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 مت حتميل هذا الكتاب من مكتبة موقع 
  ولو آية"غوا عن   "بل   

يصل الكثير من الناس بعض الرسائل االلكترونية عن اإلسالم  ويوومالون بفالا  ا  رسالتنا:
ت ا. لالك خّصصنا هاه الصففة لمشالتراك ءأو تجاهل ا بفجة أن ا طويلة ويثول علي   قرا
آية تصل إلى بريد المشترك بفيالث لالن يصالع   ي عظة يومية قصيرة أو فديث شريف أو 

قرائت ا واالستفادة من ا راجيا من المولى عز وجل األجر والثوا . مثال : قالال رسالول   
 صلى   عليه وسل  : "بلـّغوا عنـّي ولو آية". 

 

   الالي األسالالفل "عنالالـّي ولالالو آيالالةنالالا "بلالالـّغوا لمشالالتراك  الالي هالالاه الخدمالالة الرجالالاء زيالالارة موقع
 بريد اإللكتروني :وتسجيل ال

http://www.balligho.com  

 

 أو عن طريق إرسال رسالة ولو  ارغة إلى : 

subscribe@balligho.com 

 

  ويمكنك  أيضا أن تتصففوا األرشيف باألفاديث المرسلة مسبواً.

 

قال رسول   صلى   عليه وسل : "من سّن  ي اإلسم  سنة فسالنة   عمالل ب الا بعالده    
كت  له مثل أجر من عمل ب ا. وال ينوص من أجوره  شيء... الفديث.  افرصوا يرفمك  

مالن األجالر الكثيالر    على نشرها  كل من يزور الموقال  ويسالتفيد مناله عالن طريوالك تكسال 
وال يالنوص مالن األجالر  ونشرها أيضا  كلنا نكسال  أمثالل أجالوره  وإن قا  بدوره بالعمل ب ا

  شيئا. 

 

 مَّةالأ  ف  ل  س   م  ه  ف  السنَّة ب  و   اب  ت  ة إىل الك  د  و  منهاجنا: ع  
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 خريا   اّللَّ جزاهم  –من موقع الورَّاق  هذا الكتابمتَّ تنزيل 

 

َةد َالش َ َد َعَ ب ََجَ رَ الف َ
ن  علي القاضي أبو  نوخيالتَّ  علي بناحملس  

 

 
رابع كتاب محل هذا العنوان من كتب االعتبار. طبع عدة مرات، يف نشرات خالية من الضبط والتحقيق، أوهلا: نشرة دار 

م بتحقيق الدكتور عبود 1978م حبذف أسانيده والتصرف ببعض نصوصه، وصدر يف بريوت سنة 1903اهلالل مبصر سنة 
فية، عن املؤلف والكتاب وخمطوطاته. وقد تعقبه د. السامرائي يف اجلزء الثاين الشاجلي يف مخسة جملدات، مقدما  له بدراسة وا

( مأخذا  على منهجه يف التحقيق، كرجوعه يف بيان بعض غريب الكتاب 61من كتابه )مع املصادر يف اللغة والدب( فأورد )
القرآن من ذلك. والثاين: فيما جاء يف الخبار ( اباب أوهلا: فيما ورد يف 14إىل )املنجد يف اللغة(. بىن التنوخي كتابه على )

واآلاثر . والثالث: فيمن جنا بقول أو دعاء. والرابع: فيمن استعطف غضب السلطان بلني القول. واخلامس: فيمن خرج من 
حبس أو أسر أو اعتقال. والسادس: فيمن فارق شدة إىل رخاء بعد رؤاي رآها. والسابع: فيمن استنقذ من ضيق وخناق. 
والثامن: فيمن خلص من القتل، والتاسع: فيمن جنا من حيوان مهلك. والعاشر: فيمن عافاه هللا من مرضه أبيسر سبب. 
واحلادي عشر: فيمن امتحن من لصوص بسرق أو قطع. الثاين عشر: فيمن أجلأه اخلوف إىل اهلرب، الثالث عشر: فيمن 

ه. وجعل الخري منها يف ملح الشعار املتصلة أببواب الكتاب. وأشار انلته شدة يف هواه، فكشفها هللا عنها وملكه من يهوا
يف مقدمته إىل أن أول من مسى كتااب  هبذا العنوان هو أبو احلسن املدائن، وكتابه يف مخس أو ست ورقات، مث ابن أيب الدنيا، 

: )ووجدت ابن أيب الدنيا والقاضي أاب وكتابه يف حنو عشرين ورقة، مث القاضي أبو حسني، وكتابه يف حنو مخسني ورقة. قال
حسني مل يذكرا للمدائن كتااب  يف هذا املعىن، فإن مل يكوان عرفا هذا فهو طريف، وإن تعمدا ترك ذكره تثقيفا  لكتابيهما 
 وتغطية على كتاب الرجل فهو أطرف( مث وعد أن يضم فوائد كتبهم إىل كتابه. ومن نوادره رسالة أيب سعيد اجلنايب إىل

املعتضد، وما جرى للوزير اجلرجاين مع عجيف القائد، وقصة رجل من البحرين امتهن صيد الفيلة جلمع أنياهبا وجلودها، 
واللص الكردي المري ابن سيار وقوله ملن عفا عنه: أما قرأت ما ذكره اجلاحظ يف كتاب اللصوص. وخرب سيف الدولة مع 

من بن فاطمة إبلقائه إىل السباع، لن حلومهم حمرمة على السباع. وقصة بغاء حلب )الناظري(. وامتحان من ادعى أنه 
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ه. مما يدل أنه ألف الكتاب بعد هذا التاريخ. وانظر )املستجاد( 373العلوية املزمنة، قال: وآخر معرفيت خبربها سنة 
 و)نشوار احملاضرة( يف هذا الربانمج.

 
 الباب الول

 ما أنبأان به هللا تعاىل يف القرآن
 من ذكر الفرج بعد البؤس واالمتحان

 إن مع العسر يسرا  
 ، ر ك  ر ح  ل ك  ص د  قال هللا تعاىل، وهو أصدق القائلني، وهو احلق اليقني "بسم اّلل  الرمحن الرحيم، أمل   ن ش 

، الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن  مع العسر يسرا ، إن  مع العسر يسرا ، فإذ ا ووضعنا عنك و ز ر ك 
 فرغت  فانصب، وإىل رب ك فارغب".

فهذه السورة كلها، مفصحة إبذكار اّلل  عز وجل، رسوله عليه السالم، منته عليه، يف شرح صدره بعد الغم 
والضيق، ووضع وزره عنه، وهو اإلمث، بعد إنقاض الظهر، وهو اإلثقال، أي أثقله فنقض العظام، كما ينتقض 

ذكره، بعد أن مل يكن، حبيث جعله هللا مذكورا  معه، والبشارة  -جاللهجل  -البيت إذا صوت للوقوع، ورفع
له، يف نفسه عليه السالم، ويف أمته، أبن مع العسر الواحد يسرين، إذا رغبوا إىل هللا تعاىل رهبم، وأخلصوا له 

 طاعاهتم ونياهتم.
ال يغلب العسر الواحد وروي عن عبد هللا بن عباس، أو عن علي بن أيب طالب عليه السالم، أنه قال: 

يسرين، يريد أن العسر الول هو الثاين، وأن اليسر الثاين هو غري الول، وذلك أن العسر معرفة، فإذا 
أعيد، فالثاين هو الول، لن اللف والالم لتعريفه، ويسر، بال ألف والم، نكرة، فإذا أعيد، فالثاين غري 

النكرة، مث أعادته، أعادته معرفة  ابللف والالم، أال ترى أهنم الول، وهذا كالم العرب، فإذا بدأت ابالسم 
يقولون: قد جاءين الرجل الذي تعرفه، فأخربين الرجل بكذا وكذا، فالثاين هو الول، فإذا قالوا: جاءين رجل، 

 يف هذا -وأخربين رجل بكذا، وجاءين رجل، فأخربين رجل بكذا وكذا، فالثاين غري الول، ولو كان الثاين
 هو الول، لقالوا: فأخربين الرجل بكذا وكذا، كما قالوا يف ذلك املوضع. -املوضع

 وقال هللا تعاىل: "سيجعلأ اّلل أ بعد عسٍر يسرا ".
 وقال: "ومن يت ق  اّلل  ، جيعل له خمرجا ، ويرزأق هأ من حيث ال حيتسب، ومن يتوك ل على اّلل  فهو حسبأهأ".

لى قرية، وهي خاوية على عروشها، قال أّن  حييي هذه اّلل  بعد موهتا، فأماته اّلل  وقال تعاىل: "أو كال ذي مر  ع
، قال: لبثتأ يوما  أو بعض يوٍم، قال: بل لبثت  م ائة  عاٍم، فانظر إىل طعامك  م ائة  عاٍم، مث بعثه، قال: كم لبثت 
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لعظام كيف ننشزها، مث نكسوها حلما ، وشرابك مل يتسنَّه ، وانظر إىل محارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إىل ا
 فلما تبني  له ذلك، قال: أ ع ل مأ أ ن  اّلل   على كل  شيء قدير".

فأخرب هللا تعاىل: أن الذي مر على قرية، استبعد أن يكشف هللا تعاىل عنها، وعن أهلها، البالء، لقوله: أّن 
إىل آخر القصة، فال شدة أشد من املوت واخلراب،  حييي هذه هللا بعد موهتا، فأماته هللا مائة عام مث بعثه...

وال فرج أفرج من احلياة والعمارة، فأعلمه هللا عز وجل، مبا فعله به، أنه ال جيب أن يستبعد فرجا  من هللا 
 وصنعا ، كما عمل به، وأنه حييي القرية وأهلها، كما أحياه، فأراه بذلك، آايته، ومواقع صنعه.

هأ، وخيو فونك ابلذين من دأو ن ه ".وقال عز وجل: "أليس  ا  ّلل أ بكاٍف عبد 
، دعاان جلنبه، أو قاعدا  أو قائما ، فلما كشفنا عنهأ ضر ه، مر  كأن  مل  وقال تعاىل: "وإذا مس  اإلنسان  الضرُّ

 يدعنا إىل ضر  مس ه، كذلك زأي  ن  للمسرفني ما كانوا يعملون".
والبحر، حىت إذا كنتم يف الفلك، وجرين هبم بريح طي بة، وفرحوا  وقال عز وجل: "هو الذي يسري كم يف الرب  

م أحيط هبم، دعوا اّلل  خملصني له الدين،  هبا، جاءهتا ريح عاصف، وجاءهم املوج من كل  مكان، وظن وا أهن 
."  لئن أجنيتنا من هذه، لنكون نَّ من الشاكرين، فلم ا أجناهم، إذا هم يبغون  يف الرض بغري احلق  

ال تعاىل، يف موضع آخر: "قل من ينج يكم من ظلمات الرب  والبحر، تدعونه تضر عا  وخفية، لئن أجنيتنا من وق
 هذه، لنكونن  من الشاكرين، قل اّلل  ينج يكم منها، ومن كل  كرب، مث أنتم تشركون".

م وقال تعاىل: "وقال الذين كفروا، لرسلهم، لنخرجن كم من أرضنا، أو لتعودأنَّ يف مل ت نا، فأوحى إليهم رهب 
 لنهلكن  الظاملني، ولنسكن  نَّكمأ الرض  من بعدهم، ذلك ملن خاف مقامي، وخاف وعيد".

وقال عز وجل: "ونريد أن منن  على الذين استأض ع فأوا يف الرض، وجنعلهم أئم ة، وجنعلهم الوارثني، ومنك ن هلم 
 ما كانوا حيذرون".يف الرض، ونأر ي فرعون ، وهامان ، وجنودمها منهم، 

 
، قليال  ما  وقال عز وجل: "أ مَّن  جييبأ املضطَّر إذا دعاهأ ويكشف السوء، وجيعلكم خلفاء الرض، أإلٌه مع اّلل 

 تذك رون".
، فإين   وقال جل من قائل: "وقال ربكم ادعوين، أستجب لكم"، وقال عز من قائل "وإذا سألك عب ادي عن 

 دعاين، فليستجيبوا يل، وليؤمنوا يب، لعل هم يرشدون".قريب، أجيب دعوة الداع إذا 
وقال تعاىل: "ولنبلَّونكم بشيٍء من اخلوف، واجلوع، ونقٍص من الموال والنفس والثمرات، وبش ر الصابرين  
م ورمحة، وأولئك هم  ال ذين إذا أصابتهم مصيبٌة قالوا إانَّ ّلل  وإان  إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من رهب 

 املهتدون".
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، إن  الناس قد مجعوا لكم، فاخشوهم، فزادهم إمياان ، وقالوا حسبنا  وقال جل جالله: "ال ذين قال هلم الناسأ
، واّلل  ذو فضل عظيم".  اّلل  ونعم  الوكيل، فانقلبوا بنعمٍة من اّلل  وفضٍل، مل ميسسهم سوء، وات بعوا رضوان اّلل 

با  ملكروب غفل عن مخس، وقد عرف ما جعل اّلل  ملن قاهلن، قوله وروي عن احلسن البصري، أنه قال: عج
تعاىل: "ولنبلونَّكأم بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من الموال والنفس والثمرات، وبش ر الصابرين الذين 
م ورمحة، وأولئك هم  إذا أصابتهم مصيبة قالوا إانَّ ّلل  وإانَّ إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من رهب 

 املهتدون".
وقوله تعاىل: "الذين قال هلم الناس إن  الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إمياان ، وقالوا حسبنا اّلل  ونعم 

 الوكيل، فانقلبوا بنعمة من اّلل  وفضل، مل ميسسهم سوء".
، إن  اّلل  بصري ابلعباد، فوقاهم اّلل  سي ئات ما مكروا".  وقوله: "وأف وض أمري إىل اّلل 

وقوله: "وذا النون إذ ذهب مغاضبا  فظن أن لن نقدر عليه، فنادى يف الظلمات أن ال إله إال  أنت سبحانك 
 إين  كنت من الظاملني، فاستجبنا له وجن يناه من الغم  وكذلك ننجي املؤمنني".

أقدامنا، وانصران على القوم وقوله: "وما كان قوهلم إال  أن قالوا رب نا اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا يف أمران، وثب ت 
 الكافرين، فأاثهبم اّلل  ثواب الدنيا، وحسن ثواب اآلخرة، واّلل  حيب احملسنني".

وروي عن احلسن أيضا ، أنه قال: من لزم قراءة هذه اآلايت يف الشدائد، كشفها هللا عنه، لنه قد وعد، 
 لف.وحكم فيهن، مبا جعله ملن قاهلن، وحكمه ال يبطل، ووعده ال خي

 
 قصة آدم عليه السالم

وقد ذكر هللا تعاىل، فيما اقتصه من أخبار النبياء، شدائد وحمنا ، استمرت على مجاعة من النبياء عليهم 
 السالم، وضرواب  جرت عليهم من البالء، وأعقبها بفرج وختفيف، وتداركهم فيها بصنع جليل لطيف.

وي، أول العامل وجودا ، آدم أبو البشر، صلى هللا فأول ممتحن رضي، فأعقب بصنع خفي، وأغيث بفرج ق
عليه، كما ذكر، فإن هللا خلقه يف اجلنة، وعلمه المساء كلها، وأسجد له مالئكته، وهناه عن أكل الشجرة، 
فوسوس له الشيطان، وكان منه ما قاله الرمحن يف حمكم كتابه: "وعصى آدم رب ه فغوى، مث اجتباه رب ه، فتاب 

 عليه وهدى".
هذا بعد أن أهبطه هللا إىل الرض، وأفقده لذيذ ذلك اخلفض، فانقضت عادته، وغلظت حمنته، وقتل أحد 

 ابنيه اآلخر، وكاان أول أوالده.
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فلما طال حزنه وبكاؤه، واتصل استغفاره ودعاؤه، رحم هللا عز وجل تذهلل وخضوعه، واستكانته ودموعه، 
 فتاب عليه وهداه، وكشف ما به وجناه.

آدم عليه السالم، أول من دعا فأجيب، وامتحن فأثيب، وخرج من ضيق وكرب، إىل سعة ورحب، فكان 
 وسلى مهومه، ونسي غمومه، وأيقن بتجديد هللا عليه النعم، وإزالته عنه النقم، وأنه تعاىل إذا اسرتحم رحم.

يب هللا صلى هللا عليه، وهو فأبد له تعاىل بتلك الشدائد، وعوضه من االبن املفقود، واالبن العاق املوجود، ن
أول الوالد الربرة ابلوالدين، ووالد النبيني والصاحلني، وأبو امللوك اجلبارين، الذي جعل هللا ذريته هم الباقني، 

 وخصهم من النعم مبا ال حييط به وصف الواصفني.
روي فيه من الخبار، ما ال وقد جاء يف القرآن من الشرح هلذه اجلملة والتبيان، مبا ال حيتمله هذا املكان، و 

 وجه لإلطالة به واإلكثار.
 

 قصة نوح عليه السالم
 

مث نوح عليه السالم، فإنه امتحن خبالف قومه عليه، وعصيان ابنه له، والطوفان العام، واعتصام ابنه ابجلبل، 
ص من تلك وأتخره عن الركوب معه، وبركوب السفينة وهي جتري هبم يف موج كاجلبال، وأعقبه هللا اخلال

الهوال، والتمكن يف الرض، وتغييض الطوفان، وجعله شبيها  آلدم، لنه أنشأ اثنيا  مجيع البشر منه، كما 
 أنشأهم أوال  من آدم عليه السالم، فال ولد آلدم إال من نوح.

ذر يته هم الباقني، قال هللا تعاىل: "ولقد اندان نوٌح، فلنعم اجمليبون، وجن يناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا 
يناه وأهله من الكرب العظيم".  وتركنا عليه يف اآلخرين" "ونوحا  إذ اندى من قبل فاستجبنا له، فنج 

 
 قصة إبراهيم عليه السالم

مث إبراهيم صلى هللا عليه وسلم، وما دفع إليه من كسر الصنام، وما حلقه من قومه، من حماولة إحراقه، 
هأ من قبلأ، وكن ا به عاملني"، مث اقتص فجعل هللا تعلى عليه الن ار بردا  وسالما ، وقال: "ولقد آتينا إبراهيم  رشد 

قصه، إىل قوله تعاىل: "قالوا حر قوه وانصروا آهلتكم إن كنتم فاعلني، قلنا اي انرأ كوين بردا  وسالما  على 
رض اليت ابركنا فيها للعاملني ووهبنا له إبراهيم، وأرادوا به كيدا ، فجعلناهم الخسرين وجنيناه ولوطا  إىل ال

 إسحاق  ويعقوب  انفلة ، وكالًّ جعلنا صاحلني، وجعلناهم أئم ة يهدون أبمران".
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مث ما كلفه هللا تعاىل إايه، من مفارقة وطنه ابلشام، ملا غارت عليه سارة، من أم ولده هاجر، فهاجر هبا واببنه 
كنهما بواد غري ذي زرع، انزحني عنه، بعيدين منه، حىت أنبع هللا منها إمساعيل الذبيح عليهما السالم، فأس

تعاىل هلما املاء، واتبع عليهما اآلالء، وأحسن إلبراهيم فيهما الصنع، والفائدة والنفع، وجعل إلمساعيل 
 النسل والعدد، والنبوة وامللك، هذا بعد أن كلف سبحانه إبراهيم أن جيعل ابنه إمساعيل بسبيل الذبح، قال

هللا تعاىل فيما اقتصه من ذكره يف سورة الصافات: "فبش رانه بغالم حليم، فلما بلغ معه السعي، قال اي بن  
، ستجدين إن شاء اّلل  من الصابرين،  إين  أرى يف املنام أين  أذحبك، فانظر ماذا ترى، قال اي أبة افعل ما تؤمر 

قد صد قت الرؤاي، إان  كذلك جنزي احملسنني، إن  هذا هلو فلما أسلما وتل ه للجبني، وانديناه أن اي إبراهيم 
 البالء املبني، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه يف اآلخرين، سالم على إبراهيم".

فال بالء أعظم من بالء يشهد هللا تعاىل أنه بالء مبني، وهو تكليف اإلنسان، أن جيعل بسبيل الذبح ابنه، 
يؤمنا ويصربا، ويسلما وحيتسبا، فلما أداي ما كلفا من ذلك، وعلم هللا عز  وتكليفه، وتكليف املذبوح، أن

وجل منهما صدق اإلميان، والصرب والتسليم واإلذعان، فدى االبن بذبح عظيم وجازى الب اببن آخر على 
ني"، إىل صربه، ورضاه بذبح ابنه الذي مل يكن له غريه، قال هللا عز وجل: "وبش رانه إبسحاق نبي ا  من الصاحل

 قوله: "لنفسه مبني"، وخلصهما بصربمها وتسليمهما من تلك الشدائد اهلائلة.
وقد ذهب قوم إىل أن إبراهيم إمنا كلف ذبح ابنه يف احلقيقة، ال على ما ذهب إليه من ذلك أن الذي كلفه 

عيل هو الذبيح، ال أن جيعل ابنه بسبيل الذبح، ال أن يذحبه يف احلقيقة، واستدل احلسن البصري على أن إمسا
إسحاق، وأن املأمور به كان الذبح يف احلقيقة، بقوله تعاىل: "فبش رانها إبسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب"، 
فحصلت إلبراهيم البشرى، أبنه سريزق إسحاق، وأن إسحاق سريزق يعقوب، وال جيوز للنيب أن يشك يف 

ن أيمره بذحبه قبل خروج يعقوب من ظهره، لنه كان بشارة هللا تعاىل، فلو كان إسحاق هو الذبيح، ما صح أ
إذا أمر بذلك، علم أن البشرى الولة، متنع من ذبح إسحاق قبل والدة يعقوب، وكان ال يصح تكليفه ذبح 
من يعلم أنه ال ميوت أو خيرج من ظهره من مل خيرج بعد، ومىت وقع التكليف على هذا، مل يكن فيه ثواب، 

هذا هلو البالء املبني". دليل على عظم ثواب إبراهيم، وصحة المر ابلذبح، يبني ذلك  ويف قوله تعاىل: "إن  
قوله تعاىل: "فلم ا أسلما وتل ه للجبني"، أي استسلما لمر هللا، ومها ال يشكان يف وقوع الذبح على احلقيقة 

راهيم ولد غري إسحاق، إال حىت فداه هللا تبارك وتعاىل، فهذا دليل على أن الذبيح غري إسحاق، ومل يكن إلب
 إمساعيل صلى هللا عليهم أمجعني.

 
 قصة لوط عليه السالم
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ومن هذا الباب قصة لوط عليه السالم، ملا هنى قومه عن الفاحشة، فعصوه، وكذبوه، وتضييفه املالئكة، 
نطق هبذا كالم هللا فطالبوه فيهم مبا طالبوه، فخسف هللا هبم أمجعني، وجنى لوطا ، وأاثبه ثواب الشاكرين، وقد 

 العظيم يف مواضع من الذكر احلكيم.
 

 قصة يعقوب ويوسف عليهما السالم
ويعقوب ويوسف عليهما السالم، فقد أفرد هللا تعاىل بذكر شاهنما، وعظيم بلوامها وامتحاهنما، سورة  حمكمة ، 

اية اإلكرام، حىت طرحوه بني فيها كيف حسد إخوة يوسف، يوسف، على املنام الذي بشره هللا تعاىل فيه بغ
يف اجلب، فخلصه هللا تعاىل منه، مبن أدىل الدلو، مث استعبد، فألقى هلل تعاىل يف قلب من صار إليه إكرامه، 
واختاذه ولدا ، مث مراودة امرأة العزيز إايه عن نفسه، وعصمة هللا له منها، وكيف جعل عاقبته بعد احلبس، إىل 

مى لفرط البكاء، وما حلق إخوة يوسف من التسرق، وحبس أحدهم ملك مصر، وما حلق يعقوب من الع
نفسه، حىت أيذن له أبوه، أو حيكم هللا له، وكيف أنفذ يوسف إىل أبيه قميصه، فرد هللا به بصريا ، ومجع 

 بينهم، وجعل كل واحد منهم ابلباقني وابلنعمة مسرورا .
 

 قصة أيوب عليه السالم
به من السقام وعظم الألواء، والدود والدواء، وجاء القرآن بذكره، وأيوب عليه السالم، وما امتحن 

ونطقت الخبار بشرح أمره، قال هللا تعاىل: "وأي وب إذ اندى رب ه، أين  مسَّن الضر  وأنت أرحم الرامحني، 
، وآتيناه أهله، ومثلهم معهم، رمحة من عندان، وذكرى للعابدين"  .فاستجبنا له، فكشفنا ما به من ضر 

وأخربان أبو علي احلسن بن حممد بن عثمان الفسوي، قراءة عليه ابلبصرة سنة سبع وثالثني وثلثمائة، قال: 
حدثنا يعقوب بن سفيان الفسوي، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر 

قال: ملا عاىف هللا عز وجل أيوب بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة، عن النيب صلى هللا عليه وسلم، 
عليه السالم، أمطر عليه جرادا  من ذهب، قال: فجعل أيخذه، وجيعله يف ثوبه، فقيل له: اي أيوب أما تشبع 

 ? قال: ومن يشبع من رمحة هللا ?.
 

 قصة يونس عليه السالم
يها التقام احلوت له، ويونس عليه السالم، وما اقتص هللا تعاىل من قصته يف غري موضع من كتابه، ذكر ف

 وتسبيحه يف بطنه، وكيف جناه هللا عز وجل، فأعقبه ابلرسالة والصنع.
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قال هللا تعاىل: "وإن  يونس ملن املرسلني، إذ أبق إىل الفلك املشحون، فساهم فكان من املدحضني، فالتقمه 
ن، فنبذانه ابلعراء وهو سقيم، احلوتأ وهو مليم، فلوال أن ه كان من املسب حني، للبث يف بطنه إىل يوم يبعثو 

 وأنبتنا عليه شجرة من يقطني، وأرسلناه إىل مائة ألف أو يزيدون".
قال صاحب الكتاب: أو ها هنا ظاهرها الشك، وقد ذهب إىل ذلك قوم، وهو خطأ، لن الشك، ال جيوز 

هو الوجه، أنه قال: أو على هللا تعاىل، العامل لنفسه، العارف بكل شيء قبل كونه، وقد روي عن ابن عباس، و 
يزيدون، بل يزيدون، وقال: كانت الزايدة ثالثني ألفا ، وروي عن ابن جبري ونوف الشامي أهنما قاال: كانت 
الزايدة سبعني ألفا ، فقد ثبت أن أو هنا، مبعن بل وقد ذهب إىل هذا، الفراء، وأبو عبيدة، وقال آخرون: إن 

 أو ها هنا، مبعىن ويزيدون.
تعاىل: "وذا النون إذ ذهب مغاضبا ، فظن  أن لن نقدر عليه، فنادى يف الظلمات أن ال إله إال   ومنها قوله

أنت  سبحانك إين  كنت من الظاملني، فاستجبنا له، وجن يناه من الغم ، وكذلك ننجي املؤمنني"، قال بعض 
 املفسرين: معىن لن نقدر عليه لن نضيق عليه.

"، أي ضيق عليه، ومثل قوله: "قل إن  ريب يبسط وهذا مثل قوله: "ومن قدر عليه  رزقه، فلينفق مما آاته اّلل 
 الرزق ملن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو خيلفه".

وقد جاء قدر مبعىن ضيق يف القرآن، يف مواضع كثرية، ومن هذا قيل للفرس الضيق اخلطو: فرس أقدر، لنه 
اىل نيب من أنبيائه، والنبياء ال يكفرون، ومن ظن أن هللا تعاىل ال يقدر عليه، أي ال جيوز أن يهرب من هللا تع

ال يدركه، أو أنه يعجز هللا هراب ، فقد كفر، والنبياء عليهم السالم، أعلم ابهلل سبحانه، من أن يظنوا فيه هذا 
 الظن الذي هو كفر.

ذهب مغاضبا .. اآلية"... إىل قوله: املؤمنني، يف وقد وري: أن من أدام قراءة قوله عز وجل: "وذا النون إذ 
 الصالة، وغريها، يف أوقات شدائده، عجل هللا له منها فرجا  وخمرجا .

 
وأان أحد من واصلها يف نكبة عظيمة حلقتن، يطول شرحها وذكرها عن هذا املوضع، وكنت قد حبست، 

 يوم قبض علي فيه.وهددت ابلقتل، ففرج هللا عن، وأطلقت يف اليوم التاسع من 
 

 قصة موسى بن عمران عليه السالم
وموسى بن عمران عليه السالم، فقط نطق القرآن بقصته يف غري موضع، منها قوله تعاىل: "وأوحينا إىل أم  
موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه يف اليم ، وال ختايف، وال حتزين، إان  رادوه إليك، وجاعلوه من 
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طه آل فرعون ليكون هلم عدو ا  وحزان ، إن  فرعون وهامان وجنودمها كانوا خاطئني، وقالت املرسلني، فالتق
أمرأة فرعون قر ة عني يل ولك، ال تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نت خذه ولدا ، وهم ال يشعرون، وأصبح فؤاد أم  

وقالت لخته قص يه، فبصرت  موسى فارغا  إن كادت لتبدي به، لوال أن ربطنا على قلبها لتكون من املؤمنني،
به عن جنب وهم ال يشعرون، وحر منا عليه املراضع من قبلأ، فقالت هل أدل كم على أهل بيٍت يكفلونه 
لكم، وهم له انصحون فرددانه إىل أم ه كي تقر  عينها وال حتزن، ولتعلم أن  وعد اّلل  حق ، ولكن  أكثرهم ال 

 يعلمون".
ناس مبلك يذبح أبناءهم، حىت ألقت أم موسى ابنها يف البحر مع طفوليته، وال فال شدة أعظم من أن يتبلى ال

شدة أعظم من حصول طفل يف البحر، فكشف هللا تبارك امسه ذلك عنه، ابلتقاط آل فرعون له، وما ألقاه 
ن يف قلوهبم من الرقة عليه، حىت استحيوه، وحترمي املراضع عليه حىت ردوه إىل أمه، وكشف عنها الشدة م

 فراقه، وعنه الشدة يف حصوله يف البحر.
ومعىن قوله تعاىل: ليكون هلم عدوا  وحزان ، أي يصري عاقبة أمره معهم إىل عداوة هلم، وهذه الم العاقبة، كما 

 قال الشاعر:
 لدوا للموت وابنوا للخراب * وكل كم يصري إىل ذهاب

 به اخلراب، وإمنا عاقبة المر فيهما تصري إىل ذلك.وقد علم أن الوالدة ال يقصد هبا املوت، والبناء ال يقصد 
وعلى الوجه الول، قوله تعاىل "ولقد ذرأان جلهنم كثريا  من اجلن  واإلنس" أي إن عاقبة أمرهم، وفعلهم، 
واختيارهم لنفوسهم، يصريهم إىل جهنم، فيصريون هلا، لن هللا عز وجل، مل خيلقهم ليقصد تعذيبهم ابلنار يف 

 هللا عن هذا الظلم.جهنم، عز 
وجعل هللا عاقبة أمر موسى عليه السالم، من تلك الشدائد، وشدائد بعدها، إذ أرسله إىل فرعون، لتخليص 
بن إسرائيل، وقصصه اليت قبلها، وحديثه إذ خرج خائفا  يرتقب، فهذه شدة أخرى كشفها هللا تعاىل عنه من 

أن بعثه نبيا ، وأنقذ به بن إسرائيل من الشدائد اليت كانوا  تلك الشدائد، وشدائد بعدها، انلته، أييت ذكرها،
فيها مع فرعون، فقال عز وجل، يف متام هذه القصة: "وجاء رجل من أقصى املدينة يسعى، قال: اي موسى 
إن  املأل أيمترون بك ليقتلوك، فاخرج إين  لك من الناصحني، فخرج منها خائفا  يرتق ب، قال: رب  جن ن من 

 الظاملني"، فهذه شدة أخرى كشفها هللا عز وجل. القوم
قال تعاىل: "وملا توج ه تلقاء مدين، قال: عسى ريب أن يهدين سواء السبيل، وملا ورد ماء مدين، وجد عليه 
أم ة من الن اس يسقون، ووجد من دوهنم امرأتني تذودان، قال: ما خطبكما، قالتا: ال نسقي حىت يصدر 

بري، فسقى هلما، مث توىل  إىل الظل ، فقال رب   إين  ملا أنزلت إيل  من خري فقري"، فهذه الرعاء، وأبوان شيخ ك
شدة أخرى، حلقته ابالغرتاب، واحلاجة إىل االضطراب يف املعيشة واالكتساب، فوفق هللا تعال له شعيبا ، قال 
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إن  أيب يدعوك ليجزيك أجر هللا عز وجل، يف متام هذه القصة: "فجاءته إحدامها متشي على استحياء، قالت 
 ما سقيت لنا، فلما جاءه، وقص  عليه القصص، قال ال ختف، جنوت  من القوم الظاملني".

مث أخرب هللا تعاىل يف هذه القصة، كيف زوجه شعيب ابنته، بعد أن استأجره مثاين حجج، وأنه خرج أبهله من 
، وجعله نبيا ، وأرسله إىل فرعون، فسأله أن عند شعيب، فرأى النار، فمضى يقتبس منها، فكلمه هللا تعاىل

يرسل معه أخاه هارون، فشد هللا تعاىل عضده به، وجعله نبيا  معه، فأي فرج أحسن من فرج أتى رجال  
 خائفا ، هاراب ، فقريا ، قد آجر نفسه مثاين حجج، ابلنبوة وامللك ?

 
، أتذر موسى وقومه ليفسدوا يف الرض، ويذرك قال هللا تعاىل يف سورة العراف: "وقال املأل من قوم فرعون

وآهلتك، قال: سنقت ل أبناءهم، ونستحيي نساءهم، وإان  فوقهم قاهرون"، فهذه شدة حلقت بن إسرائيل، 
فكشفها هللا عنهم، قال سبحانه: "قال موسى لقومه استعينوا ابّلل  واصربوا، إن  الرض ّلل  يوراث من يشاء من 

مت قني، قالوا أوذينا من قبل أن أتتينا، ومن بعدما جئتنا، قال عسى رب كم أن يهلك عدو كم عباده، والعاقبة لل
 ويستخلفكم يف الرض فينظر كيف تعملون".

وقال تعاىل، يف متام هذه القصة، يف هذه السورة، بعد آايت، "ومت ت كلمةأ ربك احلسىن على بن إسرائيل مبا 
وقومه، وما كانوا يعرشون"، فأخرب تعاىل عن صنع هلم، وفلقه البحر حىت صربوا، ودم ران ما كان يصنع فرعون 

 عربوه يبسا ، وإغراقه فرعون مل ا اتبعهم.
وكل هذه أخبار عن حمن عظيمة اجنلت مبنح جليلة، ال يؤدى شكر هللا عليها، وجيب على العاقل أتملها، 

فاسد ملن متسك بطاعته، وأخلص يف  ليعرف كنه تفضل هللا عز وجل بكشف شدائده وإغاثته، إبصالح كل
 خشيته، وأصلح من نيته، فسلك هذه السبيل، فإهنا إىل النجاة من املكاره، أوضح طريق، وأهدى دليل.

 
 قصة أصحاب الخدود

وذكر هللا سبحانه وتعاىل، يف "والسماء ذات الربوج"، أصحاب الخدود، وروى قوم من أهل امللل املخالفة 
شياء من ذلك، فذكرت اليهود والنصارى: أن أصحاب الخدود كانوا دعاة إىل هللا، وأن لإلسالم عن كتبهم أ

ملك بلدهم، أضرم هلم انرا ، وطرحهم فيها، فاطلع هللا تعاىل على صربهم، وخلوص نياهتم يف دينه وطاعته، 
منها، وجعل هللا دائرة فأمر النار أن ال حترقهم، فشوهدوا فيها قعودا ، وهي تضطرم عليهم، وال حترقهم، وجنوا 

 السوء على امللك، وأهلكه.
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 قصة دانيال عليه السالم
وذكر هؤالء القوم: أن نبيا ، كان يف بن إسرائيل بعد موسى عليه السالم بزمان طويل، يقال له دانيال، وأن 

له عليه، قومه كذبوه، فأخذه ملكهم، فقذفه إىل أسد جموعة يف جب، فلما اطلع هللا تعاىل على حسن اتكا
وصربه طبا  ملا لديه، أمسك أفواه السد عنه، حىت قام على رؤوسها برجليه، وهي مذللة، غري ضارة له، 

 فبعث هللا تعاىل إرميا من الشام، حىت ختلص دانيال من هذه الشدة، وأهلك من أراد إهالك دانيال.
الطيب احلسن بن علي بن  وعضدت روايتهم، أشياء رواها أصحاب احلديث، منها ما حدثناه علي ابن

مطرف الرامهرمزي، قال: حدثنا أمحد بن حممد بن اجلراح، قال: حدثنا أبو بكر عبد هللا بن حممد بن أيب 
الدنيا القرشي، قال: حدثنا أمحد بن عبد العلى الشيباين، قال: إن مل أكن مسعته من شعيب بن صفوان، 

عبد هللا بن أيب اهلديل قال: ضرى خبت نصر أسدين،  فحدثنا بعض أصحابنا عنه، عن الجلح الكندي، عن
فألقامها يف جب، وجا بدانيال فألقاه عليهما، فلم يهيجاه، فمكث ما شاء هللا، مث اشتهى ما يشتهي 
اآلدميون، من الطعام والشراب، فأوحى هللا إىل إرميا، وهو ابلشام، أن أعد طعاما  وشرااب  لدانيال، فقال: اي 

املقدسة، ودانيال أبرض اببل من أرض العراق، فأوحى هللا تعاىل إليه أن أعد ما أمرانك به،  رب، أان ابلرض
فإان سنرسل إليك من حيملك، وحيمل ما أعددت ففعل، فأرسل هللا إليه من محله، ومحل ما أعد، حىت وقف 

 على رأس اجلب.
 

 فقال دانيال: من هذا ? قال: أان إرميا.
 سلن إليك ربك.قال: ما جاء بك ? قال: أر 

 قال: وذكرين ? قال: نعم.
قال: احلمد هلل الذي ال ينسى من ذكره، واحلمد هلل الذي ال خييب من رجاه واحلمد هلل الذي من توكل عليه  

كفاه، واحلمد هلل الذي من وثق به مل يكله إىل غريه، واحلمد هلل الذي جيزي ابإلحسان إحساان ، وابلسيئات 
الذي جيزي ابلصرب جناة، واحلمد هلل الذي يكشف ضران، بعد كربنا، واحلمد هلل الذي هو غفراان ، واحلمد هلل 

 ثقتنا، حني تسوء ظنوننا أبعمالنا، واحلمد هلل الذي هو رجاؤان، حني تنقطع احليل منا.
 

 الشدائد اليت جرت على نبينا حممد صلوات هللا عليه
رت على حممد صلى هللا عليه، وعلى آله الخيار، فيما وقد ذكر هللا تعاىل يف حمكم كتابه، الشدة اليت ج

، إذ أخرجه ال ذين كفروا اثين اثنني إذ مها  اقتصه من قصة الغار، فقال سبحانه: "إال  تنصروه، فقد نصره اّلل 
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ة يف الغار، إذ يقول لصاحبه ال حتزن إن هللا معنا، فأنزل هللا سكينته عليه، وأي ده جبنود مل تر وها، وجعل كلم
 ال ذين كفروا السفلى، وكلمةأ اّلل  هي العليا، واّلل  عزيز حكيم".

 
وروى أصحاب احلديث، ما يطول إعادته أبلفاظه وأسانيده، أن النيب صلى هللا عليه وسلم، ملا خاف أن 
يلحقه املشركون، حني سار عن مكة مهاجرا ، دخل الغار هو وأبو بكر الصديق، فاستخفى فيه، فأرسل هللا 

بوات  فنسج يف احلال على ابب الغار، ومحامة عششت، وابضت، وفرخت للوقت، فلما انتهى املشركون عنك
إىل الغار، رأوا ذلك، فلم يشكوا أنه غار مل يدخله حيوان منذ حني، وإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

لليل، خرجا، فسارا حنو املدينة، وأاب بكر، لرياين أقدامهم، ويسمعان كالمهم، فلما انصرفوا، وأبعدوا، وجاء ا
 فورداها ساملني.

وروى أصحاب احلديث أيضا ، من شرح حال النيب صلى هللا عليه وسلم، يف احملن اليت حلقته من شق الفرث 
عليه، وحماولة أيب جهل، وشيبة وعتبة ابن ربيعة، وأيب سفيان صخر بن حرب والعاص بن وائل، وعقبة بن 

ه، وما كانوا يكاشفونه به، من السب والتكذيب، واالستهزاء والفدع والتأنيب، أيب معيط، وغريهم، قتل
ورميهم إايه ابجلنون، وقصدهم إايه غري دفعة أبنواع الذى والعضيهة واالفرتاء، وحصرهم إايه صلى هللا عليه 

ا  عليه السالم، وسلم، ومجيع بن هاشم يف الشعب، وختويفهم إايه، وتدبريهم أن يقتلوه، حىت بعد، وبيت علي
على فراشه، ما يطول اقتصاصه، ويكثر شرحه، مث أعقبه هللا تعاىل، من ذلك، ابلنصر والتمكني، وإعزاز 
الدين، وإظهاره على كل دين، وقمع اجلاحدين واملشركني، وقتل أولئك الكفرة املارقني واملعاندين، وغريهم 

وابلدين مستهزئني، وللمؤمنني مناصبني متوعدين،  من املكذبني الكاذبني، الذين كانوا عن احلق انكثني،
وللنيب صلى هللا عليه وسلم مكاشفني حماربني، وأذل من بقي بعز اإلسالم بعد أن عاذ إبظهاره، وأضمر 

 الكفر يف إسراره، فصار من املنافقني امللعونني، واحلمد هلل رب العاملني.
 

 لباب وتنضاف إليهأخبار جاءت يف آايت من القرآن وهي جتري يف هذا ا
حدثنا علي بن أيب الطيب بن مطرف، قال: حدثنا أمحد بن حممد بن اجلراح، قال حدثنا أبو بكر عبد هللا بن 
حممد القرشي املعروف اب بن أيب الدنيا، قال: حدثنا إبراهيم بن راشد، قال: حدثنا عبد الرمحن بن محاد 

يل، قال: قال أبو ذر: كان نيب هللا صلى هللا عليه الشعيثي، قال: حدثنا كهمس بن احلسن، عن أيب السل
وسلم، يتلو هذه اآلية: "ومن يت ق  اّلل   جيعل له خمرجا ، ويرزقه من حيث ال حيتسب، ومن يتوك ل على اّلل  فهو 

 حسبه، إن  اّلل  ابلغ أمره"، مث يقول: اي أاب ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا هبا لكفتهم.
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قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثنا إسحاق بن  وحدثنا علي بن احلسن،
إمساعيل، قال: حدثنا سفيان، عن مسعر، عن علي بن بذمية، عن أيب عبيدة، قال: جاء رجل إىل النيب صلى 

يه وسلم: هللا عليه وسلم، فقال إن بن فالن أغاروا علي، فذهبوا إببلي وابن، فقال رسول هللا صلى هللا عل
 إن آل حممد، لكذا وكذا أهل، ما فيهم مد من طعام، أو صاع من طعام، فسل هللا عز وجل.

 فرجع إىل امرأته، فقال: ما قال لك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأخربها.
 فقالت: نعم ما ردك إليه.

 م فأخربه.فما لبث أن رد هللا عليه إبله أوفر ما كانت، فأتى النيب صلى هللا عليه وسل
فصعد النيب صلى هللا عليه وسلم املنرب، فحمد هللا وأثىن عليه، وأمر الناس مبسألة هللا عز وجل، والرجوع 

 إليه، والرغبة فيه، وقرأ عليهم "ومن يت ق اّلل  جيعل له خمرجا ، ويرزقه من حيث ال حيتسب".
بن أيب الدنيا، قال: حدثنا أبو عبد الرمحن وحدثن علي بن أيب الطيب، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ا

الفرسي، عن إسحاق بن سليمان، عن معاوية بن حيىي، عن يونس بن ميسرة، عن أيب إدريس اخلوالين، عن 
أيب الدرداء، وسئل عن هذه اآلية: "كل  يوم هو يف شأن"، قال: سئل عنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

 با ، ويكشف كراب ، ويرفع أقواما ، ويضع آخرين.فقال: إن من شأنه أن يغفر ذن
 أخربين حممد بن احلسن بن املظفر الكاتب، قال: أنبأان حممد بن عبد الواحد، أبو عمر، قال:

 
حدثنا بشر بن موسى السدي، قال: حدثنا أبو بكر السدي، قال: حدثنا أبو حامت الرازي، قال: حدثنا 

د بن عنبسة يقول: بينما رجل جالس وهو يعبث ابحلصى وحيذف هبا، حممد بن عبد الكرمي، قال: مسعت سعي
إذ رجعت حصاة منها فصارت يف أذنه، فجهد بكل حيلة، فلم يقدر على إخراجها، فبقيت احلصاة يف أذنه 
دهرا  تؤمله، فبينما هو ذات يوم جالس، إذ مسع قارائ  يقرأ: "أم من جييب املضط ر إذا دعاه ويكشف السوء 

 ة"، فقال الرجل: اي رب أنت اجمليب، وأان املضطر، فاكشف ضر ما أان فيه، فنزلت احلصاة من أذنه.... اآلي
قال مؤلف هذا الكتاب: وقد لقيت أان أاب عمر حممد بن عبد الواحد املعروف بغالم ثعلب، وابلزاهد، 

  أنه قد دخل يف اإلجازة.ومحلت عنه، وأجاز يل مجيع ما يصح عندي من رواايته، ومل أمسع هذا اخلرب منه، إال
حدثنا علي بن أيب الطيب، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثنا خالد بن 
خداش، قال: حدثنا عبد هللا بن زيد بن أسلم، عن أبيه زيد عن أبيه أسلم: أن أاب عبيدة حصر، فكتب إليه 

بعدها فرجا ، ولن يغلب عسر يسرين، فإنه يقول: "اصربوا، عمر: مهما نزل ابمرىء من شدة، جيعل له هللا 
 وصابروا، ورابطوا، وات قوا اّلل  لعل كم تفلحون".
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حدثنا علي بن أيب الطيب، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثنا احلسن بن علي، 
: حدثنا أبو صخر: أن يزيد الرقاشي حدثه، قال: حدثنا أمحد بن صاحل، قال: حدثنا عبد هللا بن وهب، قال

قال: مسعت أنس بن مالك، وال أعلم إال أن أنسا  يرفع احلديث إىل النيب صلى هللا عليه وسلم: إن يونس 
عليه السالم، حني بدا له أن يدعو هللا عز وجل ابلظلمات، حني انداه وهو يف بطن احلوت، فقال: اللهم، 

، سبحانك إ  ين  كنت من الظاملني"، فأقبلت الدعوة حتف ابلعرش."ال إله إال  أنت 
 فقال املالئكة: اي رب هذا صوت ضعيف مكروب، من بالد غربة.

فقال: أما تعرفون ذاك ? قالوا: ومن هو ? قال: ذاك عبدي يونس، الذي مل يزل يرفع له عمل متقبل، ودعوة 
 جمابة.

جيه من البالء ? قال: بلى، فأمر احلوت فطرحه قالوا: اي رب، أفال ترحم ما كان يصنع يف الرخاء، فتن
 ابلعراء.

قال أبو صخر: فأخربين أبو سعيد بن بسيط وأان أحدثه هبذا احلديث، أنه مسع أاب هريرة يقول: طرح ابلعراء، 
 فأنبت هللا عليه اليقطينة.

 قلنا: اي أاب هريرة، وما اليقطينة ? قال: شجرة الدابء.
اىل له أروية وحشية أتكل من حشيش الرض، فتجيء، فتفشج له، وترويه من لبنها  قال أبو هريرة: هيأ هللا تع

 كل عشية وبكرة، حىت نبت، يعن حلمه.
 وقال أمية بن أيب الصلت، قبل اإلسالم، يف ذلك، بيتا  من الشعر:

، لوال اّلل  ألفي ضاحيا  فأنبت يقطينا  عليه برمحة * من اّلل 
 ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثن

قال: حدثنا عبيد هللا بن موسى عن إسرائيل عن أيب إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: حدثنا عبد هللا ابن 
مسعود يف بيت املال، قال: ملا ابتلع احلوت يونس عليه السالم، أهوى به إىل قرار الرض، فسمع يونس 

سبيح احلصى يف الظلمات، ظلمات ثالث، بطن احلوت، وظلمات الليل، وظلمة البحر، فنادى يف ت
الظلمات "أن ال إله إال  أنت، سبحانك إين  كنت من الظاملني" "فنبذانه ابلعراء وهو سقيم"، قال: كهيأة 

 الفرخ املمعوط، الذي ليس له ريش.
 

 لى إثر دعاء دعا بهأبو احلسن بن أيب الليث الكاتب يطلق من حبسه ع
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حدثن فىت من الكتاب البغداديني، يعرف أبيب احلسن بن أيب الليث، وكان أبوه من كتاب اجليل، يتصرف مع 
يف عسكر معز الدولة، قال: قرأت يف بعض الكتب، إذا  -كان  -لشكرورز بن سهالن الديلمي، أحد المراء

اب كلها طاهرة، واقرأ: "والشمس وضحاها"، إىل دمهك أمر ختافه، فبت وأنت طاهر، على فراش طاهر، وثي
آخر السورة، سبعا ، "والليل إذا يغشى" إىل آخر السورة، سبعا ، مث قل: اللهم اجعل يل فرجا  وخمرجا  من 

 أمري، فإنه أيتيك يف الليلة الولة أو الثانية، وإىل السابعة، آت يف منامك، يقول لك: املخرج منه كذا وكذا.
 

بعد هذا بسنني، حبسة طالت حىت أيست من الفرج، فذكرته يوما  وأان يف احلبس، ففعلت قال: فحبست 
ذلك، فلم أر يف الليلة الولة، وال الثانية، وال الثالثة شيئا ، فلما كان يف الليلة الرابعة، فعلت ذلك على 

 الرسم، فرأيت يف منامي، كأن رجال  يقول يل: خالصك على يد علي بن إبراهيم.
حت من غد متعجبا ، ومل أكن أعرف رجال  يقال له علي بن إبراهيم، فلما كان بعد يومني، دخل إيل فأصب

شاب ال أعرفه، فقال يل: قد كفلت مبا عليك، فقم، وإذا معه رسول إىل السجان بتسليمي إليه، فقمت 
 معه، فحملن إىل منزيل، وسلمن فيه، وانصرف.

ز من أهل الهواز، يقال له علي بن إبراهيم، يكون يف الكرخ، قيل لنا فقلت هلم: من هذا ? فقالوا: رجل بزا
 إنه صديق الذي حبسك، فطرحنا أنفسنا عليه، فتوسط أمرك، وضمن ما عليك، وأخرجك.

قال مؤلف هذا الكتاب: فلما كان بعد سنني، جاءين علي بن إبراهيم هذا، وهو معاملي يف البز، منذ سنني  
، فقال: نعم، كان هذا الفىت قد حبسه عبدوس بن أخت أيب علي احلسن بن إبراهيم كثرية، فذاكرته ابحلديث

النصراين، خازن معز الدولة، وطالبه خبمسة آالف درهم، كانت عليه من ضمانه، وكان عبدوس يل صديقا ، 
 فجاءين من سألن خطابه يف أمر هذا الرجل، وجرى المر على ما عرفنك.

 
 جا  وخمرجا  اللهم اجعل يل من أمري فر 

وما أعجب هذا اخلرب، فإين قد وجدته يف عدة كتب، أبسانيد، وبغري أسانيد، على اختالف اللفاظ، واملعىن 
قريب، وأان أذكر أصحها عندي: وجدت يف كتاب حممد بن جرير الطربي، الذي مساه: كتاب اآلداب 

ثنا عبد هللا بن يزيد، قال: أنبأان احلميدة، والخالق النفيسة، حدثن حممد بن عمارة السدي، قال: حد
أنيس بن عمران النافعي أبو يزيد، عن روح ابن احلارث بن حبش الصنعاين، عن أبيه، عن جده، أنه قال 
لبنيه: اي بن، إذا دمهكم أمر، أو كربكم، فال يبينت أحد منكم، إال وهو طاهر، على فراش طاهر، يف حلاف 

رأ والشمس وضحاها، سبعا ، والليل إذا يغشى، سبعا ، مث ليقل: أللهم اجعل طاهر، وال تبينت معه امرأة، مث ليق

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 17 

يل من أمري فرجا  وخمرجا ، فإنه أيتيه آت يف أول ليلة، أو يف الثالثة، أو يف اخلامسة، وأظنه قال: أو يف 
 السابعة، فيقول له: املخرج مما أنت فيه كذا وكذا.

ففعلت أول ليلة هكذا، فأاتين اثنان فجلس أحدمها عند رأسي،  قال أنيس: فأصابن وجع مل أدر كيف أزيله،
واآلخر عند رجلي، مث قال أحدمها لصاحبه: جسه، فلمس جسدي كله، فلما انتهى إىل موضع من رأسي، 
قال: احجم ها هنا، وال حتلق، ولكن اطله بغرا، مث التفت إيل أحدمها، أو كالمها، فقاال يل: كيف لو ضممت 

  والزيتون".إليهما "والتني
قال: فلما أصبحت سألت أي شيء الغرا ?، فقيل يل: اخلطمي، أو شيء تستمسك به احملجمة، 
فاحتجمت، فربئت، وأان ليس أحدث هبذا احلديث أحدا ، إال وجد فيه الشفاء إبذن هللا تعاىل، وأضم إليها 

 التني والزيتون.
 

 من يتوكل على هللا فهو حسبه
املخزومي عبد الواحد بن نصر، عن أيب القاسم عبد الرمحن بن العباس، قال:  ووجدت يف كتاب أيب الفرج

 حدثن أبو ساعدة بن أيب الوليد بن أمحد بن أيب داؤد، قال: حدثن أيب، قال:.
حدثنا إبراهيم بن رابح، قال: حدثنا أبو عبد هللا أمحد بن أيب دؤاد، قال: حدثنا الواثق، قال: حدثنا 

كبوا البحر، فسمعوا هاتفا  يهتف هبم، من يعطين عشرة آالف دينار حىت أعلمه كلمة، إذا املعتصم: أن قوم  ر 
 أصابه غم، أو أشرف على هالك، فقاهلا، انكشف ذلك عنه.

فقام رجل من أهل املركب، معه عشرة آالف دينار، فصاح: أيها اهلاتف أان أعطيك عشرة آالف دينار، 
 وعلمن.

 ، فرمى به، وهو بدراتن فيهما عشرة آالف دينار.فقال: ارم ابملال يف البحر
، جيعل له خمرجا ، ويرزقه  فسمع اهلاتف يقول: إذا أصابك غم، أو أشرفت على هلكة، فاقرأ: "ومن يت ق اّلل 

 من حيث ال حيتسب، ومن يتوك ل على اّلل  فهو حسبه، إن  اّلل  ابلغ أمره، قد جعل اّلل  لكل  شيء قدرا ".
  املركب للرجل: لقد ضيعت مالك.فقال مجيع من يف

 فقال: كال ، إن هذه لعظة ما أشك يف نفعها.
 قال: فلما كان بعد أايم، كسر هبم املركب، فلم ينج منهم أحد غري ذلك الرجل، فإنه وقع على لوح.

فحدث بعد ذلك، قال: طرحن البحر على جزيرة، فصعدت أمشي فيها، فإذا بقصر منيف، فدخلته، فإذا 
 ما يكون يف البحر من اجلواهر وغريها، وإذا ابمرأة مل أر قط أحسن منها. فيه كل
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 فقلت هلا: من أنت وأي شيء تعملني ها هنا ?
 

قال: أان بنت فالن بن فالن التاجر ابلبصرة، وكان أيب عظيم التجارة، وكان ال يصرب عن، فسافر يب معه يف 
اجلزيرة، فخرج إيل شيطان من البحر، يتالعب يب  البحر، فانكسر مركبنا، فاختطفت، حىت حصلت يف هذه

سبعة أايم، من غري أن يطأين، إال أنه يالمسن، ويؤذين، ويتالعب يب، مث ينظر إيل، مث ينزل إىل البحر سبعة 
 أايم، وهذا يوم موافاته، فاتق هللا يف نفسك، واخرج قبل موافاته، وإال أتى عليك.

 ئلة، فقالت: قد وهللا جاء، وسيهلكك.ما انقضى كالمها حىت رأيت ظلمة ها
 فلما قرب من، وكاد يغشاين، قرأت اآلية، فإذا هو قد خر كقطعة جبل، إال أنه رماد حمرتق.

فقالت املرأة: هلك وهللا، وكفيت أمره، من أنت اي هذا الذي من هللا علي بك ? فقمت أان وهي، فانتخبنا 
فاخر، ولزمنا الساحل هناران أمجع، فإذا كان الليل، رجعنا إىل ذلك اجلوهر، حىت محلنا كل ما فيه من نفيس و 

 القصر.
 قال: وكان فيه ما يؤكل، فقلت هلا: من أين لك هذا ? فقالت: وجدته ها هنا.

فلما كان بعد أايم رأينا مركبا  بعيدا ، فلوحنا إليه، فدخل، فحملنا، فسلمنا هللا تعاىل إىل البصرة، فوصفت يل 
 يتهم.منزل أهلها، فأت

 فقالوا: من هذا ? فقلت: رسول فالنة بنت فالن.
 فارتفعت الواعية، وقالوا: اي هذا لقد جددت علينا مصابنا.

 فقلت: اخرجوا، فخرجوا.
 فأخذهتم حىت جئت هبم إىل ابنتهم، فكادوا ميوتون فرحا ، وسألوها عن خربها، فقصته عليهم.

وهر رأس مال بين وبينها. وأان اليوم أيسر أهل البصرة، وسألتهم أن يزوجوين هبا، ففعلوا، وحصلنا ذلك اجل
 وهؤالء أوالدي منها.

 
 املعلى بن أيوب الكاتب يتخلص من الفضل ابن مروان بدعاء دعا به

وذكر أبو عبد هللا حممد بن عبدوس اجلهشياري، يف كتابه، كتاب الوزراء، أن املعلى بن عبد هللا بن املعلى بن 
قال: قال يل املعلى بن أيوب: أعنتن الفضل بن مروان، وحنن يف بعض السفار  أيوب، حدثه عن أبيه،
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وطالبن بعمل طويل يعمل يف مدة بعيدة، واقتضانيه يف كل يوم مرارا ، إىل أن أمرين عن املعتصم ابهلل أن ال 
 أبرح إال بعد الفراغ منه.

ين أنفسهم حويل، وورد علي هم عظيم، فقعدت يف ثيايب، وجاء الليل، فجعلت بني يدي نفاطة، وطرح غلما
 لنن قلت: ما جتاسر على أن يوكل يب إال وقد وقف على سوء رأي يف  من املعتصم.

فإين جلالس، وذقن على يدي، وقد مضى الليل، وأان متفكر، فحملتن عيناي، فرأيت كأن شخصا  قد مثل 
تدعونه تضرعا  وخفية ، لئن أجنيتنا من هذه،  بني يدي، وهو يقول: "قل من ينجيكم من ظلمات الرب  والبحر،

 لنكونن  من الشاكرين، قل اّلل  ينجيكم منها ومن كل  كرب".
مث انتبهت، فإذا أان مبشعل قد أقبل من بعيد، فلما قرب من كان وراءه حممد بن محاد دنقش صاحب 

 احلرس، وقد أنكر نفاطيت، فجاء يعرف سببها، فأخربته خربي.
تصم، فأخربه، فإذا الرسل يطلبوين، فدخلت إليه، وهو قاعد، ومل يبق بني يديه من الشمع إال فمضى إىل املع

 أسفله.
 فقال يل: ما خربك ? فشرحته له.

 فقال: ويلي على النبطي، ميتهنك، وأي يد له عليك، أنت كاتيب، كما هو كاتيب، انصرف.
 رى فيه ما حتب.فلما وليت، ردين، واستدانين، مث قال يل: متضي مديدة، مث ت

 قال: فانصرفت، وبكرت إىل الفضل على عاديت، مل أنكر شيئا .
 

 أمل تر كيف فعل ربك أبصحاب الفيل
وحدثن أبو الفضل حممد بن عبد هللا بن املرزابن الشريازي الكاتب، يف املذاكرة، يف خرب طويل، لست أقوم 

اوة، فخافه خوفا  شديدا ، وأمهه أمره، ومل يدر على حفظه: أن رجال  كانت بينه وبني رجل متمكن من أذاه عد
 ما يصنع.

فرأى يف منامه، كأن قائال  يقول له: اقرأ يف كل يوم، يف إحدى ركعيت صالة الفجر، أمل تر كيف فعل ربك 
 أبصحاب الفيل.. إىل آخر السورة.

 فأان أقرؤها إىل اآلن.قال: فقرأهتا، فما مضت إال شهور، حىت كفيت أمر ذلك العدو، وأهلكه هللا تعاىل، 
قال مؤلف هذا الكتاب: دفعت أان إىل شدة حلقتن شديدة، من عدو، فاسترتت منه، فجعلت دأيب قراءة 
هذه السورة يف الركعة الثانية من صالة الفجر، يف كل يوم، وأان أقرأ يف الولة منها: أمل نشرح لك صدرك... 
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فلما كان بعد شهور، كفاين هللا أمر ذلك العدو، وأهلكه هللا من إىل آخر السورة، خلرب كان بلغن أيضا  فيها، 
 غري سعي يل يف ذلك، وال حول وال قوة إال ابهلل، وأان أقرؤها يف ركعيت الفجر إىل اآلن.

 
 إذا ضاق بك الصدر ففكر يف أمل نشرح

 
كان خيلفن على وأما اخلرب يف: أمل نشرح لك صدرك، فإن أاب بكر بن شجاع، املقرىء البغدادي، الذي  

العيار يف دار الضرب بسوق الهواز، يف سنة ست وأربعني وثلثمائة، وكان خازن املسجد اجلامع هبا، وكان 
شيخا  حمداث  ثقة نبيال ، من أمناء القاضي الحنف وهو حممد بن عبد هللا بن علي بن حممد ابن أيب الشوارب، 

فظه، وبعد عن يدي إخراجه من الصل، وقد حتريت مقاربة حدثنا إبسناد له ذكره، مل أحفظه، وال املنت بل
اللفظ جبهدي، ولعله يزيد أو ينقص: أن بعض الصاحلني، أحل عليه الغم، وضيق الصدر، وتعذر المور، حىت  

 كاد يقنط، فكان يوما  ميشي، وهو يقول:
 أرى املوت ملن أمسى * على الذل  له أصلح

 كأن قائال  يقول:  -أان الشاك -خصه، أو أري يف النومفهتف به هاتف، يسمع صوته، وال يرى ش
 أال اي أي ها املرء * الذي اهلم  به بر ح

ر ح  إذا ضاق بك المر * ففك ر يف أمل   ن ش 
قال: فواصلت قراءهتا يف صاليت، فشرح هللا صدري، وأزال مهي وكريب، وسهل أمري، أو كما قال: وحدثن 

 ا، وزادين يف الشعر:غريه هبذا اخلرب، على قريب من هذ
 فإن  العسر مقرون * بيسرين فال تربح

وقد ذكر القاضي أبو احلسني، يف كتابه كتاب الفرج بعد الشدة البيتني املتصلني فقط، وقال يف اآلخر منهما: 
 إذا أعضلك المر، ومل يذكر هلما خربا ، ويروى أيضا : إذا جل بك المر.

 عتاهية، يف غري حديث له.وروى غريه البيتني الولني ليب ال
 

 الباب الثاين
 ما جاء يف اآلاثر من ذكر الفرج

 بعد الألواء وما يتوصل به إىل كشف انزل الشدة والبالء
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 أفضل العبادة انتظار الفرج من هللا تعاىل
بن أخربين القاضي أبو القاسم علي بن حممد بن أيب الفهم التنوخي، أيب رمحه هللا تعاىل، قال: حدثنا حممد 

 إبراهيم الصلحي، قال: حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا محاد بن واقد.
وحدثنا علي بن أيب الطيب، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثنا حممد بن عبد 

ن أيب هللا الزدي، قال: حدثنا محاد بن واقد، قال: حدثنا إسرائيل بن يونس، عن أيب إسحاق اهلمذاين، ع
الحوص، عن عبد هللا بن مسعود، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: سلوا هللا عز وجل من فضله، 

 فإن هللا حيب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج من هللا تعاىل.
بقية،  أخربين أيب، قال: حدثنا الفضل بن حممد العطار النطاكي، قال: حدثنا سليمان بن سلمة، قال: حدثنا

عن مالك، عن الزهري، عن أنس، عن النيب صلى هللا عليه وسلم، أنه قال: انتظار الفرج من هللا تعاىل 
 عبادة.

أخربين أيب، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الكويف، قال: حدثنا حسني ابن حسن، عن سفيان بن إبراهيم، 
 صلى هللا عليه وسلم: انتظار الفرج عن حنظلة املكي، عن جماهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول هللا

 عبادة.
حدثن أيب، قال: حدثنا عبد هللا بن أمحد بن عامر الطائي، قال: حدثن أيب، قال: حدثن علي بن موسى 
الرضا، قال: حدثن أيب موسى، قال: حدثن أيب جعفر، قال: حدثن أيب حممد، قال حدثن أيب علي قال: 

ن أيب علي بن أيب طالب رضي هللا عنهم، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه حدثن أيب احلسني، قال: حدث
 وسلم، أفضل أعمال أميت انتظار الفرج من هللا عز وجل.

أخربين أيب، قال: حدثن أمحد بن عبد هللا بن النعمان، قال: حدثن حممد بن يعقوب بن إسحاق العرج، 
ال: حدثنا أمحد بن حممد بن بكر، قال: حدثنا عبد العزيز ابن قال: حدثنا عبد هللا بن حممد عن سعدويه، ق

عبد هللا عن علي بن أيب علي، عن جعفر بن حممد، عن أبيه عن جده، عن علي رضي هللا عنه: أن رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم، قال لعلي عليه السالم، يف حديث ذكره: واعلم أن النصر مع الصرب، والفرج مع 

 العسر يسرا . الكرب، وأن مع
 

 اشتدي أزمة تنفرجي
أخربين أيب، قال: كتب إيل عبد هللا بن مبشر، حدثنا أبو الشعث، قال: حدثنا أمية بن خالد، عن احلسني بن 
عبد هللا بن ضمرية، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا صلى هللا 

 ي.عليه وسلم: اشتدي أزمة تنفرج
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حدثنا علي بن أيب الطيب، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثن علي بن اجلعد، 
قال: أخربين شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: مسعت أاب وائل حيدث عن كردوس بن عمرو، وكان ممن قرأ 

 الكتب: إن هللا عز وجل يبتلي العبد وهو حيبه، ليسمع تضرعه.
 

 مع الصرب والفرج مع الكربالنصر 
حدثنا علي بن أيب الطيب، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثنا أبو سعيد 
املدين، قال: حدثن أبو بكر بن أيب شيبة احلزامي، قال: حدثن حممد بن إبراهيم بن املطلب بن أيب وداعة 

عن أيب حازم عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول هللا صلى  السهمي، قال: حدثنا زهرة بن عمرو التيمي
 هللا عليه وسلم، قال لعبد هللا بن عباس: أال أعلمك كلمات تنتفع هبن ? قال: بلى، اي رسول هللا.

قال: احفظ هللا حيفظك، احفظ هللا جتده أمامك، تعرف إىل هللا يف الرخاء، يعرفك يف الشدة، فإذا سألت، 
ستعنت، فاستعن ابهلل، جف القلم مبا كان وما هو كائن، فلو جهد العباد أن ينفعوك بشيء مل فسل هللا، وإذا ا

يكتبه هللا عز وجل لك، مل يقدروا عليه، فإن استطعت أن تعمل هلل ابلصدق واليقني، فافعل، فإن مل تستطع، 
مع الكرب، وأن مع العسر  فإن يف الصرب على ما تكره، خريا  كثريا ، واعلم أن النصر مع الصرب، وأن الفرج

 يسرا .
 

 املعونة على قدر املؤونة
أخربين أيب، قال: حدثت عن إسحاق بن الضيف، قال: حدثنا داود ابن احملرب، قال: حدثنا عبد هللا بن أيب 
رزين، عن فراس بن حيىي، عن اثبت، عن أنس، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إن املعونة من هللا 

 ، أتيت العبد على قدر املؤونة، وإن الصرب أييت على قدر شدة البالء.عز وجل
 ورمبا قال: إن الفرج أييت من هللا تعاىل، على قدر شدة البالء.

 
 من كان يف حاجة أخيه كان هللا يف حاجته

حدثنا أبو حممد وهب بن حيىي بن عبد الوهاب املازين، لفظا  من حفظه، يف داره ابلبصرة، ببن سدوس 
الباطنة، حبضرة قرب جماشع وجمالد السلمي، صاحيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ابلقرب من بن يشكر، 
قال: حدثنا نصر بن علي اجلهضمي، قال: أنبأان حممد بن بكر الربساين، عن ابن جريج، عن ابن املنكدر، 
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من سرت مسلما ، سرته هللا يف عن أيب أيوب، عن مسلمة بن خملد، قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
الدنيا واآلخرة، ومن فك عن مكروب، فك هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان يف حاجة أخيه، كان 

 هللا يف حاجته.
 

 إن هللا يف عون العبد ما دام يف عون أخيه
ا مالك بن سعري، عن أخربين أيب، قال: حدثنا أبو عقيل اخلوالين، قال: حدثنا مؤمل بن إهاب، قال: حدثن

 العمش.
 وأنبأان نصر بن القاسم، قال: حدثنا الوكيعي، قال: حدثنا أبو معاوية، عن العمش.

قال أيب: وأنبأان ابن بنت منيع من طريق آخر، واللفظ له، قال: حدثنا عبد العلى بن محاد، قال: حدثنا 
عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا صلى  محاد عن حممد بن واسع، وأيب سورة، عن العمش، عن أيب صاحل،

هللا عليه وسلم: من سرت أخاه املسلم، سرته هللا يوم القيامة، ومن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا، نفس 
 هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة، وإن هللا يف عون العبد، ما كان العبد يف عون أخيه.

قال: حدثنا حممد بن عبد امللك بن مغيث، قال: أخربين أيب عن  أخربين أيب، قال: حدثنا حممد بن حممد،
جدي، قال: حدثنا عقيل بن شهاب، أن سامل بن عبد هللا بن عمر أخربه، أن ابن عمر أخربه، أن رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم، قال: من كان يف حاجة أخيه كان هللا تعاىل يف حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج 

 ه هبا كربة من كرب يوم القيامة، ومن سرت مسلما  سرته هللا يوم القيامة.هللا عن
هذا حديث مشهور، جاء به أبو داود، يف كتاب السنن، الذي حدثنا به عنه، حممد بن بكر بن داسه، 

 ابختالف يف اللفظ، وليس غرضي مجع طرقه وألفاظه، فآيت هبا مستقصاة.
 

 ل هم فرجا  من أكثر االستغفار جعل هللا له من ك
حدثنا أمحد بن عبد هللا بن أمحد الوراق، قال: حدثنا أبو حامد حممد ابن هارون احلضرمي، قال: حدثنا حممد 
بن صاحل النطاح، قال: حدثنا املنذر بن زايد الطائي، قال: حدثنا عبد هللا بن حسن بن حسن بن علي بن 

 لى هللا عليه وسلم، أنه قال:أيب طالب، عن أبيه، عن جده، رضي هللا عنهم، عن النيب ص
 

 من أكثر االستغفار جعل هللا له من كل هم فرجا ، ومن كل ضيق خمرجا ، ورزقه من حيث ال حيتسب.
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حدثنا علي، قال حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثنا خالد بن خداش، قال: حدثنا 
بن عجالن، عن أبيه، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا عبد الرزاق عن بشر بن رافع احلارثي، عن حممد 

 صلى هللا عليه وسلم: قول ال حول وال قوة إال ابهلل، دواء من تسعة وتسعني داء، أيسرها اهلم.
أخربان أبو حممد احلسن بن خالد الرامهرمزي، خليفة أيب على القضاء هبا، قال: أخربان وكيع، أن القاسم بن 

ر السورمي حدثه: قال: حدثنا نصر بن زايد، قال: كنت عند جعفر بن حممد، فأاته سفيان إمساعيل أاب املنذ
بن سعيد الثوري، فقال: اي ابن رسول هللا، حدثن. قال: اي سفيان، إذا استبطأت الرزق، فأكثر من 

ليك، فأكثر من االستغفار، وإذا ورد عليك أمر تكرهه، فأكثر من ال حول وال قوة إال ابهلل، وإذا أنعم هللا ع
 احلمد هلل.

 
 قصة الثالثة انطبقت عليهم صخرة

 وجنتهم أعماهلم
حدثنا حممد بن جعفر بن صاحل الصاحلي أبو الفرج، من ولد علي بن صاحل، صاحب املصلى، قال: حدثنا 
أبو اجلهم أمحد بن احلسني بن طالب املشغرائي، من قرية من قرى غوطة دمشق يقال هلا: مشغرا، قال: 

ا حممد بن عبد الرمحن اجلعفي، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عبيد هللا بن عمر، عن سامل، عن حدثن
ابن عمر، عن النيب صلى هللا عليه وسلم، أنه قال: بينما ثالثة رهط من بن إسرائيل يسريون، إذ أخذهم 

فليسأل هللا تعاىل كل رجل منا املطر، فأووا إىل غار، فانطبقت عليهم صخرة، فسدت الغار، فقالوا: تعالوا 
 أبفضل عمله.

فقال أحدهم: اللهم إنه كانت يل ابنة عم مجيلة، وكنت أهواها، فدفعت إليها مائة دينار، فلما جلست منها 
جملس الرجل من املرأة، قالت: اتق هللا اي ابن عم، وال تفض اخلامت إال حبقه، فقمت عنها، وتركت املائة 

علم، أين فعلت هذا خشية منك، وابتغاء ما عندك، فأفرج عنا، فانفرج عنهم ثلث دينار، اللهم إن كنت ت
 الصخرة.

وقال اآلخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان يل أبوان شيخان كبريان، وكنت أغدو عليهما بصبوحهما، وأروح 
نصرف عنهما، عليهما بغبوقهما، فغدوت عليهما يوما ، فوجدهتما انئمني، فكرهت أن أوقظهما، وكرهت أن أ

فيفقدا غداءمها، فوقفت حىت استيقظا، فدفعت إليهما غداءمها، اللهم إن كنت تعلم أين إمنا فعلت ذلك 
 ابتغاء ما عندك، وخشية منك، فأفرج عنا، فانفرج الثلث الثاين.

هذا، وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم، أين استأجرت أجريا ، فلما دفعت إليه أجره، قال: عملي أبكثر من 
فرتك علي أجره، وقال: بين وبينك يوم يؤخذ فيه للمظلوم من الظامل، ومضى، فابتعت له أبجره غنما ، ومل 
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أزل أمنيها وأرعاها، وهي تزيد وتكثر، فلما كان بعد مدة، أاتين، فقال يل: اي هذا إن يل عندك أجرا ، عملت  
فقال: متنعن من أجري، وهتزأ يب، فقلت: كذا وكذا يف وقت كذا وكذا، فقلت: خذ هذه الغنم، فهي لك، 

خذها فهي لك، فأخذها ودعا يل، اللهم إن كنت تعلم أين فعلت هذا خشية منك، وابتغاء ما عندك، فأفرج 
 عنا، فانفرج عنهم ابقي الصخرة، وخرجوا ميشون، وذكر احلديث كذا.

يه وسلم، علي بن أيب طالب، قال مؤلف هذا الكتاب: هذا احلديث مشهور، رواه عن النيب صلى هللا عل
وعبد هللا بن عباس، وعبد هللا بن عمر، وعبد هللا بن أيب أوىف، والنعمان بن بشري النصاري، وغريهم، وعن  
كل واحد منهم عدة طرق، وقد اختلف يف ألفاظه واملعىن واحد، وليس غرضي هنا، مجع طرقه وألفاظه، 

ية، غلطا  ال بد من تبيينه، وهو أنه روي من غري طريق عن فأستقصي ما روي من ذلك، إال أن يف هذه الروا
أيب أسامة، عن عمر بن محزة العمري، عن سامل، عن ابن عمر ليس فيه عبيد هللا، واملشهور أنه عن عبيد هللا 

 عن انفع عن ابن عمر.
، املقرىء وجاء من طريق أخرى أبني من هذا، ووقع لنا بعلو، فحدثن أبو العباس حممد بن أمحد الثرم

البغدادي، ابلبصرة سنة مخس وثالثني وثلثمائة، قال: حدثنا إبراهيم بن اهليثم البلدي، قال: حدثنا أبو اليمان 
احلكم ابن انفع، قال: أنبأان شعيب، عن الزهري، قال: أخربين سامل بن عبد هللا ابن عمر، أن عبد هللا بن 

انطلق ثالثة رهط ممن كان قبلكم، حىت أواهم املبيت إىل  عمر، قال: مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول:
 غار، فدخلوا، فاحندرت عليهم صخرة من اجلبل، فسدت عليهم الغار، وذكر احلديث إىل حنو الرواية الوىل.

 
 ال إله ال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني

نيا، قال: حدثنا هارون بن سفيان، حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الد
قال: حدثنا عبيد بن حممد عن حممد بن مهاجر، قال: حدثنا إبراهيم بن حممد بن سعد عن أبيه، عن جده، 
قال: كنا جلوسا  عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: أال أخربكم وأحدثكم بشيء، إذا نزل برجل 

 فرج هللا عنه ? فقيل له: بلى.منكم كرب أو بالء من الدنيا، ودعا به، 
 قال: دعاء ذي النون، ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني.

 
 دعاء للمريض

وجدت يف كتاب ألفه حممد بن جرير الطربي، ومساه: كتاب اآلداب احلميدة والخالق النفيسة: حدثنا ابن 
 -ي، قال: كان أبيب احلصاة، فكان يلقىبشار، قال: حدثنا ابن أيب عدي، عن محيد بن عبد الرمحن احلمري 

 البالء. -من شدة ما به
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 قال محيد: فانطلقت إىل بيت املقدس، فلقيت أاب العوام، فشكوت إليه الذي أبيب، وأخربته خربه.
فقال: مره فليدع هبذه الدعوة: ربنا الذي يف السماء عرشه، ربنا الذي يف السماء تقدس امسه، أمرك ماض يف 

رض، وكما رمحتك يف السماء، فاجعلها يف الرض، اغفر لنا ذنوبنا وخطاايان، إنك أنت الغفور السماء وال
 الرحيم، اللهم أنزل رمحة من رمحتك، وشفاء من شفائك، على ما بفالن من وجع.

 قال: فدعا به، فأذهبه هللا تعاىل عنه.
 

 كلمات الفرج
ثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حد

حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن أيب العالية، عن ابن عباس، عن النيب صلى هللا 
عليه وسلم، قال: كلمات الفرج: ال إله إال هللا احلليم الكرمي، ال إله إال هللا العلي العظيم، ال إله إال هللا رب 

 لسموات السبع، ورب الرضني السبع، ورب العرش العظيم.ا
 

 دعوات املكروب
حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثنا زيد بن أخزم 
الطائي، قال: حدثنا عبد امللك بن عمرو أبو عامر، قال: حدثنا عبد اجلليل بن عطية عن جعفر بن ميمون، 

ل: حدثن عبد الرمحن بن أيب بكرة، عن أبيه، عن النيب صلى هللا عليه وسلم، قال: دعوات املكروب: قا
 اللهم رمحتك أرجو، فال تكلن إىل نفسي طرفة عني، وأصلح يل شأين كله، ال إله إال أنت.

د بن جعفر، أخربين أبو بكر مكرم بن أمحد بن عبد الوهاب بن مكرم القاضي، قال: حدثنا أبو الزهر حمم
قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن هالل موىل غفرة، عن عمر بن عبد 
العزيز، عن عبد هللا بن جعفر، قال: علمتن أمي أمساء بنت عميس، شيئا  أمرها رسول هللا صلى هللا عليه 

 .وسلم، أن تقوله عند الكرب: هللا ريب، ال أشرك به شيئا  
أخربين مكرم بن أمحد القاضي، قال: حدثنا حممد بن إمساعيل السلمي، قال: أنبأان ابن أيب مرمي، قال: حدثن 
حيىي بن أيوب، قال: حدثن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن هالل موىل غفرة، عن عمر بن عبد 

كان يقول عند الكرب: هللا ريب، ال أشرك العزيز، عن عبد هللا بن جعفر، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  
 به شيئا .
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حدثنا ابملوصل، يف جملس عضد الدولة، وهو يسمع، إبراهيم بن حممد النصاري املعروف ابلثمدي، وهو 
خيلفن يومئذ يف مجلة من أعمايل على القضاء جبزيرة ابن عمر، وسنه أكثر من تسعني سنة، وكان عضد 

سناده، وعمل له جملسا  حبضرته، حدث فيه، وأحضرين ومجاعة خمصوصني من أهل الدولة استدعاه منها لعلو إ
العلم، حىت مسع منه، ومسعنا معه، قال: حدثنا عبد هللا بن حممد بن قريعة الزدي، وأبو العباس حممد بن 

بن   حسان البصراين، قاال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا محاد بن سلمة، عن أسامة بن زيد، عن حممد
كعب القرظي عن عبد هللا بن شداد بن اهلاد، عن عبد هللا بن جعفر، عن علي عليه السالم، قال: علمن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا نزل يب كرب أو شدة، أن أقول: ال إله إال هللا احلليم الكرمي، عز هللا، 

 وتبارك هللا، رب العرش العظيم، واحلمد هلل رب العاملني.
ين القاضي أبو احلسن علي بن إبراهيم بن محاد، قال: حدثنا حممد بن يونس الكدميي، قال: حدثنا روح وأخرب 

 بن عبادة، قال: حدثنا أسامة بن زيد، فذكر إبسناده مثله.
 

وأخربين القاضي علي بن إبراهيم، قال حدثنا الكدميي، قال: حدثن سعيد بن منصور البلخي، قال: حدثنا 
 لرمحن، عن حممد ابن عجالن، عن حممد بن كعب القرظي، فذكر إبسناده مثله.يعقوب بن عبد ا

حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثنا حممد بن عباد بن 
 موسى، قال: حدثن روح بن عبادة، عن أسامة بن زيد، عن حممد بن كعب القرظي، عن عبد هللا بن شداد،

عن عبد هللا بن جعفر، عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، قال: علمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
إذا نزل يف كرب، أن أقول: ال إله إال هللا احلليم الكرمي، سبحان هللا، وتبارك هللا رب العرش العظيم، واحلمد 

 هلل رب العاملني.
راح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا: علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجل

حدثنا عفان بن مسلم، عن عبد الواحد ابن زايد، قال: حدثنا جممع بن حيىي، قال: حدثنا أبو العيوف 
صعب، أبو صعيب العنزي، عن أمساء بنت عميس، قالت: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، يقول: 

، أو سقم، أو شدة، أو ذل، أو لواء، فقال: هللا ريب، ال شريك له، كشف هللا ذلك من أصابه هم، أو غم
 عنه.

حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثن سعيد بن سليمان، 
عن أبيه، قال:  قال: حدثنا فضيل بن مرزوق، قال: حدثنا أبو سلمة اجلهن، عن القاسم بن عبد الرمحن،

قال عبد هللا بن مسعود: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ما أصاب مسلما  قط، هم، أو حزن، فقال: 
اللهم إين عبدك، وابن أمتك، انصييت يف يدك، ماض يف حكمك، عدل يف قضاؤك، أسألك بكل اسم هو 
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أو استأثرت به يف علم الغيب عندك،  لك، مسيت به نفسك، أو أنزلته يف كتابك، أو علمته أحدا  من خلقك،
 أن جتعل القرآن ربيع قليب، وجالء حزين، وذهاب مهي، إال أذهب هللا عنه كربه، وأبدله مكان حزنه فرحا .

 قالوا: اي رسول هللا أفال نتعلم هذه الكلمات ? قال: بلى، ينبغي ملن مسعهن أن يتعلمهن.
قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثنا أبو حفص الصفار  حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجلراح،

أمحد بن محيد، قال: حدثنا جعفر ابن سليمان، قال: حدثنا اخلليل بن مرة، عن فقيه من أهل الردن، قال: 
بلغنا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كان إذا أصابه غم أو كرب يقول: حسيب الرب من العباد، حسيب 

ملخلوق، حسيب الرازق من املرزوق، حسيب هللا الذي هو حسيب، حسيب هللا ونعم الوكيل، حسيب اخلالق من ا
 هللا، ال إله إال هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.

حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثنا القاسم بن هاشم، 
عثمان، قال: حدثن ابن أيب فديك، قال: حدثنا سعد بن سعيد، قال: حدثنا أبو قال: حدثن اخلطاب بن 

إمساعيل ابن أيب فديك، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ما كربن أمر، إال متثل يل جربيل عليه 
مل يكن له السالم، فقال: اي حممد، قل توكلت على احلي الذي ال ميوت، واحلمد هلل الذي مل يتخذ ولدا ، و 

 شريك يف امللك... إىل آخر اآلية.
حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثن ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، 
قال: حدثنا النضر بن إمساعيل البجلي عن عبد الرمحن بن إسحاق، عن القاسم بن عبد الرمحن، عن عبد 

 هللا عليه وسلم، إذا نزل به هم، أو غم، قال: اي حي، اي قيوم، برمحتك أستغيث.هللا، كان رسول هللا صلى 
حدثنا جعفر بن أيب طالب بن أيب جعفر بن البهلول التنوخي القاضي، قال: حدثنا أبو القاسم عبد الوهاب 

ن بن بن أيب حية، قال: حدثنا إسحاق ابن أيب إسرائيل، قال: حدثن النضر بن إمساعيل، عن عبد الرمح
إسحاق، عن القاسم بن عبد الرمحن، قال: حدثنا عبد هللا بن مسعود قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم، إذا نزل به غم أو كرب، قال: اي حي، اي قيوم، برمحتك أستغيث.
ان، حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثنا هارون بن سفي

قال: حدثن عبد هللا بن حممد القرشي، عن نعيم بن مورع، عن جويرب، عن الضحاك، قال: دعاء موسى حني 
توجه إىل فرعون، ودعاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، يوم حنني، ودعاء كل مكروب: كنت وتكون، حيا  

 ال نوم، اي حي، اي قيوم.ال متوت، تنام العيون، وتنكدر النجوم، وأنت حي قيوم، ال أتخذك سنة و 
 

 دعاء الفرج
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دعاء الفرج، أعطانيه أبو احلمد داود بن الناصر لدين هللا وامسه أمحد بن اهلادي للحق حيىي بن احلسني بن 
القاسم بن إبراهيم املعروف بطباطبا ابن إمساعيل ابن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب، 

 ه، وهو عن أمري املؤمنني عليه السالم.وقال يل: إن أهله يتوارثون
اي من حتل به عقد املكاره، ويفل حد الشدائد، واي من يلتمس به املخرج، ويطلب منه ر و حأ الفرج، أنت 
املدعو  يف املهمات، واملفزع يف امللمات، ال يندفع منها إال ما دفعت، وال ينكشف منها إال ما كشفت، قد 

ين ثقله، وأمل يب ما هبظن محله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إيل، نزل يب ما قد علمت، وقد كاد
وال مصدر ملا أوردت، وال كاشف ملا وجهت، وال فاتح ملا أغلقت، وال ميسر ملا عسرت، وال معسر ملا 
يسرت، فصل هللا على حممد، وعلى آل حممد، وافتح يل ابب الفرج بطولك، واحبس عن سلطان اهلم 

وأنلن حسن النظر فيما شكوت، وأذقن حالوة الصنع فيما سألت، وهب يل من لدنك فرجا  هنيا  حبولك، 
عاجال ، وصالحا  يف مجيع أمري سنيا  شامال ، واجعل يل من عندك فرجا  قريبا ، وخمرجا  رحبا ، وال تشغلن 

ت فيما نزل يب ودهاين، ابالهتمام عن تعاهد فروضك، واستعمال سنتك، فقد ضقت ذرعا  مبا عراين، وحتري 
وضعفت عن محل ما قد أثقلن مها ، وتبدلت مبا أان فيه قلقا  وغما ، وأنت القادر على كشف ما قد وقعت 
فيه، ودفع ما منيت به، فافعل يب ذلك اي سيدي وموالي، وإن مل أستحقه، وأجبن إليه وإن مل أستوجبه، اي ذا 

 العرش العظيم ثالث مرات.
 

 دعاء آخر للفرج
وأعطاين دعاء آخر للفرج، وقال يل: إن أهله بصعدة، يتوارثونه عن أهل البيت عليهم السالم: ال إله إال هللا 
حقا  حقا ، ال إله إال هللا تعبدا  ورقا ، ال إله إال هللا إمياان  وصدقا ، اي منزل الرمحة من معادهنا، ومنشىء الربكة 

ونبيك، وخريتك من خلقك وصفيك، وعلى آله مصابيح  من أماكنها، أسألك أن تصلي على حممد، عبدك
الدجى، وأئمة اهلدى، وأن تفرج عن فرجا  عاجال ، وتنيلن صالحا  جلميع أمري شامال ، وتفعل يب، يف دين 

 ودنياي، ما أنت أهله، اي كاشف الكرب، اي غافر الذنب، اي هللا، اي رب.
 

 استغفروا ربكم إنه كان غفارا  
ولقيت أيوب ابلهواز يف حدود سنة مخسني  -العباس بن احلسن الذي كان وزير املكتفيحدثن أيوب بن 

من حفظه، قال: حدثن علي بن مهام، إبسناد لست أحفظه: أن أعرابيا  شكى إىل أمري املؤمنني  -وثلثمائة
 علي بن أيب طالب عليه السالم شدة حلقته، وضيقا  يف احلال، وكثرة من العيال.

 يك ابالستغفار، فإن هللا تعاىل يقول: استغفروا ربكم، إنه كان غفارا ... اآلايت.فقال له: عل
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 فعاد إليه، وقال: اي أمري املؤمنني قد استغفرت كثريا ، وما أرى فرجا  مما أان فيه.
 قال: لعلك ال حتسن أن تستغفر.

 قال: علمن.
 

ب، قوي عليه بدين بعافيتك، أو انلته قال: أخلص نيتك، وأطع ربك، وقل: اللهم إين أستغفرك من كل ذن
يدي بفضل نعمتك، أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك، أو اتكلت فيه، عند خويف منه، على أانتك، أو 
وثقت فيه حبلمك، أو عولت فيه على كرم عفوك، اللهم إين أستغفرك من كل ذنب خنت فيه أمانيت، أو 

شهويت، أو سعيت فيه لغريي، أو استغويت فيه من خبست فيه نفسي، أو قدمت فيه لذيت، أو آثرت فيه 
 -تبعن، أو غلبت فيه بفضل حيليت، أو أحلت فيه عليك اي موالي، فلم تؤاخذين على فعلي، إذ كنت

كارها  ملعصييت، لكن سبق علمك يف  ابختياري، واستعمايل مرادي وإيثاري، فحلمت عن، مل   -سبحانك
قهرا ، ومل تظلمن شيئا ، اي أرحم الرامحني، اي صاحيب عند شديت، اي مؤنسي تدخلن فيه جربا ، ومل حتملن عليه 

يف وحديت، واي حافظي عند غربيت، اي وليي يف نعميت، واي كاشف كربيت، واي سامع دعويت، واي راحم عربيت، 
 رب البيت واي مقيل عثريت، اي إهلي ابلتحقيق، اي ركن الوثيق، اي رجائي يف الضيق، اي موالي الشفيق، واي

العتيق، أخرجن من حلق املضيق، إىل سعة الطريق، وفرج من عندك قريب وثيق، واكشف عن كل شدة 
وضيق، واكفن ما أطيق وما ال أطيق، اللهم فرج عن كل هم وكرب، وأخرجن من كل غم وحزن، اي فارج 

الدنيا واآلخرة ورحيمها، صل على اهلم، واي كاشف الغم، واي منزل القطر، واي جميب دعوة املضطر، اي رمحن 
خريتك حممد النيب، وعلى آله الطيبني الطاهرين، وفرج عن ما ضاق به صدري، وعيل معه صربي، وقلت 
فيه حيليت، وضعفت له قويت، اي كاشف كل ضر وبلية، واي عامل كل سر وخفية، اي أرحم الرامحني، وأفوض 

 وفيقي إال ابهلل، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.أمري إىل هللا، إن هللا بصري ابلعباد، وما ت
قال العراب: فاستغفرت بذلك مرارا ، فكشف هللا عز وجل عن الغم والضيق، ووسع علي يف الرزق، وأزال 

 عن احملنة.
 

 ال أابيل على أي حالة أصبحت
ل: حدثن علي بن اجلعد حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قا

وإسحاق بن إمساعيل، قاال: حدثنا سفيان ابن عيينة، عن أيب السوداء، عن أيب جملز، قال: قال عمر بن 
اخلطاب رضي هللا عنه: ما أابيل على أي حالة أصبحت، على ما أحب، أو على ما أكره، وذلك أين ال 

 أدري، اخلري فيما أحب، أو فيما أكره.
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سن، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا علي بن احل
قال: حدثنا أبو أسامة، عن العمش، عن إبراهيم، قال: إن مل يكن لنا خري فيما نكره، مل يكن لنا خري فيما 

 حنب.
قال: حدثنا عبد الرمحن بن حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، 

صاحل الزدي، قال: حدثنا أبو روح، رجل من أهل مرو، عن سفيان بن عيينة، قال: مر حممد بن علي، على 
 حممد بن املنكدر، فقال: ما يل أراك مغموما  ? فقال أبو حازم: ذلك لدين فدحه.

 قال حممد بن علي: أفتح له يف الدعاء ? قال: نعم.
 د يف حاجة أكثر فيها دعاء ربه، كانت ما كانت.قال: لقد بورك لعب

حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثنا عبد الرمحن بن 
صاحل الزدي، قال: حدثنا أبو روح، قال: قال ابن عيينة: ما يكره العبد، خري له مما حيب، لن ما يكره، 

 ا حيب، يلهيه عنه.يهيجه على الدعاء، وم
 

 دعاء داود عليه السالم
قال ابن أيب الدنيا، قال حدثنا أبو نصر التمار، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي، قال: قال داود 

 عليه السالم: سبحان هللا مستخرج الدعاء ابلبالء، سبحان هللا مستخرج الشكر ابلرخاء.
 

 ما أقرب النعيم من البؤس.
بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثنا أمحد بن إبراهيم حدثنا علي 

العبدي، قال: حدثنا العالء بن عبد اجلبار العطار، قال: حدثنا أبو عبد الصمد العمي، قال: مسعت مالك 
البؤس، يعقبان، ويوشكان بن دينار، يقول يف مرضه، وهو من آخر كالم مسعته يتكلم به: ما أقرب النعيم من 

 زواال .
 

 عبيدك بفنائك
حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثنا حممد بن احلسني، 

 قال: حدثن عبد هللا بن حممد التميمي، قال: حدثنا شيخ موىل لعبد القيس، عن طاووس، قال:
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ل علي بن احلسني عليهما السالم، فقلت: رجل صاحل من أهل بيت اخلري، إين لفي احلجر ذات ليلة، إذ دخ

لستمعن إىل دعائه الليلة، فصلى، مث سجد، فأصغيت بسمعي إليه، فسمعته يقول: عبيدك بفنائك، 
 مسكينك بفنائك، فقريك بفنائك، سائلك بفنائك.

 قال طاووس: فحفظتهن، فما دعوت هبن يف كرب، إال فرج هللا عن.
 

 عجال  بني يدي أمه فخبل ذبح
حدثنا إبراهيم بن حممد النصاري، ابملوصل، حبضر عضد الدولة، قال: أنبأان أبو خليفة الفضل بن احلباب 
اجلمحي القاضي، وأبو جعفر حممد بن حممد بن حبان النصاري، البصراين، قاال: حدثنا موسى بن إمساعيل 

ثنا أبو عمران اجلويف عن نوف البكايل: أن نبيا  أو صديقا  التبوذكي، قال: حدثن محاد بن سلمة. قال: حد
ذبح عجال  بني يدي أمه، فخبل، فبينما هو كذلك ذات يوم، حتت شجرة فيها وكر طري، إذ وقع فرخ طائر 
يف الرض، وتغرب يف الرتاب، فأاته الطائر، فجعل يطري فوق رأسه، فأخذ النيب أو الصديق الفرخ، فمسحه 

 عاده يف وكره، فرد هللا عز وجل عليه عقله.من الرتاب، وأ
 

 الغمرات مث ينجلني
أخربين أيب، قال: حدثنا حرمي بن أيب العالء، قال: حدثنا الزبري بن بكار، قال: وحدثن أمحد بن عبد هللا بن 

ن أمحد الوراق، قال: حدثنا أمحد ابن سليمان الطوسي، قال: حدثنا الزبري بن بكار، قال: أخربين عثمان ب
سليمان، قال: قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، يوما  جللسائه، وفيهم عمرو بن العاص: ما أحسن شيء? 

 فقال: كل رجل برأيه؛ وعمرو ساكت.
 فقال: ما تقول اي عمرو ? قال: الغمرات مث ينجلني.

 
 طول الغمة يطمع يف انقضائها

كتااب  من االستتار، قال فيه: وأرجو أن يكشف   كتب سعيد بن حصيد، إىل عبيد هللا بن عبد هللا بن طاهر،
هللا، ابلمري أعزه هللا، هذه الغمة الطويل مداها، البعيد منتهاها، فإن طوهلا، قد أطمع يف انقضائها، وتراخي 

 أايمها، قد سهل سبيل المل لفنائها.
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 رقعة أيب الفرج الببغاء إىل القاضي التنوخي مؤلف الكتاب يتوجع له يف حمنته
قال مؤلف هذا الكتاب: وحلقتن حمنة غليظة من السلطان، فكتب إيل أبو الفرج عبد الواحد بن نصر بن 
حممد املخزومي الكاتب الشاعر النصييب، املعروف ابلببغاء، رقعة، يتوجع يل فيها، نسختها: بسم هللا الرمحن 

ن طالت، أحالم، وساعات احملن، وإن بغفالت املسار وإ -أطال هللا بقاء سيدان القاضي -الرحيم، مدد النعم
قصرت بشوائب اهلم، أعوام، وأحظاان ابملواهب، من ارتبطها ابلشكر، وأهنضنا أبعباء املصائب، من قاومها 
بعدد الصرب، إذ كان أوهلا ابلعظة مذكرا ، وآخرها مبضمون الفرج مبشرا ، وإمنا يتعسف ظلم الفتنة، ويتمسك 

كان بسنة الغفلة مغمورا ، وبضعف املنة والرأي مقهورا ، ويف انتهاز فرص   بتفريط العجز، ضال احلكمة، من
 احلزم مفرطا ، وملرصي ما اختاره هللا تعاىل فيه متسخطا .

 
أنور بصرية ، وأطهر سريرة ، وأكمل حزما ، وأنفذ مضاء  وعزما ، من أن  -أدام هللا أتييده -وسيدان القاضي

اض الشبه يف مروءته ودينه، فيلقى ما اعتمده هللا من طارق القضاء يتسلط الشك على يقينه أو يقدح اعرت 
احملتوم، بغري واجبه من فرض الرضا والتسليم، ومع ذلك فإمنا تعظم احملنة إذا جتاوزت، وضعف التنبيه من هللا 

هبا، وجوب احلجة، وشغلت اللسن  -أدام هللا عزه -جل ذكره إىل واجب العقوبة، ويصري جميء السلطان
 -عن حممود الثناء منها مبذموم الالئمة، فإذا خلت من هذه الصفات املليمة، والشوائب املذمومة، كانت

بصفات النعم أوىل، وأبمساء املنح أحق وأحرى، ومىت أعمل ذو الفهم الثاقب، والفكر  -وإن راع ظاهرها
من مرجتع هباهتا، ومتد له من خدع الصائب، مثله أعزه هللا، بكامل عقله، وزائد فضله، فيما يسامح به الدنيا 

لذاهتا، علم أن أسعد أهلها فيها ببلوغ اآلمال، أقرهبم فيما خوله من التغري واالنتقال، فصفاؤها مشوب 
ابلكدر، وأمنها مروع ابحلذر، لن انتهاء الشيء إىل حده، انقل له عما كان عليه إىل ضده، فتكاد احملنة، 

رج بفسيح الرجاء، وانتهاء الشدة منها إىل مستجد الرخاء، أن تكون أحق هبذه القاعدة، القرتاهنا من الف
أبمساء النعم، وأدخل يف أسباب املواهب والقسم، وابحلقيقة، فكل وارد من هللا تعاىل على العبد، وإن جهل 

، مواقع احلكم منه، وساءه استتار عواقب اخلرية مبفارقة ما نقل عنه، غري خال من مصلحة، بتقدمي عاجل
إذ كان للمثوبة مفيدا ، وللفرج  -أدام هللا أتييده -وادخار آجل. وهذا وصف ما ذكر هللا به سيدان القاضي

 -أدام هللا كفايته -ضامنا ، وابحلظ مبشرا ، وإىل املسرة مؤداي ، وأبفضل ما عوده هللا جل امسه عائدا ، وهو
الصرب واملعونة، ولعله أن يكون إليه أقرب من  يتنجز ذلك مبستحكم الثقة، ووجاهة الدعاء والرغبة، ووسائط

ورود رقعيت هذه عليه، بقدرة هللا ومشيئته، ولوال اخلوف من اإلطالة، والتعرض لإلضجار واملاللة، إبخراج 
هذه الرقعة عن مذهب الرقاع، وإدخاهلا بذكر ما نطق به نص الكتاب، من ضمان اليسر بعد العسر، وما 

المثال السائرة، والشعار املتناقلة، يف مجة الرسائل وحيز املصنفات، لودعتها نبذا  وردت به يف هذا املعىن، 
من ذلك، لكن آثرت أن ال أعدل هبا عما افتتحتها به، واستخدمتها له، مقتصرا  على استغناء سيدان 
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 يبلغه ويبلغنا فيه عن ذلك، مبرشد حفظه، ووفور فضله، ومأثور نباهته ونبله، وهللا -أدام هللا أتييده -القاضي
هناية اآلمال، وال خيليه، يف طول البقاء، من مواد السعادة واإلقبال، إن شاء هللا تعاىل، وهو حسبنا ونعم 

 الوكيل.
 

 حسن الظن ابهلل أقرب إىل الفرج
قال بعض الصاحلني: استعمل يف كل بلية تطرقك حسن الظن ابهلل عز وجل، يف كشفها، فإن ذلك أقرب 

 فرج.بك إىل ال
 

 الصرب على قدر البالء
وروي عن علي بن أيب طالب عليه السالم، أنه قال: أفضل عمل املمتحنني، انتظار الفرج من هللا عز وجل، 

 والصرب على قدر البالء.
 وعنه: الصرب كفيل ابلنجاح، واملتوكل ال خييب ظنه.

 
 قد ينجلي املكروب عما يسر

ال يفرج أبول نعمة، فرمبا أقلع احملبوب عما يضر، وأجلى املكروه وكان يقال: العاقل ال يذل أبول نكبة، و 
 عما يسر.

 شكا عبد هللا بن طاهر، إىل سليمان بن حيىي بن معاذ كاتبه، بالء خافه وتوقعه.
فقال له: أيها المري، ال يغلنب على قلبك، إذا اغتممت، ما تكره دون ما حتب، فلعل العاقبة تكون مبا حتب، 

 ه، فتكون كمن يستسلف الغم واخلوف.وتويف ما تكر 
 قال: أما أنك قد فرجت عن ما أان فيه.

 
 ملاذا أصبح االستغفار سنة يف االستسقاء

بلغن أن الناس قحطوا ابملدينة، يف سنة من خالفة عمر بن اخلطاب، فخرج هبم مستسقيا ، فكان أكثر قوله 
 االستغفار.

 فقيل له: اي أمري املؤمنني، لو دعوت.
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: أما مسعتم قوله عز وجل "استغفروا رب كم، إن ه كان غف ارا ، يرسل السماء عليكم مدرارا ، وميددكم أبموال فقال
 وبنني، وجيعل لكم جنات، وجيعل لكم أهنارا ".

 فصار االستكثار من االستغفار يف االستسقاء سنة إىل اليوم.
 

 أقوال احلكماء يف الصرب
املكاره يف الدنيا، تنقسم على ضربني، فضرب فيه حيلة، فاالضطراب حيكى عن أنوشروان، أنه قال: مجيع 

 دواؤه، وضرب ال حيلة فيه، فاالصطبار شفاؤه.
 كان بعض احلكماء يقول: احليلة فيما ال حيلة فيه، الصرب.

 وكان يقال: من اتبع الصرب، اتبعه النصر.
 

 صرب الظفر، عند اشتداد البالء أييت الرخاء.ومن المثال السائرة: الصرب مفتاح الفرج، من صرب قدر، مثرة ال
 وكان يقال: تضايقي تنفرجي.

 وكان يقال: إذا اشتد اخلناق انقطع.
وكان يقال: خف املضار، من خلل املسار، وارج النفع، من موضع املنع، واحرص على احلياة، بطلب 

 وأكثر ما أييت المن من قبل الفزع. املوت، فكم من بقاء سببه استدعاء الفناء، ومن فناء سببه إيثار البقاء،
 والعرب تقول: إن يف الشر خيارا .

 وقال الصمعي: معناه، أن بعض الشر أهون من بعض.
 وقال أبو عبيدة: معناه، إذا أصابتك مصيبة، فاعلم أنه قد يكون أجل منها، فلتهن عليك مصيبتك.

بوب يف مكروه، ومكروه يف حمبوب، وكم قال بعض احلكماء: عواقب المور، تتشابه يف الغيوب، فرب حم
 مغبوط بنعمة هي داؤه، ومرحوم من داء هو شفاؤه.

 وكان يقال: رب خري من شر، ونفع من ضر.
وروي أن أمري املؤمنني عليا  قال: اي ابن آدم، ال حتمل هم يومك الذي مل أيت، على يومك الذي أتى، فإنه 

لم أنك لن تكسب شيئا  سوى قوتك، إال كنت فيه خازان  إن يكن يف عمرك، أيتك هللا فيه مبحبتك، واع
 لغريك بعد موتك.
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وقال وداعة السهمي، يف كالم له: اصرب على الشر إن قدحك، فرمبا أجلى عما يفرحك، وحتت الرغوة اللنب 
 الصريح.

 
 شريح القاضي حيمد هللا على املصيبة أربع مرات

وجل عليها أربع مرات، أمحده إذ مل تكن أعظم مما هي،  قال شريح: إين لصاب ابملصيبة، فأمحد هللا عز
وأمحده إذ رزقن الصرب عليها، وأمحده إذ وفقن لالسرتجاع، ملا أرجو فيه من الثواب، وأمحده إذ مل جيعلها يف 

 دين.
 

 من ساعة إىل ساعة فرج
نه حبسه عند غضبه، يف ويشبه هذا ما روي عن بزرمجهر بن البختكان احلكيم، الذي كان وزير أنوشروان، فإ

بيت كالقرب ظلمة وضيقا ، وصفده ابحلديد، وألبسه اخلشن من الصوف، وأمر أن ال يزاد كل يوم، على 
قرصني خبزا  شعريا ، وكف ملح جريش، ودورق ماء، وأن حتصى ألفاظه، فتنقل إليه، فأقام بزرمجهر شهورا ، ال 

 تسمع له لفظة.
ه، ومروهم أن يسألوه، ويفاحتوه يف الكالم، وامسعوا ما جيري بينهم، فقال أنوشروان: أدخلوا إليه أصحاب

 وعرفونيه.
به، فقالوا له: أيها احلكيم، نراك يف هذا الضيق، واحلديد،  -كانوا  -فدخل إليه مجاعة من املختصني

والصوف، والشدة اليت وقعت فيها، ومع هذا، فإن سحنة وجهك، وصحة جسمك، على حاهلما، مل تتغريا، 
 ما السبب يف ذلك ?.ف

 فقال: إين عملت جوارشا  من ستة أخالط، آخذ منه كل يوم شيئا ، فهو الذي أبقاين على ما ترون.
 قالوا: فصفه لنا، فعسى أن نبتلى مبثل بلواك، أو أحد من إخواننا، فنستعمله ونصفه له.

ر كائن، واخللط الثالث: الصرب قال: اخللط الول: الثقة ابهلل عز وجل، واخللط الثاين: علمي أبن كل مقد
خري ما استعمله املمتحنون، واخللط الرابع: إن مل أصرب أان فأي شيء أعمل، ومل أعني على نفسي ابجلزع، 

 واخللط اخلامس: قد ميكن أن أكون يف شر مما أان فيه، واخللط السادس: من ساعة إىل ساعة فرج.
 قال: فبلغ كسرى كالمه، فعفا عنه.
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 لفرج عند انقطاع المل واستبهام احليلأييت هللا اب
فصل لبعض كتاب زماننا، وهو علي بن نصر بن علي الطبيب: وكما أن هلل جل وعال أييت ابحملبوب، من 
الوجه الذي قدر ورود املكروه منه، ويفتح بفرج، عند انقطاع المل، واستبهام وجوه احليل، ليحض سائر 

صف الرجاء إليه، وإخالص آماهلم يف التوكل عليه، وأن ال يزووا  خلقه، مبا يريهم من متام قدرته، على
وجوههم يف وقت من الوقات عن توقع الروح من، فال يعدلوا آبماهلم على أي حال من احلاالت، عن 
انتظار فرج يصدر عنه، وكذلك أيضا ، يسهم فيما ساءهم، أبن كفاهم مبحنة يسرية، ما هو أعظم منها، 

 لة، مما كان أنكى فيهم لو حلقهم.وافتداهم مبلمة سه
 قال إسحاق العابد: رمبا امتحن هللا العبد، مبحنة خيلصه هبا من اهللكة، فتكون تلك احملنة، أجل نعمة.

قال: ومسعت، أن من احتمل احملنة، ورضي بتدبري هللا تعاىل يف النكبة، وصرب على الشدة، كشف له عن 
 مصلحتها.منفعتها، حىت يقف على املستور عنه من 

 وقال عبد هللا بن املعتز: ما أوطأ راحلة الواثق ابهلل، وآنس مثوى املطيع هلل.
حكى بعض النصارى، أن بعض النبياء عليهم السالم، قال: احملن أتديب من هللا، والدب ال يدوم، فطوىب 

، الذي وعد هللا به ملن تصرب على التأديب، وتثبت عند احملنة، فيجب له لبس إكليل الغلبة، واتج الفالح
 حمبيه، وأهل طاعته.

 
قال إسحاق: احذر الضجر، إذا أصابتك أسنة احملن، وأعراض الفنت، فإن الطريق املؤدي إىل النجاة صعب 

 املسلك.
 قال بزرمجهر: انتظار الفرج ابلصرب، يعقب االغتباط.

 
 حسن الظن ابهلل ال خييب

ن بشر الطبيب: كما أن الرجاء مادة الصرب، واملعني فصل آخر، لبعض كتاب زماننا، وهو علي بن نصر ب
عليه، فكذلك علة الرجاء ومادته، حسن الظن ابهلل، الذي ال جيوز أن خييب، فإان قد نستقري الكرماء، 
فنجدهم يرفعون من أحسن ظنه هبم، ويتحوبون من ختييب أمله فيهم، ويتحرجون من إخفاق رجاء من 

لذي ال يعوزه أن مينح مؤمليه، ما يزيد على أمانيهم فيه، وأعدل الشواهد قصدهم، فكيف أبكرم الكرمني، ا
مبحبة هللا جل ذكره، لتمسك عبده برحابه، وانتظار الروح من ظله ومآبه، أن اإلنسان ال أيتيه الفرج وال 

وعجز تدركه النجاة، إال بعد إخفاق أمله يف كل ما كان يتوجه حنوه أبمله ورغبته، وعند انغالق مطالبه، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 38 

حيلته، وتناهي ضره وحمنته، ليكون ذلك ابعثا  له على صرف رجائه أبدا  إىل هللا عز وجل، وزاجرا له على 
 جتاوز حسن ظنه به.

 
 يدرك الصبور أمحد المور

 وروي عن عبد هللا بن مسعود: الفرج والروح، يف اليقني والرضا، واهلم واحلزن، يف الشك والسخط.
 ك أمحد المور.وكان يقول: الصبور، يدر 

قال أابن بن تغلب: مسعت أعرابيا  يقول: من أفضل آداب الرجال، أنه إذا نزلت أبحدهم جائحة، استعمل 
الصرب عليها، وأهلم نفسه الرجاء لزواهلا، حىت كأنه لصربه يعاين اخلالص منها والغناء، توكال  على هللا عز 

يقضي هللا حاجته، ويزيل كربته، وينجح طلبته، ومعه  وجل، وحسن ظن به، فمىت لزم هذه الصفة، مل يلبث أن
 دينه وعرضه ومروءته.

 
 رب حياة سببها طلب املوت وموت سببه طلب احلياة

روى الصمعي، عن أعرايب، أنه قال: خف الشر من موضع اخلري، وارج اخلري من موضع الشر، فرب حياة 
  المن من انحية اخلوف.سببها طلب املوت، وموت سببه طلب احلياة، وأكثر ما أييت

قال مؤلف هذا الكتاب: ما أقرب هذا الكالم، من قول قطري بن الفجاءة، اخلارجي، ذكره أبو متام الطائي، 
 يف كتابه املعروف ابحلماسة:

مام  ال يركنن أحد إىل اإلحجام * يوم الوغى متخو فا  حل 
 فلقد أراين للرماح دريئة * من عن ميين مر ة وأمامي

 بتأ مبا حتد ر من دمي * أحناء سرجي أو عنان جلاميحىت خض
 مث انصرفت وقد أ صبتأ لوم أأصب * جذع البصري قارح اإلقدام

 فهذا من أحب املوت، طلبا  حلياة الذكر.
 وقد أفصح هبذا احلصني بن احلمام املري، حيث يقول:

ما  أتخر ت أستبقي احلياة فلم أجد * لنفسي حياة مثل أن أتقد 
متسع، وليس هو مما حنن فيه بسبيل، فنستوعبه ونستوفيه، ولكن احلديث ذو شجون، والشيء  وهذا كثري

 ابلشيء يذكر، ونعود إىل ما كنا فيه.
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 أقوال يف هتوين املصائب

 قال بعض عقالء التجار: ما أصغر املصيبة ابلرابح، إذا عادت بسالمة الرواح.
 ر.وكأنه من قول العرب: إن تسلم اجللة فالسخل هد

 ومن كالمهم: ال تيأس أرض من عمران، وإن جفاها الزمان.
 والعامة تقول: هنر جرى فيه املاء، ال بد أن يعود إليه.

وقال تيمسطوس: مل يتفاضل أهل العقول والدين، إال يف استعمال الفضل يف حال القدرة والنعمة، وابتذال 
 الصرب يف حال الشدة واحملنة.
يتعزى فيما نزل به من املكروه أبمرين، أحدمها السرور مبا بقي له، واآلخر رجاء وقال بعض احلكماء: العاقل 

الفرج مما نزل به، واجلاهل جيزع يف حمنته أبمرين، أحدمها استكثار ما أدي إليه، واآلخر ختوفه مما هو أشد 
 منه.

 
 كلمات يف الصرب على احملنة

  بفتح القلوب، والمساع، والبصار.وكان يقال: احملن آداب هللا عز وجل خللقه، وأتديب هللا
ووصف احلسن بن سهل، احملن، فقال: فيها متحيص من الذنب، وتنبيه من الغفلة، وتعرض للثواب ابلصرب، 

 وتذكري ابلنعمة، واستدعاء للمثوبة، ويف نظر هللا عز وجل وقضائه اخليار.
 حاضر أمسع، ابلبصرة يف سنة مخس وبلغن هذا اخلرب على وجه آخر: قرىء على أيب بكر الصويل، وأان

 وثالثني وثلثمائة، يف كتابه كتاب الوزراء: حدثكم أبو ذكوان القاسم بن إمساعيل، قال:
 

مسعت أاب إسحاق إبراهيم بن العباس بن حممد بن صول الكاتب، يصف الفضل بن سهل، ويذكر تقدمه، 
ها، فجلس للناس، وهنوه ابلعافية، فلما فرغ وعلمه، وكرمه، وكان مما حدثن به: أنه برىء من علة كان في

الناس من كالمهم، قال الفضل: إن يف العلل لنعما  ال ينبغي للعاقل أن جيهلها: متحيص للذنب، وتعرض 
لثواب الصرب، وإيقاظ من الغفلة، وإذكار ابلنعمة يف حال الصحة، واستدعاء للمثوبة، وحض على الصدقة، 

 يار.ويف قضاء هللا وقدره بعد، اخل
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 إمنا يبتلى الصاحلون
وكتب حممد بن احلنفية، إىل عبد هللا بن عباس، حني سريه ابن الزبري عن مكة، إىل الطائف: أما بعد، فإنه 
بلغن أن ابن الزبري سريك إىل الطائف، فأحدث هللا عز وجل لك بذلك أجرا ، وحط به عنك وزرا ، اي ابن 

لألخيار، ولو مل تؤجر إال فيما حتب، لقل الجر، وقد قال هللا تعاىل:  عم، إمنا يبتلى الصاحلون، وتعد الكرامة
"وعسى أن تكرهوا شيئا  وهو خري لكم، وعسى أن حتب وا شيئا  وهو شر  لكم" عزم هللا لنا ولك، ابلصرب على 

 البالء، والشكر على النعماء، وال أمشت بنا وبك العداء، والسالم.
 

 سانالنعمة والعافية تبطران اإلن
وكتب بعض الكتاب إىل صديق له يف حمنة حلقته: إن هللا تعاىل ليمتحن العبد، ليكثر التواضع له، واالستعانة 
به، وجيدد الشكر على ما يوليه من كفايته، وأيخذ بيده يف شدته، لن دوام النعم والعافية، يبطران اإلنسان، 

 حىت يعجب بنفسه، ويعدل عن ذكر ربه، وقد قال الشاعر:
 يرتك اّلل  عبدا  ليس يذكره * ممن يؤد به أو من يؤن به ال

 أو نعمة تقتضي شكرا  يدوم له * أو نقمة حني ينسى الشكر تنكبه
 

 كلمات يف الشكر على العافية والصرب على الشدة
وقال احلسن البصري: اخلري الذي ال شر فيه، هو الشكر مع العافية، والصرب عند احملنة، فكم من منعم عليه 

 غري شاكر، وكم مبتلى مبحنة وهو غري صابر.
وقال أبو احلسن املدائن، يف كتابه كتاب الفرج بعد الضدة والضيقة: كان ابن شربمة إذا نزلت به شدة، 

 يقول: سحابة مث تنقشع.
وقال يف كتابه هذا، عن جعفر بن سليمان اهلامشي، قال: قال بعض احلكماء: آخر اهلم، أول الفرج، وكان 

 يقول: قد وجدانه كذلك.جعفر 
 وقد ذكر هذا اخلرب القاضي أبو احلسني، يف كتابه كتاب الفرج بعد الشدة عن املدائن، هكذا.

وذكر أبو احلسني القاضي يف كتابه كتاب الفرج بعد الشدة، فقال: حدثن بعض أصحابنا، قال: حدثن 
عن زرارة بن أوىف، عن أيب هريرة، قال: احلسن بن مكرم، قال: حدثن ابن أيب عدي، عن شعبة، عن قتادة، 

مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم، يقول: لن أكون يف شدة، أتوقع بعدها رخاء، أحب إيل من أن أكون يف 
 رخاء، أتوقع بعده شدة.
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 لو كان العسر يف كوة جلاء يسران فأخرجاه

 لعسر يف كوة، جلاء يسران، فأخرجاه.وذكر عن النيب صلى هللا عليه وسلم، بغري إسناد، أنه قال: لو كان ا
قال مؤلف هذا الكتاب: كان يل يف هذا احلديث، خرب طريف، وذلك أين كنت قد جلأت إىل البطيحة، هاراب  

على ما كان يقول  -من نكبة حلقتن، واعتصمت أبمريها معني الدولة أيب احلسني عمران بن شاهني السلمي
اريف، ابلبصرة وواسط، خائفني على نفوسهم، قد هربوا من ابن بقية، فألفيت هناك مجاعة من مع -رمحه هللا

الذي كان يف ذلك الوقت وزيرا ، وجلأوا إىل البطيحة، فكنا جنتمع يف املسجد اجلامع بشقشى الذي بناه معز 
 الدولة أبو احلسني، فنتشاكى أحوالنا، ونتمىن الفرج مما حنن فيه من اخلوف والشدة والشقاء.

و احلسن حممد بن عبد هللا بن جيشان الصلحي التاجر، وكان هذا يف يوم اجلمعة لتسع ليال خلون فقال يل أب
من مجادى الوىل سنة مخس وستني وثلثمائة: حدثن يف هذا اليوم أبو حممد احلسن بن حممد بن عثمان بن 

خدمة معني الدولة،  قنيف، وكان أحد خلفاء احلجاب يف دار املقتدر ابهلل، وهو شيخ مشهور، مالزم اآلن
قال: حدثنا أبو القاسم بن بنت منيع، قال: حدثنا أبو نصر التمار، قال: حدثنا محاد بن سلمة، عن اثبت 
البناين، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: لو دخل العسر كوة، جاء يسران 

 فأخرجاه.
 فلما مسعت ذلك، قلت بديها :

 النيب رسول ال * له فيما أفيد من أدبهإان  روينا عن 
ة لين يس * ران فاستخرجاه من ثقبه  لو دخل العسر كو 

 
فما مضى على هذا اجمللس، إال أربعة أشهر، حىت فرج هللا تعاىل عن، وعن كثري ممن حضر ذلك اجمللس، من 

 املمتحنني، وردان إىل عوائده عندان، فله احلمد والشكر.
جعفر بن أيب طالب ابن البهلول، قال:  -من أصل كتابه -غري هذا، فقد حدثنا بهوجدت هذا اخلرب على 

حدثنا أبو القاسم عبد هللا بن حممد البغوي، قال: حدثن علي بن اجلعد، قال: أنبأان شعبة، عن معاوية بن 
عه، قرة، عمن حدثه عن عبد هللا بن مسعود، قال: لو أن العسر دخل يف جحر، جلاء اليسر حىت يدخل م

 قال هللا تعاىل: "فإن  مع العسر يسرا  إن  مع العسر يسرا ".
وحدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثنا علي بن اجلعد، 

 فذكر حنوه إبسناده.
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د بن محاد، قال: وأخربين أيب: قال: قال جعفر بن حممد بن عيينة، حدثنا حممد بن معمر، قال: حدثنا محي
حدثنا عائذ بن شريح، قال: مسعت أنس بن مالك، قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ينظر إىل 
حجر حبيال وجهه، فقال: لو جاءت العسرة حىت تدخل حتت هذا احلجر، جلاءت اليسرة حىت خترجها. فأنزل 

 هللا تعاىل: "فإن  مع العسر يسرا ، إن  مع العسر يسرا ".
 
 لمات يف انفراج احملنك

وذكر القاضي أبو احلسني، يف كتابه كتاب الفرج بعد الشدة، بغري إسناد: أن عليا  عليه السالم، قال: عند 
 تناهي الشدة، تكون الفرجة، وعند تضايق البالء، يكون الرخاء، ومع العسر، يكون اليسر.

ابليسر، لن حق هللا تعاىل يف العسر الرضا وذكر عنه عليه السالم، أنه قال: ما أابيل ابلعسر رميت، أو 
 والصرب، ويف اليسر احلمد والشكر.

قال مؤلف هذا الكتاب: حدثن بعض الشيعة، بغري إسناد، قال: قصد أعرايب أمري املؤمنني عليا  عليه 
 السالم، فقال: إين ممتحن، فعلمن شيئا  أنتفع به.

ت، فاجتهاد العبد يف حمنته، قبل إزالة هللا تعاىل إايها، زايدة فيها، فقال: اي أعرايب إن للمحن أوقاات ، وهلا غااي
، هل هن  كاشفات ضر ه، أو أرادين برمحة، هل هن  ممسكات رمحته،  يقول هللا عز وجل: "إن أرادين هللا بضر 

، عليه يتوك ل املتوك لون"، ولكن، استعن ابهلل، واصرب، وأكثر من االستغفار، فإن هللا  عز وجل قل حسيب اّلل 
وعد الصابرين خريا ، وقال: "استغفروا رب كم إن ه كان غف ارا ، يرسل السماء عليكم مدرارا ، وميددكم أبموال 

 وبنني، وجيعل لكم جن ات، وجيعل لكم أهنارا "، فانصرف الرجل.
 فقال أمري املؤمنني عليه السالم:

 تهادهإذا مل يكن عون من اّلل  للفىت * فأو ل ما جين عليه اج
 

 الوزير املهليب جييئه الغياث من هللا تعاىل
 -يعن يف أول أمره -حدثنا أبو حممد احلسن بن حممد املهليب، يف وزارته، قال: كنت يف وقت من الوقات

قد دفعت إىل شدة شديدة، وخوف عظيم، ال حيلة يل فيهما، فأقمت يومي قلقا ، وهجم الليل، فلم أعرف 
ة والدعاء، وأقبلت على البكاء يف سجودي، والتضرع، ومسألة هللا عز وجل، الغمض، فلجأت إىل الصال

تعجيل الفرج يل، وأصبحت من غد، على قريب من حايل، إال أين قد سكنت قليال ، فلم ينسلخ اليوم حىت 
 جاءين الغياث من هللا تعاىل، وفرج عن ما كنت فيه، على أفضل ما أردت، فقلت:
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 الة * توس ل يل فيها دعاٌء مناصحبعثت إىل رب العطااي رس
 فجاء جواٌب ابإلجابة واجنلت * هبا كرب ضاقت هبن  اجلوانح

 
 عند تناهي الشدة تكون الفرجة

أخربان أبو عبيد هللا حممد بن عمران بن موسى، قال: حدثنا ابن دريد، قال: أخربان السكن بن سعيد عن 
رو بن أحيحة الوسي يقول: عند تناهي الشدة، تكون حممد بن عباد عن ابن الكليب عن أبيه قال: كان عم

الفرجة، وعند تضايق البالء، يكون الرخاء، وال أابيل أي المرين نزل يب عسر أم يسر، لن كل واحد منهما 
 يزول بصاحبه.

 
 املنصور العباسي حيول بني اإلمام الصادق وبني احلج

مهرمزي، خليفة أيب على القضاء هبا، قال: حدثنا حممد أخربين أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خالد الرا
 بن العباس اليزيدي، قال: حدثن عمي الفضل بن حممد اليزيدي، قال:

 
أراد جعفر بن حممد احلج، فمنعه املنصور، فقال: احلمد هلل الكايف، سبحان هللا العلى، حسيب هللا وكفى، 

 منتهى، توكلت على هللا ريب وربكم، ما من دابة إال وهو ليس من هللا منجى، ما شاء هللا قضى، ليس وراء هللا
آخذ بناصيتها، إن ريب على سراط مستقيم، اللهم إن هذا عبد من عبيدك، خلقته كما خلقتن، ليس له علي 
فضل، إال ما فضلته علي به، فاكفن شره، وارزقن خريه، واقدح يل يف قلبه احملبة، واصرف عن أذاه، ال إله 

 ت، سبحان هللا رب العرش العظيم، وصلى هللا على حممد النيب وعلى آله وسلم كثريا .إال أن
 قال: فأذن له املنصور يف احلج.

 
 الباب الثالث

 من بشر بفرج من نطق فال وجنا
 من حمنة بقول أو دعاء أو ابتهال أعرابية ذهب الربد بزرعها فعوضت خريا  

بصرة سنة مخس وثالثني وثلثمائة، قراءة عليه وأان أمسع، عن الربقي، أخربين أبو بكر حممد بن حيىي الصويل ابل
قال: رأيت امرأة ابلبادية، وقد جاء الربد فذهب بزرع كان هلا، فجاء الناس يعزوهنا، فرفعت طرفها إىل 
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السماء، وقال: اللهم أنت املأمول لحسن اخللف، وبيدك التعويض عما تلف، فافعل بنا ما أنت أهله، فإن 
 زاقنا عليك، وآمالنا مصروفة إليك.أر 

 قال: فلم أبرح، حىت جاء رجل من الجالء، فحدث مبا كان، فوهب هلا مخسمائة دينار.
 

 املعتضد يتخلص من سجنه
 ويبطش ابلوزير إمساعيل بن بلبل

اللفظ  وحدثن أيب يف املذاكرة، من لفظه وحفظه، ومل أكتبه عنه يف احلال، وعلق حبفظي، واملعىن واحد، ولعل
يزيد أو ينقص، عن أيب حممد عبد هللا بن أمحد بن محدون، ال أظن إال أنه هو مسعه منه، أو حدثه من مسعه 
من عبد هللا بن أمحد بن محدون ندمي املعتضد ابهلل، عن املعتضد، أنه قال: ملا ضرب إمساعيل بن بلبل بين 

ة، وكنت أختوف القتل صباحا  ومساء ، وال آمن وبني أيب املوفق، فأوحشه من، حىت حبسن احلبسة املشهور 
 أن يرفع إمساعيل عن، ما يزيد يف غيظ املوفق علي، فيأمر بقتلي.

فكنت كذلك، حىت خرج املوفق إىل اجلبل، فازداد خويف، وأشفقت أن حيدثه عن إمساعيل بكذب، فيجعل 
 والتضرع إىل هللا، واالبتهال يف ختليصي.غيبته طريقا  إليه، فال يكشفه، وأيمر بقتلي، فأقبلت على الدعاء، 

 وكان إمساعيل جييئن يف كل يوم، مراعيا  خربي، ويرين أن ذلك خدمة يل.
 فدخل إيل يوما : وبيدي املصحف، وأان أقرأ، فرتكته، وأخذت أحادثه.

 فقال: أيها المري، أعطن املصحف لتفاءل لك به، فلم أجبه بشيء.
يف أول سطر منه: "عسى رب كم أن يهلك عدو كم، ويستخلفكم يف الرض،  فأخذ املصحف، ففتحه، فكان

 فينظر كيف تعملون"، فاسود وجهه، واربد، وخلط الورق.
وفتحه الثانية، فخرج "ونريد أن منن  على ال ذين استضعفوا يف الرض، وجنعلهم أمث ة وجنعلهم الوارثني".. إىل 

 قوله: حيذرون، فازداد قلقا  واضطرااب .
فتحه الثالثة، فخرج "وعد اّلل  الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفن هم يف الرض كما استخلف و 

 ال ذين من قبلهم".
فوضع املصحف من يده، وقال: أيها المري، أنت وهللا اخلليفة، بغري شك، فما حق بشاريت ? فقلت: هللا، 

املؤمنني، والمري الناصر، وما أان وهذا ? ومثلك يف هللا، يف أمري، احقن دمي، أسأل هللا أن يبقي أمري 
 عقلك، ال يطلق مثل هذا القول مبثل هذا االتفاق، فأمسك عن.
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وما زال حيدثن، وخيرجن من حديث، ويدخلن يف غريه، إىل أن جرى حديث ما بين وبني أيب، فأقبل حيلف 
مبكروه، فصدقته، ومل أزل أخاطبه مبا تطيب به يل أبميان غليظة، أنه مل يكن له يف أمري صنع، وال سعاية 

 نفسه، خوفا  من أن تزيد وحشته، فيسرع يف التدبري لتلفي، إىل أن انصرف.
مث صار إيل بعد ذلك، وأخذ يف التنصل واالعتذار، وأان أظهر له التصديق والقبول، حىت سكن، ومل يشك 

 أين معرتف برباءة ساحته.
فق من اجلبل، وقد اشتدت علته، ومات، فأخرجن الغلمان من احلبس، فما كان أبسرع من أن جاء املو 

فصريوين مكانه، وفرج هللا عن، وقاد اخلالفة إيل، ومكنن من عدوي إمساعيل بن بلبل، فأنفذت حكم هللا 
 فيه.

 
 قال الواثق ال أترك الفرج ميوت يف حبسي

طائي، يقول: مسعت عبيد هللا بن سليمان، وحدثن علي بن هشام الكاتب، قال: مسعت أاب عبد هللا الباق
 يقول يف وزارته، قال يل أيب:

 
كنت يوما  يف حبس حممد بن عبد امللك الزايت، يف خالفة الواثق، آيس ما كنت من الفرج، وأشد حمنة 

 وغما ، حىت وردت علي رقعة أخي احلسن بن وهب، وفيها شعر له:
 اخلطوب فمن هلاحمٌن أاب اي وب أنت حمل ها * فإذا جزعت من 

 إن  ال ذي عقد ال ذي انعقدت به * عقد املكاره فيك حيسن حل ها
 فاصرب فإن  اّلل  يعقب فرجة * ولعل ها أن تنجلي ولعل ها

 وعسى تكون قريبة من حيث ال * ترجو ومتحو عن جديدك ذهل ا
 قال: فتفاءلت بذلك، وقويت نفسي، فكتبت إليه:

تن ووعظتن وأانهلا * وستنج  لي، بل ال أقول: لعل هاصرب 
 وحيل ها من كان صاحب عقدها * ثقة به إذ كان ميلك حل ها

قال: فلم أصل العتمة ذلك اليوم، حىت أطلقت، فصليتها يف داري ومل ميض يومي ذاك، حىت فرج هللا عن، 
 وأطلقت من حبسي.
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سليمان، وقال: وهللا، ال تركت يف وروي أن هاتني الرقعتني وقعتا بيد الواثق، الرسالة واجلواب، فأمر إبطالق 
 حبسي من يرجو الفرج، وال سيما من خدمن، فأطلقه على كره من ابن الزايت لذلك.

 
 بني احلسن البصري واحلجاج بن يوسف الثقفي

وحدثن بعض شيوخنا، إبسناد ذهب عن حفظه، وبلغن عن صاحل بن مسمار، فجمعت بني اخلربين: أن 
حلجاج بواسط، فلما رأى بناءه قال: احلمد هلل، أن هؤالء امللوك لريون يف احلسن البصري دخل على ا

أنفسهم عربا ، وأان لنرى فيهم عربا ، يعمد أحدهم إىل قصر فيشيده، وإىل فرش فيتخذه، وقد حف به ذابب 
 ما صنعت، فماذا اي أفسق -اي عدو هللا -طمع، وفراش انر، مث يقول: أال فانظروا ما صنعت، فقد رأينا

 الفسقة، واي أفجر الفجرة، أما أهل السماء فلعنوك، وأما أهل الرض فمقتوك.
 مث خرج وهو يقول: إمنا أخذ هللا امليثاق على العلماء، ليبيننه للناس، وال يكتمونه.

فاغتاظ احلجاج غيظا  شديدا ، مث قال: اي أهل الشام، هذا عبيد أهل البصرة يشتمن يف وجهي فال ينكر عليه 
 علي به، وهللا لقتلنه.أحد، 

 فمضى أهل الشام، فأحضروه، وقد أعلم مبا قال، فكان يف طريقه حيرك شفتيه مبا ال يسمع.
فلما دخل على احلجاج، رأى السيف والنطع بني يديه وهو متغيظ، فلما وقعت عليه عني احلجاج، كلمه 

 بكالم غليظ، ورفق به احلسن، ووعظه.
فعا، مث مل يزل احلسن مير يف كالمه، إىل أن دعا احلجاج ابلطعام، فأكال، فأمر احلجاج ابلسيف والنطع فر 

 وابلوضوء فتوضأ، وابلغالية فغلفه بيده، مث صرفه مكرما .
وقال صاحل بن مسمار: قيل للحسن بن أيب احلسن: مب كنت حترك شفتيك ? قال: قلت: اي غياثي عند 

 صاحيب يف شديت، واي وليي يف نعميت، واي إهلي، وإله دعويت، واي عديت يف ملميت، واي ريب عند كربيت واي
إبراهيم، وإمساعيل، وإسحاق، ويعقوب، والسباط، وموسى، وعيسى، واي رب النبيني كلهم أمجعني، واي رب  
كهيعص، وطه، وطس، ويس، ورب القرآن احلكيم اي كايف موسى فرعون، واي كايف حممد الحزاب، صل على 

اهرين الخيار، وارزقن مودة عبدك احلجاج، وخريه، ومعروفه، واصرف عن أذاه، حممد وآله الطيبني الط
 وشره، ومكروهه، ومعرته.

 فكفاه هللا تعاىل شره مبنه وكرمه.
 قال صاحل: فما دعوان هبا يف شدة إال فرج عنا.
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 احلجاج
هو الذي يضرب به : وايل العراقني لعبد امللك بن مروان، و 95 -40أبو حممد احلجاج بن يوسف الثقفي 

وأبو رغال، بقية من قوم مثود، كان قائد  274-2املثل يف الظلم واجلور، ثقفي من نسل أيب رغال اليعقويب 
الفيل، ودليل احلبشة، ملا غزوا الكعبة، فهلك فيمن هلك منهم، ودفن بني مكة والطائف، ومر النيب صلوات 

 .303-4هللا عليه، بقربه، فأمر برمجه، فرجم الغاين 
وكانت ثقيف، عشرية احلجاج، من أشد القبائل على رسول هللا، فقد هتزأوا به، وقعدوا له صفني، فلما مر هبم 
رمجوه ابحلجارة، حىت أدموا رجله، وقال رسول هللا: ما كنت أرفع قدما ، وال أضعها، إال على حجر 

-4زية على ثقيف الغاين ، وقال اإلمام علي، يف إحدى خطبه: لقد مهمت أن أضع اجل36-2اليعقويب
306. 

كل ذلك، كان من مجلة أسباب حقد احلجاج، على النيب صلوات هللا عليه، وعلى أوالده، وبغضه إايهم، 
أان يف احلل ة الغداة كأين  * علوي  يف قبضة  323-2حىت ضرب بذلك املثل، قال الشاعر: معجم البلدان 

 احلج اج
 

ل املدينة، مساها: نتنة، وقد مساها رسول هللا: طيبة، وملا رأى الناس وبلغ من حقده على النيب، أنه ملا دخ
يريد ابلعواد: منرب النيب،  49-5يطوفون بقرب رسول هللا ومنربه، قال: إمنا يطوفون برمة وأعواد العقد الفريد 

 وابلرمة: جسده الشريف.
كان يسميهم: الشرار العقد وتبع حقده على النيب، حقده على الذين نصروه وآزروه، وهم النصار، ف

وكان يقول: وحيكم،  195-6وختم أعناق بعض الصحابة منهم بقصد إذالهلم الطربي  39-5الفريد 
أخليفة أحدكم يف أهله أكرم عليه، أم رسوله إليهم ? يشري بذلك إىل أن عبد امللك بن مروان، أكرم على هللا 

 .52-5من النيب صلوات هللا عليه العقد الفريد 
، وجاء مشوها ، واحتيج إىل إجراء 13-5د احلجاج ابلطائف، وكان والده يؤدب الصبيان العقد الفريد ول

، ونشأ أخفش العينني، دقيق الصوت، شذرات الذهب 97-2له، لكي يكون يف حالة طبيعية مروج الذهب 
شأته، أصل فكان لتشويه بدنه، وخفش عينيه، ودقة صوته، ووضاعة ن 11-3والعيون واحلدائق  1-106

قوي فيما ابتلي به من سادية عجيبة، فكان خيرب عن نفسه أن أكرب لذاته يف سفك الدماء وفيات العيان 
-2ال أعلم على وجه الرض خلقا  هو أجرأ على دم من العقد الفريد  -وهللا -وكان يقول: إين 2-30

، وهو أحد أربعة يف 31-2لعيان ، وكان له يف القتل وسفك الدماء غرائب مل يسمع مبثلها وفيات ا176
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، راجع بعض غرائبه يف 141اإلسالم، قتل كل واحد منهم أكثر من ألف ألف رجل لطائف املعارف 
 من هذا الكتاب. 149التعذيب وسفك الدماء، يف آخر القصة 

السيادة وكانت سياسة احلجاج اليت سلكها يف العراق، من أهم السباب اليت أدت إىل سقوط الدولة الموية 
وملا مات، خلف يف حبسه مثانني ألفا ، حبسوا بغري جرم، منهم مخسون ألف رجل، وثالثون ألف  44العربية 

امرأة، وكان حيبس الرجال والنساء يف موضع واحد، ومل يكن حلبسه سرت يسرت الناس من الشمس يف الصيف 
، وجاء يف حماضرات الدابء 10-2ائق والعيون واحلد 128-2وال من املطر والربد يف الشتاء مروج الذهب 

أنه أحصي من قتلهم احلجاج، سوى من قتل يف بعوثه وعساكره وحروبه، فوجدوا مائة وعشرين  3-195
ألفا ، ووجد يف حبسه مائة ألف وأربعة عشر ألف رجل، وعشرون ألف امرأة، منهم عشرة آالف امرأة خمدرة، 

 يكن يف حبسه سقف وال ظل، ورمبا كان الرجل يسترت بيده وكان حبس الرجال والنساء يف مكان واحد، ومل
من الشمس، فريميه احلرس ابحلجارة، وكان أكثرهم مقرنني ابلسالسل، وكانوا يسقون الزعاف، ويطعمون 
الشعري املخلوط ابلرماد، وكان املسجونون يف سجن احلجاج يقرنون ابلسالسل، فإذا قاموا، قاموا معا ، وإذا 

، وال جيد املسجون املقيد منهم، إال 11عا  الفرج بعد الشدة البن أيب الدنيا، خمطوط ص قعدوا قعدوا م
 من هذا الكتاب. 87جملسه، فيه أيكلون، وفيه يتغوطون، وفيه يصلون القصة 

وبلغ من شنيع مسعة احلجاج، وشهرته ابلظلم، أن أاب مسلم اخلراساين، الذي اشتهر بقسوته وضراوته على 
، قيل يف حقه: إنه 142و  141حىت قيل إنه قتل أكثر من ألف ألف رجل لطائف املعارف  الدم احلرام،

 .285-1حجاج زمانه مرآة اجلنان 
قال اخلليفة الصاحل عمر بن عبد العزيز: لعن هللا احلجاج، فإنه ما كان يصلح للدنيا وال لآلخرة معجم 

، 49-5ئنا ابحلجاج، لفضلناهم العقد الفريد وقال فيه: لو جاءت كل أمة مبنافقيها، وج 178 -3البلدان 
، 73ص  1ق  2وقيل للشعيب: أكان احلجاج مؤمنا  ? قال: نعم، ابلطاغوت، كافرا  ابهلل البصائر والذخائر م 

، وقيل لعبد هللا بن املبارك: أبو مسلم كان خريا  أو احلجاج ? فقال: ال أقول إن أاب 49-5والعقد الفريد 
، وكان احلسن البصري، يسميه: 479-5أحد، ولكن احلجاج كان شرا  منه ابن الثري مسلم كان خريا  من 

، وقال القاسم ابن حممد بن أيب بكر: كان احلجاج ينقض عرى 374-2فاسق ثقيف وفيات العيان 
، وقال ابن سريين: إنه مل ير أغشم من احلجاج شذرات الذهب 49-5اإلسالم، عروة، عروة العقد الفريد 

1-106. 
ووصف احلجاج نفسه أبنه: حقود، حسود، كنود، فقال له سيده عبد امللك بن مروان: ما يف إبليس شر من 

 .267-3هذه اخلالل هناية الرب 
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ولعل أصدق ما وصف به احلجاج، ما وصفه به سيده عبد امللك بن مروان، فقد كتب إليه يقول: إنك عبد، 
، وجاوزت قدرك، أنسيت حال آابئك يف اللؤم، طمت بك المور، فغلوت فيها، حىت عدوت طورك

والدانءة يف املروءة واخللق ? فعليك لعنة هللا من عبد أخفش العينني، أصك الرجلني، ممسوح اجلاعرتني ابن 
 .386-4الثري 

أما بشأن ما ارتكبه احلجاج من ختريب، حبيث نزلت جباية العراق من مائة ألف ألف ومثانية وعشرين ألف 
، يف عهد اخلليفة الفاروق عمر بن اخلطاب، إىل مثانية عشر ألف ألف درهم فقط، فراجع يف ذلك ألف درهم

 من هذا الكتاب. 182حاشية القصة 
وعم شؤم احلجاج، أفراد عائلته من آل أيب عقيل مجيعهم، فإهنم بعد هالكه، أمر سليمان بن عبد امللك 

ن عبد الرمحن بواسط، وعذهبم حىت قتلهم ابن الثري ابعتقاهلم، وسريهم إىل العراق، حيث حبسهم صاحل ب
 .589و  3-588

وملا استخلف اخلليفة الصاحل عمر بن عبد العزيز، سري الباقني من آل أيب عقيل إىل البلقاء، وكتب إىل 
أهل البيت  -وهللا -احلارث بن عمر الطائي، عامله عليها: أما بعد، فقد بعثت إليك آبل أيب عقيل، وبئس

 2ن هللا، وهالك املسلمني، فأنزهلم بقدر هواهنم على هللا تعاىل، وعلى أمري املؤمنني البصائر والذخائر م يف دي
 .586ص  2ق 
 

 دعاء دعا به احلسن بن احلسن ففرج هللا عنه
وجدت يف بعض الكتب، بغري إسناد: كتب الوليد بن عبد امللك بن مروان إىل صاحل بن عبد هللا املزين، 

املدينة، أن أنزل احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب رضي هللا عنهم، فاضربه يف مسجد عامله على 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مخسمائة سوط.

قال: فأخرجه صاحل إىل املسجد، ليقرأ عليهم كتاب الوليد بن عبد امللك، مث ينزل فيضرب احلسن، فبينما 
عليهما السالم، مبادرا  يريد احلسن، فدخل والناس معه إىل هو يقرأ الكتاب، إذ جاء علي بن احلسني 

 املسجد، واجتمع الناس، حىت انتهى إىل احلسن فقال له: اي ابن عم، ادع بدعاء الكرب.
فقال: وما هو اي ابن عم ? قال: قل: ال إله إال هللا احلليم الكرمي، ال إله إال هللا العلي العظيم، سبحان هللا 

 ع، ورب العرش العظيم، واحلمد هلل رب العاملني.رب السماوات السب
 قال: وانصرف علي، وأقبل احلسن يكررها دفعات كثرية.
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فلما فرغ صاحل من قراءة الكتاب ونزل عن املنرب، قال للناس: أرى سحنة رجل مظلوم، أخروا أمره حىت 
 أراجع أمري املؤمنني، وأكتب يف أمره.

 ففعل ذلك، ومل يزل يكاتب، حىت أطلق.
 قال: وكان الناس يدعون، ويكررون هذا الدعاء، وحفظوه.

 قال: فما دعوان هبذا الدعاء يف شدة إال فرجها هللا عنا مبنه.
حدثنا علي بن أيب الطيب، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا قال: حدثن حممد بن احلسني 

بد امللك بن عمري، قال: كتب الوليد بن عبد امللك قال: حدثن حممد بن سعيد، قال: حدثنا شريك، عن ع
 إىل عثمان بن حيان املري: خذ احلسن بن احلسن، فاجلده مائة جلدة، وقفه للناس يوما ، وال أراين إال قاتله.

 قال: فبعث إليه فجيء به وابخلصوم بني يديه.
 ج يفرج هللا عنك.فقام إليه علي بن احلسني عليه السالم، فقال: اي أخي تكلم بكلمات الفر 

قال: ما هن ? قال: قل: ال إله إال هللا احلكيم الكرمي، ال إله إال هللا العلي العظيم، سبحان هللا رب السموات 
 السبع، ورب العرش العظيم، واحلمد هلل رب العاملني.

 رى الغائب.قال: فقاهلا، فأنفذ، فرده، وقال: أان أكاتب أمري املؤمنني بعذره، فإن الشاهد يرى ما ال ي
ووجدت هذا اخلرب، أبعلى وأثبت من هذين الطريقني، حدثنا أبو العباس حممد بن أمحد الثرم املقرىء، قال: 
حدثنا أمحد بن الربيع اللجمي اجلرار الكويف، قال: حدثنا احلسني بن علي، يعن اجلعفي، عن والده، عن 

ل: كتب عبد امللك إىل عامله ابملدينة هشام قدامة، عن عبد امللك بن عمري، قال: حدثن أبو مصعب، قا
 بن إمساعيل: أن حسن بن حسن، كاتب أهل العراق، فإذا جاءك كتايب هذا، فابعث إليه بشرط، فليأتوا به.

 قال: فأيت به، فسأله عن شيء.
سموات فقام إليه علي بن احلسني عليهما السالم، فقال: اي ابن عم، قل كلمات الفرج، ال إله إال هللا رب ال

 السبع، ورب العرش العظيم، واحلمد هلل رب العاملني، قال: فقاهلا.
 مث إن المري نظر إىل وجهه، فقال: أرى وجها  قد قرف بكذبة، خلوا سبيله فألراجعن أمري املؤمنني فيه.

 
 دعاء ينجي من احملنة
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يا، عن الفضل بن يعقوب، حدثن علي بن أيب الطيب، قال: حدثن ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدن
قال: حدثنا الفراييب، قال: ملا أخذ أبو جعفر إمساعيل بن أمية، أمر به إىل احلبس، فرأى يف طريقه على حائط 
مكتواب : اي وليي يف نعميت، واي صاحيب يف وحديت، واي عديت يف كربيت، قال: فلم يزل يكررها حىت خلى 

 ه شيء مكتوب.سبيله، فاجتاز بذلك احلائظ فإذا ليس علي
 

 أجار حية  فأرادت قتله فخلصه مجيل صنعه
ويروى: أن حية استجارت برجل من العباد، من رجل يريد قتلها، قال: فرفع ذيله، وقال: ادخلي، فتطوقت 

 على بطنه.
وجاء رجل بسيف، وقال له: اي رجل، حية هربت من الساعة، أردت قتلها، فهل رأيتها ? قال: ما أرى 

 شيئا .
 أجارها، وانصرف من يريد قتلها، قالت له احلية: ال بد من قتلك. فلما

 فقال هلا الرجل: ليس غىن عن هذا ? قالت: ال.
قال: فأمهلين، حىت آيت سفح جبل، فأصلي ركعتني، وأدعو هللا تعاىل، وأحفر لنفسي قربا ، فإذا نزلته، 

 فافعلي ما بدا لك.
 قالت: افعل.

 ليه: إين قد رمحتك، فاقبض على احلية، فإهنا متوت يف يدك، وال تضرك.فلما صلى، ودعا، أوحى هللا إ
 ففعل ذلك، وعاد إىل موضعه، وتشاغل بعبادة ربه.

وروى هذا اخلرب، جعفر العابد، برامهرمز، على غري هذه السياقة، إال أن املعىن متقارب، فأوردت ما بلغن 
من يد طالب هلا ليقتلها، وأهنا سألت الرجل أن من ذلك، فقال: قرأت يف كتب الوائل، أن حية أفلتت 

 خيبأها، فخبأها يف فمه، وأنكرها للطالب هلا.
وحدثن عبد هللا بن احلارث بن السراج الواسطي، قال: حدثن بعض أصحاب أيب حممد سهل بن عبد هللا 

اىل، إذ مثلت له حية، التسرتي، عنه، قال: كان يف بن إسرائيل، رجل يف صحراء قريبة من جبل، يعبد هللا تع
 فقالت له: قد أرهقن من يريد قتلي، فأجرين، أجارك هللا يف ظله، يوم ال ظل إال ظله.

 قال هلا: وممن أجريك ? قالت: من عدو يريد قتلي.
 قال: وممن أنت ? قالت: من أهل ال إله إال هللا.
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 قال: فأين أخبيك ? قالت: يف جوفك، إن كنت تريد املعروف.
 وقال: ادخلي، ففعلت. ففتح فاه،

 فلما جاء الطالب، قال له: رأيت حية  تسعى ? فقال العابد: ما أرى شيئا ، وصدق يف ذلك.
 فقال له الطالب: هللا.

 فقال: هللا.
 فرتكه، ومضى، مث قال هلا: اخرجي اآلن.

 فقالت: إين من قوم ال يكافئون على اجلميل إال بقبيح.
 .مث ساق احلديث على قريب مما تقدم

ووقع إيل اخلرب بقريب من هذا املعىن، على خالف هذه السياقة: قرىء على أيب العباس الثرم، املقرىء 
البغدادي، وهو حممد بن أمحد بن محاد بن إبراهيم بن ثعلب، يف منزله ابلبصرة، يف مجادى الوىل سنة مخس 

لي، قال: حدثنا جعفر بن املنذر وثالثني وثلثمائة، وأان حاضر أمسع، حدثكم علي بن حرب الطائي املوص
الطائي العابد مبهروابن، قال: كنت عند سفيان بن عيينة، فالتفت إىل شيخ حضار، فقال له: حدث القوم 

 حبديث احلية.
فقال الرجل: حدثن عبد اجلبار، أن محيد بن عبد هللا خرج إىل متعبده، فمثلت بني يديه حية، وقالت له: 

 أجرين أجارك هللا يف ظله.
 قال: وممن أجريك ? قالت: من عود يريد قتلي.

 قال: فأين أخبئك ? قالت: يف جوفك.
 ففتح فاه، فما استقرت، حىت وافاه رجل بسيف جمرد، فقال له: اي محيد أين احلية ? قال: ما أرى شيئا .

 فذهب الرجل، فأطلعت احلية رأسها، وقالت: اي محيد أحتس الرجل ? فقال: ال، قد ذهب، فاخرجي.
 قالت: اخرت من إحدى خصلتني، إما أن أنكتك نكتة  فأقتلك، أو أفرث كبدك، فرتميه من دبرك قطعا .

 فقال: وهللا، ما كافيتن.
 فقال: قد عرفت العداوة اليت بين وبني أبيك آدم قدميا ، وليس معي مال فأعطيك وال دابة فأمحلك عليها.

 فسي قربا .فقال: امهلين، حىت آيت سفح اجلبل، وأحفر لن
 قالت له: افعل.
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فبينا هو يسري إذ لقيه فىت حسن الوجه، طيب الريح، حسن الثياب، فقال له: اي شيخ، ما يل أراك مستسلما  
 للموت، آيسا  من احلياة ? قال: من عدو يف جويف يريد هالكي.

 فاستخرج من كمه شيئا  فدفعه إليه وقال: كله.
 ، مث انولن شيئا  آخر، فإذا ابحلية سقطت من جويف قطعا .قال: ففعلت ذلك، فوجدت مغصا  شديدا  

 فقلت له: من أنت يرمحك هللا ? فما أحد أعظم علي منة منك
 

فقال: أان املعروف، إن أهل السماء رأوا غدر هذه احلية بك، فسألوا هللا عز وجل، أن يعيذك، فقال يل هللا 
 .تعاىل: اي معروف، أدرك عبدي، فإايي أراد مبا صنع

 
 أهدر عبد امللك دمه فدعا فأمنه وأحسن إليه

بلغن أنه جىن رجل جناية على عهد عبد امللك بن مروان، فأهدر دمه ودم من يؤويه، وأمر بطلبه، فتحاماه 
 الناس كلهم.

 فكان يسيح يف اجلبال والرباري، وال يذكر امسه، فيضاف اليوم واليومني، فإذا عرف طرد ومل يدع أن يستقر.
رجل: فكنت أسيح يوما  يف بطن واد، فإذا بشيخ أبيض الرأس واللحية، عليه ثياب بياض، وهو قائم قال ال

 يصلي، فقمت إىل جنبه.
فلما سلم انفتل إيل، وقال يل: من أنت ? قلت: رجل أخافن السلطان، وقد حتماين الناس، فلم جيرين أحد 

 على نفسي.من خلق هللا تعاىل، فأان أسيح يف هذه الرباري، خائفا  
قال: فأين أنت عن السبع ? قلت: وأي سبع ? قال: تقول: سبحان هللا اإلله الواحد، الذي ليس غريه 
أحد، سبحان الدائم الذي ليس يعادله شيء، سبحان الدائم القدمي، الذي ال ند له وال عديل، سبحان الذي 

ى، وما ال يرى، سبحان الذي علم  حييي ومييت، سبحان الذي هو كل يوم يف شأن، سبحان الذي خلق ما ير 
كل شيء بغري تعليم، أللهم إين أسألت حبق هذه الكلمات وحرمتهن، أن تفعل يب كذا وكذا، وأعادهن علي، 

 فحفظتهن.
قال الرجل: وفقدت صاحيب، فألقى هللا تعاىل المن يف قليب، وخرجت من وقيت متوجها  إىل عبد امللك، 

ما دخلت عليه، قال: أتعلمت السحر ? قلت: ال، اي أمري املؤمنني، ولكن  فوقفت ببابه، واستأذنت عليه، فل
 كان من شأين كذا وكذا، وقصصت عليه القصة.
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 فأمنن، وأحسن إيل.
 

 86 - 26أبو الوليد عبد امللك بن مروان بن احلكم الموي 
دودين، انتقلت إليه استعمله معاوية على املدينة، وهو ابن ست عشرة سنة، وكان أحد فقهاء املدينة املع

اخلالفة مبوت أبيه، وقد انهز الربعني، فلما بشر هبا، أطبق املصحف، وقال: هذا فراق بين وبينك اتريخ 
. من حماسنه أنه نقل الدواوين من الفارسية، والرومية، 32-2، فوات الوفيات 122، الفخري 217اخللفاء 

ته أنه سلط احلجاج بن يوسف الثقفي، الظامل السيء إىل العربية، وسك الداننري يف اإلسالم، ومن سيئا
 133الصيت، على الناس، فواله احلجاز أوال ، مث العراق، فقتل العباد، وخرب البالد أحسن التقاسيم 

، وهو أول من غدر يف اإلسالم، آمن عمرو بن سعيد الشدق، 44، والسيادة العربية 29وواسطة السلوك 
، وأول من هنى عن المر ابملعروف يف اإلسالم، قال يف إحدى 409-4و  79-1مث قتله العقد الفريد 

، ومنع 219واتريخ اخللفاء  33-2خطبه: وهللا، ال أيمرين أحد بتقوى هللا، إال ضربت عنقه فوات الوفيات 
، أهل الشام من احلج إىل مكة، وبىن قبة الصخرة يف بيت املقدس، وعلق عليها ستور الديباج، وأقام هلا سدنة

، 261-2وأخذ الناس أبن يطوفوا حوهلا، بدال  من الكعبة، وأقام الناس على ذلك أايم بن أمية اليعقويب 
وقد خلص عبد امللك سياسته، يف خطبة له، قال: إن من كان قبلي من اخللفاء، كانوا أيكلون ويطعمون من 

وملا حضره املوت جعل  218اخللفاء هذه الموال، أال وإين ال أداوي أدواء هذه المة إال ابلسيف اتريخ 
وابن  220يضرب على رأسه بيده، ويقول: وددت أين كنت منذ ولدت إىل يومي هذا محاال  اتريخ اخللفاء 

-5، و 399و  25-4والعقد الفريد  220 - 216، راجع أخباره يف اتريخ اخللفاء 521-4الثري 
 .42 واهلفوات النادرة 273-2واتريخ اليعقويب  99-6و  103

 
 اي كاشف الضر بك استغاث من اضطر

وأخربين صديق ليب: أن بعض أصحابنا من الكتاب، دفع إىل حمنة صعبة، فكان من دعائه: اي كاشف الضر، 
 بك استغاث من اضطر.

 قال: وقد رأيته نقش ذلك على خامته، وكان يردد الدعاء به، فكشف هللا حمنته عن قريب.
 

 بدعاء صادف استجابة سليمان بن وهب يتخلص من حبسه
 حدثن علي بن هشام، قال: مسعت أاب عبد هللا محد بن حممد القنائي، ابن أخت احلسن بن خملد.
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 -غري هذا -قال مؤلف هذا الكتاب: قال يل أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى، يف كالم جرى بيننا
ن أنه أشار على املقتدر ابهلل، وقد طويل: كان محد بن حممد هذا، ابن عمة احلسن بن خملد، وكان أيب عرف

استشاره فيمن يقلده الوزارة، فأمسيت له محد بن حممد هذا، وأاب عيسى أخا أيب صخرة، وأاب زنبور، وحممد 
 بن علي املادرائيني.

 
قال: مسعت عبيد هللا بن سليمان بن وهب، يقول: كان املتوكل، أغيظ الناس على إيتاخ، وذكر حديثا  

فيه كيف قبض املتوكل على إيتاخ وابنيه ببغداد، ملا رجع من احلج، بيد إسحاق بن إبراهيم بن طويال ، وصف 
مصعب، قال فيه: قال سليمان بن وهب: ساعة قبض على إيتاخ ببغداد، قبض علي بسر من رأى، وسلمت 

 إىل عبيد هللا بن حيىي.
ه على التراك، لنه كان معه بضعة وكتب املتوكل إىل إسحاق بن إبراهيم، بدخول سر من رأى، ليتقوى ب

 عشر ألفا ن ولكثرة الطاهرية، خبراسان، وشدة شوكتهم.
فلما دخل إسحاق سامراء، أمر املتوكل بتسليمي إليه، وقال: هذا عدوي: ففصل حلمه عن عظمه، هذا كان 

د املوىل على عبده، وكل يلقاين يف أايم املعتصم، فال يبدأين ابلسالم فأبدأه به حلاجيت إليه، فريد علي كما ير 
 ما دبره إيتاخ، فعن رأيه.

فأخذين إسحاق، وقيدين بقيد ثقيل، وألبسن جبة صوف، وحبسن يف كنيف، وأغلق علي مخسة أبواب، 
 فكنت ال أعرف الليل من النهار.

خبز فأقمت على ذلك عشرين يوما ، ال يفتح علي الباب إال دفعة واحدة يف كل يوم وليلة، يدفع إيل فيها 
 وملح جريش، وماء حار، فكنت آنس ابخلنافس، وبنات وردان، وأمتىن املوت من شدة ما أان فيه.

فعرض يل ليلة من الليايل، أن أطلت الصالة، وسجدت، فتضرعت إىل هللا تعاىل، ودعوته ابلفرج، وقلت يف 
ا أان فيه، وإن كنت تعلم دعائي: أللهم، إن كنت تعلم أنه كان يل يف دم جناح بن سلمة صنع، فال ختلصن مم

 أنه ال صنع يل فيه، وال يف الدماء اليت سفكت، ففرج عن.
فما استتممت الدعاء، حىت مسعت صوت القفال تفتح، فلم أشك أنه القتل، ففتحت البواب، وجيء 

 ابلشمع، ومحلن الفراشون، لثقل حديدي.
 فقلت حلاجبه: سألتك ابهلل، اصدقن عن أمري.
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المري يوما  شيئا ، لنه أغلظ عليه يف أمرك، وذلك أن أمري املؤمنني وخبه بسببك، وقال:  فقال: ما أكل
سلمت إليك سليمان بن وهب تسمنه أو تستخرج ماله ? فقال المري: أان صاحب سيف، وال أعرف 

 املناظرة على الموال ووجوهها، ولو قرر أمره على شيء لطالبته به.
ابالجتماع عند المري ملناظرتك، وإلزامك ماال  يؤخذ به خطك، وتطالب به، وقد  فأمر أمري املؤمنني الكتاب
 اجتمعوا، واستدعيت هلذا.

قال: فحملت إىل اجمللس، فإذا فيه موسى بن عبد امللك، صاحب ديوان اخلراج، واحلسن بن خملد، صاحب 
تب الفتح بن خاقان، وداود بن ديوان الضياع، وأمحد بن إسرائيل الكاتب، وأبو نوح عيسى بن إبراهيم، كا

 اجلراح، صاحب الزمام، فطرحت يف آخر اجمللس.
فشتمن إسحاق أقبح شتم، وقال: اي فاعل، اي صانع، تعرضن الستبطاء أمري املؤمنني، وهللا، لفرقن بني 

 حلمك وعظمك، ولجعلن بطن الرض أحب إليك من ظهرها، أين الموال ?.
 .فاحتججت بنكبة ابن الزايت يل

فبدرين احلسن بن خملد، فقال: أخذت من الناس أضعاف ما أديت، وعادت يدك إىل كتبة إيتاخ، فأخذت 
ضياع السلطان، واقتطعتها لنفسك، وحزهتا سرقة إليك، وأنت تغلها ألفي ألف درهم، وتتزاي بزي الوزراء، 

ل قيح، إال موسى بن عبد وقد بقيت عليك من تلك املصادرة مجلة مل تؤدها، وأخذت اجلماعة تواجهن بك
 امللك، فإنه كان ساكتا  لصداقة كانت بين وبينه.

 فأقبل من بينهم على إسحاق، وقال: اي سيدي، أأتذن يل يف اخللوة به لفصل أمره ? قال: افعل.
فاستدانين، فحملت إليه، فسارين، وقال: عزيز علي اي أخي، حالك، وابهلل لو كان خالصك بنصف ما 

ك به، ولكن صورتك قبيحة، وما أملك إال الرأي، فإن قبلت من، رجوت خالصك، وإن أملكه لفديت
 هالك. -وهللا -خالفتن، فأنت

 قال: فقلت: ال أخالفك.
فقال: الرأي أن تكتب خطك بعشرة آالف ألف درهم، تؤديها يف عشرة أشهر، عند انقضاء كل شهر ألف 

 ألف درهم، وترتفه عاجال  مما أنت فيه.
وت مبهوت، فقال يل: ما لك ? فقلت له: وهللا، ما أرجع إىل ربعها، إال بعد بيع عقاري، ومن فسكت سك

 يشرتي من وأان منكوب، وكيف يتوفر يل الثمن وأان على هذه احلالة ?.
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فقال: أان أعلم أنك صادق، ولكن احرس نفسك عاجال  يعظم ما تبذله، ويطمع فيه من جهتك، وأان من 
شيء أميل به رأي اخلليفة من جهتك، يعود إىل صالحك، وهللا املعني، ومن ساعة إىل  وراء احليلة لك يف

 ساعة فرج، وال تتعجل املوت، ولو مل تستفد إال الراحة مما أنت فيه يوما  واحدا ، لكفى.
 قال: فقلت: لست أهتم ودك وال رأيك، وأان أفعل ما تقول.

 
أشرت عليه أن يكتب خطه بشيء ال يطيقه، فضال  عما هو فأقبل على اجلماعة، وقال: اي ساديت، إين قد 

 أكثر منه، ورجوت أن نعاونه أبموالنا وجاهنا، ليمشي أمره، وقد واقفته ليكتب بكذا وكذا.
 فقالوا: الصواب له أن يفعل هذا.

، فدعا يل بدواة وقرطاس، وأخذ خطي ابملال على جنومه، فلما أخذه، قام قائما ، وقال إلسحاق: اي سيدي
مال، وسبيله أن يرفه، وحترس نفسه، وينقل من هذه احلال  -أعزه هللا -هذا رجل قد صار عليه للسلطان

ويغري زيه، ويرد جاهه، إبنزاله دارا  كبرية، وإخدامه بفرش وآلة حسنة، وإخدامه خداما  بني يديه، وميكن من 
اشيته، ليجد يف محل املال احلال عليه، لقاء من يؤثر لقاءه من معامليه، ومن حيب لقاءه من أهله وولده وح

 قبل حمله، ونعينه حنن، ويبيع أمالكه، ويرجتع ودائعه ممن هي عنده.
 فقال إسحاق: الساعة أفعل ذلك، وأبلغه مجيع ما ذكرت، وأمكنه منه، وهنضت اجلماعة.

، واستدعاين، فأمر إسحاق بفك حديدي، وإدخايل احلمام، وجاءين خبلعة حسنة، وطيب، وخبور، فاستعملته
فلما دخلت عليه، هنض إيل، ومل يكن يف جملسه أحد، واعتذر إيل مما خاطبن به، وقال: أان صاحب سيف، 
ومأمور، وقد حلقن اليوم من أجلك مساع كل مكروه، حىت امتنعت عن الطعام غما  أبن ابتلى بقتلك، أو 

د هؤالء الشرار، ليبلغوا اخلليفة ذلك، يعتب اخلليفة علي من أجلك، وإمنا خاطبتك بذلك، إقامة عذر عن
 وجعلته وقاية لك من الضرب والعذاب، فشكرته، وقلت ما حضرين من الكالم.

فلما كان من الغد، حولن إىل دار كبرية، واسعة، حسنة، مفروشة، ووكل يب فيها، على إحسان عشرة 
  عن.وإجالل، فاستدعيت كل من أريده، وتسامع يب أصحايب، فجاؤوين وفرج هللا

ومضت سبعة وعشرون يوما ، وقد أعددت ألف ألف درهم، مال النجم الول، وأان أتوقع أن حيل، فأطالب، 
 فأؤديه، فإذا مبوسى بن عبد امللك قد دخل إيل، فقمت إليه، فقال: أبشر.

 فقلت: ما اخلرب اي سيدي ?.
لغ احلمل والنفقات، إىل أن ينفذ فقال: ورد كتاب عامل مصر، مببلغ مال مصر هلذه السنة جممال  يف مب

حسابه مفصال ، فقرأ عبيد هللا ذلك على املتوكل، فوقع إىل ديواين إبخراج العربة ملصر، ليعرف أثر العامل، 
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فأخرجت ذلك من ديوان اخلراج والضياع، لن مصر جتري يف ديوان اخلراج والضياع وينفذ حساهبا إىل 
اليت وليت فيها عمالة مصر، مصدرة، وأوردت بعدها السنني الديوانني، كما قد علمت، وجعلت سنتك 

الناقصة عن سنتك، تلطفا  يف خالصك، وجعلت أقول: النقصان يف سنة كذا عن سنة كذا وكذا اليت 
 صدرانها، كذا وكذا ألفا .

 فلما قرأ عبيد هللا العمل على املتوكل، قال: فهذه السنة الوافرة، من كان يتوىل عمالتها ?.
 أان: سليمان بن وهب اي أمري املؤمنني.فقلت 

فقال املتوكل: فلم ال يرد إليها ? فقلت: وأين سليمان بن وهب ? ذاك مقتول ابملطالبة، قد استصفي 
 وافتقر.

 فقال: تزال عنه املطالبة، ويعان مبائة ألف درهم، ويعجل إخراجه.
 فقلت: وترد ضياعه اي أمري املؤمنني، لريجع جاهه.

لك، وقد تقدم إىل عبيد هللا هبذا، واستأذنته يف إخراجك، فأذن يل، فقم بنا إىل الوزير، وقد  قال: ويفعل ذ
 كان دخل إىل إسحاق برسالة اخلليفة إبطالقي.

 فخرجت من وقيت، ومل أؤد من مال النجم الول حبة واحدة، ورددته إىل موضعه.
ي، ودفع إيل عهدي على مصر، فخرجت وجئت إىل عبيد هللا، فوقع يل مبائة ألف درهم معونة على سفر 

 إليها.
 

 املتوكل
: مل يكن املتوكل أكرب أوالد املعتصم، 247 - 207أبو الفضل جعفر املتوكل بن أيب إسحاق حممد املعتصم 

 ولذلك فإنه مل يعد يف نشأته إعدادا  يؤهله للموضع الذي وضعته الظروف فيه.
يف قميص  -إذ ذاك -اكرون فيمن يرشح للحكم، كان املتوكلوعندما تويف الواثق، واجتمع رجال الدولة يتذ

 .154-9وسراويل قاعدا  مع أبناء التراك، يتساءل ما اخلرب ? الطربي 
، غري أن وفاة أخيه الواثق، وعدم وجود خلف 157-9وكان وهو شاب له شعر قفا يف زي املخنثني الطربي 

ار املتوكل خلفا  لخيه، وأصر القاضي النبيل أبو عبد له يف سن تؤهله للحكم، اضطر رجال الدولة إىل اختي
، وكان جزاؤه منه على 154-9هللا أمحد بن أيب داؤد على مبايعته، وألبسه الطويلة، وعممه بيده الطربي 

ذلك أن قبض ضياعه وضياع أوالده، وأجربهم على اإلقرار واإلشهاد ببيعها، وحبس أوالده، مث نفاهم عن 
 .189-9القاضي لنه كان مشلوال  طريح الفراش الطربي سامراء، ومل حيبس 
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وملا توىل احلكم ساس اململكة سياسة صبيانية خرقاء، قوامها التعصب والنزق، وهو أول من أظهر من بن 
العباس االهنماك على الشهوات، وكان أصحابه يسخفون ويسفون حبضرته، وكان يهاتر اجللساء، ويفاخر 

 391-2وكان أول خليفة ظهر يف جملسه اللعب واملضاحيك مروج الذهب  252-1الرؤساء زهر اآلداب 
وكان يستطيب  25ص  1وكان له مضحكان، اسم أوهلما شعرة، واسم الثاين: بعرة البصائر والذخائر م 

وكان قد بسط ندميه عبادة املخنث، الذي كان جماهرا   282معاشرة املخنثني وجمالستهم امللح والنوادر 
، حبيث أابح له أن يدخل عليه وهو انئم مع نسائه امللح 65ص  4البغاء البصائر والذخائر م ابلعهر و 
-6جتارب المم  193-14، وكان أبو الشبل الربمجي قد نفق عليه إبيثاره العبث الغاين 148والنوادر 
-1الدابء وغضب على ندميه أمحد بن إبراهيم بن محدون، فنفاه إىل تكريت، مث قطع أذنيه معجم  556
، وكان قد غضب على إبراهيم بن محدون، والد أمحد، إذ اهتمه أبنه قد حزن ملوت الواثق، فأمر بنفيه 365

والطف أحد ندمائه، فأمر أبن تدخل يف أسته  368-1إىل السند، وأن يضرب ثلثمائة سوط معجم الدابء 
 .230ص  218فجلة اهلفوات النادرة رقم 

لي وأهل بيته، يقصد من يتوىل عليا  وأهله، ابلقتل واملصادرة، حبيث كان اهتام وكان شديد البغض لإلمام ع
وكرب قرب احلسني الشهيد،  340-5اإلنسان ابلتشيع آلل علي، يف أايمه، كافيا  لقتله وفيات العيان 

قوبة مقاتل وعفى آاثره، ووضع على سائر الطريق مساحل، ال جيدون أحدا  زاره إال أتوه به، فقتله، أو أهنكه ع
وذكر أنه كان يكره من  185-9والطربي  347واتريخ اخللفاء  203-1، وفوات الوفيات 597الطالبيني 

 .56-7تقدمه من اخللفاء: املأمون، واملعتصم، والواثق، حملبتهم عليا  وأهل بيته ابن الثري 
وكان ندميه عبادة  226وك وكان يظهر من سب اإلمام علي، واالستهزاء بذكره كثريا  خالصة الذهب املسب

وبلغه أن  55-7املخنث، يرقص بني يديه، واملغنون يغنون: أقبل الصلع البطني، خليفة املسلمني ابن الثري 
أمري مصر، ضرب رجال  عشر درر، فاستحلفه حبق احلسن واحلسني أن يكف عنه، فكتب إىل المري أن جيلده 

ه أن أاب عمر اجلهضمي، روى حديثا  عن النيب صلوات هللا وبلغ 203مائة جلدة الوالة والقضاة للكندي 
-13عليه أثىن فيه على احلسن واحلسني وأبيهما وأمهما، فأمر بضربه ألف سوط اتريخ بغداد للخطيب 

وغضب ولده املنتصر، يوما ، من استهزاء عبادة املخنث بعلي، فقال له: اي أمري املؤمنني، إن  288و  287
لب، ويضحك منه الناس، هو ابن عمك، وشيخ أهل بيتك، وبه فخرك، فكل أنت الذي حيكيه هذا الك

غادر الفىت  55-7حلمه، وال تطعم هذا الكلب وأمثاله منه، فقال املتوكل للمغنني: غنوا  مجيعا : ابن الثري 
 البن عم ه * رأس الفىت يف حر أم ه
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وغضب على  91-7احلسني ابن الثري وقتل ابن السكيت إمام اللغة والدب، لنه أثىن على احلسن و 
قاضي القضاة مبصر، فأمر أبن حتلق حليته، وأن يطاف به على محار وأن يضرب يف كل يوم عشرين سوطا  

 .347اتريخ اخللفاء 
، فمنع آل 56-7واستعمل على املدينة ومكة، عمر بن فرج الرخجي، ملعرفته بنصبه وبغضه عليا  ابن الثري 

 -ملسألة الناس، ومنع الناس من الرب هبم، وكان ال يبلغه أن أحدا  بر أحدا  منهم بشيء أيب طالب من التعرض
إال أهنكه عقوبة، وأثقله غرما ، حىت كان القميص يكون بني مجاعة من العلوايت، يصلني فيه،  -وإن قل

فعطف عليهم واحدة بعد واحدة، مث يرفعنه وجيلسن إىل مغازهلن، عواري، حواسر، إىل أن قتل املتوكل، 
ووصفت للمتوكل عائشة بنت عمر بن فرج الرخجي، فوجه  599املنتصر، وأحسن إليهم مقاتل الطالبيني 

يف جوف الليل، والسماء هتطل، إىل عمر، أن امحل إيل عائشة، فسأله أن يصفح عنها، فأىب، ومحلها إليه يف 
 .118الليل، فوطئها، مث ردها إىل منزل أبيها احملاسن والضداد 

 
، وكان املصروف 371 - 364وأنفق على بناء قصوره يف سامراء، أربعة وعشرين ألف ألف دينار الدايرات 

، وصرف يف حفلة ختان ولده املعتز ستة ومثانني 418-2على ثالثة منها مائة ألف ألف درهم مروج الذهب 
 واملغنيات، عشرين ألف وبلغ ما نثره يف تلك احلفلة على املغنني 157 - 150ألف ألف درهم الدايرات 

ألف درهم، وحصل يف ذلك اليوم للمزين الذي خنت املعتز، نيف ومثانون ألف دينار، سوى الصياغات 
. ورغب يوما  أن يعمل الشاذ كاله، أبن يشرب على 156و  155واخلوامت واجلواهر والعدات الدايرات 

، وأن تلون، وتنثر مكان الورد، لكي الورد، ومل يكن موسم ورد، فأمر فسك له مخسة آالف ألف درهم
 يشرب عليها.

مث رغب يف تقدمي املعتز، حملبته لمه،  49-7وكان قد ابيع لولده املنتصر، مث املعتز، مث املؤيد ابن الثري 
فسأل املنتصر أن ينزل عن العهد، فأىب، فكان حيضره جملس العامة، وحيط منزلته، ويتهدده ويشتمه اتريخ 

 97-7، وابن الثري 555-6وجتارب المم  225-9يطلب من الفتح أن يلطمه الطربي و  350اخللفاء 
وأمر املتوكل بقبض ضياع وصيف، وإقطاعها الفتح بن خاقان على الفتك بوصيف، وبغا، واببنه املنتصر، 

قته، ، واشتد عبثه، قبل قتله بيومني، اببنه املنتصر، مرة يشتمه، ومرة يسقيه فوق طا554-6جتارب المم 
فاضطر املنتصر أن يشاور بعض الفقهاء وأن  225-9ومرة أيمر بصفعه، ومرة يتهدده ابلقتل الطربي 

 .350يعلمهم مبذاهب أبيه، وحكى عنه أمورا  قبيحة، فأفتوه بقتله، فاتفق مع التراك، وقتلوه اتريخ اخللفاء 
ته، ال بد أن يؤدي به إىل النهاية اليت وقد كان تصرف املتوكل مع أوالده، ومع قواده، ومع حاشيته، ومع رعي

انتهى إليها، ففتح بذلك على من خلفه من اخللفاء، وعلى من يلوذ هبم من رجال الدولة، اباب  استحال سده، 
 وكان فاحتة ملا أصيب به اخللفاء من بعده، والوزراء، وسائر رجال الدولة، من قتل، ومسل، وتشريد، وامتهان.
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 الديوان

مة كانت يف الصل تطلق على جريدة احلساب، مث أطلقت على احلساب، مث على املوضع الذي الديوان، كل
 جيري فيه احلساب املنجد.

 83والفخري  209-4وأول من دون الدواوين يف اإلسالم، اخلليفة أبو حفص عمر بن اخلطاب الطربي 
، وكان حيمل 209-4ء الطربي واملنجد وكتب فيه الناس على قبائلهم، وفرض هلم العطا 204-5والعالم 

 .210-4دواوين القبائل بني مكة واملدينة، فيوزع بيده العطاء على الصغري والكبري الطربي 
وللكوفة ديوان،  180-6مث اتسعت رقعة الدولة، ومصرت المصار، فأصبح للمدينة ديون الطربي 

ديوان اخلامت، وأمر أن تثبت  60 - 35، وأحدث معاوية بن أيب سفيان 179-6وللبصرة ديوان الطربي 
فيه نسخة من كل توقيع يصدره، كما رتب الربيد الذي أصبح من بعد ذلك ديواان  مهما  من دواوين الدولة 

-6وقلد الدواوين الخرى كتااب  منهم سرجون الرومي، قلده ديوان اخلراج الطربي  108و  107الفخري 
180. 

-4قلت الدواوين من الرومية والفارسية، إىل العربية العالم ، ن86 - 65ويف أايم عبد امللك بن مروان 
، وكانت 180-6واستعان أوالده مبواليهم، فنصبوهم كتااب  على الدواوين الطربي  122والفخري  312

 .167-8الدواوين يف أايم بن أمية، مقتصرة على دواوين الصول، ومل تكن يف أايمهم دواوين أزمة الطربي 
فة العباسية، اتسعت الدواوين، وتشعبت، وملا استقرت المور يف أايم املهدي، قلد الدواوين ويف أايم اخلال

عمر بن بزيع، وتفكر، فوجد أنه ال ميكن أن يضبطها، لتعددها، واتساع أعماهلا، فاختذ دواوين الزمة، ووىل  
م يراقبه، ويشرف على فأصبح لكل ديوان من دواوين الصول، ديوان زما 167-8كل ديوان رجال  الطربي 

يظهر من امسه، أنه   167-8، مث اختذ املهدي ديواان ، أمساه: ديوان زمام الزمة الطربي 294أعماله وزراء 
 كان يراقب ويشرف على دواوين الزمة.

وكان توقيع اخلليفة ينقل إىل ديوان التوقيع، وبعد التحقق من صحة التوقيع، وختليد نسخته يف الديوان، ينقل 
، ويقابله اآلن يف العراق، ديوان مراقب احلساابت العام، فإن أقره صاحب 203 ديوان الزمام وزراء إىل

الديوان، نقل إىل حيث جيري تنفيذه، وإذا كان التوقيع أمرا  بصرف مال، نقل إىل ديوان بيت املال، ويقابله 
 وتسلم املال.اآلن يف العراق، مديرية اخلزينة املركزية، حيث يتم تسليم التوقيع، 

 
، وانقسم ديوان 141وآخر للخاصة وزراء  208مث انقسم ديوان بيت املال إىل ديوانني، واحد للعامة وزراء 

، وهي الضياع العائدة للخليفة 33الضياع إىل ديوانني، واحد للضياع العامة، وآخر للضياع اخلاصة وزراء 
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مث أضيفت إىل ديوان الضياع اخلاصة، الضياع  284والمراء من أهل بيته، وعليه ديوان زمام خاص وزراء 
جمالس للتفرقة، يقوم فيها  164، ورتب لديوان اإلعطاء، وهو ديوان اجليش وزراء 340املستحدثة وزراء 

من نشوار  34-8وعليه ديوان زمام اجليش القصة  26بتفريق الموال، وكالء عن صاحب الديوان وزراء 
وكان أبو العباس بن الفرات  380وعليه ديوان زمام النفقات وزراء  140 احملاضرة وللنفقات ديوان وزراء

فانتزع الوزير عبيد هللا بن سليمان من ذلك الديوان، جملس  148أحدث ديواان  امسه: ديوان الدار وزراء 
فقد وكذلك الوزير القاسم بن عبيد هللا،  149املشرق، وجعله ديواان  منفردا ، مساه: ديوان املشرق وزراء 

 .149انتزع من ديوان الدار، جملس املغرب، وجعله ديواان  منفردا ، مساه: ديوان املغرب وزراء 
وقد أحدثه الوزير أبو احلسن علي  310وأحدثت دواوين اقتضت الظروف إحداثها، مثل ديوان الرب وزراء 

ت اليت ميلكها مبدينة بن عيسى بن اجلراح، عندما أقنع املقتدر، فوقف على احلرمني والثغور، املستغال
السالم، وغلتها ثالثة عشر ألف دينار، والضياع املوروثة ابلسواد، اجلارية يف ديوان اخلاصة، وارتفاعها نيف 
ومثانون ألف دينار، وديوان املرافق، أي ديوان الرشى، وكان سبب إحداثه أن من سبق من الوزراء، تساهلوا 

المصار، مبالغ عظيمة، لقد مبالغ ارتفاق، يؤديها إليهم العمال سرا  يف اجلباية، وأنزلوا من بدالت ضماانت 
فأصبح االرتفاع ال يفي ابلنفقات، فأنشأ الوزير ديوان االرتفاق، وأمر العمال أن يبعثوا إليه ابملبالغ  38وزراء 

 اليت اتفقوا على إرفاق الوزراء السابقني هبا، ليصرفها يف أمور الدولة.
ضعف أمر الدولة يف أايم الراضي، نصب أاب بكر حممد بن رائق، أمريا  لألمراء، وقلده  ملا 324ويف السنة 

إمارة اجليش واخلراج واملعادون، ومجيع الدواوين، وكان ابن رائق بواسط، فاحندر إليه الكتاب، واحلجاب، 
هو الناظر يف  وأصحاب الدواوين، فبطلت الدواوين من ذلك احلني، وبطلت الوزارة، وأصبح أمري المراء

و  322-8مجيع المور، وصارت الموال حتمل إىل خزائنه، وهو يطلق للخليفة ما يقوم أبوده ابن الثري 
323. 

 
 دعوة مستجابة

حدثن أبو بكر حممد بن إسحاق الهوازي أحد شهود أيب هبا، عن مسرور بن عبد هللا االستادي، قال: 
خالد الزرق، وكان مستجاب الدعوة، فرآين مكرواب  قلقا ، فقال حزبن أمر ضقت به ذرعا ، فأتيت حيىي بن 

 يل: ما شأنك ? فقلت: دفعت إىل كيت وكيت.
 فقال يل: استعن ابلصرب، فإن هللا وعد الصابرين خريا .

فقلت له: ادع يل، فحرك شفتيه بشيء ال أعلم ما هو، فانصرفت على مجليت من القلق، فلما أصبحت أاتين 
  تعاىل.الفرج إبذن هللا
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قال مؤلف هذا الكتاب: وحيىي بن خالد هذا، هو جد عبد هللا بن حممد بن حيىي الهوازي الكاتب، وعبد 
 هللا هذا جدي لمي.

 
 دعاء لشفاء العلل

حدثن عبد هللا بن أمحد بن داسه البصري، قال: اعتللت علة شديدة، أيست فيها من نفسي، على شدة  
أيب حممد سهل بن عبد هللا التسرتي، فقال: كان أبو حممد سهل، يدعو كنت فيها، فعادين بعض أصحاب 

 هللا يف علله، بدعاء ما دعا به أحد إال عويف.
 فقلت: وما هو ? فقال: قل: أللهم اشفن بشفائك، وداوين بدوائك، وعافن من بالئك.

 قال: فواصلت الدعاء بذلك، فعوفيت.
 

 غالم انزوك وكتاب العطف
أمحد بن يوسف الزرق، بن يعقوب بن إسحاق ابن البهلول التنوخي، عن أيب احلسني بن  حدثن أبو احلسن

البواب املقرىء، قال: كان يصحبنا على القرآن، رجل مستور صاحل، يكىن أاب أمحد، وكان يكتب كتب 
يسهل العطف للناس، فحدثن يوما ، قال: بقيت يوما  بال شيء، وأان جالس يف دكاين، وقد دعوت هللا أن 
 قويت، فما استتممت الدعاء، حىت فتح ابب دكاين غالم أمرد، حسن الوجه جدا ن فسلم علي وجلس.

فقلت له: ما حاجتك ? فقال: أان عبد مملوك، وقد طردين موالي، وغضب علي، وقال: انصرف عن إىل 
وقد بقيت حيث شئت، وما أعددت لنفسي من أطرحها عليه يف مثل هذا الوقت، وال أعرف من أقصده، 

 متحريا  يف أمري، وقيل يل إنك تكتب كتب العطف، فاكتب يل كتااب .
 

فكتبت له الكتاب الذي كنت أكتبه، وهو: بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني إىل آخر السورة، 
متصد عا  من واملعوذتني، وسورة اإلخالص، وآية الكرسي، ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لرأيته خاشعا  

، وتلك المثال نضربنا للن اس، لعل هم يتفك رون... إىل آخر السورة، وكتبت آايت العطف، وهي:  خشية اّلل 
لو أنفقت ما يف الرض مجيعا ، ما أل فت بني قلوهبم، ولكن اّلل  أل ف بينهم... اآلية، ومن آايته أنه خلق لكم 

م مود ة ورمحة إىل آخر اآلية، واذكروا نعمة اّلل  عليكم، إذ  من أنفسكم أزواجا  لتسكنوا إليها، وجعل بينك
 كنتم أعداء  فأل ف بني قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخواان ... إىل آخر اآلية.

 وقلت له: خذ هذه الرقعة، فشدها على عضدك المين، وال تعلقها عليك إال وأنت طاهر.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 64 

فداخلتن له رمحة، فصليت ركعتني، ودعوت له أن  فأخذها وقام وهو يبكي، وطرح بني يدي دينارا  عينا ،
 ينفعه هللا ابلكتاب، ويرد عليه قلب مواله، وجلست.

فما مضت إال ساعتان، وإذا أبيب اجلود، خليفة عجيب، غالم انزوك، وكان خليفته على الشرطة، قد جاءين، 
 فقال يل: أجب المري انزوك، فارتعت.

 وجاء يب إىل دار انزوك، فرتكن يف الدهليز ودخل. فقال: ال أبس عليك، وأركبن بغال ن
فلما كان بعد ساعة، أدخلت، فإذا انزوك جالس يف دست عظيم، وبني يديه الغلمان قياما  مساطني، حنو 

 ثلثمائة غالم وأكثر، وكاتبه احلسني جالس بني يديه، ورجل آخر ال أعرفه.
، ال تفعل، هذا من سنن اجلبارين، وما نريد حنن هذا، فارتعت، وأوهيت لقبل الرض، فقال: مه، عافاك هللا

 اجلس اي شيخ، وال ختف، فجلست.
 فقال يل: جاءك اليوم غالم أمرد، فكتبت له كتااب  للعطف ? قلت: نعم.

 قال: اصدقن عما جرى بينكما، حرفا ، حرفا .
 فأعدته عليه، حىت مل أدع كلمة، وتلوت عليه اآلايت اليت كتبتها.

إىل قول الغالم: أان عبد مملوك، وما أعددت لنفسي من أقصده يف هذه احلال، وال أعرف أحدا   فلما بلغت
أجلأ إليه، وقد طردين موالي، بكيت ملا تداخلن من رمحة له، وأريته الدينار الذي أعطانيه، فدمعت عينا 

 انزوك وجتلد، واستوىف احلديث.
لك من حاجة، أو جلار لك، أو صديق، فسلنا إايها، فإان وقال: قم اي شيخ، ابرك هللا عليك، ومهما عرضت 

 نقضيها، وأكثر عندان وانبسط يف هذه الدار، فإنك غري حمجوب عنها، فدعوت له وخرجت.
 فلما صرت خرج ابب اجمللس، إذا بغالم قد أعطاين قرطاسا  فيه ثلثمائة درهم، فأخذته وخرجت.

 ىل موضع وأجلسن.فلما صرت يف الدهليز، إذا ابلفىت، فعدل يب إ
فقلت: ما خربك ? فقال: أان غالم المري، وكان قد طردين، وغضب علي، فلما أن جئتك، واحتبست 

 عندك، طلبن، فرجعت مع رسله.
فقال يل: أين كنت ? فصدقته احلديث، فلم يصدقن، وأمر إبحضارك، فلما اتفقنا يف احلديث، وخرجت 

ساعة من أجل غلماين عندي، وأمكنهم من قليب، وأخصهم يب، إذ  الساعة، أحضرين، وقال: اي بن، أنت ال
كنت ملا غضبت عليك ما غريك ذلك عن حمبيت، والرغبة يف خدميت، وطلب احليل يف الرجوع إيل وانكشف 

سواي، وال عرفت وجها  تلجأ إليه يف الدنيا غريي، فما ترى بعد هذا  -بعد هللا -يل أنك ما أعددت لنفسك
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وسأعلي منزلتك، وأبلغ بك أعلى مراتب نظرائك، ولعل هللا سبحانه استجاب فيك دعاء  إال كل ما حتب،
 هذا الرجل الصاحل، ونفعك ابآلايت، فبأي شيء كافأت الرجل ?.

 فقلت: ما أعطيته غري ذلك الدينار.
 فقال: سبحان هللا، قم إىل اخلزانة، فخذ منها ما تريد، وأعطه.

به، فخذه، وأعطاين أيضا  مخسمائة درهم، وقال يل: الزمن، فإين أحسن فأخذت منها هذا القرطاس، وجئتك 
 إليك.

فجئته بعد مديدة، فإذا هو قائد جليل، وقد بلغ به انزوك تلك املنزلة، فوصلن بصلة جليلة، وصار يل عدة  
 على الدهر وذخرية.

 
 الدهليز

اجملاز، والكلمفة فصيحة، لنه موضع  الدهليز: املمر الذي بني ابب الدار ووسطها، ويسمى اآلن ببغداد،
اجلواز إىل داخل الدار، ومجعه دهاليز، قال حيىي بن خالد: ينبغي لإلنسان أن يتأنق يف دهليزه لنه وجه 

 الدار، ومنزل الضيف، وموقف الصديق حىت يؤذن له، وموضع املعلم، ومقيل اخلدم، ومنتهى حد املستأذن.
 خرة.ومن لطيف الكالم: القرب دهليز اآل

 وقال ابن سكرة:
 قلت للنزلة مل ا * أن أمل ت بلهايت

 حبيايت خل  حلقي * فهو دهليز حيايت
 

 .86وشفاء الغليل  185-1والغيث املسجم للصفدي  92-7وفيات العيان 
وكانت دهاليز دور الوزراء، والقادة، والمراء، تشتمل على حجر عدة، برسم اخلدم، والتباع، والوكالء، 

من كتاب نشوار  164-2و  5-1، والرجالة، وفيها مواضع للجلوس والطعام، راجع القصة واحلراس
احملاضرة وأخبار املذاكرة للقاضي التنوخي. وحيدثنا أبو جعفر بن شريزاد عن دهليز داره، أنه كان حمصنا  

ل، ظل الثاين ببابني، ابب على الطريق العام، وابب على صحن الدار، فإذا دخل الداخلون من الباب الو 
مغلقا ، حىت إذا استتم دخوهلم، واستقروا يف الدهليز، أغلق الول، وفتح الثاين، لينفذوا منه إىل داخل الدار، 

 من هذا الكتاب. 378راجع القصة 
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وملا عزل الوزير أبو شجاع من وزارة اخلليفة، خرج إىل اجلامع يوم اجلمعة، فانثالت العامة عليه تصافحه 
 .93-9نكر اخلليفة ذلك، فبىن يف دهليز داره مسجدا ، وكان يؤذن ويصلي فيه املنتظم وتدعو له، فأ

قصة العاشق الذي حل  283وكان بيت الطاحون يف كل دار يقع يف الدهليز، راجع يف امللح والنوادر ص 
 حمل احلمار يف الطاحون.

 
 جور أيب عبد هللا الكويف

أبو مروان اجلامدي، قال: ظلمن أمحد بن علي بن سعيد حدثن حممد بن حممد املهندس، قال: حدثن 
الكويف، وهو يتقلد واسط لناصر الدولة، وقد تقلد أمرة المراء ببغداد، وكنت أحد من ظلم، فظلمن، وأخذ 
من ضيعيت ابجلامدة نيفا  وأربعني كرا  أرزا ، ابلنصف من حق الرقبة، بغري أتويل وال شبهة، سوى ما أخذه حبق 

إذ  -ال، وظلم فيه أيضا ، فتظلمت إليه، وكلمته، فلم ينفعن معه شيء، وكان الكر الرز ابلنصفبيت امل
 بثالثني دينارا . -ذاك

فقلت له: قد أخذ من سيدي ما أخذ، ووهللا، ما أهتدي أان وعيايل، إىل ما سوى ذلك، وما يل ما أقوهتم به 
ن تطلق يل من مجلته عشرة أكرار، وجعلتك من ابقي سنيت، وال ما أعمر به ضيعيت، وقد طابت نفسي أ

 الباقي يف حل.
 فقال: ما إىل هذا سبيل.
 فقلت: فخمسة أكرار.

 فقال: ال أفعل.
 فبكيت، وقبلت يده، ورققته، وقلت: هب يل ثالثة أكرار، وتصدق عليه هبا، وأنت من اجلميع يف حل.

 فقال: ال وهللا، وال أرزة واحدة.
 م منك إىل هللا تعاىل.فتحريت، وقلت: فإين أتظل

 فقال يل: كن على الظالمة، يكررها دفعات، ويكسر امليم، بلسان أهل الكوفة.
فانصرفت منكسر القلب، منقطع الرجاء، فجمعت عيايل، وما زلنا ندعو عليه ليايل كثرية، فهرب من واسط 

خذته، ومحلته إىل منزيل، وما يف الليلة احلادية عشرة من أخذه الرز، فجئت إىل البيدر، والرز مطروح، فأ
عاد الكويف بعدها إىل واسط، وال أفلح. من طريق ما اتفق البن مقلة يف نكبته اليت أدته إىل الوزارة وحدثن 
غري واحد من الكتاب، عمن مسع أاب علي بن مقلة، ملا عاد من فارس وزيرا ، حيدث، قال: من طريف ما اتفق 

الوزارة، أنن أصبحت وأان حمبوس مقيد يف حجرة من دار ايقوت، أمري يل يف نكبيت هذه اليت أدتن إىل 
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فارس، وقد حلقن من اليأس من الفرج وضيق الصدر ما أقنطن وكاد يذهب بعقلي، وكنا، أان وفالن 
 حمبوسني، مقيدين، يف بيت واحد من احلجرة، إال أان على سبيل ترفيه وإكرام.

 ما جييئنا برسالته، فقال: المري يقرئكما السالم، ويتعرف أخباركما، فدخل علينا كاتب لياقوت، وكان كثريا  
 ويعرض عليكما قضاء حاجة إن كانت لكما.
ضاق صدري، واشتهيت أن أشرب على غناء طيب،  -وهللا -فقلت له: تقرأ عليه السالم، وتقول له: قد

 فإن جاز أن يساحمنا بذلك سرا ، ويتخذ به منة علي ويدا ، تفضل بذلك.
 فقال يل احملبوس الذي كان معي: اي هذا، ما يف قلوبنا فضل لذلك.

 فقلت للكاتب: أد عن ما قلت لك.
 قال: السمع والطاعة ومضى، وعاد فقال: المري يقول لك: نعم، وكرامة وعزازة، أي وقت شئت.

 فقلت: الساعة.
لنبيذ، وصف اجمللس، فجلست أان فلم متض إال ساعة، حىت جاءوا ابلطعام، فأكلنا، وابملشام والفواكه وا

 واحملبوس الذي معي يف القيدين.
وقلت له: تعال، حىت نشرب، ونتفاءل أبول صوت تغنيه املغنية، يف سرعة الفرج مما حنن فيه فلعله يصح 

 الفأل.
 فقال: أما أان فال أشرب، فلم أزل أرفق به حىت شرب، فكان أول صوت غنته املغنية:

 نبت وا * وقالوا لراعي الذ ود موعدك الس بتتواعد للبني اخلليط لي
 ولكن هم ابنوا ومل أدر بغتة  * وأفظع شيء حني يفجؤك البغت

 
 قال أبو علي: ذكر املربد يف كتابه املعروف ابلكامل، البيت الول، ورواه حملمد بن يسري.

هو إال فأل مبارك، وأان أرجو  فقال يل: ما هذا مما يتفاءل به، وأي معىن فيه، مما يدل على فرجنا ? فقلت: ما
 أن يفرق هللا بيننا وبني هذه احلالة اليت حنن عليها، ويبني الفرج والصالح، يوم السبت.

 قال: وأخذان يف شربنا يومنا، وسكران، وانصرفت املغنية، ومضت الايم.
، وقمت إليه، فلما كان يوم السبت، وقد مضى من النهار ساعتان، إذا بياقوت قد دخل علينا، فارتعنا

فقال: أيها الوزير، هللا، هللا، يف أمري، وأقبل إيل مسرعا ، وعانقن، وأجلسن، وأخذ يهنين ابلوزارة، فبهت، 
 ومل يكن عندي علم بشيء من المر، وال مقدمة له.
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خلالفة، وأيمره فأخرج إيل كتااب  ورد عليه من القاهر ابهلل، يعلمه فيه مبا جرى على املقتدر، ومبايعة الناس له اب
أبخذ البيعة على من بفارس من الولياء، وفيه تقليده إايي الوزارة، وأيمره بطاعيت، وسلم إيل أيضا ، كتااب  من 
القاهر، أيمرين فيه ابلنظر يف أموال فارس، والولياء هبا، واستصحاب ما ميكنن من املال، وتدبري أمر البلد 

الكلوذاين فحمدت هللا كثريا ، وشكرته، وإذا  -إىل أن أحضر -استخلف يلمبا أراه، والبدار إىل حضرته، وأنه 
احلداد واقف، فتقدمت إليه بفك قيودي وقيود الرجل، ودخلت احلمام، وأصلحت أمري وأمر الرجل، 
وخرجت، فنظرت يف العمال والموال، ومجعت ماال  جليال  يف أايم يسرية، وقررت أمور البلد، وسرت، 

 جل معي إىل احلضرة، حىت جلس هذا اجمللس، وفرج هللا عنا.واستصحبت الر 
 

 أبو أيوب يرفع شكواه إىل هللا تعاىل برقعة يعلقها يف احملراب
قال حممد بن عبدوس، يف كتابه كتاب الوزراء: وجدت خبط أيب علي أمحد بن إمساعيل الكاتب، حدثن أمحد 

أيب أيوب، ابن أخت أيب الوزير، أايم تقلد أيب صاحل عبد  بن أيب الصبغ، قال: وجهن عبيد هللا بن حيىي، إىل
 هللا بن حممد بن يزداد الوزارة، وكان ابن يزداد، يقصد أاب أيوب ويعاديه.

 فقال يل عبيد هللا: وسهل عليه المر، وقل له: أرجو أن يكفيك هللا شره.
 ه الرسالة.فوصلت إليه وهو يصلي، وقد علق يف حمرابه رقعة، فأنكرهتا، وأديت إلي

فقال يل: قل له: جعلت فداك، لست أغتم بشيء، لن أمره قريب، وقد رفعت فيه إىل هللا تعاىل قصة  إذ 
أعجزين املخلوقون، أما تراها معلقة يف القبلة ? فكاد يغلبن الضحك، فضبطت نفسي، وانصرفت إىل عبيد 

 هللا، فحدثته احلديث، فضحك منه.
 داد إال أايم يسرية، حىت سخط عليه وصرف.قال: فوهللا، ما مضت اببن يز 

 فاتفق ليب أيوب الفرج، ونزل اببن يزداد املكروه، يف مثل املدة اليت خترج فيها التوقيعات يف القصص.
 

 أبو نصر الواسطي يتظلم إىل اإلمام موسى الكاظم برقعة علقها على قربه
حممد ابن العباس بن فساجنس، ملا ويل  قال مؤلف الكتاب: وأان شاهدت مثل هذا، وذلك أن أاب الفرج

الوزارة أظهر من الشر على الناس، والظلم هلم، خبالف ما كان يقدر فيه، وكنت أحد من ظلمه، فإنه أخذ 
 ضيعيت ابلهواز، وأقطعها ابحلقني، وأخرجها عن يدي.

، وكنت أتردد إىل فأصعدت إىل بغداد متظلما  إليه من احلال، فما أنصفن، على حرمات كانت بين وبينه
جملسه، فرأيت فيه شيخا  من شيوخ العمال، يعرف أبيب نصر حممد بن حممد الواسطي، أحد من كان يتصرف 
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يف عماالت بنواحي الهواز، وكان صديقا  يل، فسألته عن أمره، فذكر أن احلسن بن خبتيار، أحد قواد 
يب نصر هذا، وأنه طالبه بظلم ال يلزمه، فبعد الديلم، ضمن أعمال اخلراج والضياع بنهر تريى، وهبا منزل أ

عن البلد، فكبس داره، وأخذ مجيع ما كان فيها، وكان فيما أخذ، عهد ضياعه كلها، وأنه حضر للوزير حممد 
بن العباس متظلما  منه، فلما عرف احلسن بن خبتيار ذلك، أنفذ ابلعهد إىل الوزير، وقال له: قد أهديت 

الوزير منه ذلك، وكتب إىل وكيله يف ضيعته ابلهواز، فأدخل يده يف ضياعي، وقد إليك هذه الضياع، فقبل 
 تظلمت إليه، فلم ينصفن.

فلما كان بعد أايم، دخلت املشهد مبقابر قريش، فزرت موسى بن جعفر، وعدلت إىل موضع الصالة 
م فيها من حممد ابن لصلي، فإذا بقصة معلقة، خبط أيب نصر هذا، وقد كتبها إىل موسى بن جعفر، يتظل

العباس، ويشرح أمره، ويتوسل يف القصة، مبحمد، وعلي، وفاطمة، واحلسن واحلسني، وابقي الئمة عليهم 
 السالم، أن أيخذ له حبقه من حممد ابن العباس، وخيلص له ضياعه.

 
وقد فلما قرأت الورقة، عجبت من ذلك عجبا  شديدا ، ووقع علي الضحك، لهنا قصة إىل رجل ميت، 

علقها عند رأسه، وكنت عرفت أاب نصر مبذهب اإلمامية االثىن عشرية، فظننت أنه مع هذا االعتقاد كان 
أكرب قصده أن يشنع على الوزير ابلقصة عند قرب موسى بن جعفر عليه السالم، وكان كثري الزايرة له، أايم 

مه، ويرهب الدعاء يف ذلك املكان، وزارته، وقبلها، وبعدها، ليعلم أن الرجل على مذهبه، فيتذمم من ظل
 فانصرفت.

فلما كان بعد أايم، كنت يف املشهد، وجاء الوزير، فرأيته يالحظ الرقعة، فعلمت أنه قد قرأها، ومضى على 
 هذا احلديث مدة، وما رهب القصة، وال أنصف الرجل.

واب املال، وتقرير أمر العمال، وامتدت حمنة الرجل مشهورا ، ورحل حممد بن العباس إىل الهواز، للنظر يف أب
وأقمت أان ببغداد، لنه مل يكن أنصفن، وال طمعت يف إنصافه إايي لو صحبته، واحندر أبو نصر يف مجلة من 

 احندر معه.
فلما صار ابملأمونية قرية حيال سوق الهواز، وهو يريد دخوهلا من غد ورد من بغداد كتاب إىل خبتكني 

املعروف أبزذرويه، وكان يتقلد احلرب واخلراج، ابلهواز وكورها، فقبض عليه، وقبض  الرتكي موىل معز الدولة،
على أمواله، وقيده، ومضى أبو نصر إىل ضياعه، فأدخل يده فيها، وكفي ما كان من أمر الوزير، واستقرت 

 ضياعه يف يده إىل اآلن.
عباس، فما أنصفن أحد، وأيست، وأقمت أان سنني أتظلم من تلك احملنة اليت ظلمن فيها حممد بن ال

 وخرجت تلك الضيعة من يدي، فما عادت إىل اآلن.
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وصح ليب نصر، بقصته، ما مل يصح يل، وكانت حمنته وحمنيت واحد، ففاز هو بتعجيل الفرج هبا، من حيث مل 
 يغلب على ظن أن أطلب الفرج منه.

 
 أمحد بن أيب خالد يبلغه أن جارية له توطىء فراشه غريه

ل حممد بن عبدوس يف كتاب الوزراء: إن إبراهيم بن العباس الصويل، قال: كنت أكتب لمحد بن أيب قا
 خالد، فدخلت عليه يوما ، فرأيته مطرقا ، مفكرا ، مغموما ، فسألته عن اخلرب.

يف فأخرج إيل رقعة، فإذا فيها أن حظية من أعز جواريه عنده، خيالف إليها، وتوطىء فراشه غريه، ويستشهد 
 الرقعة، خبادمني كاان ثقتني عنده.

وقال يل: دعوت اخلادمني، فسألتهما عن ذلك، فأنكرا، فتهددهتما، فأقاما على اإلنكار، فضربتهما، 
وأحضرت هلا آلة العذاب، فاعرتفا بكل ما يف الرقعة على اجلارية، وإين مل أذق أمس وال اليوم طعاما ، وقد 

 مهمت بقتل اجلارية.
يه مصحفا ، ففتحه لتفاءل مبا خيرج فيه، فكان أول ما وقعت عين عليه: اي أي ها ال ذين آمنوا فوجدت بني يد

 إن جاءكم فاسق بنبأ فتبي نوا..... اآلية، فشككت يف صحة احلديث، وأريته ما خرج به الفأل.
 وقلت: دعن أتلطف يف كشف هذا.

 قال: افعل.
ال: النار وال العار، وذكر أن امرأة ابن أيب خالد، أعطته فخلوت ابخلادمني منفردين، ورفقت أبحدمها، فق

ألف دينار، وسألته الشهادة على اجلارية، وأحضرين الكيس خمتوما  خبامت املرأة، وأمرته أن ال يذكر شيئا  إال 
 بعد أن يوقع به املكروه، ليكون أثبت للخرب، ودعوت اآلخر، فاعرتف مبثل ذلك أيضا .

شارة، فما وصلت إليه، حىت جاءته رقعة احلرة، تعلمه أن الرقعة الوىل كانت من فعلها، فبادرت إىل أمحد ابلب
غرية عليه من اجلارية، وأن مجيع ما فيها ابطل، وأهنا محلت اخلادمني على ذلك، وأهنا اتئبة إىل هللا تعاىل من 

 هذا الفعل وأمثاله.
 كان فيه، وأحسن إىل اجلارية.  فجاءته براءة اجلارية من كل وجه فسر بذلك، وزال عنه ما

 
 احلرة

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 71 

احلر يف اللغة، الذي ميلك أن يتصرف كما يريد من دون أي قيد حيد من تصرفاته، ماداي  كان القيد أو 
 معنواي ، واتسع مفهوم الكلمة، فأصبحت تدل على الشريف الكرمي.

حلر، أي الذي ال رمل فيه، واحلر من كل شيء: خياره، ومنه: الطري احلر، أي الصقر والبازي، والطني ا
 ويسمونه يف العراق: الطني احلري.

أما يف االصطالح فإن كلمة احلرة، تعن خالف المة، وسبب هذه التسمية غلبة اجلواري واإلماء، وقد كان 
من كتاب نشوار  2-5ابن أيب عسرون يعرف بزوج احلرة، لنه تزوج ابمرأة كانت زوجة املقتدر القصة 

 احملاضرة.
 
ان المويون يتحرون أن يكون من تقلد اخلالفة منهم، من أم عربية، وكان أبو سعيد مسلمة بن عبد امللك وك

من رجاهلم املعدودين، إال أن كونه ابن أمة، حال بينه وبني اخلالفة، وعرض مسلمة على عمرة بنت احلارس، 
وملا تنقص  190أمة بالغات النساء  أن يتزوج منها، فقالت: اي ابن اليت تعلم، وإنك هلناك ? تعن أن أمه

هشام بن عبد امللك، اإلمام زيد بن علي بن احلسني عليهم السالم، مل جيد ما يعريه به، إال قوله: أنت الذي 
 .482و  32-4، والعقد الفريد 162-2تنازعك نفسك يف اخلالفة، وأنت ابن أمة مروج الذهب 

خر من تقلد اخلالفة منهم، إبراهيم ابن الوليد، ومروان بن مث اختلف احلال يف آخر أايم المويني، فإن آ
 .47و  46حممد، كاان من أبناء اإلماء خالصة الذهب املسبوك 

أما اخللفاء يف الدولة العباسية، وعددهم سبعة وثالثون، فلم يكن فيهم من هو عريب الم، إال ثالثة، الول: 
وكان يدعى: ابن احلارثية،  53حلارثي خالصة الذهب أبو العباس السفاح، أمه ريطة بنت عبد املدان ا

وكانت عروبة أمه، السبب يف تقدمه على أخيه املنصور الذي كان يكربه يف السن، فإن أم املنصور بربرية، 
، والثاين: املهدي بن املنصور، وأمه أم موسى بنت منصور ابن 59امسها سالمة خالصة الذهب املسبوك 

، والثالث: حممد المني بن هارون الرشيد، أمه زبيدة بنت جعفر بن 90الذهب  عبد هللا احلمريي خالصة
املنصور، قالوا: مل يل اخلالفة هامشي من هامشيني، إال ثالثة: اإلمام علي بن أيب طالب، وابنه احلسن، وحممد 

ومعرفة أمساء  أما بقية اخللفاء العباسيني، فكلهم أبناء أمهات أوالد، للتفصيل 171المني خالصة الذهب 
 .289 - 59أمهات اخللفاء، راجع خالصة الذهب املسبوك 

هذا وإن غلبة اجلواري على اخللفاء والمراء مل تقتصر على املشرق، وإمنا جتاوزته إىل املغرب والندلس، وقد 
طرة ، قنطرة على هنرها، شادهتا زوجة أحد اخللفاء المويني، فسميت: قن1960وجدت يف قرطبة، يف السنة 

 احلرة، وكان الدليل أسبانيا ، مل يدرك سبب هذه التسمية، فقال: إن كلمة احلرة تعن النبيلة الشريفة.
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 سبب خروج أمحد بن حممد بن املدبر إىل الشام
حدثن أبو القاسم طلحة بن حممد بن جعفر، الشاهد، املقرىء، املعروف بغالم ابن جماهد، قال: حدثن أبو 

ال: حدثن أبو خازم القاضي، قال: حدثن أبو احلسن أمحد بن حممد بن املدبر، قال:  احلسني اخلصييب، ق
كان بدء خروجي إىل الشام، أن املتوكل خرج يتنزه ابحملمدية، فخال به الكتاب هناك، فأحكموا علي القصة 

يل موسى بن عبد  وأان ال أعلم، مث بعثوا إيل، وأان ال أدري، فحضرت وهم جمتمعون فقالوا يل: وكان املخاطب
 امللك.

فقال يل: قد جرت أسباب أوجبت أن أمري املؤمنني أمر أن خترج إىل الرقة، فكم حتتاج لنفقتك? فقلت: أما 
 خروجي، فالسمع والطاعة لمري املؤمنني، وأما الذي أحتاج إليه للنفقة، فهو ثالثون ألف درهم.

 فما برحت، حىت دفعت إيل، وقالوا: اخرج الساعة.
 : أودع أمري املؤمنني.فقلت

 فقالوا: ما إىل ذلك سبيل.
 فقلت: أصلح من شأين.

 فقالوا: وال هذا، وأخذ موسى يعرض يل، أن السلطان قد سخط علي، وأن الصواب اخلروج، وترك اخلالف.
وأقبل يقول: إن السلطان إذا سخط على الرجل، فالصواب لذلك الرجل أن ينتهي إىل أمره كله، وأن ال 

  شيء، وينبغي أن يعلم أن التباعد عن السلطان، له فيه احلظ.يراجه يف
 فقلت: يكفي هللا ويلطف.

 فوكلوا يب مجاعة، حىت خرجت من البلد، وأان يف حالة، السر عندي أحسن منها وأطيب، وحثوا يب السري.
 عه إبل حيدوها، ويقول:فلما قاربت الرقة، وأردت الدخول إليها، أدركنا الليل، فإذا أبعرايب يف انحية عن، وم

 كم مر ة حف ت بك املكاره * خار لك اّلل  وأنت كاره
قال: ومل يزل يكرر ذلك، فحظفته، وتربكت ابلفأل، ودخلت الرقة، فلم أقم هبا إال أايما  يسرية، حىت ورد  

ليل،  كتاب أمري املؤمنني ابخلروج إىل الشام للتعديل، وأجرى علي مائة ألف درهم، وذكر أن هذا عمل ج
 كان املأمون خرج فيه بنفسه، جلاللته وعظم خطره، وأنه رآين أهال  له.

 
فخرجت، فرأيت ل ما أحب، حىت لو بذلت يل العراق أبسرها، على فراق تلك الناحية، ما مسحت نفسا  

 بذلك، فلله احلمد واملنة.
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عبد الواحد بن حممد اخلصييب، وذكر هذا اخلرب حممد بن عبدوس يف كتاب الوزراء، فقال: حدثن أبو احلسني 

قال: حدثن أبو خازم القاضي، قال: حدثن جدك أمحد بن محد بن مدبر، وكان جده لمه، وحدثن أنه مل 
أن املتوكل خرج إىل احملمدية سنة إحدى وأربعني ومائتني متنزها ، فأاتين رسوله، وأحضرين،  -يره قط

 خملد، وأمحد بن اخلصيب، ومجاعة من الكتاب حضورا .فحضرت، فوجدت عبيد هللا بن حيىي، واحلسن بن 
فقال يل عبيد هللا بن حيىي: إن أمري املؤمنني يقول لك: قد فسد علينا أمر الرقة، مث ذكر حنوا  من احلديث 
الول، إال أنه مل يكن فيه إطالق ثالثني ألف درهم، بل قال: فخرجت وما أقدر على نفقة، ففكرت فيمن 

مباله، فما ذكرت غري املعلى بن أيوب، وكانت بين وبينه وحشة، فكتبت إليه رقعة محلت أقصده، وأستعني 
نفسي على الصعب فيها، فوجه إيل مخس آالف دينار، فتحملت هبا... مث ذكر ابقي احلديث، على سياقة 

لف وعشرين اخلرب الول، إال أنه قال: إن الذي أجري عليه، ملا أمر ابخلروج للتعديل، يف كل شهر مائة أ
 ألف درهم.

 قال: فشخصت إليها، ولو أعطيت اآلن بقصري فيها، سر من رأى كلها، ما مسحت نفسا  بذلك.
 وكان قصره ابلرملة، وكان جليال .

 
 بني احلسن بن علي عليهما السالم ومعاوية بن أيب سفيان

عنه، بعد ما مسعته منه من أخربين أبو طالب حممد بن أمحد بن إسحاق بن البهلول، فيما أجاز يل روايته 
حديث، قال: حدثن أبو سعيد أمحد بن الصقر بن ثوابن، مستملي بندار، وكتبه لنا خبطه، ونقلته أان من 
أصل أيب طالب، الذي ذكر أنه خبط أيب سعيد، قال: حدثنا حممد بن عبد هللا النصاري، قال: حدثنا حممد 

ىل احلسن بن علي، أو احلسني بن علي عليهما السالم، بن علي بن احلسني بن علي، قال: بعث معاوية إ
ودعا بضبارة سياط، فوضعها بني يديه، فلما دخل احلسن عليه السالم أخذ السياط فرمى هبا، ومد يده إليه، 
وقال: مرحبا  بسيد شباب قريش ودعا بعشرة آالف دينار، وقال: استعن هبا على زمانك، فلما خرج تبعه 

 ابن رسول هللا، إان خندم هذا السلطان، ولسنا أنمن ابدرته، وقد رأيتك حترك شفتيك احلاجب، فقال له: اي
 بشيء، فما هو ? فقال: أعلمك، على أن ال تعلم أحدا  من آل معاوية.

 قال: نعم.
قال: إذا وقعت يف شدة أو مكروه، أو خفت من سلطان، فقل: ال إله إال هللا احلليم الكرمي، ال إله إال هللا 

ي العظيم، ال إله إال هللا الكبري املتعال، سبحان هللا رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، واحلمد العل
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هلل رب العاملني، أللهم جل ثناؤك، وعز جارك، وال إله غريك، أللهم إين أعوذ بك من شر فالن، وأتباعه، 
 وأشياعه، من اجلن واإلنس، أن يفرطوا علي، أو أن يطغوا.

 
  هللا احلليم الكرميال إله إال

أخربين القاضي أبو طالب إجازة، قال: حدثنا أبو سعيد، قال: حدثن سهل بن حممد، قال: حدثنا أبو هشام 
الرفاعي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مسعر، عن أيب بكر بن حفص عن احلسن بن أيب احلسن: أن عبد 

ال هبا، فقال هلا: إذا نزل بك أمر فظيع من أمور الدنيا، هللا بن جعفر، ملا أراد أن يهدي ابنته إىل زوجها، خ
أو املوت، فاستقبليه بقول: ال إله إال هللا احلليم الكرمي، ال إله إال هللا رب العرش العظيم، واحلمد هلل رب 

 العاملني.
ك، واليوم قال احلسن: فبعث إيل احلجاج، فقلتهن، فلما مثلت بني يديه، قال: لقد بعثت إليك وأان أريد قتل

 ما أحد أكرم علي منك، فسل حوائجك.
 

 دعاء يعقوب الذي انل به الفرج
حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا أمحد بن حممد بن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثن املثىن 

استأذن ربه  بن عبد الكرمي، قال: حدثن زافر بن سليمان، عن حيىي بن سليم، قال: بلغن أن ملك املوت،
 عز وجل، أن يسلم على يعقوب، فأذن له، فأاته، فسلم عليه.

فقال له يعقوب: ابلذي خلقك، أقبضت روح يوسف ? قال: ال، ولكن أعلمك كلمات ال تسأل هللا هبا 
 شيئا  إال أعطاك.

 قال: ما هي ? قال: قل اي ذا املعروف الذي ال ينقطع أبدا ، وال حيصيه غريه.
 لع الفجر من غده، حىت أاته البشري ابلقميص.فقاهلا، فما ط

حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثن احلسني بن عبد 
 الرمحن، قال: حدثن أبو غسان مالك ابن ضيغم، عن إبراهيم بن خالد الزدي، قال:

 
ا هو عليه من الشوق إىل يوسف، فقال: أال أعلمك نزل جربيل على يعقوب عليه السالم فشكى إليه م

 دعاء ، إن دعوت به فرج هللا عنك ? قال: بلى.
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 قال: قل، اي من ال يعلم كيف هو، إال هو، واي من ال يبلغ قدرته غريه، فرج عن.
 فقاهلا، فأاته البشري ابلقميص.

لدنيا، قال: حدثنا هارون بن عبد هللا، حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب ا
قال: حدثنا سعيد بن عامر الضبعي، عن املعمر بن سليمان، قال: لقي يعقوب رجل، فقال له: اي يعقوب، ما 

 يل ال أراك كما كنت ? قال: طول الزمان، وكثرة الحزان.
آخريت، فرجا  وخمرجا ، واغفر قال: قل: أللهم اجعل يل من كل هم مهن وكربن من أمري، يف دين، ودنياي، و 

 يل ذنويب، وثبت رجاءك يف قليب، واقطعه عمن سواك، حىت ال يكون يل رجاء إال إايك.
قال داود بن رشيد، حدثن الوليد بن مسلم، عن خليد بن دعلج، عن احلسن بن أيب احلسن، قال: لو عري 

 من البالد أحد، لعري منه آل يعقوب، مسهم البالء مثانون سنة.
دثنا علي بن احلسن، قال: حدثن ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثن مدجل بن عبد ح

العزيز، عن شيخ من قريش: أن جربيل عليه السالم هبط على يعقوب صلى هللا عليه، فقال له: اي يعقوب، 
 متلق إىل ربك.

 ئم املعروف.فقال: اي جربيل، كيف أقول ? فقال: قل: اي كثري اخلري، اي دا
 فأوحى هللا إليه، لقد دعوتن بدعاء، لو كان ابناك ميتني، لنشرهتما لك.

حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثن احلسن بن عمرو بن 
عن رجل، عن أنس  حممد القرشي، قال: حدثن أيب، قال: حدثنا زافر بن سليمان، عن حيىي بن عبد امللك،

بن مالك، عن النيب صلى هللا عليه وسلم، قال: كان ليعقوب عليه السالم، أخ مؤاخ يف هللا عز وجل، فقال 
ليعقوب: ما الذي أذهب بصرك، وقوس ظهرك ? فقال: أما الذي قوس ظهري، فاحلزن على بنيامني، وأما 

 الذي أذهب بصري، فالبكاء على يوسف.
 : أما تستحي، تشكوين إىل عبدي.فأوحى هللا تعاىل إليه

قال: إمنا أشكو بثي وحزين إىل هللا، مث قال: اي رب، ارحم الشيخ الكبري، أذهبت بصري، وقوست ظهري، 
 أردد علي رحيانيت يوسف، أمشه، مث افعل يب ما شئت.

و كاان فقال له جربيل عليه السالم: إن ربك يقرؤك السالم، ويقول لك: أبشر، وليفرح قلبك، فوعزيت ل
ميتني، لنشرهتما لك، فاصنع طعاما  للمساكني وادعهم إليه، فإن أحب عبادي إيل، النبياء واملساكني، وإن 
الذي ذهب ببصرك، وقوس ظهرك، وسبب صنع إخوة يوسف به ما صنعوا، أنكم ذحبتم شاة، فأاتكم رجل 

 صائم، فلم تطعموه.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 76 

، فنادى: من كان يريد الغداء من املساكني فليتغد مع فكان يعقوب بعد ذلك إذا أراد الغداء، أمر مناديه
 يعقوب، وإن كان صائما  أمر مناديه، فنادى: من كان صائما  من املساكني فليفطر مع يعقوب.

 
 كلمات الفرج اليت دعا هبا يوسف

هاشم، حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثنا القاسم بن 
قال: حدثنا اخلطاب بن عثمان، قال: حدثنا حممود بن عمر، عن رجل من أهل الكوفة: أن جربيل عليه 

 السالم دخل على يوسف السجن، فقال له: اي طيب ! ما الذي أدخلك ها هنا ? قال: أنت أعلم.
 قال: أفال أعلمك كلمات الفرج ? قال: بلى.

 قريبا  غري بعيد، واي غالبا  غري مغلوب، اجعل يل من أمري هذا قال: قل: اللهم، اي شاهدا  غري غائب، واي
 فرجا  وخمرجا ، وارزقن من حيث ال أحتسب.

حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثن أزهر بن مروان 
ن جربيل عليه السالم، أتى يوسف، الرقاشي، قال: حدثن قزعة بن سويد، عن أيب سعيد مؤذن الطائف: أ

 فقال: اي يوسف، اشتد عليك احلبس ? قال: نعم.
قال: قل: اللهم اجعل يل من كل ما أمهن، وحزبن، من أمر دنياي وآخريت، فرجا  وخمرجا ، وارزقن من حيث 

 ك.ال أحتسب، واغفر يل ذنويب، وثبت رجاءك يف قليب، واقطعه عمن سواك، حىت ال أرجو أحدا  غري 
حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثن حممد بن عباد بن 

 موسى، قال: حدثن عبد العزيز القرشي، عن جعفر بن سليمان، عن غالب القطان قال:
 

فقال: مل اشتد كرب يوسف، وطال سجنه، واتسخت ثيابه، وشعث رأسه، وجفاه الناس، دعا عند ذلك، 
اللهم إين أشكو إليك ما لقيت من ودي وعدوي، أما ودي، فباعوين، وأما عدوي، فحبسن، اللهم اجعل يل 

 فرجا  وخمرجا .
 فأعطاه هللا عز وجل ذلك.

 
 إبراهيم التيمي الزاهد يف حبس احلجاج ابن يوسف الثقفي
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نيا، قال: حدثن احلسن بن حمبوب، حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الد
قال: قال الفيض بن إسحاق، قال الفضيل بن عياض، قال إبراهيم التيمي: ملا حبست احلبسة املشهورة، 
أدخلت السجن، فأنزلت على أانس يف قيد واحد، ومكان ضيق، ال جيد الرجل إال موضع جملسه، وفيه 

 أيكلون، وفيه يتغوطون، وفيه يصلون.
جل من أهل البحرين، فأدخل علينا، فلم جند مكاان ، فجعلوا يتربمون به، فقال: اصربوا، فإمنا قال: فجيء بر 

 هي الليلة.
فلما دخل الليل، قام يصلي، فقال: اي رب، مننت علي بدينك، وعلمتن كتابك، مث سلطت علي شر 

 خلقك، اي رب، الليلة، الليلة، ال أصبح فيه.
: أين البحراين، أين البحراين ? فقال كل منا: ما دعي الساعة، إال فما أصبحنا حىت ضربت أبواب السجن

 ليقتل، فخلي سبيله.
 فجاء، فقام على ابب السجن، فسلم علينا، وقال: أطيعوا هللا ال يضيعكم.

 
 أبو سعد البقال يف حبس احلجاج ابن يوسف الثقفي

الدنيا، قال: حدثن أبو نصر املؤدب،  حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب
عن أيب عبد الرمحن الطائي، قال: أخربان أبو سعد البقال، قال: كنت حمبوسا  يف دمياس احلجاج، ومعنا إبراهيم 
التيمي، فبات يف السجن، فأتى رجل، فقال له: اي أاب إسحاق، يف أي شيء حبست ? فقال: جاء العريف، 

  الصوم والصالة، وأخاف أنه يرى رأي اخلوارج.فتربأ من، وقال: إن هذا كثري
فإان لنتحدث مع مغيب الشمس، ومعنا إبراهيم التيمي، إذ دخل علينا رجل السجن، فقلنا: اي عبد هللا، ما 
قصتك، وأمرك ? فقال: ال أدري، ولكن أخذت يف رأي اخلوارج، ووهللا، إنه لرأي ما رأيته قط، وال أحببته، 

هؤالء، ادعوا يل بوضوء، فدعوان له به، مث قام فصلى أربع ركعات، مث قال: اللهم إنك  وال أحببت أهله، اي
نعلم، أين كنت على إساءيت وظلمي، وإسرايف على نفسي، مل أجعل لك ولدا ، وال شريكا ، وال ندا ، وال كفؤا ، 

لطه املسائل، وال فإن تعذب فعدل، وإن تعف، فإنك أنت العزيز احلكيم، اللهم إين أسألك اي من ال تغ
يشغله مسع عن مسع، واي من ال يربمه إحلاح امللحني، أن جتعل يل يف ساعيت هذه، فرجا  وخمرجا  مما أان فيه، من 
حيث أرجو، ومن حيث ال أرجو، وخذ يل بقلب عبدك احلجاج، ومسعه، وبصره، ويده، ورجله، حىت خترجن 

 اي رب. يف ساعيت هذه، فإن قلبه، وانصيته، بيدك، اي رب،
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قال: وأكثر، فوالذي ال إله غريه، ما انقطع دعاؤه، حىت ضرب ابب السجن وقيل أين فالن ? فقام صاحبنا، 
فقال: اي هؤالء، إن تكن العافية، فوهللا، ال أدع الدعاء لكم، وإن تكن الخرى، فجمع هللا بيننا وبينكم، يف 

 مستقر رمحته.
 قال: فبلغنا من الغد، أن خلي سبيله.

 
 حان هللا وحبمدهسب

حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثن حممد بن عباد بن 
موسى، قال: حدثنا كثري بن هشام، عن احلكم بن هشام الثقفي، قال: أخربت أن رجال ، أخذ أسريا ، فألقي 

بحان هللا احلي القدوس، سبحان هللا وحبمده، يف جب، وألقي على رأس اجلب صخرة، فتلقن فيه: قل: س
 فأخرج من غري أن يكون أخرجه إنسان.

 
 اي عزيز اي محيد اي ذا العرش اجمليد

قال مؤلف هذا الكتاب، وقد ذكر القاضي هذا اخلرب يف كتابه، قال: حدثن إبراهيم بن سعيد قال: حدثنا 
أيت احلجاج بن يوسف، برجل كان جعل على نفسه،  أبو سفيان احلمريي، قال: مسعت أاب بلج الفزاري، قال:

 إن ظفر به، أن يقتله، قال: فلما دخل عليه، تكلم بكالم، فخلى سبيله.
فقيل له: أي شيء قلت ? فقال: قلت: اي عزيز، اي محيد، اي ذا العرش اجمليد، اصرف عن ما أطيق، وما ال 

 أطيق، واكفن شر كل جبار عنيد.
 

  عليه يف كل همدعاء النيب صلوات هللا
حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثنا أمحد بن عبد العلى 

 الشيباين، قال: حدثنا أبو عبد الرمحن الكويف، عن صاحل بن حسان، عن حممد بن علي:
 

ه يف كل هم، وكان علي يعلمه الناس، أن النيب صلى هللا عليه وسلم علم عليا  عليه السالم، دعاء يدعو ب
 وهو: اي كائنا  قبل كل شيء، اي مكون كل شيء، واي كائنا  بعد كل شيء، افعل يب كذا وكذا.
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 الدعاء الذي خلص عمرو السرااي من العلج
حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثن إسحاق بن البهلول 

لتنوخي، قال: حدثن إسحاق ابن عيسى، ابن بنت داود بن أيب هند، عن احلارث البصري، عن عمرو ا
السرااي، قال: كنت أغري يف بالد الروم وحدي، فبينا أان ذات يوم انئم، إذ ورد علي علج، فحركن برجله، 

 فانتبهت.
 مصارعة . فقال يل: اي عريب، اخرت، إن شئت مسايفة ، وإن شئت مطاعنة ، وإن شئت

فقلت: أما املسايفة واملطاعنة، فال بقيا هلما، ولكن مصارعة، فنل، فلم ينهنهن أن صرعن، وجلس على 
صدري، وقال: أي قتلة تريد أن أقتلك ? فذكرت الدعاء، فرفعت رأسي إىل السماء، فقلت: أشهد أن كل 

ترى ما أان فيه، ففرج عن، وأغمي  معبود ما دون عرشك، إىل قرار الرضني، ابطل غري وجهك الكرمي، فقد
 علي، فأفقت، فرأيت الرومي قتيال  إىل جانيب.

قال إسحاق بن بنت داود، فسألت احلارث البصري، عن الدعاء، فقال: سألت عنه عمرو السرااي، فقلت 
، له: ابهلل اي عمرو ما قلت ? قالت: قلت: اللهم رب إبراهيم، وإمساعيل، وإسحاق، ويعقوب، ورب جربيل

وميكائيل، وإسرافيل، وعزرائيل، ومنزل التوراة واإلجنيل، والزبور، والقرآن العظيم، ادرأ عن شره، فدرأ عن 
 شره.

 قال إسحاق بن بنت داود: فحفظته وقلت أعلمه الناس، فوجدته انفذا ، وهو اإلخالص بعينه.
 

 ختلص من القتل بدعاء دعا به
راح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثنا إسحاق بن إمساعيل، حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجل

قال: حدثنا جرير بن حفص، عن الشعيب قال: كنت جالسا  عند زايد، فأيت برجل حيمل، ما يشك يف قتله، 
 فحرك الرجل شفتيه بشيء ما ندري ما هو، فخلى سبيله.

عيل وإسحاق ويعقوب، ورب جربيل وميكائيل فقلت للرجل: ما قلت ? قال: قلت: أللهم رب إبراهيم وإمسا
 وإسرافيل، ومنزل التوراة واإلجنيل والزبور والفرقان العظيم، ادرأ عن شر زايد، فدرأه عن.

 
 زايد بن أبيه

من دهاة العرب وأذكيائهم، عمل يف خدمة الدولة، منذ نعومة أظفاره، فقد ويل قسمة الغنائم، أبجر درمهني 
، مث كتب ليب موسى الشعري، أايم واليته البصرة، مث 640-1سنة معجم البلدان  14يف اليوم، وهو ابن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 80 

، وملا قتل اإلمام ابيع زايد معاوية، فواله البصرة 89-3ويل فارس لإلمام علي بن أيب طالب العالم 
على . وابلغ زايد يف التعصب 234-2والكوفة، وارتفع أجره إىل مخسة وعشرين ألف درهم اتريخ اليعقويب 

وكان جيمع  27واحملاسن والضداد  153-17شيعة علي، فقتلهم، وشردهم، ودفن بعضهم أحياء الغاين 
 39-1الناس وحيرضهم على الرباءة من علي، ومن أىب ذلك، عرضه على السيف احملاسن واملساوىء 

دا  للتخلص ، وكان شعور زايد بنشأته املتواضعة، قد كون فيه مركب نقص سعى جاه20-2ومروج الذهب 
منه، فأدى ذلك به إىل سقطة شنيعة، وهي موافقته على إعالنه أحد أوالد أيب سفيان الموي، حبجة واضحة 
اخلزي، وهي أن أاب سفيان، يف السنة الوىل من اهلجرة، زّن أبم زايد مسية، وكانت من البغااي ابلطائف مروج 

فأكسبه ذلك خزاي  وشناعة ، وقال فيه  110و  109والفخري  219-2، واتريخ اليعقويب 5-2الذهب 
وقد كان له من حصافته، ودهائه، ما  358-6أخوه أبو بكرة: هذا زّن أمه، وانتفى من أبيه وفيات العيان 

واحملاسن  143يغنيه عن هذا االستلحاق الذي جعله، وذريته من بعده، موضع هزء وسخرية بالغات النساء 
 ب املثل يف االدعاء الكاذب، قال الشاعر يهجو كاتبا :حىت أصبحوا مضر  148-2واملساوىء 

 محار يف الكتابة يد عيها * كدعى آل حرب يف زايد
و  26-4والعقد الفريد  77-20و  285-18و  277، 272، 270-18راجع أخبار زايد يف الغاين 

 .139، 138، 134، 130، 129-8والطربي  170وأدب الكتاب  6-100
 

 قتل فىت علوي فينجيه هللا تعاىلهارون الرشيد أيمر ب
أخربين حممد بن احلسن بن املظفر، قال: أخربين عيسى بن عبد العزيز الظاهري، قال: أخربين أبو عبد هللا 

 قال:
 

أمر الرشيد بعض خدمه، فقال: إذا كان الليلة، فصر إىل احلجرة الفالنية، فافتحها، وخذ من رأيت فيها، 
صحراء الفالنية، فإن مث قليبا  حمفورا ، فارم به، وطمه ابلرتاب، وليكن معك فأت به موضع كذا وكذا، من ال

 فالن احلاجب.
 قال: فجاء الغالم إىل ابب احلجرة، ففتحه، فإذا فيها غالم كالشمس الطالعة، فجذبناه جذاب  عنيفا .

فت إىل قوله، وأخرجه إىل فقال له: اتق هللا، فإين ابن رسول هللا، فاهلل، هللا، أن تلقى هللا بدمي، فلم يلت
 املوضع.
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فلما أشرف الفىت على التلف، وشاهد القليب، قال له: اي هذا، إنك على رد ما مل تفعل، أقدر منك على رد 
 ما فعلت، فدعن أصلي ركعتني، وامض ملا أمرت به.

 فقال له: شأنك وما تريد.
 وقيت هذا، والطف يب بلطفك اخلفي.فقام الفىت، صلى ركعتني، قال فيهما: اي خفي اللطف، أغثن يف 

فال وهللا ما استتم دعاءه، حىت هبت ريح وغربة، حىت مل ير بعضهم بعضا ، فوقعوا لوجوههم، واشتغلوا 
 أبنفسهم عن الفىت، مث سكنت الريح والغربة، وطلبنا الفىت، فلم يوجد، وقيوده مرمية.

 أان أطلقناه، فماذا نقول له ? إن كذبناه مل أنمن أن فقال احلاجب ملن معه: هلكنا وهللا، سيقع لمري املؤمنني
 يبلغه خرب الفىت فيقتلنا، ولئن صدقناه، ليعجلن لنا املكروه.

 فقال له اآلخر: يقول احلكيم: إن كان الكذب ينجي، فالصدق أرجى وأجنى.
املؤمنني، الصدق  فلما دخلوا عليه، قال هلم: ما فعلتم فيما تقدمت به إليكم ? فقال له احلاجب: اي أمري

 أوىل ما اتبع يف مجيع المور، ومثلي ال جيرتىء أن يكذب حبضرتك، وإنه كان من اخلرب كيت وكيت.
 فقال الرشيد: لقد تداركه اللطف اخلفي، وهللا، لجعلنها يف مقدمات دعائي، امض لشأنك، واكتم ما جرى.

 
 اي سامع كل صوت واي ابرىء النفوس بعد املوت

ن احلسن، قال: حدثن حممد بن عمرو بن البحرتي البزاز، يف جامع املنصور، يف سنة ثالث حدثن حممد ب
وثالثني وثلثمائة، قال: حدثنا الفضل بن إسحاق الدوري، عن حممد بن احلسن، عن أيب سلمة عبد هللا ابن 

، فهتف به هاتف: منصور، قال: حزن رجل حزان  شديدا ، على شيء حلقه، وأمر أمهه وأقلقه، فأحل يف الدعاء
اي هذا، قل: اي سامع كل صوت، واي ابرىء النفوس بعد املوت، واي من ال تغشاه الظلمات، واي من ال 

 يشغله شيء عن شيء.
 قال: فدعا هبا، ففرج هللا عنه، ومل يسأل هللا تلك الليلة حجة، إال أعطاه.

 
 ال حول وال قوة إال ابهلل

ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثن القاسم بن  حدثنا علي بن أيب الطيب، قال: حدثنا
هاشم، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا صفوان بن عمرو، عن أيب حيىي إسحاق العدواين، قال: كنا إبزاء 
آزرمهر، عند مدينة الكرج، وقد زحف إلينا يف مثانني فيال ، فكادت تنقض الصفوف، وتشتت اخليول، وكان 
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ان حممد بن القاسم، فنادى عمران بن النعمان أمري أهل محص، وأمراء الجناد، فنهضوا، فما استطاعوا، أمري 
فلما أعيته المور، اندى مرارا : ال حوال وال قوة إال ابهلل، فكشف هللا الفيلة، وسلط عليها احلر، فأنضحها، 

 لت خيلنا، وكان الفتح إبذن هللا تعاىل.ففزعت إىل املاء، فما استطاع سواسها، وال أصحاهبا، حسبها، ومح
حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثنا القاسم بن هاشم، 
قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا صفوان بن عمرو، عن الشياخ: أن حبيب بن مسلمة كان يستحب إذا 

 يقول: ال حول وال قوة إال ابهلل.لقي العدو، أو انهض حصنا ، أن 
 مث إنه انهض يوما  حصنا ، فاهنزم الروم، وحتصنوا يف حصن آخر هلم، أعجزه، فقاهلا، فانصدع احلصن.

 
 الذي كفاك المس يكفيك غدك

حدثنا علي بن أيب الطيب، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثن احلسني بن عبد 
، قال: بلغن أن بعض امللوك، نفى وزيرا  له، ملوجدة وجدها عليه، فاغتم لذلك غما  شديدا ، فبينا هو الرمحن

 يسري، إذ أنشده رجل هذين البيتني:
 أحسن الظن  برب  عو دك * حسنا  أمس وسو ى أودك

 إن  راب   كان يكفيك ال ذي * كان ابلمس سيكفيك غدك
 ف درهم.فسري عن الوزير، وأمر له بعشرة آال

 
 ال تيأسن كأن قد فرج هللا

حدثنا علي بن أيب الطيب، قال: حدثنا ابن السراج، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثنا حممد بن أيب 
 رجاء، موىل بن هاشم قال:

 
أصابن هم شديد، ملر كنت فيه، فرفعت مقعدا  يل، كنت جالسا  عليه، فإذا برقعة مكتوبة فنظرت فيها، فإذا 

 يها مكتوب:ف
 اي صاحب اهلم  إن  اهلم  منقطٌع * ال تيأسن  كأن قد فر ج اّلل  

 قال: فذهب عن ما كنت فيه من الغم، ومل ألبث أن فرج هللا عن، فلله احلمد والشكر.
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 كن للمكاره ابلعزاء مقطعا  
 قائال  يقول:حدثن أبو بكر الثقفي، قال: قال بعضهم: أصابن هم ضقت به ذرعا ، فنمت، فرأيت كأن 

 كن للمكاره ابلعزاء مقط عا  * فلعل  يوما  ال ترى ما تكره
ا ابتسم الوقور من الذى * وضمريه من حر ه يتأو ه  ولرمب 

 
 الوزير حممد بن القاسم يالقي عاقبة ظلمه

حدثن أبو احلسن علي بن احلسن، الشاهد املعروف ابجلراحي، من حفظه، قال: حدثن أبو احلسن بن أيب 
لطاهر حممد بن احلسن الكاتب، صاحب اجليش، قال: قبض علي أبو جعفر حممد بن القاسم بن عبيد هللا، ا

يف أايم وزارته للقاهر ابهلل، وعلى أيب، فحبسنا يف حجرة ضيقة، وأجلسنا على الرتاب، وشدد علينا، وكان 
يضرب هو، فالقينا من ذلك أمرا   خيرجنا يف كل يوم، فيطالب أيب مبال املصادرة، وأضرب أان حبضرة أيب، وال

 شديدا  صعبا .
فلما كان بعد أايم، قال يل أيب: إن هؤالء املوكلني، قد صارت هلم بنا حزمة، فتوصل إىل مكاتبة أيب بكر 

حىت ينفذ إلينا بثالثة آالف درهم، نفرقها فيهم، ففعلت ذلك، فأنفذ إلينا  -وكان صديقا  ليب -الصرييف
 ابملال من يومه.

لت للموكلني، يف عشي ذلك اليوم: قد وجبت لكم علينا حقوق، فخذوا هذه الدراهم، فانتفعوا هبا، فق
 فامتنعوا.

 فقلت: ما سبب امتناعكم ?، فوروا عن ذلك.
 فقلت: إما قبلتم، وإما عرفتموان السبب الذي لجله امتناعكم.

 فقالوا: نشفق عليكم، ونستحي من ذلك.
 ل حال.فقال هلم أيب: اذكروه على ك

 قالوا: قد عزم الوزير على قتلكما الليلة، وال نستحسن أخذ شيء منكما مع هذا.
فقلقت، ودخلت إىل أيب بغري تلك الصورة، فقال: ما لك ? فأخربته ابخلرب، وقلت ليب: ما أصنع ابلدراهم ? 

 فقال: ردها على أيب بكر، فرددهتا عليه.
الشمس، تطهر، وصلى املغرب، فصليت معه، ومل يفطر، مث  وكان أيب يصوم تلك الايم كلها، فلما غابت

 أقبل على الصالة الدعاء، إىل أن صلى العشاء اآلخرة، مث دعاين.
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 فقال: اجلس اي بن إىل جانيب، جاثيا  على ركبتيك، ففعلت، وجلس هو كذلك.
، وأان بني يديك، وقد مث رفع رأسه إىل السماء، فقال: اي رب، حممد بن القاسم ظلمن، وحبسن على ما ترى

 استعديت إليك، وأنت أحكم احلاكمني، فاحكم بيننا؛ ال يزيد عن ذلك.
مث صاح هبا إىل أن ارتفع صوته، ومل يزل يكررها بصياح ونداء واستغاثة، إىل أن ظننت أنه قد مضى ربع 

 الليل.
 .فوهللا ما قطعها حىت مسعت الباب يدق، فذهب علي أمري، ومل أشك يف أنه القتل

وفتحت البواب، فدخل قوم بشموع، فتأملت، وإذا فيهم سابور، خادم القاهر، فقال: أين أبو طاهر ?، 
 فقال إليه أيب، فقال: ها أنذا.

 فقال: أين ابنك ? فقال: هوذا.
 فقال: انصرفا إىل منزلكما، فخرجنا، فإذا هو قد قبض على حممد بن القاسم، وحدره إىل دار القاهر.

 القاسم يف االعتقال ثالثة أايم، ومات.وعاش حممد بن 
 

 الظلم
 

الظلم، يف اللغة: وضع الشيء يف غري موضعه، ويف االصطالح: إيذاء الناس، وانتقاص حقوقهم، وهو خالف 
التقوى اليت هي خمافة هللا، والعمل بطاعته، وكف الذى، قال هللا تعاىل: فقطع دابر القوم الذين ظلموا، 

وقال: من أعان ظاملا   215-1 عليه: الظلم ظلمات يوم القيامة حماضرات الدابء وقال النيب صلوات هللا
. والتاريخ عامر أبخبار قوم آذوا وظلموا، فمنهم من عوجل، كما 218-1سلطه هللا عليه حماضرات الدابء 

 لقول يف هذه القصة، ومنهم من أمهل، غري أن عاقبة ظلمه، أصابت أوالده وأحفاده وأهل بيته، مصداقا  
النيب صلوات هللا عليه: من خاف على عقبه، وعقب عقبه، فليتق هللا، وقد كان احلجاج بن يوسف الثقفي 
من الظاملني، ومل يعاجل، ملا استخلف سليمان بن عبد امللك، أمر جبميع الرجال من آل أيب عقيل، عائلة 

، وملا استخلف اخلليفة 589، 588-3احلجاج، فاعتقلوا بواسط، وعذبوا، حىت ماتوا مجيعا  ابن الثري 
الصاحل عمر بن عبد العزيز، بعث الباقني من أهل بيت احلجاج، إىل احلارث بن عمر الطائي، عامله على 

أهل البيت يف دين هللا، وهالك  -وهللا -البلقاء، وكتب إليه: أما بعد، فقد بعثت إليك آبل أيب عقيل، وبئس
، 586ص  2ق  2هللا تعاىل، وعلى أمري املؤمنني البصائر والذخائر م  املسلمني، فأنزهلم بقدر هواهنم على

وكانت عاقبة ظلم بعض اخللفاء يف العهد الموي للناس، أن العباسيني ملا انتصروا عليهم، قتلوا أوالدهم، 
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وأحفادهم، حىت النساء، قتال  ذريعا ، فلم يفلت منهم إال الرضيع، أو من هرب إىل الماكن القاصية  
مث جتاوزوا الحياء  49و  48وأخبار جمموعة يف فتح الندلس  431 - 429-5لندلس ابن الثري كا

منهم إىل الموات، فنبشوا قبورهم، وأخرجوا رممهم وضربوها ابلسياط، مث أحرقوها ابلنار، واندى منادي عبد 
 252حىت قتلوهم الفخري هللا بن علي، ابلمان ملن بقي، فلما اجتمعوا، أمر اجلند فشدخوهم ابلعمدة 

، والغاين 487 - 483-4والعقد الفريد  429 - 5وابن الثري  211 - 206-3والعيون واحلدائق 
، وروى ابن 49و  48وأخبار جمموعة يف فتح الندلس  535-4وحماضرات الدابء  355 - 4-343

يني، مث قال: إنه ذكر هذا الفصل فصال  يف مظامل الربيد 382و  381-8الثري يف كتابه الكامل يف التاريخ 
ليعلم الظلمة أن أخبارهم تنقل، وتبقى على وجه الدهر، فرمبا تركوا الظلم هلذا، إن مل يرتكوه هلل سبحانه 

 وتعاىل.
 

 طاهر بن احلسني حيمل الدراهم يف كمه ويفرقها على الفقراء
ت يوم يف كمه دراهم، يفرقها يف ملا خرج طاهر بن احلسني إىل حماربة علي بن عيسى بن ماهان، جعل ذا

الفقراء، مث سها عنها، فأرسلها، فتبددت، فتطري بذلك، واغتم غما  شديدا ، حىت تبني يف وجهه، فأنشده 
 شاعر كان يف عسكره:

 هذا تفر ق مجعهم ال غريه * وذهابه منكم ذهاب اهلم  
 شيء يكون اهلم  بعض حروفه * ال خري يف إمساكه يف الكم  

 طاهر، وأمر له بثالثني ألف درهم.قال: فسال 
 

 اهلادي يتهدد حيىي الربمكي ويتوعده بكل عظيمة
انصرف حيىي بن خالد الربمكي، من عند اهلادي، وقد انظره يف تسهيل خلع العهد على هارون، فحلف له 

 حيىي أنه فعل، وجهد فيه، فامتنع عليه هارون.
 ، وتوعده بكل عظيمة، وصرفه.فقال له اهلادي: كذبت، ووهللا لفعلن بك وأصنعن

فجاء إىل بيته، فكلم بعض غلمانه بشيء، فأجابه مبا غاظه، فلطمه حيىي، فانقطعت حلقة خامته، وطاح 
الفص، فاشتد ذلك على حيىي، وتطري منه، واغتم، فدخل عليه السياري الشاعر، وقد أخرب ابلقصة، فأنشده 

 يف احلال:
 ابلفرج انفراج اخلامتأخالك من كل  اهلموم سقوطه * وأاتك 
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 قد كان ضاق ففك  حلقة ضيقه * فاصرب فما ضيق الزمان بدائم
قال: فما أمسى حىت ارتفعت الواعية مبوت موسى اهلادي، وصار المر إىل هارون الرشيد، فأعطاه مائة ألف 

 درهم.
 

 موسى بن عبد امللك صاحب ديوان اخلراج ميوت وهو على صهوه جواده
ئي، قال يل جدي: بكرت يوما  إىل موسى بن عبد امللك، وحضر داود بن اجلراح، فوقف قال أبو علي القنا

إىل جانيب، فقال يل: كان يل أمس خرب طريف، انصرفت من عند موسى ابن عبد امللك، فوجدت يف منزيل 
ديت يف امرأة من شرائف النساء، فشكته إيل، وقالت: قد حاول أن أيخذ ضيعيت الفالنية، وأنت تعلم أهنا عم

 معيشيت، وأن يف عنقي صبية أيتاما ، فأي شيء تدبر يف أمري، أو تشري علي ?.
 فقلت: من معك وراء السرت ?

 
 فقالت: ما معي أحد.

فقلت: أما التدبري يف أمرك، فما يل فيه حيلة، وأما املشورة، فقد قال النبطي: ال تبع أرضك من إقدام الرجل 
 لرض تبقى، فدعت يل، وانصرفت.السوء، فإن الرجل السوء ميوت، وا

فما انقضى كالمه، حىت خرج موسى، فقال لداود: اي أاب سليمان، لتبع أرضك من إقدام الرجل الرديء، 
 فإنه ميوت، والرض تبقى.

فقال يل داود: أمسعت ? هذا وهللا املوت، أين أهرب ? أين أمضي ? ما آمنه وهللا على نفسي، وال على 
 ا أصنع، قبل نفاذ طريقنا، ونزولنا معه إىل الديوان.نعميت، فأشر علي مب

 فقلت: وهللا، ما أدري.
فرفع يديه إىل السماء، وقال: اللهم اكفن أمره، وشره، وضره، فإنك تعلم قصيت، وأين ما أردت مبا قلت إال 

 اخلري، واشتد قلقه وبكاؤه ودعاؤه.
هذا اجلبل السود يف طريقنا ? ومال على  وقربنا من الديوان، فقال موسى، وهو على دابته: مىت حدث

 سرجه حىت سقط، وأسكت.
 فحمل إىل منزله، وكان آخر العهد به.
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 اي ذا العرش اصنع كيف شئت فإن أرزاقنا عليك
ذكر املدائن يف كتابه: قال أبو سعيد، وأان أحسبه يعن الصمعي: نزلت حبي من كلب جمديني، قد توالت 

واشي، ومنعت الرض من أخراج النبات، وأمسكت السماء قطرها، فجعلت أنظر عليهم السنون، فماتت امل
إىل السحابة ترتفع من انحية القبلة سوداء متقاربة، حىت تطبق الرض، فيتشوف هلا أهل احلي ويرفعون 

 أصواهتم ابلتكبري، مث يعدهلا هللا عنهم مرارا .
مث اندت أبعلى صوهتا: اي ذا العرش، اصنع   فلما كثر ذلك، خرجت عجوز منهم، فعلت نشزا  من الرض،

 كيف شئت فإن أرزاقنا عليك.
 فما نزلت من موضعها، حىت تغيمت السماء غيما  شديدا ، وأمطروا مطرا  كاد أن يغرقهم، وأان حاضر.

 
 يزيد بن أيب مسلم كاتب احلجاج وخليفته يف الظلم والبغي

د امللك، حني ويل اخلالفة، حممد بن يزيد إىل العراق، وذكر املدائن يف كتابه، قال: وجه سليمان بن عب
فأطلق أهل السجون، وقسم الموال، وضيق على يزيد بن أيب مسلم كاتب احلجاج، فظفر به يزيد أبفريقية 

 ملا وليها يف شهر رمضان عند املغرب، ويف يده عنقود عنب.
 اء.فجعل حممد يقول: اللهم احفظ يل إطالقي السرى، وإعطائي الفقر 

 فقال له يزيد حني دان منه: حممد بن يزيد ? ما زلت أسأل هللا أن يظفرين بك.
 قال له: وما زلت أسأل هللا، أن جيريين منك.

قال: وهللا، ما أجارك، وال أعاذك من، وهللا لقتلنك قبل أن آكل هذه احلبة العنب، ووهللا لو رأيت ملك 
 املوت يريد قبض روحك، لسبقته إليها.

 ت الصالة، فوضع يزيد احلبة العنب من يده، وتقدم، فصلى هبم.فأقيم
 وكان أهل أفريقية قد أمجعوا على قتله، فلما ركع، ضربه رجل منهم على رأسه بعمود حديد، فقتله.

 وقيل حملمد: اذهب حيث شئت، فمضى ساملا .
به على خالف هذا اللفظ، واملعىن  ذكره القاضي أبو احلسني يف كتابه بغري إسناد، ومل يعزه إىل املدائن، وجاء

واحد، إال أنه جعل بدل حممد بن يزيد، وضاحا ، صاحب عمر بن عبد العزيز، وبدال  من سليمان بن عبد 
 امللك، عمر بن عبد العزيز، ومل يذكر الدعاء يف خربه.
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قال: حدثنا ابن أيب ووقع إيل هذا اخلرب، على غري هذا، حدثنيه علي بن أيب الطيب، قال: حدثنا ابن اجلراح، 
الدنيا، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق ابن زايد، قال: حدثنا أبو مهام الصلت بن حممد اخلاركي، قال: حدثنا 
مسلمة بن علقمة، عن داود بن أيب هند، قال: حدثن حممد بن يزيد، قال: إن سليمان بن عبد امللك، أنفذ 

قاشي، ويزيد الضيب، وعابدة من أهل البصرة، فأطلق كل من حممد بن يزيد إىل دمياس احلجاج، وفيه يزيد الر 
 فيه، غري يزيد بن أيب مسلم.

فلما مات سليمان، قال حممد: كنت مستعمال  على أفريقية، إذ قدم يزيد بن أيب مسلم، أمريا ، يف خالفة يزيد 
 بن عبد امللك.

  كساء، أمحل عند املغرب.قال حممد: فعذبن عذااب  شديدا ، حىت كسر عظامي، فأيت يب يوما  يف
 فقلت له: ارمحن.

فقال: التمس الرمحة من عند غريي، ولو رأيت ملك املوت عند رأسك، لبادرته إىل نفسك، اذهب حىت 
 أصبح لك.

فدعوت هللا، وقلت: أللهم اذكر ما كان من يف أهل الدمياس، اذكر يزيد الرقاشي، وفالان ، وفالان ، واكفن 
لم، وسلط عليه من ال يرمحه، واجعل ذلك من قبل أن يرتد إيل طريف، وجعلت أحبس شر يزيد بن أيب مس
 طريف رجاء اإلجابة.

 فدخل عليه انس من الرببر، فقتلوه، مث أطلقوين، فقالوا يل: اذهب حيث شئت.
 

 فقلت هلم: اذهبوا واتركوين، فإين أخاف إن انصرفت، أن يظن أن هذا من عملي.
 فذهبوا، وتركوين.

علي بن أيب الطيب، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثن عمر بن شبة،  حدثنا
قال: حدثن حمدث عن أمية بن خالد عن وضاح بن خيثمة، قال: أمرين عمر بن عبد العزيز إبخراج من يف 

: قد قدم يزيد ابن أيب السجن، فأخرجتهم إال يزيد بن أيب مسلم، فنذر دمي، فإين لبإفريقية، إذ قيل يل
 مسلم، فهربت منه، فأرسل يف طليب، فأخذت، وأيت يب إليه.

 فقال: وضاح ? قلت: وضاح.
 فقال: أما وهللا، طاملا سألت هللا أن ميكنن منك.

 فقلت: وأان وهللا لطاملا سألت هللا أن يعيذين منك.
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 ملك املوت، لسبقته. فقال: وهللا، ما أعاذك من، ووهللا، لقتلنك، ولو سابقن إليك
مث استدعى ابلسيف والنطع، فجيء هبما، وكتفت، وأقعدت فيه، لتضرب عنقي، وقام قائم على رأسي 

 ابلسيف مشهورا ، فأقيمت الصالة فخرج يزيد وصلى هبم، فلما خر ساجدا ، أخذته سيوف اجلند، وأطلقت.
سرخسي أبو بكر، قال: أخربان أبو العباس حدثن حممد بن احلسن بن املظفر، قال: أخربين أمحد بن حممد ال

ثعلب، عن الزبري بن بكار، قال: كان وضاح حاجبا  لعمر بن عبد العزيز، فلما حضرت عمر الوفاة أمر 
 إبخراج كل من يف احلبس، إال يزيد بن أيب مسلم. وذكر احلديث.

 
 عواقب مكروه المور خيار

الفضل بن أمحد ابن حممد بن محاد دنقش، موىل املنصور  حدثن أبو طالب عبد العزيز بن أمحد بن حممد بن
وصاحب حرسه، وكان حممد ابن محاد حيجب الرشيد واملعتصم، وأمحد بن حممد أحد القواد بسر من رأى مع 
صاحل بن وصيف، وويل الشرطة هبا للمهتدي، وأمحد بن حممد بن الفضل، يكىن أاب عيسى، وكان أحد أمناء 

قال يل القاضي أبو القاسم علي بن حممد التنوخي، قال: حدثن القاضي أبو جعفر القضاة ببغداد، قال: 
أمحد بن إسحاق بن البهلول التنوخي النباري، قال: حدثن أبو عبد هللا بن أيب عوف البزوري، قال: دخلت 

 على أيب العباس بن ثوابة، وكان حمبوسا ، فقال يل: احفظ عن.
 قلت: نعم.

 فقال:
م سوء ال تدوم قصارعواقب مكروه   المور خيار * وأاي 

 وليس بباق بؤسها ونعيمها * إذا كر  ليٌل مث  كر  هنار
 قال: فلم متض إال أايم يسرية، حىت أطلق من حبسه.

 وقد ذكر أبو احلسني القاضي، يف كتابه، هذين البيتني، بغري إسناد، ومل يذكر القصة، وال سبب الشعر.
 

 ال تيأس فإن اليأس كفر
ثن أمحد بن عبد هللا بن أمحد الوراق، قال: حدثن أبو بكر حممد بن عبد هللا العالف، املعروف حد

ابملستعين، قال: حدثنا عبد هللا بن أيب سعد، قال: حدثن حممد بن احلسني النصاري، قال: حدثن إبراهيم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 90 

ت له خليطا ، وكان يعرفن ابن مسعود، عن بعض جتار املدينة، قال: كنت أختلف إىل جعفر بن حممد، وكن
 حبسن حال، فتغريت حايل، فأتيته، فجعلت أشكو إليه، فأنشأ يقول:

 فال جتزع وإن أعسرت يوما  * فقد أيسرت يف ال زمن الط ويل
 قال: فخرجت من عنده، وأان أغىن الناس.

ضي، قال: حدثنا حدثن أمحد بن عبد هللا بن أمحد الوراق، قال: حدثنا أبو الفضل أمحد بن سليمان القا
طاهر بن حيىي بن احلسن بن جعفر بن عبد هللا بن احلسني بن علي بن أيب طالب عليهما السالم، قال: 
حدثن أيب، عن أبيه، عن جده، عن علي بن جعفر بن حممد، قال: جاء رجل إىل جعفر بن حممد، فشكا إليه 

 اإلضافة، فأنشده جعفر بن حممد:
 فكم أرضاك ابليسر الط ويلفال جتزع إذا أعسرت يوما  * 

 وال تيأس فإن  الياس كفر * لعل  اّلل  يغن عن قليل
 وال تظنن برب ك غري خري * فإن  اّلل  أوىل ابجلميل

 قال الرجل: فذهب عن ما كنت أجد.
وروى القاضي أبو احلسني يف كتابه كتاب الفرج بعد الشدة هذا الشعر بغري خرب، وال إسناد، ونسبه إىل 

بن علي بن أيب طالب عليهما السالم، وروى البيت الول كما رواه ابن أيب سعد يف اخلرب الذي  احلسني
 رويت قبل هذا، وقال بعده:

 فإن  العسر يتبعه يساٌر * وقيل اّلل  أصدق كل  قيل
 مث جاء ابلبيتني الثاين والثالث، كما جاءا يف هذين البيتني، وزاد بعد ذلك بيتا  خامسا ، وهو:

 ن  العقول تسوق رزقا  * لكان املال عند ذوي العقولولو أ
 

 عبيد هللا بن زايد يشتم رجال  من القراء ويتهدده
 

وذكر القاضي أبو احلسني، يف كتابه: أن املدائن روى عن حممد بن الزبري التميمي، أن عبيد هللا بن زايد، أيت 
 برجل من القراء فشتمه، وقال له: أحروري أنت ?.

 : ال وهللا، ما أان حبروري.فقال الرجل
 فقال: وهللا، لفعلن بك، ولصنعن، انطلقوا به إىل السجن، فانطلقوا به.
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 فسمعه ابن زايد يهمهم، فرده، وقال له: ما قلت ? فقال: عن يل بيتان من الشعر قلتهما.
 فقال: إنك لفارغ القلب، أنت قلتهما، أم شيء مسعته ? قال: بلى قلتهما، ومها:

 أييت به اّلل  إن ه * له كل  يوم يف خليقته أمر عسى فرج
 إذا اشتد  عسٌر فارج يسرا  فإن ه * قضى اّلل  أن  العسر يتبعه يسر

 فسكت ابن زايد ساعة، مث قال: قد أاتك الفرج، خلوا سبيله.
كاتب، أخربين حممد بن احلسن بن املظفر، قال: أخربان حممد بن عبد الواحد، قال: أخربين علي بن دبيس ال

 عن أمحد بن احلاث اخلراز، عن علي بن حممد املدائن، عن حممد بن الزبري التميمي، فذكر حنوه.
 

 علي بن يزيد كاتب العباس بن املأمون يتحدث عن أايم فاقته
وذكر القاضي أبو احلسني يف كتابه، قال: حدثن أيب، قال: حدثن أبو يوسف يعقوب بن بيان، قال: حدثن 

ني بن حممد بن موسى ابن الفرات، قال: كنت أتوىل ماسبذان، وكان صاحب الربيد هبا علي بن علي بن احلس
يزيد، وكان قدميا  يكتب للعباس بن املأمون، فحدثن: أن العباس غضب عليه وأخذ مجيع ما كان ميلكه، حىت 

، وقميصا ، وشاشية، وأنه  إنه بقي بسر من رأى ال ميلك شيئا  إال برذونه، بسرجه وجلامه، ومبطنة، وطيلساان  
كان يركب يف أول النهار، فيلقى من يريد لقاءه، مث ينصرف، فيبعث بربذونه إىل الكراء، فيكسب عليه ما 

 يعلفه، وما ينفقه هو وغالمه.
 فاتفق يف بعض الايم أن الدابة مل تكسب شيئا ، فبات هو وغالمه طاويني، قال: وانلنا من الغد مثل ذلك.

 اي موالي، حنن نصرب، ولكن الشأن يف الدابة، فإين أخاف أن تعطب.فقال غالمي: 
قلت: فأي شيء أعمل ? ليس إال السرج، واللجام، وثيايب، وإن بعت من ذلك شيئا ، تعطلت عن احلركة، 

 وطلب التصرف.
 قال: فانظر يف أمرك.

خزف للطهور، فلم أجد  فنظرت، فإذا حبصريي خلق، وخمديت لبنة مغشاة خبرقة، أدعها حتت رأسي، ومطهرة
 غري منديل دبيقي خلق، قد بقي منه الرسم.

فقلت للغالم: خذ هذا املنديل، فبعه، واشرت علفا  للدابة، وحلما  بدرهم، واشوه، وجىء به، فقد قرمت إىل 
 أكل اللحم.
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ر قد فأخذ املنديل، ومضى، وبقيت يف الدار وحدي، وفيها شامهرج قد جاع جلوعنا، فلم أشعر إال بعصفو 
سقط يف املطهرة اليت فيها املاء للطهور، عطشا ، فشرب، فنهض إليه الشامهرج، فناهضه، فلضعفه ما قصر 
عنه، وطار العصفور، ووقف الشامهرج، فعاد العصفور إىل املطهرة، فبادره الشامهرج فأخذه حبمية، فابتلعه، 

ح، فبكيت، ورفعت رأسي إىل السماء، فلما صار يف حوصلته، عاد إىل املطهرة، فتغسل، ونشر جناحيه وصا 
 وقلت: اللهم، كما فرجت عن هذا الشامهرج، فرج عنا، وارزقنا من حيث ال حنتسب.

 فما رددت طريف، حىت دق ابيب، فقلت: من أنت ? قال: أان إبراهيم بن يوحنا، وكيل العباس بن املأمون.
 ى هذه الصورة، فكتمته خربي.فقلت: ادخل، فدخل، فلما نظر إىل صوريت، قال: ما يل أراك عل

فقال يل: المري يقرا عليك السالم، وقد اصطبح اليوم، وذكرك وقد أمر لك خبمسمائة دينار، وأخرج 
 الكيس فوضعه بني يدي.

فحمدت هللا تعاىل، ودعوت للعباس، مث شرحت له قصيت، وأطفته يف داري وبيويت، وحدثته حبديث الدابة، 
 ديل، والشامهرج، والدعاء، فتوجع يل، وانصرف.وما تقاسيه من الضر، واملن

ومل يلبث أن عاد، فقال يل: صرت إىل المري، وحدثته حبديثك كله، فاغتم لذلك، وأمر لك خبمسمائة دينار 
 أخرى، قال: أتثث بتلك، وأنفق هذه، إىل أن يفرج هللا.

وحدثته احلديث، ففرح حىت كاد أن  وعاد غالمي، وقد ابع املنديل، واشرتى منه ما أردته، فأريته الداننري،
 تنشق مرارته.

 وما زال صنع هللا يتعاهدان.
 

 صاحب الربيد
 

اختلف املؤرخون يف أصل كلمة الربيد، فقيل إن أصلها فارسي من: بريدن، أي العبور املعجم الذهيب، 
 39الغليل  عريب، وقيل، من: بريده دم، أي حمذوف الذنب، لن دواب الربيد كانت كذلك شفاء -فارسي

، وقيل: إن أصلها التين، ومعناها: دابة الربيد، 18وقيل من: بردن، أي نقل ومحل اللفاظ الفارسية املعربة 
، 609-3مث صرفت إىل انقل الربيد، مث أطلقت بعد ذلك على نظام الربيد دائرة املعارف اإلسالمية 

 .18واللفاظ الفارسية املعربة 
ة، ومتقلدها حيتاج إىل مجاعة كثرية، وإىل مواد غزيرة، ومن مجلة أعماله حفظ والربيد: والية جليلة خطري 

الطريق، وبذرقتها، وصيانتها من القطاع والسراق، وطروق العداء، وانسالل اجلواسيس يف الرب والبحر، 
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ار وإليه ترد كتب أصحاب الثغور، ووالة الطراف، وهو يوصلها أبسرع ما ميكن من اختصار الطرق، واختي
، وأصحاب الربيد للملوك، مبنزلة العيون الباصرة، واآلذان السامعة، فإن 86املراكب والراكب آاثر الدول 

أمهل امللك ذلك، ومل يكشف له حال أوليائه وأعدائه، انطوت عنه الخبار، ومل تستقم له السياسة، بل ال 
 .83حيس ابلشر حىت يقع فيه آاثر الدول 

ومل يكن الربيد، عندئذ، مثل ما نعرفه اآلن يف  106وية بن أيب سفيان الفخري وأول من وضع الربيد، معا
نقل الرسائل، وإمنا كان مقصورا  على نقل ما يهم الدولة ورجاهلا، كما كان صاحب الربيد، يف كل كورة، مبثابة 

 .64بن طيفور عني للخليفة يكتب إليه بكل ما يقع عليه بصره، أو يصل إىل أذنه من أخبار اتريخ بغداد ال
وقال املنصور يوما : ما كان أحوجن إىل أن يكون على ابيب أربعة نفر، ال يكون على ابيب أعف منهم، وهم 
أركان امللك ال يصلح إال هبم، أوهلم: قاض ال أتخذه يف هللا لومة الئم، واثنيهم: صاب شرطة ينصف 

م الرعية، أما الرابع: فصاحب بريد يكتب الضعيف من القوي، واثلثهم: صاحب خراج يستقصي يل، وال يظل
 .66-8، الطربي 26-6، ابن الثري 13خبرب هؤالء، على وجه الصحة لطف التدبري 

ومن مشاهري من ويل الربيد، أبو متام حبيب بن أوس الطائي، الشاعر املشهور، فإن احلسن بن وهب واله 
 على قربه أبو هنشل بن محيد الطوسي قبة فبىن 231بريد املوصل، فأقام هبا أقل من سنتني، ومات سنة 

، وأحسب أن ذلك جزاء راثئه حممد بن محيد الطوسي بقصيدته العجيبة، 17 - 15-2وفيات العيان 
 اليت مطلعها:

 كذا فليجل  اخلطب وليفدح المر * فليس لعنٍي مل يفض ماؤها عذر
من هذا  276يد جرجان القصة وكذلك مسلم بن الوليد النصاري الشاعر، واله الفضل بن سهل بر 

وابن  546-2الكتاب وعلي بن بسام، واله القاسم بن عبيد هللا الربيد جبند قنسرين مروج الذهب 
وكان أول أمر ابن عبدكان،  343-4خرداذبه، واله املعتمد العباسي الربيد واخلرب بنواحي اجلبل العالم 

الوايف  270كتب للطولونية مبصر، وتويف سنة شيخ الكتاب مبصر، أنه ويل الربدي بدمشق ومحص، مث  
، وأبو حممد عبد الرزاق بن احلسن الشاعر املعروف اببن أيب الثياب، 95-7والعالم  315-3ابلوفيات 

 .425و  348و  247ويل الربيد ببخارى أخالق الوزيرين 
الوالة، أو العمال، أو  وال ينبغي أن تكون بني صاحب الربيد، وبني امللك، واسطة، كما أنه ليس لحد من

القادة، على صاحب الربيد حكم، وال سلطة، ورسائله ترد إىل احلضرة أبعجل السبل، وليس لحد أن 
 يفتحها، أو أن يؤخرها، أو أن يتعرض هلا بكل وسيلة.

وللربيد، يف احلضرة، ديوان خاص، يليه الثقة املؤمتن، جيمع صاحبه مجيع الرسائل اليت ترد من الطراف، 
 ويطالع هبا فور وصوهلا.
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واملقتضي أن يكون صاحب الربيد مطلعا  على مجيع الخبار، يف مجيع اجلهات، حبيث ال ختفى عليه خافية، 
 :792قال الشاعر يهجو صاحب ديوان الربيد ديوان البحرتي 

 دهتك بعلة احلم ام خود * ومالت يف الطريق: إىل سعيد
 ديوان الربيد أرى أخبار بيتك عنك ختفى * فكيف وليت

 
 ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا

قال املدائن يف كتابه، وجاء به القاضي أبو احلسني يف كتابه عن املدائن بغري إسناد، واللفظان متقارابن: إن 
 أعرابية كانت ختدم نساء النيب صلى هللا عليه وسلم، وكانت كثريا  ما تتمثل:

 من ظلمة الكفر جن اين ويوم الوشاح من تعاجيب رب نا * أال أن ه
فقيل هلا: إنك تكثرين من التمثل هبذا البيت، وإان نظنه لمر، فما هو ? قالت: أجل، كنت عسيفة على قوم 

 ابلبادية.
 

 قال مؤلف هذا الكتاب: العسيف: الجري.
فوضعت جارية منهم وشاحا ، فمرت عقاب، فاختطفته وحنن ال ندري، ففقدنه، وقلن أين هو ? أنت 

ته، فحلفت، واعتذرت، فأبني قبول قويل وعذري، واستعدين ابلرجال، فجاءوا ففتشوين، فلم جيدوا صاحب
 شيئا .

 فقال بعضهم: احتملته يف فرجها.
 فأرادوا أن يفتشوا فرجي، فما ظنكم ابمرأة ختاف ذلك.

، فندموا، فلما خفت الشر، رفعت رأسي إىل السماء فقلت: اي رابه، أغثن، فمرت العقاب فطرحته بيننا
وقالوا: ظلمنا املسكينة، وجعلوا يعتذرون إيل، فما وقعت يف كربة إال ذكرت ذلك، وهو يوم الوشاح، 

 فرجوت الفرج.
حدثنا علي بن أيب الطيب، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثن حممد بن 

روة، عن أبيه، عن عائشة رضي هللا عنها، قالت:  احلجاج الضيب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن ع
 كانت امرأة تغشاان، تتمثل هبذا البيت:

 ويوم الس خاب من تعاجيب رب نا * على أن ه من ظلمة الكفر جن اين
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فقالت هلا أم سلمة: وذكر حنو ذلك.. إال أنه قال فيه: فقالت عجوز منهم الرعة هلا فتشوا ماهلا، أي فرجها، 
ضيحة، فرفعت رأسي إىل السماء، فقلت: اي غياث املستغيثني، فما أمتمتها، حىت جاء فأشرفت على الف

غراب فرمى السخاب بيننا، فلو رأيتهم اي أم املؤمنني وهم حوايل، يقولون: اجعلينا يف حل، فنظمت ذلك يف 
 بيت، فأان أنشده لئال أنسى النعمة، فأترك شكرها.

 
 بني حيىي الربمكي والفضل بن الربيع

كر القاضي أبو احلسني يف كتابه، قال: حدثن أبو احلسن حممد بن عبد هللا بن احلسني بن سعد، عن أبيه ذ 
عبد هللا بن احلسني، قال: حدثن احلسني ابن منري اخلزاعي، قال: صار الفضل بن الربيع إىل الفضل بن حيىي 

فقام مغضبا ، فلم يدع بدابته، وال بن خالد الربمكي يف حاجة له، فلم يرفع له رأسا ، وال قضى حاجته، 
اكرتث له، مث أتبعه رجال ، فقال: انظر ما يقول، فإن الرجل ينىبء عما يف نفسه يف ثالثة مواضع إذا اضطجع 
على فراشه، وإذا خال بعرسه، وإذا استوى على سرجه، قال الرجل: فاتبعته، فلما استوى على سرجه، عض 

 على شفتيه، وقال:
 ل زمان عنانه * بدور زمان وال زمان يدورعسى وعسى يثن ا

 فيعقب روعات سرورا  وغبطة * وحتدث من بعد المور أمور
 فلم يكن بني ذلك، وبني أن سخط الرشيد على الربامكة، واستوزر الفضل بن الربيع، إال أايما  يسرية.

ه يف احلال، فقال يف البيت وحدثن هبذا اخلرب، أيب، على مثل هذا اإلسناد، ومل أحفظه، لين مل أكتبه عن
 الول:

 عسى وعسى يثن ال زمان عنانه * بعثرة دهر وال زمان عثور
 وقال يف البيت الثاين:

 فتدرك حاجات وتقضى مآرب * وحتدث من بعد المور أمور
 وزاد فيه أن الفضل بن حيىي بن خالد رده فقضى حوائجه.

بو بكر الصويل، عن ميمون بن هارون قال: حدثن وأخربنيه حممد بن احلسن بن املظفر، قال: حدثن أ
 احلسني بن منري اخلزاعي، وذكره، وقد دخل فيما أجازه يل الصويل.

وقرىء على أيب بكر الصويل ابلبصرة، يف كتابه كتاب الوزراء سنة مخس وثالثني وثلثمائة، وأان حاضر أمسع، 
دثن أيب، عن إسحاق، قال: دخل الفضل بن قال: حدثنا أمحد بن يزيد بن حممد، يعن املهليب، قال: ح
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الربيع على حيىي بن خالد، فلم يوسع له، وال هش به، مث قال: ما جاء بك اي أاب العباس ? قال: رقاع معي. 
 فرده عن مجيعها، فوثب الفضل وهو يقول:

 عسى وعسى يثن ال زمان عنانه * بعثرة دهر وال زمان عثور
 ث من بعد المور أمورفتدرك آمال وحتوى رغائب * وحتد

 فرده حيىي، ووقع له جبميع ما أراد.
 

 دعاء للشفاء من العلل
وأخربين علي بن عبد هللا الوراق، املعروف اببن أيب لؤلؤ، قال: حدثنا حممد بن جرير الطربي، قال: حدثنا 

ن بن علي، يونس بن عبد العلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخربين سعيد بن أيب أيوب، عن عبد الرمح
عن عبد هللا بن جعفر: أن رجال  أصابه مرض شديد، منعه من الطعام والشراب والنوم، فبينا هو ذات ليل 
ساهرا ، إذ مسع وجبة شديدة يف حجرته، فإذا هو كالم، فوعاه، فتكلم به، فربأ مكنه، وهو: اللهم أان عبدك، 

نور يف بصري، والشكر يف صدري، وذكرك وبك أملي، فاجعل الشفاء يف جسدي، واليقني يف قليب، وال
 على لساين، وارزقن منك، رزقا  غري حمظور وال ممنوع. -ما بقيت -ابلليل والنهار

 
 الباب الرابع

 من استعطف غضب السلطان بصادق لفظ
 واستوقف مكروهه مبوقظ بيان أو وعظ

 بني املأمون وعمرو بن مسعدة
لبصرة، وأان حاضر أمسع، يف كتابه الوزراء سنة مخس وثالثني قرىء على أيب بكر حممد بن حيىي الصويل اب

وثلثمائة، قال: حدثن علي ابن حممد النوفلي: أن املأمون ذكر عمر بن مسعدة، فاستبطأه يف أشياء، وقال: 
أحيسب عمرو أين ال أعرف أخباره، وما جيىب إليه، وما يعامل به الناس، بلى وهللا، مث يظن أنه ال يسقط علي 

 شيء ?، وكان أمحد بن أيب خالد حاضرا  لذلك، فمضى إىل عمرو، فأخربه مبا قال املأمون. منه
فنهض من ساعته، ودخل إىل املأمون، فرمى بسيفه، وقال: أان عائذ ابهلل من سخط أمري املؤمنني، وأان أقل 

 من أن يشكوين إىل أحد، أو يسر علي ضغنا  يظهر منه بكالمه ما ظهر.
 ن: وما ذاك ? فأخربه مبا بلغه.فقال له املأمو 
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فقال: مل يكن المر كذلك، وإمنا جرى معىن  أوجب ذكر ما ذكرت، فقدمته قبل أن أخربك به، وكان ذلك 
عزمي، وما لك عندي إال ما حتب، فليفرخ روعك، وليحسن ظنك، وسكن منه حىت شكره، وجعل ماء 

 احلياة يدور يف وجهه.
املأمون، قال له: أشكو إليك من حبضريت من خدمي وأهلي، أما جمللسي فلما دخل أمحد بن أيب خالد إىل 

حق وال حرمة ليكتم ما جيري فيه، حىت يؤدى إىل عمرو بن مسعدة ? فإنه قد أبلغ أشياء قلتها فيه، واهتمت 
فيها بعض بن هاشم ممن كان حاضرا ، وذلك أن عمرا  دخل علي، وأعاد ما كان، فاعتذرت له بعذر مل ينب 

ق نسجه، ومل يتسق القول من فيه، وإن لسان الباطل، لعي الظاهر والباطن، وما نعش الباطل أحدا  قال احل
له أمحد: ال يتهم أمري املؤمنني أحدا ، أان أخربت عمرا ، قال: وما دعاك إىل ذلك ? قال: الشكر هلل، ولك 

د علمت أن أمري املؤمنني حيب الصطناعك، والنصح لك، واحملبة لتمام نعمتك على أوليائك وخدمك، وق
استصالح العداء والبعداء، فكيف ابلولياء والقرابء، وال سيما مثل عمرو، يف موضعه من الدولة، وموقعه 
من اخلدمة، ومكانه من رأي أمري املؤمنني، فخربته مبا أنكره عليه، ليقوم أود نفسه، ويتالىف ما فرط منه، وإمنا 

 لمري املؤمنني سر، أو قدح على السلطان، أو نقض تدبري له.العيب لو أفشيت كالما  فيه 
 فقال له: أحسنت وهللا اي أمحد، إذ كفيتن خماضة الظن، وصدقتن عن نفسك، وأزلت التهمة عن غريك.

 
 املنصور العباسي حيشر العلويني مجيعا  إىل الكوفة ويتهددهم

السلويل، قال: حدثن أمحد بن رشيد، قال:  أخربين أبو الفرج الصبهاين، قال: حدثن احلسن بن علي
حدثن أبو معمر سعيد بن خيثم، قال: حدثن يونس بن أيب يعفور، قال: حدثن جعفر بن حممد، من فيه إىل 
أذين، قال: ملا قتل إبراهيم بن عبد هللا عليه السالم، ببامخرى، حشران من املدينة، فلم يرتك منا فيها حمتلم، 

 فمكثنا فيها شهرا  نتوقع القتل. حىت قدمنا الكوفة،
 مث خرج إلينا الربيع احلاجب، فقال: أين هؤالء العلوية ? أدخلوا على أمري املؤمنني رجلني منكم.

قال: فدخلت أان إليه، واحلسن بن زيد، فلما صرت بني يديه، قال يل: أنت الذي تعلم الغيب ? قلت: ال 
 يعلم الغيب إال هللا.

 إليك هذا اخلراج ? قلت: إليك جيىب اي أمري املؤمنني اخلراج.قال: أنت الذي جيىب 
 قال: أتدرون مل دعوتكم ? قلت: ال.

قال: أردت أن أهدم رابعكم، وأغور قلبكم، وأعقر خنلكم، وأنزلكم ابلسراة، فال جييئكم أحد من أهل 
 احلجاز وأهل العراق، فإهنم لكم مفسدة.
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ه السالم أعطي فشكر، وإن أيوب عليه السالم ابتلي فصرب، وإن فقلت: اي أمري املؤمنني، إن سليمان علي
 يوسف عليه السالم ظلم فغفر، وأنت من ذلك النسخ.

 قال: فتبسم، وقال: أعد، فأعدت.
فقال: مثلك فليكن زعيم القوم، قد عفوت عنكم، ووهبت لكم جرم أهل البصرة، حدثن احلديث الذي 

 هللا صلى هللا عليه وسلم. حدثتن به عن أبيك، عن آابئه، عن رسول
قلت: حدثن أيب، عن آابئه، عن علي بن أيب طالب عليه السالم، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أنه 

 قال: صلة الرحم، تعمر الداير، وتطيل العمار، وتكثر العمار، وإن كانوا كفارا .
 قال: ليس هذا.

 صلى هللا عليه وسلم، أنه قال: الرحام معلقة فقلت: حدثن أيب، عن آابئه، عن علي، عن رسول هللا
 ابلعرش، تقول: صل من وصلن، واقطع من قطعن.

 قال: ليس هذا.
 

قلت: حدثن أيب، عن علي، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أنه قال: إن هللا تبارك وتعاىل يقول: أان 
 وصلته، ومن قطعها قطعته.الرمحن، خلقت الرحم، وشققت هلا امسا  من امسي، فمن وصلها 

 قال: ليس هذا احلديث.
قلت: حدثن أيب، عن آابئه، عن علي عليه السالم، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أنه قال: إن ملكا  

 من ملوك الرض، كان بقي من عمره ثالث سنني، فوصل رمحه، فجعلها هللا عز وجل، ثالثني سنة.
 د أحب إليكم ? فوهللا، لصلن رمحي اليوم.قال: هذا احلديث أردت، أي البال

 قلنا: املدينة.
 قال: فسرحنا إىل املدينة، وكفاان هللا عز وجل، مؤونته.

 
 بني اإلمام جعفر الصادق واملنصور العباسي

ووقع إيل هذا اخلرب، على خالف هذه السياقة، وجدته يف بعض الكتب بغري إسناد: إن معاذا ، موىل إمساعيل 
عبد هللا بن عباس رمحهم هللا، قال: كنت قائما  على رأس حممد بن إمساعيل، موالي، ورزام، موىل  بن علي بن
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حممد بن خالد بن عبد هللا القسري، حيدثه، وكان كاتبه إذ ذاك، قال: وجهن حممد بن خالد القسري، آلتيه 
 ملنصور.جبعفر بن حممد بن علي بن احلسني ابن علي بن أيب طالب، من املدينة، إىل ا

فلما صران ابلنجف، نزل عن راحلته، وأسبغ الوضوء، واستقبل القبلة، وصلى ركعتني، مث رفع يديه إىل 
السماء، وأان ابلقرب منه، فسمعته يقول: اللهم بك أستفتح، وبك أستنجح، ومبحمد عبدك ورسولك 

وذلل يل صعوبته، وأعطن من  أتوجه، اللهم إين أدرأ بك يف حنره، وأعوذ بك من شره اللهم سهل يل حزونته،
 اخلري أكثر مما أرجو، واكفن من الشر أكثر مما أخاف، مث جاء فركب ومضى.

فلما قيل ليب جعفر: إنه ابلباب، أمر ابلستور فرفعت، وابلبواب ففتحت، مث خرج إليه، فلقيه يف منتصف 
ىل جملسه، فأجلسه فيه، مث أقبل عليه الدار فعانقه أبو جعفر، وأخذ بيده مياشيه مقبال  عليه، حىت انتهى إ

 املنصور يسائله، وأقبل جعفر يدعو له ويفديه.
مث إن املنصور قال له: عرفت ما كان من أمر هذين الرجلني، يعن حممدا  وإبراهيم ابن عبد هللا بن احلسن، 

شرا  ال يصلح أبدا ، وما كان من بري هبما، وقد استرتا، وخفت أن يشقا العصا، ويلقيا بني أهل هذا البيت 
 فأخربين خبربمها، ودلن عليهما.

فقال له جعفر: قد وهللا هنيتهما فلم يقبال، وكرهت أن أطلع على شيء من أمورمها، وما زلت مائال  إليك، 
 وحاطبا  يف حبلك، ومواظبا  على طاعتك.

نع إال أن ختربين خبربمها فقال له املنصور: صدقت، ولكنك تعلم، أين أعلم، أن علم أمرمها عندك، ومل أق
 وأمرمها.

 فقال: اي أمري املؤمنني، أتلو عليك آية من كتاب هللا عز وجل، فيها منتهى علمي هبما.
 قال: هات، على اسم هللا.

فتال عليه: "لئن أخرجوا ال خيرجون معهم، ولئن قوتلوا ال ينصروهنم، ولئن نصروهم ليول ن الدابر، مث  ال 
 ينصرون".
 ور ساجدا ، وقال: حسبك. ومل يسأله بعد ذلك عن شيء من أمرمها.فخر املنص

وروي يل هذا اخلرب على وجه آخر، حدثنا به علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب 
الدنيا، قال: حدثن عيسى بن أيب حرب الصفار، واملغرية بن حممد، قاال: حدثنا عبد العلى بن محاد، قال: 

ن احلسن بن الفضل بن الربيع، قال: حدثن عبد هللا بن الفضل ابن الربيع عن الفضل بن الربيع، قال: حدث
حدثن أيب، قال: حج أبو جعفر املنصور سنة سبع وأربعني ومائة، فلما قدم املدينة، قال يل: ابعث إىل جعفر 

 رجاء أن ينساه، فأغلظ يل يف الثانية.بن حممد من أيتين به بغتة، قتلن هللا إن مل أقتله، فأمسكت عنه، 
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 فقلت: جعفر بن حممد ابلباب اي أمري املؤمنني، قال: ائذن له، فأذنت له.
 فلما دخل، قال: السالم عليك اي أمري املؤمنني ورمحة هللا وبركاته.

 إن مل أقتلك. فقال: ال سلم هللا عليك، اي عدو هللا، تلحد يف سلطاين، وتبغين الغوائل يف ملكي، قتلن هللا
فقال له جعفر: اي أمري املؤمنني، إن سليمان أعطي فشكر، وإن أيوب ابتلي فصرب، وإن يوسف ظلم فغفر، 
وأنت من ذلك السنخ ففكر طويال . مث رفع رأسه، فقال: أنت عندي، اي أاب عبد هللا، الربيء الساحة، 

 ل ما جيزي ذوي الرحام عن أرحامهم.السليم الناحية، القليل الغائلة، جزاك هللا عن ذي رمحك، أفض
مث تناول يده، فأجلسه على مفرشه، واستدعى ابملنفحة، واملنفحة مدهن كبري فيه غالية، فغلفه بيده، حىت 

 قطرت حليته.
 

 مث قال له: يف حفظ هللا ويف كالءته، اي ربيع، أحلق أاب عبد هللا جائزته وكسوته.
له: إين رأيت ما مل تر، ومسعت ما مل تسمع، ورأيت بعد ذلك ما قد قال الربيع: فتبعته، فلما حلقته، قلت 

رأيت، وقد رأيتك حترك شفتيك بشيء، فما الذي قلت ? فقال: نعم، إنك رجل منا أهل البيت، ولك حمبة 
ومودة، اعلم أنن قلت: أللهم احرسن بعينك اليت ال تنام، واكنفن بركتك الذي ال يرام، وأدركن برمحتك، 

عن بقدرتك، ال أهلك وأنت رجائي، رب، كم من نعمة أنعمت هبا علي، قل لك عندها شكري فلم واعف 
حترمن، وكم من بلية ابتليتن هبا، قل لك عندها صربي فلم ختذلن، فيا من قل عند نعمه شكري فلم 

ذا املعروف الذي ال حيرمن، واي من قل عند بيته صربي فلم خيذلن، اي من رآين على اخلطااي فلم يهتكن، اي 
ينقضي أبدا ، واي ذا النعماء اليت ال حتصى عددا ، صل على حممد وعلى آل حممد، بك أدرأ يف حنره، وأعوذ 
بك من شره، اللهم أعن على دين بدنياي، وعلى آخريت بتقواي، واحفظن فيما غبت عنه، وال تكلن إىل 

املغفرة، اغفر يل ما ال يضرك، وأعطن ما ال ينقصك،  نفسي طرفة عني، اي من ال تضره الذنوب، وال تنقصه
 إنك أنت الوهاب، أسألك فرجا  قريبا ، وصربا  مجيال ، ورزقا  واسعا ، والعافية من مجيع البالاي، وشكر العافية.

 
 بني موسى اهلادي وأحد كتابه

عض كتابه، ومل يسمه، وذكر حممد بن عبدوس اجلهشياري، يف كتابه الوزراء: أن موسى اهلادي سخط على ب
 فجعل يقرعه، ويؤنبه، ويتهدده، ويتوعده.

فقال له الكاتب: اي أمري املؤمنني، إن اعتذاري إليك فيما تقرعن به رد عليك، وإقراري مبا بلغك عن، 
 يوجب ذنبا  مل أجنه، ولكن أقول كما قال الشاعر:
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 يف الجرإذا كنت ترجو يف العقاب تشف يا  * فال تزهدن عند التجاوز 
 فصفح عنه، وأمر برتك التعرض له، وأحسن إليه، وصرفه مكرما .

 
 ابن مقلة ينفذ من سجنه رقعة إىل الوزير ابن الفرات

حدثن علي بن هشام بن عبد هللا الكاتب، عن أيب عبد هللا زجني الكاتب، قال: ملا نكب أبو احلسن بن 
أدخل إليه يف احلبس، وال كاتبه متوجعا  له، وال راسلته حبرف، الفرات، أاب علي بن مقلة، يف وزارته الثالثة، مل 

 خوفا  من أن يرقى ذلك إىل ابن الفرات.
 وكانت بين وبني ابن مقلة مودة، فلما طال مكثه يف احلبس، كتب إيل رقعة لطيفة، أوهلا:

 ترى حر مت كتب الخال ء بينهم * أبن يل، أم القرطاس أصبح غاليا  ?
 لتنا كيف حالنا * وقد دمهتنا نكبة هي ما هيافما كان لو ساء

 صديق من راعاك عنه شديدة * وكلٌّ تراه يف الرخاء مراعيا
ا * يكاد العادي يرمحون العاداي  فهبك عدو ي، ال صديقي، فرمب 

يف مث أتبع ذلك بكالم عاتبن فيه، ويذكر أنه أنفذ إيل، يف طي رقعته، رقعة إىل الوزير، وسألن عرضها عليه، 
 وقت خلوة ال يكون فيها ابنه أبو أمحد احملسن.

فقرأت الرقعة اليت للوزير، فكان فيها: أقصرت أطال هللا بقاء الوزير، وفعل به وصنع، عن االستعطاف وعن 
الشكوى، حىت تناهت يب احملنة والبلوى، يف النفس واملال، واجلسم واحلال، إىل ما فيه شفاء للمنتقم، وتقومي 

 - أفضت يب، إىل احلرية والتبلد، وبعيايل إىل اهلتكة والتلدد، وما أقول إن حاال  أاتها الوزيرللمجرتم، حىت
يف أمري، إال حبق واجب، وظن صادق غري كاذب، إال أن القدرة تذهب احلفيظة، واالعرتاف يزيل  -أيده هللا

أفعال املتقني، وعلى كل  االقرتاف، ورب املعروف يؤثره أهل الفضل والدين، واإلحسان إىل املسيء، من
حتفظها، فإن  -أيده هللا -حال، فلي ذمام وحرمة، وأتميل وخدمة، إن كانت اإلساءة تضيعها، فرعاية الوزير

أن يلحظ عبده بعني رأفته، وينعم إبحياء مهجته، ويتخلصها من العذاب  -أطال هللا بقاءه -رأى الوزير
 نصيبا ، ومن البلوى فرجا  قريبا ، فعل، إن شاء هللا.الشديد، واجلهد اجلهيد، وجيعل له من معروفه 

 
فأقامت الرقعة يف كمي أايما ، ال أمتكن من عرضها، إىل أن رسم يل الوزير ابن الفرات، كتب رقعة إىل جعفر 
بن القاسم، عامله على فارس، يف مهم، وأن أحررها بني يديه، وأعرضها عليه، فأمرين بتحريرها وقد خال، 

ما بين وبني ابن مقلة، من العشرة  -أيده هللا -وته من كل أحد، فقلت له: قد عرف الوزيرفاغتنمت خل
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واإللفة اليت مجعتنا عليها خدمته، ووهللا، ما كاتبته وال راسلته، وال قضيت له حقا  مبعونة وال غريها، منذ 
أيده  -له على الوزير عليه، وهذه رقعته إيل تدل على ذلك، ويسأل عرض رقعة -أيده هللا -سخط الوزير

 وهي معي، فإن أذن عرضتها عليه. -هللا
 فقال: هاهتا.

 فناولته إايها، قال: فقرأ رقعته إيل، مث قال: هات رقعته إيل.
 فإين أخافه. -يعن احملسن ابنه -أن يكتم ذلك عن سيدي أيب أمحد -أيده هللا -فقلت: أسأل الوزير

 فقال: أفعل.
ه قال: وهللا، اي أاب عبد هللا، لقد تناهى هذا الرجل يف السعاية على دمي، ومايل، فلما قرأ رقعة ابن مقل إلي

وأهلي، ولقد صح عندي أنه قال ملا أسلم إيل حامد: لو علمت أن ابن الفرات سيبقى بعد صرفه يوما  واحدا  
ئي، أما هو ما سعيت عليه، ووهللا، لقد كنت أدعو هللا يف حبسي، أن ال ميكنن منه، وال من الباقطا

إليه، فلم أحب أن أمتكن منه فأسفي غيظي وأفسد إحساين إليه وأما الباقطائي،  -كان  -فإلحساين العظيم
فلقبيح إساءته إيل، ولنه شيخ من شيوخ الكتاب، وخفت العار مبا لعلي كنت أعامله به لو حصل يف يدي، 

آله عليهم السالم، ال جرى على ابن مقلة فلم جتب دعويت فيه، وأجيبت يف الباقطائي، واآلن فوحق حممد و 
مكروه بعد هذا، وأان أتقدم اليوم أبخذه من احملسن، وإنفاذه مع سليمان بن احلسن إىل فارس، وأجريه جمراه 

 ما ال أحسبك فهمته. -اي أاب عبد هللا -يف المر حبراسة نفسه، وابقي حاله، وأزيدك
 تعلما  وإنعاما . -أيده هللا -من الوزير فقلت: وما هو ? فإين مل أزل أستفيد الفوائد

فقال: قد بقيت له بقية وافر من حاله، لوالها، لكان ال يقدر أن يقول قوال  سديدا ، وال يتفرغ قلبه لنظم 
 شعر، وبالغة نثر.

 قال: فلما كان من الغد، أخرجه من احملبس، وأنفذه إىل فارس، هو وسليمان بن احلسن، فسلما.
 

 بن إمساعيل الثقفي من املنصوركيف ختلص طريح 
أخربين أبو الفرج علي بن احلسني الموي، املعروف ابلصبهاين، قال: أخربين حبيب بن نصر املهليب، قال: 
حدثنا عبد هللا بن شبيب، قال: حدثن حممد بن عبد هللا بن محزة بن أيب عيينة املهليب، عن أبيه، عن طريح 

أيب جعفر، يف الشعراء، فقال له: ال حياك هللا، وال بياك، أما اتقيت هللا بن إمساعيل الثقفي، أنه دخل على 
 حيث تقول يف الوليد:

 لو قلت للسيل دع طريقك واملو * ج عليه كاهلضب يعتلج

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 103 

 لساخ وارتد  أو لكان له * إىل طريٍق سواه منعرج
 دة إليه عز وجل.فقال طريح: قد علم هللا أنن أردت هللا هبذا وعنيته، وقلت ذلك، ويدي ممدو 

 فقال أبو جعفر: اي ربيع، أما ترى ها التخلص ?
 املأمون يعفو عن احلسني بن الضحاك وميتنع عن استخدامه

أخربين أبو الفرج الصبهاين، إجازة، قال: أخربين حممد بن مزيد بن أيب الزهر، وحممد بن خلف بن املرزابن، 
 وألفاظهم تزيد وتنقص.

خلف، وكيع، من آخره، وقصة وصوله إىل املأمون، ومل يذكر ما قبل ذلك، قالوا: وأخربين ببعضه حممد بن 
حدثنا محاد بن إسحاق، عن أبيه، ومل يقل وكيع عن أبيه، واللفظ يف اخلرب البن أيب الزهر، وحديثه، مث قال:  

يف إنشادها ?  كنت بني يدي املأمون قائما  فدخل ابن البواب احلاجب، برقعة فيها أبيات، فقال له: أأتذن
 قال: هات، فأنشد:

 أجرين فإين  قد ظمئت إىل الوعد * مىت ينجز الوعد املؤك د ابلعهد
 أعيذك من خلف امللول وقد ترى * تقط ع أنفاسي عليك من الوجد

 رأى اّلل  عبد اّلل  خري عباده * فمل كه واّلل  أعلم ابلعبد
ا املأمون للن اس عصمة * ممي زة بني الضال  لة والر شدأال إمن 

 فقال له املأمون: أحسن اي عبد هللا، وظنها له.
 فقال: بل أحس قائلها اي أمري املؤمنني.

 قال: ومن هو قائلها ? قال: عبدك احلسني بن الضحاك.
 فقطب، وقال: ال حيا هللا من ذكرت، وال بياه، وال قربه، أليس هو القائل:

 
 عا  عليه وأسعداأعين  جودا وابكيا يل حمم دا * وال تذخرا دم

دا  فال مت ت الشياء بعد حمم ٍد * وال زال مشل امللك فيه مبد 
نيا طريدا  مشر دا  وال فرح املأمون ابلعيش بعده * وال زال يف الد 

 هذا بذاك، وال شيء له عندان.
 فقال ابن البواب: فأين فضل أمري املؤمنني، وسعة حلمه، وعادته يف العفو ? فأمر إبحضاره.
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هامشية   -يوم قتل أخي -ضر، سلم، فرد عليه السالم ردا  خفيا ، مث قال: أخربين عنك، هل عرفتفلما ح
 قتلت، أو هتكت ? قال: ال. قال: فما معىن قولك ?:

 ومما شجى قليب وكفكف عربيت * حمارم من آل الن يب استحل ت
 ومهتوكة ابخللد عنها سجوفها * كعاب كقرن الشمس حني تبد ت

 وعة من منازع * هلا املرط عاذت ابخلضوع ورن تإذا خفرهتا ر 
 وسرب ظباٍء من ذؤابة هاشم * هتفن بدعوى خري حي  ومي ت

 أرد  يدا  من  إذا ما ذكرته * على كبٍد حر ى وقل مفت ت
 فال ابت ليل الشامتني بغبطة * وال بلغت آماهلا من متن ت

ونعمة فقدهتا بعد أن غمرتن، وإحسان شكرته فقال: اي أمري املؤمنني، لوعة غلبتن، وروعة فاجأتن، 
 فأنطقن.

فدمعت عينا املأمون، وقال: قد عفوت عنك وأمرت لك إبدرار أرزاقك عليك، وإعطائك ما فات منها، 
 وجعلت عقوبة ذنبك، امتناعي عن استخدامك.

 
 بني املعتصم واحلسني بن الضحاك

الفرج الصبهاين يف كتابه الكبري، كتاب الغاين، الذي أخربين حممد بن حيىي الصويل، إجازة، وقد ذكره أبو 
أجازه يل يف مجلة ما أجاز، يف أخبار احلسني بن الضحاك، قال: غضب علي املعتصم يف شيء جرى على 

 النبيذ، وقال: وهللا لؤدبنه، وحجبن، فكتبت إليه:
 غضب اإلمام أشد  من أدبه * وقد استجرت وعذت من غضبه

 عتصٍم * أثىن عليه اّلل  يف كتبهأصبحت معتصما  مب
 ال وال ذي مل يبق يل سببا  * أرجو الن جاة به سوى سببه
 ما يل شفيع غري رمحته * ولكل  من أشفى على عطبه

 إال  كرمي طباعه وبه * أرجو ال ذي أرجوه يف نسبه
ال أن مسعت أبيات فلما قرئت عليه، التفت إىل الواثق، وقال: مبثل هذا الكالم يستعطف الكرام، ما هو إ

 حسني هذه، حىت زال ما يف نفسي عليه.
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 فقال الواثق: هو حقيق أن يهب له أمري املؤمنني ذنبه، ويتجاوز عنه، فرضي عن، وأمر إبحضاري.
قال الصويل: فحدثن احلسني بن حيىي، أن هذه البيات إمنا كتب هبا إىل املعتصم لنه بلغه عنه أنه مدح 

ومتىن له اخلالفة، فطلب، فاسترت، وكتب هبذه البيات إىل املعصتم على يدي الواثق، العباس بن املأمون، 
 فأوصلها، وشفع له، فرضي عنه، وأمنه، فظهر، مث استدعاه، فدخل عليه، وهجا العباس بن املأمون، فقال:

 خل  الل عني وما اكتسب * ال زال منقطع الس بب
 اي عر ة الث قلني ال * دينا  رعيت وال حسب

 حسد اإلمام مكانه * جهال  هداك على العطب
مه هلا * مل ا ختري  وانتخب  وأبوك قد 

 ما تستطيع سوى التنف  * س والتجر ع للكرب
 ال زلت عند أبيك من * تقص املروءة والدب

 
 الشعيب يروي قصة دخوله على احلجاج

ت فيمن خرج مع ابن الشعث، وجدت خبط القاضي أيب جعفر أمحد بن البهلول النباري، قال الشعيب: كن
 على احلجاج، فلما هزم، هربت، فأتيت يزيد بن أيب مسلم، وكان يل صديقا ، وذكرت له أمري.

فقال: اي عامر، أان أخوك الذي تعرف، ووهللا، ما أستطيع نفعك عند احلجاج، وما أرى لك إال أن متثل بني 
 واستشهدين على ما بدا لك. يديه، فتقر بذنبك، فإن احلجاج ليس منن يكذب، فاصدقه،

 قال الشعيب: فما شعر احلجاج، إال وأان قائم بني يديه، فقال: عامر ? قلت: نعم أصلح هللا المري.
قال: أمل أقدم العراق، فوجدتك خامال ، فشرفتك، وأوفدتك إىل أمري املؤمنني، وأثبتك عريف قومك، 

 واستشرتك ? قلت: بلى.
 ين كنت يف هذه الفتنة ?قال: فما الذي أخرجك علي، وأ

 
قلت: أصلح هللا المري، أوحش اجلناب، وأحزن بنا املنزل، فاستشعران اخلوف، واكتحلنا السهر، واستحلسنا 
البالء، وفقدان صاحل اإلخوان، ومشلتنا فتنة، مل نكن فيها بررة أتقياء، وال فجرة أقوايء، وما أعتذر أال أكون 

 هد يل بذلك، وأين كنت أكتب إليه بعذري.سعيت، وهذا يزيد بن أيب مسلم، يش
 فقال ابن أيب مسلم: صدق، أعز هللا المري.
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 فقال احلجاج: هذا عامر، ضرب وجوهنا بسيفه، وأاتان يعتذر ابلباطل، ردوا عليه عطاءه.
 وعفا عنه.

 
 من قصص ملوك الفرس
 بني كسرى أبرويز ومغنيه

برويز امللك، على بعض أصحابه، من جرم عظيم، وجدت يف بعض الكتب، عن ابن خرداذبه، قال: غضب أ
 فحبسه زماان ، مث ذكره، فقال للسجان: هل يتعاهده أحد ?.

 فقال: أيها امللك، الفلهند املغن وحده، فإنه كان يوجه إليه يف كل يوم بسلة من طعام.
عاهده ابلرب يف  فقال كسرى أبرويز للفلهند، غضبت على فالن، وحبسته، فقطعه الناس غريك، فإنك كنت تت

 كل يوم.
فقال: أيها امللك، إن البقية اليت بقيت له عندك، فأبقت روحه يف جسده، أبقت له عندي مقدار سلة من 

 طعام.
 فقال له: أحسنت، وقد وهبت لك ذنبه، وأطلقه للوقت.

 
 الفلهند حيرم امللك أبرويز من شطر لذته

كتب الفرس أن أبرويز امللك كان معجبا  بغناء الفلهند حدثن احلسن بن حممد اجلنائن، قال: قرأت يف بعض  
مغنيه، فنشأ للفلهند غالم أحسن غناء منه، فأدخله إىل أبرويز يتحفه به، ويتقرب إليه بذلك، فاستطابه 

 أبرويز وغلب على قلبه حىت قدمه على الفلهند، فحسده الفلهند، فقتله.
دعى الفلهند، فقال له: اي كلب، علمت أن شطر لذيت وبلغ أبرويز ذلك، فغضب عليه غضبا  شديدا ، واست

 يف الغناء كان فيك، وشطرها كان يف غالمك فقتلته لتذهب شطر لذيت، وهللا لقتلنك، وأمر به، فجر ليقتل.
 فقال: أيها امللك، امسع من كلمة، مث اعمل ما شئت.

 قال: قل.
وتبطل أنت على نفسك الشطر الثاين بطاعة  قال: إذا كانت لذتك شطرين، وقد أبطلت أان ابجلهل أحدمها،

 الغضب، فإن جنايتك على نفسك، أعظم من جناييت عليك.
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فقال أبرويز: ما نطقت هبذا الكالم، يف مثل هذا املقام، إال ملا يف أجلك من أتخري، وملا يريد هللا تعاىل 
 إسعادي به من االلتذاذ بغنائك، وقد عفوت عنك.

 وأطلقه.
 

 ب ما يف الغضارة على رأس امللكصاحب املائدة يص
حدثن احلسن بن حممد اجلنائن، قال: قرأت يف بعض كتب الفرس املنقولة إىل العربية، أن ملكا  من ملوكهم 

 قدم إليه صاحب مائدته غضارة إسفيذابج فنقطت منها نقطة على ساعد امللك، فأمر بقتله.
 بغري ذنب قصدته.فقال له الرجل: أعيذ امللك ابهلل أن يقتلن ظلما  

 فقال له امللك: قتلك واجب، ليتعظ بك غريك، فال هتمل احلرمة.
فأخذ الرجل الغضارة، فصبها أبسرها على رأس امللك، وقال: أيها امللك، كرهت أن يشيع عنك أن قتلتن 

 ظلما ، ففعلت هذا لستحق القتل، فيزول عنك قبح الحدوثة بظلم اخلدم، فشأنك اآلن وما تريد.
 ال امللك: ما أحصن الجل ! وعفا عنه.فق
 

 الغلط الذي ال يتالىف
وجدت يف بعض الكتب: أن رجلني أيت هبما إىل بعض الوالة، وقد ثبت على أحدمها الزندقة، وعلى اآلخر 
شرب اخلمر، فسلم الوايل الرجلني إىل بعض أصحابه، وقال له: اضرب عنق هذا، وأومى إىل الزنديق، وحد 

  الشارب.هذا، وأومى إىل
 وقال: خذمها.

فلما ذهب هبما ليخرجا، قال شارب اخلمر: أيها المري، سلمن إىل غري هذا ليحدين، فلست آمن أن يغلط 
 فيضرب عنقي، وحيد صاحيب، والغلط يف هذا ال يتالىف.
 فضحك منه المري، وخلى سبيله، وضرب رقبة الزنديق.

 
 سن إليهالمري عبد هللا بن طاهر يعفو عن احلصن وحي

وجدت يف كتاب أيب الفرج املخزومي، عن أيب حممد احلسن بن طالب، كاتب عيسى بن فرخان شاه، قال: 
حدثن عيسى بن فرخان شاه، قال: ملا وليت داير مصر، مل يزل وجوهها يصفون يل حممد بن يزيد الموي 
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فخر أببيه، ويذكرون قصته معه ملا  احلصن ابلفضل، وينشدوين قصيدته اليت أجاب هبا عبد هللا بن طاهر، ملا
دخل عبد هللا الشام، وأشرف احلصن على اهلالك خوفا  منه، وكيف كفي أمره بال سبب، وكيف أحسن إليه، 
وأقره يف حصنه، فكنت أتفقد أمره يف ضيعته، وأحسن إليه يف معاملته، وكانت كتبه ترد علي ابلشكر أبحسن 

 عبارة.
 

وأحوال الرعية والعمال ابلنواحي، وردت الكورة اليت فيها حصن حممد بن  فلما خرجت لتصفح كور عملي،
 يزيد يف انحية منها، فخرج مستقبال  يل، وراغبا  إيل يف النزول عليه.

أنك ال تتجاوزين، ومل آمن أن يعارضك ظن، يصور لك أن  -مع فضلك -فلما التقينا، قال يل: مل أشك
بة السلطان إايك إىل إيثار لذتك يف لقائي، فتطوين، فحملت عدولك عن، إبقاء علي، وإشفاق من نس

نفسي على خالف ما كنت أحب أن يشيع لك، من ابتدائي ابلقصد قبل رغبيت إليك فيه، فاحلمد هلل الذي 
 جعل لك السبق إىل املكرمة.

أجد فيه أهبة  وسران إىل حصنه، وأوقفن على املواضع املذكورة يف اخلرب والشعر إىل أن دخلنا حصنه، فلم
للنزول به، ورأيت أداب  ومروءة، وسبق مبا حضر من القرى، ومل ينقبض من إحضار ما أعددته يف سفرتنا، 
ووجدت خدمته كلها تدور على جارية سوداء اللون، خفيفة احلركة، يدل نشاطها على اعتيادها الطراق، إىل 

الول وجلست تغن، فأنكرهتا، حىت  أن رفع الطعام، وحضر الشراب، فحضرت السوداء يف غري الزي
 استثبته فيها، فوصف يل قدمي حرمتها، وقال: هي كانت طليعيت يوم قصدين عبد هللا بن طاهر.

 فاستفتحن ملسألته عن اخلرب، فسألته.
 -اخلارجي كان يف ذلك الوقت -فقال: ملا بلغن إمجاع عبد هللا بن طاهر على اخلروج لطلب نصر بن شبث

نت ابهلالك، وخفت أن يقرب من، فتنالن منه ابدرة مكروه، ومل أشك يف ذهاب النعمة، وإن بنفسه، أيق
 سلمت النفس ملا بلغه من إجابيت إايه، عن قصيدته اليت فخر هبا، وأنشدنيها:
 مدمن اإلغضاء موصول * ومدمي العتب مملول
 ومدين البيض يف تعٍب * وغرمي البيض ممطول

 هبواه فهو مدخولوأخو الوجهني حيث رمى * 
 وقليل من يرب زه * يف يد التهذيب حتصيل

 فات ئد تلق النجاح به * واعتساف المر تضليل
 واغض عن عيب أخيك يدم * لك حبل منه موصول
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 من يرد حوض الردى صردا  * ال يسعه الري  تعليل
 من بنات الر وم يل سكن * وجهها للشمس إكليل

 وتقليلعتبت والعتب من سكٍن * فيه تكثري 
 أقصري عم ا هلجت به * ففراغ عنك مشغول
 سائلي عم ا تسائلن * قد يرد  اخلرب مسؤول
 أان من تعرفن نسبته * سلفي الغر  البهاليل

 مصعب جد ي نقيب بن * هاشم والمر جمهول
 وحسني رأس دعوهتم * ودعاء احلق  مقبول
 سل هبم تنبيك جندهتم * مشرف يات مصاقيل

 ال  * وجراز احلد  مفلولكل  عضٍب مشرب عل
 وأيب من ال كفاء له * من يسامي جمده ? قولوا !

 صاحب الرأي ال ذي حصلت * رأيه القوم احملاصيل
 حل  منهم ابلذرى شرفا  * دونه عز  وتبجيل

 تفصح النباء عنه إذا * أسكت النباء جمهول
 سل به، واخليل سامهة * حوله جرد أاببيل

 طها أبيض مصقولإذ علت من فوقه يده * نو 
ت اخلدور وقد * جعلت تبدو اخلالخيل  وبراب 
 من ثىن عنه اخليول أبك * انفها اخلط ي ة الشول

 أبطن املخلوع كلكله * وحواليه املغاويل
 فثوى والرتب مضجعه * غال عنه ملكه غول

 قاد جيشا  حنو قاتله * ضاق عنه العرض والطول
 من خراسان مصم مهم * كليوث ضم ها غيل

 بوا ّلل  أنفسهم * ال معازيل وال ميلوه
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 ملٌك جتتاح سطوته * ونداه الد هر مبذول
 قطعت عنه متائمه * وهو مرهوب ومأمول

 وتره يسعى إليه به * ودٌم جينيه مطلول
 

قال: وكنت ملا بلغتن القصيدة، امتعضت للعربية، وأنفت أن يفخر عليها رجل من العجم، لنه قتل ملكا  
أخيه، ال بسيفه، فيفخر عليها هذا الفخر، ويضع منها هذا الوضع، فرددت على  من ملوكها بسيف

 قصيدته، ومل أعلم أن الايم جتمعنا، وال أن الزمان يضطرين إىل اخلوف منه، فقلت:
 ال يرعك القال والقيل * كل ما بل غت هتويل

 ما هوى يل حيث أعرفه * هبوى غريك موصول
 نك مقبولأين يل عدل إىل بدٍل * أبديل م

 إذ عدمت العدل منك وإذ * أان فيك الد هر معدول
 مح لين كل  الئمة * كل  ما مح لت مقبول

 واحكمي ما شئت واحتكمي * فحرامي فيك حتليل
 وال ذي أرجو النجاة به * ما لقليب عنك حتويل
 ما لداري منك مقفرٌة * وضمريي منك مأهول
 أخيون العهد ذو ثقة * ال خيون العهد مسؤول

 وأخو حب يك يف تعٍب * مطلق مر ا  ومغلول
 ما فراغي عنك مشتغل * بل فراغي بك مشغول

 وبدت يوم الوداع لنا * غادة عيطاء عطبول
 حاسرا  أو ذات مقنعة * ذات اتج فيه إكليل

 أي  عطفيها به انصرفت * أرٌج ابملسك معلول
 تتعاطى شد  معجرها * ونطاق اخلصر حملول

 حب ذا تلك الداليل أبداليٍل هلا قتٍل *
 فبنفسي دمج مشطتها * ومثانيها املراسيل
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 سبقت ابلدمع مقلتها * فلها ابلد مع تفصيل
اء مقتول  ورمت ابلس حر من كثب * فدفني الد 
 الحظت ابلس حر عابثة * فحسام الص رب مفلول

 مشلنا إذ ذاك جمتمٌع * وجناح البني مشكول
 غسولمث  ول ت كي تود عنا * كحلها ابلدمع م

 ال ختاف الد هر طائره * فأذاه عنك معقول
 أي ها النازي مطي ته * لغاليطك حتصيل

 قد أتو لتم على جهة * ولنا يف ذاك أتويل
 إن  دل يالك يوم غدا * بك يف احلني لضل يل
 قاتل املخلوع مقتول * ودم القاتل مطلول

 قد خيون ال رمح عامله * وسنان الر مح مصقول
 به * بعدما تسلو املثاكيلوينال الوتر طال

 سار أو حل  فمت بع * ابل يت يكبو هلا الفيل
 ال تنج يه مذاهبه * هنر بوشنٍج وال الن يل

 ومدين القتل مرهتن * بدماء القوم مقتول
 أبخي املخلوع طلت يدا  * مل يكن يف ابعها طول

 وبنعماه ال يت سلفت * فعلت تلك الفاعيل
 يل الاببيلوبراٍع غري ذي شفق * جالت اخل

 اي ابن بيت الن ار موقدها * ما حلاديه سراويل
 أي  جمد فيك نعرفه * أي  جد  لك هبلول

 من حسنٌي أو أبوك ومن * مصعب غالتهم غول
 وزريق إذ ختل فه * نسٌب عمرك جمهول

 تلك دعوى ال ننقاشها * وأبو ات مراذيل
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 أسرة ليست مباركة * غريها الشم  البهاليل
 د أثلتكم * ماء جمد فهو مدخولما جرى يف عو 

 قدحت فيه أسافله * وأعاليه جماهيل
 إن  خري القول أصدقه * حني تصطك  القاويل

 كن على منهاج معرفة * ال تغر نك الابطيل
 إن  لإلصعاد منحدرا  * فيه للهاوي أهاويل

 
 ولريب الد هر عن عرض * ابلر دي عل  وتنهيل

 ف تدليليعسف الصعبة رائضها * وهلا ابلعس
 وخيون الر مح حامله * وسنان الر مح مصقول

 وينال الثأر طالبه * بعدما تسلو املثاكيل
 مضمر حقدا  ومنصله * مغمد يف اجلفن مسلول

قال: فلما قرب عبد هللا بن طاهر من، استوحشت من املقام خوفا  على نفسي، ورأيت بعدي وتسليمي 
ابحلرم سبيل، فأقمت على أمت خوف مستسلما  لالتفاق، حىت إذا كان حرمي عارا  ابقيا ، ومل يكن يل إىل هريب 

اليوم الذي قيل إنه ينزل فيه العسكر هبذه النواحي أغلقت ابب حصن، وأقمت هذه اجلارية السوداء ربيئة 
تنظر يل على مرقب من شرف احلصن، وأمرهتا أن تعرفن املوضع الذي ينزل فيه العسكر قبل أن يفجأين، 

 ياب املوت أكفاان ، وتطيبت، وحتنطت.ولبست ث
فلما رأت اجلارية العسكر يقصد حصن، نزلت فعرفتن، فلم يرعن إال دق ابب احلصن فخرجت، فإذا عبد 
هللا بن طاهر، واقف وحده، منفرد عن أصحابه، فسلمت عليه سالم خائف، فرد علي غري مستوحش، 

 ع وأحسنه، ونزل على دكان على ابب احلصن.فأومات إىل تقبيل رجله يف الركاب، فمنع ألطف من
 مث قال: ليسكن روعك، فقد أسأت الظن بنا، ولو علمنا أان بزايرتنا لك نروعك ما قصدانك.

مث أطال املسألة، حىت رأى الثقة من قد ظهرت، فسألن عن سبب مقامي يف الرب، وإيثاري إايه على 
 يف انحييت، فأجبته مبا حضر يل. احلاضرة، ورفاهة عيشها، وعن حال ضيعيت ومعامليت

حىت إذا مل يبق من التأنيس شيء أفضى إىل مساءليت عن حديث نصر بن شبث، وكيف الطريق إىل الظفر به، 
 فأخربته مبا حضرين.
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 مث أقبل علي وقد انبسطت يف حمادثته كل االنبساط، فقال: أحب أن تنشدين القصيدة اليت فيها:
 ا حلاديه سراويلاي ابن بيت النار موقدها * م

 فقلت: أصلح هللا المري، قد أربت نعمتك على مقدار مهيت، فال تكدرها مبا ينغصها.
فقال: إمنا أريد الزايدة يف أتنيسك، أبن ال تراين متحفظا  مما خفت، وعزم علي يف إنشادها، عزم جمد فقلت: 

نشادها بدا ، فأنشدته القصيدة، فلما يريد أن تطرأ على مسعه، فيثور ما يف نفسه، فيوقع يب. ومل أجد من إ
فرغت منها، عاتبن عتااب  سهال ، فكان منه أن قال: اي هذا، ما محلك على تكلف إجابيت ? فقلت: المري 

 أصلحه هللا، محلن على ذلك بقوله:
 وأيب من ال كفاء له * من يسامي جمده ? قولوا !

 وكنت ملا بلغت إىل قويل:فقلت كما تقول العرب، وتفتخر السوقة على امللوك، 
 اي ابن بيت الن ار موقدها * ما حلاديه سراويل

قال يل: اي ابن مسلمة، لقد أحصينا يف خزائن ذي اليمينني بعد موته، ألفني وثلثمائة سروايل من صنوف 
الثياب، ما اصلح يف أحدها تكة، سوى ما استعمل يف اللبس، على أن الناس يقلون اختاذ السراويالت يف  

 ساهم.ك
فاعتذرت إليه مبا حضرين من القول يف هذا، ويف مجيع ما ما تضمنته القصيدة، فقبل القبول، وبسط العذر، 

 وأظهر الصفح.
وقال: قد دللتنا على ما احتجنا إليه، من معرفة أمر نصر بن شبث، أفتستحسن القعود عنا يف حربه. وال 

البه ? فاعتذرت إليه بلزوم ضيعيت ومنزيل، وعجزي عن يكون لك يف الظفر به أثر يشاكلنا إرشادك لوجوه مط
 السفر للقصور عن آلته.

فقال: نكفيك ذلك، وتقبله منا، ودعا بصاحب دوابه، فأمره إبحضار مخسة مراكب من اخليل اهلماليج 
بسروجها وجلمها احملالة، وبثالث دواب من دواب الشاكرية، ومخسة أبغل من بغال الثقل، وأمر صاحب  

إبحضار مخسة ختوت من أصناف الثياب الفاخرة، وأمر خازنه إبحضار مخس بدر دراهم، فأحضر كسوته 
 مجيع ذلك، ووضع على الدكان الذي كان عليه جالسا  بباب احلصن.

مث قال يل: كم مدة أتخرك عنا إىل أن تلحق بنا ? فقربت املوعد، فقام لريكب، فابتدرت إىل يده لقبلها، 
اجليش معه، وما ترك أحدا  ينزل، وكفى هللا مؤونتهم، وخرجت السوداء، فنقلت فمنعن، وركب، وسار 

 الثياب والبدر، وأخذ الغلمان الكراع، وما لقيت عبد هللا بعدها.
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قال عيسى بن فرخان شاه: فأقمت عند حممد بن يزيد يومي وليليت، فأضافن أحسن ضيافة، وكانت مذاكرته 
 أسقطت عنه مجيع خراجه يف تلك السنة، وانصرفت.يل، وأدبه، ألذ إيل من كل شيء، ف

 
ووقع إيل هذا اخلرب، خبالف هذا، فأخربين أبو الفرج الصبهاين، قال: حدثن عمي احلسن بن حممد، قال: 
حدثن ابن الدهقانة الندمي، قال: حدثن حممد بن الفضل اخلراساين، وكان من وجوه قواد طاهر، وابنه عبد 

عاقال ، فاضال : ملا قال عبد اله، قصديته اليت فخر فيها مبآثر أبيه وأهله، وبقتل املخلوع، هللا، وكان أديبا ، 
عارضه حممد بن يزيد الموي احلصن، وهو رجل من ولد مسلمة بن عبد امللك، فأفرط يف السب، وجتاوز 

 احلد يف قبح الرد، فكان فيما قال:
 اي ابن بيت النار موقدها * ما حلاديه سراويل

 حسني وأبوك ومن * مصعٌب غالتهم غول من
 نسب يف الفخر مؤتشب * وأبو ات أراذيل
 قاتل املخلوع مقتول * ودم املقتول مطلول

 وهي قصيدة طويلة.
فلما ويل عبد هللا مصر، ورد إليه تدبري الشام، علم احلصن أنه ال يفلت منه إن هرب، وال ينجو من يده 

ترك أمواله وكل ما ميلكه يف موضعه، وفتح ابب حصنه، وهو يتوقع حيث حل، فثبت مكانه، وأحرز حرمه، و 
 من عبد هللا أن يوقع به.

قال: فلما شارفنا بلده، وكنا على أن نصبحه، دعاين عبد هللا يف الليل، فقال: بت عندي، وليكن فرسك 
وركب هو وأان  معدا ، ففعلت، فلما كان يف احلسر، أمر غلمانه وأصحابه أن ال يرحلوا حىت تطلع الشمس،

ومخسة من خواص غلمانه، وسار حىت صبح احلصن، فرأى اببه مفتوحا ، ورآه جالسا  مسرتسال ، فقصده 
 وسلم عليه، ونزل عنده.

وقال: ما أجلسك ها هنا، ومحلك على أن تفتح اببك، ومل تتحصن من هذا اجليش املقبل، ومل تتنح عن عبد 
ك، وما بلغه عنك ? فقال: إن الذي قلت مل يذهب عن، ولكن هللا بن طاهر، مع علمك مبا يف نفسه من

أتملت أمري، وعلمت أين قد أخطأت عليه خطيئة محلن عليها نزق الشباب، وغرة احلداثة، وأين إن هربت 
منه مل أفته، فباعدت احلرم، واستسلمت بنفسي وبكل ما أملك، فإان أهل بيت قد أسرع فينا القتل، ويل مبن 

أسوة، وأان واثق أبن الرجل إذا قتلن، وأخذ مايل، شفى غيظه، فلم يتجاوز ذلك إىل احلرم،  مضى من أهلي
 وال له فيهن أرب، وال يوجب جرمي إليه أكثر مما بذلته.
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 فوهللا، ما أجابه عبد هللا بدموعه جتري على حليته، مث قال له: أتعرفن ?.
 قال: ال وهللا.

ن هللا روعك، وحقن دمك، وصان حرمك، وحرس نعمتك، وعفا عن قال: أان عبد هللا بن طاهر، وقد أم
 ذنبك، وما تعجلت إليك وحدي، إال لتأمن، قبل هجوم اجليش، ولئال خيالط عفوي عنك، روعة تلحقك.

فبكى احلصن، وقام فقبل يده، فضمه عبد هللا إليه، وأدانه، مث قال له: أما إنه ال بد من العتاب، اي أخي، 
ك، قلت شعرا  يف قومي أفخر هبم، ومل أطعن فيه على نسبك، وال ادعيت فضال  عليك، جعلن هللا فدا

وفخرت بقتل رجل هو وإن كان من قومك، فهو من الذين أثرك عندهم، وقد كان يسعك السكوت، وإن مل 
 يسعك، أن ال تغرق وال تسرف.

 صفوه أتنيب. فقال: أيها المري، قد عفوت فاجعله عفوا  ال خيالطه تثريب، وال يكدر
 قال: قد فعلت، فقم بنا تدخل إىل منزلك، حىت توجب علينا حقا  وذماما  ابلضيافة.

فقام مسرورا  فأدخلنا منزله، وأاتان ابلطعام فأكلنا، وجلسنا نشرب يف مستشرف له، وأقبل اجليش، فأمرين أن 
اسخ من احلصن، فنزلت، فرحلتهم، أتلقاهم فأرحلهم، وال ينزل أحد منهم إال يف املنزل، وكان على ثالثة فر 

 وأقام عنده إىل العصر، مث دعا بدواة، فكتب له بتسويغه خراجه ثالث سنني.
 مث قال له: إن نشطت، فاحلق بنا إىل مصر، وإال فأقم مبكانك.

 فقال: أجتهز، وأحلق ابلمري.
 ه، وأقام ببلده.ففعل، وحلق بنا، فلم يزل مع عبد هللا، ال يفارقه، حىت رحل إىل العراق، فودع

وحدثن أبو الفرج املعروف ابلصبهاين، هبذا اخلرب، من لفظه وحفظه، خبالف هذا، قال: أخربين أبو دلف 
هاشم بن حممد اخلزاعي، قال: حدثن أبو أمحد عبيد هللا بن عبد هللا بن طاهر، قال: ملا قال أيب قصيدته اليت 

 يقول فيها:
 ده ? قولواوأيب من ال نظري له * من يسامي جم

 وذكر أبياات  من القصيدة، قال احلصن الموي قصيدة أوهلا:
 ال يرعك القال والقيل * كل ما بل غت متحيل
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وذكر أبياات  من القصيدة يشتمه فيها، فلما ويل تلك النواحي، علم املسلمي أنه ال يفوته، فأقام ببلده، فلما 
سخ منه، ونزع من موضعه، مع عدة من غلمانه، فجاء قرب أيب من حصن مسلمة، أمر اجليش فنزلوا على فر 

 إىل احلصن، فابتدأه وهو على ابب داره، فسلم، ونزل.
 فقال له: من أنت ? قال: أان حممد بن مسلمة القرشي احلصن.

 قال: الذي هجوت آل طاهر.
 قال: نعم أعزك هللا.

يل قتلكم وأفناكم، فما دخولك يف هذا ? قال: فلم فعلت ذلك، فوهللا ما فخر القوم إال بقتلهم رجال  من قب
قال: أطت الرحم وإن كانت مقطوعة، وحلقتن الرمحة واحلمية، وهو أمرين أن أقول، إذ قال: من يسامي جمده 

 قولوا
 قال: فذكران ما عندان.

قال: فلم مل تسترت من عبد هللا بن طاهر وقد أظلك ? قال: علمت أين ال أفوته، فجدت بنفسي، وصنت 
 .حرمي

 قال: أتعرفن ? قال: أما يف احلقيقة، فال، ولكن أظنك من قواده.
 قال: ال، بل أان هو، وإمنا سبقت إليك لئال تراع، وقد أمنك هللا، وأمن حرمك، فسلن حاجاتك.

قال: أما أان أيها المري، فقد أجبتن عن قويل بفعلك، وأكذبت شعري بفضلك، وما يل بعدها حاجة، فإين 
 معيشيت. يف كفاف من

 فاحتمل له خراجه، وقال له: إن شئت فأقم ببلدك، وإن شئت فكن معي.
 قال: بل أقيم ببلدي، وأزور المري إذا نشط يل.

 فأجابه إىل ذلك.
 

 الباب الذي بني هللا والناس ال يغلق
ها من وحدثن عبد هللا بن أمحد بن داسة، املقرىء البصري، قال: مسعت أن بعض اجلند، اغتصب امرأة نفس

الطريق، فعرض له اجلريان مينعونه منها، فقاتلهم هو وغلمانه حىت تفرقوا، وأدخل املرأة إىل داره، وغلق 
البواب، مث راودها عن نفسها، فامتنعت، فأكرهها، وحلقها منه شدة، حىت جلس منها جملس الرجل من 

 املرأة.
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 تغلقه.فقالت له: اي هذا، اصرب حىت تغلق الباب الذي بقي عليك أن 
 قال: أي ابب هو ? قالت: الباب الذي بينك وبني هللا.

 فقام عنها، وقال: اخرجي، قد فرج هللا عنك.
 فخرجت، ومل يتعرض هلا.

 
 بني الوليد بن يزيد وطريح الثقفي

أخربان أبو الفرج علي بن احلسني الصبهاين، عن املدائن، قال: كان الوليد بن يزيد، وهو ويل العهد، يكرم 
ح بن إمساعيل الثقفي، ويدين جملسه، وجعله أول داخل وآخر خارج من عنده، فاستفرغ مدحيه كله فيه، طري

 فحسده الناس من أهل بيت الوليد، وقدم محاد الراوية، يف تلك الايم إىل الشام.
 فقالوا له: قد ذهب طريح ابلمري كل مذهب، فما لنا معه ليل وال هنار.

 ينشده بيتني من الشعر يف خلوة لسقط منزلته عنده.فقال محاد: اطلبوا يل من 
فطلبوا إىل اخلصي الذي كان يقوم على رأس الوليد، وجعلوا له عشرة آالف درهم، على أن ينشد بيتني من 

 الشعر، على خلوة، فإذا سأله عنهما وعن قائلهما، قال له: طريح، فأجاهبم اخلصي إىل ذلك، وتعلم البيتني.
دخل طريح على الوليد، ودخل الناس، وجلسوا طويال ، مث هنضوا، وبقي طريح مع  فلما كان ذات يوم

الوليد، فدعا بغدائه فتغداي، مث إن طرحيا  خرج، فركب إىل منزله، وبقي الوليد وحده يف جملسه ليس معه أحد 
 فاستلقى على فراشه، فاغتنم اخلصي خلوته، فأنشده البيتني، ومها:

 ن به * فقد أقمت بدار اهلون ما صلحاسريي ركايب إىل من تسعدي
 سريي إىل سي د مسح خالئقه * ضخم الدسيعة قرم حيمل املدحا

 فأصغى الوليد إليه، مث قال: من يقول هذا اي غالم ? قال: يقوله طريح.
فامتأل غيظا  وغضبا ، مث قال: واهلف أم مل تلدين، قد جعله أول داخل علي، وآخر خارج عن، ويزعم أن 

 حيمل املدح، وأين ال أمحلها. هشاما  
 مث قال: علي ابحلاجب.

فجاء، فقال له: ال أعلم أنك أذنت لطريح، وال أراه يف بسيط الرض، فإذا جادلك يف ذلك، فاخبطه 
 ابلسيف.
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فلما صليت العصر، جاء طريح يف الساعة اليت كان يؤذن له فيها، فدان من الباب ليدخل، فقال له 
 احلاجب: وراءك.

ما لك، هل دخل على ويل العهد أحد بعدي ? قال: ال، ولكن ساع وليت من عنده، دعاين، فأمرين فقال: 
 أن ال آذن لك، وإن جادلتن يف اإلذن خبطتك ابلسيف.

 فقال له: لك عشرة آالف درهم، وأدخلن.
 فارجع.فقال له احلاجب: وهللا، لو أعطيتن خراج العراق ما أذنت لك، وما لك خري يف الدخول عليه، 

فقال: وحيك، هل تعلم من دهاين عنده ? قال: ال وهللا، لقد دخلت عليه، وما عنده أحد، ولكن هللا تعاىل 
 حيدث ما يشاء، يف الليل والنهار.

 
فرجع طريح، وأقام بباب الوليد سنة، ال خيلص إليه، وال يقدر على الدخول عليه، وأراد الرجوع إىل وطنه 

 وقومه.
هذا من لعجز، أرجع من غري أن ألقى ويل العهد، فأعلم من دهاين عنده ? ورأى أانسا    مث قال: وهللا، إن

كانوا أعداء له، قد فرحوا مبا كان من أمره، ومل يزل يلطف ابحلاجب، حىت قال له: أما إذ أطلت املقام، فأان 
مث أمر بسريره فأبرز، أكره أن تنصرف على حالك هذه، ولكن المري، إذا كان يوم كذا وكذا، دخل احلمام، 

وليس عليه يومئذ حجاب، فإذا كان ذلك اليوم حضرت، فدخلت عليه، وظفرت حباجتك، ويكون يل أان 
 عذر.

فلما كان ذلك اليوم دخل احلمام، وأبرز سريره، وجلس عليه، وأذن للناس فدخلوا، وبعث احلاجب إىل 
 طريح، فأقبل.

ره أن يرده من بني الناس، فسلم، فلم يرد عليه، فأنشأ طريح فلما رآه الوليد من بعيد، صرف وجهه عنه، وك
 يقول:

 انم اخللي  من اهلموم وبت  يف * ليٍل أكابده وهم  مضبع
ة * أرقي وأعقد ما لقيت املضجع  وسهرت ال أسري وال يف لذ 
 أبغي وجوه خمارجي من هتمٍة * أزمت علي  وسد  منها املطلع

 قبل ذاك من احلوادث أجزع جزعا  ملغضبة الوليد ومل أكن * من
 اي ابن اخلالئف إن  سخطك المرىء * أمسيت عصمته بالء مفظع
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 فألنزعن  عن الذي مل هتوه * إن كان يل ورأيت ذلك منزع
 فاعطف فداك أيب علي  تعط فا  * وفضيلة فعسى الفضيلة تنفع

 فلقد كفاك، وزاد ما قد انلن * إن كنت يل ببالء ضرٍ  تقنع
  جسم شاحب * ابٍد حتس ره ولون أسفعمسٌة لذاك علي  

 إن كنت يف ذنب عتبت فإن ن * عم ا كرهت لنازٌع متضر ع
 ويئست منك فكل  عسر ابسط * يده إيل  وكل  يسر أقطع

 من بعد أخذي من حبالك ابل ذي * قد كنت أحسب أن ه ال يقطع
دت * عن  الوجوه ومل يكن يل مدفع  أرمضتن حىت  انقطعت وسد 

 حرم الذمام وحاطن * خفر أخذت به وعهد مولع ودخلت يف
 أفهادٌم ما قد بنيت وخافٌض * شريف وأنت بغري ذلك أوسع
 أفال خشيت مشات قوٍم فيهم * شنف وأنفسهم علي  تقط ع

 وفضلت يف احلسب الشم  عليهم * وصنعت يف القوام ما مل يصنع
 فكأن  أنفهم بكل  صنيعة * أسديتها ومجيل فعل جيدع

 لو أهنم ينال أكف هم * شلٌل وأن ك عن صنيعك تنزع ود وا
 أو تستليم فيجعلونك أسوة * وأىب املالم لك الندى واملصنع

 فقال له: زعمت أن هشاما  حيمل املدح، وأان ال أمحلها ? فأنكر.
فدعا اخلصي، وكشف عن الصورة، فاعرتف اخلصي، مبا كان قد رشي، حىت أنشد البيتني حبضرة الوليد، 

 عنه، وأجزل عطاءه، وعوضه ما فاته، ورده إىل ما كان عليه. فرضي
 

 بني اجلاحظ وأمحد بن أيب دؤاد
وجدت يف بعض الكتب: أيت ابجلاحظ، إىل أمحد بن أيب دؤاد، بعد نكبة حممد بن عبد امللك الزايت مقيدا  

 يف جبة صوف.
ة، جاحدا  للصنيعة، معددا  للمثالب، خمفيا  فقال له ابن أيب دؤاد: وهللا اي عمرو ما علمتك إال متناسيا  للنعم

 للمناقب، وإن الايم ال تصلح مثلك، لفساد طويتك، وسوء اختبارك.
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فقال له اجلاحظ: خفض عليك، فوهللا، لن تكون املنة لك علي، خري من أن تكون يل عليك، ولن أسيء 
 تك، أمجل بك من أن تنتقم.وحتسن، أحسن يف الحدوثة من أن أسيء وتسيء، ولن تعفو يف حال قدر 

فقال له ابن أيب دؤاد: ما علمتك إال كثري تزويق اللسان، قد جعلت لسانك أمام قلبك، مث اضطغنت فيه 
 النفاق، اغرب قبحك هللا.

فأهنض يف قيوده، مث قال: اي غالم، احلقه، فخذ قيوده، وصر به إىل احلمام، وامحل إليه خلعة يلبسها، وامحله 
فرش وآلة وقماش تزاح فيه علله، وادفع إليه عشرة آالف درهم لنفقته، إىل أن أصلح من إىل منزل فيه 

 خلته، ففعل ذلك كله.
فلما كان من الغد، رؤي اجلاحظ متصدرا  يف جملس ابن أيب دؤاد، وعليه خلعة من ثيابه، وطويلة من قالنسه، 

 وهو مقبل عليه بوجهه، يقول: هات اي أاب عثمان.
 

 ا تعهد به وزيره جعفر الربمكي يف جملس أنسالرشيد ميضي م
 

أخربين أبو الفرج الصبهاين، قال: حدثن حيىي بن علي املنجم، قال حدثن أيب عن إسحاق بن إبراهيم 
املوصلي، قال: مل أر قط مثل جعفر بن حيىي بن خالد الربمكي، كانت له فتوة، وظرف، وأدب، وحسن غناء، 

 ل حظ، من كل فن.وضرب ابلطبل، وكان أيخذ أبجز 
إنه انئم، فرجع، وقال: سر بنا إىل املنزل، حىت خنلو مجيعا  بقية يومنا، فأغنيك، وتغنين، وأنخذ يف شأننا، من 

 وقتنا هذا.
 فقلت: نعم.

فسران إىل جملسه، فطرحنا ثيابنا، ودعا ابلطعام، فأكلنا، وأمر إبخراج اجلواري، وقال: ليربزن، فليس عندان 
 من حنتشمه.

ما رفع الطعام، وجيء ابلشراب، دعا بقميص حرير فلبسه، ودعا يل مبثله، ودعا خبلوق، فتخلق، وخلفن، فل
 وجعل يغنين، وأغنيه.

وكان قد دعا ابحلاجب، فتقدم إليه أن ال أيذن لحد من الناس كلهم، وإن جاء رسول أمري املؤمنني، فأعلمه 
 احلجاب واخلدم. أين مشغول، واحتاط يف ذلك، وتقدم فيه إىل مجيع

 مث قال: إن جاء عبد امللك، فأذنوا له، يعن رجال  كان أينس به، وميازحه، وحيضره خلواته، مث أخذان يف شأننا.
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فبينما حنن على حالة سارة، إذ رفع السرت، فإذا عبد امللك بن صاحل اهلامشي قد أقبل، وغلط احلاجب، فلم 
 عفر.يفرق بينه وبني عبد امللك الذي أينس به ج

وكان عبد امللك هذا من جاللة القدر والتقشف، على حالة معروفة، حىت إنه كان ميتنع من منادمة اخلليفة، 
 على اجتهاد من اخلليفة أن يشرف معه قدحا  واحدا ، فلم يفعل، ترفعا .

 فلما رأيناه مقبال ، أقبل كل واحد منا ينظر إىل صاحبه، وكاد جعفر أن تنشق مرارته غيظا .
م الرجل حالنا، فأقبل حنوان، حىت صار إىل الرواق الذي حنن فيه، فنزع قلنسوته، فرمى هبا مع طيلسانه وفه

 جانبا ، مث قال: أطعموان شيئا .
 فدعا له جعفر بطعام، وهو منتفخ غيظا  وغضبا ، فأكل، مث دعا برطل فشربه.

 أشركوان فيما أنتم فيه.مث أقبل إىل اجمللس الذي كنا فيه، فأخذ بعضاديت الباب، مث قال: 
فقال له جعفر: ادخل، فدخل فدعا له بقميص حرير وخلوق، فلبس، وختلق، مث دعا برطل، ورطل حىت 

 أحسننا غناء . -وهللا -شرب ثالثة أرطال، مث اندفع يغنينا، فكان
 فلما طابت نفس جعفر، وسري عنه ما كان به، التفت إليه، وقال: ارفع حوائجك.

 وضع حوائج.فقال: ليس هذا م
 فقال: أقسم عليك، لتفعلن.

 ومل يزل يلح عليه حىت قال له: أمري املؤمنني واجد علي كما قد علمت، فأحب أن ترتضاه.
 قال: فإن أمري املؤمنني قد رضي عنك، فهات حوائجك، كما أقول لك.

 قال: علي دين فادح.
 قال: كم مبلغه ? قال: أربعة آالف ألف درهم.

ف ألف درهم، فإن أحببت قبضها، قبضتها الساعة، فإنه ال مينعن من أعطائك إايها، إال قال: هذه أربعة آال
أن قدرك جيل عندي أن يصلك مثلي، ولكن ضامن هلا، حىت حتمل لك يف غد، من مال أمري املؤمنني، فسل 

 أيضا .
 قال: تكلم أمري املؤمنني حىت ينوه ابسم ابن.

 ه ابنته الغالية، ومهرها عنه ألفي ألف درهم.قال: واله أمري املؤمنني مصر، وزج
 .-يعن جعفر -قال إسحاق: فقلت يف نفسي، قد سكر الرجل
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فلما أصبحنا، حضرت دار الرشيد، فإذا جبعفر بني يديه، ووجدت يف الدار جلبة، فإذا أبيب يوسف القاضي 
 ونظرائه، وقد دعي هبم، مث دعي بعبد امللك وابنه، فدخال على الرشيد.

ل الرشيد لعبد امللك: إن أمري املؤمنني كان واجدا  عليك، وقد رضي عنك، وأمر لك أبربعة آالف ألف فقا
 درهم، فخذها من جعفر الساعة.

 مث دعا اببنه، وقال: اشهدوا علي أنن قد زوجته ابنيت الغالية، ومهرهتا عنه ألفي ألف درهم، ووليته مصر.
كرت إىل دار الرشيد، فحكيت له مجيع ما جرى حرفا  حرفا ، فلما خرج جعفر سألته عن اخلرب، فقال: ب

 ووصفت له دخول عبد امللك وما صنع، فعجب منه، وسر به.
 فقلت له: وقد ضمنت له عن أمري املؤمنني ضماان .

 فقال: ما هو ? فأعلمته.
 فقال: نفي له بضمانك، وأمر إبحضاره، فكان ما رأيت ?.

 
 جعفر الربمكي

: وزير الرشيد، أحد مشهوري الربامكة 187 - 150حيىي بن خالد الربمكي  أبو الفضل جعفر بن
ومقدميهم، كان الرشيد يدعوه: أخي، واستوزره، وألق إليه أزمة امللك، فانقادت له الدولة، مث قتله وأحرق 

 جثته.
تدارس الكتاب وهو أحد املوصوفني بفصاحة املنطق، وبالغة القول، وكرم اليد والنفس، وكان كاتبا  بليغا ، ي

 .126-2تواقيعه العالم 
 

حلف إسحاق املوصلي ابهلل الذي ال إله إال هو، ما رأيت أذكى من جعفر بن حيىي قط، وال أفطن، وال أعلم 
وقال مثامة بن أشرس: ما رأيت رجال   325-4بكل شيء، وال أفصح لساان ، وال أبلغ يف املكاتبة الغاين 

وقال إبراهيم بن املهدي: ما رأيت أكمل من جعفر قط  326اتريخ اخللفاء  أبلغ من جعفر بن حيىي الربمكي
 .425-2والعقد الفريد  34الوراق للصويل، أشعار أوالد اخللفاء 

ابلنبار، ومها قادمان من مكة يف آخر شهر حمرم، أمر، فأحيط جبعفر  287قتل الرشيد جعفرا  يف السنة 
، يقوده، حىت أتى به املنزل الذي فيه الرشيد،  ليال ، ودخل عليه مسرور وهو يف هلوه، فأخرجه إخراجا  عنيف 

سنة، بعد أن استمرت وزارة  37، وكان قتله وهو ابن 295-8وقيده بقيد محار، مث ضرب عنقه الطربي 
 .300-8سنة الطربي  17الربامكة للرشيد 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 123 

أخت الرشيد، قالت له، بعد إيقاعه : أن علية، 57وذكر الصويل يف كتابه الوراق، أشعار أوالد اخللفاء ص 
ابلربامكة: ما رأيت لك يوم سرور اتما ، منذ قتلت جعفرا ، فألي شيء قتلته ? فقال: اي حيايت، لو علمت أن 

 قميصي يعلم السبب الذي قتلت له جعفرا ، لحرقته.
ت على ثالثة جذوع، : إن الرشيد، ملا قتل جعفرا ، أمر جبثته ففصل61-5ويف العقد الفريد، البن عبد ربه 

رأسه يف جذع على اجلسر، مستقبل الصراة، وبعض جسده على جذع ابجلزيرة، وسائر جسده على جذع 
على آخر اجلسر الثاين مما يلي ابب بغداد، فلما دان الرشيد من ابب بغداد، استقبله وجه جعفر مستقبال  

 عليه، حىت احرتق عن آخره. الشمس، فاربد وجه الرشيد، وأغضى بصره، وأمر ابلنضاحات، فنضح
 

 الرشيد يرضى عن فرج الرخجي ويعيده إىل عمالة الهواز
ذكر ابن عبدوس يف كتابه الوزراء، قال: كان الرشيد قد قلد فرجا  الرخجي الهواز، فاتصلت السعاايت به 

حمد بن أابن عنده، وكثرت الشكاايت منه، وتظلم الرعية، وادعي عليه أنه اقتطع ماال  عظيما ، فصرفه مب
 النباري وقبض عليه.

وحدث للرشيد سفر، فأشخصه معه، فلما كان يف بعض الطريق دعا به، فقال مطر بن سعيد، كاتب فرج: 
فلما أمر إبحضاره، حضر وأان معه، ولست أشك يف اإليقاع به، وإزالة نعمته، فوقفت بباب مضرب الرشيد، 

خرج وعليه اخللع، فتضاعفت النعمة عندي، وسرت معه إىل  ودخل فرج، وحنن نتوقعه أن خيرج منكواب ، إذ
 منزله.

فلما خال سألته عن خربه، فقال: دخلت عليه ووجهه إىل احلائط، وظهره إيل، فلما أحس يب، شتمن أقبح 
 شتم، وتوعدين أشد توعد.

ت، وهللا، مث قال: اي ابن الفاعلة، رفعتك فوق قدرك، وائتمنتك، فخنتن، وسرقت مايل، وفعلت، وصنع
 لفعلن بك، ولصنعن.

فلما سكت، قلت: القول ما قاله أمري املؤمنني يف إنعامه، وأكثر منه، وحلفت له أبميان البيعة وغريها، أين 
انصحت وما سرقت، ووفرت وما خنت، واستقصيت حقوقه من غري ظلم، ولكن كنت إذا حضر وقت 

لعطااي أنفذت البيع، وجعلت يل مع التجار حصة، فرمبا الغالت، مجعت التجار وانديت عليها، فإذا تقررت ا
رحبت، ورمبا وضعت، إىل أن اجتمع يل من ذلك وغريه، يف عدة سنني، عشرون ألف ألف درهم، فاختذت 
أزجا  كبريا ، وأودعته املال، وسددته عليه فخذها، وحول وجهك إىل عبدك، وكررت عليه الميان، أبميان البيعة 

 على صدقي.
 : ابرك هللا لك يف مالك، ارجع إىل عملك.فقال يل
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 بني مثامة بن أشرس والفضل بن سهل وزير املأمون

وذكر ابن عبدوس أيضا  يف كتاب الوزراء، عن مثامة بن أشرس، أنه قال: اجتمع الناس، وجلس هلم الفضل 
يه، مث ابتدأ ابلوقيعة بن سهل، على فرش مرتفعة، فقام خطيبا ، فحمد هللا وأثىن عليه، وذكر النيب فصلى عل

دخول بيت القيان،  -يف حكاية حكاها -يف عبد هللا بن مالك اخلزاعي، وذكر أنه كان يدعي على الرشيد
وهو كاذب يف ذلك، وهو الذي كان يفعل هذا الفعل، ويدخل املواخري والدساكر، وال يرفع نفسه عن ذلك، 

 وال يصون عرضه.
أاب معن، ليعلم ذلك، ويعرف صحة ما أقول، فرتكت تشييع كالمه قال مثامة: مث أقبل علي، فقال: وإن 

 ابلتصديق، وأطرقت إىل الرض، ودخلتن عصبية العربية البن مالك.
مث عاد إىل هتجني عبد هللا، والتوسع يف الدعاوى عليه، مث أقبل علي اثنية، وقال: إن مثامة ليعرف ذلك، 

 مه ابلتصديق.فسكت، وأطرقت، وإمنا كان يريد من تشييع كال
فلما رأى إعراضي عن مساعدته ترك اإلقبال علي، وأخذ يف خطبته، حىت فرغ من أربه يف أمر عبد هللا بن 

 مالك.
 

 فلما تفرق الناس عنه، وانصرفت، علمت أين قد تعرضت ملوجدة الفضل، وهو الوزير، وحايل عنده حايل.
حية الفضل، فأخربين أن حيىي بن عبد هللا، وغريه، فلما حصلت يف منزيل، جاءين بعض إخواين ممن كان يف ان

 قالوا: ماذا صنع أبو معن، خياطبه الوزير، فيعرض عنه مرة بعد أخرى.
أحق، لنه قام يف ذلك اجلمع، وقد حضر كل شريف ومشروف،  -أعزه هللا -فقلت: أان وهللا، ابملوجدة عليه

موضع ريبة، أو ذكر نبوة، ودار مقني ومغنية، وما  فلم يستشهد يب يف خطبته، وما أجراه يف كالمه، إال يف
 أقدر أن أشهد إال أن أكون مع القوم اثلثا .

 اي أاب معن، بئس املوضع وضعك. -وهللا -فقالوا: صدقت
 فرجع كالمي إليه، فقال: صدق وهللا مثامة، وهو ابملعتبة أحق.

 هللا بن مالك. واندفعت عن موجدته، وما كان يب إال ما داخلن من احلمية لعبد
 

 بني المني وإبراهيم بن املهدي
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أخربين أبو الفرج الموي الصبهاين، قال: أخربين حممد بن خلف ابن املرزابن، قال: حدثنا محاد بن إسحاق، 
عن أبيه، ووجدت يف بعض الكتب إبسناد غري هذا، ليس يل بسماع، فجمعت بن اخلربين، على أمت اللفظ، 

، وبني عمه إبراهيم بن املهدي، كالم، ومها على النبيذ، فوجد المني على إبراهيم، قال: جرى بني المني
 وابنت إلبراهيم الوحشة منه، فانصرف إبراهيم إىل منزله قلقا ، وحجبه المني عنه.

وبلغ إبراهيم ذلك، فبعث إىل المني أبلطاف، ورقعة يعتذر فيها، فرد المني اهلدية، ومل جيب إبراهيم عن 
 قعة.الر 

فوجه إبراهيم إليه وصيفة مليحة مغنية، كان رابها، وعلمها الغناء، وبعث معها عودا  معموال  من العود 
اهلندي، مكلال  ابجلوهر، وألبسها حلة منسوجة ابلذهب، وقال أبياات ، وغىن فيها، وألقى عليها البيات حىت 

 حفظتها، وأخذت الصوت، وأحكمت الصنعة فيه.
 ني يدي المني، وقالت: عمك وعبدك، يقول.. واندفعت تغن:فوقفت اجلارية ب

 هتكت الضمري برد  الل طف * وكش فت هجرك يل فانكشف
 فإن كنت تنكر شيئا  جرى * فهب للعمومة ما قد سلف
 وجد يل ابلص فح عن زل يت * فبالفضل أيخذ أهل الشرف

 فقال هلا المني: أحسنت اي صبية، ما امسك ? قالت: هدية.
 أفأنت كامسك، أم عارية ? قال: أان كامسي، وبه مساين آنفا ، ملا أهداين إىل أمري املؤمنني. قال:

 فسر هبا المني، وبعث إىل إبراهيم، فأحضره، ورضي عنه، وأمر له خبمسني ألف دينار.
 

 وال مستعطف خري من وال مستأنف
له: أخربت البالد، وقتلت العباد، لفعلن  ووقف أمحد بن عروة بني يدي املأمون، ملا عزله عن الهواز، فقال

 بك وأصنعن.
 فقال: اي أمري املؤمنني، ما حتب أن يفعله هللا بك إذا وقفت بني يديه، وقد قرعك بذنوبك ?.

 قال: العفو، والصفح.
 قال: فافعل بعبدك، ما حتب أن يفعله هللا بك.

 نف.قال: قد فعلت، ارجع إىل عملك، فول مستعطف، خري من وال مستأ
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 وهللا حيب احملسنني
 روي أن غالما  للحسن بن علي عليهما السالم، جىن جناية توجب العقاب، فقال: اضربوه.

 فقال: اي موالي، والكاظمني الغيظ، قال: خلوا عنه، قال: اي موالي، والعافني عن الناس.
 قال: قد عفوت عنك.

 قال: وهللا حيب احملسنني.
 ولك ضعف ما كنت أعطيك. قال: أنت حر لوجه هللا تعاىل،

 
 عبد امللك بن مروان يسقط حدا  من حدود هللا تعاىل

حكى الصمعي، قال: أيت عبد امللك بن مروان، برجل قد قامت عليه البينة بسرقة يقطع يف مثلها، فأمر 
 بقطع يده.

 فأنشأ الرجل يقول:
 يدي اي أمري املؤمنني أعيذها * بعفوك من عار عليها يشينها

نيا وال يف نعيمها * إذا ما مشال فارقتها ميينها فال خري  يف الد 
 فقال: هذا حد من حدود هللا تعاىل، وال بد من إقامته عليك.

 فقالت أم له كبرية السن: اي أمري املؤمنني، كادي، وكاسيب، وابن، وواحدي، فهبه يل.
 هللا عز وجل.فقال هلا: بئس الكاد كادك، وبئس الكاسب كاسبك، ال بد من إقامة حدود 

 فقالت: اي أمري املؤمنني، اجعله من ذنوبك اليت تستغفر هللا منها.
 فقال: خلوه، فأطلق.

 
 ومن العناء رايضة اهلرم

وذكر ابن عبدوس يف كتاب الوزراء، أن عامال  للمنصور على فلسطني كتب إليه: أن بعض أهلها وثب عليه، 
 واستغوى مجاعة منهم، وعاث يف العمل.

 ه املنصور: أن قيده، وأنفذه إيل، فأنفذه.فكتب إلي
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فلما مثل بني يديه، قال املنصور: أنت املتوثب على عامل أمري املؤمنني، لبرين حلمك من عظمك، وكان 
 شيخا  كبريا ، ضئيل الصوت، فقال:

 أتروض عرسك بعدما هرمت * ومن العناء رايضة اهلرم
 ربيع ? قال: إنه يقول:فلم يفهم املنصور ما قال، فقال: ما يقول اي 

 العبد عبدكم واملال مالكم * فهل عذابك عن  اليوم مصروف
 قال: اي ربيع قد عفوت عنه، خلوا سبيله، وأحسن إليه.

 
 أول مائة ألف أعطيها شاعر يف أايم بن العباس

 سعد، قال: أخربين أبو الفرج الصبهاين قال: أخربين حبيب بن نصر املهليب، قال: حدثنا عبد هللا بن أيب
حدثن عبد هللا بن حممد بن موسى، قال: حدثن حممد بن موسى بن محزة، قال: أخربين الفضل بن الربيع، 
قال: رأيت مروان بن أيب حفصة، وقد دخل على املهدي، بعد وفاة معن بن زائدة، يف مجاعة من الشعراء 

 منهم سلم اخلاسر، وغريه، فأنشده مدحيا  فيه.
 ? قال: شاعرك اي أمري املؤمنني، وعبدك، مروان بن أيب حفصة. فقال له: من أنت

 فقال له املهدي: ألست القائل يف معن بن زائدة:
 أقمنا ابليمامة بعد معن * مقاما  ال نريد به زواال

 وقلنا أين نذهب بعد معن * وقد ذهب النوال فال نواال
لك عندان، جروا برجله، فجروا برجله حىت فقد ذهب النوال كما زعمت، فلم جئت تطلب نوالنا ? ال شيء 

 أخرج.
فلما كان يف العام املقبل، تلطف حىت دخل مع الشعراء، وإمنا كانت الشعراء، تدخل على اخللفاء يف كل عام 

 مرة، فمثل بني يديه، فأنشد، رابع أو خامس شاعر، قصيدته اليت أوهلا:
 اطرقتك زائرة فحي  خياهلا * بيضاء ختلط ابجلمال دالهل

 قادت فؤادك فاستقاد ومثلها * قاد القلوب إىل الصبا فأماهلا
 قال: فأنصت املهدي يستمع منه، إىل أن بلغ منها إىل قوله:

 هل تطمسون من املساء جنومها * أبكف كم أو تسرتون هالهلا
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 أو جتحدون مقالة عن رب ه * جربيل بل غها النيب  فقاهلا
 فأردمت إبطاهلاشهدت من النفال آخر آية * برتاثهم 

 قال: فرأيت املهدي، وقد زحف من صدر مصاله، حىت صار على البساط، إعجااب  منه مبا مسع.
 مث قال: كم بيت هي ? قال: مائة بيت.

 فأمر له مبائة ألف درهم، فكانت أول مائة ألف أعطيها شاعر يف أايم بن العباس.
 خل يف مجلة الشعراء، فأنشده قصيدة امتدحه هبا.ومضت الايم، ويل هارون اخلالفة، فرأيت مروان وقد د

 فقال له: من أنت ? قال: عبدك، وشاعرك، مروان بن أيب حفصة.
 فقال: ألست القائل يف معن ? وأنشده البيتني اللذين أنشدمها املهدي.
 مث قال: خذوا بيده فأخرجوه، فال شيء له عندان، فأخرج أقبح إخراج.

 دخل، فأنشده: فلما كان بعد أايم، تلطف حىت
 لعمرك ما أنسى غداة احملص ب * إشارة سلمى ابلبنان املخض ب
 وقد صدر احلج اج إال  أقل هم * مصادر شىت  موكبا  بعد موكب

 قال: فأعجبته القصيدة، فقال: كم هي ? قال: سبعون بيتا ، فأمر له بعدد أبياهتا ألوفا .
 فصار ذلك رمسا  له عندهم إىل أن مات.

 
 ضى عن العتايب الشاعرالرشيد ير 

أخربين أبو الفرج الصبهاين، قال: أخربين احلسن بن علي، قال: حدثنا حممد بن القاسم بن مهرويه، قال: 
حدثنا عبد هللا بن أيب سعد، قال: غضب الرشيد على العتايب، وحجبه، فدخل سرا  مع املتظلمني، بغري إذن، 

منني، قد أدبن الناس لك، ولنفسي فيك، وردين ابتالؤهم إىل فمثل بني يدي الرشيد، فقال له: اي أمري املؤ 
شكرك، وما مع ذكرك قناعة أبحد غريك، ولعمري لنعم الصائن كنت لنفسي، لو أعانن الصرب عليك، 

 ولذلك أقول:
 أخضن املقام الغمر إن كان غر ين * سنا خل ب أو زل ت القدمان

 الن دى يكفان أترتكن جدب املعيشة مقرتا  * وكف اك من ماء
 وجتعلن سهم املطامع بعدما * بللت ميين ابلن دى ولساين

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 129 

قال: فرضي عنه، وخلع عليه، وأمر له جبائزة سنية، فما رأيت العتايب أنشط منه يف ذلك اليوم، وال أفرح، وال 
 أبسط لساان  منه يومئذ.

يل ابلوسطى، وقيل إن فيه للواثق اثين ثقيل قال أبو الفرج الصبهاين: يف البيتني الولني غناء ملخارق، اثين ثق
 آخر.

 
 املأمون يصفح عن دعبل اخلزاعي الشاعر ويصله

 
قرىء على أيب بكر الصويل، سنة مخس وثالثني وثلثمائة، ابلبصرة، وأان أمسع: حدثكم هرون بن عبد هللا 

 ما قال، فأنشدوه هذين البيتني املهليب، سنة مثانني ومائتني، قال: ملا هجا دعبل، املأمون، قال هلم: أمسعوين
 من أبيات، ومها:

 إين  من القوم ال ذين سيوفهم * قتلت أخاك وشر فتك مبقعد
 شادوا بذكرك بعد طول مخوله * واستنقذوك من احلضيض الوهد.

فقال املأمون: قبحه هللا، ما أهبته، مىت كنت خامل الذكر، ويف حجر اخلالفة ربيت، وبدرها غذيت، خليفة، 
 خو خليفة، وابن خليفة.وأ

 مث جد يف طلب دعبل، حىت ظفر به، فلم يشك أحد يف أنه قاتله.
 فلما دخل عليه، قال له: اي دعبل، واستنقذوك من احلضيض الوهد.

 فقال: اي أمري املؤمنني، قد عفوت عمن هو أعظم من جرما .
 فقال: صدقت، ال أبس عليك، أنشدين مدارس آايت.

 آمن ? قال: نعم.فقال: أنشدها وأان 
 فأنشده إايها، فجعل املأمون يبكي، ملا بلغ قوله:

 بنات زايد يف القصور مصونة * وبنت رسول هللا يف الفلوات
 مث وصله وأمنه.

 
 املأمون يهب عمرو بن مسعدة ستة آالف ألف درهم فيهبها عمرو لحد أتباعه
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اء، حدثكم أمحد بن إمساعيل، قال: حدثن سعد قرىء على أيب بكر الصويل، وأان أمسع، يف كتابه كتاب الوزر 
بن يعقوب النصراين، قال: أمر املأمون حممد بن يزداد، وأمحد بن أيب خالد، أن يناظرا عمرو ابن مسعدة، يف 

 مال الهواز، فناظراه، فتحصل عليه ستة عشر ألف ألف درهم، فأعلما املأمون بذلك.
 دعاء.فقال: اقبال منه كل حجة، وكل تعلق، وكل ا

 فقاال: قد فعلنا.
فقال: عودا. فعادا، فتعلق عمرو بن مسعدة أبشياء ال أصل هلا، فسقط من املال عشرة آالف ألف درهم، 

 وبقي ستة آالف ألف درهم واجبة عليه، ال حجة له فيها، وأخذ خطه بذلك.
 فأحضر املأمون عمرا ، بعد خروجهما، فقال له: هذه رقعتك ? قال: نعم.

 املال واجب عليك ? قال: نعم.قال: وهذا 
 قال: خذ رقعتك، فقد وهبته لك.

 فقال: أما إذ تفضل أمري املؤمنني علي به، فإنه واجب على أمحد بن عروة، وأشهدك أين قد وهبته له.
فاغتاظ املأمون، وخرج عمرو وقد عرف غيظ املأمون، وعلم خطأه يف عمله، فلجأ إىل أمحد بن أيب خالد، 

 كان خيتصه.فأعلمه بذلك، و 
 فقال: ال عليك، ودخل إىل املأمون.

فلما رآه املأمون، قال: أال تعجب اي أمحد من عمرو، وهبنا له ستة آالف ألف درهم، بعد أن جتاوزان له عن 
أضعافها، فوهبها بني يدي لمحد بن عروة، كأنه أراد أن يبارين، ويصغر معرويف ? فقال له أمحد: أو قد فعل 

 ؤمنني ? فقال: نعم.ذلك اي أمري امل
 قال: لو مل يفعل هذا، لوجب أن يسقط حاله.

قال: وكيف ? قال: لنه لو استأثر به على أمحد بن عروة، وأخذ أمحد أبداء هذا املال، لكان قد أخرجه من 
معروفك صفرا ، وملا كانت نعمتك على عمرو، نعمة على أمحد، ومها خادماك، فكان المجل أن يتضاعف 

دمها، فقصد عمرو ذلك، فصار املال تفضال  منك على عمرو، وعلى أمحد بن عروة، ومع ذلك، معروفك عن
فأنت سيد عمرو ال يعرف سيدا  غريك، وعمرو سيد أمحد، فاقتدى يف أمر أمحد مبا فعلت يف أمره، وأراد 

حسانك إليه، أيضا  أن ينتشر يف ملوك المم، أن خادما  من خدمك اتسع قلبه هلبة هذا املال، من فضل إ
 فيزيد يف جاللة الدولة، وجاللة قيمتها، فيكسر ذلك العداء الذين يكاثرونك.

 فسري عن املأمون، وزال ما بقلبه على عمرو.
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 املأمون يصفح عن الفضل بن الربيع

وقرىء على أيب بكر الصويل، ابلبصرة، وأان أمسع، يف كتاب الوزراء، خرب فيه ذكر الفضل بن الربيع، وظفر 
ملأمون به، وعفوه عنه، وقرىء بعقبه: حدثكم عون بن حممد، قال: حدثنا سعيد بن هرمي، قال: ملا ظفر ا

املأمون ابلفضل بن الربيع، ومثل بني يديه، قال له: اي فضل، أكان من حقي عليك، وحق آابئي، ونعمتهم 
 ع القدرة، ما أردته يب ?.عندك، وعند أبيك، أن تثلبن، وتشتمن، وحترض على دمي ? أحتب أن أفعل بك م

فقال له الفضل: اي أمري املؤمنني، إن عذري حيقدك إذا كان واضحا  مجيال ، فكيف إذا عفته العيوب، وقبحته 
 اي أمري املؤمنني، كما قال الشاعر: -وهللا -الذنوب، فال يضيق عن من عفوك ما وسع غريي منه، فأنت

  يعرف من الن اس جمرما  صفوح عن اإلجرام حىت  كأن ه * من العفو مل
 

 وليس يبايل أن يكون به الذى * إذا ما الذى مل يغش ابلكره مسلما  
 قال الصويل: والشعر للحسن بن رجاء.

 
 جعفر بن حممد بن الشعث يهدئ من غضب الرشيد

غضب الرشيد على جعفر بن حممد بن الشعث، غضبا  شديدا ، من كالم جرى بينهما، فخاف جعفر أن 
زه الغضب، فقال: اي أمري املؤمنني، إمنا تغضب هلل عز وجل، فال تغضب له مبا ال يغضب به لنفسه، يستف

 فانعطف له الرشيد.
 

 بني هشام بن عبد امللك وإبراهيم بن أيب عبلة
أحضر هشام بن عبد امللك، إبراهيم بن أيب عبلة، الذي تقلد ديوان اخلامت ملروان بن حممد، فقال له: إان قد 

 اك صغريا ، وخربانك كبريا ، وأريد أن أخلطك حباشييت، وقد وليتك خراج مصر، فاخرج إليها.عرفن
 فأىب إبراهيم عليه، وقال له: ليس اخلراج من عملي، وال يل به معرفة.

 فغضب هشام عليه غضبا  شديدا ، حىت خاف إبراهيم ابدرته، فقال له: اي أمري املؤمنني أأتذن يل يف الكالم.
 .فقال: قل
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قال: إن هللا تعاىل، قال: إان عرضنا المانة على السماوات والرض واجلبال فأبني أن حيملنها، وأشفقن منها، 
 فوهللا ما أكرهها، وال غضب عليها يف إابئها، ولقد ذم اإلنسان ملا قبلها.

 فقال له هشام: أبيت إال رفقا ، وأعفاه، ورضي عنه.
 

 يفة من يد الرسولصاحب ديوان اخلراج يسرق توقيع اخلل
استسلف موسى بن عبد امللك من بيت مال اخلاصة، ماال ، إىل أجل قريب، وضمن للمتوكل أن يرده يف 

 الجل.
فجاء الجل ومل حيمل املال، فغضب املتوكل من مدافعته، وقال لعبيد هللا ابن حيىي بن خاقان، وقع إليه عن 

فذ التوقيع مع عتاب بن عتاب، ومره أن يطالبه، فإن أخر أداء برد املال اليوم، وضيق عليه يف املطالبة، وأن
 املال، طالبه، وضربه ابملقارع يف ديوان اخلراج حبضرة الناس، وأن ال يرفع عنه املقارع، حىت يصحح املال.

 فبادر بعض اخلدم إىل موسى، فأخربه بذلك، فجلس ينظر يف وجوه يرد منها املال.
وما ، وكان يوما  شديد احلر، وقد انتصف النهار، وموسى يف خيش، يف حجرة وصار إليه عتاب ابلتوقيع خمت

من ديوانه، وفيه مروحة، يتناوهلا فراشان يروحانه، فدخل عتاب، ويف يد موسى كتاب طويل يقرأه، فجلس، 
وأكب موسى على الكتاب يتشاغل به عن خطاب عتاب، وأصاب عتاب برد املروحة واخليش، فنام 

 واستثقل.
عتاب قد أخرج التوقيع حني جلس، فوضعه على دواة موسى، فغمز موسى بعض غلمانه فأخذ  وكان

 الكتاب فغيبه.
وما زال عتاب ينام مرة وينتبه أخرى، وموسى يعمل، إىل أن انقضت اهلاجرة، وقد توجه ملوسى بعض املال، 

 وأنفذ أصحابه لقبضه.
 فقال له عتاب: انظر فيما جئنا له.

  فيم جئت ? قال: فيما تضمن التوقيع.قال: قل أصلحك هللا
 قال: وأي توقيع ? قال: الذي أوصلته إليك من أمري املؤمنني.

 قال: مىت ? قال: الساعة وضعته على الدواة.
 فقال له: قد منت نومات، وأظن أنك رأيت يف نومك شيئا .

 ر، اكتبوا.فطلب عتاب التوقيع، فلم جيده، فقال: سرق وهللا التوقيع، اي أصحاب الخبا
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فقال موسى: اي أصحاب الخبار، اكتبوا، كذب فيما ادعاه، ما أوصل إيل توقيعا ، وأنتم حاضرون، فهل 
 رأيتموه أوصل إيل توقيعا  ? قم فانظر لعلك اي أاب حممد ضيعت التوقيع يف طريقك.

 فانصرف عتاب إىل عبيد هللا فأخربه بذلك.
 ك، وقال: أحضروا موسى الساعة، فحضر.فدخل عبيد هللا إىل املتوكل، فحدثه، فضح

فقال له املتوكل: اي موسى، سرقت التوقيع من عتاب ? قال: إي وهللا اي سيدي مخنت أن فيه مكروها ، وانم 
عتاب من قبل أن يوصله إيل، فأمرت من سرقه، وقد أعددت نصف املال، والساعة أمحله إىل صاحب بيت 

 ايم، وأتبع ذلك بتضرع.مال اخلاصة، وأمحل الباقي بعد مخسة أ
 فأنفذ املتوكل معه من قبض منه ذلك، وانصرف وقد رضي عنه.

 
 صاحب الشرطة ال يصلح أن يكون ندميا  للخليفة

دعا الواثق إسحاق بن إبراهيم املصعيب إىل منادمته، فامتنع، فتالحيا يف ذلك، إىل أن تغري الواثق على 
 إسحاق بن إبراهيم، فأمر حبجبه عنه.

ليه إسحاق: اي أمري املؤمنني، لو أطلقتن احلشمة اليت عقد هبا لساين عن االنبساط لتغريه علي، فكتب إ
 لقلت: ما يل فيما عقده علي قلب أمري املؤمنني ذنب، إذ كان يوقين من امتهان العامة إايي.

 فرمى الواثق كتابه إىل ابن أيب دؤاد.
 

على من كانت هذه مهته فيما يرد على أمري املؤمنني عيب، وهو فقال له ابن أيب دؤاد: اي أمري املؤمنني، ما 
 جيد من إسحاق عوضا  يف املنادمة، وال جيد منه عوضا  يف شرطته.

 فرضي عنه الواثق، وأعفاه من املنادمة، ومنع من حجبه، وأجراه على رمسه، وعاد إىل ما كان عليه.
 

 الرشيد يرضى عن نصر بن مالك
مالك، بسعي الربامكة، أمره أن يلزم بيته، وال خيرج منه، فكتب إىل الرشيد: قد  ملا عزل الرشيد نصر بن

قبضن سوء رأي أمري املؤمنني يف، عن االعتذار حبجة، أو نشر داللة تنىبء خبالف ما قرفت به عنده، فما 
، واطالعه على أهتدي إىل وجه طلب االعتذار، وما جيرأين على اإلابنة عما ال أعلمه إال حسن رأيه أعزه هللا

قلقي بضمريه، فإين عبد نعمته، وغذي إحسانه، إن أسبغا علي، ويف شكري هلما، وإن أزيال عن، اعتضت 
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منهما الرجوع إىل احلرمة، ولزوم فائدة يتطول هبا علي، من تطول على أمري املؤمنني برد مرياثه من اخلالفة 
 عليه.

 من ردت عليه النعمة، إذ كان معرتفا  بسمتها، وابلغا  فوقع الرشيد على ظهر رقعته: نصر بن مالك، أوىل
ابلشكر حق قيمتها، فما شكرين أحد من أوليائي كشكره، فليهنه ما أوليناه من رأينا، ومنحناه من بران. 

 وأظهر الرضا عنه، وواله والية أخرجه إليها.
 

 بني احلجاج ويوسف بن عبد هللا بن عثمان
تابه، عن ابن أيب عقبة، عن أبيه، قال: ملا أمن احلجاج الناس، أاته يوسف بن ذكر أبو احلسن املدائن يف ك

 عبد هللا بن عثمان، وكان عبد امللك ابن مروان قد كتب له أماان .
 فقال له احلجاج: ثكلتك أمك.

 قال: وأيب مع أمي.
ه الساعة، إن هللا قال: أين ألقتك الرض بعدي ? قال: ما قمت مقاما ، منذ مل ترين، أوسع من مقام قمت

 استعملك علينا، فأبينا، فأىب علينا، فعفا عنه.
 فقال الفرزدق يف ذلك:

 ولو مل ينل حبل اخلليفة يوسفا  * ملج  جنيعا  من دم اجلوف أمحر
 

 بني زايد وأحد قعدة اخلوارج
 اه، فأاته خائفا .وذكر املدائن يف كتابه، قال: أرسل زايد إىل رجل من قعدة اخلوارج، من بن متيم، فاستدع

فقال له زايد: ما منعك من إتياين ? فقال له: قدمت علينا، فقلت: ال أعدكم خريا  وال شرا  إال وفيت به 
وأجنزته، وقلت: من كف يده ولسانه مل أعرض له، فكففت يدي ولساين، وجلست يف بييت، فأمر له بصلة، 

 فخرج والناس ال يشكون يف أنه يقتله.
ال لك المري ? فقال: ما كلكم أستطيع أن أخربه مبا كان بيننا، ولكن وصلت إىل رجل ال فقالوا له: ما ق

 ميلك لنفسه ضرا  وال نفعا ، فرزق هللا منه خريا .
 

 احلجاج حيبس رجال  لنه شكا إليه أخاه حممدا  عامل اليمن
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اه، حممد بن يوسف، وذكر املدائن يف كتابه، قال: قدم رجل من أهل اليمن، على احلجاج، يشكو أخ
 فصادف احلجاج على املنرب، فقام إليه، فشكا أخاه حممدا ، فأمر به احلجاج فحبس.

فلما نزل عن املنرب، استدعاه وهو متغيظ عليه، فقال له: ما جرأك على أن ترفع على أخي ? فقال له: أان 
 ابهلل، أعز من أخيك بك.

 فقال احلجاج: خلوا سبيله.
 

 آزاد مرد احلجاج أيمر بتعذيب
وذكر املدائن يف كتابه، عن أيب املضرحي، وقد وجدته أان، يف غري موضع، عن املدائن، مبا يقرب من هذه 
العبارة: أخربين حممد بن احلسن ابن املظفر، قال: أخربين احلرمي، عن الزبري، قال: أمر احلجاج حممد بن 

 زاد مرد بن الفرند، فأخذه حممد.املنتشر بن الجدع اهلمداين، ابن أخي مسروق، أن يعذب آ
فقال له آزاد مرد: أرى لك اي حممد، شرفا ، ودينا ، وإان من أهل بيت ال نعطي على الذل شيئا ، فارفق يب، 

 واستأن يف .
 فقال: أفعل.

 فرفهه حممد، وأكرمه، فكان يؤدي إليه، يف كل مجعة، ثلثمائة ألف درهم.
أن أيخذه من حممد، فأخذه معد من حممد، فعذبه، ودق يديه فغضب احلجاج، وأمر معد، صاحب العذاب، 

 ورجليه، فلم يعطه شيئا .
 فقال حممد: فإين لسري، بعد ثالثة أايم، إذا به معرتضا  على بغل، مدقوق اليد والرجل.

 فصاح يب: اي حممد.
 فكرهت أن آتيه، فيبلغ احلجاج، فأقع معه يف مكروه، مث تذممت أن ال أدنو منه، فدنوت.

فقلت: حاجتك ? فقال: إنك وليت من مثل هذا، فأحسنت، ويل عند فالن مائة ألف درهم، فخذها منه 
 برساليت إليه.

 فقلت: وهللا، ال أخذت منك شيئا ، وأنت على هذه احلال.
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فقال: أما إذ أبيت، فاستمع من، أحدثك حديثا  مسعته من أهل دينك، عن نبيك، مسعتهم يقولون، إنه قال: 
أراد هللا تعاىل ابلعباد خريا ، أمطرهم املطر يف أوانه، واستعمل عليهم خيارهم، وجعل املال يف مسحائهم، إذا 

 وإذا أراد هبم شرا ، أمطرهم املطر يف غري أوانه واستعمل عليهم شرارهم، ومول خبالءهم، مث مضى.
فخفته خوفا  شديدا ، ووقعت  وأتيت منزيل، فما وضعت ثيايب حىت أاتين رسول احلجاج، وقد بلغه ما جرى.
 يف أمر عظيم، فأتيته وقد اخرتط سيفه، وهو يف حجره منتضى. فقال يل: ادن.

 فقلت: ما يب دنو، ويف حجر المري السيف.
فضحك، وقال: ما قال لك اخلبيث ? فقلت له: وهللا ما غششتك منذ استنصحتن، وال خنتك منذ 

 مبا قال. ائتمنتن، وال كذبتك مذ صدقتن، وأخربته
فلما أردت ذكر الرجل الذي عنده املال، صرف وجهه عن، وقال: ال تسمه، لقد مسع عدو هللا الحاديث، 

 انصرف راشدا .
 فانصرفت آمنا ، وقد زال خويف.

 
 قسوة احلجاج وظلمه

، كان احلجاج بن يوسف الثقفي، قد مجع خالال  قبيحة، ظاهرة، وابطنة، من دمامة الصورة، وقبح املنظر
وقساوة القلب، وشراسة الخالق، وغلظ الطبع، وقلة الدين، واإلقدام على انتهاك حرمة هللا تعاىل، حىت 
حاصر مكة، وهدم الكعبة، ورماها ابملنجنيق، والنفط، والنار، وأابح احلرم، وسفك، وهتك، وقتل يف مدة 

ان، وكان ال يرجو عفو هللا، وال واليته ألف ألف وستمائة ألف مسلم، ومات يف حبوسه مثانية عشر ألف إنس
يتوقع خريه، وكأنه قد ضرب بينه وبني الرمحة والرأفة، بسور من فظاظة، وغالظة، وقسوة العقد الفريد 

 .118للملك السعيد 
، العاهات اليت ابتلي هبا، فأدت به إىل السادية، ولذلك، 67وقد أوردان يف ترمجة احلجاج، يف حاشية القصة 

 ابتكار أنواع العذاب، ويتلذذ مبشاهدة ضحاايه عند تعذيبهم، وكان يعذب بعضهم فقد كان يتفنن يف
 ويقتلهم بيده.

فقد جيء له اببن القرية، فأمر به، فأمسكه رجال أربعة، حىت ال يستطيع حراكا ، مث وضع احلجاج حربة يف 
ال احلجاج: هكذا ثندوءته، ودفعها، حىت خالطت جوفه، مث خضخضها، وأخرجها، فأتبعها دم أسود، فق

تشخب أوداج اإلبل، وفحص ابن القرية برجله، وشخص ببصره، وجعل احلجاج ينظر إليه، حىت قضى 
 .223، 222الخبار الطوال 
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وأمر أبحد أسراه، فشد عليه القصب الفارسي، مث سل عنه، حىت شرح بدنه، مث نضح ابخلل وامللح، حىت 
 .207-2مات الكامل للمربد 

بن سعد بن أيب وقاص أسريا ، فظل يضرب رأسه بعصا كانت يف يده، حىت أدماه، مث أطمعه  وجيء إليه مبحمد
يف أن يطلقه، وأطرق مليا ، كأنه يفكر، مث قال لرجل من أهل الشام: اضرب يل مفرق رأسه، فضربه، فمال 

 .42و  41-2واإلمامة والسياسة  379-6نصفه ها هنا، ونصفه ها هنا الطربي 
ن يزيد التيمي الزاهد، ومنع عنه الطعام، مث أرسل عليه الكالب تنهشه، حىت مات اللباب وحبس إبراهيم ب

، وملا مات، رمى جبثته يف اخلندق، ومل جيرأ أحد أن يدفنه، حىت مزقته الكالب البصائر والذخائر م 1-190
 .304ص  1ق  3

ألفا ، ابخلديعة واملكر، فقد أمر  ويف معركة الزاوية، إحدى املعارك مع ابن الشعث، قتل احلجاج أحد عشر
مناديه: فصاح: ال أمان لفالن بن فالن، ومسى رجاال ، فقال العامة: قد آمن الناس، وحضروا، فأمر هبم فقتلوا 

 .469-4ابن الثري 
وملا دخل البصرة، دخل اجلامع، وجلس على املنرب، وأمر جنده أبخذ البواب وقال هلم: إذا رأيتموين 

عن رأسي، فضعوا سيوفكم، مث بدأ خطبته، فحصبه الناس، فخلع عممته، ووضعها على وضعت عماميت 
ركبتيه، فجعلت السيوف، تربي الرقاب وسالت الدماء إىل أبواب املسجد، وإىل السكك اإلمامة والسياسة 

 .26و  2-25
ن يشاب له املاء وكان صغريا  يف تصرفاته، حبس مالك بن أمساء بن خارجة، وضيق عليه كل أحواله، حىت كا

الذي كان يشربه، ابلرماد وامللح، قال: ال، هات ماء السجن، فأيت به، وقد خلط ابمللح والرماد، فسقيه 
 .231-17الغاين 

وقبض على يزيد بن املهلب وعذبه، فكان يزيد يصرب على العذاب، فقيل له: إنه رمي بنشابة، فثبت أصلها 
ر أن يعذب بذلك، وأن يدهق ساقه، فلما فعل به ذلك، صاح، يف ساقه، فال ميسها شيء إال صاح، فأم

 .291-6ومسعته أخته هند، وكانت عند احلجاج، فصاحت، فطلقها احلجاج وفيات العيان 
وبقدر ما كان احلجاج، قاسيا ، متغطرسا  على الناس، كان ذليال  أمام عبد امللك بن مروان، كتب إليه مرة: إن 

 من رسوله إليهم. خليفة هللا يف أرضه، أكرم
 

وبلغه أن عبد امللك، عطس يوما ، فشمته أصحابه، فرد عليهم، ودعا هلم، فكتب إليه: بلغن ما كان من 
عطاس أمري املؤمنني، ومن تشميت أصحابه له، ورده عليهم، فيا ليتن كنت معهم، فأفوز فوزا  عظيما  العقد 
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، وحبثا  عن سياسته املالية املخربة يف حاشية القصة 67، راجع ترمجة احلجاج يف حاشية القصة 53-5الفريد 
182. 

 
 املأمون يرضى عن إسحاق بن إبراهيم املوصلي

حدثن أبو الفرج الصبهاين، قال: أخربين حممد بن مزيد بن أيب الزهر، واحلسني بن حيىي، عن محاد بن 
ىي املنجم، عن أبيه، عن إسحاق، إسحاق املوصلي، عن أبيه، قال أبو الفرج، وأخربين حيىي بن علي بن حي

قال: أقام املأمون بعد دخوله بغداد عشرين شهرا ، ومل يسمع حرفا  من الغاين، مث كان أول من تغىن حبضرته 
أبو عيسى بن الرشيد أول مرة، مث واظب على السماع متسرتا ، متشبها  ابلرشيد يف أول أمره، فأقام املأمون  

 دماء واملغنني.كذلك أربع سنني، مث ظهر للن
قال إسحاق بن إبراهيم املوصلي: وكان حني أحب السماع، سأل عن، فجرحت حبضرته، وقال الطاعن 

 علي: ما يقول أمري املؤمنني يف رجل يتيه على اخللفاء، ما بقى هذا من التيه شيئا  إال استعمله.
ىت جاءين علويه يوما ، فقال يل: فأمسك عن ذكري، وجفاين من كان يصلن لسوء رأيه يف ، فأضر ذلك يب، ح

 أأتذن يل يف ذكرك حبضرة املأمون، فإان قد دعينا اليوم.
فقلت: ال، ولكن غنه هبذا الشعر، فإنه يبعثه على أن يسألك ملن هو ? فإذا سألك انفتح لك ما تريده، 

 وكان اجلواب أسهل عليك من االبتداء.
 قال: هات، فألقيت عليه حلن يف شعري:

 املاء قد سد ت موارده * أما إليك طريق غري مسدوداي سرحة 
 حلائم حام حىت  ال حيام به * مشر د عن طريق املاء مطرود

 قال أبو الفرج الصبهاين: والغناء فيه إلسحاق املوصلي، رمل ابلوسطى، عنه، وعن عمرو بن ابنة.
 ذي أمره به إسحاق.رجع احلديث، قال: فمضى علويه، فلما استقر به اجمللس، غناه ابلشعر، ال

 فقال املأمون: ويلك اي علويه، ملن هذا الشعر ?.
 فقال: اي سيدي لعبد من عبيدك، جفوته، واطرحته، من غري ذنب.

 فقال: إسحاق تعن ? قال: نعم.
 فقال: حيضر الساعة.
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ه إيل قال إسحاق: فجاءين رسول املأمون، فصرت إليه، فلما دخلت إليه استدانين، فدنوت منه، فرفع يدي
مادمها، فانكببت عليه، فاحتضنن بيديه، وأظهر من بري وإكرامي، ما لو أظهره صديق مؤانس لصديق، 

 لسر به.
 وقد ذكر القاضي أبو احلسني هذا اخلرب، يف كتابه بغري إسناد، وأبقل من هذا الشرح، واملعىن متقارب.

 الباب اخلامس/
 من خرج من حبس أو أسر

 ة وصالح حالأواعتقال إىل سراح وسالم
 رسول هللا مين على هوازن

 ويطلق له أسراهم ويرد عليهم ما غنم منهم
حدثنا المري أبو بكر حممد بن بدر، قال: حدثنا المري أبو النجم بدر الكبري املعروف ابحلمامي، قال: حدثنا 

قال: قال يل ابن  حممد بن عبد هللا العبسي اجلشمي من قواد فلسطني، قال: حدثنا أبو عمر زايد بن طارق،
الرماحي، وكانت قد أتت عليه عشرون ومائة سنة، وهو يصعد يلقط التني، قال: مسعت أاب جرول زهري بن 
صرد اجلشمي، يقول: أسران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم حنني ويوم هوازن، وذهب يفرق السيب، 

 فقمت، فأنشدته:
 ء نرجوه وننتظرامنن علينا رسول اّلل  يف كرم * فإن ك املر 

 امنن على بيضة، قد عاقها قدر * مفر ق مشلها يف دارها غري
 أبقت لنا احلرب هي افا  على حزن * على قلوهبم الغم اء والغمر
 إن مل تداركهم نعماء تنشرها * اي أرجح الن اس حلما  حني خيترب

 امنن على نسوة قد كنت ترضعها * إذ فوك ميلؤه من حمضها الدرر
 ل صغري كنت ترضعها * وإذ يريبك ما أتيت وما تذرإذ أنت طف

 ال جتعلن ا كمن شالت نعامته * واستبق من ا فإان  معشر زهر
 إان  لنشكر للنعماء إذ كفرت * وعندان بعد هذا اليوم مد خر

 اي خري من مرحت كمت اجلياد به * عند اهلياج إذا ما استوقد الشرر
 هاتك إن  العفو مشتهرفألبس العفو من قد كنت ترضعه * من أم  
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 إان  نؤم ل عفوا  منك تلبسه * هذي الربي ة إذ تعفو وتنتصر

 عفوا  عفا اّلل  عم ا أنت راهبه * يوم القيامة إذ يهدى لك الظفر
 قال: فلما مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا الشعر، قال: ما كان يل ولبن عبد املطلب، فهو لكم.

 نا فهو هلل ولرسوله.فقالت قريش: ما كان ل
 وقالت النصار: ما كان لنا فه هلل ولرسوله.

 فأطلقهم مجيعا .
وحدثنا أبو العباس حممد بن أمحد املعروف ابلثرم، املقرىء اخلياط البغدادي، ابلبصرة، قال: حدثنا أبو عمر 

اق، قال: حدثن أمحد بن عبد اجلبار العطاردي، قال: حدثنا يونس بن بكري الشيباين، عن حممد بن إسح
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حبنني، فلما أصاب من 

 هوازن ما أصاب من أمواهلم وسباايهم، أدركته هوازن ابجلعرانة، وقد أسلموا.
 نن علينا من هللا عليك.فقالوا: اي رسول هللا، لنا أهل وعشرية، وقد أصابنا من البالء ما مل خيف عليك، فام

وقام خطيبهم زهري بن صرد فقال: اي رسول هللا، إن ما يف احلظائر من النساء، خاالتك، وعماتك، 
وحواضنك الاليت تكفلنك، ولو أان ماحلنا ابن أيب مشر، أو النعمان بن املنذر، مث أصابنا مثل الذي أصابنا 

 هلا.منك، رجوان عائدهتما، وعطفهما، وأنشد أبياات  قا
وذكر من البيات مثانية، فقال يف الول: وندخر، وقال يف الثاين: ممزق، وقال يف الثالث، هنافا ، وقال يف 

 السادس: نعامتهم، وقال يف السابع: إان لنشكر آالء وإن كفرت.
 

 الوزير القاسم يعتقل ثالثة أمراء عباسيني
قد تقدم عند وفاة املعتضد، إىل صاحب الشرطة  أخربان أبو بكر الصويل، قال: كان القاسم بن عبيد هللا،

مؤنس اخلازن، أن يوجه إىل قصي بن املؤيد وعبد العزيز بن املعتمد، وعبد هللا بن املعتز، فيحبسهم يف دار، 
ويوكل هبم، ففعل ذلك، وكانوا حمبوسني خائفني، إىل أن قدم املكتفي بغداد فعرف خربهم، فأمر إبطالقهم، 

 أبلف دينار. ووصل كل واحد منهم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 141 

قال: فحدثن عبد هللا بن املعتز، قال: سهرت يف الليلة اليت يف صبيحتها دخل املكتفي إىل بغداد، فلم أمن، 
خوفا  على نفسي، وقلقا  لوروده، فمرت يب يف السحر طري، فصاحت، فتمنيت أن أكون خملى مثلها، ملا 

 جرى علي من النكبات.
ما خاره يل من اإلسالم والقرابة من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وما مث فكرت يف نعم هللا تعاىل علي، و 

 أؤمله من البقاء الدائم يف اآلخرة فقلت:
 اي نفس صربا  لعل  اخلري عقباك * خانتك من بعد طول المن دنياك

ك طوابك  مر ت بنا سحرا  طرٌي فقلت هلا: * طوابك اي ليتن إاي 
 * فرب  مثلك ينزو حتت أشراكلكن هو الد هر فالقيه على حذر 

 
 البحرتي وأبو معشر يؤصالن عند املعتز أصال  

حدثن علي بن هشام بن عبد هللا الكاتب، قال: حدثن أبو القاسم سليمان ابن احلسن بن خملد، قال: ملا 
ميت أنفذ أيب إىل مصر، اجتذبت أاب عبادة البحرتي، وأاب معشر املنجم، وكنت آنس هبما يف وحديت، ومالز 

 البيت، فكاان أكثر الوقات عندي، حياداثين ويعاشراين.
فحداثين يوما : إهنما أضاقا إضاقة شديدة، وكاان مصطحبني، فعن هلما أن يلقيا املعتز ابهلل، وهو حمبوس، 

 فيتوددان إليه ويؤصالن عنده أصال ، فتوصال إليه، حىت لقياه يف حبسه.
قلتها يف حممد بن يوسف الثغري، ملا حبس، وخاطبت هبا املعتز، كأين  قال البحرتي: فأنشدته أبيايت اليت كنت

 عملتها له يف احلال، وهي:
 جعلت فداك الد هر ليس مبنفك  * من احلادث املشك و والن ازل املشكي

م إال  منازل * فمن منزٍل رحب ومن منزٍل ضن ك  وما هذه الاي 
ا * صفا الذ هب اإلبر   يز قبلك ابلس بكوقد هذ بتك احلاداثت وإمن 

 أم ا يف رسول اّلل  يوسف أسوة * ملثلك حمبوسا  على الظلم واإلفك
 أقام مجيل الصرب يف الس جن برهة * فآل به الص رب اجلميل إىل امللك

 على أن ه قد ضيم يف حبسك العلى * وأصبح عز  الد ين يف قبضة الشرك
كان واقفا  على رأسه، وقال له: احتفظ هبذه الرقعة،   قال: فأخذ الرقعة اليت فيها البيات، فدفعها إىل خادم

 فإن فرج هللا عن، فأذكرين هبا، لقضي حق هذا الرجل احلر.
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وقال يل أبو معشر: وقد كنت أان أخذت مولده، ووقت عقد له العهد، ووقت عقدت البيعة للمستعني 

ري وحروب، وحكمت على ابخلالفة، فنظرت يف ذلك، وصححت احلكم للمعتز ابخلالفة بعد فتنة جت
 املستعني ابلقتل، فسلمت ذلك إىل املعتز، وانصرفنا.

 وضرب الزمان ضربه، وصح احلكم أبسره.
قال أبو معشر: فدخلت أان والبحرتي مجيعا  إىل املعتز، وهو خليفة، بعد خلع املستعني وتغريقه، فقال يل: مل 

ار، وثالثني دينارا  نزال ، وجعلتك رئيس أنسك، وقد صح حكمك، وقد أجريت لك يف كل شهر مائة دين
 املنجمني يف دار اخلالفة، وأمرت لك عاجال  إبطالق ألف دينار صلة، فقبضت ذلك كله يف يومي.

وقال يل البحرتي: وتقدمت أان، فأنشدت املعتز قصيدة مدحته هبا، وهنأته ابخلالفة، وهجوت املستعني، 
 أوهلا:

 ويبعد عن ا يف اهلوى من نقاربه جيانبنا يف احلب  من ال جنانبه *
 فلما بلغت فيها إىل قويل، واملعتز يستمع:

 فكيف رأيت احلق  قر  قراره * وكيف رأيت الظلم آلت عواقبه
 ومل يكن املغرت  ابّلل  إذ سرى * ليعجز واملعتز  ابّلل  طالبه

 رمى ابلقضيب عنوة وهو صاغر * وعر ي من برد الن يب مناكبه
 ل وج ه غاداي  * إىل الش رق حتد ى سفنه وركائبهوقد سر ين أن قي

 إىل واسط حيث الدجاج ومل تكن * لتنشب إال  يف الدجاج خمالبه
فاستعادين هذه البيات مرارا ، فأعدهتا عليه، فدعا اخلادم الذي كان معه احلبس، وطلب منه الرقعة اليت كنت 

 عينها.أنشدته الشعر الذي كان فيها، يف حبسه، فأحضره إايها ب
 فقال: قد أمرت لك بكل بيت منها أبلف دينار، وكانت ستة أبيات، فأخذت ستة آالف دينار.

مث قال يل: كأين بك، وقد ابدرت، فاشرتيت منها جارية، وغالما ، وفرسا ، وأتلفت املال، ال تفعل، فإن لك 
، غناء عن ذلك، ولكن افعل فيما تستأنفه معنا من أايمك، ومع وزرائنا وأسبابنا، إذا عرفوا موضعك عندان

هبذا املال كما فعل ابن قيس الرقيات ابملال الذي أعطاه عبد هللا بن جعفر، واشرتى به ضيعة، فاشرت أنت 
 أيضا  به ضيعة تنتفع بغلتها، ويبقى عليك وعلى ولدك أصلها.

 ه وزادت.فقلت: السمع والطاعة، وخرجت فاشرتيت ابملال ضيعة جليلة مبنبج، مث ارتفعت حايل مع
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 أبو سعيد الثغري يعتقل ويعذب

قال مؤلف هذا الكتاب: وللبحرتي يف هذه البيات الكافية، خرب آخر حسن، نذكره لنه أيضا  يدخل يف 
هذا الباب، أخربين أبو بكر الصويل إجازة، ونقلته من خطه، قال: حدثن أمحد بن إبراهيم القنوي، قال: 

غزواته املشهورة، وسلم إىل أيب احلسني النصراين اجلهبذ ليستخرج منه  طولب أبو سعيد الثغري، مبال، بعد
 املال، فجعل يعذبه فشق ذلك على املسلمني، وقالوا: أيخذ بثأر النصرانية.

 فقال البحرتي:
 اي ضيعة الدنيا وضيعة أهلها * واملسلمني وضيعة اإلسالم

 مطلبت ذحول الشرك يف دار اهلدى * بني املداد وألسن القال
م م ابلاي   هذا ابن يوسف يف يدي أعدائه * جيزى على الاي 
 انمت بنو العب اس عنه ومل تكن * عنه أمي ة لو رعت بنيام

فقرىء هذا الشعر على املتوكل، فأمر إبطالق أيب سعيد، وتوليت، وأمر إبحضار قائل البيات، فأحضر 
 د: جعلت فداك الد هر ليس مبنفك  البحرتي، واتصل به، فكان أول شعر أنشده، قوله يف أيب سعي

 وذكر البيات، إال أنه قال يف البيت الثالث، بدل احلاداثت: النائبات، وقال يف البيت الذي أوله:
 على أن ه قد ضيم يف حبسك العلى * وأضحى بك اإلسالم يف قبضة الش رك

 
 البحرتي يهىنء إبراهيم بن املدبر

ا الباب، وإن كان تعلقا  ضعيفا ، إال أن الشيء ابلشيء يذكر، وال ومن حماسن شعر البحرتي الذي يتعلق هبذ
سيما إذا قاربه، ما أخربنيه الصويل، إجازة، قال: ذكر إبراهيم بن املدبر، يوما ، البحرتي، فقال: ما رأيت أمت 
 طبعا  منه، وال أحضر خاطرا ، فقد مدحن حني ختلصت من السر، يعن أسر صاحب الزنج ابلبصرة وذكر

 الضربة اليت يف وجهي، وختلصن، ومدح املأسور شيء ما راعاه قبله أحد.
 قال الصويل: والبيات من قصيدة أوهلا: قد كان طيفك مر ة  يغرى يب

 قال فيها:
 لو أن ه استام الن جاة لنفسه * وجد الن جاة رخيصة السباب
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 ومبينة شهد املنازل رمسها * واخليل تكبو يف العجاج الكايب
 ت بوجهك دون عرضك درأة * إن  الوجوه تصان ابلحسابكان

 ولئن أسرت فما اإلسار على امرىء * مل أيل صدقا  يف اللقاء بعاب
 انم املضل ل عن سراك ومل خيف * حرس الر قيب وقسوة البو اب
 ورأى أبن  الباب مذهبك ال ذي * خيشى ومه ك كان غري الباب

 قال ذلك لنه نقب نقبا ، وخرج منه.
 ركبتها هوال  مىت خترب هبا * يقل اجلبان أنيت غري صوابف

 ما راعهم إال  امرتاقك مصلتا  * عن مثل يرد الرقم املنساب
 حتمي أغيلمة وطائشة اخلطى * تصل التلف ت خشية الطال ب

قال ذلك لنه أخرج معه من احلبس امرأة، وأخرج ابن أخيه ما زال يوم ندى بطولك زاهرا  * حىت  أضفت 
 ليه يوم ضرابإ

 ذكر من البأس استعدت إىل ال ذي * أأعطيت يف الخالق واآلداب
 وروى غري الصويل، يف البيت الذي قبل هذا اآلخر: مل ترض يوم ندى بطولك...

 
 مينع ابن أيب سربة علنا  وجييزه سرا  

د بن سليمان حدثنا أمحد بن عبد هللا الوراق، من كتاب نسب قريش للزبري بن بكار، قال: حدثنا أمح
الطوسي، قال: حدثنا الزبري بن بكار، قال: أخربين عمي مصعب بن عبد هللا، وحدثن سعيد بن عمرو، جاء 
هبما الزبري خربين مفردين فيهما تكرير وزايدة يف أحدمها على اآلخر، وأان هنا أمجع بينهما، وأجعلهما سياقة 

يب سربة بن أيب رمي بن عبد العزى بن أيب قيس ابن واحدة، وأسقط التكرير، قال: كان أبو بكر حممد بن أ
عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن نصر بن مالك بن النضر بن كنانة عامال  

 لرايح بن عثمان، على مسعاة أسد وطىيء.
مبا صدق من فلما خرج حممد بن عبد هللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب عليهم السالم جاء 

 املال إليه، ومبلغه أربعة وعشرون ألف دينار، فدفع ذلك إليه، فكانت قوة حملمد.
فلما قتل عيسى بن موسى حممدا  ابملدينة، قيل ليب بكر: اهرب، قال: ليس مثلي يهرب، فأخذ أسريا ، 

 ر بتقييده، فقيد.فطرح يف حبس املدينة، ومل حيدث عيسى بن موسى يف أمره شيئا  غري حبسه، فأمر املنصو 
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فقدم املدينة بعدما شخص عيسى بن موسى، عبد هللا بن الربيع املدين ومعه جند، فعاثوا يف املدينة وأفسدوا، 
فوثب عليه سودان املدينة والرعاع، فقتلوا جنده، وطردوهم، وانتهبوهم، وانتهبوا عبد هللا بن الربيع، فخرج 

 سة أميال من املدينة.حىت نزل ببئر املطلب، يريد العراق، على مخ
 وكبس السودان السجن، فأخرجوا أاب بكر.

وقال سعيد: فأخرج القرشيون أاب بكر، فحملوه على منرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فنهى عن معصية 
 أمري املؤمنني، وحث على طاعته.

 وقيل له: صل ابلناس.
 فقال: إن السري ال يؤم، ورجع إىل حمبسه.

نصور، جعفر بن سليمان، على املدينة، قال له: بيننا وبني أيب بكر رحم، وقد أساء وأحسن، فإذا فلما وىل امل
 قدمت املدينة، فأطلقه، وأحسن جواره.

 وقال سعيد: فأمره إبطالق ابن أيب سربة، وأوصاه به، وقال: إن كان قد أساء فقد أحسن.
 فأطلقه جعفر.

 ئدة، وهو إذ ذاك على اليمن، فكتب له بوصاة إليه.فسأل جعفر أن يكتب له بوصاة إىل معن بن زا
فلقي الراحبي، فقال: هل لك يف اخلروج معي إىل العمرة ? فقال: أما وهللا، ما أخرجن من منزيل إال طلب 

 شيء لهلي، فما تركت عندهم شيئا ، فأمر له ابن أيب سربة بنفقة أنفذها إىل عياله، وخرج معه.
 لراحبي: هل لك أن أنيت معن بن زائدة ? قال: نعم.فلما قضيا عمرهتما، قال ل

 فأمر له بنفقة أنفذها إىل عياله، وأخرجه معه، حىت قدما على معن بن زائدة.
فدخل عليه ابن أيب سربة وحده، فدفع إليه كتاب جعفر ابلرضا عنه، فلما قرأه، قال: كان جعفر أقدر على 

 غموما .صلتك من، انصرف، فليس لك عندي شيء، فانصرف م
فلما انتصف النهار، أرسل إليه، فجاءه، فقال له: اي ابن أيب سربة ما محلك على أن قدمت علي، وأمري 

 املؤمنني عليك واجد ? مث سأله: كم دينك ? قال: أربعة آالف دينار.
 فأعطاه أربعة آالف دينار، وأعطاه ألفي دينار أخرى، وقال: أصلح هبذه أمرك.

 رب الراحبي، مبا صنع معن معه، فراح الراحبي إىل معن، فأنشده:فانصرف إىل منزله، فأخ
 

 الراحبي  يقول يف مدح * ليب الوليد أخي الن دى الغمر
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 ملك بصنعاء امللوك له * ما بني بيت اّلل  والشحر
 لو جاودته الر يح مرسلة * جلرى جبود فوق ما جتري

ا ابحلمل ال تدري  محلت به أم  مباركة * وكأهن 
 ه معن: فكان ماذا وحيك ? فقال:فقال ل

 حىت  إذا ما مت  اتسعها * ولدته مولد ليلة القدر
 فقال له معن: مث ماذا وحيك ? فقال:

 فأتت به بيضا  أسر ته * يرجى حلمل نوائب الد هر
 مسح القوابل وجهه فبدا * كالبدر بل أهبى من البدر

 فنذرن حني رأين غر ته * إن عاش أن يوفني ابلن ذر
 صوما  شكر أنعمه * واّلل  أهل احلمد والش كر ّلل  

 فقال له معن: مث ماذا ? فقال:
 فنشا حبمد اّلل  حني نشا * حسن املروءة انبه الذ كر

 فقال معن: مث ماذا ? فقال:
 حىت  إذا ما طر  شاربه * خضع امللوك لسي ٍد هبر

 فإذا وهى ثغر يقال له: * اي معن أنت سداد ذا الثغر
  أبو الوليد، أعطوه ألف دينار.فقال معن: أان

 فأخذها ورجع إىل ابن أيب سربة، فخرجا مجيعا  إىل مكة.
 فقال ابن أيب سربة: أما الربعة آالف دينار، فلقضاء دين، وأما اللفان الفاضلة، فلك منها ألف.

 ر.قال الراحبي: قد أعطاين ألف دينار، وهي جتزين، فال تضيق على نفسك، يف اللفي الدينا
 فقال له: أقسمت عليك لتأخذهنا، فأخذها، وأنفق عليه، حىت أتى املدينة.

ومنى اخلرب إىل املنصور، فكتب إىل معن: ما محلك على أن أعطيت ابن أيب سربة ما أعطيته، وقد علمت ما 
صنع ? فكتب إليه معن: إن جعفر بن سليمان كتب إيل يوصين به، ومل أظن أن جعفرا  يكتب يف رجل مل 

 يرض عنه أمري املؤمنني.
 فكتب املنصور إىل جعفر، يبكته بذلك.
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فكتب إليه جعفر: أنت، اي أمري املؤمنني أوصيتن به، ومل يكن يف استيصائي به شيء أيسر من كتاب وصاة 
 إىل معن.

 
 ابل يف ثيابه خوفا  منه مث ابل على قربه

جلعفري، أنه مسع رجال  حيدث عن حممد بن وجدت يف كتاب أيب الفرج املخزومي احلنطيب، عن أيب طالب ا
الفضل اجلرجرائي يف وزارته للمعتصم، قال: كنت أتوىل ضياع عجيف، بكسكر، فرفع علي أين خنته، 
وأخربت الضياع، فأنفذ إيل من قيدين، وأدخلت عليه يف داره بسر من رأى، على تلك احلال، فإذا هو 

 يطوف على صناع فيها.
 قال: أخربت الضياع، وهنبت االرتفاع، وهللا لقتلنك، هاتوا السياط.فلما نظر إيل شتمن، و 

 فأحضرت، وشلحت للضرب.
 فلما رأيت ذلك، ذهب علي أمري، وبلت على ساقي.

فرآين كاتبه، فقال لعجيف: أعز هللا المري، أنت مشغول القلب هبذا البناء، وضرب هذا وقتله يف أيدينا، 
 أمره، فإن كانت الرفيعة صحيحة، فليس يفوتك عقابه، وإن كانت ليس يفوت، فتأمر حببسه، وانظر يف

 ابطلة، مل تتعجل اإلمث، وتنقطع عما أنت مهتم به.
 فأمر يب إىل احلبس، فمكثت فيه أايما .

 وغزا أمري املؤمنني املعتصم، عمورية، وكان من أمر عجيف ما كان، فقتله، واتصل اخلرب بكاتبه، فأطلقن.
 وما أهتدي إىل حبة فضة، فما فوقها.فخرجت من احلبس، 

فقصدت صاحب الديوان بسر من رأى، وكان صديقي، فلما رآين سر إبطالقي وتوجع يل من سوء حايل، 
 وعرض علي ماال .

 فقلت: بل تتفضل بتصريفي يف شيء أسترت جباريه.
حتملت به إىل العمل، فقلدين عمال  بنواحي داير ربيعة، فافرتضت من التجار ملا مسعوا خبرب والييت، ما 

 وخرجت.
وكان يف ضياع عملي، ضيعة تعرف بكرااث، فنزلت هبا يف بعض طوايف ابلعمل، وحصلت يف دار منها، فلما  

كان السحر، وجدت املستحم ضيقا  غري نظيف، فخرجت من الدار إىل تل يف الصحراء، فجلست أبول 
 عليه.
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 تبول ? قلت: على تل تراب. فخرج إيل صاحب الدار، فقال يل: أتدري على أي شيء
فضحك، وقال: هذا قرب رجل يعرف بعجيف، قائد من قواد السلطان، كان قد سخط عليه، ومحله معه 
مقيدا ، فلما بلغ إىل ها هنا قتل، فطرح يف هذا املكان حتت حائط، فلما انصرف العسكر، طرحنا عليه 

 لرتاب.حتت هذا التل ا -وهللا -احلائط، لنواريه من الكالب، فهو
 فعجبت من بويل خوفا  منه، ومن بويل على قربه.

 
 لقاء بني اجلد الرومي النصراين واحلفيد العريب املسلم

 
وروى ابن دريد عن أيب حامت، عن أيب معمر، عن رجل من أهل الكوفة، قال: كنا مع مسلمة بن عبد امللك، 

لسيب على السيف، فقتل خلقا ، حىت عرض عليه ببالد الروم، فسبا سبااي كثرية، وأقام ببعض املنازل، فعرض ا
 شيخ كبري ضعيف، فأمر بقتله.

 فقال له: ما حاجتك إىل قتل شيخ مثلي ? إن تركتن حيا ، جئتك أبسريين من املسلمني شابني.
 قال له: ومن يل بذلك ? قال: إين إذا وعدت وفيت.

 قال: لست أثق بك.
 رف من يتكفل يب إىل أن أمضي وأعود أجيء ابلسريين.فقال له: دعن حىت أطوف يف عسكرك، لعلي أع

فوكل به من يطوف به، وأمره ابالحتفاظ به، فما زال الشيخ يطوف، ويتصفح الوجوه، حىت مر بفىت من بن  
 كالب، قائما  حيس فرسه.

 فقال له: اي فىت، اضمن لألمري، وقص عليه قصته.
 لقه مسلمة.فقال: أفعل، وجاء الفىت إىل مسلمة، فضمنه، فأط

 فلما مضى، قال للفىت: أتعرفه ? قال: ال، وهللا.
 قال: فلم ضمنته ? قال: رأيته يتصفح الوجوه، فاختارين من بينهم، فكرهت أن أخلف ظنه يف .

فلما كان من الغد، عاد الشيخ، ومعه أسريان شاابن من املسلمني، فسلمهما إىل مسلمة، وقال: إن رأى 
 ىت أن يصري معي إىل حصن لكافئه على فعله.المري أن أيذن هلذا الف

 فقال مسلمة للفىت الكاليب: إن شئت فامض معه.
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أنك ابن قال له: وكيف أكون ابنك، وأان رجل من  -وهللا -فلما صار إىل حصنه، قال له: اي فىت، تعلم
 العرب مسلم، وأنت رجل من الروم نصراين.

 ية.فقال له: أخربين عن أمك، ما هي ? قال: روم
 قال: فإين أصفها لك، فباهلل إن صدقت، إال صدقتن.

 قال: أفعل.
 فأقبل الرومي، يصف أم الفىت، ما خرم من صفتها شيئا .

 فقال له الفىت: هي كذلك، فكيف عرفت أين ابنها ? قال: ابلشبه، وتعارف الرواح، وصدق الفراسة.
أمه، لتقارب الشبه، وخرجت معها عجوز كأهنا هي، مث أخرج إليه امرأة، فلما رآها الفىت مل يشك فيها أهنا 

 فأقبلتا تقبالن رأس الفىت، ويديه، وترتشفانه.
 فقال له: هذه جدتك، وهذه خالتك.

مث اطلع من حصنه، فدعا بشباب يف الصحراء، فأقبلوا، بكلمهم ابلرومية، فأقبلوا يقبلون رأس الفىت ويديه، 
 عم والدتك.فقال: هؤالء أخوالك، وبنو خاالتك، وبنو 

مث أخرج إليه حليا  كثريا ، وثيااب  فاخرة ، وقال: هذا لوالدتك منذ سبيت، فخذه معك، وادفعه إليها، فإهنا 
ستعرفه، مث أعطاه لنفسه ماال  كثريا ، وثيااب ، وحليا ، ومحله على عدة دواب، وأحلقه بعسكر مسلمة، 

 وانصرف.
خيرج الشيء بعد الشيء مما عرفه الشيخ أنه لمه، وتراه أمه،  وأقبل الفىت قافال  حىت دخل إىل منزله فأقبل

 فتبكي، فيقول هلا: قد وهبته لك.
فلما كثر عليها، قالت له: اي بن، أسألك ابهلل، من أي بلد صارت إليكم هذه الثياب، وهل تصف يل أهل 

ها وأختها، والرجال هذا احلصن الذي كان فيه هذا ? فوصف هلا الفىت صفة البلد واحلصن، ووصف هلا أم
 الذين رآهم، وهي تبكي وتقلق.

 فقال هلا: ما يبكيك ? فقالت: الشيخ وهللا والدي، والعجوز أمي، وتلك أخيت.
 فقص عليها اخلرب، وأخرج بقية ما كان أنفذه معه أبوها إليها، فدفعه إليها.

 
 حيتال إلخراج أحد أصحابه من احلبس
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رق التنوخي، قال: كان إمساعيل الصفار البصري، أحد شيوخ املعتزلة حدثن أبو احلسن أمحد بن يوسف الز 
 يتشددون على املعتزلة، وينالوهنم ابملكاره. -إذ ذاك -الجالد، وكان الناس

فتقلد البصرة نزار بن حممد الضيب، فرفع إليه عن رجل أنه معتزيل، فحبسه، فاستغاث الرجل إبمساعيل، 
 أن يكلم نزارا  فيه، فتجنبوا ذلك بسبب املذهب، فبات إمساعيل قلقا .فكلم غري واحد من رؤساء البلد، 

مث بكر من غد، فطاف على كل معتزيل ابلبصرة، وقال هلم: إن مت هذا عليكم هلتكم متفرقني، وحبستم، وأيت 
 على أموالكم ونفوسكم، فاقبلوا من، واجتمعوا، وتدبروا برأيي، فإن الرجل يتخلص وتعزون.

 الف عليك.فقالوا: ال خن
فوعدهم ليوم بعينه، ووعد معهم كل من يعرفه من العوام، وأصحاب املذاهب ممن يتبع قصاص املعتزلة، ومن 

 مييل إليهم.
 فلما كان ذلك اليوم، اجتمع له منهم أكثر من ألف رجل، فصار هبم إىل نزار، واستأذن عليه، فأذن له وهلم.

 
الان ، لنه قال: إن القرآن خملوق، وقد جئناك، وكلنا نقول: إن فقال: أعز هللا المري، بلغنا أنك حبست ف

القرآن خملوق، وخلفنا ألوف يقولون كما نقول، فإما حبستنا مجيعا ، وإما أطلقت صاحبنا، وإذا كان 
قد ترك احملنة، وقد أقر الناس على مذاهبهم، فلم نؤاخذ حنن مبذهبنا، من بني  -أطال هللا بقاءه -السلطان
 قاالت ? فنظر نزار فإذا فتنة تثور، مل يؤذن له فيها، ومل يدر ما جتر، فأطلق الرجل، وسلمه إليهم.سائر امل

 فشكره إمساعيل، وانصرف واجلماعة.
 

 شامي عظيم اجلاه من بقااي بن أمية
وجدت يف كتاب أيب الفرج املخزومي احلنطيب، عن أيب أمية اهلشامي، عن أيب سليمان داود بن الفضل 

ي، قال: أخربين أيب، عن حممد بن احلسن بن بشر الدمي، قال: حدثن منارة، خادم اخللفاء، قال: رفع العبد
إىل هارون الرشيد، أن رجال  بدمشق، من بقااي بن أمية، عظيم اجلاه واسع الدنيا، كثري املال والمالك، مطاعا  

ملون السالم، ويغزون الروم، وأنه مسح جواد،  يف البلد، له مجاعة أوالد ومماليك وموايل، يركبون اخليل، وحي
 كثري البذل والضيافة، وأنه ال يؤمن منه فتق ال ميكن رتقه، فعظم ذلك على الرشيد.

قال منارة: وكان وقوف الرشيد على هذا وهو ابلكوفة، يف بعض خرجاته إىل احلج سنة ست ومثانني ومائة، 
 ون مث املؤمتن.وقد عاد من املوسم، وقد ابيع لألمني مث املأم
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فدعاين وهو خال، فقال يل: دعوتك لمر أمهن وقد منعن النوم، فانظر كيف تكون ? مث قص علي خرب 
 الموي.

وقال: أخرج الساعة، فقد أعددت لك اجلمازات، وأزحت علتك يف الزاد والنفقة واآلالت، وضممت إليك 
ذه قيود، فادخل، وابدأ ابلرجل، فإن مسع وأطاع، مائة غالم، فاسلك الربية، وهذا كتايب إىل أمري دمشق، وه

فقيده، وجئن به وإال فتوكل به أنت ومن معك حىت ال يهرب، وأنفذ الكتاب إىل أمري دمشق، لريكب يف 
 -جيشه فيقبض عليه، وجتيئن به، وقد أجلتك لذهابك ستا ، ولعودك ستا ، ويوما  ملقامك، وهذا حممل، جتعله

لس أنت يف الشق اآلخر، وال تكل حفظه إىل غريك، حىت أتتين به يف اليوم الثالث يف شقه، وجت -إذا قيدته
عشر من خروجك، وإذا دخلت داره فتفقدها، ومجيع ما فيها، وأهله، وولده، وحاشيته، وغلمانه، وقدر 

إىل أن  النعمة، واحلال، واحملل، واحفظ ما يقوله الرجل حرفا  حبرف، جبميع ألفاظه، منذ وقوع طرفك عليه،
 أتتين به، وإايك أن يشذ عليك شيء من أمره، انطلق مصاحبا .

قال منارة: فودعته وخرجت، فركبنا اإلبل، وطوينا املنازل، أسري الليل والنهار، وال أنزل إال للجمع بني 
 الصالتني، والبول، وتنفيس الناس قليال .

غلقة، فكرهت طرقها، فنمت بظاهر البلد، إىل إىل أن دخلت دمشق يف أول الليلة السابعة، وأبواب البلد م
أن فتح اببه يف الغد، فدخلت على هيأيت، حىت أتيت ابب دار الرجل، وعليه صفف عظيمة، وحاشية كثرية، 

 فلم أستأذن، ودخلت بغري أذن.
، فلما رأى القوم ذلك، سألوا بعض أصحايب عن، فقالوا هلم: هذا منارة، رسول أمري املؤمنني إىل صاحبكم

 فأمسكوا.
فلما صرت يف صحن الدار، نزلت، ودخلت جملسا ، رأيت فيه قوما  جلوسا ، فظننت أن الرجل فيهم، فقاموا 

 إيل، ورحبوا يب، وأكرموين.
 فقلت: أفيكم فالن ? قالوا: ال، حنن أوالده، وهو يف احلمام، فقلت: استعجلوه.

اشية، فوجدت الدار قد ماجت أبهلها موجا  فمضى بعضهم يستعجله، وأان أتفقد الدار، والحوال، واحل
 شديدا .

 فلم أزل كذلك، حىت خرج الرجل، بعد أن أطال، واسرتبت به، واشتد قلقي وخويف من أن يتوارى.
إىل أن رأيت شيخا  قد أقبل بزي احلمام، ميشي يف الصحن، وحوله مجاعة كهول، وأحداث، وصبيان، هم 

 رجل.أوالده، وغلمان كثرية، فعلمت أنه ال
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فجاء حىت جلس، وسلم علي سالما  خفيفا ، وسألن عن أمري املؤمنني، واستقامة أمر حضرته، فأخربته مبا 
 وجب.

 فما انقضى كالمه حىت جاؤوه أبطباق الفاكهة، فقال يل: تقدم اي منارة فكل معنا.
 فقلت: ما يب إىل ذلك حاجة.

ديه، ودعا ابلطعام، فجاؤوه مبائدة حسنة مجيلة، مل فلم يعاودين، وأقبل أيكل هو واحلاضرون معه، مث غسل ي
أر مثلها إال للخليفة، فقال: تقدم اي منارة فساعدان على الكل، ال يزيد على أن يدعوين ابمسي، كما يدعوين 

 اخلليفة.
فامتنعت، فلم يعاودين، وأكل هو وأوالده، وكانوا تسعة، عددهتم، ومجاعة كثرية من أصحابه، وحاشيته، 

 ة من أوالده وأوالد أوالده.ومجاع
 

فتأملت أكله يف نفسه، فرأيته أكل امللوك، ووجدت جأشه رابطا ، وذلك االضطراب الذي كان يف داره قد 
 سكن، ووجدته ال يرفع من بني يديه شيء، كان على املائدة، إال وهب.

 دار له، فما أطاقوا ممانعتهم، وقد كان غلمانه، ملا نزلت الدار، أخذوا مجايل، ومجيع غلماين، فعدلوا هبم إىل
 وبقيت وحدي، ليس ين يدي إال مخسة أو ستة غلمان وقوف على رأسي.

فقلت يف نفسي: هذا جبار عنيد، فإن امتنع علي من الشخوص، مل أطق إشخاصه بنفسي، وال مبن معي، وال 
، وهتاونه أبمري، وأن يدعوين حفظه إىل أن يلحقن أمري البلد، وجزعت جزعا  شديدا ، ورابن منه استخفافه يب

 ابمسي، وقلة اكرتاثه ابمتناعي من الكل والشرب، وال يسألن عما جئت له، وأيكل مطمئنا .
وأان أفكر يف ذلك، إذ فرغ من طعامه، وغسل يديه، واستدعى ابلبخور، فتبخر، وقام إىل الصالة، فصلى 

 الظهر صالة حسنة، وأكثر من الدعاء واالبتهال.
تل من حمرابه، أقبل علي، وقال: ما أقدمك اي منارة ? فقلت: أمر لك من أمري املؤمنني، وأخرجت فلما انف

الكتاب، فدفعته إليه، ففضه، وقرأه، فلما استتم قراءته، دعا أوالده، وحاشيته، فاجتمعوا، فلم أشك أنه يريد 
 أن يوقع يب.

العتاق، واحلج، والصدقة، والوقف، واحلبس، إن فلما تكاملوا، ابتدأ فحلف أمياان  غليظة ، فيها الطالق، و 
اجتمع اثنان منهم يف موضع، وأن يتفرقوا، ويدخلوا منازهلم، وال يظهر منهم أحد، إىل أن ينكشف له أمر 

 يعمل عليه.
 مث قال: هذا كتاب أمري املؤمنني أيمرين ابملصري إىل اببه، ولست أقيم بعد نظري فيه حلظة واحدة.
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والده: استوصوا مبن ورائي من احلرم خريا ، وما يب حاجة أن يصحبن غالم، هات أقيادك اي وقال لغلمانه، وأ
 منارة.

فدعوت هبا، وكانت يف سفط، فأحضر حدادا ، ومد ساقيه، فقيدته، وأمرت غلماين حبمله حىت حصل يف 
 احململ، وركبت يف الشق اآلخر، وسرت من وقيت، ومل ألق أمري البلد، وال غريه.

ابلرجل، ليس معه أحد، إىل أن صران بظاهر دمشق، فابتدأ حيدثن ابنبساط، حىت انتهينا إىل بستان وسرت 
 حسن يف الغوطة، فقال: ترى هذا ? فقلت: نعم.

قال: هو يل، وفيه من غرائب الشجار كيت وكيت، مث انتهى إىل آخر، فقال مثل ذلك، مث انتهى إىل مزارع 
 هذا يل، ويصف كل شيء فيها.حسان، وقرى سرية، فأقبل يقول: 

فاشتد غيظي منه، فقلت له: هل علمت أين شديد التعجب منك ? قال: ومل ? قلت: ألست تعلم أن أمري 
املؤمنني قد أمهه أمرك، حىت أرسل إليك من انتزعك من بني أهلك، وولدك، ومالك، وأخرجك عن مجيع 

مرك، وال كيف تكون، وأنت مع هذا، فارغ القلب، حالك، وحيدا ، فريدا ، مقيدا ، ال تدري ما يصري إليه أ
تصف بساتينك وضياعك، هذا وقد رأيتك، وقد جئت، وأنت ال تعلم فيم جئت، وأنت ساكن القلب، قليل 

 الفكر، وقد كنت عندي شيخا  عاقال .
ل، وأنك ما فقال جميبا  يل: إان هلل وإان إليه راجعون، أخطأت فراسيت فيك اي منارة، قدرتك رجال  كامل العق

حللت من اخللفاء هذا احملل، إال بعد أن عرفوك بذلك، فإذا عقلك وكالمك يشبه كالم العوام وعقلهم، فاهلل 
 املستعان.

أما قولك يف أمري املؤمنني، وإزعاجه يل من داري، وإخراجه إايي إىل اببه على هذه الصورة، فأان على ثقة 
منني، فال ميلك معه لنفسه، وال لغريه، ضرا  وال نفعا ، إال إبذن هللا ابهلل عز وجل، الذي بيده انصية أمري املؤ 

ومشيئته، وال ذنب يل عند أمري املؤمنني أخافه، وبعد، فإذا عرف أمري املؤمنني أمري، وعلم سالمة جانيب، 
ة، مل وصالح انحييت، وأن العداء واحلسدة، رموين عنده مبا لست يف طريقه، وتقولوا علي الابطيل الكاذب

يستحل دمي، وحترج من أذاي وإزعاجي، فردين مكرما ، أو أقامن ببابه معظما ، وإن كان سبق يف قضاء هللا 
تعاىل، أنه يبدر إيل ببادرة سوء، وقد حضر أجلي، وحان سفك دمي على يده، فلو اجتهدت املالئكة 

أتعجل اهلم، وأتسلف الفكرة والنبياء وأهل السموات والرض، على صرف ذلك عن، ما استطاعوا، فلم 
والغم، فيما قد فرغ هللا منه، وأان حسن الظن ابهلل الذي خلق ورزق، وأحيا وأمات وفطر وجبل، وأحسن 
وأمجل، وأين الصرب والرضا، والتفويض والتسليم إىل من ميلك الدنيا واآلخرة وكنت أحسب أنك تعرف هذا، 

 ، حىت تفرق بيننا حضرة أمري املؤمنني.فإذ قد عرفت مبلغ فهمك، فإين ال أكلمك بكلمة
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مث أعرض عن، فما مسعت له لفظة بغري القرآن والتسبيح، أو طلب ماء أو حاجة جتري جمراه، حىت شارفنا 
الكوفة يف اليوم الثالث عشر بعد الظهر، فإذا النجب قد استقبلتنا على فراسخ من الكوفة، يتجسسون 

 خربي.
أمري املؤمنني، فانتهيت إىل الباب آخر النهار، فدخلت على الرشيد، فقبلت فلما رأوين رجعوا خبربي إىل 

 الرض، ووقفت بني يديه.
 فقال: هات ما عندك، وإايك أن تغفل منه لفظة واحدة.

فسقت إليه احلديث من أوله، حىت انتهيت إىل ذكر الفاكهة والطعام والغسل والطهور والبخور، وما حدثت 
، والغضب يظهر يف وجهه ويتزايد، حىت انتهيت إىل فراغ الموي من الصالة، به نفسي من امتناعه من

وانفتاله، وسؤاله عن سبب مقدمي، ودفعي الكتاب إليه، ومبادرته إىل إحضار ولده وأسبابه، وميينه أن ال 
 يتبعه أحد منهم، وصرفه إايهم، ومد رجليه حىت قيدته، فما زال وجه الرشيد يسفر.

ما خاطبن به يف احململ، عند توبيخي إايه، قال: صدق وهللا، ما هذا إال رجل حمسود على  فلما انتهيت إىل
النعمة، مكذوب عليه، ولقد آذيناه، ولعمري لقد أزعجناه، وروعناه، وروعنا أهله، فبادر بنزع قيوده عنه، 

يت ماء احلياء يدور يف وائتن به. فخرجت، فنزعت قيوده، وأدخلته على الرشيد، فما هو إال أن رآه، حىت رأ
 وجه الرشيد، ودان الموي، فسلم ابخلالفة، ووقف، فرد عليه الرشيد ردا  مجيال ، وأمره ابجللوس، فجلس.

وأقبل عليه الرشيد، مث قال له: إنه بلغنا عنك فضل مهة، وأمور، أحببنا معها أن نراك، ونسمع كالمك، 
 وحنسن إليك، فاذكر حوائجك.

  مجيال ، وشكر، ودعا مث قال: أما حاجيت، فما يل إال حاجة واحدة.فأجاب الموي جوااب  
 فقال: مقضية، فما هي ? قال: اي أمري املؤمنني، تردين إىل بلدي، وأهلي، وولدي.

فقال: حنن نفعل ذلك، ولكن سل ما حتتاج إليه من صالح جاهك ومعاشك، فإن مثلك ال خيلو أن حيتاج إىل 
 شيء من هذا.

ري املؤمنني منصفون، وقد استغنيت بعدله عن مسألته، وأموري منتظمة، وأحوايل مستقيمة، فقال: عمال أم
 وكذلك أمور أهل بلدي ابلعدل الشامل يف دولة أمري املؤمنني.

 فقال له الرشيد: انصرف حمفوظا  إىل بلدك، واكتب إلينا أبمر إن عرض لك، فودعه الموي.
نارة، امحله من وقتك، وسر به راجعا  كما أتيت به، حىت إذا أوصلته إىل فلما وىل خارجا ، قال يل الرشيد: اي م

 اجمللس الذي أخذته منه، فارجع وخله.
 ففعلت ذلك.
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 ابن الفرات يتحدث عن اعتقاله وتعذيبه

حدثن علي بن هشام بن عبد هللا الكاتب، ويعرف هشام أبيب قرياط، قال: كنت حاضرا  مع أيب رمحه هللا، يف 
احلسن بن الفرات، يف شهر ربيع الول سنة مخس وثلثمائة، يف وزارته الثانية، فسمعته يتحدث،  جملس أيب

قال: دخل علي أبو اهليثم العباس بن حممد بن ثوابة النباري، يف حمبسي بدار املقتدر، فطالبن بكتب خطي 
 بثالثة عشر ألف ألف دينار.

سلطان، يف طول وزاريت، فكيف أصادر على مثله ? فقلت: وهللا، ما جرى قدر هذا املال، على يدي لل
فقال: قد حلفت ابلطالق أنه ال بد من أنك تكتب خطك بذلك، فكتبت ثالثة عشر ألف ألف، من غري ما 

 أذكر ما هي، أو ضماان  فيها.
 قال: فاكتب دينارا ، لتربين من ميين.

ئت من ميينك، وال سبيل لك إىل غري هذا فكتبت دينارا ، مث ضربت عليه، وأكلت الرقعة، وقلت له: قد بر 
 من.

 فاجتهد يب، فلم أجبه إىل شيء، فحبسن.
 فلما كان من الغد، دخل إىل احلبس، ومعه أم موسى، فطالبن بذلك، وأسرف يف سيب وشتمي، ورماين ابلزان.

يف وثالثني سنة، فحلفت ابلطالق، والعتاق، والميان املغلظة، أين ما دخلت يف حمظور من هذا اجلنس، من ن
ومسته أن حيلف مبثل تلك اليمني أن غالمه القائم على رأسه، مل أيته يف ليلته تلك، فأنكرت أم موسى هذا 

 احلال، وغطت وجهها حياء منه.
فقال ابن ثوابة: إن هذا إمنا تبطره الموال اليت وراءه، ومثله يف ذلك، كمثل املزين مع كسرى، واحلجام مع 

 ين السادة، يف إنزال املكروه به، حىت يذعن ابلموال.احلجاج، فتستأمر 
 -قال أبو احلسني: ويعن ابلسادة: املقتدر، ووالدته، وخالته خاطف، ودستنبويه أم ولد املعتضد، لهنم كانوا

 يدبرون المور، حلداثة سن املقتدر. -إذ ذاك
ة يقولون لك: صدقت فيما قال ابن الفرات: فمضت أم موسى، مث عادت، فقالت البن ثوابة: الساد

 ذكرت، ويدك مطلقة فيه.
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وكنت يف دار ضيقة، يف حر شديد فأمر بكشف البواري حىت صرت يف الشمس، وحني احلصري من حتيت، 
وأغلق أبواب البيوت، حىت حصلت يف الصحن، مث قيدين بقيد ثقيل، وألبسن جبة صوف قد نقعت يف ماء 

 رة وانصرف، فأشرفت على التلف.الكارع، وغلن بغل، وأقفل ابب احلج
وعددت على نفسي ذنويب، فوجدتن قد عوملت مبا عاملت به الناس، من املصادرة، وهنب املنازل، وقبض 
الضياع، وتسليم الناس إىل أعدائهم، وحبسهم، وتقييدهم، وإلباسهم جباب الصوف، وهتك حرميهم، 

 وإقامتهم يف الشموس، وإفرادهم يف احلبوس.
غللت أحدا ، فكيف غللت ? مث تذكرت أن النرسي، كاتب الطائي، كان سلمه إيل عبيد هللا بن  مث قلت: ما

سليمان، ملال عليه، فسلمته إىل احلسن، املعروف ابملعلوف، املستخرج، وكان عسوفا ، وأمرته بتقييده، 
مقدار ساعتني من وتعذيبه، ومطالبته مبال ذكرته له، فألط به، فأمرت به أن يغل، مث حتوبت بعد أن غل 

 النهار، فأمرت أبخذ الغل عنه.
فلما جازت الساعتان، تذكرت شيئا  آخر، وهو أنه ملا قرب سبكرى من اجلبل، مع رسول صاحب خراسان، 
مأسورا ، كتبت إىل بعض عمال املشرق، مبطالبته أبمواله وودائعه، فكتب إيل إبلطاطه، فكتبت أبن يغل، 

تندمت، وحتوبت، فكتبت أبن حيل الغل عنه إن كان قد غل، فوصل وكنت أتغدى، فلما غسلت يدي، 
 الكتاب الول فغل، ووصل الكتاب الثاين بعد ساعتني، فحل عنه، على ما كتبت به.

فلما مضت أربع ساعات، إذا بصوت غلمان جمتازين يف املمر الذي فيه احلجرة اليت أان حمبوس فيها، فقال 
 احلرمي وهو لك صنيعة.يل اخلدم املوكلون يب: هذا بدر 

فاستغثت به، وصحت: اي أاب اخلري، هللا، هللا، يف ، يل عليك حقوق، وقد ترى حايل، املوت أسهل مما أان فيه، 
فتخاطب السادة يف أمري، وتذكرهم حرميت، وخدميت يف تثبيت دولتهم، إذ خذهلم الناس، وافتتاحي البلدان 

كان ذنيب يوجب القتل، فالسيف أروح يل، فرجع، فدخل إليهم، املنغلقة وإاثريت الموال املنكسرة، فإن  
فخاطبهم ورققهم، ومل يربح حىت أمروا أبخذ حديدي، وإدخايل احلمام، وأخذ شعري، وتغيري لباسي، 

 وتسليمي إىل زيدان، وترفيهي.
 ا اجمللس.فجاءين بذلك، وقال: يقولون لك، لن ترى بعدها أبسا ، وأقمت عند زيدان، إىل أن رددت إىل هذ

 
 ماء الكارع
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الكراع، يف الدواب ما دون الكعب، ويف اإلنسان، ما دون الركبة من مقدم الساق، ويطلق الكراع كذلك، 
على مستدق الساق من ذوات الظلف، ويف بغداد، يكنون عن النساء، بقوهلم: أمهات كراع، ورمبا كان 

ي يطبخ به الكراع، وهو طعام يستطيبه العرب قدميا  ذلك، لدقة ساق املرأة ورقته، وماء الكراع: املاء الذ
وحديثا ، وقد روي عن النيب صلوات هللا عليه، أنه قال: لو دعيت إىل كراع لجبت، والكراع يؤكل يف مجيع 
البالد العربية، ويسمى يف مصر: كوارع، ويف الشام: مقادم، ويف لبنان: غمي، حمرف: غنمة، ابإلمالة، وأما يف 

مى: ابجه، ابلباء واجليم الفارسيتني، والكلمة فارسية، مبعىن كراع املاشية املعجم الذهيب، بغداد، فيس
والبغداديون يتأنقون يف صنع الباجه، وهي عندهم تشتمل على الكراع، والرأس، واللسان، والكرش، وهم 

خييطوهنا، ويسموهنا:  يقطعون الكرش قطعا ، وحيشون كل قطعة مبخلوط من الرز واللحم واللوز والتوابل، مث 
كيباايت، مفردها: كيبايه، ويف بغداد دكاكني عديدة، عمل أصحاهبا مقصور على صنع الباجه، ويسمى 
صاحبها: ابجه جي، وجي، فارسية تفيد النسبة، ويقصد الناس هذه الدكاكني، وأيكلون الباجه يف داخل 

اسي، ومغاسل، ومناديل، واملتعارف أن الدكان، وقد استعد صاحبه لذلك، مبناضد، وصواين، وصحون، وكر 
يكون جبانب كل ابجه جي، طرشجي، أي ابئع الطرشي، والطرشي، هو الكبيس، أصل الكلمة فارسية، ترش 
مبعىن احلامض، أو ما فيه خل، وإذا طلب القاصد الباجه، أحضر له الطرشجي اجملاور، كأسا  من الطرشي، 

والباذجنان، واخليار، وثوم العجم، وأنواع أخرى يطول ذكرها،  يشتمل على أنواع الكبيس، كالشلغم اللفت،
وأهل الكرخ من بغداد، أكثر رغبة يف الباجة، وإقباال  عليها، وكان يف الكرخ عدد كبري من الباججية، 
أشهرهم: ابن طوابن، وجبواره طرشجي، يعرف حبنانش، وكان الناس يقصدوهنما من أطراف بغداد، ويف السنة 

، عندما كنت كاتبا  يف جملس النواب العراقي، وكان اجمللس يف جانب الكرخ، يف البناء 1930 -1929
الذي شاده مدحت ابشا رمحه هللا، على شاطىء دجلة، واختذه مستشفى، كنت أان وأصحايب من الكتاب، 

لرصافة، مولعني بباجة ابن طوابن، وطرشي حنانش، أما يف أايمنا هذه فقد انتقل سوق الباجة، إىل جانب ا
فاختذ هلا أصحاهبا دكاكني يف منطقة الشيخ عمر، وضعفت شهرة ابن طوابن، وحنانش، ومجيع ابججية 

 الكرخ.
 

 كتاب ابن ثوابة ابستيزار ابن الفرات
وحدثن أبو حممد القاسم بن هشام بن أيب قرياط، أن أابه حدثه، أنه مسع أاب احلسن بن الفرات..... فذكر 

أنه زاد: أن ابن الفرات ملا خرج من هذه الشدائد اهلائلة، إىل الوزارة الثانية، أمر أاب حنو هذا احلديث، إال 
احلسن حممد بن جعفر بن ثوابة، صحب ديوان الرسائل، أن يكتب عن املقتدر ابهلل، إىل أصاحب الرطراف، 

حسن منه، فأعطانيه أيب، برده إايه إىل الوزارة، فكتب إىل مجيعهم كتااب  بنسخة واحدة، ما مسعوا يف معناه أ
وأمرين حبفظه، وتاله علي القاسم، فحفظت منه فصال ، وهو: ملا مل جيد أمري املؤمنني بدا  منه، ومل يكن ابمللك 
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غىن عنه، انتضاه أمري املؤمنني من غمده، فعاود ما عرف من حده، ودبر المور كأن مل خيل منها، وأمضاها  
قلب، احملنك املدرب، العامل بدرة املال كيف حتلب، ووجوهه من أين كأن مل يزل عنها، إذ كان احلول ال

تطلب، وكان الكتاب على اختالف طبقاهتم، وتباين مرتباهتم، يقفون عنده إذا استبقوا، وينتهون إليه إذا 
 احتكموا، وكان هذا االسم حقا  من حقوقه، استعري منه، مث رد إليه.

 
 وزير ابن مقلةخرج من حبس املقتدر ونصب مستشارا  ل

حدثن علي بن هشام أيب قرياط الكاتب، من حفظه، وكتبت إبمالئه، قال: تطاول احلبس أبيب احلسن علي 
بن عيسى يف دار املقتدر، حىت أيس منه، فلما اجتمع أبو اهليجاء، وانزوك، والطبقة الذين جتمعوا وخلعوا 

سرت احلبوس، وهنب بعض دار املقتدر، فأفلت املقتدر وأجلسوا القاهر، وحصلوا املقتدر يف دار مؤنس، ك
علي بن عيسى من املوضع الذي كان فيه حمبوسا ، فخر، فاسترت تلك الايم الثالثة اليت كان فيها املقتدر 

 حمبوسا  عند مؤنس، والقاهر متسم ابخلالفة.
 

ا كان بصنع طريف، وسوء فلما جاءت الرجالة، بغري مراسلة من املقتدر هلم، وال حيلة منه يف أمر نفسه، وإمن
تدبري انزوك يف خطاهبم مبا كرهوا، فثاروا، وقتلوا أاب اهليجاء، وانزوك، وكبسوا دار مؤنس، وأخذوا املقتدر من 

 يده، وأعادوه للخالفة، وردوا القاهر إىل دار ابن طاهر، وظهر ابن مقلة، وكان وزير املقتدر، وكان قد استرت.
د بن عبدوس اجلهشياري، وأبو عبد اله حممد بن إمساعيل زجني الكاتب، وأبو قال: فحدثن أبو عبد هللا حمم

احلسني حممد بن عبد الرمحن الروذابري، صاحب الفضل بن جعفر، قالوا: كنا يف دار مؤنس، والناس يهنونه، 
وعلي ابن عيسى مسترت، فلم يشعر إال وقد جاء علي بن عيسى بطيلسان، وأحفى املأسلة أن يرد إىل 

 بس، خوفا  من عواقب االستتار، وأن يولد عليه أكثر من احلبس.احل
فتلقاه مؤنس أحسن لقاء وأمجله، واستصوب رأيه يف الظهور، وراسل املقتدر يف احلال، فعاد اجلواب من 
املقتدر، أبمجل قول وأحسنه، وأنه قد رد إىل علي بن عيسى اإلشراف على ابن مقلة، واالجتماع معه على 

ململكة، وأمر أن يصل بوصوله، وأن ال ينفرد ابن مقلة بتدبري أمر دونه، وأفرد علي بن عيسى سائر أمور ا
 ابملظامل، من غري أن يكون البن مقلة فيها نظر.

 فقال له مؤنس: ليس جيوز مع هذا أن تلبس الطيلسان، وعليك أن تتلقى هذا اإلنعام ابلشكر.
وجلس يف دار مؤنس، منتظرا  جميء الوزير ابن مقلة، إىل  فانصرف علي بن عيسى، وعاد عشيا  وعليه دراعة،

 أن جاء، فاجتمعا يتفاوضان يف أمور الموال والعمال.
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فقال له ابن مقلة: إن أاب بكر حممد بن علي املادرائي يطيعك، وهو من أكرب صنائعك، فاكتب إليه حبمل 
 مال.

را ، لكثرة اجليش هبا، وعظم مال صلة البيعة، فقال علي بن عيسى: إن مصر مع االضطراب الواقع، ستفور ان
 والوجه أن يكتب الوزير أعزه هللا.

 فقال مؤنس البن مقلة: افعل ما أشار به أبو احلسن.
 فقال: رضي هللا عنه حيسن أن أكتب يف شيء من هذا، وهذا الشيخ حاضر.

، وكلنا أعوانك وأتباعك، فقال أبو احلسن: فأان أكتب خبطي عنك، إىل حممد بن علي، فإنك أنت الوزير
 فسر بذلك ابن مقلة جدا ، وصارت له عند الناس مجيعا  منزلة.

 ودعا علي بن عيسى بثلث قرطاس، وكتب فيه، يف احلال، بغري نسخة، كتااب  نسخته:
 

بسم هللا الرمحن الرحيم، أعزك هللا، وأطال بقاك، وأكرمك، وأمت نعمته عليك، وزاد يف إحسانه إليك، قد عود 
يف تصاريف أحواله، ومعقبات أعماله، وعند اخلطوب إذا أملت،  -أطال هللا بقاءه -هللا أمري املؤمنني

واحلوادث إذا أظلت، أن ال خيليه من نظر يتيحه له، ونعم جيددها عنده، ومنح يضاعفها لديه، ملا يعرفه من 
 -عز وجل -واإلصالح، هوصفاء نيته، وخلوص طويته، وحسن سريرته، لسائر رعيته، عادة يف الصالح 

متممها، وموزع الشكر عليها، وكان مجاعة من الولياء، ومجهور الرجال والصفياء، عدلوا عن طريق 
السالمة، وزالوا عن مذهب االستقامة، وحادوا ما تواىل عليهم من النعمة، ووصل إليهم من اإلحسان يف 

 من آجاهلم، على اخلروج عن مدينة السالم، بغري طول املدة، ومحلهم احلني املتاح لمثاهلم، وما قرب هللا
تدبري وال نظام، واملطالبة مبا ال يستحقون من الرزاق، على سبيل السطوة واالقتدار، غري مفكرين يف ذميم 

 -أدام هللا عزه -املذاهب، ووخيم العواقب، مرتددين يف بغيهم، متسكعني يف جهلهم وغيهم، وأمري املؤمنني
لذي ال خيلفه، والعطاء الذي ال يؤخره، ويتوخاهم ابملوعظة احلسنة، وينهاهم عن الفعال يعدهم بنظره ا

القبيحة املنكرة، وهم أيبون ما يدعوهم إليه، ويسرفون يف التحكم والبغي عليه، إىل أن أداهم اجلهل 
، مث صرف عنها، والطغيان، والتمرد والعصيان، إىل إحضارهم دار اململكة من لقبوه ابخلالفة يوما  واحدا  

يعمل فكره ورويته يف حل نظامهم، وحسم مواد اجتماعهم، وتشتيت   -أيده هللا تعاىل -وأمري املؤمنني
كلمتهم، وتفريق مجاعتهم، حىت يتمكن منهم متكنا  يفت يف أعضادهم، ويوهن من عنادهم، مث يعفو عمن 

لم تكن إال وقعة من الوقعات، وساعة يرى العفو عنه، ويوقع القصاص على من يوجب احلق القصاص منه، ف
من الساعات، حىت أخلف هللا آماهلم، وأكذب أطماعهم وبدد مشلهم، وخيب سعيهم، وأكىب زندهم، 

على الباقني  -أيده هللا -وانفضوا بعد أن استلحم من كان مضرما  للفتنة، وملهبا  للنائرة، وعاد أمري املؤمنني
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تغمد هفوهتم، وأقال عثرهم، وأحسن صلتهم، واستأنف أفضل الحوال ابلصفح الشامل، واإلنعام الكامل، و 
هبم، وعادت المور كما كانت، وتكشفت اخلطوب وزالت، وخلصت النيات وصلحت، وهدأت الرعية 

بنصر أمري املؤمنني، وتشييد أركان عزه، وهللا حيق احلق، ويبطل  -عز وجل -وسكنت، وقد تكفل هللا
على أمجل ما جتريها عليه، وأحسن سريتك فيها،  -أعزك هللا -، فأجر أعمالكالباطل، ولو كره اجملرمون

مستعمال  فيها أجد اجلد، وأبلغ الشتمري، حىت تسهل صعاهبا، وتدر أحالهبا، وجتري على أحسن جماريها، 
وأمجل أتتيها، واحذر أن ترخص لنفسك يف أتخري احلمل، فتخرج إىل التأنيف والعذل، وابدر اجلواب عن 

فإنه يتوكفه، ويراعيه، ويتشوفه، والدعاء له،  -أطال هللا بقاءه -اذ الكتاب، لعرضه على أمري املؤمننيه
 وكتب يوم االثنني لثالث عشرة ليلة خلت من احملرم سنة سبع عشرة وثلثمائة.

 
 دار مؤنس

 
اجلسر حبضرهتا وكان  136كانت دار مؤنس على شاطىء دجلة، جماورة لدار اخلالفة رسوم الدار اخلالفة 

وهو سوق البزازين معجم البلدان  110والتكملة  206-6وكانت بسوق الثالاثء املنتظم  171-7املنتظم 
وكانت يف وسط سوق الثالاثء ابن  148ومن دار مؤنس اقتطعت املدرسة النظامية التكملة  3-193

، ويبدو 175ء ابن بطوطة واقتطعت كذلك املدرسة املستنصرية، وكانت يف آخر سوق الثالاث 175بطوطة 
من هذه الدالالت أن دار مؤنس كانت واقعة على دجلة مشايل دار اخلالفة، يفصلها عنها السوق الذي ينزل 
من دجلة من قهوة الشط مارا  خبان دلة واملمتد إىل الشورجة، أما طرفها الثاين فقد كان مطال  على اجلرس، 

يستغرب أن تكون دار مؤنس هبذه السعة، فقد كان القائد العام  وقد كان يف موضعه الذي هو فيه اآلن، وال
للجيش، وكانت سلطته تزيد على سلطة اخلليفة، وكانت داره تشتمل على كتابه وعماله وحرسه وغلمانه مع 
دواهبم وما يقتضي إعداده إليوائهم وإطعامهم، وأصبحت هذه الدار من بعد مقتل مؤنس، مقرا  للحكام 

، ونزهلا من بعده جبكم يف السنة 324بغداد، فنزهلا ابن رائق ملا أصبح أمريا  لألمراء يف السنة املتسلطني على 
يف عهد  330ونزهلا من بعدمها أبو احلسني الربيدي ملا استوىل على بغداد يف السنة  110التكملة  326

وأقام هبا من  134تكملة ال 331كما نزهلا توزون ملا نصب أمريا  لألمراء يف السنة   127املتقي التكملة 
وأقام هبا كذلك معز الدولة البويهي ملا استوىل  134التكملة  331بعده سيف الدولة احلمداين يف السنة 

قبل أن  350إىل أن بىن داره ابلشماسية فانتقل إليها يف السنة  148التكملة  334على بغداد يف السنة 
بعد أن تركها معز الدولة، أصبحت مقرا  لألمراء من ، و 179والتكملة  183-2يتم بناءها جتارب المم 

، إن املدرسة املستنصرية ما تزال ماثلة حتدد لنا اجلانب الشمايل من دار مؤنس، أما 214أوالده التكملة 
املدرسة النظامية وسوقها املالصق هلا، فيبدو أهنا كانت على قطعة الرض املستطيلة املنتظمة اليت حيدها من 
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اجلوخجية ابعة اجلوخ ومن الغرب سوق املصبغة، ومن الشمال: سوق اليمنجية، وهم صناع الشرق سوق 
الحذية احلمراء الصرارة املسماة ابليمنيات، مفردها: مين، ومن اجلنوب: السوق النازل من دجلة، من قهوة 

ليت كانت المثال الشط، مارا  خبان دلة، واملمتد إىل سوق العطارين، وعلى هذا فإن املدرسة النظامية ا
مل يبق منها اآلن إال قطعة صغرية من الرض، بني الدكاكني، لعلها ال تزيد  175تضرب حبسنها ابن بطوطة 

يف املساحة على حجرة واحدة من حجراهتا املاضية، اختذت كتااب  للصبيان، كان فيه مؤدب يعلمهم الكتابة 
ولده املال إبراهيم، تويف، وخلفه أخوه املال مسلم، وملا مات  وقراءة القرآن امسه املال أمحد، مل أدركه، وأدركت

أغلق ابهبا، وظلت سنني مهجورة، مث أقدم بعض البزازين من أصحاب الدكاكني احمليطة هبذه القطعة، ففتحوا 
 ابهبا، ورموا شعثها، وفرشوها ابحلصر والبواري، وجهزوها ابملاء والنور، واختذوها مصلى لهل سوقهم.

ورد يف البحث ذكر سوق اليمنجية: نسبة إىل اليمن، وهو حذاء أمحر صرار، ينسب إىل اليمن، أقول: 
معروف من القدمي هبذا االسم، وقد أدركت هذا السوق، ومجيع دكاكينه عامرة ببائعي هذا الصنف من 

خلياطون الحذية، أما اآلن فقد انقرض هذا الصنف، ومل يبق من ابئعيه أحد، وحل حملهم يف السواق ا
 :384-2والسقطيون، وحملمد بن دانيال املوصلي يف وصف اليمن فوات الوفيات 

 من اليمني ات اليت حر  وجهها * يفوق صقاال  صفحة الصارم اهلندي
 ومن عجيب أين  إذا ما وطئتها * تئن  أنينا  دونه أن ة الوجد

 ومل أر وجها  قبلها كل  ساعة * على الرتاب ألقاها معف رة اخلد  
 

 من مكارم القاضي أمحد بن أيب دؤاد
 سيد العرب أمحد بن أيب دؤاد

أخربين حممد بن احلسن، قال: أخربين أبو بكر الصويل، قال: حدثنا حممد بن القاسم بن خالد، قال: رفع 
بعض العمال إىل املعتصم، وكان يلي اخلراج مبوضع يلي فيه خالد بن يزيد احلرب، أن خالد بن يزيد اقتطع 

 موال واحتجن بعضها.ال
 فغضب املعتصم، وحلف ليأخذن أموال خالد، ويعاقبه.

 فلجأ خالد إىل أمحد بن أيب دؤاد القاضي، فاحتال حىت مجع بينه وبني خصمه، فلم تقم على خالد حجة.
 فعرف ابن أيب دؤاد املعتصم ذلك، وشفع إليه يف خالد، فلم يشفعه.

 
 د كان قبل ذلك، قبض أمواله، وضياعه، وصرفه عن العمل.وأحضر خالدا ، وأحضر آالت العقوبة، وق
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 وحضر ابن أيب دؤاد اجمللس، فجلس دون الناس.
 فقال له املعتصم: ارتفع إىل مكانك.

 فقال: اي أمري املؤمنني، ما أستحق إال دون هذا اجمللس.
 ليه فلم يشفع.قال: وكيف ? قال: الناس يزعمون أن ليس حملي حمل من شفع يف رجل قرف مبا مل يصح ع

 قال: ارتفع إىل موضعك.
 قال: مشفعا  أو غري مشفع ? قال: مشفعا ، قد وهبت لك خالدا ، ورضيت عنه.

 قال: الناس ال يعلمون هبذا.
 قال: وقد رددت عليه العمالة، والضياع، والموال اليت له.

 قال: ويشرفه أمري املؤمنني خبلع تظهر للعامة.
 ليه، ففعل به ذلك، ورد إىل حضرته.فأمر أن تفك قيوده وخيلع ع

 فقال ابن أيب دؤاد: قد استحق هو وأصحابه رزق ستة أشهر، فإن رأى أمري املؤمنني، أن جيعلها صلة له.
 قال: لتحمل معه.

فخرج خالد، والناس منتظرون اإليقاع به، فلما رأوه على تلك احلال، سروا، وصاح به رجل: احلمد هلل على 
 ب.خالصك اي سيد العر 

 ابن أيب دؤاد، الذي طوقن هذه املكرمة اليت ال تنفك من عنقي أبدا  ال أان. -وهللا -فقال: مه، سيد العرب
 ويف هذه القضية، يقول أبو متام الطائي:

 اي سائلي عن خالد وفعاله * رد فاغرتف علما  بغري رشاء
 قد كان خطب عاثر فأقاله * رأي اخلليفة كوكب اخللفاء

 ش هاب ومل تزل * مذ كنت خر اجا  من الغم اءفخرجت منه كال
 ما سر ين خبروجه من حج ة * ما بني أندلس إىل صنعاء

 
 إطالق الكتاب من حبس الواثق

حدثن علي بن هشام، قال: مسعت أاب احلسن علي بن عيسى، يتحدث، قال: مسعت عبيد هللا بن سليمان 
د بن اخلصيب، مع خلق من العمال والكتاب، بن وهب، يقول: حدثن أيب، قال: كنت وأبو العباس أمح
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معتقلني يف يدي حممد بن عبد امللك الزايت، يف آخر وزارته للواثق، تطالب ببقااي مصادراتنا، وحنن آيس ما  
كنا من الفرج، إذ اشتدت علة الواثق، وحجب ستة أايم عن الناس، فدخل عليه أبو عبد هللا أمحد بن أيب 

 دؤاد القاضي.
 ذهبت من الدنيا واآلخرة. -وكان يكنيه -واثق: اي أاب عبد هللافقال له ال

 قال: كال اي أمري املؤمنني.
قال: بلى، أما الدنيا، فقد ذهبت من مبا ترى من حضور املوت وذهبت من اآلخرة، مبا أسلفت من عمل 

 القبيح، فهل عندك من دواء ?.
لك الزايت يف الكتاب والعمال، ومأل هبم احلبوس، ومل قال: نعم اي أمري املؤمنني، قد غرك حممد بن عبد امل

حيصل من جهتهم على كبري شيء، وهم عدد كثري، ووراءهم ألف يد ترفع إىل هللا تعاىل ابلدعاء عليك، فتأمر 
إبطالقهم، لرتتفع تلك اليدي ابلدعاء لك، فلعل هللا أن يهب لك العافية، وعلى كل حال، فأنت حمتاج إىل 

 .أن تقل خصومك
 فقال: نعم ما أشرت به، وقع عن إليه إبطالقهم.

 فقال: إن رأى خطي، عاند وجل، ولكن يغتنم أمري املؤمنني الثواب، ويتساند، وحيمل على نفسه، ويوقع خبطه.
فوقع الواثق، خبط مضطرب إىل ابن الزايت إبطالقهم، وإطالق كل من يف احلبوس، من غري استئمار وال 

 مراجعة.
دؤاد: يتقدم أمري املؤمنني إىل إيتاخ أن ميضي ابلتوقيع، وال يدعه يعمل شيئا ، أو يطلقهم، وأن  فقال ابن أيب

حيول بينه وبني الوصول إليك، أو كتب رقعة، أو اشتغاله بشيء البتة، إال بعد إطالقهم، وإن لقيه يف الطريق 
 أنزله عن دابته، وأجلسه على غاشيته يف الطريق، حىت يفرغ من ذلك.

 جه إيتاخ، فلقي ابن الزايت راكبا  يريد دار اخلليفة.فتو 
 فقال له: تنزل عن دابتك، وجتلس على غاشيتك.

فاراتع وظن أنه قد وقع به احلال، فنزل، وجلس على غاشيته، فأوصل إليه التوقيع، فامتنع، وقال: إذا 
 ك.أطلقت هؤالء فمن أين أنفق الموال، وأقيم النزال ? فقال له: ال بد من ذل

 فقال: أركب إليه وأستأذنه.
 فقال: ما إىل ذلك سبيل.

 قال: فدعن أكاتبه.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 164 

 قال: وال هذا.
 قال: فما تركه يربح من موضعه، حىت وقع إبطالق الناس.

فصار إيتاخ إلينا، وحنن يف احلبس، آيس ما كنا من الفرج، وقد بلغنا شدة علة الواثق، وأن قد أرجف البنه 
فخفنا أن يتم ذلك، فيجعل ابن الزايت الصيب شبحا ، ويتوىل التدبري فيتلفنا، وقد ابخلالفة، وكان صبيا ، 

 امتنعنا لفرط الغم من الكل.
 

فلما دخل علينا إيتاخ، مل نشك أنه قد حضر لبلية، فأطلقنا، وعرفنا الصورة، فدعوان للخليفة، ولمحد بن 
يب عبد هللا بن أيب دؤاد على الطريق، ننتظر عوده من أيب دؤاد، وانصرفنا إىل منازلنا حلظة، مث خرجنا فوقفنا ل

 دار اخلليفة عشيا .
 فحني رأيناه ترجلنا له، فقال: ال تفعلوا، وأكرب ذلك، ومنعنا من الرتجل، فلم منتنع، ودعوان له وشكرانه.

أقل فوقف حىت ركبنا وسايرانه، وأخذ خيربان ابخلرب، وحنن نشكره، وهو يستصغر ما فعل، ويقول: هذا 
 حقوقكم، وكان الذي لقيه أان وأمحد بن اخلصيب.

 وقال لنا: ستعلمان ما أفعله مستأنفا .
مث رجع ابن أيب دؤاد إىل دار اخلليفة عشيا ، فقال له الواثق: قد تربكت برأيك اي أاب عبد هللا، ووجدت خفة 

 من العلة، ونشطت لألكل، فأكلت وزن مخسة دراهم خبزا  بصدر دراج.
بو عبد هللا: اي أمري املؤمنني، تلك اليدي اليت كانت تدعو عليك غدوة، صارت تدعو لك عشية، فقال له أ

ويدعو لك بسببهم خلق كثري من رعيتك، إال أهنم قد صاروا إىل دور خراب، وأحوال قبيحة، بال فرش، وال  
 كسوة، وال دواب، وال ضياع، موتى جوعا  وهزاال .

ن واالصطبالت بقيا ما أخذ منهم، فلو أمرت أن ينظر يف ذلك، فكل من قال: فما ترى ? قال: يف اخلزائ
وجد له شيء ابق من هذا رد عليه، وأطلقت هلم ضياعهم، لعاشوا، وخف المل، وتضاعف الدعاء، وقويت 

 العافية.
 قال: فوقع عن بذلك، فوقع عنه أمحد بن أيب دؤاد.

 مات الواثق بعد ثالثة أايم.فما شعران من الغد، إال وقد رجعت علينا نعمتنا، و 
 وفرج هللا عنا اببن أيب دؤاد، وبقيت له هذه املكرمة العظيمة يف أعناقنا.
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وقد ذكر حممد بن عبدوس، هذا اخلرب، يف كتاب الوزراء، عن حممد بن داود بن اجلراح، عن عبيد هللا بن 
ه كان معهم يف احلبس أمحد بن سليمان، مبا يقرب من هذه االلفاظ، واملعىن واحد، إال أنه مل يذكر أن

 اخلصيب.
 

 انقاذ أيب دلف من موت حمقق
حدثن أيب رضي هللا عنه، يف املذاكرة، إبسناد لست أقوم عليه، لين مل أكتبه يف احلال، قال: كان ابتداء 

القاسم العداوة بني أيب عبد هللا أمحد بن أيب دؤاد، وبني اإلفشني، أن اإلفشني كان أغرى املعتصم أبيب دلف 
 بن عيسى العجلي، لعداوة كانت بينهما، فسلمه إليه املعتصم، فأمجع على قتله من يومه ذاك.

 وبلغ اخلرب أاب دلف، فارحتل إىل ابن أيب دؤاد، فاستجار به، وعرفه ما قد أشرف عليه.
أن يشرع  فجاء ابن أيب دؤاد إىل املعصم ليسأله عن أمره، فوجده انئما ، فكره أن يقيمه وينبهه، وخاف

اإلفشني يف قتل أيب دلف، فجاء إىل اإلفشني فقال له: يقول لك أمري املؤمنني، بلغن أنك تريد أن حتدث 
 على القاسم بن عيسى حادثة، ووهللا لئن فعلت لقتلنك، ومل يكن املعتصم أرسله، وال قال له شيئا .

 فرهب اإلفشني أن يقتل أاب دلف.
، فقال له: اي أمري املؤمنني، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ليس وعاد ابن أيب دؤاد إىل املعتصم

الكذاب من أصلح بني الناس، فقال خريا ، ومىن خريا ، وقد أديت عنك رسالة أحييت هبا أهل بيت من 
املسلمني، وكففت هبا أسياف خلق من العرب، بلغن أن اإلفشني عزم على قتل القاسم بن عيسى العجلي، 

ليه عنك رسالة هي كذا وكذا، فحقنت دم الرجل، ونعشت عياله، وكففت عنك عصيان عجل ومن فأديت إ
 يتبعها ممن يتعصب له فيتفق عليك من ذلك ما تغتم به، والرجل يف يده مشف على القتل.

 فقال له املعتصم: قد أحسنت.
 ووجه اإلفشني إىل ابن أيب دؤاد: ال أتتين، وال تقربن.

 دي عن كما أديت إيل ? قال: قل.فقال للرسول: أتؤ 
قال: قل له: ما آتيك تعززا  من ذلة، وال تكثرا  من قلة، وإمنا أنت رجل ساعدك زمان، ورفعك سلطان، فإن 

 جئتك فله، وإن أتخرت عنك فلنفسك.
ه، أخربين القاضي أبو طالب حممد بن إسحاق بن البهلول التنوخي، فيما أجاز يل روايته عنه، بعدما مسعته من

قال: حدثنا حممد بن خلف، وكيع القاضي، قال: أخربان موسى بن جعفر، أخو لعس الكاتب، قال: كان 
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أمحد بن أيب دؤاد حني ويل املعتصم اخلالفة، عادى اإلفشني وحرض عليه املعتصم، وذكر حديثا  طويال ، ليس 
 هذا موضعه.

 
اإلفشني، أن اإلفشني أراد قتل أيب دلف القاسم  مث قال فيه: وكان سبب العداوة بني أمحد بن أيب دؤاد، وبني

بن عيسى العجلي، فاستجار اببن أيب دؤاد، مث ذكر حنوا  مما ذكرته عن أيب رضي هللا عنه، إال أنه مل يقل يف 
خربه أن ابن أيب دؤاد جاء إىل املعتصم فوجده انئما ، مث عاد فوجده قد انتبه، وقال يف آخر حديثه: وإمنا 

 تك دولة، فإن جئت فلها، وإن قعدت فعنك.أنت رجل رفع
وأخربين أبو الفرج املعروف ابلصبهاين، قال: قال أمحد بن أيب طاهر: كان أبو دلف القاسم بن عيسى 
العجلي، يف مجلة من كان مع اإلفشني خيذر بن كاوس ملا خرج حملاربة اببك، مث تنكر له، فوجه من جاءه به 

 ليقتله.
بعث إليه أبمحد بن أيب دؤاد، وقال له: أدركه، وما أراك تدركه، واحتل يف خالصه منه  وبلغ املعتصم اخلرب، ف

 كيف شئت.
قال أمحد: فمضيت ركضا ، حىت وافيته، فإذا أبو دلف واقف بني يديه، وقد أخذ بيده غالمان له تركيان، 

 فرميت بنفسي على البساط، وكنت إذا جئته دعا يل مبصلى.
لك على هذا ? قلت: أنت أجلستن هذا اجمللس، مث كلمته يف القاسم بن عيسى، فقال: سبحان هللا، ما مح

 وسألته فيه، وخضعت له، فجعل ال يزداد إال غلظة.
 فلما رأيت ذلك منه، قلت، هذا عبد، وقد أغرقت يف الرقة معه فلم تنفع، وليس إال أخذه ابلرهبة.

املؤمنني واحدا  بعد واحد، وختالف أمره يف قائد فقمت، وقلت: كم تراك قدرت يف نفسك تقتل أولياء أمري 
بعد قائد ? قد محلت إليك هذه الرسالة عن أمري املؤمنني، فما تقول ? فقل، وذل، حىت لصق ابلرض، وابن 

 يل االضطراب فيه.
 فلما رأيت ذلك، هنضت إىل أيب دلف، فأخذت بيده، وقلت: قد أخذته أبمر أمري املؤمنني.

 أاب عبد هللا. فقال: ال تفعل، اي
 فقلت: قد فعلت، وأخرجت القاسم، ومحلته على دابة، ووافيت املعتصم.

فلما بصر يب، قال: بك اي أاب عبد هللا وريت زاندي، مث سرد علي خربي مع اإلفشني، حديثا  ما أخطأ فيه 
 حرفا .

 مث سألن: هل هو كما قال ? فأخربته أنه مل خيطىء حرفا  واحدا .
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ي حممد بن احلسن بن املظفر، املعروف ابحلامتي، قال: حدثن أيب، قال: حدثن جدك املظفر وأخربين أبو عل
بن احلسن، قال: حدثن أبو العباس ابن الفرات قال: حدثن أبو إسحاق إبراهيم بن ثوابة، قال: كان 

وقدم سر اإلفشني نقم على أيب دلف العجلي، وهو مضموم إليه يف حرب اببك، أشياء، فلما ظفر اببك، 
من رأى، شكاه إىل املعتصم، وسأله ليأمره به، ففعل، مث سأله أن يطلق يده عليه، فلم يفعل، وكان أمحد بن 
أيب دؤاد متعصبا  ليب دلف، يقول للمعتصم: إن اإلفشني ظامل له، وإمنا نقم عليه نصيحته يف حماربة اببك، 

الايم، وإنفاق الموال، وانبساط اليد يف  وجده فيها، ودفعه ما كان اإلفشني يذهب إليه من مطاولة
 العمال، وتركه متابعته على ذلك.

فأحل اإلفشني على املعتصم ابهلل يف إطالق يده عليه، وكان لإلفشني قدر جليل عند املعتصم، يدخل عليه 
 بغري إذن.

فقال: اي أاب عبد هللا، مل قال أبو إسحاق، وأنبأان أبو عبد هللا بن أيب دؤاد، قال: دخلت على املعتصم يوما ، 
 يدعن اليوم أبو احلسن اإلفشني حىت أطلقت يده على القاسم بن عيسى.

فقمت من بني يديه، وما أبصر شيئا  خوفا  على أيب دلف، ودخلن أمر عظيم، وخرجت فركبت دابيت، 
أن حيدث  وسرت أشيد سري من اجلوسق إىل دار اإلفشني بقرب املطرية، أؤمل أن أدرك أاب دلف قبل

 اإلفشني عليه حادثة.
فلما وقفت ببابه، كرهت أن أستأذن فيعلم أين قد حضرت بسبب أيب دلف، فيعجل عليه، فدخلت على 
دابيت إىل املوضع الذي كنت أنزل فيه، وأومهت حاجبه أين قد جئت برسالة املعتصم، مث نزلت، فرفع السرت، 

ابحلديد بني يديه يف نطع، وهو يقرعه، وخياطبه أبشد  فدخلت، فوجدت اإلفشني يف موضعه، وأبو دلف مقيد
 غضب وأعظم خماطبة.

فحني قربت منه أمسك، فسلمت، وأخذت جملسي، مث قلت لإلفشني: قد عرفت حرميت أبمري املؤمنني، 
وخدميت إايه، وموضعي عنده، وموقعي من رأيه، وتفرده ابلصنيعة عندي واإلحسان، وعلمت مع ذلك ميلي 

 لك، وقد رغبت إليك فيما يرغب فيه مثلي إىل مثلك، ممن رفع هللا قدره، وأجل خطره، وأعلى إليك، وحمبيت
 مهته.

 فقال: كل ما قلت كما قلت، وكل ما أردت فهو مبذول لك، خال هذا اجلالس، فإين ال أشفعك فيه.
 

ن القتل، لكان يف فقلت: ما جئتك إال يف أمره، وال ألتمس منك غريه، ولوال شدة غضبك، وما تتوعده به م
إىل   -مع موقعه من -مجيل عفوك ما يغن عن كالمك، ولكن ملا عرفت غيظك، وما تنقمه عليه، احتجت

 كلمة يف أمره، واستيهاب عظيم جرمه، إذ كان مثلك يف جاللتك إمنا يسأل جالئل المور.
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يل إىل تشفيعك فيه، ولكن هذا فقال: اي أاب عبد هللا، هذا رجل طلب دمي، ومل تقنعه إزالة نعميت، وال سب
 بيت مايل، وهذه ضياعي، وكل ما أملك بني يديك، فخذ من ذلك كله ما أردت.

فقلت: ابرك هللا لك يف أموالك ومثرك، مل آتك يف هذا، وإمنا أتيتك يف مكرمة يبقى لك فضلها، وحسن 
 أحدوثتها، وتعتقد هبا منة يف عنقي، وال أزال مرهتنا  يف شكرها.

 ا عندي يف هذا شيء البتة.فقال: م
فقلت له: القاسم بن عيسى فارس العرب وشريفها، فاستبقه، وأنعم عليه، فإن مل تره هلذا أهال ، فهبه للعرب  
كلها، وأنت تعلم أن ملوك العجم مل تزل تفضل على ملوك العرب، ومن ذلك ما كان من كسرى إىل النعمان 

والقاسم شريف العرب، فكن اليوم شريفا  من العجم أنعم على  حىت ملكه، وأنت اآلن بقية العجم وشريفها،
 شريف من العرب، وعفا عنه.

 فقال: ما عندي يف هذا جواب إال ما مسعت، وتنكر، وتبينت الشر يف وجهه.
فقلت يف نفسي: أنصرف، وأدع هذا يقتل أاب دلف ? ال وهللا، ولكن أمثل بني يديه قائما ، وأكلمه، فلعله أن 

 مت، وتومهن أريد االنصراف، فتحفز يل.يستحي، فق
فقلت: لست أريد االنصراف، وإمنا مثلت بني يديك قائما ، صابرا ، راغبا ، ضارعا ، سائال ، مستوهبا  هذا 

 الرجل منك.
 فكان جوابه أغلظ.

فتحريت، وقلت يف نفسي: أنكب على رأسه، فأقبله. فدخلن من ذلك أنف شديد، وقلت يف نفسي: أقبل 
 ذا القلف ? ال يكون هذا أبدا .راس ه

 مث راجعتن الشفقة على أيب دلف، فقبلت رأسه، وضرعت إليه، فلم جيبن، فأخذين ما قدم وما حدث.
فجلست، وقلت له: اي أاب احلسن، قد طلبت منك، وضرعت إليك، ووضعت خدي لك، ومثلت بني 

 يديك، وقبلت رأسك، فشفعن، واصرفن شاكرا ، فهو أمجل بك.
 ال: ال وهللا، ما عندي غري الذي قلته لك.فق

فقلت له: أان رسول أمري املؤمنني إليك، وهو يقول لك: ال حتدث يف القاسم بن عيسى حداث ، فإنك إن قتلته 
 قتلت به.

قال: أمري املؤمنني يقول هذا بعد أن أطلق يدي عليه ? قلت: نعم، أان رسوله إليك مبا قلته لك، فإن كنت 
 مسع وأطع، وإن كنت قد خلعت، فقل: ال طاعة، ونفضت يف وجهه يدي، وهنضت.يف الطاعة فا
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 فاضطرب حىت مل يقدر أن يدعو يل بدابيت.
وركبت، فأغذذت السري إىل املعتصم، لخربه اخلرب، ومبا اضطررت إليه من أتدية رسالته، لين علمت أنه مل 

 يقل يل ما قله، إال وهو حيب استبقاء أيب دلف.
ىل اجلوسق يف وقت حار، واحلجاب مجيعا  نيام، والدار خالية، فدخلت حىت انتهيت إىل سرت الدار فانتهيت إ

اليت فيها املعتصم، فجلست، وقلت: إن جاء اإلفشني دخلت معه وتكلمت، وإن سأل الوصول، أخربت 
 أمري املؤمنني اخلرب كله.

 وخرج فقال: ادخل. فبينا أان كذلك، إذ خرج خادم من وراء السرت، فعرفته، مث دخل
فدخلت، وقلت: اي أمري املؤمنني، أما يل حرمة ? أما يل ذمام ? أما يل حق ? أما يف فضل أمري املؤمنني علي، 

 ونعمته عيدي، ما جتب رعايته ? فقال: ما لك اي أاب عبد هللا ? ما قصتك ? اجلس، فجلست.
ى قوال  علمت معه أنك أردت استبقاءه وحقن مث قلت: اي أمري املؤمنني، قلت يل اليوم يف القاسم بن عيس

دمه، فمضيت من فوري إىل أيب احلسن اإلفشني، مث قصصت عليه القصة إىل موضع الرسالة اليت أديتها عنه 
إليه، وهو يف كل ذلك يتغيظ، ويفتل سباله، حىت إذا أردت أن أعرفه الرسالة اليت أديتها عنه، قطع، وقال: 

بن أيب دؤاد إىل خيذر، فيخضع له، ويقف بني يديه، ويقبل رأسه، فال يشفعه ? ميضي قاضي، وصنيعيت أمحد 
 قتلن هللا إن مل أقتله، يكررها.

فما استوىف كالمه، حىت رفع السرت ودخل اإلفشني، فلقيه أبكرب الرب واإلكرام، وأجلسه بقربه، وقال: يف هذا 
ل قد عرفت ما انلن منه، وأنه طلب دمي، وقد الوقت احلار اي أاب احلسن ? فقال: اي أمري املؤمنني، رج

أطلقت يدي عليه، جييئن هذا، ويقول يل إنك بعثت إيل أتمرين أن ال أحدث فيه حداث ، وأين إن قتلته قتلت 
 به.? قال: فغضب، وقال: أان أرسلته إليك، فال حتدث على القاسم بن عيسى حداث .

 
اه، فصاح يب املعتصم: ارجع اي أاب عبد هللا، فرجعت، وقلت: اي فنهض اإلفشني مغضبا  يدمدم، واتبعته لتالف

 أمري املؤمنني، إنه كان بقي شيء ما جرى من قطعتن بكالمك عن ذكره لك.
 قال: تعن الرسالة ? قلت: نعم.

 قال: قد فهمتها، والقاسم يوافيك العشية، فاحذر أن تفوه بشيء مما جرى.
 عليه، ومحله، فجاءين القاسم من العشية. ومضى اإلفشني، فأطلق القاسم، وخلع

 وما أخربت ابحلديث حىت قتل اإلفشني ومات املعتصم.
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 الصريفين الكاتب يعلم العمال حسن الصرف
حدثن أبو احلسني علي بن هشام، قال: مسعت أاب احلسن علي بن عيسى، وأاب احلسن اإلايدي الكاتب، 

يقول: كنت حبضرة أيب، يف ديوان اخلراج بسر من رأى، وهو  يقوالن: إهنما مسعا عبيد هللا بن سليمان،
إذ دخل علينا أمحد بن خالد الصريفين الكاتب، فقام له أيب قائما  يف جملسه، وأقعده يف  -إذ ذاك -يتواله

 صدره، وتشاغل به، ومل ينظر يف عمل حىت هنض، مث قام معه، وأمر غلمانه ابخلروج بني يديه.
ن يف الديوان ذلك، لن رسم أصحاب الدواوين، صغارهم وكبارهم، أن ال يقوموا يف فاستعظمت أان، وكل م

 الديوان لحد من خلق هللا عز وجل، ممن يدخل إليهم.
 وتبني ذلك أيب يف وجهي، فقال يل: اي بن، إذا خلوان، فسلن عن السبب فيما عملته مع هذا الرجل.

 ويعمل عشيا .قال: وكان أيب أيكل يف الديوان، وينام فيه، 
فلما جلسنا أنكل، مل أذكره، إىل أن رأيت الطعام قد كاد ينقضي، فقال يل: اي بن شغلك الطعام عن إذكاري 

 مبا قلت لك أن تذكرين به ?.
 فقلت: ال، ولكن أردت أن يكون ذلك على خلوة.

د بن خالد، يف فقال: اي بن، هذا وقت خلوة، مث قال: أليس قد أنكرت، أنت واحلاضرون، قيامي لمح
 دخوله وخروجه، وما عاملته به ?.

 فقلت: بلى.
قال: كان هذا يتقلد مصر، فصرفته عنها، وقد كانت طالت مدته فيها، فتتبعته، فوطئت آاثر رجل مل أجد 

 أمجل منه آاثرا ، وال أعف عن أموال السلطان والرعية، وال رأيت رعية لعامل أشكر من رعيته له.
املعروف بعرق املوت صاحب الربيد مبصر، من أصدق الناس له، وكان مع هذا من  وكان احلسني اخلادم

 أبغض الناس، وأشدهم اضطرااب  يف أخالقه، فلم أتعلق عليه حبجة.
ووجدته قد أخر رفع احلساب لسنة متقدمة ولسنته اليت هو فيها، ومل يستتمها لصريف له عنها، ومل ينفذه إىل 

لدخل، وأن يزيد يف النفقات والرزاق، ويكسر من البقااي، يف كل سنة مائة الديوان، فسمته أن حيط من ا
ألف دينار، آلخذها لنفسي، فامتنع من ذلك، فأغلظت له، وتوعدته ونزلت معه إىل مائة ألف واحدة 

 للسنتني، وحلفت أبميان مؤكدة، أين ال أقنع منه أبقل منها.
فكيف أخون لغريي، وأزيل ما قام به جاهي من العفاف ?  فأقام على امتناعه، وقال: أان ال أخون لنفسي،

 فقيدته وحبسته، فلم جيب، وأقام مقيدا  يف احلبس شهورا .
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وكتب عرق املوت، صاحب الربيد، إىل املتوكل يضرب علي وحيلف أن أموال مصر ال تفي بنفقيت ومؤونيت، 
 ويصف أمحد بن خالد، ويذكر ميل الرعية إليه، وعفته.

ذات يوم على املائدة آكل، إذ وردت علي رقعة أمحد بن خالد، يسألن استدعاءه ملهم يلقيه إيل، فبينا أان 
 فلم أشك أنه قد غرض ابلقيد واحلبس، وقد عزم على االستجابة ملرادي.

فلما غسلت يدي دعوته، فاستخالين، فأخليته، فقال: أما آن لك اي سيدي أن ترق يل مما أان فيه، من غري 
 ه إليك، وال جرم، وال قدمي ذحل، وال عداوة.ذنب أذنبت

فقلت: أنت اخرتت لنفسك هذا، ولو أجبتن إىل ما قد مسعت ميين عليه، لتخلصت، فاستجب ملا أريد 
 منك.

فأخذ يستعطفن، فجاءين ضد ما قدرته فيه، وغاظن، فشتمته، وقلت: هذا المر املهم الذي ذكرت يف 
 أن تستعطفن، وتسخر من، وختدعن. رقعتك أنك تريد أن تلقيه إيل هو

 فقال: اي سيدي، فليس عندك اآلن غري هذا ? فقلت: ال.
 فقال: إذا كان ليس غري هذا، فاقرأ اي سيدي هذا.

وأخرج إيل كتااب  لطيفا  خمتوما  يف ربع قرطاس، ففضضته، فإذا هو خبط املتوكل الذي أعرفه، إيل، ابالنصراف، 
 د بن خالد، واخلروج إليه مما يلزمن، ورفع احلساب إليه، واالمتثال لمره.وتسليم ما أتواله إىل أمح

فورد علي ذلك أقبح مورد، لقرب عهد الرجل بشتمي له، وأنه يف احلال حتت مكارهي وحديدي، فأمسكت 
 مبهوات .

 
لماين، ومل ألبث أن دخل أمري البلد يف أصحابه وغلمانه، فوكل بداري، ومجيع ما أملكه، وأبصحايب، وغ

 وجهابذيت، وكتايب، وجعلت أزحف من الصدر، حىت صرت بني يدي أمحد بن خالد وهو يف قيوده.
فدعا أمري البلد حبداد، ففك قيوده، فمددت رجلي، ليوضع فيهما القيد، فقال يل: اي أاب أيوب، ضم 

منزل لك فيه، وال أقدامك ووثب قائما ، وقال يل: اي أاب أيوب: أنت قريب عهد بعمالة هذا البلد، وال 
وأان أجد عدة  -وكانت دار العمالة -صديق، ومعك حرم وحاشية كبرية، وليس تسعك إال هذه الدار

 مواضع، وليس يل كبري حاشية، ومن نكبة خرجت، فأقم مبكانك.
 وخرج، وصرف التوكيل عن، وعن الدار، وأخذ كتايب وأسبايب إليه.

 يف النوم، انظروا من وكل بنا ? فقالوا: ما وكل بنا أحد. فلما انصرف، قلت لغلماين: هذا الذي نراه
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فعجبت من ذلك عجبا  شديدا ، وما صليت العصر حىت عاد إيل مجيع من محله معه من املتصرفني والكتاب 
 واجلهابذة، وقالوا: أخذ خطوطنا برفع احلساب، وأمران ابملالزمة، وأطلقنا، فازداد عجيب.

 سلما ، ورحت إليه يف عشية ذلك اليوم مسلما  عليه.فلما كان من الغد، ابكرين م
فأقمت على ذلك ثالثني يوما ، يغدو إيل، وأروح إليه، ورمبا غدوت أان، وراح هو، وهداايه وألطافه أتتين يف  

 كل يوم من الفاكهة، والثلج، واحليوان، واحللوى.
أيوب، وهللا ما هي طيبة اهلواء. وال عذبة  فلما كان بعد ثالثني يوما ، جاءين، فقال يل: قد عشقت مصر اي أاب

املاء، وإمنا تطيب ابلوالية واالكتساب، ولو دخلت إىل سر من رأى، ملا أقمت إال شهرا  حىت تتقلد أجل 
 العمال.

 فقلت له: وهللا، ما أقمت إال توقعا  لمرك يف اخلروج.
هللا، فأحضرت كاتيب، وأخذ خطه كما  فقال: أعطن خط كاتبك، أبن عليه القيام ابحلساب، وأخرج يف حفظ

 أراد، وتسلمه، وقال: اخرج يف أي وقت شئت.
فخرجت من غد، فخرج هو وأمري البلد وخاصته، ووجوه أهله، فشيعوين إىل ظاهر البلد، وقال يل: تقيم يف 

 أول منزل على مخسة فراسخ، إىل أن أزيح علة قائد يصحبك إىل الرملة، فإن الطريق فاسد.
ت من ذلك، وقلت: هذا إمنا غرين حىت أخرج كل ما أملكه، فيتمكن منه يف ظاهر البلد، فيقبضه، فاستوحش

 مث يردين إىل احلبس والتوكيل واملطالبة، وحيتج علي بكاتب يذكر أنه ورد عليه اثنيا .
 ن مصر.فخرجت، وأقمت ابملرحلة اليت أمر هبا، مستسلما ، متوقعا  للشر، إىل أن رأيت أوائل عسكر مقبل م

فقلت: لعله القائد الذي يريد أن يصحبن، أو لعله الذي يريد أن يقبض علي به، فأمرت غلماين مبعرفة 
 اخلرب.

 فقالوا: قد جاء أمحد بن خالد العامل بنفسه.
فلم أشك إال أن البالء قد ورد بوروده، فخرجت من مضريب، فلقيته وسلمت عليه، فلما جلس، قال: 

 للقبض علي، فطار عقلي، فقام من كان عندي، ومل يبق غريي وغريه.أخلوان، فلم أشك أنه 
فقال: أعلم أن أايمك مل تطل مبصر، وال حظيت بكبري فائدة، وذلك الباب الذي سألتنيه يف واليتك فلم 
استجب إليه، إمنا أخرت اإلذن لك يف االنصراف من أول المر إىل اآلن، لين تشاغلت ابلفراغ لك منه، 

من االرتفاع، وزدت يف النفقات، يف كل سنة مخسة عشر ألف دينار، تكون للسنتني ثالثني وقد حططت 
ألف دينار، وهو يقرب وال يظهر، ويكون أيسر مما أردته من ذلك الوقت، وقد تشاغلت به حىت مجعته لك، 

 وهذا املال على البغال قد جئتك به، فتقدم إىل من يتسلمه.
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لت: وهللا، قد فعلت اي سيدي ما مل تفعله الربامكة، فأنكر ذلك، وتقبض فتقدمت بقبضه، وقبلت يده، وق
 منه، وقبل يدي.

 وقال: ها هنا شيء آخر أريد أن تقبله.
فقلت: وما هو ? قال: مخسة آالف دينار قد استحققتها من أرزاقي، فامتنعت من ذلك، وقلت: فيما 

 تفضلت به كفاية.
أحببت أن أصحبك إايها، فإنك متضي إىل كتاب الدواوين ورؤساء مث قال: وها هنا ألطاف من هدااي مصر، 

احلضرة، فيقولون لك: وليت مصر، فأين نصيبنا من هداايها ? ومل تطل أايمك، فتعد هلم ذلك، وقد مجعت 
 لك منه ما يشتمل عليه هذا الثبت.

اب دبيقي، وقصب، وأخرج إيل درجا  فيه ثبت جامع لكل شيء يف الدنيا حسن طريف، جليل القدر، من ثي
 وخدم، وبغال، ودواب، ومحري، وفرش، وطيب، وجوهر، حىت أقالم ومداد، ما يكون قيمته ماال  كثريا .

 فأمرت بتسلمه، وزدت يف شكره.
 

فقال يل: اي سيدي، أان مغرى حبب الفرش، وقد استعمل يل فرش بيت أرمن، وهو عشر مصليات مبخادها، 
وبسطها، وهو مذهب، بطرز مذهبة، قد قام علي خبمسة آالف دينار،  ومساندها، ومساورها، ومطارحها،

على شدة احتياطي، وقد أهديته لك، فإن أهديته للوزير عبدك، وإن أهديته للخليفة ملكته به، وإن أبقيته 
 لنفسك وجتملت به، كان أحب إيل.

اله، وما ابتذلت منه شيئا  قال: ومحله، فما رأيت مثله قط، وال مسحت نفسي إبهدائه إىل أحد، وال استعم
غري هذا الصدر ومسنده ومساوره، يوم إعذارك، أفتلومن على أن أقوم هلذا الرجل، اي بن ? فقلت: ال وهللا 

 اي أبت، وال على ما هو أكثر من القيام، لو كان مستطاعا .
حسن الصرف، فكان أيب بعد ذلك، إذا صرف رجال ، عامله بكل مجيل، ويقول: علمنا أمحد بن خالد، 

 أحسن هللا جزاءه.
 

 اخلليفة املعتضد يتخرب على وزيره
حدثنا أبو علي احلسن بن حممد بن علي بن موسى الكاتب، الذي كان زوج ابنة أيب حممد املهليب، وخليفته 

ارة على الوزارة، وكان جده حمداث ، قال: حدثن شيوخ الكتاب: أن القاسم بن عبيد هللا الوزير، ملا انفرد ابلوز 
بعد موت أبيه، كان حيب الشرب، واللعب، وخياف أن يتصل ذلك ابملعتضد، فيستنقصه، وينسبه إىل 
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الصبيانية، والتهوك يف اللذات، والتشاغل عن العمال، وكان ال يشرب إال يف الحايني، على أخفى وأسرت 
 ما ميكنه.

كه كثرية، وشرب، ولعب، من نصف وأنه خال يوما  مع جواريه، ولبس من ثياهبن املصبغات، وأحضر فوا 
 النهار إىل نصف الليل، وانم بقية ليلته، وبكر إىل املعتضد على رمسه للخدمة، فما أنكر شيئا .

وبكر يف اليوم الثاين، فحني وقعت عني املعتضد عليه، قال له: اي قاسم، ما كان عليك لو دعوتنا إىل 
 خلوتك، وألبستنا معك من ثيابك املصبغات.

قبل الرض، وورى عن الصدق، وأظهر الشكر على هذا البسط، وخرج وقد كاد أن يتلف غما  قال: ف
لوقوف املعتضد على هذا السر، وكيف رقى إليه، وأنه إذا مل خيف عليه هذا القدر من أمره، فكيف ختفى 

 عليه مرافقه، فجاء إىل داره كئيبا .
حضره، وعرفه ما جرى بينه وبني املعتضد، وقال له: وكان له يف داره صاحب خرب جلد يرفع إليه المور، فأ

احبث يل عمن أخرج هذا اخلرب، فإن فعلت، زدت يف رزقك وأجزتك بكذا وكذا، وإن مل خترجه، نفيتك إىل 
 عمان، وحلف له على المرين.

تال، فخرج صاحب اخلرب من حضرته متحريا  كئيبا ، ال يدري ما يعمل يف يومه ذلك، مفكرا  كيف جيتهد وحي
 فما وقع له رأي يعمل عليه.

قال صاحب اخلرب: فلما كان من الغد، بكرت إىل دار القاسم، زايدة بكور على ما جرى به رمسي، لفرط 
 قلقي وسهري تلك الليلة، وحمبيت للبحث.

فجئت، ومل يفتح ابب دار القاسم بعد، فجلست، فإذا برجل زمن يزحف، يف ثياب املكدين، ومه خمالة، كما 
 ن مع املكدين.تكو 

فلما جاء إىل الباب، جلس إىل أن فتح، فسابقن إىل الدخول، فولع به البوابون، وقالوا له: أي شيء خربك 
 اي فالن ?، وصفعوه، ومازحوه، ومازحهم، وطايبهم، وشتموه، وشتمهم، وجلس يف الدهليز.

 فقال: الوزير يركب اليوم ? قالوا: نعم، الساعة يركب.
 م البارحة ? قالوا: وقت كذا وكذا.قال: وأي وقت ان

 قالوا: وقت كذا وكذا.
فلما رأيته يسأل عن هذا، مخنت عليه أنه صاحب خرب، فأصغيت إليه، ومل أره أين حافل أبمره وهو يسأل، 
إىل أن مل يبق شيئا  جيوز أن يعمله البوابون، عمن وصل إىل الوزير، ومن مل يصل، ومىت خرجوا، إال سأهلم عنه، 

 ه هم، أحاديث أخر، على سبيل الفضول.وحدثو 
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 مث زحف فدخل إىل حيث أصحاب الستور، فأخذ معهم يف مثل ذلك، وأخذوا معه يف مثله.
 مث زحف فدخل إىل دار العامة.

فقلت لصحاب الستور: من هذا ? فقالوا: رجل زمن فقري أبله طيب، يدخل الدار يتصدق ويتطايب، 
 فيهب له الغلمان واملتصرفون.

 
بعته إىل أن دخل املطبخ، فسأل عما أكل الوزير، ومن كان معه على املائدة، وكل واحد خيربه بشيء، مث فت

خرج يزحف، حىت دخل حجرة الشراب، فلم يزل يبحث عن كل شيء، فيحدث به، مث خرج إىل خزانة 
ا جيري، الكسوة، فكانت صورته كذلك، مث جاء إىل جملس الكتاب يف الديوان، فتصدق، وأقبل يسمع م

ويسأل الصيب بعد الصيب، واحلدث بعد احلدث، عن الشيء بعد الشيء، ويستخرب اخلرب، يف كل موضع من 
تلك املواضع، ويستقيه، وخيلط اجلد ابملزح والتطايب بكالمه، والخبار تنجز إليه، وتتساقط عليه، والقطع 

  يريد الباب.والزالت جتيئه، وهو ميأل املخالة، فلما فرغ من هذا، أقبل راجعا  
إىل هنا ابتفاق الروايتني، مث قال أحدمها يف حديثه فلما بلغ الباب، قبضت عليه، وأدخلته بيتا ، وأقفلت 

 عليه، وجلست على اببه، فلما خال الوزير أعلمته به، فقال: أحضرين الرجل.
، فوقفت أنتظره، فإذا وقال اآلخر: فلما بلغ الباب تبعته، فخرج حىت جاء إىل موضع من اخللد، فدخل إليه

هو بعد ساعة، قد خرج شااب  بثياب حسان، ماشيا ، بغري قلبة، فتبعته حىت جاء إىل دار بقرب دار اخلادم 
 املوكل حبفظ دار ابن طاهر، فدخلها.

 فسألت عنها، فقالوا: هذه دار فالن اهلامشي، رجل متجمل.
ق الباب، فكلمه من خوخة له، ففتح له ورمي فرصدته إىل وقت املغرب: فجاء خادم من دار ابن طاهر، فد

 إليه برقعة لطيفة، فأخذها اخلادم وانصرف.
فجئت، فطلبت من الوزير غلماان ، فسلم إيل ما طلبت، فبكرت يف السحر إىل الدار اليت يف اخللد، فإذا 

د نزع تلك ابلرجل قد جاء بزيه الذي دخل به داره بقرب دار ابن طاهر، فكبسته يف املوضع، فإذا هو ق
 الثياب، ولبس ثياب املكدين اليت رأيتها عليه أوال .

 فحملته، وغطيت وجهه، وكتمت أمره، حىت أدخلته دار القاسم، ودخلت إليه، فقصصت عليه اخلرب.
اتفقت اآلن الروايتان فلما فرغ القاسم من شغله، استدعاه، فقال له: اصدقن عن أمرك، أو ال ترى ضوء 

 أبدا . -وهللا -من هذه احلجرةالدنيا، وال خترج 
 قال: وتؤمنن ? قال: أنت آمن، فنهض ال قلبة به.
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فتحري القاسم، وقال له: خربك ? فقال: أان فالن اهلامشي، وأان رجل متجمل، وأان أخترب عليك للمعتضد، منذ  
دينارا ،  كذا وكذا، وأنزل يف درب يعقوب، بقرب دار ابن طاهر، وجيري علي املعتضد يف كل شهر مخسني

فأخرج كل يوم من بييت، ابلزي الذي ال ينكره جرياين فأدخل دارا  يف اخللد، بيدي منها بيت أبجرة، فيظن 
 أهلها أين منهم، وال ينكرون تغيري الزي.

فأخرج من هناك هبذه الثياب، وأتزامن من املوضع وألبس حلية فوق حلييت، خمالفة للون حلييت، حىت إذا لقين 
 بعض من يعرفن، أنكرين. -ابالتفاق -يف الطريق

فأمشي زحفا  من اخللد إىل دارك، فأعمل مجيع ما حكاه صاحب خربك، وأستقي أخبارك من غلمانك، وهم 
 ما لو بذل هلم فيه الموال ما خرجوا به. -ابالسرتسال -ال يعرفون غرضي فيخرجون إيل من السرار

ايب، وأعطي ذلك الذي اجتمع يل يف املخالة للمكدين، مث أخرج فأجيء إىل موضعي من اخللد، فأغري ثي
 وألبس ثيايب اليت يعرفن هبا جرياين، وأعود إىل منزيل، فآكل، وأشرب، وألعب، بقية يومي.

فإذا كان املغرب جاءين خادم من خدم دار ابن طاهر، مندوب هلذا، فأرمي إليه من روزنة يل، رقعة فيها خرب 
 يب.ذلك اليوم، وال أفتح له اب

فإذا كان بعد تسعة وعشرين يوما ، جاءين اخلادم، فأنزل إليه، فأعطيه رقعة ذلك اليوم، ويعطين جاري ذلك 
 الشهر.

ولوال أين مل أر صاحب خربك، وال فطنت له، ملا مت علي هذا، ولو كنت حلظته حلظة واحدة، ما خفي علي أنه 
يعرف خربي، وبعد ذلك، فإمنا مت علي هذا، لن صاحب خرب، ولكنت أرجع من املوضع الذي أراه فيه، فال 

 أجلي قد حضر، فاهلل، هللا، يف دمي.
 فقال له: اصدقن عما رفعته إىل املعتضد عن، فحدثه أبشياء رفعها، منها خرب الثياب املصبغة.
 قال: فحبسه القاسم أايما ، وأخفى أمره، وأنفذين إىل منزله، وقال: راع أمرهم، وأنظر ما جيري.

 ضيت إىل داره اليت وصفها بدرب يعقوب، فجلست إىل املغرب، فجاء اخلادم، فصاح به.فم
أشفقنا أن يكون قد حدث عليه  -وهللا -فقال له اجلارية: ما رجع اليوم، وهذه مل تكن عادته قط، وقد

 حادث ال نعرفه، وقامت قيامتنا، فانصرف اخلادم، وانصرفت.
أيسنا منه، وال نشك يف أنه قد هلك،  -وهللا -ادم، فقالوا له: قدوعدت أيضا  املغرب من الغد، وجاء اخل

 واملأمت قد أقيم عليه يف منزل أبيه وعمومته.
 

 فانصرف اخلادم، وجئت إىل القاسم ابخلرب.
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فلما كان من الغد، ركب القاسم إىل املعتضد، فحني رآه استدانه، وساره، وقال له: اي قاسم، حبيايت، أطلق 
امن، وأحسن إليه، وأنت آمن بعدها أن أنصب عليك صاحب خرب، ووهللا لئن حدثت به حادثة، اهلامشي املتز 

 ال عرفت يف دمه غريك.
فقبل الرض، وتلجلج، وانصرف، فعاد إىل منزله، ومحد هللا إذ مل يعجل عليه بسوء، وأخربان اخلرب، وجاء 

 ابهلامشي، فخلع عليه، ووصله مبال له قدر، وصرفه.
 اره عن املعتضد.وانقطعت أخب

 
 الوزير عبيد هللا بن سليمان

حدثن أبو القاسم علي بن شهران، املتكلم، القاص، من أهايل عسكر مكرم، هبا، قال: أخربين أبو احلسني 
اخلصييب، ابن بنت ابنا ملدبر، ببغداد، قال: قال يل أبو عبد هللا حممد بن داود بن اجلراح: جلس عبيد هللا بن 

للمظامل، يف دار املعتضد، وهو وزير، فتقدم إليه عمر بن حممد بن عبد امللك الزايت، يتظلم  سليمان، يوما ،
من أمحد بن إسرائيل بسبب الضيعة املعروفة بتاصيت، فنظر يف أمره، وقال له: أنت عمر بن حممد ? قال: 

 نعم.
 قال: وأين كنت ?، فقص عليه أمره وخربه.

 م.فقال له: أنت ابن سكران ? فقال: نع
قال: فلما كان عشية يومنا ذلك، خال، وكنت أان وابناه بني يديه، فتحدث، وقال: سبحان هللا، ما أعجب ما  

 كنت فيه اليوم، فلم نسأله عن ذلك إجالال  له.
فقال: قال يل أبو أيوب رمحه هللا إنه كان يف أايم الواثق، يف تلك املالزمة والبالء والضرب ولبس الصوف 

 ل إىل حممد ابن عبد امللك الزايت ليناظره ويرده إىل حمبسه.والقيد، وإنه مح
فوضع بني يديه على تلك احلال، فجعل يناظره، واحلسن بن وهب، كاتبه حينئذ، فرمبا تكلم ابلكلمة يرققه 
هبا عليه، ورمبا أمسك، وحممد دائب يف الغلظة على أيب أيوب، والتشفي منه، إذ مر بعض اخلدم بصيب 

 ، خمضوب وعليه لبوس مثله من أوالد امللوك.حيمله، متزين
فقال حممد للخادم: هاته، فقربه إليه، فقبله، وترشفه، وضمه إليه، وجعل يالعبه، فحانت منه التفاتة إىل أيب 

 أيوب، فإذا دمعته قد سبقته، وهو ميسحها ابجلبة الصوف اليت كانت عليه.
 هللا.فقال له حممد: ما الذي أبكاك ? فقال: خري، أصلحك 

 فقال: وهللا، ال تربح، أو ختربين ابلمر على حقيقته.
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فلما رأى ذلك أبو علي احلسن بن وهب، قال له: أان أصدقك، إنه ملا رأى عمر، متعك هللا به، وجعلنا 
 مجيعا  فداه، ذكر ابنا  له يف مثل سنه.

 قال: وما امسه ? قال: عبيد هللا.
 قال: وكاان ولدا يف شهر واحد.

 ليه كاهلازىء، فقال له: أتراه يقدر أن يكون ابنه هذا وزيرا .فالتفت إ
قال احلسن: فلما أمر حبله إىل حمبسه، التفت إيل، وقال: لوال أن هذا المر من أمور السلطان الذي ال سبيل 

 إىل التقصري يف مثله، ملا سؤتك فيه، ولو أعانن على نفسه خللصته.
حبس، فإن رأيت أن أتمر ابلعدول به إىل بعض اجملالس، واإلذن يف القيام  فقال له احلسن: وهللا، ما رأيته منذ

 إليه، واخللوة به، لشري عليه ابمتثال أمرك.
 فقال: افعل.

 فقمت إىل أيب أيوب، وتعانقنا، وبكينا طويال .
يكون  فقال يل: قبل كل شيء، رأيت أعجب من بغيه علي، وقوله ابلتطانز واهلزء: أتراه يقدر أن ابنه هذا

 وزيرا ، فكيف أيمن أن يكون هذا ? وهللا إين لرجو أن يبلغ هللا ابن الوزارة، ويتقدم إليه عمر متظلما .
 فلما كان اليوم، تقدم إيل عمر متظلما ، وما كنت رأيته قبل ذلك، وال عرفت له خربا .

وب بن إسحاق بن ووقع إيل هذا اخلرب، من وجه آخر، فحدثن به أبو احلسن أمحد بن يوسف بن يعق
البهلول التنوخي، قال: أخربان أبو احلسن علي بن الفتح املعروف ابملطوق، مناولة ، من كتابه: كتاب مناقب 
الوزراء، وحماسن أخبارهم، قال: حدثن أبو عبد هللا احلسني بن عبد هللا بن عمر بن حفص الكاتب، عن 

قال: كنا يف  -الشك من املطوق -بن إبراهيم بن يزيد أبيه، أيب القاسم عبد هللا، أو عن أيب القاسم ميمون
جملس أيب القاسم عبيد هللا بن سليمان، وهو وزير، يف يوم من أايم جلوسه للمظامل، فوقعت بيده قصة، 

 فقرأها، وتوقف ساعة كاملفكر، مث قال: عمر بن حممد بن عبد امللك، فأدخل إليه.
 ر، أان عمر بن حممد بن عبد امللك.فقال: أنت عمر ? قال: نعم، أعز هللا الوزي

فتوقف أايض ساعة، مث قام إىل خلوته، ومل يطل، وعاد إىل موضعه، فوقع له جبار، ونزل، وصلة، ومل يزل 
 مفكرا ، إىل أن تقوض الناس، وخال اجمللس ممن حيتشم.

 
 ومل نقف على السبب. فقال لنا: وقفتم على خرب هذا الرجل ? قلنا: وقفنا على ما كان من أمر الوزير بربه،
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فقال: أخربكم حبديثه، حدثن أبو أيوب رمحه هللا، قال: كنت يف يد حممد بن عبد امللك الزايت، يطالبن، وأان 
منكوب، وكان حيضرين يف كل يوم، بغري سبب، وال مطالبة، إال ليكيدين، وأان يف قيودي، وعلي جبة صوف، 

هيأ له شيء يف أمري، إال أنه كان إذا رآين مقبال  استقبلن فإذا وكان أخي احلسن يكتب بني يديه، ومل يكن يت
رجعت إىل موضعي، شيعن، إذ أقبل يف يوم من الايم خادم حملمد، ومعه ابن له صغري، فوثب كل من يف 
اجمللس، إىل الصيب، يقبلونه، ويدعون له سواي، فإين كنت مشغوال  بنفسي، فلم أحترك، وأخذ الصيب، وضمه 

 قال يل: اي سليمان مل مل تفعل هبذا الصيب، ما فعله من يف اجمللس ? فقلت: شغلن ما أان فيه.إليه و 
فقال: ال، ولكنك مل تطق ذلك عداوة لبيه وله، وكأين بك، وقد ذكرت عبيد هللا، وأملت فيه اآلمال، وهللا، 

غى، ووثقت جبميل عادة هللا ال رأيت شيئا  مما تؤمله فيه، وأسرف بعد ذلك يف اإلمساع، فعلمت أنه قد ب
 تعاىل، وأنه سيبلغن ما آمله فيك عنادا  لبغيه.

قال: ومل متض إال مدة يسرية، حىت سخط املتوكل على حممد بن عبد امللك، وقلدين مناظرته، وإحصاء 
 متاعه، فوافيت داره، فرأيت ذلك اخلادم بعينه، ومعه ذلك الصيب يبكي.

 .فقلت: ما خرب هذا الصيب يبكي ?
 فقيل: قد منع من كل ماله، وأدخل يف اإلحصاء.

 فقلت: ال أبس عليه، وسلمت إليه مجيع ما كان ابمسه.
فينبغي، اي بن، إن هتيأت لك حال، ورأيت الصيب عمر بن حممد بن عبد امللك، أن حتسن إليه، وأن تقابل 

 نعمة هللا فيه وفيك، مبا جيب هلا.
أيب، فامتثلت ما أشار به، وأان أتقدم بعد الذي فعلت به، إىل أيب  فلما رأيته هذا الوقت، ذكرت ما قاله

 احلسني بتصريفه.
 وكانت لعمر حركة قويت هبا حاله عند أيب احلسني، إىل أن استخلفه يف دار أيب النجم بدر، وبني يديه.

دثن حممد بن حدثن أبو احلسني علي بن هشام بن عبد هللا الكاتب، قال: حدثن أبو علي بن مقلة، قال: ح
 سعيد الديناري.

قال أبو احلسني، وحدثن أبو عبد هللا زجني، قال: حدثن أبو العباس ابن الفرات، قال: وحدثن أبو عبد هللا 
الباقطائي، قالوا كلهم: كنا حبضرة عبيد هللا بن سليمان، أول وزارته للمعتضد، وقد حضر رجل رث اهليأة، 

ان جالسا  للمظامل، فقرأها قراءة متأمل هلا، مفكرا ، متعجبا ، مث قال: نعم، بثياب غالظ، فعرض عليه رقعة، وك
 أفعل ما قال أيب، ال ما قال أبوك، وكرر هذا القول ثالث مرات. -ثالث مرات -وكرامة

 مث قال له: عد إيل وقت العصر، لنظر يف أمرك.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 180 

 وقال لبدر العدامي حاجبه: إذا حضر، فأوصله إيل.
 ان، فذكروين خرب هذا، لحدثكم حبديث عجيب، وأمت اجمللس.مث قال: إذا خلو 

مث قام، واسرتاح، ودعاان للطعام، فلما حضران، وأكلنا أكثر الكل، قال: ما أراكم أذكرمتوين حديث صاحب 
 الرقعة ? فقلنا: أنسينا.

كتابة إيتاخ، على   قال: حدثن أيب، قال: كنت يف حمبس حممد بن عبد امللك، يف أايم الواثق، ملا صادرين عن
أربعمائة ألف دينار، وقد أديت منها مائتني ألف ونيفا  وأربعني ألفا  فأحضرين يوما ، وطالبن ابلباقي، وجد يب، 
وأرهقن، ومل يرض من إىل أن أجبت إىل أن أؤدي مخسني ألف دينار، قاطعة للمصادرة، على أن يطلق 

 ضياعي.
إذ خرج إليه خادم من دار احلرم برقعة، فقرأها، وهنض، وكان  قال: وحنن يف ذلك، ومل أيخذ خطي بعد،

 حبضرته أخي أبو علي احلسن بن وهب، وهو غالب على أمره، إال أنه خيافه أن يكلمه يف أمري.
فلما قام الوزير، رمى إيل أخي برقعة لطيفة، فوقعت يف حجري، فإذا فيها: جاءين اخلرب الساعة من دارك، أن 

 لقا  سواي ، وهو جسم بغري اسم، فما حتب أن يسمى ويكىن ? فقلت: عبيد هللا، أبو القاسم.قد رزقت ابنا ، خ
 فكتب بذلك يف احلال إىل منزيل.

 قال: وتداخلن سرور بذلك، وقوة نفس، وحدثت نفسي، أبنك تعيش، وتبلغ، وأنتفع بك.
 ت إليه، وأخذت أدافع.قال: وعاد حممد إىل جملسه، وأعاد خطايب، فلم أستجب له، إىل ما كنت أجب

 فقال يل: اي أاب أيوب، ما الذي ورد عليك بعدي ? أرى عينيك ووجهك، خبالف ما فارقتك عليه منذ ساعة.
 فقلت: ما ورد علي شيء.

 فقال: وهللا، لئن مل تصدقن، لفعلن بك، ولصنعن.
 فقلت: ما عندي ما أصدق عنه.

 
 افه أخي فصدقه عن الصورة، فسكن.فأقبل على أخي، فقال له: أخربين ما شأنه ? فخ

 مث قال: أتعرف لي شيء قمت أان ?.
 قلت: ال.

 قال: كوتبت أبن ولدا  ذكرا  سواي  قد ولد يل، فدخلت، ورأيته، ومسيته ابسم أيب، وكنيته أبيب مروان.
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رزقنا هللا  قال سليمان: فقمت إليه، فهنأته، وقبلت يديه، ورجليه، وقلت: أيها الوزير، هذا يوم مبارك، وقد
مجيعا ، ولدين، فارمحن، وارع يل حق سالف خدميت لك، واجعل ابن موسوما  خبدمة ابنك، يسلم معه يف 
املكتب، يتعلم معه، وينشوان يف دولتك، فيكون كاتبا  له، فحملته الكزازة، والقسوة اليت فيه، على أن قال: 

نفسك، أن ابنك هذا سيبلغ املبالغ، ويؤهل للوزارة، اي أاب أيوب، أعلي جتوز ويل تستفز وختاتل ? قد حدثتك 
ورجوت يف  نوائب الزمان، وقلت: أرجو أن حيتاج ابنه إىل ابن، حىت يطلب منه اإلحسان والفضل، وأان 
استحلفك ابهلل، وأحرج عليك، إن بلغ ابنك هذه املنزلة، إال وصيته، إن جاءه ابن لشيء من هذا، أن ال 

 حيسن إليه.
 -مت هذا اخلطاب، وتنصلت، واعتذرت، ووقع يف قليب، يف احلال، أن هذا غاية البغي، وأن هللاقال: فأعظ

 سيحوج ابنه إىل ابن، ويتحقق ما قاله، فما مضت مديدة، حىت فرج هللا عن. -سبحانه وتعاىل
 مث قال يل: اي بن، إن رفعك الزمان، ووضع ابنه، حىت حيتاج إليك، فأحسن إليه.

دهر ضربه، فما عرفت ليب مروان خربا ، حىت رأيته اليوم فكان ما شاهدمت، مث أمر بطلب أيب قال: وضرب ال
 مروان، فأحضر، فوهب له ماال ، وخلع عليه، ومحله، وقلده ديوان الربيد واخلرائط.

قد قال أبو احلسن: فما زال يتقلده منذ ذلك الوقت، إىل آخر وزارة ابن الفرات الثالثة، فإنه مات فيها، و 
 تقلده ثالثني سنة أو أكثر.

وكان يكتب عبيد هللا، أول ما كاتبه، بعد تقليده الديوان، عبد الوزير وخادمه، عبد امللك بن حممد، فأراد 
 عبيد هللا أن يتكرم عليه، فقال له: أنت ابن وزير، وما أحب أن تتعبد يل، فاكتب امسك فقط على الكتب.

 ب: عبد امللك بن حممد، عبد الوزير وخادمه.فقال: ال تسمح نفسي بذلك، ولكن أكت
فقال: افعل، فكتب ذلك، فصارت عاد له يكتب هبا إىل مجيع الوزراء من بعده، إىل أن مات يف وزارة ابن 
الفرات الثالثة، فصار كاملرتتب عليهم مبا عامله به من ذلك عبيد هللا، وغلب عليه أن عرف أبيب مروان 

ن الزايت، إال من كان يعرفه من الكتاب وغريهم، أخربين بذلك مجاعة من اخلرائطي، ونسي نسبه إىل اب
 الشيوخ.

 
 أسد كاحل وكبش انطح وكلب انبح

وجدت يف بعض الكتب، بغري أسانيد: أن عبيد هللا بن زايد، ملا بىن داره البيضاء ابلبصرة، بعد قتل احلسني 
ها، أسدا ، وكبشا ، وكلبا ، وقال: أسد كاحل، عليه السالم، صور على ابهبا رؤسا  مقطعة، وصور يف دهليز 

 وكبش انطح، وكلب انبح.
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 فمر ابلباب أعرايب، فرأى ذلك، فقال: أما إن صاحبها ال يسكنها إال ليلة واحدة ال تتم.
 فرفع اخلرب إىل ابن زايد، فأمر ابلعرايب، فضرب، وحبس.

وه أهل البصرة، يف أخذ البيعة له، ودعا فما أمسى حىت قدم رسول ابن الزبري، إىل قيس بن السكون، ووج
الناس إىل طاعته، فأجابوه، وراسل بعضهم بعضا  يف الوثوب عليه من ليلتهم، فأنذره قوم كانت له صنائع 
عندهم، فهرب من داره يف ليلته تلك، واستجار ابلزد، فأجاروه، ووقعت احلرب املشهورة بينهم وبني بن 

 قوه ابلشام، وكسر احلبس، فخرج العرايب.متيم بسببه، حىت أخرجوه، فأحل
 ومل يعد ابن زايد إىل داره، وقتل يف وقعة اخلازر.

 
 عبيد هللا بن زايد

 
: وايل العراقني ملعاوية بن أيب سفيان، ولولده يزيد من بعده، وكانت أمه مرجانة 67 - 28عبيد هللا بن زايد 

مي، امسه شريويه السواري، فنشأ عبيد هللا يف بيت جارية ولدته على فراش زايد، مث تركها ملوىل له أعج
وكان احلسن البصري  167-2و  54و  53-1السواري، فشب يرتضخ لكنة فارسية البيان والتبيني 

، وقال 86و  83-5يسميه: الشاب املرتف الفاسق، وقال فيه: ما رأينا شرا  من ابن زايد أنساب الشراف 
، وكان شديد القسوة يف معاملة الناس، يتلذذ 83-5نغال  أنساب الشراف العمش فيه: كان مملوءا  شرا  و 

بتعذيب ضحاايه بيده، جيء إليه بسيد من سادات العراق، فأدانه منه، مث ضرب وجهه بقضيب كان يف يده، 
 44-2حىت كسر أنفه، وشق حاجبيه، ونثر حلم وجنته، وكسر القضيب على وجهه ورأسه مروج الذهب 

-2، متثل آبية من القرآن، فأمر أن يبىن عليه ركن من أركان قصره احملاسن واملساوىء وغضب على رجل
 134، وكان يقتل النساء يف جملسه، ويتشفى مبشاهدهتن يعذبن، وتقطع أطرافهن بالغات النساء 165

، ومروج 13سطر  16-2، فعاش مكروها  عند أهل العراق اإلمامة والسياسة 89-5وأنساب الشراف 
، وشر ما صنع قتله اإلمام الشهيد 282و  272-18مهينا  عند أهل احلجاز الغاين  43-2ب الذه

احلسني بن علي بن أيب طالب، يف كربالء، وملا مات يزيد بن معاوية، أغرى بعض البصريني أن يبايعوه، مث 
إبراهيم بن  جنب عن مواجهة الناس، فاسترت، مث هرب إىل الشام، وعاد إىل العراق صحبة جيش، فحاربه

مالك الشرت، قائد جيش املختار بن أيب عبيد الثقفي، رأس املطالبني بثأر احلسني، فسقط قتيال  يف املعركة، 
 إن  الذي عاش خت ارا  بذمته * ومات عبدا ، قتيل اّلل  ابلزاب 903 -2فقال فيه الشاعر: معجم البلدان 

 كودن الكايبأقول ملا أاتين مث  مصرعه * البن اخلبيثة وابن ال
 العبد للعبد ال أصل وال ورق * ألوت به ذات أظفار وأنياب

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 183 

 ما شق  جيب وال انحتك انئحة * وال بكتك جياد عند أسالب
 إن  املنااي إذا حاولن طاغية * وجلن من دون أستار وأبواب

أيت عليه، وأكر مرة وكان عبيد هللا بن زايد من الكلة، كان أيكل جداي ، أو عناقا  يتخري له يف كل يوم، في
 86-5عشر بطات وزبيال  من عنب، مث عاد فأكل عشر بطات، وزبيال  من عنب، وجداي  أنساب الشراف 

، قال عبيد هللا، 95-6وكان أيكل بعد الشبع أربع جرادق أصبهانية، وجبنة ، ورطال  عسال  معجم الدابء 
عافاك هللا، قال: ال بد أن تقول، قال: جييء أبوه لقيس بن عباد: ما تقول يف ، ويف احلسني ? قال: اعفن، 

يوم القيامة، فيشفع له، وجييء أبوك، فيشفع لك، فقال عبيد هللا: قد علمت غشك، وخبثك، لضعن يوما  
 - 77-3، راجع ترمجة عبيد هللا املفصلة يف أنساب الشراف 175-2أكثرك شعرا  ابلرض العقد الفريد 

، 286، 277، 204 -18والغاين  455و  425و  414-1شى ، وراجع كذلك صبح الغ123
 .18ورسائل اجلاحظ ص  903-2ومعجم الدابء  287

 
 القرمطي يبعث رسوال  إىل املعتضد

حدثن القاضي أبو احلسن حممد بن عبد الواحد اهلامشي، قال: مسعت العباس بن عمرو الغنوي، يقول: ملا 
العسكر الذي كان أنفذه املعتضد معي لقتاله، وحصلت يف يده  أسرين أبو سعيد اجلنايب القرمطي، وكسر

 أسريا ، أيست من احلياة.
 فإين يوما  على تلك الصورة، إذ جاءين رسوله، فأخذ قيودي، وغري ثيايب، وأدخلن إليه، فسلمت، وجلست.

 فقال يل: أتدري مل استدعيتك ? قلت: ال.
 انة فتخفرها، وال سيما مع من عليك بنفسك.قال: أنت رجل عريب، ومن احملال أن أستودعك أم

 فقلت: هو ذاك.
فقال: إين فكرت، فإذا ال طائل يف قتلك، وأان يف نفسي رسالة إىل املعتضد، ال جيوز أن يؤديها غريك، فرأيت 

 إطالقك، وحتميلك إايها، فإن حلفت يل أنك تؤديها، سريتك إليه.
 فحلفت له.

 
يبتك، وتقتل رجالك، وتطمع أعداءك يف نفسك، وتتعبها يف طليب، وإنفاذ فقال: تقول له: اي هذا مل خترق ه

اجليوش إيل، وإمنا أان رجل مقيم يف فالة، ال زرع فيها وال ضرع، وال غلة، وال بلد، وقد رضيت لنفسي 
خبشونة العيش، والمن على املهجة، والعز أبطراف الرماح، وما اغتصبتك بلدا  كان يف يدك، وال أزلت 
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نك عن عمل جليل، ومع هذا، فوهللا لو أنفذت إيل جيشك كله، ما جاز أن تظفر يب، وال تنالن، لين سلطا
رجل نشأت يف هذا القشف، واعتدته أان ورجايل، وال مشقة علينا فيه، وحنن يف أوطاننا مسرتحيون، وأنت 

والطريق الشاسع، وقد قتله  تنفذ جيشك من اخليول والثلج، والرحيان والند، فيجيئون من املسافة البعيدة،
السفر قبل قتالنا، وإمنا غرضهم أن يبلوا عذرا  يف مواقفتنا ساعة، مث يهربون، وإن ثبتوا فإن ما يلحقهم من 
وعثاء السفر وشدة اجلهد، أكرب أعواننا عليهم، فما هو إال أن أحقق عليهم حىت ينهزمون، وإن اسرتاحوا، 

به، فيهزموان، ال يقدر جيشك على أكثر من هذا، فأهنزم عنهم مقدار فأقاموا، وكانوا عددا  ال قبل لنا 
عشرين فرسخا ، وأجول يف الصحراء شهرا ، مث أكبسهم على غرة، فأقتلهم، وإن مل يستو يل هذا، وكانوا 

ا  متحرزين، فما ميكنهم الطواف خلفي يف الرباري والصحاري، مث ال حيملهم البلد يف املقام، وال الزاد، إن كانو 
كثريين، فإن انصرف اجلمهور منهم، وبقي القل، فهم قتلى سيويف، يف أول يوم ينصرف اجليش، ويبقى من 
يتخلف، هذا إن سلموا من وابء هذا البلد، ورداءة مائه وهوائه الذي ال طاقة هلم به، لهنم نشأوا يف ضده، 

ظر، هل يفي تعبك، وتغريك جبيشك وربوا يف غريه، وال عادة لجسامهم ابلصرب عليه، ففكر يف هذا، وان
وعسكرك، وإنفاقك الموال، وجتهيزك الرجال، وتكلفك هذه الخطار، وحتملك هذه املشاق، بطليب، وأان 
مع هذا خايل الذرع منها، سليم النفس والصحاب من مجيعها، وهيبتك تنخرق يف الطراف عند ملوكها،  

ي بطائل، وال تصل منه إىل مال وال حال، فإن اخرتت كلما جرى عليك من هذا شيء، مث ال تظفر من بلد
 بعد هذا حماربيت، فاستخر هللا عز وجل وأنفذ من شئت، وإن أمسكت، فذاك إليك.
 قال: مث جهزين، وأنفذين مع عشرة من أصحابه إىل الكوفة، فسرت منها إىل احلضرة.

 أذكره سرا  لمري املؤمنني. ودخلت على املعتضد، فتعجب من سالميت، وقال: ما خربك ? فقلت: شيء
فتشوف إليه، وخال يب، فقصصت عليه القصة أبسرها، فرأيته يتمعط يف جلده غيظا ، حىت ظننت أنه سيسري 

 إليه بنفسه.
 وخرجت من بني يديه، فما رأيته ذكره بعد ذلك حبرف.

 
 كفى ابلجل حارسا  

صلي، قال: حدثن بعض املواصلة، من ثقات حدثن أبو حممد حيىي بن حممد بن سليمان بن فهد الزدي املو 
أهل املوصل: أن فاطمة بنت أمحد بن علي اهلزارمردي الكردي، زوجة انصر الدولة، أم أيب تغلب ابنه، 
اهتمت عامال  كان هلا، يقال له ابن أيب قبيصة، من أهل املوصل، خبيانة يف ماهلا، فقبضت عليه، وحبسته يف 

 قلعتها.
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تبت إىل املتوكل ابلقلعة، بقتله، فورد عليه الكتاب، وكان ال حيسن أن يقرأ وال أن مث رأت أن تقتله، فك
 يكتب، وليس عنده من يقرأ ويكتب، إال ابن أيب قبيصة، فدفع املوكل به الكتاب إليه وقال له: اقرأه علي.

 فلما رأى فيه المر بقتله. قرأ الكتاب أبسره، إال حديث القتل، ورد الكتاب عليه.
ابن أيب قبيصة: ففكرت، وقلت أان مقتول، وال آمن أن يرد كتاب آخر يف هذا املعىن، ويتفق حضور من قال 

يقرأ ويكتب غريي فينفذ يف  المر، وسبيلي أن أحتال حبيلة، فإن متت سلمت، وإن مل تتم، فليس يلحقن 
 أكثر من القتل الذي أان حاصل فيه.

نن أن أطرح نفسي منه إىل أسفلها، إال أن بينه وبني الرض أكثر قال: فتأملت القلعة، فإذا فيها موضع ميك
 من ثالثة آالف ذراع، وفيه صخر ال جيوز أن يسلم معه من يقع عليه.

قال: فلم أجسر، مث ولد يل الفكر أن أتملت الثلج قد سقط عدة ليال، وقد غطى تلك الصخور، وصار 
 أجلي أتخري، أن تنكسر يدي أو رجلي وأسلم. فوقها منه أمر عظيم، جيوز إن سقطت عليه وكان يف

 
قال: وكنت مقيدا ، فقمت ملا انم الناس، وطرحت نفسي من املوضع، قائما  على رجلي، فحني حصلت يف 
اهلواء، ندمت وأقبلت أستغفر هللا، وأتشهد، وأغمضت عين حىت ال أرى كيف أموت، ومجعت رجلي بعض 

فق له أن يسقط قائما  من مكان عال، إذا مجع رجليه، مث أرسلهما إذا اجلمع لين كنت مسعت قدميا  أن من ات
بقي بينه وبني الرض ذراع أو أكثر قليال ، فإنه يسلم، وتنكسر حدة السقطة، ويصري كأنه مبنزلة من سقط 

 من ذراعني.
د ما  قال: ففعلت ذلك، فلما سقطت إىل الرض، ذهب عن أمري، وزال عقلي، مث اثب إيل عقلي، فلم أج

كان ينبغي أن يلحقن من أمل السقطة من ذلك املكان، فأقبلت أجس أعضائي شيئا  فشيئا ، فأجدها ساملة، 
 وقمت وقعدت، وحركت يدي ورجلي، فوجدت ذلك سليما  كله، فحمدت هللا تعاىل على هذه احلال.

ته ضراب  شديدا ، وأخذت صخرة، وكان احلديد الذي يف رجلي قد صار كالزجاج لشدة الربد، قال: فضرب
فانكسر، وطن اجلبل حىت ظننت أن سيسمعه من يف القلعة لعظمه، فيتنبهون على صوته، فسلم هللا عز وجل 

 من هذا أيضا ، وقطعت تكيت، فشددت بعضها القيد على ساقي، وقمت أمشي يف الثلج.
تبعوين، فال أفوهتم، فمشيت طويال ، مث خفت أن يرى أثري من غد يف الثلج على احملجة، فيطلبوين، وي

فعدلت عن احملجة، إىل هنر يقال له: اخلابور، فلما صرت على شاطئه، نزلت يف املاء إىل ركبيت، وأقبلت 
أمشي كذلك فرسخا ، حىت انقطع أثري، وخفي مكان رجلي، مث خرجت ملا كادت أطرايف تسقط من الربد، 

ال أقدر على املشي فيه، لنه يكون  فمشيت على شاطئه، مث عدت أمشي فيه، ورمبا حصلت يف موضع
 جرفا ، فأسبح.
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فأمشي على ذلك أربع فراسخ، حىت حصلت يف خيم فيها قوم، فأنكروين، ومهوا يب، فإذا هم أكراد، 
فقصصت عليهم قصيت، واستجرت هبم، فرمحوين وغطوين، وأوقدوا بني يدي انرا ، وأطعموين، وسرتوين، 

 طوا خربي أحدا .وانتهى الطلب من غد إليهم، فما أع
 الطلب، سريوين، فدخلت املوصل مسترتا .

 فاحندرت إليه، فأخربته خبربي كله، فعصمن من زوجته، وأحسن إيل، وصرفن. -إذ ذاك -الدولة ببغداد
 

 يرجتع من مال مصادرته مائة ألف دينار
ري، قال: مسعت أيب حدثن أبو علي بن أيب عبد هللا احلسني بن عبد هللا املعروف اببن اجلصاص اجلوه

حيدث، قال: ملا نكبن املقتدر، وأخذ من تلك الموال العظيمة، أصبحت يوما  يف احلبس آيس ما كنت من 
 الفرج.

 فأاتين خادم، فقال: البشري.
 فقلت: ما اخلرب ? قال: قم، فقد أطلقت.

يدة، لتكون هي اليت فقمت معه، فاجتاز يب يف بعض الطرق يف دار اخلالفة، يريد إخراجي إىل دار الس
تطلقن، لهنا هي اليت شفعت يف ، فوقعت عين يف جوازي على أعدال خيش يل أعرفها، وكان مبلغها مائة 

 عدل.
 فقلت للخادم: أليس هذا من اخليش الذي محل من داري ? قال: بلى.

دل منها ألف فتأملته، فإذا هو بشده وعالماته، وكانت هذه العدال قد محلت إيل من مصر، ويف كل ع
دينار، من مال كان يل مبصر، كتبت حبمله، فخافوا عليه من الطريق، فجعلوه يف أعدال اخليش، لهنا مما ال 
يكاد حيمله اللصوص، لو وقعوا عليه، فال يفطنون ملا فيه، فوصلت ساملة، والستغنائي عن املال، مل أخرجه 

ليه، وتوخيت أيضا  بذلك سرت حديثه، فرتكته شهورا  من العدال، وتركته حباله يف بيت من داري، واقفلت ع
 على حاله لنقله يف وقت آخر كما أريد.

وكبست، فأخذ اخليش يف مجلة ما أخذ من داري، وخلسته عندهم هتاونوا به، ومل يعرف أحد ما فيه، فطرح يف 
 تلك الدار.

 فلما رأيته بشده، طمعت يف خالصه، واحليلة يف ارجتاعه فسكت.
ن بعد أايم من خروجي، راسلت السيدة، ورققتها، وشكوت حايل إليها، وسألتها أن تدفع إيل ذلك فلما كا

 اخليش، لنه ال قدر له عندهم، وأان أنتفع بثمنه.
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 قال: فاستحمقتن، وقالت: أي شيء قدر اخليش ? ردوه عليه، فسلم إيل أبسره.
نار واحد، وأخذت من اخليش ما أحتاج إليه، ففتحته، وأخذت منه املائة ألف دينار، ما ضاع يل منها دي

 وبعت ابقيه جبملة وافرة.
 فقلت يف نفسي: قد بقيت يل بقية إقبال جيدة.

 
 قد ينتفع اإلنسان يف نكبته ابلرجل الصغري

حدثن علي بن هشام، قال: مسعت حامد بن العباس، يقول: رمبا انتفع اإلنسان يف نكبته ابلرجل الصغري، 
 ابلكبري، فمن ذلك: أن إمساعيل بن بلبل، ملا حبسن، جعلن يف يد بواب كان خيدمه قدميا .أكثر من منفعته 

 
قال: وكان رجال  حرا ، فأحسنت إليه، وبررته، وكنت أعتمد على عناية أيب العباس بن الفرات يب، وكان ذلك 

ينكر عليه ذلك، لسالف البواب، لقدمي خدمته إلمساعيل، يدخل إىل جمالسه اخلاصة، ويقف بني يديه، وال 
 خدمته.

فصار إيل يف بعض الليايل، فقال: قد حرد الوزير على ابن الفرات بسببك، وقال له: ما يكسر املال على 
 حامد غريك، وال بد من اجلد يف مطالبته بباقي مصادرته، وسيدعوك الوزير يف غد إىل حضرته ويهددك.

ل: نعم، تكتب رقعة إىل رجل من معامليك تعرف شحه فشغل ذلك قليب، فقلت له: هل عندك من رأي ? قا
وضيق نفسه، تلتمس منه لعيالك ألف درهم، يقرضك إايها، وتلتمس منه أن جييبك على ظهر رقعتك، 
لرتجع إليك، فإنه لشحه، يردك بعذر، وحتتفظ ابلرقعة، فإذا طالبك الوزير أخرجتها له على غري موطأة، 

 فلعل ذلك ينفعك. وقلت له: قد أفضت حايل إىل هذا،
قال: ففعلت ما قاله، وجاءين اجلواب ابلرد كما مخنا، فشددت الرقعة معي. فلما كان من الغد، أخرجن 
الوزير، وطالبن، فأخرجت الرقعة، وأقرأته إايها، ورققته، وتكلمت مبا أمكن، فاستحيا، وكان ذلك سبب 

 خفة أمري، وزوال حمنيت.
بن سليمان ما تقلدت، سألت عن البواب، فاجتذبته إىل خدميت، وكنت أجري فلما تقلدت يف أايم عبيد هللا 

 عليه مخسني دينارا  يف كل شهر، وهو ابق إىل اآلن.
 

 أبو العتاهية حيبس المتناعه عن قول الشعر
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أخربين أبو الفرج علي بن احلسني الصبهاين، قال: حدثن عمي احلسن ابن حممد، قال: حدثنا حممد بن 
مهرويه، قال: حدثن حممد ابن أيب العتاهية، قال حدثن أيب، قال: ملا امتنعت من قول الشعر،  القاسم بن

 وتركته، أمر املهدي حببسي يف سجن اجلرائم، فأخرجت من بني يديه إىل احلبس.
 فلما أدخلته دهشت، وذهل عقلي، ورأيت منظرا  هالن.

جالسته، فإذا أان بكهل حسن السمت نظيف الثوب، فرميت بطريف أطلب موضعا  آوي فيه، أو رجال  آنس مب
تبني عليه سيماء اخلري، فقصدته، فجلست إليه من غري أن أسلم عليه، أو أسأله عن شيء من أمره، ملا أان 

 فيه من اجلزع واحلرية.
 فمكثت كذلك مليا ، وأان مطرق مفكر يف حايل، فأنشد الرجل:

 ن العزاء إىل الصربتعو دت مس  الضر  حىت ألفته * وأسلمن حس
ين أيسي من الن اس واثقا  * حبسن صنيع اّلل  من حيث ال أدري  وصري 

قال: فاستحسنت البيتني، وتربكت هبما، واثب إيل عقلي، فأقبلت على الرجل، فقلت له: تفضل، أعزك هللا، 
 إبعادة هذين البيتني.

لك ومروءتك، دخلت، فلم تسلم علي ما أسوأ أدبك، وأقل عق -ومل يكنن -فقال يل: وحيك اي إمساعيل
تسليم املسلم على املسلم، وال توجعت يل توجع املبتلى للمبتلى، وال سألتن مسألة الوارد على املقيم، حىت 
إذا مسعت من بيتني من الشعر الذي مل جيعل هللا فيك فضال  وال أداب ، وال جعل لك معاشا  غريه، مل تتذكر ما 

اعتذرت مما قدمته، وفرطت فيه من احلق، حىت استنشدتن مبتدائ ، كأن بيننا أنسا  سلف منك فتتالفاه، وال 
 قدميا ، أو معرفة سالفة، أو صحبة تبسط املنقبض.

 فقلت له: تعذرين متفضال ، فإن دون ما أان فيه ما يدهش.
إليهم،  فقال: ويف أي شيء أنت ? أنت إمنا تركت قول الشعر الذي كان به قوام جاهك عندهم، وسببك

فحبسوك حىت تقوله، وأنت ال بد أن تقوله، فتطلق، وأان يدعى يب الساعة، فأطالب إبحضار عيسى بن زيد، 
وهو ابن رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، فإن دللت عليه، لقيت هللا عز وجل بدمه، وكان رسول هللا صلى 

دهش واحلرية منك، وأنت ترى احتسايب هللا عليه وسلم، خصمي فيه، وإن مل أفعل، قتلت، فأان أوىل ابل
 وصربي.

 فقلت: يكفيك هللا عز وجل، وأطرقت خجال  منه.
 فقال يل: ال أمجع عليك التوبيخ واملنع، امسع البيتني واحفظهما، فأعادمها علي مرارا  حىت حفظتهما.

 بن زيد.مث دعي به ويب، فلما قمنا، قلت له: من أنت أعزك هللا ? قال: أان حاضر، صاحب عيسى 
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فأدخلنا على املهدي، فلما وقفنا بني يديه، قال له: أين عيسى بن زيد ? قال: ما يدرين أين عيسى بن زيد، 
طلبته، وأخفته، فهرب منك يف البالد، وأخذتن، فحبستن، فمن أين أقف على موضع هارب منك وأان 

لقيته ? قال: ما لقيته منذ توارى، وال حمبوس ? قال له: فأين كان متواراي ، ومىت آخر عهدك به، وعند من 
 أعرف عنه خربا .

 قال: وهللا، لتدلن عليه، أو لضربن عنقك الساعة.
 

فقال: اصنع ما بدا لك، أان أدلك على ابن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، لتقتله، وألقى هللا عز وجل، 
 يب، ما كشفت عنه.ورسوله، ومها مطالبنا يل بدمه ?، وهللا لو كان بني جلدي، وثو 

 فقال: اضربوا عنقه.
 فقدم، فضربت عنقه من ساعته.

 مث دعاين، فقال: أتقول الشعر، أو أحلقك به ? فقلت: بل أقول الشعر.
 قال: أطلقوه.

 قال حممد بن القاسم بن مهرويه: والبيتان اللذان مسعهما أبو العتاهية، من حاضر، مها يف شعره اآلن.
 نشدين بعض أصحابنا، بيتا  آخر، زايدة:قال القاضي أبو علي: وأ

 إذا أان مل أقنع من الد هر ابل ذي * تكر هت منه طال عتيب على الد هر
 ووجد على مسطرة علي بن أمحد، رمحه هللا تعاىل، بيت رابع هلذا، وهو:

 ووس ع صدري لألذى كثرة الذى * وقد كنت أحياان  يضيق به صدري
 

 الفيض بن أيب صاحل ومروءته
دت يف كتاب أعطانيه أبو احلسني عبد العزيز بن إبراهيم، ابن حاجب النعمان، وهو يومئذ كاتب الوزير وج

املهليب، على ديوان السواد، وذكر أنه نسخه من كتاب أعطاه إايه أبو احلسني عبد الواحد بن حممد 
ن احلسني ابن عبد اخلصييب، وكان فيه إصالحات خبط أيب احلسني بن ما بنداد: قال أبو احلسن علي ب

العلى اإلسكايف: كان داود، كاتب أم جعفر، قد حبس وكيال  هلا، وجب هلا عليه يف حسابه مائتا ألف 
درهم، فكتب الرجل إىل عيسى بن فالن، وإىل سهل بن الصباح، وكاان صديقني له، يسأهلما الركوب إىل 

 داود يف أمره، فركبا إليه.
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 ما عن خربمها، فأخرباه، فقال هلما: أحتبان أن أكون معكما.فلقيها الفيض بن أيب صاحل، فسأهل
 قاال: نعم.

فصاروا إىل داود، فكلموه يف إطالق الرجل، فقال: أكتب إىل أم جعفر، فكتب إليها، يعلمها خرب القوم 
 وحضورهم، ومسألتهم إطالق الوكيل.

 ال سبيل إىل إطالقه دون أداء املال. فوقعت يف الرقعة أن يعرفهم ما وجب هلا عليه من املال، ويعلمهم أنه
قال: فأقرأهم التوقيع، فقال عيسى وسهل بن الصباح: قد قضينا حق الرجل، وقد أبت أم جعفر أن تطلقه 

 إال ابملال، فقوموا ننصرف.
 فقال هلما الفيض بن أيب صاحل: كأان إمنا جئنا لنؤكد حبس الرجل.

 .قاال له: فماذا نصنع ? قال: نؤدي املال عنه
قال: مث أخذ الدواة، فكتب إىل وكيله يف محل املال عن الرجل كتااب  دفعه إىل داود كاتب أم جعفر، وقال: 

 قد أزحنا علتك يف املال، فادفع إلينا صاحبنا.
 قال: ال سبيل إىل ذلك، حىت أعرفها اخلرب.

ن أيب صاحل، فاردد عليه كتابه قال: فكتب إليها ابخلرب، فوقعت يف رقعته: أان أوىل هبذه املكرمة من الفيض ب
 ابملال، وادفع إليه الرجل، وقل له ال يعاود مثل ما كان منه.

 قال: ومل يكن الفيض يعرف الرجل، وإمنا ساعد عيسى وسهال  على الكالم يف أمره.
 

 كيف ختلص أعشى مهدان من أسر الديلم
ابن علي، قال: حدثنا احلسن بن عليل أخربين أبو الفرج علي بن احلسني الصبهاين، قال: أخربين احلسن 

 العنزي، عن حممد بن معاوية السدي، عن ابن كناسة.
 وحدثن مسعود بن بشر، عن أيب عبيدة، والصمعي.

ووافق روايتهم اهليثم بن عدي، عن محاد الراوية، قال: كان أعشى مهدان، أبو املصبح، ممن أغزاه احلجاج 
 لم يزل أسريا  يف أيدي الديلم مدة.بلد الديلم، ونواحي دستىب، فأسر، ف

مث إن بنتا  للعلج الذي كان أسره، رأته، فهويته، فصارت إليه ليال ، وأمكنته من نفسها، فأصبح، وقد واقعها 
 مثاين مرات.

 فقالت له الديلمية: اي معشر املسلمني، هكذا تفعلون بنسائكم ? فقال هلا: هكذا نفعل كلنا بنسائنا.
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 عمل نصرمت، أفرأيت إن خلصتك، أن تصطفين لنفسك ? فقال هلا: نعم، وعاهدها.فقال له: هبذا ال
 فلما كان الليل، حلت قيوده، وأخذت به طريقا  تعرفه، حىت خلصته.

 فقال شاعر من أسراء املسلمني:
 ومن كان يفديه من السر ماله * فهمدان تفديها الغداة أيورها

 لم له:وقال العشى، يذكر ما حلقه من أسر الدي
 ملن الظعائن سريهن  تزح ف * عوم السفني إذا تقاعس جمذف

 وذكر أبو الفرج الصبهاين القصيدة، وهي طويلة، اخرتت منها ما تعلق ابلفرج بعد الشدة، وهو قوله:
 أصبحت رهنا  للعداة مكب ال  * أمسي وأصبح يف الداهم أرسف

 نفولقد أراين قبل ذلك انعما  * جذالن آىب أن أضام وآ
 

 واستنكرت ساقي الواثق وساعدي * وأان امرؤ ابدي الشاجع أعجف
 وأصابن قوم وكنت أصيبهم * فاآلن أصرب للزمان وأعرف

 وإذا تصبك من احلوادث نكبة * فاصرب هلا فلعل ها تتكش ف
 ويروى: فكل مصيبة ستكشف.

 
 حيتال للخالص من حبس جناح بن سلمة

أن جناح بن سلمة، حبس إبراهيم بن املدبر مكايدة لخيه، وذلك يف وذكر ابن عبدوس يف أخبار الوزراء: 
 أايم املتوكل.

فلما طال حبس إبراهيم، ومل جيد حيلة يف اخلالص، عمل أبياات ، وأنفذها إىل املسدود الطنبوري، وسأله أن 
 يعمل فيه حلنا ، ويغن هبا املتوكل، فإذا سأل عن قائلها، عرفه أهنا له.

 لك، وسأله املتوكل، فقال: لعبدك إبراهيم بن املدبر، فذكره، وأمر إبطالقه.ففعل املسدود ذ
 والبيات هي:

 أبيب من ابت عندي * طارقا  من غري وعد
 ابت يشكو أمل الشو * ق وأشكو فرط وجدي
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 وجتىن  فبكى فان * هل  درٌّ فوق ورد
 فيٌد حتت يٍد طو * را  وخدٌّ فوق خد  

 
 لف درهميهب أحد أتباعه مخسة آالف أ

وذكر أيضا  أن إسحاق بن سعد، قال: حدثن أبو عبد هللا حممد بن عيسى املروروذي صاحب حيىي بن 
خاقان، عنه، قال: كان املأمون ألزمن مخسة آالف ألف درهم، فأعلمته أين ال أملك إال سبعمائة ألف 

سن عند أمحد بن هشام، درهم، وحلفت له على ذلك، أبميان مغلظة، اجتهدت فيها، فلم يقبل من، وحب
 وكان بين وبينه شر قد اشتهر وعرف، وكان يتقلد احلرس.
 فقال أمحد للموكلني يب: احفظوه، واحذروا أن يسم نفسه.

 ففطن املأمون ملراده، فقال: ال أيكل حيىي بن خاقان، وال يشرب إال ما يؤتى به من منزله.
أبلف ألف درهم، ووجه إيل فرج الرخجي أبلف قال: فأقمت على ذلك مدة، فوجه إيل احلسن بن سهل 

ألف درهم، ووجه إيل محيد الطوسي أبلف ألف درهم، وأضفت ذلك إىل ما كان عندي، واضطربت حىت 
 مجعت مخسة آالف ألف درهم.

فلما اجتمعت، كتبت إىل املأمون حبضور املال الذي ألزمن إايه، فأمر إبحضاري، فدخلت إليه وبني يديه 
 خالد، وعمرو بن مسعدة، وعلي بن هشام. أمحد بن أيب

فلما رآين، قال يل: أومل ختربين وحتلف يل أنك ال متلك إال سبعمائة ألف درهم، فمن أين لك هذا املال ? 
 فصدقته عن أمره، وقصصت القصة عليه.

 فأطرق طويال ، مث قال يل: قد وهبته لك.
املال درهم واحد، وأنت حمتاج إىل ما دون ذلك  فقال له احلضور: أهتب له مخسة آالف ألف، وليس يف بيت
 بكثري ? فلو أخذته منه قرضا ، فإذا جاءك مال رددته عليه.

 فقال هلم: أان على املال أقدر من حيىي، وقد وهبته له.
 فرددت إىل القوم ما كانوا محلوه، وختلصت.

 
 يتنازل لحد أتباعه عن عشرة آالف ألف درهم
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ابه أخبار الوزراء: ذكر الفضل بن مروان، أن حممد بن يزداد سعى إىل املأمون قال حممد بن عبدوس يف كت
 بعمرو بن هبنوى.

فقال له املأمون: اي فضل، خذ عمرا  إليك، وقيده، وضيق عليه، ليصدق عما صار إليه من مال الفيء، فقد 
 اختان ماال  عظيما ، وطالبه به.

ت له حجرة يف داري، وأقمت له ما يصلحه، وتشاغلت فقلت: نعم، وأمرت إبحضار عمرو، فأحضر، فأخلي
 عنه أبمور السلطان، يف يومي ويف الغد.

فلما كان يف اليوم الثالث، أرسل إيل عمرو يسألن الدخول عليه، فدخلت، فأخرج إيل رقعة، قد أثبت فيها  
القماش، والكراع، وما كل ما ميلكه من الدور، والضياع، والعقار، والموال، والفرش، والكسوة، واجلوهر، و 

جيوز بيعه من الرقيق، وكان قيمة ذلك عشرون ألف ألف درهم، وسألن أن أوصل رقعته إىل املأمون، وأعلمه 
 أن عمرا  قد جعله من ذلك كله يف حل وسعة.

 فقلت له: مهال ، فإن أمري املؤمنني أكرب قدرا  من أن يسلبك مالك كله، ونعمتك عن آخرها.
لكما وصفت، يف كرمه، ولكن الساعي ال ينام عن وال عنك، وقد بلغن ما أمرت به يف فقال عمرو: إنه 

أمري من الغلظة، وما عاملتن بضد ذلك، وقد طبت نفسا  أبن أشرتي عدل أمري املؤمنني يف أمري، ورضاه 
 عن، جبميع مايل.

الك، وهو صاحل للفريقني، فلم أزل أنزله، حىت وافقته على عشرة آالف ألف درهم، وقلت له: هذا شطر م
 وأخذت خطه ابلتزام ذلك صلحا  عن مجيع ما جرى على يده.

 وصرت إىل املأمون فوجدت حممد بن يزداد وقد سبقن إليه وهو يكلمه، فلما رآين قطع الكالم وخرج.
 فقال يل املأمون: اي فضل.

 
 قلت: لبيك اي أمري املؤمنني.

 قال: ما هذه اجلرأة منك علينا ?.
 اي أمري املؤمنني، أان عبد طاعتك وغرسك. قلت:

فقال: أمرتك ابلتضييق على النبطي عمرو بن هبنوى، فقابلت أمري ابلضد، ووسعت عليه، وأقمت له 
 النزال.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 194 

فقلت له: اي أمري املؤمنني، إن عمرا  يطالب أبموال عظيمة، ومل آمن أن أجعل حمبسه يف بعض الدواوين 
فيتخلص، فجعلت حمبسه يف داري، وأشرفت على طعامه وشرابه، لحرس لك فيبذل ماال  يرغب يف مثله، 

نفسه، فإن كثريا  من الناس خانوا السلطان، ومتتعوا ابلموال، مث طولبوا هبا، فاحتيل عليهم أن يتلفوا، ويفوز 
 ابلموال غريهم.

ال أعلمته ما جرى بين قال الفضل: وإمنا أردت بذلك تسكني غضب املأمون علي، ومل أعرض الرقعة عليه، و 
 وبني عمرو، لين مل آمن سورته يف ذلك الوقت، الشتداد غضبه.

فقال يل: سلم عمرا  إىل حممد بن يزداد، قال: فوجهت من ساعيت، من سلم عمرا  إىل حممد بن يزداد، فلم 
 يزل يعذبه أبنواع العذاب، ليبذل له شيئا ، فلم يفعل.

له، مجعوا له بينهم ثالثة آالف ألف درهم، وسألوا عمرا  أن يبذهلا حملمد فلما رأى أصحابه وعماله، ما قد ان
 بن يزداد، فبذهلا، فصار حممد إىل املأمون متبجحا  هبا، فأوصل اخلط هبا إىل املأمون، وأان واقف.

فقال املأمون: اي فضل، أمل أعلمك، أن غريك أقوم أبموران منك، وأطوع ملا أنمره به ? فقلت: اي أمري 
 املؤمنني، أرجو أن أكون يف حال استبطاء أمري املؤمنني أعزه هللا، أبلغ يف طاعته من غريي.

 فقال املأمون: هذه رقعة عمرو بن هبنوى بثالثة آالف ألف درهم.
فقلت، وما اجرتأت عليه قط، جرأيت عليه يف ذلك اليوم، فإين خرجت إىل إضبارة كانت مع غالمي، فأخذت 

، وقلت: وهللا، لعلمن أمري املؤمنني، أين مع رفقي، أبلغ يف حياطة أمواله من غريي مع الرقعة منها مسرعا  
 غلظته، وأريته رقعة عمرو اليت كان كتبها يل، وحدثته حبديثه عن آخره.

فلما تبني املأمون اخلطني، وعلم أهنما مجيعا  خط عمرو، قال: ما أدري أيكما أكرم، عمرو حني شكر برك، 
خلروج عن ملكه هبذا السبب، أم أنت، وحمافظتك على أهل النعم، وسرتك عليه يف ذلك وطاب نفسا  اب

 الوقت، وهللا، ال كنتما اي نبطيان، أكرم من.
ودفع الرقعة اليت أخذها حممد بن يزداد من عمرو إيل، وأمرين بتخريقها، وختريق الولة، وأنفذ من سلم عمرا  

 من حمبسه إيل، وأمرين إبطالقه.
 ت من بني يديه، وفعلت ذلك من وقيت.فخرج

 
 أبو عمر القاضي يشيب يف ليلة واحدة

حدث أبو احلسني عبد هللا بن أمحد بن احلارث بن عياش اخلرزي البغدادي، وكان خليفة أيب رمحه هللا على 
، القضاء بسوق الهواز، املشهور الذي كان صاهر أاب عمر القاضي، قال: حدثن القاضي أبو عمر رمحه هللا
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قال: ملا جرى يف أمر ابن املعتز ما جرى، حبست وما يف حلييت طاقة بيضاء، وحبس معي أبو املثىن القاضي 
 وحممد بن داود اجلراح يف دار واحدة، يف ثالثة أبيات متالصقة، وكان بييت يف الوسط.

اود اترة، وحداثين من وراء وكنا آيسني من احلياة، فكنت، إذا جننا الليل، حدثت أاب املثىن اترة، وحممد بن د
 البواب، ويوصي كل منا إىل صاحبه، وحنن نتوقع القتل ساعة بساعة.

فلما كان ذات ليلة، وقد غلقت البواب، وانم املوكلون بنا، وحنن نتحدث يف بيوتنا، إذ حسسنا بصوت 
 القفال تفتح، فارتعنا، ورجع كل واحد منا إىل صدر بيته.

الباب عن حممد بن داود، فأخرج، وأضجع ليذبح، فقال: اي قوم، ذحبا  كما تذبح فما شعران إال وقد فتح 
 الشاة، أين املصادرات، أين أنتم عن أموايل أفتدي هبا نفسي ? علي كذا وكذا.

قال: فما التفتوا إىل كالمه، وذحبوه، وأان أراه من شق الباب، وقد أضاء الصحن، وصار كأنه هنار من كثرة 
 ا رأسه، وأخرجوه معهم، وجروا جثته، فطرحت يف بئر الدار، وغلقت البواب، وانصرفوا.الشموع، واحتزو 

 قال: فأيقنت ابلقتل، وأقبلت على الصالة، والدعاء، والبكاء.
فما مضت إال ساعات يسرية، حىت مسعت أصوات القفال تفتح، فعاودين اجلزع، وإذا هم قد جاؤوا إىل 

وأخرجوه، وقالوا له: يقول لك أمري املؤمنني، اي عدو هللا، اي فاسق، مب  بيت أيب املثىن القاضي، ففتحوه،
 استحللت نكث بيعيت، وخلع طاعيت ? فقال: لين علمت، أنه ال يصلح لإلمامة.

 فقالوا له: إن أمري املؤمنني، قد أمران ابستتابتك من هذا الكفر، فإن تبت رددانك إىل حمبسك، وإال قتلناك.
 من الكفر، ما أتيت ما يوجب الكفر. فقال: أعوذ ابهلل

 
 قال: وأخذ يتهوس معهم هبذا الكالم وشبهه، وال يرجع عنه.

فلما أيسوا منه، مضى بعضهم وعاد، فظننت أنه يستثبت يف االستئذان، قال: مث أضجعوه، فذحبوه، وأان 
 أراه، ومحلوا رأسه، وطرحوا جثته يف البئر.
 كاء، والدعاء، والتضرع إىل هللا جل وعز.قال: فذهب علي أمري، وأقبلت على الب

فلما كان وجه السحر، وقد مسعت صوت الدابدب، وإذا صوت القفال، فقلت: مل يبق غريي، وأان مقتول، 
فاستسلمت، وفتحوا البواب عن، وأقاموين إىل الصحن، وقالوا: يقول لك أمري املؤمنني، اي فاعل، اي 

 صانع، ما محلك على نكث بيعيت ?.
 لت: اخلطأ، وشقوة اجلد، وأان اتئب إىل هللا عز وجل من هذا الذنب.فق
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قال: وأقبلت أتكلم هبذا وشبهه، فمضى بعضهم، وعاد فقال: أجب، مث أسر إيل، فقال: ال أبس عليك، فقد 
وأنت مسلم إليه، فسكنت قليال ، وجاؤوين خبفي، وطيلساين،  -يعنون ابن الفرات -تكلم فيك الوزير

بست ذلك، وأخرجت، فجيء يب إىل الدار اليت كانت برسم ابن الفرات يف دار اخلليفة، فلما وعماميت، فل
 رآين، خياطبن بعظم جناييت وخطأي، وأان أقر بذلك، وأستقيل، وأتنصل.

 مث قال يل: قد وهب يل أمري املؤمنني ذنبك، وابتعت منه جرمك مبائة ألف دينار، ألزمتك إايها.
 رأيت بعضها قط جمتمعا . فقلت: أيها الوزير، ما

فغمزين أبن أسكت، وجذبن قوم من وجوه الكتاب، كانوا ورائي، فسكتوين، فعلمت أن الوزير ابن الفرات، 
 أراد ختليصي، وحقن دمي.

 فقلت: علي كل ما أيمر الوزير أعزه هللا.
 فقال: امحلوه إىل داري.

نار، على أن أؤدي منها النصف عاجال ، قال: فأخذت، ومحلت إىل داره، فقرر أمري على مائة ألف دي
 ويصرب النصف يف حكم الباطل على رسم املصادرات.

فلما صرت يف دار ابن الفرات، وسع علي يف املطعم، واملشرب، وامللبس، وأدخلت احلمام، ورفهت، 
 وأكرمت.

، فإذا أان قد فرأيت، ملا خرجت من احلمام، وجهي يف املرآة، فإذا طاقات شعر قد ابيضت يف مقدم حلييت
 شبت يف تلك الليلة الواحدة.

قال: وأديت من املال نيفا  وثالثني ألف دينار، مث نظر يل ابن الفرات ابلباقي وصرفن إىل منزيل، وختلص 
 دمي.

وأقمت يف بييت سنني، وابيب مسدود، ال أرى أحدا ، إال يف الشاذ، وتوفرت على دراسة الفقه، والنظر يف 
 هللا ابلفرج، فكشف ما يب، وأخرجت من بييت إىل والية العمال.العلم، إىل أن من 

 
 قضى ليلته معلقا  يف ابدهنج

ويشبه هذا احلديث، ويقاربه، وإن مل يكن يف احلقيقة من ابب من خرج من حبس، إال أنه من أخبار الفرج يف 
، صهر أيب حممد املهليب اجلملة، ما حدثن به أبو علي احلسن بن حممد بن علي بن موسى النباري الكاتب

الوزير، قال: مسعت دلويه، كاتب صايف احلرمي، يتحدث، قال: كان يف دار املقتدر ابهلل، عريف على بعض 
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الفراشني، خيدمن وصافيا  إذا أقمنا يف دار اخلليفة، ففقدته يف الدار، وظننته عليال ، فلما كان بعد شهور، 
 اب.رأيته يف بعض الطرق، بزي التجار، وقد ش

 فقلت: فالن ? قال: نعم، عبدك اي سيدي.
 فقلت: ما هذا الشيب يف هذه الشهور اليسرية، وما هذا الزي ? وأين كنت ? فلجلج.

 فقلت لغلماين: امحلوه إىل داري، وقلت: حدثن حديثك.
 فقال: على أن يل المان والكتمان.

 فقلت: نعم.
ر من الفراشني، أن يدخل يوما  من الايم، هو ومن معه فقال: كان الرسم الذي تعرفه على كل عريف يف الدا

 يف عرافته، إىل دور احلرم، لرش اخليول اليت فيها.
وذكر حظية جليلة من  -فبلغت النوبة إيل، يف يوم كنت فيه خممورا ، فدخلت، ومعي رجايل، إىل دار فالنة

 لرش اخليش. -حظااي املقتدر ابهلل
رششت قربيت، ومل أخرج خبروج الرجال، وقلت هلم: امضوا، فهاتوا قربكم  فلعظم ما كنت فيه من اخلمار، ما

 إلمتام الرش، فإذ رششتموها فأنبهوين، فإين انئم هنا.
ودخلت خلف اخليش، إىل ابب ابدهنج خترج منه ريح طيبة، فنمت، وغلب علي النوم، إىل أن جاء 

 الفراشون، وفرغوا من رش اخليش، وخرجوا، ومل ينبهوين.
دى يب النوم، فما انتبهت إال حبركة يف اخليش، فقمت، فإذا أان قد أمسيت، وإذا صوت نساء يف اخليش، ومتا

فعلمت أين مقتول إن أحس يب، وحتريت فلم أدر ما أعمل، فدخلت البادهنج، وكان ضيقا ، فجعلت رجلي 
 على حائطي البادهنج وتسلقت فيه، ووقفت معلقا ، أترقب أن يفطن يل، فأقتل.

 ا بنسوة فراشات يكنسن اخليش، فلما فرغن من ذلك فرشنه، وعيب فيه جملس الشراب.وإذ
 

ومل يكن أبسرع من أن جاء املقتدر ابهلل، وعدة جواري، فجلس وجلسن، وأخذ اجلواري يف الغناء، وأان أمسع 
أن ذلك كله، وروحي تكاد خترج، فإذا أعييت، نزلت فجلست يف أرض البادهنج، فإذا اسرتحت، وخفت 

يفطن يب، عدت فتسلقت، إىل أن مضت قطعة من الليل، مث عن للمقتدر أن جذب إليه حظيته اليت هي 
صاحبة تلك الدار، فانصرف ابقي اجلواري، وخال املوضع، فواقع املقتدر ابهلل اجلارية، وأان أمسع حركتهما 

 أقاسي من اخلوف.وكالمهما، مث انما يف مكاهنما، وال سبيل يل إىل النوم حلظة واحدة، ملا 
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ففكرت يف أن أخرج وأصعد إىل بعض السطوح، مث علمت أين إن فعلت ذلك، تعجلت القتل، ومل جيز أن 
 أجنو.

 فلم تزل حايل تلك إىل أن انتبه املقتدر ابهلل يف السحر، وخرج من املوضع.
، فخرجت فلما كان من غد نصف النهار، جاء عريف آخر من الفراشني، ومعه رجاله، فرشوا اخليش

 فاختلطت هبم.
فقالوا: أيش تعمل ها هنا ? فأومأت إليهم ابلسكوت، وقلت: هللا، هللا، يف دمي، فإن حديثي طويل، فتذمموا 

 أن يفضحوين.
وقال بعضهم: ما ابل حليتك قد شابت ? فقلت: ال أعلم، وأخذت ماء من قربة بعضهم، فرطبت به قربيت، 

 وخرجت خبروجهم.
دار اخلليفة، وقعت مغشيا  علي، وركبتن محى عظيمة وذهب عقلي، فحملن  فلما صرت يف موضع من

 الفراشون إىل منزيل، وأان ال أعقل، فأقمت مربمسا  مدة طويلة.
وقد كنت عاهدت هللا تعاىل، وأان يف البادهنج، إن هو خلصن، أن ال أخدم أحدا  أبدا ، وال أشرب النبيذ، 

 وأقلعت عن أشياء تبت منها.
فضل هللا تعاىل ابلعافية، وفيت ابلنذر، وبعت أشياء كانت يل، وضممتها إىل دراهم كانت عندي، فلما ت

ولزمت دكاان  حلميي أتعلم فيه التجارة معه، وأجتر، وتركت الدار، فما عدت إليها إىل اآلن، وال أعود أبدا  إىل 
 خدمة الناس، وال أنقض ما تبت منه.

 لشيب.قال: ورأيت حليته وقد كثر فيها ا
 

 ابن الفرات يصفح عمن أساء إليه
حدثن أبو احلسني علي بن هشام، قال: كان أبو احلسن بن الفرات، ملا ويل الوزارة الوىل، وجد سليمان بن 

إىل علي بن  -إذ ذاك -احلسن يتقلد جملس املقابلة يف ديوان اخلاصة، من قبل علي بن عيسى، والديوان كله
 لفرات، سليمان، الديوان أبسره فأقام يتقلده حنو سنتني.عيسى، فقلد أبو احلسن بن ا

فقام ليلة يف دار ابن الفرات يصلي املغرب، فسقطت من كمه رقعة، فرآها بعض من حضر، فأخذها، ومل 
يفطن هلا سليمان، وقرأها، فوجدها سعاية، خبطه، اببن الفرات وأسبابه، إىل املقتدر ابهلل، وسعيا  البن عبد 

السيدة، يف الوزارة، فتقرب هبا إىل ابن الفرات، فقبض على سليمان يف الوقت، وأنفذه يف  احلميد، كاتب
 زورق مطبق إىل واسط، فحبسه هبا، وصادره، وعذبه، فكان يف العذاب دهرا ، وأيس منه.
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فبلغ ابن الفرات، أن أم سليمان بن احلسن قد ماتت ببغداد، وأهنا كانت تتمىن رؤيته قبل موهتا، فاغتم 
لذلك، وتذكر املودة بينه وبني أبيه احلسن ابن خملد، فبدأ، وكتب إليه خبطه كتااب  أقرأنيه سليمان بن احلسن 

بني حقك  -أكرمك هللا -بعد سنني كثرية من تلك احلال، فحفظته، ونسخته: بسم هللا الرمحن الرحيم، ميزت
املنازل اليت فيها ربيت، وبني أهلها وجرمك، فوجدت احلق يويف على اجلرم، وتذكرت من سالف حرمتك، يف 

أكرمك  -غذيت، ما ثناين إليك، وعطفن عليك، وأعادين لك إىل أفضل ما عهدت، وأمجل ما ألفت، فثق
بذلك، وأسكن إليه، وعول يف صالح ما اختل من أمرك عليه، وأعلم أين أراعي فيك، حقوق أبيك،  -هللا

ب، وتسهل ما عظم من جنايتك، وتقلل ما كثر من إساءتك، اليت تقوم بتوكيد السبب، مقام اللحمة والنس
ولن أدع مراعاهتا، واحملافظة عليها مبشيئة هللا تعاىل، وقد قلدتك أعمال دستميسان لسنة مثان وتسعني 
ومائتني، وبقااي ما قبلها، وكتبت إىل أمحد بن حممد بن حبش، حبمل عشرة آالف درهم إليك، فتقلد هذه 

 ا أثرا  مجيال  يبني عن كفايتك ويؤدي إىل ما أبغيه من زايدتك، إن شاء هللا تعاىل.العمال، وأثر فيه
 قال أبو احلسني: أمحد بن حبش هذا، كان وكيل ابن الفرات يف ضياعه بواسط.

 
 أراد أن يسري بسرية احلجاج فقتلوه

فريقية، فكان حسن وجدت يف بعض الكتب: أن عمر بن عبد العزيز، وىل حممد بن يزيد، موىل النصار، إ
السرية فيها، فلما مات عمر بن عبد العزيز، وويل يزيد بن عبد امللك المر، صرفه، ووىل يزيد ابن أيب مسلم  

 كاتب احلجاج ابن يوسف.
 

 فلما ورد يزيد إفريقية، حبس حممد بن يزيد، وتسلط عليه، وطالبه أبموال مل تكن عنده.
أبهل إفريقيه، مثل ما صنع احلجاج بن يوسف أبهل العراق، يف رده مث إن يزيد بن أيب مسلم أمجع أن يصنع 

من من هللا عليه ابإلسالم، إىل بلده ورستاقه، وأخذهم ابخلراج، فبلغ ذلك أهل إفريقية، فرتاسلوا يف قتله، 
ا وتساعوا فيه سرا  حىت مت هلم أمرهم، فوثبوا عليه وهو يصلي، فقتلوه وقد سجد، وجاؤوا إىل حبسه، فأخرجو 

حممد بن يزيد، فردوه إىل اإلمارة، وكتبوا إىل يزيد بن عبد امللك: إان مل خنلع يدا  من طاعة، ولكن يزيد بن أيب 
مسلم سامنا ما ال يرضى به هللا عز وجل، وال املسلمون، من كيت وكيت، فقتلناه، وولينا حممد بن يزيد، 

 ووصفوا مجيل سريته.
 يزيد بن أيب مسلم، وقد أمرت حممدا  عليكم. فكتب إليهم يزيد: إين مل أرض ما صنع

 وقد مضى هذا اخلرب برواايت غري هذه الرواية، وسياقة غري هذه السياقة، فيما تقدم من هذا الكتاب.
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 سياسة احلجاج املخربة

إىل لون من ألوان السياسة املخربة اليت اتبعها احلجاج خالل مدة حكمه، تلك السياسة اليت   5تشري الفقرة 
وخربت  44نت من أهم السباب اليت أدت إىل سقوط دولة بن مروان السيادة العربية، فان فلوتن كا

 العراق ختريبا  اتما .
فقد فرض على أهل اإلسالم الذين سكنوا المصار، ممن كان أصله من السواد، من أهل الذمة فأسلم، 

م على حنو ما كانت تؤخذ منهم على كفرهم ابلعراق، أن ردهم إىل قراهم ورساتيقهم، ووضع اجلزية على رقاهب
إذ أن هؤالء ملا أسلموا، كتب عمال احلجاج إليه، أبن اخلراج قد انكسر، وأن أهل  311-6وفيات العيان 

الذمة قد أسلموا، وحلقوا ابلمصار، فأمر إبخراج أهل القرى إىل قراهم، وأن تؤخذ منهم اجلزية، على حنو ما  
 .101-5و  464-4ر ابن الثري كانت تؤخذ منهم وهم كفا

فاجتمع إىل ابن الشعث، أهل الكوفة، وأهل البصرة، والقراء، وأهل الثغور، واملساحل، وتضافروا على حرب 
-4وكان من مجلتهم كتيبة تضم محلة القرآن، وتسمى كتيبة القراء ابن الثري  469-4احلجاج ابن الثري 

472. 
واحتشدوا حلربه، استنجد بعبد امللك، فأمده جبند من أهل الشام بالغات وملا اثر أهل العراق على احلجاج، 

 .482-4فأنزهلم يف بيوت أهل الكوفة، وهو أول من أنزل اجلند يف بيوت الناس ابن الثري  125النساء 
وملا قتل ابن الشعث، قال احلجاج: اآلن فرغت لهل السواد، فعمد إىل رؤسائهم، وأهل بيواتهتم من 

ني، فقتلهم صربا ، وجعل كلما قتل من الدهاقني رجال ، أخذ أمواله، وأضر مبن بقي منهم إضرارا  الدهاق
 .220-2شديدا ، فخربت الرض أدب الكتاب للصويل 

وانبثقت يف زمن احلجاج، بثوق، أغرقت الراضي، فلم يعن احلجاج بسدها، مضارة للدهاقني، لنه كان 
 .291رج عليه فتوح البلدان اهتمهم مبمالة ابن الشعث حني خ

وكانت عاقبة هذه السياسة اخلرقاء، أن جباية سواد العراق، وكانت على عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب مائة 
ألف ألف ومثانية وعشرين ألف ألف درهم، نزلت يف عهد احلجاج إىل مثانية عشر ألف ألف درهم فقط، مث 

 مائة ألف ألف وأربعة وعشرين ألف ألف درهم أحسن ارتفعت يف عهد اخلليفة عمر بن عبد العزيز إىل
فقال عمر بن عبد العزيز: لعن هللا احلجاج، فإنه ما كان يصلح للدنيا، وال  133التقاسيم للمقدسي 

لآلخرة، فإن عمر ابن اخلطاب رضي هللا عنه، جىب العراق، ابلعدل والنصفة، مائة ألف ألف، ومثانية 
احلجاج مع عسفه وجربوته مثانية عشر ألف ألف درهم فقط، قال عمر: وعشرين ألف ألف درهم، وجباه 
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وها أان قد رجع إيل على خرابه، فجبيته مائة ألف ألف درهم وأربعة وعشرين ألف ألف درهم، ابلعدل 
 .178-3والنصفة معجم البلدان 

ويف سوء اجلباية، ختيل  ومما يدل على عقلية احلجاج الفاسدة، أنه ملا خرب السواد من جراء إفراطه يف الظلم
أن االنقطاع عن الزراعة، إمنا كان لقلة املاشية اليت تعني الفالحني على حرث الرض، فأصدر أمره بتحرمي 

 شكوان إليه خراب السواد * فحر م فينا حلوم البقر 378-16ذبح البقر، فقال الشاعر: الغاين 
 فكن ا كمن قال من قبلنا * أريها السها وترين القمر

 
وقد مسى الناس سليمان بن عبد امللك، مفتاح اخلري، لنه أذهب عنهم سنة احلجاج، وأخلى السجون، وأطلق 

، وملا توىل يزيد بن املهلب العراق، نظر يف نفسه، وقال: إن العراق قد 240-2السرى وفيات العيان 
وعذبتهم عليه، صرت مثل  أخرهبا احلجاج، وأان اليوم رجاء أهل العراق، ومىت أخذت الناس ابخلراج،

احلجاج، أدخل على الناس اخلراب، وأعيد عليهم تلك السجون اليت قد عافاهم هللا منها، وفيات العيان 
، وملا خرج يزيد بن املهلب، ابلعراق، ابيعه الناس، على كتاب هللا، وسنة نبيه، وأن ال تعاد 297و  6-296

 .304-6عليهم سرية الفاسق احلجاج وفيات العيان 
وليس احلجاج هو امللوم وحده على سياسته املخربة، فإن عبد امللك بن مروان الذي سلطه على العراق، هو 

، وحيق لعبد امللك أن 209امللوم الول على ذلك، فاحلجاج سيئة من سيئات عبد امللك واسطة السلوك 
 .521-4عليه ابن الثري  حيذر من هللا تعاىل لن من يكن احلجاج بعض سيئاته، يعلم أي شيء يقدم

وقد كان عبد امللك مطلعا  متام االطالع على سياسة احلجاج املخربة، وقد كتب إليه مرة يقول: إن رأيك 
الذي يسول لك أن الناس عبيد العصا، هو الذي أخرج رجاالت العرب إىل الوثوب عليك، وإذا أحرجت 

لفرصة، مث ال يلتفتون إىل ضالل الداعي، وال هداه، العامة بعنف السياسة، كانوا أوشك وثواب  عليك عند ا
إذا رجوا بذلك إدراك الثأر منك، وقد ويل العراق قبلك ساسة، وهم يومئذ أمحى أنوفا ، وأقرب من عمياء 

 .45-5اجلاهلية، وكانوا عليهم أصلح منك عليهم العقد الفريد 
كرها الناس خلفا  عن سلف، حىت حيكت وظلت سرية احلجاج يف الظلم والعسف، تدور مع التاريخ، ويتذا 

حوهلا الرواايت، ورتبت بشأهنا القصص، فذكروا أن أعرابيا  سأله احلجاج: كيف سرية أمريكم احلجاج ? فقال: 
غشوم ظلوم، ال حياه هللا، وال بياه، فقال له: لو شكومتوه إىل أمري املؤمنني، فقال العرايب: هو أظلم منه 

 .15امللح والنوادر للحصري وأغشم، عليه لعنة هللا 
وذكروا أن رجال  رأى يف منامه احلجاج بن يوسف، فقال له: ما حالك ? فقال: ما أنت وذاك، ال أم لك، 

 .14-2فقال: سفيه يف الدنيا، سفيه يف اآلخرة احملاسن واملساوىء 
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من  149القصة  من هذا الكتاب، وحبثا  عن ساديته يف حاشية 67راجع ترمجة احلجاج يف حاشية القصة 
و  482و  481و  388 - 380و  320و  202-6الكتاب، وراجع بقية أخبار احلجاج يف الطربي 

والغاين  51و  37-5و  504و  462و  434و  359 -4و  481-1وابن الثري  69-8و  488
و  175و  174-2والعقد الفريد  75-8و  246و  206و  201، 192و  145و  68و  6-67

والعيون  59، 57، 55، 48، 47، 46، 38و  37-5و  119-4و  477-3 و 354و  324
 108 - 106-1وشذرات الذهب  84، 29-2و  193، 22و  21-1والبيان والتبيني  19واحلدائق 

واتريخ اليعقويب  48و  47-2واإلمامة والسياسة  141، ولطائف املعارف 194، 112-2ومروج الذهب 
 220، 100-1واحملاسن واملساوىء  182و  178-3انسة واالمتاع واملؤ  295، 291، 2-274

 .179واتريخ اخللفاء  202والفهرست  548واملعارف البن قتيبة 
 

 فتنة تثور ببغداد فتفرج عن بريء حمبوس
حدثن البهلول بن حممد بن أمحد بن إسحاق بن البهلول التنوخي، قال: حدثن أبو علي، الوكيل على 

رف ابلناقد، قال: كنت أقيم خرب احملبسني يف املطبق مبدينة السالم، يف أايم املقتدر أبواب القضاة ببغداد، ويع
ابهلل، فرأيت يف املطبق رجال  مغلوال ، على ظهره لبنة من حديد، فيها ستون رطال ، فسألته عن قصته، فقال: 

 أان وهللا مظلوم.
ديق يل بسوق حيىي، فخرجت من عنده فقلت له: كيف كان أمرك ? قال: كنت ليلة من الليايل، يف دعوة ص

مغلسا ، ويف الوقت فضل وأان ال أعلم، فلما صرت يف قطعة من الشارع، فإذا مشاعل الطائف، فرهبته، ومل 
أدر ما أعمل، فرأيت شرجية مشوشة، ففتحتها، ودخلت، ورددهتما كما كانت، وقمت يف الدكان، ليجوز 

 الطائف وأخرج.
 لشرجية مشوشة، فقال: فتشوا هذا الدكان.وبلغ الطائف املوضع، فرأى ا

 فدخلت الرجالة مبشعل، رأيت ضوئه رجال  يف أرض الدكان مذبوحا ، على صدره سكني، فجزعت.
 فرأى الرجالة ذلك الرجل، ورأوين قائما ، فلم يشكوا يف أين القاتل.

العقوابت، وأان  فأخذين صاحب الشرطة فحبسن، مث عرضت فضربت ضراب  شديدا ، وعوقبت أصنافا  من
 أنكر، وعندهم أين أجتلد، وهم يزيدونن.
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فاجتمع أهلي، وكانت هلم شعب أبسباب السلطان، فتكلموا يف  واستشهدوا خلقا  كثريا  على سرييت، فبعد 
شدائد ألوان، أعفيت من القتل، ونقلت إىل املطبق وثقلت هبذا احلديد، وتركت على هذه الصورة، منذ ست 

 عشرة سنة.
: فاستعظمت حمنته، وهبت من حديثه، فقال: ما لك، وهللا ما آيس مع هذا من فضل هللا عز وجل، فإن قال

 من ساعة إىل ساعة فرجا .
قال: فوهللا، ما خرج كالمه من فيه، حىت ارتفعت ضجة عظيمة، وكسر احلبس، ووصلت العامة إىل املطبق 

 ومطامريه وأخرجوا كل من هناك، وخرج الرجل يف مجلتهم.
وانصرفت وأان أريد منزيل، وإذا انزوك قد قتل، والفتنة قد اثرت، وفرج هللا عن الرجل، وعن مجيع أهل 

 احلبوس.
 

 الصدفة تنجي عامل كوثى من القتل
وبلغن عن رجل من أهل كوثى، قال: كان يتقلد بلدان رجل عامل من قبل أيب احلسن بن الفرات، يف بعض 

 يف املطالبة.وزاراته، فافتتح اخلراج واشتد 
وكان يف أطراف البلد قوم من العرب قد زرعوا من الرض ما ال يتجاسر الكرة على زراعته، وكان العمال 

 يساحموهنم ببعض ما جيب عليهم من اخلراج.
فطالبهم هذا العامل ابخلراج على التمام أسوة ابلكرة، وأحضر أحدهم فحقق عليه املطالبة، وهو ممتنع، فأمر 

فع حىت أدى اخلراج، وانصرف، فشكا إىل بن عمه، فتوافقوا على كبس العامل ليال ، وقتله، بصفعه، فص
 وراسلوا يف ذلك غريهم من العرب، واتعدوا لليلة بعينها.

فلما كان اليوم الذي تليه تلك الليلة، ورد إىل الناحية عامل آخر، صارفا  لألول، فقبض عليه، وصفعه، 
مبال، وقيده، وأمر أبن حيمل إىل قرية أخرى على فراسخ من البلد، فحبس فيها، وضربه ابملقارع، وأخذ خطه 

ووكل به عشرة من الرجالة، وسريه مرة ماشيا ، ومرة على محار من محري الشوك، فكاد مما حلقه أن يتلف، 
 وحصل يف تلك القرية.

صارف، فلما كان من الغد، وكان له غالم قد رابه، وهو خصيص به، عارف جبميع أموره، فهرب عند ورود ال
مل يشعر املصروف احملبوس إال بغالمه الذي رابه قد دخل عليه، وكان جميئه إليه أشد عليه من مجيع ما حلقه 

 إشفاقا  على الغالم، وعلى نفسه مما يعرفه الغالم، أن يكون قد دل عليه.
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حىت أكسر قيودك، وتقوم فقال له: وحيك، وقعت يف أيديهم ? فقال له الغالم: من هم ? هات رجلك 
 فتدخل بغداد.

 فقال له: وأين الرجالة املوكلون يب ? فقال: اي موالي قد فرج هللا عز وجل عنك، وهربت الرجالة.
قال: فما السبب ? قال: إن العراب الذين كنت صفعت منهم واحدا ، وطالبتهم ابخلراج، كبسوا البارحة 

نوا قد عملوا على قتلك، ومل يكن عندهم خرب صرفك، وال خرب دار العمالة، وعنهم أنك أنت العامل، وكا
ورود هذا العامل، فقتلوه على أنه أنت، وقد هرب أصحابه، وأهل البلد كافة، فقم حىت منشي إىل بغداد، ال 

 يبلغهم خرب كونك هنا، فيقصدوك، ويقتلونك.
خال قرية، واستأجرا منها ما ركبا إىل فكسر القيد، وقام هو وغالمه، ميشيان على غري جادة، إىل أن بعدا، ود

 بغداد.
ولقي املصروف الوزير، وشنع على املقتول، وقال: قد أفسد الناحية، وأاثر فتنة مع العرب، فأقره الوزير على 

 الناحية، وضم إليه جيشا .
ن فعاد إىل كوثى، وحتصن ابجليش، وساس أمره مع العرب، إىل أن صاحلهم، وحط هلم من اخلراج عما كا

 طالبهم به، وأجرى أمرهم على رسومهم، وسكنوا إليه وسكن إليهم، وزال خوفه واستقام له أمر عمله.
 

 المني يغاضب عمه إبراهيم بن املهدي مث يرضى عنه
أخربين أبو الفرج الموي، املعروف ابلصبهاين، قال: أخربين عمي احلسن بن حممد، قال: أنبأان عبد هللا بن 

ثن هبة هللا ابن إبراهيم بن املهدي، عن أبيه، قال: غضب علي المني يف بعض هناته، أيب سعد، قال: حد
 فسلمن إىل كوثر اخلادم، فحبسن يف سرداب، وأغلقه علي، فمكثت فيه ليليت.

فلما أصبحت، إذا أان بشيخ قد خرج علي من زاوية السرداب، فدفع إيل وسطا ، فأكلت، مث أخرج إيل قنينة 
 وقال غن  يل: شراب، فشربت،

مها مت   ة ال بد  أبلغها * فإذا انقضت أاي   يل مد 
 لو ساورتن السد ضارية * لغلبتها ما مل جيي الوقت

 فغنيته، ومسعن كوثر، فصار إىل حممد المني، فقال له: قد جن عمك، هو جالس يغن بكيت وكيت.
 مائة ألف درهم.فأمر إبحضاري، فحضرت، وأخربته ابلقصة، فرضي عن، وأمر يل بسبع
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 يتخلصون من احملنة أبيسر السباب
 

أخربين حممد بن احلسن بن املظفر، قال: أنبأان أبو عمر حممد بن عبد الواحد، قال: أخربين النوري الصويف، 
قال: ملا كانت احملنة، ورميت أان ومجاعة من الصوفية ابلكفر، أخذان، فأودعنا املطبق أايما ، مث عرضنا على 

اه، وكان الوايل، وأغري بسفك دمائنا، فعمل على ذلك، وأخرجنا للمسائلة، وترديد العذاب، ابن الش
 وإمراره علينا قبل القتل، وكنا تعاقدان أن ال نتكلم حىت يكفينا صاحب المر.

 فقال للرقام: أنت القائل: إن قويل بسم هللا، جلة من نور ? قال: فسكت، على العقد.
ملنزلة من استعطف ابن الشاه علينا، وأشار عليه ابلتوقف يف أمران، والزايدة يف وحضر من ذوي القدار وا

 استيضاح ما قرفنا به.
 فقال ابن الشاه للرقام: أنت صويف، ولعلك أتولت قولك بسم هللا نورا ، وقولك احلمد هلل، بعد فراغك، نورا .

 فصاح الرقام صيحة عظيمة: حلنت أيها المري.
  لقد أضحكن على ما يب.قال النوري: فوهللا

 فقال له المري: قد صرت تنظر يف النحو بعدي، حىت صرت تعرف اللحن من الصواب ?.
فقال له: حاشاك أيها المري من اللحن الذي هو اخلطأ، وإمنا عنيت بقويل حلنت، أي فطنت، مبعىن 

 الصوفية.
 ? وأمر بتخلية سبيلنا. فقال ابن الشاه: يف الدنيا أحد يرمي مثل هذا وأضرابه ابلزندقة

 فتخلصنا مما كنا فيه، ومما حناذره، وكفينا أبضعف السباب وأيسرها.
 

 عبد هللا بن طاهر يطلق الطوسي من حبسه
 حبس عبد هللا بن طاهر، حممد بن أسلم الطوسي، فكتب إليه بعض إخوانه يعزيه عن مكانه.

ريت العجائب، وعرضت علي املصائب، إين رأيت هللا فأجابه: كتبت إيل تعزين، وإمنا كان جيب أن هتنين، أ
تعاىل يتحبب إىل من يؤذيه، فكيف من يؤذى فيه، إين نزلت بيتا  سقطت فيه عن فروض وحقوق، منها 
اجلمعة، والمر ابملعروف، والنهي عن املنكر، وعيادة املريض، وقضاء حقوق اإلخوان، وما نزلت بيتا  خريا  يل 

 يف دين منه.
 بذلك ابن طاهر، فقال: حنن يف حاجة إىل ابن أسلم، أطلقوه.فأخرب 
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 فأفرج عنه.
 

 املأمون يغضب على فرج الرخجي مث يرضى عنه ويقلده فارس والهواز
 وكان املأمون قد غضب على فرج الرخجي، فكلمه عبد هللا بن طاهر، ومسرور اخلادم، يف إطالقه.

 ال يل:قال فرج: فبت ليليت، فأاتين آت يف منامي، فق
 مل ا أتى فرجا  من رب ه فرج * جئنا إىل فرٍج نبغي به الفرجا

فلما كان من الغد، مل أشعر إال واللواء قد عقد يل على والية فارس والهواز، وأطلق يل مخسمائة ألف درهم 
 معونة.

 فإذا أبو الينبغي الشاعر على الباب، وقد كتب هذا البيت يف رقعة.
 يل: البارحة، يف الوقت الذي رضي عنك فيه. فقلت له: مىت قلته ? قال

 فأمرت له بعشرة آالف درهم.
 

 حمبوس يتحدث عن هالك احلجاج
قال عمارة بن عقبة، من آل سلمى بن املهري، حدثن مالزم بن حرام احلنفي، عن عمه مالزم بن قريب 

  ال نسمعه يتكلم بكلمة.احلنفي، قال: كنت يف حبس احلجاج بسبب احلرورية، فحبس معنا رجل، فأقام حينا  
حىت كان اليوم الذي مات احلجاج يف الليلة اليت تليه، أقبل غراب يف عشية ذلك اليوم، فوقع على حائط 

 السجن، فنعق.
فقال له الرجل: ومن يقدر على ما تقدر عليه اي غراب ? مث نعق الثانية، فقال: مثلك من بشر خبري، اي 

 غراب.
 فيك إىل السماء اي غراب. ونعق الثالثة، فقال له: من

فقلنا له: ما مسعناك تكلمت منذ حبست إىل الساعة، فما دعاك إىل ما قلت ? فقال: إنه نعق الوىل فقال: 
 وقعت على سرتة احلجاج.

 فقلت: ومن يقدر على ما تقدر عليه ? مث قال يف الثانية: إن احلجاج وجع.
 فقلت: مثلك من بشر خبري.
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 الليلة ميوت احلجاج. مث نعق الثالثة، فقال:
 فقلت: من فيك إىل السماء.

مث قال: إن انبلج الصبح قبل أن أخرج، فليس علي أبس، وإن دعيت قبل الصبح، فستضرب عنقي، مث 
تلبثون ثالاث  ال يدخل عليكم أحد، مث يستدعى بكم يف اليوم الرابع فتطالبون ابلكفالء، فمن وجد له كفيال ، 

 له كفيل، فله ويل طويل.خلي سبيله، ومن مل يوجد 
فلما دخل الليل مسعنا الصراخ على احلجاج، وأخذ الرجل قبل الصبح فضرب عنقه، مث مل يدخل علينا أحد 

 ثالثة أايم.
 فلما كان يف اليوم الرابع استدعينا، فطلب منا الكفالء، حىت صار المر إيل، فلم يكن يل كفيل.

 فتقدم رجل فضمنن.فمكثت طويال  حىت خفت أن أرد إىل احلبس، 
 فقلت له: من أنت اي عبد هللا، حىت أشكرك.

 فقال: اذهب، فلست مبسؤول عنك أبدا .
 

 فانطلقت.
 

 حيسن إىل كاتب بغا الكبري على غري معرفة منه له
وقال علي بن احلسني بن عبد العلى اإلسكايف: كنت أكتب لبغا الكبري، فصرفن، ونكبن، وأخذ مايل 

 بعد ذلك، وهتددين، وانلن منه كل مكروه.وضياعي، وحبسن 
فإين لفي حبسه، إذ مسعت حركة، فسألت عنها، فقيل يل: قد واىف إسحاق بن إبراهيم الطاهري، صاحب 

 الشرطة.
 فقلت: إمنا حضر لعقوبيت، فطارت نفسي جزعا .

امليت ملا يب فلم ألبث أن دعيت، فحملت إليه يف قيودي، وعلي ثياب يف هناية الوسخ، فأدخلت عليه ك
 ولعظيم اخلوف، فلما وقعت عني إسحاق علي، تبسم، فسكنت نفسي.

كتب إيل يشفع يف أمرك، وقد شفعته، وأزلت   -يعن عبد هللا بن طاهر -فقال يل بغا: إن أخي أاب العباس
 عنك املطالبة، ورضيت عنك، ورددت عليك ضياعك، فانصرف إىل منزلك.

 على قليب من السرور، ففكت قيودي، وغريت حايل، وانصرفت.فبكيت بكاء شديدا ، لعظم ما ورد 
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فبت ليليت، وبكرت يف السحر إىل إسحاق لشكره، وأسأله عما أوجب ما جرى، لنه شيء ما طمعت فيه، 
وال كانت يل وسيلة إىل أيب العباس وال إسحاق، فلقيته، وشكرته، ودعوت له وليب العباس، وسألته عن 

 سبب ذلك.
لي كتاب المري أيب العباس يقول: قد كانت كتب أيب موسى بغا ترد علي مبخاطبات توجب فقال: ورد ع

النس واخللطة، وتلزم الشكر واملنة، مث تغريت، فبحثت عن السبب، فعلمت أن ذلك الكاتب صرف، وأنه 
موضعه ملا منكوب، وحق ملن أحسن عشرتنا، ووكد احملبة بيننا وبني إخواننا، حىت ابن لنا موقعه، وعرفنا 

إىل أخي أيب موسى، وسله يف أمر كاتبه املصروف، عن،  -أبقاك هللا -صرف، أن نرعى حقه، فصر
واستصفحه عما يف نفسه منه، واستطلقه، وسله رده إىل كتبته، وإن كان ما يطالبه به مما ال ينزل عنه، فأده 

 عنه من مالنا، كائنا  ما كان.
 اخلطاب يف استكتابك، وقد أمر لك المري بكذا وكذا، من املال، فخذه.فلقيته، ففعل ما رأيت، وأان أعاود 

 فأخذته، وشكرته، ودعوت لألمريين، وانصرفت.
 فما مضت إال أايم، حىت ردين إسحاق إىل كتابة بغا بشفاعة أيب العباس، ورجعت حايل ونعميت.

 
 كيف ختلص عمر بن هبرية من السجن
ا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثن سليمان بن أيب حدثن علي بن أيب الطيب، قال: حدثن

شيخ، قال: حدثنا سليمان ابن زايد، قال: كان عمر بن هبرية، واليا  على العراق، واله يزيد بن عبد امللك، 
 فلما مات يزيد بن عبد امللك، واستخلف هشام، قال عمر بن هبرية، سيويل هشام العراق، أحد الرجلني،

 سعيدا  احلرشي، أو خالد بن عبد هللا القسري، فإن وىل ابن النصرانية، خالدا ، فهو البالء.
فوىل هشام خالدا  العراق، فدخل واسطا ، وقد أذن عمر ابلصالة، وقد هتيأ، واعتم، وبيده املرآة يسوي 

 عمامته، إذ قيل له: هذا خالد قد دخل.
 فقال عمر: هكذا تقوم الساعة، أتيت بغتة.

فتقدم خالد، وأخذ عمر بن هبرية، فقيده، وألبسه مدرعة صوف، فقال له: اي خالد، بئس ما سننت على 
أهل العراق، أما ختاف أن تصرف فتبتلى مبثل هذا ? فلما طال حبسه، جاء مواليه، واكرتوا دارا  جبانب 

، مدينة واسط، فلما جاءت الليلة احلبس، مث نقبوا منها سراب  إىل احلبس، واكرتوا دارا  إىل جانب سور املدينة
اليت أرادوا أن خيرجوه فيها من احلبس، وقد أفضى النقب إىل احلبس، فأخرج يف السرب، مث خرج من الدار 
ميشي، حىت بلغ الدار اليت إىل جانب السور، وقد نقب يف السور نقب إىل خارج املدينة، وقد هيأت له 
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وقد كان أظهر علة قبل ذلك ليمسكوا عن تفقده يف كل  خيل، فركب وسار، وعلم به بعد ما أصبحوا،
 وقت.

 فأتبعه خالد، سعيد احلرشي، فلحقه، وبينه وبني الفرات شيء يسري، فتعصب له وتركه.
 فقال الفرزدق يف ذلك:

 ومل ا رأيت الرض قد سد  ظهرها * ومل يبق إال  بطنها لك خمرجا
 لماٍت ففر جادعوت الذي انداه يونس بعدما * ثوى يف ثالٍث مظ

 خرجت ومل مينن عليك سفاهة * سوى زائد التقريب من آل أعوجا
 فأصبحت حتت الرض قد سرت ليلة * وما سار ساٍر مثلها حني أدجلا

قال سليمان بن أيب شيخ: فحدثن ابن أيب خرية، عن أيب احلبحاب، قال: حدثن خازم، موىل ابن هبرية، 
 قال:

 
من السجن، فسران حىت بلغنا دمشق، بعد العتمة، فأتى مسلمة بن عبد كنت مع عمر بن هبرية حني هرب 

 امللك، فأجاره، وأنزله معه يف بيته، وصلى مسلمة خلف هشام الصبح.
 فلما دخل هشام داره، استأذن عليه مسلمة، فأذن له، فدخل.

 فقال له هشام: اي أاب سعيد، أظن ابن هبرية قد طرقك الليلة.
 منني، وقد أجرته، فهبه يل.قال: أجل اي أمري املؤ 
 قال: قد وهبته لك.

 
 كيف ختلص قيسبة بن كلثوم من أسره

أخربين أبو الفرج القرشي، املعروف ابلصبهاين، قال: ذكر ابن الكليب عن أبيه، قال: خرج قيسبة بن كلثوم 
 السكوين، وكان ملكا ، يريد احلج، وكانت العرب حتج يف اجلاهلية، فال يعرض بعضها لبعض.

فمر ببن عامر بن عقيل، فوثبوا عليه، وأسروه، وأخذوا ماله، وكل ما كان معه، وألقوه يف القد، فمكث فيه 
 ثالث سنني، وشاع يف اليمن، أن اجلن استطارته.
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فبينما هو يف يوم شديد الربد، يف بيت عجوز منهم، آيس من الفرج، إذ قال هلا: أأتذنني يل أن آيت الكمة، 
 فقد أضر يب الربد. فأتشرق عليها ?

 فقالت له: نعم، وكانت عليه جبة حربة، مل يرتك عليه غريها.
فمشى يف قيوده حىت صعد الكمة، مث أقبل يضرب ببصره حنو اليمن، وتغشاه عربة، فبكى، مث رفع طرفه إىل 

 السماء، فقال: اللهم فاطر السماء، فرج يل مما أصبحت فيه.
يسري، فأشار إليه أن أقبل، فأقبل عليه الراكب، فقال له: ما حاجتك ? فبينما هو كذلك، إذ عرض له راكب 

 قال: أين تريد ? قال: أريد اليمن.
 قال: ومن أنت ? قال: أبو الطمحان القين، فاستعرب قيسبة.

 فقال أبو الطمحان: من أنت ? فإين أرى عليك سيما اخلري ولباس امللوك، وأنت بدار ليس فيها ملك.
بة بن كلثوم السكوين، خرجت عام كذا وكذا حاجا ، فوثب علي أهل هذا احلي، وصنعوا يب فقال: أان قيس

 مات ترى وكشف له عن أغالله وقيوده، فاستعرب له أبو الطمحان.
 فقال له قيسبة: هل لك يف مائة انقة محراء ? قال: ما أحوجن إىل ذلك.

 قال: أنخ، فأانخ.
 مث قال: أمعك سكني ? قال: نعم.

 رفع يل عن رحلك، فرفع له عن رحله، حىت بدا خشب مؤخر الرحل.قال: ا
 فكتب عليه ابملسند، وليس يكتب به غري أهل اليمن:

 بل غن كندة امللوك مجيعا  * حيث سارت ابلكرمني اجلمال
 أن ردوا اخليل ابخلميس عجاال  * واصدروا عنه والروااي ثقال

 ي الغاللهزئت جاريت وقالت عجيبا  * إذا رأتن يف جيد
 إن ترين عاري العظام أسريا  * قد براين تضعضع واختالل
 فلقد أقدم الكتيبة ابلسي * ف علي  السالح والسرابل

وكتب حتت الشعر إىل أخيه، أن يدفع ليب الطمحان مائة انقة محراء، مث قال له: أقرىء هذا قومي، فإهنم 
 سيعطونك مائة انقة محراء.
 أتى حضرموت فتشاغل مبا ورد له، ونسي أمر قيسبة، حىت فرغ من حوائجه.فخرج تسري به انقه، حىت 
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مث مسع نسوة من عجائز اليمن، يتذاكرن قيسبة، ويبكني، فذكر أمره، فأتى أخاه اجلون بن مالك، وهو أخوه 
 لبيه وأمه، فقال له: اي هذا، أان أدلك على قيسبة، وقد جعل يل مائة انقة محراء.

 فقال: هي لك.
 له عن الرحل، فلما قرأه اجلون بن مالك، أمر له مبائة انقة محراء.فكشف 

مث أتى قيس بن معدي كرب الكندي، أاب الشعث بن قيس، فقال له: اي هذا إن أخي يف بن عامر بن عقيل 
 أسريا ، فسر معي بقومك لنخلصه.

 فقال له قيس: تسري حتت لوائي، حىت أطلب أثرك وأجندك، وإال فامض راشدا .
 قال له اجلون: مس السماء أيسر من ذلك، وأهون علي مما جئت به.ف

فجئت السكون مث فاءوا، ورجعوا، وقالوا له: وما عليك من هذا ? هو ابن عمك، ويطلب لك بثأرك، فأنعم 
 له بذلك.

وسار قيس، وسار معه اجلون حتت لوائه، وكندة والسكون معه، فهو أول يوم اجتمعت فيه السكون وكندة 
وبه أدرك الشرف، فسار حىت أوقع ببن عامر بن عقيل، فقتل منهم مقتلة  عظيمة ، واستنقذ قيسبة،  لقيس

 فقال يف ذلك سالمة بن صبيح الكندي:
 ال تشتموان إذ جلبنا لكم * ألفي كميت كل ها سلهبه
 حنن أبلنا اخليل يف أرضكم * حىت  أثران منكم قيسبه

 خيلنا مشغبهواعرتضت من دوهنا مذحج * فصادفوا من 
 

 جاءه الفرج من حيث مل حيتسب
 حدثن أبو احلسن أمحد بن يوسف الزرق الكاتب، إبن يعقوب بن إسحاق بن البهلول التنوخي قال:

 
كنت، وأان حدث، أتعلم يف ديوان زمام السواد، بني يدي كاتب فيه، يقال له أبو احلسن علي بن الفتح، 

ن وثلثمائة، وأخرج إلينا كتااب  قد عمله يف أخبار الوزراء، منذ وفاة ويعرف ابملطوق، عاش إىل بعد سنة عشري
ومساه:   -الشك من أيب احلسن أمحد بن يوسف -عبيد هللا بن خاقان، إىل آخر أايم القاهر ابهلل، أو بعدها

 كتاب مناقب الوزراء وحماسن أخبارهم، فقرأ علينا بعضه، وأخربان ابلباقي مناولة.
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ب: وأعطاين أبو احلسن أمحد بن يوسف، هذا الكتاب، مناولة، فوجدت فيه: أن قال مؤلف هذا الكتا
القاسم بن عبيد هللا اعتقل أاب العباس أمحد بن حممد بن بسطام يف داره أايما ، لشياء كانت يف نفسه عليه، 

ل هبا من وأراد أن يوقع به فلم يزل ابن بسطام، يداريه، ويلطف به، إىل أن أطلقه، وقلده آمد، وما يتص
العمال، وأخرجه إليها، ويف نفسه ما فيها، مث ندم على ذلك، فوجه إليه يف آخر أايم وزارته بقائد يقال له 
علي بن حبش، ابن أخي قوصرة، ووكله به، فكان أيمر وينهى يف عمله، وهو موكل به يف داره، خائف على 

 نفسه، ملا ظهر من إقدام القاسم على القتل.
فأان أخوف ما كنت على حايل ونفسي، وليس عندي خرب، حىت ورد علي كتاب عنوانه:  قال ابن بسطام:

 ليب العباس أطال هللا بقاءه، من العباس بن احلسن.
فلما رأيت العنوان انقص الدعاء، علمت أن القاسم بن عبيد هللا قد مات، وأن العباس بن احلسن قد تقلد 

 ابلسالمة يف نفسي، وزوال اخلوف من. الوزارة، فلم أمتالك نفسي فرحا  وسرورا  
وقرأت الكتاب، فإذا هو بصحة اخلرب، وأيمرين ابخلروج إىل مصر، وتقلد المانة على احلسني بن أمحد 

 املادرائي.
قال علي بن الفتح: فخرج ابن بسطام إىل مصر، ومل يزل يتقلد المانة على احلسني بن أمحد إىل أن تقلد 

 الوزارة، فقلده مصر وأعماهلا، قال: فلم يزل هبا إىل أن مات.علي بن حممد بن الفرات 
 

 العلوي الصويف حيتال للخالص من سجن املعتصم
حدثنا أبو حممد عبد الرمحن الوراق املعروف ابلصرييف، ابن أيب العباس حممد بن أمحد الثرم، املقرىء 

املبيضة، ليب العباس أمحد بن عبد هللا بن  البغدادي، ابلبصرة، يف احملرم سنة مخس وأربعني وثلثمائة، بكتاب
عمار، يف خرب العلوي الصويف، اخلارج ابجلوزجان، على املعتصم، وهو حممد بن القاسم بن علي بن عمر بن 
احلسني بن علي بن أيب طالب رضي هللا عنهم أمجعني، وكان عبد هللا بن طاهر حاربه، وأسره، وبعث به إىل 

ل: حدثنا أبو العباس بن عمار، قال: حدثنا أبو احلسن النوفلي، وهو علي بن حممد املعتصم، وهو ببغداد، قا
بن سليمان بن عبد هللا بن احلارث بن نوفل قال: حدثت أن املعتصم أمر أن يبىن حبس يف بستان موسى،  

 كان القيم به مسرور موىل الرشيد.
كالبئر العظيمة، قد حفرت إىل املاء، أو قريب قال: وكنت أرى أعلى هذا البناء من دجلة إذا ركبتها، إذ كان  

منه، مث بن فيها بناء على هيأة املنارة، جموف من ابطنه، وهو من داخله مدرج، قد حفر فيه، يف مواضع من 
التدريج، مسرتاحات، وبن يف كل مسرتاح شبيها  ابلبيت، جيلس فيه رجل واحد، كأنه على مقداره، يكون 

كنه أن جيلس فيه، وال ميد رجليه، فلما قدم حممد، حبس يف بيت يف أسفل ذلك مكبواب  على وجهه، ال مي
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احلبس، فلما استقر فيه أصابه من اجلهد لضيقه، وظلمته، ومن الربد أمر عظيم، لنداوة، املوضع ورطوبته، 
 فكاد أن يتلف من ساعته.

إن كان أمري املؤمنني يريد قتلي،  فتكلم بكالم دقيق مسعه من كان يف أعايل البئر ممن وكل ابملوضع، فقال:
 فالساعة أموت، وإن مل يكن يريد قتلي فقد أشفيت عليه.
 فأخرب املعتصم بذلك، فقال: ما أريد قتله، وأمر إبخراجه.

فأخرج وقد زال عقله، وأغمي عليه، فطرح يف الشمس، وطرحت عليه اللحف، وأمر حببسه يف بيت كان قد 
كان يف البيت خالء إىل الغرفة اليت فوقه، ويف الغرفة أيضا  خالء آخر إىل بن يف البستان، فوقه غرفة، و 

 سطحها، فلم يزل حمبوسا  فيه حىت هتيأ له اخلروج يف ليلة الفطر سنة تسع عشرة ومائتني.
قال: فحدثن علي بن احلسني بن عمر بن علي بن احلسني، وهو ابن عم أبيه، قال: أصبحت يوم الفطر، 

كوب إىل املصلى، فأان أشد منطقيت يف وسطي، وقد لبست ثيايب أابدر الركوب إىل املصلى. فما وأان أهتيأ للر 
 راعن إال حممد بن القاسم، قد دخل إىل منزيل، فمألين رعبا  وذعرا .

 وقلت له: كيف ختلصت ?.
 

يه إىل فقال: أان أدبر أمري يف التخلص منذ حبست، ووصف يل اخلالء الذي كان يف البيت الذي حبس ف
 الغرفة اليت فوقه، واخلالء الذي كان يف الغرفة إىل سطحها.

 قال: وأدخل معي يوم حبست، لبد، فكان وطائي وفراشي.
قال: وكنت أرى بغرش، وهي قرية من قرى خراسان، حباال  تعمل من لبود، وتضفر كما يفعل ابلسيور، 

 حبال  وكان على ابب البيت، قوم فتجيء أحكم شيء، فسولت يل نفسي أن أعمل من اللبد الذي حتيت
 موكلون يب حيفظونن ال يدخل علي أحد منهم، إمنا يكلموين من خلف الباب ويناولوين من حتته ما أتقوت به.

فقلت هلم: إن أظفاري قد طالت جدا ، وقد احتجت إىل مقراض، فجاءين رجل مييل إىل مذهب الزيدية، 
 مبقراض أحد جانبيه منقوش كأنه مربد.

لت هلم: إن يف هذا البيت فارا  قد آذوين، ويقذرونن إذا قربوا من، فاقطعوا يل جريدة من النخل أطردهم وق
 هبا.

فقطعوا يل من بعض خنل البستان، جريدة، فرموا هبا إليه، وكنت ال أزال أضرب هبا يف البيت، أريهم أين أطرد 
تها على مقدار ما ظننت أنه يعرتض يف ذلك الفار، وأمسعهم صوهتا أايما ، مث قشرت اخلوص عنها، وقطع

اخلالء إذا رميت هبا، فضممت ما قطعته منها بعضه إىل بعض، وقصصت اللبد، وفتلت منه حبال ، على ما  
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كنت يعمل بغرش، مث شددت ما قطعته من اجلريدة يف رأس احلبل، مث رميت به يف الكوة، وعاجلته مرارا  حىت 
وصعدت إىل الغرفة، ومن الغرفة إىل السطح، ففعلت ذلك مرارا ، يف أايم  اعرتض فيها، مث اعتمدت عليها 

كثرية، ومتكنت من احلركة لين بردت جبانب املقراض إحدى حلقيت القيد، ومل ميكنن أن أبرد الخرى، 
 فكنت إذا أردت احلركة، شددت القيد مع ساقي، وأحترك، وقد صرت مطلقا .

الناس ابلعيد وانصرف من كان على الباب من املوكلني، فلم أحس منهم فلما كان يف هذه الليلة وقد شغل 
 أحدا  إال شيخا  واحدا  كنت أمسع كالمه وحركته، وأطلع فأراه.

فصعدت بني العشائني إىل الغرفة، ومن الغرفة إىل السطح، فأشرفت، فإذا املعتصم يفطر والناس بني يديه، 
 والشموع تزهر، فرجعت.

لليل صعدت والناس نيام، ونزلت إىل البستان، فإذا فيه قائد ومعه مجاعة، فصاح يب فلما كان يف جوف ا
بعضهم: من أنت ? قلت: مدين من أصحاب احلمام، وكان يف البستان منهم مجاعة يشرفون على أمر 

 احلمام.
فتح  فقال يل: إىل أين خترج الساعة، إطرح نفسك حىت تصبح، وتفتح البواب، فطرحت نفسي بينهم، حىت

ابب البستان يف الغلس، وقد حترك الناس. فصرت إىل دجلة لعرب، فوجدت الشيخ الذي كان بقي من 
املوكلني يب يريد العبور، فنزلت لعرب، فطلب من املالح قطعة، فقلت له: ما معي شيء، أان رجل غريب 

 ضعيف احلال.
 ، وعربت حىت جئتك.فقال يل الشيخ: اعرب، فأان أعطيه عنك، وأعطاه الشيخ عن قطعة

قال علي بن احلسني: فقلت له: وهللا، ما منزيل لك مبوضع، فاخرج عن من ساعتك، وال تقم فيه حلظة، 
 وركبت إىل املصلى.

 فصار إىل منزل رجل من الشيعة، فأخفاه.
 

 حسن سريته كانت سبب اعتقاله
ابن عمار، قال: حدثن هشام بن أمحد وحدثنا أبو حممد الثرم، يف كتاب املبيضة، قال: حدثنا أبو العباس 

بن الشهب البغوي، قال: حدثن أبو عبد هللا جعفر بن حممد بن إمساعيل، قال: حدثن أبو إسحاق إبراهيم 
ابن رابح اجلوهري، قال: حدثن املفضل بن محاد الكويف، من أصحاب احلسن بن صاحل بن حي، بوفاة 

ذلك عنا ملهدي، فذكر حديثا  طويال ، قال فيه: ملا تواترت عيسى بن زيد بن علي، ابلكوفة، وكيف سرت 
الخبار على الرشيد، حبسن طريقة أمحد بن عيسى بن زيد، وميل الناس إليه، أمر حبمله، فحمل إىل بغداد، 
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ومعه القاسم بن علي بن عمر بن علي بن احلسني بن علي رضي هللا عنهم، وهو والد حممد بن القاسم 
راسان يف أايم املعتصم، فحبسا عند الفضل بن الربيع، فكاان يف حبسه يف داره الشارعة الصويف اخلارج خب

 على دجلة، قرب رأس اجلسر، مبشرعة الصخر.
وكان حسن الصنيع إليهما، يؤتيان مبائدة كمائدته اليت توضع بني يديه، ويواصالن من احللوى، والفاكهة، 

فإذا أكال، رفعت من بني أيديهما، ووضعت بني أيدي  والثلج يف الصيف، مبثل ما يكون على مائدته،
 املوكلني هبما.

 
فأكال يوما  من الايم، ورفعت املائدة فجعلت بني يدي املوكلني هبما، فأكلوا، وأكثروا، ودخل وقت القائلة 

لذي فناموا، فخرج أمحد بن عيسى إىل حب يف انحية الدهليز، فرأى القوم نياما ، فغرف من احلب، ابلكوز ا
معه، مث رجع، فقال للقاسم: اي هذا اعلم أين قد رأيت فرصة بينة، وهؤالء نيام، والباب غري مقفل، مل 

 إغالقه، فاخرج بنا. -كما كانوا يفعلون  -حيكموا
 فقال له القاسم: أنشدك هللا، فإنك تعلم، أان يف عافية من كثري مما فيه أهل احلبوس، والفضل حمسن إلينا.

دعن منك، واعلم أن العالمة بين وبينك، أن أغرف من احلب، فإن حترك القوم رجعت فقال له أمحد: 
خارج، واتركك مبوضعك، واعلم أنك  -وهللا -إليك، وكانت عليت ظاهرة بسبب الكوز، وإن مل يتحركوا، فأان

 ال تسلم بعدي.
فما حترك أحد منهم، مث  مث خرج، فغرف من احلب ابلكوز، مث طرحه من قامته، قال: وكان أطول من ومنك،

خارج، مث مضى، واتبعه القاسم،  -وهللا -انثىن علي، وقال: قد رأيت ما استطهرت به لك ولنفسي، وأان
 ففتحا الباب، وخرجا، فقاال: ال جنتمع يف طريق، ولكن موعدان، موضع كذا.

ما من أنفسهما، فبهت فلما جازا العتبة خبمسني ذراعا ، لقيهما غالم للفضل بن الربيع، مدين، أعرف هب
الغالم ملا رآمها، فأومأ إليه أمحد، بكمه، كاآلمر بغضب: تنح، فما ملك الغالم نفسه أو تنحى، مث كان عزمه 
أن يستقيم يف طريقه ذاك، فلما يل من الغالم مبا يل، عدل عن تلك الطريق، وسار يف طريق أخرى 

 احلديث. لالستظهار على الغالم، وأسرع حىت جنا... وذكر بقية
 

 الكوز
إانء من الفخار، شائع االستعمال يف بغداد، يشبه اإلبريق، إال أنه من دون البلبلة، أي القناة الصغرية اليت 
يصب منها املاء، وتسميه العامة: تنكه، ابلكاف الفارسية، معربة عن الفارسية: تنك، أي الكوز، والفخار 
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شكال خمتلفة، فالزير، ويسمونه احلب، وهي فصيحة، يصب الذي جيهز لتصفية املاء وشربه ببغداد، على أ
فيه املاء الكدر، فيقطر املاء الصايف من أسفله إىل إانء من الفخار، يسمونه: بواقة، تلفظ القاف كافا  فارسية 
على طريقة البغداديني، والكلمة فصيحة، من ابق: أي سرق، كأهنا تسرق املاء من احلب، نقطة نقطة، فإذا 

البواقة، صب ماؤها يف اجلرة ليربد، ومنها إىل الكوز حيث يكون معدا  للشرب، فإما أن يشرب من امتألت 
، أو حبانة، خيتلف 261-2الكوز، أو يصب يف كأس يسمى شربة الغيث املسجم يف شرح المية العجم 

يه، إذ ليس كل امسه ابختالف شكله، وصانعو الفخار جيتهدون يف اختيار الرتاب املناسب لصنعه، ويغالون ف
تراب صاحلا  ليكون فخارا  جيدا ، فإن وجدوا الرتاب املناسب، سلطوا عليه املاء، وأجادوا مرسه أبيديهم،  
كيال يبقى فيه أي أثر للمواد املاحلة، حىت أن بعضهم كان يرمي خبامته يف الطني، ويطلب من عماله أن يبحثوا 

ميرسوا أبصابعهم كل حفنة من الطني، فإذا مت تنظيفه،  عنه، وأن يعيدوه إليه، فيكلفهم هذا البحث، أن
وختمريه، صنع على خمتلف الشكال، وأودع يف موقد يشوى فيه، وهاذ املوقد يسميه البغداديون: الكورة، 
فصيحة وهواسم احملجرة من الطني، فإذا مت شيه، أصبح صاحلا  لالستعمال، واستعمال الكوز، إذا كان جيد 

، من طيبات الدنيا، وخاصة إذا رش عليه، قبل استعماله، قطرات من ماء الورد، فإن الطني، حسن الصنع
شرب املاء يف الكوز، يكسبه طعما  لذيذا ، ال يقدره إال من ذاقه، ومما يعبث على السف أن استعمال 

الكوز الكوز، يكاد أن ينقرض، لشيوع الكهرابء والثالجات، قال أبو إسحاق الصايب يتشوق إىل شرب ماء 
 :648-1ببغداد معجم البلدان 

 هلف، نفس على املقام ببغدا * د وشريب من ماء كوز بثلج
 حنن ابلبصرة الذميمة نسقى * شر  سقيا من مائها الترج ي

 أصفر منكٌر ثقيل غليٌظ * خاثر مثل حقنة القولنج
 كيف نرضى بشربه وخبرٍي * منه يف كنف أرضنا نستنجي

 
 أخيه يف إمارة املوصلحممد احلمداين حيل حمل 

 
ومن طريف ما شاهدانه يف هذا الباب: أن أاب تغلب، فضل هللا، عدة الدولة، بن انصر الدولة أيب أمحد، 
استوحش من أخيه حممد، بعد موت أبيهما، فقبض عليه، واستصفى ماله، وقبض عقاره وضياعه، ونعمته، 

وهي مشهورة حصينة، من أعماله املوصل، فحبسه هبا وثقله ابحلديد، وأنفذه إىل القلعة املعروفة أبردمشت، 
يف مطمورة، ووكل حبفظه عجوزا  يثق هبا، جلدة ضابطة، يقال هلا: انزابنو وأمرها أن ال توصل إليه أحدا ، وال 

 تعرفه خريا ، وأن ختفي موضعه عن مجيع شحنة القلعة وحفظتها، ففعلت ذلك.
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 فأقام على حاله تلك حنو مثان سنني.
ق أن احندر أبو تغلب معاوان  لعز الدولة أيب منصور خبتيار بن معز الدولة أيب احلسني، ومعهما العساكر، مث اتف

يقصدان بغداد حملاربة عضد الدولة، واتج امللة أيب شجاع، وخرج للقائهما، فكانت بينهم الواقعة العظيمة 
املوصل، وخاف من ختلص أخيه حممد، بقصر اجلص، وقتل فيها عز الدولة خبتيار، واهنزم أبو تغلب، فدخل 

 -فكتب إىل غالم له، كانت القلعة مسلمة إليه يقال له: طاشتم، أن ميكن صاحل بن ابنويه، رئيس الكراد،
من أخيه حممد بن انصر الدولة، ليمضي فيه ما أمره به، وكتب إىل  -وكان كالشريك لطاشتم يف حفظ القلعة
 صاحلا  منه. صاحل، أيمره بقتل حممد، فمكن طاشتم

فلما أراد الدخول على حممد، ليقتله، منعت انزابنو من ذلك، وقالت: ال أمكن منه، إال بكتاب يرد علي من 
 أيب تغلب.

وشارف عضد الدولة املوصل، وأجفل عنها أبو تغلب، وكردته العساكر، فاشتد عليه الطلب، وورد عليه  
عنه، أحاط عساكر عضد الدولة ابلقلعة، وانزلوها، فانقطع كتاب من القلعة مبا قالت انزابنو، فإىل أن جييب 

ما بني أيب تغلب وبينها، فلم يصل إليها كتاب، وفتحها عضد الدولة بعد شهور، أبن واطأه صاحل، ابلقبض 
 على طاشتم، وكتب إليه يعرفه مبا عمله، ويستأمره فيما يعمله.

، وكان بعد القبض على حممد، قد وقع إىل عضد وكان حملمد خصي أسود مملوك، يلي أمر داره، امسه انصح
الدولة، وهو بفارس، فصار من وجوه خدمه، وحضر معه وقعة قصر اجلص، فلما ورد خرب فتح القلعة، 
أذكره انصح بوعد كان له عليه يف إطالق مواله حممد، إذا فتح القلعة، فكتب أبن يطلب حممد يف القلعة، 

 ه مكرما .فإن وجد حيا ، أطلق، وأنفذ به إلي
فحني دخل صاحل، ومعه من صعد إىل القلعة من أصحاب عضد الدولة، إىل حممد يف حمبسه، جزع جزعا  

 شديدا ، ومل يشك أهنم يريدون قتله، أبمر أيب تغلب، فأخذ يتضرع، ويقول: ما يدعو أخي إىل قتلي.
 ا ، فقد ملك هذه البالد.فقال له صاحل: ال خوف عليك إمنا أمران امللك أن نطلقك، ومتضي إليه مكرم

 فقال: أغلب ملك الروم على هذه النواحي، وفتح القلعة ? قالوا: ال، ولكن امللك عضد الدولة.
 قال: الذي كان بشرياز ? قالوا: نعم، وقد جاء إىل بغداد.

 قال: وأين خبتيار ? قالوا: قتل.
 قال: وأبو تغلب ? قالوا: اهنزم ودخل إىل بالد الروم.

 عضد الدولة ? قالوا: ابملوصل، وهوذا حنملك إليه مكرما .قال: وأين 
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فسجد حينئذ، وبكى بكاء  شديدا ، مث محد هللا، فأرادوا فك قيوده فقال: ال أمكن من ذلك، إال أن يشاهد 
 حايل امللك.

ر أيب فحمل إىل املوصل إىل عضد الدولة، فرأيته وقعد أصعد به مقيدا  من املعرب الذي عرب فيه دجلة، إىل دا
أتقلدها له ومجيع ما فتحه مما كان يف يد أيب  -إذ ذاك -تغلب اليت نزل هبا عضد الدولة ابملوصل، وكنت أان

تغلب مضافا  إىل حلوان، وقطعة من طريق خراسان، فرأيت حممدا  ميشي يف قيوده، حىت دخل إليه فقبل 
الدار، فأخذ حديده، ومحل على الرض بني يدي عضد الدولة، ودعا له، وشكره، فأخرج إىل حجرة من 

فرس فاره مبركب ذهب، وقيد بني يديه مخس دواب مبراكب فضلة مذهبة، ومخس جبالهلا، وثالثون بغال  
حمملة ماال  صامتا ، ومن صنوف الثياب الفاخرة، والفرش السري، والطيب، واآلالت املرتفعة القدر، ونقل إىل 

مبا حيتاج إليه من الصفر، واآلالت، والعلوفات، واحليوان، دار قد فرغت له، وفرشت بفرش حسن، وملئت 
 واحللوى، وأطعمة نقلت إليه من املطبخ، وأنبذة، وغري ذلك.

 مث أقطعه بعد أايم، إقطاعا  بثلثمائة ألف درهم، وواله إمارة بلده وأعماله، ومجيع ما كان يتواله أبو تغلب.
 

 طريق خراسان
 

ريق السلطاين بني احلضرة بغداد، وبني خراسان، ومن مجلة أعماله: طريق خراسان، هو احملجة، أو الط
، فالبندنبجني: بلدة مشهورة يف طرف 215-11ويعقواب ابن الثري  187البندنيجني، وبراز الروز الوزراء 

النهروان من انحية اجلبل، من أعمال بغداد، أصلها وندنيكان، وعربت، فأصبحت بندنيجني معجم البلدان 
قول: وقد خفف االسم املعرب، فأصبح اآلن: منديل، وهي بلدة على حدود العراق الشرقية، أ 1-745

، وأهلها طيبون، وهم خليط من الكراد، والرتكمان، والعرب، 1934وقد وليت القضاء هبا يف السنة 
سمى وأرضها عظيمة اخلصب، تكثر فيها الرطاب واحلمضيات، مترها من أفخر متور العراق، ال سيما امل

املريحاج، وأزرق الزرق، وبرتقاهلا ال مثيل له، رقيق القشرة، قوي العطر، كثري املاء، قليل النوى، لذيذ الطعم 
جدا ، وتكثر فيها الزانبري، لكثرة التمور، وفيها اجلرار املشهور، وهو نوع من العقارب، أصفر اللون، مسي 

لدغته قتالة، ويوجد منه يف الهواز املسالك واملمالك  ابجلرار، لنه جير ذنبه على الرض وراءه، ويقال أن
، واجلرار كثري يف منديل، وقد كلفت 148-10ويوجد منه أيضا  يف شهرزور هناية الرب  64لألصطخري 

خادمي، مرة، أن حيضر يل جرارا  لراه، فقال: هل تريده ذكرا  أو أنثى، يريد أنه متوفر إىل درجة أن له أن 
أهنا من طساسيج السواد  534-1ا يريد منها، أما براز الروز، فقد ذكر ايقوت يف معجمه خيتار وينتقي م

ببغداد، من اجلانب الشرقي من أستان شاه قباذ، وكان للمعتضد به أبنية جليلة، أقول: امسها اآلن: بلدروز، 
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قاضيا  يف منديل، لهنا  وهي انحية اتبعة ملنديل، أرضها عظيمة اخلصوبة، وقد زرهتا أكثر من مرة، عندما كنت
اتبعة هلا، وكانت يف العهد العثماين من المالك السنية، أي من أمالك السلطان عبد احلميد العثماين، إختارها 
خلصوبة أرضها، وتنازل عنها ملتمول يوانين، فأقام هبا قصرا ، ونصب إلدارهتا موظفني عدة، يقومون بزراعتها، 

 ز الروز، من أطيب املواقع، وهواؤها عذب لطيف رائق.واستيفاء ارتفاعها، وموقع برا
 

 أسرة الروم يف أايم معاوية وأطلقوه يف أايم عبد امللك
روى محيد، كاتب إبراهيم بن املهدي، أن إبراهيم حدثه، أن خملدا  الطربي، كاتب املهدي على ديوان السر، 

الرسائل، أخربه، أنه كان يف ديوان عبد امللك حدثه، أن ساملا  موىل هشام بن عبد امللك، وكاتبه على ديوان 
يتعلم كما يتعلم الحداث يف الدواوين، إذ ورد كتاب صاحب بريد الثغور الشامية، على عبد امللك، خيربه 
فيه أن خيال  من الروم تراءت للمسلمني، فنفروا إليها، مث عادوا ومعهم رجل كان قد أسر يف أايم معاوية بن 

ن الروم ملا تواقفوا مع املسلمني، أخربوهم أهنم مل أيتوا حلرب، وإمنا جاؤوا هبذا املسلم أيب سفيان، فذكر أ
 ليسلموه إىل املسلمني، لن عظيم الروم أمرهم بذلك.

وذكر صاحب الربيد، أن النافرين ذكروا، أهنم سألوا املسلم عما قال الروم، فوافق قوله قوهلم، وذكر أن 
رفوا عنهم، وإين سألته عن سبب خمرجه، فذكر أنه ال خيرب بذلك أحدا  دون أمري الروم قد أحسنوا إليه، فانص

 املؤمنني.
 فأمر عبد امللك إبشخاص املسلم إليه، فأشخص إىل دمشق.

 فلما دخل على عبد امللك، قال له: من أنت ? قال: قتات بن رزين اللخمي.
ات، وأظنه خطأ، لن املشهور قباث بن قال مؤلف هذا الكتاب، كذا كان يف الصل الذي نقلت منه: قت

رزين اللخمي، وقد روى احلديث عن علي بن رابح اللخمي، عن عقبة بن عامر اجلهن، أو لعله غريه وهللا 
 أعلم.

إذ  -رجع احلديث: أسكن فسطاط مصر يف املوضع املعروف ابحلمراء، أسرت يف زمن معاوية، وطاغية الروم
 توما بن مرزوق. -ذاك

بد امللك: فكيف كان فعله بكم ? قال: مل أجد أحدا  أشد عداوة لإلسالم وأهله منه، إال أنه كان فقال له ع
 -حليما ، فكان املسلمون يف أايمه أحسن أحواال  منهم يف أايم غريه، إىل أن أفضى المر إىل ابنه ليون، فقال

على غاية الرداءة، وليس شيء إن السرى إذا طال أسرهم يف بلد، أنسوا به، ولو كان  -يف أول ما ملك
أنكأ لقلوهبم من نقلهم من بلد إىل بلد، فأمر ابثن عشر قدحا ، فكتب على رأس كل قدح اسم بطريق من 
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بطارقة البلدان، ويضرب ابلقداح يف كل سنة أبع مرات، فمن خرج امسه يف القدح الول، حول إليه 
 إىل الثالث، مث تعاد القداح بعد ذلك. املسلمون، فاحتبسهم عنده شهرا ، مث إىل الثاين، مث

 
فكنا ال نصري عند أحد من البطارقة، إال قال لنا: امحدوا هللا حيث مل يبتلكم ببطريق الربجان، فنا نراتع 

 لذكره، وحنمد ربنا إذ مل يبتلنا به، فمكثنا على ذلك سنني.
جان، فمر بنا يف الشهرين غم كبري، مث ضربت القداح، فخرج الول والثاين لبطريقني، والثالث لبطريق الرب 

 نرتقب املكروه.
مث انقضى الشهران، فحملنا إليه، فرأينا على اببه من اجلمع خالف ما كنا نعاين، ورأينا من زابنيته من الغلظة 
خالف ما كنا نرى، مث وصلنا إليه، فتبني لنا من فظاظته وغلظته، ما أيقنا معه ابهللكة، مث دعا ابحلدادين، 

بتقييد املسلمني أبمثال ما كان يقيدهم به غريه، فلم يزل احلديد يعمل يف رجل واحد واحد، حىت صار  فأمر
احلداد إيل، فنظرت إىل وجه البطريق فرأيته قد نظر إيل نظرا  خبالف العني اليت كان ينظر هبا إىل غريي، مث  

نه أمري املؤمنني، فصدقته عما سألن كلمن بلسان عريب، فسألن عن امسي ونسيب ومسكن، مبثل ما سألن ع
 عنه.

 مث قال يل: كيف حفظك لكتابكم ? فأعملته أين حافظ.
 قال: اقرأ آل عمران، فقرأت منها مخسني آية.

 فقال: إنك لقارىء فصيح، مث سألن عن رواييت للشعر، فأعلمته أين راوية.
 فاستنشدين جلماعة من الشعراء، فقال: إنك حلسن الرواية.

 ل خلليفته: إين قد ومقت هذا الرجل، فال حتدده.مث قا
مث قال: وليس من اإلنصاف أن أسوءه يف أصحابه ففك احلديد عن مجاعتهم، وأحسن مثواهم، وال تقصر يف 

 قراهم.
مث دعا صاحب مطبخه، فقال له: لست أطعم طعاما ، ما دام هذا العريب عندي، إال معه، فاحذر أن تدخل 

لمني أكله، وأن جتعل اخلمر يف شيء من طبيخك، مث دعا مبائدته، واستدانين حىت مطبخي ما ال حيل للمس
 قعدت إىل جانبه.

فقلت له: فدتك نفسي وأبيب أنت، أحب أن ختربين من أي العرب أنت ? فضحك وقال: لست أعرف 
 ملسألتك جوااب ، لين لست عربيا  فأجيبك على سؤالك.
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فقال: إن كان العلم ابللسان ينقل اإلنسان من جنسه إىل جنس من فقلت له: مع هذه الفصاحة ابلعربية ? 
حفظ لسانه، فأنت إذا  رومي، فإن فصاحتك بلسان الروم، ليست بدون فصاحيت بلسان العرب، فعلى 

 قياس قولك ينبغي أن تكون روميا ، وأكون أان عربيا .
 ة، أكرب منها.فصدقت قوله: وأقمت عنده مخس عشرة ليلة، مل أكن منذ خلقت، يف نعم

فلما كانت ليلة ست عشرة، فكرت أن الشهر قد مضى نصفه، وأن الليايل تقربن من االنتقال إىل غريه، 
 فبت مغموما .

وصار رسوله إيل، يف اليوم السادس عشر، يدعوين إىل طعامه، فلما حضر الطعام بني أيدينا، رأى أكلي 
 عريب، ملا مضى نصف الشهر، فكرت يف أن الايم مقصرا  عما كان يعهد، فضحك، مث قال يل: أحسبك اي

تقربك من االنتقال عن إىل غريي ممن ال يعاملك مبثل معامليت، وال يكون عيشك معه مثل عيشك معي، 
 فسهرت، واعرتاك لذلك غم غري طعامك، فأعلمته أنه قد صدق.

ت، ومل ألبث يف اليوم الذي وصلت فقال: ما أان إن مل أحسن االختيار لصديقي حبر، وقد أمنك هللا مما حذر 
إيل فيه، حىت سألت امللك، فصريك عندي، ما كنت يف أرض الروم، فلست تنقل عن يدي، وال خترج منها 
إال إىل بلدك، وأرجو أن يسبب هللا ذلك على يدي، فطابت نفسي، ومل أزل مقيما  عنده، إىل أن انقضى 

 الشهر.
والثاين، والثالث، لبطارقة غري الذي حنن عنده، فحول أصحايب،  فلما انقضى، ضرب ابلقداح، فخرج الول،

 وبقيت وحدي.
وتغديت يف ذلك اليوم مع البطريق، وكان من عاديت أن أنصرف من عنده بعد غدائي إىل إخواين من 
املسلمني، فنتحدث، وأننس، ونقرأ القرآن، وجنمع الصلوات، ونتذاكر الفرائض، ويسمع بعضنا من بعض ما 

ن العلم وغريه، فانصرفت ذلك اليوم بعد غدائي إىل املوضع الذي كنت أصري إليه وفيه املسلمون، حفظ م
فلم أر فيه أحدا  إال الكفرة، فضاق صدري ضيقا  متنيت معه أين كنت مع أصحايب، فبت بليلة صعبة مل أطعم 

 فيها الغمض، وأصبحت أكسف خلق هللا ابال ، وأسوأهم حاال .
يف وقت الغداء، فصرت إليه، فتبني الغم يف أسرة وجهي، ومددت يدي إىل الطعام، فرأى وصار إيل الرسول 

مد يدي إليه، خالف الذي كان يعرف، فضحك، مث قال: أحسبك اغتممت لفراق أصحابك ? فأعلمته أنه 
 صدق، وسألته: هل عنده حيلة يف ردهم إىل يده.
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يد غريي إال ليغمهم مبا يفعل، ومن احملال أن يدع فقال: إن امللك مل ير أن ينقل أصحابك من يدي إىل 
تدبريه يف االضرار هبم، مليلي إليك وحمبيت لك، وليس عندي يف هذا الباب حيلة، فسألته أن يسأل امللك 

 إخراجي عن يده، وضمى إىل أصحايب أكون معهم حيث كانوا.
 ضيق، ومن كرامة إىل هوان، ومن نعمة فقال: وال يف هذا أيضا  حيلة، لين ال أستجيز أن أنقلك من سعة إىل

 إىل شقاء.
فلما قال ذلك، تبني يف االنكسار وغلبة الغم، فقال يل: بلغ بك الغم إىل النهاية ? فأخربته: أنه قد بلغ يب 

 الغم، أن اخرتت املوت على احلياة، لعلمي أنه ال راحة يل بغريه.
 فقال يل: إن كنت صادقا ، فقد دان فرجك.

 دله على ذلك، فقال يل: إين وقعت يف نكبات أشد هوال  مما أنت فيه، وكان عاقبتها الفرج. فسألته عما
وأعلمن أن بطرقة بلده مل تزل يف آابئه يتوارثوهنا، وأن عددهم كان كثريا ، ومل يبق غري أبيه وعمه، وكانت 

لكثري من الموال لعالجهما مبا البطرقة إىل عمه دون أبيه، فأبطأ على أبيه وعمه الولد، فبذال للمتطببني، ا
يصلح الرجال للنساء، إىل أبن بطل العم، ويئس من االنتشار، فصرف بعض الطباء عنايته إىل معاجلة أيب 

 البطريق، فعلقت أمه به.
فلما علم العم أنه قد علقت أمه به، مجع عدة من احلباىل، من ألسنة خمتلفة، منها العريب، والرومي، 

 قاليب، واخلزري، وغري ذلك، فوضعن يف داره.واالفرجني، والص
فلما وضعت البطريق أمه، أمر بتصيري أولئك النساء كلهن معه، وتقدم إىل كل واحدة منهن، أال تكلمه إال 

 بلساهنا.
 فلم تستتم له أربع سنني، حىت تكلم بكل اللسنة اليت لمهاته الاليت أرضعنه.

أجناس النساء اللوايت ربينه، فكانوا يعلمونه الكتابة، وقراءة كتبهم  مث أمر بتصيري مالعبيه ومؤدبيه من مجيع
 فلم متر عليه تسع سنني، حىت عرف ذلك كله.

مث أمر عمه أن يضم إليه مجاعة من الفرسان يعلمونه الثقافة واملناولة، ومجيع ما يتعلمه الفرسان، وتقدم مبنعه 
مينع من أكل اللحم إال ما يصيده طائر حيمله على يديه، من سكىن املنازل، وأمر أن ينزل يف املضارب، وأن 

أو كلب يسعى بني يديه، أو صيد بسهمه، فكانت تلك حاله حىت استوىف عشر سنني، مث مات عمه، وويل 
أبوه البطرقة بعد عمه، وأمره ابلقدوم عليه، فلما رآه، ورأى فهمه، وأدبه، ومشائله، اشتد عجبه به، فسمح له 

لوك تسمح به لوالدها، وأعد له املضارب والفساطيط الديباج، وضم إليه مجاعة كثيفة من مبا مل تكن امل
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الفرسان، ووسع على اجلميع يف كل ما حيتاجون إليه، ورده إىل سكىن املضارب، وأخذه ابالستبعاد عن منازل 
 أبيه.

فبصرت بغدير ماء قدرت  قال البطريق: فلما متت يل مخس عشرة سنة، ركبت يوما  الرتياد مكان أكون فيه،
طوله ألف ذراع وعرضه ما بني ثلثمائة ذراع إىل أربعمائة ذراع، فأمرت بضرب مضاريب عليه، وتوجهت إىل 
الصيد، فرزقت منه يف ذلك اليوم، ما مل أطمع يف مثله كثرة، ونزلت يف بعض املضارب فأمرت الطباخني، 

 بني يدي.فطبخوا يل ما اشتهيت من الطعام، مث نصبت املائدة 
فإين لنظر إىل الطبيخ يغرف، إذ مسعت ضجة عظيمة، فما فهمت خربها حىت رأيت رؤوس أصحايب تتساقط 
عن أبداهنم، فتنحيت عن مكاين الذي كنت فيه، وخلعت الثياب اليت كانت علي، ولبست ثياب بعض 

أبصحايب منسر من مناسر عبيدي، مث ضربت ببصري مينة ويسرة، فلم أر حويل إال مقتوال ، وإذا فاعل ذلك 
 الربجان.

 مث أسرت كما يؤسر العبيد، واحتل مجيع ما كان معنا، من مضرب وغريه، وصاروا يب إىل ملك الربجان.
 فلما رآين، ومل يكن له ولد ذكر، أمر ابلتوسعة علي، وأن أكون واقفا  عند رأسه، ومساين ابنه.

 الفروسية، ومساورة الفرسان، ومسامهتهم ومراكضتهم. وكان للملك بنت، وكان هبا مغرما ، وكان قد علمها
جلماعة من بطارقته: من منكم يتوجه إىل ملك الروم فيجيئن بكاتب من بلده، ليعلم  -وأان حاضر -فقال

 ابنيت الكتابة.
 فأعلمته أن رسوله ال أيتيه أبكتب من.

رد عليه من والدي، فرأى خطي فأمرين أن أكتب بني يديه، فكتبت، فاستحسن خطي، وقرنه بكتب كانت ت
 أجود منها، فدفع إليه ابنته، وأمرين أن أعلمها الكتابة، فهويتها، وهويتن.

فمكثت معي حىت استوفت ثالث عشرة سنة، مث عدت إيل يوما  وهي ابكية، فقلت هلا: ما يبكيك اي سيديت 
 ? فقالت: دعن، حيق يل البكاء، فسألتها عن السبب.

 
بني يدي أيب وأمي يف هذه الليلة، فغلبتن عين، فنمت، فسمعت أيب يقول لمي: أرى  فقالت: كنت جالسة

ثديي ابنتك قد تفلكا، وأرى هذا الرومي قد غلظ كالمه، وليس ينبغي أن جيتمعا بعد هذا الوقت، فإذا 
 جلست غدا  معه، فابعثي إليهما من يفرق بينهما، حىت ال يراها، وال تراه.

سنة الربجان، أن يكون الرجل خيطب البنته زوجا ، حىت يزوجها، وال خيطب هلا إال من قال البطريق: ومن 
 ختتاره البنت.
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قال البطريق: فقلت البنة امللك، إذا سألك أبوك، من حتبني أن أخطب لك من الرجال، فقويل: لست أريد 
 إال هذا الرومي.

: فقلت هلا: ما جعلن هللا عبدا ، وأان ابن فغضبت، وقالت: كيف جيوز أن أسأل أيب أن يزوجن بعبد ? قال
 ملك، وأيب ملك الروم.

 قال البطريق: وأهل الربجان، يسمون البطريق الرومي الذي يتوىل حد برجان: ملك الروم.
 فسألتن: هل أخربهتا حبق ? فأعملتها أنه حق.

ال ثالثة أايم حىت دعاين امللك، فما انقضى كالمنا، حىت جاء رسول امللك، ففرقوا بيننا، ومل ميض بعد ذلك، إ
 فدخلت عليه، فرأيت أمارات الشر مستحكمة يف وجهه.

 فقال يل: اي شقي، ما محلك على الكذب يف نسبك ? وأان أحكم على من انتسب إىل غري أبيه ابلقتل.
 فقلت له: ما انتسبت إىل غري أيب.

 ودعوته إىل الكشف عنه.فقال يل: أتقول إنك ابن ملك الروم ? فأعلمته أين أقول ذلك، 
فقال: لست أحتاج إىل كشف أمرك برسول أرسله ليعرف خربك، ولكن يل أشياء أمتحنك هبا، فأعرف 

 صدقك من كذبك، فدعوته إىل كشفها مبا شاء.
فدعا بدابة، ولبد، وسرج، وجلام، فأمرين بتناول الدابة، فأخذت الدابة من يد السائس، مث أمرين أبخذ اللبد، 

مث أمرين إبلقائه على الدابة، ففعلت ما أمرين به، مث أمرين بتناول السرج، فأخذته، مث أمرين بشد فأخذته، 
احلزام، والثفر، واللبب، وأخذ اللجام وإجلام الدابة، ففعلت ذلك، مث أمرين بركوب الدابة، فركبت، وأمرين 

 نزلت.ابلسري فسرت، وأمرين ابإلقبال واإلدابر، ففعلت، مث أمرين ابلنزول، ف
فقال، عند ذلك: أشهد أنه ابن ملك الروم، لنه أخذ الدابة أخذ ملك، وعمل سائر الشياء مثلما تعمله 

 امللوك، فاشهدوا أين قد زوجته ابنيت.
 فلما قالوا شهدان، قال: ال تشهدوا.

 فلما مسعت قوله: ال تشهدوا، ختوفت أن أييت على نفسي.
عنك، ولكنا لنا شرط ال نقدر أن خنالفه، ومل أنمن أن تضطر إليه،  مث قال يل: مل أتوقف عن الشهادة رغبة

فنحملك على شرطنا، وهو ما مل خنربك به، ونوقفك عليه، فنكون قد ظلمناك، أو ندع لك سنة بلدان، 
فنكون قد فارقنا سنتنا، إن سنتنا اي رومي، أن ال نفرق بني الزوجني إذا مات أحدمها، فإن مات الرجل قبل 

نومناها معه يف نعشه، ومحلنامها معا ، حىت ننزهلما إىل بئر هي مأوى مواتان، وجعلنا معهما طعاما  وشرااب   املرأة،
لثالثة أايم، مث أنزلنامها إىل البئر، فإذا صارا إىل قرارها سيبنا احلبال عليهما، وكذلك إن ماتت املرأة قبل 
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مها مجيعا  يف البئر، فإن رضيك هبذه السنة فبارك هللا الرجل، جعلناها يف سريرها، وجعلنا زوجها معها، وصريان
لك يف زوجك، وإن مل ترض أقلناك، فلسنا نزوجك، وال تستقيم لنا على خالف سنتنا، فأحوجتن الصبابة 

 هبا، أن قلت: قد رضيت هبذه السنة.
  قد فزان مبلك الدنيا.فأمر بتجهيزها وتسليمها إيل، ومجع بيننا، فأقمت معها أربعني يوما ، ال نرى إال أان

مث اعتلت علة كانت معها غشية، مل يشك كل من رآها إال أهنا قبضت، فجهزت أبفخر ثياهبا، وجهزت معها 
مبثل ذلك، ومحلنا على نعش واحد، وركب امللك، وأهل اململكة، فشيعوان حىت وافوا بنا شفري البئر، مث 

ش طعاما  وشرااب  لثالثة أايم، مث حطوان حىت صران إىل قرارة شدوا أسافل السرير ابحلبال، وجعلوا معنا يف النع
 البئر.

مث أرخيت علينا احلبال، فسقط حبل منها على وجه اجلارية، فأزال الوجع ما كان هبا من الغشي، فانتبهت، 
 فلما انتبهت، رأيت أن الدنيا قد مجعت يل.

من اخلبز اليابس واخلمر ما له دهر كثري، واستمرت عين على الظلمة، فرأيت يف املوضع الذي أان فيه، 
 فأخذان نتغذى به مجيعا .

وكنا ال نعدم يف يوم من الايم، إال النادر، سريرا  يدىل فيه زوجان، أحدمها ميت، واآلخر حي، فإن كان 
 النازل رجال  حيا ، توليت أان قتله، لئال يكون مع زوجيت غريي، وكذلك إن كانت احلية امرأة، تولت زوجيت

 قتلها، لئال يكون مع زوجها غريها.
 

فمكثنا يف البئر هذه احلال أكثر من سنة، مث ديل يف البئر دلو، فعلمت أن مديل الدلو غري برجاين، وأنه ال 
يدخل ذلك املوضع غري برجاين، إال رومي، ووقع يل أن أقدم اجلارية قبلي، لتتخلص، مث تعرفهم حايل، فريدوا 

 الدلو إيل، فأصعد.
لت بنت امللك فجعلتها يف الدلو بكسوهتا، وحليها، وجواهرها، واجتذب القوم الدلو، فخرجت إليهم فحم

 اجلارية.
فإذا القوم مماليك ليب، ومل ينتبهوا للسؤال عن، وهابتهم اجلارية، أن تقول هلم شيئا ، وقد كانوا رأوا ما فيه 

 ا ابجلارية ليتسلون هبا، فسرا هبا، وسكنا إليها.أمي وأيب وما غلب عليهما من احلزن لفقدي، فصاروا إليهم
 واستمرت اهلبية هلما ابجلارية، فحصلت شر حمصل.
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وقد كان لوالدي صديق، له أدب وحكمة، وعلم ابلتصوير، صور هلما صوريت يف خشبة، وزورقها، وجعلها يف 
الصورة، فإنكما ستبكيان بيت، وقال لبوي: إذا ذكرمتا ابنكما، واشتد غمكما، فادخال فانظرا إىل هذه 

 بكاء كثريا  يعقبكما سلوة.
فلما صارت اجلارية إىل أبوي، ورأهتما يدخالن ذلك البيت كثريا ، وخيرجان، وقد بكيا، استقفتهما يوما ، ومها 

 داخالن، فبصرت ابلصورة، فلما رأهتا لطمت وجهها، ونتفت شعرها، ومزقت ثياهبا.
ا، فقالت: هذه صورة زوجي، فسأالها عن امسه، واسم أبيه وأمه، فسأالها عن السبب فيما صنعت بنفسه

 فأمستهم مجيعا .
فقاال هلا: فأين زوجك ? قالت: يف البئر اليت أخرجت منها، فركب أيب وأمي يف أكثر أهل البلد، ومعهم 

لذي كان الغلمان الذين أخرجوا اجلارية من البئر، حىت وافوا البئر، فدلوا الدلو، وكنت قد سللت سيفي ا
أنزل معي من غمده، وجعلت ذاببه بني ثديي لتكىء عليه، فأخرجه من ظهري، فأسرتيح من الدنيا، لغلبة 
الغم علي، فوثبت، فقعدت يف الدلو، واجتذبوين حىت خرجت، فوجدت أيب، وأمي، وامرأيت، على شفري 

ملك تلك البالد، فلم  البئر، وقد أحضروا يل الدواب لركب وأنصرف إىل بالدي، وكان أيب قد صار
 أطعهما، وأعلمتهما أن الصوب البعثة إىل أيب اجلارية، وأمها، حىت يراي ابنتهما مثلما رأيتماين.

ففعال ذلك، ووجها إىل أيب اجلارية، وهو صاحب الربجا، فخرج يف أهل مملكته، حىت عاينها، وأقاموا عرسا  
ها أميان مؤكدة أن ال يعدو أحدها على صاحبه ثالثني جديدا ، وحدثت مهادنة بني الروم والربجان جرت في

 سنة، وصار القوم إىل بالدهم، وصران إىل منازلنا.
قال: ومات أيب، فورثت البطرقة عنه، ورزقت من بنت ملك الربجان الولد، وأنت اي عريب، فإن كان الغم قد 

 بلغ منك إىل ما ذكرت فقد جاءك الفرج.
دخل عليه رسول ملك الروم يدعوه، فمضى إليه، مث عاد إيل، فقال: اي فما انقضى كالم البطريق، حىت 

عريب، قد جاءك الفرج، كنت عند امللك، وقد جرى ذكر العرب، ورمتهم البطارقة عن قوس واحدة، فذكروا 
 أهنم ال عقول هلم وال آداب، وأن قهرهم الروم ابلغلبة واالتفاق، ال حبسن التدبري.

 الف ما قالوا، فإن للعرب آدااب ، وأذهاان ، وتدبريا  جيدا .فأعلمت امللك أن المر خب
 فقال يل امللك: أنت حملبتك لضيفك العريب تفرط يف إعطاء العرب ما ليس هلا، وتصفها مبا ليس فيها.

فقلت: إن رأى امللك أن أيذن يف إحضار هذا العريب، ليجمع بينه وبني هؤالء املتكلمني، ليعرف فضيلته، 
 لك إليه.فأمرين حبم

 فقلت: بئس ما صنعت يب، لين أخاف إن غلبتن أصحابه أن يستخف يب، وإن غلبتهم أن يضطغن علي.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 227 

فقال: هذه صفة العامة، وامللوك على خالفها، وأان أخربك أنك إن غلبتهم جللت يف عني امللك، وكنت 
أيضا  بذاك ذماما ، وإن  عنده مبكان يقضي لك فيه حاجة، وإن غلبوك سره غلبة أهل دينه لك، فأوجب لك

أقل ما يرى أن يقضي لك حاجة، فإن غلبت أو غلبت فسله إخراجك من بلده، وردك إىل بالدك، فإنه 
 سوف يفعل ذلك.

 قال قباث: فلما دخلت على امللك، استدانين، وقربن، وأكرمن، وقال يل: انظر هؤالء البطارقة.
 ال أانظر إال البطريق الكرب، فأمر إبحضاره.فأعلمته، أين ال أرضى لنفسي مبناظرهتم، وأين 

 فلما دخل، سلمت عليه، وقلت له: مرحبا  أيها الشيخ الكبري القدر.
 مث قلت له: اي شيخ، كيف أنت ? قال: يف عافية.

 قلت: فكيف أحوالك كلها ? قال: كما حتب.
الذي هو صديقي أن هذا  فقلت له: فكيف ابنك ? فتضاحكت البطارقة كلها، وقالوا: زعم البطريق يعنون

 أديب، وأن له عقال ، وهو ال يعلم جبهله، أن هللا تعاىل قد صان هذا البطريق عن أن يكون له ابن.
 فقلت: كأنكم ترفعونه عن أن يكون له ابن ?

 
 قالوا: إي وهللا، إان لنرفعه، إذ كان هللا رفعه عن ذلك.
ابن، وال جيل هللا تعاىل، وهو خالق اخلالئق كلها، عن  فقلت: واعجبا ، أجيل عبد من عبيد هللا، أن يكون له

 أن يكون له ابن.
 قال: فنخر البطريق خنرة  أفزعتن، مث قال: أيها امللك، أخرج هذا الساعة من بلدك، ال يفسد عليك أهله.

قاان يف فدعا امللك ابلفرسان، فضمن إليهم، وأحضر يل دواب الربيد، وأمر حبملي عليها، وتسليمي إىل من يل
 أرض اإلسالم من املسلمني، فسلموين إىل من تسلمن من أهل الثغر.

 مث ذكر حديثا  لعبد امللك، مع الرجل، ال يتعلق هبذا الباب فأذكره، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم ابلصواب.
 

 استنقذ املذحجيني من أسر بن مازن
لغن أن عمرو بن معدي كرب الزبيدي، قال: وذكر القاضي أبو احلسني يف كتابه الفرج بعد الشدة، قال: ب

خرجت يف خيل من بن زبيد، أريد غطفان، فبينما أان أسري، وقد انفردت عن أصحايب، إذ مسعت صوت 
 رجل ينشد شعرا ، فحفظت منه قوله:
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 أما من فىت ال خياف العطب * يبل غ عمرو بن معدي كرب
 أبن نا ننو ط يف مازٍن * أبرجلنا اليوم نوط القرب

 فإن هو مل أيتنا عاجال  * فيكشف عن ا ظالم الكرب
 وإال  استغثنا بعبد املدان * وعبد املدان هلا إن طلب

قال: فعلمت أنه أسري يف بن مازن بن صعصعة، فقلت خليلي: قفوا حىت آتيكم، فاقتحمت على القوم 
 وحدي، فإذا هم يصطلون.

 فقلت: أان أبو ثور، أين أسرى بن مذحج ?.
لسرى من الرجال، وابدر القوم إيل يطلبوين، فلم أزل أقاتلهم وأقتل منهم حىت استعفوين، وقالوا: إننا فنادى ا

 وهللا لنعلم، أنك مل أتتنا وحدك إال وأنت ال تبايل بنا، فلك السرى فاكفف عنا خيلك.
ل، وأقبلت فنزلت، وأطلقت بعضهم، وقلت: ليحل بعضكم بعضا ، ولريكب كل واحد منكم ما وجد من اخلي

 خيل فركبوها.
 فقلت لألسرى: هل علمتم مبوضعي، حني أنشدمت ما مسعت.

 قالوا: ال وهللا، وما أصبحنا يوما ، منذ حبسنا، آيس من الفرج من يومنا هذا، فلذلك أقول:
 أمل ترين إذ ضم ن البلد الفقر * مسعت نداء  يصدع القلب اي عمرو

 وفر وليس لنا وفر أغثنا فإان  عصبة مذحج يٌة * نناط على
 فقلت خليلي أنطروين فإن ن * سريع إليكم حني ينصدع الفجر

 وأقحمت مهري حني صادفت غر ة  * على الطف  حىت  قيل قد قتل املهر
 فأجنيت أسرى مذحج من هوازن * ومل ينجهم إال  السكينة والص رب

 واندوا مجيعا  حل  منا واثقنا * أخا البطش ضاراب  عنهم فرت
 وعمر واحلصني ومالٌك * ووهٌب وسفيان وسابعهم وبريزيد 

 تكل فنا اي عمرو ما ليس عندان * هوازن فانظر ما ال ذي فعل الد هر
قال مؤلف هذا الكتاب: أنشدان أبو الفرج الصبهاين البيتني الولني، أوهلما: أمل تر ملا ضمن البلد القفر. 

فيهما خفيف رمل ابلوسطى حملمد بن احلارث بن بسخنر عن ويف الثاين: نراد على وتر وليس لنا وفر، قال: 
 عمرو، قال: وذكر أنه البن ابنه وفيهما اثين ثقيل عن..
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أخربين هبذا اخلرب، حممد بن احلسن بن املظفر، قال: أخربين أبو القاسم الزينيب، قال: أخربان أبو خليفة 
 اجلمحي، عن حممد بن سالم، وذكر حنوه.

 
 الباب السادس

 رق شدة إىل رخاءمن فا
 بعد بشرى منام مل يشب صدق أتويله بكذب الحالم

 ما عرض املعتضد يف أايمه للعلويني وال آذاهم وال قتل منهم أحدا  
أخربان أبو بكر حممد بن حيىي الصويل، قال: حدثنا حممد بن حيىي ابن أيب عباد احلسن، قال: رأى املعتضد، 

على دجلة، ميد يده إىل مائها فيصري يف يده جتف دجلة، مث يرده من وهو يف حبس أبيه، كأن شيخا  جالسا  
 يده، فتعود دجلة كما كانت.

 قال: فسألت عنه، فقيل يل: هذا علي بن أيب طالب عليه السالم.
فقمت إليه، وسلمت عليه، فقال يل: اي أمحد، إن هذا المر صائر إليك، فال تتعرض لولدي، وصنهم، وال 

 تؤذهم.
 ع والطاعة لك اي أمري املؤمنني.فقلت: السم

 
وحدثن أيب رمحه هللا هبذا احلديث، على أمت من هذا، إبسناد ذكره عن إبن محدون الندمي، قال: حدثن أبو 

لين مل أكتبه، وإمنا  -أان أشك -حممد عبد هللا بن أمحد بن محدون، أو قال: حدثن من قال حدثن أبو حممد
لفاظ تزيد أو تنقص، قال: قال يل املعتضد ابهلل وهو خليفة: ملا قدم أيب، وهو حفظته يف املذاكرة، ولعل ال

عليل العلة اليت مات فيها، وأان يف حبسه، ازداد خويف على نفسي، ومل أشك يف أن إمساعيل بن بلبل، 
 سيحمله على قتلي، أو حيتال حبيلة يسفك هبا دمي، إذا وجد أيب قد ثقل، وأيس منه.

ك الليايل، وأان من اخلوف على أمر عظيم، وقد صليت صالة كثرية ودعوت هللا عز وجل، فنمت ليلة من تل
فرأيت يف منامي كأنن قد خرجت إىل شاطىء دجلة، فرأيت رجال  جالسا  على الشاطىء، يدخل يده يف 

ايد املاء املاء، فيقبض عليه، فتقف دجلة، وال خيرج من حتت يده قطرة من املاء، حىت جيف ما حتت يده، ويتز 
 فوق يده ويقف كالطود العظيم، مث خيرج يده من املاء فيجري، يفعل ذلك مرارا ، فهالن ما رأيت.

 فدنوت منه، وسلمت عليه، وقلت له: من أنت اي عبد هللا الصاحل ? فقال: أان علي بن أيب طالب.
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 فقلت: اي أمري املؤمنني، ادع هللا يل.
تضد ابهلل، واحفظن يف ولدي، فانتبهت وكأين أمسع كالمه لسرعة فقال: إن هذا المر صائر إليك، فاع

 املنام.
فوثقت أبنن أتقلد اخلالفة، وقويت نفسي، وزال خويف، فقلت لغالم مل يكن معي يف احلبس غريه، إذا 

 أصبحنا فامض فابتع يل خامتا ، وانقش على فصه أمحد املعتضد ابهلل، وجئن به.
 بسته، وقلت: إذا وليت اخلالفة، جعلت لقيب املعتضد ابهلل.فمضى، وفعل، وأاتين به، فل

مث أخذت أقطع ضيق صدري يف احلبس، بتصفح أحوال الدنيا، والفكر يف تدبري عمارة اخلراب منها، ووجه 
 فتح املنغلق، وتعيني العمال للنواحي، والمراء يف البالد.

؛ الوزير، فالن: أمري البلد الفالين، فالن؛ مث أخذت رقعة، فكتبت، بدر: احلاجب، عبيد هللا بن سليمان
عامل البلد الفالين؛ فالن: للديوان الفالين، إىل أن أتيت على ما يف نفسي من ذلك، مث دفعتها للغالم، 

 وقلت له: احتفظ هبذه، فإن دمي ودمك مرهتنان مبا فيها، فحفظها.
ان معها أنه قد مات، فأخرجوين، فأتوا يب فما مضى إال أايم يسرية، حىت حلقت املوفق غشية، مل يشك الغلم

إىل بيت فيه املوفق، فلما رأيته علمت أنه غري ميت، فجلست عنده، وأخذت يده أقبلها وأترشفها، فأفاق، 
 فلما رآين أفعل ذلك، أظهر التقبل يل، وأومأ إىل الغلمان، أن قد أحسنتم فيما فعلتم.

بتدأت بتقرير المور، على ما كنت قررته يف الرقعة، مث وليت مث مات املوفق يف ليله تلك، ووليت مكانه، فا
 اخلالفة، فأمضيت بقااي تلك التدبريات كلها.

 قال يل أيب: قال يل ابن محدون: ما عرض املعتضد يف أايمه للعلويني، وال آذاهم، وال قتل منهم أحدا .
 

 سليمان بن وهب يتفاءل مبنام رآه وهو حمبوس
عبد هللا الكاتب، قال: حدثنا أبو احلسني عبد الواحد بن حممد اخلصييب، ابن بنت  حدثن علي بن هشام بن

قال علي بن هشام:  -ابن املدبر، قال: حدثن أبو الفضل ميمون بن هارون بن خملد بن أابن الكاتب
قال:   -وميمون هذا، هو جد أيب احلسني بن ميمون الفطس، كاتب املتقي يف أايم أبيه، ووزيره ملا استخلف

كانت بين وبني أيب أيوب سليمان بن وهب، مودة وكيدة، فلما تسهلت حمنته بعد قتل إيتاخ، صرت إليه 
وهو حمبوس مقيد، إال أنه مرفه يف الكسوة، وكرب الدار، والفرش، وحسن اخلدمة، وقد صلحت حاله 

 ابإلضافة إىل ما كان عليه أول نكبته من الضرب والتضييق.
 ليلته تلك، يف منامه، كأن قائال  يقول له: فحدثن: أنه رأى يف
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 اصرب ورب  البيت ال يقتادها * أحد سواك وحظ ك املوفور
قال: فصرت إىل أخيه أيب علي احلسن بن وهب، فحدثته بذلك، فسر به، وكان كاملسترت املمتنع عن لقاء 

، فأخذته، وأدخلته إليه، السلطان، فعمل شعرا  ضمنه البيت، وسألن إيصاله إىل أخيه أيب أيوب سليمان
 وهو:

 الد مع من عين أخيك غزير * يف ليله وهناره حمدور
 أبيب وأم ي خطوك املقصور * أمقي د، ومصف د، وأسري ?

 وزادين غريه، يف غري هذه الرواية:
 ماذا بقلب أخيك مذ فارقته * ليكاد من شوق إليك يطري

ا هو قرحة مقروفة * منها البالبل واهلموم   تثورفكأمن 
 

ا * يذكو هبا حول الشغاف سعري  فكٌر جيول هبا الض مري كأمن 
 وجوى دخيٌل ليس يعلم كنهه * مم ا يالقيه أخ وعشري

 فيظ نه أخدانه متسل يا  * والبث  يف أحشائه مستور
 رجع إىل الرواية الوىل:

 ما كنت أحسبن أعيش ومهجيت * حتت اخلطوب تدور حيث تدور
 جدير * وعلى النوائب منذ كنت صبورقلقا ، فإن ك ابلعزاء 

 عثرات مثلك يف الز مان كثرية * وهلن  بعد مثابة وحبور
 إن متس يف حلق احلديد فحشوها * منك السماحة والن دى واخلري

 والفصل للشبهات رأيك اثقٌب * فيه يضيء سداده وينري
 وزادين غريه أيضا :

 ملخبوروحتم ل العبء الثقيل بثقله * منك اجملر ب عزمه ا
 رجع إىل الرواية الوىل:

 فاصرب ورب  البيت ال يقتادها * أحد سواك وحظ ك املوفور
 واّلل  مرجو  لكربتنا معا  * وعلى ال ذي نرجوه من قدير
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 قال: فما مضت إال أايم يسرية، حىت أطلق سليمان بن وهب، مث انتهى بعد سنني إىل الوزارة.
به: كتاب الوزراء، على قريب من هذا، إال أنه أتى من الشعر ببيتني وذكر هذا اخلرب حممد بن عبدوس يف كتا

 فقط.
 

 مل يقصد النهابة دار احلسن بن خملد لنه كان متعطال  
حدثن علي بن هشام، قال: حدثن أبو الفرج حممد بن جعفر بن حفص الكاتب، قال: حدثن أبو القاسم 

ن خملد، أول من رفعن، واستخلفن على ديوان الضياع، عبيد هللا بن سليمان، قال: كان أبو حممد احلسن ب
فكنت أخلفه عليه، إىل أن ويل شجاع بن القاسم الوزارة، مع كتبة أواتمش يف أايم املستعني، فاشتد جزع أيب 

 حممد منه.
فسألته عن سبب ذلك، فقال: هذا رجل محار، ال يغار على صناعته، وهو مع هذا من أشد الناس حيلة 

و يعرف كرب نفسي، وصغر نفسه، وقد بدأ أبيب جعفر أمحد بن إسرائيل، فصرفه عن ديوان اخلراج، وشرا ، وه
 ونكبه، ونفاه إىل أنطاكية، ولست آمن أن جيعلن يف أثره.

قال: فما مضى إال أسبوع، حىت ظهر أن أاب موسى عيسى بن فرخان شاه القنائي الكاتب قد سعى مع 
تقلده صارفا  للحسن بن خملد، وخلع عليه، فازداد جزع احلسن، وأغلق  شجاع يف تقلد ديوان الضياع، مث

 اببه، وقطع الركوب.
فبينما أان عنده يف بعض العشيات، إذ أتت رقعة من شجاع، يستدعيه، ويؤكد عليه يف البدار، فاراتع، 

 وهنض، وتعلق قليب به، فقعدت أنتظر، إىل أن عاد وهو مغموم مكروب.
: قد فرغ شجاع من التدبري علي، وذلك أنه قد صح عندي بعد افرتاقنا، أن أواتمش فقلت: ما خربك ? قال

قال البارحة لبعض خواصه: قد ثقلنا على شجاع، ومحلناه ما ال يطيق من كتبيت والوزارة، وتركنا هذا الشيخ 
لما بلغ ذلك احلسن بن خملد، متعطال ، وال بد أن يفرج له شجاع عن كتبيت، أو الوزارة، لقلده أحدها، ف

 شجاعا ، أنفذ إيل يف الوقت.
فلما لقيته الساعة، قال يل: اي أاب حممد، أنت شيخي، ورئيسي، وأنت اصطنعتن، وأان معرتف ابحلق لك، 
وآخر ما لك عندي من اإلنعام أن قلدتن عمالة مهذان، فانتقلت منها إىل هذه املرتبة، والمري حيذرك احلذر  

بد من نكبتك وإفقارك، فللحال اليت بيننا، ما أقمت على االمتناع عليه من هذا،  كله وقد أقام على أنه ال
وسألته يف أمرك، وبعد أن جرت خطوب، تقرر أن ال جتاوره، وتشخص إىل بغداد، ورضيته بذلك، وصرفت 

هذا، عنك النكبة، وقد أمرين إبخراجك من ساعتك، وما زلت معه حىت استنظرته لك ثالثة أايم، أوهلا يومنا 
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فاعمل على هذا، وأنك متضي إىل بلد المر والنهي فيه إىل أيب العباس حممد بن عبد هللا بن طاهر، وهو 
 صديقك، وخيدمك الناس كلهم، وال ختدم أحدا ، وتقرب من ضيعتك.

فأظهرت له الشكر، وضمنت له اخلروج، وأان خائف منه أن يدعن حىت أخرج آليت وحرمي مث يقبض على 
 وينكبن.ذلك كله، 

فقلت: الوجه أن تفرق مجيع مالك وحرمك والمتعة والدواب، وتودعه ثقاتك، وإخوانك، من وجوه قواد 
التراك وكتاهبم، وتطرح الثقل الذي ال قيمة له من خيش وستائر وأسرة وآلة املطبخ يف الزواريق، وجتلس يف 

تهد أن يكون خروجك ظاهرا ، وال تكاشف احلراقة العجائز اللوايت ال تفكر فيهن، ليظن أهنن احلرم، وجت
 ابالستتار، بل على سبيل توق ومراوغة، فإذا حصلت ببغداد، دبرت أمرك حينئذ مبا ترى.

 فقال: هذا رأي صحيح، وأخذ يصلح أمره على هذا.
 

، فرأيت يف فلما كان يف ليلة اليوم الثالث، مل أمن أكثر الليل، فكرا  فيه، وغما  أبمره، مث منت ملا غلبتن عين
السحر كأن قائال  يقول يل: ال تغتم، فقد ركب التراك من أصحاب وصيف وبغا، إىل أواتمش وكاتبه شجاع، 

 وقد هجموا عليهما، وقتلومها، واسرتحتم منهما.
فانتبهت مروعا ، ووجدت الوقت حني انفجار الصبح، فصليت، وركبت إىل احلسن بن خملد، فدخلت إليه 

 نه كان قد أغلق أبوابه املعروفة، فسألته عن خربه.من ابب له غامض، ل
فقال: هذا آخر الجل، وقد خفت أن يعاجلن شجاع ابلقبض علي، وقد أغلقت أبوايب، واستظهرت 
بغلمان يراعون رسله، فإن جاؤوا ورأوا أمارات الشر منهم، خرجت من هذا الباب الغامض، وأن يسألوا عن 

ن جاء يطلبن إنه يف دار المري، وإن كان يف دار المري، قالوا للرسل إنه يف شجاع، فإن كان يف داره قالوا مل
 دار شجاع، مدافعة عن حىت أهرب.

قال: فقصصت عليه الرؤاي، فتضاحك، وقال: ما ظننتك هبذه الغفلة، حنن يف اليقظة على ما ترى، كيف 
 ذلك يف منامك. يصح لنا خربك يف منامك ? هذا إمنا منت وأنت تتمىن خالصي، فرأيت

فخرجت من عنده أريد داري، فلقين مجاعة يف الطريق، فعرفوين أن التراك قد ركبوا ابلسالح، فعدت إىل 
منزيل، وأغلقت ابيب، ووصيت عيايل حبفظ الدار، مث عدت، فدخلت إىل احلسن، فأخربته ابخلرب، فأمر مبراعاة 

 المر.
ن جاء الناس فعرفوان أن التراك قتلوا شجاعا ، مث دخل رجل، فما زلنا نتعرف الخبار، ساعة بساعة، إىل أ

 فقال: أان رأيت الساعة رأس أواتمش، وصح اخلرب بقتلهما مجيعا .
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وهنبت سامراء كلها، فما أفلت أحد من النهب أحسن من إفالت احلسن ابن خملد، لن ماله كله كان قد 
عطال ، فلم يقصد النهابة داره، وما أمسينا إال يف أمت حصل عند القواد وكتاهبم، فلم يضع منه شيء، وكان مت

 سرور وفرح، لنه فرج عنا مبا مل يكن يف حسابنا.
 

 اختذ من رؤاي ادعى أنه رآها سببا  للتخلص من حبس سيف الدولة
حدثن أبو الفرج املخزومي، املعروف ابلببغاء الشاعر، قال: كان حبلب بزاز يعرف أبيب العباس بن املوصول، 

 اعتقله سيف الدولة، خبراج كان عليه، مدة، وكان الرجل حاذقا  ابلتعبري للرؤاي.
فلما كان يف بعض الايم، كنت حبضرة سيف الدولة، وقد وصلت إليه رقعة البزاز، يسأله فيها حضور جملسه، 

 فأمر إبحضاره.
الدولة من االعتقال، يف وقال: لي شيء سألت احلضور ? فقال: لعلمي أنه ال بد أن يطلقن المري سيف 

 هذا اليوم.
قال: ومن أين علمت ذلك ? قال: إين رأيت البارحة يف منامي، يف آخر الليل، رجال  قد سلم إيل مشطا ، 
وقال يل: سرح حليتك، ففعلت ذلك، فتأولت التسريح، سراحا  من شدة واعتقال، ولكون املنام يف آخر 

ت بذلك، فجعلت الطريق إليه مسألة احلضور، لستعطف الليل، حكمت أن أتويله يصح سريعا ، ووثق
 المري.

 فقال له: أحسنت التأويل، والمر على ما ذكرت، وقد أطلقتك، وسوغتك خراجك يف هذه السنة.
 فخرج الرجل يشكره ويدعو له.

 
 خراساين يودع بدرة من املال لدى أيب حسان الزايدي فيسارع إىل إنفاقها

حممد بن أمحد بن إسحاق بن البهلول التنوخي، فيما أجاز يل روايته عنه، بعدما  أخربين القاضي أبو طالب
مسعته منه، قال: حدثنا حممد بن خلف وكيع القاضي قال: حدثن أبو سهل الرازي القاضي، قال: حدثنا أبو 

كنت حسان الزايدي القاضي، قال: جاءين رجل من أهل خراسان فأودعن بدرة دراهم، فأخذهتا مضمونة، و 
مضيقا ، فأسرعت يف إنفاقها، وكان قد عزم املودع على احلج، مث بدا له، فعاد يطلبها، فاغتممت، وقلت له: 

 تعود إيل من غد.
مث فزعت إىل هللا تعاىل، وركبت بغليت يف الغلس، وأان ال أدري إىل أين أتوجه، وعربت اجلسر وأخذت حنو 

 جل راكب، فقال: إليك بعثت.املخرم، وما يف نفسي أحد أقصده، فاستقبلن ر 
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 فقلت: من بعثك ? فقال: دينار بن عبد هللا، فأتيته وهو جالس.
 فقال يل: ما حالك ? قلت: وما ذاك ? فقال: ما منت الليلة إال أاتين آت، فقال: أدرك أاب حسان.

الرجل،  فحدثته حبديثي، فدعا بعشرين ألف درهم، فدفعها إيل، فرجعت، فصليت يف مسجدي الغداة، وجاء
 فدفعت إليه ماله، وأنفقت الباقي.

 
ووقع إيل هذا اخلرب، من طريق آخر، فحدثن طلحة بن حممد بن جعفر الشاهد، وقرأته ابإلجازة عن طلحة، 
قال: حدثن أبو احلسني عبد الواحد بن حممد اخلصييب، قال: حدثن أبو علي أمحد بن إمساعيل نطاحة، 

اضي، قال: حدثنا أبو حسان الزايدي القاضي، قال: أضقت إضاقة بلغت قال: حدثن أبو سهل الرازي الق
 هبا إىل الغاية، حىت أحل علي اخلباز، والقصاب، والبقال، وسائر املعاملني، ومل تبق يل حيلة.

فإين يوما  من الايم على تلك احلال، مفكرا  يف أمري، كيف أعمل، وكيف أحتال، إذ دخل علي غالمي، 
 اج يستأذن عليك.فقال: ابلباب ح
 فقلت: أدخله.

فدخل علي رجل خراساين، فسلم، وقال: أنت أبو حسان ? قلت: نعم، فما حاجتك ? قال: أان رجل 
غريب، أريد احلج، ومعي مجلة مايل، وهو عشرة آالف درهم، وقد أحضرته يف بدرة معي أسألك أن تقبضها 

 أعرف أحدا  يف هذا البلد.وتدعها قبلك، إىل أن قضي حجي، وأرجع، فإين غريب، وما 
 فقلت: هات البدرة.

 فسلمها إيل، وخرج بعد أن وزن ما فيها.
فلما خرج، فتحتها على الفور، وأحضرت املعاملني، فقضيت مجيع ديوين، واتسعت ابلباقي، وقلت: أضمنها 

 يف مايل إىل أن يعود من احلج، وإىل أن جييء، أييت هللا بفرج من عنده.
 ، يف سعة، وأان فرح، لست أشك يف خروج اخلراساين.فكنت يف يومي ذاك

 فلما أصبحت من الغد، دخل علي الغالم، فقال: اخلراساين الذي أودعك البدرة، ابلباب.
 فقلت: أدخله.

فدخل، وقال: اعلم أين كنت عازما  على احلج، مث ورد علي خرب وفاة أيب، وقد عزمت على الرجوع إىل بلدي 
 رة اليت أعطيتك أمس.فتفضل علي إبعادة البد
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فورد علي أمر عظيم، مل يرد علي مثله قط، وحتريت، ومل أدر مبا أجيبه، مث فكرت، فقلت: ماذا أقول له ? إن 
جحدته، قدمن إىل القاضي، واستحلفن فكانت الفضيحة يف الدنيا واآلخرة واهلتك، وإن دافعته، صاح 

 وهتكن.
ليس ابحلريز، وملا أخذت منك البدرة، أنفذهتا إىل موضع أحرز منه،  فقلت له: نعم، عافاك هللا، إن منزيل هذا

 فتعود إيل غدا ، لسلمها إليك.
فانصرف، وبقيت متحريا ، ال أدري ما أعمل، وعظم علي المر جدا ، فأدركن الليل، وفكرت يف بكور 

 اخلراساين، فلم أيخذين النوم، وال قدرت على الغمض.
 سرج البغلة.فقمت إىل الغالم، فقلت: أ

فقال: اي موالي، هذا أول الليل، إىل أين متضي ? فرجعت إىل فراشي، فإذا النوم ممتنع علي، فلم أزل أقوم 
 إىل الغالم، وهو يردين، حىت فعلت ذلك مرات، وأان ال أيخذين القرار.

بغلة، وأقبلت أفكر وطلع الفجر، فأسرج الغالم البغلة، فركبت، وأان ال أدري إىل أين أتوجه، فطرحت عنان ال
 وهي تسري، حىت بلغت اجلسر فعدلت يب إليه، فرتكتها، فعربت.

مث قلت: إىل أين أعرب، إىل أين أتوجه ? ولكن إن رجعت، رأيت اخلراساين على ابيب، ولكن أدعا متضي حيث 
 شاءت، فمضت البغلة.

مرت، فلم أزل كذلك إىل أن قربت فلما عربت البغلة اجلسر، أخذت يب مينة، انحية دار املأمون، وتركتها، و 
 من دار املأمون، والدنيا بعد مظلمة.

فإذا فارس قد تلقاين، فنظر يف وجهي، مث سار وتركن، مث رجع، وقال: ألست أاب حسان الزايدي ? فقلت: 
 بلى.

 قال: إليك بعثت.
 فقلت: ما تريد، رمحك هللا، ومن بعث بك ? فقال: المري احلسن بن سهل.

يريد من احلسن بن سهل ?، مث قلت: امض بنا، فمضى حىت استأذن على احلسن بن سهل، فقلت: وما 
 فدخلت إليه.

فقال: اي أاب حسان، ما خربك، وكيف حالك، ومل انقطعت عنا ? فقلت: لسباب، وذهبت لعتذر عن 
 التخلف.

 ط كثري.فقال: دع هذا عنك، أنت يف لوثة، ويف أمر ما هو، فإين رأيتك يف النوم، يف ختلي
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 فشرحت له قصيت، من أوهلا إىل أن لقين صاحبه، ودخلت عليه.
فقال: ال يغمك هللا اي أاب حسان، هذه بدرة للخراساين، مكان بدرته، وهذه بدرة أخرى تتسع هبا، فإذا 

 نفدت، أعلمنا.
 فرجعت من ساعيت، فدفعت للخراساين بدرته، واتسعت ابلباقي، وفرج هللا عن، فله احلمد.

ثن هبذا احلديث أيضا ، أبو الفرج حممد بن جعفر، من ولد صاحل صاحب املصلى قال: حدثنا أبو وحد
القاسم علي بن حممد بن أيب حسان الزايدي، وكان حمداث  ببغداد، ثقة، مشهورا ، قال: حدثن أيب، عن أبيه، 

 قال:
 

، وأضقت إضاقة شديدة، كنت وليت القضاء من قبل أيب يوسف القاضي رمحه هللا، مث صرفت، وتعطلت
وركبن دين فادح، خلباز، وبقال، وقصاب، وعطار، وبزاز، وغريهم، حىت قطعوا معامليت لكثرة ماهلم علي، 

 وإايسهم من أن أقضيهم، فتضاعفت إضاقيت، واشتدت حرييت.
، وذكر فإين يوما  مبسجدي، قد صليت أبهله الغداة، مث انفتلت أدرس أصحايب الفقه إذ جاءين رجل خراساين

 احلديث على حنو ما ذكره طلحة، إال أنه مل يقل فيه محلة: فإىل....
وقال أبو الفرج يف حديثه: فلما بلغت مربعة اخلرسي، استقبلن موكب فيه مشوع ونفاطات، قد أضاء منه 

، الطريق، فصار كالنهار، فطلبت زقاقا  أستخفي فيه، حىت جيوز املوكب، فلم أجد، فإذا برجل من املوكب
 يقول: أبو حسان وهللا، فتأملته، فإذا هو دينار بن عبد هللا، فسلمت عليه.

 فقال: إليك جئت، أرسل إيل أمري املؤمنني الساعة، وأمرين أن أركب إليك بنفسي، وأحضره إايك.
 فمضيت معه، حىت أدخلن على املأمون.

 صلى هللا عليه وسلم، أيمرين إبغاثتك. فقال يل املأمون: ما قصتك ? فإين رأيتك يف النوم البارحة، والنيب
 فحدثته حبديثي.

 فقال املأمون: أعطوا أاب حسان ثالث بدر، ووالين الري، وأمرين ابخلروج إليها.
قال: فعدت إىل بييت وما طلع الفجر، فلما كان وقت صاليت يف مسجدي، خرجت، وإذا ابخلراساين، فلما 

 ليه البدر.قضيت الصالة، أدخلته إىل البيت، فأخرجت إ
 فلما رآها، قال: ما هذا ? فقصصت عليه القصة، وأعطيته بدرة منها، فأخذها وانصرف.
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وذكر حممد بن عبدوس، يف كتاب الوزراء، يف أخبار دينار بن عبد هللا: أن رسوله لقي أاب حسان يف الطريق، 
م، فأخذها، ورجع من فقال له: قسمت شيئا  على عيالنا، فذكرت عيالك، فأنفذت إليك عشرة آالف دره

الطريق، وابكره اخلراساين، فأعطاه إايها كلها، لنه كان قد أنفق مجيع مال اخلراساين، مث عاد من غد إىل 
 دينار، فعرفه، وشكره، وعرفه احلديث.

فقال: فكأمنا قضينا اخلراساين يف ماله، مث أمر له بعشرة آالف درهم أخرى، ومل يذكر ابن عبدوس يف خربه 
 نام.ذكر امل

ذكره أيب وأنسيته أان، عن أيب حسان الزايدي،  -وحدثن أيب هذا احلديث يف املذاكرة، قال: حدثن شيخ
بنحو ما ذكره حممد بن جعفر يف حديثه، إال أنه قال فيه: إن اخلراساين قال يف حديثه ليب حسان: إن رجع 

ن إليك، وإن رجعت فهي يل، مث يتقارب احلجاج ومل ترين قد رجعت إليك، فاعلم أين هلكت، والبدرة هبة م
لفظ احلديثني، إىل أن لقيه يف اجلانب الشرقي قوم فلما رآهم تنحى عن طريقهم، فلما رأوه بطيلسان، ابدروا 

 إليه، وقالوا له: أتعرف منزل رجل يقال له أبو حسان الزايدي ? فقال: أان هو.
 أمون.فقالوا له: أجب أمري املؤمنني، ومحل فأدخل إىل امل

 فقال له: من أنت ? فقال: رجل من أصحاب أيب يوسف القاضي من الفقهاء وأصحاب احلديث.
 قال: أبي شيء تكىن ? فقال: أبيب حسان.

 فقال: مباذا تعرف ? فقال: ابلزايدي، ولست منهم، وإمنا نزلت فيهم، فنسبت إليهم.
 فقال: قصتك، فشرحت له قصيت.

ا تركن رسول هللا أن أانم بسببك، أاتين يف أول الليل فقال: أغث أاب فبكى بكاء شديدا ، وقال: وحيك، م
حسان الزايدي، فانتبهت ومل أعرفك، واعتمدت السؤال عنك، وأثبت امسك ونسبك ومنت، فأاتين، فقال  
كمقالته، فانتبهت منزعجا ، مث منت، فأاتين، وقال: وحيك، أغث أاب حسان، فما جتاسرت على النوم، وأان 

وقد بثثت يف طلبك، مث أعطاين عشرة آالف درهم، وقال: هذه للخراساين، مث أعطاين عشرة آالف ساهر، 
درهم أخرى، وقال: اتسع هبذه، وأصلح أمرك، وعمر دارك، واشرت مركواب  سراي ، وثيااب  حسنة، وعبدا  ميشي 

ذا كان يوم املوكب، فصر بني يدي دابتك، مث أعطاين ثالثني ألف درهم، وقال: جهز هبا بناتك، وزوجهن، فإ
 إيل، حىت أقلدك عمال  جليال ، وأحسن إليك.

فخرجت واملال بني يدي حممول، حىت أتيت مسجدي، فصليت الغداة، والتفت فإذا اخلراساين ابلباب، 
 فأدخلته إىل البيت، وأخرجت بدرة فدفعتها إليه.

 فقال: ليس هذه بدريت، أريد مايل بعينه.
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، وقال: وهللا لو صدقتن يف أول المر عن خربك ملا طالبتك، وأما اآلن، فوهللا فقصصت عليه قصيت، فبكى
 ال دخل مايل شيء من مال هؤالء، وأنت يف حل، وانصرف.

 فأصلحت أمري، وبكرت يوم املوكب إىل ابب املأمون، فدخلت، وهو جالس جلوسا  عاما .
 

ه، وقال: هذا عهدك على قضاء املدينة فلما مثلت بني يديه استدانين، مث أخرج عهدا  من حتت مصال
الشرقية من اجلانب الغريب من مدينة السالم، وقد أجريت عليك يف كل شهر كذا وكذا، فاتق هللا تدم عليك 

 عناية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 فعجب الناس من كالم املأمون وسألوين عن معناه، فأخربهتم اخلرب، فانتشر.

 ضي الشرقية، إىل آخر أايم املأمون.فما زال أبو حسان قا
 

 حبسه املهدي وأطلقه الرشيد
أخربين حممد بن احلسن بن املظفر، قال: حدثن أبو عمر حممد ابن عبد الواحد، قال: حدثن بشر بن موسى 
السدي، قال: أخربين بعض اهلامشيني، قال: حبس املهدي يعقوب بن داود وزيره، فطال حبسه، فرأى يف 

ن قائال  يقول له: قل: اي رفيق، اي شفيق، أنت ريب احلقيق، ادفع عن الضيق، إنك على كل شيء منامه، كأ
 قدير.

قال: فقلتها، فما شعرت إال ابلبواب تفتح، مث أدخلت على الرشيد، فقال: أاتين الذي أاتك، فامحد هللا عز 
 وجل.

 وخلى سبيلي.
أيب الطيب، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن وقد روي هذا اخلرب، على خالف هذا، فحدثنا علي بن 

 أيب الدنيا، قال: حدثن خالد بن يزيد الزدي.
وأخربين حممد بن احلسن بن املظفر، قال: أنبأان أبو بكر حممد بن حممد السرخسي، قال: حدثنا أبو عبد هللا 

يد، قال: حدثنا عبد هللا بن يعقوب املقدمي القاضي، قال: حدثنا أبو حممد املعي، قال: حدثنا خالد بن يز 
بن داود، قال: قال يل أيب: حبسن املهدي يف بئر بنيت عليها قبة، فكنت فيها مخس عشرة سنة، حىت 
مضى صدر من خالفة الرشيد، وكان يدىل يل يف كل يوم رغيف وكوز ماء، وأؤذن أبوقات الصالة، فلما كان 

 ال:رأس ثالث عشرة سنة، أاتين آت يف منامي، فق
 حنا على يوسٍف ربٌّ فأخرجه * من قعر جب  وبئر حوهلا غمم
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فحمدت هللا تعاىل، وقلت: أاتين الفرج، مث مكثت حوال  ال أرى شيئا ، فلما كان رأس احلول، أاتين ذلك 
 اآليت، فقال:

 عسى فرٌج أييت به اّلل  إن ه * له كل  يوم يف خليقته أمر
 ذلك اآليت، بعد احلول، فقال: مث أقمت حوال ال أرى شيئا ، مث أاتين

 عسى الكرب ال ذي أمسيت فيه * يكون وراءه فرج قريب
 فيأمن خائف ويفك  عاٍن * وأييت أهله النائي الغريب

فلما أصبحت، نوديت، فظننت أين أؤذن ابلصالة، فديل إيل حبل وقيل يل: شد به وسطك، ففعلت، 
شعري، وألبست ثيااب ، وأدخلت إىل جملس، فقيل فأخرجوين، فلما أتملت الضوء، غشي بصري، فأخذ من 

 يل: سلم على أمري املؤمنني.
 فقلت: السالم عليك اي أمري املؤمنني املهدي، ورمحة هللا وبركاته.

 فقال: لست به.
 فقلت: السالم عليك اي أمري املؤمنني اهلادي، ورمحة هللا وبركاته.

 فقال: لست به.
 ني الرشيد، ورمحة هللا وبركاته.فقلت: السالم عليك اي أمري املؤمن

فقال: وعليك السالم، اي يعقوب بن داود، وهللا ما شفع أحد فيك إيل، غري أين محلت الليلة صبية يل على 
عنقي، فذكرت محلك إايي على عنقك، فرثيت لك من احملل الذي كنت فيه، فأخرجتك، مث أكرمن، وقرب 

 جملسي.
 خاف أن أغلب على الرشيد دونه، فخفته، فاستأذنت يف احلج، فأذن يل.مث إن حيىي بن خالد تنكر يل، كأنه 

 فلم يزل مقيما  مبكة، حىت مات هبا.
حدثن أيب يف املذاكرة إبسناد له، وكان يف اخلرب: أن املهدي حبسه يف بئر، ووكل أمره إىل خادم له، 

به، يزل إليه يف كل يوم رغيفني، ودورق  واستحلفه أن ال خيرب خبربه أحدا  من اخللق كلهم، فكان اخلادم املوكل
 ماء، منه شربه وطهوره، ويف البئر موضع يتطهر فيه، فكان كذلك مخس عشرة سنة.

 فلما كان بعد مخس عشرة سنة سأل عنه الرشيد فقيل له: سلم إىل فالن اخلادم، وذكر أنه مات.
 فأحضر اخلادم، وسأله عنه، فقال: إنه مات.
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خمتلفا ، فجد به، فقال: ال أعرف غري موته، فهدده، فأقام على اإلنكار، إىل أن  فاستثبته، فرأى كالما  
 استحضر الرشيد املقارع.

 فقال: أان أصدق، استحلفن أمري املؤمنني املهدي، أال أخرب خبربه أحدا  من اخللق أبدا .
 فأكرهه الرشيد، فدل على البئر اليت هو فيها، مث تتفق الرواايت.

 من أمري املؤمنني ? فقال: املهدي. -خمفيا  كالمه -بني يدي الرشيد، وسلم، قال له الرشيد قال: فلما وقف
 قال: قد مضى حلال سبيله، فسلم على أمري املؤمنني، فسلم.

 فقال: قولوا له من أمري املؤمنني ? قال: اهلادي
 

 قال: قد مضى حلال سبيله، فسلم على أمري املؤمنني، فسلم.
 من أمري املؤمنني ? فقال: هارون، مث تتفق الروايتان.فقال: قولوا له، 

وروي يل هذا اخلرب على وجه آخر، وهو أضعف عندي، غري أين أجيء به كما بلغن، فحدثت برواايت 
خمتلفة، قالوا حدث عبد هللا بن أيوب، قال: رأيت يعقوب بن داود يف الطواف، فقلت له: كيف كان سبب 

حىت خفت على بصري، فأاتين آت يف منامي، فقال يل: اي يعقوب كيف  خروجك ? قال: كنت يف املطبق
ترى مكانك ? فقلت: وما سؤالك ? أما ترى ما أان فيه، أليس يكفيك هذا ? فقال: أسبغ الوضوء، وصل 
أربع ركعات، وقل: اي حسن، اي جممل، اي منعم، اي مفضل، اي ذا الفضل والنعم، اي عظيم، اي ذا العرش 

 يل مما أان فيه فرجا  وخمرجا . العظيم، اجعل
فانتبهت، وقلت يف نفسي: هذا يف النوم، ورجعت إىل نفسي، فحفظت الدعاء، وقمت، فتوضأت، وصليت، 

 ودعوت به، فلما أسفر الصبح، جاؤوين، فأخرجوين.
 فقلت: ما دعاين إال ليقتلن.

فطابت نفسي، وسجدت شكرا  هلل تعاىل، فلما رآين، أومأ إليهم، اذهبوا به إىل احلمام، فنظفوه، وأتوين به، 
 فأطلت السجود.

 فقالوا يل: قم.
 فقال هلم الرشيد: دعوه ما دام ساجدا ، مث رفعت رأسي، مث مضى يب إىل احلمام.

فلما خرجت خلع علي، مث ضرب بيده على ظهري، وقال يل: اي يعقوب، ال مينن عليك أحد مبنة، فما زلت 
 منذ الليلة قلقا  أبمرك.
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 هدي يطلق علواي  من حبسه ملنام رآهامل

وجدت يف بعض الكتب: أن املهدي استحضر صاحب شرطته ليال ، وقد انتبه من نومه فزعا ، فقال له: ضع 
 يدك على رأسي، واحلف مبا أستحلفك به.

قال: فقلت: يدي تقصر عن رأس أمري املؤمنني، ولكن علي وعلي، وحلفت أبميان البيعة أين أمتثل ما أتمر 
 به.

فقال: صر إىل املطبق، واطلب فالان  العلوي احلسين، فإذا وجدته فأخرجه وخريه بني اإلقامة عندان مطلقا  
مكرما  حمبورا ، وبني اخلروج إىل أهله، فإن اختار اخلروج قدت إليه كذا وكذا، وأعطيته كذا وكذا، وإن اختار 

 املقام أعطيته كذا وكذا، وهذه توقيعات بذلك.
وصرت إىل من أزاح عليت يف اجلميع، وجئت إىل املطبق، فطلبت الفىت، فأخرج إيل وهو كالشن فأخذهتا 

البايل، فعرفته أمر أمري املؤمنني، وعرضت عليه احلالني، فاختار اخلروج إىل أهله ابملدينة، فسلمت إليه الصلة 
 واحلمالن.

ري املؤمنني إىل إطالقك ? قال: إين فلما جاء لريكب وميضي، قلت: ابلذي فرج عنك، هل تعلم ما دعا أم
وهللا، كنت الليلة انئما ، فرأيت النيب صلى هللا عليه وسلم، يف منامي، وقد أيقظن، وقال: اي بن ظلموك ? 

 قلت: نعم، اي رسول هللا.
قال: قم، فصل ركعتني، وقل بعد الفراغ: اي سابق الفوت، واي سامع الصوت، واي انشز العظام بعد املوت، 

على حممد وعلى آل حممد، واجعل يل من أمري فرجا  وخمرجا ، إنك تعلم وال أعلم، وتقدر وال أقدر،  صل
 وأنت عالم الغيوب، اي أرحم الرامحني.

 قال: فقمت، وصليت، وجعلت أكرر الكلمات، حىت دعوتن.
 قال: فحمدت هللا على توفيقي ملسألته، وعدت إىل املهدي، فحدثته ابحلديث.

 وهللا، لقد أاتين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف النوم، فأمرين إبطالقه.فقال: صدق 
ويف خرب آخر: لقد أاتين زجني يف فراشي، بعمود حديد، فال يل: أطلق فالان  العلوي احلسين وإال قتلتك، 

 فانتبهت فزعا ، فما جسرت على النوم، حىت جئتن، فأمرت إبطالقه.
 

 سه ملنام رآهاملعتمد يطلق بريئني من حب
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حدثن أبو بكر حممد بن حيىي الصويل، فيما أجاز يل روايته عنه، بعدما مسعته منه، قال: حدثن أمحد بن يزيد 
 املهليب، قال: كنا ليلة بني يدي املعتمد على هللا، فحمل عليه النبيذ فجعل خيفق برأسه نعاسا .

 كأنه ما شرب شيئا .فقال: ال يربحن أحد، مث انم مقدار نصف ساعة، وانتبه، و 
 فقال: أحضروا يل من احلبس رجال  يعرف مبنصور اجلمال، فأحضر.

 فقال له: منذ كم أنت حمبوس ? فقال: منذ ثالث سنني.
قال: فأصدقن عن خربك ? قال: أان رجل من أهل املوصل، كان يل مجل أعمل عليه وأعود بكرائه على 

 إىل سر من رأى فإن العمل مث أكثر، فخرجت. عيليت، فضاق الكسب علي ابملوصل، فقلت: أخرج
 

فلما قربت منها، إذا مجاعة من اجلند قد ظفروا بقوم يقطعون الطريق، وكتب صاحب الربيد بعددهم، وكانوا 
عشرة، فأعطاهم واحد من العشرة ماال  على أن يطلقوه، فأطلقوه وأخذوين مكانه، وأخذوا مجلي، فسألتهم 

 ي، فأبوا، مث حبسوين، فمات بعض القوم، وأطلق بعضهم، وبقيت وحدي.ابهلل عز وجل، وعرفتهم خرب 
 فقال املعتمد: أحضروين مخسمائة دينار، فجاؤوه هبا.

 فقال: ادفعوها إليه، وأجرى عليه ثالثني دينارا  يف كل شهر، وقال: اجعلوا أمر مجالنا إليه.
، يف النوم، فقال: اي أمحد، وجه الساعة إىل مث أقبل علينا، فقال: رأيت الساعة النيب صلى هللا عليه وسلم

 احلبس، وأخرج منصورا  اجلمال، فإنه مظلوم، وأحسن إليه، ففعلت ما رأيتم.
 قال: مث انم من وقته، وانصرفنا.

ووقع إيل هذا اخلرب، بطريق آخر، أبمت من هذه الرواية، فحدثن أبو حممد احلسن بن حممد الصلحي، الذي  
رائق، مث كتب لسيف الدولة، مث كان آخر تصرف تصرفه، أن كتب للمطيع هلل، رمحه  كان كاتب أيب بكر بن

هللا، على ضياع اخلدمة، وخاص أمره، يف وزارة أيب حممد املهليب ملعز الدولة، قال: حدثن أبو علي الوارجي 
خالقه، وكثرة جوده الكاتب، قال: حدثن أبو حممد عبد هللا بن محدون الندمي، قال: كان املعتمد مع مساحة أ

وسخائه، شديد العربدة على ندمائه إذا سكر، ال يكاد يسلم له من العربدة جملس إال يف القل، فاشتهى 
يوما  أن يصطبح على أترج، فاختذ له منه شيء كثري، مفرط العدد، وعيب، وحزم بعضه، فاصطبح عليه، ومل 

ندمائه يف ذلك اليوم، وخصن منه ابلكثري، وكان  يدع شيئا  من اخللع والصالت واحلمالن، إال وعمله مع 
كثري الشرب، وكانت عالمته إذا أراد أن ينهض جلساؤه، أن يلتفت إىل سرير لطيف، كان إذا جلس يستند 
إليه، ويشيل رجليه، كأنه يريد أن يصعد، فيقوم جلساؤه، فإذا كان يريد النوم صعده، فنام، وإن مل يرد النوم، 

 ، وأمت شربه مع بعض خدمه، أو حرمه.رد رجله، إذا قمنا
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فلما كان ذلك اليوم، جلسنا حبضرته هناران أمجع، وقطعة من الليل، مث رد رجله إىل السرير يف أول الليل، 
 فقمنا، وانصرف اجللساء إىل حجرة مرسومة هبم، وانصرفت إىل حجرة مرسومة يب من بينهم.

 ، فانتبهت مرعواب ، فقالوا: أجب أمري املؤمنني.فلما انتصف الليل، إذا ابخلدم يدقون ابب حجريت
فقمت، وقلت: إان هلل وإان إليه راجعون، مضى يومنا وبعض ليلتنا، أحسن مضي، وقدرت أين أفلت من 

 عربدته، فقد عن له أن يعربد علي، فاستدعاين يف هذا الوقت.
 ت حبضرته.فأتيته وأان يف هناية اجلزع، أفكر كيف أشاغله عن العربدة، إىل أن صر 

 فلما رآين قائما  مل يستجلسن، وقال خلادمه: علي بصاحب الشرطة الساعة.
فمت جزعا ، وقلت يف نفسي وأان واقف بني يديه: مل جتر عادته يف العربدة ابستدعاء صاحب الشرطة، وما 

 هذا إال لبلية قد احتيل هبا علي عنده.
اريه يف اجلواب، وهو ال يرفع رأسه عن الرض، إىل أن جاء فأقبلت أنظر إليه طمعا  يف أن يفاحتن بكلمة، فأد

صاحب الشرطة، فرفع رأسه إليه، وقال له: يف حبسك رجل يعرف بفالن بن فالن اجلمال ? ويف رواية: 
 يعرف مبنصور اجلمال ? قال: نعم.

 قال: أحضرنيه الساعة.
 ء، إىل أن أحضر الرجل.فمضى ليحضره، فسهل علي المر قليال ، ووقفت، وهو ال خياطبن بشي

 فقال له املعتمد: من أنت ? قال: أان منصور بن فالن اجلمال.
قال: وما قصتك ? قال: أان مظلوم، حبست منذ كذا وكذا سنة، وأان رجل من أهل اجلبال، كان يل مجال 

 أعيش من فضل أجرهتا.
 يستعني هبا يف مجل متاعه. وكان يتقلد بلدان فالن العامل، فاستدعي إىل احلضرة، فأخذ مجايل غصبا  

 فتظلمت إليه وصحت، فلم ينفعن ذلك، وقال: إذا صرت ابحلضرة رددهتا عليك.
 فخرجت معه لئال تذهب اجلمال أصال ، فكنت مع مجايل أخدمها يف الطريق.

ا فلما قربنا من حلوان سل الكراد منها محال  حممال ، فبلغه اخلرب، فأحضرين، وقال: أنت سرقت اجلمل مب
 عليه، فقلت: غلمانك يعلمون أن الكراد سلوه.

 فقال: الكراد إمنا جاءوا مبواطأة منك، مث أمر بضريب، وتقييدي، وطرحي على بعض مجايل.
فلما وردان احلضرة، أنفذت إىل احلبس، وأخذ اجلمال، ومل يكن يل متظلم، وال مذكر وال متكلم، فطال 

 حبسي، وطالت يب احملنة إىل اآلن.
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لبعض اخلدم: امض الساعة إىل فالن العامل، واقعد على دماغه، وال تربح، أو يرد عليه مجاله أو  فقال

قيمتها على ما يريد، فإذا قبض ذلك، فامحله إىل اخلزانة، واكسه كسوة حسنة، وادفع إليه كذا وكذا دينارا ، 
 واصرفه مصاحبا .

احلداد ? قال: نعم، قال: أحضرنيه  مث قال لصاحب الشرطة: يف حبسك رجل يعرف بفالن بن فالن
 الساعة، فأحضره.

فقال له: ما قصتك ? قال: أان رجل حبست بظلم، أان رجل من أهل الشام، وكانت يل نعمة فزالت، فهربت 
 من بلدي واتصلت حمنيت إىل أن وافيت احلضرة طلبا  للتصرف، فتعذر علي حىت كدت أتلف جوعا .

ر هنارا  على طلب التصرف، وأنفق يف النهار ما أكسبه ليال ، فأرشدت إىل فسألت عن عمل أعمله ليال  لتوف
حداد يعمل ليال ، فقصدته، فاستأجرين بدرهم يف كل ليلة، وكنت أعمل معه، وكان معه غالم آخر يضرب 

، ابملطرقة، فأفسد ذلك الغالم على احلداد نعال  كان يضرهبا، فاغتاظ عليه، ورماه ابلنعل احلديد على قلته
فتلف للوقت، فهرب احلداد، وبقيت أان يف املوضع متحريا  ال أدري إىل أين أمضي، وأحس احلارس يف احلال 
مبا رابه يف الدكان، فهجم علي فوجدين قائما ، والغالم ميتا  فلم يشك أين القاتل، فقبض علي ورفعن، 

 فحبست إىل اآلن، فقال لصاحب الشرطة: خل عنه.
 فغري حاله، وادفع إليه مخسمائة دينار، ودعه ينصرف مصاحبا .وقال خلادم آخر: خذه 

 مث رفع رأسه إيل، وقال: اي ابن محدون، احلمد هلل الذي وفقن هلذا الفعل.
ففرج عن، فقلت: كيف تكلف أمري املؤمنني النظر يف هذا بنفسه، يف مثل هذا الوقت ? فقل: وحيك إين 

رجالن مظلومان، يقال لحدمها: منصور اجلمال، واآلخر: فالن رأيت يف منامي رجال  يقول يل: يف حبسك 
 بن فالن احلداد، فأطلقهما الساعة وأحسن إليهما وأنصفهما، فانتبهت مذعورا ، مث منت.

فما استثقلت حىت رأيت الشخص بعينه، يقول يل: ويلك آمرك أن تطلق رجلني مظلومني يف حبسك، قد 
هما، فال تفعل، وترجع تنام ? لقد مهمت أن أوجعك، فكاد ميد يده طال مكثهما، وأن تنصفهما وحتسن إلي

 إيل.
فقلت له: اي هذا من أنت ? فقال: أان حممد رسول هللا، فكأين قبلت يده، وقلت: اي رسول هللا، ما عرفتك، 

 ولو عرفتك ما جتاسرت على أتخري أمرك.
 ورا ، فاستدعيتك لتشاهد ما جيري.قال: قم، فاعمل يف أمرمها الساعة، مبا أمرتك به، فانتبهت مذع
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فقلت: هذه عناية من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبمري املؤمنني، واهتمام مبا يصلح دينه، ويثبت ملكه، 
 ومنة عظيمة عليه، هلل عز وجل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم.

 فقال: امض فقد أزعجناك، فعدت إىل حجريت.
ليه وهو جالس على الرسم فأحببت أن أعرف اجللساء ما جرى البارحة، فلما كان من الغد عشيا ، دخلت إ

ليسر هو بذلك، وكنت أعرف من طبعه أنه حيب اإلطراء واملدح، ونشر ما هذا سبيله، فإنه إذا عمل مجيال  
 أكثر من ذكره، وتبجح به، وإن كان صغريا .

جزة البارحة، وعناية رسول هللا، صلى هللا عليه فقلت له: إن رأى أمري املؤمنني أن خيرب خدمه، مبا كان من املع
 وسلم، خبالفته.

فقال: وما ذاك ? فقلت: إحضاري البارحة، وإحضار صاحب الشرطة، واجلمال، واحلداد، ورؤايه النيب صلى 
 هللا عليه وسلم، وما أمره به فيهما، وما تقدم به إىل أمري املؤمنني من إنصافهما.

 ا شيئا ، وما كنت إال سكران، انئما  طول ليليت، وما انتبهت.فقال: وهللا ما أذكر من هذ
 فقلت: بلى اي سيدي.

فتنكر، وقال: اي ابن محدون قد صرت تغالطن وختادعن ابلكذب ? فقلت: أعيذ أمري املؤمنني ابهلل، هذا 
 أمر مشهور يف الدار عند اخلدم اخلاصة وصاحب الشرطة نفسه، وقصصت عليه القصة، وشرحتها.

ستدعى اخلدم، فتحدثوا مبثل ما ذكرته، فأظهر تعجبا  شديدا ، وحلف ابهلل العظيم، وابلرباءة من رسول هللا فا
صلى هللا عليه وسلم، وابلنفي من العباس، أنه ال يذكر شيئا  من ذلك، وال يعلم إال أنه كان انئما ، وال رأى 

 مر.مناما ، وال انتبه، وال جلس، وال استدعى أحدا ، وال أمر أب
 فما رأيت أعجب من هذا املنام واحلال، وال أطرف من هذا االتفاق يف نسيانه بعد ذلك.

 
ووجدت يف خرب آخر، قريب من هذا، وال يذكر فيه حديث الترج، وذكر فيه أن اسم اجلمال، كان نصرا ، 

محل عليها عشرين وأنه كان من هناوند، وله مجال يكريها، وأن صاحب املعونة، اكرتى منه عشرين مجال ، و 
رجال  من الكراد أسرى، ليحملهم إىل احلضرة، فسار اجلمال معهم، فهرب منهم يف بعض الطريق، واحد، 
فوقع لصاحب املعونة أن نصرا  اجلمال هربه، فقيده، ومحله مكانه، فلما دخلوا احلضرة، أنفذ اجلمال مع 

 القوم، إىل احلبس، وأخذ صاحب املعونة مجاله.
 

 السكر
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كر، يف اللغة: حالة تعرتض بني املرء وعقله املنجد، والسكر من اخلمر عند أيب حنيفة، أن ال يعلم الرض الس
من السماء، وعند الشافعي وأيب يوسف وحممد، أن خيتلط كالمه، وعند آخرين، أن خيتلط يف مشيته إذا حترك 

 .81التعريفات 
، وقد جلد رسول 57من حقوق هللا تعاىل التعريفات  والسكر موجب للحد، أي العقوبة املقررة، ويعترب حقا  

هللا صلوات هللا عليه يف اخلمر أربعني جلدة، وكذلك فعل أبو بكر الصديق، أما الفاروق عمر، فجلد ولده 
عبد الرمحن، حد اخلمر، مثانني جلدة، وأقيم احلد يف عهد عثمان على الوليد بن عقبة، أمري العراق، وأخي 

 .546، 533 -1ومروج الذهب للمسعودي  107-3أربعني جلدة ابن الثري  عثمان لمه، فجلد
أما يف عهد المويني، فإن يزيد بن معاوية كان يدمن شرب اخلمر، فال ميسي إال سكران، وال يصبح إال 
خممورا ، وكان عبد امللك يسكر يف كل شهر مرة، حىت ال يعقل يف السماء هو أو يف املاء، وكان الوليد بن 

د امللك يشرب يوما ، ويدع يوما ، وكان سليمان ابن عبد امللك، يشرب يف كل ثالث ليال ليلة، وكان عب
هشام يكسر يف كل مجعة، وكان يزيد بن عبد امللك والوليد بن يزيد يدمنان الشرب واللهو، وكان مروان بن 

 حممد يشرب ليلة الثالاثء وليلة السبت.
س يشرب عشية الثالاثء وحدها، وكان املهدي، واهلادي يشرابن يوما ، أما العباسيون، فقد كان أبو العبا

ويدعان يوما ، وكان الرشيد يشرب يف كل مجعة مرتني، وكان املأمون يف أول أايمه يشرب الثالاثء واجلمعة، مث 
 إىل أن تويف، وكان املعتصم ال يشرب يوم اخلميس وال 215أدمن الشراب عند خروجه إىل الشام يف السنة 

يوم اجلمعة، وكان الواثق رمبا أدمن الشراب واتبعه، غري أنه مل يكن يشرب ليلة اجلمعة، وال يف يومها التاج يف 
 .153 -151أخالق امللوك 

أن هشام بن عبد امللك مل يكن يشرب، وال يسقي أحدا  حبضرته  77-6أقول: الذي قرأته يف الغاين 
وحماضرات  33أاب جعفر املنصور مل يكن يشرب غري املاء التاج  مسكرا ، وكان ينكر ذلك ويعاقب عليه، وأن

-8ال حترجا  ولكن كان ال يشتهيه الطربي  160-5، وكان املهدي ال يشرب الغاين 694-2الدابء 
، وأن المني كان ال 330-4، وأن موسى اهلادي وهارون الرشيد كاان مستهرتين ابلنبيذ هناية الرب 160

، أما املتوكل، فكان منهمكا  يف اللذات والشراب اتريخ اخللفاء 42ال أين قعد التاج يبايل مع من قعد و 
أما املهتدي، حممد بن الواثق، فقد كان زاهدا   167-9وكان يعربد على جلسائه إذا سكر الطربي  349

املقتدر مؤثرا  وكان  363، وكان املعتمد منهمكا  يف اللهو واللذات اتريخ اخللفاء 361ورعا  اتريخ اخللفاء 
أما  386أما القاهر فكان ال يصحو من السكر اتريخ اخللفاء  384للشهوات والشراب اتريخ اخللفاء 

والقائم ابنه اتريخ  412وكذلك القادر ابهلل اتريخ اخللفاء  394املقتفي فلم يشرب النبيذ قط اتريخ اخللفاء 
 .423واملقتدي حفيد القائم اتريخ اخللفاء  417اخللفاء 
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أما بشأن رجال الدولة، فقد ذكر أن الفضل بن حيىي الربمكي، مل يكن يشرب اخلمر، وعتب عليه الرشيد، 
وثقل عليه مكانه لرتكه الشرب معه، وكان الفضل يقول: لو علمت أن املاء ينقص من مروءيت ما شربته 

، وكذلك كان سيف 266، وكان سيف الدولة احلمداين ال يشرب النبيذ امللح للحصري 293 -8الطربي 
 .159-9الدولة السدي صدقة بن دبيس، فإنه مل يشرب مسكرا  املنتظم 

 
 أبو بكر املادرائي يويل عامال  وهو على صهوة جواده

وحدثن أبو حممد الصلحي، قال: حدثن أبو بكر حممد بن علي املادرائي مبصر، وكان شيخا  جليال ، عظيم 
سة والوالايت الكبار لألعمال، وقد وزر خلمارويه بن أمحد بن طولون، وتقلد احلال والنعمة واجلاه، قدمي الراي

 مصر مرات، وعاش ستا  وتسعني سنة، ومات يف سنة نيف وأربعني وثلثمائة، قال:
 

كنت أكتب خلمارويه بن أمحد بن طولون، يف حداثيت، فركبتن الشغال وقطعن ترادف العمال، عن تصفح 
 أحوال املتعطلني.

 ببايب شيخ من شيوخ الكتاب قد طالت عطلته، وقد غفلت عن تصريفه. وكان
فرأيت ليلة يف منامي، أيب، وكأنه يقول يل: وحيك اي بن أما تستحي من هللا، أن تتشاغل أبعمالك والناس 
ببابك يتلفون ضرا  وهزاال  ? هوذا فالن، شيخ من شيوخ الكتاب، قد أفضى أمره إىل أن تقطع سراويله، فما 

 مكنه أن يشرتي بدله، أحب أن ال تغفل أمره أكثر من هذا.أ
 فانتبهت متعجبا ، واعتقدت اإلحسان إىل الشيخ من غد، ومنت، فأصبحت وقد أنسيت أمره.

فركبت إىل دار مخارويه بن أمحد، فإين لسري إذ تراءى يل الشيخ على دويبة له ضعيفة، فأهوى ليرتجل يل، 
 فا  بال سراويل.فانكشف فخذه، فإذا هو البس خ

فحني وقعت عين على ذلك، ذكرت املنام، فقامت قياميت، فوقفت يف موضعي، واستدعيته، فقلت له: اي 
هذا، ما حل لك ما صنعت بنفسك من تركت إذكاري أبمرك، أما كان يف الدنيا من يوصل لك رقعة، أو 

هو يف كل شهر مائتا دينار، وأطلقت خياطب يف أمرك ? اآلن قد قلدتك الناحية الفالنية، ورزقتك رزقها و 
لك من خزانيت ألف دينار معونة، وأمرت لك من الثياب واحلمالن بكذا وكذا، فاقبض ذلك واخرج، فإن 

 حسن أثرك يف عملك، زدتك، وفعلت بك وصنعت.
 وضممت إليه من يتنجز له ذلك.
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 أدرك أاب حممد الزرق النباري
ق بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول النباري التنوخي، قال: خرج حدثن أبو احلسن أمحد بن يوسف الزر 

أخي أبو حممد احلسن بن يوسف، يقصد أخاان أاب يعقوب إسحاق ابن يوسف وهو حينئذ مبصر، ومعه زوجة  
 كانت ليب يعقوب إسحاق ببغداد، وبنية له منها، ومضى.

سماوة، يريد دمشق، قال: فلما حصلنا يف فلما عاد حدثن أنه سلك يف قافلة كبرية، من هيت على طريق ال
أعماق السماوة، أخفرتنا خفراؤان، وجاء قوم من العراب، فظاهروهم علينا، وأظهروا أهنم من غريهم، 
وقطعوا علينا، فاستاقوا ركائبنا، فبقيت أان والناس مطرحني على املاء الذي كنا نزلنا عليه بال مجل، وال زاد، 

 ياة.وال دليل، فأيسنا من احل
فقلت للناس: إن املوت ال بد منه على كل حال، أقمنا يف أماكننا أم سران، فألن نسري طلب اخلالص فلعل 

 هللا أن يرمحنا وخيلصنا، أوىل من أن منوت ها هنا، وإن متنا يف سريان كان أعذر.
، وكلما طال علينا فساعدوين، وسران يومنا وليلتنا، وأان أمحل الصبية ابنة أخي، لن أمها عجزت عن محلها

الطريق، ومل نر إنساان  وال حمجة، أحسسنا ابهلالك، ومات منا قوم، وأان خالل ذلك، قد بدأت بقراءة ختمة، 
 وأان متشاغل هبا، وابلدعاء.

إىل أن وقعنا يف اليوم الثاين، على حلة أعراب، فأنكروان، فلم أعمل عمال ، حىت وجلت بيت امرأة منهم، 
نت مسعت أن اإلنسان إذا عمل ذلك أمن شرهم، ووجب حقه عليهم، مث تفرقنا يف فأمسكت ذيلها، وك

 البيوت.
واختلفت أحوال الناس، فأما أان، فإن صاحب البيت الذي نزلت عليه، ملا رأى هيبيت ودرسي للقرآن، 

 أكرمن، ومل أزل أحادثه وأرفق به.
ة، راحلة، وتسري معنا إىل دمشق على راحلة فقال يل: ما تشاء ? فقلت: تركبن وهذه املرأة، وهذه الصبي

 أخرى، بزاد وماء، حىت أعطيك مثن راحلتك وأهبها لك، وأقضي حقك بعد هذا.
 قال: فتذمم واستحيا، وقدرت أين إذا دخلت دمشق، وجدت هبا من أصدقاء أخي، من آخذ منه ما أريد.

عنا من املاء والزاد كفايتنا، وركب هو راحلة فكساين العرايب، وكسا املرأة والصبية، ووطأ يل راحلة، ومحل م
 أخرى، وكان أكثر من وصل معنا إىل ذلك املوضع، قد أتتى له مثل ما أتتى يل، فصران رفقة صاحلة العدد.

فلما كان بعد أايم، شارفنا دمشق مع طلوع الشمس، فإذا أبهلها قد خرجوا يستقبلوننا، وكل من له صديق 
 بلغهم خرب القطع، فما شعرت إال إبنسان يسأل عن، بكنييت ونسيب.أو معرفة، يسأل عنه، وقد 

 فقلت: ها أان ذا.
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 فعدل إيل، وقال: أنت أبو حممد الزرق النباري ? فقلت: نعم.
 فقال: إيل، وأذ خبطام راحليت، وتبعن العرايب براحلته، حىت دخلنا مع الرجل دمشق.

 ى نعمة حسنة، فأنزلنا، ومل أشك أنه صديق لخي.فجاء بنا الرجل، إىل دار حسنة سرية، تدل عل
فنزلت، وأنزلت العرايب معي، وأخذت مجالنا، وأدخلنا احلمام وألبست خلعة نظيفة، وفعل ابملرأة والصبية 

 مثل ذلك، وأقمت عنده يومني يف خفض عيش، ال أسأله عن شيء، وال يسألن.
 

 عرايب معك ? فأخربته مبا أخذان منه.فلما كان يف اليوم الثالث، قال: ما صورة هذا ال
 فقال يل: خذ ما تريد من املال.

 فقلت: أريد كذا وكذا دينارا ، فأعطاين ذلك، فدفعته إىل العرايب، وسلمت إليه مجليه.
 وسألت الرجل أن يزوده زادا  كثريا  ال يكون مثله يف البادية، فأخرج له شيئا  كثريا ، وخرج العرايب شاكرا .

 الرجل: إىل أين تريد من البالد، وكم يكفيك من النفقة ? فلما قال يل ذلك، ارتبت به، وقلت: لو  فقال يل
 كان هذا من أصدقاء أخي الذين كاتبهم بتفقدي، لكان يعرف مقصدي.

فقلت له: كم كاتبك أخي أن تدفع إيل ? قال: ومن أخوك ? قلت: أبو يعقوب الزرق النباري، الكاتب 
 مبصر.

 ، ما مسعت هبذا االسم قط، وال أعرفه.فقال: وهللا
فورد علي أعجب مورد، وقلت له: اي هذا، إين ظننتك صديقا  لخي، وأن ما عاملتن به من اجلميل من 
أجله، فانبسطت إليك ابلطلب، ولو مل أعتقد هذا النقبضت فما السبب فيما عاملتن به ? فقال: أمر هو 

 ساطك إليه أمت.أوكد من أمر أخيك، جيب أن يكون انب
 فقلت: ما هو ?.

قال: إن خرب الوقعة ابلقافلة اليت كنت فيها، بلغنا يف يوم كذا وكذا، فما بقي كبري أحد بدمشق، إال وردت 
عليه مصيبة عظيمة، إما بذهاب مال، أو بغم على صديق، غريي، فإين مل يكن يل شيء من ذلك يتعلق قليب 

 قطعني، وإصالح أحواهلم، ومل أعزم أان.به، واتعد الناس للخروج، لتلقي املن
فلما كان يف الليل، رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يف النوم، وهو يقول يل: أدرك أاب حممد الزرق النباري، 
وأغثه، وأصلح شأنه مبا يبلغه مقصده، فلما أصبحت، خرجت مع الناس، فسألت عنك، فكان ما رأيت، 

 واآلن اذكر ما تريده.
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اء شديدا ، مل أقدر معه على خطابه مدة، مث نظرت إىل ما يبلغن مصر، فطلبته منه، فأخذته، فبكيت بك
وأصلحت أمري، وسألت الرجل عن امسه، فقال: أان فالن بن فالن الصابوين ذكره أبو حممد، وأنسيه أبو 

 احلسن.
 قال: فلما بلغت إىل مصر، حدثت أخي ابحلديث، فعجب منه، وبكى.

 وضرب الدهر ضربه، وورد أبو يعقوب أخي إىل بغداد بعد سنني، فتذاكران هذا احلديث. قال أبو احلسن:
فقال أخي: ملا عرفن أخي أبو حممد، ما عامله به ابن الصابوين الدمشقي هذا، جعلته صديقا  يل، فكنت 

 أكاتبه.
انت جليلة الغلة فلما وردت إىل دمشق، وجدت حاله قد اختلت، حملن حلقته، فوهبت له ضيعيت بدمشق، وك

 والقيمة، فسلمتها إليه، مكافأة ملا عامل به أاب حممد أخي.
 

 اعتقلهم الوزير ابن الزايت وأطلقوا ملوت الواثق
قال حممد بن عبدوس، يف كتاب الوزراء، حدثن احلسني بن علي الباقطائي، قال: حدثن أيب، قال: قال يل 

حببسي، أدخلت حمبسا  فيه أمحد بن إسرائيل، وسليمان بن أمحد بن املدبر: ملا أمر حممد بن عبد امللك 
 وهب، ومها يطالبان، فجعلت يف بيت اثلث، فكنا نتحدث وأنكل مجيعا ، ورمبا أدخل إلينا النبيذ، فنشرب.

 وكان أمحد بن إسرائيل شديد اجلنب، وكان ينكر علينا، ومينعنا أن نتحدث بشيء، أو نرجو لنفسنا.
بن وهب، فقال يل: رأيت البارحة يف نومي، كأن قائال  يقول يل: ميوت الواثق إىل ثالثني  فجاءين يوما  سليمان

 يوما ، فقم بنا إىل أيب جعفر حندثه.
 فقلت: وهللا، إن مسع هبذا أبو جعفر، ليشقن ثوبه، وليسدن أذنه خوفا .

 فقال يل: قم على كل حال، فقمنا فدخلنا عليه، فأخربه سليمان مبا رأى.
 ه: اي هذا، أنت أجسر الناس، وأشدهم جناية على نفسك وعلينا، إمنا تريد أن يسمع هذا فنقتل.فقال ل

 فقال له: فتكتب هذه الرؤاي عندك، لتمتحن صدقها.
فنفر، وقال: أان ال أكتب مثل هذا، فكتبته أان يف رقعة صغرية. فلما كان يوم الثالثني، دخل علي أمحد بن 

سن، هذا يوم الثالثني، فأخرجت الرقعة، فإذا هو قد حفظ اليوم، ومضى يومنا إسرائيل فقال يل: اي أاب احل
 إىل آخره.

 فلما كان الليل، مل نشعر إال والباب يدق دقا  شديدا ، وصاح بنا صائح: البشرى، قد مات الواثق، اخرجوا.
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 رؤاي.فقال أمحد بن إسرائيل: قوموا بنا، فقد حقق هللا الرؤاي، وأاتان ابلفرج، وصدقت ال
 فقال سليمان بن وهب: كيف منشي مع بعد منازلنا ? ولكن نوجه من جييئنا مبا نركب.

فاغتاظ أمحد بن إسرائيل، وقال: نعم، نقعد، حىت جيلس خليفة آخر، فيقال له: إن يف احلبس مجاعة من 
 ر.الكتاب عليهم أموال، فيأمر ابلتوثق منا، إىل أن ينظر يف أمران، قم عافاك هللا، حىت من

 فخرج، وخرجنا على أثره.
 

فقبل أن خنرج من ابب اهلاروين، مسعنا رجلني يقول أحدمها لآلخر: سأل اخلليفة جعفر املتوكل عمن يف 
 احلبس، فقيل: فيه مجاعة من الكتاب، فقال: يكونون فيه إىل أن ننظر يف أمورهم.

 فجددان يف املشي وقصدان غري منازلنا، واسترتان.
ر، فبلغنا إقرار اخلليفة حممد بن عبد امللك، فكتبت إليه رقعة عن مجاعتنا، نعرفه خربان، وحبثنا عن الخبا

 واتساع آمالنا فيه، ونستأذنه فيما نعمل.
فلما وصلت إليه الرقعة، وقع على ظهرها: مل استخفيتم ? وليس منكم إال من عناييت ختصه، ورأيب فيه مجيل، 

صور إيتاخ، واستوهبه، فوهب له، وأمرت ابحضاره ليخلع عليه، أما أبو أيوب فقد تكلم يف حقه أبو من
فليحضر، وأما أبو جعفر فإنه طولب مبا ال يلزمه، وقد وضحت حجته يف بطالنه، فليصر إيل، وأما أبو 

 احلسن فإن قذف بباطل، فاظهروا مجيعا ، واثقني مبا عندي من حياطتكم ورعايتكم.
 فيه، فخلع على سليمان خاصة.فصران إليه مجيعا ، وزال عنا ما كنا 

 
 النبيذ

النبيذ: اخلمر املعتصر من التمر، أو العنب، أو العسل، ومسي نبيذا ، لن الذي يتخذه أيخذ مترا  أو زبيبا ، 
فيلقيه يف وعاء ويصب عليه املاء، وينبذه حىت يفور، ويصري مسكرا ، واملطبوخ منه هو الذي يعرض على 

و القطربلي، من نتاج قطربل إحدى ضواحي بغداد، وهي مشهورة خبمرها معجم النار، وخري أنواع النبيذ ه
 .133-4البلدان 

ولالطالع على أنواع النبيذ راجع ما كتبه أبو احلسن علي بن أيب احلزم القرشي املتطبب املعروف اببن 
 ، ولزايدة التفصيل راجع كتاب الشربة البن قتيبة.140-1النفيس يف مطالع البدور 
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يالحظ أن العراقيني كانوا ال يرون بشرب النبيذ أبسا ، أما اآلن فهم يرون حرمته، والقليل منهم من  ومما
من كتاب  109-8يشربه، وقد كان عند أهل العراق لشرب النبيذ آيني، وصفه القاضي التنوخي يف القصة 

، وأجاجني ماء الورد، والصواين، نشوار احملاضرة، فيما يتعلق برتتيب جملس الشراب، وما فيه من متاثيل العنرب
واملغاسل، واملراكن، واخلرداذايت، واملدافات اليت تشتمل على النبذة، وكيف خيتار النبيذ، ومن خيتاره، 

 وكيف يتم السقي، ومن يكون الساقي.
لك أورد التنوخي قصة أشار فيها إىل آيني املنادمة الذي يفرض على الندمي أن يقبل يد امل 69-3ويف القصة 

 أوال ، مث يقبل القدح اثنيا ، ويشرب، وإذا قدم للملك شرااب ، أو مأكال ، فإن عليه أن يتناول منه قبل امللك.
ولحد جمالس شرب  158-1كما أورد التنوخي يف نشواره وصفا  لحد جمالس شرب املقتدر القصة 

لس شرب عضد الدولة ولحد جما 162-1ولحد جمالس شرب املتوكل القصة  159-1الراضي القصة 
ولحد جمالس شرب الوزير  164-1ولحد جمالس شرب أيب القاسم الربيدي القصة  44-4القصة 

وصف جمللس من جمالس شرب  334-5، ويف معجم الدابء 163-1املهليب، وزير معز الدولة القصة 
فيلبسون املصبغات،  الوزير املهليب، كان جيتمع فيها أبصحابه من شيوخ القضاة، يف كل أسبوع مرتني،

ويوضع أمام كل واحد منهم طاس من الذهب وزنه ألف مثقال، مملوء شرااب  قطربليا  عكرباي ، فيشربون، 
 :246ويطربون، ويرقصون، وإىل هذا اجمللس أشار السري الرفاء يف قوله ديوان السري الرفاء 

 إذا سقى اّلل  منزال  فسقى * بغداد ما حاولت من الدمي
 صحبة العلوم هبا * والعيش بني اليسار والعدم اي حب ذا

 كيف خالصي من العراق وقد * أثرت فيها معادن الكرم
 رأيت فيها خالعة وصلت * أطرافها ابلعلوم واحلكم
 جمالس يرقص القضاة هبا * إذا انتشوا يف خمانق الربم

م من ملوك محري ما * أوفت أكاليلهم على اللمم  كأهن 
 لنا * بشيمة حلوة من الشيموصاحٍب خيلط اجملون 

 ختضب ابلراح شيبه عبثا  * أانمل مثل محرة العنم
راجع يف كتاب مطالع البدور ما ورد يف الراح، ويف آنيتها، واستعماهلا، وما جيب على شاربيها، ومستهديها، 

 .229 - 128-1ووصافها، واملتنادمني عليها، ومسامراهتم، وغنائهم 
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الع على جمالس شرب اخللفاء والمراء والشعراء، فعليه بكتاب الدايرات للشابشيت ومن أراد التوسع يف االط
حتقيق كوركيس عواد، وكتاب قطب السرور يف أوصاف اخلمور للرقيق الندمي، فهما جامعان للكثري من هذه 

بيذ حبث عن النبيذ، وحتليله، وحترميه، وعن الفرق بني الن 373 - 352-6الخبار، ويف العقد الفريد 
 واخلمر.

 
 من شعر سليمان بن وهب ملا حبس

 قال: ويف هذه احلبسة كتب سليمان بن وهب إىل أخيه احلسن بن وهب فيما حكاه حممد بن عبدوس:
 هل رسوٌل وكيف يل برسول * إن  ليلي ليل السقيم العليل

 هل رسول إىل أخي وشقيقي * ليت أين  مكان ذاك الر سول
 ب * س وحايل وزفريت وعويلياي أخي لو ترى مكاين يف احل

 وعثاري إذا أردت قياما  * وقعودي يف مثقالت الكبول
 لرأيت ال ذي يغم ك يف الع * داء أن يسلكوا مجيعا  سبيلي

 هذه مجلة أراين غن يا  * معها عن أذاك ابلتفصيل
 ولعل  اإلله أييت بصنٍع * وخالٍص وفرجة عن قليل

يات، مل أذكرها، لهنا ليست من هذا املعىن، مث قال: وقد ذكر حممد بن داود، وذكر أبياات  أخر، متاما  هلذه الب
يف كتابه املسمى كتاب الوزراء من خروج سليمان بن وهب من حبس الواثق غري هذا، قال يف كتابه: حدثن 

أان يف   أبو القاسم عبيد هللا بن سليمان، واقتص حممد بن عبدوس، قصة طويلة، ليس فيها ذكر منام، فذكرهتا
كتايب هذا، يف ابب من خرج من حبس أو أسر أو اعتقال، إىل سراح وسالمة وصالح حال، ورويتها عن 
علي بن عيسى، عن عبيد هللا بن سليمان، أبلفاظ قوية، أقوى من اللفاظ اليت أوردها ابن عبدوس، ومل 

ت تلك القصة يف الباب املفرد أذكرها ها هنا، لن هذا اخلرب، خمتص ابملنامات، فجعلته يف اببه، وأورد
 لمثاهلا.

 
 بني الوزير املهليب واحلسني السمري

حدثن علي بن حممد النصاري اخلطمي، قال: حدثن أبو عبد هللا احلسني بن حممد السمري كاتب الديوان 
يئست من ابلبصرة، قال: كان أبو حممد املهليب، يف وزارته، قبض علي ابلبصرة، وطالبن مبال، وحبسن حىت 
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الفرج، فرأيت ليلة يف املنام، كأن قائال  يقول يل: اطلب من ابن الراهبوين دفرتا  خلقا  عنده، على ظهره دعاء، 
 فادع هللا به، فإنه يفرج عنك، وكان ابن الراهبوين هذا، صديقا  يل من تناء أهل واسط، مقيما  ابلبصرة.

 ظهره دعاء.فلما كان من غد، جاءين، فقلت له: عندك دفرت على 
 فقال يل: نعم.

قلت: جئن به، فجاءين به، فرأيت مكتواب  على ظهره: اللهم أنت أنت، انقطع الرجاء إال منك، وخابت 
اآلمال إال فيك، صل على حممد وعلى آل حممد، وال تقطع اللهم منك رجائي؛ وال رجاء من يرجوك يف 

 يغيب، واي غالبا  غري مغلوب، اجعل يل من أمري فرجا  شرق الرض وغرهبا، اي قريبا  غري بعيد، واي شاهدا  ال
 وخمرجا ، وارزقن رزقا  واسعا  من حيث ال أحتسب، إنك على كل شيء قدير.

قال: فواصلت الدعاء بذلك، فما مضت إال أايم يسرية، حىت أخرجن املهليب من احلبس، وقلدين اإلشراف 
 على أمحد الطويل، يف أعماله أبسافل الهواز.

قال يل أبو احلسن النصاري: قال يل أبو علي زكراي بن حيىي الكاتب النصراين، حدثن هبذا احلديث أبو عبد 
هللا السمري، وكتبت عنه الدعاء، ونقلته، وحفظته، وتقلبت يب الحوال، فكتبت ليب جعفر ممله، صاحب 

 طلقن بعد أايم يسرية.مائدة معز الدولة، فاعتقلن بعد مدة، ونكبن، فواصلت الدعاء به، فأ
 

 رأى يف املنام أن غناه مبصر
حدثن أبو الربيع سليمان بن داود البغدادي، صاحب كان ليب، وكان قدميا  خيدم القاضيني أاب عمر حممد بن 
يوسف، وابنه أاب احلسني يف دورمها، وكانت جدته تعرف بسمسمة، قهرمانة كانت يف دار القاضي أيب عمر 

محه هللا، قال: كان يف جوار القاضي قدميا ، رجل انتشرت عنه حكاية، وظهر يف يده مال حممد بن يوسف ر 
جليل، بعد فقر طويل، وكنت أمسع أن أاب عمر محاه من السلطان، فسألت عن احلكاية، فدافعن طويال ، مث 

ب داري وسقوفها، حدثن، قال: ورثت عن أيب ماال  جليال ، فأسرعت فيه، وأتلفته، حىت أفضيت إىل بيع أبوا
 ومل يبق يل من الدنيا حيلة، وبقيت مدة بال قوت إال من غزل أمي، فتمنيت املوت.

 فرأيت ليلة يف النوم، كأن قائال  يقول يل: غناك مبصر، فاخرج إليها.
 

 فبكرت إىل أيب عمر القاضي، وتوسلت إليه ابجلوار، وخبدمة كانت من أيب لبيه، وسألته أن يزودين كتااب  إىل
 مصر، لتصرف هبا، ففعل، وخرجت.
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فلما حصلت مبصر، أوصلت الكتاب، وسألت التصرف، فسد هللا علي الوجوه حىت مل أظفر بتصرف، وال 
 الح يل شغل.

ونفدت نفقيت، فبقيت متحريا ، وفكرت يف أن أسأل الناس، وأمد يدي على الطريق، فلم تسمح نفسي، 
عشاءين، فما زلت أمشي يف الطريق، وأتىب نفسي املسألة، فقلت: أخرج ليال ، وأسأل، فخرجت بني ال

 وحيملن اجلوع عليها، وأان ممتنع، إىل أن مضى صدر من الليل.
فلقين الطائف، فقبض علي، ووجدين غريبا ، فأنكر حايل، فسألن عن خربي، فقلت: رجل ضعيف، فلم 

 يصدقن، وبطحن، وضربن مقارع.
 فصحت: أان أصدقك.

 فقال: هات.
 فقصصت عليه قصيت من أوهلا إىل آخرها، وحديث املنام.

فقال يل: أنت رجل ما رأيت أمحق منك، وهللا لقد رأيت منذ كذا وكذا سنة، يف النوم، كأن رجال  يقول يل: 
وأمت الشرطي  -فذكر شارعي، وحمليت، فسكت، وأصغيت إليه -ببغداد يف الشارع الفالين، يف احمللة الفالنية

فيها بستان، وفيه سدرة، وكان يف بستان  -فذكر داري، وامسي -دار يقال هلا: دار فالن احلديث فقال:
داري سدرة، وحتت السدرة مدفون ثالثون ألف دينار، فامض، فخذها، فما فكرت يف هذا احلديث، وال 

 التفت إليه، وأنت اي أمحق، فارقت وطنك، وجئت إىل مصر بسبب منام.
ن الطائف، فبت يف بعض املساجد، وخرجت مع السحر من مصر، فقدمت قال: فقوي بذلك قليب، وأطلق

بغداد، فقطعت السدرة، وأثرت حتتها، فوجدت قمقما  فيه ثالثون ألف دينار، فأخذته، وأمسكت يدي، 
 ودبرت أمري، فأان أعيش من تلك الداننري، من فضل ما ابتعت منها من ضيعة وعقار إىل اليوم.

 
 راين ويعقد له على طريق الفراتخزمية بن هازم يصرف احل

وجدت يف كتاب أيب الفرج عبد الواحد املخزومي احلنطيب، عن علي ابن العباس النوخبيت، قال: حدثن أمحد 
بن عبد هللا التغليب، قال: كان من بقااي شيوخ خراسان، ممن يلزم دار العامة بسر من رأى، شيخ يكىن أاب 

الدولة وأهلها فحدثنا يوما : أن خزمية بن خازم، كان جيلس يف داره للناس،  عصمة، وكان حيدثنا كثريا ، أبخبار
يف كل يوم ثالاثء، فال حيجب عنه أحد، وال يستأذن ملن يدخل، إمنا يدخلون أرساال ، بغري إذن، فمن كان من 
 الشراف ووجوه الناس، سلم وانصرف، ومن كان من طالب احلوائج، أو خطاب التصرف، دفع رقعته إىل

 احلاجب، فيجتمع الناس ويدخلون، فيعرض رقاعهم عليه.
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وكان قد أفرد هلذا كاتبا  حصيفا  يقال له: احلسن بن مسلمة، يتصفح الرقاع قبل عرضها عليه، فما كان جيوز 
أن يوقع عنه فيه خبطه، وقع وسلمه إىل أراببه، وما كان ال بد من وقوفه عليه، وتوقيعه فيه خبطه، أوقفه عليه، 

كان من الناس زائرا ، أو مسرتفدا ، عرضت رقعته عليه، فيكون هو املوقع فيها مبا يراه فال يكاد ينصرف   ومن
 أحد من ذلك اجلمع العظيم املفرط، إال وهو مسرور بقضاء حاجته.

قال أبو عصمة: وكان ممن يتصرف يف العمال، رجل من العراب، ذو لسان وفصاحة، يقال له: حامد بن 
 ين، وكان فيه إحلاح شديد، ومالزمة اتمة إذا تعطل، فيؤذي بذلك ويربم.عمرو احلرا

وكان خياطب خزمية يف أايم الثالاثء، وال يقنع بذلك، حىت يالزم اببه كل يوم، وإذا ركب خاطبه على الطريق، 
 ورمبا تعرض له يف دار اخلليفة فخاطبه، ومل يكن يف طبع خزمية احتمال مثل ذلك.

دثن احلسن بن مسلمة، كاتب خزمية، قال: نظر خزمية إىل هذا الرجل يف داره، وكان قد قال أبو عصمة: فح
لقيه يف الطريق، فخاطبه قبل ذلك بيوم، وأضجره، ووافق من خزمية ضجرا  بشيء حدث من أمور اململكة، 

 مع ما فيه من اجلربوتية والكرب.
 عنيفا ، مث دعاين، فقال: وهللا، لئن دخل هذا فحني خاطبه الرجل، صاح فيه، وأمر إبخراجه من داره إخراجا  

داري، لضربن عنقه، ولئن وقف يل على طريق، أو كلمن يف دار السلطان، لضربن عنقه، فأخربه بذلك، 
 وحذره، وتقدم إىل البوابني واحلجاب مبنعه، وكان خزمية إذا وعد أو توعد، فليس إال الوفاء.

املقارع، فبالغت يف حتذيرهم، وهتديدهم، وعرفتهم ما قال، وأنه  فخرجت إىل احلجاب والبوابني وأصحاب
 حلف أن تضرب أعناقهم إذا خالفوا، وأكدت الوصية جبهدي، مستظهرا  لنفسي.

 
وخرجت إىل خارج الدار، فوجدت الرجل قائما ، فأعلمته أن دمه مرهتن بنظرة ينظرها إليه خزمية يف دار 

ق، وحذرته حتذيرا  شديدا ، وخوفته من سفك دمه، وأن ال جيعل عليه السلطان، أو على اببه، أو يف الطري
 سبيال ، فشكرين على حتذيره، وانصرف كئيبا .

فلما أصبحنا من الغد، غدوت إىل دار خزمية على رمسي، للمالزمة، فلما دنوت من الباب، إذا ابلرجل واقفا   
 كما كان يقف منتظرا  لركوبه.

، أما ختاف هللا ? أحتب أن تقتل نفسك ? أما تعرف الرجل ? فقال: وهللا، فعظم ذلك علي، وقلت: اي هذا
ما أتيت هذا عن جهل من وال اغرتار، بل أتيته على أصل قوي، وسبب وثيق، وسرتى من لطف هللا ما 

 يسرك، وتعجب منه.
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نظر إيل،  قال احلسن: فزاد عجيب منه، ودخلت الدار، فصادفت خزمية يف صحن الدار يريد الركوب، فحني
قال: ما فعل حامد بن عمرو ? قلت: رأيته الساعة ابلباب، وقد هتددته، فلما رأيته اليوم ابلباب تعجبت من 
جهله وعوده، مع ما أعذرت إليه من الوعيد، وأمرته ابالنصراف، فأجابن جبواب ال أدري ما هو، فأان بريء 

 من فعله.
 وخرج فركب، فحني رآه حامد ترجل له. فقال: أبي شيء أجابك ? فأخربته، فسكت خزمية،

فصاح به: ال تفعل، واحلقن إىل دار أمري املؤمنني وسار خزمية، فدخل دار الرشيد، ودخلنا معه إىل حيث 
 جرت عادتنا أن نبلغه من الدار، فجلسنا فيه، ومضى خزمية يريد اخلليفة، وجاء حامد فجلس إىل جانيب.

يف جسارتك على خزمية، ولينه لك بعد الغلظة، وعرفته ما جرى بين فقلت له: أصدقن عن خربك، والسبب 
 وبني خزمية اثنيا .

 فقال: طب نفسا ، فما أبدي لك شيئا  إال بعد بلوغ آخر المر.
فبينا حنن كذلك، إذ دعي حامد إىل حيث كان مرسوما  أبن يدخله من خيلع عليه، فتحريت فلم يكن أبسرع 

 ني يديه لواء قد عقد له على طريق الفرات أبسره، فقمت إليه وهنأته.من أن خرج وعليه اخللع، وب
وقلت: وال الساعة ختربين اخلرب ? فقال: ما فات شيء، وودعن ومضى، فأقمت مبكاين إىل أن خرج خزمية، 

 فسرت معه إىل داره، فلما استقر، دعاين، فسألن عن أمور جرت.
 ت: إي وهللا، أيها المري.وقال: أظنك أنكرت ما جرى من أمر حامد ? قل

قال: فامسع اخلرب، اعلم أين كنت يف هناية الغيظ عليه، وأمرت فيه مبا علمته أمس، فلما كن البارحة، رأيته يف 
 النوم، كأنه قائم يصلي، وقد رفع يديه إىل هللا يدعو علي.

 دي.فصحت به: ال تفعل، ال تفعل، وادن من، فانفتل من صالته، وجاء حىت وقف بني ي
فقلت له: ما حيملك على أن تدعو علي ? فقال: لنك أهنتن، واستخففت يب، وهددتن ابلقتل ظلما ، 

 وقطعت أملي من طلب رزقي وقويت، وأان أشكوك إىل هللا، وأستعينه عليك.
 وكأين أقول له: طب نفسا ، وال تدع علي، فإين أحسن إليك غدا ، وأوليك عمال ، واستيقظت.

ام، وعلمت أين قد ظلمت الرجل، وقلت يف نفسي: شيخ من العرب، له سن وشرف، أسأت فعجبت من املن
إليه بغري جرم، وأرعبته، وماذا عليه إذا جل يف طلب الرزق ? وعلمت أن الذي رأيته يف منامي موعظة يف 

 أمره، وحث على حفظ النعم، وأن ال أنفرها بقلة الشكر، واستعمال الظلم.
 ا وعدته يف النوم، فكان ما رأيت.فاعتقدت أن أوليه، كم
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قال احلسن بن مسلمة: فقويت رأيه يف هذا، ودعوت له، وانصرفت، فجاءين من العشي حامد، مسلما ، 
 ومودعا ، ليخرج إىل عمله.

 فقلت له: هات اآلن خربك.
أمت، وبكاء فقال: نعم، انصرفت من ابب خزمية موجع القلب، قلقا ، مراتعا ، فأخربت عيايل، فصار يف داري م

 عظيم، ومل أطعم أان، وال هم، شيئا ، يومنا وليلتنا، وأمسيت كذلك.
فلم هدأت العيون، توضأت، واستقبلت القبلة، فصليت ما شاء هللا، وتضرعت إىل هللا، ودعوته إبخالص 

 نية، وصدق طوية، وأطلت، فحملتن عين، فنمت وأان ساجد يف القبلة.
 يف الصالة والدعاء، وكأن خزمية قد وقف علي، وأان أدعو، فصاح يب: ال فرأيت يف منامي، كأين على حايل

تفعل، ال تفعل، وأغد علي، فإين أحسن إليك، وأوليك، فانتبهت مذعورا ، وقد قويت نفسي، فقلت: أبكر 
 إليه، فلعل هللا أن يطرح يف قلبه الرقة، فغدوت إليه، فكان ما رأيت.

نامني، فقلت حلامد: لقد أخربين المري مبثل ما ذكرته، مل خيرج منه حرفا ، قال احلسن: فكثر تعجيب التفاق امل
وبكرت إىل خزمية، فحدثته ابحلديث، فعجب منه، وأحضر حامدا  حىت مسع منه ذلك، وأمر له بكسوة وصلة 

 ومحالن، ومل يزل بعد ذلك يتعمد إكرامه.
 

 بني الوزير علي بن عيسى والعطار الكرخي
 

 ان، حدثن أبحدمها بعض أهل بغداد.ويقارب هذا حديث
أن عطارا  من أهل الكرخ، كان مشهورا  ابلسرت والمانة، فركبه دين، وقام من دكانه، ولزم بيته مسترتا ، وأقبل 
على الدعاء والصالة، إىل أن صلى ليلة اجلمعة صالة كثرية، ودعا، وانم، فرأى النيب صلى هللا عليه وسلم يف 

اقصد علي بن عيسى، وكان إذ ذاك وزيرا ، فقد أمرته أن يدفع إليك أربعمائة دينار،  منامه، وهو يقول له:
 فخذها وأصلح هبا أمرك.

قال الرجل: وكان علي ستمائة دينار دينا ، فلما كان من الغد، قلت: قد قال النيب صلى هللا عليه وسلم، من 
 قصد الوزير.رآين يف منامه فقد رآين، فإن الشيطان ال يتمثل يب، فلم ال أ

فلما صرت ببابه، منعت من الوصول إليه، فجلست إىل أن ضاق صدري، ومهمت ابالنصراف، فخرج 
 الشافعي صاحبه، وكان يعرفن معرفة ضعيفة، فأخربته اخلرب.
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فقال: اي هذا، الوزير وهللا يف طلبك منذ السحر إىل اآلن، وقد سألن عنك فأنسيتك، وما عرفك أحد، 
 طلبك، فكن مبكانك، مث رجع فدخل، فلم يكن أبسرع من أن دعي يب، فدخلت إىل علي والرسل مبثوثة يف

 بن عيسى.
 فقال يل: ما امسك ? قلت: فالن بن فالن العطار.

 قال: من أهل الكرخ ? قلت: نعم.
قال: أحسن هللا إليك يف قصدي إايي، فوهللا ما هتنأت بعيش منذ البارحة، فإن رسول هللا صلى هللا عليه 

سلم، جاءين البارحة يف منامي، فقال: أعط فالن بن فالن العطار من أهل الكرخ أربعمائة دينار يصلح هبا و 
 شأنه، فكنت اليوم يف طلبك، وما عرفك أحد.

 فقلت: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، جاءين البارحة، فقال يل كيت وكيت.
 اية من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يب.قال: فبكى علي بن عيسى، وقال: أرجو أن تكون هذه عن

 مث قال: هاتوا ألف دينار، فجاءوه هبا عينا .
 فقال: خذ منها أربعمائة دينار، امتثاال  لمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وستمائة دينار هبة من لك.

يئا ، فإين أرجو الربكة فيه، فقلت: أيها الوزير ما أحب أن أزداد على عطاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ش
 ال فيما عداه.

 فبكى علي بن عيسى، وقال: هذا هو اليقني، خذ ما بدا لك.
فأخذت أربعمائة دينار، وانصرفت، فقصصت قصيت على صديق يل، وأريته الداننري، وسألته أن يقصد 

 غرمائي، ويتوسط بين وبينهم، ففعل.
 وقالوا: منهله ابملال ثالث سنني.

، ولكن أيخذون من الثلث عاجال ، والثلثني يف سنتني، يف كل سنة ثلثا ، فرضوا بذلك، وأعطيتهم فقلت: ال
 مائيت دينار، وفتحت دكاين ابملائيت دينار الباقية.

 فما حال احلول إال ومعي ألف دينار، فقضيت دين، وما زال مايل يزيد، وحايل يصلح، واحلمد هلل.
 

 من احلاج اخلراساينطاهر بن حيىي العلوي وجرايته 
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واخلرب اآلخر، ما حدثن به أمحد بن يوسف الزرق، عن أيب القاسم ابن أماجور املنجم، قال: كنت إذا 
حججت، دخلت على طاهر بن حيىي العلوي، فرأيت عنده خراسانيا ، كان حيج يف كل سنة، فإذا دخل 

 جلراية له منه.املدينة، جاء إىل طاهر بن حيىي فأعطاه مائيت دينار، فكانت كا
فلما كان يف بعض السنني، جاء يريد داره، ليعطيه املائيت دينار، فاعرتضه رجل من أهل املدينة، فشنع بطاهر 
عنده، وقال له: تضيع داننريك اليت تدفعها إىل طاهر، وهو أيخذها منك ومن غريك، فيصرفها فيما يكرهه 

 هللا تعاىل، ويفعل ويصنع، وتكلم فيه بقبيح.
 خلراساين: فانصرفت عنه، وتصدقت ابلداننري، وخرجت من املدينة، ومل ألق طاهرا .قال ا

 فلما كان يف العام الثاين، دخلت املدينة، فتصدقت ابملال، وطويت طاهرا .
فلما كان يف العام الثالث، أتهبت للحج، فرأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يف منامي، يقول يل: وحيك قبلت 

ول أعدائه، وقطعت عنه ما كنت تربه به ? ال تفعل، فاقصده، وأعطه ما فاته، وال تقطعه عنه يف ابن طاهر ق
 ما استطعت.

قال: فانتبهت فزعا ، ونويت ذلك، وأخذت صرة  فيها ستمائة دينار، ومحلتها معي، فلما صرت ابملدينة، 
 بدأت بدار طاهر، فدخلت عليه وجلست، وجملسه حفل.

ن، لو مل يبعث بك إلينا ما جئتنا، فقلت: كلمة وافقت أمرا ، ليس إال أن أتغافل، فحني رآين، قال: اي فال
فقلت: ما معىن هذا الكالم أصلحك هللا ? فقال: قبلت يف  قول عدو هللا، وعدو رسوله، وقطعت عادتك 

، ومد يده عن، حىت المك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف منامك وأمرك أن تعطين الستمائة دينار، هاهتا
 إيل.

 
فتداخلن من الدهش ما ذهلت معه، فقلت: أصلحك هللا، هكذا وهللا كانت القضية، فمن أعلمك بذلك ? 
فقال يل: بلغن خرب دخولك املدينة يف السنة الوىل، فلما رحل احلاج ومل أتتن، أثر ذلك يف حايل، وسألت 

 فآملن ذلك.عن القصة، فعرفت أن بعض أعدائنا لقيك، فشنع يب عندك، 
 فلما كان يف احلول الثاين، بلغن دخولك، وخروجك، وأنك قد عملت على قوله يف ، فازددت غما  لذلك.

فلما كان منذ شهور، ازدادت إضاقيت، وامتنع من النوم غما  ملا دفعت إليه، ففزعت إىل الصالة، فصليت ما 
فنمت، فرأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يف  شاء هللا، وأقبلت أدعو ابلفرج، فحملتن عين يف احملراب،

منامي وهو يقول يل: ال هتتم، فقد لقيت فالان  اخلراساين، وعاتبته على قبوله فيك قول أعدائك، وأمرته أن 
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حيمل إليك ما فاتك، وال يقطع عنك بعدها ذلك، ويربك ما استطاع، وانتبهت، فحمدت هللا وشكرته، فلما 
 اء بك.رأيتك، علمت أن املنام ج

قال: فأخرجت الصرة اليت فيها ستمائة دينار، فدفعتها إليه، وقبلت يده، وسألته أن حيلن من قبول قول 
 ذلك الرجل فيه.

 
 قصة العلوية الزمنة

حدثن أبو حممد حيىي بن حممد بن سليمان بن فهد الزدي، قال: كان يف شارع دار الرقيق، جارية علوية، 
، وكان أيب يف جوارها أايم نزولنا بدرب املعوج من هذا الشارع، يف دار شفيع أقامت زمنة  مخس عشرة سنة

املقتدري، اليت كان اشرتاها، يتفقدها، ويربها، وكانت مسجاة، ال ميكنها أن تنقلب من جنب إىل جنب، أو 
وأعضائها، تقلب، وال تقعد، أو تقعد، وكان هلا من خيدمها يف ذلك، ويف اإلجناء، والكل، لقصور أطرافها، 

 وكانت فقرية، إمنا قوهتا وقوت خادمتها من بر الناس.
فلما مات أيب اختل أمرها، وبلغ جتن، أم ولد الوزير املهليب خربها، فكانت تقوم أبمرها، وأجرت عليها جراية 

 يف كل شهر، وكسوة يف كل سنة.
 قامت، وقعدت.فباتت ليلة من الليايل على حاهلا، وأصبحت من الغد، وقد برأت، ومشت، و 

وكنت جماورا  له، وكنت أرى الناس أيتون ابب دارها، فأنفذت امرأة من داري، ثقة، حىت شاهدهتا، ومسعتها 
تقول: إين ضجرت بنفسي ضجرا  شديدا ، فدعوت هللا تعاىل ابلفرج مما أان فيه، أو املوت، وبكيت بكاء 

ذلك، أن اجلارية اليت كانت ختدمن، تضجرت  شديدا  متصال ، وبت، وأان متأملة، قلقة، ضجرة، وكان سبب
 يب، وخاطبتن مبا ضاق صدري معه.

فلما استثقلت يف نومي، رأيت كأن رجال  دخل علي، فارتعت منه، وقلت له: اي هذا، كيف تستحل أن تراين 
 ? فقال: أان أبوك، فظننته أمري املؤمنني.

 فقلت: اي أمري املؤمنني، هوذا ترى ما أان فيه.
 أان حممد رسول هللا. فقال:

 فبكيت، وقلت: اي رسول هللا، ادع يل ابلفرج والعافية.
 فحرك شفتيه بشيء ال أفهمه، مث قال: هايت يديك، فأعطيته يدي، وأخذمها، وجذبن هبما، فقمت.

 فقال: امشي على اسم هللا.
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ساعة، مث أجلسن، حىت فقلت: كيف أمشي ? فقال: هايت يديك، فأخذمها، وما زال ميشي يب، ومها يف يديه 
 فعل ذلك ثالث مرات.

 مث قال يل: قد وهب هللا لك العافية، فامحديه واتقيه، وتركن ومضى.
 فانتبهت، وأان ال أشك أنه واقف، لسرعة املنام، فصحت ابخلادم، فظنت أين أريد البول، فتثاقلت.

فانتبهت، فوجدتن مسجاة، فشرحت فقلت هلا: وحيك، أسرجي، فإين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
 هلا املنام.

 فقالت: أرجو أن يكون هللا تعاىل قد وهب لك العافية، هايت يدك، فأعطيتها يدي، فأجلستن.
مث قالت يل: قومي، فقمت معها، ومشيت متوكئة عليها، مث جلست، ففعلت ذلك ثالث مرات، الخرية 

 فيهن مشيت وحدي.
 ، وإعظاما  هلا، فقدر اجلريان أين قد مت، فجاؤوا، فقمت أمشي بني أيديهم.فصاحت اخلادمة سرورا  ابحلال

قال أبو حممد: وما زالت قوهتا تزيد، إىل أن رأيتها قد جاءت إىل والديت يف خف وإزار، بعد أايم،، وال داء 
وسر، هبا، فربرانها، وهي إىل اآلن ابقية، وهي من أصلح وأورع أهل زماننا، وقد تزوجت برجل علوي م

 وصلحت حاهلا، وال تعرف إىل اآلن، إال ابلعلوية الزمنة.
 

فمضى على هذا احلديث، سنون كثرية، وجرى بين وبني القاضي أيب بكر حممد بن عبد الرمحن، املعروف 
اببن قريعة، مذاكرة ابملنامات، فحدثن حبديث منام هذه العلوية، وقصتها، وعلتها، على مثل ما حدثن به 

وقال: وأان كنت أمحل إليها جرايتها من عند جتن، جارية الوزير أيب حممد املهليب، وكسوهتا على  أبو حممد،
طول السنني، ومسعت منها هذا املنام، ورأيتها متشي بعد ذلك صحيحة، بال قلبة، وجتيء إىل جتن، وجتن 

ها، وهي إىل اآلن من خيار زوجتها ابلعلوي، وأعطتن ماال ، فقمت بتجهيزها، وأمرها، حىت أعرس هبا زوج
 النساء.

قال مؤلف الكتاب: وحدثن بعد هذا، مجاعة أسكن إليهم من أهل شارع دار الرقيق، خبرب هذه العلوية، على 
 قريب من هذا، وهي ابقية إىل حني معرفيت خبربها يف سنة ثالث وسبعني وثلثمائة.

بن علي بن هارون املنجم، فرأيت يف داره بدرب مث كنت يف سنة سبع وسبعني وثلثمائة عند أيب الفتح أمحد 
 سليمان من شارع دار الرقيق، وأان عنده، امرأة عجوزا ، قد دخلت، فأعظمها.

 فقلت: من هذه ? فقال: العلوية الزمنة، صاحبة املنام، وكانت متشي خبفها وإزارها.
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م، وأان يف حدود عشرين سنة فسألتها أن جتلس: ففعلت، واستخربهتا، فحدثتن، فقالت: اعتللت من برسا
من عمري، مث اجنلى عن، وقد حلق حقوي شيء أزمنن، فكنت مطروحة على الفراش سبعا  وعشرين سنة، ال 

 أقدر أن أقعد، وال أقوم أصال ، وأجنو يف موضعي، وأغسل، وكنت مع ذلك، ال أجد أملا .
يف منامي وأان أقول له: اي جدي، ادع هللا عز مث بعد سنني كثرية من عليت، رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم، 

 وجل أن يفرج عن.
 فقال: ليس هذا وقتك.

مث رأيت أمري املؤمنني رضي هللا عنه، فقلت له: أما ترى ما أان فيه، فاسأل رسول هللا أن يدعو يل، أو ادع يل 
 أنت، فكأنه قد دافعن.

 وبينهما قريب من هذا، ورأيت احلسن واحلسني مث توالت علي بعد ذلك، رؤييت هلما يف النوم، فجرى بين
 رضي هللا عنهما، وكأين أسأل كل واحد منهما الدعاء ابلعافية، فال يفعل.

فلما مضت سبع وعشرون سنة، حلقن أمل شديد، أايما  يف حقوي، فقاسيت منه شدة شديدة، فأقبلت أبكي، 
 وأدعو هللا ابلفرج.

 عليه وسلم، فعرفته، لين كنت أراه طول تلك السنني على صورة فرأيت ليلة يف منامي، النيب صلى هللا
واحدة، وكأين أقول له: اي جدي، مىت يفرج هللا عن ? فكأنه أدخل يده يف طرف كمي، وجس بدين، من أوله 
إىل آخره، حىت بلغ حقوي، فوضع يده عليه، وتكلم بكالم ال أفهمه، مث ردين على قفاي، كما كنت انئمة، 

 فرج هللا عنك، فقومي. وقال: قد
 فقلت: كيف أقوم ? فقال: هايت يدك، فأعطيته يدي، فأقعدين.

 مث قال: قومي على اسم هللا.
 فقمت، مث خطا يب خطوات يسرية، وقال: قد عوفيت.

فانتبهت، وأان مستلقية على ظهري، كما كنت انئمة، إال أنن فرحانة، فرمت القعود، فقعدت لنفسي 
السرير، فتدلتا، فرمت القيام عليهما، فقمت، ومشيت، فقلت للمرأة اليت ختدمن:  وحدي، ودلت رجلي من

لست آمن أن يشيع خربي، فيتكاثر الناس علي، فيؤذوين، وأان ضعيفة من المل الذي حلقن، إال أين كنت ملا 
 انتبهت، مل أحس بشيء من المل، ومل أجد غري ضعف يسري.

صلحت قويت فيهما، وزادت قدريت على املشي واحلركة، وفشا خربي، فقلت: اكتمي أمري يومني، إىل أن 
 وكثر الناس علي، فال أعرف إىل اآلن، إال ابلعلوية الزمنة.
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فسألتها عن نسبها، فقالت: أان فاطمة بنت علي بن احلسن بن القاسم ابن عبد هللا بن موسى بن جعفر بن 
  عنهم، مل تذكر يل غري هذا، وال سألتها عنه.حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي هللا

 
 أبو القاسم السعدي يرى مناما  فيتوب عن فعل املنكر

حدثن أبو حممد حيىي بن حممد بن سليمان بن فهد الزدي املوصلي، قال: مسعت أاب القاسم السعدي، 
منهمكا  معه يف الفساد،  حيدث أيب ببغداد، قال: كنت وأان حدث السن، مشغوفا  بغالم يل شغفا  شديدا ،

 فكان رمبا هجرين، فأترضاه بكل ما أقدر عليه، حىت يرضى.
قال: وإنه غضب علي مرة غضبا  شديدا ، فهرب، واسترت عن خربه، فلحقن من احلرية والوله، ما قطعن عن 

 النظر يف أمري، وصريين كاجملنون، واجتهدت يف صرف ذلك عن فما انصرف.
 

ناس إىل احلائر، على ساكنه أفضل الصالة والسالم، فكتبت رقعة أسأل هللا عز وجل وحضر وقت خروج ال
فيها الفرج مما أان فيه، وأتوسل إىل هللا تعاىل ابحلسني ابن علي رضي هللا عنهما، ودفعتها إىل بعض من خرج، 

 وسألته أن يدفعها يف انحية من القرب.
يف كشف ما يب، وتفردت ابلصالة والدعاء، قطعة من وكانت ليلة النصف من شعبان، ففزعت إىل هللا، 

 الليل، مث محلن النوم.
فرأيت يف منامي كأين يف مقابر قريش، والناس جمتمعون فيها، إذ قيل: قد جاء احلسني بن علي، وفاطمة بنت 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، للزايرة.
ه، بدراعة، وعمامة، وخف، قد أقبل، ومعه فتشوفت لرؤيتهما، فإذا ابحلسني يف صورة كهل، حسن الوج

 فاطمة عليهما السالم، متنقبة بنقاب أبيض، وملحفة بيضاء.
فاعرتضت احلسني، وقلت: اي ابن رسول هللا، كتبت إليك رقعة يف حاجة يل، فإن رأيت أن تعمل فيها ? فلم 

خلت فاطمة عليها السالم معه، جيبن، ودخل إىل القبة اليت فيها حممد بن علي بن موسى رضي هللا عنهم، ود
وكأن قوما  قد وقفوا مينعون الناس من الدخول إليها، فلم أزل أكابس وأتوصل، إىل أن دخلت، فأعدت عليه 

 اخلطاب، فلم جيبن.
 فقلت لفاطمة: اي سيدة النساء، إن رأيت أن تعملي يف أمري.

 فقالت: على أن تتوب ? فقلت: نعم.
 فقالت: هللا ? فقلت: هللا.
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فكررت ذلك علي ثالاث ، مث أومأت إىل مجاعة ممن كانوا قياما ، فقالت: خذوه، فأخذوين، ونزعت خامتا  من 
يدها فدفعته إليهم،، وخاطبتهم مبا مل أفهمه، فحملوين حىت غبت عن عينها، وأضجعوين وحلوا سراويلي 

لي من المل أمر عظيم، أنبهن، وشدوا ذكري خبيط حليب، ووضعوا على الشد طينا ، وختموه ابخلامت، فورد ع
 فانتبهت وقد أثر اخليط يف املوضع، وصار أثر اخلامت كأنه اجلديري، مستديرا  حول املوضع.

 مث قال ليب: إن شئت كشفت لك فأريتك، فقد أريته جلماعة.
 فقال: ال أستحل النظر إىل ذلك.

وابتعت اجلواري، فكنت أطأهن، ال  قال السعدي: فأصبحت من غد، وما يف قليب البتة من الغالم شيء،
 أنكر من مجاعي شيئا .

مث طالبتن ابلغلمان، فدافعتها مدة، مث غلبتن الشهوة، فاستدعيت غالما ، فلم أقدر عليه، واسرتخى العضو، 
 وبطل، فلما فارقته، أنعظت، فعاودته، فاسرتخى، فجربت ذلك على عدة غلمان، فكانت صوريت واحدة.

 ية، وما نقضتها بعد ذلك.فجددت توبة  اثن
قال أبو حممد: وكان أبو علي القارىء الضرير، قد مسع معي هذا اخلرب من السعدي، فأخربين بعد مدة 

أنه رأى فاطمة رضي هللا عنها، يف النوم، فقلت هلا اي سيديت، منام السعدي  -وحلف يل على ذلك -طويلة
 الذي حكاه صحيح ? فقالت: نعم.

 
 له قصة يف رغيف أبو جعفر بن بسطام

حدثنا أبو علي احلسن بن حممد النباري الكاتب، قال: كان ابن الفرات، يتتبع أاب جعفر بن بسطام ابلذية، 
 ويقصده ابملكاره، فلقي منه يف ذلك شدائد كثرية.

فا  من وكانت أم أيب جعفر قد عودته منذ كان طفال ، أن جتعل له يف كل ليلة، حتت خمدته اليت ينام عليها، رغي
 اخلبز، فإذا كان يف غد، تصدقت به، عنه.

فلما كان بعد مدة من أذية ابن الفرات له، دخل إىل ابن الفرات يف شيء أحتاج إىل ذلك فيه، فقال له ابن 
 الفرات: لك مع أمك خرب يف رغيف ? قال: ال.

 فقال: ال بد أن تصدقن.
 لك من أفعال النساء.فذكر أبو جعفر احلديث، فحدثه به على سبيل التطايب بذ
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فقال ابن الفرات: ال تفعل، فإين بت البارحة، وأان أدبر عليك تدبريا  لو مت الستأصلتك، فنمت، فرأيت يف 
منامي، كأن بيدي سيفا  مسلوال ، وقد قصدتك لقتلك به، فاعرتضتن أمك بيدها رغيف ترتسك به من، فما 

 وصلت إليك، وانتبهت.
كان بينهما، وجعل ذلك طريقا  إىل استصالحه، وبذل له من نفسه ما يريده من فعاتبه أبو جعفر على ما  

 حسن الطاعة، ومل يربح حىت أرضاه، وصارا صديقني.
 وقال له ابن الفرات: وهللا، ال رأيت من بعدها سوءا  أبدا .

 
 بينما كان يرتقب القتل وافاه الفرج يف مثل ملح البصر

اب الوزراء، عن أيب العباس ابن الفرات، عن حممد بن علي بن يونس، عن ذكر حممد بن عبدوس يف كتابه، كت
أبيه، أنه كان يكتب لرجاء ابن أيب الضحاك، وهو بدمشق، وأن علي بن إسحاق بن حيىي بن معاذ، كان 
يتقلد خالفة صول أرتكني على املعونة بدمشق، فوثب على رجاء، فقتله، وقبض على مجاعة من أسبابه، 

 فحبست يف يدي سجان كان جارا  يل، فكان أيتين ابخلرب ساعة  بساعة. وأمر حببسي،
 

 فدخل إيل، وقال: قد أخرج راس صاحبك رجاء على قناة.
 مث جاءين وقال: قد قتل مطببه، مث جاءين فقال: قد قتل ابن عمه، مث جاءين فقال: قد قتل كاتبه اآلخر.

نبأ ذلك، فنالن جزع شديد، وخرج السجان، فأقفل  مث قال: الساعة، وهللا، يدعى بك لتقتل، فقد مسعت
 الباب علي.

فدعي يب، فدافع عن، وقال: البيت الذي هو فيه مقفل، واملفتاح مع شريكي، والساعة جييء، وبعث يف 
 طلبه.

فنالن يف تلك الساعة نعاس، فرأيت يف منامي، كأين ارتطمت يف طني كثري، وكأين قد خرجت، وما بل قدمي 
 ، فاستيقظت، وأتولت الفرج، ومسعت حركة شديدة، فلم أشك أهنا لطليب، فعاودين اجلزع.منه شيء

 فخل السجان، فقال: أبشر فقد أخذ اجلند علي بن إسحاق فحبسوه.
فلم ألبث حىت جاءين اجلند، فأخرجوين، وجاؤوا يب إىل جملس علي بن إسحاق الذي كان فيه جالسا ، وقدامه 

إىل املعتصم يف تلك الساعة، خيربه خبرب قتله رجاء، وجعل له ذنواب ، ولنفسه معاذير، دواة وكتاب قد كان كتبه 
 ومساه رجاء اجملوسي، والكافر، فخرقت الكتاب، وكتبت ابخلرب كما جيب إىل املعتصم.
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 فحبس طويال ، مث أظهر الوسواس، وتكلم فيه أمحد بن أيب دؤاد، فأطلق.
 

 عن حمبوساملنصور يرى مناما  فريفع الظالمة 
وجدت يف بعض الكتب: أن املنصور استيقظ من منامه ليلة من الليايل، وهو مذعور لرؤاي رآها، فصاح 
ابلربيع، وقال له: صر الساعة إىل الباب الثاين الذي يلي ابب الشام فإنك ستصادف هناك رجال  جموسيا  

 واجملوسي معه.مستندا  إىل الباب احلديد، فجئن به، فمضى الربيع مبادرا ، وعاد 
فلما رآه املنصور، قال: نعم، هو هذا، ما ظالمتك ? قال: إن عاملك ابلنبار، جاورين يف ضيعة يل، فسامن 

 أن أبيعه إايها، فامتنعت، لهنا معيشيت، ومنها أقوت عيايل، فغصبن إايها.
نك حليم ذو أانة، وال فقال له املنصور: فبأي شيء دعوت قبل أن يصري إليك رسويل ? قال: قلت: اللهم إ

 صرب يل على أانتك.
فقال املنصور للربيع: أشخص هذا العامل، وأحسن أدبه، وانتزع ضيعة هذا اجملوسي من يده، وسلمها إىل 

 هذا اجملوسي، وابتع من العامل ضيعته، وسلمها إليه أيضا .
 ، وزاده، وأحسن إليه.ففعل الربيع ذلك كله يف بعض هنار يوم، وانصرف اجملوسي، وقد فرج هللا عنه

 
 صاحب الشرطة ببغداد يرى مناما  يرشده إىل القاتل ويربىء فيجا  مظلوما  

وجدت يف كتاب: حدث القاسم بن كرسوع، صاحب أيب جعفر حمربة، قال: كان ابن أيب عون، صاحب 
اثء، فأبطأ عليه، الشرطة، قد وعد حمربة أنه جييئه لإلقامة عنده، والشرب مصطبحا  على ستارته يف يوم الثال

 وتعلق قلب حمربة بتأخره، فبعث غالما  له يطلبه ويعرف خربه يف أتخره.
فعاد إىل حمربة، وقال: وجدته يف جملس الشرطة، يضرب رجال  ابلسياط، وذكر أنه جييء الساعة، فلما كان 

 بعد ساعة، جاء ابن أيب عون.
فما سبب ذلك ? فقال: إين رأيت البارحة يف فقال له أبو جعفر: أفسدت صبوحنا، وشغلت قليب بتأخرك، 

منامي، كأين بكرت بلبل لجيك، وليس بني يدي إال غالم واحد، فسرت يف خراب إسحاق بن إبراهيم بن 
مصعب، لجيء إىل رحبة اجلسر، فإين لسري يف القمر، إذ رأيت شيخا  هبيا ، نظيف الثوب، على رأسه 

ي، وقال: إين أرشدك إىل ما فيه مثوبة: يف حبسك فيج مظلوم، واىف قلنسوة الطية، ويف يده عكاز، فسلم عل
من املدائن، يف وقت ضيق، فاهتم أبنه قتل رجال ، وهو بريء من دمه، وقد ضرب وحبس، وقاتل الرجل 
غريه، وهو يف غرفة وسطى من ثالث غرف مبنية على طاق العكي ابلكرخ، وامسه فالن بن فالن، ابعث من 
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ده سكران، عراين، بسراويل، ويف يده سكني خمضبة ابلدم، فاصنع به ما ترى، وأطلق أيخذه، فإنك ستج
 الفيج البائس.

 قلت: أفعل، وانتبهت، فركبت، وسرت، حىت وافيت رحبة اجلسر.
 فقلت: ما حدث يف هذه الليلة ? فقالوا: وجدان هذا القتيل، وهذا الفيج معه، فضربناه، ومل يقر.

فسألته عن خربه، فقال: أان معروف ابملدائن بسالمة الطريقة، ومعاشي التفيج، فرأيت به أثر ضرب عظيم، 
أنفذين فالن بن فالن من املدائن، إىل فالن بن فالن من أهل بغداد، هبذه الكتب، وأخرج إضبارة، فدخلت 

ايل إذ أوائل بغداد وقت العتمة، فوجدت يف الطريق رجال  مقتوال ، فجزعت، ومل أدر أين آخذ، فأان على ح
 أدركن العوان، فظنوين قتلته، ووهللا ما أعرفه، وال رأيته قط، وقد حبسوين وضربوين، فاهلل، هللا، يف دمي.

 
فقلت: قد فرج هللا عنك، انطلق حيث شئت، مث أخذت الرجالة، ومضيت إىل طاق العكي، فإذا الثالث 

يل فقط، ويف يده سكني خمضب غرف مصطفة، فهجمت على الوسطى، فإذا فيها رجل سكران عليه سراو 
ابلدم، وهو يقول: أخ عليك، والك، نعم اي سيدي، أان جرحته، أخو القحبة، وأن مات فأان قتلته، فأنزلته 
مكتوفا ، وبعثت به إىل احلبس، واحندرت إىل املوفق، فأعلمته ابحلديث، فتعجب، وتقدم إيل أن أضرب القاتل 

 جنايته، فتشاغلت بذلك إىل أن فرغت منه، مث جئتك.ابلسياط إىل أن يتلف، وأصلبه يف موضع 
 

 الرحبة
الرحبة: الرض الواسعة، وكانت الكلمة تطلق على املدينة أو القرية، أو الفضاء الكائن بني البنية، مما يسمى 

 اآلن ساحة، أو ميداان .
ة، بضم الراء، وتسعة ستة مواضع تسمى الرحب 203وذكر ايقوت يف كتابه املشرتك وضعا  واملفرتق صقعا  ص 

 مواضع تسمى الرحبة، بفتح الراء.
فمن املدن: رحبة مالك بن طوق، بناها مالك، ونسبت إىل ابنيها، وهي بني الرقة وبغداد على شاطىء 

 .764-2أايم من دمشق معجم البلدان  8الفرات على بعد 
عنها ايقوت إهنا على يسار احلاج ومن القرى: الرحبة، قرية حبذاء القادسية، على مرحلة من الكوفة، قال 

املتوجهني إىل مكة، وقد خربت اآلن لكثرة طروق العرب، لهنا على ضفة الربية، ليس بعدها عمارة معجم 
 .203واملفرتق صقعا  ص  762-2البلدان 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 270 

ملا كنت قاضيا  يف منطقة أيب صخري اجملاورة للنجف، وكانت  1935أقول: مررت على الرحبة يف السنة 
ة، ورحبة القادسية اتبعة حملكمة أيب صخري، وقد أبصرت أهايل الرحبة يقيمون يف حصن، وقد اختذوا يف احلري 

ابطنه مساكن هلم، وهم يزرعون اخلضر والبطيخ المحر املعروف ببغداد ابلرقى، وماؤهم من عني ثرة هناك، 
 تسمى عني الرحبة.

لكائن بني البنية، فقد كان لكل جامع رحبة، ويف كل رأس وأما الرحبة مبعىن الساحة، أو امليدان، أو الفضاء ا
جسر رحبة، هذا ما عدا الرحبات الخرى الكائنة يف داخل املدينة، وقد مسيت إحدى رحبات مسجد 

، 237-4املدينة، رحبة القضاء، إذ كانت دارا  لعبد الرمحن بن عوف، قضى فيها لعثمان ابخلالفة الطربي 
 101، وقعت فيه معركة بني أنصار يزيد بن املهلب، وبني أتباع المويني يف السنة ورحبة القصابني ابلبصرة

وجلامع املنصور ابملدينة املدورة رحبة  518-5، وكان ملسجد البصرة رحبة الطربي 57-3العيون واحلدائق 
ة اتريخ ، وكانت إحدى الرحبات يف سامراء، امسها رحبة زيرك وهي ابلقرب من ابب الفراعن358-9الطربي 

 .368-6بغداد للخطيب 
وكان جلامع القصر ببغداد رحبة، وهو اجلامع الذي كان اخللفاء العباسيون يقيمون فيه ببغداد صالة اجلمعة، 
ينفذون إليه من قصر اخلالفة، عرب ممرات حتت الرض، وهذا اجلامع، تعاورته أيدي الغصب فلم يبق منه إال 

 غزل.مئذنته، وامسها اآلن منارة سوق ال
أما رحبة جامع القصر، فهي واقعة خارج اجلامع، مما يلي املئذنة، يف شرقيها، وما تزال إىل اآلن رحبة حيتلها 
القصابون الذين يبيعون حلم البقر، وتفصل هذه الرحبة اآلن بني سوق الشورجة حيث تباع الغالل، وبني 

 ، ويسميهم البغداديون الشكرجية.سوق الدهانة، حيث دكاكني العطارين، والبقالني، واحللوانيني
وكانت رحبة اجلسر من أنزه املواضع ببغداد، حبيث أن الناس كانوا جيتمعون فيها للفرجة، ويف بغداد أغنية 

 شائعة نظمها بغدادي أضاق، فقال يسلي نفسه:
 ال بد  ما تنقضي * والفقر ما هو عيب

 وأقف برأس اجلسر * وأخرخشك اي جيب
قدم بغداد، فأطعم اللوزينج امسه اآلن ببغداد: بقالوه، فارسية: ابقالوا، فاستطابه، وقال:  وحدثوا أن أعرابيا  

مسعت الشياخ من أهلي، يذكرون أن من طيبات بغداد: احلمام، ورأس اجلسر، وهذا الذي أكلته، ال بد أن 
 يكون واحدا  منهما.

 
 عزم على قتله مث من عليه وأطلقه مث مين عليه ويطلقه
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علي بن حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن موسى، وكان ابن أخي موسى بن إسحاق القاضي حدثن 
النصاري، قال: كنت خرجت مع أيب وهو يكتب ليب جعفر الكرخي حممد بن القاسم، ملا تقلد املوصل 

ه إىل والدايرات، وكان قد ضم إىل أيب جعفر من قواد السلطان، فلما صران بنصيبني كان أيب قد مضى وأان مع
 أيب العباس أمحد ابن كشمرد مسلما  عليه، فتحداث، فسمعته حيدثه، قال:

 
ملا أسرين أبو طاهر القرمطي، فيمن أسره ابهلبري، حبسن وأاب اهليجاء، والغمر، يف ثالث حجر متقاربة، 

 ومكننا أن نتزاور، وجنتمع على احلديث.
 وشفعه على أشياء.فمكن أاب اهليجاء خاصة، واختص به، وعمل على إطالقه، 

فسألت أاب اهليجاء أن يسأله إطالقي، فوعدين، واستدعاه القرمطي، فمضى إليه وعاد إىل حجرته، فجئت 
 وسألته: هل خاطبه ? فدافعن.

فقلت: لعلك أنسيت ? فقال: ال وهللا، ولوددت أين ما ذكرتك له، إين وجدته متغيظا  عليك، فقال: وهللا، 
 شمس يف غد.لضربن عنقه عند طلوع ال

ورحل أبو اهليجاء، فورد علي أمر عظيم، وعدت إىل حجريت وقد يئست من احلياة، فلما كان يف الليل، 
رأيت يف منامي كأن قائال  يقول يل: اكتب يف رقعة: بسم هللا الرمحن الرحيم، من العبد الذليل، إىل املوىل 

د وآل حممد، اكشف مهي وحزين، وفرج عن، اجلليل، مسن الضر واخلوف، وأنت أرحم الرامحني، فبحق حمم
 واطرح هذه الرقعة يف هذا النهر، وأومأ إىل ساقية كانت جتري هناك يف املطبخ.

 فانتبهت من نومي، وكتبت الرقعة، وطرحتها يف الساقية.
ن فلما كان السحر استدعاين القرمطي، فلم أشك أنه القتل، فلما دخلت إليه أدانين وأجلسن، وقال: قد كا

 رأيي فيك غري هذا، إال أين قد رأيت ختليتك.
فخرجت، فإذا على الباب راحلة، ورجل يصحبن، فربكت، ودخلت البصرة ساملا ، وحلقت أاب اهليجاء هبا، 

 فدخلنا معا  إىل بغداد
 حممد بن سليمان الكاتب دخل مصر أجريا  مث دخلها أمريا  

النوشري، وكان مضافا  حملمد بن سليمان الكاتب على قال أبو احلسن علي بن زكي: كنت مع صاحيب عيسى 
 حرب الطولونية، إىل أن افتتحت مصر، فتقلدها عيسى.
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قال: قال عيسى: خرج يوما  حممد بن سليمان إىل ظاهر الفسطاط، فانتهى به السري إىل قبة كانت لمحد بن 
ومعه احلسني بن محدان ومجاعة من  طولون، يقال هلا: قبة اهلواء، مطلة على النيل وعلى الرب، فجلس فيها

 القواد، مث قال: احلمد هلل الذي بيده المر كله يفعل ما يشاء.
 فقال له احلسني بن محدان: ال شك أن جتديدك احلمد لمر.

قال: نعم، وهو عجيب طريف ذكرته الساعة، وهو أين نزعت إىل مصر وأان يف حال رثة، يف زي صغار 
هبا ? فاتصلت بلؤلؤ الطولوين، فأجرى علي دينارين يف كل شهر، وصريين مشرفا   التباع، فضاق علي املعاش

 يف إصطبله على كراعه، فكنت هناك من حيث ال يعرف وجهي جيدا ، وال أقدم على الوقوف بني يديه.
 فلما كان يف بعض الايم أحضرين، فقال: وحيك، من أين يعرفك المري ? يعن أمحد بن طولون.

 ، ما رآين قط، وال وقعت عينه علي إال يف الطريق، وال حملي حمل من يتصدى للقائه.فقلت: وهللا
 فقال: دعاين الساعة، وهو يف قبة اهلواء، فقال: معك رجل أشقر أشهل، يقال له: حممد بن سليمان.

 فقلت: ما أعرفه.
اري هبا، فتوق وحيك، وال فقال: بل هو يف جنبتك، فأبعده عنك، فإين رأيته البارحة ويف يده مكنسة يكنس د

 تتعرف إىل أحد من حاشيته، وأقرين على أمري، فامتثلت أمره.
ومضت هلذا احلديث شهور، مث دعاين اثنية، فقال: وحيك، ماذا بليت به منك، وبليت أنت به من هذا 

حممد بن  المري ? دعاين بعدة من أصحاب الرسائل، فوافيته وأان يف غاية الوجل، فقال. أليس أمرتك بصرف
سليمان الزرق الشقر ? فقلت: قد عرفتك اي سيدي أين ما استخدمت من هذه سبيله، وال وقعت يل عليه 

 عني.
فقال: كذبت، هو معك يف إصطبلك، فأخرجه الساعة عن البلد، فإين قد رأيته البارحة يف النوم، ويف يده 

 مكنسة، وهو يكنس هبا سائر حجري وداري، ونسأل هللا الكفاية.
فقلت للؤلؤ: وأي ذنب يل اي سيدي يف الحالم ? فقال يل: صدقت، فاسترت إىل أن يتناسى المري ذكرك، 

 ففعلت، وكان جيري علي ذلك الرزق، وأان ال أعمل شيئا .
فلما هتيأ من إنفاذ لؤلؤ إىل الشام ما هتيأ، هنضت معه، وختلف عنه كتابه، ملا كانوا علموه من تغري حاله عند 

فأدانين، وقربن، وأجرى علي يف كل شهر عشرة داننري، ومحلن على دابة وبغل، فلزمت خدمته، صاحبه، 
وكفيته، واستحمدت إليه، فزادين من رأيه، ومل ينته إىل العريش، حىت تنبه أمحد بن طولون على استيحاش 

ر مضر، وأخذ ما لؤلؤ، فكتب إليه ابلرجوع إىل مصر، فشاورين، فأشرت عليه ابالحندار إىل نواحي داي
 يستهدف له من املال، ومل أترك غاية  إال أتيتها يف تضريبه وأتليبه، حىت أوردته مدينة السالم.
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مث تقلبت يب الحوال يف خدمة السلطان، وخدمة الدول، وتويف أمحد بن طولون، وقتل أبو اجليش، وجيش 

عبيد هللا، فقلدين ديوان اجليش. مث ندبن  ابنه، وتوىل بعدهم هارون بن مخارويه، فاختصصت أان ابلقاسم بن
حملاربة هارون، وضم إيل القواد والرجال، وكان فيهم لؤلؤ صاحيب، وكان أصغر اجلماعة حاال ، وأحقرهم شأان ، 

 خاليا  من الرجال والكراع، فلم أقصر يف إصالح حاله، واإلحسان إليه، ومعرفة حقه.
مي، وتاله طغج بن جف مسرعا ، وصرت إىل مصر، فلما شارفتها فلم أدن من الشام حىت تلقاين بدر احلما

وثب شيبان بن أمحد بن طولون ومن اتبعه من جند مصر، فقتلوا هارون، وتوىل شيبان المر بعده، وانثال إيل 
القواد يف المان، وحلق هبم شيبان، وختلف الرجالة وقطعة من الفرسان، وأظهروا اخلالف، فأوقعت هبم، 

قتال  وأسرا ، ودخلت فسطاط مصر عنوة ، وحويت النعم واملهج، وأشخصت الطولونية عن البلد إىل وأفنيتهم 
 احلضرة، حىت مل يبق منهم أحد.

وصح بذلك منام أمحد بن طولون، فسبحان الذي ما شاء فعل، وإايه نسأل خري ما جتري به أقداره، وأن 
 خيتم لنا خبري برمحته.

 
 شفاه منام رآه أحد أصحابه

دثن أبو الفرج عبد الواحد بن نصر الكاتب املعروف ابلببغاء، قال: اعتللت حبلب علة ، جف منها بدين  ح
كله، فكنت كاخلشبة، ال أقدر على أن أحترك أو أحرك، وحنل جسمي، وتقلبت يب أعالل متصلة متضادة 

 صعبة، فمكثت حليف الفراش سنني، وآيسن الطباء من الربء، وقطعوا مداوايت.
مقيم حبلب، مواظب على  -يعن نصيبني -ان يل صديق شيخ يعرف أبيب الفرج بن دارم، من أهل بلديوك

عياديت، ومالزم يل، وكان لفرط اغتمامه يب، وأن الطباء قد آيسوه من، يظهر يل من اجلزع علي أمرا  يؤمل 
مث تعدى هذا إىل أن صار ال قليب، ويؤيسن من نفسي، مث جتاوز ذلك إىل التصريح ابليأس، وتوطين عليه، 

 ميلك دمعته إذا خاطبن.
فضعفت عن حتمل هذا، وتضاعفت به عليت، وخارت معه قويت، فاعتقدت أن أقول لغالمي أن يرتصده، 
فإذا جاء الرجل إيل قال له عن: إين ال أستحسن حجابه، وإن عليت تضاعفت مما أشاهده، وأمسعه منه، 

خماطبيت مبا فيه إايس يل، وقررت عزمي على هذا يف ليلة من الليايل، ومل ويسأله أن ينقطع عن، أو يقطع 
 أخاطب به غالمي.

فلما كان يف صبيحة تلك الليلة، ابكرين ابن دارم، فحني وقعت عين عليه، تثاقلت به خوفا  من أن يسلك 
 : جئتك مبشرا .معي مذهبه، ومهمت أن أفتتح خطابه مبا كنت عزمت على مراسلته به، فسبقن أبن قال يل
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 فقلت: مباذا ? قال: رأيت البارحة يف منامي، كأين ابلرقة، والناس يهرعون إىل زايرة قبور الشهداء.
قال أبو الفرج: وهم مجاعة ممن قتل بصفني، مع علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، منهم عمار بن ايسر، 

 والقبور إىل اآلن مغشية معمورة.محلوا إىل ظاهر الرقة، فدفنوا هبا، واحلال يف ذلك مشهور، 
قال يل ابن دارم: ورأيت كأن أكثر الناس مطيفون بقبة، فسألت عنها، فقيل يل: هي على قرب عمار بن ايسر 
رضي هللا عنه، فقصدهتا، وطفت هبا، فإذا القرب مكشوف، وفيه رجل شيخ، بثياب بيض، ويف رأسه ضرابت 

 ونه فيجيبهم، فلحقتن حرية، ومل أدر عما أسأله.بينة دامية، وعلى حليته دم، والناس يسأل
 فقلت له: اي سيدي، لعلك عارف أبيب الفرج عبد الواحد بن نصر املخزومي املعروف ابلببغاء.

 فقال: نعم، أان عارف به.
فقلت: أيعيش أم ال ? فقال: نعم، يعيش، ويربأ، ولكن أنت لك ابن فاحذر عليه من علة تلحقه قريبا ، 

 واستيقظت.
 وأخذ يهنين ابلعافية، ويقول: سرين ما جرى، ولكن قد أوحشن يف أمر ابن، وأسأل هللا تعاىل الكفاية.

قال أبو الفرج: وكان للرجل ابن، له حنو الثالثني سنة، وهو يف احلال معاىف، فلما مضت مخسة أايم من الرؤاي 
فقويت نفسي يف صحة املنام، وما مضى  حم الفىت، وتزايدت علته، فمات يف اليوم الرابع عشر من يوم حم،

على موت الفىت إال أايم يسرية، حىت أدبر مرضي، ومل تزل العافية تقوى إىل أن عوفيت، وعادت صحيت كما  
 كانت بعد مدة يسرية.

 
 رأى اإلسكندر رؤاي تبعها انتصاره على دارا ملك الفرس

بني دارا بن دارا، استظهر دارا عليه، وجدت يف بعض الكتب: أنه ملا اشتدت احلرب بني اإلسكندر، و 
وأشرف اإلسكندر على اهلالك، وأيس من النصر، وحال الشتاء بينهما، فانصرف اإلسكندر إىل معسكره، 

 مغموما  مهموما  ليلته، مث انم.
 

 فرأى يف منامه، كأنه صرع دارا، فصرعه دارا، فانتبه وقد كربه ذلك، وزاد يف مهه وغمه.
فالسفته، فقال: أبشر أيها امللك ابلغلبة والنصر، فإنك تغلب دارا على الرض،  فقص رؤايه على بعض

 لنك كنت تليها ملا صرعك.
 فلما كان بعد أايم يسرية، اهنزم دارا، وقتل، وجاؤوا برأسه إىل اإلسكندر.
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 رؤاي عبد هللا بن الزبري وتعبريها

صحاب الخبار والسري، أن عبد هللا ابن قال مؤلف هذا الكتاب: ومثل هذا ما هو مشهور يف رواايت أ
 الزبري رأى يف منامه، كأنه صارع عبد امللك بن مروان، فصرع عبد امللك، ومسره على الرض أبربعة أواتد.

 فأرسل راكبا  إىل البصرة، وأمره أن يلقى حممد بن سريين، ويقص الرؤاي عليه، وال يذكر له من أنفذه.
 له ابن سريين: من رأى هذا ? قال: أان رأيته يف رجل بين وبينه عداوة.فأاته وقص عليه املنام، فقال 

 فقال: ليس هذه رؤايك، هذه رؤاي ابن الزبري أو عبد امللك، أحدمها يف اآلخر.
فسأله اجلواب، فقال: ما أفسرها أو تصدقن، فلم يصدقه، فامتنع من التفسري، فانصرف الراكب إىل ابن 

 الزبري، فأخربه مبا جرى.
 فقال له: ارجع إليه، واصدقه، أنن رأيته يف عبد امللك.

فرجع الراكب إىل ابن سريين، وصدقه، فقال له: قل له اي أمري املؤمنني، إن عبد امللك يغلبك على الرض، 
 ويلي هذا المر من ولده لظهره أربعة، بعدد الواتد اليت مسرته هبا على الرض.

 
 كان تعبري رؤايه أن اخلصم هو املنتصررأى يف منامه أنه قد صرع خصمه ف

ابلبصرة، إىل أن مات، قال: ملا سعى  -كان  -حدثن أبو القاسم احلسن بن بشر اآلمدي، الكاتب، املقيم
أبو أمحد طلحة بن احلسن بن املثىن، مع جيش أيب القاسم بن أيب عبد هللا الربيدي، يف أن يقبضوا عليه، 

د املطيع هلل، أو جيش له إىل البصرة، فيملكوها، ويتسلمون منه أاب القاسم وحيبسوه عند أيب أمحد، إىل أن ير 
 الربيدي، وكانت القصة املشهورة يف ذلك.

فبلغن ذلك، فخلوت أبيب أمحد، وكنت أكتب له حينئذ، وكان ال حيتشمن يف أموره، وثنيته عن هذا الرأي، 
  قابل ملشوريت، إىل أن أكثرت عليه.وعرفته وجوه الغلط فيه، واملخاطرة بدمه ونعمته، وهو غري

 فقال يل: اعلم أنن قد رأيت رؤاي أان هبا واثق يف متام ما قد شرعت فيه من القبض على هذا الرجل.
فعجبت يف نفسي من رجل خيالف احلزم الظاهر، والرأي الواضح، من أجل منام، مث قلت له: ما الرؤاي ? 

 من حائط هذا العرضي. فقال: رأيت كأن حية عظيمة، قد خرجت علي
 قال: وكان جالسا  يف عرضي داره، قال: فكأين قد رميتها، فأثتبها يف احلائط.
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فحني قال أبو أمحد: أثبتها يف احلائط، ذكرت أتويل منام ابن الزبري، وقص املنام الذي ذكرته، فسبق إىل 
 سيغلبه على البلد.قليب، أن أتويل منام أيب أمحد، أنه قد أثبت عدوه يف حائطه، وأن عدوه 

قال: فأمسكت، وقطعت الكالم، فما مضت إال مدة يسرية، حىت شاع التدبري، وصح اخلرب به عند أيب 
القاسم الربيدي، فبادر إىل القبض على فائق العسر، وكان هو الذي ندبه أبو أمحد للقبض على الربيدي، 

 على شرحه، فقبض أبو القاسم على أيب أمحد وأن يكون أمري البلد، إىل أن يرد جيش اخلليفة، فأقر ابخلرب
 بعد قبضه على فائق بيومني أو ثالثة، فاستصفاه، وأهله، وولده، مث قتله بعد ذلك أبايم.

 
 الرشيد يويل أخاه إبراهيم بن املهدي دمشق

بلغن عن إبراهيم بن املهدي، قال: كنت يف جفوة شديدة من أخي الرشيد، أثرت يف جاهي، ونقصت حايل، 
وأفضيت معها إىل اإلضافة بتأخري أرزاقي، وظهور اطراحه إايي، فاختلت لذلك أحوايل، وركبن دين فادح، 
فبلغ يب القلق والفكر فيه ليلة من الليايل، مبلغا  شديدا ، ومنت فرأيت يف النوم كأين واقف بني يدي أيب 

وأهنيت إليه حايل، وأان أقول: ادع هللا  املهدي، وهو يسألن عن حايل، وأان أشكو إليه ما نكبن به الرشيد،
 عليه اي أمري املؤمنني.

 فكأنه يقول: اللهم أصلح ابن هارون، يكررها ثالاث .
 فكأين أقول: اي أمري املؤمنني أشكو إليك ظلم هارون يل، وأسألك أن تدعو عليه، فتدعو له.

هوذا أمضي إليه الساعة، وآمره أن فقال: وما عليك، إن أصلحه هللا لك وللكافة، أن يبقى على حاله، 
 يرجع لك، ويقضي دينك، ويوليك جند دمشق.

 فكأنن أومي إليه بسبابيت، وأقول له: دمشق، دمشق، استقالال  هلا.
 فيقول يل: حركت مسبحتك استقالال  لدمشق، فكلما خف منها حظك، كان يف العاقبة أجود لك.

 
املهدي، فسألته عن املسبحة، فقال: كان عبد هللا بن العباس، فانتبهت، وأحضرت رجال  كان مؤديب يف أايم 

يسمي السبابة: املسبحة، فما سؤال المري يل عنها ? فقصصت عليه الرؤاي، وامتنع النوم عن، فأخذ حيدثن 
 وأان جالس يف فراشي، إذ جاءين رسول الرشيد، فارتعت له ارتياعا  شديدا ، ومل أعبأ ابملنام، وخفت أن يريدين

 لسوء يوقعه يب.
 فقلت: أدافعه إىل أن تطلع الشمس، مث يكون دخويل الدار هنارا ، فإن كان أرادين لغيلة مل تتم.
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فتقاطرت رسله حىت أعجلوين عن الرأي، واضطروين إىل الركوب يف احلال، فدخلت إليه وأان شديد اجلزع، 
 وهو جالس يف فراشه ينتحب.

ي هل رأيت الليلة يف منامك شيئا  ? فقلت: نعم، الساعة رأيت أمري فلما رآين، قال: سألتك ابهلل اي أخ
 املؤمنني املهدي.

فلما قلت له ذلك ازداد بكاؤه، مث قال يل: وحيك، ابهلل، شكوتن إليه وسألته أن يدعو علي ? فقلت: قد  
 كان ذلك، ولكنه قال كذا وكذا، وشرحت له ما قال.

فقص علي مجيع ما ذكرت، وقد وىف بوعد، وهللا لمتثلن أمره، فقال: الساعة وهللا، جاءين يف منامي، 
 ولصلن رمحك، كم دينك ? قلت: كذا وكذا، فأمر بقضائه.

وقال: ال تربح، حىت أصلي وأخرج، فأعقد لك على دمشق، فانتظرت حىت وجبت الصالة، فصلى، وجاء 
وأمر الناس، فساروا معي إىل  وقت جلوسه، فجلس، واستدعاين فأظهر تكرميت، وعقد يل لواء على دمشق،

 منزيل، فعاد جاهي، وصلحت حايل.
 

 املسبحة
التسبيح، يف اللغة: الصالة، والدعاء، ويف االصطالح: قول سبحان هللا، متجيدا  وتنزيها  له، واملسبحة: 

 اإلصبع اليت تلي اإلهبام، لهنا يشار هبا عند التسبيح لسان العرب، مادة: سبح.
ابليد، مث ابحلصى، وكانت ساحات املساجد يف الكوفة والبصرة واملوصل، مفروشة  وكان التسبيح جيري

و  234-5ابحلصى، يسبح به املصلون، وحيصبون به الوالة واخلطباء، إذا مسعوا منهم ما ال يرضيهم الطربي 
 26و  25و  16-2واإلمامة والسياسة البن قتيبة  136و  135-17والغاين  203-6و  235

 .101و  100واهلفوات النادرة  8-4فريد والعقد ال
وكان عبد امللك بن هالل، عنده زنبيل حصى مآلن، فكان يسبح بواحدة، واحدة، فإذا مل شيئا ، طرح 
اثنتني، اثنتني، فإذا مل، قبض قبضة ، وقال: سبحان هللا بعدد هذا، فإذا ضجر، أخذ بعرويت الزنبيل، وقلبه، 

وإذا بكر حلاجة، وكان مستعجال ، حلظ الزنبيل، حلظة، وقال: سبحان هللا  وقال: سبحان هللا بعدد هذا كله،
 .228-3عدد ما فيه البيان والتبيني 

مث اختذت السبحة بضم السني، أو املسبحة بكسر امليم، وهي خرزات منظومة يف سلك، جيري التسبيح هبا، 
امحلي معك سبحة، وختشعي القصة وكان محل السبحة، داللة على التقوى، قال ابن أيب عتيق، لسالمة: 

 .342-8من هذا الكتاب، والغاين  227
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مث تعدى المر إىل اختاذ السبحة للتسلية، وأصبح للسبحة هواة، جيمعون أصنافا  منها، ويغالون يف أمثاهنا، 
. 146ن و 145ص  -3ق  -1وكانت سبحة زبيدة، قد اشرتهتا خبمسني ألف دينار البصائر والذخائر م 

للمقتدر العباسي، سبحة قومت مبائة ألف دينار، حدثنا عنها المري أبو حممد احلسن بن عيسى بن وكان 
املقتدر، وذكر أن والدته عمرة، جارية املقتدر، أخربته، أبن املقتدر استدعى جبواهر، فاختار منها مائة حبة، 

حبة منها أبلف دينار وأكثر  ونظمها سبحة يسبح هبا، وأن هذه السبحة عرضت على اجلوهريني، فقوموا كل
 من نشوار احملاضرة. 147-7القصة 

وكان يضرب هبا املثل، فيقال: سبحة  384وأعطى املقتدر، قهرمانته زيدان، سبحة مل ير مثلها اتريخ اخللفاء 
 .70-6زيدان املنتظم 

أخذت من ابن  وملا وزر علي بن عيسى للمقتدر، قال: ما فعلت سبحة جوهر، قيمتها ثلثمائة ألف دينار،
اجلصاص ?، قال: يف اخلزانة، فقال: تطلب، فطلبت، فلم توجد، فأخرجها الوزير من كمه، وقال: عرضت 

 .70-6علي، فاشرتيتها، فإذا كانت اجلوهر ال حتفظ، فما الذي حيفظ ?، فاشتد ذلك على املقتدر املنتظم 
إىل بغداد، بعثت إليه زوجته أرسالن خاتون، من منفاه يف احلديثة،  451وملا عاد اخلليفة القائم يف السنة 

 .207-8اثنيت عشرة حبة لؤلؤ كبارا  مثمنة، وسألته أن يتخذ منها سبحة يسبح هبا املنتظم 
، ونصب املستكفي خليفة بدال  منه، وجه املستكفي إىل 333وملا مسل توزون، اخلليفة املتقي، يف السنة 
قوتة محراء، مل ير مثل ذلك الدر واخلامتة، وقومت خبمسني ألف توزون سبحة جوهر يف قد واحد، خامتتها اي

 .75-2دينار جتارب المم 
 

سبحة جوهر، قيمتها مائة ألف دينار، طوق  390 -315وكان ليب احلسن حممد بن عمر العلوي الكويف 
 .212-7هبا قنينة بلور للشراب املنتظم 

اللؤلؤ، عدد حباهتا مائة وأربعون لؤلؤة، وزن كل من  453وكانت سبحة نصر الدولة، صاحب ميافارقني ت 
حبة مثقال، ويف وسطها اجلبل الياقوت، وقطع بلخش، قدرت قيمتها بثلثمائة ألف دينار الوايف ابلوفيات 

1-122. 
، وجد لصاحبها سبحة جوهر، 479وملا استوىل أمري املسلمني، يوسف بن اتشفني، على غرانطة يف السنة 

 .155-10قومت كل حبة مبائة دينار ابن الثري من أربعمائة حبة، و 
عندما كنت يف طهران، متحف اجلواهر، يف قبو عمارة البنك امللي  1968أقول: وقد زرت يف السنة 

اإليراين، فوجدت من مجلة اجلواهر املعروضة فيها، سبحة من اللؤلؤ، عدد حباهتا قليل، إال أن كل حبة منها،  
 احلبات اتمة التكوير، وسألت عنها، فقالوا: إهنا سبحة فتح علي شاه.كانت بقدر اجلوزة، ومل تكن 
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ويف أايمنا هذه، تتخذ املسابح املعدة للتسبيح، من الطني أو اخلشب، أما اليت تتخذ للتسلية، فال حصر هلا، 
اال ، اليت فهي تتخذ من أنواع املعادن، واحلجارة، والزجاج، والعظام، واجلواهر، والآلىلء، ولعل أكثرها استعم

 تتخذ من معدن الكهرمان، ويسمى ببغداد: الكهرب.
ومن أطرف ما مسعناه عن أصناف املسابح، مسبحة من الباقالء، اختذها أحد طلبة الفقه يف النجف، ليغيظ 
هبا أهايل احللة، وتفصيل القصة: أن احلليني، يكثرون من زرع الباقالء وأكلها، وهم يعريون بذلك، ويغضبون 

ت يف جمالسهم، ال فرق بني صغريهم وكبريهم، وكان الشيخ حممد طه جنف، أحد كبار علماء الشيعة، إذا ذكر 
يقضي شهرين من فصل الصيف يف قرية اجلمجمة من ضواحي احللة، وكان موكبه يشق احللة ليصل إىل تلك 

تالميذه يتحرش  القرية، فكان إذا مر بسوق احللة، يسمع من خلفه الشتائم، فيعجب، مث تبني له أن أحد
أبهل احللة، ويعريهم ابلباقالء، فيسبونه، فأنذر الشيخ تلميذه أبن ال يصحبه يف رحلة الصيف، فاعتذر هذا 
وأظهر التوبة، وحلف لشيخ أنه سوف ال يفتح فمه، وال ينبس حبرف عند مروره ابحللة، ولكن ما إن مر 

ه صامتا  كما وعد، ولكنه كان قد رفع كفه موكب الشيخ إال وأخذت الشتائم ترتى، فالتفت، فود تلميذ
 حامال  مسبحة من الباقالء يسبح هبا أمام الناس.

 
 يرى مناما  وهو حمبوس فيطلق من حبسه

حدثن أبو القاسم طلحة بن حممد بن جعفر، املقرىء، الشاهد، قال: حدثن أبو احلسني عبد الواحد بن 
هارون، قال: حدثن موسى بن عبد امللك، قال: رأيت  حممد اخلصييب، قال: حدثن أبو الفضل ميمون بن

 وأان يف احلبس، كأن قائال  يقول يل:
 ال زلت تعلو بك اجلدود * نعم وحف ت بك الس عود

 أبشر فقد نلت ما تريد * يبيد أعداءك املبيد
 مل ميهلوا مث  مل يقالوا * بل يفعل اّلل  ما يريد

 ك املزيدفاصرب فصرب الفىت محيٌد * واشكر ففي شكر 
 فانتبهت، وقد طفىء السراج، فطلبت شيئا ، حىت كتبت البيات على احلائط، وأصبحت وقد قويت نفسي.

 قال: فما مضى على ذلك إال أايم يسرية، حىت أطلقت.
 

 يكره شخصا  على العمل مث حيبسه ويعذبه
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نربي: أكرهن يوسف بن عمر وذكر املدائن يف كتابه، كتاب الفرج بعد الشدة والضيقة، قال: قال توبة الع
 على العمل، فلما رجعت حبسن حىت مل يبق يف رأسي شعرة سوداء.
 فأاتين آت يف منامي فقال يل: اي توبة أطالوا حبسك ? قلت: أجل.

فقال: سل هللا عز وجل العفو والعافية، يف الدنيا واآلخرة، ثالاث ، فاستيقظت، فكتبتها، وتوضأت، وصليت 
 جعلت أدعو، حىت وجبت صالة الصبح، فصليتها.ما شاء هللا، مث 

فجاء حرسي، فقال: أين توبة العنربي، فحملن يف قيودي، فأدخلن عليه وأان أتكلم هبن، فلما رآين 
 إبطالقي.

قال توبة: فعلمتها يف السجن رجال ، فقال: إين مل أدع إىل عذاب قط، فقلتهن، إال خلوا عن، فجيء يب يوما  
 تذاكرهن، فال أذكرهن، حىت جلدت مائة سوط، فذكرهتن بعد، فدعوت هبن، فخلوا عن.العذاب، فجعلت أ

حدثنا علي بن احلسن، بن أيب الطيب، قال: حدثنا ابن اجلرح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثنا حامت 
ربي، فذكر مثله، بن عبد هللا أنه حدث عن سيار بن حامت، قال: حدثنا عثمان بن مطر، قال: حدثنا توبة العن

 وزاد فيه، فقيدين، فما زلت يف السجن، حىت مل يبق يف رأسي شعرة سوداء.
 

 رأى يف منامه أن قد أخرجت من داره اثنتا عشرة جنازة
وروى املدائن يف كتابه أيضا ، عن معمر بن املثىن، عن علي بن القاسم، قال: حدثن رجل قال: رأيت يف 

أخرجوا من داري اثنيت عشرة جنازة، وأان وعيايل اثنا عشر نفسا ، فمات عيايل، املنام، أايم الطاعون، أهنم 
 وبقيت وحدي، فاغتممت، وضاق صدري.

فخرجت من الدار مث رجعت يف الغد، فإذا لص قد دخل ليسرق، فطعن يف الدار، فمات، وأخرجت منها 
 جنازته.

 وسري عن ما كنت فيه، ووهب هللا العافية والسالمة.
 

 منبه يصاب ابإلمالق مث يعطيه هللا من فضله وهب بن
ذكر القاضي أبو احلسني، يف كتابه الفرج بعد الشدة: أن وهب بن منبه، قال: أملقت، حىت قنطت، أو  

 كدت، فأاتين آت يف منامي، ومعه شبيه ابلفستقة، فدفعها إيل.
 وقال: افضض، ففضضتها فإذا حريرة.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 281 

ة أسطر ببياض: ال ينبغي ملن عرف عن هللا عدله، أو عقل عن هللا أمره، فقال: انشر، فنشرهتا، فإذا فيها ثالث
 أن يستبطىء هللا يف رزقه.

 قال: فأعطاين هللا بعدها، فأكثر.
 

 درس يف اإليثار
وذكر أيضا  عن الواقدي، أنه قال: أضقت إضاقة شديدة، وهجم شهر رمضان، وأان بغري نفقة، فضاق ذرعي 

لوي، أسأله أن يقرضن ألف درهم، فبعث إيل هبا يف كيس خمتوم، فرتكتها بذلك، فكتبت إىل صديق يل ع
 عندي.

فلما كان عشي ذلك اليوم، وردت علي رقعة صديق يل، يسألن إسعافه لنفقة شهر رمضان، أبلف درهم، 
 فوجهت إليه ابلكيس خبامته.

فسألن العلوي عن خرب  فلما كان يف الغد، جاءين صديق الذي اقرتض من، والعلوي الذي اقرتضت منه،
 الدراهم، فقلت: صرفتها يف مهم.

فأخرج الكيس خبتمه، وضحك، وقال: وهللا لقد قرب هذا الشهر وما عندي إال هذه الدراهم، فلما كتبت 
إيل، وجهت هبا إليك، وكتبت إىل صديقنا هذا، أقرتض منه ألف درهم، فوجه إيل ابلكيس، فسألته عن 

 لنقتسمها، وإىل أن ننفقها أييت هللا ابلفرج. القصة، فشرحها، وقد جئناك
قال الواقدي: فقلت هلما، لست أدري أينا أكرم، فقسمناها، ودخل شهر رمضان، فأنفقت أكثر ما حصل 

 منها، وضاق صدري، وجعلت أفكر يف أمري.
 فبينما أان كذلك، إذ بعث إيل حيىي بن خالد الربمكي يف سحرة يوم، فصرت إليه.

ي، رأيتك البارحة فيما يرى النائم، وأنت على حال دلتن على أنك يف غم شديد وأذى، فقال: اي واقد
 فاشرح يل أمرك.

فشرحته، إىل أن بلغت حديث العلوي، وصديقي واللف درهم، فقال: ما أدري أيكم أكرم، وأمر يل بثالثني 
 ألف درهم، وهلما بعشرين ألف، وقلدين القضاء.

 
 الباب السابع

 كرب وضيق خناق  من استنقذ من
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 إبحدى حاليت عمد أو اتفاق
 حممد بن زيد العلوي يضرب مثال  عاليا  يف النبل

حدثنا أبو الفرج علي بن احلسني املعروف ابلصبهاين الكاتب، قال: كان حممد بن زيد العلوي، الداعي 
يف قبائل قريش قسطا ،  بطربستان، إذا افتتح اخلراج نظر ما يف بيت املال من خراج السنة اليت قبلها، ففرق

 على دعوهتم، ويف النصار، ويف الفقهاء، وأهل القراءات، وسائر طبقات الناس، حىت يفرق مجيع ما بقي.
فجلس سنة من السنني، يفرق املال، على ما كان يفعل، فلما فرغ من بن هاشم، دعا بسائر بن عبد مناف، 

 فسكت.فقام رجل، فقال له: من أي بن عبد مناف أنت ?، 
 قال: لعلك من ولد معاوية ? قال: نعم.

 قال: فمن أي ولده أنت ? فسكت.
 قال: لعلك من ولد يزيد ? قال: نعم.

قال: بئس االختيار لنفسك، من قصدك بلدا  من واليته آلل أيب طالب، وعندك أثرهم يف سيدهم وإخوته 
ىل جدك، وحيب رفدك، فإن كنت وبن عمه، وقد كانت لك مندوحة عنهم ابلشام والعراق، عند من يتو 

 جئت عن جهل هبذا منك، فما يكون بعد جهلك شيء، وإن كنت جئت متمراي  هبم، فقد خاطرت بنفسك.
فنظر إليه العلويون نظرا  شديدا ، فصاح هبم حممد وقال: كفوا عافاكم هللا، كأنكم تظنون أن يف قتل هذا دركا  

وأي جرم هلذا ?، إن هللا عز وجل قد حرم أن تطالب نفس بغري ما أو أثرا  ابحلسني بن علي رضي هللا عنهما، 
اكتسبت، وهللا، ال يعرض له أحد إال أقدته به، وامسعوا حديثا  أحدثكم به، يكون قدوة لكم فيما تستأنفون 

 من أموركم.
بن حدثن أيب، عن أبيه، قال: عرض على املنصور، سنة حج، جوهر فاخر، فعرفه، وقال: هذا كان هلشام 

 عبد امللك، وهذا بعينه، قد بلغن خربه، عند ابنه حممد، وما بقي منهم أحد غريه.
 

مث قال للربيع: إذا كان غدا ، وصليت ابلناس يف املسجد احلرام، وحصل الناس فيه، فأغلق البواب كلها، 
 ال من عرفته.ووكل به ثقاتك من الشيعة، واقفلها، وافتح للناس اباب  واحدا ، وقف عليه، فال خيرج إ

فلما كان من الغد، فعل الربيع ما أمره به، وتبني حممد بن هشام القصة، فعلم أنه هو املطلوب، وأنه مأخوذ، 
 فتحري.
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وأقبل حممد بن زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب عليهم السالم على أثر ذلك، فرآه متحريا ، 
 فمن أنت ? ولك أمان هللا التام العام، وأنت يف ذميت حىت وهو ال يعرفه، فقال له: اي هذا، أراك متحريا  

 أخلصك.
فقال: أان حممد بن هشام بن عبد امللك، فمن أنت ? قال: أان حممد بن زيد بن علي بن احلسني بن علي بن 

 أيب طالب.
 فقال حممد بن هشام: عند هللا احتسب نفسي.

إدراك أثره، وأان اآلن خبالصك، أوىل من  قال: ال أبس عليك، فإنك لست قاتل زيد، وال يف قتلك
 إبسالمك، ولكن تعذرين يف مكروه أتناولك به، وقبيح أخاطبك به، يكون فيه خالصك مبشيئة هللا تعاىل.

 قال: أنت وذاك.
 قال: فطرح رداءه على رأسه ووجهه، ولببه به، وأقبل جيره.

بيع، وقال: اي أاب الفضل، إن هذا اخلبيث مجال فلما وقعت عني الربيع عليه، لطمه لطمات، وجاء به إىل الر 
من أهل الكوفة، أكراين مجاله ذاهبا  وراجعا ، وقد هرب من يف هذا الوقت، وأكرى بعض القواد اخلراسانية، 

 ويل عليه بذلك بينة، فتضم إيل حرسيني يصريان به معي إىل القاضي، ومينعان اخلراساين من عراره.
 امضيا معه.فضم إليه حرسيني، وقال: 

 فلما بعد عن املسجد، قال له: اي خبيث، تؤدي إيل حقي ? قال: نعم اي ابن رسول هللا.
 فقال للحرسيني: انصرفا، وأطلقه حممد.

فقبل حممد بن هشام رأسه، وقال: أبيب أنت وأمي، هللا أعلم حيث جيعل رساالته، مث أخرج جوهرا  له قدر، 
 قبول هذا من.فدفعه إليه، وقال: تشرفن اي سيدي ب

فقال: اي ابن عم، إان أهل بيت، ال نقبل على املعروف مكافأة، وقد تكرت لك دم زيد، وهو أعظم من 
 متاعك، فانصرف راشدا ، ووار شخصك، حىت خيرج هذا الرجل، فإنه جمد يف طلبك، فمضى، وتوارى.

ائر بن عبد مناف، وضم إليه مجاعة قال: مث أمر حممد بن زيد، الداعي بطربستان، لألموي، مبثل ما أمر به لس
 من مواليه، وأمرهم أن خيرجوا معه إىل الري، وأيتوه بكتاب بسالمته.

 فقام الموي، فقبل رأسه، ومضى ومعه القوم، حىت وصل إىل مأمنه، وجاءوه بكتاب بسالمته.
 

 يزيد بن معاوية
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: اثين ملوك الدولة الموية 64 - 25أبو خالد يزيد بن معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب الموي 
ابلشام، فرضه أبوه على الناس فرضا ، وشدد يف بيعته ابلرغبة والرهبة، ففتح بذلك على املسلمني اباب  من 

ويف ترمجة معاوية القصة  21-2ويف مروج الذهب  197-16أبواب الفتنة، راجع خرب ذلك يف الغاين 
 من هذا الكتاب. 309

ا يف ظل والده الذي حكم الشام حكما  مستمرا  دام ما يزيد على أربعني سنة، فنشأ ولد يزيد ابلشام ونشأ هب
نشأة المراء الرستقراطيني، يشرب اخلمر، ويسمع الغناء، وميارس الصيد، ويتخذ القيان، ويتفكه مبا يلهو به 

ائر والذخائر م والبص 301و  300-17املرتفون من اللعب ابلقرود، واملعافرة ابلكالب والديكة الغاين 
حىت وصفه أبو محزة اخلارجي، أبنه: يزيد اخلمور، ويزيد  3و  1ص  2ق  4وأنساب الشراف ج  4-266

 .143الصقور، ويزيد الفهود، ويزيد الصيود، ويزيد القرود السيادة العربية 
حيتملها أحد وكان تصرفه وهو ويل عهد، يسرته لني أبيه مع الناس، فلما مات انكشفت أعماله للناس فلم 

 فاضطروا إىل قتاله. 40 - 11منهم، لقرب عهدهم أبايم اخللفاء الراشدين 
 

وكانت أايم حكمه ثالث سنوات مل ختل واحدة منها، من عظيمة من العظائم، ففي السنة الوىل قتل احلسني 
ويف السنة  22-9عليه السالم وأهل بيت رسول هللا صلوات هللا عليه، فضحى ابلدين يوم الطف الغاين 

الثانية استباح مدينة رسول هللا صلوات هللا عليه وانتهك حرمات أهلها ذحبا  وهنبا  وانتهاك حرمات اليعقويب 
فشفى بذلك غيظه من النصار الذين عاونوا يف انتصار املسلمني يف موقعة بدر حيث قتل يف  2-253

ذلك الغيظ الذي مل يطق كتمانه وهو أمري،  189-4مبارزة واحدة أبو جدته هند، وعمها، وأخوها الغاين 
فهجاهم،  321-5فطلب من كعب بن جعيل أن يهجو النصار، فأىب وأشار عليه ابلخطل العقد الفريد 

ووصفهم ابللؤم، وعريهم أبهنم يهود، فلما ذبح أهل املدينة، كان جند يزيد يقاتلوهنم ويقولون هلم: اي يهود 
ت على يزيد جريدة أبمساء قتلى أهل املدينة، متلكه العجب من  وملا عرض 37-2-4أنساب الشراف 

-8كثرهتم، وقال: اي عجبا ، قاتلن كل أحد، حىت ابن خاليت، وقال: ما أرى أنه بقي ابملدينة أحد الغاين 
، مث متثل بقول ابن الزبعري، الذي مشت بقتل املسلمني يف يوم أحد، فقال: رسائل 240-14و  325

 :20 - 19اجلاحظ 
 ليت أشياخي ببدر شهدوا * جزع اخلزرج من وقع السل

 الستطالوا واستهل وا فرحا  * مث قالوا: اي يزيد ال تشل
 قد قتلنا الغر  من ساداهتم * وعدلناه ببدر فانعدل
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 253-2ويف السنة الثالثة، استباح الكعبة، حرم هللا سبحانه وتعاىل، وسفك فيها الدماء، وأحرقها اليعقويب 
، وقضى يف سنة حكمه الثالثة، فختم هبالكه صحيفة 123والفخري  1ص  2ق  4الشراف ج  وأنساب

سوداء ملوثة، حىت أن رجال  ذكره يف جملس اخلليفة الصاحل عمر بن عبد العزيز، فقال: أمري املؤمنني يزيد، 
 .209فقال له عمر: تقول أمري املؤمنني، وأمر به، فضرب عشرين سوطا  اتريخ اخللفاء 

 
 بني اإلسكندر وملك الصني

حدثن أبو الفرج املعروف ابلصبهاين، إمالء من حفظه، قال: قرأت يف بعض الخبار لألوائل، أن اإلسكندر 
ملا انتهى إىل الصني، وحاصر ملكها، أاته حاجبه، وقد مضى من الليل شطره، فقال له: هذا رسول ملك 

 الصني ابلباب، يستأذن عليك.
 فقال: أدخله.

 بني يدي اإلسكندر، وسلم، وقال: إن رأى امللك أن خيلين، فعل. فوقف
 فأمر اإلسكندر من حبضرته ابالنصراف، وبقي حاجبه، فقال: إن الذي جئت له ال حيتمل أن يسمعه غريك.

 فقال: فتشوه، فلم يوجد معه شيء من السالح.
نده، وقال له: قف مبكانك، وقل ما فوضع اإلسكندر بني يديه سيفا  مسلوال ، وأخرج حاجبه، وكل من كان ع

 شئت.
فقال له: إين أان ملك الصني، ال رسوله، وقد جئت أسألك عما تريده، فإن كان مما ميكن االنقياد إليه، ولو 

 على أشق الوجوه، قبلته، وغنيت أان وأنت على احلرب.
وال مطالبة بذحل، وأنت  قال اإلسكندر: وما آمنك من ? قال: علمي أبنك رجل عاقل، وليس بيننا عداوة،

تعلم أنك إن قتلتن مل يكن ذلك سببا  لن يسلم إليك أهل الصني ملكهم، ومل مينعهم قتلي من أن ينصبوا 
 ملكا  غريي، مث تنسب أنت إىل غري اجلميل، وضد احلزم.

، فأطرق اإلسكندر، وعلم أنه رجل عاقل، فقال: الذي أريده منك، ارتفاع مملكتك لثالث سنني عاجال  
 ونصف ارتفاعها يف كل سنة.

 قال: هل غري ذلك شيء ? قال: ال.
 قال: قد أجبتك.

 قال: فكيف يكون حالك حينئذ ? قال: أكون قتيل أو حمارب، وأكلة أول مفرتس.
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 قال: فإن قنعت منك ابرتفاع ثالث سنني، كيف يكون حالك ? قال: أصلح مما كانت، وأفسح مدة.
 نة ? قال: يكون ذلك كماال  لمر ملكي، وموفيا  جلميع لذايت.قال: فإن قنعت منك ابرتفاع س

قال: فإن اقتصرت منك على ارتفاع السدس ? قال: يكون السدس موفرا ، ويكون الباقي للجيش ولسائر 
 السباب.

 قال: قد اقتصرت منك على هذا، فشكره، وانصرف.
يش اإلسكندر حىت خافوا اهلالك، فلم طلعت الشمس، أقبل جيش ملك الصني حني طبق الرض، وأحاط جب

 وتواثب أصحابه فركبوا، واستعدوا للحرب.
 فبينما هم كذلك إذ طلع ملك الصني، وعليه التاج، وهو راكب، فلما رأى االسكندر، ترجل.

 فقال له االسكندر: غدرت ? قال: ال وهللا.
 قال: فما هذا اجليش ?

 
 من ضعف، وأنت ترى هذا اجليش، وما غاب عنك منه قال: إين أردت أن أريك أنن مل أطعك من قلة وال

أكثر، ولكن رأيت العامل الكرب مقبال  عليك، ممكنا  لك ممن هو أقوى منك، وأكثر عددا ، ومن حار العامل 
 الكرب غلب، فأردت طاعته بطاعتك والذلة لمره ابلذلة لك.

بينك أحدا  يستحق التفضيل، والوصف فقال اإلسكندر: ليس مثلك من يؤخذ منه شيء، فما رأيت بين و 
 ابلعقل، غريك، وقد أعفيتك من مجيع ما أردته منك، وأان منصرف عنك.

 فقال ملك الصني: أما إذ فعلت ذلك، فلست ختسر.
 فلما انصرف اإلسكندر، أتبعه ملك الصني، من اهلدااي، بضعف ما كان قرره معه.

 
 بني إسحاق املوصلي وغالمه فتح

قال: حدثن احلسن بن  -فيما أجاز يل روايته عنه، بعد ما مسعته منه -حممد بن حيىي الصويل أخربين أبو بكر
 حيىي، قال: كان إلسحاق املوصلي غالم يقال له: فتح، يسقي املاء لهل داره على بغلني من بغاله دائما .

أشقى من ومنك، أنت قال إسحاق: فقلت له يوما : أيش خربك اي فتح ? قال: خربي أن ليس يف هذه الدار 
 تطعم أهل الدار اخلبز، وأان أسقيهم املاء.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 287 

فاستظرفت قوله، وضحكت منه، وقلت له: فأي شيء حتب ? قال: تعتقن، وهتب يل البغلني، لستقي 
 عليهما لنفسي.

 ففعلت.
 

 أنسب بيت قالته العرب
عبد هللا بن حممد بن صفوان أخربين أبو الفرج، قال: حدثن خلف بن وضاح، قال: حدثن عبد العلى بن 

اجلمحي، قال: محلت دينا  بعسكر املهدي، فركب املهدي يوما  بني أيب عبيد هللا، وعمر بن بزيع، وأان وراءه 
 يف موكبه على برذون قطوف، فقال: ما أنسب بيت قالته العرب ? فقال أبو عبيد هللا: قول امرىء القيس:

 يف أعشار قلٍب مقت لوما ذرفت عيناك إال  لتضريب * بسهميك 
 فقال: هذا أعرايب قح.

 فقال عمر بن بزيع: قول كثري اي أمري املؤمنني:
ا * متث ل يل ليلى بكل  سبيل  أريد لنسى ذكرها فكأمن 

 فقال: ما هذا بشي، وما له يريد أن ينسى ذكرها، حىت متثل له ? فقلت: عندي حاجتك اي أمري املؤمنني.
 قال: احلق يب.

 اق يب، ليس ذلك يف دابيت.فقلت: ال حل
 فقال: امحلوه على دابة.

 قلت: هذا أول الفتح، فحملت على دابة، فلحقته.
 فقال: ما عندك ? فقلت: قول الحوص اي أمري املؤمنني:

 إذا قلت إين  مشتٍف بلقائها * فحم  التالقي بيننا زادين سقما
 فقال: أحسنت، حاجتك ? قلت: علي دين.

 قال: اقضوا دينه.
 ضي دين.فق
 

 تقلد اإلنفاق على عسكرين فأفاد يف أقل من شهر سبعمائة ألف درهم
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ذكر ابن عبدوس يف كتابه، كتاب الوزراء: حدث أمحد بن حممد بن زايد، قال: قال يل الراين بن الصلت:  
 كنت يف خدمة الفضل بن سهل، فيما كنت فيه، من ثقته واستنامته، على ما كنت عليه.

الوقات، إىل أن يضم إيل أربعة آالف من الشاكرية واجلند، ويقودين عليهم، وجيرين  فدعاين يف وقت من
جمرى قواده، فامتنعت عليه من ذلك، وأعلمته أين ال أقوم بذلك، وال آمن أن أتقلد منه ما يقع فيه التقصري، 

 فيسقط حظي عنده، ومنزليت لديه.
فلم أجبه إليه، فلما رأى إقاميت على اإلمتناع، جفاين، فأنكر ذلك علي أشد اإلنكار، وعاودين فيه مرارا ، 

 وأعرض عن، وامتدت الايم على هذا، حىت أداين ذلك إىل االختالل الشديد الذي أضر يب.
فدخل إيل غالمي يوما ، فأعلمن أنه ال نفقة عنده، وال مضطرب له يف احتياهلا، المتناع التجار عن إعطائه، 

 وأنه ال علف لدوابنا، وال قوت لنا. لتأخر ماهلم علينا عنهم،
 فأومأت إىل عمامة ملحم كانت حبضريت، وأمرته ببيعها، وصرف مثنها فيما حيتاج إليه، فباعها بثمانية دراهم.

وورد علي يف ذلك اليوم كتاب وكيلي على أهلي، مبدينة السالم، يعلمن ضيق المر عليه فيما حيتاج إىل 
من التجار مقدار ألفي درهم، فلم جييبوه إليها، فعظم علي ما ورد من ذلك، إقامته للعيال، وإنه التمس 

 وضاقت يب املذاهب.
فبينما أان قاعد يف عشية يومي ذلك، إذ أاتين رسول الفضل أيمرين حبضور الدار، واملقام فيها، إىل عند 

وقت السحر، فلقيته،  خروجه من دار املأمون، فحضرهتا بعد صالة العتمة، فأقمت، إىل أن خرج الفضل يف
 وبني يديه خرائط كثرية حممولة.

 فقال: صليت صالة الليل ? قلت: نعم.
 فقال: لكن ما صليت، فكن ها هنا إىل أن أصلي، فصلى، مث انفتل من صالته، فدعاين.

 فقال: أتدري ما هذه اخلرائط ? قلت: ال.
 

 ي، فدعوت هللا له حبسن املعونة والتوفيق.قال: هذه مثاين وستون خريطة وردت، وقرأهتا، وأجبت عنها خبط
مث قال يل: اي راين، إن أاب حممد احلسن بن سهل قد دفع إىل واسط، ورأى أمري املؤمنني أن ميده بدينار بن 
عبد هللا ونعيم بن خازم يف عشرة آالف رجل، وأن يقلدك اإلنفاق عليهم يف عسكريهما، وأن جيرى لك يف  

لكاتبك ثالثة آالف درهم، ولقراطيسك ألف درهم، وأن يوظف لك على  كل شهر عشرة آالف درهم، و 
كل عسكر عشرة أمجال حلملك، أو مائة دينار عوضا  عنها، مث أمر يل يف ذلك الوقت، أن حتمل إيل أرزاق 

 ثالثة أشهر، فما صليت الصبح حىت محل إيل اثنان وأربعون ألف درهم، وأخذ يف جتهيز العسكرين.
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لفضل بفرس من دوابه وأمرين أن أبعث به إىل نعيم بن خازم، وأعمله أنه خصه به، وأنه من قال: وبعث إيل ا
خيله اليت يركبها، فوجهت به إىل نعيم بن خازم، فأظهر السرور واالبتهاج بذلك، والتعظيم له، ووهب 

 لغالمي عشرة آالف درهم، وبعث إيل خبمسني ألف درهم.
عيت: أردد على نعيم ما بعث به إليك، وما وهب لغالمك، واقبض فكتبت بذلك إىل الفضل، فكتب على رق

 لنفسك عوضا  منه، مائة وعشرين ألف درهم.
مث أمر بعد أايم لدينار، بسبعمائة ألف درهم صلة ومعونة، ولنعيم بن خازم خبمسمائة ألف درهم، فبعثت هبا 

 إليهما، فبعث إيل كل واحد منهما خبمسني ألف درهم.
ل رقعة، فأعلمته فيها مبا فعاله، فوقع على ظهرها: إقبل من دينار ما بعث به إليك، واردد فكتبت إىل الفض

 إىل نعيم ما بعث به، واقبض لنفسك عوضا  من ذلك مائة ألف درهم.
قال: وسران عن مرو، فلما صران يف الطريق، ورد علي كتاب الفضل، أيمرين فيه، أن أمحل إىل دينار ألف 

ألف درهم، وإىل نعيم ألف ألف درهم، ففعلت، فحمل إيل دينار مائة ألف درهم، ألف درهم ومخسمائة 
ومخسني ألف درهم، وبعث إيل نعيم مائة ألف درهم، فقبلت من دينار ما بعث به، ورددت على نعيم ما 
بعث به، حسبما حد يل يف رقعيت الوىل والثانية، ومل أكتب ابخلرب يف ذلك إىل الفضل، لئال يتوهم علي 
استدعاء العوض، وكتب له بذلك صاحب خرب، كان له يف السر علينا، فوقع على ظهر كتابه إيل، قد علمت 
أنك أمسكت عن الكتابة إيل مبا فعله نعيم ودينار، وما كان من ردك على نعيم ما بعث به، لئال أتوهم عليك 

 م.االستدعاء للصلة، وقد رأيت أن تقبض لنفسك عوضا  عن ذلك مائيت ألف دره
 قال الراين: فلم متض سبعة وعشرون يوما ، حىت حصل عندي سبعمائة ألف درهم.

 
 املأمون خبراسان ينقلب حاله من أشد الضيق إىل أفسح الفرج

وذكر يف كتابه عن جربيل بن خبتيشوع، يف خرب طويل، أنه مسع املأمون يقول: كان يل خبراسان يوم عجيب، 
ا توجه طاهر بن احلسني إىل علي بن عيسى بن ماهان، كما قد عرفتموه من فأوىل هللا فيه إبحسانه مجيال ، مل

ضعف طاهر وقوة علي، وقر يف نفوس عسكري مجيعا ، أن طاهرا  ذاهب، وحلق أصحايب إضاقة شديدة، 
وظهرت فيهم خلة عظيمة، ونفد ما كان معي، فلم يبق منه ال قليل وال كثري، وأفضيت إىل حال كان أصلح 

 رب، فلم أدر إىل أين أهرب، وال كيف آخذ، وبقيت حائرا  متفكرا .ما فيها اهل
كذلك وكنت انزال  يف دار أبواهبا حديد، ويل مستشرفات أجلس فيها إذا شئت، وعدد غلماين   -وهللا -فأان

ستة عشر غالما ، ال أملك غريهم، وإذا ابلقواد واجليش مجيعا  قد شغبوا، وطلبوا أرزاقهم، ووافوا مجيعا  
 شتموين، ويتكلمون بكل قبيح.ي
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فكان الفضل بن سهل بني يدي، فأمر إبغالق البواب، وقال يل: قم فاصعد إىل اجمللس الذي يستشرف 
 فيه، إشفاقا  علي من دخوهلم، وسرعة أخذهم إايي، وتعليال  يل ابلصعود.
 فقلت: القوم يدخلون الساعة، فيأخذوين، فألن أكون مبوضعي، أصلح.

 سيدي اصعد، فوهللا، ما تنزل إال خليفة.فقال يل: اي 
فجعلت أهزأ به، وأعجب منه، وأحسب أنه إمنا قال ما قال، ليسمعن، وأركنت للهرب من بعض أبواب 

 الدار، فلم يكن إىل ذلك سبيل، إلحاطة القوم ابلدار والبواب كلها.
 كر.فاحل علي أن أصعد، فصعدت وأان وجل، فجلست يف املستشرف، وأان أرى العس

 
فلما علموا بصعودي اشتد كلبهم، وشتمهم، وضجيجهم، وابدروين ابلوعيد والشتم، فأغلظت على الفضل 
بن سهل وقلت له: أنت جاهل، غررتن، لوم تدعن أعمل برأيي، وليس العجب إال ممن قبل منك، وهو يف 

لة الميان أنن ال أنزل إال هذا كله، حيلف أنن ال أنزل إال خليفة، وغيظي عليه، وتعجيب من محقه، ومواص
 خليفة، مع ما أشاهده، واحلال يزيد، أشد علي مما أقاسيه من اجلند.

مث وضع القوم النار يف شوك مجعوه، وأدنوه من الدار، ونقبوا يف سورها عدة نقوب، وثلموا منه قطعة، 
وين، فهممت أبن ألقي فذهبت نفسي خوفا  وجزعا ، وعلمت أين بني أن أحرتق، وبني أن يصلوا إيل فيقتل

 نفسي إليهم، وقدرت أهنم إذا رأوين استحيوا من، وأقصروا.
وجعل الفضل بن سهل يقبل يدي ورجلي، ويناشدين أن ال أفعل، وحيلف يل أين ال أنزل إال خليفة، ويف يده 

 اإلسطرالب، ينظر فيه يف الوقت بعد الوقت.
أاتك الفرج، أرى شيئا  يف الصحراء  -وهللا -سيدي، قد فلما اشتد علي المر، واستحكم اليأس، قال يل: اي

 قد أقبل، ومعه فرجنا، فازددت من قوله غيظا ، وأمرت غلماين بتأمل الصحراء، فلم أر، ومل يروا شيئا .
 أن أرمي ابلفضل إليهم. -ملا داخلن -وجد القوم يف اهلدم واحلريق، حىت مهمت
يلوح، فنظرت فإذا شبح، وجعل يزيد تبياان ، إىل أن تبينوا رجال  على  فقال الغلمان: إان نرى يف الصحراء شيئا  

بغلة، مث قرب، فإذا هو يلوح، وقرب من العسكر، وقويت له قلوبنا، ورأى اجلند ذلك فتوقفوا، وخالطهم، 
فإذا هو يقول: البشرى، هذا رأس علي بن عيسى بن ماهان معي يف املخالة، فلما رأوا ذلك أمسكوا عنا، 

 قلبوا ابلدعاء، والسرور ابلظفر والفتح.وان
فقال يل الفضل بن سهل: اي سيدي، إئذن يل يف إدخال بعضهم، فأذنت له، فشرط عليهم أن ال يدخل إال 

 من يريد، فأجابوا إىل ذلك، ومسى قوما  من القوم، فأدخلهم.
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فة، مث أدخل القواد فكان أول من دخل علي، عبد هللا بن مالك اخلزاعي، فقبل يدي، وسلم علي ابخلال
النائرة، ووهب السالمة، وقلدين اخلالفة،  -عز وجل -بعده، واحدا ، واحدا ، ففعلوا مثل ذلك، فأطفأ هللا

 فظفرت من أموال علي بن عيسى بن ماهان، وما يف عسكره، مبا أصلحنا به أمور جندان.
 مث ذكر متام احلديث.

الصلحي، قال: حدثن أبو سعيد سنان بن اثبت بن قرة، قال: وحدثن هبذا اخلرب، أبو حممد احلسن بن حممد 
قال الفضل بن مروان: كنت مع املأمون، وقد خرج إىل نواحي اإلسحاقي ليتصيد يف مجاعة من عسكره 
قليلة، فذكر هذا اخلرب بطوله، وصدره وعجزه على ما يف كتاب ابن عبدوس، مما مل أذكره، فذكر فيه هذه 

 قريب مما هي مذكورة ها هنا. القطعة من اخلرب، على
 

 طلب الوالية على بزبندات البحر وصدقات الوحش
وذكر أيضا  يف كتابه، قال: حدثن حممد بن خملد، وكان يلقب لبد، لطول عمره، وروى عنه املدائن الكاتب، 

ين قدموا معه عن أبيه خملد بن يزيد أن املأمون، أول ما قدم العراق، خطر له أن يقلد العمال، الشيعة الذ
 من خراسان، فطالت عطلة كتاب السواد وعماله، وكانوا حيضرون داره يف كل يوم، حىت ساءت أحواهلم.

فخرج يوما  بعض مشايخ الشيعة، وكان مغفال ، فتأمل وجوههم، فلم ير فيهم أسن من خملد بن يزيد، فجلس 
حي اخلراج، صاحلة املرفق، ليوقع بتقليدي إايها، إليه، وقال له: إن أمري املؤمنني أمرين أن أختري انحية من نوا

 فاخرت يل انحية.
 فقال: ال أعرف لك عمال  أوىل بك من بزبندات البحر، وصدقات الوحش.

 فقال له: أكتبه يل، فكتبه له خملد، فعرض الشيعي الرقعة على املأمون، وسأل تقليده ذلك العمل.
 من الكتاب، حيضر الدار يف كل يوم.فقال له: من كتب لك هذه الرقعة ? فقال: شيخ 

 فقال: هلمه.
فلما دخل، قال له املأمون: ما هذا اي جاهل ? تفرغت لصحايب ? فقال له: اي أمري املؤمنني، أصحابنا هؤالء 
ثقات يصلحون حلفظ ما يصل إىل أيديهم من اخلزائن والموال، وأما شروط اخلراج، وحكمه، وما جيب 

ب أتخريه، وما جيب إطالقه، وما جيب منعه، وما جيب إنفاقه، وما جيب اإلحتساب تعجيل استخراجه، وما جي
به، فال يعرفونه، وتقليدهم يعود بذهاب اإلرتفاع، فإن كنت اي أمري املؤمنني ال تثق بنا، فضم إىل كل واحد 

 منهم رجال  منا، فيكون الشيعي حيفظ املال، وحنن جنمعه.
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أمر بتقليد عمال السواد وكتابه، وأن يضم إىل كل واحد منهم، واحدا  من فاستطاب املأمون رأيه وكالمه، و 
 الشيعة، وضم خملد إىل ذلك الشيخ، وقلده انحية جليلة.

 
 املنصور يقتل مؤدب ولده جعفر ظلما  

وذكر يف كتابه: أن املنصور ضم رجال  يقال له فضيل بن عمران الكويف إىل جعفر ابنه، يكتب له، ويقوم 
 أبمره.

انت جلعفر حاضنة تعرف أبم عبيدة، فثقل عليها مكان فضيل، فسعت به إىل أيب جعفر، وادعت عنده أنه وك
يلعب جبعفر، فبعث املنصور، مواله الراين، وهارون بن غزوان، موىل عثمان بن هنيك، إىل الفضيل، وأمرمها 

 بقتله، وكتب هلما منشورا  بذلك، فصارا إليه فقتاله.
عفيفا ، فقيل للمنصور يف ذلك، وأنه أبرأ الناس مما قرف به، فأحضر املنصور غالما  من  وكان الفضيل دينا ،

 غلماهنن وجعل له عشرة آالف درهم، إن أدركه قبل أن يقتل، فصار إليه، فوجده قد قتل، ومل جيف دمه.
أمري املؤمنني يف واتصل خرب قتله جبعفر بن أيب جعفر، فطلب الراين، فلما جيء به، قال له: ويلك، ما يقول 

 قتل رجل مسلم بغري جرم ? فقال له الراين: هو أمري املؤمنني، يفعل ما يشاء.
فقال له جعفر: اي ماص بظر أمه، أكلمك بكالم اخلاصة، فتكلمن بكالم العامة ? جروا برجله، فألقوه يف 

 دجلة.
 ت.برجلي، فقلت: أكلمك بكلمة، مث اعمل ما شئ -وهللا -قال الراين: فأخذوا

 فقال: ردوه، فرددت، فقال: قل.
فقلت له: أبوك إمنا يسأل عن قتل فضيل بن عمران وحده ? ومىت يسأل عنه، وقد قتل عمه عبد هللا بن 
علي، وقتل عبد هللا بن احلسن، وعشرات من أوالد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقد قتل من أهل الدنيا 

 ن فضيل بن عمران جوشانة حتت خصى فرعون.ما ال حيصى وال يعد، هو إىل أن يسأل ع
 قال: فضحك، وقال: خلوا عنه، لعنه هللا، فأفلت منه.

 
 مالك بن طوق يتزوج املهناة بنت اهليثم الشيباين

وجدت يف كتاب أيب الفرج احلنطيب املخزومي الكاتب: أن حممد بن عبد احلميد اجلشمي قال: حججت سنة 
عض املنازل راجعا ، إذ رأيت فقراء ابلبادية يستميحون، فوقفت منهم علي ثالث وأربعني ومائتني، فأان يف ب
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جارية تتصدق، بوجه كأنه القمر حني استدار، أو كقرن الشمس حني أانر، فرددت طريف عنها، واستعذت 
 ابهلل من الفتنة هبا، فلم تزل تذهب وجتيء، فيما بني رجال احلج، وتعود إىل رحلي، فوقفت.

 ستحني أن تبدين هذا الوجه يف مثل هذا املوضع، حبضرة اخلالئق.فقلت هلا: أما ت
 فلطمت وجهها، وقالت:

 مل أبده حىت  تقض ت حيليت * فبذلته وهو العز  الكرم
 ويعز  ذاك علي  إال  أن ه * دهٌر جيور كما تراه ويظلم

 قد صنته وحجبته حىت  إذا * مل يبق يل طمع ومات اهليثم
  * واّلل  يشهد يل بذاك ويعلمأبرزته من حجبه مقهورة  

 كشف الزمان قناعه يف بلدة * قل  الصديق هبا وعز  الدرهم
 أصبحت يف أرض احلجاز غريبة * وأبو ربيعة أسريت وحمل م

قال: فأعجبن ما رأيت من مجاهلا، وفصاحتها، وأدهبا، وشعرها، فربرهتا، وقلت هلا: ما امسك? قالت: أان 
اين، وكان أيب جارا  لبن فزارة، فاعتل، واستنفد ماله، وتويف، وتركن فقرية، فاحتجت املهناة بنت اهليثم الشيب

 إىل التكفف.
قال: ورحلنا، فلما صران ابلرحبة، دخلت إىل مالك بن طوق مسلما ، فسألن عن طريقي وسفري، وما رأيته 

بها من، ورحلت إىل منزيل من العاجيب فيه، فحدثته حبديث اجلارية، فأعجب به، واستطرف البيات، وكت
 ابلشام.

فلما كان بعد أايم من اجتماعنا، أاتين رسوله يستزيرين، فصرت إليه، فبينما أان جالس عنده يوما ، فإذا 
 خادمان قد جاءا معهما أكياس خمتومة، وختوت ثياب مشدودة، فوضعاها بني يدي.

اهليثم الشيباين، اليت أظفرين هللا منها مبا   فقلت ملالك: ما هذا ? قال: هذا حق داللتك على املهناة بنت
 كانت أمنييت تقصر عنه، وهي أنفذت إليك هبذا من ماهلا، ولك من مايل ضعفه.

فقلت: كيف كان خربها ? فقال: إنك ملا انصرفت، أنفذت رسال  إىل البادية، أثق بعقوهلم وأمانتهم، فما زالوا 
ها معها، فتزوجتها، فرأيت منها ما زاد على ما كان زرعه يسألون عنها، حىت ظفروا هبا، فحملوها، وولي

حديثك عنها يف نفسي، وقد افضت عليها من دنياي، حبسب متكنها من قليب، فسألتن عن سبب طليب 
إايها، فأخربهتا خبربك، وكتبت أستزيرك لعرفك هذا، وأقضى حقك، وقد أمرت لك بعشرين ألف درهم، 

 وعشر ختوت ثياب.
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 يد: وكانت أم عدة من أوالده.قال عبد احلم
 

 بني ابن أيب البغل عامل أصبهان وأحد طالب التصوف
 

حدثن أبو القاسم سعد بن عبد الرمحن الصبهاين، قال: كان أبو احلسني بن أيب البغل يتقلد بلدان، فقدم 
وحمله من  عليه شيخ من الكتاب يطلب التصرف، وأورد عليه كتبا  من احلضرة، يذكرون فيها طول عطلته،

الصناعة، ويسألونه تصريفه، فسلم إليه الكتب، فرتكها ابن أيب البغل بني يديه، وكانت كثرية، وكان فيه حدة 
 وضجرة، فاستكثرها، وفض منها واحدا ، فقرأه، وأقبل على شغله، من غري أن يقرأ ابقي الكتب.

 فقال له الرجل: إن رأيت أن تقف على ابقي الكتب.
بلينا بكم اي متعطلني، كل يوم يصري إلينا  -وهللا -ال: أليس كلها يف معىن واحد ? قدفضجر، وتغيظ، وق

منكم واحد يريد تصرفا ، لو كانت خزائن الرض يل، لكانت قد نفدت، اي هذا، مالك عندي تصرف، وال 
 عمل شاغر فأرده إليك، وال يف مايل فضل فأبرك، فدبر أمرك حبسب ذلك، هذا والرجل ساكت.

سكن ابن أيب البغل، قام الرجل، وقال: أحسن هللا جزاءك وفعل بك وصنع، وأسرف يف الشكر فلما 
 والدعاء له، ووىل منصرفا .

 فقال ابن أيب البغل، ردوه، فرجع.
فقال له: اي هذا، هوذا تسخر من، على أي شيء تشكرين ? على إايسي لك من التصرف، أو على قطع 

 ، أو ضجري عليك ? أم تريد خدعيت هبذا الفعل?.رجائك من الصلة، أو قبيح ردي لك
فقال: وهللا، ما أريد خداعك، وما كان منك من قبيح الرد فغري منكر، لنك سلطان، وحلقك ضجر، ولعل 
المر كما ذكرته من كثرة الواردين عليك، وقد بعلت هبم، واتفق لقوه حنسي، أن كان هذا الرد القبيح وقع 

يف موضع الشكر، لنك صدقتن عما يف نفسك من أول وهلة، وأعتقت عنقي من يف ابيب، ومل أشكرك إال 
رق الطمع، وأرحتن من التعب ابلغدو والرواح إليك، وخدمة قوم أستشفع هبم إليك، وكشفت يل ما أدبر به 

 نفسي، وكسويت جديدة، وبقية نفقيت معي، ولعلي أحتمل هبا إىل بلد آخر، يف وجه أحد سواك.
ابن أيب البغل، ومضى الرجل، فرفع رأسه، فاستدعاه، واعتذر إليه، وأمر له بصلة، وقال له: خذ قال: فأطرق 

 هذه، إىل أن قلدك ما يصلح لك، فإين أرى فيك مصطنعا .
 فلما كان بعد أايم قلده عمال  جليال ، وصلحت حال الرجل معه.
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 بني جحظة الربمكي وحمربة بن أيب عباد الكاتب
الصبهاين، عن جحظة، أنه قال: اتصلت علي إضاقة، حىت بعت فيها كل ما أملك، حدثن أبو الفرج 

وبقيت وليس يف داري غري البواري، فأصبحت يوما  أفلس من طنبور الواتر، ففكرت يف احليلة، فوقع يل أن 
ركة، إال أن أكتب إىل حمربة الكاتب، وكنت أجاوره ابلبصرة، وكان منقرسا ، يالزم بيته، حىت صار ال ميكنه احل

حيمل يف حمفة، وكان ظريفا ، عظيم النعمة، كثري الشرب والقصف، فأتطايب عليه، ليدعوين، أو يربين بشيء، 
 فكتبت إليه:

 ماذا ترى يف جدي  * وبرمٍة وبوارد
 وقهوة ذات لون * حيكي خدود اخلرائد
 ومأسمٍع يتغىن  * من آل حيىي بن خالد

 ردإن  املضيع هلذا * نزر املروءة اب
 قال: فما شعرت إال حبفة حمربة، حيملها غلمانه، إىل داري، وأان جالس على ابهبا.

 فقلت: مل جئت، ومن دعاك ? قال: أنت.
 أفرع من فؤاد أم موسى. -وهللا -قلت: إمنا قلت ماذا ترى، وعنيت يف منزلك، ومل أقل أنه عندي، وبييت

 ما أريد. فقال: قد جئت اآلن، وال أرجع، ولكن أحضر من داري،
 فقلت: ذاك إليك، فدخل الدار، فلم ير فيها إال ابرية.

 فقال: اي أاب احلسن، هذا وهللا فقر مدقع.
 فقلت: هو ما ترى.

فانفذ إىل داره، فجاءوه بفرش حسنة، وآلة، وقماش، وآنية، وطعام كثرية من مطبخه، وألوان الشربة، 
لس يومه يشرب على غنائي وغناء مغنية دعوهتا له كانت والفواكه، واملشام، وعيب اجمللس، وفرش الفرش، وج

 أتلفن.
فلما كان من الغد، سلم إيل غالمه كيسا  فيه ألفا درهم، ورزمة ثياب صحاحا  ومقطوعة، من فاخر الثياب، 

 واستدعى حمفته فجلس فيها، وشيعته.
  تدع أحدا  أيخذ منه شيئا .فلما بلغ آخر الصحن، قال: مكانك اي أاب احلسن، فكل ما يف دارك هو لك، فال

 وقال للغلمان: اخرجوا بني يدي، فخرجوا، وأغلقت ابيب على قماش يساوي ألوفا  كثرية.
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 اتجر خراساين جيد الفرج عند صاحبه الكرخي
حدثن عبيد هللا بن حممد العبقسي، عن بعض جتار الكرخ ببغداد، قال: كنت أعامل رجال  من اخلراسانية، 

 موسم متاعا ، فأنتفع من مسسرته أبلوف دراهم. أبيع له يف كل
 

فلما كان سنة من السنني أتخر عن، فأثر ذلك يف حايل، وتواترت علي حمن، فأغلقت دكاين وجلست يف 
 بييت، مسترتا  من دين حلقن، أربع سنني.

سوق حيىي،  فلما كان يف وقت احلاج، تتبعت نفسي خرب اخلراساين، طمعا  يف إصالح أمري به، فمضيت إىل
 فلم أعط له خربا ، فرجعت، فنزلت اجلزيرة وأان تعب مغموم.

وكان يوما  حارا ، فنزلت إىل دجلة، فتغسلت، وصعدت، فابتل موضع قدمي، فقلعت رجلي قطعة من الرمل، 
 انكشفت عن سري.

ته، فإذا هو فلبست ثيايب، وجلست مفكرا  أولع ابلسري، فلم أزل أجره حىت ظهر يل مهيان موصول به، فأخذ
 مملوء داننري، فأخفيته حتت ثيايب، ووافيت منزيل، فإذا فيه ألف دينار.

فقويت نفسي قوة شديدة، وعاهدت هللا عز وجل، أنه مىت صلحت حايل، وعادت، أن أعرف اهلميان، فمن 
 أعطاين صفته، رددته عليه.

رمسي من التجارة والسمسرة، واحتفظت ابهلميان، وأصلحت أمري مع غرمائي، وفتحت دكاين، وعدت إىل 
 فما مضت إال ثالث سنني حىت حصل يف ملكي ألوف داننري.

 وجاء احلج، فتتبعتهم لعرف اهلميان، فلم أجد من يعطين صفته، فعدت إىل دكاين.
فبينما أان جالس، إذا رجل قائم حيال دكاين، أشعث، أغرب، وايف السبال، يف خلقة سؤال اخلراسانية وزيهم 

سائال ، فأومأت إىل دريهمات لعطيه، فاسرع اإلنصراف، فارتبت به، فقمت، وحلقته، وأتملته، فإذا فظننته 
 هو صاحيب الذي كنت أنتفع بسمسرته يف السنة أبلوف دراهم.

 فقلت له: اي هذا، ما الذي أصابك ? وبكيت رمحة له.
 فبكى، وقال: حديثي طويل.

 حلمام، وألبسته ثيااب  نظافا ، وأطعمته، وسألته عن خربه.فقلت: البيت، ومحلته إىل منزيل، فأدخلته ا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 297 

فقال: أنت تعرف حايل ونعميت، وإين أردت اخلروج إىل احلج يف آخر سنة جئت إىل بغداد، فقال يل أمري 
البلد: عندي قطعة ايقوت أمحر كالكف، ال قيمة هلا عظما  وجاللة ، وال تصلح إال للخليفة، فخذها معك، 

 اد، واشرت يل من مثنها متاعا  طلبه، من عطر، وطرف، بكذا وكذا، وأمحل الباقي ماال .فبعها يل ببغد
فأخذت القطعة ايقوت، وهي كما قال، فجعلتها يف مهيان جلد، من صفته كيت وكيت، ووصف اهلميان 

 الذي وجدته، وجعلت يف اهلميان ألف دينار عينا  من مايل، ومحلته يف وسطي.
 نزلت أسبح عشيا  يف اجلزيرة اليت بسوق حيىي، وتركت اهلميان وثيايب حبيث أالحظها.فلما جئت إىل بغداد، 

فلما صعدت من دجلة، لبست ثيايب عند غروب الشمس، وأنسيت اهلميان، فلم أذكره إىل أن أصبحت، 
 فعدت أطلبه، فكأن الرض ابتلعته.

 ر، أغرمها له.فهونت على نفسي املصيبة، وقلت: لعل قيمة احلجر ثالثة آالف دينا
فخرجت إىل احلج، فلما رجعت، حاسبتك على مثن متاعي، واشرتيت لألمري ما أراده، ورجعت إىل بلدي، 

 فأنفذت إىل المري ما اشرتيته، وأتيته، فأخربته خبربي.
 وقلت له: خذ من متام ثالثة آالف دينار، عوضا  عن احلجر.

علي، وعلى مجيع ما أملكه من مال ومتاع، وأنزل يب فطمع يف ، وقال: قيمته مخسون ألف دينار، وقبض 
 صنوف املكاره، حىت أشهد علي يف مجيع أمالكي، وحبسن سبع سنني، كنت يردد علي فيها العذاب.

 فلما كان يف هذه السنة، سأله الناس يف أمري، فأطلقن.
قر، حبيث ال أعرف، وجئت فلم ميكنن املقام ببلدي، وحتمل مشاتة العداء، فخرجت على وجهي، أعاجل الف

 مع احلج اخلراساين، أمشي أكثر الطريق، وال أدري ما أعمل، فجئت إليك لشاورك يف معاش أتعلق به.
فقلت: قد رد هللا عليك بعض ضالتك، هذا اهلميان الذي وصفته، عندي، وكان فيه ألف دينار أخذهتا، 

ن، وقد أعطيتن أنت صفته، وعلمت أنه لك، وعاهدت هللا تعاىل، أنن ضامنها ملن يعطين صفة اهلميا
 وقمت، فجئته بكيس فيه ألف دينار.

 وقلت له: تعيش هبذا يف بغداد، فإنك ال تعدم خريا  إن شاء هللا.
 فقال يل: اي سيدي اهلميان بعينه عندك، مل خيرج عن يدك ? قلت: نعم.

عة، قال يل: أين اهلميان? فجئته به، فشهق شهقة، ظننت أنه قد مات معها، وغشي عليه، فلما أفاق بعد سا
فطلب سكينا ، فأتيته هبا، فخرق أسفل اهلميان، وأخرج منه حجر ايقوت أمحر، أشرق منه البيت، وكاد أيخذ 

 بصري شعاعه، وأقبل يشكرين، ويدعو يل.
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 فقلت له: خذ داننريك.
ل جهد أخذ ثلثمائة دينار، وأحلن فحلف بكل ميني، ال أيخذ منها إال مثن انقة، وحممل، ونفقة تبلغه، فبعد ك

 من الباقي، وأقام عندي، إىل أن عاد احلاج، فخرج معهم.
 فلما كان العام املقبل، جاءين بقريب مما كان جييئن به سابقا  من املتاع.

 
 فقلت له: أخربين خربك.

وأعلموه فقال: مضيت، فشرحت لهل البلد خربي، وأريتهم احلجر، فجاء معي وجوههم إىل المري، 
 القصة، وخاطبوه يف إنصايف.

 فأخذ احلجر، ورد علي مجيع ما كان أخذه من، من متاع، وعقار، وغري ذلك، ووهب يل من عنده ماال .
 وقال: اجعلن يف حل مما عذبتك وآذيتك، فأحللته.

 ودعا يل. وعادت نعميت إىل ما كانت عليه، وعدت إىل جتاريت ومعاشي، وكل هذا بفضل هللا تعاىل وبركتك،
 وكان جييئن بعد ذلك، حىت مات.

 
 أضاع مهيانه يف طريق احلج ووجده أحوج ما يكون إليه

حدثن عبيد هللا بن حممد الصروي: قال حدثن أيب: أن رجال  حج، ويف وسطه مهيان فيه داننري وجواهر، 
 قيمة اجلميع ثالثة آالف دينار، وكان اهلميان ديباج أسود.

لطريق، جلس يبول، فاحنل اهلميان من وسطه وسقط، ومل يعلم بذلك غال بعد أن سار فلما كان يف بعض ا
 من املوضع فراسخ.

 واتفق أن رجال  جاء على أثره، فجلس يبول مكانه، فرأى اهلميان، فأخذه، وكان له دين، فحفظه.
 ت.قال الرجل: فلم يؤثر يف قليب ذهابه، لكثرة مايل، فاحتسبته عند هللا تعاىل، وتغافل

 وكان معي جتارة أبموال عظيمة، فقضيت حجي، وعدت إىل بلدي.
فلما كان بعد سنني، افتقرت حملن توالت علي، حىت مل يبق يل شيء، فهربت على وجهي من بلدي، وقد 

 أفضيت إىل الصدقة علي، وزوجيت معي، فأويت إىل بعض القرى، فنزلت يف خان خراب.
 ق ونصف فضة، وكانت ليلة مطرية، فولدت.فأصاب زوجيت الطلق، وما أملك غري دان
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 فقالت: اي هذا، الساعة أموت، فأخرج، وخذ يل شيئا  أتقوى به.
فخرجت أختبط يف الظلمة واملطر، حىت جئت إىل بقال فوقفت عليه، فكلمن بعد كل جهد، فشرحت له 

ة جعلته فيهان فمشيت أريد حايل، فرمحن، وأعطاين بتلك القطعة حلبة، وزيتا ، أغالمها عنده، وأعارين غضار 
 موضعي، فزلقت، فانكسرت الغضارة، وذهب ما فيها.

فورد علي أمر عظيم، ما ورد علي مثله قط، وأقبلت ألطم، وأبكي، وأصيح، فإذا برجل قد أخرج رأسه من 
 شباك يف دار، وقال: ويلك، مالك تبكي، ما تدعنا ننام، فشرحت له قصيت.

نق ونصف ? فتداخلن من الغم أكثر من الول، فقلت: اي هذا، وهللا، ما ملا فقال: هذا البكاء كله بسبب دا
ذهب عندي حمل، ولكن بكائي رمحة لنفسي مما دفعت إليه، وإن زوجيت وولدي الساعة ميواتن جوعا ، ووهللا، 

يان وإال فعلي وعلي، وحلفت أبميان مغلظة، لقد حججت يف سنة كذا، وأان أملك من املال، ما ذهب من مه
فيه داننري وجواهر بثالثة آالف دينار، ما فكرت فيه، وهو ذا تراين اآلن أبكي بسبب دانق ونصف فضة، 

 فاسأل هللا العافية والسالمة، وال تعريين فتبتلي مبثل بلواي.
فقال يل: ابهلل عليك، ما كان صفة مهيانك ? فلطمت رأسي، وقلت: ما يقنعك ما خاطبتن به وما تراه من 

وقيامي يف الطني واملطر، حىت تتلهى يب، وأي شيء ينفعن وينفعك من صفة مهياين، وقد ضاع من   صوريت،
 كذا وكذا سنة، ومشيت.

 وإذا هوة قد خرج يصيح يب: تعال خذ هذا، فقدرته يتصدق علي، فجئته.
 فقال: أيش صفة مهيانك ? وقبض على يدي، فلم أقدر أختلص منه، فوصفت له مهياين.

 خل، فدخلت منزله.فقال يل: أد
 فقل: أين زوجتك ? فقلت: يف اخلان الفالين.

فأنفذ غلمانه، فأتوا هبا، فأدخلها إىل حرمه، فأصلحوا أمرها، وأطعموها ما احتاجت إليه، وكساين كسوة 
 حسنة، وأدخلن احلمام، وأصبحت عنده يف عيشة طيبة.

فكان يعطين يف كل يوم عشرين دينارا ، وأان فقال يل: أقم عندي أايما  لضيفك، فأقمت عنده عشرة أايم، 
 متحري من عظيم بره، بعد شدة جفائه.

 فلما كان بعد ذلك، قال يل: أي شيء تتصرف فيه ? فقلت: كنت اتجرا .
 فقال: أقم عندي، وأان أعطيك رأس مال فتتجر يف شركيت.

 فقلت: أفعل.
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 فدفع إيل مائيت دينار، وقال يل: أجتر هبا ها هنا.
 هذا معاش، قد أغناين هللا تعاىل به، جيب أن ألزمه، فلزمته.فقلت: 

 فلما كان بعد شهور، رحبنا، فجئته، فقلت له: خذ رحبك.
 فقال يل: اجلس، فجلست.

 فأخرج إيل مهياين، وقال: أتعرف هذا ? فحني رأيته، شهقت شهقة غشي علي منها.
 مث أفقت بعد ساعة، فقلت له اي هذا، أملك أنت أم نيب ?

 
قال: ال، ولكن ممتحن حبفظ مهيانك منذ كذا وكذا سنة، فلما مسعتك تلك الليلة تقول ما قلته، وأعطيتن ف

عالمته، أردت أن أعطيك هو، فخشيت أن تنشق مرارتك من الفرح، فأعطيتك تلك الداننري اليت أومهتك 
 فخذ مهيانك واجعلن يف حل.أهنا هبة لك، وإمنا أعطيتك ذلك كله من مهيانك، والداننري املائتان، قرض، 

فأخذته، ودعوت له، ورددت عليه القرض، ورجعت إىل بلدي، وبعت اجلوهر وأضفت مثنه إىل الداننري، 
واجترت هبا، فما مضت إال سنيات، حىت صرت صاحب عشرة آالف دينار، وصلحت حايل، فأان يف فضل 

 هللا تعاىل، أعيش إىل اآلن.
 

  متنيت املغفرةالوزير علي بن عيسى يقول ليتن
حدثن أبو سهل بن زايد القطان، صاحب علي بن عيسى، قال: كنت مع علي بن عيسى مبكة، حني نفي 
إليها، فدخلنا يف حر شديد، وقد كدان نتلف، فطاف علي بن عيسى، وسعى، وجاء فألقى نفسه كامليت من 

 احلر والتعب، وقلق قلقا  شديدا .
 بة ماء بثلج.وقال: أشتهي على هللا عز وجل، شر 

 فقلت له: اي سيدان، تعلم أن هذا ما ال يوجد هبذا املكان.
 فقال: هو كما قلت، ولكن نفسي ضاقت عن سرت هذا، فاسرتوحت إىل املىن.

قال: وخرجت من عنده، فرجعت إىل املسجد احلرام، فما استقررت فيه، حىت نشأت سحابة، فأبرقت، 
 طر يسري، وبرد كثري.وأرعدت رعدا  متصال  شديدا ، مث جاءت مب

 فبادرت إىل الغلمان، فقلت: امجعوا، فجمعنا شيئا  كثريا ، وكان علي بن عيسى انئما .
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فلما كان وقت املغرب، خرج إىل الصالة، فقلت له: أنت وهللا مقبل، والنكبة زائلة، وهذه عالمات اإلقبال، 
 فاشرب الثلج كما طلبت.

ءة ابلشربة والسوقة، مكبوسة ابلربد، فأقبل يسقي ذلك من كان بقربه وجئته إىل املسجد احلرام أبقداح مملو 
من الصوفية واجملاورين والضعفاء، ويستزيد، وحنن أنتيه مبا عندان من ذلك، وكلما قلت له: اشرب، يقول: 

 حىت يشرب الناس.
 فخبأت من الربد مقدار مخسة أرطال، وقلت له: مل يبق شيء.

 ت متنيت املغفرة، بدال  من متن الثلج، فلعلي كنت أجاب.فقال: احلمد هلل، ليتن كن
فلما رجع إىل بيته حلفت عليه أن يشرب، فما زلت أداريه حىت شرب منه بقليل ماء وسويق، وتقوت به 

 ابقي ليلته.
 

 املسجد احلرام
ملوضع املسجد احلرام: املسجد، بفتح اجليم: ما ميس الرض من العضاء عند السجود، وبكسر اجليم: ا

الذي يسجد فيه، واجلمع يف كليهما: مساجد املنجد، واحلرام: املقدس، ومنه مسيت مكة واملدينة: املنطقة 
واملسجد احلرام هو الكعبة، مسيت الكعبة، لرتبيعها  361-7احلرام، واحلرمان دائرة املعارف اإلسالمية 

 .626 - 616-4معجم البلدان 
يب صلوات هللا عليه وأيب بكر سور حييط به، فضيق الناس على الكعبة، ومل يكن للمسجد احلرام يف أايم الن

وألصقوا دورهم هبا، فاشرتى عمر تلك الدور، وهدمها، وزادها يف املسجد، واختذ للمسجد جدارا  دون 
القامة، كانت املصابيح توضع عليه، وملا استخلف عثمان زاد يف سعة املسجد، واختذ فيه الروقة حني وسعه 

 .75مث وسعه املنصور أحسن التقاسيم  526 - 525-4البلدان  معجم
وأقصى ما وصلت إليه سعة املسجد احلرام ثالثني ألف مرتا  مربعا ، فأقدمت احلكومة العربية السعودية على 
عمل من أشرف العمال وأكرمها عند هللا والناس، إذ زادت يف سعة املسجد إىل مخسة أضعاف مساحته 

مساحته مائة ومخسني ألف مرت مربع، وشيدت حوله أروقة حميطة ابملسجد على طابقني بلغ الوىل، فبلغت 
من علوها أن سقف الطابق الثاين منها، قارب يف علوه رؤوس املآذن القدمية يف املسجد، وسقفت املسعى 

د احلرام رداء من بني الصفا واملروة، وشادت عليه طابقني، وكان البناء مجيعه ابلرخام البديع، فاكتسى املسج
اجلمال والبهاء، مل أشاهد مثله يف أي مكان من أماكن العبادة الخرى، فإين شاهدت الفاتيكان، وكنائس 
روما، واإلسكورايل، وجامع قرطبة، وجامع دمشق، وجوامع القسطنطينية، وجوامع أصبهان، واملراقد املقدسة 

ها ال متاثل بناء املسجد احلرام وال تقاربه، وأدارت بسور يف العراق وإيران ويف مجيعها ما يبهر الناظر، ولكن
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املسجد احلرام، رحبة عظيمة السعة أحاطت به من مجيع جهاته، تنفذ منها طرق إىل خارج مكة، إضطرت 
 النفاذ بعضها أن حنتت الصخور، فصح يف ذلك املثل القائل: مهم الرجال، تقلع اجلبال.

 
 إىل صالح فىت ورث ماال  فأتلفه مث آل أمره

 حدثن عبيد هللا بن حممد الصروي، أيضا ، عن أبيه، قال:
 

كان جياوران ببغداد فىت من أوالد الكتاب، ورث ماال  جليال ، فأتلفه يف القيان، وأكله إسرافا ، حىت مل يبق منه 
 شيء، واحتاج إىل نقض داره، فلم يبق منها غري بيت يكنه.

نه ملا افتقر، قال: قصدته يوما  بعد انقطاعي عنه حنو سنة، لعرف فحدثن بعض من كان يعاشره وانقطع ع
خربه، فدخلت إليه، فوجدته انئما  يف ذلك البيت، يف يوم ابرد، على حصري خلق، قد توطأ قطنا  كأنه حشو 

 فراش، وتغطى بقطن كان يف حلاف، فهو بني ذلك القطن كأنه السفرجل.
 فقلت له: وحيك، بلغت إىل هذا احلد.

 ال: هو ما ترى.فق
 فقلت: فهل لك حاجة.

 قال: أو تقضيها ? فظننت أنه يطلب من شيئا  أسعفه به، فقلت: إي وهللا.
 فقال: أشتهي أن حتملن إىل بيت فالنة املغنية، حىت أراها، وهي اليت كان يتعشقها، وأتلف ماله عليها.

أدخلته احلمام، ومحلته إىل بييت، فأطعمته، وبكى، فرمحته، فمضيت إىل منزيل، فأتيته من ثيايب مبا لبسه، و 
 وخبرته، وذهبنا إىل دار املغنية.

فلما رأتنا، مل تشك أن حاله قد صلحت، وأنه قد جاءها بدراهم، فبشت يف وجهه، وسألته عن حاله، 
 فصدقها عن حاله، حىت انتهى إىل ذكر الثياب، وأهنا يل.

 فقالت له يف احلال: قم، قم.
: لئال جتيء سيت، فرتاك، وليس معك شيء، فتحرد علي، مل أدخلتك، فاخرج برا، حىت فقال: مل ? فقالت

أصعد فأكلمك من فوق، فخرج، وجلس ينتظر أن ختاطبه من روزنة يف الدار، إىل الطريق، فأقبلت عليه مرقة 
 سكباج، فصريته آية، ونكاال .

 ئب.فبكى، وقال يل: بلغ أمري إىل هذا ? أشهد هللا، وأشهدك، أين ات
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فضحكت منه، وقلت: أي شيء تنفعك التوبة اآلن وقد افتقرت ? فرددته إىل بيته، ونزعت ثيايب عنه، 
 وتركته بني القطن، كما كان أوال ، ومحلت ثيايب فغسلتها وانقطعت عنه، فما عرفت له خربا .

ب، فرفعت رأسي، فإذا وبعد حنو ثالث سنني، بينما أان ذات يوم بباب الطاق، إذا أان بغالم يطرق لرجل راك
به على برذون فاره، مبركب فضة، خفيف، مليح، وثياب حسنة، وكان أوال  يركب من الدواب أفخرها، ومن 

 املراكب أثقلها.
 فلما رآين، قال يل: اي فالن، فعلمت أن حاله قد صلحت، فقبلت فخده.

 وقلت: سيدي أبو فالن.
ت، البيت، فتبعته إىل منزله، فإذا ابلدار الولة، قد رمها، قال: نعم، قد صنع هللا تعاىل، وله احلمد، البي

وجصصها، من غري بياض، وطبقها، وبىن فيها جملسني متقابلني، وخزائن، ومسرتاح، وجعل ابقي ما كان فيها، 
 صحنا  كبريا ، وقد صارت حسنة، غري أهنا ليست بذلك المر الول.

، قد أعادها كأحسن ما كانت، وفيها فرش حسنة، ويف داره فأدخلن إىل حجرة منها، كان خيلو فيها قدميا  
ثالثة غلمان، قد جعل كل خدمتني إىل واحد منهم، وقد أقام على حرمه خادما  كان لبيه، وله سائس هو 

 شاكريه، وشيخ بواب كان يصحبه قدميا ، ووكيل يتسوق له.
ءوا بعدها بطعام نظيف، كاف، غري فجلس، وأجلسن، وأحضر فاكهة قليلة، يف آلة مقتصدة مليحة، وجا

مسرف وال مقصر، فأكلنا، مث انم، ومل تكن تلك عادته، ومدت ستارة، وأحضرت مشام ورايحني، يف صواين 
وزبدايت، واجلميع متوسط مليح، غري مسرف، فانتبه، فصلى، وتبخر بقطعة ند، وخبرين بقطعة عود مطرى، 

 يء حسن، وقدم بني يدي صينية فيها نبيذ التمر، جيد.وقدم بني يديه صينية فيها من مطبوخ العنب ش
 فقلت: اي سيدي ما هذه الرتتيبات اليت لست أعرفها.

فقال: دع ما مضى، فإن احلال ال حتتمل اإلسراف، فأقبل يشرب، وأان أساعده، فتغىن من وراء الستارة، 
 يها ماله.ثالث جواري يف هناية طيب الغناء، كل واحدة منهن أطيب من اليت أنفق عل

 فلما طابت أنفسنا، قال يل: تذكر أايمنا الولة ? قلت: نعم.
قال: أان اآلن يف نعمة متوسطة، وما قد أفدته من العقل، والعلم أبمر الدنيا وأهلها، يسلين عما ذهب من، 

كفاية، وهوذا ترى فرشي، وآليت، ومركويب، وإن مل يكن ذلك ابلعظيم املفرط، ففيه مجال، وبالغ، وتنعم، و 
وهو مغن عن اإلسراف، والتخرق، والتبذير، وقد ختلصت من تلك الشدة، تذكر يوم عاملتن فالنة املغنية، 

 مبا عاملتن ? قلت: نعم واحلمد هلل الذي كشف ذلك عنك، فمن أين هذه النعمة ?
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 304 

دينار، فوصل قال: مات موىل ليب، وابن عم يل، يف يوم واحد مبصر، فحصل يل من تكرهتما أربعون ألف 
أكثرها إيل، وأان بني القطن كما رأيتن، فحمدت هللا، واعتقدت التوبة من التبذير، وأن أدبر ما رزقته، 
فعمرت هذه الدار أبلف دينار، واشرتيت الفرش، واآللة، واجلواري بتسعة آالف دينار، وسلمت إىل بعض 

ض عشرة آالف دينار، للحوادث، وابتعت التجار الثقات، ألفي دينار، يتجر يل هبا، وأودعت بطن الر 
ابلباقي ضيعة تغل يل يف كل سنة نفقيت هذه اليت شاهدهتا، فما أحتاج إىل قرض، وال استزادة، وال تقبل غلة، 
إال وعندي بقية من الغلة الولة، فأان أتقلب يف نعمة هللا، عز وجل، كما ترى، ومن متام النعمة، إين ال 

 ان حيسن يل السرف، اي غلمان، أخرجوه.أعاشرك، وال أحدا  ممن ك
 قال: فأخرجت، فوهللا ما أذن يل بعدها يف الدخول عليه.

 
 أبو يوسف القاضي أيكل اللوزينج ابلفستق

وحدثن أيب، قال: بلغن أن أاب يوسف صحب أاب حنيفة، ليتعلم العلم، على فقر وشدة، وكانت أمه حتتال له 
 ا  ما أيكل، فجاءته بغضارة مغطاة، فكشفها، فإذا فيها دفاتر.فيما يتقوته يوما  بيوم، فطلب يوم

 فقال: ما هذا ?.
 فقالت: هذا الذي أنت مشتغل به هنارك أمجع، فكل منه.

فبكى، وابت جائعا ، وأتخر عن اجمللس من الغد، حىت احتال فيما أكله، مث مضى إىل أيب حنيفة، فسأله عن 
 سبب أتخره، فصدقه.

  فكنت أمدك ? وال جيب أن تغتم، فإنه إن طال عمرك، فستأكل اللوزينج ابلفستق.فقال له: أال عرفتن
قال: فلما خدمت الرشيد، واختصصت به، قدم حبضرته يوما ، جام فيه لوزينج بفستق، فدعاين إليه، فحني 

 أكلت منه، ذكرت أاب حنيفة، فبكيت، ومحدت هللا تعاىل، فسألن الرشيد عن قصيت، فأخربته.
 

 اخلياط وأذانه يف غري وقت الذان الشيخ
حدثن أبو احلسن حممد بن عبد الواحد اهلامشي: أن شيخا  من التجار، كان له على بعض القواد، مال جليل 

 ببغداد، فماطله به، وجحده إايه، واستخف به.
 ينفعن ذلك. قال: فعزمت على التظلم إىل املعتضد، لين كنت تظلمت إىل عبيد هللا بن سليمان الوزير، فلم
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فقال يل بعض إخواين: علي أن آخذ لك املال، وال حتتاج إىل أن تتظلم إىل اخلليفة، قم معي الساعة، فقمت 
 معه.

 فجاء يب إىل خياط يف سوق الثالاثء، خييط، ويقرىء القرآن يف مسجد، فقص عليه قصيت، فقام معنا.
وإايان، ملكروه عظيم، هذا إذا حصل على فلما مشينا، أتخرت، وقلت لصديقي: لقد عرضت هذا الشيخ، 

ابب الرجل، صفع، وصفعنا معه، هذا مل يلتفت إىل شفاعة فالن، وفالن، ومل يفكر يف الوزير، فكيف يفكر 
 يف هذا الفقري ? فضحك، وقال: ال عليك، إمش، واسكت.

عهم من ذلك، وقالوا: ما فجئنا إىل ابب القائد، فحني رأى غلمانه اخلياط، أعظموه وأهووا التقبيل يده، فمن
جاء بك أيها الشيخ، فإن صاحبنا راكب، فإن كان لك أمر يتم بنا ابدران إليه وإال فادخل، واجلس إىل أن 

 جييء، فقويت نفسي بذلك، ودخلنا وجلسنا.
 وجاء القائد، فلما رأى الشيخ أعظمه إعظاما  اتما ، وقال: لست أنزع ثيايب، أو أتمرين أبمرك.

 مري، فقال: وهللا، ما عندي إال مخسة آالف درهم تسأله أن أيخذها، وأعطيه رهنا  يف ابقي ماله.فخاطبه يف أ
فبادرت إىل اإلجابة، فأحضر الدراهم، وحليا  بقيمة الباقي، فقبضت ذلك منه، وأشهدت عليه الرجل، 

ض مايل من مثنه، وصديقي، أن الرهن عندي إىل أجل، فإن حل الجل ومل يعطن، فقد وكلن يف بيعه، وقب
 فخرجنا، وقد أجاب إىل ذلك.

فلما بلغنا مسجد اخلياط، قلت له: قد رد هللا تعاىل علي هذا املال بسببك، فأحب أن أتخذ منه ما أحببت، 
 بطيبة من قليب.

 فقال: ما أسرع ما كافأتن على اجلميل ابلقبيح، إنصرف، ابرك هللا لك يف مالك.
 فقلت: قد بقيت يل حاجة.

 قل.قال: 
 قلت: ختربين عن سبب طاعته لك، مع هتاونه أبكثر أهل الدولة.

 فقال: قد بلغت مرادك، فال تقطعن عن شغلي، وما أعيش به.
فأحلحت عليه، فقال: أان رجل أصلي ابلناس يف هذا املسجد، وأقرىء القرآن، منذ أربعني سنة، ومعاشي من 

 هذه اخلياطة، ال أعرف غريها.
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صليت املغرب، وخرجت أريد منزيل، فاجتزت برتكي كان يف هذه الدار، وامرأة مجيلة وكنت منذ دهر، قد 
جمتازة، وقد تعلق هبا وهو سكران، ليدخلها داره، وهي ممتنعة تستغيث، وليس من أحد يغيثها، أو مينعه منها، 

بييت، مع ما وتقول يف مجلة كالمها: إن زوجي قد حلف علي ابلطالق، أن ال أبيت برا، فإن بيتن، خرب 
 يرتكبه من من الفاحشة.

 قال: فرفقت به وسألته تركها، فضرب رأسي بدبوس كان يف يده، فشجن، ولكمن، وأدخل املرأة بيته.
 فصرت إىل منزيل، وغسلت الدم، وشددت الشجة، واسرتحت، وخرجت لصالة العشاء اآلخرة.

، هذا الرتكي، لننكر عليه، وال نربح، أو خنرج فلما صلينا، قلت ملن معي يف املسجد: قوموا بنا إىل عدو هللا
 املرأة.

فقاموا، وجئنا فضججنا على اببه، فخرج إلينا يف عدة غلمان، فأوقع بنا، وقصدين من بني اجلماعة، فضربن 
ضراب  عظيما  كدت أتلف منه، فحملن اجلريان إىل منزيل كالتالف، فعاجلن أهلي، ومنت نوما  قليال ، وقمت 

 لليل، فما محلن النوم، لألمل، والفكر يف القصة.نصف ا
فقلت: هذا قد شرب طول ليلته، وال يعرف الوقات، فلو أذنت، لوقع له أن الفجر قد طلع، وأطلق املرأة، 

 فلحقت بيتها قبل الفجر، فسلمت من أحد املكروهني.
 الطريق، أترقب خروج فخرجت إىل املسجد متحامال ، وصعدت املنارة، فأذنت، وجلست أطلع منها إىل

 املرأة، فإن خرجت، وإال أقمت الصالة، لئال يشك يف الصباح، فيخرجها.
فما مضت إال ساعة، واملرأة عنده، حىت رأيت الشارع قد امتأل خيال ، ورجاال ، ومشاعل، وهم يقولون: من 

 أذن الساعة ? ففزعت، وسكت.
 ة، فصحت من املنارة: أان أذنت.مث قلت: أخاطبهم، لعلي أستعني هبم على إخراج املرأ

 فقالوا يل: إنزل، وأجب أمري املؤمنني.
فقلت: دان الفرج، فنزلت، فإذا بدر، وعدة غلمان، فحملن، وأدخلن على املعتضد، فلما رأيته، هبته، 

 وارتعت، فسكن من.
قتها، وميسك املريد وقال: ما محلك على أن تغر املسلمني أبذانك يف غري وقته، فيخرج ذو احلاجة يف غري و 

للصوم، يف وقت قد أابح هللا له الكل فيه، وينقطع العسس واحلرس عن الطواف ? فقلت: يؤمنن أمري 
 املؤمنني، لصدقه.
 فقال: أنت آمن.

 فقصصت عليه قصة الرتكي، وأريته اآلاثر.
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 فقال: اي بدر، علي ابلغالم الساعة واملرأة، وعزلت يف موضع.
 غالم واملرأة، فسأهلا املعتضد عن الصورة، فأخربته مبثل ما أخربته.فمضى بدر، وأحضر ال

فقال لبدر: ابدر هبا الساعة إىل زوجها، مع ثقة يدخلها دارها، ويشرح لزوجها القصة، وأبمره عن ابلتمسك 
 هبا، واإلحسان إليها.

 مث استدعاين، فوقفت ابزائه، فجعل خياطب الغالم، وأان واقف أمسع.
 جرايتك ? قال: كذا وكذا. فقال له: كم

 قال: وكم عادتك ? قال: كذا وكذا.
 قال: وكم صالتك ? قال: كذا وكذا.

 قال: وكم جارية لك ? قال: كذا وكذا، فذكر عدة جواري.
قال: أفما كان فيهن، ويف هذه النعمة العريضة، كفاية عن ارتكاب معصية هللا تعاىل، وخرق هيبة السلطان، 

 اوزته إىل الوثوب مبن أمرك ابملعروف ? فأسقط الغالم يف يده، ومل حير جوااب .حىت استعملت ذلك، وج
 فقال: هاتوا جوالقا ، ومداق اجلص، وأدخلوه اجلوالق، ففعلوا ذلك به.

وقال للفراشني، دقوه، فدقوه، وأان أمسع صياحه، إىل أن مات، فأمر به، فطرح يف دجلة، وتقدم إىل بدر، أن 
 حيمل ما يف داره.

قال يل: اي شيخ، أي شيء رأيت من أجناس املنكر، كبريا  كان أو صغريا ، أو أي أمر عن لك، فمر به،  مث
فإن جرى عليك شيء، أو مل يقبل منك، فالعالمة بيننا أن  -وأومأ إىل بدر -وأنكر املنكر، ولو على هذا

 مبن ال يقبل منك.تؤذن يف مثل الوقت الذي أذنت فيه، فإين أمسع صوتك، وأستدعيك، وأفعل هذا 
 فدعوت له، وانصرفت.

وانتشر اخلرب يف الولياء والغلمان، فما خاطبت أحدا  بعدها يف إنصاف أحدا ، أو كف عن قبيح إال أطاعن  
 كما رأيت، خوفا  من املعتضد.

 وما احتجت إىل الذان يف مثل ذلك الوقت.
 

 أحيحة بن اجلالح أكب على إصالح ضيعته
أن أحيحة بن اجلالح، أسرع يف ماله فأتلفه مع إخوان له، حىت افتقر، فهجروه  وجدت يف بعض الكتب:

 وقطعوه، واحتاج إليهم يف الشيء اليسري فمنعوه، فلحقته شدة، وضر وجهد.
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فمات بعض أهله، فورثه ماال ، وضيعة خرااب ، تعرف ابلزوراء، فأخذ املال، وخرج إىل الضيعة يعمرها به، 

أنفق ماله عليهم، فكتبوا إليه يعتذرون مما جرى، ويرغبونه يف مواصلتهم، ومعاشرهتم،  فطمع فيه القوم الذين
 وكان أديبا ، فكتب إليهم:

 إين  مكب  على الزوراء أعمرها * إن  الكرمي على اإلخوان ذو املال
 كل  النداء إذا انديت خيذلن * إال  ندائي إذا انديت اي مايل

 حاله، وحسنت ضيعته.فأيسوا منه، وكفوا عنه، واثبت 
 

 جملس غناء مبحضر الرشيد
وروى محاد، عن أيب صدقة، وكان حيضر جملس الرشيد مع املغنني، فرمبا غىن، ورمبا مل يغن، قال: فدعاان 
الرشيد يوما ، فدخلنا، والستارة دونه، وهو من خلفها جالس، فقال خادم من خلفها: غن  اي ابن جامع، 

 فاندفع يغن هبذا الصوت:
 ف ابملنازل ساعة فتأم ل * هل ابلداير لزائر من منزلق

دي * وسط الداير كأن ن مل أعقل  أوال ففيم توق في وتلد 
 ما ابلداير من البلى ولقد أرى * أن سوف حيملن اهلوى يف حممل

 وأحق  مبن يبكي بكل  حمل ة * عرضت له يف منزل للمعول
 العزلعاٍن بكل  محامة سجعت له * وغمامة برقت بنوء 

 يبكي فتفضحه الدموع فعينه * ما عاش خمضلة كفيض اجلدول
 فقال اخلادم: ليغن هذا الصوت منكم من كان حيسنه، فغىن كل من أحسنه منهم، فكأنه مل يطرب له.

 فأقبل اخلادم علي، فقال: إن كنت حتسن أن تغنيه، فغنه.
 فغنيته.فقلت: نعم، فعجبوا من إقدامي على صوت مل يستطب من مجاعتهم، 

 فقال اخلادم: أحسنت، وهللا، فأعده، فأعدته، وأعاد االستحسان، والمر إبعادته على ذلك سبع مرات.
مث قال يل اخلادم: قم اي أاب صدقة، فادخل، حىت تغن أمري املؤمنني حبيث يراك، فدخلت، واملغنون كلهم 

 حمجوبون، فغنيته إايه، ثالث مرات، فطرب يف مجيعهن.
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 اي أاب صدقة. وقال: أحسنت
فلما مسعت ما خصن به من استحسانه، قلت: اي أمري املؤمنني، إن هلذا الصوت حديثا  عجيبا ، أفال أحدثك 

 به اي أمري املؤمنني، لعله يزداد حسنا .
 فقال: بلى، هات.

ل فقلت: كنت اي سيدي، عبدا  لبعض آل الزبري، وكنت خياطا  جميدا ، أخيط القميص بدرمهني، والسراوي
بدرهم، وأؤدي ضريبيت إىل سيدي يف كل يوم درمهني، وآخذ ما فضل عن ذلك، فبينما أان ذات يوم منصرفا ، 
وقد خطت قميصا  لبعض الطالبيني، وقد أخذت منه درمهني، وانصرفت إىل موضع جيتمع فيه املغنون، كنت 

إذا أان بسوداء على رقبتها أقصده إذا فرغت من شغلي، لشغفي ابلغناء، فلما صرت حبذاء بركة املهدي، 
جرة، تريد أن متألها من ماء العقيق، وهي تغن هبذا الصوت، أحسن غناء يكون، فأصابن من الطرب بغنائها 

 ما أذهلن عن كل شيء.
 فقلت هلا: فداك أيب وأمني ألقي علي هذا الصوت.

 فقالت: استحسنته ? فقلت: إي وهللا.
 ه إال بدرمهني.فقالت: وحق القرب ومن فيه، ال أعدت

فدفعت الدرمهني إليها، فأحدرت جرهتا عن رقبتها فارغة، فوضعتها على الرض، وجلست عليها، وكأين 
أنظر إىل فقحتها وقد برزت عن اجلرة حنو ذراع، وأقبلت تلقيه علي، وتوقع على اجلرة، حىت أخذته، مث 

 أخذت اجلرة على رقبتها، وانصرفت.
حلنه، حىت كأين مل أمسعه قط، فبقيت متحريا  ال أدري ما أصنع، وانصرفت فحني انصرفت، أنسيت الصوت و 

 إىل سيدي أبسوء حال، وأكسف ابل.
 فلما رآين، قال: هات ضريبتك.

 فلجلجت يف كالمي، وقلت: اي سيدي، امسع حديثي.
قويت، وكان فقال: اي ابن اللخناء، أيب تتعرض ? فبطحن، وضربن مائة مقرعة، وحلق رأسي وحلييت، ومنعن 

أربعة أرغفة، فلم يكن شيء من ذلك، أشد علي، من ذهاب الصوت من، وبت ليليت أسوء خلق هللا حاال ، 
 وأان ال أعرف اجلارية، وال موضعها، وال ملن هي.

فلما أصبحنا، خرجت وهلا أطلبها يف املوضع الذي لقيتها فيه، وأسأل هللا أن حيوج أهلها إىل املاء، حىت خترج 
 هم به، فأراها، فلم أزل أطلبها، ال أعمل شيئا  إىل العصر.لتأتي
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فبينما أان كذلك، وإذا هبا قد أقبلت، فلما رأتن، وما يب من الوله، قالت يل: مالك، أنسيت الصوت ? 
 فقلت: إي وهللا، وضربت مائة مقرعة، ومنعت قويت ليليت، وحلقت رأسي وحلييت.

 ته من، فضال  عن أخذه، إال بدرمهني.فقلت: دع هذا عن، فورب الكعبة، المسع
 

 فقلت: هللا، هللا، يف ، فيمرن علي الليلة مثل ما مر علي البارحة، فارمحين.
 فقالت: قد مسعت اليمني، وذهبت لتمضي.

فقلت: اصربي، وجئت إىل بقال كان يعاملن، فرهنت عنده اجللمني، على درمهني، وجئت هبما إليها، 
 فيها. فأخذهتما، وجعلتهما يف

 فلما بدأت ابلصوت، ذكرته، فقلت: هللا، هللا، ردي علي الدرمهني، فال حاجة يب إىل غنائك.
فقالت: أنت أمحق، ولست تعرف هذا المر، لئن مل أردهه عليك مائة مرة ما حصل لك منه شيء، وجلست 

 ت.على اجلرة، فغنته مائة مرة، أعدها عليها حىت فهمته، وصرت به أمهر منها، وانصرف
 فساعة فارقتها، حلقتن الندامة، وقلت: سيلحقن الليلة أكثر مما حلقن البارحة، لفقد اجللمني.

 فرجعت إىل موالي، فجني رآين، قال: هات ضريبتك.
 فقلت له: امسع من.

 قال: أي شيء أمسع، اي ابن الفاجرة، أما كفاك ما مر بك أمس، ووثب إىل السوط.
 ت.فقلت له: امسع، واصنع ما شئ
 فقال: هات، فغنيته الصوت.

فقال: أحسنت، وهللا، يعز علي ما أصابك، أما الضرب فقد مضى، وال حيلة فيه، وأما قوتك فمردود، وأما 
ضريبتك، فساقطة عنك ما عشنا ولو مت أان وعيايل جوعا ، فأنت اليوم واحدا  منا أبدا  ما بقينا، فهذا خرب 

 الصوت.
 راهيم املوصلي، وابنه إسحاق، وابن جامع، ومسلم بن سالم.وكان املغنون الذين حضروا، إب

فأمر لكل واحد منهم أبلف دينار، وأمر يل بعشرة آالف دينار، مثل ما أمر جلماعتهم، مث استدعى ألف 
 دينار، فقال: خذ هذه بدل املائة مقرعة اليت ضربت.

 فانصرفت، واملغنون يتعجبون مما جرى.
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 يد مبوت هشامالوليد بن يزيد يستقبل الرب 

وحدث املنذر بن عمرو، وكان كاتبا  للوليد بن يزيد بن عبد امللك، قال: أرسل إيل الوليد صبيحة اليوم الذي 
أتته فيه اخلالفة، فقال يل: اي أاب الزبري، ما أتت علي ليلة أطول من البارحة، وعرضت يل أمور حدثت نفسي 

 فيها أبمور، وهذا الرجل قد جد بنا، فاركب بنا.
فركبنا مجيعا ، وسران حنو ميلني، فوقف على تل، فجعل يشكو إيل هشاما ، إذ نظر إىل رهج قد أقبل، وقعقعة 

 الربيد.
 فتعوذ ابهلل من شر هشام، وقال: إن هذا الربيد، قد أقبل، مبوت حي، أو هلك عاجل.

قبالن، أحدمها موىل آلل أيب فقلت: ال يسؤك هللا أيها المري، بل يسرك وينفعك، إذ بدا رجالن على الربيد م
 سفيان بن حرب، فلما رأاي الوليد نزال، وسلما عليه ابخلالفة، فوجم، فجعال يكرران عليه السالم ابخلالفة.

 فقال هلما: وحيكما ما اخلرب، أمات هشام ?.
 قاال: نعم.

 قال: فمرحبا  بكما، ما معكما ?.
 ب، وانصرفنا.قاال: كتاب موالك سامل بن عبد الرمحن، فقرأ الكتا

وسأل عن عياض بن سامل، كاتبه الذي كان هشام قد حبسه، وضربه، فقاال، مل يزل حمبوسا ، حىت نزلت هبشام 
مصيبة املوت، فلما بلغ إىل حال ال يرجى معها احلياة له، أرسل عياض إىل اخلزان: احتفظوا مبا يف أيديكم، 

شيئا ، فمنعه اخلزان، فقال: أراان كنا خزاان  للوليد، وال يصل أحد إىل شيء منه، فأفاق هشام إفاقة، فطلب 
 وقضى من ساعته.

فخرج عياض لوقته من السجن عندما قضى هشام، فغلق البواب، وختمها، وأمر هبشام، فأنزل عن فراشه، 
 ومنعهم أن يكفنوه من اخلزائن، فكفنه غالب مواله، ومل جيدوا قمقما  يسخن فيه املاء، حىت استعاروه.

 ابقي احلديث مما ال يتعلق هبذا الباب. وذكر
ابن جامع املغن أيخذ صوات  بثالثة دراهم فيفيد منه ثالثة آالف دينار حدث حممد بن صلصال، عن /

إمساعيل بن جامع، أنه قال: ضامن الدهر ضيما  شديدا  مبكة، فأقبلت منها بعيايل إىل املدينة، فأصبحت 
ال أملك غريها، وإذا جبارية على رقبتها جرة، تريد الركي، وهي تتغىن هبذا يوما ، وما معي إال ثالثة دراهم، 

 الصوت:
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 شكوان إىل أحبابنا طول ليلنا * فقالوا لنا ما أقصر الل يل عندان
 وذاك لن  النوم يغشى عيوهنم * سريعا  وال يغشى لنا النوم أعينا

 إذا دان إذا ما دان الل يل املضر  بذي اهلوى * قلقنا وهم يستبشرون
م كانوا يالقون مثلما * نالقي لكانوا يف املضاجع مثلنا  فلو أهن 

 قال: فأخذ الغناء بقليب، ومل يدر يل منه حرف.
 فقلت: اي جارية ما أدري أوجهك أحسن، أم غناؤك، فلو شئت، لعدت.

 
ا على فقالت: حبا  وكرامة، مث أسندت ظهرها إىل جدار قريب منها، ورفعت إحدى رجليها، فوضعته

 الخرى، ووضعت اجلرة على ساقها، مث انبعثت، فغنته، فوهللا ما دار يل منه حرف.
 فقلت: قد أحسنت، فلو تفضلت، وأعدته مرة اخرى.

 ففطنت، وكلحت.
 وقالت: ما أعجب أمركم، ال يزال أحدكم جييء إىل اجلارية عليها الضريبة، فيحبسها.

 ها، وقلت: أقيمي هبذه وجهك اليوم، إىل أن نلتقي.فضربت يدي إىل الثالثة دراهم، فدفعتها إلي
فأخذهتا كالكارهة، وقالت: أنت اآلن تريد أن أتخذ من صوات ، أحسبك ستأخذ به ألف دينار، وألف دينار، 

 وألف دينار، وانبعثت تغن.
حىت  فأعملت فكري يف غنائها، حىت دار يل الصوت، وفهمته، فانصرفت مسرورا  إىل منزيل، وأان أردده،

 خف على لساين.
مث إين خرجت إىل بغداد، فدخلتها، فطرحن املكاري بباب حمول، ال أدري أين أتوجه، فلم أزل أمشي مع 
الناس، حىت أتيت اجلسر، فعربته، مث انتهيت إىل شارع امليدان، فرأيت مسجدا  ابلقرب من دار الفضل بن 

وحضرت صالة املغرب، فصليت، وأقمت مبكاين إىل الربيع مرتفعا ، فقلت: هذا مسجد قوم سراة، فدخلته، 
 أن صليت العشاء، ويب من اجلوع والتعب أمر عظيم.

فانصرف أهل املسجد، وبقي رجل يصلي، وخلفه مجاعة خدم وفحول، ينتظرون فراغه، فصلى مليا ، مث 
 انصرف إيل بوجهه، وقال: أحسبك غريبا .

 قلت: أجل.
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ت: دخلتها آنفا ، وليس يل هبا منزل وال معرفة، وليست صناعيت من قال: فمىت كنت يف هذه املدينة ? قل
 الصنائع اليت ميت هبا إىل أهل اخلري.
 فقال: وما صناعتك ? قلت: أغن.

فقام، وركب مبادرا ، ووكل يب بعض من كان معه، فسألت املوكل يب عنه، فقال يل: هذا سالم البرش، مث 
ن قصور اخلليفة، فأدخلن مقصورة يف آخر الدهليز، ودعا بطعام عاد، فأخذ بيدي، فانتهى يب إىل قصر م

من طعام امللوك على مائدة، فأكلت، فإين لكذلك، إذ مسعت ركضا  يف الدهليز، وقائال  يقول: أين الرجل ? 
 فقيل: هوذا.

، فدعي يل بغسول، وطيب، وخلعة، فلبست، وتطيبت، ومحلت إىل دار اخلليفة على دابة، فعرفتها ابحلرس
والتكبري، والنريان، فجاوزت مقاصري عدة، حىت صرت إىل دار قوراء، وسطها أسرة، قد أضيف بعضها إىل 
بعض، فأمرت ابلصعود، فصعدت، فإذا رجل جالس، وعن ميينه ثالث جواري، وإذا حياله جمالس خالية، قد  

 كان فيها قوم قاموا عنها.
 : تغن، فغىن صوات  يل وهو:فلم ألبث أن خرج خادم من وراء السرت، فقال للرجل

 مل متش ميال ، ومل تركب على مجل * ومل تر الشمس إال  دوهنا الكلل
 متشي اهلوينا كأن  الشمس هبجتها * مشي اليعافري يف جيآهتا الوهل

فغىن بغري إصابة، وأواتر خمتلفة الدساتني، وعاد اخلادم إىل اجلارية اليت تليه، فقال هلا: غن، فغنت أيضا ، 
 ات  يل، كانت فيه أحسن حاال ، وهو:صو 

 اي دار أمست خالء  ال أنيس هبا * إال  الظباء وإال  الناشط الفرد
 أين ال ذين إذا ما زرهتم جذلوا * وطار عن قليب التشواق والكمد

 قال: مث عاد إىل الثانية، فغنت صوات  حلكم الوادي، وهو:
 لبني أم أان غالبهفواّلل  ما أدري أيغلبن اهلوى * إذا جد  جد  ا

 فإن أستطع أغلب، وإن يغلب اهلوى * فمثل ال ذي القيت يغلب صاحبه
 مث عاد إىل الثالثة، فقال هلا غن، فغنت بصوت حلنني، وهو:

 مرران على قيسي ة عامري ة * هلا بشٌر صايف الدمي هجان
 فقالت وألقت جانب السرت دوهنا * لي ة أرض أو لي  مكان

 متيم فأسريت * هديت، وإم ا صاحيب فيماينفقلت هلا إم ا 
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 رفيقان ضم  السفر بين وبينه * وقد يلتقي الشىت  فيأتلفان
 مث عاد إىل الرجل، فغىن صوات  يل، فشبه فيه، من شعر عمر بن أيب ربيعة:

 أمسى أبمساء هذا القلب معمودا * إذا أقول صحا يعتاده عيدا
 ة العينني واجليداكأن  أحور من غزالن ذي رشأ * أعارها سن

 ومشرقا  كشعاع الشمس هبجته * ومسطر ا  على لب اته سودا
 مث عاد إىل اجلارية الوىل، فغنت صوات  حلكم الوادي، وهو:

ان أان  قليل عديدان * فقلت هلا إن  الكرام قليل  تعري 
 وما ضر ان أان  قليٌل وجاران * عزيٌز وجار الكثرين ذليل

 
 تل سب ة * إذا ما رأته عامر وسلولوإان  أانس ال نرى الق

 يقر ب حب  املوت آجالنا لنا * وتكرهه آجاهلم فتطول
 مث عاد إىل الثانية، فغنت صوات ، تقول فيه:

 وددتك ل ما كان ود ك خالصا  * وأعرضت ملا صار هنبا  مقس ما
ما  وال يلبث احلوض اجلديد بناؤه * إذا كثر الور اد أن يتهد 

 الثالثة، فغنت بشعر اخلنساء وهو: مث عاد إىل اجلارية
 وما كر  إال  كان أو ل طاعٍن * وما أبصرته العني إال  اقشعر ت

 فيدرك اثرا  وهو مل خيطه الغىن * فمثل أخي يوما  به العني قر ت
 فلست أرز ى بعده برزي ة * فأذكره إال  سلت وجتل ت

 وغىن الرجل يف الدور الثالث، هبذه البيات:
 لوكا  مناه ومه ه * من الد هر أن يلقى لبوسا  ومطمعاحلى اّلل  صع

 ينام الضحى حىت  إذا ليله بدا * تنب ه مسلوب الفؤاد متي ما
 ولكن  صعلوكا  يساور مه ه * وميضي إىل اهليجاء ليثا  مصم ما

ا  فذلك إن يلق املني ة يلقها * محيدا  وإن يستغن يوما  فرمب 
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 قال: وتغنت اجلارية:
  للقلوص فال يكن * رفيقك ميشي خلفها غري راكبإذا كنت راب   

 أخنها فأردفه فإن محلتكما * فذاك وإن كان العقاب فعاقب
 قال: وغنت اجلارية، بشعر عمرو بن معدي كرب، وهو:

 أمل ترين إذ ضم ن البلد القفر * مسعت نداء يصدع القلب اي عمرو
 فرأغثنا فإان  عصبة مذحجي ة * نراد على وفر وليس لنا و 

 وأظنه أغفل الثانية، فغنت الثالثة، هبذه البيات:
 فلم ا وقفنا للحديث وأسفرت * وجوه زهاها احلسن أن تتقن عا

 تباهلن ابلعرفان ملا عرفنن * وقلن امرؤ ابغ أضل  وأوضعا
 فلم ا تواضعن الحاديث قلن يل * أخفت علينا أن نغر  وخندعا

أبيب أنت، خذ العود، وشد وتركذا، وارفع الطبقة، وحط دساتن  قال: فتوقعت جميء اخلادم، فقلت للرجل: 
 كذا، ففعل ما أمرته.

 وخرج اخلادم، فقال يل: تغن عافاك هللا.
فغنيت بصوت الرجل الول، على غري ما غىن، فإذا مجاعة من اخلدم حيضرون حىت استندوا إىل السرة، 

 فقالوا: وحيك ملن هذا الغناء ? فقلت: يل.
 اد إيل خادم، فقال: كذبت، هذا البن جامع، فسكت.فانصرفوا وع

ودار الدور الثاين، فلما انتهى إيل، قلت للجارية اليت تلي الرجل، خذي العود، فعلمت ما أريد، فأصلحته 
 على غنائها، فغنيت به، فخرج اخلدم، وقالوا: وحيك، ملن هذا الغناء ? فقلت: يل.

 ال: كذبت، هذا البن جامع.فرجعوا، مث عاد ذلك اخلادم من بينهم، فق
ودار الدور، فلما انتهى إيل الغناء، قلت للجارية الخرى، سوي العود على كذا، فعلمت ما أريد، وخرج 

 اخلادم فقال يل تغن، فغنيت هذا الصوت، وهو ال يعرف إال يب، وهو:
 عوجي علي  فسل مي جرب * فيم الوقوف وأنتم سفر

 فر ق بيننا الن فرما نلتقي إال  ثالث مىن * حىت  ي
 فتزلزلت عليهم الدار، وخرج اخلادم، فقال: وحيك، ملن هذا الغناء ? فقلت: يل.
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 فمضى، مث عاد، فقال: كذبت، هذا البن جامع.
 قلت: فأان ابن جامع.

 فما شعرت إال وأمري املؤمنني، وجعفر بن حيىي، قد أقبال من وراء السرت الذي كان خيرج منه اخلادم.
 ضل بن الربيع: هذا أمري املؤمنني، قد أقبل إليك، فلما صعد السرير، وثبت قائما .فقال يل الف

 فقال: ابن جامع ? فقلت: ابن جامع، جعلت فداك، اي أمري املؤمنني.
 فقال: مىت كنت يف هذه املدينة ? فقلت: دخلتها يف الوقت الذي علم يب فيه أمري املؤمنني.

 يف تلك اجملالس.فقال: اجلس، ومضى هو وجعفر، فجلسا 
 فقال: ابشر، وابسط أملك، فدعوت له.

فقال: غن اي ابن جامع، فخطر ببايل صوت اجلارية السوداء، فأمرت الرجل إبصالح العود على ما أردت من 
 الطبقة، فعرف ما أريد، فوزنه وزان .

الرشيد إىل جعفر،  فلما أخذت الواتر والدساتني مواضعها، وتعاهدها، ابتدأت أغن بصوت اجلارية، فنظر
 فقال: هل مسعت كذا قط ? قال: ال وهللا، وال خرق مسامعي مثله قط.

 
فرفع الرشيد رأسه إىل خادم كان ابلقرب منه، فأتى بكيس فيه ألف دينار، فرمى به إيل، فصريته حتت 

 فخذي، ودعوت له.
 فقال: اي ابن جامع، رد علي هذا الصوت، فرددته عليه، وتزيدت يف غنائي.

 قال له جعفر: أما ترى كيف تزيد يف الغناء، وهذا خالف الول، وإن كان اللحن واحدا .ف
 فرفع الرشيد رأسه إىل اخلادم، فأتى بكيس فيه ألف دينار، فرمى به إيل، فجعلته حتت فخذي اآلخر.

 مث قال: تغن اي إمساعيل مبا حضرك.
عليه اجلواري، فأغنيه، فلم أزل كذلك، إىل فجعلت أقصد الصوت بعد الصوت، مبا كان يبلغن أنه يشرتي 

 أن عسعس الليل.
فقال: أتعبناك اي إمساعيل هذه الليلة، فأعد علي الصوت، يعن صوت اجلارية، فغنيته به، فرفع رأسه إىل 

 اخلادم، فواىف بكيس اثلث فيه ألف دينار.
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? فجثيت على ركبيت، وقلت:  فذكرت قول اجلارية، فتبسمت، فلحظن، وقال: اي ابن الفاعلة، فيم تبسمت
 اي أمري املؤمنني، الصدق منجاة.

 قال: قل.
 فقصصت عليه خرب اجلارية، فلما استوفيته، قال: صدقت، قد يكون مثل هذا، وقام.

ونزلت من وراء السرت، ال أدري أين أمضي، فابتدرين فراشان، فصارا يب إىل دار قد أمر يل أمري املؤمنني هبا، 
 واآللة، واخلدم، مجيع ما أريد، فدخلت فقريا ، وأصبحت من املياسري.فيها من الفرش، 

 ذكر الصبهاين: أن صوت إمساعيل الذي غناه، ال يعرف إال به، وهو:
 فلو كان يل قلبان عشت بواحٍد * وخل فت قلبا  يف هواك يعذ ب

 ولكن ن أحيا بقلٍب معذ ٍب * فال العيش يصفو يل وال املوت يقرب
 الر ضا خوف سخطها * وعل مها حيب  هلا كيف تغضب تعل مت أسباب

 ويل ألف وجٍه قد عرفت مكانه * ولكن بال قلب إىل أين أذهب
 

 ابن هرمة يتحدث عن أفضال عبد الواحد بن سليمان عليه
 قال: قال رجل البن هرمة: مبا استحق منك عبد الواحد بن سليمان أن تقول فيه ?:

  حذار سخطك ابلقراحأعبد الواحد املأمول إين  * أغص  
 وجدان غالبا  كانت جناحا  * وكان أبوك قادمة اجلناح

فقال: إن ذهبت أعدد صنائعه اليت استحق هبا من هذا القول، طالت، ولكن أخربك أبصغر صنيعة له 
 عندي.

يل، فلم كنت منقطعا  إليه ابملدينة أايم كان يتوالها، فأغناين عن سواه، مث عزل، فظننت أن الوايل سيحسن إ
 يربين بشيء، فأنفقت ما كان معي، حىت مل يبق يل شيء.

 فقلت لخيت: وحيك، أما ترين ما أان فيه من الشدة، وتعذر القوت ? قالت: بسوء اختيارك.
 قلت: فبمن تشريين ? فقالت: ما أعرف لك غري عبد الواحد بن سليمان.

  أعينك على قصدك إليه.فقلت: ومن يل به، وهو بدمشق، وأان ابملدينة ? فقالت: أان
 فقلت: افعلي.
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فباعت حليا  كان هلا، واشرتت يل راحلة، وزودتن، فوافيت دمشق بعد اثنىت عشرة ليلة، فأخنت عشاء  على 
 ابب عبد الواحد، وعقلت راحليت، ودخلت املسجد، فحططت فيه رحلي.

لي، فقال: ملن هذا? فوثبت، فلما صلى عبد الواحد، وجلس يسبح، حول وجهه إىل جلسائه، فنظر إىل رح
 وقبلت يده، وقلت: أان اي سيدي، عبدك ابن هرمة.

تالعبت يب احملن، وجفاين الصديق،  -أيها المري -فقال: ما خربك اي أاب إسحاق ? فقلت: شر خرب، بعدك
 ونبا يب الوطن، فلم أجد معوال  إال عليك.

اجلهد إىل ما ذكرت ? فقلت: إي وهللا، وما أخفيه  فوهللا، ما أجابن إال بدموعه، مث قال: وحيك، أبلغ بك
 عنك أكثر.

 فقال: اسكن، وال ترع.
مث إنه نظر إىل فتية بني يديه، كأهنم الصقور، فوثبوا، فاستدعى أحدهم، ومهس إليه بشيء، فمضى مسرعا ، مث 

 أومأ إىل الثاين، فهمس إليه بشيء، وكذلك الثالث، فمضى.
لى رأسه كيس، فصبه يف حجري، فقال له أبوه: كم هذا ? فقال: ألف دينار مث أقبل الول، ومعه خادم ع

 وسبعمائة دينار، ووهللا ما يف خزانتك غريها.
 مث أقبل الثاين، وبني يديه عبد على كتفه كارة، فصبها بني يديه، فإذا فيها حلي خملع من بناته ونسائه.

 فقال: وهللا، ما تركت هلن شيئا ، إال أخذته.
 لثالث، ومعه غالمان، معهما كاراتن عظيمتان من فاخر ثيابه، فوضع ذلك بني يدي.وأقبل ا

 
مث قال: اي ابن هرمه، أان أعتذر إليك من قلة ما حبوتك به، مع بعد العهد، وطول الشقة، وسعة المل، 

 غري هذه ولكنك جئتنا يف آخر السنة، وقد تقسمت أموالنا احلقوق، وهنبتنا أيدي املؤملني، فلم يبق عندان
الصبابة، آثرانك هبا على أنفسنا، وسللناها لك من أفواهنا، ومل قدمت قبل هذا اإلعسار، لعطيناك ما 
يكفيك، ولو علمنا بك، لاتك عفوا ، ومل تتجشم املشقة، ومل حنوجك إىل سواان، وذلك منا لك أبدا ، ما 

هلك، فخلصتهم من هذه احملنة، بقيت، فأقسم عليك، ملا أصبحت إال على ظهر راحلتك، وتداركت أ
 فقمت إىل انقيت، فإذا هي قد ضعفت.

أحب إيل من  -وهللا -فقال: ما أرى يف انقتك خريا ، اي غالم، أعطه انقيت الفالنية، فجئ هبا برحلها، فكانت
طريقي، مجيع ما أعطاين، ثقة ببلوغها، مث دعا بناقتني أخريني، وأوقرمها من املال، والثياب، وزادا  يكفين ل

 ووهب يل عبدين.
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وقال: هذان خيدمانك يف السقي والرعي، فإن شئت بعتهما، وإن شئت أبقيتهما، أفتلومن أين أغص حذار 
 سخطه بريقي ? قال: ال وهللا.

 
 القائد هرمثة بن أعني يتحدث عما أمره به اهلادي يف ليلة موته

قال: كنت اختصصت مبوسى اهلادي،  حدثن علي بن هشام، عن حممد بن الفضل: أن هرمثة بن أعني،
 شديد احلذر منه، إلقدامه على سفك الدماء. -مع ذلك -وكنت

فاستدعاين نصف هنار، يف يوم شديد احلر، قبل أكلي، فتداخلن منه رعب، وابدرت فدخلت عليه، وهو يف 
فازداد حجرة من دور حرمه، فصرف مجيع من كان حبضرته، وقال يل: اخرج وأغلق الباب، وعد إيل، 

 جزعي، ففعلت، وعدت إليه.
فقال يل: قد أتذيت هبذا الكلب امللحد، حيىي بن خالد، ليس له فكر غري تضريب اجليش، واجتذاهبم إىل 
صاحبه هارون، يريد أن يقتلن، ويسوق إليه اخلالفة، وأريد أن متضي الليلة إىل هارون، وتقبض عليه، وتذحبه، 

أن خترجه برساليت تستدعيه إىل حضريت، مث تعدل به إىل دارك، فتقتله، وجتين  وجتين برأسه، إما يف داره، وإما
 برأسه.

 فورد علي أعظم وارد، فقلت: أتذن اي أمري املؤمنني يف الكالم ? فقال: قل.
فقلت: أخوك، وابن أبيك، وله بعدك العهد، فكيف تكون صورتنا، أوال  عند هللا، مث عند اجليش? فقال: 

 ذا، وإال ضربت عنقك الساعة.إنك إن فعلت ه
 فقلت: السمع والطاعة.

فقال: وأريد إذا فرغت منه هذه الليلة، أن خترج من يف احلبس من الطالبيني، فتضرب رقاب أكثرهم، وتغرق 
 الباقني.

 فقلت: السمع والطاعة.
شيعتهم، قال: مث ترحل إىل الكوفة، فتجمع من تقدر عليه من اجليش، فتخرج من هبا من العباسيني، و 

 وعمالنا، واملتصرفني، مث تضرمها ابلنار، حىت ال يبقى فيها جدار.
 فقلت: اي أمري املؤمنني، هذا أمر عظيم.

 فقال: هؤالء أعداؤان، وشيعة آل أيب طالب، وكل آفة ترد علينا، فهي من جهتهم، وال بد من هذا.
 فقلت: السمع والطاعة.
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 تمضي إىل هارون.فقال: ال تربح من مكانك إىل نصف الليل، ل
 فقلت: السمع والطاعة.

وهنض عن موضعه، ودخل إىل دور النساء، وجلست مكاين، ال أشك أنه قد قبض علي ليقتلن، ويدبر هذه 
المور على يد غريي، ملا أظهرت له من اجلزع عند كل ابب منها، والتخطئة لرأيه، واالمتناع عليه، مث 

أجبته إال على أن أخرج من حضرته، فأركب فرسي من اببه، وأحلق  اإلجابة، وقد علم هللا تعاىل، أين ما
 بطرف من الرض، وأفارق مجيع نعميت، فأكون حبيث ال يصل إيل، حىت أموت، أو ميوت.

فلما اعتقلن، ودخل دار احلرم، مل أشك يف أنه قد فطن لغرضي، وأنه سيقتلن، لئال يفشو السر، فوردت 
 طرحت نفسي يف احلر مغموما ، جائعا ، على عتبة اجمللس، ومنت.علي شدة شديدة، وغلبت علي، ف

 فما انتبهت إال خبادم قد أيقظن، وقال: أجب أمري املؤمنني، فنظرت الوقت، فإذا هو نصف الليل.
 فقلت: إان هلل، عزم وهللا على قتلي، فمشيت معه، وأان أتشاهد، إىل ممرات مسعت منها كالم النساء.

 ي حبجة، يقول: من أذن لك يف الدخول إىل حرمي، ويعتل علي بذلك، فوقفت.فقلت: عزم على قتل
 فقال يل اخلادم: ادخل.

 فقلت: ال أدخل.
 فقال يل: ادخل، وحيك.

 فقلت: هوذا أمسع صوت احلرم، وال جيوز يل أن أدخل.
 فجذبن، فصحت: وهللا، ال دخلت، ولو ضربت عنقي، أو أمسع كالم أمري املؤمنني، ابإلذن يل.

 وإذا امرأة تصيح: ويلك اي هرمثة، أان اخليزران، وقد حدث أمر عظيم، استدعيتك له، فادخل.
 

فتحريت، ودخلت، وإذا ستارة ممدودة، فقيل يل من ورائها: إن موسى قد مات، وأراحك هللا منه، ومجيع 
ره، فإذا هو ميت املسلمني، فانظر إليه، فأتيته، فإذا هو مسجى على فراشه، فمسست قلبه، وجمسه، ومناخ

 بال شك.
فقلت: ما كان خربه ? فقالت يل اخليزران: كنت حبيث أمسع خطابه لك يف أمر ابن هارون، وأمر الطالبيني، 
وأهل الكوفة، فلما دخل علي، استعطفته، وسألته أن ال يفعل شيئا  من ذلك، فصاح علي، فلم أزل أرفق به، 

غت بني يديه، وانشدته هللا أن ال يفعل، فانتهرين، وقال: إىل أن كشفت له ثديي، وشعري، وبكيت، ومتر 
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وهللا، لئن مل متسكي، لضربن عنقك الساعة، فخفته، وقمت، فصففت قدمي يف احملراب، أصلي، وأبكي، 
 وأدعو عليه.

فلما كان منذ ساعة، طرح نفسه على فرشه لينام، فشرق، فتداركناه بكوز ماء، فازداد شرقه، إىل أن تلف، 
إىل حيىي بن خالد، وعرفه ما جرى، وامضيا إىل هارون، وجيئا به قبل انتشار اخلرب، وجددا له البيعة  فامض

 على الناس.
فخرجت وجئت ابلرشيد، فما أصبحنا إال وقد فرغنا من بيعته، واستقام أمره، وتوطأت اخلالفة له، وكفاين هللا 

سبب اختصاصي العظيم ابلرشيد، وتضاعف  تعاىل، والناس، ما كان أظلنا من مكروه موسى، وكان ذلك
 نعميت وحملي عنده.

 
 دهاء عبدون أخي صاعد بن خملد

حدثن علي بن هشام قال: كان يف يد صاعد بن خملد ضماانت كثرية، وكانت معاملته مع أيب نوح عيسى بن 
 إبراهيم، وكان صاعد من وجوه الناس.

ت عليه، فجرت بينهما مناظرات، فشتم فيها أبو نوح فحضر صاعد بني يدي أيب نوح، حياسبه يف أموال وجب
 صاعدا ، فرد عليه صاعد، مثل ما قاله له.

فاستعظم احلاضرون ذلك، واستخفوا بصاعد، وقالوا له: اي جمنون، ما هذا الفعل ? قتلت نفسك، مث أقاموه، 
 وخلصوه من أيب نوح، وقالوا: هذا جمنون، مل يدر ما خرج من رأسه.

 زله، متحريا ، ال يدري ما يصنع فيما نزل به، فحدث أخاه عبدون مبا جرى.فانصرف إىل من
فقال له: إن مل تطعن، قبض عليك يف غد، وطالبك من املصادرة مبا ال يفي به حالك، وال حال مجيع 

 تشفيا . -بال شك -أهلك، وقتلك
 قال له صاعد: فما الرأي ? قال: كم عندك من املال، واصدقن ?.

 ألف دينار. قال: مخسون
قال: أتطيب نفسك أن تتعرى عنها، وحترس دمك، وما يبقى من حالك وضياعك ? أم ال تسمح بذلك، 

 فتؤخذ منك حتت املقارع، وتذهب النفس والنعمة كلها ?.
 فقال له: قد تعريت عنها، كي تبقى نفسي.

 قال: فادفع إيل منها ثالثني ألف درهم، ففعل.
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ى بن بغا، فقال له: خذ هذه العشرة آالف درهم، وأوصلن إىل فالن فحملها عبدون، وأتى حاجب موس
اخلادم، وكان هذا خادمه الذي يتعشقه موسى، ويطيعه يف كل أموره، وموسى إذ ذاك هو اخلليفة، وكتبته  

 كالوزارة، والمور يف يده، واخلليفة يف حجره.
ف درهم، وقال: خذ هذه، وأوصلن إىل قال: فأخذ احلاجب ذلك، وأوصله إىل اخلادم، فأحضره العشرين أل

 المري الساعة، وأعن عليه يف حاجة أريد أن أسأله إايها، ومشورة أشري هبا عليه، فأوصله اخلادم إليه.
فلما مثل بني يديه، سعى إليه بكتابه، وقال له: قد هنبوك، وأخذوا مالك، وأخربوا ضياعك، وأخي جيعل  

على المور، ويوفر عليك كذا، وحيمل إليك الليلة، من قبل أن كتابتك أجل من الوزارة، ويغلب لك 
ينتصف الليل، مخسني ألف دينار عينا ، هدية لك، ال يريد عنها مكافأة، وال يرجتعها من مالك، وتستكتبه، 

 وختلع عليه.
 فقال موسى: أفكر يف هذا ?.

 فقال: ليس يف هذا فكر، وأحل عليه.
 مثل هذا املال، فرده ? وكاتب بكاتب، فأجابه موسى، وأنعم له. فقال اخلادم: يف الدنيا أحد جاءه

فقال له عبدون: فتستدعي أخي الساعة، وتشافهه بذلك، فأنفذ إليه، فأحضره، وقرر عليه ذلك، وابت 
 عبدون يف الدار لتصحيح املال، فوفاه.

 بظهور اخلرب.وبكر صاعد، فخلع عليه لكتابته، وأركب اجليش كله يف خدمته، وانقلبت سامراء، 
 فبكر بعض املتصرفني إىل احلسن بن خملد، وكان صديقا  ليب نوح، فقال له: قد خلع على صاعد.

 فقال: لي شيء ? فقال: تقلد كتابة موسى بن بغا، فاستعظم ذلك.
 وركب يف احلال، إىل أيب نوح، وقال له: عرفت خرب صاعد ?.

  لفعلن به، ولصنعن.فقال: نعم، الكلب، قد بلغك ما عاملن به، وهللا
فقال له: أنت انئم ? ليس هذا أردت، قد ويل الرجل كتابة المري موسى بن بغا، وخلع عليه، وركب معه 

 اجليش أبسرهم إىل داره.
 

فقال أبو نوح: ليس هذا ما ظننته، ابت خائفا  منا، فأصبحنا خائفني منه، فما الرأي عندك ? قال: أن أصلح 
 بينكما الساعة.
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احلسن بن خملد إىل صاعد، فهنأه، وأشار عليه أن يصاحل أاب نوح، وقال له: أنت بال زوجة، وأان  فركب
أجعلك صهره، وتعتضد به، وإن كنت قد نصرت عليه، فهو من تعلم موضعه، وحمله، وحمل مصاهرته 

 ومودته، ومل يدعه، حىت أجاب إىل الصلح واملصاهرة.
 لبنت، والزوج يقصد املرأة، ولوال ذاك جلاءك.فقال له: فرتكب معي إليه، فإنه أبو ا

فحمله من يومه إىل أيب نوح، واصطلحا، ووقع العقد يف احلال بينهما يف ذلك اجمللس، وزوج أبو نوح ابنته 
الخرى ابلعباس بن احلسن بن خملد، فولدت له أاب عيسى املعروف اببن بنت أيب نوح، صاحب بيت مال 

ن اجليش لعمه سليمان بن احلسن، فكانت كتابة صاعد ملوسى، ومصاهرته ليب اإلعطاء، مث تقلد زمام ديوا
 نوح، أول مرتبة عظيمة بلغها، وتقلبت به الحوال، حىت بلغ الوزارة.

 
 زور مناما  فجاء مطابقا  للحقيقة

قال رجل من شيوخ الكتاب، يقال له عباد بن احلريش: صحبت علي بن املرزابن، وهو يتقلد شرياز، من 
بل عمرو بن الليث الصفار، فصادر املتصرفني على أموال ألزمهم إايها، فكنت ممن أخذ خطه عن العمل ق

الذي توليته، بثمانني ألف درهم، فأديت منها أربعني ألفا ، ودرجت حايل، حىت مل يبق يل شيء يف الدنيا غري 
 داري اليت أسكنها، وال قدر لثمنها فيما بقي علي، فلم أدر ما أصنع.

فكرت، فوجدت علي بن املرزابن، رجال  حرا  سليم الصدر، فرويت له رؤاي، أمجعت على أن ألقاه هبا، و 
 وأجعلها سببا  لشكوى حايل إليه، والتوصل إىل اخلالص، وكنت قد حفظت الرؤاي.

 فاحتلت مخسني درمها ، وبكرت إليه قبل طلوع الفجر، فدققت اببه.
 ?.فقال حاجبه، من خلف الباب: من أنت 

 فقلت: عباد بن احلريش.
 فقال: يف هذا الوقت ? قلت: مهم، ففتح الباب.

فشكوت إليه حايل، وقلت: هذه مخسون درمها ، ال أملك غريها، خذها، وأدخلن عليه، قبل أن يتكاثر 
 الناس عليه.

 فدخل، فاستأذن يل، وتلطف، إىل أن أوصلن إليه، وهو يستاك.
 فدعوت له، وقلت: بشارة رأيتها البارحة. فقال: ما جاء بك يف هذا الوقت ?
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فقال: ما هي ? فقلت: رأيتك يف النوم، كأنك جتيء إىل شرياز، من حضرة المري، وحتتك فرس أشهب عال، 
مل تر عين قط أحسن منه، وعليك السواد، وقلنسوة المري، ويف يدك خامته، وحولك مائة ألف إنسان، ما 

 فيهم، إىل العقبة الفالنية، وقد لقيك أمري البلد، فرتجل لك وأنت جتوز، بني فارس وراجل، وقد تلقوك، وأان
 وطريقك كله أخضر، مزهر ابلنور، والناس يقولون: إن المري، قد استخلفك على مجيع أمره.

 فقال: خريا  رأيت، وخريا  يكون، فما تريد ? فشكوت إليه حايل، وذكرت له أمري.
 ي عشرين ألف درهم.فقال: أنظر لك بعشرين ألف، وتؤد

فحلفت له أبميان البيعة، أنه مل يبق يل إال مسكن، ومثنه شيء يسري، وبكيت، وقبلت يده، واضطربت 
 حبضرته، فرمحن، وكتب إىل الديوان إبسقاط ما علي، وانصرفت.

ع له فلم متض إال شهور، حىت كتب عمرو بن الليث، إىل علي بن املرزابن، يستدعيه، وأيمره حبمل ما اجتم
 من املال صحبته.

وكان قد مجع من الموال، ما مل يسمع أنه اجتمع قط لحد من مال فارس، مبلغه ستون ألف ألف، فحملها 
 معه إىل نيسابور، وخرج عمرو، فتلقاه، ومجيع قواده.

هب فأعظم الموال، واستخلفه على فارس وأعماهلا، حراب ، وخراجا ، وخلع عليه سوادا ، ومحله على فرس أش
 عال، ودفع إليه خامته، ورده إىل فارس.

فواىف يف وقت الربيع، ومل حيل احلول على رؤايي، وخرج أمري البلد، يستقبله على ثالثني فرسخا ، وخرجت 
فلقيته على العقبة اليت ذكرهتا يف املنام املوضوع، والدنيا على احلقيقة خضراء أبنوار الربيع، وحوله أكثر من 

 اجل، وعليه قلنسوة عمرو بن الليث، ويف يده خامته، وعليه السواد، فدعوت له.مائة ألف فارس ور 
فلما رآين تبسم، وأخذ بيدي، وأحفى يب السؤال، مث فرق اجليش بيننا، فلحقته إىل داره، فلم أستطع القرب 

 منه لكثرة الدواب، فانصرفت، وابكرته يف السحر.
 فقال يل احلاجب: من أنت ?.

 ريش، فأدخلن عليه، وهو يستاك.فقلت: عباد بن احل
 فضحك إيل، وقال: قد صحت رؤايك.

 فقلت: احلمد هلل.
 فقال: ال تربح من الدار حىت أنظر يف أمرك.
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وكان ابرا  أبهله، ورمسه إذا ويل عمال ، أن ال ينظر يف شيء من أمر نفسه، حىت ينظر يف أمر أهله، فيصرف 
الخص، فالخص من حاشيته، فإذا فرغ من ذلك، نظر يف من صلح منهم للتصرف، فإذا فرغ، عدل إىل 

 أمر نفسه.
فجلست يف الدار إىل العصر، وهو ينظر يف أمر أهله، والتوقيعات خترج ابلصالت والرزاق، وكتب 

 التقليدات، إىل أن صاح احلاجب: عباد بن احلريش، فقمت إليه، فأدخلن عليه.
فلما فرغت منهم، بدأت بك قبل الناس كلهم، فاحتكم ما تريد فقال: إين ما نظرت يف أمر أحد غري أهلي، 

.? 
 فقلت: ترد علي ما أخذت من، وتولين العمل الذي كان بيدي.

 فوقع يل بذلك، وقال: امض، فقد أوغرت لك العمل، فخذ ارتفاعه كله.
ح يل حسباانت فكان يستدعين كل مدة، وال أيخذ من شيئا ، وإمنا يكتب يل روزات من مال العمل، ويصل

 خيلدها الديوان، فأرجع إىل العمل.
فكنت على ذلك إىل أن زالت أايمه، فرجعت إىل شرياز وقد اجتمع يل مال عظيم، صودرت على بعضه، 

 وجلست يف بييت، وعقدت نعمة ضخمة، ومل أتصرف إىل اآلن.
 

 شر السلطان يدفع ابلساعات
شره يدفع ابلساعات، قال: ورد علينا أبو يوسف  حدثن ابن أيب عالن، وقد جرى حديث السلطان، وأن

الربيدي، كاتب السيدة، يطالبن، أان وأاب حيىي الرامهرمزي، أن نضمن منه ضياع السيدة، وشدد علينا، وحنن 
ممتنعون. إىل أن أخلى لنا جملسه يوم مخيس، وانظران مناظرة طويلة، وشدد علينا، حىت كدان أن جنيبه، وكان 

 رر كبري، وخسران ظاهر، لو أجبناه.علينا يف ذلك ض
 فقلت ليب حيىي: اجتهد أن تدفع اجمللس اليوم، لنفكر إذا انصرفنا، كيف نعمل.

 وكان أبو يوسف حمداث  طيب احلديث، فجره أبو حيىي إىل احملادثة، وسكت له يستمع.
ما قال ذلك ليب وكانت عادة أيب يوسف يف كالمه، أن يقول يف كل قطعة من حديثه: أفهمت ? فكان كل

 حيىي، قال له: ال، فأعاد أبو يوسف احلديث، وخيرج منه إىل حديث آخر.
فلم يزل كذلك إىل أن محيت الشمس، وقربت من موضعنا، فرجع أبو يوسف إىل ذكر الضمان، وطالبنا 

 ابلعقد.
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 انصرفا، فانصرفنا.فقلت: إنه قد محي الوقت، وهذا ال يتقرر يف ساعة، ولكن نعود غدا ، ورفقنا به، فقال: 
واستدعاان من غد، فكتبنا إليه: هذا يوم مجعة، يوم ضيق، وحيتاج فيه إىل دخول احلمام، والصالة، وقل أمر 

 يتم قبل الصالة، ولكنا نبكر يوم السبت.
فلما كان يوم السبت، صران إليه، وقد وضعنا يف أنفسنا اإلجابة، فحني دخلنا عليه، ورد عليه كتاب فقرأه، 

 قلبه، فقال: انصرفا اليوم. وشغل
فانصرفنا، ورحل من الغد عن الهواز، لن الكتاب، كان يتضمن صرفه، فبادر قبل ورود الصارف، وكفينا 

 أمره.
 

 كيفية إغراء العمال أبخذ املرافق
 وقال: ورد علينا يف وقت من الوقات، بعض العمال متقلدا  لألهواز، من قبل السلطان، فتتبع رسومنا، ورام

 نقض شيء منها.
فكنت أان ومجاعة من التناء يف املطالبة، وكان فيها ذهاب غالتنا يف تلك السنة، لو مت علينا، وذهاب أكثر 

 قيمة ضياعنا.
 فقال يل اجلماعة: ليس لنا غريك، ختلو به، وتبذل له مرفقا ، وتكفيناه.

ابلكالم من غري وجه، فما الن، وال  فجئته، وخلوت به، وبذلت له مرفقا  جليال ، فلم يقبله، ودخلت عليه
 أجاب.

فلما يئست منه، وكدت أن أقوم، قلت له: اي هذا الرجل، أنت مقيم من هذا المر، على خطأ شديد، لنك 
 تظلمنا، وتزيل رسومنا، من حيث ال حيمدك السلطان، وال تنتفع أنت أيضا  بذاك.

فك يف الطريق، يرد عليك بعد يومني أو ثالثة، ومع هذا فأخربين، هل أتمن أن تكون قد صرفت، وكتاب صر 
فتكون قد أهلكتنا، وأمثت يف أموران، وفاتك هذا املرفق اجلليل، ولعلنا حنن نكفى، وجييء غريك، فال يطالبنا، 

 أو يطالبنا فنبذل له حنن هذا املرفق، فيقبله، ويكون الضرر يدخل عليك.
ببغداد، وتلوان ، وأين قد أحسست ابحنالل أمره، وأن يل  فحني مسع هذا وافق، كأنه قد علم من أمره ضعفا  

 ببغداد من يكاتبن ابلخبار.
 فأخذ خياطبن خماطبة من أين وقع إيل هذا، فقويته يف نفسه، فأجاب إىل أخذ املرفق، وإزالة املطالبة.

 بلغت ما أردت.فسلمت إليه رقاعا  إىل الصيارف ابملال، وأخذت منه حجة بزوال املطالبة، فانصرفت وقد 
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فلما كان بعد مخسة أايم، ورد عليه كتاب الصرف، فدخلت إليه، فأخذ يشكرين وخيربين مبا ورد عليه، 
 فأومهته أين كنت قلت له ذلك عن أصل، وكفيناه.

 
 الصويف املتوكل وجام فالوذج حار

 حدثن ابن سيار، عن شيخ من الصوفية، قال:
 

 ، يف سفر، فجرى ذكر التوكل، والرزاق، وضعف النفس.صحبت شيخا  من الصوفية، ومجاعة منهم
فقال ذلك الشيخ: علي، وعلي، وحلف أبميان مغلظة، ال ذقت شيئا ، أو يبعث هللا عز وجل، إيل، جام 

 فالوذج حار، وال آكله إال بعد أن حيلف علي، أو جيرى علي مكروه، وكنا منشي يف الصحراء.
، حىت انتهينا إىل القرية، وقد مضى عليه يومان وليلتان، ومل يطعم فقالت اجلماعة: أنت جاهل، وحنن منشي

 شيئا ، ففارقته اجلماعة، غريي.
 فطرح نفسه يف مسجد يف القرية، وقد ضعفت قوته، وأشرف على املوت، فأقمت عنده.

ذا جبارية فلما كان يف ليلة اليوم الثالث، وقد انتصف الليل، وكاد يتلف، دق علينا ابب املسجد، ففتحته، فإ
 سوداء ومعها طبق مغطى، فلما رأتنا، قالت: أنتم من أهل القرية، أم غرابء ?.

 فقلنا: غرابء.
 فكشفت عن جام فالوذج حار.

 فقالت: كلوا.
 فقلت له: كل.

 فقال: ال أفعل.
 فقلت: وهللا، ال أكلت أو أتكل، ووهللا لتأكلن، لبر قسمه.

 فقال: ال أفعل.
 عته صفعة عظيمة، وقالت: وهللا، لئن مل أتكل، لصفعنك هكذا، إىل أن أتكل.فشالت اجلارية يدها، فصف

 فقال: كل معي، فأكلت معه، فنظفنا اجلام.
 فلما أخذته لتمضي، قلت هلا: ابهلل، حدثينا خبرب هذا اجلام.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 328 

قالت: نعم، أان جارية رئيس هذه القرية، وهو رجل حديد، طلب منا منذ ساعة، فالوذج حار، فقمنا 
صلحه، وهو شتاء وبرد، فإىل أن خنرج احلوائج، ونعقد الفالوذج، أتخر عليه، فطلبه، فقلنا: نعم، فحلف لن

 ابلطالق، أنه ال أيكله، وال أحد من أهل داره، وال أحد من أهل القرية، إال غريب.
ال تطلق فأخذته، وجعلت أدور يف املساجد، إىل أن وجدتكما، ولو مل أيكل هذا الشيخ، لقتلته صفعا ، و 

 سيت.
 فقال يل الشيخ: كيف ترى، إذا أراد أن يفرج ?.

 
 سخاء المري سيف الدولة

وحدثن عبد هللا بن معروف، قال: دخلت حلب إىل أيب حممد الصلحي، وأيب احلسن املغريب، أسلم عليهما، 
 وكاان يف صحبة سيف الدولة، ومها يف دار واحدة انزالن لضيق الدور.

منهما يبكر فيقيم هلما مجيع ما حيتاجان إليه من املائدة والوظائف، فإذا كان من الغد، وكان وكيل كل واحد 
 بكر وكيل اآلخر، فأقام هلما، ولغلماهنما، من املائدة والوظائف ما حيتاجون إليه على هذا.

 فلما دخلت إليهما، وجلست، دخل شيخ ضرير، فسلم، وجلس، مث قال: إن يل ابلمري سيف الدولة، حرمة
واختصاص، أايم مقامه ابملوصل، وقد حلقتن حمن وشدائد، أملته لكشفها، وقد قصدته، وهذه رقعيت إليه، 

 فإن رأيتما أن تتفضال إبيصاهلا إليه، فعلتما، وأخرج رقعة طويلة جدا .
إان فلما رأايها، قاال له: هذه عظيمة، وال ينشط المري لقراءهتا، فغريها، واختصرها، وعد يف وقت آخر، ف

 نعرضها عليه.
 فقال: الذي أحب، أن تتفضال بعرض هذه الرقعة.

فدافعاه عن ذلك، فقام جير رجليه، منكسر القلب، فتداخلتن رمحة له، وركبت، ودخلت على سيف الدولة، 
 وهو جالس.

ذن وكان رمسه أن ال يصل إليه أحد، إال برقعة يكتبها احلاجب، ابسم من حضر، فإذا قرأ الرقعة، إن شاء أ
 له، وإن شاء صرفه.

 فلما أستقررت عرض احلاجب عليه رقعة فيها: فالن بن فالن، املوصلي الضرير.
 فقال له: هذا يف الدنيا ? أين هو ?.

 فقيل: ابلباب.
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قصدان إال من شدة، فدخل  -مع ما أعرفه من زهده يف الطلب، وقصد امللوك -فقال: يدخل، فما أظنه
 واملغريب.الشيخ الذي رأيته عند الصلحي 

فلما رآه استدانه، وبش له، وقال له: اي هذا، أما مسعت أبان يف الدنيا ? أما علمت مكاننا على وجه الرض 
? أما حان لك أن تزوران إىل اآلن، مع ما لك بنا من احلرمة والسبب الوكيد ? لقد أسأت إىل نفسك، 

 وأسأت الظن بنا.
س ساعة، مث سلم إليه تلك الرقعة بعينها، فأخذها من يده، فجعل يدعو له، ويشكره، ويعتذر، فقربه، وجل

 وقرأها.
 مث استدعي يونس بن اباب، وكان خازنه، فحضر، فأسر إليه شيئا .

 مث استدعى رئيس الفراشني، فخاطبه سرا .
 واستدعى خادما  له، فخاطبه بشيء.

 واستدعى صاحب اإلصطبل، فأمره بشيء، فانصرفت اجلماعة.
فوضع بني يديه صرتني فيهما مخسمائة دينار، وثيااب  كثرية صحاحا ، من ثياب الشتاء  وعاد ابن اباب،

 والصيف، وطيبا  كثريا .
 مث جاء عريف الفراشني ببسط وآلة وفرش تساوي ألوف دراهم، فصار ذلك كالتل بني يديه.

 هبه له.وكان يعجبه إذا أمر إلنسان بشيء أن يكون حبضرته جمتمعا ، فرياه بني يديه، مث ي
 

 فاجتمع ذلك، والضرير ال يعلم، وعنده أنه قد تغافل عنه، فهو يف الريب.
 مث حضر صاحب الكراع، ومعه بغلة تساوي ثالثة آالف درهم، ومركب ثقيل.

 وجاء غالم أسود عليه ثياب جدد، فسلمت إليه البغلة، فأمسكها يف امليدان أسفل الدكة اليت عليها المري.
 رايتك يف السنة ?.فقال للغالم: كم ج

 قال: عشرون دينارا .
فقال: قد جعلتها ثالثني، وخدمة هذا الشيخ خدمة لنا، فال تقصر فيها، وال ينكسر قلبك خبروجك عنا من 

 داران، وأعطوه سلفا  لسنة، فدفع إليه ذلك يف احلال.
ران حنطة، وكر شعري، وفواكه مث قال: فرغوا الدار الفالنية، له، وحيدر زورق من تل فافان إىل املوصل، فيه ك

 الشام ومآكلها، فعملوا هبذا ثبتا ، ففعل ذلك.
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مث استدعى أاب إسحاق بن شهرام، كاتبه، املعروف اببن ظلوم املغنية، وكان يكتب له، ويرتسل إىل ملك 
 الروم، ويبعثه يف صغري أموره وكبريها فساره بشيء، وكان صاحب سره.

ضرير، عن سيف الدولة، ابعتذار طويل، وأنك قصدتنا يف آخر وقت، وقد فابتدأ ابن شهرام يعتذر إىل ال
نفدت غالتنا وتقسمت أموالنا احلقوق، والزوار، واجليوش، وببابنا خلق من الرؤساء، وحنتاج أن نواسيهم، 
ولوال ذلك لوفينا على أملك، وقد أمران لك بكذا وكذا، وجعل ابن شهرام يقرأ عليه ما يف الثبت، وسيف 

 دولة يسمع.ال
 فقلت له: ال تورد على الشيخ هذه اجلائزة مجلة، عقيب اليأس الذي حلقه، فتنشق مرارته.

على أملي بطبقات، وأوفيت  -وهللا -فلما استوىف، بكى الشيخ بكاء  شديدا ، وقال: أيها المري، لقد زدت
لكن هللا تعاىل، يتوىل على غناي بدرجات، وقضيت حقي، وما هو أعظم من حقي، وما أحسن أن أشكرك، و 

 مكافأتك، فمن علي بتقبيل يدك، فأذن له، فقبلها.
 فجذبه سيف الدولة، وساره بشيء، فضحك، وقال: إي وهللا، أيها المري.

فاستدعى خادما  للحرم، وساره بشيء، وقام الشيخ إىل داره اليت أخالها له، وقال له: أقم فيها إىل أن أنظر 
 ك.يف أمرك، وخترج إىل عيال

فسألت اخلادم عما ساره به، فقال: أمرين أن أخرج إليه جارية، من وصائف أخته، يف هناية احلسن، يف ثياب 
 وآلة قيمتها عشرة آالف درهم، قال: فحملتها إليه.

قال ابن معروف: فقمت قائما ، وقلت: أيها المري، ما مسع هبذا الفعل عن أحد من أهل الرض قدميا ، وال 
 حديثا .

 : دعن من هذا، ما معىن قولك البن شهرام، ال تورد عليه هذا كله مع اليأس، فتنشق مرارته ?.فقال
فقلت: نعم، كنت منذ ساعة عند أيب حممد الصلحي وأيب احلسن املغريب، فجرى كذا وكذا، وقصصت عليه 

 لعظيم.قصة الضرير معهما، وأنه انصرف أخزى منصرف، مث جاء بعد اليأس، فعاملته هبذا الفعل ا
 فقال: أحضروا الصلحي واملغريب، فأحضرا.

فقال هلما: وحيكما، أمل أحسن إليكما ? وأنوه ابمسكما ?، وأرفع منكما ?، وأصطنعكما ? وعدد أايديه 
 عليهما.

 فقاال: بلى، وأخذا يشكرانه.
إىل الضجر فقال: ما أريد هذا، أفمن حقي عليكما، أن تقطعا عن رجاء مؤملي وقاصدي، وتنسباين عندهم 

برقاعهم ? ما كان عليكما لو أخذمتا رقعة الضرير، فأوصلتماها إيل ? فإن جرى على يدي شيء، كنتما 
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شريكاي فيه، وإن ضجرت، كان الضجر منسواب  إيل دونكما، وكنتما بريئني منه، وقد قضيتما حق قصده، 
 بيخهما، كأهنما قد أذنبا ذنبا .فال حقه قضيتما، وال حق هللا فيما أخذه على ذوي اجلاه، وأسرف يف تو 

فجعال يعتذران إليه، ويقوالن: ما أردان إال التخفيف عنه من قراءة شيء طويل، لينقلها إىل أخف منها، ولو 
 علمنا أنه أيس، لخذان رقعته وعرضناها.

 ديث.فدعت اجلماعة له، وحلفت أن هذا التأنيب يف اجلود، أحسن من اجلود، ورفقوا به حىت انبسط يف احل
 

 أملعية املأمون وذكاؤه
قال: دعا املأمون يوما  أبيب عباد، فدفع إليه كتااب  خمتوما ، وأمره أن أييت عمرو بن مسعدة، فيناظره على ما فيه 
اباب ، اباب ، وأيخذ حتت كل ابب خطه فيه، وخيتمه خبامته، وخامت عمرو، وحيتفظ به إىل أن يسأله عنه، وال 

 على ذلك. يذكره ابتداءا ، وأكد
قال: فعلمت أهنا وقيعة، وقد كنت شاركت عمرا  يف أشياء، فصارت إلينا منها أموال، فخفت أن تكون 

 مذكورة يف الكتاب.
فقصدت عمرا ، فوجدته يف بستان أمحد بن يوسف، يلعب ابلشطرنج مع بعض أصحابه، فعرفته أين حمتاج إىل 

 اخللوة معه.
 ذا الدست.فقال: دعن الساعة، فقد استوى يل ه

 
فضاق صدري، وقلبت الشطرنج، وقلت: قد سال السيل، وهلكنا وأنت غافل، إقرأ هذا الكتاب، فقرأه، 

 فطالبته أن يكتب خطه، حتت كل فصل منه، حبجته.
 فضحك، وقال: وحيك، أما تستحي، ختدم رجال  طول هذه املدة، وال تعرف أخالقه، وال مذهبه?.

أقدمت على جحد ما يف هذا الكتاب، لتعذر حجة ما شاركتك فيه، أما أان فقلت: اي هذا، أخربين عنك، إن 
 فوهللا أجحد، ولكن أصرب لمر هللا تعاىل.

 قال: فتحب أن اطلعك على ما هو أشد عليك من هذا ?.
 قلت: وما هو ?.

ك، فلم فقال: كتاب دفعه إيل أمري املؤمنني منذ سنة، وأمرين فيه مبثل ما أمرك يف هذا، فعرفت ضيق صدر 
 أذكره لك.
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 فكدت أموت إىل أن فرغ من كالمه، فقلت له: أرين اايه، فأحضره، وقرأته، وأان أنتفض، وعمرو يضحك.
 فلما فرغت منه، قلت: عند هللا أحتسب نفسي ونعميت.

 فقال: أنت وهللا جمنون.
 فقلت: دعنا من هذا، ووقع حتت كل فصل.

ه أربعني ألف ألف درهم، فوقع يف آخره: لو قصرت مهتنا يف فنظر إىل مجلة ما نسب إليه يف الكتاب، فوجد
هذا القدر وأضعافه، لوسعتنا منازلنا، وما يفي هذا، بدجلة يف برد، أو روحة يف حر، وأرجو أن يطيل هللا بقاء 

 أمري املؤمنني، ويبلغنا فيه ما نؤمله به، وعلى يده.
 وكان مجلة ما رفع علي، سبعة وعشرون ألف ألف درهم.

ال: اي هذا، إن صاحبنا ليس ببخيل، ولكنه رجل يكره أن يطوى معروفه، وإمنا أراد أن يعلمنا أنه قد علم فق
 مبا صار إلينا، فأمسك عنه على علم.

مث ختم الكتاب خبامته، وخامتي، وانصرفت وأان يف املوت، فلم ألبث أن كتبت وصييت، وأحكمت أمري، 
 وكنت سنة مغموما ، وذاب جسمي.

املأمون يوما : اي أاب عباد، قد أنكرت حالك، أتشكو علة ? فقلت: ال، اي أمري املؤمنني، ولكن منذ  فقال يل
 سنة، حي كميت، لجل الكتاب الذي دفعه إيل أمري املؤمنني، لانظر عليه عمرو بن مسعدة.

 ه كان اثلثنا.فقال: أمسك عن، حىت أعيد عليك مجيع ما جرى بينكما، فحدثن جبميع ما دار بيننا، كأن
 فقلت: لقد استقصى لك الذي وكلته خبربان، وهللا، ما خرم منه حرفا .

فقال: وهللا، ما وكلت بكما أحدا ، ولكن ظنا  ظننته، وعلمت أنه ال يدور بينكما غريه، ولقد عجبت من غري 
درا ، عجب، لن عقول الرجال يدرك بعضها بعضا ، وهذا عمرو بن مسعدة، أعرف بنا منك، وأوسع ص

وأبعد مهة، وما أردت مبا فعلت، إال أن تعلما أين قد عرفت ما صار إليكما، وتستكثرانه، فأحببت أن أزيل 
 عنكما غم املساترة، وثقل املراقبة، وأين ملتذمم لكما، خجل من ضعف أثري عليكما.

 فسررت، وصرت كأين أطلقت من عقال، فشكرته ودعوت له.
 ?.مث قلت: ما أصنع بذلك الكتاب 

 قال: خرقه إىل لعنة هللا، وامض مصاحبا ، آمنا ، يف سرت هللا عز وجل.
 

 الشطرنج
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الشطرنج: لعبة مشهورة، تشحذ اللب، وتدرب على الفكر، وتعلم شدة البصرية، وهي معرب: شطرنك، 
ر أو ابلفارسية، أي ستة ألوان، لن القطع يف اللعب هي ست، وهي: الشاه، والفرزان ويسمى يف بغداد الوزي

 الفرز، والفيل، والفرس، والرخ، والبيدق.
وقد اختلف املؤرخون فيمن وضع الشطرنج، فاليوانن ينسبونه إىل يوانين، واهلنود ينسبونه إىل هندي، والفرس 
إىل فارسي، ويروى أن ملوك اهلند كانوا إذا تنازعوا على كورة أو مملكة، لعبوا الشطرنج، فيأخذها الغالب من 

 دون قتال.
انت لعبة الشطرنج يف العصور الوسطى، لعبة الشراف، يف الشرق والغرب، وقد جاء يف التاريخ، أن وك

هارون الرشيد أهدى إىل شارملان رقعة شطرنج، وكان املأمون حيب لعب الشطرنج حبا  شديدا ، ويقول إنه 
 .324يشحذ الذهن اتريخ اخللفاء 

ر الصويل، وقد أعجب به من اخللفاء املكتفي، والراض، ومن الذين اشتهروا إبتقان لعب الشطرنج أبو بك
وأصبح مضرب املثل يف الشطرنج، وكان لفرط إتقانه، يالعب ابلشطرنج، وهو مستدبر الرقعة، راجع ما قاله 

. وكذلك كان سعيد بن جبري، أحد أعالم التابعني، يلعب 51و  50-2فيه ابن الرومي يف الغيث املسجم 
 .374-2يات العيان الشطرنج إستدابرا  وف

وللعبة الشطرنج اليوم ببغداد سوق رائجة، وهلا هواة كثريون، وأحذق من شاهدت من البغداديني فيها، 
القاضي حممود خالص، الذي كان رئيسا  حملكمة التمييز يف العراق، وهو شخص اندر املثال يف الفضل واخللق 

يف لعب الشطرنج حدود العراق، فكان زوار  الكرمي، جامع جلميع الصفات احلسنة، وقد تعدت شهرته
 العراق، من علية القوم، جيتمعون به، ويلعبون معه الشطرنج.

 
، 184ومن لطيف اإلشارات إىل لعب الشطرنج قول اخلباز البلدي، يف فتية أسكرهتم اخلمر الدايرات 

185: 
 مشوا إىل الراح مشي الرخ وانصرفوا * والراح متشي هبم مشي الفرازين

عن الشطرنج، فقال: إذا سلم املال من اخلسران، والصالة من  404ئل أبو الطيب الصعلوكي ت وس
فقال:  728وخالفه يف ذلك ابن تيمية ت  173-3النسيان، فذاك أنس بني اإلخوان شذرات الذهب 

نفي اللعب ابلنرد خري من اللعب ابلشطرنج، لن العب النرد يعرتف ابلقضاء والقدر، والشطرنج العبه ي
 .52-2ذلك الغيث املسجم 

وحكي أن بعضهم كان إذا لعب الشطرنج، تضارب مع خصمه، فوصف أمره لبعض الظرفاء، فقال: أان التزم 
ألعب معه، وما حتصل بيننا مضاربة، ولعبا، فقال له أثناء اللعب: شاه أسرت، فقال له: أنت قواد، فتعجب 
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? فقال: قلت: أسرت، وتصحيفها: أشرت، وهي منه، وقال: اي أخي، ما الذي قلت لك حىت تغضب 
ابلفارسية، تعن اجلمل، وتصحيف اجلمل، محل، واحلمل جنم يف السماء، يقارنه اجلدي، واجلدي الكبش، 
والكبش له قرون، وذو القرون هو القواد، فقال له: اي أخي، ما رأيت أحدا  قبلك خياصم ويضارب بتصحيف 

 .345وتفسري حتفة اجملالس 
: سأل بعض الكابر إنساان : هل تعرف اللعب ابلشطرنج ?، فقال: ال وهللا اي 77-1 مطالع البدور وجاء يف

موالان، ولكن يل أخ امسه عز الدولة، وهو أخي لمي، أكرب من بسنتني، أو أكثر بشيء يسري، وكان قد 
ن أنه فتح دكان حصل بين وبينه خصومة غاظته، فسافر من مدة عشرة أعوام، وسكن مدينة قوص، وبلغ

 عطارة، وإىل اآلن ما ورد على اململوك منه كتاب، وهو أيضا  مثلي ما يعرف يلعب ابلشطرنج.
ووفيات  81 - 75-1ومطالع البدور  296 - 294-13للتفصيل راجع دائرة املعارف اإلسالمية 

غيث وال 564 - 562-2ومروج الذهب  136-2ونشوار احملاضرة القصة  361 - 356-4العيان 
 .728 - 725-2وحماضرات الدابء  51-2املسجم للصفدي 

 
 احلسني بن الضحاك يعيش ببقااي هبات المني

أخربين الصويل، قال: حدثن أبو أمحد، قال: كان أيب صديقا  للحسني بن الضحاك، وكان يعاشره، فحملن 
نقطعت موادك، ونفقتك كبرية، معه يوما ، وجعل حيادثه، إىل أن قال: اي أاب علي، قد أتخرت أرزاقك، وا

 فكيف متشي أمورك ?.
فقال له: وهللا اي أخي، ما قوام أمري، إال ببقااي هبات المني، وهبات جاريته، فإين حظيت منهما، أبمر 

 طريف، على غري تعمد.
إن وذلك أن المني دعاين يوما ، فقال يل: اي حسني، إن جليس الرجل، عشريه، وثقته، وموضع سره وأنسه، و 

جارييت فالنة، أحسن الناس وجها  وغناء ، وهي من مبحل نفسي، وقد كدرت علي صفو احلياة، ونغصتها 
علي، بعجبها بنفسها، وبتجنيها علي وإدالهلا، ملا تعلمه من حيب هلا، وإين حمضرها، وحمضر صاحبة هلا ليست 

 من أن خيفى عليك، فال تستحسن منها يف شيء، لتغن معها، فإذا غنت، أومأت إليك، على أن أمرها أبني
غناءها، وال تشرب عليه، وإذا غنت الخرى، فاشرب، واطرب، واستحسن، وشق ثيابك، وعلي، بكل 

 ثوب، مائة ثوب.
 فقلت: السمع والطاعة، لمري املؤمنني.

فجلس يف حجرة خلوته، وأحضرين، وسقاين أرطاال ، فغنت احملسنة، وقد أخذ من الشراب، فما ملكت 
 سي أن استحسنت، وطربت، فأومأ إيل، وقطب يف وجهي.نف
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 مث غنت االخري، فجعلت أتكلف القول، وأفعله.
مث غنت احملسنة اثنية، فأتت مبا مل أمسع مثله حسنا  قط، فما ملكت نفسي أن صحت، وطربت، وشربت، 

مرارا ، وكلما زاد وهو ينظر إيل، ويعض شفتيه غيظا  علي، وقد زال عقلي، فما أفكر فيه، حىت فعلت ذلك 
 شريب، ذهب عقلي.

فأمر جبر رجلي، وصريف، وأمر أن ال أدخل عليه، فجاءين الناس يتوجعون يل، ويسألون عن قصيت، فقلت: 
 محل علي النبيذ، فأسأت أديب، فمنعن من الدخول إليه.

 ومضى ملا أان فيه شهر، وقد استمرت علي احملنة.
، أبنه قد رضي عن، وأمر ابحضاري، فحضرت، وأان خائف، فلما فبينما أان كذلك، إذ جاءتن البشارة

 وصلت إليه، أعطاين يده فقبلتها، فضحك إيل، مث قام وقال: اتبعن.
فتبعته، فدخل تلك احلجرة بعينها، ومل حيضر غريي، وغريه، وغري احملسنة اليت انلن من أجلها ما انلن، 

 وأحضر الشراب، فغنت، فسكت.
 ، وال ختف، فلقد خار هللا لك يف خاليف، وجرى القدر مبا حتب.فقال: قل ما شئت

 
إعلم أن هذه اجلارية، عادت إىل احلال اليت أحبها منها، وأرضتن يف أفعاهلا، واصطلحنا، فأذكرتن بك، 
وسألتن الرضا عنك، واإلحسان إليك، وقد فعلت، وأمرت لك بعشرة آالف دينار، ووصلتك هي بدون 

لت ما أمرتك، حىت تعود إىل مثل هذه احلال، مث حتقد عليك، فتسألن أن ال تصل إيل ذلك، ولو كنت فع
 قط، لجبتها.

فدعوت له، وشكرته، ومحدت هللا على توفيقه إايي، وزدت يف االستحسان والسرور إىل أن انصرفت، ومحل 
 معي املال.

ب، بغري علم المني. وما جالسته يوما ، فما كان ميضي أسبوع إال أتتن ألطافها، وصالهتا، من اجلوهر والثيا
 إال سألته أن يصلن بشيء.

 فجميع ما أنفقه إىل الساعة، من فضل ما وصلن منها.
 

 من مكارم الربامكة
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ذكر سعيد بن سليمان الباهلي، قال: أضقت إضاقة شديدة، وكثر علي الغرماء، فاسترتت مدة، مث صرت إىل 
 ، وشاورته يف أمري.عبد هللا بن مالك، فشكوت إليه حايل

 فقال: لست أعرف لك غري قصد الربامكة، ومسألتهم يف إصالح ما اختل من أمرك.
 فقلت: ومن حيتمل تيههم وصلفهم ?.

 قال: حتتمله، يف جنب ما تقدر من صالح حالك.
 قال: فصرت إىل جعفر والفضل ابن حيىي، فشكوت إليهما أمري.

 فقاال: نكفيك، إن شاء هللا.
 إىل عبد هللا بن مالك، فعرفته ما جرى.فانصرفت 

 فقال: أقم عندي، وال ترجع إىل منزلك، وتقاسى غرماءك، فأقمت عنده.
فصار إيل غالم يل، فقال: اي موالي، رحبتنا مملوءة ابجلمال عليها املال، ورجل مع اجلمال، معه رقعة يزعم 

 أهنا من الفضل وجعفر، وأنه رسوهلما.
 أن يكون قد فرج هللا عنك. فقال يل عبد هللا: أرجو

فصرت إىل منزيل، وإذا رسول جعفر والفضل، ومعه رقعة يذكران فيها: أهنما عرفا أمري املؤمنني خربي، وأن 
 علي مثامنائة ألف درهم، دينا ، فأمر حبملها إيل.
 فأمر يل بثمامنائة ألف درهم أخرى، لنفقيت. -مث قاال له: فإذا قضى دينه، يرجع إىل الدين ?

 وأهنما أضافا إليها من أمواهلما، ألفي ألف درهم، فحمالها مع ذلك.
 فاستوفيت من رسوهلما، ثالثة آالف ألف، وستمائة ألف درهم.

وقد ذكر أبو احلسني القاضي، هذا اخلرب يف كتابه، على قريب من هذا اللفظ واملعىن، بغري إسناد، ومل يذكر 
 فيه مبلغ املال، وال حال االستتار.

 
 مون يهب أحد كتابه اثن عشر ألف ألف درهماملأ

وجدت يف كتاب عتيق فيه أخبار مجعها يعقوب بن بيان الكاتب: حدثن أبو القاسم علي بن داود بن اجلعد، 
قال: حدثن يزيد بن دينار بن عبد هللا، قال: حدثن أيب، عن حيىي بن خاقان، قال: كنت كاتب احلسن بن 

سالم، فقال يل: اي حيىي، خلوت ابلسواد، ولعبت ابلموال اليت يل، واحتجنتها، سهل، فقدم املأمون مدينة ال
 واقتطعتها.
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 فقلت: اي أمري املؤمنني، إمنا أان كاتب الرجل، واملناظرة يف الموال، والعمال، مع صاحيب، ال معي.
 فقال: ما أطالب غريك، وال أعرف سواك، فصاحلن على مائة ألف ألف درهم.

 .قال: فضحكت
 فقال: اي حيىي، أجد وهتزل ?.

 فقلت: ال، اي أمري املؤمنني، إمنا ضحكت تعجبا ، وابهلل، ما أملك إال سبعمائة ألف درهم.
 فقال: دع هذا عنك، واعطن مخسني ألف ألف درهم.

قال: فما زلت أجاذبه، وجياذبن، إىل أن بلغ اثنا عشر ألف ألف درهم، فلما بلغ إليها، قال: نفيت من 
 شيد، إن نقصتك شيئا  منها.الر 

 فقلت: السمع والطاعة.
 قال: أقم يل ضمينا ، إن مل تف يل هبا، طالبته.

 قلت: صاحيب اي أمري املؤمنني يضمنن.
 فقال: أتراين إن دافعت االداء، أطالب احلسن بن سهل عنك ? هذا ما ال يكون.

 فقلت: عبد هللا بن طاهر.
 ل صاحبك.فقال: عبد هللا بن طاهر، سبيله سبي

 قلت: فحميد.
 قال: وهذه سبيله.

 قلت: ففرج موالك اي أمري املؤمنني.
 وثقة، مث التفت إىل فرج، فقال: أتضمنه اي فرج ?. -وهللا -قال: مليء

 قال: نعم، اي أمري املؤمنني، قد ضمنته.
 تؤديه، فإنك ملي به.فقال: أان وهللا حمرجه ابإلحلاح يف املطالبة، حىت يهرب، أو يسترت، مث آخذك ابملال، ف

 فقال فرج: صاحيب ثقة، وهو ال خيفرين، إن شاء هللا.
قال حيىي: فكتبت إىل احلسن بن سهل، وعبد هللا بن طاهر، ومحيد، ودينار بن عبد هللا، وغسان، ورجال 

 املأمون، أسأهلم إعانيت يف املال.
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حيىي: فكتبت رقعة إىل املأمون، قال: فحملوا يل ذلك عن آخره، محل كل إنسان منهم، على قدره، قال 
 أعرفه أن املال قد حضر، وأسأله أن أيمر من يقبضه.

 
قال: فأحضرين، فلما وقعت عينه علي، قال يل: اي خائن، احلمد هلل الذي بني يل خيانتك، وأظهر يل كذبك، 

 عشر ألف ألف أمل تذكر أنك ال متلك إال سبعمائة ألف درهم ? فكيف هتيأ لك أن محلت يف عشرة أايم إثن
درهم ? قال: فقلت: محلت، اي أمري املؤمنني من هذه اجلريدة، ودفعت إليه جريدة أبمساء من محل إيل املال، 

 ومبلغ ما محل كل واحد منهم.
قال: فقرأ اجلريدة، مث أطرق مليا ، ورفع رأسه، فقال: ال يكون أصحابنا، أجود منا، هذا املال قد وهبناه لك، 

 وأبرأان ضمينك.
قال حيىي: فانصرفت، فرددت املال إىل أصحابه، فأبوا أن يقبلوه، وقالوا: قد وهبناه لك، فاصنع به ما 

 أحببت.
قال: فحلفت، أن ال أقبل منه درمها ، وقلت هلم: أخذته يف وقت حاجيت، ورددته عند استغنائي عنه، وقبويل 

 إايه يف هذا الوقت ضرب من التغنم.
 فرددته عليهم.

 
 غري درمهني مث جاءه الفرج ما بقي له

ووجدت يف هذا الكتاب، عن يعقوب بن بيان: حدثن بعض أصحابنا، وهو عندي ثقة، وقد جتارينا لزوم 
املتعطلني، أبواب املتشاغلني، وتعذر الشغل عليهم، بعد أن قلنا مجيعا : إن الرزاق مقسومة، وإن هللا تعاىل 

حفص، عن أبيه، قال: كان أيب حفص، قد صحب بعض  إذا أذن فيها سهلها، قال: فحدثن عمرو بن
عمال فارس، إىل فارس، فأقام على اببه ستة أشهر، يلقاه كل يوم فيها، فال يكلمه العامل فيها بشيء، 

 وينصرف أيب إىل منزله.
 قال: فنفدت نفقته، وابع كل ما كان معه، حىت قال له غالمه يوما : ما بقي إال الدابة، والبغل، ودرمهان.

 عنا. -عز وجل -قال: فقال له: اشرت لنا ابلدرمهني خوخا ، فإنه أرخص من اخلبز، لنتقوته، إىل أن يفرج هللا
قال: ففعل الغالم ذلك، وأكل حفص من اخلوخ شيئا  وانم، فما استيقظ إال بدق الباب، وإذا رسول العامل 

 ظره.أيمره ابحلضور، فركب، فوجد العامل قاعدا  يف داره على كرسي ينت
 فلما دخل، قال العامل: ال جزاك هللا خريا  عن، وال عن نفسك.
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 قال: ومل ذاك، أصلحك هللا ?.
 قال: أتستقيم على ابيب ستة أشهر، مل تر على نفسك أن ترين وجهك يوما  واحدا  ?.

 فقال: أعزك هللا، أان يف جملسك كل يوم.
ال الساعة، فإين ذكرتك، فعلمت طول مقامك يف قال: وهللا، ما وقعت يل عليك عني، وال خطرت ببايل إ

 العطلة والغربة.
ودعا بكاتبه، فكتب كتيب على فسا ودراجبرد، وخرجت من يومي إىل العمل، فحصلت منه، يف مديدة قريبة، 

 سوى نفقيت، ستمائة ألف درهم.
 

 سبب توبته عن النبيذ
واللفظ له، قاال: حدثنا أبو الفتح القطان: أن حدثن علي بن حممد النصاري، وعبيد هللا بن حممد العبقسي، 

رجال  من أوالد التجار، زالت نعمته، وصار بوااب  ليب أمحد احلسني بن موسى املوسوي العلوي، نقيب 
الطالبيني، أيده هللا، ببغداد، قال: حدثن خايل، وكان صريفيا ، قال: كنت ومجاعة من إخواين، عند بعضنا 

 غالم أمرد، وحنن أنكل بطيخا ، ويف يد كل واحد منا سكينا .جمتمعني نشرب، وعندان 
فأخذ الغالم ميزح مع واحد منا يف يده سكني ليأخذها منه، فرمى ابلسكني، كالضجر من جماذبته إايها، 

 فوقعت يف قلب الغالم، فتلف يف احلال، فقمنا لنهرب.
 كلنا.فقال صاحب البيت: ما هذه فتوة، إما أن نبتلى كلنا، أو نتخلص  

فأغلقنا ابب الدار، وشققنا بطن الغالم، فألقينا ما فيه يف املسرتاح، وفصلنا أعضاءه، فأخذ كل منا عضوا ، 
 وخرجنا متفرقني، لنلقي ذلك حبيث خيفى خربه.

 فوقع معي الرأس، فلففته يف فوطة، وجعلته يف كمي.
أمران احملتسب خبتم كل كيس جنده،  فلما مشيت، استقبلن رجالة احملتسب، فقبضوا على كمي، وقالوا: قد

 حىت يفتح حبضرته، وخيرج ما فيه، وتؤخذ منه الزائفة.
 فرفقت هبم، وبذلت هلم دراهم كثرية، فلم جييبوا، ومشوا يب معهم، وأمسكوين يريدون احملتسب.

ب، كأنه فنظرت، فإذا أان هالك، وفكرت يف احليلة واخلالص، فلم تتجه، حىت رأيت دراب  ضيقا  لطيف البا
 ابب دار، وأان أعرفه منفذا .
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فقلت هلم: أنتم تريدون ختم كيسي، فما معىن تشبثكم بيدي وكمي كأنن لص ? أان معكم إىل احملتسب، 
 فخلوا عن يدي، ففعلوا، وأطافوا يب.

فلما صرت على ابب الدرب، سعيت، فدخلته، وأغلقت اببه، واستوثقت منه، وسعيت إىل آخره، فإذا بئر  
قد فتحت لتنقى، وتركت مفتوحة، فألقيت الفوطة مبا فيها يف البئر، وخرجت أسعى من طرف الدرب كنيف 

 اآلخر، حىت بلغت منزيل، ومحدت هللا تعاىل على اخلالص من اهللكة.
 وتبت عن النبيذ.

 
 حلف ابلطالق ال حيضر دعوة وال يشيع جنازة

بن موسى املوسوي العلوي النقيب، قال: حدثن  حدثن عبيد هللا بن حممد، قال: حدثنا أبو أمحد احلسني
شيخ كان خيدمن، وقد جتارينا أحاديث الناس، فقال: إنه حلف ابلطالق، أال حيضر دعوة، وال يشيع جنازة، 

 وال يودع وديعة، فسألته عن ذلك.
 فقال: كنت احندرت إىل البصرة من بغداد، فصعدت إىل بعض مشارع البصرة عشاء ، فاستقبلن رجل،
 فكناين بغري كنييت، وبش يف وجهي، وأحفى، وجعل يسألن عن قوم ال أعرفهم، وحيلف علي يف النزول عنده.

 وكنت غريبا ، ال أعرف مكاان ، فقلت: أبيت عنده الليلة إىل غد، فأطلب موضعا .
 فموهت عليه يف القول، فجذبن إىل منزله، وكان معي رجل صاحل، ويف كمي دراهم كثرية.

ليه، فإذا عنده دعوة، والقوم على نبيذ، وقد خرج حلاجة، فشبهن بصديق له، ومتوه عليه أمري فدخلت إ
 لسكره.

 وكان فيمن عنده، رجل له غالم أمرد، فلما أخذوا مضاجعهم للنوم، أرقت من بينهم.
وضعه، وكان فلما كان بعد ساعة، رأيت واحدا  من اجلماعة، قد قام إىل الغالم المرد، ففسق به، ورجع إىل م

 قريبا  من صاحب الغالم.
 واستيقظ يف احلال صاحب الغالم، فتقدم إىل غالمه ليفسق به.

 فقال له: ما تريد ? أمل تكن الساعة عندي، وفعلت يب كذا وكذا ? فقال: ال.
 فقال: قد جاءين الساعة من فعل يب، وظننته إايك، فلم أحترك، ومل أظن أن أحدا  جيسر عليك.

وجرد سكينا  من وسطه، وقام، وأان أرعد، فلو كان دان من، حىت جيدين أرعد، لقتلن، وظن أين  فنخر الرجل،
 صاحب القصة.
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فلما أراد هللا عز وجل، من بقاء حيايت ما أراد، بدأ بصاحبه، فوضع يده على قلبه، فوجده خيفق، وقد تناوم 
 فاضطرب الرجل، وتلف.عليه، يرجو بذلك السالمة، فوضع السكني يف قلبه، وأمسك فاه، 

 فأخذ الرجل بيد غالمه، وفتح الباب، وانصرف.
 فورد علي أمر عظيم.

 وقلت: أان غريب، وينتبه صاحب البيت، فال يعرفن، وال يشك يف إين صاحب اجلناية، فأقتل.
فرتكت رحلي، وأخذت ردائي، ونعلي، وطلبت الباب، فلم أزل أمشي، ال أدري أين أقصد، والليل منتصف، 

 خفت العسس، فرأيت أتون محام مل يوقد بعد.و 
 فقلت: أختيبء فيه، إىل أن يفتح احلمام، فأدخله، فجلست يف كسر التون.

فما لبثت حينا ، حىت مسعت وقع حافر، وإذا برجل يقول: قد رأيتك اي ابن الفاعلة، ودخل االتون، وأان  
ويده، يومئ بسيف معه يف التون، وأان بعيد  كامليت من الفزع، ال أحترك، فلما مل جيد حسا ، أدخل رأسه،

 عن أن ينالن السيف، صابر، مستسلم.
 فلما مل حيس أحدا ، خرج إىل اببه، وإذا معه جارية، فأدخلها التون، فذحبها، وتركها ومضى.

فرأيت بريق خلخالني يف رجليها، فانتزعتهما منها، وخرجت، وما زلت أمشي يف الطريق متحريا ، إىل أن 
 رت إىل ابب محام قد فتح، فدخلته، وخبأت ما معي يف ثيايب، عند احلمامي.ص

وخرجت وقد أصبحت، فضممت اخللخالني إىل ما معي، وطلبت الطريق، فعرفت أين ابلقرب من دار صديق 
 يل، فطلبتها، فدققت اببه، ففتح يل، وسر مبقدمي، وأدخلن.

 لني، ليخبئهما، فلما نظر إليهما تغري وجهه.فدفعت إليه منديلي الذي كان فيه درامهي واخللخا
 فقلت: مالك ?.

 فقال: من أين لك هذان اخللخاالن ? فأخربته خبربي كله يف ليليت، فدخل مسرعا  إىل دار حرمه، وخرج إيل.
 فقال: أتعرف الرجل الذي رأيته قتل اجلارية ?.

 ن إن مسعت كالمه عرفته.قلت: أما بوجهه فال، لن الليل والظلمة كانت حائلة بيننا، ولك
 فأعد طعاما ، وغدا يف أمره، وعاد بعد ساعة، ومعه رجل شاب من اجلند، فكلمه، وغمزين عليه.

 فقلت: نعم، هذا هو الرجل.
 مث أكلنا، وحضر الشراب، فحمل عليه ابلنبيذ، فسكر، وانم موضعه، فأغلق ابب الدار، وذبح الرجل.
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ا قد أفسدها، ومنى اخلرب إيل منذ أايم فلم أصدق، إال أين طردت أخيت، وقال يل: إن املقتولة أخيت، وكان هذ
وأبعدهتا عن، فمضت إليه، ولست أدري ما كان بينهما، حىت قتلها، وإمنا عرفت اخللخالني ودخلت فسألت 

 عنها.
 فقيل يل: هي عند فالن.

قد قتلها كما ذكرت،  فقلت: قد رضيت عنها، فوجهوا، فردوها، فلجلجوا يف القول، فعلمت أن الرجل
 فقتلته، فقم حىت ندفنه.

 فخرجنا ليال ، أان والرجل، حىت دفناه، وعدت إىل املشرعة، هاراب  من البصرة، حىت دخلت بغداد.
 وحلفت أال أحضر دعوة أبدا ، وال أودع وديعة أبدا .

 
 نازة حيملها نفسان.وأما اجلنازة، فإين خرجت ببغداد، نصف النهار، يف يوم حار، حلاجة فاستقبلتن ج

 فقلت: غريب، فقري، أمحلها معهما فأاثب، فدخلت حتتها، بدال  من أحد احلمالني.
 فحني استقرت على كتفي، افتقدت احلمال، فلم أجده، فصحت: اي محال، اي محال.

 فقال اآلخر: إمش، واسكت، قد انصرف احلمال.
 فقلت: الساعة، وهللا، أرمي هبا.

 لئن فعلت لصيحن.فقال احلمال: وهللا، 
فاستحييت، وقلت: ثواب، فحملناها إىل مسجد اجلنائز، فلما حططنا اجلنازة يف مسجد اجلنائز، هرب 

 احلمال اآلخر.
فقلت: ما هلؤالء املالعني، وهللا، لأمتن الثواب، فأخرجت من كمي دراهم، وصحت: اي حفار، أين قرب هذه 

 اجلنازة ?.
 فقال: ال أدري.

 خذ من درمهني، وحفر قربا .فقلت: أحفر، فأ
فلما صوبت عليه اجلنازة، ليأخذ امليت فيدفنه، وثب احلفار من القرب فلطمن، وجعل عماميت يف رقبيت، 

 وصاح: اي قوم قتيل، فاجتمع الناس، فسألوه.
 فقال: هذا الرجل، جاء هبذا امليت، بال رأس، لدفنه، وحل الكفن، فوجدوا المر على ما قاله احلفار.
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 فدهشت، وحتريت، وجرى علي من مكروه العامة، ما كادت نفسي تتلف معه.
 مث محلت إىل صاحب الشرطة، وأخرب اخلرب، فلم يرد شاهدا  علي، فجردت للسياط، وأان ساكت ابهت.

وكان له كاتب عاقل، فحني رآين، ورأى حرييت، قال له: أنظرين، حىت أكشف حال هذا الرجل، فإين أحسبه 
 مهله.مظلوما ، فأ

 فقام، وخال يب، وساءلن، فأخربته خربي، ومل أزد فيه ومل أنقص.
 فنحى امليت عن اجلنازة، وفتشها، فوجد عليها مكتواب : أهنا للمسجد الفالين، يف الناحية الفالنية.

فأخذ معه رجاله ومضى، فدخل املسجد متنكرا ، فوجد فيه خياطا ، فسأله عن جنازة هناك، كأنه يريد أن 
 عليها ميتا  له. حيمل

 فقال اخلياط: للمسجد جنازة، إال أهنا قد أخذت منه الغداة، حلمل ميت، ومل ترد.
 قال: من أخذها ?.

 قال: أهل تلك الدار، وأومأ إليها.
فكبسها الكاتب برجالة الشرطة، فوجد رجاال  عزااب ، فقبض عليهم، ومحلهم إىل الشرطة، وأخرب صاحب 

 الشرطة ابخلرب.
وم، فأقروا أهنم تغايروا على غالم أمرد كان معهم، فقتلوه، وطرحوا رأسه يف بئر حفروها يف الدار، وقرر الق

 ومحلوه على تلك الصورة، وأن احلمالني كاان من مجلة القوم، وعلى أصٍل هراب.
 فضربت أعناق القوم، وخلي سبيلي.

 فهذا سبب ميين يف أال أحضر جنازة.
 

 طة وختلص منهاابن قمري املوصلي وقع يف ور 
ابملوصل، قال: أعطاين أبو  -كان  -وحدثن عبيد هللا بن حممد الصروي، قال: حدثن ابن قمري، جملد الكتب

عبد هللا بن أيب العالء بن محدان، دفرتا ، أجلده، وأكد علي الوصية يف حفظه، فأخذته منه، ومضيت إىل 
 دكاين.

فسقط الدفرت من كمي يف املاء، فتناولته عجال  قبل أن وكان طريقي على دجلة، فنزلت إىل مشرعة أتوضأ، 
يغرق، وقد ابتل، فقامت قياميت، ومل أشك أنه سيجري علي مكروه شديد من أيب عبد هللا، من ضرب، 

 وحبس، وأخذ مال، فعملت على اهلرب من املوصل.
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، فإن ظهر احلديث، مث قلت: أجففه، وأجلده، وأجتهد يف أن أسلمه إىل غالم له، وهو ال يعلم، واسترت
 هربت، وإن كفى هللا تعاىل ذلك، ومتت عليه احليلة ظهرت.

 فحللته، وجففته، وثقلته، حىت رجع واستوى، أكثر ما ميكن من مثله، وجلدته، وأتنقت يف التجليد.
فلما فرغت منه، جئت إىل احلاجب لسلمه إليه من ابب الدار وأمضي، فصادفت احلاجب جالسا  يف 

 سلمت إليه الدفرت.الدهليز، ف
 فقال: ادخل إليه، وادفعه من يدك إىل يده، فلعله يتوقعك، ولعله أيمر لك بشيء.

 فقلت: ال أريد، فإين مستعجل.
فقال: ال جيوز، ومل يدعن حىت دخلت إليه، فلم أشك أن ذلك من سوء االتفاق علي، املؤدي إىل املكروه، 

 .ومشيت يف الصحن وأان يف صورة عظيمة من اهلم
فوجدت أاب عبد هللا جالسا  على بركة ماء يف صحن داره، والغلمان قيام على رأسه، فأخرجت الدفرت من  

 كمي.
 فقال لحد غلمانه: خذه من يده، وهاته.

فجاء الغالم من جانب الربكة، وأان من اجلانب اآلخر، ومد يده ليأخذه، فأعطيته إايه، فلم يتمكن يف يده، 
 كة، وغاص إىل قعرها.حىت سقط الدفرت يف الرب 

 فجن أبو عبد هللا، وشتم الغالم، وقال: مقارع، مقارع.
 فحمدت هللا عز وجل، على استتار أمري من حيث ال أحتسب، وكفاييت ما كنت أخافه.

 وخرجت، والغالم يضرب.
 

 واسطي أتلف ماله وافتقر مث صلح حاله بعد أهوال
 

أيب، قال: كان يف جواران بواسط، شاب أتلف ماله يف  حدثن عبيد هللا بن حممد الصروي، قال: حدثن
 اللعب، فافتقر فقرا  شديدا ، مث رأيته بعد ذلك مبدة، وقد أثرى، وصلحت حاله، وأقبل على شأنه.

 فقلت له: ما سبب هذا ?، فدافعن.
 مث قال: أحدثك، وتكتم علي ?.
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 فقلت: نعم.
وولدت امرأيت ذات ليلة، وكانت ليلة العيد، فلم يكن  فقال: إن الفقر بلغ يب إىل حال متنيت معها املوت،

 معي ما أشرتي هلا ما ميسك رمقها، فخرجت على وجهي، أطلب من أتصدق منه شيئا  أعود به إىل امرأيت.
 فأفضيت إىل زقاق طويل ال أعرفه، فدخلت، فإذا هو ال ينفذ، وإذا فيه ابب دار مفتوح، ومسرتاح.

برجل يطبخ قدرا ، فصاح علي، وقال: من أنت، ويلك ?، فقصصت عليه  فدخلت الدار بغري إذن، فإذا
 خربي.

فقال: إمض إىل ذلك البيت، واجلس إىل أن أفرغ من القدر، فأعطيك منها مع اخلبز شيئا  حتمله إىل 
 امرأتك، ونفقة تكفيك أايما .

 فدخلت البيت، فرمى إيل كساء ، وقال: تغط به، ومن ساعة.
وكنت بقميص واحد، فتغطيت ابلكساء، وانضجعت، ومل يدخل عين النوم، ملا يب من وكانت ليلة ابردة، 

 اجلوع والغم.
فما لبثت أن جاء رجل عراين، فدخل وعلى رأسه شيء ثقيل، فقام الذي يطبخ، فأغلق الباب، وأنزل ما  

 كان على رأسه.
 وقال له: ويلك، غبت، حىت أيست منك.

لف حطب هلم، حىت متكنت من أخذ هذه البدرة، وما أدري أداننري هي أم فقال: كنت يومي وليليت، خمتبئا  خ
 دراهم ?، وأان ميت جوعا ، فأطعمن شيئا .

قال: فأخذ الرجل يغرف من القدر، ومضى العراين فلبس شيئا ، وجاء إىل اآلخر، وقد غرف، فجعال 
 أيكالن، وقد خرجت نفسي فزعا .

ن، وأان متحري ال أدري ما أصنع، ولست أجرتيء أطلب من الرجل فلما أكال، أخرجا شرااب ، وجعال يشراب
 شيئا .

وأقبل العراين يشرب أكثر من اآلخر الذي كان يطبخ، وجعل الذي كان يطبخ، يقول له: استكثر من 
 الشرب لتدفأ، إىل أن سكر العراين، وانم.

م أين قد علمت بقصتهما، فقام الول، فطاف يف الدار، مث جاءين، فكلمن، فسكت، خوفا  من أن يعل
 فيقتلن، فظن أنن قد منت.

 فمضى إىل النائم، فذحبه، مث أمسكه حىت مات، مث لفه يف كساء، ومحله على عاتقه، وخرج من الدار.
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 فقلت لنفسي: لي شيء قعودي ?.
 فقمت، فجئت إىل البدرة، فجعلتها يف الكساء الذي كان علي، وخرجت أسعى سعيا  شديدا .

كذلك، حىت رأيت مسجدا  قد فتحه إنسان، وخرج منه، وجلس يبول، فدخلته، وجاء الرجل الذي  فلم أزل  
 كان يبول، فدخله، وأغلق اببه.

 وقال يل: أي شيء أنت ?.
 فقلت: غريب، جئت الساعة من السواد، ومل أجسر أن أجتاوز هذا املوضع، فأجرين، أجارك هللا.

 واتكأت عليها. فقال: من مكانك، فرتكت البدرة حتت جنيب
فلم ألبث حىت مسعت يف الطريق صوت رجل يسعى سعيا  شديدا ، وإذا كالم صاحيب بعينه، وهو يقول: 

 عملها ابن الزانية، ويلي على دمه.
فأبصرته من شباك املسجد، وإذا يف يده خنجر جمرد، وهو يرتدد ذاهبا  وجائيا ، وأعماه هللا عن دخول 

 املسجد، إىل أن مضى.
 ساهرا  ال حيملن النوم، خوفا  منه، وإشفاقا  على ما معي، إىل أن أضاء الصبح، وأذن يف املسجد. ومل أزل

وخرجت كأين أتوضأ، ومحلت ما معي، ومشيت، والناس قد كثروا يف الطريق، حىت انتهيت إىل بييت، فأخفيت 
 ما جئت به، وأصلحت حايل، وحال زوجيت.

فأقمت هبا مدة، حىت عمرهتا أبكثر ذلك املال، وعلمت أنه ال  خراب، -كانت ليب  -مث خرجت إىل ضيعة
 يتفق مثل هذا االتفاق أبدا ، ولزمت شأين، وصلحت حايل.

 قال: فقال أيب: ما حدثت هبذا احلديث حىت مات الرجل، وال أمسيه أبدا .
 

 اللجاج شؤم
ب قضاهتا، وخلفائهم، ويعرف حدثن أبو احلسن حممد بن حممد بن جعفر النباري الشاهد ببغداد، أحد كتا

أيضا  بصهر القاضي ابن سيار، الذي كان خيلف القاضي أاب القاسم التنوخي، رمحه هللا، على أعمال نواحي 
واسط، وكور الهواز، وخلف بعده عدة قضاة رؤساء، وكان من شيوخ غلمان أيب احلسن الكرخي، وقد 

عنه، ومل أمسع هذا احلديث منه، قال: حدثن شيخ من رأيت أان أاب احلسن هذا كثريا  عند أيب رضي هللا 
إىل  -ذكره ابن مرغول رمحه هللا، وأنسيه حممد بن حممد -البصريني، أثق به، قال: عادلت فالان  القاضي

 احلج.
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 قال: وتشاجر رجالن، يف الرفقة اليت كنا فيها من القافلة.
 

ويرتفق هبما، وقد استعمل كل واحد منهما اللجاج قال: وجذهبما ذلك القاضي إليه، ومل يزل يتوسط بينهما 
واملشاحنة، وأقاما عليها، وهو يصرب عليهما، ويقول: اللجاج شؤم، فال تستعمالنه ويكرر هذه اللفظة، إىل 

 أن فصل بينهما.
 فقال يل: أذكرين حديثا  يف اللجاج، جرى على يدي، لك فيه، ولكل من مسعه، أدب.

 قال: فأذكرته بعد وقت.
 ل: كنت أتوىل القضاء، يف البلد الفالين، فتقدم إيل رجالن، فادعى أحدمها على اآلخر عشرين دينارا .فقا

 فقلت للمدعى عليه: ما تقول ?.
فقال: له علي ذلك، إال أين عبد آلل فالن، مكاتب، مأذون يل يف التصرف، واجترت، فخسرت، وليس معي 

وربح علي أضعاف هذه الداننري مرارا ، فإن رأى القاضي أن  ما أعطيه، وقد عاملن هذا الرجل سنني كثرية،
 يسأله الرفق يب، فإين عبد، وضعيف، وال حيلة يل.

 فسألته أن يرفق به، ويؤخره، فامتنع.
 فقلت: قد مسعت.
 فقال: ما يل حيلة.

 فقال الرجل: احبسه يل.
 خصمه أن ال حيبسه، وأن ينظره. فعاد العبد يسألن، فسألته أن ال يفعل، وبكى العبد، فرققت له، وسألت

 فقال: ال أفعل.
فقال العبد: إن حبسن أهلكن، ووهللا ما أرجع إىل شيء، وإنه ليضايقن، ويلج يف أمري، وقد انتفع من 
أبضعاف هذه الداننري، وورث منذ أايم من أخي ألوف داننري، فأشري علي مبنازعته إىل القاضي يف املرياث، 

 فلم أفعل.
  قال ذلك، توجه يل وجه طمع يف خالصه من جلاج ذلك الغرمي، وقد كان غاظن بلجاجه وحمكه.قال: فحني

 فقلت: كيف ورث أخاك، وأردت منازعته ?.
فقال: إن أخي كان عبدا  له، مأذوان  له يف التصرف، وكان يتجر ويتصرف، ويؤدي إليه ضريبته، ومجع ماال  

مات، ومل خيلف أحدا  غريي، وأان رجل ضعيف، مملوك، ويل ابنان  وأمتعة ، أبكثر من ثالثة آالف دينار، مث
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طفالن من أمرأة حرة، ومها حران، فأان أعوهلما، وأعول نفسي، وزوجيت، وأؤدي إىل موالي ضريبته فطمعت 
يف أن أانزعه يف املرياث، وآخذ شيئا  أعود به على نفسي، وأوالدي، وعيايل، فقيل يل: إنك ال ترث، فلم 

 زعته، صيانة له، وهو اآلن يضايقن.أحب منا
قال: فقلت للرجل: هو كما قال، إن أخاه كان عبدك، ومات، وخلف عليك تركة قيمتها ثالثة آالف دينار 

.? 
 قال: نعم.

 فقلت له: وهلذا العبد طفالن حران ?.
 قال: نعم.

 فقلت: قم، فأخره ابلداننري وال تطالبه هبا.
 و حببسه.فقال: ما أبرح إال ابلداننري، أ
 فقلت: اقبل رأيي، وال تلج.

 فقال: ال أفعل.
 فقلت: إنك مىت مل تفعل، خرج من يدك مال جليل.

 فقال: ال أفعل.
على مذهب عبد هللا بن مسعود،  -قال: فقلت للعبد: قد أذنت لك أن تتكلم عن ابنيك الطفلني، ومها

نزلة امليت للعبودية، فطالبه عن ابنيك أحق ابملرياث من مواله، وإن كنت أنت حيا ، فإنك مب -وهو مذهيب
 احلرين الطفلني ابلرتكة.

 قال: فطالبه هبا.
فأحضرت الشهود، فأعاد اخلصومة، والدعوى، ومل أزل ابملوىل، حىت أمسعت الشهود إقراره مبا كان أقر به 

ن دينارا ، ملا عندي، مث حكمت لإلبنني الطفلني ابلرتكة، وانتزعت مجيعها من يده، وسلمت إليه منها عشري
 أقر له العبد به، وجعلت ذلك دينا  عليه البنيه.

وسلمت مقدار مثن العبد، من مال الطفلني، إىل أمني من أمنائي، وقلت: اشرت أابمها من مواله هبذه الداننري، 
 واعتقه عليهما، ففعل.

أن يتجر هلما ابملال، وجعلت ابقي مال الطفلني يف يد أبيهما، وأمني جعلته عليه مشرفا ، وأمرت الب 
 وأيخذ ثلث الربح، حبق قيامه، وحكمت ابجلميع، وأشهدت على إنفاذي احلكم له الشهود.
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 فقام العبد، وهو فرحان، وقد فرج هللا عنه، وآمنه أن حيبس، وعتقت رقبته، وصار موسرا .
 وقام اللجوج خاسرا  حائرا ، وقد أخذ عشرين دينارا ، وأعطى ثالثة آالف دينار.

 
 ابن اجلصاص اجلوهري يلتقط جواهره املبعثرة مل يفقد منها شيئا  

حدثن أبو علي بن أيب عبد هللا بن اجلصاص، قال: مسعت أيب يقول: إتفق أين كنت يوم قبض علي املقتدر 
 جالسا  يف داري، وأان ضيق الصدر، ضيقا  شديدا ، ال أعرف سببه.

واهر عندي يف درج معزولة هلذا، من ايقوت أمحر، وأزرق، وكان من عاديت إذا حلقن مثل ذلك، أن أخرج ج
وأصفر، وحبا  كبارا  ودرا  فاخرا ، يكون قيمة اجلميع مخسني ألف دينار، وأكثر، وأستدعي صينية ذهب لطيفة، 

 فأجعله فيها، وألعب به، وأقلبه، فيزول ضيق صدري.
 

مرت إبحضارها، وفتحت الدرج، وفرغت فاستدعيت ذلك الدرج، فجاءوين به بال صينية، فأنكرت ذلك، وأ
ما فيه يف حجري، ورددته على اخلادم، وأنفذته جييئن ابلصينية، وأان جالس يف بستان، يف صحن داري، يف 
يوم ابرد، طيب الشمس، وهو مزهر بصنوف الشقائق، واملناثري، وأان ألعب بتلك اجلواهر، إذ دخل الناس 

 بوا من.إيل ابلصياح، واملكروه، والكبس، فقر 
 فدهشت، ومل أحب أن يظهروا على ما يف حجري، فنفضت مجيعه يف ذلك الزهر يف البستان، ومل ينتبهوا له.

فأخذت، فحملت، وجرى علي ما جرى من املصادرة، وبقيت يف احلبس املدة الطويلة، وتقلبت الفصول 
وأغلقت الدار، فما قرهبا أحد من  على البستان، فجف ما فيه، ومل يفكر أحد يف قلعه، أو زراعته، وإاثرته،

 أصحايب، وال أعدائي، بعد الذي أخذ منها، وفرغت، ووقع اليأس من وجود شيء فيها.
مث سهل هللا إطالقي، فأطلقت، فحني جئت إىل داري، ورأيت املوضع الذي كنت جالسا  فيه ذلك اليوم، 

 ذكرت حديث اجلوهر الذي كان يف حجري، ونفضي إايه يف البستان.
 فقلت: ترى بقي منه شيء ?.

 مث قلت: هيهات، هيهات، وأمسكت.
فلما كان يف الغد، أخليت الدار، وقمت بنفسي ومعي غالم يثري البستان بني يدي، وأان أفتش شيئا ، شيئا ، 
مما يثريه، وأجد الواحدة بعد الواحدة، من ذلك اجلوهر، وكلما وجدت شيئا ، حرصت على اإلاثرة، وطلب 

  أن أثرت مجيع البستان، فوجدت مجيع ذلك اجلوهر، ما ضاع يل منه واحدة.الباقي، إىل
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 فأخذته، ومحدت هللا، وعلمت أنه قد بقيت يل بقية من اإلقبال صاحلة.
 

 الوزير ابن مقلة ينكب رجال  مث حيسن إليه
بن اخلباز، قال:  حدثن أبو حممد حيىي بن سليمان بن فهد رمحه هللا، قال: حدثنا أبو علي إمساعيل بن حممد 

كان أبو علي بن مقلة، نكبن، وصادرين، لشيء كان يف نفسه علي، فأفقرين، حىت مل يدع يل شيئا  على وجه 
 الرض.

 وأطلقن من احلبس، فلزمت بييت حزينا ، فقريا ، يتعذر علي القوت.
وقيل يل إنه إذا نكب مث مل أجد بدا  من االضطراب يف معاشي، فأشري علي أن ألزم ابن مقلة، وأستعطفه، 

 إنساان  فخدمه، رق عليه.
 قال: فلزمته مديدة، ال أراه يرفع إيل رأسا ، وال يذكرين.

 قال: وكان يعرفن حبسن الثياب ونظافتها، والتفقد يف أمر نفسي، أايم يساري.
عري، واتفق أين حضرت داره يف يوم مجعة، غدوة، ومل أكن دخلت احلمام قبل ذلك أبسبوع، وال حلقت ش

وال غريت ثيايب، وأان وسخ اجلسد والثياب، طويل الشعر، وإمنا أخرت ذلك إلضاقيت عن مقدار ما أحتاج 
 إليه، ولشغل قليب أيضا ، وغمي ابلفقر املدقع الذي دفعت إليه، وهوان نفسي علي.

 فخرج ابن مقلة لريكب، فقمت إليه يف مجلة الناس، فدعوت له.
  أومأ إىل خادم له بكالم ال أفهمه، وركب.فحني رآين، أتملن طويال ، مث

 فجاءين اخلادم، فقال: الوزير أيمرك أن ال تربح من الدار، إىل أن يعود، وأخذين إىل حجرة، فأجلسن فيها.
فقامت قياميت، وخفت أن يكون قدر أن تكون يل بقية حال، ويريد الرجوع علي ابملطالبة، وليس ورائي 

 شيء، فأتلف.
 جلزع أمر عظيم، وحصلت يف شدة كانت أشد علي مما مر يب، فلم يكن أبسرع من أن عاد.فتداخلن من ا

 فجاءين اخلادم، فقال: قم إىل الوزير، فقد طلبك.
فجئت، حىت دخلت عليه، وهو خال وحده، وليس بني يديه غري أيب احلسني، ابنه، فرحب يب، وأكرمن، 

 ورأيت من بره ما زال عن معه اخلوف.
  أاب علي، أعرفك نظيف الثوب، حسن القيام على نفسك، فلم أنت هبذه الصورة ?.مث قال: اي

 قال: ففطنت أنه ملا رآين على صوريت تلك، رق يل.
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حال، وإنه ليتعذر علي ما أغري به هذا املقدار من أمري، وفتحت  -وهللا -فقلت: أيها الوزير، مل يبق يل
 أبواب الشكاية، إىل أن بكيت.

 ، إان هلل، ما ظننت أن حالك بلغت إىل هذا، ولقد أسأان إليك.فقال: إان هلل
قال: مث مد يده إىل الدواة، فكتب يل على اجلهبذ، أبلف دينار صلة، ووقع توقيعا  آخر، أبن أابيع ضيعة من 
البيع أبلفي دينار، حبيث أختار ذلك، مث قال: خذ هذه الداننري فاجتر هبا، وأصلح منها حالك، وابتع هبذه 

للفي دينار ضيعة من املبيع، تغل لك ألف دينار يف السنة، واخرتها، وشاور فيها، فإذا وقع اختيارك عليها، ا
فأمسها يل، لكتب مببايعتك إايها، لتستكفي بغلتها سنتك، إىل أن أنظر لك بعد هذا، فأرد جاهك، فشكرته 

 ودعوت له، وهنضت.
 فقال: قف، فوقفت.

 
يايت عليك، عاون أاب علي حىت حيصل له هذا كله يف أسبوع، ويف دفعة واحدة، وال فقال البنه أيب احلسني: حب

 ينمحق عليه.
 قال: فوعدين أبو احلسني بذلك، وأمرين ابملصري إليه، فانصرفت.

ورحت إىل أيب احلسني، فأعانن، فحصل ذلك كله يل يف أايم قليلة، وحصلت يل الضيعة، فاستغللتها يف تلك 
 .السنة ألف دينار

 ولزمت أاب علي، فعوضن مبكاسب جليلة، عاد إيل منها أكثر مما خرج عن يدي بنكبته.
 

 إبن عبدون النباري الكاتب يكسب يف ليلة واحدة مائة ألف دينار
قال حممد بن عبدوس يف كتاب الوزراء: حكي عن حممد بن خلف، املعروف اببن عبدون النباري الكاتب، 

أدرج يف بعض سكك املدينة، وكانت حينئذ ال يدخلها راكبا  إال من له نباهة، إذ إنه قال: بينما أان يوما  
مسعت خلفي وقع حوافر، فنظرت فإذا يوسف بن الوليد النباري، وكانت بين وبينه مودة وقرابة، فلم أسلم 

 عليه.
 فقال يل: من أين اي أاب عبد هللا ?.

 صرفت وأان سربوت.فقلت: إين كسرت هذه السنة ثالثة آالف فرسخ، وان
 فقال يل: ثالثة آالف فرسخ ?.
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قلت: نعم، مضيت إىل مصر، فأخفقت، مث مضيت إىل فارس، مث إىل كرمان، مث إىل خراسان، وانقلبت إىل 
 أذربيجان، وانصرفت بغري شيء، وأان أمتىن أن يهب هللا تعاىل قوات ، فأمتونه يف بلدي.

 فقال يل: كم يكفيك من الرزق ?.
كان يف بلدي، فخمسة عشر دينارا  يف كل شهر، أتقوت هبا أان وعيايل، وهو ما ال فضل فيه فقلت: إن  

 لشهوة وال انئبة.
 فقال: كن معي.

فاتبعته، فصار يب إىل ديوان فيه كتاب، وحجرة لطيفة، فدخلتها، فإذا يف صدرها الفضل بن مروان، وهو 
 يف استخدامي، فرمى إيل الفضل بكتاب.يكتب حينئذ للمعتصم، وهو أمري، فوصفن للفضل، ورغبه 

 وقال: أجب عنه مبا جيب.
 فاستعلمت منه الدعاء، وأجبت الرجل عن الكتاب، وعرضته عليه، فرضي خطي، ولفظي.

 وقال يل: كم يكفيك يف كل شهر من الرزق ?.
 فقال له يوسف: الذي ذكر إنه يقنعه مخسة عشر دينارا  يف كل شهر.

 ن استظهار لنائبة، ولكن قد جعلتها ثالثني دينارا  يف كل شهر، فقبلت يده.فقال: هذا قوت، وال بد م
 فقال: الزمن ليلك وهنارك، طلبتك أم مل أطلبك، فإن املالزمة رأس مال الكاتب.

 قال: فلزمته كما رسم.
ة كانت وكان صاحل بن شريزاد، خيلفه يف دار املعتصم، وقد استوىل على املعتصم حبيلته، وتلطفه، على محاري

 فيه، وكره ذلك الفضل بن مروان، واجتهد يف قلعه، فلم يتمكن.
فقال يل يوما ، ما يف نفسه من ذلك، وقال: أان أحب أن أجعلك مكانه، إال أين أختوف أن تسلك مسلكه، 

 فهل فيك خري ?.
 فقلت: قد عرفت أخالقي وطبعي، فإن كنت عندك ممن يصلح للخري، وإال فال تثق إيل.

ذا التدبري، حىت حدث أمر القبط مبصر، فندب املأمون أخاه أاب إسحاق، حملاربتهم، يف سنة اثنيت فكان يف ه
 عشرة ومائتني.

فخرج أبو إسحاق إىل مصر، ومعه الفضل بن مروان، واستخلف صاحل بن شريزاد حبضرة املأمون، فيما ال 
 يضره أن يغلب عليه، وسله عن املعتصم، وجعلن مكانه، وشخصنا.
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ت مع املعتصم، يف ليلة واحدة، مائة ألف دينار حالال  طيبا ، وذلك إن القتل كثر يف أهل مصر، وجال فكسب
 الباقون، وأشرف البلد على اخلراب.

وشق ذلك على املأمون، وأنكره على أيب إسحاق، إنكارا  شديدا ، فكان فيما رآه، تسكني الناس، وردهم إىل 
 مصر.

 اعة من رؤساء البلد، يسألون المان هلم.فوردت علي يف يوم واحد، كتب مج
 فقلت للفضل يف ذلك.

 فقال: أجبهم إىل ما التمسوا، وأجب كل من سأل مثل ذلك.
فكتبت يف ليلة، ملائة رجل، أماان ، فظهروا، وبعث إيل كل واحد منهم، من ثالثة آالف دينار، إىل ألف دينار، 

 إىل مخسمائة دينار، وبعضهم مل يبعث إيل شيئا .
فحصلت ما اجتمع يل، فكان مائة ألف دينار، وأحييت مائة إنسان، وفرجت عنهم، وعن أتباعهم، ومن 

 يلوذ هبم، وكشفت كربة عظيمة عن أيب إسحاق.
 

 الفضل بن سهل ومسلم بن الوليد النصاري
 بن أيب أخربين أبو الفرج املعروف ابلصبهاين، قال: أخربين حبيب ابن نصر املهليب، قال: حدثنا عبد هللا

سعد، قال: حدثن حممد بن عبد هللا بن سليمان، عن أيب اخلطاب الزدي، قال: كان مسلم بن الوليد، 
 والفضل بن سهل، متجاورين يف قنطرة الربدان، وكاان صديقني.

قال مسلم: فأعسرت إعسارا  شديدا ، وحلقتن حمنة، وويل الفضل بن سهل الوزارة مبرو، فتحملت إليه على 
 ة.مشق

 فلما رآين رحب يب وأدانين، وقال: ألست القائل ?
 

 فأجر مع الد هر إىل غاية * ترفع فيها حالك احلال
 فقلت: نعم.

 قال: صران إىل هذه احلال، وصرت بنا إليها، وأمر يل بثالثني ألف درهم، ووالين عمال  اخرتته.
 فانصرفت عن احملنة اليت كنت أعانيها، وحصلت يل نعمة طائلة.
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ئ على أيب بكر الصويل وأان أمسع، يف كتابه، كتاب الوزراء، ابلبصرة، يف سنة مخس وثالثني وثلثمائة، قر 
حدثكم أمحد بن يزيد املهليب، قال: حدثنا عبد هللا بن أيب سعد، فذكر إبسناده حنوه، إال أنه ذكر يف الشعر 

 وىل مسلما  بريد جرجان.زايدة أربعة أبيات، ال تتعلق بكتايب هذا فأذكرها، وذكر أن الفضل 
 

 كيف طهر عثمان بن حيان املري املدينة من الغناء
أخربين أبو الفرج الصبهاين، قال: أخربين احلرمي بن أيب العالء، قال: حدثنا الزبري بن بكار، قال: حدثن 

دينة واليا  عمي مصعب، عن عبد الرمحن بن املغرية احلرامي الكرب، قال: ملا قدم عثمان بن حيان املري امل
عليها، قال له قوم من وجوه الناس: قد وليت املدينة على كثرة من الفساد، فإن كنت تريد أن تصلح، 

 فطهرها من الغناء والزانء.
 فصاح يف ذلك، وأجل أهله ثالاث ، خيرجون فيها من املدينة.

  آخر ليلة من الجل، قدم.وكان ابن أيب عتيق غائبا ، وكان من أهل الفضل والعفاف والصالح، فلما كان يف
 فقال: ال أدخل منزيل حىت أدخل على سالمة القس.

 فقال هلا، وقد دخل عليها: ما دخلت منزيل، حىت جئتكم أسلم عليكم.
 قالوا: ما أغفلك عن أموران، فأخربوه اخلرب.

 فقال: اصربوا يل الليلة.
 فقالوا: خناف أن ال ميكنك شيء، ونؤذى.

 فاخرجوا يف السحر. فقال: إن خفتم شيئا ،
مث خرج، واستأذن على عثمان بن حيان، فأذن له، فسلم عليه، وذكر غيبته، وأنه جاء ليقضي حقه، مث جزاه 

 خريا  على ما فعل من إخراج أهل الغناء والزانء.
 وقال: أرجو أن ال تكون عملت عمال ، هو خري لك من ذلك.

 ابك.قال عثمان: قد فعلت ما بلغك، وأشار علي به أصح
قال: قد وفقت، ولكن ما تقول يرمحك هللا يف امرأة كانت هذه صناعتها، مث تركتها، وأقبلت على الصيام 
والصدقة واخلري، وإين رسوهلا إليك تقول: أتوجه إليك، وأعوذ بك أن خترجن من جوار رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم، ومن مسجده.
 فقال: إين أدعها لك ولكالمك.
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يب عتيق: ال يدعك الناس، ولكن أتتيك، وتسمع كالمها، وتنظر إليها، فإن رأيت أن مثلها يسع فقال ابن أ
 أن ترتك، تركتها.

 قال: نعم.
 فجاءه هبا، وقال هلا: امحلي معك سبحة، وختشعي، ففعلت.

فلما دخلت على عثمان، حدثته، فإذا هي من أعلم الناس أبمور الناس، فأعجب هبا، وحدثته عن آابئه 
 مورهم ففكه لذلك.وأ

 فقال هلا ابن أيب عتيق: اقرئي لألمري، فقرأت.
 فقال هلا: احدي له، ففعلت، فكثر عجبه هبا.

فقال: كيف لو مسعتها يف صناعتها، فلم يزل ينزله شيئا  شيئا ، حىت أمرها ابلغناء، فقال هلا ابن أيب عتيق، 
 غن:

 سددن خصاص البيت ملا دخلنه * بكل  لبان واضح وجبني
 فغنته، فقام عثمان بن حيان، فقعد بني يديها، مث قال: ال وهللا، ما مثل هذه خترج.

 فقال ابن أيب عتيق: ال يدعك الناس، يقولون أقر سالمة، وأخرج غريها.
 فقال: دعوهم مجيعا ، فرتكوهم.

 عا .وأصبح الناس يتحدثون بذلك، يقولون: كلم ابن أيب عتيق المري يف سالمة القس، فرتكوا مجي
 

 أضاع كيسه واستعاده بعد سنة
أخربين حممد بن احلسن بن املظفر، الكاتب اللغوي، املعروف ابحلامتي، قال: أخربان أبو عمر حممد بن عبد 
الواحد، قال: أخربان ثعلب، قال: أخربان عمر بن شبه، قال: حدثن سعيد بن عامر، قال: حدثنا هشام بن 

معي كيس فيه ألف درهم، ال أملك غريه، فوضعته على ركن سارية، خالد الربعي، قال: دخلت املسجد، و 
 وصليت، مث ذهبت ونسيته.

 فكربن أمره، وفدحت حايل لفقده، فما حدثت بذلك أحدا  سنة، وجهدين الضر.
قال: فصليت من بعد ذلك، إىل تلك السارية، ودعوت هللا، وسألته رده علي، وعجوز إىل جانيب تسمع 

 قويل.
 بد هللا ما الذي أمسعك تذكر ?.فقالت: اي ع
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 قلت: كيسا  أنسيته على هذه السارية عام أول.
 قالت: هوذا عندي، وأان منذ سنة أراقبك، فجاءت به خبامته.

 
 عبد هللا بن الزبري يطالب بن هاشم ابلبيعة أو يضرب أعناقهم

عبد العزيز الطاهري، قال:  أخربين حممد بن احلسن بن املظفر، املعروف ابحلامتي، قال: أخربين عيسى بن
 أخربين الدمشقي، عن الزبري بن بكار، قال:

 
 مجع عبد هللا بن الزبري بن هاشم مبكة، وقال: ال متضي اجلمعة حىت تبايعوا، أو آمر بضرب أعناقكم.

 فنهض إليهم قبل اجلمعة يريد قتلهم، فناشده املسور بن خمرمة الزهري أن يدعهم إىل الوقت الذي وقت هلم،
 وهو يوم اجلمعة، ففعل.

 فلما كان يوم اجلمعة، دعا حممد بن احلنفية رضي هللا عنه خادما  له بغسل وثياب، وهو ال يشك يف القتل.
وقد كان املختار بن أيب عبيد بعث أاب عبد هللا وأصحابه إليهم، فجاءهم اخلرب حبال حممد بن احلنفية، وما 

عرق، فتخلل منهم سبعون رجال  حىت وافوا مكة صبيحة يوم اجلمعة،  دفع إليه من ابن الزبري، وقد نزلوا ذات
 فشهروا السالح، واندوا اي حممد.

فبلغ اخلرب ابن الزبري، فراعه، وختلص حممد رضي هللا عنه، ومن كان معه، وأرسل حممد، علي بن احلسني بن 
من كان يرى هلل تعاىل عليه حقا ، علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، فنادى يف القوم الذين أنفذهم املختار: 

فليستأمر نفسه، فإنه ال حاجة يل أبمر الناس له كارهون، وأان إن أعطيتها عفوا  قبلتها، وإن كرهوا ذلك مل 
 أخرته.

 فبعث ابن الزبري إىل حممد: إين أصاحلك على أن تتنحى عن، فتلحق أبيلة، فأجابه إىل ذلك، وحلق أبيلة.
 زبري، وقبض يده عما حاوله من قتله، وقتل أهل بيته.وكف هللا تعاىل ابن ال

 
 عاقبة الظلم

وجدت يف بعض الكتب: حدث علي بن املعلى، عن الزهري البصري، قال: كنا جلوسا  عند أيب عبد هللا 
 جعفر بن حممد عليه السالم، وذكر حديثا  فيه: أن أاب عبد هللا قال: إن قوم سدوم، هلكوا مبجوسي.

 ك ?.قيل: ما سبب ذل
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 قال: أما تعرفون ابلبصرة عندكم جسرا ، يقال له: جسر اخلشب ?.
 قلنا: بلى.

قال: ذاك جسر سدوم، جاءه رجل جموسي، ومعه زوجته حامال ، راكبة محارا ، تريد العبور، فمنعوها إال أن 
شمصوا أيخذوا مخسة دراهم، فأبيا أن يعطيا ذلك، فطلبوا منهما عشرة دراهم، فأبيا أن يعطيا ذلك، ف

 احلمار، وقطعوا ذنبه، فاضطربت املرأة، فأسقطت جنينها، فاشتدت ابجملوسي حمنته.
 وقال: إىل من نتظلم فيما فعل بنا ?.

 فقيل: إىل صاحب هذا القصر.
 فدخل إليه، وقال: فعل يب كيت وكيت.

حىت يطؤوها إىل أن قال: ال أبس، ادفع إليهم محارك، يعملوا عليه إىل أن ينبت ذنبه، وادفع إليهم زوجتك، 
 حتمل.

فرفع اجملوسي رأسه إىل السماء، وقال: اللهم، إن كان هذا حكم من عندك، وأنت به راض، فأان به أرضى، 
 وأرضى.

 فبعث هللا إليه ملكا  من املالئكة، فأخذ بعضده، وعضد زوجته، فعرب هبما اجلسر.
 فقال له: اي عبد هللا من أنت ? فلقد مننت علي.

ك من املالئكة، ملا أن قلت: أللهم إن كان هذا حكم من عندك، وأنت به راض، فأان أرضى قال: أان مل
 وأرضى، بعثن هللا لخلصك، فالتفت إىل القوم، وانظر ما أصاهبم.

 فالتفت اجملوسي، فإذا القوم قد خسف هبم.
 

 دواء عجيب وضعه الطبيب للكاتب زجني
: أن أاب عبد هللا زجني الكاتب، سرق منه مال جليل، وكان أخربين علي بن نصر بن فنن، الكاتب النصراين

شديد البخل، فناله غم شديد، حىت أحنل جسمه، واجتهد يف صرف اهلم والغم عنه، فلم جيد إىل ذلك 
 سبيال .

فشاور الطباء يف ذلك، وعملوا له أشياء وصفوها له، فما جنعت، إىل أن استشار علي بن نصر، الطبيب 
 وكان يطب زجني ويلزمه، فأشار عليه أن يصوغ إهليلجة من ذهب، وميسكها يف فيه. النصراين، جده،

 ففعل ذلك، فلم متض إال أايم، حىت زال غمه، وعاد إىل صحة جسمه.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 358 

 
 اي غياث املستغيثني أغثن

وجدت يف بعض الكتب: حكي أن رجال  خرج يف وجه شتاء، فابتاع أبربعمائة درهم، كان ال ميلك غريها، 
 الزرايب للتجارة.فراخ 

 فلما ورد دكانه ببغداد، هبت ريح ابردة، فأماتتها كلها إال فرخا  واحدا ، كان أضعفها وأصغرها، فأيقن ابلفقر.
فلم يزل يبتهل إىل هللا تعاىل ليلته أمجع ابلدعاء واالستغاثة، ويسأله الفرج مما حلقه، وكان قوله: اي غياث 

 املستغيثني، أغثن.
 بح، زال الربد، وجعل ذلك الفرخ الباقي ينفش ريشه، ويقول: اي غياث املستغيثني، أغثن.فلما اجنلى الص

 فاجتمع الناس على دكان الرجل، يرون الفرخ، ويسمعون الصوت.
فاجتازت جارية راكبة، من جواري أم املقتدر، فسمعت صوت الطائر، ورأته، واستامته، وتقاعد الرجل، 

 الدراهم، وأخذت الطائر.فاشرتته أبلفي درهم، وأعطته 
 

 قصة سلمة النباري النصراين
 وجدت يف بعض الكتب:

 
كان بسر من رأى، ثالثة إخوة نصارى أنباريون، أحدهم موسر، ومل يسم، والثاين متجمل، يقال له عون، 

 .والثالث، يقال له سلمة، فقري، فآل أمر سلمة فيما يكابده من شدة الفقر، إىل أن تعذر عليه قوت يومه
فمضى إىل أخيه عون، وسأله أن يتلطف إىل أخيه املوسر، يف أن يشغله فيما يعود عليه نفعه، وخيدمه فيه، 

 بدال  من الغريب.
 فامتنع الخ املوسر من ذلك، وعاوده دفعات، واستعطفه، وضره يتزايد.

 لت.فقال املوسر، على سبيل الولع: إن شاء أن أصريه مكان الشاكري، وصرب على العدو، فع
فعرض عون على سلمة ذلك، فقال سلمة: ما عرض أخوان علي هذا إال لمتنع، وجيعله حجة، وأان أستجيب 
إليه وأصرب، وأرجع إىل هللا تعاىل، يف كشف احلال اليت أكون فيها معه، وأرجو الفرج ببغيه علي، وال أضع 

 نفسي مبسألة الناس، ففعل ذلك.
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طليسان ونعل، حىت ال يظهر أنه غالمه، وإذا نزل يف موضع، حلقه، فكان أخوه يركب، وهو ميشي يف أثره ب
 وأخذ ركابه، وتسلم املركوب، وحفظه إىل أن خيرج.

فلم يزل على هذا، إىل أن طلب وصيف الكبري، رفيق بغا، من جيلسه بباب داره، فيكتب ما يدخل إىل 
 املطبخ، من احليوان، واحلوائج، ليقايس به ما حيتسب عليه.

 ون، أخاه سلمة، لذلك، ووجه إليه فأحضره، فامتنع، وذكر أنه ال دربة له به، وال فيه آلة له.فوصف ع
 فضمن له عون معاونته، وإمجال احلساب يف كل عشية، وأجري عليه رزق يسري.

 وجلس ابلباب، وصار يدعو ابحلمالني، فيثبت ما حيضرونه، ويرفع يف كل يوم مدرجا  بتفصيل ذلك.
 هر مجع وصيف املدارج، وأحضر كاتبا  غريبا ، وتقدم إليه أن يؤرجها على أصنافها.فلما انقضى الش

 وعمل كاتب ديوانه عمال  مبا رفعه الوكالء يف ذلك الشهر، فظهرت فيه زايدة عظيمة، فحطت وتوفر ماهلا.
وحسن موقع ذلك من وصيف، وأحضر سلمة، وما كان رآه قبل ذلك، وصرف املتصرفني يف املطبخ به، 

 وأسىن جائزته.
 فتوفر على يده يف الشهر الثاين، مما كان حط من السعار، ما حسن موقعه.

 فرد إليه قهرمة داره، فتتابعت التوفريات، واتصلت جوائزه إايه، وزايدته يف جاريه.
 وطالت مدة خدمته لوصيف، وغلب على حاله، واتفق له خلوة املتوكل، وحضور وصيف.

، وأريد هلم شيخا ، عفيفا ، ثقة، ليس فيه أبو، وال خمرقة، لفرد هلم على يده فقال لوصيف: قد كثر ولدي
 إقطاعات أجعلها هلم، فلست أحب أن أوسط كتايب أمره.

 فوقع يف نفس وصيف، أن يصف سلمة، وخبل به، فلم يزل يرتدد ذلك يف قلبه.
والرجل عندي، فإذا فكرت يف  مث قال: إعلم اي موالي، إن هللا قد رزقن هذه الصفة اليت تريدها من،

حقوقك، وأن نعميت منك، مل أستحسن أن أكتمك، وإذا فكرت فيما أفقده منه، توقفت، واآلن، فقد 
 أنطقن إقبالك بذكره، وهو سلمة بن سعيد النصراين.

 فقال: أحضرنيه الساعة.
إبقطاع ثلثمائة ألف  فأحضره يف الوقت، فحني عاينه املتوكل وقع يف نفسه صحة ما وصفه، فوقع لكل ابن

درهم، ولكل ابنة مبائة ومخسني ألف درهم، وقيل أن املتوكل مات عن مخسني إبنا ، ومخس ومخسني إبنة، 
 ودفع إليه التوقيع.
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وقال له: جنز هذا، واخرت من الضياع ما ترى، وانصب هلا ديواان ، ووصله، وجعل له منزلة كبرية، بكتابة 
 الولد.

به، جرى أمر آخر، أوجب أن رد إليه أيضا  أمر سائر احلرم، وجعل له قبض  فلما فرغ من ذلك، وقام
جراايهتن، وأرزاقهن، وإنفاق ذلك عليهن، وصرف وكالءهن، وأسباهبن عنهن، وزادت منزلته بذلك لكثرة 

 احلرم.
 .فبينما سلمة يرتدد يف دار املتوكل، إىل مقاصري الولد واحلرم، وقعت عني املتوكل عليه، فاستدعاه

وقال له: اي سلمة، ما أكثر ما يذهب على امللوك، حفظت بك ولدي، وحرمي، وأضعت نفسي، وليس يل 
منك عوض، قد رددت إليك بيت املال، وخزائن الفرش، والكسوة، والطيب، وسائر أمر الدار، فتسلم 

 ذلك، واستخلف عليه من تثق به.
 ه، ففرشت له حجرة، وترك خلفاؤه يعملون.وكان قد أنكر عليه، يف بعض خدمته، شيئا  فأمر ابعتقال

مث ذكره يف الليل، وهو يشرب، فقال خلادم: امض إىل احلجرة اليت فيها سلمة، فاطلع عليه، وعرفن الصورة 
 اليت جتده عليها.

فعاد وذكر أنه وجده يسود، مث أعاده بعد وقت آخر، فوجده على ذلك، وأعاده الثالثة، فكانت الصورة 
 واحدة.

ره، وقال: أنت شيخ كبري، تسود ليجود خطك يف اآلخرة، أو لتصل به يف الدنيا إىل أكثر مما فاستحض
 وصلت إليه ?.

 
قال: ال هذا وال هذا، ولكنك ملا اعتقلتن، وأقررت أصحايب، وثقت حبسن رأيك، فلم أقطع التأهب 

 لى ما تستقبحه من اخلط.خلدمتك، لين أكاتبك كثريا ، فيما أستأمرك به، فأان أحب أن ال تقع عينك ع
 فحسن موقع هذا القول من املتوكل، وأمر إبحضار حقة، فيها خامت اخلاصة، فدفعه إليه.

وقال: هذا خامتي، وقد رددت إليك ختم ما كنت أختمه بيدي، من غري أن تستأمرين فيه، ليعلم اخلاص 
رآه املتوكل بعد ذلك، يف وقت  والعام، أين رفعت منك، وزدت يف حملك، وال خيلقك عندهم االعتقال، مث

من الوقات، ماشيا  يف الدار، فقال: سلمة شيخ كبري، هوذا يهرم ويتلف هبذا املشي، لنه يريد أن يطوف يف  
 كل يوم، على احلرم والولد، وقد رأيت أن أجريه جمرى نفسي، يف إطالق الركوب له يف داري.

ويركب سلمة محارا  أيضا ، ومل يكن يف الدار من يركب  وكان املتوكل يركب محارا  يتخطى به يف املمرات،
 غريمها.
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 احلرم

 احلرم: النساء لرجل واحد، وحرمي الرجل: ما يدافع عنه وحيميه، ولذلك مسيت نساء الرجل: احلرمي.
منهن مخسمائة لفراشه شذرات  350وكان حرمي املتوكل يشتمل على أربعة آالف سرية اتريخ اخللفاء 

وقد أهدى إليه عبيد هللا بن عبد هللا بن طاهر، أربعمائة جارية، مرة واحدة، املستطرف من  114-2الذهب 
 .63أخبار اجلواري للسيوطي 

كان من مجلة ما ترك مثانية آالف جارية شذرات الذهب   227أما املعتصم، والد املتوكل، فإنه ملا تويف سنة 
2-63. 

ه يشتمل على مائيت جارية فقط املستطرف من أخبار اجلواري وأما املأمون، حكيم بن العباس، فقد كان حرمي
69. 

أما الرشيد، فقد كان حرميه يشتمل على أكثر من ألفي جارية، سوى ما كان لزوجه زبيدة من اجلواري ويزيد 
ونشوار احملاضرة رقم  215و  214-4وهناية الرب  172-10عددهن عن ألفي جارية أيضا  الغاين 

 .64-5القصة 
 .8ن يف دار املقتدر، أربعة آالف امرأة، بني حرة ومملوكة رسوم دار اخلالفة وكا

ومل يكن اإلكثار من اجلواري مقصورا  على اخللفاء وحدهم، وإمنا تعدى ذلك إىل أتباعهم، واملرتفني من 
 المراء، والرعية.

أربعمائة وصيفة وفيات  وعلى سبيل املثال، ال احلصر، نورد أن عتابة، أم جعفر الربمكي، كانت ختدمها
 .341-1العيان 

 .161-9وأن عمر بن فرج الرخجي، أحد العمال الشرار، كانت لديه مائة جارية الطربي 
 .429-6وأن زوجة يعقوب بن الليث الصفار، كانت لديها ألف وسبعمائة جارية وفيات العيان 

-1كانت لديه أربعمائة حظية وفيات   373وأن بلكني الصنهاجي، خليفة املعز الفاطمي على أفريقية ت 
287. 

 .295عن عشرة آالف جارية إتعاظ احلنفا  386وأن العزيز الفاطمي تويف سنة 
، تركت أربعة آالف جارية بني بيضاء وسوداء ومولدة 415وأن ست النصر، أخت احلاكم الفاطمي ت 

 .58-1بدائع الزهور 
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كانت لديه ثلثمائة وستون جارية، بعدد أايم السنة   ،453وأن نصر الدولة احلميدي، صاحب ميافارقني ت 
 .176-8والوايف ابلوفيات  177-1وفيات العيان 

ومرآة  386-3مثامنائة سرية شذرات الذهب  488وكان للمعتمد بن عباد اللخمي، صاحب أشبيلية ت 
 .147-3اجلنان 

 .173-6سبعمائة جارية شذرات الذهب  314وكان ليب زنبور، الوزير مبصر ت 
مثامنائة حظية، سوى جواري اخلدمة خطط  380وكان عند الوزير يعقوب بن كلس، وزير العزيز الفاطمي ت 

 .8-2املقريزي 
عشرون جارية للفراش، تساوي كل جارية ألف دينار الذيل على  599وكان يف دار ابن جنية الواعظ ت 

 فأعجب لواعظ يرتبط لفراشه عشرين جارية. 35الروضتني 
، عن ألف ومائيت وصيفة مولدة، سوى من عداهن من 741سلطان الناصر حممد بن قالوون ت ومات ال

عن ألف جارية خطط  749وماتت زوجته اخلونده طغاي سنة  212-2بقية الجناس خطط املقريزي 
، أما اخلونده أردوتكني، زوجة امللك الشرف خليل، وزوجة امللك الناصر حممد بن 426-2املقريزي 

، فقد كان هلا من املماليك أكثر من ألف، ما بني جارية وخادم خطط املقريزي 724من بعده، ت قالوون 
2-63. 

ميلك ألفي جارية، من بينهن الرومية، والصينية،  790 - 752وكان مقبول خان وزير فريوز شاه ملك اهلند 
 .22والفارسية االسالم والدول االسالمية يف اهلند ص

ورد أن اخلليفة الصاحل عمر بن عبد العزيز ملا استخلف، خري جواريه، وأعتق من ويف مقابل من ذكران، ن
 .235رغبت يف العتق، واقتصر على زوجته ابنة عمه، فاطمة بنت عبد امللك اتريخ اخللفاء 

 
أما أبو العباس السفاح، أول اخللفاء العباسيني، فإنه تزوج أم سلمة املخزومية، قبل اخلالفة، فلم يتزوج 

ها، ومل يتسر، وملا استخلف ظل على وفائه هلا، فلم يدن إىل امرأة غريها، حرة وال أمة، إىل أن مات راجع علي
 .208 - 206-2التفصيل يف مروج الذهب للمسعودي 

، فإنه ملا استخلف مل يتسر على جاريته اليت كانت له اتريخ 357وكذلك كان املتقي، إبراهيم بن املقتدر ت 
 .394اخللفاء 

، فإنه اكتفى 501بعهم يف ذلك ملك العرب سيف الدولة، صدقة بن منصور بن دبيس السدي ت وات
 .159-9بزوجة واحدة، مل يتزوج عليها، ومل يتسر املنتظم 
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جاريتان، فلما  -وهو أمري -فقد كانت له 656وكذلك كان املستعصم، آخر اخللفاء العباسيني ببغداد ت 
 .291لذهب املسبوك استخلف مل يتغري عليهما خالصة ا

 
 احلمار

قسم صاحب معجم احليوان، احلمري، إىل أربعة أنواع، محار البيت، ومحار قبان، ومحار الزرد، واحلمار العتايب 
قسم احلمار إىل أهلي  65-8ويف دائرة املعارف االسالمية  270، 265، 175، 98، 21معجم احليوان 

ووصف محار الركوب، أبنه سريع العدو، يهتدي إىل الطريق، ووحشي، والهلي إىل دابة ركوب، ودابة محل، 
 ولو سلكه مرة واحدة، وأنه حاد السمع، قليل املرض، وذكر أن العرب ال يركبون احلمري استنكافا .

أقول: إن العرب يف صدر االسالم، مل يكونوا يستنكفون من ركوب احلمار، فإن النيب صلوات هللا عليه كان 
واخلليفة عمر بن اخلطاب، وهو قدوة، ركب محارا  أرسنه حببل أسود  292ة للبهائي يركب احلمار املخال

والبصائر  14-1و  365-4وملا قدم الشام، قدمها على محار العقد الفريد  271-4العقد الفريد 
 .30-4والذخائر 

، وقد روى ايقوت يف مث تغري احلال، فأصبحت اخليل مركب اخللفاء، والمراء، والمريات، والوزراء، والقواد
قصة عن مجال الدين بن القفطي ذكر فيها أن والده قدم مصر، مل تكن  486و 485-5معجم الدابء 

 دوابه معه، فأىب أن يركب محارا .
من نشوار احملاضرة والشعراء  56-3و 54-2واستمر على ركوب احلمار، التجار البغداديون القصة 

والفقهاء والقضاة  140-3وفوات الوفيات  100و 99-10و 71-4ومتوسطو احلال هناية الرب 
من  317وكذلك عقيالت النساء القصة  220-2من نشوار احملاضرة، وشذرات الذهب  40-3القصة 

 هذا الكتاب.
، وأبو عبيدة معمر 589و 588ص 2ق 2وممن عرف بركوب احلمار خالد بن صفوان البصائر والذخائر م

، وعيسى 306-4وهناية الرب  291-6ابن جامع القرشي املغن الغاين ، و 45-2بن املثىن مرآة اجلنان 
، وأبو يزيد النكاري، اخلارج ابملغرب على 224-2بن مسكني فقيه املغرب وقاضي القريوان مرآة اجلنان 

 .230. وأبو العيناء حممد بن القاسم بن خالد امللح والنوادر للحصري ص70الفاطميني اتعاظ احلنفا ص
كان مؤداب ، وكان يف مكتبه   105يف أن نذكر أن أاب القاسم الضحاك بن مزاحم البلخي املفسر ت ومن الطر 

 .325-2ثالثة آالف صيب، وكان يطوف عليهم على محار ميزان االعتدال 
وكان اخللفاء، يركبون احلمري، يف أوقات التخفف، ويف بيوهتم، ويف بساتينهم، وخرج الوليد بن يزيد مرة على 

، 279، وكان اهلادي يركب محارا  فارها  اتريخ اخللفاء 278-13، وهو راكب على محار الغاين املغنني
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، وزار عبد هللا بن مالك، وهو 291-8وخرج مرة ليعزي أحد أفراد حاشيته وهو على محار أشهب الطربي 
رض، يطوف به على ، وكان الرشيد يركب محارا  مصراي  أسود اللون، قريبا  من ال216-8على محار الطربي 

 253-5وخيرج به لعيادة من يريد عيادته الغاين  238-1ومطالع البدور  174جواريه احملاسن والضداد 
، وانتبه مرة يف نصف الليل، فقال: هاتوا محاري، 175-10وزايرة من يزوره الغاين  341-4وهناية الرب 

 252و 251-8ق، مث رجع راكبا  محارا  الغاين ، وعاد املعتصم ولده الواث176-10وركبه، وخرج الغاين 
من نشوار  125-7وكان يركب احلمار عند خروجه من داره متخففا  القصة  232-4وهناية الرب 

، وكان احلاكم الفاطمي، يركب احلمار، 294احملاضرة، وكان العزيز الفاطمي يركب احلمار إتعاظ احلنفا 
ومات احلطيئة الشاعر، وهو على  288-2خطط املقريزي و  193-3ويدور يف السواق شذرات الذهب 

 .279-1محار فوات الوفيات 
ومما جيدر ذكره أن الرشيد، ملا أمر بقتل جعفر الربمكي، دخل عليه مسرور، وأخرجه إخراجا  عنيفا ، وقيده 

 .295-8بقيد محار، مث ضرب عنقه الطربي 
 

ومركب القهرماانت إذا ابرحن القصور من  395-1اين وكان احلمار مركب املتحابني إذا خرجوا ملوعد الغ
من هذا  479من هذا الكتاب، ومركب املغنني واملغنيات واجلواري القصة  478أجل أشغال السادة القصة 

من هذا  471ومركب رجال الدولة إذا خرجوا متنكرين القصة  110و  31-5الكتاب، وهناية الرب 
 اضرة.من نشوار احمل 2-2الكتاب، والقصة 

وكان املتوكل يركب احلمار يف داره كما يف هذه القصة، وكان يصعد إىل أعلى منارة سامراء، وهو على محار 
، أقول: هذه املنارة، ما زالت شاخمة يف جلو، يسميها الناس: امللوية، والطريق 161مريسي لطائف املعارف 

 إىل أعالها، يتلوى حوهلا، من خارجها.
التاج، بىن قبة على أساطني رخام، عرفت بقبة احلمار، لنه كان يصعد إليها، يف مدرج  وملا بىن املكتفي قصر

حوهلا، كمنارة جامع سامراء، على محار صغري اجلرم، وكانت عالية مثل نصف دائرة كتاب دليل خارطة بغداد 
 .126ص

ني الباقية، مأذنة، ، أبصرت يف أشبيلية، من آاثر املسلم1960أقول: ملا زرت بالد الندلس يف السنة 
يسموهنا: اجلريالدا، ذات علو شاهق، يصعد إليها من ابطنها، يف طريق يتسع لستة أشخاص، يسريون جنبا  
إىل جنب، وذكروا لنا أن املؤذن كان يصعد إىل أعلى هذه املأذنة، راكبا  محارا ، ووجدت أهايل أشبيلية، 

على برج إيفل بباريس، أبصر ابريس كلها، أما من صعد يفتخرون هبذه املأذنة، ويقولون: إن من صعد إىل أ
 إىل أعلى اجلريالدا، فإنه يرى الدنيا كلها.
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وهناية  161وكان الناس يغالون يف محري مصر، وهي موصوفة حبسن املنظر، وكرم املخرب لطائف املعارف 
من الفراهة، وسرعة احلضر،  ، وأهل مصر يعنون برتبية احلمري، والقيام عليها، ملا جيدونه فيها93-10الرب 

والنجابة، ويبالغون يف أمثاهنا، حىت بيع يف بعض السنني، محار، مبائة دينار وعشرة داننري، وكان صاحبه يسمع 
 .182-2أذان املغرب ابلقاهرة، فريكب، ويسوقه، فيلحقها مبصر، وبينهما ثالثة أميال مطالع البدور 

ون من ركوب احلمار، خالفا  لهايل مصر، فإن أعيان مصر، والفقهاء، وذكر ابن سعيد: أن املغاربة كانوا أينف
حىت إن ابنة اإلخشيد حممد بن  339-2ونفح الطيب  341-1والسادة، يركبون احلمري خطط املقريزي 

 .353-1طغج، كانت تقطع الزقة يف القاهرة وهي على ظهر محار خطط املقريزي 
على املغاربة املسلمني، وإمنا تعدهتم إىل إفرنج أسبانيا، فإن امللك  أقول: مل تقتصر النفة من ركوب احلمار

يف املعركة بينه وبني السلطان أيب يوسف املوحدي، حلق ألفونس رأسه،  591الفونس، ملا انكسر يف السنة 
، وكذلك صنع عالء الدين الغوري، يف 115-12وركب محارا ، وأقسم ال يركب فرسا  حىت ينتصر ابن الثري 

، فإن أهايل غزنة هنبوا مجيع ما كان لديه، فلما وصل إىل ابميان، لبس ثياب سوادي، وركب 602لسنة ا
محارا ، وقال: أريد أن يراين الناس وما صنع يب أهل غزنة، حىت إذا عدت إليها وأخربتها ال يلومن أحد ابن 

 .220-12الثري 
ية، نسبة إىل املريسة يف انحية الصعيد مبصر، من أجود : أن احلمر املريس262وذكر القزوين، يف آاثر البالد 

محر مصر، وأمشاها، وأحسنها صورة، وأكربها، حتمل إىل سائر البالد للتحف، وليس يف شيء من البالد 
 مثلها، والبالد الباردة ال توافقها، فتموت فيها سريعا .

غل الربذعي، واحلمار املصري، والرقيق وخرج توقيع عبد هللا بن طاهر: إذا وجدمت الربذون الطخاري، والب
 .219السمرقندي، فاشرتوها، وال تستطلعوا رأينا فيها، لطائف املعارف 

 
طريفتني عن احلمار، الوىل: ذكر إنه ركب محارا ، من مصر إىل  183-2وروى صاحب مطالع البدور 

لم يطق، حىت انتهى إىل جدار القاهرة، فلما كان يف أثناء الطريق، حاد به عن السكة، وجهد أن يرده، ف
بستان، فوقف، وابل، وعاد إىل الطريق، وكذلك جرى له مع محارين آخرين، والطريفة الثانية: إن محارا  كان 
مبصر، جيتمع عليه الناس، وجيمعون له مناديل، تلقى على ظهره، مث أيمره صاحبه إبعادة كل منديل إىل 

ى من له يف ظهره منديل، فإن أخذه، ذهب عنه، وإن أخذ غريه، صاحبه، فيدور يف احللقة، وال يقف إال عل
ال يذهب، ولو ضرب مائة ضربة، وأيخذ اخلامت من إصبع الرجل، ويسأله عن وزنه، فيقول: كم وزن اخلامت ? 
فإن كان وزنه درمها ، مشى خطوة واحدة، وإن كان درمها  ونصفا ، مشى خطوة ونصفا ، وهكذا، وبينما هو 
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له شخص: الوايل يسخر احلمري، فما يتم كالمه، إال ويلقي احلمار نفسه على الرض، وينفخ واقف، يقول 
 بطنه، ويقطع نفسه، كأنه ميت من زمان، فإذا قيل له، بعد ذلك، ما بقيت سخرة، ينهض قائما .

 237-10و  294-8وكان القاضي، أو الوايل، إذا أمر إبشهار شخص، داروا به على محار املنتظم 
، ومن طريف ما يذكر أن شخصا  حجره القاضي للسفه، وأمر إبشهاره 147-2ب رحلة ابن بطوطة ومهذ

يف البلد، ليمتنع الناس من التعامل معه، فحمل على على محار، وداروا به يف السواق، فلما انتهى النهار، 
 طالبه املكاري ابلجر، فالتفت إليه، وقال له: يف أي شيء كنا منذ الصباح ?.

ن الشماخ الشاعر، أوصف الناس للحمري، أنشد الوليد بن عبد امللك، شيئا  من شعره يف وصف احلمري، وكا
 .161-9فقال: ما أوصفه هلا، إين لحسب أن أحد أبويه كان محارا  الغاين 

 قصة العاشق الذي حل حمل احلمار يف الطاحون. 283راجع يف امللح للحصري ص
: ما يف محارك عيب، إال أنه انقص اجلسم، حيتاج إىل عصا، فقال: إين كنت وقيل ملزبد، وقد اشرتى محارا  

 .689ص 2ق 2أغتم، لو كان حيتاج إىل بزماورد، فأما العصا، فأمرها هني البصائر والذخائر م
وقيل ملخنث عليل، كان يشرب لنب الاتن: كيف أصبحت ? قال: ال تسل عمن أصبح أخا احلمار البصائر 

 .29ص 1ق 2والذخائر م
ومن مشهوري احلمري: يعفور، محار النيب صلوات هللا عليه، أهداه له املقوقس، صاحب مصر، ونفق منصرف 

 .174-3النيب صلوات هللا عليه من حجة الوداع الطربي 
ومن مشهوري احلمري: محار بشار بن برد، وقد زعم بشار أن محاره هنا كان شاعرا  غزال ، وروى أبياات  من 

 .232و 231-3القصة يف الغاين  شعره، راجع
 .549ومن مشهوري احلمري، احلمار الذي كان يركبه احلاكم الفاطمي، وكان يسميه: القمر النجوم الزاهرة 

 ومن مشهوري احلمري: محار احلكيم توما، الذي قال فيه الشاعر:
 قال محار احلكيم توما * لو أنصفوين لكنت أركب

 مرك ب لنن جاهل بسيط * وصاحيب جاله
ومن مشهوري احلمري، محار أيب احلسني اجلزار، مجال الدين حيىي بن عبد العظيم، وهو من عائلة جزارين، 

 تكسب ابلشعر مدة، مث عاد إىل اجلزارة، واحتج لعدوله عن الشعر إىل اجلزارة، بقوله:
 ال تلمن اي سي دي شرف الدي * ن إذا ما رأيتن قص ااب

 عش * ت حفاظا  وأترك اآلداابكيف ال أشكر اجلزارة ما 
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 وهبا صارت الكالب ترج ي * ين وابلشعر كنت أرجو الكالاب
 وكان اجلزار، كثري الشكوى من محاره، قال فيه:

 هذا محاري يف احلمري محار * يف كل  خطو كبوة وعثار
 قنطار تنٍب يف حشاه شعريٌة * وشعريٌة يف ظهره قنطار

 شعراء عصره، مبراث وهزليات، فقال بعضهم:وملا مات محار هذا الشاعر، داعبه 
 قولوا ليحىي ال تكن جازعا  * ال يرجع الذاهب ابلليت

 طامن أحشاءك فقدانه * وكنت فيه عايل الصوت
 وكنت ال تنزل عن ظهره * ولو من احلش  إىل البيت
 ما مات من داٍء ولكن ه * مات من الشوق إىل املوت

 وقال آخر:
 ى * وفات من أمره الذي فااتمات محار الديب، قلت قض

 مات وقد خل ف الديب ومن * خل ف مثل الديب ما ماات
 فأجابه أبو احلسني قائال :

 كم من جهوٍل رآين * أمشي لطلب رزقا
 وقال يل: صرت متشي * وكل  ماٍش ملق ى

 
 فقلت: مات محاري * تعيش أنت وتبقى

، 142 - 140فراثه بقصيدة مثبتة يف ديوانه محار، ابملوصل،  630 - 549ومات البن عنني الدمشقي 
 منها؛ ال تبعدن تربة  ضم ت مشائله * وال عدا جانبيها العارض اهلطل

 قد كان إن سابقته الريح غادرها * كأن  أمخصها ابلشوك ينتعل
 ال عاجزا  عند محل املثقالت وال * ميشي اهلوينا كما ميشي الوجي الوجل

 عنه ويف النجب من أبنائه بدلوإن  يل بنظام الدين تعزية * 
وقرأت يف كتاب من أتليف أديب مغريب، أن مغربيا  ابع محاره من آخر، وشرط عليه املشرتي، أن يسلمه 
احلمار يف حلته، وخرجا إليها معا ، وملا دخال بني البيوت، أبصر البائع محارا  أدبر، قد أمهله أصحابه، فالتفت 
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يوان العجم ? أنتم قوم سوء، وأعاد إىل املشرتي ماله، وكر عائدا  إىل صاحبه، وقال: أهكذا يعامل احل
 ابحلمار.

وعرض حممد بن واسع الزدي، بسوق مرو، محارا ، فقال له رجل: اي عبد هللا، أترضاه يل ? فقال: لو رضيته 
 .61-4ملا بعته نشوار احملاضرة، القصة 

والغيث املسجم يف شرح المية  102 - 93-10ولزايدة التفصيل يف هذا املوضوع راجع هناية الرب 
 ، وكتاب احليوان للجاحظ.138و 137-2العجم 

أقول: أدركت الناس ببغداد، قبل انتشار استعمال السيارات، يركب الوجهاء منهم، احلمري، وخيتاروهنا 
ل، ويسمونه: بيضاء، عالية، ويسموهنا: احلساوية، لهنا جتلب من الحساء، وكانوا يتأنقون يف اختيار اجل

 املعرقة تلفظ القاف كافا  فارسية.
، يف عهد الوايل 1872وقد وصف محري بغداد البيض، سائح أمريكي امسه بريي فوك، مر ببغداد يف السنة 

حممد رديف ابشا، الذي خلف مدحت ابشا، فقال: إن احلمري البيض يف بغداد مشهورة يف أحناء الشرق، 
 احلجم، وتزين بصبغها ابحلناء، فتبدو آذاهنا وأذانهبا محراء اللون، وأبداهنا وأمثاهنا عالية، وقسم منها كبري
مركب رجال الدين وكبار احلكام، كما أن  -كما كانت يف قدمي الزمان  -منقطة ابحلناء، وهي ما زالت

هذا السيدات يفضلنها على بقية الدواب، وهم يشرحون منخر احلمار، ويشقونه شقا  مستطيال ، ويقولون إن 
الشق جيعل احلمار أطول نفسا ، ولكن كلما مسعت محارا  ينهق، أيقنت أنه ال ضرورة هلذا التصرف، وال حمل 

 له كتاب عربستان أو بالد ألف ليلة وليلة.
والبغداديون يسمون احلمار: زمال، من الزمل بكسر الزاي وميم ساكنة أي احلمل، ويقال: زمل بفتح، أي 

لزامل: الدابة من اإلبل وغريها حيمل عليها املنجد، قالت السيدة أمساء بنت أيب بكر:  محل، والزاملة، مؤنث ا
كانت زمالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وزمالة أيب بكر، واحدة، أي مركوهبما لسان العرب، راجع ما  

 .26و 25ص 25كتبه الدكتور سليم النعيمي يف جملة اجملمع العلمي العراقي م
مضرب املثل يف مجال اهليئة والنظافة،  1936الزهاوي الشاعر مجيل صدقي الزهاوي ت  وكانت زمالة

 -رمحه هللا -وكانت بيضاء، عالية الظهر، حساوية، وكان الزهاوي يعىن عناية فائقة، بعلفها، ونظافتها، وكان
 ته وغدواته.مصااب  ابرختاء يف عضالت ساقيه ال ميكنه من املشي إال مبعونة، فكان يركبها يف روحا

وللبغداديني أمثال تتعلق ابحلمار، أذكر منها ثالثة: أوهلا: مثل يضرب ملن يكد ليله وهناره، من دون راحة، 
لطمة، يروح حممال ، ويعود حممال ، والطمة: فصيحة، ما طم من اجلمر يف الرماد، ويطلق فيقولون: مثل زمال ا

البغداديون هذه الكلمة على موقد احلمام، وكان يوقد فيه النفاايت والقمامة، وكل ما حيرتق، فكان زمال 
 الطمة يروح إليها حامال  الوقود، ويعود منها حامال  الرماد املتخلف.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 369 

ضرب ملن ورط نفسه يف ورطة يصعب التخلص منها، فيقولون: تعال طلع هذا الزمال من واثنيها: مثل ي
 هذي الوحلة.

واثلثها: مثل يضرب ملن يتحايل حبيلة مكشوفة، فيقولون: إحنا دافنيه سوا، وأصل املثل: إن بغداديني تعطال، 
ه، ووضعا على قربه شاهدا ، وأدعيا إنه وحاوال أن جيدا عمال ، فلم يوفقا، مث وجدا محارا  انفقا ، فأخذاه، ودفنا

قرب ويل من أولياء هللا، وأصبح أحدمها سادان  للقرب، والثاين واعظا  وإماما  للجماعة فيه، وظال  على ذلك 
حينا ، مث أحس أحدمها أن صاحبه يغتال قسما  من الواردات، ويستأثر هبا، فخاصمه، فبادر صاحبه وضرب 

 براءته من التهمة، فصاح به صاحبه: وحيك، إحنا دافنيه سوا.بيده على القرب، حيلف على 
 

وللبغداديني نوادر، فيها ذكر للحمار، يتندرون هبا، أذكر منها اندرتني: الوىل: اندرة يتندر هبا البغداديون 
على أهل املوصل، واملعروف عن أهل املوصل تعصبهم لبعضهم، حبيث ال يتسىن للغريب أن جيد فيها رزقا ، 

الصتها: أن سقاء  بغداداي  هاجر إىل املوصل، واستقر فيها، وأراد أن ميارس فيها مهنته، فاشرتى محارا  وخ
وقربة، وابشر حبمل املاء من النهر إىل املدينة، ويف اليوم الول مل يتعامل معه أحد، وكذلك يف اليوم الثاين، 

 سوق املدينة، وقال: اي مجاعة، إن حرمانكم وجاع السقاء، وجاع محاره، فأخذه يف اليوم الثالث، وذهب إىل
إايي من الرزق أمر مفهوم، لين بغدادي، ولكن هذا احلمار موصلي، وهو يكاد ميوت جوعا ، فإن مل ترفقوا 

 يب، فارفقوا به.
والثانية: اندرة يتندر هبا البغداديون على أحد القضاة، وخالصتها: أن اثنني اختصما على محار، كل واحد 

يدعي ملكيته، وتداعيا عند القاضي، وقدم املدعي للقاضي عشرة جميدايت رشوة، وبلغ املدعى عليه  منهما
ما صنعه خصمه، فذهب إىل القاضي وأعطاه عشرة جميدايت أيضا ، ونظر القاضي يف الدعوى، وأراد أن 

ين جميداي ، وتسلم كل يرضي الطرفني، فحكم أبن يباع احلمار ويقسم مثنه بني املتداعيني، وبيع احلمار بعشر 
واحد من املتداعيني عشرة جميدايت، فتوجها إىل القاضي، وقاال له: اي أفندينا، تبني أن احلمار ال يعود لواحد 

 منا، وإمنا يعود لك، لنك استوفيت مثنه كامال .
، وال ابلكبري ودخل أمحد بن حممد القزوين إىل سوق النخاسني يف الكوفة، وطلب محارا ، ال ابلصغري احملتقر

املشتهر، إن أقللت علفه صرب، وإن أكثرت علفه شكر، ال يدخل حتت البواري، وال يزاحم براكبه السواري، 
إذا خال الطريق تدفق، وإذا كثر الزحام ترفق، فقال النخاس: أصرب حىت ميسخ القاضي محارا ، وأشرتيه لك، 

 .126أخبار احلمقى واملغفلني ص
ويف بغداد، يلفظوهنا:  149، راجع أخالق الوزيرين 297-4لزر البصائر والذخائر وهنيق احلمري، يسمى: ا

 زعر، وإذا صيح هبا أمام احلمار، هنق.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 370 

خبطف  1217أن العسكر العثماين، ابلقاهرة، ابشروا يف السنة  155-3و 539-2وذكر اجلربيت يف اترخيه 
ماعة من العسكر ينصتون آبذاهنم على أبواب محري الناس من أوالد البلد، فأخفى الناس محريهم، فكان اجل

 الدور، ويقف بعضهم على الدار، ويقول زر، ويكررها، فينهق احلمار، فيؤخذ.
 

وكان إبراهيم بن اخلصيب املدين، أمحق، وكان له محار أعجف، وكان إذا علق الناس املخايل ابلعشي، أخذ 
عليه فارغة، وقال: لعن هللا من يرى كيلجة شعرية، أنفع خمالة محاره، وقرأ عليها "قل هو اّلل  أحد"، وعلقها 

من "قل هو اّلل  أحد"، فما زال هكذا حىت نفق احلمار، فقال: إن "قل هو اّلل  أحد"، تقتل احلمري، فهي 
، وراجع كتاب أدب الغرابء 119و 118-4للناس أقتل، ال قرأهتا ما عشت البصائر والذخائر أمري املؤمنني 

 .46لألصبهاين 
ومما يروى عن السيد عبد احلسني الغريفي، من علماء البحرين، وكان فقيها  من العلماء التقياء، أنه هجم 
عليه يوما ، وهو يف حلقة درسه، معيدي، أوسعه إزعاجا ، وأحل عليه أن يستخري له، فإنه بصدد عمل يريد أن 

ل: أنت تريد أن تشرتي محارا ، فقال له: إي يقوم به، فعمد السيد إىل كتاب هللا، وفتحه، مث التفت إليه وقا
وهللا اي سيدان، فقال له: امض فاشرته، وملا ابرح املعيدي املكان، سأله تالمذته: كيف عرف مراد املعيدي ? 

 فقال له: استفتحت له، فظهرت اآلية: سنشد عضدك أبخيك.
الفقهاء الزهاد، أتقى هلل من أن  أقول: أان يف شك من صحة هذه احلكاية، لن السيد عبد احلسني، وهو من

 يتخذ من آايت القرآن موردا  للتملح.
 :341-3شذرات الذهب  471وقال عبد القاهر اجلرجاين ت 

 تكرب  على العقل ال ترضه * ومل إىل اجلهل ميل هائم
 وعش محارا  تعش سعيدا  * فالسعد يف طالع البهائم

وصف احلمار ابلبالدة، وهو يقول: إن احلمار عاقل حكيم،  وصديقنا املصور أرشاك ببغداد، خيالف الناس يف
وإن النظرة اليت نراها يف عينه وحنسب أهنا نظرة بالدة، إمنا هي نظرة استهانة بنا وال مباالة، وكأنه يقول لنا: 

 أنتم تقولون عن أين محار، ويف احلقيقة، إنكم أنتم احلمري.
 194و 122-8و 555و 240و 52-7و 42 -40-6و 522-5للتوسع يف البحث، راجع الطربي 

 347و 303-18و 157-12، والغاين 471و 469، والوالة للكندي 8-10و 302 - 300-8و
 .31-20، والغاين ط بوالق 442-6، والعقد الفريد 182-22و 69-20و
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 ابن الطربي الكاتب النصراين جتلب له التوفيق رفسة حصان
عروف اببن الطربي النصراين الكاتب، قدم سر من رأى يلتمس وجدت يف بعض الكتب: أن عبد هللا امل

التصرف، فلزم الدواوين مدة، إىل أن نفدت نفقته، وانقطعت حيلته، ومل يبق إال ما عليه من كسوته، فعدم 
القوت ثالثة أايم بلياليها، وهو صابر خوفا  من أن يبيع ما عليه، فيتعطل عن احلركة، فلما كان يف اليوم الرابع 

مل على بيع ما عليه ليأكل ببعضه، وليشرتي ابلبعض اآلخر اتسومة، ومرقعة، وركوة، وخيرج يف زي فيج ع
 إىل بلد آخر، لنه بقي ثالثة أايم مل أيكل شيئا .

 مث شرهت نفسه إىل الرجوع إىل الديوان، مؤمال  فرجا  يستغن به عن هذا، من تصرف أو غريه.
 كر، إذ مسع صوت حافر من ورائه، وقوم يصيحون: الطريق، الطريق.فمشى يريد الديوان، وهو مغموم مف

فلشدة ما به، غفل عن التنحي عن الطريق، فكبسه شهري كان راكبه املؤيد ابهلل بن املتوكل على هللا، وهو 
 إذ ذاك أحد أولياء العهود، فداسه، وسقط على وجهه.

ه على إنسان مثل ذلك، فأمر أن حيمل إىل داره، فصعب ذلك على املؤيد، ومل يكن يعرفه، فاغتم أن جيرى من
ففعل ذلك، وأفردت له حجرة، ومن خيدمه، وعوجل ابلدواء، والطعام، والشراب، والطيب، والفرش، حىت 

 برئ بعد أايم، فأنفذ إليه ألفي درهم، وسأله إحالله مما جرى عليه.
 فقال: ال أقبلها، أو تقع عين على املؤيد، فأشافهه ابلدعاء.

 أوصل إليه، فشكره، ودعا له، وقص عليه قصته، وسأله استخدامه.ف
فخف على قلب املؤيد، واستكتبه، وأمر أن يصرف يف داره، ويف دار والدته إسحاق، جارية املتوكل، 

 فتصرف فيها مدة، وصلحت حاله.
وانتهى أمره معه إىل وكان املوفق، أخو املؤيد من أمه، قد رأى ابن الطربي، فاجتذبه إىل خدمته، ونفق عليه، 

 أن جعل إليه تربية املعتضد، وأكسبه الموال اجلليلة.
 

 أبو بكر حممد بن طغج ينتقل من ضعف احلال إىل ملك مصر
وجدت يف بعض الكتب: حدث أبو الطيب بن اجلنيد، الذي كان صاحبا  ليب جعفر حممد بن حيىي بن زكراي 

لقاسم قال: كان أبو بكر حممد بن طغج بن جف ينزل قدميا  بن شريزاد، وكان قبل ذلك جارا  لبيه أيب ا
 ابلقرب من منازلنا ببغداد، بقصر فرج، وكان رقيق احلال، ضعيفا  جدا .

وكان له على ابب دويرته دكان جيلس عليها دائما ، ودابته مشدودة إىل جانبها، وهو يراعيها ابلعلف واملاء 
 بنفسه.
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 عنه أبدا ، فال يقبضه إال يف الحايني.وكان له رزق سلطاين يسري، يتأخر 
 وكان شديد االختالل، ظاهر الفقر، وكان له عدة بنات ال ذكر فيهن.

وكان جيتاز به أبو القاسم حيىي بن زكراي بن شريزاد، أو أحد أبنيه، أبو احلسن، وأبو جعفر، فيقوم قائما ، 
 ويظهر التعبد هلما، وال يزال واقفا  إىل أن يبعدا عنه.

 ت رمبا جلست إليه، فيأنس يب وحيدثن، ويشكو بثه، وما يقاسيه من كثرة العائلة، وضيق احلال.وكن
ويقول: ليت كان يل فيما رزقته من الولد، ذكر واحد، فكنت أتعزى به قليال ، وخيف ابلرجاء له، والسرور به، 

 بعض كريب ومهي هبؤالء البنات.
من تقلبه، وطال العهد اببن طغج، وخرج يف مجلة جتريد  قال أبو الطيب: وضرب الدهر من ضربه، وتقلب

جرد إىل الشام، وأنسيناه، وترمجت به الظنون، وترامت به الحوال، حىت بلغ أن يقلد مصر وأعماهلا، وكان 
 من علو شأنه، وارتفاع ملكه، وحصول المر له، ولولده من بعده، ما كان، مما هو مشهور.

أحد التجار الواسعي الحوال، من جواران، ممن كان يعرف ابن طغج على تلك  وكان قد طرأ إىل تلك الناحية
 الحوال الول، فلما كان بعد سنني، عاد الرجل إىل احلضرة، فحدثنا بعظم أمر ابن طغج، واتساع ملكه.

را  يب، وقال: رأيته غري الرجل الذي كنا نعرفه، مكانة، ورجاحة، وحني رآين، قربن، وأكرمن، وما زال مستبش
 حيادثن، وأحادثه، ويسألن عن واحد واحد، من بن شريزاد، وغريهم من اجلريان، وأان أخربه.

حىت قال يف بعض قوله: احلمد هلل الذي بيده المور، ما شاء فعل، اي فالن، ألست ذاكرا  ما كنت فيه 
ة، والغرض ابلعيش، واهلم ببغداد، من تلك الحوال اخلسيسة وما كنت أالقي من الشدة، والفقر، والفاق

 أبولئك البنات ?.
 قلت: نعم اي سيدي.

قال: وهللا لقد كنت أمتىن وأسأل هللا أن يرزقن ابنا ، فكلما اجتهدت يف ذلك جاءتن ابنة، حىت تكاملن يف 
 بييت عشرا .

 
ل فائدة وكنت أمتىن منذ سن احلداثة أن أرزق دابة أبلق، واستشعر أين إذا ركبت ذلك، فقد حصلت يل ك

 ونعمة، لشدة شهويت هلا، فما سهل هللا يل ما طلبته من هذا الباب أيضا  شيئا .
 وتكهلت، وعلت سن، وأان على تلك الحوال.

 وضرب الدهر ضربه، وخرجت من بغداد، فابتدأ اإلقبال أييت، واإلدابر ينصرف.
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البنات كلهن، ونشأ يل هؤالء البنون، وكان هللا تعاىل يرزقن يف كل سنة ابنا ، ويقبض عن ابنة، حىت مات 
 وأومأ إىل أحداث بني يديه كأهنم الطواويس حسنا  ومجاال .

مث قال: وملكت من اخليل العتاق، والرباذين، والبغال، واحلمري البلق، ما مل ميلك أحد مثله، وال اجتمع لحد 
فقم بنا حىت ندخل االصطبالت، ما يقاربه، وأكثر من أن حيصى، وصار لغلمان غلماين، الكراع الكثري، 

 فتشاهدها، وتعجب.
فأخذ بيدي، ومشينا حىت دخلنا إىل إصطبل البلق، فما أشك، أان عددان من صنوف الدواب البلق أكثر من 

 مخسمائة رأس، مث ضجران، وما زلنا جنتاز يف االصطبل، سنة، سنة.
 ?. فيقول: هذا اصطبل الفالنيات، وهو يسأل صاحب كراعه، كم يف هذا

 فيقول: يف هذا مخسمائة، ويف هذا أربعمائة، وحنو ذلك.
مث عدان إىل اجمللس، وقد أهبجن ما رأيت، وهو حيمد هللا على تفضله وإحسانه، والزمته، وما فارقت داره 

 حىت قضيت حوائجي، ونفعن، وأحسن إيل، وما قصر، وعدت إىل الشام مكرما .
 

 غريب الدار ليس له صديق
ان ابلبصرة، أنه كان ذا يسار، وتغريت حاله، فخرج عن البصرة، مث عاد إليها وقد أثرى، ذكر عن رجل ك

فجعل حيدث أبلوان لقيها إىل أن قال: تغريت حايل، إىل أن دخلت بغداد، غريبا ، سليبا ، ال أهتدي إىل 
 مذهب وال حيلة.

 روب:قال: فجعلت أسأل: أين السوق، أين الطريق، إىل أن ضجرت، فقلت وأان مك
ار ليس له صديق * مجيع سؤاله أين الطريق  غريب الد 
 تعل ق ابلسؤال بكل  صقع * كما يتعل ق الر جل الغريق

 وجعلت أردد ذلك وأمشي، وإذا برجل مشرف من منظر، فقال يل:
 ترف ق اي غريب فكل  عبد * تطيف حباله سعٌة وضيق
 وكل  مصيبة أتيت ستمضي * وإن  الص رب مسلكه وثيق

 ا يب، ورفعت رأسي إليه، وسألته عن خربه.فخف م
 فقال: اصعد إيل أحدثك، فصعدت إليه.
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كتحريك، إىل أن مررت هبذه الغرفة، فأشرف علي   -وهللا -فقال: وردت هذا البلد، وأان غريب، فتحريت
 رجل كان فيها، ال أعرفه، فقال يل: اصعد.

وأثريت، وأان أتربك هبا، وأجلس فيها كثريا ، فصعدت، فأسكننيها، مث تقلبت يب الحوال، فابتعت الدار، 
 فلعلها أن تكون مباركة عليك أيضا ، فإن يل فيما سواها من الدور، مساكن جتذبن.

 ففعلت، وأقبلت أحوايل، واحتجت إىل االتساع، فانتقلت عنها،
 عبد هللا بن مالك اخلزاعي يتسلم كتااب  من الرشيد خيربه مبقتل جعفر الربمكي

بعض الكتب: أن الربامكة، قصدت عبد هللا بن مالك اخلزاعي، ابلعداوة، وكان الرشيد حسن وجدت يف 
 الرأي فيه، فكانوا يغرونه به، حىت قالوا له: ال بد من نكبته.

 فقال: ما كنت لفعل هذا، ولكن أبعده عنكم.
 فقالوا: ينفى.

 فقال: ال، ولكن أوليه والية دون قدره، وأخرجه إليها.
 ، فكتبوا له على حران والرها فقط، وأمروه ابخلروج، عن اخلليفة.فرضوا بذلك

 قال عبد هللا: فودعتهم واحدا ، واحدا ، حىت صرت إىل جعفر لودعه.
 فقال يل: ما على الرض عريب أنبل منك اي أاب العباس، يغضب عليك اخلليفة، فيوليك حران والرها ?.

 من حىت أوجب الذي أن يفعل يب هذا ?.فقلت: فما ذنيب حىت غضب علي، وأي شيء جرى 
 قال جزاؤك أن: يضرب وسطك، وتصلب نصفا  يف جانب، ونصفا  يف جانب.

 فقلت: العجب من حيث صرت إليك، وهنضت، وخرجت.
 وقطعت طريقي ابهلم، والغم، مما دفعت إليه، وأين ال آمنهم، مع غيبيت، على السعاية علي.

الدار اليت نزلتها، جالسا  على كرسي، إذ أقبل إيل موىل يل، فقال يل سرا :  فبينما أان يف عشية يوم، على ابب
 قد قتل جعفر بن حيىي الربمكي.

فتومهت أنه هو أمره بذلك ليجد علي حجة ينكبن هبا، فبطحته، وضربته ثلثمائة مقرعة، وحبسته، وبت 
 بليلة طويلة على السطح يف داري.

 ربيد، فارتعت، ونزلت عن السطح.فلما كان يف السحر، إذا صوت حلق ال
 وقلت يف نفسي: إن هجم علي صاحب الربيد فهي بلية، وإن ترجل يل ففرج.
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فلما بصر يب صاحب الربيد ترجل يل، فطابت نفسي، ودفع إيل كتااب  من الرشيد، خيربين فيه بقتله جعفر، 

 وقبضه على الربامكة، وأيمرين ابلشخوص إىل حضرته.
 ليه، عاملن من اإلكرام واإلنعام مبا زاد على أمنييت.فشخصت، فلما وصلت إ

وخرجت، فأتيت اجلسر، فوجدت جعفرا ، قد ضرب وسطه، وصلب نصفه يف جانب، ونصفه يف اجلانب 
 اآلخر.

 
 جناح بن سلمة ينصح سليمان بن وهب برغم ما بينهما من عداوة

إسحاق، وأمره أن أيخذ خطه بثالثة حكي أن الواثق سخط على سليمان بن وهب، فرده إىل حممد بن أيب 
 آالف ألف درهم، يؤديها بعد مخسة عشر يوما ، فإن أذعن لذلك، وإال ضربه مخسمائة سوط.

 فطالبه حممد بكتب اخلط، فامتنع، فدعا له ابلسياط، وجرد لضربه.
 ودخل جناح بن سلمة، فلما رآه سليمان أيقن ابملوت، واستغاث به سليمان.

 خله، وأخلن وإايه، ففعل.فقال جناح حملمد: 
 فقال جناح لسليمان: أتعلم أن يف الدنيا أحدا  أعدى لك من ?.

 قال: ال.
قال: فهوذا أحامي عنك اليوم لجل الصناعة، أميا أحب إليك وآثر يف نفسك، أن متوت الساعة بال شك، 

 مخسة عشر يوما  بني أو يكون ذلك إىل مخسة عشر يوما ، قد يفرج هللا فيها عنك ? قال: بل أكون إىل
 المرين.

 قال: فاكتب خطك مبا طولبت به، فكتب خطه.
قال سليمان: فما مضت ستة أايم، حىت مات اخلليفة، وبطل ذلك املال. وصار جناح بن سلمة مبشورته تلك 

 على سليمان، أحب إليه من أخيه وولده، وزالت العداوة من بينهما.
نه مضطرب، لشياء كثرية، ولكن كتبته، كما وجدته، وقد مضى فيما قال مؤلف الكتاب: هذا اخلرب عندي أ

 تقدم من هذا الكتاب خرب نكبة الواثق لسليمان بن وهب، مبا هو أصح من هذه احلكاية.
 

 املعتمد أيمر بقطع يد غالم من غلمانه
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 مث يعفو عنه
بستوره، ومجيع آالته، على  بلغن أن أاب حممد بن محدون، قال: إشتهى املعتمد أن يتخذ له فرش ديباج،

 صورة صورها، وألوان اقرتحها.
فعمل ذلك بتنيس، ومحل إليه، فسر به غاية السرور، وتقدم، فنجد، ونضد، ونصب، وأحضرين والندماء، 

 وهو أيكل فيه، فما منا إال من وصفه واستحسنه، مث قام لينام وينتبه، فيشرب فيه، وصرفنا.
 ار ضجة وصياحا ، ودعا بنا، فوجدانه يزأر كالسد.فما شعران إال وقد امتألت الد

وإذا نصف سرت من تلك الستور قد قطع، وهو يقول: ليس يب قطعه، وال قيمته، لنه ميكنن أن أستعمل 
مكانه، وإمنا يب أنه نغص علي السرور به أول يوم، واجرتأ علي مبثل هذا الفعل، وأصعب من هذا أنه قطعه 

 طعه عن عين فلم أثبته.وأان أراه، وغاص الذي ق
مث دعا بنحرير اخلادم وحلف له أبميان مغلظة، أنه إن مل يبحث إىل أن حيضر اجلاين، ليضربن عنقه، وجلس 

 على حاله مغضبا .
ومضى حنرير، فما أبعد حىت أحضر صبيا  من الفراشني، كأنه البدر حسنا ، والقطعة الديباج معه، وقد أقر 

 وبة، وهو يبكي، ويسأل اإلقالة.بقطعها، واعتذر، وبذل الت
فلم يسمع املعتمد منه ذلك، وأمر حنرير أن خيرجه، فيقطع يده، فأخرج، وما منا إال من آمله قلبه عليه، 

 ملالحة وجهه، وصغر سنه، وليس منا من جيسر على مسألة املعتمد فيه وحنن قيام سكوت.
، وقال: قد دخل شيء يف أصبعي الساعة، وزاد حىت صرخ املعتمد على هللا من يده صراخا  عظيما ، وأتوه

المل عليه، وجيء مبن رآها، فأحضر منقاشا ، فأخرجت من إصبعه شظية من قصب كالشعرة، فما ندري مم 
يتعجب، من صغرها ? أو من دخوهلا يف حلمه مع ضعفها ?، أو من شدة إيالما إايه ? ومن كوهنا فوق 

 الديباج ساعة طرح ونفض.
قال: اي قوم، إن كان هذا القدر اليسري قد آملن هذا المل الكثري، فما حال هذا الصيب الذي  فلما اسرتاح،

 أمران بقطع يده ?.
 قلنا: أسوأ حال وأشدها، فيجب أن جتعل العفو عنه شكرا  ملا كفيته.
 فقال: ابعثوا إىل حنرير من يلحقه، فإن كان مل يقطعه، منع من قطعه.

 والزيت يغلي، وقد مدت يده لتقطع، فخلوه، وسلم. فتسابق الغلمان، فلحقوه،
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 مروءة عدي بن الرقاع العاملي
أخربين أبو الفرج الصبهاين، قال: أخربين حممد بن خلف بن املرزابن، قال: حدثنا أمحد بن جرير، عن حممد 

ضربه، وحلقه، بن سالم، قال: عزل الوليد بن عبد امللك عبيدة بن عبد هللا بن عبد الرمحان عن الردن، و 
 وأقامه للناس.

 وقال للموكلني به: من أاته متوجعا ، وأثىن عليه، فأتوين به.
 فأاته عدي بن الرقاع العاملي، وكان عبيدة حمسنا  إليه، فوقف عليه، وأنشأ يقول:

 
 وما عزلوك مسبوقا  ولكن * إىل الغاايت سب اقا  جوادا

 مستزاداوكنت أخي وما ولدتك أم ي * وصوال  ابذال  ال 
 فقد هيضت بنكبتك القدامى * كذاك اّلل  يفعل ما أرادا

 فوثب املوكلون به، فأدخلوه إىل الوليد، وأخربوه مبا جرى.
 فتغيظ عليه الوليد، وقال له: أمتدح رجال  قد فعلت به ما فعلت ?.

 هذا اليوم?. قال: اي أمري املؤمنني، إنه كان إيل حمسنا ، ويل مؤثرا ، ففي أي وقت كنت أكافئه بعد
 قال: صدقت، وكرمت، وقد عفوت عنك، وعنه لك، فخذه وانصرف.

 فانصرف به إىل منزله.
 

 غدة كغدة البعري وموت يف بيت سلولية
أخربين حممد بن احلسن، قال: حدثنا ابن أيب غسان البصري، قال: حدثنا أبو خليفة، قال: أخربان حممد بن 

 سالم.
بن احلسني الصبهاين، قال: أخربين عبد العزيز بن أمحد، عم أيب، قال:  قال حممد بن احلسن، وأخربين علي

حدثنا الزبري بن بكار، قال: حدثتن كلما بنت عبد العزيز بن موله، قالت: كان عامر بن الطفيل، فارس 
 قيس، وكان عقيما ، وكان أعور.

 بيعة، مبا أمهه عليه السالم.وكان النيب صلى هللا عليه وسلم، قد رمي منه، ومن أربد، أخي لبيد بن ر 
 وذلك إهنما أتياه، فلقيهما، فوسد عامرا  وسادة، وقال: اسلم اي عامر.
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 قال: على أن جتعل يل الوبر، ولك املدر، فأىب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 قال: فعلى أن جتعلن اخلليفة بعدك، إن أان أسلمت.

 قال: ال.
 ة اخليل، تقاتل عليها يف سبيل هللا.قال: فما الذي جتعل يل ? قال: أعن

قال: أو ليست أعنة اخليل بيدي اليوم ?، ووىل عامر مغضبا  وهو يقول: لمألهنا عليك خيال  جردا ، ورجاال  
 مردا ، ولربطن على كل خنلة فرسا .

 وقال عامر لربد: إما أن تقتله، وأكفيكه، وإما أن أقتله، وأكفنيه.
 أقتله.قال أربد: اكفنيه، وأان 

 فانصرفا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال عامر: إن يل إليك حاجة.
 قال: اقرتب.

فاقرتب، حىت حىن على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وسل أربد سيفه، وأبصر رسول هللا بريقه، فتعوذ منه 
 در على شيء.آبية من كتاب هللا تعاىل، فأعاذه هللا منه، ويبست يده على السيف، فلم يق

 فلما رأى عامر أربد ال يصنع شيئا ، انصرف عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 وقال لربد: ما منعك منه ?.

 قال: إين ملا سللت بعض سيفي، يبست يدي، فوهللا ما قدرت على سله.
اغرفاه، بني قال ابن سالم: وذكر بعضهم أنه قال: ملا أردت سل سيفي، نظرت فإذا فحل من اإلبل، قطم، ف

 يديه، يهوي إيل، فوهللا، لو سللته، خلفت أن يبتلع رأسي.
 مث دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقال: اللهم أرحن منهما، واكفنيهما.

 فأما أربد، فأرسل هللا تعاىل عليه صاعقة، فأحرقته.
 سلول. وأما عامر فطعن يف عنقه، فأخذته غدة كغدة اجلمل، فلجأ إىل بيت امرأة من

 فلما غشيه املوت، جعل يقول: غدة كغدة البعري، وموت يف بيت سلولية ? مث مات.
 ويف أربد، نزل قوله تعاىل: "ويرسل الصواعق، فيصيب هبا من يشاء، وهم جيادلون يف هللا، وهو شديد احملال".

 ويف أربد يقول لبيد أخوه:
 أخشى على أربد احلتوف وال * أرهب نوء السماء والسل
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 فجعن الر عد والصواعق ابل * فارس يوم الكريهة النجلأ
 

 خرج ليغري فوقع على زيد اخليل
أخربين حممد بن احلسن، قال: أخربين عبد هللا بن أمحد، قال: حدثنا ابن دريد، إبسناد ذكره عن هشام بن 

هبت ابلموال حممد بن السائب الكليب، قال: أخربين شيخ من بن شيبان، قال: أصابت بن شيبان سنة ذ
 فخرج رجل منهم بعياله حىت أنزهلم احلرية.

 وقال هلم: كونوا قريبا  من امللك يصيبكم من خريه، إىل أن أرجع إليكم.
 وخرج على وجهه ملا قد حل به، يؤمل أن يكسب ما يعود به على عياله، وقد جهده الفقر، وبلغ به الطوى.

 إىل أين أتوجه، غري أين أجوب يف البالد.فحدث، قال: مشيت يوما  وليلة، حبيث ال أدري 
 فلما كان من الغد عشاء ، إذا مبهر مقيد حول خباء، فقلت: هذا أول الغنيمة.

 فحللته، فلم أذهب إال قليال ، حىت نوديت: خل عن املهر، وإال اختلجت مهجتك.
 قال: فنزلت عنه، وتركته، ومضيت وقد حتريت يف أمري، واغتممت غما  شديدا .

 سبعة أايم، حىت انتهيت إىل موضع عطن أابعر، مع تطفيل الشمس، فإذا خباء عظيم، وقبة من أدم. فسرت
 

 فقلت: ما هلذا اخلباء بد من أهل، وما هلذه القبة بد من رب، وما هلذا العطن بد من إبل.
 فنظرت يف اخلباء فإذا شيخ قد اختلفت ترقواته، وكأنه نسر.

شمس، إذا أان بفارس قد أقبل، مل أر قط فارسا  أمجل منه، وال أجسم، قال: فجلست خلفه، فلما وجبت ال
على فرس عظيم، ومعه أسودان ميشيان إىل جنبيه، وإذا مائة من اإلبل مع فحلها، فربك الفحل، وبركن 

 حوله.
 ونزل الفارس، وقال لحد عبديه: احلب فالنة، مث اسق الشيخ.

 عه بني يدي الشيخ، وتنحى.قال: فحلب يف عس حىت مأله، مث جاء به فوض
 فكرع منه مرة، أو مرتني، مث نزع، فثرت، فشربته.

 فرجع العبد، فأخذ العس، فقال: اي موالي، قد أتى على آخره.
 قال: ففرح بذلك، وقال: احلب فالنة، فحلبها، مث جاء ابلعس، فوضعه بني يدي الشيخ.
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 كرهت أن أهتم، إن أتيت على آخره.فكرع منه كرعة واحدة، مث نزع فثرت إليه، فشربت نصفه، و 
 مث جاء العبد، وأخذ العس، وقال: اي موالي، قد شرب.

 قال: دعه، مث أمر بشاة، فذحبت، وشوى للشيخ منها، وأكل هو وعبداه.
فأمهلت حىت انموا، ومسعت الغطيط، فثرت إىل الفحل، فحللت عقاله، مث ركبته، فاندفع يب، واتبعته االبل، 

 لها حىت أصبحت.فسللتها ليليت ك
فلما أسفر الصبح، نظرت فلم أر أحدا ، فسللتها سال عنيفا ، حىت تعاىل النهار، فالتفت التفاتة، فإذا بشيء  

 كأنه طائر، فما زال يدنو حىت تبينته، فإذا هو فارس على فرس، وإذا هو صاحيب البارحة.
 فعقلت الفحل، ونثلت كنانيت، ووقفت بينه وبني اإلبل.

 وقال: حل عقاله.فدان من، 
لقد أضر يب اجلهد، وخلفت نسيات، وصبية ابحلرية، وآليت أن ال أرجع إليهن إال بعد  -وهللا -فقلت: كال

 أن أفيدهن خريا ، أو أموت.
 قال: فإنك ميت، حل عقاله.

 قلت: هوذاك.
 قال: إنك ملغرور، أنصب يل خطامه، ويف خطامه مخس عجر، فنصبته.

 مي ?.قال: أين تريد أن أضع سه
 قلت: يف هذا املوضع.

 قال: فكأمنا وضعه بيده، حىت واىل بني مخسة أسهم.
 قال: فرددت نبلي، ودان هو، فأخذ القوس والسيف.

 وقال: ارتدف خلفي، ففعلت.
فقال يل، وقد عرف أين أان الذي شربت اللنب عند الشيخ: ما ظنك يب ? قلت: أحسن الظن، مع ما لقيت 

 أظفرك هللا يب.من من تعب ليلتك، وقد 
 فقال: أترى كنا يلحقك منا سوء، وقد بت تنادم مهلهال  ليلتك.

 قلت: زيد اخليل أنت ?.

 قال: نعم، أان زيد اخليل.
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 قلت: كن خري آخذ.
 قال: ليس عليك أبس.

فمضى إىل موضعه الذي كان به، مث قال: أما لو كانت هذه اإلبل يل لسلمتها إليك، ولكنها البنة مهلهل، 
 عندي، فإين على شرف غارة.فأقم 

 فأقمت أايما ، مث أغار على بن منري ابمللح، فأصاب مائة بعري.
 فقال: هذه أحب إليك، أم تلك ? فقلت: هذه، فأعطانيها.

 قال: فقلت: ابعث معي خفراء، ففعل.
 وعدت إىل وطن، وفرج هللا بكرمه عن، وأصلح حايل.

 
 به حىت أقعده بني يديك منع هللا سوارا  من الطعام والشراب وجاء

ذكر حممد بن إسحاق بن أيب العشري، عن إسحاق بن حيىي بن معاذ، وقال: حدثن سوار، صاحب رحبة 
 سوار، قال: انصرفت من دار املهدي، فلما دخلت منزيل، دعوت ابلغداء، فحاشت نفسي، فأمرت به فرد.

 ك، ودخلت القائلة، فلم أيخذين النوم.مث دعوت ابلنرد، ودعوت جارية يل أالعبها، فلم تطب نفسي بذل
 فنهضت، وأمرت ببغلة يل شهباء، فأسرجت، فركبتها، فلما خرجت استقبلن وكيل يل ومعه ألفا درهم.

 فقلت له: ما هذا ?.
 فقال: ألفا درهم، جبيتها من مستغلك اجلديد.

 قال: قلت: أمسكها معك، واتبعن.
اجلسر، مث مضت يب يف شارع دار الرقيق، حىت انتهيت إىل قال: ومضيت، وخليت رأس البغلة، حىت عربت 

الصحراء، مث رجعت إىل ابب النبار، فطوفت، فلما صرت يف شارع ابب النبار، انتهيت إىل ابب دار 
 لطيف، عنده شجرة، وعلى الباب خادم، فوقفت، وقد عطشت.

 فقلت للخادم: أعندك ما تسقينيه ?.
 الريح، عليها منديل، فناولنيها، فشربت.قال: نعم فأخرج قلة نظيفة طيبة 

 وحضر وقت العصر، فدخلت مسجدا ، فصليت فيه، فلما قضيت صاليت، إذا أان أبعمى يتلمس.
 قلت: ما تريد اي هذا ?.
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 قال: إايك أريد.
 قلت: وما حاجتك ?.

لقي إليك فجاء، حىت قعد إيل، فقال: مشمت منك رائحة الطيب فتخيلت أنك من أهل النعمة، فأردت أن أ
 شيئا .

 فقلت: قل.
 قال: أترى هذا القصر ?.

 قلت: نعم.
 

قال: هذا قصر كان ليب، فباعه، وخرج إىل خراسان، وخرجت معه، فزالت عنا النعمة اليت كنا فيها، فأتيت 
صاحب الدار، لسأله شيئا  يصلن به فإين يف ضنك شديد، وضغطة عظيمة، ورزوح حال قبيح، وأصري إىل 

 ه كان صديقا  ليب.سوار، فإن
 قلت: ومن أبوك ?.

 يل. -كان  -قال: فالن بن فالن، فإذا أصدق الناس
 فقلت: اي هذا، إن هللا قد أاتك بسوار، منعه الطعام والشراب والنوم، حىت جاء به فأقعده بني يديك.

 ، إىل املنزل.مث دعوت الوكيل، وأخذت منه اللفي درهم، فدفعتها إليه، وقلت له: إذا كان غدا ، فصر إيل
مث مضيت، فقلت: ما أحدث املهدي، بشيء أطرف من هذا، فأتيته، فاستأذنت عليه، فأذن يل، فحدثته 

 ابحلديث، فأعجب به، وأمر يل أبلفي دينار، فأحضرت.
 فقال يل: ادفعها إليه.

 قال: فنهضت، فقال يل: اجلس، أعليك دين ?.
 قلت: نعم.

 قال: كم مبلغه ?.
 ينار.قلت: مخسون ألف د

 فقال: حتمل إليك، فاقض هبا دينك، فقبضتها.
 فلما كان من الغد، أبطأ علي املكفوف، وأاتين رسول املهدي، يدعوين، فجئته.
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فقال: فكرت يف أمرك، فقلت: يقضي دينه، مث حيتاج إىل احليلة والقرض، وقد أمرت لك خبمسني ألف دينار 
 أخرى.

فدفعت إليه اللفي دينار، وقلت له: قد رزق هللا خريا  كثريا ،  قال: فقبضتها، وانصرفت، فجاءين املكفوف،
وأعطيته من مايل ألفي دينار أخرى، فقبض أربعة آالف دينار، ودعا يل، وقال: وهللا، ما ظننت أين أصل 

 منك، وال من أحد من أهل هذه البالد، إىل عشر هذا املال، فجزاك هللا خريا .
 

 ن عبد امللكعروة بن أذينة يفد على هشام ب
أخربين أبو الفرج الصبهاين، قال: حدثنا حممد بن جرير الطربي، عن حيىي بن عروة بن أذينة، قال: أضاق 

 أيب، إضاقة شديدة، وتعذرت عليه المور، فعمل شعرا  امتدح به هشام بن عبد امللك.
يب: أنشدين قولك: لقد ودخل عليه يف مجلة الشعراء، فلما دخلوا عليه، نسبهم، فعرفهم مجيعا  وقال ل

 علمت ....، فأنشده:
 لقد علمت وما اإلشراف من خلقي * أن  ال ذي هو رزقي سوف أيتين

 أسعى له فيعن ين تطل به * ولو جلست أاتين ال يعن ين
 وأي  حظ  امرٍئ ال بد  يبلغه * يوما  وال بد  أن حيتازه دوين

 العيش تكفينال خري يف طمع يهدي إىل طبٍع * وعلقة من قليل 
 ال أركب المر تزري يب عواقبه * وال يعاب به عرضي وال دين
 أقوم ابلمر إم ا كان من أريب * وأكثر الصمت فيما ليس يعنين
 كم من فقري غن  الن فس تعرفه * ومن غن  فقري الن فس مسكني
 وكم عدو  رماين لو قصدت له * مل أيخذ البعض من  حني يرمين

 وى كشحا  فقلت له * إن  انطواءك عن  سوف يطوينوكم أخ يل ط
 ال أبتغي وصل من يبغي مفارقيت * وال ألني ملن ال يبتغي لين

 فقال هشام: أال جلست يف بيتك، حىت أيتيك رزقك ?.
 قال: وغفل عنه هشام، فخرج من وقته، وركب راحلته، ومضى منصرفا .

 ائزة.فافتقده هشام، فسأل عنه، فعرف خربه، فأتبعه جب
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 فمضى الرسول، فلحقه على ثالثة فراسخ، وقد نزل على ماء يتغدى عليه.
 فقال له: يقول لك أمري املؤمنني: أردت أن تكذبنا، وتصدق نفسك ? هذه جائزتك.

 فقال: قل له: قد صدقن هللا، وأاتين برزقي حبمده.
 قال حيىي: وفرض له فريضتني، كنت يف إحدامها.

 
 يز ابن شربمة خبمسني ألف درهمأبو أيوب املورايين جي

قرئ على أيب بكر الصويل، وأان أمسع، يف املسجد اجلامع ابلبصة، حدثكم الغاليب، قال: حدثنا عمر بن شبة، 
قال: حدثنا علي بن ميثم، وقد كان جاز املائة سنة، قال: مسعت ابن شربمة، يقول: زوجت ابن على ألفي 

ت إىل أيب أيوب املورايين، فقلت له: إين اخرتتك حلاجيت، وعرفته درهم، وما هي عندي، فطولبت هبا، فصر 
 خربي، فأمر يل أبلفي درهم، فشكرته وقمت.

 فقال: اجلس، أال تريد خادما  ?.
 قال: فقلت: إن رزق هللا.

 قال: وهذه ألفان خلادمك، أال تريد نفقة ? أال تريد كذا ?، وجعل يعدد ويعطين.
 ، وصلن هبا.حىت قمت على مخسني ألف درهم

 ذكر القاضي أبو احلسني يف كتابه، هذا اخلرب، بال إسناد، على قريب من هذا.
 

 الواثق يطرد أمحد بن اخلصيب من حضرته مث يعفو عنه
 

حدثن أبو إسحاق إبراهيم بن احلسن بن رجاء بن أيب الضحاك الكاتب، وكان يعرف ابلديناري، ملا بني أبيه 
بن عبد هللا، من القرابة، فإهنما كاان ابن خالة، على ما أخربين، قال: حدثن أبو  احلسن بن رجاء، وبني دينار

عيسى حممد بن سعيد الديناري الكاتب، جد أيب احلسن علي بن حممد بن علي بن مقلة لمه، قال: ملا 
ب إىل ختلص أبو أيوب سليمان بن وهب، من نكبة املعتمد، وكنت أكتب له، وجلس يف منزله، أمرين أن أكت

العمال الذين ضياعه يف أعماهلم، كتبا  أعرفهم فيها رجوع اخلليفة له، وتبينه ابطل ما أهني إليه، ومحل به عليه، 
 وأخاطبهم عنه يف أمر ضياعه وأسبابه.
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ملا وقف على متويه من موه عليه يف أمران، فعل  -أعزه هللا -فكتبت نسخة، قلت فيها: إن أمري املؤمنني
 وصنع.

 على هذا الفصل، خط على هذا احلرف، وأبدله بغريه، ومل يغري يف النسخة سواه. فلما وقف
 وقال يل: إذا فرغت من حترير الكتب، فأذكرين ابلتمويه، أحدثك مبا كرهته له.

قال: فحررت الكتب، فلما خال، سألته: مل ضرب على التمويه ?، فقال: نعم ملا غضب علي الواثق، وعلى 
ب إيتاخ، وأشناس، كانت موجدته علينا بسبب واحد، وحبسه لنا يف معىن واحد، أمحد بن اخلصيب، بسب

 فمكثنا يف احلبس والقيد، إىل أن كلم فينا، فأمر إبحضاران.
فقلت لمحد بن اخلصيب: قد دعاان، وأظن أنه سيوخبنا، ويعدد علينا ما قرفنا به عنده، ليخرج ما يف نفسه، 

طالقنا، وأعرف عجلتك، وتسرعك إىل ما يضرك، وكأين بك حني يبتدئ فيعظم منته علينا، مبا أيتيه من إ
بتقريعنا، قد قطعت كالمه، وأحنيت عليه بلسانك ويديك، فأنشأت لنا استئناف غضب وموجدة، وأكسبتنا 

 شرا  مما قد أملنا اخلالص منه.
 فقال يل: فما أعمل ?.

حبسنا لقضية واحدة، فولن جوابه، قلت: لست أحسبك تتهمن على نفسي وال عليك، وال تشك أننا 
 وأعرين سكوتك، ودعن أرفق به، وأخدعه مبا ختدع به امللوك، فلعلنا نتخلص من املكروه الذي حنن فيه.

 قال: أفعل.
 فاستحلفته على ذلك، فحلف يل.

فلما دخلنا الصحن، وجدان اخلليفة يستاك، وبني يديه طست ذهب، وإبريق ذهب، بيد فراش قائم، وبيد 
 خلليفة مسواك طوله ذراعان.ا

 فلما رآان، قال: أحسنت إليكما، واصطنعتكما، فخنتماين، وكفرمتا نعميت، وفعلتما، وصنعتما.
 إمنا أوصيت أمحد بن اخلصيب، أال يدعه ينطق. -وهللا -فكأين

ا  مما سعي بنا، فقال له، وقد رفع يديه يف وجهه: ال وهللا اي أمري املؤمنني، ما بلغك عنا احلق، وال فعلنا شيئ
 ولقد موه عليك يف أمران.

 فقال: إمنا ميوه على غيب مثلك، فأومأت إليه بعين، فأمسك بعض اإلمساك.
وعاد الواثق يتمم كالمه، ويعدد علينا نعمه ومننه، فما ملك أمحد نفسه، أن رفع يده، وقال: وهللا اي أمري 

 منا موه على أمري املؤمنني يف أمران.املؤمنني، ما كفران نعمتك، وال فعلنا، وال صنعنا، إ
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 فقال: اي جاهل، قد عدت هلا، إمنا جيوز التمويه على أمحق مثلك، وأومأت إليه بعين، فأمسك.
 وعاد الواثق يف كالمه، فما انضبط أمحد أن رد قوله، وجاء ابلتمويه.

الشتم، وحذفه ابملسواك،  فحني مسعها الواثق، انقلبت عيناه يف أم رأسه، واستشاط غضبا ، وأغلظ له يف
 فلوال أنه زاغ عنه، هلشم وجهه، وأعمى عينه.

 مث قال: اي غلمان، أخرجوه إىل لعنة هللا، فأخرج أخزى خلق هللا.
وانلن من اجلزع، والغم، واحلرية يف أمره، أمر عظيم، ومل أدر، أقف، أم أمضي، وخفت إن وقفت، أن يقول: 

، وإن مضيت أن نرد مجيعا  إىل احلبس، فرجعت أتقهقر عن موضعي ما وقوفك بني يدي، وقضيتكما واحدة
 قليال ، كأين أريد اخلروج.

فقال يل: مكانك أنت اي سليمان، هب هذا على ما هو عليه، أنت أيضا ، تنكر أنك فعلت كذا، وصنعت  
 كذا ?.

الستعطاف، وأسأل فوجدت السبيل إىل ما أردت، فلم أزل أعرتف، وألزم نفسي اجلناية، وأدمي اخلضوع وا
 الصفح واإلقالة، إىل أن قال: قد عفوت عنك، فقبلت الرض، وبكيت.

 فقال: إخلعوا عليه، وأصرفوه إىل منزله، وليلزم الدار على عادته ورمسه.
فلما وليت، قال: وذلك الكلب، قد كنت أردت العفو عنه، فأخرجن عن حلمي سوء أدبه، فاخلعوا عليه 

 أيضا .
محد يف بعض املمرات، فعرفته اخلرب، مث قلت له: اي هذا كدت أن أتيت علينا، أرأيت أحدا  فخرجت، وإذا أب

يكرر على اخلليفة لفظة قد كرهها، وأنكرها، ثالث مرات ? أو ما علمت أن التمويه يف احلقيقة ضرب من 
 السخرية ? قال: فلم خيرج من قليب فزع التمويه، من ذلك الوقت، إىل اآلن.

 
 على مروان بن أيب حفصة ملدحه معن بن زائدة وضربه مائة سوط غضب الرشيد

حدثن عبد هللا بن عمر بن احلارث الواسطي السراج، املكفوف املعروف أبيب أمحد احلارثي، قال: حدثنا ابن 
دريد، قال: حدثنا عبد الرمحن بن أخي الصمعي، عن عمه، قال: بعث إيل الرشيد يف وقت مل تكن عادته 

ن يف مثله، وجاءين الرسول بوجه منكر، فأحضرين إحضارا  عنيفا  منكرا  مستعجال ، فوجلت وجال  أن يستدعي
 شديدا ، وخفت، وجزعت.

فدخلت، فإذا الرشيد على بساط عظيم، وإىل جانبه كرسي خيزران، عليه جويرية مخاسية، فسلمت، فلم يرد 
 علي، وال رفع رأسه إيل، وجعل ينكت الرض إبصبعه.
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 سعي يب عنده بباطل، يهلكن قبل كشفه، وأيست من احلياة.فقلت: 
فرفع رأسه، وقال: اي أصمعي، أال ترى الدعي بن الدعي، اليهودي، عبد بن حنيفة، مروان بن أيب حفصة، 

 يقول ملعن بن زائدة، وإمنا هو عبد من عبيدان:
 أقمنا ابليمامة بعد معٍن * مقاما  ال نريد به زايال

 بعد معٍن * وقد ذهب النوال فال نواالوقلنا أين نذهب 
 وكان الن اس كل هم ملعٍن * إىل أن زار حفرته عياال

فقال: إن النوال قد ذهب، مع بقائنا، فما يصنع بنا إذن ?، ومل يرض حىت جعلن وخاصيت، عياال  ملعن، 
 وهللا، لفعلن به ولصنعن.

 ه، أو العفو عنه.فقلت: اي أمري املؤمنني، عبد من عبيدك، أنت أوىل أبدب
 فقال: علي مبروان، فدخل عليه.

فقال: السياط، فأخذ اخلدم يضربونه هبا، وهو يصيح: اي أمري املؤمنني، ما ذنيب ? اي أمري املؤمنني، استبقن، 
 إىل أن ضرب أكثر من مائة سوط.

 فقال: اي أمري املؤمنني، اعف عن، واذكر قويل فيك، ويف آابئك.
 عنه، مث قال: ما قلت، اي كلب ?.فقال: اي غالم، كف 

 فأنشده قصيدته اليت يقول فيها:
 هل تطمسون من السماء جنومها * أبكف كم أم تسرتون هالهلا

 أم تدفعون مقالة عن رب ه * جربيل بل غها الن يب  فقاهلا
 شهدت من النفال آخر آيٍة * برتاثهم فأردمت إبطاهلا

 لغن  دماءكم أشباهلافدعوا السود خوادرا  يف غيلها * ال تو 
 قال: فأمر إبطالقه، وأن يدفع إليه ثالثون ألف درهم.
 فلما خرج، قال: اي أصمعي تدري من هذه الصبية ?.

 قلت: ال أدري.
 قال: هذه مؤنسة بنت أمري املؤمنني، فدعوت له وهلا، وأتملته، فإذا هو شارب مثل.

 قال: قم فقبل رأسها.
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أخرى أشد منها، إن أطعته أدركته الغرية فقتلن، وإن عصيته قتلن  فقلت: أفلت من واحدة، ودفعت إىل
 مبعصييت له، فلما أحب هللا عز وجل من أتخري أجلي، أهلمن أن وضعت كمي على رأسها، وقبلت كمي.

 فقال: وهللا اي أصمعي، لو أخطأهتا لقتلتك، أعطوه عشرة آالف درهم، واحلق بدارك.
 فكيف ابحلباء والكرامة. فخرجت وأان ما أصدق ابلسالمة،

 
 أمدح بيت قالته العرب

قال املفضل بن حممد الضيب: أصبحت يوما  ببغداد، يف خالفة املهدي، وأان من أشد الناس إضاقة وضرا ، ال 
 أدري ما أعمل، حرية وفكرا .

 فخرجت، فجلست على ابب منزيل ابلصراة، أفكر فيما أصنع، فإذا أان برسول املهدي، قد وقف علي.
 فقال: أجب أمري املؤمنني، فراعن، وساء ظن.

 فقلت: أدخل، فألبس ثيايب.
 فقال: ما إىل ذلك سبيل.

فاشتد جزعي، وخشيت أن أيخذين مبا كان بين وبني إبراهيم بن عبد هللا ابن حسن بن حسن رضي هللا 
 عنهم.

 هجم من الغم علي. فاستدعيت ثيايب، وجددت وضوءا  على الباب، ومل أخرب أهلي بقصيت، وال مبا
 وقلت: إن كان خريا  أو شرا ، فسيبلغهم، فما معىن تعجيل اهلم هلم.

 ومضيت مع الرسول، حىت دخلت على املهدي، وأان يف هناية اجلزع، فسلمت، فرد علي السالم.
 فقلت يف نفسي: ليس إال خريا .

 فقال: اجلس اي مفضل، فجلست.
 فقال: أخربين عن أمدح بيت قالته العرب.

 فتبلدت ساعة، ال أذكر شيئا ، مث أجرى هللا على لساين، أن قلت: قول اخلنساء.
 فأشرق وجهه، وقال: حيث تقول ماذا ?.

 فقلت: حيث تقول:
 وإن  صخرا  لوالينا وسي دان * وإن  صخرا  إذا نشتو لنح ار
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 وإن  صخرا  لتأمت  اهلداة به * كأن ه علم يف رأسه انر
 ربت هؤالء هبذا، وأومأ إىل مجاعة بني يديه، فلم يقبلوا من.فاستبشر به، وقال: قد أخ

 قلت: كان أمري املؤمنني، أحق ابلصواب منهم.
 قال: اي مفضل، حدثن اآلن.

 
 قلت: أي الحاديث ?.

 قال: أحاديث العراب فلم أزل أحدثه، أبحسن ما أحفظ منها، إىل أن كاد املنادي ابلظهر أن ينادي.
 ك اي مفضل ?.مث قال يل: كيف حال

قلت: ما يكون حال رجل عليه عشرون ألف درهم دينا  حاال ، وليس يف رزقه فضل لقضائها، وقصصت عيه 
 قصة حايل ويومي يف اإلضافة.

فقال: اي عمر بن بزيع، ادفع إليه الساعة، عشرين ألف درهم يقضي هبا دينه، وعشرين ألف درهم يصلح هبا 
 بناته، ويوسع هبا على عياله.حاله، وعشرين ألف درهم جيهز هبا 

 مث قال: اي مفضل، ما أحسن ما قال ابن مطري، يف مثل حالك:
 وقد تغدر الدنيا فيضحي غني ها * فقريا  ويغىن بعد بؤس فقريها

ر عيشة * وأخرى صفا بعد اكدرار غديرها  وكم قد رأينا من تكد 
 وتوطني النفس على ضرب الرقبة. فأخذت املال، وانصرفت إىل بييت بستني ألف درهم، بعد اإلايس،

 
 بني الصمعي والبقال الذي على ابب الزقاق

وجدت يف بعض الكتب عن الصمعي، قال: كنت ابلبصرة، أطلب العلم، وأان مقل، وكان على ابب زقاقنا 
?  بقال، إذا خرجت ابكرا  يقول يل: إىل أين ? فأقول: إىل فالن احملدث، وإذا عدت مساء، يقول يل: من أين

 فأقول: من عند فالن الخباري، أو اللغوي.
فيقول: اي هذا، اقبل وصييت، أنت شاب، فال تضيع نفسك، واطلب معاشا  يعود عليك نفعه، وأعطن مجيع 
ما عندك من الكتب، حىت أطرحها يف الدن، وأصب عليها من املاء للعشرة أربعة، وأنبذه، وأنظر ما يكون 

 ميع كتبك، جرزة بقل، ما أعطيتك.منه، وهللا، لو طلبت من، جب
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 -يف خالل ذلك -فيضيق صدري مبداومته هذا الكالم، حىت كنت أخرج من بييت ليال ، وأدخله ليال ، وحايل
تزداد ضيقا ، حىت أفضيت إىل بيع آجر أساسات داري، وبقيت ال أهتدي إىل نفقة يومي، وطال شعري، 

 وأخلق ويب، واتسخ بدين.
 يف أمري، إذ جاءين خادم لألمري حممد بن سليمان اهلامشي، فقال: أجب المري.فأان كذلك، متحريا  

 فقلت: ما يصنع المري برجل بلغ به الفقر إىل ما ترى ?.
فلما رأى سوء حايل، وقبح منظري، رجع فأخرب حممد بن سليمان خبربي، وعاد إيل، ومعه ختوت ثياب، ودرج 

 فيه خبور، وكيس فيه ألف دينار.
د أمرين المري، أن أدخلك احلمام، وألبسك من هذه الثياب، وأدع ابقيها عندك، وأطعمك من هذا وقال: ق

 الطعام، وإذا خبوان كبري فيه صنوف الطعمة، وأخبرك، لرتجع إليك نفسك، مث أمحلك إليه.
فسررت سرورا  شديدا ، ودعوت له، وعملت ما قال، ومضيت معه، حىت دخلت على حممد بن سليمان، 

 مت عليه، فقربن، ورفعن.فسل
مث قال: اي عبد امللك، قد اخرتتك لتأديب ابن أمري املؤمنني، فاعمل على اخلروج إىل اببه، وانظر كيف تكون 

.? 
 فشكرته، ودعوت له، وقلت: مسعا  وطاعة، سأخرج شيئا  من كتيب وأتوجه.

 فقال: ودعن، وكن على الطريق غدا .
جت إليه من كتيب، وجعلت ابقيها يف بيت، وسددت اببه، وأقعدت يف فقبلت يده، وقمت، فأخذت ما احت

 الدار عجوزا  من أهلنا، حتفظها.
وابكرين رسول المري حممد بن سليمان، وأخذين، وجاء يب إىل زالل قد اختذ يل، وفيه مجيع ما أحتاج إليه، 

 وجلس معي، ينفق علي، حىت وصلت إىل بغداد.
 شيد، فسلمت عليه، فرد علي السالم.ودخلت على أمري املؤمنني الر 

 وقال: أنت عبد امللك بن قريب الصمعي.
 قلت: نعم، أان عبد أمري املؤمنني بن قريب الصمعي.

قال: إعلم، أن ولد الرجل مهجة قلبه، ومثرة فؤاده، وهوذا أسلم إليك ابن حممدا  أبمانة هللا، فال تعلمه ما 
 مني إماما .يفسد عليه دينه، فلعله أن يكون للمسل

 قلت: السمع والطاعة.
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فأخرجه إيل، وحولت معه إىل دار، قد أخليت لتأديبه، وأخدم فيها من أصناف اخلدم، والفرش، وأجرى علي 
 يف كل شهر عشرة آالف درهم، وأمر أن خترج إيل يف كل يوم مائدة، فلزمته.

ما جيتمع يل، أوال ، فأوال ، إىل وكنت مع ذلك، أقضي حوائج الناس، وآخذ عليها الرغائب، وأنفذ مجيع 
 البصرة، فأبن داري، وأشرتي عقارا ، وضياعا .

 فأقمت معه، حىت قرأ القرآن، وتفقه يف الدين، وروى الشعر واللغة، وعلم أايم الناس وأخبارهم.
واستعرضه الرشيد، فأعجب به، وقال: اي عبد امللك، أريد أن يصلي ابلناس، يف يوم اجلمعة، فاخرت له 

 خطبة، فحفظه إايها.
فحفظته عشرا ، وخرج، فصلى ابلناس، وأان معه، فأعجب الرشيد به، وأخذه نثار الداننري والدراهم من 

 اخلاصة والعامة، وأتتن اجلوائز والصالت من كل انحية، فجمعت ماال  عظيما .
 

 مث استدعاين الرشيد، فقال: اي عبد امللك، قد أحسنت اخلدمة، فتمن.
 سى أن أمتىن، وقد حزت أماين.قلت: ما ع

 فأمر يل مبال عظيم، وكسوة كثرية، وطيب فاخر، وعبيد، وإماء، وظهر، وفرش، وآلة.
فقلت: إن رأى أمري املؤمنني، أن أيذن يل يف اإلملام ابلبصرة، والكتاب إىل عامله هبا، أن يطالب اخلاصة 

 والعامة، ابلسالم علي ثالثة أايم، وإكرامي بعد ذلك.
إليه مبا أردت، واحندرت إىل البصرة، وداري قد عمرت، وضياعي قد كثرت، ونعميت قد فشت، فما فكتب 

 أتخر عن أحد.
فلما كان يف اليوم الثالث، أتملت أصاغر من جاءين، فإذا البقال، وعليه عمامة وسخة، ورداء لطيف، وجبة 

 قصرية، وقميص طويل، ويف رجله جرموقان، وهو بال سراويل.
 ف أنت اي عبد امللك ?.فقال: كي

 فاستضحكت من محاقته، وخطابه يل مبا كان خياطبن به الرشيد.
وقلت: خبري، وقد قبلت وصيتك، ومجعت ما عندي من الكتب، وطرحتها يف الدن، كما أمرت، وصببت 

 عليها من املاء للعشرة أربعة، فخرج ما ترى.
 مث أحسنت إليه بعد ذلك، وجعلته وكيلي.
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غرية الدمشقي أحد صنائع الربامكة قال مسرور الكبري: استدعاين املأمون، فقال يل: قد أكثر املنذر بن امل
علي أصحاب أخبار السر، أن شيخا  أييت خرائب الربامكة، فيبكي وينتحب طويال ، مث ينشد شعرا  يرثيهم به، 

دران، فإذا جاء الشيخ، وينصرف، فاركب أنت وأيوب اخلادم، والصمعي، ودينار بن عبد هللا، واسترتا ابجل
 فأمهاله، حىت تشاهدان ما يفعل، وتسمعان ما يقول، فإذا أراد االنصراف، فاقبضا عليه، وأتياين به.
 قال مسرور: فركبت أان ودينار وأيوب اخلادم مغلسني، فأتينا املوضع، فاختفينا فيه، وأبعدان الدواب.

ه كرسي حديد، فطرحه، وجاء على أثره كهل، فجلس فلما كان آخر الليل، إذا خبادم أسود قد أقبل، ومع
 على الكرسي، وتلفت ميينا  ومشاال ، فلم ير أحدا ، فبكى وانتحب، حىت قلت: قد فارق الدنيا، وأنشأ يقول:

 أما واّلل  لوال خوف واٍش * وعنٍي للخليفة ال تنام
 لطفنا حول جذعك واستلمنا * كما للن اس ابحلجر استالم

 وأنشأ يقول: مث بكى طويال ،
 وملا رأيت جلل جعفرا  * واندى مناٍد للخليفة يف حيىي

 بكيت على الدنيا وزاد أتس في * عليها وقلت اآلن ال تنفع الدنيا
 وذكر أبياات  طويلة، ال تدخل يف كتايب هذا، فأرويها.

 قال: فلما فرغ من إنشاده وقام، قبضنا عليه، فقال: ما تريدون ?.
بد هللا، وهذا أيوب اخلادم ابحلرم، وهذا عبد امللك بن قريب الصمعي، وأان مسرور قلت: هذا دينار بن ع

 خادم أمري املؤمنني، وهو يستدعيك.
 فأبلس، مث قال: إين ال آمنه على نفسي فامهالين حىت أوصي.

 فقلت: شأنك وما تريد، فقام، وسار، وحنن معه، حىت أتى بعض دكاكني العالفني، بفرضة الفيل.
ى دواة  وبياضا ، وكتب فيها وصيته، ودفعها إىل اخلادم الذي كان معه، وأنفذه إىل منزله، وسران به، فاستدع

 حىت أدخلناه على املأمون، فلما مثل بني يديه، زبره، وانتهره.
 مث قال له: من أنت ? ومب استحق منك الربامكة ما تصنع يف دورهم وخراابهتم ?.

أمري املؤمنني، إن للربامكة عندي أايد، فإن أمر أمري املؤمنني حدثته فقال: غري هائب، وال حمتشم: اي 
 إبحداها.

 فقال: هات.
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قال: أان املنذر بن املغرية الدمشقي، من ذوي احلسب، نشأت يف ظل نعم قدمية، فزالت عن، كما تزول 
شري علي بقصد النعم عن الناس، حىت أفضيت إىل بيع مسقط رأسي وروس آابئي، وأملقت حىت ال غاية، فأ

 الربامكة.
فخرجت من الشام إىل بغداد، ومعي نيف وعشرون امرأة وصبيا  وصبية، فدخلت هبم مدينة السالم، فأنزلتهم 

 يف مسجد.
مث عمدت إىل ثويبات كنت قد أعددهتا للقاء الناس، والتذرع هبا للربامكة، فلبستها، وسلكت الطريق، ال 

 أدري أين أقصد، وكنت كما قيل:
امه خري له أم وراءه وأصبح  ال يدري وإن كان حازما  * أقد 

 فلما قال ذلك، بكى املأمون، فقال له مسرور: أقصر اي رجل، فقد أتعبت أمري املؤمنني بوصفك.
 فقال له املأمون: دعه يتحدث مبا يريد.

 
فيه مجع  قال: نعم، وتركت عيايل جياعا  ال نفقة هلم، وال معهم ما يباع، فأفضيت إىل مسجد مزخرف،

شيوخ، أبحسن زي، وأمجل هيأة، فطمعت يف خماطبتهم، فصعدت إىل املسجد، فجلست معهم، مل أزد على 
السالم، وجعلت أردد يف صدري كالما  أخاطبهم به، فيحصرين التشور، وخيجلن ذل املسألة، وحيبسن عن 

? وما ميكنن اجلواب، وال أدري ما  الكالم، وأتصبب عرقا ، حياء  وخوفا  من أن يقال يل: من أنت، وما تريد
 أخاطبهم به، إذ مل تكن يل عادة ابخلوض يف مثله.

فأان كذلك، إذ جاء خادم فاستدعى القوم، فقاموا، وقمت معهم، ومضينا، فأدخلوا دارا  ذات دهليز طويل، 
وس يف صحن فدخلت معهم، وأفضينا إىل صحن واسع، وإذا شيخ هبي، فإذا هو حيىي بن خالد، على دكة أبن

 الدار، يف وسط البستان، وله ميدان عنده بركة، وقد نصب عليها كراسي أبنوس.
وأقبل القوم، فجلسوا، وجلست معهم، وأتمل اخلدم القوم وعددهم، فإذا حنن مائة رجل ورجل، فدخل 

من  اخلدم وغابوا، مث خرج مائة خادم وخادم، يف يد كل واحد منهم جممرة من ذهب، فيها قطعة كالفهر
عنرب، واخلدم أبفخر الثياب، عليهم مناطق الذهب املرصعة ابجلوهر، وهم يطيفون بغالم، حني اخضر شاربه، 

 حسن الوجه، فسجروا العنرب.
 وأقبل حيىي على الزريقي القاضي، وقال: زوج ابن أخي هذا، اببنيت عائشة على صداق قدره مائة ألف درهم.

ن فتات املسك، وبنادق العنرب، ومتاثيل الند الصغار، والتقط الناس، فخطب، وعقد النكاح، وأخذان النثار م
 والتقطت.
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مث جاء مائة خادم وخادم، يف يد كل واحد منهم صينية فضة فيها ألف دينار، خملوطة ابملسك، فوضع بني 
 يدي كل رجل منا صينية.

تنصرف، الول، فالول، حىت فأقبلت اجلماعة تكور الداننري يف أكمامها، وأتخذ الصواين حتت آابطها، و 
بقيت وحدي، ال أجسر على أخذ الصينية وما فيها، والسف، واحلاجة، مينعاين أن أقوم وأدعها، وأان مطرق، 

 مفكر.
حىت ضاق صدري، فرفعت رأسي، فغمزين بعض اخلدم على أخذها والقيام، فأخذهتا وقمت، وأان ال أصدق، 

 من أيخذها، وحيىي يالحظن من حيث ال أعلم. وجعلت أمشي وأتلفت، خوفا  من أن يتبعن
حىت قربت منه، فأمرين ابجللوس،  -وهي معي -فلما قاربت السرت، رددت، فأيست من الصينية، فجئت

 فجلست.
 فسألن عن حايل، وقصيت، ومن أان، فصدقته، حىت إذا بلغت إىل تركي عيايل يف املسجد، بكى.

 مث قال: علي مبوسى، فجاء.
، هذا رجل من أبناء النعم، قد رمته الايم بصروفها، والنوائب حبتوفها، فخذه، واخلطه بنفسك، فقال: اي بن

 واصطنعه.
فأخذين موسى إىل داره، فخلع علي من أفخر ثيابه، وأمر حبفظ الصينية يل، وقضيت على ذلك يومي 

 وليليت.
لفىت، وأمرين فيه بكذا وكذا، وأريد أن مث استدعى أخاه العباس من الغد، وقال له: إن الوزير سلم إيل هذا ا

 أركب اليوم إىل دار أمري املؤمنني، فليكن عندك اليوم حىت أرجتعه غدا ، فكان يومي عنده مثل أمسي.
 وأقبلوا يتداولوين كل يوم، واحدا  بعد واحد، وأان قلق أبمر عيايل، إال أنن ال أذكرهم إجالال  هلم.

 ت إىل الفضل بن حيىي، فأقمت يف داره يومي وليليت.فلما كان يف اليوم العاشر، أدخل
 فلما أصبحت، جاءين خادم من خدمه، فقال: اي هذا قم إىل عيالك وصبيانك.

فقلت: إان هلل، مل أحصل هلؤالء الصبيان على الكل والشرب، والصينية وما فيها، وما حصلته من النثار، 
 إىل حيىي، وأي طريق له إليه. ذهب، فليت هذا كان من أول يوم، وكيف أتوصل اآلن

وتالعبت يب الفكار خمافة اليأس، وأظلمت الدنيا يف عين، وقمت أجر رجلي، واخلادم ميشي بني يدي، حىت 
أخرجن من الدار، فازداد إايسي، وما زال ميشي بني يدي حىت أدخلن إىل دار كأن الشمس تطلع من 

 ت، ما يكون يف مثلها.جوانبها، وفيها من صنوف الفرش والاثث واآلال
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فلما توسطتها، رأيت عيايل أمجعني فيها، يرتعون يف الديباج والشفوف، وقد محل إليهم مائة ألف درهم، 
 وعشرة آالف دينار، والصينية والنثار، وسلم إيل اخلادم، صك ضيعتني جليلتني.

 وقال: هذه الدار، وما فيها، والضياع بغالهتا، لك.
 أخفض عيش، وأجل حال، حىت نزلت هبم النازلة. فأقمت مع الربامكة يف

 مث قصدين عمرو بن مسعدة يف الضيعتني، فألزمن يف خراجهما، ما ال يفي به دخلهما.
فلحقتن شدة عظيمة، فكلما حلقتن انئبة واشتدت يب بلية، قصدت دورهم ومنازهلم، فبكيتهم، ورثيتهم، 

 كوت ما حل يب بعدهم، فأجد لذلك راحة.وشكرهتم، ودعوت هلم، على ما كان منهم إيل، وش
 

 قال: فاستدعى املأمون عمرو بن مسعدة، فلما أيت به، قال له: أتعرف هذا الرجل ?.
 قال: اي أمري املؤمنني، هو بعض صنائع الربامكة.

 فأمره ان يرد على الرجل، كلما استخرج منه، وأن يقرر خراجه على ما كان عليه أايم الربامكة وأن جيعل له
ضيعة أخرى من مجلة اإليغارات يكون دخلها له ويتخذ به سجال  وأن يقضي حقه ويكرمه، فبكى الشيخ 

 بكاء  شديدا .
 فقال له املأمون: أمل أستأنف إليك مجيال  فما بكاؤك ?.

فقال: بلى وهللا اي أمري املؤمنني، وزدت على كل فضل وإحسان، ولكن هذا من بركة هللا، وبركة الربامكة 
، وبقية إحساهنم إيل، فلو مل آت خراابهتم، فأبكيهم، وأندهبم، حىت اتصل خربي أبمري املؤمنني، ففعل يب علي

 ما فعل، من أين كنت أصل إىل أمري املؤمنني.
 فقال له املأمون: إمض مصاحبا ، فإن الوفاء مبارك، وحسن العهد من االميان.

 
 الربامكة

كانت غرة يف جبهة الدهر، واتجا  على مفرق العصر، فان حيىي : إن دولة آل برمك،  197جاء يف الفخري 
وبنوه، كالنجوم زاهرة، والبحار زاخرة، والسيول دافقة، والغيوث ماطرة، أسواق الدب عندهم انفقة، 
ومراتب ذوي احلرمات عندهم عالية، والدنيا يف أايمهم عامرة، وأهبة اململكة ظاهرة، وهم ملجأ الضعيف، 

 ، وفيهم يقول أبو نؤاس:ومعتصم الطريد
 سالٌم على الدنيا إذا ما فقدمت * بن برمٍك من رائحني وغاد
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وقال اجلاحظ: الربامكة حمض الانم، ولباب الكرام، وملح الايم، عتق منظر، وجودة خمرب، وجزالة منطق، 
مهم كانت ، وقال عنهم أيضا : إن أاي28-5وسهولة لفظ، ونزاهة نفس، واكتمال خصال، العقد الفريد 

 .474-3رايض الزمنة وفيات العيان 
وقال حممد بن مجيل الكاتب: كان الربامكة شفاء سقام دهرهم، وغياث جدب عصرهم، وما زالوا كهفا  

 .63لالجئني، ومفزعا  للملهوفني قطب السرور 
ة نشوار احملاضرة وقال القاضي التنوخي، يف امتداح جملس من جمالس الوزير املهليب: كأنه من جمالس الربامك

 .28-1القصة رقم 
من هذا  165وقال سليمان بن وهب، لشخص أحسن إليه: إنك قد فعلت ما مل تفعله الربامكة القصة 

 الكتاب.
 من هذا الكتاب. 371وقال صاحل، صاحب املصلى: إن الدهر ال خيلف مثل حيىي أبدا  القصة 

حان الذي خلق هذا الرجل، وجبله على كرم بذ به وقال إسحاق املوصلي، يف الفضل بن حيىي الربمكي، سب
 .22-2من مضى ومن غرب احملاسن واملساوئ 

وحلف إسحاق املوصلي، ابهلل الذي ال إله إال هو: ما رأيت أذكى من جعفر بن حيىي قط، وال أفطن، وال 
 .325-4أعلم بكل شيء، وال أفصح لساان ، وال أبلغ يف املكاتبة الغاين 

 .326أشرس: ما رأيت رجال  أبلغ من جعفر بن حيىي الربمكي واملأمون اتريخ اخللفاء وقال مثامة بن 
 .34وقال إبراهيم بن املهدي: ما رأيت أكمل من جعفر قط الوراق للصويل، أشعار أوالد اخللفاء 

ن إذ مل يرتك أحدا  م 282-2وأبو حيان التوحيدي، الذي كان كثري الغرام، بثلب الكرام معجم الدابء 
رؤساء زمانه، إال وشتمه، أثىن على الربامكة يف كتابه أخالق الوزيرين، فذكر أن معروفهم كان يسع الصغري 

، ونقل يف كتابه كذلك ما أورده حممد بن داود اجلراح، يف  489والكبري، ويعم الغن والفقري أخالق الوزيرين 
 .380أندى من السحاب أخالق الوزيرين كتابه أخبار الوزراء، يف الثناء عليهم، فقال: كان آل برمك 

: إن امرأة جبعفر بن حيىي، وقد صلب، فقالت: لئن صرت اليوم راية، لقد  198-3ويف حماضرات الدابء 
 كنت ابلمس غاية.

: إن الربامكة كانوا يقصدون من آفاق الرض، وقال أعرايب قصدهم من اليمن: 179ويف حتفة اجملالس 
 ين انتشر صيتهم يف البالد.قصدت هؤالء الجماد، الذ

وكان للربامكة من السخاء والكرم، ما مل يكن لحد من الناس، وكانوا خيرجون ابلليل سرا ، ومعهم الموال 
يتصدقون هبا، ورمبا دقوا على الناس أبواهبم، فيدفعون إليهم الصرة، بني الثالثة آالف إىل اخلمسة آالف، أو 
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يعدون  -العتيادهم ذلك -حوا ما معهم يف عتب البواب، فكان الناسالكثر من ذلك، والقل، ورمبا طر 
 .150-1إىل العتب، إذا أصبحوا، يطلبون ما القي فيها احملاسن واملساوئ 

 .35-4وقال فيهم الشاعر: وفيات العيان 
 عند امللوك مضر ة ومنافع * وأرى الربامك ال تضر  وتنفع

 ب إليهم أمجعإن كان شر  كان غريهم له * واخلري منسو 
 59-5وقال أبو نؤاس: وفيات العيان 

 
 إن  الربامكة الكرام تعل موا * فعل اجلميل فعل موه الناسا

 كانوا إذا غرسوا سقوا وإذا بنوا * مل يهدموا مما بنوه أساسا
 وإذا هم صنعوا الصنائع يف الورى * جعلوا هلا طول البقاء لباسا

مهم من حسن هبجتها * مواسم احلج    336-1ات العيان وقال أشجع السلمي، يذكر أايمهم: وفي كأن  أاي 
 والعياد واجلمع

وأصبح جود الربامكة، على متادي الايم، مضرب املثل، قال اجلماز: جاءان فالن، مبائدة، كأهنا زمن الربامكة 
 .236وامللح والنوادر  3-2على العفاة زهر الداب 

 الربامكة، ويصفون الرجل الكرمي النفس، السخي اليد، أبنه: برمكي. والبغداديون، إىل وقتنا هذا، يذكرون
أمتدح أحد أمراء  109-3وعمت شهرة الربامكة ابجلود، مجيع أحناء الدنيا، حبيث أن املقري يف نفح الطيب 

 املوحدين ابلندلس، فوصفه أبن له حكاايت يف اجلود برمكية.
ربامكة، وقال: هذه أقاصيص من صنع الوراقني، فقال له أبو وقد أنكر صاعد، وزير املوفق، ما يذكر عن ال

مثل هذا الكذب، وهو حي، يرجى وخياف، وأولئك موتى،  -أعزه هللا -العيناء: مل ال يكذب على الوزير
 من نشوار احملاضرة. 1-1مأيوس من خريهم وشرهم، القصة 

يف االستنتاج، وذكر كل واحد منهم  وابلنظر لعدم وجود سبب واضح عن نكبتهم، فقد خبط املؤرخون خبطا  
سببا ، أو أكثر من سبب، فادعى بعضهم أن السبب سياسي، وأهنم أرادوا قلب الدولة، وقال بعضهم: أن مثة 
سببا  يتعلق بزواج جعفر، زواجا  مل يرضه اخلليفة، وهذا كله ال أصل له، فإن الربامكة، لو أرادوا قلب الدولة، 

راسان يف قبضتهم، وأما قضية الزواج، فهي أقصوصة ال تعلق بقبول، وال تدخل حلاولوا ذلك عندما كانت خ
يف معقول، والذي يظهر للمتأمل، أن استئثار الربامكة ابحلكم، وانقياد الناس هلم، وهلجتهم ابلثناء عليهم، 
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ن يرغب والتعلق هبم، أاثر غرية الرشيد، وأشعل انر هواجسه، وصادف وجود دساسني، من رجال احلاشية، مم
يف انتقال السلطة من الربامكة إليهم، مثل الفضل بن الربيع، وعلي بن عيسى بن ماهان، وأمحد بن صبيح، 
فتظافروا، وأغروا الرشيد هبم، فوجدوا منه أذان  سامعة، وكانت اخليزران، أم الرشيد، حامية الربامكة، قد 

عى الفضل ابن الربيع، وأمره أبخذ اخلامت من ، فلم يكد الرشيد يودعها قربها، حىت د173توفيت يف السنة 
 .238-8جعفر، وحلف له إنه كان يهم أبن يوليه، فتمنعه أمه، فيطيع أمرها الطربي 

، قال: سئل سعيد 335-1ولعل أصح ما ورد يف هذا الباب، ما ذكره ابن خلكان يف كتاب وفيات العيان 
قال: وهللا، ما كان منهم ما يوجب بعض ما عمل بن سامل عن جناية الربامكة املوجبة لغضب الرشيد، ف

الرشيد هبم، ولكن طالت أايمهم، وكل طويل مملول، ووهللا، لقد استطال الناس، الذين هم خري الناس، أايم 
عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، وما رأوا مثلها عدال ، وأمنا ، وسعة أموال، وفتوح، وأايم عثمان رضي هللا 

أنس النعمة هبم، وكثرة محد الناس هلم، ورميهم آبماهلم دونه،  -مع ذلك -ورأى الرشيدعنه، حىت قتلومها، 
وامللوك تتنافس أبقل من هذا، فتعنت عليهم، وجتىن، وطلب مساويهم، ووقع منهم بعض اإلدالل، خاصة 

رشيد،  جعفر والفضل، دون حيىي، فإنه كان أحكم خربة، وأكثر ممارسة لألمور، والذ من إعدائهم قوم ابل
 كالفضل بن الربيع، وغريه، فسرتوا احملاسن، وأظهروا القبائح، حىت كان ما كان.

ويؤيد هذا الرأي، ما روي عن هرون الرشيد أنه قال: إن الدالة تفسد احلرمة، وتنقص الذمة، ومنها أيت 
 .20الربامكة كتاب اآلداب جملد امللك جعفر بن مشس اخلالفة ص

 
، إىل هذا الرأي، قال: إمنا نكب الربامكة ما كان من استبدادهم على الدولة، وقد ذهب املؤرخ ابن خلدون

واحتجاهنم أموال اجلباية، حىت كان الرشيد يطلب اليسري من املال فال يصل إليه، فغلبوه على أمره، وشاركوه 
الدولة  يف سلطانه، ومل يكن له معهم تصرف يف أمور ملكه، فعظمت آاثرهم، وبعد صيتهم، وعمروا مراتب

وخططها، ابلرؤساء من ولدهم وصنائعهم، واحتازوها عمن سواهم، من وزارة، وكتابة، وقيادة، وحجابة، 
وسيف، وقلم، ويقال إنه كان بدار الرشيد، من ولد حيىي بن خالد، مخسة وعشرون رئيسا ، من بني صاحب 

اح، ملكان أبيهم حيىي من كفالة سيف وصاحب قلم، زامحوا فيها أهل الدولة ابملناكب، ودفعوهم عنها ابلر 
هارون، ويل عهد، وخليفة، حىت شب يف حجره، ودرج من عشه، وغلب على أمره، وكان يدعوه: اي أبت، 
فتوجه اإليثار من السلطان إليهم، وعظمت الدالة منهم، وانبسط اجلاه عندهم، وانصرفت حنوهم الوجوه، 

هدااي امللوك، وحتف المراء، وسريت إىل خزائنهم،  وخضعت هلم الرقاب، وختطت إليهم من أقصى التخوم،
يف سبيل التزلف واإلستمالة، أموال اجلباية، وأفاضوا يف رجال الشيعة يريد شيعة بن العباس وعظماء القرابة، 
العطاء، وطوقوهم املنن، وكسبوا من بيواتت الشراف، املعدم، وفكوا العاين، ومدحوا مبا مل ميدح به خليفتهم، 
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وا لعفاهتم اجلوائز والصالت، واستولوا على القرى والضياع، حىت آسفوا البطانة، وأحقدوا اخلاصة، وأسن
 .14و 13-1وأغصوا أهل الوالية اتريخ ابن خلدون 

 : أن الرشيد ندم على قتله الربامكة، ورمبا بكى عليهم يف بعض اجملالس.303-18وذكر صاحب الغاين 
نقال  عن اجلهشياري: أن الرشيد ندم على ما كان منه  229و 228-6ان وذكر ابن خلكان يف وفيات العي

يف أمر الربامكة، وحتسر على ما فرط منه يف أمرهم، وخاطب مجاعة من إخوانه، أبنه لو وثق منهم بصفاء 
مون النية، لعادهم إىل حاهلم، وكان الرشيد كثريا  ما يقول: محلوان على نصحائنا وكفاتنا، وأومهوان أهنم يقو 

مقامهم، فلما صران إىل ما أرادوا، مل يغنوا عنا، وأنشد: أقل وا عليهم ال أاب لبيكم * من الل وم أو سد وا املكان 
وا  الذي سد 

وراجع يف العقد الفريد  162 - 151و 141و 140-1راجع بعض أخبار الربامكة يف احملاسن واملساوئ 
بني فاطمة بنت حممد بن احلسن بن قحطبة، أم جعفر احلوار الذي جرى بني هارون الرشيد و  65 - 5-62

من كتاب  3-1و 2-1الربمكي. وهي أم الرشيد ابلرضاعة، وراجع بشأن الثناء على الربامكة، القصة 
احلوار الذي  47نشوار احملاضرة للتنوخي، وراجع كذلك يف كتاب الوراق للصويل أشعار أوالد اخللفاء ص

ة حول مقتل جعفر الربمكي، وراجع يف كتاب جواهر الدب من خزائن جرى بني الرشيد وبني أخته علي
قصة عن الفضل وجعفر، رواها حممد بن عبد الرمحن اهلامشي، صاحب صالة الكوفة،  418العرب ص

 .31-20والغاين ط بوالق  302 - 300-8وراجع الطربي 
 

 هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان
 دب والظرف، يعاشر الناس، وأتتيه ألطافهم، فيعيش هبا.بلغن أنه كان ابلكوفة رجل من أهل ال

مث انقلب الدهر عليه، فأمسك الناس عنه، وجفوه حىت قعد يف بيته، والتجأ إىل عياله، فشاركهن يف فضل 
 مغازهلن، واستمر ذلك عليه، حىت نسيه الناس، ولزمه الفقر.
ع حافر دابة، ورجل يدق ابيب، فكلمته من وراء قال: فبينما أان ذات ليلة يف منزيل، على أسوء حال، إذا وق

 الباب.
 فقلت: ما حاجتك ?.

فقال: إن أخا  لك ال أمسيه، يقرأ عليك السالم، ويقول لك: إين رجل مسترت، ولست آنس بكل أحد، فإن 
 رأيت أن تصري إيل، لنتحدث ليلتنا.
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فاشتملت أبزار امرأيت، وخرجت، فقلت يف نفسي: لعل جدي أن يكون قد حترك ? مث مل أجد يل ما ألبسه، 
 فقدم إيل فرسا  جمنواب  كان معه، فركبته.

إىل أن أدخلن إىل فىت من أجل الناس وأمجلهم وجها ، فقام إيل، وعانقن، ودعا بطعام فأكلنا، وبشراب 
 فشربنا، وأخذان يف احلديث، فما خضت يف شيء إال سبقن إليه.

أن ال تسألن عن شيء من أمري، وجتعل هذه الزايرة بين  حىت إذا صار وقت السحر، قال: إن رأيت
وبينك، إذا أرسلت إليك فعلت، وها هنا دراهم تقبلها، وال تردها، وال يضيق بعدها عنك شيء، فنهضت، 

 فأخرج إيل جرااب  مملوءا  دراهم.
را  ? ال حاجة فدخلتن أرحيية الشراب، فقلت: اخرتتن على الناس للمنادمة، ولسرك، وآخذ على ذلك أج

 يل يف املال.
 

فجهد يب، فلم آخذه، وقدم إيل الفرس، فركبته، وعدت إىل منزيل، وعيايل متطلعون ملا أجيء به، فأخربهتم 
 خبربي.

 وأصبحت اندما  على فعلي، وقد ورد علي وعلى عيايل، ما مل يكن يف حسابنا.
ة، فصرت إليه، فعاودين مبثل ذلك الفعل، فمكثت حينا ، ال أييت إيل رسول الرجل، إىل أن جاءين بعد مد

 فعاودته ابالمتناع، وانصرفت خمفقا ، فأقبلت امرأيت علي ابللوم والتوبيخ.
 فقلت هلا: أنت طالق ثالاث  إن عاودين ومل آخذ ما يعطين.

نك، فمكثت مدة أطول من االولة، مث جاءين رسوله، فلما أردت الركوب، قالت يل امرأيت: اي ميشوم اذكر ميي
 وبكاء بناتك، وسوء حالك.

فصرت إىل الرجل، فلما أفضينا إىل الشراب، قلت له: إين أجد علة متنعن منه، وإمنا أردت أن يكون رأيي 
 معي.

فأقبل الرجل يشرب، وأان أحادثه، إىل أن انبلج الفجر، فأخرج اجلراب، وعاودين، فأخذته، فقبل رأسي، 
 س، فانصرفت عليه، حىت انتهيت إىل منزيل، فألقيت اجلراب.وشكرين على قبول بره، وقدم إيل الفر 

 فلما رآه عيايل، سجدن هلل شكرا ، وفتحناه، فإذا هو مملوء داننري.
فأصلحت منه حايل، واشرتيت مركواب ، وثيااب  حسنة، وأاثاث ، وضيعة قدرت أن غلتها تفي يب، وبعيايل بعدي، 

 واستظهرت على زماين ببقية الداننري.
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ل الناس علي، يظهرون السرور مبا جتدد يل، وظنوا أين كنت غائبا  يف انتجاع ملك، فقدمت مثراي ، وانثا
 وانقطع رسل الرجل عن.

 فبينما أان أسري يوما  ابلقرب من منزيل، فإذا ضوضاء عظيمة، ومجاعة جمتمعة.
 فقلت: ما هذا ?.

إىل أن عرف خربه ها هنا، فهجم عليه، وقد قالوا: رجل من بن فالن، كان يقطع الطريق، فطلبه السلطان، 
 خرج على الناس ابلسيف، مينع نفسه.

فقربت من اجلمع، وأتملت الرجل، فإذا هو صاحيب بعينه، وهو يقاتل العامة، والشرط، ويكشف الناس، 
 فيبعدون عنه، مث يتكاثرون عليه ويضايقونه.

 الناس عنه.فنزلت عن فرسي، وأقبلت أقوده، حىت دنوت منه، وقد انكشف 
 فقلت: أبيب أنت وأمي، شأنك والفرس، والنجاة، فاستوى على ظهره، فلم يلحق.

فقبض علي الشرط، وأقبلوا علي، يلهزوين، ويشتموين، حىت جاءوا يب إىل عيسى بن موسى، وهو وايل 
 الكوفة، وكان يب عارفا .

 جنا عليه. فقالوا: أيها المري، كدان أن أنخذ الرجل، فجاء هذا، فأعطاه فرسا  
 فاشتد غضب عيسى بن موسى، وكاد أن يوقع يب، وأان منكر لذلك.

 فلما رأيت املصدوقة، قلت: أيها المري، أدنن إليك، أصدقك.
 فاستدانين، فشرحت له ما كان أفضت يب احلال إليه، وما عاملن به الرجل، وأين كافأته جبميل فعله.

 فقال يل سرا : أحسنت، ال أبس عليك.
تفت إىل الناس فقال: اي محقى، هذا يتهم ? إمنا لفظ حافر فرسه حصاة، فقاده لريحيه، فغشيه رجل مث ال

مستقتل، بسيف ماض، قد نكلتم عنه أبمجعكم، فكيف كان هو يدفعه عن فرسه ? انصرفوا، مث خلى 
 سبيلي.

احلال، وكان آخر فانصرفت إىل منزيل، وقد قضيت ذمام الفىت، وحصلت النعمة بعد الشدة، وأمنت عواقب 
 عهدي به.

 
 جعفر بن سليمان أمري البصرة يصفح عمن سرق منه جوهرا  
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سرق جلعفر بن سليمان اهلامشي جوهر فاخر ابلبصرة، وهو أمريها، فجهد أن يعرف له خربا ، فخفي عليه، 
 فأقلقه ذلك، وغاظه، وجد ابلشرط وضرهبم، وألزمهم إظهاره، فجدوا يف الطلب.

ر، أاته بعضهم برجل وجده يف ساابط اللؤلؤ، يبيع درة فاخرة من ذلك اجلوهر، قد قبض فلما كان بعد شهو 
 عليه، وضربه ضراب  عظيما  إىل أن أقر، فأخرب جعفر خبربه، فأذن بدخوله.

فلما رأى الرجل جعفرا ، استغاث به، وبكى، ورققه، فرمحه جعفر، وقال: أمل تكن طلبت من هذه الدرة يف 
 ا لك ?.وقت كذا، فوهبته

 فقال: بلى.
 فقال للشرط: خلوا عنه، واطلبوا اللص.

 
 أخذ الصينية من ال يردها ورآه من ال ينم عليه

وروت الفرس قريبا  من هذا، فذكروا أن بعض ملوكهم، سخط على حاجب له سخطا  شديدا ، وألزمه بيته، 
 حىت هتتك، ومل تبق له حال.وكان فيه كاحملبوس، وقطع عنه أرزاقه وجراايته، فأقام على ذلك سنني، 

مث بلغه أن امللك قد أختذ مساطا  عظيما ، حيضره الناس يف غد يومه ذلك، فراسل أصدقاءه، وأعلمهم أن له 
حقا  حيضره لبعض ولده، واستعار منهم دابة بسرجه وجلامه، وغالما  يسعى بني يديه، وخلعة يلبسها، وسيفا ، 

 ابة، وخرج من منزله، إىل أن جاء إىل دار امللك.ومنطقة، فأعري ذلك، فلبسه، وركب الد
 

فلما رآه البوابون مل يشكوا يف أنه ما أقدم على ذلك إال أبمر امللك، وتذمموا لقدمي رائسته عليهم، فأشفقوا 
 من عودها أن حيجبوه إىل أن يستثبتوا.

امللك، وقد أكل، وهو  ودخل هو مظهرا  القوة أبمر نفسه، ومل تزل تلك حاله، مع طائفة، حىت وصل إىل
 جالس يشرف.

فلما رآه امللك قطب، وأنكر حضوره، وهم أبن أيمر به، وابحلجاب، والبوابني، فكره أن ينغص يوما  قد 
 أفرده ابلسرور على نفسه.

وأقبل الرجل خيدم، فيما كان خيدم فيه قدميا ، فازدادت احلال متويها  على احلجاب واحلاشية، إىل أن كاد 
 صرم، وغفل أكثر من كان حاضرا  عنه.اجمللس ين
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فتقدم إىل صينية ذهب زنتها ألف مثقال، مملؤة مسكا ، فأخذها خبفة، وجعل املسك يف كمه، والصينية يف 
 خفه، وامللك يراه.

وخرج، وعاد إىل منزله، ورد العواري إىل أهلها، وابع املسك، وكسر الصينية، وجعلها داننري، واتسع هبا 
 حاله.

من سكره، ومسع من خيدم يف الشراب يطلب الصينية، وقهرمان الدار يضرب قوما   -من غد -لكوأفاق امل
يف طلبها، فذكر حديث احلاجب، وعلم أنه ما محل نفسه على الغرر الشديد يف ذلك، إال من وراء شدة 

 وضر.
ورآه من ال ينم  فقال لقهرمانه: ال تطلب الصينية، فما لحد يف ضياعها ذنب، فقد أخذها من ال يردها،

 عليه.
فلما كان بعد سنة، عاد ذلك احلاجب، إىل شدة اإلضاقة، بنفاد الداننري، وبلغه خرب مساط يكون عند امللك، 

 يف غد يومه، فاحتال حبيلة أخرى، حىت دخل إىل حضرة امللك، وهو يشرب.
 فلما رآه امللك، قال: اي فالن، نفذت تلك الداننري ?.

وبكى، ومرغ خديه، وقال: أيها امللك، قد احتلت مرتني، على أن تقتلن فأسرتيح مما  فقبل الرض بني يديه،
أان فيه، من عظم الضر الذي أعانيه، أو تعفو عن كما يليق بك، وتذكر خدميت، فأعيش يف ظلك، وليست 

 يل بعد هذا اليوم حيلة.
 الته الوىل يف خدمته.فرق له امللك، وعفا عنه، وأمر برد أرزاقه عليه ونعمته، ورده إىل ح

 
 سفتجة بثالث صفعات يفتديها احملال عليه خبمسمائة ومخسني دينارا  

بلغن عن رجل من أهل داير ربيعة، كانت له حال صاحلة، فزالت، قال: فلزمتن احملنة واإلضاقة، مدة طويلة، 
 فتحريت، ومل أدر ما أعمل.

، وكانت بين وبني كاتبه معرفة قدمية، فأشري علي أبن وكان أمري الناحية إذ ذاك، العباس بن عمرو الغنوي
ألقاه، وآخذ كتااب  عن العباس إىل بعض أصدقائه من أمراء النواحي وأخرج إليه، فلعلى أتصرف معه، وأعود 

 من جهته بفائدة أجعلها أصل معيشة.
 فلقيت الكاتب، فقال يل: صر يف غد إىل دار المري، حىت أكتب لك.

 تب يل عنه كتااب  مؤكدا  إىل بعض أمراء الطراف من أصدقاء العباس، فخرجت أريد منزيل.فمضيت إليه، فك
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فلما صرت يف بعض املمرات وأان رجل طويل مبدن، وكنت قد حلقت رأسي، وعليه منديل خفيف، قد 
 أطارته الريح، فانكشف، ولعلة انشغال قليب أبمري مل أرد املنديل.

ن على وجهي، وتوالت بعدها اثنتان. فالتفت، فإذا العباس بن عمرو، وإذا بصفعة قد جاءت، كادت تكب
وقد خرج إىل موضع من مواضع الدار، وكان مشتهرا  ابملصافعة، مكاشفا  هبا، هو، ومجاعة من قواد املعتضد، 

 أصدقاء، أخالء، يستعملون ذلك، ويكاشفون به.
 أو تعطين شيئا  أنتفع به عوضا  عن هذا الفعل.فقبضت على يده، وقلت: ما هذا أيها المري ? ما أفارقك، 

 فدافعن، وأان متشبث به، وسقط الكتاب من كمي، فقال: ما هذا الكتاب.
 قلت: كتاب، كتب يل عنك إىل فالن، لخرج إليه، فلعلي أتصرف معه، أو يربين بشيء.

 فقال: هوذا، أكتب لك عليه سفتجة ابلصفع، فإنه يفتديها منك مبا تنتفع به.
واستدعى دواة، وكتب يل إىل الرجل سفتجة، كما يكتب التجار، بثالث مكتوابت، كناية عن ثالث 

 صفعات.
فأخذت الكتاب، وانصرفت متعجبا  مما جرى علي، ومن حرفيت يف أن العباس مل يسمح يل بشيء، مع 

 جوده، وحتملت، وخرجت إىل ذلك البلد، فأوصلت الكتاب الذي كتبه يل الكاتب عنه.
 ذلك المري أقبح رد، وآيسن، وقال: قد بلينا هبؤالء الشحاذين، جييئوان يف كل يوم بكتب ال تساوي فردين

 مدادها، ويقطعوان عن أشغالنا، انصرف، فمالك عندي تصرف، وال بر.
فورد علي ما مل أر مثله، وما هالن وقطع يب، وكنت قد سافرت إليه، وقطعت شقة بعيدة، فانصرفت أسوء 

 ال .الناس حا
 وفكرت ليليت، فقلت: ليس إال العود إليه، ومداراته، فلعل أن يعطين قدر نفقة الطريق، فأحتمل هبا.

 
فعدت إليه، وخاطبته بكل رفق وخضوع وسؤال وهو خيشن علي، ويؤيسن، إىل أن قال حلاجبه: أخرجه عن، 

 وال تدعه بعدها يدخل إيل.
وأقمت أايما  ال أعود إليه، وال أدري ما أصنع، إال أن  فورد علي أعظم من الول، وخرجت أخزى خروج،
 بقاال  يف احمللة اليت نزلتها يعطين خبزا  وإداما  بنسيئة.

فجلست إليه يوما  وأان متحري، والغم بني علي، فسمعت قائال  يقول: إن المري قد جلس للمظامل، جلوسا  
 ارتفع عنه احلجاب فيه، ففكرت كيف أعمل ?.
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تاب ابلسفتجة، فقلت: أمشي وأجعلها اندرة كالظالمة، فإن أعطاين شيئا ، وإال فضحته بني وذكرت الك
 رعيته، وانصرفت.

 فأخذت السفتجة، وجئت، فلم أصادف ابلباب من مينعن، فدخلت إليه.
 فحني رآين اغتاظ علي، وقال حلاجبه: أمل آمرك أن ال تدخل هذا إيل.

 فقال: كان اإلذن عاما ، ومل مييز.
 أقبل المري علي، فقال: أمل أقل لك، وأؤيسك من ? فما هذه املالزمة، كأن لك علي دينا  أو سفتجة ?.ف

 سفتجة. -أعزه هللا -فقلت: نعم، يل على المري
 فازداد غيظه، وقال كاملتعجب: سفتجة، سفتجة ?.

، مث قال لكاتب كان فأخرجتها، فدفعتها إليه، فلما قرأها عرف اخلط واخلطاب، فنكس رأسه ساعة، خجال  
 بني يديه، شيئا  ال أعلمه.

 فجذبن الكاتب، وقال: إن المري قد تذمم مما عاملك به، وأمرين بدفع مائة دينار إليك، فقم معي لتأخذها.
فقلت: ما قصدت المري ليربين، أان رجل أوصلت إليه سفتجة مبال، فإما قبلها فأعطانيه، فما أريد غريه، وال 

 ، وال أنقص منه شيئا ، وإما كتب يل على السفتجة: راجعة، فأخذهتا، وانصرفت.أستزيد عليه
فساره الكاتب مبا قلت، وقوي طمعي يف الصنع، فالتفت إيل الكاتب، وقال: قد جعلها لك المري مائيت 

 دينار، فاهنض لتأخذها.
الكاتب يتوسط بيننا، إىل فقلت، ملن يقول هذا: ما عندي غري ما مسعت، والن المري، وتشددت، ومل يزل 

 أن بذل مخسمائة دينار.
فقلت: على شرط أين ال أبرح من هذا اجمللس حىت أقبضها وأسلمها إىل يد اتجر، وآخذ منه سفتجة هبا، 

 ويدفع إيل نفقة تكفين إىل أن أعرف صحة السفتجة، مث أحتمل بباقي ذلك.
ة، ودفعوا يل مخسني دينارا  للنفقة، وأقمت فأجبت إىل ذلك، وأحضر التاجر، واملال، وأخذت منه سفتج

 مدة، إىل أن عرفت خرب صحة السفتجة، وحتملت ببقية النفقة إىل بلدي.
 وحصل يل املال، فجعلته بضاعة يف متجر، صلحت به حايل، إىل اآلن.

 
 املصافعة

 ا .الصفع: ضرب القفا ابلكف مبسوطة، واملصافعة: تبادل الصفعات، والصفعان: الذي يصفع كثري 
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والصل يف الصفع أن يكون للعقوبة والتأديب. كأن أيمر القاضي بصفع من أخل ابحلرمة الواجبة حنو جملس 
 من نشوار احملاضرة للتنخي. 178-6و 10-2احلكم القصص 

 .52-2وقد يصفع املتشدق املتقعر يف كالمه االمتاع واملؤانسة 
 .26صلة الطربي وقد أمر الوزير علي بن عيسى بصفع رجل ادعى النبوة 

وصفع بعض العامة يف البصرة، القاضي أاب خليفة وصحبه، ملا حسبوهم يقرأون القرآن بلغة الدجاج مروج 
 .501-2الذهب 

وصفع أبو حممد املافروخي الفأفاء، عامل البصرة، ابن أحد خلفائه، ملا فأفأ له، حاسبا  أنه حياكيه نشوار 
 .14-4احملاضرة، رقم القصة 

من هذا الكتاب أو إلجبار  184لصفع إلجبار املكلف على أداء الضريبة املتحققة عليه القصة وقد جيري ا
من كتاب نشوار احملاضرة أو  21-8العامل املصروف على سداد ما بذمته من الموال المريية القصة 

كامل من كتاب نشوار احملاضرة، وال 122-3و 35-1إلجبار من صودر على أداء ما صودر عليه القصة 
-1، أو الستخراج الودائع جتارب المم 39وصلة الطربي  110-1، وجتارب المم 142-8البن الثري 

من هذا  261أو إلجبار املصفوع على ترك عناده القصة  65-1أو لتقرير مبلغ املصادرة جتارب المم  65
 من نشوار احملاضرة. 54-3الكتاب، والقصة 

ي عجز عن القيام مبا ادعى، كما حصل البن املغازيل الذي شرط على وقد يرد الصفع عقااب  للمدعي الذ
 510-2نفسه إن مل يضحك املعتضد، أن يصفع عشر صفعات، وعجز عن إضحاكه مروج الذهب 

 .511و
وملا أراد املكتفي اخلروج لقتال القرامطة، منعه املنجم أبو احلسن العاصمي، حبجة أن طالعه يدل على أن 

إىل زوال دولته، وخرج املكتفي، واستأصل القرامطة، وعاد مظفرا  ساملا ، فأمر ابلعاصمي خروجه هذا، يؤدي 
 .37فأحضر، وصفع صفعا  عظيما  الفالكة واملفلوكون 

 
وقد حيصل الصفع لإلهانة وااليذاء، فقد ذكر أن املتوكل غضب على عمر بن فرج الرخجي، أحد كبار 

-2يوم، فأحصي ما صفع، فكان ستة آالف صفعة مروج الذهب  العمال يف الدولة، فأمر أبن يصفع يف كل
 555-6، وغضب املتوكل على ولده املنتصر، ويل عهده، فأمر أبن يصفع يف جملسه جتارب المم 403

 52، وصلة اتريخ الطربي ص175-9، ولزايدة التفصيل راجع اتريخ الطربي 97-7والكامل البن الثري 
من كتاب نشوار  7-4و 119-1والقصة  103-1ارب المم ، وجت41و 37والتكملة  86و 58و

 29من هذا الكتاب، واملستطرف من أخبار اجلواري للسيوطي  304و 250احملاضرة للتنوخي، والقصة 
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ومرآة  138وحكاية أيب القاسم البغدادي  58-6و 159-4ووفيات العيان  264و 46والوزراء للصايب 
 .18-4اجلنان لليافعي 
ع على املقامر إذا قمر، كما وقع لمري البصرة إسحاق بن العباس بن حممد العباسي، ملا قمر، وقد يقع الصف

فتحقق عليه حسب الشرط أن يصفع عشر صفعات، فأحاهلا هذا على صاحب شرطته، وطلب هذا أن 
 .231يكون الصفع، صفع املداعبة واإلخوان، ال صفع العقوبة والسلطان اهلفوات النادرة 

 .237-5ثر عن الصفع، وروده إليقاع احلجة على اخلصم يف املناظرة معجم الدابء وأغرب ما أ
والذي يتضح من هذه القصة، ومن غريها من القصص، أن املصافعة، كان هلا من يستحسنها، ويستطيبها، 

 ، وكان هلا سوق رائجة.180-4ويتملح بذكر فوائدها البصائر والذخائر 
وهو أحد كبار القواد والوالة العباسيني، من املستهرتين ابملصافعة، املكاشفني وكان العباس بن عمرو الغنوي، 

هبا، هو ومجاعة من قواد املعتضد، أصدقاء، أخالء، يستعملون ذلك، ويكاشفون به، وأن املصافعة جتري 
 من نشوار احملاضرة وأهنا تقع على سبيل 119-8من هذا الكتاب، والقصة  116بينهم للمطايبة، القصة 

 .271من نشوار احملاضرة، ومعجم دوزي لمساء اللبسة  166و 51-1املباسطة القصة 
قد اختذ ندامى يتصافعون يف حضوره فوات الوفيات  223 - 172وكان زايدة هللا بن الغلب، أمري أفريقية 

 .35و 2-34
املصافعة أخبار  ، وهو ممدوح املتنيب، ممن ميازح يف348وكان القاضي حممد بن اخلصيب، قاضي مصر ت 

 .580و 579القضاة للكندي 
كان من مجلة ما صنعه   314وكان للصفاعنة أرزاق يف الدولة، وملا وزر أبو احلسن علي بن عيسى يف السنة 

 .165-8أن أسقط أرزاق الصفاعنة الكامل البن الثري 
، وشرطك فيه حجامك، وسئل القاضي ابن قريعة، عن حد القفا، فقال للسائل: هو ما اشتمل عليه جرابنك

واتريخ بغداد للخطيب  238-2وداعبك فيه إخوانك، وابسطك فيه غلمانك، وأدبك فيه سلطانك اليتيمة 
2-320. 

وداعب ابن املرزابن، أاب العيناء، فقال له: مل لبست جباعة ? فقال: وما اجلباعة ? قال: اليت بني اجلبة 
دمي ? قال: الذي هو بني الصفعان والندمي امللح للحصري والدراعة، فقال: ومل أنت صفدمي ? قال: وما صف

183. 
وكان حذاء ماجن بباب الطاق امسها اآلن الصرافية يسمي النعال، أبمساء من جنس الصفعة، فنعل راسكية، 

 من نشوار احملاضرة. 98-2ونعل صعلكية، ونعل قفوية القصة 
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فادمة والصفاعنة، كما ذكر أن الكتنجي ألف كتااب  حبثا  يف أخبار الص 157وأفرد ابن الندمي يف الفهرست ص
 .170مساه: كتاب الصفاعنة الفهرست 

 509-2والصل يف الصفع أن حيصل، ابلكف على القفا، ورمبا حصل جبراب فارغ أو حمشو مروج الذهب 
، أو بقشور 340-2، أو بقشور القرع اليتيمة 455-4، وقد حيصل ابلنعال وفيات العيان 511 -

من  268يخ المحر املسمى يف بغداد ابلرقي، نسبة إىل الرقة راجع سبب هذه التسمية يف حاشية القصة البط
هذا الكتاب، وال يوجد اآلن ببغداد من ميارس هذا اللون من املباسطة السمجة، وقد أدركت بعض ابعة 

 افها كافا  فارسية.الرقي الحداث كانوا يتصافعون بقشور الرقي املق فصيحة، والبغداديون يلفظون ق
فطب   108-8قال: الوايف ابلوفيات  656وممن أحسن يف اإلشارة إىل املصافعة، ابن احلالوي املوصلي ت 

 طرطب  فوق راسي * وطاق طرطاق يف قذايل
أفدي صديقا  كان يل * بنفسه  229-3وقال الشاعر الندلسي، أبو عبد هللا بن الزرق: نفح الطيب 

 يسعدين
ا أصفع ا يصفعنفرمب   ه * ورمب 

 طقطق طق طقطق طق * أصخ بسمع الذن
، ولألحنف العكربي يف 88 - 86-3ولبن احلجاج شعر كثري يف املصافعة، أورد بعضه صاحب اليتيمة 

 ؛704-3املصافعة اليتيمة 
 

 لقد بت  مباخور * على دف  وطنبور
 وصوت الطبل كردم طع * وصوت الناي طل ري

 أان  وسط تن ورفصران من محى البيت * ك
 وصران من أذى الصفع * كمثل العمي والعور

وقد أورد له صاحب فوات الوفيات  625وممن أحسن يف وصف الصفع، مجال الدين بن شيث، املتويف سنة 
 أبياات ، اخرتت منها هذين البيتني: 2-313

ا ال * تصفيق عند جمامع العراس  وختالفت بيض الكف  كأهن 
ا * وقد املطارق يف يد النح اس  وتطابقت سود اخلفاف  كأهن 
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وليب الرقعمق، أيب حامد أمحد بن حممد االنطاكي، مقطوعات يف املصافعة، راجعها يف يتيمة الدهر للثعاليب 
1-334 - 340. 

وكتاب حماضرات الدابء  205 - 203-1ولزايدة التفصيل، راجع كتاب الغيث املسجم للصفدي 
 .700و 699-2للراغب الصبهاين 

 
 السبب يف خلع املقتدر اخللع الثاين

 وعودته إىل احلكم
ذكر أصحاب التواريخ، ومصنفو الكتب، وأبو احلسن علي بن الفتح الكاتب املعروف ابملطوق، على ما 
أخربين به أمحد بن يوسف بن يعقوب التنوخي عنه يف كتابه مناقب الوزراء وحماسن أخبارهم، وما شاهده أمحد 

ومجاعة حدثوين به، ممن شاهد احلال، منهم أيوب بن العباس بن احلسن، وعلي،  بن يوسف من ذلك،
والقاسم، ابنا هشام بن عبد هللا الكاتب، وأبو احلسني بن عياش اخلرزي، خليفة أيب رمحه هللا على احلكم 

، بعبارات بسوق الهواز، ومن ال أحصي من شيوخنا كثرة، ابلسبب يف خلع املقتدر عن اخلالفة، اخللع الثاين
خمتلفة، معىن مجيعها أن اجليش كله، الفرسان، والرجالة، شغبوا يطلبون الزايدات، ويتبسطون يف التماس 

 احملاالت، وملوا أايم املقتدر وبغوا عليه أبشياء.
واتفق أن سائسا  هلارون بن غريب اخلال، علق بغالم يف الطريق، للفساد، فرفع إىل أيب اجلود، خليفة عجيب، 

انزوك، على جملس اجلسر ابجلانب الغريب، فجاء غلمان هارون خيلصونه ومانعوهم، إىل أن حلقه بعض  غالم
 أصحاب انزوك فصارت بينهم حرب، وانتهت احلال إىل قصص يطول شرحها.

إىل أن أطبق اجليش أبسرهم على خلع املقتدر، فزحفوا إىل داره، مبواطأة من مؤنس املظفر، فقبضوا عليه، 
ىل دار مؤنس، يف يوم اخلميس لثالث عشرة ليلة خلت من احملرم سنة سبع عشرة وثالمثائة، فحبس ومحلوه إ

 فيها، وخلع نفسه، وأشهد عليه ابخللع.
وكان رأس الفتنة، والقائم هبا، عبد هللا بن محدان، أبو اهليجاء، وانزوك املعتضدي، على مساعدة هلما من 

يب منصور حممد بن املعتضد ابهلل، فأجلسوه يف دار اخلالفة، مؤنس، وإطباق من اجليش كلهم، وجاءوا أب
وسلموا عليه هبا، ولقبوه القاهر ابهلل، فقلد انزوك احلجبة، مضافا  إىل ما كان إليه من الشرطة، وجعله 

 صاحب داره.
فناء  فلما كان يف يوم اإلثنني لسبع عشرة ليلة خلت منه، بكر الناس إىل دار اخلليفة للبيعة، وجاءت إىل

 الدار، مما يلي دجلة، مجاعة من الرجالة، يطالبون مبال البيعة والزايدة.
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فجاء انزوك وأشرف عليهم من الرواق، ومعه خادم من رؤوس غلمانه يقال له عجيب، فقال هلم: ما تريدون 
 ? نعطيكم ثالث نوائب. فقالوا: ال، إال أرزاق سنة، وزايدة دينار، وزادوا يف القول.

يصعد إيل منكم مجاعة، أفهم عنهم، وأكلمهم، فصعد إليه مجاعة منهم، من ابب اخلاصة، وتسلق  فقال هلم:
 إىل الرواق مجاعة منهم كبرية، واثروا على غري مواطأة، وال رأي متقرر.

 فقال هلم انزوك: اخرجوا إىل جملس اإلعطاء، حىت خنرج املال إىل الكتاب، فيقبضونكم.
 ا، وهجموا على التسعين، يبوقون، ويشتمون انزوك.فقالوا: ال نقبض إال ها هن

فمضى انزوك من بني أيديهم، يريد املمر يف الطريق الذي ينفذ إىل دجلة، وكان قد سد آخره ابلمس، 
 إحتياطا  حلفظ من يف الدار، وحترزا  من هرهبم، فلما رآه مسدودا  رجع، فاستقبله مجاعة من الرجالة يطلبونه.

فر منهم، فضربه بكالب، وثناه آخر يكون يف مطبخ أم املقتدر، وله رزق يف الرجالة، فوثب عليه رجل أص
يقال له: سعيد، ويلقب: ضفدعا ، فقتلوه، وقتلوا عجيبا ، وقالوا: ال نريد إال خليفتنا جعفر املقتدر، وقتل 

 اخلدم يف الدار أاب اهليجاء، واختبأ القاهر يف بعض احلجر، عند بعض اخلدم.
برأس انزوك على رمح قد خرج طرفه من وسط الرأس، إىل دار مؤنس، وهم يقولون: مقتدر، اي وأقبلوا 
 منصور.

 
فطالبوا مؤنسا  ابملقتدر، فخافهم على نفسه، فأخرجه إليهم، واملقتدر يستعفي من اخلروج، ويظهر الزهد يف 

 اخلالفة، ويظن أن ما مسعه حيلة على قتله.
 اي منصور، وأعلم بقتل انزوك وأيب اهليجاء، فسكن. إىل أن مسع صياح الناس: مقتدر،

وقعد يف طياره، واحندر إىل داره، والرجالة يعدون على الشط أبزائه، إىل أن خرج من الطيار، فالتحقوا به 
 يقبلون يديه ورجليه، حىت دخل داره.

وكان مسترتا  تلك الايم، فأقره وأحضر مجاعة من اهلامشيني وغريهم، فبايعوه بيعة  اثنية ، وظهر ابن مقلة وزيره، 
على الوزارة، ودبر أمره، وزال عنه ما كان فيه من احملنة والنكبة، ومل ير خليفة أزيل عن سريره، وأخرج من 
دار ملكه، وأجلس آخر يف موضعه، ولقب لقبا  من ألقاب اخللفاء، وتسمى أبمري املؤمنني، وأمجع على بيعته 

خلع الول وحبسه، مث رجع إىل أمره، وهنيه، وملكه، وداره، يف مدة مخسة  أهل اململكة واجليش كله، وعلى
 أايم، بال سبب ممهد، وال مواطأة لحد، وال مشاورة، وال مراسلة، إال ما اتفق يف أمر املقتدر، وأخيه القاهر.

 
 خلع المني وعودته إىل احلكم
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قريب من هذا، ملا قبض عليه احلسني بن  قال مؤلف هذا الكتاب: وعلى أنه قد كان جرى على حممد المني
علي بن عيسى بن ماهان، وخلعه، وحبسه، وعزم على أن ينفذه إىل املأمون، مث أن اجليش طالبوه أبرزاقهم، 
فلم يكن معه، ما يعجله هلم، فوعدهم، فشغبوا، ومل يرضوا ابلوعد، واستخرجوا المني من حبسه، فبايعوه 

ن علي، وزالت عن المني تلك الشدة، والقصة يف ذلك مشهورة، رواها اثنيا ، وردوه، وهرب احلسني ب
 أصحاب التواريخ، مبا يطول اقتصاصه هنا، إال أنه مل جيلس على سريره خليفة آخر.

 
 كيف خلع املقتدر اخللع الول

ت على قال القاضي أبو علي احملسن بن القاضي أيب القاسم علي بن حممد التنوخي رمحه هللا تعاىل: وقد جر 
املقتدر ابهلل شدة أخرى، وفرج هللا عنه، يف قصة تشبه قصة المني، سواء بسواء، ملا أمجع مجيع القواد 
واحلاشية، على أن قتلوا العباس بن احلسن، الوزير، وخلعوا املقتدر من اخلالفة، اخللع الول، وابيعوا ابن 

ابلوزراء، وجلس أيخذ البيعة على  -إذ ذاك -ةاملعتز، وأحضروه من داره إىل دار سليمان بن وهب، املرسوم
القضاة، والشراف، والكافة، ويدبر المور، ووزيره حممد بن داود، ابن اجلراح، يكاتب أهل الطراف، 
والعمال، والكناف، خبرب تقلدمها، وقد تلقب ابملنتصر ابهلل، وخوطب ابخلالفة، وأمره يف هناية القوة، وهو 

خلالفة، فيجلس هبا، ويقبض على املقتدر، إال أنه أخر ذلك، لتتكامل البيعة، وتنفذ على أن يسري إىل دار ا
 الكتب، ويسري من غد.

وكان سوسن حاجب املقتدر، واملتويل لمور داره، والغلمان املرسومني حبمايتها، ممن وافق ابن املعتز، ودخل 
 زاد شرطة بغداد.مع القواد فيما دخلوا فيه، وشرط عليه، أن يقر على ما إليه، وي

فلما جلس ابن املعتز يف اليوم الول، كان املتويل إليصال الناس إليه، واخلادم حبضرته فيما خيدم فيه 
 احلاجب، أحد اخلدم غريه.

فبلغ ذلك سوسنا ، فشق عليه، وتوهم أن ذلك غدر به، ورجوع عما شرط، وووقف عليه، فدعا اخلدم، 
 أجابوه، فأغلق البواب، وأخذ أهبة احلرب.وغلمان الدار، إىل نصرة املقتدر، ف

وأصبح ابن املعتز، يف اليوم الثاين من بيعته، وهو يوم الحد لسبع بقني من شهر ربيع الول سنة ست 
وتسعني ومائتني، عامدا  على املسري إىل الدار، فثبطه حممد بن داود، وعرفه رجوع رأي سوسن، عما كان 

 وافق عليه.
نفسه، فلم يتشاغل بتالفيه، وأشاروا عليه ابلركوب إىل دار اخلالفة، وهم ال يشكون  وصغر القواد ذلك يف

 يف متام المر، فركب وهم معه.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 412 

وانقلبت العامة مع املقتدر، ورموا ابن املعتز ابلسرت، وحاربوه مع شرذمة أنفذهم سوسن حلربه ممن أطاعه على 
 نصرة املقتدر.

، وهرب، واحنل ذلك المر العظيم كله، وتفرق القواد، وسار بعضهم وملا شاهد ابن املعتز الصورة، اهنزم
 خارجا  عن بغداد، وروسل ابقيهم عن املقتدر، ابلتاليف، فسكنوا، وعادوا إىل طاعته.

وطلب ابن املعتز، فوجد، وجيء به إىل دار اخلالفة، فحبس فيها، مث قتل، وكانت مدته منذ ظهر يوم 
 يوم الحد. السبت، إىل قريب من الظهر من

 وعاد المر مستقيما  للمقتدر ابهلل، وانفرجت له تلك الشدة، عن ثبات امللك له.
 وقد شرح هذا أصحاب التواريخ، مبا ال وجه إلعادته ها هنا.

 
 بعث الفضل بن سهل خدابود لقتال خارجي فجاء برأسه

 
 -مدينة السالم، من السيبوذكر عبد هللا بن بشر، قرابة الفضل بن سهل، قال: كان الفضل إذا دخل 

صغري احلال، نزل على فامي هبا، يقال له: خدابود، فيخدمه هو  -إذ ذاك -حلوائجه، وهو -موضع قرية
 وأهل بيته، ويقضي حوائجه إىل أن يعود.

وتقضت الايم، وبلغ الفضل مع املأمون ما بلغ، خبراسان، وقضي أن الفامي أحل عليه الزمان بنكبات 
 قر، فنهض إىل الفضل بن سهل.متصلة، حىت افت

وقدم مرو، فبدأ يب، فسررت به، وأكرمته، وأصلحت من شأنه ما جيب أن يصلح لدخوله على الفضل، 
 وقمت فدخلت إىل الفضل وقد جلس على مائدته.

 فقلت له: أتذكر الشيخ الفامي، الذي كنا ننزل عليه ببغداد ?.
ا من احلقوق ما قد علمت ? فكيف ذكرته ? أظن إنساان  فقال يل: سبحان هللا، تقول يل تذكره، وله علين

 أخربك مبوته.
 فقلت: هوذا يف منزيل.

 فاستطري فرحا ، وقال: هاته الساعة، مث رفع يده، وقال: ال آكل أو جييء.
فقمت، وجئت به، فحني قرب منه، تطاول له، وأجلسه بني يديه، فيما بين وبينه، وأقبل عليه، وقال: اي 

 سك عنا طول هذه املدة ?.هذا، ما حب
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 فقال: حمن عاقتن، ونكبات أصابتن.
 فاقبل يسائله عن واحدة واحدة من بناته وأهله.

فقال له: مل يبق يل بعدك ولد، وال أهل، وال مال إال تلف، وما حتملت إليك، إال من قرض ومسألة، فكاد 
 الفضل يبكي.

مال لنفقته، وأن يدفع إليه منزل، وأاثث، واعتذر إليه، فلما استتم غداءه، أمر له بثياب فاخرة، ومركوب، و 
 ووعده النظر يف أمره.

فلما كان من غد، حضر عنده وكالء جتار بغداد، وكانوا قد قدموا عليه، يبتغون بيع غالت السواد منه، 
 وأعطوه عطااي مل جيب إليها.

لمهم أين قد أنفذت البيع هلم، مبا فأحضرين، وقال: قد علمت ما دار بين وبني هؤالء، فأخرج إليهم، وأع
 التمسوا، على أن جيعلوا خلدابود معهم الربع.

 ففعلت ذلك، وأجاب التجار، وفرحوا مبا تسهل هلم.
مث قال خلدابود: إهنم سيهولون عليك بكثرة املؤن، ويبذلون لك مائة ألف درهم على أن خترج من الشركة، 

 لف دينار.فاحذر أن تفعل، وال خترج أبقل من مخسني أ
مث قال: اخرج معه، وتوسط فيما بينهم وبينه، ففعلت ذلك، ومل أقنع حىت قدم التجار خلدابود مخسني ألف 

 دينار، ودخل، فعرف الفضل ما جرى، وشكره، وأقام معنا مدة.
 مث دخل إليه يوما ، والفضل مغموم مفكر، فقال له: أيها المري ما الذي قد بلغ بك إىل ما أرى من الفكر

 والغم ? قال: أمر ال أحسب لك فيه عمال  اي خدابود.
 قال: فأخربين به، فإن كان عندي فيه ما يفرجه عنك، وإال ففي الشكوى راحة.

فقال له الفضل: إن خارجيا  قد خرج علينا ببعض كور خراسان، وحنن على إضاقة من املال، وأكثر عساكران 
 وم وأان مرتبك يف هذا المر.قد جردوا إىل بغداد، واخلارجي يقوى يف كل ي

فقال: أيها المري، ما ظننت المر، إال أصعب من هذا، وما هذا حىت تفكر فيه ? أنت قد فتحت العراق، 
وقتلت املخلوع، وأزلت مثل تلك الدولة، وهتتم هبذا اللص الذي ال مادة له ? أنفذين إليه أيها المري، فإن 

لذي تريد، وإن قتلت، مل تنثلم الدولة بفقدي، على أين أعلم أن خبتك ال أتيتك به، أو برأسه، إبقبالك، فهو ا
 خيطئ يف هذا املقدار اليسري.

 قال: ففكر الفضل ساعة، مث التفت إيل، فقال: لعل هللا يريد أن يعرفنا قدرته خبدابود.
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 لبلد الذي هو فيه.مث لفق رجاال ، واحتال ماال ، ففرقه عليهم، وخلع على خدابود، وقلده حرب اخلارجي، وا
فسار خدابود ابلعسكر، فلما شارف عسكر اخلارجي، مجع وجوه عسكره وقال هلم: إين لست من أهل 
احلرب، وأعول على نصرة هللا تعاىل خلليفته على العباد، وعلى إقبال المري، وليس هذا اخلارجي من أهل 

ال تقنعوا بدون الوصول إليه، ولكم إن جئتم املدد، وإمنا هو لص ال شوكة له، فاعملوا عمل واثق ابلظفر، و 
 به، أو برأسه، كذا وكذا.

 قال: فحملوا، وحققوا، فاجنلت احلرب عن اخلارجي قتيال ، فاحتز رأسه.
وكتب خدابود إىل الفضل، لست ممن حيسن كتب الفتوح، وال غريها، ولكن هللا جلت عظمته قد أظفران 

 ، وأان أستخلف على الناحية، وأسري برأسه.ابخلارجي، وحصل رأسه معي، وتفرق أصحابه
 قال: وتال الكتاب جميء خدابود ابلرأس، فعجبنا مما مت له، وعلت حاله مع الفضل.

 
 موت زايد يفرج عن ابن أيب ليلى

وذكر أبو احلسن املدائن، يف كتابه كتاب الفرج بعد الشدة والضيقة عن حممد بن احلجاج، عن عبد امللك 
 بن عمري، قال:

 
كتب معاوية، إىل زايد: إنه قد تلجلج يف صدري شيء من أمر حجر ابن عدي، فابعث يل رجال  من أهل 
املصر، له فضل، ودين، وعلم، فدعا عبد الرمحن بن أيب ليلى، فقال له: إن أمري املؤمنني كتب إيل أيمرين أن 

ي، فكنت عندي ذلك أوجه إليه رجال  من أهل املصر، له دين وفضل وعلم، ليسأله عن حجر بن عد
 الرجل، فإايك أن تقبح له رأيه يف حجر، فأقتلك، وأمر له أبلفي درهم، وكساه حلتني، ومحله على راحلتني.

 قال عبد الرمحن: فسرت، وما يف الرض خطوة، أشد علي، من خطوة تدنين إىل معاوية.
أهل املصر، وعن خرب  فقدمت اببه، فاستأذنت، فأذن يل، فدخلت، فسألن عن سفري، ومن خلفت من

 العامة واخلاصة.
 مث قال يل: انطلق فضع ثياب سفرك، والبس الثياب اليت حلضرك، وعد.

فانصرفت إىل منزيل، مث رجعت إليه، فذكر حجرا ، مث قال: أما وهللا، لقد تلجلج يف صدري منه شيء، 
 ووددت أين مل أكن قتلته.

 ه، فبكى.قلت: وأان وهللا اي معاوية، وددت أنك مل تقتل
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 فقلت: وهللا، لوددت أنك حبسته.
 فقال يل: وددت أين كنت فرقتهم يف كور الشام، فتكفينيهم الطواعني.

 قلت: وددت ذلك.
 فقال يل: كم أعطاك زايد ? قلت: ألفني، وكساين حلتني، ومحلن على راحلتني.

 قال: فلك مثل ما أعطاك، أخرج إىل بلدك.
 من أمر يدنين من زايد، خمافة منه. فخرجت وما يف الرض شيء أشد علي

 فقلت: آيت اليمن، مث فكرت، فقلت: ال أخفى هبا.
 فأمجعت على أن آيت بعض عجائز احلي، فأتوارى عندها، إىل أن أييت هللا ابلفرج من عنده.

 قال: وقدمت الكوفة، فأمر جبهينة الظاهرة، حني طلع الفجر، ومؤذهنم يؤذن.
 ت يف املسجد، حىت أقام املؤذن.فقلت: لو صليت، فنزلت، فصر 

فلما قضينا الصالة، إذا رجل يف مؤخر الصف، يقول: هل علمتم ما حدث البارحة ? قالوا: وما حدث ? 
 قال: مات المري زايد.

 قال: فما سررت بشيء، كسروري بذلك.
 

 معاوية بن أيب سفيان
: مؤسس الدولة الموية ابلشام، 60 -ق  20أبو عبد الرمحن معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية 

وأحد دهاة العرب املتميزين الكبار، حكم الشام حكما  مستمرا ، دام ما يزيد على الربعني سنة، قضى 
أمريا ، وقضى الباقي متغلبا ، واله على الشام اخلليفة عمر، وملا ويل عثمان مجع له الداير  35 - 18بعضها 

حىت إذا قتل  172-8ه، فخرج على علي حبجة املطالبة بدم عثمان العالم الشامية كلها، وملا ويل علي عزل
 .586-2علي، ومتكن من السيطرة ترك املطالبة بدم عثمان البصائر والذخائر 

وأول من حبس النساء جبرائر  91-5و 366-4وهو أول من لعن املسلمني على املنابر العقد الفريد 
عي، ملواالته عليا ، وحبس امرأته بدمشق، حىت إذا قطع عنقه، بعث الرجال، إذ طلب عمرو بن احلمق اخلزا

واليعقويب  64ابلرأس إىل امرأته وهي يف السجن، وأمر احلرسي أن يطرح الرأس يف حجرها بالغات النساء 
 .180و 179والدايرات  2-232
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ه زايد ليدفنه حيا  العقد وكان يفرض على الناس لعن علي والرباءة منه، ومن أىب، قتله، أو بعث به إىل عامل
 .153-17والغاين  485-3وابن الثري  150-18والغاين  34-4و 234-3الفريد 

وهو أول من حبس على  232-2وهو أول من سخر الناس، واستصفى أمواهلم، وأخذها لنفسه اليعقويب 
، فقال له الحنف: حمتجا  أبن العطاء ينزل من خزائن هللا 224-2معارضيه أعطياهتم أدب الكتاب للصويل 

إان ال نلومك على ما يف خزائن هللا، ولكن على ما أنزله هللا من خزائنه، فجعلته يف خزائنك، وحلت بيننا 
 .689ص 2ق 2وبينه البصائر والذخائر م

وقيل لشريك بن عبد هللا، إن معاوية كان حليما ، فقال: كال، لو كان حليما  ما سفه احلق وال قاتل عليا   
 .23و 22اآلداب جلعفر كتاب 

وروى ابن اجلوزي، عن احلسن البصري، إنه قال: أربع خصال كن يف معاوية، لو مل تكن فيه إال واحدة، 
لكانت موبقة، وهي: أخذه اخلالفة ابلسيف، من غري مشاورة، ويف الناس بقااي الصحابة، وذوو الفضيلة، 

ير، ويضرب ابلطنابري، وادعاؤه زايد أخا ، وقد قال رسول واستخالفه ابنه يزيد، وكان سكريا  مخريا ، يلبس احلر 
هللا صلى هللا عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر احلجر، وقتله حجر بن عدي وأصحابه، فيا ويال  له من 

 .519و 518-2حجر، وأصحاب حجر خزانة الدب للبغدادي 
 

معاوية، انتصارا  لألرستقراطية الوثنية، اليت وقال نيكلسون: اعترب املسلمون انتصار بن أمية، وعلى رأسهم 
انصبت الرسول وأصحابه العداء، واليت جاهدها رسول هللا حىت قضى عليها، وصرب معه املسلمون على 
جهادها ومقاومتها حىت نصرهم هللا، فقضوا عليها. وأقاموا على أنقاضها دعائم اإلسالم، لذلك، ال ندهش 

غطرستهم، ال سيما أن مجهور املسلمني كانوا يرون بني المويني رجاال  كثريين، مل إذا كره املسلمون بن أمية، و 
يعتنقوا اإلسالم إال سعيا  وراء مصاحلهم الشخصية، وال غرو، فقد كان معاوية يرمي إىل جعل اخلالفة ملكا   

 .279و 278-1كسرواي ، وليس أدل على ذلك من قوله: أان أول امللوك اتريخ اإلسالم 
وملا  107مصروف اهلمة إىل تدبري أمر الدنيا، يهون عليه كل شيء إذا انتظم أمر امللك الفخري  وكان

وكان يقول:  16 - 14استوىل على امللك، استبد على مجيع املسلمني، وقلب اخلالفة ملكا  رسائل اجلاحظ 
 .226-1دابء إان ال حنول بني الناس وألسنتهم، ما مل حيولوا بيننا وبني السلطان حماضرات ال

وختم معاوية أعماله، إبرادته أن يظهر العهد ليزيد، فقال لهل الشام: إن أمري املؤمنني قد كربت سنه، ورق 
جلده، ودق عظمه، واقرتب أجله ويريد أن يستخلف عليكم، فمن ترون ? فقالوا: عبد الرمحن بن خالد بن 

 .197-16لرمحن، فسقاه مسا ، فمات الغاين الوليد، فسكت وأضمرها، ودس ابن أاثل الطبيب إىل عبد ا
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مث فرض ولده يزيد على الناس فرضا ، ومحلهم على بيعته قسرا ، وأوعز إىل رجل من الزد، امسه يزيد بن 
املقفع، فقام خطيبا  وقال: أمري املؤمنني هذا وأشار إىل معاوية، فإذا مات فهذا وأشار إىل يزيد، ومن أىب فهذا 

-2ومروج الذهب  370-4فقال له معاوية: أقعد، فأنت سيد اخلطباء العقد الفريد  وأشار إىل السيف،
21. 

ويف حماضرات  178-3و 75-2ويف االمتاع واملؤانسة  217-2إقرأ بعض أخبار معاوية يف اتريخ اليعقويب 
ويف البيان والتبيني  148-2ويف احملاسن واملساوئ  205ويف كتاب التاج للجاحظ  353-1الدابء 

 198و 197، 168-15و 266-6و 189-4ويف الغاين  133-4و 110و 87-2للجاحظ 
 2ق 2ويف البصائر والذخائر م 110 - 106ويف الفخري  169-2ويف وفيات العيان  144-17و

 .519و 518-2ويف خزانة الدب للبغدادي  542-2ويف نفح الطيب  702و 671ص
 

 هخرج يريد خالدا  القسري فأعطاه احلكم فأغنا
وقد أخربين علي بن دبيس، عن اخلزاعي املدائن، عن أيب عمر الزاهد وقد لقيت أاب عمر، ومحلت منه شيئا  

 من علومه ورواايته، وأجاز يل كل ما صح منها، فدخل هذا يف إجازته.
وحدثنا أمحد بن عبد هللا بن أمحد الوراق، يف كتاب نسب قريش، قال: حدثنا أمحد بن سليمان الطوسي، 

ل: حدثنا الزبري بن بكار، قال: أخربين عمي مصعب، عن نوفل بن عمارة: أن رجال  من قريش، من بن قا
أمية، له قدر وخطر، حلقه دين، وكان له مال من خنل وزرع، فخاف أن يباع عليه، فشخص من املدينة يريد 

العراق، وكان يرب من قدم  الكوفة، يقصد خالد بن عبد هللا القسري، وكان واليا  هلشام بن عبد امللك على
 عليه من قريش.

 فخرج الرجل يريده، وأعد له من طرف املدينة، حىت قدم فيد، فأصبح هبا.
فرأى فسطاطا ، عنده مجاعة، فسأل عنه، فقيل: للحكم بن عبد املطلب، يعن أاب عبد هللا بن عبد املطلب 

 شاعر، فلبس نعليه، وخرج حىت دخل عليه.بن حنظلة بن احلارث بن عبيد بن عمرو بن خمزوم، وكان يلي امل
فلما رآه، قام إليه فتلقاه، وسلم عليه وأجلسه يف صدر فراشه، مث سأله عن خمرجه، فأخربه بدينه، وما أراد 

 من إتيان خالد بن عبد هللا.
 فقال احلكم: انطلق بنا إىل منزلك، فلو علمت مبقدمك لسبقتك إىل إتيانك، فمضى معه، حىت أتى منزله،

 فرأى اهلدااي اليت أعدها خلالد، فتحدث ساعة معه.
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مث قال: إن منزلنا أحضر عدة، وأنتم مسافرون، وحنن مقيمون، فأقسمت عليك إال قمت معي إىل املنزل، 
 وجعلت لنا من هذه اهلدااي نصيبا .

يستحي أن فقام الرجل معه، وقال: خذ منها ما أحببت، فأمر هبا، فحملت كلها إىل منزله، وجعل الرجل 
 مينعه شيئا ، حىت صار إىل املنزل.

فدعا ابلغداء، وأمر ابهلدااي، ففتحت، فأكل منها، ومن حضره، مث أمر ببقيتها فرفعت إىل خزانته، وقام 
 الناس.

 
مث أقبل على الرجل، وقال له: أان أوىل بك من خالد، وأقرب منه رمحا  ومنزال ، وها هنا مال للغارمني، أنت 

به، وأقرب، وليس لحد عليك فيه منة، إال هللا تعاىل، تقضي به دينك، مث دعا له بكيس فيه أوىل الناس 
 ثالثة آالف دينار، فدفعت إليه.

 عليك اخلطوة، فانصرف إىل أهلك مصاحبا ، حمفوظا . -جلت عظمته -مث قال: قد قرب هللا
 ىل أهله، وانطلق احلكم يشيعه.فقام الرجل من عنده، يدعو له ويشكره، ومل يكن له مهة إال الرجوع إ

مث قال: كأين بزوجتك، قد قالت: أين طرائف العراق، خزها، وبزها، وعروضها، أما كان لنا منها نصيب ? مث 
أخرج صرة قد كان محلها معه، فيها مخسمائة دينار، فقال له: أقسمت عليك، إال جعلت هذه عوضا  عن 

 هدااي العراق، وانصرف.
قاضي، هذا اخلرب، يف كتابه، كتاب الفرج بعد الشدة، بغري إسناد، على قريب من هذه وذكر أبو احلسني ال

 العبارة.
 

 ال ابرك هللا يف مال بعد عثمان
وذكر أيضا  يف كتابه، بغري إسناد: أن عثمان بن طلحة، ركبه دين فادح، مبلغه ألفا دينار، فأراد اخلروج إىل 

 العراق، ملسألة السلطان قضاءه عنه.
 عزم على السفر، اتصل خربه أبخيه جعفر بن طلحة، فقال: ال ابرك هللا يف مال بعد عثمان. فلما

 فدخل على نسائه، فجعل خيلع حليهن، حىت مجع له أكثر من ألفي دينار، فدفعها إليه.
 فقضى دينه، وأقام.
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 رفع صوته ابلتلبية فحملت إليه أربعة آالف دينار
الكتاب، كتاب نسب قريش، قال: حدثنا أمحد بن سليمان، قال: حدثنا  وحدثنا أمحد بن عبد هللا، يف هذا

الزبري، قال: حدثن مفضل بن غسان، عن أبيه، عن رجل من قريش، قال: حج حممد بن املنكدر، من بن 
 تيم بن مرة، قال: وكان معطاء ، فأعطى حىت بقي يف إزار واحد، وحج معه أصحابه.

 فقال: ما معنا نفقة، وما بقي معنا درهم.فلما نزل الروحاء، أاته وكيله، 
 فرفع حممد صوته ابلتلبية، فلىب، ولىب أصحابه، ولىب الناس، وابملاء حممد بن هشام.

 فقال: وهللا، إين لظن أن حممد بن املنكدر ابملاء، فانظروا.
 فنظروا، وأتوه فقالوا: هو ابملاء.

 درهم.فقال: ما أظن معه درمها ، امحلوا إليه أربعة آالف 
 

 يزيد بن عبد امللك بن مروان يصف عمر بن هبرية ابلرجلة ويوليه العراق
قال: وذكر أبو احلسني القاضي، يف كتابه، قال: انلت عمر بن هبرية، إضاقة شديدة، فأصبح ذات يوم، يف 

 هناية الكسل، وضيق الصدر، والضجر مما هو فيه.
أن جيري لك شيئا  فيه حمبة، أو  -إذا رآك -منني، فلعلهفقال له أهله ومواليه: لو ركبت فلقيت أمري املؤ 

 يسألك عن حالك، فتخربه.
 فركب، فدخل على يزيد بن عبد امللك، فوقف بني يديه ساعة، وخاطبه.

 مث نظر يزيد بن عبد امللك إىل وجه عمر، وقد تغري تغريا  شديدا ، أنكره، فقال: أتريد اخلالء ? قال: ال.
 قال: إن لك لشأان .

 ال: اي أمري املؤمنني، أجد بني كتفي أذى  ال أدري ما هو.ق
 قال يزيد بن عبد امللك: انظروا ما هو.

 فنظروا، فإذا بني كتفيه عقرب، قد ضربته عدة ضرابت.
 فلم يربح حىت كتب عهده على العراق، وجعل يزيد بن عبد امللك يصفه ابلرجلة، وشدة القلب.

 
 ه فجاءه الفرج بوالية العراقكان خالد القسري ال ميلك إال ثوب
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وذكر أبو احلسني يف كتابه: أن خالد بن عبد هللا القسري، أصابته إضاقة شديدة، فبينما هو ذات يوم يف 
 منزله، إذ أاته رسول هشام بن عبد امللك يدعوه لوالية العراق، فتلوم، فاستحثه الرسول.

 ل موافاة الرسول، ومل يكن بقي له غريه.فقال له خالد: رويدا  حىت جيف قميصي، وقد كان غسله قب
 فقال له الرسول: اي هذا، أسرع يف اإلجابة، فإنك تدعى إىل قمصان كثرية.

 فجاء إىل هشام، فواله العراق.
 

 يهلك ملوكا  ويستخلف آخرين
رئي قال: ومن العجوابت، ما ذكر القاضي أبو احلسني يف كتابه، عن علي بن اهليثم، قال: رأيت شيئا  قلما 

مثله، رأيت ثقل الفضل بن الربيع، على ألف بعري، مث رأيت ثقله يف زنبيل، وحنن مسترتون، وفيه أدوية لعلته، 
 وهو ينقله من موضع إىل موضع.

ورأيت احلسن بن سهل، وكان مع طريف خادمي يف بيت الدهليز، وثقله يف زنبيل، فيه نعالن، وقميصان، 
  رأيت ثقله على ألف بعري.وإزار، وإسطرالب، وما أشبه ذلك، مث

 
 ابع من إضاقته جلام دابته يف الصباح وحلت له عشرون ألف دينار وقت الظهر

 قال: وذكر أبو احلسني القاضي يف كتابه، قال: حدثنا أبو القاسم ميمون بن موسى قال:
 

خل املعتصم خرج رجل من الكتاب يف عسكر املعتصم إىل مصر، يريد التصرف، فلم حيظ بشيء مما أمل، ود
 ابهلل مصر.

قال: فحدثن بعض املتصرفني عنه، قال: نزلت يف دار ابلقرب منه، فحدثن الرجل مبا كنت وقفت على 
 بعضه.

 قال: أصبحت ذات يوم، وقد نفدت نفقيت، وتقطعت ثيايب، وأان من اهلم، والغم، على ما ال يوصف عظما .
فقلت له: خذ جلام الدابة، فبعه، فإنه حملى، وابتع مكانه فقال يل غالمي: اي موالي، أي شيء نعمل اليوم ? 

جلاما  حديدا ، واشرت لنا خبزا  مسيذا ، وجداي  مسينا ، فقد قرمت إىل أكلهما، وعجل، وال تدع أن تبتاع فيما 
 تبتاعه كوز نبيذ شريوي.
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دقا  عنيفا ، حىت   فمضى الغالم، وجلست أفكر يف أمري، ومن أالقي، وكيف أعمل، وإذا بباب الدار قد دق
 كاد أن يكسر، وإذا رهج شديد.

 فقلت لغالم كان واقفا  بني يدي: ابدر، فانظر ما هذا.
فإىل أن يفتح الباب، كسر، وامتألت الدار ابلغلمان التراك وغريهم، وإذا أبشناس، وهو حاجب املعتصم، 

 وحممد بن عبد امللك الزايت، وهو الوزير، قد دخال.
 فجلسا عليها، وإذا معهما حفارون.فطرحت هلم زلية، 

قال: فلما رأيت ذلك، ابدرت فقبلت أيديهما، فسأالين عن خربي، فخربهتما إايه، وأنن قد خرجت يف مجلة 
أهل العسكر، طلبا  للتصرف، وذكرت حايل وما قد آلت إليه، فوعداين مجيال ، واحلفارون حيفرون يف وسط 

 ني أيديهما، ورمبا حدثتهما.الدار، حىت ترجل النهار، وأان واقف ب
 فالتفت أشناس إىل حممد بن عبد امللك فقال: أان وهللا جائع.

 كذلك.  -وهللا -فقال له حممد: وأان
 فقلت عند ذلك: اي سيدي، عند خادمكما شيء قد اختذ له، فإن أذنتما يف إحضاره أحضره.

 فقاال: هات.
 وغسال أيديهما. فقدمت اجلدي، وما كان ابتيع لنا، فأكال، واستوفيا،

 مث قال يل أشناس: عندك شيء من ذلك الفن ? قلت: نعم، فسقيتهما ثالثة أقداح.
 وجعل أحدمها يقول لآلخر: ظريف، وما ينبغي لنا أن نضيعه البائس.

فبينما احلال على ذلك، إذ أرتفع تكبري احلفارين، وإذا هم قد كشفوا عن عشرين مرجال  داننري، فوجهوا 
 املعتصم، وأخرجت املراجل. ابلبشارة إىل

فلما هنضا، قال أحدمها لآلخر: فهذا الشقي الذي أكلنا طعامه، وشربنا شرابه، ندعه هكذا ? فقال له 
اآلخر: فنعمل ماذا ? قال: حنفن له من كل مرجل حفنة، ال تؤثر فيه، فنكون قد أغنيناه، ونصدق أمري 

 املؤمنني عن احلديث.
 ل واحد، حيفن يل حفنة، من كل مرجل، وأخذا املال، وانصرفا.مث قاال: افتح حجرك، وجعل ك

فنظرت، فإذا قد حصل يل عشرون ألف دينار، فانصرفت هبا إىل العراق، وابتعت هبا ضياعا  ولزمت منزيل، 
 وتركت التصرف.
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 سبحان خالقك اي أاب قالبة فقد تنوق يف قبح وجهك
يب، عن أيب قالبة احملدث، قال: ضقت ضيقة شديدة، وذكر القاضي أبو احلسني يف كتابه، قال: حدثن أ

فأصبحت ذات يوم، واملطر جييء كأفواه القرب، والصبيان يتضورون جوعا ، وما معي حبة واحدة فما فوقها، 
 فبقيت متحريا  يف أمري.

فخرجت، وجلست يف دهليزي، وفتحت ابيب، وجعلت أفكر يف أمري، ونفسي تكاد خترج غما  ملا أالقيه، 
 س يسلك الطريق أحد من شدة املطر.ولي

فإذا ابمرأة نبيلة، على محار فاره، وخادم أسود آخذ بلجام احلمار، خيوض يف الوحل، فلما صار إبزاء داري، 
 سلم، وقال: أين منزل أيب قالبة ? فقلت له: هذا منزله، وأان هو.

ها خريطة، فدفعت إيل منها فسألتن عن مسألة، فأفتيتها فيها، فصادف ذلك ما أحبت، فأخرجت من خف
 ثالثني دينارا .

 مث قالت: اي أاب قالبة، سبحان خالقك، فقد تنوق يف قبح وجهك، وانصرفت.
 

 املنصور العباسي يتذكر ما ارتكب من العظائم فيبكي وينتحب
وذكر القاضي أبو احلسني يف كتابه، قال: دخل عمرو بن عبيد، على أيب جعفر املنصور قبل دولة بن 

عباس، وكان صديقه، وبني يديه طبق عليه رغيف، وغضارة فيها فضلة سكباج، وهو يتغدى، وقد كاد ال
 يفرغ، فلما بصر بعمرو، قال: اي جارية، زيدينا من هذا السكباج، وهايت خبزا .

 قالت: ليس عندان خبز، وما بقى من السكباج شيء.
 ، ويستخلفكم يف الرض، فينظر كيف تعملون".قال: فارفعي الطبق، مث قال: "عسى رب كم أن يهلك عدو كم

فلما أفضى المر إىل أيب جعفر، وارتكب العظائم، دخل عليه عمرو بن عبيد، فوعظه، مث قال: أتذكر يوما  
دخلت عليك ... وأعاد احلديث، وقد استخلفك، فماذا عملت ? فجعل املنصور يبكي وينتحب، وفيه 

 حديث طويل.
 

قتل، وتعذيب، ودفن الناس أحياء، ودق الواتد يف العني، وبناء احليطان على  ارتكب املنصور فظائع من
 الحياء، وكان يشهد تعذيب من أيمر بتعذيبه، حىت أنه كان يشهد تعذيب النساء أيضا .
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سبب حبس آل احلسن، وقتلهم، وقد حبسهم املنصور يف سرداب حتت الرض، ال  165راجع يف الفخري 
ء النهار، وسواد الليل، وهدم احلبس على قسم منهم، وكانوا يتوضؤون أي يقضون يفرقون فيه بني ضيا

حاجاهتم يف مواضعهم، فاشتدت عليهم الرائحة، وكان الورم يبدو يف أقدامهم فال يزال يرتفع حىت يبلغ 
القلب، فيموت صاحبه، ومات إمساعيل بن احلسن، فرتك عندهم حىت جيف، فصعق داود بن احلسن، 

 .236-2ج الذهب ومات مرو 
وبلغ املنصور أن عبد هللا بن حممد النفس الزكية، فر منه إىل السند، فبعث وراءه من قتله مقاتل الطالبيني 

، وأمر املنصور مبحمد بن إبراهيم بن احلسن، فبنيت عليه أسطوانة، وهو حي الفخري 313 - 310
وأمر بعبد هللا بن احلسن بن  526-5وابن الثري  546-7، والطربي 200، ومقاتل الطالبيني 164

أما الباقون فما زالوا يف احلبس حىت ماتوا، وقيل إهنم  228احلسن فطرح عليه بيت فقتله مقاتل الطالبيني 
 .370-2وجدوا مسمرين يف احليطان اليعقويب 

 بن وجرد حممد بن عبد هللا 28وأمر املنصور إببراهيم بن احلسن بن احلسن، فدفن حيا  مقاتل الطالبيني 
وأمر أبن  236-2عمرو بن عثمان بن عفان، وأمه فاطمة بنت احلسني، فضرب ألف سوط مروج الذهب 

وبلغ من شدة الضرب أن أخرج وكأنه زجني  543-7يدق وجهه ابجلرز، وهو العمود من احلديد الطربي 
تل الطالبيني وجاءت إحدى الضرابت على عينه، فسالت مقا 525-5وابن الثري  220مقاتل الطالبيني 

 .226مث قتله، وقطع عنقه مقاتل الطالبيني  542-7والطربي  220
وملا محل رأس حممد بن عبد هللا إىل املنصور، قال ملطري بن عبد هللا: أما تشهد أن حممدا  ابيعن ? فقال: 

 عينيه احملاسن أشهد ابهلل لقد أخربتن أبن حممدا  خري بن هاشم، وأنك ابيعت له، فشتمه، وأمر به، فوتد يف
 .138-2واملساوئ 

وملا قتل إبراهيم بن عبد هللا يف ابمخرى، بعث املنصور برأسه إىل أبيه عبد هللا فوضعه بني يديه مروج الذهب 
 .89 - 87-5وأمر بسديف بن ميمون الشاعر، فدفن حيا  العقد الفريد  237و 2-236

أزج يف قصر املنصور، فيه مجاعة من قتلى الطالبيني،  ومن بعد وفاة املنصور عثر املهدي، وزوجته ريطة، على
ويف آذاهنم رقاع فيها أنساهبم، وإذا فيهم أطفال، ورجال، شباب ومشايخ، عدة كثرية، فلما رأى املهدي 

 .105-8ذلك، اراتع ملا رأى، وأمر فحفرت هلم حفرية دفنوا فيها الطربي 
ت إحدى بناته للمنصور، فتوسلت إليه ابلقرابة، وملا طال حبس عبد هللا بن احلسن، وأهل بيته، جلس

وطلبت منه الرمحة، فقال هلا: أذكرتنيه، وأمر به فحدر إىل املطبق وكان آخر العهد به اتريخ بغداد للخطيب 
9-432. 
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ومما يبعث على العجب أن املنصور، الذي ضرب أسوء المثال يف القسوة، أوصى ولده املهدي، فقال: 
ته، وإايك والدم احلرام، فإنه حوب عند هللا عظيم، وعار يف الدنيا الزم مقيم، وافتتح أحفظ حممدا  يف أم

 .106و 105-8عملك بصلة الرحم، وبر القرابة الطربي 
 

 إن قرح الفؤاد جيرح جرحا  
وذكر القاضي أبو احلسني، قال: روي لنا عن خالد بن أمحد البطحاوي، موىل آل جعفر بن أيب طالب، قال: 

مرأة، فبينا أان ذات ليلة من ليايل العرس، وليس عندان قليل وال كثري، وأان أهم الناس بذلك، إذ تزوجت ا
 جاءتن امرأاتن، فطرقتا ابب منزيل، فخرجت إليهما، فإذا جبارية شابة، وأخرى نصف.

 فقالت: أنت خالد البطحاوي ?.
 قلت: نعم.

 ما:قالت: أحب أن تنشدان قولك: خلفوين ببطن حام، فأنشدهت
 خل فوين ببطن حاٍم صريعا  * مث  ول وا وغادروين صبحا

 مجع اّلل  بني كل  حمبٍ  * ذحبوه بشفرة احلب  ذحبا
 غادر احلب  يف فؤادي قرحا  * إن  قرح الفؤاد جيرح جرحا
 قال: فرمت إيل الشابة بدملج ذهب، وانصرفتا، فبعته جبملة دراهم، واتسعت هبا.

 
 عنده درهم واحد فيجيئه الفرج يف وقت قريبأبو عمر القاضي يصبح وليس 

وذكر القاضي أبو احلسني يف كتابه، قال: حدثن أيب، قال: أضقت إضاقة شديدة، يف نكبيت، وأصبحت 
 يوما ، وما عندي درهم واحد فما فوقه، وكان الوقت شتاء ، واملطر جييء.

 
جئت لقيم عندك اليوم، فازداد  فجلست ضيق الصدر، مفكرا  يف أمري، إذ جاءين صديق يل، فقال: قد

 ضيق صدري، وقلت له: ابلرحب والسعة، وأظهرت له السرور مبجيئه.
ودخلت إىل النساء، فقلت هلن: احتلن فيما ننفق يف هذا اليوم، على رهن أو بيع شيء من البيت، فقد 

 طرقنا ضيف.
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تفق قرض، وال بيع، لجل وخرجت، فجلست مع الرجل، وأان على هناية من شغل القلب، خوفا  أن ال ي
 املطر.

 فأان كذلك، إذ دخل الغالم، فقال: خليفة أيب الغر السلمي ابلباب.
فقلت: أي وقت هذا خلليفة أيب الغر ? وأمرته أن خيرج فيصرفه، مث تذممت من صرفه، وقد قصدين يف مثل 

 هذا اليوم.
 فقلت: قل له يدخل.

 صرة فيها مائة دينار.فدخل، وحادثن قليال ، مث قرب من، وأخرج 
وقال: يقول لك أخوك: وجهت إليك هبذه الصرة، فتأمر بصرفها يف مثل هذا اليوم، يف بعض ما يصلح 

 حالك.
 فامتنعت من قبوهلا، فلم يزل خليفته يلطف يب، حىت قبلتها.

 
 بني أمحد بن أيب خالد وصاحل الضجم

ذهب عن حفظي، قال: كان أمحد بن أيب خالد، حدثن أيب، أبو القاسم التنوخي، يف املذاكرة، إبسناد 
بغيضا ، قبيح اللهجة، وكان مع ذلك حرا ، وكان يلزمه رجل متعطل من طالب التصرف يقال له: صاحل بن 

أمحد  -إذ ذاك -علي الضجم، من وجوه الكتاب، فحدث، قال: طالت يب العطلة يف أايم املأمون، والوزير
 يت التكشف.بن أيب خالد، وضاقت حايل، حىت خش

فبكرت يوما  إىل أمحد بن أيب خالد مغلسا ، لكلمه يف أمري، فرأيت اببه قد فتح، وخرج بني يديه مشعة، يريد 
 دار املأمون.

 فلما نظر إيل، أنكر علي بكوري، وعبس يف وجهي، وقال: يف الدنيا أحد بكر هذا البكور ليشغلنا عن أمران.
فيما استقبلتن به، وإمنا العجب من، وقد  -أصلحك هللا -كفلم تصرب نفسي أن قلت: ليس العجب من

سهرت ليليت، وأسهرت من يف داري أتميال  لك، وتوقعا  للصبح، لصري إليك، فأبثك أمري، وأستعني بك 
على صالح حايل، وإال فعلي، وعلي، وحلفت ميينا  غليظة، ال وقفت ببابك، وال سألتك حاجة، حىت تصري 

 لمتن به.إيل معتذرا  مما ك
وانصرفت مغموما ، مكرواب  مبا لقين به، متندما  على ما فرط من، غري شاك يف العطب، إذ كنت ال أقدر 

 على احلنث، وكان ابن أيب خالد، ال يلتفت إىل إبرار قسمي.
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فإين لكذلك، وقد طلعت الشمس، إذ طلع بعض غلماين، فقال: أمحد بن أيب خالد، مقبل يف الشارع، مث 
خر، فقال: قد دخل دربنا، مث دخل آخر، فقال: قد وقف على الباب، مث تبادر الغلمان بدخوله دخل آ

 الدهليز، فخرجت مستقبال  له.
فلما استقر به جملسه يف داري، ابتدأت أشكره على إبراره قسمي، فقال: إن أمري املؤمنني، كان أمرين 

لفكر، ملا فرط من إليك، حىت أنكر ذلك، ابلبكور إليه يف بعض مهماته، فدخلت إليه، وقد غلبن ا
 فقصصت عليه قصيت معك.

 فقال: قد أسأت ابلرجل، قم، فامض إليه، فاعتذر مما قلت له.
 قلت: فأمضي إليه فارغ اليد ? قال: فرتيد ماذا ? قلت: يقضي دينه.

 قال: كم هو ?.
 قلت: ثلثمائة ألف درهم.

 قال: وقع له بذلك.
 ? قال: وقع له بثلثمائة ألف درهم أخرى. قلت: فريجع بعد إىل الدين

 قلت: فوالية يشرف هبا.
 قال: وله مصر، أو غريها، مما يشبهها.

 قلت: ومعونة على سفره ? قال: وقع له بثلثمائة ألف درهم اثلثة.
 قال: وأخرج التوقيع من خفه، ابلوالية، وبتسعمائة ألف درهم، فدفع ذلك إيل، وانصرف.

 س، يف كتاب الوزراء، اخلرب على قريب من هذا.وقد ذكر حممد بن عبدو 
 

 جندي تركي تشتد إضاقته مث أيتيه الفرج
وذكر القاضي أبو احلسني يف كتابه، قال: حدثنا إبراهيم بن القاسم، قال: كان يف جرياين، ابجلانب الشرقي، 

، ووزارة العباس بن احلسن، من مدينة السالم، رجل من التراك، له رزق يف اجلند، فتأخر رزقه يف أايم املكتفي
فساءت حاله، ورثت هيأته، حىت أدمن اجللوس عند خباز كان ابلقرب منا، وكان يستسعفه، فيعطيه يف كل 

 يوم مخسة أرطال خبزا ، يتقوت هبا هو وعياله.
فاجتمع عليه للخباز شيء، ضاق به صدر اخلباز معه أن يعطيه سواه، فمنعه، فخرج ذات يوم، فجلس، 

 م اهلم، مث كشف يل حديثه.وهو عظي
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وقال: قد عملت على مسألة كل من يشرتي من اخلباز شيئا ، أن يتصدق علي، فقد محلن اجلوع على هذا، 
 وكلما أردت فعله، منعتن نفسي منه.

 فبينما هو معي يف هذا، إذ جاء رجل بزي نقيب، يسأل عنه، فدل عليه، فوجده جالسا  عند اخلباز.
 فقال له: قم.

 : إىل أين ?فقال
 

 قال: إىل الديوان، حىت تقبض رزقك، فقد خرج لك ولصحابك رزق شهرين، فمضى معه.
 فلما كان بعد ساعة، جاءين، وقد قبض مائتني وأربعني دينارا .

فرم منزله، وأصلح حاله، وحال عياله، وأبتاع دابة  وسرجا  وسالحا ، وقضى دينه، وخرج مع قائد كان برمسه، 
 وحسنت حالته.

 
 أمحد بن مسروق عامل الهواز يتحدث عن الفرج الذي وجده يف قانصة البطة

وذكر أبو احلسني يف كتابه عن احلسني بن موسى، أخي إبراهيم بن موسى، قال: خرجت إىل فارس، يف أايم 
 املعتمد على هللا، فمررت ابلهواز، واملتقلد خلراجها أمحد بن مسروق، فاجتمعنا، وتذاكران حديث الغم

 والفرج، وما ينال الناس منهما، ومن املرض والصحة.
فحدثن: أنه كان يف انحية إسحاق بن إبراهيم، فلما تويف، وقدم حممد بن عبد هللا بن طاهر، تعطل، وافتقر، 

 حىت مل يبق له شيء، وحالفته أمراض كثرية، فكان ال يصح له بدن يوما  واحدا .
 أى، فتعلق ابلفتح بن خاقان، فحسنت حاله.قال: وكان له رفيق، فخرج إىل سر من ر 

 قال: فكان يكتب إيل يف اخلروج إليه، فيمنعن من ذلك عوز النفقة.
فإين ملغموم، مفكر يف احلال اليت أان عليها، إذ دخل بعض نسائنا، فالمتن على طول اهلم والغم، وقالت: كن 

 واريك، فيغنني لك وتتفرج.اليوم عندي، حىت أذبح لك خملفة بطة مسنت لنا، وجتتمع مع ج
 فقلت: نعم، وجئت إىل منزلنا، وذحبت البطة، فإذا قد خرجت إيل، ومعها حجر أمحر، مل تدر ما هو.

 فقالت: خرج هذا من قانصة البطة، فما هو ? قلت: ال أدري، ولكن هبيه يل حىت أريه ملن يعرفه.
 ديق يل بباب الطاق، وسألته أن يبيعه يل.فقالت: خذه، فرأيت شيئا  مل أعرفه، إال أين بعثت به إىل ص
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 فقال: نعم، مث إنه غسله مباء حار، وابعه مبائة وثالثني دينارا .
فأخذت الداننري، واشرتيت مركواب ، وجتهزت إىل سر من رأى، فلزمت أاب نوح، وابب الفتح بن خاقان، 

 فنفدت نفقيت، وجعل رفيقي ينفق علي، ويقرضن.
يوما ، وقد يئست منه، وإذا بني يديه أبو نوح، فقال: هذا أمحد بن مسروق ? قال:  فدعاين الفتح بن خاقان

 نعم.
 قال: كيف أنت إن أنفذتك يف أمر، واصطنعتك ? قلت: إين كنت مع اخلراسانية كاتبا  أعرف مجيع العمال.

فاعك أو سقوطك، فأدخلن إىل املتوكل، فلما وقفت بني يديه، قال: إان ننفذك يف أمر هو حمنتك، وبه ارت
 فانظر كيف تكون ? قال: فقبلت الرض، ووعدت الكفاية به من نفسي.

وخرج الفتح، ومعه عبيد هللا بن حيىي، فوقع يل عبيد هللا أبجر ثالثة آالف درهم، مع الشاكرية الذين يقبضون 
يدفع إيل ثالثني  عشرة أشهر من السنة، واإلستقبال يف أول شهر يوضع هلم، ووقع إىل خازن بيت املال أبن

 ألف درهم معونة.
وكتب كتيب ابلنظر يف مصاحل الهواز، وأشياء هناك ابلسرت والمانة، احتيج إىل كشفها، فسرت إليها، وبلغت 

 يف المور ما أمحد.
 فصار رمسي أن أقلد أعماهلا، فمرة املعونة، ومرة اخلراج، ومرة جيمعان يل مجيعا .

  كانت قد حالفتن، وال أعرف لذلك سببا  غري الفرج.فزالت تلك العلل والمراض اليت
فقال احلسني بن موسى، لمحد بن مسروق: على ذكر وجود احلجر يف قانصة البطة: أخربك أين ملا سرت يف 
سفريت هذه، إىل املوضع املعروف ابصطربند، رأيت بستاان  حسنا ، فيه ابقلى وخضرة، بعقب مطرة، 

 فاستحسنته، فعدلت إليه.
 ال: عساه البستان الذي فيه الصخرة اليت كأهنا انبتة.فق

 قلت: هو.
 قال: هيه.

قلت: فتغدينا فيه، وشربنا أقداحا ، وكنت مستندا  إىل الصخرة، فلما هنضنا، رأيت يف وسط الصخرة نقرة، 
 قد اجتمع فيها ماء املطر، فهو يف غاية الصفاء.

عنه، وأتملته، فبدت يل خرقة، فجذبتها، فإذا  فوضعت فمي لشرب منه، فتحرك فيه شيء، فنحيت فمي
 صرة.
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 فقال أمحد بن مسروق: صريت، وهللا، كان فيها ثلثمائة دينار.
 قلت: نعم، فمن أين صارت لك ?.

قال: مررت هبذا املوضع، آخر خرجة خرجتها إىل الهواز، فملت إىل املوضع، كما ملت، وكانت هذه الصرة 
نسيتها وركبت، مث طلبتها، فلم أجدها، وال علمت أين وضعتها، إال الساعة، يف يدي، فوضعتها يف احلجر، وأ

 فذكرهتا حبديثك.
 قلت: فالداننري مع غالمي.

 قال: خذها، ابرك هللا لك فيها، وأبرأت ذمتك منها.
 

 أصلح بني متخاصمني بدرهم فوهب هللا له درة مبائة وعشرين ألفا  
 

ه، إبسناد، قال: حدث محد بن إبراهيم بن عمر الربقي، قال: حدثنا قال: وذكر أبو احلسني القاضي، يف كتاب
العباس بن حممد الربقي، ل: حدثنا أبو زيد، عن الفضيل بن عياض، قال: حدثن رجل: أن رجال  خرج بغزل، 

 فباعه بدرهم ليشرتي به دقيقا ، فمر على رجلني، كل واحد منهما آخذ برأس صاحبه.
 الن يف درهم، فأعطامها ذلك الدرهم، وليس له شيء غريه.فقال: ما هذا ? فقيل: يقتت

فأتى إىل امرأته، فأخربها مبا جرى له، فجمعت له أشياء من البيت، فذهب ليبيعها، فكسدت عليه، فمر 
 على رجل ومعه مسكة قد أروحت.

 فقال له: إن معك شيئا  قد كسد، ومعي شيء قد كسد، فهل لك أن تبيعن هذا هبذا ? فباعه.
 اء الرجل ابلسمكة إىل البيت، وقال لزوجته: قومي فأصلحي أمر هذه السمكة، فقد هلكنا من اجلوع.وج

 فقامت املرأة تصلحها، فشقت جوف السمكة، فإذا هي بلؤلؤة، قد خرجت من جوفها.
فقالت املرأة: اي سيدي، قد خرج من جوف السمكة شيء أصغر من بيض الدجاج، وهو يقارب بيض 

 احلمام.
 أرين، فنظر إىل شيء ما رأى يف عمره مثله، فطار عقله، وحارلبه. فقال:

 فقال لزوجته: هذه أظنها لؤلؤة.
 فقالت: أتعرف قدر اللؤلؤة.
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قال: ال، ولكن أعرف من يعرف ذلك، مث أخذها، وانطلق هبا إىل أصحاب اللؤلؤ، إىل صديق له جوهري، 
 ث، وأخرج تلك البيضة.فسلم عليه، فرد عليه السالم، وجلس إىل جانبه يتحد

وقال: أنظر كم قيمة هذه ? قال: فنظر زماان  طويال ، مث قال: لك هبا علي أربعون ألفا ، فإن شئت أقبضتك 
 املال الساعة، وإن طلبت الزايدة، فاذهب هبا إىل فالن، فإنه أمثن هبا لك من.

فا ، وإن شئت الزايدة، فاذهب هبا إىل فذهب هبا إليه، فنظر إليها واستحسنها، وقال: لك هبا علي مثانون أل
 فالن، فإين أراه أمثن هبا لك من.

 فذهب هبا إليه، فقال: لك هبا علي مائة وعشرون ألفا ، وال أرى أحدا  يزيدك فوق ذلك شيئا .
فقال: نعم، فوزن له املال، فحمل الرجل يف ذلك اليوم أثنيت عشرة بدرة، يف كل بدرة عشرة آالف درهم، 

 ا إىل منزله، ليضعها فيه، فإذا فقري واقف ابلباب، يسأل.فذهب هب
 فقال: هذه قصيت اليت كنت عليها، أدخل، فدخل الرجل.

 فقال: خذ نصف هذا املال، فأخذ الرجل الفقري، ست بدر، فحملها، مث تباعد غري بعيد، ورجع إليه.
ي أعطاك ابلدرهم عشرين قرياطا ، وقال: ما أان مبسكني، وال فقري، وإمنا أرسلن إليك ربك عز وجل، الذ

 فهذا الذي أعطاك، قرياط منه، وذخر لك تسعة عشر قرياطا .
 

 حيىي الربمكي يتحدث عن عارفة يف عنقه ليعقوب بن داود
وذكر أبو احلسني القاضي، يف كتابه، قال: روي أن خالد بن برمك، قال البنه حيىي، يف إضاقة انلته: قد ترى 

 يعقوب بن داود، وشكوت إليه ما حنن فيه. ما حنن فيه، فلو لقيت
فأتى يعقوب بن داود، فذكر له ذلك، فسكت عنه، فانصرف حيىي، وهو مكروب، آيس من خريه، فأخربه 

 أابه.
 فقال: افتضحنا، فياليت أان مل نكن كشفنا له خربان.

يطلبك طلبا  شديدا ، قال: فركب حيىي بن خالد من غد، فلقيه بعض إخوانه، فقال: ما زال يعقوب بن داود 
 فمضى إليه.

فقال له يعقوب: أين كنت ? وهللا، إنك أوردت على قليب ما شغله ابلفكر يف إصالحه، وقد عن يل أمر 
 رجوت به صالح حالك، إمض بنا إىل الديوان، فسار معه إليه.

 فقال يعقوب: علي بتجار السواد، فأحضروا.
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 تاعونه من غلة السلطان، ففعلوا.فقال: أشركوا أاب علي معكم ابلثلث فيما تب
 فقال: لعل ذلك يشق عليكم ? فقالوا: أجل.

 فقال: أخرجوه، بربح جتعلونه له.
 فأخرجوه بربح ستني ألف دينار، فصلحت حاله، وحال أبيه، ومضى إليه ابملال.

 
 من يفعل اخلري ال يعدم جوازيه

ا، فقال: حكى حيىي بن خاقان، قال: كنت وذكر حممد بن عبدوس، يف كتاب الوزراء، هذا اخلرب خبالف هذ
يوما  عند حيىي بن خالد، وحبضرته ابنه الفضل، إذ دخل عليه أمحد بن يزيد، املعروف اببن أيب خالد، فسلم 

 وخرج.
فقال حيىي للفضل: يف أمر هذا الرجل، خرب، فإذا فرغنا من شغلنا فأذكرين به، حىت أعرفك، فلما فرغ من 

 عمله، أذكره.
 عم، كانت العطلة، قد بلغت من، ومن أيب، وتوالت احملن علينا، حىت مل هنتد إىل ما ننفقه.فقال: ن

فلبست ثيايب يوما ، لركب، فقال يل أهلي: إن هؤالء الصبيان ابتوا البارحة أبسوء حال، وأان ما زلت أعللهم 
 مبا ال عاللة فيه، وأصبحت، وما هلم شيء، وما لدابتك علف.

 
طعتن عن احلركة، ورميت بفكري، فلم يقع إال على منديل طربي، كان بعض البزازين أهداه فقرعت قليب، وق

 إيل.
 فقلت: ما فعل املنديل الطربي ? فقالت: ها هو.

فأخرجته إىل الغالم وقلت له: اخرج إىل الشارع، فبع هذا املنديل، فمضى، وعاد من ساعته، فقال: خرجت 
جل، فأعطاين ابملنديل إثن عشر درمها  صحاحا ، وقد بعته بشرط، فإن إىل البقال الذي يعاملنا، وعنده ر 

 أمضيت البيع، وإال أخرجت املنديل إىل سوق قنطرة الربدان، واستقصيت فيه، كما حتب.
فأمرته إبمضاء البيع للحال اليت خربتن هبا املرأة، وأن يشرتي ما حيتاج إليه الصبيان، وعلفا  للدابة، وركبت، 

 ىل أين أقصد.ال أدري إ
فأان يف الشارع، وإذا أان أبيب خالد، والد هذا، ومعه موكب عظيم ضخم، وهو يومئذ يكتب ليب عبيد هللا،  

 كاتب املهدي، فملت إليه، ورميت نفسي عليه.
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وقلت له: قد تناهت العطلة أبخيك، ويب، إىل ما ال هناية وراءه، وعلي، وعلي، إن مل تكن قصيت يف يومي 
كيت، وقصصت عليه اخلرب، وهو مستمع لذلك، ماض يف سريه، فلما بلغ مقصده، انصرفت هذا، كيت و 

 عنه، ومل يقل يل حرفا .
 فانصرفت منكسف البال، منكرا  على نفسي إسرايف يف الشكوى، وإطالعي إايه على ما أطلعته عليه.

 وقلت: ما زدت على أن فضحت نفسي، وقللتها يف عينه من غري نفع.
  على حال أنكرهتا أهلي، فسألتن.ووافيت منزيل

 فقلت: جنيت اليوم على نفسي جناية كنت عنها غنيا ، وقصصت عليها قصيت مع يزيد.
فأقبلت توخبن، وقالت: ما محلك على أن أظهرت للرجل حالك ? فإن أقل ما يف ذلك، أن ال أيمتنك على 

 الن من توبيخها، أضعاف ما انلن أوال .أمر، فإن من تناهت به احلال إىل ما ذكرت، كان غري مؤمتن، فن
وأصبحنا يف اليوم الثاين، فوجهت أبحد ثويب، فبيع، وتبلغنا بثمنه وأصبحنا يف اليوم الثالث، وحنن يف غاية 

 الضيقة، فطوينا يومنا وليلتنا.
  فيها.فلما كان اليوم الرابع، ضاقت نفسي، وقل صربي، وضعفت قويت، واخرتت املوت على احلالة اليت أان

فقالت يل أهلي: أان خائفة عليك من الوسواس، فيكون ما حنتاج لعالجك، أضعاف ما حنتاج ملؤونتنا، فسهل 
 المر عليك، وال تضجر، وال تقنط من رمحة هللا، فإن هللا عز وجل، الصانع، املدبر، احلكيم.

ل أيب خالد يطلبن، فدخلت قال: فركبت، ال أدري أين أقصد، فلما صرت إىل قنطرة الربدان، لقين رسو 
 داره.

 فقال يل حاجبه: اجلس، فأقمت، وخرج مع الزوال، فدنوت منه.
فقال: اي ابن أخي، شكوت إيل ابلمس، شكوى، مل يكن يف جواهبا إال الفعل، وأمر إبحضار محيد، وداهر، 

 اتجرين كاان يبيعان الطعام.
ثني ألف كر، على أن ابن أخي هذا شريككما فيها فقال هلما: قد علمتما أين إمنا بعتكما البارحة، ثال

 ابلسعر.
مث قال: لك يف هذه عشرة آالف كر ابلسعر، فإن دفعا إليك ثالثني ألف دينار رحبك، وآثرت أن خترج 

 إليهما من حصتك، فعلت، وإن آثرت أن تقيم على ابتياعك، فعلت.
ت التجارة من شأنك، ومىت أقمت على قال: فتنحينا انحية، وقاال: إنك رجل شريف، وابن شريف، وليس

 أالبتياع، احتجت إىل كفاة وأعوان، ولكن خذ منا ثالثني ألف دينار، وخلنا والطعام.
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 فقلت: قد فعلت، وقمت إىل أيب خالد، فقلت: قد أجبتهما إىل أخذ املال، وتركهما والطعام.
 يف أمرك بكل ما ميكننا.فقال: هذا أروح لك، فخذ املال، وتبلغ به، والزمنا، فإان ال نقصر 

 فأخذت من الرجلني ثالثني ألف دينار، وما كان بني ذلك، وبني بيع املنديل والثوب، إال أربعة أايم.
فسرت إىل أيب، وخربته اخلرب، وقلت له: جعلت فداك أتمر يف املال أبمرك ? فقال: نعم، أحكم عليك فيه، 

 لثلث يل.مبثل ما حكم أبو خالد به على التاجرين، أي أن ا
فحملت إليه عشرة آالف دينار، واشرتيت بعشرة آالف دينار ضيعة، ومل أزل أنفق الباقي، إىل أن أداين ذلك 

 للرجل حقه. -اي بن -إىل هذه احلال، وإمنا حدثتك هبذا، لتعرف
ده، فقلت ليحىي بن خاقان: فما الذي كان من حيىي بن خالد إىل أمحد بن أيب خالد ? قال: ما زال هو وول

 على هناية الرب به، حىت انل ما انل من الوزارة، بذلك الساس الذي أسساه.
وقرئ على أيب بكر الصويل، ابلبصرة، سنة مخس وثالثني وثلثمائة، إبسناد، وأان حاضر، يف كتابه كتاب 

 الوزراء حدثكم عون بن حممد الكندي، عن إبراهيم بن احلسن بن سهل، قال: مسعت أهلي يتحدثون:
 
حيىي بن خالد الربمكي، قال: انلتن خلة يف أايم املهدي، فجئت إىل يزيد الحول، أيب خالد، وكان يكتب  أن

ليب عبيد هللا، فأبثثته حايل، فما أجابن، وال أقبل علي، فتأخرت اندما ، مث جاءين رسوله من الغد، فصرت 
 إليه.

جع، وقد بعت مجاعة من التجار، ثالثني ألف  فقال يل: إنك شكوت إيل شكوى مل يكن جواهبا الكالم والتو 
كر، من غالت السواد، واشرتطت لك ربع الربح، فخذ كتايب هذا إليهم، فإن أحببت أن تصرب إىل أن تباع 
الغلة، توفر رحبك، وإن انظرت التجار، وخرجت من حصتك بربح عاجل، فأقبل ما يبذلونه لك ثالثون ألف 

 دينار، فدعوت له.
قالوا: أنت رجل سلطان، وال يتهيأ لك ما نفعل حنن من الصرب على الغلة، وانتظار السعار، ولقيت القوم، ف

 فهل لك أن خترج منها بربح ثالثني ألف دينار معجلة ? فقلت: نعم، فقبضتها يف يوم واحد، وانصرفت.
بن أيب خالد  وذكر أبو احلسني يف كتابه، قال: حدث حممد بن أمحد بن اخلصيب، قال: حدثن من مسع أمحد

الحول، حيدث، قال: كان السلطان قد جفا خالد بن برمك، واطرحه، حىت انلته إضاقة شديدة، وكاد أن 
 ينكشف.

فحدثت أن حيىي بن خالد أصبح يوما ، فخرجت إليه امرأته، أم الفضل ابنه، فقالت له: ما أصبح اليوم يف 
 منزلك دقيق، وال علف للدابة، وال نفقة لشيء.
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 ا: بيعوا شيئا  من البيت.فقال هل
 قالت: ما بقي يف البيت ما له قدر، وال ما ميكن بيعه.

 فقال: قد كان فالن، أهدى إلينا منديال  فيه ثياب، فبعنا الثياب، فما فعل املنديل ? قالت: ابق.
 قال: فبيعوه.

 فبعثت به إىل سوق قنطرة الربدان، فبيع بنيف وعشرين درمها ، فأنفقوها أايما .
 خرجت إليه، فقالت: ما قعودك ? ما عندان نفقة، وال دقيق، وال علف للدابة. مث

 فركب حيىي، فكان أول من لقيه أبو خالد الحول، فشكا إليه ما هو فيه، فأمسك، مث أجابه جبواب ضعيف.
تال فيما وانصرف حيىي إىل منزله، وقد كاد يتلف غما  وندما ، والم زوجته، وأقام أايما  ال يركب، وزوجته حت

 تنفق.
مث حركته على الركوب، وشكت إليه انقطاع احليلة، وتعذر القوت، فركب، فلما صار يف بعض الطريق، لقيه 

 أبو خالد.
 فقال له: صرت إيل، وسألتن أمرا ، حىت إذا أحكمته لك، تركت تنجزه.

 فقال: كرهت التثقيل عليك.
د هللا، فتقدم إيل فيه أبمر، مث مل تصر إيل، فتعال معي فقال: إنك شكوت إيل أمرك، فغمن، وذكرته ليب عبي

 اآلن إىل الديوان.
قال حيىي: فمضيت معه إىل الديوان، فأحضر التجار املبتاعني لغالت الهواز، فقال هلم: هذا الرجل الذي 

 جعل له الوزير سهما  معكم فيما ابتعتموه فحاسبوه على ما بينكم وبينه.
بيدي إىل انحية، فواقفوين، على ربح مخسني ألف دينار، وأن أدعهم والغلة، فما قال حيىي: فأخذ التجار 

 برحت، حىت راج يل املال، ومحلته إىل منزيل.
وعرفت أيب احلال، فأخذ من املال عشرين ألفا ، وقال: هذه تكفين لنفقيت، إىل أن يفرج هللا تعاىل عن، 

 والباقي لك، فإن عيالك كثري.
خالد: فرعى يل القوم ذلك، يعن الربامكة، فلما صار المر إليهم، أشركوين يف نعمتهم، قال أمحد بن أيب 

 وكان آخر ما وليت هلم جند الردن.
وانصرفت إىل مدينة السالم، وقد سخط الرشيد على حيىي، ومعي من املال ستة آالف دينار، فتوصلت إىل 

 .أن دخلت إليه يف احلبس، فتوجعت له، وعرضت عليه املال
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فقال: لست أجحف بك، امحل إلينا منه ثالثة آالف دينار، وكتب رقعة، خبط ال أعرفه، مث أترهبا، مث قطعها 
 نصفني، فجعل أحدمها حتت مصاله، ودفع إيل اآلخر.

وقال: أمران قد وىل، ودولتنا قد انقضت، وهذا اخلليفة سيموت، وستقع فتنة يطول فيها المر بني خليفتني، 
نهما صاحب املشرق، وسيكون لغالم، يقال له الفضل بن سهل، معه حال، فإذا بلغك يكون الظاهر م

 ذلك، فادفع إليه هذا النصف من الرقعة، فإنك ستبلغ هبا ما حتب عنده.
قال أمحد بن أيب خالد: فخرجت من عنده، وأان أندم الناس على إخراجي من يدي ثالثة آالف دينار، إىل 

 فظت بنصف الرقعة.رجل قد نعى نفسه إيل، فاحت
 ومضت الايم، وويل حممد املخلوع، ووقعت الفنت، ولزمتن عطلة، ودامت، حىت رقت حايل، واشتد إختاليل.

 ودخل طاهر مدينة السالم، فإين ذات يوم متفكر يف أمري، متحري فيما أعمله، مسعت قرع الباب علي.
 مي، وال تفتحي، فمضت، وجاءت مذعورة.فقلت لزوجيت: أخرجي إىل الدهليز، وأعريف اخلرب، وال تتكل

 وقالت: ما أدري، على الباب مجاعة من الشرط واملسودة ونفاطات.
 

فخرجت، ووقفت خلف الباب، وقلت: من هذا ? فقالوا: هذا منزل أمحد بن أيب خالد الحول ? فقلت: 
 نعم.

 فقالوا: حنن رسل المري طاهر بن احلسني إليه.
يد المري من مثله ? فقال بعضهم: اي هذا، إان جئنا يف أمر يسره، فأعلمه إايه، فقلت: لعلكم غلطتم، ما ير 

 وأنه ال أبس عليه.
قال: وظنن غالما  يف الدار، فسكنت إىل هذا القول، ورجعت إىل جملسي من الدار، وأنفذت جارية سوداء  

 كانت يل، حىت تفتح الباب.
 ك هللا تعاىل أمحد بن أيب خالد ? قلت: نعم.أعز  -فدخل قائد جليل، وبرك بني يدي، وقال: أنت

 قال: المري يسألك أن تصري إليه الساعة.
 قال: فأردت أن أسرب المر الذي دعيت إليه، أخري هو أم شر.

 فقلت: أدخل، وألبس ثيايب.
 قال: افعل.
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اين، قال: فدخلت، وأوصيت زوجيت فيما أحتاج إليه، وعلمت أنه ال أبس علي، ولبست مبطنيت، وطيلس
 وشاشييت، وخفي، مث خرجت.

 فقلت: ليس يل مركوب.
قال: فاركب من جنائيب، فركبت دابة قدمها إيل، وصرت إىل طاهر، فسلمت عليه، فساعة رآين، قال: أنت 

 أمحد بن أيب خالد الحول ? قلت: نعم.
، من فالن، فإذا فألقى إيل كتااب  يف نصف قرطاس، خبط الفضل بن سهل، وكان أول كتاب رأيته، ليب فالن

عنوانه: ليب الطيب أعزه هللا تعاىل، من ذي الرايستني، الفضل بن سهل، وصدره: أعزك هللا، وأطال بقاءك، 
أمر أمري املؤمنني أطال هللا بقاءه، أبن تتقدم ساعة وصول كتايب هذا، بطلب أمحد بن أيب خالد الحول 

وتصله خبمسني ألف درهم، وحتمله على عشرين  الكاتب، حيثما كان من أقطار الرض، فتحضره جملسك،
 -دابة من دواب الربيد، إىل ابب أمري املؤمنني أطال هللا بقاءه، مصوان ، وال ترخص له يف التأخر، فرأيك

 يف العمل بذلك، موفقا ، إن شاء هللا تعاىل، وكتب يف يوم كذا من شهر كذا. -أعزك هللا
 قلت: آخذ فيما أحتاج إليه، وأهنض.قال: فلما قرأت الكتاب، اشتد سروري، و 

 فقال: ما إىل أتخرك سبيل، هذا املال، وهذه الدواب، وخترج الساعة.
 فقلت: أكتب إىل منزيل مبا أحتاج إليه، وأخذت املال، ومحلت أكثره إليهم، وكاتبتهم مبا أحتاج إليه.

 شا  قليال  مما ال بد منه.وذكرت الرقعة اليت من حيىي بن خالد، فأمرهتم إبنفاذها إيل، وطلبت قما
فعاد اجلواب بوصول املال، وأنفذوا النصف من الرقعة، وما طلبت من القماش، وشخصت من دار طاهر، 

 سحر تلك الليلة.
فما مررت مبدينة إال خدمت فيها أمت خدمة، إىل أن وافيت الري، فلقين رجل ذكر يل أن ذا الرايستني أنفذه 

أن أوايف حضرته، فلم يزل قائما  مبا أحتاج إليه، وحيض كل من أجتاز به على  لتلقي، والقيام مبصاحلي إىل
 تفقدي وخدميت إىل أن وافيت ابب الفضل مبرو، ومعي صاحبه، وصاحب طاهر.

فوقفت بباب الفضل طويال  إىل أن تفرغ، ودعاين، فدخلت، وهو يف قبة أدم، وعليه سواد، وحوله السالح  
 كتب.كله، وبني يديه جحفة فيها  

 فلما مثلت بني يديه، قال يل: أنت أمحد بن أيب خالد الكاتب ? فقلت: نعم.
 قال: انصرف إىل منزلك، وارجع إلينا بعد ثالثة أايم يف سواد، لدخلك على أمري املؤمنني.

فوليت من بني يديه، وأان ال أدري إىل أين أمضي، وإذا خادم قد حلقن، وأخذ بيدي، وخرج معي، حىت سار 
دار قد أعدت يل، وفيها كل ما أحتاج إليه من فرش، وآلة، وكسوة، وغلمان، ودواب، وقماش، وغري  إىل
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ذلك من الطعمة والشربة، فجعل يعرفن ما حتت يد كل غالم، مث قال: هذا كله لك، وانصرف، فأقمت يف  
 كل نعمة وسرور، ثالثة أايم.

ستني خارجا  من داره، فرتجلت، ودنوت، فأعطاين طرف  مث غدوت يف اليوم الرابع يف سواد، فألفيت ذا الراي
كمه فقبلته، مث أمرين ابلركوب، فركبت، وسرت يف موكبه، حىت واىف دار املأمون، فثىن رجله، ونزل يف حمفة 
معدة له، فجلس فيها، ومحله القواد على أعناقهم، حىت أجلسوه مع املأمون على السرير، فمكثت غري 

 بعيد.
 ين، فدخلت، والفضل واملأمون على السرير، وكل واحد منهما مقبل على صاحبه.فجاء خادم فدعا

فقال الفضل: اي أمري املؤمنني، هذا أمحد بن أيب خالد، كانت كتبه ترد علينا من مدينة السالم أبخبار 
أمر املخلوع، يف وقت كذا، ويف وقت كذا، وقد وفد على أمري املؤمنني وهو من اليسار، وحسن احلال، على 

يقصر عنه الوصف، وهو يعرض نفسه، وماله، على أمري املؤمنني، يريد أنه مىت خال يب، فسألن عن شيء،  
 كنت قد عرفته.

 قال أمحد: فشيعت كالمه مبا حضرين.
 

 فقال املأمون: بل، قد وفر هللا تعاىل عليه ماله، ونضيف إليه أمثاله.
 مري املؤمنني، يف تقلد العمال.فقال: اي أمري املؤمنني، ويشرك بينه وبني خدم أ

 قال: نعم.
 قال: ويوىل ديوان التوقيع، وديوان الفض واخلامت.

 قال: افعل.
 قال: وخيلع عليه خلعة هذه العمال.

 قال: نعم.
 قال: وصلة يعرف هبا موقعه من أمري املؤمنني.

 قال: نعم.
 قال أمحد: فما برحت، حىت أجنز يل كل ذلك، وانصرفت.

د عشرين يوما  بعث إيل يف الليل، فعلمت أنه مل حيضرين يف هذا الوقت، إال ليسألن عن الرقعة، فلما كان بع
 فجعلتها يف خفي، وصرت إليه، وإذا هو جالس، واحلسن أخوه إىل جانبه.
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 فقال يل: اي أاب العباس، كانت بينك وبني شيخنا أيب علي رضي هللا عنه حرمة ? قلت: نعم، وأي حرمة.
ي ? فقصصت عليه كيف كانت قصة أيب معه، مث وصلت ذلك خبربي، إىل أن أنتهيت إىل حديث فقال: ما ه

 الداننري ونصف الرقعة.
فقال: أين هي ? فأخرجتها من خفي، فدفعتها إليه، فرفع مصاله، فإذا النصف الذي كان حيىي بن خالد 

 عيناه. رمحه هللا، جعله حتت مصاله، فقرن بينهما، والتفت إىل أخيه وقد دمعت
 فقال: هذا خط أيب علي رضي هللا عنه، مث قال: أقرأت ما فيها ? قلت: ال.

طويال ، وأحسن اخلالفة عليك، قد وجب علي من حق أيب العباس أمحد  -اي بن -قال: فيها أمتعن هللا بك
إىل غري ذلك مما  بن أيب خالد الحول الكاتب، يف احلال اليت أان عليها، ما قد أثقلن، وأعجزين عن مكافأته،

أعتد به لسلفه، وجنمنا قد أفل، وأمران قد انقضى، ودولتك قد حضرت، وجدك قد عال، فأحب أن تقضي 
 عن حق هذا الفىت، إن شاء هللا تعاىل.

قال أمحد بن أيب خالد: فلم أزل مع الفضل، ترتقى حايل، واختص خبدمة املأمون، إىل أن دارت الايم، 
 زادت النعمة، ومنت، واحلمد هلل على ذلك.واستكتبن املأمون، و 

وذكر حممد بن عبدوس يف كتابه كتاب الوزراء يف أخبار أمحد بن أيب خالد، قال: كان سبب اتصاله ابملأمون، 
أن الرشيد ملا سخط على الربامكة، واتصل خربهم، وما هم فيه من الضيق، أبمحد بن أيب خالد، شخص حنو 

 شيد مبنع حاشيتهم من الدخول إليهم.الرقة، فوافاها وقد أمر الر 
 فلم يزل حيتال حىت وصل إىل حيىي، فانتسب له، وعرفه أنه قصده خلدمته.

فرحب به حيىي وأعلمه أنه كان حيب أن يقصده يف وقت إمكان المور، ليبلغ من مكافأته وحتقيق ظنه حسب 
 رغبته.

 رع إليه.فشكره أمحد، وسأله قبول شيء محله معه، وإن كان يسريا ، وض
 فدفعه حيىي عنه، وقال: حنن يف كفاية.

 فأحل أمحد عليه، وأعلمه أنه ال يثق بقبول انقطاعه إليه إال إبجابته إىل ما سأل.
 فسأله حيىي عن مقدار ذلك، فقال: عشرة آالف درهم.

 فقال: أدفعها إىل السجان.
ب لك كتااب  إىل رجل سيقوم أبمر وقال لمحد: إن حالنا حال ال نرجو معها بلوغ مكافأتك، ولكن سأكت

 اخلليفة الذي ميلك خراسان، فأوصل إليه كتايب، فسيقوم بقضاء حقك.
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 مث كتب له يف قريطيس كتااب ، وطواه، ووضع عليه خامته، فانصرف أمحد إىل منزله.
 فلما قلد الفضل بن سهل أمر املأمون، قصده أمحد بن أيب خالد، فوصل إليه يف دار املأمون.

 -فرغ من أعماله، أوصل إليه الكتاب، فأنكر وجهه، وسأله عن صاحب الكتاب، فقال: يقرأه المري فلما
 فإنه سيعرفه. -أطال هللا بقاءه

فلما فضه، ونظر إىل اخلط استبشر، مث استدّن أمحد بن أيب خالد، وأعلمه إنه من أعظم خلق هللا منة  عليه، 
 وأوجبهم حقا ، وأمره ابملصري إىل منزله.

علي  -وهللا -فصار أمحد بن أيب خالد إىل دار الفضل، فلما وصل إليه فيها، عانقه، وقبله، وقال: أوجبت
 حقا .

وسأله عن خرب الكتاب، فذكره له، فوعده ببلوغ احملبة، وأمر إبنزاله منزال  يتخذ له، ويفرش مبا حيتاج إليه، 
رهم، واعتذر إليه، وأمره ابالستعداد ووجه حباجبه، وبعض خدمه، ومعهم ختوت ثياب، ومخسون ألف د

 للوصول إىل املأمون، مث أوصله إليه، ووصفه له، وقرظه.
ومل يزل يقوم حباله عنده، حىت أمر املأمون بتصريف أمحد بن أيب خالد، وأجرى له الرزاق والنزال، وأجراه 

ماال  جليلة، ومتكنت حاله يف الوصول إليه جمرى اخلاصة، وقلده من أعمال خراسان، وما وراء النهر، أع
 عنده.

 
قال حممد بن عبدوس: وحدثن علي بن أيب عون، قال: حدثن أبو العباس بن الفرات، قال: حدثن علي بن 
احلسن، قال: حدثن حممد بن عمر اجلرجاين الكاتب: وذكر من خرب أمحد بن أيب خالد وحيىي بن خالد مثل 

أمحد بن أيب خالد مل حيظ من أايم حيىي بن خالد بشيء، وإنه لزمه  الذي ذكره حيىي بن خاقان، وزاد فيه: إن
عند حبسه، فلما حضرته الوفاة زوده كتااب  إىل الفضل بن سهل يعتذر إليه فيه من والية ما أواله، ويسأله 

، مكافأته عنه، وأنه احتفظ ابلكتاب مدة أايم الرشيد، وصدرا  من أايم حممد، وساءت حال أمحد بن أيب خالد
وعظم فقره جدا ، واشتدت عليه العطلة واخللة، فلما أنفذ حممد المني علي بن عيسى بن ماهان، حملاربة 

 طاهر، عمل أمحد على اتباع عسكره.
قال حممد بن عمر اجلرجاين: فجاءين يذكر ما عزم عليه، ويصف إفراط خلته، وقصور حيلته، وسألن أن 

 وبني أبيه، أن يعينه مبركوب وأبلفي درهم.أسأل سالما  البرش، ملودة كانت بينه 
فقصدت سالما ، وسألته يف ذلك، فقال: وهللا، لو كان يل بعدد الذابب دواب، ما أعطيته شعرة من ذنب 

 واحد منها، ولو كان عندي بقدر رمل عاجل عني وورق، ما أعطيته منها حبة.
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ته مبا قال، وحلفت له أين ما أملك إال دابة، فأخرب  -وقد كان أقام يف منزيل، ينتظر ما جيري -فانصرفت إليه
 وبغلة، وأربعمائة درهم، فليأخذ منها ما شاء.

فقال: أنت إىل الدابة يف احلضر أحوج، وأان إىل البغلة يف السفر أحوج، فأعطنيها، وأنت مقيم، وأان مسافر، 
 كلها.  أن حتتال لنفسك نفقة، وأان ال أقدر، فأعطن أربعمائة الدرهم -أنت -وتقدر

 فدفعتها إليه مع البغلة، وصحب عسكر علي بن عيسى.
فلما حدث على علي ما حدث، صار إىل الفضل، فأوصل إليه الكتاب، فقرأه، وسر هناية السرور، وأكرمه 

 غاية اإلكرام، وأنكر عليه أتخره إىل ذلك الوقت.
 رض على أمري املؤمنني خالفة يل.وقال: ما أعرف شيئا  أقضي به حقك، إال أن أشركك يف أمري، وأقلدك الع

 فقلده ذلك، وكرب أمره.
ومل يزل أمحد بن أيب خالد، يضرب على سالم البرش، ويغري به املأمون، إىل أن قال له: قد وهبت لك 

 دمه، ومجيع ما ميلكه.
أن فقبض عليه، وقبض منه ما قيمته أربعة آالف ألف درهم، ودعا ابلسيف والنطع، وأمر بضرب عنقه، بعد 

 قرعه مبا كان منه عند مسألة حممد بن عمر اجلرجاين يف أمره.
مث أعرض عن قتله، وأمر حببسه، وقال للمأمون: إين كرهت أن أجتاوز مذهب أمري املؤمنني يف العفو، 

 فاستصوب رأيه.
 وترقت أحوال أمحد بن أيب خالد، إىل أن تقلد وزارة املأمون.

فنت بعد ذلك ببغداد، وتشرد أهلها عنها، فهربت إىل إخوان كانوا يل قال حممد بن عمر اجلرجاين: وحدثت ال
ابلكوفة، فأقمت عندهم، واستطبت البلد، فسكنته، وأبتعت جبميع ما أملكه ضيعة هناك، وولينا عامل 

 أحسن إلينا، فشكرانه، وانعقدت بيننا وبينه مودة وكيدة.
ا وبني املصروف، فأساء معاشرتنا، واضطران إىل قصد مث صرف بعامل آخر، فحقد علينا املودة اليت كانت بينن

أمحد بن أيب خالد للتظلم، فدخلت بغداد، فلما رآين أكرمن، واستبطأين، وذكر تطلعه إىل لقائي، وطلبه 
إايي، وغموض خربي عليه، وسألن عن أموري، فشرحتها له، فكتب خبطه بصرف العامل، وتقليد املصروف 

 الذي كان صديقي.
مبا جرى عليه أمر سالم البرش، وقال: قد كنت جعلت لك فيما قبضت منه الربع، وهو معزول  وأعلمن

 لك، فتسلمه، وكان قيمته ألف ألف درهم.
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 قصة أيب عبيد هللا وزير املهدي وكيف ارتقت به احلال حىت انل الوزارة
قال: حدثن من مسع أمحد بن وذكر أبو احلسني القاضي، يف كتابه، قال: حدثن حممد بن أمحد بن اخلصيب، 

أيب خالد الحول، يقول: كان أيب صديقا  ليب عبيد هللا وزير املهدي، وهو إذ ذاك معلم، وأيب متخلي، فكاان 
 يتعاشران، وأيلفهما أمحد بن أيوب.

يعرض  قال أبو خالد: وكنا نتبني يف أيب عبيد هللا مشائل الرائسة، ونصدره إذا اجتمعنا، ونرجع إىل رأيه فيما
 لنا.

فقلت له ليلة، وحنن نشرب: حنسبك سرتأس، وتبلغ مبلغا  عظيما ، فإن كان ذلك، فما أنت صانع بنا ? 
 فقال: أما أنت اي أاب خالد، فأصريك خليفيت على أمري، وأما أنت اي ابن أيوب، فقل ما أردت.

 ف عن حساب.فقال: أريد أن تولين أعمال مصر سبع سنني متوالية، وال تسألن بعد الصر 
 قال: ذلك لك.

 
قال أبو خالد: فلم ميض هلذا المر إال مديدة، حىت أمسكت السماء، وخرج الناس يستسقون، وكان 

ثعلبة بن قيس، عامال  من قبل صاحل بن علي، فما انصرف الناس، حىت أتت السماء مبطر  -إذ ذاك -عليهم
 غزير.

القحط، وما حدث بعده من االستسقاء، وما تفضل هللا به  فقال ثعلبة لكاتبه: اكتب إىل المري مبا كان من
 من الغيث.

 فكتب كتااب ، مل يرضه ثعلبة، فقال ملن حوله: أال يصاب يل رجل، خياطب السلطان عن، خبطاب حسن.
 عقل. -مع ذلك -فقال له بعضهم: ها هنا رجل مؤدب، معه بالغة، وأدب كثري، وفيه

 فقال: أحضره.
، وأمره أبن يكتب عنه إىل صاحل بن علي، يف ذلك املعىن، فكتب كتااب  استحسنه ثعلبة، فأحضر أاب عبيد هللا

 وأنفذه إىل صاحل بن علي.
فلما قرأه أعجبه، وكتب إىل ثعلبة: أن أمحل إيل كاتبك على الربيد، فحمله إليه، فلما وافاه، امتحنه، فوجده  

 كافيا  يف كل ما أراده، فاستكتبه.
عن صاحل بن لعي، إىل املنصور، قال املنصور: كنت أرى كتب صاحل بن علي ترد ملحونة ، فلما تتابعت كتبه 

 وأراها اآلن ترد بغري ذلك اخلط، وهي حمكمة، سديدة، حسنة.
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 فخرب خبرب أيب عبيد هللا، فأحضره، فلما فاتشه، وجده كما أراد، فاستكتبه البنه املهدي.
 هللا، عند املنصور، مرارا .قال أبو خالد: وطعن الربيع على أيب عبيد 

أن ينزع عنه لباس  -يعن املهدي -فقال: ويلك، أتلومن يف اصطناع معاوية، وقد كنت أجتهد أبيب عبد هللا
 العجم، فال يفعل، فلما صحبه معاوية، لبس لباس الفقهاء.

لديوان، فلما مات قال أبو خالد: مث أشخصن أبو عبيد هللا إليه، ملا كتب للمهدي، فقلدين خالفته على ا
املنصور، وويل املهدي اخلالفة، أنفذت الكتب إىل أمحد بن أيوب بوالية مصر، فلم يزل مبصر، واليا  عليها، 

 إىل أن تويف هبا.
 

 القاضي التنوخي يتحدث عن قصته مع أيب علي أمحد بن حممد الصويل
ان مرتعرع، أفهم، وأحفظ ما أمسع، قال مؤلف هذا الكتاب: كنت ابلبصرة يف املكتب سنة مخس وثالثني، وأ

 وأضبط ما جيري.
وكان أبو بكر حممد بن حيىي الصويل، قد مات هبا يف شهر رمضان من هذه السنة، وأوصى إىل أيب يف تركته، 

 وذكر يف وصيته أنه ال وارث له.
: أبو احلسن فحضر إىل أيب ثالثة إخوة شباب، فقراء، أبسوء حال، يقال لكربهم: أبو علي أمحد، والوسط

 حممد، والصغر أبو القاسم، بنو حممد التمار.
 وذكروا ليب، أن أمهم تقرب إىل أيب بكر الصويل، وأهنم يرثونه برمحها منه، وذكروا الرحم واتصاهلا.

 -بعد الدين من الرتكة -فسامهم أيب، أن يبينوا ذلك عنده بشهادة شاهدين من العدول، ليعطيهم ما يفضل
 طربوا يف ذلك، وكانوا يتعكسون يف إقامة الشهادة شهورا ، ويالزمون ابب أيب.عن الثلث، فاض

 وكان مكتيب يف بيت قد أخرجه من داره إىل سكة اإلثنني اليت ينزهلا، وجعل بينه، وبني ابب داره، دكاان  ممتدا .
 فكنت، ومعلمي، والصبيان، جنلس طريف النهار على الدكان، ويف انتصافه يف البيت.

هؤالء اإلخوة جيلسون عندي يف املكتب كثريا ، ويؤانسون معلمي، ويالعبوين، ويتقربون إيل، ويسألوين  فكان
 أن أعرض هلم على أيب، الرقعة، بعد الرقعة، يعطوين إايها.

فقال يل يوما ، الكرب منهم، وهو أبو علي أمحد بن حممد: إن أعطاك هللا تعاىل، احلياة، حىت تتقلد القضاء، 
مثل القاضي أبيك يف اجلاللة والنعمة، وجئتك، أي شيء تعطين ? فقلت له، ابلصبا، وكما جرى وتصري 

 عليه لساين: مخسمائة دينار.
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 قال: فأعطن خطك هبا، فاستحييت، وسكت.
 فقال ملعلمي: قل له يكتب يل.

 ي.فقال يل: اكتب له، وأملى علي املعلم، وأبو علي، رقعة يف هذا املعىن، وأخذها أبو عل
فما مضت إال أايما  حىت استدت هلم الشهادة عند أيب، على صحة ما ادعوه من الرحم، واستحقاق املرياث 

 هبا.
وكان أيب قد ابع الرتكة، وقضى الدين، وفرق قدر الثلث، وترك الباقي ماال  عنده، فأمر بتسليمه إليهم، 

 وأشهد بقبضه عليهم، وانصرفوا.
إال يف سنة ست ومخسني وثلثمائة، فإين كنت أتقلد القضاء والوقوف  فما وقعت يل عني على أحد منهم،

بسوق الهواز، وهنر تريى، والهنار، والسافل، وسوق رامهرمز، سهلها وجبلها، وأعمال ذلك، وأان يف داري 
 ابلهواز، وأمري يف ضيعيت مستقيم.

ت من بغداد بكتب إليك، وذكره يل، فدخل إيل بوايب، فقال: ابلباب رجل يقول: أان من قرابة الصويل، قدم
 فلم أذكره.

 وقلت: أدخله.
 

فدخل رجل شيخ مل أعرفه، فسلم، وجلس، وقال: أان خادم القاضي منذ كان يف املكتب، أان قرابة الصويل، 
 فعرفته، ومل أذكر اخلط، وال القضية.

ني، ببغداد، وراقا  بقصر وضاح فأخرج إيل كتبا  من مجاعة رؤساء ببغداد، يذكرون أنه قد كان مقيما  منذ سن
 ابلشرقية، حبالة حسنة، فلحقته حمن أفقرته، ويسألوين تصريفه، ومنفعته، فوعدته مجيال .

فقال: إمنا جعلت هذه الكتب، طريقا  يعرفن القاضي هبا، وما أعول اآلن عليها، إذ قد أحياين هللا عز وجل، 
عنه، وجاهه ونعمته، كجاهه ونعمته، أو قريب من ذلك، وقد إىل أن رأيته قاضيا  يف بعض عمل أبيه رضي هللا 

 حل يل بذلك دين عليه، واجب يف ذمته، وما أقنع إال به.
 فقلت: ما معىن هذا الكالم.

 فقال: أينسى القاضي دين ? مث أخرج رقعيت اليت كان أخذها من يف املكتب.
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واجب حال، وحق مرعي وكيد، ولكن تعرف فحني رأيتها، ذكرت احلديث، ومحدت هللا كثريا ، وقلت: دين 
صعوبة الزمان، وهللا، ما حيضرين اليوم مائة دينار منها، ولو حضرت، ما صلح أن أشتهر بصلتك هبا، فيصري 

 يل حديث يعود بضرر علي، ولكن ارض من، أبخذ دينك متفرقا .
 فقال: قد رضيت، وما جئت إال لقيم يف فنائك، إىل أن أموت.

فقلت: إىل أين ? اجلس، فجلس، فوقعت له يف احلال، إىل بزاز كان يعاملن، أن يعطيه ثيااب  وجاء لينهض، 
بثلثمائة درهم، وإىل جهبذ الوقوف، أن يعطيه من أبواب الرب، عشرة داننري، واستدعيت كيس نفقيت، 

 وأعطيته منه مائيت درهم.
وعد إيل، لصرفك فيما أرجو أن أوصله  وقلت له: قم، فاستأجر دارا ، وأتثث مبا قد حضر اآلن، وأكتس،

 إليك، منه، ومن مايل، اجلملة اليت يف الرقعة.
 فقبل يدي، ورجلي، وبكى، وقال: احلمد هلل الذي أراين هذا الفضل منك، وحقق فراسيت فيك، وقام.

بواب وجاءين بعد يومني، يف ثياب جدد، فأمرت بوايب أال حيجبه علي، وخلطته بنفسي، وأجريت عليه من أ
الرب ابلوقوف، ابلضعف واملسكنة، دينارين يف الشهر، وقلدته اإلشراف على املنفقني يف ديوان الوقوف، 
وأجريت عليه هلذا ثالثة داننري أخرى يف الشهر، ووليته جباية عقار اليتام، ووليته عليهم، وأذنت له يف أخذ 

ديهم، إىل أن خيرجوها يف وجوهها، وجعلت له أعشار االرتفاع، وجعلته مشرفا  على أوصياء يف وصااي يف أي
 على ذلك أجرا ،.

وركبت إىل عامل البلد، فسألته له، فأجرى عليه يف كل سنة، من مال أمثان فرائض الصدقات، ستني دينارا ، 
وكان رسم أهل ديوان الصدقات بكور الهواز، يف ذلك احلني، أن يسبب هلم بنصف أرزاقهم، ويرتفق 

النصف بقطعة منه، ويصل إليهم الباقي حتققا ، أو يسبب أخذه مستأنفا ، لضيق املال، وقلته العمال من ذلك 
 عن أصول أرزاق املرتزقة، فكنت أتقدم إىل من يقوم له يف املطالبة، أن يالزم العمال، حىت يصل إليه كامال .

صحيحة من بزازي، فوهللا  وكنت أعطيه، يف كل شهر أو شهرين، شيئا  من مايل، وشيئا  من كسويت، وثيااب  
إال وقد وصل إليه من هذا  -وكانت صحبته يل حنو ثالثني شهرا   -الذي ال إله إال هو، ما صرفت عن عملي

الوجه، ومن غريه، أكثر من مخسمائة دينار، حىت أنه تزوج فيها بوساطيت، وجباه خدميت، إىل امرأة موسرة، من 
لهواز، وصار ينسب إىل الصويل، وشهر نفسه أبيب علي أهل الهواز، وصار الرجل من املتوسطني اب

 الصويل.
مث صرفت عن تلك الوالية يف سنة تسع ومخسني وثلثمائة، ملا ويل الوزارة حممد بن العباس، فقصدين، 

 وصرفن، وقبض ضيعيت، وأشخصن إىل بغداد، بعد حقوق كانت يل عليه، وآمال يل فيه.
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ويل، لسيب يف اجملالس، وشتمي يف احملافل، والطعن علي ابلعظائم، فتجرد أبو علي هذا، املعروف ابلص
 والسعاية علي يف مكارهي.

فكشف هللا تعاىل تلك احملن عن، وأجراين على تفضله، بغري كثري سعي من، وال حول وال قوة إال ابهلل، 
معها، وأضيف إيل واسط وعدت بعد ثالث سنني وشهور، إىل الهواز، واليا  هبا، ولألعمال اليت كنت عليها 

 وأعماهلا، وقد استخلفت عليها، ورجعت إىل داري، فجاءين هذا الرجل معتذرا .
 فقلت له: أحتب أن أقبل عذرك ? قال: نعم.

قلت: أخربين ما السبب الذي أحوجك إىل ما عملت يب من القبيح، بعدما عملته معك من اجلميل ? 
 فجمجم يف القول.

 بيل.فقلت له: ما إىل الرضا س
 

فقال: أان أصدقك، دخلت عليك يوما ، وعلى رأسك قلنسوة ابذان جديدة من خرقة حسنة، فاستملحتها، 
 فسألتك هبتها يل، فرددتن، فلما كان بعد أايم، رأيتها على رأس ابن نظيف املتكلم، املعروف بشهدانه.

 فسألته: من أين لك هذه ? فقال: وهبها يل القاضي.
ك، وتزايد، فلما حدثت تلك النكبة، كان من بعض ما بلغك، وأكثره كذب، وأنت فوقر ذلك يف نفسي من

 ويل العفو، وجعل يقبل يدي ورجلي، ويبكي.
فعجبت من لؤم طبعه، ومن كثرة شره، وقبح كفره للنعم، واختالف أحكام الزمنة وأهلها، وجعلت أكثر من 

 قول: احلمد هلل على تفضله، ومل أكافه بقبيح البتة.
تصرت به على احلال اليت كنت وليته إايه، لن القاضي الذي ويل القضاء بعدي، أقره على ما كنت واق

وليته، فكان قد استمر له أخذ الداننري من الصدقات، واجلاري من الوقوف، وأبواب الرب، وقبضت يدي عن 
 نفعه مبا فوق ذلك.

 
 فر هاراب  من الضائقة فوافاه الفرج يف النهروان

احلسني القاضي يف كتابه، قال: حدثن أبو علي أمحد بن جعفر بن عبد ربه الربقي، قال: حدثن وذكر أبو 
 أبو سعيد احلسني بن سعيد القطربلي.
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قال مؤلف هذا الكتاب: وحدثن صاحب يل من ولد إبراهيم بن إسحاق، أخي موسى بن إسحاق القاضي 
ى بن إسحاق، قال: مسعت أاب احلسني بن أيب النصاري اخلطمي، وهو علي بن حممد بن إسحاق، أخي موس

عمر القاضي، حيدث أاب القاسم علي بن يعقوب كاتب جبكم، وكاتب الرتمجان هبذا احلديث، ويقول: إنن 
ألفت كتااب  ومسيته كتاب الفرج بعد الشدة، وذكرت فيه هذا اخلرب، وعدة أخبار جتري جمراه، قال: وأخذ 

ب إليه، قال: حدثن أبو سعيد احلسني القطربلي، قال: كان يف جرياين يقرظ كتابه، ويشوق علي بن يعقو 
رجل من أهل البيواتت، وكانت له نعمة، فزالت عنه، وساءت حاله جدا ، وكانت له زوجة وأربع بنات، 

 فحبلت زوجته، وأخذها املخاض يف الليل.
ي، حىت أتيت جسر النهروان، قال: ومل تكن يل حيلة يف الدنيا، فخرجت ليال ، هاراب  على وجهي، أمش

 وأملت أن ألقى عاملها، وكان يعرفن، وأسأله تصريفي يف شيء، وتعجيل رزق شهر، لنفذه إىل زوجيت.
 فوصلت إىل املوضع، وقد ارتفع النهار، فقعدت أسرتيح ابلقرب من بقال.

وكذا، من خبز، ومتر، قد جاء، فوضع خمالته وعصاه، مث قال للبقال: أعطن كذا  -وهو الساعي -فإذا فيج
 وإدام، فأعطاه، فأكل، ووزن له الثمن.

مث فتح خمالته، فميز ما فيها من الكتب، فرأيت فيها كتااب  إيل، وعليه اسم منزيل، وامسي، وكنييت، وال أعرف  
 كاتبه.

 فقلت للفيج: هذا الكتاب إيل.
 فقال: أتدري ما تقول ?.

 اد، مل جتد صاحب الكتاب.فقلت له: قد قلت الصحيح، فإن مضيت إىل بغد
 فقال: أهاهنا إنسان يعرفك ? قلت: نعم، العامل.

 قال: قم بنا إليه.
 -أعزك هللا -فجئت، فلما دخلت على العامل، قال: ما أقدمك علينا اي فالن ? فقلت له: قبل كل شيء

دينة املنصور منها، يف من أان ? وأين منزيل ببغداد ? فقال: أنت فالن بن فالن، ومنزلك مبدينة السالم، يف م
 سكة كذا وكذا.

 فقلت للفيج: عرفت صدقي ? قال: نعم.
قال: فحدثت العامل حبديثي، وأخذت الكتاب من الفيج، فإذا هو من بعض املستورين ابلدينور، يذكر أن 

 ابن عم كان يل قد تويف، بعد أن أوصى إليه أين وارثه، ومساين له، ووصف منزيل ببغداد.
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الرجل يذكر أن ابن عمي أوصى ابلثلث من ماله يف وجوه من أبواب القرب، وأن يسلم ابقي قال: وقد كتب 
ثلثيه إيل، وأنه ابع من أاثثه ومنقوله، ما خاف فساده من تركته، وصرف الثلث منه يف بعض ما كان أوصى 

ل بعد أربعني يوما ، على به، وأنفذ إيل سفتجة ابلثلثني من ذلك، مبلغها سبعمائة دينارا  وكذا وكذا دينارا ، حت
 اتجر يف دار القطن ابلكرخ.

وقال: الوجه أن تبادر إىل الدينور، وتبيع العقار والضياع، أو أبيع الثلث منها ليصرف يف وجوهه، وتتمسك 
 ابلثلثني إذا شئت.

 قال: فورد علي من السرور ما ال عهد يل مبثله، ومحدت هللا عز وجل.
 حسن إليك، وشرحت له قصيت، وأنه ال حبة معي فضة فما فوقها.فقلت للفيج: قد وجب حقك، وسأ

 فجاء إىل البقال، فقال: زن لستاذي بكذا وكذا خبزا ، وبكذا وكذا إداما ، وما يريد غريمها.
فتغديت، ووزن الفيج مثن ذلك من عنده، واستأجر محارين، أركبن أحدمها، وركب هو اآلخر، ووزن الجرة 

 من عنده.
 

بقية يومنا إىل بغداد، وقصدان دار القطن، ويف النهار بقية صاحلة، فأوصلت السفتجة إىل التاجر، وجئنا يف 
 فنظرها، وقال: صحيحة، إذا حل الجل، فاحضر للقبض.

 فقلت له: خذ حديثي، وافعل بعد ذلك ما يوفقك هللا تعاىل له، وقصصت عليه قصيت.
 ?، فحلفت.فقال يل: وهللا الذي ال إله إال هو، إنك صادق 

 فأخرج كيسا  كان بقربه، فوزن يل منه مال السفتجة.
وصرت من وقيت إىل السوق، فاشرتيت سويقا ، وسكرا ، وعسال ، وشريجا ، وخبزا  عظيما ، وخروفا  مشواي ، 

 وحلوى، مما يصلح للنساء يف النفاس، ومهدا ، وفرشا  حسنا ، وعطرا  صاحلا ، وشيئا  من ثياب.
 وقد قرب العشاء اآلخرة، فوجدت كل من فيه من النساء يلعنن، ويدعو علي. وصرت إىل منزيل،

فقدمت احلمالني، ودخلت وراءهم، فانقلبت الدار ابلدعاء يل، وصار الغم سرورا ، ووجدت زوجيت قد ولدت 
 غالما .

 ا .فعرفت الصبيان خرب السفتجة، واملرياث، والفيج، وأعطيت الزوجة، والقابلة، من الداننري شيئ
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وأقمت الفيج عندي أايما ، حىت أصلحت من أمري، وأمر عيايل، ما وجب صالحه، وخلفت هلم نفقة، 
وأخذت من الداننري نفقة، وأعطيت الفيج منها، فأجزلت له، واكرتيت محارين، يل وله، واستصحبته إىل 

 الدينور.
ذلك كله، وأخذت حبصيت فوجدت فيها ما حتصل يل مما خلفه ابن عمي حنو عشرة آالف دينار، فبعت 

 سفاتج إىل بغداد.
 وعدت وقد فرج هللا عن، وقد صلح حايل، وأان أعيش يف بقية تلك احلال إىل اآلن.

 
 خرج مملقا  وعاد قائدا  

وذكر القاضي أبو احلسني يف كتابه، قال: أملق بعض الكتاب، وتعطل، وافتقر، حىت مل يبق له شيء، وكاد 
 الة اليت كان عليها.يسأل، وخرج على وجهه يف احل

 مث إنه ورد بعد قليل من سفرته، فدخلت عليه، وقلت: ما خربك اي فالن ? فقال: متمثال  هبذين البيتني:
 فإبنا ساملني كما تراان * وما خابت غنيمة ساملينا

 وما تدرين أي  المر خري * أما هتوين أم ما تكرهينا
 فطيبت نفسه، وجعلت أسليه.

تت له نفقة، فخرج إىل خراسان، فما مسعنا له خربا  سنني، فإذا هو قد جاءان بزي قائد عظيم، فأقام أايما ، وأت
 لكثرة الدواب، والبغال، واجلمال، والغلمان، واملال العظيم، والقماش.

 فدخلت إليه، وهنأته، فقال: تضايقي تنفرجي، وما تراين بعد هذا أطلب تصرفا .
صلح لذي املروءة، واشرتى من املال ضيعة بعشرين ألف دينار، ولزم منزله فباع تلك الشياء، وترك منها ما ي

 وضيعته.
 

 عودة املرء ساملا  غنيمة حسنة
قال مؤلف هذا الكتاب: أرجف لبعض رؤساء دولة شاهدانها، ابلوزارة، واحتد أمره، وبرد، وأرجف لعدو له 

 ابلوزارة.
فقال يل: أمس لقيته، فسألته عن سبب وقوف أمره، فلقيت بعض أصدقاء الول، فسألته عن حقيقة احلال، 

 واحتداد أمر عدوه، فرد علي جواب آيس من المر.
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مث قال يل: وقد جعلت يف نفسي، أن انصراف هذا المر خري يل، فإن فيما أيل من أمور اململكة كفاية، مث 
 أنشدين كاملسرتيح إىل ذلك، يقول:

 أمرا  فخاب رجاؤهاإذا حنن إبنا ساملني أبنفس * كراٍم رجت 
ا * تؤوب وفيها ماؤها وحياؤها  فأنفسنا خري الغنيمة إهن 

 فلما كان بعد بضعة عشر يوما ، أمر، وويل الوزارة، وبطل أمر عدوه.
وكان هذا اخلرب، أجدر أبن جيعل يف ابب من بشر بفرج من نطق أو فأل، ولكنن جئت به هاهنا، الشتباك 

 رين.معىن الشعر يف اخلربين املتجاو 
 

 قضى هللا للهبريي رزقا  على يد الوزير ابن الزايت فاستوفاه على رغم أنفه
وذكر أبو احلسني القاضي، إبسناد، قال: حدثن أبو احلسن علي بن أمحد الكاتب، عن أمحد بن إسرائيل، 

إبراهيم بن قال: كنت كاتبا  حملمد بن عبد امللك الزايت، فقدم عليه رجل من ولد عمر بن هبرية، يقال له: 
 عبد هللا اهلبريي، فالزمه يطلب تصرفا .

وكان ابن الزايت قليل اخلري، ال يرعى ذماما ، وال يوجب حرمة، وال حيب أن يصطنع أحدا ، فأضجره اهلبريي 
 من طول تردده عليه.

شيئا ،  فدعاين ابن الزايت يوما ، وهو راكب، وقال: قد تربمت مبالزمة هذا الرجل، فقل له: إين لست أوليه
 وال له عندي تصرف، ومره ابالنصراف عن.

 قال: فقلت: أان وهللا أستحي أن ألقى مؤمال  لك، عنك، مبثل هذا.
 قال: ال بد أن تفعل.

 قلت: نعم.
 

فلما صرت إىل منزيل، وجهت إىل اهلبريي، فجاءين، فقلت له: ما كنت تؤمل أن تنال بصحبة أيب جعفر حممد 
 ه من مايل، وال تقربه، وهذه ثالثة آالف درهم.بن عبد امللك الزايت، خذ
 فقال متعجبا : من مالك ?.

 قلت: نعم.
 قال: أان أؤمل أن أكسب معه أكثر من ذلك.
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 فقلت: إنه قد محلن إليك رسالة، استحيت من أدائها، فعدلت عنها إىل هذا.
 قال: فهات ما محلك.

 قال: فأعدت عليه ما قال ابن الزايت.
 نك، فهل أنت مؤد عن ما أقول ? قلت: نعم.فقال: قد مسعت م

قال: قل له، قد كنت آتيك يف صبيحة كل يوم مرة، ووهللا آلتينك منذ اآلن يف كل غدوة وعشية، فإن قضى 
 هللا عز وجل على يدك رزقا ، أخذته على رغمك.

 فرجعت إىل ابن الزايت، فأعلمته قوله.
 فقال: دعه، فوهللا، ال يرى من خريا  أبدا .

 قال: والزمه الرجل، غدوة وعشية، فكان إذا رآه، التفت إيل، وقال: قد جاء البغيض، فمكث كذلك مدة.
 وركب ابن الزايت يوما  إىل الواثق، وهو ابهلاروين، بسر من رأى، وكنت معه.

 فدخل إىل اخلليفة، وجلست يف بعض الدور، أنتظر خروجه، فخرج، وهو يكثر التعجب.
 عرف مذهيب، قال: وكان يرى رأي املعتزلة، ويقول: إن الرزاق، أتيت ابالكتساب.فسألته، فقال: أنت ت

فقلت له: وماذا هتيأ عليك ? فقال: دخلت إىل اخلليفة، فقال: على الباب أحد نصطنعه ? فلم خيطر ببايل 
 غري اهلبريي، فأمسكت.

 فقال: ويلك أكلمك فال جتيبن، وأعجلن عن الفكر.
املؤمنني، رجل من أعداء دولته، وأعداء سلفه، ومن صنائع بن أمية، من ولد عمر بن فقلت: على ابب أمري 

 هبرية.
 قال: فنصطنعه فيشكران، كما اصطنع أابه بنو أمية فشكرهم.

 قلت: إنه معدم.
 قال: نغنيه، فراودته.

 فقال: كم تدفعن عنه ? أعطه الساعة ثالثني ألف درهم.
 من أهل القبية ?.مث قال: من أهل الدراريع هو، أم 

 قلت: صاحب قباء.
 قال: قلدوه الساعة عمال  يصلح له، وأثبت له من ولده، وغلمانه، وأهله، مائة رجل.
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فلما فرغ من كالمه، قال: قل للهبريي ما عرفتك، وادفع إليه ما أمر له اخلليفة به، وسله أال يشكرين، فقد 
إسرائيل: فلما خرجت إىل الشاعر، إذا ابهلبريي ينتظر  جهدت يف دفع الواثق عنه، فما اندفع، قال أمحد بن

خروج ابن الزايت، فعرفته ما جرى، فقال: ال بد من شكره على كل حال، وجاء ابن الزايت فرتجل له 
 اهلبريي، فشكره.

 فقال له: أمل أقل لمحد يقول لك: ال تشكرين.
 فقال: ال بد من ذلك، لن هللا تعاىل قد أجرى رزقي على يديك.

 قال: أمحد بن إسرائيل: فوهللا، ما مضى اليوم، حىت قبض املال، وويل بعض كور فارس.
وذكر هذا اخلرب حممد بن عبدوس اجلهشياري، يف كتابه كتاب الوزراء عمن حدثه به، عن أمحد بن إسرائيل، 

خوطب يف أمره من  فذكر أن الرجل، يقال له: أمحد بن عبد هللا اهلبريي، وذكر قريبا  من هذا، وذكر أن الذي
اخللفاء، كان املتوكل، وأن الذي أمر له به، كان مخسة آالف درهم، وأن يضم إليه ثلثمائة رجل، وأن حاله 

 بعد ذلك علت عند املتوكل، ومل يقل أنه قلده بعض كور فارس.
لد الحول، وأن إىل ابن أيب خا -ومل يسمه -وحدثن أيب رمحه هللا تعاىل، هذا احلديث، وذكر أن تردد اهلبريي

الذي محل الرسالة إىل اهلبريي، قصده إىل منزله، ومحل معه ثالثة آالف درهم، وقال: إن الوزير يقول لك، 
 ليس لك عندي تصرف، فخذ هذه النفقة، وانصرف عن إىل حيث شئت.

 
 فغضب اهلبريي، وقال: جعلن شحاذا ، وهللا ال أخذهتا.

هللا، ما املال إال من عندي، لين استحيت أن أعيد عليك رسالته، قال الرسول: فغاظن ذلك، فقلت له: و
فآثرت أن أغرم ماال  يف الوسط، أمجل به صاحيب، وأؤجر فيك، وأرفع نفسي عن قبيح التوسط الذي 

 ارتكبته.
فقال: أما أنت، فأحسن هللا جزاءك، وأما مالك، فأان ال أقبله، ولو مصصت الثماد، ولكن تؤدى إيل الرسالة 

 عينها، فأديتها.ب
 فقال: تتفضل، وحتمل عن حرفني.

 فقلت: هات.
قال: تقول له: وهللا، ما لزومي لك يف نفسك، ولو تعطلت، ما مررت بك، ولكن هللا تعاىل، يقول: وأتوا 
البيوت من أبواهبا، وأنت ابب رزق مثلي، لين ال أحسن إال هذه الصناعة، وال بد من أن آتيك طالبا  رزقي 
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، وليس مينعن ذلك استقبالك إايي ابلرد، فإن قسم هللا تعاىل يل على يديك شيئا ، أخذته منك، وإال، من اببه
 فال أقل من أن أؤذيك برؤييت، كما تؤذين بتعطيلي.

 وقال فيه عن ابن أيب خالد: فصرت يف الوقت إىل املأمون، فقال: هامت شخصا  أوله مصرا .
 

ن به، يعرف ابلزبريي، لتويل ذلك العمل، فلغيظه من اهلبريي، وقرب عهده قال: فأراد أن يذكر له رجال  يعت
 به وحبديثه، غلط، فقال: اهلبريي.

 فقال اخلليفة: أو يعيش ? وعرفه، وذكر له خدمة قدمية.
وأراد ابن أيب خالد أن يزهده فيه، قال: فطعنت عليه بكل شيء، وهو يقول: ال أريد غريه، أان أعرفه 

 ابجلالدة.
 أن قلت له: أان غلطت، وإمنا أردت أن أقول فالن الزبريي. إىل

قال: وإن غلطت، فاهلبريي، أقوم هبذا من الزبريي، وأان أعرفهما، فلما رآين قد أقمت على الدفع عنه، قال: 
 له معك قصة، فاصدقن عنها، فصدقته.

 فقال: قد وهللا، أجرى رزقه على يديك، وأنت راغم، أخرج فوله مصر.
إنه ضعيف، وال حالة له، وال مروءة، فكيف خيرج يف مثل هذه احلال إىل عمله ? قال: وهذا من رزقه فقلت: 

 الذي جيرى على يديك وأنت راغم، أطلق له مائة ألف درهم فأخرجه.
 فخرجت، وامتثلت أمره راغما .

 
 تضايقي تنفرجي

أيب، قالت: كان زوجي قد هنض إىل وذكر القاضي أبو احلسني رمحه هللا تعاىل، عن رجل، قال: حدثتن أم 
 مصر، وتصرف هبا، وعمل، ونكب، وتعطل، فأقام هناك.

وأضقنا إضاقة شديدة، وعرضنا بيع ضيعة لنا، فلم جند هلا مثنا ، وأتخر كتابه عنا، وانقطع خربه، حىت تومهنا 
 أن حاداث  قد حدث عليه.

 يف املنزل شيء. وكان أوالدي أصاغر، فجعلت أحتال وأنفق عليهم، حىت مل يبق
وحضر وقت عمارة الضيعة، واحتجنا إىل بذار ونفقة، فتعذر ذلك علينا، حىت كادت تتعطل، ويفوت وقت 

 الزراعة.
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فأصبحت يوما ، ويب من الغم الجتماع هذه الحوال أمر عظيم، فوجهت إىل بعض من كنت أثق به، وأتوهم 
 لقرتض منه شيئا  لذلك، فرد رسويل، واعتذر. أنن لو سألته إسعافنا ابلكثري من ماله ال خيالفنا،

وعرفن الرسول الذي بعثت به إليه، أنه قال: إذا بعثت إليهم ما طلبوا، والضيعة مل تعمر، ومل حتصل هلم غلة، 
وزوجها مل يعرف له خرب، فمن أين يردون علي ? فلما رجع الرسول بذلك، كدت أموت غما ، وامتنعت من 

 الطعام يومي وليليت.
وأصبحت، فما انتصف النهار، حىت ورد كتاب زوجي بسالمته، وذكر السبب يف أتخري كتابه، وأرسل إيل يف  
كتابه سفتجة مبائة دينار، وختوت ثياب قد أنفذها مع اتجر من أهل مصر، قيمتها مخسون دينارا ، فقبضت 

 ذلك، وعمران الضيعة، ورزعت تلك السنة، وصلحت حالنا.
 

 لعاص أمري الكوفةمن مكارم سعيد بن ا
وذكر القاضي أبو احلسني يف كتابه: حكي أن سعيد بن العاص، قدم الكوفة عامال  لعثمان بن عفان، رضي 

 هللا عنه، وكان ممن يتعشى عنده، رجل من الفقراء، قد ساءت حاله.
شيئا ، فلم يبق  فقالت امرأته: وحيك، أنه قد بلغنا عن أمريان كرم، فاذكر له حالك، وحاجتك، لعله أن ينيلنا

 للصرب فينا بقية.
 فقال: وحيك ال ختلقي وجهي.

 قالت: فاذكر له ما حنن فيه على كل حال.
 فلما كان ابلعشي، أكل عنده، فلما انصرف الناس، ثبت الرجل.

 فقال سعيد: حاجتك ?، فسكت.
ر، فنفخ سعيد املصباح فقال سعيد لغلمانه: تنحوا، مث قال: إمنا حنن أان وأنت، فاذكر حاجتك، فتعقد، وتعص

 فأطفأه.
 مث قال له: يرمحك هللا، لست ترى وجهي، فاذكر حاجتك.

 فقال: أصلح هللا المري، أصابتنا حاجة، فأحببت أن أذكرها لك.
 فقال: إذا أصبحت فالق فالان  وكيلي.
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: ما عندي فلما أصبح الرجل، لقي الوكيل، فقال: إن المري قد أمر لك بشيء، فهات من حيمله معك، قال
من حيمل، فانصرف إىل امرأته، فجعل يلومها، ويقول: قال يل وكيله هات من حيمل معك، وما أظنه أمر يل 

 إال بقوصرة متر، أو قفيز بر، وذهب ماء وجهي، ولو كانت دراهم أو داننري لعطانيها يف يدي.
ترى، ومهما أعطاك المري، يقوتنا أايما ،  فلما كان بعد أايم، قالت له امرأته: اي هذا، قد بلغ بنا المر إىل ما

 فالق وكيله، فلقيه.
فقال: أين تكون ? إين قد أخربت المري أنه ليس لك من حيمل ما أمر به لك معك، فأمرين أن أوجه من 

 حيمل معك ما أمر به لك.
 .مث أخرج إليه ثالثة من السودان، على راس كل واحد منهم بدرة دراهم، مث قال: امضوا معه

 فلما بلغ الرجل ابب منزله، فتح بدرة، فأخرج منها دراهم، فدفعها إىل السودان، وقال: امضوا.
 فقالوا: أين منضي، حنن عبيدك، ما محل مملوك لألمري هدية قط، فرجع إىل ملكه.

 قال: فصلحت حاله، واستظهر على دنياه.
 

 أجلأته احلاجة إىل بيع مقنعة أمه مث ملك مصر
 

ني القاضي، يف كتابه، إبسناد ذكره، قال: حدثن عمي أبو الطيب حممد بن يوسف بن وذكر أبو احلس
يعقوب، قال: حدثن بعض إخواين، قال: كنت أحضر طعام عبيد هللا بن السري، مبصر، فكان إذا وضع 

 اخلوان، وضع رغيفا ، وعزل بيده من كل شيء، فإذا فرغ تصدق به.
أول الطعام، فضرب إبصبعه يف جنبها، فشخبت حىت مألت اخلوان فقدمت إليه ذات يوم عناق مسينة، يف 

 دمسا  فأمسك يده، وقال: احلمد هلل، ذكرت هبذا شيئا  أحدثكم به.
كنت ببغداد، انزال  بسوق اهليثم، فأصابتن حاجة شديدة، وبقيت بال حبة فضة فما فوقها، وال يف منزيل ما 

 أبيعه.
أشرتي به قوت يومي، إال أن عندي نبيذ قد أدرك، وأان جالس على فإين لكذلك، وما عندي طعام، وال ما 

 ابب داري ضيق الصدر، أفكر فيما أعمله.
إذ أجتاز يب صديق يل، فجلس إيل، فتحدثنا، فعرضت عليه املقام عندي، عرض معذر، كما جرى على 

 لساين، فأجابن، وقعد.
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 نزيل، فأدخلته.فانقطع يب، ومتنيت أين خرست، فلم أجد بدا  من إدخاله م
وقمت إىل أمي فعرفتها اخلرب، فأعطتن مقنعتها، وقالت: بعها، وقم أبمرك اليوم، فبعتها بثالثة دراهم، 

 واشرتيت هبا خبزا  ومسكا  وبقال ، ورحياان ، وجئت به.
فبينا حنن كذلك، إذ مرت يب سنور لبعض اجلريان، فمددت يدي إليها، فإذا هي ذلول، فقبضت عليها، 

 تها، وسلختها، ودفعتها إىل أمي، فقلت: اشويها، ففعلت، وقدمتها إىل صديقي، مع ما اشرتيته، فأكلنا.وذحب
فذكرت ملا وقعت يدي على هذه العناق، حايل تلك، وحالنا اليوم من السعة والنعمة، ونفاذ المر، فاحلمد 

 هلل على ما أنعم.
 فه إىل مكة واملدينة، يتصدق به هناك.ودعا مبال عظيم، وأمر أن يتصدق بنصفه مبصر، وبعث نص

 وأمر ابخلوان وما عليه أن يطعم للمساكني، ودعا خبوان آخر.
 

 أىب أن يعطيه دينارا  مث أعطاه ألفي دينار
حدثن أبو بكر حممد بن عبيد هللا بن حممد الرازي، املعروف اببن محدون، عن احلسن بن حممد النباري 

مي أبرجان جار اتجر، يعرف جبعفر بن حممد، وكنت آنس به، فحدثن، قال:  الكاتب، قال: كان يل أايم مقا
 كنت أحد دائما ، وأنزل على رجل علوي، حسين فقري، مستور، فألطفه، وأتفقده.

 فتأخرت عن احلج سنة، مث عاودت، فوجدته مثراي ، فسررت، وسألته عن سبب ذلك.
فكرت، عام أول، يف أن أتزوج، فإين كنت عزاب ،  فقال: كان قد اجتمع معي دريهمات على وجه الدهر، ف

 كما قد علمت.
مث علمت أن فرض احلج قد تعني علي، فرأيت أن أقدم أداء الفرض، وأتوكل على هللا عز وجل، يف أن 

 ما أتزوج به. -بعد ذلك -يسهل يل
ه، فلما حججت، طفت طواف الدخول، وأودعت رحلي، وما كان معي، يف بيت من خان، وأقفلت ابب

 وخرجت إىل مىن.
 فلما عدت، وجدت البيت مفتوحا ، فارغا ، فتحريت، ونزلت يب شدة ما مر يب قط مثلها.

 فقلت: هذا أعظم للثواب، فما وجه الغم، فاستسلمت لمر هللا عز وجل.
 فجلست يف البيت، ال حيلة يل، وال تسمح نفسي ابملسألة، فاتصل مقامي ثالثة أايم، ما طعمت فيها شيئا .
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فلما كان يف اليوم الرابع، بدأ يف الضعف سحرا ، وخفت على نفسي، وذكرت قول جدي رسول هللا صلى 
هللا عليه وآله: ماء زمزم ملا شرب له، فخرجت أريدها حىت شربت منها، ورجعت أريد ابب إبراهيم اخلليل 

 على نبينا وعليه أفضل الصالة والسالم لسرتيح فيه.
يف الطريق بشيء أوجع إصبعي، فأكببت عليه لمسكه، فوقعت يدي على مهيان  فبينا أان أسري، إذ عثرت
 أدم أمحر كبري، فأخذته.

 حرام. -ما مل تعرف -فلما حصل يف يدي، ندمت، وعلمت أن اللقطة
وقلت: إن تركته اآلن، كنت أان املضيع له، وقد لزمن أن أعرفه، ولعل صاحبه، إذا رجع إليه، أن يهب يل 

 ه حالال .شيئا  أقتات
 فجئت إىل بييت، وفتحت اهلميان، فإذا فيه داننري صفر، تزيد على ألفي دينار.

 فسددته، ورجعت إىل املسجد، فجلست عند احلجر، وانديت: من ضاع له شيء، فيأتين بعالمته، وأيخذه.
 فانقضى يومي، وأان أاندي، وما جاءين أحد، وأان على حايل من اجلوع.

كذلك، وعدت إىل الصفا واملروة، فعرفته عندمها يومي، حىت كاد ينقضي، فلم أيتن وبت يف بييت، ليليت  
 أحد.

فضعفت ضعفا  شديدا ، وخشيت على نفسي، فرجعت متحامال ، ثقيال ، حىت جلست على ابب إبراهيم 
اخلليل، على نبينا وعليه السالم، وقلت قبل انصرايف: إين قد ضعفت عن الصياح وأان ماض أجلس على 

 ب إبراهيم، فمن رأيتموه يطلب شيئا  ضاع منه، فأرشدوه إيل.اب
 

فلما قرب املغرب، وأان يف املوضع، إذا أان خبراساين ينشد ضالة، فصحت به، وقلت له: صف يل ما ضاع 
 منك، فأعطاين صفة اهلميان بعينه، وذكر وزن الداننري وعددها.

 ة دينار ?.فقلت: إن أرشدتك إىل من يرده عليك، تعطين منه مائ
 قال: ال.

 قلت: فخمسني دينارا  ? قال: ال.
 قلت: فعشرة داننري ? قال: ال.

 فلم أزل أنزل معه، حىت بلغت إىل دينار واحد.
 فقال: ال، إن رأى من هو عنده، أن يرده إمياان واحتسااب ، وإال فهو أبصر، ووىل لينصرف.
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 انه وتعاىل، وأشفقت أن يفوتن اخلراساين.فورد علي أعظم وارد، ومهمت ابلسكوت، مث خفت هللا سبح
فصحت به، إرجع، إرجع، وأخرجت اهلميان، فدفعته إليه، فأخذه، ومضى، وجلست، ليس يل قوة على 

 املشي إىل بييت.
 فما غاب عن إال قليال ، حىت عاد، فقال يل: من أي البالد أنت، ومن أي الناس ?.

عليك، هل بقي لك عندي شيء ? قال: ال، ولكن أسألك ابهلل قال: فاغتظت منه غيظا  شديدا ، وقلت: ما 
 العظيم، من أي الناس والبالد أنت ? فعرفن، وال تضجر.

 فقلت: رجل من العرب، من أهل الكوفة.
 فقال: من أيهم أنت، واختصر ? فقلت: رجل من ولد احلسني بن علي بن أيب طالب، رضي هللا عنهم.

 أملك يف هذه الدنيا كلها إال ما تراه، وقصصت عليه حال حمنيت وما  فقال: ما حالك ومالك ? قلت: ال
 كنت طمعت فيه أن يعطينيه من اهلميان، وما قد انتهيت إليه من الضعف من اجلوع.

 فقال: أريد من يعرفن صحة نسبك وحالك، حىت أقوم جبميع أمرك كله.
وفيني، وقل: رجل من بلدكم، علوي، فقلت: ما أقدر على املشي للضعف، ولكن إئت الطواف، وصح ابلك

 بباب إبراهيم، يريد أن جييئه منكم من ينشط حلال هو فيها، فمن جاء معك فهاته.
 فغاب غري بعيد، مث جاء ومعه من الكوفيني مجاعة اتفق أهنم كلهم كانوا يعرفون ابطن حايل.

يب، لشيء بين وبينه، فعرفوه ما فقالوا: ما تريد أيها الشريف ? فقلت: هذا رجل يريد أن يعرف حايل، ونس
 تعرفون من ذلك.

 قال: فعرفوه صحة نسيب، ووصفوا له طريقيت، وعدمي.
 فمضى، وجاء فأخرج اهلميان بعينه، كما سلمته إليه، فقال: خذ هذا أبسره، ابرك هللا لك فيه.

 فقلت: اي هذا، ما كفاك ما عاملتن به، حىت هتزأ يب، وأان يف حال املوت.
 ذ هللا، هو لك، وهللا.قال: معا

فقلت: فلم خبلت علي بدينار منه، مث وهبت يل اجلميع ? فقال: ليس اهلميان يل، وما كان جيوز يل أن 
أعطيك منه شيئا ، قل أو كثر، وإمنا أعطانيه رجل من بلدي، وسألن أن أطلب يف العراق، أو يف احلجاز، 

مت هذا من حاله، أغنيته، أبن أسلم إليه هذا املال كله، ليصري رجال  علواي ، حسينيا ، فقريا ، مستورا ، فإذا عل
أصال  لنعمة تنعقد له، فلم جتتمع يل هذه الصفات قبلك يف أحد، فلما اجتمعت فيك، مبا شاهدته من 

 أمانتك، وفقرك، وعفتك، وصربك، وصح عندي نسبك، أعطيتكه.
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دينارا ، وابتع يل به دراهم، واشرت هبا ما  فقلت له: يرمحك هللا، إن كنت حتب استكمال الجر، فخذ منه
 آكله، وصربه إيل الساعة ها هنا.

 فقال: يل إليك حاجة.
 قلت: قل.

قال: أان رجل موسر، والذي أعطيتك ليس يل فيه شيء، كما عرفتك، وأان أسألك أن تقوم معي إىل رحلي، 
 فتكون يف ضيافيت إىل الكوفة، وتتوفر عليك داننريك.

 ركة، فأحتمل يف محلي، كيف شئت.فقلت: ما يف ح
فغاب عن ساعة، وجاء مبركوب، وأركبنيه إىل رحله، وأطعمن يف احلال ما كان عنده، وقطع يل من الغد ثيااب  
وكان خيدمن بنفسه، وعادلن يف عماريته إىل الكوفة، فلما بلغتها، أعطاين من عنده داننري أخر، وقال يل: 

 ان أدعو له، وأشكره، ومل أمس اهلميان.تزود هبا بضاعة، وفارقته، وأ
وأخذت أنفق من الداننري اليت أعطانيها الرجل، ابقتصاد، إىل أن اتفقت يل ضيعة رخيصة، فابتعتها ابهلميان، 

 فأغلت، وأمثرت، وأان، من هللا عز وجل، يف نعمة جزيلة، وخري كثري، واحلمد هلل على ذلك.
 

 ب التصرف حىت إذا أيس جاءه الفرجسافر إىل املوصل مث إىل نصيبني يف طل
وذكر القاضي أبو احلسني، يف كتابه، قال: قال بعضهم: حلقتن نكبة يف بعض الوقات، وتطاولت علي الايم 

 يف العطلة، وركبن دين فادح، وبعت آخر ما كان يف ملكي.
فإن عاملها فالن، ويل  فصار إيل صديق يل، حاله مثل حايل يف العطلة، فقال: هل لك أن خنرج إىل املوصل،

 به حرمة، فنتطلب منه تصرفا .
 فقلت: أفعل.

 
 فاحتلت نفقة، وخرجنا، حىت دخلنا املوصل، فوجدان العامل يريد الرحيل إىل داير ربيعة.

قال: فلقيه الرجل، ومل يتهيأ يل لقاءه، وخرجنا إىل انحية، فلقيته أان هناك، فوعد مجيال ، وسرت إىل نصيبني، 
 نفقيت.وقد نفدت 

 وكشف لنا العامل هناك، أنه قد قلد مصر، مضافا  إىل أعماله، وأنه يريد اخلروج إليها.
 فقلت لصديقي: إنه مل تبق معي نفقة، وال يف فضل للخروج إىل مصر، فأعطاين من نفقته.
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هبا،  وقد كان صديقي تقلد من قبل العامل عمال  جليال ، وخرج إليه، وأقمت أان بنصيبني، وأقام العامل
 ليصلح أمره وخيرج إىل مصر، وعملت أان على أن أحتمل مبا أعطانيه صديقي، وأرجع إىل بغداد.

فغلب علي ضيق الصدر، واهلم، واستدعيت املزين ليصلح شعري، فهو بني يدي، إذ دخل علي غالم 
 عة.العامل، فقال: صاحيب يطلبك، وقد قلبنا عليك الدنيا منذ أمس، فلم نعرف منزلك إال السا

ففرغت من شغلي مع املزين، وتوضأت، وركبت، وكان يوم اجلمعة، فلما صرت يف دار العامل، لقين غالمه، 
وكان حاجبه، فقال: حنن يف طلبك منذ أمس، فلم توجد، وقد قام اآلن عن جملسه، وأخذ يف التشاغل أبمر 

 الصالة، ولكن بكر يف غد.
 ري، وعملت على أن أحندر تلك العشية إىل بغداد.قال: فضعف يف نفسي، وقلت: إنه ما أرادين خل

فلم يدعن غالمي، وقال: أقل ما يف المر، أن يكون الرجل قد تذمم من أتباعك إايه إىل هاهنا، فيطلق لك 
 نفقة، وحنن مضيقون.

 فعلمت أن الصواب يف لقائه، فأقمت، وبكرت من غد، فدخلت غليه، فعاتبن على انقطاعي عنه.
كر يف أمرك، وقد غمن طول تعطلك، مع قصدك إايي من بغداد، ومسريك معي إىل ها هنا، مث وقال: أان مف

التفت إىل كاتب بني يديه، فقال: أكتب له كتاب التقليد، لإلشراف على الضياع بداير مضر، وأحل النفقة 
ي جاءان فيه إىل على الثغور اجلزرية، واستقبل برزقه، وهو مائة ومخسون دينارا ، يف كل شهر، الوقت الذ

 املوصل.
 قال: فشكرته، واضطربت من قلة الرزق.

غريه، فقمت مفكرا ، من أين أصلح أمري،  -جلت عظمته -فقال: إقبل هذا، وال ختالفن، إىل أن يسهل هللا
 وأحتمل إىل العمل، وأنفق إىل أن أصل إليه.

ثباهتم، فاجلس، وأثبتهم، واعمل هلم قال: فما خرجت من الدار حىت ردين، فقال: ابلباب قوم حيتاج إىل إ
 جرائد أبمسائهم، وحالهم، وأرزاقهم، واستقباالهتم، وجئن هبا.

فتشاغلت بذلك يومني، وثالثة، وجئت ابجلرائد، فلما وقف عليها أعجبته، وقال: أرى عملك، عمل فهم 
 ابجليش.

 فقلت: ما عملته قط إال مرة واحدة.
سي عن غريه، ولكن ينبغي للكاتب، والعامل، أن حيسنا كل شيء يقع فقال: مل أقل هذا لنك تقصر يف نف

 عليه اسم كتابة وعمالة.
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مث قال: خذ هذا الصك، وأقبض ما فيه من اجلهبذ، واجلس يف املسجد احملاذي لداري، وأنفق يف الصنف 
 الفالين من أهل هذه اجلريدة.

يف القوم، وتفرقوا وهم شاكرون، وفضل قال: فأخذت الصك وكان أبلوف داننري، فأخذت ماله، وأنفقت 
 مال من ذلك، وكتبت إليه خبربه، واستأمرته فيما أعمل به.

 فقال: خذه من رزقك.
وأعطاين ماال  اثنيا ، وقال: أنفقه يف الصنف اآلخر، إىل أن انفقت يف مجيع أهل اجلريدة، فحصل يل من 

 ذلك، زايدة على ألف دينار، فجعلتها يف طريقي لنفقيت.
 خصت قبله إىل داير مضر، فنظرت يف العمل، وسار هو جمتازا  إىل مصر.وش

واستأذنته يف املسري إليها معه، فقال: ال أحب أن أعجل لك الصرف، وحنن منضي إىل أعمال فيها قوم، 
ولعلي أقف من حاهلم على ما ال جيوز معه صرفهم، فتحصل أنت على الصرف املعجل، ولكن أقم مبكانك 

  أان، فإن احتجت إىل متصرفني، كنت أول من استدعيته.وعملك، وأسري
فشكرته، وأقمت يف عملي سنتني، أثريت فيهما، وعظمت حايل، ومل يتفق استدعاؤه إايي إىل مصر، إىل أن 
صرفت، وانسللت من الرقة، ودخلت بغداد، موفرا ، ومعي مال جليل، فابتعت به ضيعة، ولزمتها، وتركت 

 التصرف.
 

 احلسىن وزايدة للذين أحسنوا
وذكر أبو احلسني القاضي، قال: حدثن أيب، عن بعض إخوانه، أحسبه أاب يوسف يعقوب بن بيان، أنه قال: 
أملق بعض الكتاب يف أايم الرشيد حىت أفضى إىل بيع أنقاض داره، ونقض ما فيها، فلم يبق فيها إال بيتا  

 طعوا عنه دهرا .واحدا ، كان أيوي إليه وولده، وانقطع عن الناس، وانق
 وكان الرشيد يويل على أذربيجان يف كل سنتني أو ثالثة، رجال  من بن هاشم.

 
فوالها سنة من السنني، رجال  منهم كان متعطال ، فطلب كاتبا  فارها  يصطنعه، وشاور فيه صديقا  له من 

عليه، ودخل، فوجده الكتاب، فوصف له هذا الرجل املتعطل، ووعده إبحضاره، وصار إليه، وطرق الباب 
 من الفقر على حال ال يتهيأ له معها لقاء أحد.

 فبعث إليه من منزله خبلعة من ثيابه، ودابة، وغالما ، وخبورا ، ودراهم، فركب معه إىل اهلامشي، فلقيه.
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ه، وامتحنه اهلامشي، فوجده ابرعا  يف صناعته، فاستكتبه، وقرر جاريه، وأمر له مبال معجل معونة له على سفر 
 وأمره أبن يتقدمه إىل أذربيجان.

 فعاد الرجل إىل منزله، وأصلح من حاله، وخلف نفقة لعياله، وشخص.
فلما بلغ املصروف اخلرب، رحل عن البلد، وأخذ غري الطريق الذي بلغه أن الكاتب قد سلكها، وخلف كاتبه 

 لرفع احلساب.
ولقيه، فسأله عن صاحبه، فأعلمه شخوصه إىل فلما شارف كاتب الوايل الناحية، خرج إليه كاتب املعزول 

 مدينة السالم، فأنكر ذلك.
فقال له كاتب املعزول: مل بنا إىل موضع جنلس فيه، ونتحدث، وترى رأيك، فماال، ونزال، وطرح هلما ما 

 جلسا عليه.
ىل العمل، مهانة فقال: أعزك هللا ال تنكر انصراف صاحيب، فإنه رجل كبري املقدار، ويف مقامه إىل أن تصريوا إ

تلحقه، وقد خلف قبلي، مخسني ومائة ألف درهم لصاحبك، ودوااب  ورقيقا  بقيمة ثالثة آالف درهم، فاقبض 
ذلك، وأكتب لنا كتااب  إبزاحة علتك، وانفصال ما بيننا وبينك، وحنن ننصب لك من يرفع احلساب، رفع من 

 ال يستقصى عليه، وال يعنت.
كبا، وقد زال اخلالف فيما بينهما، وخرج الكاتب الحقا  بصاحبه، وخلف من فقبل كاتب الوايل ذلك، ور 

 يسلم احلساب.
 واتصل ظاهر اخلرب ابهلامشي الوايل، وكتب إليه كاتبه: إين قد بلغت من المر مبلغا  مرضيا ، إذا وقفت عليه.

لبه، فكسب ماال  فلما ساروا إىل الناحية، عرف ما جرى، فحسن موقعه، وتربك ابلكاتب، وغلب على ق
 عظيما .

 فلما مضت ثالث سنني، صرف اهلامشي ابلرجل الذي كان واليا  قبله، وبلغ اهلامشي اخلرب.
فقال لكاتبه: ما الرأي ? قال: نفعل به مثلما فعل بنا، وترحل أنت، وأقيم أان، ومعي مثل ما أعطاان، فأعطيه 

 ففعل. إايه، وآخذ كتابه ابنفصال ما بيننا وبينه، وأحلق بك،
وواىف كاتب الصارف، الذي كان معروفا ، فتلقاه الكاتب يف املوضع الذي لقيه فيه، ملا كان معزوال  مصروفا ، 
فسلم عليه، وعدال فنزال، وعرض عليه ما خلفه صاحبه، له، ولصاحبه، وسأله قبول ذلك، والكتاب مبثل ما  

 ل ما بينهما، إىل الرشيد، كتااب  وكيدا .كان كتب إىل الرشيد، فامتنع من قبول ذلك، وكتب له ابنفصا
وقال له: أراك فاضال ، فطنا ، وأرى صاحبك عاقال ، وقبول ذلك، ال يكون منكما مكافأة، بل كأنه بيع 

 من هذا. -لنا ولكم -وشراء، وقد فكرت يف أمر، هو أنفع
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 إخوة وأصدقاء. قال: ما هو ? فقال: أعقد بني صاحبك وصاحيب صهرا ، وبين وبينك صهرا ، ونكون
 فقال: فعل هللا بك وصنع، ما يف الدنيا أكرم والية، وال صرفا  منك.

فعقدا بينهما الصهرين، وسارا إىل مقصدمها، ودخل الكاتب بغداد، وقد حصل اهلامشي صاحبه، فأخربه 
 اخلرب، فأمحد رأيه، وأمضى عقده يف املصاهرة.

 ما كان عليه.فصار الكاتب من أرابب الحوال، وعاد إىل أفضل 
 

 هاك اي هذا الذي ال أعرفه
وذكر القاضي أبو احلسني يف كتابه، قال: روي عن شيخ من أهل الكوفة، قال: أملقت وبلغت يب احلال أن 
نقضت منزيل، فلما اشتد علي المر، وجترد عيايل من الكسوة، جاءتن اخلادمة، فقالت: ما لنا دقيق، وال 

 معنا مثنه، فما نعمل ?.
 أسرجي محاري، وقد كان بقي يل محار. فقلت:

فقالت: ما أكل شعريا  منذ ثالث، فكيف تركبه ? فقلت: أسرجيه على كل حال، فأسرجته، فركبته، أدب 
 عليه، هاراب  مما أان فيه، حىت انتهيت إىل البصرة.

البصرة، فسرت  فلما شارفتها إذا أان مبوكب مقبل، فلما انتهوا إيل، دخلت يف مجلتهم، فرجعت اخليل تريد
 معهم حىت دخلتها، وانتهى صاحب املوكب إىل منزله، فنزل، ونزل الناس معه، ونزلت معهم.

ودخلنا، فإذا الدهليز مفروش، والناس جلوس مع الرجل، فدعا بغداء، فجاءوا أبحسن غداء، فتغديت مع 
 الناس، مث وضأان، ودعا ابلغالية، فغلفنا هبا.

طا ، فجاءوا بسفط أبيض مشدود، ففتح فإذا فيه أكياس، يف كل كيس ألف مث قال: اي غلمان، هاتوا سف
درهم، فبدأ يعطي من على ميينه، فأمرها عليهم، مث انتهى إيل وأعطاين كيسا ، مث ثىن وأعطاين آخر، مث ثلث 

 وأعطاين آخر، وأخذت اجلماعة.
 

 فه.وبقي يف السفط كيس واحد، فأخذه بيده، وقال: هاك اي هذا الذي ال أعر 
 فأخذت أربعة أكياس، وخرجت، فقلت النسان: من هذا ? قال: عبيد هللا بن أيب بكرة.

 
 أول دخول الصمعي إىل الرشيد
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وذكر أبو احلسني يف كتابه أيضا ، أن الصمعي قال: لزمت ابب الرشيد، فكنت أقيم عليه طول هناري، 
أموت ضرا  وهزاال ، وأن أصري إىل ماللة،  وأبيت ابلليل مع احلراس أسامرهم، وأتوقع طالع سعد، حىت كدت

 مث أتذكر ما يف عاقبة الصرب من الفرج، فأؤمل صالح حايل ابتفاق حممود، فأصرب.
فبينا أان ذات ليلة، وقد قاسيت فيها السهاد والرق، إذ خرج بعض احلجاب، فقال: هل ابلباب أحد حيسن 

  ذلك الرجل.الشعر ? فقلت: هللا أكرب، رب مضيق فكه التيسري، أان
 فأخذ بيدي، وقال: ادخل، فإن ختم لك ابلسعادة، فلعلها أن تكون ليلة تقر عينك فيها ابلغىن.

فقلت: بشرك هللا خبري، ودخلت، فواجهت الرشيد يف البهو جالسا ، واخلدم قيام على رأسه، وجعفر بن حيىي 
 الربمكي، جالس إىل جنبه.

 ، مث قال: تنح قليال  حىت تسكن، إن كنت وجدت روعة.فوقف يب احلاجب حيث يسمع تسليمي، فسلمت
فقلت يف نفسي: فرصة تفوتن آخر الدهر، إن شغلت بعارض، فال أعتاض منها إال كمدا ، حىت يصفق علي 

أيده  -الضريح، فقلت: إضاءة كرم أمري املؤمنني، وهباء جده، جيردان من نظر إليه من أذية النفس، يسألن
دئ فأصيب ? فتبسم إيل جعفر، وقال: ما أحسن ما استدعى اإلحسان، وحري به أن فأجيب، أو أبت -هللا

 يكون حمسنا .
 مث قال يل: أشاعر أنت، أم راوية للشعر ? قلت: راوية.

 قال: ملن ? قلت: لكل ذي جد وهزل، بعد أن يكون حمسنا .
 فقال: أنصف القارة من راماها.

هان، زعمت التبابعة، أنه كان هلا رماة ال تقع سهامها يف غري مث قال: ما معىن هذه الكلمة ? قلت: هلا وج
احلدق، فكانت تكون يف املوكب الذي يكون فيه امللك، فخرج فارس معلم بعذابت مسور يف قلنسوته، 

 فنادى: أين رماة احلدق ? فقالت العرب: أنصف القارة من راماها.
هق، فمن ضاهاه بفعاله فقد راماه، وما أحسب هذا والوجه اآلخر: املوضع املرتفع من الرض، واجلبل الشا

هو املعىن، لن املراماة، كاملعاطاة، وكما أن املعاطاة للندمي، هي أن أيخذ كاسا ، ويعطي كأسا ، كذلك املراماة، 
 أن يرميها وترميه.

 فقال: أصبت، فهل رويت للعجاج بن رؤبة شيئا  ? قلت: الكثر.
 همٍ  طرقا قال: أنشدين قوله: أر قن طارق

فمضيت فيها مضي اجلواد، هتدر أشداقي، فلما بلغت مدحه لبن أمية، ثنيت عنان اللسان، المتداحه 
 املنصور.
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 فقال: أعن عمد، أو غري عمد ? فقلت: عن عمد، تركت كذبه إىل صدقه، مبا وصف فيه املنصور من جمده.
 فقال جعفر: ابرك هللا عليك، مثلك يؤهل ملثل هذا املوقف.

التفت إيل الرشيد، فقال: أرويت لعدي بن الرقاع، شيئا  ? قلت: الكثر، قال: أنشدين قوله: ابنت سعاد  مث
 وأخلفت ميعادها

 فابتدأت هتدر أشداقي، فقال جعفر: اي هذا أنشد على مهل، فلن تنصرف إال غامنا .
 فقال الرشيد: أما إذ قطعت علي، فأقسم، لتشركن يف اجلائزة.

سي، فقلت: أفال ألبس أردية التيه على العرب، وأان أرى اخلليفة والوزير يتشاطران يل قال: فطابت نف
 املواهب، فتبسم، ومضيت فيها.

 مث قال: أرويت لذي الرمة شيئا  ? قلت: الكثر، قال أنشدين قوله: أمن حذر اهلجران قلبك يطمح
 فقلت: عروس شعره.

 ني: ما ابل عينيك منها املاء ينسكبقال: فأيه اخلنت ? قلت: قوله، اي أمري املؤمن
 فقال: امض فيها، فمضيت فيها، حىت انتهيت إىل وصفه مجله.

 فقال جعفر: ضيق علينا ما اتسع من مسامرة السهر، جبمل أجرب.
فقال الرشيد: أسكت، فهي اليت سلبتك اتج ملكك، وأزعجتك عن قرارك، مث جعلت جلودها سياطا ، 

 ضب.تضرب هبا أنت وقومك عند الغ
 فقال جعفر: احلمد هلل، عوقبت من غري ذنب.

فقال الرشيد: أخطأت يف كالمك، لو قلت: أستعني ابهلل، قلت صوااب ، إمنا حيمد هللا تعاىل على النعم، 
 ويستعان على الشدائد.

مث قال يل: إين لجد ملال ، وهذا جعفر، ضيف عندان، فسامره ابقي ليلتك، فإذا أصبحت، فإن وضاء 
 يلقاك بثالثني ألف درهم. اخلادم،

قال: مث قربت إليه النعل، فجعل اخلادم يصلح عقب النعل يف رجله، فقال: ارفق وحيك، أحسبك قد 
 عقرتن.

 فقال جعفر: قاتل هللا العجم، لو كانت سندية، ما احتاج أمري املؤمنني إىل هذه الكلفة.
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 ره.فقال: هذه نعلي ونعل آابئي، ما تدع نفسك والتعرض ملا تك
مث قال يل جعفر: لوال أن اجمللس جملس أمري املؤمنني، وال جيوز يل فيه أن آمر مبثل ما أمر به، لمرت لك 

 بثالثني ألف درهم، ولكن آمر لك بتسعة وعشرين ألف درهم، فإذا أصبحت فاقبضها والزم الباب.
هما، وزال ما كنت فيه من قال: فما صليت من غد الصبح، إال ويف منزيل ما أمر يل به، فأيسرت ولزمت

 الضر، وأتى اإلقبال، والنعمة والسالمة، وأفلحت، وهلل احلمد.
 

 قصة حائك الكالم
وذكر أبو احلسني القاضي، يف كتابه، قال: بلغن عن عمرو بن مسعدة، أنه قال: كنت مع املأمون عند قدومه 

لرخجي، قد احتوى على الهواز، وهي سلة من بالد الروم، حىت إذا نزل الرقة، قال يل: اي عمرو، أما ترى ا
 اخلبز، ومجيع الموال قبله، وقد طمع فيها، وكتيب متصلة يف محلها، وهو يتعلل، ويرتبص بنا الدوائر.

 فقلت: أان أكفي أمري املؤمنني هذا، وأنفذ من يضطره إىل محل ما عليه.
 فقال: ما يقنعن هذا.

 قلت: فيأمر أمري املؤمنني أبمره.
رج إليه بنفسك، حىت تصفده ابحلديد، وحتمله إيل، بعد أن تقبض مجيع ما يف يده من أموالنا، وتنظر قال: خت

 يف ذلك، وترتب فيه عماال .
 فقلت: السمع والطاعة، فلما كان من غد، دخلت إليه.

 فقال: ما فعلت فيما أمرتك به ? قلت: أان على ذاك.
 قال: أريد أن جتيئن يف غد مودعا .

 مع والطاعة، فلما كان من غد، جئت مودعا .قلت: الس
فقال: أريد أن حتلف يل، أنك ال تقيم ببغداد إال يوما  واحدا ، فاضطربت من ذلك، إىل أن حظر علي 

 واستحلفن أن ال أقيم فيها أكثر من ثالثة أايم، فخرجت، وأان مضطرب مغموم.
ىل عامل، ومستخرجا ، ولكن أمر اخلليفة ال بد وقلت يف نفسي: أان يف موضع الوزارة، وقد جعلن مستحثا  إ

 من مساعه، وأمتثال مرسومه.
وسرت حىت قدمت بغداد، ومل أقم هبا إال ثالثة أايم، واحندرت منها يف زالل، أريد البصرة، وجعل يل فيه 

 خيش، واستكثرت من الثلج لشدة احلر.
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اي مالح، فرفعت سجف الزالل، فإذا فلما صرت بني جرجرااي، وجبل، مسعت صائحا  من الشاطئ، يصيح: 
 بشيخ كبري السن حاسر الرأس، حايف القدمني، خلق القميص.

 فقلت للغالم: أجبه، فأجابه.
فقال: أان شيخ كبري السن، على هذه الصورة اليت ترى، وقد أحرقتن الشمس، وكادت تتلفن، وأان أريد 

 .جبل، فامحلوين معكم، فإن هللا عز وجل حيسن أجر صاحبكم
 قال: فشتمه املالح، وانتهره.

 فأدركتن عليه رقة، وقلت للغالم: خذه معنا، فقدم إىل الشط، وصحنا به، ومحلناه.
فلما صار معنا يف الزالل، واحندران، تقدمت، فدفع إليه قميص، ومنديل، وغسل وجهه، واسرتاح، فكأنه كان 

 ميتا  عاد إىل الدنيا.
 الم: هاته أيكل معنا.وحضر وقت الغداء، فتذممت وقلت للغ

 فجاء وقعد على الطعام، فأكل أكل أديب، نظيف، غري أن اجلوع قد أثر فيه.
فلما رفعت املائدة، أردت أن قوم ويغسل يده انحية، كما يفعل العامة، يف جمالس اخلاصة، فلم يفعل، 

 فغسلت يدي.
 ا أن يقوم لانم، فلم يفعل.وتذممت أن آمر بقيامه، فقلت: قدموا له الطست، فغسل يده، وأردت بعده

 فقلت: اي شيخ، أيش صناعتك ? قال: حائك، أصلحك هللا.
 فقلت يف نفسي: هذه احلياكة علمته سوء الدب، فتناومت عليه، ومددت رجلي.

ما صناعتك ? فأكربت ذلك، وقلت: أان  -أعزك هللا -فقال: قد سألتن عن صناعيت، فأجبتك، فأنت
ال يرى زاليل، وغلماين، ونعميت، وأن  -المحق -ة، وال بد من احتماله، أتراهجنيت على نفسي هذه اجلناي

 مثلي ال يقال له مثل هذا ? مث قلت: أان كاتب.
فقال: كاتب كامل، أم كاتب انقص ? فإن الكتاب مخسة، فمن أيهم أنت ? فورد علي من قول احلائك، 

 مورد عظيم، ومسعت كالما  أكربته، وكنت متكئا ، فجلست.
 مث قلت له: فصل اخلمسة.

قال: نعم، كاتب خراج، يقتضي أن يكون عاملا  ابلشروط، والطسوق، واحلساب، واملساحة، والبثوق، 
 والفتوق، والرتوق.
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وكاتب أحكام، حيتاج أن يكون عاملا  ابحلالل، واحلرام، واالختالف، واالحتجاج، واإلمجاع، والصول، 
 والفروع.

 ن عاملا  ابلقصاص، واحلدود، واجلراحات، واملراتبات، والسياسات.وكاتب معونة، حيتاج أن يكو 
وكاتب جيش، حيتاج أن يكون عاملا  حبلى الرجال، وشيات الدواب، ومداراة الولياء، وشيء من العلم 

 ابلنسب واحلساب.
 ، واخلط.وكاتب رسائل، حيتاج إىل أن يكون عاملا  ابلصدور، والفصول، واإلطالة، واإلجياز، وحسن البالغة

 
 قال: فقلت: أان كاتب رسائل.

 قال: فأسألك عن بعضها ? قلت: سل.
قال: أصلحك هللا، لو أن رجال  من إخوانك تزوجت أمه، فأردت أن تكاتبه مهنئا ، فماذا كنت تكتب إليه ? 

 ففكرت يف احلال، فلم خيطر ببايل شيء، فقلت: اعفن.
 قال: قد فعلت، ولكنك، لست بكاتب رسائل.

 أان كاتب خراج. قلت:
قال: ال أبس، لو أن أمري املؤمنني والك انحية وأمرك فيها ابلعدل واإلنصاف، وتقصي حق السلطان، فتظلم 
إليك بعضهم من مساحك، وأحضرهتم للنظر بينهم وبني رعيتك، فحلف املساح ابهلل العظيم، لقد أنصفوا، 

ظلموا، وقالوا لك: قف معنا على ما مسحوه، وأنظر وما ظلموا، وحلف الرعية ابهلل العظيم، أهنم قد جاروا و 
من الصادق من الكاذب، فخرجت لتقف عليه، فوقفوا على قراح شكله: قاتل قثا، كيف كنت متسحه ? 

 فقلت: كنت آخذ طوله على انعواجه، وآخذ عرضه، مث أضربه يف مثله.
 قال: إن شكل قاتل قثا، يكون رأساه حمددان، ويف حتديده تقويس.

 فآخذ الوسط فأضربه ابلعمود. قلت:
 قال: إذا  ينثن عليك العمود، فأسكتن.

 فقلت: أان لست كاتب خراج.
 قال: فإذا  ماذا ? قلت: أان كاتب قاض.
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قال: ال تبال، أفرأيت لو أن رجال  تويف، وخلف امرأتني حاملتني، إحدامها حرة، والخرى سرية، وولدت 
احلرة إىل ولد السرية فأخذته، وتركت بدله اجلارية، فاختصمتا يف ذلك،   السرية غالما ، واحلرة جارية، فعمدت

 كيف احلكم بينهما ? قلت: ال أدري.
 قال: فلست كاتب قاض.

 قلت: أان كاتب جيش.
قال: ال أبس، أرأيت، لو أن رجلني جاءا إليك لتحليهما، وكل واحد منهما، امسه، واسم أبيه، كأسم اآلخر، 

دمها مشقوق الشفة العليا، واآلخر مشقوق الشفة السفلى، كيف كنت حتليهما ? واسم أبيه، إال أن أح
 قلت: أقول فالن العلم، وفالن العلم.

 قال: إن رزقيهما خمتلفان، وكل واحد منهما جييء يف دعوة اآلخر.
 قلت: ال أدري.

 قال: فلست بكاتب جيش.
 قلت: أان كاتب معونة.

يك شج أحدمها شجة موضحة، وشج اآلخر صاحبه شجة مأمومة، كيف قال: ال تبال، لو أن رجلني رفعا إل
 تفصل بينهما ? قلت: ال أدري.

 شغال  غري هذا. -أيها الرجل -قال: إذن، لست كاتب معونة، فاطلب لنفسك
قال: فقصرت إىل نفسي، وغاظن، فقلت: قد سألت عن هذه المور، وجيوز أن ال يكون عندك جواهبا، كما 

 إن كنت عاملا  ابجلواب، فقل.مل يكن عندي، ف
فقال: نعم، أما الذي تزوجت أمه، فتكتب إليه: أما بعد، فإن المور، جتري من عند هللا، بغري حمبة عباده، 
وال اختيارهم، بل هو تعاىل، خيتار هلم ما أحب، وقد بلغن تزويج الوالدة، خار هللا لك يف قبضها، فإن القرب 

 والسالم. أكرم الزواج، وأسرت للعيوب،
وأما قراح قاتل قثا، فيمسح العمود، حىت إذا صار عددا  يف يدك ضربته يف مثله، ومثل ثلثه، فما خرج فهو 

 مساحته.
 وأما اجلارية والغالم، فيوزن اللبنان، فأيهما أخف، فاجلارية له.

علم، وإذا كان يف الشفة وأما املرتزقان املتوافقان يف االمسني فإن كان الشق يف الشفة العليا، كتبت فالن ال
 السفلى، كتبت فالن الفلح.
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 وأما أصحاب الشجتني، فلصاحب املوضحة ثلث الدية، ولصاحب املأمومة نصف الدية.
قال: فلما أجاب يف هذه املسائل، تعجبت منه، وامتحنته يف أشياء غريها كثرية، فوجدته ماهرا  يف مجيعها، 

 حاذقا ، بليغا .
حائك كالم، ولست حبائك نساجة، مث أنشأ  -أصلحك هللا -حائك ? فقال: أان فقلت: ألست زعمت أنك

 يقول:
 ما مر  بؤس وال نعيم * إال  ويل فيهما نصيب
ا يوعظ الديب  نوائب الدهر أد بتن * وإمن 

 قد ذقت حلوا  وذقت مر ا  * كذاك عيش الفىت ضروب
ب، دامت عطليت، وكثرت عيليت وتواصلت قلت: فما سبب الذي بك من سوء احلال ? قال: أان راجل كات

حمنيت، وقلت حيليت، فخرجت أطلب تصرفا ، فقطع علي الطريق، فرتكت كما ترى، فمشيت على وجهي، 
 فلما الح يل الزالل، استغثت بك.

قلت: فإين قد خرجت إىل تصرف جليل، أحتاج فيه إىل مجاعة مثلك، وقد أمرت لك خبلعة حسنة، تصلح 
ف درهم، تصلح هبا أمرك، وتنفذ منها إىل عيالك، وتتقوى نفسك بباقيها، وتصري معي إىل ملثلك، ومخسة آال

 عملي، فأوليك أجله، إن شاء هللا تعاىل.
 فقال: أحسن هللا جزاءك، إذن جتدين حبيث يسرك، وال أقوم مقام معذر إن شاء هللا.

 
ته املناظر للرخجي، واحملاسب له فأمرت بتقبيضه ما رمست له، فقبضه، واحندر إىل الهواز معي، فجعل

 حبضريت، واملستخرج ملا عليه، فقام بذلك أحسن قيام وأوفاه.

 وعظمت حاله معي، وعادت نعمته إىل أحسن ما كانت عليه.
 أان أبوك

قال مؤلف هذا الكتاب: وقد بلغن حديث لعمرو بن مسعدة يف زالله، خبالف هذا، حدثن به عبيد هللا بن 
ن احلفا العبقسي، وهو يذكر أن أهله أقرابء لبن مارية الذين كانوا تناء الصراة، وأهل النعم حممد بن احلسن ب

هبا، قال: حدثن أيب، قال: مسعت شيوخنا ابلصراة، وأهلنا، يتحدثون: أن عمرو بن مسعدة، كان مصعدا  من 
بنعمة هللا عليك إال  واسط إىل بغداد، يف حر شديد، وهو جالس يف زالل، فناداه رجل: اي صاحب الزالل

 نظرت إيل.
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 قال: فكشف سجف الزالل، فإذا بشيخ ضعيف حاسر الرأس.
فقال له: قد ترى ما أان عليه، ولست أجد من حيملن، فابتغ الجر يف، وتقدم إىل مالحيك يطرحوين بني 

 جماديفهم، إىل أن أصل بلدا  يطرحوين فيه.
وه، فغشي عليه، وكاد ميوت ملا حلقه من املشي يف قال عمرو بن مسعدة: فرمحته، وقلت خذوه، فأخذ

 الشمس.
 فلما أفاق، قلت له: اي شيخ، ما حالك، وما قصتك ? فقال: قصة طويلة.

 فسكنته وطرحت عليه قميصا  ومنديال ، وأمرت له بدراهم ومششك، فشكرين.
 فقلت: ال بد أن حتدثن حبديثك.

ة، وكنت صريفيا ، فابتعت جارية خبمسمائة دينار، فعشقتها فقال: أان رجل كانت هلل عز وجل علي نعمة جليل
عشقا  عظيما ، وكنت ال أقدر أن أفارقها ساعة واحدة، فإذا خرجت إىل الدكان، أخذين كاجلنون واهليمان، 

 حىت أعود فأجلس معها يومي كله.
ه قليل وال كثري، وأان فدام ذلك حىت تعطل دكاين، وتعطل كسيب، وأقبلت أنفق من رأس املال، حىت مل يبق من

 مع ذلك ال أطيق أن أفارقها.
 فحبلت اجلارية، وأقبلت أنقض داري، وأبيع نقضها، حىت فرغت من ذلك، فلم تبق يل حيلة.

 فضرهبا الطلق، فقالت: اي هذا، هوذا أموت، فاحتل فيما تبتاع به عسال ، ودقيقا ، وشريجا ، وحلما ، وإال مت.
جهي، وجئت لغرق نفسي يف دجلة، فذكرت حالوة النفس، وخوف فبكيت، وحزنت، وخرجت على و 

 العقاب يف اآلخرة، فامتنعت.
مث خرجت هائما  على وجهي إىل النهروان، وما زلت أمشي من قرية إىل قرية، حىت بلغت خراسان، فصادفت 

، ومكثت هبا من عرفن، وتصرفت يف ضياعه، ورزقن هللا عز وجل ماال  عظيما ، فأثريت، واتسعت حايل
 سنني، ال أعرف خرب منزيل، فلم أشك أن اجلارية قد ماتت.

 وتراخت السنون حىت حصل يل ما قيمته عشرون ألف دينار.
 فقلت: قد صارت يل نعمة، فلو رجعت إىل وطن.

 فابتعت ابملال كله، متاعا  من خراسان، وأقبلت أريد العراق، من طريق فارس والهواز.
 على القافلة لصوص، فأخذوا مجيع ما فيها، وجنوت بثيايب، وعدت فقريا . فلما حصلت بينهما، خرج
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ودخلت الهواز، فبقيت هبا متحريا ، حىت كشفت خربي لبعض أهلها ممن أعرفه، فأعطاين ما حتملت به إىل 
 واسط.

ونفدت نفقيت، فمشيت إىل هذا املوضع، قود كدت أتلف، فاستغثت بك، ويل منذ فارقت بغداد، مثان 
 شرون سنة.وع

فعجبت من ذلك، وقلت له: اذهب، فاعرف خرب أهلك، وصر إيل، فإين أتقدم بتصريفك فيما يصلح 
 ملثلك، فشكر، ودعا، ودخلنا بغداد.

ومضت على ذلك مدة طويلة، أنسيته فيها، فبينا أان يوما ، قد ركبت، أريد دار املأمون، وإذا ابلشيخ على 
حملى ثقيل، وغالم أسود بني يديه، وثياب حسنة، فلما رأيته رحبت به، وقلت: ابيب، راكبا  بغال  فارها ، مبركب 

 ما اخلرب ? فقال: طويل، وها أان آيت إليك يف غد، وأحدثك ابخلرب.
 فلما كان من الغد، جاءين، فقلت له: عرفن خربك، فقد سررت بسالمتك، وبظاهر حالك.

ها الذي يلي الطريق كما خلفته، غري أن ابب فقال: إين صعدت من زاللك، فقصدت داري، فوجدت حائط
 الدار كان جملوا ، نظيفا ، وعليه دكاكني، وبواب، وبغال مع شاكرية.

فقلت: إان هلل وإان إليه راجعون، ماتت جارييت، وملك الدار بعض اجلريان، فباعها من رجل من أصحاب 
 السلطان.

 انه غالما  حداث .مث تقدمت إىل بقال كنت أعرفه يف احمللة، فوجدت يف دك
 فقلت له: من تكون من فالن البقال ? فقال: أان أبنه.

 فقلت: ومىت مات ? قال: منذ عشرين سنة.
 قلت: ملن هذه الدار ? قال: البن داية أمري املؤمنني، وهو اآلن صاحب بيت ماله.

 قلت: مبن يعرف ? قال: اببن فالن الصرييف، فأمساين.
 يه.قلت: فهذه الدار من ابعها إل

 
 قال: هذه دار أبيه.

 قلت: وأبوه يعيش ? قال: ال.
قلت: أتعرف من حديثهم شيئا  ? قال: نعم، حدثن أيب، أن والد هذا الرجل كان صريفيا  جليال ، فافتقر، وأن 

 أم هذا الرجل ضرهبا الطلق، فخرج أبوه يطلب هلا شيئا ، ففقد، وهلك.
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ا ، وهي تستغيث يب، فقمت هلا حبوائج الوالدة، ودفعت هلا وقال أيب: جاءين رسول أم هذا، يطلب هلا شيئ
عشرة دراهم، فما أنفقتها، حىت قيل: قد ولد لمري املؤمنني الرشيد، مولود ذكر، وقد عرض عليه مجيع 
الداايت، فلم يقبل ثديهن، وقد طلب له احلرائر، فجاءوه بغري واحدة، فما أخذ ثدي واحدة منهن، وهم يف 

 طلب مرضع.
دت الذي طلب الداية إىل أم هذا، فحملت إىل دار الرشيد، فحني وضع فم الصيب على ثديها، قبله، فأرش

 فأرضعته، وكان الصيب املأمون، وصارت عندهم يف حال جليلة، ووصل إليها منهم خري كثري.
ريب، ملا عاد مث خرج املأمون إىل خراسان، وخرجت هذه املرأة وابنها هذا معها، ومل نعرف أخبارهم إال منذ ق

 املأمون، وعادت حاشيته، رأينا هذا قد صار رجال ، ومل أكن رأيته قبل قط، وقد كان أيب مات.
 فقالوا: هذا ابن فالن الصرييف، وابن داية اخلليفة املأمون، فبىن هذه الدار وسواها.

ما ، وتكون عند ابنها فقلت: فعندك علم من أمه أهي حية أم ميتة ? قال: هي حية، متضي إىل دار اخلليفة أاي
 أايما  هنا.

فحمدت هللا تعاىل على هذه احلال، وجئت، حىت دخلت الدار مع الناس، فرأيت الصحن يف هناية العمارة 
واحلسن، وفيه جملس كبري مفروش بفرش فاخرة، ويف صدره رجل شاب بني يديه كتاب وجهابذة، وحساب 

جهابذة بني أيديهم الموال والتخوت والشواهني،  يستوفيه عليهم، ويف صفاف الدار وبعض جمالسها،
يقبضون ويقبضون، وبصرت ابلفىت، فرأيت شبهي فيه، فعلمت أنه ابن، فجلست يف غمار الناس، إىل أن مل 

 يبق يف اجمللس غريي، فأقبل علي.
 فقال: اي شيخ، هل من حاجة تقوهلا ? فقلت: نعم، ولكنه أمر ال جيوز أن يسمعه غريك.

  غلمان كانوا قياما  حوله، فانصرفوا، وقال: قل، أعزك هللا.فأومأ إىل
 قلت: أان أبوك.

 فلما مسع ذلك تغري وجهه، مث وثب مسرعا ، وتركن مكاين.
فلم أشعر إال خبادم جاءين، فقال: قم اي سيدي، فقمت أسري معه، حىت بلغت ستارة منصوبة، يف دار لطيفة، 

 رسي آخر.وكرسي بني يديها، والفىت جالس على ك
 فقال: اجلس أيها الشيخ.

 فجلست على الكرسي، ودخل اخلادم، فإذا حبركة خلف الستارة.
 فقلت: أظنك تريد أن ختترب صدق ما قلت لك من جهة فالنة، وذكرت اسم جارييت، أمه.
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 قال: فإذا ابلستارة قد كشفت، واجلارية قد خرجت إيل، فوقعت علي تقبلن وتبكي، وتقول: موالي وهللا.
 قال: فرأيت الفىت، قد تشوش، وهبت، وحتي.

فقلت للجارية: وحيك ما خربك ? فقالت: دع خربي، ففي مشاهدتك، مما تفضل هللا عز وجل بذلك، كفاية، 
إىل أن أخربك، فقل ما كان من خربك أنت ? فقصصت عليها خربي، منذ يوم خروجي من عندها، إىل يومي 

ل ابن البقال، وأعجب، وأشرح، وكل ذلك مبرأى من الفىت ذاك، وقصت هي، علي قصتها، مثل ما قا
 ومسمع، فلما استوىف احلديث، خرج وتركن يف مكاين.

 قال: وإذا أان خبادم، قال: اي موالي، يسألك ولدك أن خترج إليه.
 قال: فخرجت إليه، فلما رآين من بعيد، قام قائما  على رجليه، وقال: معذرة إىل هللا، وإليك اي أبة، من

تقصريي يف حقك، فإنه فجأين من أمرك، ما مل أظن أنه يكون، واآلن، فهذه النعمة لك، وأان ولدك، وأمري 
املؤمنني جمتهد يب منذ دهر، أن أدع هذه اجلهبذة، وأتوفر على خدمته يف الدار، فال أفعل، طلبا  للتمسك 

 ، فقم عاجال ، وأصلح أمرك.بصنعيت، واآلن، فأان أسأله أن يرد إليك عملي، وأخدمه أان يف غريها
 فأخذت إىل احلمام ونظفت، وجاءوين خبلعة، فألبستها، وخرجت إىل حجرة والدته، فجلست فيها.

مث أدخلن على أمري املؤمنني، وحدثته حبديثي، وخلع علي، ورد إيل العمل الذي كان إىل ولدي، وأجرى علي 
أجل عمله، وأضعف له أرزاقه، وأمره بلزم حضرته يف من الرزق، يف كل شهر كذا، وقلد ابن أعماال  هي من 

 أشياء استعمله فيها من خاص أمره.
 فجئت لشكرك على ما عاملتن به من اجلميل، وأعرفك بتجدد النعمة.

 قال عمرو بن مسعدة: فلما أمسى الفىت، علمت أنه ابن داية املأمون، كما قال.
 

 سقط عليه حائط وهنض ساملا  
 

د امللك بن احلسن بن يوسف السقطي، وكان خليفيت على القضاء حبران ونواح من داير حدثن عمر بن عب
مضر، مث خلفن على قطعة من سقي الفرات، قال: حدثن أبو اخلطاب حممد بن أمحد بن زكراي النصاري، 

نت الريح الشاهد ابلبصرة، قال: غلست يوما  أريد مسجد الزايديني، بشارع املربد، لوعد كان علي فيه، وكا
 قوية، وإذا بني يدي أبذرع رجل ميشي.

فلما بلغنا دار رايح، قلعت الريح سرتة آجر وجص على رأس حائط، فرمت هبا على ذلك الرجل، فلم أشك 
 يف هالكه، وارتفعت غربة عظيمة أفزعتن، فرجعت.
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 فلما سكنت، عدت أسلك الطريق، حىت إذا دست بعض السرتة، مل أجد الرجل، فعجبت.
مت طريقي، حىت دخلت مسجد الزايديني، فرأيت أهل املسجد جمتمعني، فحدثتهم مبا رأيت يف طريقي، ومت

 متوجعا  للرجل، وشاكرا  هلل عز وجل على سالميت.
فقال رجل منهم: اي أاب اخلطاب، أان الذي وقعت عليه السرتة، وذلك أين قصدت هذا املسجد ملثل ما 

بضرر حلقن، ووجدت نفسي قائما  ساملا ، فحمدت هللا تعاىل،  وعدت له، فلما سقطت السرتة مل أحس
وحتريت، ووقفت حىت اجنلت الغربة، فتأملت الصورة، فاذا يف السرتة موضع ابب كبري، وقد سقط ابقي 

 السرتة حوايل، وسائر جسدي يف موضع ذلك الباب، فخرجت منه إىل ها هنا.
 

 نفاه الواثق وأعاده املتوكل
حدثن عبيد هللا بن عمر البازاير، ندمي املتوكل، قال: ملا نفاين الواثق، من سر من  ووجدت خبط جحظة:

 رأى، إىل البحر، من أجل خدميت جلعفر، حلقتن إضاقة شديدة، وغموم متصلة، واستبعدت الفرج.
 فكنت أبكر يف كل يوم، بباشق على يدي، إىل الصحراء، فأرجع ابلدراجة والدراجتني، فيكون ذلك قويت،

 إلضاقيت.
فدخلت يوم مجعة، إىل اجلامع، لصلي قريبا  من املنرب، وليس معي خب، فإذا اخلطيب، خيطب: اللهم أصلح 

 عبدك وخليفتك عبد هللا جعفر، اإلمام املتوكل على هللا، أمري املؤمنني.
 فداخل قليب من السرور، حال، مل أدر معه، يف أي مكان أان.

لناس أين قد صرعت، فأخرجوين، فمشيت إىل املوضع الذي أسكنه، فإذا قال: وسقطت مغشيا  علي، فظن ا
 الربد على ابيب، يطلبونن.

فركبت معهم إىل املتوكل، فكان من أمري معه ما كان، وزادين على الغىن درجات عظيمة، وعدت إىل حايل 
 من اليسار.

 
 البحرتي يهنئ الفتح بنجاته من الغرق

تاز على بعض القناطر، وهو يتصيد، وقد انقطع من عسكره، فاخنسفت وحدثت: أن الفتح بن خاقان، اج
 القنطرة من حتته، فغرق.
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فرآه أكار، وهو ال يعرفه، فطرح نفسه وراءه، وخلصه، وقد كاد أن يتلف، وحلقه أصحابه، فأمر لألكار مبال 
 عظيم، وصدق مبثله.

 فدخل إليه البحرتي، فأنشده قصيدته اليت أوهلا:
 و بدا طلل قفر * جرى مستهل  ال بكي  وال نزرمىت الح برق أ

 وفيها يقول:
 لقد كان يوم النهر يوم عظيمة * أطل ت ونعماء جرى هبما النهر

 أجزت عليه عابرا  فتشاعبت * أواذيه ملا أن طما فوقه البحر
 وزالت أواخي اجلسر واهندمت به * قواعده العظمى وما ظلم اجلسر

 كرضوى وقدرا  ليس يعدله قدر  حتم ل حلما  مثل قدٍس ومه ة *
 فما كان ذاك اهلول إال  غيابة * بدا طالعا  من حتت ظلمتها البدر

 فإن ننس نعمى اّلل  فيك فحظ نا * أضعنا وإن نشكر فقد وجب الشكر
 فقال له الفتح: الناس يهنئوان بنثر، وأنت بنظم، وبراحة، وأنت بتعب، وأجزل صلته

 الباب الثامن
 يقتل فيمن أشقى على أن

 فكان اخلالص من القتل إليه أعجل
 بدأ اهلادي خالفته بتنحية الربيع عن الوزارة واستيزار إبراهيم احلراين

ذكر حممد بن عبدوس يف كتاب الوزراء: أن إبراهيم بن ذكوان احلراين العور الكاتب، صاحب طاق احلراين 
 ببغداد، كان خاصا  ابملهدي.

ه إىل جرجان، وأنفذ معه إبراهيم احلراين، فخص إبراهيم مبوسى ولطف قال: وان املهدي أنفذ موسى ابن
 موضعه منه.

فاتصل ابملهدي عنه أشياء تزيد فيها عليه أعداؤه وكثروا، فكتب املهدي إىل موسى يف محله إليه، فضن به، 
 ودافع عنه.

 فكتب إليه املهدي: إن مل حتمله، خلعتك من العهد، وأسقطت منزلتك.
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ى من محله بدا ، ومحله مع بعض خدمه، مرفها ، مكرما ، وقال للخادم: إذا دنوت من حمل فلم جيد موس
املهدي، فقيد إبراهيم، وامحله يف حممل، بغري وطاء وال غطاء، وألبسه جبة صوف، وأدخله إليه هبذه الصورة، 

 فامتثل اخلادم ما أمر به يف ذلك.
ابلروذابر، فبصر ابملوكب،  -إذ ذاك -إىل الصيد، وهو واتفق أنه ورد إىل العسكر، واملهدي يريد الركوب
 فسأل عنه فقيل خادم ملوسى ومعه إبراهيم احلراين.

فقال: وما حاجيت إىل الصيد، وهل صيد أطيب من صيد إبراهيم احلراين ? قال: فأدنيت منه، وهو علي ظهر 
 فرسه.

 فقال: إبراهيم ? قلت: لبيك اي أمري املؤمنني.
 وهللا لقتلنك، مث وهللا لقتلنك، مث وهللا لقتلنك، إمض اي خادم به إىل املضرب.فقال: ال لبيك، 

 فحملت، وقد يئست من الفرج، ومن نفسي، ففزعت إىل هللا تعاىل ابلدعاء واإلبتهال.
 وانصرف املهدي، فأكل اللوزينج املسموم املشهور خربه، فمات من وقته، وختلصت.

أن اهلادي ملا بلغه موت املهدي، جنا من جرجان إىل بغداد، على دواب  -بعد هذا -وذكر حممد بن عبدوس
الربيد، وما مسع خبليفة ركب دواب الربيد غريه، فدخل بغداد والربيع موىل املنصور على الوزارة، كما كان 

 يتقلدها للمهدي، فصرفه وقلد إبراهيم بن ذكوان احلراين.
 

 عند أمحد بن أيب خالد الحول ملا اعتقل إبراهيم بن املهدي حبسه املأمون
قال حممد بن عبدوس، يف كتاب الوزراء: ملا ظفر املأمون إببراهيم بن املهدي، حبسه عند أمحد بن أيب خالد، 

 ومل يزل يف أزجه.
فحكى يوسف بن إبراهيم، موىل إبراهيم بن املهدي، قال: ملا وجه املأمون، إبراهيم بن املهدي، إىل أمحد بن 

 بسه عنده، دخل إبراهيم إىل أمحد.أيب خالد ليح
 فقال له إبراهيم: احلمد هلل الذي من علي مبصريي إليك وحصويل يف دارك، وحتت يدك، ومل يبتلن بغريك.

قال إبراهيم: فقطب أمحد، وبسر يف وجهي، وقال: اي إبراهيم، لقد حسن ظنك يب، إذ تتوهم أن أمري 
 لك إىل غري ما أمرين به فيك.املؤمنني لو أمرين بضرب عنقك، أين أتعدى ذ

 قال: فأدرت عين يف جملسه، فتبينت فيمن حضر من أهل خراسان، إنكارا  لقوله.
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فقلت: صدقت اي ابن أيب خالد، إن قتلتن أبمر أمري املؤمنني، كنت غري ملوم، وكذلك لو أمرين ابلشق عن 
 قلبك وكبدك، فعلت ذلك، وكنت غري ملوم.

حلسن ظن بك، ولكنن علمت، أن لمري املؤمنني خزنة  -ده واجبا  يف كل حالوإن كان مح -ومل أمحد ريب
سيوف، وخزنة أقالم، وأنه مىت أراد قتل إنسان، دفعه إىل خزنة السيوف، ومىت أراد مناظرته، دفعه إىل خزنة 

 القالم.
 عاجل.فحمدت هللا تعاىل، على ما من به علي، من إحالله إايي، حمل من يساءل، ال حمل من ي

 قال: فرأيت وجوه كل من حوله قد أشرقت، وأسفرت، وأعجبوا مبا كان من.
فقال أمحد بن أيب خالد: الناس يتكلمون على قدر أنفسهم وآابئهم، وكالمك على قدر املهدي، وقدر 
 نفسك، وكالمي على قدر خلقي، وقدر يزيد الحول، وأان أستقيلك مما سبق من، فأقلن، أقال هللا عثرتك،

 وسهل أمرك، وعجل خالصك.
 فقلت: قد أقال هللا عثرتك.

قال: وما مضت يل يف داره، مخسون ليلة، حىت سار إيل يف نصف الليل، فأخرجن، وألقى علي درعا ، وظاهر 
 بدراعة، ومحلن على دابة، وهو يركض إىل اجلانب الغريب، فوقفن بني اجلسر واخللد.

إمنا هو إليراده إايي على سكران، فأراد أن يقين ابدرته، وعلمت أنه  فوقع يف نفسي أن إلقاءه علي الدرع،
 أراد أنه إذا ورد علي أمر، أن أمتاوت.

 فخلفن مع أصحابه، ومضى يركض، مث عاد إيل.
مث قال: يقول لك أمري املؤمنني: اي فاسق، أمل يكن لك يف السابق القدمي من فعلك، كفاية حتولك عما كان 

لة اليت وثب فيها علي ابن عائشة وابن الفريقي، ومن يتابعهما، وأضراهبم، حىت اضطروين منك يف هذه اللي
إىل أن ركبت إىل املطبق حملاربتهم، حىت أظفرين هللا جل وعز هبم، فقتلتهم، وأان ملحقك هبم، فاحتج لنفسك، 

 إن كانت لك حجة، وإال فإنك الحق هبم.
 وأين أحتاج إىل إغضابه، حىت يغلب غضبه السكر.فعلمت أن الرسالة ممن غلب عليه النبيذ، 

 فقلت: اي أاب العباس، دمي يف عنقك، فاتق هللا، وال تقتلن.
 فقال يل: اي هذا، ما الذي يتهيأ يل أن أعمل، وهل ميكنن دفع شيء أيمرين به ?
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بته جبواب، فأديت فقلت: ال، وإين أريد أن أحقن دمي، أبن تؤدي عن ما تسمعه من، وإمنا تقتلن، إذا أج
 عن غريه، تقديرا  منك، أنه أصلح وأدعى إىل سالميت، فال يتلقى قولك ابلقبول، فأد قويل كما أقول.

 فقال أمحد بن أيب خالد: علي عهد هللا، أن أؤدي ما تقول.
ك قال: فقلت، تقول له: اي أمري املؤمنني إن كنت تعقل، فأنت تعلم أين أعقل، فما أشك أنه سيستعيد من

 هذا القول، فأعده.
وتقول له: يقول لك: اي أمري املؤمنني استرتت منك، وأنت خارج عن البلد، وأان انفذ المر فيه، ومعي عامل 
من الناس، وأثب بك يف مدينتك، ومدينة آابئك، وأان أسري يف سرب ابن أيب خالد، مع نفر حمبسني، مثقلني 

 ابحلديد ? هذا ما ال يقبله عاقل.
 رسالته إىل املأمون، فقال: صدق، فأردده إىل موضعه. فأدى أمحد

 فركض أمحد إيل، وهو ينادي: سالمة سالمة، واحلمد هلل رب العاملني، وانصرف إىل منزله.
قال ابن عبدوس: فأقام فيه، إىل أن انصرف املأمون، لنكاح بوران، فأشخصه معه إىل فم الصلح، وسألته 

 .بوران بنت احلسن بن سهل، فرضي عنه
 

 جيء إببراهيم بن املهدي وهو مذنب وخرج وهو مثاب
وحدثن أبو العالء الدالل البصري، هبا، قال: حدثن أبو نصر بن أيب داؤد، قال: حدثن أيب، عن أبيه، قال:  
كنت يوما  عند املأمون، وقد جاءوه إببراهيم بن املهدي، ويف عنقه ساجور، ويف رجله قيدان، فوقف بني 

 يدي املأمون.
فقال له: هيه، اي إبراهيم، إين استشرت يف أمرك، فأأشري علي بقتلك، فرأيت ذنبك يقصر عن واجب حق 

 عمومتك.
 فقال: اي أمري املؤمنني، أبيت أن أتخذ حقك إال من حيث عودك هللا تعاىل، وهو العفو عن قدرة.

من أهل اململكة عن الركوب  احلقد، عند هذا العذر، اي غالم، ال يتخلف أحد -وهللا -فقال املأمون: مات
 بني يديه، وحيمل بني يديه عشر بدر، وعشرة ختوت ثياب.

 قال: ما رأيت إنساان  جيء به وهو مذنب، فخرج وهو مثاب، وأهل اململكة بني يديه، إال هو.
 

 قبض على إبراهيم بن املهدي وهو بزي امرأة
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املهدي، ملا طال استتاره من املأمون، ضاق وجدت يف كتاب أيب الفرج املخزومي احلنطي: أن إبراهيم بن 
 صدره، فخرج ليلة من موضع كان فيه مستخفيا ، يريد موضعا  آخر، يف زي امرأة، وكان عطرا .

 فعرض له حارس، فلما شم منه رائحة الطيب، اراتب به، فكلمه، فلم جيب، فعلم أنه رجل، فضبطه.
، فأىب، وعلق به، ومحله إىل صاحب الشرطة، فأتى به فقال له: خذ خامتي، فثمنه ثالثون ألف درهم وخلن

 املأمون.
 فلما أدخله داره، وعرف خربه، أمر أبن يدخل إليه، إذا دعي، على احلال اليت أخذ عليها.

مث جلس جملسا  عاما ، وقام خطيب حبضرة املأمون، خيطب بفضله، وما رزقه هللا، جلت عظمته، من الظفر 
 إببراهيم.

بزيه، فسلم على املأمون، وقال: اي أمري املؤمنني، إن ويل الثأر حمكم يف القصاص، والعفو وأدخل إبراهيم 
أقرب للتقوى، ومن تناولته يد االغرتار، مبا مد له من أسباب الرجاء، مل أيمن عادية الدهر، ولست أخلو 

عاىل، وإن كنت عاقال ، عندك من أن أكون عاقال  أو جاهال ، فإن كنت جاهال  فقد سقط عن اللوم من هللا ت
فيجب أن تعلم أن هللا عز وجل، قد جعلت فوق كل ذي عفو، كما جعل كل ذي ذنب دوين، فإن تؤاخذ، 

 فبحقك، وإن تعف، فبفضلك، مث قال:
 ذنيب إليك عظيم * وأنت أعظم منه

 فخذ حبق ك أو ال * فاصفح حبلمك عنه
 إن مل أكن يف فعايل * من الكرام فكنه

 وقال:
 با  عظيما  * وأنت للعفو أهلأذنبت ذن

 فإن عفوت فمنٌّ * وإن جزيت فعدل
قال: فرق له املأمون، وأقبل على أخيه أيب إسحاق وابنه العباس والقواد، وقال: ما ترون يف أمره ? فقال 

 بعضهم: يضرب عنقه.
 وقال البعض: تقطع أطرافه، ويرتك إىل أن ميوت، وكل أشار بقتله، وإن اختلفوا يف القتلة.

فقال املأمون، لمحد بن أيب خالد: ما تقول أنت اي أمحد ? فقال: اي أمري املؤمنني، إن قتلته، وجدت مثلك 
قد قتل مثله، وإن عفوت عنه، مل جتد مثلك قد عفا عن مثله، فأي أحب إليك، أن تفعل فعال  جتد لك فيه 

 ، فقال: أعد علي ما قلت اي أمحد، فأعاد.شريكا ، أو أن تنفرد ابلفضل ? فأطرق املأمون طويال ، مث رفع رأسه
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 فقال املأمون: بل ننفرد ابلفضل، وال رأي لنا يف الشركة.
 

أمري املؤمنني عن، بصوت كاد  -وهللا -فكشف إبراهيم املقنعة عن رأسه، وكرب تكبرية عالية، وقال: عفا
 اإليوان أن يتزعزع منه، وكان طويال ، آدم، جعد الشعر، جهوري الصوت.

 ال له املأمون: ال أبس عليك اي عم، وأمر حببسه يف دار أمحد بن أيب خالد.فق
 فلما كان بعد شهر، أحضره املأمون، وقال له: اعتذر عن ذنبك.

فقال: اي أمري املؤمنني، ذنيب أجل من أن أتفوه معه بعذر، وعفو أمري املؤمنني، أعظم من أن أنطق معه 
 بشكر، ولكن أقول:

 يق بصاحل * والعفو منك بفضل جود واسعتفديك نفسي أن تض
 إن  الذي خلق املكارم حازها * يف صلب آدم لإلمام السابع

 ملئت قلوب الناس منك مهابة * وتظل  تكلؤهم بقلٍب خاشع
 فعفوت عم ن مل يكن عن مثله * عفو ومل يشفع إليك بشافع

 ورمحت أطفاال  كأفراخ القطا * وحنني والدة بقلب جازع
 إيل  بعد ذهاهبا * كرم املليك العادل املتواضعرد  احلياة 

فقال له املأمون: ال تثريب عليك اي عم، قد عفوت عنك، فاستأنف الطاعة متحرزا  من الظنة، يصف 
 عيشك، وأمر إبطالقه، ورد عليه ماله وضياعه، فقال إبراهيم يشكره يف ذلك:

 يرددت مايل ومل تبخل علي  به * وقبل رد ك مايل قد حقنت دم
 فأبت عنك وقد خو لتن نعما  * مها احليااتن من موت ومن عدم

 فلو بذلت دمي أبغي رضاك به * واملال، حىت أسل  النعل من قدمي
 ما كان ذاك سوى عاري ة رجعت * إليك لو مل تعرها كنت مل تلم
 وقام علمك يب فاحتج  عندك يل * مقام شاهد عدل غري مت هم

 إين  لباللؤم أوىل منك ابلكرم فإن جحدتك ما أوليت من نعم *
 فقال املأمون: إن من الكالم، كالما  كالدر، وهذا منه، وأمر إلبراهيم خبلع ومال، قيل أنه ألف ألف درهم.

 وقال له: اي إبراهيم، إن أاب إسحاق، وأاب عيسى، أشارا علي بقتلك.
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إن قرابته قريبة، ورمحه ماسة، وقد بدأان  فقال إبراهيم: ما الذي قتل هلما اي أمري املؤمنني ? قال: قلت هلما:
 أبمر، وينبغي أن نستتمه، فإن نكث فاهلل مغري ما به.

 قال إبراهيم: قد نصحا لك، ولكنك أبيت إال ما أنت أهله اي أمري املؤمنني، ودفعت ما خفت، مبا رجوت.
ن مل أجرعك مرارة فقال املأمون: قد مات حقدي حبياة عذرك، وقد عفوت عنك، وأعظم من عفوي عنك أن

 امتنان الشافعني.
 

 إن من أعظم احملنة أن تسبق أمية هامشا  إىل مكرمة
وحدثن أبو الفرج الصبهاين، قال: حدثن علي بن سليمان الخفش، وحممد بن خلف بن املرزابن قاال: 

قال: ملا دخل إبراهيم حدثنا حممد بن يزيد النحوي، يعنيان أاب العباس املربد، قال: حدثنا الفضل بن مروان، 
بن املهدي على املأمون وقد ظفر به، كلمه بكالم كان سعيد بن العاص كلم به معاوية بن أيب سفيان يف 

 سخطة سخطها عليه، واستعطفه به، وكان املأمون حيفظ الكالم.
العاص،  فقال له املأمون: هيهات اي إبراهيم، هذا كالم قد سبقك به فحل بن العاص، وقارحهم، سعيد بن

 خاطب به معاوية.
فقال له إبراهيم: وأنت إن عفوت عن، فقد سبقك فحل بن حرب، وقارحهم، إىل العفو، ومل تكن حايل يف 
ذلك، أبعد من حال سعيد عند معاوية، فإنك أشرف منه، وأان أشرف من سعيد، وأان أقرب إليك من سعيد 

 ا  إىل مكرمة.إىل معاوية، وإن من أعظم احملنة أن تسبق أمية هامش
 فقال له: صدقت اي عم، وقد عفوت عنك.

 
 ملا قدم للقتل متاسك فلما عفي عنه بكى

وجدت يف بعض الكتب: أنه ملا حصل إبراهيم بن املهدي يف قبضة املأمون، مل يشك هو وغريه يف أنه مقتول، 
 فأطال حبسه يف مطمورة، أبسوأ حال وأقبحها.

تها على القتل، وتعزيت عن احلياة، حىت صرت أمتن القتل، للراحة من قال إبراهيم: فأيست من نفسني ووطن
 العذاب، وما اؤمله يف اآلخرة، من حصول الثواب.

فبينا أان كذلك، إذ دخل علي أمحد بن أيب خالد مبادرا ، فقال: أعهد، فقد أمرين أمري املؤمنني بضرب 
 عنقك.
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كلما احتجت إليه، وأسندهتا إىل املأمون، وشكلة   فقلت: أعطن دواة وقرطاسا ، فكتبت وصية ذكرت فيها
 والديت، وتوضأت، فتطوعت ركعات، ومضى أمحد.

 
وفرغت من الصالة، وجلست أتوقع القتل، فعاد إيل أمحد بعد ساعتني، فقال: أمري املؤمنني، يقرؤك السالم، 

قد أمنك، ورد عليك الذي وفقن لصلة رمحك، والصفح عنك، و  -جلت عظمته -ويقول لك: أان أمحد هللا
 نعمتك، ومجيع ضياعك وأمالكك، فانصرف إىل دارك.

 قال: فبدأت أدعو للمأمون، وغلب البكاء علي واالنتحاب، وهو يطالبن ابجلواب، وأان غري متمكن منه.
فقال يل أمحد: لقد رأيت منك عجبا ، أخربتك أين أمرت بضرب عنقك، فلم جتزع، ومل تبك، مث أخربتك 

 املؤمنني عليك، وصفحه عنك، فلم تتمالك من البكاء. بتفضل أمري
أن أسلم من القتل، فلما ورد علي  -منذ ظفر يب -فقلت له: أما السكوت عند اخلرب الول، فألين مل أتوسم

 ما مل أشك فيه، مل أجزع له، ومل أبك.
لرجوع النعمة، وما بكائي إال  وأما بكائي عند اخلرب الثاين، فوهللا العظيم شأنه، ما هو عن سرور ابحلياة، وال

مثل هذا الصفح الذي مل يسمع يف جاهلية  -بعد استحقاقي منه القتل -ملا كان من يف قطيعة رحم من عنده
وال إسالم، أبن أحدا  أتى مبثله، فقد حاز أمري املؤمنني الثواب من هللا تعاىل، يف صلة رمحه، وبؤت أان ابإلمث، 

 سانه إساءيت، وحلمه جهلي، وفضله نقصي، وجوايب هو ما شاهدت ومسعت.يف قطيعة رمحي، وقد أظهر إح
 فرجع أمحد إىل املأمون فأخربه، مث عاد إيل مبال وخلع، ومركوب، فانصرفت إىل داري ونعميت.

 
 قال املأمون لقد حبب إيل العفو حىت خفت أن ال أؤجر عليه

لموي املعروف ابلصبهاين، قال: أخربين علي ووجدت اخلرب على خالف هذه الرواية، فأخربين أبو الفرج ا
بن سليمان الخفش، قال: حدثنا حممد بن يزيد النحوي، عن اجلاحظ، قال: أرسل إيل مثامة، يوم حبس 

 املأمون إبراهيم بن املهدي، وأمر إبحضار الناس على مراتبهم، فحضروا، وجيء إببراهيم.
ن بن عليل، قال: حدثن حممد بن عمرو النباري من أنبار قال أبو الفرج، وأخربين عمي، قال: حدثن احلس

خراسان، قال: ملا ظفر املأمون إببراهيم املهدي، أحب أن يوخبه على رؤوس الشهاد، فأمر إبحضار الناس 
 على مراتبهم، وجيء إببراهيم يرسف يف قيوده، فوقف على طرف البساط يف طرف اإليوان، حيجل يف قيوده.

 يك اي أمري املؤمنني، ورمحة هللا تعاىل وبركاته.فقال: السالم عل
 فقال له املأمون: ال سلم هللا عليك، وال كألك، وال حفظك، وال رعاك.
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فقال له إبراهيم: على رسلك اي أمري املؤمنني، فلقد أصبحت ويل الثأر، والقدرة تذهب احلفيظة، وقد أصبح 
يبق إال عفوك، أو انتقامك، فإن تعاقب فبحقك، ذنيب فوق كل ذنب، كما أصبح عفوك فوق كل عفو، ومل 

 وإن تعف فبفضلك، وأنت للعفو أقرب.
فأطرق املأمون مليا ، مث رفع رأسه، فقال: إن هذين أشارا علي بقتلك، يعن أخاه املعتصم، وابنه العباس، 

 وكاان يشريان عيه يف معظم تدبري اخلالفة والسياسة.
املؤمنني فيما أشارا عليك به، وما غشاك، إذ كان من ما كان، ولكن  فقال إبراهيم: لقد نصحا لك اي أمري

هللا عز وجل، عودك يف العفو عادة جريت عليها، دافعا  ما ختاف مبا ترجو، فكفاك هللا كل مكروه، ودفع 
 عنك كل حمذور.

وكالم عمي قال: فتبسم املأمون، وأقبل على مثامة، وقال: إن من الكالم ما يفوق الدر، ويغلب السحر، 
 منه، أطلقوه، وفكوا عن عمي حديده، وردوه إيل مكرما .

فلما رد إليه، قال: اي عم، صر إىل املنادمة، وارجع إىل النس، فلن ترى من أبدا  إال ما حتب، فلقد حبب 
 إيل العفو، حىت خفت أن ال أؤجر عليه، أما أنه لو علم الناس ما لنا يف العفو من اللذة، لتقربوا إلينا

ابلذنوب، ال تثريب اليوم عليك اي عم، يغفر هللا لنا ولك، ولو مل يكن يف حق نسبك ما يبلغ الصفح عن 
إساءتك، ولو مل يكن يف حق قرابتك، ما يستحق العفو عن جرمك، لبلغت ما أملت حبسن تنصلك، ولطف 

 توصلك، مث أمر برد ضياعه وأمواله إليه.
 درجا  فيه هذه البيات:فلما كان من الغد، بعث إليه إبراهيم 

 اي خري من ذملت ميانية به * بعد الرسول آليس أو طامع
ا * جهد اللي ة من حنيف راكع  واّلل  يعلم ما أقول فإهن 

 قسما  وما أديل إليك حبج ة * إال  التضر ع من مقر  خاشع
 ما إن عصيتك والغواة متد  يل * أسباهبا إال  بقلب طائع

 ويت * بردى على حفر املهالك هائعحىت إذا علقت حبائل شق
 مل أدر أن  ملثل ذنيب غافرا  * فأقمت أرقب أي  حتف صارعي

 
 رد  احلياة علي  بعد ذهاهبا * عفو اإلمام القادر املتواضع

ٍة * ورمى عدو ك يف الوتني بقاطع  أحياك من وال ك أطول مد 
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 إن  الذي قسم الفضائل حازها * يف صلب آدم لإلمام السابع
 من يٍد لك ال حتد ثن هبا * نفسي إذا آلت إيل  مطامعيكم 

 أسديتها عفوا  إيل  هنيئة  * فشكرت مصطنعا  لكرم صانع
 ورمحت أطفاال  كأفراخ القطا * وحنني واهلة كقوس النازع

 وعفوت عم ن مل يكن عن مثله * عفٌو ومل يشفع إليك بشافع
 كني خاشعإال  العلو  عن العقوبة بعدما * ظفرت يداك مبست

قال: فبكى املأمون، مث قال: علي به، فأيت به، فخلع عليه، وأمر له خبمسة آالف درهم، وكان ينادمه، ال 
 ينكر منه شيئا .

 
 إذا رميت أصابن سهمي

قال أبو الفرج، وروى بعض هذا اخلرب، حممد بن الفضل اهلامشي، فقال فيه: ملا فرغ املأمون من خطابه، دفعه 
  خالد الحول، وقال له: هو صديقك، فخذه إليك.إىل أمحد بن أيب

فقال: ما يغن هذا عنه، وأمري املؤمنني ساخط عليه، أما وإين وإن كنت صديقا  له، ال أمتنع من قول احلق 
 فيه.

 فقال له: قل، فإنك غري متهم.
جرما  منه، وإن  فقال: هو يريد التسلق إىل أن تعفو عنه، فإن قتلته، فقد قتلت امللوك قبلك من كان أقل

 عفوت عنه، عفوت عمن مل يعف قبلك أحد عن مثله.
 فسكت املأمون ساعة، مث متثل هبذه البيات:

 فلئن عفوت لعفون جلال  * ولئن سطوت لوهنن عظمي
 قومي مهوا قتلوا أميم أخي * فإذا رميت يصيبن سهمي

اختياراته اليت مساها: احلماسة، وقدم البيت قال مؤلف هذا الكتاب: وروى أبو متام الطائي، هذين البيتني يف 
 الثاين على الول.

رجع احلديث إىل أيب الفرج، قال: فقال له املأمون: خذه إليك مكرما ، فانصرف به، مث كتب إىل املأمون 
 قصيدته العينية، فلما قرأها رق له، وأمر برده إىل منزلته، ورد ما قبض من أمواله وأمالكه.
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 هدي حيتج لنفسه أمام املأمونإبراهيم بن امل

وحدثن علي بن هشام، املعروف اببن أيب قرياط الكاتب البغدادي، قال: حدثن أبو عبد هللا حممد بن 
إمساعيل النباري الكاتب، املعروف بزجني، قال: حدثنا أبو العباس أمحد بن حممد بن ثوابة، قال: مسعت 

لكاتب، قال: كنت أشرب مع املأمون، وأاندمه، وأان موسى بن عبد امللك، حيدث عن أمحد بن يوسف ا
أتقلد له ديوان املشرق، وديوان الرسائل، قبل وزاريت له، وكنت كثريا  ما أاندمه على االنفراد، ورمبا مجع بين 

 وبني اليزيدي، وإسحاق بن إبراهيم املوصلي.
وغريي، ويقتصر على استماع  فلما رضي عن إبراهيم بن املهدي، واندمه، صار ال يكاد يشرب مع غريه

 الغناء من وراء الستارة، ورمبا حضر إسحاق بن إبراهيم املوصلي.
 فنحن ذات يوم على شرب، ومعنا إسحاق، إذ غىن إبراهيم بن املهدي، فقال:

م من غلبا ا أاي   صونوا جيادكم واجلوا سالحكم * ومش روا إهن 
 والغضب، واهلم، وزوال الطرب، ومل يفطن إبراهيم. فاستعاده املأمون مرارا ، وابن يل يف وجهه الغيظ

 وترك املأمون القدح الذي كان يف يده، وهنض، فظنناه يريد الوضوء، مث غاب.
فما شعران إال وقد استدعاان إىل جملس آخر، فإذا هو جالس على سرير اخلالفة، بقلنسوة، وثياب اهليبة، 

 واد.وبني يديه إسحاق بن إبراهيم املصعيب، وجلة الق
 فاستدعى إبراهيم بزيه، فحضر أبخس صورة وأقبحها، وعليه ثياب املنادمة، يفضحه بذلك.

 فلما وقف بني يديه، قال له: اي إبراهيم، ما محلك على اخلروج علي، واخلطبة لنفسك ابخلالفة.
، جئت قال أمحد بن يوسف: وقد كنت ملا أبطأ املأمون عن جملس الشرب، تعرفت الصورة، فلما استدعاين

 وقد لبست ثياب العمل، ونزعت ثياب املنادمة.
فلما سأل إبراهيم عن ذلك، يف مثل ذلك اجمللس، علمت أن الصوت قد ذكره ما كان من إبراهيم، ومل أشك 

 يف أنه سيقتله.
 

فأقبل عليه إبراهيم بوجه صفيق، وقلب اثبت، فقال: اي أمري املؤمنني لست أخلو من أن أكون عندك عاقال ، 
جاهال ، فإن كنت جاهال ، فقد سقط عن اللوم، من هللا تعاىل مث منك، وإن كنت عاقال ، فيحسن أن تعلم  أو

أين قد علمت أن حممدا  أخاك مع أمواله وذخائره، وأموال والدته، وكثرة ضياعها وصنائعها، والعمال اليت  
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يفة، وأنت أمري من أمرائه، فكيف أثبت كانت يف يده وارتفاعها، وحمبة بن هاشم له، مل يثبت لك، وهو اخلل
أان لك، وأان يف قوم أكثر رزق الرجل منهم ثالثون درمها  يف الشهر، وقد غلبن على بغداد ابن أيب خالد 
العيار، وأصحابه، يقطعون، ويضربون، وحيبسون، ويطلقون، ووهللا جل شأنه، وحق رسول هللا، وحق جدي 

ال لبقي هذا المر عليك، وعلى أهل بيتك، ملا رأيت الفضل ابن العباس، ما دخلت فيما دخلت فيه، إ
 سهل قد محله البطر والرفض على أن أخرج اخلالفة عنك، فأردت ضبط المر، إىل أن تقدم فتتسلمه.

 قال: فرأيت املأمون وقد أسفر وجهه، وقال: علي بنافذ اخلادم، فأحضر.
 ها، وأمرتك حبفظها، هاهتا.فقال له: رقعة سلمتها إليك مبرو، قبل رحيلي عن

فمضى، وجاء بسفط، ففتحه، وأخرج منه الرقعة، فإذا مكتوب فيها خبط املأمون: لئن أظفرين هللا عز وجل 
إببراهيم بن املهدي، لسألنه حبضرة الولياء، واخلاصة من أهل بييت وأجنادي، عن السبب الذي دعاه إىل 

فظ المر على أهل بييت، ملا جرى يف أمر علي ابن موسى، اخلروج علي، فإن ذكر أنه إمنا أراد بذلك ح
 لضربن عنقه. -كائنا  ما كان  -لخلني سبيله، ولحسنن إليه، ولئن ذكر غري ذلك من العذر

 قال أمحد بن يوسف: ومل يكن حبضرته كاتب غريي، فدفعها إيل، وقال: اي أمحد، ادفعها إليه.
 إىل جملسك الذي خلفتك فيه. مث قال: اي عم، خذ براءتك من أمحك، وعد

 قال: فسلمت الرقعة إليه، وعدان إىل جملسنا وموضعنا، فطرح إبراهيم نفسه مغشيا  عليه.
فما شعران إال واملأمون قد رجع بثياب بذلته، فقمنا وجلسنا جملسنا، وقال: ارجعوا إىل ما كنا عليه، وأمتمنا 

 يومنا ذلك معه.
 

 هيم بن املهدياملأمون ينصب صاحب خرب على إبرا
قال أبو الفرج، ويف خرب عمي، عن احلسن بن عليل، قال: حدثن حممد بن إسحاق الشعري، عن أيب داود، 
قال: إن املأمون، تقدم إىل حممد بن داود، ملا أطلق إبراهيم، وأمره أن مينع إبراهيم من داري اخلاصة، والعامة، 

 ما يتكلم به.ووكل رجال  من قبله، يثق به، ليعرفه أخباره، و 
 فكتب إليه املوكل يوما : إن إبراهيم، ملا بلغه منعه من داري اخلاصة والعامة، متثل هبذين البيتني:

 اي سرحة املاء قد سد ت موارده * أما إليك طريق غري مسدود
 حلائم حام حىت ال حيام به * مشر د عن طريق املاء مطرود
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من وقته مكرما ، وإجالسه يف مرتبته، فصار إليه حممد، فبشره،  قال: فلما قرأها املأمون بكى، وأمر إبحضاره
 وأمره ابلركوب، فركب.

 فلما دخل على املأمون، قبل البساط، وأنشأ يقول:
 الرب  يب منك وط ا العذر عندك يل * فيما أتيت فلم تعذل ومل تلم
 وقام علمك يب فاحتج  عندك يل * مقام شاهد عدل غري مت هم

 إن سطوت به * فال عدمناك من عاٍف ومنتقم تعفو بعدل وتسطو
فقال له: اجلس اي عم آمنا  مطمئنا ، فلست ترى من ما تكره، إال أن حتدث حداث ، وأرجو أن ال يكون منك 

 ذلك، إن شاء هللا تعاىل.
 

 صاحب اخلرب
عه، وهو صاحب اخلرب: شخص ينيط به احلاكم أن يرفع إليه خرب مجيع ما تقع عليه عينه، أو يصل إىل مس

 .83للحاكم مبنزلة العني الباصرة والذن السامعة آاثر الدول 
 .35ويعىن احلاكم ابختيار صاحب اخلرب عناية عظيمة اتريخ بغداد البن طيفور 

وخيتلف مقام صاحب اخلرب، ابختالف عمله، من الشخص البسيط املكلف بتلقط الخبار من ألسنة 
إىل صاحب الربيد الذي ينصبه اخلليفة رقيبا   36اتريخ بغداد البن طيفور  اجملتازين، وأبناء السبيل، والطفال

والقصة  71على أكابر عماله، وعلى أصحاب الطراف يف خمتلف أرجاء اململكة اتريخ بغداد البن طيفور 
 .8و 7من نشوار احملاضرة، وجهات اخللفاء  53و 8-52

، وعليه أن يوصل 85اكم الذي نصبه آاثر الدول ويقتضي أن ال تكون واسطة بني صاحب اخلرب، وبني احل
اخلرب أبسرع السبل وأعجلها، وهو ملزم أبن ينقل كل ما يرى ويسمع، خريا  كان أو شرا  اتريخ بغداد البن 

 .35طيفور 
 

وليس لصاحب اخلرب أن يناقش أحدا  من الناس، موظفني أو رعية، فيما قالوا وما صنعوا، وإمنا عليه أن 
 .37ى ويسمع اتريخ بغداد البن طيفور يكتب ما ير 

وكان اخلليفة عمر، عظيم التدقيق يف سلوك عماله، وكذلك كان معاوية، وزايد، وعبد امللك بن مروان، 
 .111و 110-1واحلجاج احملاسن واملساوئ 
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-8والطربي  234-3أما املنصور العباسي، فقد فاق من سبقه يف البحث عن الخبار العيون واحلدائق 
 .115 - 112-1واحملاسن واملساوئ  106

-19، والغاين 111-1وسار الرشيد على طريقة املنصور يف البحث عن أسرار رعيته احملاسن واملساوئ 
 .297و 289-8، والطربي 107

وكان يفحص عن عماله، ورعيته  179-6وكان املأمون له على كل شيء صاحب خرب وفيات العيان 
توضح مقدار إطالع املأمون  99لقصة املثبتة يف اتريخ بغداد البن طيفور ص، وا117-1احملاسن واملساوئ 

على أسرار عماله وحاشيته، كما أن رسالته إىل إسحاق بن إبراهيم املصعيب، بشأن الفقهاء وأصحاب 
احلديث، الذين امتحنهم ابلقول خبلق القرآن، تدل على معرفته أبمور رعيته، معرفة قد ختفى على غريه، 

بعض القصص اليت تدل  117 - 111-1دليل على عظيم إستقصائه، راجع يف احملاسن واملساوئ  وفيها
-3، والعيون واحلدائق 329على دقيق معرفته مبا خفي من أمور رعيته. وراجع كذلك، اتريخ احلكماء 

 .82-20، والغاين ط بوالق 364
ل الناس غاية البحث، ويتلطفون يف االطالع وكان الرشيد، واملعتصم، واملتوكل، واملعتضد، يبحثون عن أحوا

 .86على المور آاثر الدول 
وكان لكل خليفة، أصحاب أخبار على وزرائه، وعلى املوظفني يف الدواوين، وعلى ما يف داره، وما يقع خارج 

، واتريخ 76و 72من هذا الكتاب، ورسوم دار اخلالفة  143من النشوار، والقصة  174-3اببه القصة 
 .231-7والوايف ابلوفيات  35البن طيفور  بغداد

 .194-3وكان احلاكم الفاطمي مبصر، كثري الطلب لخبار الناس شذرات الذهب 
من  2-2، والقصة 234-15وكان المراء من كبار العمال، هلم أصحاب أخبار يف دار اخلليفة الغاين 

 .315-6نشوار احملاضرة، ووفيات العيان 
أصحاب أخبار يف كل مكان، حىت أنه كان يقدم ملؤديب الصبيان أرزاقا ، لكي يسألوا وكان عضد الدولة، له 

واإلمتاع  155-7وراجع املنتظم  64 -58-3من أوالد اجلنود، عن أمور آابئهم ذيل جتارب المم 
 .148-3واملؤانسة 

 .87وكان أمحد بن طولون يضع أصحاب أخبار على قواده آاثر الدول 
 449واتريخ اخللفاء  443-12صر العباسي، عظيم العناية بتسقط الخبار ابن الثري وكان اخلليفة النا

 .35-3وكذلك كان المري تغرى ورمش صاحب حلب أعالم النبالء  451و
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ولزايدة التفصيل راجع كتابنا االستخبارات يف العهدين الموي والعباسي وهو معد للطبع، وسأعىن إبخراجه، 
 بعد إخراج هذا الكتاب.

 
 ما بقاء جلدة تنازعها ملكان

 وجدت يف بعض الكتب: أن كسرى أبرويز، ركب يوما  فرسه الشبديز، فتلكأ عليه، فجذب عنانه، فانقطع.
 فاستحضر صاحب السروج، وقال: يكون عنان مثلي ضعيفا  ينقطع ? اضربوا عنقه.

 فقال: أيها امللك، امسع، وانصف.
 قال: قل.

 ملكان، ملك الناس، وملك الدواب. قال: ما بقاء جلدة يتنازعها
 فقال كسرى: زه، زه، أطلقوا عنه، وأعطوه اثىن عشر ألف درهم.

 
 أنظر كيف كانت عاقبة الظاملني

وذكر حممد بن عبدوس، يف كتابه الوزراء، عن حممد بن يزيد، قال: أمرين عمر بن عبد العزيز إبخراج قوم من 
 كاتب احلجاج، فحقد علي، ونذر دمي.  السجن، فأخرجتهم، وتركت يزيد بن أيب مسلم

فإين إبفريقية، إذ قيل: قدم يزيد بن أيب مسلم كاتب احلجاج، صارفا  حملمد بن يزيد موىل النصار، من قبل 
 يزيد بن عبد امللك، وكان ذلك بعد وفاة عمر بن عبد العزيز، فهربت منه، وعلم مبكاين، فطلبن، فظفر يب.

 ا سألت هللا أن ميكنن منك.فلما دخلت إليه، قال: لطامل
 لطاملا سألت هللا عز وجل، أن يعيذين منك. -وهللا -فقلت: وأان

 فقال يزيد: ما أعاذك هللا من، وهللا لقتلنك، ولو سابقن ملك املوت إىل قبض روحك، لسبقته.
ائي رجل بسيف مث دعا ابلسيف والنطع، فأيت هبما، وأمر يب، فأقمت يف النطع، وكتفت، وشد رأسي، وقام ور 

 منتضى، يريد أن يضرب عنقي، وأقيمت الصالة.
 فقال: امهلوه، حىت أصلي، وخرج إىل الصالة.

 فلما سجد، أخذته السيوف، فقتل، ودخل إيل من حل كتايف، ورأسي، وخلى سبيلي، فانصرفت ساملا .
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 490 

 أمر الرشيد أبسريين فقطعا عضوا  عضوا مث ماات
 

كتاب الوزراء، قال: ملا سار الرشيد إىل طوس، واشتدت علته، اتصل خربه   وذكر حممد بن عبدوس، يف كتابه
ابلمني، فوجه ببكر بن املعتمر، ودفع إليه كتبا  إىل الفضل بن الربيع، وإمساعيل بن صبيح، وغريمها أيمرهم 

 ابلقفول إىل بغداد، إن حدثت احلادثة ابلرشيد، واالحتياط على ما يف اخلزائن، ومحله.
 الرشيد جدد الشهادة للمأمون جبميع ما يف عسكره، من مال، وأاثث، وخرثي، وكراع، وغري ذلك.وقد كان 

 فلما ورد بكر بن املعتمر على الرشيد، أوصل كتبا  ظاهرة كانت معه، بعيادة الرشيد.
 وكانت الكتب الباطنة، قد اتصل خربها ابلرشيد، فأحضر بكرا  وطالبه ابلكتب الباطنة، فجحدها.

ذكر عبيد هللا بن عبد هللا بن طاهر، قال: حدثن أيب، قال: كنت مع الرشيد، بطوس، ملا ثقل يف قال: ف
علته، وقد ورد بكر بن املعتمر، واملأمون حينئذ مبرو، وقد ظفر الرشيد أبخي رافع بن الليث، فأحضر يف 

 ذلك اليوم، ومعه قرابة له.
حضاره، ومطالبته ابلكتب الباطنة، فجحدها، فأمر فخلع الرشيد على بكر، وصرفه إىل منزله، مث أمر إب

 حببسه.
مث جلس الرشيد جلوسا  عاما ، يف مضرب خز أسود، استدارته أربعمائة ذراع، يف أركانه أربع قباب، مغشاة 
خبز أسود، وهو جالس يف فازة خز أسود، يف وسط املضرب، والعمد كلها سود، وقد جعل مكان احلديد 

ال، كلها سود، وعليه جبة خز سوداء، وحتتها فروة فنك، قد استشعره، ملا هو فيه من فضة، والواتد، واحلب
شدة الربد والعلة، وفوقها دراعة خز أسود، مبطنة بفنك، وقلنسوة طويلة، وعمامة خز سوداء، وهو عليل ملا 

 به، وخلف الرشيد خادم ميسكه لئال مييل ببدنه، والفضل بن الربيع جالس بني يديه.
 لفضل: مر بكرا  إبحضار ما معه من الكتب السرية.فقال ل

 فأنكرها، وقال: ما كان معي إال الكتب اليت أوصلتها.
 فقال للفضل: توعده، وأعلمه أنه إن مل ميتثل، قتلته، فأقام بكر على اإلنكار.

 فقال الرشيد، بصوت خفي: قنبوه، فجيء ببكر، وجيء ابلقنب، وقنب من فرقه إىل قدمه.
 أيقنت ابلقتل، ويئست من نفسي، وعملت على اإلقرار.قال بكر: ف

 فأان على ذلك، وإذا قد أحضر هارون أخا رافع، وقرابته الذي كان معه.
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فقال الرشيد: أيتوهم رافع أنه يفلت من، وهللا لو كان معه عدد جنوم السماء، اللتقطتهم واحدا  بعد واحد، 
 حىت أقتلهم عن آخرهم.

، اي أمري املؤمنني يف، فإن هللا تعاىل يعلم، وأهل خراسان، أين بريء من أخي منذ عشرين فقال الرجل: هللا، هللا
 سنة، مالزم منزيل، ومسجدي، فاتق هللا يف، ويف هذا الرجل.

منذ كذا وكذا أدعو هللا ابلشهادة، فلما رزقتها على يدي شر  -وهللا -فقال له قرابته: قطع هللا لسانك، أان
 تذار.خلقه، أخذت يف االع

 قال: فاغتاظ الرشيد، وقال: علي جبزارين.
فقال له قرابة رافع: افعل ما شئت، فإان نرجو من هللا تعاىل أن يرزقنا الشهادة، ونقف حنن وأنت، بني يدي 

 هللا عز وجل، يف أقرب مدة، فتعلم كيف يكون حالك.
 ويف الرشيد.فنحيا، وأمر هبما، فقطعا عضوا ، عضوا ، فوهللا، ما فرغ منهما، حىت ت

قال بكر: وأان أتوقع القتل بعدمها، حىت أاتين غالم ليب العتاهية، قد بعث به مواله، وكتب يف راحته شيئا  
 أرانيه، فإذا هذه البيات:

م والغري * وأمر اّلل  منتظر  هي الاي 
 أتيأس أن ترى فرجا  * فأين اّلل  والقدر

 ية ال أفهم معناها، وإذا الفضل بن الربيع قد أقبل إيل.قال: فوثقت ابهلل، وقويت نفسي، مث مسعت واع
 فقال: خلوا أاب حامد.

 فقلت: ليس هذا وقت تكنييت، فحللت، ودعا يل خبلع، فخلعت علي.
مث قال: أعظم هللا أجرك يف أمري املؤمنني، وأخذ بيدي، وأدخلن بيتا ، فإذا الرشيد مسجى فيه، فكشفت عن 

 نت.وجهه، فلما رأيته ميتا ، سك
 فقال: هيه، هات الكتب الباطنة اليت معك.

قال: فأحضرت صندوقا  للمطبخ قد نقبت قوائمه، وجعلت الكتب فيها، وجعلت اجللد فوقها، فأمرت بشق 
 اجللد، وكسر القوائم، وسلمت الكتب إىل أصحاهبا، وأخذت الجوبة، وانصرفت.

به هبذين البيتني، ليب العتاهية، من غري أن يذكر قال مؤلف هذا الكتاب: وقد أتى أبو احلسني القاضي يف كتا
 القصة، وزاد بني البيت الول، والبيت الثاين، بيتا ، وهو:

 فال جتزع وإن عظم ال * بالء ومس ك الضرر
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وذكر أبو بكر الصويل هذا اخلرب، يف كتابه املسمى بكتاب الوراق، الداخل فيما أجاز يل روايته، بعدما مسعته 

حدثن عبيد هللا بن عبد هللا بن طاهر، قال: حدثن بعض أصحابنا عن بكر بن املعتمر، وذكر  منه، فقال:
حنو ذلك، إال شعر أيب العتاهية فإنه ما ذكره، وقال: إن مضرب الرشيد أسود كله، له شرف، كأنه جبل 

ت خز أسود، أسود، ومل يقل أن الرشيد يف قبة خز، قال: والرشيد يف فازة خز سوداء، وعلى سريره دس
وعليه جبة سوداء، حتتها فنك، وقد لبسها بال قميص، وهو مستند إىل مسند الدست. قال: فخرج إيل 

 الفضل، فحلن، وسلم علي، وكان يل صديقا .
 وقال يل: أين كتبك على احلقيقة ? فقلت: ما معي كتب.

 ، وهو ميت.فقال: إنه قد مات، وكأنه رآين مل أصدق ذلك، فأخذ بيدي، حىت وقفن عليه
فقلت: ما أعجب هذا ? فقال: إنه حتامل لك وللرجلني، فجلس وهو ال يطيق، وقد خرق يف السرير خرق 
ينجو منه، وحتت فراشه السود جاروسن، واخلدم قعود خلف السرير، يسندون أطراف جنبه، ولوال مكاهنم 

 ذابلة أضاءت مث طفئت. ما ثبت جالسا ، فلما كلم الرجلني، ورفع صوته وحرد، غشي عليه، فكأنه
 

 العذاب
 

العذاب، يف اللغة: النكال، وكل ما شق على اإلنسان، وصعب عليه حتمله، جثمانيا  كان أو نفسانيا ، ومل يكن 
العذاب معروفا  يف صدر اإلسالم، فإن اإلسالم جاء ابلسالم واملودة، والعطف والرمحة، وشعاره: أن ال إكراه 

الم عليه السالم مجيع ما قام به يف كلمة واحدة، قال: بعثت لمتم مكارم يف الدين، واختصر نيب اإلس
الخالق، وكانت وصيته لكل سرية يبعث هبا إىل احلرب: ال تغلوا، وال تغدروا، وال متثلوا، وال تقتلوا امرأة، 

، وال تغدروا، ، وخلفه أبو بكر الصديق، فكانت وصيته: ال ختونوا، وال تغلوا128-1وال وليدا  العقد الفريد 
وال متثلوا، وال تقتلوا طفال  صغريا ، وال شيخا  كبريا ، وال امرأة، وال تعقروا خنال ، وال حترقوه، وال تقطعوا شجرة 
مثمرة، وال تذحبوا شاة، وال بقرة، وال بعريا ، إال ملأكلة، وسوف مترون بقوم قد فرغوا أنفسهم يف الصوامع يريد 

، وجيء له مرة، برأس أحد القتلى يف إحدى 227-3أنفسهم له الطربي  الرهبان، فدعوهم وما فرغوا
املعارك، فغضب، وقال: هذا من أخالق العجم، ومنعهم من تكرار ذلك، إذ اعترب أن قطع الرأس من مجلة 
املثلة املنهي عنها، وملا اغتال عبد الرمحن بن ملجم، اإلمام علي بن أيب طالب، أوصى ولده احلسن، وهو 

حلياة، وقال يف آخر وصيته، وأما عبد الرمحن، فإن عشت فسأرى فيه رأيي، وإن مت، فضربة بضربة، يودع ا
وابن  148-5وال ميثلن ابلرجل، فإين مسعت رسول هللا يقول: إايكم واملثلة، ولو ابلكلب العقور الطربي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 493 

اوية بن أيب سفيان على وملا قتل علي بن أيب طالب، وملا قتل علي بن أيب طالب، وتغلب مع 391-3الثري 
السلطة، تغري المر عما كان عليه يف عهد اخللفاء الراشدين وأخذ معاوية حياسب أصحاب علي، على 
تصرفاهتم السابقة، ويطالبهم ابلرباءة من علي، فإن مل يربأوا، جرد هلم السيف، وأعد هلم أكفاهنم، وحفر هلم 

ومما صنعه، أنه بعد أن  234-3م املنشورة العقد الفريد قبورهم، وقتلهم أمام قبورهم احملفورة، وأكفاهن
استتب له المر، تتبع من كان من أنصار علي، ففر منه عمرو بن احلمق اخلزاعي، فأذكى عليه العيون 
والرصاد، واعتقل امرأته، وحبسها يف سجن بدمشق، مث أمسك بعمرو، فقتله، وقطع رأسه، وأمر أحد أعوانه 

 179والدايرات  64ة يف سجنها، وأن يضع رأس زوجها يف حجرها بالغات النساء أبن يدخل على املرأ
وسار من بعده هبذه السرية هشام بن عبد امللك، إذ أمر برأس اإلمام زيد بن علي بن احلسني،  180و

فوضع يف حجر زوجته ريطة بنت عبد هللا بن حممد ابن احلنفية، فقابل عامر بن إمساعيل، قائد اجليش 
سي، ذلك، أبن أمر أبن يوضع راس مروان احلمار، آخر احلكام المويني، يف حجر ابنته بالغات النساء العبا
، وملا قتل املنصور حممد بن عبد هللا املعروف ابلنفس الزكية، بعث برأسه، فوضع بني يدي أبيه، عبد 145

ز، فوضع رأسه بني يدي جاريته ، وملا قتل املستعني، أمر املعت76-1هللا بن احلسن بن احلسن زهر اآلداب 
ملا اعتقل الوزير أبو احلسن بن الفرات، وولده احملسن،  311، ويف السنة 170اليت كان يتحظاها الدايرات 

 138-1بعث انزوك بعجيب خادمه، فضرب عنق احملسن، وجاء برأسه، فوضعه بني يدي أبيه جتارب المم 
 من علي بن يلبق، وأابه يلبق، ومؤنس املظفر، ودخل إعتقل القاهر كال   321، ويف السنة 46والتكملة 

القاهر إىل موضع اعتقاهلم، فذبح علي بن يلبق حبضرته، ووجه برأسه إىل أبيه، فلما رآه جزع وبكى بكاء 
عظيما ، مث ذبح يلبق، ووجه ابلرأسني إىل مؤنس، مث أمر القاهر، فجر برجل مؤنس إىل البالوعة، وذبح كما 

وكانت اخلصومة السياسية تزداد عنفا  مبرور الايم،  268و 267-1لقاهر يراه جتارب المم تذبح الشاة، وا
حىت أصبح العذاب أمرا  متعارفا  مألوفا ، متارسه الفئة احلاكمة، ضد خصومها السياسيني، مث امتدت ممارسته، 

وابتلي الناس أبمراء  من هذا الكتاب 379فشملت المراء، والوزراء، والعمال املصروفني حاشية القصة 
قساة، كانوا يتلذذون بتعذيب السرى واملعتقلني، فقد كان زايد ابن أبيه يدفن الناس أحياء احملاسن 

 165-2واتبعه يف ذلك ولده عبيد هللا احملاسن واملساوئ  153-17والغاين  27والضداد للجاحظ 
وكان يقتل الصبية، ويتلذذ مبشاهدة  36و 35-4وزاد عليه أبنه كان يرمي أسراه من شاهق ابن الثري 

مقتلها، وأهتم عروة بن أأدية، أبنه يرى رأي اخلوارج، فقطع يديه ورجليه، مث قطع رأسه، وبعث ابلرأس إىل ابنة 
 عروة، فجاءت الصبية لتأخذ جثة أبيها، فأمر بقتلها، فقتلت، وهو

 
يوسف الثقفي، وقسوته، وتلذذه بتعذيب أما احلجاج بن  89-5ميتع نفسه ابلنظر إليها أنساب الشراف 

من هذا الكتاب،  149والقصة  67الناس، فإن ذلك أشهر من أن حيتاج إىل تفصيل راجع حاشية القصة 
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من هذا الكتاب، والعقد  318وممن ضرب أسوأ المثال يف القسوة، أبو جعفر املنصور راجع حاشية القصة 
من هذا الكتاب،  73راجع ترمجته يف حاشية القصة ، واملتوكل 164، والفخري 89 - 87-5الفريد 

 172-2و 78و 77و 76و 73-1واملعتضد راجع القصص  201 - 199-9وراجع كذلك الطربي 
من النشوار وجتارب  34و 33-2والقاهر القصة  493-2ومروج الذهب  86-10من النشوار، والطربي 

.متع نفسه 387واتريخ اخللفاء  250-6واملنتظم  285و 284و 268و 267و 244و 243-1المم 
أما احلجاج بن يوسف الثقفي، وقسوته، وتلذذه بتعذيب الناس، فإن  89-5ابلنظر إليها أنساب الشراف 

من هذا الكتاب، وممن ضرب  149والقصة  67ذلك أشهر من أن حيتاج إىل تفصيل راجع حاشية القصة 
-5من هذا الكتاب، والعقد الفريد  318ة القصة أسوأ المثال يف القسوة، أبو جعفر املنصور راجع حاشي

من هذا الكتاب، وراجع كذلك  73، واملتوكل راجع ترمجته يف حاشية القصة 164، والفخري 89 - 87
من النشوار،  172-2و 78و 77و 76و 73-1واملعتضد راجع القصص  201 - 199-9الطربي 

-1من النشوار وجتارب المم  34و 33-2والقاهر القصة  493-2ومروج الذهب  86-10والطربي 
 .387واتريخ اخللفاء  250-6واملنتظم  285و 284و 268و 267و 244و 243

 وميكن تقسيم العذاب ابعتبار القصد منه، إىل قسمني: العذاب بقصد القتل، والعذاب بغري قصد القتل.
سلسل من الشتم إىل أما العذاب بغري قصد القتل، فأهونه الشتم، وأشده قطع أجزاء من البدن، ويت

احلصب، فعرك الذن، فالرمي ابملخصرة أو الدواة، فالبصق يف الوجه، فاإلجلام، فالصفع، ويكون ابليد أو 
النعل أو اجلراب أو السلق، فالركل، فاللطم، فوجء العنق، فالسحب على الرض، فالضرب، وحيصل 

فاستئصال الشعر، وحيصل حبلق اللحى، أو  ابلعصا، أو السوط، أو ابلسالسل، أو ابلعمدة، أو ابحلجارة،
مسح الوجه أي حلق اللحية والشارب واحلاجبني، أو نتف اللحى، أو نتف شعر الرأس، أو نتف شعر 
البدن، فاإلشهار، وحيصل إبلباس املطلوب إشهاره لباسا  مشهرا  ملوان ، ومحله على دكة عالية، أو محار، أو 

من بوتقة السواد، وقد يكون معه من ينادي عليه، أو من يضربه بيده، مجل، أو فيل، وقد يسود وجهه بنقس 
أو بعصا، أو بنعل، وقد يقرن به حيوان، فاحلبس، ويكون حبجز اإلنسان يف السجن، أو يف املطمورة، أو يف 
املطبق، أو يف البئر، أو يف الكنيف، فالغل والقيد، فحمل الثقال، فالصلب، وحيصل بربط اإلنسان أو شده 
حيا  إىل خشبة وعرضه للناس، فالتعليق: وحيصل بتعليق اإلنسان من يديه، أو من يد واحدة، أو من الرجلني 
منكوسا ، أو من رجل واحدة، أو من الثدي عند املرأة، فالتسمري: وحيصل بتسمري اليدين إىل لوح أو خشبة، 

د حلق الشعر، فالنطح، فثقب فدق ليط القصب حتت الظفار، فاملساهرة، فشد اخلنافس على الرأس بع
الكعاب، فشق حلم البدن ابلقصب الفارسي املشقوق، فالتعذيب ابلدهق، فالتعذيب ابلزمارة، فالتعذيب 
ابلقنارة، فالتعذيب ابلدوشاخة، فالتعذيب ابجلوزتني، فالسمل، ويكون إما ابلكحل بذرور يعمي البصر أو 

أو تقويرها ابلسكني، فالتعذيب ابلعطش، أو ابلتدخني، أو  بفقأ العني مبيل أو بسكني أو وتد، أو ابالصبع،
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إبرسال احلشرات على املعذب، فالتعذيب ابمللح، وحيصل إما برش امللح على املعذب، أو إبسعاطه ابمللح، 
أو بسقيه املاء خملوطا  ابمللح أو ابلرماد، أو هبما معا ، فتنعيل الناس بنعال الدواب، فقطع الطراف، ويشتمل 

قطع اليدي والرجل، وقلع السنان، وقلع الظفار، وخلع املفاصل، وقطع اللسان، وجدع النف،  على
وقطع الذن، وخزم النف، وقطع الشفاه، فالتعذيب ابلكي ابلنار، فاحلقن ابملاء املغلي، فالتعذيب ابلتعرض 

قطع الشفار أو اخلوزقة، أو  للعورة، وحيصل جبب الذكر، أو أستئصال اخلصية، أو طعن القبل أو الدبر، أو
النفخ يف الدبر ابلكري، أو نفخ النمل يف الدبر، أو دهن الدبر ابلعسل وتسليط النمل عليه، أو حبس 

 السنانري يف السراويل، فقطع أجزاء من حلم البدن.
 

إىل  وأما العذاب بقصد القتل، فأوله القتل ابلضرب، أو بتحطيم الرأس بضربه ابلرض، أو بربط املعذب
حصان جيري به مسحواب  على الرض، مطلقا  أو مقيدا ، فالقتل ابلسيف، إما بقطع العنق، وإما توسيطا ، وإما 
محائل أي بقطع العنق مع جزء من الصدر وأحد الكتفني، فالطعن ابلرمح أو احلربة، فالرمي ابلزوبني، فالرشق 

ن، ويشتمل على عصر الطراف، أو عصر ابلسهام، فالشدخ ابحلجارة، فالوطء ابلقدام، فعصر البد
اخلصية، أو عصر الذنني ابجلوزتني، أو الدهق، فشق البطن، فتمزيق الوصال، إما ابلسكني، وإما بربط 
اإلنسان من طرفيه وشده حىت تتمزق أوصاله، فقطع الطراف بقطع اليدي والرجل، أو خلع املفاصل، أو 

واتد يف العني أو الذن، أو دق املسامري يف الذن، فالقرض جدع النوف، أو قطع اآلذان، فضرب ال
 ابملقاريض، والطرح من شاهق، فالطرح للسباع، فاحلقن ابملاء املغلي، فالقتل ابجلوع أو العطش أو الربد.

فالقتل بكتم النفس، سواء كان خنقا  ابحلبل أو بوتر القوس، أو شنقا ، أو تغريقا ، أو ابلدخان، أو ابلدفن 
، أو بناء احلائط على اإلنسان، أو هدم البناء عليه، أو كتم نفسه مبخدة، أو وضع رأسه يف جراب مملوء حيا  

ابلنورة، فالقتل ابلسم، طعاما ، أو شرااب ، أو دواء، أو ابلضرب أو الفصد آبلة مسمومة، كالسيف أو الرمح 
القتل ابلسلخ، أي سلخ اجللد كامال  أو جزءا ، أو مبضع الفاصد، فالقتل ابلنار، احرتاقا ، أو كيا ، أو سلقا ، ف

فبسد منافذ البدن، إما ابلقطن وإما خبياطة الدبر، فالقتل ابخلازوق، إما ابإلقعاد عليه، أو بشكه يف أضالعه، 
أو برتكيزه يف عنقه، أو خبرق بطنه به، ويلحق هذه اللوان من القتل، القتل ابلتخويف، إما ابلتهويل على 

إبحضاره تعذيب غريه من الناس، ويلحق به كذلك، االنتحار الذي يلتجأ إليه اإلنسان ختلصا  مما املعذب، أو 
ينتظره من عذاب، ويتبع هذا الباب املثلة اليت حرمها اإلسالم، وهي ألوان اإلهانة اليت جتري على امليت من 

 بعد موته.
ولكن وجدهتا على حال من  وكنت قد مجعت فقرات عن ألوان من العذاب كي أودعها هذا البحث،

اإلتساع والتشعب، حبيث أصبحت كتااب  قد يشتمل على ستة جملدات، وقد مسيته موسوعة العذاب وهو 
اآلن معد للطبع، وسأعىن إبخراجه بعد انتهائي من هذا الكتاب، ومل أعثر على مرجع مفصل يف هذا 
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ر، فعليه مبراجعة ثالثة كتب ابللغة اإلنكليزية، املوضوع ابللغة العربية، ومن أراد اإلطالع على تفاصيل أكث
 وهي اتريخ العذاب، واتريخ قطع العنق، واتريخ اجللد.

 
 ?من سقوط اخلامت من اليد إىل عودته إليها سبعون فرجا  

حدثن علي بن حممد النصاري اخلطمي، قال: كنت أصحب حممد بن ينال الرتمجان، وكان جبكم بواسط، 
 يب معه إىل واسط، ملا احندر جبكم إليها. ومضى يريده، فاحندر

 فاستخلف جبكم الرتمجان بواسط، ومضى يريد قتال الربيديني.
فلما صار بنهر جور، كتب إىل الرتمجان: إنه قد صح عندي، أن رجال  من التجار املقيمني يف معسكران 

 ان، وأمر ابلقبض عليه وقتله.بواسط، يقال له: أبو أمحد بن غيالن اخلزاز السوسي، يكاتب الربيديني خبرب 
 فقبضه الرتمجان، وقيده، وحبسه، وعرفه ما ورد يف كتاب جبكم.

 وكان للتاجر حرمة مع ابن ينال وكيدة، فورد عليه غم شديد من أن يقتل رجال  له به عناية وحرمة.
عفو عن فقال له: أان أعرض نفسي لبجكم، وأؤخر قتلك، وأكاتبه أسأله أن يقتصر على أخذ مالك، وي

 دمك، فلعله أن يفعل.
 قال: ودخلت على الرجل يف حبسه، وأخذت أطيب قلبه، وأعرفه أن الكتاب قد بعثته إىل جبكم يف أمره.

فأخرج خامتا  كان يف يده، وقال: اي أاب احلسن، من سقوط هذا اخلامت من يدي، إىل عودته إليها، سبعون 
 فرجا .

جبكم، وأفرج الرتمجان عن الرجل، وختلص ساملا ، وعاش بعد ذلك فما انقضى اليوم، حىت ورد اخلرب بقتل 
 ثالث سنني، وأكثر.

 
 هاجه احلسد وقتله الطمع

حدثن إبراهيم بن علي بن سعيد بن علي زوبعة النصيبين املتكلم، قال: قال مجاعة من أهل نصيبني، إنه  
فأسرع أحدمها يف حصته حىت مل يبق معه  كان هبا أخوان، وراث عن أبيهما ماال  عظيما ، جليال ، فاقتسماه،
 شيء، واحتاج إىل ما يف أيدي الناس، ومثر اآلخر حصته، فزادت.

وعرض له سفر يف جتارته، فجاءه أخوه الفقري، وقال: اي أخي إنك حتتاج إىل أن تستأجر غالما  يف سفرك، وأان 
 أصون يل ولك.أحتاج إىل أن أخدم الناس، فاجعلن بدل غالم تستأجره، فيكون ذلك 
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 فلم يشك الخ أن أخاه قد أتدب، وأن هذا أول إقباله، وآثر أن يصون أخاه، ورق عليه، فأخذه معه.

وكان لألخ الغن محار فاره يركبه، وقد استأجر بغاال  لمحاله، فأركب أخاه أحدها، وركب هو أحدها، وأركب 
 املكاري احلمار، وساروا.

 جبل يف الطريق، وفيه كهف فيه عني ماء، فقال الخ الفقري لألخ الغن: فلما استمر هبم السفر، حصلوا يف
 لو نزلنا ها هنا، وأرحنا دوابنا، وسقيناها من هذا املاء، وأكلنا، مث ركبنا، لكان أروح لنا.

 فقال: إفعل.
، فنزل التاجر على ابب الكهف الذي يف اجلبل، وأدخل متاعه إليه، وبسط السفرة، وأخذ أخوه الفقري

 واملكاري، الدواب، ومضيا ليسقياها.
 وانتظر التاجر أخاه، فاحتبس طويال ، مث جاء وحده، وشد الدواب.

 فقال له أخوه: اي أخي ما قعادك، وأان أنتظرك أتكل معي ? فقال: حىت سقيت الدواب.
 فقال: وأين املكاري ? فقال: قد انم يف اجلبل.

 فقال: تعال، حىت أنكل.
 د، وبيده حجارة يرمي هبا أخاه، ويقول له: أستكتف اي ابن الفاعلة.فرتكه ومضى، مث عا

فقال له: وحيك ما تريد ? فقال: أريد قتلك اي ابن الفاعلة، أخذت مايل أيب، فجعلته جتارة لك، وجعلتن 
 غالمك.

فلم جيبه قال: ورفسه، وألقاه على ظهره، مث أوثقه كتافا ، وأثخنه ضراب  ابحلجارة، وشجاجا ، وصاح الرجل، 
 أحد.

وبرك أخوه الفقري على صدره، وكان يف وسطه سكني عظيمة، يف قراب هلا، فرام استخراجها من القراب 
ليذحبه هبا، فتعسرت عليه، فقام عن صدر أخيه، وأعال يده اليسرى، وفيها السكني يف قراهبا، وجذهبا بيده 

بة، فذحبته، فوقع خيور يف دمه، ونزف إىل اليمني، وقد صار القراب مع حلقه، فخرجت السكني حبمية اجلذ
 أن مات، وجفت يده على السكني بعد موته، وهي فيها.

وحصل على تلك الصورة، وأخوه الغن مشدود، ال يقدر على احلركة، والسفرة منشورة، والطعام عليها، 
 والدواب مشدودة.

 فأقام على تلك الصورة بقية يومه، وليلته، وقطعة من غده.
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قافلة على احملجة، وكان بينها وبني الكهف بعد، فأحست البغال ابلدواب اجملتازة، فصهلت، وهنق فاجتازت 
 احلمار، وجذب الرسن، وجذبت البغال أرساهنا، فأفلتت، وغارت تطلب الدواب.

 بغال.فلما رأى أهل القافلة، دوااب  غائرة، ظنوا أهنا لقوم قد أسرهم اللصوص، وكانوا يف منعة، فتسارعوا إىل ال
 فلما قصدوها، رجعت تطلب موضعها.

وتبعها قوم من أهل القافلة، حىت انتهوا إىل التاجر، وشاهدوه مكتوفا ، والسفرة منشورة، والخ مذبوحا ، 
 وبيده السكني، فشاهدوا عجبا .

إىل أن واستنطقوا الرجل، فأومأ إليهم أن ال قدرة له على الكالم، فحلوا كتافه، وسقوه ماء، وأقاموا عليه 
 أفاق، وقدر على الكالم، فأخربهم اخلرب.

 فطلبوا املكاري، فوجدوه غريقا  يف املاء، قد غرقه الخ الفقري.
 فحملوا أثقال التاجر على بغاله، وأركبوه على محاره، وسريوه معهم إىل املنزل اآلخر.

 
 البغي مرتعه وخيم

قاسم إبراهيم بن علي الصفار، شيخ كان جارا  لنا وحدثن إبراهيم بن علي النصييب هذا، قال: حدثن أبو ال
بنصيبني، قال: خرجت من نصيبني بسيف نفيس، كنت ورثته من أيب، أقصد به العباس بن عمرو السلمي، 

 أمري داير ربيعة، وهو برأس عني لهديه إليه، وأستجديه بذلك.
ته احلديث، وكنا قربنا من رأس فصحبن يف الطريق شيخ من العراب، فسألن عن أمري، فأنست به، وحدث

 عني، ودخلناها، وافرتقنا.
 وصار جييئن، ويراعين، ويظهر يل أنه يسلم علي، وأنه يربين ابلقصد، ويسألن عن حايل.

 فأخربته أن المري قبل هدييت، وأجازين أبلف درهم، وثياب، وأين أريد اخلروج يف يوم كذا وكذا.
د، راكبا  محارا ، فلما أصحرت، إذا ابلشيخ على دويبة له ضعيفة، فلما كان ذلك اليوم خرجت عن البل

 متقلدا  سيفا .
 فلما رأيته اسرتبت به، وأنكرته، ورأيت الشر يف عينيه.

فقلت: ما تصنع ها هنا ? فقال: قد قضيت حوائجي، وأريد الرجوع، وصحبتك عندي آثر من صحبة 
 غريك.

 فقلت: على اسم هللا.
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، وهو جيتهد أن أدنو منه، وأوانسه، فال أفعل، وكلما دان من، بعدت عنه، إىل أن سران وما زلت متحرزا  منه
 شيئا  كثريا ، وليس معنا اثلث.

فقصر عن، فحثثت احلمار، لفوته، فما أحسست إال بركضه، فالتفت، فإذا هو قد جرد سيفه، وقصدين، 
 فرميت بنفسي عن احلمار، وعدوت.

  أاب القاسم، إمنا مزحت معك، فقف، فلم ألتفت إليه، وزاد يف التحريك.فلما خاف أن أفوته، صاح: اي
 

 وظهر يل انووس فطلبته، وقد كاد العرايب يلحق يب، فدخلت الناووس، ووقفت وراء اببه.
قال: ومن صفات تلك النواويس أهنا مبنية ابحلجارة، وابب كل انووس حجر واحد عظيم، قد نقر، وحفف، 

اليد منه، وله يف وجهه حلقة، وليس للباب من داخل شيء تتعلق اليد به، وإمنا يدفع وملس، فال تستمكن 
من خارجه، فيفتح، فيدخل إليه، وإذا خرج منه، وجذبت احللقة، انغلق الباب، ومتكن هذا من ورائه، فلم 

 ميكن فتحه من داخل أصال .
دابة يف حلقة الباب، ودخل يريدين، قال: فحني دخلت الناووس، وقفت خلف اببه، وجاء العرايب، فشد ال

خمرتطا  سيفه، والناووس مظلم، فلم يرين، ومشى إىل صدر الناووس، فخرجت أان من خلف الباب، وجذبته، 
ونفرت الدابة، فجذبته معي، حىت صار الباب مردوما  حمكما ، وحصلت احللقة يف رزة هناك، وحللت الدابة، 

 وركبتها.
 ناووس، فرأى املوت عياان ، فقال: اي أاب القاسم، اتق هللا يف أمري، فإنن أتلف.فجاء العرايب، إىل ابب ال

 فقلت: تتلف أنت، أهون علي من أن أتلف أان.
قال: فأخرجن، وأان أعطيك أماان ، واستوثق من ابلميان، أن ال أعرض لك بسوء أبدا ، واذكر احلرمة اليت 

 بيننا.
 ة، ال أثق هبا يف تلف نفسي.فقلت: مل ترعها أنت، وأميانك فاجر 

فأخذ يكرر الكالم، فقلت له: ال هتذ دع عنك هذا الكالم واقعد مكانك، هوذا أان أركب دابتك، وأجنب 
محاري، والوعد بعد أايم بيننا هنا، فال تربح علي حىت أجيء وإذا احتجت إىل طعام، فعليك جبيف العلوج، 

 فنعم الطعام لك.
 القول، وأخذ يبكي، ويستغيث، ويقول: قتلتن، وهللا.وأخذت أهلو به يف مثل هذا 

 فقلت: إىل لعنة هللا، وركبت دابته، وجنبت محاري.
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ووجدت على دابته خرجا  فيه ثياب يسرية، وجئت إىل نصيبني، فبعت الثياب، وكانت دابته شهباء، فصبغتها 
رجل من اجملتازين، وكفيت أمره، دمهاء، وبعتها، لئال يعرف صاحبها فأطالب ابلرجل، واتفق أنه اشرتاها 

 وانكتمت القصة.
فلما كان بعد أكثر من سنة، عرض يل اخلروج إىل رأس عني، فخرجت يف تلك الطريق، فلما الح يل 

 الناووس، ذكرت الشيخ.
 فقلت: أعدل إىل الناووس، وأنظر ما صار إليه أمره، فجئت إليه، فإذا اببه كما تركته.

 عرايب قد صار رمة، فحمدت هللا تعاىل على السالمة.ففتحته، ودخلت، فإذا ابل
مث حركته برجلي، وقلت له على سبيل العبث: ما خربك اي فالن ? فإذا بصوت شيء يتخشخش، ففتشته، 
فإذا مهيان، فأخذته، وأخذت سيفه، وخرجت، وفتحت اهلميان، فإذا فيه مخسمائة درهم، وبعت السيف 

 بعد ذلك جبملة دراهم.
 

 ة الشاعر يروي خربا  ملفقا  أبو املغري 
حدثن أبو املغرية حممد بن يعقوب بن يوسف، الشاعر البصري، قال: حدثن أبو موسى عيسى بن عبد هللا 

 البغدادي، قال: حدثن صديق يل قال: كنت قاصدا  الرملة وحدي، وما كنت دخلتها قط.
ودخلت بعض القباب اليت على القبور،  فانتهيت إليها وقد انم الناس، ودخل الليل، فعدلت إىل اجلبانة،

 فطرحت درقة كانت معي، واتكأت عليها، وعانقت سيفي، واضطجعت أريد النوم، لدخل البلد هنارا .
 قال: فاستوحشت من املوضع، وأرقت، فلما طال أرقي، أحسست حبركة.

 زلت مبكاين، ومل أحترك.فقلت: لصوص جيتازون، ومىت تصديت هلم، مل آمنهم، ولعلهم أن يكونوا مجاعة، فاخن
وأخرجت رأسي من بعض أبواب القبة، على ختوف شديد من، فرأيت دابة كالذئب متشي، فإذا به قد قصد 

 قبة حبيايل، وما زال يتلفت طويال ، ويدور حواليها، مث دخلها.
 فارتبت به، وأنكرت أمره، وتطلعت نفسي إىل علم ما هو فيه.

 جعل يتبصر، مث دخل وخرج بسرعة، مث دخل وعين إليه، فضرب بيده فدخل القبة، وخرج غري مطيل، مث
 إىل قرب يف القبة، يبعثره.

 فقلت: نباش ال شك فيه، وأتملته حيفر بيده، فعلمت أن فيها آلة حديد حيفر هبا.
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فرتكته إىل أن اطمأن وأطال، وحفر شيئا  كثريا ، مث أخذت سيفي ودرقيت، ومشيت على أطراف أانملي، حىت 
دخلت القبة، فأحس يب، فقام إيل بقامة انسان، وأومأ إيل ليلطمن بكفه، فضربت يده ابلسيف، فأبنتها 

 وطارت.
 فقال: أوه، قتلتن لعنك هللا.

وعدا من بني يدي، وعدوت خلفه، وكانت ليلة مقمرة، حىت دخل البلد، وأان وراءه، ولست أحلقه، إال أنه 
 حبيث يقع بصري عليه.

يب طرقا  كثرية، وأان يف خالل ذلك أعلم الطريق لئال أضل، حىت جاء إىل ابب، فدفعه ودخل إىل أن اجتاز 
 وأغلقه، وأان أمسع.

 
فعلمت الباب، ورجعت أقفو الثر والعالمات اليت علمتها يف طريقي، حىت انتهيت إىل القبة اليت كان فيها 

 النباش.
، انتزعت الكف املقطوعة من اآللة احلديد، وإذا وطلبت الكف فوجدهتا، فأخرجتها إىل القمر، فبعد جهد

هي كف كالكف، وقد أدخل أصابعه يف الصابع، وإذا هي كف فيها نقش حناء، وخامتان من الذهب، 
 فعلمت أهنا امرأة.

فحني علمت أهنا امرأة، اغتممت، وأتملت الكف، فإذا هي أحسن كف يف الدنيا، نعومة، ورطوبة، ومسنا ، 
 ومالحة.

لدم عنها، ومنت يف القبة اليت كنت فيها، ودخلت البلد من الغد، أطلب العالمات اليت علمتها، فمسحت ا
 حىت انتهيت إىل الباب.

 فسألت: ملن الدار ? فقالوا: لقاضي البلد.
واجتمع عليها خلق كثري، وخرج منها شيخ هبي، فصلى الغداة ابلناس، وجلس يف احملراب، فازداد عجيب من 

 المر.
 بعض احلاضرين: مبن يعرف هذا القاضي ? فقال: بفالن.فقلت ل

 وأطلت اجللوس واحلديث يف معناه، حىت عرفت أن له ابنة عاتقا ، وزوجة، فلم أشك يف أن النباشة ابنته.
 فتقدمت إليه، وقلت: بين وبني القاضي أعزه هللا حديث ال يصلح إال على خلوة.

 .فقام إىل داخل املسجد، وخال يب، وقال: قل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 502 

 فأخرجت الكف وقلت: أتعرف هذه ?.
 فتأملها طويال ، وقال: أما الكف فال، وأما اخلامتان، فمن خواتيم ابنة يل عاتق، فما اخلرب ?.

 فقصصت عليه القصة أبسرها، فقال: قم معي.
 فأدخلن إىل داره، وأغلق الباب، واستدعى طبقا  وطعاما ، فأحضر.

 خرجي.واستدعى امرأته، فقال هلا اخلادم: ا
 فقالت: قل له كيف أخرج ومعك رجل غريب، فخرج اخلادم، وأعلمه مبا قالت.

 فقال: ال بد من خروجها أتكل معنا، فهنا من ال أحتشمه.
 فتأبت عليه، فحلف ابلطالق لتخرجن له، فخرجت ابكية، وجلست معنا.

 فقال هلا: أخرجي ابنتك.
ضحتن أان امرأة كبرية، فكيف هتتك صبية عاتقا  ? فقالت: اي هذا، أو قد جننت ? ما الذي حل بك، قد ف

 فحلف ابلطالق لتخرجنها، فخرجت.
فقال: كلي معنا، فرأيت صبية كالدينار، ما نظرت مقلتاي أحسن منها، إال أن لوهنا قد اصفر جدا ، وهي 

 مريضة.
 فعلمت أن ذلك لنزف الدم من يدها، فأقبلت أتكل بشماهلا، وميينها خمبوءة.

 أبوها: أخرجي يدك اليمىن.فقال هلا 
 فقالت أمها: قد خرج هبا خراج، وهي مشدودة، فحلف لتخرجنها.

فقالت له امرأته: اي رجل اسرت على نفسك، وابنتك، فوهللا، وحلفت له أبميان كثرية، ما أطلعت هلذه الصبية 
 احلقين، وإال تلفت. على سوء قط إال البارحة، فإهنا جاءتن بعد نصف الليل، فأيقظتن، وقالت: اي أمي،

فقلت: ما لك ? فقالت: إنه قد قطعت يدي، وهوذا أنزف الدم، والساعة أموت، فعاجلين، وأخرجت يدها 
 مقطوعة، فلطمت.

 فقالت: اي أماه ال تفضحين ونفسك ابلصياح عند أيب واجلريان، وعاجلين.
 فقلت: ال أدري مب أعاجلك.

 فقالت: إغلي زيتا ، وأكوي به يدي.
 لت ذلك، وكويتها، وشددهتا، وقلت هلا: اآلن خربين ما دهاك، فامتنعت.ففع
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 فقلت: وهللا، إن مل حتدثين، لكشفن أمرك لبيك.
فقالت: إنه وقع يف نفسي، منذ سنني، أن أنبش القبور، فتقدمت إىل هذه اجلارية، فاشرتت يل جلد ماعز 

 بشعره، واستعملت يل كفا  من حديد.
يل، أفتح الباب، وآمرها أن تنام يف الدهليز، وال تغلق الباب، وألبس اجللد، والكف فكنت إذا أعتم الل

 احلديث، وأمشي على أربع، فال يشك الذي يراين من فوق سطح أو غريه، أنن كلب.
مث أخرج إىل املقربة، وقد عرفت من النهار، خرب من ميوت من رؤساء البلد، وأين دفن، فأقصد قربه، فأنبشه، 

لكفان، وأدخلها معي يف اجللد، وأمشي مشييت، وأعود والباب غري منغلق، فأدخل، وأغلقه، وأنزع وآخذ ا
 تلك اآللة، فأدفعها إىل اجلارية، مع ما قد أخذت من الكفان، فتخبئه يف بيت ال تعلمون به.

أين كنت أجد هلذا وقد اجتمع عندي حنو ثلثمائة كفن، أو ما يقارب هذا املقدار، ال أدري ما أصنع هبا، إال 
 اخلروج، والفعل، لذة ال سبب هلا أكثر من إصابيت هبذه احملنة.

فلما كانت الليلة، سلط علي رجل أحس يب، كأنه كان حارسا  لذلك القرب، فقمت لضرب وجهه ابلكف 
 احلديد، ليشتغل عن، وأعدو، فداخلن ابلسيف، ليضربن، فتوقيت الضربة بيمين، فأابن كفي.

 ا: أظهري أن قد خرج يف كفك خراج، وتعاللي، فإن الذي بك من الصفار، يصدق قولك.فقلت هل
 

فإذا مضت أايم، قلت لبيك: إذا مل تقطع يدك، خبث مجيع جسدك، وتلفت، فيأذن يف قطعها، فنظهر أان 
 هبذا، ويسترت أمرك. -حينئذ -قد قطعناها، ويشيع اخلرب

 ، وحلفت ابهلل العظيم، ال عادت تفعل شيئا  من ذلك.فعملنا على هذا، بعد أن استتبتها، فتابت
وكنت قد خطر يل أن أبيع هذه اجلارية، إىل سفار يغرهبا عن هذه البلد اليت حنن فيها، وأراعي مبيت الصبية، 

 وأبيتها إىل جانيب، ففضحتنا ونفسك.
 ان اتئبة إىل هللا تعاىل.فقال القاضي للصبية: ما تقولني ? فقالت: صدقت أمي، ووهللا، ال عدت أبدا ، وأ

 فقال هلا أبوها: هذا صاحبك الذي قطع يدك، فكادت تتلف جزعا .
 مث قال يل: اي فىت من أين أنت ? قلت: من العراق.

 قال: ففيم وردت ? قلت: أطلب الرزق.
لسرت، أان قال: قد جاءك حالال  طيبا ، حنن قوم مياسري، وهلل علينا نعمة وسرت، فال تنقص النعمة، وال هتتك ا

 أزوجك اببنيت هذه، وأغنيك مبايل عن الناس، وتكون معنا يف داران.
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 فقلت: نعم.
فرفع الطعام، مث خرج إىل املسجد، والناس جمتمعون ينتظرونه، فخطب، وزوجن، وقام، فرجع، وأقعدين يف 

 الدار.
ا ، وهي انفرة من، وأان ووقعت الصبية يف نفسي، حىت كدت أموت عشقا  هلا، فافرتعتها، وأقامت معي شهور 

أؤانسها، وأبكي حسرة على يدها، وأعتذر إليها، وهي تظهر قبول عذري، وأن الذي هبا غما  على يدها، 
 وهي تزداد حنقا  علي.

إىل أن منت ليلة ، واستثقلت يف نومي، فأحسست بثقل على صدري، فانتبهت جزعا ، فإذا زوجيت ابركة على 
 ستوثقة منهما، ويف يدها سكني، وقد أهوت لتذحبن، فاضطربت.صدري، وركبتاها على يدي، م

 ورمت اخلالص، فتعذر، وخشيت أن تبادرين، فسكت، وقلت هلا: كلمين، واعملي ما شئت.
 فقالت يل: قل.

فقلت: ما يدعوك إىل هذا ? قالت: أظننت أنك قد قطعت يدي، وهتكتن، وتزوجن مثلك، وتنجو ساملا  ? 
 وهللا ال كان هذا.

فقلت: أما الذبح، فقد فاتك، ولكنك تتمكنني من جراحات توقعينها يب، وال أتمنني أن أفلت، فأذحبك، 
وأهرب، أو أكشف هذا عليك، مث أسلمك إىل السلطان، فتنكشف جنايتك الوىل، والثانية، ويتربأ منك 

 أبوك، وأهلك، وتقتلني.
 ل منا من صاحبه.فقالت: افعل ما شئت ال بد من ذحبك، وقد استوحش اآلن ك

 فنظرت، فإذا اخلالص منها بعيد، وال بد من أن جترع موضعا  من بدين، فيكون فيه تلفي.
 فقلت: ليس إال العمل يف حيلة، فقلت هلا: أو غري هذا ?.

 قالت: قل.
قلت: أطلقك الساعة، وتفرجني عن، وأخرج غدا  عن البلد، فال أراك، وال ترين أبدا ، وال يكشف لك 

 يف بلدك، وال تفتضحي، وتتزوجني مبن شئت، فقد شاع أن يدك قطعت خبراج خبثها، وترحبني السرت.حديث 
 قالت: ال أفعل، حىت حتلف يل أنك ال تقيم يف البلد، وال تفضحن أبدا ، وتعجل يل الطالق.

ن أن أقبض فطلقتها، وحلفت هلا ابلميان املغلظة أين أخرج، وال أفضحها، فقامت عن صدري تعدو، خوفا  م
 عليها، حىت رمت املوسى من يدها، حبيث ال أدري أين هو، وعادت.
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وأخذت تظهر أن الذي فعلته يب مزاحا ، وأخذت تالعبن، فقلت: إليك عن، فقد حرمت علي، وال حتل يل 
 مالمستك، ويف غد أخرج عنك.

ءتن بصرة، وقالت: هذه فقالت: اآلن علمت صدقك، ووهللا، لئن مل تفعل، ال جنوت من يدي، وقامت فجا
 مائة دينار، خذها نفقة لك، واكتب رقعة بطالقي، واخرج غدا .

فأخذت الداننري، وخرجت من سحرة ذلك اليوم، بعد أن كتبت إىل أبيها، أنن قد طلقتها ثالاث ، وأنن 
 خرجت حياء منه.

 ومل ألتق معهم إىل اآلن.
 

 ال جزاك هللا من طارق خريا  
مد بن أمحد الكاتب، املعروف والده أبيب الليث اهلمذاين، قال: حدثن حممد بن بديع حدثنا أبو احلسن حم

العقيلي، قال: رأيت فىت من بن عقيل، يف ظهره كله شرط كشرط احلجام، إال أهنا أكرب، فسألته عن سبب 
 ذلك.

أن جتعل الشبكة  فقال: غن كنت هويت ابنة عم يل، وخطبتها، فقالوا يل: إان ال نزوجك إايها، إال بعد
 صداقها، وهي فرس سابقة كانت لبعض بن بكر بن كالب.

 فتزوجتها على ذلك، وخرجت أحتال يف أن أسل الفرس، لمتكن من الدخول اببنة عمي.
قال: فأتيت احلي الذي فيه الفرس، بصورة جمتاز، فما زلت أداخلهم، ومرة أجيء إىل اخلباء الذي فيه الرجل 

 ائل، إىل أن عرفت مربط الفرس من اخلباء، ورأيت هلا مهرة.صاحب الفرس، كأين س
 

فاحتلت حىت دخلت البيت من كسره، وحصلت خلف النضد حتت عهن كانوا نفشوه ليغزل، فلما جن 
الليل، واىف صاحب البيت، وقد صنعت له املرأة عشاء ، فجلسا أيكالن، وقد استحكمت الظلمة، وال 

 يدي، وأهويت إىل القصعة، وأكلت معهما. مصباح هلم، وكنت ساغبا ، فأخرجت
 فأحس الرجل بيدي، فأنكرها، وقبض عليها، فقبضت على يد املرأة بيدي الخرى.

 فقالت له املرأة: مالك ويدي ? فظن أنه قابض على يد املرأة، فخلى يدي، فخليت يد املرأة.
قال هلا: مالك ويدي ? فخلت عن وأكلنا، مث أنكرت املرأة يدي، وقبضت عليها، فقبضت على يد الرجل، ف

 يدي، وخليت عن يده.
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وانقضى الطعام، واستلقى الرجل، وانم، فلما استثقل، وأان مراصدهم، والفرس مقيد، ومفتاح قيد الفرس 
 حتت رأس املرأة.

فواىف عبد له أسود، فنبذ حصاة ، فانتبهت املرأة، وقامت إليه، وتركت املفتاح يف مكانه، وخرجت من اخلباء 
 إىل ظهر البيت ورمقتها بعين، فإذا العبد قد عالها.

فلما حصال يف شأهنما، دببت، فأخذت املفتاح، وفتحت القفل، وكان معي جلام مصنوع من شعر، فأوجرته 
 الفرس، وركبتها، وخرجت عليها من اخلباء.

يب، وركبوا يف  فقامت املرأة من حتت السود، ودخلت اخلباء، مث صاحت، وذعر احلي، فصاحوا، وأحسوا
 طليب، وأان أكد الفرس، وخلفي خلق منهم.

فأصبحت، ولست أرى إال فارسا  واحدا  برمح، فلحقن وقد طلعت الشمس، فأخذ يطعنن، فال تصل طعنته 
إىل أكثر مما رأيت من ظهري، ال فرسه تلحق يب فتتمكن طعنته من، وال فرسي تبعدين إىل حيث ال ميسن 

 الرمح.
 ىل هنر جار، فصحت ابلفرس، فوثبته، وصاح الفارس بفرسه، فلم تثب.حىت وافيت إ

 فلما رأيت عجزها عن العبور، نزلت عن فرسي لسرتيح، وأرحيها، فصاح يب الرجل.
فقلت: ما لك ? فقال: اي هذا، أان صاحب الفرس اليت حتتك، وهذه ابنتها، فإذ أخذهتا، فال ختدعن عنها، 

دايت، وعشر دايت، وما طلبت عليها شيئا  قط إال حلقته، وال طلبن فإهنا تساوي عشر دايت، وعشر 
إال فته، وإمنا مسيت الشبكة، لهنا مل ترد شيئا  قط إال أدركته، فكانت كالشبكة يف التعلق  -وأان عليها -أحد
 به.

ىت فقلت له: أما إذ نصحتن، فوهللا لنصحنك، وال أكذبك، إنه كان من أمري البارحة، كيت وكيت، ح
 قصصت عليه قصة امرأته، والعبد، وحيليت يف الفرس.

فأطرق ساعة، مث رفع رأسه إيل، وقال: ما لك، ال جزاك هللا من طارق خريا ، أخذت قعديت، وقتلت عبدي، 
 وطلقت ابنة عمي.

 
 من زرع اإلمث حصد الدمار

جت من بعض بلدان الشام، وحدثن عبيد هللا بن حممد بن احلفا، قال: حدثن رجل من أهل اجلند، قال: خر 
 وأان على دابة يل، ومعي خرج يل، فيه ثياب ودراهم.

 فلما سرت عدة فراسخ، حلقن املساء، وإذا بدير عظيم، فيه راهب يف صومعة.
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 فنزل واستقبلن، وسألن املبيت عنده، وأن يضيفن، ففعلت.
، وعزل رحلي يف بيت، وجاءين مباء حار، فلما دخلت الدير، مل أجد فيه غريه، فأخذ دابيت، وطرح هلا شعريا  

وكان الزمان شديد الربد، وأوقد بني يدي انرا ، وجاءين بطعام طيب من أطعمة الرهبان، فأكلت، وبنبيذ، 
 فشربت.

ومضت قطعة من الليل، فأردت النوم، فقلت: أدخل املسرتاح، قبل أن أانم، فسألته عنه، فدلن على 
 طريقه، وكنا يف غرفة.

ت على ابب املسرتاح، إذا ابرية مطروحة، فلما صارت رجالي عليها نزلت، فإذا أان يف الصحراء، فلما صر 
 وإذا البارية قد كانت مطروحة على غري تسقيف.

وكان الثلج يسقط يف تلك الليلة سقوطا  عظيما ، فصحت، وقدرت أن الذي استمر علي من غري علمه، فما  
 كلمن.

 سامل، فجئت، واستظللت بطاق ابب الدير من الثلج. فقمت وقد جترح بدين، إال أين
فما وقفت حينا  حىت رأيت فيه برابخ من فوق رأسي، وقد جاءتن منها حجارة لو متكنت من دماغي 

 لطحنته.
 فخرجت أعدو، وصحت به، فشتمن، فعلمت أن ذلك من حيلته، طمعا  يف رحلي.

ذلك علي، فولد يل الفكر أن طلبت حجرا  فيه فلما خرجت، وقع الثلج علي فعلمت أين اتلف إن دام 
ثالثون رطال  وأكثرن فوضعته على عاتقي اترة، وعلى قفاي اترة، وأقبلت أعدو يف الصحراء أشواطا ، حىت 
إذا تعبت، ومحيت وجرى عرقي، طرحت احلجر، وجلست أسرتيح خلف الدير، من حيث يقع يل أن 

 الراهب ال يراين.
 بدأ أيخذين، تناولت احلجر وسعيت من الدير ومل أزل على هذا إىل الغداة. فإذا أحسست أبن الربد قد

 فلما كان قبيل طلوع الشمس، وأان خلف الدير إذ مسعت حركة اببه، فتخفيت.
 

فإذا ابلراهب قد خرج، وجاء إىل موضع سقوطي، فلما مل يرين دار حول الدير يطلبن، ويقول، وأان أمسعه: 
ظن أنه قدر أن ابلقرب منه قرية، فقام ميشي إليها، كيف أعمل، فاتن سلبه، وأقبل ترى ما فعل امليشوم ? أ

 ميشي يطلب أثري.
قال: فخالفته إىل ابب الدير، وحصلت داخله، وقد مشى هو من ذلك املكان يطلبن حول الدير، فحصلت 

 يبعد. أان خلف ابب الدير، وقد كان يف وسطي سكني، فوقفت خلف الباب، فطاف الراهب، ومل
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فلما مل يقف يل على خرب، عاد ودخل، فحني بدأ لريد الباب، وخفت أن يراين، ثرت عليه، ووجأته ابلسكني، 
 فصرعته، وذحبته.

وأغلقت ابب الدير، وصعدت إىل الغرفة، فاصطليت بنار موقودة هناك، ودفئت، وخلعت عن تلك الثياب، 
الراهب، فنمت فيه، فما أفقت إىل قريب من وفتحت خرجي، فلبست منه ثيااب  جافة، وأخذت كساء 

 العصر.
مث انتبهت وأان سامل، غري منكر شيئا  من نفسي، فطفت ابلدير، حىت وقفت على طعام، فأكلت منه، 

 وسكنت نفسي.
ووقعت مفاتيح بيوت احلصن يف يدي، فأقبلت أفتح بيتا  بيتا ، فإذا مبال عظيم من عني، وورق، وثياب، 

 وأخراجهم. وآالف، ورحال قوم،
وإذا تلك عادة الراهب كانت مع كل من جيتاز به وحيدا ، ويتمكن منه، فلم أدر كيف أعمل يف نقل املال، 

 وما وجدته.
فلبست ثياب الراهب، وأقمت يف موضعه أايما ، أتراءى ملن جيتاز ابملوضع من بعيد، فال يشكون أنن هو، 

 خربي.وإذا قربوا من مل أبرز هلم وجهي، إىل أن خفي 
مث نزعت تلك الثياب، ولبست من بعض ثيايب، وأخذت جواليق، فمألهتا ماال ، ومحلتها على الدابة، 
ومشيت، وسقتها إىل أقرب قرية، واكرتيت فيها منزال ، ومل أزل أنقل إليها كلما وجدته، حىت مل أدع شيئا  له 

 قدر إال حصلته يف القرية.
 فحملت على دواب اشرتيتها، كل ما كنت قد حصلت يف املنزل.مث أقمت هبا إىل أن اتفقت يل قافلة، 

وسرت يف مجلة الناس بقافلة عظيمة لنفسي، بغنيمة هائلة، حىت قدمت بلدي، وقد حصلت يل عشرات 
 ألوف دراهم وداننري، وسلمت من املوت.

 
 ومن يعمل مثقال ذرة خريا  يره

ي الشاعر، قال: كان ليب مملوك يسمى مقبل فأبق حدثن أبو القاسم عبيد هللا بن حممد بن احلسن العبقس
منه، ومل يعرف له خرب سنني كثرية، ومات أيب وتغربت عن بلدي، ووقعت إىل نصيبني، وأان حدث حني 
اتصلت حلييت، وأان جمتاز يوما  يف سوق نصيبني، وعلي لباس فاخر، ويف كمي منديل فيه دراهم كثرية، حىت 

 رأيت غالمنا مقبال .
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آين انكب على يدي يقبلها، وأظهر سرورا  شديدا  يب، وأقبل يسألن عن أيب، وأهلنا، فأعرفه موت من فحني ر 
 مات، وخرب من بقي.

 مث قال يل: اي سيدي مىت دخلت إىل ها هنا، ويف أي شيء ? فعرفته، فأخذ يعتذر من هربه منا.
دعويت، فأان أحضر لك نبيذا  طيبا ، مث قال: أان مستوطن ها هنا، وأنت جمتاز، فلو أنعمت علي وجئت يف 

 وغناء  حسنا .
فاغرترت به، ابلصبا، ومضيت معه، حىت بلغ يب إىل آخر البلد، إىل دور خراب، مث انتهى إىل دار عامرة، 

 مغلقة الباب، فدق، ففتح له، فدخل ودخلت.
ار، فإذا بثالثني فحني حصلت يف الدهليز، أغلق الباب بسرعة، واستوثق منه، فأنكرت ذلك، ودخلت الد

 رجال  ابلسالح، وهم جلوس على ابرية، فلم أشك يف أهنم لصوص، وأيقنت ابلشر.
وابدرين أحدهم، فلطمن، وقال: انزع ثيابك، فطرحت كل ما كان علي، حىت بقيت بسراويل، فحلوا الدراهم 

 ا أنكله ونشربه.اليت كانت يف منديلي، وأعطوا مقبال  شيئا  منها، وقالوا: إمض فهات لنا هبذا م
 فتقدم مقبل، وسار واحدا  منهم، فقال له جميبا : وأي شيء يفوتنا من قتله، إمض فجئنا مبا أنكله، فإان جياع.

 فلما مسعت ذلك كدت أموت جزعا ، فقال هلم الغالم، مظهرا  للكالم: ما أمضي أو تقتلوه.
م ترثوين إذا قتلتموين، وال يل حال غري ما فقلت هلم: اي قوم، ما ذنيب حىت أقتل، قد أخذمت ما معي، ولست

 أخذمتوه، فاهلل هللا يف.
مث أقبلت أستعطف مقبال ، وهو ال جييبن، ويقول هلم: إنكم إن مل تقتلوه، حىت يفلت، دل السلطان عليكم، 

 فتقتلون كلكم.
 ن.قال: فوثب إيل أحدهم بسيف مسلول، وسحبن من املوضع الذي كنت فيه إىل البالوعة ليذحب

وكان بقريب غالم أمرد، فتعلقت به، وقلت: اي فىت ارمحن، وأجرين، فإن سنك قريب من سن، واستدفع 
 البالء من هللا تعاىل خبالصي.

 فوثب الغالم، وطرح نفسه علي، وقال: وهللا ال يقتل وأان حي، وجرد سيفه.
 وقام أستاذه بقيامه، وقال: ال يقتل من أجاره غالمي.

 
ر مع الغالم مجاعة منهم، فانتزعوين، وجعلوين يف زاوية من البيت الذي كانوا فيه، ووقفوا بين واختلفوا، وصا
 وبني أصحاهبم.
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فقال هلم رئيسهم: كفوا عن الرجل إىل أن ننظر يف أمره، وشتم مقبال ، وقال: امض، فهات ما أنكله قبل كل 
 شيء، فإان جياع، وليس يفوتنا قتله، إن اتفقنا عليه.

قبل، وجاءهم مبأكول كثري، وجلسوا أيكلون، وترك مجاعة منهم الكل حراسة يل، لئال يغتالن فمضى م
 أحدهم إذا تشاغلوا ابلكل.

 فلما أكلوا، انفرد بعض من كان يتعصب يل حبراسيت، وأكل من مل يكن أكل منهم.
م، فدعوا اخلالف يف أمره، مث أفضوا إىل الشراب، فقال هلم مقبل: اآلن قد أكلتم، وترك هذا يؤدي إىل قتلك

 واقتلوه.
فوثب من يريد قتلي، ووثب الغالم، ومن معه، للدفع عن، وطال الكالم بينهم، وأان يف الزاوية، وقد امجع 

 علي من مينع من قتلي، فصرت بينهم وبني احلائط، إىل أن جرد بعضهم السيوف على بعض.
 كم، وقد رأيت رأاي  فال ختالفوه.فقال هلم رئيسهم: هذا الذي أنتم فيه يؤدي إىل تلف

 فقالوا: إان أبمرك.
فقال: أغمدوا السالح، واصطلحوا، ونشرب إىل وقت نريد أن خنرج من هذه الدار، مث نكتفه، ونسد فاه، 

 وندعه يف الدار، وننصرف، فإنه ال يتمكن من اخلروج وراءان، وال الصياح علينا.
 ، وال جيرح بعضكم بعضا ، وال تتفرق كلمتكم.وإىل أن نصبح من غد، نكون قد قطعنا مفازة

 فقالوا: هذا هو الصواب، وجلسوا يشربون.
وجاء الغالم ليشرب معهم، فقلت له: هللا، هللا يف، متم ما عملت من اجلميل، وال تشرب معهم، واحرسن، 

من ردها،  لئال يثب علي واحد منهم على غفلة، فيضربن ضربة يكون فيها تلف نفسي، مث ال تتمكن أنت
 وال ينفعن أن تقتل قاتلي.

 فرمحن، وقال: أفعل، مث قال الستاذه: أحب أن ترتك شربك الليلة، فتفعل كما أفعل.
 فجاءا مجيعا  فجلسا قدامي، وأان يف الزاوية، أتوقع املوت ساعة بساعة، إىل أن مضى من الليل قطعة.

 غالم وأستاذه.وقام القوم فتحزموا، ولبسوا ثياهبم، وخرجوا، وبقي ال
فقاال يل: اي فىت، قد علمت أننا قد خلصنا دمك، فال تكافئنا بقبيح، وهوذا خنرج، وال نستحسن أن 

 نكتفك، فاحذر أن تصيح.
فأخذت أقبل أيديهما وأرجلهما، وأقول: أنتما أحييتماين بعد هللا تعاىل، فكيف أكافئكما ابلقبيح ? فقاال: قم 

  علمنا أنه مل خيتبئ فيها أحد يريد قتلي.معنا، فقمت، ففتشنا الدار، حىت
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 مث قاال يل: قد أمنت، فإذا خرجنا فاستوثق من الباب ومن وراءه، فليس يكون إال خريا ، وخرجا.
فاستوثقت من غلق الباب، مث جزعت جزعا  عظيما ، ومل أشك أنه خيرج علي من حتت الرض منهم من 

 لدار، وأدعو، وأسبح، إىل أن كدت أتلف إعياء .يقتلن، وزاد علي الفزع، فأقبلت أمشي يف ا
وأنست ابستمرار الوقت على السالمة، ومحلتن عين، فنمت، فلم أحس إال ابلشمس وحرارهتا، على 

 وجهي، من ابب البيت.
 فقمت، وخرجت أمشي وأان عراين بسراويلي، إىل أن حصلت يف املوضع الذي كنت أسكنه.

 ة، لبقية الفزع الذي داخلن منهم يف قليب.وما حدثت أحدا  هبذا احلديث مد
مث بعد انقضاء سنة، أو قريب منها، كنت يوما  عند صاحب الشرطة بنصيبني، لصداقة كانت بينه وبني أيب، 
فما لبث أن حضر من عرفه عثور الطوف على مجاعة من اللصوص، بقرية مساها، من قرى نصيبني، وقبضه 

 ، فأمر إبحضارهم.على سبعة نفر منهم، وفوت الباقني
 فوقع بصري منهم على ذلك الغالم الذي أجارين ذلك اليوم، وعلى أستاذه، مث على مقبل.

 مثل ما أخذين. -من بينهم -فحني رأيتهم أخذتن رعدة تبينت يف، وأخذ مقبل
فقال يل صاحب الشرطة: ما لك ? فقلت: إن حديثي طويل، ولعل هللا تعاىل، أراد حبضوري هذا اجمللس، 

 سعادة نفر، وشقاوة نفر.
 فقال: هات.

فأقتصصت عليه قصيت مع القوم إىل آخرها، فتعجب، وقال: هال شرحتها يل فيما قبل، حىت كنت أطلبهم، 
 وأنتصف لك منهم.

 فقلت: إن الفزع الذي كان يف قليب منهم، مل يبسط لساين به.
وواحد من الباقني، فأمر حبل كتافهم،  فقال: من الذي كان معك من هؤالء ? فقلت: هذا الغالم، وأستاذه،

 ومتييزهم من بني أصحاهبم.
 ودعا مبقبل، فقال له: ما محلك على ما فعلت اببن موالك ? فقال: سوء الصل، وخبث العرق.

 فقال: ال جرم تقابل بفعلك، وأمر به فضرب عنقه، وأعناق أصحابه الباقني.
 

لقد أحسنتما يف فعلكما ودفعكما عن هذا الفىت، فاهلل  ودعا ابلغالم، وأستاذه، وصاحبهما، وقال هلما:
جيزيكما عن فعلكما اخلري، فتواب إىل هللا من فعلكما، وانصرفا يف صحبة هللا، مع صاحبكما، وال تعودا إىل ما 
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أنتما عليه من التلصص، فقد مننت عليكما حلسن صنيعكما هبذا الفىت، فإن ظفرت بكما اثنيا ، أحلقتكما 
 .أبصحابكما

 فتااب وصاحبهما، وشكروا له، ودعوا، وانصرفوا.
 وشكرته أان أيضا  على ما فعل، ومحدت هللا على توفيقي لقضاء حق من أجارين، واالنتقام ممن ظلمن.

مث صار ذلك الغالم وأستاذه من أصدقائي، وكاان خيتلفان إيل، ويقوالن: قد أقبلنا على حرفنا يف السوق، 
 وتركنا التلصص.

 
 ية والبانوانية يف اهلنداجلناذ

وحكى أبو احلسن حممد بن عمر بن شجاع، املتكلم البغدادي، قال: رأيت ابهلند قوما  يقال هلم: اجلناذية، 
 أيكلون امليتة، يتقذرهم مجيع أهل اهلند، وعندهم أهنم إن المسوهم تنجسوا.

فيتنحون عن طريقهم، فإن مل يتنح قال: فهم ميشون ويف أعناقهم طبول يطبلون هبا، ليسمع أصواهتا الناس، 
الرجل عند مساع الطبل، فال شيء على اجلناذي، وإن مل يضرب اجلناذي الطبل، حىت يالصق جسده جسد 

 غريه، قتله الذي لصق جسده، فال يعدى عليه، لن هذا هو شرطهم وسنتهم.
م، فهم ينزلون يف ظاهر البلد، قال: وال يشرب أحد ماء هؤالء اجلناذية، وال أيكلون من طعامهم، وال خيالطه

 منفردين انحية، وهم أرمى الناس، ومعاشهم من الصيد.
وهناك قوم يقال هلم: البانوانية، جيرون جمرى املستقفني هاهنا، والسلطان يطلبهم كما يطلب اللصوص 

 والعيارين، فإذا عرفهم، وظفر هبم، قتلهم.
 وهم يصطادون الناس، وال يعرفون غري ذلك.

منهم يتبع التجار الذين يطرأون إليهم من املسلمني والذمة، فإذا رأى الواحد منهم، الواحد من  والواحد
التجار يف طريق خال، قبض عليه، فال ميكن لحد من الناس أن خيلصه، لعلمهم أنه إذا استغاث أو نطق، 

لقتل. ويراهم الناس قد قتله اهلندي، وقتل نفسه يف احلال، ال يبايل بذلك، العتقادهم املشهور يف أمر ا
 أخذوا الرجل، فال يتعرضون لتخليصه، لئال يقتله.

ويقول هلم الرجل املأخوذ: هللا، هللا، إن عارضتموه، فال ميكن لسلطان، وال غريه، انتزاعه منهم يف تلك 
 احلال، لئال يعجل بقتله.

 رجل لقيه من التجار. قال: فأخرب رجل ابهلند، أن رجال  من البانوانية قبض يف طريق سفره، على
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 فقال له: اشرت نفسك من، فتوافقا على أن يشرتي نفسه منه أبلف درهم.
فقال له التاجر: تعلم أين خرجت وال شيء معي، ومايل يف البلد، فتصري معي إىل داري فإهنا قريبة، لؤدي 

 لك ذلك.
 كة منها، فسلكا فيها.فأجابه، وقبض عليه بيده، فلم يزل ميشي معه، فاجتازا يف طريقهما يف س

فحني حصال فيها، فكر التاجر يف حيلة للخالص، وكان قد عرف مذهب أهل اهلند يف اجلناذية، فلم يزل 
ميشي معه حىت رأاي اباب  مفتوحا  من دور اجلناذية، فجذب يده جذبة شديدة من البانواين، وسعى، فدخل دار 

 اجلناذي.
 ن يد ابنواين قد صادين فهربت منه.فقال له: ما لك ? قال: أان مستجري بك م

 فقال: ال أبس عليك فاجلس.
 فصاح البانواين، اي جناذي، أخرج إيل، وهم ال يدخلون بيوت اجلناذية أصال ، الستقذارهم إايهم.

 قال: فخرج، فوقف، وبينهما عرض الطريق ال جيوز أن يدنو أحد من صاحبه.
 فقال البانواين: أعطن صاحيب.

 ي: قد استجار يب، فتهبه يل.فقال له اجلناذ
 قال: ال أفعل، هذا رزقي، وإن مل تعطنيه، مل ندع من اجلناذية واحدا  إال قتلناه.

 فطال بينهما الكالم، إىل أن قال له اجلناذي: أسلمه إليك يف الصحراء، فامض واسبقن إىل املوضع الفالين.
أخرج معي الساعة، وال أبس عليك، وأخذ  قال: فمضى البانواين، ودخل اجلناذي إىل الرجل، فقال له:

 اجلناذي قوسه ومخسة سهام، قال: وسهامهم من قصب.
 فعلق املسلم بكم اجلناذي، ولصق به، علما  منه أبن البانواين ال يدنو منه.
 فلما صاروا يف الصحراء، قال له اجلناذي: هتبه يل، وأجتهد به، فلم يفعل.

 بقى معي شيء من السالح.قال: فإين ال أسلمه إليك، حىت ال ي
قال: فشأنك، ففوق حنوه سهما ، فحني أطلقه، تلقاه البانواين حبريب كان معه، واحلريب آلة من السالح عندهم 

 معروفة، فاعرتض السهم به، فقطعه نصفني، وسلم منه.
 ان.فتحري اجلناذي، فلم يزل يرميه بنشابة بعد أخرى، إىل أن ذهب النشاب، ومل يبق معه إال اثنت
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 فضعفت نفس التاجر، وأيقن ابهلالك، وقال للجناذي: هللا، هللا، يف دمي.
فقال له اجلناذي: ال ختف، سأريك من رميي ما يتحدث به، أنظر إىل هذا الطائر الذي يطري يف السماء، فإين 

 أرميه، فأصرعه على رأسك، مث أرميك فال أخطئك.
 فرماه اجلناذي، فأصاب فؤاده، فخر صريعا ، ومات. قال: فرفع البانواين رأسه، ينظر إىل الطائر،

 فقال للتاجر: ارجع اآلن آمنا .
 فرجع إىل داره، فأقام عنده إىل أن اجتازت هبم صحبة، فمضى التاجر معها، فوصل إىل مأمنه.

 
 عصبت عيناه ومد عنقه ورفع السيف على رأسه مث جنا من القتل

 أبو القاسم نصر املعروف ابملانلي الذي كان يتقلد السكر حدثن احلسن بن حممد احلناين، قال: حدثن
 ببغداد يف أايم عضد الدولة واتج امللة رضي هللا عنه.

 قال القاضي أبو علي: وأان أعرف هذا الرجل، وهو ابق إىل اآلن، وما اتفق يل أن أسأله عن هذا اخلرب.
ان إىل فارس، استدعاه عمه عماد الدولة قال: كان عضد الدولة رمحه هللا، وهو صيب ابلغ، صار من أصبه

 علي بن بويه لينقل إليه والية عهده، ويستخلفه عليها من بعده، فسرت معه، وأان معه إذ ذاك أحجبه.
أمرين أن أصري إىل كركري وايل مسارم من قبل أبيه ركن الدولة رمحه  -منزل من الطريق -فلما صار بسمارم

ه اثن عشر رجال  من الكراد كانوا حمبسني يف يد كركري، وكان خربهم قد بلغ هللا، وأطالبه أبن ينفذ إىل حضرت
 عضد الدولة، فأرادهم.

فامتنع كركري من إنفاذهم، وقال: هؤالء قطاع الطريق، قد قطعوا وقتلوا، وال أسلمهم إال أبمر يرد علي من 
 ركن الدولة، فجئت إليه وعرفته.

 قد قتلوا فأان أحق بقتلهم، فأنفذهم إيل لقتلهم.فقال يل: عد إليه وقل له: إذا كانوا 
 فمضيت، فأقام الرجل على االمتناع من تسليمهم، فعدت إىل عضد الدولة فأخربته.

 فاغتاظ من ذلك وأمرين أن أكسر احلبس وأجيئه ابلكراد، فامتثلت أمره، وأحضرهتم املضرب، وأعلمته.
 لنقتلهم. -مساه -فأمرين أن أمضي أان وحاجب آخر من حجابه

 فحملناهم إىل موضع، وأمران، فقتل منهم ثالثة.
وقدم الرابع فرماه ذلك احلاجب خبشت كان يف يده، فنبا عنه، ومل يعمل فيه، فتقدم بشد عينيه، وضرب 

 رقبته ابلسيف، فشددت عينيه مبنديل خاز حضرهم يف احلال.
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 ع على املضرب فغطاه.فلما رفع السياف يده ليحطها على املضرب، اسرتخى املنديل فوق
 فقال السياف: ارفعوا املنديل.

لزيل املنديل فيتمكن السياف من الضربة، فإذا  -على رسم احلجاب -فأومأت بطرف عصا كانت يف يدي
 رسول عضد الدولة يسعى ويقول: ال تقتلوا القوم.

 جل، فتعجب من أمره.فتوقفنا، ومضيت إىل حضرته، وعرفته صورة من قتل ومن بقي، وما اتفق يف أمر الر 
وأمر به، فأحضرته إليه، وكشف عن موضع اخلشت حىت رآه، وكان يف كتفه، فإذا هو قد انتفخ واخضر، ومل 

 يدخل يف حلمه، فازداد تعجبه، وأمر إبطالقه، وأن خيلع عليه وعلى اجلماعة، ففعل ذلك هبم.
 

 عباد املؤنث يربح الرهان وحييي نفسا  ميتة
د السلمي، املعروف أبيب القاسم الصفر، غالم أيب احلسن بن عبد السالم اهلامشي حدثن عثمان بن حمم

البصري، قال: كان عندان ابملربد، رجل من خول حممد بن سليمان اهلامشي، يدعى بعباد، وكان مؤنثا ، وكان 
 حيمل السالح.

ه مبا فيه من التأنيث، فاجتمع يوما  مع قوم من اخلول على شراب هلم، فتجاذبوا حديث الشجاعة، فعابو 
 فخاطرهم يف شيء يعمله، مما يفرضون عليه، يبني به عن شجاعته.

فقالوا له: خترج الساعة، بغري سالح، إىل صهاريج احلجاج، فتدخل منها يف الصهريج الفالين، وتسمر يف 
 أرضه هذا الوتد، وتعود.

من فرسخ من البصرة، يف الربية، وقد  قال القاضي أبو علي، مؤلف هذا الكتاب: وهذه الصهاريج على أكثر
شاهدهتا، وهي موحشة املكان، خالية، جيتمع فيها املاء، كان احلجاج قد عملها مادة لشرب أهل املوسم 

 والقوافل، ومن يرد من املسافرين.
 نرجع إىل اخلرب.

رت عليه، قال: فأخربين عباد، قال: خرجت، وليس معي إال وتد ومطرقة، حىت بلغت الصهريج الذي خاط
 وكان أعظمها، وأوحشها.

فدخلته، وكان جافا ، وجلست فضربت الوتد ابملطرقة يف أرضه، فطن الصهريج، ومسعت صلصلة شديدة، 
 وصوت سلسلة.
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فقطعت الدق، فانقطع الصوت، وأعدت الدق، فعاد الصوت، وظهرت حركة معه، وأان اثبت القلب، 
 أأتمل، وال أرى شيئا  من الظلمة.

ست ابحلركة والصوت قد قراب من، فتأملت، فإذا بشخص لطيف، ال يشبه قدر خلقة اإلنسان، إىل أن أحس
 فاستوحشت.

 
 وثبت نفسي، وأان أدق، والشخص يقرب من، حىت وثبت، وألقيت نفسي عليه، واستوثقت منه.

ي، وأنس فإذا هو قرد يف عنقه سلسلة، فظننت أنه قد أفلت من قراد، أو من قافلة فسحبته، فالن يف يد
 يب، فأخذته على يدي وساعدي، وجئت أريد ابب الصهريج.

 فلما بلغته مسعت كالما ، فخشيت أن يكون بعض من يطلبن يف العصبية هناك، فوقفت أستمع.
 فإذا كالم امرأة مع رجل، وهي تقول له: اي فالن، وحيك، أتقتلن ? أتذحبن ? أتبلغ يب املوت? اتق هللا يف.

كله لك، وأنت أذنت هلم يف أن يزوجوك، ولو أبيت، ما قدر أبوك أن يزوجك، وإمنا فعلته   وهو يقول: الذنب
 ملال  يب، وأان اتلف، وأنت تتنعمني، وهللا لذحبنك، أستكتفي اي ابنة الفاعلة الصانعة.

قال: فنظرت، فإذا ظهره إىل ابب الصهريج، فصحت عليه صيحة عظيمة، وضربت قفاه ابلقرد، ففزع القرد 
 لى نفسه، فقبض على عنق الرجل، ومتكن من ظهره.ع

فورد على الرجل ما حريه، وأفزعه، وذهب بعقله، فخر مغشيا  عليه، ووقع السيف من يده، فأخذته، ورأيت 
 اجلحفة مطروحة، فأخذهتا.

 وقصدت الرجل، فثاب إليه عقله، ورمى ابلقرد عن ظهره، وسعى هاراب .
ت هلا: ما قصتك ? قالت: أان بنت فالن، وذكرت رجال  من أهل املربد، فقصدت املرأة، وحللت كتافها، وقل

وهذا ابن عمي، وكان يعشقن، فخطبن من أيب، فامتنع من تزوجيه يب، وزوجن من رجل غريب، ودخل يب 
 من شهور.

 فلما كان أمس، خرجت أان ومجاعة من نساء اجلريان، ننظر إىل الصحراء، وقت العصر.
سنا ابلصحراء، ومعه عدة رجال ابلسالح، فأخذ كل رجل امرأة، وانفرد هبا، ومحلن هذا، وبلغه خربان، فكب

إىل هذا الصهريج، ففجر يب طول الليل، فلما كان اآلن عزم على قتلي، فأغاثن هللا بك، وما أعرف للنسوة 
 الباقيات خربا .

 فقلت: إمشي، ال أبس عليك.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 517 

 ابب والدها. فمشت بني يدي إىل أن دخلت البصرة، فدققت
 فقال: من ابلباب ? فكلمته، ففتح هلا، فدخلت الدار.

وعدت إىل أصحايب، فحدثتهم ابحلديث، وأريتهم القرد، وخرجنا من الغد، فرأوا الوتد، وجئت هبم إىل ابب 
 دار املرأة، فأريتهم إايه، وأخذت خطري.

سه البصري رمحه هللا، قال: حدثن أبو حتركه رقاع أصحاب الرابع ببغداد حدثن عبد هللا بن حممد بن دا/
حيىي بن مكرم، القاضي البغدادي، قال: حدثن أيب، قال: كان يف جواري، رجل يعرف أبيب عبيدة، حسن 
الدب، كثري الرواية لألخبار، وكان قدميا  ينادم إسحاق بن إبراهيم املصعيب، فحدثن: أن إسحاق استدعاه 

 ذات ليلة، يف نصف الليل.
الن ذلك، وأفزعن، ملا كنت أعرفه منه، من زعارة الخالق، وشدة اإلسراع إىل القتل، وخفت أن قال: فه

 يكون قد نقم علي شيئا  يف العشرة، أو بلغ عن ابطال ، فأحفظه، فيسرع إىل قتلي، قبل كشف حايل.
 ي أمري.فخرجت طائر العقل، حىت أتيت داره، فأدخلت إىل بعض دور احلرم، فاشتد جزعي، وذهب عل

فأنتهي يب إليه، وهو يف حجرة لطيفة، فسمعت يف دهليزها بكاء امرأة وحنيبها، ودخلت، فإذا هو جالس 
 على كرسي، وبيده سيف مسلول، وهو مطرق، فأيقنت ابلقتل.

 فسلمت، ووقفت، فرفع رأسه وقال: اجلس أاب عبيدة، فسكن روعي، وجلست.
أ هذه فقرأت مجيعها، فإذا رقاع أصحاب الشرط يف الرابع، خيربه  فرمى إيل رقاعا  كانت بني يديه، وقال: اقر 

كل واحد منهم خبرب يومه، وما جرى يف عمله، ويف مجيعها ذكر كبسات وقعت على نساء وجدن على 
 فساد، من بنات الوزراء، والمراء، والجالء، الذين ابدوا، أو ذهبت مراتبهم، ويستأذنون يف أمرهن.

هذه الرقاع، فما أيمرين به المري أعزه هللا ? فقال: وحيك اي أاب عبيدة، هؤالء الناس فقلت: قد وقفت على 
الذين ورد ذكر حال بناهتم، كلهم كانوا أجل من، أو مثلي، وقد أفضى هبم الدهر يف حرمهم إىل ما قد 

جرة، يف هذه احل -وهن مخس -مسعت، وقد وقع يل أن بنايت بعدي، سيبلغن هذا املبلغ، وقد مجعتهن
لقتلهن الساعة، وأسرتيح، مث أدركتن رقة البشرية، واخلوف من هللا تعاىل، فأردت أن أشاورك يف إمضاء 

 الرأي، أو شيء تشري به علي فيهن.
فقلت: أصلح هللا المري، إن آابء هؤالء النساء اللوايت قرأت رقاع أصحاب الخبار مبا جرى عليهن، 

عليهن النعم، ومل حيفظوهن ابلزواج، فخلون أبنفسهن، ونعمهن، ففسدن،  أخطأوا يف تدبريهن، لهنم خلفوا
 ولو كانوا جعلوهن يف أعناق الكفاء، ما جرى منهن هذا.
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والذي أرى أن تستدعي فالان  القائد، فله مخسة بنني، كلهم مجيل الوجه، حسن اللبس والنشوة، فتزوج كل 
النار، وتكون قد أخذت أبمر هللا عز وجل، واحلزم، ويراك هللا واحدة من بناتك، واحدا  منهم، فتكفى العار و 

 تعاىل قد أردت طاعته يف حفظهن، فيحفظك فيهن.
 فقال: امض الساعة إليه، فقرر معه ما يكون لنا فيه املصلحة، وافرغ يل معه من هذا المر.

دار إسحاق بن إبراهيم، قال: فمضيت إىل الرجل، وقررت المر معه، وأخذت الفتيان، وأابهم، وجئت إىل 
وعقدت النكاح هلم، على بنات إسحاق، يف خطبة واحدة، وجعل إسحاق بني يدي كل واحد منهم، مخسة 
آالف دينار عينا ، وشيئا  كثريا  من الطيب، والثياب، ومحل كال  منهم على فرس مبركب ذهب، وأعطاين كل 

 مسمائة دينار، وخلعة، وطيب.واحد من الزواج ماال  مما دفع إليه، وأمر يل إسحاق خب
وأنفذ إيل أمهات البنات هدااي وأمواال  جليلة، وشكرنن على ختليص بناهتن من القتل، وانقلبت تلك الغمة 

 فرحا .
 فعدت إىل داري، ومعي ما قيمته ثالثة آالف دينار وأكثر.

 
 ما خاب من استشار

نصور ملا حج، بعد تقليد املهدي العهد، وحكى حممد بن عبدوس اجلهشياري، يف كتاب الوزراء: أن امل
وتقدميه فيه على عيسى بن موسى، دفع عمه عبد هللا بن علي، إىل عيسى بن موسى، ليعتقله، وأمره سرا  

 بقتله، وكان يونس بن أيب فروة يكتب لعيسى بن موسى.
 وشاوره.فعزم عيسى على قتل عبد هللا بن علي، مث تعقب الرأي، فدعا بيونس، فخربه ابخلرب، 

فقال له يونس: نشدتك هللا أن ال تفعل، فإنه يريد أن يقتله بك، ويقتلك به، لنه أمرك بقتله سرا ، وجيحدك 
ذلك يف العالنية، ولكن اسرته حيث ال يطلع عليه أحد، فإن طلبه منك عالنية، دفعته إليه، وإايك أن ترده 

ففعل عيسى ذلك وانصرف املنصور من حجه،  إليه سرا  أبدا ، بعد أن قد ظهر حصوله يف يدك عالنية،
وعنده أن عيسى قد قتل عبد هللا، فدس إىل عمومته، من يشري عليهم مبسألته يف أخيهم عبد هللا، فجاءوه 

 يسألونه ذلك، فدعا بعيسى بن موسى، وسأله عنه حبضرهتم.
: معاذ هللا، ما أمرتك بذلك،  فدان منه عيسى بن موسى، وقال له، فيما بينه وبينه: أمل أتمرين بقتله ? قال

 كذبت.
مث أقبل على عمومته، فقال: هذا قد أقر بقتل عبد هللا، وادعى علي أين أمرته بذلك، وقد كذب، فشأنكم 

 به.
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قال: فوثبوا عليه ليقتلوه، فلما رأى صورة أمره، صدق أاب جعفر، وأحضر عبد هللا، فسلمه إليه مبحضر من 
 اجلماعة.

 س بن أيب فروة ذلك، مدة عمرهفكان عيسى يشكر ليون
 منصور بن زايد جيحد نعمة حيىي الربمكي

وذكر يف هذا الكتاب: دعا الرشيد صاحلا  صاحب املصلى، حني تنكر للربامكة، فقال له: اخرج إىل منصور 
بن زايد، فقل له: قد صحت عليك عشرة آالف ألف درهم، فامحلها إلينا يف هذا اليوم، وانطلق معه، فإذا 

 ها إليك كاملة قبل مغيب الشمس، وإال فامحل رأسه إيل، وإايك ومراجعيت يف شيء من أمره.دفع
 قال صاحل: فخرجت إىل منصور بن زايد، وعرفته اخلرب.

نفسي، مث حلف أنه ال يعرف موضع ثلثمائة ألف درهم،  -وهللا -فقال: إان هلل وإان إليه راجعون، ذهبت
 فكيف عشرة آالف ألف درهم.

 صاحل: فخذ يف عملك. فقال له
فقال له: امض يب إىل منزيل، حىت أوصي، فمضى معه، فما هو إال أن دخل منزله، حىت ارتفع الصياح من 

 منازله وحجر نسائه، فأوصى، وخرج وما فيه دم.
فقال لصاحل: امض بنا إىل أيب علي حيىي بن خالد، لعل هللا أن أيتينا بفرج من عنده، فمضى معه إىل حيىي 

 يبكي.وهو 
فقال له: ما وراءك ? فقص عليه القصة، فقلق حيىي لمره، وأطرق مفكرا ، مث دعا خبازنه، فقال له: كم عندك 

 من املال ? قال: مخسة آالف ألف درهم.
 فقال له: أحضرنيها، فأحضرها.

تشرتي أن عندك ألفي ألف درهم، تريد أن  -فداك أبوك -مث وجه إىل الفضل ابنه، يقول له: إنك أعلمتن
 هبا ضيعة، وقد وجدت لك ضيعة يبقى لك ذكرها، وحتمد مثرهتا، فوجه إيل ابملال، فوجه به.

 إيل ألف ألف درهم، حلق لزمن، فوجه هبا. -فداك أبوك -مث قال للرسول: امض إىل جعفر، وقل له: ابعث
 مث قال لصاحل: هذه مثانية آالف درهم، مث أطرق إطراقة ، لنه مل يكن عنده شيء.

مث رفع رأسه إىل خادم له، فقال: امض إىل داننري، فقل هلا: وجهي إيل ابلعقد الذي كان أمري املؤمنني وهبه 
 لك.
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قال: فجاء به فإذا بعقد يف عظم الذراع، فقال لصاحل: اشرتيت هذا لمري املؤمنني مبائة وعشرين ألف دينار، 
حقك، فانصرف، وخل عن صاحبنا، فال سبيل لك فوهبه لداننري، وقد حسبته أبلفي ألف درهم، وهذا متام 

 عليه.
 قال صاحل: فأخذت ذلك، ورددت منصورا  معي، فلما صرت ابلباب، أنشأ منصور يقول متمثال :

 وما بقيا علي  تركتماين * ولكن خفتما ص ر د  النبال
ا مضى من فقال صاحل: ما على وجه الرض أنبل من هذا الذي خرجنا من عنده، وال مسعت مبثله فيم

الدهر، وال على وجه الرض أخبث سريرة، وال أكفر لنعمة، وال أدأن طبعا  من هذا الذي ال يشكر من 
 أعطاه، ووزن عنه هذا املال العظيم.

قال: وصوت إىل الرشيد، وقصصت عليه القصة، وطويت عنه ما متثل به منصور، خوفا  أن يقتله إذا مسع 
 ذلك.

ن جنا فإمنا ينجو أبهل هذا البيت، أطلق الرجل، واقبض املال، واردد العقد، فقال الرشيد: قد علمت أنه إ
 فإين مل أن أهب هبة، وترجع إىل مايل.

قال صالك: فلم أطب نفسا  إال بتعريف حيىي ما قاله منصور، فرجعت إليه وأطنبت يف شكره، ووصف ما  
 كان منه.

 لم قول.وقلت له: ولكنك أنعمت على غري شاكر قابل أكرم فعل، أب
يطلب له املعاذير، ويقول: اي أاب علي إن املنخوب القلب، رمبا سبقه  -وهللا -قال: فأخربته مبا كان، فجعل

 لسانه، مبا ليس يف ضمريه. وقد كان الرجل يف حال عظيمة.
فقلتك وهللا، ما أدري من أي أمريك أعجب، من أوله، أو من آخره، ولكنن أعلم أن الدهر ال خيلف مثلك 

 أبدا .
 

 درس يف املروءة والكرم
قال حممد بن عبدوس يف كتابه الوزراء: حدثن حممد بن عبد هللا بن الوليد، قال: حدثن علي بن عيسى 

 القمي، وكان ضامنا  لعمال اخلراج والضياع ببلده، فبقيت عليه أربعون ألف دينار.
لبه ابملال، وأنظره ثالثة أايم، فإن أحضر املال وأحل املأمون يف مطالبته، حىت قال لعلي بن صاحل، حاجبه: طا

 قبل انقضائها، وإال فاضربه ابلسياط، حىت يؤديها أو يتلف.
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وكانت بني علي بن عيسى وغسان بن عباد عداوة، فانصرف علي بن عيسى من دار املأمون آيسا  من 
 نفسه، ال يقدر على شيء من املال.

 ته خبربك، لرجوت أن يعينك على أمرك.فقال له كاتبه: لو عرجت على غسان، وأخرب 
 فقال: على ما بين وبينه ? قال: نعم، فإن الرجل أرحيي كرمي.

 قال: فحملته حاله على قبول ذلكن فدخل إىل غسان، فقام إليه، وتلقاه جبميل، ووفاه حقه.
 فقال له: إن احلال الذي بين وبينك، ال يوجب ما أبديته من تكرميت.

ع املنافسة عليه واملضايقة فيه، والذي بين وبينك حباله، ولدخول داري حرمة توجب فقال: ذاك حيث تق
 لك علي بلوغ ما ترجوه، فإن كانت لك حاجة فاذكرها، فقص كاتبه عليه قصته.

 فقال غسان: أرجو أن يكفيه هللا تعاىل ومل يزد على هذا شيئا .
على قصده، وقال لكاتبه ملا انصرف: ما  فمضى علي بن عيسى، آيسا  من نفسه، كاسف البال، اندما  

 أفدتن بقصد غسان إال تعجل املهانة والذل.
وتشاغل يف طريقه بلقاء بعض إخوانه، وعاد إىل داره، فوجد على اببه بغاال  عليها أربعون ألف دينار، مع 

ليه حبضور دار رسول غسان بن عباد، فأبلغه سالمه، وعرفه غمه مبا دفع إليه، وسلم إليه املال، وتقدم إ
 املأمون من غد ذلك اليوم.

فبكر علي بن عيسى، فوجد غسان بن عباد قد سبقه إليها، فلما وصل الناس إىل املأمون، مثل غسان بن 
عباد بني الصفني، وقال: اي أمري املؤمنني إن لعلي بن عيسى حرمة وخدمة، وسالف أصل، ولمري املؤمنني 

سران يف ضمانه ما قد تعارفه الناس، وقد جرى عليه من جدة املطالبة، عليه سالف إحسان، وقد حلقه من اخل
وشدهتا، والوعيد بضرب السياط إىل أن يتلف، ما حريه، وقطعه عن االحتيال فيما عليه من املال، فإن رأى 

 أمري املؤمنني، أن جيرين على حسن عادته يف كرمه، ويشفعن يف بعض ما عليه، ويضعه عنه، فعل.
 م يزل به هبذا وحنوه، حىت حطه النصف، واقتصر منه على عشرين ألف دينار.قال: فل

 قال غسان: إن رأى أمري املؤمنني أن جيدد عليه الضمان، ويشرفه خبلع.
 فأجابه املأمون إىل ذلك.

 قال: فيأذن أمري املؤمنني، أن أمحل الدواة إليه، ليوقع بذلك، ويبقى شرف محلها علي وعلى عقيب.
 .قال: افعل

 ففعل، وخرج علي بن عيسى، والتوقيع معه بذلك، وعليه اخللع.
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 فلما وصل إىل منزله، رد العشرين ألف دينار، إىل غسان، وشكره.
 

يعود  -فردها غسان، وقال: إين مل أستحطها لنفسي، وإمنا أحببت توفريها عليك، واستحططتها لك، وهللا
 شيء من املال إىل ملكي أبدا .

 ، ما فعله معه غسان، فلم يزل خيدمه إىل آخر العمر.وعرف علي بن عيسى
 

 القدرة تذهب احلفيظة
 وجدت يف بعض كتيب بغري إسناد.

حضر الشعيب، عند مصعب بن الزبري، وهو أمري الكوفة، وقد أيت بقوم، فأمر بضرب أعناقهم، فأخذوا 
 ليقتلوا.

، وأنت على العقوبة، أقدر منك على فقال له الشعيب: أيها المري، إن أول من اختذ السجن كان حكيما  
 نزعها.

 فأمر مصعب حببس القوم، مث نظر يف أمرهم بعدن فوجدهم براء، فأطلقهم.
 

 ما صحب السلطان أخبث من عمر بن فرج الرخجي
قال حممد بن عبدوس يف كتاب الوزراء، حكي عن أيب عبد هللا أمحد ابن أيب داؤد، أنه قال: ما صحب 

أخبث من عمر بن فرج الرخجي، غضب عليه املعتصم يوما  وهم بقتله، وأمر إبحضاره، السلطان أرجل، وال 
 فجاءوا به وقد نزف دمه.

 فقال املعتصم: السيف، اي غالم، فجعلت ركبتا عمر تصطكان.
 فقلت: إن رأى أمري املؤمنني أن يسأله عن ذنبه، فلعله أن خيرج منه بعذر.

 لد أيب طالب أن تتعرف خرب منازهلم ? قال: ال.فقال له: اي ابن الفاعلة، أمرتك يف و 
قال: فلم فعلت ذلك ? قال عمر: إمنا فعلت ذلك لنه بلغن عن واحد منهم أن أهل قم يكاتبونه، فأردت 

 أن أعلم ما يف الكتب الواردة عليه.
 وجعل عمر يف خالل ذلك يلمس البساط الذي كان حتت املعتصم، فزاد ذلك يف غضبه.
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الفاعلة، ما شغلك ما أنت فيه عن ملس البساط، كأنك غري مكرتث مبا أريده بك ? فقال: ال  وقال: اي ابن
ولكن العبد يعىن من أمر سيده، بكل شيء، على مجيع الحوال، فإين استخشنت  -اي أمري املؤمنني -وهللا

 هذا البساط، وليس هو من بسط اخلالفة.
 مللك أنه قام علينا خبمسني ألف درهم.فقال له: ويلك، هذا البساط ذكر حممد بن عبد ا

 فقال: اي سيدي عندي خري منه قيمته سبعمائة دينار.
 ذلك الفور الذي كان به، وسكن غضبه. -وهللا -قال: فذهب عن املعتصم

 قال: وجه الساعة من حيضره.
 نه.أبكثر من مخسة آالف دينار، واستحسنه املعتصم، واستال -فيما أظن -فجاء ببساط قد قام عليه

 أحسن من بساطنا، وأرخص، وقد أخذانه منك مبا قام عليك. -وهللا -وقال: هذا
 ووهللا ما برح ذلك اليوم، حىت اندمه، وخلع عليه.

 
 عمر بن فرج الرخجي

 من هذا الكتاب. 129عمر بن فرج بن زايد الرخجي: ذكران أصله ونسبته يف ترمجة أبيه، يف حاشية القصة 
من هذا  341من شرار اخللق، تقلد عمر الهواز للمأمون، فسرق، وخان القصة وكان عمر، وأبوه فرج، 

ص  1من هذا الكتاب، والبصائر والذخائر م  379الكتاب مث تقلد الديوان يف أايم املعتصم، وعزل القصة 
من النشوار  3-2من النشوار وكان من أهل الرشا القصة  2-2مث تقلد الهواز للمتوكل القصة  54

ه املتوكل، وقبض ضياعه، وأمواله، وجواريه وكن مائة، مث صوحل على أن يؤدي عشرة آالف ألف فاعتقل
 39-7والكامل البن الثري  161-9درهم، على أن يرد عليه ما حيز عنه من ضياع الهواز فقط الطربي 

س جبة مث غضب عليه اثنية، فأمر أبن يصفع يف كل يوم، فأحصي ما صفع فكان ستة آالف صفعة، وألب
 .403-2صوف، مث سخط عليه آخر مرة فأحدره إىل بغداد، فأقام هبا إىل أن مات مروج الذهب 

، وكان يتربع ابلتجسس على العلويني 56-7وكان عمر من املعروفني ببغض اإلمام علي وأهل بيته ابن الثري 
أمر الطالبيني، وهذه القصة، وعرف املتوكل فيه ذلك، فواله  319ص  1ق  3البصائر والذخائر م 

فعسفهم، وأخذ حيىي بن عمر، فضربه مثاين عشرة مقرعة، وحبسه يف املطبق، فاضطره بذلك إىل اخلروج، 
 126-7والكامل البن الثري  271 - 266و  182-9فخرج ابلكوفة، وقتل بعد معارك عنيفة الطربي 

- 130. 
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اقهم وعطاءهم، ومنعهم من التعرض ملسألة مث استعمله املتوكل على مكة واملدينة، فمنع آل أيب طالب أرز 
الناس، ومنع الناس من الرب هبم، وكان ال يبلغه أن أحدا ، بر أحدا  منهم بشيء إال أهنكه عقوبة، وأثقله غرما ، 
حىت كان القميص يكون بني مجاعة من العلوايت يصلني فيه واحدة بعد واحدة بعد واجدة، مث يرفعنه، 

ري، حواسر، إىل أن قتل املتوكل، فعطف املنتصر عليهم، وأحسن إليهم مقاتل وجيلسن على مغازهلن، عوا
 .599الطالبيني 

 
ووصفت للمتوكل عائشة بنت عمر بن فرج الرخجي، فوجه يف جوف الليل، والسماء هتطل، إىل عمر، أن 

اللهم قن شر امحل إيل عائشة، فسأله أن يصفح عنها فإهنا القيمة أبمره، فأىب، فانصرف عمر، وهو يقول: 
، وكذلك  118عبدك جعفر، مث محلها ابلليل، فوطئها، مث ردها إىل منزل أبيها احملاسن والضداد للجاحظ 

 .6ك النعام  129نويل بعض الظاملني بعضا ، مبا كانوا يكسبون 
 

 مصعب بن الزبري يعفو عن أحد أسراه وجيعله من ندمائه
أخذ رجال  من أصحاب املختار بن أيب عبيد، فأمر يضرب  وقرأت يف بعض الكتب: أن مصعب بن الزبري،

 عنقه.
فقال: أيها المري، ما أقبح بك أن أقوم يوم القيامة إىل صورتك هذه احلسنة، ووجهك هذا اجلميل الذي 

 يستضاء به، فأتعلق بك، مث أقول: اي رب، سل مصعبا  فيم قتلن ? فقال له مصعب: قد عفوت عنك.
 اجعل ما وهبت يل من حيايت يف خفض عيش، فإنه ال عيش لفقري.فقال: أيها المري 

 فقال: ردوا عليه عطاءه، وأعطوه مائة ألف درهم.
 قال: أشهد هللا، أين قد جعلت نصفها البن قيس الرقيات.

 قال: مل ? قال لقوله:
ا مصعب شهاب من الل * ه جتل ت عن وجهه الظلماء  إمن 

 وال كربايء ملكه ملك رمحة ليس فيه * جربوت منه
 يت قي اّلل  يف المور وقد أف * حل من كان مه ه االت قاء

 فضحك مصعب، وقال: أرى فيك للصنيعة موضعا ، وجعله من ندمائه، وأحسن صلته.
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 عمارة بن محزة يف كرمه وكربايئه
يف  وحكي أنه قيل للفضل بن حيىي بن خالد الربمكي، قد أفسدت جودك بكربك، فقال: وهللا ما يل حيلة

النزوع عنه، وما كان سبب حصوله يف إال أنن محلت نفسي عليه، ملا رأيت من عمارة بن محزة، فتشبهت به، 
 فصار طبعا ، وال أقدر على اإلقالع عنه.

 وذلك إن أيب كان يضمن فارس من املهدي، فحلت عليه ألف ألف درهم.
ر أاب عون عبد امللك بن يزيد، أن أيخذ وكان املهدي قد ساء رأيه فيه، فحرك ذلك ما كان يف نفسه، وأم

أيب، فيطالبه ابملال، فإن غربت الشمس يف يومه ذاك، ومل يصحح مجيعه، أو بقي درهم منه، أاته برأسه من 
 غري أن يستأذنه أو يراجعه.

قال: فأخذه أبو عون، فاستدعاين، وقال: اي بن، قد ترى ما حنن فيه، فال تدعوا يف منازلكم شيئا  إال 
 ضرمتوه.أح

 قال: فجمعنا كل ما يف منازلنا، من صامت وغريه، فلم يبلغ عشر املال.
فقال: اي بن، إن كانت لنا حيلة يف احلياة، فمن قبل عمارة بن محزة، وإال فأان مقتول العشية، فألقه، وأذكر 

 له الصورة.
 فمضيت إىل اببه، فاستؤذن يل عليه.

يكاد يبني إال وجهه، فوهللا ما حترك، وسلمت، فأومأ إيل  فدخلت، وهو مضطجع قد غاص يف فرش له، ما
 ابجللوس، فجلست بعيدا  منه، فلم يعرين الطرف.

فانكسرت نفسي، وقلت: أي خري عند من هذا لقاؤه، وهذا عنون أمره، فأمسكت ال أتكلم، مفكرا  يف 
 الكالم، أو القيام، فقال: اذكر حاجة إن كنت أتيت هلا.

 فوهللا ما أجابن حبرف، أكثر من قوله: إمض، فإن هللا يكفيك.فقصصت عليه القصة، 
فقمت متحريا ، أجر رجلي، ال أشك يف أنه قد آيسن، وقلت: إن عدت إىل أيب هبذا اجلواب مات غما  قبل 

 ضرب العنق.
فتوقفت ساعة، ال أدري ما أصنع، مث قلت: على كل حال، أمضي إليه فأونسه، فإن كانت له حيلة أخرى 

 نا فيها قبل انصرام النهار.شرع
 فجئت، فوجدت على الباب بغاال  كثرية حمملة.

 فقلت ملن معها: من أنتم ? قالوا: أنفذان عمارة إليكم مبال على هذه البغال.
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فدخلت، فعرفت أيب مبا جرى يل، وأخذان املال فصححناه، وما صليت العصر حىت عرف املهدي الصورة، 
 رضاه عنه، وصالح نيته له.وأفرج عن أيب وكان ذلك سبب 

فلما كان بعد شهرين، ورد لنا من فارس مال عظيم كثري، فقال يل أيب: خذ هذا املال، وامض به إىل عمارة، 
 واشكره، ورده عليه.

 فحملت املال على بغال، ومضيت به إىل اببه.
 ، وال نقصن.فوقفت، حىت استؤذن يل، فدخلت، وهو على فرشه، فما زادين على ما عاملن به أوال  

 فشكرته عن أيب، ودعوت له، وعرفته إحضاري املال، وسألته المر بقبضه.
فقال يل: أكنت قسطارا  لبيك، أقرضه، وأرجتع منه ? فقلت: ال، ولكن أحييته، وحقنت دمه، ومننت عليه، 

 وما أحب أن يتغنمك، فلما حصل له املال، أنفذه.
 خذه وانصرف. فقال: أما إذ رده أبوك، فقد وهبته لك،

 فقمت، وقد أعطاين ما مل يعط أحد أحدا .
 

ما تطيب لك به نفسي كله ولكن خذ منه مائيت  -اي بن -فجئت إىل أيب فعرفته ما جرى، فقال: ال وهللا
 ألف درهم، فأعطانيها، وهي أول مال جاءين كثريا  جمتمعا ، وهي أصل نعميت.

 يل طبعا .فتعلمت من عمارة اجلود والكرب معا ، فصارا 
 

 اهلائم الراوية يقتل أسودا  مصااب  بداء الكلب
وحدثن اهلائم الراوية، قال: كنت أسري من الشام، أريد العراق، فلما انتهيت إىل قرية يف بعض الطريق، لقين 

 خراساين معه خمالة.
 فقال: أين تريد ? فقلت: بغداد.

 شاطئ الفرات يف برية الشام. فقال: أان رفيقك، فاصطحبنا وسران إىل قرية خراب على
 فرأبنا على ابب القرية رجال  أسود، منكر اخللقة، عرايان ، ال يواريه شيء البتة، فعدا جمفال  عنا.

 فدخلنا القرية، وجلسنا يف دار خراب على شاطئ الفرات، وأخرجنا زادا  كان معنا، وأقبلنا أنكل.
 لك هبا، وما متالكنا أن نقوم إال جبهد.فرأينا احلجارة جتيئنا متداركة، حىت خفنا أن هن
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 وأتملنا أمران، فرأينا السود يرمجنا، فطلبناه، وطلبنا.
فلما تداخلنا، رام السود أن يقبض علي، فزغت منه، فقبض على اخلراساين، وكان اخلراساين أيدا ، فما زاال 

 يتعاركان ساعة طويلة، مث انكب السود على كتف اخلراساين فعضه.
 اخلراساين: اي بغدادي أدركن، فقد قتلن.فصاح 

فدنوت من خلف السود فقبضت على خصيتيه، ولكمتها لكمات شديدة فخر مغشيا  عليه، وقام 
 اخلراساين، فجلس على صدره، وخنقه بيده حىت تلف.

 وسران، واخلراساين يصيح من أمل العضة، حىت انتهينا إىل حيال قرية عامرة.
 رقه لنعرب إىل القرية، فطرح اخلراساين نفسه على الشط كالتالف.فصحنا مبالح، فقدم زو 

فشجعته، وقلت له: مالك ? وأي شيء قدر عضة ? فقال: وحيك أنظر إليها، فنظرت إليها، فإذا هي قد 
 أخذت كتفه كلها، واسودت، وامحر بدنه كله.

 شط، تلف، فأخرجناه ميتا .فحملته أان واملالح، حىت حصلناه يف الزورق، وعربان، فلما صران بقرب ال
 فاجتمع أهل القرية وسألوا عن شأنه، فحدثتهم احلديث.

فقالوا: قد فتحتم فتحا ، وقد سلمك هللا أنت، وأراحنا من ذلك العبد هذا عبد آل فالن، أصابه داء الكلب 
 وتغرب يف تلك اخلراابت، وقد قتل خلقا  ابلعض.

د، وسرت أان يف طريقي، ومحدت هللا تعاىل على سالميت من قال: وتبادر قوم منهم يريدون املوضع لألسو 
 السود.

 
 أبو جعفر بن شريزاد

 كان لداره أربعة عشر اباب  
حدثنا أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن شريزاد، قال: حدثن خايل، وابن عم أيب، أبو جعفر حممد بن حيىي بن 

ته، ونكبن، وألزمن مبائيت ألف دينار، فأديت شريزاد، قال: ملا سعي علي عند جبكم، حىت صرفن عن كتب
 أكثرها من غري أن أبيع شيئا  من أمالكي الظاهرة.

فلما قاربت وفاءها، استحضرين أمحد بن علي الكويف كاتبه وكانت له مروءة، وأخذ خياطبن بكالم طويل، 
 هو تقدمة واعتذار لشيء يريد أن خياطبن به.

 ا بك حاجة إىل التسبب، فإين مبودتك واثق.فقلت له: اي سيدي ما تريد ? وم
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قد رجع عليك يف صلحك، وطمع فيك، وطالبن أن آخذ منك مائيت  -يعن جبكم -فقال: إن هذا الرجل
ألف دينار أخرى، ووهللا، ما هذا عن رأيي، وال يل فيه مدخل، وال هو من فعلي ولو قدرت على إزالته عنك 

 لفعلت.
أهتدي إليها، وال إىل عشرها، وأن النكبة قد استنفدت مايل، ومل يبق يل قال: فأخذت أحلف له أين ال 

 شيء، إال داري، وضيعيت، وأان أمسيهما، وال أكتم شيئا  منهما، وأخرج له عنهما، ليهب يل روحي.
 قال: فطال اخلطاب بيننا، فلما قام يف نفسه صدقي، فكر طويال .

وراءك أضعاف هذا املال، وأن فيك من الفضل ما يصلح مث قال: اي سيدي، هذا رجل أعجمي، وعنده أن 
معه يف طريق القتل، إال أن يكفيك هللا عز وجل، ووهللا، ما أحب أن جيري  -وهللا -لقلب دولته عليه، وأنت

 مثل هذا على يدي، وال يف أايمي، فيلزمن عاره إىل البد، وأجسره على قتل كتابه، فدبر خالصك.
له: تعطين ميثاقك، وحتلف يل أن سرك يف حمبة خالصي كعالنيتك، حىت أقول  فتحريت، مث سكنت، وقلت

 لك ما عندي ? ففعل.
فحلفت له أين قد صدقته، وأنن ال أمتنع مما جيريه علي من بعد هذا اليمني، ولو شاء من أن أفتح دوايت، 

 وأكتب بني يديه.
أان ذاهل ابحملنة، فدبر أمري اآلن كيف وقلت له: أنت وقتك مقبل، ووقيت مدبر، وأنت فارغ القلب، و 

 شئت، فإنه ينفتح لك هباتني اخللتني، ما قد استبهم علي.
 

قال: ففكر، مث قال: أان إن آيست هذا الرجل من مالك، مل آمنه على دمك، وإن أطمعته يف مالك، وليس 
يعتك، وأصف له لك ما تعلله به، أدت بك املطالبة إىل التلف، ولكن الصواب عندي أن أطمعه يف ض

جاللتها فأشرتيها له منك، وأقول له: إن ضياع السواد اخلراجية، قد أمجع شيوخ الكتاب ابحلضرة، قدميا  
بعد  -وحديثا ، على أن كل ما كان منه غلته درهم، فقيمته أربعة دراهم، وأبو جعفر يقول: إن غلة الضيعة

اصال ، خالصا ، بعد اخلراج واملؤن، ويقيم بذلك  مخسة وعشرون ألف دينار، وإنه يضمنها بذلك، ح -اخلراج
كفالء، فاشرتها منه مبائيت ألف دينار كمال ، وحيصل لعقبك ملك جليل، وهو مع هذا يؤدي ابقي املصادرة 
الوىل، وتصري ضامنا  للضيعة، فأدفعها إليك، ومن ساعة إىل ساعة فرج، وأان أحتال حبيلة يف أن يكون 

إليه، فلعل حادثة حتدث، وترجع إليك ضيعتك، وتكون ابلعاجل قد ختلصت،  الكتاب عندي، فال أسلمه
 وسلم دمك أربع سنني.

 قال: فعلمت أنه قد نصحن، وآثر خالصي، وأجبت.
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فدخل إىل جبكم، ومل يزل معه يف حماداثت، إىل أن تقرر المر على ما قاولن عليه، وأحضر الشهود، وكتب 
 ابإلجارة.علي الكتاب ابالبتياع، والكتاب 

وقال يل: ألوجه أن تقيم كفالء ببقية املصادرة الوىل، فقد استأذنته يف صرفك إىل منزلك، وإذا انصرفت، 
 فانضم، وال يراك أحد، وكن متحذرا ، وال تظهر أنك مسترت، فتغريه بك.

 قال: فشكرته، وأقمت الكفالء ابملال، إىل أايم معلومة، فصرفن.
را ، أجلس يف كل يوم، فيدخل إيل بعض الناس، مبقدار ما يعلم أين بداري، فعدت إىل داري، وكنت متحذ

فإذا كان نصف النهار، خرجت إىل منازل إخواين، وأقمت يوما  عند هذا، ويوما  عند اآلخر، وراعيت أخبار 
 داري، أتوقع أن جييئها من يكبسها، فأكون حبيث ال يعرف خربي، فأجنو.

 واحندر جبكم إىل واسط، فأنست ابجللوس واالستقرار يف داري.فطال ذلك، والسالمة مستمرة، 
فلما كان يف بعض الايم، ضاق صدري ضيقا  ال أعرف سببه، واستوحشت، وفكرت يف أمري، وقلت: إن  
كبست على غفلة، فماذا أصنع ? قال: وكان لداري أربعة عشر اباب ، إىل أربعة عشر سكة، وشارعا ، وزقاقا  

 ة أبواب ال يعرف جرياهنا أهنا تفضي إىل داري، وأكثرها عليه البواب احلديد.انفذا ، ومنها عد
قال: فرتاءى يل، أن أرسلت إىل غلماين املقاتلة، وكانوا متفرقني عن، قد صرفتهم لئال يصري يل حديث، 

 فجاءوين، واجتمع منهم، ومن أوالدهم، حنو ثلثمائة غالم.
 يعا  بسالحكم، وبيتوا عندي ليال ، وأقيموا هنارا ، إىل أن أدبر أمري.فقلت هلم: إذا كان الليلة فاحضروا مج

قال: ففعلوا ذلك، وفرقتهم يف احلجر املقاربة للمجلس الذي كنت أجلس فيه، وقلت: إن كبست، فشاغلوا 
 عن من يطلبن، لجنو.

ال أجد إىل ذلك قال: وكنت أدبر كيف أعمل يف قلب الدولة، أو استصالح جبكم، فلم يقع يل الرأي، و 
 طريقا .

 وكنت أوصيت بوايب، أن يغلق ابيب املعلوم للناس، وال يفتحه لحد من خلق هللا، إال أبمري.
وأجلست غالما  كان حيجبن يف أايم الدولة، ومعه عشرون غالما  بسالح خلف الباب، وأمرته أن ال يفتح 

 لحد.
 ، وقال: قد دق الباب.فما مضى هلذا إال يومان أو ثالثة، حىت جاءين حاجيب

فقلت: من الطارق ? فقال: أان غالم حممد بن ينال الرتمجان، وهو وأبو بكر النقيب ابلباب، يستأذانن على 
 سيدان ابلدخول.
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 فقلت يف نفسي: بلية وهللا.
 وأمرت الغلمان، فاجتمعو أبسرهم، متسلحني، يف بيت له قبة كبرية، كنت جالسا  يف أحد أروقته، وأمرهتم أن

 ال ينبسوا بكلمة.
 وقلت للحاجب: اصعد إىل السطح، فانظر ما ترى، وأخربين به، ففعل.

وعاد، فقال: رأيت الشارع مملوءا  ابخليل والرجال، وقد أحاطوا ابلدار من جنبات كثرية، وملا رأوين أراقبهم 
 تنحيت.

 فصاح يب الرتمجان، قائال : كلمن، وما عليك أبس.
 ك، ما جئنا ملكروه، وما جئنا إال لبشارة، فعرف سيدان بذلك.فأخرجت رأسي، فقال: وحي

 فقلت: ليس هو يف الدار، ولكن أراسله، مث أخرب المري أيده هللا، يف غد، برسول إىل داره.
 فقال: أان ها هنا واقف ساعة، إىل أن يرى رأيه.

 ففكرت، وقلت: هذه حيلة للقبض علي، ال شك يف ذلك.
يكون جبكم، قد تغري على الكويف، وال جيد خلدمته غريي، واعرتضن الطمع،  مث رجعت، فقلت: جيوز أن

 وكاد أن يفسد رأيي.
 

مث قلت للغلمان: إن قلت لكم اخرجوا، فضعوا على أيب بكر النقيب، والرتمجان أيديكم، فاخرجوا وخذوا 
 رأسيهما، وال تستأذنوا البتة، فأجابوا.

 فقلت: احذروا أن ختالفوا فأهلك.
 ا: نعم.فقالو 

مث قلت للحاجب: اطلع السطح، وقل له: إين على حال من إختالل الفرش والكسوة، ال أحب معه دخول 
 أحد إيل، فإن رضيت أن تدخل أنت وأبو بكر النقيب فقط، وإال فأان أصلح أمري وأجيء إىل دارك الليلة.

 قال: فعاد الغالم، وقال: كلمته، فقال: رضينا بذلك.
رج، واحذر أن يفتح الباب كله فتدخل اجلماعة، وأرى أن تقول له، أن يتباعد عن الباب فقلت: اي فالن، أخ

إىل الشارع قليال ، وينزل، ويقصده هو وأبو بكر النقيب فقط، واجعل يف الدهليز نفسني ميسكان الباب من 
 نقاوة الغلمان.

 فقال: نعم.
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ز، وجعلت خلفه مجاعة غلمان مث قمت بنفسي، فأغلقت ابب حديد كان بني صحن الدار والدهلي
 ابلسالح.

وقلت: قل هلما أن يدخال، وافتح من الباب الذي على الشارع قليال  فإن ازدحم الناس، وتكاثروا، فهي 
حيلة، فدعهم يدخلون، وصح: ما هذا ? فأعلم أهنا حيلة، فأخرج من بعض البواب، أما هم فيفضون إىل 

 هذا الباب، وهو مقفل، ووراءه الغلمان.
وإن حضرا وحيدين، فقل هلما: الشرط أن أقفل الباب من وراء ظهريكما بينكما وبني أصحابكما، مث افتح 
الباب الذي يلي الشارع، حىت يدخالن، مث أقفله، وأرم مفاتيحه من حتت الباب الثاين إلينا إىل الصحن، ودق 

 هذا الباب، فإين واقف وراءه، لتقدم بفتحه، فيدخالن.
 لك، وحصل أبو بكر النقيب والرتمجان يف الدهليز وحيدين.ففعل احلاجب ذ

فلما مسعت صوت قفل الباب اخلارجي، وأان عند الباب الداخلي، ودق احلاجب الباب الثاين، ورمى 
ابملفتاح، عدت إىل جملسي، فجلست فيه، وحنيت من كنت أقمته وراء الباب الثاين ابلسالح، وأعدت عليهم 

 اي غلمان اخرجوا. الوصية بقتلهما إن صحت:
 مث تقدمت إىل غالم يل كان واقفا  بال سالح، أن يفتح الباب، ويدخلهما، ففعل ذلك.

 وألقيت نفسي على الفراش كأين عليل، ودخال، فلم أوفهما احلق، وأخفيت كالمي، كما يفعل العليل.
 فقاال: أيش خربك ? فقلت: أان منذ أايم عليل، وارتعت حبضوركما.

 ن حيلف أنه ما حضر إال لريدين إىل منزليت، واستكتايب لبجكم، فشكرته على ذلك.فأخذ الرتمجا
 وقلت: أان اتئب من التصرف، وال أصلح له.

فقال: قد أمرين المري مبخاطبتك يف اخلروج إليه، إىل واسط، لتقرير هذا المر، وال جيوز أن أكتب إليه مبثل 
 فاخرج إليه، وأحدث خبدمته عهدا ، واستعفه، فإنه ال جيربك.هذا عنك، ولكن إذا كنت زاهدا  يف احلقيقة، 

 فقلت: هل كاتبن بشيء توصله إيل.
 فقال: ال، ولكنه اقتصر على ما كتب به إيل، لعلمه مبوديت لك، ولئال يفشو اخلرب.

 فقلت: تقفن على كتابه إليك.
 فقال: مل أمحله معي.

 يلة لتحصيلي.فعلمت أنه قد كوتب ابلقبض علي، وأنه يتوصل ابحل
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فقلت: أان عليل كما ترى، وال فضل يف للسفر، ولكن جتيب المري أطال هللا بقاءه ابلسمع والطاعة، وأين 
 أخرج بعد أسبوع، إذا استقللت قليال .

 فقال: يقبح هذا، والوجه أن خترج.
 فقلت: ال أقدر.

 فراجعن، وراجعته، إىل أن قال: ال بد من خروجك.
 .فقلت: إين ال أخرج

 فقال: خترج طائعا  أو كارها .
فجلست، وظهر يف أثر االحتداد مع القدرة، وقلت: إين ال أخرج، وال كرامة لك، فاجهد جهدك، وذهبت 

 لصيح ابلغلمان.
 وكان أبو بكر النقيب خبيثا ، فقال: أسأل سيدان ابهلل العظيم أن ال يتكلم حبرف، ويدعن وهذا المر.

 ا إىل انحية يف اجمللس بعيدة، ال أمسع ما جيري بينهما، فأطاال السرار، مث جاءا إيل.مث أخذ بيد الرتمجان وقام
فأخذ أبو بكر يعتذر إيل مما جرى، وخياطبن ابللني، ويقول: فبعد كم خيرج سيدان ? حىت نقتنع بوعده، 

 وننصرف.
 فقلت: بعد عشرة أايم.

 فقال: قد رضينا.
 بو بكر يغمزه، ويرفق به.فأخذ الرتمجان ينزق علي يف الكالم، وأ

فلما بلغا إىل قريب من الدهليز، رجع أبو بكر، وجر الرتمجان، معه، وقال: هذا ليس يعرفك حق معرفتك، 
وعنده أنه يقدر يستويف عليك احلجة، فباهلل إال ما عرفته ما كان يف نفسك أن تعمله بنا، لو استوفينا عليك 

 مري.املطالبة، لئال أقع يف مكروه معه ومع ال
فقلت يف نفسي: أان أريد اهلرب الساعة، فما معىن مساتريت هلما ما أردت أن أفعله، ومل ال أظهره ليكون 

 أهيب يف نفوسهما ?
 

فقلت للغالم الذي كان واقفا  على رأسي بال سالح: إمض إىل أصحابنا، وقل هلم أن خيرجوا، وال يعملوا ما  
 كنت قلت هلم.

 ليهم، وقال: أخرجوا، وال حتدثوا على القوم حادثة، فخرج القوم ابلسالح.فمضى الغالم، وفتح الباب ع
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 فقلت: هؤالء أعددهتم لدفعكما عن نفسي، إن رمتما قسري على ما ال أوثره.
 قال: فمات الرتمجان يف جلده، واصفر وحتري.

رأي كان يف فقال له أبو بكر: أنت تظن أنك ابجلبل، وليس تعلم بني يدي من أنت اآلن ? عرفت أن ال
 يدي، ال يف يدك ? وهللا، لو زدت يف املعىن، خلرج هؤالء فأخذوا رأسك ورأسي.

 فقلت: معاذ هللا، ولكن كانوا مينعوكما من أذاي.
 مث قلت للغلمان: كونوا معهما، إىل أن خيرجا، وتغلقوا البواب خلفهما، ففعلوا.

ستصحبت مجاعة من عجائز داري، وخرجت وقمت يف احلال فلبست خفا  وإزارا  على صورة النساء، وا
 معهن من ابب من تلك البواب اخلفية، متحريا ، ال أدري أين أقصد.

فقصدت عدة مواضع، كلما قصدت موضعا ، علمت أنه ال حيملن، فأجتاوزه، إىل أن كدين املشي، وقربت 
 من الرصافة، فعن يل أن أقصد خالة املقتدر، وأطرح نفسي عليها.

 من كان معي، إال واحدة، وقصدت دار اخلالة، ودخلت دهليزها.فصرفت مجيع 
فقام إيل اخلادم، وقال: من أقول ? فقالت العجوز: امرأة ال حتب أن تسمي نفسها، فدخل وإذا ابخلالة قد 

 خرجت إىل الدهليز.
 فقالت هلا االمرأة: اي سيت، أتمرين اخلادم ابالنصراف، فأمرته، فانصرف.

اي سيت، هللا، هللا يف دمي، اشرتين، فقالت: اي أاب جعفر، ما اخلرب ? فقلت: فكشفت وجهي، وقلت: 
 أدخلين، أحدثك.

 فقالت: كن مكانك، فإين قد علمت أنك ما جئتن إال مسترتا .
 مث دخلت، فأبطأت، حىت قلت: قد كرهت دخويل، وستخرج إيل من يصرفن، وتعتذر، ومهمت ابالنصراف.

 لت: أرعبتك ابالنتظار، وما كان ذلك إال عن احتياط لك، فادخل.وإذا هبا قد خرجت، مث قا
 فارغة، ما فيها أحد. -على عظمها -فدخلت فإذا دارها الوىل

فسلكت يب، وابملرأة العجوز، إىل موضع من الدار، فدخلت إىل حجرة، فأقفلتها بيدها، ومشت بني أيدينا، 
فيه طويال ، وهي بني أيدينا، حىت صعدت منه إىل درجة حىت انتهت بنا إىل سرداب، فأنزلتنا فيه، ومشينا 

 طويلة، أفضت بنا إىل دار يف هناية احلسن والسرو، وفيها من الفرش، واآلالت، كل شيء حسن.
وقالت: إمنا احتبست عنك، حىت أصلحت لك هذه الدار، وأخليت الوىل، حىت ال يراك الذين كانوا فيها، 

 فيعرف خربك، فعرفن قصتك.
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 هتا هلا، من أوهلا إىل آخرها.فذكر 
فقالت: اجلس هاهنا ما شئت، فوهللا، إنك تسرين بذلك، فاحفظ نفسك من أن ينتشر خربك من جهتك، 
فليس معي من جهيت من يدخل عليك أو خيرج منك، فتهلك نفسك، وهتلكن، فإنك تعلم أن هذا الرجل 

 ظامل جاهل، ال يعرف حق مثلي.
 وز، ولست أدعها خترج.فقلت: ما معي غري هذه العج

 فقالت: هذا هو الصواب.
فأقمت عندها مدة، فكانت جتيئن كل يوم، وتعرفن أخبار الدنيا، وحتادثن ساعة، وتنصرف، وحتمل إيل كل 

 شيء فاخر، من املأكول، واملشروب، والبخور، وأخدم مبا مل أخدم مبثله يف أايم دوليت.
قالت: اي أاب جعفر، أنت وحدك، وليس يصلح أن خيدمك كل  فلما كان يف غداة يوم بعد حصويل عندها،

 -وأومأت إىل وصيفة كانت معها، يف هناية احلسن واجلمال -أحد، وقد محلت إليك هذه اجلارية
فاستخدمها، وإهنا تقول مقام فراشة، وقد أهديتها لك، وإن احتجت إىل ما حيتاج إليه الرجال، صلحت 

 لذلك أيضا .
 ا، ودعوت هلا.فقبلت ذلك، وشكرهت

 وأتملت اجلارية، فإذا هي تغن أحسن غناء وأطيبه، فكان عيشي معها أطيب من عيشي أايم الدولة.
 ومضى على استتاري حنو شهرين، ال خيرج من عندي أحد، وال يدخل إيل غري اجلارية.

 ذلك منه. فقلت هلا يوما : قد تطلعت نفسي إىل معرفة الخبار، وإنفاذ هذه العجوز إىل من تتعرف
 فقالت: افعل، واحتفظ جهدك.

 فكتبت مع العجوز كتااب  إىل وكيل يل أثق به، آمره أن يتعرف يل الخبار، ويكتب إيل هبا مع العجوز.
ورمست له أن ينفذ طيورا  مع غالم أمسيته له وكنت به واثقا  من دون سائر غلماين، وأيمره ابملقام بواسط، 

أبن ميدوا  -كنت أثق هبم  -يوم ابلخبار، وأن يكتب عن إىل مجاعة بواسطواملكاتبة على الطيور يف كل 
 الغالم ابلخبار.

ورمست للعجوز أن ال تعرف الوكيل موضعي، لئال يظهر شيء من المر، ويقع الوكيل، ويطالب يب، فيدل 
 علي.

 
 الطيور.فعاد اجلواب إيل، مبا عنده من الخبار، وأنه ال ينقضي يومه، حىت ينفذ الغالم و 
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فأمهلته عشرة أايم، مث رددت العجوز، فأنفذ يل على يدها، كتبا  وردت على الطيور، فقرأهتا، ومضى على 
 ذلك مدة.

فأصبحت يوما  وأان على هناية النشاط، والسرور، واالنبساط، من غري سبب أعرفه، فقلت للعجوز: امضي 
جوز إىل الوكيل، فهي عنده، إذ سقط عليه إىل فالن، وأعريف هل ورد عليه كتاب من واسط ? فمضت الع

 طائر بكتاب، فحله، وسلمه إليها، من غري أن يقف عليه.
فجاءتن به، فإذا هو من الغالم املرتب بواسط، بتاريخ يومه، وأكثره رطب، كتب يف احلال يذكر فيه ورود 

 الخبار إىل واسط، بقتل الكراد لبجكم، وأن الناس قد اختلطوا وماجوا.
ت الرض شكرا  هلل عز وجل، وكتبت يف احلال إىل الكويف رقعة  أشكره فيها على مجيله، وأعرفه أين ما فقبل

طويت خربي عنه إىل اآلن، إال إشفاقا  عليه من أن يسأل عن، فيكون مىت حلف أنه ال يعرف خربي، 
ما ورد من اخلرب، وأشرت  صادقا ، وأن اقل حقوق ما عاملن به، أن أعرفه ما جيب أن يتحرز منه، وذكرت له

 عليه ابالستتار.
 وأنفذت رقعيت إليه بذلك، طي رقعيت إىل الوكيل، وأمرته أن ميضي هبا يف الوقت إليه.

 وقلت للعجوز: إذا مضى الوكيل فارجعي أنت، وال تقعدي يف دار الوكيل.
 فعادت، وعرفتن أن الوكيل توجه إىل الكويف.

ليوم رددهتا إىل الوكيل، وقلت هلا: اطرقي اببه، فإن كان يف بيته، على حال فلما كان بني العشاءين من ذلك ا
 سالمة فادخلي، وإن ابن لك أنه معتقل، أو أن داره موكل هبا، فانصريف وال تدخلي.

 فعادت إيل برقعة الوكيل، وطيها رقعة من أيب عبد هللا الكويف.
ن له يف وجهه االضطراب، وإنه ما صلى العصر يف ويف رقعة الوكيل: إنه حني أوصل الرقعة إىل الكويف، اب

ذلك اليوم، حىت امتأل البلد أبن الكويف قد استرت، وأن جبكم قد حدثت به حادثة ال ندري ما هي، وقد 
عدت بعد العصر إىل دار الكويف، فوجدهتا مغلقة، وليس عليها أحد، وإين قد أنفذت جواب الكويف طي 

 رقعيت.
ذا هو يشكرين، ويقول: قد علمت أن مثلك اي سيدي ال يفتعل مثل هذا اخلرب، وال وقرأت رقعة الكويف، فإ

يضيع مروءته، وأن مثله جيوز أن يكون صحيحا ، وقد تشاغل الذين مع المري ابهلرب، عن أن يكتبوا يل 
رب ابحلادث، وكتب به من رتبته أنت، كما ذكرت يف رقعتك، فأوجب الرأي أن أستظهر لنفسي، فإن كان اخل

صحيحا ، وهو عندي صحيح، فالرأي معي، وإن كان ابطال ، فال يضرين ذلك عند صاحيب إن كان حيا ، لنه 
 يتصورين جباان  ال غري، فيكون أسلم يف العاجل.
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طي رقعيت هذه، الكتابني اللذين كتبتهما عليك يف ضيعتك ابالبتياع  -اي سيدي -وقد أنفذت إليك
، ولتعلم صدقي فيما كنت توسطته، ونصحي فيما عاملتك به، فإن كان موت واإلجارة، ابتغاء إمتام مودتك

الرجل صحيحا ، فقد رجعت إليك ضيعتك، وإن كان ابطال  فإنه ال يسألن عنهما، وال يذكرمها، وإن ذكرمها 
 جحدت أين تسلمتهما، وقضيت حقك بذلك، وأعدت نعمتك عليك.

 يف احلال. قال: وإذا ابلكتابني يف طي الرقعة، فمزقتهما
ولبست من عند اخلالة، خفا ، وإزارا ، بعد أن عرفتها الصورة، وخرجت مع العجوز، وجئت إىل داري 

 فدخلتها من بعض أبواهبا اخلفية.
 فلما كان من الغد، قوي اخلرب بقتل جبكم، ففتحت ابيب، وفرج هللا عن احملنة.

ال: سيديت تقرئك السالم، وتقول لك: مل تدع جاريتك فلما كان العشاء، أاتين رسول اخلالة، ومعه اجلارية، وق
عندان ? قال: وإذا هي قد محلت معها، كل ما كانت قد أخدمتنيه من فرش، وآله، وغري ذلك، من أشياء  

 كثرية جليلة املقدار.
 وقالت: هذا جهاز اجلارية، وأحب أن تقبله من.

 إىل أحسن حال.فقبلته، ورددت الرسول شاكرا ، وقد من هللا علي ابلعود 
 

 ?تعذيب العمال املطالبني بضرهبم ابملقارع ووضع احلجارة على أكتافهم
وذكر حممد بن عبدوس، يف كتابه كتاب الوزراء، قال: حدثن أمحد بن علي بن بيان، قرابة ابن بسطام، قال: 

 قال يل سليمان بن سهل الربقي، وكان أستاذ أيب العباس ابن بسطام.
عمال، فألفيت عمر بن فرج يتقلد الديوان، وكان يف نفسه علي شيء، فأخفيت انصرفت من بعض ال

 نفسي، وسرتت أصحايب.
 فطلبن، وأذكى العيون علي، فلم يصلوا إيل، فأمر أن يعمل يل مؤامرة تشتمل على ثلثمائة ألف.
لي رقعة جناح وكانت بين وبني جناح بن سلمة مودة، فأان يف عشية من العشااي، يف استتاري، إذ وردت ع

 أيمرين ابملصري إليه.
 

 فلما صرت إليه، قال يل: صر إىل عمر بن فرج، وسلم عليه، وعرفه أين قد بعثت بك إليه.
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قال: فقلت له: اي سيدي، انظر ما تقول، فإنه قد نذر دمي، فكيف أمضي إليه هكذا ? فقال: نعم، اعلم 
ت، مع جاللتها، وقد أكلها العمال، وإنه يف طلب أنه قال يل اليوم، إن فلسطني قد انغلقت علينا، وفسد

 من يكفيه أمرها، وحيفظ ماهلا، وليس يعرف من يرضي كفايته.
فقلت له: إن أردت الكفاية، فهذا سليمان بن سهل، وفيه من الكفاية واإلخالص واجلد، ما ال يشك فيه، 

ه من املطالبة، وتقلده فلسطني، فإنه فلم عطلته، وأخفته ? فقال: كيف يل به ? فقلت: تؤمنه، وتزيل ما علي
 يكفيك، ويوفر عليك، وجيملك فيما يتصرف لك فيه، وأان أبعث به إليك.

 فقال: ابعث به إيل، وهو آمن.
 فصر إليه، فإنه ال يعرض لك إال مبا حتب.

فبكرت إليه، وهو يف ديوانه، فلما دخلت صحن الدار، رأيت العمال على أكتافهم احلجارة، واملقارع 
 أتخذهم، فهالن ما رأيت.

 فلما وصلت إليه، سلمت عليه، وقلت: إين كنت خادم أيب الفضل، أعن فرج الرخجي، وأحد صنائعه.
 فقال: لوال ما متت به من هذه اخلدمة، لكنت أحد هؤالء الذين تراهم.

، واالستعداد مث رفع مصاله، وأخرج الكتب بوالييت فلسطني، وسلمها إيل، وأمرين بكتمان أمري عن الناس
 للمسري.

 فأخذت الكتب، وشخصت إىل هناك، فأرضيته، وقضيت حق نفسي.
 

 هللا جيزي سعيد اخلري انئلة
حدثن أبو الفرج، املعروف ابلصبهاين، قال: أخربين أبو دلف هشام بن حممد بن هارون بن عبد هللا بن 

سد، قال: أخربين العمري، عن اهليثم بن مالك اخلزاعي، وحممد بن احلسن الكندي، قاال: حدثنا اخلليل بن أ
عدي، عن احلسن بن عمارة، عن احلكم بن عيينة: أن حارثة بن بدر الغداين، كان قد سعى يف الرض 

 فسادا ، فنذر أمري املؤمنني علي بن أيب طالب سالم هللا عليه دمه، فاستجار أبشراف الناس، فلم جيره أحد.
 اين، فلعله أن جيريك.فقيل له: عليك بسعيد بن قيس اهلمد

 فطلب سعيدا ، فلم جيده، فجلس يف طلبه، حىت جاء، فأخذ بلجام دابته، وقال: أجرين، أجارك هللا.
 قال: مالك وحيك ? قال: قد نذر أمري املؤمنني دمي.

 فقال: أقم مكانك، وانصرف إىل أمري املؤمنني، فوجده قائما  خيطب على املنرب.
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ا جزاء الذين حياربون هللا ورسوله، ويسعون يف الرض فسادا  ? قال: أن يقتلوا، أو فقال: اي أمري املؤمنني، م
 يصلبوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف، أو ينفوا من الرض.

 قال: اي أمري املؤمنني، إال من اتب.
 قال: إال من اتب.

 قال: فهذا حارثة بن بدر قد جاءان اتئبا ، وقد أجرته.
 املسلمني، وقد أجران من أجرته.قال: أنت رجل من 

 مث قال وهو على املنرب: أيها الناس، إين كنت قد نذرت دم حارثة بن بدر، فمن لقيه فال يعرض له.
 فانصرف إليه سعيد، فأعلمه، وكساه، ومحله، وأجازه، فقال فيه حارثة شعرا :

 اّلل  جيزي سعيد اخلري انئلة * أعن سعيد بن قيس قرم مهدان
 شفا غرباء مظلمٍة * لوال شفاعته ألبست أكفاين أنقذين من

 قالت متيم بن مر  ال ختاطبه * وقد أبت ذلكم قيس بن عيالن
قال احلسن بن اهليثم: مل يكن يروي احلسن بن عمارة، من هذا الشعر، غري هذه البيات، فأخذت الشعر  

 وهو:كله من محاد الراوية، وقلت له: ممن أخذته ? فقال: من مساك بن حرب، 
 أساغ يف احللق ريقا  كنت أجرضه * وأظهر هللا سر ي بعد كتمان

 إين  تداركن عف  مشائله * آابؤه حني ينمي خري قحطان
 وذكر بقية الشعر واحلديث، ومل يكن مما يدخل يف كتايب هذا، فلم أسقه.

 
 فإن نلتن حجاج فاشتف جاهدا  

ين عمي احلسن بن حممد، قال: قال يل الكراين، عن وأخربين أبو الفرج املعروف ابلصبهاين، قال: أخرب 
اخلليل بن أسد، عن العمري، عن عطاء عن عاصم بن احلداثن، قال: كان ابن منري الثقفي، يشبب بزينب 

 بنت يوسف بن احلكم، وكان احلجاج أخوها يتهدده، ويقول: لوال أن يقول قائل، لقطعت لسانه.
 ل يف هربه:فهرب إىل اليمن، مث ركب حبر عدن، وقا

 أتتن عن احلج اج والبحر بيننا * عقارب تسري والعيون هواجع
 فضقت هبا ذرعا  وأجهشت خيفة * ومل آمن احلج اج والمر قاطع
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 وحل  يب اخلطبأ الذي جاءين به * مسيع فليست تستقر  الضالع
 

 فبت  أدير المر والرأي ليليت * وقد أخضلت خد ي الدموع اهلوامع
 ا  من الصرب إن ه * أعف  وأحرى إذ عرتن الفواجعفلم أر يل خري 

 وما أمن ت  نفسي الذي خفت شر ه * وال طاب يل ما حب بته املضاجع
 إىل أن بدا يل رأس إسبيل طالعا  * وإسبيل حصن مل تنله الصابع

 فلي عن ثقيف إن مهمت بنجوٍة * مهامه تعفى بينهن  اهلجارع
 * إذا شئت منأى ال أابلك واسع ويف الرض ذات العرض عنك ابن يوسف

 فإن نلتن حج اج فاشتف جاهدا  * فإن  الذي ال حيفظ اّلل  ضائع
قال: فطلبه احلجاج، فلم يقدر عليه، مث طال على النمريي مقامه هاراب ، واشتاق إىل وطنه فجاء حىت وقف 

 على رأس احلجاج.
 فاشتف جاهدا  فقال له احلجاج: اي منريي، أنت القائل: فإن نلتن حج اج 

 فقال: بل أان أقول:
 أخاف من احلج اج ما لست خائفا  * من السد العرابض مل يثنه ذعر

 أخاف يديه أن تنال مفاصلي * أببيض عضٍب ليس من دونه سرت
 وأان الذي أقول:

 فها أان قد طو فت شرقا  ومغراب  * وأبت وقد دو خت كل  مكان
 إال  أن تصد  تراين فلو كانت العنقاء عنك تطري يب * خلتلك

 قال: فتبسم احلجاج، وأمنه، وقال: ال تعاود إىل ما تعلم، وخلى سبيله
 أسود راجل رزقه عشرون درمها  

 بز يف كرمه معن بن زائدة الشيباين
أخربين أبو الفرج علي بن احلسني القرشي، قال: أخربين حبيب بن نصر املهليب، قال: حدثنا عبد هللا بن أيب 

خربان حممد بن نعيم البلخي، أبو يونس، قال:، حدثن مروان بن أيب حفصة، وكان يل صديقا ، سعد، قال: أ
 قال: كان املنصور قد طلب معن بن زائدة الشيباين طلبا  شديدا ، وجعل فيه ماال .
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فحدثن معن ابليمن، أنه اضطر لشدة الطلب أن قام يف الشمس، حىت لوحت وجهه، وخفف من عارضيه 
بس جبة صوف غليظة، وركب مجال  من مجال النقالة، وخرج عليه ليمضي إىل البادية، وقد كان وحليته، ول

 أبلى يف احلرب بني يدي ابن هبرية بالء  حسنا ، فغاظ املنصور، وجد يف طلبه.
قال معن: فلما خرجت من ابب حرب، تبعن أسود، متقلدا  سيفا ، حىت إذا غبت عن احلرس، قبض على 

 أانخه، وقبض علي.خطام اجلمل، ف
 فقلت: مالك ? فقال: أنت طلبة أمري املؤمنني.

 فقلت: ومن أان حىت يطلبن أمري املؤمنني.
 قال: أنت معن بن زائدة.

 فقلت: اي هذا أتق هللا، وأين أان من معن بن زائدة.
 فقال: دع عنك هذا، فأان وهللا أعرف بك منك.

ر محلته معي أبضعاف ما بذل املنصور ملن جاء يب، فخذه، فقلت له: فإن كانت القصة كما تقول، فهذا جوه
 وال تسفك دمي.

 فقال: هاته، فأخرجته إليه.
 فنظر إليه ساعة، وقال: صدقت يف قيمته، ولست قابله حىت أسألك عن شيء، فإن صدقتن أطلقتك.

 فقلت: قل.
 قال: إن الناس قد وصفوك ابجلود، فأخربين هل وهبت قط مالك كله ? قلت: ال.

 قال: فنصفه ? قلت: ال.
 قال: فثلثه ? قلت: ال، حىت بلغ العشر.

 فاستحييت، فقلت: أظن أين قد فعلت ذلك.
قال: ما أراك فعلته، وأان وهللا راجل، ورزقي مع أيب جعفر عشرون درمها ، وهذا اجلوهر قيمته آالف داننري، 

م أن يف الدنيا أجود منك فال تعجبك وقد وهبته لك، ووهبتك لنفسك، وجلودك املأثور بني الناس، ولتعل
نفسك، ولتحقر بعدها كل شيء تعمله، وال تتوقف عن مكرمة، مث رمى العقد يف حجري، وخلى خطام 

 البعري، وانصرف.
فقلت له: اي هذا، قد وهللا فضحتن، ولسفك دمي أهون علي مما فعلته، فخذ ما دفعته إليك، فإين عنه 

 غن.
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 ن يف مقايل هذا، وهللا ال أخذته، وال آخذ ملعروف مثنا  أبدا ، وتركن ومضى.فضحك، وقال: أردت أن تكذب
 فوهللا لقد طلبته بعد أن أمنت، وضمنت ملن جاءين به ما شاء، فما عرفت له خربا ، وكأن الرض ابتلعته.

 
 سبب رضا املنصور عن معن بن زائدة

مسترتا ، حىت يوم اهلامشية، ووثب القوم على  قال: وكان سبب رضا املنصور عن معن بن زائدة، أنه مل يزل
املنصور وكادوا يقتلونه، فوثب معن وهو متلثم، وانتضى سيفه، فقاتل، وأبلى بالء  حسنا ، وذب القوم عنه، 

 واملنصور راكب على بغلة وجلامها بيد الربيع.
 فقال له: تنح، فإين أحق بلجامها يف هذا الوقت.

 
 ه إليه، فأخذه، ومل يزل يقاتل، حىت انكشفت تلك احلال.فقال له املنصور: صدق، ادفع

 فقال له املنصور: من أنت هلل أبوك ? فقال: أان طلبتك اي أمري املؤمنني، معن بن زائدة.
 فقال: قد أمنك هللا على نفسك ومالك، ومثلك يصطنع، مث أخذه معه، وخلع عليه، وحباه، وقربه.

لمر، فانظر كيف تكون فيه ? فقال: كما حتب اي أمري املؤمنني، فواله  مث دعا به يوما ، فقال: إين قد أهلتك
 اليمن، وتوجه إليها، فبسط فيهم السيف، حىت استووا.

قال مروان: وقدم معن بن زائدة بعقب ذلك على املنصور، فقال له، بعد كالم طويل: قد بلغ أمري املؤمنني 
 ك.عنك شيء، لوال مكانك عنده، ورأيه فيك، لغضب علي

 فقال: وما ذاك اي أمري املؤمنني ? فوهللا ما تعرضت لسخطك، فقال: عطاءك مروان بن حفصة، لقوله فيك:
 معن بن زائدة الذي زيدت به * شرفا  إىل شرف بنو شيبان

ا * يوماه يوم ندى ويوم طعان م الفعال فإمن   إن عد  أاي 
 الشعر، ولكن لقوله: فقال: وهللا، اي أمري املؤمنني، ما أعطيته ما بلغك، هلذا

 ما زلت  يوم اهلامشي ة معلنا  * ابلسيف دون خليفة الرمحن
 فمنعت حوزته وكنت وقاءه * من وقع كل  مهن د وسنان

قال: فاستحيا املنصور، وقال: إمنا أعطيت ملثل هذا القول ? فقال: نعم، اي أمري املؤمنني، ولوال خمافة 
 ال، وأحبته إايها.الشنعة، لمكنته من مفاتيح بيوت المو 
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 فقال املنصور: هلل درك من أعرايب، ما أهون عليك ما يعز على الناس وأهل احلزم.
 

 قطن بن معاوية الغاليب يستسلم للمنصور
أخربين علي بن أيب الطيب، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثنا عمر بن شبة، 

أيب عثمان، عن أيب سلمة الغفاري، قال: حدثنا قطن بن معاوية الكاليب، قال: أخربين أيوب بن عمر بن 
قال: كنت ممن سارع إىل إبراهيم، فاجتهدت معه، فلما قتل، طلبن املنصور، فاستخفيت منه، فقبض على 

 أموايل ودوري.
 تنقلت يف وحلقت ابلبادية، فجاورت يف بن نضر بن معاوية، وبن كالب، من بن فزارة، مث بن سليم، مث

 بوادي قيس، أجاورهم.
حىت ضقت ذرعا  ابالستخفاء، فأزمعت القدوم على أيب جعفر، واالعرتاف له، فقدمت البصرة، ونزلت يف 

 طرف منها.
 مث أرسلت إىل أيب عمرو بن العالء، وكان يل ودا ، فشاورته يف المر الذي أزمعت عليه، فلم يقبل رأيي.

  على نفسك.وقال: إذا  يقتلك، وأنت املعني
فلم ألتفت إليه، وشخصت إىل بغداد، وقد بىن أبو جعفر مدينته، ونزهلا، وليس من الناس أحد يركب فيها، 

 ما خال املهدي.
 فنزلت خاان ، مث قلت لغلماين: إين ذاهب إىل أمري املؤمنني، فأمهلوا ثالاث ، فإن جئتكم، وإال فانصرفوا.

ر الربيع، والناس ينتظرونه، وهو حينئذ ينزل داخل املدينة، يف ومضيت حىت دخلت املدينة، فجئت إىل دا
 الدار الشارعة على قصر الذهب.

 فلم يلبث أن خرج ميشي، وقام إليه الناس، وقمت معهم، فسلمت عليه، فرد علي السالم.
 وقال: من أنت ? قلت: قطن بن معاوية.

 فقال: انظر ما تقول ? فقلت: أان هو.
 كانوا معه، وقال: احتفظوا به.  قال: فأقبل على مسودة

 قال: فلما حرست، حلقتن الندامة، وذكرت رأي أيب عمرو.
ودخل الربيع، فلم يطل حىت خرج خصي، فأخذ بيدي، فأدخلن قصر الذهب، مث أتى يب إىل بيت، فأدخلن 

 إليه، وأغلق الباب علي، وانطلق.
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 ا.فاشتدت نداميت، وأيقنت ابلبالء، وأقبلت على نفسي ألومه
 فلما كان وقت الظهر، أاتين اخلصي مباء، فتوضأت، وصليت، وأاتين بطعام، فأخربته أبين صائم.

فلما كان وقت املغرب، أاتين مباء، فتوضأت، وصليت، وأرخى علي الليل سدوله، فأيست من احلياة، 
 ومسعت أبواب املدينة تغلق، فامتنع عن النوم.

ففتح عن، ومضى يب، فأدخلن صحن دار، مث أدانين من ستور  فلما ذهب صدر من الليل، أاتين اخلصي،
 مسدولة.

 فخرج علينا خادم، وأدخلنا، فإذا أبو جعفر وحده، والربيع قائم انحية.
 فأكب أبو جعفر هنيهة، مطرقا ، مث رفع رأسه، فقال: هيه.

 فقلت: اي أمري املؤمنني، أان قطن بن معاوية.
 حىت من هللا علي بك. فقال: وهللا لقد جهدت عليك جهدي،

فقلت: اي أمري املؤمنني، قد وهللا جهدت عليك جهدي، وعصيت أمرك، وواليت عدوك، وحرصت على أن 
 أسلبك ملكك، فإن عفوت فأهل ذلك أنت، وإن عاقبت فبأصغر ذنويب تقتلن.

 قال: فسكت هنيهة، مث قال: أعد، فأعدت مقاليت.
 

 قال: فإن أمري املؤمنني قد عفا عنك.
ل: فقلت: اي أمري املؤمنني إين أصري وراء اببك فال أصل إليك، وضياعي ودوري مقبوضة، فإن رأى أمري قا

 املؤمنني أن يردها علي، فعل.
قال: فدعا بدواة، مث أمر خادما  له أن يكتب إبمالئه، إىل عبد امللك بن أيوب النمريي، وهو يومئذ على 

بن معاوية، وقد رد عليه ضياعه ودوره ومجيع ما قبض عليه، البصرة: أن أمري املؤمنني قد رضي عن قطن 
 فاعلم ذلك وأنفذه إن شاء هللا تعاىل.

قال: مث ختم الكتاب، ودفعه إيل، فخرجت من ساعيت، ال أدري أين أذهب، فإذا احلرس ابلباب، فجلست 
 إىل جانب أحدهم.

 ت إليه.فلم ألبث أن خرج الربيع، فقال: أين الرجل الذي خرج آنفا  ? فقم
 سلمت، مث انطلق يب إىل منزله، فعشاين، وفرش يل. -وهللا -فقال: انطلق أيها الرجل، فقد

 فلما أصبحت، ودعته، وأتيت غلماين فأرسلتهم يكرتون يل.
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 فوجدت صديقا  يل من الدهاقني، من أهل ميسان، قد اكرتى مسريية لنفسه، فحملن معه.
 جعفر، فأقعدين عنده، فلم أقم حىت رد علي مجيع ما اصطفي فقدمت على عبد امللك بن أيوب بكتاب أيب

 يل.
وأخربين هبذا اخلرب أبو القاسم إمساعيل بن حممد النباري، املعروف أببن زجني، قال: حدثن أبو علي احلسني 

 بن القاسم الكوكيب، قال: حدثن ابن أيب سعيد، قال: حدثنا ابن دريد، وذكر إبسناده مثله.
 

 ب على إبراهيم الصويل مث يرضى عنهاملأمون يغض
أخربين أبو بكر حممد بن حيىي الصويل، فيما أجاز يل روايته عنه، بعدما مسعته من حديثه، قال: أخربين أبو 
بكر حممد بن سعيد الصويف، قال: حدثن حممد بن صاحل بن النطاح، قال: ملا عزم املأمون على الفتك 

يز بن عمران الطائي، ومؤنسا  البصري، وخلف املصري، وعلي بن أيب ابلفضل بن سهل، وندب إليه عبد العز 
 سعيد السلمييت، وسراج اخلادم، أهني اخلرب إىل الفضل، فعاتبه عليه.

 فلما قتل الفضل، قيل للمأمون: إنه عرفه من جهة إبراهيم بن العباس الصويل، فطلبه، فاسترت.
بن عمران، وكان الفضل قد استكتب إبراهيم لعبد العزيز، وكان إبراهيم عرف هذا اخلرب من جهة عبد العزيز 

 فعلمه منه، فأخرب الفضل.
وحتمل إبراهيم ابلناس على املأمون، وجرد يف أمره هشام اخلطيب، املعروف ابلعباسي، لنه كان جريئا  على 

 أل.املأمون، ولنه رابه، وشخص إىل خراسان، يف فتنة إبراهيم بن املهدي، فلم جيبه إىل ما س
 فلقيه إبراهيم بن العباس، مسترتا ، وسأله عما عمل يف حاجته ? فقال له هشام: قد وعدين يف أمرك مبا حتب.

 فقال له إبراهيم: أظن المر على خالف هذا.
قال: مل ? قال: لن حملك عند أمري املؤمنني أجل من أن يعد مثلك شيئا  ويؤخره، ولكنك مسعت يف ما ال 

 جزاءك. -على كل الحوال -ن به، فقلت يل هذا القول، فأحسن هللاحتب، فكرهت أن تغم
 فمضى هشام إىل املأمون، فعرفه خرب إبراهيم فعجب من فطنته، وعفا عنه.

 
 المري سيف الدولة يصفح عن أحد أتباعه ويعيد إليه نعمته

عرف ابلناضري، من تناء حدثن عبد هللا بن أمحد بن معروف، أبو القاسم، قال: كنت مبصر، وكان هبا رجل ي
 حلب، قد قبض سيف الدولة على ضيعته، وصادره.
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 فهرب منه إىل كافور اإلخشيدي، فأجرى عليه جراية سابغة يف كل شهر.
وكان جيري على مجيع من كان يقصده، من اجلراايت اليت تسمى الراتب، وكان ماال  عظيما  قدره يف السنة 

أجناس الناس، ليس لحد من اجليش، وال من احلاشية، وال من مخسمائة ألف دينار، لرابب النعم، و 
 املتصرفني يف العمال، شيء منها.

قال: فجرى يوما  ذكر هذا الناضري حبضرة كافور، وقيل له أبنه بغاء، وكثرت عليه القاويل يف ذلك، فأمر 
 بقطع جرايته.

 على رمسه. فرفع إليه قصة يشكو فيها انقطاع مادته، ويسأل التوقيع إبجرائه
فأمر فوقع على ظهرها: قد صح عندان أنك رجل تصرف ما جنريه عليك فيما يكره هللا عز وجل، من فساد 

 نفسك، وما نرى أن نعينك على ذلك، فاحلق حبيث شئت، فال خري لك عندان بعدها.
أنه مستور،  قال: فخرج التوقيع إىل الرجل، فغمه ذلك، وعمل حمضرا  أدخل فيه خط خلق كثري ممن يعرفه،

 وما قرف قط ببغاء.
وكتب رقعة إىل كافور، حيلف فيها ابلطالق والعتاق والميان الغليظة، أنه ليس ببغاء، واحتج ابحملضر، وجعل 

 الرقعة طي احملضر.
 

وقال فيها: إنه مل يكن يدفع إليه ما يدفع لجل حفظه فرجه أو هتكه، وإمنا كان ذلك لنه منقطع، وغريب، 
بل  -ارق نعمة، وإن هللا عز وجل أقدر على قطع أرزاق مرتكيب املعاصي، وما فعل ذلك هبموهارب، ومف

وأمهلهم، وأمرهم ابلتوبة، وإنه إن كان ما قذف به صحيحا ، فهو اتئب إىل هللا عز وجل منه، وسأله  -رزقهم
 رد رمسه إليه، ورفع القصة إىل كافور.

 أنه صار فضيحة وحتدث الناس حبديثه.قال: فما أدري إىل أي شيء انتهى أمره، إال 
واتفق خروجي من مصر، عقيب ذلك، إىل حضرة سيف الدولة، فلقيته حبلب، وجرت أحاديث املصريني، 

 وكان يتشوق أن يسمع حديث صغريهم وكبريهم، ويعجبه أن يذكر له.
 لقصة عليه.قال: فقلت: من عجيب ما جرى هبا آنفا ، أنه كان هبا رجل يقال له الناضري، وقصصت ا

 فضحك من ذلك ضحكا  عظيما ، وقال: هذا املشؤوم بلغ إىل مصر ? فقلت: نعم.
فقال يل حممد المسر الندمي: إعلم أن هذا الرجل صديقي جدا ، وقد هلك، وافتقر، وفارق نعمته، فأحب أن 

 ختاطب المري يف أمره، عقيب ما جرى آنفا ، لعاونك، فلعل هللا عز وجل أن يفرج عنه.
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 فقلت: أفعل.
 وأخذ سيف الدولة يسألن عن المر، فأعدت شرحه، وعاد، فضحك.

فقلت: أطال هللا بقاء موالي المري، قد سررت هبذا احلديث، وجيب أن يكون له مثرة، إما يل، وإما للرجل 
 الذي تركته فضيحة حبلب، مبا أخربت من قصته، زايدة على فضيحته مبصر.

 له، فال يستحق، فإنه فعل وصنع، وجعل يطلق القول فيه.فقال: إما لك، فنعم، وإما 
قال: فقلت له: فوائدي من موالان متصلة، ولست أحتاج مع إنعامه، وترادف إحسانه، إىل التسبب يف 

 الفوائد، ولكن إن رأى أن جيعلها هلذا املفتضح املشؤوم.
 فقال: تنفذ إليه سفتجة بثالثة آالف درهم.

 اطبته يف أن أيذن له ابلعودة إىل وطنه، ويؤمنه.قال: فشكرته اجلماعة، وخ
 قال: فكتب أماان  له مؤكدا ، وأذن له يف العود.

 قال: فغمزين المسر يف اإلستزادة.
فقلت: أطال هللا بقاء موالان المري، إن الثالثة آالف درهم لو أنفذت إىل مصر، إىل أن يؤذن له يف العود، ما  

أكثر أهل مصر بغاؤون، وقد ضايقوه يف الناكة، وغلبوه ابليسار، فال يصل  كفته ملن حيمله على نفسه، لن
 هو إىل شيء إال ابلغرم الثقيل.

قال: فأعجبه ذكر أهل مصر بذلك، فقال: كيف قلت هذا اي أخ ? فقلت: إن املياسري من أهل مصر، هلم 
لعلوج، والزنوج، املشهورين بكرب العبيد العلوج، أيتوهنم، لكل واحد منهم عدة غلمان، واملتوسطون، يدعون ا

 اليور، وينفقون عليهم أمواهلم، وال يصل الفقري املتجمل إليهم.
ولقد بلغن أيضا ، وأان مبصر، أن رجال  من البغائني هبا اشتد عليه حكاكه، فطلب من أيتيه، فلم يقدر عليه، 

 فخرج إىل قرية، ذكر أهنا قريبة من مصر، فأقام هبا.
 به اجملتازون، استغوى منهم من خيتاره هلذا احلال، فحمله على نفسه. فكان إذا اجتاز

 فكان يعيش ابجملتاز بعد اجملتاز، ويتمكن من إرضائه مبا ال ميكنه يف مصر.
فعاش بذلك برهة، حىت جاء يوما  بغاء آخر، فسكن معه يف املوضع، فكان إذا جاء الغالم الذي يصلح هلذا 

 لى الول أمره.الشأن، تنافسا عليه، ففسد ع
فجاء إىل الثاين، فقال: اي هذا، قد أفسدت أمري، وأبطلت عملي، وإمنا خرجت من مصر، لجل املنافسة 

 يف الناكة، وليس لك أن تقيم معي ها هنا.
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 فقال له الثاين: سواء العاكف فيه والباد، وما أبرح من ها هنا.
، رئيس البغائني مبصر، وجذبه إىل حضرته، فقال له الول: بين وبينك شيخنا ابن العجمي الكاتب

 فتحاكما إليه.
فقال: إين ملا كنت اشتد يب أمري الذي تعرفه، ومنعن فقري من اختاذ الناكة مبصر، عدلت إىل املوضع 
الفالين، فعملت كذا، وقص عليه القصة، فجاء هذا، وصنع، وقص عليه القصة، وشرح له أمره، فإن رأيت 

 فاحكم. أن حتكم بين وبينه،
فحكم ابن العجمي لألول، ومنع الثاين من املقام، وقال له: ليس لك أن تفسد عليه عمله وانحيته، فاطلب 

 لنفسك موضعا  آخر.
أن يستغن بثالثة آالف درهم أمرت له هبا يف بلد هذه عزة  -أيد هللا موالان المري -فكيف ميكن للناضري

ن مقيما ، فكيف وقد أنعمت عليه ابإلذن يف املسري، وحيتاج إىل بغال الناكة فيه، وكثرة البغائني ? هذا لو كا
 يركبها يف الطريق أبجرة، ونفقة، وديون عليه يقضيها، ومؤن.

قال: فضحك ضحكا  شديدا  من حكاية البغائني، وحكم ابن العجمي بينهما، وكان هذا من مشهوري كتاب 
 مصر.

 قال: فاجعلوها مخسة آالف درهم.
 

وقد أنفقها يف الطريق، إىل سوء  -أطال هللا بقاء موالان المري -أان والمسر: فيعود الرجلقال: فقلت 
املنقلب ? وكان يعجبه أن مياكس يف اجلود، فيجود مع املسألة، أبكثر مما يؤمل منه، ولكن مع السؤال، 

 وما شاهبه. والدخول عليه مدخل املزاح يف ذلك، والطيبة، واقتضاء الغرماء بعضهم لبعض يف ذلك،
فقال: قد طولتم علي يف أمر هذا الفاعل الصانع، أطلقوا له عن ضيعته أبسرها، ووقعوا له بذلك إىل 
الديوان، وعن مستغله، ومروا من يف داره، ابخلروج عنها، وتقدموا له أبن تفرش أحسن من الفرش الذي هنب 

 له منها ملا سخط عليه.
ليه، وحيلفون أهنم ما رأوا، وال مسعوا، مبثل هذا الكرم قط، ويقولون: قال: فأكبت اجلماعة، يقبلون يديه ورج

 هذا مع سوء رأيك يف الرجل، وسوء حديثه، فما على وجه الرض بغاء أقبل على صاحبه بسعد، مثل هذا.
 قال: فضحك، ونفذت الكتب والتوقيعات مبا ذكره ورمسه.

 نعمته.جاء الرجل، وعاد إىل  -وأان حبلب -فلما كان بعد مدة
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 رمبا جتزع النفوس من المر له فرجة كحل العقال
أخربين أبو بكر أمحد بن كامل القاضي، قال: حدثنا أبو شبيل عبيد هللا ابن عبد الرمحن بن واقد، قال: 
حدثنا الصمعي، قال: حدثنا أبو عمرو بن العالء، قال: خرجت هاراب  من احلجاج إىل مكة، فبينا أان أطوف 

 أعرايب ينشد: ابلبيت، إذا
 اي قليل العزاء يف الحوال * وكثري اهلموم والوجال

 ال تضيقن  يف المور فقد يك * شف غماؤها بغري احتيال
 صرب  النفس عند كل  ملم  * إن  يف الصرب راحة احملتال
ا جتزع النفوس من الم * ر له فرجٌة كحل  العقال  رمب 

 فقلت: مه ? فقال: مات احلجاج.
 أدري أبي القولني كنت أسر، بقوله: فرجة، بفتح الفاء، أو مبوت احلجاج.قال: فال 

ووجدت هذا اخلرب بغري إسناد يف بعض الكتب، وفيه: أن أاب عمرو بن العالء مسع أعرابيا  ينشد هذه 
 البيات:

 اي قليل العزاء يف الهوال * وكثري اهلموم والوجال
 بغري احتيال ال تضيقن  يف المور فقد تك * شف غ ماؤها

 صرب  النفس عند كل  مهم  * إن  يف الصرب حيلة احملتال
ا جتزع النفوس من الم * ر له فرجة كحل  العقال  رمب 

 قيل: والفرجة: من الفرج، والفرجة: فرجة احلائط.
 ووجدت خبط أيب عبد هللا بن مقلة، يف كتاب البيات السائرة: قال أمية بن أيب الصلت:

ا تكره النف  وس من الش * يء هلا فرجة كحل  العقالرمب 
وقال القاضي أبو احلسني يف كتابه: روى املدائن، عن الصمعي، عن أيب عمرو بن العالء، قال: كنت 

ا جتزع النفوس من الم * ر  مستخفيا  من احلجاج بن يوسف الثقفي، فسمعت قائال  يقول: مات احلجاج رمب 
 له فرجة كحل  العقال

وجدت أان يف كتاب املدائن، كتاب الفرج بعد الشدة والضيقة، هكذا: حدثن علي بن أيب وقال القاضي: و 
الطيب، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: حدثنا أبو عدانن، قال: حدثنا أبو عبيدة 
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احلجاج بن يوسف، معمر بن املثىن، عن يونس بن حبيب، قال: قال أبو عمرو بن العالء: كنت هاراب  من 
 فصرت إىل اليمن، فسمعت منشدا  ينشد:

ا جتزع النفوس من الم * ر له فرجة كحل  العقال  رمب 
فاستطرفت قوله: فرجة، فأان كذلك، إذ مسعت قائال  يقول: مات احلجاج، فلم أدر أبي المرين كنت أشد 

 فرحا ، مبوت احلجاج، أو بذلك البيت.
ظفر بن احلسن، قال: حدثنا أبو عمر حممد بن عبد الواحد الزاهد، املعروف وأخربين حممد بن احلسن بن امل

بغالم ثعلب، قال: أخربان أبو العباس أمحد بن حيىي، ثعلب، عن أيب منصور ابن أخي الصمعي، عن أيب 
 عمرو ابن العالء، قال: كنت مستخفيا  من احلجاج، وذلك أن عمي كان عامال  له، فهرب، فهم أبخذي.

 أان على حال خويف منه، إذ مسعت منشدا  ينشد: فبينا
ا جتزع النفوس من الم * ر هلا فرجة كحل العقال  رمب 

 -بفتح الفاء -وذكر احلديث، وزاد فيه: أن ثعلبا  قال: إن أاب عمرو كان يقرأ: إال من اغرتف غرفة ، وفرجة  
 شاهد يف هذه القراءة.

 
 يبالوليد بن عبد امللك يعفو عن القمري التغل

 وذكر أبو احلسن املدائن، يف كتابه، بغري إسناد، أن القمري التغليب، قال يف الوليد بن عبد امللك
 

 أتنسى اي وليد بالء قومي * مبسك ن  والزبريي ون صيد
 أتنساان إذا استغنيت  عن ا * وتذكران إذا صل  احلديد

 فطلبه الوليد، فهرب منه.
 ف، أتى دمشق مستخفيا ، حىت حضر عشاء الوليد، فدخل مع الناس.فلما ضاقت به البالد، واشتد به اخلو 

 فلما أكل الناس بعض الكل، عرف القمري رجل إىل جانبه، فأخرب الوليد.
 فدعا ابلقمري، وقال له: اي عدو هللا، احلمد هلل الذي أمكنن منك بال عقد وال ذمة، أنشدين ما قلت.

ك يب ? فقال: إين قلت يف نفسي، إن أمهلت حىت أطأ بساطه، فتلكأ، مث أنشده، فقال له الوليد: ما ظن
وآكل طعامه، فقد أمنت، وإن عوجلت قبل ذلك فقد هلكت، وقد أمهلت حىت وطئت بساطك، اي أمري 

 املؤمنني، وأكلت طعامك، فقد أمنت.
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 فقال له الوليد: فقد أمنت، فانصرف راشدا .
 فلما وىل، متثل الوليد قائال :

  يستقاد هلم * وأعظم الناس أحالما  إذا قدروامشس العداوة حىت
 

 مزنة امرأة مروان اجلعدي  تلجأ إىل اخليزران جارية املهدي
حدثن طلحة بن حممد بن جعفر، املقرئ، الشاهد، قال: حدثن أبو عبد هللا احلرمي بن أيب العالء، كاتب 

ديناري، قال: حدثن الفضل بن العباس القاضي أيب عمر، قال: حدثنا أبو علي احلسن بن حممد بن طالب ال
ابن يعقوب بن سعيد بن الوليد بن سنان بن انفع، موىل العباس بن عبد املطلب، قال: حدثن أيب، قال: ما 

 أتيت زينب بنت سليمان بن علي اهلامشي، قط، فانصرفت من عندها إال بشيء وإن قل.
 وكان هلا وصيفة يقال هلا: كتاب، فعلقتها.

 مشغول القلب بكتاب، جارية زينب. -وهللا -أان فقلت ليب:
 فقال يل: اي بن اطلبها منها، فإهنا ال متنعك إايها.

 فقلت: قد كنت أحب أن تكون حاضرا  لتعينن عليها.
 فقال: ليس بك إيل، وال إىل غريي من حاجة.

أيب أن حيضر كالمي فغدوت إليها، فلما انقضى السالم، قلت: جعلن هللا فداك، فكرت يف حاجة، فسألت 
إايك فيها، لستعني به، فأسلمن، فقالت: اي بن، إن حاجة ال تقضى لك حىت حتضر أابك فيها، حلاجة 

 عظيمة القدر.
 مث قالت: ما هي ? فقلت: كتاب، وصيفتك، أحب أن هتبيها يل.

نت من  فقالت: أنت صيب أمحق، اقعد، حىت أحدثك حديثا ، أحسن من كل كتاب على وجه الرض، وأ
 كتاب على وعد.

 فقلت: هايت، جعلن هللا فداك.
يف عتبة ابب الرواق،  -إذا اجتمعنا -عند اخليزران، وجملسي وجملسها -من أول أمس -فقالت: كنت

 وابلقرب منا يف صدر املكان، برذعة، ووساداتن، ومسانيد، عليها سبنية، لمري املؤمنني.
إذا جاء جلس يف ذلك املوضع، وإذا انصرف، طرحت عليه وهو كثري الدخول إليها واجللوس عندها، ف

السبنية إىل وقت رجوعه، فإان جللوس، إذ دخلت عليها إحدى جواريها، فقالت: اي سيت، ابلباب امرأة ما 
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رأيت أحسن منها وجها ، وال أسوأ حاال ، عليها قميص ما يسرت بعضه موضعا  من بدهنا، إال انكشف منها 
 ذن عليك.موضع آخر غريه، تستأ

فالتفتت إيل، وقالت: ما ترين ? فقلت: تسألني عن امسها، وحاهلا، مث أتذنني هلا على علم، فقالت اجلارية: قد 
 وهللا جهدت هبا كل اجلهد، أن تفعل، فما فعلت، وأرادت االنصراف، فمنعتها.

 فقلت للخيزران: وما عليك أن أتذين هلا، فأنت منها بني ثواب ومكرمة، فأذنت هلا.
فدخلت امرأة على أكثر مما وصفت اجلارية، وهي مستخفية، حىت صارت إىل عضادة الباب، مما يلين، 

 وكنت متكئة.
 فقالت: السالم عليكم، فرددان عليها السالم.

 مث قالت للخيزران: أان مزنة امرأة مروان بن حممد.
 نعم. قالت: فلما وقع امسها يف أذين، استويت جالسة، مث قلت: مزنة ? قالت:

قلت: ال حياك هللا، وال قربك، احلمد هلل الذي أزال نعمتك، وأدال عزك، وصريك نكاال  وعربة، أتذكرين اي 
عدوة هللا، حني أاتك عجائز أهل بييت يسألنك أن تكلمي صاحبك يف إنزال إبراهيم بن حممد من خشبته، 

 زال نعمتك.فلقيتيهن ذلك اللقاء، وأخرجتيهن ذلك اإلخراج، احلمد هلل الذي أ
 املرأة، حىت كادت تقهقه، وبدا هلا ثغر، ما رأيت أحسن منه قط. -وهللا -فضحكت

وقالت: أي بنت عم، أي شيء أعجبك من حسن صنع هللا يب على ذلك الفعل، حىت أردت أن تتأسي يب، 
هذا مقدار  وهللا، لقد فعلت بنساء أهل بيتك، ما فعلت، فأسلمن هللا إليك جائعة، ذليلة، عراينة، فكان

 شكرك هلل تعاىل على ما أوالك يف، مث قالت: السالم عليكم.
 مث ولت خارجة متشي خالف املشية اليت دخلت هبا.

 
ال يتوىل إخراجها مما هي  -اي خيزران -فقلت للخيزران: إهنا خمبأة من هللا عز وجل، وهدية منه إلينا، ووهللا

 فيه أحد غريي.
يب أسرعت، وأسرعت خلفها، حىت وافيتها عند السرت، وحلقتن اخليزران،  مث هنضت على أثرها، فلما أحست

 فتعلقت هبا.
وإليك، فإين ذكرت، مبكانك، ما انلنا من املصيبة بصاحبنا،  -عز وجل -وقلت: اي أخت، املعذرة إىل هللا

 فكان من ما وددت أين غفلت عنه، ومل أملك نفسي.
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قالت: ال تفعلي، اي أخت، فإين على حال، أصونك من الدنو وأردت معانقتها، فوضعت يدها يف صدري، و 
 منها.

 فرددانها، وقلت للجواري: أدخلن معها احلمام.
 وقلت للمواشط: اذهنب معها، حىت تصلحن حفافها، وما حتتاج إىل إصالحه من وجهها.

 خروجها.فمضت، ومضني معها، ودعوان بكرسي، وجلسنا أان واخليزران عليه، يف صحن الدار، ننتظر 
 فخرجت إلينا إحدى املواشط وهي تضحك.

 فقلت هلا: ما يضحكك ? فقالت: اي سيت، إان لنرى من هذه املرأة عجبا .
فقلت: وما هو ? فقالت: حنن معها يف انتهار، وزجر، وخصومة، ما تفعلني أنت، وال ستنا، مثله إذا 

 خدمناكما.
 حرة رئيسة، واحلرة ال حتتشم من الحرار.اي أخيت أهنا  -وهللا -فقلت للخيزران: حىت تعلمني

وخرجت إلينا جارية أعلمتنا أهنا قد خرجت من احلمام، فوجهت إليها اخليزران أصناف اخللع، فتخريت منها 
 ما لبسته، وبعثنا إليها بطيب كثري، فتطيبت، مث خرجت إلينا.

 فقمنا مجيعا ، فعانقناها، فقالت: اآلن، نعم.
 ذي جيلس فيه أمري املؤمنني املهدي، فأقعدانها فيه.مث جئنا إىل املوضع ال

 مث قالت اخليزران: إن غداءان قد أتخر، فهل لك يف الطعام ? فقالت: وهللا ما فيكن من هي أحوج إليه من.
 فدعوان ابلطعام، فجعلت أتكل، وتضع بني أيدينا، حىت كأهنا يف منزهلا.

لك ممن تعنني به ? قالت؛ ما يل وراء هذا احلائط أحد من فلما فرغنا من الكل، قالت هلا اخليزران: من 
 خلق هللا تعاىل.

فقالت هلا اخليزران: فهل لك يف املقام عندان، علي أن خنلي لك مقصورة من املقاصري، وحيول إليها مجيع ما 
عز  -حتتاجني إليه، ويستمتع بعضنا ببعض ? فقالت: ما درت إال على أقل من هذا احلال، وإذ قد تفضل هللا

علي بكما، وهبذه النعمة، فال أقل من الشكر لمري املؤمنني املهدي، لكل نعمة، ولكما، فافعلي ما  -وجل
 بدالك، وما أحببت.

أوسعها،  -وهللا -فقامت اخليزران، وقمت معها، وأقمناها معنا، ودخلنا نطوف ابملقاصري، فاختارت
 وأحسنها.
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، واخلدم، والفرش، واآلالت، مث قالت: ننصرف عنك، وعليك فمألهتا اخليزران، ابجلواري، والوصائف
 مبنزلك، حىت تصلحيه، فخلفناها يف املقصورة، وانصرفنا إىل موضعنا.

فقالت اخليزران: إن هذه امرأة رئيسة، وقد عضها الفقر، وليس ميأل عينها إال املال، مث بعثت إليها خبمسة 
 آالف دينار، ومائة ألف درهم.

 تكون هذه يف خزانتك، ووظيفتك، ووظيفة حشمك، قائمة يف كل يوم، مع وظيفتنا. وأرسلت إليها:
 عندي حديث طريف. -وهللا -مث مل نلبث أن دخل علينا املهدي، فقلت له: اي سيدي، لك

 فقال: ما هو ? فحدثته ابخلرب.
 فلما قلت له ما كان من، من الوثوب عليها، وإمساعها، اقشعر، واصفر.

نب، هذا مقدار شكرك لربك عز وجل، وقد أمكنك من عدوك، وأظفرك به، على هذا احلال مث قال: اي زي
الذي تصفني ? وهللا، لوال مكانك من، حللفت أن ال أكلمك أبدا ، أين املرأة ? قالت: فوفيته خربها، 

 فالتفت إىل اخليزران، يصوب فعلها، وجزاها خريا .
آالف دينار، ومائيت ألف درهم، وبلغها سالمي، واعلمها أنه لوال مث قال خلادم بني يديه: امحل إليها عشرة 

خويف من احتشامها لسرت إليها مسلما  عليها، وخمربا  هلا بسروري هبا، فقل هلا: أان أخوك، ومجيع ما ينفذ فيه 
 أمري، فأمرك فيه انفذ مقبول.

 حىت جلست. قالت زينب: فإذا هي قد وردت إلينا مع اخلادم، وعلى رأسها دواج ملحم،
 فلقيها املهدي أحسن لقاء، فأقعدها عنده ساعة، حتادثه، مث انصرفت إىل مقصورهتا.

 فهذا احلديث اي بن، خري لك من كتاب.
 قال: فأمسكت.

 فقالت يل: قد اغتممت ? فقلت هلا: ما أغتم، ما أبقاك هللا عز وجل يل.
 فقالت: الليلة توافيك كتاب.

يل، ومعها ما يساوي أضعاف مثنها من كل صنف من احللي، والرقيق، وغري فلما كان الليل، أنفذت هبا إ
 ذلك.

 وذكر القاضي أبو احلسني يف كتابه، هذا اخلرب، فقال: روى أبو موسى حممد بن الفضل عن أبيه، قال:
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كنت ألفت زينب بنت سليمان بن علي بن عبد هللا بن عباس، أكتب عنها أخبار أهلها، وكانت هلا وصيفة 
 ال هلا: كتاب.يق

فذكر احلديث بطوله، على خالف يف اللفاظ يسري، واملعىن واحد، ليس فيه زايدة، إال يف ذكر املال، فإنه 
 ذكر أن الذي محلته اخليزران مخسمائة ألف درهم، وأن الذي محله املهدي، ألف ألف درهم.

 حشمة، وما أان إال من خدمه. وأنه ملا أاتها رسول املهدي، جاءت، فقالت: ما علي من أمري املؤمنني
وأن زينب قالت يف أول اخلرب: أتذكرين اي عدوة هللا حني جاءك عجائز أهلي يسألنك مسألة صاحبك ابإلذن 

 لنا يف دفن صاحبنا إبراهيم اإلمام، فوثبت عليهن.
تاب ووجدت يف كتاب آخر، هذا اخلرب، مبثل هذا املعىن، على خالف يف اللفاظ، منها ما وجدته يف ك

القاضي أيب جعفر بن البهلول التنوخي النباري، حكاه عن الفضل بن العباس مبثل هذا املعىن، بغري إسناد 
 متصل.

 
 فر من إسحاق املصعيب فوجد كنزا  

وذكر أبو احلسني القاضي يف كتابه، قال: حدثن أيب، عن أيب احلسني عبد هللا بن حممد الباقطائي، قال: كنا 
يف ديوان إسحاق بن إبراهيم الطاهري، ومعنا فىت من الكتاب، له خلق مجيل، يعرف  -وحنن أحداث -نتعلم

 أبيب غالب.
فزور مجاعة من الكتاب تزويرا  مبال أخذوه، فوقف إسحاق على اخلرب، فطلبهم، فظفر ببعضهم، فقطع 

 أيديهم، وهرب الباقون.
 حىت مات إسحاق. وكان فيمن هرب، الفىت الذي كنت ألزم جملسه، فغاب سنني كثرية،

 فبينا أان ذات يوم يف بعض شوارع بغداد، فإذا به.
 فقلت: أبو غالب ? فقال: نعم، وإذا حتته دابة فاره، بسرج حملى، وثياب حسنة.

 فقلت: عرفن حالك ? قال: يف املنزل.
 فسرت معه، فاحتبسن ذلك اليوم عنده، ورأيت له مروءة حسنة، فسألته عن خربه.

ا إسحاق، استرتت، فلما بلغن ما عامل به من كان معي يف اجلناية، ضاقت علي بغداد، فقال: ملا طلبن
 فخرجت على وجهي، خوفا  من عقوبة إسحاق، إن ظفر يب.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 555 

ومل أزل مستخفيا ، إىل أن أتيت داير مصر، أطلب التصرف، فتعذر علي، وتفرق من كان معي، إال غالم 
 واحد.

 بيت عن آخره، على قلته.فرقت حايل جدا ، حىت بعت ما يف ال
 فأصبحت يوما ، فقال يل غالمي: أي شيء نعمل اليوم ? ما معنا حاجة.

 فقلت: خذ مبطنيت بعها، وأشرت لنا ما حنتاج إليه.
فخرج الغالم، وبقيت يف الدار وحدي، أفكر فيما دفعت إليه من الغربة والوحدة، والعطلة، والضيقة، 

 كيف أصنع، وممن أقرتض، فكاد عقلي أن يزول.والشدة، وتعذر املعيشة والتصرف، و 
فينا أان كذلك، وإذا جبرذ قد خرج من كوة يف البيت، ويف فمه دينار، فوضعه مث عاد، فما زال كذلك، حىت 

 أخرج مثانني دينارا ، فصفها، مث جعل يتقلب عليها، ويتمرغ، ويلعب.
يعها إىل املوضع الذي أخرجها منه، فقمت، مث أخذ دينارا  ودخل إىل الكوة، فخشيت إن تركته أن يردها مج

 وأخذت الداننري، وشددهتا.
 وجاء الغالم، ومعه ما قد ابتاعه، فتغدينا، وقلت له: خذ هذا الدينار، فابتع لنا فأسا .

 فقال: ما نصنع به ? فحدثته احلديث، وأريته الداننري، وقلت له: قد عزمت على أن أقلع الكوة.
 ضى بنا احلفر إىل برنية فيها سبعة آالف دينار.ففعل ما أمرته به، وأف

 فأخذهتا وأصلحت املوضع كما كان، وخرجت إىل بغداد، بعد أن أخذت ابملال سفاتج، وتركت بعضه معي.
وأنفذت الغالم ابلسفاتج إىل بغداد، وأقمت، حىت ورد علي كتاب الغالم بصحة السفاتج، وحتصيل املال يف 

 بييت، وكان إسحاق قد مات.
 احندرت إىل بغداد، وابتعت ابملال كله ضيعة، ولزمتها، فأمثرت، ومنت، وتركت التصرف.ف

 
 أبو أمية الفرائضي خيلص رجال  من القتل

وحكى أبو أمية الفرائضي، قال: كنت يف الوفد الذي وفد على أيب جعفر من أهل البصرة، فلما مثلنا بني 
 ب ليقتل.يديه، دعا برجل، فكلمه، مث أمر بضرب عنقه، فجذ

فقلت يف نفسي: يقتل رجل من املسلمني، وأان حاضر فال أتكلم ? فقمت، فقلت: اي أمري املؤمنني، إن رأيت 
 أن أتمر ابلكف عن قتل هذا، حىت أخربك بشيء مسعت احلسن يقوله.

 فأمر ابلكف عنه، وقال: قل.
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ان يوم القيامة، مجع هللا الولني قلت: مسعت احلسن يقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، إذا ك
واآلخرين، يف صعيد واحد، ينفذهم البصر، ويسمعهم املنادي، مث يقوم مناد من قبل هللا تعاىل، فيقول: أال 

 من كان له على هللا حق فليقم، فال يقوم إال من عفا.
 فقال أبو جعفر: هللا الشاهد عليك، أنك مسعت احلسن يقول ذلك ?

 
 يقوله فعفا عن الرجل، وأطلقه، فانصرف الرجل وهو حيمد هللا على السالمة. قلت: نعم، مسعته

 
 املهدي حيتج على شريك برؤاي رآها يف املنام

وحكى احلسن بن قحطبة، قال: استؤذن لشريك بن عبد هللا القاضي، على املهدي، وأان حاضر، فقال: علي 
 ابلسيف، فأحضر.

، ودخل شريك، فسلم، فانتضى املهدي السيف، وقال: ال سلم هللا قال احلسن: فاستقبلتن رعدة مل أملكها
 عليك اي فاسق.

فقال شريك: اي أمري املؤمنني، إن للفاسق عالمات يعرف هبا، شرب اخلمور، ومساع املعازف، وارتكاب 
 احملظورات، فعلى أي ذلك وجدتن ? قال: قتلن هللا إن مل أقتلك.

دمي حرام عليك ? قال: لين رأيت يف املنام، كأين مقبل عليك أكلمك، قال: ومل ذلك اي أمري املؤمنني، و 
وأنت تكلمن من قفاك، فأرسلت إىل املعرب، فسألته عنها، فقال: هذا رجل يطأ بساطك، وهو يسر 

 خالفك.
فقال شريك: اي أمري املؤمنني، إن رؤايك ليست رؤاي يوسف بن يعقوب عليهما السالم، وإن دماء املسلمني 

 سفك ابلحالم.ال ت
 فنكس املهدي رأسه، وأشار إليه بيده: أن أخرج، فانصرف.

ما  -هلل أبوك -قال احلسن: فقمت فلحقته، فقال: أما رأيت صاحبك، وما أراد أن يصنع ? فقلت: اسكت
 ظننت أين أعيش حىت أرى مثلك.

 
 إن من البيان لسحرا  
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أيت رجال  قط نزل به املوت، وعاينه، فما أدهشه، وحكى احلسن بن حممد، قال: قال أمحد بن أيب داؤد: ما ر 
وال أذهله، وال أشغله عما كان أراده، وأحب أن يفعله، حىت بلغه، وخلصه هللا تعاىل من القتل، إال متيم بن 

 مجيل اخلارجي، فإنه كان تغلب على شاطئ الفرات، فأخذ، وأيت به إىل املعتصم ابهلل.
ع والسيف، فجعل متيم ينظر إليهما، وجعل املعتصم يصعد النظر فيه، فرأيته بني يديه، وقد بسط له النط

 ويصوبه.
وكان متيم رجال  مجيال ، وسيما ، جسيما ، فأراد املعتصم أن يستنطقه، لينظر أين جنانه ولسانه، من منظره 

 وخمربه.
 فقال له املعتصم: اي متيم، تكلم، إن كان لك حجة أو عذر فابده.

ري املؤمنني ابلكالم، فأقول: احلمد هلل الذي أحسن كل شيء خلقه، وقد خلق اإلنسان فقال: أما إذ أذن أم
من طني، مث جعل نسله من ساللة من ماء مهني، اي أمري املؤمنني، جرب هللا بك صدع الدين، ومل شعث 

أمي املسلمني، وأمخد بك شهاب الباطل، وأوضح هنج احلق، إن الذنوب خترس اللسنة، وتعمي الفئدة، و 
هللا، لقد عظمت اجلريرة، وانقطعت احلجة، وكرب اجلرم، وساء الظن، ومل يبق إال عفوك، أو انتقامك، وأرجو 
أن يكون أقرهبما من وأسرعهما إيل، أوالمها إبمامتك، وأشبههما خبالفتك، وأنت إىل العفو أقرب، وهو بك 

 أشبه وأليق، مث متثل هبذه البيات:
 نطع كامنا  * يالحظن من حيثما أتلف تأرى املوت بني السيف وال

 وأكرب ظن  أن ك اليوم قاتلي * وأي  امرئ مما قضى اّلل  يفلت
 ومن ذا الذي يديل بعذٍر وحج ٍة * وسيف املنااي بني عينيه مصلت
 يعز  على الوس بن تغلب موقٌف * يهز  علي  السيف فيه وأسكت  

 وت شيء موق توما جزعي من أن أموت وإن ن * لعلم أن  امل
 ولكن  خلفي صبية قد تركتهم * وأكبادهم من حسرة تتفت ت

 كأين  أراهم حني أنعى إليهم * وقد مخشوا حر  الوجوه وصو توا
 فإن عشت عاشوا ساملني بغبطة * أذود الذى عنهم وإن مت  مو توا

 فكم قائل ال يبعد اّلل  داره * وآخر جذالن يسر  ويشمت
  قال: أقول كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إن من البيان لسحرا .قال: فتبسم املعتصم، مث
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مث قال: اي متيم كاد وهللا أن يسبق السيف العذل، إذهب، فقد غفرت لك اهلفوة، وتركتك للصبية، ووهبتك 
 هلل ولصبيتك.

 ألف دينار.مث أمر بفك قيوده، وخلع عليه، وعقد له على والية على شاطئ الفرات، وأعطاه مخسني 
 

 سقى معن بن زائدة أسراه ماء  فأطلقهم لهنم أصبحوا أضيافه
 وحكي أن معن بن زائدة، جيء إليه بثلثمائة أسري، فأمر بضرب أعناقهم، وأحضر السياف، والنطع.

 فقدم واحد منهم، فقتل، مث قدم غالم منهم، وكان له فهم وبالغة.
 فقال: اي معن، ال تقتل أسراك وهم عطاش.

 ل: أسقوهم ماء ، فشربوا.فقا
 فقال: أيها المري، أتقتل أضيافك ?

 
 فقال: خلوا عنهم، فأطلقوا كلهم.

 
 فىت بغدادي قدم للقتل وسئل ما يشتهي فطلب رأسا  حارا  ورقاقا  

وحكى حممد بن احلسن بن املظفر، قال: حضرت العرض يف جملس اجلانب الشرقي ببغداد، أايم انزوك، 
 على اجمللس مجاعة، فقتل بعضهم. فأخرج خليفة انزوك

 مث أخرج غالما  حدث السن، مليح املنظر، فرأيته ملا وقف بني يدي خليفة انزوك، تبسم.
فقلت: اي هذا، أحسبك رابط اجلأش، لين أراك تضحك يف مقام يوجب البكاء، فهل يف نفسك شيء 

 تشتهيه ? فقال: نعم، أريد رأسا  حارا  ورقاقا .
لس أن يؤخر قتله إىل أن أطعمه ذلك، ومل أزل ألطف به، إىل أن أجاب، وهو يضحك فسألت صاحب اجمل

من، ويقول: أي شيء ينفع هذا، وهو يقتل ? قال: وأنفذت من أحضر اجلميع بسرعة، واستدعيت الفىت، 
 فجلس أيكل غري مكرتث ابحلال، والسياف قائم، والقوم يقدمون، فتضرب أعناقهم.

 كل بسكون، وقلة فكر.فقلت: اي فىت، أراك أت
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فأخذ قشة من الرض، فرمى هبا، رافعا  يده، وقال وهو يضحك: اي هذا، إىل أن تسقط هذه إىل الرض مائة 
 فرج.

 قال: فوهللا، ما استتم كالمه، حىت وقعت صيحة عظيمة، وقيل: قد قتل انزوك.
 خرج مجيع من كان فيه.وأغارت العامة على املوضع، فوثبوا بصاحب اجمللس، وكسروا ابب احلبس، و 

 فاشتغلت أان عن الفىت، ومجيع الشياء، بنفسي، حىت ركبت دابيت مهروال ، وصرت إىل اجلسر، أريد منزيل.
 -فوهللا، ما توسطت الطريق، حىت أحسست إبنسان قد قبض على إصبعي برفق، وقال: اي هذا، ظننا ابهلل

 أمجل من ظنك، فكيف رأيت لطيف صنعه. -عز وجل
، فإذا الفىت بعينه، فهنأته ابلسالمة، فأخذ يشكرين على ما فعلته، وحال الناس والزحام بيننا، وكان فالتفت

 آخر عهدي به.
 

 أشرف حيىي الربمكي على القتل فخلصه إبراهيم احلراين وزير اهلادي
ه، وخيرج وحكي: أن موسى اهلادي كان قد طالب أخاه هارون أن خيلع نفسه من العهد، ليصريه البنه من بعد

 هارون من المر، فلم جيب إىل ذلك.
وأحضر حيىي بن خالد الربمكي، ولطف به، وداراه، ووعده ومناه، وسأله أن يشري على هارون ابخللع، فلم 

 جيب حيىي إىل ذلك، ودافعه مدة.
فتهدده وتوعده، وجرت بينهما يف ذلك خطوب طويلة، وأشفى حيىي معه على اهلالك، وهو مقيم على 

 عته عن صاحبه.مداف
إىل أن اعتل اهلادي، علته اليت مات منها، واشتدت به، فدعا حيىي، وقال له: ليس ينفعن معك شيء، وقد 
أفسدت أخي علي، وقويت نفسه، حىت امتنع مما أريده، ووهللا لقتلنك، مث دعا ابلسيف والنطع، وأبرك 

 حيىي، ليضرب عنقه.
املؤمنني: إن ليحىي عندي يدا ، أريد أن أكافئه عليها، فأحب أن هتبه  فقال إبراهيم بن ذكوان احلراين اي أمري

 يل الليلة، وأنت يف غد تفعل به ما حتب.
فقال له: ما فائدة ليلة ? فقال: إما أن يقود صاحبه إىل إرادتك اي أمري املؤمنني، أو يعهد يف أمر نفسه 

 وولده، فأجابه.
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ملوت، وأيقنت أنه مل يبق من أجلي إال بقية الليلة، فما اكتحلت قال حيىي: فأأقمت من النطع، وقد أيقنت اب
 عيناي بغمض إىل السحر.

 مث مسعت صوت القفل يفتح علي، فلم أشك أن اهلادي قد استدعاين للقتل، ملا انصرف كاتبه.
 وانقضت الليلة، وإذا خبادم قد دخل إيل، وقال: أجب السيدة.

 وجئت إىل اخليزران. فقلت: مايل وللسيدة ? فقال: قم، فقمت،
 فقالت: إن موسى قد مات، وحنن نساء، فادخل، فأصلح شأنه، وأنفذ إىل هارون، فجئ به.

فأدخلت، فإذا به ميتا ، فحمدت هللا تعاىل على لطيف صنعه، وتفريج ما كنت فيه، وابدرت إىل هارون، 
 فوجدته انئما ، فأيقظته.

 قم اي أمري املؤمنني إىل دار اخلالفة. فلما رآين، عجب، وقال: وحيك ما اخلرب ? قلت:
 فقال: أو قد مات موسى ? قلت: نعم.

فقال: احلمد هلل، هاتوا ثيايب، فإىل أن لبسها، جاءين من عرفن أنه ولد له ولد من مراجل، ومل يكن عرف 
 اخلرب، فسماه عبد هللا، وهو املأمون وركب، وأان معه، إىل دار اخلالفة.

 يلة، مات فيها خليفة، وجلس خليفة، وولد خليفة.ومن العجب أن تلك الل
 

 رمي من أعلى القلعة أوال  واثنيا  فنجا وسلم
وحكى الشريف أبو احلسن حممد بن عمر العلوي الزيدي، قال: ملا حصلت حمبوسا  بقلعة خست بنواحي 

 سن ابحلديث.نيسابور، من فارس، حني حبسن عضد الدولة هبا، كان صاحب القلعة الذي أسلمت إليه يؤن
 

فحدثن يوما : أن هذه القلعة كانت يف يد رجل كان راعيا  هبذه البالد، مث صار قائدا ، واحتوى عليها، 
فصارت له معقال ، وانضم إليه اللصوص، فصار يغري هبم على النواحي، فيخرجون، ويقطعون الطريق، 

حيلة، إىل أن قصدهم أبو الفضل ابن وينهبون القرى، ويفسدون، ويعودون إىل القلعة، فال متكن فيهم 
 العميد، وحاصرهم مدة، وافتتحها، وسلمها إىل عضد الدولة.

قال: فكان يف حماصرة أيب الفضل هلم، رمبا نزلوا وحاربوه، فظفر منهم يف وقعة كانت بينه وبينهم بنحو 
 مخسني رجال ، فأراد قتلهم قتلة  يرهب هبا من يف القلعة.

 م، حياله ابلقرب منه جبل آخر أعظم منه، وعليه نزل أبو الفضل.قال: وهي على جبل عظي
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فأمر ابلسارى، فرمي هبم من رأس اجلبل الذي عليه القلعة، فيصل الواحد منهم إىل القرار قطعا ، قد قطعته 
 الضراس اخلارجة يف اجلبل واحلجارة.

لرض ساملا ، فما حلقه مكروه، ففعل ذلك جبميعهم، حىت بقي غالم حني بقل وجهه، فلما طرح وصل إىل ا
 وقد تقطع حبل كتافه، فقام الغالم ميشي يف قيده طالبا  اخلالص.

 فكرب الديلم، وأهل عسكر أيب الفضل تعظاما  للصورة، وكرب أهل القلعة.
 فاغتاظ أبو الفضل، وأمر برد الغالم، فنزل من جاء به، فأمر أن يكتف ويرمى اثنية.

 الغالم، فلم يفعل، وأحلوا عليه، فحلف أنه ال بد أن يطرحه اثنية، فأمسكوا.فسأله من حضر أن يعفو عن 
 وطرح الغالم، فلما بلغ القرار قام ميشي ساملا ، وارتفع من التكبري والتهليل أضعاف ما ارتفع أوال .

 فقال احلاضرون: هل بعد هذا شيء ? وسألوه العفو عنه، وبكى بعضهم.
 ردوه آمنا ، فردوه. فاستحى أبو الفضل وعجب، وقال:

اليت جناك  -عز وجل -فأمر بقيوده ففكت، وبثياب فطرحت عليه، وقال له: أصدقن عن سريرتك مع هللا
 هبا هذه النجاة.

فقال: ما أعلم يل حاال  توجب هذا، إال أين كنت غالما  أمردا ، مع أستاذي فالن، الذي هو أحد من قتل 
جن معه، فنقطع الطريق، وخنيف السبيل، ونقتل النفس، وننهب الساعة، وكان أييت من الفاحشة، وخير 

 الموال، وهنتك احلرم، ونفجر هبن، وأنخذ كل ما جند، ال أعرف غري هذا.
فقال له أبو الفضل: كنت تصوم وتصلي ? قال: ما كنت أعرف الصالة، وال صمت قط، وال فينا من 

 يصوم.
 به، فهل كنت تتصدق ? قال: ومن كان جيئنا حىت نتصدق فقال له: ويلك، فما هذا المر الذي جناك هللا

 عليه ? قال: ففكر، واذكر شيئا ، إن كنت فعلته هلل عز وجل، وإن قل.
ففكر الغالم ساعة، مث قال: نعم، سلم إيل استاذي منذ سنني، رجال  كان أسره يف بعض الطرقات، بعد أن 

 أخذ مجيع ما معه، وصعد به إىل القلعة.
 شرت نفسك مبال تستدعيه من بالدك وأهلك، وإال قتلتك.وقال له ا

 فقال الرجل: ما أملك من الدنيا كلها غري ما أخذته من.
 فعذبه أايما  وهو ال يذعن بشيء.
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مث جد به يوما  يف العذاب جدا  شديدا ، فحلف الرجل ابهلل تعاىل، وابلطالق، وأبميان غليظة، أنه ال ميلك من 
نه، وأنه ليس له يف بلده إال نفقة جعلها لعياله، قدرها نفقة شهر، إىل أن يعود إليهم، وأن الدنيا إال ما أخذه م

 الصدقة اآلن حتل له وهلم، واستسلم الرجل للموت.
 فلما وقع يف نفس أستاذي أنه صادق، قال: إنزل به، وأمض إىل املوقع الفالين، فاذحبه، وجئن برأسه.

فلما رآين أعسفه، قال يل: إىل أين متضي يب ? وأي شيء تريد من ? فأخذت الرجل، وحدرته من القلعة، 
فعرفته ما أمرين به أستاذي، فجعل يبكي، ويلطم، ويتضرع، ويسألن أن ال أفعل، ويناشدين هللا عز وجل، 

 وذكر يل أن له بنات أطفاال ، ال كاد هلم وال كاسب سواه، وخوفن ابهلل عز وجل، وسألن أن أطلقه.
  تعاىل رمحة له يف قليب، فقلت له: إن مل أرجع إليه برأسك قتلن، وحلقك فقتلك.فأوقع هللا

فقال: اي هذا أطلقن أنت، وال تعد إىل صاحبك إال بعد ساعة، وأعدو أان فال يلحقن، وإن حلقن، كنت 
 أنت قد برأت من دمي، وصاحبك ال يقتلك مع حمبته لك، فتكون قد أجرت يف.

فقلت له: خذ حجرا ، فأضرب به رأسي، حىت يسيل دمي، وأجلس ها هنا، حىت أعلم  فازدادت رمحيت له،
 أنك قد صرت على فراسخ، مث أعود أان إىل القلعة.

 فقال: ال أستحسن أن أكافئك على خالصي أبن أشجك.
 فقلت: ال طريق إىل خالصك، وخالص نفسي، إال هكذا.
وقع يل أنه صار على فراسخ كثرية، وجئت إىل  ففعل، وتركن، وطار عدوا ، وجلست يف موضعي، حىت

 أستاذي غريقا  بدمائي.
 فقال: ما ابلك، وأين الرأس ?

 
فقلت: سلمت إيل شيطاان ، ال رجال ، ما هو إال أن حصل معي يف الصحراء حىت صارعن، فطرحن إىل 

آلن، فلما رقأ الرض، وشدخن ابحلجارة، كما ترى، وطار يعدو، فغشي علي، فمكثت يف موضعي إىل ا
 دمي، ورجعت قويت، جئتك.

فأنزل خلقا  وراءه، فعادوا من غد، وفتشوا عليه، فما وقفوا له على أثر، فإن يكن هللا تعاىل، قد خلصن 
 لشيء فعلته، فلهذا.

 قال: فجعله أبو الفضل راجال  على اببه برزق له قرد، واصطنعه.
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انوا يف القلعة، وغريهم ممن شاهدوا القصة، ومنهم من أخرب قال يل الشريف: وحدثن هبذا اخلرب مجاعة ممن ك
 عمن شاهدها، ووجدت اخلرب بعده شائعا  بفارس.

 
 سقط من علو ألف ذراع وهنض ساملا  

قال: كان رجل ابلكوفة، مساه، وأنسيت أان  -أيده هللا -وقريب من هذا ما حدثن به الشريف أبو احلسن
فان، وهو بناء قدمي مشهور بنواحي الكوفة، كالقائم، يقال إنه كان مرقبا  امسه، مشهور هبا، جييء إىل إصبع خ

لألكاسرة على العرب، وهو جموف، ويف داخله درجة، فيصعدها إىل أن يسمو فيه على تسعني ذراعا ، مث ال 
ن يبقى موضع صعود لحد، وهناك سطيح حراس املنارة، ويقف اإلنسان فيه، وله منافذ يرى منها الرب، وتكو 

املنافذ إىل أسفل صدر القائم فيه، وعلى ابقي البناء قبة كالبيضة، ال يصل إليها من يكون هناك، كما تكون 
 رؤوس املنائر.

وكان هذا الرجل خيرج نفسه من بعض املنافذ، ويقلب فيصري فوق البيضة حبذق ولطف قد تعودمها، وكان 
حديد، ال يعرف الغرض من تصيريه هناك لطول قد جعل قدميا  فوق البيضة حجر مدور كالرحى، له سفود 

الزمان، فيقلب الرجل نفسه من النافذة فيقعد فوق تلك الرحى، وكان القائم مبنيا  على حرف النجف، 
وطوله إىل بطن النجف أكثر من ألف ذراع أو حنوه، فيصري الرجل عاليا  علوا  عظيما ، ويعجب الناس من 

 ذلك، وأيخذه عليه منهم الرب.
رجال  أاته وهو متنبذ، فأعطاه شيئا  ليصعد للقائم، ففعل ذلك جاراي  على عادته، فلغلبة النبيذ عليه مل  وإن

يتحرز التحرز التام ملا أخرج نفسه من أحد املنافذ لينقلب على الرحى، فاضطرب جسمه وعلق ابلرحى، 
 بطن النجف، ولثقل احلجر، وأن وجاء لريكبه، فانقلع الرحى معه، وهواي مجيعا  من ذلك العلو املفرط إىل

الرجل مل يكن حتته، ما سبق احلجر إىل الرض، فتقطع قطعا ، ودخلت الريح يف ثياب الرجل، ورآه الناس 
فصاحوا، وكربوا عجبا ، والريح حتمل الرجل على مهل، حىت طرحته يف قرار النجف، فقام ميشي، ما أصابه 

 لصعود منه إىل إصبع خفان.شيء البتة، حىت صعد من موضع سهل أمكنه ا
 وحدثن أن هذا شائع ذائع ابلكوفة، مل يكن يف عمره، ولكن أخرب به مجاعة كبرية من شيوخ الكوفة.

 
 بني املهدي ويعقوب بن داود

وقرئ على أيب بكر الصويل، وأان حاضر أمسع، حدثكم احلسن العنربي، قال: أمر املهدي بيعقوب بن داود 
 أن يؤتى به إليه، فجاء، وقد انتضى له السيف.الكاتب، بعد أن نكبه، 
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 فقال: اي يعقوب.
 قال: لبيك اي أمري املؤمنني، تلبية مكروب ملوجدتك، شرق بغضبك.

فقال: أمل أرفع قدرك وأنت خامل، وأسري ذكرك وأنت غافل، وألبسك من نعم هللا ونعمي، ما مل أجد عندك 
 أظهر عليك، ورد كيدك إليك ? قال: اي أمري املؤمنني، إن  طاقة حلمله، وال قياما  بشكره، فكيف رأيت هللا

كنت قلت هذا بعلم ويقني، فأان معرتف، وإن كان بسعاية الساعني، فأنت مبا يف أكثرها عامل، وأان عائذ 
 بكرمك، وعميم شرفك.

 .فقال: لوال ما سبق لك من رعاييت الستحقاقك، للبستك من املوت قميصا ، اذهبوا به إىل املطبق
فذهبوا به وهو يقول: االختالط رحم، والوفاء كرم، وما على العفو يذم، وأنت ابحملاسن جدير، وأان ابلعفو 

 خليق.
 فلم يزل حمبوسا ، حىت أطلقه الرشيد.

 قال الصويل: وملا أوقع املهدي بيعقوب بن داود، أحضر إسحاق بن الفضل ابن عبد الرمحن الربعي اهلامشي.
الكرباء من ولد عبد املطلب، لن احلارث أابكم أكرب ولده، ولذلك صرت أحق  فقال له: أتزعم أنكم

 ابخلالفة من ? فقال إسحاق: على من قال هذا، أو نواه، لعنة هللا، وإذا صح علي هذا، فاقتلن.
 فقال: يعقوب بن داود قال يل هذا عنك.

 هتن.فقلت يف نفسي: يعقوب قد قتل، ومل أشك يف ذلك، فقد أمنت من أن يب
 فقلت: اي أمري املؤمنني، إن واجهن يعقوب هبذا فقد اعرتفت به.

ابملوت،  -وهللا -فأحضر يعقوب مقيدا ، فقال له: أما أخربتن عن إسحاق بكذا ? قال إسحاق: فأحسست
 إىل أن قال يعقوب: وهللا، ما قلت لك هذا قط.

 
 قال: بلى وهللا.

 قال: ال وهللا، فاغتاظ املهدي.
 عقوب: إن أذكرتك القول يف هذا، تزيل التهمة عن ? قال: نعم.فقال له ي

 قال: أتذكر يوم شاورتن يف أمر مصر، فأشرت عليك إبسحاق.
 فقلت: ذاك يزعم أنه أوىل ابخلالفة من، وقد كان مبارك الرتكي حاضرا  ذلك، فاسأله، فذكر املهدي ذلك.
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 م ابحلجة.مث أقبل املهدي يوبخ يعقوب على أفعاله، ويعقوب يقو 
إىل أن قال له يعقوب: اي أمري املؤمنني، أتذكر حيث أعطيتن عهد هللا وميثاقه، وذمة رسوله، وذمة آابئك، أن 

 ال تقتلن، وال حتبسن، وال تضربن أبدا ، ولو قتلت موسى وهارون.
 قال: فوثب املهدي من جملسه، ورد يعقوب إىل حبسه، وخرجت أان.

 
 جزاء اخليانة
احلسن أمحد بن يوسف الزرق التنوخي: أن رجال  أمسى يف بعض حمال اجلانب الغريب من مدينة وحكى أبو 

 السالم، ومعه دراهم هلا قدر.
فخاف على نفسه من الطائف، أو من بلية تقع عليه، فصار إىل رجل من أهل املوضع، وسأله أن يبيته عنده، 

 فأدخله.
 أخذ املال.فلما تيقن أن معه ماال ، حدث نفسه بقتله، و 

وكان له ابن شاب، فنومه حبذاء الرجل، يف بيت واحد، ومل يعلم ابنه ما يف نفسه، وخرج من عندمها، وقد 
 عرف مكاهنما، وطفئ السراج.

فقدر أن االبن انتقل من موضعه إىل موضع الضيف، وانتقل الضيف إىل موضع االبن، وجاء أبوه يطلب 
 أنه الضيف، فخنقه، فاضطرب، ومات.الضيف، فصادف االبن فيه، وهو ال يشك 

وانتبه الضيف ابضطرابه، وعرف ما أريد به، فخرج هاراب ، وصاح يف الطريق، ووقف اجلريان على خربه، 
 وأغاثوه، وخرجوا إليه.

 وأخذ الرجل، فقرر، فأقر بقتل ولده، فحبس، وأخذ املال من داره، فرد على الضيف، وسلم.
 

 اخلائن ال يؤمتن
الكتاب: وقد جرى يف عصران مثل هذا، فحدثن مبشر الرومي، قال: ملا خرج معز الدولة يف  قال مؤلف هذا

سنة سبع وثالثني وثلثمائة، واهنزم انصر الدولة من بني يديه، أنفذين موالي، لكون حبضرته، وحضرة أيب 
 جعفر الصيمري كاتبه، وأوصل كتبه إليهما.

ليه ركايب من ركابيته، وقال له: أيها المري، إن قتلت لك فسمعت حاشية الصيمري، يتحدثون: أنه جاء إ
 انصر الدولة، أي شيء تعطين ? قال له: ألف دينار.
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 قال: فأذن يل أن أمضي وأحتال يف اغتياله، فأذن له.
فمضى إىل أن دخل عسكره، وعرف موضع مبيته من خيمته، فرصد الغفلة حىت دخلها ليال ، وانصر الدولة 

 من مرقده مشعة مشتعلة، ويف اخليمة غالم انئم. انئم، وابلقرب
فعرف موضع رأسه من املرقد، مث أطفأ الشمعة، واستل سكينا  طويال  ماضيا  كان يف وسطه، وأقبل ميشي يف 

 اخليمة، ويتوقى أن يعثر ابلغالم، وهو يريد موضع انصر الدولة.
ئما  عليه، إىل اجلانب اآلخر، وزحف يف فإىل أن وصل إليه انقلب انصر الدولة من اجلانب الذي كان ان

 الفراش، فصار رأسه على اجلانب اآلخر من املخاد والفراش، وبينه وبني املوضع الذي كان فيه مسافة يسرية.
 وبلغ الركايب إىل الفراش، وهو ال يظن إال أنه فيه وأنه يف مكانه.

انصر الدولة، وتركها يف موضعها، وخرج  فوجأ املوضع ابلسكني جبميع قوته، وعنده أنه قد أثبتها يف صدر
 من حتت أطناب اخليمة.

وصار يف الوقت إىل عسكر معز الدولة، فوصل إليه، فأخربه أنه قتل انصر الدولة، وطالب ابجلعالة، 
 فاستشرحه كيف صنع، فشرحه.

 فقال له: اصرب حىت يرد جواسيسي بصحة اخلرب.
كر انصر الدولة، وما يدل على سالمته وأن إنساان  أراد أن فلما كان بعد يومني ورد اجلواسيس أبخبار عس

 يغتاله، فكان كيت وكيت، وذكر له خرب السكني.
 -اهلاليل، فيما مسعت إذ ذاك -فأحضر معز الدولة الركايب، وسلمه إىل أيب جعفر حممد بن أمحد الصيمري

 ن آمنه على نفسي.وقال له: إكفن أمر هذا الركايب، فإن من جتاسر على امللوك مل جيز أ
 فغرقه الصمريي سرا .

 
 أراد ابن املعتز قتل حيىي بن علي املنجم فلم ميهله القدر

قال مؤلف هذا الكتاب: كان حيىي بن علي املنجم قد انقض أاب العباس عبد هللا بن املعتز، يف أشعار جرت 
احلال بينهما، إىل أن ابدأه حيىي  بينهما، يف تفضيل ما بني العرب والعجم، والطالبيني والعباسيني، واشتدت

 ابلعداء واهلجاء، وذلك طويل مشهور، وليس هذا موضع ذكره.
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فلما بويع ابن املعتز، وأطاعه اجليش، وجلس للنظر يف المور، وأشار أهل حيىي عليه ابهلرب، وهم هو به 
احلياة، فبايعه، واثر الشر يف  خوفا  من القتل، أتته رسل ابن املعتز يطلبونه للبيعة، فدخل إليه وهو آيس من

وجهه حىت خاف أن يبادره، مث انصرف الشتغال ابن املعتز عنه إبحكام البيعة، وعمل حيىي على التواري 
 وإسالم النعمة.

 فلما كان من الغد، انتقض أمر ابن املعتز، وكفي حيىي أمره.
اجلليس، قال: دخل حيىي بن علي وحكى الصويل يف كتابه كتاب الوزراء قال: حدثن احلسن بن إمساعيل 

 املنجم، إىل عبد هللا بن املعتز، متقلدا  سيفا ، ومعه ابناه، فسلم عليه ابخلالفة.
فقال له، قليال  قليال ، ومن حوله يسمع: ال سلم هللا عليك، اي كلب، ألست اهلاجي سيدان حممد صلى هللا 

 طري حلمك.عليه وسلم والفاخر بعجمك على أهله ? وهللا، لطعمن ال
قال: وخفت أن يعجل فيأمر به، فجعلت أومئ إىل االنتظار به، فسلم، وال أحسب ذلك إال لنه كان يعد له 

 ما القتل معه راحة.
مث قال: كالب غذهتم نعمتنا، وأشادت بذكرهم خدمتنا، سعوا ابلباطل علينا، وجحدوا إحساننا، وهجوا نبينا 

وأسلمتهم احلراب، حتصنوا ابلرفض، ومدحوا أهلنا، وأخص الناس عليه السالم، حىت إذا أظلهم العذاب، 
بنا، لتنصرهم علينا طائفة منا، وليتألفوا قلواب  نفرت عنهم ومل يعلم اجلاهل الكافر، أننا وبن عمنا من آل أيب 

ه وسلم  طالب، لو افرتقنا يف كل شيء جتتمع الناس عليه، ما افرتقنا يف أن الثالب لسيدان حممد صلى هللا علي
 كافر، والفاخر عليه فاجر، وأان مجيعا  نرى قتله، ونستحل دمه.

فما زلنا نسكن منه وحنتال للعذر عنه وجها ، وهو ال يقبل، ويعنفنا، ويقول: ليس مبسلم من خالف قويل 
 هذا.

 وأنشدين حيىي بن علي، لنفسه، بعد أن قتل ابن املعتز:
 نفخت يف غري فحم * اي قاطعا  كل  رحم

 أتل يت بغيا  * أن تطعم الطري حلمي مل ا
 محيت منك فصار ال * مباح ما كنت حتمي
 فاذهب إىل النار فازحم * سك اهنا أي  زحم

قال الصويل: وملا ويل أبو احلسن بن الفرات الوزارة الوىل، دخل عليه حيىي بن علي فأنشده قصيدة، يهنيه 
 ، قوله:هبا، وذكرها الصويل، فمنها مما يدخل يف هذا املعىن

 وليس وزارة اخللفاء هنبا  * وليس خالفة الرمحن عاره
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 جتل ت غربة كن ا أصبنا * هبا واملسلمون على إابره
 فأعقبنا الزمان رضى بسخٍط * وأبدلنا احلالوة ابملراره

 
 احلجاج بن خيثمة ينصح احلسن بن سهل

باس حممد بن أمحد الثرم املقرئ البغدادي حدثنا أبو حممد عبد الرمحن الوراق املعروف ابلصرييف، ابن أيب الع
ابلبصرة يف احملرم سنة مخس وأربعني وثلثمائة بكتاب املبيضة ليب العباس أمحد بن عبيد هللا بن عمار، يف خرب 
أيب السرااي اخلارج ابلطالبيني بعد مقتل المني، وشرح غلبة الطالبيني وأصحاب أيب السرااي على الكوفة، 

السواد، واحلرمني، واليمن، والهواز، وغري ذلك، قال: حدثنا أبو احلسن علي بن حممد بن والبصرة، وأكثر 
سليمان النوفلي، قال: ملا انصرف الطالبيون عن البصرة، تفرقوا، فتوارى بعضهم ببغداد وبعضهم ابلكوفة، 

لى موضعه، وكان فيمن توارى زيد بن موسى بن جعفر بن حممد، فطلبه احلسن طلبا  شديدا  حىت دل ع
فأرسل إليه من هجم عليه فأتى به، مث جلس جملسا  عاما  من أجله، ودعا به، فأنبه، ووخبه، وقال: قتلت 

 الناس، وسفكت دماء املسلمني، وفعلت، وفعلت.
 مث أقبل على من حضره من الناس واهلامشيني وغريهم، وقال: ما ترون فيه ? فأمسكوا مجيعا .

 سليمان، فقال: أرى أيها المري أن تضرب عنقه، ودمه يف عنقي.وانربى له قثم بن جعفر بن 
 فأمر به احلسن، فشد رأسه ابحلبل، وانتضي له السيف، ومل يبق إال أن يومئ ابلضرب، فيضرب.

وقد حضر اجمللس ذلك اليوم، قال: وهو رجل من أهل البصرة له  -وهي أمه -إذ صاح احلجاج بن خيثمة
ن سامل موىل بلقني، وكان الرشيد جعل إليه أمر الصواري والبارجات، وكانت له يف قدر، وأمه أخت عبيد هللا ب

 نفسه هيأة وحال وسرو، فاحتمل أن يوىل هذا، وكانت حاله، بعد، حاال  حسنة، وقدره غري وضيع.
 فقال: أيها المري، إن رأيت أن ال تعجل، وأن تدعوين إليك، فإن لك عندي نصيحة.

 ذي بيده السيف، واستدانه.ففعل احلسن، وأمسك ال
 

 فلما دان، قال: أيها المري، أاتك مبا تريد فعله أمر أمري املؤمنني ? قال: ال.
قال: فكان قد عهد إليك، إذا ظفرت هبذا الرجل أن تقتله، واستأمرت به بعد ظفرك به، فأمرك بذلك ? 

 قال: ال ذا وال ذا.
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وال استطالع رأيه فيه ? قال: مث حدثه حبديث عبد هللا بن  قال: أتقتل ابن عم أمري املؤمنني عن غري أمره،
الفطس، وأن الرشيد حبسه عند جعفر بن حيىي، فأقدم عليه، فقتله من غري أمره، وبعث برأسه إليه، مع 
هدااي النريوز، وأن الرشيد ملا أمر مسرورا  الكبري بقتل جعفر، قال له: إذا سألك عن ذنبه الذي أقتله من 

 له: إمنا أقتلك اببن عمي ابن الفطس الذي قتلته من غري أمري. أجله، فقل
مث قال احلجاج للحسن: أفتأمن أيها المري حادثة حتدث بينك وبني أمري املؤمنني فيحتج عليك مبثل ما احتج 
 به الرشيد على جعفر ? فجزاه خريا ، وأمر أن يرفع عن زيد السيف، وأن يرد إىل حمبسه فلم يزل حمبوسا  حىت

 ظهر أمر إبراهيم بن املهدي، فجد أهل بغداد ابحلسن بن سهل فأخرجوه منها.
قال: وكان حبسه عند الطيب بن حيىي، وكان صاحب حرسه، قال: وحبس معه أمحد بن حممد بن عيسى 
اجلعفري، أخا العباس بن حممد صاحب البصرة، فضيق عليهما حمبسهما حىت جعلهما يف سفينة، وأطبق 

، وجعل هلا فتحا  يدخل منه الطعام والشراب، وعندمها دن مقطوع الرأس حيداثن فيه، فإذا كاد عليها ألواحا  
 ميتلئ، أخرج فرمي ما فيه، مث رد.

فلم يزل ذلك حاهلما، حىت ابيع املأمون لعلي بن موسى الرضا، فكتب إىل احلسن يف إطالقهما، ففعل 
 احلسن ذلك.

 
 لشعثحيىي الربمكي يغري الرشيد جبعفر بن ا

وحدثنا أبو حممد عبد الرمحن بن الثرم، يف هذا الكتاب، يف خرب موسى بن جعفر بن حممد، قال: حدثنا أبو 
العباس بن عمار، قال: حدثن أبو احلسن النوفلي، وهو علي بن حممد بن سليمان بن عبد امللك بن احلارث 

على موسى بن جعفر، كان سببه وضع بن نوفل، قال: حدثن أيب، أن بدء سعي حيىي بن خالد الربمكي، 
الرشيد ابنه حممدا  يف حجر جعفر بن حممد بن الشعث، فساء ذلك حيىي، وقال: إذا مات الرشيد، وأفضى 
المر إىل ولده حممد انقضت دوليت، ودولة ولدي، وحتول المر إىل جعفر وولده، وقد كان عرف مذهب 

ما أنس به جعفر، أفضى إليه جبميع أمره، وذكر له ما هو جعفر يف التشيع، فأظهر له إنه على مذهبه، فل
 عليه يف موسى بن جعفر.

وكان الرشيد يرعى له موضعه، وموضع أبيه من اخللفاء، فكان يقدم يف أمره ويؤخر، وحيىي ال أيلو أن حيطب 
له  عليه، إىل أن دخل يوما  على الرشيد، وجرى بينهما حديث، فمت جعفر خبدمته وخدمة أبيه، فأمر

بعشرين ألف دينار، فأمسك حيىي أايما ، مث قال للرشيد: قد كنت أخربك عن جعفر ومذهبه، فأكذب عنه، 
وها هنا أمر فيه الفصل، إنه ال يصري إليه مال إال أخرج مخسه فوجه به إىل موسى بن جعفر، ولست أشك 

 أنه فعل ذلك يف العشرين ألف دينار اليت أمرت له هبا.
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جعفر ليال  يستدعيه، وقد كان جعفر عرف سعاية حيىي عليه، مساسا  للعداوة، فلما طرق  فأرسل الرشيد إىل
جعفرا  رسول الرشيد مل يشك أنه مسع من حيىي فيه، فأفاض عليه ماء ، ودعا مبسك وكافور، وحتنط هبما، 

دة، فقال: ما هذا اي ولبس بردة، وأقبل إىل الرشيد، فلما دان منه ليخاطبه، شم منه رائحة الكافور، ورأى الرب 
جعفر ? قال: اي أمري املؤمنني، قد علمت أنه يسعى علي عندك، فلما جاءين رسولك يف هذه الساعة، 

 علمت أنك أرسلت إيل لتقتلن.
قال: كال، ولكن أخربت أنك تبعث إىل موسى بن جعفر من كل ما يصري إليك خبمسه، وأنك قد فعلت 

 أن أعلم ذلك.ذلك يف العشرين ألف دينار، وأحببت 
 فقال جعفر: هللا أكرب، اي أمري املؤمنني، مر بعض خدمك يذهب فيأتيك هبا خبامتها.

فقال الرشيد لبعض اخلدم: خذ خامت جعفر وانطلق حىت أتيت هبذا املال، وأمسى له جاريته اليت ماله عندها، 
 فدفعت إليه البدر خبوامتها، فأتى هبا إىل الرشيد.

  املؤمنني، هذا أول ما تعرف به كذب من سعى يب إليك.فقال له جعفر: اي أمري
 فقال: صدقت، انصرف آمنا ، فإين ال أقبل فيك، بعد هذا قول أحد.

 
 هب جمرم قوم لوافدهم

حدثنا علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: بلغن عن العراين بن 
 اهليثم، عن أبيه.

 بن زايد، وجهه إىل يزيد بن معاوية، رسوال  يف حاجته فدخل، فإذا خارجي بني يدي يزيد خياطبه. أن عبيد هللا
 فقال له اخلارجي يف بعض ما خاطبه: اي شقي.

 
 فقال: وهللا لقتلنك، فرآه حيرك شفتيه.

 فقال: ماذا الذي تقول ? قال: أقول:
 عسى فرج أييت به هللا إن ه * له كل  يوم يف خليقته أمر

 إذا اشتد  عسر فارج يسرا  فإن ه * قضى اّلل  أن  العسر يتبعه اليسر
 فقال: أخرجاه، فاضراب عنقه.

 ودخل اهليثم بن السود، فقال: ما هذا ? فأخرب ابلمر.
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 فقال: كفا عنه قليال ، حىت أدخل، فدخل.
 فقال: اي أمري املؤمنني، هب جمرم قوم لوافدهم.

 فقال: هو لك.
 ، فأخرجه، واخلارجي يقول: احلمد هلل، تعاىل على هللا، فأكذبه، وغالب هللا، فغلبه.فأخذ اهليثم بيده

 
 ضراوة احلجاج على القتل

 قتل احلجاج عامة يومه السرى من أصحاب ابن الشعث.
وذكر املدائن يف كتابه، قال: حدثنا رجل كان من أسارى احلجاج، من أصحاب ابن الشعث يوم الزاوية، 

جاج، يقتل عامة السرى، وبقيت منا مجاعة قليلة، وأيت برجل ليضرب عنقه، فقال: اي حجاج، قال: جعل احل
 وهللا لئن كنا أسأان يف الفعل، فما أحسنت يف العقوبة، وإن كنا لؤمنا يف اجلناية، فما كرمت يف العفو.

 فقال: ردوه، فرد.
 فقال: أخربين كيف قلت ? فأعاد الكالم.

، أف هلذه اجليف، أما كان فيها أحد ينبهنا كما نبهنا هذا ? أطلقوا عنه، وعن فقال احلجاج: صدقت، وهللا
 ابقي السرى.

 فأطلقوا.
 

 قتل مجيع أسراه إال واحدا  
وذكر املدائن يف كتابه، قال: أيت احلجاج بقوم ممن خرجوا عليه، فأمر هبم فقتلوا، وأقيمت الصالة، وقد بقي 

 منهم رجل واحد.
 بسة: انصرف هبذا معك، واغد به علي.فقال احلجاج لعن

قال عنبسة: فخرجت به، فلما كان يف بعض الطريق، قال يل: هل فيك خري اي فىت ? قلت: وما ذاك ? قال: 
ما خرجت على املسلمني قط وال استحللت قتاهلم، وعندي ودائع وأموال، فتخلى عن،  -وهللا العظيم -إين

 وأجعل لك عهد هللا عز وجل، أين أرجع إليك من غد. حىت آيت أهلي فأرد على كل ذي حق حقه،
 فتعجبت منه، وتضاحكت به.
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 فمضينا ساعة، فأعاد القول علي، فقلت له: إذهب، فذهب.
 فلما توارى عن شخصه، أسقط يف يدي، فأتيت أهلي وأخربهتم اخلرب، فقالوا: لقد اجرتأت على احلجاج.

 ه قد جاء.وبت أبطول ليلة، فلما طلع الفجر، إذا أان ب
فقلت: أرجعت ? فقال: سبحان هللا، جعلت هللا عز وجل، لك كفيال ، مث ال أرجع ? قال: فانطلقت به إىل 

 احلجاج.
 فقال: أين أسريك ? فقلت: ابلباب، أصلح هللا المري، وقد كانت يل وله قصة.

 قال: ما هي ? فأخربته اخلرب، وأدخلته عليه.
 نعم. فقال يل: أحتب أن أهبه لك ? قلت:

 قال: هو لك.
فأخرجته معي، وقلت له: خذ أي طريق شئت، فرفع طرفه إىل السماء، وقال: احلمد هلل، وانصرف، وما  

 كلمن بكلمة.
 فقلت يف نفسي: هذا جمنون.

فلما كان من غد، أاتين، فقال: اي هذا، جزاك هللا خريا ، وهللا ما جهلت ما صنعت، ولكن كرهت أن أشرك 
 ىل أحدا .يف محد هللا تعا

 
 احتج لقتله أبتفه حجة فخلصه هللا منه أبهون سبيل

أخربين حممد بن احلسن بن املظفر، قال: أخربين أبو بكر أمحد بن حممد السرخسي املؤدب، قال: أنبأان أبو 
العباس ثعلب، عن أيب نصر ابن أخت الصمعي، عن خاله الصمعي، قال: جلس احلجاج يوما  ايكل، ومعه 

ة حممد بن عمري بن عطارد ابن حاجب بن زرارة التميمي، وحجار بن أجبر العجلي، فأقبل يف على املائد
وسط الطعام على حممد بن عمري، فقال: اي حممد، يدعوك قتيبة بن مسلم إىل نصريت يوم رستقباذ، فتقول: 

 هذا أمر ال انقة يل فيه وال مجل !! اي حرسي خذ بيده، فاضرب عنقه.
 يد حممد بن عمري فأقامه.فجذب سيفه، وأخذ ب

وحانت من احلجاج التفاتة، فنظر إىل حجار بن أجبر يتبسم، فدخلته العصبية، وكان مكان حجار من ربيعة،  
 كمكان حممد بن عمري من مضر.

 فقال احلجاج: اي حرسي، شم سيفك.
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 وجيء بفرنية، فقال للخباز: إجعلها مما يلي حممدا ، فإن اللنب يعجبه.
 

 بضرب عنقه مث مل يلبث أن عفا عنهأمر اخلليفة 
قال حممد بن عبدوس يف كتاب الوزراء: حدثن الباقطائي، قال: انصرف إلينا يوما  أمحد بن إسرائيل، وهو يف 

 هناية القلق واالغتمام وكأنه ميت.
 

يه جبة فسألته عن خربه، فذكر أن رجال  يعرف ابلقاسم بن شعبان احلائك صار إىل ابب املستعني ببغداد، وعل
صوف، وعمامة صوف، وخفان أمحران، ويف يده عكاز معقد، فصاح: معتز اي منصور، وأن من على ابب 
العامة تعلقوا به، وأدخل الدار، فسئل عن خربه، فادعى علي أين أمرته هبذا، وأن يدعو الناس إليه، فأمر أمري 

لم، ومحل علي مبا قاله، فأمر أمري املؤمنني بضرب عنقي، فاستوهبت منه، وعرف أمر احلائط، فعرف أنه ع
 املؤمنني إبخراجه إىل أنطاكية.

 مث عاد معنا، واستقام أمره.
 

 حسن ظنه ابهلل أجناه من القتل وأطلقه من السجن
 وذكر القاضي أبو احلسني يف كتابه، قال: حبس رجل قد وجب عليه حد، فلما رفع خربه، أمر بضرب عنقه.

إىل رجل بين وبينه صحبة، لعرف خربه، فرأيت الذي أمر بضرب عنقه قال املخرب: فدخلت إىل احلبس 
 يلعب ابلنرد.

فقلت للذي دخلت عليه، وأان ال أعلم أن قد أمر بضرب عنق ذلك الرجل: ما أفرغ قلب هذا، يلعب 
 ابلنرد وهو حمبوس.

 فقال: إن أطرف من هذا أنه قد أمر بضرب عنقه، وقد عرف بذلك، فهوذا ترى حاله.
فازددت تعجبا ، وفطن الرجل ملا حنن فيه، فأخذ بيده فصا  من فصوص النرد فرفعه، وقال: إىل أن  قال:

 يسقط هذا إىل الرض، مائة ألف فرج، ورمى ابلفص من يده.
 قال: فخرجت، وأان متعجب منه، مفكر يف قوله.

رجل فيهم، وسلمه هللا فما أمسينا ذلك اليوم، حىت شغب اجلند، وفتحت السجون، وخرج من كان فيها، وال
 تعاىل من القتل.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 574 

 
 النرد

النرد: لعبة أصلها فارسي، تعرف اآلن يف بغداد، وما جاورها، بلعبة الطاويل، ويف لبنان والشام ومصر، بلعبة 
 طاولة الزهر.

وتشتمل على رقعة، وفصني اثنني مكعبني، لكل فص أوجه ستة، وعلى ثالثني حجرا ، نصفها أبيض، 
رقعة مرتبة على اثن عشر بيتا ، بعدد شهور السنة، والحجار، وهي ثالثون، بعدد أايم والنصف أس وال

الشهر، والفصوص مثل الفالك، ورميها وتقلبها، مثل تقلبها ودوراهنا، والنقط يف الفصوص، بعدد أايم 
ويقابله  ، 4، واجلهار 2، ويقابله الدو 5، والبنج1ويقابله إليك 6السبوع، كل وجهني سبعة، فالشش 

وجعل ما أييت به الالعب من الرقام، كالقضاء والقدر، وهو ينقل الحجار على ما جاءت به  3السي 
-2النقوش، لكنه إذا كان عنده حسن نظر، عرف كيف يتأتى، وكيف يتحيل على الغلبة مروج الذهب 

 .76و 75-1، ومطالع البدور 565و 564
القطار العربية، يسمى: زهر، أما احلجر، فيسميه البغداديون: والبغداديون يسمون الفص: زار، ويف بقية 

 بول، ابلباء املثلثة املضمومة.
، وأيخذ اآلخر السود، وهي بنفس 15ويلعب النرد اثنان متقابالن، أيخذ أحدمها الحجار البيض وعددها 

، وحياول كل من الالعبني العدد، مث يرميان الفصوص، وينقالن الحجار تبعا  لألرقام الناجتة عن رمي الفصني
أن يسبق رسيله يف نقل كافة أحجاره إىل جهته، فإذا مجعها، أخذ يرفع منها وفقا  ملا جييء به رمي الفصني، 
وكل من سبق رفيقه يف رفع أحجاره كان راحبا ، وتسمى اللعبة الواحدة: أويون، تركية، مبعىن: لعبة، فإذا أمت 

بعد مل جيمع أحجاره يف مكان واحد، فإن غلبته تكون مضاعفة، وتسمى: الالعب رفع مجيع أحجاره، ورسيله 
مارس، تركية، مبعىن: مضاعف، والبغداديون يلفظوهنا: ملص، وإذا رمى الالعب الفصني، فجاء رقم كان 
رسيله قد سده بوضع أحجاره فيه، قيل عنه: إنه رمى كله ابلكاف الفارسية فتضيع منه لعبة، وعليه أن يرتك 

 يف رمي الفص لرسيله. الدور
والكله يف لعب النرد، من أبغض المور، والبغداديون يتندرون كثريا  على من يصاب ابلكله، ومن مجلة ذلك: 
أن بغداداي  الزمه الكله مالزمة عنيفة، فاشتد غيظه، وعمد إىل فصوص النرد فابتلعها، وعندما ذهب إىل 

 زلت كله أيضا .املسرتاح، ونزلت الفصوص من بطنه، وجد أهنا ن
 وقال الشاعر البغدادي:

 لنا صاحب مولع ابلفخار * كثري التظاهر ابملرجله
 جييد احلديث ولكن ه * إذا لعب النرد ما أجهله
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 فال ينقل البول إال  خطا * وال يطرح الزار إال  كله
 ار، كله.أقول: شعر ابرد، ولكن أوردته لن فيه اصطالحات بغدادية عن لعب النرد، وهي: بول، ز 

 
ومما يلفت النظر أن لعبة النرد منتشرة يف مجيع البلدان العربية، وما جاورها من البلدان، وقد وجدت المساء 
اليت تسمى هبا أرقام الفصوص، واحدة يف مجيع البلدان، وهي خليط من الفارسية والرتكية، مثال : إذا كانت 

 6و 5قيل: إيكي بري، تركية، وإذا كانت  2و 1انت ، قيل: هيب يك، فارسية، وإذا ك1و 1أرقام الفصني 
قيل شيش بيش، اللفظة الوىل فارسية، والثانية تركية، وأعجب من ذلك أن هذه التسميات ما زالت كما 
انتقلت إلينا منذ أكثر من ألف سنة، ومل تتغري، فقد قال أبو احلسن بن غسان الطبيب البصري، من رجال 

 .402خ احلكماء القرن الرابع اهلجري اتري
 فيا عضد الدولة أهنض هلا * فقد ضي عت بني شيش ويك

: اتريخ أدب 1338 - 1273وقال حفن انصف، من رجال القرنني الثالث عشر والرابع عشر اهلجري 
 من  لسي د الزج اله * ألفني سالم فوقهم بوسه 146الشعب ص

 مالوش شبه يف الرج اله * خيلق من اهلب  ي ك  دوسه
 .728و 727-2اضرات الدابء للراغب الصبهاين راجع حم

 
 الباب التاسع

 من شارف املوت حبيوان مهلك رآه
 فكف هللا ذلك بلطفه وجناه

 آىل على نفسه أن ال أيكل حلم فيل أبدا  
حدثن أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن حممد الشاهد املعروف اببن الطربي، قال: حدثنا جعفر بن حممد 

، قال حدثنا إبراهيم اخلواص الصويف، رمحه هللا تعاىل قال: ركبت البحر مع مجاعة من اخللدي الصويف
 الصوفية، فكسر بنا املركب، فنجا منا قوم على لوح من خشب املركب.

فوقفنا على ساحل ال ندري يف أي مكان هو، فأقمنا فيه أايما  ال جند ما نقتاته، فأحسسنا ابملوت، وأيقنا 
  حمالة.بتلفنا من اجلوع ال
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فقال بعضنا لبعض: تعالوا جنعل هلل تعاىل على أنفسنا أن ندع له شيئا ، فلعله أن يرمحنا فيخلصنا من هذه 
 الشدة.

 فقال بعضنا: أصوم الدهر كله.
 وقال اآلخر: أصلي كل يوم كذا وكذا ركعة.

 وقال بعضنا: أدع لذات الدنيا، إىل أن قال كل واحد منهم شيئا ، وأان ساكت.
 وا: قل أنت اآلخر شيئا .فقال

 فلم جير على لساين إال أن قلت: أان ال آكل حلم فيل أبدا .
فقالوا: ما هذا القول يف مثل هذا احلال ? فقلت: وهللا، مل أتعمد هذا، ولكن منذ بدأمت فعاهدمت هللا تعاىل 

أدعه هلل تعاىل، وال مر  عليه، وأان أعرض على نفسي أشياء كثرية فال تطاوعن برتكها، وال خطر ببايل شيء
 على قليب غري الذي لفظت به، وما أجري هذا على لساين إال لمر.

فلما كان بعد ساعة، قال أحدان: مل ال نطوف هذه الرض متفرقني فنطلب قوات ، فمن وجد شيئا  أنذر به 
 الباقني، واملوعد هذه الشجرة.

ري، فلوح بعضنا لبعض فاجتمعنا، فأخذه أصحابنا، قال: فتفرقنا يف الطواف، فوقع بعضنا على ولد فيل صغ
 واحتالوا فيه حىت شووه وقعدوا أيكلون.

 فقالوا يل: تقدم وكل معنا.
فقلت: أنتم تعلمون أين منذ ساعة تركته هلل عز وجل، وما كنت لرجع فيه، ولعل ذلك قد جرى على لساين 

نذ أايم، وال أطمع يف شيء آخر، وال يراين هللا من ذكري له، هو سبب مويت من بينكم، لين ما أكلت شيئا  م
 عز وجل أنقض عهده، ولو مت جوعا ، فاعتزلتهم وأكل أصحايب.

 وأقبل الليل، فأويت إىل أصل شجرة كنت أبيت عندها، وتفرق أصحايب للنوم.
 يطلبنا. فلم يكن إال حلظة، وإذا بفيل عظيم قد أقبل وهو ينعر، والصحراء تتدكدك بنعريه وشدة سعيه، وهو

فقال بعضنا لبعض: قد حضر الجل، فتشهدوا، فأخذان يف االستغفار والتسبيح، وطرح القوم نفوسهم على 
 وجوههم.

فجعل الفيل يقصد واحدا  واحدا  منهم، فيتشممه من أول جسده إىل آخره، فإذا مل يبق منه موضعا  إال مشه، 
 شال إحدى قوائمه فوضعها عليه ففسخه.

 د تلف، قصد إىل آخر ففعل به مثل فعله ابلول.فإذا علم انه ق
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 إىل أن مل يبق غريي، وأان جالس منتصب أشاهد ما جرى وأستغفر هللا عز وجل وأسبح.
فقصدين الفيل، فحني قرب من، رميت بنفسي على ظهري ففعل يب من الشم كما فعل أبصحايب، مث عاد 

 م غريي، وروحي يف خالل ذلك تكاد خترج فزعا .فشمن دفعتني أو ثالاث ، ومل يكن فعل ذلك أبحد منه
 مث لف خرطومه علي، وشالن يف اهلواء، فظننته يريد قتلي، فجهرت ابالستغفار.

 مث لفن خبرطومه فجعلن فوق ظهره، فانتصبت جالسا ، واجتهدت يف حفظ نفسي مبوضعي.
 

على أتخري الجل وأطمع يف احلياة، واترة  وانطلق الفيل، يهرول اترة، ويسعى اترة، وأان اترة أمحد هللا تعاىل
أتوقع أن يثور يب فيقتلن، فأعاود االستغفار، وأان أقاسي يف خالل ذلك من المل واجلزع لشدة سرعة سعي 

 الفيل أمرا  عظيما .
 فلم أزل على ذلك، إىل أن طلع الفجر وانتشر ضوءه، فإذا به قد لف خرطومه علي.

 وت، وأكثرت من االستغفار.فقلت: قد دان الجل وحضر امل
 فإذا به قد أنزلن عن ظهره برفق، وتركن على الرض، ورجع إىل الطريق اليت جاء منها، وأان ال أصدق.

 فلما غاب عن، حىت ال أمسع له حسا ، خررت ساجدا  هلل تعاىل، فما رفعت رأسي حىت أحسست ابلشمس.
 نتهيت إىل بلد كبري، فدخلته.فإذا أان على حمجة عظيمة، فمشيت حنو فرسخني، فا

فعجب أهله من، وسألوين عن قصيت، فأخربهتم هبا، فزعموا أن الفيل قد سار يب يف تلك الليلة مسرية أايم، 
 واستطرفوا سالميت.

فأقمت عندهم حىت صلحت من تلك الشدة اليت قاسيتها، وتندى بدين، مث سرت عنهم مع التجار، فركبت 
 سالمة، إىل أن عدت إىل بلدي.يف مركب، ورزقن هللا ال

 
 لقمة بلقمة

حدثن أبو بكر حممد بن بكر اخلزاعي البسطامي، صاحب ابن دريد، وكان زوج ابنته الغرانقة وكان شيخا  من 
أهل الدب واحلديث، قد استوطن الهواز سنني، وكان مالزما  ليب رمحه هللا، يتفقده ويربه، قال: كان المرأة 

 بة طويلة ، وأيست منه.ابن، فغاب عنها غي
فجلست يوما  أتكل، فحني كسرت اللقمة وأهوت هبا إىل فيها وقف ابلباب سائل يستطعم، فامتنعت من 

 أكل اللقمة، ومحلتها مع متام الرغيف فتصدقت هبا، وبقيت جائعة يومها وليلتها.
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 فما مضت إال أايم يسرية حىت قدم ابنها، فأخربها بشدائد عظيمة مرت به.
: أعظم ما جرى علي أين كنت منذ أايم أسلك يف أمجة يف املوضع الفالين، إذ خرج علي أسد، فقبض وقال

علي من على ظهر محار كنت راكبه، وغار احلمار، ونشبت خمالب السد يف مرقعة كانت علي، وثياب حتتها 
لي، وهو حيملن وجبة، فما وصل إىل بدين كبري شيء من خمالبه، إال أين حتريت ودهشت وذهب أكثر عق

 حىت أدخلن أمجة كانت هناك، وبرك علي يفرتمن.
فرأيت رجال  عظيم اخللق، أبيض الوجه والثياب، قد جاء حىت قبض على السد من غري سالح، وشاله 

 وخبط به الرض.
 وقال: قم اي كلب، لقمة بلقمة، فقام السد يهرول، واثب إيل عقلي.

كاين ساعات، إىل أن رجعت إيل قويت، مث نظرت إىل نفسي، فلم أجد فطلبت الرجل، فلم أجده، وجلست مب
هبا أبسا ، فمشيت حىت حلقت ابلقافلة اليت كنت فيها، فتعجبوا ملا رأوين، فحدثتهم حديثي، ومل أدر ما معىن 

 قول الرجل: لقمة بلقمة.
 فنظرت املرأة، فإذا هو وقت أخرجت اللقمة من فيها، فتصدقت هبا.

 
 ارسا  كفى ابلجل ح

وجدت يف دفرت عتيق، أعطانيه أبو احلسن أمحد بن يوسف الزرق رمحه هللا، وأخربين أنه خبط عمه أيب 
إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول النباري رمحه هللا، أحاديث من النوادر عن ابن زنبور، مما 

لدورقي، قال: حدثنا احلارث بن مرة، قال: صار إلينا، ومل أمسعه منه، وكان فيها حديث يعقوب بن إبراهيم ا
حدثنا يزيد الرقاشي، قال: حدثنا إبراهيم بن اخلضر، وكان أحد أمناء القاضي ببغداد، وخيلف القضاة الغيب 
حبضرة قاضي القضاة وغريهم، قال: حدثن صديق يل أثق به، قال: خرجت إىل احلائر يف أايم احلنبلية، أان 

 يف أمجة بنقيا، قال يل رفيق فيهم: اي فالن، إن نفسي حتدثن أن السبع خيرج ومجاعة متخفني، فلما صران
 فيفرتمن من دون اجلماعة، فإن كان ذلك فخذ محاري وما عليه فأده إىل عيايل.
 فقلت: هذا استشعار رديء، جيب أن تتعوذ ابهلل منه، وتضرب عن الفكر فيه.

فحني رآه الرجل سقط عن محاره، فأخذه ودخل به  فما مضى على هذا إال شيء يسري حىت خرج السد،
 المجة.

 وسقت أان احلمار، وأسرعت مع القافلة، وبلغت احلائر، وزران، ورجعنا إىل بغداد.
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فاسرتحت يف بييت أايما ، مث أخذت احلمار وجئت به إىل منزله، لسلمه إىل عياله، فدققت الباب، فخرج إيل 
 الرجل بعينه.

 ي وشككت فيه، فعانقن، وبكى وبكيت.فحني رأيته طار عقل
 فقلت: حدثن حديثك.

فقال: إن السبع ساعة أخذين جرين إىل المجة، مث مسعت صوت شيء، ورأيت السد قد خالين ومضى، 
ففتحت عين، فإذا الذي مسعت صوت خنزير، وإذا السبع ملا رآه عن له أن يرتكن، ومضى فصاده وبرك 

 ىل أن فرغ منه، مث خرج من المجة وغاب عن.عليه يفرتسه وأان أشاهده، إ
 

 فسكنت، وأتملت حالن، فوجدت خماليبه قد وصلت إىل فخذي وصوال  قليال ، وقويت قد عادت.
فقلت: لي شيء جلوسي ها هنا ? فقمت أمشي يف المجة، أطلب الطريق، فإذا جبيف انس، وبقر، وغنم، 

 وعظام ابليات، وآاثر من قد فرسهم السد.
ا زلت أختطاهم، حىت انتهيت إىل رجل قد أكل السد بعض جسده، وبقي أكثره، وهو طري، ويف وسطه فم

 مهيان قد خترق بعضه وظهرت منه داننري.
 فتقدمت، فجمعتها، وقطعت اهلميان، وأخذت مجيع ما فيه، وتتبعتها، حىت مل يبق منها شيء.

يها، واستأجرت محارا ، وعدت إىل بغداد، ومل وقويت نفسي، وأسرعت يف املشي، وطلبت اجلادة فوقعت عل
أمض إىل الزايرة، لين خشيت أن تسبقوين، فتذكروا خربي لهلي، فيصري عندهم مأمت، فسبقتكم، وأان أعاجل 

 فخذي، وإذا من هللا علي ابلعافية عدت إىل الزايرة.
 وقد حدثن هبذا احلديث، غري واحد من أهل بغداد، بقريب من هذه العبارة.

وبلغن عن أيب احلسن علي بن حممد بن مقلة، أنه كان قال: كنت ابملوصل مع املتقي هلل وأان وزيره إذ ذاك 
 فأاتين سالمة، أخو جنح الطولوين، بفيج معه كتب، فقال: امسع ما يقول هذا، فإنه طريف.

 فدعوته، وقلت: قل.
أعطاين ملا صران بني تكريت والسن فقال: خرجت من بغداد أريدكم، ومعي رفيق يل، فيج من أهل بلد، ف

 دراهم كانت معه، وقال يل: إن نفسه حتدثه أن السد خيرج فيفرتسه.
 وذكر قريبا  من هذا احلديث.
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 أجلأته الضرورات إىل ركوب السد
حدثن أبو جعفر أصبغ بن أمحد، وكان حيجب أاب حممد املهليب رمحه هللا، قبل وزارته، فلما ويل الوزارة كان 

فه يف االستحثاث على العمال، ويف العمال اليت يتصرف فيها العمال الصغار، قال: كنت بشرياز مع يصر 
 أيب احلسن علي بن خلف بن طناب، وهو يتوىل عمالتها يومئذ.

 فجاء مستحث من الوزير، يطالبه حبمل الموال، وكان أحد العمال الكابر، وقد كوتب إبكرامه.
 به، فامتنع من مؤاكلته، وذكر أن له عذرا .فأحضره أول يوم طعامه وشرا

 فقال: ال بد أن أتكل.
 فأكل أبطراف أصابعه، ومل خيرج يده من كمه.

فلما كان يف غد، قال علي بن خلف حلاشيته: ليدعه كل يوم واحد منكم، فكانوا يدعونه، ويدعون بعضهم 
 بعضا ، فكانت صورته يف الكل واحدة.

 اما .فقالوا: لعل به برصا  أو جذ
إىل أن بلغت النوبة إيل، فدعوته، ودعوت احلاشية، وجلسنا أنكل، وهو أيكل معنا على هذه الصورة، فسألته 

 إخراج يده واالنبساط يف الكل، فامتنع عن إخراج يده.
 فقلت له: يلحقك تنغيص ابلكل هكذا، فأخرجها على أي شيء كان هبا، فإان نرضى به.

ذراعه أكثر من مخسني ضربة، بعضها مندمل، وبعضها فيه بقية، وعليها أدوية،  قال: فكشفها، فإذا فيها ويف
 وهي على أقبح منظر.

 فأكل معنا غري حمتشم، وقدم الشراب فشربنا، فلما أخذ منه الشراب، سألناه عن سبب تلك الضرابت.
 فقال: هو أمر طريف أخاف أن ال أصدق فيه.

 فقلت: ال بد أن تتفضل بذلك.
ام أول قائما  حبضرة الوزير، فسلم إيل كتااب  إىل عامل دمشق، ومنشورا ، وأمرين ابلشخوص إليه، فقال: كنت ع

وإرهاقه ابملطالبة حبمل الموال، ورسم يل أن أخرج على طريق السماوة لتعجل، وكتب إىل عامل هيت 
 إبنفاذي مع خفارة.

، وسلمن إليهم، وأعطاهم ماال  على فلما حصلت هبيت، استدعى العامل مجاعة من عدة من أحياء العرب
 ذلك، وأشهد عليهم بتسلمي، واحتاط يف أمري.
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وكانت هناك قافلة تريد اخلروج منذ مدة، وتتوقى الربية، فأنسوا يب، وسألوين أن آخذ منهم لنفسي ماال ، 
 ة.وللخفراء العراب ماال ، وأدخلهم يف اخلفارة، ويسريون معي، ففعلت ذلك، فصران قافلة عظيم

وكان معي من غلماين ممن حيمل السالح حنو عشرين غالما ، ويف محايل القافلة والتجار مجاعة حيملون 
 السالح أيضا .

 فرحلنا عن هيت، وسران يف الربية ثالثة أايم بلياهلا، فبينا حنن نسري إذ الحت لنا خيل.
 زمني.فقلت لألعراب: ما هذه اخليل ? فمضى منهم قوم إليهم مث عادوا كاملنه

فقالوا: هؤالء قوم من بن فالن بيننا وبينهم شر وقتال، وحنن طلبتهم، وال ثبات لنا معهم، وال ميكننا 
خفارتكم معهم، وركضوا منصرفني، وبقينا متحريين، فلم أشك أهنم كانوا من أهلهم، وأهنم فعلوا ذلك مبواطأة 

 علينا.
إىل بعض، وأمرهتم حبمل السالح، ولمة فجمعت القافلة، وشجعت أهلها وغلماين، وضممت بعضها 
 احلرب، فصران حول القافلة من خارجها متساندين إليها كالدائرة.

 
وقلت ملن معي: لو كان هؤالء أيخذون أموالنا ويدعون مجالنا لننجو عليها كان هذا أسهل، ولكن اجلمال 

أن نقاتل، فإن هزمناهم سلمنا،  والدواب أول ما تؤخذ، ونتلف حنن يف الربية ضيعة وعطشا ، فاعملوا على
 وإن قتلنا كان أسهل من املوت ابلعطش.

 فقالوا: نفعل.
وغشينا القوم، فقاتلناهم من انتصاف النهار إىل أن حجز الليل بيننا، ومل يقدروا علينا، وقتلنا عدة خيل، 

 وجرحنا منهم مجاعة، وما ظفروا منا بعورة، وابتوا ابلقرب منا حنقني علينا.
الناس لألكل والصالة، واجتهدت هبم أن جيتمعوا، ويبيتوا حتت السالح، فخالفوين، وكانوا قد كلوا وتفرق 

 وتعبوا، وانم أكثرهم.
فغشيتنا اخليل، فلم يكن عندان امتناع، فوضعوا فينا السيوف، وكنت أان املطلوب خاصة، ملا شاهدوه من 

 ابلسيوف، وحلقتن هذه اجلراحات كلها، ويف بدين تدبريي القوم برأيي، وعلموا أين رئيس القافلة، فقطعوين
 أضعافها.

 قال: وقد كشف لنا عن أكثر جسده، فإذا به أمر عظيم هالنا، ومل نره يف بشر قط.
 قال: وكان يف أجلي أتخري، فرميت نفسي بني القتلى، ال أشك يف تلفي، وساقوا اجلمال والمتعة والسارى.
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ت يف نفسي قوة، والعطش قد اشتد يب، فلم أزل أحتامل، حىت قمت فلما كان بعد ساعة، أفقت، فوجد
 أطلب يف القافلة سطيحة قد أفلتت، أشرب منها، فلم أجد شيئا .

 ورأيت القتلى واجملروحني الذين هم يف آخر رمق، ومسعت من أنينهم ما أضعف نفسي، وأيقنت ابلتلف.
 وقلت: غاية ما أعيش إىل أن تطلع الشمس.

 شجرة أو حممال  قد أفلت، لجعله ظال  يل من الشمس إذا طلعت. فتحاملت أطلب
 فإذا أان قد عثرت بشيء ال أدري ما هو، يف الظلمة، فإذا أان منبطح عليه بطويل وطوله.

 فثار من حتيت، وعانقته، وقدرته رجال  من العراب، فإذا هو أسد.
ت رقبته بيدي، ومنت على ظهره، فحني علمت ذلك طار عقلي، وقلت: إن اسرتخيت افرتمن، فعانق

وألصقت بطن بظهره، وجعلت رجلي حتت خمصاه وكانت دمائي جتري، فحني داخلن ذلك الفزع العظيم رقأ 
الدم، وعلق شعر السد أبفواه أكثر اجلراحات، فصار سدادا  هلا، وعوان  على انقطاع الدم، لين حصلت  

 كامللتصق عليه.
ا ورد علي منه وأعظم، وأقبل جيري حتيت كما جتري الفرس حتت الراكب وورد على السد من، أطرف مم

القوي، وأان أحس بروحي خترج، وأعضائي تتقصف من شدة جريه، ومل أشك أنه يقصد أمجة ابلقرب فيلقين 
 إىل لبوته فتفرتسن.

اه فجعلت أضبط نفسي مع ذلك وأؤمل الفرج، وأدافع املوت عاجال ، وكلما هم أن يربض ركضت خص
 برجلي فيطري، وأان أعجب من نفسي ومطييت، وأدعو هللا عز وجل، وأرجو احلياة مرة، ومرة آيس من نفسي.

إىل أن ضربن نسيم السحر، فقويت نفسي، وأقبل الفجر يضيء، فتذكرت طلوع الشمس فجزعت، 
 ودعوت هللا تعاىل، وتضرعت إليه.

هو، مث قوي، فشبهته بصوت انعورة، والسد جيري،  فما كان أبسرع من أن مسعت صوات  ضعيفا  ال أدري ما
 وقوي الصوت، فلم أشك يف أنه انعورة.

مث صعد السد إىل تل، فرأيت منه بياض ماء الفرات وهو جار، وانعورة تدور، والسد ميشي على شاطئ 
 الفرات برفق، إىل أن وجد مشرعة، فنزل منها إىل املاء، وأقبل يسبح ليبعد.

 قعودي، لئن مل أختلص هنا، ال ختلصت أبدا . فقلت لنفسي: ما
 فما زلت أرفق به، حىت ختلصت، وسقطت عنه، وسبحت منحدرا ، وأقبل هو يشق املاء عرضا .
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فما سبحت إال قليال ، حىت وقعت عين على جزيرة، فقصدهتا، وحصلت فيها، وقد بطلت قويت، وذهب 
 عقلي، فطرحت نفسي عليها كالتالف.

الشمس قد أنبهن، فرجعت أطلب شجرة رأيتها يف اجلزيرة، لستظل هبا من الشمس،  فلم أحس إال حبر
 فرأيت السد مقعيا  على شاطئ الفرات حيال اجلزيرة، فقل فزعي منه.

وأقمت مستظال  ابلشجرة، أشرب من ذلك املاء، إىل العصر، فإذا أان بزورق منحدر، فصحت هبم، فوقفوا 
 يف وسط املاء.

 امحلوين معكم، وارمحوين. فقلت: اي قوم،
 فقالوا: أنت دسيس اللصوص.

فأريتهم جراحايت، وحلفت هلم أنه ما يف اجلزيرة بعلمي أحد سواي، وأومأت هلم إىل السد، وقلت هلم: قصيت 
 طريفة، وإن جتاوزمتوين كنتم أنتم قد قتلتموين، فاهلل، هللا، يف أمري، فوقفوا، فأتوا، فحملوين.

رق، ذهب عقلي، فما أفقت إال يف اليوم الثاين، فإذا علي ثياب نظاف، وقد غسلت فلما حصلت يف الزو 
 جراحايت، وجعل فيها الزيت والدوية، وأان بصورة الحياء.

 فسألن أهل الزورق عن حايل، فحدثتهم.
 

 وبلغنا إىل هيت، فأنفذت إىل العامل من عرفه خربي، فجاءين من محلن إليه.
 ت، فاحلمد هلل على السالمة.وقال: ما ظننت أنك أفل

وقال يل: كيف هذا الذي جرى لك ? فحدثته احلديث من أوله إىل آخره، فتعجب عجبا  شديدا ، وقال: بني 
املوضع الذي قطع علكيم الطريق، وبني املوضع الذي محلك أهل الزورق منه مسافة أربعني فرسخا  على غري 

 حمجة.
وثيااب ، وزورقا ، فجئت إىل بغداد، فمكثت أعاجل جراحايت عشرة أشهر  فأقمت عنده أايما ، مث أعطاين نفقة ،

 حىت صرت هكذا.
مث خرجت وقد افتقرت، وأنفقت مجيع ما كان يف بييت، فلما قمت بني يدي الوزير، رق يل، وأطلق يل ماال ، 

 وأخرجن إليكم.
 

 القرد وامرأة القراد
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سعيد بن عبد هللا السمرقندي الفقيه احلنفي، عمن حدثن علي بن نظيف املتكلم، املعروف بشهداجنة و 
 حدثهما: إنه ابت يف سطح خان، يف بعض السفار، ومعهم قراد، ومعه قرد، وامرأته، فباات يف خان.

 قال: فلما انم الناس، رأيت القرد قد قلع املسمار الذي يف السلسلة، ومشى حنو املرأة، فلم أعلم ما يريد.
 ع إىل مكانه، فجلست، ففعل ذلك دفعات، وفعلته.فقمت، فرآين القرد، فرج

فلما طال عليه المر، جاء إىل خرج القراد، ففتحه، وأخرج منه صرة دراهم، مخنت أن فيها أكثر من مائة 
 درهم، فرمى هبا إيل.

 فعجبت من أمره، وقلت: أمسك، لنظر ما يفعل، فأمسكت.
 فجاء إىل املرأة، فمكنته من نفسها، فوطأها.

 مت بتمكين إايه من ذلك، وحفظت الصرة.فاغتم
 فلما كان من غد، صاح القراد، يطلب ما ذهب منه.

وقال لصاحب اخلان: قردي يعرف من أخذ الصرة، فاضبط ابب اخلان، وأقعد أان وأنت والقرد، وخيرج 
 الناس، فمن علق به القرد فهو خصمي، ففعل ذلك.

خرجت فما عرض يل، فوقفت خارج اخلان أنظر ما جيري، وأقبل الناس خيرجون والقرد ساكت ال يتكلم، و 
 فلما مل يبق إال يهودي، فخرج، فعلق به القرد.

 فقال القراد: هذا خصمي، وجذبه ليحمله إىل صاحب الشرطة، فلم أستحل السكوت.
فقلت: اي قوم ليس اليهودي صاحبكم، والصرة معي، ويل قصة عجيبة يف أخذها، وأخرجتها، وقصصت 

 قصة.عليهم ال
فحملنا إىل صاحب الشرطة، وحضرت الرفقة، فعرفوا صاحب الشرطة حملي، ومنزليت، ويساري، وأقبل 

 القراد حييد عن قرده.
 فما برحت حىت أمر صاحب الشرطة بقتل القرد، وطلبت املرأة، فهربت، وسلم اليهودي.

 
 متكن منه السبع مث ختلص منه أبهون سبيل

د بن املتوكل القاضي، قال: حدثن غالم يل أثق به، قال: أصعدت من حدثن احلسن بن صايف، موىل حمم
أريد بغداد، فلما صرت بني دير العاقول والسيب، وأان وحدي، يف يوم صائف له ريح  -ماشيا   -واسط

 شديدة، رأيت ابلبعد من غيضة عظيمة، قد خرج منها سبع.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 585 

ابهلالك، وخدر بدين كله، وراب لساين يف فحني رآين وحدي أقبل يهرول حنوي، فذهب علي أمري وأيقنت 
 فمي، وحتريت.

 إال أين أخذت منديال ، فجعلته يف رأس قصبة كانت معي، وظننت أين أفزعه بذلك.
فأان يف تلك احلالة من اإلايس، وقد بقي بين وبينه مقدار مائة ذراع، إذ قلعت الريح أصل حشيش يقال له: 

ي كالكارة العظيمة، والريح تدحرجه حنو السبع، وقد متكنت منه، ابرق عينه، وصار يلتف ابلشوك حىت بق
 وصار هلا هفيف شديد.

 فحني رأى السبع ذلك ومسع الصوت رجع منصرفا  وقد فزع فزعا  شديدا .
 وبقي حيول وجهه يف كل عشر خطوات أو أكثر، فإذا رأى ذلك الصل يف أثره يتدحرج زاد يف اجلري.

 ن بعدا  كثريا ، ودخل الغيضة.ومل يزل كذلك إىل أن بعد ع
 وعادت إيل نفسي ومضيت يف طريقي، وسلمت.

 
 قتل فيال  ابلقبض على خرطومه

حدثن القاضي أبو بكر أمحد بن سيار، قال: حدثن شيخ من أهل التيز ومكران رأيته بعمان، ووجدهتم 
د اهلند، وقد خرج على ملكها يذكرون ثقته، ومعرفته ابلبحر، وأنه دخل اهلند والصني، قال: كنت ببعض بال

 خارجي، فأنفذ إليه اجليوش، فطلب المان فأمنه.
فسار ليدخل إىل بلد امللك، فلما قرب، أخرج امللك جيشا  لتلقيه، وخرجت العامة تنظر دخوله، فخرجت 

 معهم.
ثوب  فلما بعدان يف الصحراء، وقف الناس ينتظرون طلوع الرجل، وهو راجل، يف عدة من رجاله، وعليه

 حرير ومئزر، ويف وسطه مدية معوجة الرأس، وهي من سالح اهلند، وتسمى عندهم: حزى.
فتلقوه ابإلكرام ومشوا معه، حىت انتهى إىل فيلة عظيمة قد أخرجت للزينة وعليها الفيالون، وفيها فيل عظيم 

 خيتصه امللك لنفسه، ويركبه يف بعض الوقات.
 

 عن طريق فيل امللك، فسكت عنه، فأعاد الفيال عليه القول، فسكت. فقال له الفيال، ملا قرب منه: تنح
 فقال: اي هذا، احذر على نفسك، وتنح عن طريق فيل امللك.

 فقال له اخلارجي: قل لفيل امللك يتنحى عن طريقي.
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فغضب الفيال، وأغرى الفيل بكالم كلمه به، فغضب الفيل، وعمد إىل اخلارجي فلف خرطومه عليه، فقبض 
 رجي بيده على اخلرطوم.اخلا

وشاله الفيل إشالة عظيمة والناس يرون، وأان فيهم، وخبط به الرض، فإذا به قد انتصب قائما  على قدميه 
 فوق الرض ومل ينح يده عن اخلرطوم.

فزاد غضب الفيل، فأشاله أعظم من تلك وعدا مث رمى به الرض، فإذا هو قد حصل عليها مستواي  على 
 قابضا  على اخلرطوم. قدميه منتصبا  

 وسقط الفيل كاجلبل العظيم ميتا ، لن قبضه على اخلرطوم تلك املدة منعه من التنفس فقتله.
 قال: فوكل به، ومحل إىل امللك، وحدث ابلصورة، فأمر بقتله.

 م.فاجتمع القحاب، وهن النساء الفواجر، يفعلن ذلك ابهلند ظاهرا  عند البد، تقراب  إىل هللا بذلك عنده
قال: وهن العدول هناك، يشهدن يف احلقوق، ويقمن الشهادة، فيقطع هبا حاكمهم يف سائر المور، وعندهم 

 إهنن ملا كن يبذلن أنفسهن عند البد بغري أجر، صرن يف حكم الزهاد والعباد.
للملك  فقال القحاب للملك: جيب أن تستبقي مثل هذا الرجل فال يقتل، فإن فيه مجاال  للملك، ويقال: إن

 خادما  قتل الفيل العظيم بقوته وحيلته، من غري سالح.
 فعفا عنه امللك، وخلع عليه، واستخدمه.

 
 قتلوا شبال  فاجتمع عليهم بضعة عشر سبعا  

وحدث سعيد بن يوسف بن عبد هللا السمرقندي احلنفي، وعبد الرمحن ابن جعفر الوكيل على أبواب القضاة 
كر حممد بن سهل الشاهد الواسطي القاضي، قال: أخربين وكيالن كاان يف ضيعيت ابلهواز، قاال: حدثنا أبو ب

بنواحي اجلامدة، وهنر جعفر، قاال: خرجنا مع صناع عندان، إىل أمجة نقطع قصبا ، فرأينا شبال  كالسنور، فقتله 
 أحد قطاع القصب.

ان، وحنن نبيت يف الصحراء بني القصب، فقال الباقون: قتلنا، الساعة جييء السبع واللبوة، فإذا مل يرايه طلبا
 فيفرساان.

قال: فما كان أبسرع من أن مسعنا صوت السبع، فطران على وجوهنا، واجتمعنا يف دار خراب خارج المجة، 
 وعلوان سطحها، وكان فيها غرفة عليها ابب كنا أنوي إليها ليال .
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اب، وكان بني يدي الغرفة صحنني، فأخذ فلما رأى السبع ولده قتيال  قصدان فصار يف صحن الدار اخلر 
 السبع يطفر ليصري معنا، فما قدر على ذلك.

 فوىل، وعال أكمة يف الصحراء، وصاح، فجاءته اللبوة، فطفرت تريدان، فما قدرت.
فاجتمعا، فصاحا، فجاءمها عدة من السباع، وطفروا، فما قدروا علينا، فلم يزالوا كذلك حىت اجتمع بضعة 

 كلما جاء واحد حاول أن يطفر إلينا فال يبلغنا، وحنن كاملوتى خوفا  أن يصل إلينا واحد منهم.عشر سبعا ، و 
فينما حنن كذلك إذ اجتمعت السباع كلها كاحللقة، وجعلت أفواهها يف الرض، وصاحت صيحة واحدة، 

 فرأينا حفرة قد احتفرت يف الرتاب من أنفاسها.
 يل، منجرد الشعر، لطيف.فما كان إال ساعة حىت جاء سبع أسود هز 

فلقيته السباع كلها، وبصبصت بني يديه، وحوله، وجاء يقدمها وهي خلفه حىت رآان يف الغرفة، ورأى 
 املوضع، مث مجع نفسه، فإذا هو يف الصحن، بني يدي الغرفة.

 وكنا قد أغلقنا الباب، فاجتمعنا كلنا خلفه لندافعه عن الدخول.
 كسر بعض ألواحه وأدخل عجزه إلينا. فعمد أحدان إىل ذنبه فقطعه مبنجل  فلم يزل يدفع الباب مبؤخره حىت

 كان معنا.
فصاح صيحة منكرة وهرب، ورمى بنفسه إىل الرض، فلم يزل خيمش السباع وينهشها ويقطعها مبخالبه، 

 حىت قتل منها غري واحد.
لنا حنن ملا مل يبق منها شيء، فلحقنا وهتاربت السباع الباقية من بني يديه، وهام يف الصحراء يتبع أثرها، ونز 

 ابلقرية، وخربانهم خربان.
 فقال لنا شيخ منهم: هذا السبع مثل اجلرذ العتيق، إذا قطع ذنبه أكل الفار.

 
 افرتس السبع صاحب الدين وسلم الغرمي

على وحدث قاضي القضاة أبو السائب عتبة بن عبيد هللا اهلمذاين، قال: كان رجل من أهل أذربيجان له 
 رجل دين، فهرب منه وطالت غيبته.

 فلقي صاحب الدين املدين، بعد مدة يف الصحراء منفردا ، فقبض عليه وطالبه.
فحلف له ابهلل تعاىل أنه معسر، وسأله االنتظار، وقال له: لو أين أيسر الناس ما متكنت هنا من من دفع 

 شيء إليك.
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 يهرب.فأىب عليه، وأخرج قيدا  كان معه ليقيده حىت ال 
 فتضرع إليه، وسأله أن ال يفعل، وبكى، فلم ينفعه ذلك.

 
فقيده ابلقيد، ومشى إىل قرية بقرب املوضع الذي التقيا فيه، فجاءاها مساء  وقد أغلق أهلها ابب سورها، 

 واجتهدا يف فتحه هلما، فأىب أهل القرية ذلك عليهما.
رجله يف حلقة من حلقيت القيد، لينتبه إذا  فباات يف مسجد خراب على ابب القرية، وأدخل صاحب الدين

 أراد اهلرب.
فجاء السبع، ومها انئمان، فقبض على صاحب الدين فافرتسه، وجره فاجنر الغرمي معه، ملكان احللقة يف 

 إحدى رجليه.
فلم يزل ذلك حاله إىل أن فرغ السبع من أكل صاحب الدين، وشبع، وانصرف، وترك املدين وقد جترح 

 ت ركبة الغرمي يف القيد.بدنه، وبقي
 فحملها الرجل مع قيده إىل أهل القرية، وأخربهم اخلرب، فحلوا قيده وسار حلال سبيله.

 
 الفعى اليت أخربت الضيعة

وحدثن أبو جعفر مسعود بن عبد هللا الضيب، شيخ من التناء البصريني، كان قد انتقل عنها إىل قرية له، 
ها، قال: كان يف هذا البستان، وأشار إىل بستان جبانب داره كثرية وضيعة، بقرب هنر الدير، فاستوطن

 الشجار، أفعى تسمى اجلراب، لهنا كانت بقدر اجلراب الكبري، طوال ، وسعة، وانتفاخا .
فكثرت جناايهتا، حىت أخربت علي الضيعة، فانتقلت عنها إىل اجلانب اآلخر من النهر، وبطلت ضيعيت، 

 مجة، ال يقدر أحد على دخوله.وصار هذا البستان كال
وطلبت حواء من البصرة ليصيده، وبذلت على ذلك ماال  جزيال . فجاء احلواء فتبخر بدخنة معه، فظهرت 

 الفعى، فحني رآها هاله أمرها، وقصدته الفعى فنهشته، فتلف يف احلال.
عن الضيعة والقرية، وبطلت فصار يل حديث بذلك، وشاع اخلرب، فامتنع احلواؤون من اجمليء، وتغربت أان 

 معيشيت منهما.
 فكنت يوما  جالسا  يف اجلانب اآلخر من النهر، إذ جاءين رجل فسلم علي.
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وقال: بلغن خرب أفعى عندك، قد قتل فالان  احلواء، وأخرب عليك ضيعتك، فجئتك لتدلن عليه حىت 
 آخذه.

 يث.فقلت: ما أحب تعريضك هلذا، وقد صار يل بتلف ذلك احلواء حد
 فقال: إن ذلك احلواء كان أخي، وأان أريد أن آخذ بثأره، وأريح الناس من هذا امللعون، أو اللحاق أبخي.

 قلت: فتشهد على نفسك أهل الهنار اجملاورة، أن هذا ابختيارك، ال مبسألة من، ففعل، وأريته البستان.
 معه، فطلى به مجيع بدنه. فقال: أريد شيئا  آكله، فجئناه بطعام فأكل، مث أخرج دهنا  كان

 وقال لغالم كان معه: انظر هل بقي موضع من غري ما أطليه ? فقال له الغالم: ال.
فجلست أان فوق السطح الذي يف داري، أنظر ما يفعل، فأخرج دخنة فبخر هبا، فما كان أبسرع من أن 

 ظهر الفعى كأنه دن أسود.
 ه وقبض عليه.فحني قرب من احلواء هرب، فتبعه احلواء، فلحق

 فالتفت الفعى فعض يده، فرتكه احلواء فأفلت، وذهب عليه أمره، فجئناه ومحلناه، فمات يف الليل.
 وانقلبت الناحية حبديث الفعى.

 ومضى على هذا مدة، فجاء رجل يشبه الرجلني، وسألن عما سألن عنه الخوان، فأخربته ابخلرب.
 خذ بثأرمها، أو اللحاق هبما.فقال: الرجالن أخواي، وال بد يل من ال

قال: فاشهدت عليه، وأريته املوضع، وصعدت به السطح، فأكل وشرب أقداحا  كثرية، وأخرج دهنا  كان 
 معه، وطلى به دفعات كثرية كل بدنه، وكل مرة يسأل غالمه.

 فيقول: هل بقي موضع ال دهن فيه ? فيقول له الغالم: ال.
 فيعيده الغالم.فيقول للغالم: أعد الطالء علي، 

 حىت مل يبق يف جسده موضع إال وقد طاله، وأعاد الطالء ثالث مرات، وصار الدهن ينقط من بدنه.
 وخبر بدخنة، فخرج الفعى، فطلبه احلواء وأخذ حياربه، ومتكنت يد احلواء من قفاه، فانثىن عليه فعض إهبامه.

فقطع إهبام نفسه، وأغلى زيتا  وكواها به، وخر   وابدر احلواء فخرم فاه، وجعله يف سلة، وأخرج سكينا  معه
 كالتالف.

فحملناه إىل القرية، فإذا بصيب من غلماين قد جاء ومعه ليمونة، وكان الليمون إذ ذاك قليال  ابلبصرة جدا ، 
 وعندي منه شجرة واحدة.
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 فحني رأى احلواء الليمون، قال: هذا اي سيدي عندكم موجود ? قلت: نعم.
 ل ما تقدر عليه منه، فإان نعرفه يف بلدان يقوم مقام الدرايق.قال: أغثن بك

 فقلت: أين بلدك ? قال: عمان.
فأتيته بكل ما كان عندي منه، فأقبل يعضه ويسرع يف أكله، وعمد إىل بعضه فاستخرج ماءه، وأقبل يتحسى 

 منه، ويطلي به املوضع، وأصبح من غد وهو صاحل.
بعد هللا عز وجل، إال ماء الليمون، وأظن أن أخوي لو اتفق هلما تناوله فسألته عن خربه، فقال: ما خلصن 

 ما تلفا.
 قلت: فذلك الدهن الذي انطليت منه، ما هو ?

 
قال: الطلق، الذي إذا طرح معه النار على اجلسم حني ال يكون فيه خلل، ما ضرت النار اجلسم، وأما تلف 

 جف عنه.إخواين، فألن بعض أبداهنم خال من الطالء، أو 
فقلت: وكيف متكن الفعى منك ? قال: لطول الوقت، وإىل أن قيدته، جف بعض الدهن، فتمكن من، 

 ولوال الليمون لتلفت.
فقال: فتعلمت منه استخراج ماء الليمون، وكنت أول من استخرجه ابلبصرة، ونبه الناس على منافعه، 

 وجربته يف الطبيخ فوجدته طيبا ، وتداوله الناس.
 مث أخرج الفعى، وقطع رأسه، وذنبه، وأغاله يف طنجري، واستخرج دهنه يف قوارير، وانصرف.قال: 

 
 مفلوج لسعته عقرب جرارة فعويف

حدثن عبد الوهاب بن حممد بن مهدي، املعروف أبيب أمحد بن أيب سلمة، الشاهد، الفقيه، املتكلم 
هد رجال  مفلوجا ، محل من أصبهان، إىل العسكري، يف سنة مخس ومخسني وثلثمائة بعسكر مكرم: إنه شا

عسكر مكرم ليعاجل، فطرح على ابب خان يف جواره، يف اجلانب الشرقي منها، وقد هجر، وفرغ، لكثرة 
 العقارب اجلرارات فيه.

وطلب له موضع آخر يسكنه، فلم يوجد إال يف هذا اخلان، فأنزله غلمانه فيه، وهم ال يعلمون حاله، وأنه 
 رارات فيه.أخلي لكثرة اجل

 وصعد أصحاب الرجل إىل السطح ليال ، وتركوه، ملا وصف هلم أن املفلوج ال جيوز أن يبيت يف السطح.
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فلما كان من الغد وجدوه جالسا ، وكان طرحيا  ملقى  ال ميكنه أن ينقلب من جنب إىل جنب، ووجدوا لسانه 
 فصيحا  وكان متكسرا  ابلعلة، حىت إن الرجل مشى يف يومه ذلك.

 فأحضر بعض أهل الطب وسأله عن خربه، ففتشه، فوجد أثر لسع اجلرارة يف إهبام رجله اليسرى.
فقال له: انتقل الساعة من هذا اخلان، فإنه مشهور بكثرة اجلرارات، وقد لسعتك واحدة منهن فأبرأتك، 

تلك، وسيعقب ذلك وعشت بشيء ما عاش أحد به قط، وقامت حرارهتا بربد الفاجل فأزالته، ومل تتجاوزه فتق
حدة شديدة وحرارة، فاصرب هلا حىت أعاجلك ابليسري من الرطوبة فال ترجع إليك برودة الفاجل، وانتقل لئال 

 تلسعك أخرى فتتلف.
 وانتقل الرجل، وتعاهده الطبيب، فحم املفلوج من غد، وتلطف يف عالجه حىت برأ.

 
 قضى ليلة يف اجلب جبوار أفعى

مد الصروي، قال: كنت أتصرف مع املختار بن الغيث بن محدان أحد قواد بن وحدثن عبيد هللا بن حم
عقيل، فسار وأان يف مجلته، مع تكني الشريزادي، ملا تغلب على املوصل، يطلب انصر الدولة، وسار العسكر 

 سريا  عجال ، فتقطع الناس.
 وحدي. وكانت حتيت حجرة، فصرت يف أخرايت الناس، مث انقطعت عن العسكر حىت صرت

 مث أوردت الدابة ماء  كان يف الطريق، فحم، ومل ميكنه أن يسري خطوة واحدة.
فخفت أن يدركن من يسلبن نعميت وأيسرين، فنزلت عن الدابة أمشي، ويف عنقي سيف حبمائل، واملقرعة يف 

 يدي.
إىل  فسرت عدة فراسخ، حىت صعدت جبل سنجار، وكنت أحتاج أن أمشي فيه حنو الفرسخ، مث أنزل

سنجار، فجنن الليل، واستنفذ املشي جلدي، واستوحشت، وخفت الوحوش يف اجلبل، فطلبت موضعا  
 أسكن فيه ليليت، فلم أجد.

ورأيت جبااب  كثرية منقورة يف أرض اجلبل، فطلبت أقرهبا قعرا ، ورميت فيه حجرا ، فظننت أن قعره قامة أو 
 حنوها، فرميت بنفسي فيه.

 فنمت ليليت وأان ال أعقل من التعب واجلوع. وكان الربد شديدا ،
فلما كان من الغد، انتبهت، وعندي أن اجلب حمفور كاآلابر، وأين أضع رجلي يف جوانبه، فأتسلق وأطلع، 
فتأملته، فإذا هو حمفور كالتنور، رأسه ضيق، وأسفله واسع شديد السعة، وجوانبه منقوشة، فقمت يف اجلب 

 فإذا هو أعلى من قاميت.
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 حريت يف أمري، فلم أدر كيف أعمل، وكيف السبيل إىل الصعود.فت
وطلعت الشمس، وأضاء اجلب، فإذا فيه أفعى مدور كالطبق وقد سدر من الربد، فليس ينتشر، ومل يتحرك 

 من مكانه، فتجنبت مكانه.
قتله، لين ومهمت أن أجرد السيف وأقطع الفعى، مث قلت: أتعجل شرا  ال أدري عاقبته، وال منفعة يل يف 

سأتلف يف هذه البئر، وهي قربي، فما معىن قتل الفعى ? أدعه، فلعله أن يبتدئ ابلنهش، فأتعجل التلف، 
 وال أرى نفسي خترج ابجلوع والعطش.

 فأقمت يومي كله على ذلك، والفعى مل تتحرك وأان أبكي وأنوح على نفسي، وقد يئست من احلياة.
عفت، فحملن حب احلياة على الفكر يف اخلالص، فقمت، ومجعت فلما كان من الغد، أصبحت، وقد ض

من حجارة رقيقة كانت يف اجلب شيئا  كثريا ، وعبيتها يف وسط اجلب، وعلوهتا لتنال يدي طرف اجلب وأمحل 
 نفسي إىل رأسه.

 
 فحني جعلت رجلي على احلجارة، تدكدكت واهنارت، لرقتها ومالستها.

، وتنزلق من حتت رجلي، وأان متشاغل بذلك يومي كله، وجاء الليل فلم ميكنن فلم أزل أعيد تعبيتها وركوهبا
 أن أقوم من اجلوع والضعف، وانكسرت نفسي، مث محلن النوم.

فلما كان من الغد فكرت يف حيلة أخرى، ووقع يل أن شددت املقرعة بعالئقها يف محائل السيف، ودليت 
رأس اجلب، وأمسكت املقرعة إبحدى يدي، فحصل جفن املقرعة إىل داخل اجلب، ورميت السيف إىل 

 السيف فوق اجلب معرتضا  لرأسه، ومحائله يف املقرعة، وهي مدالة إيل.
مث أمسكت السيف، وسللته، ومل أزل أقلع من أرض اجلب ما ميكن قلعه وحنته من تراب قليل، مث عبيت 

اب ، مث رددت السيف إىل جفنه، وعلوت ذلك ابلرضراض واحلجارة الرقاق وجعلت بني كل سافني منها ترا
الرضراض، وتعلقت على السيف املعرتض، وطفرت، فصار السيف معرتضا  حتت صدري، وظهرت يداي من 
اجلب، فحصلت جوانبه حتت إبطي، وأشلت نفسي، فإذا أان قد خرجت من اجلب، بعد ان اعوج السيف، 

 وكاد يندق ويدخل يف بطن لثقلي عليه.
ب، مغشيا  علي من هول ما انلن، ووجدت أسناين قد اصطكت، وقويت قد بطلت عن فوقعت خارج اجل

 املشي، فما زلت أحبو وأطلب احملجة حىت وقفت عليها.
ورآين قوم جمتازون، فأخذوا بيدي، وقوي قليب فمشيت حىت دخلت سنجار آخر النهار، وقد بلغت روحي 

 إىل حد التلف.
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ال أشك يف املوت، وحضرت صالة املغرب، واجتمع أهل املسجد فدخلت مسجدا  فطرحت نفسي فيه وأان 
 فيه، وسألوين عن خربي، فلم يكن يف فضل للكالم.

فحملوين إىل بيت أحدهم، ومل يزالوا يصبون يف حلقي املاء، مث املرق والثريد، إىل أن فتحت عين بعد العتمة، 
 فتكلمت، وبت ليليت وأان حبال عظيمة من المل.

 الغد دخلت احلمام، وأقمت عندهم أايما  حىت قويت. فلما كان من
 مث أخرجت نفقة كانت معي، فاستأجرت منها مركواب ، وحلقت بصاحيب، وسلم هللا عز وجل.

 
 سقط طفل من القنطرة فالتقطه العقاب مث جنا ساملا  

براهيم بن وحكى أبو حممد حيىي بن فهد الزدي رمحه هللا، قال: حدثن أيب، قال: حدثن ديسم بن إ
أبذربيجان، ملا ورد حضرة سيف الدولة يستنجده على املرزابن بن حممد بن  -كان  -شاذلويه، املتغلب

مسافر السالر ملا هزمه عنها، قال: رأيت بناحية أذربيجان هنرا  يقال له: الرس، شديد جرية املاء جدا ، ويف 
اء، وليس للسفن فيه مسلك، وله أجراف أرضه حجارة كثرية، بعضها ظاهر على املاء، وبعضها يغطيه امل

 هائلة ال مشاريع فيها، وعليه قنطرة جيتاز عليها السابلة.
قال: وكنت جمتازا  عليها بعسكري، فلما صرت يف وسط القنطرة، رأيت امرأة متشي وقد محلت ولدا  طفال  يف 

لنهر، فوصل إىل املاء بعد القماط، فزمحها بغل فطرحت نفسها على القنطرة، وسقط الطفل من يدها إىل ا
ساعة، لبعد ما بني القنطرة وصفحة املاء، مث غاص، وارتفعت الضجة يف العسكر، مث رأينا الصيب قد طفا 

 على وجه املاء، وسلم من تلك احلجارة.
 وكان املوضع كثري العقبان، وهلا أوكار يف أجراف ذلك النهر، ومنه يصاد فراخها.

ادف ذلك عقااب  طائرا ، فرآه، فظنه طعمة، فانقض عليه، وشبك خمالبه يف فحني ظهر الطفل يف قماطه، ص
 القماط، وطار به، وخرج إىل الصحراء.

فطمعت يف ختليص الطفل، فأمرت مجاعة أن يركضوا وراء العقاب، فركضوا، وتتبعت نفسي مشاهدة احلال، 
 فركضت.

رتسه، فحني رأوه، صاحوا أبمجعهم، وقصدوه، وإذا العقاب قد نزل إىل الرض، وابتدأ ميزق قماط الصيب ليف
 فأدهشوه عن استالب الصيب، فطار وتركه على الرض.

 فلحقنا الصيب، وإذا هو سامل، ما وصل إليه جرح، وهو يبكي.
 فكببناه، حىت خرج املاء من جوفه، ومحلناه إىل أمه حيا ، ساملا .
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 قصة ابن التمساح

ر الكاتب املعروف ابحلامتي، قال: رأيت مبصر رجال  يعرف اببن وحكى أبو علي حممد بن احلسن بن املظف
 التمساح، فسألت مجاعة من أهل مصر، من العامة، عن ذلك.

 فقالوا: هذا وطئ التمساح أمه، فولدته.
فكذبت ذلك، وحبثت عن اخلرب، فأخربين مجاعة من عقالء مصر، أن التمساح هبا أيخذ الناس من املاء 

 فيفرتسهم.
هم وهو شبعان، فيحمل املأخوذ بيده على صدره، حىت جييء به إىل أجراف أسفل مصر مبسافة، ورمبا أخذ

 وهي جبال حجارة فيها مغارات إىل النيل، ال يصل إليها املاشي وال سالك املاء لبعدها عن اجلهتني.
 التفاق وميضي.فيتسلق التمساح إىل بعض املغارات، فيودع هبا اإلنسان الذي أخذه، حيا  أو ميتا  حبسب ا

 
 فإذا جاع ومل يظفر بشيء، عاد إىل املوضع فيفرتس اإلنسان الذي خبأه هناك.

قال: فكان قد قبض على امرأة يف بعض الوقات، فجعلها يف املغارة، فذكرت املرأة: أهنا حينما استقرت يف 
 اح.املغارة، وانصرف التمساح، رأت هناك رجال  حيا ، وآاثر مجاعة قد افرتسهم التمس

 وأهنا سألت الرجل عن أمره، فذكر أن التمساح تركه هناك منذ يومني.
 قالت: وأخذ الرجل يؤانسن ابحلديث، إىل أن طالبن بنفسي.

 فقلت: اي هذا اتق هللا.
فقال: التمساح قد مضى، ومن ساعة إىل ساعة فرج، ولعل أن جتتاز بنا سفينة قبل عودته فنطرح أنفسنا 

 إليها.
 يلتفت إىل كالمي، واغتصبن نفسي، فواقعن.فوعظته، فلم 

 وما نزل حىت جاء التمساح، فأخذه من فوقي، ومضى، فبقيت كامليتة فزعا .
فأان كذلك، إذ مسعت وقع حوافر اخليل، وصوت أقدام كثريين، فأخرجت رأسي من الغار، وصحت 

 واستغثت، فاطلع أحدهم.
 ال  أختلص به إليكم.وقال: ما أنت ? فقلت: حديثي طريف، أرموا يل حب

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 595 

 فرموا يل حبال ، فشددت نفسي، واستظهرت جهدي، وأطراف احلبل يف أيديهم.
 فقلت: اجذبوين.

 فجذبوين، فصرت معهم على ظهر املغارة، بعد أن توهنت، وتسلخت يدي.
، مث فسألوين عن خربي، فأخربهتم، فأركبوين شيئا ، وأدخلوين البلد، فلما كان وقت عادة حيضي، أتخرت عن

 ظهر احلمل، فولدت ابن هذا بعد تسعة أشهر.
 وكرهت أن أخرب كل أحد هبذا احلديث، فنسبت ذلك إىل التمساح، وأسترت أمري بذلك.

 
 أبو القاسم العلوي يواجه السد

وحدثن أبو القاسم بن العلم العلوي الكويف، الفيلسوف، قال: خرجت من بغداد، أريد الكوفة، فلما 
 ا وبني محام أعني قرية قريبة من الكوفة أفضيت إىل أمجة هناك.صرت فيما بينه

وكنت قد تقدمت الرفقة، وأان راكب محارا ، وورائي مبسافة قريبة غالم يل مملوك راكب بغال ، فسران حىت 
 أبعدان عن الرفقة.

 .فلما دخلت المجة، رأيت مسناة دقيقة يف وسط المجة، وعليها املسلك، يوصل إليها من هبوط
 فرمت النزول إليها، فوقف احلمار حتيت، فضربته ضراب  شديدا ، فلم أجده يربح.

فالتفت إىل كفله، لأتمل قوائمه، فرأيت أسدا  قائما ، وبينه وبني قوائم احلمار حنو ذراع أو أقل، وإذا احلمار 
 قد شم رائحته فأصابته رعدة شديدة، ورسخت قوائمه يف الرض، ومل يتحرك.

 التلف، وأن السد سيمد يده، فيجذبن من على احلمار، فغمضت عين لئال ارى كيف أحصل فلم أشك يف
يف خمالبه، وأقبلت أتشهد، وأقرأ، وأان مع ذلك أجد عقلي اثبتا ، ومتصورا  هليأة السد، ومل يفدين التغميض 

 شيئا .
اجه له، فاستدرت وفتحت عين مث ذكرت يف احلال حكاية كنت أمسعها، أن السد ال يفرتس اإلنسان وهو مو 

 يف عينيه، وأقبلت أتشهد خفيا ، والسد فاتح فاه، وأان أأتمل أسنانه، وتصل إىل أنفي من فمه روائح منتنة.
 فإين لكذلك إذ حلقن الصيب اململوك على البغلة، ومعه رجل راكب دابة، ووراءمها قوم مشاة.

، وصاح أبعلى صوته: اي معاشر املسلمني أدركوان، فقد فحني رأى اململوك تلك احلالة، جزع جزعا  شديدا  
 افرتس السد موالي العلوي.
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فحني مسع السد الصياح من ورائه انزعج، والتفت، فرأى الصيب قريبا  إليه، فتناوله من أعلى السرج، وعار 
 رى من ذلك.البغل وحصل الصيب يف فم السد، كالفأرة يف فم السنور، وأان كامليت إال أين أحصل ما أ

 وأقبل السد حيمل على راكب الدابة، واملشاة، والصيب يف فمه، فهربوا منه، ودخل المجة.
فقلت يف نفسي: قد فداين هللا عز وجل مبملوكي، وخلص نفسي بيسري من مايل، فما وقويف ? فرميت بنفسي 

أوا حرييت، وفزعي، فسألوين عن عن احلمار، وفررت أعدو على املسناة، فتلقاين قوم قد جاءوا من الكوفة، ور 
 أمري، فأخربهتم.

فتقدموا يطلبون السد، وقويت نفسي، فزدت يف العدو، إىل أن خرجت من المجة، وحلقن الرفقة اليت كنت 
 فيها، وقد عقلوا البغلة اليت كانت حتت مملوكي، وساقوا احلمار، فركبته، ودخلت الكوفة.

ر احملرم سنة مثان وثالثني وثلثمائة، فصمت يومي، واعتقدت أن أصوم  وكان هذا اخلرب يوم الثالاثء غرة شه
 كل ثالاثء، أبدا ، وأان أصومه إىل اآلن.

 وجاءين أبو علي عمر بن حيىي العلوي، مهنئا  ابلسالمة، وبقدومي، وكان خربي شاع.
 رمة على السباع ?وقال يل يف مجلة كالمه: كيف خفت السد ? أو ما علمت أن حلومنا معاشر بن فاطمة حم

 
ال يقول مثل هذا، وما الذي كان يؤمنن أن يكون هذا احلديث  -أطال هللا بقاءه -فقلت له: مثل سيدان

تطمئن يف مثل ذلك الوقت، إىل هذا احلديث ? قال:   -مع طبع البشرية -ابطال  فأتلف، وكيف كانت نفسي
الكذابة مع علي بن موسى الرضا عليهما كيف يكون هذا احلديث ابطال ، مع ما رويناه من خرب زينب 

 السالم ? قال: فقلت له: بلى، قد رويت ذلك، ولكن مل خيطر يف فكري من هذا شيء يف تلك احلال.
 قال مؤلف الكتاب: فقلت أان ليب القاسم بن العلم، وما خرب زينب الكذابة ? فإين مل أمسعه.

حفظه، وذلك: أن امرأة يقال هلا زينب ادعت أهنا علوية، قال: هذا خرب مشهور عند الشيعة، إبسناد هلم ال أ
 فجيء هبا إىل علي بن موسى الرضا عليهما السالم، فدفع نسبها.

 فخاطبته بكالم دفعت فيه نسبه، ونسبته إىل مثل ما نسبها إليه من االدعاء، وكان ذلك حبضرة السلطان.
ين رويت عن آابئي عن النيب صلى هللا عليه وسلم: أن فقال الرضا: أخرج أان وهذه املرأة إىل بركة السباع، فإ

 حلوم ولد فاطمة صلوات هللا عليها حمرمة على السباع، فمن أكلته السباع فهو دعي.
 فقالت املرأة: ال أرضى هبذا، ودفعت اخلرب، فأجربها السلطان على ذلك.

 فقالت: فلينزل قبلي.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 597 

ع، أقعت على أذانهبا، فدان منها، ومل يزل ميسح رأس كل فنزل الرضا مبحضر من خلق عظيم، فلما رأته السبا 
 واحد منها ومير بيده إىل ذنبه، والسبع يبصبص له، حىت أتى على آخرها، مث وىل، فصعد من الربكة.

وكرهت املرأة النزول، وأبته، فأجربت على ذلك، فحني نزلت وثب عليها السباع فأفرتسوها ومزقوها، 
 فعرفت بزينب الكذابة.

 
 ان الفيلة على قتل ثعبان فكافأوه مبا أغناهأع

ابلبصرة، قال: حدثن أيب، عن جدي، قال  -كان  -وحدث عبد هللا بن حممد بن خرسان السريايف، املقيم
ذكر مجاعة من شيوخ البحرين الذين ترددوا إىل بالد اهلند، أهنم مسعوا هناك حكاية مستفيضة، أن رجال  كان 

تخفيت مرة يف شجرة كبرية عالية كثرية الورق يف غيضة كانت جتتاز هبا الفيلة، من معاشه صيد الفيلة قال: اس
 شرائع املاء اليت تردها إىل مراتعها.

فاجتاز يب قطيع منها، وكانت عاديت أن أدع القطعان جتوز حىت تبلغ آخر فيل منها، فأرميه بسهم مسموم يف 
ح، نزلت فاقتلعت أنيابه وسلخت جلده، وأخذت ذلك بعض مقاتله، فتجفل الفيلة، فإذا مات الفيل اجملرو 

 فبعته يف البالد.
 فلما اجتاز يب هذا القطيع، رميت آخر فيل كان فيه، فخر، فاضطربت الفيلة، وأسرعت عنه.

فإذا أعظمها قد عاد فوقف عليه، وأتمل السهم واجلرح، ورجعت معه الفيلة، ووقفت بوقوفه، فما زال قائما  
 ضطرب إىل أن مات.والفيل اجملروح ي

فضج ذلك الفيل ضجيجا  عظيما ، وضجت الفيلة معه وانتشرت يف الغيضة، ففتشتها شجرة شجرة، فأيقنت 
 ابهلالك.

وانتهى الفيل العظم إىل الشجرة اليت أان فيها، فلما رآين أحتك ابلشجرة، فإذا هي قد انكسرت، على 
 م أشك يف أن الفيل يدومن.عظمها وضخامتها، وسقطت أان والشجرة إىل الرض، فل

 وإذا به قد جاء حىت وقف يتأملن، وأحجمت الفيلة عن.
فلما رأى الفيل العظيم قومي وسهامي، لف خرطومه علي برفق، وشالن من غري أذى، حىت وضعن على 

 ة معه.ظهره، ورجع يريد الطريق اليت كان أقبل منها، وهرول، وهرولت الفيلة خلفه، حىت بلغ املاء، والفيل
فإذا قد خرج عليها ثعبان عظيم ينفخ، فتأخرت الفيلة، وأشال الفيل العظم خرطومه، فلفه علي، وأنزلن، 

 وتركن على الرض، وأخذ يومئ خبرطومه إىل الثعبان برفق ومتلق.
 فسددت سهما  إىل الثعبان، ورميته، فأصبته، واتبعت رميه، فانصرف مثخنا .
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 مث عاد إيل، فأخذين خبرطومه، وجعلن على ظهره وأقبل يهرول، والفيلة خلفه.فتقدم إليه الفيل فداسه، 
فجاء يب إىل غيضة مل أكن أعرفها، أعظم من اليت أخذين منها، وأبعد بعدة فراسخ، وفيها فيلة ميتة، ال 

 حيصيها إال هللا تعاىل، وأكثرها قد بلي جسده وبقيت عظامه.
مئ إىل فيل فيل، حىت مل يدع هناك اناب  إال مجعه، وأوقر تلك الفيلة، مث فما زال يتتبع النياب وجيمعها، ويو 

 أركبن على ظهره، وأخذ يب يف طريق العمارة، واتبعته الفيلة.
فلما شارف القرى وقف، وأومأ إىل الفيلة فطرحت أمحاهلا، حىت مل يبق منها شيء، مث أنزلن خبرطومه برفق، 

  عظيما  هائال .وتركن عند النياب، وقد صارت تال  
 

فجلست عندها متعجبا  من سالميت، ورجع الفيل يريد الصحراء، ورجعت الفيلة برجوعه، وأان ال أصدق 
 بسالميت، وال مبا شاهدت من عظم فطنة الفيل.

فلما غابت الفيلة عن، مشيت، إىل أقرب القرى إيل، واستأجرت خلقا  كثريا ، حىت خرجوا معي، ومحلوا تلك 
 يف أايم، إىل القرية. النياب،

 وما زلت أبيعها يف تلك املدن، حىت حصل يل مال عظيم، كان سبب يساري وغناي عن صيد الفيلة.
 

 حلف ابلطالق أن ال يبيت مبناذر فكان ذلك سببا  إلنقاذ شخص من براثن السد
عيب العدوي، وحكى سعد بن حممد بن علي الزدي، الشاعر، املعروف ابلوحيد قال: حدثن مروان بن ش

 -من عدي ربيعة، قال: وهو بنهر تل هوارا، وكان من أهلها، قال: كنت يف حداثيت شديد القوة واليد
وكنت عند زوجة يل من عبد القيس يف مناذر، وهي قريبة من  -وكانت بنيته ملا حدثن، تدل على ذلك منه

 .تل هوارا، على أربعة فراسخ، وعندي قوم من أهل هواره، وحنن نشرب
فتفاخران إىل أن انتهينا إىل جتريد السيوف، فحجز بيننا مشايخ القرية، وبدر لساين، فحلفت ابلطالق أن ال 

 أبيت مبناذر.
 فخرجت منها أريد منزيل بتل هوارا، ومعي سيفي وجحفيت، وكان ذلك يف الليل.

عت صياحا  شديدا  من فسرت يف الطريق وحدي، وبلغت أمجة ال بد من سلوكها، فلما سرت فيها قليال ، مس
 ورائي، فجردت سيفي، ورجعت أطلب الصوت.

 فوجدت السد قد افرتس رجال ، وهو الذي صاح، ورأيته يف فم السد عرضا  بثيابه.
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فصحت ابلسد، فرمى ابلرجل، ورجع إيل، فقاتلته ساعة، مث وثب علي وثبة شديدة، فلطئت ابلرض، 
زين، فصار ورائي، فأسرعت الوثوب حنوه، وبعجته ابلسيف يف ومجعت نفسي يف جحفيت، فلشدة وثبته جاو 

فمه، وكان سيفا  ماضيا ، فدخل يف فمه وخرج من لبته، فخر صريعا  يضطرب، فتداركته بضرابت كثرية حىت 
 تلف.

 وعدت إىل الرجل، فوجدته يتنفس وال يعقل، فحملته إىل اجلادة، وكانت ليلة مقمرة.
من تل هوارا، أعرفه، فلم تطب نفسي برتكه أصال ، فجعلته عند اجلادة، وأتملت الرجل، فإذا هو اتجر 

 وعدت فأخذت رأس السبع، ومحلته والرجل، وحصلتهما يف صبيغة كانت علي.
 والصبيغة إزار أمحر يتشح به عرب تلك الناحية.

ا كنت فيه وكان السد يف خالل قتايل إايه قد ضرب فخذي بكفه، فأحسست به يف احلال كغرزة اإلبرة، مل
 من اهلول.

فلما حصلت أمشي حامال  رأس السد والرجل، أحسست ابلمل، ورأيت الدم جيري، وقويت تضعف، فصربت 
 نفسي حىت بلغت تل هوارا وقد أصبحت.

فأنكر أهل القرية حايل، وحال اجلرح، فسألوين عن خربي، فالقيت الصبيغة اليت فيها الرجل والرأس، 
 ثتهم هبا.فاستهلوا احلال ملا حد

وفتشوا الرجل، فوجدوا يف بدنه خدوشا  يسرية، فأخذوه، ورمت أن أمشي إىل بييت، فلم أقدر، حىت محلت، 
 ومكثت يف بييت زماان ، وكنت أعاجل نفسي من تلك اجلراح مدة.

 لصعوبتها تنتقض -أان -وعوجل الرجل فربأ قبلي أبايم، وهو حي إىل اآلن، يسمين موالي، ومعتقي، وجراحي
 علي يف أغلب الوقات.

قال سعد بن حممد: وأراين اجلرح، فكان عظيم الفتح، قال: فلم أعلم سببا  لسكران وعربدتنا، إال أنه سبب 
 النجاة لذلك الرجل.

 
 حيلة ابن عرس يف قتل الفعى

وحكى سعد بن حممد الزدي، قال: حدثن رجل يعرف بعبد العزيز بن احلسن الزدي من جتار القصباء 
لبصرة، قال: كنت يوما  يف القصباء، وقد أخرج من النهر قصب رطب، فعمل كالقباب، على العادة فيما اب

 يراد جتفيفه من القصب، وكان يوما  صائفا .
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وكدين احلر، فدخلت إحدى تلك القباب القصب، وهي تكون ابردة جدا ، وعادة التجار أن يستكنوا هبا، 
  النوم.فنمت يف القبة، فلربدها استثقلت يف

فانتبهت بعد العصر، وقد انصرف الناس من القصباء، وهي يف موضع ابلبصرة، يف أعالها، معروف، به 
 صحراء وبساتني.

فاستوحشت للوحدة، وعملت على القيام، فإذا أبفعى يف غلظ الساق أو الساعد، طويل، متدور على ابب 
 القبة كالطبق.

ي، وحتريت، وجزعت جزعا  شديدا ، وأخذت يف التشهد، فلم أجد سبيال  إىل اخلروج، ويئست من نفس
 والتسبيح، والفزع إىل هللا تعاىل.

فإين لكذلك، إذ جاء ابن عرس من بعيد، فلما رأى الفعى، وقف يتأمله مث رجع من حيث جاء، وغاب 
وصار الواحد قليال ، مث جاء ومعه ابن عرس آخر، فوقفا مجيعا ، الواحد عن ميني القبة، واآلخر عن يسارها، 

عند رأس الفعى، واآلخر عند ذنبها، والفعى غافل عنهما، مث وثبا يف حال واحدة، وإذا رأسه وذنبه يف فم  
 كل واحد منهما.

 
 فاضطرب، فلم يفلت منهما، وجراه حىت بعدا عن عين، فخرجت من القبة ساملا .

 
 ألقى نفسه على نبات الربدي فوقع على أسد

لوحيد أيضا ، قال: حدثنا احلسن بن علي النصاري املقرئ ابلرملة، وكان فارسا  وحدث سعد بن حممد، ا
فاتكا  شجاعا  جلدا ، قال: خرجت يف قافلة من الرملة، صاحبها ابن احلداد، وأان على مهر يل، وعلي 

 سالحي.
ري، وعليه شجر  فبلغنا يف ليلة مظلمة إىل وادي غارا، وهو واد عميق جدا ، عمقه حنو فرسخ، يف بطنه ماء جي

 كثري، وهو مشهور ابلسباع، والطريق على جنبة من جنباته يف مضيق.
 فازدمحت القافلة، فسقط مجل عليه محل بز، فرأيت صاحبه يلطم ويبكي، وكان موسرا .

فدعاه ابن احلداد، وقال له: أنت رجل موسر، فما هذا اجلزع ? فقال له: يف احلمل البز الذي سقط، عشرة 
 ر عينا .آالف دينا

فحط ابن احلداد القافلة، واندى: من ينزل الوادي، ويتخلص لنا احلمل أو املال الذي فيه، وله ألف دينار، 
 فلم جيسر أحد على ذلك.
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 فلما كرر النداء جئته، وقلت: تعجل يل الداننري.
له مع ما فيه من فقال: ال، ولكن أكتب لك هبا الساعة كتااب ، وأشهد من يف القافلة، فإذا صار اجلمل ومح

 املال عندي، فاملال لك.
فكتبنا كتااب  بذلك، وأشهدان عليه، وأعطيتهم دابيت ورحلي، مث أخذت سيفا ، وجحفة ، ومشعة  مشتعلة، ورمت 

 النزول إىل الوادي.
فرأيت منزال  غرين، فاستعجلت سلوكه، فنزلت ساعة، حىت صرت على جانب من الوادي مشجر، فإذا فيه 

 والغنم، مث مل أجد طريقا  إىل أسفل، وكان سبيلي أن أرجع، وأراتد النزول من جهة أخرى. أثر الرعاة
فحملن ضيق الوقت، واحلرض على الداننري، أن جعلت أتوغل، وأنتقل من شجرة إىل شجرة، ومن حجر إىل 

 ة.حجر، حىت حصلت يف جنب الوادي على صخرة ملساء ابرزة كالرف، ليس هلا إىل أسفل طريق البت
فاطلعت ابلشمعة، فإذا بين وبني القرار عشرون ذراعا ، ويف أسفل الوادي بردي كثيف جيري بينه املاء، وله 

 خرير شديد.
فأمجعت على أن ألقي نفسي، فأطفأت الشمعة، وشددهتا حبمائل السيف مع اجلحفة، وألقيت ذلك يف 

 موضع علمته عن ميين، مث مجعت نفسي فوثبت يف وسط الربدي.
قعت على شيء اثر من حتيت ونفضن، وصاح صيحة عظيمة مأل هبا الوادي، وإذا هو أسد، فشق الربدي فو 

 وسعى هاراب ، فوقف إبزائي من جانب الوادي اآلخر.
 فطلبت سيفي وجحفيت حىت أخذهتما، ووقفت أنتظر أن ميضي الدس فأطلب اجلمل، فأقبل يريدين.

 خيوض املاء، ويشق الربدي، وأان أخاتله من موضع إىل موضع. فمشيت بني يديه يف الربدي، وهو يف أثري
 وطلع القمر، فأبصرت بناء  خفيا ، فقصدته، فإذا هو بيت رحى يديرها املاء، فدخلت فيه.

مث فكرت، فقلت: هنا مألف السد، والساعة جييئن، فجئت إىل شجرة كبرية، فقطعتها ابلسيف من نصف 
ت ساقها، ودخلت إىل بيت الرحى فامتأل الباب هبا، وفضلت عنه بشيء  ساقها، وجررهتا من ورائي، وجذب

 كثري، وجلست، وساق الشجرة يف يدي.
 فما كان إال مقدار جلوسي، حىت أحسست ابلسد يزحم الشجرة يريد الدخول إيل.

إىل  قال: فاستندت إىل احلائط، وأمسكت ساق الشجرة أدافعه هبا، حىت ملن ومللته، مث ربض أبزاء الباب
 أن أسفر الصبح، فلما كادت أن تطلع الشمس مضى.
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فأقمت إىل أن انبسطت الشمس، حىت أمنته، مث خرجت، فما زلت أطلب أثر اجلمل حىت انتهيت إليه، فإذا 
هو قد تقطع من أثر السقطة، والعدالن مطروحان، وكانوا أمروين بفتقهما، واستخراج املال، ومحله، إن مل 

 ل ومحل العدلني، ففعلت ذلك.أقدر على ختليص اجلم
 ومحلت املال على ظهري، وطلبت املصعد، وقد عال الضحى، فصعدت فيه.

فلما حصلت برأس الوادي، إذا ببادية جمتازين، فقصدوين، فمانعتهم ابلسيف عن نفسي، فلم أطقهم، 
 وضربوين ابلسيوف.

 أنفعك نفعا  كثريا .فقلت لشيخ رأيته كالرئيس هلم: يل الذمام على ما معي حىت أصدقك، و 
 فقال: أصدقن، ولك الذمام.

 فحدثته ابحلديث، فأخذوا املال، وساروا يب معهم، حىت وقفوا على العدلني، فاحتملومها.
 وضرب الشيخ بيده يف املال، فحثا منه ثالث حثيات فقلت: هذا ال ينفعن إن مل تبلغن مأمن.

ا ، حىت أراين القافلة على بعد، مث أنزلن، وقال: إحلق برفقتك، فأانخ مجال  فحملن عليه، وسار يب سريا  حثيث
 فما عليك من أحد أبس.

فمشيت حىت حلقت القافلة، وقد خبأت تلك الداننري يف سراويلي، فعرفتهم أن املال أخذته البادية، وكتمت 
 ما أعطوين، وأريتهم آاثر الضرب، فصدقوين، ومل يفتشوين.

 
دخلنا طربية، فشكوا إىل أمريها أيب عثمان بن عقيل، فأسرى إىل العراب، فركبت دابيت وسرت معهم، ف

 فارجتع منهم أكثر املال، ورده إىل صاحبه.
 وكنت أان، ملا دخلنا طربية، فارقتهم، ودخلت إىل دمشق، مث حلقوين هبا.

ا ، ومن وبلغن ما رد عليهم، فقلت لصاحب املال: قد بذلت مهجيت، وأفلت من السد، واملوت، مرار 
 العراب، حىت وصل إليك بعض مالك، فال أقل من أن توصل إيل بعض ما وعدتن، فأعطاين مائيت دينار.

 فأضفتها إىل ما أعطانيه العراب، فإذا اجلميع ستمائة دينار، مع السالمة من تلك الشدائد والهوال.
 

 كيف جنا من السد والثعبان
 لك، فقال: اي أمري املؤمنني، لقد رأيت يف طريقي عجبا .وحكي أن رجال  وفد على هشام بن عبد امل
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قال: وما هو ? قال: بينما أان أسري بني جبلي طي، إذ نظرت فإذا عن ميين أسد كالبغل، وعن يساري ثعبان  
 كاجلراب، ومها مقبالن علي. قاصدان حنوي.

 فرفعت رأسي إىل السماء، وقلت:
 رب  من أذامها اي دافع املكروه قد ترامها * فنج ن اي

 ومن أذى من كادين سوامها * ال جتعلن شلوي من قرامها
 قال: فقراب من، حىت وصال إيل، فتشمماين، حىت مل أشك يف املوت، مث صدرا عن، وجنوت.

 
 قضى ليلة مع السد يف حجرة مغلقة الباب

من مهذان أريد العراق، وأان بلغن عن قاضي القضاة املعروف أبيب السائب، ومل أمسع ذلك منه، قال: وافيت 
 فقري، وزرت قرب احلسني رضي هللا عنه.

فلما انصرفت أريد قصر ابن هبرية، قيل يل إن الرض مسبعة، وأشري علي أن أحلق بقرية فيها حصن مسيت 
 يل، فآوى إليها قبل املساء.

 .وكنت ماشيا ، فأسرعت يف املشي، إىل أن وافيت القرية، فوجدت ابب احلصن مغلقا  
 فدققت الباب، فلم يفتح يل، وتوسلت للقائمني حبراسته، مبن انصرفت من زايرته.

فقالوا: قد أاتان منذ أايم من ذكر مثل ما ذكرت، فأدخلناه، وآويناه، فدل علينا اللصوص، وفتح هلم ابب 
 .احلصن ليال ، وأدخلهم، فسلبوان، ولكن احلق بذلك املسجد، وكن فيه، لئال متسي فيأتيك السبع

 فصرت إىل املسجد، فدخلت بيتا  كان فيه، وجلست.
فلم يكن أبسرع من أن جاء رجل على محال، منصرفا  من احلائر، فدخل املسجد، وشد محاره يف غلق 

 الباب، ودخل إيل.
وكان معه كراز فيه ماء، وخرج، فأخرج منه سراجا  فأصلحه، مث أخرج قداحة، فقدح، وأوقد، وأخرج خبزه، 

 ، واجتمعنا على الكل.وأخرجت خبزي
فما شعران إال والسبع قد حصل يف املسجد فلما رآه احلمار، دخل إىل البيت الذي كنا فيه، فدخل السبع 
وراءه، فخرج احلمار وجذب ابب البيت ابلرسن، فأغلقه علينا وعلى السبع، وصران حمبوسني فيه، فحصلنا 

 يف أخبث حمصل.
 ب السراج، وأنه إذا طفئ، أكلنا، أو أخذان.وقدران أن السبع ليس يعرض لنا، بسب
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وما طال المر أن فن ما كان يف السراج من الدهن، وطفئ، وحصلنا يف الظلمة، والسبع معنا، فما كان 
 عندان من حاله شيء إال إذا تنفس، فإان كنا نسمع نفسه.

 كدان نتلف فزعا .  وراث احلمار من فزعه، فمأل املسجد رواث ، ومضى الليل وحنن على حالنا، وقد
 مث مسعنا صوت الذان من داخل احلصن، وبدا ضوء الصبح، فرأيناه من شقوق الباب.

وجاء املؤذن من احلصن، فدخل املسجد، فلما رأى روث احلمار، لعن وشتم، وحل رسن احلمار من الغلق، 
 يف الصحراء، لعلمه مبا قد أفلت منه. -من الفزع -فمر يطري

بيت ينظر من فيه، فوثب السبع إليه، فدقه، ومحله إىل المجة، وقمنا حنن، وانصرفنا وفتح املؤذن ابب ال
 ساملني.

 
 أخذه السد يف املكان الذي أخذ فيه أابه

بلغن عن أيب علي حممد بن علي بن مقلة الكاتب، قال: كنت عند أيب علي العلوي ابلكوفة، إذ دخل عليه 
 الان  وكيلك.غالم له، فقال: اي موالي، أخذ السد ف

 فانزعج، وقال: أين أخذه ? فقال: يف موضع كذا وكذا، وأدخله المجة الفالنية.
فقال أبو علي: ال إله إال هللا، يف هذا اليوم بعينه، أخذ السد أابه، وأدخله هذه المجة بعينها، منذ كذا وكذا 

 سنة، واغتم، فسليناه، فعاد إىل شأنه يف احملادثة.
فأذن  -يعنون ذلك الوكيل -حدثه، إذ دخل عليه غلمانه مبادرين، فقالوا: قد واىف فالنفأان قاعد عنده أ

 له، فدخل.
فرحب به أبو علي، وسأله عن خربه، فقال: نعم، أخذين السد، كما شاهدوين، وكنت راكبا ، فحملن بفيه،  

 قلي.كما حتمل السنور بعض أوالدها، إال أنه ما كلمن، وأدخلن المجة، وقد زال ع
 

ومل أعلم من أمري شيئا ، إال أنن أفقت فلم أره، ووجدت أعضائي ساملة، ووجدت حويل من اجلماجم 
 والعظام أمرا  عظيما ، فلم يزل عقلي وقويت يثوابن إيل إىل أن قمت، ومشيت.

فعثرت بشيء أتملته، فإذا هو مهيان، فأخذته، وشددت به وسطي، ومشيت إىل أن بعدت عن املوضع، 
 ت إىل شبيه بوهدة، فجلست فيها، وغطيت نفسي مبا أمكنن من القصب بقية ليليت.فوصل
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فلما طلعت الشمس أحسست بكالم اجملتازين، وحوافر بغاهلم، فخرجت وعرفتهم قصيت، وركبت بغل 
 أحدهم.

فلما بعدت عن المجة، وأمنت على نفسي، فتحت اهلميان، فإذا فيه رقعة خبط أيب، أبصل ما كان يف 
 ميان من الداننري، ومبا أنفقه، فإذا هو مهيان أيب الذي كان يف وسطه ملا افرتسه السبع.اهل

 فحسبت املصروف، ووزنت الباقي، فإذا هي أبزاء ما بقي من الصل، ما نقصت شيئا .
 قال: وأخرج اهلميان، وفتحه، وأخرج الرقعة، فقال أبو علي: نعم، هذا خط أبيك.

 وعجبت اجلماعة من ذلك.
 
 ا من السد وافرتس مملوكهجن

وبلغن عن رجل من أهل النبار، قال: خرجت إىل ضيعة يل يف ظاهر النبار، راكبا  دابة يل، ومعي مملوك يل 
 أسود يف هناية الشجاعة.

فلما صران يف بعض الطريق، ابلقرب من املوضع الذي أان طالبه، إذ نشأت سحابة، فأمطرت، وكان املساء 
إىل قباب كانت يف الطريق للسابلة، فلجأان إليها، فقوي املطر حىت منعنا من احلركة، فأشار  قد أدركنا، فملنا

 الغالم علي ابملبيت.
 فقلت له: خناف اللصوص ويلك.

فقال يل: ختاف وأان معك ? قلت: فالسبع ? قال: نصري الدابة داخل القبة، وأنت تليها، وأان عند الباب، 
 وأشد طرفه برجلك، حىت ال أيخذين النوم، فإن جاء السد، أخذين دونك. وأشد وسطي ابحلبل الذي معنا،

 وما زال حيسن يل ذلك الرأي حىت أطعته، وملنا إىل إحدى القباب، ودخلناها، وفعل ما قال.
فوهللا ما مضت قطعة من الليل، حىت جاء السد، فأخذ السود فدقه، واحتمله، وجر رجلي املشدودة معه 

 يف احلبل.
يزل جيرين على الشوك واحلجارة، إىل أن صار يب إىل أمجته، وأان ال أعقل شيئا  من أمري، وال أحس أبكثر فلم 

 ما جيري، وال متييز يل يؤدي يب إىل االجتهاد يف حل احلبل من رجلي.
مث رمى ابلسود، وربض عليه، وما زال أيكل منه، حىت شبع، وترك ما فضل منه، وليس يف من حس احلياة 

 النظر فقط، مث مضى، فنام ابلقرب من مكاننا. غري
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وبقيت زماان  على تلك احلال، مث سكن روعي، ورجعت إيل نفسي، لطول مكث السد يف نومه، فحللت 
رجلي من احلبل، وقمت أدب، فعثرت بشيء ال أدري ما هو، فأخذته، فإذا مهيان ثقيل، فشددته على 

 ن يسفر.وسطي، وخرجت من المجة، وقد قارب الصبح أ
وصرت إىل القبة اليت فيها دابيت، فإذا هي واقفة حباهلا، فأخرجتها، وركبتها، وانصرفت إىل منزيل، وفتحت 

 اهلميان، فوجدت فيه مجلة داننري.
 فحمدت هللا تعاىل على السالمة وبقي الرعب يف قليب، والتأمل يف بدين، مدة.

 
 الباب العاشر

 هللا سبحانه أبيسر سبب وأقالهفيمن اشتد بالؤه مبرض انله فعافاه 
 دعاء يشفي من الوجع

حدثن علي بن عمر بن أمحد احلافظ، من حفظه، قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري، قال: حدثنا أبو بشر بن 
عبد العلى، قال: أخربان عبد هللا بن وهب أن مالكا ، أخربه عن يزيد بن خصيفة، عن عمرو بن عبد هللا بن  

فع بن جبري بن مطعم، عن عثمان بن أيب العاص الثقفي، قال: شكوت إىل رسول هللا كعب السلمي عن ان
صلى هللا عليه وسلم، وجعا  يب، قد كاد يبطلن، فقال يل: اي عثمان، ضع يدك عليه، وقل: بسم هللا، أعوذ 

 بعزة هللا وقدرته، من شر هذا الوجع، ومن شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات.
 ين هللا.قال: فقلتها، فشفا

 
 وجأ نفسه بسكني فعويف من مرضه

حدثنا أمحد بن عبد هللا بن أمحد الوراق، قال: حدثنا أمحد بن سليمان الطوسي، قال: حدثنا الزبري بن بكار، 
قال: حدثن حممد بن الضحاك، عن أبيه، وحممد بن سالم عن أيب جعدة، قال: برص أبو عزة اجلمحي 

 وال جتالسه، فقال: املوت خري من هذه احلياة.الشاعر، فكانت قريش ال تؤاكله، 
 فأخذ حديدة، ودخل بعض شعاب مكة، فطعن هبا يف معده. واملعد: موضع عقيب الراكب من الدابة.

 قال أبو جعدة: فمرت احلديدة بني اجللد والصفاق، فسال منه ماء أصفر، وبرئ لوقته، فقال:
 ردأل لهم  رب  وائٍل وهند * واملهمهات واجلبال اجل

 قال مؤلف هذا الكتاب: والذي يف كتاب الطوسي: ال هم، وهو الصواب عندي.
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 ورب  من يرعى بياض جند * أصبحت عبدا  لك وابن عبد
ي  أبرأتن من وضٍح يف جلدي * من بعد ما طعنت يف معد 

 
 اي قدمي اإلحسان لك احلمد

ل: كان ينزل بباب الشام من اجلانب حدثنا أبو احلسن أمحد بن يوسف بن يعقوب بن البهلول التنوخي، قا
 الغريب من بغداد رجل مشهور ابلزهد والعبادة، يقال له: لبيب العابد، ال يعرف إال هبذا.

وكان الناس ينتابونه، وكان صديقا  ليب، فحدثن لبيب، قال: كنت مملوكا  روميا  لبعض اجلند، فرابين، وعلمن 
 الي بعد أن أعتقن.العمل ابلسالح، حىت صرت رجال ، ومات مو 

فتوصلت إىل أن حصلت رزقه يل، وتزوجت ابمرأته، وقد علم هللا أنن مل أرد بذلك إال صيانتها، فأقمت معها 
 مدة.

 مث اتفق أين رأيت يوما  حية داخلة يف جحرها، فأمسكت ذنبها، فانثنت علي، فنهشت يدي، فشلت.
ب أعرفه، مث جفت رجالي، مث عميت، مث ومضى على ذلك زمان طويل، فشلت يدي الخرى، لغري سب

 خرست.
سنة كاملة، مل تبق يل جارحة صحيحة، إال مسعي، أمسع به ما أكره، وأان  -ملقى   -وكنت على ذلك احلال

طريح على ظهري، ال أقدر على الكالم، وال على احلركة، وكنت أسقى وأان راين، وأترك وأان عطشان، وأمهل 
 ن.وأان جائع، وأطعم وأان شبعا

فلما كان بعد سنة، دخلت امرأة إىل زوجيت، فقالت: كيف أبو علي، لبيب ? فقالت هلا زوجيت: ال حي 
 فريجى، وال ميت فيسلى.

 فأقلقن ذلك، وآملن أملا  شديدا ، وبكيت، ورغبت إىل هللا عز وجل يف سري ابلدعاء.
ذلك اليوم، ضرب علي جسمي ضرابان  وكنت يف مجيع تلك العلل ال أجد أملا  يف جسمي، فلما كان يف بقية 

 عظيما  كاد يتلفن، ومل أزل على ذلك احلال، إىل أن دخل الليل وانتصف، فسكن المل قليال ، فنمت.
فما أحسست إال وقد انتبهت وقت السحر، وإحدى يدي على صدري، وقد كانت طول هذه السنة 

 مطروحة على الفراش ال تنشال أو تشال.
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أتعاطى حتريكها، فحركتها، فتحركت، ففرحت بذلك فرحا  شديدا ، وقوي طمعي يف  مث وقع يف قليب أن
 تفضل هللا عز وجل علي ابلعافية.

 فحركت الخرى فتحركت، فقبضت إحدى رجلي فانقبضت، فرددهتا فرجعت، ففعلت مثل ذلك مرارا .
 نفسي، وجلست.مث رمت االنقالب من غري أن يقلبن أحد، كما كان يفعل يب أوال ، فانقلبت ب

 ورمت القيام فأمكنن، فقمت ونزلت عن السرير الذي كنت مطروحا  عليه، وكان يف بيت من الدار.
فمشيت ألتمس احلائط يف الظلمة، لنه مل يكن هناك سراج، إىل أن وقعت على الباب، وأان ال أطمع يف 

 بصري.
 فكدت أموت فرحا .فخرجت من البيت إىل صحن الدار، فرأيت السماء والكواكب تزهر، 

 وانطلق لساين أبن قلت: اي قدمي اإلحسان، لك احلمد.
 مث صحت بزوجيت، فقالت: أبو علي ? فقلت: الساعة صرت أبو علي ? أسرجي، فأسرجت.

 فقلت: جيئين مبقراض، فجاءت به، فقصصت شاراب  يل كان بزي اجلند.
 فقالت زوجيت: ما تصنع ? الساعة يعيبك رفقاؤك.

 هذا ال أخدم أحدا  غري ريب.فقلت: بعد 
 فانقطعت إىل هللا عز وجل، وخرجت من الدار، وطلقت الزوجة، ولزمت عبادة ريب.

وقال أبو احلسن: وخرب هذا الرجل معروف مشهور، وكانت هذه الكلمة: اي قدمي اإلحسان لك احلمد، 
 صارت عادته، يقوهلا يف حشو كالمه.

وما : إن الناس يقولون إنك رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يف وكان يقال إنه جماب الدعوة، فقلت له ي
 منامك، فمسح يده عليك، فربئت.

 فقال: ما كان لعافييت سبب غري ما عرفتك.
 

 أبرأ أبو بكر الرازي غالما  ينفث الدم إبطعامه الطحلب
أهل الطب الثقات: حدثن أبو احلسن حممد بن لعي اخلالل البصري، أحد أبناء القضاة، قال: حدثن بعض 

 أن غالما  من بغداد قدم الري وهو ينفث الدم، وكان حلقه ذلك يف طريقه.
 فاستدعى أاب بكر الرازي الطبيب املشهور ابحلذق، صاحب الكتب املصنفة، فوصف له ما جيد.
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 فأخذ الرازي جمسه، ورأى قارورته، واستوصف حاله، منذ ابتداء ذلك به، فلم يقم له دليل على سل وال
 قرحة، ومل يعرف العلة، فاستنظر الرجل ليفكر يف المر.

 فقامت على العليل قيامته وقال: هذا إايس يل من احلياة، حلذق الطبيب، وجهله ابلعلة، فازداد ما به.
وولد الفكر للرازي أن عاد إليه وسأله عن املياه اليت شرهبا يف طريقه، فأخربه أنه شرب من مستنقعات 

 وصهاريج.
يف نفس الرازي، حلدة اخلاطر وجودة الذكاء، أن علقة  كانت يف املاء وقد حصلت يف معدته، وأن ذلك فقام 

 النفث من فعلها.
 

فقال له: إذا كان غدا  جئتك بعالجك، وال أنصرف من عندك حىت تربأ إبذن هللا تعاىل، ولكن بشرط أن أتمر 
 غلمانك يطيعونن فيما آمرهم به.

 قال: نعم.
 ازي، ومجع ملء مركنني كبريين من طحلب، وأحضرمها من غد معه، وأراه إايمها.وانصرف الر 

 وقال له: أبلع مجيع ما يف هذين املركنني، فبلع الرجل شيئا  يسريا ، مث وقف.
 فقال له: أبلع.

 فقال: ال أستطيع.
يف حلقه، ويكبسه  فقال للغلمان: خذوه، فنيموه، ففعلوا به ذلك، وفتحوا فاه، وأقبل الرازي يدير الطحلب 

كبسا  شديدا  ويطالبه ببلعه، شاء أو أىب، ويتهدده ابلضرب، إىل أن بلع كارها  أحد املركنني، وهو يستغيث 
 فال ينفعه مع الرازي شيء.

 إىل ان قال له العليل: الساعة أقذف ما يف بطن، فزاد الرازي فيما يكبسه يف حلقه.
فإذا فيه علقة، وإذا هبا ملا وصل إليها الطحلب، دبت إليه فذرعه القيء، فقذف، فتأمل الرازي قذفه، 

 ابلطبع، وتركت موضعها، فلما قذف العليل، خرجت مع الطحلب، وهنض العليل معاىف.
 

 أصيب بوجع يف املعدة وشفاه حلم جرو مسني
سن وحكى احلسن بن حممد السطوي، غالم كان خيدم أيب رمحه هللا، قال: حدثن أبو احلسن علي بن احل

الصيدالين البنااتذري، خليفة القاضي أيب القاسم علي بن حممد التنوخي على القضاء ببنااتذر، قال: كان 
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عندان بسوق الربعاء، من بنااتذر، غالم حدث من أوالد التناء، حلقه وجع يف معدته شديد، بال سبب يعرفه، 
 ف، وقل أكله، وحنل جسمه.وكانت تضرب عليه يف أكثر الوقات ضرابان  عظيما ، حىت كاد يتل

 فحمل إىل الهواز، فعوجل بكل شيء، فما جنع فيه دواء، فرد إىل بيته وقد يئس منه.
فاستدعى والده طبيبا  حاذقا ، وأراه ولده، فقال له الطبيب: أقعد وأشرح يل حالك، منذ حال الصحة، 

 فشرحها.
 لنا، وكان يف بيت البقر منه، رمان كثري، قد مجع وطاوله يف احلديث، إىل أن قال له العليل: إين دخلت بستاان  

 للبيع، فأكلت منه رماانت عدة.
فقال له الطبيب: كيف كنت أتكل ? قال: كنت أعض رأس الرمانة بفمي، وأرمي به، وأكسرها، وآكلها، 

 قطعا  قطعا .
 فقال له الطبيب: يف غد أعاجلك، وتربأ إبذن هللا تعاىل، وخرج.

 جاءه بقدر إسفيذابج، قد طبخها بلحم جرو مسني، وقال للعليل: كل هذا.فلما كان من الغد، 
 فقال: ما هو ? قال: إذا أكلت عرفتك.

 قال: فأكل العليل.
فقال له الطبيب: أمتل من الطعام، ففعل، مث أطعمه بطيخا  كثريا ، مث تركه ساعة، وسقاه فقاعا  قد خلط مباء 

 حار وشبث.
 قال: ال أدري. مث قال: أتدري أي شيء أكلت ?

 قال: أكلت حلم كلب، فحني مسع الغالم ذلك، اندفع فقذف مجيع ما يف بطنه.
فأمر الطبيب بعينيه ورأسه فأأمسكا، وأقبل يتأمل القذف، إىل أن طرح الغالم شيئا  أسود، كالنواة الكبرية، 

 يتحرك.
 فأخذه الطبيب، وقال له: ارفع رأسك، فقد برئت، وفرج هللا تعاىل عنك.

رفع الغالم رأسه، وانقطع القذف، وسقاه الطبيب شيئا  يقطع الغثيان، وصب على رأسه ماء ورد، وسكن ف
 نفسه، مث أخذ ذلك الشيء الذي يشبه النواة، فأراه إايه، فإذا هو قراد.

وقال له: إين قد زكنت أن املوضع الذي كان فيه الرمان، كان فيه قردان من البقر، وأنه قد دخلت واحدة 
 ن يف رأس إحدى الرماانت اليت اقتلعت رؤوسها بفيك، فنزل القراد إىل حلقك، وعلق مبعدتك ميتصها.منه
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وعلمت أن القراد يهش إىل حلم الكلب، فأطعمتك إايه، وقلت: إن صح ظن، فسيتعلق القراد بلحم 
 ل حلم الكلب.الكلب، تعلقا  خيرج معه إن قذفت، فتربأ، وإن مل يكن ما ظننت صحيحا ، فما يضرك من أك

 فلما أحب هللا تعاىل من عافيتك صح حدسي، فال تعاود بعد هذا إدخال شيء يف فيك ال ترى ما فيه.
 وبريء الغالم، وصح جسمه.

 
 ذكاء طبيب أهوازي

وحدثنا احلسن غالمنا، عن ابن الصيدالين هذا، قال: كان يل أكار حدث، فانتفخ ذكره انتفاخا  عظيما  
 ابان  شديدا ، فلم يكن ينام الليل، وال يهدأ النهار، وعوجل فلم يكن إىل برئه سبيل.وامحر، وضرب عليه ضر 

 قال: فجاء مطبب من الهواز، يريد البصرة، فسألته أن ينظر إليه.
 فقال يل: قل له يصدقن عن خربه يف أايم صحته، وإىل اآلن، قال: فحدثه.

 تصدقن. فقال له: ما صدقتن، ومايل إىل عالجك سبيل، إال أن
 فقال يل الغالم: إن صدقتك اي أستاذ، فأان آمن من جهتك على نفسي ? قلت: نعم.

 فقال: أان غالم حدث، وعزب، فوطئت محارا  يل يف الصحراء ذكرا .
 

 فقال له الطبيب: اآلن علمت أنك قد صدقت، والساعة تربأ.
 ديدا ، والغالم ساكت.مث أمر به فأأمسك إمساكا  شديدا ، وأخذ ذكره بيده، فجسه جسا  ش

إىل أن جس منه موضعا ، فصاح الغالم، فأخذ الطبيب خيط إبريسم، فشد املوضع شدا  شديدا ، ومل يزل ميرخ 
إحليل الغالم بيده، ويسلته، إىل أن ندت منه حبة شعري من نقب ذكر الغالم، وقد كربت وجرحت املوضع، 

 فسال منه شيء يسري كماء اللحم.
 قال له: استعمل هذا أايما  فإنك تربأ، وتب إىل هللا تعاىل من هذا الفعل.فأعطاه مرمها ، و 

 فاستعمل الغالم ذلك املرهم، فربئ.
 

 شج رأسه فمرض مث شج بعدها فصلح
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وحدثن أبو عبد هللا احلسني بن حممد بن عبيد هللا الدقاق، املعروف اببن العسكري، شيخ جمرب ثقة، كان 
ر املعلى، يف اجلانب الشرقي من بغداد، يف املذاكرة، قال: كان أيب إذا جلس ينزل يف درب الشاكرية من هن

 يفتش يف دفاتره، وأان صيب، أجيء فآخذ منها الشيء بعد الشيء، استحسنه، فألعب به.
 وكنت أرى يف دفاتره دفرتا  فيه خطوط محر، فأستحسنه وأطلبه فيمنعن منه، حىت بلغت مبلغ الرجال.

تبه، فرأيت الدفرت، فأغفلت أيب وأخذته، ففتحته أقرؤه، فإذا هو مولدي، وقد عمله فجلس يوما  يفتش ك
 بعض املنجمني.

 فوجدت فيه، أنن إذا بلغت أربعا  وثالثني سنة، كان علي فيها قطع.
فالتفت أيب فرأى الدفرت معي، فصاح وأخذه من، ونظر إىل أي موضع بلغت، فتوقف وأخذ يضعف ذلك يف 

 م.نفسي لئال أغت
ومضت السنون، فلما بلغت السنة اليت ذكرها املنجم، ركبت مهرا  يل، وخرجت من دار الضرب، وأيب فيها، 

 وكان إليه العيار، فبلغت إىل ساابط بدرب سيما، بدرب الديزج.
فنفر املهر من كلب كان يف الطريق رابضا ، فضرب رأسي حائطا  كان يف الساابط، فوقعت عن املهر مغشيا  

 علي.
 محلت إىل دار الضرب، وأحضر طبيب، وقد انتفخ موضع الضربة من رأسي إنتفاخا  عظيما ، فأشار مث

 بفصدي، ففصدت فلم خيرج يل دم.
فحملت إىل بيتنا، ومل أشك يف أين ميت لشدة ما حلقن، فاعتللت، وضعفت نفسي خوفا  مما ذكرته من حكم 

 املنجم.
د أيست من احلياة، إذ محلتن عيناي، فخفق رأسي، فضرب فكنت يوما  جالسا  مستندا  إىل سرير، وق

درابزين السرير، فشج املوضع املنتفخ، فخرج منه أرطال دم، فخف ما يب يف احلال، فصلحت، وبرئت، 
 وعشت إىل اآلن.

 وكان له يوم حدثن هبذا احلديث أربعا  ومثانني سنة وشهور، على ما أخربين.
 

 أخالقهالقطيعي الطبيب وذكاؤه ومكارم 
وحدثن أبو احلسن علي بن أيب حممد احلسن بن حممد الصلحي الكاتب، قال: رأيت مبصر طبيبا  مشهورا  
يعرف ابلقطيعي، وكان يقال: إنه يكسب يف كل يوم ألف درهم، من جراايت جيريها عليه قوم من رؤساء 

 العسكر، ومن السلطان، وما أيخذه من العامة.
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شبه البيمارستان، من مجلة داره، أيوي إليها ضعفاء العلة، يعاجلهم، ويقوم  قال: وكان له دار قد جعلها
 أبودهم وأدويتهم، وأغذيتهم، وخدمتهم، وينفق أكثر كسبه يف ذلك.

وكنت هناك، فحمل إليه  -وأمساه يل فذهب عن امسه -قال أبو احلسن: فأسكت بعض فتيان الرؤساء مبصر
 على موته، إال القطيعي، وعمل أهله على غسله ودفنه.أهل الطب، وفيهم القطيعي، فأمجعوا 

 فقال القطيعي: دعوين أعاجله، فإن برئ، وإال فليس يلحقه أكثر من املوت الذي أمجع هؤالء عليه.
 فخاله أهله معه، فقال؛ هامت غالما  جلدا  ومقارع، فأيت بذلك.

عشرا  أخرى شديدة أيضا ، مث  فأمر به فمد، وضرب عشر مقارع من أشد الضرب، مث جس جمسه، وضربه
 جس جمسه، وضربه عشرا  أخرى.

 مث جس جمسه، وقال للطب: أيكون للميت نبض يضرب ? فقالوا: ال.
 قال: فجسوا نبض هذا.

 فجسوه، فإذا به يتحرك، فضرب عشر مقارع أخرى، فصاح.
 فقطع الضرب عنه، فجلس العليل جيس بدنه، ويتأوه، وقد اثبت إليه قوته.

 الطبيب: ما جتد ? قال: أان جائع.فقال له 
 قال: أطعموه الساعة، فجاءوه مبا أكله، وقمنا وقد رجعت قوته، وبرئ.

فقال له الطب: من أين لك هذا ? قال: كنت مسافرا  يف قافلة فيهم أعراب خيفروننا، فسقط منهم فارس 
الضرب حىت أفاق، فعلمت عن فرسه، فأسكت، فعمد شيخ منهم إليه، فضربه ضراب  عظيما ، فما رفع عنه 

 أن ذلك الضرب جلب عليه حرارة أزالت سكتته.
 فقست عليه أمر هذا العليل.

 
 مريض ابالستسقاء تشفيه أكلة جراد

 
حدثن بعض املتطببني ابلبصرة، قال: حدثنا أبو منصور بن مارية، كاتب أيب مقاتل صاحل بن مرداس الكاليب، 

هل الصراة الذين يضربون املثل بنعمتهم وترفههم، وكان ثقة أديبا ، أمري حلب، وكان أبو منصور من رؤساء أ
وقد شاهدته أان، ومل أمسع منه هذه احلكاية، قال: أخربين أحد شيوخنا، قال: كان بعض أهلنا قد استسقى، 
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فأيس من حياته، ومحل إىل بغداد، فشوور أهل الطب فيه، فوصفوا له أدوية كثارا ، فعرفوا أنه قد تناوهلا 
 أبسرها، فلم تنجع، فأيسوا منه، وقالوا: ال حيلة لنا يف برئه.

فلما مسع العليل ذلك، قال ملن معه: دعوين اآلن أتزود من الدنيا، وآكل ما أشتهي، وال تقتلوين قبل أجلي 
 ابحلمية.

 فقالوا: كل ما تريد.
 وأكله. فكان جيلس على دكان بباب الدار، ومهما رأى ما جيتاز به على الطريق، شراه،

 فمر به رجل يبيع جرادا  مطبوخا ، فاشرتى منه عشرة أرطال، وأكلها أبسرها.
فلما كان بعد ساعة، أحنل طبعه، وتواتر قيامه، حىت قام يف ثالثة أايم أكثر من ثلثمائة جملس، وضعف، وكاد 

 يتلف.
 بت إليه قوته، وبرئ.مث انقطع القيام، وقد زال كل ما يف جوفه، وعادت بطنه إىل حاهلا يف الصحة، واث

فخرج برجليه يف اليوم اخلامس، يتصرف يف حوائجه، فرآه أحد الطب، فعجب من أمره، وسأله عن اخلرب، 
 فعرفه.

فقال: ليس من شأن اجلراد أن يفعل هذا، وال بد أن يكون يف اجلراد الذي فعل هذا خاصية، فأحب أن 
 حىت وجدوه.تدلن على الذي ابعك اجلراد، فلم يزالوا يف طلبه 

 فقال له الطبيب: من أين لك هذا اجلراد ? فقال: أان أصيده، وأمجع منه شيئا  كثريا ، وأطبخه، وأبيعه.
 فقال: من أين تصيده ? فذكر قرية ابلقرب من بغداد.

 فقال له الطبيب: أعطيك دينارا ، وتدع شغلك، وجتيء معي إىل املوضع.
كر أنه رأى اجلراد يرعى يف صحراء أكثر نباهتا حشيشة يقال هلا: قال: نعم، فخرجا وعاد الطبيب من غد، فذ 

 مازريون، وهي دواء االستسقاء.
وإذا دفع إىل العليل منها وزن درهم، أسهله إسهاال  يزيل اإلستسقاء، ولكن ال يؤمن أن ال ينظبط، وال يقف، 

نها لفرط خطرها ال يصفها فيقتله الذرب، والعالج هبا خطر جدا ، وهي مذكورة يف الكتب الطبية، ولك
الطباء، فلما وقع اجلراد على هذه احلشيشة، وانطبخت يف معدته، مث طبخ اجلراد، ضعف فعلها بطبخني 

 اجتمعا عليها، وقضى أن تناوهلا هذا ابالتفاق، وقد تعدلت مبقدار ما يدفع طبعه دفعا  ال ينقطع، فربأ.
 

 مريض ابالستسقاء يربأ بعد أن طعم حلم أفعى
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دثنا أبو احلسن حممد بن طرطى الواسطي، قال: مسعت أاب علي عمر بن حيىي العلوي الكويف، قال: كنت وح
 يف بعض حججي يف طريق مكة، فاستسقى رجل كان معنا من أهل الكوفة، وثقل يف علته.

وكنا وسل العراب قطارا  من القافلة كان هذا العليل على مجل منه، ففقد، وجزعنا عليه، وعلى القطار، 
 راجعني إىل الكوفة.

 فلما كان بعد مدة، جاء العليل إىل داري معاىف ، فسألته عن قصته وسبب عافيته.
فقال: إن العراب ملا سلوا القطار، ساقوه إىل حملهم، وكان على فراسخ يسرية من احملجة، فأنزلوين، ورأوا 

 صوريت، فطرحوين يف أواخر بيوهتم.
فكنت أزحف وأتصدق من البيوت ما آكله، ومتنيت املوت، وكنت أدعو هللا وتقامسوا ما كان يف القطار، 

 تعاىل به أو ابلعافية.
فرأيتهم يوما  وقد عادوا من ركوهبم، وأخرجوا أفاعي قد اصطادوها، فقطعوا رؤوسها وأذانهبا، واشتووها، 

 وأكلوها.
علي إذا أكلت منها شيئا  أن أتلف فقلت: هؤالء أيكلون هذه فال تضرهم ابلعادة اليت قد مرنوا عليها، ول

 فأسرتيح مما أان فيه.
فقلت لبعضهم: أطعمن من هذه احليات، فرمى إيل واحدة منها مشوية، فيها أرطال، فأكلتها أبسرها، 
وأمعنت، طلبا  للموت، فأخذين نوم عظيم، فانتبهت وقد عرقت عرقا  عظيما ، فاندفعت طبيعيت، فقمت يف 

 ر من مائة جملس، إىل أن سقطت طرحيا  وجويف جيري.بقية يومي وليليت أكث
 فقلت: هذا طريق املوت، فأقبلت أتشهد، وأدعو هللا تعاىل ابلرمحة واملغفرة.

فلما أضاء الصبح، أتملت بطن، فإذا هي قد ضمرت جدا ، وزال عنها ما كان هبا، فقلت: أي شيء ينفعن 
م، ووجبت صالة الظهر، فلم أحس بقيام، وجعت، فجئت هذا، وأان ميت ? فلما أضحى النهار، انقطع القيا

لزحف على العادة، فوجدت بدين خفيفا ، وقويت صاحلة، فتحاملت ومشيت، وطلبت منهم مأكوال  
 فأطعموين، وقويت، وبت يف الليلة الثانية معاىف  ال أنكر شيئا  من أمري.

 
خذت الطريق مع بعضهم، إىل أن صرت فأقمت أايما ، إىل أن وثقت من نفسي أبين إن مشيت جنوت، فأ

 على احملجة، مث سلكتها، منزال ، منزال ، إىل الكوفة مشيا .
 

 القاضي أبو احلسني بن أيب عمر حيزن ملوت يزيد املائي
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حدثن أبو الفضل حممد بن عبد هللا بن املرزابن الشريازي الكاتب: قال: حدثن أبو بكر اجلعايب احلافظ، 
ى القاضي أيب احلسني بن أيب عمر، وهو مغموم، فقلت: ال يغم هللا قاضي القضاة، ما قال: دخلت يوما  عل

 هذا احلزن الذي أراه به ? قال: مات يزيد املائي.
فقلت: يبقي هللا قاضي القضاة، ومن يزيد املائي، حىت إذا مات اغتم عليه قاضي القضاة، هذا الغم كله ? 

أوحد زمانه يف صناعته، وقد مات وما ترك أحدا  يقاربه يف  فقال: وحيك، مثلك يقول هذا يف رجل كان
حذقه، وهل فخر البلدان إال بكثرة رؤساء الصنائع، وحذاق أهل العلوم فيها ? فإذا مضى رجل ال مثيل له 

 يف صناعة ال بد للناس منها، فهل يدل هذا إال على نقصان العامل واحنطاط البلدان.
الطريفة اليت عاجل هبا، والعلل الصعبة اليت زالت بتدبريه، فذكر من ذلك  مث أقبل يعدد فضائله، والشياء

أشياء كثرية، منها: قال: أخربين منذ مدة رجل من جلة أهل البلد، أنه كان حدث اببنة له علة طريفة، 
 فكتمت أمرها، مث أطلع عليها أبوها، فكتمها هو مديدة، مث انتهى أمر البنت إىل حد املوت.

العلة، أن فرج الصبية كان يضرب عليها ضرابان  عظيما  ال تنام معه الليل وال النهار، وتصرخ  قال: وكانت
 أعظم صراخ، وجيري يف خالل ذلك منه دم يسري كماء اللحم، وليس هناك جرح يظهر، وال ورم.

 قال: فلما خفت املأمث، أحضرت يزيد، فشاورته.
 فقال: أأتذن يل يف الكالم، وتبسط عذري فيه.

 قلت له: نعم.ف
قال: ال ميكنن أن أصف لك شيئا ، دون أن أشاهد املوضع بعين، وأفتشه بيدي، وأسائل املرأة عن أسباب 

 لعلها كانت اجلالبة للعلة.
 قال: فلعظم الصورة، وبلوغها حد التلف، أمكنته من ذلك.

، وعرف بقعة المل، حىت  فأطال املسائلة، وحدثها مبا ليس من جنس العلة، بعد أن جس املوضع من ظاهره
 كدت أن أثب به، مث صربت، ورجعت إىل ما أعرفه عن سريته، فصربت على مضض.

 إىل أن قال: أتمر من ميسكها، ففعلت.
فأدخل يده يف املوضع دخوال  شديدا ، فصاحت اجلارية، وأغمي عليها، وانبعث الدم، وأخرج يده وفيها 

 حيوان أقل من اخلنفساء، فرمى به.
 اجلارية يف احلال، وقالت: اي أبة، اسرتين، فقد عوفيت.فجلست 

 فأخذ يزيد احليوان بيده، وخرج من املوضع، فلحقته، فأجلسته.
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وقلت: أخربين ما هذا ? فقال: إن تلك املسائلة اليت مل أشك من أنك أنكرهتا، إمنا كانت لطلب دليال  
 أستدل به على سبب العلة.

يف يوم من الايم، جلست يف بيت دوالب البقر، يف بستان لكم، مث حدثت إىل أن قالت يل الصبية: إهنا 
 العلة هبا، من غري سبب تعرفه، يف غد ذلك اليوم.

قد متكن من أول  -ويف بيوت البقر قراد -فتخيلت أنه قد دب يف فرجها من القراد الذي يكون على البقر
نه إذا شبع، خف الضرابن، النقطاع مصه، داخل الفرج، فكلما امتص الدم من موضعه ولد الضرابن، وأ

 ونقط من اجلرح الذي ميتص منه إىل خارج الفرج.
 فقلت: أأدخل يدي، وأفتش.

فأدخلت يدي، فوجدت القراد كما حدست، فأخرجته، وهذا هو احليوان، وقد تغريت صورته لكثرة ما 
 امتص من الدم، مع طول الايم.

 وبرئت املرأة.قال: فتأملنا احليوان، فإذا هو قراد، 
قال مؤلف هذا الكتاب: ومل يذكر القاضي أبو احلسني يف كتابه هذا اخلرب، ولعله اعتقد أنه مما ال جيب إدخاله 

 فيه.
 

 زمنة مقعدة يشفيها احلنظل
حدثن املؤمل بن حيىي بن هارون، شيخ نصراين يكىن أبيب نصر، كان ينزل بباب الشام، رأيته يف سنة مخسني 

ل: حدثن قرة بن السراج العقيلي، وكان ينزل، إذا جاء من البادية، بشارع دار الرقيق ابلقرب وثلثمائة، قا
من درب سليمان، قال: كان عندان ابلبادية، جارية ابلغ، زمنة، مقعدة سنني، ومن عادتنا أن أنخذ احلنظل 

رماد احلار، حىت تغلي، فإذا فنقور رؤوسه، ومنأله ابللنب احلليب، ونرد على كل واحدة رأسها، وندفنها يف ال
 غلت، حسا كل واحد منا من احلنظلة ما يف رأسها من اللنب، فتسهله، وتصلح بدنه.

قال: وقد كنا أخذان يف سنة من السنني، ثالث حناظل، لثالثة أنفس، يشربوهنا، وجعلنا اللنب فيها على 
 الصفة املارة، فرأهتا اجلارية الزمنة.

 
رها من الزمانة، خالفتنا إىل احلناظل الثالث، فحستها كلها، وعلمنا بذلك بعد أن فلتربمها من احلياة، وضج

 رأينا من قيامها ما جزعنا منه، وأيسنا من حياهتا، وخشينا أن تعدينا، فأبعدانها عن البيوت.
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فلما كان الليل، انقطع قيامها، فمشت برجلها إىل أن عادت إىل البيوت ال قلبة هبا، وعاشت بعد ذلك 
 نني، وتزوجت، وولدت.س
 

 اشرتى الرشيد لطبيبه ضياعا  غلتها ألف ألف درهم
وحدث جربيل بن خبتيشوع، قال: كنت مع الرشيد، ابلرقة، ومعه املأمون وحممد، وكان الرشيد رجال  كثري 

 الكل والشرب، فأكل يف بعض الايم أشياء خلط فيها، ودخل املسرتاح، فغشي عليه فيه.
 يه الغشي، حىت مل يشك غلمانه يف موته، وحضر ابناه، وشاع عند اخلاصة والعامة خربه.فأخرج وقد قوي عل

وأرسل إيل، فجئت، فجسست عرقه، فوجدت نبضا  خفيفا ، وأخذت عرقا  يف رجله فكان كذلك، وقد كان 
 قبل ذلك أبايم يشكو امتالء  وحركة الدم.

 فقلت هلم: إنه مل ميت، والصواب أن حيجم الساعة.
كوثر اخلادم، ملا يعرف من أمر اخلالفة وإفضائها إىل صاحبه حممد: اي ابن الفاعلة، تقول أحجموا رجال    فقال

 ميتا  ? ال يقبل قولك وال كرامة.
 فقال املأمون: المر قد وقع، وليس يضر أن حنجمه.

طابت وأحضر احلجام، فتقدمت، وقلت له: ضع حمامجك، ففعل، فلما مصها رأيت املوضع قد امحر، ف
 نفسي بذلك، وعلمت أنه حي.

فقلت للحجام: أشرط، فشرط، فخرج الدم، فسجدت شكرا  هلل تعاىل، وجعل كلما خرج الدم، حترك رأسه، 
 وأسفر لونه، إىل أن تكلم.

فقال: أين أان ? فطيبت نفسه، وغديناه بصدر دراج، وسقيناه نبيذا ، وما زلت أسعطه ابلطيب يف أنفه، حىت 
ته، وأدخل اخلاصة والقواد إليه، فسلموا عليه من بعد، ملا كان قد شاع من خربه، مث تكاملت تراجعت إليه قو 

 قوته، ووهب هللا له العافية.
فلما برأ من علته، دعا صاحب حرسه، وحاجبه، وصاحب شرطته، فسأل صاحب احلرس عن غلته يف كل 

 ه أهنا مخسمائة ألف درهم.سنة، فعرفه أهنا ألف ألف درهم، وسأل صاحب شرطته عن غلته، فعرف
 مث قال: اي جربيل: كم غلتك ? فقلت: مخسون ألف درهم.

فقال: ما أنصفناك، حيث غالت هؤالء وهم حيرسوين، وحيجبوين عن الناس، على ما هي عليه، وتكون 
 غلتك ما ذكرت، وأمر إبقطاعي ما قيمته ألف ألف درهم.
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ب يل ما أشرتي به ضياعا  غلتها ألف ألف درهم، ففعل، فقلت: اي سيدي مايل حاجة إىل اإلقطاع، ولكن هت
 وتقدم مبعاونيت على أبتياعها.

 فابتعت هبباته، وجعاالته، ضياعا  غلتها ألف ألف درهم، فجميع ما أمتلكه ضياع ال إقطاع فيها.
 

 احلجامة
مبوساه، مث يضع احلجامة، استخراج الدم من قفا العنق، أسفل القذال، ابحملجم، أبن يشرط احلجام القفا 

احملجم، وهو أداة كالكأس، فيمتص الدم، وجيتذبه، واحلجامة من الطب القدمي، وهي أحد ثالثة أشياء كان 
الطباء القدماء يوصون هبا يف كل سنة، وهي: احلجامة، والفصد، وتناول املسهل، وكان الناس يعتربون القيام 

يب، وحيتفلون بذلك، وإذا احتجم اإلنسان، أو افتصد، هبذه الثالثة من الواجبات، ويكون حتت إشراف الطب
أو تناول مسهال ، جاءته اهلدااي من أصحابه ومعارفه، وقد أفرد الشيخ الرئيس، ابن سينا، يف كتابه القانون، 

 - 204-1وفصال  للفصد ح  213 - 212-1فصال  للحجامة، أثبت فيه شروطها، وكيفية إجرائها ح 
، ومن الطريف أن نذكر أن جهل الطباء يف املاضي 200 - 196-1ت ح ، وفصال  يف املسهال212

أبصول التعقيم، كان يؤدي، يف بعض الحيان إىل إصابة من يفصدونه، إصابة قد تؤدي إىل وفاته، فيتعرض 
الطبيب للتهمة أبنه قد سم املبضع الذي أجرى به الفصد، ويكون ذلك سببا  لقتله، وللتخلص من هذه 

ح الطبيب ملزما  أبن يضع املبضع يف فمه، وميتصه، قبل إجراء الفصد، مث ميسحه بلحيته، ويقوم التهمة، أصب
ابلفصد، فكانت النتيجة، أن زادت نسبة اإلصاابت، وتعرض الطبيب لالهتام أبنه قد وضع السم يف حليته، 

 وقد أودت هذه التهم حبياة كثري من الطباء البرايء.
 

 لسعته عقرب فعويف
أبو جعفر طلحة بن عبيد هللا بن قناش الطائي، اجلوهري، البغدادي، قال: كان يف درب مهرويه،  وحدثن

 ابجلانب الشرقي ببغداد، قدميا ، رجل من كرباء احلجرية، وكان متشببا  بغالم من غلمانه، رابه صغريا .
 قبيحة، وزال عقله.فاعتل الغالم علة من بلسام، وهو الذي تسميه العامة: الربسام، فبلغ إىل درجة 

 
فتفرقوا عنه يوما ، وهو يف موضع فيه خيش، ووكلوا صبيا  مبراعاته، فسمعوا صياح الفىت املوكل به، فبادروا 

 إليه.
 فقال: أنظروا إىل ما قد أصابه.
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فإذا عقرب قد نزل من املسند على رأس العليل، فلسعته يف عدة مواضع، فإذا به قد فتح عينيه وهو ال 
 .يشكو أملا  

 فسألوه عن حاله، فطلب ما أيكل، فأطعموه، وبرأ.
 فالموا طبيبه، فقال: عالم تلومونن، لو أمرتكم أن تلسعوه بعقرب، أكنتم تفعلون ?

 ابرأته مضرية لعقت فيها أفعى
حدثن أبو بكر حممد بن عبد هللا بن حممد الرازي، املعروف اببن محدون، قال: حدثن أبو بكر أمحد بن علي 

ي الفقيه رمحه هللا، قال: مسعت أاب بكر بن قارون الرازي، وكان تلميذا  ليب بكر حممد بن زكراي الرازي الراز 
الطبيب، قال أبو بكر بن محدون: وقد رأيت هذا الرجل ابلري، وكان حيسن علوما  كثرية، منها احلديث، 

رمحه هللا: ومل يتهيأ يل مع كثرة مالقايت أاب ويرويه، ويكتبه الناس عنه، ويوثقونه، ومل أمسع هذا منه، قال املؤلف 
بكر الرازي الفقيه رمحه هللا، أن أمسع هذا اخلرب منه، قال ابن قارون: حدثنا أبو بكر حممد بن زكراي الرازي 
الطبيب، بعد رجوعه من عند أمري خراسان، ملا استدعاه ليعاجله من علة صعبة، قال: اجتزت يف طريقي إىل 

 ، وهي النصف من طريق نيسابور إىل الري.نيسابور، ببسطام
 قال: فاستقبلن رئيسها، فأنزلن داره، وخدمن أمت خدمة وسألن أن أقف على ابن له به استسقاء.

فأدخلن إىل دار قد افردها له، فشاهدت العليل، ومل أطمع يف برئه، فسألن أبوه عن السر يف حاله، 
 فصدقته، وآيسته من حياة أبنه.

 : مكنه من شهواته، فإنه ال يعيش.وقلت له
مث خرجت إىل خراسان، فأقمت هبا سنة كاملة، وعدت، فاستقبلن الرجل أبو الصيب فلم أشك يف وفاته، 
وتركت مساءلته عن ابنه، فإين كنت نعيته إليه، وخشيت من تثقيلي عليه، فأنزلن داره، ومل أجد عنده ما 

 ال أجدد عليه حزان .يدل على ذلك، وكرهت مسائلته عن أبنه لئ
فقال يل بعد أايم: تعرف هذا الفىت ? وأومأ إىل شاب حسن الوجه والسحنة، صحيح البدن، كثري الدم 

 والقوة، قائم مع الغلمان خيدمنا.
 فقلت: ال.

 فقال: هذا ابن الذي آيستن منه عند مضيك إىل خراسان.
 فتحريت، وقلت له: عرفن سبب برئه.

 يامك من عندي، فطن أنك آيستن منه.فقال: إنه كان بعد ق
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قد آيسك من، والذي أسألك، أن متنع  -وهو أوحد زمانه يف الطب -فقال يل: لست أشك أن هذا الرجل
هؤالء، يعن غلماين الذين كنت قد أخدمته إايهم، فإهنم أترايب، وإذا رأيتهم معافني، وقد علمت أين ميت، 

 يل املوت، فأرحن من هذا أبن ال أراهم، وأفرد خلدميت داييت. جتدد على قليب اهلم واملرض، حىت يعجل
 ففعلت ما سأل، وكان حيمل إىل الداية يف كل يوم ما أتكله، وكانت الداية أتتيه مبا يطلب من غري محية.

فلما كان بعد أايم يسية، محل إىل الداية مضرية  لتأكل منها، فرتكتها حبيث يقع عليها نظر ابن، ومضت يف 
 ل هلا.شغ

فذكرت بعد أن عادت، أن ابن قد هناها عن أكل ما يف الغضارة، ووجدهتا قد ذهب كثري مما كان فيها، وبقي 
 بعضه متغري اللون.

قالت: فقلت له: ما السبب ? فقال: رأيت أفعى عظيمة قد خرجت من موضع ودبت إليها وأكلت منها مث 
، وهوذا يلحقن أمل شديد، ومىت أظفر مبثل هذا ? قذفت فيها، فصار لوهنا كما ترين، فقلت: أان ميت

وجئت، فأكلت من الغضارة ما استطعت، لموت عاجال  وأسرتيح، فلما مل أستطع زايدة أكل رجعت حىت 
 جئت إىل فراشي، وجئت انت.

 قالت: ورأيت أان املضرية على يده وفمه فصحت.
ال أيكلها إنسان فيموت، أو حيوان فيلسع إنساان  فقال: ال تعلمي أيب شيئا ، وأدفن الغضارة مبا فيها، لئ

 فيقتله، ففعلت ما قال، وخرجت إليك.
 قال: فلما عرفتن ذلك، ذهب علي أمري، ودخلت إىل ابن، فوجدته انئما .

 فقلت: ال توقظيه، حىت ننظر ما يكون من أمره.
ه إليه، فاندفع بطنه، فقام من ليلته، فأتيته آخر النهار، وقد عرق عرقا  شديدا ، وهو يطلب املستحم، فأهنضنا

ومن غده، أكثر من مائة جملس، فازداد أيسنا منه، وقل القيام، إال أنه استمر أايما ، مث انقطع القيام، وقد 
 صار بطنه مثل بطون الصحاء، فطلب فراريج، فأكل، إىل أن صار كما ترى.

 
تسقي إذا أكل من حلم حية عتيقة مزمنة هلا فعجبت من ذلك، وذكرت أن احلكماء الوائل قالت: إن املس

مئون سنني، برأ، ولو قلت لك، إن هذا عالجه، لظننت أين أدافعك، ومن أين يعلم كم عمر احلية إذا 
 وجدت، فسكت عنها.

 
 الباب احلادي عشر
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 من امتحن من اللصوص بسرق أو قطع
 فعوض من االرجتاع واخللف أبمجل صنع

 ما أخذ منهاقاطع طريق يرد على القافلة 
حدثن علي بن شرياز بن سهل القاضي بعسكر مكرم رمحه هللا، قال: حدثن أبو احلسني عبد الواحد بن 
حممد اخلصييب ابن بنت ابن املدبر، ببغداد، قال: حدثن حممد بن علي، قال: حدثن احلسن بن دعبل بن 

 خلت من تالوةعلي الشاعر اخلزاعي، قال: حدثن أيب قال: ملا قلت: مدارس آايت 
قصدت هبا أاب احلسن علي بن موسى الرضا، وهو خبراسان، ويل عهد املأمون، فوصلت إليه، وأنشدته إايها، 

 فاستحسنها، وقال: ال تنشدها أحدا  حىت آمرك.
واتصل خربي ابملأمون، فأحضرين، وسألن عن خربي، مث قال يل: اي دعبل، أنشدين: مدارس آايت خلت من 

 تالوة.
 ال أعرفها اي أمري املؤمنني.فقلت: 

 فقال: اي غالم، أحضر أاب احلسن علي بن موسى، فلم يكن أبسرع من أن حضر.
 فقال له: اي أاب احلسن، سألت دعبال  من مدارس آايت فذكر أنه ال يعرفها.

 فالتفت إيل أبو احلسن، وقال: أنشده اي دعبل.
 ت إىل بيت فيها، وهو:فأنشدت القصيدة، ومل ينكر املأمون ذلك، إىل أن بلغ

 وآل رسول اّلل  هلٌب رقاهبم * وآل زايد غل ظ القصرات
 فقال: وهللا لهلبنها.

 مث متمتها إىل آخرها، فاستحسنها، وأمر يل خبمسني ألف درهم، وأمر يل علي بن موسى بقريب منها.
 فقلت: اي سيدي، أريد أن هتب يل ثواب  يلي بدنك، أتربك به، وأجعله كفنا .

 ب يل قميصا  قد أبتذله، ومنشفة، وأظنه قال: وسراويل.فوه
قال: ووصلن ذو الرائستني، ومحلن على برذون أصفر، وكنت أسايره يف يوم مطري، وعليه ممطر خز، فأمر يل 
به، ودعا بغريه فلبسه، وقال: إين آثرتك به، لنه خري املمطرين، قال: فأعطيت به مثانني دينارا ، فلم تطب 

 عه.نفسي ببي
 وقضيت حاجيت، وكررت راجعا  إىل العراق.
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فلما صرت ببعض الطريق، خرج علينا أكراد يعرفون ابملارخيان، فسلبوين، وسلبوا القافلة، وكان ذلك يف يوم 
 مطري.

على القميص واملنشفة اللذين  -من مجيع ما كان علي -فأعتزلت يف قميص خلق قد بقي علي، وأان متأسف
سى الرضا، إذ مر يب واحد من الكراد، وحتته الربذون الصفر الذي محلن عليه ذو وهبهما يل علي بن مو 

 الرايستني، وعليه املمطر اخلز، مث وقف ابلقرب من، وابتدأ ينشد: مدارس آايت، ويبكي.
 فلما رأيت ذلك، عجبت من لص كردي يتشيع، مث طمعت يف القميص واملنشفة.

 قال: ما أنت وذاك، ويلك.فقلت: اي سيدي ملن هذه القصيدة ? ف
 فقلت له: فيه سبب أخربك به.

 فقال: هي أشهر من أن جيهل صاحبها.
 قلت: فمن هو ? قال: دعبل بن علي اخلزاعي، شاعر آل حممد، جزاه هللا خريا .

 دعبل، وهذه قصيديت. -وهللا -فقلت له: اي سيدي، أان
 هل القافلة، خترب بصحة ما أخربتك به.فقال: ويلك، ما تقول ? فقلت: المر أشهر من ذلك، فسل أ

 ال يذهب لحد من أهل القافلة خاللة فما فوقها. -وهللا -فقال: ال جرم
مث اندى يف الناس: من أخذ شيئا  فلريده على صاحبه، فرد على الناس أمتعتهم، وعلي مجيع ما كان معي، ما 

 فقد أحد عقاال .
 مث رحلنا إىل مأمننا ساملني.

أيب  -وهللا -اخلرب عن دعبل: فحدثت هبذا احلديث علي بن هبزاد الكردي فقال يل: ذاكقال راوي هذا 
 الذي فعل هذا.

 
 قاطع طريق يتفلسف

وحدثن عبد هللا بن عمر بن احلارث الواسطي السراج، املعروف أبيب أمحد احلارثي، قال: كنت مسافرا  يف 
 ، وكان بزي المراء، ال بزي القطاع.بعض اجلبال، فخرج علينا ابن سباب الكردي، فقطع علينا

فقربت منه لنظر إليه وأمسع كالمه، فوجدته يدل على فهم وأدب، فداخلته فإذا برجل فاضل، يروي الشعر، 
 ويفهم النحو، فطمعت فيه، وعملت يف احلال أبياات  مدحته هبا.
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يت ووزنه شعرا  الساعة، فقال يل: لست أعلم إن كان هذا من شعرك، ولكن اعمل يل على قافية هذا الب
 لعلم أنك قلته، وأنشدين بيتا .

 قال: فعملت يف احلال اجازة له ثالثة أبيات.

 فقال يل: أي شيء أخذ منك ? لرده إليك.
 قال: فذكرت له ما أخذ من، وأضفت إليه قماش رفيقني كاان يل.

 
 درهم، فوهبه يل.فرد مجيع ذلك، مث أخذ من أكياس التجار اليت هنبها، كيسا  فيه ألف 

 قال: فجزيته خريا ، ورددته عليه.
 فقال يل: مل ال أتخذه ? فوريت عن ذلك.

 فقال: أحب أن تصدقن.
 فقلت: وأان آمن ? فقال: أنت آمن.

فقلت: لنك ال متلكه، وهو من أموال الناس الذين أخذهتا منهم الساعة ظلما ، فكيف حيل يل أن آخذه ? 
ه اجلاحظ يف كتاب اللصوص، عن بعضهم، قال: إن هؤالء التجار خانوا أماانهتم، فقال يل: أما قرأت ما ذكر 

وإن كرهوا  -ومنعوا زكاة أمواهلم، فصارت أمواهلم مستهلكة هبا، واللصوص فقراء إليها، فإذا أخذوا أمواهلم
ابلفقر، شاء كان ذلك مباحا  هلم، لن عني املال مستهلكة ابلزكاة، وهؤالء يستحقون أخذ الزكاة،   -أخذها

 أرابب الموال أم كرهوا.
قلت: بلى، قد ذكر اجلاحظ هذا، ولكن من أين يعلم إن هؤالء ممن استهلكت أمواهلم الزكاة ? فقال: ال 

 عليك، أان أحضر هؤالء التجار الساعة، وأريك ابلدليل الصحيح أن أمواهلم لنا حالل.
 مث قال لصحابه: هاتوا التجار، فجاءوا.

 : منذ كم أنت تتجر يف هذا املال الذي قطعنا عليه ? قال: منذ كذا وكذا سنة.فقال لحدهم
قال: فكيف كنت خترج زكاته ? فتلجلج، وتكلم بكالم من ال يعرف الزكاة على حقيقتها فضال  عن أن 

 خيرجها.
منها  مث دعا آخر، فقال له: إذا كان معك ثلثمائة درهم، وعشرة داننري، وحالت عليك السنة، فكم خترج

 للزكاة ? فما أحسن أن جييب.
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مث قال آلخر: إذا كان معك متاع للتجارة، ولك دين على نفسني، أحدمها مليء، واآلخر معسر، ومعك 
دراهم، وقد حال احلول على اجلميع، كيف خترج زكاة ذلك ? قال: فما فهم السؤال، فضال  عن أن يتعاطى 

 اجلواب.
ية أيب عثمان اجلاحظ ? وأن هؤالء التجار ما زكوا قط? خذ اآلن فصرفهم، مث قال يل: ابن لك صدق حكا

 الكيس.
 قال: فأخذته، وساق القافلة لينصرف هبا.

 فقلت: إن رأيت أيها المري أن تنفذ معنا من يبلغنا املأمن، كان لك الفضل.
 ففعل ذلك.

 
 القاضي التنوخي والد املؤلف والكرخي قاطع الطريق

، قال: ملا كنت مقيما  ابلكرخ، أتقلد القضاء هبا، وابملرج وأعماهلا، كان بوايب رجل وحدثن أيب رضي هللا عنه
من أهل الكرخ، له ابن، هو ابن عشر سنني أو حنوها، وكان يدخل داري بال إذن، وميرح مع غلماين، وأهب 

 له يف الوقات دراهم وثيااب ، وأمحله، وأرقصه، كما يفعل الناس أبوالد غلماهنم.
 ت عن الكرخ، ورحلت، ومل أعرف للرجل وال لولده خربا .مث صرف

ومضت السنون، فأنفذين أبو عبد هللا الربيدي من واسط، برسالة إىل أيب بكر بن رائق، فلقيته حبدود 
 العاقول، واحندرت أريد واسطا .

 وقد كان قيل يل قبل إصعادي، أن يف الطريق لصا  يعرف ابلكرخي، مستفحل المر.
من واسط، بطالع اخرتته، على موجب حتويل مولدي لتلك السنة، وقد استظهرت عند وكنت خرجت 

 أمر اللص، فلم أر له أثرا . -يف إصعادي -نفسي، وكفاين هللا تعاىل
فلما احندرت إىل واسط، وكنا يف بعض الطريق، خرج علينا اللصوص يف سفن عدة، بقسي، ونشاب، وسالح 

 العظيم.شاك، وهم حنو مائة نفس، كالعسكر 
وكان معي غلمان يرمون، فحلفت أن من رمى منهم بسهم، ضربته إذا صرت يف البلد مائة مقرعة، وذلك أين 

 خفت أن يقصدان اللصوص، مث ال يرضون إال بقتلي.
قال: وابدرت فأخذت ذلك السالح الذي كان معهم، فرميت مجيعه يف املاء، واستسلمت لألمر طلبا  

 للسالمة.
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القطع علي، والناس قد أديروا  -عندهم -الطالع الذي خرجت به، فإذا ليس ما يوجبوجلست أفكر يف 
إىل الشاطئ، وأان يف مجلتهم، حيث تفرغ سفنهم، وينقل ما فيها إىل الشط، وهم خيبطون ابلسيوف، وكنت يف 

 وسط الكار، وما انتهى المر إيل.
 م علمي مع هذا.فجعلت أعجب من حصول القطع، وأن الطالع ال يوجبه، ولست أهت

فأان كذلك، وإذا بسفينة فيها رئيسهم قد طرح على زبزيب كما يطرح على سفن التجار، ليشرف على ما 
 يؤخذ منها.

فحني رآين، منع أصحابه من انتهاب شيء من زبزيب، وصعد إيل وحده، فتأملن طويال ، مث انكب وقبل يدي، 
 وكان متلثما ، فلم أعرفه.

 اي هذا مالك ? فسفر، وقال: أما تعرفن اي سيدي ? فتأملته، وأان جزع، فلم أعرفه.قال: فارتعت، وقلت: 
 فقلت: ال وهللا.

فقال: بلى، أان عبدك، ابن فالن الكرخي حاجبك، وأان الصيب الذي ربيتن يف دارك، وكنت حتملن على 
 عنقك، وتطعمن بيدك.

 
عين، فسكن خاطري، وقلت: اي هذا، كيف بلغت إىل  فتاملته، فإذا اخللقة خلقته، إال أن اللحية غريته يف

هذا احلال ? قال: اي سيدي، نشأت، فلم أتعلم غري معاجلة السالح، وجئت إىل بغداد أطلب الديوان، فما 
قبلن أحد، فانضاف إيل هؤالء الرجال، وطلبت قطع الطريق ولو كان السلطان أنصفن، ونزلن حبيث 

 دميت، ما كنت أفعل هذا بنفسي.أستحق من الشجاعة، وانتفع خب
 قال: فأقبلت عليه أعظه، وأخوفه هللا، مث خشيت أن يشق ذلك عليه، فيفسد رعايته يل، فأقصرت.

مث قال: اي سيدي، ال يكون بعض هؤالء قد أخذ منك شيئا  ? قلت: ما ذهب منا إال سالح رميته أان إىل 
 املاء، وشرحت له الصورة.

ب القاضي، فمن يف الكار ممن تعىن به حىت أطلقه ? قلت: كلهم عندي مبنزلة فضحك، وقال: قد وهللا أصا
 واحدة، فلو أفرجت عن اجلميع كان أحسن بك.

فقال: وهللا، لوال أن أصحايب قد تفرقوا مبا أخذوا، لفعلت، ولكنهم ال يطيعوين يف رده، ولكن ال أدع ما بقي 
 ا .من السفن يف الكار أن يؤخذ منها شيء، فجزيته خري 

فصعد إىل الشط، وأصعد مجيع أصحابه، ومنع أن يؤخذ شيء من ابقي السفن، فما تعرض هلا أحد، ورد 
 على قوم ضعفاء أشياء كثرية كانت أخذت منهم، وأطلق الكار.
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 وسار معي يف أصحابه، إىل أن صار بين وبني املأمن شيء يسري مث ودعن، وانصرف يف أصحابه.
 

 وفتوته وظرفه ابن محدي اللص البغدادي
وحدثن عبد هللا بن عمر احلارثي، قال: حدثن بعض التجار البغداديني، قال: خرجت بسلع يل، ومتاع من 

 بغداد أريد واسطا ، وكان الربيدي هبا، والدنيا مفتتنة جدا .
اد، فقطع علي، وعلى الكار الذي كنت فيه، لص كان يف الطريق، يقال له: ابن محدي، يقطع قريبا  من بغد

 فأفقرين، وكان معظم ما أملكه معي، فسهل علي املوت، وطرحت نفسي له.
وكنت أمسع ببغداد، أن أبن محدي هذا، فيه فتوة، وظرف، وأنه إذا قطع، مل يعرض لرابب البضائع اليسرية، 

وأنه ال  اليت تكون دون اللف درهم، وإذا أخذ ممن حاله ضعيفة شيئا ، قامسه عليه، وترك شطر ماله يف يديه،
 يفتش امرأة، وال يسلبها، وحكاايت كثرية مثل ذلك.

فأطمعن ذلك يف أن يرق يل، فصعدت إىل املوضع الذي هو جالس فيه، وخاطبته يف أمري، وبكيت، 
 ورققته، ووعظته، وحلفت له أن مجيع ما أملكه قد أخذه، وأين أحتاج إىل أن أتصدق من بعده.

 هذا السلطان الذي أحوجنا إىل هذا، فإنه قد أسقط أرزاقنا، وأحوجنا إىل هذا فقال يل: اي هذا، هللا بيننا وبني
 الفعل، ولسنا فيما نفعله نرتكب أمرا  أعظم مما يرتكبه السلطان.

وأنت تعلم أن أبن شريزاد ببغداد يصادر الناس ويفقرهم، حىت أنه أيخذ املوسر املكثر، فال خيرج من حبسه، 
 غري الصدقة، وكذلك يفعل الربيدي بواسط والبصرة، والديلم ابلهواز. إال وهو ال يهتدي إىل شيء

وقد علمت أهنم أيخذون أصول الضياع، والدور، والعقار، ويتجاوزون ذلك إىل احلرم والوالد، فاحسب أننا 
 حنن مثل هؤالء، وأن واحدا  منهم صادرك.

سنة، وإذا وقفت أان وأنت، بني يدي هللا  فقلت: أعزك هللا، ظلم الظلمة، ال يكون حجة، والقبيح ال يكون
عز وجل، أترضى أن يكون هذا جوابك له ? فأطرق مليا ، ومل أشك يف أنه يقتلن، مث رفع رأسه، فقال: كم 

 أخذ منك ? فصدقته.
 فقال: أحضروه، فأحضر، فكان كما ذكرت، فأعطاين نصفه.

 مة.فقلت له: اآلن، قد وجب حقي عليك، وصار يل إبحسانك إيل حر 
 فقال: أجل.
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فقلت: إن الطريق فاسد، وما هو إال أن أجتاوزك حىت يؤخذ هذا من أيضا ، فأنفذ معي من يوصلن إىل 
 املأمن.

 قال: ففعل ذلك، وسلمت مبا أفلت معي، فجعل هللا فيه الربكة، وأخلف.
 

 قطع عليه الطريق فتخلص خبامت عقيق
ي، وكان أبوه يعرف بغالم ابن مقلة قال: ملا حصل املتقي حدثن احلسن بن صايف، موىل أبن املتوكل القاض

هلل ابلرقة، ومعه أبو احلسني علي بن حممد بن علي، ابن مقلة، وزيره، كاتبن أبن أخرج إليه، فخرجت، ومعي 
 مجاعة من أسبابه، وأسباب اخلليفة إىل هيت.

ا اخلفراء والغلمان، ومن احندر معنا من وضم إلينا ابن فتيان خفراء، يؤدوان إىل الرقة، ورحلت من هيت، ومعن
 هيت، فصران حنوا  من مائيت مقاتل.

فلما كان يف اليوم الرابع من مسريان، وحنن يف الرب القفر، وقد نزلنا نسرتيح، إذا بسواد عظيم من بعيد، ال 
 جالن.نعلم ما هو، فلم نزل نرقبه إىل أن ابن لنا، وإذا هو حنوا  من مائة مطية، على كل مطية ر 

 
فجمعنا أصحابنا ورجالنا، وقرب القوم منا وأانخوا مجاهلم وعقلوها، وأخذوا جحفهم، وسلوا سيوفهم، 
وتقدمهم رئيس هلم، فقال لنا: اي معشر املسافرين، ال يسلن أحد منكم سيفا ، وال يرمي بسهم، فمن فعل 

 ذلك فهو مقتول.
وخالطنا االعراب، وأخذوا مجاعة منا، وأخذوان، ومجيع  ففشل كل من كان معنا، وقاتل قوم منا قتاال  ضعيفا ،
 ما كان معنا، فأقتسموه، وتركوان مطرحني يف الشمس.

فإذا يب قد عريت، وبقي علي خلق ال أتوارى منه بشيء، وليس معي ماء أشربه، وال ظهر أركبه، وليس بين 
 يكن يل حيلة، فأيست من احلياة. وبني املوت إال ساعات يسرية، فقامت علي القيامة، واشتد جزعي، ومل

فأان كذلك، إذ وجدت شستجة، كان يل فيها خامت عقيق، كبري الفص، كثري املاء، فأخذته، ووقع يل يف احلال 
وجه احليلة، فجعلته يف قطن، وخبأته معي وقصدت رئيس القوم، وهو الذي توىل أخذ مايل، وعرف موضعي 

 وقدري.
من، وأان خادم اخلليفة أطال هللا بقاءه، وقد خرجت لمر كبري من  فقلت له: قد رأيت عظيم ما أخذته

خدمته، وقد فزت مبا أخذته من، فما قولك يف أمر آخر أعظم مما أخذته، أعاملك به، وأسديه إليك حالال  
ال جيري جمرى الغصوب، على أن تؤمنن على نفسي، وترد علي من ثيايب ما يسرتين، وترد علي من دوايب 
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وتسقين ماء، وتسريين حىت أحصل يف مأمن ? فقال: ما هو ? قلت: تعطين أمانك، وعهودك،  دابة،
 ومذامك، على الوفاء، ففعل.

فانفردت به، وجعلت يدي مقابلة للشمس، وأريته اخلامت، وأقمت فصه يف شعاع الشمس، فكاد خيطف 
 بصره، ورأى ما مل ير مثله.

 وقال: اسرته، وقل يل خربه.
خامت اخلالفة، وفصه هذا ايقوت أمحر، وهو الذي يتداوله اخللفاء منذ العهد الطويل، ويعرف  فقلت: هذا

ابجلبل، وال يقوم أمر اخللفاء إال به، وقد كان خمبوءا  ببغداد، فأمرين اخلليفة أن أمحله إليه يف مجلة ما محلته، 
، وإن حصل عندك حىت متتنع من وحيث حصل هذا اخلامت من بالد هللا، تشبث اخللفاء إىل أخذه بكل مثن

لعطوك إايها، والرأي أن أتخذه، وتنفذه إىل انحية الشام،  -ومل يقدروا عليك -بيعه إال مبائة ألف دينار
وختفي حصول اخلامت يف يدك، فإين إذا حضرت حبضرة اخلليفة، وعرفته خربه، جاءتك رسله ابلرغائب، حىت 

 يرجتع منك أبي مثن احتكمت.
 خذ من ثيابك ما تريد.فقال: إذا  

فأخذت من ثيايب ما احتجت إليه، وأخذ اخلامت فخبأه يف جيبه، وأركبن راحلة موطأة، وأعطاين إداوتني  
 كبريتني ماء ، وسار معي، والناس قد هلكوا من العطش.

، وفيه ومل يزل يسري معي، إىل أن بلغنا إىل حصن يف الربية، يعرف ابلزيتونة، من بناء هشام بن عبد امللك
 رجل من بن أمية، يكىن أبيب مروان، معه يف احلصن حنوا  من مائيت رجل.

فلما حصلت عنده، انصرف العرايب، وعرفت أاب مروان خربي يف القطع ومن أان، فأعظم أمري، وأكرمن، 
 وأنفذ معي من أصحابه من بلغن الرقة ساملا  

 سرق ماله ابلبصرة واستعاده بواسط
ر بن شجاع املتكلم، ويلقب جبنيد، قال: حدثن رجل من الدقاقني، يف دار الزبري حدثن حممد بن عم

 ابلبصرة، قال: أورد علي رجل غريب، سفتجة أبجل، فكان يرتدد علي، إىل أن حل ميعاد السفتجة.
مث قال يل: دعها عندك حىت آخذها متفرقة، فكان جييء يف كل يوم فيأخذ بقدر نفقته إىل أن نفدت، وصار 

 ننا معرفة، وألف اجللوس عندي، وكان يراين أخرج من كيسي من صندوق يل، فأعطيه منه.بي
فقال يل يوما : إن قفل الرجل، صاحبه يف سفره، وأمينه يف حضره، وخليفته على حفظ ماله، والذي ينفي 

 ممن ابتعته، الظنة عن أهله وعياله، فإن مل يكن وثيقا  تطرقت احليل عليه، وأرى قفلك هذا وثيقا ، فقل يل
 لبتاع مثله.
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 فقلت: من فالن بن فالن القفايل، يف جوار ابب الصفارين.
قال: فما شعرت يوما ، وقد جئت إىل دكاين، فطلبت صندوقي لخرج منه شيئا  من الدراهم، فحمله الغالم 

 إيل، ففتحته، فإذا ليس فيه شيء من الدراهم.
رت من الدراابت شيئا  ? قال: ال فقلت: فتش، هل ترى يف فقلت لغالمي، وكان غري متهم عندي: هل أنك

 الدكان نقبا  ? قال: ال.
 فقلت: فمن السقف حيلة ? قال: ال.

 قلت: فاعلم أن الدراهم قد ذهبت.
فقلق الغالم، فسكنت، وقمت ال أدري ما أصنع، وأتخر الرجل عن، فلما غاب اهتمته، وذكرت مسألته عن 

 القفل.
  كيف تفتح دكاين وتغلقه ?فقلت للغالم، أخربين

 
قال: رمسي أن ادرب درابتني درابتني، والدراابت يف املسجد، فأمحلها يف دفعات، اثنتني أو ثالاث ، فأشرجها، 

 مث أقفل، وكذلك عندما أفتحها.
 فقلت: البارحة، واليوم، فعلت ذلك ? قال: نعم.

 دكان ? قال: خاليا .فقلت: فإذا مضيت لرتد الدراابت، أو حتضرها، على من تدع ال
 قلت: فمن هنا دهيت.

ومضيت إىل الصانع الذي ابتعت منه القفل، فقلت: جاءك إنسان منذ أايم، واشرتى منك مثل هذا القفل ? 
 قال: نعم، رجل من صفته كيت وكيت، فأعطاين صفة صاحيب.

لدراابت، فدخل هو إىل فعلمت أنه احتال على الغالم وقت املساء، ملا انصرفت أان، ومضى الغالم حيمل ا
الدكان فاختبأ فيه، ومعه مفتاح القفل الذي اشرتاه، والذي يقع على قفلي، وأنه أخذ الدراهم، وجلس طول 
ليلته خلف الدراابت. فلما جاء الغالم، وفتح درابتني، ومحلها لريفعها، خرج، وأنه ما فعل ذلك، إال وقد 

 خرج إىل بغداد.
 ت له: من سأل عن فعرفه أين خرجت إىل ضيعيت.فسلمت دكاين إىل الغالم، وقل

 قال: فخرجت، ومعي قفلي ومفتاحه، وقلت: أبتدئ بطلب الرجل بواسط.
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فلما صعدت من السمريية، طلبت خاان  يف الكتبيني بواسط، لنزله، فأرشدت إليه، فصعدت، فإذا بقفل مثل 
 قفلي سواء على بيت.

 فقال: رجل قدم من البصرة أمس.فقلت لقيم اخلان: هذا البيت من ينزله ? 
 فقلت: أي شيء صفته ? فوصف يل صفة صاحيب، فلم أشك أنه هو، وأن الدراهم يف بيته.

فاكرتيت بيتا  إىل جانبه، ورصدت البيت، حىت انصرف قيم اخلان، وقمت ففتحت القفل مبفتاحي، فحني 
ت يف الوقت إىل السفينة اليت دخلت البيت، وجدت كيسي بعينه، فأخذته، وخرجت وأقفلت الباب، ونزل

 جئت فيها، وأرغبت املالح، وأحندرت إىل البصرة.
 فما أقمت بواسط إال ساعتني من هنار، ورجعت إىل منزيل مبايل بعينه.

 
 وضع السيف على عنقه مث جنا ساملا  

 موضع وحدثن عبيد هللا بن حممد الصروي، قال: حدثن أكار بنهر سابس، قال: خرجت من هنر سابس، إىل
 يف طرف الربية، يقال له: كرخ راذويه، أريد أعمال سقي الفرات.

 فبلغن أن رجال  يقطع الطريق وحده، وحذرت منه.
 فلما خرجت من القرية، رأيت رجال  تدل فراسته على شدته وجندته، ويف يده زقاية، فجسرين على الطريق.

 ج علينا اللص متحزما ، متسلحا ، فصاح بنا.قال: فرتافقنا، حىت انتهينا إىل سقاية يف الربية، فخر 
 فطرح رفيقي كارة كانت على ظهره، وأخذ زقايته، وابدر إىل اللص.

فلما داخله اللص ليضربه، ضرب بعصاه يد اللص، فعطل اللص الضربة، وضرب الزقاية فقطعها، مث ضرب 
 بسيفه رجل الرجل فأقعده، مث وشحه ابلسيف حىت قتله، ومحل علي ليقتلن.

فقلت له: ما حاربتك، وال امتنعت عليك من أخذك ثيايب، فألي شيء تقتلن ? فقال: استكف فاستكتفت، 
 فكتفن بتكيت مث محل الثياب وانصرف.

فبقيت متحريا ، مشفيا  على التلف، ابلعطش، والشمس، والوحوش، فما زلت أمتطى يف التكة حىت قطعتها، 
 وقمت أمشي إىل أن جنن الليل.

ضوء انر خفيا ، فقدرته يف قرية، فقصدته، فإذا هو خيرج من قبة يف  -على بعد - الصحراءفرأيت يف
 الصحراء، فقربت منها، واطلعت، فإذا اللص جالس يف القبة، يشرب نبيذا ، ومعه امرأة.
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فلما بصر يب صاح، وتناول سيفه وخرج إيل، فما زلت أانشده هللا، وأحلف له أنن ما علمت أنه هو، وال 
 صدته عمدا ، وإمنا رأيت النار فقصدهتا، فلم يعبا بقويل.ق

وحلفته املرأة أن ال يقتلن حبضرهتا، فجذبن إىل هنر جاف قريب من القبة، وطرحن حتته، وجرد سيفه 
 ليقتلن.

 فسمع صوت السد قريبا  منه، فارتعدت يده، وسكت، وأخذ يسكتن، فأنست ابلسبع وزدت يف الصياح.
 والسبع قد تناوله من على صدري وهرول يف الصحراء. فما شعرت إال

فقمت، وأخذت السيف، وجئت إىل القبة، فلم تشك املرأة أنن هو، فقالت: قتلته ? فقلت: هللا عز وجل 
 قتله، ال أان، وقصصت عليها القصة، وسألتها عن شأهنا.

يف هذا املوضع، وهو يرتدد إيل يف كل فقالت: أان امرأة من أهل القرية الفالنية، أسرين هذا الرجل، وخبأين 
 ليلة.

 فأرهبتها، فدلتن على دفائن له يف الصحراء، فأخذهتا، ومحلت املرأة، وبلغت القرية، وسلمتها إىل أهلها.
 وفزت مبال عظيم أغناين عن مقصدي، وعدت إىل بلدي.

 
 كيف استعاد التاجر البصري ماله

 التمار الواسطي، قال: حدثن غالم يل قال:وحدثن أيضا ، قال: حدثن ابن الداننريي 
 

كنت انقدا  ابلبلة، لرجل اتجر، فاقتضيت له يف البصرة حنو مخسمائة دينار عينا  وورقا ، ولففتها يف فوطة، 
 وأشفيت على املصري إىل البلة.

فسهل علي  فما زلت أطلب مالحا ، حىت رأيت مالحا  جمتازا  يف خيطية خفيفة فارغة، فسألته أن حيملن،
 الجرة، وقال: أان راجع إىل منزيل ابلبلة، فانزل معي، فنزلت، وجعلت الفوطة بني يدي.

 وسران إىل أن جتاوزان مسماران، فإذا رجل ضرير على الشط، يقرأ أحسن قراءة تكون.
 ح.فلما رآه املالح كرب، فصاح هو ابملالح: امحلن، فقد جنن الليل، وأخاف على نفسي، فشتمه املال
 فقلت له: امحله، فدخل إىل الشط فحمله، فلما حصل معنا رجع إىل قراءته، فخلب عقلي بطيبها.

فلما قربنا من البلة، قطع القراءة، وقام ليخرج يف بعض املشارع يف البلة، فلم أر الفوطة، فقمت واقفا ، 
 واضطربت، وصحت.
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 طاب من ال يعلم حايل.فاستغاث املالح، وقال: الساعة تقلب اخليطية، وخاطبن خ
 فقلت له: اي هذا، كانت بني يدي فوطة فيها مخسمائة دينار.

فلما مسع املالح ذلك، بكى، ولطم، وتعرى من ثيابه، وقال: أدخل الشط ففتش، وال يل موضع أخبئ فيه 
 شيئا  فتتهمن بسرقته، ويل أطفال، وأان ضعيف، فاهلل، هللا يف أمري، وفعل الضرير مثل ذلك.

شت اخليطية فلم أجد شيئا ، فرمحتهما، وقلت: هذه حمنة ال أدري كيف التخلص منها، وخرجنا، فعملت وفت
 على اهلرب، وأخذ كل واحد منا طريق ، وبت يف بييت، ومل أمض إىل صاحيب، وأان بليلة عظيمة.
 فلما أصبحت، عملت على اهلرب إىل البصرة، لستخفي فيها أايما ، مث أخرج إىل بلد شاسع.

فاحندرت، فخرجت يف مشرعة ابلبصرة، وأان أمشي وأتعثر وأبكي قلقا  على فراق أهلي وولدي، وذهاب 
 معيشيت وجاهي، إذ أعرتضن رجل.

 فقال: اي هذا، ما بك ? فقلت: أان يف شغل عنك، فاستحلفن، فأخربته.
وى، وسل السجان أن يوصلك فقال: امض إىل السجن ببن منري، واشرت معك خبزا  كثريا ، وشواء  جيدا ، وحل

إىل رجل حمبوس، يقال له: أبو بكر النقاش، وقل له: أان زائره، فإنك ال متنع، وإن منعت، فهب للسجان 
شيئا  يسريا  فإنه يدخلك إليه، فإذا رأيته فسلم عليه وال ختاطبه حىت جتعل بني يديه ما معك، فإن أكل وغسل 

 ك، فإنه سيدلك على من أخذ مالك، ويرجتعه لك.يديه، فإنه يسألك عن حاجتك، فأخربه خرب 
 ففعلت ذلك، ووصلت إىل الرجل، فإذا هو شيخ مثقل ابحلديد.

فسلمت عليه، وطرحت ما معي بني يديه، فدعا رفقاء  كانوا معه فأقبلوا أيكلون معه، فلما استوىف وغسل 
 يديه.

 قال: من أنت، وما جاء بك ? فشرحت له قصيت.
إىل بن هالل، فاقصد الدرب الفالين حىت تنتهي إىل آخره، فإنك  -وال تتأخر -وقتكفقال: امض الساعة ل

تشاهد اباب  شعثا ، فافتحه وادخل بال استئذان، فستجد دهليزا  طويال  يؤدي إىل اببني، فادخل المين منهما، 
، وعلقها على الوتد، فسيدخلك إىل دار فيها بيت فيه أواتد وبواري، وعلى كل وتد إزار ومئزر، فانزع ثيابك

واتزر ابملئزر واتشح ابإلزار، واجلس، فسيجيء قوم يفعلون كما فعلت، إىل أن يتكاملوا، مث يؤتون بطعام 
 فكل معهم، وتعمد أن تفعل كما يفعلون يف كل شيء.

يل أيب فإذا أتوا ابلنبيذ فاشرب معهم أقداحا  يسرية، مث خذ قدحا  كبريا ، فامأله، وقم، وقل: هذا ساري خلا
بكر النقاش، فسيضحكون ويفرحون، ويقولون: هو خالك ? فقل: نعم، فسيقومون ويشربون يل، فإذا تكامل 
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شرهبم يل، وجلسوا، فقل هلم: خايل يقرأ عليكم السالم، ويقول لكم: حبيايت اي فتيان، ردوا على ابن أخيت 
 عليك.املئزر الذي أخذمتوه أمس من السفينة بنهر البلة، فإهنم يردونه 

فخرجت من عنده، ففعلت ما قال يل، وجرت الصورة، على ما ذكر، سواء بسواء، وردت الفوطة علي 
 بعينها، وما حل شدها.

 فلما حصلت يل، قلت هلم: اي فتيان، هذا الذي فعلتموه هو قضاء حلق خايل، وأان يل حاجة ختصن.
 فقالوا: مقضية.

 ، فأقسمت عليهم حبياة أيب بكر النقاش.فقلت: عرفوين كيف أخذهتم الفوطة ? فامتنعوا
 فقال يل واحد منهم: تعرفن ? فتأملته، فإذا هو الضرير الذي كان يقرأ. وإمنا كان يتعامى حيلة ومكرا .

 وأومأ إىل آخر، وقال: أتعرف هذا ? فتأملته، فإذا هو املالح بعينه.
 فقلت: أخرباين كيف فعلكما ?

 
رع يف أول أوقات املساء، وقد سبقت املتعامي فأجلسته حيث رأيت، فإذا فقال املالح: أان أدور يف املشا

رأيت من معه شيء له قدر، انديته وأرخصت عليه الجرة ومحلته، فإذا بلغ إىل القارئ، وصاح يب، شتمته، 
، حىت ال يشك الراكب يف براءة الساحة، فإن محله الراكب فذاك، وإن مل حيمله رققته حىت حيمله، فإذا محله

وجلس هذا يقرأ قراءته الطيبة، ذهل الرجل كما ذهلت أنت، فإذا بلغنا إىل موضع نكون قد خلينا فيه رجال  
متوقعا  لنا، يسبح حىت يالصق السفينة، وعلى رأسه قوصرة، فال يفطن الراكب، فيستلب هذا الرجل 

لقوصرة، فيأخذها ويسبح إىل الشيء الذي قد عينا عليه، فيلقيه إىل الرجل الذي عليه ا -خبفة -املتعامى
الشط، فإذا أراد الراكب النزول، وافتقد ما معه، عملنا كما رأيت، فال يتهمنا، ونتفرق، فإذا كان الغد، 
اجتمعنا واقتسمنا ما أخذانه، واليوم كان يوم القسمة، فلما جئت برسالة خالك أستاذان، سلمنا إليك 

 الفوطة، قال: فأخذهتا، وانصرفت
 سيل درءا  يصدعهصادف درء ال

حدثن عبيد هللا بن حممد الصروي، قال: حدثن بعض إخواين: أنه كان ببغداد رجل يطلب التلصص يف 
 حداثته، مث اتب وصار بزازا .

قال: فانصرف ليلة من دكانه، وقد أغلقه، فجاء لص متزي بزي صاحب الدكان، يف كمه مشعة صغرية، 
يف الظلمة، وقال: أشعلها وجئن هبا، فإن يل يف هذه الليلة يف ومفتاح، فصاح ابحلارس، وأعطاه الشمعة 

 دكاين شغال .
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 فحضر احلارس وأشعل الشمعة، وركب اللص املفاتيح على القفال ففتحها، ودخل الدكان.
فجاء احلارس ابلشمعة مشعلة، فأخذها منه وهو ال يتبني وجهه، وجعلها بني يديه، وفتح سفط احلساب، 

جعل ينظر يف الدفاتر، ويوري بيده أنه حيسب، واحلارس يطالعه يف تردده، وال يشك يف أنه وأخرج ما فيه، و 
 صاحب الدكان.

 إىل أن قارب السحر، فاستدعى اللص احلارس، وكلمه من بعيد، وقال له: أطلب يل محاال .
مال، وأعطى فجاء حبمال، فحمل عليه من متاع الدكان أربع زرم مثمنة، وأقفل الدكان، وانصرف ومعه احل

احلارس درمهني، فلما أصبح الناس، جاء صاحب الدكان ليفتحه، فقام إليه احلارس يدعو له، ويقول: فعل 
 هللا بك وصنع كما أعطيتن البارحة الدرمهني.

فأنكر الرجل ما مسعه، ومل يرد جوااب ، وفتح دكانه، فوجد سيالن الشمعة، وحسابه مطروحا ، وفقد الرزم 
عى احلارس، وقال له: من كان الذي محل معي الرزم البارحة من دكاين ? فقال له احلارس: الربع، فاستد

أليست استدعيت من محاال ، فجئتك به، فحملها معك ? قال: بلى، ولكن كنت انعسا  متنبذا ، وأريد 
شى، وقال: احلمال، فجئن به، فمضى احلارس فجاءه ابحلمال، فأغلق الرجل الدكان، وأخذ احلمال معه، وم

 إىل أين محلت الرزم البارحة، فإين كنت متنبذا .
 قال: إىل املشرعة الفالنية، واستدعيت فالان  املالح، فركبت معه.

فصعد الرجل املشرعة، فسأل عن املالح فدل عليه وركب معه. وقال: أين أوصلت اليوم أخي الذي كان 
 معه الربع رزم ? قال: إىل املشرعة الفالنية.

 أطرحن إليها، فطرحه.قال: 
 قال: ومن محلها معه ? قال: فالن احلمال.

فدعا به، ولطفه، وقال: أين محلت الرزم الربع البارحة ? واستدله برفق وأعطاه شيئا ، فجاء به إىل ابب 
 غرفة، يف موضع بعيد عن البلد، قريب من الصحراء، فوجد الباب مقفال .

ح الباب، ودخل، فوجد الربع رزم حباهلا، وإذا يف البيت بركان معلق واستوقف احلمال إىل أن فش القفل وفت
 على حبل، فلق الرزم فيه، ودعا احلمال فحملها.

 فحني خرج من الغرفة، استقبله اللص، وفهم المر، فاتبعه إىل الشط، فجاء إىل املشرعة، ودعا املالح ليعرب.
جمتاز متطوع، فأدخل الرزم إىل السفينة مع  فدعا احلمال من حيط عنه، فجاء اللص، فحط عنه، كأنه

صاحبها، مث جعل الربكان على كتفه، وقال للتاجر: اي أخي أستودعك هللا، فقد اسرتجعت رزمك، فدع  
 كسائي.
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 فضحك منه وقال: أنزل وال خوف عليك.
 فنزل معه، فاستتابه، ووهب له شيئا ، وصرفه.

 
 قصة الخوين عاد وشداد

مد بن احلسن العبقسي الشاعر، قال: حدثن شاعر كان يعرف بغالم أيب الغوث، وحكى عبيد هللا بن حم
قال: كنت من أهل قرية من نواحي الشام، أسكنها أان وأساليف، فكنا نطحن أقواتنا يف رحى ماء على فراسخ 

القوى من البلد، خيرج إليها أهل البلد وأهل القرى اجملاورة بغالهتم، فتكثر، فال يتمكن من الطحن إال 
 فالقوى.

 
فمضيت مرة ومعي غلة، ومحلت معي خبزا  وحلما  مطبوخا  يكفين لايم، وكان الزمان شاتيا ، لقيم على 

 الرحى، حىت خيف الناس فأطحن فيها، على عاديت تلك.
 فلما صرت عند الرحى، حططت أعدايل، وجلست يف موضع نزه، وفرشت سفريت آلكل.

فدعوته ليأكل، فجلس فأكل كلما كان يف سفريت، حىت مل يدع فيها شيئا ، وال  واجتاز يب رجل عظيم اخللقة،
 أوقية واحدة.

 فعجبت من ذلك عجبا  شديدا  ابن له يف، فأمسك، وغسلنا أيدينا.
 فقال يل: على أي شيء مقامك هنا ? فقلت: لطحن هذه الغلة.

 فقال يل: فلم ال تطحنها اليوم، فأخربته بسبب تعذر ذلك علي.
ال: فثار كاجلمل، حىت شق الناس وهم مزدمحون على الرحى، وهي تدور، فجعل رجله عليها فوقفت ومل ق

 تدر.
فعجب الناس، وقال: من فيكم يتقدم ? فجاء رجل أيد شديد، فأخذ بيده، ورمى به كالكرة، وجعله حتت 

 رجله الخرى، فما قدر أن يتحرك.
 ى، وكسرت الرحى، وكسرت عظام هذا.وقال: قدموا غليت إىل الطحن وإال كسرت الرح

 فقالوا: اي هذا هات الغلة، فجئت هبا، فطحنت، وفرغت منها، وجعلتها يف العدال.
 وقال يل: قم.

 قلت: إىل أين ? قال: إىل منزلك.
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 قلت: ال أسلك الطريق وحدي، فإنه خموف، ولكن أصرب حىت يفرغ أهل قرييت، وأرجع معهم.
 شيئا . -إبذن هللا عز وجل -اففقال: قم وأان معك، ولسنا خن

فقلت يف نفسي: من كانت تلك القوة قوته جيب أن آنس به، فقمت، ومحلت الغلة على احلمري، وسران إىل 
 أن جئنا إىل قرييت، ومل نلق يف طريقنا أبسا .

 فلما دخلت إىل بييت، خرج والدي وإخويت، وعجبوا من سرعة ورودي ابلغلة، ورأوا الرجل، فسألوين عن
 القصة، فأخربهتم.

وسألنا الرجل أن يقيم يف ضيافتنا، ففعل، فذحبنا له بقرة، وأصلحنا له سكباجا ، وقدم إليه، فأكل اجلميع 
 بنحو املائة رطل خبزا .

فقال له أيب: اي هذا، ما رأيت مثلك قط، فأي شيء أنت ? ومن أين معاشك ? قال: أان رجل من الناحية 
ن يل أخ أشد بدان  وقلبا  من، وأمسه عاد، وكنا نبذرق القوافل من قريتنا إىل مواضع  الفالنية، وأمسي شداد، وكا

كثرية، وال نستعني أبحد، وخترج علينا الرجال الكثرية، فألقاهم أان وأخي فقط فنهزمهم، فأشتهر أمران، حىت  
 كان إذا قيل قافلة عاد وشداد، مل يعرض هلا أحد، فمكثنا كذلك سنني كثرية.

مرة أان وأخي، نسري قافلة قد خفرانها، فلما صران ابلفالة، رأينا سوادا  مقبال  حنوان، فأستطرفنا أن  فخرجنا
 يقدم علينا أحد، مث ابن لنا شخص رجل أسود، على انقة محراء، مث خالطنا.

 وقال: هذه قافلة عاد وشداد ? قلنا: نعم.
فضرب ساق أخي ابلسيف ضربة أقعدته، وعدا فرتجل ودعاان للرباز، فانتضينا سيوفنا وانقضضنا عليه، 

 علي، فقبض على كتفي، فما أطقت احلركة.
فكتفن، مث كتف أخي، وطرحنا على الناقة كالزاملتني، مث ركبها وسار بعد أن أخذ من القافلة ما كان فيها من 

 عني، وورق، وحلي، وشيئا  من الزاد، وأوقر الراحلة بذلك.
طريق ال نعرفه، بقية يومنا وليلتنا وبعض الثاين، حىت أتى جبال  ال نعرفه، فأوغل وسار بنا على غري حمجة، يف 

 فيه، وبلغ إىل وجه منه فدخله، فانتهى إىل مغارات، فأانخ الراحلة، مث رمى بنا عنها، وتركنا يف الكتاف.
ج منها جارية وجاء إىل مغارة على ابهبا صخرة عظيمة ال يقلعها إال اجلماعة، فنحاها عن الباب واستخر 

حسناء، فسأهلا عن خربها، وجلسا أيكالن مما جاء به من الزاد، مث شراب، فقال هلا: قومي، فقامت، ودخلت 
 الغار.

 مث جاء إىل أخي، فذحبه وأان أراه، وسلخه، وأكله وحده، حىت مل يدع منه إال عظامه.
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فلم أشك أنه يريد ذحبي، فإذا هو مث استدعى اجلارية، فخرجت، وجعال يشرابن، فلما توسط شربه، جرين، 
قد طرحن يف غار من تلك املغارات، وحل كتايف، وأطبق الباب بصخرة عظيمة، فأيست من احلياة، وعلمت 

 أنه قد أدخرين لغد.
فلما كان يف الليل، مل أحس إال ابمرأة تكلمن، فقلت هلا: ما ابلك ? فقالت: إن هذا العبد قد سكر وانم، 

كما ذبح صاحبك، فإن كانت لك قوة فاجهد يف دفع الصخرة واخرج فاقتله، وأنج يب وهو يذحبك يف غد  
 وبنفسك.

 فقلت: ومن أنت ?
 

قالت: أان امرأة من البلد الفالين، ذات نعمة، خرجت أريد أهال  يل يف البلد الفالين، فخرج علينا هذا العدو 
ان منذ كذا وكذا شهرا ، على هذه الصورة، هلل، فأهلك القافلة اليت كنت فيها، ورآين فأخذين غصبا ، وأ

يرتكب من احلرام، وأشاهد ذحبه للناس وأكله هلم، وال يوصف له إنسان بشدة بدن إال قصده، حىت يقهره، 
مث جييء به فيأكله، ويعتقد أن شدته تنتقل إليه، وإذا خرج حبسن يف الغار، وخلف عندي مأكوال  وماء  

 مت جوعا  وعطشا . -فضل يوم -نلايم، ولو اتفق أنه حيتبس ع
 فقلت: إنن ما أطيق قلع الصخرة.

 قالت: ويلك، فجرب نفسك.
قال: فجئت إىل الصخرة فاعتمدت عليها بقويت، فتحركت، فإذا قد وقع حتت الصخرة حصاة صغرية، وقد 

 صارت الصخرة مركبة تركيبا  صحيحا ، وذلك ملا أراده هللا تعاىل من خالصي.
 ومل أزل أجتهد، حىت زحزحت الصخرة شيئا  أمكنن اخلروج منه، فخرجت.فقلت: أبشري، 

فأخذت سيف السود، واعتمدت بكليت يدي فضربت ساقيه، فإذا قد أبنت أحدمها وكسرت الخرى، 
 فانتبه، ورام الوثوب فلم يقدر، فضربته الخرى على حبل عاتقه فسقط، وضربته أخرى فأبنت رأسه.

خذت كلما وجدت فيها من عني، وورق، وجوهر، وثوب فاخر خفيف احلمل، وعمدت إىل املغارات فأ
وأخذت زادا  لايم، وركبت راحلته، وأردفت املرأة، ومل أزل أسلك يف طرق ال أعرفها، حىت وقعت على 
حمجة، فسلكتها، فأفضت يب إىل بعض القرى، فسلمت الراحلة إىل املرأة، وأعطيتها نفقة تكفيها إىل بلدها، 

 ا مع خفراء، وعدت إىل بلدي بتلك الفوائد اجلليلة.وسريهت
 وعاهدت هللا تعاىل، أن ال أتعرض للطريق، وال للخفارة أبدا .

 وأان اآلن آكل من ضياع اشرتيتها من ذلك املال، وأقوم بعمارهتا، وأعيش من غلتها، إىل اآلن.
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 قارع سبعني من قطاع الطريق وانتصف منهم

الزدي، الشاعر البصري املعروف ابلوحيد، قال: حدثن أبو علي الكردي،  وحكى سعد بن حممد بن علي
رجل رأيته بعسكر عمران بن شاهني قصده من عند حسنويه بن احلسني الكردي، فقبله، وأجرى عليه، وكان 

، شجاعا  جندا ، فحدثن، قال: خرجنا مرة ابجلبال، يف أايم موسم احلج، عددان سبعون رجال ، من فارس وراجل
 فاعرتضنا احلاج اخلراسانية، وكنا هلم.

وكان لنا عني يف القافلة، فعاد وعرفنا أن يف القافلة رجال  من أهل شاش وفرغانة معه أثىن عشر محال  بزا ، 
 وجارية يف قبة عليها حلي ثقيل، فجعلنا أعيننا عليه، حىت وثبنا عليه، وهو وجاريته يف عمارية.

 وأدخلناه وما معه بني اجلبال، ووقعنا على ما معه، وفرحنا ابلغنيمة.قال: فقطعنا قطاره وكتفناه، 
وكان للرجل برذون أصفر يساوي مائيت درهم، فلما رآان نريد القفول، قال: اي فتيان، هنأكم هللا مبا أخذمت، 

لمون، ولكن رجل حاج، بعيد الدار، فال تتعرضوا لسخط هللا مبنعي من احلج، وأما املال فيذهب وجييء، وتع
أنه ال جناة يل إال على هذا الربذون، فاتركوه يل، فليس يبني مثنه يف الغنيمة اليت أخذمتوها، فتشاوران على 

 ذلك.
فقال شيخ فينا جمرب: ال تردوه عليه، واتركوه مكتوفا  هنا، فإن كان يف أجله أتخري، فسيقيض هللا له من حيل  

 كتافه، وكنت فيمن عزم على هذا.
ما مقدار دابة مبائيت درهم حىت مننعها رجال  حاجا ، فال حاجة لنا فيها، وجعلوا يرققون قلوب وقال بعضنا: 

 الباقني حىت مسحنا بذلك، فأطلقناه، ومل ندع عليه إال ثواب  يسرت عورته.
فقال: اي فتيان، قد مننتم علي، وأحسنتم إيل، ورددمت دابيت، وأخشى إذا أان سرت أن أيخذها غريكم، 

 قوس ونشايب، أذب هبا عن نفسي وعن فرسي. فأعطوين
 فقلنا: إان ال نرد سالحا  على أحد.

فقال بعضنا: وما مقدار قوس قيمته درمهان، وما خنشى من مثل هذا ? فأعطيناه قوسه ونشابه، وقلنا له: 
 انصرف، فشكران، ودعا لنا، ومضى حىت غاب عن أعيننا.

 حرة، وال حيل لكم أن أتخذوين. فما كدان نسري، واجلارية تبكي، وتقول: أان
فنحن يف هذا، وإذا ابلرجل قد كر راجعا ، وقال: اي فتيان، أان لكم انصح، فإنكم قد أحسنتم إيل، وال بد يل 

 من مكافأتكم على إحسانكم، بنصيحيت لكم.
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ننتم فقلنا: وما نصيحتك ? فقال: دعوا ما يف أيدكم، وانصرفوا ساملني أبنفسكم، ولكم الفضل، فإنكم م
على رجل واحد، وأان أمن على سبعني رجال ، وإذا هو قد انقلبت عيناه يف وجهه، وخرج الزبد من أشداقه، 

 وصار كاجلمل اهلائج.
 

فهزأان به، وضحكنا عليه، ومل نلتفت إىل كالمه، فأعاد علينا النصيحة، وقال: اي قوم قد مننت عليكم، فال 
 جتعلوا يل إىل أرواحكم سبيال .

ظنا عليه، فقصدانه، ومحلنا عليه، فاحناز منا، ورمى خبمس نشاابت، كانت بيده، فقتل هبا منا مخسة، فزاد غي
 واحدا ، واحدا .

 وقال: إن مجاعتكم متوت على هذا، إن مل ختلوا عما يف أيديكم.
 فلم نزل ندافعه، ويقتل منا، حىت قتل ثالثني رجال ، وبقي معه نشاب يف جعبته.

حيكم أنه مل خيط له سهم واحد ? وأحجمت اجلماعة عنه، وأفرجنا عن اجلمال والقبة، فصار فقلنا: أما ترون و 
 القطار يف حوزته.

فتنكس وحنن نراه، ففتق عدال  بسيف أخرجه من رحله، وأخرج منه جعبة نشاب، وأراانها، فلما رأينا ما صار 
 إليه من النشاب يئسنا منه وولينا عنه.

ذا فلم جتيبوين إليه فمن نزل عن دابته فهو آمن، ومن أحب أن يكون فارسا ، فهو فقال: اي فتيان، سألتكم ه
 بشأنه أبصر.

 فشددان عليه، فقتل منا مجاعة، فاضطرران إىل أن ترجلنا، فحاز دوابنا وحده، وساقها قليال .
 حنا.مث رجع، وقال: أطالبكم حبكمكم، من رمى سالحه فهو آمن، ومن متسك به فهو أبصر، فرمينا سال

فقال: امضوا ساملني آمنني، فأخذ مجيع السالح والدواب، وإان لندعوها أبمسائها، فتشذ عنه، فريميها 
 فيصرعها، حىت قتل منها مجاعة، وفاتتنا الغنيمة، والسالح.

 وكان ذلك سبب توبيت، أنفة  ملا حلقنا منه، وأان على ذلك احلال إىل اليوم.
 

 الباب الثاين عشر
 وف إىل هرب واستتارفيمن أجلأه اخل

 فأبدل أبمن ومستجد نعم ومسار
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 حيىي بن طالب احلنفي يبارح وطنه مدينا  ويعود إليه موسرا  
أخربين أبو بكر حممد بن حيىي الصويل، فيما أجاز يل روايته عنه، بعدما مسعته منه، قال: حدثنا حممد بن زكراي 

 الغاليب، قال: غن الرشيد يوما  هبذا الشعر:
 إىل شم  اخلزامى ونظرٍة * إىل قرقرى قبل املمات سبيلأال هل 

 فيا أثالث القاع من بطن توضٍح * حنين إىل أظاللكن  طويل
 أريد هنوضا  حنوكم فيصد ين * إذا رمته ديٌن علي  ثقيل

 قال مؤلف الكتاب: ووجدت الشعر يف غري هذه الرواية:
  مقيلواي أثالث القاع قد مل  صحبيت * صحايب فهل يف ظل كن  

 أحد ث نفسي عنك أن لست راجعا  * إليك فحزين يف الفؤاد دخيل
 رجع للحديث.

 فاستحسن الرشيد الشعر، وسأل عن قائله، فعرف أنه ليحىي بن طالب احلنفي اليمامي.
 فقال: حي هو أم ميت ? فقال بعض احلاضرين: هو حي كميت.

 إىل الري. قال: ومل ? قال: هرب من اليمامة، لدين عليه ثقيل، فصار
فأمر الرشيد أن يكتب إىل عامله ابلري، يعرفه ذلك، وأن يدفع إليه عشرة آالف درهم، وأن حيمل إىل 

 اليمامة على دواب الربيد، وكتب إىل عامله ابليمامة بقضاء دينه.
 فلما كان بعد أايم، قال الرشيد ملن حضره: إن الكتب وردت ابمتثال ما أمرت به.

 موسرا ، وقد قضي دينه عنه، من غري سعي منه يف ذلك.وعاد حيىي إىل وطنه 
 

 العتايب يؤدب المني واملأمون
ذكر حممد بن عبدوس يف كتابه كتاب الوزراء، قال: حدثن عبد الواحد بن حممد، يعن اخلصييب، قال: 

 أمره، فأمر حدثن ميوت بن املزرع، قال: كان العتايب، يقول ابالعتزال، فاتصل ذلك ابلرشيد، وكثر عليه يف
 فيه أبمر غليظ، فهرب إىل اليمن، وكان مقيما  فيها على خوف وتوق.
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فاحتال حيىي بن خالد، إىل أن أمسع الرشيد شيئا  من خطبه ورسائله، فاستحسنها الرشيد، وسأل عن الكالم 
ني واملأمون، ملن هو ? فقال حيىي: هو كالم العتايب، وإن رأيت اي أمري املؤمنني، أن حيضر حىت يسمع الم

 ويضع هلما خطبا ، لكان يف ذلك صالحا  هلما.
 فأمنه الرشيد، وأمر إبحضاره.

 وملا اتصل خرب ذلك ابلعتايب، قال ميدح حيىي بن خالد:
 ما زلت يف سكرات املوت مط رحا  * قد غاب عن  وجه الرض من خبلي

 فلم تزل دائبا  تسعى لتنقذين * حىت أختلست حيايت من يد الجل
 

 ملاذا قتل أبو سلمة اخلالل
 وذكر يف بعض كتب الدولة:

 
أن أاب سلمة اخلالل، ملا قوي الدعاة، وشارفوا العراق، وقد ملكوا خراسان وما بينها وبني العراق، استدعى 
بن العباس، فصريهم يف منزله ابلكوفة، وكان له سرداب، فجعل فيه مجيع من كان حيا  يف ذلك الوقت من 

 ابن العباس، وفيهم السفاح، واملنصور، وعيسى بن موسى، وهو يراعي الخبار. ولد عبد هللا
 وكان الدعاة يؤمرون بقصده إذا ظهروا وغلبوا على الكوفة، ليعرفهم اإلمام، فيسلمون المر إليه.

 فلما أوقع قحطبة اببن هبرية الوقعة العظيمة على الفرات، وغرق قحطبة، واهنزم ابن هبرية، وحلق بواسط،
وحتصن هبا، ودخل ابنا قحطبة الكوفة ابلعسكر كله، قالوا ليب سلمة: أخرج إلينا اإلمام، فدافعهم، وقال: مل 
حيضر الوقت الذي جيوز فيه ظهور اإلمام، وأخفى اخلرب عن بن العباس، وعمل على نقل المر عنهم، إىل 

 ولد فاطمة رضي هللا عنهم، وكاتب مجاعة منهم، فتأخروا عنه.
ظن بن العباس به، فاحتالوا حىت أخرجوا موىل هلم أسود كان معهم يف السرداب، وقالوا له: اعرف لنا  وساء

الخبار، فعاد إليهم، وعرفهم أن قحطبة غرق، وأن ابن هبرية اهنزم، وأن ابن قحطبة قد دخال الكوفة 
 ابلعسكر منذ كذا وكذا.

 ا، ومرمها أبن يكبسا الدار علينا وخيرجاان.فقالوا: أخرج وتعرض البن قحطبة، وأعلمهما مبكانن
فخرج املوىل، وكان محيد بن قحطبة عارفا  به، فتعرض له، فلما رآه أعظم رؤيته، وقال: ويلك ما فعل 

 سادتنا، وأين هم ? فخربه خبربهم، وأدى إليه رسالتهم.
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السرداب، فدخل ومعه  فركب يف قطعة من اجليش، وأبو سلمة غافل، فجاء حىت وجل الدار، وأراه السود
 نفر من اجليش، فقال: السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

 فقالوا: وعليكم السالم.
فقال: أيكم ابن احلارثية ? وكانت أم أيب العباس عبد هللا بن حممد بن علي بن عبد هللا، وكان إبراهيم بن 

ي حدث، فاإلمام ابن احلارثية الذي ملا بث الدعاة، قال هلم: إن حدث بعد -الذي يقال له اإلمام -حممد
معه العالمة، وهي: ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف الرض، وجنعلهم أئمة ، وجنعلهم الوارثني، ومنكن 

 هلم يف الرض، ونري فرعون وهامان وجنودمها منهم ما كانوا حيذرون.
س، وأبو جعفر، كالمها يقول: أان ابن قال: فلما قال ابن قحطبة: أيكم ابن احلارثية ? ابتدره أبو العبا

 احلارثية.
فقال ابن قحطبة: فأيكما معه العالمة ? فقال أبو جعفر: فعلمت أين قد أخرجت من المر، لنه مل يكن 

 معي عالمة.
 فقال أبو العباس: ونريد أن منن ... وتال اآلية.

  وبركاته، مد يدك أابيعك، فبايعه.فقال له محيد بن قحطبة: السالم عليك اي أمري املؤمنني ورمحة هللا
مث انتضى سيفه، وقال: ابيعوا أمري املؤمنني، فبايعه أخوته، وبنوا عمه، وعمومته، واجلماعة الذين كانوا معه يف 

 السرداب.
وأخرجه إىل املنرب ابلكوفة، وأجلسه عليه، فحصر أبو العباس عن الكالم، فتكلم عنه عمه داود بن علي، 

 املنرب مبرقاة، وجاء أبو سلمة، وقد استوحش وخاف.فقام دونه على 
فقال محيد: اي أاب سلمة، زعمت أن اإلمام مل يقدم بعد ? فقال أبو سلمة: إمنا أردت أن أدافع خبروجهم إىل 

 أن يهلك مروان، فإن كانت له كرة مل يكونوا قد عرفوا فيهلكوا، وإن هلك مروان أظهرت أمرهم على ثقة.
 قبول هذا العذر منه، وأقعده إىل جانبه، مث دبر عليه بعد مدة حىت قتله. فأظهر أبو العباس

وقد روي هذا اخلرب على غري هذا السياق، فقالوا: قدم أبو العباس السفاح وأهله على أيب سلمة سرا ، فسرت 
 أمرهم، وعزم على أن جيعلها شورى بني ولد علي والعباس، حىت خيتاروا منهم من أرادوا.

ال يتفق على المر فعزم على أن يعدل ابلمر إىل ولد احلسن واحلسني رضي هللا عنهم، وهم  مث خاف أن
ثالثة: جعفر بن حممد بن علي بن احلسني، وعبد هللا بن احلسن بن احلسن بن علي، وعمر بن علي بن 

 احلسني.
 ووجه بكتب إليهم مع رجل من مواليهم من ساكن الكوفة.
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 ه ليال ، فأعلمه أنه رسول أيب سلمة، وأن معه كتااب  إليه.فبدأ جبعفر بن حممد، فلقي
 فقال: ما أان وأبو سلمة، وهو شيعة لغريي ? فقال له الرسول: تقرأ الكتاب، وجتيب عنه مبا رأيت.

 فقال جعفر خلادمه، قرب من السراج، فقربه، فوضع عليه كتاب أيب سلمة، فأحرقه.
 رأيت. فقال: أال جتيب عنه ? فقال: اجلواب ما

 مث أتى عبد هللا بن احلسن، فقبل كتابه، وركب إىل جعفر.
 فقال جعفر: مرحبا  بك أاب حممد، لو أعلمتن جلئتك.

 فقال: إنه أمر جيل عن الوصف.
 فقال: وما هو ?

 
 قال: هذا كتاب أيب سلمة يدعوين فيه إىل المر، ويراين أحق الناس به، وقد جاء به شيعتنا من خراسان.

جعفر: ومىت صاروا شيعتك ? أنت وجهت أاب مسلم إىل خراسان، وأمرته بلبس السواد? أتعرف فقال له 
 أحدا  منهم ابمسه ونسبه ? قال: ال.

قال: كيف يكونون شيعتك، وأنت ال تعرف أحدا  منهم، وال يعرفونك ? فقال عبد هللا: هذا الكالم كان 
 منك لشيء.

لنصح على نفسي لكل مسلم، فكيف أدخره عنك، فال متنني فقال جعفر: قد علم هللا تعاىل أين أوجب ا
نفسك الابطيل، فإن هذه الدولة ستتم هلؤالء القوم، وما هي لحد من ولد أيب طالب، وقد جاءين مثل ما 

 جاءك.
 فانصرف غري راض مبا قاله له.

 وأما عمر بن علي بن احلسني، فرد عليه الكتاب، وقال: ال أعرف من كتبه.
أبو سلمة على أيب العباس ومن معه، فخرج أصحابه يطوفون ابلكوفة، فلقي محيد بن قحطبة،  قال: وأبطأ

وحممد بن صول أحد مواليهم، فعرفاه، لنه كان حيمل إليهم كتب حممد بن علي وإبراهيم بن حممد، فسأاله 
ملوضع، فسلما عن اخلرب، فأعلمهما أن القوم قد قدموا، وأهنم يف سرداب يعرف ببن أود، فصارا إىل ا

 عليهم.
 وقاال: أيكما عبد هللا ? فقال املنصور وأبو العباس: كالان عبد هللا.

 فقال: أيكما ابن احلارثية ? فقال أبو العباس: أان.
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 فقاال: السالم عليك اي أمري املؤمنني ورمحة هللا وبركاته، ودنوا فبايعوه.
 وتكلم عنه عمه داود بن علي، وقام دونه مبرقاة.وأحضروه إىل املسجد اجلامع، فصعد على املنرب، فحصر، 

 
 أمري البصرة العباسي حيمي أمواي  

أخربان أبو الفرج علي بن احلسني، املعروف ابلصبهاين، قال: أخربين أمحد بن عبد العزيز، قال: حدثنا عمر 
يه، قال: جاءين بن شبة، قال: حدثن حممد بن عبد هللا بن عمرو، قال: أخربين، طارق بن املبارك عن أب

رسول عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة، فقال يل: يقول لك عمرو: قد جاءت هذه الدولة وأان حديث 
السن، كثري العيال، منتشر الموال، فما أكون يف قبيلة إال وشهر أمري، وقد عزمت على أن أفدي حرمي 

 بنفسي، وأان صائر إىل ابب المري سليمان بن علي، فصر إيل.
 فيته، فإذا عليه طيلسان مطبق أبيض، وسراويل وشي مشدود.فوا

فقلت: سبحان هللا، ما تصنع احلادثة أبهلها، أيها اإلنسان تلقى هؤالء القوم الذين تريد لقاءهم وعليك مثل 
 هذا ? قال: وهللا، ما ذهب علي ذلك، ولكن ليس عندي ثوب، إال وهو أشهر من هذا.

 ه، ولويت سراويله إىل ركبته، فدخل، مث خرج مسرورا .فأعطيته طيلساين، وأخذت طيلسان
 فقلت: حدثن مبا جرى بينك وبني المري.

قال: دخلت إليه، ومل يرين قط، فقلت: أيها المري، لفظتن البالد إليك، ودلن فضلك عليك، فإما قبلتن 
 غامنا ، وإما رددتن ساملا .

 فقال: من أنت ? فانتسبت إليه.
أقعد فتكلم، غامنا  مسرورا ، مث اقبل علي، وقال: ما حاجتك اي ابن أخي ? فقلت: إن احلرم فقال: مرحبا ، 

 اللوايت أنت أقرب الناس إليهن، قد خفن خبوفنا، ومن خاف خيف عليه.
فوهللا ما أجابن إال بدموعه تسيل على خديه، وقال: اي ابن أخي، حيقن هللا دمك، وحيفظك يف حرمك، 

وهللا، لو أمكنن ذلك يف مجيع أهلك لفعلت، ولكن كن متواراي  كظاهر، وآمنا  كخائف، ويوفر عليك مالك، 
 ولتأتن رقاعك.

 يكتب إليه كما كان يكتب الرجل إىل ابن عمه. -وهللا -قال: وكان
 قال: فلما فرغ من كالمه، رددت عليه طيلسانه، فقال: مهال ، إن ثيابنا إذا خرجت عنا، مل تعد إلينا.
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ومل  -ا اخلرب، إبسناد ليس هو يل، برواية عن العتيب، قال: حدثنا طارق بن املبارك الذراع البصريووجدت هذ
قال: قدم جدك عمرو بن معاوية البصرة، حني نكب بنو أمية، قال: فجعل ال ينزل حبي، إال  -يتجاوزه

 أجهزوه واشتهر.
 ي، وذكر حنوه.فقال يل: أذهب بنا أضع يدي يف يد هذا الرجل، يعن سليمان بن عل

وقال يف آخره: فلما صار عمرو إىل منزله، دفعت إليه ثوبه، وطلبت ثويب، فردمها علي مجيعا ، وقال: إان مل 
 أنخذ ثوبك لنحبسه، ومل نعطك ثوبنا لرتده.

 
 عبد امللك بن مروان يؤمن ابن قيس الرقيات وحيرمه العطاء

 
اين، إجازة يف كتابه: الغاين الكبري، قال: أخربين أبو عبد أخربين أبو الفرج علي بن احلسني، املعروف ابلصبه

هللا حممد بن العباس اليزيدي، وأبو عبد هللا احلرمي بن أيب العالء وغريمها، قالوا: حدثنا الزبري بن بكار، قال: 
 بن قيس حدثنا عبد هللا بن البصري الرببري، موىل قيس بن عبد هللا بن الزبري، عن أبيه، قال: قال عبيد هللا

الرقيات: خرجت مع مصعب بن الزبري، حني بلغه خروج عبد امللك بن مروان، فلما نزل مصعب مسكن، 
 وتبني الغدر ممن معه، دعاين، ودعا مبال، فمأل املناطق منه، وألبسنيها.

 وقال: أمض حيث شئت، فإين مقتول.
 فقلت: ال وهللا، ال أروح حىت آيت سبيلك، فأقمت معه حىت قتل.

يت إىل الكوفة، فأول بيت دخلته إذا فيه امرأة معها بنتان كأهنما ظبيتان، فرقيت يف درجة هلا إىل ومض
 مستشرف، فقعدت فيه.

 قال: فأصعدت يل ما أحتاج إليه من الطعام، والشراب، والفرش، واملاء، والوضوء.
فتسألن عن  فأقمت كذلك عندها أكثر من حولن تقوم بكل ما يصلحن، وتغدو علي يف كل صباح،

 حوائجي، فما سألتن من أان، وال أان سألتها من هي ? وأان يف أثناء ذلك أمسع الصياح يف، واجلعل.
فلما طال يب املقام، وفقدت الصياح واجلعل، وغرضت مبكاين، جاءت إيل يف الصباح تسألن احلاجة، 

 فأعلمتها أين قد غرضت مبوضعي، وأحببت الشخوص إىل أهلي.
 أيتيك ما حتتاج إليه إن شاء هللا تعاىل.فقالت يل: 
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قال: فلما أمسيت، وضرب الليل برواقه، رقت إيل، وقالت: إن شئت فنزلت، وقد أعدت راحلتني، عليهما 
 مجيع ما أحتاج إليه، ومعهما عبد، وأعطت العبد نفقة الطريق، وقالت: العبد والراحلتان لك.

ت ابب منزيل، فقالوا: من أنت اي هذا ? فقلت: عبيد هللا فركبت، وركب معي العبد، حىت أتيت مكة، فدقق
 بن قيس الرقيات، فولولوا، وبكوا، وقالوا: مل يرتفع طلبك إال يف هذا الوقت.

فتوقفت عندهم حىت أسحرت، وهنضت، فقدمت املدينة، ومعي العبد، فجئت إىل عبد هللا بن جعفر بن أيب 
 ست معهم، وجعلت أتعاجم، وأقول: بناريناواي طيار.طالب رضي هللا عنهم، وهو يعشي أصحابه، فجل

 فلما خرج أصحابه، كشفت له عن وجهي، فقال: ابن قيس ? فقلت: عائذا  بك.
فقال: وحيك، ما أجدهم يف طلبك، وأحرصهم على الظفر بك، ولكن أكتب إىل أم البنني بنت عبد العزيز 

 أرق شيء عليها. وعبد امللك -وهي زوجة الوليد بن عبد امللك -بن مروان
 فكتب إليها يسأهلا التشفع إىل عمها عبد امللك.

 فلما وصلها الكتاب، دخلت على عمها، فسأهلا: هل من حاجة ? قالت: نعم، يل حاجة.
 فقال: قد قضيت كل حاجة لك، إال ابن قيس الرقيات.

 فقالت: ال تستثنني علي.
 فنفخ بيده، فأصاب حر وجهها، فوضعت يدها على خدها.

 ال هلا: أرفعي يدك، فقد قضيت كل حاجة لك وإن كانت ابن قيس الرقيات.فق
 فقالت: حاجيت أن تؤمنه، فقد كتب إيل يسألن أن أسألك ذلك.

 قال: هو آمن، فمريه حيضر اجمللس العشية.
 جملس عبد امللك. -حني بلغهم -فحضر، وحضر الناس

 ا جمالسهم، مث أذن له.قال: فأخر اإلذن البن قيس، وأذن للناس، فدخلوا، وأخذو 
 فلما دخل عليه، قال عبد امللك: اي أهل الشام أتعرفون من هذا ? قالوا: ال.

 قال: هذا ابن قيس الرقيات، الذي يقول:
 كيف نومي على الفراش ومل ا * تشمل الشام غارٌة شعواء
 تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي * عن خدام العقيلة العذراء

 ، إسقنا دم هذا املنافق.فقالوا: اي أمري املؤمنني
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 قال: اآلن، وقد أمنته، وصار يف منزيل وعلى بساطي ? قد أخرت اإلذن له لتقتلوه، فلم تفعلوا.
 فاستأذنه ابن قيس، أن ينشده مدحيه، فأذن له، فأنشده قصيدته اليت يقول فيها:

 عاد له من كثرية الطرب * فعينه ابلدموع تنسكب
 دارها وال صعب كوفي ة انزح حمل تها * ال أمم

 واّلل  ما إن صبت إيل  وال * يعرف بين وبينها نسب
 إال  الذي أورثت كثرية يف القل * ب وللحب  سورٌة عجب

 حىت قال فيها:
 إن  الغر  الذي أبوه أبو ال * عاص عليه الوقار واحلجب

 يعتدل التاج فوق مفرقه * على جبني كأن ه الذهب
 ، متدحن ابلتاج، كأين من العجم، وتقول يف مصعب ابن الزبري:فقال له عبد امللك: اي ابن قيس

 
ا مصعٌب شهاٌب من الل  * ه جتل ت عن وجهه الظلماء  إمن 

 ملكه ملك رأفٍة ليس فيه * جربوت منه وال كربايء
 ال أتخذ مع املسلمني عطاء  أبدا . -وهللا -أما المان فقد سبق لك، ولكن
صبهاين، عن محاد بن إسحاق، عن أبيه: أن عبيد هللا بن قيس الرقيات، منعه وأخربين أبو الفرج املعروف ابل

عبد امللك بن مروان عطاءه من بيت املال، وطلبه ليقتله، فاستجار بعبد هللا بن جعفر، وقصده، فالتقاه 
 انئما .

 أذن له.وكان ابن قيس صديقا  لسائب خاثر، فطلب اإلذن على ابن جعفر، فتعذر، فجاء بسائب خاثر ليست
قال سائب خاثر: فجئت من قبل رجلي عبد هللا بن جعفر، ونبحت نباح اجلرو الصغري، فانتبه ومل يفتح 

 عينيه، ورفسن برجله.
 قال: فدرت إىل عند رأسه، ونبحت نباح الكلب اهلرم، فانتبه وفتح عينيه.

 فقال: مالك، ويلك ? فقلت: عبيد هللا بن قيس الرقيات ابلباب.
 له، فأذنت له، ودخل، فرحب به عبد هللا وقربه، فعرفه ابن قيس خربه.فقال: ائذن 

 فدعا بظبية فيها داننري، وقال يل: عد له ما فيها.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 649 

 فجعلت أعد له، وأطرب، وأحسن صويت جبهدي، حىت عددت له ثلثمائة دينار، وسكت.
 فقال عبد هللا: ملاذا سكت، ويلك ? ما هذا وقت قطع الصوت احلسن.

 ا يف الظبية، وفيها مثامنائة دينار، فدفعها إليه.فجعلت أعد م
فلما قبضها التفت إىل ابن جعفر، وقال له: تسأل أمري املؤمنني يف أمري ? قال: نعم، إذا دخلت عليه، مث 
إنه دعا له بطعام، فأكل أكال  فاحشا ، وركب ابن جعفر، فدخل معه إىل عبد امللك، فلما قدم الطعام جعل 

 يسيء الكل.
ل عبد امللك، البن جعفر: من هذا ? قال هذا رجل ال جيوز أن يكون كاذاب  إن استبقي، وإن قتل كان فقا

 أكذب الناس.
 قال: كيف ? قال: لنه يقول:

م حيلمون إن غضبوا  ما نقموا من بن أمي ة إال  * أهن 
 فإن قتلته بغضبك عليه أكذبكم فيما مدحكم به.

 من بيت املال. قال: فهو آمن، ولكن ال أعطيه عطاء
 قال: أحب أن هتب يل عطاءه، كما وهبت يل دمه.

 قال: قد فعلت، وأمر له بذلك.
 

 هشام بن عبد امللك ومحاد الراوية
عن محاد الراوية، قال: كان انقطاعي إىل يزيد بن عبد امللك، جعل هشام جيفوين دون سائر أهله من بن 

 أمية، يف أايم يزيد.
الفة إىل هشام خفته، ومكثت يف بييت سنة، ال أخرج إال إىل من أثق به من فلما مات يزيد، وأفضت اخل

 إخواين سرا .
 فلما مل أمسع أحدا  يذكرين، أمنت، فخرجت فصليت اجلمعة عند ابب الفيل، فإذا بشرطيني قد وقفا علي.

 وقاال: اي محاد أجب المري يوسف بن عمر.
طيني: هل لكما أن تدعاين آيت بييت، فأودع أهلي، وداع فقلت يف نفسي: من هذا كنت أحذر، مث قلت للشر 

 من ال يرجع إليهم أبدا ، مث أصري معكما ? فقاال: ما إىل ذلك سبيل.
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فاستسلمت يف أيديهما، وصرت إىل المري وهو يف اإليوان المحر، فسلمت عليه، فرد علي السالم، ورمى 
 هشام أمري املؤمنني إىل يوسف بن عمر، أما بعد، فإذا إيل كتااب  فيه: بسم هللا الرمحن الرحيم، من عبد هللا

قرأت كتايب هذا، فابعث إىل محاد الراوية من أيتيك به من غري أن يروع وال يتعتع، وأدفع إليه مخسمائة 
دينار، ومجال  مهراي ، يسري عليه اثنيت عشرة ليلة إىل دمشق، فأخذت اخلمسمائة دينار، وإذا مجل مرحول، 

 ي يف الغرز، وسرت اثنيت عشرة ليلة، حىت دانيت دمشق.فجعلت رجل
ونزلت على ابب هشام، واستأذنت عليه، فأذن يل، فدخلت عليه يف دار قوراء، مفروشة ابلرخام، وبني كل 
رخامتني قضيب ذهب، وحيطانه كذلك، وهشام جالس على طنفسة محراء، وعليه ثياب خز محر، وقد 

 مسك مفتوت يف أواين ذهب، يقلبه بيده، فتفوح رائحته. تضمخ ابملسك والعنرب، وبني يديه
 فسلمت عليه، فرد علي، واستدانين، فدنوت منه، حىت قبلت رجله.

 وإذا جاريتان مل أر مثلهما، يف أذن كل واحدة منهما حلقتان فيهما لؤلؤاتن تتوقدان.
 قال: أتدري فيم بعثت إليك ? قلت: ال.
 يل، مل أدر من قائله.قال: بعثت إليك بسبب بيت خطر يف اب

 قلت: وما هو ? قال:
 ودعوا ابلصبوح يوما  فجاءت * قينٌة يف ميينها إبريق

 فقلت: هذا يقوله عدي بن زيد العبادي، يف قصيدة له.
 قال: أنشدنيها، فأنشدته:

 بك ر العاذلون يف وضح الصب * ح يقولون يل أما تستفيق
 

 عندكم موثوقويلومون فيك اي ابنة عبد ال  * له والقلب 
 لست أدري إذ أكثروا العذل فيها * أعدو  يلومن أم صديق

 ودعوا ابلصبوح يوما  فجاءت * قينٌة يف ميينها إبريق
مته على عقار كعني ال * ديك صف ى خالهلا الراووق  قد 

 قال: فطرب، مث قال: أحسنت اي محاد، وهللا، اي جارية: اسقيه، فسقتن شربة ذهبت بثلث عقلي.
 أعد. وقال:
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فأعدته، فاستخفه الطرب حىت نزل عن فراشه، مث قال للجارية الخرى: اسقيه، فسقتن شربة ذهبت بثلث 
 عقلي.

 فقلت: إن سقيت الثالثة افتضحت.
 مث قال: سل حوائجك.

 قلت: كائنة ما كانت ? قال: نعم.
 قلت: إحدى اجلاريتني.

 قال: مها لك مبا عليهما وماهلما.
ه، فسقتن شربة سقطت منها ومل أعقل حىت أصبحت، فإذا ابجلاريتني عند رأسي، وإذا مث قال لألوىل: اسقي

 عشرة من اخلدم مع كل واحد منهم بدرة.
 وقال يل أحدهم: إن أمري املؤمنني يقرأ عليك السالم، ويقول لك: خذ هذا فانتفع به يف سفرك.

 فأخذهتا، واجلاريتني، وانصرفت.
 

 مانأكل على مائدته فأمضى له ال
عن عبد هللا بن عمران أيب فروة، قال: كان عبد هللا بن احلجاج الثعليب من أشراف قيس، وكان مع ابن 
الزبري، فلما قتل، دخل عبد هللا بصفة أعرايب على عبد امللك بن مروان ليال  وهو يتعشى مع الناس، فجلس 

 وأكل معهم، مث وثب فقال:
  ومقنٌب يتلم عمنع القرار فجئت حنوك هاراب  * جيٌش جير  

 فقال: أي الخابيث أنت ?، فقال:
م * حجٌل تدر ج ابلسري ة جو ع  إرحم أصيبية هديت كأهن 

 فقال: أجاع هللا بطوهنم، فأنت أجعتهم، فقال:
 ماٌل هلم مما يضن  مجعته * يوم القليب فحيز عنهم أمجع

 فقال: كسب سوء خبيث، فقال:
 فعرشه متضعضع ولقد وطئت بن سعيد وطأة * وابن الزبري

 وأرى الذين رجوا تراث حمم د * أفلت جنومهم وجنمك يسطع
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 فقال: احلمد هلل على ذلك، فقال:
 أدنو لرتمحن وتقبل توبيت * وأراك تدفعن فأين املدفع ?

 فقال: إىل النار، فقال:
 ضاقت ثياب امللبسني فأولن * عرفا  وألبسن فثوبك أوسع

 ليه.قال: فرمى إليه مبطرف خز كان ع
 فقال عبد هللا: أمنت وهللا.

 فقال له عبد امللك: كن من شئت إال عبد هللا بن احلجاج.
 هو، وقد أمنتن، أكلت طعامك، ولبست ثيابك، فأي خوف علي. -وهللا -فقال: أان

 فقال: ما هداك إال جدك، وأمضى له المان.
 

 الفضل بن الربيع يتحدث عما القى أايم استتاره من املأمون
ن علي بن هشام أيب قرياط الكاتب، بواسط، يف سنة اثنتني وستني وثلثمائة، من لفظه، قال: حدثن أبو حدث

علي بن مقلة، قبل وزارته الوىل، قال: حدثن أبو عيسى حممد بن سعيد الديناري، عن أيب أيوب سليمان بن 
ملا استرتت من املأمون، وهب عن أيب طالوت كاتب ابن طاهر، قال: مسعت الفضل بن الربيع، يقول: 

 أخفيت نفسي حىت عن عيايل وولدي، وكنت أنتقل وحدي.
فلما اقرتب املأمون من بغداد، ازداد حذري، وخويف على نفسي، فتشددت يف االحتياط والتواري، وأفضيت 

 إىل منزل بزاز كنت أعرفه يف درب بباب الطاق، وشدد املأمون يف طليب فلم يعرف يل خربا .
وما ، فاغتاظ على إسحاق بن إبراهيم، وجد به يف طليب، فأغلظ له، فخرج إسحاق من حضرته، فتذكرين ي

وجد أبصحاب الشرط، وأوقع ببعضهم املكاره، واندى يف اجلانبني، من جاء به فله عشرة آالف درهم 
ه وأخذ وإقطاع غلته ثالثة آالف دينار يف السنة، وإن من وجد بعد النداء ضرب مخسمائة سوط وهدمت دار 

 ماله وحبس طول الدهر، فنودي بذلك عشيا .
فما شعرت، إال وصاحب الدار قد دخل علي وأخربين اخلرب، وقال: وهللا، ما أقدر بعد هذا على سرتك، وال 
آمن من زوجيت، وجارييت، وغالمي، وأن تشره نفوسهم إىل املال، فيدلون عليك، وأهلك هبالكك، وإن 

أن تتهمن أبين دللت عليك، فيكون ذلك أقبح وأشنع، وليس الرأي يل  صفح اخلليفة عنك، مل آمن من
 ولك إال أن خترج عن.
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 فورد علي ذلك أعظم مورد، وقلت: إذا جاء الليل خرجت عنك.
قال: ومن يطيق الصرب على هذا الضرر إىل الليل، فإنك إن وجدت عندي قبل الليل أهلكتن وأهلكت 

 د الناس بك، فقم وتنكر واخرج.نفسك، وهذا وقت حار، وقد طال عه
 فقلت: كيف أتنكر ?

 
 فقال: أتخذ أكثر حليتك، وتغطي رأسك وبعض وجهك، وتلبس قميصا  ضيقا ، وخترج.

 فقلت: أفعل.
 فجاء مبقراض فأخذت أكثر حلييت، وتنكرت، وخرجت من عنده يف أول أوقات العصر، وأان ميت خوفا .

 دته قد رش، وهو خال من الناس، متزلق.فمشيت يف الشارع، حىت بلغت اجلسر، فوج
فلما توسطته، إذا أان بفارس من اجلند الذين كانوا يف داري يف أايم وزاريت، قد قرب من، فعرفن، وقال: 

 طلبة أمري املؤمنني، وعدل إيل ليقبض علي.
الصه، وظنوا أنه فلحالوة النفس دفعته ودابته، فزلق، ووقع يف بعض السفن اليت يف اجلسر، وتعادى الناس خل

 زلق بنفسه.
وتشاغل عن هبم، وزدت أان يف املشي، ومل أعد لئال ينكر حايل من يراين، إىل أن عربت اجلسر ودخلت درب 

 سليمان.
 فوجدت امرأة على ابب دار مفتوح، فقلت هلا: اي امرأة، أان خائف من القتل، فأجريين واحقن دمي.

 هتا.فقالت: أدخل، وأومأت إىل غرفة، فصعد
فلما كان بعد ساعة، إذا ابلباب يدق، ففتحته، وإذا زوجها قد دخل، فتأملته، فإذا هو صاحيب على اجلسر، 

 وهو مشدود الرأس يتأوه من شجة حلقته، وثيابه مغموسة ابلدم.
تن وسألته املرأة عن خربه، فأخربها ابلقصة، وقال هلا: قد زمنت دابيت وأنفذهتا لتباع يف سوق اللحم، وقد فا

 الغىن، وجعل يشتمن، وهو ال يعلم بوجودي معه يف الدار، وأقبلت املرأة ترتفق به إىل أن هدأ.
 فلما صليت املغرب، وأقبل الظالم، صعدت املرأة إيل، وقالت: أظنك صاحب القصة مع هذا الرجل.

 فقلت: نعم.
 فقالت: قد مسعت ما عنده، فاتق هللا يف نفسك واخرج، فدعوت هلا.
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ففتحت الباب فتحا  رفيقا ، وقالت: اخرج، وكانت الدرجة يف الدهليز، فأفضيت إىل الباب، فلما فنزلت، 
 انتهيت إىل آخر الدرب وجدت احلراس قد أغلقوه، فتحريت.

 مث رأيت رجال  يفتح اباب  مبفتاح رومي، فقلت: هذا رومي، وهو ممن يقبل مثلي.
 فدنوت منه وقلت: أسرتين، سرتك هللا.

ل، فدخلت، فرأيته رجال  فقريا  وحيدا ، فأقمت ليليت عنده، وبكر من غد، وعاد نصف النهار فقال: ادخ
ومعه محاالن حيمل أحدمها حصريا  وخمدة، وجرار، وكيزان، وغضائر جددا ، وقدرا  جديدا ، وحيمل اآلخر خبزا  

 وفاكهة، وحلما ، وثلجا ، فدخل، وترك ذلك كله عندي، وأغلق الباب.
لته، وقلت له: مل كلفت نفسك هذا ? فقال: أان رجل مزين، وأخاف أن تستقذرين، وقد أفردت فنزلت، وعذ

 لك هذا، فاطبخ أنت وأطعمن يف غضارة أجيء هبا من عندي، فشكرته على ذلك، وأقمت عنده ثالثة أايم.
وأمجلت،  فلما كان آخر اليوم الثالث، ضاق صدري، فقلت له: اي أخي الضيافة ثالثة أايم، وقد أحسنت

 وأريد اخلروج.
فقال: ال تفعل، فإين وحيد، ولست ممن يطرق، وخربك ال خيرج من عندي أبدا ، فأقم إىل أن يفرج هللا عنك، 

 فلست أتثاقل بك.
فأبيت للحني، وخرجت على وجهي أريد منزل عجوز بباب التنب من موالينا، فدققت الباب عليها، 

 لى رؤييت، وأدخلتن الدار.فخرجت، فلما رأتن بكت، ومحدت هللا ع
فلما كان يف السحر، وأان انئم، بكرت العجوز فغمزت علي بعض أصحاب إسحاق بن إبراهيم، فما شعرت 
إال إبسحاق نفسه، يف خيله ورجله، قد أحاط ابلدار، مث كبسها واستخرجن منها، حىت أوقفن بني يدي 

 املأمون حافيا  حاسرا .
ع رأسه، وقال: اي فضل، أتدري مل سجدت ? فقلت: نعم، شكرا  هلل تعاىل الذي فلما رآين سجد طويال  مث رف

 أظفرك بعدو دولتك، املغري بينك وبني أخيك.
قال: ما أردت هذا، ولكن سجدت شكرا  هلل على ما أهلمنيه من العفو عنك، فحدثن خبربك ? فشرحته له 

 من أوله إىل آخره.
يف الدار تنتظر اجلائزة، فقال هلا: ما محلك على ما فعلت، مع إنعامه فأمر إبحضار العجوز موالتنا، وكانت 

 وإنعام أهله عليك ? قالت: رغبة يف املال.
 قال: هل لك زوج أو ولد أو أخ ? قالت: ال، فأمر بضرهبا مائة سوط، وختليدها يف السجن.
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حد، فاستثبتن فيهم، فعرفته مث قال إلسحاق: أحضر الساعة اجلندي، وامرأته، واملزين، فحضروا يف جملس وا
 أهنم القوم أبعياهنم.

فسأل اجلندي عن السبب الذي محله على فعله، فقال: الرغبة يف املال، ووهللا، إنه الذي أثبتن يف اجليش، 
 ولكن رغبت يف املال العاجل.

ار، ويوكل به من فقال: أنت أبن تكون حجاما  أوىل أبن تكون من أوليائنا، وأمر أبن يسلم للمزينني يف الد
 يعسفه حىت يتعلم احلجامة.

 وأمر ابستخدام زوجته قهرمانة يف دور حرمه، وقال: هذه املرأة عاقلة أديبة.
 

وأمر بتسليم دار اجلندي وقماشه إىل املزين، وأن جيعل رزقه له، وجيعل جنداي  مكان ذلك اجلندي، وأطلقن 
 إىل داري.

 نا .فرجعت إليها آخر النهار، آمنا ، مطمئ
ووجدت اخلرب خبالف هذا يف كتاب الوزراء البن عبدوس، فإنه ذكر: أن الفضل ابن الربيع استرت، فطال 
استتاره، واستعجمت عليه الخبار، فغري زيه، وخرج يف السحر، وكان استرت بناحية احلربية من اجلانب 

 الغربية.
ه املشي إىل اجلسر، وقد أسفر الصبح، فمشى وهو ال يدري أين يقصد، حلريته، وبعد عهده ابلطرق، فأدا

 فأيقن ابلعطب، وقصد منزال  لرجل كانت بينه وبينه مودة، بسويقة نصر.
فلما صار ببعض املشارع، مسع النداء عليه، ببذل عشرة آالف درهم، فتخفى حىت جاوزه الركبان واملنادي، 

 ومشى.
طريق الذي الفضل فيه، فأمه إىل اجلانب الذي  فرآه رجل، فانتبه له، وقال: اي فضل، وكان يف أحد جانيب ال

 كان فيه، ليقبض عليه، فاعرتضته محري ومجال عليها جص.
ونظر الفضل ميينا  ومشاال ، فلم جيد مذهبا ، وبصر بدرب، فدخله، فوجده ال ينفذ، ووجد يف صدره اباب  

ىل الباب فأغلقته، وانشدها هللا أن مفتوحا ، فهجم على املنزل، وفيه امرأة، فاستغاث هبا، فأجارته، وابدرت إ
تسرته إىل الليل، فأمرته ابلصعود إىل غرفة هلا، فلم يستقر به القعود حىت دق الباب، فلما فتح الباب، دخل 

 الرجل الذي رآه، وعزم على القبض عليه، وإذا املنزل له.
 فقال لزوجته: فاتن الساعة عشرة آالف درهم.

 : مر يب الفضل، فمددت يدي لقبض عليه، فابتلعته الرض.قالت له: وكيف ذلك ? قال هلا
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الذي كفاك أمره وأبقى دينك عليك، ومل تكن سببا  لسفك دمه، أو  -عز وجل -فقالت له امرأته: احلمد هلل
 مكروه يلحقه.

فلما خرج، صعدت إليه، فقالت: قد مسعت، وما هذا املكان لك مبوضع، فخرج إىل بعض منازل معامليه، 
صار إليه، نبه العامل عليه، وأسلمه إىل طالبيه، فحمل إىل املأمون، فلما رآه، وسأله عن خربه، شرح له فلما 

قصته، فأمر للمرأة بثالثني ألف درهم وقال للرسول: قل هلا، يقول لك الفضل: هذا جزاء لك على ما فعلته 
 عز وجل، جزاء ، إال منه. من اجلميل، فردهتا، وأبت قبوهلا، وقالت: لست آخذ على شيء فعلته هلل

 
 وما قتل الحرار كالعفو عنهم

حدثنا أبو احلسن حممد بن عمر بن شجاع، املتكلم البغدادي، امللقب جبنيد، قال: حدثنا الفضل بن ماهان 
السريايف، وكان مشهورا  بسلوك أقاصي بالد البحر، قال؛ قال يل رجل من بعض بياسرة اهلند، والبيسر هو 

ملة اإلسالم هناك، قال: كان يف أحد بالد اهلند ملك حسن السرية، وكان ال أيخذ وال يعطي املولود على 
مواجهة، وإمنا كان يقلب يده إىل وراء ظهره. فيأخذ ويعطي هبا، إعظاما  للملك، وهي سنة هلم هناك 

 ولوالدهم.
ن يصلح للملك خوفا  وإنه تويف، فوثب رجل من غري أهل اململكة، فاحتوى على ملكه، وهرب ابن له كا

 على نفسه من املتغلب.
ورسوم ملوك اهلند، أن امللك إذا قام عن جملسه، لي حاجة عرضت له، كانت عليه صدرة، قد مجع فيها  
كل نفيس وفاخر من اليواقيت واجلواهر، مضروب يف اإلبريسم يف الصدرة، ويكون فيها من اجلواهر ما إن 

 لو أراد أن يقيم هبا ملكا  أقامه.
قال: ويقولون: ليس مبلك من إذا قام عن جملسه وليست معه، حىت إذا حدثت عليه حادثة وهرب هبا أمكنه 

 إقامة ملك منها.
 فلما حدثت على امللك تلك احلادثة، أخذ ابنه صدرته وهرب هبا.

به فحكى عن نفسه: أنه مشى ثالثة أايم، قال: ومل أطعم طعاما ، ومل تكن معي فضة وال ذهب، فأبتاع 
 مأكوال ، ومل أقدر على إظهار ما معي، وأنفت أن أستطعم.

 قال: فجلست على قارعة الطريق، فإذا رجل هندي، مقبل وعلى كتفه كارة، فحطها وجلس حذائي.
 فقلت: أين تريد ? قال: الرستاق الفالين.

 قلت: وأان اآلخر كذلك.
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 قال؛ فنصطحب ? قلت: نعم.
  من مأكوله، فلم يفعل، ومل تطب نفسي أن أبدأه ابلسؤال.فصحبته طمعا  يف أن يعرض علي شيئا  

فلما فرغ قام ميشي، فمشيت معه، وبت معه، طمعا  يف أن حتمله املؤانسة على العرض علي، فعمل ابلليل  
 كما عمل ابلنهار.

 .قال: وأصبحنا يف غد، فمشينا، فعاملن مبثل ذلك أربعة أايم، فصار يل سبعة أايم مل أذق فيها شيئا  
فأصبحت يف الثامن ضعيفا  مهووسا  ال قدرة يل على املشي، فعدلت عن الطريق، وفارقت الرجل، فرأيت 

 قوما  يبنون، وقيما  عليهم، فقلت للقيم: استعملن مثل هؤالء أبجرة تعطينيها عشيا .
 فقال: نعم، انوهلم الطني.

 
 فقلت: عجل يل أجرة يوم، ففعل، فابتعت هبا ما أكلته.

أقلب يدي إىل ظهري وأعطيهم الطني، فكما أذكر أن ذلك  -لعادة امللك -وهلم الطني، فكنتوقمت أان
 خطأ ينبه علي ويسفك دمي، أابدر بتاليف ذلك، فأرد يدي بسرعة من قبل أن يفطنوا يب.

قال: فلمحتن امرأة قائمة، فأخربت سيدهتا خبربي، وكانت صاحبة البناء، وقالت: ال بد أن يكون هذا من 
 والد امللوك.أ

قال: فلما انقضى النهار، وانصرف الصناع، فأردت االنصراف معهم. تقدمت إىل القيم أن حيبسن عن 
 املضي مع الصناع، فاحتبسن.

فجاءتن ابلدهن والعروق لغتسل هبما، وهذا مقدمة إكرامهم، وسنة لعظمائهم، فتغسلت بذلك، وجاءوين 
املرأة علي نفسها ابلتزويج، فأجبت، وعقدت العقد، ودخلت ابلرز والسمن والسكر، فطعمت، وعرضت 

 هبا من ليليت، وأقمت معها أربع سنني، تعطين من ماهلا، وتنفق علي، وكانت هلا نعمة.
فأان ذات يوم جالس على ابب دارها، وإذا برجل من بلدي، فاستدعيته، فجاء، فقلت له: من أين أنت ? 

 .فقال: من بلد كذا وكذا، فذكر بلدي
فقلت: ما جئت تصنع ها هنا ? قال: كان فينا ملك، حسن السرية، فمات، فوثب على ملكه رجل ليس 
من أهل اململكة، وكان للملك الول ابن يصلح للملك، فخاف على نفسه فهرب، وإن امللك املتغيب أساء 

لنجلسه مكان أبيه، فما عرفنا  عشرة الرعية، فوثبنا عليه فقتلناه، وانتشران يف البالد نطلب ابن امللك املتويف،
 له خربا .
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 فقلت: أتعرفن ? قال: ال.
 قلت: أان طلبتكم.

 قال: وأعطيته العالمات، فعلم صحة ما قلته له، فكفر يل.
 فقلت: أكتم أمران إىل أن ندخل الناحية.

 قال: أفعل.
 فدخلت إىل املرأة فأعلمتها ابخلرب، وحدثتها أبمري كله، وأعطيتها الصدرة.

ت: هذه قيمتها كذا وكذا، ومن حاهلا كذا وكذا، وأان ماض مع الرجل، فإن كان ما ذكره صحيحا ، فإن وقل
 العالمة أن جييئك رسويل فيذكر الصدرة، فاهنضي إيل، وإن كانت مكيدة كانت الصدرة لك.

 قال: ومضى مع الرجل، فكان المر صحيحا ، فأنفذ إىل زوجته من محلها إليه، فجاءت.
مع مشله، واستقام أمره، أمر البنائني فبنوا له دار ضيافة عظيمة، وأمر أن ال جيوز يف عمله جمتاز إال فحني اجت

محل إليها، فيضاف فيها ثالثة أايم، ويزود لثالثة أايم أخر، فكان يفعل ذلك، وهو يراعي الرجل الذي 
 صحبه يف سفره، ويقدر أن يقع يف يده.
وكان يستعرضهم يف كل يوم، فال يرى الرجل، فيصرفهم، فلما كان يف فلما كان بعد حول، استعرض الناس، 

 ذلك اليوم، رأى الرجل بينهم.
فحني وقعت عينه عليه، أعطاه ورقة تنبول، وهذه عالمة غاية اإلكرام، وهناية رتبة اإلعظام، إذا فعله امللك 

 إبنسان من رعيته.
 ك بتغيري حاله، وإحسان ضيافته.فحني فعل ذلك ابلرجل، كفر له، وقبل الرض، فأمر املل

 مث استدعاه، فقال له: أتعرفن ? فقال: كيف ال أعرف امللك، وهو من عظم شأنه، وعلو سلطانه، حبيث هو.
 قال: مل أرد هذا، أتعرفن قبل هذا احلال ? قال: ال.

 فذكره امللك ابلقصة، ومنعه إايه من الطعام يف السفر.
 قال: فبهت الرجل.

 دوه إىل الدار، وزيدوا يف إكرامه، وحضر الطعام فأطعم.فقال امللك: ر 
 فلما أراد النوم، قال امللك لزوجته: إذهيب إىل هذا الرجل فأغمزيه.

 قال: فجاءت املرأة، فلم تزل تغمزه إىل أن انم، فجاءت إىل امللك، وقالت: إنه قد انم.
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 قال: ليس هذا نوم، حركوه، فحركوه، فإذا هو ميت.
املرأة: أي شيء هذا ? قال: فساق هلا حديثه معه، وقال: وقع يف يدي، فتناهيت يف إكرامه،  قال: فقالت له

واهلند هلم أكباد عظيمة، وأفهام طريفة، فأدخلت عليه حسرة عظيمة إذ مل حيسن إيل، فقتلته، وقد كنت 
 أتوقع موته قبل هذا مبا تومهه واستشعره من العلة يف نفسه، لفرط احلسرة.

 
 الث عشرالباب الث

 فيمن انلته شدة يف هواه فكشفها هللا عنه
 وملكه من يهواه

 رأى القطع خريا  من فضيحة عاتق
حدثنا أبو بكر حممد بن بكر البسطامي، غالم ابن دريد وصهره، قال: حدثنا أبو حممد احلسن بن دريد، 

مرو بن دويرة السحيمي قال: حدثنا أمحد بن عثمان العلى عن أيب خالد عن اهليثم بن عدي، قال: كان لع
 أخ قد كلف اببنة عم له كلفا  شديدا ، وكان أبوها يكره ذلك وأيابه.

فشكاه إىل خالد بن عبد هللا القسري، أمري العراق، أنه يسيء جواره، فحبسه، مث سئل خالد يف أمر الفىت، 
 فأطلقه، فبقي الفىت كلفا  اببنة عمه، وهو انء عنها مدة.

 
 فحمله احلب على أن تسور اجلدار عليها، وحصل معها.مث زاد ما يف نفسه، 

فأحس به أبوها، فقبض عليه، وأتى به خالد بن عبد هللا، وادعى عليه اللصوصية، وأاته جبماعة شهدوا على 
 أهنم وجدوه يف بيته ليال ، قد دخل للتلصص.

عن ابنة عمه، فأراد  فسأل خالد الفىت، فاعرتف أنه دخل ليسرق، وما سرق شيئا ، يدفع بذلك الفضيحة
 خالد أن يقطعه.

 فرفع عمرو أخوه إىل خالد رقعة فيها:
 أخالد قد واّلل  أوطيت عشوة * وما العاشق املظلوم فينا بسارق

 أقر  مبا مل أيته غري أن ه * رأى القطع خريا  من فضيحة، عاتق
 ومثل الذي يف قلبه حل  قلبها * فمن  لتجلو اهلم  عن قلب عاشق

 ي قد خفت من قطع كف ه * للفيت يف أمريهما غري انطقولوال الذ
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 إذا مد ت الغاايت للسبق يف العلى * فأنت أبن عبد اّلل  أو ل سابق
 قال: فأرسل خالد موىل له يسأل عن اخلرب، ويفحص جلية المر، فأاته بصحيح ما قاله عمرو يف شعره.

 وقال: ليس هو كفء هلا.فأحضر أاب اجلارية، وأمره بتزوجيها من الفىت، فامتنع، 
 فقال له خالد: وهللا، إنه لكفء هلا، إذ بذل يده عنها، وإن مل تزوجه طائعا  لزوجنه وأنت كاره.

 فزوجه العم، وساق خالد املهر من عنده، فكان يسمى العاشق، إىل أن مات.
أمحد حيىي بن علي بن  وجدت يف كتاب العمرين، حملمد بن داود اجلراح الكاتب، وهو رسالة كتب هبا إىل أيب

املنجم، فيمن يسمى من الشعراء: عمرا ، فقال: عمرو بن دويرة البجلي، سحيمي، كويف، أخربين أمحد بن أيب 
علقمة، عن دعيل بن علي، وذكر أبو طالب بن سوادة، عن حممد بن احلسن اجلعفري، عن احلسن بن يزيد 

يرة، أخ قد كلف اببنة عم له .. وذكر حنوه، إال أنه أتى القرشي، عن أيب بكر الواليب، قال: كان لعمرو بن دو 
 يف الشعر بزايدة بيت، وهو بعد البيت الذي أوله: أقر مبا مل أيته:

 ومثل الذي يف قلبه حل  قلبها * فكن أنت جتلو اهلم عن قلب وامق
احلرمي بن أيب وأخربنيه حممد بن احلسن بن املظفر، قال: أخربين حممد بن احلسن القرشي، قال: أخربين 

 العالء، عن الزبري بن بكار، فذكره مع البيت الزايدة.
 

 من مكارم املقتدر
حدثن أبو العالء صاعد بن اثبت بن إبراهيم بن علي بن خداهي النصراين الكاتب، الذي كان خليفة 

بد هللا الربيدي الوزراء، قال: حدثن أبو احلسني بن ميمون الفطس، الذي كان وزير املتقي، وملا دخل أبو ع
 بغداد، متقلدا  الوزارة الثانية للمتقي، قبض عليه وأحدره للبصرة.

فلما وردها الربيدي منهزما ، أطلقه، وأحسن إليه، وأمرين إبنزاله ابلقرب من، وإيناسه مبالزميت، وأفتقاده 
 ابلدعوات، ففعلت، فكنا متالزمني ال نكاد نفرتق.

 نهم أداب ، وأعمهم فضال ، ومل أر قط أشد تغزال ، وال هتالكا  يف العشق منه.ووجدته أحلى الناس حديثا ، وأحس
فحدثن يوما ، قال: عشقت مغنية يف القيان عشقا  شديدا ، فراسلت موالهتا يف بيعها، فاستامت فيها ثالثة 

 آالف دينار.
وكانت هي أتيت  وكنت أعرف من نفسي امللل، فخشيت أن أشرتيها فأملها، فدافعت بذلك، ومضت أايم،

 إىل عندي، وكان ميضي يل معها أطيب عيش.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 661 

فانصرفت من عندي يوما ، وكان املقتدر ابهلل أمر أن تشرتى له مغنيات، وأان ال أعلم، وكانت اجلارية حسنة 
 الوجه جيدة الغناء، فحملت إىل املقتدر يف مجلة جوار، فأمر بشرائهن كلهن، فاشرتيت يف مجلتهن.

تدعيها من سيدهتا، فأخربت ابخلرب، فقامت علي القيامة، ودخل إىل قليب من المل، وأنفذت من غد أس
 واالحرتاق، والقلق، أمر ما دخل مثله قط يف قليب، فضال  عن عشق.

وزاد المر علي، حىت انتهى يب إىل حد الوسواس، فامتنعت عن النظر يف أمر داري، وتشاغلت ابلبكاء، ومل 
 يكن يل سبيل إىل العزاء.

لم املتقي هلل، وهو حدث، فتأخرت عنهم أايما ، وأخللت أبمرمها، وأان متوفر تلك  -حينئذ -وكنت أكتب
 الايم على الطواف يف الصحاري، ال آكل، وال أشرب، وال أتشاغل أبكثر من البكاء واهليمان.

أعقل وال أحصل ما  فأنكر املتقي وأمه أتخري، فاستدعاين املتقي، وخاطبن يف شيء من أمره، فوجدين ال
 يقوله، وال أفهمه.

 فسألن عن سبب اختاليل، فصدقته، وبكيت بني يديه، وسألته أن يسأل أابه بيع اجلارية علي، أو هبتها يل.
 فقال: ما أجسر على هذا.

 قال: وزاد علي المر، وبطلت.
 

نفسها على أن خاطبت السيدة وبلغ أم املتقي اخلرب، فراسلتها أسأهلا مثلما سألت أبنها، فرثت يل، ومحلت 
 أم املقتدر يف أمري.

فقالت هلا أم املقتدر: ما العجب من الرجل، فإن الذي يف قلبه من العشق قد أعماه عن الرأي بل العجب 
 منك، كيف وقع لك أنه جيوز أن يقول أحد للخليفة: إنزل عن جاريتك لرجل يعشقها.

 القلق.فراسلتن أم املتقي مبا جرى، فزاد ما يب من 
وكنت ال ألقى أحدا  من الرؤساء يف الدولة، كالوزير، وحاشية اخلليفة، إال وأقصدهم، وأبكي بني أيديهم، 

 وأحدثهم حديثي، وأسأهلم مسألة اخلليفة يف تسليم اجلارية إيل، إما ببيع، أو هبة.
مساك، ومنهم من فمنهم من ينكر علي ويوخبن، ومنهم من يرثي يل ويعذرين، ومنهم من يشري علي ابإل

يقول: إذا علم اخلليفة هذا، وأنك تتعرض حلرمه، كان يف هذا إتالف نفسك، وأان مالزم أبواهبم، وتركت 
 خدمة صاحيب.
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إىل أن طال علي المر وعلى املتقي وأمه، لعدم مالزميت الباب ووضعت من حملي، وبطل أمر داري وضيعيت، 
 وأمور صاحيب.

 أمه، فطلبا كاتبا  يصرفاين به.إىل أن طال هذا على املتقي و 
وبلغن اخلرب، وقد كنت أيست من اجلارية، فعذلت نفسي، وقلت: ليس بعد هذا الصرف إال الفقر والنكبة، 
وذهاب اخلري والنفس، ولو كنت اشرتيت هذه اجلارية، لكنت اآلن قد مللتها، فلم أفقر نفسي، ومل أقطع 

 كلها، إىل أن طاوعتن على الصرب.تصريف ? وأقبلت أعظ نفسي، وأسليها ليليت  
وابكرت دار املتقي، وبدأت يف النظر يف أموره، ورأوا من خالف ما تقدم، فسروا بذلك، وقالوا: أنت أحب 

 إلينا من الغريب نستأنفه، فضمنت هلم املالزمة ومتشية المور.
 اجلارية إىل ذلك اليوم.فأقمت على ذلك مدة، مث اشتقت إىل الشرب، وقد كنت فقدته وهجرته منذ فقدت 

فقلت للغالم: قم، أمض، وأصلح لنا جملسا  للشرب، وأدع أصحابنا أعن أصدقائي الذين يعاشرونن، للرواح 
إيل، وال تدع غناء ، فلما انقضى شغلي عدت إىل داري، واجتمع أصدقائي، فصوبوا رأيي، وجلسنا نشرب، 

 ونتحدث، ونلعب ابلشطرنج.
 غنيا .فقالوا: لو دعوت لنا م

 فقلت: أخاف أن أذكر به أمري مع اجلارية.
فجلسوا عندي إىل أن صليت العشاء اآلخرة، وانصرفوا، وجلست وحدي أشرب القدح بعد القدح إىل أن 

 مضت قطعة من الليل، وإذا أان ببايب يدق دقا  عنيفا .
 فقال بوايب: من هذا ? قالوا: خدم من دار اخلليفة أمري املؤمنني.

 أشك أن حديثي قد اتصل به فأنكره، وقال: مثل هذا ال يصلح أن يكون كاتبا  حلرمة، وال مدبرا  فقلمت، ومل
 أمر غالم حدث، وقد أمر ابلقبض علي.

فقمت أمشي لخرج من ابب آخر كان يل، وأسترت، فإذا اخلدم قد دخلوا، ومعهم بغلة عليها عمارية، 
 حدامها عشيقيت، فبهت.ومشوع، وإذا قد أنزلوا من العمارية جاريتني، إ

فقال يل أحد اخلدم، وهو كالرئيس عليهم: موالان أمري املؤمنني يقرئك السالم، ويقول: عرفت خربك مع 
 اجلارية يف هذه الساعة، فرمحتك، وقد وهبتها لك مع مجيع ماهلا، وتركها اخلادم ومضى.

الت، والقماش، وعدة جوار، ودخلت معها عدة أمحال عليها الثقال من صنوف الثياب، والفرش، واآل
 وتركوا ذلك عندي، وانصرفوا.
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فأخذت بيد معشوقيت، وأدخلتها اجمللس، فلما رأت الشراب واجمللس معبأ، قالت: سلوت عن، وشربت 
 بعدي.

 فحلفت هلا أين ما شربت نبيذا  منذ فارقتها إال يف هذا اليوم، وحدثتها حديثي بطوله.
 -منذ اعرتضن وأمر بشرائي -وما جرى ? فقال: إعلم أن اخلليفة مل يرين وقلت هلا: ما السبب يف جميئك ?

إال الليلة، وكان قد اتصل مزح السيدة معي، فأهنا كانت استدعتن منذ مدة، وسألتن عن خربي معك، 
 فأخربهتا.

 مث قالت: هل حتبينه ? فقلت: نعم، حبا  شديدا .
ك، ولكن يكون اخلري إن شاء هللا تعاىل، ووعدتن فتعجبت من ذلك، وقالت: ثقلنا عليك وعلى حمبوب

 اجلميل التام، والوعد احلسن.
 فلما كان هذه الليلة، قعد اخلليفة يشرب مع اجلواري والسيدة حاضرة، فاستدعيت، وغنيت.

فقال يل اخلليفة: إن كنت حتسنني الصوت الفالين، فغنيه، وكان صوتك علي، فغنيته، ومتثلت يل صورتك، 
 يب معك، فلم أملك دموعي، حىت جرت.وذكرت شر 

 فقال املقتدر: ما هذا ? فتحريت، وجزعت، ونظرت إىل السيدة، فضحكت، وضحك اجلواري.
 فقال املقتدر: ما القصة ? فدافعته السيدة.

 فقال: حبيايت أصدقين.
 فقالت: على أن ال تؤذي اجلارية، وال غريها.

 فقال: نعم، وحياتك.
 

 ستوفاه، قال يل: اي جارية، المر هكذا ? إمنا بكيت من عشق ابن ميمون? فسكت.فحدثته احلديث، فلما ا
 فقال: إن صدقتن وهبتك له.

 فقلت: نعم.
 فأقبل على أمه، فقال: ما هو بكثري إن وهبتها خلادم لنا.

 أردت أن أسألك هذا، ولكن إن تفضلت به ابتداء منك، كان أحسن. -وهللا -فقالت: قد
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خذ هذه اجلارية، ومجيع ما كان سلم إليها يف حجرهتا من جوار، وقماش، وامحله إىل دار  فقال لبعض اخلدم:
 ابن ميمون، كاتب ابن إبراهيم، وأقره سالمي، وعرفه أين قد وهبت ذلك كله له.

 فلما قمت، تصاحيوا: قد جاء فرجك، وبلغت مناك، فقمت إىل حجريت، ومجعت ما ترى، ومحلته إليك.
عز وجل على ذلك، وجلست معها، وما شيل ما يف جملسي، حىت اجتمعنا، وجلست  قال: فشكرت هللا
 معها فيه، وغنت.

وبكرت من غد نشيطا ، مسرورا ، أشكر السيدة، وأم املتقي، وأدعو هلما، وأقامت اجلارية عندي، إىل أن 
 ماتت.

 
 فارق جاريته مث أجتمع مشلهما

ال: حدثن أيب، قال: كان ببغداد رجل من أوالد النعم، ورث حدثن عبيد هللا بن حممد بن احلسن الصروي، ق
من أبيه ماال  جليال ، وكان يتعشق جارية، وأنفق عليها شيئا  كثريا ، مث اشرتاها، وكانت حتبه وحيبها، فلم يزل 

 ينفق ماله عليها إىل أن أفلس.
 نه.فقالت له اجلارية: اي هذا، قد بقينا كما ترى، فلو طلبت معاشا  نقتات م

قال: فلم جيد له صناعة غري الغناء، إذ كان الفىت من حمبته للجارية، وإحضاره املغاين إليها، ليزيدوها يف 
 صنعتها، قد تعلم الضرب والغناء، وخرج صاحلا  يف طبقة الغناء واحلذق فيه.

م فتأخذ فشاور بعض معارفه، فقال: ما أعرف لك معاشا  أصلح من أن تغن للناس، وحتمل جاريتك إليه
 على هذا الكثري، ويطيب عيشك.

فأنف من ذلك، وعاد إليها، فأخربها مبا أشري عليه به، وأعلمها أن املوت أشهى عنده من هذا، فصربت معه 
 على الشدة مدة.

 مث قالت: قد رأيت لك رأاي .
 فقال: قويل.

ذه الشدة، وأحصل أان يف قالت: تبيعن، فإنه حيصل لك من مثن ما تعيش به عيشا  صاحلا ، وختلص من ه
 نعمة، فإن مثلي ال يشرتيها إال ذو نعمة.

فحملها إىل سوق النخاسني، فكان أول من اعرتضها فىت هامشي من أهل البصرة، ظريف، قد ورد بغداد 
 للعب والتمتع، فاشرتاها أبلف ومخسمائة دينار عينا .
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يف بكاء عظيم، وحصلت اجلارية يف  قال الرجل: فحني لفظت ابلبيع، وقبضت الثمن، ندمت، واندفعت
 أقبح من صوريت، وجهدت يف اإلقالة، فلم يكن إىل ذلك سبيل.

فأخذت الداننري يف الكيس، وأان ال أدري إىل أين أذهب، لن بييت موحش منها، وورد علي من اللطم 
 والبكاء ما هوسن.

فرتكت الكيس حتت رأسي  فدخلت مسجدا ، وجلست فيه أبكي، وأفكر فيما أعمل، فحملتن عين، 
 كاملخدة، ومنت.

فما شعرت إال إبنسان قد جذبه من حتت رأسي فانتبهت فزعا ، فإذا إبنسان قد أخذ الكيس، ومر يعدو، 
فقمت لعدو وراءه، فإذا رجلي مشدودة خبيط يف وتد مضروب يف آخر املسجد، فإىل أن ختلصت من ذلك، 

 غاب الرجل عن عين.
أمر أشد من الول، وقلت: قد فارقت من أحب، وبعته، لستغن بثمنه عن فبكيت، ولطمت، وانلن 

 الصدقة، فقد صرت اآلن فقريا ، مفارقا  ملن أحب.
فجئت إىل دجلة، ولففت وجهي برداء كان على راسي، ومل أكن أحسن أسبح، ورميت بنفسي يف املاء 

 لغرق.
في، فأخذوين، وسألوين عن أمري، فظن احلاضرون أن ذلك لغلط وقع علي، فطرح قوم نفوسهم خل

 فأخربهتم، وبقيت منهم بني راحم ومستجهل.
إىل أن خال يب شيخ منهم، فأخذ يعظن، ويقول: اي هذا، ذهب مالك، فكان ماذا حىت تتلف نفسك، أو ما 

 علمت أن فاعل هذا يف انر جهنم، ولست أول من افتقر بعد غىن، فال تفعل وثق ابهلل تعاىل.
 ين منزلك ? فقلت: يف املوضع الفالين.مث قال يل: أ

فقال: قم معي إليه، وما فارقن حىت محلن إىل منزيل، وما زال يؤنسن، ويعظن، إىل أن ابن له السكون يف، 
 فشكرته.

وانصرف، فكدت أن أقتل نفسي لوحشة منزيل علي، مث ذكرت النار واآلخرة، فخرجت من بييت هاراب ، إىل 
 يف حال سعاديت، فأخربته خربي، فبكى رقة يل، وأعطاين مخسني درمها .بعض أصدقائي القدماء 

وقال: أقبل رأيي، وأخرج الساعة من بغداد، وأجعل هذه نفقة لك إىل حيث وجدت قلبك يساعدك إىل 
قصده، وأنت من أوالد الكتاب، وخطك جيد، وأدبك صاحل، فأقصد بعض العمال، وأطرح نفسك عليه، 

 تصري حمررا  بني يديه، وتعيش معه، ولعل هللا أن يصنع لك صنعا .فأقل ما يف المر أن 
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فعملت على هذا، وجئت إىل الكتبيني، وقد قوي يف نفسي أن أقصد واسط، وكان يل فيها أقارب، فأجعلهم 
 ذريعة يل إىل التصرف مع بعض عماهلا.

 ل إىل الزالل، وإىل اخلزانة.فحني جئت إىل الكتبيني، إذا بزالل مقدم، وخزانة كبرية، وقماش كثري ينق
فسألت: من حيملن إىل واسط ? فقال أحد مالحي الزالل: حنن حنملك بدرمهني إىل واسط، ولكن هذا 
الزالل لرجل هامشي من أهل البصرة، وال ميكنا من محلك معه على هذه الصورة، ولكن تلبس ثياب 

 املالحني، وجتلس معنا كأنك واحد منا.
ومسعت أنه لرجل هامشي، من أهل البصرة، طمعت أن يكون مشرتي جارييت، فأتفرج فحني رأيت الزالل، 
 بسماعها إىل واسط.

فدفعت الدرمهني إىل املالح، وعدت فاشرتيت يل جبة من جباب املالحني فلبستها، وبعت تلك الثياب اليت  
 لزالل.كانت علي، وأضفتها إىل ما معي من النفقة، واشرتيت خبزا  وإداما ، وجلست يف ا

فما كان إال ساعة حىت رأيت جارييت بعينها، ومعها جاريتان ختدماهنا، فحني رأيتها سهل علي ما كان يب، وما 
 أان عليه.

وقلت: أمسع غناءها، وأراها، من ها هنا إىل البصرة، واعتمدت على أن أجعل قصدي إىل البصرة، وطمعت 
 يف أن أداخل موالها، فأصري أحد ندمائه.

 ختلين هي من املواد، فإين واثق هبا. وقلت: وال
 ومل يكن أبسرع من أن جاء الفىت الذي اشرتاها راكبا ، ومعه عدة ركبان، فنزلوا يف الزالل واحندروا.

فلما صاروا بكلواذى، أخرج الطعام، فأكل هو واجلارية، وأكل الباقون على سطح الزالل، وأطعموا 
 املالحني.

ا: إىل كم هذه املدافعة عن الغناء، وهذا احلزن والبكاء، ما أنت أول من فارق مث أقبل على اجلارية، فقال هل
 مواله، فعلمت ما عندها من أمري.

مث ضربت ستارة يف جانب الزالل، واستدعى الذين يف سطحه، وجلس معهم خارج الستارة، فسألت عنهم، 
 فإذا هم إخوته، وأخرجوا الصواين، ففرقوها عليهم، وأحضروا النبيذ.

وما زالوا يرتفقون ابجلارية، إىل أن استدعت العود، فأصلحته، وجست أواتره، مث اندفعت تغن، من الثقيل 
 الول إبطالق الوتر يف جمرى الوسطى ابن اخلليط مبن عرفت فأدجلوا * عمدا  لقتلك مث مل يتحر جوا

 وغدت كأن  على ترائب حنرها * مجر الغضا يف ساجة يتأج ج
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 البكاء، وقطعت الغناء، وتنغص على الفتية سرورهم.قال: مث غلبها 
ووقعت أان مغشيا  علي، فظن القوم أين قد صرعت، فأذن بعضهم يف أذين، وصب علي املاء، فأفقت بعد 

 ساعة.
 وما زالوا يداوروهنا، ويرفقون هبا، ويسألوهنا الغناء، إىل أن أصلحت العود، واندفعت تغن يف الثقيل التاين:

 ابلذين حتمل وا * وكأن  قليب ابلشفار يقط ع فوقفت أنسب
 فدخلت دارهم أسائل عنهم * والدار خالية املنازل بلقع

مث شهقت فكادت تتلف، وارتفع هلا بكاء عظيم، وصعقت أان، فتربم يب املالحون، وقالوا: كيف محلنا هذا 
 اجملنون معنا.

 فقال بعضهم: إذا بلغتم بعض القرى فأخرجوه وأرحيوان منه.
فجاءين أمر عظيم، أعظم من كل شيء دفعت إليه، ووضعت يف نفسي التصرب، واحليلة يف أن أعلمها مبكاين 

 من الزالل، لتمنع من إخراجي.
وبلغنا إىل قرب املدائن، فقال صاحب الزالل: اصعدوا بنا إىل الشط، فطرحوا إىل الشط، وخرج اجلماعة، 

يتغوطون، فخال الزالل، وكان اجلواري فيمن صعد إىل  وقد كان املساء قد قرب، وصعد أكثر املالحني
 مسرتاح ضرب هلن.

فمضيت سارقا  نفسي حىت صرت خلف الستارة، فغريت طريقة العود عما كانت عليه، إىل طريقة أخرى، 
 ورجعت إىل موضعي من الزالل.

 وفرغ القوم من حاجاهتم يف الشط، ودافعوا والقمر منبسط.
  غنينا شيئا ، وال تنغصي علينا عيشنا.فقالوا هلا: ابهلل اي سيت

فأخذت العود فجسته، فشهقت شهقة كادت تتلف، وقالت: وهللا، قد أصلح هذا العود موالي، على 
 طريقة من الضرب كان هبا معجبا ، وكان يضرهبا معي، ووهللا إنه معنا يف الزالل.

 عله أن خيف بعض ما بك، فننتفع بغنائك.فقال هلا صاحبها: وهللا، لو كان معنا ما امتنعنا من عشرته، فل
 معنا. -وهللا -فقالت: ما أدري ما تقولون، هو

 فقال الرجل للمالحني: وحيكم، محلتم معنا إنساان  غريبا  ? فقالوا: ال.
 فأشفقت أن ينقطع السؤال، فصحت: نعم، هوذا أان.

 فقالت: كالم موالي، وهللا، وجاء يب الغلمان إىل الرجل.
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عرفن، وقال: وحيك، ما هذا الذي أصابك ? وما أداك إىل هذه احلال ? فصدقته عن أمري،  فلما رآين

 وبكيت، وعال حنيب اجلارية من خلف الستارة، وبكا هو وإخوته بكاء شديدا ، رقة لنا.
مث قال: اي هذا، وهللا، ما وطئت هذه اجلارية، وال مسعت منها غناء قبل هذا اليوم، وأان رجل موسع علي 

 احلمد هلل، وقدمت إىل بغداد لسماع الغناء، وطلب أرزاقي من اخلليفة، وقد بلغت من المرين ما أردت.و 
فلما عولت على الرجوع إىل وطن، أحببت أن أستصحب معي مغنية من بغداد، فاشرتيت هذه اجلارية، 

 لضمها إىل عدة مغنيات عندي ابلبصرة.
أغتنم املكرمة والثواب فيكما، وأشهد هللا تعاىل على أين إذا صرت  -وهللا -وإذ كنتما على هذه احلالة، فأان

 إىل البصرة أعتقها وأزوجك إايها، وأجري عليكما ما يكفيكما، على شريطة إن أجبتن إليها.
قلت: وما هي ? قال: أن حتضرها عندي مىت أردان الغناء، تغن حبضورك وتنصرف ابنصرافك إىل دار أفرغها 

 طيكما إايه.لكما، وقماش أع
قلت: اي سيدي، وكيف أمنع من هو املعطي، وأخبل على من يرد حيايت علي، هبذا املقدار، وأخذت أقبل 

 يده، فمنعن.
 مث أدخل رأسه إىل اجلارية، وقال: يرضيك هذا ? فأخذت تدعو له، وتشكره.

ما أيكله، وجئنا به، فأخذين فاستدعى غالما  له، وقال له: خذ بيد هذا الرجل، وغري ثيابه، وخبره، وقدم له 
 الغالم، وفعل يب ذلك، وعدت، فرتكت بني يدي صينية.

فاندفعت اجلارية تغن بنشاط، واستدعت النبيذ، وشربت، وشربنا، وأخذت أقرتح عليها الصوات اجلياد، 
 فتضاعف سرور الرجل هبا.

 ل يف الشط.وما زلنا على ذلك أايما ، حىت وصلنا هنر معقل، وحنن سكارى، فشد الزال
 وأخذتن بولة املاء يف الليل، فصعدت على ضفة هنر معقل لبول، فحملن السكر على النوم.

ودفع الزالل وأان ال أعلم، وأصبحوا فلم جيدوين، ودخلوا البصرة، ومل أنتبه أان إال حبمي الشمس، فجئت إىل 
 الشط، فلم أر هلم عينا  وال أثرا .

ه مبن يعرف ? وأين داره من البصرة ? واحتشمت غلمانه أن أسأهلم، وكنت قد أجللت الرجل أن أسأل
 فبقيت على شاطئ هنر معقل، كأول يوم بدأت يب احملنة، وكأن ما كنت فيه منام.
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فاجتازت يب مسارية، فقعدت فيها، ودخلت إىل البصرة، وما كنت دخلتها قط، فنزلت خاان ، وبقيت متحريا ، 
 يل معاش.ال أدري ما أعمل، ومل يتوجه 

إىل أن اجتاز يب إنسان أعرفه، فتبعته لكشف له حايل، مث أنفت من ذلك، ودخل الرجل إىل منزله، فعرفته، 
وجئت إىل بقال كان على ابب اخلان الذي نزلته، فأعطيته دانقا ، وأخذت منه ورقة، وجلست أكتب رقعة 

 إىل الرجل.
مري، فأخربته أين رجل ممتحن فقري، قد تعذر علي فاستحسن البقال خطي، ورأى راثثة زيي، فسألن عن أ

 التصرف، وما بقي معي شيء، ومل أشرح له أكثر من هذا.
 فقال يل: تعمل معي كل يوم بنصف درهم، وطعامك وكسوتك علي، وتضبط حساب دكاين ? فقلت: نعم.

 فقال: اصعد.
ن غلمانه يسرقونه، فأديت فخرقت الرقعة، وصعدت، فجلست معه، أدبر أمره، وضبطت دخله وخرجه، وكا

 له المانة.
 فلما كان بعد شهر، رأى الرجل دخله زائدا ، وخرجه انقصا ، فحمدين.

 وبقيت معه كذلك شهرا  آخر، مث جعل رزقي يف كل يوم درمها .
ومل يزل حايل معه يقوى، إىل أن حال احلول، وقد ابن له الصالح يف أمره، فدعاين إىل أن أتزوج اببنته، 

 كن، ففعلت.ويشار 
ودخلت بزوجيت، ولزمت الدكان، وحايل يقوى، إال أنن يف خالل ذلك، منكسر النفس، ميت النشاط، 

 ظاهر احلزن.
 وكان البقال رمبا شرب فيجرين إىل مساعدته، فأمتنع، وأظهر له أن ذلك بسبب حزين على موتى يل.

 واستمرت يب احلال على هذا سنتني وأكثر.
ايم، رأيت الناس جيتازون بفاكهة، وحلم، ونبيذ، اجتيازا  متصال ، فسألت عن ذلك ? فلما كان يف بعض ال

فقيل يل: اليوم الشعانني، خيرج فيه أهل الظرف واللعب، ابلطعام والشراب، والقيان إىل البلة، فريون 
 النصارى، ويشربون، ويفرحون.

 هلم على خرب، فإن هذا من مظاهنم. فدعتن نفسي إىل التفرج، وقلت: لعلي أصل إىل أصحايب، أو أقف
 فقلت حلمي: أريد أن أنظر إىل هذا املنظر.

 فقال: شأنك وما تريد، فأصلح يل طعاما ، وشرااب ، وسلم إيل غالما  وسفينة .
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فخرجت وركبت السفينة، وبدأت ابلكل، مث قدمت آنية الشراب، وجلست أشرب حىت وصلت البلة، 
 رفون.وأبصرت الناس وقد ابتدأوا ينص

 
فإذا ابلزالل بعينه، يف أوساط الناس، سائرا  يف هنر البلة، فتأملته، فإذا أصحايب على سطحه، ومعهم عدة 

 مغنيات.
 فحني رأيتهم مل أمتالك فرحا ، فطرحت إليهم، فحني رأوين عرفوين، فكربوا، وأخذوين إليهم، وسلموا علي.

ألوين عن قصيت، فأخربهتم هبا، من أوهلا إىل آخرها، على وقالوا: وحيك، أنت حي ? وعانقوين، وفرحوا يب، وس
 أمت شرح.

فقالوا: إان ملا فقدانك يف احلال، وقع لنا أنك ابلسكر وقعت يف املاء فغرقت، ومل نشك يف ذلك، فخرقت 
 اجلارية ثياهبا، وكسرت العود، وجزت شعرها، وبكت، ولطمت، فما منعناها من شيء من هذا.

نا هلا: ما حتبني أن نعمل معك ? فقد كنا وعدان موالك وعدا ، متنعنا املروءة من ووردان البصرة، فقل
 استخدامك بعده يف حال أو مساع.

فقالت: اي موالي ال متنعن من القوت اليسري، ولبس الثياب السواد، وأن أصنع قربا  يف بيت من الدار، 
 عنده إىل اآلن.وأجلس عنده، وأتوب من الغناء، فمكناها من ذلك، فهي جالسة 

وأخذوين معهم، فحني دخلت، ورأيتها بتلك الصورة، ورأتن، شهقت شهقة  عظيمة ، فما شككت يف تلفها، 
 وأعتنقتها، فما افرتقنا ساعة طويلة.

 مث قال يل موالها: خذها.
 فقلت: بل تعتقها وتزوجن هبا، كما وعدتن.

 ومحل إيل مخسمائة دينار. ففعل ذلك، ودفع لنا ثيااب  كثرية، وفرشا ، وقماشا ،
وقال: هذا قدر ما أردت أن أجريه عليكم يف كل شهر من أول شهر دخويل إىل البصرة، وقد اجتمع يف طول 
هذه املدة، واجلراية يف كل شهر غري هذا، وشيء آخر لكسوتك، وكسوة اجلارية، والشرط يف املنادمة ومساع 

 لدار الفالنية، وهذه مفاتيحها.اجلارية من وراء الستارة ابق، وقد وهبت لك ا
فأخذت املفاتيح، وأتيت إىل الدار، فوجدهتا مفروشة أبنواع الفرش، وإذا بذلك الفرش والقماش الذي 

 أعطيته فيها، واجلارية.
 فسررت بذلك سرورا  عظيما ، وجئت إىل البقال، فحدثته حديثي، وطلقت ابنته، ووفيتها صداقها.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 671 

 ت رب ضيعة ونعمة، وصار حايل إىل قريب مما كنت عليه أوال .وأقمت مع اجلارية سنني، وصر 
 وأان أعيش كذلك مع جارييت، إىل اآلن.

 
 أمري البصرة جيمع بني متحابني

روى أبو روق اهلزاين، عن الرايشي: أن بعض أهل النعم ابلبصرة، اشرتى جارية، وأحسن أتديبها وتعليمها، 
 لق، ومسهما الضر الشديد، والفقر املبيد.وأحبها حبا  شديدا ، وأنفق عليها حىت أم

فقال هلا يوما : قد ترين ما صران إليه من الفقر، ووهللا، ملويت وأنت معي، أهون علي مما أذكره لك، ويسوءين 
أن أراك على غري احلالة اليت تسرين فيك، وهناية المر بنا، أن حتل أبحدان منيته، فيقتل اآلخر نفسه عليه، 

يعك ملن حيسن إليك، فيغسل عنك ما أنت فيه، وأتفرج أان مبا لعله يصري إيل من الشيء من فإن رأيت أن أب
 مثنك، ولعلك حتصلني عند من تتوصلني إىل نفعي معه.

 فقالت: وهللا ملويت وأان على تلك احلالة، أهون علي من انتقايل إىل غريك، ولكن أفعل ما بدا لك.
والي، مما أرى بك من سوء احلال، فلو بعتن فانتفعت بثمن، فلعل هللا وقالت له اجلارية: إين لرثي لك اي م

 أن يصنع لك صنعا  مجيال ، وأقع أان حبيث حيسن حايل، فيكون ذلك أصلح لكل واحد منا.
فخرج، وعرضها للبيع، فأشار عليه أحد أصدقائه، ممن له رأي، أن حيملها إىل عمر بن عبيد هللا بن معمر 

  البصرة يومئذ، فأعجبته.التيمي، وكان أمري
 فقال ملوالها: كم شراؤها عليك ? قال: أبلف دينار، وقد أنفقت عليها أكثر من مائة ألف درهم.

قال: أما ما أنفقت عليها، فغري حمتسب لك، لنك أنفقته يف لذاتك، وأما مثنها، فقد أمران لك مبائة ألف 
رة من الرقيق، أرضيت? قلت: نعم، رضيت، درهم، وعشرة سفاط ثياب، وعشرة رؤوس من اخليل، وعش

 فأمر ابملال فأحضر.
 فلما قبض املوىل الثمن، وأراد االنصراف، استعرب كل واحد منهما إىل صاحبه ابكيا ، وأنشأت اجلارية تقول:

 هنيئا  لك املال الذي قد حويته * ومل يبق يف كف ي إال  التفك ر
 ن احلبيب أو أكثريأقول لنفسي وهي يف كرابهتا * أقل ي فقد اب

 إذا مل يكن لألمر عندي حيلة * ومل جتدي شيئا  سوى الصرب فاصربي
 قال: فاشتد بكاء املوىل، وعال حنيبه، مث أنشأ يقول:

 فلوال قعود الدهر يب عنك مل يكن * يفر قنا شيء سوى املوت فاعذري
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 أروح هبم  يف الفؤاد مرب ح * أانجي به قلبا  طويل التفك ر
 

 م، ال زايرة بيننا * وال وصل إال  أن يشاء ابن معمرعليك سال
فقال له ابن معمر: قد شئت اي هذا، خذ جاريتك، ابرك هللا لك فيها وفيما صار إليك من املال، وانصرفا 

 راشدين، فوهللا، ال كنت سببا  يف فرقة حمبني.
 فأخذها وأخذ املال واخليل والرقيق والثياب، وأثرى وحسنت حاله.

احلسن بن عبد الرمحن بن خالد الرامهرمزي، خليفة أيب رمحه هللا على القضاء هبا، قال: حدثنا أمحد  وأخربين
بن سعيد، أن الزبري حدثهم، قال: حدثن ابن أيب بكر املؤملي، قال: حدثن عبد هللا بن أيب عبيدة بن حممد 

عجبا ، جيد هبا وجدا  شديدا ، فلم يزل بن عمار بن ايسر، قال: كانت لفىت من العرب جارية مجيلة، وكان هبا م
ينفق عليها حىت أملق واحتاج، وجعل يسأل إخوانه، فقالت اجلارية ... وذكر بقية اخلرب على قريب مما رواه 

 الرايشي، والحلان يف الشعر على ما رواه الزبري.
ئن، وقد زاد فيه، أن ووجدت هذا اخلرب مذكورا  بقريب من هذه اللفاظ، يف كتاب أخبار املتيمني للمدا

 اجلارية كانت قينة، ومل يذكر الشعر الول.
 

 من مكارم جعفر بن حيىي الربمكي
وحدثن أبو الفرج علي بن احلسني املعروف ابلصبهاين، إمالء من حفظه، قال: حدثن احلسني بن حيىي 

قال: ملا دخل الرشيد البصرة املرداسي، قال: حدثنا محاد بن إسحاق بن إبراهيم املوصلي، قال: حدثن أيب، 
حاجا ، كنت معه، فقال يل جعفر بن حيىي: اي أاب حممد، قد وصفت يل جارية مغنية حسناء حمسنة، تباع، 
وذكر أن موالها ممتنع من عرضها إال يف داره، وقد عزمت على أن أركب مستخفيا ، فأعرتضها، أفتساعدين ? 

 فقلت: السمع والطاعة.
هار حضر النخاس، فأعلم حبضوره، فخرج جعفر بعمامة وطيلسان ونعل عربية، وأمرين فلما كان يف نصف الن

 فلبست مثل ذلك، وركبنا محارين قد أسرجا بسروج التجار، وركب النخاس معنا، وطلبنا الطريق.
ا فلم يزل النخاس يسري بني أيدينا، حىت أتينا اباب  شاهقا  يدل على نعمة قدمية، فقرع النخاس الباب، وإذ

بشاب حسن الوجه، عليه أثر ضر ابد، وقميص غليظ خشن، ففتح لنا الباب، وقال لنا: انزلوا اي سادة، 
 فدخلنا.

 فأخرج لنا الرجل قطعة حصري خلق، ففرشها لنا، فجلسنا عليها.
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 فقال له النخاس: أخرج اجلارية، فقد حضر املشرتي.
مع  -لذي كان على الفىت بعينه، وهي فيهفدخل البيت، وإذا اجلارية قد خرجت يف القميص الغليظ ا

 كأهنا يف احللي واحللل، حلسن وجهها، ويف يدها عود.  -خشونته
 فأمرها جعفر ابلغناء، فجلست، وضربت ضراب  حسنا ، واندفعت تغن:

 إن ميس حبلك بعد طول تواصٍل * خلقا  ويصبح بيتكم مهجورا
  مسرورافلقد أراين واجلديد إىل بلى  * دهرا  بوصلك راضيا  

 جذال  مبايل عندكم ال أبتغي * بدال  بوصلك خل ة وعشريا
 كنت املىن وأعز  من وطئ احلصى * عندي وكنت بذاك منك جديرا

مث غلبها البكاء حىت منعها من الغناء، ومسعنا من البيت حنيب الفىت، وقامت اجلارية تتعثر يف أذايهلا، حىت 
 والشهيق، حىت ظننا أهنما قد ماات، ومهمنا ابالنصراف.دخلت البيت، وارتفعت هلما ضجة ابلبكاء 

 فإذا ابلفىت قد خرج وعليه ذلك القميص بعينه، فقال: أيها القوم، أعذروين فيما أفعله وأقوله.
 فقال له جعفر: قل.

 فقال: أشهد هللا تعاىل، وأشهدكم، أن هذه اجلارية حرة لوجه هللا تعاىل، وأسألكم أن تزوجوين هبا.
 حري جعفر أسفا  على اجلارية، مث قال هلا: أحتبني أن أزوجك. من موالك ? قالت: نعم.قال: فت

فقرر الصداق، وخطب، وزوجها به، مث أقبل على الفىت، وقال له: ما محلك على هذا ? فقال: حديثي 
 طويل، إن نشطت له حدثتك به.

 فقال: ال أقل من أن نسمعه، فلعلنا أن نبسط عذرك.
ابن فالن، وكان أيب من وجوه أهل هذا البلد، ومياسريه، وهذا عارف بذلك، وأومأ إىل فقال: أان فالن 

 النخاس.
وأسلمن أيب إىل الكتاب، وكانت لمي صبية قريب سن من سنها، وهي جارييت هذه، وكانت معي يف 

 املكتب، تتعلم ما أتعلم، وتنصرف معي.
بيت هلا أتعلمه معها، وتعلق قليب هبا، وأحببتها حبا  فبلغت، مث بطلت من الكتاب، وتعلمت الغناء، فكنت حمل

 شديدا .
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وبلغت أان أيضا ، فخطبن وجوه أهل البصرة لبناهتن، فخريين أيب، فأظهرت له الزهد يف التزويج، ونشأت 
ل متوفرا  على الدب، متقلبا  يف نعم أيب، غري متعرض ملا يتعرض له الحداث، لتعلق قليب ابلصبية، ورغبة أه
 البلد تزداد يف، وعندهم أن عفيت لصالح، وما كانت إال لتعلق قليب ابجلارية، وأن شهويت ال تتعداها لحد.

وبلغ حذقها يف الغناء إىل ما قد مسعتموه، فعزمت أمي على بيعها، وهي ال تعلم ما يف نفسي منها، 
مع رأيهما على أن وهبا فأحسست ابملوت، واضطررت إىل أن حدثت أمي عن الصورة، فحدثت أيب، فاجت

يل اجلارية، وجهزاها كما جيهز أهل البيواتت بناهتن، وجليت علي، وعمل لنا عرس حسن، ونعمت معها دهرا  
 طويال .

مث مات أيب، وخلف يل ماال  كثريا ، فلم أحسن أن أرب نعمته، وأسأت التدبري فيها، وأسرعت يف الكل 
 ليوم الواحد خبمسني دينارا  أو أكثر.والشرب والقيان، وأان مع ذلك أجذر يف ا

فأوجب ذلك أن تلفت النعمة، وأفضت احلال إىل نقض الدار وبيع ما فيها، حىت صرت إىل ما ترى، وأان 
 على هذا منذ سنني.

فلما كان يف هذا الوقت، وبلغن دخول اخلليفة، ووزيره، وأهل مملكته، البصرة، قلت هلا: اي سيت، إعلمي أن 
، وأن عمرك يف الشقاء ينقضي، وابهلل، إن نفسي اتلفة من فراقك، ولكن أؤثر تلفها مع شبابك قد بلي

وصولك إىل نعمة ورفاهية، فدعين أعرضك، لعل أن يشرتيك بعض هؤالء الكابر، فتحصلي معه يف رغد 
 عيش، فإن مت بعدك فذاك الذي أوثر، ويكون كل واحد منا قد ختلص من الشقاء، وإن حكم هللا تعاىل

 علي ابلبقاء، صربت على قضائه.
 فبكت من ذلك، وقلقت، مث قالت: إفعل ما حتب.

فخرجت إىل هذا النخاس، فأطلعته على أمري، وقد كان يسمع غناءها أايم نعميت، وعرف حاهلا وحايل، 
ما طرقت رجلها خارج ابب الدار قط، وقصدت بذلك أن  -وهللا -وأعلمته أين ال أعرضها إال عندي، فإهنا

يراها املشرتي، وال تدخل بيوت الناس، وال إىل السوق، وإهنا مل يكن هلا ما تلبسه إال قميصي هذا، وهو 
مشرتك بيننا، ألبسه أان إذا خرجت لبتاع القوت، وتتشح هي أبزارها، وإذا جئت إىل البيت، ألبستها إايه، 

 وأتشح أان ابلزار.
القلق والبكاء لفراقها أمر عظيم، فدخلت إيل،  فلما حصل من يعرتضها، وخرجت فغنتكم، حلقن من

وقالت: اي هذا، ما أعجب أمرك، أنت مللتن، وأردت بيعي وفراقي، وتبكي هذا البكاء ? فقلت هلا: اي 
 هذه، إن فراق نفسي أسهل علي من فراقك، وإمنا أردت أن تتخلصي من هذا الشقاء.

أبدا ، وأموت جوعا  وعراي ، فيكون املوت هو الذي فقالت: وهللا، لو ملكت منك ما ملكت من، ما بعتك 
 يفرق بيننا.
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 فقلت: أتريدين أن تعلمي صدق قويل ? قالت: نعم.
قلت: هل لك أن أخرج الساعة إىل املشرتي فأعتقك بني يديه وأتزوجك، مث أصرب معك على ما حنن فيه إىل 

 ، فافعل ما بدا لك من هذا، فما أريد غريه.أن أيذن هللا تعاىل بفرج أو موت ? فقالت: إن كان قولك صادقا  
 فخرجت إليكم فكان من ما قد علمتم، فاعذروين.

 فقال جعفر الوزير: أنت معذور، وهنض، وهنضت معه، والنخاس معنا.
فلما قدم محاره لريكب، دنوت منه، وقلت: اي سبحان هللا، مثلك يف جودك، يرى مثل هذه املكرمة، فال 

 وهللا، لقد تقطع قليب عليهما. ينتهز الفرصة فيها ?
 كذلك، ولكن غيظي من فوت اجلارية إايي مينعن من التكرم عليه.  -وهللا -فقال: وحيك، وقليب

 فقلت: وأين الرغبة يف الثواب ? فقال: صدقت وهللا.
آالف مث التفت إىل النخاس فقال: كم كان اخلادم سلم إليك عند ركوبنا، لتشرتي به اجلارية ? فقال: ثالثة 

 دينار.
 فقال: أين هي ? فقال: مع غالمي.

 فقال يل وللنخاس: خذاها وادفعاها إىل الفىت، وقوال له: يكتسي ويركب وجييئن، لحسن إليه وأستخدمه.
فرجعنا إىل الفىت، فإذا هو يبكي، فقلت له: قد عجل هللا فرجك، إعلم أن الذي خرج من عندك هو الوزير 

 مكي، وقد أمر لك هبذا، وهو يقول لك كذا وكذا.جعفر بن حيىي بن خالد الرب 
 قال: فصعق، حىت قلت قد تلف، مث أفاق، فأقبل يدعو جلعفر، ويشكرين.

 وكنت قد ركبت فلحقت ابلوزير، وأعلمته، فحمد هللا عز وجل على ما وهبه له، وعاد إىل داره وأان معه.
خربه يف يومه، وهو خيربه، إىل أن قص عليه فلما كان وقت العشاء، جئنا إىل الرشيد، فأقبل يسأل جعفر 

 حديث الفىت واجلارية.
 فقال له الرشيد: فما عملت معه ? فأخربه.

 
فاستصوب رأيه، وقال: وقع له برزق سلطاين يف رسم أرابب النعم، يف كل شهر كذا وكذا، واعمل به بعد 

 ذلك ما شئت.
 يأة مجيلة، فإذا به من أحلى الناس كالما ، وأمتهم أداب .فلما كان من الغد، جاءان الفىت راكبا  بثياب حسنة، وه
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فحملته إىل جعفر، وأوصلته إىل جملسه، فأمر بتسهيل وصوله إليه، وخلطه حباشيته، ووقع له عن اخلليفة مبا 
 رسم له، وعن نفسه بشيء آخر.

ى له شيئا  جليال ، فما وشاع حديثه يف البصرة، ويف أهل العسكر، فلم يبق فيهم متغزل، وال متظرف، إال أهد
 خرجنا من البصرة إال وهو رب نعمة صاحلة.

ووجدت هذا اخلرب، على خالف هذا، ما ذكره أبو علي حممد بن احلسن ابن مجهور العمي البصري الكاتب، 
يف كتاب السمار والندامى: أن الرشيد ملا حج ومعه إبراهيم املوصلي، ... فأخربان ابخلرب على قريب ما رويناه 

 وذكرانه، وأن اجلارية بدأت وغنت بصوت من صناعة إبراهيم، وهو:
 من ت علي  الزفرة الصاعدة * ومل ن العائد والعائدة

 اي رب  كم فر جت من كربة * عن  فهذي املر ة الواحدة
 وأن الذي حضر لتقليب اجلارية، الرشيد وجعفر بن حيىي متنكرين، ومعهما إبراهيم املوصلي والنخاس، وأهنم

انصرفوا، وقطعوا الثمن مبائة ألف درهم، مث عادوا واملال معهم، فأمروا إبعادة التقليب، فخرجت اجلارية، 
 فغنت بصوت، الغناء فيه إلبراهيم، وهو:

 ومن عادة الدنيا أبن  صروفها * إذا سر  منها جانب ساء جانب
م إال  ذميمة * وال الدهر إال  وهو للثأر طالب  وما أعرف الاي 

 ذكر بقية احلديث على قريب من هذا، ويف اخلرب الول زايدات، ليست يف خرب ابن مجهور.مث 
 

 من مكارم حيىي بن خالد الربمكي
وبلغن خرب جلعفر بن حيىي، مع جارية، يقارب هذا اخلرب، أخربين به أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خالد 

ء هبا، قال: أخربين أمحد بن الصلت احلماين، قال: حدثنا الرامهرمزي، خليفة أيب رضي هللا عنه، على القضا
مفلح وسنرب النخاسان، قاال: أرسل إلينا جعفر بن حيىي الربمكي، يطلب جارية قوالة، ذات أدب وظرف، 

 على صفة ذكرها وحدها، فما زلنا حنرص على طلبها، ونتواصف من يعرف عنها مثل ذلك.
كالمنا، فأقبل علينا، وقال: عندي بغية الوزير، فاهنضوا إن شئتم وإىل جانبنا شيخ من أهل الكوفة يسمع  

 لتنظروا إليها.
قال: فنهضنا معه، حىت إذا وصلنا إىل داره، وجدانها ظاهرة اإلختالل، ووجدان فيها مسحا  خلقا ، وثالث 

 قصبات عليها مسرجة، فارتبنا بقوله لنا، ملا ظهر من سوء حاله.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 677 

فلقة قمر، تتثىن كالقضيب، فاستقرأانها، فقرأت آايت من القرآن، حركت  -وهللا -مث أخرج إلينا جارية كأهنا
 منا ما كان ساكنا ، وأتبعتها بقصيدة مليحة، شوقتنا، وأطربتنا.

 فقلنا هلا: أصانعة ? وأشران إىل يدها.
 فقالت: نعم، تعلمت العمل ابلعود وأان صغرية.

 فقلنا: فغنينا به.
 لح أن أستجيب لذلك إال ملوىل مالك إن دعاين إليه أجبته.فقالت: سبحان هللا، هل يص

 قال: وراح الرسول إىل جعفر، فأخربه مبا شاهده.
فلم يتمالك جعفر، ملا مسع بصفة اجلارية، حىت استنهض الرسول إىل جملس الشيخ، وهو يتبعه، حىت عاينه، 

 وسأله إخراجها إليه.
  إنه استنطقها، فأخذت مبجامع قلبه.فلما رآها جعفر أعجب هبا قبل أن يستنطقها، مث

فقال ملوالها: قل ما شئت ? فقال الشيخ: لست أحدث أمرا  حىت أستأذهنا، ولوال الضر الذي حنن فيه ملا 
عرضتها، لكن حايل كما يشاهده الوزير من فقر، وضر، ودين كثري قد فدحن، ومن أجله فارقت وطن، 

 وعرضت على البيع مثرة فؤادي.
 عفر: ما مقدارها يف نفسك إن أردت بيعها ? فقال: ثالثون ألف دينار.فقال له ج

فقال جعفر: فهل لك أن أتمرها أبن تغنينا ? فأقبل الشيخ عليها فاستدانها، وأمرها أن تغن، فأخذت العود، 
 وأصلحته، مث استعربت، وغنت بصوت، الغناء من صنعة إبراهيم:

م أن  صروفها * إذا سر    منها جانب ساء جانب ومن عادة الاي 
م إال  ذميمة  * وال الدهر إال  وهو ابلثأر طالب  وما أعرف الاي 

 قال: مث أهنا ألقت العود من يدها، وصرخت، وصرخ الشيخ، وجعال ينتحبان.
مث إن الشيخ أقبل على جعفر ومن معه، وقال: أشهدكم أين قد أعتقتها، وجعلت عتقها صداقها، وهللا، ال 

 ا .ملكها أحد أبد
 

فغضب جعفر، وأقبل من حضر على الشيخ يؤنبونه ويستجهلونه، ويقولون له: ضيعت هذا املال اجلليل، 
 وعجلت، وجهلت.
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فقال الشيخ: النفس أوىل أن يبقى عليها من املال، والرازق هللا سبحانه وتعاىل، وعاد جعفر إىل أبيه فأخربه 
 مبا كان من الرجل واجلارية.

 عت هبما ? قال: تركتهما وانصرفت.فقال له أبوه: فما صن
فقال له: وحيك، ما أنصفت اي ولدي، أو ما أنفت على نفسك أن تفرق بني متحابني مثلهما، مقرتين، 

 فقريين، أو تنصرف عنهما، وال جترب حاهلما ? أرضيت أن يكون الكويف أمسح منك.
 ودعا بغالم، فحمل معه إىل الشيخ ثالثني ألف دينار على بغال.

وصل املال إىل الشيخ قبله وأخذه، ومحد هللا عز وجل، ودعا جلعفر ولوالده، وعاد ابملال واجلارية إىل  فلما
 منزله ابلكوفة، وهو فرح مسرور، وقد فرج هللا عنه.

 
 أين نوال ابن جعفر من نوال ابن معمر

نا، قال: إشرتى ووجدت يف بعض كتيب: أن عمر بن شبة، قال: حدثن أبو غسان، قال: أخربين بعض أصحاب
عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب رضي هللا عنهما جارية من مولدات أهل مكة، كان يتعشقها غالم من أهلها، 
وقدم يف أمرها إىل املدينة، فنزل قريبا  من منزل عبد هللا بن جعفر، مث جعل يلطف عبد هللا بطرائف مكة، 

 حىت عرفت اجلارية أنه ورد.
فأدخلته ليلة يف إصطبل دواب عبد هللا بن جعفر، فعثر عليه السائس، فأعلم عبد  وجعلت اجلارية تراسله،
 هللا بن جعفر، وأاته به.

فقال له: مالك، قبحك هللا، أبعد حترمك بنا تصنع مثل هذا ? فقال له: إنك ابتعت اجلارية، وكنت هلا حمبا ، 
 وكانت جتد يب مثل ذلك.

 ثل قصة الفىت.قال: فدعا ابجلارية، وسأهلا، فجاءت مب
 فقال له: خذها، فهي لك.

فلما كان بعد ذلك بقريب، عشق عبد السالم بن أيب سليمان، موىل مسلم، جارية آلل طلحة، يقال هلا: 
رواح، ورجا أن يفعلوا به مثلما فعل ابن جعفر ابلفىت املكي، فلم يفعل الطلحيون ذلك، فسأل يف مثنها، حىت 

 اجتمع له، فاشرتاها منهم.
 عبد السالم يف ذلك: فقال

 وأين فال تعدل نوال ابن جعفر * وأين لعمري من نوال ابن معمر
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 يطري لدى اجلن ات هذا لفضله * ويرفض  هذا يف اجلحيم املسع ر
 

 ابن أيب حامد صاحب بيت املال حيسن إىل رجل من املتفقهة
عمر الدارقطن احلافظ، قال:  وقد كان فيما يقارب عصران مثل هذا، وهو ما حدثن به أبو احلسن علي بن

حدثن أبو أمحد حممد بن أمحد اجلرجاين الفقيه، قال: كنا ندرس على أيب إسحاق املروزي الشافعي، وكان 
يدرس عليه معنا فىت من أهل خراسان، له والد هناك، وكان يوجه إليه يف كل سنة، مع احلاج، قدر نفقة 

 السنة.
 ها، وألفته، وكانت معه سنني.فاشرتى جارية، فوقعت يف نفسه، وألف

وكان رمسه أن يستدين يف كل سنة، دينا ، بقدر ما يعجز من نفقته، فإذا جاء ما أنفذه أبوه إليه، قضى دينه، 
 وأنفق الباقي مدة مث عاد إىل االستدانة.

 فلما كان سنة من السنني، جاء احلاج، وليس معهم نفقة من أبيه.
إن أابك أعتل علة عظيمة صعبة، واشتغل بنفسه، فلم يتمكن من إنفاذ فسأهلم عن سبب ذلك، فقالوا له: 

 شيء إليك.
قال: فقلق الفىت قلقا  شديدا ، وجعل غرماؤه يطالبونه كالعادة، يف قضاء الدين وقت املوسم، فاضطر، وأخرج 

 اجلارية إىل النخاسني، فعرضها.
 فقيه، وال نكاد نتفارق.وكان الفىت ينزل ابلقرب من منزيل، وكنا نصطحب إىل منزل ال

 فباع اجلارية أبلف درهم وكسر، وعزم على أن يفرق منها على غرمائه قدر ماهلم، ويتمون ابلباقي.
 وكان قلقا ، موجعا ، متحريا ، عند رجوعنا من النخاسني.

 فلما كان الليل إذا ببايب يدق، فقمت ففتحته، فإذا ابلفىت.
 وم، وقد غلبتن وحشة اجلارية، والشوق إليها.فقلت: مالك ? فقال: قد امتنع علي الن

ووجدته من القلق على أمر عظيم، حىت أنكرت عقله، فقلت: ما تشاء ? فقال: ال أدري، وقد سهل علي 
أن ترجع اجلارية إىل ملكي، وأبكر غدا  فأقر لغرمائي مباهلم، وأحبس يف حبس القاضي، إىل أن يفرج هللا تعاىل 

 ما أقضي به دين يف العام املقبل، وتكون اجلارية يف ملكي. عن، وجييئن من خراسان
فقلت له: أان أكفيك ذلك يف غد إن شاء هللا، وأعمل يف رجوع اجلارية إليك، إذا كنت قد وطنت نفسك 

 على هذا.
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 قال: فبكران إىل السوق، فسألنا عمن اشرتى اجلارية.
 املال. فقالوا: أمرأة من دار أيب بكر بن أيب حامد، صاحب بيت

 
فجئنا إىل جملس الفقيه، فشرحت ليب إسحاق املروزي بعض حديث الفىت، وسألته أن يكتب رقعة إىل أيب 

 بكر بن أيب حامد، يسأله فيها فسخ البيع، واإلقالة، وأخذ الثمن، ورد اجلارية، فكتب رقعة مؤكدة يف ذلك.
حامد، فإذا هو يف جملس حافل، فأمهلنا  فقمت، وأخذت بيد اخلراساين صديقي، وجئنا إىل أيب بكر بن أيب

حىت خف، مث دنوت أان والفىت، فعرفن، وسألن عن أيب إسحاق املروزي، فقلت: هذه رقعته خاصة يف حاجة 
 له.

فلما قرأها، قال يل: أنت صاحب اجلارية ? قلت: ال، ولكنه صديقي هذا، وأومأت إىل اخلراساين، وقصصت 
 .عليه القصة، وسبب بيع اجلارية

 فقال: وهللا، ما أعلم أين ابتعت جارية يف هذه الايم، وال ابتيعت يل.
 فقلت: إن امرأة جاءت وابتاعتها، وذكرت أهنا من دارك.

 قال: جيوز.
مث قال: اي فالن، فجاءه خادم، فقال له: امض إىل دور احلرم، فاسأل عن جارية اشرتيت أمس، فلم يزل 

 ع عليها، فرجع إليه.يدخل وخيرج من دار إىل دار، حىت وق
 فقال له: أعثرت عليها ? فقال: نعم، فقال: أحضرها، فأحضرها.

 فقال هلا: من موالك ? فأومأت إىل اخلراساين.
فقال هلا: أفتحبني أن أردك عليه ? فقالت: وهللا، ليس مثلك اي موالي من خيتار عليه، ولكن ملوالي علي 

 حق الرتبية.
 فقال: هي كيسة عاقلة، خذها.

 ال: فأخرج اخلراساين الكيس من كمه، وتركه حبضرته.ق
 فقال للخادم: إمض إىل احلرم، وقل هلن: ما كننت وعدتن به هذه اجلارية من إحسان، فعجلنه الساعة.

 قال: فجاء اخلادم أبشياء هلا قدر وقيمة، فدفعها إليها.
لى جاريتك، والزم العلم، فقد مث قال للخراساين: خذ كيسك فاقض منه دينك، ووسع بباقيه على نفسك وع

 أجريت عليك يف كل شهر قفيز دقيق، ودينارين، تستعني هبا على أمرك.
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 قال: فوهللا ما انقطعت عن الفىت، حىت مات أبو بكر بن أيب حامد.
 

 ابن أيب حامد صاحب بيت املال حيسن إىل صرييف
به على جهات خمتلفة، وهذا أبينها، قال مؤلف هذا الكتاب: وجدت هذا اخلرب مستفيضا  ببغداد، وأخربت 

وأصحها إسنادا ، إال أنن أذكر بعض الطرق الخرى اليت بلغتن: حدثن أمحد بن عبد هللا، قال: حدثن 
شيخ من دار القطن ببغداد، قال: كان ليب بكر بن أيب حامد مكرمة طريفة، وهي أن رجال  يعرف بعبد 

 -يعن صاحب بيت املال -وكان يهواها، على أيب بكر بن أيب حامدالواحد ابن فالن الصرييف، ابع جاريته، 
 بثلثمائة دينار.

فلما جاء الليل، استوحش هلا وحشة شديدة، وحلقه من اهليمان، والقلق، واجلنون، والسف على فراقها، ما 
 منعه من النوم، وحلقه من البكاء والسهر، ما كادت خترج نفسه معه.

 يتشاغل ابلنظر يف أمره، فلم يكن له إىل ذلك سبيل. فلما أصبح خرج إىل دكانه
وزاد عليه القلق والشوق، فأخذ مثن اجلارية، وجاء إىل أيب بكر بن أيب حامد، فدخل عليه، وجملسه حافل، 

 فسلم، وجلس يف أخرايت الناس، إىل أن تقوضوا.
 اذكرها.فلما مل يبق غريه، أنكر ابن أيب حامد حاله، فقال له: إن كانت لك حاجة ف

 فسكت، وجرت دموعه، وشهق.
 فرفق به ابن أيب حامد، وقال له: قل، عافاك هللا، وال تستح.

وقد أحسست  -أطال هللا بقاءك -فقال له: بعت أمس، جارية كانت يل، وكنت أحبها، واشرتيت لك
 ابملوت أسفا  على فراقها.

 ايت، أبخذ هذه الداننري، وإقاليت من البيع.وأخرج الثمن فوضعه حبضرته، وقال له: أان أسألك أن ترد علي حي
قال: فتبسم ابن أيب حامد، وقال له: ملا كانت هبذا احملل من قلبك مل بعتها ? فقال: أان رجل صرييف، وكان 
رأس مايل ألف دينار، فلما اشرتيتها، تشاغلت هبا عن لزوم الدكان، فبطل كسيب، وكنت أنفق عليها من رأس 

ها حايل، فلما مضت مدة، خشيت الفقر، ونظرت، فإذا أان مل يبق معي من رأس املال إال املال نفقة ال حيتمل
 الثلث أو أقل، وصارت تطالبن من النفقة، مبا لو أطعتها فيه، ذهبت هذه البقية، وحصلت على الفقر.

تقيم فلما منعتها، ساءت أخالقها ونغصت عيشي، فقلت أبيعها، وأدير مثنها فيما أختل من حايل، وتس
عيشيت، وأسرتيح من أذاها، وأتصرب على فراقها، ومل أعلم أنه يلحقن هذا المر العظيم، وقد آثرت اآلن 

 الفقر، وأن حتصل اجلارية عندي، أو أن أموت، فهو أسهل علي مما أان فيه.
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 فقال ابن أيب حامد: اي فالن، فجاء خادم أسود.
 س.فقال له: أخرج اجلارية اليت اشرتيت لنا ابلم

 قال: فأخرجت جارييت.
 

إال  -منذ اشرتيت -فقال: اي بن، إن مثلي ال يطأ قبل اإلسترباء، ووهللا، ما وقعت عين على اجلارية
 الساعة، وقد وهبتها لك فخذها، وخذ داننريك، ابرك هللا لك فيهما.

 مث قال للخادم: هات ألف درهم، فجاء هبا.
ك، فجاء من أمر موالك ما رأيت ومل أر من املروءة منعه منك، فقال للجارية: قد كنت عولت على أن أكسو 

فخذي هذه الدراهم، واتسعي هبا يف نفقتك، وال حتملي موالك ما ال يطيق، فتحصلني عند من ال يعرف 
 قدرك كمعرفته، ولك علي ألف درهم يف كل سنة، جييء موالك فيأخذها لك، إذا شكرك، ورضي طريقتك.

 يديه، وجعل يبكي، ويدعو له. قال: فقام الرجل، وقبل
 ومل يزل املال واصال  إليه يف كل سنة، حىت مات ابن أيب حامد.

 
 احلسن بن سهل حيسن إىل الفسطاطي التاجر

ويشبه هذا احلديث، ما وجدته يف كتاب أعطانيه أبو احلسني عبد العزيز ابن إبراهيم املعروف اببن حاجب 
ليب على ديوان السواد، وذكر إنه نسخه من كتاب أعطاه إايه أبو النعمان، وهو يومئذ كاتب الوزير امله

 احلسني اخلصييب، وكان فيه إصالحات خبط ابن مابنداذ.
اشرتى احلسن بن سهل، من الفسطاطي التاجر، جارية أبلف دينار، فحملت إىل منزل احلسن، وكتب 

 للفسطاطي بثمنها.
إىل منزله، فوجده مفروشا  نظيفا ، وفيه رحيان قد عيب تعبية فأخذ الكتاب إىل من أحاله عليه ابملال، وانصرف 

 حسنة، ونبيذ قد صفي.
فقال: ما هذا ? فقيل له: جاريتك اليت بعتها السعة، قد أعدت لك هذا لتنصرف إليها، فبعتها قبل 

 انصرافك.
 قال: فقام الفسطاطي، فرجع إىل احلسن.
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، وتزينت بزينة مل تر من مثلها، مع ما رأى فيها من احلسن وأحضر احلسن اجلارية، فرأى زاي  حسنا ، ونظافة  
واجلمال، والبهاء والكمال، فهو جييل الفكر والنظر فيها، إذ رجع الفسطاطي إليه، وهو كاجملنون املخبول، 

 وقال: أقلن بيع اجلارية، أقالك هللا يف الدنيا واآلخرة.
 فخرجت منها.فقال: ما إىل هذا سبيل، وما دخلت قط داران جارية، 

 قال: أيها المري، إنه املوت المحر.
قال: وما ذاك ? فقص عليه قصته، وحبه هلا، وتلهفه عليها، وأنه مل يقدر على فراقها وأن الندم قد حلقه، 

 والشوق قد متكن من فؤاده، وأنه إن دام ذلك عليه، كان فيه تلف نفسه، وبكى، ومل يزل يتضرع له.
ارية من ساعته، وقال هلا: هل لك يف موالك رغبة ? فقالت: أيها المري، يف مثله فرق له احلسن، وأحضر اجل

 يرغب، فرد اجلارية عليه.
 وقال له: خذ هذه اللف دينار، لك هبة، ال يرجع إىل ملكي منها دينار واحد.

صداقها، مث كتب  فأخذ الفسطاطي اجلارية والداننري، وقال: اجلارية حرة لوجه هللا تعاىل، وهذه اللف دينار 
 كتاهبا.

 وعاد إىل منزله، وجلس مع جاريته على ما أعدته له.
 

 الشرت وجيداء
أخربين أبو الفرج علي بن احلسني املعروف ابلصبهاين، قال: حدثن جعفر بن قدامة، قال: حدثن أبو 

ابن علي بن أيب  العيناء، قال: كنت أجالس حممد بن صاحل بن عبد هللا بن موسى بن عبد هللا بن احلسني
طالب سالم هللا عليهم أمجعني، وكان قد محل إىل املتوكل أسريا ، فحبسه مدة، مث أطلقه املتوكل، وكان أعرابيا  
فصيحا ، فحدثن يوما  قال: حدثن منري بن خملف اهلاليل، وكان حسن الوجه جدا ، قال: كان منا فىت يقال له 

 يهوى جارية من قومه، يقال هلا: جيداء، وكانت ذات زوج. بشر بن عبد هللا، ويعرف ابلشرت، وكان
 وشاع خربه يف حبها، فمنع منها، وضيق عليه، حىت مل يقدر أن يلم هبا.

فجاءين ذات يوم، وقال: اي أخي، قد بلغ من الوجد، وضاق علي سبيل الصرب، فهل تساعدين على زايرهتا 
 حيها، فكمن يف موضع.? قلت: نعم فركبت، وسران، حىت نزلنا قريبا  من 

فقال يل: إذهب إىل القوم فكن ضيفا  هلم، وال تذكر شيئا  من أمران، حىت ترى راعية جليداء صفتها كذا وكذا، 
 فأعلمها خربي، وواعدها بوعد.
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فمضيت وفعلت ما أمرين به، ولقيت الراعية فخاطبتها، فمضت إىل جيداء، وعادت إيل، فقالت: قل له: 
 الشجريات.موعدك الليلة عند 

 فلما كان الوقت الذي وعدتنا فيه، إذا جبيداء قد أقبلت، فوثب الشرت إليها، فقبل بني عينيها.
فقمت موليا  عنهما، فقاال: نقسم عليك إال ما رجعت، فوهللا، ما بيننا ما نسرته عنك، فرجعت، وجلسنا 

 نتحدث.
ال وهللا، إال أن نعود إىل ما تعرف من البالء فقال هلا: اي جيداء، أما فيك حيلة لنتعلل الليلة ? فقالت: 

 والشدة.
 فقال: ما من ذلك بد، ولو وقعت السماء على الرض.

 
 فقالت: هل يف صاحبك هذا من خري ? فقلت: إي وهللا.

 فخلعت ثياهبا، ودفعتها إيل، وقالت: البسها، وأعطن ثيابك، ففعلت.
تمة، ويطلب منك القدح ليحلب فيه اإلبل، فال تدفعه فقالت: إذهب إىل بييت، فإن زوجي سيأتيك بعد الع

إليه من يدك، فهذا فعلي به، ودعه بني يديه، فإنه سيذهب وحيلب، مث أيتيك به مآلن لبنا ، ويقول: هاك 
 غبوقك، فال أتخذه منه، حىت تطيل نكدك عليه، مث خذه، أودعه حىت يضعه هو، مث لست تراه حىت تصبح.

مرتن به، وجاءين ابلقدح، فلم آخذه منه، وأطلت عليه النكد، مث أهويت آلخذه، قال: فذهبت، وفعلت ما أ
 وأهوى ليضعه، فاختلفت أيدينا، فانكفأ القدح.

فقال: إن هذا لطماح مفرط، وضرب بيده إىل سوطه، مث تناولن به، وضرب ظهري، فجاءت أمه، وأخته، 
 لسكني.فانتزعوين من يده، بعد أن زال عقلي، ومهمت أن أجأه اب

فلما خرجوا من عندي، مل ألبث إال يسريا ، حىت دخلت أم جيداء، تؤنبن، وتكلمن، فلزمت الصمت 
 والبكاء.

فقالت: اي بنية، اتقي هللا، وأطيعي بعلك، وأما الشرت فال سبيل لك إليه، وها أان أبعث إليك أبختك 
 لتؤنسك، ومضت.

 ى من ضربن، وأان ساكت، مث اضطجعت إىل جانيب.مث بعثت إيل ابجلارية، فجعلت تكلمن، وتدعو عل
فشددت يدي على فمها، وقلت: اي جارية، إن أختك مع الشرت، وقد قطع ظهري بسببها، وأنت أوىل 

 بسرتها من، وإن تكلمت بكلمة فضحتها، وأان لست أابيل.
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لناس، ومل نزل فاهتزت مثل القضيب فزعا ، فطمنتها، وطيبت قلبها، فضحكت، وابت معي منها أظرف ا
 نتحدث حىت برق الصبح، فخرجت، وجئت إىل صاحيب.

فقالت جيداء: ما اخلرب ? فقلت: سلي أختك عن اخلرب، فلعمري إهنا عاملة به، ودفعت إليها ثياهبا، وأريتها 
 ظهري، فجزعت، وبكت، ومضت مسرعة، وجعل الشرت يبكي، وأان أحدثه بقصيت، وارحتلنا.

 
 ني مرة إذا أكل زيرابجةأقسم أن يغسل يده أربع

حدثن أبو الفرج أمحد بن إبراهيم الفقيه احلنفي املعروف اببن النرسي من أهل ابب الشام ببغداد، وقد كان 
خلف أاب احلسن علي بن أيب طالب بن البهلول التنوخي على القضاء هبيت، وما علمته إال ثقة، قال: مسعت 

نسيته أان، قال: حضرت عند صديق يل من البزازين، وكان وأمسى التاجر، وأ -فالن التاجر، حيدث أيب
 مشهورا ، يف دعوة، فقدم يف مجلة طعامه، زيرابجة، ومل أيكلها، فامتنعنا من أكلها.

 فقال: أحب أن أتكلوا منها، وتعفوين من أكلها، فلم ندعه حىت أكل.
قال له: قد غسلت يدك أربعني فلما غسلنا أيدينا، انفرد يغسل يده، ووقف غالم يعد عليه الغسل، حىت 

 مرة، فقطع الغسل.
 فقلنا له: ما سبب هذا ? فامتنع، فأحلحنا عليه.

فقال: مات أيب وسن حنوا  من عشرين سنة، وخلف علي حاال  صغرية، وأوصاين قبل موته بقضاء ديون عليه، 
 ومالزمة السوق، وأن أكون أول داخل إليه، وآخر خارج منه، وأن أحفظ مايل.

 ا مات، قضيت دينه، وحفظت ما خلفه يل، ولزمت الدكان، فرأيت يف ذلك منافع كثرية.فلم
فبينا أان جالس يوما  ومل يتكامل السوق، وإذا ابمرأة راكبة على محار، وعلى كفله منديل دبيقي، وخادم 

 ميسك ابلعنان، فنزلت عندي.
 فأكرمتها، ووثبت إليها، وسألتها عن حاجتها، فذكرت ثيااب .

نغمة ، ما مسعت قط أحسن منها، ورأيت وجها  مل أر مثله، فذهب عن عقلي، وعشقتها يف  -وهللا -معتفس
 احلال.

فقلت هلا: تصربين حىت يتكامل السوق، وآخذ لك ما تريدين، ففعلت، وأخذت حتادثن، وأان يف املوت 
 عشقا  هلا.
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يف مثنه حبرف واحد، وكان ما قيمته مخسة  وخرج الناس، فأخذت هلا ما أرادت، فجمعته، وركبت ومل ختاطبن
 آالف درهم.

فلما غابت عن أفقت، وأحسست ابلفقر، فقلت: حمتالة، خدعتن حبسن وجهها، ورأتن حداث ، فاستغرتن، 
 ومل أكن سألتها عن منزهلا، وال طالبتها ابلثمن، لدهشيت هبا.

اين، وبيع كل ما فيها، وأويف الناس مثن فكتمت خربي لئال أفتضح، وأتعجل املكروه، وعولت على غلق دك
 متاعهم، وأجلس يف بييت مقتصرا  على غلة يسرية من عقار كان خلفه يل أيب.

 فلما كان بعد أسبوع، إذا هبا قد ابكرتن، ونزلت عندي، فحني رأيتها أنسيت ما كنت فيه وقمت هلا.
 أان قد احتلنا عليك.فقالت: اي فىت، أتخران عنك، وما شككنا أان قد روعناك، وظننت 

 فقلت: قد رفع هللا قدرك عن هذا.
 فاستدعت امليزان، فوفتن داننري قدر ما قلت هلا عن مثن املتاع، وأخرجت تذكرة مبتاع آخر.

 
فأجلستها أحادثها، وأمتتع ابلنظر إليها إىل أن تكامل السوق، وقمت، ودفعت إىل كل إنسان ما كان له، 

 وين، فجئتها به، فأخذته وانصرفت، ومل ختاطبن يف مثنه حبرف.وطلبت منهم ما أرادت، فأعط
فلما غابت عن ندمت، وقلت: احملنة هذه، أعطتن مخسة آالف درهم، وأخذت من متاعا  أبلف دينار، 

 واآلن إن مل أقع هلا على خرب، فليس إال الفقر، وبيع متاع الدكان، وما قد ورثته من عقار.
من شهر وأخذ التجار يشددون علي يف املطالبة، فعرضت عقاري، وأشرفت على  وتطاولت غيبتها عن أكثر

 اهللكة.
فأان يف ذلك، وإذا هبا قد نزلت عندي، فحني رأيتها زال عن الفكر يف املال، ونسيت ما كنت فيه، وأقبلت 

 علي حتادثن، وقالت: هات الطيار، فوزنت يل بقيمة املتاع داننري.
م، فبسطتن، فكدت أموت فرحا  وسرورا ، إىل أن قالت: هل لك زوجة? فقلت: ال فأخذت أطاوهلا يف الكال

 وهللا اي سيديت، وما أعرف امرأة قط، وبكيت.
فقالت: ما لك ? قلت: خري، وهبتها مث قمت وأخذت بيد اخلادم الذي كان معها، وأخرجت له داننري كثرية، 

 وسألته أن يتوسط المر بين وبني سته.
أعشق منك هلا، وما هبا حاجة إىل ما اشرتته منك، وإمنا جتيئك حمبة  -وهللا -: إهنا هيفضحك، وقال

 ملطاولتك، فخاطبها مبا تريد، فإهنا تقبله، وتستغن عن.
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فعدت، وكنت قلت هلا: إين أمضي لنقد الداننري، فلما عدت، قالت: نقدت الداننري ? وضحكت، وقد  
 كانت رأتن مع اخلادم.

 سيت، هللا، هللا، يف دمي، وخاطبتها مبا يف نفسي منها، فأعجبها ذلك، وقبلت اخلطاب أحسن فقلت هلا: اي
 القبول.

وقالت: اخلادم جييئك برساليت مبا تعمل عليه، وقامت ومل أتخذ من شيئا ، فوفيت الناس أمواهلم، وحصلت 
 ليت قلقا  وخوفا .رحبا  واسعا ، واغتممت خوفا  من انقطاع السبب بين وبينها، ومل أمن لي

 فلما كان بعد أايم جاءين اخلادم، فأكرمته، ووهبت له داننري هلا صورة، وسألته عنها.
 عليلة من شوقها إليك. -وهللا -فقال: هي

فقلت: فاشرح يل أمرها ? فقال: هذه صبية ربتها السيدة أم أمري املؤمنني املقتدر ابهلل، وهي من أخص 
 حبهن إليها.جواريها عندها، وأحضاهن، وأ

وإهنا اشتهت رؤية الناس، والدخول واخلروج، فتوصلت حىت صارت القهرمانة، وصارت خترج يف احلوائج، 
 فرتى الناس.

حدثت السيدة حبديثك، وسألتها أن تزوجها منك، فقالت: ال أفعل، أو أرى الرجل، فإن كان  -وهللا -وقد
 يستحقك، وإال ال أدعك واختيارك.

يل يف إدخالك إىل الدار حبيلة، إن متت وصلت إىل تزوجيها، وإن انكشفت ضربت عنقك، وحتتاج إىل أن تتح
 فما تقول ? فقلت: أصرب على هذا.

فقال: إذا كان الليلة، فأعرب إىل املخرم، وادخل املسجد الذي بنته السيدة على شاطئ دجلة، وعلى حائطه 
 فيه. الخري مما يلي دجلة، امسها مكتوب ابآلجر املقطوع، فبت

قال أبو الفرج بن النرسي: وهو املسجد الذي قد سد اببه اآلن سبكتكني، احلاجب الكبري، موىل معز 
 الدولة، املعروف جباشنكري، وأضافه إىل ميدان داره، وجعله مصلى لغلمانه.

 قال الرجل: فلما كان قبل املغرب مضيت إىل املخرم، فصليت يف املسجد العشاءين، وبت فيه.
وقت السحر، إذا بطيار لطيف قد قدم، وخدم قد نزلوا ومعهم صناديق فارغة، فجعلوها يف  فلما كان

 املسجد، وانصرفوا، وبقي واحد منهم، فتأملته، فإذا هو الواسطة بين وبينها.
مث صعدت اجلارية واستدعتن، فقمت، وعانقتها، وقبلت يدها، وقبلتن قبالت كثرية، وضمتن، وبكيت، 

 وبكت.
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 ساعة، مث أجلستن يف واحد من الصناديق، وكان كبريا ، وأقفلته. وحتدثنا
وأقبل اخلدم يرتاجعون بثياب، وماء ورد، وعطر، وأشياء قد أحضروها من مواضع، وهي تفرق يف ابقي 

 الصناديق، وتقفل، مث محلت الصناديق يف الطيار، واحندر.
ال تتم، ولو متت ما ساوت قتل نفسي،  فلحقن من الندم أمر عظيم، وقلت: قتلت نفسي لشهوة لعلها

وأقبلت أبكي، وأدعو هللا عز وجل، وأتوب، وأنذر النذور، إىل أن محلت الصناديق مبا فيها، ليجاز هبا يف 
 دار اخلليفة، ومحل صندوقي خادمان أحدمها الواسطة بين وبينها.

يد نفتش الصناديق، فتصيح على وهي كلما اجتازت بطائفة من اخلدم املوكلني أببواب احلرم، قالوا: نر 
 بعضهم، وتشتم بعضهم، وتداري بعضهم.

إىل أن انتهت إىل خادم ظننته رئيس القوم، فخاطبته خبضوع وذلة، فقال هلا: ال بد من فتح الصناديق وبدأ 
 بصندوقي فأنزله.

 
ج من فحني أحسست بذلك ذهب عقلي، وغاب علي أمري، وبلت يف الصندوق فرقا ، فجرى بويل حىت خر 

 خلله.
فقالت: اي أستاذ، أهلكتن، وأهلكت التجار، وأفسدت علينا متاعا  بعشرة آالف دينار يف الصندوق ما بني 
ثياب مصبغات، وقارورة فيها أربعة أمنان من ماء زمزم، قد انقلبت وجرت على الثياب، والساعة تستحيل 

 ألواهنا.
 فقال: خذي صندوقك، أنت وهو، إىل لعنة هللا، ومري.

 فحمل اخلادمان صندوقي، وأسرعا به، وتالحقت الصناديق.
 فما بعدان ساعة حىت مسعتها تقول: وياله، اخلليفة، فعند ذلك مت، وجاءين ما مل أحتسبه.

 فقال هلا اخلليفة: والك، اي فالنة، أي شيء يف صناديقك ? فقالت: ثياب للسيدة.
 فقال: افتحيها حىت أراها.
 تفتحها ستنا بني يديك. فقالت: اي موالي، الساعة

 فقال: مري، هوذا أجي.
فقالت للخدم: أسرعوا، ودخلت حجرة، ففتحت صندوقي، وقالت: اصعد تلك الدرجة، ففعلت، وأخذت 

 بعض ما يف تلك الصناديق، فجعلته يف صندوقي، وأقفلته.
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طعاما  وشرااب ، وما وجاء املقتدر، فحملت الصناديق إىل بني يديه، مث عادت إيل، فطيبت نفسي، وقدمت يل 
 حيتاج إليه، وأقفلت احلجرة، ومضت.

فلما كان من غد جاءتن، فصعدت إيل، وقالت: الساعة جتيء السيدة لرتاك، فانظر كيف تكون? فما كان 
أبسرع من أن جاءت السيدة، فجلست على كرسي، وفرقت جواريها، ومل يبق معها غري واحدة منهن، مث 

 أنزلتن اجلارية.
 يت السيدة قبلت الرض، وقمت فدعوت هلا.فحني رأ

 كيس، عاقل، وهنضت.  -وهللا -فقالت جلاريتها: نعم ما اخرتت لنفسك هو
وعدتن أن تزوجن بك، وما  -وهللا -فقامت معها صاحبيت وتبعتها، وأتت إيل بعد ساعة، وقالت: أبشر فقد

 بني أيدينا عقبة إال اخلروج.
 فقلت: يسلم هللا تعاىل.

من غد محلتن يف الصندوق، وخرجت كما دخلت، وكان احلرص على التفتيش أقل، وتركت يف  فلما كان
 املسجد الذي محلت منه يف الصندوق، وقمت بعد ساعة، ومضيت إىل منزيل، وتصدقت، ووفيت بنذري.

وهي تقول  فلما كان بعد أايم، جاءين اخلادم برقعتها، خبطها الذي أعرفه، وكيس فيه ثالثة آالف دينار عينا ،
يف رقعتها: أمرتن السيدة إبنفاذ هذا الكيس من ماهلا إليك، وقالت: اشرت ثيااب ، ومركواب ، وغالما  يسعى بني 
يديك، وأصلح به ظاهرك، وجتمل بكل ما تقدر عليه، وتعال يوم املوكب إىل ابب العامة، وقف حىت تطلب، 

 وتدخل على اخلليفة، وتتزوج حبضرته.
 ة، وأخذت الداننري، واشرتيت منها ما قالوه، واحتفظت ابلباقي.فأجبت على الرقع

وركبت بغليت يوم املوكب إىل ابب العامة، ووقفت، وجاءين من استدعاين، فأدخلن على املقتدر، وهو على 
السرير، والقضاة، واهلامشيون، واحلشم، قيام، فداخلتن هيبة عظيمة، فخطب بعض القضاة، وزوجن، 

 وخرجت.
رت يف بعض املمرات، عدل يب إىل دار عظيمة، مفروشة أبنواع الفرش الفاخر، واآلالت، واخلدم، فلما ص

 فأجلست، وتركت وحدي، وانصرف من أجلسن.
فجلست يومي ال أرى من أعرف، وخدم يدخلون وخيرجون، وطعام عظيم ينقل، وهم يقولون: الليلة تزف 

 إىل زوجها، ها هنا. -اسم زوجيت -فالنة
ء الليل أثر اجلوع يف، وأقفلت البواب، وأيست من اجلارية، فبقيت أطوف يف الدار، إىل أن وقعت فلما جا

على املطبخ، فإذا قوم طباخون جلوس، فاستطعمت منهم، فلم يعرفوين، وظنوا أين بعض الوكالء، فقدموا إيل 
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فطن يب، وظننت أين قد زيرابجة، فأكلت منها، وغسلت يدي أبشنان كان يف املطبخ، وأان مستعجل لئال ي
 نقيت من رحيها، وعدت إىل مكاين.

فلما انتصف الليل إذا بطبول، وزمور، والبواب تفتح، وصاحبيت قد أهديت إيل، وجاءوا هبا فجلوها علي، 
وأان أقدر أن ذلك يف النوم، وال أصدق فرحا  به، وقد كادت مراريت تنشق فرحا  وسرورا ، مث خلوت هبا، 

 وانصرف الناس.
فحني تقدمت إليها وقبلتها، رفستن فرمت يب عن املنصة، وقالت: أنكرت أن تفلح اي عامي، أو تصلح اي 

 سفلة، وقامت لتخرج.
 فتعلقت هبا، وقبلت يديها ورجليها، وقلت: عرفين ذنيب، واعملي بعده ما شئت.

قصيت، واعملي ما  فقالت: ويلك، أتكل، وال تغسل يدك ? وأنت تريد أن ختتلي مبثلي ? فقلت: امسعي
 شئت بعد ذلك.

 فقالت: قل.
فقصصت عليها القصة، فلما بلغت أكثرها، قلت: وعلي، وعلي، وحلفت أبميان مغلظة، ال أكلت بعد هذا 

 زيرابجة، إال غسلت يدي أربعني مرة.
 فأشفقت، وتبسمت، وصاحت: اي جواري، فجاء مقدار عشر جواري ووصائف فقالت: هامت شيئا  لألكل.

 
ت إلينا مائدة حسنة، وألوان فاخرة، من موائد اخللفاء، فأكلنا مجيعا ، واستدعت شرااب ، فشربنا، أان فقدم

 وهي، وغىن لنا بعض أولئك الوصائف.
وقمنا إىل الفراش، فدخلت هبا، وإذا هي بكر، فافتضضتها، وبت بليلة من ليايل اجلنة، ومل نفرتق أسبوعا ، 

 يمة السبوع.ليال  وهنارا ، إىل أن انقضت ول
فلما كان من غد، قالت يل: إن دار اخلليفة ال حتتمل املقام فيها أكثر من هذا، وما مت لحد أن يدخل فيها 
بعروس غريك، وذلك لعناية السيدة يب، وقد أعطتن مخسني ألف دينار، من عني وورق، وجوهر، وقماش، 

وخذ معك ماال ، واشرت لنا دارا  حسنة،  ويل خبارج القصر أموال وذخائر أضعافها، وكلها لك، فاخرج،
عظيمة االتساع، يكون فيها بستان حسن، وتكون كثرية احلجر، وال تضيق على نفسك، كما تضيق نفوس 
التجار، فإين ما تعودت أسكن إال يف القصور، واحذر من أن تبتاع شيئا  ضيقا ، فال أسكنه، وإذا ابتعت 

 اري، وأنتقل إليك.الدار، فعرفن، لنقل إليك مايل، وجو 
 فقلت: السمع والطاعة.
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فسلمت إيل عشرة آالف دينار، فأخذهتا، وأتيت إىل داري، واعرتضت الدور، حىت ابتعت ما وافق اختيارها، 
فكتبت إليها ابخلرب، فنقلت إيل تلك النعمة أبسرها، ومعها ما مل أظن قط أين أراه، فضال  عن أين أملكه، 

، أعيش معها عيش اخللفاء، وأجتر يف خالل ذلك، لن نفسي مل تسمح يل برتك وأقامت عندي كذا وكذا سنة
تلك الصنعة، وإبطال املعيشة، فتزايد مايل وجاهي، وولدت يل هؤالء الشباب، وأومأ إىل أوالده، وماتت 

 رمحها هللا، وبقي علي مضرة الزيرابجة، إذا أكلتها، غسلت يدي أربعني مرة.
 

 القهرمانة
عه قهارمة: مدبر البيت، أو أمني الدخل واخلرج، يواننية تفسري اللفاظ الدخيلة يف اللغة القهرمان: ومج

، وأصل عمل القهرمانة يف بالط اخلليفة، أن تؤدي الرسائل عن اخلليفة، ولكن ضعف اخللفاء، 59العربية 
 واحتجاهبم يف قصورهم، وتسلط النساء، أدى إىل سيطرة القهرمانة.

اخليزران، هلا يف البالط العباسي مقام منذ أايم املنصور، فكانت تدخل على املنصور،  وكانت خالصة جارية
وكانت اخليزران  205-8وكانت ترتسل بني سيدهتا اخليزران واخللفاء الطربي  72-8وهو يف خمدعه الطربي 

 212-8ربي وكانت مدلة على سيدهتا، جريئة عليها الط 206-8تستشريها يف ما جيد هلا من أمور الطربي 
كما كان مال املهدي وهو ويل عهد يف حوزهتا أيضا الطربي   213-8وكان مال اخليزران يف حوزهتا الطربي 

8-72. 
وكان للمكتفي، داية امسها فارس، نصبها قهرمانة ملا استخلف، وكانت تتدخل يف نصب الوزراء وعزهلم 

 308ولة السيدة أمه كتاب الوزراء للصايب من نشوار احملاضرة ويف دولة املقتدر، وكانت د 171-3القصة 
أصبح للقهرمانة سيطرة اتمة على أمور الدولة، حبكم صلتها ابخلليفة والسيدة، فكانت القهرمانة تتدخل يف 

وقد  40-1ويف عزهلم واعتقاهلم جتارب المم  24و  21-1ترشيح الوزراء وكبار العمال جتارب المم 
 84-1جتارب أو يعهد إليها اخللفة بتعذيب من يريد تعذيبه  90-1عزول حتضر القهرمانة عقوبة الوزير امل

جتارب ومن شهريات القهرماانت يف الدولة العباسية، فاطمة  40-1أو يعتقل لديها من يريد اعتقاله 
وأم موسى اهلامشية  20-1 299القهرمانة، غرق هبا طيارها يف يوم ريح عاصف، حتت جسر بغداد يف السنة 

جتارب وسيطرت سيطرة عظيمة، حبيث أن صاحبتها  20-1 299مانة يف قصر اخلليفة يف السنة عينت قهر 
وانتهى أمر أم موسى ابالعتقال  293فرج النصرانية كان حتمل خامت اخلليفة ملن يعده بتوليته الوزارة الوزراء 

سى ملا عزل عن الوزارة ، وزيدان القهرمانة، اعتقل عندها الوزير علي بن عي83-1واملصادرة جتارب المم 
، 172جتارب، وبلغ من سطوهتا، أن الوزير ابن الفرات كان يعنون رسائله إليها: اي أخيت الوزراء  1-40

وكانت جتلس للمظامل،  84-1ومثل القهرمانة، وكانت موصوفة ابلشر واإلسراف يف العقوبة جتارب المم 
 .148-6قيعات املنتظم وتنظر يف رقاع الناس، يف كل مجعة، وتصدر عنها التو 
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وكانت للقاهرة قهرمانة امسها اختيار، كانت هي السبب يف استيزار حممد بن القاسم ابن عبيد هللا جتارب 
 .260-1المم 

 
وعلم، قهرمانة املستكفي، وكان امسها حسن الشريازية، أغرت أمري المراء توزون، فخلع املتقي ومسله، 

وأصبحت علم، قهرمانة اخلليفة اجلديد، فسيطرت على مجيع مرافق ونصب املستكفي خليفة بدال  منه، 
ومسلت  86-2، وعندما اعتقل املستكفي اعتقلت علم معه جتارب 75-2الدولة وأمورها جتارب المم 

 .100-2عيناها، وقطع لساهنا جتارب 
وظفني، لتحميهم، مث يرشوها وكان لعز الدولة، خبتيار البويهي، قهرمانة امسها حتفة، تعقد احملالفات مع كبار امل

 .323 - 321-2خصومهم، فترتكهم إىل غريهم جتارب المم 
وكانت لألخشيد مبصر، قهرمانة امسها مساية، بلغ من أتثريها أن خصومة حصلت بني خليفة قاضي مصر 

، الذي نصبه املطيع، وبني أحد الشهود، فأسقط القاضي شهادته، وأسجل بذلك، فشكا إليها الشاهد ذلك
فأحضرت القاضي، وأمرته إبحضار السجل، فأحضره، فمزقت احلكم الذي أسجل فيه إسقاط شهادة 

 .568الشاهد، وأصلحت بينهما، راجع ذلك يف أخبار القضاة يف كتاب الوالة للكندي ص
 .252و  211-8وكانت وصال قهرمانة اخلليفة القائم، تشرتك يف اختيار الوزراء املنتظم 

 من نشوار احملاضرة. 70-4نظم القهرمانة، اليت ذكرها القاضي التنوخي، يف القصة ومن القهرماانت، 
ومنهن اجلارية، صاحبة هذه القصة، وكانت مملوكة للسيدة أم املقتدر، واشتهت أن تتصرف، وأن خترج إىل 

 القهرمانة. خارج القصر، فقهرمتها السيدة، مما يدل على أن مبارحة قصر اخلالفة حمرم على احلرمي، إال على
 

 إسحاق املوصلي يتطفل ويقرتح
حدثن أبو الفرج املعروف ابلصبهاين رمحه هللا تعاىل، إمالء من حفظه، وكتبته عنه يف أصول مساعايت منه، ومل 
حيضرين كتايب فأنقله منه، فأثبته من حفظي، وتوخيت ألفاظه جبهدي، قال: حدثن حممد بن مزيد بن أيب 

اد بن إسحاق بن إبراهيم املوصلي، قال: حدثن أيب، قال: غدوت يوما ، وأان ضجر الزهر، قال: حدثنا مح
 من مالزمة دار اخلالفة، واخلدمة فيها، فركبت بكرة، وعزمت على أن أطوف الصحراء، وأتفرج هبا.

 فقلت لغلماين: إن جاء رسول اخلليفة، فعرفوه أين بكرت يف مهم يل، وأنكم ال تعرفون أين توجهت.
ت، وطفت ما بدا يل، مث عدت وقد محي النهار، فوقفت يف شارع املخرم، يف الظل، عند جناح رحب ومضي

 يف الطريق، لسرتيح.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 693 

فلم ألبث أن جاء خادم يقود محارا  فارها ، عليه جارية راكبة، حتتها منديل دبيقي، وعليها من اللباس الفاخر 
 فاتنا ، ومشائل ظريفة، فحدست أهنا مغنية. ما ال غاية وراءه، ورأيت هلا قواما  حسنا ، وطرفا  

 فدخلت الدار اليت كنت واقفا  عليها، وعلقها قليب يف الوقت علوقا  شديدا ، مل أستطع معه الرباح.
فلم ألبث إال يسريا ، حىت أقبل رجالن شاابن مجيالن، هلما هيأة تدل على قدرمها، راكبان، فاستأذان، فأذن 

على أن نزلت معهما، ودخلت بدخوهلما، فظنا أن صاحب الدار دعاين، وظن هلما، فحملن حب اجلارية 
 صاحب الدار أين معهما.

فجلسنا، فأيت ابلطعام فأكلنا، وابلشراب فوضع، وخرجت اجلارية، ويف يدها عود، فرأيتها حسناء، ومتكن ما 
 يف قليب منها، وغنت غناء صاحلا ، وشربنا.
ل من الفتيني عن، فأخرباه أهنما ال يعرفاين، فقال: هذا طفيلي، وقمت قومة للبول، فسأل صاحب املنز 

 ولكنه ظريف، فأمجلوا عشرته.
 وجئت، فجلست، وغنت اجلارية يف حلن يل:

 ذكرتك إذ مر ت بنا أم  شادن * أمام املطااي تسرتيب وتطمح
 من املولعات الرمل أدماء حر ة * شعاع الضحى يف متنها يتوض ح

 ، مث غنت أصواات  فيها من صنعيت:فأدته أداء  صاحلا  
 الطلول الدوارس * فارقتها الوانس

 أوحشت بعد أهلها * فهي قفر بسابس
فكان أثرها فيه أصلح من الول، مث غنت أصواات  من القدمي واحملدث، وغنت يف أضعافها من صنعيت، يف 

 شعري:
 قل ملن صد  عاتبا * وأنى عنك جانبا

 نت العباقد بلغت الذي أرد * ت وإن ك
 واعرتفنا مبا أد عي * ت وإن كنت كاذاب

فكان أصلح ما غنته، فاستعدته منها لصححه هلا، فأقبل علي رجل منهم، فقال: ما رأيت طفيليا  أصفق 
منك وجها ، مل ترض ابلتطفيل حىت اقرتحت، وهذا تصديق للمثل: طفيلي ويقرتح، فأطرقت، ومل أجبه، وجعل 

 صاحبه يكفه عن، فال يكف.
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مث قاموا إىل الصالة، وأتخرت، فأخذت العود وشددت طبقته، وأصلحته إصالحا  حمكما ، وعدت إىل 
 موضعي، فصليت، وعادوا، وأخذ الرجل يف عربدته علي، وأان صامت.

 وأخذت اجلارية العود، وجسته، فأنكرت حاله، وقالت: من مس عودي ? فقالوا: ما مسه أحد.
 ذق متقدم، وشد طبقته، وأصلحه إصالح متمكن من صنعته.قالت: بلى، وهللا، قد مسه حا

 فقلت هلا: أان أصلحته.
 قالت: ابهلل عليك، خذه، فاضرب به.

 فأخذته، وضربت به مبدأ  عجيبا ، فيه نقرات حمركة، فما بقي يف اجمللس أحد إال وثب فجلس بني يدي.
أيضا ، أان إسحاق بن إبراهيم املوصلي،  وقالوا: ابهلل عليك اي سيدان، أتغن ? قلت: نعم، وأعرفكم نفسي

لتيه على اخلليفة، وأنتم تشتموين اليوم، لين متلحت معكم بسبب هذه اجلارية، ووهللا، ال  -وهللا -وإين
 نطقت حبرف، وال جلست معكم، أو خترجوا هذا املعاند.

لت: ال أجلس، حىت وهنضت لخرج، فتعلقوا يب، فلم أرجع، فلحقتن اجلارية، فتعلقت يب، فلنت، وق
 خترجوا هذا البغيض.

 فقال له صاحبه: من هذا كنت أخاف عليك، فأخذ يعتذر.
 فقلت: أجلس، ولكن، وهللا، ال أنطق حبرف وهو حاضر، فأخذوا بيده، فأخرجوه.

فبدأت أغن الصوات اليت غنتها اجلارية من صنعيت، فطرب صاحب البيت طراب  شديدا ، وقال: هل لك يف 
 ضه عليك ? فقلت: وما هو ? قال: تقيم عندي شهرا ، واجلارية لك مبا هلا من كسوة.أمر أعر 

 فقلت: أفعل.
 فأقمت عنده ثالثني يوما ، ال يعرف أحد أين أان، واملأمون يطلبن يف كل موضع، فال يعرف يل خربا .

يل يف أقبح صورة لتأخري فلما كان بعد ذلك، سلم إيل اجلارية واخلادم، وجئت هبا إىل منزيل، وكان أهل منز 
 عنهم.

 وركبت إىل املأمون من وقيت، فلما رآين، قال يل: اي إسحاق، وحيك، أين كنت ? فأخربته خبربي.
 فقال: علي ابلرجل الساعة، فدللتهم على بيته، فأحضر، فسأله املأمون عن القصة، فأخربه هبا.

 ة ألف درهم.فقال: أنت ذو مروءة، وسبيلك أن تعان عليها، فأمر له مبائ
 وقال: ال تعاشر ذلك املعربد السفل.
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 فقال: معاذ هللا اي أمري املؤمنني.
 وأمر يل خبمسني ألف درهم، وقال يل: أحضر اجلارية، فأحضرته إايها، فغنته.

فقال يل: قد جعلت هلا نوبة كل يوم ثالاثء، تغنين من وراء الستارة، مع اجلواري، وأمر هلا خبمسني ألف 
 درهم.

 بتلك الركبة، وأرحبت. -وهللا -تفرحب
 

 أنت طالق إن مل تكوين أحسن من القمر
ووجدت يف بعض الكتب: أن عيسى بن موسى، كان حيب زوجته حبا  شديدا ، فقال هلا يوما : أنت طالق، إن 

 مل تكوين أحسن من القمر.
 فنهضت، واحتجبت عنه، وقالت: قد طلقتن، فبات بليلة عظيمة.

ىل املنصور، وأخربه اخلرب، وقال: اي أمري املؤمنني، إن مت طالقها، تلفت نفسي غما ، وكان فلما أصبح غدا إ
 املوت أحب إيل من احلياة.

وظهر للمنصور منه جزع شديد، فأحضر الفقهاء، واستفتاهم، فقال مجيع من حضر، قد طلقت، إال رجال  
 من أصحاب أيب حنيفة، فإنه سكت.

 تتكلم ?.فقال له املنصور: ما لك ال 
فقال: بسم هللا الرمحن الرحيم، والتني والزيتون، وطور سنني، وهذا البلد المني، لقد خلقنا اإلنسان يف 

 أحسن تقومي، فال شيء أحسن من اإلنسان.
 فقال املنصور لعيسى بن موسى: قد فرج هللا تعاىل عنك، والمر كما قال، فأقم على زوجتك.

 قت.وراسلها أن أطيعي زوجك، فما طل
 

 ما مثانية وأربعة واثنان
أخربين أبو الفرج الصبهاين، قال: أخربين أبو بكر حممد بن القاسم بن بشار النباري، قال: حدثن أيب، 
قال: حدثن أمحد بن عبيد، عن اهليثم بن عدي، عن عبد امللك بن عمري، قال: قدم علينا عمر بن هبرية 

 وجوه أهل الكوفة، فسمران عنده. الكوفة، فأرسل إىل عشرة، أان أحدهم، من
 مث قال: حيدثن كل رجل منكم أأحدوثة ، وأبدأ أنت اي أاب عمرو.
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 فقلت: أصلح هللا المري، أحديث احلق، أم حديث الباطل ? فقال: بل حديث احلق.
، واثنني، فقلت: إن أمرء القيس بن حجر الكندي، آيل ألية، أن ال يتزوج ابمرأة حىت يسأهلا عن مثانية، وأربعة

 فجعل خيطب النساء، فإذا سأهلن عنها، قلن: أربعة عشر.
 فبينا هو يسري يف الليل، وإذا هو برجل حيمل ابنة له صغرية، كأهنا القمر لتمه، فأعجبته.

فقال هلا: اي جارية، ما مثانية، وأربعة، واثنان ? فقالت: أما الثمانية: فأطباء الكلبة، وأما الربعة: فأخالف 
 ، وأما االثنان: فثداي املرأة.الناقة

 
فخطبها من أبيها، فزوجه منها، واشرتطت هي عليه، أن تسأله ليلة أيتيها، عن ثالث خصال، فجعل هلا 
ذلك، على نفسه، وعلى أن يسوق هلا مائة من اإلبل، وعشرة أعبد، وعشر وصائف، وثالثة أفراس، ففعل 

 ذلك.
 ليها حنيا  من مسن، وحنيا  من عسل، وحلة  من قصب.مث إنه بعث عبدا  له إىل املرأة، وأهدى إ

فنزل العبد ببعض املياه، فنشر احللة، ولبسها، فتعلقت بشجرة فانشقت، وفتح النحيني، وأطعم أهل املاء 
 منهما.

 مث قدم على حي املرأة وهم خلوف، فسأهلا عن أبيها، وأمها، وأخيها، ودفع إليها هديتها.
 ذهب يقرب بعيدا ، ويبعد قريبا ، وأن أمي ذهبت تشق النفس نفسني، وأن أخي فقالت: أعلم موالك، أن أيب

 يراعي الشمس، وأن مساءكم انشقت، وأن وعائيكما نضبا.
 فقدم الغالم على مواله، وأخربه مبا قالت.

 فقال: أما قوهلا: ذهب أيب يقرب بعيدا ، ويبعد قريبا ، فإن أابها ذهب حيالف قوما  على قومه.
 هلا: ذهبت أمي تشق النفس نفسني، فإن أمها ذهبت تقبل امرأة.وأما قو 

 وأما قوهلا: إن أخي يراعي الشمس، فإن أخاها يف سرح له يرعاها، فهو ينتظر وجوب الشمس لريوح.
 وأما قوهلا: إن مساءكم انشقت، فإن احللة اليت بعثت هبا معك انشقت.

 بعثت هبما نقصا، فأصدقن. وأما قوهلا: إن وعائيكما نضبا، فإن النحيني الذين
فقال: اي موالي، إين نزلت مباء من مياه العرب، فسألوين عن نسيب، فأخربهتم أين ابن عمك، ونشرت احللة 

 فلبستها، وجتملت هبا، فعلقت بشجرة، فانشقت، وفتحت النحيني، فأطعمت منهما أهل املاء.
 فقال: أوىل لك.
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 الغالم، فنزال منزال . مث ساق مائة من اإلبل، وخرج حنوها، ومعه
فقام الغالم ليسقي، فعجز، فأعانه امرؤ القيس، فرمى به الغالم يف البئر، وانصرف حىت أتى املرأة ابإلبل، 

 فأخربهم أنه زوجها.
 فقيل هلا: قد جاء زوجك.

، فأكل ما فقالت: وهللا، ال أدري أهو زوجي أم ال، ولكن احنروا له جزورا ، وأطعموه من درهتا وذنبها، ففعلوا
 أطعموه.

 فقالت: اسقوه لبنا  حازرا  وهو احلامض، فشرب.
 فقالت: أفرشوا له عند الفرث والدم، ففرشوا له، فنام.

 فلما أصبحت، أرسلت إليه: إين أريد أن أسألك.
 فقال: سلي عما بدا لك.

 فقالت: مم ختتلج شفتاك ? فقال: لتقبيلي فاك.
 مي إايك.فقالت: مم خيتلج كشحاك ? قال: اللتزا

 فقالت: مم خيتلج فخذاك ? فقال: لتوركي إايك.
 فقالت: عليكم ابلعبد، فشدوا أيديكم به، ففعلوا.

 قال: ومر قوم، فاستخرجوا امرء القيس من البئر، فرجع إىل حيه، واستاق مائة من اإلبل، وأقبل إىل امرأته.
 فقيل هلا: قد جاء زوجك.

، ولكن أحنروا له جزورا ، وأطعموه من كرشها وذنبها، ففعلوا، فلما فقالت: وهللا، ما أدري أهو زوجي أم ال
 أتوه بذلك، قال: أين الكبد والسنام وامللحة، وأىب أن أيكل.

فقالت: أسقوه لبنا  حازرا ، فأىب أن يشرب، وقال: أين الضرب والزبد ? فقالت: افرشوا له عند الفرث 
 تلعة احلمراء، واضربوا يل عليها خباء.والدم، فأىب أن ينام، وقال: افرشوا يل فوق ال

 مث أرسلت إليه تقول: هات شرطي عليك يف املسائل الثالث، فأرسل إليها سلي عما شئت.
 فقالت: مم ختتلج شفتاك ? قال: لشريب املشعشعات.

 قالت: مم خيتلج كشحاك ? قال: للبسي احلربات.
 قالت: فمم خيتلج فخذاك ? قال: لركويب السابقات.
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 هذا هو زوجي، فعليكم به، واقتلوا العبد، فقتلوه، وأقبل امرؤ القيس على اجلارية. فقالت:
فقال ابن هبرية: ال خري يف سائر احلديث الليلة، بعد حديثك اي أاب عمرو، ولن أيتينا أحد أبعجب منه، 

 فقمنا، وانصرفنا، وأمر يل جبائزة.
 

 أخبار قيس ولبىن
الفرج املعروف ابلصبهاين، الذي أجاز يل روايته، يف مجلة ما أجازه يل،  وجدت يف كتاب الغاين الكبري، ليب

أخبار قيس بن ذريح الليثي، فقال يف صدرها: أخربين خبرب قيس بن ذريح ولبىن امرأته، مجاعة من مشاخينا، 
، يف قصص متصلة ومتقطعة، وأخبار منظومة ومنثورة، فألفت مجيع ذلك ليتسق حديثه، إال ما جاء منفردا  

 وحسن إخراجه عن مجلة النظم، فذكرته على حدته.
فممن أخربان خبربه أمحد بن عبد العزيز اجلوهري، قال: حدثنا عمر بن شبة، ومل يتجاوزه إىل غريه، وإبراهيم 

 بن حممد بن أيوب عن ابن قتيبة.
 ل.واحلسن بن علي عن حممد بن أيب السري، عن هشام حممد الكليب، وعلى روايته أكثر املعو 

 
ونسخت أيضا  من أخباره املنظومة، أشياء ذكرها القحذمي، عن رجاله، وخالد بن كلثوم عن نفسه، ومن 

 روى عنه، وخالد بن مجيل.
ونتفا  حكاها اليوسفي صاحب الرسائل، عن أبيه، عن أمحد بن محاد، عن مجيل، عن ابن أيب جناح الكعيب، 

يه منسواب  إىل راويه، قالوا مجيعا : كان منزل يف ظاهر وحكيت كل متفق فيه متصال ، وكل خمتلف يف معان
 املدينة لذريح، وهو أبو قيس، وكان هو وأبوه من حاضرة املدينة.

فمر قيس يف بعض حوائجه، ذات يوم، حبي من بن كعب بن خزاعة، واحلي خلوف، فوقف على خباء لبىن 
وكانت امرأة مديدة القامة، شهالء، حلوة بنت احلباب الكعبية، واستسقى ماء، فسقته، وخرجت إليه به، 

 املنظر والكالم، فلما رآها وقعت يف نفسه، وشرب من املاء.
 فقالت له: أتنزل عندان ? قال: نعم، فنزل هبم، وجاء أبوها، فنحر له وأكرمه.

 .وانصرف قيس، ويف قلبه من لبىن حر ال يطفأ، فجعل ينطق ابلشعر فيها حىت شاع خربه، وروي شعره فيها
وأاتها يوما  آخر، وقد اشتد وجده هبا، فسلم، فظهرت له، وردت سالمه، ورحبت به، فشكى إليها ما جيد 

 هبا، وما يلقى من حبها، فبكت وشكت إليه مثل ذلك، فعرف كل واحد منهما، ما له عند صاحبه.
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بن عليك إبحدى بنات  مث انصرف إىل أبيه، فأعلمه حباله، وسأله أن يزوجه إايها، فأىب عليه، وقال له: اي
 عمك، فهن أحق بك، وكان ذريح كثري املال، وأحب أن ال خيرج ماله إىل غريبة.

فانصرف قيس، وقد ساءه ما خاطبه به أبوه، فأتى أمه وشكى ذلك إليها، واستعان هبا على أبيه، فلم جيد 
 عندها ما حيب.

 ه احلسني: أان أكفيك.فأتى احلسني بن علي، سالم هللا عليهما، فشكى ما به، فقال ل
فمضى معه إىل أيب لبىن، فلما بصر به، وثب إليه، وأعظمه، وقال: اي ابن رسول هللا، ما جاء بك إيل ? أال 

 بعثت إيل فآتيك ? قال: قد جئتك خاطبا  ابنتك لبىن، لقيس بن ذريح، وقد عرفت مكانه من.
بنا عن الفىت رغبة، ولكن أحب المرين إلينا،  فقال: اي ابن بنت رسول هللا، ما كنت لعصى لك أمرا ، وما

 أن خيطبها ذريح علينا، وأن يكون ذلك عن أمره، فإان خناف أن يسمع أبوه هبذا، فيكون عارا  ومسبة علينا.
 فأتى احلسني سالم هللا عليه ذرحيا ، وقومه جمتمعون، فقاموا إليه وقالوا له مثل قول اخلزاعي.

 حبقي، إال خطبت لبىن البنك قيس. فقال: اي ذريح، أقسمت عليك
 فقال: السمع والطاعة لمرك.

وخرج معه يف وجوه قومه، حىت أتى حي لبىن، فخطبها ذريح من أبيها على ابنه قيس، فزوجه هبا، وزفت 
 إليه.

 فأقام معها مدة، ال ينكر أحدمها من صاحبه شيئا .
بعض ذلك، فوجدت أمه يف نفسها، وقالت: لقد وكان قيس أبر الناس أبمه، فأهلته لبىن وعكوفه عليها عن 

 شغلت هذه املرأة ابن عن بري.
ومل تر للكالم موضعا  حىت مرض قيس مرضا  شديدا ، فلما برئ، قالت أمه لبيه: لقد خشيت أن ميوت قيس 

، لعل ومل يرتك خلفا ، وقد حرم الولد من هذه املرأة، وأنت ذو مال، فيصري مالك إىل الكاللة، فزوجه غريها
 هللا عز وجل يرزقه ولدا ، وأحلت عليه يف ذلك.

فأمهل ذريح حىت اجتمع قومه، مث قال له: اي قيس، إنك اعتللت هذه العلة وال ولد لك، وال يل سواك، 
 وهذه املرأة ليست بولود، فتزوج إحدى بنات عمك لعل هللا تعاىل أن يهب لك ولدا  تقر به عينك وأعيننا.

 جا  غريها أبدا .فقال قيس: لست متزو 
 فقال أبوه: اي بن، فإن مايل كثري، فتسر ابإلماء.

 فقال: وال أسوؤها بشيء أبدا .
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 قال أبوه: فإين أقسم عليك إال طلقتها.
 أسهل علي من ذلك، ولكن أخريك خصلة من خصال. -وهللا -فأىب، وقال: املوت

 ولدا  غريي. فقال: وما هي ? قال: تتزوج أنت، فلعل هللا عز وجل أن يرزقك
 فقال: ما يف فضل لذلك.

 قال: فدعن أرحل عنك أبهلي، وأصنع ما كنت صانعا ، لو كنت مت يف عليت هذه.
 فقال: وال هذا.

قال: فادع لبىن عندك، وأرحتل عنك إىل أن أسلوها، فإين ما حتب نفسي أن أعيش، وتكون لبىن غائبة عن 
 أبدا ، وأن ال تكون يف حبايل.

 ى بذلك، أو تطلقها، وحلف ال يكنه سقف بيت أبدا ، حىت يطلق لبىن.فقال: ال أرض
وكان خيرج فيقف يف حر الشمس، وجييء قيس فيقف إىل جانبه، فيظله بردائه، ويصلى هو حبر الشمس، 

 حىت يفيء الفيء عنه، وينصرف إىل لبىن، فيعانقها، ويبكي، وتبكي معه.
 لكن معك.وتقول له: اي قيس، ال تطع أابك، فتهلك، وهت

 فيقول هلا: ما كنت لطيع أحدا  فيك أبدا .
 

 فيقال: إنه مكث كذلك سنة، مث طلقها لجل والده، فلم يطق الصرب عنها.
قال ابن جريج: أخربت أن عبد هللا بن صفوان لقي ذرحيا  أاب قيس، فقال له: ما محلك على أن فرقت بني 

 عنه، قال: ما أابيل فرقت بني الرجل وامرأته، أو قيس ولبىن، أما علمت أن عمر بن اخلطاب رضي هللا
 مشيت إليهما ابلسيف.

وروى هذا احلديث، إبراهيم بن يسار الرمادي، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: قال احلسني 
بن علي عليهما السالم لذريح بن سنة، أيب قيس: أحل لك أن فرقت بني قيس ولبىن، أما أين مسعت عمر 

 اخلطاب رضي هللا عنه، يقول: ما أابيل فرقت بني الرجل وامرأته، أو مشيت إليهما ابلسيف. بن
قال أبو الفرج: أخربين حممد بن خلف، وكيع، قال: حدثن حممد بن زهري، قال: حدثنا حيىي بن معني، قال: 

عمرو، أنه مسع قيس  حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخربان عمر بن أيب نصر، عن ليث بن
 بن ذريح يقول ليزيد بن سليمان: هجرين أبواي، إثنيت عشرة سنة، أستأذن عليهما، فريداين، حىت طلقتها.
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قالوا: فلما ابنت لبىن منه، بطالقه إايها، وفرغ من الكالم، مل يلبث حىت استطري عقله، وحلقه مثل اجلنون، 
رسلت إىل أبيها ليحملها، وقيل: أقامت حىت انقضت وجعل يبكي وينشج أحر نشيج، وبلغها اخلرب، فأ

عدهتا، وقيس يدخل إليها، فأرسلت إىل أبيها ليحملها، فأقبل أبوها هبودج على انقة، ومعه إبل، ليحمل 
 أاثثها.

 فلما رأى قيس ذلك، أقبل على جاريتها، وقال: وحيك، ما دهاين فيكم ? فقالت: ال تسألن، وسل لبىن.
ا، فمنعه قومها، وأقبلت عليه امرأة من قومها، وقالت: وحيك تسأل، كأنك جاهل أو فذهب ليلم خببائه

 متجاهل، هذه لبىن ترحل الليلة أو غدا .
 فسقط مغشيا  عليه، مث أفاق، وبكى بكاء  كثريا ، مث أنشأ يقول:

 وإين  ملفٍن دمع عين ابلبكا * حذار الذي قد كان أو هو كائن
 يلة * فراق حبيب مل ينب وهو ابئنوقالوا غدا  أو بعد ذاك بل

 وما كنت أخشى أن تكون مني يت * بكف يك إال  أن  ما حان حائن
قال أبو الفرج: يف هذه البيات غناء، وهلا أخبار قد ذكرت يف أخبار اجملنون قيس بن امللوح، جمنون بن 

 عامر، مث ذكر أبو الفرج بعد هذا عدة قطع من شعر قيس بن ذريح.
لوا: فلما ارحتل هبا أبوها إىل قومها، أتبعها مليا ، مث علم أن أابها يسوءه أن يسري معها، ومينعه مث قال: قا

ذلك، فوقف ينظر إليها ويبكي، حىت غابوا عن عينيه، فكر راجعا ، فنظر إىل أثر خف بعريها، فأكب عليه 
 يف تقبيل الرتاب، فقال:يقبله، ورجع يقبل موضع جملسها، وأثر قدميها، فليم على ذلك، وعنفه قومه 

 وما أحببت أرضكم ولكن * أقب ل إثر من وطئ الرتااب
 لقد القيت من كلفي بلبىن * بالء  ما أسيغ له شرااب

 إذا اندى املنادي أبسم لبىن * عييت فما أطيق له جوااب
ناد الذي رويته مث ذكر أبو الفرج قطعا  من شعر قيس، وأخبارا  من أخباره منشورة، أبسانيد مفردة على اإلس

عنه ههنا، مث رجع إىل مواضع من احلديث الذي مجع فيه من أسانيده، وأتى بسياقة يطول علي أن أذكرها يف  
كتايب هذا، مجلتها عظيم ما حلق قيس من التململ، والسهر، واحلزن، والسفار، والبكاء العظيم، واجلزع 

رها، وشم رائحتها، وعتابه نفسه يف طاعة أبيه على املفرط، وإلصاق خده ابلرض على آاثرها، وخروجه يف أث
 طالقها.
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مث اعتل علة أشرف منها على املوت، فجمع له أبوه فتيات احلي يعللنه، وحيدثنه، طمعا  يف أن يسلو عن 
لبىن، ويعلق بواحدة منهن، فيزوجه منها، فلم يفعل، وقصة له مع طبيب أحضر له، وقطع شعر كثرية لقيس 

 يف خالل ذلك.
  إن أاب لبىن شكا قيسا  إىل معاوية بن أيب سفيان، وذكر تعرضه هلا بعد الطالق.مث

 فكتب معاوية إىل مروان بن احلكم هبدر دمه إن تعرض هلا، فكتب مروان بذلك إىل صاحب املاء.
مث إن أابها زوجها، فبلغ ذلك قيسا ، فاشتد جزعه، وجعل يبكي أشد بكاء، وأتى حلة قومها، فنزل عن 

ته، وجعل يتعمد يف موضعها، وميرغ خده على تراهبا، ويبكي أحر بكاء، مث قال قصيدته اليت رواها أبو راحل
 الفرج، اليت أوهلا:

 إىل اّلل  أشكو فقد لبىن كما شكا * إىل اّلل  فقد الوالدين يتيم
 

وبكاءها يف  وذكر بعد هذا أخبارا  له معها، واجتماعات عفيفة كانت بينهما، حبيل طريفة، ووجدها به،
ذلك عليها، ومكاشفتها له، وعلة أخرى حلقت قيسا ،  -الذي تزوجها بعد قيس -طالقها، وإنكار زوجها

واشتهارمها، وافتضاحهما، وما حلق قيسا  ولبىن من اخلبل، واختالل العقل، وقطع شعر كثرية لقيس أيضا  يف 
يد بن معاوية، ومدحه وشكى إليه ما جرى خالل ذلك، وأن قيسا  مضى إىل ابن أيب عتيق، فمضى به إىل يز 

عليه، فرق له، ورمحه، وأخذ له كتاب أبيه أبن يقيم حيث أحب، وال يعرتض له أحد، وأزال ما كتب به إىل 
 مروان، من هدر دمه، وقطع شعر كثرية أخرى لقيس يف خالل ذلك، وأخبار مفردة، ومفصلة.

 كالما  يسريا  يف ذلك، واجلميع يف نيف وعشرين ورقة.مث قال: وقد اختلف يف أكثر أمر قيس ولبىن وذكر  
وذكر القحذمي: أن ابن أيب عتيق، صار إىل احلسني بن علي، ومجاعة من قريش وقال هلم: إن يل حاجة 

 أحب أن تقضوها، وأان أستعني جباهكم وأموالكم عليها.
لبىن، فلما رآهم، أعظم مسريهم  قالوا: ذلك مبذول لك منا، فاجتمعوا بيوم وعدهم فيه، فمضى هبم إىل زوج

 إليه، وأكربه.
 فقالوا: قد جئناك أبمجعنا يف حاجة البن أيب عتيق.

 فقال: هي مقضية كائنة ما كانت.
 فقال له ابن أيب عتيق: قد قضيتها كائنة ما كانت ? قال: نعم.

 قال: هتب يل اليوم لبىن زوجتك، وتطلقها ثالاث .
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 اث .قال: فإين أشهدكم أهنا طالق ثال
 فاستحيا القوم، واعتذروا، وقالوا: وهللا، ما عرفنا حاجته، ولو علمنا أهنا هذه، ما سألناك إايها.

 قال ابن أيب عائشة: فعوضه احلسني بن علي عليهما السالم عن ذلك مائة ألف درهم.
ا قيسا ، ومل تزل ومحل ابن أيب عتيق، لبىن معه، فلم تزل عنده، حىت انقضت عدهتا، وسأل القوم أابها، فزوجه

 معه حىت مات.
 فقال قيس ميدح ابن أيب عتيق:

 جزى الرمحن أفضل ما جيازي * على اإلحسان خريا  من صديق
 فقد جر بت إخواين مجيعا  * فما ألفيت كابن أيب عتيق

 سعى يف مجع مشلي بعد صدع * ورأي حدت فيه عن الطريق
 وأطفأ لوعة كانت بقليب * أغص تن حرارهتا بريقي

 قال: فقال له ابن أيب عتيق: اي حبييب، أمسك عن هذا احلديث، فما مسعه أحد إال ظنن قوادا .
 

 عشق جارية زوجته فوهبتها له
ووجدت يف بعض كتيب: قال أبو عبد هللا حممد بن علي بن محزة: كانت لزوجيت جارية حسنة الوجه، فعلقتها، 

 الوجد عليها، وقاسيت شدة شديدة. وعلمت زوجيت بذلك، فحجبتها عن، فاشتد ما يب من
فبينا أان ذات ليلة انئم، وموالهتا زوجيت إىل جانيب، إذ رأيت يف منامي كأن اجلارية حيايل، وأان أبكي، إذ الح 

 يل إنسان فأنشدين:
 وقفت حيالك أذري الدموع * وأخلط ابلدمع من  دما

 وأشكو الذي يب إىل عاذيل * وال خري يف احلب  أن يكتما
 يت مبا ليس فيه رضا * بتسليم طرفك إن سل مارض

 فتهت علي  وأقصيتن * وأعزز علي  أبن أرغما
 قال: فانتبهت فزعا  مرعواب ، ودعوت بدواة وقرطاس، وجلست يف فراشي، وكتبت الشعر.

 فقالت يل زوجيت: ماذا تصنع ? فقصصت عليها القصة والرؤاي.
 ك.فقالت: هذا كله من حب فالنة ? قد وهبتها ل
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 ابهلل اي طريف اجلاين على كبدي

أخربين أبو الفرج الصبهاين إجازة، قال: أخربين عمي احلسن بن حممد، قال: حدثنا عبد هللا بن أيب سعد، 
قال: حدثنا حممد بن عبد هللا بن مالك اخلزاعي، قال: حدثنا معبد الصغري املغن، موىل علي بن يقطني، قال:  

 فبينما أان ذات يوم يف منزيل، وإذا ابيب يدق، فخرج غالمي مث رجع إيل. كنت منقطعا  إىل الربامكة،
 فقال: على الباب فىت ظاهر املروءة، يستأذن عليك.

فأذنت له، فدخل علي شاب، ما رأيت أحسن منه وجها ، وال أنظف ثواب ، وال أمجل زاي ، عليه أثر السقم 
 ظاهر.

 وال أجد إليه سبيال ، ويل إليك حاجة. فقال يل: اي سيدي أان منذ مدة أحاول لقاءك،
 قلت: ما هي ? فأخرج إيل ثلثمائة دينار، فوضعها بني يدي.

 مث قال: أسألك أن تقبلها، وتصنع يف بيتني قلتهما حلنا  تغنين به.
 فقلت له: هاهتما، فأنشدين:

 ابّلل  اي طريف اجلاين على كبدي * لتطفئن  بدمعي لوعة احلزن
 جبوا سكن * فال أراه ولو أدرجت يف كفنأوال تؤخ ر حىت حي

 
قال: فصنعت فيهما حلنا ، ثقيل أول، مطلق يف جمرى الوسطى، مث غنيته إايه، فأغمي عليه، حىت ظننته قد 

 مات.
 مث أفاق، فقال: أعد فديتك.

 قلت: أخشى أن متوت.
 فقال: هيهات، هيهات، أان أشقى من ذلك، فأعد علي.

أعدته، فصعق صعقة أشد من الوىل، حىت ظننت نفسه قد فاظت، فلما  وما زال خيضع ويتضرع، حىت
 أفاق، رددت عليه الداننري.

وقلت له: خذ داننريك، وانصرف عن، فقد قضيت حاجتك، وبلغت وطرا  مما أردته، ولست أحب أن أشارك 
 يف دمك.
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 فقال: ال حاجة يل يف الداننري، وهذه مثلها لك، وأخرج ثلثمائة دينار أخرى.
 وقال: أعد علي الصوت مرة أخرى، وحالل لك دمي.

 فقلت: ال وهللا، إال على شرط.
قال: وما هو ? قلت: تقيم عندي، وتتحرم بطعامي وتشرب أقداحا  من النبيذ تشد قلبك، وتسكن بعض ما 

 بك، وحتدثن بقصتك.
 فقال: أفعل.

، وغنيته بشعر غريه يف معناه، وهو فأخذت الداننري، ودعوت بطعام، فأصاب منه، وابلنبيذ، فشرب أقداحا  
 يشرب ويبكي.

 مث قال: الشرط، أعزك هللا، فغنيته صوته، فجعل يبكي أحر بكاء، وينتحب.
فلما رأيت ما به قد خف عما كان يلحقه، والنبيذ قد شد من قوته، كررت عليه صوته مرارا ، مث قلت له: 

 حدثن حديثك.
وما  متنزها  يف ظاهرها، وقد سال العقيق، يف فتية وأقران، فبصران فقال: أان رجل من أهل املدينة، خرجت ي

 بفتيات قد خرجن ملثل ما خرجنا حنن له، فجلسن قريبا  منا.
ونظرت بينهن إىل فتاة كأهنا قضيب ابن قد طله الندى، تنظر بعينني، ما ارتد طرفهما إال بنفس من 

 يالحظهما، فأطلنا وأطلن، حىت تفرق الناس.
 ، وقد أبقت بقليب جرحا  بطيئا  اندماله، فسرت إىل منزيل وأان وقيذ.وانصرفنا

وخرجت من غد إىل العقيق، وليس فيه أحد، فلم أر هلا أثرا ، مث جعلت أتتبعها يف طرق املدينة وأسواقها، 
 فكأن الرض ابتلعتها، وسقمت، حىت يئس من أهلي.

م الربيع قد أقبلت، وهي سنة خصب، والساعة فأعلمت زوجة أيب بذلك، فقالت: ال أبس عليك، هذه أاي
أييت املطر، فتخرج وأخرج معك، فإن النسوة سيجئن، فإذا رأيتها أتبعتها، حىت أعرف موضعها، مث أصل 

 بينكما، وأسعى لك يف تزوجيها.
قال: فكأن نفسي اطمأنت، ورجعت، وجاء املطر، وسال العقيق، وخرجت مع إخواين إليه، وزوجة أيب معنا، 

 جلسنا جملسنا الول، فما كنا والنسوة إال كفرسي رهان، فأومأت إىل زوجة أيب، فجلست قريبا  منها.ف
 وأقبلت على إخواين، فقلت هلم: أحسن وهللا القائل، إذ يقول:

 رمتن بسهم أقصد القلب وانثنت * وقد غادرت جرحا  به وندواب
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 حسن من أجابه حيث يقول:فاقبلت على صوحيباهتا، وقالت: أحسن وهللا القائل، وأ
 بنا مثل ما تشكو فصربا  لعل نا * نرى فرجا  يشفي السقام قريبا

 قال: فأمسكت عن اجلواب، خوفا  أن يظهر من ما يفضحن وإايها، وانصرفنا.
وتبعتها زوجة أيب، حىت عرفت بيتها، وصارت إيل، وأخذت بيدي، ومضينا إليها، وتزاوران، وتالقينا على حال 

 وخمالسة. مراقبة
 حىت ظهر ما بين وبينها، فحجبها أهلها، وتشدد عليها أبوها، فلم أقدر عليها.

 فشكوت إىل أيب شدة ما انلن، وشدة ما ألقى، وسألته خطبتها.
فمضيت أان وأيب ومشيخة قومي إىل أبيها، فخطبوها، فقال: لو كان بدأ هبذا من قبل أن يشهرها، لسعفناه 

كنه قد فضحها، فلم أكن لحقق قول الناس فيها بتزوجيه إايها، فانصرفت على أيس حباجته ومبا ألتمس، ل
 منها ومن نفسي، قال معبد: فسألته أن ينزل بقريب، فأجابن، وصارت بيننا عشرة.

مث جلس جعفر بن حيىي يوما  للشرب، فأتيته، فكان أول صوت غنيته بشعر الفىت، فطرب عليه طراب  شديدا ، 
 ن هذا الصوت ? فحدثته فأمر إبحضار الفىت، فأحضر يف وقته، فاستعاده احلديث، فأعاده.وقال: وحيك مل

 فقال له: هي يف ذميت، حىت أزوجك هبا فطابت نفسي ونفس الفىت، وأقام معنا ليلتنا حىت أصبح.
فغنيته،  وغدا جعفر إىل الرشيد، فحدثه احلديث، فعجب منه، وأمر إبحضاران مجيعا ، وأمر أبن أغنيه الصوت،

 وشرب عليه، ومسع حديث الفىت.
 فأمر من وقته، أبن يكتب إىل عامل احلجاز، ابشخاص الرجل وابنته، وسائر أهله إىل حضرته.

فلم متض إال مسافة الطريق، حىت أحضر، فأمر الرشيد إبحضاره إليه، فأوصل، وخطب إليه اجلارية للفىت، 
دينار مهرها، وألف دينار جلهازها، وألف دينار لنفقته، يف فأجابه، فزوجه إايها، ومحل الرشيد إليه ألف 

 طريقه، وأمر للفىت أبلفي دينار.
 

 وكان املدين بعد ذلك من مجلة ندمائه.
 

 به من غري دائه وهو صاحل
أخربين أبو الفرج املعروف ابلصبهاين، قال: حدثن حممد بن مزيد بن أيب الزهر، قال: حدثنا محاد بن 

حدثن أيب، قال: سرت إىل سر من رأى بعد قدومي من احلج، فدخلت إىل الواثق ابهلل، إسحاق، قال: 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 707 

فقال: أبي شيء أطرفتن من الحاديث اليت استفدهتا من العراب وأشعارهم ? فقلت: اي أمري املؤمنني 
را ، جلس إيل فىت من العراب يف بعض املنازل، فحاورين، فرأيت منه أحلى ما رأيت من الفتيان، منظ

 وحديثا ، وظرفا ، وأداب .
 فاستنشدته، فأنشدين:

 سقى العلم الفرد الذي يف ظالله * غزاالن مكتن ان مؤتلفان
 إذا أمنا ألتف ا جبيد تواصٍل * وطرفامها للريب مسرتقان

 أردهتما ختال  فلم أستطعهما * ورميا  ففااتين وقد قتالين
 مث تنفس تنفسا ، ظننت أنه قد قطع حيازميه.

لت له: ما لك أبيب أنت ? فقال: وراء هذين اجلبلني شجن، وقد حيل بين وبني املرور هبذه البالد، ونذروا فق
 دمي، فأان أمتتع ابلنظر إىل هذين اجلبلني، تعلال  هبما، إذا قدم احلاج، مث حيال بين وبني ذلك.

 فقلت له: زدين مما قلت، فأنشدين:
 ضور فعر ض يب كأن ك مازحإذا ما وردت املاء يف بعض أهله * ح

 فإن سألت عن  حضور فقل هلا: * به غرٌي من دائه وهو صاحل
 فأمرين الواثق، فكتبت الشعرين.

فلما كان بعد أايم دعاين، فقال يل: قد صنع بعض عجائز داران يف أحد الشعرين حلنا ، فامسعه، فإن ارتضيته 
 أظهرانه، وإن رأيت فيه موضع إصالح أصلحناه.

 لنا به من وراء الستارة، فكان يف غاية اجلودة، وكذلك كان يصنع إذا وضع حلنا . مث غن
 صانعه، اي أمري املؤمنني. -وهللا -فقلت له: أحسن

 فقال: حبيايت ? فقلت: إي وحياتك، وحلفت له مبا وثق به.
مر يل بثالثني ألف فأمر يل برطل، فشربته، مث أخذ العود، فغناه ثالث مرات، وسقاين عليه ثالثة أرطال، وأ

 درهم.
فلما كان بعد أايم، دعاين فقال: قد صنع بعض عجائز داران يف الشعر اآلخر حلنا ، وأمر فغن به، فكان حايل 
مثل احلال يف الشعر الول، وحلفت له على جودته، فغناه ثالث مرات، وسقاين ثالثة أرطال، وأمر يل 

 بثالثني ألف درهم.
 ك ? فقلت: نعم اي أمري املؤمنني، أطال هللا بقاءك، وأمت نعمته عليك.مث قال: هل قضيت حق حديث
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فقال: ولكنك مل تقض حق العرايب، وال سألتن معونته على أمره ? وقد سبقت مسألتك، وكتبت خبربه إىل 
 صاحب احلجاز، وأمرته بتجهيزه، وخطبة املرأة له، ومحل صداقها إىل قومها عنه من مالنا، ففعل.

 ه، وقلت: السبق إىل املكارم لك، وأنت أويل هبا من غريك من سائر الناس.فقبلت يد
 قال: أبو الفرج: وصنعة الواثق يف الشعرين مجيعا  من الرمل.

 
 عمر بن أيب ربيعة واجلعد بن مهجع العذري

وحدثن أبو الفرج القرشي، املعروف ابلصبهاين، قال: نسخت من كتاب حممد بن موسى بن محاد، قال: 
كر الرايشي قال: قال محاد الراوية: أتيت يف مكة، إىل حلقة فيها عمر بن أيب ربيعة املخزومي، فتذاكران ذ 

العذريني، وقال عمر بن أيب ربيعة: كان يل صديق من بن عذرة يقال له: اجلعد بن مهجع، وكان أحد بن 
 ال عاهر اخللوة، وال سريع السلوة. سالمان، وكان يلقى من الصبابة، مثل الذي ألقاه ابلنساء، على أنه كان

 وكان يوايف املوسم يف كل سنة، فإذا غاب عن وقته، ترجحت عنه الخبار، وتوكفت له السفار، حىت يقدم.
فغمن ذات سنة إبطاؤه، حىت قدم حاج عذرة، فأتيت القوم أنشد صاحيب، فإذا غالم قد تنفس الصعداء، 

 وإايه أردت. وقال: عن أيب املسهر تسأل ? قلت: نعم،
 -أبو املسهر، ال ميؤوس منه فيهمل، وال مرجو فيعلل، أصبح -وهللا -فقال: هيهات، هيهات، أصبح

 كما قال القائل:  -وهللا
 لعمري ما حيب  لمساء اتركي * أعيش وال أقضي به فأموت

كأنكما مل فقلت: ما الذي به ? فقال: مثل الذي بك، من هتتككما يف الضالل، وجركما أذايل اخلسار،  
 تسمعا جبنة وال انر.

 فقلت: ومن أنت منه، اي أبن أخي ? قال: أخوه.
فقلت له: اي ابن أخي، ما منعك أن تسلك مسلكه من الدب، وأن تركب منه مركبه إال أنك وإايه كالبجاد 

 والربد، ال ترقعه وال يرقعك.
 مث صرفت وجه انقيت، وأان أقول:

 
 يرح يف القوم جعد بن مهجع أرائحة حج اج عذرة وجهة * ومل ا

 خليالن نشكو ما نالقي من اهلوى * مىت ما يقل أمسع وإن قلت يسمع
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 أال ليت شعري أي  شيء أصابه * فلي زفرات هجن ما بني أضلعي
 فال يبعدنك اّلل  خالًّ فإن ن * سألقى كما القيت يف احلب  مصرعي

، وإذا إبنسان قد تغري لونه، وساءت هيأته، فأدّن مث انطلقت حىت وقفت موقفا  من عرفات، فبينا أان كذلك
 انقته من انقيت، مث خالف بني أعناقهما، وعانقن وبكى، حىت اشتد بكاؤه.

 فقلت: ما وراءك ? فقال: برح العذل، وطول املطل، مث أنشأ يقول:
 لئن كانت عدي ة ذات لب  * لقد علمت أبن احلب  داء

  يفارقن البكاءأمل تنظر إىل تغيري جسمي * وأين  ال
 وأين  لو تكل فن سواها * خلف  الكلم وانكشف الغطاء
 وأن  معاشري ورجال قومي * حتوفهم الصبابة وال لقاء

 إذا العذري  مات خلي  ذرٍع * فذاك العبد يبكيه الرشاء
تعاىل،   فقلت: اي أاب املسهر، إهنا ساعة تضرب إليها أكباد اإلبل من شرق الرض وغرهبا، فلو دعوت هللا

 كنت مؤمال  لك أن تظفر حباجتك.
قال: فرتكن، وأقبل على الدعاء، فلما تدلت الشمس للغروب، وهم الناس أن يفيضوا، مسعته يتكلم بشيء، 

 فأصغيت إليه، فإذا هو يقول:
 اي رب  كل  غدوة وروحة * من حمرٍم يشكو الضنا ولوحه

 أنت حسيب اخلطب يوم الدوحة
? فقال: وهللا لخربنك ولو مل تسألن، مث أقبل علي، وقال: أان رجل ذو مال من نعم فقلت: وما يوم الدوحة 

 وشاء، وذو املال ال يصدره القل، وال يرويه الثماد.
وأين خشيت عام أول على مايل التلف، وقطر الغيث أرض كلب، فانتجعت أخواال  يل منهم، فأوسعوا يل عن 

 عهم يف خري أخوال.صدر اجمللس، وسقوين مجة املاء، وكنت م
مث إين عزمت على مرافقة إبلي مباء هلم، فركبت فرسي، ومسطت خلفي شرااب  كان أهداه إيل بعضهم، مث 

 مضيت.
حىت إذا كنت قريبا  من احلي ومرعى الغنم، رفعت يل دوحة عظيمة، فنزلت عن فرسي، وشددته ببعض 

 أغصاهنا، وجلست يف ظلها.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 710 

انحية احلي، مث رفعت يل شخوص ثالثة، مث نظرت فإذا بفارس يطرد مسحال   فبينا أان كذلك إذ سطع غبار يف
وأاتان ، فتأملته، فإذا علي درع أصفر، وعمامة خز سوداء، وإذا فروع شعره تضرب خصريه، فقلت: غالم، 

 حديث عهد بعرس، أعجلته لذة الصيد، فرتك ثوبه، ولبس ثوب امرأته.
 وثىن بطعنة لألاتن، فصرعهما، وأقبل راجعا  حنوي، وهو يقول: فما كان إال يسريا ، حىت طعن املسحل،

 نطعنهم سلكى وخملوجة * كر ك لمني على انبل
 فقلت: إنك تعبت، وأتعبت فرسك، فلو نزلت.

فثىن رجله، فنزل، وشد فرسه بغصن من أغصان الشجرة، وألقى رحمه، وأقبل حىت جلس، فجعل حيدثن 
 حديثا  ذكرت به قول أيب ذؤيب:

 إن  حديثا  منك لو تبذلينه * جىن النحل يف ألبان عوٍذ مطافلو 
وقمت إىل فرسي، فأصلحت من أمره، مث رجعت وقد حسر العمامة عن رأسه، وإذا غالم كأن وجهه الدينار 

 املنقوش.
فقلت: سبحانك اللهم، ما أعظم قدرتك، وما أحسن صنعتك ? فقال يل: مم ذلك ? فقلت: ملا راعن من 

 ا هبرين من نورك.مجالك، وم
 فقال: وما الذي يروعك من حبيس الرتاب، وأكيل الدواب ? وما يدري أينعم بعد ذلك، أم يبتئس.

 قلت: ال يصنع هللا بك إال خريا .
مث حتدثنا ساعة، فأقبل علي، فقال: ما الذي مسطت يف سرجك ? قلت: شرااب ، أهداه إيل بعض أهلي، فهل 

 اك.لك فيه من أرب ? فقال: أنت وذ
 ينكت ابلسوط أحياان  على ثناايه، فيتبني يل أثر السوط فيهن. -وهللا -فأتيت به، فشرب منه، وجعل

 فقلت: مهال ، إنن أخاف أن تكسرهن.
 فقال: ومل ? قلت: لهنن رقاق عذاب.

 قال: مث رفع صوته يغن:
 إذا قب ل اإلنسان آخر يشتهي * ثناايه مل أيمث وكان له أجرا

 ّلل  يف حسناته * مثاقيل ميحو اّلل  عنه هبا الوزرافإن زاد زاد ا
 قال: مث قام إىل فرسه، فأصلح من أمره، مث رجع، فربقت له ابرقة حتت الدرع، فإذا ثدي كأنه حق عاج.
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 فقلت: انشدتك هللا: أمرأة أنت ?
 

فقد من أنسنا فقالت: نعم وهللا، إال أهنا تكره العار، وحتب الغزل، مث جلست، فجعلت تشرب معي، وما أ
 شيئا ، حىت نظرت إىل عينيها، كأهنما عينا مهاة مذعورة، فوهللا، ما راعن إال ميلها حتت الدوحة سكرى.

 الغدر، وحسنه يف عين، مث إن هللا عز وجل عصمن منه، فجلست منها حجرة. -وهللا -فزين الشيطان يل
منت فرسها، وقالت: جزاك هللا عن الصحبة مث انتبهت فزعة مذعورة، فالثت عمامتها برأسها، وجالت يف 

 خريا .
منها ريح الشباب املطلول،  -وهللا -فقلت: أال تزودين منك زادا  ? فناولتن يدها، فقبلتها، فشممت

 فذكرت قول الشاعر:
ا إذ تقض ى النوم وانتبهت * سي ابة ما هلا عني وال أثر  كأهن 

، وأاب  غيورا ، ووهللا، لن أسرك، أحب إيل من أن أضرك، فقلت: وأين املوعد ? فقالت: إن يل أخوة شوسا  
 وانصرفت.

 اي ابن أيب ربيعة، أحلتن هذا احملل، وأبلغتن هذا املبلغ. -وهللا -فجعلت أتبعها بصري حىت غابت، فهي
 فقال: اي أاب املسهر، إن الغدر بك مع ما تذكر ملليح، فبكى، واشتد بكاؤه.

ما قلت إال مازحا ، ولو مل أبلغ حاجتك إال مبايل وروحي لسعيت يف ذلك حىت فقلت: ال تبك، فما قلت لك 
 أقدر عليه.

 فقال يل: جزيت خريا .
فلما انقضى املوسم، شددت على انقيت، وشد على انقته، ودعوت غالمي فشد على بعري له، ومحلت عليه 

ومطرف خز، وانطلقنا، حىت أتينا  قبة من أدم محراء، كانت ليب ربيعة املخزومي، ومحلت معي ألف دينار،
 بالد كلب.

فسألنا عن أيب اجلارية، فوجدانه يف اندي قومه، وإذا هو سيد القوم، والناس حوله، فوقفت على القوم، 
 وسلمت، فرد الشيخ السالم.

 مث قال: من الرجل ? قلت: عمر بن أيب ربيعة املخزومي.
 لت: جئت خاطبا .فقال: املعروف غري املنكر، فما الذي جاء بك ? ق

 قال: الكفؤ والرغبة.
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قلت: إين مل آت لنفسي من غري زهادة فيك، وال جهالة بشرفك، ولكن أتيت يف حاجة ابن أختكم هذا 
 العذري.

فقال: وهللا، إنه لكفي احلسب، رفيع النسب، غري أن بنايت مل ينفقن إال يف هذا احلي من قريش، فومجت 
 لذلك.

 ال: إين صانع بك ما مل أصنع بغريك.وعرف التغري يف وجهي، فق
 قلت: مثلي من شكر، فما ذاك ? قال: أخريها، وهي وما اختارت.

 قلت: ما انصفتن، إذ ختتار لغريي، وتويل اخليار غريك.
 فأشار إيل العذري، أن دعه خيريها، قال: فأرسل إليها: أن من المر كذا وكذا.

 ي، واخليار يف قوله وحكمه.فأرسلت إليه: ما كنت أستبد براي دون القرش
 فقال يل: إهنا قد ولتك أمرها، فاقض ما أنت قاض.

فقلت: اشهدوا أين قد زوجتها من اجلعد بن مهجع، وأصدقتها هذه اللف دينار، وجعلت تكرمتها العبد، 
 والبعري، والقبة، وكسوت الشيخ هذا املطرف، وسألته أن يبن الرجل عليها من ليلته.

 ، فأبت، وقالت: أخترج ابنيت كما خترج المة ? قال الشيخ: فعجلي يف جهازها.فأرسل إىل أمها
 فما برحت، حىت ضربت القبة يف وسط احلرمي، وأهديت إليه ليال ، وبت أان عند الشيخ.

 فلما أصبحت، أتيت القبة، فصحت بصاحيب، فخرج إيل، وقد أثر السرور فيه.
 فقلت: إيه.

 ا كانت ختفيه عن يوم لقيتها، فسألتها عن ذلك، فأنشأت تقول:كثريا  مم  -وهللا -فقال: أبدت
 كتمت اهلوى مل ا رأيتك جازعا  * وقلت فىت بعض السرور يريد

 وأن تط رحن أو تقول فتي ة  * يضر  هبا برح اهلوى فتعود
 فور يت عم ا يب ويف داخل احلشا * من الوجد برح فاعلمن  شديد

 لك فيهم، وانطلقت، وأان أقول:فقلت: أقم على أهلك، ابرك هللا 
 كفيت الفىت العذري  ما كان انبه * وإين  لعباء النوائب مح ال

 أما استحسنت من  املكارم والعلى * إذا طرحت أين  ملايل بذ ال
 فقال العذري:

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 713 

 إذا ما أبو اخلطاب خل ى مكانه * فأفٍ  لدينا ليس من أهلها عمر
 سقيت أرض احلجازين ابملطرفال حي  فتيان احلجازين بعده * وال 

 
 رضي أن ميوت بعد أن يتمتع حببيبته أسبوعا  واحدا  

 
أخربان أبو احلسني حممد بن حممد بن جعفر البصري، املعروف اببن لنكك، يف رسالة له، يف فضل الورد على 

لطائي، النرجس، فقال فيمن مسى بنته من سائر العرب وردة: فمنهم شرحبيل بن مسعود التنوخي، وعائد ا
وهي اليت كان داود بن سعد التميمي عاشقا  هلا، فاستقبل النعمان بن املنذر، يف يوم بؤسه، وقد خرج 

 يريدها، وهو ال يعلم بيوم النعمان.
 فقال له: ما محلك على استقبايل يف يوم بؤسي ? فقال: شدة الوجد، وقلة الصرب.

 فقال: أو لست القائل ?:
 أقارع جنم وردة ابلقداحوددت وكاتب احلسنات أين  * 

 على قتلي أببيض مشريف  * وكوين ليلة حىت الصباح
 مع احلسناء وردة إن  قليب * من احلب  املرب ح غري صاح

 فإن تكن القداح علي  تلقى * ذحبت على القداح بال جناح
 وإن كانت عليه بيمن جد ي * هلوت بكاعب خود رابح

 قال: نعم.
 ، فاخرت لنفسك.قال: فإين خمريك إحدى اثنتني

 قال: ما مها أبيت اللعن ? قال: أخلي سبيلك، أو أمتعك سبعة أايم، مث أقتلك.
 قال: مبا متتعن ? قال: بوردة.

 قال: قبلت الثاين.
 فساق النعمان مهرها إىل عمها، ومجع بينهما، فلما انقضت الايم، أقبل على النعمان، وهو يقول:

 مضت يل سبع من دخويل على أهلي إليك ابن ماء املزن أقبلت بعدما *
 جميء مقرٍ  الصطناعك شاكٍر * مننت عليه ابلكرمي من الفعل
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 لتقضي فيه ما أردت قضاءه * من العفو، أهل العفو، أو عاجل القتل
 فإن كان عفٌو كنت أفضل منعم * وإن تكن الخرى فمن حكٍم عدل

 فأحسن جائزته، وخلى سبيله، وأنشأ النعمان يقول:
 ما انل داو * د بن سعد بن أنيسمل ينل 

 إذ حوى من كان يهوى * وجنا من كل  بوس
 وكذاك الطري جيري * بسعود وحنوس

قال مؤلف هذا الكتاب: ووجدت كتااب  لمحد بن أيب طاهر، مساه: كتاب فضائل الورد على النرجس، أكرب 
 قدرا ، وأغزر فائدة من كتاب ابن لنكك، فوجدته قد ذكر فيه هذا اخلرب.

قال: وممن مسى ابنته وردة، شرحبيل بن مسعود التنوخي، وهو صاحب العني، على مسرية يوم وليلة من تيماء 
 اليمن.

وسليمان بن صرد، أمري اجليش الذي يقال هلم: التوابون، الذين تولوا الطلب بدم احلسني عليه السالم، وقتل 
 عبيد هللا بن زايد.

 يت كان داود بن سعد التميمي، عاشقا  هلا .... وساق اخلرب كما ذكره.ومسى عائد الطائي بنته وردة، وهي ال
 

 الورد
الورد: يف اللغة، نور كل شجرة، وزهر كل نبتة، مث اقتصر على الورد املعروف، وقد توصل اإلنسان بفضل 

 عنايته إىل إنتاجه على أشكال وألوان خمتلفة، وبروائح عطرة متنوعة لسان العرب، املنجد.
ناية اإلنسان ابلورد، منذ أقدم الزمان، واستعمله الطباء دواء ، ووصفوه لكثري من الشكاة القانون وكانت ع

 .190و  189-4واجلامع ملفردات الدوية  299-1يف الطب البن سينا 
إنه أبصر وردا  أصفر، عد ورق الوردة منه، فكانت ألف  19-5وذكر القاضي التنوخي، يف نشوار احملاضرة 

إنه رأى وردا  أسود حالك اللون، وإنه رأى ابلبصرة، وردة نصفها أمحر قاين احلمرة، ونصفها اآلخر ورقة، و 
 انصع البياض.

وكان املتوكل يقول: أان ملك السالطني، والورد ملك الرايحني، فكل منا أوىل بصاحبه، وحرم الورد على 
رى الورد إال يف جملسه، وكان يف أايم الورد مجيع الناس، واستبد به، وقال: إنه ال يصلح للعامة، فكان ال ي

وأراد مرة أن يشرب  93-1يلبس الثياب املوردة، ويفرش الفرش املوردة، ويورد مجيع اآلالت مطالع البدور 
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على الورد، ومل يكن املوسم موسم ورد، فأمر، فضربت له دراهم خفيفة، مقدارها مخسة آالف ألف درهم، 
 .160يف جملسه كما ينثر الورد، وشرب عليها الدايرات ولونت أبلوان الورد، ونثرت 

إنه شاهد الوزير املهليب اشرتى يف ثالثة أايم متتابعة  163-1وذكر التنوخي يف نشوار احملاضرة، يف القصة 
أن أاب  164-1وردا  أبلف دينار، فرشه يف جمالسه، وطرحه يف بركة أمامه، وشرب عليه، وذكر يف القصة 

 ، شرب ابلبصرة يف يوم واحد على ورد بعشرين ألف درهم.القاسم الربيدي
 

وأومل الوزير أبو الفضل الشريازي، ملعز الدولة البويهي، وليمة يف داره الكائنة على ملتقى هنري دجلة 
والصراة، موضعها اآلن يف رأس اجلعيفر ابلكرخ، فشد حباال  مفتولة على وجه املاء بني الشاطئني، مث نثر 

ت غطت وجه النهر، ومنعته احلبال املعرتضة من االحندار، فاستقر يف موضعه، راجع وصف الورد بكميا
 .277و  276الوليمة وما صرف عليها يف كتاب امللح والنوادر للحصري 

وكان الورد يتخذ للتحيات يف جمالس الشراب، أبن يقدم الساقي للندمي وردة، أو غصن آس، أو تفاحة، مما 
، وما قيل يف تفضيله 206 - 204ة عذبة، وقد أفرد صاحب املوشى اباب  يف الورد له منظر مجيل، ورائح

ومدحه من الشعار، مث قال: إن فضائل الورد أكثر من أن حيصى عددها، أو يبلغ أمدها، وأنه أفرد لذلك  
تظرفني،  ، كما ذكر أن بعض امل206كتااب ، بوبه أبوااب ، وترمجه بكتاب العقد، وشحنه بفضل الورد املوشى 

 ، قال ابن زيدون:205كان يفضل اآلس على الورد، لن الورد مومسي، واآلس دائم اخلضرة، املوشى 
 ال يكن عهدك وردا  * إن  عهدي لك آس

ومنه يستخرج ماء  147-2وأشهر أنواع الورود، اجلوري، نسبة إىل جور، مدينة بفارس معجم البلدان 
 الورد.

 ت شائعة، تقول:ويف بغداد أغنية قدمية، ما زال
 أحب ك، أحب ك * وأحب  كل  من حيب ك
 وأحب  الورد جوري * لن ه بلون خد ك

الحظ أن املتعارف أن يشبه خد احملبوب ابلورد، أما شاعران العامي البغدادي، فقد عكس الوضع، وشبه 
 الورد بوجنة احملبوب، فجاء هناية يف حسن التعبري.

 
 إبراهيم بن سيابة يشكو فال جياب
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أخربين أبو الفرج املعروف ابلصبهاين، قال: أخربين حبيب بن نصر املهليب، قال: حدثنا عبد هللا بن أيب 
سعد، قال: حدثن عبد هللا بن نصر املروزي، قال: حدثنا حممد بن عبد هللا الطلحي، قال: حدثنا سليمان 

اعر البصري، الذي كان جده حجاما ، بن حيىي بن معاذ، قال: قدم على نيسابور إبراهيم بن سيابة، يعن الش
فأعتقه بعض بن هاشم، فصار موىل هلم، فأنزلته علي، فجاءين ليلة من الليايل وهو مكروب، وقد هام، 
فجعل يصيح يب، اي أاب أيوب ? فخشيت أن يكون قد غشيته بلية، فقلت له: ما تشاء ? فقال: أعياين 

 الشادن الربيب
 اشكو إليه فال جييبفقلت له: ماذا يقول ?، فقال: 

 فقلت: داره، وداوه، فقال:
ا دائي الطبيب  من أين أبغي شفاء دائي * وإمن 

 فقلت: فال، إذن، إىل أن يفرج هللا تعاىل، فقال:
 اي رب  فر ج إذن وعج ل * فإن ك السامع اجمليب

 مث انصرف.
 

 عزل عن الرافقة فويل دمشق
لكتاب، أخربين جعفر ابن أمحد، قال: حدثن أبو العباس بن قال حممد بن عبدوس، يف كتاب أخبار الوزراء وا

الفرات، قال: حدثن حممد بن علي بن يونس، قال: ملا سلمت عمل دمشق إىل أيب املغيث الرافقي، سألن 
 أن أكتب له عليه، ففعلت، فلما آتنست أان وهو، حدثن أول خربه يف تقلد الناحية.

بن عمي، وهو يتقلد محص، فقلدين ربع فامية، فأقمت إىل أن فقال يل: كنت قصدت عيسى بن موسى، ا
 قدم ابن عم له، وهو أقرب إليه من، فصرفن، فانصرفت عنه إىل الرافقة، ومعي شيء مما كسبته.

وكانت البنة عم يل، جارية نفيسة، قد ربتها، وعلمتها الغناء، وكنت أدعوها، فألفتها، ووقعت من قليب موقعا  
حيب هلا، فعملت على أن أبيع منزيل وأبتاعها، وانظرت موالهتا يف ذلك، فحلفت أهنا ال عظيما ، واشتد 

 تنقص مثنها عن ثالثة آالف دينار.
فنظرت، فإذا أان أفتقر، وال تفي حايل بثمنها، فقامت قياميت، واشتد وجدي، واحندرت إىل سر من رأى، 

 أطلب تصرفا ، أو ما به شراؤها.
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طاهري، وأبوه، يرجيان يل، فقصدت حممدا ، ومعي دواب، وبقية من حايل، فأقمت وكان حممد بن إسحاق ال
عليه مدة مل يسنح يل فيها تصرف، فاشتدت يب رقة احلال، فاحندرت إىل بغداد، أقصد إسحاق بن إبراهيم 

 الطاهري، فوردت يف زورق.
ودة كانت بين وبينه، وفكرت يف أمري، وعلى من أنزل، فلم أثق بغري حممد بن الفضل اجلرجرائي، مل

فقصدته، ونزلت عليه، ووقع ذلك منه أجل موقع، وفاتشن عن أمري، وسألن عن حايل، فذكرت له قصيت 
 مع اجلارية.

فقال: وهللا، ال تربح من جملسك حىت تقبض مثنها، وأمر خادمه، فأحضر كيسا  فيه ثالثة آالف دينار، 
 دة أن أقبلها.وسلمت إيل، وأتبيت عليه، فحلف أمياان  مؤك

 
وقال: إن اتسعت لقضائه، واحتجت إليه، مل أمتنع من أخذه منك، فأخذت الكيس وشكرته، وتشاغلنا 

 ابلشرب.
فلما كان من الغد، أتى رسول إسحاق بن إبراهيم الطاهري يطلبن، فصرت إليه، فاحتفى به، وأكرمن، 

 وقال: ما ظننت أنك توايف بلدا  أحله، فتنزل غري داري.
ت: وهللا، ما وافيت إال قاصدا  المري، ولكن دوايب أتخرت، فتوقعت ورودها، لصري إىل ابب المري فقل

 عليها.
فدعا بكتب وردت من حممد بن عبد امللك، وفيها كتاب من أمري املؤمنني املعتصم، بوالييت دمشق، وأراين  

ك بدمشق، وأن أمري املؤمنني رأى كتااب  يعلمه فيه، ما جىن علي بن إسحاق من قتل رجاء بن أيب الضحا
تقليدك، وطلبت بسر من رأى، فذكر له أنك احندرت إىل إسحاق بن إبراهيم، فأمر بتسليم كتبك إيل، ودفع 

 مائة ألف دينار لك معونة على خروجك، وأحضر املال، ووكل يب من يستحثن على البدار.
بن الفضل، فعرفته ما جرى، وودعته أيضا ،  فورد علي من السرور ما أدهشن، وودعته، وخرجت إىل حممد

 وأخرجت داننريه، فرددهتا عليه، فحلف أبميان غليظة عظيمة، ال عادت إىل ملكه أبدا .
 وقال: إن جلست يف عملك واتسعت، مل أمتنع أن أقبل منك غري هذا.

ي، وأان أجل منه فشخصت، ومررت ابلرافقة وابتعت اجلارية، وبلغت مناي مبلكها، واجتزت حبمص، اببن عم
 عمال ، ودخلت عملي، فصنع هللا سبحانه، ووسع.

 
 أين اختبأ السدي
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ووجدت يف كتاب املتيمني للمدائن: أن رجال  من بن أسد، علق أمرأة من مهدان ابلكوفة، وشاع أمرمها، 
 ا هبا.فوضع قوم املرأة عليه عيوان ، حىت أخربوا أنه قد أاتها يف منزهلا، فأتوا دارها، واحتاطو 

فلما رأت ذلك، ومل جتد للرجل مهراب ، وكانت املرأة ابدنة، فقالت له: ما أرى لك موضعا  أسرت لك من أن 
 أدخلك خلف ظهري، وتلزمن، فأدخلته بينها وبني القميص، ولزمها من خلفها.

ستحيوا من فعلهم، ودخل القوم، فداروا يف الدار، حىت مل يرتكوا موضعا  إال فتشوه، فلما مل جيدوا الرجل، ا
 وأغلظت املرأة عليهم، وعنفتهم، فخرجوا. وأنشأ الرجل يقول:

 فحب ك أشهاين وحب ك قادين * هلمدان حىت أمسكوا ابملخن ق
 فجاشت إيل  النفس أو ل مر ة * فقلت هلا ال تفرقي حني مفرقي

 رويدك حىت تنظري عم  تنجلي * عماية هذا العارض املتأل ق
 

 مجيل وبثينة
هليثم بن عدي، أن مجاعة من بن عذرة حدثوه: أن مجيل بثينة حضر ذات ليلة عند خباء بثينة، حىت ذكر ا

 إذا صادف منها خلوة تنكر، ودان منها، وكانت الليلة ظلماء، ذات غيم ورعد وريح.
 فحذف حبصاة، فأصابت بعض أتراهبا، ففزعت، وقالت: ما حذفن يف هذه الليلة إال اجلن.

ن مجيال  فعل ذلك، فقالت لرتهبا: أال فانصريف اي أخية إىل منزلك حىت تنامي، فانصرفت، ففطنت بثينة أ
 بنت منظور، وكانت ال تكتمها. -ويروى أم اجلسري -وبقيت مع بثينة أم احلسني

 فقامت إىل مجيل، فأدخلته اخلباء معها، وحتدثوا مجيعا ، مث اضطجعوا، وذهب به النوم حىت أصبحوا.
زوجها بصبوح من اللنب، بعث به إليها، فرآها انئمة، ونظر مجيال ، فمضى لوجهه، حىت خرب وجاءهم غالم 

 سيده.
وكانت ليلى رأت الغالم والصبوح معه، وقد عرفت خرب مجيل وبثينة، فاستوقفته كأهنا تسأله عن حاله، 

 وطاولته احلديث، وبعثت جبارية هلا، وقالت: حذري مجيال  وبثينة.
 نبهتها، فلما تبينت بثينة أن الصبح قد أضاء، والناس قد انتشروا، اراتعت لذلك.فجاءت اجلارية و 

 وقالت: اي مجيل نفسك، فقد جاء غالم بعلي بصبوح من اللنب، فرآان انئمني.
 فقال مجيل، وهو غري مكرتث:

رتن موضع احلذر  لعمرك ما خو فتن من خمافة * علي  وال حذ 
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 ويف الكف  من  صارم قاطع ذكروأقسم ما تلفى يل اليوم غر ة * 
فأقسمت عليه أن يلقي نفسه حتت النضد، وقالت: إمنا أسألك خوفا  على نفسي من الفضيحة، ال خوفا  
عليك، ففعل ذلك، وانمت، وأضجعت أم احلسني إىل جانبها، وذهبت خادم ليلى إليها، فأخربهتا اخلرب، 

 قال له: إين رأيت بثينة مضطجعة، ومجيل إىل جنبها.فرتكت العبد ميضي إىل سيده، فمضى والصبوح معه، و 
فجاء زوجها إىل أخيها وأبيها، فعرفهما اخلرب، وجاءوا أبمجعهم إىل بثينة، وهي انئمة، فكشفوا عنها الثوب، 

 فرأوا أم احلسني إىل جانبها انئمة.
 

ضحان املرأة يف فنائكما، فخجل زوجها، وسب عبده، وقالت ليلى لبيها وأخيها: قبحكما هللا، يف كل يوم تف
 ويلكما، هذا ال جيوز.

 فقاال: إمنا فعل هذا زوجها.
 فقالت: قبحه هللا وإايكما، فجعال يسبان زوجها، وانصرفوا.

 وأقام مجيل حتت النضد إىل الليل، مث ودعها وانصرف.
 

 العمر أقصر مدة من أن يضيع يف احلساب
، قال: حدثنا أبو القاسم علي بن أمحد الليثي الكاتب حدثن احلسن بن صايف موىل ابن املتوكل القاضي

املعروف اببن كردويه، قال: كان يل صديق من أهل راذان، عظيم النعمة والضيعة، فحدثن، قال: تزوجت يف 
شبايب امرأة من آل وهب، ضخمة النعمة، حسنة اخللقة والدب، كثرية املروءة، ذات جوار مغنيات، 

 متكن هلا من قليب أمر عظيم، ومكث عيشي هبا طيبا  مدة طويلة.فعشقتها عشقا  مربحا ، و 
مث جرى بين وبينها بعض ما جيري بني الناس، فغضبت علي، وهجرتن، وأغلقت ابب حجرهتا من الدار 

 دوين، ومنعتن الدخول إليها، وراسلتن أبن أطلقها.
 ، فلم ينجع.فرتضيتها بكل ما ميكنن، فلم ترض، ووسطت بيننا أهلها من النساء

 فلحقن الكرب والغم، والقلق واجلزع، حىت كاد يذهب بعقلي، وهي مقيمة على حاهلا.
فجئت إىل ابب حجرهتا، وجلست عنده مفرتشا  الرتاب، ووضعت خدي على العتبة، أبكي وأنتحب، 

الباب، وال  وأتالفاها، وأسأهلا الرضا، وأقول كلما جيوز أن يقال يف مثل هذا، وهي ال تكلمن، وال تفتح
 تراسلن.
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مث جاء الليل، فتوسدت العتبة إىل أن أصبحت، وأقمت على ذلك ثالثة أايم بلياليها، وهي مقيمة على 
 اهلجران.

فأيست منها، وعذلت نفسي، ووخبتها، ورضتها على الصرب، وقمت من ابب حجرهتا، عامال  على التشاغل 
 عنها.

 خ الذي كان حلقه، وجلست لغري ثيايب وأتبخر.ومضيت إىل محام داري، فأمطت عن جسدي الوس
فإذا بزوجيت قد خرجت إيل، وجواريها املغنيات حواليها، آبالهتن يغنني، ومع بعضهن طبق فيه أوساط، 

 وسنبوسج، وماء ورد، وما أشبه ذلك.
 فحني رأيتها استطرت فرحا ، وقمت إليها، وأكببت على يديها ورجليها.

 الت: تعال، حىت أنكل ونشرب، ودع السؤال.وقلت: ما هذا اي سيت ? فق
وجلست وقدم الطبق، فأكلنا مجيعا ، مث جيء ابلشراب، واندفع اجلواري ابلغناء، وأخذان يف الشراب، وقد  

 كاد عقلي يزول سرورا .
فلما توسطنا أمران، قلت هلا: اي سيت، أنت هجرتين بغري ذنب كبري أوجب ما بلغته من اهلجران، وترضيتك 

ما يف املقدرة، فما رضيت، مث تفضلت إبتداء ابلرجوع إىل وصايل مبا مل تبلغه آمايل، فعرفين ما سبب بكل 
هذا ? قالت: كان المر يف سبب اهلجر ضعيفا  كما قلت: ولكن تداخلن من التجن ما يتداخل احملبوب، مث 

 رأيت. استمر يب اللجاج، وأراين الشيطان أن الصواب فيما فعلته، فأقمت على ما
 فلما كان الساعة، أخذت دفرتا  كان بني يدي وتصفحته، فوقعت عين منه على قول الشاعر:

ة * من أن يضي ع يف احلساب  العمر أقصر مد 
 فتغن مي ساعاته * فمرورها مر  السحاب

 قالت: فعلمت أهنا عظة يل، وأن سبيلي أن ال أسخط هللا عز وجل إبسخاط زوجي، وأن ال أستعمل اللجاج،
 فأسوءك، وأسوء نفسي، فجئتك لترضاك، وأرضيتك.

 فانكببت على يديها ورجليها، وصفا ما كان بيننا.
 الباب الرابع عشر/

 ما اختري من ملح الشعار
 يف أكثر ما تقدم من المثال والخبار

 قال لقيط بن زرارة التميمي:

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 721 

 القطعاقد عشت يف الناس أطوارا  على خلٍق * شىت  وقاسيت فيها الل ني و 
 كالًّ لبست فال الن عماء تبطرين * وال ختش عت من لوائها جزعا
 ال ميأل اهلول صدري قبل وقعته * وال أضيق به ذرعا  إذا وقعا
 ما سد  يل مطلٌع ضاقت ثني ته * إال  وجدت وراء الض يق مت سعا

 وقال أبو ذؤيب اهلذيل:
 لشؤون جلوجوإين  صربت الن فس بعد ابن عنبٍس * وقد جل  من ماء ا

 لأحسب جلدا  أو ليستاء حاسٌد * وللشر  بعد القارعات فروج
 ويروى لمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم:

 إين  أقول لنفسي وهي ضي قٌة * وقد أانخ عليها الد هر ابلعجب
م إن  هلا * عقىب وما الص رب إال  عند ذي احلسب  صربا  على شدة الاي 

 
 قرٍب بنافعٍة * فيها ملثلك راحاٌت من الت عب سيفتح اّلل  عن

 ويروى لعثمان بن عفان رضي هللا عنه، وقيل إنه لغريه:
 خليلي  ال واّلل  ما من ملح ٍة * تدوم على حي  وإن هي جل ت

 فإن نزلت يوما  فال ختضعن هلا * وال تكثر الش كوى إذا الن عل زل ت
  مضت وأضمحل تفكم من كرمٍي قد بلي بنوائٍب * فصابرها حىت  

م نفسي عزيزٌة * فلم ا رأت صربي على الذل  ذل ت  وكانت على الاي 
 وأنشد معاوية بن أيب سفيان متمثال :

 فال تيأسن واستغن ابّلل  إن ه * إذا اّلل  سىن  حل  عقٍد تيس را
 وليب دهبل اجلمحي من قصيدة:

 جوإين  حملجوٌب غداة أزورها * وكنت إذا ما جئتها ال أعر  
 عسى كربة  أمسيت فيها مقيمة  * يكون لنا منها جناٌء وخمرج
 فيكبت أعداٌء وجيذل آلٌف * له كبٌد من لوعة البني تلعج
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 وحلارثة بن بدر الغداين:
 وقل للفؤاد إن نزا بك نزوة  * من اهلم  أفرخ أكثر الروع ابطله

 ولتوبة بن احلمري العقيلي:
 عا  وختشى النف س ما ال يضريهاوقد تذهب احلاجات يطلبها الفىت * شعا

 وجلرير بن اخلطفى:
 يعايف اّلل  بعد بالء جهٍد * وينهض بعدما يبلى الس قيم

 ولزايد بن عمرو من بن احلارث بن كعب، وقيل لزايد بن عمرو الغداين وقيل لزايدة بن زيد العذري:
 إذا مذهٌب سد ت عليك فروجه * فإن ك الٍق ال حمالة مذهبا

 كرب اخلطوب إذا عرت * عليك راتجا  ال يزال مضب باوال جتعلن  
 وكن رجال  جلدا  إذا ما تقل بت * به صريفي ات المور تقل با

 ولغريه، ومل يسم قائال :
ا يوعظ اللبيب  نوائب الدهر أد بتن * وإمن 

 قد ذقت حلوا  وذقت مر ا  * كذاك عيش الفىت ضروب
 نصيبما مر  بؤٌس وال نعيٌم * إال  ويل فيهما 

 وقريب منه ما أنشدين أيب رمحه هللا تعاىل، عن ابن دريد، عن عبد الرمحن ابن أخي الصمعي، عن عمه:
لوا نعما  * بنكبٍة مل يكونوا قبلها نكبوا  كأن  قوما  إذا ما بد 

 ومثله، أو يقاربه لغريه، مفرد:
ا مل يقاس اجلوع طاويها  إن  البطون إذا جاعت، مىت شبعت * كأمن 

 بو متام الطائي يف كتاب احلماسة، جلابر بن تغلب الطائي:وذكر أ
 كأن  الفىت مل يعر يوما  إذا اكتسى * ومل يك صعلوكا  إذا ما متو ال

 ومل يك يف بؤٍس إذا ابت ليلة * يناغي غزاال  ساجي الطرف أكحال
 ولسعيد بن مضاء السدي وقيل إنه لإلمام علي بن أيب طالب رضي هللا عنه:

 حلوادث ابقياٌت * وال البؤسى تدوم وال النعيمفما نوب ا
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 كما ميضي سرورك وهو جمٌّ * كذلك ما يسوءك ال يدوم
 فال هتلك على ما فات وجدا  * وال تفردك ابلسف اهلموم

 وقريب منه لكثري عزة، يف حممد بن احلنفية عليه السالم، ملا حبسه ابن الزبري، من أبيات:
 بل العائذ املظلوم يف سجن عارمحتد ت من القيت أن ك عائٌذ * 

ة الدنيا بضربة الزم  وما رونق الدنيا بباٍق لهلها * وما شد 
ٌة سوف تنقضي * ويصبح ما القيته حلم حامل  هلذا وهذا مد 

 ولبعض العراب، قريب منه:
ة  * إذا أنت أدركت الذي كنت تطلب  كأن ك مل تعدم من الدهر لذ 

 ت:ولألضبط بن قريع التميمي من أبيا
 لكل  ضيق من المور سعه * واللي ل والصبح ال بقاء معه
 ال حتقرن  الوضيع عل ك أن * تلقاه يوما  والدهر قد رفعه
 قد جيمع املال غري آكله * وأيكل املال غري من مجعه

 قد يقطع الثوب غري البسه * ويلبس الثوب غري من قطعه
 هقد يرفع البيت غري ساكنه * ويسكن البيت غري من رفع

 فارض من اّلل  ما أاتك به * من قر  عينا  بعيشه نفعه
 وصل حبال البعيد إن وصل ال * حبل وأقص القريب إن قطعه

 
 قال مؤلف هذا الكتاب، ويل من هذا الروي، وقريب من هذا املعىن، أبيات وهي:

 اصرب فليس الزمان مصطربا  * وكل  أحداثه فمنقشعه
 خفضا  يف عيشه ودعه كم من فقري غناه يف شبٍع * قد انل

 وكم جليٍل جل ت مصائبه * مث تالفاه بعد من وضعه
 فعاد ابلعز  آمنا  جذال  * وعاد أعداؤه له خضعه

 وأنشدان أبو العباس أمحد بن حيىي املعروف بثعلب:
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 رب  ريٍح لانس عصفت * مث  ما إن لبثت أن ركدت
 وكذاك الدهر يف أفعاله * قدٌم زل ت وأخرى ثبتت

 ا كان يرجو دونه * ويٌد عم ا استحق ت قصرتابلٌغ م
ا مفسدٌة ما أصلحت م من عاداهتا * أهن   وكذا الاي 
 مث  أتتيك مقاديٌر هبا * فرتى مصلحة  ما أفسدت

 وللحسني بن مطري السدي:
 إذا يس ر اّلل  المور تيس رت * والنت قواها واستقاد عسريها

 نها أاته بشريهافكم طامٍع يف حاجة ال يناهلا * وكم آيٍس م
 وكم خائٍف صار املخيف ومقرٍت * متو ل والحداث حيلو مريرها
 وقد تغدر الدنيا فيمسي غني ها * فقريا  ويغىن بعد عسٍر فقريها

ر عيشة * وأخرى صفا بعد انكداٍر غديرها  وكم قد رأينا من تكد 
 وملسكني الدارمي:

 ما اّلل  صانعوإين  لرجو اّلل  حىت  كأن ن * أرى جبميل الظن  
 وأنشدين حممد بن احلسن بن املظفر بن احلسني، قال: أنشدين احلسن ابن أيب اخلضر، قال: أنشدان ثعلب:

 إىل اّلل  كل  المر يف اخللق كل ه * وليس إىل املخلوق شيء من المر
 إذا أان مل أقبل من الدهر كل ما * تكر هت منه طال عتيب على الدهر

 رة الذى * وقد كنت أحياان  يضيق به صدريووس ع صدري لألذى كث
ين أيسي من الناس راجيا  * حلسن صنيع اّلل  من حيث ال أدري  وصري 

وأخربين أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خالد الرامهرمزي، خليفة أيب رمحه هللا على القضاء هبا، قال: 
ربه، قال: حدثن عبد هللا بن شبيب، قال: أخربان وكيع، حممد بن خلف القاضي، أن طلحة بن عبيد هللا أخ

 أنشدين الثوري، وذكر البيتني الولني، مث بيتا  اثلثا ، وهو:
 وعو دت نفسي الصرب حىت ألفته * وأسلمن حسن العزاء إىل الصرب

 مث ذكر البيتني اآلخرين على حنو ذلك.
 وقال آخر:
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  اخللقإذا ضاق صدري ابلمور تفر جت * لعلمي أبن  المر ليس إىل
 وقال آخر:

ا خري يل يف الغم  أحياان  يضيق صدري بغم  عند حادثٍة * ورمب 
 ورب  يوم يكون الغم  أو له * وعند آخره روحا  ورحياان

 ما ضقت ذرعا  بغمٍ  عند انئبٍة * إال  ويل فرٌج قد حل  أو حاان
 أنشدان ثعلب، عن الزبري: وأنشدين حممد بن احلسن، قال: أخربان أبو عمر حممد بن عبد الواحد، قال:

 ال أحسب الشر جارا  ال يفارقن * وال أحز  على ما فاتن الودجا
 وما لقيت من املكروه انزلة  * إال  وثقت أبن ألقى هلا فرجا

وأخربين أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خالد الرامهرمزي، خليفة أيب رمحه هللا على القضاء هبا، قال: 
 عمر احلنفي، قال: أنشدان الرايشي، قال: أنشدان القحذمي، فذكر البيت الول، مث قال:أنشدان أمحد بن 

 وال تراين ملا قد فات مكتئبا  * وال تراين مبا قد نلت مبتهجا
 مث ذكر البيت الثالث.

 ولبعض العراب:
 وقل  وجه يضيق إال  * ودونه مذهب فسيح

 من رو ح اّلل  عنه هب ت * من كل  وجه إليه ريح
قرئ على أيب بكر الصويل، ابلبصرة، يف سنة مخس وثالثني وثلثمائة، يف كتابه: كتاب الوزراء، وأان أمسع، 
حدثك احلسني بن حممد، قال: حدثن البيمارستاين، قال: أنشدت أاب العباس إبراهيم بن العباس الصويل، 

 وهو يف جملسه بديوان الضياع:
ا تكره النفوس من الم * ر له فرج  ٌة كحل  العقالرمب 

 فنكت بقلمه، مث قال:
 ولرب  انزلٍة يضيق هبا الفىت * ذرعا  وعند اّلل  منها املخرج

 
 ضاقت فلم ا استحكمت حلقاهتا * فرجت وكان يظن ها ال تفرج
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أنشدين أمحد بن عبد هللا الوراق، قال: أنشدان أمحد بن القاسم بن نصر أخو أيب الليث الفرائضي، قال: 
بن علي اخلزاعي، قصيدته: مدارس آايت خلت من تالوة، فذكر القصيدة إىل آخرها وفيها ما أنشدان دعبل 

 يدخل يف هذا الباب:
 فلوال الذي أرجو يف اليوم أو غٍد * تقط ع قليب إثرهم حسرات
 فيا نفس طييب، مث اي نفس أبشري * فغري بعيٍد كل ما هو آت

 آذنت بشتات وال جتزعي من دولة اجلور إن ن * كأين  هبا قد
 عسى اّلل  أن يراتح للخلق إن ه * إىل كل  حي  دائم الل حظات

 ولعلي بن اجلهم من قصيدة:
 غري الليايل ابدايٌت عو د * واملال عارية يفاد وينفد

ا * أجلى لك املكروه عم ا حيمد  ولكل  حاٍل معقٌب ولرمب 
 ال يؤيسن ك من تفر ج كربٍة * خطٌب رماك به الزمان النكد

 ا  فإن  اليوم يتبعه غٌد * ويد اخلليفة ال تطاوهلا يدصرب 
 كم من عليٍل قد ختط اه الردى * فنجا ومات طبيبه والعو د

 ولغريه يف مثله:
 قد يصح  املريض من بعد أيٍس * كان منه ويهلك العو اد
 ويصاد القطا فينجو سليما  * بعد هلٍك ويهلك الصي اد

 ولعبد هللا بن املعتز من أبيات:
 كم نعمٍة ّلل  يف صرف نقمٍة * ومكروه أمر قد حال بعد إمرارو 

 وما كل  ما هتوى النفوس بنافٍع * وما كل  ما ختشى النفوس بضر ار
 وله مفرد:

ا انتفع الفىت بضرار من * ينوي الضرار وضر ه من ينفع  ولرمب 
 وقريب منه:

ا خري للفىت * وهو للخري كاره  رمب 
 املكاره وأاته السرور من * حيث أتيت
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أنشدين أبو إسحاق حممد بن عبد هللا بن حممد بن شهرام الكاتب وأبو عبد هللا حممد بن إسحاق بن حيىي بن 
 علي بن حيىي املنجم، وأخرباين أن فيه حلنا  من الرمل:

 فال تيأسن من فرجٍة أن تناهلا * لعل  الذي ترجوه من حيث ال ترجو
 وقال آخر:

 وأتىب أن هتم  به الظنون أتى من حيث ال ترجوه صنٌع *
 وحيث تراك تيأس فارج خريا  * فإن  الغيب حمتجٌب مصون
 فكن أرجى لمر ليس ترجو * من املرجو  أقرب ما يكون

 وقال آخر:
 وإذا تصبك خصاصٌة فأرج الغىن * وإىل الذي يعطي الرغائب فأرغب

 وأنشدين أيب رمحه هللا لعبيد هللا بن عبد هللا بن طاهر:
 خ ض ابملعضالت * فيا ليت شعري ما الزبدهأراها مت

 أال إن  زبدهتا فرجٌة * حتل  العقال من العقده
 وليب إسحاق إمساعيل بن القاسم امللقب أبيب العتاهية:

ا الدنيا هباٌت * وعواٍر مسرتد ه  إمن 
ه ٌة بعد رخاٍء * ورخاٌء بعد شد   شد 

 وله أيضا :
 ل ما بني موقوٍف وخمتلجالناس يف الدين والدنيا ذوو درٍج * واملا

 من ضاق عنك فأرض اّلل  واسعٌة * يف كل  وجه مضيٍق وجه منفرج
 قد يدرك الراقد اهلادي برقدته * وقد خييب أخو الروحات والدجل
 خري املذاهب يف احلاجات أجنحها * وأضيق المر أدانه من الفرج

اهية يرتفع عنه، فإما أن يكون الشعر لغريه ممن ويروى له، والقافية كلها واحدة، وهذا هو اإليطاء، وأبو العت
 جهل هذا العيب، أو له وجه ال أعلمه، وأوله:

 اي صاحب اهلم  إن  اهلم  منقطٌع * أبشر بذاك فإن  الكايف اّلل  
 اليأس يقطع أحياان  بصاحبه * ال تيأسن  كأن قد فر ج اّلل  
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 اّلل  حسبك مم ا عذت منه به * وأين أمنع مم ن حسبه اّلل  
 هن  البالاي، ولكن حسبنا اّلل  * واّلل  حسبك، يف كلٍ  لك اّلل  
 هو ن عليك، فإن  الصانع اّلل  * واخلري أمجع فيما يصنع اّلل  

 اي نفس صربا  على ما قد ر اّلل  * وسل مي تسلمي، فاحلاكم اّلل  
 

 اي رب  مستصعب قد سه ل اّلل  * ورب  شر  كثري قد وقى اّلل  
 ابّلل  وأرض به * إن  الذي يكشف البلوى هو اّلل  إذا بكيت فثق 

ا  إن يشا اّلل    احلمد ّلل  شكرا  ال شريك له * ما أسرع اخلري جد 
 وحملمد بن حازم الباهلي، يف مثل هذا:

 طوىب ملن يتوىل  اّلل  خالقأهأ * ومن إىل اّلل  يلجأ يكفه اّلل  
 ورب  حاذر أمر يستكني له * ينجو وخريته ما قد ر اّلل  

 ومن دعا اّلل  يف الألواء أنقذه * وكل  كرب شديد يكفه اّلل  
 وليحىي بن خالد بن برمك، من أبيات:

 أال اي ابئعا  دينا  بدنيا * غروٍر ال يدوم هلا نعيم
ذ عن أانس * أداموه وتنقطع اهلموم  سينقطع التلذ 

رمحه هللا، من قصيدة لسامل بن عمرو  وأنشدين أيب، القاضي أبو القاسم علي بن حممد بن أيب الفهم التنوخي
 اخلاسر:

 إذا أذن اّلل  يف حاجة * أاتك النجاح على رسله
 وقر ب ما كان مستبعدا  * ورد  الغريب إىل أهله

 فال تسأل الناس من فضلهم * ولكن سل اّلل  من فضله
 ووجدت خبط عمي القاضي أيب جعفر أمحد بن حممد بن أيب الفهم التنوخي، مكتواب :

 ذا أذن اّلل  يف حاجة * أاتك النجاح هبا ويركضإ
 وإن عاق من دوهنا عائق * أتى دوهنا عارض يعرض
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 ولعبد هللا بن معاوية بن عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب من أبيات:
ا * عجل الفىت فيما يضر ه  ال تعجلن  فرمب 

رُّه  والعيش أحلى ما يعو * د على حالوته ممأ
ا كره الفىت * أم  را  عواقبه تسر هولرمب 

 ولغريه:
 كم مر ة حف ت بك املكاره * خار لك اّلل  وأنت كاره

 ولغريه:
 رب  أمر تزهق النفس له * جاءها من خلل اليأس الفرج
ا قد فرجت تلك الرتج  ال تكن من وجه روٍح آيسا  * رمب 

 بينما املرء كئيٌب موجٌع * جاءه اّلل  بروٍح فابتهج
 أاتك اّلل  منه ابلفرجرب  أمر قد تضايقت له * ف

 وقال آخر:
 إذا احلاداثت بلغن املدى * وكادت تذوب هلن  املهج
 وجل  البالء وقل  العزاء * فعند التناهي يكون الفرج

 ولبعضهم مفرد:
ا * القيت ما ترجوه فيما ترغب  البؤسأ يعقبه النعيم ورمب 

 ، لنفسه:وأنشدين عبيد هللا بن حممد بن احلسن العبقسي املعروف ابلصوري
 إذا أذن اّلل  يف حاجة * أاتك النجاح بغري احتباس

 فيأتيك من حيث ال ترجتي * مرادك ابلنجع بعد اإلايس
 وحملمد بن حازم الباهلي:

 وارحل إذا أجدبت بالٌد * منها إىل اخلصب والربيع
 لعل  دهرا  غدا بنحٍس * بكر  ابلسعد يف الرجوع

 متام الطائي: ووجدت يف بعض الكتب منسواب  إىل أيب
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ة إال  سيأيت * هلا من بعد شد هتا رخاء  وما من شد 
وأخربين  -ومل يسم قائال   -وأنشدين المري أبو الفضل جعفر بن املكتفي ابهلل، قال: أنشدين بعض أصحابنا

بعض الشعراء: أن البيت الول لقيس بن اخلطيم، ووجدته وحده يف كتاب المثال السائرة منسواب  إىل قيس 
 ن اخلطيم:ب

 وكل  شديدة نزلت بقوٍم * سيأيت بعد شد هتا رخاء
 فإن  الضغط قد حيوي وعاء  * ويرتكه إذا فرغ الوعاء

 وما ملىء اإلانء وسد  إال  * ليخرج منه ما امتال  اإلانء
 وأنشدت:

نيا خبرٍي * إذا مل ترض منها ابملزاح  مىت تصفو لك الد 
 ر الجاجأمل تر جوهر املصف ى * وخمرجه من البح

 ورب  خميفٍة فجأت هبوٍل * جرت مبسر ٍة لك وابتهاج
 ورب  سالمٍة بعد امتناٍع * ورب  إقامٍة بعد اعوجاج

وحملمد بن عبد هللا بن حممد بن أيب عيينة املهليب، من أبيات، وحممد هذا، هو والد أيب خالد يزيد بن حممد 
 املهليب، ندمي املتوكل:

 رحب الل بان عند ضيق املعرتك إين  لرح ال إذا اهلم  برك *
 

 عسري على نفسي ويسري مشرتك * ال هتلك النفس على شيٍء هلك
 وليس يف اهلم  ملا فات درك * ومل يدم شيٌء على دور الفلك
 رب  زماٍن ذل ه أرفق بك * ال عار إن ضامك دهٌر أو فتك
 فقد يعود ابل ذي هتواه لك * كم قد رأينا سوقة  صار ملك

 وقال آخر:
 كل غم  فرٌج عاجل * أيتيك يف املصبح واملمسىل

 ال تت هم رب ك فيما مضى * وهو ن المر تطب نفسا
 ولعبد هللا بن املعتز:
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م حفٌظ وإغفال * واترك سعٍي واحتياٌل وحمتال  سواء على الاي 
 وال هم  إال  سوف يفتح قفله * وال حال إال  بعدها للفىت حال

 وقال آخر:
 زع قلبه * أال رب  أيٍس جاء من بعده فرججزعت كذا ذو اهلم  جي

 كأن ك ابحملبوب قد الح جنمه * وذو اهلم  من بني املضايق قد خرج
 وأنشد لمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه:

 ال تكره املكروه عند نزوله * إن  املكاره مل تزل متباينه
 منهكم نعمة ال تستقل  بشكرها * ّلل  يف جنب املكاره كا

 حدثنا علي بن أيب الطيب، قال: حدثنا أبو بكر بن أيب الدنيا قال: أنشدين رجل من قريش:
 أمل تر أن  رب ك ليس حتصى * أايديه احلديثة والقدميه

 تسل  عن اهلموم فليس شيٌء * يقيم وال مهومك ابملقيمه
 لعل  اّلل  ينظر بعد هذا * إليك بنظرة منه رحيمه

لواحد بن احلسن بن طرخان، قال: أنشدين أبو احلسن علي بن هارون بن علي بن وأنشدين حممد بن عبد ا
 حيىي املنجم، لنفسه من أبيت كتب هبا إىل علي بن خلف بن طناب، فعملت فيه صوات :

 بين وبني الدهر فيك عتاب * سيطول إن مل ميحه اإلعتاب
 اي غائبا  مبزاره وكتابه * هل يرجتى من غيبتك إايب

 ل ل ابلرجاء تقط عت * نفٌس عليك شعارها الوصابلوال التع
ا * يصل القطوع ويقدم الغي اب  ال أيس من فرج اإلله فرمب 

 وآلخر غريه:
 فال تيأس وإن أعسرت يوما  * فقد أيسرت يف الزمن الطويل

 وقال آخر:
 فال تيأس وإن صح ت * عزميتهم على الدجل

 فإن  إىل غداة غٍد * سيأيت اّلل  ابلفرج
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 ح عيسهم عرجا  * وقد كانت بال عرجفتصب
 وقال آخر:

ا يطلع التفر ج يف الكر * بة كالبدر من خالل السحاب  رمب 
 وتزول اهلموم يف قدر الزر  * تفر ى عن عروة اجللباب

 وقال آخر:
 رميت ابهلم  مل ا أن رميت به * ومل أأقم غرضا  للهم  يرمين

 سوف تكفين ولست آيس من روح ومن فرٍج * ومن لطائف صنعٍ 
 وكل  ما كان من دهري إيل  شوى  * ما سل م اّلل  من أحداثه دين

 وقال آخر:
 وكم من ضيقٍة ركدت بغم  * فكان عقيبها فرج مفاجي

 وأضيق ما يكون المر أدّن * وأقرب ما يكون إىل انفراج
 ولعلي بن جبلة:

 عسى فرٌج يكون عسى * نعل ل نفسنا بعسى
 مه ا  يقبض النفسافال تقنط وإن القي * ت 

 فأقرب ما يكون املر * ء من فرج إذا بئسا
حدثن علي بن أيب الطيب، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: أنشدين احلسني بن 

 عبد الرمحن، وذكر البيت الول، والثالث، ومل يذكر الثاين، وال مسى قائال .
 وقال آخر:

 يث تتقي * وختشى وال احملبوب من حيث تطمعلعمرك ما املكروه من ح
 وأكثر خوف الناس ليس بكائٍن * فما درك اهلم  الذي ليس ينفع

 وقال آخر:
 رضيت ابّلل  إن أعطى شكرت وإن * مينع قنعت وكان الصرب من عددي

 إن كان عندك رزق اليوم فاط رحن * محل اهلموم فعند اّلل  رزق غد
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 عم املفجع الشاعر، وهو من قرية من أعمال النهرواانت، من قصيدة:وليب يوسف البنهيلي الكاتب، 
 ال البؤس يبقى وال النعيم وال * حلقة ضيٍق، ستفرج احللقه

 صربا  على الدهر يف جتو ره * كم فتح الصرب مر ة غلقه
 وقال آخر:

 
 جديد مه ك يبليه اجلديدان * فاستشعر الصرب إن  الدهر يومان

 ه * يوٌم يسر  وكلٌّ زائٌل فانيوم يسوء فيتلوه فيذهب
 وقال آخر:

 ال تعج ل مه ا  مبا ليس تدري * إن تراخى، يكون أو ال يكون
 وقال آخر:

 عادين اهلم  واعتلج * كل  هم  إىل فرج
 وقال آخر:

 لعمرك ما يدري الفىت كيف يت قي * نوائب هذا الدهر أم كيف حيذر
 ا يقي اّلل  أكثريرى الشيء مم ا يت قي فيخافه * وما ال يرى مم

 وقال آخر:
م الفىت تتقل ب  اهلم  فضٌل والقضاء مغالب * وصروف أاي 
ا * القيت ما ترجوه فيما ترهب  والبؤس يتبعه النعيم ورمب 

ر مطلب  وال تيأسن  وإن تضايق مذهٌب * فيما حتاول أو تعذ 
 وانظر إىل عقىب المور فعندها * ّلل  عادة فرجٍة ترتق ب

 ولبعض العراب:
 فال حتسنب سجن اليمامة دائما  * كما مل يدم عيش بسفح ثبري

 وحلوط بن ذايب السدي:
ا * تعل من الشيء الذي أان جاهله  تعل من ابلعيش عرسي كأمن 
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 وآلخر:
 يعيش الفىت ابلفقر يوما  وابلغىن * وكل  كأن مل يلقه حني يذهب

ة * إذا أنت أدركت الذي كنت   تطلبكأن ك مل تعدم من الدهر لذ 
 ختطي النفوس مع العيا * ن وقد تصيب مع التظن ه

 كم من مضيق ابلفضا * ء وخمرج بني السن ة
 ولسليمان بن املهاجر البجلي، من أبيات:

ا * كان السرور مبا كرهت جديرا  إن  املساءة قد تسر  ورمب 
 وللبحرتي:

 ال ييأس املرء أن ينج يه * ما حيسب الناس أن ه عطبه
ه يوما  خبامل لقبهإن  سر ك الم  ر قد يسوءوكم * نو 

ا استيأست مث أقول: ال * إن  الذي ضمن النجاح كرمي  وليب العتاهية: ولرمب 
 وأنشدين بعض إخواين لسعيد بن محيد، وقال: فيه حلن من الرمل:

 يوٌم عليك مبارٌك * ما عشت يف فرح وطيب
 عاد احلبيب لوصله * وحجبت عن عني الرقيب

 دور ابل * أفراح من بعد الكروبوكذا الزمان ي
 فاشرب شرااب  نقله * تقبيل سالفة احلبيب

ا * تنأى عن الصدر الرحيب  ودع اهلموم فإهن 
 ال بد  من فرٍج قريب * أيتيك ابلعجب العجيب

وحدثن علي بن حممد بن إسحاق النصاري اخلطمي، قال: مسعت برامهرمز يف سنة إحدى وعشرين 
 له ابن هاين، يغن على الطنبور: وثلثمائة، مغنيا  يقال

 عل ل مهومك ابملىن * ترجى إىل أجل قريب
 ال بد  من صنٍع قريب * أيتيك ابلعجب العجيب

 ال تيأسن  وإن أل * ح  الدهر من فرج قريب
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 رو ح فؤادك ابلرضا * ترجع إىل روح وطيب
 قال: فسألته من قائلها، فقال: عبيد هللا بن عبيد هللا بن طاهر.

 ؤلف هذا الكتاب: وقريب من البيت الخري:قال م
ن  مراوح  حر ك مناك إذا اغتمم * ت فإهن 

وحدثن احلسني بن علي بن حممد، ويعرف أبوه ابلبغدادي الندمي، قال: مسعت عبد الواحد بن محزة اهلامشي، 
 من ولد إبراهيم اإلمام، يغن على الطنبور، وكان حاذقا  طيبا ، حلنا  من الرمل:

 صرب وال جلد * قد براين اهلم  والس هد ليس يل
 من ملم اٍت تؤر قن * ما هلا من كثرٍة عدد
 ولعل  اّلل  يكشفها * فيزول احلزن والكمد

 وأنشدين حممد بن عبد الواحد بن احلسن بن طرخان، لنفسه، وقال: يل فيه حلن من الرمل:
 هاكها صرفا  تالال  * مل يدن سها املزاج

 * ك فللهم  انفراجواترك اهلم  لشاين 
مث وجدت بعد ذلك، أن إسحاق املوصلي، ذكر يف كتابه كتاب الغاين املعروف بشجا، أبياات  مل يسم قائلها، 

 وذكر أن فيها للغريض حلنا  من الثقيل الثاين ابلبنصر، يف جمراها:
 اي أاب وهب صفي ي * كل  ضيق النفراج
 اسقن صهباء صرفا  * مل تدن س مبزاج

 
 خر:وقال آ

 رضيت ابّلل  إن أعطى شكرت وإن * مينع منعت وكان الصرب من عددي
 إن كان عندك رزق اليوم فاط رحن * عنك اهلموم فعند اّلل  رزق غد

 وقال آخر:
 سه ل على نفسك المورا * وكن على مر ها صبورا
 فإن أمل ت صروف دهٍر * فال تكن عندها ضجورا

 سرورا فكم رأينا أخا مهوٍم * أعقب من بعدها
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 فرب  عسٍر أتى بيسٍر * فصار معسوره يسريا
 وأنشدين أبو الفرج القرشي املعروف ابلصبهاين، لنفسه، من قصيدة:

 تعز  وال أتسى علي  وتيأس * فجد ي حمظوظ وأمري مقبل
 لعل  الليايل أن تعود كعهدان * وجتمعنا حاٌل تسر  وجتذل

 ان سراٌح معج لويعقب هذا البؤس نعمى، ومه نا * سروٌر، وبلوا
 وأنشدين سعيد بن حممد بن علي الزدي البصري املعروف ابلوحيد، لنفسه:

 إن  الزمان عزور * له صروف تدور
 فاصرب قرب  اغتماٍم * أيتيك منه حبور

 ورب  همٍ  تفر ى * فالح منه سرور
 قال مؤلف هذا الكتاب: ويل يف حمنة حلقتن، فكشفها هللا تعاىل عن بتفضله:

 على قلبك اهلموم فكم * قاسيت مه ا  أد ى إىل فرحهو ن 
 ما الشر  من حيث تت قيه وال * كل  مفٍض إىل ترح

 وأنشدين الموي، أبو الفرج املعروف ابلصبهاين، لنفسه من قصيدة، أوهلا:
 هل مشتكى لغريب الدار ممتحن * أو راحم لوثيق السر مرهتن

 يقول فيها:
 الروح حمبوسة للهم  يف البدنكأن  جلدي سجٌن فوق أعظمه * و 

 فاحلمد ّلل  محد الصابرين على * ما ساءين من قضاايه وأفجعن
 لعل  دهري بعد اليأس يسعفن * مبا أحب  وما أرجو ويعقبن

 وأن أانل املىن يوما  وإن طويت * من فوق جثماين الثناء من كفن
 وأنشدين لنفسه من قصيدة أوهلا:

 رأى ار * تياعي خلطٍب عز  فيه التجم ل لقد بكر الناعي فوث ب أن
 ويقول فيها:

 وما زال هذا الدهر أييت أبضرٍب * تسر  وتبكي كل ها تتنق ل
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 فال حزٌن يبقى على ذي كآبة * وال فرٌح حيظى به من يؤم ل
 وأنشدين أيضا  لنفسه قصيدة منها:

 يف ذم ة اّلل  من سارت بسريهم * مسر يت وأقام اخلوف واحلرق
 ء بنا دهٌر قضى شططا  * وأرهق النفس هم  حكمه رهقلئن أسا

 لقد أانب بعتىب بعد معتبٍة * جل ت عوائقها وامتد ت العلق
 وقال آخر:

 اي قارع الباب رب  جمتهٍد * قد أدمن القرع مث مل يلج
 ورب  مستوجل على مهٍل * مل يشق يف قرعه ومل يهج
 الدجلعالم يسعى احلريص يف طلب ال * رزق بطول الرواح و 

 وهو وإن كف  عنه طالبه ال * رزق، وإن عاج منه مل يعج
 فاطو على اهلم  كشح مصطرٍب * فآخر اهلم  أو ل الفرج

م تندفع  اصحب الدنيا مياومة  * وادفع الاي 
 وإذا ما ضيقٌة عرضت * فالقها ابلصرب تت سع

 قائال :وقريب منه، ما أنشدانه علي بن هارون بن علي بن حيىي املنجم، ومل يسم 
م تندرج * وبيوت اهلم  ال تلج  أدرج الاي 
 رب  أمر عز  مطلبه * هو نته ساعة الفرج

 والبن دريد من قصيدة:
 كما مل يكن عصر الغضارة البثا  * كذلك عصر البؤس ليس بالبث

 وأنشدين أبو الفرج عبد الواحد بن نصر بن حممد املخزومي البصري الكاتب املعروف ابلببغاء، لنفسه:
 تنك ب مذهب اهلمج * وعذ ابلصرب تبتهج

 فإن  مظل م الاي  * م حمجوٌج بال حجج
 تساحمنا بال شكر * ومتنعنا بال حرج

 ولطف اّلل  يف إتيا * هنا فتح من اللجج
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 فمن ضيق إىل سعة * ومن غم  إىل فرج
 :وأنشدين أبو عبد هللا احلسني بن أمحد بن احلجاج الكاتب البغدادي، لنفسه من قصيدة

 
 فسل  عنك اهلموم مصطربا  * وكن ملا كان غري منزعج

 كل  مضيق يتلوه مت سع * وكل  هم  يفضي إىل فرج
 ولغريه:

 تشف ع ابلنيب  فكل  عبد * جياب إذا تشف ع ابلنيب  
 وال حترج إذا ما ضقت يوما  * فكم ّلل  من لطٍف خفي  

 وإن ضاقت بك السباب يوما  * فثق ابلواحد الفرد العلي  
تب أبو حممد املهليب، وهو وزير، إىل أيب، كتااب  خبطه، فرأيت فيه كالما  يستوفيه، ويتمثل عقيبه هبذين ك

 البيتني:
 لئن درست أسباب ما كان بيننا * من الود  ما شوقي إليك بدارس

 وما أان من أن جيمع اّلل  بيننا * أبحسن ما كن ا عليه آبيس
 ولغريه، مفرد:

 تني بعدما * يظن ان كل  الظن  أن ال تالقياوقد جيمع اّلل  الشتي
 أنشدين عبيد هللا بن حممد الصروي، لنفسه، من أبيات:

 وما أان من بعد ذا آيٌس * أبن أيذن ّلل  يل يف أجتماع
 وأتعس جد  النوى ابللقا * وأرغم ابلقرب أنف الزماع

 وأنشد أبو العتاهية:
 يدبرالدهر ال يبقى على حالٍة * ال بد أن يقبل أو 

 فإن تلق اك على وهلٍة * فاصرب فإن  الدهر ال يصرب
 وقال آخر:

ا  * وإن هو نت ما قد عز  هاان  إذا ضي قت أمرا  ضاق جد 
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 فال هتلك ملا قد فات غم ا  * فكم شيء تصع ب مث  الان
عناه، قال مؤلف هذا الكتاب: إن هذا املصراع الخري، يشبه قول بشار بن برد، وهو من أحسن ما قيل يف م

 وهو يدخل يف مضمون هذا الكتاب، يف ابب من انلته شدة يف هواه:
 ال يؤيسن ك من خمد رٍة * قول تغل ظه وإن جرحا

 عسر النساء إىل مياسرٍة * والصعب ميكن بعدما مجحا
 ولبشار خرب مع املهدي، يف هذين البيتني، ليس هذا موضعه.

 قال:وأخذ املعىن أبو حفص الشطرجني، ندمي املتوكل، ف
 عر ضن  للذي حتب  حببٍ  * مث دعه يروضه إبليس

 صابر احلب  ال يصد ك عنه * من حبيٍب جته ٌم وعبوس
 فلعل  الزمان يدنيك منه * إن  هذا اهلوى نعيٌم وبوس

 وأخربين من أنشدين الشعر، أن فيه حلنا  من خفيف الرمل ابلوسطى، لبعض املغنني يف زمن املتوكل.
معىن من القول بديع، حنته علية بنت املهدي، حيث تقول: وهلا فيه حلن مشهور، على  ويف هاتني القطعتني،

 ما وجدت أاب الفرج الصبهاين يذكره يف كتابه الغاين الكبري، وقد ظرفه:
 حتب ب فإن  احلب  داعية احلب  * فكم من بعيد الدار مستوجب القرب

 لنجاة من احلب  تبني  فإن حد ثت أن  أخا هوى  * جنا ساملا  فارج ا
 إذا مل يكن يف احلب  سخٌط وال رضى * فأين حالوات الرسائل والكتب

 وللعباس بن الحنف، يف غري هذا املعىن، ولكنه من هذا الباب:
 أما حتسبين أرى العاشقني ? * بلى، مث لست أرى يل نظريا

 لعل  الذي بيديه المور * سيجعل يف الكره خريا  كثريا
 كتاب: وقيل يل إن يف البيت الول منهما حلنا  اثين ثقيل مطلقا .قال مؤلف هذا ال

 ووجدت يف بعض الكتب، البيت الثاين منهما غري منسوب إىل أحد، وقد جعل قبله بيتا ، وهو:
 تعز  وهو ن عليك اخلطوب * عساك ترى بعد هذا سرورا

كوين: حدثنا إبراهيم بن حممد، ووجدت يف كتاب أيب القاسم احلسني بن حممد بن احلسن بن إمساعيل الس
 قال: أنشدان أمحد بن حيىي، قال: أنشدان ابن العرايب:
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 تعز  وهو ن عليك المورا * عساك ترى بعد هذا سرورا
 فإن  الذي بيديه المور * سيجعل يف الكره خريا  كثريا

يل: فيهما لعريب، من وأنشدنيهما أبو عبد هللا حممد بن إسحاق بن حيىي بن علي بن حيىي املنجم، وقال 
 الثقيل الثاين حلنا .

 وقال آخر:
 قر بت يل أمال  فأصبح حسرة * ووعدتن وعدا  فصار وعيدا
ا عاد الشق ي سعيدا  فألصربن  على شقائي يف اهلوى * فلرمب 

 وقال آخر:
م من الدنيا بقينا  لعل ك أن تالقي يف لياٍل * وأاي 

 ت به ضنيناحبيبا  انزحا  أمسيت منه * على أيٍس وكن
 

وأخربين أبو الفرج املعروف ابلصبهاين: قال: حدثن أمحد بن حممد السدي، قال: حدثن حممد بن صاحل 
بن شيخ بن عمرية، عن أبيه، قال: حجب طل اخلادم عن علية بنت املهدي، فقالت: وصحفت امسه يف أول 

 بيت:
 أاي سروة البستان طال تشو قي * فهل يل إىل ظلٍ  لديك سبيل

 مىت يلتقي من ليس يقضى خروجه * وليس ملن يهوى إليه سبيل
 عسى اّلل  أن يراتح من كربة لنا * فيلقى اغتباطا  خل ة وخليل

 وقال العباس بن الحنف، ويروى حملمد بن دنقش حاجب املعتصم ابهلل:
 قالوا لنا إن  ابلقاطول مشتاان * وحنن أنمل صنع اّلل  موالان

 بينهم * واّلل  يف كل  يوم حمدث شاان والناس أيمترون الرأي
وأنشدنيهما أبو الفرج املعروف ابلصبهاين، لفضل الشاعرة، وقال يل: فيهما لعريب حلن، ولغريها عدة 

 أحلان.
 وأنشدين سعيد بن حممد الزدي، املعروف ابلوحيد، لنفسه:

منا * جمموعة النشوات والطراب  كانت على رغم النوى أاي 
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 الزمان لبينهم * ولعل ه سيمن  ابإلعتاب ولقد عتبت على
 ومن الليايل إن علمت أحب ة * وهي اليت أتتيك ابلحباب

 وأنشدين أيضا  لنفسه:
مي تعود  إن راعن منك الصدود * فلعل  أاي 

 إذ ال تناولنا يد ال * نعماء إال  ما نريد
 ولعل  عهدك ابهلوى * حيىي فقد حتىي العهود

 اه خمضر ا  مييدفالغصن ييبس اترة * وتر 
 إين لرجو عطفة  * يبكي هلا الواشي احلسود
 فرجا  تقر  به العيون * فينجلي عنها السهود

 وحدثن علي بن احلسن، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: أنشدين حممد بن إبراهيم.
مد ابن حيىي الواثقي، قال: مسعت أاب قال مؤلف هذا الكتاب: وحدثن احلسني بن احلسن بن أمحد بن حم

 علي بن مقلة، ينشد، يف نكبته عقيب الوزارة الوىل، واإلحلاقات من رواية الواثقي:
 إذا اشتملت على اليأس القلوب * وضاق ملا به الصدر الرحيب

 وأوطنت املكاره واطمأن ت * وأرست يف أماكنها اخلطوب
 حبيلته الريبومل تر النكشاف الضر  وجها  * وال أغىن 

 أاتك على قنوطك منه غوٌث * مين  به القريب املستجيب
 وكل  احلاداثت وإن تناهت * فموصوٌل هبا فرٌج قريب

 وقال آخر:
 يف كل  بلوى تصيب املرء عافيٌة * ما مل يصب بوفاٍة أو بذي عار
ه جلٌل * ما مل يكن يوم يلقى فيه يف النار  وكل  خطٍب يالقي حد 

بن أمحد بن الفضل احلنائي، قال: أنشدين المري أبو حممد جعفر بن ورقاء الشيباين لنفسه وأنشدين الفضل 
... 

 قال مؤلف هذا الكتاب: ورأيت أان أاب حممد، وأنشدين أشياء، وحدث أبخبار، ومل أمسع هذا منه:
 احلمد ّلل  على ما قضى * يف املال مل ا حفظ املهجه
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 بعدها فرجه ومل تكن من ضيقة هكذا * إال  وكانت
وحدثن علي بن أيب الطيب، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا إبن أيب الدنيا، قال: أنشدين احلسني بن 

 عبد الرمحن:
 لعمرو بن   الل ذين أرامها * جزوعني إن  الشيخ غري جزوع

 إذا ما الليايل أقبلت إبساءة * رجوان أبن أتيت حبسن صنيع
 قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: قال رجل من قريش:وحدثن علي بن أيب الطيب، 

 حلبنا الدهر أشطره ومر ت * بنا عقب الشدائد والرخاء
 فال أتسف على دنيا تول ت * وال تفزع إىل غري الدعاء

م تكلمنا وأتسو * وأتيت ابلسعادة والشقاء  هي الاي 
علي بن اجلهم بن بدر من بن سامة بن قال مؤلف هذا الكتاب: البيت الول والثالث من هذه البيات، ل

 لؤي، ملا حبسه املتوكل، من قصيدة مشهورة، أوهلا:
 توك لنا على رب  السماء * وسل منا لسباب القضاء

وهي نيف وعشرون بيتا ، وقد رواها الناس له، وما روى أحد منهم البيت الثاين، وال علمت أحدا  جاء به، 
 غري ابن أيب الدنيا.

 
 وقال آخر:

 عسى فرٌج من حيث جاءت مكارهي * جييء به من جاءين ابملكاره
 عسى منقٌذ موسى حبسن أقتداره * وقد طرحته أم ه يف حباره
 سرياتح يل مم ا أعاين بفرجٍة * فينتاشن منها حبسن اختياره

 وقال آخر:
 وما نبايل إذا أرواحنا سلمت * مبا فقدانه من ماٍل ومن نشب

 جتٌع * إذا النفوس وقاها اّلل  من عطبفاملال مكتسٌب والعز  مر 
 وحملمود الوراق:

 إذا من  ابلسر اء عم  سرورها * وإن مس  ابلضر اء أعقبها الجر
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 وما منهما إال  له فيه من ٌة * تضيق هبا الوهام والوصف والشكر
 وقال مؤلف هذا الكتاب:

 لئن عداين عنك الدهر اي أملي * وسل  جسمي ابلسقام والعلل
 مشل تصافينا وإلفتنا * فالدهر ذو غرٍي والدهر ذو دول وشت  

 فاحلمد ّلل  محد الصابرين على * ما ساء من حادث يوهي قوى المل
 قد استكنت لصرف الدهر والتحفت * علي  منك غواشي اخلوف والوجل

 واعتضت منك بسقٍم شأنه جلل * ومن وصالك ابهلجران وامللل
 را  تصر ح ابللفاظ والرسلوبعد أمن من غدٍر ومقليٍة * غد

 ومن لقائك لقيا الطب  أرمحهم * فظٌّ، وأرفقهم مدٍن إىل الجل
 ولست آيس من رجع الوصال وال * عود العوايف، وال أمن من السبل

 قال: ويل أبيات أيضا  من قصيدة، يف حمنة حلقتن، فكشفها هللا تعاىل بلطفه عن:
 يف من الدين  أما للدهر من حكم رضي  * يدال به الشر 

 فتستعلي الرؤوس على الذانىب * وينتصف الذكي  من الغيب  
 وأقول فيها:

 ومن عاصاه دمٌع يف بالٍء * فليس بكاء عين ابلعصي  
 وما أبكي لوفٍر مل يفره * زماٌن خان عهد فىت  ويف  

 وال آسى على زمٍن تقض ى * بعيٍش انضٍر غضٍ  ندي  
 مشوسا  يف الندي   ولكن من فراق سراة قوٍم * عهدهتموا

 ومن حدٍث يفو تن املعايل * على عهٍد هبا حدٍث فيت  
 وأن  يدي تقص ر عن هالك أل * عدو  وعن مكافاة الويل  

 وما تغن احلوادث إن أمل ت * سوى قلٍب عن الدنيا سخي  
 وصرب ليس تنزحه الليايل * كنزح الدلو صافية الركي  

 من صنع قوي  وليس أبيس من كان خيشى * ويرجو اّلل  
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قال: ويل قصيدة قلتها ابلهواز، ملا صرفت يف الدفعة الوىل من تقليدي القضاء، ابلهواز، وقبضت ضيعة 
 من ضياعي، فخرجت إىل بغداد أطلبها، وبلغن عن أعداء يل، إظهار مشاتة ابحلال، وتعصب للصارف:

 دلئن أمشت العداء صريف وحمنيت * فما صرفوا فضلي وال ارحتل اجمل
 مقاٌم وترحاٌل وقبٌض وبسطٌة * كذا عادة الدنيا وأخالقها النكد

 وما زلت جلدا  يف امللم ات قبلها * وال غرو يف الحيان أن يغلب اجللد
 فكم ليث غاٍب شر دته ثعالٌب * وكم من حساٍم فل ه غيلة  غمد

 وكم جيفٍة تعلو وترسب در ٌة * ومنحسة تقوى إذا ضعف السعد
 ث جيري على الرىب * فيحظى به إن جاد صي به الوهدأمل تر أن  الغي

 وكم فرج واخلطب يعتاق نيله * جييء على أيس إذا ساعد اجلد  
 لقد أقرض الدهر السرور فإن يكن * أساء اقتضاء  فالقروض هلا رد  

 فكم فرحٍة أتيت على إثر ترحٍة * وكم راحة تطوى إذا أتصل الكد  
 وه أمٍر فيه للمرجتي رفدوكم منحة من حمنة تستفيدها * ومكر 

 على أن ن أرجو لكشف الذي عرا * مليكا  له يف كل  انئبة رفد
 فيمنع من ا اخلطب، واخلطب صاغٌر * ومتسي عيون الدهر عن ا هي الرمد

 ونعتاض ابللقيا من البني أعصرا  * مضاعفة  تبقى ويستهلك البعد
 صنعت هند ونضحي مراحى قد غنينا عن الغىن * بيا راهيب جنران ما

 
 ويل أيضا  من قصيدة يف حمنة أخرى:

 أعيا دواي أساته ودواءهم * فغدوت ال أرجو سوى املتطو ل
 ربٌّ عليه يف المور توك لي * هو عد يت يف النائبات وموئلي

 سيتيح مما قد أقاسي فرجة  * فيغيثن منه حبسن تفض ل
 وقال آخر:

 صانعفصربا  أاب جعفر إن ه * مع الصرب نصٌر من ال
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 فال تيأسن أن تنال الذي * تؤم ل من فضله الواسع
 وقال آخر:

 وإذا ضاق زماٌن ابمرئ * كان فيه عند ضيق مت سع
 وقال آخر:

 قد ينعم اّلل  ابلبلوى وإن عظمت * ويبتلي اّلل  بعض القوم ابلنعم
 وحملمود الور اق:

 صابر الدهر على كر  النوائب * من كنوز الرب  كتمان املصائب
 بس الدهر على عال ته * جتد الدهر مليئا  ابلعجائبوأل

 وأنشدين الوحيد لنفسه:
 عليك رجاء اّلل  ذي الطول والعطف * جبملة ما تبدي من المر أو ختفي

م دائرة بنا * تقل بنا من كر  صرٍف إىل صرف  فقد خلق الاي 
 فكم فرٍج ّلل  أييت مرفرفا  * على خافق الحشاء يف تلف مشف

 ن من طرفك اليأس والسى * لعل  الذي ترجوه يف مرجع الطرففال متكن
 وصربا  مجيال  إن  ّلل  عادة * جمر بة، إتباعه العسف ابلل طف

 وقال ابن بسام:
 أال رب  ذلٍ  ساق للنفس عز ة  * واي رب  نفٍس للتعز ز ذل ت
 تبارك رز اق الربي ة كل ها * على ما رآه، ال على ما استحق ت

 القيد والباب دونه * ترق ت به أحواله وتعل ت فكم حاصٍل يف
 تشوب القذى ابلصفو والصفو ابلقذى * ولو أحسنت يف كل  حال ملل ت

 سأصدق نفسي إن  يف الصدق راحة * وأرضى بدنياي، وإن هي قل ت
 وإن طرقتن احلاداثت بنكبٍة * تذك رت ما عوفيت منه فقل ت

 ا أدبرت واضمحل توما حمنٌة إال  وّلل  نعمٌة * إذا قابلته
 وأنشدين أبو الفرج املخزومي املعروف ابلببغاء، لنفسه:
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 كل المور إىل من * به تتم المور
 وأفزع إليه إذا مل * جيرك عجزا  جمري

 وكل  صعٍب عسرٍي * عليه سهل يسري
 وآلخر:

 أي ها اإلنسان صربا  * إن  بعد العسر يسرا
 اشرب الصرب وإن كا * ن من الصرب أمر ا

 قال آخر:و 
م قد زال بؤسها * وأعطتك منها كل  ما كنت تطلب  كأن ك ابلاي 
 فرتجع عنها راضيا  غري ساخٍط * وحتمدها من بعد ما كنت تعتب

 وحدثن احلسن بن صايف موىل ابن املتوكل القاضي، قال: قرأت على حائط مسجد مكتواب  ابلفحم:
ة تصيبك إال  * سوف متضي وسوف تكشف كش  فاليس من شد 

 ال يضق ذرعك الرحيب فإن  ال * انر يعلو هليبها مث تطفا
 كم رأينا من كان أشفى على اهلل * ك فوافت جناته حني أشفى

 وقال آخر:
 الدهر خدٌن مصاٍف ذو خمادعٍة * ال يستقيم على حاٍل إلنسان

 حلٌو ومرٌّ ومج اٌع وذو فرٍق * خيالط السوء منه فرط إحسان
 وقال آخر:

مالئن قد مت قبل  ي رجاٌل، لطاملا * مشيت على رسلي وكنت املقد 
 ولكن  هذا الدهر يعقب صرفه * فيربم منقوضا  وينقض مربما

 وأنشدين أبو الفرج الببغاء لنفسه:
 كم كربٍة ضاق صدري عن حتم لها * فملت عن جلدي فيها إىل اجلزع

 مث استكنت فأد تن إىل فرٍج * مل جير ابلظن  يف أيس وال طمع
  سيدوك الواسطي لنفسه من قصيدة:وأنشدين
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 أىب اّلل  إال  أن يغيظ عباده * جبلسته حتت الشراع املطن ب
 إىل أن ميوت املرء يرجو ويت قي * وال يعلم اإلنسان ما يف املغي ب

 وأنشدين سعد بن حممد بن علي الزدي، املعروف ابلوحيد لنفسه:
 

 طي ب الرجاي نفس كوين لروح اّلل  انظرة * فإن ه لألماين 
 كم حلظة لك خملوس تقل بها * كانت مدى لك بني اليأس والفرج

 وأنشدين طلحة بن حممد املقرئ الشاهد، قال: أنشدين نفطويه، ومل يسم قائال :
 أتيأس أن يساعدك النجاح * فأين اّلل  والقدر املتاح
م والنعمى ستجزي * جييء هبا غدوٌّ أو رواح  هي الاي 

 وقال آخر:
 د  عسٌر فأرج يسرا  فإن ه * قضى اّلل  أن  العسر يتبعه اليسرإذا اشت

 عسى فرج أييت به اّلل  إن ه * له كل  يوم يف خليقته أمر
 فكن عندما أييت به الدهر حازما  * صبورا  فإن  احلزم مفتاحه الصرب
 فكم من مهوٍم بعد طوٍل تكش فت * وآخر معسور المور له يسر

 وقال آخر:
 الماين كواذاب  * فإن صدقت جازت بصاحبها القدرا وأكثر ما تلقى

ا قد تتبع العسر اليسرا  وآخر إحسان الليايل إساءة * على أهن 
 وليب صفوان القديدي البصري من أبيات إىل إبراهيم ابن املدبر ملا عزل عن البصرة:

 ال جتزعن  فإن  العسر يتبعه * يسٌر وال بؤس إال  بعده ريف
 جتاوزه * وكل  أمر على القدار موقوف وللمقادير وقت ال

 ورب  من كان معزوال  فيعزل من * ويل  عليه ولألحوال تصريف
 فكم عزيٍز رأينا ابت حمتجبا  * فصار حيجب عن قوم به خيفوا

 وقال أبو الشبل عاصم بن وهب التميمي، الربمجي، البصري من قصيدة:
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 من ذا رأيت الزمان أيسره * فلم يشب يسره بتعسري
 أم هل ترى عسرة على أحد * دامت فلم تنكشف بتيسري

 وجدت خبط أيب احلسني بن أيب البغل الكاتب:
 ليس ملا ليست له حيلة * إال  عزاء النفس والصرب
 وخري أعوان أخي حمنٍة * صرٌب إذا ضاق به الصدر
 واملرء ال يبقى على حالة * والعسر قد يتبعه اليسر

 وقال آخر:
 الدهر ذو غرٍي * ما دام عسٌر على حاٍل وال يسرصربا  قليال  فإن  

 قد يرحم املرء من تغليظ حمنته * وليس يعلم ما خييب له القدر
 والدهر حلٌو ومرٌّ يف تصر فه * خري وشرٌّ وفيه العسر واليسر

 أنشدين حممد بن إسحاق بن حيىي بن علي بن حيىي املنجم، وأخربين أن فيه حلنا  من املهجوع قدميا :
 عن مهومك معرضا * وكل المور إىل القضاكن 

 وأبشر بطول سالمٍة * تسليك عم ا قد مضى
وأنشدين علي بن أيب طالب بن أيب جعفر بن البهلول التنوخي، قال: أنشدان جدي القاضي أبو جعفر، 

 لنفسه:
 فصربا  وإمهاال  فكل  ملم ة * سيكشفها الصرب اجلميل فأمهل

 اضي أبو جعفر، لنفسه أيضا :وأنشدان، قال: أنشدين جدي الق
 وقد أيمل اإلنسان ما ال يناله * وأيتيه رزق اّلل  من حيث ييأس

 وأنشدين أيضا ، قال: أنشدين جدي القاضي أبو جعفر، لنفسه:
 إذا استصغرت من دنياك حاال  * ففك ر يف صروف كنت فيها

 وأحدث شكر من جن اك منها * وأبدهلا بنعمى ترتضيها
 وقال آخر:

 ر إعراض وإقبال * وكل  حال بعدها حالالده
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م إغفال م يف غفلٍة * وليس لألاي   وصاحب الاي 
 ما أحسن الصرب وال سي ما * ابحلر  إن حالت به احلال

 وأنشدين حممد بن بشري موىل الزد لنفسه:
م جتربٌة * للصرب عاقبة حممودة الثر  إين  رأيت ولألاي 

 يف الرواح إىل احلاجات والبكرفأصرب على مضض اإلدالج يف السحر * و 
 ال يعجزنك وال يضجرك مطلبها * فالنجح يتلف بني العجز والضجر

 وقل  من كان يف أمر حياوله * وأستنجد الصرب إال  فاز ابلظفر
وأخربين أبو عبيد هللا املرزابين، قال: أخربان أبو بكر بن دريد، قال: أخربان أبو عثمان الشنانداين عن التوزي، 

 لصمعي، قال: بلغن أن الشرت دخل على أمري املؤمنني علي بن أيب طالب سالم هللا عليه.عن ا
 

وحدثن أمحد بن حممد اجلوهري، قال: حدثنا حممد بن جرير، قال: حدثنا عمر بن شبه، قال: حدثنا علي 
املؤمنني علي بن حممد املدائن، قال: حدثنا أبو إسحاق املالكي، قال: دخل الشعث بن قيس على أمري 

عليه السالم، وهو قائم يصلي، فقال: اي أمري املؤمنني، أدؤوب ابلليل، ودؤوب ابلنهار، فانفتل علي عليه 
 السالم، وهو يقول:

 إصرب على مضض اإلدالج يف السحر * ويف الرواح إىل احلاجات والبكر
 ال تضجرن  وال حيزنك مطلبها * فالنجح يتلف بني العجز والضجر

م جتربة * للصرب عاقبة حممودة الثرإين  رأي  ت ويف الاي 
 وقل  من جل  يف شيء يطالبه * واستشعر الصرب إال  فاز ابلظفر

وأخربين أبو عبيد هللا، قال: حدثن احلسن بن حممد املخرمي، قال: حدثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة، 
، عن حبة بن جوين، قال: رأيت أمري قال: حدثنا أمحد بن طارق، قال: حدثنا عمر بن اثبت، عن أبيه

 املؤمنني عليا  عليه السالم، فقال يل: اي حبة، ما يل أراك أصبحت مهموما  ?.
 فقلت: اي أمري املؤمنني، علي لمر حماولة.

 فقال: ال تضجر، أما علمت ما قلت يف الصرب.
 فقلت: وما هو ? فقال:
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 احلاجات والبكرإصرب على مضض اإلدالج يف السحر * ويف الرواح إىل 
 وذكر بقية البيات.

 وقال آخر، وفيه صنعة:
 قد فر ج اّلل  من اهلجر * ونلت ما آمل ابلصرب

 يف ساعة اليأس أاتين املىن * كذاك أتيت دول الدهر
 وقال آخر:

 ما أحسن الصرب يف الدنيا وأمجله * عند اإلله وأجناه من الكرب
 حببٍل غري منقضب من شد  كف ا  بصرٍب عند انئبة * ألوت يداه

 وقال آخر:
 ما أحسن الصرب يف مواطنه * والصرب يف كل  موطن حسن

 حسبك من حسنه عواقبه * عاقبة الصرب ما هلا مثن
 وقال آخر:

 إن خفت من خطٍب أمل  فبعده * فرٌج يرج ى عنده وخياف
 فأصرب على قحم النوائب مثلما * صربت هلا آابؤك الشراف

 رب الزبيدي:وأنشدت لعمرو بن معد يك
 صربت على الل ذات مل ا تول ت * وألزمت نفسي الصرب حىت  استمر ت
م نفسي عزيزٌة * فلم ا رأت صربي على الذل  ذل ت  وكانت على الاي 

 فقلت هلا اي نفس عيشي كرمية  * لقد كانت الدنيا لنا مث ول ت
 وما النفس إال  حيث جيعلها الفىت * فإن أأطمعت اتقت وإال  تسل ت

 كم غمرٍة دافعتها بعد غمرٍة * جتر عتها ابلصرب حىت  تول تف
أخربين حممد بن احلسن بن املظفر، قال: أنشدين احلسن بن القاسم املؤدب، قال: أنشدان حممد بن القاسم 

 بن بشار النباري، ليب العتاهية:
 الدهر ال يبقى على حالة * ال بد  أن يقبل أو يدبرا
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 صرب فإن  الدهر لن يصربافإن تلق اك مبكروهه * فأ
 ولعلي بن اجلهم:

م جتور وتعدل  هي النفس ما مح لتها تتحم ل * وللدهر أاي 
 وعاقبة الصرب اجلميل مجيلة * وأفضل أخالق الرجال التجم ل

 وللواثق ابهلل:
 هي املقادير جتري يف أعن تها * فاصرب فليس هلا صرب على حال

 السماء ويوما  ختفض العايليوما  تريك وضيع القوم مرتفعا  * إىل 
 ولسعيد بن محيد الكاتب:

 ال تعتنب  على النوائب * فالدهر يرغم كل  عاتب
 واصرب على حداثنه * إن  المور هلا عواقب

 ما كل  من أنكرته * ورأيت جفوته تعاتب
 ولكل  صافية قذى * ولكل  خالصة شوائب

 والدهر أوىل ما صرب * ت له على رنق املشارب
  مطوي ٍة * لك بني أثناء النوائبكم نعمةٍ 

 ومسر ة قد أقبلت * من حيث تنتظر املصائب
 ووجدت خبط أيب احلسني بن أيب البغل الكاتب، من أبيات؛ ومل أجده نسبه إىل نفسه:

 فصربا  على حلو القضاء ومر ه * فإن  اعتياد الصرب أدعى إىل اليسر
 ع من جانب الضر  وخري المور خريهن  عواقبا  * وكم قد أاتك النف

 
 ومن عصم اّلل  الرضا بقضائه * ومن لطفه توفيقه العبد للصرب

مث وجدت يف كتاب أيب عبد هللا حممد بن العباس اليزيدي، الذي ألفه فيمن رثى ما ال يرثى مثله، وعليه ترمجة 
بن أيب البغل، خبط الصويل: مراثي البهائم، والنبات، والعضاء، وغري ذلك، قصيدة نسبها اليزيدي إىل ا

وذكر خبطه أيضا ، أنه عارض هبا يف سنة مثان وثلثمائة قصيدة يرثي هبا سنورا  له ملا حبس، وهي تزيد على مائة 
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ومخسني بيتا ، وهي حسنة، كثرية احلكم، فاخرتت منها ما جيري جمرى البيات الثالثة املتقدمة، لين وجدهتا 
 فيها، وبعدها:

 نيت * ويسمع للمظلوم دعوة مضطر  وإين  لرجو اّلل  يكشف حم
 فريأب ما أأثى، ويعطف ما ألتوى * ويعدل ما استوحى وجيرب من كسري

 لقد عجمتن احلاداثت مثق فا  * إذا ضاقه همٌّ ثناه إىل الصرب
 وما حزين أن كر  دهري بصرفه * علي  ولكن أن يفوت له وتري

 من الوفرفإن فاتن وتري فأيسر فائت * إذا أان عو ضت الثواب 
 ولطف كفاايت اإلله مبش ري * بنيل الذي أم لت ال بيٍد صفر

 فإن يهل البحر أمرأ  فهو آمٌل * بلوغ الغىن فيما يهول من البحر
 ورب  مضيٍق يف الفضاء ووارٍط * رأى خمرجا  بني املثق فة السمر

 ووجدت خبطه أيضا  لبعض الشعراء:
 ربليس ملن ليست له حيلة * موجودة خري من الص

 والصرب مرٌّ ليس يقوى به * غري رحيب الذرع والصدر
 ألق فضول اهلم  عن جانٍب * وافزع إىل اّلل  من المر

وذكر إسحاق املوصلي يف كتاب شجا أن يف الول مع بيتني ذكرمها غري هذا الثاين والثالث، حلن من الثقيل 
 الول، إبطالق الوتر يف جمرى البنصر.

 وقال آخر:
 لفىت ابلصرب إال  * وكف ت عنه أيدي النائباتوما التحف ا

 وذو الصرب اجلميل يفيد عز ا  * ويكرم يف احلياة ويف املمات
 ووجدت خبط القاضي أيب جعفر بن البهلول التنوخي لبعض الشعراء:

 الصرب مفتاح ما يرج ى * وكل  خري به يكون
ا طاوع احلرون  فاصرب وإن طالت الليايل * فرمب 

ا نيل اب  صطباٍر * ما قيل هيهات أن يكونورمب 
 وليب احلسني الطروش املصري من أبيات:
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ي * حىت اسرتحت من الايدي واملنن  ما زلت أدمغ شد يت بتصرب 
 فاصرب على نوب الزمان تكر ما  * فكأن  ما قد كان منها مل يكن

، قال: حدثنا أبو احلسن حدثن علي بن أيب الطيب، قال؛ حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا
 احلنطيب، قال: قال هشام بن عبد الذماري: أاثروا قربا  بذمار فأصابوا فيه حجرا  مكتوب فيه:

 اصرب لدهٍر انل من * ك فهكذا مضت الدهور
 فرح وحزن مر ة * ال اخلوف دام وال السرور

 وقال آخر:
 جلج اصرب على الدهر إن أصبحت منغمسا  * ابلضيق يف جلٍج هتوي إىل
 فإن تضايق أمر عنك مرتتجا  * فاطلب لنفسك اباب  غري مرتتج

 ال تيأسن  إذا ما ضقت من فرٍج * أييت به اّلل  يف الروحات والدجل
 فما جتر ع كأس الصرب معتصٌم * ابّلل  إال  أاته اّلل  ابلفرج

ائة سنة وثالث سنني، وأنشدنيهما أبو إسحاق إبراهيم بن علي اهلجيمي ابلبصرة، وقد أتت عليه يومئذ م
قال: أنشدت لبعضهم: وجعل أوهلا: ال تيأسن، والثاين: فإن تضايق، والثالث: فاصرب على الدهر، والرابع 

 فما جترع.
 وقال آخر:

 وألزمت نفسي الصرب يف كل  حمنٍة * فعادت إبحساٍن وخرٍي عواقبه
 ومن مل ينط ابلصرب والرفق قلبه * يكن غرضا  أودت بنبل جوانبه

 ال آخر:وق
 وإين  لغضي مقليت  على القذى * وألبس ثوب الصرب أبيض أبلجا

 وإين  لدعو اّلل  والمر ضي ٌق * علي  فما ينفك  أن يتفر جا
 وكم من فىت سد ت عليه وجوهه * أصاب هلا يف دعوة اّلل  خمرجا

 وحملمد بن يسري:
 اإن  المور إذا أنسد ت مسالكها * فالصرب يفرج منها كل ما رجت
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 ال تيأسن  وإن طالت مطالبة * إذا استعنت بصرب أن ترى فرجا
 أخلق بذي الصرب أن حيظى حباجته * ومدمن القرع لألبواب أن يلجا

 وقريب منه ملدرك بن حممد الشيباين على ما وجدته يف كتاب:
 مستعمل الصرب مقروٌن به الفرج * يبلى فيصرب والشياء ترتتج

 ا * جاءتك تزهر يف ظلمائها السرجحىت إذا بلغت مكنون غايته
 فاصرب، ودم، واقرع الباب الذي طلعت * منه املكاره فاملغرى به يلج

 بقدرة اّلل  فأرض اّلل  وأرج به * فعن إرادته الغم اء تنفرج
ووجدت يف نسخة عتيقة من شعر أيب عبد الرمحن العطوي، هذه البيات منسوبة إليه، وفيها ألفاظ خمتلفة، 

 حتت الرواية الوىل املنسوبة إىل مدرك. فأحلقتها
 ووجدت يف هذه النسخة ليب عبد الرمحن العطوي، أبياات  منها:

 ينوب اخلطب أو له غليل * وآخره شفاء من غليل
 وكم من خل ة كانت إىل ما * جييش عنانه أهدى سبيل
 وكم غاٍد مسيف ضم  أهال  * وماٍل موبق قبل املقيل

  * من الحداث فهي إىل رحيلوكل  منيخٍة بفناء قومٍ 
 كال جنمي صروٍف الدهر خريا  * وشر ا  البٌس ثوب الفول

 وقال آخر:
ة اجلزع  لق  احلوادث تسليما  وال ترع * واصرب فليس مبغٍن شد 

 من صاحب الدهر القى من تصر فه * ما ال يدوم على أيس وال طمع
 مبنقطعحينا  يسر  وأحياان  يسوء فال * هذا بباٍق وال هذا 

 وكتب إيل أبو أمحد عبد هللا بن عمر بن احلارث املعروف ابحلارثي، جوااب ، قصيدة منها:
 قل  من سر ه رضى الدهر إال  * ساءه سخطه مبا ال يطاق

 وكذا عادة الزمان شتات * والتئاٌم وإلفٌة وافرتاق
بن حيىي بن خاقان ملا ويل الوزارة،  وليب أمحد حيىي بن علي بن حيىي املنجم، إىل أيب علي حممد بن عبيد هللا

 من أبيات:
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 لقد كذبت فيك العدو  ظنونه * وقد صدقت فيك الصديق املواعيد
م بعد إساءٍة * وإن كان يف المر املؤج ل تبعيد  وقد حتسن الاي 

وأنشدين بعض شعراء قريش، وهو أبو احلسن علي بن احلسن اجلمحي من أهل الباين، بلد قريب من 
 يب صخر اهلذيل، وقال يل: فيه حلن من الرمل مزموم قدمي:سرياف، ل

 بيد الذي شغف الفؤاد به * فرج الذي ألقى من اهلم  
 كرٌب بقليب ليس يكشفه * إال  مليٌك عادل احلكم

 وليب متام الطائي:
 أآلفة النحيب كم افرتاٍق * أظل  فكان داعية اجتماع

 وداعوليست فرحة إال  وجاءت * ملوقوف على ترح ال
وأنشدين أمحد بن احلسن بن سخت البغدادي، ويعرف ابجلصاص، واببن بنت هرمثة، قال: أنشدان أمحد 

 القطربلي، وغناان فيه، وهو من أبيات ذكرها ابن بنت هرمثة:
 وّلل  لطٌف يرجتى ولعل ه * سيعقبنا من كسر أيدي النوى جربا

 وقال آخر:
 ورب  أمر مرتج اببه * عليه أن فتح أقفال

 اقت بذي احليلة يف فتحه * حيلته واملرء حمتالض
 مث تلق ته مفاتيحه * من حيث ال خيطره البال

 ولعبيد هللا بن عبد هللا بن طاهر، من أبيات، جوااب :
 دعوت جميبا  اي أاب الفضل سامعا  * واي رب مدعو  وليس بسامع

 فأوقعت شكواك الزمان وصرفه * إليه حبق  يف أحق  املواقع
 قليال  كل  هذا سينجلي * ويدفع عنك السوء أقدر رافعفصربا  

 فما ضاق أمٌر قط  إال  وجدته * يؤول إىل أمر من اخلري واسع
 وحملمد بن حازم الباهلي:

 إذا انبن خطٌب فزعت لكشفه * إىل خالقي من دون كل  محيم
 وإن  من استغىن وإن كان معسرا  * على ثقٍة ابّلل  غري ملوم
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 د أتى اليسر بعده * وغمرة كرب فر جت لكظيمأال رب  عسٍر ق
ٍة * ويوم سروٍر للفىت ونعيم  هو الدهر يوٌم يوم بؤٍس وشد 

 وله:
 

 أال رب  أمٍر قد تربت وحاجٍة * هلا حتت أحناء الضلوع غليل
 فلم تلبث الايم أن عاد عسرها * ليسٍر وجنم والمور حتول

 وقال آخر:
 يف اللججاصرب على مضض الزمان * وإن رمى بك 

 فلعل  طرفك ال يعو * د إليك إال  ابلفرج
 وقال آخر:

 كن ملا ال ترجو من المر أرجى * منك يوما  ملا له أنت راجي
 إن  موسى مضى ليقبس انرا  * من شعاع أضاء والليل داجي

 فانثىن راجعا  وقد كل م الل  * ه وانجاه وهو خري مناجي
 لسرعة اإلنفراجوكذا المر حني يشتد  ابملر * ء مؤد  

حدثنا حممد بن بكر بن داسه البصري، هبا، قال: حدثنا أبو حامت املغرية بن حممد املهليب، قال: حدثنا أبو 
بشر حممد بن خالد البجلي، قال: حدثن أبو فزارة العكلي، عن القاسم بن معن املسعودي، قال: أيت 

? فيا صاحيب رحلي عسى أن أراكما * كما كنتما  احلجاج بعبد هللا بن وهيب النهدي، فقال له: أنت القائل
 إن  الزمان ينوب

 فال تيأسا من فرحة بعد ترحة * وللدهر أمٌر حادٌث وخطوب
 سريمحنا موىل شعيٍب وصاحٍل * وأرحامنا نديل هبا فتخيب

 وذكر بقية الشعر واخلرب.
ملنجم، جلده أيب أمحد حيىي بن أنشدين أبو العباس هبة هللا بن حممد بن يوسف بن حيىي بن علي بن حيىي ا

 علي، من قصيدة:
 خاف من فقٍر تعج له * والغىن أوىل مبنتظره
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 ليس منكورا  وال عجبا  * أن يعود املاء يف هنره
قال مؤلف هذا الكتاب: البيت الول كأنه مأخوذ من قول هللا عز وجل: "الشيطان يعدكم الفقر وأيمركم 

 وفضال "، والثاين: من املثل املشهور على ألسنة العامة. ابلفحشاء، واّلل  يعدكم مغفرة منه
وكتب أبو علي بن مقلة، يف نكبته، إىل زجني الكاتب، رقعة يشكو فيها عظم حمنته، ويقول: إن فرط أيسه من 

 زواهلا، قد كاد يتلف نفسه.
 فكتب إليه زجني، يف مجلة اجلواب:

 اليأس أن يتلف املهجأال أي ها الشاكي الذي قال مفصحا  * لقد كاد فرط 
 رويدك ال تيأس من اّلل  واصطرب * عسى أن يوافينا على غفلة فرج

 وأنشدين أبو الفرج املخزومي، املعروف ابلببغاء، لنفسه:
 صربت ومل أمحد على الصرب شيميت * لن  مآيل لو جزعت إىل الصرب

 وّلل  يف أثناء كل  ملم ٍة * وإن آملت، لطٌف حيض  على الشكر
 رٍج واليأس حيجب دونه * أاتك به املقدور من حيث ال تدريوكم ف

 وأنشدين حممد بن احلسن بن املظفر الكاتب لنفسه:
 ما قادين طمع يوما  إىل طبٍع * وال ضرعت إىل خلٍق من البشر

 وال اعتصمت حببل الصرب معتمدا  * على املهيمن إال  فزت ابلظفر
 وأنشدين الوحيد لنفسه:

 عيش انئبٌة * فسب طتن بني اليأس والطمعإين  وإن عصبت ابل
 ال أستدم  إىل صرب أجر عه * وال أسر  زمان السوء ابجلزع

 وأنشدين أبو الفرج املخزومي املعروف ابلببغاء، لنفسه:
 ال تستكن لطوارق النوب * والق اخلطوب بوجه حمتسب

 فدنو  ما ترجوه من فرٍج * أييت حبسب تكاثف الكرب
 سببا  * انل النجاة بذلك السببكم خائٍف من هلكة 

 وأنشدين أبو علي حممد بن احلسن بن املظفر، املعروف ابحلامتي، لنفسه:
 من صاحب الصرب اقتدر * أوىل بفوٍز من صرب
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 إن ساءك الزمان سر  * الصرب عنوان الظفر
 ولغريه:

 كم نكبٍة يف حشاها نعمة ويٍد * ّلل  ينجي هبا من هول مط لع
م مث أتت * متد  أيديها حنوي من الفزعوكم فزعت إىل ال  اي 

 إذا بدت نكبٌة فاحلظ أواخرها * تنظر إىل فرج للكرب مت سع
 وقرىء على حائط مكتوب:

 اي معمل الوجناء ابهلجر * وقاطع السبسب والقفر
 وهاراب  من زمٍن جائٍر * جين امللم ات على احلر  

 صرباصرب فما استشفعت يف مطلٍب * لسامٍع خريا  من ال
 

 وابشر فإن  اليسر أييت الفىت * أقنط ما كان من اليسر
 وأنشدين سعد بن حممد الزدي البصري املعروف ابلوحيد، لنفسه:

 ال يوحشن ك من مجيل تصرب ٍ * خطٌب فإن  الصرب فيه أحزم
 العسر أكرمه ليسٍر بعده * ولجل عني ألف عني تكرم

  على ما حتكممل تشك من  عسرة ألبستها * لؤما  وال خورا  
 املرء يكره بؤسه ولعل ه * أتتيه منه سعادة لو يعلم

 وأنشدين أيضا  لنفسه:
 كانت إليك من احلوادث زل ة * فاصرب هلا فلعل ها تستنفر
 إان  لنمتهن اخلطوب بصربان * واخلطب ممتهٌن ملن ال يصرب
 ولرب  ليٍل بت  فيه بكربٍة * وغدا بفرحتها الصباح النور

 وقال آخر:
 أد بتن طوارق احلداثن * فتجافيت عن ذنوب زماين

 كيف أشكو من الزمان صروفا  * أظهرت يل جواهر اإلخوان
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 فتبي نت منهم اخلري والشر  * وأهل الوفاء واخلذالن
 وتوك لت يف أموري على الل  * ه الل طيف املهيمن املن ان
 وتيق نت أن ه سوف يكفي * ين خطوب الدهور والزمان

 ابليسر عسرا  وابلنع * مة ضر ا  كما أتى يف القرآنمث ميحو 
ت وانتظرت غياث ال * ل ه واىف كالل مح ابلجفان  إن تصرب 
 هو عوين يف كل  خطب ملمٍ  * عدمت فيه نصرة السلطان
 ورجائي إن خاب من  رجائي * يف مجيع اإلخوان واخلال ن

 وقال آخر:
 رمي بعارإن أكن خبت إن سألت فما ذا * لك يف مطلب الك

 حيرم الليث صيده وهو منه * بني حد  النياب والظفار
 ويزل  السهم السديد عن القص * د وما تلك زل ة اإلسوار

 ليس كل  القطار تروى من الغي * ث وإن عم ها بصوب القطار
 إن خين  رشاء دلوي فقد أح * كمت إكرابه بعقد مغار

 املياه الغزار أو يعد فارغا  إيل  فما أل * قيت إال  إىل
 إن أساء الزمان يل فلقد أح * سنت صربا  وما أساء اختياري

 وعسى فرجة تفت ح حنوي * انظر النصر بعد طول انتظار
 ما لقيت اإلعسار ابلصرب إال  * بش رتن وجوهه ابليسار

 وللقاضي أيب القاسم علي بن حممد بن أيب الفهم التنوخي من قصيدة:
 * وحتول عم ا ساءان الحوال صربا  فسوف حتق ق اآلمال

 إن كان قد ظفر الصدود بوصلنا * فلسوف يظفر ابلصدود وصال
 فالدهر ال يبقى على حداثنه * ولكل  شيء نقلة وزوال

 وله من قصيدة قاهلا يف احلداثة:
م سر  غٌد * أو سد  ابب سبيٍل فت حت سبل  إن ساء يوٌم من الاي 
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  واخلري جيري حني ينتقلوهكذا الدهر ألواان  تصر فه * ابلشر  
 وأنشد سعد بن حممد الزدي املعروف ابلوحيد البصري لنفسه:

 بني البالءين فرق صرفه نعم * غرٌّ وبعض الظما خري من الرنق
 ويف اخلطوب إذا ألقت كالكلها * صنٌع عوائده اإلمساك للرمق
 كم موثٍق مد  عنقا  حنو ضاربه * بصارم كشعاع الشمس مؤتلق

 رج بعد القنوط له * حالت مييناه بني السيف والعنقحىت أتى ف
 وأنشدين أيضا  لنفسه:

 يراع الفىت للخطب تبدو صدوره * فيأسى ويف عقباه أييت سروره
 أمل تر أن  الليل مل ا تراكمت * دجاه بدا وجه الصباح ونوره

 فال تصحنب  اليأس إن كنت عاملا  * لبيبا  فإن  الدهر شىت  أموره
 ا  لنفسه:وأنشدين أيض

ه الناس يف العجب  أحتسب أن  البؤس للمرء دائٌم * ولو دام شيء عد 
 لقد عر فتك احلاداثت نفوسها * وقد أد بت إن كان ينفعك الدب

 ولو طلب اإلنسان من صرف دهره * دوام الذي خيشى لعياه ما طلب
 وحملمد بن غياث:

 خبو  النجم يتلو اشتعاٌل * ونقص البدر يؤذن ابلتمام
 

 وأكمل ما تكون الشمس حسنا  * إذا رفعت هلا سجف الغمام
 وللقاسم بن يوسف الكاتب، من قصيدة:

 فإن تفقدوا يومكم نعمة * ففي غدكم نعمة زائدة
 عسى أن تدور صروف الزما * ن حبسن اخلالفة والعائدة

 وإلبراهيم بن املهدي وهو يف استتاره من املأمون، قصيدة، منها:
  لعربة * ويف الدهر نقض للعرى بعد إبراموّلل  نفسي إن  يف  
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 غدوت على الدنيا مليكا  مسل طا  * ورحت وما أحوي هبا قيس إهبام
 وهل ليلة يف الدهر إال  أرى هبا * قد أثبت أقداما  وزل  أبقدام

 كذاك رأينا الدهر يقدم صرفه * على كل  نفٍس بني بؤٍس وإنعام
 ن الصيد الكرام أبقوامفريفع أقواما  وكانوا أذل ة * ويهوي م

 فيسقيهم شربني سخنا  وابردا  * بكأسني شىت  من هوان وإكرام
 وكائن ترى من معدٍم بعد ثروة * وآخر يؤتى ثروة  بعد إعدام

 وله يف هذا االستتار قصيدة منها:
 سبحان مقتدٍر ملك السماء له * والرض ميلك أعالها وأسفلها

 ا يشاء وعم ن شاء حو هلاخيتص  من نعٍم من شاء من بشٍر * مب
هلا  أضحت حياتك يف بؤس تكابده * بعد النعيم كذاك الدهر بد 

 عدمت ابقي حياة قد شجيت هبا * فما على اجلهد أبقاها وأطوهلا
 يف فرتة من مرير العيش مفظعة * قد كنت من قبل ريب الدهر أجهلها

 لهاحىت إذا هي حل ت يب أعرتضت هلا * صربا  عليها فإين  لست أحف
 مستنظرا  نعمة ال شيء حيجبها * عن العباد إذا الرمحن أرسلها
 فرب  مسهلة يف الرض صع بها * وصعبة منه ول ت حني سه لها

 لكن  يف ثنيها أتيت حوادث لو * ال اّلل  منها لفاضت مهجيت وهلا
 وقال آخر:

 إين  لعلم أن  حب ك قاتلي * والنفس تفرق أن حيل  هبا الردى
داال تيأسن    فقد يفر ق دائبا  * مشل اجلميع وجيمع املتبد 

 وعسى الليايل ابلوصال رواجٌع * فيعود دهري مصلحا  ما أفسدا
 وقال آخر:

 اصرب سينكشف القناع * إن  المور هلا انقطاع
 وهلا من الفرج ات ساع * ولكل  ما ارتفع ات ضاع
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 وإذا تضايقت المو * ر تال تضايقها أت ساع
حممد الزدي، املعروف أبيب عمر بن نيزك العطار، الشاعر، قال: بت ليلة، حرج الصدر، حدثن أمحد بن 

ضيقه، فرأيت يف منامي أمري املؤمنني علي بن أيب طالب سالم هللا عليه، وهو ينشدين أبياات  يف الفرج، 
 فانتبهت ومل يبق يف حفظي منها إال قوله:

 ومحيد ما يرجوه ذو أمٍل * فرٌج يعجل ه له صرب
 وليب احلسني بن أيب البغل الكاتب:

 إىل اّلل  أشكو ما أالقي من الذى * وحسيب ابلشكوى إليه ترو حا
 هو الفارج الغم اء بعد اشتدادها * ومعقب عسر المر يسرا  ومسرحا

 أطال يدي بعد املذل ة فأعتلت * ودافع عن  ما كرهت وزحزحا
 أن تعد  وتشرحالئن عرضت يل نكبة بعد أنعٍم * توالت ففاتت 

 فما أان من جتديد صنٍع بيائٍس * وال كان، مم ا كان، إذ كان، أصلحا
 وما يقف اإلنسان يف طي  دهره * كمر  الليايل مسعفاٍت وجن حا

 وله:
 إن كان هذا المر قد ساءين * لطال ما قد سر ين الدهر

 والمر يف معنامها واحٌد * لذاك شكٌر ولذا صرب
 فر جت * وكل  عسٍر فله يسر حىت أرى القدار قد

 وله:
 إن أيذن اّلل  فيما بت  آمله * أتى النجاح حديثا  غري مطلول
 ما يل سوى اّلل  مأموٌل لنائبٍة * واّلل  أكرم مأموٍل ومسؤول

 وله:
 حزنت وذو الحزان حيرج صدره * أال رب  حزٍن جاء من بعده فرج

  املضايق قد خرجكأن ك ابحملبوب قد الح جنمه * وذي العسر من بني
 

 والبن الرومي:
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 لعل  الليايل بعد شحٍط من النوى * ستجمعنا يف ظل  تلك املآلف
م بعد انصرافها * عواطف من إحساهنا املتضاعف  نعم إن  لألاي 

 وله: لكل  خرٍي وشر  * دون العواقب غيب
 ورب  جلباب هم  * له من الصنع جيب

 ائم الراوية، ومل يعرف قائله:وأنشدين أبو علي أمحد بن املدائن ابهل
 أقول قول حكيٍم * فاعرف بفهمك شرحه

 كم فرجٍة إثر ضيٍق * وفرحٍة بعد ترحه
 فالعسر يعقب يسرا  * واهلم  يكسب فرحه

 والعيش فاعلم ثالث * غىن، وأمن، وصح ه
 وملؤلف هذا الكتاب:

 قل ملن أودى به الرتح * كل  غم  بعده فرح
 أرمها ابلصرب تنفسحال تضق ذرعا  بنازلٍة * و 

م جمتهدا  * كل  ما قد حل  منتزح  غالط الاي 
 وأزح ابلراح طارقها * فجالء الكربة القدح

ها إن شئت تسرتح  وألق ابملزج املريح أذى * حد 
ووجدت خبط عبيد هللا بن أمحد الكاتب، النحوي، امللقب جبخجخ: أنشدان ابن دريد، قال: أنشدان عبد 

 عي، عن عمه للنابغة الشيباين:الرمحن بن أخي الصم
 وكائن ترى من ذي مهوم ففر جت * وذي غربة عن داره سيؤوب

 وهو من أبيات، ال يذكر ابقيها مؤلف هذا الكتاب.
 ولبعض الشعراء:

 ال يرعك الشر  إن ظهرت * بتهاويل خمايله
 رب  أمر سر  آخره * بعدما ساءت أوائله

 ولكشاجم من قصيدة:
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 إيرا * د الليايل من بعده إصدار ليس إال  تيق ن أن  
 ووراء السى سروٌر وبعد ال * عسر يسٌر وحتت ليٍل هنار

وأخربين احلسن بن عبد الرمحن بن خالد الرامهرمزي، قال: أخربين أمحد بن سعيد الدمشقي، أن الزبري 
 حدثه، قال: أنشدين إسحاق، قال: أنشدين الفضل بن الربيع:

 فقد أيسرت يف الزمن الطويل فال جتزع وإن أعسرت يوما  *
 وال تظنن برب ك ظن  سوٍء * فإن  هللا أوىل ابجلميل

قال مؤلف هذا الكتاب: وقد رويت يف اجلزء الول منه، يف أخبار وجب أن تكتب هناك، ما روي من أن 
بن علي هذه البيات للحسني بن علي بن أيب طالب سالم هللا عليهما، وما روي أيضا  إهنما جلعفر بن حممد 

 بن احلسني بن علي بن أيب طالب عليهم السالم.
 وقال أبو جعفر حممد بن وهيب احلمريي، قصيدة أوهلا:

 هل اهلم  إال  فرجة تتفر ج * هلا معقب حيدي إليها ويزعج
 أىب يل إغضاء اجلفون على القذى * يقين أبن ال عسر إال  مفر ج

 ل واهلم  يفرجأخط ط يف ظهر احلصري كأن ن * أسري خياف القت
ا ضاق القضاء أبهله * وأمكن من بني السن ة خمرج  واي رمب 

 وله أيضا :
 أجارتنا إن  التعف ف ابلياس * وصربا  على استدرار دنيا إببساس

 جديران أن ال يبدءا مبذل ٍة * كرميا  وأن ال حيوجاه إىل الناس
 ناسويل مقلٌة تنفي القذى عن جفوهنا * وأتخذ من إحياش دهٍر إبي

 أجارتنا إن  القداح كواذٌب * وأكثر أسباب النجاح مع الياس
 وللنابغة الذبياين من قصيدة:

 فال حتسنب  اخلري ال شر  بعده * وال حتسنب  الشر  ضربة الزب
وأنشدين علي بن حممد السري اهلمداين، وكتبه يل خبطه، قال: أنشدان علي بن سليمان الخفش، قال: 

 العرايب، لبعض شعراء تنوخ:أنشدين الول عن ابن 
 أال ال متوتن  اغتماما  وحسرة  * ومه ا  إذا ما سارح القطر أجداب
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 وصربا  فإن  اجلدب ليس بدائم * كما مل يدم عشب ملن كان معشبا
وجدت يف كتاب البيات السائرة، لعيينة بن املنهال، قال جبلة العذري: قال مؤلف هذا الكتاب: هو جبلة 

 ري، من عذرة، وهذا البيت من أبيات ال يتعلق بكتايب منها إال ما ذكرته:بن حريث العذ
 استقدر اّلل  خريا  وارضني  به * فبينما العسر إذ دارت مياسري

 ويف غري هذا الكتاب، لبعض الشعراء:
 أما علمت أبن  العسر يتبعه * يسٌر كما الصرب مقرون به الفرج

 
 وقال آخر:

 س على النوى حرجإذا ما البني أحرجن * فلي
 دعي لومي على صليت * سيقطع بيننا حجج

 سأركب كل  مظلمة * أفر جها فتنفرج
 غدا  للبني موعدان * فإن  إىل غٍد فرج

وقد بلغن على وزهنا، وإعراهبا، وقافيتها، أبيات ليب حممد القاسم بن إبراهيم بن إمساعيل بن احلسن بن 
 م، وهي:احلسن بن علي بن أيب طالب عليهم السال

 دان التهجري والدجل * وقصدي للمىن حلج
 ويل همٌّ يؤر قن * علي  لبحره جلج

 أطاف علي  يف وضٍح * عليه من البال هنج
 أقول لنفس مكتئٍب * عليه من الردى ثبج
 رضا ، ما دمت ساملة  * فإن  العيش مندمج
 وال تستحقيب شبها  * فرحب احلق  منبلج

 رت به احلججوزور القول منمحٌق * إذا دا
 وعاذلٍة تعاتبن * وجنح الليل معتلج

 فقلت: رويد معتبيت * لكل  ملم ة فرج
 ذرين خلف قاضية * تضايق يب وتنفرج
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 أسر ك أن أكون رفع * ت حيث المر واملهج
 وأين  بت  يصهرين * حبر  جهنٍم وهج

 فأدرك ما قصدت به * ويبقى العار واحلرج
 منعرج إذ أكدت حبائله * فلي يف الرض

ووجدت كتااب  قد مجع فيه شعر صاحب الزنج، اخلارج ابلبصرة، نسب إليه فيه من هذا الشعر ستة أبيات، 
 أوهلا: وعاذلة تعاتبن.

وأخربين أيب، أبو القاسم علي بن حممد بن أيب الفهم التنوخي، قال: حدثنا أبو بكر ميوت بن املزرع بن ميوت 
خت اجلاحظ، قال: حدثنا يزيد بن حممد املهليب، قال: حدثنا قبيصة بن موسى العبدي البصري، وكان ابن أ

بن حامت املهليب، عن أبيه، قال: كتب حفص بن عمر هزارمرد إىل املنصور، خيربه أبنه وجد يف بعض خاانت 
ب املولتان ببالد اهلند، مكتواب : يقول عبد هللا بن حممد بن عبد هللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طال

 سالم هللا عليهم، انتهيت إىل هذا املوضع، بعد أن مشيت حىت انتعلت الدماء، وأان أقول:
 عسى مشرٌب يصفو فريوي ظماءة  * أطال صداها املشرب املتكد ر
 عسى ابجلنوب العارايت ستكتسي * وذي الغلبات املستذل  سينصر

 عسى جابر العظم الكسري بلطفه * سرياتح للعظم الكسري فيجرب
 ى صورا  أمسى هلا اجلور دافنا  * يتاح هلا عدٌل جييء فتظهرعس

، إن ه * يهون عليه ما جيل  ويكرب ، ال تيأس من اّلل   عسى اّلل 
 فكتب إليه املنصور: قرأت كتابك، والبيات، وأان وعبد هللا، وأهله، كما قيل:

 حناول إذالل العزيز لن ه * رماان بظلٍم واستمر ت مرائره
 بد هللا خرب، فأعطه المان، وأحسن إليه.فإن بلغك لع

وأخربين أيب، قال: حدثن احلرمي، قال: حدثن إسحاق بن حممد النخعي، قال: حدثنا حممد بن عبد الرمحن 
املهليب، عن عمه، قال: كتب حفص بن عمر، أو قال عمر بن حفص هزارمرد، إىل املنصور، فذكر مثله، إال 

 عسى صورا  ..أنه مل أيت ابلبيت الذي أوله: 
وأخربين أيب، قال: وجدت خبط أيب يعلى، وكان عاملا  أبمور الطالبيني وأخبارهم وأنساهبم، وأشعارهم، أبياات  

 للقاسم بن إبراهيم، أوهلا:
 يقابل هذا أي ها املتحري  * وإن قال فيك القائلون فأكثروا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 http://www.balligho.comمكتبة موقع بلّغوا عنّي ولو آية     

 767 

 وقد أضيفت إىل هذه البيات.
 

اخلرب يف كتابه، بغري إسناد، على حنو هذه الرواايت إال أنه زاد شيئا ، وقد ذكر القاضي أبو احلسني، هذا 
فقال: حدثن أيب، قال: روي لنا عن العتيب، قال: حدثن بعض مشاخينا، قال: أتيت السند، فدخلت خاان ، 

، ومل فإين لدور فيه، إذ قرأت كتااب  يف بعض بيوته: يقول علي بن حممد ... وذكر القصة، والبيات اخلمسة
يذكر ما كتب به إىل املنصور، وال جوابه، وقال يف آخره: فحدثت هبذا احلديث بعض أوالد البختكان، فقال 
يل: كنت عامال  ابلشام، على السراة، فدخلت كنيسة فيها للنصارى، موصوفة، أنظر إليها، فإذا بني التصاوير 

لكنيسة يوم كذا من شهر كذا من سنة مثان مكتوب: يقول صاحل بن علي بن عبد هللا بن عباس، نزلت هذه ا
 عشرة ومائة، وأان مكبل ابحلديد حممول إىل أمري املؤمنني هشام، وأان أقول:

 ما أنسد  ابٌب وال ضاقت مذاهبه * إال  أاتين وشيكا  بعده الفرج
مد، أربع قال: وكان بني ذلك، وبني أن نزل صاحل بن علي، على تلك الكنيسة بعينها حملاربة مروان بن حم

 عشرة سنة.
 وروى القاضي أبو احلسني يف كتابه، عن صديق له أنشده:

 إين  رأيت مغب ة الصرب * تفضي بصاحبها إىل اليسر
 ال بد  من عسٍر ومن يسٍر * هبما تدور دوائر الدهر

 وكما يلذ  اليسر صاحبه * فكذاك فليصرب على العسر
عذبة سيف أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، سالم هللا  وذكر القاضي أبو احلسني يف كتابه، قال: وجد يف

 عليه وحتياته، رقعة فيها:
 غىن النفس يكفي النفس حىت يكف ها * وإن أعسرت حىت يضر  هبا الفقر

 فما عسرة فاصرب هلا إن لقيتها * بدائمة حىت يكون هلا يسر
م ما وعد الدهر  ومن مل يقاس الدهر مل يعرف السى * ويف غري الاي 

 وأنشد يف كتابه:
 وما الدهر إال  ما تراه فموسٌر * يصري إىل عسٍر وذو فاقة يثري

وأنشد يف كتابه أيضا ، ووجد يف بعض كتيب عن ابن دريد، قال: أنشدان العباس بن الفرج الرايشي، ومل يسم 
 قائال :
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 لعمرك ما كل  التعط ل ضائر * وال كل  شغل فيه للمرء منفعه
ة الدعهإذا كانت الرزاق يف   القرب والنوى * عليك سواء فاغتنم لذ 

 وإن ضقت يوما  يفرج اّلل  ما ترى * أال رب  ضيق يف عواقبه سعه
 وأنشدين يف كتابه أيضا ، ليب يعقوب اخلرميي:

 يقولون صربا ، والتصرب  شيميت * أمل تعلموا أن  الكرمي صبور
 هل الدهر إال  نكبة وسالمة * وإال  فبؤس مر ة وحبور

 وأنشدين القاضي أبو احلسني يف كتابه، عن صديق له، وكان بعض الفقهاء يتمثل به:
 وكل  كرب وإن طالت بلي ته * يوما  تفر ج غم اه فتنكشف

 وأنشد أيضا  يف كتابه، ومل يسم قائال :
 مفتاح ابب الفرج الصرب * وكل  عسٍر بعده يسر
 والدهر ال يبقى على حالٍة * وكل  أمر بعده أمر

 لكرب تفنيه الليايل اليت * أتى عليها اخلري والشر  وا
حدثن علي بن أيب الطيب، قال: حدثنا ابن اجلراح، قال: حدثنا ابن أيب الدنيا، قال: أنشدين أمحد بن حيىي، 

 قوله:
 مفتاح ابب الفرج الصرب * وكل  عسٍر معه يسر

وقال يف الثالث: يفىن عليها اخلري والشر، وزاد  وذكر البيات، إال أنه قال يف الثاين: والمر أييت بعد المر،
 فيها رابعا ، وهو:

 وكيف تبقى حال من حاله * يسرع فيها النفع والضر  
 قال القاضي أبو احلسني يف كتابه: كان بعض إخواين يتمثل كثريا  ببيت هلدبة، وهو:

 عسى الكرب الذي أمسيت فيه * يكون وراءه فرج قريب
 ومتام هذا الشعر:قال مؤلف هذا الكتاب: 

 فيأمن خائٌف ويفك  عاٍن * وأييت أهله النائي الغريب
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وقد ذكرهتما فيما تقدم من كتايب هذا، يف قصة يعقوب بن داود، ملا أطلقه الرشيد، مث وجدهتما مع بيتني 
البيتني، آخرين، يف غري هذا املعىن، يف كتاب المثال، لعيينة بن املنهال، فقال: قال هدبة بن اخلشرم: فذكر 

 مع بيتني غريمها، ليسا يف هذا املعىن، ومها:
 فيا ليت الرايح مسخ رات * حباجتنا تصب ح أو تؤوب

 
 فتخربان الشمال إذا أتتنا * وخترب أهلنا عن ا اجلنوب

وذكر أبو الفرج الصبهاين، يف كتابه اجملرد، يف الغاين، أن يف هذين البيتني، حلنني: هزجا ، وخفيف رمل، 
 .لعريب

 وروى القاضي أبو احلسني يف كتابه، لناجم البصرة، يعن اخلائن صاحب الزنج:
 احلمد ّلل  شكرا  ال انقضاء له * إن  الزمان لذو مجٍع وتفريق

 قد ينقل املرء من ضيق إىل سعة * ويسلس المر يوما  بعد تعويق
 والدهر أييت على كلٍ  أبمجعه * وليس من سعٍة تبقى وال ضيق

 ضي أبو احلسني يف كتابه، ومل ينسبه إىل أحد:وذكر القا
 أال فاصطرب ما دام يف النفس مسكٌة * عسى فرج أييت به اّلل  يف غد

 وإن  أمرأ  رب  السماء وكيله * حريٌّ حبسن الظن  غري مبع د
قال مؤلف هذا الكتاب: وأنشدنيه حممد بن إسحاق بن حيىي بن علي بن حيىي املنجم، فجعل أوله: سأصرب 

 ا دامت بنفسي مسكةٌ م
 وقال يل: إن فيها حلنا  قدميا  من الثقيل الثاين، يغنيه.
 وأنشد أبو احلسني القاضي يف كتابه، ومل يسم قائال :

 خلقان ال أرضى فعاهلما * تيه الغىن ومذل ة الفقر
 فإذا غنيت فال تكن بطرا  * وإذا افتقرت فته على الدهر

  فرج من الصربوأصرب فلست بواجٍد خلقا  * أدّن إىل
 وأنشد أيضا  يف كتابه، ومل ينسبه إىل قائله:

 إذا تضايق أمٌر فانتظر فرجا  * فأضيق المر أدانه من الفرج
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 ووجدت يف بعض الكتب: أن أاب العباس ثعلبا ، أنشد هذا البيت، وبيتا  قبله، وهو:
 النسل من واحٍد والشكل خمتلٌف * والدهر فيه بنو الدنيا على درج

 دانه أبو الفرج املعروف ابلصبهاين، عن الخفش، قال: أنشدان املربد: الناس من واحٍد والشكل خمتلفٌ وأنش
 وذكر البيتني.

حدثن علي بن أيب الطيب، قال: حدثنا أمحد بن حممد بن اجلراح، قال: حدثنا أبو بكر بن أيب الدنيا، قال: 
لصبيان إىل مسجد، فجاء حىت قعد يف زاوية، فتفرقوا حدثن حممد بن احلسن، قال: رأيت جمنوان  قد أجلأه ا

 عنه، فقام وهو يقول: إذا تضايق أمر فانتظر فرجا  
 وذكر البيت وحده.

 

 جزاهم اّللَّ خريا   -منسوخ من موقع الورَّاق 

 أخوكم )خزانة الدب( قام بنسخه وتنسيقه ونشره

 ممن يستفيد منه أن يدعو له ولوالديه ويأرجهو و 

 ف هذه السطوروأن ال حيذ
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