِ ِيه بِ َسبَب تردده اىل َابب ْاألَ ْغنِيَاء ودخوله جمَالِس الوزراء واالمراء وحيتج من منع ِيف الْ َقلِيل
َوالْكثري ببئس الْ َف ِقري على َابب االمري َوُه َو ُجميب َعن ُس َؤاله وخيرب َع َّما ِيف ابله ِأبَن َذلِك
اجلُ ْم ُهور واعانة االخ الْ ُمسلم واغاثة الْ َمظْلُوم
مصاحل ْ
يتَ َ
ض َّمن اصالح بعض االمور الَِّيت تتكفل َ
ِ
منهم من يرجح ذَاك
واجنائه من يَد الظَّامل َوَكا َن النَّاس ِيف امرمها ْفرقَتَ ْني َوِيف حتقيقهما فئتني فَ ْ
على َه َذا ويعد مسلكه احسن املسالك َوِمْن ُهم من يعكس االمر فَيقدم َه َذا على ذَلِك َعفا
عْن هما الْملك الْ َق ِادر فانه اعلَم ِمبا ِيف الضمائر)1( ".
ْ َ
َ َُ
"السيد حممد معلول زاده املفىت والنقيب والزم منه ودرس أوال مبدرسة حممد ابشا
.11
النيشاىن ملا متت ىف مجادى االوىل سنة احدى وألف وهو أول مدرس هبا برتبة اخلارج مث
ترقى ىف املدارس اىل أن وصل اىل مدرسة والدة السلطان أبسكدار فوىل منها قضاء القدس
سنة عشرة وألف مث وىل بغداد ىف شهر رمضان سنة احدى عشرة مث قضاء أيوب ىف ذى
احلجة سنة أربع عشرة مث قضاء اسكدار ىف شوال سنة مثان عشرة وكان عاملا فاضال مشهورا
ابلفضل التام ماهرا ىف اسلوب التحرير اباللسنة الثالثة وله شعر وانشاء مقبوالن وكان حسن
اخلط اىل الغاية وله آتليف سائغة دقيقة منها حاشية على شرح اجلامى وصل فيها اىل حبث
املرفوعات وله على التفسري تعليقات وكذلك على شروح اهلداية واملفتاح ونظم الفرائض
ابلرتكية مث شرحه شرحا لطيفا وله ىف معجزات االنبياء رسالة ابلرتكى وكان ىف فن الصكوك
واحلجج ماهرا جدا ومجع فيها صور وقفيات ومتسكات وهى دستور العمل عند أهل الروم
وله رسالة قلمية وكان ىف فن املعميات ىف معادلة مري وشهاب عند الفرس وقد صنع بيتا
خيرج منه مائة اسم وهو هذا
(دردميه درمان أو لوردى اولسه كراى سر وقد  ...درده غايت درده غايت درده غايت درده
حد)
وكانت وفاته وهو قاض أبسكدار ىف مجادى االوىل سنة تسع عشرة وألف
( )1الشقائق النعمانيه يف علماء الدوله العثمانيه ،طا ْش ُك ْربي َز َاد ْه ص429/
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السيدعبد هللا بن عامر بن على اليمىن ذكره ابن أىب الرجال ىف اترخيه وقال ىف ترمجته هو ابن
عم االمام القاسم بن حممد بن على كان عاملا متيقظا ذكيا فصيحا جميدا ىف الشعر على
منهاج العرب االوىل وكان شيخنا مشس الدين أمحد بن سعد الدين يثىن على شعره ويقول
السيد جميد وهو كذلك ومل يظهر شعره اال ىف آخر أايمه بعد موت ولده أىب تراب على بن
عبد هللا فانه اكثر فيه املراثى وانح عليه بشعر كثري ولعله كان يكره شعره ىف مبادى أمره
وكان فيه ثالث خصال استأثر هبا منها جودة خطه فانه فائق عجيب ومنها جودة الرماية
ابلبندق فانه كان استاذا ابرعا ىف صنعة الرماية مل يسبق اليه ويعاجل البنادق ومنها ركوب

اخليل وكان وحيدا ىف ذلك وأخربين أنه مل يرتك يف تعلم الكتابة والرماية جمهودا حىت أنه بلغه
أن يف مشهد االمام أمحد بن احلسني رجلني أحدمها جييد الكتابة واآلخر جييد الرمى فبالغ
ىف وصوله اىل ذيبني المتحان الرجلني فوجدمها كما وصف لكنه فاق عليهما ووقف بذيبني".
()1
"الزمان وفريد العصر كان غزير الفضل لطيف الطبع فاق على أهل عصره بصنعة
.12
النظم والنثر ذكره اخلفاجى ىف الرحيانة واخلبااي وأثىن عليه كثريا وذكر ما جرى بينه وبينه من
املراسلة وقال البديعى ىف وصفه معدن امللح والطرف وينبوع النكت والتحف وجاحظ زمانه
وحافظ أوانه وال خيفى طول ابعه ىف فنون االدب وأنواعه فأسرار البالغة ال تؤخذ اال منه
ودالئل االعجاز ال تروى اال عنه مع دماثة أخالق تعيد ذاهب الصبا ورقة دعابة كأمنا
انتسخها من صحيفة الصبا ومنطق يسوغ ىف االمساع سالفه يلفظ كأنه اللؤلؤ واآلذان أصدافه
وقال الفيومى ىف ترمجته كانت والدته حبلب مث قدم الروم وصار هبا من كبار املدرسني مث
كف بصره فتقاعد برزق عني له من قبل السلطان فانزوى ىف بيته وهرعت اليه االفاضل من
كل جانب فاشتهر فضله وانتشر علمه فاستمر يقرئ أنواع العلوم من كال منطوق ومفهوم
ومباد ومقاصد لكل طالب وقاصد فانتفع به كثري من الطلبة قال وملا قدمت الروم وفدت
عليه فرأيت الفضائل انقادت اليه فحضرته جمالس ىف املطول وسرية ابن هشام فرأيت منه
رتبة ال تنال ابالهتمام ومات وأان ابلروم ودفن بدار اخلالفة وكانت له رتبة ىف االدب هى
من أعلى الرتب وشعره غاية ىف اببه له فيه التشبيهات العجيبة واملضامني الغريبة ما يكتب
( )1خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ،احمليب 52/3
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مباء الوجه على احلدق ال ابحلرب على الورق كقوله من قصيدة
(قد دعاه اهلوى وداعى التصاىب  ...الدكار االوطان واالحباب)
(فأتت دون صربه من أليم الوجد انر شديدة االلتهاب ) ...
(فذوى غصنه الرطيب وجفت  ...من رايض الصبا مياه الشباب)
(شعر املرء نسخة العمر واالايم فيها من أصدق الكتاب ) ...
(فاذا مت منه ما كتبته  ...تربته من شيبة برتاب)

هذا معىن بديع ذكر انه مل يسبق اليه قال الشهاب وقد اتفق ىل مثله ىف قوىل
(لعمرى لقد خط املشيب مبفرقى  ...رسائل تدعو كل حى اىل البلى ) ...
(أرى نسخة للعمر سودها الصبا  ...وما بيضت ابلشيب اال لتنقال)
رجع
(لست آسى على الصبا امنا أذكر حقا القدم االصحاب ) ...
(قد سقتىن عهوده العيش صفوا  ...وكستنيه مونق اجللباب)
ومنها ىف املديح)1( ".

"القاهرة الشيخ منصور الطوخى والشهاب أمحد البشبيشى والشمس حممد بن خليفة
.13
الشوبرى ومن أهل الشام الشيخ عبد القادر الصفورى والشيخ حممد اخلباز املعروف ابلطنيىن
والشيخ حممد بن على املكتىب ومن أهل مكة الشيخ أمحد بن عبد الرؤف والشيخ عبد هللا
بن طاهر العباسى والشيخ على االيوىب والشيخ على بن أىب البقا والشيخ اسكندر املقرى
والشيخ سعيد بن عبد هللا ابقشري والشيخ عدب احملسن القلعى والشيخ ابراهيم بن حممد
الزجنبيل والشخي على ابحاج ومن أهل املدينة شيخنا املرحوم ابراهيم اخليارى وغريهم وله
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فهرست جممع مروايته وشيوخه ومسلسالته مجعها تلميذه شيخ مشاخينا العالمة عيسى بن
حممد اجلعفر املغرىب ىف حنو مخسة كراري حصلت عليها من تفضالت شيخنا االمام أمحد
بن حممد النخلى املكى عندما أجازىن جبميع مروايته ىف حرم هللا االمني يوم االربعا اثىن ذى
احلجة سنة احدى ومائة وألف ومع تبحره ىف العلوم مل يعنت ابلتأليف وأجلئ الوزير االعظم
أمحد ابشا الفاضل اىل أتليف كتاب ىف اجلهاد وفضائله فألف فيه ىف أايم قليلة كتااب حافال
أتى فيه ابلعجب من االاثر الواردة فيه وأحكامه املختصة به وكان ينهى عن التأليف ويقول
التأليف ىف هذه االزمان من ضياعة الوقت فان االنسان اذا فهم كالم املتقدمني اآلن واشتغل
بتفهيمه فذاك من أجل النعم وأبقى لذكر العلم ونشره والتأليف ىف سائر الفنون مفروغ منه
واذا بلغه ان أحدا من علماء عصره ألف كتااب يقول ال يؤلف أحد كتااب اال ىف أحد أقسام

سبعة وال ميكن التأليف ىف غريها وهى اما ان يؤلف ىف شئ مل يسبق اليه خيرتعه أو شئ

انقص يتممه أو شئ مستغلق يشرحه أو طويل خيتصره دون أن خيل بشئ من معانيه أو شئ
خمتلط يرتبه أو شئ اخطأ فيه مصنفه يبينه أو شئ مفرق جيمعه قلت وجيمع ذلك قول
بعضهم شرط املؤلف أن خيرتع معىن أو يبتكر مبىن وحصل له عارض ىف ىف عينيه أذهب
بصره قبل انتقاله بنحو ثالثني سنة وكان اذا طالع له أحد حثه على االسراع حبيث ان السامع
ال يفهم ما يقرأه القارى واذا توقف القارى ىف حمل سابقه ابلفتح عليه حىت كانه حيفظ ذلك
الكتاب عن ظهر قلب وكان كثري العبادة يواظب على قراءة القرآن سرا وجهرا وكان راتبه ىف
كل يوم وليلة نصف القرآن وخبتم يوم اجلمعة ختمة كاملة وكان كثري البكاء عند قراءة القرآن
وال يفارقه خوف هللا ىف مجيع االحيان وكان يعفو عند االقتدار وله خلق سهل رضى وكان
حمله)1( ".
"حاجا ىف صحبة املوىل عبد الغىن قاضى قضاة الشام وقد وليها اثنيا مث قال وكان
.14
حيفظ القرآن وختمه ىف احملراب مرات وكان يالزم ىف مجعة شيخنا أيضا وكان له مشاركة ىف
القراآت ويقرأ جمودا وىل نصف وظيفة الوعظ ىف يوم االربعاء من الثالثة االشهر عن ابن
قنديل شركة التاج القرعوىن فباشره وكان يعسر عليه التأدية من الورق لضعف نصره وعبارته
( )1خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ،احمليب 41/4
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فكان يتصحف عليه ألفاظ ويتكرر منه تصحيفها وحتريفها حىت مسعته بورد هذا احلديث
غري مرة ال حتقرن جارة جلارهتا ولو فرسن شاة فيقرؤه ىف سن شاة كلمتني وسن ابلتشديد
يريد واحد االسنان وكانت وفاته يوم االحد خامس عشر صفر سنة تسع عشرة وألف ودفن
من الغد مبقربة الفراديس عند قرب جده وخاله الطيبيني قلت والشيخ أمحد النعيمى الذى ذكره
هو الشيخ هباء الدين أمحد بن عبد القادر النعيمى الدمشقى تقلبت به االحوال بدمشق
فسافر اىل الروم فصار خطيب السليمانية وامام ايصوفيه بقسطنيطينية وكانت وفاته ىف سنة
مثان وتسعني وتسعمائة
حممد بن موسى بن عالء الدين املعروف ابلعسيلى القدسى ولد الشيخ كمال الدين املقدم
ذكره كان من كبار الفضالء أصحاب التصانيف أخذ الفرائض عن الوىل الربكة الشيخ حممد
الدجاىن وأجازه وأخذ الفقه واحلديث عن الشيخ حيىي ابن قاضى الصلت القدسى والتصوف
والعقائد عن الشيخ حممد العلمى وكان مغرما به وقارئ درسه وأخذ املعاىن والبيان عن شيخ
االسالم رضى الدين اللطفى والشيخ حممود البيلوىن وقرأ البيضاوى بتمامه على املنال على
الكردى واجازه شيخ االسالم التمراتشى الغزى صاحب التنوير رمحه هللا تعاىل مبا له من
مروايته نظما ووقفت على االجازة وأرسل له النور الزايدى اجازة من مصر ملا سأله عن
أسئلة عديدة وطلب منه االجازة ومل يره ومن مؤلفاته حاشية على الفاكهى وقطعة كبرية على
اجلاللني اخرتمته املنية قبل اكماهلا ونظم القطر وشرحه ونظم خصائص النىب

وشرح النظم شرحا لطيفا مل يسبق اليه مع زايدات على امنوذج اللبيب ىف خصائص احلبيب
ومساه النظم القريب ىف خصائص احلبيب وكانت وفاته ىف سنة احدى وثالثني وألف ودفن
مبا من هللا
حممد بن موسى بن حممد اجلمازى نسبة اىل االمري عز الدين مجاز شيخه بن هاشم بن قاسم
بن مهنا بن حسني بن مهنا بن داود بن قاسم بن عبد هللا بن طاهر بن)1( ".
"( )89إمساعيل بن أىب بكر بن عبد هللا بن إبراهيم
.15
ابن علي بن عطية بن علي الشرف الشرجى اليماىن الشافعى املعروف ابملقرئ الزبيدي ولد
( )1خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ،احمليب 234/4
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سنة  754أربع ومخسني وسبعمائة وتفقه ابجلمال الراعي وقرأ العربية على حممد بن زكراي
وعبد اللطيف الشرجي وغريمها وقرأ يف عدة فنون وبرز يف مجيعها وفاق أهل عصره وطال
صيته وأشتهر ذكره ومهر يف صناعة النظم والنثر وجاء مباال يقدر عليه غريه وأقبل عليه ملوك
اليمن وصار له حظ عظيم عند اخلاص والعام وواله امللك األشرف تدريس اجملاهدية بتعز
والنظامية بزبيد فأفاد الطلبة وعني للسفارة اىل الداير املصرية مث أتخر ذلك لطمعه يف
االستقرار يف قضاء األقضية بعد اجملد الشريازي صاحب القاموس االىن ذكره إن شاء هللا
تعاىل فلم يتم له مناه بل كان يرجوه يف حياة اجملد ويتحامل عليه حبيث إن اجملد عمل
للسلطان كتااب وجعل أول كل سطر منه األلف فاستعظمه السلطان فعمل له صاحب الرتمجة
كتابه الذي مل يسبق اليه املعروف بعنوان الشرف والتزم أن خيرج من أواخره ووسطه علوما

غري العلم الذي خيرج من مجيعه وهو الفقه ومل يتم يف حياة األشرف فقدمه لولده الناصر
ووقع عنده بل وعند سائر علماء عصره ببلده وغريها موقعا عظيما ومن أتمله رأى فيه ما
يعجز عنه غالب الطباع البشرية فننه إذا قرأه القارئ مجيعا وجده فقها وإذا قرأ أوائل السطور
فقط وأوساطها فقط وأواخرها)1( ".
َخبَار اطباء األندلس لِ ُسلَْي َمان بن جلجل
.16
"أ ْ
ِ
احلسن
ب فَكتب الْ َوزير حيىي بن اسحاق َوِهي كتب حسان رفيعة َوكتب ُحمَ َّمد بن ْ
َوأما الطّ ّ
ِِ
ِ
ِ
ايب َوِهي كتب رفيعة حسان
الْم ْذحجي استاذان َرمحَه هللا تَ َع َاىل َوُه َو الْ َم ْع ُروف اببْن الْكتَ ِ ّ
وكتاب التصريف أليب الْ َق ِ
اسم خلف بن َعبَّاس الزهرأوي َوقد أدركناه وشاهدانه َولَئِن قُ ْلنَا أَنه
َ
ِ
ِ
امجَ ْع ِمْنهُ َوَال أحسن ل ْل َق ْوِل َوالْ َع َمل ِيف الطبائع لنصدقن َوكتب ابْن ا ْهلَْي ثَم
ب ْ
مل يؤلف ِيف الطّ ّ
اخلَواص والسموم والعقاقري من اجل الْكتب وانفعها
ِيف ْ
ِ
قس ِطي
لسعِيد بن فتحون َّ
َوأما الفلسفة فَ ِاين َرأَيْت ف َيها رسائل َْجم ُم َ
السر ْ
وعة وعيوان مؤلفة َ
ِ ِ
اعة َوأما رسائل استاذان أيب عبد هللا ُحمَ َّمد
الصنَ َ
الْ َم ْع ُروف ابحلمار َدالَّة على متكنه من َهذه ّ
ِ
يمة الْ َمْن َف َعة
احلسن فائقة ْ
احلسن الْم ْذ ِح ِجي ِيف ذَلِك فمشهورة متدأولة واتمة ْ
بن ْ
اجلَْوَدة َعظ َ
عدد واهلندسة فَلم يقسم لنا ِيف َه َذا الْعلم نَفاذ َوَال حتققنا بِِه فلسنا نثق ِيف ِأبَنْ ُف ِسنَا ِيف
َوأما الْ َ
( )1البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع ،الشوكاين 142/1
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متَْيِيز احملسن من املقصر ِيف املؤلفني فِ ِيه من أهل بلدان إَِّال اين َِمسعت من اثق بعقله َودينه من
أهل الْعلم ِِمَّن اتّفق على رسوخه فِ ِيه يَ ُقول أَنه مل يؤلف ِيف االزايج مثل زيج مسلمة وزيج
ِ
َمحَد بن نصر فَ َما تقدم إِ َىل
ك كتاب املساحة اجملهولة ِأل ْ
ابْن َّ
الس ْمح ومها من أهل بلدان َوَك َذل َ
مثله ِيف َم ْعنَاهُ
السْب َعة الَِّيت َال يؤلف َعاقل
وامنا ذكرَان التاليف الْ ُم ْستَحقَّة لل ّذكر َوالَِّيت تدخل َحتت االقسام َّ
ِ
يسبق اليه أَو َش ْيء َانقص يتمه أَو َش ْيء مستغلق
َعامل اال ِيف أ َ
َحدها َوهي اما َش ْيء خيرتعه مل ْ
يشرحه أَو َشيء طَ ِويل خيتصره دون ان خيل بِشيء من معانِيه أَو َشيء متفرق)1( ".
ََ
ْ
َْ
ْ

"@  ( @ 362سنة سبعني ومائة ) وكان قد قال اهل افريقية ما ابعد ما يكون
.17
بني قربى هذين االخوين فان هذا هنا واخاه ابلسند فاتفق ان الرشيد عزل روحا عن السند
وسريه اىل موضع اخيه يزيد فوصل اىل افريقية ىف اول رجب سنة احدى وسبعني ومائة ومل
يزل واليا عليها اىل ان تويف هبا فدفن مع اخيه يف قرب واحد فعجب الناس من هذا االتفاق
بعد ذلك التباعد واالفرتاق وكان تولية املنصور يزيد املذكور على افريقية عندما قتلت اخلوارج
عامله فيها وجهز معه مخسني الف مقاتل حني زار املنصور بيت املقدس وكان قد واله قبل
ذلك على مصر
ويف السنة املذكورة تويف امام اللغة والعروض والنحو اخلليل بن امحد الفراهيدى االزدى وقيل
يف سنة مخس وسبعني ومائة وقيل يف ستني ومائه وقيل ثالثني ومائة وغلط انقل هذا القول
االخري
وِمن نقله ابن اجلوزى والواقدي وهو الذى استنبط علم العروض وحصر اقسامه يف مخس
دوائر استخرج منها مخسة عشر حبرا مث زاد فيه االخفش حبرا مساه اجملتث قلت وله امساء
اخرى ذكرهتا يف علم العروض وقيل ان اخلليل دعا مبكة ان يرزق علما مل يسبق اليه احد

فلما رجع من حجة فتح عليه بعلم العروض وله معرفة اباليقاع والنغم وتلك املعرفة احدثت
له علم العروض فاهنما متقارابن ىف املاخذ
وقال محزة بن احلسن االصفهاين ىف كتابه املسمى ابلتنبية على حدوث التصحيف وبعد فان
( )1فضائل األندلس وأهلها ،جمموعة من املؤلفني ص18/
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دولة االسالم مل خترج ابدع العلوم الىت مل يكن هلا عند علماء العرب اصول االمن اخلليل
وليس على ذلك برهان اوضح من علم العرض الذى ال عن حكيم اخذه وال على مثال
تقدمه احتذاه وامنا اخرتعه من ِمر له ابلقصارين من وقع مطرقة على طست وقيل وهو يف
اخرتاعه علم العروض الذي)1( ".

"@  @ 18سنة اربع ومائتني االمام الشافعى وهو شاب ان يصع له كتااب يذكر
.18
فيه شرائط االستدالل ابلقرآن والسنة واالمجاع والقياس وبيان الناسخ واملنسوخ ومراتب
العموم واخلصوص فوضع الشافعي له كتاب الرسلة وبعثها اليه فلما قرأها قال ما ظننت ان
هللا خلق مثل هذا الرجل قلت يعىن من ائمة العلماء
وكان االمام امحد يقول ىف الشافعى فيلسوف يف اربعة اشياء يف اللغة واختالف الناس واملعاين
والفقه وقال يف احلديث الوارد ىف احداث هللا من جيدد هلذه االمة دينها على رأس كل مائة
سنة انه كان على رأس املائة االوىل عمر بن عبد العزيز وعلى رأس املائة الثانية حممد بن
ادريس الشافعى وقد اوضحت ىف كتاب املرهم يف االصول من ذكر االئمة املعتربين من بعده
على رؤس املئني يكونون
وقال الشافعى رأيت ىف زمان الصبا مبكة رجال ذا هيئة يؤم الناس ىف املسجد احلرام فلما فرغ
اقبل على الناس يعلمهم قال فدنوت منه وقلت علمِن فاخرج ميزاان من كمه فاعطانيه وقال
هذا لك قال وكان هناك معرب فعرضت عليه الرؤاي فقال انك ستصري اماما يف العلم وتكون
على السنة الن امام السمجد احلرام افضل االئمة كلهم واما امليزان فانك تعلم حقيقة الشئ
ىف نفسه
قلت ال جرم ان االمام الشافعى استنبط علوما مل يسبق اليها كاستنباطه علم اصول الفقه
وتلخيصه ابب القياس تلخيصا سنيا ووضعه للخلق قانوان كليا يرجع اليه يف معرفة مراتب
ادلة الشرع كما سيأتى ذكر ذلك فهو كما ذكر بعض العلماء ان نسبته اىل علم االصول
كنسبة ارسطاطا ليس احلكيم اىل وضع املنطق يف معرفة تركيب احلدود والرباهني وكنسبة

( )1مرآة اجلنان وعربة اليقظان@ ط الكتاب اإلسالمي؟ اليافعي 362/1
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اخلليل بن امحد اىل علم العروض واالصول يف معرفة وزن الشعر والتمييز بني صحيحه
وفاسده)1( ".
"@  @ 297سنة ثالثني وثالث مائة يف الركاب اذ وثب به الفرس فوقع فصاح
.19
ابن محدان ال يفوتنكم فقتلوه مث دفن وعفى قربه
وجاء ابن محدان اىل املتقى فقلده املتقى مكان ابن رائق ولقبه انصر الدولة ولقب اخاه عليا
سيف الدولة
وعاد ومها معه وهرب اليزيدى من بغداد وكان مدة استيالئه عليها ثالثة اشهر وعشرين يوما
مث هنب اليزيدى وعاد فالتقاه سيف الدولة بقرب املداين ودام القتال يومني وكان اهلزمية على
ابن محدان واالتراك مث كانت على اليزيدى
وقتل مجاعة من امراء الديلم واسر آخرون وهرب اليزيدى اىل واسط ابسوء حال وساق وراءه
سيف الدولة ففر اىل البصرة
وىف رجب من السنة املذكورة تويف الفقيه الكبري االمام الشهري ابو بكر الصريىف الشافعى
صاحب املصنفات يف املذهب وصاحب وجه فيه كان من جلة الفقهاء اخذ الفقه عن ايب
العباس بن سريج واشتهر ابحلذق يف النظرة والقياس وعلم االصول وله ىف اصول الفقه كتاب
مل يسبق اليه قال ابو بكر القفال كان اعلم الناس ابالصول بعد الشافعى وهو اول من

انتدب من أصحابنا للشروع يف علم الشروط وصنف فيه كتااب احسن فيه كل احسان
والصرييف نسبة مشهورة ملن يصرف الداننري والدراهم
وفيها تويف الشيخ الكبري ابو يعقوب النهرجورى شيخ الصوفية صحب اجلنيد وغريه وجاور
مكة وكان من كبار العارفني رمحه هللا تعاىل
وفيها تويف االمام الكبري القاضى ابو عبد هللا احملاملى الشهري احلسني بن امسعيل الضىب
البغدادى عاش مخسا وتسعني سنة قال ابو بكر الداؤدي كان حيضر جملس احملاملى عشرة
آالف رجل
وفيها تويف احلافظ ابو عبد هللا حممد بن عبد امللك القرطىب الف كتااب على)2( ".
( )1مرآة اجلنان وعربة اليقظان@ ط الكتاب اإلسالمي؟ اليافعي 18/2
( )2مرآة اجلنان وعربة اليقظان@ ط الكتاب اإلسالمي؟ اليافعي 297/2
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"@  @ 330سنة تسع وثالثني وثالث مائة كل مادة وجاءت كتبه يف الغاية
.20
الكاملة والنهاية الفاضلة
قلت قوله الغفل هو بضم الغني املعجمة وسكون الفاء يقال ارض غفل ال علم هبا وال اثر
عمارة
ودابة غفل ال مسة عليها ورجل غفل مل جيرب االمور ذكره اجلوهرى مث له بعد ذلك كتاب
شريف مل يسبق اليه يف احضار العلوم والتعريف ابغراضها وال ذهب احد مذهبه فيه وال

يستغِن طالب العلوم كلها عن االهتداء به انتهى كالم ابن صاعد
قال ابن خلكان ومل يزل ابو نصر ببغداد مكبا على االشتغال هبذا العلم والتحصيل له اىل
ان برزا وقال برع فيه وفاق اهل زمانه قال ورأيت يف بعض اجملاميع ان ااب نصر ملا ورد عليه
سيف الدولة وكان جملسه جممع الفضالء ىف مجيع املعارف فادخل عليه وهو بزي االتراك
وكان ذلك دابه دائما فوقف فقال له سيف الدولة اقعد فقال حيث اان ام حيث انت فقال
حيث انت فتخطى رقاب الناس حىت انتهى اىل مسند سيف الدولة وزامحه فيه حىت اخرجه
عنه
وكان على رأس سيف الدولة ِماليك وله معهم لسان خاص يسارهم به قل ان يعرفه احد
فقال هلم بذلك اللسان ان هذا الشيخ قد اساء االدب واىن سائله يف اشياءان مل يعرف هبا
فاحرقوا به فقال له ابو نصر بذلك اللسان ايها االمري اصرب فان االمور بعواقبها فتعجب
سيف الدولة وقال له احتسن هبذا اللسان فقال نعم احسن ابكثر من سبعني لساان فعظم
عنده مث اخذ يتكلم مع العلماء احلاضرين يف اجمللس ىف كل فن فلم يزل كالمه يعلو وكالمهم
يسفل حىت صمت الكل وبقى يتكلم وحده مث اخذوا يكتبون ما يقوله وصرفهم سيف الدولة
وخالبه فقال هل لك ان اتكل قال ال قال فهل تشرب قال ال قال فهل تسمع قال نعم
فامر سيف الدولة ابحضار القيان فحضر كل من هو من اهل هذه الصناعة ابنواع)1( ".
"@  @ 381سنة مخس وستني وثالث مائة $
.21
قلت وقوله هذا استفى من منهل الشاعر ويستدل بنجوم نظمه الزواهر يف قوله  ( ...هو
( )1مرآة اجلنان وعربة اليقظان@ ط الكتاب اإلسالمي؟ اليافعي 330/2
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يف آفاق االسهار سائر  ...ثالثة تشرق الدنيا ببهجتها )
( مشس الضحى وابو اسحاق والقمر  ... ) ...سنة مخس وستني وثالث مائة
فيها تويف الشيخ الكبري امسعيل بن جنيد االمام النيسابوري شيخ الصوفية خبراسان انفق امواله
على الزهاد والعلماء وصحب اجلنيد وااب على عثمان احلريى ومسع ابراهيم بن حممد البوشنجى
وااب مسلم الكجي وطبقتهما وكان صاحب احوال ومناقب
وفيها توىف احلافظ احد اركان احلديث ابو على املاسرجسى رحل اىل العراق ومصر والشام
قال احلاكم هو سفينة عصره يف كثري الكتاب صنف املسند الكبري مذهبا معلال مجع حديث

الزهري مجيعا مل يسبق اليه وكان حيفظ مثل املاء وصنف كتااب على البخارى وآخر على

مسلم
وفيها تويف احلافظ الكبري ابو امحد عبد هللا بن حممد بن القطان اجلرجاىن مصنف الكامل يف
اجلرح
وفيها تويف احلاكم ابو عبد هللا ويف ست وستني عند السمعاين ويف ست وثالثني عند الشيخ
ابو اسحاق الشريازى
وفيها تويف االمام التحرير الفاضل الشهري املعروف ابلقفال الكبري الشاسى الفقيه الشافعى
امام عصره بال منازع وفريد دهره بال مدافع صاحب املصنفات املفيدة والطريقة احلميدة كان
فقيها حمداث اصوليا لغواي شاعرا مل يكن مبا وراء النهر للشافعني مثله ىف وقته رحل اىل خراسان
والعراق)1( ".
"وما ال يتكرر فهو إحياء ومن حتجر مواات مل ميلكه وهو أحق به ووارثه بعده ومن
.22
ينقله إليه وليس له بيعه وقيل له ذلك فنن مل يتم إحياؤه قيل له إما أن حتييه أو ترتكه فنن
طلب اإلمهال أمهل الشهرين والثالثة
__________
وماال يتكرر فهو إحياء" ألن العرف جار بذلك لكن إن كانت األرض كثرية الدغل
واحلشيش اليت ال ميكن زرعها إال بتكرار حرثها وتنقية دغلها وخشيشها املانع من زرعها
( )1مرآة اجلنان وعربة اليقظان@ ط الكتاب اإلسالمي؟ اليافعي 381/2
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كان إحياء
تنبيه :حرمي شجر قدر مد أغصاهنا فنن غرسها يف موات فهي له وحرميها وإن سبق إىل شجر
مباح كزيتون وخروب فسقاه وأصلحه فهو له كاملتحجر الشارع فنن ركبه ملكه بذلك وحرميه
وحرمي دار من موات حوهلا مطرح تراب وكناسة وثلج وماء ميزاب وال حرمي لدار حمفوفة مبلك
ويتصرف كل منهم حبسب العادة
"ومن حتجر مواات" حتجر املوات الشروع يف إحيائه من غريأن يتمه مثل أن حييط حول األرض
ترااب أو جبدار صغري أو حيفر بئرا ومل يصل ماؤها نقله حرب مل ميلكه ألن امللك ابإلحياء ومل

يوجد "وهو أحق به" من سائر الناس لقوله "من سبق اىل ما مل يسبق اليه مسلم فهو احق

به" .
"وارثه بعده" لقوله "من ترك حقا فلورثته" "ومن ينقله إليه" أي إذا نقله إىل غريه ابهلبة صار
الثاين أحق به ألن صاحبه أقامه مقام نفسه "وليس له بيعه" ألنه مل ميلكه فلم ميلك بيعه
كحق الشفعة قبل األخذ وكمن سبق إىل مباح قبل أخذه "وقيل له ذلك" أي بيعه ألنه أحق
به.
"فنن مل يتم إحياؤه قيل له" أي يقول له السلطان وحنوه إذا طالت املدة "إما أن حتييه أو
ترتكه" ليحييه غريك ألنه ضيق على الناس يف حق مشرتك بينهم فلم ميكن منه كما لو وقف
يف طريق ضيق.

" فنن طلب اإلمهال أمهل الشهرين والثالثة" كذا يف الفروع ألنه يسري)1( ".

"فنن مل يقطعها فلمن سبق إليها اجللوس فيها ويكون أحق هبا مامل ينقل قماشه عنها
.23
فنن أطال اجللوس فيها فهل يزال على وجهني وإن سبق اثنان أقرع بينهما وقيل يقدم اإلمام
من يرى منهما ومن سبق إىل معدن فهو أحق مبا ينال منه
__________
فلغريه اجللوس فيها وهذا قد استحق إبقطاع اإلمام فال يزول حقه بنقل متاعه وال لغريه
اجللوس فيه وشرطه ما مل يعد فيه وحيرم ما يضيق على املارة ولو بعوض وحكمه يف التظليل
( )1املبدع يف شرح املقنع@ط عامل الكتب؟ ابن مفلح ،برهان الدين 184/5
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على نفسه مبا ليس ببناء ومنعه من املقام إذا أطال مقامه حكم السابق
"فنن مل يقطعها فلمن سبق إليها اجللوس فيها" على األصح على وجه هلا ال يضيق على
أحد وال يضر ابملارة ال تفاق أهل األمصار يف سائر األعصار على إقرار الناس على ذلك
من غريإنكار وألنه ارتفاق مبباح من غريإضرار فلم مينع منه كاالحتياز.
"ويكون أحق هبا ما مل ينقل قماشه عنها" لسبقه إىل مباح كمار وظاهره أنه إذا قام وترك
متاعه مل جيز لغريه إزالته وأنه إذا نقل متاعه كان لغريه اجللوس فيه وقيل إن فارق ليعود قريبا
فعاد فهو أحق به وعنه يكون أحق به إىل الليل ويف افتقاره إىل إذن فيه وجهان لكن قال
أمحد ما كان ينبغي لنا أن نشرتي من هؤالء الذين يبيعون على الطريق ومحله القاضي على
ضيقه أو كونه يؤذي املارة.
"فنن أطال اجللوس فيها" من غري إقطاع "فهل يزال؟ على وجهني" كذا يف الفروع أشهرمها
أنه يزال ألنه يصري كالتملك وخيتص بنفع يساويه غريه يف استحقاقه والثاين اليزال جزم به

يف الوجيز ألنه سبق اىل ما مل يسبق اليه مسلم فلم مينع من االستدامة كاإلبتداء "وإن سبق

اثنان" فاكثر وضاق املكان "أقرع بينهما" على املذهب ألهنما استواي يف السبق والقرعة ِميزة.
"وقيل يقدم اإلمام من يرى منهما" ألنه أعلم ابملصلحة يف ذلك "ومن سبق إىل معدن فهو
أحق مبا ينال منه" للخرب وسواء كان املعدن ظاهرا أو ابطنا إذا كان)1( ".
"مات سنة مثان وستمائة ،وكان له من الصيت والذكر اجلميل ما ليس لغريه ،وختم
.24
به ابملغرب التصوف على طريقة أهل السنة.
 - 49عبد احلق بن غالب بن عبد امللك بن غالب بن متام بن عطية اإلمام الكبري قدوة
املفسرين أبو حممد الغرانطي القاضي (¬.)1
حدث عن أبيه احلافظ احلجة أيب بكر ،وعن أيب علي الغساين ،وحممد بن الفرج الطالعي،
وخالئق.
وكان فقيها ،عارفا ابألحكام ،واحلديث ،والتفسري ،ابرع األدب ،بصريا بلسان العرب ،واسع
املعرفة ،له يد يف اإلنشاء والنظم والنثر ،وكان يتوقد ذكاء ،له «التفسري» املشهور ،ويل قضاء
( )1املبدع يف شرح املقنع@ط عامل الكتب؟ ابن مفلح ،برهان الدين 187/5

23

املرية.
روى عنه أبو جعفر بن مضاء .وعبد املنعم بن الفرس وآخرون ،آخرهم ابإلجازة أبو احلسن
علي بن أمحد الشقوري املتوىف سنة ست عشرة وستمائة.
مولده سنة مثانني وأربعمائة ،ومات يف خامس عشر من رمضان سنة إحدى وأربعني
ومخسمائة.
 - 50عبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي بن عبيد هللا بن عبد هللا البكري من ولد
اإلمام أيب بكر الصديق رضي هللا تعاىل عنه اإلمام أبو الفرج ابن اجلوزي (¬.)2
¬__________
(¬ )1وردت ترمجته يف :بغية املتلمس  ،376وبغية الوعاة  ،73 /2وطبقات املفسرين
للداودي .260 /1
(¬ )2برز يف علوم كثرية ،وانفرد هبا عن غريه ،ومجع املصنفات الكبار والصغار حنوا من
ثالمثائة مصنف ،وكتب بيده حنوا من مائيت جملدة ،وتفرد بفن الوعظ الذي مل يسبق اليه".

()1
"عليه كل يوم أربعة دراهم .وكان أكثر تصانيفه يف الرقاع ،ومل يصنف يف الكراريس
.25
إال قليال ،فلذلك كانت أكثر تصانيفه فصوال وتعليقات وبعضها مبتورا انقصا.
وحيكى :أنه دخل على جملس سيف الدولة وهو بزي األتراك ،وكان ذلك زيه دائما ،فتخطى
رقاب الناس ،وكان اجمللس جمتمع الفضالء ،حىت انتهى اىل مسند سيف الدولة وزامحه ،حىت
أخرجه عنه ،فقال سيف الدولة ملماليكه بلسان خاص يسارهم :هذا الشيخ قد أساء األدب،
وأىن مسائله عن أشياء ،أن مل يوف هبا فاخرجوا به ،فقال أبو نصر بذلك اللسان :أيها
األمري ،اصرب فان األمور بعواقبها ،فقال سيف الدولة :أحتسن هبذا اللسان ،قال :نعم :بل
أكثر من سبعني لساان .فعظم عنده ،مث أخذ يتكلم يف كل فن حىت بذ مجيع احلاضرين،
فخال به سيف الدولة ،فقال له :هل تشرب؟ فقال :ال ،فقال :تسمع؟ ،قال :نعم؛ فأحضر
اآلالت فما حرك أحد منها شيئا إال وعابه أبو نصر ،مث أخرج من وسطه خريطة ،وأخرج
السيُوطي ص50/
( )1طبقات املفسرين للسيوطي @ ط أخرى؟ اجلََالل ُّ
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منها عيداان ،فركبها فلعب هبا ،فضحك كل من حضر؛ مث فكها وركبها تركيبا آخر ،وضرب
هبا ،فبكى كلهم ،مث فكها وغري تركيبها ،وحركها ،فنام كلهم حىت البواب ،فرتكهم نياما
وخرج.
وحيكى :أن اآللة املسماة ابلقانون من تركيبه( .تويف) سنة تسع وثالثني وثالمثائة بدمشق،
وقد انهز مثانني سنة.
وعدد مصنفاته من الكتب و الرسائل سبعون ،كلها انفعة ،سيما كتاابن يف العلم االهلي و
املدين ال نظري هلما:
أحدمها املعروف (ابلسياسة املدنية) واآلخر (ابلسرية الفاضلة).
وصنف كتااب شريفا يف (احصاء العلوم) والتعريف أبغراضها ،مل يسبق اليه أحد ،وال ذهب
أحد مذهبه ،وال يستغِن عنه أحد من طالب العلم .وكذا كتابه يف (أغراض أفالطون
وأرسطو) اطلع فيه على أسرار العلوم ومثارها علما علما ،وبني كيف التدرج من بعضها اىل
بعض شيئا فشيئا ،مث بدأ بفلسفة)1( ".
"ضرورة .وله عمل أحجار طحن على النهر وحنوه وموضع غرس وزرع
.26
وحنو مها 0انتهى.
(و) حرمي (شجرة) غرست يف موات (قدر مد أغصأهنا) حواليها؛
ملاروى أبو داود إبسناده عن أىب سعيد قال " :اختصم إىل النىب صلى هللا عليه وسلم يف
حرمي .خنلة .فأمر جبريدة من جرائدها فزرعت فكانت سبعة أذرع أو مخسة أذرع .فقضى
بذلك " (.)1
قال يف " املغِن " :وإن سبق إىل شجر مباح؛ كالزيتون واخلروب فسقاه وأصلحه فهو أحق
به كاملتحجر الشارع يف اإلحياء .فنن طعمه ملكه بذلك وحرميه؛ ألنه هتيأ لألنتفاع به ملا
يراد منه .فهو كسوق املاء اىل األرض املوات .ولقول النيب صلى هللا عليه وسلم " :من سبق
( )1مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم @ط العلمية؟ طا ْش ُك ْربي َز َاد ْه 293/1
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إىل ما مل يسبق اليه مسلم فهو أحق به " ( .)2انتهى.
وحكاه يف " اإلنصاف " فائدة ،واقتصر عليه.
(و) حرمي (أرض) من موات (تزرع :ما) أى :حمل (حيتاج) إليه
(لسقيها ،وربط دواهبا ،وطرج سبخها ،وحنوه) ِما يرتفق به زارعها؛ كمصرف مائها عند
االستغناء عنه.
(و) حرمي (دار من موات حوهلا) أى :حواليها (مطرح تراب وكناسة
وثلج وماء ميزاب ،وِمر لباب)؛ ألن هذا كله ِما يرتفق به ساكنها.
(وال حرمي لدار حمفوفة مبلك) أى :مبلك غريه من كل جأنب؛ ألن احلرمي من املرافق ،وال
يرتفق مبلك غريه؛ ألن مالكه أحق به.
(ويتصرف كل منهم) أى :من أرابب األمالك (حبسب عادة) يف األنتفاع .فنن تعدى العادة
منع.
؟
__________
( )1أخرجه أبو داود يف " سننه " ( 316 :3 )3640كتاب األقضية ،أبواب من القضاء.
( )2سبق خترجيه ص ( )17رقم ()1( "..)1
"املصطلح
.27
التوليد يف البديع :هو أن يورد الشاعر معىن لغريه ويزيد فيه زايدة حسنة يكون هبا أحق به
من األول ،ومثاله قول ابن املعتز:
الشمس منامة والليل قواد ()1
أخذه أبو الطيب وكساه من شرف األلفاظ وبراعة النسج ما ال مزيد عليه وزاد فيه من حسن
الطباق ومالحة التقسيم ما مل يسبق اليه فقال:

أزورهم وسواد الليل يشفع يل  ...وأنثِن وبياض الصبح يغرى يب ()2
( )1معونة أوىل النهى شرح املنتهى @ ط األسدي؟ ابن النجار ،تقي الدين 25/7
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و عند البشرية ( )3من املعتزلة ،معناه :أنه يصح أن يكون اإلنسان قادرا على أن يفعل يف
غريه لوان وطعما ورائحة وإدراكا إذا فعل أسباهبا.
املثل
(ولدك من دمى عقبيك) ( )4الرواية فيه بضم الواو وسكون الالم لغة يف الولد بفتحتني،
واخلطاب ملؤنث ،وأصله :أن كبشة بنت عروة بن جعفر ابن كالب تبنت عقيل بن الطفيل
بن مالك ابن جعفر بن كالب ،فضربته أمه يوما فجاءهتا كبشة وخاصمتها ،وقالت :ابِن،
فقالت هلا أمه« :ولدك من دمى عقبيك» ،ويروي« :ابنك من دمى عقبيك» ،أي من
نفست به فأدمى النفاس عقبيك فهو ابنك ال من تبنيت ،فرجعت كبشة وقد ساءها ما
مسعت ،ومثله قوهلم( :ابنك ابن بوحك يشرب من صبوحك) ( ،)5وتقدم يف «ب وح».
(هم يف أمر ال ينادى وليده) ( )6قال أبو عبيد :معناه يف أمر عظيم ال ينادى
__________________
( )1حماضرات االدابء  ،258 :3ويف يتيمة الدهر  :170 :1فالشمس ،وصدره:
ال تلق إال بليل من تواصله
( )2ديوانه ،448 :وانظر يتيمة الدهر .170 :1
( )3هم أصحاب أبو سهل بشر بن املعتمر ،أنظر التعريقات.70 :
( )4جممع األمثال .4356 /363 :2
( )5جممع األمثال .496 /101 :1
( )6جممع األمثال )1( "..4516 /390 :2
"{ هللا ربكم ورب آابئكم االولني } ابلنصب على البدلية من احسن اخلالقني
.28
والتعرض لذكر ربوبيته تعاىل آلابئهم لالشعار ببطالن آرائهم ايضا  .مث ان اخللق حقيقة ىف
االخرتاع واالنشاد واالبداع ويستعمل ايضا مبعىن التقدير والتصوير وهو املراد به ههنا الن
اخللق مبعىن االخرتاع ال يتصور من غري هللا حىت يكون هو احسنهم كما قال الراغب
ان قيل قوله { فتبارك هللا احسن اخلالقني } يدل على انه يصح ان يوصف غريه ابخللق
( )1الطراز األول والكناز ملا عليه من لغة العرب املعول @ ط آل البيت؟ ابن معصوم احلسِن 342/6
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قيل ذلك معناه احسن املقدرين او يكون على تقدير ما كانوا يعبدون ويزعمون ان غري هللا
يبدع فكأنه قيل وهب ان ههنا مبدعني وموجدين فاهلل تعاىل احسنهم اجيادا على ما يعتقدون
كما قال خلقوا كخلقه فتشابه اخللق عليهم انتهى .
وعبد اخلالق عند الصوفية املتحققني هو الذى يقدر االشياء على وفق مراد احلق لتجليه له
بوصف اخللق والتقدير فال يقدر اال بتقديره له تعاىل
قال االمام الغزاىل  Cاذا بلغ العبد ىف جماهدة نفسه بطريق الرايضة ىف سياستها وسياسة
اخللق مبلغا ينفرد فيه ابستنباط امور مل يسبق اليها ويقدر مع ذلك على فعلها والرتغيب

فيها كان كاملخرتع ملا مل يكن له وجود قبل اذ يقال لواضع الشطرنج انه الذى وضعه واخرتعه

حيث وضع ما مل يسبق اليه انتهى .

يقول الفقري ان بعض الكمل كانوا يرتكون ىف مكاهنم بدال منهم على صورهتم وشكلهم
ويكونون ىف امكنة ىف آن واحد كما روى عن قضيب البان فيما سبق فهو من اسرار هذا
املقام النه امنا يقدر عليه بعد املظهرية لالسم اخلالق والوصول اىل سره فاعرف واكتم وصن
وصم)1( ".
"« اان سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر » اى الفتخر عليكم ابلسيادة امنا الفخر
.29
ابلعبودية والفخر ابلذات اليكون اال هلل وحده واما الفخر ىف عباده فامنا هو للرتب فيقال
صفة العلم افضل من صفة اجلهل وحنو ذلك والخيفى ان الرتب نسبة عدمية فما افتخر من
افتخر اال ابلعدم ولذلك امر هللا نبيه أن يقول امنا اان بشر مثلكم فلم ير لذاته فضال على
غريه مث ذكر شرف الرتبة بقوله يوحى اىل  ،اعلم ان االوىل لك أن تسكت عن حبثني وتكل
العلم فيهما اىل هللا العليم اخلبري احدمها مايكون بني العلماء من ان صفات هللا الثابتة هل
هى موجودات بوجودات مستقلة غري وجوده تعاىل اوال بعد االميان ابتصافه تعاىل هبا وكماهلا
ودوامها والثاىن مايكون بني املشايخ من ان الوجود هل هو واحد وهللا سبحانه وتعاىل هو
ذلك الوجود وسائر املوجودات مظاهر له ال وجود هلا ابالستقالل او له تعاىل وجود زآئد
على ذاته واجب هلا مقتضية هى اايه ولغريه تعاىل من املوجودات وجودات اخر غري الوجود
( )1روح البيان @ موقع التفاسري؟ إمساعيل حقي 53/12
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الواجب على ماهو البحث الطويل بنيهم واىل ذلك يرشدك ماقالوا من ان ماتصف هللا به
فهو واجب اليتغري اصال ومامل يتصف به فهو ِمتنع اليكون قعطا فاذا اختلف اثنان ىف ذاته
وصفاته تعاىل فال جرم ان واحدا منهما اما بنفى الواجب او يثبت املمتنع وكالمها مشكل
وان ماهبم علمه فاألدب فيه السكوت بعد االميان مبا ظهر من القرءآن واحلديث واتفاق
الصحابة رضى هللا عنهم فان املرء اليسأل اال عن علم لزمه ىف اقامة الطاعة وادامة العبادة
ملواله قال صاحب الشرعة وال يناظر احد ىف ذاته هللا وصفاته املتعال عن القياس واالشباه
واال وهام واخلطرات وىف احلديث « ان هالك هذه االمة اذا نطقوا ىف رهبم وان ذلك من
اشراط الساعة » فقد كان عليه السالم خير ساجدا هلل تعاىل مىت مامسع مايتعاىل عنه رب
العزة والجييب السائل عن هللا اال مبثل ماجاء به القرءآن ىف آخر سورة احلشر من ذكر افعاله
وصفاته وال يدقق الكالم فيه تدقيقا فان ذلك من الشيطان وضرر ذلك وفساده اكثر من
نفعه قال بعض الكبار ماىف الفرق االسالمية اسوء حاال من املتكلمني الهنم ادعوا معرفة هللا
ابلعقل على حسب ماعطاهم نظرهم القاصر فان احلق منزه عن أن يدرك او يعلم أبوصاف
خلقه عقال كان او علما روحا كان او سرا فان هللا ماجعل احلواس الظاهرة والباطنة طريقا
اال اىل معرفة احملسوسات الغري والعقل بال شك منها فال يدرك احلق هبا النه تعاىل ليس
مبحسوس وال مبعلوم معقول وقد تبني لك هبذا خطأ مجيع من تكلم ىف احلق وصفاته ملا مل
يعلمه من احلق وال من رسله عليه السالم وقال بعض العارفني سبب توقف العقول ىف قبول
ماجاء ىف الكتاب والسنة من آايت الصفات واخبارها حىت يؤول ضعفها وعدم ذوقها فلو
ذاقوا كاذاقة االنبياء وعلموا على ذلك ابالميان كما عملت الطائفة ألعطاهم الكشف ما
اجاله العقل من حيث فكره ومل يتوقفوا ىف نسبة تلك االوصاف اىل احلق فاعلم ذلك وعمل
به تعرف أن علم القوم هو الفلك احمليط احلاوى على مجيع العلوم ( حكى ) ان الفاضل
حممد الشهرستاىن صاحب كتاب امللل والنحل كان من كبار املتكلمني وفحوهلم وكان له
حبث كثري ىف علم الكالم رمبا مل يسبق اليه سواه حىت مجع ىف ذلك الكتاب تلك املباحث
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القطيعة مث انتهى امره اىل العجز فيه والتحري ىف ذاته حىت رجع اىل مذهب العجائز فقال
عليكم بدين العجائز فانه من أسىن اجلوآئز واشند)1( ".
"{ هم الذين يقولون } اى لالنصار وهو استئناف جار جمرى التعليل لفسقهم او
.30
لعدم مغفرته تعاىل هلم وهو حكاية نص كالمهم { التنفقوا } التعطوا النفقة الىت يتعيش
هلا { على من عند رسول هللا } يعنون فقرآء املهاجرين وقوهلم رسو هللا اما للهزء والتهكم
او لكونه كالقلب له عليه السالم واشتهاره به فلو كانوا مقرين برسالته ملا صدر عنهم ما
صدر وجيوز أن ينطقوا بغريه لكن هللا تعاىل عرب به اكراما له واجالال { حىت ينفضوا } اى
يتفرقوا عنه ويرجعوا اىل قبائلهم وعشائرهم ( وقال الكاشفى ) ات متفرق كردند غالمان بزد
خواجكان روند وبسران بدران بيوندند  ،واالنفضاض شكسته شدن وبراكنده شدن  ،وامنا
قالوه الحتجاهبم أبفعاهلم عن رؤية فعل هللا ومبا ىف ايديهم عما ىف خزآئن هللا فيتومهون االنفاق
منهم جلهلهم { وهلل خزآئن السموات واالرض } رد وابطال ملا زعموا من ان عدم انفاقهم
يؤدى اىل انفضاض الفقرآء من حوله عليه السالم ببيان ان خزآئن االرزاق بيد هللا خاصة
يعطى من يشاء مينع من يشاء ومت تلك اخلزآئن املطر والنبات قال الراغب قوله تعاىل {
وهلل خزآئن السموات واالرض } اشارة منه اىل قدرته تعاىل على مايريد اجياده او اىل احلالة
الىت اشري اليها بقوله عليه السالم « فرغ ربكم من اخللق واالجل والرزق » واملراد من الفراغ
امتام القضاء فهو مذكور بطريق التمثيل بىن امت قضاء هذه الكليات فىعلمه السابق وختفظ
وكذا املخزن ابلفتح وقد سبق ىف قوله تعاىل { وان من شىء اال عندان خزآئنه } { ولكن
املنافقني اليفقهونه } ذلك جلهلهم ابهلل وبشؤونه ولذلك يقولون من مقاالت الكفر مايقولون
خواجه بنداردكه روزى اودهد  ...الجرم براين وآن منت هند
زان سببها او يكى شد بس اكر  ...كم شود هستند اسباب دكر
حكم روزى بر سببها مى هند  ...ىب سببها نيز روزى ميد هد
قال رجل حلامت االصم  Cمن اين أتكل قال من خزانة رىب فقال الرجل أيلقى عليك اخلبز
من السماء فقال لو مل تكن االرض له فيها خزآئن لكان يلقى على اخلبز من السماء خلق
( )1روح البيان @ موقع التفاسري؟ إمساعيل حقي 256/15
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هللا ىف االرض االسباب ومنها فتح االبواب قال بعض الكبار مراعاة حق ام الولد من الرضاع
اوىل من مراعاة ام الوالدة الن ام الوالدة محلته على جهة االمانة فكون فيها وتغذى بدم
طمثها من غري ارادة هلا ىف ذلك فما تغذى اال مبا لو مل خيرج منها ألهلكها وامرضها فللجنني
املنة على امه ىف ذلك واما املرضعة فامتا قصدت برضاعه حياته وابقاءه وهلذا املعىن الذى
اشران اليه جعل هللا املرضعة ملوسى ام والدته حىت اليكون المرأة عليه فضل غري امه فلما
كرب وبلغ اقامة احلجة عليه جعله هللا كال على بىن اسرآئيل امتحاان له فقلق من تغري احلال
عليه وقال ايرب اغنىن عن بىن اسرآئيل فأوحى هللا اليه أما ترضى ايموسى أن افرغك لعبادتى
واجعل مؤونتك على غريك فسكت مث سئأل اثنيا فأوحى هللا اليه اليليق بنىب أن يرى ىف
الوجود شيأ لغري سيده فكل من رزق ربك وال منة الحد عليك فسكت مث سأل اثلثا فأوحى
هللا اليه ايموسى اذا كانت هذه شكاسة خلقك على بىن اسرآئيل وأنت حمتاج اليهم فكيف
لو أغنيتك عنهم فما سأل بعد ذلك شيأ فاهلل تعاىل يوصل الرزق على بعده بيد من يشاء

من عباده مؤمنا او كافرا وكل ذلك من احلالل الطيب اذا مل يسبق اليه خاطرة او تعرض ما
وال منة الحد عليه وامنا مين اجلاهل وابتالؤه تعاىل الوليائه ابلفقر ليس من عدم قدرته على
االعطاء واالغناء من عدم حمبته هلم وكرامتهم عنده بل هو من انعامه عليهم ليكونوا ازهد
الناس ىف الدنيا وأفر اجرا ىف اآلخرة ولذا قال عليه السالم ىف حق فقرآء املهاجرين)1( ".
"سنجر شاه قبيح السرية ظاملا غشوما ال ميتنع من قبيح يفعله مع رعيته وغريهم من
.31
اخذ االموال واالمالك والقتل واالهانة وغري ذلك وسلك هبم مسلكا وعرا من قطع االلسنة!
واالنوف! واالذان! واما اللحى فانه حلق منها شيئا كثريا! وكان يرى الناس عبيده وعبيد
ابيه ،يتصرف فيهم حبسب ارادته .ومل يعلم انه واحد منهم ،جعله هللا حاكما بينهم ،فان
احسن فلنفسه وان اساء فعليها وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .وكان جل فكره
يف ظلم يفعله مل يسبق اليه ،وبلغ من شدة ظلمه انه كان اذا استدعى انساان ليمشي اليه ال

يصل اال وقت قارب املوت من شدة اخلوف ،فاستعلى يف اايمه السفهاء وقرهبم وادانهم،
ونفقت سوق االشرار والساعني ابلناس فخربت البالد وتفرق اهله فسلط هللا عليه اقرب
( )1روح البيان @ موقع التفاسري؟ إمساعيل حقي 342/15
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اخللق فقتله .مث قتل ولده غازي .وبعد قليل قتل ولده حممود اخاه مودودا وجرى يف داره من
التحريق والتغريق والتفرق ما ذكران بعضه11 .
و يف هذه السنة كانت زلزلة عظيمة بنيسابور وخراسان وكان اشدها بنيسابور فاقام اهلها
يف الصحراء حىت سكنت وعادوا اىل مساكنهم .12
و يف هذه السنة توىف الشيخ ابو عبد هللا احلسني  13بن حسن بن ايب نصر بن حسن بن
هبة هللا بن ايب حنيفة بن الفارض احلرميي املقرىء الضرير مسع بعض املسند من ايب احلصني
 14و مسع من غريه وعنه روى ابن خليل وغريه عاش تسعني سنة وتوىف يف شعبان من السنة
املذكورة.
و مات القاضي صدر الدين ابو  15القاسم عبد امللك  16بن عيسى)1( ".

" - 157حدثنا ابن فضيل ،حدثنا حممد بن عبيد هللا ،عن عمرو بن شعيب ،عن
.32
أبيه ،عن جده قال§« :من قال مائة مرة عند طلوع الشمس :ال إله إال هللا  ،وحده ال
شريك له ،له امللك  ،وله احلمد  ،وهو على كل شيء قدير ،ومثله قبل غروهبا  ،مل يسبهه

أحد كان قبله ،ومل يلحقه أحد كان بعده ،وكان  -]362[-أفضل أهل زمانه عمال  ،إال
من جاء مبثل ما جاء به  ،أو أفضل»)2( ".
.33

"احلق قال :أما بعد :فنن عليا مل يسبهه أحد من هذه األمة من أوهلا بعد نبيها .ولن

يلحق به أحد من اآلخرين منهم .مث وصله بقوله األول] .
 -287قال :أخربان سعيد بن منصور .قال « : »1حدثنا هشيم .قال:
أخربان جماهد .عن الشعيب .قال :ملا سلم احلسن بن علي األمر ملعاوية.
قال له :اخطب الناس .قال :فحمد هللا وأثىن عليه مث قال[ :إن أكيس الكيس التقى .وإن
أمحق احلمق الفجور ].وإن هذا األمر الذي اختلفت فيه أان ومعاوية إما حق كان أحق به
ِ
مِن .وإما حق كان يل فرتكته التماس الصالح هلذه األمة « َوإِ ْن أ َْد ِري لَ َعلَّهُ فْت نَة ٌ لَ ُك ْم َوَمتاع ٌ
إِىل ِح ن
ني» .

( )1العسجد املسبوك واجلوهر احملكوك يف طبقات اخللفاء وامللوك @ط البيان& الرتاث ()803؟ املؤلف غري معروف ص326/
( )2الدعاء للضيب ،حممد بن فضيل الضيب ص361/
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 -288قال :أخربان حممد بن سليم العبدي .قال :حدثنا هشيم .عن
__________
 -287إسناده ضعيف.
 سعيد بن منصور .ثقة .تقدم يف (. )2 هشيم بن بشري بن القاسم السلمي .ثقة ثبت .تقدم يف (. )2 جمالد هو ابن سعيد .ليس ابلقوي .تقدم يف (. )38خترجيه:
أخرجه الطرباين يف الكبري 26 /3 :من طريق جمالد عن الشعيب .وأخرجه احلاكم يف املستدرك:
 175 /3من طريق جمالد .وابن عساكر يف اتريخ دمشق:
( /4ل  )533من هذا الطريق أيضا.
وانظر سري أعالم النبالء 271 /3 :وجممع الزوائد 208 /4 :وقال :فيه جمالد ابن سعيد
وفيه كالم وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح.
 -288إسناده ضعيف جدا.
 حممد بن سليم العبدي أبو عبد هللا البغدادي .كذبه ابن معني .تقدم يف (. )73 أبو إسحاق الكويف هو عبد هللا بن ميسرة احلارثي أبو الوليد الكويف الواسطي ضعيفوكان هشيم يكنيه أاب إسحاق وأاب عبد اجلليل وغري ذلك يدلسه (تق:
. )455 /1
 هزان هو ابن اثبت بن عبيد .بيض له ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل فقال روى عن ...وروى عنه  ...مث قال :هو جمهول (انظر اجلرح والتعديل:
 122 /9واملغِن يف الضعفاء. )709 /2 :
خترجيه:
أخرجه ابن عساكر يف اتريخ دمشق /4 :ل  536من طريق ابن سعد به.
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__________

( )1ساقطة من احملمودية)1( "..

"عائدا ،وأنه لرث احلال .قال :حتب أن أهب له شيئا .قال :أحب أن هتب ألوليائك
.34
كلهم .قال :أعطه مائة ألف .قال :أمحلها إليه الساعة من بيت املال؟ فقال املأمون :نعم.
قال :جزاك هللا اي أمري املؤمنني عن شيعتك ،وأوليائك خريا فحملها إليه وأخرب اخلرب.
وحدثِن بعض أصحابنا :أن حممد بن احلسن بن مصعب أتى أمحد بن أيب خالد ملا وىل
اجلبل وهو يريد اخلروج إليه .فقال له :إين كنت مسيت لك ثالث مائة ألف درهم من مال
أمري املؤمنني وقد وقعت هبا وأنت خترج .وقال لقهر مانة يزيد بن الفرج :أذهب إىل اخلزان
فال تفارقهم حىت حيملوها إليه ،وأعطه من مايل مائة ألف ومخسني ألف درهم ألنه ال جيوز
يل أن أجاوز نصف ما أمر به أمري املؤمنني أطال هللا بقاءه .فتعذر حممد بن احلسن من
صلته فقال :وهللا لئن مل تقبلها ألقطعنك وال كلمتك أبدا فسار يزيد أمحد بن أيب خالد
فقال :املال عندان اليوم يتعذر .فقال :ال بد وهللا من أنه حتمل إليه الساعة مائة ألف درهم
دفعة.
وقال :قال املأمون ألمحد بن أيب خالد وغسان بعد أن ظفر إببراهيم بن املهدي ما تراين
فيه؟ فقال غسان :تقتله .فقال أمحد بن أيب خالد :تعفو عنه .فقال له غسان :هل رأيت
أحدا فعل هذا الفعل .فقال له أمحد :العفو صواب أو خطأ؟  .قال له :صواب .فقال أمحد
بن أيب خالد :أمري املؤمنني أوىل الناس أبن يفعل من الصواب ما مل يسبهه أحد .فعفا عن

إبراهيم .وقال للمأمون :إمنا أشار عليك غسان بقتله ألنه حارب آل ذي الرائستني.
وحدثِن أن أمحد بن أيب خالد كان يقول :يهدي إىل الطعام فوهللا ما أدري ما أصنع به
يهديه إىل صديق أستحى من رده عليه .وبلغِن أن أمحد بن أيب خالد كان جيري ثالثني ألفا
على رجال من أهل العسكر ،منهم :العباس ،وهاشم ابنا عبد هللا بن مالك مل يوجد هلا ذكر
يف ديوانه تكرما)2( "..

( )1الطبقات الكربى  -متمم الصحابة  -الطبقة اخلامسة ،ابن سعد 329/1
( )2كتاب بغداد ،ابن طيفور ص127/
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" - 124حدثنا أمحد بن حيىي األودي ،حدثنا إمساعيل بن أابن الوراق ،حدثنا
.35
عمرو ،عن جابر ،عن أيب الطفيل ،وزيد بن وهب ،وعبد هللا بن جني ،وعاصم بن ضمرة،

عن احلسن بن علي ،قال« :لقد §قبض يف هذه الليلة رجل مل يسبهه أحد كان قبله ومل
خيلف بعده مثله وهو علي بن أيب طالب حبيب رسول هللا وأخوه»)1( ".

.36

"احلسن بن أمحد املهليب (ت  380ه  990 /م)

أحد العلماء والرحالة يف عهد الدولة الفاطمية مبصر .ولكن املؤسف أن كتب الرتاجم العربية
قد سكتت عن هذا املؤلف ،فلم يذكره ابن خلكان يف «وفيات األعيان»  ،وال الذهيب يف
«سري أعالم النبالء» وال الصفدي يف «الوايف ابلوفيات»  ،وال ابن الندمي يف الفهرست .غري
أن حاجي خليفة صاحب «كشف الظنون» قال يف كتابه« :املسالك واملمالك املشهور
ابلعزيزي للحسني بن أمحد املهليب املتوىف سنة  380ه  ، » ...ورمبا يرجع خطأ حاجي
خليفة يف تسميته ابحلسني بدل احلسن إىل اعتماده على ايقوت احلموي الذي أخطأ أيضا
يف االسم غري مرة ،حيث ذكره ابسم :حممد بن احلسن املهليب ،وأبو احلسن املهليب ،واحلسن
بن حممد املهليب ،واحلسني بن حممد املهليب و  ، ...ولكن الكالعي وأيب الفداء وابن العدمي
جيمعون على أن امسه احلسن بن أمحد املهليب.
وقد قام ابن العدمي برتمجة خمتصرة للمهليب يف سرده لرجال والية حلب .إذ يقول« :احلسن
بن أمحد املهليب العزيزي :رجل فاضل كان متصال ابلعزيز الفاطمي املستويل على مصر،
ووضع له كتاب املسالك واملمالك . » ...
ويف أحد املقاطع اليت ينقلها ايقوت عن املهليب يصفه ابملصري ،وهي اإلشارة الوحيدة اليت
عثران عليها حول انتمائه إىل مصر ولو ابإلقامة ،علما أن احتمال أن يكون شاميا احتمال
وارد.
ويتضح لنا من خالل ما وصلنا من كتاب «املسالك واملمالك»  ،أن املهليب رحالة ال يشق
له غبار ،وصل إىل أقاليم مل يسبهه أحد إليه.

( )1الذرية الطاهرة للدواليب ،الدواليب ص75/
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وإن ما يلفت النظر يف ما وصلنا من كتاب املهليب أنه يتبىن وجهة نظر شيعية حيال الواقع
والتاريخ ،وذلك ما نلمسه من خالل تعليقاته على بعض القضااي واألحداث اليت مير هبا"..
()1
"النسبة إىل أيب سعيد املهلب بن أيب صفرة األزدي أمري خراسان وأوالده العشرة
.37
نسبة ووالء .أي أن كل من يتكىن ابملهليب إما أنه ينتسب ألحد أبناء املهلب بن أيب صفرة
العشرة أو من مواليهم .وال تتوفر لدينا معلومات لنحكم إن كان املهليب مهلبيا ابألصل أم
ابملواالة.
ويقوم ابن العدمي برتمجة خمتصرة للمهليب يف سرده لرجال والية حلب .إذ يقول« :احلسن بن
أمحد املهليب العزيزي :رجل فاضل كان متصال ابلعزيز الفاطمي املستويل على مصر ،ووضع
له كتاب املسالك واملمالك «العزيزي» وهو كتاب حسن يف فنه ،يوجد فيه ِما ال يوجد يف
غريه من أخبار البالد وفتوحها وخواصها.
ذكر يف كتابه هذا أنه دخل حلب ،وحلق بقية من ولد صاحل بن علي ،يقال هلم بنو القلندر،
وأنه شاهد هلم نعما ضخمة ورأى هلم منازل يف هناية السرو» «. »5
ويف أحد املقاطع اليت ينقلها ايقوت عن املهليب يصفه ابملصري ،وهي اإلشارة الوحيدة اليت
نعثر عليها حول انتمائه إىل مصر ولو ابإلقامة ،علما أن احتمال أن يكون شاميا احتمال
وارد.
ويتضح لنا من خالل ما وصلنا من كتاب «املسالك واملمالك»  ،أن املهليب رحالة ال يشق

له غبار ،وصل إىل أقاليم مل يسبهه أحد إليها وخصوصا يف بالد السودان .كما أنه يتحدث
عن املسافات)2( ".
"وتبني يل من دراسة قصص النشوار ،ما طبع منها ،وما مل يطبع ،أن املؤلف بدأ
.38
ّ
جبمع كتابه هذا يف السنة  ، »1« 360مث بدأ يف السنة  373أو بعدها ،فاقتطع منه جمموعة
وضمها إىل قصص
سري عنهّ ،
من القصص اليت تشتمل على أحاديث تتعلق مبن ابتلي ،مث ّ
أخرى نقلها من الكتب ،فأخرجها كتااب مسّاه «كتاب الفرج بعد الش ّدة» «. »2
( )1املسالك واملمالك للمهليب = العزيزي ،املهليب ص/
( )2املسالك واملمالك للمهليب = العزيزي ،املهليب ص16/
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خي :إنّه مل يسبهه أحد إىل كتب مثل هذا الكتاب ،وأقول أان :إنّه مل
قال القاضي التنو ّ
يسبقِن أحد ،إىل ما قمت به من استخالص الفقرات الضائعة من النشوار ،والبحث عنها
مظاهنا ،حىت مت ّكنت ،بعد الكد والتعب ،أن أستخلص فقرات ،قد تتّسع هلا جملدات
يف ّ
أربعة ،وإن مد هللا يف عمري ،فسوف أخرج هذه اجمللدات املشتملة على الفقرات الضائعة.
لعل
لعل بعض القصص اليت نقلتها ،كانت من رواية أيب القاسم التنوخي ،ابن املؤلف ،و ّ
و ّ
بعض القصص ،وإن كانت من رواية املؤلفّ ،إال أنّه ليس مثّة دليل قاطع ،على أ ّهنا ِما
وردي على من اعرتض على إيرادها ،عني ما كتبه املؤلف يف
اشتمل عليه كتاب النشوارّ ،
خامتة مقدمة اجلزء)1( ".
"أراد أهنم ال يغلبون وال يصرعون ،كما أن الفيلة ال تضطجع .وهذا بعيد جدا
.39
[ ]183من اإلحسان.
وقال «: »46
ذهبت مبذهبه السماحة فالتوت  ...فيه الظنون أمذهب أم مذهب
يريد غلبت على مذهبه السماحة؛ فكأن فيها مذهبا يظنه بعض الناس.
وقال «: »47
لو مل ميت بني أطراف الرماح إذا  ...ملات إذ مل ميت من شدة احلزن
فكأنه لو نصر أيضا وظفر كان ميوت من الغم حيث مل ينصر ويقتل؛ فهذا معىن مل يسبهه

أحد إىل اخلطأ ىف مثله.
وقال «: »48
إذا فقد املفقود من آل مالك  ...تقطع قلىب رمحة للمكارم
وهذا قد عيب قبلنا .وقالوا :نقطع رمحة للمكارم -من كالم املخنثني.
وقد كان الناس قبلنا ينكرون على الشاعر أقل من هذه املعايب ،حىت هجنوا شعر األخطل،
وقدموا عليه بثالثة أبيات مل يصب فيها ،وهو شاعر زمانه ،وسابق ميدانه .من ذلك قوله
«: »49
( )1نشوار احملاضرة وأخبار املذاكرة ،التنوخي ،احملسن بن علي املقدمة11/
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لقد أوقع اجلحاف ابلبشر وقعة  ...إىل هللا منها املشتكى واملعول
فأنكروا عليه ىف هذا البيت ما أظهر من اجلزع ،وعظم من فعل عدوه به.
وقوله:
بىن أمية إىن انصح لكم  ...فال يبنت فيكم آمنا زفر
فعظم قدر عدوه ،ومن يهجوه ،حىت خوف اخلليفة منه.
وقوله)1( ".:
"ذكرت هؤالء يف كتايب هذا على مثل ما ذكرت الثقات.
.40
قلت :يعِن يف الرتتيب واالعتماد على أقوال النقاد الذين ذكرهم يف مقدمة كتابه ((اتريخ
أمساء الثقات)) .
ويبقى الكتاب الذي بني أيدينا إلثبات منهج املؤلف ،فقد رجعت إىل تراجم الرواة فيه
فقارنت بني حكمه وحكم غريه يف الرواة الذي بلغ عددهم مثان وستني ترمجة فوجدته تساهل
يف احلكم على سبع تراجم فقط أما الباقي فقد وافق غريه من النقاد ،والذي تساهل فيه
يعادل عشر الكتاب تقريبا وهو قليل ،والقليل يوهب للكثري الذي أصاب فيه .وثبت يل أن
اإلمام الذهيب حني جعله يف مرتبة املعتدلني كان موفقا يف حكمه وهللا أعلم.
التعريف ابلكتاب:
عنوان الكتاب هو ((املختلف فيهم))  :وهو عبارة عن الرواة الذي اختلف النقاد يف توثيقهم
وتضعيفهم ،وقد حكم املؤلف عليهم تبعا ملا ترجح له عن األقوال ،ويظهر يل من خالل
تتبعي هلذا النوع من املصنفات أنه كان من أوائل الذين تطرقوا هلذا النوع من التصنيف ،ومل

يسبهه أحد غري ابن حبان (ت354ه ) يف كتاب مساه ((الفصل بني النقلة)) وأشار إليه يف
((كتاب التثات  ))27/6يف ترمجة إراهيم بن طهمان حيث قال " :له مدخل يف الثقات
ومدخل يف الضعفاء ،وقد روى أحديث مستقيمة تشبه أحاديث األثبات ،وقد تفرد عن
الثقات أبشياء معضالت سنذكره إن شاء هللا تعاىل يف كتاب ((الفصل بني النقلة)) إن قضى
هللا ذلك ،وكذلك كل شيخ توقفنا يف أمره ِمن له مدخل يف الثقات والضعفاء مجيعا ".
( )1املوشح يف مآخذ العلماء على الشعراء ،املرزابين ص384/
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وِمن ألف يف هذا النوع من املتأخرين احلافظ املنذري (ت 656ه ) حيث عقد فصال يف
آخر كتابه ((الرتغيب والرتهيب ( ) ))367/4ذكر الوراة املهتلف فيهم املشار إليهم يف هذا
الكتاب ،إال أنه مل جيتهد فيهم كما)1( ".
"أبسرع منها وال مفزع=يقمصه رخصه ابلوتر
.41
قال أبو علي :الريعان ،أول كل شيء والعجلزة :الصلبة ،جتمع على عجالز ،وقوله:"نوزفت" من نزيف البئر ،و"اعتزمت" :أعطت أقصى ما عندها ،والسوذنيق :الشاهني،
وقالوا :الصقر واألجدل :الصقر.
واخلمر :ما واراك من شجر أو غريه ،ومسيت اخلمر مخرا من ذلك ،ألهنا تواري العقل ،واملفزع:
السهم العريض.
 132ومن هذا النوع قول الراجز:
اي رب مهر مزعوق  ...مقيل أو مغبوق
من لني الدهم الروق  ...مىت شىت كالذعلوق
أسرع من طرف املوق  ...وطائر وذي فوق
وكل شيء خملوق
املزعوق :النشيط ،والذعلوق :الغصن ،مقيل :شرب القايلة ،وهو نصف النهار. 133وقد أحسن بعض احملدثني بقوله يف صفة سرعة فرس رجز:
يكاد أن تسبقه أفياؤه  ...كأمنا قدامه وراؤه
 134ومن اإلغراق يف اللمس ،قول أيب صخر اهلذيل طويل:
تكاد يدي تندى إذا ما ملستها  ...وينبت يف أطرافها الورق اخلضر
 135ومن التسليم لدخول "لو" فيه ،قول زهري بسيط:
( )1املختلف فيهم ،ابن شاهني ص8/
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لو كان يقعد فوق النجم من كرم  ...قوم أبوهلم أو جمدهم قعدوا
فأخذه أبو دالمه فقال بسيط:
لو كان يقعد فوق النجم من كرم  ...قوم لقيل اقعدوا اي آل عباس
 136قال أبو علي :ووجدهتم يستحسنون قول قيس بن الذريح طويل:
فلو أن ليلى العامرية سلمت  ...علي ودوين تربة وصفائح
أسلمت تسليم البشاشة أو زفا  ...إليها صدى من جانب القرب صادح
 137وهذان البيتان ينظران إىل قول األعشى سريع:
لو اسندت ميتا إىل حنرها  ...عاش ومل ينقل إىل قابر
حىت يقول الناس ِما رأوا  ...اي عجبا للميت الناشر
 138وقد صرح أبو النجم بسرقته فقال رجز:
لو أسندت ميتا إليها لنشر  ...أو مسحت عن عني أعمى لنظر
 139قال أبوعلي :أنشدين أبو عبد هللا احلكيمي قال :أنشدين أمحد بن حيىي قال :وال
أعرف يف اإلغراق أبعد منها جلرير وافرا:
فلو وضعت بِن منري=على خبث احلديد إذن لذااب -وصفهم بكثرة الفسق ،يقول :يكادون
يذيبون خبث احلديد من شدته وتلهبه.
إذا غضبت عليك بنو متيم  ...حسبت الناس كلهم غضااب
 140وأخذ هذا املعىن -وهو معىن البيت األخري -أبو نواس.
ونقله من القبيل إىل رجل واحد ،فقال وأحسن سريع:
وليس هلل مبستنكر  ...أن جيمع العامل يف واحد
 141ومن اإلغراق البعيد قول أيب العجل القيِن طويل:
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أضاءت هلم أحساهبم وحلومهم  ...دجى الليل حىت نظم اجلزع اثقبه
 142وقو أيب وجزة السعدي وافر:
أال علالين فالتعلل أروح  ...وينطق ما شاء اللسان املصرح
إبجانة لو كان يكرع ابزل  ...من البخت فيها ظل ابلسيف يسبح
أحسن ابتداء ابتدأ به شاعر قصيدته
 143قال أبو علي :أخربان حممد بن عبد الواحد قال :أخربان أمحد بن حيىي ،عن أيب نصر،
عن األصمعي ،قال" :المرئ القيس بيت مل يسبهه إليه أحد ،وال ابتدأ مبثله شاعر ،وقف
فيه واستوقف ،وبكى واستبكى ،وذكر األحبة واملنازل ،ووصف الدمن فقال :طويل:
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل  ...يسقط اللوى بني الدخول فحومل
 144أخربان عبد هللا بن جعفر بن درستويه ،عن حممد بن يزيد قال أخربان أبو العالية عن
األصمعي عن أيب عمرو بن العالء قال" :االبتداءات البارعة اليت تقدم أصحاهبا فيها مخسة:
أوهلا :قول النابغة طويل:
كليِن هلم اي أميمة انصب  ...وليل أقاسيه بطيء الكواكب
وقوله أيضا بسيط:
اي دار مية ابلعلياء فالسند  ...أقوت وطال عليها سالف أألبد
اثنيها :وقول علقمة بن عبدة طويل:
طحا بك قلب يف احلسان طروب  ...بعيد الشباب عصر حني مشيب
وقوله بسيط:
هل ما علمت وما استودعت مكتوم  ...أم حبلها إذ أنتك اليوم مصروم
اثلثها وقول امرئ القيس طويل:
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قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل  ...يسقط اللوى بني الدخول فحومل
ومل يسبهه أحد إليه)1( "..

تصرف وارجتل ما مل يسبهه أحد قبله
.42
"فنن األعرايب إذا قويت فصاحته ومست طبيعته َّ
به ،فقد حكي 1عن رؤبة وأبيه أهنما كاان يرجتالن ألفاظًا مل يسمعاها وال ُسبِ َقا إليها .وعلى

حنو من هذا قال أبو عثمان :ما قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب .وقد تقدَّم حنو
وفعال وصفة وحنو ذلك من
ذلك ،2ويف هذا الضرب 3غار أبو علي يف إجازته أن تبىن امسًا ً
عمرا ،وهذا رجل ضربَب ،وضرنيب ،4ومررت برجل َخَر َجج،
ضرب ،فتقول :ضربب زيد ً
وهذا رجل خرجج ودخلخل ،وخرجج أفضل من ضربب ،وحنو ذلك .وقد سبق 5القول
ارجتاال؟ وما كان من جوابه يف
على مراجعيت إايه يف هذا املعىن ،وقويل له :أفرتجتل اللغة ً
ذلك.
وكذلك إن جاء حنو هذا الذي رويناه عن ابن أمحر عن فصيح آخر غريه كانت حاله فيه
ترق به فصاحته ،وال سبقت
حاله .لكن لو جاء شيء من ذلك عن ظنني أو متَّهم أو من مل َ
مردودا غري متقبَّل.
إىل األنفس ثقته ،كان ً
فنن ورد عن بعضهم شيء يدفعه كالم العرب وأيابه القياس على كالمها ،فننه ال يقنع يف
قبوله أن تسمعه من الواحد وال من العدَّة القليلةّ ،إال أن يكثر من ينطق به منهم .فنن كثر
قائلوه ّإال أنه مع هذا ضعيف الوجه
__________
"حي َكى".
 1كذا يف أ ،ب ،ج .ويف شُْ :
 2انظر ص 358من اجلزء األول من هذا الكتاب.
إيل
" 3هذا الضرب" أي :النوع من خصائص العربية ،وهو القياس على كالم العرب ،وخييل ّ
أن األصل :الدرب ،وهو الطريق .وقوله :غار هو ،من قوهلم :غار :أيت الغور ،وهو ما اخنفض
من األرض ،يريد به التعمق يف البحث ،ويصلح أن يكون عار ابملهملة ،أي :ذهب وجاء
وتردد ،وذهابه وجميئه هنا ببحثه ونظره.

( )1حلية احملاضرة ،ابن املظفر احلامتي ص19/
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األول والثالث كقنفذ.
 4هذا الضبط من ب .ويف أضبطه بضم ّ

 5انظر ص 361وما بعدها ،من اجلزء األول من هذا الكتاب)1( "..
"ومالسته تلواي وتعقدا ،فهذا فصل.
.43
وفيه شئ آخر وهو :أن هذا اخلطاب إمنا يستقيم مهما خوطب به اخليال حال أقباله ،فأما
أن حيكي احلال اليت كانت وسلفت
على هذه العيادة ،ففيه عهدة ،ويف تركيب الكالم عن هذا املعىن عقدة.
وهو لرباعته وحذقه يف هذه الصنعة  -يعلق حنو هذا الكالم ،وال ينظر يف عواقبه ،ألن مالحة
قوله تغطي على عيون الناظرين فيه حنو هذه األمور.
مث قوله " :فعل الذي هنواه أو مل يفعل " ،ليست بكلمة رشيقة ،وال لفظة ظريفة ،وإن كانت
كسائر الكالم ".
ولست أشك يف أن الباقالىن قد حاد عن جادة الصواب عند ما حكم أبن بيت الصنوبرى
أخف من بيت البحرتى.
وغىن عن البيان أن بيت الصنوبرى ثقيل ابلغ الثقل ،وحسبه أن جيتمع يف شطره االول "
الزور من زور " وأن يكون يف شطره الثاين كلمة " الدور " ،ليأخذ سبيله إىل مستقره يف
حضيض الشعر االوهد.
وأما نقد الباقالىن لبيت البحرتى الثاين ،فنىن أورده ليكون بياان ملنهجه يف نقده والنه استطرد
فيه إىل نقد امرئ القيس بنقد لطيف ذهب به ،ومل يسبهه أحد إليه.

قال " :فأما بيته الثاين ،فهو عظيم املوقع يف البهجة ،وبديع املأخذ ،حسن الرواء ،أنيق املنظر
واملسمع ،ميال القلب والفهم ،ويفرح اخلاطر ،وتسرى بشاشته يف العروق.
وكان البحرتي يسمي حنو هذه األبيات عروق الذهب ،ويف حنوه ما يدل على براعته يف
الصناعة ،وحذقه يف البالغة.
ومع هذا كله فيه ما نشرحه من اخللل ،مع الديباجة احلسنة ،والرونق املليح.
وذلك أنه جعل اخليال كالربق إلشراقه يف مسراه ،كما يقال :إنه يسري كنسيم الصبا ،فيطيب
( )1اخلصائص ،ابن جِن 27/2
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ما مر به كذلك يضئ ما مر حوله ،وينور ما مر به.
وهذا غلو يف الصنعة ،إال أن ذكره " بطن وجرة " حشو ،ويف ذكره خلل ،ألن النور القليل
يؤثر يف بطون األرض وما اطمأن منها ،خبالف ما يؤثر يف غريها ،فلم يكن من سبيله أن
يربط ذلك ببطن وجرة.
وحتديده املكان  -على احلشو  -أمحد من حتديد امرئ القيس من ذكر " سقط اللوى بني
الدخول فحومل ،فتوضح فاملقراة " مل يقنع
بذكر حد ،حىت حده أبربعة حدود ،كأنه يريد بيع املنزل فيخشى أن أخل)1( ".
"اشتغاال بطلب التطبيق وسائر ما مجع فيه (. )1
.44
وقد تعصب " عليه أمحد بن عبيد هللا بن عمار " وأسرف حىت جتاوز إىل الغض من حماسنه.
وملا قد أولع به من الصنعة رمبا غطى على بصره حىت يبدع يف القبيح ،وهو يريد أن يبدع يف
احلسن.
كقوله يف قصيدة له أوهلا :سرت تستجري الدمع خوف نوى غد * وعاد قتادا عندها كل
مرقد ( )3فقال فيها :لعمري لقد حررت يوم لقيته * لو أن القضاء وحده مل يربد ()4
وكقوله :لو مل تدارك مسن اجملد مذ زمن * ابجلود والبأس كان اجملد قد خرفا ( )5فهذا من
االستعارات القبيحة ،والبديع املقيت ( / ! ! )6وكقوله :تسعون ألفا كآساد الشرى نضجت
* أعمارهم قبل نضج التني والعنب ( )7وكقوله :لو مل ميت بني أطراف الرماح إذا * ملات،
إذ مل ميت ،من شدة احلزن ()8
__________
( )1يف املوازنة ص  " 13روى أبو عبد هللا حممد بن داود بن اجلراح قال :حدثىن حممد بن
القاسم بن مهرويه قال :مسعت أىب يقول :أول من أفسد الشعر مسلم بن الوليد ،مث أتبعه
أبو متام ،واستحسن مذهبه وأحب أن جيعل كل بيت من شعره غري خال من بعض هذه
االصناف ،فسلك طريقا وعرا ،واستكره االلفاظ واملعاين ،ففسد شعره ،وذهبت طالوته،
ونشف ماؤه " ( )2م " ابن عبد هللا " وهو خطأ.
( )1إعجاز القرآن للباقالين ،الباقالين ص82/
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( )3ديوانه ص  101وفيه " غدت تسجري ".
( )4م " لقد حردت  ...مل جيرد " واملوازنة  259والوساطة  68واملوشح 308
( )5ديوانه ص  204وفيه " :لو مل تفت  ...كان اجلود " والوساطة  69واملوشح 308
والصناعتني  236واملوازنة .231
( )6م " املعيب " ( )7ديوانه ص  11واملوشح  322 ،308وأخبار أىب متام ص )8( 30
ديوانه ص  388والوساطة ص  69وىف املوشح ص  " 309فكأنه لو نصر أيضا وظفر كان
ميوت من الغم حيث مل ينصر ويقتل ،فهذا معىن مل يسبهه أحد إىل اخلطأ يف مثله "! !
(*))1(".

" -9أخربان حممد حدثنا أبو مسلم حدثنا حجاج حدثنا محاد عن اثبت وداود بن
.45
أيب هند عن عمرو ين شعيب عن أبيه  ،عن جده أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
من قال يف يوم مائيت مرة ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل
شيء قدير مل يسبهه أحد كان بعده إال من عمل عمال أفضل من عمله.

غريب من حديث داود عن عمرو ال نعلم رواه عنه غري محاد بن سلمة)2( "..

"الذي هو األصل يف الطعن على خلفاء رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم واملهاجرين
.46
واألنصار .ومع هذا فقد ذكر هشام بن احلكم أنه أدرك الشيعة وكلهم يتواىل أاب بكر وعمر
علي بن أيب طالب وال دفعوه عن حقه،
وعثمان ،ويقولون هؤالء ما أنكروا فضل
الوصي ّ
ّ
وأن الذين دفعوه عن حقه وأنكروا فضله هم املنافقون الذين كان القرآن يهتف هبم .قال
هشام وهذا كله تلزيق وتلفيق /دعاهم اليه هيبة أولئك القوم فما أقدموا على هتمتهم ولو
عرفوهم ال هتموهم ،مث أخذ يذكر ما عنده من هتمتهم ،فقد أقر بلسانه أنه مل يسبهه أحد

إىل شتمهم ولعنهم ،ولو مل يقر لكان العقل يشهد به ويدل عليه.
وابب آخر [قوله صلّى هللا عليه وسلم يف أوان ضعفه أنه سيعظم أمره ويعلو شأنه]
من أعالمه وآايته ،وهو أنه كان يقول يف أوان ضعفه وعنفوان أمره أنه سيعظم أمره ويعلو
( )1إعجاز القرآن للباقالين ،الباقالين ص109/
( )2جزء أيب العباس العصمي ،أبو العباس العصمي ص130/
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شأنه ،وتتحزب األمم عليه ،وتقصد لقتاله وقتله واستئصاله واستئصال أتباعه ،وأيتوهنم من
كل وجه .وأن أصحابه يثبتون ويزدادون بصرية ويقينا يف أمرهم عند ذلك .وأن من رآهم
ورأى من سار إليهم يكون عنده ويف عقله ورأيه أهنم ال ينجون ،فكان ذلك كما قال وأخربهم
هللا يف تلك احلال ،أنه عز وجل سيكفيهم أمر هؤالء وأمر من ظاهرهم من أهل الكتاب،
ويستخلفهم يف األرض ،ويؤمن خوفهم ،ويبدهلم ابلضعف قوة ،وميكن هلم يف األرض ،وكان
هذا يف قصة األحزاب ،وأنزل هللا فيها ويف يومها اآلية اليت تقدم ذكرها يف سورة النور .وقد
كان صلّى هللا عليه وسلم أجلى بِن النضري من اليهود ألذيتهم له وغدرهم به ،فرحلوا عن
وفزارة وغريهم من القبائل ،وحرضوهم
املدينة من جواره ،وصاروا إىل قريش وإىل عبس وذبيان ّ
عليه أبنه أكفر أسالفكم وعاب أداينكم واستجهلكم وذهب بسيادتكم ورائستكم
وأبحسابكم)1( ".

"(هللا أركسهم َوفرق مشلهم َ ...ح َّىت أحلّ ُهم بدار بوار)  //الْ َك ِامل //
.47
ُ - 101حم َّمد بن عمر بن عبد هللا بن عبد الْع ِزيز الْمعروف ِاببن الْ ُق ِ
وطيَّة
َ
ْ
َ َ ُْ
من أعلم أهل َزَمانه ابللغة والعربية وأرواهم لالشعار واالخبار َوَكا َن َم َع َذلِك َحافِظًا للفقه
وِْ
يسبههُ أحد إِ َىل مثله َوَكا َن ابو
احلَديث من أهل النّسك والزهادة َوله كتاب ِيف االفعال مل ْ
ِ
ي الْ َم ْع ُروف ابلقايل يفضله ويعظمه َويعرف َحقه ويقدمه
لي الْبَ ْغ َداد ّ
َع ّ
ربين ابو سعيد بن دوست قَ َال اخربين الْولِيد بن بكر الْ َف ِقيه أَن حيىي بن ه َذيل الش ِ
َخ ِ
َّاعر زار
أْ
ُ ْ
َ
ِ
ِ
ضره على
استَ ْب َشَر بلقائه وابتدأه بِبَ ْيت َح َ
يَ ْوًما ابْن الْ ُقوطيَّة ِيف َ
ضْي َعة لَهُ فألفاه َخا ِرجا مْن َها فَ ْ
البديهة فَ َق َال من الْبَ ِسيط
َّمس َوالدُّنْيَا لَهُ فلك)  //الْبَ ِسيط //
(من أَيْن أَقبلت َاي من َال َشبيه لَهُ َ ...ومن ُه َو الش ْ
َجابَهُ مسرعا من الْبَ ِسيط
فَأ َ
(من منزل يعجب النساك خلوته َ ...وفِيه سرت على الفتاك إِن فتكوا)  //الْبَ ِسيط //
الش ْعر اقل صناعته
قَ َال ابْن ُه َذيْل فَ َما متالكت أَن قبلت يَده إِذا َكا َن َشْيخي وأستاذي َوَكا َن ّ
لِ َكثْ َرة َغَرائِبه فَمن بديعه قَ ْوله من الْبَ ِسيط
( )1تثبيت دالئل النبوة ،القاضى عبد اجلبار 448/2
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عشاء أَي إِ َيراد)
(ضحى اانخوا بوادي الطلح عريهم  ...فأوردوها َ
(أ ْكرم بِِه ودااي حل احلبيب بِِه  ...ما بني رند وصفصاف وفرصاد))1( ".
َ َ
" -12املنمق:
.48
ذكره أبو سهل يف إسفار الفصيح ،وأحال عليه يف ثالثة مواضع ،قال يف أحدها" :وعنب
مالحي بضم امليم وختفيف الالم وتشديد الياء :وهو عنب أبيض يف حبه طول ،وهو مأخوذ
من امللحة ،هي البياض ،وفيها اختالف ،وقد ذكرته يف الكتاب املنمق".1
وقال يف موضع آخر يف أثناء حديثه عن األلوان" :وقد عملت يف هذا املعىن كتااب ،ومسيته
املنمق ،استقصيت فيه هذه األلوان اخلمسة وتوابعها وما تفرع منها ،وابهلل التوفيق".2
فالظاهر من هذين النصني أن الكتاب مؤلف يف رصد األلوان اخلمسة (األسود ،واألبيض،
واألصفر ،واألمحر ،واألخضر) وما يتولد عنها من ألوان خمتلفة ابملزج أو االختالط ،أو ما
أشبه ذلك.
وأتليف كتاب خيتص ابأللوان ويتحث فيها ،يظهر لنا اهتمام أيب سهل وعنايته ابأللوان يف
مرحلة زمنية مبكرة من اترخينا ،ومل يسبهه أحد – فيما أعلم – إىل وضع مصنف خاص
ابأللوان إال أاب عبد هللا احلسني بن علي النمري ،املتوىف سنة 385ه الذي ألف كتااب يف
ألفاظ األلوان ،ومساه "امللمع".3
__________
 1ص .864 ،761
 2ص .864 ،761
 3الكتاب مطبوع ،وهو من مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق ،بتحقيق وعناية وجيه
أمحد السطل سنة 1976م)2( "..
"يقول :أنت الشجاع املشهور ،يف حال ال يقع حافر فرسه إال على أجساد القتلى،
.49
ورءوسهم وسالحهم.
ورد بعض القنا بعضا مقارعة  ...كأنه من نفوس القوم يف جدل
( )1يتيمة الدهر ،الثعاليب ،أبو منصور 84/2
( )2إسفار الفصيح ،اهلروي ،أبو سهل 121/1
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يقول :أنت الشجاع إذا ضاق اجملال ،وقرع القنا بعضه بعضا ،فصار الرمح يرد اآلخر عن
الطعن ،كما يرد اخلصم حجة خصمه.
شبه النفوس ابملعاين ،والرماح ابحلجج ،واالعرتاضات اليت تدور بني اخلصمني واحلرب
ابجلدال .وهذا البيت متصل ابلذي قبله.
واملعىن :يعِن أنه الفارس الشجاع يف مجيع األحوال.
ال زلت تضرب من عاداك عن عرض  ...بعاجل النصر يف مستأخر األجل
عن عرض :أي عن مينة ويسرة ،وهو متعلق بقوله تضرب.
يقول :ال زلت تضرب أعداءك معرتضا هلم بسيفك ،وهللا يؤيدك بنصر قد عجله لك ،وأجل
قد أخره هللا عنك ،فكأنه أخر هللا أجلك ،وعجل نصرك.
فاستحسن سيف الدولة ومن حضره القصيدة هذه وأطنبوا يف وصفها ،فقال ارجتاال:
إن هذا الشعر يف الشعر ملك  ...سار فهو الشمس والدنيا فلك
يقول :شعري ملك الشعر ،كما أنك ملكت اخللق ،وهو مشس يسري يف الدنيا ،كما تسري
الشمس يف الفلك.
عدل الرمحن فيه بيننا  ...فقضى اللفظ يل واحلمد لك
يقول :عدل هللا تعاىل يف قسمه هذا الشعر بيِن وبينك ،فأعطاين لفظه ،وأعطاك معناه .وهو
احلمد والثناء.
فنذا مر أبذين حاسد  ...صر ِمن كان حيا فهلك
يقول :إذا مسعه من حيسدك على جمدك ،ومن حيسدين على فضلي ،غلب على قلبه احلسد،
فأهلكه ،فيهلك بسببه.
ومل أنشده :أقل أنل رأى قوما يعدون ألفاظه فزاد فيه وأنشده.
أقل ،أنل ،أن ،صن ،امحل ،عل ،سل ،أعد  ...زد ،هش بش ،هب ،اغفر ،أدن ،سر،
صل
أن :أمر من األون ،وهو الرفق .وصن أمر من الصيانة ،واملراد به حفظ اجلاه.
فرآهم يستكثرون احلروف فقال .يظهر مقدرته على مجع كلمات كثرية يف بيت واحد.
عش ،ابق ،اسم ،سد ،قد ،جد ،مر ،انه ،ره ،فه ،اسر ،نل  ...غظ ،ارم ،صب ،احم،
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اغز ،اسب ،رع ،زع ،ده ،له ،اثن ،بل
عش :من العيش ،وابق :من البقاء ،واسم :من السمو .وسد :من السيادة ،وقد :من قاد
اجليش ،وجد :من اجلود ،ومر :من األمر ابلشيء ،وانه :من النهي ،أي ال زلت آمرا انهيا.
وره :من وريته أريه ،وهو داء يف اجلوف ،أي أصب اعدو هبذه اآلفة .وفه :من الوفاء ابلعهد،
واسر :من السرية ،أي جهز اجليش إىل األعداء.
وقيل :معناه الدعاء ،أي ال زلت أبدا تسري إىل أعدائك .ونل :من النيل ،وهو اإلدراك،
أي ال زلت تدرك من أعدائك إرادتك ،وجيوز نل بضم النون من نلته :أي أعطيته .وغظ:
أي غظ حسادك مبا يرون من إقبال دولتك وارم :من يكيدك .وصب :من صاب السهم
اهلدف ،أي أصابه ،أي ال زلت ترمي أعداءك فتصيب مقاتلهم .واحم :من محيت الرجل
إذا منعته ،أي احفظ حوزتك .واغز :من الغزو .واسب :من السيب أي ال زلت أبدا تغزو
األعداء ،وتسيب زراريهم .ورع :أي أفزع أعداءك ،أي ال زلت كذلك .زع :أي كف شر
أعدائك .ده :من وديت القتيل ،إذا أعطيت ديته ،أي ال زلت حتمل الدية عن القاتل
لكرمك .له ،من الوالية ،أي ال زلت تلي الوالايت .واثن :أي اصرف أضدادك عن الوصول
إليك :وقيل اثن من ثنيت الفعل إذا فعل مرة بعد مرة .أي ال زلت كلما وليت والية ثنيتها
أبخرى ،وشفعتها مبا هو خري منها ،وبل :من الوبل .وهو املطر إذا اشتد ،أي ال زلت تعطي
عطاء كالوابل.
وهذا البيت مل يسبهه أحد إىل مثله .وال حلقه أحد فيه ،وهو مركب من أربع وعشرين كلمة،

وهي مع ذلك فصيحة ،وقد قال قبله عدة من الشعراء فلم يزيدوا على عشر كلمات كقول
أبو العميثل:
اصدق ،وعف ،وبر ،واصرب ،واحتمل  ...واحلم ،ودار ،وكاف ،وانصر ،وامسع
واألصل قول امرئ القيس:
أفاد ،وجاد ،وساد ،وحاد وقاد ،وابد ،وعاد ،وأفضل
فقال سيف الدولة :أميكن أكثر من هذا؟! فقال :نعم ولكن يغيظ جدا
وهذا دعاء لو سكت كفيته  ...ألين سألت هللا فيك وقد فعل
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أي هذا الدعاء أمر زائد ،ألن كلما سألت هللا فيك ،قد فعله هللا فيك ،فلو سكت كنت
كفيته)1( "..
.50

"مل يسبهه أحد جبعل شؤون الدولة موضوعا لتأليف مستقل .إن املرجح أن املاوردي

خالل مجعه وإعداده لكتاب احلاوي الكبري وهو الكتاب الذي سبق أن ذكرانه وذكران أنه
يف فقه الشافعية قد وجد أن هذه املادة ميكن أن تستقل يف كتاب خاص هبا رغم وجودها
مبثوثة يف خمتلف كتب الفقه وأجزاء موسوعته «احلاوي الكبري»  .لقد حتدث املستشرقني
عن أيب احلسن املاوردي كثريا وخصوصا عن كتابه هذا الذي اعتربوه نظرية املاوردي يف
اخلالفة اإلسالمية» .
 -7كتاب «تسهيل النظر وتعجيل الظفر»  :وهو كسابقه كتاب يف السياسة واحلكومة وما
زال خمطوطا مل يطبع.
 -8كتاب «نصيحة امللوك»  :وهو كتاب سياسي آخر ما زال غري مطبوع ومن نسخه
املخطوطة املعروفة نسخة مكتبة ابريس.
 -9كتاب «قوانني الوزارة وسياسة امللك»  :وقد طبع يف «دار العصور» يف مصر سنة
 1929ميالدية وأمساه الناشر أدب الوزير وهو أيضا كتاب يف علم السياسة واالجتماع وهو
من كتب املاوردي اليت ترمجت إىل عدد من اللغات األوروبية وخصوصا األملانية والفرنسية
بعد أن ترمجت أصال يف الفرتات السابقة إىل اللغة الالتينية وكانت مرجعا يف علم السياسة
واالجتماع وأصول احلكم وعالقة احلاكم ابحملكومني.
 -10كتاب «األمثال واحلكم»  :وقد مجع فيه ثالمثائة حديث وثالمثائة حكمة وثالمثائة
بيت يف الشعر وقسمها على عشرة فصول .ونسخته املخطوطة موجودة يف مكتبة مدينة
ليدن.
 -11كتاب «البغية العليا يف أدب الدين والدنيا»  :وهو الكتاب الذي عرف ابسم «أدب
الدنيا والدين» وهو ما بني أيدينا.
 -12كتاب «يف النحو»  :مل نقع له على نسخة خمطوطة وإمنا عرفناه من خالل معجم
( )1معجز أمحد ،أبو العالء املعري ص285/
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ايقوت احلموي الذي ذكره يف ترمجته للمؤلف إذ قال« :وله تصانيف حسان يف كل فن
منها :كتاب يف النحو ،رأيته يف حجم اإليضاح أو أكرب» )1( "..
" -3271إمساعيل بن إسحاق بن إمساعيل بن محاد بن زيد بن درهم أبو إسحاق
.51
األزدي موىل آل جرير بن حازم من أهل البصرة مسع :حممد بن عبد هللا األنصاري ومسلم
بن إبراهيم الفراهيدي ،وسليمان بن حرب الواشحي ،وحجاج بن منهال األمناطي ،وعمرو
بن مرزوق ،وحممد بن كثري ،ومسدد بن مسرهد ،وعبد هللا بن مسلمة القعنيب ،وعبد هللا بن
رجاء الغداين ،وأاب الوليد الطيالسي ،وإبراهيم بن احلجاج السامي ،وأمحد بن يونس ،وإمساعيل
بن أيب أويس ،وعلي ابن املديِن ،وإسحاق بن حممد الفروي.
روى عنه :موسى بن هارون احلافظ ،وعبد هللا بن أمحد بن حنبل ،وأبو القاسم البغوي،
وحيىي بن صاعد ،وأبو عمر حممد بن يوسف القاضي ،وإبراهيم بن حممد بن عرفة النحوي،
وأبو بكر ابن األنباري ،واحلسني بن إمساعيل احملاملي ،وحممد بن خملد الدوري ،وحممد بن
أمحد احلكيمي ،وإمساعيل بن حممد الصفار ،وحممد بن عمرو الرزاز ،وعبد الصمد الطسيت،
وأبو عمرو ابن السماك ،وأمحد بن سلمان النجاد ،وأبو سهل بن زايد ،ومحزة بن حممد
الدهقان ،ومكرم بن أمحد القاضي ،وأبو بكر الشافعي ،ومجاعة سوى هؤالء.
وكان إمساعيل فاضال ،عاملا ،متقنا ،فقيها على مذهب مالك بن أنس ،شرح مذهبه وخلصه
واحتج له ،وصنف " املسند " وكتبا عدة يف علوم القرآن ،ومجع حديث مالك ،وحيىي بن
سعيد األنصاري ،وأيوب السختياين ،واستوطن بغداد قدميا ،وويل القضاء هبا فلم يزل يتقلده
إىل حني وفاته.
وسى بْ ِن َه ُارو َن بْ ِن
َخ ََربَان أَبُو ْ
َمحَ ُد بْ ُن ُحمَ َّم ِد بْ ِن أ ْ
احلَ َس ِن أ ْ
( ]273 :7[- )2112أ ْ
َمحَ َد بْ ِن ُم َ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
الص ْل ِ
يل بْ ُن
ي ،قَ َالَ :حدَّثَنَا ْ
َّ
ت األ َْه َوا ِز ُّ
احلُ َس ْ ُ
يل الْ َم َحامل ُّي ،قَ َالَ :حدَّثَنَا إ ْمسَاع ُ
ني بْ ُن إ ْمسَاع َ
اَّللِ بْ ُن َر َجاءَ ،قَ َالَ :حدَّثَنَا ِع ْمَرا ُن الْ َقطَّا ُنَ ،ع ْن َع ْم ِرو بْ ِن َعْب ِد
اق ،قَ َالَ :حدَّثَنَا َعْب ُد َّ
إِ ْس َح َ
ول َِّ
َِّ
ِ
ِ
اَّللُ َعلَْي ِه
تَ :كا َن َر ُس ُ
صلَّى َّ
وس بْ ِن أَِيب ظَْب يَا َنَ ،ع ْن أَبِيهَ ،ع ْن َعائ َشةَ ،قَالَ ْ
اَّلل َ
اَّللَ ،ع ْن قَابُ َ
ِ
الس َق ِم "
الس َف ِر َوال ِيف ْ
الص َّح ِة َوال ِيف َّ
َو َسلَّ َم " ال يَ َدعُ َرْك َع َِيت الْ َف ْج ِر ِيف َّ
احلَ َ
ض ِر َوال ِيف ّ
( )1أعالم النبوة للماوردي ،املاوردي ص11/
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َخ ََربَان ُحمَ َّم ُد بْ ُن
اَّللِ الْ ُم َعد ُ
َخ ََربَان َعلِ ُّي بْ ُن ُحمَ َّم ِد بْ ِن َعْب ِد َّ
َّل ،قَ َال :أ ْ
( ]274 :7[- )2113أ ْ
ِ ِ
اق ،قَ َال :حدَّثَنَا سلَْيما ُن بْن حر ن
ب،
يل بْ ُن إِ ْس َح َ
ي َّ
الرز ُ
َ
ُ َ ُ َْ
َع ْم ِرو بْ ِن الْبَ ْخ َِرت ِّ
َّاز ،قَ َالَ :حدَّثَنَا إ ْمسَاع ُ
ت ،عن سعِ ِ
ِن
قَ َالَ :حدَّثَنَا ُش ْعبَةَُ ،ع ْن َحبِ ِ
يد بْ ِن ُجبَ ْنريَ ،ع ِن ابْ ِن َعبَّ ن
َّيب
اسَ ،ع ِن النِ ِّ
يب بْ ِن أَِيب َاثب َ ْ َ
ِ ِ
صلَّى َّ ِ
ِ
صال َة لَهُ " ،قَ َال لَنَا أَبُو بَ ْك نر
ب ،فَال َ
َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَ َالَ " :م ْن َمس َع النّ َداءَ فَلَ ْم ُجي ْ
ِِ ِ ِ
اقَ ،عن سلَْيما َن بْ ِن حر ن
ِ
ِ
احلَْو ِض ُّي،
تَ :وَرَواهُ أَبُو عُ َمَر ْ
ب قُ ْل ُ
َْ
يل بْ ُن إ ْس َح َ ْ ُ َ
الَْْربقَاينُّ :تَ َفَّرَد به إ ْمسَاع ُ
ت ،عن سعِ ِ
ِ
ِن
يد بْ ِن ُجبَ ْنريَ ،ع ِن ابْ ِن َعبَّ ن
وع أخربان
اس َم ْوقُوفًا َغ ْ َري َم ْرفُ ن
ي بْ ِن َاثب َ ْ َ
َع ْن ُش ْعبَةََ ،ع ْن َعد ِّ
إبراهيم بن خملد بن جعفر ،قال :حدثنا حممد بن أمحد بن إبراهيم احلكيمي ،قال :حدثنا
إمساعيل بن إسحاق ،قال :حدثنا إمساعيل بن أيب أويس ،قال :حدثنا مالك ،عن حيىي بن
ِ
ني َغ ُف ًورا}
سعيد ،عن سعيد بن املسيب ،أنه مسعه يقول :أنزلت هذه اآلية{ :فَِننَّهُ َكا َن لأل ََّوابِ َ
هو الذي يذنب مث يتوب ،مث يذنب مث يتوب.
أخربان عبد هللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ،قال :أخربان جعفر بن حممد بن أمحد بن
احلكم الواسطي ،قال :حدثنا موسى بن هارون ،قال :حدثنا إمساعيل بن إسحاق ،قال:
حدثنا إسحاق بن حممد الفروي ،وأخربان القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد
اهلامشي ابلبصرة ،قال :حدثنا علي بن إسحاق املادرائي ،قال :حدثنا إمساعيل بن إسحاق،
قال :حدثنا الفروي ،قال :أخربان مالك ،عن انفع ،عن ابن عمر ،قال :ما شبعت منذ قتل
عثمان.
أخربان علي بن احملسن القاضي ،قال :أخربان طلحة بن حممد بن جعفر الشاهد ،قال:
إمساعيل بن إسحاق كان منشؤه ابلبصرة ،وأخذ الفقه على مذهب مالك عن أمحد بن
املعدل ،وتقدم يف هذا العلم حىت صار علما فيه ،ونشر من مذهب مالك وفضله ما مل يكن
ابلعراق يف وقت من األوقات ،وصنف يف االحتجاج ملذهب مالك والشرح له ما صار ألهل
هذا املذهب مثاال حيتذونه ،وطريقا يسلكونه وانضاف إىل ذلك علمه ابلقرآن ،فننه ألف يف
القرآن كتبا تتجاوز كثريا من الكتب املصنفة فيه ،فمنها كتابه " يف أحكام القرآن " ،وهو

كتاب مل يسبهه أحد من أصحابه إىل مثله ،ومنها كتابه " يف القراءات " ،وهو كتاب جليل
القدر عظيم اخلطر ،ومنها كتابه " يف معاين القرآن " ،وهذان الكتاابن شهد بفضله فيهما
واحد الزمان ومن انتهى إليه العلم ابلنحو واللغة يف ذلك األوان ،وهو أبو العباس حممد بن
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يزيد املربد ،ورأيت أاب بكر بن جماهد يصف هذين الكتابني ومسعته مرات ال أحصيها يقول:
مسعت أاب العباس املربد ،يقول :القاضي أعلم مِن ابلتصريف ،وبلغ من العمر ما صار واحدا
يف عصره يف علو اإلسناد؛ ألن مولده كان سنة تسع وتسعني ومائة ،فحمل الناس عنه من
احلديث احلسن ما مل حيمل عن كبري أحد.
وكان الناس يصريون إليه فيقتبس منه كل فريق علما ال يشاركه فيه اآلخرون ،فمن قوم حيملون
احلديث ،ومن قوم حيملون علم القرآن والقراءات والفقه إىل غري ذلك ِما يطول شرحه ،فأما
سداده يف القضاء ،وحسن مذهبه فيه وسهولة األمر عليه فيما كان يلتبس على غريه فشيء
شهرته تغىن عن ذكره ،وكان يف أكثر أوقاته وبعد فراغه من اخلصوم متشاغال ابلعلم ،ألنه
اعتمد على كتابه أيب عمر حممد بن يوسف ،فكان حيمل عنه أكثر أمره من لقاء السلطان،
وينظر له يف كل أمره ،وأقبل هو على احلديث والعلم.
حدثِن العالء بن أيب املغرية األندلسي ،قال :حدثنا علي بن بقاء الوراق ،قال :أخربان عبد
الغِن بن سعيد األزدي ،قال :حدثنا حممد بن بكر ،قال :حدثنا ابن املنتاب ،قال :مسعت
إمساعيل القاضي ،قال :دخلت يوما على حيىي بن أكثم وعنده قوم يتناظرون يف الفقه ،وهم
يقولون قال أهل املدينة ،فلما رآين مقبال ،قال :قد جاءت املدينة ،وقال ابن املنتاب :حدثنا
أبو علي بن ماهان القندي ،قال :مسعت نصر بن علي اجلهضمي ،يقول :ليس يف آل محاد
بن زيد رجل أفضل من إمساعيل ابن إسحاق ،أخربان أبو سعيد حممد بن موسى الصرييف،
قال :قال أبو العباس حممد بن يعقوب األصم :كان إمساعيل بن إسحاق نيفا ومخسني سنة
على القضاء ،ما عزل عنها إال سنتني ،قلت :وهذا القول فيه تسامح ،وذلك أن والية
إمساعيل القضاء ما بني ابتدائها إىل حني وفاته مل تبلغ مخسني سنة ،وأول ما ويل يف خالفة
املتوكل ملا مات سوار بن عبد هللا ،وكان قاضى القضاة بسر من رأى جعفر بن عبد الواحد
اهلامشي ،فأمره املتوكل أن يويل إمساعيل قضاء اجلانب الشرقي من بغداد ،كذلك أخربين أبو
القاسم األزهري ،قال :أخربان أمحد بن إبراهيم بن احلسن ،قال :حدثنا إبراهيم بن حممد بن
عرفة النحوي ،قال :ويل إمساعيل بن إسحاق قضاء اجلانب الشرقي يف سنة ست وأربعني
ومائتني بعقب موت سوار بن عبد هللا.
قلت :ومجع له قضاء اجلانبني بعد ذلك بسبع عشرة سنة ،كذلك أخربان احلسن بن أيب بكر،
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عن أمحد بن كامل القاضي ،قال :ويل إمساعيل بن إسحاق القضاء ابجلانب الشرقي من
بغداد مضموما إىل اجلانب الغريب ،فجمعت له بغداد يف سنة اثنتني وستني ومائتني.
أخربان علي بن احملسن ،قال :أخربان طلحة بن حممد بن جعفر ،قال :مل يزل إمساعيل بن
إسحاق قاضيا على عسكر املهدي إىل سنة مخس ومخسني ومائتني ،فنن املهتدي حممد بن
الواثق قبض على محاد بن إسحاق أخي إمساعيل بن إسحاق ،وضربه ابلسياط وأطاف به
على بغل بسر من رأى لشيء بلغه عنه ،وصرف إمساعيل بن إسحاق عن احلكم ،واسترت،
وقاضى القضاة كان بسر من رأى احلسن بن حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب ،مث صرف
عن القضاء يف هذه السنة ،وويل القضاء عبد الرمحن بن انئل بن جنيح ،مث رد احلسن بن
حممد يف هذه السنة إىل القضاء ،واستقضى املهتدي على اجلانب الشرقي القاسم بن منصور
التميمي حنو سبعة أشهر ،وكان قليل النفاذ ،مث قتل املهتدي ابهلل يف رجب سنة ست ومخسني
ومائتني ،وقيل :مسوه ،وأخرج فصلى عليه جعفر بن عبد الواحد بعد يومني من العقد للمعتمد
على هللا ،وعلى قضاء القضاة بسر من رأى احلسن بن حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب،
فأعاد املعتمد إمساعيل بن إسحاق على اجلانب الشرقي ببغداد ،وذلك يف رجب سنة ست
ومخسني ومائتني ،فلم يزل على القضاء ابجلانب الشرقي إىل سنة مثان ومخسني ومائتني،
وغلب على املوفق مث سأله أن ينقله إىل اجلانب الغريب ،وكان على قضاء اجلانب الغريب
ابلشرقية ،وهو الكرخ الربيت وعلى مدينة املنصور أمحد بن حيىي بن أيب يوسف القاضي،
فأجابه إىل ذلك وكره ذلك قاضى القضاة ابن أيب الشوارب ،واجتهد يف ترك الربيت وأمحد
بن حيىي فما أمكنه لتمكن إمساعيل من الناصر ،فأجيب إمساعيل إىل ما سأل ،ونقل الربيت
عن قضاء الشرقية إىل اجلانب الشرقي ،ومل يزل على القضاء ابجلانب الشرقي ،وإمساعيل بن
إسحاق على اجلانب الغريب أبسره إىل سنة اثنتني وستني ومائتني ،مث مجعت بغداد أبسرها
إلمساعيل بن إسحاق ،وصرف الربيت ،وقلد املدائن والنهرواانت وقطعة من أعمال السواد،
وكان احلسن بن حممد بن أيب الشوارب قد تويف سنة إحدى وستني ومائتني مبكة بعد احلج،
فويل أخوه علي بن حممد مكانه وبقي ابن أيب الشوارب على قضاء سر من رأى ،وكان
يدعى بقاضي القضاة ،وصار إمساعيل املقدم على سائر القضاة ،ومل يقلد أحد قضاء القضاة
إىل أن تويف.
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أخربين حممد بن أمحد بن يعقوب ،قال :أخربان حممد بن نعيم الضيب ،قال :مسعت حممد بن
الفضل النحوي ،يقول :مسعت أاب الطيب عبد هللا بن شاذان ،يقول :مسعت يوسف بن
يعقوب ،يقول :قرأت توقيع املعتضد إىل عبيد هللا بن سليمان بن وهب الوزير :واستوص
ابلشيخني اخلريين الفاضلني :إمساعيل بن إسحاق األزدي ،وموسى بن إسحاق اخلطمي
خريا ،فنهنما ِمن إذا أراد هللا أبهل األرض سوءا دفع عنهم بدعائهما.
أخربان عبيد هللا بن أيب الفتح ،قال :أخربان إمساعيل بن سعيد املعدل ،قال :حدثنا احلسني
بن القاسم الكوكيب ،قال :مسعت أاب العباس املربد ،يقول :ملا توفيت والدة إمساعيل بن
إسحاق القاضي ركبت إليه أعزيه وأتوجع له ،فألفيت عنده اجللة من بِن هاشم والفقهاء
والعدول ومستوري مدينة السالم ،ورأيت من وهله ما أبداه ومل يقدر على سرته ،وكال يعزيه،
وقد كاد ال يسلو ،فلما رأيت ذلك منه ابتدأت بعد التسليم ،فأنشدته:
لعمري لئن غال ريب الزمان فساء لقد غال نفسا حبيبه
ولكن علمي مبا يف الثواب عند املصيبة ينسي املصيبه
فتفهم كالمي واستحسنه ،ودعا بداوة وكتبه ،ورايته بعد قد انبسط وجهه ،وزال عنه ما كان
فيه من تلك الكآبة وشدة اجلزع.
أخربان احلسني بن حممد ،أخو اخلالل ،قال :أخربان إبراهيم بن عبد هللا بن إبراهيم الشطي
جبرجان ،قال :أنشدان أبو عبد هللا بن محاد ،قال :أنشدان إبراهيم بن محاد ،قال :أنشدين
عمى إمساعيل القاضي:
مهم املوت عاليات فمن مث ختطى إىل لباب اللباب
وهلذا قيل الفراق أخو املوت إلقدامه على األحباب
وأخربان احلسني بن حممد أخو اخلالل ،قال :أخربان أبو نصر حممد بن أيب بكر اجلرجاين،
قال :حدثنا احلسني بن أمحد الكاتب هبمذان ،قال :حدثنا نفطويه ،قال :كنت عند املربد
فمر به إمساعيل بن إسحاق القاضي ،فوثب إليه وقبل يده ،وأنشده:
فلما بصران به مقبال حللنا احلىب وابتدران القياما
فال تنكرن قيامي له فنن الكرمي جيل الكراما
أخربان القاضي أبو العالء حممد بن علي الواسطي ،قال :أخربان حممد بن جعفر النحوي
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ابلكوفة ،قال :حدثنا أبو بكر أمحد بن السري ،قال :اجتمع املربد وأبو العباس ثعلب عند
إمساعيل القاضي فتكاملا يف مسألة ،فطال بينهما الكالم ،فقال املربد لثعلب :قد رضينا
ابلقاضي فسأاله احلكومة بينهما ،فقال هلما :تكاملا فتكاملا ،فقال القاضي ال يسعِن احلكم
بينكما ألنكما قد خرجتما إىل ما ال أعلم.
حدثِن أبو القاسم األزهري ،عن أيب احلسن الدارقطِن ،قال :مسعت عبد الرحيم ،ومل ينسبه،
يقول :إن إمساعيل بن إسحاق القاضي دخل إىل عنده عبدون بن صاعد الوزير ،وكان
نصرانيا ،فقام له ورحب به ،فرأى إنكار الشهود ومن حضره ،فلما خرج ،قال هلم :قد
ِ
َّ ِ
ِ
علمت إنكاركم ،وقد قال هللا تعاىل{ :ال يَْن َها ُك ُم َّ
ين َملْ يُ َقاتلُوُك ْم ِيف ال ّدي ِن َوَملْ
اَّللُ َع ِن الذ َ
ُخيْ ِر ُجوُك ْم ِم ْن ِد َاي ِرُك ْم}  ،اآلية ،وهذا الرجل يقضي حوائج املسلمني ،وهو سفري بيننا وبني
ِِ
الرب فسكتت اجلماعة ملا أخربهم.
املعتضد ،وهذا من ّ
أخربين األزهري ،قال :أخربان أمحد بن إبراهيم بن احلسن ،قال :حدثنا إبراهيم بن حممد بن
عرفة ،قال :إمساعيل بن إسحاق كان مولده سنة مائتني ،وتويف عن اثنتني ومثانني سنة.
أخربان أبو نعيم احلافظ ،قال :مسعت عبد هللا بن حممد بن جعفر بن حيان ،يقول :مات
إمساعيل القاضي ،يف ذي احلجة سنة اثنتني ومثانني ومائتني فجاءة.
أخربان احلسن بن أيب بكر ،عن أمحد بن كامل ،قال :تويف إمساعيل بن إسحاق ،وهو قاضي
على اجلانبني مجيعا فجاءة وقت صالة العشاء اآلخرة ليلة األربعاء لثمان بقني من ذي احلجة
سنة اثنتني ومثانني ومائتني ،وأمه ،وأم أخيه محاد امسها شاخة بنت معاذ السدوسية ،أخربين
بذلك موسى ابنه.
وأخربين أبو أمحد ابنه ،أن أم إمساعيل ،ومحاد أخيه أم ولد امسها شحيمة ،وهللا أعلم)1( "..
املتأوب
.52
تروحنا بال متعنّت  ...عليه كسيد الردهة ّ
"إىل أن ّ
تعجب ِما هم فيه من
النعمة :التنّعم والنعمة اليد وما أنعم به عليك .وقوله فقل يف مقيل ّ
أخر .والظباء والبقر عيوهنا سود يف حال احلياة
النعمة وأراد يف مقيل متغيّب حنسه فق ّدم و ّ
موتت .وهذا
فنذا ماتت بدا بياضها فلذلك شبهها ابجلزع الذي يف بياض وسواد بعد ما ّ
( )1اتريخ بغداد ت بشار ،اخلطيب البغدادي 272/7
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التشبيه من التشبيهات العقم اليت مل يسبهه أحد إليها وال تعاطاها أحد بعده .ولو قال اجلزع
وقام به البيت وأمسك عن قوله الذي مل يث ّقب لكان من أبدع تشبيه وأحسنه ،مث زاده تتميماً
وحسناً بقوله الذي مل يث ّقب وكمل له بذلك نظم البيت ووضع القافية .وهذه الصناعة من
املضهب :الذي مل يبلغ نضجه
تسمى التبليغ ألنه أتى مبعىن زائد بلّغه إىل القافية .و ّ
الشعر ّ
يفش الدسم.
املش إال املسح ابلشيء الذي ّ
من اللحم .وقال بعض أهل اللغة :ال يكون ّ
ومعىن هذا البيت أيضاً ِما سبق إليه امرؤ القيس فتبعه الناس .قال عبدة بن الطبيب من بِن
عبشمس بن سعد بن زيد مناة بن متيم شاعر مق ّدم خمضرم يكىن أاب يزيد قال:
ظل أردية  ...وفار للقوم ابللحم املراجيل
ملا وردان رفعنا ّ
ورد وأشقر مل ينهئه طاخبه  ...ما غري الغلي منه فهو مأكول)1( ".
ّ
"قال الشيخ أبو حممد ابن أيب زيد :القاضي امساعيل شيخ املالكيني يف وقته .وإمام
.53
اتم اإلمامة ،يقتدى به .قال طلحة بن حممد بن جعفر يف اترخيه :امساعيل بن إسحاق.
منشأه ابلبصرة .وأذن للفتيا عن أمحد بن املع ّذل ،وتقدم يف العلم حىت صار علماً ونشر من
مذهب مالك ،وفضله ،ما مل يكن ابلعراق يف وقت من األوقات ،وصنّف يف االحتجاج له،
والشرح ،ما صار ألهل هذا املذهب معامل حيتذونه ،وطريقاً يسلكونه ،ويضاف اىل ذلك
علمه ابلقرآن .وهو كتاب مل يسبهه أحد من أصحابه اىل مثله .وكتابه يف القراءات ،وهو

كتاب جليل املقدار ،عظيم اخلطر ،وكتابه يف معاين القرآن .وهذان الكتاابن شهد بتفضيله
فيهما :أبو العباس املربد .ومسعت أاب بكر بن جماهد ،يصف هذين الكتابني .وذكر أن املربد
كان يقول :القاضي أعلم مِن ابلتصريف .وبلغ من العمر ما صار واحد عصره ،يف علوم
اإلسناد .فحمل الناس عنه من احلديث احلسن ،ما مل حيمل عن كثري .وكان كثري من الناس
يصريون إليه ،فيقتبس منه كل فريق علماً ،ال يشاركه فيه اآلخرون .فمن قوم حيملون احلديث.
ومن قوم حيملون علم القرآن والقراءات والفقه ،اىل غري ذلك .قال امساعيل :دخلت يوماً
على حيىي بن أكثم ،وعنده قوم يتناظرون يف الفقه .وهم يقولون :قال أهل املدينة .فلما رآين
مقبالً قال :قد جاءت املدينة .قال نصر بن علي اجلهضمي :ليس يف آل محاد بن زيد،
( )1مسط الآليل يف شرح أمايل القايل ،أبو عبيد البكري 69/1
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أفضل من امساعيل بن إسحاق .قال املربد :ما رأت عيِن يف أصحاب السلطان مثل امساعيل
بن إسحاق ،وفالن .وذكره ابن كيسان يوماً ،يف مسألة من النحو فقال له ،امساعيل :نعم
ما قلت .لو قاله غريه)1( "..
"وأما معرفته ابلعلوم الرايضيات والعمليات فال تدرك بع ّد وال حتصر حب ّد لكونه قد
.54
أخذ يف كل فن منها ابحلظ األوىف وضرب فيه ابلقدح املغلى ولقد اخرتع من املخرتعات
العجيبة وابتدع من االبتداعات الغريبة ما مل يسبهه أحد من امللوك إليه وال تفرد به وها هي
ظاهرة للعيان واضحة الدليل والربهان ومسريها يف األمصار وانتشار ذكرها يف مجيع النواحي
واألقطار أغناان عن ذكرها مفصلة ومتنوعة واإلتيان هبا متفرقة ال جمتمعة مع أان لو ذهبنا إىل
وصفها وأعملنا الفكرة يف تسطريها ورصفها لبهرتنا آايته املعجزة معانيها املتعززة مراميها ومن
ذا الذي حيصي عدد احلصى ويبلغ فيه إىل الغرض األقصى.
فمن بعض معارفه السنية ونزعاته الشريفة العلوية أنه ملا اتسعت أعمال ِملكته وتزايدت مهم
أهل دولته وأطاعته البالد الرومية ودخل أهلها حتت طاعته وسلطانه أحب أن يعرف كيفيات
بالده حقيقة ويقتلها يقينا وخربة ويعلم حدودها ومسالكها برا وحبرا ويف أي إقليم هي وما
خيصها من البحار واخللجان الكائنة هبا مع معرفة غريها من البالد واألقطار يف األقاليم
السبعة اليت اتفق عليها املتكلمون وأثبتها يف الدفاتر الناقلون واملؤلفون وما لكل إقليم منها
من قسم بالد حيتوي عليه ويرجع إليه ويعد منه بطلب ما يف الكتب املؤلفة يف هذا الفن من
علم ذلك كله مثل كتاب العجائب للمسعودي وكتاب أيب نصر سعيد اجليهاين وكتاب أيب
القاسم عبيد هللا بن خرداذبه وكتاب أمحد بن عمر العذري وكتاب أيب القاسم حممد احلوقلي
البغدادي وكتاب خاانخ بن خاقان الكيماكي وكتاب موسى بن قاسم القردي وكتاب أمحد
بن يعقوب املعروف ابليعقويب وكتاب)2( ".
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"أما بعد فنن عليا مل يسبهه أحد من هذه األمة من أوهلا بعد نبيها ولن يلحق به

أحد من اآلخرين منهم مث وصله بقوله األول اخربان أبو القاسم احلسني بن ح احلسن االسدي
أان أبو القاسم بن أيب العالء أان أبو حممد بن أيب نصر ان عمي أبو علي حممد بن القاسم بن
( )1ترتيب املدارك وتقريب املسالك ،القاضي عياض 281/4
( )2نزهة املشتاق ىف اخرتاق اآلفاق ،اإلدريسي 5/1
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معروف ان علي بن بكر أان ابن اخلليل ان ابن عبيدة ( )1يعِن عمر بن شبة ان محاد بن
مسعدة عن ابن عون عن عمري بن إسحاق قال أمر معاوية احلسن بن علي أن يقوم فيتكلم
فجعل خيفض من صوته فقال له معاوية امسعنا فنان ال نسمع فرفع صوته فقال معاوية هكذا
بيده نعم كأنه أيمره ابخلفض فأىب احلسن وجعل يرفع صوته مث قال فيما يقول انه وهللا ما
بني جابلق وجابلس أو جابرس وجابلق أحد جده النيب (صلى هللا عليه وسلم) غريي وغري
اخي وقد رأيت أن ادفع هذا األمر إىل معاوية قال ابن عمر وال ادري يف هذا احلديث ()2
عن عمري أو عن غريه وجعل يقول بيده حنو معاوية " وان ادري لعله فتنة لكم ومتاع إىل
حني " قال وأان علي بن بكر أان محد بن اخلليل ان ابن عبيدة ان إبراهيم بن املنذر ان ابن
وهب ( )3أان يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال كان عمرو بن العاص حني اجتمعوا
ابلكوفة كلم معاوية وامره أن أيمر احلسن بن علي أن يقوم ليخطب الناس فكره ذلك معاوية
وقال ما أريد أن خيطب فقال عمرو لكِن أريد أن يبدو عية يف الناس فانه يتكلم يف أمور ال
يدري ما هي فلم يزل مبعاوية حىت اطاعه فخرج معاوية فخطب الناس وامر رجال فنادى
احلسن بن علي فقال قم اي حسن فكلم الناس ( )4فقام احلسن فتشهد يف بديهة أمر مل يروه
( )5فقال أما بعد آيها الناس فان هللا هداكم أبولنا وحقن دماءكم ( )6ابخران أن هلذا األمر
مدة والدنيا ( )7دول وان هللا تعاىل قال لنبيه (صلى هللا عليه وسلم) " قل أن " " "
_________
( )1كذا ويقال :ابن عبدة انظر ترمجته يف سري أعالم النبالء 369 / 12
( )2يف الرتمجة املطبوعة :قال ابن عون :ال أدري هذا احلديث
( )3املطبوعة :ابن املذهب
( )4أسد الغابة  492 / 1فكلم الناس فيما جرى بيننا
( )5أسد الغابة :مل يرو فيه
( )6ابالصل :دماؤكم
( )7يف الرتمجة املطبوعة :وإن الدنيا دار دول)1( ".
( )1اتريخ دمشق البن عساكر ،ابن عساكر ،أبو القاسم 276/13
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"فأخربانه أبو غالب بن البنا وأبو احلسني بن الفراء قاال أان أبو يعلى بن الفراء ح
.56
وأخربانه أبو القاسم بن السمرقندي أان أبو احلسني بن النقور عن هبرية بن يرمي ( )1قاال أان
عيسى بن علي ح وأخربان أبو يعقوب يوسف بن أيوب أان أبو احلسني حممد بن علي بن
املهتدي أان أبو القاسم عبيد هللا بن حممد بن إسحاق بن حبابة قاال ان عبد هللا ان عيسى
بن سامل ان عبيد هللا بن عمرو األسدي الرقي أبو وهب عن زيد بن أيب أنيسة عن أيب إسحاق
عن هبرية بن يرمي عن احلسن بن علي أنه قال قد فاتكم ( )2ويف حديث ابن النقور لقد
فارقكم رجل مل يسبهه أحد من األولني بعلم ومل يدركه أحد من االخرين كان رسول هللا

(صلى هللا عليه وسلم) يعطيه الراية مث خيرج فال يرجع حىت يفتح هللا على يديه جربيل عن
ميينه وميكائيل عن يساره يقاتالن معه زاد ابن حبابة وابن الفراء مات وقالوا ومل يرتك دينارا
وال درمها زاد ابن حبابة وابن الفراء إال حلي طيبة وقال ابن حبابة سيفه وقاال وسبع مائة
درهم فضلت من عطائه زاد ابن حبابة حبسها ليبتاع هبا خادما وأما حديث شريك فأخربانه
أبو نصر بن رضوان وأبو غالب بن البنا وابو حممد عبد هللا بن حممد بن جنا بن شاتيل قالوا
أان أبو حممد اجلوهري قال قرئ على أيب بكر بن مالك ان عبد هللا بن أمحد ( )3حدثِن أيب
ان وكيع عن شريك عن أيب إسحاق عن هبرية قال خطبنا احلسن بن علي فقال لقد فارقكم
رجل ابألمس مل يسبقه األولون بعلم وال يدركه االخرون كان رسول هللا (صلى هللا عليه
وسلم) يبعثه ابلراية جربيل عن ميينه وميكائيل عن مشاله ال ينصرف حىت يفتح له وأما حديث
زيد العمي فأخربانه أبو القاسم بن السمرقندي وأبو الربكات األمناطي قاال أان أبو احلسني
بن النقور أان أبو طاهر املخلص
_________
( )1الزايدة عن املطبوعة لتقومي السند
( )2يف املطبوعة :قد فارقكم
( )3مسند أمحد بن حنبل  425 / 1رقم  1719طبعة دار الفكر  -بريوت)1( ".

( )1اتريخ دمشق البن عساكر ،ابن عساكر ،أبو القاسم 580/42

60

.57

"يونس بن حبيب ،وعيسى بن عمر وغريهم .وبرع يف النحو ،وصنف كتابه الذي مل

يسبهه أحد على مثله ،وال حلقه أحد من بعده.
وقال أبو العباس املربد :ذكر سيبويه عند يونس بن حبيب البصري ،فقال :أظن هذا الغالم
يكذب على اخلليل! فقيل له :وقد روى عنك أشياء فانظر فيها؛ فنظر فيها ،وقال :صدق
يف مجيع ما قال ،هو قويل.
قال نصر بن علي :وبرز من أصحاب اخلليل أربعة :عمرو بن عثمان بن قنرب أبو بشر
املعروف بسيبويه ،والنضر بن مشيل ،وعلي بن نصر [اجلهضمي]  ،ومؤرج السدوسي ،وكان
أبرعهم يف النحو سيبويه ،وغلب على النضر بن مشيل اللغة ،وعلى مؤرج الشعر واللغة ،وعلى
علي بن نصر اجلهضمي احلديث.
وقال أبو العباس حممد بن يزيد املربد :كان سيبويه ومحاد بن سلمة أكرب يف النحو من النضر
بن مشيل واألخفش ،وكان النضر بن مشيل أعلم األربعة ابحلديث.
وقال ابن سالم :كان سيبويه النحوي غاية يف اخللق ،وكتابه يف النحو هو اإلمام فيه.
وقال اجلاحظ :أردت اخلروج إىل حممد بن عبد امللك ففكرت يف شيء أهديه إليه ،فلم أجد
[شيئا] أشرف من كتاب سيبويه ،فقلت له :أردت أن أهدي لك شيئا ،ففكرت فنذا كل
شيء عندك ،فلم أر شيئا أشرف من هذا الكتاب [وهذا كتاب اشرتيته من مرياث الفراء] ،
فقال :وهللا ما أهديت إيل شيئا أحب يل منه.
وكان يقال ابلبصرة "قرأ فالن الكتاب" فيعلم أنه كتاب سيبويه ،و"قرأ نصف الكتاب" ،فال
يشك أنه كتاب سيبويه.
وكان أبو العباس املربد إذا أراد مريد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه ،يقول له :هل ركبت البحر!
تعظيما لكتاب سيبويه واستصعااب ملا فيه)1( "..
"روى هبا عن أيب حممد بن أسد كثريا ،وعبد الوارث بن سفيان ،وأيب احلسن علي
.58
بن معاذ البجاين ،وحممد بن خليفة ،وابن الرسان ،وابن ضيفون وغريهم كثريا.
وكانت له عناية ابلعلم ومساعه من الشيوخ وتقييده عنهم .وله كتاب مجع فيه أمسعته ورواايته،
( )1نزهة األلباء يف طبقات األدابء ،أبو الربكات األنباري ص55/
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وكان مكثرا يف الرواية وال أعلمه حدث.
أمحد بن سعيد بن كوثر األنصاري :من أهل طليطلة ،يكىن أاب عمر.
كان فقيها متفننا ،كرمي النفس أخذ عن مجاعة من علماء بلده ،وأجاز له مجاعة من شيوخ
قرطبة مع أبيه ،ذكره ابن مطاهر وقال :حدثِن عبد الرمحن بن حممد بن البريوله ،قال :حدثِن
عبد هللا بن سعيد بن أيب عون أنه قال :كنت آيت إليه من قلعة رابح وغريي من املشرق،
وكنا نيفا على أربعني تلميذا ،فكنا ندخل يف داره يف شهر نونرب ،ودجنرب ،وينري يف جملس
قد فرش بسط الصوف مبطنات ،واحليطان ابللبود من كل حول ،ووسائد الصوف ،ويف
وسطه كانون يف طوله قامة اإلنسان ِملوءا فحما أيخذ دفئه كل من يف اجمللس ،فنذا فرغ
احلديث أمسكهم مجيعا وقدمت املوائد عليها ثرائد من بلحوم اخلرفان ابلريفق العذب ،وأايما
ثرائد اللنب ابلسمن أو الزبد فتأكل تلك الثرائد حىت نشبع منها ،ويقدم بعد ذلك لوان واحدا
وحنن قد روينا من ذلك الطعام ،فكنا ننطلق قرب الظهر مع قصر النهار وال نتعشى حىت
نصبح إىل ذلك الطعام الثالثة األشهر ،فكان ذلك منه كرما وجودا وفخرا مل يسبهه أحد

من فقهاء طليطلة إىل تلك املكرمة.
وويل أحكام طليطلة مع يعيش بن حممد مث استثقله ودبر على قتله .فذكر أن الداخل عليه
ليقتله ألفاه وهو يقرأ يف املصحف فشعر أنه يريد قتله فقال له)1( ".:
"وكان جيد الشعر رقيقه ،وله فضله على شعر غريه ،فألجل ذلك قدمت ذكره،
.59
وفضلت شعره ،ذكره جمد العرب العامري أبصفهان يف مجادى األوىل سنة ن
ست وأربعني
ومخسمائة قال :حدثِن بعض الفضالء ابلشام خمرباً عن ابن اخلياط يف حداثه سنه .أنه قال:
ن
حيوس الشاعر يف داره حبلب ،وهو
دخلت على األمري أيب الفتيان حممد بن سلطان ابن
شيخ كبري القدر والسن ،فوجدته متكئاً على فراشه ،وعنده حالوة ٌ أيكلها ،فما استوى يل
 ٌ
جالساً وقال :من أين الرجل؟ فقلت :من دمشق .قال فما صناعتك؟ قلت :الشعر .قال
هات ِما أحدثت اآلن من شعرك .فأنشدته ،وذلك يف سنة اثنتني وستني وأر ن
بعمائة:
فاك ِ
شاه ُد َمْنظَري َع ْن خمَْ َربي
ملْ يَْب َق ِعْندي ما يُباعُ ِحبَبَّ نة َ ...وَك َ
( )1الصلة يف اتريخ أئمة األندلس البن بشكوال ،ابن بشكوال ص41/
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ِ
ِ ن
باع َوأَيْن أَيْ َن املُ َشرتي
صْن تُها  ...م ْن أَ ْن تُ َ
صبابةُ ماء َو ْجه ُ
إالّ ُ
فقال :كرمت عندي ،ونعيت إيل نفسي ،فنن الشام ال ختلو عن شاع نر ن
جميد ،وال جيتمع فيها
شاعران ،فأنت وراثي يف هذه الصناعة ،ولكن ال تنتفع بشعرك يف هذه البلدة وفيها مثلي،
حيوس ن
ن
فاقصد بِن عما نر بطرابل ن
بثياب وداننري.
س ،فنهنم حيبون هذا الفن .ووصلِن ابن
ومضيت إىل بِن عما نر ومدحتهم ،فأحسنوا إيل وأجلأوين إىل إجادة شعري.
ن
حيوس كان أصنع من ابن اخلياط ،لكن لشعر ابن اخلياط طالوة ٌ ليست لشعره .وله:
وابن
الوْه
تاج يف ِّ
ُْحي ُ
الش ْع ِر إىل طُ َ
الوْه
و ِّ
الش ْع ُر ما ملْ يَ ُ
ك ذا َح َ
قاوْه
فَ َّنمنا َمساعُهُ َش َ

محال لشكله وطوله وعرضه وبزته ،وما
مجال أو  ٌ
وكان من ينظر إىل ابن اخلياط يعتقد أنه  ٌ
كانت صورته تنبئ عن ذكائه ولطفه وفضله وفطنته.
ن
حيوس يف هذا اجملموع ،لكونه مل يكن يف العصر الذي ذكرت شعراءه،
ومل أذكر شعر ابن
لو أوردت شعره ،لزمِن أن أورد شعر معاصريه ،فيطول الكتاب.
فمن قالئد قصائد ابن اخلياط ،وفرائد فوائده ،قصيدته يف مدح عضب الدولة أبق بن عبد
الرزاق أمري دمشق ،حكي عنه أنه قال :صقلت هذه القصيدة أربعني سنةً ،وهي:
ن
ِ ِ
ِ
كاد َرّايها يَطريُ بِلُبِّ ِه
صبا َْجند أَماانً ل َق ْلبِه  ...فَ َق ْد َ
ُخذا م ْن َ
ب كا َن الْ َو ْج ُد أَيْ َسَر َخطْبِ ِه
َو ّإاي ُكما َ
َّسيم فننَّهُ َ ...مىت َه َّ
ذاك الن َ
من ُم ْغرِم الْ َق ْل ِ
صبِّ ِه
َحبَ ْب تُما لَ َعلِ ْمتُ َ
َخليَ َّ
لي لَ ْو أ ْ
ب َ
ماحمَ َّل ا ْهلَوى ْ َ
صبِ ِه
وم ْن يَ ْعلَ ْق ِبه ْ
احلُ ُّ
شوق َوذُو ا ْهلَوى  ...يَ ُ
تَ َذ َّكَر َوال ِّذكرى تَ ُ
ب يُ ْ
توق َ
َغرام علَى أيْ ِس ا ْهلوى ور ِ
جائه َ ...و َش ْو  ٌق َعلى بُ ْع ِد الْ َمزا ِر َوقُ ْربِه
 ٌ َ َ َ َ َ
الرْك ِ
ُّلوع َعلَى َج ًوى َ ...مىت يَ ْدعُهُ داعي الْغَرِام يُلَبِّ ِه
ي الض ِ
ب َمطْ ِو ُّ
َويف َّ
من جانِ ِ
ص ْح ِبه
ب َّ
إذا َخطََر ْ
الرْم ِل نَ ْف َحة ٌ  ...تَ َ
ض َّم َن منها داءَهُ ُدو َن َ
ت ْ
ِ
ب بني األ ِ
إعر ِ
ض  ...ويف الْ َق ْل ِ
َسن َِّة ُم ْع ِر ن
اضه ِمثْ ُل ُح ْجبِ ِه
ب ِم ْن ْ
َوُْحمتَج ن َْ َ
َ
احلَ ِّي أَنَّةً ِ ...حذاراً َو َخ ْوفاً أَ ْن ت ُكو َن ِحلُبِّ ِه
ت يف ْ
َغار إذا آنَ ْس ُ
أ ُ
مل يسبهه أحد إىل هذه املبالغة يف الغرية.
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ض ن
ب َْحي ِمل ُس ْخطَهُ  ...بَِق ْل ن
َويَ ْوَم ِّ
عيف َع ْن َحتَ ُّم ِل َعْتبِ ِه
الرضى َو َّ
ب َ
الص ُّ ُ
اق الثَّنااي َشتِيتَها َ ...و َحألَّين َع ْن اب ِرِد الْ ِوْرِد َع ْذبِِه
يل بَّر َ
جالَ َ
ول يدي بني الْ ِم ِ
ِ
َكأَِين مل أَقْ ِ
هاد َو َجْنبِ ِه
ص ْر به اللَّْي َل زائراً َ ...حت ُ َ َْ َ
َّ ْ ُ
ِِ
ِ
ِ
يم ِة ُح ْق ِبه
ت أ َْمناً م ْن َس ِرا ِر ُح ُجوهل َوال ْارتَ ْع ُ
َوال ذُقْ ُ
ت َخ ْوفاً م ْن َمن َ
ب  ...بكى ِ
فَيا لَسقامي ِم ْن َهوى ُمتَ َجنِّ ن
عاذالهُ َر ْمحَةً لِ ُم ِحبِّ ِه
َ
َ
ِ
يدةن َ ...مسحت بِطَ ِل الدَّم ِع فيها وس ْكبِهِ
ن
ِ
ساعة ل ْلبَ ْ ِ
ني َغ ِْري َمح َ
َوم ْن َ
َْ ُ ّ ْ
ََ
أَالَ لَيت أَين َمل َحيل بني ِ
حاج نر  ...وب ْيِن ذُرى أ َْع ِ
ضبِ ِه
ضوى َوَه ْ
الم َر ْ
ْ َ ّ ْ ُ ْ َْ َ
ََ
الرايح ِ ِ ِ
ني قَ ْليب بِ َك ْر ِبه
ص ََّ ...
إيل َولَ ْو القَ ْ َ
َولَْي َ
الرائحات َخوال  ٌ
ت ِّ َ ّ
ن ِ ِ
ول ِ
رود بِشر ِبه)1( ".
ِ
ِ
َهيم إىل ماء بُِْربقَة عاق نل  ...ظَمْئ ُ
الو ُ ْ
ت َعلى طُ ُ
أ ُ
"أما ابلنسبة للمحدثني من ترامجه فقد اعتمد على حيىي بن معني يف اترخيه حىت عام
.60
 248ه  .-وما قيل يف الرجال من مصطلحات اجلرح والتعديل ،وكان يف معظم النصوص
انقال حرفيا .واإلمام البخاري يف «اترخيه الكبري ،والصغري» حىت عام  248ه  -أيضا .وكان
ازي يف كتابه «اجلرح
على غرار اقتباساته من حيىي بن معني انقال حرفيا .وابن أيب حامت الر ّ
ارقطِن .وقد كانت معظم النصوص املستقاة عنه يف ترامجه للمحدثني
والتعديل» والدار ال ّد ّ
مودعة يف «اتريخ بغداد» وكذلك احلال اقتباساته من أيب بكر الربقاين ،وأيب عبد هللا الصوري،
وأيب احلسن العتيقي ،الذين هم من موارد اخلطيب.
أما الفرتة التارخيية اليت أعقبت «اتريخ الطربي» فقد كان ابن اجلوزي قد اعتمد على أيب
بكر الصويل ،وكان قد استقى مادته من كتاب «األوراق» ألن بعضها جاء متطابقا مع
كتاب «أخبار الراضي واملتقي» الّذي يشكل جزءا منه ،ويبدو أنه قد أحاط الصويل بثقة
كبرية ،فقد نقل عنه حرفيا دون أن يكون انقدا ألحد النصوص يف الفرتة الواقعة بني 102
ه  -إىل  336ه  .-وكذلك اعتمد على أيب علي التنوخي يف كتابه «نشوار احملاضرة» حىت
عام  354ه  .-وهالل بن احملسن الصايب يف «خطط بغداد وحضارهتا» حىت عام 466
ه  .-وكان شيوخ ابن اجلوزي مصادره األساسية يف الفرتة اليت أعقبت وفاة اخلطيب البغدادي
( )1خريدة القصر وجريدة العصر  -أقسام أخرى ،العماد األصبهاين 591/2
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اهلجري حيث يصبح ابن اجلوزي مصدر احلوادث ومؤرخ
حىت العقد الثاين من القرن السادس
ّ
عصره [. ]1
أمهية كتاب املنتظم:
متيز كتاب املنتظم عما سبقه من كتب ،حيث إنه مجيع بني كونه مسردا اترخييا لألحداث
على مدار السنوات ،واحتوائه على ثالثة آالف وثالمثائة وسبعني ترمجة ملختلف الشخصيات
من خلفاء ،وملوك ،ووزراء ،وفقهاء وحمدثني ،ومورخني ،وفالسفة ،وشعراء ،ومصنفني
وغريهم .وهذا ما مل يسبهه أحد من املؤرخني إليه ،ولكن قلّده من جاء بعده يف طريقته.

فقد كان البن اجلوزي الفضل يف تغيري أسلوب كتابة التاريخ ،فأصبح من أسلوب السرد غري
املنسق إىل أسلوب منسق ملتزم مبنهج يسري عليه ،فال يسهب يف سرد األحداث ويهمل
الرتاجم ،أو العكس ،ولكن يعطي لكل من اجلانبني ما يستحقه.
__________
[ ]1املصدر السابق ،ص )1( "..15 ،14
.61

"وعمل كتابه الذي مل يسبهه أحد إىل مثله وال حلق به من بعده ،وكان كتابه لشهرته

[ ]1عند النحويني علما ،فكان يقال ابلبصرة قرأ فالن للكتاب فيعلم أنه كتاب سيبويه،
وكان املربد إذا أراد مريد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه يقول لَهُ :هل ركبت البحر .تعظيما لَهُ
واستصعااب ملا فيه.
وقال السريايف / :مل نعلم [ ]2أحدا قرأ كتاب سيبويه عليه ،إمنا قرئ بعده على أيب احلسن
األخفش ،ورأيت يف تعاليق أيب عبد هللا املرزابين :قَ َال ثعلب :اجتمع أربعون نفسا حىت
عملوا كتاب سيبويه هو أحدهم ،وهو أصول اخلليل ونكته فادعاه سيبويه ،وأان أستبعد هذا
ألن مثله ال خيفى [ ، ]3والكل قد سلموا للرجل.
ِ
ِ
ِ
ِن
يب قَ َال:
َخ ََربَان أ ْ
َخ ََربَان َعْب ُد َّ
الر ْمحَ ِن بْ ُن ُحمَ َّمد الْ َقَّزا ِز قَ َال :أ ْ
أْ
َمحَ ُد [بْن َعل ِّي بْن َاثبت] [ ]4ا ْخلَط ُ
اجلََّراح قَ َال:
َخ ََربَان هالل بن احملسن قال :حدثنا أمحد بن حممد بن ْ
أْ
حدثنا حممد بن القاسم األنباري قَ َال :أخربان ابن املتوكل [ ]5قَ َال :حدثنا أبو بكر العبدي
( )1املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم ،ابن اجلوزي 42/1
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قَ َال :ملا قدم سيبويه بغداد ،فناظر سيبويه الكسائي وأصحابه ،فلم يظهر عليهم ،فسأل من
َّحو؟ فقيل لَهُ :طلحة بن طاهر.
يبذل من امللوك ويرغب يف الن ْ
فشخص إىل خراسان ،فلما انتهى إىل ساوة [ ]6مرض مرضه الَّ ِذي مات فيه ،فتمثل عند
املوت:
يؤمل دنيا لتبقى له  ...فمات املؤمل قبل األمل
حثيثا يروي أصول الفسيل  ...فعاش الفسيل ومات الرجل
[ ]7أخربان عبد الرمحن [بن ُحمَ َّمد قال ]:أخربان [أمحد بن علي بن اثبت] []8
__________
[ ]1يف األصل« :أشهر» .
[ ]2يف ت« :وال نعلم» .
[ ]3يف األصل« :ال يلقى» .
[ ]4ما بني املعقوفتني ساقط من األصل.
[ ]5يف األصل« :ولد املتوكل»  .ويف اتريخ بغداد« :أبو بكر مؤدب ولد الكيّس بن املتوكل»
.
[ ]6يف األصل« :إىل سامراء» .
[ ]7اتريخ بغداد  .198 /12والبيت يف البداية والنهاية:
يريب فسيال ليبقى له  ...فعاش الفسيل ومات الرجل
[ ]8ما بني املعقوفتني ساقط من األصل)1( "..
"مجال الدين وآاثره السنية
.62
وهلذه البلدة املباركة محامان :أحدمها ينسب للفقيه امليانشي أحد األشياخ احمللقني ابحلرم
املكرم والثاين وهو األكرب ينسب جلمال الدين وكان هذا الرجل كصفته مجال الدين له رمحه
هللا مبكة واملدينة شرفهما هللا من اآلاثر الكرمية والصنائع احلميدة واملصانع املبنية يف ذات هللا
املشيدة ما مل يسبهه أحد إليه فيما سلف من الزمان وال أكابر اخللفاء فضال عن الوزراء.

( )1املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم ،ابن اجلوزي 55/9
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وكان رمحه هللا وزير صاحب املوصل متادى على هذه املقاصد السنية املشتملة على املنافع
العامة للمسلمني يف حرم هللا تعاىل وحرم رسوله صلى هللا عليه وسلم أكثر من مخس عشرة
سنة مل يزل فيها ابذال أمواال الحتصى يف بناء رابع مبكة مسبلة 1يف طريق اخلري والرب مؤبدة
حمبسة واختطاط صهاريج للماء ووضع جباب يف الطرق يستقر فيها ماء املطر إىل جتديد
آاثر من البناء يف احلرمني الكرميني.
وكان من أشرف أفعاله أن جلب املاء إىل عرفات وقاطع عليه العرب بىن شعبة سكان تلك
النواحي اجمللوب منها املاء بوظيفة من املال كبرية على أن ال يقطعوا املاء عن احلاج فلما توىف
الرجل رمحة هللا عليه عادوا إىل عادهتم الذميمة من قطعه.
ومن مفاخره ومناقبه أيضا أنه جعل مدينة الرسول صلى هللا عليه وسلم،
__________
 1مسبلة ،من سبل املاء :جعله يف سبيل هللا)1( "..
"وألهل هذه اجلهات املشرقية كلها سرية حسنة ،عند مستهل كل شهر من شهور
.63
العام يتصافحون ويهنئ بعضهم بعضا ويتغافرون ويدعو بعضهم لبعض ،كفعلهم يف األعياد؛
هكذا دائما .وتلك طريقة من اخلري واقعة يف النفوس ،جتدد اإلخالص وتستمد الرمحة من
هللا ،عز وجل ،مبصافحة املؤمنني بعضهم بعضا وبركة ما يتهادونه من الدعاء .واجلماعة رمحة،
ودعاؤهم من هللا مبكان.
مجال الدين وآاثره السنية
وهلذه البلدة املباركة محامان :أحدمها ينسب للفقيه امليانشي ،أحد األشياخ احمللقني ابحلرم
املكرم؛ والثاين ،وهو االكرب ،ينسب جلمال الدين ،وكان هذا الرجل كصفته مجال الدين،
له ،رمحه هللا ،مبكة واملدينة ،شرفهما هللا ،من اآلاثر الكرمية والصنائع احلميدة واملصانع املبنية
يف ذات هللا املشيدة ما مل يسبهه أحد اليه فيما سلف من الزمان وال أكابر اخللفاء فضال

عن الوزراء.
وكان ،رمحه هللا ،وزير صاحب املوصل ،متادى على هذه املقاصد السنية املشتملة على املنافع
( )1رحلة ابن جبري ط دار بريوت ،ابن جبري ص102/
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العامة للمسلمني يف حرم هللا تعاىل وحرم رسوله ،صلى هللا عليه وسلم ،أكثر من مخس عشرة
سنة ،ومل يزل فيها ابذال أمواال ال حتصى يف بناء رابع مبكة مسبلة يف طرق اخلري والرب ،مؤبدة،
حمبسة ،واختطاط صهاريج للماء ،ووضع جباب يف الطرق يستقر فيها ماء املطر ،اىل جتديد
آاثر من البناء يف احلرمني الكرميني.
وكان من أشرف أفعاله أن جلب املاء اىل عرفات وقاطع عليه العرب بِن شعبة ،سكان تلك
النواحي اجمللوب منها املاء ،بوظيفة من املال كبرية على أن ال يقطعوا املاء عن احلاج ،فلما
تويف الرجل ،رمحة هللا عليه ،عادوا اىل عادهتم الذميمة من قطعه.
ومن مفاخره ومناقبه أيضا أنه جعل مدينة الرسول ،صلى هللا عليه وسلم)1( ".
"منشأه البصرة ،وأخذ الفقه على مذهب مالك عن أمحد بن املع ّذل ،وتقدم يف هذا
.64
املذهب « »1حىت صار علما فيه ،ونشر من مذهب مالك وفضله ما مل يكن ابلعراق يف
وقت من األوقات ،وصنّف يف االحتجاج ملذهب مالك والشرح له ما صار ألهل هذا
املذهب مثاال حيتذونه وطريقا يسلكونه ،وانضاف إىل ذلك علمه ابلقرآن فننّه صنّف يف
القرآن كتبا تتجاوز كثريا من الكتب املصنفة فيه ،فمنها كتاب يف أحكام القرآن ،وهو كتاب

مل يسبهه أحد من أصحابه إىل مثله .وكتاب يف القراءات ،وهو كتاب جليل القدر عظيم

اخلطر .وكتاب يف معاين القرآن ،وهذان الكتاابن يشهد بفضله فيهما واحد زمانه «، »2
ومن انتهى إليه العلم يف النحو واللغة يف أوانه ،وهو املربد.
مرات ال أحصيها
ورأيت أاب بكر ابن جماهد يصف العلم هبذين « »3الكتابني ،ومسعته ّ
يقول :القاضي إمساعيل أعلم مِن ابلتصريف .وبلغ من العمر ما صار به واحدا يف عصره يف
علو اإلسناد ،ألن مولده يف سنة تسع وتسعني ومائة ،فحمل الناس عنه من احلديث احلسن
ّ
كل فريق علما ال يشاركه
ما مل حيمل عن كثري أحد ،وكان الناس يصريون إليه فيقتبس منه ّ
فيه اآلخر فمن قوم حيملون احلديث ،ومن قوم حيملون علم القرآن والقراءات والفقه إىل غري
ذلك ِما يطول شرحه ،فأما سداده يف القضاء ،وحسن مذهبه فيه ،وسهولة األمر عليه فيما
كان يلتبس على غريه ،فشيء شهرته تغِن عن ذكره .وكان يف أكثر أوقاته وبعد فراغه من
( )1رحلة ابن جبري ط دار اهلالل ،ابن جبري ص91/
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اخلصوم متشاغال ابلعلم ألنه اعتمد على كاتبه « »4أيب عمر حممد بن يوسف فكان حيمل
كل أمره ،وأقبل هو على احلديث والعلم .قال أبو
عنه أكثر أمره من لقاء السلطان وينظر يف ّ
األصم :كان إمساعيل بن إسحاق نيفا ومخسني سنة على القضاء
العباس حممد بن يعقوب
ّ
ما عزل عنه « »5إال سنتني .قال اخلطيب « : »6وهذا القول فيه تسامح ،وذلك أ ّن والية
إمساعيل للقضاء ما)1( ".
"القرآن أنزل على سبعة أحرف من سبعة أبواب ،فاختار هؤالء القراء
.65
السبعة أئمة األمصار ،فكان أبو بكر ،رمحه هللا ،أول من اقتصر على
هؤالء السبعة ،وصنف كتابه يف قراءاهتم ،واتبعه الناس على ذلك.
ومل يسبهه أحد إىل تصنيف قراءة هؤالء السبعة.

وقد تكلم حممد بن جرير الطربي يف قراءة ابن عامر ،رمحه هللا.
فقال :وقد زعم بعضهم أن عبد هللا بن عامر أخذ قراءته عن املغرية بن
أيب شهاب املخزومي ،وعليه قرأ القرآن ،وأن املغرية قرأ على عثمان
ابن عفان ،قال (وهذا غري معروف عن عثمان ،وذلك أان ال نعلم أحدا
ادعى أن عثمان أقرأه القرآن ،بل ال حيفظ عنه من حروف القرآن إال
أحرفا يسرية ،ولو كان سبيله يف االنتصاب ألخذ القرآن على من قرأ عليه
السبيل اليت وصفها الراوي عن املغرية بن أيب شهاب ما ذكران كان ال
شك قد شارك املغرية يف القراءة عليه ،واحلكاية عنه غريه من
املسلمني ،إما من أدانيه ،وأهل اخلصوص به ،وإما من األابعد
واألقاصي ،فقد كان له من أقاربه ،وأدانيه من هو أمس رمحا ،وأوجب
حقا من املغرية كأوالده ،وبِن أعمامه ،ومواليه ،وعشريته ،ومن األابعد
من ال حيصى عدده كثرة ،ويف عدم مدعي ذلك عن عثمان الدليل
الواضح على بطول قول من أضاف قراءة عبد هللا بن عامر إىل املغرية
ابن أيب شهاب ،مث إىل أن أخذها املغرية بن أيب شهاب عن عثمان قراءة
( )1معجم األدابء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب ،احلموي ،ايقوت 648/2
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عليه ،قال :وبعد:

فنن الذي حكى ذلك ،وقاله رجل جمهول من أهل الشام ال يعرف)1( ".

"اللهم فعافنا ،واعف عنا ،وأحلنا منها ابحملل املغبوط وال حتلنا منها ابحملل املغموط،
.66
واجعل ما نعانيه منها على وفق هداك وسببا واصال بيننا وبني رضاك ،إنك هللا ال إله إال
أنت ،أنت 1حسبنا ونعم الوكيل.
بيان شرف حرمة الفتوى وخطرها ،وغررها:
روينا ما رواه أبو داود السجستاين ،2وأبو عيسى الرتمذي ،3وأبو عبد هللا ابن ماجه
القزويِن 4يف كتبهم املعتمدة يف "السنن" من حديث أيب الدرداء ،5عن
__________
 1انقصة من ف وج.
 2هو "اإلمام احلافظ أبو داود سليمان بن األشعث بن شداد ،األزدي السجستاين ،روى
عن القعنيب ،ومسلم بن إبراهيم ،وأيب الوليد السجستاين ،وأمحد بن حنبل ،وخلق ،روى عنه
الرتمذي ،وأبو عوانة ،وخلق ،له كتاب "السنن" و"الناسخ واملنسوخ" و" القدر" و"املراسيل"،
وغري ذلك.

قال اخلالل :أبو داود اإلمام املقدم يف زمانه ،رجل مل يسبهه أحد إىل معرفته بتخريج العلوم،
وبصره مبواضعه يف زمانه .تويف يف شوال سنة مخس وسبعني ومائتني" ،ترمجته يف :اتريخ
بغداد ،55 /9البداية والنهاية ،54 /11 :تذكرة احلفاظ ،591 /2 :طبقات الشافعية
الكربى للسبكي ،293 /2 :وغري ذلك من املراجع.
 3هو "اإلمام احلافظ أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلمي ،طاف
البالد ،ومسع خلقا كثريا ،وروى عنه خلق كثري ،قال ابن حبان :كان ِمن مجع وصنف،
وحفظ ،وذاكر ،تويف برتمذ سنة تسع وسبعني ومائتني" ،ترمجته يف :وفيات األعيان/1 :
 ،457تذكرة احلفاظ ،633 /2 :العرب ،633 /2 :ميزان االعتدال.678 /3 :
 4هو "اإلمام احلافظ أبو عبد هللا حممد بن يزيد الربعي موالهم ،القزويِن ،مسع خبراسان،

( )1مجال القراء وكمال اإلقراء ،السخاوي  ،علم الدين ص511/
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والعراق ،واحلجاز ،ومصر ،وغريها.
قال اخلليلي :ثقة كبري متفق عليه ،حمتج به  ...تويف سنة ثالث وسبعني ومائتني" ،ترمجته يف
البداية والنهاية ،52 /11 :تذكرة احلفاظ  ،636 /2العرب ،51 /2 :طبقات املفسرين
للداودي.272 /2 :
 5هو "اإلمام القدوة ،قاضي دمشق ،وصاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أبو الدرداء،
عومير بن زيد القيسي ،ويقال :عومير بن عامر ،وقيل غري ذلك ،األنصاري اخلزرجي ،حكيم
هذه األمة ،وسيد القراء .تويف سنة اثنتني وثالثني" .ترمجته يف :طبقات ابن سعد،391 /7 :
االستيعاب ،"1646 ،1226" :اتريخ ابن عساكر366 /13 :أ ،أسد الغابة،97 /6 :
سري أعالم النبالء ،335 /2 :تذكرة احلفاظ ،24 /1هتذيب التهذيب)1( "..175 /8 :

"قيصر ببيت املقدس يربي األكمه واألبرص وحييي املوتى فقال أهنالك بقية ِمن
.67
صحبه فقيل نعم فخرج من رومية يريد بيت املقدس فجاز إىل صقلية وهي يومئذ سلطانية
فمات هنالك وقربه هبا وعاش مثانيا ومثانني سنة وهو مفتاح الطب وابسطه وشارحه بعد
املتقدمني وله يف الطب سنة عشر ديواان كلها معلقة بعضها ببعض شرط على طالب الطب
حفظها واالحتفال هبا أن طلب علم الطب من غري برهان وكان جالينوس عاملا بطريق الربهان
خطيبا وله كتاب انقض به الشعراء وكتاب يف حلن العامة ومل يسبهه أحد إىل علم التشريح

وألف فيه سبع عشرة مقالة وكان يف زمانه قوم ميسبون إىل علم أرسطوطاليس وهم املسمون
املعروفون أبصحاب املظلة وهم الروحانيون وألف عليهم كتااب يف األسباب امللكة إذ كانوا
يزعمون أن الروح سبب ماسك زانقض اسقلبياس يف الفصد ورد عليه وعلى كثري من القدماء
وانقض السوفسطائيني وألف كتااب على أصحاب احليل يف الطب وقال يف كتابه يف األمراض
العسرة الربء أنه كان مارا مبدينة رومية إذ هو برجل قد حلق حوله مجاعة من السفهاء وهو
يقول أان رجل من أهل حلب لقيت جالينوس وعلمِن علومه أمجع هذا دواء ينفع الدود يف
األضراس وكان اخلبيث قد أخذ بندقة معمولة من اللبان والقطران وكان يضعها على اجلمر
ويبخر هبا فم الذي له األضراس املدودة بزعمه فال جيد بدا من غلق عينيه فنذا أغلقها دس
( )1أدب املفيت واملستفيت ،ابن الصالح ص71/
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يف فمه دودا قد أغده يف حق مث خيرجها من فم صاحب الضرس فلما فعل ذلك ألقى إليه
السفهاء مبا معهم مث جتاوز إىل أن قطع العروق على غري مفاصل قال جالينوس فلما رأيت
ذلك أبرزت وجهي للناس وقلت هلم أان جالينوس وهذا سفيه مث حذرت منه واستعديت
عليه السلطان فملكه فلذلك ألف جالينوس كتااب يف أصحاب احليل وذكر يف كتاب
قاطاجالس أنه دير يف اهليكل مبدينة رومية يف نوبة الشيخ املقدم الذي كان يداوي اجلرحى
وذلك اهليكل هو البيمارستان فربئ كل من دبره من اجلرحى قبل غريهم وابن بذلك فضله
وظهر علمه وكان ال يقنع من علم األشياء ابلتقليد دون املباشرة وشخص جالينوس إىل
قربص لريى القلقطار يف معدنه وكذلك شخص إىل جزيرة ملنوس لريى الطني املختوم وابر
كل ذلك بنفسه وصححه ومل)1( ".

"خطة الشورى ِيف َحيَاة ُشيُوخه وزاحم كبارهم ِاب ْحلِْف ِظ والتحصيل ِيف صغره َومل يكن
.68
ِ
ِ
ِ
علماء وصدرا
يف وقته بشرق األندلس نَظري لَهُ تفننا واستبحارا َكا َن َرأْسا يف الراسخني من الْ َ
ِ
كلها ابملسائل َوتقدم ِيف الْفتيا
ِيف املشاورين من الْ ُف َق َهاء قد برع ِيف عُلُوم اللّ َسان ومترس َحيَاته َ
واطلع على ْاآل َداب واضطلع ابلغريب وشارك ِيف التَّ ْف ِسري َوحت ّقق ابلقراءات َوأما عقد الش ُُّروط
فنليه انْتَهت ِ ِ ِ
يسبههُ أحد من أهل َزَمانه إِ َىل َما متيز بِِه ِيف
الرَائ َسة فيه َوبِه اقْتدى من بعده مل ْ
َ ّ
اخلط وبراعة الضَّْبط وتدقيق النّظر واإلمامة ِيف املعارف
ذَلِك َح َّىت دونت َعنهُ َم َع حسن ْ
والْبصر ِيف احل ِديث و ِْ
َخبَار واإليضاح ملا استغلق من َم َعاين ْاألَ ْش َعار
احل ْفظ لألنساب َو ْاأل ْ
َََ
َ
َ
اجل ِ
اهلِيَّة واإلسالمية َوله تنابيه ِيف فنون َش َّىت وتقييدات َش ِاملَة النَّ ْفع واإلفادة َولَو عِن ابلتأليف
َْ
ِ
ضاء بعض الكور
ألرىب على من سلف َوَكا َن كرمي ْ
اخللق َعظيم الْقدر َمسحا جوادا َوويل قَ َ
النبيهة وخطب ِجب ِامع بلنسية وقتا ومل حيظ بِعلُ ِ
وم ِه حظوة َغريه وامتحن ابلوالة والقضاة َوَكانُوا
َ
ُ
َ
المة
السبِيل إِلَْي ِه بِفضل دعابة َكانَت فِ ِيه َم ْع ُروفَة ِمْنهُ َم َع َغلَبَة َّ
يستعينون َعلَْي ِه وجيدون َّ
الس َ
َعلَْي ِه ِيف إعالنه وأسراره واستغراق اانء ليله ِيف تَِال َوة الْ ُق ْرآن وأطراف َهنَاره نَفعه هللا بذلك َوَكا َن
احلسن ُحمَ َّمد غري
على َس َعة علمه مزجي البضاعة ِيف نظمه ونثره أصلح ِمنْهُ وأنشدين ابْنه أَبُو ْ
مرة قَ َال أَنْشدين أيب لنَ ِ
فس ِه
ّ
( )1أخبار العلماء أبخيار احلكماء ،القفطي ،مجال الدين ص100/
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( َكأَن يقيننا ِابلْمو ِ
َّه َوات يذكو)
ت ّ
شك َ ...وَما عقل َم َع الش َ
َْ
ِ
ني َهلُ َّن فتك)
َّه َوات غالبة علينا َ ...وعند الْ ُمتَّق َ
(أرى الش َ
ِ
ِ
ضبطه
َه َك َذا َكا َن ينشدان غري مراتب ويفصح لنا بِه دون توقف َومل أزل ِيف َذلك معوال على َ
راكنا إِ َىل حفظه ح َّىت أفادين بعض أَصحابنَا بتونس ِيف أول سنة مخس وأَربعني ِ
وس ِ
تمائَة أَو
َ َْ
َْ
َ
قبلها بِيَ ِسري قِطْ َعة نَ َس َبها إِ َىل ابْن املعتز وأوهلا
َ
( َكأَن يقيننا ِابلْمو ِ
َّه َوات يذكو)
ت ّ
شك َ ...وَال عقل َم َع الش َ
َْ
(هلوان واحلوادث دائبات َ ...هلُ َّن ِمبن قصدن إِلَْي ِه فتك)
(وِيف األجداث من أهل املالهي  ...رهائن َال تعار َوَال تفك)
َ

(وللدنيا عدات ابلتمِن  ...وكل عداهتا كذب وإفك)
احلسن مسع أ ََابهُ رمحَه هللا يتَمثَّل ِهبَ َذيْ ِن الْبَ ْي تَ ْ ِ
ني فحسبهما من قَ ْوله
وشبيه أَن يكون أَبُو ْ
َ
َ
ِ
ِِ
يهما مغري َع َّما ِيف َه ِذه ِّ
لشْي ِخنَا ِيف َابب
الرَوايَة َوِاب ْجلُ ْملَ ِة فَلم يكن َ
ونسبهما إلَْيه على أَن َاثن َ
ِ
َقرأ الْ ُق ْرآن وأمسع احلَ ِديث ودرس الْ ِف ْقه
املنثور واملنظوم َما يُنَاسب براعته يف أفانني الْعُلُوم أ َ
وعلم ِابلْعربِيَّ ِة واالداب وأخذ النَّاس عنه ورحلوا إِلَي ِه وانتفعوا بِِه ومسع ِمْنه)1( ".
ْ
ُ
َُ
َ
َ
َ
ََ
"الكتب اليت يف العلوم اإلهلية فمقاالته الثالث عشرة اليت يف كتاب ما بعد الطبيعة،
.69
واما الكتب اليت يف أعمال الفلسفة فبعضها يف اصالح أخالق النفس وبعضها يف السياسة،
فأما اليت يف إصالح األخالق فكتابه الكبري الذي كتب به إىل ابنه ،وكتابه الصغري الذي
كتب به إىل ابنه أيضا ،وكتابه املسمى أوذميا ،وأما اليت يف السياسة فبعضها يف سياسة املدن،
وبعضها يف سياسة املنزل ،وأما الكتاب الذي يف اآللة املستعملة يف علوم الفلسفة فهي كتبه
الثمانية املنطقية اليت مل يسبهه أحد ِمّن علمنا إىل أتليفها وال تقدمه إىل مجعها ،وقد ذكر

ذلك يف آخر الكتاب السادس منها وهو كتاب سوفسطيقا فقال :وأما صناعة املنطق وبناء
السلوجسمات فلم جند هلا فيما خال أصال متقدما يبىن عليه لكنا وقعنا على ذلك بعد اجلهد
الشديد والنصب الطويل ،فهذه الصناعة وإن كنا ابتدعناها واخرتعناها فقد حطنا جهاهتا،
ورِمنا أصوهلا ،ومل نفقد شيئا ِما ينبغي أن يكون ( -195و) موجودا فيها ،كما فقدت أوائل
( )1التكملة لكتاب الصلة ،ابن األابر 98/2
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الصناعات لكنها كاملة مستحكمة متينة أسباهبا ،مزمومة قواعدها ،وثيق بنياهنا ،معروفة
غاايهتا ،واضحة أعالمها ،قد قدمت أمامها أركاان ِمهدة ودعائم موطدة ،فمن عسى أن ترد
عليه هذه الصناعة بعدان فليغتفر خلال إن وجد فيها ،وليعتد مبا بلغته الكلفة منها اعتداده
ابملنّة العظيمة واليد اجلليلة ،ومن بلغ جهده فقد بلغ عذره.
وكان أرسطو طاليس متعلم االسكندر امللك بن فلغيوس بن االسكندر املقدوين آبدابه عمل
يف سياسة رعيته وسرية ملكه ،وانقمع له الشرك يف بالد اليواننيني وظهر اخلري وفاض العدل،
وألرسطوطاليس إليه رسائل كثرية جليلة منها رسالة حيضه فيها على املسري حلرب دارا بن
دارا ملك الفرس ،ومنها رسالة جاوبه عن كتابه إليه من أرض اهلند يصف ما رآه يف بيت
الذهب أبعايل أرض اهلند ،وهو البيت الذي كان فيه البددة وهي األصنام املمثلة ابجلواهر
العلوية ،فجاوبه أرسطوطاليس هبذه الرسالة يعظه فيها ويزهده يف الدنيا ويرغبه يف النعيم
الدائم.
قال صاعد :وكان أبو بكر حممد بن زكرايء الرازي شديد االحنراف عن أرسطوطاليس وعائبا
له يف مفارقته معلمه أفالطون وغريه من متقدمي الفالسفة)1( ".
"ومل جيمعوا عليهم ألجل خمالفتهم للمصحف يف يسري من احلروف".
.70
قال" :ولسنا نقول :إن ما قرأه هؤالء السبعة يشتمل على مجيع ما أنزله هللا عز وجل [62
و] من األحرف السبعة اليت أابح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يقرأ هبا ،وال معىن ما
ورد عنهم معىن ذلك".
قال" :وقد ظن بعض من ال معرفة له ابآلاثر أنه إذا أتقن عن هؤالء السبعة قراءهتم أنه قد
قرأ السبعة األحرف اليت جاء هبا جربيل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم" .قال" :وهو خطأ
بني وغلط ظاهر عند مجيع أهل البصر ابلتأويل".
وقال شيخنا أبو احلسن علي بن حممد رمحه هللا:
"ملا كان العصر الرابع سنة ثالمثائة وما قارهبا ،كان أبو بكر بن جماهد رمحه هللا ،قد انتهت
إليه الرايسة يف علم القراءة ،وقد تقدم يف ذلك على أهل ذلك العصر ،اختار من القراءات
( )1بغية الطلب ىف اتريخ حلب ،ابن العدمي 1344/3
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ما وافق خط املصحف ومن القراء هبا من اشتهرت قراءته ،وفاقت معرفته ،وقد تقدم أهل
زمانه يف الدين واألمانة واملعرفة والصيانة ،واختاره أهل عصره يف هذا الشأن ،وأطبقوا على
قراءته ،وقصد من سائر األقطار ،وطالت ِمارسته للقراءة واإلقراء ،وخص يف ذلك بطول
البقاء ،ورأى أن يكونوا سبعة أتسيا بعدة املصاحف األئمة ،وبقول النيب صلى هللا عليه
وسلم" :إن هذا القرآن [ 62ظ] أنزل على سبعة أحرف من سبعة أبواب" (¬، )1
فاختار هؤالء القراء السبعة أئمة األمصار ،فكان أبو بكر بن جماهد أول من اقتصر على

هؤالء السبعة ،وصنف كتابه يف قراءاهتم ،واتبعه الناس على ذلك ،ومل يسبهه أحد
¬__________

(¬ )1انظر ص)1( "..137 ،107

"أفالطن احلكيم من أهل مدينة أثينيا رومي فيلسوف يوانين طيب عامل ابهلندسة
.71
وطبائع األعداد وله يف الطب كتاب بعثه إىل طيماوس تلميذه وله يف الفلسفة كتب وأشعار
وله يف التأليف كالم مل يسبهه أحد إليه استنبط به صنعة الديباج وهو الكالم املنسوب إىل
اخلمس النسب التأليفية اليت ال سبيل إىل وجود غريها يف مجيع املوجودات املؤتلفات
فلما أحاط علما بطبائع األعداد ومعرفة اخلمس النسب التأليفية استشرف إىل علم العامل
كله وعرف موانع األجزاء املؤتلفات املمتزجات ابختالف ألواهنا وأصباغها وائتالفها على
قدر النسبة فوصل بذلك على علم التصوير فوضع أول حركة جامعة جلميع احلركات مث
صنفها ابلنسبة العددية ووضع األجزاء املؤتلفة على ذلك فصار إىل علم تصوير التصويرات
فقامت له صناعة الديباج وصناعة كل مؤتلف به
وألف يف ذلك كتااب
وله يف الفلسفة كالم عجيب وهو ِمن وضع ألهل زمانه سننا وحدودا
وله كتاب السياسة يف ذلك وكتاب النواميس
وكان يف دولة داربطو وهو والد دارا الذي قتله اإلسكندر فكان بعد أبقراط يف دولة والد
اإلسكندر فيليبس
( )1املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق ابلكتاب العزيز ،املقدسي ،أبو شامة ص160/
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وكانت الفرس يومئذ متلك الروم واليواننيني
وقال املبشر بن فاتك يف كتاب خمتار احلكم وحماسن الكلم معىن أفالطون وتفسريه يف لغتهم
العميم الواسع
وكان اسم أبيه أرسطن وكان أبواه من أشراف اليواننيني من ولد اسقليبيوس مجيعا وكانت أمه
خاصة من نسل سولون صاحب الشرائع
وكان قد أخذ يف أول أمره يف تعلم علم الشعر واللغة فبلغ يف ذلك مبلغا عظيما إىل أن حضر
يوما سقراطيس وهو يثلب صناعة الشعر فأعجبه ما مسع منه وزهد فيما كان عنده منه ولزم
سقراط ومسع منه مخس سنني
مث مات سقراط فبلغه أن مبصر قوما من أصحاب فيثاغورس فسار إليهم حىت أخذ عنهم
وكان مييل يف احلكمة قبل أن يصحب سقراط إىل رأي ايرقليطس وملا صحب سقراط زهد
يف مذهب ايرقليطس وكان يتبعه يف األشياء احملسوسة وكان يتبع فيثاغورس يف األشياء املعقولة
وكان يتبع سقراطيس يف أمور التدبري
مث رجع أفالطن من مصر إىل أثينية ونصب فيها بييت حكمة وعلم الناس فيها
مث سار إىل سيقليا فجرت له قصة مع ديونوسيوس املتغلب الذي كان هبا وبلي منه أبشياء
صعبة مث ختلص منه وعاد إىل أثينية فسار فيهم أحسن سرية وأرضى اجلميع وأعان الضعفاء
وراموه أن يتوىل تدبري أمورهم فامتنع ألنه)1( ".
"والعامي بعضه يف االستحاالت وبعضه يف احلركات
.72
أما االستحاالت ففي كتاب الكون والفساد وأما احلركات ففي املقالتني اآلخرتني من كتاب
السماء والعامل
وأما اخلاصي فبعضه يف البسائط وبعضه يف املركبات
أما الذي يف البسائط ففي كتاب اآلاثر العلوية وأما الذي يف املركبات فبعضه يف وصف
كليات األشياء املركبة وبعضه يف وصف أجزاء األشياء املركبة
أما الذي يف وصف كليات املركبات ففي كتاب احليوان ويف كتاب النبات
( )1عيون األنباء يف طبقات األطباء ،ابن أيب أصيبعة ص80/
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وأما الذي يف وصف أجزاء املركبات ففي كتاب النفس ويف كتاب احلس واحملسوس ويف
كتاب الصحة والسقم ويف كتاب الشباب واهلرم
وأما الكتب اليت يف العلوم اإلهلية فمقاالته الثالث عشرة اليت يف كتاب ما بعد الطبيعة
وأما الكتب اليت يف أعمال الفلسفة فبعضها يف إصالح أخالق النفس وبعضها يف السياسة
فأما اليت يف إصالح أخالق النفس فكتابه الكبري الذي كتب به إىل ابنه وكتابه الصغري الذي
كتب به إىل ابنه أيضا وكتابه املسمى أودمييا
وأما اليت يف السياسة فبعضها يف سياسة املدن وبعضها يف سياسة املنزل
وأما الكتب اليت يف اآللة املستعملة يف علوم الفلسفة فهي كتبه الثمانية املنطقية اليت مل يسبهه

أحد ِمن علمناه إىل أتليفها وال تقدمه إىل مجعها
وقد ذكر ذلك أرسطوطاليس يف آخر الكتاب السادس منها وهو كتاب سوفسيطيقا
فقال
وأما صناعة املنطق وبناء السلوجسموس فلم جند هلا فيما خال أصال متقدما نبِن عليه لكنا
وقفنا على ذلك بعد اجلهد الشديد والنصب الطويل
وهذه الصناعة وإن كنا حنن ابتدعناها واخرتعناها فقد حصنا جهتها ورِمنا أصوهلا ومل نفقد
شيئا ِما ينبغي أن يكون موجودا فيها كما فقدت أوائل الصناعات ولكنها كاملة مستحكمة
مثبتة أسسها مرموقة قواعدها وثيق بنياهنا معروفة غاايهتا واضحة أعالمها قد قدمت أمامها
أركاان ِمهدة ودعائم موطدة
فمن عسى أن ترد عليه هذه الصناعة بعدان فليغتفر خلال إن وجده فيها وليعتد مبا بلغته
الكلفة منا اعتداده ابملنة العظيمة واليد اجلليلة ومن بلغ جهده بلغ عذره
وقال أبو نصر الفارايب إن أرسطوطاليس جعل أجزاء املنطق مثانية كل جزء منها يف كتاب
األول يف قوانني املفردات من املعقوالت واأللفاظ الدالة عليها وهي يف الكتاب امللقب يف
العربية ابملقوالت وابليواننية القاطاغورايس)1( ".

( )1عيون األنباء يف طبقات األطباء ،ابن أيب أصيبعة ص92/
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"اإلسالم وال له متسك بدينه أيضا كما حكى عنه يوسف بن إبراهيم يف أخباره

.73
املتقدمة
ومن ليس له دين يتمسك به ويعتقد فيه فالواجب أن ال يدانيه عاقل وال يركن إليه حازم
وكانت وفاة يوحنا بن ماسويه بسر من رأى يوم االثنني ألربع خلون من مجادى اآلخرة سنة
ثالث وأربعني ومائتني يف خالفة املتوكل
ومن كالم يوحنا بن ماسويه أنه سئل عن اخلري الذي ال شر معه فقال شرب القليل من
الشراب الصايف
مث سئل عن الشر الذي ال خري معه فقال نكاح العجوز
وقال أكل التفاح يرد النفس
وقال عليك من الطعام مبا حدث ومن الشراب مبا عتق
وليوحنا بن ماسويه من الكتب كتاب الربهان ثالثون اباب كتاب البصرية كتاب الكمال والتمام
كتاب احلميات مشجر كتاب يف األغذية كتاب يف األشربة كتاب املنجح يف الصفات
والعالجات كتاب يف الفصد واحلجامة كتاب يف اجلذام مل يسبهه أحد إىل مثله

كتاب اجلواهر كتاب الرجحان كتاب يف تركيب األدوية املسهلة وإصالحها وخاصة كل دواء
منها ومنفعته كتاب دفع مضار األغذية كتاب يف غري ما شيء ِما عجز عنه غريه كتاب
السر الكامل كتاب يف دخول احلمام ومنافعها ومضرهتا
كتاب السموم وعالجها كتاب الديباج كتاب األزمنة كتاب الطبيخ كتاب يف الصداع وعلله
وأوجاعه ومجيع أدويته والسدد والعلل املولدة لكل نوع منه ومجيع عالجه ألفه لعبد هللا بن
طاهر
كتاب الصدر والدوار كتاب مل امتنع األطباء من عالج احلوامل يف بعض شهور محلهن
كتاب حمنة الطبيب كتاب معرفة حمنة الكحالني كتاب دغل العني كتاب جمسة العروق كتاب
الصوت والبحة كتاب ماء الشعري كتاب املرة السوداء كتاب عالج النساء اللوايت ال حيبلن
حىت حيبلن كتاب اجلنني كتاب تدبري األصحاء كتاب يف السواك والسنوانت كتاب املعدة
كتاب القولنج كتاب النوادر الطبية كتاب التشريح كتاب يف ترتيب سقي األدوية املسهلة
حبسب األزمنة وحبسب األمزجة وكيف ينبغي أن يسقى وملن ومىت وكيف يعان الدواء إذا
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احتبس وكيف مينع اإلسهال إذا أفرط
كتاب تركيب خلق اإلنسان وأجزائه وعدد أعضائه ومفاصله وعظامه وعروقه ومعرفة أسباب
األوجاع ألفه للمأمون
كتاب األبدال فصول كتبها حلنني ابن إسحق بعد أن سأله املذكور ذلك
كتاب املاليخوليا وأسباهبا وعالماهتا وعالجها
كتاب جامع الطب ِما اجتمع عليه أطباء فارس والروم كتاب احليلة للربء
ميخائيل بن ماسويه
متطبب املأمون وميخائيل هذا هو أخو يوحنا بن ماسويه)1( ".
"جهة االستهزاء
.74
(قالوا ابن منظور تعجب دائبا  ...إين مرضت فقلت يعثر من مشى)
(قد كان جالينوس ميرض دهره  ...فمن الفقيه املرتضى أكل الرشا) الكامل
وقال أيضا
(مسعت بوصف الناس هندا فلم أزل  ...أخا صبوة حىت نظرت إىل هند)
(فلما أراين هللا هندا وزيها  ...متنيت أن أزداد بعدا على بعد) الطويل
وأليب العالء ابن زهر من الكتب كتاب اخلواص كتاب األدوية املفردة كتاب اإليضاح بشواهد
االفتضاح يف الرد على ابن رضوان فيما رده على حنني بن إسحاق يف كتاب املدخل إىل
الطب
كتاب حل شكوك الرازي على كتب جالينوس جمرابت مقالة يف الرد على أيب علي بن سينا
يف مواضع من كتابه األدوية املفردة ألفها البنه أيب مروان
كتاب النكت الطبية كتب هبا إىل ابنه أيب مروان
مقالة يف بسطه لرسالة يعقوب بن إسحاق الكندي يف تركيب األدوية وأمثلة ذلك نسخ له
وجمرابت أمر جبمعها علي بن يوسف بن اتشفني بعد موت أيب العالء
فجمعت مبراكش وبسائر بالد العدوة واألندلس وانتسخت يف مجادى اآلخرة سنة ست
( )1عيون األنباء يف طبقات األطباء ،ابن أيب أصيبعة ص255/
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وعشرين ومخسمائة
أبو مروان بن أيب العالء بن زهر
هو أبو مروان عبد امللك بن أيب العالء زهر بن أيب مروان عبد امللك بن حممد بن مروان بن
زهر حلق أببيه يف صناعة الطب وكان جيد االستقصاء يف األدوية املفردة واملركبة حسن
املعاجلة قد ذاع ذكره يف األندلس ويف غريها من البالد واشتغل األطباء مبصنفاته
ومل يكن يف زمانه من مياثله يف مزاولة أعمال صناعة الطب
وله حكاايت كثرية يف أتتيه ملعرفة األمراض ومداواهتا ِما مل يسبهه أحد من األطباء إىل مثل

ذلك
وكان قد خدم امللثمني وانل من جهتهم من النعم واألموال شيئا كثريا
ويف الوقت الذي كان فيه أبو مروان عبد امللك بن أيب العالء بن زهر دخل املهدي إىل
األندلس وهو أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن تومرت ومعه عبد املؤمن وشرع يف بث
الدعوة لعبد املؤمن ومتهيد أمره إىل أن انتشرت كلمته واتسعت ِملكته وملك البالد وأطاعه
اخللق
وحكاية املهدي يف أتتيه إىل أن انل امللك وصفا له األمر معروفة مشهورة
وملا استقل عبد املؤمن ابململكة وعرف أبمري املؤمنني واستوىل على خزائن املغرب بذل األموال
وأظهر العدل وقرب أهل العلم وأكرمهم وواىل إحسانه إليهم واختص أاب مروان عبد امللك
بن زهر لنفسه وجعل)1( ".
"هو موىل لقريش ،وكنا ندعوه أاب حممد القرشي ابلبصرة ،وإمنا قيل له التوزي لنزوله
.75
يف أصحاب التوزي ابلبصرة .وكان أعلم من املازين والرايشي ابلشعر خاصة ،ومنه تعلم أبو
ذكوان الشعر وكان التوزي زوج أمه - .قال :الكاتب عند العرب العامل ،ومنه (أم عندهم
الغيب فهم يكتبون) .
قال املربد :كنا عند التوزي ،فأذكره رجل حباجة له فقال :شد يف يدك خيطا! فأنشد التوزي
" من الطويل ":
( )1عيون األنباء يف طبقات األطباء ،ابن أيب أصيبعة ص519/
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إذا مل تكن حاجاتنا يف صدوران  ...إلخواننا مل تغن عنها الرقائم
وقال التوزي :من أجود األبيات يف قساوة لقلب قال الشاعر " من البسيط ":
يبكى علينا والنبكي على أحد  ...إان ألغلظ أكبادان من اإلبل
ومن أجود األبيات يف االحتفاظ ابملال بيت منجوف بن مرة السلمي " من الطويل ":
وأدفع عن مايل احلقوق وإنه  ...جلم وإن الدهر جم عجائبه
قال املربد :كنا عند التوزي ،فجاءه عمارة بن عقيل ،فأجلسه إىل جانبه ،مث قال يل :اقرأ
عليه من شعر أبيه! فقرأت قصائد منها " من الكامل ":
أما الفؤاد فلن يزال موكال  ...هبوى مجانة أو حبب العاقر
قال التوزي :مامجانة والعاقر؟ قال :مايقول صاحبكم؟  -يعِن أاب عبيدة .فقال التوزي :قال:
مها امرأاتن .فضحك وقال :مها وهللا رملتان عند بيوتنا.
وقال التوزي :كل شيء من أمساء التمر فيه الباء فهو نبطي حنو بربنا وابرمسا ،وما فيه ألف
ونون فهو فارسي حركان وجيسوان وبندادجان - .وقال :يقال كتاب نزل اخلط إذا كانت
الكتابة كثرية فيه ،ورجل ذو نزل أي ذو خري كثري ،وطعام له نزل أي ريع كثري ،والعامة تقول
له نزل ،وذلك خطأ .قال لبيد " من الطويل ":
ولن تعدموا يف احلرب ليثا جمراب  ...وذا نزل عند العطية ابذال
أي ذا عطاء كثري - .قال :واليقول الفصحاء إال شهق يشهق.
 - 50ومن أخبار أيب عدانن السلمي
هو عبد الرمحان بن عبد األعلى البصري ،موىل بِن سليم .قال :كان جد أيب من السغد،
أصابه سباء ،سباه عبد هللا بن خازم السلمي فمن عليه - .مسع من أيب زيد األنصاري وأيب
عبيدة واألصمعي وأيب مالك ونظرائهم ،وكان أحد الرماة اجمليدين وكان شاعرا راوية للحديث،
وله كتب يف األدب حسان ،منها " كتاب قسي العرب " ،مل يسبهه أحد إىل تصنيف مثله،

وكتاب يف " غريب احلديث ".
وقال ابو عدانن عن أيب زيد إن امرأة أيب رجاء الكليب أجابته حيث يقول هلا " من الطويل
":
تدس إىل العطار مرية أهلها  ...ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر
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أمل تر أن البان جيلب علبة  ...ويرتك عود ال ضراب والظهر
فقالت " من املتقارب ":
عدمت الشيوخ وأشباههم  ...وذلك من بعض أفعاليه
ترى زوجة الشيخ مغربة  ...ومتسي بصحبته ابليه
قال :فوثبت عليهل ،فنادت :ايل كلب! وانديت :ايل كلب! فدخل علينا النساء دون
الرجال ،فضربتِن وخنقتِن وشققن مدرعيت.
وقال حممد بن اجلراح :أبو عدانن األعور السلمي البصري ،امسه ورد بن حكيم ،راوية أيب
البيداء ،وهو شاعر ومن شعره " من الكامل ":
أمهلت نفسك يف هواك وملتِن  ...لو كنت تنصف ملت نفسك دوين
ما ابل عينك الترى أقذاءها  ...وترى اخلفي من األذى جبفوين
وقال أمحد بن سليمان :سألت أاب عدانن عن قول النيب صلى هللا عليه وسلم أليب أيوب" :
إن طالق أم أيوب حلوب " أهو اإلمث؟ فقال :لو كان كذا لضاق على كل مطلق الطالق،
ولكن احلوب الوحش .وأنشد " من الرجز ":
إن طريق مثقب حلوب
أي لوحش ،قال :ومثقب طريق الكوفة إىل مكة ،وطريق البصرة إىل مكة يدعى فلج ،وأنشد
" من الرجز ":
إن بِن العنرب أمحوا فلجا  ...ماء رواء وطريقا هنجا
ويدعى طريق اليمامة إىل مكة املنكدر ،وأنشد " من الرجز ":
الأتخذ العلم طريق املنكدر  ...وال تكارى من فقيمي عسر
تسري يومني ويوما تنتظر  ...وال يزال قد أاتك يعتذر)1( ".
.76

"مساع كتب الشافعى ،رمحه هللا ورضى عنه.

فصل ىف تلخيص مجلة من أحوال الشافعى
اعلم أنه ،رضى هللا عنه ،كان من أنواع احملاسن ابحملل األعلى ،واملقام األسىن؛ ملا مجعه هللا
( )1نور القبس ،اليغموري ص80/
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الكرمي له من اخلريات ،ووفقه له من مجيل الصفات ،وسهله عليه من أنواع املكرمات ،فمن
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه
ذلك شرف النسب الطاهر ،والعنصر الباهر ،واجتماعه هو ورسول هللا َ -
َو َسلَّ َم  -ىف النسب ،وذلك غاية الشرف وهناية احلسب .ومن ذلك شرف املولد واملنشأ،
فننه ولد ابألرض املقدسة ،ونشأ مبكة .ومن ذلك أنه جاء بعد أن مهدت الكتب وصنفت
وقررت األحكام ونقحت ،فنظر ىف مذاهب املتقدمني ،وأخذ من األئمة املربزين ،وانظر
احلذاق املتقنني ،فبحث مذاهبهم وسربها وحتققها وخربها ،فلخص منها طريقة جامعة
للكتاب والسنة واإلمجاع والقياس ،ومل يقتصر على ذلك كما وقع لغريه ،وتفرغ لالختيار
والتكميل والتنقيح مع كمال قوته وعلو مهته وبراعته ىف مجيع أنواع الفنون ،واضطالعه منها
أشد اضطالع ،وهو املربز ىف االستنباط من الكتاب والسنة ،البارع ىف معرفة الناسخ

واملنسوخ ،واجململ واملبني ،واخلاص والعام ،وغريها من تقاسيم اخلطاب ،فلم يسبهه أحد إىل

صنَّف أصول الفقه بال اختالف وال ارتياب ،وهو الذى ال
فتح هذا الباب؛ ألنه أول َمن َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  ،-ورد
يساوى ،بل ال يداىن ىف معرفة كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله َ -
بعضها إىل بعض ،وهو اإلمام احلجة ىف لغة العرب وحنوهم ،فقد اشتغل ىف العربية عشرين
سنة مع بالغته وفصاحته ،ومع أنه عرىب اللسان والدار والعصر ،وهبا يعرف الكتاب والسنة.
قال عبد امللك بن هشام صاحب املغازى :إمام أهل مصر ىف عصره ىف اللغة والنحو
الشافعى ،حجة ىف اللغة ،وكان إذا شك ىف شىء)1( ".

"تويف يف شهر رمضان سنة ثالثني ومائتني ،وقال احلافظ ابن عساكر يف " معجم
.77
مشايخ األئمة الستة " إنه تويف سنة أربعني ،وقيل :ست وأربعني ومائتني ،رمحه هللا تعاىل.
والعصفري  -بضمن العني وسكون الصاد املهملتني وضم الفاء وبعدها راء  -هذه النسبة
إىل العصفر الذي تصبغ به الثياب محراً.
وشباب  -بفتح الشني املثلثة والباء املوحدة وبعد األلف ابء اثنية  -وقد اختلفوا يف تلقيبه
بذلك ألي معىن هو.
( )35وتويف جده أبو هبرية خليفة بن خياط يف رجب سنة ستني ومائة ،وكان أبو عمرو
( )1هتذيب األمساء واللغات ،النووي 49/1
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املذكور يقول :تويف جدي خليفة بن خياط وشعبة بن احلجاج يف شهر واحد ،رمحهم هللا
أمجعني.
)1( - 220
اخلليل بن أمحد
أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي ويقال :الفرهودي األزدي
اليحمدي؛ كان إماماً يف علم النحو ،وهو الذي استنبط علم العروض وأخرجه إىل الوجود
وحصر أقسامه يف مخس دوائر يستخرج منها مخسة عشر حبراً ،مث زاد فيه األخفش حبراً آخر
ومساه اخلبب .وقيل إن اخلليل دعا مبكة أن يرزق ( )2علماً مل يسبهه أحد إليه وال يؤخذ إال

عنه ،فرجع من حجة ففتح عليه بعلم العروض ،وله معرفة ابإليقاع والنغم ،وتلك املعرفة
أحدثت له علم العروض ،فنهنما متقارابن يف املأخذ.
__________
( )1ترمجة اخلليل بن أمحد يف أنباه الرواة  341 :1ويف اهلامش ثبت مبصادر ترمجته واألخبار
عنه.
( )2د :أن يرزقه هللا تعاىل)1( "..
"فلما قبض عليه ومات يف التنور  -كما سيأيت ذكره  -مل جيد من مجيع أمالكه
.78
وضياعه وذخائره إال ما كانت قيمته مائة ألف دينار ،فندم على ذلك ومل جيد عنه عوضاً،
وقال للقاضي أمحد :أطعمتِن يف ابطل ومحلتِن على شخص مل أجد عنه عوضاً.
وكان ابن الزايت املذكور قد اختذ تنوراً من حديد وأطراف مسامريه احملددة إىل داخل ،وهي
قائمة مثل رؤوس املسال ،يف أايم وزارته ،وكان يعذب فيه املصادرين وأرابب الدواوين
املطلوبني ابألموال ،فكيفما انقلب واحد منهم أو حترك من حرارة العقوبة ( )1تدخل املسامري

يف جسمه ،فيجدون لذلك أشد األمل مل يسبهه أحد إىل هذه املعاقبة ،وكان إذا قال أحد

منهم أيها الوزير ارمحِن ،فيقول له :الرمحة خور يف الطبيعة ،فلما اعتقله املتوكل أمر إبدخاله
يف التنور ،قيده خبمسة عشر رطالً من احلديد فقال :اي أمري املؤمنني ارمحِن ،فقال له :لرمحة
( )1وفيات األعيان ،ابن خلكان 244/2
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خور يف الطبيعة ،كما كان يقول ( )2للناس ،فطلب دواة وبطاقة فأحضرات إليه فكتب ()3
:
هي السبيل فمن يوم إىل يوم  ...كأنه ما تريك العني يف النوم
ال جتزعن ،رويداً إهنا دول  ...دنيا تنقل من قوم إىل قوم وسريها إىل املتوكل ،فاشتعل عنها
ومل يقف عليها إال يف الغد ،فلما قرأها املتوكل أمر إبخراجه ،فجاؤوا إليه فوجدوه ميتاً ،وذلك
يف سنة ثالث وثالثني ومائتني ،وكانت مدة إقامته يف التنور أربعني يوماً ،وكان القبض عليه
لثمان مضني من صفر من السنة املذكورة.
وملا مات وجد يف التنور مكتوب خبطه قد خطه ابلفحم على جانب لتنور يقول:
من له عهد بنوم  ...يرشد الصب ِ
إليه
__________
( )1ق :حرارة النار والعقوبة.
( )2ر :كنت تقول.
( )3ديوانه)1( "..66 :

"الناس منطقاً وأحالمهم نغمة.
.79
وذكر اخلطيب يف اترخيه ( )1أن أاب حنيفة رأى يف املنام كأنه ينبش قرب الرسول صلى هللا
عليه وسلم ،فبعث من سأل ابن سريين ،فقال ابن سريين :صاحب هذه الرؤاي يثور ()2
علماُ ،مل يسبهه أحد قبله.

قال الشافعي ( ، )3رضي هللا عنه ،قيل ملالك :هل رأيت أاب حنيفة فقال :نعم ،رأيت رجالً
لو كلمك يف هذه السارية أن جيعلها ذهباً لقام حبجته.
وروى حرملة بن حيىي عن الشافعي رضي هللا عنه أنه قال ( : )4الناس عيال على هؤالء
اخلمسة ،من أراد أن يتبحر يف الفقه فهو عيال على أيب حنيفة ،وكان أبو حنيفة ِمن وفق له
الفقه ،ومن أراد أن يتبحر يف الشعر فهو عيال على زهري بن أيب سلمى ،ومن أراد أن يتبحر
يف املغازي فهو عيال على حممد بن إسحاق ،ومن أراد أن يتبحر يف النحو فهو عيال على

( )1وفيات األعيان ،ابن خلكان 100/5
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الكسائي ،ومن أراد أن يتبحر يف التفسري فهو عيال على مقاتل بن سليمان ،هكذا نقله
اخلطيب يف اترخيه.
وقال حيىي بن معني :القراءة عندي قراءة محزة ،والفقه فقه أيب حنيفة على هذا أدركت الناس.
وقال جعفر بن الربيع :أقمت على أيب حنيفة مخس سنني ،فما رأيت أطول صمتاً منه ،فنذا
سئل عن الفقه تفتح وساهل كالوادي ،ومسعت له دوايً وجهارة يف الكالم.
وكان إماماً يف القياس؛ قال علي بن عاصم ( : )5دخلت على أيب حنيفة وعنده حجام
أيخذه من شعره ،فقال للحجام :تتبع مواضع البياض ،فقال احلجام :ال تزد ،فقال :ومل قال
ألنه يكثر ،قال فتتبع مواضع السواد لعله يكثر ،وحكيت لشريك هذه احلكاية فضحك
وقال :لو ترك أبو حنيفة قياسه لرتكه مع احلجام.
__________
( )1اتريخ بغداد .335 :13
( )2ق :يثري.
( )3اتريخ بغداد .338 - 337 :13
( )4اتريخ بغداد .346 :13
( )5اتريخ بغداد )1( "..747 :13
"أيب طالب ال يربز له أحد إال قتله؟!.
.80
وقال معاوية يوما جللسائه :ما أعجب األشياء؟ فقال يزيد :أعجب األشياء هذا السحاب
الراكد بني السماء واألرض ،ال يدعمه شيء من حتته ،وال هو منوط بشيء من فوقه .وقال
أخر :أعجب األشياء حظ يناله جاهل ،وحرمان يناله عاقل .وقال آخر :أعجب األشياء
ما مل ير مثله .وقال عمرو بن العاص :أعجب األشياء أن املبطل يغلب احملق (يعرض بعلي
عليه السالم ومعاوية) فقال معاوية بل أعجب األشياء أن يعطى اإلنسان ما ال يستحق إذا
كان ال خياف( .يعرض بعمرو ومصر) فنفث كل منهما مبا يف صدره من اآلخر!.
واعلم أن معاوية كان مريب دول ،وسائس أمم ،وراعي ِمالك .ابتكر يف الدولة أشياء مل يسبهه

( )1وفيات األعيان ،ابن خلكان 409/5
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أحد إليها ،منها :أنه أول من وضع احلشم للملوك ،ورفع احلراب بني أيديهم ،ووضع املقصورة
اليت يصلي امللك أو اخلليفة هبا يف اجلامع منفردا من الناس .وذلك خلوفه ِما جرى ألمري
املؤمنني -عليه السالم -فصار يصلي منفردا يف مقصورة ،فنذا سجد قام احلرس على رأسه
ابلسيوف .وهو أول من وضع الربيد لوصول األخبار بسرعة.
كالم يف معىن الربيد
الربيد :أن جيعل خيل مضمرات يف عدة أماكن ،فنذا وصل صاحب اخلرب املسرع إىل مكان
منها ،وقد تعب فرسه ،ركب غريه فرسا مسرتحيا .وكذلك يفعل يف املكان اآلخر حىت يصل
بسرعة .وأما معناه اللغوي :فالربيد هو اثنا عشر ميال .وأظن أن الغاية اليت كانوا قدروها بني
بريد وبريد ،هي هذا القدر.
وقال الصاحب عالء الدين عطا ملك يف جهان كشاي« :ومن مجلة األشياء وضعهم الربيد
بكل مكان طلبا حلفظ األموال ،وسرعة وصول األخبار ومتجددات األحوال» وما أرى
للربيد فائدة سوى سرعة وصول األخبار فأما حفظ األموال :فأي تعلق له بذلك؟!)1( "..
"يعامله هبذه املعاملة وينسبه إىل التهور فنذا اجتمع به أنفعل له يف كل ما خيتار وال
.81
يكاد خيالفه فيما يطلب منه وكان جماورا البن اجلزري يف درب األسدية.
حكى ابن اجلزري عن والده قال ملا تزوجت بوالدتك أوملت وطلبت أصحايب وأهل احلارة
فحضروا فقيل يل عنه فقلت للجماعة أان ما أعطيه شيئاً وأان جاره ونزيله وأان رجل غريب
فنن حضر فال كالم وإن مل حيضر فال حيلة فراح إليه زين الدين اخليمي وذكر له ما قلت
فقام وحضر وقال يل أنت مشرقي غلبتِن كنت أريد أن أمحل لك شيئاً ألجل أنك جاري
واآلن قد أطلقتك أيش عندك قلت ثالث براين شراب فقال ثالثني درمهاً قلت وهللا ثالث
فلوس محر ما أعطيك فقال هات من كل واحدة قدحاً فشرب ولعق منهم ابمللعقة مث
أحضرت احلالوة وهريسة فستق فقال وهللا هذا مأكول خشن اي مشرقي وهللا ما غلبِن أحد
غريك فال خترب على مشرتي قال وبقي بعد ذلك كل واحد يهادي صاحبه إىل أن مات رمحه
هللا قال وكان دائماً يبعث إىل ِما جييئه وأان أبعث له من عري أجرة وكان ال يقبل ألحد هدية
( )1الفخري يف اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية ،ابن الطقطقي ص112/
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إال بشئ فكان كثري من الناس يبعث له شيئاً فيضعوه يف أسفل داره أو يف الباب ويهربون
فال يدخل منه شيئاً إىل داره بل يفرقه للفقراء احلاضرين وجواره يف الدرب رابطني فيسريه
إليهم وإىل غريهم من احملاجني وكان من عجائب الدهر وغرائبه مل يسبهه أحد قبله هبذا".

()1
"حصنها ابذخ على كل طود  ...اثبت األس شامخ البنيان
.82
مبِن أنه بنته جن  ...ال لروم تدعي وال يوانن
سار يف األرض ذكره وهو راس  ...وسرى صيته بكل مكان
مثل ما سار يف الدنيا جود موسى الشم  ...لك رب األفضال واإلحسان
ملك قد عال امللوك مجيعاً  ...بعلو املكان واإلمكان
خاص ترك الكبري ركن الدين املشهور ابلشجاعة واإلقدام والتقدم عند امللوك ،وهو من
غلمان امللك الصاحل جنم الدين أيوب بن امللك الكامل ،وكانت وفاته بكرة األحد اثين عشر
ربيع األول برحبة خالد بدمشق ،ودفن عند محام النحاس بسفح قاسيون رمحه هللا تعاىل.
ع بن شكر بن علي اليونيِن أبو حممد الشيخ الصاحل الزاهد العابد الورع العارف .صحب
املشايخ وأخذ عنهم وأتدب هبم ،وكان أوحد عصره يف الورع ،وحترى احلالل يف أمر مطعمه
وملبسه مل يسبهه أحد إىل ذلك ،كان يتقوت يف سنته مبا يتحصل له من مغل قطعة ملك

ورثها من أبيه بقرية يونني ،لعل معلومها يف السنة قريب مخسني درمهاً ،ويصرب على خشونة
العيش وكثرة اجلوع إىل أن حصل يبس ،أورثه ختيالت فاسدة ،فتارة يتخيل أن مجاعة عزموا
على اغتياله وقتله ،واترة يتخيل أنه اطلع على أماكن فيها كنوز واموال جليلة واتصل ذلك
ببعض الوالة ببعلبك فأحضره وسأله عن ذلك ،فذكر أنه يعرف أماكن فيها مدافن حتتوي
على أموال)2( ".
.83

"وكان بلغه وفاة عمه امللك املعظم بدمشق ،فطمع ىف الشام .وجتهز جهازا مل يسبهه

أحد من امللوك إليه .وذلك أنه اندى ىف التجار ببالد اليمن :من أراد السفر صحبة السلطان
إىل الداير املصرية والشام فليتجهز.
( )1ذيل مرآة الزمان ،اليونيِن ،أبو الفتح 391/1
( )2ذيل مرآة الزمان ،اليونيِن ،أبو الفتح 135/3
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فتجهز معه سائر التجار الذين وصلوا من اهلند ،ابألموال واألقمشة واجلواهر .فلما تكاملت
املراكب ،قال اكتبوا ىل [ما] معكم من البضائع ،ألمحيها من الزكاة .فكتبوها له .فصار
يكتب لكل اتجر برأس ماله على بعض بالد اليمن ،واستوىل على البضائع .فاجتمعوا
واستغاثوا ،فلم يسمع شكواهم .فيقال إن نقله كان ىف مخسمائة مركب ،ومعه ألف خادم،
ومائة قنطار من العنرب والعود واملسك ،ومائة ألف ثوب ،ومائة صندوق فيها األموال
واجلواهر.
وركب إىل مكة ،فمرض ىف طريقه .فما دخل مكة إال وقد فلج ويبست يداه ورجاله ،ورأى
ىف نفسه العرب .فلما احتضر بعث إىل رجل مغرىب مبكة وقال :وهللا ما أرضى لنفسى ،من
مجيع ما معى ،كفنا أك ّفن فيه ،فتص ّدق على بكفن! فبعث إليه نصف ثوب بغدادى ،ومائىت
درهم ،فكفنوه هبما .ودفن ابملعلّى .ويقال إن اهلواء ضرب املراكب فرجعت إىل زبيد ،فأخذها
أصحاهبا)1( "..
"روى له ِ ِ ِ
ي.
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ّْ
الرتمذ ّ
 - 135م  :4أابن بن تغلب الربعي ،أبو سعد ( )1الكويف القاري (. )2
َرَوى َعن :جعفر بْن ُحمَ َّمد الصادق ،وجهم بْن عثمان املدين ،واحلكم بْن عتيبة (م د) ،
وسلَْيمان األعمش (م)  ،وطلحة بْن مصرف ،وعدي بْن اثبت (ق)  ،وعطية بْن سعد
ُ
العويف (د)  ،وعكرمة موىل ابْن عباس ،وعُ َمر بْن ذر اهلمداين ،وأيب إسحاق َع ْمرو بْن َعبد
هللا السبيعي (س)  ،وفضيل بْن َع ْمرو الفقيمي (م ت)  ،وأيب جعفر ُحمَ َّمد بْن علي الباقر،
واملنهال ابن َع ْمرو األسدي.
َرَوى َعنه :أابن بْن َعبد هللا البجلي ،وأابن بن عثمان
__________
= ( / 1الورقة  )31وذلك نقل مغلطاي قويل العجلي واألزدي فيه ابعتبارمها ِما استدركه
على املزي (إكمال / 1 :الورقة )41 :واتبعه يف ذلك ابن حجر يف التهذيب (. )93 / 1
قال بشار :ووثقه ابن حبان البسيت ( / 1الورقة ، )11 :وخرج احلاكم حديثه يف مستدركه.
( )1هناية األرب يف فنون األدب ،النويري 158/29
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وشيخه الصباح بن حممد البجلي االمحسي ضعيف ،وسيأيت ذكره يف هذا الكتاب .وعلق
إمام اجملرحني واملعدلني أبو عبد هللا الذهيب يف امليزان ( )5 / 1على قول األزدي بقوله:
قلت :ال يرتك ،فقد وثقه أمحد والعجلي (كذا ولعل الصحيح :أمحد العجلي)  ،وأبو الفتح
يسرف يف اجلرح ،وله مصنف كبري إىل الغاية يف اجملروحني ،مجع فأوعى ،وجرح خلقا بنفسه
مل يسبهه أحد إىل التكلم فيهم ،وهو املتكلم فيه ،وسأذكره يف احملمدين.

( )1قال الذهيب يف "التذهيب" :وقيل :كنيته أبو أميمة.
( )2قال الذهيب يف "التذهيب"أيضا :تلقن القرآن من األعمش وعرض على طلحة بن
مصرف وعاصم بن هبدلة ( / 1الورقةَ ، )31 :وقَال اجلزري يف غاية النهاية :ويُقال :إنه مل
خيتم القرآن على األعمش إال ثالثة منهم أابن بن تغلب ،أخذ القراءة عنه عرضا حممد بن
صاحل ابن زيد الكويف" ()1( ".. )4 / 1
"رَوى َعنه :البخاري ،وإبراهيم بْن أَيب َد ُاود الربلسي ،وأمحد بْن ُحمَ َّمد بْن شبويه
.85
َ
املروزي (د)  ،وأمحد بْن ُحمَ َّمد بْن غالب البغدادي ،وإسحاق بْن إِبْ َر ِاهيم بْن سويد الرملي،
اَّلل بن أمحد بن حممد ابن شبويه ،وعبد
ورجاء بْن املرجى املروزي ،والزبري بْن بكار ،وعبد َّ
اعيل ُحم َّمد بن إِ ْمس ِ
اَّلل بن شبيب الربعي ،وأبو حامت ُحم َّمد بن إدريس الرازي ،وأَبو إِ ْمس ِ
اعيل
َ ْ َ
ُ َ
َ ْ
َّ ْ
وسف السلمي (ت س)  ،وحممد بْن نصر الفراء النيسابوري (س)  ،وحممد بْن َْحي َىي
بْن يُ ُ
الذهلي (د) .
ذكره أَبُو حامت بْن حبان ِيف كتاب "الثقات" (َ ، )1وقَال :مسع مالكا ،مات سنة أربع
وعشرين ومئتني (. )2
روى له أبو داود ،و ِ ِ ِ
َّسائي (. )3
ّْ
الرتمذ ّ
ي ،والن َ
( - )615ق :أَيُّوب بن ُسلَْيمان ،شامي.
روى عن :أيب أمامة الباهلي (ق) حديث :إن أغبط الناس
__________
( / 1 )1الورقة .44
( )1هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،املزي ،مجال الدين 6/2
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( )2ذكر البخاري وفاته هبذا التاريخ ،قبل ابن حبان (اترخيه الكبري- 415 / 1 / 1 :
 ،416واترخيه الصغري . )229 :وأيوب هذا وثقة أبو داود فيما روى اآلجري عنهَ ،وقَال
ِن :ليس بِِه أبسَ .وقَال الساجي واألزدي :حيدث أبحاديث ال يتابع عليها .مث ساق
َّارقُطِْ ُّ
الد َ
له األزدي أحاديث غرائب صحيحهَ .وقَال ابن َعبد الَِّْرب يف "التمهيد" :أَيُّوب بن ُسلَْيمان
بن بالل ضعيف .قال ابن حجر :ووهم ابن َعبد الَِّْرب يف ذلك ومل يسبهه أحد من األئمة

إىل تضعيفه إال ما أشران إليه عن الساجي مث األزدي" (مغلطاي / 1 :الورقة ،155 :وميزان
الذهيب ،287 / 1 :وهتذيب ابن حجر. )404 / 1 :
( )3وِما نستدركه على املزي للتمييز ،وهو من طبقته:
ي املكتب.
 - 60أيوب بن ُسلَْيمان البَ ْ
ص ِر ّ
َرَوى َعن :عمه عُ َمر بن معدان ،وأيب عوانة ،وأيب هاللَ .رَوى َعنه :علي بن نصر بن علي
اجلهضمي ،وحممد بن شعبة بن جوان .ترمجه اإلمام الذهيب يف الطبقة الثالثة والعشرين من
اتريخ االسالم ،وهي طبقة أيوب بن ُسلَْيمان الت َّْي ِم ّي (الورقة 187 :من جملد أاي صوفيا
 3007خبطه)  .وقَال ابن أَيب حامت :أدركته ومل أكتب عنه ()1( ".. )249 / 1 / 1
َ
أىن ،سؤ  ٌال ع ِن الْ َكي ِفيَّ ِة وع ِن الْم َك ِ
ول ِ ِ
"و ِ
ان
.86
الرْزق إِلَْي َهاَ ،وَكْي َ
ُُ
ف أتى هذا الرزق؟ وَ َ َ ْ َ َ ُ ّ :
ص ّ
ك ه َذا ِ ِ ِ
وع ِن َّ ِ
اجلِه ِة ،فَ َكأَنَّه قَ َالِ :من أ ِ ِ ن ِ
ك
الرْز ُق؟ َول َذل َ
ََ
ُ
الزَمانَ ،و ْاألَظْ َه ُر أَنَّهُ ُس َؤ  ٌال َع ِن ْ َ
ْ ّ
َي ج َهة لَ َ ّ
ِِ
ِ
ول
صُ
َي َكْي َ
ف َهتَيَّأَ ُو ُ
قَ َال أَبُو عُبَ ْي َد َةَ :م ْعنَاهُ م ْن أَيْ َن؟ َوَال يَْب عُ ُد أَ ْن يَ ُكو َن ُس َؤ ًاال َع ِن الْ َكْيفيَّة ،أ ْ
ه َذا ِ ِ ِ
ت:
الرْزق إِلَْيك؟ َوقَ َال الْ ُك َمْي ُ
َ ّ
أ َّ ِ
ب
ب ِ ...م ْن َحْي ُ
ث َال َ
صْب َوة ٌ َوَال طََر ُ
َىن َوم ْن أَيْ َن أ ََات َك الطََّر ُ
وجواهبا سؤالَه ِأبَنَّه ِمن ِعْن ِد َِّ ِ
ِ ِ
آد ِم ٌّي أَلْبَ تَّةَ ،بَ ْل ُه َو ِرْز  ٌق يَتَ َع َّه ُدِين بِِه
اَّلل ظَاه ُرهُ أَنَّهُ َملَْ :أيْت بِه َ
َ َ َ َُ ُ َ ُ ُ ْ
اَّلل تَع َاىل .وظَ ِ
اه ُرهُ أَنَّهُ َكا َن يَ ْسأ َُل ُكلَّ َما َو َج َد ِعْن َد َها ِرْزقًاِ ،أل َّ
اجلَائِِز ِيف الْ ِف ْع ِل أَ ْن يَ ُكو َن
َن ِم َن ْ
َُّ َ َ
ِ ِ ِ ِِ
َّاين ِمن ِجه نة َغ ِري ِْ ِ
اَّللِ ،وُِحتيلُهُ َعلَى ُمسبِّ ِ
ب
َّم ْ
َه َذا الث ِ ْ َ ْ
اجل َهة الَِّيت تَ َقد َ
ت ،فَتُجيبُهُ أبَنَّهُ م ْن عْند َّ َ
َ
ف إِ َىل الْوج ِ
الصر ِ
ِِ
ِ ِ
ْاأل ْ ِ
ض ،فَعِْن َد ذَلِ َ ِ
ود الْ َم ْح ِ
ب
ُُ
َسبَابَ ،وُم ِْرب ِز ْاألَ ْشيَاء م َن الْ َع َدم ّ ْ
ك يَ ْس َرت ُ
يح قَ ْل ُ
ِِ
َحد إِ َىل تَ َع ُّه ِد َم ْرَميََ ،وبِ َك ْونِِه يَ ْش َه ُد َم َقا ًما َش ِري ًفاَ ،و ْاعتِنَاءً لَ ِطي ًفا ِمبَ ِن
َزَك ِرَّاي بِ َك ْونه َملْ يَ ْسبِ ْههُ أ َ
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اَّللُ تَ َع َاىل ِأبَ ْن َج َعلَ َها ِيف َك َفالَتِ ِه.
اختَ َارَها َّ
ْ
اخلا ِر ُق الْع ِظيم ،قِيل :هو بِ َد ْعوةِ َزَك ِرَّاي َهلا ِاب ِلرْزِق ،فَي ُكو ُن ِمن خ ِ
ص َزَك ِرَّاي.
َوَه َذا َْ
ْ َ َ
َ
صائ َ
َ ّ
َ ُ َ َُ َ
وقِيلَ :كا َن َأتْ ِسيسا لِنُب َّوةِ ولَ ِدها ِعيسى .وه َذ ِان الْ َقوَال ِن َشبِيه ِ
ث يَْن ُفو َن
ان ِأبَقْ َو ِال الْ ُم ْعتَ ِزلَِة َحْي ُ
ً ُ َ َ َ ََ
َ
ْ
َ َ
ِ ِِ
ِ
وجود ْ ِ ِ
َّيب ،إَِّال إِ ْن َكا َن َذلِ َ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ك
ك ُم ْعجَزًة ل َذل َ
يب ،فَيَ ُكو ُن َذل َ
ُُ َ
ك يف َزَمان نَ نّ
اخلَارق على َغ ْري الن ِّ
ِ
َّيب.
الن ِّ
ِ
والظَّ ِ
ص َّ ِ
َج ِل َزَك ِرَّاي َملْ يَ ْسأ َْل َعْنهُ َزَك ِرَّايَ ،وأ ََّما
اه ُر أ ََّهنَا َكَر َامة ٌ َخ َّ
اَّللُ هبَا َم ْرَميََ ،ولَ ْو َكا َن َخا ِرقًا أل ْ
َ
َكو ُن َذلِ ِ
ِ ِ
يسى ،فَ ُه َو َكا َن َملْ ُخيْلَ ْق بَ ْع ُد.
َ
ك أل ْ
ْ
َج ِل نُبُ َّوة ع َ
ِ
الز َّجاج :وه َذا ْ ِ
ِ ِ
ني «َ »1وقَ َال
اخلَا ِر ُق م َن ْاآليَة الَِّيت قَ َال تَ َع َاىلَ :و َج َع ْلناها َوابْنَها آيَةً ل ْلعالَم َ
قَ َال َّ ُ َ َ
ات َزَك ِرَّاي ،دعا َهلا علَى ِْ ِ ِ
اجلبَّائِيَ :جيوز أَ ْن ي ُكو َن ِمن مع ِجز ِ
ِ
ص َل َهلَا ِرْزقَ َهاَ ،وُرَّمبَا
ََ َ َ
اإل ْمجَال ألَ ْن يُ َو ّ
ْ ُْ َ
ُْ ُّ ُ ُ َ
َغ َفل عن تَ َف ِ ِ
ك ،فَلَ َّما رأَى َشي ئًا معيَّنًا ِيف وقْ ن
ت ُم َع َّ ن
نيَ ،سأ ََل َعْنهُ ،فَ َعلِ َم أَنَّهُ ُم ْع ِجَزة ٌ،
اص ِيل ذَل َ
َ ْ َُ
َ َْ
َ
ِ
اَّللِ َوُْحيتَ َم ُل
َخ ََربتْهُ أَنَّهُ ِم ْن ِعْن ِد َّ
ك َخ ْشيَةَ أَ ْن يَ ُكو َن ْاآلِيت بِِه إِنْ َس ً
فَ َد َعا بِِه ،أ َْو َسأ ََل َع ْن َذل َ
اان ،فَأ ْ
ِ
ِِ
نيَ ،و َسأ ََل لِئَ َّال يَ ُكو َن َعلَى َو ْج نه َال يَْن بَغِي.
أَ ْن يَ ُكو َن َعلَى أَيْدي الْ ُم ْؤمن َ
ِ
ِ
ساب تَ َقدَّم تَ ْف ِسري ه ِذ ِه ْ ِ
اَّلل ي رُز ُق من يشاء بِغَ ِْري ِح ن
ِ
اجلُ ْملَةَ ،والظَّاه ُر أ ََّهنَا م ْن َك َالِم َم ْرَميَ
َُ
َ
إ َّن ََّ َ ْ َ ْ َ ُ
ِ ن
ي :لَيس ِمن َك َالِم مرَمي ،وأَنَّه خرب ِمن َِّ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم..
صلَّى َّ
اَّلل تَ َع َاىل ل ُم َح َّمد َ
َوقَ َال الطََِّرب ُّ ْ َ ْ
َ ْ َ َ ُ َ َ ٌ َ
__________
( )1سورة األنبياء)1( "..91 /21 :
"حرف األلف
.87
 - 1أابن بن إسحاق [ت] ( )1املدين ،عن الصباح بن حممد ،وعنه يعلى بن عبيد.
قال ابن معني وغريه :ليس به أبس ،وقال أبو الفتح  /األزدي :مرتوك.
قلت :ال يرتك ،فقد وثقه أمحد والعجلي ،وأبو الفتح يسرف يف اجلرح ،وله مصنف كبري إىل
الغاية يف اجملروحني ،مجع فأوعى ،وجرح خلقا بنفسه مل يسبهه أحد إىل التكلم فيهم ،وهو
املتكلم فيه ،وسأذكره يف احملمدين.
أخربان أمحد بن هبة هللا ،عن عبد املعز بن حممد ،أنبأان زاهر ،أنبأان أبو بكر البيهقي ،أنبأان

( )1البحر احمليط يف التفسري ،أبو حيّان األندلسي 124/3

92

جناح القاضي ،حدثنا ابن دحيم ،حدثنا أمحد بن أيب غرزة ،أنبأان يعلى ،حدثنا أابن بن
إسحاق عن الصباح بن حممد ،عن مرة اهلمداين ،عن ابن مسعود ،قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :استحيوا من هللا حق احلياء..احلديث.
أخرجه الرتمذي ،والصباح واه.
 - 2أابن ( )2بن تغلب [م ،عو] ( )3الكويف شيعي جلد ،لكنه صدوق ،فلنا صدقه وعليه
بدعته.
وقد وثقه أمحد بن حنبل ،وابن معني ،وأبو حامت ،وأورده ابن عدي ،وقال :كان غاليا يف
التشيع.
وقال السعدي :زائغ جماهر.
فلقائل أن يقول :كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة واإلتقان؟ فكيف يكون عدال
من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربني :فبدعة صغرى كغلو التشيع ،أو
كالتشيع بال غلو وال حترف ،فهذا كثري يف التابعني واتبعيهم مع الدين والورع والصدق.
فلو رد حديث هؤالء لذهب مجلة من اآلاثر النبوية ،وهذه مفسدة بينة.
__________
( )1هذا احلرف إشارة إىل الرتمذي.
( )2قبل هذا االسم يف املخطوطة صح ،ويف لسان امليزان  -نقال عن املؤ لف :إذا كتبت
صح أول االسم فهو إشارة إىل أن العمل على توثيق
ذلك الرجل (اللسان صفحة . )9
( )3م :إشارة إىل مسلم و " عو " إشارة إىل أن أرابب االربعة اتفقوا عليه.
(*))1(".
"مسع جده أمحد بن حممد وأاب بكر بن خزمية وأاب العباس السراج وابن الشرقي فمن
.88
بعدهم خبراسان ومصر والشام والعراق.
قال احلاكم :هو سفينة عصره يف كثرة الكتابة ،ارحتل إىل العراق يف سنة إحدى وعشرين
( )1ميزان االعتدال ،الذهيب ،مشس الدين 5/1
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معلال يف ألف جزء وثالمثائة جزء ،ومجع
مهذاب ً
وأكثر املقام مبصر وصنف املسند الكبري ً
مجعا مل يسبهه أحد ،وكان حيفظه مثل املاء ،وصنف األبواب والشيوخ
حديث الزهري ً

كتااب ،وعلى صحيح مسلم ،وأدركته املنية
واملغازي والقبائل ،وخرج على صحيح البخاري ً
قبل احلاجة إىل إسناده ودفن علم كثري بدفنه ،ومسعته يقول :مسعت أيب يقول :مسعت مسلم
بن احلجاج القشريي يقول :صنفت هذا املسند -يعِن صحيحه -من ثالمثائة ألف حديث
مسموعة .وقال احلاكم يف موضع آخر :صنف أبو علي حديث الزهري فزاد على حممد بن
الوراقني يف أكثر من ثالثة آالف
حيىي الذهلي ،قال :وعلى التخمني يكون مسنده خبطوط َّ
جملسا عليه
جزء ،فعندي أنه مل يصنف يف اإلسالم مسند أكرب منه ،وعقد أبو حممد بن زايد ً
لقراءته ،وكان مسند أيب بكر الصديق خبطه يف بضعة عشر جزءًا بعلله وشواهده فكتبه
النساخ يف نيف وستني جزءا ،مولده سنة ن
مثان وتسعني ومائتني ،وتويف يف اتسع رجب سنة
ً
مخس وستني وثالمثائة ،وصلى عليه ابن أخيه الفقيه أبو احلسن املاسرجسي.
 -12/53 -901الزعفراين احلافظ اإلمام أبو سعيد احلسني بن حممد بن علي األصبهاين
املعروف ابلزعفراين :مسع أاب القاسم البغوي وأاب حممد بن صاعد واحلسني بن علي بن زيد
وطبقتهم ،روى عنه أبو بكر بن أيب علي وأبو نعيم وطائفة ،قال أبو نعيم :كان بندار بلدان
يف كثرة األصول واحلديث ،وكان صاحب معرفة وإتقان ،صنف املسند والتفسري والشيوخ

وأشياء ،تويف سنة تسع وستني وثالمثائة .وِمن روى عن الزعفراين ،عبد هللا بن عمر بن عبد
العزيز الكرخي ،يقع حديثه يف األربعني للرئيس الثقفي.
قرأت على أمحد بن حممد األميي مرات أخربكم يوسف بن خليل ،وأجازه يل ابن أيب اخلري
اعا ليوسف وإجازة لآلخر أان أبو علي املقرئ أان أبو نعيم احلافظ
قاال :أان مسعود اجلمال مس ً
ان احلسني بن حممد ان احلسني بن علي بن زيد قال :ان حممد بن عمرو بن حنان ان بقية عن
أيب فروة الرهاوي عن مكحول عن شداد بن أوس قال :قال النيب ،صلى هللا عليه وآله وسلم:
"حسيب هللا ونعم الوكيل أمان كل خائف".
__________
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 -901ذكر أخبار أصبهان .284 ،283 /1 :طبقات احلفاظ .384 ،383 :شذرات
الذهب .69 /3 :طبقات املفسرين للسيوطي)1( "..12 :
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"تلميذه ،وله يف الفلسفة كتب وأشعار ،وله يف التأليف كالم مل يسبهه أحد إليه،

استنبط به صنعة الديباج ،وهو الكالم املنسوب إىل اخلمس النسب التأليفية اليت ال سبيل
إىل وجود غريها ،مث استشرف إىل علم العامل كله ،وعرف موانع األجزاء املؤتلفات املمتزجات
ابختالف ألواهنا ،وأصباغها ،وائتالفها على قدر النسبة ،فوصل إىل علم التصوير[ ،فوضع
أول حركة جامعة جلميع احلركات مث صنفها ابلنسبة العددية ،ووضع األجزاء املؤتلفة على
ذلك فصار إىل علم تصوير التصويرات] فقامت له صناعة الديباج ،وصناعة كل مؤتلف به.
وله يف الفلسفة كالم عجيب « . »1وكان قد أخذ يف أول أمره يف تعلم علم الشعر ،واللغة،
فبلغ من ذلك مبلغا عظيما ،إىل أن حضر يوما سقراطيس ،وهو يثلب « »2صناعة الشعر،
فأعجبه ما مسعه منه ،وزهد فيما كان عنده منه ،ولزم سقراط ومسع منه مخس سنني ،مث مات
سقراط ،فقصد مصر للقاء أصحاب فيثاغورس .وكان يتبع سقراط يف األشياء احملسوسة
ويتبع فيثاغورس يف األشياء املعقولة .وكان يتبع سقراطيس يف أمور التدبري «. »3
مث رجع إىل بلده « ، »4ونصب فيها بييت حكمة ،وعلّم الناس ،وفعل اجلميل ،وأعان
الضعفاء .وكان حسن األخالق ،كرمي األفعال ،كثري اإلحسان إىل كل ذي قرابة منه ،وإىل
الغرابء .ثبتا ،حكيما ،صبورا ،وكان يرمز حكمته ،ويشري إليها ،ويتكلم هبا ملغوزة حىت ال
يظهر مقصده إال لذوي احلكمة)2( "..
"الثانية كتاب اإلمام مسلم ،ومها الصحيحان ،أما الرتبة الثالثة ،فنن العلماء جعلوها
.90
من حظ كتاب أيب داود "السنن" ،فقد أثىن عليه أهل العلم ،وذكروا له مآثر جتعله جديرا
هبذه املكانة ،وقد كتبه أبو داود على أبواب الفقه مقتصرا على السن ،مبينا األحكام ،مل
يتعرض ملباحث األخبار ،والقصص ،وال ألبواب الزهد ،وفضائل األعمال ،اتبع طريقة
االنتخاب .قال  -رمحه هللا " :-كتبت عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -مخسمائة
ألف حديث ،انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب ،مجعت فيه أربعة آالف ومثان مائة
( )1تذكرة احلفاظ = طبقات احلفاظ للذهيب ،الذهيب ،مشس الدين 111/3
( )2مسالك األبصار يف ِمالك األمصار ،ابن فضل هللا العمري 29/9
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حديث  ،1ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه ،ويكفي اإلنسان لدينه من ذلك أربعة
أحاديث:
أحدها :قوله عليه السالم" :األعمال ابلنيات".
والثاين :قوله" :من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه ".
والثالث :قوله" :ال يكون املؤمن مؤمنا حىت يرضى ألخيه ما يرضاه لنفسه".
والرابع :قوله " :احلالل بني واحلرام بني ،وبني ذلك أمور مشتبهات " .2
وكانت االستشارة العلمية هدفا هاما عند أيب داود ،إذ عرض كتابه على اإلمام أمحد
فاستحسنه  ،3واعتىن بكتابه فخرج فيه الصحيح وما دونه ،وبني ما فيه وهن شديد ،4
وخرج اإلسناد الضعيف إذا مل جيد يف الباب غريه ،ألنه أقوى عنده من رأي الرجال  .5وما
سكت عنه فهو صاحل عنده ،واحلق أنه على ثالثه أقسام :فيه الصاحل لالحتجاج ،والضعيف،
واملوضوع ،كما ذكر احلافظ ابن حجر يف الفتح.
أما أبو داود :فهو اإلمام الثبت ،احلجة ،احلافظ ،سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي،
كان مقدما يف زمانه ،مل يسبهه أحد إىل املعرفة بتخريج العلوم ،والبصر مبواضعها ،سكن

البصرة ،وتردد على بغداد مرارا ،وهبا روى مصنفه هذا ،ولد سنة اثتني ومائتني ( 202ه ) ،
ومات سنة مخسة وسبعني ومائتني .رمحه هللا .6
__________
 1وعدة ما فيه ابملكرر أربعة وسبعون ومئتان ومخسة آالف (. )5274
 2اتريخ بغداد .57/9
 3اتريخ بغداد .56/9
 4مقدمة ابن الصالح ص.33
 5مقدمة ابن الصالح ص.34

 6بتصرف ،بعد دراسة عدة تراجم له .وانظر اتريخ بغداد )1( "..77-75/9

( )1التنبيهات اجململة على املواضع املشكلة ،صالح الدين العالئي ص34/
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"بعد فَ َق َال حيمل إِلَْي ِه ثََالث مائَة ألف ِد ْرَهم فَخرج مسانة َوقَ َال امحلوها إِلَْي ِه َوإَِّال مل
.91
ْيبق ِيف بَيت املَال َش ْيء
َوَكا َن الرشيد قد قَلّدهُ تَ ْر َمجَة الْكتب الْ َق ِدميَة وأنشدت بِِه ِعلّة مرض هبَا َح َّىت يئس ِمْنهُ أَهله
ِ
اعة من الرهبان يقرو َن حوله من ِْ
اإل ِْجنيل فَ َق َال َهلُم َاي أَبنَاء الْفسق
اجتمع عْنده األقساء َو َمجَ َ
فَ ْ
ِ
َّصَرانِيَّة ُمْن ُذ
صلوات َمجيع أهل الن ْ
َما تَ ْ
صنَ عُو َن قَالُوا نَ ْدعُو لَك قَ َال َهلُم قرص ورد أفضل من َ
ِ
ِ
َصابَهُ جرب فَ َق َال لَهُ افصد األكحل من الْيُ ْم َىن
َكانَت َوإِ َىل يَ ْوم الْقيَ َامة وشكا إِلَْيه رجل أ َ
فَ َق َال قد فعلت فَ َق َال افصد األكحل من الْيُ ْسَرى فَ َق َال قد فعلت فَ َق َال اشرب الْ َمطْبُوخ
اجلُْنب فَ َق َال قد فعلت فَ َق َال اشرب خميض الْبَقر أسبوعني
فَ َق َال قد فعلت فَ َق َال اشرب َماء ْ
فَ َق َال قد فعلت فَ َق َال اشرب االصطخفيون فَ َق َال قد فعلت فَ َق َال لَهُ مل ْيبق َش ْيء ِِمَّا ذكره
ْاأل ِ
َطبَّاء إَِّال َوقد ذكرته َوقد بَِقي َش ْيء مل يذكرهُ أبقراط َوَال جاليونس فَ َق َال َما ُه َو فَ َق َال ابتغ
اطيس وقطعهما ِرقَاعا صغَارا واكتب ِيف كل و ِ
زوجي قَر ِ
اح َدة َرمحَه هللا من َد َعا ملبتلى ابلعافية
َ
ً
ً
َ
َ
اجلُ ُم َعة فَِنِّين أَْر ُجو
نصفها ِيف الْ َم ْس ِجد الش َّْرقِي َو ْاآلخر ِيف الْ َم ْس ِجد الغريب وفرقها يَ ْوم ْ
والق َ
ويف سنة ثََالث وأ َْربَعني وِمائَتَ ْ ِ
ني
ُّع ِاء إِذا مل ينفعك العالج َوتُ ِّ
أَن ينفعك هللا ِابلد َ
َ
َ
وليوحنا من الْكتب كتاب الْ ُْربَهان كتاب البصرية كتاب الْ َك َمال والتمام كتاب احلميات
ِ
الص َفات والعالجات كتاب ِيف الفصد
مشجر كتاب األغذية كتاب ْاألَ ْش ِربَة كتاب املنجح ِيف ّ
اجلََو ِاهر كتاب الرجحان كتاب
يسبههُ أحد إِ َىل مثله كتاب ْ
واحلجامة كتاب ِيف اجلذام مل ْ
تركيب ْاأل َْد ِويَة املسهلة وإصالحها كتاب دفع مضار األغذية كتاب ِيف غري َما َش ْيء ِِمَّا عجز
ِ
احلمام كتاب ْاأل َْزِمنَة كتاب ِيف الصداع َوعلله
السّر الكامن كتاب ُد ُخول ْ
َعنهُ َغريه كتاب ّ
وأدويته أَلفه لعبد هللا بن طَ ِ
اهر كتاب مل امتنع ْاأل ِ
َطبَّاء من عالج احلباىل ِيف بعض شهور
ْ
الص ْوت والبحة
ْ
احلمل كتاب حمنة الطَّبِيب كتاب حمنة الكحالني كتاب جمس الْعُُروق كتاب َّ
الشعري كتاب
كتاب عالج النِّ َساء اللوايت مل حيبلن َح َّىت حيبلن كتاب الْمرة َّ
الس ْوَداء كتاب َماء ّ
تَ ْدبِري األصماء كتاب السنوانت كتاب ِيف الْمعدة كتاب ِيف القولنج كتاب الن ََّو ِادر الطبية
سق ِِي ْاأل َْد ِويَة كتاب تركيب خلق ِْ
كتاب التشريح كتاب تَ ْرتِيب ِ
ضائِِه
اإلنْ َسان َوعدد أ َْع َ
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ِ ِ
تبها حلنني بن
صول ك َ
وعروقه وعظامه َوَم ْع ِرفَة أَسبَاب األوجاع أَلفه ل ْل َمأْ ُمون كتاب األبدال فُ ُ
احلِيلَة للربء)1( ".
ِ
ِ
ب كتاب ِيف ْ
إ ْس َحاق كتاب املالنخوليا كتاب َجامع الطّ ّ
"وله ديوان رسائل جيدة ،وأليب متام ومجاعة من الشعراء يف عصره فيه مدائح ،فمن
.92
ذلك قول إبراهيم بن العباس الصويل:
أخ كنت آوي منه عند ذكاره  ...إىل ظل آايء من العز شامخ
مسعت نوب األايم بيِن وبينه  ...فاقلعي منه عن ظلوم وصارخ
وكان ابن الزايت املذكور قد اختذ تنوراً من حديد ،وأطرافه مسامريه احملددة إىل داخل ،يعذب
به املصادرين وأرابب الدواوين املظلومني ،فكلما حترك واحد منهم من حرارة العقوبة تدخل
املسامري يف جسمه ،فيجد لذلك أشد األمل ومل يسبهه أحد إىل مثل ذلك وكان إذا قال له

أحد منهم :أيها الوزير ،ارمحِن ،يقول :الرمحة خور يف الطبيعة ،فلما اعتقله املتوكل أمر
إبدخاله يف التنور ،وقيده خبمسة عشر رطالً من احلديد ،فقال ،اي أمري املؤمنني ارمحِن ،فقال:
الرمحة خور يف الطبيعة كما كان هو يقول للناس فطلب دواة وبطاقة فأحضر إليه فكتب:
هي السبيل فمن يوم إىل يوم  ...كأنه ما تريك العني يف النوم
ال جتزعن ،رويداً إهنا دول  ...دينا تنقل من قوم إىل قوم
وسريها إىل املتوكل واشتغل عنها ،ومل يقف عليها إال يف الغد ،فلما قرأها أمر إبخراجه،
فجاؤوا إليه فوجدوه ميتاً ،وكانت مدة إقامته يف ذلك التنور أربعني يوماً .وملا جعل يف التنور
قال له خادمه :اي سدي ،قد صرت إىل ما صرت إليه ،وليس لك حامد فقال :وما نفع
الربامكة صنيعهم؟ فقال له :ذكراهم هذه الساعة .قال :نعم .قلت :فهذا ما خلصته خمتصراً
من ترمجة ابن خلكان له ،كما هو عاديت يف ترامجة لغريه.
أربع وثالثني ومائتني
فيها تويف احلافظ أبو خيثمة زهري بن حرب ،واحلافظ :أبو الربيع سليمان بن داود الزهراين،
واحلافظ أبو احلسن علي بن حبر القطان وحيىي بن حيىي الليثي اإلمام املالكي املعتمد عليه يف
رواية املوطأ من اإلمام مالك ،وكان مالك يسميه عاقل األندلس.
( )1الوايف ابلوفيات ،الصفدي 31/29

98

وسبب ذلك ما روي أنه كان يف جملس مالك مع مجاعة من أصحابه ،فقال قائل :جاء
الفيل ،فخرج أصحاب مالك كلهم لينظروا إليه ،ومل خيرج حيىي ،فقال له مالك :مل ال خترج
فرتاه ،إلنه ال يكون ابألندلس .فقال :إمنا جنت من بلدي ألنظر إليك ،وأعلم من هديك
وعلمك .فأعجب به مالك ،فسماه عاقل األندلس .مث عاد إىل األندلس وانتهت الرائسة
إليه فيها ،وبه انتشر مذهب مالك)1( "..
يث َح َس  ٌن «. »1
.93
"ه َذا َح ِد  ٌ
َ
ود من جاء ِاب ْحلسن ِة فَلَه ع ْشر أَم ِ
ن
ثاهلا َم ْن َجاءَ بال إِلَهَ إَِّال َّ
َوقَ َال ابْ ُن َم ْسعُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ
اَّللَُ ،وَم ْن َجاءَ
ول ابلشرك « ، »2وهكذا جاء عن مجاعة من السلف رضي هللا عنهم أمجعني،
لسيِّئَ ِة يَ ُق ُ
ِاب َّ
اَّلل أَعلَم بصحته ،لكِن مل أروه ِمن وج نه ي ثْ بت ،و ْاأل ِ
يث
َوقَ ْد َوَرَد فِ ِيه َح ِد  ٌ
َحاد ُ
ْ َْ َُ ُ َ َ
يث َم ْرفُوع ٌ َُّ ْ ُ
ِ ِ ِ
ِ
يما ذُكَِر كِ َفايَة ٌ إِ ْن َشاءَ هللا وبه الثقة.
َو ْاآل َاث ُر يف َه َذا َكث َرية ٌ جدًّا َوف َ
[سورة األنعام ( : )6اآلايت  161اىل ]163
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ن ِ ِ ِ ِ
قُل إِن َِِّن َه ِ
ني
داين َرِّيب إِىل صراط ُم ْستَقي نم ديناً قيَماً ملَّةَ إِبْراه َيم َحنيفاً َوما كا َن م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ْ
ِ
ِِ
ِ
ِ
( )161قُل إِ َّن َ ِ
ك
يك لَهُ َوبِذل َ
ني (َ )162ال َش ِر َ
ب الْعالَم َ
اي َوَِم ِايت ََّّلل َر ِّ
صاليت َونُ ُسكي َوَْحمي َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ني ()163
ت َوأ ََان أ ََّو ُل الْ ُم ْسلم َ
أُم ْر ُ
ِ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم سيد املرسلني أن خيرب مبا أنعم بِِه َعلَْي ِه ِم َن ا ْهلِ َدايَِة
صلَّى َّ
يقول تَ َع َاىل آمًرا نَبِيَّهُ َ
احنر َ ِ ِ
ِ
اط ِه الْمستَ ِقي ِم الَّ ِذي َال ْاع ِوج ِ ِ
ِ ِ ِ
َي قَائِ ًما َاثبِتًا ِملَّةَ إِبْر ِاه َيم
اف ديناً قيَماً أ ْ
َ َ
إ َىل صَر ُ ْ
اج فيه َوَال ْ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ب َع ْن ِملَّ ِة إِبْر ِاه َيم إَِّال َم ْن َس ِفهَ نَ ْف َسهُ [الْبَ َقَرةِ:
َحنيفاً َوما كا َن م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ني َك َق ْوله َوَم ْن يَ ْر َغ ُ
 ]130وقَولُه و ِ
جاه ُدوا ِيف َِّ
ِ ِِ
اجتَبا ُك ْم َوما َج َع َل َعلَْي ُك ْم ِيف ال ِّدي ِن ِم ْن َحَرنج
اَّلل َح َّق جهاده ُه َو ْ
َ َُْ
ِ ِ ِ ِ
ِ
[احل ِج ]78 :وقَولُه إِ َّن إِبر ِاهيم كا َن أ َُّمةً قانِتاً ََِّّللِ حنِيفاً وَمل ي ُ ِ
ني
ك م َن الْ ُم ْش ِرك َ
َ ََْ
ملَّةَ أَبي ُك ْم إبْراه َيم َْ ّ
َُْ ْ َ
شاكِراً ِألَنْع ِم ِه اجتَباه وهداه إِىل ِصر ن
اط ُم ْستَ ِقي نم َوآتَ ْيناهُ ِيف ُّ
الدنْيا َح َسنَةً َوإِنَّهُ ِيف ْاآل ِخَرةِ لَ ِم َن
ُ ْ ُ ََ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
الصاحلِِني ُمثَّ أَوحينا إِلَي َ ِ ِ
َّح ِل-120 :
ك أَن اتَّبِ ْع ملَّةَ إِبْراه َيم َحنيفاً َوما كا َن م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ني [الن ْ
َّ َ ْ َ ْ ْ
احلَنِ ِيفيَّ ِة ،أَ ْن يَ ُكو َن
س يَ ْلَزُم من كونه صلّى هللا عليه وسلّم أ ُِمَر ِابتِّبَا ِع ِملَّ ِة إِبْ َر ِاه َيم ْ
َ ]123ولَْي َ
ِ ِ
ِ
إِبْ َر ِاه ُيم أَ ْك َم َل ِمْنهُ فِ َيها ِألَنَّهُ َعلَْي ِه َّ
يما َوأُ ْك ِملَ ْ
ت لَهُ إِ ْك َم ًاال َات ًّما َملْ
الس َال ُم قَ َام هبَا قيَ ًاما َعظ ً
( )1مرآة اجلنان وعربة اليقظان ،اليافعي 85/2
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ِ
ِ
ِ
آد َم على اإلطالق،
َحد إِ َىل َه َذا الْ َك َم ِالَ ،وهلََذا َكا َن َخ َامتَ ْاألَنْبِيَاء َو َسيِّ َد َولَد َ
يَ ْسبِ ْههُ أ َ
وصاحب املقام احملمود الذي يرغب إليه اخللق حىت ْ ِ
الس َال ُم.
يل َعلَْي ِه َّ
اخلَل ُ
ِ
اَّللِ بْ ِن َح ْف ن
ص نامَ ،حدَّثَنَا
َوقَ ْد قَ َال ابْ ُن َم ْرَد َويْ ِهَ :حدَّثَنَا ُحمَ َّم ُد بْ ُن َعْب ِد َّ
صَ ،حدَّثَنَا أ ْ
َمحَ ُد بْ ُن ع َ
ِ
ِِ
ت َذ َّر بْ َن َعْب ِد َّ
اَّللِ ا ْهلَْم َد ِاينَّ
أَبُو َد ُاوَد الطَّيَالس ُّيَ ،حدَّثَنَا ُش ْعبَةُ أَنْبَأ ََان َسلَ َمةُ بْ ُن ُك َهْي نلَ ،مس ْع ُ
ِ
اَّللِ صلَّى َّ ِ
َصبَ َح قَ َال
ث َع ِن ابْ ِن أَبْ َزى َع ْن أَبِ ِيه ،قَ َالَ :كا َن َر ُس ُ
ُحيَ ّد ُ
اَّللُ َعلَْيه وسلم إذا أ ْ
ول َّ َ
اإل ْس َالِم وَكلِم ِة ِْ
َصبَ ْحنَا َعلَى ِملَّ ِة ِْ
اإل ْخ َال ِ
ص َوِدي ِن نَبِيِّنَا ُحمَ َّم ند َوِملَّ ِة أَبِينَا إِبْ َرا ِه َيم َحنِي ًفا َوَما
«أ ْ
َ َ
ِ
ِ
ني» .
َكا َن م َن الْ ُم ْش ِرك َ
صْ ِ
وقَ َال ِْ
ني َع ْن
اقَ ،ع ْن َد ُاوَد بْ ِن ْ
اإل َم ُام أ ْ
َخ ََربَان ُحمَ َّم ُد بْ ُن إِ ْس َح َ
َمحَ ُد «َ : »3حدَّثَنَا يَِز ُ
يد أ ْ
احلُ َ
َ
ول َِّ
ِع ْك ِرمةَ ع ِن اب ِن عبَّ ن ِ
اَّلل َعْن هما أَنَّه قَ َال :قِيل لِرس ِ
اَّللُ َعلَْي ِه وسلّم أي
صلَّى َّ
َ َ ْ َ
اس َرض َي َُّ ُ َ ُ
اَّلل َ
َ َُ
األداين أحب إىل هللا تعاىل؟ قال «احلنيفية السمحة» .
__________
( )1سنن الرتمذي (صوم ابب . )40
( )2تفسري الطربي .416 /5
( )3مسند أمحد )1(".].....[ .236 /1

ول :لََق ْد رأَيْتُِِن وأ ََان ربُ ُع ِْ
اإل ْس َالِم.
.94
"قَ َال فَ َكا َن َع ْم ٌرو يَ ُق ُ
َ َ ُ
ت.
َسلَ ْم ُ
قَ َال :فَأ ْ
ت
اَّللِ؟ قَ َالَ :ال َولَ ِك ِن ْ
ك َاي َر ُس َ
ول َّ
احلَ ْق بَِق ْوِم َ
ت :فَأَتَّبِ ُع َ
ت أِّ
ك ،فَِن َذا أ ْ
ُخِ ْرب َ
َين قَ ْد َخَر ْج ُ
قُ ْل ُ
فَاتَّبِ ْع ِِن.
ِ
اس ُم ِجْن ن
ك ِأبَِيب بَ ْك نر َوبِ َال نل
َويُ َق ُ
ال إِ َّن َم ْع َىن قَ ْولِِه َعلَْي ِه َّ
سَ ،وتَ ْف ِسريُ َذل َ
الس َال ُم " ُحٌّر َو َعْب  ٌد " ْ
ِِ
َسلَ ُموا قَ ْب َل َع ْم ِرو بْ ِن َعبَ َسةََ ،وقَ ْد َكا َن َزيْ ُد بْ ُن َحا ِرثَةَ
فَ َق ْط فيه نَظَ ٌر ،فَِننَّهُ قَ ْد َكا َن َمجَ َ
اعة ٌ قَ ْد أ ْ
ِ
اإل ْس َالِم ِحبَس ِ
َخ َرب أَنَّهُ ربُ ُع ِْ
ني َكانُوا إِ ْذ َذ َاك
َسلَ َم قَ ْب َل بِ َال نل أَيْ ً
ب علمه ،فَِنن الْ ُمؤمن َ
أْ
ضا ،فَلَ َعلَّهُ أ ْ َ ُ
َ
يستَ ِسُّرو َن إبِِس َال ِم ِهم َال يطَّلِع على أَمرهم كثريا أَح ند ِمن قَراابهتِِم ،د ِع ْاأل ِ
بَ ،د ْع أ َْه َل
َ ْ ََ ْ َ
َ
ْ ْ َ ُ
َْ
َجان َ
الْب ِادي ِة ِمن ْاأل َْعر ِ
اب.
َ َ َ َ
( )1تفسري ابن كثري ط العلمية ،ابن كثري 342/3
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اَّللُ أ َْعلَ ُم.
َو َّ
اش ِم ب ِن ه ِ
ِ
يح الْبخا ِر ِ ِ
وِيف ِ
اش نمَ ،ع ْن َسعِي ِد بْ ِن الْمسيَّ ِ
ب
ُس َامةَ َع ْن َه ْ َ
َ َ
ي م ْن طَ ِر ِيق أَِيب أ َ
صح ِ ُ َ ّ
َُ
ِ
َح  ٌد ِيف الْيَ ْوِم الَّ ِذي
قَ َالَ :مسعت [أ ََاب إِ ْس َحاق ( ] )1سعد بن أَىب َوقاص يَ ُقولَ :وَما أ ْ
َسلَ َم أ َ
أَسلَم ِ ِ
ث ِْ
اإل ْس َالِم.
ت َسْب َعةَ أ ََّاينم َوإِِّين لَثُلُ ُ
ت فيهَ ،ولََق ْد َم َكثْ ُ
ْ ْ ُ
ِ ِ
ت فِ ِيه " فَ َس ْه  ٌلَ ،ويُْرَوى " :إَِّال ِيف الْيَ ْوم الذى
َسلَ ْم ُ
َح  ٌد ِيف الْيَ ْوم الَّذي أ ْ
أ ََّما قَ ْولُهَُ " :ما أ ْ
َسلَ َم أ َ
ِِ
ِ
َحد ِابِْإل ْس َالِم.
أسلمت فيه " َوُه َو ُمشكل ،إِذا يَ ْقتَضي أَنَّهُ َملْ يَ ْسبِ ْههُ أ َ
ِ ِ
َن ِ ِ
ِ
َسلَموا قَ ْب لَهَُ ،كما قَ ْد َح َكى ِْ
ِ
اإل ْمجَاعُ َعلَى
َوقَ ْد عُل َم أ َّ ّ
الص ّد َ
َ
يق َو َعليًّا َو َخدجيَةَ َوَزيْ َد بْ َن َحارثَةَ أ ْ ُ
تَ َقدُِّم إِس َالِم هؤَال ِء َغري و ِ
اح ندِ ،مْن ُه ُم ابْن االثري.
ْ َ ُ َْ َ
ِ
ونَص أَبو حني َفة رضى هللا عنه علَى أ َّ ِ
َسلَ َم قَ ْب َل أَبْنَ ِاء ِجْن ِس ِه.
َُ َ
َن ُك ًّال م ْن َه ُؤَالء أ ْ
َ ّ ُ
اَّللُ أ َْعلَ ُم.
َو َّ
ث ِْ
اإل ْس َالِم " فَ ُم ْش ِك  ٌل َوَما أ َْد ِري َعلَى َما َذا
ت َسْب َعةَ أ ََّاينم َوإِِّين لَثُلُ ُ
َوأ ََّما قَ ْولُهَُ " :ولََق ْد َم َكثْ ُ
َخ َرب ِحبَس ِ
يُ َ ِ َِّ
ب َما َعلِ َمهُ.
وض ُع َعلَْيه ،إال أَ ْن يَ ُكو َن أ ْ َ َ
اَّللُ أعلم.
َو َّ
__________
( )1من ِ
ي .183 / 2
َ
صحيح البُ َخا ِر ّ
َو ِّ
الرَوايَة فِ ِيه " :إَِّال ِيف الْيَ ْوم الذى أسلمت فِ ِيه ".
(*))1(".

ِ
"وقَولُه{ :إِ َّن إِب ر ِاهيم َكا َن أ َُّمةً قَانِتًا ََِّّللِ حنِي ًفا وَمل ي ُ ِ
ني َشاكًِرا ألنْعُ ِم ِه
.95
ك م َن الْ ُم ْش ِرك َ
َُْ
َ َْ َ
َْ َ
اآلخرةِ لَ ِمن َّ ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ن ِن
نيُ .مثَّ
الصاحل َ
ْ
اجتَ بَاهُ َوَه َداهُ إ َىل صَراط ُم ْستَقيمَ .وآتَ ْي نَاهُ يف الدُّنْيَا َح َسنَةً َوإنَّهُ يف َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
أَوحي نَا إِلَي َ ِ
َّح ِل]123 _ 120 :
ك أَن اتَّبِ ْع ملَّةَ إِبْ َراه َيم َحني ًفا َوَما َكا َن م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ني} [الن ْ
ْ َْ ْ
.
ِ ِِ
احلَنِ ِيفيَّ ِة أَ ْن يَ ُكو َن إِبْ َر ِاه ُيم
الس َال ُم] ( )1أ ُِمَر ِابتِّبَ ِاع ِملَّ ِة إِبْ َر ِاه َيم ْ
[علَْي ِه َّ
س يَ ْلَزُم م ْن َك ْونه َ
َولَْي َ
ِ ِ
ِ
أَ ْك َم َل ِمْنهُ فِ َيها؛ ِألَنَّهَُ ،علَْي ِه َّ
يماَ ،وأُ ْك ِملَ ْ
ت لَهُ إِ ْك َم ًاال َات ًّما َملْ
الس َال ُم ( )2قَ َام هبَا قيَ ًاما َعظ ً
( )1السرية النبوية البن كثري ،ابن كثري 443/1
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ِ
ِ
ِ
آد َم َعلَى اِْإلطْ َال ِق،
َحد إِ َىل َه َذا الْ َك َم ِال؛ َوهلََذا َكا َن َخ َامتَ ْاألَنْبِيَاءَ ،و َسيِّ َد َولَد َ
يَ ْسبِ ْههُ أ َ
اخللْق ح َّىت إِب ر ِاهيم ْ ِ
ِ َّ ِ
ِِ
و ِ
ِ
الس َال ُم.
يلَ ،علَْي ِه َّ
ََ
ب الْ َم َقام الْ َم ْح ُمود الذي يَ ْرَه ُ
صاح َ
ب ( )3إلَْيه َْ ُ َ ْ َ ُ
اخلَل ُ
َمحَ ُد بْ ُن ِعصامَ ،حدَّثَنَا
َوقَ ْد قَ َال ابْ ُن َم ْرُد َويهَ :حدَّثَنَا ُحمَ َّم ُد بْ ُن َعْب ِد َّ
اَّللِ بْ ِن َح ْفصَ ،حدَّثَنَا أ ْ
أَبو داود الطَّيالِ ِسي ،حدَّثَنَا ُشعبةُ ،أَنْبأ ََان سلَمةُ بن ُكهيلَِ ،مسعت َذ َّر بن عب ِد َِّ
اَّلل اهلَْم َداين،
ْ ُ ْ َ َْ
َْ َ َ َ ْ ُ َ ْ
ُ َ ُ َ َ ُّ َ
ِ
اَّللِ صلَّى َّ ِ
صبَ َح قَ َال:
ث َع ِن ابْ ِن أبْ َزىَ ،ع ْن أَبِ ِيه قَ َالَ :كا َن َر ُس ُ
ُحيَ ّد ُ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم إِ َذا أَ ْ
ول َّ َ
اإل ْس َالِم ،وَكلِم ِة ِْ
َصبَ ْحنَا َعلَى ِملَّة ِْ
اإل ْخ َال ِ
صَ ،وِدي ِن نَبِيِّنَا ُحمَ َّم ندَ ،وِملَّ ِة [أَبِينَا] ( )4إِبْ َر ِاه َيم
"أ ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ني" (. )5
َحني ًفا َوَما َكا َن م َن الْ ُم ْش ِرك َ
وقَ َال ِْ
صنيَ ،ع ْن ِع ْك ِرمة،
اإل َم ُام أ ْ
َخ ََربَان ُحمَ َّم ُد بْ ُن إِ ْس َح َ
َمحَ ُدَ :حدَّثَنَا يَِز ُ
يد ،أ ْ
اقَ ،ع ْن َد ُاوَد بْ ِن احلُ َ
َ
ول َِّ
ِ
اس قَ َال :قِيل لِرس ِ
َع ِن ابْ ِن َعبَّ ن
اَّللِ؟ قَ َال:
ب إِ َىل َّ
صلَّى َّ
َح ُّ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم :أ ُّ
اَّلل َ
َي ْاأل َْد َاين أ َ
َ َُ
الس ْم َحةُ" (. )6
ْ
"احلَنِ ِيفيَّةُ َّ
وقَ َال ِْ
الر ْمحَ ِن بْ ُن أَِيب ِّ
الزاند،
[اإل َم ُام] ( )7أ ْ
ضاَ :حدَّثَنَا ُسلَْي َما ُن بْ ُن َد ُاوَدَ ،حدَّثَنَا َعْب ُد َّ
َمحَ ُد أَيْ ً
َ
ول َِّ
صلَّى
ض َع َر ُس ُ
َع ْن ِه َش ِام بْ ِن عُْرَوةَ ،ع ْن أَبِ ِيهَ ،ع ْن َعائِ َشةََ ،ر ِض َي َّ
اَّللُ َعْن َها ،قَالَ ْ
تَ :و َ
اَّلل َ
ِ
اَّلل علَي ِه وسلَّم ذَقْ ِِن علَى مْن ِكبِ ِهِ ،ألَنْظُر إِ َىل زفْن ْ ِ
ت
َ َ
صَرفْ ُ
ت الَِّيت َمل ْل ُ
احلَبَ َشةَ ،ح َّىت ُكْن ُ
ت فَانْ َ
َ َ
َُّ َ ْ َ َ َ
َعْنهُ.
ول َِّ
ِ
ِ
ت :قَ َال َر ُس ُ
صلَّى َّ
قَ َال َعْب ُد ا َّلر ْمحَ ِنَ ،ع ْن أَبِيه قَ َال :قَ َال ِيل عُْرَوةُ :إِ َّن َعائ َشةَ قَالَ ْ
اَّلل َ
اَّللُ
ِ
علَي ِه وسلَّم ي ومئِ نذ" :لِتَ علَم ( )8يهود أ َّ ِ ِ
ت ِحبَنيفيَّة مسَْ َحة (. )9
َ ُ
َن ِيف ديننَا فُ ْس َحةً ،إِِّين أ ُْرس ْل ُ
َ ْ َ َ َ َْ َ
َْ
ن ِ ن ِ
ِ ِ
ث ُخمََّرج ِيف َّ ِ
احل ِدي ِ
يح ْ ِ
نيَ ،و ِّ
ت
صْي ُ
أْ
الزَاي َدةُ َهلَا َش َواه ُد م ْن طُُرق عدَّةَ ،وقَد ْ
استَ ْق َ
 ٌ
الصح َ
َص ُل َْ
احلَ ْم ُد َوالْ ِمنَّةُ.
يَ ،وََِّّللِ ْ
طُُرقَ َها ِيف َش ْرِح الْبُ َخا ِر ِّ
ِِ
ِ
ِ
وقَ ْولُهُ تَ َع َاىل{ :قُل إِ َّن َ ِ
ني} َأيْ ُم ُرهُ تَ َع َاىل أَ ْن ُخيِْ َرب
ب الْ َعالَم َ
اي َوِمََ ِايت ََّّلل َر ِّ
َ
صاليت َونُ ُسكي َوَْحميَ َ
ْ
امس ِه ،أَنَّه ُخمَالِف َهلم ِيف َذلِك ،فَِن َّن ص َالتَه ََِّّللِ
الْم ْش ِركِني الَّ ِذين ي عب ُدو َن َغري َِّ
ِ ِ
َ
َ ُ
ُ َ َ َ ُْ
اَّلل َويَ ْذ َحبُو َن لغَ ِْري ْ ُ  ٌ ُْ
َْ
امس ِه وح َده َال ش ِريك لَه ،وه َذا َك َقولِِه تَع َاىل{ :فَ ِ
ِ
ك َو ْاحنَْر} [الْ َك ْوثَِر:
ص ِّل لَربِّ َ
َونُ ُس َكهُ َعلَى ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ
َ
ْ َ
 ]2أَي :أ ِ
ِ
ِ
َصنَ َام َويَ ْذ َحبُو َن
يحتَ َ
ص َالتَ َ
ْ ْ
ك ،فَِن َّن الْ ُم ْش ِرك َ
ني َكانُوا يَ ْعبُ ُدو َن ْاأل ْ
َخل ْ
ص لَهُ َ
ك (َ )10و َذب َ
اَّللُ تعاىل
َهلَا ،فَأ ََمَرهُ َّ
__________
( )1زايدة من م.
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( )2يف أ" :صلى هللا عليه وسلم"
( )3يف م" :يرغب".
( )4زايدة من أ.
( )5ورواه أمحد يف مسنده ( )406/3من طريق حممد بن جعفر عن شعبة به ،قال اهليثمي
يف اجملمع (" : )116/10رجاله رجال الصحيح".
( )6املسند ( )236/1وقال اهليثمي يف اجملمع (" : )60/1فيه ابن إسحاق وهو مدلس ومل
يصرح ابلسماع".
( )7زايدة من أ.
( )8يف د ،م" :ليعلم".
( )9املسند (. )116/6

( )10يف م" :لصالتك")1( "..
"عن سعِ ِ
ِ
يد بْ ِن الْمسيَّ ِ
ت َس ْع َد بْ َن أَِيب َوقَّ ن
َح  ٌد ِيف
.96
اص يَ ُق ُ
ب قَ َال َمس ْع ُ
ولَ :ما أ ْ
َسلَ َم أ َ
َْ َ
َُ
الْي وِم الَّ ِذي أَسلَم ِ ِ
ث ِْ
اإل ْس َالِم " (. )1
ت َسْب َعةَ أ ََّاينم َوإِِّين لَثُلُ ُ
ت فيهَ ،ولََق ْد َم َكثْ ُ
ْ ْ ُ
َْ
ِ ِ
أ ََّما قَولُه ما أَسلَم أَح  ٌد ِيف الْي وِم الَّ ِذي أَسلَم ِ ِ
ت
َسلَ ْم ُ
ْ ْ ُ
ت فيه فَ َس ْه  ٌلَ ،ويُْرَوى إَِّال ِيف الْيَ ْوم الَّذي أ ْ
َُْ ْ َ َ
َْ
ِ
ِِ
ِ
َحد ِابِْإل ْس َالِم.
فيه َوُه َو ُم ْشك  ٌل ،إِ ْذ يَ ْقتَضي أَنَّهُ َملْ يَ ْسبِ ْههُ أ َ
ِ ِ
َن ِ ِ
ِ
َسلَموا قَ ْب لَهَُ ،كما قَ ْد َح َكى ِْ
ِ
اإل ْمجَاعُ َعلَى
َوقَ ْد عُل َم أ َّ ّ
الص ّد َ
َ
يق َو َعليًّا َو َخدجيَةَ َوَزيْ َد بْ َن َحارثَةَ أ ْ ُ
تَ َقدُِّم إِس َالِم هؤَال ِء َغري و ِ
اح ندِ ،مْن ُه ُم ابْ ُن ْاألَثِ ِري.
ْ َ ُ َْ َ
ِ
ونص أبو حنيفة رضي هللا عنه علَى أ َّ ِ
اَّللُ أ َْعلَ ُم.
َسلَ َم قَ ْب َل أَبْنَ ِاء ِجْن ِس ِه َو َّ
َ
َن ُك ًّال م ْن َه ُؤَالء أ ْ
ِ
ث ِْ
وض ُع
ت َسْب َعةَ أ ََّاينم َوإِِّين لَثُلُ ُ
اإل ْس َالِم فَ ُم ْشك  ٌل َوَما أ َْد ِري َعلَى َما َذا يُ َ
َوأ ََّما قَ ْولُهُ َولََق ْد َم َكثْ ُ
َخ َرب ِحبَس ِ
ِ َِّ
اَّللُ أ َْعلَ ُم (. )2
ب َما َعلِ َمهُ َو َّ
َعلَْيه إال أَ ْن يَ ُكو َن أ ْ َ َ
وقَ َال أَبو داود الطَّيالِ ِسي حدَّثَنَا َمحَّاد بن سلَمةَ عن ع ِ
اَّللِ َ -وُه َو ابْ ُن
اص نم َع ْن ِزّنر َع ْن َعْب ِد َّ
ُ ُْ َ َ َْ َ
َ ُ َ ُ َ َ ُّ َ
ن
ت غُ َال ًما َايفِ ًعا أ َْر َعى َغنَ ًما لِعُ ْقبَةَ بْ ِن أَِيب ُم َعْي نط ِمبَ َّكةَ.
َم ْسعُود  -قَ َالُ :كْن ُ
ِ
ِ
اَّللِ صلَّى َّ ِ
ِ
ني  -فَ َق َال  -أ َْو
اَّللُ َعلَْيه وسلَّم َوأَبُو بَ ْك نر َوقَ ْد َّفرا م َن الْ ُم ْش ِرك َ
فَأَتَى َعلَى َر ُسول َّ َ
( )1تفسري ابن كثري ت سالمة ،ابن كثري 381/3
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ِ
ِ
ت بِ َساقِي ُك َما فَ َق َال َه ْل ِعْن َد َك ِم ْن
فَ َق َاال  -عْن َد َك َاي غُ َال ُم لََ  ٌ
ت إِِّين ُم ْؤَمتَ  ٌنَ ،ولَ ْس ُ
نب تَ ْسقينَا؟ قُ ْل ُ
ن
ول
َخ َذ َر ُس ُ
ت نَ َع ْم! فَأَتَ ْي تُ ُه َما ِهبَا فَ ْ
َج َذ َعة َملْ يَْن ُز َعلَْي َها الْ َف ْح ُل بَ ْع ُد؟ قُ ْل ُ
اعتَ َقلَ َها أَبُو بَ ْك نرَ ،وأ َ
اَّللِ صلَّى َّ ِ
ع وَد َعا فَ َح َفل الض َّْرعُ ،وأ ََاتهُ أَبُو بَ ْك نر بِ َ ن ِ ن
ب
َّ َ
َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم الض َّْر َ َ
ص ْخَرة ُمتَ َق ّعَرة ،فَ َحلَ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ت
ص ،فَلَ َّما َكا َن بَ ْع ُد أَتَ ْي ُ
ب ُه َو َوأَبُو بَ ْك نر ُمثَّ َس َقيَ ِاينُ ،مثَّ قَ َال للض َّْرِع اقْل ْ
ف َيها ُمثَّ َش ِر َ
ص فَ َقلَ َ
اَّللِ صلَّى َّ ِ
ِ
ت علِّمِن ِم ْن َه َذا الْ َق ْوِل ( )3الطَّيِّ ِ
ب  -يَ ْع ِِن الْ ُق ْرآ َن -
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم فَ ُق ْل ُ
َر ُسول َّ َ
ِ
فَ َق َال " :إنَّك غُ َالم معلَّم " فَأَخ ْذ ِ ِ ِ ِ
َح  ٌد.
ت م ْن فيه َسْبع َ
َ ُ
 ٌ
ني ُس َورةً َما يُنَا ِزعُ ِِن ف َيها أ َ
وَه َك َذا رواهُ ِْ
َمحَ ُد َع ْن عفَّان َع ْن َمحَّ ِاد بْ ِن َسلَ َمةَ بِِه.
اإل َم ُام أ ْ
ََ
َ
اش عن ع ِ
اص ِم بْ ِن أَِيب النجودبه (. )4
َوَرَواهُ ْ
احلَ َس ُن بْ ُن َعَرفَةَ َع ْن أَِيب بَ ْك ِر بْ ِن َعيَّ ن َ ْ َ

وقال
__________
( )1أخرجه البخاري يف  62كتاب فضائل الصحابة ( )15ابب فتح الباري .73 / 7
( )2قال الصاحلي يف السرية الشامية  :411 / 2قال احلافظ :قال ذلك سعد حبسب
إطالعه والسبب فيه أنه من كان أسلم يف ابتداء االمر كان خيفي اسالمه ولعله أراد ابالثنني
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َوأ ََاب بَ ْك نر وقد كانت خدجية أسلمت
صلَّى َّ
اآلخرين خدجية وأاب بكر أو النِ َّ
َّيب َ
قطعا فلعله خص الرجال.
وحيتمل قول سعد على االحرار البالغني ليخرج االعبد املذكورون (يف حديث عمار) وعلي
رضي هللا عنه أو مل يكن اطلع على أولئك.
ويدل على هذا االخري أنه وقع عند االمساعيلي من رواية حيىي بن سعيد األموي عن هاشم
بلفظ :ما أسلم أحد قبلي.
وهذا مقتضى رواية االصيلي وهي مشكلة النه قد أسلم قبله مجاعة لكن حيتمل ذلك على
مقتضى ما كان اتصل بعلمه حينئذ.
ِ ِ
ت فيه ،وهذا ال إشكال فيه إذ ال
َسلَ ْم ُ
َح  ٌد ِيف الْيَ ْوم الَّذي أ ْ
ويف املعرفة البن مندهَ :ما أ ْ
َسلَ َم أ َ
مانع أن يشاركه أحد يف اإلسالم يوم أسلم.
ورواه اخلطيب مثل رواية ابن منده فأثبت فيه (إال) كبقية الرواايت فتعني احلمل على ما قلته.
راجع فتح الباري ج  68 - 67 / 7دار إحياء الرتاث العريب بريوت.
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( )3يف دالئل البيهقي :املقول.
( )4نقل اخلرب من طريقيه البيهقي يف دالئل النبوة ج  172 - 171 / 2وأمحد يف مسنده
ج  379 / 1والفسوي يف املعرفة والتاريخ ج .537 / 2
(*))1(".
ِ
ك َسْب عُو َن َرطْ ًال ِم ْن جوهر ،اجلوهرة منه هلا قيمة عظيمة ساحمه
.97
َ
"شْي ئًا َكثِ ًرياِ ،م ْن َذل َ
هللا.
ن
ِ
ِ ِِ
َوقَ َام ِابْأل َْم ِر م ْن بَ ْعده َولَ ُدهُ ُحمَ َّم  ٌد ،مثَّ صار امللك إىل ولده ْاآل َخ ِر َم ْسعُود بْ ِن َْحم ُمود فَأَ ْشبَهَ
أ ََابهَُ ،وقَ ْد صنف بعض العلماء مصنفاً يف سريته وأايمه وفتوحاته وِمالكه.
مث دخلت سنة اثنتني وعشرين وأربعمائة
فيها كانت وفاة القادر ابهلل اخلليفة ،و ِخ َالفَةُ ابنِ ِه الْ َقائِِم ِأبَم ِر َِّ
ِ
ْ
ْ
اَّلل َعلَى َما َسيَأِْيت تَ ْفصيلُهُ
َ
َوبَيَانُهُ.
وفِيها وقَع ِ ِ
يمة ٌ بني السنة والروافض ،فقويت َعلَْي ِه ُم ال ُّسنَّةُ َوقَتَ لُوا َخ ْل ًقا ِمْن ُه ْمَ ،وَهنَبُوا
َ َ ََْ
ت فْت نَة ٌ َعظ َ
ت الْع َّامةُ دور الْي ه ِ
ِ
الش ِر ِ
الرَوافِ ِ
ض،
الْ َك ْر َخ َوَد َار َّ
ود ألهنم نسبوا إىل معاونة َّ
يف الْ ُم ْرتَ َ
ضىَ ،وَهنَبَ َ ُ َ َ ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِن
ك.
ت بَ ْع َد ذَل َ
ب إِ َىل ُدونر َكث َريةَ ،وانْتَ َشَرت الْفْت نَةُ ج ًّداُ ،مثَّ َس َكنَ ْ
َوتَ َعدَّى الن َّْه ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ين ِيف أ َْر َج ِاء الْبَ لَ ِدَ ،وَجتَا َس ُروا َعلَى أ ُُمونر
َوف َيها َكثَُرت الْ َع َم َال ُ
ت َوانْتَ َشَرت الْم ْحنَةُ أب َْم ِر الْ َعيَّار َ
َكثِ َريةنَ ،وَهنَبُوا دوراً وأماكن سراً وجهراً،
ليالً وهناراً ،وهللا سبحانه أعلم.
اَّللِ بْ ِن الْ َق ِاد ِر ِاب ََّّللِ،
ِخ َالفَةُ الْ َقائِِم ِاب ََّّللِ أَِيب َج ْع َف نر َعْب ِد َّ
َمحَ َد الْ ُم َوفَّ ِق
بُويِ َع لَهُ ِاب ْخلَِالفَِة لَ َّما تويف أبوه العباس أمحد بن املقتدر بن املعتضد بن األمني أبو أ ْ
ِ
ص ِم ب ِن َّ ِ ِ
ِ
ِ
صوِرِ ،يف لَْي لَ ِة ِاالثْنَ ْ ِ
احلَ ِادي َع َشَر
ني ْ
بْ ِن الْ ُمتَ َوّك ِل بْ ِن الْ ُم ْعتَ ْ
ي بْ ِن الْ َمْن ُ
الرشيد بْ ِن الْ َم ْهد ِّ
(ِ )1من ِذي ِْ ِ ِ ِ ِ
السنَ ِة ،عن ِس ن ِ
ني َسنَةًَ ،و َع َشَرةِ أشهر وإحدى عشر
احل َّجة م ْن َهذه َّ َ ْ ّ
ت َوَمثَان َ
ْ
اخلُلَ َف ِاء قَ ْب لَهُ هذا العمر وال بعده ،مكث من ذلك خليفة
َح  ٌد ِم َن ْ
يَ ْوًما (َ ، )2وَملْ يُ َع َّم ْر أ َ
َحد إِلَْي ِهَ ،وأ ُُّمهُ أ ُُّم َولَ ند
إحدى وأربعني سنة وثالثة أشهر ( ، )3وهذا أيضا شئ َملْ يَ ْسبِ ْههُ أ َ
( )1البداية والنهاية ط إحياء الرتاث ،ابن كثري 43/3
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امسها ميىن ،موَالةُ عب ِد الْو ِ
اح ِد بْ ِن الْ ُم ْقتَ ِد ِرَ ،وقَ ْد َكا َن حليماً كرمياً ،حمباً ألهل العلم والدين
َ ْ َْ َ
السلَ ِ ِ ِ ِ
والصالح ،وأيمر ِابلْمعر ِ
وف َويَْن َهى َع ِن الْ ُمْن َك ِرَ ،وَكا َن َعلَى طَ ِري َق ِة َّ
ف ِيف اال ْعت َقادَ ،ولَهُ
َ ُْ
ِ
اجلِس ِم طَ ِو ِ ِ
ت تُ ْقَرأُ َعلَى الن ِ
يض َها
ِيف َذل َ
يل اللّ ْحيَة َع ِر َ
ات َكانَ ْ
صنَّ َف  ٌ
َّاسَ ،وَكا َن أَبْيَ َ
ك ُم َ
ض َح َس َن ْ ْ
َ
ِ
وم الليل كثري الصدقة ،حمباً للسنة وأهلها ،مبغضاً للبدعة وأهلهاَ ،وَكا َن
َخيْضبُ َهاَ ،وَكا َن يَ ُق ُ
الصوم وي ُّرب الْ ُف َقراء ِمن أَقْطَ ِ
ِ
اع ِه ،يبعث منه
يُكْث ُر َّ ْ َ َ ََ َ َ ْ
__________
( )1كذا ابالصل واملنتظم والوايف والعرب ،ويف هناية االرب  :217 / 23يف احلادي والعشرين.
( )2يف الكامل  :414 / 9ست ومثانون وعشرة أشهر.
ويف العرب  :148 / 3وله سبع ومثانون.
ويف الوايف ابلوفيات  :240 / 6سبع ومثانون سنة إال شهراً ومثانية أايم.
ويف هناية االرب  :217 / 23ست ومثانون وعشرة أشهر.
ويف دول االسالم  252 / 1واجلوهر الثمني  :191 / 1ثالث وتسعون.
( )3يف الكامل  415 / 9زيد :وعشرون يوما.
ويف هناية االرب  :217 / 23إحدى وأربعني سنة وأربعة أشهر.
ويف اجلوهر الثمني البن دقماق  :191 / 1ثالث وأربعني سنة وثالثة أشهر.
(*))1(".
ِ
ِ
ن ن
ض ْاألَ ْجنَ ِاد
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ب إِ َىل فَُالن َوفَُالن فَأ ْ
َخِ ْربُه ْم هبَ َذا ،قَ َال :فلما خرجت عنه لَقيَِِن بَ ْع ُ
"ا ْذ َه ْ
اخلََربُ من مصر ِأب َّ
تَ :ما ِعْن ِدي ِم ْن َه َذا ِع ْل  ٌم َوَما
فَ َق َال ِيلَ :جاءَ ُك ُم ْ
َن قُطَُز قَ ْد َمتَلَّ َ
ك؟ فَ ُق ْل ُ
ِ
يك أَنْ ِ
ِ
ت ِم ْن أَيْ َن تَ ْعلَ ُم َه َذا؟
ت هبَ َذا؟ فقال :بلى وهللا َسيَلي الْ َم ْملَ َكةَ َويَكْس ُر التَّتَ َار ،فَ ُق ْل ُ
يُ ْد ِر َ َ
ِ
ِ
فَ َق َالُ :كْنت أَخ ِدمه وهو ِ
ت أَفْلِ ِيه َوأ ُِهينُهُ وأذمه ،فقال يل
صغري ٌ َوَكا َن َعلَْيه قَ ْم  ٌل َكثري ٌ فَ ُكْن ُ
ُ ْ ُُ ََُ َ
ِ
ك إِذَا ملَك ِ ِ
ون؟ فَ َق َال لََق ْد
ت َْجمنُ  ٌ
ت لَهُ أَنْ َ
ص ِريَّةَ؟ فَ ُق ْل ُ
ْت ال ّد َاي َر الْم ْ
يوماً :ويلك إيش تريد أ ُْعطيَ َ َ ُ
ول َِّ
اَّلل علَي ِه وسلَّم ِيف الْمنَ ِام وقَ َال ِيل :أَنْت متَْلِ ُ ِ ِ
ص ِريَّةَ َوتَ َك ِس ُر
ت َر ُس َ
ك ال ّد َاي َر الْم ْ
َ
َرأَيْ ُ
اَّلل َ
صلَّى َُّ َ ْ َ َ َ َ َ
ول َِّ
اَّلل علَي ِه وسلَّم ح ٌّق َال َّ ِ ِ
التَّتَار ،وقَوَل رس ِ
ت لَهُ ِحينَئِ نذ َ -وَكا َن
شك فيه ،فَ ُق ْل ُ
اَّلل َ
صلَّى َُّ َ ْ َ َ َ َ
َ َ ْ َُ
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ِ
ني فَا ِر ًسا ،فقال :نعم أبشر.
ص ِادقًا  -أُ ِر ُ
يد ِمْن َ
ك إِ ْمَرَة مخَْس َ
َ
قَ َال ابن ْاألَثِ ِري :فَلَ َّما قَ َال ِيل ه َذا قلت له :ه ِذهِ ُكتُ ِ
الس ْلطَنَةَ ،فقال
ني ِأبَنَّهُ قَ ْد تَ َوَّىل َّ
ص ِريِّ َ
ب الْم ْ
َ
َ
ُ
ُْ
ِِ ِ ِ
ِ
ص ِريَِّة َوأ ََر َاد ُد ُخوَهلَا
وهللا ليكسرن التتار ،وكان كذلكَ ،ولَ َّما َر َج َع النَّاص ُر إِ َىل َانحيَة ال ّد َاي ِر الْم ْ
وش الش ِ
اجلُيُ ِ
احلَاكِي ِيف مجُْلَ ِة َم ْن َد َخلَ َها،
َّاميَّ ِة َكا َن َه َذا ْاأل َِمريُ ْ
َوَر َج َع َعْن َها َوَد َخلَ َها أَ ْكثَ ُر ْ
ِ
ني فَا ِر ًسا ،ووىف له ابلوعد ،وهو األمري مجال الدين الرتكماين.
فَأ َْعطَاهُ الْ ُمظَف َُّر إِ ْمَرَة مخَْس َ
ِ
َخ ََربِين َع ِن الْ ُمظََّف ِر ،فَ َذ َك ْرتُهُ مثَّ
قال ابن األثري :فلقيِن مبصر بَ ْع َد أَ ْن َأت ََّمَر فَ َذ َّكَرِين مبَا َكا َن أ ْ
ت َوقْ َعةُ التَّتَا ِر على إثر ذلك فكسرهم وطردهم عن البالد وقد روي عنه أنه ملا رأى
َكانَ ْ
عصائب التتار قال لألمراء واجليوش الذين معه :ال تقاتلوهم حىت تزول الشمس وتفئ الظالل
وهتب الرايح ،ويدعوا لنا اخلطباء والناس يف صالهتم ،رمحه هللا تعاىل.
اَّلل ،وَم ْع َىن نُ ِوين يَ ْع ِِن أ َِمري َع َشرةِ
وفيها هلك كتبغانوين انئب هوالكو على بالد الشام لعنه َُّ َ
َ
َ َ
َآال ن
ف ،وكان هذا اخلبيث قد فتح ألستاذه هوالكو ِمن أَقْصى بِ َال ِد الْعج ِم إِ َىل الش ِ
َّامَ ،وقَ ْد
ْ َ
ََ
أدرك جنكيزخان جد هوالكو ،وكان كتبغا هذا يعتمد يف حروبه للمسلمني أشياء مل يسبهه

أحد إليها ،كان إذا فتح بلداً ساق مقاتلة هذا البلد إىل البلد اآلخر الذي يليه ،ويطلب من
ِ
ضيِ ِيق ْاألَطْعِ َم ِة َو ْاألَ ْش ِربَِة
ودهُ ِيف تَ ْ
صُ
ص َل َم ْق ُ
أهل ذلك البلد أن يؤوا َه ُؤَالء إِلَْي ِه ْم ،فَِن ْن فَ َعلُوا َح َ
ص ُر ُم َّدةُ
َعلَْي ِه ْم ،فَتَ ْق ُ
ِْ
صا ِر عليه ملا ضاق على أهل البلد من أقواهتم ،وإن امتنعوا من إيوائهم عندهم قاتلهم
احل َ
ص َل الْ َفْت ُح َوإَِّال َكا َن قَ ْد
أبولئك املقاتلة الذين هم أهل البلد الذي فتحه قبل ذلك ،فنن َح َ
ك هبؤالء حىت يفِن تلك املقاتلة ،فنن حصل الفتح وإال قاتلهم جبنده وأصحابه
أْ
ف أُولَئِ َ
َض َع َ
مع راحة أصحابه وتعب أهل البلد وضعفهم حىت يفتحهم سريعاً.
وكان يبعث إىل احلصن يقول :إن ماءكم قد ق َّل فنخشى أن أنخذكم عنوة فنقتلكم عن
ص ْل ًحا قَ ْب َل أَ ْن
آخركم ونسيب نساءكم وأوالدكم فما بقاؤكم بعد ذهاب مائكم ،فَافْ تَ ُحوا ُ
ِ
ِ
ِ
اج إِ َىل َم ناء.
َأنْ ُخ َذ ُك ْم قَ ْسًرا فَيَ ُقولُو َن له :إ َّن الْ َماءَ عْن َد َان َكثري ٌ فَ َال َْحنتَ ُ
ول َال أ ِ
ف َعلَْي ِه فَِن ْن َكا َن َكثِ ًريا انصرفت عنكم،
فَيَ ُق ُ
ث ِم ْن ِعْن ِدي َم ْن يُ ْش ِر ُ
ُص ّد ُق َح َّىت أَبْ َع َ
َ
ِِ
ِ
ِ
اح ُجمَ َّوفَة ٌ حمشوة مساً ،فنذا
فيقولون :ابعث من يشرف عليه ،فَُْريس ُل ِر َج ًاال م ْن َجْيشه َم َع ُه ْم ِرَم  ٌ
دخلوا احلصن الذي قد أعياه ساطوا ذلك املاء بتلك الرماح على أهنم يفتشونه ويعرفون
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ِ
ب َه َالكِ ِه ْم َوُه ْم َال يَ ْشعُُرو َن لعنه
قدره ،فينفتح ذلك السم ويستقر يف ذلك الْ َماء فَيَ ُكو ُن َسبَ َ
هللا لعنة تدخل معه قربه.
وكان)1( ".
"شرااب حىت أنصرك ،وأقوم حبقك ،فكنت عطشاان هذه األايم كلها ،حىت كان ما
.99
كان ِما رأيت.
فدعا له الرجل وانصرف امللك راجعا إىل منزله ،ومل يشعر بذلك أحد .وكان مرض امللك
حممود هذا بسوء املزاج ،اعرتاه معه الطالق الْبَطْ ِن َسنَ تَ ْ ِ
ضطَ ِج ُع َعلَى
ني ،فَ َكا َن فِي ِه َما َال يَ ْ
فراش ،وال يتكىء على شيء ،لقوة أبسه وسوء مزاجه ،وكان يستند على خماد توضع له
ِ
اخلَ ِم ِ
يس
ك ِيف يَ ْوِم ْ
وحيضر جملس امللك ،ويفصل على عادته بني الناس ،حىت مات َك َذل َ
ِ ِِ
السنَ ِة عن ثََال ن
لِسب نع ب ِق ِ
ث وستني سنة ،ملكه منها ثالث وثالثون
َْ َ َ
ني م ْن َربِي نع ْاآل َخ ِر م ْن َهذه َّ َ ْ
ِ
ك َسْب عُو َن رطال من جوهر ،اجلوهرة منه هلا قيمة
سنة ،وخاف ِم َن ْاأل َْم َو ِال َشْي ئًا َكثِ ًرياِ ،م ْن ذَل َ
عظيمة ساحمه هللا .وقَام ِابْألَم ِر ِمن ب ع ِدهِ ولَ ُده ُحم َّم  ٌدُ ،مثَّ صار امللك إىل ولده ْاآلخ ِر مسع ِ
ود
َ َ ْ ْ َْ َ ُ َ
َ َ ُْ
ب ِن َْحمم ن
ود فَأَ ْشبَهَ أ ََابهَُ ،وقَ ْد صنف بعض العلماء مصنفا يف سريته وأايمه وفتوحاته وِمالكه.
ْ ُ
مث دخلت سنة اثنتني وعشرين وأربعمائة
ابَّلل اخلليفة ،و ِخ َالفَةُ ابنِ ِه الْ َقائِِم ِأبَم ِر َِّ
ِ
فيها كانت وفاة القادر َّ
ْ
ْ
اَّلل َعلَى َما َسيَأِْيت تَ ْفصيلُهُ
َ
َوبَيَانُهُ.
وفِيها وقَع ِ ِ
السنَّةُ َوقَتَ لُوا َخ ْل ًقا ِمْن ُه ْمَ ،وَهنَبُوا
يمة ٌ بني السنة والروافض ،فقويت َعلَْي ِه ُم ُّ
َ َ ََْ
ت فْت نَة ٌ َعظ َ
ت الْع َّامةُ دور الْي ه ِ
ِ
الش ِر ِ
الرَوافِ ِ
ض،
الْ َك ْر َخ َوَد َار َّ
ود ألهنم نسبوا إىل معاونة َّ
يف الْ ُم ْرتَ َ
ضىَ ،وَهنَبَ َ ُ َ َ ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِن
ك .وفِيها َكثُر ِ
ت
ب إِ َىل ُدونر َكث َريةَ ،وانْتَ َشَرت الْفْت نَةُ جدًّاُ ،مثَّ َس َكنَ ْ
َوتَ َعدَّى الن َّْه ُ
ت بَ ْع َد َذل َ َ َ َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
اس ُروا َعلَى أ ُُمونر َكثِ َريةنَ ،وَهنَبُوا
الْ َع َم َال ُ
ين ِيف أ َْر َجاء الْبَلَدَ ،وَجتَ َ
ت َوانْتَ َشَرت الْم ْحنَةُ أب َْم ِر الْ َعيَّار َ
دورا وأماكن سرا وجهرا ،ليال وهنارا ،وهللا سبحانه أعلم.
ابَّلل
ِخ َالفَةُ الْ َقائِِم َّ
ابَّلل ،بُويِ َع لَهُ ِاب ْخلَِالفَِة لَ َّما توىف أبوه أبو العباس أمحد بن املقتدر
اَّللِ بْ ِن الْ َق ِاد ِر َّ
أَِيب َج ْع َف نر َعْب ِد َّ
( )1البداية والنهاية ط إحياء الرتاث ،ابن كثري 262/13
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ِ
ص ِم ب ِن َّ ِ ِ
ِ
ِ
ي بْ ِن
بن املعتضد بن األمني أبو أ ْ
َمحَ َد الْ ُم َوفَّ ِق بْ ِن الْ ُمتَ َوّك ِل بْ ِن الْ ُم ْعتَ ْ
الرشيد بْ ِن الْ َم ْهد ِّ
احل ِادي عشر ِمن ِذي ِْ ِ ِ ِ ِ
السنَ ِة ،عن ِس ن ِ
صوِرِ ،يف لَْي لَ ِة ِاالثْنَ ْ ِ
ني
احل َّجة م ْن َهذه َّ َ ْ ّ
ت َوَمثَان َ
الْ َمْن ُ
ني َْ َ َ َ ْ
اخلُلَ َف ِاء قَ ْب لَهُ هذا العمر وال بعده،
َح  ٌد ِم َن ْ
َسنَةًَ ،و َع َشَرةِ أشهر وإحدى عشر يَ ْوًماَ ،وَملْ يُ َع َّم ْر أ َ
َحد
مكث من ذلك خليفة إحدى وأربعني َسنَةً َوثََالثَةُ أَ ْش ُه نرَ ،وَه َذا أَيْ ً
ضا َش ْيء ٌ َملْ يَ ْسبِ ْههُ أ َ
ن
امسها ميىن ،موَالةُ عب ِد الْو ِ
ِ
اح ِد بْ ِن الْ ُم ْقتَ ِد ِرَ ،وقَ ْد َكا َن حليما كرميا ،حمبا
إِلَْيهَ ،وأ ُُّمهُ أ ُُّم َولَد ُْ َ
َ ْ َْ َ
ألهل العلم والدين والصالح ،وأيمر ِابلْمعر ِ
السلَ ِ
ف
وف َويَْن َهى َع ِن الْ ُمْن َك ِرَ ،وَكا َن َعلَى طَ ِري َق ِة َّ
َ ُْ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ت تُ ْقَرأُ َعلَى الن ِ
يل
ِيف اال ْعتِ َقادَ ،ولَهُ ِيف ذَل َ
ات َكانَ ْ
صنَّ َف  ٌ
َّاسَ ،وَكا َن أَبْيَ َ
ك ُم َ
ض َح َس َن ا ْجل ْسم طَو َ
ِ ِ
ِ
وم الليل كثري الصدقة ،حمبا للسنة وأهلها ،مبغضا للبدعة
اللّ ْحيَة َع ِر َ
يض َها َخيْضبُ َهاَ ،وَكا َن يَ ُق ُ
الصوم وي ُّرب الْ ُف َقراء ِمن أَقْطَ ِ
ِ
اع ِه ،يبعث منه إىل اجملاورين ابحلرمني وجامع
وأهلهاَ .وَكا َن يُكْث ُر َّ ْ َ َ ََ َ َ ْ
الرصافَِة ،وَكا َن َخيْرج ِمن دا ِرهِ ِيف ِز ِي الْع َّام ِة فَي زور قُبور َّ ِِ
ِ
الْمْن ُ ِ
نيَ ،وقَ ْد
ُُ ْ َ
الصاحل َ
ّ َ َُ ُ ُ َ
َ
صورَ ،و َجام ِع ُّ َ َ
ذَ َكرَان طَرفًا ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ني َوثََالِمثِائَنةَ ،و َجلَ ُسوا".
صاحلًا َم ْن س َريته عْن َد ذ ْك ِر ِوَاليَته ِيف َسنَة إِ ْح َدى َوَمثَان َ
ْ َ َ
()1
" .100فيها نصر اإلسالمَ .ولَ َّما قَ ِد َم ِد َم ْش َق ِيف َش َّو نال أَقَ َام ِهبَا العدل ورتب األمور ،وأرسل
ِِ
بَ ،وَو ْع َدهُ بنيابتها فلم يف له ملا رآه من
بيربس َخ ْل َ
ف التَّتَار ليُ ْخ ِر َج ُه ْم َويَطُْرَد ُه ْم َع ْن َح ْل َ
ت الْوحشةُ ب ي ن هما بِسب ِ ِ
ِ
ك ،فَلَ َّما َع َاد إىل مصر متاأل عليه األمراء مع
ب َذل َ
املصلحة ،فَ َوقَ َع َ ْ َ َْ َ ُ َ َ َ
الصاحلِِيَّ ِة ودفِن ِابلْ َقص ِر ،وَكا َن قَربه ي زار ،فَلَ َّما َمتَ َّكن الظَّ ِ
اه ُر ِم ِن
بيربس فقتلوه بني القراىب َو َّ
ْ َ ْ ُُ َُ ُ
َ
َُ َ
ك ب عث إِ َىل قَ ِربهِ فغيبه عن الناس ،وكان ال يعرف بعد ذلك ،قتل ي وم َّ ِ ِ
س
الْ ُم ْل ِ َ َ َ
ْ
َْ َ
السْبت َساد َ
َع َشَر ِم ْن ِذي الْ َق ْع َدةِ رمحه هللا.
وح َكى الشَّيخ قُطْ ِ
ِ
الذيْ ِل َعلَى الْ ِم ْرآةِ َع ِن الشَّْي ِخ َع َال ِء ال ِّدي ِن بْ ِن َغ ِن
يِن ِيف َّ
اِن
ب ال ّدي ِن الْيُون ِ ُّ
ََ
ُْ ُ
َّاص ِر ص ِ
ِِ ِ ِ ِ
الس ِر ِيف أ ََّايِم الن ِ
اح ِ
ب دمشق ،قال :ملا
َع ِن الْ َم ْوَىل َات ِج ال ِّدي ِن أ ْ
َ
َمحَ َد بْ ِن ْاألَثري َكاتب ّ ّ
كنا مع الناصر بوطاه برزة جاءت الربيدية خبرب أن قطز قد توىل امللك مبصر ،فَ َقرأْ ِ
ك
ت ذَل َ
َ ُ
الس ْلطَ ِ
ان ،فَ َق َال:
َعلَى ُّ
ِ
ِ
ن
ن
َجنَ ِاد فَ َق َال ِيل
ب إِ َىل فَُالن َوفَُالن فَأ ْ
َخِ ْربُه ْم هبَ َذا ،قَ َال فَلَ َّما َخَر ْج ُ
ض ْاأل ْ
ت عنه لَقيَِِن بَ ْع ُ
ا ْذ َه ْ
ِ
اخلََربُ من مصر ِأب َّ
ت
َجاءَ ُك ُم ْ
تَ :ما ِعْندي ِم ْن َه َذا ِع ْل  ٌم َوَما يُ ْد ِر َ
َن قُطَُز قَ ْد َمتَلَّ َ
يك أَنْ َ
ك؟ فَ ُق ْل ُ
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ِ
ِ
ْسر التَّتَار ،فَ ُق ْل ِ
ِ
ت
ت م ْن أَيْ َن تَ ْعلَ ُم َه َذا؟ فَ َق َالُ :كْن ُ
ُ
هبَ َذا؟ فقال بلى وهللا َسيَلي الْ َم ْملَ َكةَ َويَك ُ َ
ِ
ِ
أَخ ِدمه وهو ِ
ت أَفْلِ ِيه َوأ ُِهينُهُ وأذمه ،فقال يل يوما :ويلك أيش
صغري ٌ َوَكا َن َعلَْيه قَ ْم  ٌل َكثري ٌ فَ ُكْن ُ
ْ ُُ ََُ َ
ِ
ك إِ َذا ملَك ِ ِ
ص ِريَّةَ؟
ْت ال ّد َاي َر الْم ْ
تريد أ ُْعطيَ َ َ ُ
ول َِّ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ِيف الْ َمنَ ِام َوقَ َال ِيل
ت َر ُس َ
صلَّى َّ
ت َْجمنُ  ٌ
ون؟ فَ َق َال لََق ْد َرأَيْ ُ
ت لَهُ أَنْ َ
فَ ُق ْل ُ
اَّلل َ
ول َِّ
أَنْت متَْلِ ُ ِ ِ
ص ِريَّةَ وتَ َك ِسر التَّتَار ،وقَوَل رس ِ
ك
صلَّى ا ََّّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َح ٌّق َال َش َّ
َ
اَّلل َ
ك ال ّد َاي َر الْم ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ
ِ ِن
ِ
ِِ
ني فَا ِر ًسا ،فقال نعم أبشر .قَ َال
ص ِادقًا -أُ ِر ُ
يد ِمْن َ
ك إِ ْمَرةَ مخَْس َ
فيه ،فَ ُق ْل ُ
ت لَهُ حينَئذَ -وَكا َن َ
ابن ْاألَثِ ِري :فَلَ َّما قَ َال ِيل ه َذا قلت له ه ِذهِ ُكتُ ِ
الس ْلطَنَةَ ،فقال وهللا
ني ِأبَنَّهُ قَ ْد تَ َوَّىل َّ
ص ِريِّ َ
ب الْم ْ
َ
َ
ُ
ُْ
ِِ ِ ِ
ِ
ص ِريَِّة َوأ ََر َاد ُد ُخوَهلَا َوَر َج َع
ليكسرن التتار ،وكان كذلكَ ،ولَ َّما َر َج َع النَّاص ُر إِ َىل َانحيَة ال ّد َاي ِر الْم ْ
ِ
َّاميَّ ِة َكا َن ه َذا ْاأل َِمري ْ ِ
وش الش ِ
اجلُيُ ِ
َعْن َها َوَد َخلَ َها أَ ْكثَ ُر ْ
َ
احلَاكي ِيف مجُْلَة َم ْن َد َخلَ َها ،فَأ َْعطَاهُ
ُ
ِ
ني فَا ِر ًسا ،ووىف له ابلوعد ،وهو األمري مجال الدين الرتكماين .قال ابن
الْ ُمظَف َُّر إِ ْمَرةَ مخَْس َ
ِ
ت َوقْ َعةُ
َخ ََربِين َع ِن الْ ُمظََّف ِر ،فَ َذ َك ْرتُهُ ُمثَّ َكانَ ْ
األثري :فلقيِن مبصر بَ ْع َد أَ ْن َأت ََّمَر فَ َذ َّكَرِين مبَا َكا َن أ ْ
التَّتَا ِر على إثر ذلك فكسرهم وطردهم عن البالد ،وقد روى عنه أنه ملا رأى عصائب التتار
قال لألمراء واجليوش الذين معه :ال تقاتلوهم حىت تزول الشمس وتفيء الظالل وهتب الرايح،
ويدعوا لنا اخلطباء والناس يف صالهتم ،رمحه هللا تعاىل.
اَّللُ ،وَم ْع َىن نُ ِوين يَ ْع ِِن أ َِمري َع َشرةِ
وفيها هلك كتبغانوين انئب هوالكو على بالد الشام لعنه َّ َ
َ
َ َ
َآال ن
ف ،وكان هذا اخلبيث قد فتح ألستاذه هوالكو ِمن أَقْصى بِ َال ِد الْعج ِم إِ َىل الش ِ
َّامَ ،وقَ ْد
ْ َ
ََ
أدرك جنكيزخان جد هوالكو ،وكان كتبغا هذا يعتمد يف حروبه للمسلمني أشياء مل يسبهه

أحد إليها ،كان إذا فتح بلدا ساق مقاتلة هذا البلد إىل البلد اآلخر الّذي يليه ،ويطلب من
ِ
ضيِ ِيق ْاألَطْعِ َم ِة َو ْاألَ ْش ِربَِة
ودهُ ِيف تَ ْ
صُ
ص َل َم ْق ُ
أهل ذلك البلد أن يؤووا َه ُؤَالء إِلَْي ِه ْم ،فَنِ ْن فَ َعلُوا َح َ
احلِصا ِر)1( ".
ص ُر ُم َّدةُ ْ َ
َعلَْي ِه ْم ،فَتَ ْق ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِِ ِ
َح ند ِم ْن
" .101املؤمنني كانوا إذا َذ َاك يَ ْستَسُّرو َن إب ْس َالم ِه ْم َال يَطَّل ُع َعلَى أ َْم ِره ْم َكثريُ أ َ
قَراابهتِِم َد ِع ْاألَجانِب َد ْع أ َْهل الْب ِادي ِة ِمن ْاأل َْعر ِ
ي ِم ْن طَ ِر ِيق
ص ِح ِ
اب َو َّ
اَّللُ أ َْعلَ ُمَ .وِيف َ
يح الْبُ َخا ِر ِّ
ََ ْ
َ َ
َ َ َ َ َ
اش نم عن سعِ ِ
ِ
ِ
ِ
يد بْ ِن الْمسيَّ ِ
ت َس ْع َد بْ َن أَِيب َوقَّ ن
اص
ب قَ َال َمس ْع ُ
ُس َامةَ َع ْن َهاش ِم بْ ِن َه َ ْ َ
أَِيب أ َ
َُ
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ول :ما أَسلَم أَح  ٌد ِيف الْي وِم الَّ ِذي أَسلَم ِ ِ
ث ِْ
اإل ْس َالِم.
ت َسْب َعةَ أ ََّاينم َوإِِّين لَثُلُ ُ
ت فيهَ ،ولََق ْد َم َكثْ ُ
ْ ْ ُ
يَ ُق ُ َ ْ َ َ
َْ
ِ ِ
أ ََّما قَولُه ما أَسلَم أَح  ٌد ِيف الْي وِم الَّ ِذي أَسلَم ِ ِ
ت
َسلَ ْم ُ
ْ ْ ُ
ت فيه فَ َس ْه  ٌلَ ،ويُْرَوى إَِّال ِيف الْيَ ْوم الَّذي أ ْ
َُْ ْ َ َ
َْ
َن ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
يق َو َعلِيًّا َو َخ ِدجيَةَ
فيه َوُه َو ُم ْشك  ٌل ،إِ ْذ يَ ْقتَضي أَنَّهُ َملْ يَ ْسبِ ْههُ أ َ
َحد ِابِْإل ْس َالِمَ .وقَ ْد عُل َم أ َّ ّ
الص ّد َ
اإل ْمجاع علَى تَ َقدُِّم إِس َالِم هؤَال ِء َغري و ِ
اح ند،
َسلَ ُموا قَ ْب لَهَُ ،ك َما قَ ْد َح َكى ِْ َ ُ َ
َوَزيْ َد بْ َن َحا ِرثَةَ أ ْ
ْ َ ُ َْ َ
منهم ابن األثري .ونص أبو حنيفة رضى هللا عنه َعلَى أ َّ
َن ُك ًّال ِم ْن َه ُؤَال ِء أَ ْسلَ َم قَ ْب َل أَبْنَ ِاء
ث ِْ
اإل ْس َالِم فَ ُم ْش ِك  ٌل َوَما أ َْد ِري
ِجْن ِس ِه َو َّ
ت َسْب َعةَ أ ََّاينم َوإِِّين لَثُلُ ُ
اَّللُ أ َْعلَ ُمَ .وأ ََّما قَ ْولُهُ َولََق ْد َم َكثْ ُ
َخ َرب ِحبَس ِ
َعلَى َماذَا يُ َ ِ َِّ
اَّللُ أَ ْعلَ ُمَ .وقَ َال أَبُو َد ُاوَد الطَّيَالِ ِس ُّي
ب َما َعلِ َمهُ َو َّ
وض ُع َعلَْيه إال أَ ْن يَ ُكو َن أ ْ َ َ
ن
اص نم عن ِزنر عن عب ِد َِّ
حدَّثَنَا َمحَّاد بن سلَمةَ عن ع ِ
ت غُ َال ًما
ُ ُْ َ َ َْ َ
اَّللَ -وُه َو ابْ ُن َم ْسعُود -قَ َالُ :كْن ُ
َ ْ ّ َ ْ َْ
َ
ول َِّ
ايفِعا أَر َعى َغنَما لِع ْقبةَ ب ِن أَِيب معي نط ِمبَ َّكةَ .فَأَتَى َعلَى رس ِ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َوأَبُو
صلَّى َّ
ُ َْ
ً َُ ْ
اَّلل َ
َ ً ْ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت إِِّين
ني -فَ َق َال -أ َْو فَ َق َاال -عْن َد َك َاي غُ َال ُم لََ  ٌ
بَ ْك نرَ -وقَ ْد فَ َّرا م َن الْ ُم ْش ِرك َ
نب تَ ْسقينَا؟ قُ ْل ُ
ِ
ن
ِ ِ
ت نَ َع ْم!
ت بِ َساقي ُك َما فَ َق َال َه ْل عْن َد َك م ْن َج َذ َعة َملْ يَْن ُز َعلَْي َها الْ َف ْح ُل بَ ْع ُد؟ قُ ْل ُ
ُم ْؤَمتَ  ٌنَ ،ولَ ْس ُ
اَّللِ صلَّى َّ ِ
ع َوَد َعا فَ َح َف َل
َخ َذ َر ُس ُ
فَأَتَ ْي تُ ُه َما ِهبَا فَ ْ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم الض َّْر َ
اعتَ َقلَ َها أَبُو بَ ْك نر َوأ َ
ول َّ َ
الضَّرع ،وأ ََاته أَبو ب ْك نر بِصخرةن مت َقعِرةن فَحلَ ِ
ب ُه َو َوأَبُو بَ ْك نر ُمثَّ َس َقيَ ِاين ُمثَّ قَ َال
ب ف َيها ُمثَّ َش ِر َ
ُْ َ ُ ُ َ
َ ْ َ ُ َ َّ َ َ
اَّللِ صلَّى َّ ِ
لِلضَّرِع اقْلِص فَ َقلَص ،فَلَ َّما َكا َن ب ْع ُد أَتَي ُ ِ
ت َعلِّ ْم ِِن
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم فَ ُق ْل ُ
َ ْ
ْ
ت َر ُسول َّ َ
َ
ْ
َّك غُ َالم معلَّم» فَأَخ ْذ ِ ِ ِ ِ
ِم ْن َه َذا الْ َق ْوِل الطَّيِّ ِ
ني
ت م ْن فيه َسْبع َ
ب -يَ ْع ِِن الْ ُق ْرآ َن -فَ َق َال« :إِن َ  ٌ ُ َ  ٌ َ ُ
ِ
َح  ٌد.
ُس َورًة َما يُنَا ِزعُ ِِن ف َيها أ َ
وَه َك َذا رواهُ ِْ
احلَ َس ُن بْ ُن َعَرفَةَ َع ْن أَِيب
َمحَ ُد َع ْن َعفَّا َن َع ْن َمحَّ ِاد بْ ِن َسلَ َمةَ بِِهَ .وَرَواهُ ْ
اإل َم ُام أ ْ
ََ
َ
ِ
ِ
بَ ْك ِر بْ ِن َعيَّ ن
ظ َحدَّثَنَا
اَّللِ ْ
َخ ََربَان أَبُو َعْب ِد َّ
احلَافِ ُ
اش َع ْن َعاص ِم بْ ِن أَِيب النجودبهَ .وقَ َال الْبَ ْي َهق ُّي أ ْ
أَبو عب ِد َِّ
ني بْ ُن الْ َفَرِج َحدَّثَنَا
اجلَ ْه ِم َحدَّثَنَا ْ
احلَ َس ُن بْ ُن ْ
َصبِ َه ِاينُّ َحدَّثَنَا ْ
احلُ َس ْ ُ
اَّلل بْ ُن بَطَّةَ ْاأل ْ
ُ َْ
الزبَِْري َع ْن أَبِ ِيه -أ َْو َع ْن ُحمَ َّم ِد بْ ِن َعْب ِد
ُحمَ َّم ُد بْ ُن عُ َمَر َح َّدثَِِن َج ْع َف ُر ابن ُحمَ َّم ِد بْ ِن َخالِ ِد بْ ِن ُّ
اَّللِ ب ِن عم ِرو ب ِن عثْما َن .-قَ َالَ :كا َن إِس َالم خالِ ِد ب ِن سعِ ِ
يد بْ ِن الْ َع ِ
اص قَ ِدميًا َوَكا َن أ ََّوَل
ْ ُ َ ْ َ
َّ ْ َ ْ ْ ُ َ
ِ
ِِ
ف بِِه َعلَى َش ِف ِري النَّا ِر ،فَ َذ َكَر ِم ْن
َسلَ َمَ .وَكا َن بَ ْدءُ إِ ْس َالمه أَنَّهُ َرأَى ِيف الْ َمنَ ِام أَنَّهُ ُوق َ
إِ ْخ َوتُهُ أ ْ
ول َِّ
اَّللُ أ َْعلَ ُم به .ويرى يف النوم كأن آت أ ََاتهُ يَ ْدفَعُهُ فِ َيها َويََرى َر ُس َ
صلَّى َّ
ِس َعتِ َها َما َّ
اَّلل َ
اَّللُ
آخ ًذا ِحب ْقوي ِه َال ي َقع ،فَ َف ِزع ِمن نَوِم ِه فَ َق َال أ ِ
علَي ِه وسلَّم ِ
ابَّلل إِ َّن َه ِذهِ لُِرْؤَاي َح نّق ،فَلَ ِق َي
ف َّ
َحل ُ
َ
َ َْ َ ُ َ ْ ْ
َْ ََ َ
ِ
ول َِّ
اَّللُ َعلَْي ِه
ك َخ ْري ٌ َه َذا َر ُس ُ
صلَّى َّ
ك لَهُ ،فَ َق َال أُ ِر َ
يد بِ َ
أ ََاب بَ ْك ِر بْ َن أَِيب قُ َحافَةَ فَ َذ َكَر ذَل َ
اَّلل َ
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اإل ْس َالِم ،و ِْ
َّك َستَ تَّبِعُهُ وتَ ْد ُخل َم َعهُ ِيف ِْ
وك
اإل ْس َال ُم َْحي ِج ُزَك أَ ْن تَ ْد ُخ َل فِ َيها َوأَبُ َ
َو َسلَّ َم فَاتَّبِ ْعهُ فَِنن َ
َ
َ ُ
ول َِّ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َوُه َو ابجياد ،فقال اي رسول هللا اي حممد إىل
َواقِ  ٌع فِ َيها فَلَ ِق َي َر ُس َ
صلَّى َّ
اَّلل َ
يك لَهُ َوأ َّ
ت
وك إِ َىل َّ
ما تدعو؟ قال« :أ َْدعُ َ
اَّللُ َو ْح َدهُ َال َش ِر َ
َن ُحمَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُهَُ ،وَختْلَ ُع َما أَنْ َ
علَي ِه ِمن ِعبادةِ حج نر َال يسمع ،وَال يضر ،وال يبصر ،وَال ي ْن َفع ،وَال)1( ".
َ َ ُ َ
َْ ْ َ َ َ َ ََُْ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِِ ِ
ِِ
ِ
َح ند ِم ْن
" .102الْ ُم ْسلم َ
ني َكانُوا إ ْذ َذ َاك يَ ْستَسُّرو َن إب ْس َالم ِه ْم َال يَطَّل ُع َعلَى أ َْم ِره ْم َكثريُ أ َ
قَراابهتِِمَ ،د ِع ْاألَجانِبَ ،د ْع أ َْهل الْب ِادي ِة ِمن ْاأل َْعر ِ
اَّللُ أ َْعلَ ُم.
ابَ .و َّ
ََ ْ
َ َ
َ َ َ َ َ
اش نم عن سعِ ِ
ِ
ِ
يح الْبخا ِر ِ ِ
وِيف " ِ
يد بْ ِن الْمسيَّ ِ
ب
َ
ُس َامةَ َع ْن َهاش ِم بْ ِن َه َ ْ َ
ي " م ْن طَ ِر ِيق أَِيب أ َ
صح ِ ُ َ ّ
َ
َُ
ِ ِ
ِ
ت َس ْع َد بْ َن أَِيب َوقَّ ن
ت فِ ِيهَ ،ولََق ْد
اص يَ ُق ُ
َسلَ ْم ُ
قَ َالَ :مس ْع ُ
َح  ٌد ِيف الْيَ ْوم الَّذي أ ْ
ولَ :ما أ ْ
َسلَ َم أ َ
ِ ِ
ث ِْ
ت فِ ِيه،
ت َسْب َعةَ أ ََّاينمَ ،وإِِّين لَثُلُ ُ
َسلَ ْم ُ
َم َكثْ ُ
َح  ٌد ِيف الْيَ ْوم الَّذي أ ْ
اإل ْس َالِم .أ ََّما قَ ْولُهَُ :ما أ ْ
َسلَ َم أ َ
ِ
فَسهل ،وي روى :إَِّال ِيف الْي وِم الَّ ِذي أَسلَم ِ ِ
ِ
َحد
ْ ْ ُ
ت فيهَ ،وُه َو ُم ْشك  ٌل ؛ إِ ْذ يَ ْقتَضي أَنَّهُ َملْ يَ ْسبِ ْههُ أ َ
َْ
َ ْ  ٌ َ ُْ َ
ِ
ِ
َن ِ ِ
ِ
َسلَ ُموا قَ ْب لَهَُ ،ك َما قَ ْد َح َكى
يق َو َعليًّا َو َخدجيَةََ ،وَزيْ َد بْ َن َحا ِرثَةَ أ ْ
ِابِْإل ْس َالِمَ .وقَ ْد عُل َم أ َّ ّ
الص ّد َ
اإل ْمجاع علَى تَ َقدُِّم إِس َالِم هؤَال ِء َغري و ِ
اَّللُ َعلَى
ص أَبُو َحنِي َفةَ َرِمحَهُ َّ
اح ند ِمْن ُه ُم ؛ ابْ ُن ْاألَثِ ِري َونَ َّ
ِْ َ ُ َ
ْ َ ُ َْ َ
ِ
أ َّ ِ
ت َسْب َع َة أ ََّاينم َوإِِّين
َسلَ َم قَ ْب َل أَبْنَ ِاء ِجْن ِس ِهَ .و َّ
اَّللُ أ َْعلَ ُمَ .وأ ََّما قَ ْولُهَُ :ولََق ْد َم َكثْ ُ
َن ُك ًّال م ْن َه ُؤَالء أ ْ
ِ
َخ َرب ِحبَس ِ
ث ِْ
ِ َِّ
ب َما
لَثُلُ ُ
اإل ْس َالِم .فَ ُم ْشك  ٌل ؛ َوَما أ َْد ِري َعلَى َماذَا يُ َ
وض ُع َعلَْيه إال أَ ْن يَ ُكو َن أ ْ َ َ
اَّللُ أ َْعلَ ُم.
َعلِ َمهَُ .و َّ
وقَ َال أَبو داود الطَّيالِ ِسي :حدَّثَنَا َمحَّاد بن سلَمةَ عن ع ِ
اَّللَِ ،وُه َو ابْ ُن
اص نم َع ْن ِزّنر « َع ْن َعْب ِد َّ
ُ ُْ َ َ َْ َ
َ ُ َ ُ َ َ ُّ َ
ود قَ َالُ :كْنت غُ َالما ايفِعا أَرعى َغنَما لِع ْقبةَ ب ِن)2( ".
مسع ن
ُ ً َ ً َْ ً ُ َ ْ
َ ُْ
َمح ُد بن الْم ْقتَ ِد ِر ِاب ََّّللِ ب ِن الْمعتَ ِ
" .103أَبُو الْ َعبَّ ِ
َمحَ َد الْ ُم َوفَّ ِق بْ ِن
ض ِد بْ ِن ْاأل َِم ِري أَِيب أ ْ
ْ ُْ
اس أ ْ َ ْ ُ ُ
ِ
ص ِم ب ِن َّ ِ ِ
ِ
ِ
صوِرِ ،يف لَْي لَ ِة ِاالثْنَ ْ ِ
احلَ ِادي َع َشَر ِم ْن
ني ْ
الْ ُمتَ َوّك ِل بْ ِن الْ ُم ْعتَ ْ
ي بْ ِن الْ َمْن ُ
الرشيد بْ ِن الْ َم ْهد ِّ
ت وَمثَانِني سنَةً وع َشرةِ أَ ْشه نر وأ ن ِ
احلِ َّج ِة ِمن ه ِذهِ َّ ِ ِ ن
ين يَ ْوًماَ ،وَملْ يُ َع َّم ْر
ِذي ْ
ْ َ
السنَة َع ْن س ّ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ
َحد َوع ْش ِر َ
أَح  ٌد ِمن ْ ِ
ِ
ك ِيف ْ
اخلَِالفَِة إِ ْح َدى َوأ َْربَعُو َن َسنَةً َوثََالثَةُ
اخلُلَ َفاء قَ ْب لَهُ َه َذا الْعُ ُمَر َوَال بَ ْع َدهُِ ،م ْن َذل َ
َ َ
ن
امسها َمتَِِن ،موَالةُ عب ِد الْو ِ
أَ ْشه نر ،وه َذا أَيضا َشيء َمل يسبِ ْههُ أ ِ ِ
اح ِد بْ ِن
َ
ُ َ َ ْ ً ْ  ٌ ْ َ ْ
َحد إلَْيهَ ،وأ ُُّمهُ أ ُُّم َولَد ُْ َ ّ َ ْ َْ َ
الص َال ِح ،أيْمر ِابلْمعر ِ
وف َويَْن َهى َع ِن
الْ ُم ْقتَ ِد ِرَ ،وقَ ْد َكا َن َرِمحَهُ َّ
اَّللُ ُِحمبًّا ِأل َْه ِل الْعِْل ِم َوال ِّدي ِن َو َّ
َ ُ ُ َ ُْ
( )1البداية والنهاية ط الفكر ،ابن كثري 32/3
( )2البداية والنهاية ط هجر ،ابن كثري 80/4
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ِ
ِ ِ
السلَ ِ
ت تُ ْقَرأُ َعلَى
الْ ُمْن َك ِرَ ،وَكا َن َعلَى طَ ِري َق ِة َّ
ف ِيف اال ْعتِ َقادَ ،ولَهُ ِيف َذل َ
ات َكانَ ْ
صنَّ َف  ٌ
ك ُم َ
اجلِس ِم ،طَ ِو ِ ِ
ِ
الن ِ
وم اللَّْي َلَ ،كثِ َري
يل اللّ ْحيَة َع ِر َ
َّاسَ ،وَكا َن أَبْيَ َ
يض َها َخيْضبُ َهاَ ،وَكا َن يَ ُق ُ
ضَ ،ح َس َن ْ ْ
َ
الص َدقَِةُِ ،حمبًّا لِ ُّ ِ ِ
ض الْبِ ْد َعةَ والْ َقائِم ْ ِ
ني ِهبَاَ ،وَكا َن يُكْثُِر َّ
َّ
لسنَّة َوأ َْهل َها ،يَْب غَ ُ
َ َ
الص ْوَمَ ،ويََُّرب الْ ُف َقَراءَ
ث ِمْنه إِ َىل الْمجا ِوِر ِ ِ
ِِ
ِ
صافَِةَ ،وَكا َن َخيُْر ُج ِم ْن َدا ِرِه
صوِر َو َج ِام ِع ُّ
م ْن أَْقطَاعه ،يَْب َع ُ ُ
الر َ
ين جبَام ِع الْ َمْن ُ
َُ َ
الصاحلِِني ،وقَ ْد ذَ َكرَان طَرفًا ص ِ
ِ
احلًا َم ْن ِس َريتِِه ِعْن َد ِذ ْك ِر ِوَاليَتِ ِه ِيف
ْ َ َ
ِيف ِز ِّ
ي الْ َع َّامة ،فَيَ ُز ُ
ور قُبُ َور َّ َ َ
سنَ ِة إِح َدى وَمثَانِني وثََالِمثِائَنة ،وجلَسوا ِيف عزائِِه سب عةَ أ ََّاينم لِعِظَِم الْم ِ
صيبَ ِة بِِهَ ،ولِتَ ْو ِطي ِد الْبَ ْي َع ِة
ََ َ ْ َ
ُ
َ ْ َ ََ
ََ ُ
ِ
لِولَ ِدهِ الْ َقائِِم ِاب ََّّللِ أَِيب جع َف نر عب ِد َِّ
ِ
ت ِخ َالفَتَهُ.
اَّلل بْ ِن الْ َقاد ِرَ ،وأ ُُّمهُ قَطُْر الن ََّدى أ َْرَمنيَّة ٌ ،أ َْد َرَك ْ
َ ْ َْ
َ
ِ ِ
ِ
ِِ ن
ِ ِ
وَكا َن مولِ ُده ي وم ْ ِ ِ
ت
ني َوثََالمثائَةَ ،وَكانَ ْ
اجلُ ُم َعة الثَّام َن َع َشَر م ْن ذي الْ َق ْع َدة َسنَةَ إِ ْح َدى َوت ْسع َ
َ َ ْ ُ َْ َ
ضاةِ و ْاألُمر ِاء والْ ُكرب ِاء و ْاأل َْعي ِ
ضى
انَ ،وَكا َن أ ََّوَل َم ْن َابيَ َعهُ َّ
بَْي َعتُهُ ِحبَ ْ
ف الْ ُم ْرتَ َ
الش ِري ُ
ضَرةِ الْ ُق َ َ َ َ َ ََ َ َ
اات)1( ".:
َوأَنْ َش َدهُ أَبْيَ ً
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ِ
ِ
ِِ
ظ الث َّْب ُ ِ
ني َوثََالِمثِائَنةَ ،ولَهُ ِمائَةُ َسنَ نة
Qفِ ِيه ْ
احلَافِ ُ
َصبَ َها َن ِيف ذي الْ َق ْع َدة َسنَةَ ستّ َ
يف ِأب ْ
ت .تُ ُو َّ
َو َع ْشَرةُ أَ ْش ُه نر.
[تَر َمجة سلَيما ُن بن ْاألَ ْشع ِ
اق بْ ِن بَ ِش ِري]
ث بْ ِن إِ ْس َح َ
ْ َ ُ َْ ُْ َ
ِ
ِ
ِ
(سلَيما ُن بن ْاألَ ْشع ِ
ِِ
ِ
يل ِيف نَ َسبِ ِه
ث بْ ِن إِ ْس َح َ
َ
ُ َْ ُْ
اق بْ ِن بَشري بْ ِن َشدَّاد بْ ِن َع ْمرو بْ ِن ع ْمَرا َن) َوق َ
الس ِجست ِاينُّ ْ ِ
ِ
ظ ِ
ب ُّ ِ
ِ
َمحَ َد بْ ِن
ك أَبُو َد ُاود ْاأل َْزِد ُّ
يب َوأ ْ
ي ِّ ْ َ
َغ ْريُ َذل َ
احلَاف ُ َ
صاح ُ
السنَن َرَوى َع ْن الْ َق ْعنَ ِّ
ني و َخ َالئِ َق ِاب ْحلِجا ِز والش ِ
ِن
ِ ِِ
َحْن بَ نل َوإِ ْس َح َ ِ ِ ِ ِ
َّام
َ َ
يِن َوَْحي َىي بْ ِن َمع َ
يِن َوَْحي َىي بْن الْ َمد ِّ
اق َو َعل ِّي بْن الْ َمد ِّ
ِ
ِ ِ
اجل ِزيرةِ روى َعْنه اب نُه أَبو ب ْك نر َعب ُد َِّ ِ
ي َوأَبُو َع َوانَةَ َوأَبُو
الرتِم ِذ ُّ
ِيف م ْ
اَّلل َو ّْ
اسا َن َو َْ َ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ
صَر َوالْعَراق َو ُخَر َ
ِِ
ِ
َح ُد
بَ ْك نر الن َّ
ايب َوأَبُو َعلِ نّي اللُّ ْؤلُ ِؤ ُّ
َّج ُ
ي َو َغ ْريُُه ْم .قَ َال ابْ ُن حبَّا َن :أَبُو َد ُاود أ َ
اد َوأَبُو َسعيد بْ ُن ْاأل َْعَرِِّ
السنَ ِنَ ،وقَ َال
َّف َو َذ َّ
ب َع ْن ُّ
أَئِ َّم ِة الدُّنْيَا فِ ْق ًها َو ِع ْل ًما َو ِح ْفظًا َونُ ُس ًكا َوَوَر ًعا َوإِتْ َق ً
صن َ
اان َمجَ َع َو َ
اإلمام الْم َقدَّم ِيف زمانِِه َمل يسبِ ْهه أَحد إ َىل مع ِرفَتِ ِه بِتخ ِر ِ ِ
أَبو ب ْك نر ْ ِ
ص ِرهِ
َْ َ ْ
اخلََّاللُ :ه َو ِْ َ ُ ُ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ
يج الْعُلُوم َوبَ َ
ُ َ
ِِ
ِ ِ ِِ
َمحَ ُد بْ ُن َحْن بَ نل َح ِديثًاَ .وقَ َال ُحمَ َّم ُد بْ ُن خمَْلَ ندَ :كا َن
َّم َِمس َع ِمْنهُ أ ْ
مبََواضعه ِيف َزَمانه َر ُج  ٌل َوِرع ٌ ُم َقد  ٌ
ِ ِ ِ ِ ن
ِ ِ
ول َكتَ ْبت َع ْن
اسةََِ :مس ْعت أ ََاب َد ُاود يَ ُق ُ
أَبُو َد ُاود يَفي مبَُذا َكَرةِ مائَة أَلْف َحديث َوقَ َال ابْ ُن َد َ
( )1البداية والنهاية ط هجر ،ابن كثري 637/15
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ِ
اَّلل علَي ِه وسلَّم  -مخَْس ِمائَِة أَلْ ِ ِ ن
رس ِ
اَّللِ َّ َ -
ض َّمْنته َه َذا
ول َّ
ف َحديث انْتَ َخْبت مْن َها َما َ
َُ
صلى َُّ َ ْ َ َ َ
َ
ِ
ِ
ن
يث ذَ َكرت َّ ِ
ِ
ان ِمائَِة حد ن
السنَن َمجعت ف ِيه أَرب عةَ َآالف وَمثَ ِ
اب يَ ْع ِِن ُّ َ َ ْ
يح َوَما يُ ْشبِ ُههُ
َْ َ
الْكتَ َ
َ
ْ
الصح َ
َ
ِ
اإلنْسا َن ِمن َذلِك لِ ِدينِ ِه أَرب عةُ أ ِ
ال ِابلنِّيَّ ِ
ات» َ « .وِم ْن ُح ْس ِن
يث « ْاأل َْع َم ُ
َحاد َ
َويُ َقا ِربُهَُ .ويَكْفي ِْ َ ْ َ
َْ َ َ
إس َالِم الْمرِء تَرُكه ما َال ي عنِ ِيه» « .وَال ي ُكو ُن الْم ْؤِمن م ْؤِمنًا ح َّىت ي ر ِ ِ ِ
ضى
ضى ألَخيه َما يَ ْر َ
َ َْ َ
َْ ْ ُ َ َْ
ْ
ُ ُ ُ
َ َ
ولُ :ولِ ْدت
ني َو ْ
لِنَ ْف ِس ِه» َ « .و ْ
ي َِمس ْعت أ ََاب َد ُاود يَ ُق ُ
ني»  .قَ َال أَبُو عُبَ ْي ند ْاآل ُجِّر ُّ
احلََر ُام بَِّ  ٌ
احلََال ُل بَِّ  ٌ
ِ
ي وم ِ
ِ
ني وِمائَتَ ْ ِ
ِ
ت ِم ْن َش َّو نال َسنَةَ مخَْ ن
ني
ات أل َْربَ َع َع ْشَرةَ بَقيَ ْ
س َو َسْبع َ
ني قَ َال ْاآل ُجِّر ُّ َ َ َ
َسنَةَ اثْنَ تَ ْ َ
وِمائَتَ ْ ِ
صَرةِ.
ني ِابلْبَ ْ
َ
ِ
ش أَبُو ُحمَ َّم ند]
[تَ ْر َمجَة ُسلَْي َما ُن بْ ُن م ْهَرا َن ْاألَ ْع َم ُ
ي الْ َك ِ
ن
ِ
َح ُد ْاأل َْع َالِم) َرأَى
َس ِد ُّ
اهلِ ُّي َم ْوَال ُه ْم الْ ُك ِ ُّ
(سلَْي َما ُن بْ ُن م ْهَرا َن ْاأل َْع َم ُ
ويف أ َ
ش أَبُو ُحمَ َّمد ْاأل َ
ُ
اَّللِ ب ِن أَِيب أَو َىف وأَِيب وائِ نل وإِب ر ِ
أَنَسا وروى عن عب ِ
َّخعِي َوِزِّر بْ ِن ُحبَ ْي ن
ش َو َخ ْل نقَ .رَوى
ن
ال
يم
اه
د
َّ
َ
ْ
ْ
ً َ َ َ َ ْ َْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ِ
الض ِر ُير َوأَبُو نُ َعْي نم َو َخ َالئِ ُق .قَ َال ابْ ُن عُيَ ْي نَةََ :سبَ َق
يع َوأَبُو ُم َعا ِويَةَ َّ
َعْنهُ ُش ْعبَةُ َو ُس ْفيَا ُن َوَوك  ٌ
آن وأَح َفظَهم لِْلح ِدي ِ
ِ ِ
ث َوأ َْعلَ َم ُه ْم ِابلْ َفَرائِ ِ
ضَ ،وذَ َكَر
شأْ
ْاأل َْع َم ُ
َص َحابَهُ ِأب َْربَ نع َكا َن أَقْ َرأ َُه ْم ل ْل ُق ْر َ ْ ُ ْ َ
خصلَةً أُخرى .وقَ َال ِعيسى بن يونُس َمل نَر َحنن وَال الْ َقر ُن الَّ ِ
ين َكانُوا قَ ْب لَنَا ِمثْل ْاأل َْع َم ِ
ش
ذ
َ ُْ ُ َ ْ َ ُْ َ ْ
َ ْ َْ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ُوىلَ .وقَ َال َْحي َىي الْ َقطَّا ُنَ :كا َن ِم ْن
ني َسنَةً َملْ تَ ُفْتهُ التَّ ْكبِ َريةُ اْأل َ
يع :أَقَ َام قَ ِريبًا م ْن َسْبع َ
َوقَ َال َوك  ٌ
اش)1( ".
الن َّ ِ
اك وَكا َن َع َّال َمةَ ِْ
اإل ْس َالِمَ ،وقَ َال أَبُو بَ ْك ِر بْ ُن َعيَّ ن
ُّس َ
" .105ذكر شرف نسبها فننه علويّها ،وانتقل من حلب إىل دمشق احملروسة ،وعاصر
اجلماعة املذكورين ،ومولده سنة أربعني وستمائة ،ووفاته سنة ست عشرة وسبعمائة ،فكانت
مدة حياته ستًا وسبعني سنة .ومولد السراج الوراق سنة مخس عشرة وستمائة ،ووفاته سنة
مخس وتسعني وستمائة ،فكانت مدة حياته مثانني سنة .ومولد أيب احلسني اجلزار سنة إحدى
وستمائة ووفاته سنة اثنتني وسبعني وستمائة ،فمدة حياته إحدى وسبعون سنة .ووفاة نصري
الدين احلمامي لسنة اثنيت عشرة وسبعمائة .ووفاة انصر الدين بن النقيب سنة سبع ومثانني
وستمائة .ووفاة احلكيم بن دانيال سنة عشر وسبعمائة .ومولد حميي الدين بن عبد الظاهر
سنة عشرين وستمائة ،ووفاته سنة اثنتني وتسعني وستمائة ،فمدة حياته اثنتان وسبعون سنة.
( )1طرح التثريب يف شرح التقريب ،العراقي ،زين الدين 58/1
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ومولد شيخ الشيوخ األنصاري سنة ست ومثانني ومخسمائة ،ووفاته سنة إحدى وستني
وستمائة ،فمدة حياته مخس وسبعون سنة .ووفاة جمري الدين بن متيم سنة إحدى ومثانني
وستمائة .ووفاة بدر الدين يوسف الذهيب سنة مثانني وستمائة .ومولد مشس الدين بن
العفيف سنة اثنتني وستني وستمائة ،ووفاته سنة سبع ومثانني وستمائة ،فمدة حياته مخس
وعشرون سنة .ومولد سيف الدين بن املشد سنة اثنني وستمائة ووفاته سنة مخس ومخسني
وستمائة .فمدة حياته ثالث ومخسون سنة .وجل القصد من ذلك ،حتقيق الواقف على هذا
الشرح ،إن عالء الدين الوداعي عاصر اجلماعة أو غالبهم ،وقد تقدم قويل يف ابب التوجيه،
إن الشيخ عالء الدين الوداعي سبك التورية يف قوالب مل يسبهه أحد من هذه اجلماعة إليها،

وال سقط فكره عليها.
ومع علو قدر الشيخ مجال الدين بن نباتة ،وهو الذي مشت ملوك األدب قاطبة ،بعد
الفاضل ،حتت أعالمه ،تطفل على موائد نكت الوداعي ومعانيه ،وعلى األنواع الغريبة من
تواريه .وأوردت هناك من هذا القدر نبذة ،ولكن تعني إيرادها هنا كاملة ألهنا حق من حقوق
التورية ،وصل يف تقدمه إىل غري مستحقه حبيث إن الطالب إذا أراد أن يفرد هذا النوع ،أعِن
نضيدا .وكلما أوردته من أنواع التورية يف غري اببه ،عزمت
وعقدا ً
يداً ،
التورية ،كان إبفراده فر ً
عن يل أنِن إذا فرغت من هذا
على نظم مشله هنا ليجتمع كل غريب أبقاربه وأنسابه ،وقد َّ
مفردا ،وأمسيه :كشف اللثام عن
اباب للتورية واالستخدام ،أجعلهما مصن ًفا ً
الشرح أن أفراد ً
وجه التورية واالستخدام ،فنن الشيخ صالح الدين الصفدي ،يف كتابه ،مل يشف القلوب
برتتيبه ،وال تفقه يف بديعه وغريبه.
فمن موائد الوداعي اليت تطفل الشيخ مجال الدين بن نباتة عليها قوله من قصيدة:
أثخنت عينها اجلراح وال إث  ...م عليها ألهنا نعساء
زاد يف عشقها جنوين فقالوا  ...ما هبذا فقلت يب سوداء)1( ".

ِ
تسمى مبحمود َوملك العراقني وخراسان َوفَا ِرس
" .106يف التتار َوأظْهر غازان الْع ْدل َو َ
ِ
الس َّكة َابعه دون القان
تسمى ابلقان وأفرد نَفسه ِابلذكر ِيف ْ
اخلطْبَة َوضرب ّ
واجلزيرة َوالروم َو َ
( )1خزانة األدب وغاية األرب البن حجة احلموي ،احلموي ،ابن حجة 108/2
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ِ
آابئِِه إِ َىل َه َذا فاقتدى بِِه من َجاءَ بعده
ْاألَ ْك َرب وطرد َانئبه من بِ َالده َومل ْ
يسبههُ أحد من َ
ِ
ِِ ِِ ِ
سلمان
َوَكا َن أجل ُملُوك بَيت هوالكو إَّال أَنه َكا َن ييخل ابلنّ ْسبَة إلَْيهمَ .وَمات مشس ال ّدين َ
إِب ر ِاهيم بن إِ ْمس ِ
احلَنَ ِف ّي أحد نواب احلكم بِ ِد َم ْشق والقاهرة َوَكا َن دينا
اعيل الْ َم ْل ِطي ال ِّد َم ْش ِقي ْ
َ
َْ
الرِحيم بن مراجل ال ِّد َم ْش ِقي َوالِد الصاحب تَِق ّي
ُمبَ َارًكاَ .وَمات َع َالء ال ّدين على بن عبد َّ
قعدة بِ ِدم ْشق وقدم إِ َىل الْ َق ِ
ِ
ِ
اهَرة سنة إِ ْح َدى
ال ّدين ُسلَْي َمان بن مراجل يف سادس عشر ذي الْ َ َ َ
احلساب أديباً فَاضالَ .وَمات زين ال ّدين عبد هللا بن َم ْرَوان بن عبد
َو َسْبعمائة َوَكا َن ماهراً ِيف ْ
احلسن الفارقي الشَّافِعِي ِيف حادي عشرى صفر بِ ِد َم ْشق ومولده سنة ثََالث
هللا بن فيع بن ْ
وثََالثِني ِ
وس ِ
تمائَة َوقد درس الْ ِف ْقه وخطب ِجبَ ِامع بىن أُميَّة قبل َموته بِتِ ْس َعة أشهر فوىل اخلطابة
َ َ
بعده صدر ال ّدين ُحمَ َّمد بن الْ َوكِيل الْ َم ْع ُروف ِاببْن املرحل فَلم ترض النَّاس بِِه فوىل شرف
َمحد
ال ّدين القزاري َوَمات فتح ال ّدين أَبُو ُحمَ َّمد عبد هللا بن الصاحب عز ال ّدين ُحمَ َّمد بن أ ْ
بن خالِد ابن ُحم َّمد القيسراين ِابلْ َق ِ
اجلُ ُم َعة َخ ِامس عشرى شهر ربيع اآلخر ومولده
اهَرةِ يَ ْوم ْ
َ ْ َ
ِيف سنة ثََالث وع ْشرين ِ
وس ِ
تمائَة َوقد وزر جده الْ ُموفق َخالِد ل ْلملك الْ َع ِادل نور ال ّدين َْحم ُمود
َ
بن زنكي ووىل الْ َفْتح ه َذا وزارة دمشق مثَّ صرف عْن ها وقدم إِ َىل الْ َق ِ
اهَرة وابشر توقيع الدست
َ
ََ َ
َ
اجلبل وعِن ِابلْعل ِم وله تصانيف ونظم حسن)1( "..
بقلعة ََْ
َ

" .107العلم قال أبو سعيد بن يونس وسعيد بن قحلون تويف يف رابع رمضان سنة مثان
وثالثني ومائتني وله أربع وستون سنة وقال مات يف ذي احلجة سنة تسع وثالثني ومائتني
وقال أبو حممد بن حزم روايته ساقطة مطرحة فمن ذلك أنه روى عن مطرف عن حممد بن
الكثري عن حممد بن حيان األنصاري أن امرأة قالت اي رسول هللا إن أيب شيخ كبري قال
فلتحجي عنه وليس ذلك ألحد بعده وقال أبو بكر بن شيبة ضعفه غري واحد وبعضهم
أهتمه ابلكذب ويف اتريخ أمحد بن سعيد بن حزم الصديف توههنه فننه كان صحفيا ال يدري
ما احلديث قلت هذا القول أعدل ما قيل فيه فلعله كان حيدث من كتب غريه فيغلط وذكر
ابن الفرضي أنه كان يتسهل يف السماع وحيمل على سبيل اإلجازة أكثر رواايته وملا سئل
أسد بن موسى عن رواية عبد امللك بن حبيب عنه قال إمنا أخذ من كتيب فقال األئمة إقرار
( )1السلوك ملعرفة دول امللوك ،املقريزي 375/2
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أسد هبذا هي اإلجازة بعينها إذا كان قد دفع له كتبه كفى أن يرويها عنه على مذهب مجاعة
من السلف وسئل وهب بن ميسرة عن كالم بن وضاح يف عبد امللك بن حبيب فقال ما
قال فيه خريا وال سرا إمنا قال مل يسمع من أسد بن موسى وكان ابن لبابة يقول عبد امللك
عامل األندلس روى عنه ابن وضاح وبقي بن خملد وال يرواين إال عن ثقة عندمها وقد افحش

بن حزم القول فيه ونسبه إىل الكذب وتعقبه مجاعة أبنه مل يسبهه أحد إىل رميه ابلكذب.

" - 740س عبد امللك" بن احلسن بن أيب حكيم اجلاري 1ويقال احلارثي
__________
 1اجلاري ابجليم ويقال احلارثي ابملهملة وزايدة املثلثة  12تقريب)1( "..
ِِ
ِ
ي فَ َق َال
ي أَنه قَ َال ِيف إ ْسنَاده نظر وخيتلفون فيه مثَّ شرح بن عدي ُمَراد البُ َخا ِر ّ
" .108البُ َخا ِر ّ
ِ
ضعِيف ِعْنده قلت أخرج
يُِريد أَنه مل يسمع من مثل بن َم ْسعُود َو َعائ َشة َو َغريمهَا َال أَنه َ
البخا ِري لَه ح ِديثا و ِ
اح ًدا من ِرَوايَته َعن بن َعبَّاس قَ َال َكا َن الالت رجال يلت السويق وروى
َُ ّ ُ َ َ
لَهُ الْبَاقُو َن َخ ت ق س أَمين بن انبل احلبشي الْ َم ِّك ّي نزيل عسقالن َوأَبوهُ بنُون مثَّ ألف مثَّ
ِ
َّسائِ ّي َوالْعجلِي قَ َال يَ ْع ُقوب
َابء ُم َو َ
ْس َورة مثَّ َالم َوثَّ َقهُ الث َّْو ّ
ري وبن معني وبن عمار َوالن َ
حدة َمك ُ
ِ
َّسائِي َوالد َ ِ
ِن َو َغريمهَا ِزَاي َدته ِيف أول
ص ُدوق َوإِ َىل ْ
بن شيبَة َ
َّارقُطْ ّ
الضعف َما ُه َو َوأنكر َعلَْيه الن َ ّ
َّش ُّهد الَّ ِذي َرَواهُ َعن أيب الزبري َعن طَاوس َعن بن َعبَّاس بِسم هللا َوِاب ََّّللِ َوقد َرَواهُ اللَّْيث
الت َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َح ِاديث
َو َع ْمرو بن ْ
احلَا ِرث َو َغريمهَا َعن أيب الزبري بِ ُدوهنَا َوَك َذل َ
ك ُه َو ب ُدوهنَا ِيف ص َحاح ْاأل َ
املروية ِيف التَّش ُّهد قلت لَه ِعْند البخا ِر ِ
احد عن الْ َق ِ
ِ
اسم بن ُحمَ َّمد َعن َعائِ َشة ِيف
َ
ي َحديث َو َ
ُ
َُ ّ
ِ
السنَن غري أيب َد ُاود َخ د ت س أَيُّوب
ابعة وروى لَهُ أ ْ
اعتمارها من التَّ ْنعيم أخرجه ُمتَ َ
َص َحاب ّ
مدين أَبو حيىي وثَّ َقه أَبو داود فِ
ِ
يما َرَواهُ ْاآل ُج ِ
الد َارقُطِْ
َّ
ِن وبن
و
نه
ع
ي
ر
َ
ُ
بن ُسلَْي َمان بن ب َالل الْ ِ ُ
ّ
َ
َ
َ ُ ُ َُ
ّ
حبان وقَ َال أَبو الْ َفْتح ْاأل َْزِدي لَه أَح ِاديث َال ي تَابع علَي ها مثَّ ساق لَه أَح ِاديث ِ
يحة أفرادا
َ
صح َ
ُ َ َْ َ ُ َ
ّ ُ َ
َ َ ُ
واألزدي َال يعرج على قَوله وأفرط بن عبد الْرب فَ َق َال ِيف التَّم ِهيد إِنَّه ِ
يسبههُ أحد
َ
ضعيف َومل ْ
ْ
ْ
ِ ِ ِ
ِ ِ
صام
ي حديثني أَحدمهَا ِيف َّ
الص َالة َو ْاآلخر ِيف اال ْعت َ
من ْاألَئ َّمة إ َىل ذَلك قلت روى َعنهُ البُ َخا ِر ّ
السنَن إَِّال بن ماجة َخ م ت أَيُّوب بن َعائِذ بن ُم ْدلِج الطَّائِي َوثَّ َقهُ بن
وروى لَهُ أ ْ
َص َحاب ّ
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معِني وأَبو ح ِ
َّسائِ ّي َوالْعجلِي َوأَبُو َد ُاود َوَزاد َكا َن مرجئا َوَك َذا ضعفه بِ َسبَب اإلرجاء
ن
ال
و
امت
َُ َ َ َ
ِ
أَبو زرعة وقَ َال البخا ِري َكا َن يرى اإلرجاء إَِّال أَنه ص ُدوق قلت لَه ِيف ِ
ي َحديث
ُ َ
َ
صحيح البُ َخا ِر ّ
ُ َْ َ ُ َ ّ
وِ
ي أخرجه لَهُ مبتابعة ُش ْعبَة وروى لَهُ ُمسلم
احد ِيف الْ َمغَا ِزي ِيف َّ
قصة أيب ُم َ
وسى ْاألَ ْش َع ِر ّ
َ
وِِِ
وسى بن َع ْمرو ْاألَ ْش َدق بن سعيد بن الْ َع ِ
اص ْاأل َم ِوي اتَّف ُقوا على
َ ّْ
ي ع أَيُّوب بن ُم َ
الرتمذ ّ
ِ
اعة َخ م س أَيُّوب
ي فَ َق َال َال يقوم إِ ْسنَاد َح ِديثه روى لَهُ ْ
اجلَ َم َ
توثيقه وشذ أَبُو الْ َفْتح ْاأل َْزد ّ
َمحد وبن معِني َوأَبُو ْزر َعة َوأَبُو
بن النجار اليمامي َواسم النجار حيىي قَالَه بن صاعد َوثَّ َقهُ أ ْ
ِ
ِ
ِ
ي َعن الْعجل ّي وبن الربقي أ ََّهنُ َما ضع َفاهُ
َد ُاود َو َغريهم َونقل أَبُو الْ َوليد الْبَاج ّي ِيف رجال البُ َخا ِر ّ
ِ
وسى قلت َما أخرج لَهُ
َوَكا َن يَ ُقول مل أمسع من حيىي بن أيب كثري سوى َحديث التقي آدم ُ
وم َ
ِ
ِِ
ِ
ابعة  ...حرف الْبَاء ءا بدل بن احملرب التَّميمي الْبَ ْ
ي َوثَّ َقهُ
الشَّْي َخان َغريه َوُه َو عْندمهَا ُمتَ َ
ص ِر ّ
أَبو زرعة وأَبو ح ِ
ِ
َّارقُطِْ
ك بِ َسبَب
الد
عفه
ض
و
ا
ريمه
غ
و
امت
ِن ِيف ِرَوايَته َعن َزائِ َدة قَالَه ْ
َ
احلَاكِم َوذَل َ
َ
َ
ُ َْ َ ُ َ
َ
َ
َ
ّ
احد خالف فِ ِيه حسني بن علي ْ ِ
ِ
ِ
صاحب َزائِ َدة َوُه َو ِيف ُم ْسند بن عمر من
ُ َْ
َحديث َو َ
اجل ْعف ّي َ
َ ّ
مسند الْب َّزار قلت هو تعنت ومل خيرج عنه البخا ِري سوى ِ
موضعني َعن ُش ْعبَة أَحدمهَا ِيف
ُْ َ
َُ َُ ّ
َ
َُ
ِ
اَّللِ بْ ِن أَِيب بُْرَدةَ بْ ِن أَِيب
السنَن ع بَُريْ ُد بْ ُن َعْب ِد َّ
َّ
الص َالة َو ْاآلخر ِيف الْف َنت وروى لَهُ أ ْ
َص َحاب ّ
الرتِم ِذي وأَبو داود وقَ َال الن ِ
ِ
ِ ِ
وسى ْاألَ ْش َع ِر ِّ َّ
س بِِه َأبْس
ُم َ
ي َوث َقهُ بن معني َوالْعجلي َو ّْ ّ َ ُ َ ُ َ
َ
َّسائ ّي لَْي َ
ِ
ِ
ص ُدوق
س ابملتني يكْتب َحديثه َوقَ َال بن عدي َ
َوقَ َال ّ
س بذلك الْقوي َوقَ َال أَبُو َحامت لَْي َ
مرة لَْي َ
ِ
ِ
وأ ِ
قبلها َوَم َع َذلِك
يمة َوأنكر َما روى َحديث إِذا أ ََر َاد هللا ِأبمة خريا قبض نبيها َ
َ َ
َحاديثه ُم ْستَق َ
ِ
احتج بِِه ْاألَئِ َّمة كلهم َوأمحد
فقد أدخلهُ قوم ِيف صحاحهم َوقَ َال أ ْ
َمحد روى َمنَاكري قلت ْ
ِ
ي قَ َال أَبُو
َو َغريه يطلقون الْ َمنَاكِري على ْاألَفْ َراد الْ ُمطل َقة َخ ق بسر بن آدم َّ
الض ِرير الْبَ ْغ َداد ّ
ح ِامت ص ُدوق وقَ َال بن سعد)1( ".
َ َ
َ
ِ ِ
ي ولََقبه س ْلموي ِه و َشيخه عب ُد َِّ
ك جزم ْاأل ِ
َصيلِ ُّي َو َجَزَم
" .109الْ َم ْرَوِز ُّ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َْ
اَّلل ُه َو بن الْ ُمبَ َارك َوبِ َذل َ َ َ َ
اعيلِي ِأبَنَّه أَبو ِ ِ
اَّللِ ب ِن ِ ِ
ِْ ِ
ب اللَّي ِ
اَّللِ َعلَى َه َذا ُه َو بن
ث َو َشْي ُخهُ َعْب ُد َّ
صال نح َكات ِ ْ
صال نح َعْبد َّ ْ َ
اإل ْمسَ ُّ ُ ُ َ
ِِ
اطي أَنَّه أَبو ِ
ِ ِ
وْه ن
ك
وسى الْ َفَّراءُ ْاألَنْطَاكِ ُّي َوَملْ يَ ْذ ُك ْر ل َذل َ
ب َوَز َع َم ال ّد ْميَ ُّ ُ ُ َ
صال نح َْحمبُ ُ
وب بْ ُن ُم َ
َ
مستنِ ًدا وَمل يسبِ ْهه أ ِ ِ
ِ
ي َوالْ ُم ْعتَ َم ُد ُه َو األول
وسى ِيف ُشيُ ِ
ُ َْ َ ْ َ ْ ُ َ
َحد إ َىل َع ّد َْحمبُوب بْ ِن ُم َ
وخ الْبُ َخا ِر ِّ
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صالِ نح َس ْل َم َويْ ِه َحدَّثَنَا
فقد َوقع ِيف ِرَوايَة بن َّ
ي قَ َال قَ َال أَبُو َ
ي َع ِن الْبُ َخا ِر ِّ
الس َك ِن َع ِن الْ َفَربْ ِر ِّ
اَّللِ بْ ُن الْ ُمبَ َارِك
َعْب ُد َّ
ب الدَّيْ ِن َك َذا)
(قَ ْولُهُ َاب ُ
ط ِْ
ِ ِِ
ط الْباب وتَر َمجتُه ِمن ِرواي ِة أَِيب َذ نر وأَِيب الْوقْ ِ
يث أَيْضا ِم ْن
ت َو َس َق َ
احلَد ُ
ل ْألَصيل ِّي َوَك ِرميَةَ َو َس َق َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ
َّ َ
اإل ْمس ِ
ن ِ
ِ
ِ
اعيلِ ُّي َوأما بن بَطَّ نال
ب بِغَ ِْري تَ ْر َمجَة َوبِه َجَزَم ِْ َ
ِرَوايَة املستملى َوَوقع للنسفى وبن َشبَّ َويْه َاب  ٌ
ت ب َدي نن وصنِيعه أَلْيق ِأل َّ ِ
احل ِ
يث ِيف ِ
ن
آخ ِر اب ِ
يث َال
ف
ك
ت
ن
م
ب
د
َ
َ
َن ا ْحلَد َ
َ
َّل َع ْن َميِّ َ ْ َ َ ُ ُ َ ُ
ْ
َ
َ
فَ َذ َكَر َه َذا َْ
َ
ِ ِ
ن
ِ
ص ِل
تَ َعلُّ َق لَهُ بَِْرت َمجَة ج َوا ِر أَِيب بَ ْك نر َح َّىت يَ ُكو َن مْن َها أ َْو ثَبَتَ ْ
ب بِ َال تَ ْر َمجَة فَيَ ُكو ُن َكالْ َف ْ
ت َاب  ٌ
ِمْن ها وأ ََّما من ترجم لَه ابب ال ّدين بعيد إِ ِذ َّ ِ ِ ِ
ك أَ ْن ي ُكو َن ِيف كِتَ ِ
اب الْ َق ْر ِ
ض
الالئ ُق ب َذل َ َ
ْ َُ
َ َ
شهاب وبن
[] قَ ْولُهُ َع ْن أَِيب َسلَ َمةَ َع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة َه َك َذا َرَواهُ عقيل َو َاتبعه أنس وبن أخي بن َ
أَِيب ِذئْ ن
َخَر َجهُ ُم ْسلِ  ٌم َو َخالََف ُه ْم َم ْع َم ٌر فَ َرَواهُ َع ِن ُّ
ي َع ْن أَِيب َسلَ َمةَ َع ْن َجابِ نر أ ْ
ب َك ًّما أ ْ
َخَر َجهُ
الزْه ِر ِّ
ِ
َي قَ ْد ًرا َزائِ ًدا َعلَى ُم ْؤنَِة َْجت ِهي ِزهِ َوِيف ِرَوايَِة
الرتِم ِذ ُّ
ي قَ ْولُهُ َه ْل تَ َرَك لِ َديْنِ ِه فَ ْ
أَبُو َد ُاوَد َو ّْ
ض ًال أ ْ
ِ
ِ
َصح ِ
ِ ِ
السنَ ِن َوُه َو أ َْوَىل بِ َدلِ ِيل قَ ْولِِه
اب ُّ
ضاءً بَ َد َل فَ ْ
ِن قَ َ
ض ًال َوَك َذا ُه َو عْن َد ُم ْسل نم َوأ ْ َ
الْ ُك ْشم َيه ِّ
َّث أَنَّهُ تَ َرَك لِ َديْنِ ِه َوفَاءً قَ ْولُهُ فَََرت َك َديْنًا ِيف ِرَوايَِة َمهَّ نام َع ْن أَِيب ُهَريْ َرةَ ِعْن َد ُم ْسلِنم فَََرت َك
فَِن ْن َحد َ
ِ
َحز ِ
الر ْمحَ ِن بْ ِن أَِيب َع ْمَرةَ َع ْن أَِيب
اب ِم ْن طَ ِر ِيق َعْب ِد َّ
َديْنًا أ َْو َ
ضْي َعةً َو َسيَأِْيت ِيف تَ ْفس ِري ُس َورةِ ْاأل ْ َ
ِ
ِ
هري رَة بِلَ ْف ِظ ما ِمن م ْؤِم نن إَِّال وأ ََان أَوَىل الن ِ ِ
َّاس بِه ِيف الدُّنْيَا َو ْاآلخَرِة فَأَُّميَا ُم ْؤم نن َم َ
ات فَ َذ َكَرهُ
َ ْ
َ ْ ُ
ُ َْ َ
ِِ
ِ
اعا فَ ْليَأْتِِِن َو َسيَأِْيت الْ َك َال ُم َعلَى َه ِذهِ ِّ
اك إِ ْن
الزَاي َدةِ الَِّيت ِيف أ ََّولِِه ُهنَ َ
َوفيه َوَم ْن تَ َرَك َديْنًا أ َْو ضيَ ً
اَّللُ تَ َع َاىل َوالضَّيَاعُ بَِفْت ِح الْ ُم ْع َج َم ِة بَ ْع َد َها َْحتتَانِيَّة ٌ قَ َال ْ
َشاءَ َّ
اخلَطَ ِ ُّ
ايب ُه َو وصف ملن َخلََّفهُ
ِِ
ِ
َصلُهُ الثِّْق ُل
َي تََرَك َذ ِوي َ
َي َال َش ْيءَ َهلُْم َوقَ ْولُهُ َك ًّال بَِفْت ِح أ ََّوله أ ْ
ت بِلَ ْفظ الْ َم ْ
الْ َميِّ ُ
ص َد ِر أ ْ
ضيَ ناع أ ِّ
الر ْمحَ ِن بْ ِن أَِيب
َوالْ ُمَر ُاد بِِه ُهنَا الْعِيَ ُ
ال قَ ْولُهُ فَلِ َوَرثَتِ ِه ِيف ِرَوايَِة ُم ْسلِنم فَ ُه َو لَِوَرثَتِ ِه َوِيف ِرَوايَِة َعْب ِد َّ
عمرَة فَ ْل ِريثْه عصب ته)1( ".
َ ْ َ َ ُ َ ََُ ُ
" .110وجزيت مرتكب اإلساءة منهم  ...احلسِن فأصبح شاكرا زالئه
وأعاد من كان إقطاعه بدمشق إىل ما كان عليه ،وعفا عفوا مل يسبهه أحد إليه.
وقال بيربس يف اترخيه :أخربين من حضر هذه الوقعة أن سنقر األشقر ملا التقي مع علم
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الدين احلليب دبر حيلة أراد هبا التمكن واالستظهار ،فاحرتز احلليب منها وأخذ احلذار ألنه
كان قد مارس اخلطوب وابشر احلروب وشهد املواقف وخاض املتالف ،فلم تتم عليه احليلة،
ال نشب فيما نصب خصمه من األحبوله ،وهي أنه قرر مع العرابن الذين مجعهم أن يقاطعوا
ساعة امللتقى على العساكر املصرية وجييئوهم من ورائهم وحيطوا أيديهم يف هنب األثقال
والغلمان واجلمال ليثنوا إليهم عناهنم ،فريكب أكثافهم ،ففعل العرب ما أوصاهم وجاءوا من
ورائهم وشرعوا يف النهب.
فقال له العسكر :إن العرب قد هنبت األثقال والقماش واألمحال.
فقال :ال تلتفتوا إليهم وال تعرجوا عليهم ،وشأنكم ومن قدامكم ،فنان إذا هزمناهم اسرتجعنا
الذي لنا ،وغنمنا الذي هلم ،فأطاعوه وتقدموا ،فاستظهروا وغنموا ،وهذا تدبري ينبغي ملن
يتقدم على اجليوش أن حيكمه ،وملن ميارس احلروب أن يفهمه.
وقال ابن كثري :وملا استقر ركاب علم الدين احلليب يف دمشق بعد انتصاره على سنقر األشقر
جاء إليه قاضي القضاة مشس الدين بن خلكان ليسلم عليه ،فقبض عليه واعتقله يف اخلانقاة
النجيبية ،وكان ذلك يف يوم اخلميس العشرين من صفر من هذه السنة ،ورسم للقاضي جنم
الدين بن سِن الدولة ابلقضاة فباشره ،مث جاءت الربيدية ومعهم كتاب من امللك املنصور
ابلعفو عنهم كلهم ،فتضاعفت األدعية للسلطان ،وجاء تقليد النيابة ابلشام لألمري حسام
الدين الجني السلحدار املنصوري ،فدخل معه علم الدين سنجر احلليب إىل دار السعادة،
ورسم احلليب للقاضي مشس الدين بن خلكان أن يتحول من املدرسة العادلية الكبرية ليسكنها
قاضي القضاة جنم الدين بن سِن الدولة وأحل عليه يف ذلك ،فاستدعي مجاال لينقل أهله
ونقله عليها إىل الصاحلية ،فجاء الربيد بكتاب من السلطان فيه تقرير قاضي القضاة ابن
خلكان على القضاة والعفو عنه وشكره والثناء عليه ،وذكر خدمته املتقدمة ،ومعه خلعة
سنية له ،فلبسها وصلى هبا اجلمعة ،وسلم على األمراء فأكرموه وعظموه ،وفرح الناس كلهم
مبا وقع من الصفح عنهم وأمنهم يف أوطاهنم.
ذكر ما جرى على سنقر األشقر بعد اهنزامه
قد ذكران أنه ملا اهنزم توجه إىل الرحبة مع العرب ،وتفرق عنه أصحابه ،ومن كان معه ،وتركوه،
وتراجع أكثرهم إىل السلطان ملا علموا أنه أغمد سيف االنتقام ،وأنشأ سحب احللم واإلنعام،
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ورأى سنقر األشقر نفسه وحيدا ،فطالب النائب ابلرحبة بتسليمها إليه ،فأىب وامتنع ،وكان
يسمى املوفق خضر الرحيب ،فكاتب عند ذلك أبغا بن هالون ملك التتار يعرفه أن كلمة
اإلسالم قد تفرقت ،وحلة اإللتئام قد متزقت ،وحيثه على املسري إىل البالد الشامية ليتملكها،
ويعده املناصرة عليها واملساعدة إذا جاء إليها ،وكتب معه شرف الدين عيسى بن منها ملك
العرب مبثل ذلك ،وجهز إليه قصادا ،فكان ذلك ابعثا على حضوره على ما نذكره إن شاء
هللا تعاىل.
فأرسل إليه السلطان مشس الدين سنقر األشريف يستميله ،ويتلطف به ليعود ،ويسىن له
الوعود ،فأىب إال االمتداد يف غلواء جهالته ،واإلشتداد يف ميدان ضاللته ،وكان عند تغلبه
على الشام قد كاتب النواب الذين ابلقالع ،فمنهم من مل يطعه ومنهم من أطاع ،فكان ِمن
أطاعه :صيهون ،وبرزيه ،وبالطنس ،والشغر ،وبكاس ،وحصن عكار ،وشريز ،ومحص ،وملا
ضاقت به رحاب الرحبة بقي حائرا يف أمره ،وجرد إليه السلطان جيشا صحبة األمري حسام
الدين بن أطلس خان ،فبادر هو وعيسى بن مهنا ابهلرب إىل صهيون وذلك يف مجادى
األوىل من السنة املذكورة ،فعاد ابن أطلس خان ومن معه ،وقد كان بصهيون أوالد مشس
الدين سنقر وحواصله.
وأما علم الدين سنجر احلليب الذي دخل الشام مبن معه من األمراء والعسكر بعد هروب
مشس الدين سنقر األشقر ،فقد عادوا من الشام إىل الداير املصرية ،فشملتهم اخللع السطانية
واإلنعام اجلزيل.
ذكر جتريد السلطان عز الدين األفرم حلصار شيزر
وهبا عز الدين كرجي)1( ".:
 593" .111أيوب بن سلمة أبو سلمة املخزومي من أهل املدينة يروي عن عامر بن
سعيد بن أيب وقاص وعنه عمرو بن عثمان املدين ذكره ابن حبان يف ثقاته وأظنه اآليت يف
ترمجة خالد بن الوليد سيف هللا الذي ورث دورة ابملدينة.
 - 594أيوب بن سليمان بن بالل أبو حيىي القرشي التيمي موالهم املدين مشهور صدوق
( )1عقد اجلمان يف اتريخ أهل الزمان ،بدر الدين العيِن ص171/
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له عن عبد احلميد بن أيب أويس روى عن أيب بكر بن أيب أويس وحكى عن عبد العزيز بن
أيب حازم وعنه البخاري يف صحيحه وأمحد بن شبويه املروزي وإبراهيم بن أيب داود والربلسي
والزبري بن بكار وأبو حامت وحممد بن إمساعيل الرتمذي وعبد هللا بن شبيب ومجاعة وثقه أبو
داود وقال الدارقطِن ليس به أبس ذكره ابن حبان يف ثقاته وقال مسع مالكا مات سنة أربع
وعشرين ومائتني انتهى ووهم ابن عبد الرب يف تضعيفه فلم يسبهه أحد إىل ذلك نعم قال

الساجي مث األزدي إنه حيدث أبحاديث ال يتابع عليها وهو يف التهذيب.
 - 595أيوب بن سليمان املغراوي املؤدب شيخ صاحل جاور ابملدينة وقرأ ألفية ابن مالك
على القاضي نور الدين علي بن حممد الزرندي بعد العشرين ومثامنائة.
 - 596أيوب بن سيار أبو سيار الزهري من أهل املدينة يروي عن حممد بن املنكدر
وشرحبيل بن سعيد ويعقوب بن زيد وسعيد املقربي وربيعة الرأي وزيد بن أسلم وغريهم وعنه
الصلت بن حممد وجبارة بن املغلس وشبابة وسويد بن سعيد وأبو عامر العقدي وإبراهيم بن
موسى وغريهم ضعفوه وقال البخاري منكر احلديث بل قال أبو داود كان من الكذابني وهو
يف امليزان.
 - 597أيوب بن شادي بن مروان بن يعقوب األمري جنم الدين امللقب ابألفضل أبو سعيد
وأبو الشكر الكردي الدويِن والد السلطان صالح الدين يوسف وأخو أسد الدين شريكوه
خرج من ابب النصر ابلقاهرة فألقاه الفرس إىل األرض يوم الثالاثء اثمن عشر من ذي احلجة
سنة مثان وستني ومخسمائة فحمل إىل داره فمات يف اليوم الذي يليه وقيل لثالث بقني منه
ودفن عند أخيه املذكور مث نقال إىل املدينة النبوية يف سنة مثان ومخسمائة كما سيأيت هناك
وهو ِمن روى ابإلجازة عن الوزير أيب املظفر بن هبرية مسع منه ابن الطفيل واحلافظ عبد
الغِن والشيخ املوفق.
 - 598أيوب بن صاحل بن منران أبو سليمان املخزومي املدين سكن الرملة عن مالك يف
امليزان دون جده فما بعده.
 - 599أيوب بن عبد الرمحن بن صعصعة األنصاري املدين ابن أخي مالك بن)1( ".
( )1التحفة اللطيفة يف اتريخ املدينة الشريفة ،السخاوي ،مشس الدين 209/1
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.112

"ِما مل يسبهه أحد إىل هذه األسباب ابجتماعها فصارت واليته مضبوطة وأحكامه

انفذة وال يعرتض حبكم وال ينازعه فيه منازع مع اشتغاله ابلتدريس والفتوى وإفادة الطلبة
وكان ذا سكينة ووقار وهيبة ومل يزل على احلال املرضي يدرس ويفيت مع كرب سنه وضعفه
مطاع القول مسموع الكلمة إىل أن تويف سنة تسع ومثانني ومثامنئة
ومن شعره ملغزا ابسم الزراع
(أحاجيكم اي أهل ودي بتحفة  ...هبا عجب للسامعني مدى الدهر)
(بكافر قد صلى إماما جلمعة  ...فصحت صالة املقتدين مع الكفر)
ومنهم املقرىء الفقيه العالمة مشس الدين يوسف بن يونس اجلبئي اجلابري نسبة إىل جابر
بن مسرة الصحايب رضي هللا عنه قرأ على هذا املقرىء مشس الدين ابلقراءات السبع على
املقرىء عفيف الدين عثمان الناشري وابلنحو على الفقيه عفيف الدين عبد الوهاب الشراقي
وابلفقه على الفقيه شهاب الدين الضراسي وغريه مث بعدن يف الفقه على القاضي مجال
الدين حممد بن سعيد بن كنب وأجاز له هؤالء فدرس وأفىت واشتهر وأخرب أنه جائته الربكة
وفتح عليه ابلعلم بربكة دعاء احلاج الصاحل مفضل الزهري فننه دعا له وأطعمه شيئا من الزاد
فكان ذلك سبب اخلري وأخرب أنه مرض فرأى يف املنام الشيخ عفيف الدين املسن وكان شيخ
والده يف التصوف وأنه رأى والده عنده قال فدعا له الشيخ العفيف بن املسن فأصبح ابرائ
من ذلك املرض وأنه أرق ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان يف بعض السنني فاجتهد
بتالوة كتاب هللا تعاىل فرأى السماء انشق منها)1( ".

" .113األ ِ
اجلِْنس كخامت فضَّة
ضافا إِ َىل ْ
َصل ع َم َامة سحق وقطيفة جرد قدم َوجعل نوعا ُم َ
ْ
اختِ َالف اللَّ ْفظ فَ َقط من غري َأتْ ِويل تَ ْشبِيها ِمبَا
َويَ ْوم يَ ْوم َولَْي لَة لَْي لَة َوشرط الكوفية ِيف ْ
اجلََواز ْ
ضان} [الْبَ َقَرة  ]165و {وعد الص ْدق}
اختلف لَفظه َوَم ْعنَاهُ َكيَ ْوم ْ
اخلَ ِميس و {شهر َرَم َ
ْ
السيِ ِ
ِ
ِ
يء} [فاطر ]43 :و
ْ
[األ ْ
{مكَْر َّ ّ
َح َقاف ]16 :و {حق الْيَقني} [الْ َواق َعة ]95 :و َ
نساء الْ ُم ْؤِمنَات} َك َما َجاءَ ذَلِك ِيف الن َّْعت والعطف والتأكيد َْحنو{ :وغرابيب سود}
َ
{اي َ
[فاطر- 1222 ]27 :
( )1طبقات صلحاء اليمن = اتريخ الربيهي ،عبد الوهاب الربيهي ص246/
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( َك ِذ ًاب وَمْينا ) ...
[احلجر( ]30 :و) قَ َال أَبُو َحيَّان َال يتَ َعدَّى السماع بل ي ْقتَصر َعلَْي ِه فَ َال
َمجَعُو َن} ْ
{كلهم أ ْ
ِ
يُ َقاس وهل ِهي أَي َه ِذه ِْ
اعة
ضافَة َْحم َ
اإل َ
ينهما أَقْ َوال :األول قَالَه مجَ َ
ضة أَو َال أَو َواسطَة بَ َ
َ
َ
ِ
نكرة فَ َال حيفظ
َو ْ
اختَ َارهُ أَبُو َحيَّان ألَنَّهُ َال يَقع بعد (رب) َوَال (أل) َوَال َ
ينعت بنكرة َوَال ورد َ
(م ْس ِجد َجامع) والث ِ
َّاين قَالَه الْ َفا ِرِسي َوابْن الدابس َو َغريمهَا لشبهه ِحبسن
َ
(ص َالة أوىل) و َ
َ
ِ
(الص َالة األوىل) على الن َّْعت مثَّ أزيل َعن
(ص َالة األوىل) َوَْحنوه َّ
الْ َو ْجه َوأ َْمثَاله ألَن األ ْ
َصل ِيف َ
الرفْع َوالثَّالِث قَالَه ابْن َمالك قَ َال
َحده َك َما أَن أصل حسن الْ َو ْجه (حسن َوجهه) فأزيل َعن ّ
ِ
ِ
صال من َوجه أَن األول غري مفصول بضمري منوي وانفصاله من َوجه أَن
ألَن َهلَا اعتبارين اتّ َ
ِ
يسبههُ أحد إِ َىل ذكر َه َذا
الْ َم ْعىن َال يَصح إَِّال بتكلف ُخ ُروجه َعن الظَّاهر قَ َال أَبُو َحيَّان َومل ْ
الْقسم الثَّالِث (مثَّ ْجت ِري) ه ِذه ْاألَقْ وال فِيما ألغي فِ ِيه مضاف َْحنو)1( ".:
َُ
َ
َ َ

.114

"قال اخلالل أبو داود اإلمام املقدم يف زمانه رجل مل يسبهه أحد إىل معرفته بتخريج

العلوم وبصره مبواضعه يف زمانه
وقال إبراهيم احلريب ألني أليب داود احلديث كما ألني لداود احلديد
وقال ابن حبان أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقاان ومجع
وصنف وذب عن السنن
وقال ابن داسة مسعت أاب داود يقول كتبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مخسمائة
ألف حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب
وقال زكراي الساجي كتاب هللا أصل اإلسالم وكتاب السنن أيب داود عهد اإلسالم مات يف
شوال سنة مخس وسبعني ومائتني
 - 593أبو داود سليمان بن سيف بن حيىي بن درهم احلراين الطائي موالهم احلافظ
روى عن يزيد بن هارون ويعلى بن عبيد وعفان وخلق
وعنه النسائي فأكثر وأبو عروبة وخلق
وثقه النسائي مات سنة اثنتني وسبعني ومائتني
السيُوطي 509/2
( )1مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،اجلََالل ُّ
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 - 594أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب بن حبيب الفراء العبدي
روى عن أبيه والقعنيب وخلق
وعنه النسائي وأبو عوانة وخلق
وثقه النسائي وغريه مات سنة اثنتني وسبعني ومائتني)1( ".

" .115البحر وحكى عن نفسه أن أول سفرة سافرها كسب فيها مائة ألف دينار ومثامنائة
ألف درهم وانفتحت الدنيا عليه وعمر أمالكا كثرية وأنشأ على درب الشام إىل مصر خاانت
عظيمة ابلقنيطرة وجسر يعقوب واملنية وعيون التجار وأنفق على عمارهتا مايزيد على مائة

ألف دينار وكل هذه اخلاانت فيها املاء وجاءت يف غاية احلسن ومل يسبهه أحد من امللوك

واخللفاء ملثل ذلك وهو صاحب املآثر احلسنة بدرب احلجاز ووقف على سكان احلرمني
الشريفني األوقاف الكثرية احلسنة وعني للحجرة الشريفة النبوية على احلال هبا أفضل الصالة
وأمت السالم الشمع والزيت يف كل عام وكان رمحه هللا تعاىل رجال من رجال الدهر حسن
الكالم له جرأة وأقدام وجرى له أمور وخماصمات مع مجاعات من احلكم وامسه مشهور يف
املمالك كلها يكاتب ملوك األطراف ويقضون حوائجه ويهاديهم وكلمته انفذة عندهم
وكذلك العرابن كانوا يراعونه وحيفظون متاجرة وكان مكتئبا حريصا على مجع املال وكان حيب
الدنيا غارقا يف حبارها ال يبايل من أي وجهة حيصل الدنيا كذا قال األسدي .مث قال األسدي:
وقد عمر خاانت ضرورايت وله يف غري دمشق أوقاف وقراء وكان قد ضعف بصره قبل أن
ميوت بسنتني مث تزايد ذلك إىل أن قارب العمى وهو متمتع ببقية حواسه وكان خبيال على
نفسه غري مرتف تويف ليلة األحد اتسع عشريه وصلي عليه ابجلامع األموي وحضر النائب
الصالة عليه خلق كثري ودفن برتبته املذكورة يعِن يف سنة مثان وأربعني ومثامنائة يف مجادى
اآلخرة منها وأوصى بثلث ماله يف أنواع من القربة وكان قد وقف أمالكه قبل ذلك وجعل
النظر يف ذلك حلاجب احلجاب وخطيب اجلامع األموي والقاضي نظام الدين احلنفي واحد
من أوالده أظنه قال :أرشدهم انتهى .وترك ولدين ومها اخلواجا بدر الدين حسن واخلواجا
شهاب الدين أمحد وبنات مث سافر ولده هذا إىل مصر ألجل تركته انتهى وهللا تعاىل أعلم
السيُوطي ص266/
( )1طبقات احلفاظ للسيوطي ،اجلََالل ُّ
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ابلصواب.
 -304الرتبة امللكية األشرفية

قال ابن شداد :وملا ملكها يعِن دمشق امللك األشرف موسى إىل أن قال)1( ".:

" .116فاجلواب :أن البخاري  -رضي هللا عنه  -كررها يف كل كتاب لزايدة االعتناء هبا،
وألجل احملافظة التمسك ابلسنة وظهر وجه آخر يف إعادهتا يف كل كتاب ،وهو أن صحيح
البخاري ليس بعد كتاب هللا كتاب أصح منه وابتدأ هللا تعاىل سورة منه ابلبسملة إال براءة
فابتدأ البخاري كل كتاب من صحيحة هبا إقتداء ابلكتاب العزيز ،ليكون مزيد اعتناء،
ومتمسكاً مزيد متسك ابلكتاب والسنة.
ولشدة االعتناء هبا افتتح شيخ اإلسالم أبو الفرج ابن اجلوزي يف بعض مصنفاته كل جملس
بذكرها والوعظ هبا ،فقال يف بعض اجملالس« :بسم هللا الرمحن الرحيم بسم هللا يف الغدو
واآلصال ،نسأل هللا القرب واالتصال ،قل بسم هللا مع اإلخالص تظفر ابلنجاة واإلخالص،
هي كلمة القرب والوصال ،كلمة تنفصل هلا األوصال ،كلمة ختشع له القلوب وهترب منها
الذنوب ،كلمة هي للصدور شفاء ،كلمة فيها نيل األماين ،وتوجب القرب والتدابري ،من
مسع هللا على احلقيقة طاش ،ومن مسع الرمحن الرحيم على احلقيقة عاش ،بسم من حتيا القلوب
آبالئه ،وحتيا األجسام بنعمائه ،وحتيا األرواح بعطائه ،وحتيا األسرار بلقائه ،أين املشتاقون إىل
هللا ،أين اخلائفون من هللا ،عالمة املشتاق إىل هللا إذا ذكر هللا طار قلبه شوقاً إىل هللا ،وعالمة
احملب هلل إذا مسع ذكر هللا هام قلبه سروراً ابهلل ،بسم هللا يزول اهلموم وتسرت السرائر ،بسم
هللا من أبمره أقدار جتري ،ومبشيئة النجوم تسري ،بسم من يعلم اخلطرات ،وحيصي عدد
القطرات ،بسم من حارت يف صفته عقول العلماء ،وارتعدت من خيفته اجلبال واملاء.
«ابب اإلميان قول النيب  -صلى هللا عليه وسلم  :-نيب اإلسالم على مخس» (¬ )1هذا
بعض حديث سيأيت متامة قريباً ،وجيوز االقتصار على بعض احلديث إذا تعلق به غرض
صحيح.
قال ابن رجب يف شرحه على هذا الكتاب :إمنا صدر البخاري كتاب اإلميان بباب بِن
( )1الدارس يف اتريخ املدارس ،النعيمي 224/2
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اإلسالم على مخس ألنه يرى أن اإلسالم واإلميان واحد ،فصدره به لينبه على ذلك،

والبخاري  -رضي هللا عنه  -رتب كتابه ترتيباً حسناً مل يسبهه أحد يف مثل ذلك ،ترتيبه

وحماسنه كثرية منها أنه بعد ذكر الوحي ذكر كتاب اإلميان مث بكتاب الصالة بسوابقها من
الطهارة وغريها ،مث ابب الزكاة وما يتعلق هبا ،مث بكتاب احلج وأبوابه ،مث بكتاب الصوم،
وإمنا رتبه هذا الرتتيب ليوافق الرتتيب الذي رتبه رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يف
حديث
¬_________
(¬ )1قال ابن حجر يف الفتح ( : )111/1قوله« :ابب قول النيب  -صلى هللا عليه
وسلم  :-بِن اإلسالم على مخس»  ،سقط لفظ «ابب» من رواية األصيلي ،وقد وصل
احلديث بعد اتماً ،واقتصاره على طرفه فيه تسمية الشيء ابسم بعضه ،واملراد ابب هذا
احلديث)1( "..
ب ،فَِن ْن ُكْنت َك ِاذاب فَ َال أَصلُح ،وإِ ْن ُكْنت ِ
ِ"ألَنَّهُ نَسب ِِن إِ َىل الْ َك ِذ ِ
ت
.117
صادقًا فَ َق ْد أ ْ
َخ َْرب ُ
ُ َ
ُ ً
ََ
ْ ُ َ
ِ ِ
ض ِاء،
الس ْج ِن ،فَ َق َال َّ
ص َور ُحيَا ِوُرهُ ِيف أ َْم ِر الْ َق َ
أِّ
سَ :رأَيْ ُ
َين َال أ ْ
ت الْ َمْن ُ
الربِ ُ
َصلُ ُح فَ َرَّدهُ إ َىل ّ
يع بْ ُن يُونُ َ
اَّللِ َما أَ َان َمأْ ُمو ُن ِّ
ف
َوُه َو يَ ُق ُ
اَّللََ ،و َّ
اف َّ
ول :ات َِّق َّ
ك إَِّال َم ْن َخيَ ُ
اَّللََ ،وَال تُ ْش ِرْك ِيف أ ََمانَتِ َ
الر َ
ضا فَ َكْي َ
ِِ
ضِ
صلُ ُح ،فَ َق َال :قَ ْد
َصلُ ُح ل َذل َ
أَ ُكو ُن َمأْ ُمو َن الْغَ َ
ت تَ ْ
ت ،أَنْ َ
ك ،فَ َق َال لَهَُ :ك َذبْ َ
ب؟ ! فَ َال أ ْ
ك أَ ْن تُوِّيل قَ ِ
اب؟ َوذُكَِر أَبُو
اضيًا َعلَى أ ََمانَتِ َ
ف َِحي ُّل لَ َ
ت َعلَى نَ ْف ِس َ
كَ ،كْي َ
َح َك ْم َ
كَ ،وُه َو َك َّذ  ٌ
ََ
ِ ِ
ِ
ت َعلَْي ِه الدُّنْيَا ِحبَ َذافِ ِريَها فَ َفَّر ِمْن َهاَ .وَكا َن
ضْ
َحني َفةَ عْن َد ابْ ِن الْ ُمبَ َارك ،فَ َق َال :أَتَ ْذ ُك ُرو َن َر ُج ًال عُ ِر َ
ِ
ِ ِ ِ
يح ال ِطّ ِ
ب ِّ
يب إِذَا أَقْ بَ َلَ ،كثِ َري الْ َكَرِم َح َس َن
ف بِ ِر ِ
الر ِ
يح ،يُ ْعَر ُ
َح َس َن الْ َو ْجه َح َس َن الثّيَاب طَيّ َ
ِ
الْمواساةِ ِِإلخوانِِه رب عةً أَحسن الن ِ ِ
ت
صَرَة فَظَنَ ْن ُ
ت الْبَ ْ
َح َال ُه ْم نَغَ َمةً .قَ َال :قَد ْم ُ
َّاس َمْنط ًقاَ ،وأ ْ
َُ َ
ْ َ َْ َ ْ َ َ
ِِ ِ
نِ
اب ؛
أِّ
َجْب ُ
ت َعْنهُ ،فَ َسأَلُ ِوين َع ْن أَ ْشيَاءَ َملْ يَ ُك ْن عْندي ف َيها َج َو  ٌ
َين َال أ ْ
ُسأ َُل َع ْن َش ْيء إَّال أ َ
فَجع ْلت علَى نَ ْف ِسي أَ ْن َال أُفَا ِر َق َمحَّادا ح َّىت ميَُوت ،فَ ِ
ت
ََ ُ َ
صلَّْي ُ
صحْب تُهُ َمثَ ِاينَ َع ْشَرَة َسنَةًُ ،مثَّ َما َ
َ َ
ً َ
ي ،وإِِين َأل ِ ِ
ِ
ت
ت لَهُ قَ ْب َل أَبَ َو َّ
استَ ْغ َف ْر ُ
ص َالةً ُمْن ُذ َم َ
َستَ ْغف ُر ل َم ْن تَ َعلَّ ْم ُ
ي ،أ َْو قَ َالَ :م َع َوال َد َّ َ ّ ْ
ات إَِّال ْ
َ
ِمْنه ِع ْلما ،أَو تَعلَّم ِم ِِن ِع ْلما .قَ َال :دخ ْلت علَى الْمْنصوِر فَ َق َال :ع َّمن أَخ ْذ ِ
ت:
َ ْ َ َ
ت الْع ْل َم؟ فَ ُق ْل ُ
ََ ُ َ َ ُ
ُ ً ْ ََ ّ ً
( )1شرح البخاري للسفريي = اجملالس الوعظية يف شرح أحاديث خري الربية ،مشس الدين السفريي 292/1
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ِ
ن
عن َمحَّ ناد ،عن إِب ر ِاهيم الن ِ
ور:
َ ْ َْ َ َ
َّخع ِّيَ ،ع ْن عُ َمَرَ ،و َعل نّيَ ،وابْ ِن َم ْسعُودَ ،وابْ ِن َعبَّا نس .فَ َق َال الْ َمْن ُ
َْ
صُ
ِ
ِ
ِ
ش قَْ َرب النِ ِّ
صلَّى َّ
استَ ْوفَ ْي َ
بَ نخ بَ نخْ ،
َّيب َ -
ت َاي أ ََاب َحني َفةََ ،وَرأَى أَبُو َحني َفةَ ِيف الن َّْوم َكأَنَّهُ نَبَ َ
اَّللُ
ث من سأ ََل ُحم َّم َد بن ِس ِريين فَ َق َال :من ِ
ِ
ِ
ب
ب َه ِذهِ ُّ
َْ َ
الرْؤَاي؟ َوَملْ ُجي ْ
صاح ُ
َ
َعلَْيه َو َسلَّ َم  -فَبَ َع َ َ ْ َ َ ْ َ
ِ
كُ ،مثَّ سأَلَه الثَّالِثَةَ فَ َق َالِ :
ب َه ِذهِ ا ُّلرْؤَاي يُِْربُز ِع ْل ًما
َعْن َهاُ ،مثَّ َسأَلَهُ الثَّانِيَةَ فَ َق َال ِمثْ َل َذل َ
َ ُ
َ
صاح ُ
َمل يسبِ ْهه أ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اخلَِْري أ َْم ِيف
يل لَهُِ :يف ْ
َْْ ُ َ
َحد إلَْيه ِم َّْن قَ ْب لَهَُ ،وقَ َال ابْ ُن الْ ُمبَ َاركَ :كا َن أَبُو َحني َفةَ آيَةً فَق َ
اخلَِْريَ ،و َغايَة ٌ ِيف الشِّ
الشِّ
{و َج َع ْلنَا
ال :إِنَّهُ آيَة ٌ ِيف ْ
ت َاي َه َذا؟ فَِننَّهُ يُ َق ُ
اس ُك ْ
َّر؟ قَ َالْ :
َّرُ ،مثَّ تَ َالَ :
ابن مرَمي وأ َُّمه آيةً} [املؤمنون . ]50 :وقَ َالَ :كا َن ي وما ِيف ْ ِ
ت ِيف
ت َحيَّة ٌ فَ َس َقطَ ْ
اجلَام ِع فَ َوقَ َع ْ
َْ ً
ْ َ َْ َ َ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
يع ا ْخلََّزَ ،وُد َّكانُهُ
ح ْج ِرهِ ؛ فَ َهَر َ
س َم َكانَهَُ ،وَكا َن َخَّز ًازا يَبِ ُ
ب الن ُ
َّاسَ ،وُه َو َملْ يَزْد َعلَى نَ ْفض َهاَ ،و َجلَ َ
ث .ومات أَخو س ْفيا َن الثَّوِر ِي فَاجتَمع إِلَي ِه الن ِ ِِ
ن
َم ْع ُر  ٌ
وف ِيف َدا ِر َع ْم ِرو بْ ِن ُحَريْ َ َ َ ُ ُ َ ْ ّ ْ َ َ ْ
َّاس ل َعَزائه ،فَ َجاءَ
ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َّاس
أَبُو َحني َفةَ فَ َق َام إِلَْيه ُس ْفيَا ُنَ ،وأَ ْكَرَمهَُ ،وأَقْ َع َدهُ ِيف َم َكانه َوقَ َع َد بَْ َ
ني يَ َديْهَ ،ولَ َّما تَ َفَّر َق الن ُ
ِ
ِ ِ ِ ن
اب ُس ْفيَا َنَ :رأَيْنَ َ
اك فَ َع ْل َ
قَ َال أ ْ
ت َشْي ئًا َعجيبًا! قَ َالَ :ه َذا َر ُج  ٌل م َن الْع ْل ِم مبَ َكان ،فَنِ ْن َملْ
َص َح ُ
ِِ ِ
أَقُم لِعِْل ِم ِه قُمت لِ ِسنِّ ِه ،وإِ ْن َمل أَقُم لِ ِسنِّ ِه قُم ِِ ِ
ت لَِوَر ِع ِهَ .وقَ َال
ْ ُ
ت لف ْق ِههَ ،وإِ ْن َملْ أَقُ ْم لف ْق ِهه قُ ْم ُ
ْ ُ
َ ْ ْ
ْ
َّاس نِيَ ًاما َع ِن الْ ِف ْق ِه َح َّىت أَيْ َقظَ ُه ْم أَبُو َحنِي َفةَ ِمبَا فَتَّ َقهَُ ،وبَيَّنَهَُ .وقَ َال
الن ْ
َّض ُر بْ ُن ُمشَْي نلَ :كا َن الن ُ
ِِ
ال أَِيب َحنِي َفةَ ِيف الْ ِف ْق ِهَ .وِيف ِرَوايَنةَ :م ْن أ ََر َاد أَ ْن يَتَ بَ َّحَر ِيف الْ ِف ْق ِه فَ ْليَ ْلَزْم أ ََاب
َّاس ِعيَ ُ
الشَّافع ُّي :الن ُ
الربِي ِع :أَقَمت علَى أَِيب حنِي َفةَ مخَْ ِ ِ
ِ
ت أَطْ َوَل
َص َحابَهَُ .وقَ َال َج ْع َف ُر بْ ُن َّ
ْ ُ َ
س سن َ
ني فَ َما َرأَيْ ُ
َحني َفةَ َوأ ْ
َ
َ
ص ْمتًا ِمْنهُ ،فَِن َذا ُسئِ َل َع ْن َش ْي نء ِيف الْ ِف ْق ِه َس َال َكالْ َو ِاديَ .وقَ َال ابْ ُن عُيَ ْي نَةََ :ما قَ ِد َم َم َّكةَ ِيف
َ
ِ
ِ
ِ
الزاه ُدَ :كا َن أَبُو َحنِي َفةَ َال يَنَ ُام ِيف اللَّْي ِل.
وب َّ
َوقْتنَا َر ُج  ٌل أَ ْكثَ ُر َ
ص َالةً مْنهَُ .وقَ َال َْحي َىي بْ ُن أَيُّ َ
ِ ِ
ِ
ص َالتِِهَ .وقَ َال ُزفَ ُرَ :كا َن ُْحييِي اللَّْي َل ُكلَّهُ بَِرْك َع نة يَ ْقَرأُ
َوقَ َال أَبُو َعاص نمَ :كا َن يُ َس َّمى الْ َوت َد ل َكثْ َرةِ َ
فِيها الْ ُقرآ َن .وقَ َال أَس ُد بن عم نرو :صلَّى أَبو حنِي َفةَ ص َال َة الْ َفج ِر بِو ِ ِ ِ ِ
ني َسنَةً،
ْ ُُ
ضوء الْع َشاء أَْربَع َ
َ
َ ُْ َْ
َ ُ َ
َ ْ َ
ظ
َوَكا َن َع َّامةَ اللَّْي ِل يَ ْقَرأُ الْ ُق ْرآ َن ِيف َرْك َع نةَ ،وَكا َن يُ ْس َم ُع بُ َك ُاؤهُ َح َّىت يَُرِّح َم َعلَْي ِه ِج َريانُهَُ .و ُح ِف َ
علَي ِه أَنَّه ختم الْ ُقرآ َن ِيف الْمو ِض ِع الَّ ِذي تُوِّيف فِ ِيه سب عةَ َآال ِ
ني بْ ُن
ف َخْت َم نةَ ،ولَ َّما َغ َّسلَهُ ْ
احلُ َس ْ ُ
ُ َ َْ َ
َْ
َ ْ ُ َََ ْ
ِ
ِ
ِ
ني
عُ َم َارَة قَ َال لَهَُ :غ َفَر َّ
ني َسنَةًَ ،وَملْ تَتَ َو َّس ْد َميِينَ َ
اَّللُ لَ َ
ك ِيف اللَّْي ِل ُمْن ُذ أ َْربَع َ
ك! َملْ تُ ْفط ْر ُمْن ُذ ثََالث َ
اخلمس بِو ن
وء و ِ
ِ
اح ند مخَْ ًسا
صلَّى َْ ْ َ ُ ُ
َسنَةًَ ،ولََق ْد أَتْ َعْب َ
ت َم ْن بَ ْع َد َكَ .وقَ َال ابْ ُن الْ ُمبَ َارك :إِنَّهُ َ
ض َ
ِ
ِ
ني َسنَةً ،وَكا َن َْجيم ُع الْ ُقرآ َن ِيف رْك َعتَ ْ ِ
ت َم َعهُ ِيف َم ْس ِج ِد ِه الْعِ َشاءَ،
َوأ َْربَع َ
صلَّْي ُ
نيَ .وقَ َال َزائ َدةَُ :
َ ْ
َ
َ
ِِ
الص َالةَ فَ َقَرأَ
َسأَلَهُ َم ْسأَلَةً ،فَ َق َام َوافْ تَ تَ َح َّ
َّاسَ ،وَملْ يَ ْعلَ ْم أِّ
َين ِيف الْ َم ْسجد فَأ ََرْد ُ
ت أَ ْن أ ْ
َو َخَر َج الن ُ
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الس ُم ِوم} [الطور ]27 :فَلَ ْم يََزْل يَُرِّد ُد َها
َح َّىت بَلَ َغ َه ِذهِ ْاآليَةَ{ :فَ َم َّن َّ
اب َّ
اَّللُ َعلَْي نَا َوَوقَ َ
اان َع َذ َ
ِ ِ
لصب ِح ،وأ ََان أَنْتَ ِظره .وقَ َال الْ َق ِ
اس ُم بْ ُن َم ْع نن :قَ َام أَبُو َحنِي َفةَ لَْي لَةً ِهبَ ِذهِ ْاآليَِة:
ُُ َ
َح َّىت أَذَّ َن الْ ُم َؤذّ ُن ل ُّ ْ َ
الساعةُ أَدهى وأَمُّر} [القمر)1( ".]46 :
ِ
{بَ ِل َّ
الس َ
اعةُ َم ْوع ُد ُه ْم َو َّ َ ْ َ َ َ
" .118لئن أوحشت تونس بعد بعد  ...فأنت ملصر ملك احلسن تؤنس
مث انعطفنا اىل مقام الليث بن سعد ،ومقام السيدة نفيسة ،وما امتنف تلك البقاع من
االماكن االنيسة .مث زران مقام سيدي عمر بن الفارض ،وشاهدان يف مقامة االنس الالئح
والنور الفائض .مث بعد ذلك توجهنا للجيز لزايرة كعب االحبار ،وما يف تلك البقاع من قبور
الصاحلني االخيار .ومل يكن دأب موالان اال قصد الزايرات واستباق اخلريات.
مث ملا قضى تلك الزايرات تصدى لفصل األحكام الشرعية بني االانم ،متمسكا من تقوى
هللا تعاىل ابلسبب االقوى ،حمافظا على العمل ابألوامر الشرعية يف السر والنجوى ،فسار -
أدام هللا تعاىل أايمه  -يف الناس سرية حسنة ،ونطقت ابلدعاء له من اخلواص والعوام مجيع
األلسنة .وسلك  -أسبغ اللع تعاىل نعمه عليه  -مسلكا مل يسبهه أحد من القضلة إليه.

وكان جيل العلماء غاية االجالل واالعظام ،ويعاملهم ابنواع التبجيل واالحرتام .واتبع حذو
والده املرحوم يف مجيع مقاصده ،وال غرو أن حيذو الفىت حذو والده .وأحاط أبحوال مصر
علما حىت بلغ أقصاها ،ومل يغادر منها صغرية وال كبرية غال احصاها .ووجه إىل إزالة املنكرات
مهة عالية عظيمة ،حىت قطع أصل أم اخلبائث من مصر فكانت عقيمة ،ومل يدع بيت مخر
أال كسر داننه ،وخلع أواتده وقطع ايبابه وهدم اركانه ،ومل يبق حاان يف مصر العتيقة وبوالق
غال جعلها " خاوية على عروشها " وخلمرها أراق ،حتال سال الناس عن ارتضاع كاس
املدام:
سلو رضيع قد عاله فطام
ولقد شاهدان كسر دانن مخريف مصر العتيقة على طرف النيل ،فخالطته حبيث غريت لونه
األول ،وذكران ذلك قول القائل:
فما زالت القتلى متج دماءها  ...بدجلة حىت ماء دجلة أشكل
( )1مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،املال على القاري 30/1
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وأما املساجد واألوقاف فقد عمر كثريا منها بعد أن آل أمرها إىل االضمحالل ،وصارت
حبيث يذكر فيها اسم هللا ويسبح له فيها ابلغدو واآلصال رجال .ومن مجلة ما ازاله من
املنكرات ،وقطع اصله من البدع احملداثت :استيالء طائفة الكفار على اإلماء املسلمات.
فصرف إىل ذلك عزمه الشريف وسعى فيه سعيا مجيال ،وأجرب الكفار على بيعهن للمسلمني
عمال بقوله تعاىل " :ولن جيعل هللا للكافرين على املؤمنني سبيال ".
وكان يبذل اجلهد يف نصرة احلق وجيادل عنه ويباحث ،ولعمري ليس له يف القضاء اثن بل
لعمري أنه الثالث .وابجلملة فصفات هذا املوىل اجلليل جتل عن أن حتصر ،أو تكتب يف
الدفاتر وتسطر:
فوا عجبا مِن أحاول نعته  ...وقد فنيت فيه القراطيس والصحف
أقاضينا هذا الذي أنت أهلعه  ...غلطت وال الثلثان منه وال النصف
وال الضعف حىت يتبع الضعف ضعفه  ...وال ضعف ضعف الضعف بل مثله ضعف
مث أن موالان  -أدام هللا تعاىل رفيع جنابه  -وجه مهته يف منصب القضاء لعبد اببه ،وكان
يعرفه كثريا عند حضرة اسكندر ابشا بكمال التعريف ،ويذكره عنده مبا يليق بوصفه الشريف.
فكان العبد يرتدد إىل حضرته العلية ،وهو مييل إىل املباحثة مع اهل الفضل وحيبهم حمبة كلية.
وكنت اقابل له بعض كتب التفسري ،وأصححها غاية التصحيح والتحرير .فاتفق يف ذلك
االثناء وفاة قاضي التزمنتية ،ففوض قضاءها للعبد وعرض األمر إىل السدة السنية العلية.
وتوجه الفقري إىل القضاء املذكور لتنفيذ األحكام ،وأرسل العرض مع مندوبه فسبقه خرب وفاة
قاضيها ببعض اايم ،فاعطي القضاء املذكور لقاض من القضاة ،وكانت عدد اايم اقاميت هبا
كعدد اايم امليقات.
مث توجهت بعد ذلك إىل احملمية القاهرة ،فألفيت اخلرب جاء من دمشق بوفاة املرحوم فوري
أفندي املفيت املشار إليه أعاله وانتقاله إىل الدار اآلخرة .فكان خربا أظلم الوجود لوصوله،
وحل اهلم املربح حبلوله ،وأجرى الدمع من العيون ،وأوجع القلوب وقرح اجلفون .فعاين العبد
من هذا اخلرب أن مساء قلبه انفطرت ،وجنومها انكدرت ،وتفتت منه األحشاء وتقطع الفؤاد،
وذكره فقده ،وما كان انسيا ،أن املوت نقاد ،فياله موىل أظلمت الدنيا لفقده ،وخلت ربوع
الفضائل من بعده:
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فلكل معدوم سواه مشبه  ...ولكل مفقود سواه نظري
وابجلملة:

ولو كان غري املوت شيء اصاهبم  ...عتبت ولكن ما على املوت معتب)1( ".
"إال إ َذا قَ َال لِص ِح ن
َّ
ص َح ْحت- 49 .
.119
يحة :إ ْن َ
َ َ
ِ ِِ
ط أ َّ
ْم ِاالبْتِ َد ِاء َوإَِّال َال.
َوالضَّابِ ُ
َن َما ميَْتَ ُّد فَل َد َوامه ُحك ُ
الرت ِ
اخي َّإال بَِق ِرينَ ِة الْ َف ْوِر.
( - 50إ ْن) َعلَى ََّ
ِ
لص ِحيح ِة :إ ْن صححت إ ََلْ .ي ع ِِن " فَأَنْ ِ
ت طَالِ  ٌق " يَ َق ُع الطََّال ُق
َْ
ََْ
Qقَ ْولُهَُّ :إال إذَا قَ َال ل َّ َ
الص َّحةَ أَمر ميَْت ُّد وِيف ِمثْلِ ِه لِلدَّو ِام حك ِ ِ
ني؛ ِأل َّ ِ
ت َع ْن الْيَ ِم ِ
ث
ْم االبْتِ َداء فَيَ ْحنَ ُ
َك َما لَ ْو َس َك َ
َن ّ ْ  ٌ َ َ
َ ُ ُ
لِْل َح ِال.
َكما لَو قَ َال لِْل َقائِِم :إذَا قُمت ،ولِْل َق ِ
ص ِري إذَا أَبصرت ولِْلملُ ِ
اع ِد :إذَا قَع ْدت ،ولِْلب ِ
وك إذَا
َ
َ َ
َ ْ
ْ َْ َ َ ُ
ْ َ
ِ ِ ِ
َن لِلد ِ
ْم ِاالبْتِ َد ِاء.
ت ُحٌّر َْحينَ ُ
ثَ ،ك َما َس َك َ
َملَكْتُك فَأَنْ َ
ت َع ْن الْيَمني؛ أل َّ َ
َّوام ُحك َ
َن ما ميَْت ُّد فَلِ َدو ِام ِه حك ِ ِ ِ َِّ ِ
ِ
ادهُ ْامتِ َد ُاد
( )49قَ ْولُهَُ :والضَّابِ ُ
ط أ َّ َ َ
يل َعلَْيهُ :م َف ُ
َ ُ ُ
ْم االبْت َداء َوإال َال ق َ
ِ
احلَْي ِ
الص َّح ِة ُدو َن الْ َمَر ِ
ض َوفِ ِيه نَظَ ٌر.
ض َو ْ
ّ
إ ْذ ُمهَا ِِمَّا ميَْتَ ُّد (انْتَ َهى) .
ولُ :مها وإِ ْن َك ِ
ِ
ضا َّإال أ َّ
َح َك ًاما َال تَتَ َعلَّ ُق بِ ُك ِّل ُج ْزنء
َ
اان ِمَّا ميَْتَ ُّد أَيْ ً
َن الش َّْر َ
ع لَ َّما َعلَّ َق ِاب ْجلُ ْملَة أ ْ
أَقُ ُ َ َ
ِمن أَجزائِِه فَ َق ْد جعل الْ ُك َّل َشي ئًا و ِ
اح ًدا.
ْ َْ
ْ َ
ََ َ
( )50قَ ْولُهُ:
الرت ِ
اخي َّإال بَِق ِرينَ ِة الْ َف ْوِر إ ََلْ.
إ ْن َعلَى ََّ
َمل أ َِج ْد ه ِذهِ الْعِبارَة ِيف َك َالِم َغ ِريهِ ،واَلَّ ِذي ِيف َك َال ِم ِهم أ َّ ِ
ني َعلَى قِسم ْ ِ
نيُ :م َؤبَّ َدة ٌَ :وُه َو
َن الْيَم َ
َ
ْ
ْ
ََ
َْ
ْ َ
ِ
ف ُمطْلَ ًقا.
أَ ْن َْحيل َ
ِ
َّهَر.
َوُم َؤقَّتَة ٌَ :وُه َو أَ ْن َْحيل َ
ف أَ ْن َال يَ ْف َع َل َك َذا الْيَ ْوَم َوَه َذا الش ْ
ِ ِ
اإلمام أَبو حنِي َفةَ  -رِمحه َّ ِ
َحد ِيف تَ ْس ِميَتِ َها
فَأ ْ
اَّللُ َ -مي َ
ني الْ َف ْوِر قَ َال ِيف الْ ُمحيط َملْ يَ ْسبِ ْههُ أ َ
َ َُ
َخَر َج ِْ َ ُ ُ َ
ِ
ِ
ال ِْ
اإل َم ِام أَِيب َحنِي َفةَ ِيف َه َذا
َّاس ُكلُّ ُه ْم ِعيَ ُ
َح  ٌد بَ ْع َد َذل َ
َوَال ِيف ُحكْم َها َوَال َخالََفهُ أ َ
ك فَالن ُ
( )1حادي األظعان النجدية إىل الداير املصرية ،احلموي ،حمب الدين ص17/
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(انْتَ َهى) .
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ال ِْ
ني ُم َؤبَّ َدة ٌ لَْفظًا ُم َؤقَّتَة ٌ َم ْع ًىن تُ َقيَّ ُد ِاب ْحلَ ِال
َّاس ِعيَ ُ
اإل َم ِام أَِيب َحني َفةَ ِيف الْف ْقه ُكلّه َوُه َو َمي  ٌ
بَ ْل الن ُ
ِ
ايل ،فَ ِم ْن الث ِ
ن ِ
ت
َت لِْل ُخ ُر ِ
َّاين ْامَرأَة ٌ َهتَيَّأ ْ
ف َال َختُْر ُج فَِن َذا َجلَ َس ْ
وج فَ َحلَ َ
أ َْو تَ ُكو ُن بنَاءً َعلَى أ َْمر َح نّ
اخلر ِ ِ
ِ
ث ِأل َّ
َت لَهُ فَ َكأَنَّهُ قَ َال :إ ْن
ت َال َْحينَ ُ
وج الَّذي َهتَيَّأ ْ
اعةً ُمثَّ َخَر َج ْ
َس َ
َن قَ ْ
ص َدهُ أَ ْن ميَْنَ َع َها م ْن ُُْ
َي َّ
اعةَ
الس َ
َخَر ْجت أ ْ
ِ
ك ُمثَّ
ف َعلَْي ِه َال يَ ْ
َوِمْنهُ َم ْن أ ََر َاد أَ ْن يَ ْ
اعةً ِحبَْي ُ
ب فَ ْوَر ذَل َ
ب َعْب َدهُ فَ َحلَ َ
ض ِربُهُ فَََرتَكهُ َس َ
ض ِر َ
ث يَ ْذ َه ُ
ضربه َال َحينث لِ َذلِك بِعينِ ِه وِمن ْاأل ََّوِل ِ
ول :إ ْن تَغَدَّيْت فَ َعْب ِدي ُحٌّر
س تَغَ َّد ِعْن ِدي فَيَ ُق ُ
ْ
َ ََ ُ َْ ُ َ َ ْ َ ْ
اجل ْ
 تُ َقيَّ ُد ِاب ْحل ِال ،فَِن َذا تَغَدَّى ِيف ي وِم ِه ِيف مْن ِزلِِه َال َحينَ ُ ِ ِإع َاد َة
ني َوقَ َع َج َو ًااب تَ َ
ث؛ ألَنَّهُ َمي  ٌ
ْ
ض َّم َن َ
َ
َ
َْ
ِ
ف ِْ
ف َإىل الْغَ َداء ْ ِ
الس َؤ ُال التَّغَ ِّدي ْ
ص ِر ُ
الس َؤ ِالَ ،و ُّ
َما ِيف ُّ
ايل لِتَ َق َع الْ ُمطَابَ َقةُ
احلَ ِ ُّ
احلَل ُ
ايل فَيَ ْن َ
احلَ ِّ
يد َاترةً ي ثْ بت)1( ".
ِ ِِ
ِ
احلالِ ِ
فُ ،مثَّ َّ
إن التَّ ْقيِ َ َ َ ُ ُ
َوَه َذا ُكلُّهُ عْن َد َع َدم نيَّة َْ
" .120ومنشآت فَمن شعره يرثى َشْيخه الْ َع َالء
(لقد فَ َارقت نفسى وانبعاثى  ...اىل أ ََّايم حزىن وانبعاثى)
(لتكرارى نواحى ىف النواحى  ...وجتديد القواىف واملرائى)
(على من َكا َن ىف الدُّنْيَا مالذى  ...وملجأ غربىت َويَد انبعاثى)
َوكتب مقرظا على شرح الْ َع َالء الطرابلسى الذى َوضعه ىف فَ َرائض ملتقى االحبر نزهت طرىف
الصنِيع فَأَلْ َفْيته
ىف رايض َه َذا الش َّْرح البديع وأجريت طرىف ىف ميدان َما أبداه من حسن َّ
َسابًِقا ىف حلبة التَّأْلِيف ملا ا ْشتَ َمل َعلَْي ِه من حسن الرتصيع والرتصيف أ ْغىن بِِه من َكا َن طَالبا
لعلم الْ َفرائِض وراض بعباراته الرائقة كل ر ِ
اغب رائض بَني بفصاحته النِّ ْسبَة َما بَني الرؤس
َ
َ
ِ
احلُُقوق واالقسام فأخفى
يستَح ّقهُ الْ َوا ِرث وامللحق بِه من ذوى ْ
والسهام َوعني ببالغته َما ْ
شهاب الفنارى فَلم ْيبق اىل َغريه مفتقر َوَال
بساطع أنواره ضوء السراج وأبطل بالمع برهانه َ
موات بسكب االهنر
ُْحمتَاج فَللَّه در َه َذا ا ْهلمام على َما أبرز من زهرات االكمام فَلَ َقد أ ْ
َحيَا الْ َ
يسبههُ أحد اىل ذَلِك َوَال ي ْلحقهُ من سلك
َوشرح ُّ
الص ُدور بشرح فَ َرائض ملتقى االحبر َومل ْ
( )1غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر ،احلموي ،أمحد بن حممد مكي 132/2
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ِ
احلق ىف َجانِبه
ني بِ ِد َم ْشق ىف مسئلة فقهية َوظهر ْ
تِْل َ
ك املسالك َوَكا َن تناظر ُه َو َوبَعض الْ ُم ْفت َ
فألف ِر َسالَة رد هبَا على الْ ُم ْفىت َوبعث هبَا اىل جدى القاضى حمب ال ّدين فَكتب لَهُ َعلَْي َها
ه َذيْن الْبَ ْي تَ ْ ِ
ني
ِ
صار ىف َجهله َانرا على علم)
(أصبت َاي ابْن ه َالل ىف الردود على  ...من َ
(جردت َسْيفا جلرح ىف مقاتله  ...مرصعا بيواقيت من الْ َكلم)
وَكانَت ِوَالدته ىف سنة ع ْشرين وتِس ِ
عمائَة َوتوىف ىف الْمحرم سنة أَربع بعد االلف
َ
َ ْ
َ
شهاب ال ّدين الرملى املنوىف املصرى االنصارى
ُحمَ َّمد بن أ ْ
َمحد بن محََْزة امللقب مشس ال ّدين بن َ
الصغِري وذهب مجاعة من الْعلماء اىل أَنه ُجمدد الْقرن الْع ِ
اشر َوَوقع ِاالتَِّفاق
َ
ََ
َ
َ
الشهري ابلشافعى َّ َ
السنة
على املغاالة مبدحه َوُه َو أستاذ االستاذين َوأحد أساطني الْ َ
علماء وأعالم حناريرهم حمىي ّ
ِ
الشهاب اخلفاجى َوُه َو أحد من أَخذ َعنهُ
وعمدة الْ ُف َق َهاء ىف ْاآلفَاق َوفيه يَ ُقول َ
الرحال فَمن يطق  ...ليحوى معشار الذى فِ ِيه من فضل)
(فضائله عد ّ
(فَقل لغىب رام احصاء فَضله  ...تربت اسرتح من جهد عدك للرمل)
ا ْشتغل على أَبِيه ىف الْ ِف ْقه والتَّ ْف ِسري والنحو والصرف واملعاىن والْب يان والتاريخ)1( ".
َ ََ
َ ْ
َ
صاح َات ِرخيا هباء رايضى)
(" .121أرخت مقدمه فَ َكا َن جبلق َ ...اي َ
السرية ىف قَ ِِ ِ
ِ
ِ
وسف ابْن
َ
ضائه ل َكثْ َرة طمعه َوقلة انصافه َوتصرف ىف َزَمنه مْنهُ يُ ُ
َوَكا َن َم ْذ ُموم ّ َ
ِ
اهلم َومجع أ َْم َو ًاال َكثِ َرية النه َكا َن ي ْل َعب بِِه
كرمي ال ّدين َرئيس الْكتاب ىف ُح ُقوق النَّاس َوأ َْم َو ْ
ِ
صوت ْاآلَالت
الصبيان ابلكرة َوَكانَت لَهُ َزْو َجة َم ْشغُولَة ابللهو واللعب مسع عْن َ
لعب ّ
دها لَْي لَة َ
يذكرو َن ىف املنارة فَصدق قلوها َوَكانَت متصرفة ىف منصبه
فَ َق َال َما َه َذا فَ َقالَت لَهُ ان املؤذنني ُ
وفيها يَ ُقول العمادى
َ
(قضااي ابْن َد ُاود ىف حرثه  ...على عجل مل تزل جاريه)
(تلقنه احلكم ِعْند القضا  ...فيا ليتها َكانَت القاضيه)
( )1خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ،احمليب 342/3
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ِ
المَرأَته
وما ْ
َوقد سبقه اىل َذلك بعض الش َ
ُّعَراء ىف هجو قَاض َكا َن َْحم ُك ً
(بلينا بقاض لَهُ َزْو َجة َ ...علَْي ِه أوامرها ماضيه)
(فيا ليته مل يكن قَ ِ
اضيا َ ...وَاي ليتها َكانَت القاضيه)
ات َوَكانَت َوفَاته ىف
مثَّ عزل َعن قَ َ
الروم فَلم تطل ُمدَّة مكثه هبَا َح َّىت َم َ
ضاء الشَّام ورحل اىل ّ
َّجم الغزى
ُح ُدود سنة َمثَان َوع ْشرين َوألف بقسطنطينية قَالَه الن ْ
َخ َواهُ ابراهيم َوأمحد الْ َم ْع ُروف
ُحمَ َّمد بن زين ال ّدين النخجواىن االصل الدمشقى املولد تقدم أ َ
احلَظ
ابملنطقى َوُحمَ ّمد َه َذا ُه َو االكرب ِمْن ُهم َكا َن من أ َْعيَان عُلَ َماء الشَّام وكرمائها ورزق ْ
ِ
ِ
قس َمة
الْ َع ِظيم ىف الرايسة أول أمره ونفذت َكلمته َووىل النِّيَابَة بِد َم ْشق َمَّرات عديدة َوَك َذل َ
ك ْ
اخلط َوله معرفَة ابالنشاء ىف اللُّغَة الفارسية والرتكية َوفِيه سخاء ولطف
الْ َع ْس َكر َوَكا َن حسن ْ
ِ
َّصُّرف الذى
َوحسن ل َقاء اال أَنه َكا َن حمتاال كذواب واستبد بعزة وافرة َومل ْ
يسبههُ أحد اىل الت َ
ِِ
جل النَّاس الَّذين حيرتمون ساحته وخيشون من
َكا َن فيه واالختالط ابلوزراء واحلكام َوَكا َن ّ
ِ
صدرا من
الروم َوِاب ْجلُ ْملَة فقد َكا َن َ
أذيته جلسارته ىف االمور ولوجود اخيه االوسط املنطقى ىف ّ
ص ُدور الشَّام َوفِيه يَ ُقول الْ َفْتح ابْن النّحاس قصيدته الْ َم ْش ُه َورة وهى من غرر القصائد ومطلعها
ُ
(نظر والغايتك الَِّىت مل ت ْلحق  ...فتحققوا ان العلى للسبق)
(طلبُوا العلى َوسعوا َولَ ِكن فتهم  ...وأتيت من طرق َهلَا مل تطرق)
(شابوا َوَما َحلُِقوا الْغُبَار فحظهم َ ...ما َكا َن غري غُبَار شيب املفرق)
(أبخيك أَو بك أشرقت سبل العلى  ...وتبسمت ابلبارق املتألق)
(من للعلى ِمبحمد وأبمحد  ...ح َّىت تدل مبنظر ومبنطق))1( ".
َ
َُ
" .122اى هلل سبحانه وتعاىل قانِتُو َن منقادون ال ميتنع شىء منهم على مشيئته وتكوينه
وكل ما كان هبذه الصفة مل جيانس مكونه الواجب لذاته فال يكون له ولد النه من حق الولد
( )1خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ،احمليب 464/3
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ان جيانس والده وامنا عرب عن مجيع املوجودات اوال مبا يعرب به عن غري ذوى العلم وعرب عنه
آخر مبا خيتص ابلعقالء وهو لفظ قانتون حتقريا لشأن العقالء الذين جعلوه ولدا هلل سبحانه
ِ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض اى هو مبدعهما على ان البديع مبعىن املبدع وهو الذي يبدع
يع َّ
بَد ُ
األشياء اى حيدثها او ينشئها على غري مثال سبق واإلبداع اخرتاع الشيء ال عن شىء دفعة
اى من غري مادة ومدة ومسى صاحب اهلوى مبتدعا ملا مل يسبهه أحد من ارابب الشرع يف

إنشاء مثل ما فعله او املعىن بديع مسواته وارضه فعلى االول من أبدع واالضافة معنوية وعلى
الثاين من بدع إذا كان على شكل فائق وحسن رائق واالضافة لفظية وهو حجة اخرى
البطال مقالتهم الشنعاء تقريرها ان الوالد عنصر الولد املنفعل ابنفصال مادته عنه وهللا تعاىل
مبدع األشياء كلها على اإلطالق منزه عن االنفعال فال يكون والدا ومن قدر على خلق
السموات واألرض من غري شىء كيف ال يقدر على خلق عيسى من غري اب َوإِذا قَضى
أ َْمراً اى أراد شيأ واصل القضاء االحكام اطلق على ارادة االهلية املتعلقة بوجود الشيء
ول لَهُ ُك ْن فَيَ ُكو ُن اى حيصل يف الوجود سريعا من غري توقف وال
الجياهبا إايه البتة فَِنَّمنا يَ ُق ُ
اابء كالمها من كان التامة اى أحدث فيحدث واعلم ان اهل السنة ال يرون تعلق وجود
األشياء هبذا األمر وهو كن بل وجودها متعلق خبلقه وإجياده وتكوينه وهو صفة ازلية وهذا
الكالم عبارة عن سرعة حصول املخلوق ابجياده وكمال قدرته على ذلك لكن ال يتعلق علم
أحد بكيفية تعلق القدرة ابملعدومات فيجب اإلمساك عن حبثها وكذا عن حبث كيفية وجود
الباري وكيفية العذاب بعد املوت وأمثاهلا فاهنا من الغوامض مث اعلم ان السبب يف هذه
الضاللة وهي نسبة الولد اىل هللا والقول ابنه اختذ ولدا ان ارابب الشرائع املتقدمة كانوا
يطلقون على الباري تعاىل اسم األب وعلى الكبري منهم اسم اإلله حىت قالوا ان األب هو
الرب األصغر وان هللا تعاىل هو األب األكرب وكانوا يريدون بذلك انه تعاىل هو السبب االول
يف وجود اإلنسان وان األب هو السبب األخري يف وجوده فان األب هو معبود االبن من
وجه اى خمدومه مث ظنت اجلهلة منهم ان املراد به معىن الوالدة الطبيعية فاعتقدوا ذلك تقليدا
ولذلك كفر قائله ومنع منه مطلقا اى سواء قصد به معىن السببية او معىن الوالدة الطبيعية
حسما ملادة الفساد واختاذ احلبيب او اخلليل جائز من هللا تعاىل الن احملبة تقع على غري
جوهر احملب قالوا اوحى هللا تعاىل اىل عيسى عليه السالم ولدتك وأنت نىب فخفف النصارى
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التشديد الذي يف ولدتك النه من التوليد وصحفوا بعض إعجام النيب بتقدمي الباء على النون
فقالوا ولدتك وأنت بنىي تعاىل هللا عما يقول الظاملون وقال تعاىل اي احبارى واي أبناء رسلى
ِ
فغريه اليهود وقالوا اي احبائى واي ابنائى فكذهبم هللا بقوله َوقالَت الْيَ ُه ُ
ود َوالنَّصارى َْحن ُن أَبْناءُ
اَّللِ وأ ِ
َحبَّ ُاؤهُ قُ ْل فَلِ َم يُ َع ِّذبُ ُك ْم بِ ُذنُوبِ ُك ْم فاهلل سبحانه منزه عن احلدود واجلهات ومتعال عن
َّ َ
األزواج والبنني والبنات ليس كمثله شىء يف األرض وال يف السموات قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم قال هللا تعاىل (كذبىن ابن آدم) اى نسبىن اىل الكذب)1( ".
.123

"حرف امليم

الرتبة املؤدية الشيخية
كانت على الشرف الشمايل فوق املدرسة العزية دفنت هبا مستولدة السلطان املؤيد شيخ
سنة عشرين ومثامنائة ووقف عليها ابراهيم ابن امللك املؤيد وقفا ورتب هلا اربعة من القراء
الرتبة املؤيدية الصوفية
مل نعلم من شأهنا أال أن النعيمي وغريه قاال دفن هبا مؤيد الدولة ابن الصويف وزير آبق
صاحب دمشق قال الذهيب وكان ظاملا غشوما فسر الناس مبوته تويف سنة تسع وأربعني
ومخسمائة ودفن برتبته هذه
الرتبة احملمدية
هي الرتبة احملمدية االمينية االنصارية العيشية مشايل اجلامع املظفري بسفح قاسيون أنشاها
الشيخ االمني حممد بن امحد بن ابراهيم بن ايب العيش االنصاري الدمشقي تويف سنة أربع
وثالثني وستمائة ودفن هبا وكان اتجرا فيه خري ودفن ودين وامسع صحيح البخاري وعمر
حتت الربوة مسجدا وبيوات للطهارة وانتفع الناس بذلك وتكلم على جامع النريب ووقف فيه
ميعادا المساع احلديث
الرتبة املختارية الطواشية
( )1روح البيان ،إمساعيل حقي 214/1

136

أنشاها الطواشي ظهري الدين خمتار اخلاندار أحد االمراء الكبار كان خريا دينا حيفظ القرآن
ويؤدية بصوت حسن وعليه وقار حسن الشكل واهليبة أوقف هذه الرتبة وهي خارح ابب
اجلابية قبلي الصابوينة اآلن وقد آلت اآلن اىل اخلراب وهو اول من عمر من الرتب بذلك
اخلط ووقف عليها القريتني وبىن هبا مسجدا حسنا ورتب اماما له ووقف مكتبا لأليتام على
ابب قلعة دمشق ورتب هلم الكسوة والنفقة وكان ميتحنهم بنفسه ويفرح هبم وملا مات دفن
برتبته ومل يؤرخ النعيمي وفاته وال العلموي الرتبة املراغية
داخل دمشق ابلصاغة العتيقة يف داخل زاوية الشيخ سراج الدين من هبا الشيخ هباء الدين
بن عبد الرمحن بن عبد الويل األمخيمي املراغي املصري مث الدمشقي وكان ابرعا يف املعقوالت
وأخذ عن القونوي وألف كتاب املنقذ من الزلل يف القول والعمل تويف سنة أربع وستني
وسبعمائة
الرتبة املزلقية
بطرف مقابر ابب الصغري اآلخذ اىل الصابونية عند ابب مسجد الذابن أنشأها رأس
اخلواجكية حممد بن علي بن أيب بكر املعروف اببن املزلق وكان من أهل الثروة أنشأ بطريق
مصر اىل الشام خاانت عظيمة ابلقنيطرة وجسر يعقوب واملنية وعيون التجار وانفق على

عمارهتا ما يزيد عن مائة الف دينار وهبذه اخلاانت مياه وهي يف غاية احلسن ومل يسبهه أحد

من امللوك الذين قبله واخللفاء اىل مثل هذا العمل وهو صاحب املآثر احلسنة بدرب احلجاز
ووقف على سكان احلرمني الشريفني األوقاف الكثرية احلسنة وعني للحجرة الشريفة النبوية
الشمع والزيت يف كل عام وكان يكاتب امللوك فيقضون له حوائجه وكلمته انفذة عندهم
وكانت االعراب تراعية وحتفظ متاجره تويف سنة مثان واربعني ومثامنائة ودفن برتبته هذه وكان
قد وقف مجيع أمالكه قال العلموي وكان أبوه لباان ملبنته عند جامع يلبغا واىل اآلن يعِن
اىل زمنه ذريته يطالبون حبكر بقعتها جبنينة كانت هناك مث ان ابن املرتجم سافر اىل اهلند مرارا
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فربح يف مرة منها مائة ألف دينار ومثامنائة ألف درهم واملزلق بضم امليم وفتح الزاي وتشديد
الالم مكسورة)1( ".
"إمضائه هكذا :عبد األشراف وغبار نعاهلم .وال أعلم عن حاله اآلن أكثر ِما

.124
ذكرت.
وِمن علمته روى عن املرتجم عامة موالي الصادق بن اهلامشي العلوي أحد أشياخ السلطان
موالي سليمان العلوي ،وهو دون موالي الصادق بن هاشم العلوي املدغري دفني مراكش
شيخ أيب العباس ابن اخلياط وطبقته ،فنن األول أقدم منه طبقة وقد أجرى ذكر املرتجم
صاحب " االشراف " وأرخ وفاته بسنة  .1197مث وقفت على إجازة من ابن السيد املذكور
حملمد بن مهدي بن عبد الرمحن السجلماسي وهي عامة ،قال :مبا حصل لنا من إجازات
األشياخ كسيدي أمحد احلبيب وتلميذه اهلاليل وابن عبد السالم بناين إجازة عامة مطلقة.
 - 591ابن السيد ( : )1هو األستاذ النحوي اللغوي أبو حممد عبد هللا بن حممد بن السيد
بكسر السني املشددة وسكون الياء البطليوسي صاحب كتاب " أسباب األختالف " وهو
كتاب عظيم مل يصنف مثله ومل يسبهه أحد إليه وهو مطبوع ،وكتاب الفرق بني احلروف

املشكلة من حروف املعجم اليت يغلط فيها كثري من الناس وهو يف حنو مخس عشرة كراسة،
وقفت على نسخة منه خبط مؤلفه ابإلجازة به ألمحد بن عثمان بن هارون اللخمي بتاريخ
 ،515وعندي خطه أيضاً على جزء أسباب االختالف ابإلجازة أيضاً واحلمد هلل ،وله شرح
على املوطأ ،وأخذ عنه القاضي عياض وترمجه يف " الغنية " وهو ِمن أفردت ترمجته ابلتصنيف،
ألف فيه الفتح بن خاقان صاحب
__________
( )1ترمجة ابن السيد يف الغنية 218 :والصلة 282 :والقالئد 193 :والذخرية 890 :3/2
واخلريدة  478 :2وغاية النهاية  449 :1واملغرب  385 :1والديباج 140 :وأزهار الرايض
 101 :2والنفح (صفحات متفرقة) وابن خلكان  96 :3ومرآة اجلنان  228 :3وبغية
الوعاة  55 :2والشذرات )2( "..64 :4
( )1منادمة األطالل ومسامرة اخليال ،ابن بدران ص351/
( )2فهرس الفهارس ،الكتاين ،عبد احلي 1050/2
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"احلال اه وحنوه يف كشف الظنون ،بعد أن ذكر من ألف فيه ،ومنهم؛ أبو زيد أمحد

بن زيد الشروطي احلنبلي ،وذكر اجلرجاين يف ترجيح مذهب أيب حنيفة؛ أن الشروطي مل

يسبهه أحد ،وأجاب أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي يف رده أبن النيب صلى هللا
عليه وسلم أول من أملى كتب العهود واملواثيق؛ منها عهده لنصارى أيلة خبط علي بن أيب
طالب اه ص  56اجلزء الثاين.
ابب يف كتاب السر
قال املقريزي يف اخلطط :كتّاب السر رتبة قدمية هلا أصل يف السنة ،فقد خرج أبو بكر عبد
هللا بن أيب داود السجستاين يف كتاب املصاحف عن زيد بن اثبت قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :إهنا أتتيِن كتب ال أحب أن يقرأها كل أحد ،فهل تستطيع أن تتعلّم
كتاب العربانية أو قال السراينية؟ فقلت :نعم فتعلمتها يف سبع عشرة ليلة «. »1
فصل يف ذكر كتاب الرسائل واإلقطاع
«يف االستيعاب ص  26من ج  ،1واإلصابة عن الواقدي :أول من كتب لرسول هللا صلى
هللا عليه وسلم الوحي مقدمه املدينة أيب بن كعب وهو أول من كتب يف آخر الكتاب :وكتبه
فالن.
وكان إذا مل حيضر دعا زيد بن اثبت فكتب ،وكان أيب وزيد يكتبان بني يديه صلى هللا عليه
وسلم ويكتبان كتبه للناس وما يقطع وغري ذلك ،قال أبو عمر :كان من املواظبني على كتب
الرسائل عبد هللا بن األرقم الزهري ،وذكر عن ابن إسحاق أنه قال :كان زيد بن اثبت يكتب
الوحي ،ويكتب إىل امللوك أيضا .وكان إذا غاب عبد هللا بن األرقم وزيد بن اثبت واحتاج
أن يكتب إىل أمراء األجناد وامللوك ،أو إىل إنسان بقطيعة أمر من حضر أن يكتب له.
واإلقطاع كما يف املشارق :تسويغ اإلمام من مال هللا ملن يراه أهال لذلك.
ويف االستيعاب :وكتب زيد بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أليب بكر وعمر .وكان على
بيت املال يف خالفة عثمان ،وذكر حممد بن إسحاق عن حممد بن جعفر بن الزبري؛ أن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استكتب عبد هللا بن األرقم ،فكان جييب عنه إىل امللوك،
وبلغ من أمانته عنده أنه كان أيمره أن يكتب إىل بعض امللوك فيكتب ،وأيمره أن يطيّنه
وخيتمه وما يقرؤه ألمانته عنده» .
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خرجه البيهقي.
وما نقله عن ابن إسحاق يف حق عبد هللا بن األرقم ّ
وخرجه أيضا البغوي وقال
قال احلافظ يف كتاب األحكام من الفتح إبسناد حسن ّ
__________
( )1ويف البخاري روى يف كتاب األحكام ابب  40عن زيد بن اثبت إن النيب صلى هللا
عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود ،حىت كتبت للنيب صلى هللا عليه وسلم كتبه ،وأقرأته
كتبهم إذا كتبوا إليه ج  8ص  .120وروى الرتمذي أيضا يف كتاب االستئذان ج  5ص
 67حديثا مبعناه وأوله :أمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أتعلم له كتاب يهود اَل.
فانظره هناك يف الباب رقم  22رقم احلديث )1( "..2715
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َوقَوله:
وأَان أَقُول كلمة أرأب هبا عن االحنياز إِ َىل نصرة وِهي أَن ِ
ِ
طوات
ْ
َ َ
َْ َ
َ
اخت َالف الْ ُمسلمني يف أول خ َ
ِ
ِ
ضت َعلَْي ِه ْاأل ََّايم بعد ْاأل ََّايم وتعاقبت األقوام
ريهم َوأول موقف من َم َواقف أنظارهم َوقد َم َ
َمس ْ
يعد نقصا علميا َال ينبغى الْبَ َقاء َعلَْي ِهَ .وَال أعرفِن بعد َه َذا الْيَ ْوم ملتفتا إِلَْي ِه.
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اعة!
السنة َو ْ
اجلَ َم َ
مثَّ َوقع يف إ ْش َكال َكبري يف ُم َس ّمى ْاإلميَان َو ْاإل ْس َالم خرج به َعن عقيدة أهل ّ
والعجيب أَنه ظن أَنه استوىف الْ َم ْسأَلَة َوفصل فِ َيها َوُه َو مل يستوعب عشر معشار أ َِدلَّة أحد
الْ َف ِري َق ْ ِ
ني َوالْم َقام َال ْحيتَمل سوق ْاأل َِدلَّة والردود َوِيف نفس الْ َوقْت خرج َعن حد التَّ ْف ِسري فَ َال
ِ
ِ
ِ
قدمة،
ُه َو استوىف َوَال ُه َو َراعى الْ َم ْقصدَ .ك َذلك عدم ْاعتبَاره التَّ ْفسري علما َك َما ذكر ِيف الْ ُم َ
صيل ح ِ
وعلى الرغم من َكونه يعلم َمتاما أَنه مل يسبههُ أحد هل َذا الْ َفهم وأَنه َْحت ِ
اصل ذهب إِلَْي ِه،
َ
َ
ْ
َ
ً
َ
وَكا َن األوىل بِِه أَن ينخرط ِيف َآالف الْعلماء من َِ
مجيع عصور ِْ
اإل ْس َالم الَّذين اعتربوا التَّ ْف ِسري
َ
َ
علما بل اعتربوه أجل الْعُلُوم.
ِ
ِ
يمة من العظائم،
َوَك َذا َمحلته الشعواء على التَّ ْفسري ابملأثور واستقالله لَهُ واستخفافه أب َْهلهَ ،عظ َ
فبدون التَّ ْف ِسري ابملأثور ضلت ْاألمة َوبِغري نوره زاغ الْ ُم َف ِّس ُرو َنَ ،وُه َو نَفسه من الدََّالئِل على
َذلِك فَهو على الرغم من استفادته ِمْنه ِيف كل تَ ْف ِسريه إَِّال أَنه حاد عنه ِيف بعض الْمو ِ
اضع
َُ
ُ
ََ
َُ
( )1الرتاتيب اإلدارية = نظام احلكومة النبوية ،الكتاين ،عبد احلي 154/1

140

ِ
يما َوقع فِ ِيه.
فَ َوقع ف َ
الزائِ َدة بِنَ ِ
وانْظُر أَيضا من مو ِ
حجة.
اضع ُخمَال َفته ابملأثور وثقته َّ
فس ِه واستخدامه "لَ َعلَّه" لغري َّ
ْ
َ
ََ
ِ
صاحب استطراد وتكلف خرج َعن حد التَّ ْف ِسري مجلَة وتفصيال على الرغم من إمهاله
َاثنيًاَ :
ِ
ِ
ِ
ريها:
يستَ ْغىن َعن تَ ْفس َ
التَّ ْفسري ِيف َم َواضع َال ْ
فَ َم َع اهتمامه إبِِثْبَات الْيَاء ِيف دعان أَو عدم إِثْبَاهتَا أمهل تَ ْف ِسري قَ ْوله تَ َع َاىل {فَِنِّين قريب}
َومن التكلفات الَِّيت دفع إِلَْي َها االستطراد قَ ْوله:
َو ِعْن ِدي أَن الْبَ ْس َملَة َكا َن َما يرادفها قد جرى على أَلْ ِسنَة ْاألَنْبِيَاء من عهد إِبْ َر ِاهيم َعلَْي ِه ال َّس َالم
ِ ِ
ِ ِِ
الر ْمحَن}
َخاف أَن ميسك َع َذاب من َّ
{اي أَبَت إِِّين أ َ
فقد حكى هللا َعن إبْ َراهيم أَنه قَ َال ألَبيهَ :
وقَ َال{ :سأستغفر لَك رِيب إِنَّه َكا َن ِيب حفيا} ومعىن احلفى قريب)1( ".
َّ
َ
َ
" .127للعطف مع السببية ،وأن املضارع منصوب أبن مضمرة .وجواب بعد الثالثة ،وهبذا
يكون حكمه واحدا بعد األحرف السالفة ،ال خيتلف ابختالف وقوعه بعد اجلملة اجلوابية،
أو توسطه بينهما وبني اجلملة الشرطية... 1
"ملحوظة" :إذا توسط املضارع بني جلميت الشرط واجلواب ،ومل يسبهه أحد أحرف العطف

السالفة أعرب "بدال" ،إن كان جمزوما ،وأعربت مجلته "حاال" -يف الغالب -إن كان مرفوعا.
فمثال األول:
مىت أتتنا تلمم بنا يف دايران  ...جتد حطبا جزال ،وانرا أتججا
والثاين:
مىت أتته تعشو 2إىل ضوء انره  ...جتد خري انر عندها خري موقد
 -4ما خيص هبما من انحية حذفهما معا:
يصح حذف اجلملتني معا -يف النثر والنظم -بشرط أن تقوم قرينة تدل عليهما .واألغلب
عند حذفهما أن تكون أداة الشرط هي" :إن" ،مثل قول الشاعر وهو يودع أحبابه:
نودعكم ،ونودعكم قلواب  ...لعل هللا جيمنا .وإال..
يريد :وإال جيمعنا هلكنا ،أو شقينا ..أو حنو ذلك ِما يساير املعىن الناشيء من اجلملتني
( )1التحرير والتنوير ،ابن عاشور /
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احملذوفتني .ومثل قول اآلخر يف فتيات ينصحن أخرى امسها :سلمى -برفض الزواج من
رجل فقري معدم:
__________
 1ويف املضارع املسبوق ابلواو أو الفاء مع وقوعه بعد اجلملة اجلوابية يقول ابن مالك:
والفعل من بعد اجلزا إن يقرتن " ...ابلفا" أو "الواو" بتثليث قمن
"قمن ،أي :جدير" .واملراد ابلتثليث األوجه الثالثة اليت ذكرانها ابعتباراهتا املختلفة ،ومل يذكر
"مث" يف رأي الكوفيني .وانتقل إىل حكم هذا املضارع إذا توسط بني مجليت الشرط واجلواب؛
فقال:
وجزم أن نصب لفعل إثر "فا"  ...أو "واو" إن ابجلملتني اكتنفا
"إثر :بعد اكتنف :أحيط" يريد :أن املضارع املسبوق أبحد هذين احلرفني يتعني نصبه أو
جزمه إن اكتنفه اجلملتان ،أي :أحاطت به مجلتا الشرط واجلواب .واقتصر على ما سبق
دون بيان الشروط واألوجه واالعتبارات.
 2وجرد "الواو" دليل على أن الفعل غري جمزوم)1( "..
" .128خان حبسن القبول ،وأنعم عليه مبا أنعم ،وزاد ىف وظيفته كل يوم مخسمائة درهم،
مث تيَّسر له بعد ذلك إمتامه ،فأمته بعد سنة ،مث أرسله إىل السلطان اثنياً بعد إمتامه ،فقابله
السلطان مبزيد لطفه وإنعامه ،وزاد ىف وظيفته مرة أخرى.
واحلق أن هذا التفسري غاية ىف اببه ،وهناية ىف حسن الصوغ ومجال التعبري ،كشف فيه صاحبه
عن أسرار البالغة القرآنية ،مبا مل يسبهه أحد إليه ،ومن أجل ذلك ذاعت شهرة هذا التفسري
بني أهل العلم ،وشهد له كثري من العلماء أبنه خري ما ُكتب ىف التفسري ،فصاحب "العقد
املنظوم ىف ذكر أفاضل الروم" ،يقول عنه ىف كتابه" :وقد أتى فيه مبا مل تسمح به األزمان،
ومل تقرع به اآلذان ،فصدق املثل السائر :كم ترك األول لآلخر".
انتفعت به وهو
وصاحب "الفوائد البهية ىف تراجم احلنفية" يقول" :وقد
طالعت تفسريه و ُ
ُ
تفسري حسن ،ليس ابلطويل اململ ،وال ابلقصري املخل ،متضمن لطائف ونكات ،ومشتمل
( )1النحو الوايف ،عباس حسن 480/4
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على فوائد وإشارات" .ونقل عن صاحب "الكشف" أنه قال" :انتشرت نسخه ىف األقطار،
ووقع له التلقى ابلقبول من الفحول الكبار ،حلسن سبكه وصدق تعبريه ،فصار يقال له:
"خطيب املفسرين" .ومن املعلوم أن تفسري أحد سواه بعد الكشاف والقاضى مل يبلغ إىل ما
بلغه من رتبة االعتبار".
ومل يظفر هذا التفسري  -كغريه من التفاسري  -بكثرة احلواشى والتعليقات الىت تكشف عن
مراده .أو تتعقبه ىف بعض ما يقول ،ومل يقع حتت يدان شئ من ذلك ،غري أننا جند ىف
"كشف الظنون" عند الكالم عن هذا التفسري ،ذكر ما كتب عليه من التعليقات فمن ذلك:
تعليقة الشيخ أمحد الرومى اآلحصارى املتوىف سنة  1041ه (إحدى وأربعني وألف من
اهلجرة)  ،من سورة الروم إىل سورة الدخان .وتعليقة الشيخ رضى الدين بن يوسف القدسى،
علَّقها إىل قريب من النصف ،وأهداها إىل املوىل أسعد بن سعد الدين ،حني دخل املقدس
زائراً ،وكان دأبه فيها نقل كالم العالمتني الزخمشرى والبيضاوى ،وكالم ذلك الفاضل "أىب
السعود" بقوله :قال الكشاف ،وقال القاضى ،وقال املفىت ،مث احملاكمة فيما بينهم .هذا ما
ذكره صاحب كشف الظنون ،وال نعلم أحداً كتب عليه غري من ذكرمها.
قرأت مقدمة الكتاب ملؤلفه ،فوجدته يثىن كثرياً على تفسري الكشاف ،وأنوار التنزيل
للبيضاوى ،ويذكر أنه قرأمها قبل أن يؤلف تفسريه ،مث يقول" :ولقد كان ىف سوابق األايم،
وسوالف الدهور واألعوام ،أوان اشتغاىل مبطالعتهما وِمارستهما ،وزمان انتصاىب ملفاوضتهما
ومدارستهما ،يدور ىف خلدى على استمرار ،آانء الليل)1( ".
" .129وال حرج ،ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" رواه البخاري عن عبد
هللا بن عمرو بن العاص ،وهلذا كان عبد هللا بن عمرو قد أصاب يوم الريموك زاملتني 1من
كتب أهل الكتاب ،فكان حيدث منهما مبا فهمه من هذا احلديث ،من اإلذن يف ذلك،
ولكن هذه األحاديث اإلسرائيلية تذكر لالستشهاد ال لالعتقاد" ،2وقال أيضا يف رده على
البكري ،منكرا عليه استدالله ابحلديث الذي يرويه ،عن استشفاع آدم ابلنيب صلى هللا عليه
وسلم :هذا احلديث ،وأمثاله ال حيتج به يف إثبات حكم شرعي ،مل يسبهه أحد من األئمة

( )1التفسري واملفسرون ،الذهيب ،حممد حسني 247/1
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إليه  .....فنن هذا احلديث مل ينقله أحد عن النيب صلى هللا عليه وسلم ال إبسناد حسن،
وال صحيح ،بل وال ضعيف يستأنس به ،ويعتضد به ،وإمنا نقل هذا وأمثاله كما تنقل
اإلسرائيليات اليت كانت يف أهل الكتاب وتنقل عن مثل كعب ،ووهب ،وابن إسحاق،
وحنوهم ،من أخذ ذلك عن مسلمة أهل الكتاب أو غري مسلمتهم كما روي :أن عبد هللا
بن عمرو وقعت له صحف يوم الريموك من اإلسرائيليات ،وكان حيدث منها أبشياء".3
وقد وافق ابن تيمية على مقالته أحد تالميذه ،وهو :اإلمام احلافظ املفسر ابن كثري ،فذكر
حنوا من ذلك يف مقدمة تفسريه.4
وقد جاء بعد ابن تيمية :اإلمام العامل املؤرخ ،واضع أساس علم االجتماع :عبد الرمحن بن
خلدون ،املتوىف سنة  ،808فأابن عن ذلك أبوىف وأمت يف هذا يف مقدمته املشهورة يف أثناء
الكالم عن علوم القرآن من التفسري والقراءات ،قال" :وصار التفسري على صنفني تفسري
نقلي ،مسند إىل اآلاثر املنقولة عن السلف ،وهي :معرفة الناسخ واملنسوخ وأسباب النزول،
ومقاصد اآلي ،وكل ذلك ال يعرف إال ابلنقل عن الصحابة والتابعني ،وقد مجع املتقدمون
يف ذلك وأوعوا ،إال أن كتبهم ومنقوالهتم تشتمل على الغث ،والسمني ،واملقبول ،واملردود.
__________
 1الزاملة البعري الذي حيمل عليه -يعِن محل بعريين.
 2مقدمة يف أصول التفسري ص .45
 3الرد على البكري ص .6
 4تفسري ابن كثري والبغوي ج  1ص )1( "..8
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جديدا يف احلصول على صور النصوص؛ إذ استعان
أسلواب ً
"جدًّا كذلك .اتبع فيها ً

ابألعراب الذين فرقهم يف خمتلف اجلهات اليت مل يسبهه أحد من األوروبيني إىل زايرهتا ،بعد
أن علمهم خمتلف الطرق يف احلصول على تلك النصوص بطريق الورق الذي يتأثر ابلضوء
وبطريقة القوالب اجلبسية وبطرق أخرى .وقد متكن هبذا األسلوب اجلديد من الظفر بصوة
مضبوطة بعض الضبط للكتاابت القدمية اليت مل يكن بوسعه الذهاب إىل أماكنها

( )1اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري ،حممد أبو شهبة ص92/
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أيضا متكن من تصحيح أغالط الصور اليت أخذها "هاليفي" عن
واستنساخها بنفسه ،وهبا ً
نص قتباين أخذها من منطقة خرائب
النقوش األصلية ،ومن احلصول على زهاء مائة ّ
"مأرب" .ويف متحف "فينا" قسم من األحجار املكتوبة اليت كان هذا العامل قد جلبها معه
يف املرة األخرية إىل أوروبة.1
وقد زار املستشرق "جورج أغسطس والني george augustus
ودون رحلته إليها .2وزار احلجاز املستشرق اهلولندي
 "wallinسنة 1845م ً
جندا ّ
الشهري "سنوك هرغونية "snouk hurgtonje؛ فكتب يف أحوال مكة
ووصف احلياة يف احلجاز وموسم احلج .وكان قد ذهب إليه سنة 1886-1885م وهو من
العلماء املدققني.3
وقد زار احلجاز "السري ريشارد برتن" " "sir Richard burtonمتن ّكًرا
بزي مسلم مسّى نفسه "عبد هللا" زار احلرمني وكتب وصف رحلته هذه.4
ّ
وتوغلت "حنة بلنت" " "anne bluntسنة 1879م يف مشال بالد العرب حىت
الر ّحالة اإلنكليزي
بلغت أرض جند ،وكانت مولعة بدراسة أحوال اخليول العربية .5واخرتاق ّ
"تشرالس دويت" " "charlis m. doughtyالصحاري العربية ومشال بالد
مهما وصف فيه أسفاره يف بالد العرب
كتااب ًّ
العرب ،ووضع ً
__________
،86, Pfannmueller, S., 12Weber, S., 1
, 171, P., 2Ency. Brita., Vol.,
2
،.705Explorations, P.,
, 170, P., 2Vol., 3Ency. Brita., 3
, Explorations, 1888Mekka, den Haag,
.720P.
Richard Burton, Personal Narrative 4
of a PilgTimage to El-Medina and
., in two Vols1857Meecah, London,
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2Anne Blunt, A Pilgrimage to Najd, 5
, The Bedouins of 1883Vols, London,
،the Euphrates, London
)1( "..1879

 )13( -2068" .131وعن أيب سعيد اخلدري ،قال(( :هنى رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر))  .متفق عليه.
وقال ابن قدامة (ج3ص )173ال فرق بني كوهنا متتابعة أو مفرقة يف أول الشهر ،أو يف
آخره ألن احلديث ورد هبا مطلقاً من غري تقييد ،وألن فضيلتها لكوهنا تصري مع الشهر ستة
وثالثني يوما ،واحلسنة بعشر أمثاهلا فيكون ذلك كثالمثائة وستني يوماً وهو السنة كلها ،فنذا
وجد ذلك يف كل سنة صار كصيام الدهر كله ،وهذا املعىن حيصل مع التفريق-انتهى .قال
ِ
السٌّر يف مشروعيتها أهنا مبنزلة السنن الرواتب يف الصالة تكمل فائدهتا ابلنسبة
يف حجة هللا :و ّ
تتام فائدهتا هبم .وإمنا خص يف بيان فضله التشبه بصوم الدهر ،ألن من القواعد
إىل أمزجة مل ّ
املقررة أن احلسنة بعشر أمثاهلا وهبذه الستة يتم احلساب .تنبيه ادعى بعض احلنفية إن ما
روى عن أيب حنيفة من كراهة صوم ستة من شوال هو غري رواية األصول أو إن مراده بذلك
أن يصوم الفطر ومخسة بعده ،فأما إذا أفطر يوم العيد مث صام بعده ستة أايم فليس مبكروه
بل هو مستحب وسنة .قال يف الدار املختار :اإلتباع املكروه ،أن يصوم الفطر ومخسة بعده،
فلو أفطر الفطر مل يكره بل يستحب ويسن-انتهى .وكذا قال صاحب البدائع .قال ابن
عابدين بعد البسط :يف نصوص أصحاب احلنفية يف عدم الكراهة ما لفظه ،ومتام ذلك يف
رسالة "حترمي األقوال يف صوم الست من شوال" للعالمة قاسم ،وقد رد فيها على ما يف
منظومه التباين وشرحها من عزوة الكراهة مطلقاً إىل أيب حنيفة وأنه األصح أبنه على غري
رواية األصول وأنه صحح ما مل يسبهه أحد إىل تصحيحه وأنه صحح الضعيف وعمد إىل

تعطيل ما فيه الثواب اجلزيل بدعوى كاذبة بال دليل ،مث ساق كثرياً من نصوص كتب املذهب
( )1املفصل ىف اتريخ العرب قبل اإلسالم ،جواد علي 130/1
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فراجعها-انتهى .وهذا يدل على أن الراجح عند احلنفية على ما ادعاه العالمة قاسم وغريه
هو عدم الكراهة بل استحبابه .وما حكى عنهم خالف ذلك فهو إما مرجوح وخالف
رواية ،األصول أو مؤول بصوم يوم الفطر كما قال صاحب البدائع وصاحب الدار املختار
وغريمها( .رواه مسلم) وأخرجه أيضاً أمحد والرتمذي وصححه ،وأبوداود وابن ماجه والدارمي
والبيهقي (ج4ص )292والطرباين ،ويف الباب عن ثوابن عند أمحد والنسائي يف الكربى وابن
ماجه والدارمي والبزار وابن خزمية وابن حبان ،وعن جابر عند أمحد وعبد بن محيد والبزار
والطرباين يف األوسط وعن أيب هريرة عند البزار وأيب نعيم والطرباين ،وعن ابن عباس عند
الطرباين أيضاً ،وعن الرباء بن عازب عند الدارقطِن ،وعن ابن عمر عند الطرباين من أحب

الوقوف على ألفاظها وحال أسانيدها رجع إىل التلخيص (ص )199والرتغيب (ج2ص)27
وجممع الزوائد (ج3ص. )184 ،183
 -2068قوله( :هنى رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  )-أي هني حترمي (عن صوم يوم
الفطر) وهو أول يوم من شوال (والنحر) أي وعن صوم يوم النحر .قال الطييب :هذا احلديث
مروي من حيث املعىن والذي يتلوه مروي من حيث اللفظ وما نص عليه)1( "..
.132

"حدث مل يسبهه أحد فنين أمحده له وإن كنت أعرف أن هذا الكالم كان يرضيه

وأنه كان حيب أن يسمعه وأن يقرأه.
وأما أن توفيقا ينكر علي أن أحكم على قصصه ابلبقاء فهذا إسراف منه كثري ،فنحن
الناقدون أحرار فيما نعرف من ذلك وما ننكر ،ما دام الزمن هو احلكم األخري يف هذا
املوضوع.
وأغرب من هذا كله أن يرفض توفيق ما أهديت إليه من ثناء فليعلم أين مل أهد الثناء إىل
شخصه لريفضه أو يقبله وأن شخصه ال يعنيِن إال قليال منذ اآلن ،وإمنا أهديت الثناء إىل
فنه وما زلت أهديه إليه ولن يستطيع هو أن يرده ،وكنت أحب له أن يفرق بني شخصه
الفاين وفنه الباقي.
أما أنه ال يسمح ألحد أبن يدله على ما يقرأ ،وأنه قرأ يف الفلسفة القدمية واحلديثة مثل ما
( )1مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،عبيد هللا الرمحاين املباركفوري 65/7
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قرأت على األقل ،فننِن أحب أن يعلم أن ما قرأته ال يرضيِن لنفسي وال لغريي ،وأسأل هللا
أن يقيِن وإايه شر الغرور فهو مهلك للنفوس حقا ،وأما أنه أعرف الناس مبا ينقصه وأعلم
الناس مبا حيتاج إليه من أدوات وأنه ال حيتاج مع ذلك إىل نقد انقد ،فهذا رأيه يف نفسه منذ
اآلن وهو ال يشرفه وال يرفع منزلته عند أحد وأحب أن يعلم توفيق أين لن أرد عليه بعد
اآلن ،ولن أحفل به إال يوم خيرج لنا كتااب نقرؤه ،ويومئذ سأعلن رأاي يف الكتاب سواء رضي
توفيق أم سخط.
من توفيق احلكيم "خصومة" إىل طه حسني:
بعثت إليه أول النهار ابلرسالة اليت مساها "ابقية على الدهر" مث أويت آخر النهار إىل بييت
فوجدت أسطواانت "بتهوفن" اليت استعارها مِن قد
__________
 1الرسالة  2يوليه )1( "..1934
" .133هذه احلركة العلمية اجلديدة أهنا كانت بتوجيه من امللك نفسه فهو الذي يدفع العامل
إىل التأليف واملرتجم إىل ترمجة آاثر معينة .وهذا يدل على اجتاه علمي حمدد الوجهة والغاية،
نضيفه إىل املشاركة الفعلية اليت تروي عن رجار الثاين من بينهم خاصة - .إذ يقول فيه
اإلدريسي " :وأما معرفته ابلعلوم والرايضيات والعمليات فال تدرك بعد ،وال حتصر حبد،
لكونه قد أخذ من كل فن منها ابحلظ األوفر ،وضرب فيه ابلقدح املعلى ،ولقد اخرتع من
املخرتعات العجيبة وابتدع من االبتداعات الغريبة ،ما مل يسبهه أحد من امللوك إليه وال تفرد

به " (. )1
ومضت صقلية تستورد الكتب من اخلارج كما كانت تفعل يف العصر العريب مع اختالف
يف نوع الكتب .ودخلت بلرم  -وإىل درجة ما سرقوسة كتب يواننية وعربية فاستحضر رجار
الكتب اجلغرافية املؤلفة ابلعربية أو الرتمجة إليها من اليواننية ،مثل كتاب العجائب للمسعودي
وكتاب اجليهاين وابن خرداذبة والعذرى وابن حوقل والكيماكي وموسى بن قاسم القردي
واليعقويب وابن املنجم وقدامة وكتاب اجلغرافيا لبطليموس وأرسيوس ( )2وجاءت من
( )1املعارك األدبية ،أنور اجلندي ص603/
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القسطنطينية نسخة من كتاب احملبسطي هدية من اإلمرباطور إىل امللك غليامل األول ،ورمبا
وردت منها أيضا نسخة من كتاب ملحمي ترمجة دوكستباتر  Doxtopaterعن
الكلدانية .ويتحدث ارستبس املرتجم لصديق له إجنليزي وينصحه أبن ال يغادر صقلية ألنه
ال جيد فيها حكمة الالتني فحسب ،بل مكتبة يواننية وعوان من رجل ضليع يف األدب
اليوانين ،يف صقلية يستطيع أن حيصل على امليكانيكا هلريون والبصرايت إلقليدس
واألانلوطيقا ألرسطو وغريها من املؤلفات الفلسفية اليواننية (. )3
والفضل يف هذه النهضة العلمية يرجع يف الدرجة األوىل إىل أ ،واع التشجيع اليت كان يقوم
هبا امللك ورجاله حنو العلماء ،فهم يغدقون عليهم األموال ويكتنفوهنم ابالحرتام ،ويرفعون
مراكزهم االجتماعية يف الوظائف واأللقاب ،كما
__________
( )1نزهة املشتاق يف املكتبة.16 :
( )2املصدر نفسه.17 :

(Haskins )3؛ )1( ".166Med. Science P.
" .134حىت تتسع ألكثر ما ميكن من هذه األلفاظ ،وماذا يف رسالة أيب العالء اليت قرأانها
اآلن من معان ،سوى أنه أراد أن يصف شوقه إىل صاحبه ،فذهب يبالغ ويلف ويدور على
هذا النحو ،فنذا هو يصور أسفه على فراقه أبسف ساق حر ينوح على إلف غادره ،وإنه
ليطيل يف هذا املعىن ويبعد ،حىت أييت بكل ما يستطيع من لفظ غريب.
وإذا كانت هذه الطرفة من إغراب اللفظ ال تروقك عند أيب العالء ،فال تظن أنه ال يستطيع
أن أيتيك بطرفة أخرى ،فهو صاحب الطرف احلديثة يف فن النثر ،أييت ابللفظ الغريب،
وأييت مبا يشبه هذا اللفظ أحياان أخرى ،لكن أي شيء يشبه ذلك اللفظ؟ لقد فكر أبو
العالء وقدر ،فنذا هو يقع على طرفة جديدة مل يسبهه أحد إليها ،أو على األقل مل يتصنع

هلا أحد ،كما تصنع هو هلا يف آاثره ،ونقصد طرفة املصطلحات العلمية ،وخاصة مصطلحات
علوم اللغة ،فقد أكثر من تصنعه هلا يف أعماله من رسائل وغري رسائل ،وامستع إليه يقول يف
( )1العرب يف صقلية ،إحسان عباس ص158/
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إحدى رسائله:1
"حرس هللا سيدان حىت تدغم الطاء يف اهلاء ،فتلك حراسة بغري انتهاء ،وذلك أن هذين
ضدان ،وعلى التضاد متباعدان ،رخو وشديد ،وهاو وذو تصعيد ،ومها يف اجلهر واهلمس،
مبنزلة غد وأمس ،وجعل هللا رتبته اليت كالفعل واملبتدأ ،نظري الفعل فنهنا ال تنخفض أبدا،
فقد جعلِن إن حضرت عرف شاين ،وإن غبت ال جيهل مكاين ،كيا يف النداء ،واحملذوف
من االبتداء إذ قلت :زيد أقبل ،واإلبل واإلبل ،بعد ما كنت كهاء الوقف ،إن ألقيت
فبواجب ،وإن ذكرت فغري الزب ،إين وإن غدوت يف زمن كثري الدد "اهللو واللعب" ،كهاء
العدد لزمت املذكر ،فأتت ابملنكر؛ مع ألف يراين يف األل ،كألف الوصل ،يذكرين لغري
الثناء ،ويطرحِن عند االستغناء ،وحال كاهلمزة تبدل العني ،وجتعل بني بني ،وتكون اترة
حرف لني ،واترة مثل الصامت الرصني،
__________
 1رسائل أيب العالء ص)1( "..14
" .135الفصل الثاين :يف فضائل األعمال
ِما يدل على فقه هذا اإلمام أنه ذكر مجلة أحاديث بلغت ( )29تسعة وعشرين حديثا يف
فضائل األعمال ،وجعل موضعها بعد ذكر حكم الصالة وما يشرتط هلا ،وصفتها وسجود
السهو هلا ،وصنيعه هذا مل يسبهه أحد ِمن اطلعت على مؤلفاهتم يف مجيع أحاديث األحكام.
وأشار يف هذا الباب إىل ما يتصل بفضل أركان اإلسالم واإلميان ابهلل وما يتصل ابملخلوقني،
وما يتصل ابألموال ،وما فعله فضيل ،وما تركه فضيل ،وما يؤجر به على نيته إذا فاته عمله.
ففقه إمامنا يف هذا املوضوع ِما يدل على الرغبة األكيدة والفقه العميق ،وذلك ملا أييت:
 -1اختياره لألحاديث الصحيحة واحملتج هبا.
 -2إميانه الواضح بوعد هللا ووعد رسوله.
 -3أنه أراد بذلك أن يرغب املسلم يف األعمال الصاحلة حبيث أنه ال يعملها جملرد أهنا الزمة
فقط ،فالالزم ال حميد عنه ،ولكن من قام هبا رغبة يف الثواب املرتب عليها ،انل رضا هللا
( )1الفن ومذاهبه يف النثر العريب ،شوقي ضيف ص273/
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وأدى الواجب ،وحتصل على الثواب ،وسلم من العقاب.
ِ -4ما يدل على فقه الشيخ يف هذا الباب مشول هذه األحاديث اليت ساقها لشىت جماالت
األعمال فعال وكفا ،حقا للخالق أو للمخلوق أو للنفس.
"انظر اجمللد األول يف احلديث صفحة )1( "."553

الرد ،له من الداللة على واقع
اجع إىل درجة القبول أو ّ
" .136إن هذا التمييز واالنتقاء الر َ
املرحلة اليت َمّرت هبا السنة يف هذه الفرتة ،كالداللة اليت استنبطناها من تصنيف البخاري
لصحيحه.
غرض أيب داود األكرب هو بيان أصلح األحاديث لالحتجاج هبا يف مسائل
الثانية :ملّا كان ُ
األحكام ،وحيث إنه مل يسبهه أحد إىل مثل استقصائه يف مجع هذا النوع من األحاديث،

تفرد بروايته
وحيث إن األحاديث منها ما هو
 ٌ
مشهور تتابع الرواة على نقله وما هو غر  ٌ
يب ّ
الصحة واألقوم ابحلُ ّجة على اخلصوم لذلك
آح  ٌ
اد منهم ،وحيث إن املشهور هو األقرب إىل ّ
َ
ص أبو داود املشاهري من أحاديث األحكام ابجلمع دون الغرائب؛ ألهنا هي األوىل
ُكلّه َخ َّ
صحة االحتجاج هبا.
ابجلمع ،لكوهنا األقرب إىل ّ
يقول أبو داود يف (رسالته إىل أهل مكة) (( :واألحاديث اليت وضعتها يف كتاب السنن
أكثرها مشاهري ،وهي عند كل من كتب شيئاً من احلديث ،إال أن متييزها ال يقدر عليه كل
الناس .والفخر أهنا مشاهري . )1( )) ...
عم َد أن ال يعتِن ابلغرائب ،مع أن الغرائب أشهى عند احمل ّدثني من
فهنا يذكر أبو داود أنه تَ َّ
ص ُد منه إفادةُ الفقهاء
املشاهري اليت (هي عند كل من كتب شيئاً من احلديث) ؛ أل ّن مجعاً ال َق ْ
ما يصلح لالحتجاج ،وهو ّأو ُل مج نع ُم ْستَ ْق ن
ص ال يليق به أن ينساق وراء شهوة اإلغراب،
بل حيق ملن َع َم َد إىل مثل هذا اجلمع لذلك الغرض أن يقول(( :والفخر أهنا مشاهري)) .
ويف عصر أيب داود صنّف الرتمذي جامعه ،وابن ماجه سننه ،وبعدمها النسائي سننه الكربى
والصغرى ،وغريهم كثري.

( )1اعتماد دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب على الكتاب والسنة  -صاحل األطرم ،صاحل بن عبد الرمحن األطرم ص354/
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__________

( )1رسالة أيب داود إىل أهل م ّكة ()1( ".. )47

.137

"وزفرات يصعدها مقابلة حاضران مباضينا ،وهي يف جمموعها مقاالت أدبية ،وأفكار

اجتماعية خصبة ،ظاهرها هزل ،وابطنها جد ،وأودعها مامل يسبهه أحد من كتاب العرب

إليه.
الطائف :1892
مث أنشأ الندمي صحيفة "الطائف "1قبل الثورة العرابية ،وكانت يف أول صدروها حتمل على
املساوئ االجتماعية العامة؛ كاملواخري واحلاانت واملراقص اليت غزت القاهرة يف ظل االمتيازات
وحتت محياهتا.2
مث انتقلت من املوضعات االجتماعية اخلالصة إىل املوضوعات السياسية العميقة ،واألخبار
املهمة اليت متيزت هبا يف عهد الثورة ،حىت نقل عنها أكثر الصحف املعاصرة ما كانت
"الطائف" تنشره.
كانت الطائف صحيفةً سياسيةً عنيفةً ،بلغت من الشهرة ،ومن التأثري يف األذهان ،ما مل
يبلغه غريها 3وكانت رسالتها الدفاع عن الثورة العرابية وأبطاهلا ،احتفى هبا رجال الثورة
لساان فيه من العنف والشدة ما
وأنصارها ،فاشرتك هلا النواب مببالغ كبرية ،وأصبحت هلم ً
شهرا.4
اضطر الشيخ :حممد عبده إىل تعطليها ً
َّ
لوان رمسيًّا ،وقد ذكرت "جريدة مصر" يف 23
عطف اهليئات عليها من أن تتخذ ً
ومكن هلا ُ
من مارس سنة 1882م أن جملس النواب قد اختار
__________
 1مسيت ابلطائف تيمنًا ابسم بلدة شهرية ابحلجاز ،وتفاؤال أبهنا تطوف املسكونة كما
جابتها جوائب أمحد فارس "أعيان القرن الرابع عشر للمرحوم أمحد متيور ابشا ص.17
 2تطور الصحافة املصرية ،ص.148

( )1ندوة علوم احلديث علوم وآفاق ،جمموعة من املؤلفني 33/1
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 3تراجم مشاهري الشرق ،ج 2ص.101

 4اتريخ اإلمام للسيد رشيد ،ج 1ص)1( "..336
" .138الكتاب القيم ،الذي ظل خمطوطا إىل أن قيض هللا له األستاذ وستنفيلد فقام على
حتقيقه وطبعه يف مدينة جوتنجن أبملانيا سنة 1859م .ومنذ أن ظهر مطبوعا عرف الناس
قيمته ،وتوجهت إليه أنظار الباحثني واملهتمني بسرية رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
وانتشر انتشارا واسع النطاق يف ربوع العامل اإلسالمي من أقصاه إىل أقصاه.
وتوالت طبعاته بعد ذلك ،فطبع يف مطبعة بوالق ،وظهرت له أكثر من طبعة حمققة ،من
أمهها تلك اليت حققها فضيلة الشيخ املرحوم حممد حميي الدين عبد احلميد -عميد كلية
اللغة العربية األسبق -وأحد كبار العلماء ،ومن الذين هلم يف جمال التحقيق ابع طويل.
كذلك من الطبعات احملققة حتقيقا جيدا تلك اليت قام بتحقيقها األستاذ مصطفى السقا
وزمالؤه.
وبعد؛ فهذا هو حممد بن إسحاق -أحد أعالم الطبقة الثالثة -بل رأس تلك الطبقة من
كتاب املغازي والسري ،والرائد األول للكتابة املنظمة املنهجية يف سرية رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم -وهذا هو كتابه اخلالد الذي مل يسبهه أحد إىل مثله ،والذي أصبح األصل
األصيل لكل من كتب يف السرية النبوية منذئذ إىل وقتنا هذا ،وسيظل هو املرجع األساسي
يف علوم السرية.
وال أظن أن هذا البحث يكتمل دون أن يتضمن تعريفا بعلمني آخرين من أعالم كتابة
املغازي والسري؛ ومها :حممد ابن عمر الواقدي ،وتلميذه وكاتبه حممد بن سعد)2( "..
" .139النتيجة على ضوء ما ثبت له بعد البحث والتحقيق ،وأسلوبه يف كل هذا واضح
وسهل ويستفيد منه املتخصص وغري املتخصص على السواء؛ فالقاري املتخصص يف علم
احلديث أو التوحيد جيد يف رسائل الشيخ من الرواايت واألحاديث الواردة يف املراجع النادرة
اليت ال يصل إليها كل ابحث ميزة الشيخ يف هذا الباب أنه ينقل احلديث إبسناده ليطلع
عليه من شاء ،وهذا له فائدة أهل عند الفن.
( )1األزهر وأثره يف النهضة األدبية احلديثة ،حممد كامل الفقي 164/1
( )2أوائل املؤلفني يف السرية النبوية ،عبد الشاىف حممد عبد اللطيف ص74/
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مث يتبع بعد ذلك بنقد ودراسة األسانيد ،ويبني ما ورد يف رواية من نقد وجرح أو تعديل ،مث
يصل بعد ذلك إىل تصحيح احلديث أو تضعيفه حسب القواعد العلمية املقررة.
ويف النهاية يسوق خالصة البحث والنتيجة اليت توصل إليها بعد دراسة األدلة ونقدها.
ولنأخذ مثاال على ذلك يف رسالته يف "لعمري" ،وعندما بدأت يف قراءة هذه الرسالة ابن يل

أن هذا املوضوع مل يسبهه أحد إبفراده يف رسالة أو أتليف.

وملا قرأت مخس صفحات منه وإذا ابلشيخ نفسه يصرح بذلك قائال( :ولقد فتشت وسألت
عمن ألف يف هذا فلم أجد من قرع ابهبا قبل قلمي هذا) )1( "..
 216" .140عبد القادر بن عبد القادر األدمهي احلسيِن
األدمهي نسبة إىل الزاهد إبراهيم بن أدهم ،احلسيِن نسبة إىل احلسني (ض) سبط الرسول
صلى هللا عليه وسلم .ولد بطرابلس وتلقى علومه على عدة مشايخ منهم:
حممود عبد الدائم نشابة وعبد الرزاق الرافعي .وانل اإلجازة يف الطريقة الشاذلية من الشيخ
حممد القاوقجي الطرابلسي.
رحل األدمهي إىل املدينة املنورة حيث تسلم خدمة احلجرة النبوية.
تويف عام  1325ه  1907 /م .له - :إرشاد املريد للمنهج السديد -تذكرة أويل البصائر-
هداية الناسك -وسيلة النجاة واإلسعاد -تعطري الوجود مبدح صاحب املقام احملمود -ترمجان
الضمري مبدح البشري النذير -الدر النظيم مبدح النيب الكرمي -ديوان مورد الصفا ومصدر الوفا
مبدح النيب املصطفى -تبييت الربدة وهي قصيدة نظمها عن طريق املساجلة أي تذييل كل
بيت من األصل ببيت آخر مع حسن اإلرتباط واملماثلة .ومل يسبهه أحد إىل هذا الباب
[من البسيط]  :عدن االحكام واحلكم]
«طه الرسول هو املرسول لألمم  ...غيث مغيث أاتان كاشف الغمم
هو املالذ الذي ترجى إغاثته  ...لدى خطوب الزمان النوب الدهم
هو العظيم على هللا العظيم ويف ال  ...ذكر العظيم له التخصيص ابلعظم
ويف هداه لنهج احلق أرشدان  ...وهللا ميزان فيه على األمم
( )1اجملموع يف ترمجة العالمة احملدث الشيخ محاد بن حممد األنصاري (رمحه هللا) ،عبد األول بن محاد األنصاري 195/1
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وقد مسا الرسل يف خلق ويف خلق  ...ومل يساووه يف جمد وال مشم
مواله كمله ذاات ومجله  ...ابخللق واخللق واألفعال والشيم
أم كيف حتصي عليه اخللق طيب سنا  ...من بعد تشريفه يف مدح رهبم
عزت مكانته جلت مهابته  ...عمت عنايته الوثقى ملعتصم
غر مناقبه شم مراتبه  ...قد الن جانبه يف الفعل والكلم
جوامع الكلم الغراء خص هبا  ...وقد غدا معدن اإلحكام واحلكم
نبينا املصطفى اهلادي األمني ومن  ...ساد اخلالئق من عرب ومن عجم

وينهي قصيدته على عادة بعض الشعراء يف التأريخ وفق حساب اجلمل)1( ".:
 - 161 -" .141قُل إِن َِِّن ه َد ِاين رِيب إِ َىل ِصر ن
اط ُّم ْستَ ِقي نم ِديناً قِيَماً ِملَّةَ إِبْ َر ِاهي َم َحنِيفاً َوَما
َ َّ
ْ
َ
ِ
ِ
ني
َكا َن م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ِِ
ِ
ِ
  - 162قُل إِ َّن َ ِني
ب الْ َعالَم َ
اي َوِمََ ِايت ََّّلل َر ِّ
صالَيت َونُ ُسكي َوَْحميَ َ
ْ
يك لَه وبِ َذلِ َ ِ
ت َوأ ََانْ أول املسلمني
ك أُم ْر ُ
 َ - 163ال َش ِر َ ُ َِ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم سيد املرسلني أن خيرب مبا أنعم بِِه َعلَْي ِه ِم َن ا ْهلِ َدايَِة
صلَّى َّ
يقول تَ َع َاىل آمًرا نَبِيَّهُ َ
اف ِ
{ديناً قِيماً} أَي قَائِما َاثبِتًا ِ
اط ِه الْمستَ ِقي ِم الَّ ِذي َال ْاع ِوجاج فِ ِيه وَال ِْ
ِ ِ ِ
احنَر َ
{ملَّةَ
َ
إ َىل صَر ُ ْ
ْ ً
َ َ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ب َعن ِّملَّ ِة إِبْ َر ِاه َيم إِالَّ َمن َس ِف َه
إِبْ َراه َيم َحنيفاً َوَما َكا َن م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ني} َ ،ك َق ْولهَ :
{وَمن يَ ْر َغ ُ
نَ ْفسه}  ،وقَولُه{ :وج ِ
اه ُدوا ِيف َِّ
ِ ِِ
اجتَ بَا ُك ْم َوَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم ِيف ال ِّدي ِن ِم ْن
اَّلل َح َّق ج َهاده ُه َو ْ
َُ َ ْ ُ َ َ
ِ
حرنج ِملَّةَ أَبِي ُكم إِب ر ِاهيم}  ،وقَولُه{ :إِ َّن إِب ر ِاهيم َكا َن أ َُّمةً قَانِتاً ََِّّللِ حنِيفاً وَمل ي ُ ِ
ني
ك م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ْ َْ َ َ ْ ُ
ََ ّ
َ ََْ
َْ َ
* َشاكِراً ألَنْع ِم ِه اجتَ باه وه َداه إىل ِصر ن
اط مستقيم}  ،وليس يلزمه من كونه صلى هللا عليه
ُ ْ َ ُ ََ ُ
َ
الس َال ُم قَ َام
وسلم أ ُِمَر ِابتِّبَ ِاع ِملَّ ِة إِبْ َر ِاه َيم ْ
احلَنِ ِيفيَّ ِة أَ ْن يَ ُكو َن إِبْ َر ِاه ُيم أَ ْك َم َل ِمْنهُ فِ َيها ِألَنَّهُ َعلَْي ِه َّ
ِ
ِ ِ
ِ
يماَ ،وأُ ْك ِملَ ْ
َحد إِ َىل َه َذا الْ َك َم ِالَ ،وهلََذا َكا َن َخ َامتَ
ت لَهُ إِ ْك َم ًاال َات ًّما َملْ يَ ْسبِ ْههُ أ َ
هبَا قيَ ًاما َعظ ً
ِ
ِ
آد َم على اإلطالق ،وصاحب املقام احملمود الذي يرغب إليه اخللق حىت
ْاألَنْبِيَاء َو َسيِّ َد َولَد َ
اَّللِ صلَّى َّ ِ
َصبَ ْحنَا َعلَى
اخلليل عليه السالمَ .وقَ ْد َكا َن َر ُس ُ
َصبَ َح قَا َل« :أ ْ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم إِذَا أ ْ
ول َّ َ
اإل ْس َالِم وَكلِم ِة ِْ
ِملَّ ِة ِْ
اإل ْخ َال ِ
ص َوِدي ِن نَبِيِّنَا ُحمَ َّم ند َوِملَّ ِة أَبِينَا إِبْ َر ِاه َيم َحنِيفاً َوَما َكا َن ِم َن
َ َ
( )1معجم أعالم شعراء املدح النبوي ،حممد أمحد درنيقة ص239/
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ول َِّ
الْم ْش ِركِني»  ،وقَ َال اإلمام أمحد ع ِن اب ِن عبَّ ن ِ
اَّلل َعْن هما أَنَّه قَ َال :قِيل لِرس ِ
اَّلل
َ ْ َ
اس َرض َي َُّ ُ َ ُ
َ َُ
ُ َ َ
اَّللُ َعلَْي ِه وسلم أي األداين أحب إىل هللا تعاىل؟ قال« :احلنيفية السمحة» (أخرجه
صلَّى َّ
َ
اإلمام أمحد يف املسند) .
ِ
ِ
ِ
وقَ ْولُهُ تَ َع َاىل{ :قُل إِ َّن َ ِ
خيرب
ب الْ َعالَم َ
ني} َأيْ ُم ُرهُ تَ َع َاىل أَ ْن ِّ
اي َوِمََ ِايت ََّّلل َر ِّ
َ
صالَيت َونُ ُسكي َوَْحميَ َ
ْ
امس ِه أَنَّه ُخمَالِف َهلم ِيف َذلِك ،فَِن َّن ص َالتَه ََِّّللِ
الْم ْش ِركِني الَّ ِذين ي عب ُدو َن َغري َِّ
ِ ِ
َ
َ ُ
ُ َ َ َ ُْ
اَّلل َويَ ْذ َحبُو َن لغَ ِْري ْ ُ  ٌ ُْ
َْ
امس ِه وح َده ال شريك)1( ".
ِ
َونُ ُس َكهُ َعلَى ْ َ ْ ُ
" .142وأبو حممد عبد هللا بن علي بن اجلارود "ت307ه " 1يف كتابه "الضعفاء".
وأبو حيىي زكراي الساجي "ت307ه ".2
وأبو خزمية حممد بن إسحاق "ت311ه " 3يف "الضعفاء".
وحممد بن أمحد بن محاد الدواليب "ت320ه ".
وأبو جعفر حممد بن عمرو العقيلي "ت322ه " يف كتابه "الضعفاء".
وعبد امللك بن حممد بن عدي اجلرجاين "ت323ه ".
وأبو العرب حممد بن أمحد بن تيم القريواين" 4ت353ه ".
وأبو علي سعيد بن عثمان بن السكن" 5ت353ه ".
وحممد بن أمحد بن حبان البسيت "ت354ه " يف كتابه "معرفة اجملروحني من احملدثني".
وعبد هللا بن عدي اجلرجاين "ت365ه " يف كتابه "الكامل يف ضعفاء الرجال".
وأبو الفتح حممد بن احلسني األزدي "ت367ه " وهو مصنف كبري إىل الغاية على ما يذكر
ابن حجر ،6والذهيب .وقال الذهيب" :مجع فأوعى ،وجرح خلقا بنفسه ،مل يسبهه أحد إىل

التكلم فيهم وهو متكلم فيه ،وقال أنه يسرف يف اجلرح" .7وقال ابن حجر :أن األزدي
نفسه ضعيف فال يعتمد قوله
__________
 1ابن حجر :تعجيل املنفعة 247؛ واللسان 85 ،81 ،83 /4 ،34 /1؛ وهتذيب
التهذيب .222 /3
( )1خمتصر تفسري ابن كثري ،حممد علي الصابوين 639/1
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 2اقتبس منه ابن حجر يف هتذيب التهذيب  49 ،38 ،36 /2ومواضع أخرى كثرية.
 3الذهيب :مقدمة الضعفاء .4 /1
 4اقتبس منه ابن حجر يف هتذيب التهذيب .59 /3 ،159 ،152 /2
 5ذكر ذلك أيضا ابن خري :فهرسة .211
 7 ،6أكثر االقتباس منه ابن حجر يف هتذيب التهذيب 311 ،240 /2؛ 461 ،3 /3
ومواضع أخرى؛ والذهيب :امليزان  .4 /1وبني ابن حجر يف لسان امليزان  139 /5أنه
رافضي من الغالة)1( "..
" .143قيض هللا له األستاذ وستنفيلد فقام على حتقيقه ،وطبعه يف مدينة جوتنجن أبملانيا
(سنة  1859م)  .ومنذ أن ظهر مطبوعا عرف الناس قيمته ،وتوجهت إليه أنظار الباحثني
واملهتمني بسرية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وانتشر انتشارا واسع النطاق يف ربوع العامل
اإلسالمي من أقصاه إىل أقصاه.
وتوالت طبعاته بعد ذلك ،فطبع يف مطبعة بوالق ،وظهرت له أكثر من طبعة حمققة ،من
أمهها تلك اليت حققها فضيلة الشيخ املرحوم حممد حميي الدين عبد احلميد -عميد كلية
اللغة العربية األسبق -وأحد كبار العلماء ،ومن الذين هلم يف جمال التحقيق ابع طويل.
كذلك من الطبقات احملققة حتقيقا جيدا تلك اليت قام بتحقيقها األستاذ مصطفى السقا
وزمالؤه.
وبعد؛ فهذا هو حممد بن إسحاق -أحد أعالم الطبقة الثالثة -بل رأس تلك الطبقة من
كتاب املغازي والسري ،والرائد األول للكتابة املنظمة املنهجية يف سرية رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ،وهذا هو كتابه اخلالد الذي مل يسبهه أحد إىل مثله ،والذي أصبح األصل

األصيل لكل من كتب يف السرية النبوية منذئذ إىل وقتنا هذا ،وسيظل هو املرجع األساسي
يف علوم السرية.
وال أظن أن هذا البحث يكتمل دون أن يتضمن تعريفا بعلمني آخرين من أعالم كتابة
املغازي والسري ،ومها حممد بن عمر الواقدي ،وتلميذه وكاتبه حممد بن سعد.
( )1حبوث يف اتريخ السنة املشرفة ،أكرم العمري ص92/
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* الواقدي:
هو حممد بن عمر بن واقد -امللقب بلقبه املشهور الواقدي -وهو موىل من املوايل ،قيل:
موىل بِن هاشم ،وقيل :موىل بِن سهم بن أسلم.
يعترب الواقدي -عند العلماء »1« -الثاين بعد ابن إسحاق يف سعة العلم ابملغازي والسري.
وقد ولد الواقدي ابملدينة املنورة (سنة  130ه ) وتويف (سنة  207ه ) ببغداد ،ودفن يف
مقابر اخليزران ،حسب رواية تلميذه حممد بن سعد ،وقد لقي كثريا من الشيوخ وأخذ عنهم
العلم مثل معمر بن راشد ،ومالك بن أنس -اإلمام املشهور -وسفيان الثوري ،ومن أشهر
شيوخه يف السري واملغازي والتاريخ أبو معشر
__________

( )1انظر ضحى اإلسالم ()1( ".. )333 /2

" .144من شيوخه أومن أقرانه ومل يذكر مثل ذلك يف ترمجة حمرز وال فرات .وأبو رجاء
يروي احلديث عن حيىي بن أيب كثري ومل يذكر حمرز يف تالميذه وال حيىي بن أيب كثري يف شيوخ
حمرز 1ولو كان األمر كذلك لذكر.
وشارك فراات يف رواية هذا احلديث عن أيب رجاء عيسى بن كثري ومل يذكر من تالميذ حمرز.
اثنيا :كالم األئمة املتقدم يدل على أنه غريه ولو كان هو ملا خفي عليهم أمره فضعفوا
احلديث ،أو قالوا :فيه نظر ،أو قالوا فيه :أبو رجاء ال يعرف ،أو قالوا فيه :كذاب.
وكالم ابن عساكر وابنه منصبا على أيب رجاء ألنه ليس يف السند من ميكن أن يضعف
احلديث من أجله سواه.
مث أن ابن انصر الدين رمحه هللا نبه يف كالمه على عدم جزمه مبا قال إذ قال :وأبو رجاء
فيما أعلم.
فلماذا حنمل كالمه ما ال يتحمل فنجزم أبنه هو ومل يسبهه أحد مبثل هذا مع أتخر عصره

إذ أنه تويف سنة  842ه .
وملا ذكر الشيباين حديث جابر الذي أخرجه أبو الشيخ وبني حال بشر بن عبيد كما سيأيت
( )1السرية النبوية والتاريخ اإلسالمي ،عبد الشاىف حممد عبد اللطيف ص50/
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قال" :وله طرق ال ختلو من مرتوك ومن ال يعرف" 2ولو كان هذا احلديث مروي من طريق
حمرز ملا ساغ له أن يقول هذا ولعله يشري بقوله من ال يعرف جلهالة أيب رجاء.
وِما يدل على ذلك أنه ال ترمجة له يف الكتب املتوفرة اآلن أو ما يدل على أنه هو املراد هبذه
الرتمجة ،فدل هذا على أن احلديث من طريقه ال يساوي شيئا.
تنبيه :أورده ابن اجلوزي يف .املوضوعات 3من طريق احلسن بن عرفة وقال فيه أبو جابر
البياضي قال" :وهو كذاب" مث نقل ما قيل فيه.
ووافقه على تسمية الراوي أبيب جابر البياضي وما قال فيه السيوطي 4والذي يف جزء احلسن
بن عرفة 5أبو رجاء يرويه عن حيىي بن أيب كثري .وهو كذلك يف املوضوعات البن اجلوزي يف
خمطوطة املكتبة الظاهرية 6وقد سقط من النسخة املطبوعة هو وشيخه وشيخ
__________
1راجع ترمجة حيىي بن كثري يف هتذيب الكمال  1515/2وحمرز يف هتذيب الكمال
.1308/3
 2متييز .163
 3املوضوعات .258 /2
 4التعقبات .6
 5جزء احلسن بن عرفة احلديث 63
 6يوجد تصويره يف مركز البحث العلمي جلامعة أم القرى)1( "..
"فصل :وجيوز حذف ما علم من شرط1؛ إن كانت األداة "إن" مقرونة بال،

.145
كقوله:
وإال يعل مفرقك احلسام2
أي :وإال تطلقها يعل.
__________
= مجليت الشرط واجلواب يقول الناظم:

( )1حتقيق القول ابلعمل ابحلديث الضعيف ،عبد العزيز العثيم ص48/

159

وجزم أو نصب لفعل إثر "فا"  ...أو "واو" أن ابجلملتني اكتنفا*
أي :إن املضارع املقرون ابلفاء أو الواو يتعني نصبه أو جزمه؛ إن اكتنفته ،أي :أحاطت به
مجلتا الشرط واجلواب ،وإذا توسط املضارع بني مجليت الشرط واجلواب ،ومل يسبهه أحد

جمزوما؛ حنو :مىت أتتنا تنزل
حروف العطف السابق أعرب بدال من فعل الشرط إن كان ً
عندان نكرمك ،وأعربت مجلته حاال -يف الغالب -إن كان مرفوعا؛ كقول احلطيئة:
مىت أتته تعشو إىل ضوء انره  ...جتد خري انر عندها خري موقد
 1أي :أبن تدل قرينة عليه ،وال يذكر بعده يف الكالم ما يفسره.
دميما وحتته امرأة حسناء ،وصدره:
مطرا ،وكان ً
 2عجز بيت من الوافر ،لألحوص خياطب ً
فطلقها فلست هلا بكفء
الزما للتكافؤ بني الزوجني،
اللغة واإلعراب :بكفء :مبساو وِماثل يف احلسب وغريهِ ،ما يعترب ً
مفرقك ،املفرق :وسط الرأس حيث يفرق الشعر ،احلسام :السيف القاطع.
"فطلقها" الفاء عاطفة ،وطلق فعل أمر واهلاء مفعول "فلست" الفاء للتعليل وليس امسها
خربا لليس على زايدة الباء.
"هلا" متعلق بكفء الواقع ً
"وإال" الواو عاطفة ،وإن شرطية مدغمة يف "ال" النافية ،وفعل الشرط حمذوف لداللة ما قبله
عليه "يعل" فعل مضارع جواب الشرط جمزوم حبذف الواو "مفرقك" مفرق مفعول يعل مقدم
والكاف مضاف إليه "احلسام" فاعل مؤخر.
املعىن :يطلب األحوص من مطر أن يطلق زوجته؛ ألنه غري كفء هلا وإال أطاح برأسه.
الشاهد :يف "وإال يعل" حيث حذف فعل الشرط؛ ألن األداة "إن" مقرونة بال؛ أي :وإال
تطلقها .وينبغي أن يتقدم كالم فيه فعل من مادة الشرط احملذوف ،مثل :طلقها يف البيت.
__________
* "وجزم" مبتدأ" .أو نصب" عطف عليه "لفعل" متعلق مبحذوف خرب املبتدأ ،أو متعلق
به ،أو ابملعطوف عليه ،على سبيل التنازع ،واخلرب احملذوف ،أي :جاز مثال ،أو هو اجلملة
الشرطية اآلتية" .إثر" ظرف متعلق مبحذوف صفة لفعل؛ "ان" ابلقصر مضاف إليه" .أو
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واو" عطف على ان" .إن" شرطية "ابجلملتني" متعلق ابكتنفا الواقع فعال للشرط وجواب
الشرط حمذوف)1( "..
 " .146علماً  ،أو تعلم مِن علماً ) ) قال  :دخلت على املنصور  ،فقال  :عمن أخذت
العلم  ،فقلت  :عن محاد عن إبراهيم النخعي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس ،
فقال املنصور  :بخ بخ استوفيت اي أاب حنيفة  .ورأى أبو حنيفة يف النوم كأنه نبش قرب النيب
صلى هللا عليه وسلم  ،فبعث من سأل حممد ابن سريين  ،فقال  :صاحب هذا الرؤاي ومل
جيب عنها  ،مث سأله الثانية فقال  :مثل ذلك مث سألت الثالثة  ،فقال  :صاحب هذه الرؤاي
يربز علماً مل يسبهه أحد إليه ِمن قبله  .وقال ابن املبارك  :كان أبو حنيفة آية  ،فقيل له :
يف اخلري أم يف الشر  ،قال  :اسكت اي هذا فننه يقال إنه آية يف اخلري وغاية يف الشر  ،مث
تال  [ ! 2 )2( 2 ! :املؤمنون  ] 50 -وقال  :كان يوماً يف اجلامع فوقعت حية فسقطت

يف حجرة فهرب الناس وهو مل يزد على نفضها وجلس مكانه  .وكان خزازاً يبيع اخلز ودكانه
معروف يف دار عمرو بن حريث  .ومات أخو سفيان الثوري فامجتع إليه الناس فعزائه ،
فجاء أبو حنيفة فقام إ ليه سفيان وأكرمه وأقعده يف مكانه  ،وقعد بني يديه  ،وملا تفرق
الناس قال أصحاب سفيان  :رأيناك فعلت شيئاً عجيباً ) )  ،قال  :هذا رجل من العلم
مبكان فننه مل أقم لعلمه قمت لسنه  ،وإن مل أقم لسنة قمت حىت أيقظهم أبو حنيفة مبا فتقه
وبينه ) )  .وقال الشافعي  ( ( :الناس عيال أيب حنيفة يف الفقه ) )  ،ويف رواية  ( ( :من
أراد أن يتبحر يف الفقه فليلزم أاب حنيفة وأصحابه ) )  .وقال جعفر بن الربيع  ( ( :أقمت
على أيب حنيفة مخس سنني فما رأيت أطول صمتاً منه  ،فنذا سئل عن شيء من الفقه سال
كالوادي ) )  .وقال ابن عيينة  ( ( :ما قدم مكة يف وقتنا رجل أكثر صالة منه ) )  :وقال
حيىي بن أيوب الزاهد  ( ( :كان أبو حنيفة ال ينام [ يف ] الليل ) )  .وقال أبو عاصم ( :
( كان يسمي الوتد لكثرة صالته ) )  .وقال زفر  ( ( :كان حيىي الليل كله بركعة يقرأ فيها
القرآن ) )  .وقال أسد بن عمرو  :صلى أبو حنيفة صالة الفجر بوضوء العشاء أربعني سنة
 ،وكان عامة الليل يقرأ القرآن يف ركعة  ،وكان يسمع بكاؤه حىت يرحكم عليه جريانه ،
( )1ضياء السالك إىل أوضح املسالك ،حممد عبد العزيز النجار 53/4
( )2وجعلنا ابن مرمي وأمه آية
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وحفظ عليه أنه ختم القرآن يف املوضع الذي تويف فيه سبعة آالف ختمة  ،وملا غسله احلسني
بن عمارة قال له  ( ( :غفر هللا لك مل تفطر منذ ثالثني سنة  ،ومل تتوسد ميينك يف الليل
منذ أربعني سنة  ،ولقد أتعبت من بعدك ) )  .وقال ابن املبارك  ( ( :إنه صلى اخلمس
بوضوء واحد مخساً وأربعني سنة  ،وكان جيمع القرآن يف ركعتني ) )  .وقال زائدة ( ( :
صليت معه يف مسجده العشاء وخرج الناس ومل يعلم إين يف املسجد  ،فأردت أن أسأله
مسأل فقام وافتتح الصالة فقرأ حىت بلغ هذه اآلية !  [ ! 2 )1( 2الطور  ] 27 -فلم يزل
يرددها حىت أذن املؤذن للصبح وأان أنتظره ) )  .وقال القاسم بن معن  ( ( :قام أبو حنيفة
ليلة هبذه اآلية !  [ ! 2 )2( 2القمر  . ] 46يرددها ويبكي ويتضرع ) )  .وقال وكيع :
( ( كان أبو حنيفة قد جعل على نفسه أن ال حيلف ابله يف عرض كالمه إال تصدق بدرهم
 ،فحلف فتصدق به  ،مث جعل إنه حلف أن يتصدق بدينار ،
____________________ .147
)3( ". .148
ِ
ِ
اجلَنَّةُ ؛ ِأل َّ
َن ِاب ْحلُ ْجَرةِ َج َس ًدا لَ ْو ُوِز َن بِِه لََر َج َح قَ َال
ش َو َمحَلَتُهُ َو ْ
" .149ف َيها فَ َال َواَ ََّّلل َوَال الْ َع ْر ُ
الرتبةَ علَى ِْ ِ
َصح ِ
اب َعلَى أ َّ
َح  ٌد ِم ْن
ِيف الْ ُف ُر ِ
وع :فَ َد َّل َك َال ُم أ ْ
(وَال يُ ْعَر ُ
َن َُّْ َ
فأَ
َمحَ َد َو ْاأل ْ َ
اخل َالف َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َح  ٌد
اب الْ َق ِْرب َعلَى الْ َك ْعبَة َّإال الْ َقاضي عيَ  ٌ
اض َوَملْ يَ ْسبِ ْههُ أ َ
َّل تَُر َ
َحد إلَْيه َوَال َوافَ َقهُ أ َ
الْعُلَ َماء فَض َ
ِ ِ
ِِ
قَ ُّ ِ
ِ ن
ِ
ط َعلَْيه) َه َذا َم ْع َىن َك َالم الشَّْي ِخ تَق ِّي ال ّدي ِن َوقَ َال الْ ُم َج َاوَرةُ مبَ َكان يَكْثُ ُر فيه إميَانُهُ َوتَ ْق َواهُ
ث َكا َن.
ض ُل َحْي ُ
أَفْ َ
(وح ُّد ْ ِ
(من طَ ِر ِيق الْم ِدينَ ِة ثََالثَةُ أَمي نال ِعْن َد ب ي ِ
ِ ِ
وت
الس ْقيَا) َويُ َق ُ
وت ُّ
ال َهلَا :بُيُ ُ
ُُ
َْ
احلََرم) الْ َم ّك ِّي ْ
ََ
َ
ف ْاآل َن ِمبس ِ
اج ِد َعائِ َشةَ.
نَِفا نر بِ َك ْس ِر النُّون َوِابلْ َف ِاء َوِه َي ُدو َن التَّ ْنعِي ِم َويُ ْعَر ُ
ََ
نب) أ ََّما أَضاةُ فَبِالض ِ
ِ
ِ
َضاةِ لِْ ن
َّاد الْ ُم ْع َج َم ِة
َ
(و) َحدُّهُ (م ْن) طَ ِر ِيق (الْيَ َم ِن َسْب َعةُ) أ َْميَ نال (عْن َد أ َ
َ
ِ ن ِ
الالِم وس ُك ِ
وف
ون الْبَ ِاء الْ ُم َو َّح َدةِ قَ َال ِيف الْ ُف ُر ِ
وعَ :وَه َذا ُه َو الْ َم ْع ُر ُ
بَِوْزن قَتَاة َوأ ََّما ل ْ ُ
نب فَبِ َك ْس ِر َّ َ ُ
ا ه.
( )1فمن هللا علينا ووقاان عذاب السموم
( )2بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر
( )3مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح @ ط العلمية؟ املال على القاري 79/1
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ِ
وِيف ا ْهلِ َداي ِةِ :عْن َد إض ِ ِ
ِ
نب (و) حدُّه ِ
(علَى
(م ْن) طَ ِر ِيق (الْعَِر ِاق َك َذل َ
َيَ :سْب َعة أ َْميَ نال َ
احة ل ْ ن َ َ ُ
ك) أ ْ
َ َ
َ
َ
ن
ن
ثَنِيَّ ِة خ نل) ِخبَاء معجم نة م ْفتُ ن
ضْب ِط الْمصنِّ ِ
ف ِابلْ َقلَِم.
وحة َوَالنم ُم َشد َ
َّدة َه َك َذا ِيف َ ُ َ
ُْ َ َ َ َ
َّ
ون ِْ
الر ِاء وس ُك ِ
وِيف الْمْن تَ َهى والْمْب ِد ِع و َغ ِْريِمهَا ِر ْجل أ ِ
(وُه َو َجبَ  ٌل ِابلْ َم ْقطَ ِع)
 ٌ ْ
َي :ب َك ْس ِر َّ َ ُ
اجلي ِم َ
َ ُ َ
َ ُ
ن
اف ساكِنَ نة وطَ ناء م ْفتُوح نة ه َك َذا ضبطَه الْم ِ
ف ِابلْ َقلَِم َو ِعبَ َارةُ الْ ُمْن تَ َهى َو َغ ِْريهِ ِابلْ ُمْن َق ِط ِع.
صنّ ُ
بَِق َ َ َ َ َ
ََ ُ ُ َ
اَّللِ
ني وَختْ ِف ِ
(وِم ْن ِْ ِ ِ ِ ِ
الر ِاء َعلَى الْم ْش ُهوِر (تِس َعةَ أ َْميَ نال ِيف ِش ْع ِ
ب َعْب ِد َّ
يف َّ
ْ
َ
اجل ْعَرانَة) ب ُس ُكون الْ َع ْ َ
َ
ن
ِ
ِ
ِ
(ج َّدةَ َع ْشَرةُ أ َْميَ نال عْن َد ُمْن َقطَ ِع ْاأل َْع َش ِ
َيُ :مْن تَ َهى طََرفُ َها
اش) أ ْ
بْ ِن َخالد َو) َحدُّهُ (م ْن) طَ ِر ِيق َ
مجَْع عُ نّ ِ
ض ِم الْ َع ْ ِ
ني الْ ُم ْه َملَ ِة.
ُ
ش ب َّ
(عْن َد طَر ِ
ف علَى عرفَ ن
ات ِمن بطْ ِن َمنِرَة سب عةُ) أَمي نال ِ
ِ
ِ ِ َّ ِ ِ
ف عَُرنَةَ
ْ َ َ َْ َ َْ
ْ
َ
(و) َحدُّهُ (م ْن) طَريق (الطائ َ ََ
ِ
َح َد َع َشَر ِم ًيال).
َو) َحدُّهُ (م ْن بَطْ ِن عَُرنَةَ أ َ
ن
ِ
ِ ِ ِِ ِ ِ
ني َالبَ َ ْيت
وعا ِّ
صْي ُد الْ َمدينَة) حلَديث َعام ِر بْ ِن َس ْعد َع ْن أَبِيه َم ْرفُ ً
ُحِّرُم َما بَْ َ
(فَ ْ
ص  ٌلَ :وَْحي ُرُم َ
{إين أ َ
الْم ِدينَ ِة أَ ْن ي ْقطَع ِعضاها)1( ".،
ُ َ ََ
َ
يث أَِيب هري رَة وأَِيب سعِ ن
 )2(" .150عمر وِمن ح ِد ِ
ف
يد َو َس ْع ند َوفِي ِه َّن أ َْو َش ِه ً
يدا َوتُ َ
اع ُ
ضَ
ُ ََ َ ْ َ
ُ َْ َ َ َ
ني ولِمن ه ِ
احلسنَةُ و َّ ِ ن ن ِ
َي َم َّكةَ الْ ُم َج َاوَرةُ ِهبَا َكغَ ِْريهِ َوَما َخلَ َق
اجَر مْن َها أ ْ
السيِّئَةُ مبَ َكان َوَزَمان فَاضلَ ْ ِ َ َ ْ َ َ
َْ َ َ
ِ ِ
اَّلل خ ْل ًقا أَ ْكرم علَي ِه ِمن نَبِي نَا ُحم َّم ند صلَّى َّ ِ
س
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َك َما َدلَّ ْ
ت َعلَْيه الََْرباه ُ
َُّ َ
ََ َ ْ ْ ّ َ َ
ني َوأ ََّما نَ ْف ُ
ِ
اَّلل علَي ِه وسلَّم فَلَيس هو أَفْ ِ
ِ ِِ
ض ُل ِمْنهُ قَ َال ِيف
ض ُل م ْن الْ َك ْعبَة بَ ْل الْ َك ْعبَةُ أَفْ َ
صلَّى َُّ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ
تَُراب تُ ْربَته َ
الْ ُفنُ ِ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم فِ َيها فَ َال َواَ ََّّللِ َوَال
ض ُل ِم ْن ُجمََّرِد ْ
صلَّى َّ
ون الْ َك ْعبَةُ أَفْ َ
احلُ ْجَرةِ فَأ ََّما َوالنِ ُّ
َّيب َ
اجلَنَّةُ ِأل َّ
َمحَ َد
ش َو َمحَلَتُهُ َو ْ
َن ِاب ْحلُ ْجَرةِ َج َس ًدا لَ ْو ُوِز َن بِِه لََر َج َح قَ َال ِيف الْ ُف ُر ِ
وع فَ َد َّل َك َال ُم أ ْ
الْ َع ْر ُ
اخلِ َال ِ
َصح ِ
اب َعلَى أ َّ
اب الْ َق ِْرب َعلَى
َح  ٌد ِم ْن الْعُلَ َم ِاء فَ َّ
الرتبَةَ َعلَى ْ
ف َوَال يُ ْعَر ُ
َن ُّْ
ض َل تَُر َ
فأَ
َو ْاأل ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
َح  ٌد قَ ُّ
ط َعلَْي ِه َه َذا َم ْع َىن َك َالِم
الْ َك ْعبَة َّإال الْ َقاضي عيَ  ٌ
اض َوَملْ يَ ْسبِ ْههُ أ َ
َحد إلَْيه َوَال َوافَ َقهُ أ َ
ِِ
الشَّي ِخ تَِق ِي ال ِّدي ِن وقَ َال الْمجاورةُ ِمبَ َك ن
احلََرِم
ث َكا َن َو َح ُّد ْ
ض ُل َحْي ُ
ان يَكْثُ ُر فيه إميَانُهُ َوتَ ْق َواهُ أَفْ َ
ُ َ ََ
َ
ْ ّ
الْم ِّك ِي ِمن طَ ِر ِيق الْم ِدينَ ِة ثََالثَةُ أَمي نال ِعْن َد ب ي ِ
وت نَِفا نر بِ َك ْس ِر النُّون
الس ْقيَا َويُ َق ُ
وت ُّ
ال َهلَا بُيُ ُ
ُُ
َْ
َ ّ ْ
َ
ف ْاآل َن ِمبس ِ
اج ِد عائِشةَ §)3( ".
َوِابلْ َف ِاء َوِه َي ُدو َن التَّ ْنعِي ِم َويُ ْعَر ُ
َ َ
ََ
( )1كشاف القناع عن منت اإلقناع @ ط الفكر؟ البُ ُهويت ص975/
(227 )2
( )3كشاف القناع عن منت اإلقناع @ ط وزارة العدل؟ البُ ُهويت 227/6
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.151

"ابخلطأ ،حيث مل يسبهه أحد ،إال أن صاحب اجلوهر األسىن تبعه يف ذلك (.)1

هذا كل ما وجدت له ذكرا من مؤلفاته ،فيكون جمموعها  21مؤلفا ،شك يف نسبة اثنني
منها إىل املؤلف ،وىف واحد منها خالف ،ومل يعثر على ثالثة منها مع اجلزم يف نسبتها إليه،
ويضاف إىل ذلك الرسائل الصغرية الىت كتبها يف مناسبات خمتلفة ،وهى كثرية.
__________
( )1انظر تراث مسلمى البوسنة ص)1( "..192 :
" .152فتذكرات عند ذلك قول القائل:
عتبتث على الدنيا لتقدمي ن
يل العذرا
جاهل  ...وأتخري ذي فضل فابدت َ
ضَّرِيتَ األخرى
بنوا اجلهل ابناء ٌ لذاك أحبهم  ...وأهل النهى ابناءُ َ
مث ذكرت حال هؤالء الفضالء ،ملوالان قاضي القضاة اسبغ هللا تعاىل عليه مواهب االفضال،
وبلَّ ْغتُهُ ما اشتمل املذكورون عليه من الفضل والكمال .فوعد  -أدام هللا تعاىل أايمه وزاد
عاله  -ان يبلّغ ُكالً منهم مناه.
هذا مث قصد موالان قاضي القضاة اثين يوم دخوله لالقتداء بوالده املرحوم شيخ االسالم،
االئمة واالو ِ
الصحابة و ِ
ِ
لياء الكرام ،فزران تلك االماكن الشريفة
وتوجهَ اىل زايرةِ َم ْن القاهرة من
َّ
ومن فيها من الصحابون كقري عقبة وشهدان ما حواه مقامه الشريف من اجلاللة واملهاربة،
ومقام امام االئمة حممد بن ادريس الشافعي رضي هللا عنه ،وما جاوره من قرب علي بن
احلسن بن زين العابدين .وقبور العلماء العاملني :كالقاضي زكراي ومالّ مغوش املرتجم بعامل
الربع املعمور ،وحصلنا على كمال الربكة واالجور .ومتثَّلنا عند قرب هذا الفاضل ،مبا قاله فيه
راثءً ذلك القائل:
ِ
ِ
س
العلماء اي َم ْن  ...به يف
مالك
األرض أمثر ُّ
أال اي َ
كل َم ْغ ِر ْ
ن
ِ
س
ملصر َ
تونس بعد بُ ْعد  ...فأنت َ
ملك احلُ ْس ِن تُ ْؤن ْ
لئن أوحشت َ
مث انعطفنا اىل مقام الليث بن سعد ،ومقام السيدة نفيسة ،وما امتنف تلك البقاع من
االماكن االنيسة .مث زران مقام سيدي عمر بن الفارض ،وشاهدان يف مقامة االنس الالئح
( )1نور اليقني يف أصول الدين يف شرح عقيدة الطحاوي@ ط العبيكان ()1025؟ املؤلف غري معروف ص53/
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والنور الفائض .مث بعد ذلك توجهنا للجيز لزايرة كعب االحبار ،وما يف تلك البقاع من قبور
الصاحلني االخيار .ومل يكن دأب موالان االّ قصد الزايرات واستباق اخلريات.
مث ملا قضى تلك الزايرات تصدى لفصل األحكام الشرعية بني االانم ،متمسكاً من تقوى
هللا تعاىل ابلسبب االقوى ،حمافظاً على العمل ابألوامر الشرعية يف السر والنجوى ،فسار -
أدام هللا تعاىل أايمه  -يف الناس سرية حسنة ،ونطقت ابلدعاء له من اخلواص والعوام مجيع

األلسنة .وسلك  -أسبغ اللع تعاىل نعمه عليه  -مسلكا مل يسبهه أحد من القضاة إليه"..

()1
 " .153لك أن خترجي كلما شئت مث هناها عن اخلروج فخرجت ال حينث عند أيب يوسف
ألن هنيه بعد إذنه العام ال يفيد الرتفاع اليمني بعد اإلذن العام خالفا حملمد ألنه لو أذن هلا
ابخلروج مرة مث هناها يعمل هنيه اتفاقا فكذا بعد اإلذن العام
 .154ويف الذخرية وغريها الفتوى على قول حممد فعلى هذا لو قدمه لكان أوىل كما هو
دأبه تدبر
 .155ولو أرادت املرأة اخلروج فقال الزوج إن خرجت فأنت طالق أو أرادت ضرب العبد
فقال إن ضربت فعبده حر تقيد احلنث ابلفعل فورا أي تقيد ميينه بتلك اخلرجة والضربة فلو
لبثت ساعة مث فعلت أي خرجت أو ضربت ال حينث احلالف وهذه ميني الفور مأخوذ من
فارت القدر إذا غلت فاستعري للسرعة مث مسيت به احلالة اليت ال لبث فيها وتفرد اإلمام

إبظهارها ومل يسبهه أحد فيه وكانوا من قبل يقولون اليمني نوعان مطلقة كال يفعل كذا
وموقتة كال تفعل كذا اليوم فخرج قسما اثلثا وهي املوقتة معىن املطلقة لفظا وفيه إشارة إىل
أنه لو قال إن مل أخرج أو مل أذهب من هذه الدار ونوى اخلروج والذهاب دون السكىن
والفور مل حينث ابلتوقف وإىل أنه لو نوى السكىن أو الفور أو دل عليه دليل حنث كما يف
خزانة املفتيني
 .156قال آلخر اجلس فتغد معي فقال إن تغديت فكذا أي فعبدي حر مثال ال حينث
ابلتغدي ال معه أي بدونه

( )1حادي األظعان النجدية إىل الداير املصرية @ ت البخيت ()1016؟ املؤلف غري معروف ص62/
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 .157ولو وصلية يف ذلك اليوم ألن مراد املتكلم الزجر عن تلك احلالة فيتقيد هبا ألن
املطلق يتقيد ابحلال فينصرف إىل الغداء املدعو إليه والقياس أن حينث وهو قول زفر واألئمة
الثالثة ألنه عقد ميينه على مطلق الغداء فيتناول كل غداء إال أن قال إن تغديت اليوم أو
معك فعبدي حر فتغدى يف بيته أو معه يف وقت آخر حينث ألنه زاد على قدر اجلواب
فيجعل مبتدأ
 .158ويف ال يركب دابة فالن أي حلف عليه فركب دابة عبد له أي لفالن مأذون ال
حينث إال إن نواه أي مركب مأذون وهو احلال أن العبد غري مستغرق ابلدين فحينئذ حينث
ألن مركبه ملواله فنن كان دينه مستغرقا ال
.159

____________________
)1( ".

.160
" .161املعروفة ،ويعرب عنها اترة بفتاوى االرغياين ،واترة بفتاوى اإلمام ،ألهنا أحكام جمردة
أخذها من «النهاية».
ولد أبرغيان سنة أربع ومخسني وأربعمائة وقدم نيسابور وتفقه على اإلمام وبرع يف العلم.
وكان متربكا كثري العبادة حسن السرية مشتغال بنفسه ،تويف يف ذي القعدة ،سنة مثان وأربعني
ومخسمائة.
اَّلل:
القاضي أبو الفتوح رمحه ّ
هو ابن أيب عقامة بن علي البغدادي
قال النووي :هو من فضالء أصحابنا املتأخرين ،له مصنفات حسنة ،من أحسنها :كتاب

«أحكام احلسان» ،جملد لطيف فيه نفائس حسنة مل يسبهه أحد إىل تصنيف مثله

قال األسنائي :وأليب الفتوح هذا أوالد وأحفاد أئمة فضالء انتفع هبم كثري من الناس ،وانتشر
هبم مذهب الشافعي ابليمن.
مات املذكور سنة مخسني ومخسمائة)2( "..
( )1جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر @ ط العلمية ()1078؟ املؤلف غري معروف 287/2
( )2طبقات الشافعية للحسيِن @ط اآلفاق ()1014؟ املؤلف غري معروف ص208/
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 -17"-1 .163مقدمة فصل ما بني العداوة واحلسد
هذه الرسالة موجهة اىل ايب احلسن عبيد هللا بن حيىي بن خاقان وزير املتوكل كما يتضح من
استشهاد اجلاحظ ابلبيتني التاليني اللذين ميدح هبما الوزير ويعتربه حاميه من احلساد:
ان ابن حيىي عبيد هللا أمنِن  ...من احلوادث بعد اخلوف من زمِن
فلست احذر حسادي وان كثروا  ...ما دمت ِمسك حبل من ايب احلسن
وموضوعها حساد ايب عثمان واعداؤه الذين حسدوه على كتبه وما تدر عليه من املنزلة
والنعمة ،وحتريض الوزير عليهم .ولكن اجلاحظ يتطرق اىل خلة احلسد والفصل بينها وبني
العداوة.
ويستهل الكتاب برتغيب الوزير بقراءته ،لكونه يعاجل موضوعا جديدا مل يسبهه اليه أحد،

وألنه يتصف كالكتاب السابق ابلنبل ،والكتاب السابق هو استنجاز الوعد .ويرجع نبل
هذين الكتابني يف رأي اجلاحظ اىل االخبار االنيقة الغريبة واالحاديث الباعثة على االخالق
احملمودة  ...اَل.
ويرى اجلاحظ انه يوجد يف كل زمان علماء حمقون الفوا الكتب القيمة")1( .
.164

"-2العرب من كل أوب فأعطوه صنما يقال له هبل [ ، ]1فحمله حىت نصبه

للناس مبكة ودعا الناس إىل عبادته ووضع للناس دينا ابتدعه مل يسبهه اليه أحد ،فسيب

[ ]2السائبة [ ]3وحبر [ ]4البحرية ووصل الوصيلة [ ]5ومحى احلامي [ ، ]6فبايعته العرب
على ذلك ،فذكروا وهللا أعلم أن إسافا [ ]7كان رجال من بِن قطوراء [ ]8أحب [ ]9امرأة
من جرهم يقال هلا انئلة [ ]10ففجر هبا يف الكعبة فمسخهما هللا حجرين ،فغضب عمرو
من ذلك فأخرج بِن مضاض وكانوا أخواله وكانوا أخرجوهم خروجا من مكة ،فلحقوا ابليمن
فتفرقوا يف القبائل [ ، ]11فقال
__________
[ ]1هبل كزفر.
[ ]2يف األصل :فسبب -ابلباء املوحدة.
( )1الرسائل األدبية ص67/
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[ ]3يف األصل :السابية -ابلياء املثناة ،والسائبة املهملة وهي الناقة اليت كانت تسيب لنذر
وحنوه أو ألهنا ولدت عشرة أبطن كلها إانث فكانت ال تركب وال يشرب لبنها إال ولدها أو
الضيف وال متنع عن ماء أو كأل حىت متوت ،فما نتجت بعد عشرة أبطن من أنثى شق أذهنا
مث خلى سبيلها مع أمها فلم يركب ظهرها ومل جيز وبرها ومل يشرب لبنها إال ضيف أو ولد
وهي البحرية ابلفتح بنت السائبة.
[ ]4يف األصل :جند -ابلنون واجليم.
[ ]5يف األصل :الوصلية ،والوصيلة الشاة إذا نتجت عشر إانث متتابعات يف مخسة أبطن
ليس بينهن ذكر جعلت وصيلة فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون اإلانث إال أن
ميوت منها شيء فيشرتكوا يف أكله ذكورهم وإانثهم.
[ ]6يف األصل :احلام ،واحلامي :الفحل من اإلبل يضرب الضراب املعدود أو عشرة أبطن
مث يرتك فال ينتفع منه بشيء وال مينع من ماء وال مرعى.
[ ]7يف األصل :إساف.
[ ]8يف سرية ابن هشام ص  :71قطورا ،يف اتج العروس  :510 /3بنو قنطورا ِمدود
ويقصر الرتك أو السودان أو هي جارية إلبراهيم عليه السالم ولدت له أوالدا ،من نسلها
الرتك والصني ،ويف سرية ابن هشام ص  ،71بنو إمساعيل وبنو اثبت مع جدهم مضاض بن
عمرو وأخواهلم من جرهم وجرهم وقطوراء يومئذ أهل مكة.
[ ]9يف األصل :أحب -ابلباء املوحدة.
[ ]10يف األصل :انيلة -ابلياء املثناة.
[ ]11يف األصل :القبايل -ابلياء املثناة)1( .".
"-3 .165ما تريد معرفة بعده عنك منتهيا مبلغها االعلى اىل بصرك حصل االمياء اىل
طريق معرفة عروض االهنار وسائر االبعاد املتعسرات وان أوترها نصف قطر االرض وبينها
وبني مركز الشمس متاس ظهر عليك ان بعد الشمس عنا وهى عليه أزيد بكثري منه حال
كوهنا على مست الراس والح لديك ان تراكم البحار وهو املوجب لالحساس مبا ال يقتضيه
( )1املنمق يف أخبار قريش ص289/
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القياس وان وصلت بني ضلعيها خبط مواز آلخر ِماس هلما خمرج من اجلهتني أمكن اقامة
أدلة عديدة على مساواة زوااي مثلث لقائمتني وفيه حروف على صورة شكل ان أخرجت
قطريه أشار اىل نفى اجلزء الذى ال يتجزى بوجه منح لنا وهو لزوم مفسدتني أعىن تالقى
القطرين قبل املرور ابملركز وعلى نقطتني ان ألصقت وتريه بقطره أشار اىل نفيه أيضا بوجه
ما وجد أعظم منه قط وهو لزوم جواز كون قطر الفلك االعلى ثالثة أجزاء فقط وان ماس
حميط وسط اثىن حروفه أشعر بدليل املتكلمني على اثبات اجلزء كما هو مشهور وأما اىل
شبه الظفر من لزوم انفراج احلادة قبل قيامها كما هو على االلسنة مذكور وان وازاه أعظم
منه وحترك حىت ماسه تبني لك غلط صاحب املواقف ىف قدر غلط املتممات وتعجبت من
موافقة احملقق الدواىن له ىف امثال هذه التومهات وان حترك الداخل ضعف اخلارج حصلت

االشاره اىل اصل الكبرية والصغرية الذى اخرتعه سلطان احملققني ومل يسبهه اليه أحد من
املتقدمني واملتأخرين وان ساويت بني وترى قوسني منهما ظهر لك ان سهم قوس اخلارج
أقصر وان الطاس تسع من املاء ىف أعال املنارة أقل وىف أسفلها أكثر وفيه حرف ان فرضت
خروج ذيله اىل غري النهاية أشار اىل برهان امتناع الالتناهى ىف جهة أو جهتني وان أقمت
على طرفه عمودا ووصلت بينهما أشار اىل طريق وزن االرض بذى العمودين وفيه حرف ان
فصلت بني عمود املخرجني خبط خمرج اىل ألف فرسخ فما زاد حصل لك االذعان أبن
مساحة ظفرك أزيد بكثري من مثلث قاعدته بسمرقند ورأسه ببغداد ولنقتصر على هذا املقدار
من االطناب ىف ذكر أوصاف ذلك الكتاب والعاقل تكف االشاره واجلاهل ال ينتفع أبلف
عباره وكتب اليه والده حسني هذا اللغز الغريب فأجابه عنه ورأيت السيد حممد كربيت املدىن
قد بني السؤال واجلواب ىف بعض تعاليقه فذكرت اجلميع ولعل مبا بني السيد أن حيتال على
اللغز املذكور آنفا والسؤال هو هذا أيها الولد املؤيد ابالكرام واالعزاز املوفق")1( .
"-4 .166أمري املؤمنني أقدر مىن على كفارة ميينه فأمر به اىل السجن فلم يقبل القضاء
فضربه مائة سوط وحبس اىل ان مات ىف السجن وقيل ان املنصور سقاه مسا فمات شهيدا
رمحه هللا* مسه لقيامه مع ابراهيم بن عبد هللا ابن حسن كذا ىف اتريخ اليافعى وكذا روى عن
( )1خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر 446/3
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بشر بن الوليد* قال اخلطيب أيضا ىف بعض الرواايت ان املنصور ملا بىن مدينته ونزل هبا
ونزل املهدى ىف اجلانب الشرقى وبىن مسجد الرصافة أرسل اىل أىب حنيفة فجىء به فعرض
عليه قضاء الرصافة فأىب فقال له ان مل تفعل ضربتك ابلسياط فقال أو تفعل قال نعم فقعد
ىف القضاء يومني فلم أيته أحد فلما كان ىف اليوم الثالث أاته رجل صفار ومعه آخر فقال
الصفار ىل على هذا درمهان وأربعة دوانق مثن ثور صفر قال أبو حنيفة اتق هللا وانظر فيما
يقول الصفار قال ليس على شئ فقال أبو حنيفة للصفار ما تقول قال استحلفه ىل فقال
أبو حنيفة قل والذى ال اله اال هو فجعل يقول فلما رآه أبو حنيفة مقدما على اليمني قطع
عليه وأخرج من صرة ىف كمه درمهني ثقيلني وقال للصفار هذا عوض مالك عليه فلما كان
بعد اليومني اشتكى أبو حنيفة فمرض ستة أايم مث مات رمحه هللا* وكان يزيد بن هبرية الفزارى
أمري العراقني أراده للقضاء ابلكوفة ىف أايم مروان بن حممد آخر ملوك بىن أمية فأىب عليه أبو
حنيفة فضربه مائة سوط وعشرة أسواط كل يوم عشرة أسواط وهو على االمتناع فلما رأى
ذلك خلى سبيله* وىف ربيع االبرار أراد عمر بن هبرية أاب حنيفة على القضاء فأىب فحلف
ليضربنه ابلسياط على رأسه وليسجننه وفعل حىت انتفخ وجه أىب حنيفة ورأسه من الضرب
فقال الضرب ىف الدنيا ابلسياط أهون على من مقامع احلديد ىف االخرة* وعن أىب عون
ضرب أبو حنيفة مرتني على القضاء ضربه ابن هبرية وضربه أبو جعفر وأحضر بني يديه
فدعا له بسويق وأكرهه على شربه فشربه مث قال فقال اىل اين فقال اىل حيث بعثتىن فمضى
به اىل السجن فمات فيه وكان االمام أمحد بن حنبل اذا ذكر ذلك بكى وترحم على أىب
حنيفة وذلك بعد أن ضرب االمام أمحد على ترك القول خبلق القرآن* وىف الكشاف وكان
أبو حنيفة يفىت سرا بوجوب نصرة زيد بن على ومحل املال اليه واخلروج على اللص املتغلب
املتسمى ابالمام واخلليفة كالدوانيقى وأشباهه وقالت له امرأة أشرت اىل ابىن ابخلروج مع
ابراهيم وحممدا بىن عبد هللا بن احلسن حىت قتل فقال ليتىن مكان ابنك وكان يقول ىف املنصور
وأشياعه لو أرادوا بناء مسجد وأرادوىن على عد آجره ملا فعلت* وذكر اخلطيب ىف اترخيه
أيضا ان أاب حنيفة رأى ىف املنام انه نبش قرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبعث من سأل
حممد ابن سريين قال ابن سريين صاحب هذه الرؤاي يثور علما مل يسبهه اليه أحد* وعن
صاحل بن حممد ابن يوسف بن رزين عن أىب حنيفة أنه قال رأيت ىف املنام كأىن نبشت قرب
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النىب صلى هللا عليه وسلم فأخرجت عظاما فاحتضنتها قال فهالتىن هذه الرؤاي فدخلت على
ابن سريين وقصصتها عليه فقال ان صدقت رؤايك لتحيني سنة حممد صلى هللا عليه وسلم*
وعن يوسف بن الصباغ قال قال ىل رجل رأيت كأن أاب حنيفة نبش قرب النىب عليه السالم
فسألت عن ذلك ابن سريين ومل أخربه من الرجل الذى رأيته قال هذا رجل حيىي سنة حممد
صلى هللا عليه وسلم* قال االمام الشافعى قيل ملا لك هل رأيت أاب حنيفة قال نعم رأيت
رجال لو كلمك ىف هذه السارية أن جيعلها ذهبا لقام حبجته* وىف ربيع االبرار كان الثورى
اذا سئل عن مسألة دقيقة قال ال حيسن أن يتكلم فيها اال رجل قد حسدانه يعىن أاب حنيفة*
قال على بن عاصم لو وزن عقل أىب حنيفة بعقل أهل االرض لرجح به قال يزيد بن هارون
ما رأيت أورع وال أعقل من أىب حنيفة مكث عشرين سنة يصلى الصبح بوضوء العشاء*
وقال جعفر بن عبد الرمحن كان أبو حنيفة حيىي الليل بقراءة القرآن ىف ركعة ثالثني سنة* وىف
ربيع االبرار ختم القرآن ىف ركعة واحدة أربعة من االئمة عثمان بن عفان ومتيم الدارى وسعيد
بن")1( .
"-5 .167وقال ىف العرب :توىف ىف عاشر مجادى األوىل بنيسابور سنة مثان ومخسني
وأربعمائة ونقل اتبوته إىل بيهق وعاش أربعا وسبعني سنة اه .
وقال ابن خلكان :هو واحد زمانه ،وفرد أقرانه ىف الفنون من كبار أصحاب احلاكم ىف
احلديث مث الزائد عليه ىف أنواع العلوم ،أخذ الفقه عن أىب الفتح انصر املروزي ،غلب عليه
احلديث واشتهر به .أخذ عنه احلديث مجاعة منهم :زاهر الشحامي وحممد الفراوي ،وعبد
املنعم القشريي وغريهم اه .
وأثىن عليه ابن عساكر ىف تبيني كذب املفرتى وقال :كتب اىل الشيخ أبو احلسن الفارسي:
االمام احلافظ الفقيه األصوىل ،الدين الورع واحد زمانه ىف احلفظ ،وفرد اقرانه ىف اإلتقان
والضبط من كبار أصحاب احلاكم أىب عبد هللا احلافظ ،واملثكرين عنه مث الزائد عليه ىف أنواع
العلوم ،كتب احلديث وحفظه من صباه ،وتفقه وبرع فيه ،وشرع ىف األصول ورحل إىل العراق
واجلبال واحلجاز مث اشتغل ابلتصنيف وألف من الكتب ما لعله يبلغ قريبا من ألف جزء ِما
( )1اتريخ اخلميس يف أحوال أنفس النفيس 327/2
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مل يسبهه اليه أحد ،مجع ىف تصانيفه بني علم احلديث ،والفقه ،وبيان علل احلديث،
والصحيح ،والسقيم وذكر وجوه اجلمع بني األحاديث ،مث بيان الفقه واألصول ،وشرح ما
يتعلق ابلعربية استدعى منه األئمة ىف عصره االنتقال اىل نيسابور من الناحية لسماع كتاب
املعرفة (وهو السنن األوسط) وغري ذلك من تصانيفه فعاد اىل نيسابور سنة احدى وأربعني
وأربعمائة وعقدوا له اجمللس لقراءة كتاب املعرفة وحضره األئمة والفقهاء وأكثروا الثناء عليه
والدعاء له ىف ذلك لرباعته ومعرفته وإفادته.
وكان رمحه هللا على سرية العلماء قانعا من الدنيا ابليسري متجمال ىف زهده وورعه وبقي
كذلك اىل أن توىف رمحه هللا بنيسابور يوم السبت العاشر من مجادى األول سنة مثان ومخسني
وأربعمائة ومحل اىل خسروجرد اه .
هذا ومن أراد اإلطالع على ترمجته بتوسع فلرياجع تقدمتنا على كتاب «األمساء والصفات»
املطبوع ابلقاهرة رضى هللا عنه وأرضاه وتغمده برضوانه ىف أخراه؟
ىف  19ذى احلجة سنة 1370
حممد زاهد الكوثرى")1( .
 -17"-1 .168مقدمة فصل ما بني العداوة واحلسد
هذه الرسالة موجهة اىل ايب احلسن عبيد هللا بن حيىي بن خاقان وزير املتوكل كما يتضح من
استشهاد اجلاحظ ابلبيتني التاليني اللذين ميدح هبما الوزير ويعتربه حاميه من احلساد:
ان ابن حيىي عبيد هللا أمنِن  ...من احلوادث بعد اخلوف من زمِن
فلست احذر حسادي وان كثروا  ...ما دمت ِمسك حبل من ايب احلسن
وموضوعها حساد ايب عثمان واعداؤه الذين حسدوه على كتبه وما تدر عليه من املنزلة
والنعمة ،وحتريض الوزير عليهم .ولكن اجلاحظ يتطرق اىل خلة احلسد والفصل بينها وبني
العداوة.
ويستهل الكتاب برتغيب الوزير بقراءته ،لكونه يعاجل موضوعا جديدا مل يسبهه اليه أحد،

( )1أحكام القرآن للشافعي  -مجع البيهقي 17/1
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وألنه يتصف كالكتاب السابق ابلنبل ،والكتاب السابق هو استنجاز الوعد .ويرجع نبل
هذين الكتابني يف رأي اجلاحظ اىل االخبار االنيقة الغريبة واالحاديث الباعثة على االخالق
احملمودة  ...اَل.
ويرى اجلاحظ انه يوجد يف كل زمان علماء حمقون الفوا الكتب القيمة")1( .
.169

"-2العرب من كل أوب فأعطوه صنما يقال له هبل [ ، ]1فحمله حىت نصبه

للناس مبكة ودعا الناس إىل عبادته ووضع للناس دينا ابتدعه مل يسبهه اليه أحد ،فسيب
[ ]2السائبة [ ]3وحبر [ ]4البحرية ووصل الوصيلة [ ]5ومحى احلامي [ ، ]6فبايعته العرب
على ذلك ،فذكروا وهللا أعلم أن إسافا [ ]7كان رجال من بِن قطوراء [ ]8أحب [ ]9امرأة
من جرهم يقال هلا انئلة [ ]10ففجر هبا يف الكعبة فمسخهما هللا حجرين ،فغضب عمرو
من ذلك فأخرج بِن مضاض وكانوا أخواله وكانوا أخرجوهم خروجا من مكة ،فلحقوا ابليمن
فتفرقوا يف القبائل [ ، ]11فقال
__________
[ ]1هبل كزفر.
[ ]2يف األصل :فسبب -ابلباء املوحدة.
[ ]3يف األصل :السابية -ابلياء املثناة ،والسائبة املهملة وهي الناقة اليت كانت تسيب لنذر
وحنوه أو ألهنا ولدت عشرة أبطن كلها إانث فكانت ال تركب وال يشرب لبنها إال ولدها أو
الضيف وال متنع عن ماء أو كأل حىت متوت ،فما نتجت بعد عشرة أبطن من أنثى شق أذهنا
مث خلى سبيلها مع أمها فلم يركب ظهرها ومل جيز وبرها ومل يشرب لبنها إال ضيف أو ولد
وهي البحرية ابلفتح بنت السائبة.
[ ]4يف األصل :جند -ابلنون واجليم.
[ ]5يف األصل :الوصلية ،والوصيلة الشاة إذا نتجت عشر إانث متتابعات يف مخسة أبطن
ليس بينهن ذكر جعلت وصيلة فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون اإلانث إال أن
ميوت منها شيء فيشرتكوا يف أكله ذكورهم وإانثهم.
( )1الرسائل األدبية ص67/
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[ ]6يف األصل :احلام ،واحلامي :الفحل من اإلبل يضرب الضراب املعدود أو عشرة أبطن
مث يرتك فال ينتفع منه بشيء وال مينع من ماء وال مرعى.
[ ]7يف األصل :إساف.
[ ]8يف سرية ابن هشام ص  :71قطورا ،يف اتج العروس  :510 /3بنو قنطورا ِمدود
ويقصر الرتك أو السودان أو هي جارية إلبراهيم عليه السالم ولدت له أوالدا ،من نسلها
الرتك والصني ،ويف سرية ابن هشام ص  ،71بنو إمساعيل وبنو اثبت مع جدهم مضاض بن
عمرو وأخواهلم من جرهم وجرهم وقطوراء يومئذ أهل مكة.
[ ]9يف األصل :أحب -ابلباء املوحدة.
[ ]10يف األصل :انيلة -ابلياء املثناة.

[ ]11يف األصل :القبايل -ابلياء املثناة)1( .".
"-3 .170ما تريد معرفة بعده عنك منتهيا مبلغها االعلى اىل بصرك حصل االمياء اىل
طريق معرفة عروض االهنار وسائر االبعاد املتعسرات وان أوترها نصف قطر االرض وبينها
وبني مركز الشمس متاس ظهر عليك ان بعد الشمس عنا وهى عليه أزيد بكثري منه حال
كوهنا على مست الراس والح لديك ان تراكم البحار وهو املوجب لالحساس مبا ال يقتضيه
القياس وان وصلت بني ضلعيها خبط مواز آلخر ِماس هلما خمرج من اجلهتني أمكن اقامة
أدلة عديدة على مساواة زوااي مثلث لقائمتني وفيه حروف على صورة شكل ان أخرجت
قطريه أشار اىل نفى اجلزء الذى ال يتجزى بوجه منح لنا وهو لزوم مفسدتني أعىن تالقى
القطرين قبل املرور ابملركز وعلى نقطتني ان ألصقت وتريه بقطره أشار اىل نفيه أيضا بوجه
ما وجد أعظم منه قط وهو لزوم جواز كون قطر الفلك االعلى ثالثة أجزاء فقط وان ماس
حميط وسط اثىن حروفه أشعر بدليل املتكلمني على اثبات اجلزء كما هو مشهور وأما اىل
شبه الظفر من لزوم انفراج احلادة قبل قيامها كما هو على االلسنة مذكور وان وازاه أعظم
منه وحترك حىت ماسه تبني لك غلط صاحب املواقف ىف قدر غلط املتممات وتعجبت من
موافقة احملقق الدواىن له ىف امثال هذه التومهات وان حترك الداخل ضعف اخلارج حصلت
( )1املنمق يف أخبار قريش ص289/
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االشاره اىل اصل الكبرية والصغرية الذى اخرتعه سلطان احملققني ومل يسبهه اليه أحد من
املتقدمني واملتأخرين وان ساويت بني وترى قوسني منهما ظهر لك ان سهم قوس اخلارج
أقصر وان الطاس تسع من املاء ىف أعال املنارة أقل وىف أسفلها أكثر وفيه حرف ان فرضت
خروج ذيله اىل غري النهاية أشار اىل برهان امتناع الالتناهى ىف جهة أو جهتني وان أقمت
على طرفه عمودا ووصلت بينهما أشار اىل طريق وزن االرض بذى العمودين وفيه حرف ان
فصلت بني عمود املخرجني خبط خمرج اىل ألف فرسخ فما زاد حصل لك االذعان أبن
مساحة ظفرك أزيد بكثري من مثلث قاعدته بسمرقند ورأسه ببغداد ولنقتصر على هذا املقدار
من االطناب ىف ذكر أوصاف ذلك الكتاب والعاقل تكف االشاره واجلاهل ال ينتفع أبلف
عباره وكتب اليه والده حسني هذا اللغز الغريب فأجابه عنه ورأيت السيد حممد كربيت املدىن
قد بني السؤال واجلواب ىف بعض تعاليقه فذكرت اجلميع ولعل مبا بني السيد أن حيتال على
اللغز املذكور آنفا والسؤال هو هذا أيها الولد املؤيد ابالكرام واالعزاز املوفق")1( .
"-4 .171أمري املؤمنني أقدر مىن على كفارة ميينه فأمر به اىل السجن فلم يقبل القضاء
فضربه مائة سوط وحبس اىل ان مات ىف السجن وقيل ان املنصور سقاه مسا فمات شهيدا
رمحه هللا* مسه لقيامه مع ابراهيم بن عبد هللا ابن حسن كذا ىف اتريخ اليافعى وكذا روى عن
بشر بن الوليد* قال اخلطيب أيضا ىف بعض الرواايت ان املنصور ملا بىن مدينته ونزل هبا
ونزل املهدى ىف اجلانب الشرقى وبىن مسجد الرصافة أرسل اىل أىب حنيفة فجىء به فعرض
عليه قضاء الرصافة فأىب فقال له ان مل تفعل ضربتك ابلسياط فقال أو تفعل قال نعم فقعد
ىف القضاء يومني فلم أيته أحد فلما كان ىف اليوم الثالث أاته رجل صفار ومعه آخر فقال
الصفار ىل على هذا درمهان وأربعة دوانق مثن ثور صفر قال أبو حنيفة اتق هللا وانظر فيما
يقول الصفار قال ليس على شئ فقال أبو حنيفة للصفار ما تقول قال استحلفه ىل فقال
أبو حنيفة قل والذى ال اله اال هو فجعل يقول فلما رآه أبو حنيفة مقدما على اليمني قطع
عليه وأخرج من صرة ىف كمه درمهني ثقيلني وقال للصفار هذا عوض مالك عليه فلما كان
بعد اليومني اشتكى أبو حنيفة فمرض ستة أايم مث مات رمحه هللا* وكان يزيد بن هبرية الفزارى
( )1خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر 446/3
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أمري العراقني أراده للقضاء ابلكوفة ىف أايم مروان بن حممد آخر ملوك بىن أمية فأىب عليه أبو
حنيفة فضربه مائة سوط وعشرة أسواط كل يوم عشرة أسواط وهو على االمتناع فلما رأى
ذلك خلى سبيله* وىف ربيع االبرار أراد عمر بن هبرية أاب حنيفة على القضاء فأىب فحلف
ليضربنه ابلسياط على رأسه وليسجننه وفعل حىت انتفخ وجه أىب حنيفة ورأسه من الضرب
فقال الضرب ىف الدنيا ابلسياط أهون على من مقامع احلديد ىف االخرة* وعن أىب عون
ضرب أبو حنيفة مرتني على القضاء ضربه ابن هبرية وضربه أبو جعفر وأحضر بني يديه
فدعا له بسويق وأكرهه على شربه فشربه مث قال فقال اىل اين فقال اىل حيث بعثتىن فمضى
به اىل السجن فمات فيه وكان االمام أمحد بن حنبل اذا ذكر ذلك بكى وترحم على أىب
حنيفة وذلك بعد أن ضرب االمام أمحد على ترك القول خبلق القرآن* وىف الكشاف وكان
أبو حنيفة يفىت سرا بوجوب نصرة زيد بن على ومحل املال اليه واخلروج على اللص املتغلب
املتسمى ابالمام واخلليفة كالدوانيقى وأشباهه وقالت له امرأة أشرت اىل ابىن ابخلروج مع
ابراهيم وحممدا بىن عبد هللا بن احلسن حىت قتل فقال ليتىن مكان ابنك وكان يقول ىف املنصور
وأشياعه لو أرادوا بناء مسجد وأرادوىن على عد آجره ملا فعلت* وذكر اخلطيب ىف اترخيه
أيضا ان أاب حنيفة رأى ىف املنام انه نبش قرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبعث من سأل
حممد ابن سريين قال ابن سريين صاحب هذه الرؤاي يثور علما مل يسبهه اليه أحد* وعن

صاحل بن حممد ابن يوسف بن رزين عن أىب حنيفة أنه قال رأيت ىف املنام كأىن نبشت قرب
النىب صلى هللا عليه وسلم فأخرجت عظاما فاحتضنتها قال فهالتىن هذه الرؤاي فدخلت على
ابن سريين وقصصتها عليه فقال ان صدقت رؤايك لتحيني سنة حممد صلى هللا عليه وسلم*
وعن يوسف بن الصباغ قال قال ىل رجل رأيت كأن أاب حنيفة نبش قرب النىب عليه السالم
فسألت عن ذلك ابن سريين ومل أخربه من الرجل الذى رأيته قال هذا رجل حيىي سنة حممد
صلى هللا عليه وسلم* قال االمام الشافعى قيل ملا لك هل رأيت أاب حنيفة قال نعم رأيت
رجال لو كلمك ىف هذه السارية أن جيعلها ذهبا لقام حبجته* وىف ربيع االبرار كان الثورى
اذا سئل عن مسألة دقيقة قال ال حيسن أن يتكلم فيها اال رجل قد حسدانه يعىن أاب حنيفة*
قال على بن عاصم لو وزن عقل أىب حنيفة بعقل أهل االرض لرجح به قال يزيد بن هارون
ما رأيت أورع وال أعقل من أىب حنيفة مكث عشرين سنة يصلى الصبح بوضوء العشاء*
177

وقال جعفر بن عبد الرمحن كان أبو حنيفة حيىي الليل بقراءة القرآن ىف ركعة ثالثني سنة* وىف
ربيع االبرار ختم القرآن ىف ركعة واحدة أربعة من االئمة عثمان بن عفان ومتيم الدارى وسعيد
بن")1( .
"-5 .172وقال ىف العرب :توىف ىف عاشر مجادى األوىل بنيسابور سنة مثان ومخسني
وأربعمائة ونقل اتبوته إىل بيهق وعاش أربعا وسبعني سنة اه .
وقال ابن خلكان :هو واحد زمانه ،وفرد أقرانه ىف الفنون من كبار أصحاب احلاكم ىف
احلديث مث الزائد عليه ىف أنواع العلوم ،أخذ الفقه عن أىب الفتح انصر املروزي ،غلب عليه
احلديث واشتهر به .أخذ عنه احلديث مجاعة منهم :زاهر الشحامي وحممد الفراوي ،وعبد
املنعم القشريي وغريهم اه .
وأثىن عليه ابن عساكر ىف تبيني كذب املفرتى وقال :كتب اىل الشيخ أبو احلسن الفارسي:
االمام احلافظ الفقيه األصوىل ،الدين الورع واحد زمانه ىف احلفظ ،وفرد اقرانه ىف اإلتقان
والضبط من كبار أصحاب احلاكم أىب عبد هللا احلافظ ،واملثكرين عنه مث الزائد عليه ىف أنواع
العلوم ،كتب احلديث وحفظه من صباه ،وتفقه وبرع فيه ،وشرع ىف األصول ورحل إىل العراق
واجلبال واحلجاز مث اشتغل ابلتصنيف وألف من الكتب ما لعله يبلغ قريبا من ألف جزء ِما
مل يسبهه اليه أحد ،مجع ىف تصانيفه بني علم احلديث ،والفقه ،وبيان علل احلديث،

والصحيح ،والسقيم وذكر وجوه اجلمع بني األحاديث ،مث بيان الفقه واألصول ،وشرح ما
يتعلق ابلعربية استدعى منه األئمة ىف عصره االنتقال اىل نيسابور من الناحية لسماع كتاب
املعرفة (وهو السنن األوسط) وغري ذلك من تصانيفه فعاد اىل نيسابور سنة احدى وأربعني
وأربعمائة وعقدوا له اجمللس لقراءة كتاب املعرفة وحضره األئمة والفقهاء وأكثروا الثناء عليه
والدعاء له ىف ذلك لرباعته ومعرفته وإفادته)2( .

( )1اتريخ اخلميس يف أحوال أنفس النفيس 327/2
( )2أحكام القرآن للشافعي  -مجع البيهقي 17/1
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