
مللوك واألمم: كتاب  تاريخ ا ملنتظم يف    ا
لفرج : املؤلف  ا بو  بن اجلوزي أ بن حممد  بن علي  لرمحن  ا  عبد 

  املنتظم يف تاريخ امللوك واالمم

  تأليف الشيخ العالمة االمام ايب الفرج عبد الرمحن بن علي ابن حممد بن علي ابن اجلوزي 

  بسم اهللا ا لرمحن الرحيم

   ٢٥٧سنة 
  د العزيز ابو علي اجلروي احلسن بن عب - ١

من اهل مصر قدم بغداد وحدث هبا فروى عنه ابن ايب الدنيا واحلريب وابن صاعد وحممد بن عبدوس بن كامل 
  ومجاعة وكان من اهل الفضل والدين والورع والثقة والعبادة 

  قال الدارقطين مل ير مثله فضال وزهدا 
ابت اخربنا امحد بن ايب جعفر حدثنا ابو العباس حممد بن امحد بن اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ث

  ابراهيم احلداد حدثنا جعفر بن حممد بن احلسن بن عبد العزيز اجلروي قال مسعت جدي يقول من مل يردعه 

  القرآن واملوت مث تناطحت اجلبال بني يديه مل يرتدع تويف ابن اجلروي يف رجب هذه السنة 

  يزيد أبو علي العبدياحلسن بن عرفة بن 

بن عياش  ٢ومخسني ومائة وفيها ولد حيىي بن معني وقيل بل ولد سنة مخسني ومائة ومسع إمساعيل  ٢ولد سنة مثان 
بن هارون وأبا بكر ابن عياش  ٢وعبد اهللا بن املبارك وعيسى ابن يونس وهيثم بن بشري وإمساعيل ابن علية ويزيد 

  وغريهم 
   ٢د البغوي وابن صاعد وغريهم روي عنه عبد اهللا بن أمح

عنه نصر بن  ٢أخربنا أبو منصور القزاز أخربنا أمحد بن علي بن ثابت قال اجاز يل حممد بن علي املصري وحدثين 
امحد بن حممد بن حكيم قال  ٢حدثنا ابن رشيق حدثنا  ٣احملري  ٢إبراهيم الفقيه حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن رزيق 

  سأل كم لقد من السنني قال مائة سنة وعشرين مل يبلغ أحد من أهل العلم هذا السن غريي مسعت احلسن بن عرفة و
مسعت هبة اهللا بن احلسن الطربي يقول مسعت علي بن حممد بن يعقوب  ٢اخربنا القزاز أخربنا أمحد بن علي قال 

كان له عشرة أوالد مساهم حامت يقول عاش احلسن بن عرفة مائة وعشر سنني و ٢يقول مسعت عبد الرمحن ابن أيب 
  وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري وسعد وسعيد وعبد الرمحن وأبو عبيدة  ٢بأسامي الصحابة أبو بكر 

بن أمحد بن حممد بن أمحد بن فضالة وقال  ٤أبو بكر بن ثابت اخربنا أبو علي عبد الرمحن  ٢اخربنا القزاز اخربنا 
يقول مسعت حممد بن املسيبب يقول مسعت احلسن بن عرفة يقول كتبت يوسف بن حممد الطوسي  ٢مسعت أبا أمحد 

  عن مخسة قرون تويف احلسن بن عرفة يف هذه السنة  ٢



  زيد بن أخزم  - ٣
  البصري  ١أبو طالب الطائي 

حدث عبد الرمحن بن مهدي وسلم بن قتيبة ووهب بن جرير وغريهم روى عنه البغوي وابن صاعد واحملاملي 
قة اخربنا عبد الرمحن بن حممد أخربنا امحد بن علي بن ثابت اخربنا االزهري أخربنا حممد بن العباس وغريهم وكان ث

اخزم ذحبه الزنج ذحبا بعد دخوهلم البصرة سنة سبع ومخسني  ١قال لنا أبو إسحق إبراهيم بن حممد الكندي زيد بن 
  ومائتني 

  زهري بن حممد

ع يعلي بن عبيد والقعبين وعبد الرزاق وغريهم روي عنه البغوي وابن مروزي األصل مس ٣ابن قمري شعبة أبو أمحد 
  صاعد وكان ثقة ورعا زاهدا 

أخربنا عبد الرمحن بن حممد أخربنا أمحد بن علي بن ثابت قال حدثين األزهري حدثنا حممد بن احلسن الصرييف حدثنا 
حلما منذ أربعني سنة وال آكله حىت أدخل  البغوي ما رأيت بعد أمحد بن حنبل أفضل من زهري مسعته يقول اشتهى

  الروم فآكله من مغامن الروم 
اخربنا عبد الرمحن أخربنا أمحد بن علي بن ثابت اخربين احلسن بن علي التميمي أخربنا عمر بن امحد الواعظ حدثنا 

شهر رمضان يف كل  عبد اهللا بن حممد حدثين حممد بن زهري بن قمري قال كان ايب جيمعنا يف وقت ختمة القرآن يف
  يوم وليلة ثالث مرات تسعني ختمة يف شهر رمضان 

سكن زهري بغداد مث انتقل اىل طرسوس فرابط هبا اىل ان مات فدفن هبا يف اواخر هذه السنة وقيل سنة مثان ومخسني 
  ومائتني وقال ابو احلسني بن املنادى انه دفن يف مقابر باب حرب 

  ه وهم والصحيح القول األول قال اخلطيب وهذا القول يف مدفن

٥ -   

  سليمان بن معبد

  ابو داؤد النحوي السنجى املروزي 
روى عن النضر بن مشيل واهليثم ابن عدي وعبد الرزاق واألصمعي ورحل يف العلم اىل العراق واحلجاز ومصر 

  واليمن وقدم بغداد فذاكر احلفاظ 
  ال انه تويف يف ذي احلجة من هذه السنة هبا روى عنه مسلم بن احلجاج وابو بكر بن أيب داود ق

  العباس بن الفرج  - ٦
ابو الفضل الرياشي موىل حممد بن سليمان بن علي بن عبد اهللا بن العباس من اهل البصرة ورياش رجل من جذام 
ظ وكان ابو العباس عبد اهللا فبقى عليه نسبه وكان للرياشي من األدب حظ عال وكان من الثقات احلفاظ كان حيف

كتب ايب زيد وكتب األصمعي كلها وقد مسع منه وقرأ على ايب عثمان املازين كتاب سيبويه فكان املازين يقول قرأ 
  على الرياشي الكتاب وهو اعلم به مىن وتويف يف هذه السنة قتله الزنج 

براهيم حدثنا ابو القاسم اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا امحد بن علي بن ثابت اخربنا ابن االزهري حدثنا امحد بن ا



الطيب بن علي التميمي حدثنا حممد بن جعفر النوفلي عن األصمعي قال خطبنا الرياشي بالبادية فحمد اهللا واثىن 
عليه ووحده واستغفره وصلى على نبيه يف اجياز مث قال ايها الناس ان الدنيا دار بالء واآلخرة دار قرار فخذوا 

استاركم عند من ال خيفى عليه اسراركم يف الدنيا انتم ولغريها خلقتم اقول وقوىل هذا ملقركم من ممركم وال هتتكوا 
واستغفر اهللا واملصلى عليه رسول اهللا واملدعو له اخلليفة واالمري جعفر بن سرايا اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا 

حلسني بن هارون الضيب قال وجدت يف امحد بن علي اخربنا ابو احلسني بن النقور اخربنا القاضي ابو عبد اهللا ا
  كتاب ايب انشدين ابو عبد اهللا حممد بن 

هلون ... أسود كرام او ضباع وأذؤب ... فلوان وهي لعبت به ... عمرو والكاتب قال انشدين املربد عن الرياشي 
  ... ولكنما اودى بلحمي أكلب ... من وجدي وسلي مصيبيت 

وتسمع ... وجتزع نفس املرء من سب مرة ... ل انشدين ايب قال انشدين الرياشي ويف كتابه انشدين ابو عبد اهللا قا
  ... عشرا بعدها مث تسكت 

اخربنا ابن ناصر اخربنا املبارك بن عبد اجلبار اخربنا الشريف ابو بكر املكدري اخربنا ابو بن الصلت قال انشدنا 
ان الغصون اذا تؤمتها اعتدلت ... قال انشدنا الرياشي  حممد بن القاسم االنباري قال انشدنا امحد بن حممد االسدي

  ... وليس ينفع يف ذي الشيبة االدب ... قد ينفع االدب االحداث يف مهل ... وال يلني اذا تؤمته اخلشب ... 
 اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي بن ثابت اخربنا احلسن بن شهاب اجازة اخربنا عبيد اهللا بن حممد
بن طه حدثنا ابو بكر ابن االنباري حدثنا امحد ابن حممد االسدي حدثنا على ابن ايب امية قال ملا كان من دخول 

الزنج البصرة ما كان وقتلوا هبا من قتلوا وذلك يف شوال سنة سبع ومخسني ومائتني بلغنا اهنم دخلوا على الرياشي 
السياف وقالوا هات املال فجعل الرياشي يقول أي قال حىت املسجد بأسيافهم والرياشي قد صلى الضحى فضربوه با

مات فلما خرج الزنج عن البصرة دخلوا مسجده فاذا به ملقى مستقبل القبلة كأمنا وجه اليها واذا مشلة حتركها 
الريح وقد متزقت واذا مجيع خلقه صحيح سوى مل ينشق له بطن ولن يتغري له حال اال ان جلده قد لصق بأعظمه 

  وذلك بعد قتله بسنتني رمحه اهللا  ويبس
٧   

  فضل الشاعرة

  كانت من مولدات البصرة وامها من مولدات اليمامة وهبا ولدت ونشأت 

يف دار رجل من عبد القيس فأدهبا وخرجها وباعها وكانت ومل تكن امرأة اشعر منها فاشتراها حممد بن املفرج 
هلا اشاعرة انت قالت كذا يزعم من باعين ومن اشترى فقال  الرخجي فأهداها اىل املتوكل فلما ادخلت عليه قال

وهو ... خالفة افضت اىل جعفر ... عام ثالث وثالثينا ... استقبل امللك امام اهلدى ... انشديين من شعرك فقالت 
ل عند ... يق ال قدس اهللا امرءا مل ... ان متلك االمر مثانينا ... انا لنرجو يا امام اهلدى ... ابن سبع بعد عشرينا 

  ... دعائي لك آمينا 
ال ذهبا يشتكي ... فقال املتوكل لعلي بن اجلهم قل بيتا وطالب فضل الشاعرة ان جتيزه فقال علي اجيزي يا فضل 

  ... فلم جيد عندها مالذا ... اليها 
فمات وجدا ... قا فعاتبوه فظاد عش... هتطل اجفانه رذاذا ... ومل يزل ضارعا اليها ... فاطرقت هنيئة مث قالت 



  ... فكان ماذا 
قالوا ... فطرب املتوكل فقال احسنت وحيايت يا فضل وامر هلا بالفي دينار وألقى عليها يوما ابو دلف العجلي 

  ... اشهى املطي اىل مامل يركب ... عشقت صغرية فأجبتهم 
حىت تذلل بالزمام ... طية ال يلذ ركوهبا ان امل... لبست وحبة لؤلؤ مل تثقب ... كم بني حبة لؤلؤ مثقوبة ... فقالت 

  ... ما مل يؤلف للنظام ويثقب ... واحلب ليس بنافع اصحابه ... وتركب 

  وكتبت فضل اىل بنان

  روحي اذا من بدىن طالق ... ظن بنان انين ختنه ... جيرعها الكاذب والصادق ... يا نفس صربا اهنا ميتة ... 

  حممد بن احسان  - ٨
  و جعفر االزرق موىل معن بن زائدة ابن فريوز اب

  مسع سفيان بن عيينة وابن مهدي ووكيعا وغريهم وكان صدوقا وتويف يف ذي القعدة 

  سنة

  مث دخلت سنة مثان ومخسني ومائتني 
فمن احلوادث فيها انه وصل حممد املولد اىل البصرة لقتال الزنج فنزل االبلة واجتمع اليه خلق فبعث صاحب الزنج 

به لقتاله وامره ان يبيته ففعل وقاتله هنارا فوىل املولد منهزما وغنم الزنج عسكره واسر اربعة عشر رجال بعض اصحا
  من الزنج واخذ قاضي الزنج فضربت اعناقهم بباب العامة بسامرا 

يوم  وعقد املعتمد يوم االثنني لعشر بقني من ربيع االول اليب امحد اخيه على ديار مضر وقنسرين والعواصم وجلس
اخلميس مستهل ربيع اآلخر فخلع عليه وركب طاهر فشيعه وظهر باالهواز والعراق وباء وانتشر ذلك اىل حدود 
فيد وكان كل يوم ميوت ببغداد مخسمائة اىل ستمائة وكانت هدات كثرية بالبصرة تساقط منها اكثر املدينة ومات 

  فيها اكثر من عشرين الف انسان 
خلون من رمضان رجل يعرف بايب فقعس قامت عليه البينة انه يشتم السلف الفا  وضرب يف يوم اخلميس لسبع

  ومخسني سوطا فمات 
وقدم يف هذه السنة بسعيد بن امحد بن سعيد بن سلم الباهلي وكان متقدم الباهليني وكانوا قد طمعوا يف البطائح 

فذ به اىل بغداد فامر به املعتمد على اهللا ان بعد اخراج الزنج منها واظهروا فيها الفساد فقبض على متقدمهم هذا ون
  يضرب سبعمائة سوط فضرب وصلب يف ربيع اآلخر من هذه السنة فانضم باقي رؤسائهم اىل الزنج 

  وحج بالناس يف هذه السنة فضل بن اسحاق بن احلسن 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر 
  امحد بن بديل  - ٩

ر اليامي الكويف مسع ابا بكر بن عياش وعبد اهللا بن ادريس وحفص بن غياث وحممد ابن قريش بن احلارث ابو جعف
بن فضل ووكيعا وابا معاوية وغريهم وكان من اهل العلم والفضل ويل القضاء بالكوفة وكان يقول حني قلد 



  خذلت على كرب سين 
  ة وتقلد ايضا قضاء مهذان وورد بغداد فحدث عنه ابن وغريه وتويف يف هذه السن

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي بن ثابت اخربنا علي بن ايب علي حدثنا ايب حدثنا القاضي حممد بن 
صاحل اهلامشي قال حدثين القاضي ابو عمر يعين حممد بن يوسف وابو عبد اهللا احملاملي القاضي وابو احلسن علي بن 

اهللا بن سليمان قال كنت اكتب ملوسى بن بغا وكنا بالري وكان  العباس النوخبيت قالوا حدثنا ابو القاسم عبيد
قاضيها إذا ذاك امحد بن بديل الكويف فاحتاج موسى ان جيمع ضيعة هناك كان له فيها سهام ويعمرها وكان فيها 

سهم ليتيم فصرت اىل امحد بن بديل او قال فاستحضرت امحد بن بديل وخاطبته يف ان يبيع علينا حصة اليتيم 
يأخذ الثمن فامتنع وقال ما باليتيم حاجة اىل البيع وال آمن ان ابيع ما له وهو مستغن عنه فيحدث على املال حادثة و

  فأكون قد ضيعته عليه عليه فقلت انا اعطيك يف مثن حصته ضعف قيمتها 
فقلت له أيها القاضي  فقال ما هذا يل بعذر يف البيع والصورة يف املال اذا كثر فأدرته بكل لون وهو ميتنع فضجرين

االتفعل فانه موسى بن بغا فقال يل اعزك اهللا انه اهللا تبارك وتعاىل قال فاستحييت من اهللا ان اعاوده بعد ذلك 
  وفارقته ودخلت على موسى فقال ما عملت يف 

نظر يف امر الضيعة فقصصت عليه احلديث فلما مسع انه اهللا بكى وما زال يكررها مث قال ال تعرض هلذه الضيعة وا
هذا الشيخ الصاحل فان كانت له حاجة فاقضها فقال فأحضرته وقلت له ان االمري قد اعفاك من امر الضيعة وذلك 

  اين شرحت له ما جرى بيننا وهو يعرض عليك قضاء حوائجك 
فأطلقت  قال فدعا له وقال هذا الفعل احفظ لنعمتك وما يل حاجة اال ادرار رزقي فقد تأخر منذ شهور وقد اخرين

  له جارية 
اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا امحد بن علي بن ثابت احلافظ اخربنا حممد بن عيسى اهلمذاين حدثنا صاحل بن امحد 

احلافظ حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن عمروس قال مسعت امحد بن بديل الكويف وكان قاضيا يقول بعث اىل املعتز 
بالطاقا فأتيت بابه فقال احلاجب يا شيخ نعليك فلم اتلفت اليه ودخلت رسوال بعد رسول فلبست كميت ولبست ن

الباب الثاين فقال احلاجب نعليك فلم التفت اليه فدخلت الثالث فقال احلاجب يا شيخ نعليك فلم التفت اليه مث 
ابا جعفر قلت ابا الوادي املقدس انا فاخلع نعلي فدخلت بنعلي فرفع جملسي وجلست على مصاله فقال اتعبناك 

فقلت اتعبين وروعتين فكيف بك اذا سئلت عين فقال ما اردنا اال اخلري اردنا ان نسمع العلم قلت وتسمع العلم 
  ايضا اال جئتين فان العلم يؤتى وال يأيت 

  قال فتغري ابا جعفر فقلت له غلبتين حبسن ادبك اكتب ما شئت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قي قرطاس مبداد قال قال فأخذ الكتاب والدواة والقرطاس فقلت اتكتب حديث 

فيم اكتب قلت يف رق حبرب فجاؤا برق وحرب فأخذ الكاتب يريد ان يكتب فقلت اكتب خبطك فأومى اىل انه يكتب 
فأمليت عليه حديثني اسخن اهللا هبما عينيه فسئل أي حديثني فقال قلت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من 

  عية فلم حيطها بالنصيحة حرم اهللا عليه اجلنة استرعى ر
  والثاين ما من امري عشرة اال يؤتى به يوم القيامة مفلوال 

  امحد بن حممدبن سوادة  - ١٠
  ابو العباس يعرف خبثيش كويف االصل نزل بغداد وحدث هبا عن عبيدة ابن محيد وزيد بن احلباب وغريمها 



  ريمها وكان الدارقطين يقول يعترب حبديثه وال حيتج به روى عنه وكيع القاضي وقاسم املطرز وغ
قال اخلطيب ما رأيت احاديثة اال مستقيمة اخربنا القزاز اخربنا امحد بن علي بن ثابت اخربنا ابو احلسني حممد بن 
دين عبد الواحد حدثنا عمر بن حممد بن يوسف حدثنا حممد بن العباس اليزيدي قال انشدين عمي عبيد اهللا قال انش

... تدك منهم قد عرفتهم ... جلميع الناس معتزال ... كن بذكر اهللا مشتغال ... امحد بن حممد بن سوادة لنفسه 
فكأن قد ... ودع الدنيا لطالبها ... ابدا عال وال هنال ... ال ترد من مشرب كدرا ... ليس ذو العلم كمن جهال 

  ... مات او قتال 
  تويف ابن سوادة يف هذه السنة 

  امسعيل بن اسد بن شاهني  - ١١
ابو اسحاق مسع يزيد بن هارون وروح بن عبادة وخلقا روى عنه ابراهيم احلريب وابن ايب الدنيا وابو بكر بن ايب 

  داود وغريهم وكان أثقة فاضال صدوقا صاحلا ورعا وتويف يف مجادى االوىل من هذه السنة 
  جعفر بن عبد الواحد  - ١٢

  بن علي بن عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب ابن جعفر بن سليمان 
ويل قضاء القضاة بسر من رأى يف سنة اربعني ومائتني وحدث هبا عن ايب عاصم النبيل وغريه روى عنه الباغندي يف 

  مجاعة وكان له وقار وسكينة وبالغة وحفظ للحديث 
لبصرة واما اصحاب احلديث فجرحوه وقال ورقي اىل املستعني باهللا عنه كالم فصرفه عن قضاء القضاة ونفاه اىل ا

  عبد اهللا بن عدي احلافظ جعفر بن عبد الواحد 

  اهلامشي منكر احلديث عن الثقات وقال الدارقطين هو كذاب يضع احلديث وتويف يف هذه السنة 
  احلسني بن السكن  - ١٣

  ابن ايب السكن القرشي 
  روى عنه ابن ايب الدنيا وتويف يف هذه السنة 

  يد بن الربيع بن مالك مح - ١٤
ابو احلسن اللخمي الكويف قدم بغداد وحدث هبا عن هشيم وابن عيينه وابن ادريس وحفص بن غياث وغريهم 
وروى عنه الباغندي واحملاملي واين خملد قال الربقاين كان الدارقطين حيسن القول فيه وانا اقول ليس حبجة الين 

يث قال ابن ايب حامت كان امحد بن حنبل ال يقول فيه اال خريا وكذلك رأيت عامة شيوخنا يقولون هو ذاهب احلد
  ايب وابو زرعة وقال عثمان بن ايب شيبة انا اعلم الناس به هو ثقة ولكنه شره فدلس 

  وتويف يف هذه السنة بسر من رأى 
  حفص بن عمر  - ١٥

حيىي بن سعيد القطان وابا عاصم الشيباين ابن ربال بن ابراهيم بن عجالن ابو عمر الرقاشي املعروف بالربايل مسع 
  وغريمها روى عنه ابراهيم احلريب وابن صاعد وهو صدوق تويف يف هذه السنة 

  جبيش بن مبشر بن امحد الثقفي  - ١٦

طوسي االصل مسع يونس بن حممد املؤدب ووهب بن جرير روى عنه الباغندي وابن خملد وكان فاضال فقيها من 
  ويف يف رمضان هذه السنة العقالء املعدودين ت



  روح بن عبد الرمحن بن فروخ  - ١٧
  ابو حامت البوشنجي 

  حدث عن سفيان بن عيينة روى عنه حممد بن خملد وكان ثقة أمينا تويف يف رجب مجادي األول هذه السنة 
ء روى عنه روح بن الفرج أبو احلسن البزار موىل حممد بن سابق حدث عن قبيصه وأيب عبدالرمحان املقرى - ١٨

  بن أيب الدنيا وأبن صاعد واحملاملي بن خمنلد وكان ثقة توىف يف رجب السنة 
  عبد الرمحن بن سورة  - ١٩

ابو حممد البلخي يعرف مبوت سكن بغداد وحدث هبا عن مجاعة روى عنه ابن ايب الدنيا وابن خملد وكان ثقة تويف 
  يف مجادي اآلخرة من هذه السنة 

٢٠   

  عبد اهللاعلى بن امحد بن 

ابو احلسن اجلوازي الواسطي قدم بغداد وحدث هبا عن يزيد بن هارون روى عنه الباغندي واحملاملي وكان ثقة تويف 
  يف هذه السنة 

٢١   

  عقيل بن حيىي ابو صاحل

الطهراين حدث عن سفيان بن عيينة وحيىي القطان وكان ثقة تويف يف هذه السنة وطهران قرية من قرى اصبهان ومث 
  ينسب اىل طهران وهي قرية اخرى من قرى الري سنذكره ان شاء اهللا يف سنة احدى وسبعني من 

٢٢ -   

  الفضل بن يعقوب بن ابراهيم

  ابو العباس الرخامي

  روى عنه البخاري يف صحيحه وكان من الثقات احلفاظ تويف يف مجادي االوىل من هذه السنة 
  حممد بن ابراهيم  - ٢٣

قحطبة ابو عبداهللا املؤدب ويعرف بالقحطيب مسع اسحاق بن ابراهيم اجلندي وغريه قال عبد ابن حممد بن احلسن بن 
  الرمحن بن ايب حامت حممد بن ابراهيم القحطيب بغدادي كتب عنه ايب وهو صدوق 

  اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال بلغين ان القحطيب مات يف سنة مثان ومخسني ومائتني وكان يلقب جهوش 
٢٤   

  مد بن امسعيل بن البختريحم



ابو عبد اهللا الواسطي يعرف باحلسايب سكن بغداد وحدث هبا عن وكيع وايب معاوية ويزيد بن هارون وغريهم روى 
  عنه الباغندي وابن صاعد وحممد ابن خملد وغريهم قال الدارقطين كان ثقة 

حدثنا حممد بن العباس حدثنا الباغندي قال اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي قال اخربين االزهري 
  كان حممد بن امسعيل احلسايب خريا مرضيا صدوقا 

٢٥   
  حممد بن جوان بن سعيد  -

ويقال حممد بن سعيد بن جوان ابو علي حدث عن مؤمل بن امسعيل وايب عاصم والنبيل وايب داود الطيالسي 
  وغريهم 

  بيع اآلخرة من هذه السنة روى عنه ابن صاعد وله مسند مصنف وتويف يف ر
٢٦   

  حممد بن اجلارود

  ابن دينار ابو جعفر القطان مسع ابا نعيم الفضل بن دكني 
  وروى عنه ابن صاعد 

  وكان ثقة 
٢٧   

  حممد بن سنجر اجلرجاين

رحل يف طلب العلم وسكن قرية من قرى مصر وصنف مسندا وخرجت اىل الرحلة اخرجت معي اسحاق الكوسج 
  ت معي تسعة آالف دينار وكان اسحاق يتزوج يف كل بلد فأؤدى عنه املهر يورق يل واخرج

  تويف حممد يف ربيع االول من هذه السنة 
٢٨   

  حممد بن داود بن يزيد ابو جعفر القنطري

مسع آدم بن ايب اياس العسقالين وغريه روى عنه حممد بن خملد وذكر انه مل يره يضحك وال يتبسم تورعا وديانة 
  بأحاديث مل تعرف اال من طريقه وتويف يف رجب هذه السنة وقد تفرد 

٢٩   

  حممد بن عبد امللك بن زجنويه

  ابو بكر مسع عبد الرزاق ويزيد بن هارون وخلقا كثريا 
  روى عنه ابراهيم احلريب وابن صاعد واحملاملي وغريهم وهو ثقة 



  ح وتويف يف مجادي اآلخرة من هذه السنة وقيل يف سنة سبع واالول وأص
٣٠   

  حممد بن هارون

  ابن ابراهيم ابو جعفر ويعرف بأيب تشيط الربعي 
مسع روح بن عبادة ونعيم بن محاد وغريمها روى عنه ابو بكر بن ايب الدنيا والبغوي وابن صاعد وغريهم وهو 

  صدوق ثقة تويف يف شوال هذه السنة 
٣١   

  حممد بن حيىي بن عبد اهللا بن خالد

بد اهللا النيسابوري الذهلي موالهم امام اهل احلديث يف زمنه مسع عبد الرمحن بن مهدي ابن فارس بن ذؤيب ابو ع
وعبيد اهللا بن موسى وروح بن عبادة وهاشم ابن القاسم والواقدي وعفان بن مسلم وعبد الرزاق وخلقا كثريا من 

  اهل العراق 

اين عشرة مرة وكان احد العلماء العارفني واحلجاز والشام ومصر واجلزيرة ورحل اىل اليمن مرتني واىل البصرة مث
وحفاظ املتقنني والثقات املأمونني وكان امحد بن حنبل يثين عليه وينشر فضله ودخل على امحد فقام امحد اليه وقال 

  الصحابه اكتبوا عنه 
ابن ست وروى عنه البخاري وابو زرعة وابو حامت وابو داود وغريهم وتويف يف ربيع االخر من هذه السنة وهو 

  ومثانني سنة وكانت جارية تقول خدمته ثالثني سنة فما رأيت ساقه وانا ملك له 
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على ابن ثابت اخربنا هبة اهللا بن احلسن الطربي اخربنا عبد اهللا بن حممد 

فاف يقول رأيت حممد بن حيىي يف النوم بن علي النيسابوري اخربنا ابو حامد ابن الشرقي قال مسعت ابا عمر واخل
  فقلت يا ابا عبد اهللا ما فعل اهللا بك فقال غفر يل قلت ما فعل علمك قال كتب مباء الذهب ورفع اىل عليني 

٣٢   

  حيىي ين معاذ

  ابو زكريا الرازي الواعظ مسع اسحاق بن سليمان الرازي ومكي بن ابراهيم البلخي وعلى بن حممد الطنافسي 
  ابو عثمان الزاهد وابو العباس املاسر جسي وحيىي بن زكريا املقابري  روى عنه

  دخل بالد خراسان مث انصرف اىل نيسابور فسكنها اىل ان تويف هبا 
انبأنا ابو بكر بن حممد بن عبد الباقي اخربنا ابراهيم بن حممد على اجلوزي قال مسعت عبد اجلبار بن عبد العزيز 

سن بن العباس الكرماين يقول مسعت عبد الواحد بن حممد يقول جاء اىل شرياز حيىي بن املصري يقول مسعت ابا احل
معاذ الرازي وله عيبه حسنة ولبس دست ثياب اسود فكان احسن شيء فصعد الكرسي فاجتمع اليه الناس واول 

خالف ... اظلم من واعظ يا قوم من ... حىت يعيها قلبه اوال ... مواعظ الواعظ لن تقبال ... ما بدأ به أنشا يقول 



  ... وبارز الرمحان ملا خال ... اظهر بني الناس احسانه ... ما قد قاله يف املال 
  وسقظ عن الكرسي وغشي عليه ومل يتكلم يف ذلك اليوم مث انه ملك قلوب اهل 

نار من شرياز بعد ذلك حىت اذا اراد ان يضحكهم اضحكهم واذا اراد ان يبكيهم ابكاهم واخذ سبعة آالف دي
  البلد 

اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا امحد بن علي ابن ثابت اخربنا ابو حازم عمر بن امحد العبدوي قال مسعت منصور 
بن عبد الوهاب يقول قال ابو عمرو حممد بن امحد الصرام دخل حيىي بن معاذ الرازي على علوى ببلخ زائرا له 

ستاذ ما تقول فينا اهل البيت فقال ما أخربنا اقول يف طني عجن مباء فسلم عليه فقال العلوى ليحىي ايد اهللا اال
الوحي وغرس مساء الرسالة فهل يفوح منهما اال مسك اهلدى وعنرب التقى قال فحشا العلوى فاه بالدراهم مث زاره 

زاهر بن طاهر  من الغد فقال له حيىي ين معاذ ان زرتنا فبضلك وان زرناك فلفضلك فلك الفضل زائرا ومزورا انبأنا
انبانا ابو بكر البيهقي احلاكم ابو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا النيسابوري قال مسعت على بن بندار يقول مسعت حممد 

  بن جعفر بن علكان يقول مسعت حيي بن معاذ يقول من خان اهللا يف السر هتك ستره يف العالنية 
  ه السنة وكتب على قربه مات حكيم الزمان حيىي بن معاذ تويف حيىي بن معاذ بنيسابور يف مجادى االوىل من هذ

٣٣   

  حيىي بن عبد اهللا اجلالء

صحب بشر بن احلارث وكان رجال صاحلا قيل البنه ايب عبد اهللا مل مسي ابوك اجلالء فقال ما جال ايب قط شيئا وما 
  كان له صنعة قط كان يتكلم على الناس فيجلوا القلوب فسمى اجلالء 

الرمحن بن حممد اخربنا بن علي اخربنا ابو نعيم احلافظ حدثنا حممد بن احلسني النيسابوري قال مسعت  اخربنا عبد
حممد بن عبد العزيز الطربي يقول مسعت ابا عمرو الدمشقي يقول مسعت ابن اجلالء يقول قلت اليب وامي احب ان 

يبيت وكانت ليلة مطرية فدققت عليهما الباب هتباين هللا تعاىل فقاال قد وهبناك هللا فغبت عنهما مدة فرجعت من غ
  فقاال من فقلت ولدكما قاال كان لنا ولد فوهبناه هللا وحنن من العرب ال نرجع فيما وهبنا وما فتح يل 

  الباب 
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي اخربنا عبد العزيز بن على االزجي حدثنا علي بن عبد اهللا اهلمذاين 

حممد بن داود حدثنا ابو عبد اهللا امحد ابن حيىي اجلالء قال مات ايب فلما وضع يف املغتسل رأيناه يضحك  حدثنا
فالتبس على الناس امره فجاؤا بطبيب وغطوا وجهه فقال هذا ميت فكشفوا عن وجهه الثوب فرآه يضحك فقال 

هيبة وال يقدر على غسله حىت جاء رجل الطبيب ما ادري حي هو ام ميت وكان اذا جاء انسان ليغسله لبسته منه 
  من اخوانه فغسله وكفن وصلى عليه ودفن 

٣٤   

  حممد بن عمرو بن محاد بن عطاء



  ويقال حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن محاد بن عبد اهللا موىل أيب بكر الصديق ويعرف باجلماز من أهل البصرة 
   نواس كان شاعرا أديبا ما جنا وكان يقول أنا أكرب سنا من أيب

  دخل بغداد يف أيام الرشيد وأيام املتوكل 
اخربنا القزاز قال أنبأنا اخلطيب قال أنبأنا أمحد بن حممد الكاتب قال حدثين حمد بن عبد اهللا بن الفضل بن تفرجل 
 قال أنبأنا أمحد بن حيىي الصوىل قال أنبأنا ميوت بن الزرع قال جلس اجلماز يأكل على مائدة بني يدي جعفر بن

القاسم وجعفر يأكل على مائدة اخرى من القوم وكانت الصحفة ترفع من بني يديه وتوضع بني يدي اجلماز ومن 
معه فرمبا جاء قليل ورمبا مل جييء شىيء نقال اجلماز أصلح اهللا األمري ما حنن اليوم إال عصبة ورمبا دخل لنا بعض املال 

  ورمبا اخذ أهل السهام فلم يبق لنا شيء 
أنا ميوت قال كان أيب واجلماز ميشيان وأنا خلفهما بالعشي فمررنا بإمام وهو ينتظر من مير به فيصلي معه قال ونب

فلما رآنا أقام الصالة مبادرا فقال له اجلماز دع عنك هذا فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يتلقى 
  اجللب 

أيوب اللقمي اخربنا حممد بن عمران املرزباين أنبأنا الصويل نبأنا  أخربنا عبد الرمحن قال أنبأنا اخلطيب أنبأنا علي بن
عون ابن حممد الكندي نبأنا عاليته بن شبيب التميمي قال كنا نكثر احلديث عن اجلماز عند املتوكل فأحب أن يراه 

لم فإين أريد أن وكنت فيمن محله فلما دخل عليه مل يقع الوقع الذي أردناه فتعصبنا كلنا له فقال له املتوكل تك
  أستربئك فقال اجلماز 

حبيصة أو حبيضتني فضحك اجلماعة فقال له الفتح قد كلمت امري املؤمنني فيك حىت والك جزيرة القرود فقال له 
اجلماز انت على السمع والطاعة أصلحك اهللا فحصر الفتح وسكت وأمر له املتوكل بعشرة آالف درهم فأخذها 

  فمات من الفرح 
   ٢٥٩سنة 

  مث دخلت سنة تسع ومخسني ومائتني 
فمن احلوادث فيها إنه رجع الوفق من حرب الزنج معتال باملرض فبعث املعتمد موسى بن بفا بشخص من سامر 

أحنوا الزنج وذلك يف ذي القعدة وشيعه املعتمد وخلع عليه يف الطريق وقامت بينه وبينهم حروب يطول ذكرها يف 
عن احلرب ووجد يف هذه السنة جبماعة من الزنج أرسى إىل سامرا فوثب هبم بضعة عشر شهرا مث انصرف موسى 

العامة فقتلوا أكثرهم ودخل الزنج األهواز يف هذه السنة فقتلوا زهاء مخيسن ألفا وحج بالناس يف هذه السنة 
  إبراهيم بن حممد بن إمساعيل بن جعفر بن سليمان بن علي 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من األكابر

٣٥   

  أمحد بن عمرو بن يونس

أبو جعفر السوسي الكويف روي عنه أبو علي حممد بن حممد بن األشعث الكويف أنه كان معه بعد انصرافه من احلج 
وهو يريد مصر وأنه قال له انظر إىل اهلالل يعين هالل احملرم قال فنظرت إليه فقال يل استوفيت مائة سنة مث قال 



فوضأته ودخل فيها فسجد سسجدة وطال على أمره فيها وجدته ميتا فدفناه هنالك وضئين للصالة يعين املغرب 
٣٦   

  إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرمحن 
  أبو يعقوب املعروف بالنبوي ويلقب لؤلؤ مسع 

  إمساعيل بن علية ووكيع بن اجلراح وغريمها وكان صدوقا ثقة مكمونا وتويف يف شعبان هذه السنة 

  ثابت بشر بن مطر بن  - ٣٧
أبو أمحد الدقاق الواسطي نزل سامرا وحدث هبا عن سفيان بن عيينة ويزيد أبن هارون وإسحاق األزرق روى عنه 

  ابن صاعد 
  قال أبو حامت الرازي هو صدوق قال ابن قانع وتويف يف هذه السنة وقال غريه سنة إثنتني وستني ومائتني 

  جعفر بن حممد

ن العوام وأبا بكر بن عياش وهشيما وغريهم ونزل املوصل فحدث هبا وتويف يف أبن جعفر النقفي مسع أباه وعباد ب
  هذه السنة 

  حجاج بن يوسف

ابن حجاج أبو حممد النفقي يعرف بابن الشاعر وكان أبوه شاعرا صحب أبا نواس واخذ عنه ويلقب يوسف لقوة 
  وأبا أمحد الزبريي وشبابه وعبد الرزاق  منشؤه بالكوفة وأما حجاج فبغدادي املولد مسع يعقوب بن إبراهيم بن سعد

  روى عنه ابو داود ومسلم وآخر من روى عنه احلسني بن إمساعيل احملاملى وكان ثقة فهما حافظا صدوقا 
  قال ابو حامت الرزاي هو صدوق 

  ووقال النسائي ثقة 
نا أبو سعد اإلدريسي أخربنا اخربنا عبد الرمحن بن حممد أخربنا امحد بن علي بن ثابت قال أخربين األزهري أخرب

امحد بن أحيد البخاري حدثنا صاحل بن حممد احلافظ قال مسعت حجاج بن الشاعر يقول مجعت يل أمي مائة رغيف 
فجعلتها يف جراب واحندرت إىل شبابة إىل املدائن وأقمت ببابه مائة يوم كل يوم أجيء برغيف فأغمسه يف دجلة 

  فآكله فلما نفد خرجت 
  يف هذه السنة تويف حجاج 

  عبد اهللا بن هاشم

  ابن حيان أبو عبد الرمحن الطوسي 
  مسع سفيان بن عيينة وحيىي بن سعيد وابن مهدي 

روى عنه مسلم يف صحيحه وابن صاعد وكان قدميا يتكلم بالرأي مث مال إىل احلديث وترك ذلك وتويف يف هذه 
  السنة وقيل يف اليت قبلها 



  حممد بن احلسن بن سعيد

عفر األصبهاين سكن بغداد وحدث هبا عن بكر بن بكار وغريه روى عنه ابن صاعد وأبو احلسني إبن املنادي أبو ج
  وغريمها وكان ثقة 

  حممد بن احلسن

إبن نافع أبو عروبة الباهلي البصري قدم بغداد وحدث هبا عن سلم بن سليمان الضيب وغريه روى عنه إبن خملد 
   وإمساعيل الصفار أحاديث مستقيمة

  حممد بن قيم

  إبن واتد العنربي اإلفريقي يروى عن أنس بن عياض تويف بعقصة يف هذه السنة 
  قال أبو سعيد بن يونس ويقال ان هذه املدينة ال متطر اصال وإمنا جتيئها املرية من غريها ويف أهلها جفاء عظيم 

  سنة

  مث دخلت سنة ستني ومائتني 
  لى بن زيد العلوي صاحب الكوفة فمن احلوادث فيها أن قائد الزنج قتل ع

وفيها إشتد الغالء يف علية بالد اإلسالم ناجلى عن مكة من كان جماورا هبا من شدة الغالء إىل املدينة وغريها من 
  البلدان ورحل عنها العامل الذي كان هبا وبلغ كرا حلنطة ببغداد مخسني ومائة دينار ودام ذلك شهورا 

زداد يف جامع املنصور الدار املسماة بدار القطان وكان تدميا دوانا للمنصور قتقثدم وفيها أمر مفلح التركي أن ت
مفلح اىل صاحبه االقطان ببنائها وجعلها يف اجلامع ليصلي فيها ننسبت اىل القطان وحج بالناس يف هذه السنة 

  إبراهيم بن حممد الذي حج هبم يف اليت قبلها 

  رذكر من تويف يف هذه السنة من األكاب

  إبراهيم بن عيسى  - ٤٤

أبو إسحاق كان كاتب احلارث بن مسكني وهارون بن عبد اهللا وعيسى بن املنكدر وكلهم ويل قضاء مصر وروى 
  عن إبن وهب والشافعي وتويف يف هذه السنة 

  أيوب بن إسحق بن إبراهيم

  الرملة وحدث هبا ومبصر  إبن سافري أبو سليمان مسع من حممد بن عبد اهللا األنصاري وخلق وكان صدوقا سكن
  أخربنا عبد الرمحن بن حممد القزاز أخربنا أمحد بن علي بن ثابت حدثنا الصوري 

أخربنا حممد بن عبد الرمحن أخربنا أبو سعيد بن يونس قال أيوب بن إسحاق إبن سافري قدم مصروحدث هبا وكان 



قدم من دمشق إىل مصر وكان يف خلقه زعارة أخباريا ويقال أنه مرزوي سكن بغداد وقدم إىل دمشق فأقام هبا و
  وسأله ابو محيد يف شيءء يكتبه من األخبار فمطله وكان شاعرا فكتب إليه 

وال كتبت ... إذ مل أخط حديثا عنك أعلمه ... ما زال أحسانه فينا له مددا ... احلمد هللا ال حتصى له عددا ... 
فسوف أخرجها إن شئت ... عن البعري وملا قال قد شردا . ..إال أحاديث خوات وقصته ... لغريي منك جمتهدا 

  ... وال أعود لشيء بعدها أبدا ... من كتيب 
  تويف بدمشق يف ربيع اآلخر من هذه السنة 

  أيوب بن أيب الوليد أبو سليمان الضرير

  وإسحاق األزرق وغريهم  ٢حدث عن أيب معاوية الضرير 
  وتويف يف حمرم هذه السنة روى عنه ابن صاعد واحملاملي وإبن خملد 

  احلسن بن علي

ابن حممد بن علي بن موسى بن جعفر أبو حممد العسكري ولد سنة أحدى وثالثني ومائتني وكان يف سر من رأي 
  وهبا مات وهو أحد من تعتقد فيه الشيعة إإلؤمامة 

  وتويف يف ربيع اآلخر من هذه السنة ودفن إىل جانب أبيه 

  احلسن الفالس

بدين البغداديني عاصر سريا السقطي وكان يفخم امره ويقول يعجبين طريقته وكان حسن ال يأكل إال أحد املتع
  القمام 

أخربنا حممد بن أيب منصور أخربنا عبد القادر بن حممد أخربنا إبراهيم بن عمر الربمكي أخربنا عبد اهللا بن عبد 
العباس بن الفضل قال مسعت وهب بن نعيم اهلضضيم الرمحن الزهري قال حدثين أيب حدثنا ابو عبد اهللا حممد بن 

يقول جاء حسن الفالس إىل بشر بن احلارث يزوره مرة ومرتني وثالثا يتردد إليه يف مسألة ليكون احلجة فيما بينه 
بشر  وبني اهللا تعاىل فتركه بشر وقام مرة ومرتني وثالثا فلما كان بعد ذلك تبعه إىل املقابر فلما صار إىل املقابر وقف

فقال له يا حسن أيود هؤالء أن يردوا فيصلحوا ما أفسدوا أال فأعلم ياحسن أنه من فرح قلبه بشىء من الدنيا 
إخطأ احلكمة قلبه ومن جعل شهوات الدنيا حتت قدميه فرق الشيطان من ظله ومن غلب هواه فهو الصابر الغالب 

  ك إياه فإذا لقيته فقل له قال يل أال فأعلم إن البالء كله يف هواك والشفاء كله يف خمالفت
فرجع احلسن فعاهد اهللا تعاىل إن ال يأكل مايباع وال ما يشتري وال ما يشتري وال يلبس ما يباع وال ما يشترى وال 
ميسك بيده ذهبا وال فضة وال يضحك وكان يأوي ستة أشهر يف العباسية وستة أشهر حول دار البطيخ ويلبس ما 

بالبدنون منصرفا على هذه الصورة فقال يا حسن من ترك شيئا هللا عوضه اهللا ما هو خري منه  يف املزابل ولقيه رجل
فما عوضك فقال احلسن الرضا مبا ترى فلما رجع من عزاته خرج به خراج فكانت فيه منيته فلما اشتد به امره قال 

  ملوالة ال تسقيين ماء حىت اطلبه منك 



  فشرب وقال لقد اعطاين ما يتنافس فيه املتنافسون فلما قرب منه االمر طلب منها املاء 
٤٩   

  احلسن بن حممد بن الصباح

  ابو علي الزعفراين من قرية يقال هلا الزعفرانية 
  مسع سفيان بن عيينة وامسعيل بن 

  عليه ووكيعا ويزيد بن هارون وعفان بن مسلم وروى عن الشافعي كتابه القدمي وقرأ عليه 
حه وابن صاعد واحملاملي وكان ثقة ودرب الزعفراين املسلوك فيه من باب الشعري اىل حدث عنه البخاري يف صحي

  الكرخ اليهع ينسب 
اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت قال اخربين علي بن ايوب القمي اخربنا حممد بن عمران الكاتب 

ن حممد بن علي بن شهاب قال مسعت ابا علي قال حدثين ابراهيم بن سهل حدثنا امحد بن حممد الشطوي وعبد ب
  احلسن بن حممد بن الصباح ينشد وقد اجتمع اليه الناس ليحدثهم 

ما كان اال احلديث والنظر ... وال بفيها وال مهمت هبا ... ما يل مبا دون ثوهبا خرب ... ال والذي جتسد اجلباه له ... 
 ...  

ل ثكلتك امك وهل يغىن اال بالشعر اجليد تويف الزعفراين باجلانب الغريب فقال له رجل يا ابا علي ان هذا تغىن به فقا
  يف هذه السنة 

٥٠   

  حنني بن اسحاق الطبيب

  بلغ غاية يف علم الطب وتويف يف هذه السنة 
٥١   

  محزة بن العباس

  ابو علي املروزي 
  قدم بغداد حاجا وحدث هبا عن عبدان بن عثمان وعلي بن احلسن ابن شقيق 

  ه ابو بكر بن ايب الدنيا وابن صاعد وابن خملد وتويف يف هذه السنة حاجا روى عن
٥٢   

  رجاء بن اجللرود

  ابو املنذر الزيات مسع الواقدي وابا عاصم النبيل واالصمعي والقعنيب 
  روى عنه ابن صاعد واحململي وكان ثقة تويف 



  يف رجب هذه السنة 
٥٣   

  عبيد اهللا بن سعيد بن ابراهيم

الزهري مسع عمه يعقوب وروح بن عبادة روى عنه البخاري يف الصحيح والباغندي والبغوي وابن  ابو الفضل
  صاعد وكان ثقة 

  تويف يف ذي احلجة من هذه السنة 
٥٤   

  عبد الرمحن بن بشر بن احلكم

 ابو حممد العبدي النيسابوري مسع سفيان بن عيينة وحيىي بن سعيد وابن مهدي روى عنه البخاري ومسلم يف
  صحيحهما 

اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت قال اخربنا حممد بن علي املقرىء اخربنا حممد بن عبداهللا 
النيسابوري قال مسعت حممد بن صاحل بن هاىنء يقول مسعت ابراهيم ابن ايب طالب يقول مسعت عبد الرمحن بن بشر 

 جملس سفيان بن عيينة يقول يامعشر اصحاب احلديث انا بشر بن احلكم يقول محلين بشر بن احلكم على عاتقه يف
بن احلكم النسيسابوري مسع أيب احلكم بن حبيب بن سفيان بن عينة وقد مسعت انا منه وحدثت عنه خبراسان وهذا 

  ابين عبد الرمحن قد مسع منه 
  تويف عبد الرمحن يف هذه السنة 

٥٥   

  حممد بن امحد بن سفيان

  از الترمذي سكن بغداد وحدث هبا عن عبيد اهللا بن عمر القواريري وغريه وكان ثقة ابو عبد اهللا البز
٥٦   

  حممد بن بيان بن مسلم

ابو العباس الثقفي حدث عن احلسن بن عرفة عن ابن مهدي عن مالك عن الزهري حبديث ال اصل له فليست العلة 
  اال من جهنه وقد اغىن اهل العلم ان ينظروا يف حاله 

٥٧   

  بن مسلم بن عبد الرمحن حممد

  ابو بكر القنطري الزاهد كان ينزل قنطرة الربدان وكان يشبه يف الزهد ببشر احلايف 



  وكان يكتب جامع سفيان لقوم ال يشك يف صالحهم ويتقوت باالجرة 
ل مسعت اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي بن ثابت حدثنا عبد العزيز بن ايب احلسن القرميسيين قا

علي بن عبد اهللا اهلمذاين يقول مسعت مظفر بن سهل املقريء يقول قال ابو بكر امحد بن حممد املروذي دخلت على 
ايب بكر بن مسلم صاحب قنطرة الربدان يوم عيد فوجدته وعليه قميص مرقوع نظيف مطبق وقدامه قليل خرنوب 

قال يل ال تنظر اىل هذا ولكن انظر ان سألتين من اين هو يقرضه فقلت يا ابا بكر اليوم عيد الفطر وتأكل خرنوبا ف
  ايش اقول تويف ابو بكر بن مسلم يوم الثالثاء خلمس بقني من ذي احلجة من هذه السنة 

  سنة

  مث دخلت سنة احدى وستني ومائتني 
هد ومساه فمن احلوادث فيها ان املعتمد جلس يف دار العامة ال ثنيت عشر مضت من شوال فوىل جعفر ابنه الع

املفوض اىل اهللا تعاىل وواله املغرب وضم اليه موسى بن بغا وواله افريقية ومصر والشام واجلزيرة واملوصل وارمينية 
وطريق خراسان ومهرجان قذق وحلوان ووىل ابا امحد اخاه العهد بعد جعفر وواله املشرق وضم اليه مسرور 

واملدينة واليمن وكسكروكور دجلة واالهواز واصبهان وقمم البلخي وواله بغداد والسواد والكوفة وطريق مكة 
والكرج والدينور والري وزجنان وقزوين وخراسان وطربستان وكرمان وسجستان والسند وعقد لكل واحد فهما 

لوائني اسود وابيض وشرط ان حدث به حدث املوت وجعفر مل يكمل لالمر ان يكون االمر اليب امحد مث جلعفر 
على الناس بذلك وفرقت نسخ الكتاب بذلك وبعث نسخة مع احلسن بن حممد بن ايب الشوارب واخذت البيعة 

ليعلقها يف الكعبة فعقد جعفر املفوض املوسى بن بغا على املغرب يف شوال وسار مسرور البلخي مقدمة اليب امحد 
  من سامر السبع خلون من ذي احلجة 

  قبلها  وحج بالناس يف هذه السنة الذي حج هبم يف اليت

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  ا  - ٥٨

  حلسن بن حممد

  ابن عبد امللك بن ايب الشوارب القرشي 
ويل القضاء بسر من رأى وواله قاضي القضاة جعفر بن عبد الواحد بن سليمان بن علي فوىل يف ايام املتوكل وبعده 

امارة ورياسة منهم عتاب بن اسيد واله رسول اهللا صلى وكان فقيها سخيا ذا مروءة وكرم عظيم ومل تزل يف بيته 
  اهللا عليه و سلم مكة وخالد بن اسيد وهو جد آل ابن ايب الشوارب 

اخربنا القزاز اخربنا امحد بن علي قال اخربين االزهري اخربنا امحد بن ابراهيم حدثنا ابن عرفة قال اخربين من حضر 
ورد عليه كتاب ابنه احلسن بوالية القضاء فكتب اليه وصل اىل كتابك حممد بن عبد امللك بن ايب الشوارب وقد 

  بتوليتك القضاء وحاشى لوجهك احلسن يا حسن من النار 
اخربنا امحد بن علي اخربنا حممد بن عبد الواحد حدثنا حممد بن العباس قال قريء على بن املنادي وانا امسع قال 



يب الشوارب قاضي القضاة للمتعمد فتويف مبدينة السالم لثمان عشرة دخل اىل مدينة السالم احلسن بن حممد بن ا
  خلت من ذي احلجة سنة احدى وستني وصلى عليه يوسف بن يعقوب 

  وذكر ابن جرير الطربي انه تويف مبكة 
  احلسني بن حبر بن يزيد البريوذي  - ٥٩

  ريمها من نواحي االهواز قدم بغداد وحدث عن حجاج بن نصري وجبارة بن مغلس وغ
وروى عنه ابن صاعد وابن ايب داود وابن خملد وكان ثقة خرج اىل الغزو فأدركه اجله مبلطية وتويف يف رمضان هذه 

  السنة 
٦٠   

  احلسني بن نصر بن املعارك

  ابو علي سكن مصر وحدث هبا عن ايب نعيم الفضل بن دكني ونعيم بن محاد وكان 

  ثقة ثبتا وتويف مبصر يف شعبان هذه السنة 
٦١   

  سليمان بن توبة بن زياد

  ابو داود النهرواين 
  مسع يزيد بن هارون وروح بن عبادة واسامة 

  روى عنه ابن خملد وقال عبد الرمحن بن ايب حامت كتبت عنه وكان صدوقا 
  وقال الدارقطين ثقة تويف يف صفر هذه السنة 

٦٢   

  سليمان بن خالد

  ابو خالد املؤدب 
  ن يزيد بن هارون وشبابه سكن سر من رأى وحدث هبا ع

  روى عنه ابن ايب داود وابن خملد 
  وقال ابن ايب حامت كتبت عنه مع ايب وهو صدوق وتويف بسر من رأى يف هذه السنة 

٦٣   

  شعيب بن ايوب

  ابن زريق بن معبد بن شيطا ابو بكر الصرييف من اهل واسط 
  مسع حيىي بن آدم وابا داود احلفري 



  خملد واحملاملي  روى عنه ابن صاعد وابن
  ويل قضاء جند يسابور قال الدارقطين هو ثقة تويف يف هذه السنة 

٦٤   

  طيفور بن عيسى بن سروشان

ابو زيد البسطامي وكان سروشان جموسيا فاسلم وكان لعيسى ثالثة اوالد آدم وهو اكرب هم وابو يزيد اوسطهم 
عامري اخربنا على بن ايب صادق اخربنا ابن باكويه قال وعلى اصغرهم وكانوا كلهم عبادا زهادا اخربنا ابو بكر ال

مسعت امحد بن احلسن القومسي قال مسعت حممد بن عبد اهللا قال مسعت العباس بن محزة يقول صليت خلف ايب 
يزيد البسطامي الظهر فلما اراد ان يرفع يديه ليكرب مل يقدر اجالال السم اهللا تعاىل وارتعدت فرائصه حىت كنت امسع 

  عقع عظامه فهالين ذلك تق
اخربنا ابن ناصر اخربنا ابو الفضل حممد بن علي السهلكي قال حدثين ابو احلسن علي بن حممد القوهي حدثنا 

عيسى بن حممد عن ابيه حممد بن عيسى حدثنا موسى بن عيسى قال حدثين ابو عيسى بن آدم ابن اخي ايب يزيد 
  قال كان ابو يزيد يزجر 

ويقول يا مأوى كل سوء املرأة اذا حاضت طهرت يف ثالثة ايام واكثره لعشرة وانت يا نفس نفسه فيصيح عليها 
قاعدة منذ عشرين وثالثني سنة ما طهرت فمىت تطهرين ان وقوفك بني يدي اهللا عز و جل طاهر فينبغي ان تكوين 

  طاهرة تويف ابو يزيد يف هذه السنة وله ثالثة وسبعون سنة 
  ثم بن عثمان عبد اهللا بن اهلي - ٦٥

ابو حممد العبدي من اهل البصرة قدم بغداد وحدث هبا عن ايب عامر العقدي وايب داود الطيالسي روى عنه البغوي 
  واحملاملي وكان ثقة تويف بالشام يف هذه السنة 

  عبد الرمحن املتطبب  - ٦٦
زاز اخربنا ابو بكر امحد بن علي بن كان امحد بن حنبل يثين عليه وكان يدخل عليه وعلى بشر اخربنا ابو منصور الق

ثابت قال اخربين ابو الفضل عبد الصمد بن حممد اخلطيب حدثنا احلسن بن احلسني الفقيه اهلمذاين قال حدثين ابو 
حممد احلسن بن عثمان بن عبدويه حدثنا ايب قال مسعت عبد الرمحن الطبيب وهو طبيب امحد بن حنبل وبشر احلايف 

مكان واحد فكنت ادخل اىل بشر فاقول كيف جتدك يا ابا نصر قال فيحمد اهللا تعاىل مث خربين  قال اعتال مجيعا يف
فيقول امحد اهللا اليك احد كذا وكذا وادخل على ايب عبد اهللا فأقول كيف جتدك يا ابا عبد اهللا فيقول خبري فقلت له 

 يسخربين نقال سله عمن أخذ هذا فقلت إين يوما ان اخاك بشرا عليك واسأله حباله فيبدأ حبمد اهللا فقال تعاىل مث
اهابه أين اسأله قل قال لك اخوك ابو عبد اهللا عمن اخذت هذا قال فدخلت عليه فعرفته ما قال فقال يل ابو عبد 

اهللا ال يزيد الشيء اال باالسناد ازهر عن ابن عون عن ابن سريين اذا محد اهللا تعاىل العبد قبل الشكوى مل تكن 
اقول لك كذا اعرف قدرة اهللا تعاىل يف قال فخرجت من عنده فمضيت اىل ايب عبد اهللا فعرفته فكنت شكوى امنا 

  بعد ذلك اذا دخلت عليه يقول امحد اهللا اليك مث يذكر 

  ما جيد 
  عثمان بن معبد بن نوح املقري  - ٦٧



باجلانب الغريب من بغداد يف صفر  مسع ابا نعيم الفضل بن دكني روى عنه ابن ايب الدنيا واين صاعد وكان ثقة وتويف
  هذه السنة 

  علي بن احلسني بن ابراهيم بن احلر  - ٦٨
ويعرف بابن اشكاب مسع امسعيل ابن علية وابا معاوية روى عنه ابو داود وابن صاعد وكان ثقة صدوقا تويف يف 

  شعبان هذه السنة 
  قطن بن ابراهيم  - ٦٩

انني ومائة ومسع من عبدان وقبيصة وغريمها روى عنه ابو زرعة وابو حامت ابو سعيد القشريي النيسابوري ولد سنة مث
الرازيان وغريمها وكان مسلم بن احلجاج قد كتب عنه فازدحم الناس عليه حىت حدث حبديث ابراهيم بن طهمان 

االصل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اميا اهاب دبغ فقد طهر فطالبوه ب
فأخرجه وقد كتبه على احلاشية فتركه مسلم وكان قد سأل حممد ابن عقيل عن هذا احلديث فقال ابن عقيل حدثنا 

  حفص عن ابن طهمان فخرج هذا اىل الناس فقال حدثنا حفص فاتضع هلذا وتويف قطن يف هذه السنة 
  حممد بن احلسني بن ابراهيم بن احلر  - ٧٠

بن اشكاب ولد يف سنة احدى ومثانني ومائة ومسع ابا النضر وغريه واخرج عنه ابو جعفر العامري ويعرف با
  البخاري يف صحيحه وكان حافظ صدوقا ثقة من اهل العلم واالمانة وتويف يف حمرم هذه السنة وله مثانون سنة 

  حممد بن خلف  - ٧١
 صحيحه قال الدارقطين كان ابو بكر املقري ويعرف باحلدادي مسع حسينا اجلفي وغريه روى عنه البخاري يف

  فاضال ثقة تويف يف ربيع االول هذه السنة 

  حممد بن علي بن حمرز  - ٧٢
  ابو عبد اهللا البغدادي كان حمدثا ثقة فهما ويف اخالقه زعارة حدث بالكثري وتويف مبصريف ربيع اآلخر من هذه السنة 

  حممد السمني  - ٧٣
والشوق اخربنا عمر بن ظفر اخربنا جعفر بن امحد اخربنا عبد العزيز بن  كان استاذ اجلنيد وله منازالت يف التوكل

علي االزحي اخربنا علي بن عبد اهللا بن جهضم حدثنا اخللدي قال قال اجلنيد قال اجلنيد قال يل السمني كنت يف 
ال وغزا وقت من االوقات اعمل على الشوق وكنت اجد من ذلك شيئا انابه مستقبل فخرجت اىل الغزو هبذه احل

الناس وغزوت معهم وكثر العدو على املسلمني وتقاربوا والتقوا ولزم املسلمني من ذلك خوف لكثرة الروم قال 
حممد فرأيت نفسي يف ذلك املوطن وقد حلقها روع فاشتد ذلك علي فجعلت اوبخ نفسي والومها واؤنبها واقول هلا 

فيه اخلروج اضطربت وتغريت فانا اوخبها اذ وقع علي ان انزل يا كاذابة تدعني الشوق فلما جاء املوطن الذي يؤمل 
اىل النهر فاغتسل فخلعت ثيايب واتزرت ودخلت النهر واغتسلت وخرجت وقد اشتدت يل عزمية ال ادري ما هي 
فخرجت بقوة تلك العزمية ولبست ثيايب واخذت سالحي ودنوت من الصفوف ومحلت بقوة تلك العزمية محلة وانا 

يف انا فخرجت صفوف املسلمني وصفوف الروم حىت صرت من ورائهم مث كربت تكبرية فسمع الروم ال ادري ك
تكبريا وظنوا ان كمينا قد خرج عليهم من ورائهم فولوا ومحل عليهم املسلمني فقتل من الروم بسبب تكبرييت تلك 

  حنو اربعة آالف وجعل اهللا عز و جل ذلك سبب النصر والفتح 
  د حممد بن محا - ٧٤



ابا عبد اهللا الطهراين رحل يف طلب احلديث فسمع من عبد الرزاق وغريه وكان له فهم وهو منسوب اىل طهران 
  قرية من قرى الري ومث من ينسب 

اىل طهران وهي قرية اخرى من قرى خراسان اال ان طهران الري اشهر من تلك تويف ابن محاد بعسقالن يف ربيع 
  اآلخرة من هذه السنة 

  لم بن احلجاج بن مسلم مس - ٧٥
ابو احلسني القشريي النيسابوري مسع بنيسلبور حيىي بن حيىي وقتيبة بن سعيد واسحاق بن راهويه وغريهم وبالري 

حممد بن مهران وغريه وببغداد امحد بن حنبل وغريه وبالبصرة القعبين وغريه وبالكوفة حفص بن غياث وغريه 
ومبكة سعيد بن منصور وغريه ومبصر حرملة بن حيىي وغريه وكان تام القامة وباملدينة امسعيل بن ايب اويس وغريه 

ابيض الرأس واللحية وكان من كبار العلماء واوعية العلم وله مصنفات كثرية منها املسند الكبري على الرجال وما 
ند الصحيح وقال نظن أنه مسعه منه أحد وكتاب اجلامع الكبري على االبواب وكتاب االسامي والكىن وكتاب املس

صنفته من ثالمثائة الف حديث مسموعة وكتاب التمييز وكتاب العلل وكتاب الوحدان وكتاب االفراد وكتاب 
االقران وكتاب سؤاالت امحد بن حنبل وكتاب االنتفاع باهب السباع وكتاب عمرو بن شعيب يذكر من مل حيتج 

شايخ الثوري وكتاب مشايخ شعبة وكتاب ذكر من حبديثه وما اخطأ فيه وكتاب مشايخ مالك بن انس وكتاب م
ليس له االراو واحد من رواة احلديث وكتاب املخضر مني وكتاب اوالد الصحابة فمن بعدهم من احملدثني وكتاب 
  ذكر اوهام احملدثني وكتاب تفضيل سنن وكتاب طبقات التابعني وكتاب افراد الشاميني من احلديث وكتاب معرفة 

  فآخر قدومه كان يف سنة تسع ومخسني ومائتني مسع منه حيىي بن صاعد وحممد بن ملخد  قدم بغداد مرارا
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي بن ثابت قال اخربنا حممد بن املقري حدثنا حممد بن عبد اهللا 

قد ملسلم جملس للمذاكرة النيسابوري قال مسعت ابا عبد اهللا حممد بن يعقوب يقول مسعت امحد بن سلمة يقول ع
  فذكر له حديث مل يعرفه 

فانصرف اىل منزله واوقد السراج وقال ملن يف الدار ال يدخلن احد منكم هذا البيت فقيل له اهديت لنا سلة فيها 
  متر فقال قدموها اىل فقدموها اليه فكان يطلب احلديث ويأكل مترة مترة فأصبح وقد فىن التمر ووجد احلديث 

  بن عبد اهللا اخربين الثقة من اصحابنا انه مات منها  قال حممد
  تويف مسلم يف رجب هذه السنة 

  سنة

  مث دخلت سنة اثنتني وستني ومائتني 
فمن احلوادث فيها خروج املعتمد اىل حرب يعقوب بن الليث الصفار وكان يعقوب قد عصى وجترب فعسكر املعتمد 

خلف على سامرا ابنه جعفرا مث سار وقدم اخاه ابا امحد حلربه يوم السبت لثالث خلون من مجادي اآلخرة واست
فجعل ابو امحد على ميمنته موسى بن بغا وعلى ميسرته مسرورا والتقى العسكران يوم االحد العاشر من رجب مع 

الظهر فشدت ميسرة يعقوب على ميمنة ايب امحد فهزمتها وقتلت منها مجاعة وكره اصحابه القتال ملا علموا ان 
  لسلطان قد حضر القتال فحملوا على يعقوب فاهنزم اصحابه اقبح هزمية ا

وقرىء على الناس كتاب ومل يزل املارق املسمى يعقوب بن الليث الصفار ينتحل الطاعة حىت احدث االحداث 



سألة امور املنكرة من مصريه اىل فارس مرة بعد مرة واستيالئه على امواهلا واقباله اىل باب امري املؤمنني مظهر امل
اجابه امري املؤمنني فيها اىل ما مل يكن يستحقه استصالحا له فواله خراسان والري وفارس وقزوين وزجنان والشرطة 

ببغداد وامر ان يكىن يف كتابه واقطعه الضياع النفيسة فما زاده ذلك اال طغيانا وبغيا وامره بالرجوع فأىب فنهض 
قوب ابن الليث على فارس مث رجع املعتمد اىل معسكره وعاد اىل املدائن ويف امري املؤمنني لدفع الصفار مث غلب يع

هذه السنة وىل القضاء على بن حممد بن ايب الشوارب ووىل امسعيل بن اسحاق قضاء اجلانب الشرقي من بغداد 
  ومجع له اجلانبان 

  ر عن ومن احلوادث يف هذه السنة ما انبأنا به ابو بكر بن حممد بن ايب طاهر البزا

ايب احلسني بن املهتدي قال رأيت خبط ابن الفرات حدثنا القاضي ابو احلسن اجلراحي حدثين عبد اخلالق بن احلسن 
قال مسعت ابا عون الفرائضي يقول خرجت اىل جملس امحد بن منصور الزيادي سنة اثنتني وستني ومائتني فلما 

وامر جبرها فقالت له اتق اهللا فأمر ان جتر فلم تزل  صرت بطاق احلراين رأيت رجال قد امر بالقبض على امرأة
تناشده اهللا وهو يأمر جبرها اىل باب القنطرة فلما يئست من نفسها رفعت رأسها اىل السماء مث قالت قل اللهم فاطر 

السموات واالرض عامل الغيب والشهادة انت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون ان كان هذا يظلمين فخذه 
  قال ابو عون فوقع الرجل على ظهره ميتا وانا اراه فحمل على جنازة وانصرفت املرأة 

  وحج بالناس يف هذه السنة الذي حج هبم قبلها 

  ذكر من تويف فيه هذه السنة من االكابر

  امحد بن احلسن بن القاسم  - ٧٦
 هو متروك احلديث قال ابن حبان ابو احلسن الكويف يعرف برسول نفسه حدث عن ابن عيينة وغريه قال الدارقطين

  يضع احلديث على الثقات تويف مبصر يف هذه السنة 
  اسحاق بن ابراهيم  - ٧٧

ابن حممد ابو يعقوب الصفار روى عن عبد الوهاب والواقدي روى عنه ابن صاعد والباغندي وغريمها وآخر من 
   روى عنه ابن خملد وكان ثبتا ثقة متقنا حافظا تويف يف هذه السنة

٧٨   

  حامت بن الليث

وبعض الرواة يقول ابن أيب الليث بن احلارث بن عبد الرمحن ابو الفضل اجلوهري روى عن امسعيل بن ايب اويس 
  وغريه روى عنه الباغندي وغريه وأخر من روى عنه ابن خملد وكان ثقة ثبتا حافظا كويف يف هذه السنة 

  محدان بن عمارة 
وروى عنه ابن صاعد وابن خملد وكان ثقة وامسه حممد ولقبه محدون وهو الغالب  ابو جعفر البزار مسع من مجاعة

  عليه وتويف يف مجادي االوىل من هذه السنة 
  خلف بن ربيعة  - ٨٠



  ابن الوليد ابو سليمان احلضرمي روى عن ابيه وابن وهب وكان عاملا بأخبار مصر تويف يف هذه السنة 
  خالد بن يزيد  - ٨١

تميمي خراساين االصل كان احد كتاب اجليش ببغداد وله شعر مروى وعاش دهرا طويال واختلط يف ابو اهليثم ال
آخر عمره فقيل ان السوداء غلبت عليه وقيل بل كان يهوى جارية لبعض امللوك ومل يقدر عليها فسمع يوما منشدا 

  ... ن ففي سوى الشام امسى االهل والشج... من كان ذا شجن بالشام يطلبه ... ينشد 
فبكى حىت سقط على وجهه مث افاق خمتلطا واتصل به ذلك حىت وسوس وكان قبل ذلك ينادم على بن هشام 

يا مفردا باحلسن افردتين ... ان كنت أهواك فما ذنيب ... يا تارك اجلسم بال قلب ... وسبب ذلك انه انشده يوما 
  ... انك يف فعلك يب حسيب  ...حسيبك اهللا ملا يب كما ... منك بطول اهلجر والعتب ... 

فجعله يف ندمائه اىل ان قتل مث صحب الفضل بن مروان فذكره للمعتصم وهو باملاحوزة قبل ان تبين سر من رأى 
م بسر من رأى ... عزم السرور على املقا ... فامر باحضاره واستنشده فأعجب به وملا بنيت سامرا قال خالد 

  ح املستنريات العظام ... بلد املسرة والفتو ... لالمام 

  ... اضحى به عز االنام ... فاهللا يعمره فقد ... يف االرض بالبلد احلرام ... وتراه اشبه منزل 
فاستحسنها الفضل واوصلها اىل املعتصم قبل ان يقال يف سر من رأى فأمر خلالد خبمسة االف درهم ودخل على 

فاطعت داعية اليك ومل اطع من يعذل ... ك فلم اجده يقبل .. .عاتبت قليب يف هوا ... ابراهيم بن املهدي فأنشده 
  ... ال قلت ان الصرب عنك من التصايب وامجل ... ه حبسن وجهك متثل ... ال والذي جعل الوجو ... 

  فأعطاه ثالمثائة ومخسني دينارا 
  ...  ة خديك بقلبك... ليت ما اصبح من رق ... قال خالد وقال يل علي بن اجلهم هب يل بيتك 

فقلت يا جاهل هل رأيت احدا يهب ولده اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا امحد بن علي انبأنا علي بن طلحة 
املقرىء اخربنا امحد بن حممد بن عمران حدثنا صاحل بن حممد حدثنا القعنيب قال مر خالد الكاتب يوما بصبيان 

سيدي أنت مل أقل سيدي أن ... انا بارد وانا الذي اقول  فجعلوا يرمجونه يقولون يا خالد يا بارد فقال هلم ويلكم
كبد رطبة ... وهو بكر ما افتضه قط وجد ... خذ فؤادي فقد اتاك بود ... ت خللق سواك والصب عبد ... 

  ... د خد فيه من الدمع خد ... يفتتهاالوج 
ما اذن ان نرويه عنه قال اخربنا ابو عمر اخربنا القزاز اخربنا امحد بن علي اخربنا القاضي ابو حامد الكلواذاين في

وليل ... الزاهد اخربنا ثعلب قال م احد من الشعراء تكلم يف الليل اال قارب اال خالد الكاتب فانه ابدع يف قوله 
  ... احملب بال آخر 

  فانه مب جيعل له آخر وانشدنا 

ايا من ... د ما فعل الدمع بالناظر ... الرقا  ومل بدر بعد ذهاب... وليل احملب بال آخر ... رقدت ومل ترث للساهر 
  ... د من طرفك الفاتن الفاتر ... وخذ للفؤاد فداك الفؤا ... اجرين من طرفك اجلائر ... تعبدين ظرفه 

اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا امحد بن علي اخربنا القاضي امحد بن حممد الدلوي اخربنا ابو القاسم احلسن بن 
ب قال مسعت عبد الرمحن ابن مظفر االنباري يقول مسعت ابا القاسم بن ايب حسنة يقول مسعت خالد حممد بن حبي

بن يزيد الكاتب يقول بينا انا مار بباب الطاق اذا براكب خلفي على بغلة فلما حلقين خنسين بسوطه وقال يل انت 
ل الطويل يف ثالثة ابيات ووصفه النابغة يف القائل ليل احملب بال اخر قلت نعم قال هللا ابوك وصف امرؤ القيس اللي



ثالثة ابيات ووصفه بشار بن برد يف ثالثة ابيات وبرزت عليهم بسطر كلمة هللا ابوك قلت مب وصفه امرؤ القيس 
... فقلت له ملا متطى بصلبه ... على بأنواع اهلموم ليبتلي ... وليك كموج البحر ارخى سدوله ... فقال بقوله 

  ... بصبح وما اال صباح منك بأمثل ... اال ايها الليل الطويل اال اجنل ... ناء بككل واردف اعجازا و
تقاعس حىت ... وليل اقاسيه بطيء الكواكب ... كليين هلم يا اميمة ناصب ... قلت ومبا وصفه النابغة فقال بقوله 

تضاعف فيه اهلم من ... ه وصدرا راح الليل عازب مه... وليس الذي يهدي النجوم بآئب ... قلت ليس مبنقض 
  ... كل جانب 

... وما بال ضوى الصبح ال يتوضح ... خليلي ما بال الدجى ال تزحزح ... قلت ومبا وصفه بشار فقال بقوله 
ام الدهر ... اظل النهار املستنري طريقه ... ولكن اطال الليل سقم مربح ... اظن الدجى طالت وما طالت الدجى 

  . ..ليل كله ليس يربح 
  قلت له يا موالي هل لك يف شعر قلته مل اسبق اليه 

  ... ي خيل من دموعي ... ركضت يف حلبيت خد ... جبوى بني ضلوعي بضلوعي ... كلما اشتد خضوعي 
قال فثىن رجله عن بغلته وقال هاكها فاركبها فانت أحق هبا مين فلما مضى سألت عنه فقالوا هو حبيب بن أوس 

أنه قيل له من أين تأخذ قولك وليل احملب بال آخر فقال وقفت على باب وعليه سائل  الطائي ويف حديث آخر
  مكفوف يقول الليل والنهار على سواء فأخذت هذا منه 

أخربنا أبو منصور القزاز أخربنا أمحد بن علي بن أيب علي حدثنا احلسني بن حممد بن سليمان الكاتب قال حدثين أبو 
عروف بإبن السقا قال حدثين جحظة قال قال يل خالد الكاتب أضقت حىت عدمت القوت حممد عبد اهللا بن حممد امل

أياما فلما كان يف بعض األيام بني املغرب وعشاء اآلخرة إذا بايب يدق فقلت من ذا فقال من إذا خرجت إليه عرفته 
م فقال يل أنت الذي فخرجت فرأيت رجال راكبا محار عليه طيلسان أسود وعلى رأسه قلنسوة طويلة ومعه خاد

  تقول 
  ... حبا لشيء يكون من سببك ... أقول للقسم عد إىل بدين ... 

قال قلت نعم قال أحب أن تنزل عنه فقلت وهل ينزل الرجل عن ولده فتبسم وقال يا غالم أعطه ما معك فرمى 
  أنا إبراهيم بن املهدي إىل صرة يف ديباجة سوداء خمتومة فقلت إين ال أقبل عطاء من ال أعرفه فمن انت قال 

اخربنا القزاز أخربنا بن علي أخربنا علي بن أيوب القمى أخربنا حممد بن عمران املرزباين قال أخربين حممد بن حيىي 
قال حدثين احلسني بن إسحاق قال حدثين أبو اهليثم خالد بن يزيد الكاتب قال ملا بويع إبراهيم بن املهدي باخلالفة 

ين وكنت متصال ببعض أسبابه فأدخلت إليه فقال يل يا خالد أنشدين من شعرك فقلت يا امري طلبين وقد كان يعرف
املؤمنني ليس شعري من الشعر الذي قال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن من الشعر حكما وإمنا أمزج 

  د انشدين فأنشده وأهزل وليس ما ينشد امري املؤمنني فقال ال دع هذا يا خالد فإن جد األدب وهزله ج

فيك والسقم جبسم ... ظفر الشوق بقلب مكمد ... والضىن إن مل تصلين وأصلي ... عش فحبيبك سريع قاتلي 
وبكائي لبكاء العاذل ... وبكى العاذل من رمحة ... تركاين كالقضيب الذابل ... فهما بني إكتئاب وصىن ... ناحل 

  سعدان بن يزيد  ٨٢... 
عن إمساعيل أبن عليه ويزيد بن هارون وغريمها وكان صدوقا أخربنا عبد الرمحن بن حممد  أبو حممد البزاز حدث

أخربنا أمحد بن علي بن ثابت أخربنا احلسني ابن أيب طالب حدثنا علي اجلراحي قال حدثين ابو حممد بن عبد اهللا بن 



زاز فقال يل يا حممد ابن نصر أحدثك حممد بن هارون قال قال يل حممد بن نصر الصائغ نظر إىل سعدان بن يزيد الب
بشيء ال حتدث به حىت املوت فقلت نعم فقال يل كنت يف بعض أسفاري فنزلت يف بعض اخلانات وكانت ليلة 

مطرية ورعد وبرق فنام أهل اخلان وجلست أفكر يف عظمة اهللا فنمت فإذا أبن يل قد كنت أقصيته وبعدته وإذا هو 
بعده مث إنتبهت فصاح يب صائح من جانب اخلان يا سعدان بن يزيد قد رأيت خيضع ويقرب مىن وأنا اقصيه وأ

  عظمته فافهم هكذا يغضب عليك إذا عصيته ويتحنن عليك إذا أرضيته 
أخربنا عبد الرمحن أخربنا أمحد بن علي أخربنا احلسن بن حممد اخلالل حدثنا عمر أبن أمحد بن عثمان ابو بكر بن أيب 

  بن يزيد يقول معمر قال مسعت سعدان 
وتذهب عىن ليلة ... أأغنب يا أيامي وال استقبلها ... وفقد ليال بأن منها نعيهما ... أال يف سبيل اهللا عمر رزئته ... 

  ... ويغتنم اخلريات منها حكيمها ... وتنقطع الدنيا ويذهب غنمها ... ال أقومها 
  تويف سعدان يف رجب هذه السنة 

  سليمان بن احلسن

  يعرف بأخى املعتضد حدث عن عبد اهللا بن منري ويزيد بن هارون أبو أيوب 

  ورى عنه حممد بن خملد وكان ثقة وتويف يف رمضان هذه السنة 

  عبد اهللا بن املنري املرزوي

أخربنا سعد اهللا بن علي البزاز وحممد بن عبد الباقي قاال أخربنا أمحد بن علي الطريثيين أخربنا هبة اهللا بن احلسن 
حدثنا امحد بن حممد اخلليل أخربنا حممد بن أمحد أبن سلمة حدثنا أبو شجاع الفضل بن العباس التميمي  الطربي

حدثنا يعقوب بن إسحاق إبن حممود اهلروي قال مسعت حيىي بن بدر القرشي يقول كان عبد اهللا بن منري يوم اجلمعة 
 مسجد آمد وكان الناس يقولون أنه ميشي قبل الصالة يكون بقزوين فإذا كان يف وقت صالة اجلمعة يرونه يف

علىاملاء فقيل له يا أباحممد إنك متشي علىاملاء فقال إما املشي على املاء فال أدري ولكن إذا أراد اهللا عز و جل مجع 
حافيت النهر حىت يعرب اإلنسان قال وكان عبد اهللا بن منري إذا قام من اجمللس خرج إىل الربية مع قوم من أصحابه 

مع شيئا مثل األشنان وغريه فيدخل السوق فيبيع ذلك فيتعيش به قال فخرج يوما مع أصحابه فإذا هو باألسد جي
رابض على الطريق فقيل له هذا األسد فقال إلصحابه تفوا مث تقدم وهو وحده إىل األسد وال يدري ما قال له فمر 

  األسد فقال إلصحابه مروا 

  عبيد اهللا بن جرير

  رير بن جبلة بن أيب داود العتكي البصري روى عن مسدد وغريه روى عنه إبن أيب الدنيا وإبن صاعد عبيد اهللا بن ج
أخربنا عبد الرمحن بن حممد أخربنا امحد بن علي بن ثابت أخربنا الربقاين أخربنا إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكى 

  أخربنا حممد بن إسحاق السراج قال أنشدين عبيد اهللا بن جرير 
وأخو اجلهالة متعب ... سيكون ما هو كائن يف وقته ... أبدا وما هو كائن سيكون ... ما ال يكون فالن حبيلة .. .



  ... حمزون 
  عبد الرمحن بن حيىي  ٨٦تويف العتكي يف رجب هذه السنة بواسط 

حنبل أنبأنا أبو إبن خاقان أبو علي عم أيب مزاحم موسى بن عبيد اهللا روى أبو مزاحم عنه مسائل من أمحد بن 
منصور القزاز أبو بكر بن ثابت قال أخربين علي بن طلحة املقرىء أخربنا حممد بن العباس اخلزاز قال مسعت أبا 

مزاحم إبن عبيد اهللا يقول كان عمي عبد الرمحن بن حيىي كثري اجلماع وكان قد رزق من الولد الصلبة مائة وستة 
  الوليد  عباد بن ٨٧وكان قد أحنله كثرة اجلماع 

إبن الوليد أبو بدر الغنوي مسع من أيب الطيالسي روى عنه إبن أيب الدنيا وإبن صاعد وكان صدوقا وتويف هذه السنة 
  وقيل مثاين ومخسني 

  عمر بن مشبة

  إبن عبيدة بن زيد أبو زيد النمريي وامسه زيد وإمنا لقب شبة ألن أمه كانت ترفضه وتقول 
  ...  دبا وعاش حىت... يابأيب وشبأ ... 

ولد عمر سنة ثالث ومخسني ومائة وحدث عن غندر وإبن مهدي ويزيد بن هارون وغريهم روى عنه إبن أيب الدنيا 
والبغوي وإبن صاعد وكان ثقة عاملا بالسري وأيام الناشس وله تصانيف كثرية أخربنا عبد الرمحن بن حممد أخربنا 

حلسني النوري أخربنا يوسف بن عمر القواس حدثنا حممد بن سهل أمحد إبن علي بن ثابت أخربنا أمحد بن علي بن ا
الكاتب حدثنا عمر بن شبة قال قدم وكيع بن اجلراح عبادان فمنعت من اخلروج إليه حلداثيت فرأيته يف النوم يتوضأ 

كان  على شاطىء دجلة من كور فقلت يا أبا سفيان حدثين حبديث فقال حدثنا إمساعيل عن قيس قال قال عبد اهللا
خري املشركني إسالما للمسلمني عمر قال فحفظته يف النوم تويف عمر بسر من رأى يف مجادى اآلخرة من هذه السنة 

  حممد بن إبراهيم  ٨٩عن تسع ومثانني سنة إالأربعة أيام 

 إبن إسحاق أبو زيد اخلسر أباذي كتب عن مجاعة وكان شيخا فاضال ثقة كثري الصالة والتالوة وتويف فجأة يف
  حممد بن احلسني  ٩٠الكوفة سنة وقد نيف على تسعني 

  أبو جعفر البندار حدث عن أيب الربيع الزهراين روى عنه إبن خملد وتويف يف رمضان هذه السنة 

  حممد بن احلجاج

إبن جعفر بن إياس أبو الفضل الضيب حدث عن أيب بكر بن عياش وحممد بن فضيل وسفيان بن عيينة وغريهم روى 
  صاعد وأبو عمر القاضي وإبن خملد وغريهم وقال إبن عقدة يف أمره نظر تويف يف هذه السنة  عنه إبن

  حممد بن عبد اهللا بن ميمون

  أبو بكر البغدادي حدث عن الوليد بن مسلم وغريه وكان ثقة وتويف باإلسكندرية يف ربيع األول من هذه السنة 

  حممد بن حممد أبو احلسن املعروف حببش



ورد الزاهد وهو حممد بن حممد بن عيسى بن عبد الرمحن بن عبد الصمد بن أيب الورد وكان من صحابة إبن أيب ال
املنصور وإليه تنسب سويقة أيب الورد وحملمداخ أصغر منه إمسه أمحد ويكىن أبا احلسن أيضا صحب بشرا وسريا وله 

أسند احاديث عن هاشم إبن القاسم كالم حسن وتويف قبل أخيه فأما حبش فإنه صحب بشر بن احلارث وغريه و
  وغريه حدث البغوي وغريه وتويف يف رجب هذه السنة وقيل يف سنة ثالث وستني 

أخربنا عمر بن ظفر أخربنا كعفر بن أمحد السراج أخربنا عبد العزيز بن علي أخربنا أبو احلسن بن جهضم حدثنا 
مد بن أيب الورد يقول أخالل الناس يف حرفني من امحد بن علي احلبال حدثنا علي بن عبد احلميد قال مسعت حم

  اشتغال بنافلة وتضييع فريضة 

  عمل باجلوارح بال مواطاة القلب وإمنا منعوا الوصول لتضييع األصول 

  يعقوب بن شيبة

إبن الصلت بن عصفور أبو يوسف السدوسي بصرى مسع علي بن عاصم ويزيد إبن هارون وعفان بن مسلم وخلقا 
قة وصنف مسندا معلال إال إنه مل يتمه وكان فقيها على مذهب مالك وال خيتلف الناس يف ثقته وإمنا كثريا وكان ث

وقف يف القرآن فلم يقل مبخلوق والغري خملوق فقال أمحد هو مبتدع صاحب هوى ونويف يف هذه السنة أخربنا 
نزله أربعون حلافا أعدها ملن كان عنده القزاز أخربنا أبو بكر بن ثابت قال األزهري قال بلغين ان يعقوب كان يف م

من الوراقني لتبييض املسند ونقله ولزمه على ما خرج من املسند عشرة آالف دينار وقال وقيل يل إن نسخة مسند 
  أيب هريرة شوهدت مبصر مائيت جزء 

  حيىي بن مسلم بن عبد ربه

دا أخربنا أبو منصور القزاز أخربنا أبو بكر أبو زكريا العابد مسع وهب بن جرير روى عنه إبن خملد وكان ثقة زاه
بن ثابت قال أخربين األزهري حدثنا عبيد اهللا بن عثمان حدثنا إبن خملد قال حدثين أبو عبد اهللا امحد بن حممد بن 

عبد احلميد قال مسعت حيىي بن مسلم يقول كان يف جرياننا فىت يتنسك ولزم بشر بن احلارث حىت انس به قال فقال 
ىت يوما قال يل بشر بن احلارث أين تنزل قلت ذلك اجلانب يا أبا النصر قال اين ذلك اجلانب قلت موضعا يل الف

يقال له درب البقر فقال إين من منزل ذلك العابد حيىي بن مسلم قلت يا أبا نصر أنا جاره قال فأقرأ عليه السالم 
د إليه السالم قال حيىي بن مسلم فعربت يوما إىل ذلك إذا رأيته قال حيىي وكان جييئين الفىت من عنده بالسالم وأر

اجلانب يف حاجة فاستقبلت إبن احلارث كفه لكفة فما كلمته فلما جاوزت التفت إليه فإذا هو قائم متلفت ينظر إىل 
  تويف حيىي يف مجادي األخرة من هذه السنة 

  حيىي بن حممد بن أعني

اد وحدث هبا عن النضر بن مشيل وأيب عاصم النبيل روى عنه حممد بن إبن الوزير أبو عبد الرمحن املرزوي سكن بغد
  خملد وكان ثقة وجده أعني كان وصى عبد اهللا بن املبارك وتويف حيىي يف رمضان هذه السنة 

  سنة



  مث دخلت سنة ثالث وستني ومائتني 
ن خملد فقدم موسى بن بغا فمن احلوادث فيها أن عبيد اهللا بن حيىي بن خاقان هلك فاستوزر من الغد احلسني ب

فهرب احلسني بن خملد إىل بغداد واستوزر مكانه سليمان إبن وهب لست خلون من ذي احلجة وحج بالناس يف 
  هذه السنة الفضل الذي حج هبم يف اليت قبلها 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من األكابر

  أمحد بن عبد اله بن سامل 
  ضاة وتويف باحلرية يف صفر هذه السنة أبو طاهر احلريى كان مقبوال عند الق

  احلسن بن سعيد بن عبد اهللا

أبو حممد الفارسي البزاز ويعرف بإبن البستبان مسع سفيان بن عيينة وإبن علية وداود بن احملرب روى عنه احملاملي 
  وإبن خملد قال إبن أيب حامت هو صدوق وتويف يف ربيع األول من هذه السنة 

  احلسن بن أيب الربيع

وإسم أيب الربيع حيىي بن اجلعد بن نشيط حدث عن عبد الرزاق ويزيد وشبابة والعقدي وغريهم روى عنه البغوي 
وإبن صاعد واحملاملي وقال إبن أيب حامت هو صدوق وتويف بالكرخ من مدينة السالم يف مجادي االوىل من هذه السنة 

  وله مخس ومثانون سنة 

  طلحة بن خالد  - ١٠٠
املغرية ابو الطيب الغساين االبلي نزل سر من رأى وحدث هبا عن ابيه وآدم بن ايب اياس روى عنه ابن  ابن نزار بن

  صاعد والكوكيب وهو ثقة صدوق وتويف يف شعبان هذه السنة 
  عبيد اهللا بن حيىي بن خاقان  - ١٠١

ي القعدة من هذه السنة فسقط وزير املعتمد صدمه يف امليدان خادم له يقال له رشيق يوم اجلمعة لعشر خلون من ذ
  عن دابته فسال عن منخره واذنه دم فمات بعد ثالث ساعات فصلى عليه ابو امحد بن املتوكل ومشى يف جنازته 

  وليد بن حممد النحوي  - ١٠٢
ويعرف بوالد روى عن القعنيب وغريه وكان حنويا جمودا وروى كتب النحو واللغة وكان ثقة تويف يف رجب هذه 

  السنة 

  سنة

  مث دخلت سنة اربع وستني ومائتني 
فمن احلوادث فيها ان سليمان بن وهب خرد من بغداد اىل سامرا ومعه احلسن ابن وهب فشيعه القواد فلما صار 

  بسامرا غضب عليه املعتمد وحبسه وقيده واهنب داره ودار ابنيه وهب وابراهيم واستوزر احلسن بن خملد 



  ء مدينة املنصور واالعمال املتصلة هبا وجلس يف اجلامع وفيها وىل ابو عمر القاضي قضا
وفيها دخل الزنج واسطا فخلى الناس البلد وخرجوا عنه حفاة على وجوههم وكانوا يدخلون املنازل فيجدوهنا 
مفروشة ومضى الناس وكان يأخذ احدهم عمامته ورداءه فيشد هبا رجليه وميشي وضربت واسط بالنار وحج 

  لسنة هارون بن حممد بن اسحاق الكويف اهلامشي بالناس يف هذه ا

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  ابراهيم بن راشد بن سليمان  - ١٠٣
ابو اسحاق االدمي مسع خلقا كثريا وروى عنه ابن ايب الدنيا وغريه وكان ثقة وتويف يف ربيع االول من هذه السنة 

  وكان قد بلغ الثمانني 
  مالك ابراهيم بن  - ١٠٤

ابن يهوذا بن اسحاق البزار مسع محاد بن اسامة وزيد بن احلباب ويزيد بن هارون واخرين روى عنه ابن ايب الدنيا 
  وابن صاعد وكان ثقة من خيار املسلمني وتويف يف رجب هذه السنة وقد بلغ الثمانني 

  امسعيل بن حيىي بن امسعيل  - ١٠٥
ب الشافعي رمحه اهللا وكان فقيها حاذقا ثقة يف احلديث وله عبادة وفضل ابن عمر بن مسلم بن ابراهيم املزين صاح

وكان من خيار خلق اهللا مالزما للرباط تويف يوم االربعاء الربع وعشرين ليلة خلت من ربيع االول هذه السنة 
  وصلى عليه الربيع بن سليمان 

  بناف بن حيىي بن زياد  - ١٠٦
علي وحيىي بن معني وغريمها روى عنه ابن مسروق وابن خملد وكان ثقة ابو احلسن املغازيل حدث عن عاصم بن 

  وتويف يف رجب هذه السنة 
  جعفر بن مكرم بن يعقوب  - ١٠٧

ابن ابراهيم ابو الفضل الدوري التاجر مسع ابا عامر العقدي وروح بن عبادة وابا داود الطيالسي يف خلق كثري 
  يف يف مجادي االوىل من هذه السنة روى عنه ابن صاعد وغريه وهو ثقة صدوق وتو

  محاد بن املؤمل بن مطر ابو جعفر الكليب  - ١٠٨

  حدث عن كامل بن طلحة روى عنه ابن خملد وكان ثقة تويف يف هذه السنة 
  عبيد اهللا بن عبد الكرمي  - ١٠٩

ا نعيم وقبيصة والقعنيب ابن يزيد بن فروخ ابو زرعة الرازي موىل العباس بن مطرف القرشي ولد سنة مائتني ومسع اب
وخلقا كثريا وكان اماما ما حافظا متقنا مكثرا صدوقا وجالس امحد بن حنبل وذاكره وكان امحد يقول اعتضت 

مبذاكرته عن نوفلي وما جاوز اجلسر احفظ من ايب زرعة اخربنا عبد الرمحن ابن حممد اخربنا امحد بن علي بن ثابت 
ا حممد بن عبد اهللا بن حممد محدويه قال مسعت ابا جعفر حممد بن امحد الرازي اخربنا حممد بن يوسف القطان اخربن

يقول مسعت ابا عبد اهللا حممد بن سليمان وراه يقول كنت عند ابراهيم بن اسحاق بنيسابور فقال رجل من اهل 
د حفظ ستمائة العراق مسعت امحد بن حنبل يقول صح يف احلديث سبع مائة الف حديث هذا الفىت يعين ابا زرعة ق

الف قال املصنف وقال ابو بكر بن ايب شيبة ما رأيت احفظ من ايب زرعة وقال ابن راهويه كل حديث ال يعرفه ابو 



زرعة فليس له اصل وقال ابو يعلي املوصلي ما مسعنا يذكر احد يف احلفظ اال كان امسه اكثر من رؤيته اال ابا زرعة 
ا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي بن ثابت قال حدثين عبداهللا بن فان مشاهدته كانت اعظم من امسه اخربن

أمحد بن علي السوذ رجاين قال مسعت حممد بن إسحاق بن مندويه يقول مسعت ابا العباس حممد بن جعفر بن محكويه 
ل حنث قال الرازي يقول سئل أبو زرعة الرازي عن رجل حلف بالطالق أن ان ابا زرعة حيفظ مئيت الف حديث ه

ال مث قال ابو زرعة احفظ مائيت الف حديث كما حيفظ االنسان قل هو اهللا احد ويف املذاكرة ثلثمائة الف حديث 
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي قال كتب اىل ابو حامت امحد بن احلسن بن حممد بن خاموش الواعظ 

ن حممد بن امحد بن جعفر الصرييف حدثنا ابو جعفر امحد بن حممد بن خبطه قال مسعت احلسن بن حممد العطار يذكر ع
  سليمان التستري قال مسعت ابا زرعة 

يقول ان يف بييت ما كتبته يف مخسني سنسة ومل اطالعه منذ كتبته واين اعلم يف أي كتاب هو يف أي ورقة هو يف أي 
قليب واين امشي يف سوق بغداد فامسع من الغرف صفح هو يف أي سطر هو ما مسعت اذين شئيا من العلم اال وعاه 

صوت املغنيات فاضع اصبعي يف اذين خمافة ان يعيه قليب اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت اخربنا ابو 
علي بن عبد الرمحن بن حممد بن امحد بن فضالة النيسابورى اخربنا ابو بكر حممد بن عبد اهللا بن شاذان قال مسعت 

ابا جعفر التستري يقول حضرنا ابا زرعة وكان يف السوق وعنده ابو حامت وحممد بن مسلم واملنذر ابن شاذان 
ومجاعة من العلماء فذكروا حديث التلقني وقوله صلى اهللا عليه و سلم لقنوا موتاكم ال اله اال اهللا قال فاستحيوا من 

يث فقال حممد بن مسلم حدثنا الضحاك بن خملد عن عبد احلميد ايب زرعة وهابوا ان يلقنوه فقالوا تعالوا نذكر احلد
ابن جعفر عن صاحل ومل جياوز والباقون سكتوا فقال ابو زرعة وهو يف السوق حدثنا بندار حدثنا ابو عاصم حدثنا 

عبد احلميد بن جعفر عن صاحل بن ايب غريب عن كثري بن مرة احلضرمي عن معاذ بن جبل قال قال رسول اهللا 
اهللا عليه و سلم من كان آخر كالمه ال اله اال اهللا دخل اجلنة وتويف رمحه اهللا تويف ابو زرعة بالري يف آخر ذي  صلى

احلجة من هذه السنة اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي اخربين ابو الفتح عبد الواحد بن ايب امحد 
خربنا ابو العباس الفضل بن الفضل الكندي حدثنا احلسن بن عثمان االسترابا ذي اخربنا امحد بن ابراهيم اهلمذاين ا

حدثنا ابو العباس امحد بن حممد املرادي قال رأيت ابا زرعة يف املنام فقلت يا ابا زرعة ما فعل اهللا بك قال لقيت ريب 
دي تبوأ من اجلنة حيث تعاىل فقال يل يا ابا زرعة اين اويت بالطفل فآمر به اىل اجلنة فكيف من حفظ السنن على عبا

  شئت 
  قبيحة ام املعتز  - ١١٠

  توفيت يف هذه السنة 

  موسى بن بغا  - ١١١
  تويف يف حمرم هذه السنة ودفن بسامرا 

  حممد بن علي بن داود ابو بكر البغدادي  - ١١٢
ول من ويعرف بابن اخت عزال كان حيفظ ويفهم وحدث كثريا وكان ثقة وتويف بقرية من قرى مصر يف ربيع اال

  هذه السنة 
  حممد بن هالل بن جعفر  - ١١٣

  ابن عبد الرمحن ابو الفضل عامل خراج مصر كان صدوقا يف احلديث كرميا وله آثار يف اخلري تويف يف هذه السنة 



  يونس بن عبد االعلى بن موسى  - ١١٤
  ابن ميسرة ابو موسى الصديف 

  ولد 

  سنة

ل رزين حىت قال الشافعي رمحه اهللا ما دخل من هذا الباب يعين باب احدى وسبعني ومائة وكان له علم وافر وعق
  اجلامع احد اعقل من يونس بن عبد االعلى وتويف يف مصر هذه السنة 

  يزيد بن سنان بن يزيد  - ١١٥
ابن الذيال ابو خالد موىل عثمان بن عفان مصري قدم مصر تاجرا فوطنها وكتب هبا احلديث وحدث وكان ثقة 

  ج مسند حديثه وكان كثري الفائدة وتويف مبصر يف اول يوم من مجادي االوىل من هذه السنة نبيال وخر
  سنة 

  مث دخلت سنة مخس وستني ومائتني 
  فمن احلوادث فيها ان الزنج جاؤا يف ثالثني مسرييه اىل جبل فأخذوا منها 

منازل اهلها وسبوا وصاروا اىل جرجرا يا  اربع سفن فيها طعام مث انصرفوا مث دخلوا النعمانية فأحرقوا سوقها واكثر
فدخل اهل السواد بغداد وفيها ويل ابو امحد عمرو بن الليث خراسان وفارس واصبهان وسجستان وكرمان والسند 

واشهد له بذلك ووجه كتابه اليه بتوليته مع احللف وحج بالناس يف هذه السنة هارون بن حممد بن اسحاق بن 
  موسى بن عيسى اهلامشي 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  ابراهيم بن هاينء ابو اسحاق النيسابوري  - ١١٦
رحل يف طلب العلم اىل بغداد ومصر ومكة واستوطن بغداد وحث عن قبيصة وخلق كثري وروى عنه عبد اهللا بن 

احملنة فقال البنه اسحاق  امحد والبغوي وابن صاعد وغريهم وكان ثقة صاحلا واختفى امحد بن حنبل يف بيتهم يف زمن
  انا ال اطيق ما يطيق ابوك من العبادة 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي بن ثابت قال اخربين حممد بن عبد الواحد حدثنا حممد بن العباس 
ويه يقول قال اخلزاز حدثنا ابو بكر عبد اهللا بن حممد النيسابوري قال حدثين ابو موسى الطوسي قال مسعت ابن زجن

  امحد بن حنبل ان كان ببغداد رجل من االبدال فأبو اسحاق النيسابوري 
اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن علي قال اخربين عبد اهللا بن ايب الفتح حدثنا حممد بن العباس 

البنه اسحاق انا عطشان فجاءه  اخلزاز حدثنا ابو بكر النيسابوري قال حضرت ابراهيم بن هاينء عند وفاته فقال
مباء فقال غابت الشمس قال ال قال فرده مث قال ملثل هذا فليعمل العاملون مث خرجت روحه تويف ابو زهري يف ربيع 

  االخر من هذه السنة 
  ابراهيم بن القعقاع  - ١١٧



لقاضي احململي وكان ابو اسحاق بغوى االصل حدث عن عبيد بن اسحاق العطار وغريه روى عنه قاسم املطرز وا
  ثقة تويف يف ذي احلجة من هذه السنة 

  ابراهيم بن حممد  - ١١٨
ابن يونس بن مروان بن عبد امللك موىل عثمان بن عفان ابو اسحاق بصرى قدم بغداد فتويف هبا يف رمضان هذه 

  السنة 
  جعفر بن الوراق  - ١١٩

لطنافسي وغريه روى عنه ابن ايب داود واحملاملي الواسطي املفلوج سكن بغداد وحدث هبا عن يعلي بن عبيد ا
  ونفطويه وغريهم وكان ثقة وتويف يف ربيع االول من هذه السنة 

  سعدان بن نصر  - ١٢٠
ابن منصور ابو عثمان الثقفي البزاز امسه سعيد وغلب عليه سعدان مسع سفيان ابن عيينة ووكيعا وابا معاوية روى 

احملاملي وابن خملد قال ابو حامت الرازي هو صدوق تويف يف ذي القعدة من هذه عنه ابن ايب الدنيا وابن صاعد و
  السنة وقد جاز التسعني 

  صاحل بن امحد بن حنبل  - ١٢١
ابو الفضل الشيباين ولد يف سنة ثالث ومائتني ومسع اباه وابا الوليد الطيالسي وعلى بن املديين روى عنه ابنه زهري 

ميا وىل قضاء اصبهان فخرج اليها فلما دخلها بدأ باجلامع فصلى فيه ركعتني واجتمع والبغوي وكان صدوقا ثقة كر
الناس والشيوخ وقريء عليهم عهده فجعل يبكي بكاء شديدا ويقول ذكرت ايب ان يراين يف مثل هذه احلالة وكان 

ان اكون مثله وكان عليه الثياب السود وقال كان ايب اذا جاءه رجل زاهد متقشف يبعث خلفي النظر اليه حيب 
اذا انصرف من جملس احلكم خيلع سواده ويقول ترى اموت وانا علي هذا فتويف باصبهان يف رمضان هذه السنة 

  وقيل يف سنة ست وستني وله حينئذ ثالث وستون سنة 

  عبد اهللا بن حممد بن ايوب  - ١٢٢
  لرمحن ابن ايب حامت وقال هو صدوق ابن صبح ابو حممد املخرمي مسع سفيان بن عيينة وغريه روى عنه عبد ا

اخربنا ابو منصور عبد الرمحن بن حممد اخربنا ابو بكر أمحد بن علي بن ثابت حدثنا علي بن ايب علي حدثنا القاضي 
ابن ايب القاسم عمر بن حممد بن ابراهيم البجلي قال حدثين حممد بن حممد بن سليمان الباغندي قال كنت بسر من 

 بن حممد املخرمي يتقلد القاضاء فخرج توقيع اخلليفة بتقليده القضاء فاحندرت يف احلال من سر رأى وكان عبد اهللا
من رأى اىل بغداد حىت دققت على عبد اهللا بن ايوب بابه فخرج اىل فقلت البشرى فقال بشرك اهللا خبري ما هي 

ن رأى يشك قال فأطبق الباب وقال فقلت خرج توقيع اخلليفة بتقليدك القضاء الحد البلدين اما بغداد او سر م
بشرك اهللا بالنار وجاء اصحاب السلطان اليه فلم يظهرهم فانصرفوا فتويف املخرمي يف مجادي االوىل من هذه السنة 

  وقد جاز السبعني 
  علي بن حرب  - ١٢٣

احلديث اىل  ابن حممد بن علي ابو احلسن الطائي املوصلي ولد يف شعبان سنة مخس وسبعني ومائة ورحل يف طلب
البالد ومسع سفيان بن عيينة ووكيعا وابن فضيل ويزيد بن هارون وامحد بن حنبل وغريهم وروى عنه البغوي وابن 

  صاعد واحملاملي وكان ثقة 



اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي بن ثابت قال كتب اىل حممد ابن ادريس بن حممد املوصلي يذكر ان 
الطوسي حدثهم حدثنا ابو زكريا يزيد بن حممد بن اياس قال علي بن حرب مسع وصنف حديثه  املظفر بن حممد

واخرج املسند وكان عاملا بأخبار العرب وانساهبا اديبا شاعرا ووفد على املعتز بسر من رآى يف سنة اربع ومخسني 
يف شؤم شؤم اصحاب احلديث  ومائتني فكتب املعتز عنه خبطه ودقق الكتاب فقال على اخذت يا امري املؤمنني

  فضحك 

املعتز او حنوه اخربنا هبذا غري واحد من شيوخنا وامر املعتز بالطعام فأكل حبضرته واوعز ليه بضياع جرت كلها فلم 
  يزل ذلك جاريا اىل ايام املعتضد وتويف يف شوال سنة مخس وستني ومائتني 

  علي بن املوفق العابد  - ١٢٤
  امحد بن ايب احلواري وكان ثقة حدث عن منصور بن عمار و

اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت اخربنا مكي بن علي حدثنا ابو اسحاق املزكي قال مسعت ابا 
احلسن علي بن احلسن بن امحد البلخي يقول مسعت عبد الرمحن بن عبد الباقي قال مسعت بعض مشاخينا يقول قال 

ون حجة خرجت من الطواف وجلست حبذاء امليزاب وجعلت اتفكر ال ادري كيف حايل علي بن املوفق ملا مت يل ست
عند اهللا تعاىل وقد كثر ترددي اىل هذا املكان قال فغلبتين عيين وكأن قائال يقول يا علي اتدعو اىل بيتك اال من 

  حتب فانتبهت وقد سرى عين ما كنت فيه 
ي اخربنا علي بن امحد الرزاز حدثنا عثمان بن امحد الدقاق حدثنا اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن عل

حممد بن امحد بن املهدي قال مسعت علي بن املوفق يقول خرجت يوما الؤذن فأصبت قرطاسا فأخذته فوضعته يف 
وانا كمي فأقمت وصليت فلما صليت قرأته فاذا فيه مكتوب بسم اهللا الرمحن الرحيم يا علي بن املوفق ختاف الفقر 

ربك ومسعت على بن املوفق ما ال احصيه يقول اللهم ان كنت تعلم اين اعبدك خوفا من نارك فعذبين هبا وان كنت 
تعلم اين اعبدك حبا جلنتك وشوقا مين اليها فأحرمنيها وان اكنت تعلم اين اعبدك حبا مين لك وشوقا اىل وجهك 

  هذه السنة  الكرمي فأجنينه واصنع يب ما شئت تويف ابن املوفق يف
  عمرو بن مسلم  - ١٢٥

  ابو حفص الزاهد النيسابوري ويقال عمرو بن سلمة انبأنا زاهر بن طاهر قا ل 

أنبأنا البيهقي قال مسعت ابا احلسن بن ايب اسحاق املزكي بقول مسعت جعفر اخللدي يقول مسعت ابا عثمان سعيد 
واننا الف درهم اىل شهر فذهبت واستقرضت بن امسعيل يقول قال يل ابو حفص اذهب فاستقرض من بعض اخ

ومحلت اىل حضرته فوضع لعياله قوت سنة مث سد الباب وخرج اىل احلج فتحريت يف امرى وجعلت اعد االيام 
واقول قد قرب االجل فمن يزاودين هذه االلف فلما كان يوم التاسع والعشرين خرجت لصالة الصبح فرأيت 

ت سود مطروحة واحلمالون فعليها قعود فقلت ترى ملن هذا فلما فرغت من السكة من اوهلا اىل آخرها جوالقا
صالة الصبح دخل علي محال فقال هذه احلنطة بعث هبا فالن وقال تستعني هبا يف بعض حوائجك فأمرت ببيعها 

وقضيت االلف الدرهم عن ايب حفص وفضل فلما انصرف ابو حفص من احلج كان اول كلمة كلمين هبا ان قال 
  كان الفكر الذي شغلك شهرا اما جاز لك ان تثق بربك  ايش

اخربنا عبد الرمحن اخربنا امحد بن علي بن ثابت اخربنا ابو عبيد حممد بن علي النيسابوري قال مسعت ابا عمرو بن 
محدون يقول مسعت ابا عثمان سعيد بن امسعيل يقول دخلت مع ايب حفص على مريض فقال املريض آه فقال ممن 



قال مع من تويف ابو حفص يوم اجلمعة الثنيت عشرة ليلة خلت من ربيع االول من هذه السنة وقيل بل فسكت ف
  تويف يف سنة سبع وستني وقيل سنة اربع وستني وقيل سنة سبعني واالول اصح 

  حممد بن عبد الرمحن  - ١٢٦
بن هارون وشبابه بن سوار ابو جعفر الصرييف ولد سنة مخس وسبعني ومائة وحدث عن سفيان بن عيينة ويزيد 

  وغريهم روى عنه حممد بن خلف ووكيع والقاضي احملاملي وغريهم وكان ثقة 
  اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي احلافظ اخربنا اجلوهري اخربنا 

لصرييف يعد من حممد بن العباس حدثنا ابو احلسن امحد بن جعفر بن حممد قال كان ابو جعفر حممد ابن عبد الرمحن ا
العقالء وكان مذهبه يف بذل احلديث ان كان يسأل من يقصده عن مدينة بعد مدينة هل بقي فيها احد حيدث فاذا 
قيل له ما بقي هبا حمدث خرج اليها يف سر مث حدثهم ورجع وكان من الديانة على هناية وتويف يف ربيع اآلخر من 

  هذه السنة 
  حممد بن مسلم بن عثمان  - ١٢٧

بن عبد اهللا ابو عبد اهللا الرازي املعروف بابن واره مسع خلقا كثريا وحدث عنه حممد بن حيىي الذهلي والبخاري ا
  وابن صاعد وكان عاملا متقنافيها ثقة بعيد النظري غري انه كان معجبا بنفسه متكربا على ابناء جنسه 

قال اخربنا عبد اهللا ابن عدي قال مسعت عبد املؤمن بن  اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر اخلطيب اخربنا ابو سعد املاليين
  امحد حوثرة يقول كان ابو زرعة الرازي ال يقوم الحد وال جيلس احد مكانه اال ابن واره فاين رأيته يفعل ذلك 
افظ اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي بن ثابت اخربنا ابو سعد املاليين اخربنا عبد اهللا بن عدي احل

اخربنا القاسم بن صفوان حدثنا عثمان بن خرزاذ قال مسعت سليمان الشاذكوين يقول جاءين حممد بن مسلم بن 
واره فقعد يتقعر يف كالمه قال قلت له من أي بلد انت قال من اهل الري مث قال اومل يأتك خربي اومل تسمع بنبأي 

و سلم ان من الشعر حكمة وان من البيان سحرا قال انا ذو الرحلتني قلت من روى عن النيب صلى اهللا عليه 
حدثين بعض اصحابنا قلت من اصحابك قال ابو نعيم وقبيصة قال قلت يا غالم ائتين بالدرة فأمرته فضربه مخسني 

  فقلت انك خترج من عندي ما آمن تقول حدثين بعض اصحابنا تويف ابن واره بالري يف هذه السنة وقيل سنة سبعني 
  د بن هارون ابو جعفر الفالس حمم - ١٢٨

  يلقب شيطا من اهل احلفظ واملعرفة باحلديث الثقات مسع ابا نعيم الفضل بن 

  دكني وحيىي بن معني وغريمها تويف بالنهروان يف حمرم هذه السنة 
  يعقوب بن الليث اخلارجي  - ١٢٩

مل تابوته اىل جنديسابور وخلف يف بيت املعروف بالصفار الذي ذكرنا له الوقعات تويف باالهواز يف هذه السنة فح
... ماله مخسني الف الف درهم والف الف دنيار وكتب على قربه هذا قرب يعقوب املسكني وكتب على قربه 

وعند ... وساملتك الليايل فاغتررت هبا ... ومل ختف سوء ما يأيت به القدر ... احسنت ظنك بااليام اذا حسنت 
   ٢٦٦سنة  ...صفو الليايل حيدث الكدر 

  مث دخلت سنة ست وستني ومائتني



فمن احلوادث فيها ان عمرو بن الليث ويل عبد اهللا بن طاهر خالفته على الشرط ببغداد وسامرا يف صفر وفيها 
  وردت سرية من سرابا الروم ديار ربيعة فقتلت من املسلمني واسرت حنوا من مائتني ومخسني انسانا وعادت 

ىل ابنه حممد احلرمني وطريق مكة وفيها ووثب االعراب على كسوة الكعبة فانتهبوها وفيها مات ابو الساج فو
وصار بعضهم اىل صاحب الزنج واصاب احلاج شدة شديدة ودخل الزنج رامهرمز فأجرقوا مسجدها وقتلوا وسبوا 

  ج يف السنة اليت قبلها مث تتابعت االخبار فأقبل املوفق باهللا لقتال الزنج وحج بالناس يف هذه السنة هارون الذي ح

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  ابراهيم بن ارمة  - ١٣٠
ابن سياوش بن فروخ ابو اسحاق االصبهاين سكن بغداد وكان ينتقي على شيوخها واصيب بكتبه يف ايام سنة ومل 

  خيرج كثري حديث وقد روى عنه ابن ايب الدنيا وغريه وكان ثقة نبيال حافظا 

ابو منصور اخربنا امحد بن ثابت قال اخربين ابو نصر امحد بن احلسني القاضي قال مسعت ابا بكر امحد بن  اخربنا
حممد بن اسحاق السين حدثنا عبد اهللا بن حممد القزويين قال مسعت ابا علي القهستاين يقول المسعيل بن اسحاق 

 شيبة وزهريا وخلقا واين مل اكن استكرب منهم فلو القاضي ايها القاضي قد رأيت شيوخنا امحد وحيىي وعليا وابن ايب
  ان ابراهيم االصبهاين كان يف عصرهم لكان كأحدهم او تقدمهم فقال له امسعيل صدقت ما ابعدت ما ابعدت 

اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن علي اخربنا حممد بن عبد الواحد حدثنا حممد ابن العباس قال قريء على ابن 
وانا امسع قال ابو إسحاق بن ارمة االصبهاين اصابه مطر يف آخر جملس انتخب فيه على العباس بن حممد  املنادى

الدوري وذلك يوم االثنني لثالث بقني من شعبان سنة ست وستني وكان مطرا شديدا فاعتل جنب قرب ايب جعفر 
  س ومخسون سنة وما رأينا يف معناه مثله حممد بن عبد امللك الدقيقي وذلك الربع خلون من ذي احلجة وله حينئذ مخ

  محاد بن احلسن بن عنبسة  - ١٣١
ابو عبيد اهللا النهشلي الوراق البصري سكن سر من رأى وحدث هبا عن ازهر السمان وايب داود الطيالسي وروح 

مجادي  بن عبادة روى عنه ابن صاعد وابن خملد قال ابو حامت الرازي هو صدوق وقال الدارقطين ثقة تويف يف
  االخرة من هذه السنة 

  حممد بن شجاع ابو عبد اهللا  - ١٣٢
ويعرف بالثلجي حدث عن حيىي بن آدم وابن علية ووكيع وصحب احلسن بن زياد اللؤلؤى اال انه كان رديء 

املذهب يف القرآن قال امحد بن حنبل الثلجي مبتدع صاحب هوى وبعث املتوكل اىل امحد يسأله يف توليه ابن 
  ي القضاء فقال ال وال على حارس الثلج

اخربنا القزاز اخربنا امحد بن علي احلافظ قال حدثين حممد بن امحد بن عبد امللك االدمي حدثنا حممد بن علي بن ايب 
داود البصري حدثنا زكريا الساجي قال كان حممد بن شجاع الثلجي كذابا احتال يف ابطال احلديث عن رسول اهللا 

  لم ورده نصرة اليب حنيفة ورأيه صلى اهللا عليه و س
اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر اخلطيب قال حدثين امحد بن حممد املستملي حدثنا حممد ابن جعفر الوراق اخربنا ابو 
الفتح االزدي احلافظ قال حممد بن شجاع الثلجي ال حيل الرواية عنه كذاب لسوء مذهبه وزيغه يف الدنيا قال ابن 

اديث يف التشبيه ينسبها اىل اصحاب احلديث يثلبهم هبا تويف فجاءة يف اذي احلجة من هذه عدي كان يضع االح



  السنة 
  حممد بن عبد امللك بن مروان  - ١٣٣

ابو جعفر الدقيقي مسع يزيد بن هارون وغريه روى عنه ابو داود وابراهيم احلريب وغريمها وكان ثقة تويف يف شوال 
  هذه السنة عن احدى ومثانني 

  ةسن

  سنة 
  مث دخلت سنة سبع وستني ومائتني 

فمن احلوادث فيها ان الزنج دخلوا واسطا واتصل اخلرب بايب امحد املوفق فندب ولده ابا العباس حلرهبم فخرج يف 
عشرة اآلف يف حرهبم وغنم من امواهلم شيئا كثريا واستنقذ من النساء اللوايت كن يف ايدي الزنج خلقا كثريا 

واقام حىت وافاه ابوه ابو امحد حلرب الزنج فحارهبم واستنقذ من املسلمات زهاء مخسة عشر الف  فردهن اىل اهلهن
امرأة فأمر حبملهن اىل واسط ليدفعهن اىل اوليائهن مث اجتمع ابو امحد وولده على قتاهلم واجلأوهم اىل مدينة قد 

ابو امحد واصحابه على ما كان فيها من بنوها وحصنوها وحفروا حوهلا اخلنادق مث اجلوهم عن املدينة واحتوى 
الذخائر واالموال واالطعمة واملواشي وبعث جندا يف طلبهم حىت جاوزوا البطائح مث ارحتل ابو امحد اىل االهواز 

  وكتب اىل رئيس الزنج كتابا يدعوه 

ب البلدان واستحالل فيه اىل التوبة واالنابة اىل اهللا عز و جل مما ركب من سفك الدماء وانتهاك احملارم واخرا
الفروج واالموال وانتحال ما مل جيعله اهللا عز و جل له اهال من النبوة والرسالة وان هو نزع عما هو عليه من 

االمور اليت يسخطها اهللا عز و جل ودخل يف مجاعة املسلمني فجاء ذلك ما سلف من عظيم جرائمه وكان له به 
ليه مل يزده ذلك اال نفورا واصرارا ومل جيب عنه فسار ابو امحد بأصحابه احلظ اجلزيل يف دنياه فلما وصل الكتاب ا

وهم زهاء ثلثمائة الف اىل مدينته اليت مساها املختارة من هر ايب اخلصيب فرأى من حتصينها بالسور واخلنادق وما قد 
ابنه بالتقدم اىل السورورمي من  عور عن الطريق باملؤديه اليها واعداد اجملانيق والعرادات ملم ير مثله فأمر ابو امحد

عليه بالسهام ففعل مث نادى باالمان ورمى بذلك رقاعا اىل عسكر القوم فمالت قلوهبم فجاء منهم خلق كثري وعلم 
ابو امحد انه البد من املصابرة فعسكر باملدينة اليت مساها املوفقية وجهز التجار اليها واختذت هبا االسواق وقد كانت 

انقطعت سبلها بأولئك االعداء وبىن ابو امحد مسجد اجلامع واختذ دور الضرب فضربت الدنانري هذه املدينة 
والدراهم وادر للناس العطاء ويف ذي احلجة لست بقني منه عرب ابو امحد بنفسه اىل مدينة القوم حلرهبم وكان 

وا اىل االمان وجعلوا يهربون يف السبب ان الرؤساء من اصحاب الفاسق ملا رأوا ما قد حل من القتل واحلصار مال
كل وجه فوكل اخلبيث بطريق اهلرب احراسا فأرسل مجاعة من قواده اىل املوفق يسألونه االمان وان يوجه حملاربتهم 
جيشا ليجدوا اىل املصري اليهم سبيال فأمر ابا العباس باملصري يف مجاعة اىل ناحيتهم فالتقوا فاحتربوا وظفر ابو العباس 

القواد الذين طلبوا االمان وعرب املوفق جبيشه للمحاربة يوم االبعاء لست بقني من ذي احلجة وقصد ركنا وصار الى
من اركان املدينة فغلبوا عليه ونصبوا عليه علما واحرقوا ما كان على سورهم من منجنيق وعرادة المث ثلموا يف 

  زنج فكشفوهم السور عدة ثلم ومد جسرا على خندقهم فعرب الناس فحملوا على ال
  ويف هذه النسة وثب امحد بن طولون بامحد بن املدبر وكان يتوىل خراج دمشق 



  واالردن وفلسطني فحبسه واخذ امواله وصاحله على ستمائة الف دينار وحج بالناس يف هذه السنة هارون بن حممد 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن عبد املؤمن املروزي  - ١٢٤
  ىن ابا عبد اهللا حدث وكان ثقة وتويف مبصر يف هذه السنة يك

  بكر بن ادريس بن احلجاج  - ١٣٥
ابن هارون ابو القاسم وروى عن ايب عبد الرمحن املقري وآدم بن ايب اياس وغريمها وكان فقيها تويف يف شعبان هذه 

  السنة 
  محاد بن اسحاق  - ١٣٦

ة تسع وتسعني ومائة ووىل القضاء ببغداد وحدث هبا عن القعنيب روى ابن امسعيل بن محاد بن زيد االزدي ولد سن
  عنه احلسني احملاملي وكان ثقة فصيحا يعرف مذهب مالك كثري التصانيف يف فنون وتويف بالسوس يف هذه السنة 

  علي بن احلسن  - ١٣٧
ء يف اعلى البلد من اكابر علماء ابن موسى بن ميسرة اهلاليل النيسابوري الدراجبردي ودراجبرد حملة متصلة بالصحرا

نيسابور وابن عاملهمم وكان له مسجد بدرا جبرد مذكورو يتربك بالصالة فيه مسع ابا عاصم النبيل وسليمان بن 
حرب يعلي بن عبيد وابا نعيم وخلقا كثريا روى عنه البخاري ومسلم وابن خزمية وغريهم وتويف يف هذه السنة 

يتا بعد اسبوع من وفاته يف مسجده وقيل انه زبر العامل فلما جن الليل امر به فأدخل واختلفوا يف موته فقيل وجد م
بيته واوقد النار يف التنب فمات من الدخان مث وجد ميتا قد اكلت النمل عينيه وقيل اكله الذئب فلم يوجد سوى 

  رأسه ورجليه 
  عيسى بن موسى  - ١٣٨

اد وحث هبا فروى عنه ابو احلسني بن املنادي وغريه وكان ثقة ابن ايب حرب ابو حيىي الصفار البصري قدم بغد
  وتويف يف صفر هذه السنة 

  العباس بن عبد اهللا  - ١٣٩
ابو حممد الترقفي سكن بغداد وحدث عن مجاعة روى عنه ابن ايب الدنيا وابن صاعد وابن خملد وكان ثقة صدوقا 

  من رأى يف هذه السنة وقيل سنة مثان وستني صاحلا قال ابن خملد ما رأيته ضحك وال تبسم تويف بسر 
  عمار بن رجاء  - ١٤٠

ابو نصر االستراباذي رحل اىل العراق ومسع من ايب داود احلفري ويزيد بن هارون وايب نعيم وغريهم وكان عابدا 
  زاهدا ورعا وتويف يف هذه السنة وقربه يزار ويتربك به 

  حممد بن امحد  - ١٤١
لدقاق مسع ابا عاصم النبيل واسود بن عامر ويونس بن حممد املؤدب وغريهم روى عنه ابن اجلنيد ابو جعفر ا

  البغوي وابن صاعد واحملاملي وغريهم وكان ثقة تويف يف هذه السنة وقيل يف السنة اليت قبلها 
العباس اخلزاز اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي بن ثابت اخربنا حممد بن عبد الواحد حدثنا حممد بن 

قال قريء على ايب احلسني بن املنادى وانا امسع قال تويف ابن اجلنيد الدقاق يوم الثالثاء لعشر خلون من مجادي 



  االوىل سنة سبع وستني ودفن يف مقربة باب حرب وقد قارب التسعني 
  حممد بن محاد  - ١٤٢

وكان احد القراء اجملودين ومن عباد الصاحلني ابن بكر املقريء صاحب خلف بن هشام مسع يزيد بن هارون وغريه 
  وكان امحد بن حنبل جيله 

  ويكرمه ويصلى خلفه شهر رمضان وغريه وتويف يوم اجلمعة الربع خلون من ربيع اآلخر يف هذه السنة 
  حيىي بن حممد بن حيىي  - ١٤٣

يف الفتوى والرياسة وابن امامها مسع ابن حيىي بن عبيد اهللا بن فارس ابو زكريا الذهلي يلقب حيكان امام نيسابور 
حيىي بن حيىي وابن راهويه وعلى بن اجلعد وامحد بن حنبل وابا الوليد الطيالسي ومسدد بن مسرهد وخلقا كثريا 

روى عنه ابوه حممد بن حيىي االمام وكان يقول ابو زكريا والد وحممد بن اسحاق بن خزمية وخلق كثري وكان قد 
ألة فحكما حممد بن اسحاق بن خزمية فحكم ليحىي على ابيه وكان امحد بن عبد اهللا اختلف هو وابوه يف مس

اجلجستاين قد خرج فغلب على نيابور وكان خارجيا ظاملا فخرج عن نيسابرو وامستخلف ابراهيم بن نصر فتهوس 
 بن حممد فجيء به البلد فنهض حممد بن حيىي يف خلق كثري وحاربوا القواد الذين خلفهم فلما عاد امحد طلب حيىي

فقتله يف مجادي االخرة من هذه السنة وقيل انه غلبه انبأنا زاهر بن طاهر انبأنا ابو عثمان الصابوين وابو بكر البيهقي 
قاال اخربنا ابو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم قال مسعت احلسن بن يعقوب املعدل يقول مسعت ابا عمرو امحد بن 

ول رأيت حيىي بن حممد يف املنام فقلت ما فعل اهللا بك قال غفر يل قلت فما فعل اجلجستاين قال املبارك املستملي يق
  هو يف تابوت من واملفتاح بيدي 

  العابدة اليمنية  - ١٤٤
اخربنا حممد بن ناصر اخربنا ابو الفتح حممد بن علي املصري اخربنا املوفق بن ايب احلسن التمارو ابو احلسن حممد 

املزين قال اخربنا ابو عثمان سعيد بن العباس بن حممد القرشي اخربنا ابو منصور بن احلسن البوشنجي بن احلسن 
حدثنا حممد بن املنذر حدثنا علي بن احلسن الفلسطيين حدثنا ابو بكر التيمي حدثنا حممد بن سليمان القرشي قال 

  اذنيه قرطان بينا انا اسري يف طريق اليمن اذا انا بغالم واقف يف الطريق يف 

... يف كل قرط جوهرة يضيء وجهه من ضوء تلك اجلوهرة وهو ميجد ربه بثناء بأبيات من الشعر فسمعته يقول 
  ... عزيز القدر ليس به خفاء ... مليك السماء به افتخاري 

انا فدنوت منه فسلمت عليه فقال ما انا براد عليك حىت تؤدي من حقي الذي جيب يل عليك قلت وما حقك قال 
غالم على مذهب ابراهيم اخلليل صلى اهللا عليه ال اتغدى وال اتعشى كل يوم حىت اسري امليل وامليلني يف طلب 

الضيف فأجبته اىل ذلك فرحب يب وسرت معه وقربنا من خيمة شعر فلما قربنا من اخليمة صاح يا اختاه فأجابته 
ارية حىت ابدأ بشكر املوىل الذي سبب لنا هذا الضيف جارية من اخليمة يالبيكاه قال قومي اىل ضيفنا فقالت اجل

وقامت فصلت ركعتني شكرا هللا فأدخلين اخليمة واجلسين واخذ الغالم الشفرة واخذ عناقا فذحبها فلما جلست يف 
اخليمة نظرت اىل احسن الناس وجها فكنت اسارقها النظر ففطنت لبعض حلظايت فقالت يل مه اما علمت انه قد 

عن صاحب يثرب ان زناء العينني النظر اما اين ما اردت هبذا أوخبك ولكن اردت ان أؤدبك لكي ال تعود نقل الينا 
ملثل هذا فلما كان وقت النوم بت انا والغالم خارجا وباتت اجلارية يف اخليمة فكنت امسع دوي القرآن الليل كله 

لك قالت تلك اخيت حتي الليل كله اىل بأحسن صوت يكون وارقه فلما ان اصبحت فقلت للغالم صوت من كان ذ



الصباح فقلت يا غالم انت احق هبذا العمل من اختك انت رجل وهي امرأة قال فتبسم مث قال يل وحيك يا فىت اما 
  علمت انه موفق وخمذول 

  سنة

  مث دخلت سنة مثان وستني ومائتني 
الثالثاء غرة احملرم وكان هذا السجان احد  فمن احلوادث فيها استئمان جعفر بن امحد السجان اىل املوفق يف يوم

ثقات اخلبيث الزجني فأمر له ابو امحد خبلع وصالت فكلم اصحاب الزجني وقال انكم يف غرور واين قد وقفت على 
  كذب 

هذا الرجل وفجوره فاستأمن يومئذ خلق كثري وما زال املوفق ينظر يف كل موضع جيلب مرية اىل بلد القوم فيمنعها 
االمر هبم حىت اكلوا حلوم الناس ونبشوا القبور فأكلوا حلوم املوتى وكان املستأمن منهم يسأل كم  حىت ضاق

عهدكم باخلبز فيقول سنة وسنتان فلما رأى املوفق ما جرى عليهم رأى ان يتابع االيقاع هبم ليزيدهم بذلك ضرا 
كان مقيما مع أولئك اىل االحتيال يف  وجهدا فخرج اىل املوفق يف هذا الوقت يف االمان خلق كثري واحتاج من

القوت فتفرقوا عن معسكرهم اىل القرى واالهنار النائية فأمر املوفق مجاعة من قواده وغلمانه السودان ان يقصدوا 
  القوم ويستميلوهم فمن اىب قتلوه فواظبوا على ذلك فحصلوا مجاعة كثرية 

االحد وكان االحد الثاين منه السعانني وكان االحد الثالث واتفق يف هذه السنة انه كان اول يوم من رمضان يوم 
  الفصح وكان االحد الرابع النريوز وكان االحد اخلامس انسالخ الشهر 

  وحج بالناس يف هذه السنة هارون بن حممد بن اسحاق اهلامشي وكان ابن ايب الساج على االحداث 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  احلسن امحد بن  - ١٤٥
  ابو عبد اهللا السكري البغدادي كان حافظا للحديث تويف مبصر يف ذي القعدة من هذه السنة 

  انس بن خالد  - ١٤٦
ابن عبد اهللا بن ايب طلحة بن موسى بن انس بن مالك حدث عن حممد بن عبد اهللا االنصاري وروى عنه احملاملي 

  وابن خملد وتويف يف مجادي االوىل من هذه السنة 
  احلسن بن ثواب ابو علي التغليب  - ١٤٧

  مسع يزيد بن هارون وغريه قال ابو بكر اخلالل كان شيخنا جليل القدر 

  وقال الدارقطين ثقة وتويف يف مجادي االوىل من هذه السنة 
  حممد بن عبد اهللا  - ١٤٨

  ابن عبد احلكم بن اعني ابو عبد اهللا ولد 

  سنة



وهب وغريه وكان املفىت مبصر يف ايامه وتويف يف ذي القعدة من هذه السنة اثنتني ومثانني ومائة وروى عن ابن 
  وصلى عليه بكار بن قتيبة 

  حممد بن عبد امللك بن شعيب  - ١٤٩
ابن الليث بن سعد ابو عمرو يروى عنه ابيه وعن ايب صاحل كاتب الليث وكان فاضال تويف يف ربيع االول من هذه 

  السنة 
  ابراهيم بن سافري  حيىي بن اسحاق بن - ١٥٠

  مسع على بن قادم روى عنه القاضي احملاملي وكان ثقة تويف يف ربيع االخرة من هذه السنة 
  سنة 

  مث دخلت سنة تسع وستني ومائتني 
فمن احلوادث فيها ان االعراب قطعوا على قافلة احلاج قريبا من مسرياء فاستاقوا حنوا من مخسة آالف بعريا مع 

  امحاهلا 
  يف احملرم من هذه السنة كسوف الشمس والقمر وغابت الشمس منكسفة واجتمع 

ويوم السبت النصف من مجادي االوىل شخص املعتمد يريد اللحاق مبصر فأقام يتصيد بالكحيل فلما صار املعتمد 
 اىل عمل اسحاق بن كنداج وكان العامل على املوصل وعامة اجلزيرة وكان قد كتب اليه ابو امحد بالقبض على

املعتمد وعلى قواده فأظهر انه معهم وقد كان قواد املتعمد حذروا املعتمد من املروربه فأىب وقال امنا هو غالمي فلما 
صار يف عمله لقيهم وصار معهم حىت نزل املعتمد منزال قبل وصوله الىعمل ابن طولون فلما اصبح ارحتل االتباع 

  والغلمان الذين مع 

القواد فقال هلم انكم قد قربتم من عمل ابن طولون واملقيمني وبالرقة من قواد وانتم من املتعمد والعسكر وبقي معه 
حتت يده افترضون بذلك وقد علمتم امنا هو كواحد منكم وجرت بينهم وبينه يف ذلك مناظرة حىت تعاىل النهار ومل 

ل هلم ابن كنداج قوموا بنا حىت نتناظر يرحتل املعتمد الشتغال القواد باملناظرة بينهم ومل جيتمع رأيهم على شيء فقا
يف غري هذا املوضع والزموا جملس امري املؤمنني عن ارتفاع االصوات فيه فاخذ بايديهم واخرجهم من مضرب 

املعتمد وادخلهم مضرمب نفسه النه مل يكن بقي مضرب غري مضربه فلما دخلوا حضر بالقيود فشد غلمانه عليهم 
د يف شخوصه عن دار ملكه وملك ابائه وقد اقر أخاه علىاحلال اليت هو هبا مث رده اىل فقيدوهم مث مضى اىل املعتم

  سامرا يف شعبان فخلع على ابن كنداج ومسى ذا السيفني 
وخرج االمر يف هذه السنة بتكنية صاعد بالعالء يف الكنية وعقد له على بالد واحندر صاعد اىل املوفق واستخلف 

الوزارتني وكانوا عزموا ان يسموه ذا التدبريين فقال هلم ابو عبيد اهللا ال تسموه بشيء  ابنه العالء ومسى صاعد ذا
  ينفرد به ولكن مسوه ذا الوزارتني او ذا الكفايتني ليكون مضافا اليكم فسموه ذا الوزارتني 

وجعلوا الرقعة  وروى ابو بكر الصوىل قال حدثين املعلي بن صاعد قال سعوا اىل املوفق بصاعد وضمنوه مبال عظيم
حتت ذنب طائر واطلقوه وكان ايب قد انكر من املوفق شيئا فعزم ان حيمل اليه مائيت الف درهم كانت عنده مث قال 

واهللا ال فعلت وال تصدقن ميائة الف درهم منها ففعل ذلك يف غداة ذلك اليوم الذي ركب فيه يف زورق فينا هو 
يه رقعة فقرأها صاعدا فأذا هي سعاية به فعلم ان اهللا تعاىل مكفاه ألجل يسري اذ سقط يف زورقه طائر فأخذ فوجدة ف

صدقته ودخل اىل املوفق فأراه الطائر وأراه الرقعة وعرفه ما عمل فعظم يف عينه وجلت حاله عنده وقال ملا فافعل 



  اهللا بك هذا اال خلري خصك به 
  ما فيه وذلك ويف هذا الشهر احرق اصحاب املوفق قصر ملك الزنج وانتهبوا 

ان املوفق عاود اخلصومة فدخل اصحابه اىل قصر من تلك القصور فانتهبوا واحرقوا واستنقذوا نسوة كن فيه 
وقصدوا احراق دار الزوجني فتعذر هلم لكثرة احلماة عنها يرمون من فوق السور بالنشاب واحلجارة واستأمن اىل 

مع أصحاب املوفق ومحلوا فأحرقوا الدار فخرج هاربا وترك ايب امحد حممد بن مسعان كاتب اخلبيث ووزيره فاجت
مجيع امواله فانتهب ما مل يأت عليه النار وأصاب املوفق سهم يف ثندوته اليسرى فشارف املوت فتصدقت امه بوزنه 

ورقا فكان ثالثني ألف درهم حني سلم مث مرض املوفق مدة فاشتغل اخلبيث باصالح ما تشعث فلما عويف املوفق 
ود القتال فقتل منهم خلقا كثريا واستخرج نساء واطفاال كن يأيديهم فسأل ولد اخلبيث االمان فأجابه ابو امحد عا

فعلم االب فرد الولد عن ذلك العزم فعاد اىل القتال واستأمن خلق كثري فأمنهم وخلع عليهم وصار قواده يقاتلون 
وهم يزيدون على مخسني الفا والسفن الكثرية يزيد فاستوحشوا من ذلك وجتاسورا وختافوا فجمع املوفق جنده 

مالحوها على عشرة آالف وتأجج القتال فتلقاهم العدو واشتد القتال فهزم العدو وقتل منهم مقتله عظيمة واسر 
مجاعة كثرية وجنا اخلبيث اىل داره ومجع اصحابه للمدافعة عنها فلم يقدروا فدخلها اصحاب ايب امحد واحرقوها وما 

يها من متاع وأمر املوفق بنساء اخلبيث واوالده فحملوا الىاملوفقية والتوكيل هبم وكان قد تغلب على حرم بقي ف
  املسلمني وجاءه منهن االوالد وحج بالناس يف هذه السنة هارون بن حممد اهلامشي 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  ابراهيم بن نصر  - ١٥١
  الكندي مسع عفان بن مسلم وقبيصة يف آخرين وكان ثقة وتويف يف هذه السنة  ابن حممد بن نصر ابو اسحاق

  ابراهيم بن منقذ  - ١٥٢

ابن ابراهيم ابو اسحاق العصفري من اصحاب ابن وهب وروى عن املنقري وادريس بن حيىي وكانت كتبه قد 
  ه السنة احترقت وبقي منها بقية فحدث مبا بقي وهو ثقة رضي تويف يف ربيع اآلخر من هذ

  خالد بن امحد بن خالد  - ١٥٣
ابن عمر بن جمالد بن مالك ابو اهليثم الذهلي االمري ويل امارة مرو وهراة وغريمها من بالد خراسان مث ويل امارة 

خبارا وسكنها وله آثار مشهورة وامور حممودة وكان حيب احلديث ويقول انفقت يف طلب العلم اكثر من الف الف 
بن راهوية وعلى بن حجر وخلق كثري فلما استوطن خبارا اقدم اىل حضرته حقاظ احلديث مثل درهم ومسع من ا

حممد بن نصر املروزي وصاحل بن جور ونصر بن امحد البغداديني وغريهم وصنف له نصر مسندا وكان خيتلف مع 
اىل اهل العلم فغشوه هؤالء املسمني اىل احملدثني وكان ميشي برداء ونعل يتواضع بذلك وبسط بديه باالحسان 

وقدموا عليه من االفاق واراد من حممد بن امسعيل البخاري ان يصري اىل حضرته فامتنع فاعتل عليه باللفظ فأخرجه 
من خبارا فمات بقرية وكأنه عوقب مبا فعل بالبخاري فزال ملكه وكان قد ورد بغداد فحدث فسمع منه وكيع 

اعتقله السلطان فحبسه ببغداد فمات باحلبس يف هذه السنة وكان السبب القاضي وابو طالب احلافظ وابن عقدة مث 
  انه اشتد اىل الطاهرية ومال اىل يعقوب بن الليث القائم بسجستان وكان ذلك سبب حبسه 

  ذو الكفل الزاهد  - ١٥٤



ويف مبصر رجل من ولد مسكني بن احلارث يكىن ابا القاسم يروى عنه امحد بن حممد بن حجاج بن رشدين وغريه ت
  يف مجادي االخرة من هذه السنة 

  حممد بن ابراهيم  - ١٥٥
ابو محزة الصويف بغدادي موىل عيسى بن ايار القاضي من كبار شيوخ الصوفية كان يتكلم يف جامع الرصافة مث اىل 

  جامع املدينة وكان عاملا بالقراآت خصوصا 

مسألة يقول ما تقول فيها يا صويف وجالس بشر بن  قراءة ايب عمرو وجالس امحد بن جنبل وكان امحد اذا عرضت
احلارث وابا نصر التمار وسريا السقطي وسافر مع ايب تراب النخشيب اال انه انغمس يف مذاهب الصوفية حىت روينا 
انه وقع يف بئر فجاز قوم فأخذوا يطموهنا فرأىن من التوكل ان ال ينطق وسكوته يف مثل هذا خيالف الشرع وقد قيل 

  الواقع يف البئر ابو محزة اخلراساين ال البغدادي واهللا اعلم ان 
اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن علي قال اخربين احلسن بن ايب الفضل الشر مقاين حدثنا ابراهيم 

ابو محزة بن امحد بن حممد الطربي حدثنا معروف بن حممد ابن معروف الواعظ حدثنا ابو سعيد الزيادي قال كان 
استاذ البغداديني وهو اول من تكلم ببغداد يف هذه املذاهب من صفاء الذكر ومجع اهلم واحملبة والشوق والقرب 

  واالنس ومل يسبقه اىل الكالم على رؤوس الناس ببغداد احد وما زال حسن املنزلة عند الناس اىل ان تويف 

  سنة

  سلمي انه تويف يف سنة تسع ومثانني واالول اصح تسع وستني ومائتني ودفن بباب الكوفة وقد ذكر ال
  حممد بن اخلليل  - ١٥٦

ابن عيسى ابو جعفر املخرمي مسع عبيد اهللا بن موسى وروح بن عبادة وحجاج ابن حممد وغريهم روى عنه وكيع 
  القاضي وحممد بن خملد وغريمها وكان ثقة من خيار الناس وتويف يف شعبان هذه السنة 

  سنة 
  نة سبعني ومائتني مث دخلت س

فمن احلوادث فيهاوقعة كانت بني ايب امحد وصاحب الزنج يف احملرم اضعفت اركان صاحب الزنج وامسه هببوذ ويف 
صفر قتل وشرح القصة ان ابا امحد احل على حربه ورغب الناس يف جهاد العدو وصار معه مجاعة من املطوعة ورتب 

  الناس 

وعرب يوم االثنني لثالث بقني من احملرم سنة سبعني فنصر ومنح اكناف القوم  وامرهم ان يزحف مجيعهم مرة واحدة
فولوا منهزمني وابتعهم الناس يقتلون ويأسرون فقتل ما ال حيصى وحويت مدينة اخلبيث بأسرها واستنقذوا ما كان 

لنفسه ملجأ اذا فيها من االسارى من الرجال والنساء والصبيان وهرب اخلبيث وخواصه اىل موضع قد كان وطأه 
غلب على مدينته فتبعه الناس فاهنزم اصحابه وغدا ابو امحد يوم السبت لليلتني خلتا من صفر فسار اىل الفاسق 

وكان قد عاد اىل املدينة بعد انصراف الناس فلقي الناس قواد الفاسق فأسروهم وجاء البشري بقتل الفاسق مث جاء 
مر ابو امحد ان يكتب اىل امصار املسلمني بالنداء يف اهل البصرة رجل معه رأس الفاسق فسجد الناس شكرا وا

واالبلة وكور دجلة واالهواز وكورها وأهل واسط وما حوهلا مما دخله الزنج يقتل الناس وان يؤمروا بالرجوع اىل 
وقدم ابنه  اوطاهنم ووىل البصرة واالبلة وكور دجلة رجال من قواد مواليه ووىل قضاء هذه االماكن حممد بن محاد



العباس اىل بغداد ومعه رأس اخلبيث لرياه الناس فيسروا فواىف بغداد يوم السبت الثين عشرة ليلة بقيت من مجادي 
االوىل يف هذه السنة والرأس بني يديه على قناة فأكثر الناس التكبري والشكر هللا واملدح البن املوفق وابيه ودخل 

كب يف جيش مل ير مثله من سوق الثالثاء اىل املخرم وباب الطاق وسوق حيىي امحد بن املوفق بغداد برأس اخلبيث ور
  حىت هبط اىل احلربية مث احندر يف دجلة اىل قصر اخلالفة يف مجادي هذه السنة وضربت القباب وزينت احليطان 

ستة اميال من  ويف هذه السنة يف ربيع االول منها ورد اخلرب اىل بغداد بأن الروم نزلت ناحية باب قلمية على
طرسوس وهم زهاء مائة الف يرأسهم بطريق البطارقة اندرياس فخرج اليهم يا زمان اخلادم ليال فبيتهم فقتل 

رئيسهم وخلقا كثريا من اصحابه يقال اهنم بلغوا سبعني الف واخذ هلم سبعة صلبان من ذهب وفضة فيها صليبهم 
دابة وبغل ومن السروج مثل ذلك وسيوفا حملى بذهب االعظم من ذهب مكلل باجلواهر واخذ مخسة عشر الف 

  وفضة ومناطق واربع 

كراسي من ذهب ومائيت طوق من ذهب وآنية كثرية حنوا من عشرة آالف علم وكان النفري اىل اندرياس يوم 
اروقة  الثالثاء لسبع خلون من ربيع االول ويف هذه السنة قتل ملك الروم الصقليب وفيها بىن امحد بن طولون اربعة

على قرب معاوية بن ايب سفيان وامر ان يسرج هناك واجلس اقواما معهم املصاحب يقرأون القرآن وحج بالناس يف 
  هذه السنة هارون بن حممد اهلامشي 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم  - ١٥٧
برقة حدث وكان ثقة ثبتا قيل ان اخاه حممد اكان قد صنف التاريخ  ابن سعيد بن ايب زرعة ابو بكر الربقي من اهل

ومل يتمه فأمته هو وحدث به وكان اسنادمها واحد وكان امحد ميشي يف سوق الدواب فضربته دابة فمات من يومه و 
  ذلك يف رمضان هذه السنة 

  امحد بن عبد العزيز بن داود  - ١٥٨
  فظ وروى وعاد اىل حران فتويف هبا يف هذه السنة ابن مهران احلراين رحل وكتب احلديث وح

  امحد بن طولون  - ١٥٩
وطولون تركي انفذه نوح بن اسد عامل خبارا اىل املأمون سنة مائتني وتويف سنة اربعني ومائتني وولد امحد ببغداد 

ين عندهم منهوكة سنة عشرين ومائتني ونشأ بعيد اهلمة وكان يستقل عقول االتراك وادياهنم ويقول ان حرمة الد
وكانوا يهابونه ويتقوون به على االموال ومتكنت له احملبة يف قلوب الناس ونشأ على اخلري والصالح وحفظ القرآن 

وطلب احلديث فلقى الشيوخ ومسع منهم مث سأله الوزير عبيد اهللا بن حيىي بن خاقان ان يوقع له برزته على الثغر 
ل وكانت واليته ما بني رحبة مالك بن طوق اىل املغرب وكانت امه بسر ليكون يف جهاد متصل وثواب دائم ففع

  من رآى فبلغه اهنا تبكيه لبعده فرجع اليها فخرج على الرفقة 

الذين صحبهم اعراب فقاتلهم اشد قتال ونصر عليهم وخلص من ايديهم امواال قد محلت اىل املستعني فحسن 
نار وقال للرسول عرفه حمبيت له واشاريت الصطناعه ولكن اخاف ان مكانه عنده وبعث اليه املستعني سرا الف دي

اظهر له ما يف قليب فيقتله االتراك مث استدام االنعام عليه ووهب له جارية امسها مياس فولدت له ابنه مخارويه يف حمرم 
لوا من ختتار ان يكون يف سنة مخسني ومائتني وملا تنكر االتراك للمستعني وخلعوه وولوا املعتز احدروه اىل واسط وقا



صحبتك فقال امحد بن طولون فبعثوه معه فأحسن صحبته مث خاف غلمان املتوكل من كيد املستعني فكتبوا اىل امحد 
بن طولون ان اقتله فان قتلته وليناك واسطا فكتب اليهم واهللا الرآين اهللا قتلت خليفة بايعته له ابدا فانفذوا اليه 

ملستعني قال قد جاء جزار بين العباس فتسمله وضرب خيمة على بعد فأدخله اليها مث سعيد احلاجب فلما رآه ا
خرج والقاها على ما فيها ورحل فلما نظروا فاذا هو قد محل رأس املستعني معه فغسل امحد بن طولون اجلثة وكفنها 

نيابة عن امريها يف سنة  وواراها وعاد اىل سر من رآى فزاد حمله عند االتراك ووصفوه حبن املذهب فولوه مصر
اربع ومخسني فقال حني دخلها غايه ما وعدت يف قتل املستعني والية واسط فتركت ذلك الجل اهللا تعاىل فعوضين 

والية مصر والشام مث قتل واىل مصر يف ايام املهتدي فصار مستبدا بنفسه يف ايام املعتمد وركب يوما اىل الصيد فلما 
بة بعض اصحابه يف وسط الرمل فكشف املكان فرآى مطلبا واسعا فامر ان يعمل فيه طعن يف الربية غاضت يد دا

فوجد فيه من املال ما قيمته الف الف دينار فأنفق معظم ذلك يف الرب والصدقة وبناء اجلامع وقال له وكيله يوما رمبا 
قال له وحيك هؤالء املستورون امتدت اىل الكف املطوقة واملعصم فيه السوار والكم الناعم افامنع هذه الطبقة ف

الذين حيسبهم اجلاهل اغنياء من التعفف احذر ان ترد يدا امتدت اليك وحسن له بعض التجار التجارة فدفع اليه 
مخسني الف دينار فرآى فيما يرى النائم كانه ميشمش عظما فدعى املعرب فقص عليه ما رآى فقال قد مست مهة 

  استدعى االمري اىل مكسب ال يشبه خطره ف

صاحب صدقاته وقال له امض اىل التاجر وخذ منه اخلمسني الف دينار وتصدق هبا وملا اشتد مرضه يف علة املوت 
فخرج املسلمون باملصاحف واليهود بالتوراة والنصارى باالناجيل واملعلمون بالصبيان كثر الدعاء يف الصحراء 

من جهل مقدار نفسه وابطره حكمك عنه مث تشهد وقضى واملساجد فلما احس باملوت رفع يده وقال يا رب ارحم 
يف ذي القعدة من هذه السنة وقيل يف اليت قبلها وكان عمره خسمني سنة وخلف ثالثة وثالثني ولدا منهم سبعة 

عشر ذكرا وترك عشرة االف الف دينار وكان له من املماليك سبعة االف ومن اخليل على مربطه سبعة االف فرس 
البغل ستة االف رأس ومن املراكب اخلاصة ثلثمائة ومن املراكب احلربية مائة مركب ومن الغلمان ومن اجلمال و

اربعة وعشرون الفا وكان خراج مصر يف ايامه اربعة االف الف درهم وثلثمائة الف دينار وانفق على املصاحل امواال 
ف دينار شاذة سوى الراتب وكان راتب كثرية منها على اجلامع مائة وعشرين الف دينا وكان يتصدق بثالثة اال

مطبخه يف كل يوم الف دينار وكان جيري على اهل املساجد كل شهر الف دينار وعلى فقراء الثغر كذلك ومحل 
اىل بغداد ما فرق على الصاحلني والعلماء يف ايامه الفي الف ومائيت الف دينار ورأه بعض املتزهدين يف املنام حبال 

نبغي ملن سكن الدنيا ان حيتقر حسنة فيدعها وال سيئة فياتيها عدل يب عن النار اىل اجلنة بتثبيت حسنة فقال له ما ي
على متظلم عييب اللسان شديد النهيب فسمعت منه وصربت عليه حىت قامت حجته وتقدمت بانصافه وما يف 

فقال له امنا البالء من ظلم من ال اآلخرة على رؤساء الدينا اشد من احلجاب امللتمسى االنصاف ورأه اخر يف املنام 
  ناصر له 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت اخربنا احلسني بن حممد املؤدب اخربنا ابراهيم بن عبد 
اهللا املالكي حدثنا حممد بن علي بن سيف قال مسعت احلسني ابن امحد الندمي قال مسعت حممد بن علي املادرائي قال 

ت اجتاز بتربة امحد بن طولون فأرى شيخا يقرىء عند قربه مالزما للقرب مث اين مل اره مدة مث رأيته بعد ذلك كن
  فقلت له الست الذي كنت اراك عند قرب ابن طولون تقرأ عليه قال بلى 



انقطعت عنه  كان والينا يف هذا البلد وكان له علينا بعض العدل ومل يكن الكل فأحببت ان اصله بالقرآن قلت فلم
قال رأيته يف النوم وهو يقول يل احب ان ال تقرآ عندي فكأين اقول له الي سبب فقال ما مير يب آية اال قرعت يها 

  وقيل يل اما مسعت هذه 
  ابراهيم بن مروزق بن دينار  - ١٦٠

  ن هذه السنة او اسحاق البصرى قدم مصر وكان ثقة ثبا وذهب بصره قبل موته وتويف مبصر يف مجادي االخرة م
  امسعيل بن عبد اهللا بن ميمون  - ١٦١

ابن عبد احلميد بن ايب الرجال ابو النضر العجلي مروزي االصل وهو ابن اخي نوح ابن ميمون املضروب مسع خلقا 
  كثريا وروى عنه حممد بن خملد الدورى وابو احلسني بن املنادي 

بت اخربنا ابو بكر الربقاين اخربنا ابراهيم بن حممد املزكي اخربنا اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا امحد بن علي بن ثا
وان الذي اخشاه عين ... ختربين اآلمال اين معمر ... حممد بن اسحاق الثقفي قال انشدين ابو النضر العجلي لنفسه 

اسري السباب ... اه اذا املرء جاز االربعني ف... على حبكم قاطع ال يغري ... فكيف ومر االربعني قضيته ... مؤخر 
  ... املنايا ومعثر 

اخربنا القزاز اخربنا امحد بن علي اخربنا حممد بن عبد الواحد حدثنا حممد بن العباس قال قريء على ابن املنادى 
وانا امسع قال تويف ابو النضر املروزي ليلة االثنني لثالث وعشرين خلت من شعبان سنة سبعني وقد بلغ اربعا 

  يما ذكر وكان خيضب بالومسة ومثانني سنة ف
  هببوذ صاحب الزنج  - ١٦٢

  قد ذكرنا احواله وكان خروجه يوم االربعاء الربع بقني من رمضان سنة مخس 

ومخسني وقتل يوم السبت لليلتني خلتا من صفر سنة سبعني وكانت ايامه اربع عشرة سنة واربعة اشهر وستة ايام 
 هذه املدة من الناس الف الف ومخسمائة الف رجل واستأمن من وحكى ابو بكر الصويل ان مبلغ من قتل يف

  اصحابه مخسة عشر الف رجل 
  محدون بن عباد  - ١٦٣

ابو جعفر البزاز املعروف بالفرغاين مسع يزيد بن هارون وعلى بن عاصم روى عنه البغوي وكان امسه امحد ولقبه 
المانه روى احاديث بواطل فاحلمل فيها علىغريه تويف محدون وهو الغالب عليه قال اخلطيب حمله عندنا الصدق وا

  يف حمرم هذه السنة 
  داود بن علي  - ١٦٤

ابن خلف ابو سليمان الفقيه الظاهري ولد سنة مائتني ومسع سليمان بن حرب والقعنيب ومسددا وغريهم ورحل اىل 
ا جتاسر احد يرد عليه غريه مث قدم نيسابور فسمع من اسحاق بن راهويه املسند والتفسري وكان يرد اىل اسحاق وم

بغداد فسكنها وصنف كتبه هبا وهو امام اصحاب الظاهر وكان ورعا ناسكا اال ان مذهبه طريف يدعى اجلمود 
  على النقل وخيالف كثريا من االحاديث ويلتفت على مفهوم احلديث اىل صورة لفظ ويف هذا تغفيل 

امحد بن علي بن ثابت حدثنا عبد العزيز ابن على الوراق احملاملي حدثنا اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا ابو بكر 
علي بن عبد اهللا اهلمذاين حدثين امحد بن احلسني قال مسعت ابا عبد اهللا احملاملي يقول صليت صالة العيد يوم فطر 

الربيع فجئته  يف جامع املدينة فلما انصرفت قلت يف نفسي ادخل على داؤود بن على اهنئه وكان ينزل قطيعة



وقرعت على الباب فأذن يل فدخلت عليه واذا بني يديه طبق فيه اوراق هندباء وعصارة فيها خنالة وهو يأكل فهنأ 
  به وتعجبت من حاله فرأيت ان مجيع ما حنن فيه من الدنيا ليس بشيء وخرجت من عنده فدخلت على رجل 

ليه خرج حاسر الرأس حايف القدمني وقال ما عين القاضي من مكثري القطيعة يعرف باجلرجاين فلما علم مبجىيء ا
ايده اهللا قلت مهم قال وما هو قلت يف جوارك داود بن علي ومكانه من العلم وانت كثري الرب والرغبة يف اخلري 

تغفل عنه وحدثته مبا رأيت فقال يل داود شرس االخالق اعلم ايها القاضي اين وجهت اليه البارحة الف درهم مع 
مي ليستعني هبا يف بعض اموره فردها مع الغالم وقال للغالم قل له بأي عني رأيتين وما الذي بلغك من حاجيت غال

حىت هتدي اىل هبذا فتعجبت من ذلك وقلت له هات الدراهم فاين امحلها اليه انا فدعا هبا ودفعها اىل وقال ناولين 
ا وهذه ملوضع القاضي وعناية فأخذت االلفني وجئت اليه الكيس االخري فجاءه بكيس فوزن الفا اخرى فقال تيك لن

فقرعت بابه فخرج وكلمين من وراء الباب وقال ما رد القاضي قلت حاجة اكلمك فيها فدخلت وجلست ساعة 
مث اخرجت الدراهم وجعلتها بني يديه فقال هذا جزاء من ايتمنك على سره اهنا امانة العلم ادخلتك اىل ارجع فال 

ما معك قال احملاملي فرجعت وقد صغرن الدينا يف عيين ودخلت على اجلرجاين واخربته مبا رأيت فقال حاجة يل في
اما انا فقد اخرجت هذه الدراهم هللا تعاىل فال ترجع يف مايل ابدا فليقل القاضي يف اخراجها يف اهل السترو 

  ليب والعفاف من املتجملني بالسترو الصيانة على ما يراه فقد اخرجتها عن ق
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي حدثنا ابو طالب على بن حيىي الدسكري اخربنا ابو بكر بن املقريء 
قال مسعت علي بن محزة قال مسعت ابا بكر بن داود يقول مسعت ايب يقول خري الكالم ما دخل االذن بال اذن قال 

حنبل ان يتطلق له يف االستئذان على ابيه فاستأذن له فقال أمحد املصنف قدم داود بغداد فسأل صالح ابن امحد بن 
قد كتب اىل حممد بن حيىي النيسابوري يف أمره أنه زعم أن القرآن حمدث فال يقربين ويف رواية عنه انه قال الذي يف 

  اللوح احملفوظ غري خملوق والذي بني الناس خملوق 
  ثابت اخربنا احلسن بن ايب بكر عن اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن 

امحد بن كامل القاضي قال يف رمضان سنة سبعني ومائتني مات داود بن علي االصبهاين وهو اول من انتحل الظاهر 
  ونفي القياس يف االحكام قوال واضطر اليه فعال فسماه دليال ويف رواية انه تويف يف ذي القعدة 

  الربيع بن سليمان  - ١٦٥
جلبار بن كامل صاحب الشافعي موىل مراد كيىن ابا حممد وكان فقيها يروى عن عبد اهللا بن وهب وغريه ابن عبد ا

  تويف يف شعبان هذه السنة وصلى عليه مخارويه ابن امحد بن طولون 
  زكريا بن حيىي  - ١٦٦

وايب معاوية  ابن اسد ابو حيىي املروزي يعرف بزكرويه سكن بغداد بباب خراسان وحدث عن سفيان بن عيينة
  ومعروف الكرخي روى عنه احملاملي وابن خملد وابو العباس االصم وتويف يف هذه السنة 

  عبد اهللا بن حممد  - ١٦٧
ابن شاكر ابو البحتري العنربي مسع حسينا اجلعفي وابا داود احلفري وغريمها وروى عنه ابن صاعد وابن ايب حامت 

  وقال هو صدوق 
مد اخربنا امحد بن علي اخربنا ابو بكر الربقاين اخربنا ابراهيم ابن حممد املزكي اخربنا ابو اخربنا عبد الرمحن بن حم

... اعرفه من العيب ... مينعين من عيب غريي الذي ... العباس حممد بن اسحاق السراج قال انشدين ابو البحتري 



احصى ذنويب عامل ... ب عنهم فقد ان كان عييب غا... ام كيف ال انظر يف جييب ... وكيف شغلي بسوى مهجيت 
اذا كفاين واعظ ... لو انين اقبل من واعظ ... ولست من عييب يف ريب ... عييب هلم بالظن مين هلم ... الغيب 

  ... الشيب 
  تويف ابو البحتري يف ذي احلجة من هذه السنة 

  الفضل بن العباس  - ١٦٨

بن راهويه حدث عنه حممد بن خملد وكان ثقة ثبتا امام عصره ابو بكر املعروف بفضلك الرازي مسع هدبة وقتيبة وا
  يف معرفة احلديث تويف برباثا من غريب بغداد يف صفر هذه السنة ودفن هناك 

  الفضل بن العباس  - ١٦٩
ابن موسى ابو نعيم العدوى االستر آباذي روى عن ايب نعيم الفضل بن دكني وايب حذيفة النهدي وسهل بن بكار 

ن حرب وغريهم وكان فقيها فاضال ثقة مقبول القول عند اخلاص والعام وهو الذي تقدم اىل امحد بن وسليمان ب
عبد اهللا الطائي ملا اراد ان يغري على استراباد فأشترى منه البلد واهله ستمائة الف درهم ووزعها على الناس ويقال 

  انه قتله حممد بن زيد العلوي يف سر واخفاه وذلك يف هذه السنة 
  حممد بن ابراهيم  - ١٧٠

ابن حممد بن فرخان الفرخاين روى عنه البغوي وغريه وكان فقيها فاضال ورعا متقنا ثبتا زاهدا تويف يف هذه السنة 
  بسمرقند وله ست ومثانون سنة 

  حممد بن اسحاق  - ١٧١
البة يف الدين واشتهار ابن جعفر وقيل ابن اسحاق بن حممد ابو بكر الصاغاين كان احد االثبات املتقنني مع ص

بالنسة واتساع يف الرواية ورحل يف طلب العلم اىل البالد ومسع من يعلي بن عبيد الطنافسي ويزيد بن هارون 
وروح وخلق كثري روى عنه ابن ايب الدنيا والنسائي وابن خزمية وقال الدارقطين كان ثقة فوق الثقة اخربنا القزاز 

نا حممد بن عبد الواحد بن حممد البزار حدثنا حممد ابن العباس اخلزاز قال قال اخربنا امحد بن علي احلافظ اخرب
  قريء علي ايب احلسني ابن املنادي مات الصاغاين لسبع خلون من صفر سنة سبعني ومائتني يوم اخلميس 

  حممد بن احلسني  - ١٧٢
  ابن املبارك ابو جعفر يعرف باالعرايب مسع اسود بن عامر ويونس بن حممد 

وغريمها روى عنه ابن صاعد وغريه وكان ثقة كثري السماع تويف له ولد نفيس حيفظ احلديث فتغري لذلك اىل ان 
  مات لعشر بقني من رمضان هذه السنة 

  مصعب بن امحد  - ١٧٣
ابن مصعب ابو امحد القالنسي بغدادي املولد واملنشأ اصله من مرو وهو من زهاد املتصوفة من قران اجلنيد ورومي 

واليه ينتمي ابو سعيد ابن االعرايب اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي بن ثابت اخربنا ابو نعيم احلافظ 
قال اخربين جعفر اخللدي يف كتابه قال قال القالين فرق رجل من الفقراء ببغداد اربعني الف درهم فقال يل مسنون 

يه وحنن ما نرجع اىل شيء ننفقه فامض اىل موضع نصلي فيه بكل درهم يا ابا امحد ما ترى ما فعل هذا ماال يقدر عل
  ركعة فذهبنا اىل املذائن فصلينا اربعني الف ركعة وزرنا قرب سلمان وانصرفنا 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي حدثنا عبد العزيز بن علي بن عبد اهللا اهلمذاين قال حدثين عبد 



ايب موسى قال حدثين امحد بن حممد الزيادي قال كان سبب تزويج ايب امحد القالنسي بعد  السالم بن حممد بن
تفرده ولزومه املساجد يعقوب املالكي وكان حدث السن فقال انا احب ان اتزوج فسأل ابا امحد ان يطلب له 

ل بريهة ليعقد النكاح ابو زوجة قال فكلمت انسانا يقال له ابن املطبخي من النساك يف بنت له فأجاب واقعدوا منز
حممد ومعنا رومي والقطيعي ومجاعة فحضر ابو الصبية فلما عزموا على النكاح خرج حممد الغالم وقال بدايل فغضب 
ابو امحد وقال ختطب اىل رجل كرميته مث تأيت ال تتزوجها غريي فتزوجها يف ذلك اليوم فلما عقدنا النكاح قام ابوها 

ما كنت اظن ان قدري عند اهللا عز و جل ان اصاهرك وال قدر ابنيت ان تكون زوجها  فقبل رأس ايب امحد وقال
  وكانت عنده حىت مات عنها 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي اخربنا امسعيل ابن امحد احلريي اخربنا حممد بن احلسني السلمي قال 
  حج ابو امحد سنة سبعني ومائتني فمات مبكة 

  راف احلاج بقليل ودفن بأجياد عند اهلدف بعد انص

  سنة

  مث دخلت سنة احدى وسبعني ومائتني 
فمن احلوادث فيها ورود اخلرب يف غرة صفر بدخول حممد وعلي ابين احلسن بن جعفر ابن موسى بن حممد بن علي 

يصلوا يف مسجد رسول اهللا صلى بن احلسني املدينة وقتلهما مجاعة من اهلها ومطالبتهما اهلها مبال وان اهل املدينة مل 
  اهللا عليه و سلم اربع مجع ال مجعة وال مجاعة 

ولثمان بقني من شعبان شخص صاعد من عسكر ايب امحد بواسط اىل فارس حلرب عمرو بن الليث ولعشر خلون 
  من رمضان عقد المحد بن حممد الطائي على املدينة وطريق مكة 

العباس وبني مخارويه بن امحد بن طولون فهزمه ابو العباس فخرج  ويف سادس عشر شوال كانت وقعة بني ايب
مخارويه هاربا على محار ووقع اصحاب ايب العباس يف اهلنب ونزل ابو العباس يف مضرب مخارويه وهو ال يرى انه 
ين بقي له طالب فخرج كمني خلماريه كان اكمنه فشد على اصحاب ايب العباس فاهنزموا وذهب ما كان يف العسكر

  بالنهب 
والربع بقني من شوال دخل على املعتمد مجاعة من حجاج خراسان فاعلمهم انه قد عزل عمرو بن الليث عما كان 

  قلده ولعنه حبضرهتم واعلمه انه قد قلد خراسان حممد بن طاهر وامر بلعن عمرو على املنابر فلعن 
م الطائي يقال له بدر خرج علي احلاج فقيده ويف هذه السنة وثب يوسف بن ايب الساج وكان وايل مكة على غال

فحارب ابن ايب الساج واصحاب بدر واعاهنم احلاج حىت استنقذوا غالم الطائي واسروا ابن ايب الساج فقيدوه 
ومحل اىل بغداد وكانت احلرب بينهم على ابواب املسجد احلرام انبأنا ابو بكر حممد بن عبد الباقي قال انبأنا ابو 

بن احملسن التنوخي عن ابيه قال حدثين ابو السري عمر بن حممد القاري قال حدثين ابو بكر اآلدمي القاسم علي 
  قال ملا ادخل مؤنس ابا القاسم 

ابن ايب الساج اسريا خرجت اىل تلقيته على فراسخ ودخلت بغداد معه فقال يل ملا قربنا اذا كان غدا فاين ساركب 
يه واقرأ فقلت السمع والطاعة فلما كان من الغد شهر ابن ايب الساج بربنس ابن ايب الساج واشهره فاركب بني يد

فبدأت فقرأت وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظاملة ان اخذه اليم شديد واتبعتها بكل ما يف القرآن من هذا 



رضي عنه السلطان اجلنس قال وحانت منه التفاتة فرأيت ابن ايب الساج يبكي ومضى ذلك اليوم فلما كان بعد ايام 
بشفاعة مؤنس فاطلقه اىل داره فانا كنت يوما حبضرة مؤنس اقرأ اذ استعدعاين وقال يل قد طلبك اليوم ابن ايب 

الساج فامض اليه فقلت له ايها االستاذ اهللا اهللا يف لعله وجد يف نفسه من قراءيت ذلك اليوم فضحك وقال امض اليه 
ب ان تقرأ تلك اآليات اليت قرأهتا بني بدي يوم كذا فقلت ايها االمري تلك فمضيت اليه فرفعين واجلسين وقال اح

حالة اقتضت ذلك وليس مثلك بأخذ مثلي عليها وقد كشفها اهللا اآلن ولكن اقرأ لك غريها قال ال اال تلك فانه 
يبكي  تداخلين هلا خشوع وخوف احب ان اكسر به نفسي فردد مساعها على قال فاستفتحت فقرأهتا فما زال

وينتحب اىل ان قطعت القراءة مث قال تقدم اىل فخفته واهللا ان يبطش يب مث قلت يف نفسي هذا حمال فتقدمت فأخرج 
من حتت مصاله دنانري كثرية وقال افتح فاك ففتحته بكل ما استطعته فما زال ميأله حىت مل يبق يف فمي موضع مث 

يف كمي مث خرجت فقدمت اىل بغلة فارهة مسرجة فحملت  قال للغالم هات فجاء بكيس فيه الفا درهم فجعلها
عليها واصحبين ثيابا وقال اذا شئت فعد الينا وال تنقطع عنا ما دمنا مقيمني فكنت اجيئه يف كل اسبوع اقرأ يف 

  داره فيعطيين يف كل شهر مائة دينار اىل ان خرج من مدينة السالم 
العتيق الذي وراء هنر عيسى وانتهبوا كل ما كان فيه من متاع وفيها وثب العامة على النصارى وخربوا الدير 

وقلعوا االبواب واخلشب وهدموا بعض حيطانه وسقوفه ونبشوا املوتى فصار اليهم احلسني بن امسعيل صاحب شرط 
  بغداد من قبل حممد بن طاهر فمنعهم من هدم ما بقي منه وكان يتردد اليه اياما والعامة جتتمع 

حىت يكون بينهم قتال مث بىن ما كانت العامة هدمته وكانت اعادة بنائه بقوة عبدون بن خملد النصراين  يف تلك االيام
  اخى صاعد بن خملد 

ويف ذي القعدة قدم املعتمد اىل بغداد فصلى بالناس يف املصلى صالة االضحى ورءاه الناس وعليه الربدة وذلك يوم 
  السبت 

  حممد بن اسحاق  وحج بالناس يف هذه السنة هارون بن

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  بوران بنت احلسن بن سهل  - ١٧٤
وكان هلا الفطنة والذكاء تزوجها املأمون وقد ذكر يف تلك احلوادث وتوفيت يف ربيع االول من هذه السنة وقد 

  بلغت مثانني سنة 
  محدون بن امحد بن عمار  - ١٧٥

النخشيب وغريه اخربنا حممد بن القاسم اخربنا امحد بن امحد اخربنا ابو نعيم  ابو صاحل القصار صحب ابا تراب
االصبهاين قال مسعت حممد بن احلسني يقول مسعت حممد بن امحد الفراء يقول مسعت عبد اهللا بن مبارك يقول سفه 

ل سفه رجل رجل على محدون فسكت محدون مث قال يا اخي لو نقصتين كل شيء ما نقصتين كنقصي عندي مث قا
على اسحاق احلنظلي فاحتمله وقال الي شيء تعلمنا العلم اخربنا ابن ناصر اخربنا امحد بن علي بن خلف اخربنا 
ابو عبد الرمحن السلمي قال مسعت حممد بن امحد الفراء يقول مسعت عبد بن احلجام يقول قال محدون اذا رأيت 

ال السلمي وكان ابو صاحل محدون مييل اىل مذهب سفيان الثوري سكرانا فتمايل لئال تبغي عليه فتبتلى مبثل ذلك ق
وكتب احلديث يذهب مذهب املالمة كان استاذ اجلماعة فيه تويف محدون يف هذه السنة بنيسابور ودفن يف مقربة 



  احلرية 
  سهل بن مهران  - ١٧٦

  ابن سهل ابو بشر الدقاق نزل نيسابور وحدث هبا عن ايب عبد الرمحن املقرىء 

  عاصم بن علي وكان ثقة وتويف يف هذه السنة و
  عبد اهللا بن حممد  - ١٧٧

ابن حبيب ابو رفاعة العدوي البصري حدث عن ابراهيم بن بشار الرمادي روى عنه عبد اهللا بن حممد بن ناجية 
  وكان ثقة ووىل القضاء وتويف بشمشاط يف هذه السنة 

  علي بن سهل  - ١٧٨
ز مسع شجاع بن الوليد وابا نعيم وعفان بن مسلم روى عنه ابو احلسن بن املنادى وكان ابن املغرية ابو احلسن البزا

  صدوقا وتويف يف هذه السنة وقيل يف سنة سبعني 
  العباس بن حممد  - ١٧٩

ابن حامت بن واقد ابو الفضل الدورى موىل بين هاشم ولد سنة مخس ومثانني ومائة مسع شبابة وابا النضر وعفان بن 
ىي بن معني روى عنه عبد اهللا بن امحد وجعفر الفريايب والبغوي وابن صاعد وكان ثقة تويف يف صفر هذه مسلم وحي

  السنة وقد بلغ مثاين ومثانني سنة 
  حممد بن محاد  - ١٨٠

ابو عبد اهللا الرازي الطهراين مسع عبد الرزاق وغريه وكان جواال حدث بالري وبغداد والشام روى عنه ابن ايب 
  وغريه وهو صدوق ثقة تويف بعسقالن ليلة اجلمعة لثمان بقني من ربيع االخرة من هذه السنة الدنيا 
  حممد بن صاحل  - ١٨١

ابن عبد الرمحن ابو بكر االمناطي ويعرف بكيلجة مسع عفان بن مسلم وتويف يف هذه السنة وقيل سنة اثنتني واالول 
  اصح 
  حممد بن يعقوب  - ١٨٢

عروف بابن الفرخي كان من ابناء الدنيا وكان له مال كثري فانفق الكل يف طلب العلم وعلى ابن الفرج ابو جعفر امل
الفقراء وكان له موضع من العلم والفقه ومعرفة احلديث لزم على بن املديين فأكثر عنه وصحب ابا تراب النخشيب 

  وذا النون املصري وحنومها وكان يعظ يف جامع الرملة 
د بن عبد اهللا بن حبيب اخربنا ابو سعد علي بن عبد اهللا بن ايب صادق اخربنا ابو عبد اهللا اخربنا ابو بكر بن حمم

حممد بن عبد اهللا بن باكويه قال مسعت ابا عمر تلميذ الرقي يقول مسعت حممد بن داود الدينورى يقول مسعت بنان 
تبا فقلت له رمحك اهللا اختصر يل من بن امحد املصري يقول قدم ابن الفرخي اىل فقصدته فاذا هو يف بيت مملوء ك

  هذه الكتب كلمتني انتفع هبما فقال ليكن مهك جمموعا فيما يرضى اهللا فان اعترض عليك شيء فتب من وقتك 
  مطروح بن حممد  - ١٨٣

  ابن شاكر ابو نصر القضاعي ولد 

  سنة



  تسعني ومائة وكان ثقة تويف يف هذه السنة باالسكندرية 
  ق يعقوب بن اسحا - ١٨٤

ابن زياد ابو يوسف البصري املعروف بالفلوسي مسع ابا عاصم النبيل وحممد ابن عبد اهللا االنصاري وكان حافظا ثقة 
ضابطا ويل قضاء نصيبني فخرج اليها ودخل بغداد يف طريقه وحدث هبا فروى عنه ابن ايب الدنيا وابن ايب داود 

   من هذه السنة واحملاملي وابن خملد وتويف بنصيبني يف مجادي االوىل
  سنة 

  مث دخلت سنة اثنني وسبعني ومائتني 
فمن احلوادث فيها ان العامة جتمعوا يف ربيع اآلخرة فهدموا ما كان بين من البيعة اليت ذكرنا خراهبم اياها يف السنة 

  اخلالية وانتبهوا ماال عظيما منها الهنم انكروا 

  عليهم ركوب الدواب 
 ان مصر زلزلت زالزل اخربت الدور ومسجد اجلامع وانه احصى هبا يف يوم واحد وورد اخلرب يف مجادي االوىل

  الف جنازة 
  وفيها حتركت الزنج بواسط وكان رؤساؤهم يف حبس ابن طاهر فقتل رؤساءهم وصلبوا 

  ة وفيها قدم املعتمد بغداد خلمس بقني من شوال فنزل الزعفرانية وحممد بن عبد اهللا بن طاهر بني يديه باحلرب
  وحج بالناس يف هذه السنة هارون بن حممد اهلامشي 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن حممد بن احلجاج  - ١٨٥
ابن رشد بن املهري يكىن ابا جعفر كان احد حفاظ احلديث واهل الصنعة تويف يف ليلة االربعاء ودفن يوم عاشوراء 

  من هذه السنة 
  بن داود االسدي  ابراهيم بن سليمان - ١٨٦

اسد خزمية يكىن ابا اسحاق ويعرف بابن ايب داود الربلسي النه كان لزم الربلس ماحوزا من مواحيز مصر ولد 
  بصور وابوه ابو داود كويف وكان ثقة من احفاظ احلديث تويف مبصر يف شعبان هذه السنة 

  ابراهيم بن الوليد بن ايوب  - ١٧٨
  م والقعنيب وعفان وغريهم وكان ثقة تويف يف حمرم هذه السنة ابو اسحاق اجلشاس مسع ابا نعي

  جعفر بن حممد بن عامر  - ١٨٨
ابو الفضل البزاز من اهل سر من رآي حدث عن ايب نعيم وقبيصة وعفان روى عنه ابن صاعد وابن ايب داود 

  وغريمها وكان احد الشهود املعدلني قال ابن ايب 

  رق بطريق البصرة يف هذه السنة حامت مسعت منه مع ايب وهو صدوق غ
  احلسن بن اسحاق بن يزيد  - ١٨٩

ابو علي العطار حدث عن زيد بن احلباب وقبيصة وايب نعيم وغريهم روى عنه ابن خملد وابو العباس االصم 
وغريمها وكان ثقة اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي بن ثابت اخربنا ابو سعيد حممد بن موسى 



صرييف حدثنا ابو العباس حممد بن يعقوب االصم حدثنا احلسن بن اسحاق العطار قال مسعت عبد الرمحن بن ال
 موضع يقال له الربطون وكان معنا هارون يقول كنا يف البحر سائرين اىل افريقية فركدت علينا الريح فأرسينا اىل

صيب صقلي يقال له امين وكان معه شص يصطاد به السمك قال فاصطاد مسكا حنوا من شرب أواقل قال وكان على 
ضيفه اذهنا اليمىن مكتوب ال اله اال اهللا وعلى قذ هلا وعلى ضيفه اذهنا اليسرى مكتوب حممد رسول اهللا قال وكان 

انت السمكة بيضاء والكتابة سوداء كأنه كتب حبرب قال فقذفناها يف البحر ومنع الناس ابني من نقش على حجر وك
  ان يصطاد من ذلك املوضع حىت اوغلنا تويف ابو علي العطار يف هذه السنة 

  سليمان بن وهب  - ١٩٠
بن وهب يب متيد سليمان ... كأن االرض ملا قيل اودي ... تويف يف احلبس يف صفر هذه السنة فرثاه العبشمي فقال 

... العطينا املنية ما تريد ... فلو قبلت منيته بديال ... وركنا ان عدا دهر شديد ... أبا ايوب كنت لنا غياثا ... 
تبيد الراسيات وال تبيد ... لقد أبقى حماسن خالدات ... واضحت ال يعد هلا عديد ... الن عطلت دواوين املعايل 

 ...  
  عبد اهللا بن حممد  - ١٩١

ابن امسعيل بن الحق البزاز مسع يزيد بن هارون وروح بن عبادة وسعيد بن منصور روى عنه ابن صاعد وابو عمر 
  القاضي وكان ثقة تويف يف مجادي االوىل يف هذه السنه 

  علي بن داود  - ١٩٢
ن املنادى وكان ثقة ابو احلسني التميمي القنطري مسع نعيم بن محاد وغريه روى عنه احلريب والبغوي وابو احلسني اب

  تويف يف ذي احلجة من هذه السنة 
  العالء بن صاعد  - ١٩٣

ابو عيسى كان يتعاطى النجوم فرآى النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املنام قال فجئته عن ميينه فقلت يا رسول اهللا 
جئته مواجها له فقلت ادع اهللا بأن يهب يل العافية فأعرض عين فدرت عن مشاله فقلت مثل ما قلت فأعرض عين ف

له مثل ما قلت فقال ال افعل قلت ومل يا رسول اهللا قال الن الواحد منكم يقول علين املريخ وابرأين املشتري محل 
العالء اىل دار املوفق يف حمفة فحبس فقال عند محله اىل ثالثة عشر يوما اخرج من احلبس واعود اىل منزيل فتويف يف 

  واخرج ميتا  احلبس بعد ثالثة عشر يوما
١٩٤   

  حممد بن عبد الوهاب

ابن حبيب بن مهران ابو امحد العبدي مجع احلديث والفقه واألدب والثروة وروى عن خلق كثري منهم حيىي بن حيىي 
وامسعيل بن ايب أويس والواقدي واالصمعي وعفان والقعنيب وابو عبيد وغريهم وأخذ االدب عن االصمعي وابن 

احلديث عن امحد بن حنبل وحيىي بن معني وابن املديين والفقه عن ابيه وكان يفيت يف هذه العلوم االعرايب وايب عبيد و
  وكان ثقة وتويف يف هذه السنة 

١٩٥   

  حممد بن ايب داود عبيد اهللا بن يزيد



  ابو جعفر املنادي مسع شجاع بن الوليد وحفص بن غياث ويزيد بن هارون وغريهم 
  والبغوي وغريهم وكان صدوقا روى عنه البخاري وابو داود 

  اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي بن ثابت اخربنا حممد بن زكريا 

حدثنا حممد بن العباس قال قريء علي ابن املنادى وانا امسع قال تويف جدي ابو جعفر حممد بن عبيد اهللا املنادى ليلة 
   من شهر رمضان الثالثاء يف السحر ودفن يوم الثالثاء لثالث بقني

  سنة

اثنتني وسبعني ومائتني وصام فيما قال لنا اثنني وتسعني رمضانا واثين عشر يوما من الشهر الذي مات فيه وله يومئذ 
مائة سنة وسنة واحدة واربعة اشهر واثنا عشر يوما وليلة النه ولد فيما قال لنا للنصف من مجادي االوىل سنة 

  محد بن حنبل اكرب مين بسبع سنني وكان حيىي بن معاذ اكرب مين بسبع سنني احدى وسبعني ومائة قال وكان ا
١٩٦   

  يعقوب بن سواك

ابن يوسف اخلتلى سكن بغداد وصحب بشر بن احلارث وملا احتضر قال له ابنه حممد يا ابت اذا قضيت حنبك 
يف القيامة فسيجمعنا قال قلت  ادفنك عند اخيك بشر فقال اذا مت فادفين عند ايب وامي فاين احب ان جيمعنا اهللا

يأبة فأكفر عنك بشيء قال ال فاين ما حلفت عند رجل على حق وال على باطل تويف يف هذه السنة وقيل يف سنة 
  مثان وسبعني 

  سنة 
  مث دخلت سنة ثالث وسبعني ومائتني 

وحج بالناس يف هذه السنة فمن احلوادث فيها ان ثالث بنني كانوا الطاغية الروم دسوا به فقتلوه وملكوا احدهم 
هارون بن حممد اهلامشي وهذه السنة العاشرة من حجة بالناس ومل حيج من بعد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عشر 

  سنني متتابعة سواه 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

١٩٧   

  امحد بن سعد

  بن اجلعد وعلي  ابن ابراهيم بن عبد الرمحن بن عوف ابو ابراهيم الزهري مسع على

ابن حيىي وغريمها روى عنه البغوي وابن صاعد واحملاملي وابن املنادي وغريهم وكان مذكورا بالعلم والفضل 
  موصوفا بالصالح والزهد ومن اهل بيت كلهم علماء حمدثون 



 بن عبد الرمحن اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا ابو بكر بن ثابت اخربنا امحد بن عمر بن روح اخربنا عبيد اهللا
الزهري قال مسعت ايب يقول مضى عمي يعين ابا ابراهيم اىل امحد بن حنبل يسلم عليه فلما رآه قام اليه قائما 

واكرمه فلما مضى قال له ابنه عبد اهللا يا أبت ابو ابراهيم شاب وتعمل به هذا العمل وتقوم اليه فقال له يا بين ال 
 ابن عبد الرمحن بن عوف تويف ابو ابراهيم يف حمرم هذه السنة وقد بلغ مخسا تعارضين يف مثل هذا اال اقوم اىل

  وسبعني سنة ودفن يف مقربة التبانني 
١٩٨   

  حنبل بن اسحاق

ابن حنبل بن هالل بن اسد ابو علي الشيباين ابن عم امحد بن حنبل مسع ابا نعيم وعاصم بن علي وعارم بن الفضل 
وخلقا كثريا وله كتاب مصنف يف التاريخ روى عنه البغوي وابن صاعد وكان ثقة  ومسددا واحلميدي وابن املديين

  ثبتا صدوقا خرج اىل واسط وتويف هبا يف مجادي االوىل من هذه السنة 
  الفتح بن شخرف  - ١٩٩

ابن داود بن مزاحم ابو نصر الكشي حدث عن رجاء بن مرجي وايب بكر بن زجنويه وغريمها روى عنه ابو عمرو 
  السماك والنجاد وكان من كبار الزهاد املتورعني وقال امحد بن حنبل ما اخرجت خراسان مثل فتح بن شخرف بن 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي بن ثابت اخربنا ابراهيم بن عمر الربمكي اخربنا ابو الفضل الزهري 
عت فتح بن شخرف يقول رأيت رب العزة يف النوم قال مسعت ابا الطيب املعلم يقول مسعت الربهباري يقول مس

  فقال يا فتح احذر ال آخذك على غرة قال فتهت يف اجلبال تسع سنني 
  اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي اخربنا االزهري حدثنا عبيد اهللا بن 

يل فتح ابن شخرف من اعجازي  ابراهيم القزاز حدثنا جعفر بن حممد اخلواص حدثنا ابو حممد اجلريري قال قال
بكل شيء عندي قلم كتبت به اربعني سنة كنت اكتب بالنهار وبالليل وكانت دارنا واسعة كنت اكتب يف القمر 

حىت يرتفع واكتب على سلم يف دارنا ارتقاء عليه مرقاة مرقاة حىت ينتهي السلم فاذا تشعث رأس القلم قططته وهو 
رج القلم منها فأرانيه تويف فتح بن شخرف يف شوال هذه السنة وقربه ظاهر يف عندي فأخرج اىل انبوبة صفر واخ

مقربة امحد ابن حنبل وصلى عليه ثالثا وثالثني مرة واقل قوم كانوا يصلون عليه خسمة وعشرون الفا وكان يقول 
  ا غاسله يف حياته اعرف رجال على عضو من اعضائه كتوب خلقه اهللا واهللا ما كتبها كاتب فلما مات رآه

اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت اخربنا امحد بن علي التوزي حدثنا احلسن بن احلسني افقيه مسعت 
جعفر اخللدي يقول مسعت ابا حممد احلريري يقول غسلت الفتح بن شخرف فقبلته على ميينه فاذا على فخذه األمين 

  مكتوب خلقه اهللا كتابة بينة 
  ن يزيد حممد ب - ٢٠٠

ابو عبد اله ابن ماجة موىل ربيعة ولد سنة تسع ومائتني ورحل اىل مكة والبصرة والكوفة وبغداد والشام ومصر 
والري ومسع الكثري وصنف السنن والتاريخ والتفسري وكان عارفا هبذا الشأن تويف يف يوم االثنني ودفن يوم الثالثاء 

  ع وستني سنة لثمان بقني من رمضان هذه السنة وهو ابن ارب
  حممد بن امحد  - ٢٠١



  ابن رزين ابو عبد اهللا حدث عن شبابة وعلي بن عاصم ويزيد بن هارون وغريهم ومات يف هذه السنة 
  حممد بن ابراهيم  - ٢٠٢

ابن مسلم بن سامل ابو امية بغدادي سكن طرسوس فقيل له الطرسوسي وكان من اهل الرحلة يف طلب احلديث 
م مسع عمر بن يونس اليماين ويعقوب بن اسحاق احلضرمي وابا عاصم النبيل وابا نعيم وكان له فيه حسن فه

وقبيصة وغريهم روى عنه ابو حامت الرازي ووكيع القاضي وابن صاعد واحملاملي وغريهم وكان ابو داود 
مقدما يف زمانه تويف  السجستاين يقول ابو امية ثقة وقال ابو بكر اخلالل كان رجال رفيع القدر جدا اماما يف احلديث

  بطرسوس يف مجادي االخرة من هذه السنة 
  حممد بن ايب عمران  - ٢٠٣

ابو يزيد االستراباذي كنيته ابو يزيد كان فاضال خريا ورعا ثقة وملا جاءت الدياملة اىل استراباذا باع ابو يزيد هذا 
  ته فأقام فيها اىل ان مات يف هذه السنة مالكه باستراباذ وحتول منها اىل نيسابور وقال قد اختلط القوت واشب

  ابو يعقوب الشريطي  - ٢٠٤
  البصري الصرييف كان عاملا باحلديث حافظا لعلوم مجة وصحب ابا تراب النخشيب وكان معظما عند الناس 
ثنا ابو اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت قال حدثنا ابو العباس امحد بن حممد بن زكريا النسوى حد

عبد اهللا امحد بن عطاء الروذبارى حدثناحممد بن اسحاق الكثريي قال قال ابو سعيد الزيادي دخل ابو يعقوب 
الشريطي وكان من اهل البصرة جملس داود االصبهاىن وعليه خرقتان فتصدر لنفسه من غري ان يرفعه احد وجلس 

لشيخ عما احب فحرد داود فقال عما اسألك عن اىل جنب داود فقال داود سل يا فىت فقال له يعقوب يسأل ا
احلجامة اسألك قال فربك ابو يعقوب مث روى طرق افطر احلاجم واحملجوم ومن ارسله ومن اسنده ومن وقفه ومن 

ذهب اليه من الفقهاء وروى اختالف طرق احتجم النيب صلى اهللا عليه و سلم واعطى احلجام اجره ولو كان 
  ق حراما مل يعطه مث روى طر

ان النيب صلى اهللا عليه و سلم احتجم بقرن وذكر احاديث صحيحة يف احلجامة مث ذكر االحاديث املتوسطة مثل 
قوله ما مررت مبأل من املالئكة ومثل شفاء اميت وما اشبه ذلك وذكر احاديث ضعيفة مثل قوله ال حيتجم يوم كذا 

 كل زمان وذكر ما ذكره االطباء يف احلجامة مث قال وال ساعة كذا مث ذكر ما ذهب اليه اهل الطب من احلجامة يف
  يف آخر كالمه واول ما خرجت احلجامة من اصبهان فقال داود واهللا ال جفوت احدا بعدك 

  سنة

  مث دخلت سنة اربع وسبعني ومائتني 
واسرو فمن احلوادث فيها شخوص ايب امحد حلرب عمرو بن الليث يف ربيع االول وفيها غزا يا زمان يف رمضان 

  وغنم وسلم وحج بالناس يف هذه السنة هارون ابن حممد اهلامشي 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر



  ابراهيم بن امحد  - ٢٠٥
ابن حيىي بن ابراهيم ابو اسحاق مسع من حرملة بن حيىي وغريه وكان حافظا فاضال توىف يف مجادي اآلخرة من هذه 

  السنة 
  اسحاق بن ابراهيم  - ٢٠٦

  ابن زياد ابو يعقوب املقريء حدث عن هدبة بن خالد روى عنه ابن خالد تويف يف ربيع االول من هذه السنة 

  ايوب بن سليمان  - ٢٠٧
ابن داود املعروف بالصعدي حدث عن ايب اليمان احلكم بن نافع وآدم بن ايب اياس وعلى بن اجلعد وغريهم روى 

  ثقة تويف يف رمضان هذه السنة عنه ابن صاعد وابو عمرو بن السماك وكان 
  احلسن بن مكرم  - ٢٠٨

ابن حسان ابو العالء البزاز ولد سنة اثنتني ومثانني ومائة ومسع على بن عاصم وابا النضر هاشم بن القاسم ويزيد بن 
لسنة هارون وشبابة بن سوار وعفان بن مسلم روى عنه احملاملي وابن خملد والنجاد وكان ثقة تويف يف رمضان هذه ا

  وقد بلغ ثالثا وتسعني سنة 
  خلف بن حممد  - ٢٠٩

ابن عيسى ابو احلسني الواسطي امللقب بكردوس قدم بغداد وحدث عن يزيد ابن هارون وروح وعاصم بن علي 
وروى عنه احملاملي وابن خملد قال ابن ايب حامت هو صدوق وقال الدارقطين ثقة تويف بواسط يف ذي احلجة من هذه 

  يف على الثمانني السنة وقد ن
  عبد اهللا بن روح  - ٢١٠

ابن عبد اهللا ابو حممد املدائين املعروف بعبدوس مسع يزيد بن هارون وشبابه وروى عنه احملاملي وابن السماك وكان 
  ثقة صدوقا وتويف باملدائن يف مجادي اآلخرة من هذه السنة 

  عبد اهللا بن ايب سعيد  - ٢١١
 بن عمرو بن عبد الرمحن بن بشر بن هالل االنصاري بلخي االصل ولد سنة تسع ابو حممد الوراق وهو عبد اهللا

وتسعني ومائة وسكن بغداد وحدث هبا عن عفان وسريج بن يونس وعلي بن اجلعد وغريهم وروى عنه ابن ايب 
  الدنيا والبغوي 

 مجادي االخرة من هذه وابن املرزبان والكوكيب واحملاملي وكان ثقة صاحب اخبار وآداب وملح تويف بواسط يف
  السنة ودفن باجلانب الشرقي من واسط وقد بلغ سبعا وسبعني 

  سنة

  حممد بن امسعيل  - ٢١٢
ابن زياد ابو عبد اهللا وقيل ابو بكر الدواليب مسع ابا النضر اهلاشم بن القاسم وابا اليمان وابا مسهر وغريهم وروى 

اه ابا عبد اهللا وحدث عنه ابو بكر حممد بن عبد امللك التارخيي وابو عنه حممد بن خملد وابو احلسني بن املنادى وكني
  عمر بن السماك وكنياه ابا بكر وكان ثقة تويف يف هذه السنة 

  سنة 



  مث دخلت سنة مخس وسبعني ومائتني 
فشغب  فمن احلوادث فيها ان يا زمان غزا يف البحر فأخذ للروم اربع مراكب وفيها حبس ابو امحد ابنه ابا العباس

اصحابه ومحلوا السالح وركب غلمانه واضطرب بغداد لذاك فركب ابو امحد حىت بلغ الرصافة وقال الصحاب 
ايب العباس وغلمانه ما شأنكم اترونكم اشفق على ابين مين هو ولدي واحتجت اىل تقوميه فانصرفوا وكان ذلك يف 

  رون بن اهلامشي يوم الثالثاء لست خلون من شوال وحج بالناس يف هذه السنة ها

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن حممد بن احلجاج  - ٢١٣
ابو بكر املروزي صاحب االمام امحد كانت امه مروزية وابوه خوارزميا وكان امحد يقدمه على مجيع اصحابه ويأنس 

ه وهو الذي توىل اغماض امحد به ويبسط اليه اذا بعثه يف حاجة يقول له قل فما قلت فهو على لساين وانا قلت
  وغسله ونقل عنه مسائل كثرية 

  انبأنا حممد بن عبد الباقي انبأنا ابراهيم بن عمر الربمكي عن عبد العزيز 

إبن جعفر قال مسعت اخلالل يقول خرج أبو بكر املرزوي إىل العدو فشيعه الناس إىل سامرا فجعل يردهم وال 
من رجع حنو مخسني ألف إنسان فقيل يا أبا بكر امحد اهللا فهذا علم قد نشر يرجعون فحزروا فإذا هم بسامرا سوى 

لك فبكى مث القال ليس هذا علم يل أمنا هذا علم أمحد بن حنبل تويف أبو بكر لست خلون من مجادي األوىل من 
  هذه السنة ودفن قريبا فلحق أبا بكر املرزوي 

  أمحد بن حممد بن غالب  - ٢١٤
أبو عبد اهللا الباهلي البصري املعروف بغالم اخلليل سكن بغداد وحدث عن قرة بن حبيب  إبن خالد بن مرداس

وشيبان بن فروخ والشاذكوين وغريهم وروى عنه حممد بن خملد وأبو عمرو وبن السماك وأمحد بن كامل القاضي 
ي ممن بفتعل احلديث وسئل عنه أبو حامت الرازي فقال روى أحاديث مناكري عن شيوخ جمهولة ومل يكن حمله عند

  صاحلا 
أخربنا عبد الرمحن بن حممد القزاز أخربنا أمحد بن علي قال حدثين احلسن بن علي التميمي قال قرأت على حممود 

بن احلسني القطان عن أيب بكر حممد بن احلسن بن زياد املقرىء قال قال أبو جعفر بن الشعريي ملا حدث غالم 
عوانة عن أيب مالك األشجعي عن أبيه قلت يا أبا عبد اهللا هذا الرجل حدث عنه اخلليل عن بكر بن عيسى عن أيب 

إبراهيم بن عرعرة وامحد بن حنبل وهو قدمي الوفاة ولو تلحقه انت وال من يف سنك ففكر يف هذا قال خفته فقلت 
ن من الغد احسبك مسعت من رجل يقال له بكر بن عيسى حدثك عن بكر بن عيسى هذا فسكت وافترقنا فلما كا

  قال يا أبا جعفر علمت إين نظرت البارحة فيمن مسعت منه بالبصرة يقال له بكر بن عيسى فوجدهتم ستني رجال 
أخربنا عبد الرمحن أخربنا إبن ثابت قال حدثين أمحد بن سليمان بن علي املقرىء أخربنا أبو سعد امحد بن حممد 

خربنا عبد اهللا الناوندي يف جملس أيب عروبة يقول لغالم اخلليل هذه املاليين أخربنا عبيد اهللا بن عدي احلافظ قال أ
  األحاديث الرقائق اليت حتدث هبا قال وضعناها لنرقق هبا قلوب العامة وكان أبو داود 

السجستاين يكذب غالم خليل ويقول أخشى أن يكون دجال بغداد وقد عرض على حديثه فنظرت يف أربع مائة 
  ا كذب كلها قال الدارقطىن غالم خليل متروك حديث أسانيدها ومتوهن



أخربنا أبو منصور القزاز أخربنا أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب أخربنا احلسن إبن أيب بكر عن أمحد بن كامل 
القاضي قال سنة مخس وسبعني ومائتني تويف أبو عبد اهللا أمحد بن حممد غالم اخلليل ومحل يف تابوت إىل البصرة 

  ة وكان فصيحا حيفظ علما كثريا ويقتات الباقلي صرفا وبينت عليه قب
أخربنا أبو منصور أخربنا اخلطيب أخربنا حممد بن عبد الواحد حدثنا حممد بن العباس قال قال أبو احلسن إبن 
املنادى تويف غالم اخلليل يف رجب وصلى عليه يف الدار اليت كان ينزهلا وغلقت أسواق مدينة السالم وخرج 

لنساء والصبيان للصالة عليه ودفن بالبصرة ومحل يف تابوت فأحدر إىل البصرة وأكثر من صلى عليه إمنا الرجال وا
  صلى على شاطىء دجلة واحندر الناس ركبانا ومشاة ويف الزواريق إىل كلوذى ودوهنا منها ودفن بالبصرة 

  إسحاق بن إبراهيم

بن حنبل وعنده أقام أمحد مدة عند إختفائه وحدث عنه إبن هاين أبو يعقوب النيسابوري وكان له إختصاص بامحد 
  بقطعة من مسائله وكان صاحلا وتويف يف هذه السنة 

  جعفر بن حممد  - ٢١٦
إبن القعقاع أبو حممد البغوي سكن سر من رأى وحدث هبا عن سعيد بن منصور وغريه روى عنه البغوي وغريه 

  وكان ثقة تويف يف رمضان هذه السنة 
  بن جعفر  احلسن - ٢١٧

أبن حممد الوضاح أبو سعيد السمسار احلريب املعروف باحلريف حدث عن جعفر الفريايب وغريه روى عنه التنوخي 
  وتويف يف رجب هذه السنة قال العتيقي 

  كان فيه تساهل 
  احلسن بن احلسني  - ٢١٨

إثنيت عشرة ومائتني ومسع حيىي بن  إبن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن العالء بن أيب صفرة أبو سسعيد السكري ولد سنة
معني وأبا حامت والرياشي وحممد بن حبيب وعمر بن شبة وغريهم وكان ثقة دينا صاحلا صادقا وأنشر كثريا من 

  كتب األدب وحدث عنه أبو سهل بن زياد وتويف يف هذه السنة 
  سليمان بن األشعث  - ٢١٩

زدي السجستاين ولد سنة ستني ومائتني وهو أحد من رحل إبن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمر وأبو داود األ
وطوف ومجع وصنف وكتب عن العراقيني واخلراسانيني والشاميني والبصريني وروى عنه خلق كثري منهم أبو بكر 
اخلالل والنجاد ومسع منه أمحد بن خليل حديثا وأحدا وصنف كتاب السنن وعرضه على أمحد بن حنبل فاستجاده 

وكان إبراهيم احلريب يقول ألني احلديث أليب داود كما إلني احلديد لداود كان عاملا حافظا عارفا بعلل له وإستحسنه 
  احلديث ذا عفاف وورع وكان يشبه بأمحد بن حنبل 

أخربنا عبد الرمحن بن حممد أخربنا امحد بن علي بن ثابت قال حدثين أبو بكر بن علي بن إبراهيم الدينوري قال 
ني حممد بن عبد اهللا بن احلسني الفرضي قال مسعت أبا بكر بن داسة يقول مسعت أبا داود يقول مسعت أبا احلس

كتبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مخس مائة ألف حديث إنتخبت منها ما ضمنت هذا الكتاب يعىن كتاب 
ويكفي اإلنسان لدينه من السنن مجعت فيه أربعة آالف ومثان مائة حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه وييقاربه 



ذلك أربعة إحاديث أحدها قوله عليه السالم األعمال بالنيات والثاين قوله عليه السالم من حسن إسالم املرء تركه 
ماال يعنيه والثالث قوله عليه السالم ال يكون املؤمن مؤمنا حىت يرضى ألخيه ما يرضى لنفسه والرابع قوله عليه 

  م السالم احلالل بني واحلرا

  بني وبني ذلك أمور مشتبهات 
أخربنا عبد الرمحن أخربنا امحد بن علي العتيقي قال مسعت عبد اهللا بن عبد الرمحن الزهري يقول مسعت أبا بكر بن 

ايب داود يقول مسعت أيب يقول الشهوة اخلفية حب الرياسة تويف أبو داود بالبصرة يف شوال هذه السنة وقيل يف سنة 
  فاته يوم اجلمعة ودفن إىل جنب قرب سفيان الثوري وبلغ ثالثا وسبعنب سنة ست وسبعني وكان و

  عبد اهللا بن أمحد  - ٢٢٠
إبن حممد بن ثابت أبو عبد الرمحن املرزوي من نسل بديل بن ورقاء اخلزاعي ويعرف بابن شبويه من أئمة احلديث 

بن راهوية وعلي بن حجر وأيب كريب وقدم الفضالء الراحلني يف طلب العلم مسع خلقا كثريا مثل عبدأن وآدم وإ
  بغداد فحدث هبا وروى عنه إبن أيب الدنيا وإبن صاعد وتويف يف هذه السنة 

  عبد اهللا بن حممد  - ٢٢١
إبن زيد أبو حممد احلنفي املرزوي حدث عن عبدان روي عنه حممد بن خملد وكان ثقة وتويف يف رمضان من هذه 

  السنة 
  اهللا  عبد اهللا بن عبيد - ٢٢٢

إبن داود أبو قاسم اهلامشي الداودي وكان فقيه الداودية يف عصره خبراسان مسع أبا جعفر الطحاوي وأبا العباس بن 
  عقدة واحلسني بن إمساعيل احملاملي وطبقتهم وانتخب عليه احلاكم أبو عبد اهللا وتويف يف ببخارا يف هذه السنة 

  عبد الرمحن بن مرزوق  - ٢٢٣
وف البزورى مسع روح بن عبادة وشبابة وأبا نعيم روى عنه إبن صاعد وإبن السماك وكان ثقة تويف إبن عطية أبو ع

  يف رجب هذه السنة وقد بلغ ثالثا وتسعني سنة 

  عبد العزيز بن عبد الرمحن  - ٢٢٤
ة من هذه إبن عبد اهللا أبو القاسم اهلامشي مسع احلميدي روى عنه احملاملي القاضي وكان ثقة وتويف يف ذي احلج

  السنة وبلغ ستا ومثانني 

  سنة

  وكان مجيال وسيما هبيا 
  القاسم بن عبد اهللا  - ٢٢٥

إبن املغرية أبو حممد اجلوهري موىل ألم عيسى بنت علي بن عبد اهللا بن عباس ولد سنة مخس وتسعني ومائة مسع من 
  ونا تويف يف حمرم هذه السنة بن أيب أويس وعفان بن مسلم وأيب نعيم روى عنه مسلم الكجي وكان ثقة مام

  حممد بن إسحاق  - ٢٢٦
إبن إبراهيم بن أيب العنبس بن املغرية أبو العنبس الصيمري الشاعر وكان أحد األدباء امللحاء إال إنه هاجى اكثر 

  شعراء زمانه وقدم بغداد ونادم املتوكل 



ة أخربنا أمحد بن عبد الرمحن الشريازي قال أنشدنا أخربنا القزاز أخربنا أمحد بن علي أخربنا عبد اهللا بن علي بن محوي
  ال حق بن احلسني قال أنشدنا علي بن عاذل القطان أليب العنبس 

وحيل ... قديصاد القطا فتنجو سليما ... بعد موت الطبيب والعواد ... كم مريض قد عاش من بعد يأس ... 
  ... القضاء بالصياد 

  إىل الكوفة فدفن هبا تويف أبو العنبس يف هذه السنة ومحل 
  حممد بن إسحاق البغوي  - ٢٢٧

  حدث عن أيب الوليد الطيالسي وخالد بن خداش يف آخرين وكان ثقة 
  سنة 

  مث دخلت سنة ست وسبعني ومائتني 
  فمن احلوادث فيها ضم الشرط يف بغداد إىل عمرو بن الليث وكتب فيها على 

  الشرطه إمسه وذلك يف احملرم مث طرح ذلك يف شوال وأسقط ذكره األعالم واملطارد والترسة اليت تكون يف جملس 
وفيها ورد اخلرب بإنفراج تل بنهر الصراة ويعرف بتل بين شقيق عن سعة حوض من حجر يف لوح املسن عليه كتابة 

يها األيدي ماهي وفيه سبعة أقرب فيها سبعة أبدان صحيحة عليها أكفان جدد لينة هلا أهداب تفوح منها رائحة وف
رائحة املسك أحدهم شاب له مجة وجبهته وأذناه وأنفه وضفتاه ورقبته وأشفار علية صحاح وعلى شفته بلل كأنه 
شرب ماء وكأنه قد كحل ضربة يف خاصرته فردت عليه أكفانه وجذب بعض احلاضرين من شعر بعضهم فوجده 

  قوي األصل كنحو شعر احلى 
  وكان واليا على مكة و املدينة والطائف وحج بالناس يف هذه السنة هارون بن حممد 

  كر من تويف يف هذه السنة من األكابر

٢٢٨   

  بقى بن خملد

أبو عبد الرمحن األندلسي كانت له رحلة مشهورة وطلب مشهور وطلب مشهور مسع من أمحد بن حنبل وغريه من 
ن على هذا العدد وشيوخه أعالم األئمة وله تصانيف كثرية منها مسندة روى فيه عن ألف وسقائة صحايب بل يزيدو

  فإنه روى عن مائيت رجل وثالثني مجهورهم مشاهري ومجع إىل العلم الصالح والتقوى 
أخربنا أبو بكر أمحد بن خلف أخربنا أبو علي احلسن بن علي البناء أخربنا عبد الكرمي إبن هوازن قال مسعت محزة 

ول مسعت عبد الرمحن بن أمحد يقول مسعت أيب يقول جاءت بن يوسف السهمي يقول نصر بن أمحد بن عبد امللك يق
إمرأة إىل إبن خملد فقالت إن إبين قد أسره الروم وال أقدر على مال أكثر من دويرة وال أقدر على بيعها فلو أشرت 

  ىل قال إىل من يفديه بشيء فليس يل ليل وال هنار وال نوم وال قرار فقال إنصريف حثى نظر يف أمره إن شاء اهللا تعا

وأطرق الشيخ وحرك شفتيه قال فلبثنا مدة فجاءت املرأة مع إبنها وأخذت تدعو له وتقول قد رجع ساملا وله 
حديث حيدثك به فقال الشاب كنت يف يدي بعض ملوك الروم مع مجاعة من األسارى وكان له إنسان يستخدمنا 



يئ من العمل بعد املغرب أنفتح القيد من رجلى ووقع كل يوم خنرج إىل الصحراء مث يردنا وعلينا قيود فبينا حنن جن
على األرض ووصف اليوم والساعة موافق اليوم الذي جاءت املرأة ودعا الشيخ قال فنهض إىل الذي كان حيفظين 

وقال قد كسرت القيد قلت ال أنه سقط من رجلي فتحري وأخرب صاحبه واحضر احلداد وقيدين فلما مشيت 
جلي فتحريوا يف أمري فدعوا رهباهنم فقالوا يل ألك والدة قلت نعم قالوا قد رافق دعاءها خطوات سقط القيد من ر

اإلجابة وقالوا أطلقك اهللا ال ميكننا نقيدك فردوين واصحبوين إىل ناحية املسلمني وتويف بقي بن خملد باألندلس يف 
  هذه السنة 

  جعفر بن أمحد بن العباس  - ٢٢٩
وى عنه حممد إبن خملد وأمحد بن كامل القاضي قال الدارقطين ثقة مأمون تويف بالبصرة أبو الفضل مسع من مجاعة ور

  قاضيا يف ربيع األول من هذه السنة 
  صاعد بن خملد  - ٢٣٠

من عمال السلطان كان كثري التعبد وكان ينفرد فيصلي وأصحابه يرون أنه يف عمل السلطان وكان ال يركب حىت 
لدنانري والثياب والدقيق يف كل يوم وقال نصر احلاجب رايت ليلة مات صاعد يف املنام ينفذ صدقاته من الدراهم وا

كأن قائال يل صر إىل دجلة إىل مكان كذا وكذا إىل مسجد هناك حىت عرفت املوضع فأقم حىت تصلي على رجل من 
ة فصعدوا هبا إىل أهل اجلنة فصرت املوضع فإذا خدم سود قد عربوا من دار إبن طاهر بعد العصر ومعهم جاز

  املسجد فصليت على الرجل وسألت عنه فقالوا هذا صاعد بن خملد 

  عبد اهللا بن أمحد  - ٢٣١
إبن إبراهيم بن كثري أبوالعباس الدورقي مسع من عفان وغريه روى عنه إبن صاعد وبن خملد واحملاملي وكان يسكن 

الرمحن بن حممد أخربنا أمحد بن على أخربنا حممد  من رأى وقدم بغداد فحدث وقال الدارقطين هو ثقة أخربنا عبد
بن حممد بن عبد الواحد أخربنا حممد بن العباس قال قرىء على إبن املنادي وأنا أمسع قال قدم علينا عبد اهللا بن 
أمحد بن إبراهيم فسمعنا منه مث قال قرىء انه زلق من الدرجة إىل الدار اليت نزهلا وذلك يف ربيع األول من هذه 

  السنة 
  عبد اهللا بن مسلم  - ٢٣٢

إبن قتيبية أبو حممد الكاتب املرزوي وقيل الدينوري ألنه أقام بالدينور مدة سكن بغداد وحدث هبا عن إسحاق بن 
راهويه وأيب حامت وغريمها وكان عاملا ثقة دينا فاضال وله التصانيف املشهورة منها غريب القرآن احلديث ومشكل 

واملعارف وأدب الكاتب وعيون األخبار وغري ذلك أخربنا أبو منصور القزاو أخربنا أمحد  القرآن ومشكل احلديث
بن علي ثابت أخربنا حممد بن عبد الواحد أخربنا حمد بن العابس قال قرىء علي إبن املنادي وأنا أمسع قال مات عبد 

بعد مث أغمي عليه فمات قال  اهللا بن مسلم بن قتيبية الدينوري صاحب التصانيف فجاءه فصاح صيحة مسعت من
إبن املنادي مث إن أبا القاسم إبراهيم بن حممد بن ايوب بن بشري الصائغ أخربين أن إبن قتيبية أكل هريسة فأصابه 

حرارة فصاح صيحة شديدة مث أغمي عليه إىل وقت صالة الظهر مث إضطرب ساعة مث هدأ فما زال يتشهد إىل وقت 
لة من رجب سنة ست وسبعني وقد روى أنه مات سنة سبعني واألول أصح وذكر السحر مث مات وذلك األول لي

  بعض أهل النقل أنه مات بالكوفة ودفن إىل جنب قرب أيب حازم القاضي 
  عبد امللك بن حممد  - ٢٣٣

  إبن عبد اهللا أبو قالبة وغلبت عليه مسع يزيد بن هارون وابا داود والطيالسي 



ى عنه إبن صاعد واحملاملي والنجاد وأبو بكر الشافعي وكان صدوقا من أهل اخلري وروح بن عبادة وخلقا كثريا رو
وكان يصلي كل يوم أربع مائة ركعة وحدث من حفظه بستني ألف حديث فوقع يف بعضها اخلطأ تويف يف شوال 

  هذه السنة 
بن هارون وعبدالوهاب بن حممد بن أيب العوام وأمسه أمحد بن يزيد بن دينار ابو بكر الرياحي مسع يزيد  - ٢٣٤

عطاء وابا عامر العقدى وغريهم روى عنه احملاملي وابن عقدة وبن السماك والنجاد ابن ايب بكر الشافعي وحممد بن 
  جعفر بن اهليثم البندار وهو آخر من الوى عنه قال الدار قطين هو صدوق توىف أليام خلت من رمضان هده السنة 

  حممد بن إبراهيم  - ٢٣٤
  ىي بن إسحاق بن جناد أبو بكر املقرىء مسع من أيب الوليد الطيالسي وغريه وروى عنه البغوي وغريه إبن حي

أخربنا أبو منصور القزاز أخربنا أبو بكر اخلطيب أخربنا علي بن حممد الدقاق أخربنا احلسني بن هارون الضيب عن 
  أبو بكر بن جناد عدل ثقة مأمون  أيب العباس بن سعيد قال مسعت عبد الرمحن بن يوسف بن خراش يقول

أخربنا القزاز أخربنا اخلطيب أخربنا السمسار أخربنا الصفار حدثنا إبن قانع إن أبا بكر بن جناد مات يف طريق مكة 
  يف ذي احلجة من سنة ست وسبعني ومائتني 

  حممد بن إبراهيم  - ٢٣٦
جلي وحدث عن عبدان بن عثمان وروي عنه أبو إبن يوسف أبو محزة املرزوي سكن بغداد وانتخب عليه عبيد الع

  عمرو بن السماك وغريه وكان ثقة 
  حممد بن إبراهيم بن عبد احلميد  - ٢٣٧

  أبو بكر احللواين قاضي بلخ سكن بغداد وحدث هبا عن أيب جعفر النفيلي وغريه 

  وروى عنه ابو عمرو بن السماك وغريه وكان ثقة 
  حممد بن امسعيل بن سامل  - ٢٣٨

و جعفر الصائغ سكن مكة وحدث هبا عن حجاج االعور وشبابة بن سوار وروح ابن عبادة قال عبد الرمحن بن اب
  ايب حامت مسعت منه مبكة وهو صدوق 

اخربنا علي بن حممد الدقاق قال قرأنا علي احلسني بن هارون عن ايب العباس بن سعيد قال مسعت عبد الرمحن بن 
  عيل الصائغ من اهل الفهم واالمانة يوسف بن خراش يقول حممد بن امس

  حممد بن جعفر بن راشد  - ٢٣٩
  ابو جعفر الفارسي يلقب لقلوق واصله بصرى مسع منصور بن عثمان وغريه وكان ثقة 

  حممد بن جعفر بن حممد  - ٢٤٠
السنة يف ذي  ابن امساعيل بن علي ابو العباس اهلامشي حدث عن ابراهيم الترمجاين روى عنه ابن خملد تويف يف هذه

  احلجة 
  حممد بن احلسني بن معدان  - ٢٤١

  ابو جعفر البلخي الوراق حدث عن امسعيل ابن ايب موسى روى عنه ابن صاعد وكان ثقة 
  حممد بن خليفة بن صدقة  - ٢٤٢

ابو جعفر يلقب بعنرب من اهل دير العاقول روى عن عفان وايب نعيم وسعيد ابن منصور وغريهم وكان صدوقا 
   بدير العاقول يف هذه السنة وتويف



  حممد بن حممد بن احلسن  - ٢٤٣
  ابن عطية العويف روى عن يزيد بن هارون وروح بن عبادة وغريمها كان 

  لينا يف احلديث قال الدارقطين ال بأس به وتويف يف ربيع االخر من هذه السنة 

  سنة

  مث دخلت سنة سبع وسبعني ومائتني 
حممد يوسف بن يعقوب بن امسعيل بن محاد بن زيد املظامل مبدينة السالم فقويت يده فمن احلوادث فيها وىل ابو 

فنادى من كانت له مظلمة من قبل االمري الناصر فما دونه من الناس فليحضر وظهر من صرامته وقيامه باألمر مامل 
  ير مثله وحج بالناس يف هذه السنة هارون بن حممد اهلامشي 

  نة من االكابرذكر من تويف يف هذه الس

  امحد بن عيسى ابو سعيد اخلراز  - ٢٤٤
وكان من املذكورين باجملاهدة والورع واملراقبة حدث عن ابراهيم بن بشار صاحب ابن ادهم وغريه روى عنه علي 

  بن حممد املصري 
بد اهللا حدثنا امحد بن اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت اخربنا ابو سعيد املاليين قال حدثنا ثقف بن ع

  امحد املقري حدثنا ابو بكر الشقاق قال قال ابو سعيد اخلراز اذا بكت اعني اخلائفني فقد كاتبوا اهللا بدموعهم 
اخربنا عمر بن خلف اخربنا جعفر بن امحد اخربنا عبد العزيز بن علي اخربنا ابن جهضم قال حدثين امحد بن حممد 

راز يقول العافيه سترت الرب والفاجر فاذا جاءت البلوى يتبني عندها الرجال تويف الرمادي قال مسعت ابا سعيد اخل
  ابو سعيد يف هذه السنة وقيل يف سنة ست ومثانني وقيل فيما بني ذلك وال يصح 

  ابراهيم بن اسحاق  - ٢٤٥
  ابن ايب العنبس ابو اسحاق الزهري القاضي الكويف مسع يعلي بن عبيد الطنافسي 

عنه ابو بكر بن ايب الدنيا وعامة الكوفيني ويل قضاء مدينة املنصور بعد ان صرف امحد بن حممد بن  وغريه وروى
  مساعة وكان ثقة خريا فاضال دينا صاحلا تويف يف ربيع اآلخر من هذه السنة فقد بلغ ثالثا وتسعني سنة 

  اسحاق بن يعقوب  - ٢٤٦
يف خلق كثري روى عنه حممد بن خملد وابو عمرو بن السماك  ابو العباس العطار االحول مسع خلف بن هشام البزاز

  وقال الدارقطين كان ثقة وتويف يف هذه السنة 
  جعفر بن امحد  - ٢٤٧

وقيل جعفر بن املبارك ابو حممد املعروف بكر دان اخللقاين حدث عن ايب كامل اجلحدري وشيبان بن فروخ روى 
  يف هذه السنة  عنه ابن خملد وكان ثقة ينزل هنر طابق وتويف

  جعفر بن حممد بن عبد اهللا  - ٢٤٨
ابن يزيد املنادي مسع عاصم بن علي وامحد بن حنبل وابن ايب شيبة ولوينا وغريهم روى عنه ابنه ابو احلسني وكان 



  ثقة 
ء على اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر اخلطيب اخربنا حممد بن عبد الواحد حدثنا حممد بن العباس قال قري

ابن املنادى وانا امسع قال تويف جعفر بن حممد يوم السبت بني الظهر والعصر ودفن يوم االحد الحد عشرة ليلة 
  بقيت من شعبان سنة سبع وسبعني يعين ومائتني كتب الناس عنه يف حياة جدي وبعد ذلك 

  جعفر بن هشام ابو حيىي العسكري  - ٢٤٩
لسي والقعنيب روى عنه ابن خملد وابن السماك وكان ثقة وتويف يف ربيع سكن بغداد وحدث عن ايب الوليد الطيا

  االول من هذه السنة 

  احلسن بن سالم  - ٢٥٠
ابن محاد بن ابان ابو علي مسع ابا نعيم وقبيصة وعفان بن مسلم روى عنه ابن صاعد والنجاد قال الدارقطين هو 

  صدوق تويف يف صفر هذه السنة 
  احلسني بن معاذ  - ٢٥١

ابن حرب ابو عبد اهللا االخفش من اهل البصرة قدم بغداد حمدثا هبا عن سلمة بن حبيب وغريه وحدث بسر من 
  رآى روى عنه ابو بكر النجاد والكوكيب تويف يف هذه السنة 

  عبد اهللا بن حممد  - ٢٥٢
عن يزيد بن هارون ابن امسعيل بن علي بن عبد اهللا بن العباس ابو العباس اهلامشي من اهل سر من رآى حدث 

  وشبابه وروح وعفان روى عنه امحد بن عيسى اخلواص وكان ثقة تويف بسر من رآى يف هذه السنة 
  عيسى بن عبد اهللا  - ٢٥٣

ابن سنان بن دلويه ابو موسى الطيالسي يلقب رغاث ولد سنة ثالث وتسعني ومائة ومسع من عفان وايب نعيم وكان 
كامل القاضي وابو بكر الشافعي قال الدارقطين كان ثقة تويف يف شوال هذه يعد من احلفاظ روى عنه امحد بن 

  السنة 
  علي بن احلسن بن عبدويه  - ٢٥٤

ابو احلسن اخلزاز مسع ابا النضر واسود بن عامر روى عنه ابن جماهد والنجاد وكان ثقة تويف يف ذي احلجة من هذه 
  السنة 
  حممد بن ادريس بن املنذر  - ٢٥٥

بن مهران ابو حامت احلنظلي الرازي كان احد االئمة احلفاظ واالثبات العارفني بعلل احلديث واجلرح ابن داود 
والتعديل مسع حممد بن عبد اهللا االنصاري وابا زيد النحوي وعبيد اهللا بن موسى وابا مسهر الدمشقي وابا اليمان 

  وخلقا كثريا روى 

صريان ومها اكرب سنا منه واقدم مساعا قدم بغداد فحدث هبا روى عنه يونس بن عبد االعلى والربيع بن سليمان امل
  عنه من اهلها ابراهيم احلريب وابن ايب الدنيا واحملاملي وغريهم 

اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن علي بن ثابت قال اخربنا ابو زرعة روح بن حممد الرازي اجازة 
يه حدثنا عبد الرمحن ابن ايب حامت قال مسعت ايب يقول خرجت يف طلب احلديث اخربنا علي بن حممد بن عمر الفق

فاحصيت اين مشيت على قدمي زيادة على الف فرسخ فلما زاد على االمر تركت وبقيت بالبصرة سنة اربع عشرة 



اىل املشيخة  ومائتني مثانية اشهر فانقطعت نفقيت فجعلت ابيع ثيايب حىت بقيت بال نفقة ومضيت اطوف مع صديق يل
وامسع منهم اىل املساء فانصرف رفيقي ورجعت اىل بيت خال فجعلت اشرب املاء من اجلوع مث اصبحت من الغد 
وغدا على رفيقي فجعلت اطوف معه يف مساع احلديث على جوع شديد فانصرف عين وانصرفت جائعا فلما كان 

 ميكنين قال ما ضعفك قلت ال اكتمك امري قد من الغد غدا علي وقال سر بنا اىل املشايخ فقلت انا ضعيف ال
مصى علي يومان ما طعمت فقال معي دينار فانا اواسيك بنصفه وجنعل النصف االخر يف الكراء فخرجنا من 

البصرة وقبضت منه نصف الدينار وقلت على باب ايب الوليد الطيالسي من اغرب على حديثا غريبا مسندا صحيحا 
يتصدق به وقد حضر على باب ايب الوليد خلق من احللق منهم ابو زرعة فمن دونه وامنا  مل امسع به فله على درهم

كان مرادي ان يلقى على ما مل امسع ليقولوا هو عند فالن اذهب فأمسع فكان مرادي ان استخرج منهم ما ليس 
  عندي فما هتيأ الحدان يغرب على حديثا تويف ابو حامت يف شعبان هذه السنة 

  بن اجلهم بن هارون  حممد - ٢٥٦
  ابو عبد اهللا السمري الكاتب مسع يعلي بن عبيد الطنافسي وعبد الوهاب بن عطاء 

ويزيد بن هارون وغريهم روى عن الفراء تصانيفه وهذا آخر من بقي من اصحاب الفراء روى عنه ابن جماهد 
وم االحد سلخ مجادي االخرة من هذه ونفطويه وابو بكر الشافعي وغريهم قال الدارقطين وهو ثقة صدوق تويف يف ي

  السنة وله تسع ومثانون 

  سنة

  حممد بن احلسني بن موسى  - ٢٥٧
ابن ايب احلنني ابو جعفر اخلزاز املعروف باحلنيين كويف قدم بغداد وحدث عن عبيد اهللا بن موسى العبسي وايب نعيم 

  م والقعنيب وغريهم روى عنه ابن صاعد واحملاملي وابن السماك وغريه
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي بن ثابت اخربنا االزهري حدثنا علي بن عمر احلافظ قال حممد بن 
  احلسني بن موسى الكويف صنف مسندا وحدث به وكان ثقة صدوقا تويف يف مجادي االخرة من هذه السنة بالكوفة 

  حممد بن سعدان  - ٢٥٨
ر النفيلي وفيض بن وثيق وغريمها وكان قد مسع من حنو من مخسمائة شيخ مل ابو جعفر البزاز حدث عن ايب جعف

حيدث اال باليسري وتويف يف شعبان هذه السنة ومث اخر يقال له حممد بن سعدان البزاز اال انه شيخ غري مشهور روى 
  ني عن القعنيب وثالث يقال له حممد بن سعد ان النحوي هو مشهور قد ذكرناه يف سنة احدى وثالث

  سنة 
  مث دخلت سنة مثان وسبعني ومائتني 

فمن احلوادث فيها انه يف احملرم واىف ابو امحد املوفق من اجلبل اىل العراق فتلقاه الناس بالنهروان فركب يف املاء 
وسار يف النهروان مث يف هنر ديايل يف دجلة وكان مريضا بالنقرس ودخل داره يف اوائل صفر مث تويف بعد ايام وطلع 

  لليلنت بقيتا من احملرم كوكب ذو مجة مث صارت اجلمة ذؤابة وخلع على عبيد اهللا 

  ابن سليمان بن وهب ووىل الوزارة 
  ويف هذه السنة غار ماء النيل وكان ذلك شيئا مل يعهد مثله وال بلغ يف االخبار السالفة 



  وحج بالناس يف هذه السنة هارون بن حممد اهلامشي 
حبركة قوم يعرفون بالقرامطة وهم الباطنية وهؤالء قوم تبعوا طريق امللحدين وجحدوا الشرائع وفيها وردت االخبار 

وانا اشري اىل البدايات اليت بنوا عليها مث اىل الباعث هلم على ما فعلوا من نصب دعوهتم مث اىل القاهبم مث اىل 
هم االحلاد تعلقوا مبذاهب امللحدين مثل مذاهبهم وعلومهم فاما البدايات اليت بنوا عليها فانه ملا كان مقصود

زراداشت ومزدك فاهنما كانا ينتحألن احملظورات وقد سبق يف اوائل هذا الكتاب شرح حاهلما وما زال اكثر الناس 
مع اعراضهم ال يدخلون يف حجر مينعهم اياها فلما جاء نبينا صلى اهللا عليه و سلم فقهر امللك ومنع االحلاد امجع 

ثنوية واجملوس وامللحدين ومن دان بدين الفالسفة املتقدمني فأعملوا آراءهم وقالوا قد ثبت عندنا ان مجاعة من ال
مجيع االنبياء كذبوا وخترقوا على اممهم واعظم كل بلية علينا حممد فانه تبع من العرب الطعام فخدعهم بنا موسة 

م واالن قد تشاغل اتباعه فمنهم مقبل على كسب فبذلوا امواهلم وانفسهم ونصروه واخذوا ممالكنا وقد طالت مدهت
االموال ومنهم على تشييد البنيان ومنهم على املالهي وعلماؤهم يتالعبون ويكفر بعضهم بعضا وقد ضعفت 

بصائرهم فنحن نطمع يف ابطال دينهم اال انا ال ميكننا حماربتهم لكثرهتم فليس الطريق اىل انشاء دعوة يف الدين 
رقة منهم وليس فيهم فرقة اضعف عقوال من الرافضة فندخل عليهم نذكر ظلم سلفهم االشراف من واالنتماء اىل ف

آل نبيهم ودفعهم عن حقهم وقتلهم وما جرى عليهم من الذل لنستغني هبا وال على ابطال دينهم فتناصروا وتكاتفو 
نهم امسعيل هذا وكان يقال له امسعيل وتوافقوا وانتسبوا اىل امسعيل بن جعفر بن حممد الصادق وكان جلعفر اوالد م

  االعرج مث سول هلم الشيطان آراء ومذاهب اخذوا بعضها من اجملوس واخذوا بعضها من الفالسفة 

وخترقوا على اتباعهم وامنا قصدهم اجلحد املطلق لكنهم ملا مل ميكنهم توسلوا اليه فقد بان لك مبا ذكرت ومن 
م على ما فعلوا من نصب الدعوة واما القاهبم فاهنم يسمون االمساعلية والباطنية البدايات اليت بنوا عليها والباعث هل

والقرامطة واخلرمية والبابكية واحملمرة والسبعية والتعليمية فاما تسميتهم باالمساعيلية فانتساهبم اىل امسعيل بن جعفر 
االخبار بواطن جتري جمرى اللب من القشر على ما ذكرناه واما تسميتهم بالباطنية فاهنم ادعوا ان لظواهر القرآن و

واهنا توهم االغبياء صورا على الفطناء رموزا واشارات اىل حقائق خفية وان من تقاعد عن العرض على اخلفايا 
والبواطن متعثر ومن ارتقى اىل علم الباطن احنط عنه التكلف واستراح من اعيائه واستشهدوا بقوله تعاىل ويضع 

ل اليت كانت عليهم قالوا واجلهال بذلك هو املرادون بقوله فضرب بينهم بسور له باب عنهم اصرهم واالغال
وغرضهم فيما وضعوا من ذلك ابطال الشرائع الهنم اذا صرفوا العقائد عن موجب الظاهر فحكموا بدعوى الباطن 

هنم مسوا بذلك الن ان على يوجب االنسالخ من الدين واما تسميتهم بالقرامطة ففي سبب ذلك ستة اقوال احدها ا
اول من اشري هلم ذلك احملبة حممد الوراق املقرمط وكان كوفيا والثاين ان هلم رئيسا من السواد من االنباط يلقب 
بقرمطويه فنسبوا اليه والثالث ان قرمطا كان غالما المسعيل بن جعفر فنسبوا اليه النه احدث هلم مقاالهتم والرابع 

يقال له كرمية فلما رحل تسمى قرمط بن االشعث مث ادخله يف مذهبه اخلامس ان بعض ان بعض دعاهتم نزل برجل 
دعاهتم رجل يقال له كرمية فلما رحل تسمى باسم ذلك الرجل مث خفف االسم فقيل قرمط قال اهل السري كان 

فظ ذلك الرجل الداعي من ناحية خوزستان وكان يظهر الزهد والتقشف ويسف اخلوص ويأكل من كسبه وحي
القوم ما صرموا من خنلهم يف حظرية ويصلي اكثر الناس ويصوم ويأخذ عند افطاره من البقال رطال من التمر فيفطر 

  عليه وجيمع نواه فيدفعه اىل البقال مث حياسبه على ما اخذ منه وحيط من ذلك مثن النوى 



اكلت التمر حىت بعت النوى فأخربهم  فسمعوا التجار الذين صرموا خنلهم فوثبوا عليه وضربوه وقالوا مل ترض بان
البقال يف احلال فندموا على ضربه وسألوه االحالل فازداد يذلك نبال عند اهل القرية وكان اذا قعد اليه انسان 

ذاكره امر الدين وزهده يف الدنيا واعلمه ان الصالة املفروضة على الناس مخسون صالة يف كل يوم وليلة مث اعلم 
اىل امام من اهل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث مرض ومكث مطروحا على الطريق الناس انه يدعوا 

وكان يف القرية رجل حيمل على اثوار له وكان امحر العينني وكان اهل القرية يسمونه كرميته حلمرة عينيه وهو 
يوصى اهله االشراف عليه والعناية به بالنبطية حار العني فكلم البقال كرميته هذا يف ان حيمل هذا العليل اىل منزله و

ففعل فاقام عنده حىت بريء مث كان ياوي اىل منزله ودعا اهل القرية اىل امره فاجابوه وكان ياخذ من الرجل اذا 
دخل يف دينه دينارا ويزعم انه يأخذ ذلك االمام فمكث يدعو اهل القرى فيجيبونه واختذ منهم اثين عشر نقيبا 

ناس اىل دينه وقال هلم انتم كحواري عيسى بن مرمي عليهما السالم فشغل اكرة تلك الناحية وامرهم ان يدعوا ال
على اعماهلم مبا رمسه هلم من اخلمسني صالة اليت ذكر اهنا فرضت عليهم وكان للهيصم يف تلك الناحية ضياع 

م مذهبا من الدين واعلمهم فوقف على تقصري اكرته يف العمارة فسأل عن ذلك فأخرب ان رجال قدم عليهم فأظهر هل
ان اهللا عز و جل قد افترض عليهم مخسني صالة يف اليوم والليلة وقد اشتغلوا هبا فوجه اليه فجيء به فسأله عن 

امره فأخربه بقصته فحبسه يف بيت وحلف بقتله واقفل عليه وترك املفتاح حتت وسادته ونام فرقت له جارية 
ادت املفتاح اىل موضعه فلما اصبح اهليصم فتح الباب فلم جيده فشاع ذلك فاخذت املفتاح وفتحت واخرجته مث ع

اخلرب فعرب به اهل تلك الناحية وقالوا قد رفع مث ظهر يف موضع اخر ولقي مجاعة من اصحابه فسألوه عن قصته فقال 
نزله كرميته مث ليس مبكن احدا ان يؤذيين مث خاف على نفسه وخرج اىل الشام وتسمى باسم الرجل الذي كان يف م

  خفف فقيل قرمط وفشا امره وامر اصحابه وكان قد لقي صاحب الزنج 

فقال له انا على مذهب ورائي مائة الف سيف فناظرين فان اتفقنا ملت مبن معي اليك وان تكن االخرى انصرفت 
ن قرمط وكان محدان من فناظره فاختلفا ففارقه السادس اهنم لقبوا هبذا نسبة اىل رجل من دعاهتم يقال له محدان ب

اهل الكوفة مييل اىل الزهد فصادفه احد دعاة الباطنية يف طريق وهو متوجه اىل قرية وبني يديه بقر يسوقها فقال 
محدان لذلك الداعي وهو ال يعرفه اين تقصد فسمى قرية محدان فقال له اركب بقرة من هذه البقر لتستريح من 

أنك ال تعمل اال بأمر قال نعم فقال محدان وبأمر من تعمل قال بأمر مالكي املشي فقال اين مل اؤمر بذلك قال ك
ومالكك وما لك الدنيا واآلخرة فقال ذلك اهللا عز و جل قال صدقت وما غرضك يف هذه البقعة قال امرت ان 

ت الذل ادعو اهلها من اجلهل اىل العلم ومن الضالل اىل اهلدى ومن الشقاوة اىل السعادة واستنقذهم من ورطا
والفقر واملكهم ماال يستغنون به من التعب والكد فقال له محدان انقذين انقذك اهللا وافض على من العلم ما حتييين 

به فما اشد حاجيت اىل ذلك فقال ما امرت ان اخرج السر املكنون اىل كل احد اال بعد الثقة به والعهد اليه قال 
ولإلمام على نفسك عهد اهللا وميثاقه ان ال خترج سر االمام الذي القيه  فاذكر عهدك فاين ملتزم له فقال ان جتعل يل

اليك وال تفشي سري ايضا فالتزم محدان عهده مث اندفع الداعي يف تعليمه فنون جهل حىت استدرجه واستغواه 
رمطية واما واستجاب له يف مجيع ما دعاه اليه مث انتدب للدعوة وصار اصال من اصول هذه البدعة فسمى اتباعه الق

تسميتهم باخلرمية فان خرم لفظ اعجمي ينيبء عن الشيء املستلذ الذي يستهيه االدمي وكان هذا لقبا للمزدكية 
وهم اهل االباحة من اجملوس الذين نبغوا يف ايام قباذ على ما ذكرنا فأباحوا احملظورات فلقب هؤالء بلقب اولئك 

تسميتهم بالبابكية فان طائفة منهم تبعوا بابك اخلرمي وكان قد خرج يف ملشاهبتهم اياهم يف اعتقادهم ومذهبهم واما 
  ناحية آذربيجان يف ايام املعتصم 



فاستحل فبعث اليه املعتصم االفشني فتخاذل عن قتاله واضمر موافقته يف ضالله فاشتدت وطأة البابكية على 
بكية مجاعة يقال ان هلم يف كل سنة ليلة جيتمع املسلمني اىل ان أخذ بابك وقتل على ما سبق شرحه وقد بقي من البا

فيها رجاهلم ونساؤهم فيطفئون املصابيح ويتناهبون النساء ويزعمون ان من اخذ امرأة استحلها باالصطياد فأما 
متيتهم باحملمرة فيذكر عنهم اهنم صبغوا الثياب باحلمرة ايام بابك وكانت سعارهم واما تسميتهم بالسبعية فاهنم 

ن الكواكب السبعة مدبرة للعامل السفلي واما تسميتهم بالتعليمية فان مبدأ مذاهبهم ابطال الرأي وافساد زعموا ا
  تصرف العقل ودعوة اخللق اىل التعليم من االمام املعصوم وانه ال مدرك للعلوم اال بالتعليم فصل 

رجون اخللق اىل مذاهبهم مبا يقدرون واما االشارة اىل مذاهبهم فان مقصودهم االحلاد وتعطيل الشرائع وهم يستد
عليه فيميلون اىل كل قوم بسبب يوافقهم ومييزون من ميكن ان خيدعهم ممن ال ميكن فيوصون دعاهتم فيقولون 
للداعي اذا وجدت من تدعوه فاجعل التشيع دينك ادخل عليه من جهة ظلم االمة لعلي عليه السالم وقتلهم 

تيم وعدي وبين امية وبين العباس وقل بالرجعة وان عليا يعلم الغيب فاذا  احلسني وسبيهم الهله والتربيء من
متكنت منه اوقفته على مثالب على وولده وبينت له بطالن ما عليه اهل ملة حممد عليه السالم وغريه من الرسل 

ل بن جعفر وهو عليهم السالم وان كان يهوديا فادخل عليه من جهة انتظار املسيح وان املسيح هو حممد بن امسعي
املهدي واطعن يف النصارى واملسلمني وان كان نصرانيا فاعكس وان كان صابئيا فتعظيم الكواكب وان كان 

  جموسيا 

فتعظيم النار والنور وان وجدت فيلسوفيا فيهم عمدتنا النا نتفق وهم على ابطال النواميس واالنبياء وعلى قدم 
ض ايب بكر وعمر مث اظهر له العفاف والتقشف وترك الدنيا واالعراض العامل ومن اظهرت له التشيع فاظهر له بغ

عن الشهوات ومر بالصدق واالمانة واالمر باملعروف فاذا استقر عنده ذلك فاذكر له ثلب ايب بكر وعمر وان كان 
نة يف اتباع اللذة سنيا فاعكس وان كان مائال اىل اجملون واخلالعة فقرر عنده ان العبادة بله والروع محاقة وامنا الفظ

وقضاء الوطر من الدنيا الفانية وقد يستحبون من له صوت طيب بالقرآن فاذا قرأ تكلم داعيهم ووعظ وقدح يف 
السالطني وعلماء الزمان وجهال العامة ويقول الفرج منتظر بربكة آل الرسول صلى اهللا عليه و سلم ورمبا قال ان 

ع عليها اال من اجتباه ومن مذاهبهم اهنم ال يتكلمون مع عامل بل مع اجلهال اللله عز و جل يف كلماته اسرار اال يطل
وجيتهدون يف تزلزل العقائد بالقاء املتشابه وكل ما ال يظهر للعقول معناه فيقولون ما معىن االغتسال من املين دون 

القافية ما بطن هذا اال لفائدة  البول ومل كانت ابواب اجلنة مثانية وابواب النار سبعة وقوله عليها تسعة عشر ضاقت
ال يفهمها كثري من الناس ويقولون مل كانت السموات سبعا مث يشوقون اىل جواب هذه االشياء فان سكت السائل 
سكتوا وان احل قالوا عليك بالعهد وامليثاق على كتمان هذا السر فانه الدر الثمني فيأخذون عليه العهود وامليثاق 

ن يف االميان وكل ما لك صدقة وكل امرأة لك طالق ثالثا ان اخربت بذلك مث خيربونه على كتمان هذا ويقولو
ببعض الشيء ويقولون هذا ال يعلمه اال آل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويقولون هذا الظاهر له باطن وفالن 

  يعتقد ما نقول ولكنه يستره ويذكرون له بعض االفاضل ولكنه ببلد بعيد فصل 
ن مذهبهم ظاهره الرفض وباطنه الكفر ومفتتحه حصر مدارك العلوم يف قول االمام املعصوم وعزل العقول واعلم ا

  ان تكون مدركة للحق ملا يعترضها من الشبهات واملعصوم يطلع من جهة اهللا تعاىل على مجيع اسرار الشرائع وال بد 

أن غاية مقصدهم نقض الشرائع ألن سبيل دعوهتم  يف كل زمان من أمام معصوم يرجع إليه هذا مبدأ دعوهتم مث يبني
ليس متعينا يف واحد بل خياطبون كل فريق مبا يوافق رأيهم ألن غرضهم اإلستتباع وقد ثبت عنهم أهنم يقولون باهلني 



قدميني ال أول لوجودمها من حيث الزمان إال أن أحدمها علة لوجود الثاين وإسم العلة السابق وإسم املعلول التايل 
وإن السابق خلق العامل بواسطة التايل ال بنفسه وقد يسمون األول عقال والنائي نفسا واألول تاما والثاين ناقصا 

واألول اليوصف بوجود وال عدم وال موصوف والغري موصوف فهم يومئون إىل النفي ألهنم لو قالوا معدوم ما قبل 
ريب من مذهب الفالسفة وهو أن النيب عبارة عن شخص منهم وقد مسوا هذا النفي تنزيها ومذهبهم يف النبوات ق

فاضت عليه من السابق بقوة التايل قوة قدسية صافية وإن جربيل عبارة عن العقل الفائض عليه إال أنه شخص وأن 
القرآن هو تعبري حممد عن املعارف اليت فاضت عليه من العقل فسمى كالم اهللا جمازا ألنه مركب من جهته وهذه 

فائضة على النيب ال تفيض عليه يف أول أمره وإمنا تترىب كنطفة واتفقوا علىأنه ال بد يف كل عصر من أمام القوة ال
معصوم قائم باحلق يرجع إليه يف تأويل الظواهر وحل األشكال يف القرآن واألخبار وأنه يساوي النيب يف العصمة وال 

هم احلجج وال بد لألمام من إثىن عشر حجة أربعة منهم يتصور يف زمان واحد أمامان بل يستظهر اإلمام بالدعاة و
ال يفارقونه وكلهم أنكر القيامة وقالوا هذا النظام وتعاقب الليل والنهار وتولد احليوانات ال ينقضي أبدا وأولو 

عود كل شيء القيامة بأهنار من إىل خروج اإلمام ومل يثبتوا احلشر وال النشر وال اجلنة وال النار ومعىن املعاد عندهم 
إىل أصله قالوا فجسم اآلدمي يبلى والروح أن صفت مبجانبة اهلوى واملواظبة على العبادات وغذيت بالعلم 

  استعدت بالعود إىل وطنها األصلي وكماهلا مبوهتا إذبة خالصها من ضيق اجلسد 
  وأما النفوس املنكوسة املفموسة يف عامل الطبيعة املعرضة عن طلب رشدها 

املعصومني فإهنا أبدا يف النار على معىن أهنا تتناسخ يف األبدان اجلسمانية وكلما فارقت جسدا تلقاها آخر  من األئمة
وستدلوا بقوله تعاىل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غريها وأكثر مذاهبهم يوافق الثنوية والفالسفة يف الباطن 

عتقدات الظاهرة من نفوس الناس حىت تبطل الرغبة والرهبة والروافض يف الظاهر وغرضهم هبذه التأويالت إنتزاع امل
مث إهنم يعتقدون إستباحة احملظورات ورفع احلجر ولو ذكر هلم هذا ألنكروه وقالوا ال بد من اإلنقياد للشرع على ما 

أعمال يفعله اإلمام فإذا أحاطوا حبقائق األمور احنلت عنهم القيود والتكاليف العملية إذ املقصود عندهم من 
اجلوارح تنبيه القلب وإمنا تكليف اجلوارح للغمر الذين ال يراضون إال بالسياقة وغرضهم هدم قوانني الشرع قالوا 

وكلما ذكر من التكاليف فرموز إىل باطن فمعىن اجلنابة مبادرة املستحب بإنشاء سر إليه قبل أن ينال رتبة 
عل ذلك والزنا إلقاء نطفة العلم الباطن إىل نفس من يسبق اإلستحقاق لذلك ومعىن الغسل جتديد العهد على من ف

معه عقد العهد واإلختالف أن يسبق اإلنسان إىل إفشاء السر يف غري حمله والصيام اإلمساك عن كشف السر 
واحملرمات عبارة عن ذوى السر والبعث عندهم اإلهتداء إىل مذاهبهم ويقولون للذكر مثل حظ األنثيني الذكر 

حلجة االنثى وقالوا يوم يأيت تأويله أي يظهر حممد بن إمساعيل ويف وقوله حرمت عليكم امليتة قالوا امليتة اإلمام وا
احلامل على الظاهر الذي ال يلتفت إىل التأويل وقالوا إن الشاء والبقر هم الذين حضروا حماربة األنبياء واألئمة 

لذبح اللهم إين أبرأ إليك من روحه وبدنه وأشهد له يترددون يف هذه الصور وجيب على الذابح أن يقول عند ا
بالضاللة اللهم ال جتعلين من املذبوحني وهلم من هذا اهلذيان ما ينبغي تنزيه الوقت عن ذكره وإمنا علمت هذه 

الفضائح من أقوام تدينوا بدينهم مث بانت هلم قبائحهم فتركوا مذهبهم فإن قال قائل مثل هذه اإلعتقادات الركيكة 
  احلديث الفارغ كيف خيفى على من يتبعهم وحنن نرى أتباعهم خلقا كثريا فاجلواب أن أتباعهم أصناف فمنهم و

قوم ضعفت عقوهلم وقلت بصائرهم وغلبت عليهم البالدة والبله ومل يعرفوا شيئا من العلوم كأهل السواد واألكراد 
ن خلق ينحتون األصنام ويعبدوهنا ومن أتباعهم جفاة األعاجم وسفهاء األحداث فال يستبعد ضالل هؤالء فقد كا



طائفة انقطعت دولة أسالفهم بدولة األسالم األكاسرة والدهاقني وأوالد كأبناء اجملوس فهؤالء موتورون قد إستكن 
احلقد يف صدورهم فهو كالداء الدفني فإذا حركته خمائيل املبطلني إشتعلت نريانه ومن أتباعهم قوم هلم تطلع إىل 

ط واإلستيالء ولكن الزمان ال يساعدهم فإذا رأوا طريق الظفر مبقاصدهم سارعوا ومن أتباعهم قوم جبلوا التسل
على حب التميز عن العوام فزعموا أهنم يطلبون احلقائق وأن أكثر اخللق كالبهائم وكل ذلك حلب النادر الغريب 

نواميس مؤلفة واملعجزات خماريق مزخرفة فإذا رأوا ومن أتباعهم املخلدة الفالسفة والتنويه الذين اعتقدوا الشرائع 
من تعطيلهم شيئا من أغراضهم مالوا إليه ومن أتباعهم قوم مالوا إىل عاجل اللذات ومل يكن هلم علم وال دين فإذا 
صادفوا من يرفع عنهم احلجر مالوا إليه على أن هؤالء القوم ال يكشفون أمرهم إال بالتدريج على قدر طمعهم يف 

شخص وإمنا مددنا النفس يف شرح حاهلم وأن كنا إمنا ذكرنا بيتا من قصيدة لعظم ضررهم على الدين وشياع ال
كلمتهم املشوية وإمنا اجتمعت هلم األسباب اليت ذكرناها يف وسط أيامهم وإال فمعاندوا الشرائع خلق كثري وقد نبغ 

مد أنتقلت إليه مث إنتقلت منه إىل أيب مسلم صاحب منهم قوم فأظهروا إمامه حممد إبن احلنفية وقالوا إن روح حم
الدعوة مث إىل املهدي مث إىل رجل يعرف بإبن القصري مث مخدت نارهم مث نبغ هلم يف أيام املأمون رجل فاحتال فلم 
اد تنفذ حيلته مث تناصروا يف أيام املعتصم وكاتبوا األفشني وهو رئيس األعاجم فمال إليهم واجتمعوا مع بابك مث ز

مجعهم على ثالمثائة ألف فقتل املعتصم منهم ستني ألفا وقتل الفشني أيضا مث ركدت دولتهم مث نبغ فهم مجاعة وفيهم 
رجل من ولد هبرام جور وقصد وأبطال اإلسالم ورد الدولة الفارسية وأخذوا حيتالون يف تضعيف قلوب املؤمنني 

  هلم رأس يعرف وأظهروا مذهب اإلمامية وبعضهم مذهب الفالسفة وجعل 

بعبيد اهللا بن ميمون بن عمرو ويقال إبن ديصان األهوازي وكان مشيدا ممخرقا وكان معظم خمرقته بإظهار الزهد 
والورع وأن األرض تطوى له وكان يبعث خواص أصحابه إىل األطراف معهم طري ويامرهم أن يكتبوا إليه باألخبار 

وكانوا يقولون أن املتقدمني منهم يستخلفون عند املوت وكلهم  عن األباعد مث حيدث الناس بذلك فيقوى شبههم
خلفاء حممد بن إمساعيل بن جعفر الطاليب وأن من الدعاة إىل اإلمام معد بن متيم وإبنه إمساعيل وهم املتغلبون على 

هم إىل الدعوة بالد املغرب ومن إستجاب هلم عرفوه أنه إن عمل ما يرضيهم صار إماما ونبيا وأنه يرتقي املبتدي من
مث إىل أن يكون حجة مث إىل اإلمامة مث يلحق مرتبة الرسل مث يتحد بالرب فيصري ربا وال جيوز ألحد أن حيجب إمرأته 

  عن إخوانه 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من األكابر

  إبراهيم بن اهليثم بن املهلب  - ٢٥٩
  عي وكان ثقة ثبتا تويف يف مجادي االخرة من هذه السنة أبو إسحاق البلدي مسع مجاعة وروى عنه النجاد وأبو الساف

  إبراهيم بن شبابة  - ٢٦٠
موىل بين هاشم وكان شاعرا مليح الباردة أنبأنا حممد بن حممد عبد الباقي البزاز عن على إبن احملسن التنوخي عن 

اهللا بن أيب سعد قال حدثين عبد  أبيه قال أخربين أبو الفرج األصبهاين قال حدثين حبيب بن نضر املهليب حدثنا عبد
اهللا بن أيب نصر املروزي قال حدثين حممد بن عبد اهللا الطلحي قال حدثين سليمان بن حيىي بن معاذ قال قدم على 

نيسابور إبراهيم بن شبابة الشاعر البصري فأنزلته على فجاء ليلة من الليايل وهو مكروب قد هاج فجعل يصيح يب 



  يكون قد غشيته بلية فقلت ما تشاء فقال  يا أبا أيوب فخشيت أن
  فقلت مباذا فقال ... أعياين الشادن الربيب ... 

  ... إليه أشكو فال جييب 
  فقلت داره وداوه فقال 

  ... وإمنا دائي الطبيب ... من أين أبغي دواء دائي ... 
  فقلت إذا يفرج اهللا عز و جل فقال 

  ... جمليب فإنك السامع ا... يارب فرج إذا وعجل ... 
  قال مث الضرف 

  احلسن بن علي بن مالك  - ١٦١
إبن أشرس بن عبد اهللا بن منجاب أبو حممد املعروف باألشناين حدث عن حيىي بن معني وغريه روى عنه إبن خملد 
د وتويف يف شعبان هذه السنة وصلى عليه أبو بكر إبن أيب الدنيا قال أبو احلسن بن املنادي وإبن البغوي وإبن صاع

  وكان ثقة ثبتا مأمونا تويف يف شعبان هذه السنة كتب النابس عنه وكان به أدىن لني 
عبد الكرمي بن اهليثم بن زياد بو حيىي القطان سافر وجال ومسع سليمان بن حبرب وابا نعيم وابا الوليد  - ٢٦٢

  الطيالسي يف خلق كثري روى عنه البغوى 
  عبدة بن عبد الرحيم  - ٢٦٣

الدين واجلهاد أنبأنا زاهر بن طاهر قال أنبأنا أبو بكر البهيقي أخربنا احلاكم أبو عبد اهللا حممد بن عبد كان من أهل 
اهللا قال مسعت أبا احلسني بن أيب القاسم املذكر يقول مسعت عمر بن أمحد بن علي اجلوهري يقول أخربين أبو العباس 

ية إىل أرض الروم فصحبنا شاب مل يكن فينا أقرأ للقرآن أمحد بن علي قال قال عبدة بن عبد الرحيم خرجنا يف سر
منه وال أفقه وال افرض صائم النهار قائم الليل فمررنا حبصن فمال عنه العسكر ونزل بقرب احلصن فظننا أنه يبول 

فنظر إىل إمرأة من النصارى تنظر من وراء احلصن فعشقها فقال هلا بالرومية كيف السبيل إليك قالت حني تنصر 
  ويفتح لك الباب وأنا لك ففعل فأدخل 

احلصن قال فقضينا غزاتنا يف أشد ما يكون من الغم كأن كل رجل منا يرى ذلك بولده من صلبه مث عدنا يف سرية 
أخرى فمررنا به ينظر من فوق احلصن مع النصارى فقلنا يا فالن ما فعلت قراءتك ما فعل علمك ما فعلت 

نسيت القرآن كله ما اذكر منه إال هذه اآلية رمبا يود الذين كفروا لو كانوا  صلواتك وصيامك قال اعلموا أين
  مسلمني ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم األمل فسوف يعلمون 

  حممد بن أمحد بن الوليد  - ٢٦٤
بن إبن حممد بن برد بن يزيد بن سخت أبو الوليد االنطاكي مسع راود بن اجلراح وحممد بن كثري الصنعاين وحممد 

عيسى الطباع وغريهم قدم بغداد فحدث هبا فروى عنه أبو عبد اهللا احملاملي وأبو احلسني بناملنادي وأبو بكر 
  الشافعي وغريهم قال النسائي هو أنطاكي صاحل وقال الدارقطين هو ثقة تويف يف هذه السنة راجعا من مكة 

  حممد بن جعفر املتوكل علىاهللا  - ٢٦٥
ربيع األول يوم األربعاء لليلتني خلتا منه سنة تسع وعشرين ومائتني وأمه أم ولد ولقب املوفق يكىن أبا أمحد ولد يف 

باهللا وكان أخوه املعتمد قد عقد له والية العهد بعد إبنه وحروبه فيما مضى وما فعل بصاحب الزنج بالبصرة وكان 



واشهر وقيل إمسه طلحة وقد ذكرنا وقائعه له جيش حتت يده واألمر كله إليه فمات املوفق قبل موت املعتمد بسنة 
وما جرى له مع عمرو بن الليث ومع إبن طولون وتسمى بعد قتل صاحب الزنج بالناصر لدين اهللا مضافا إىل املوفق 
باهللا فكان خيطب له على املنابر بقلبني اللهم أصلح األمري الناصر لدين اهللا أبا أمحد املوفق باهللا ويل عهد املسلمني أخا 
أمري املؤمنني وكان عزيز العلم حسن التدبري كرميا قال يوما إن جدي عبد اهللا بن العباس رضي اهللا عنهما كان يقول 
الذباب ليقع على جليسي فيغمين ذلك وهذا هناية الكرم وأنا واهللا أرى جلسائي بالعني اليت ارى أخويت واهللا لو هتيأ 

  يل فقلت أمساءهم من اجللساء والندماء إىل 

  اإلخوان واألصدقاء 
ويف هذه السنة قدم أبو أمحد من اجلبل إىل العراق وقد إشتد به وجع النقرس حىت مل يقدر على الركوب فاختذ له 

سرير عليه قبة فكان يقعد عليه ومعه خادم يربد رجله باألشياء الباردة حىت بلغ من أمره أنه كان يضع عليها الثلج 
ان حيمل سريره أربعون محاال يتناوب عليه عشرون عشرون ورمبا إشتد به أحيانا مث صارت علة رجله داء الفيل وك

فيأمرهم أن يضعوه فقال هلم يوما قد ضجرمت وبودي أين واحد منكم امحل على رأسي وآكل وأين يف عافية وقد 
ن بقني من صفر أطبق دفترى علىمائة الف مرتزق ما فيهم أقبح حاال مىن وتويف بالقصر احلسين ليلة اخلميس لثما

  هذه السنة وله سبع وأربعون 

  سنة

تنقص شهرا وأياما قال أبو بكر الصويل حدثين عبد اهللا بن املعتز قال ملا مات املوفق كتب إىل عبيد اهللا بن عبد اهللا 
  إبن طاهر يعزيين عنه وقال إمنا أعزيك باملنصور الثاين ألين ال أعرف يف ولده أشبه به منه 

  سنة 
  ة تسع وسبعني ومائتني مث دخلت سن

فمن احلوادث فيها أن السلطان امر أن ينادي ببغداد أن ال يقعد على الطريق وال يف مسجد اجلامع ناص وال 
  صاحب النجوم وال زاجر وحلف الوراقون أن ال يبيعوا كتب الكالم واجلدل والفسلفة 

يف ذلك اليوم بويع املعتضد بوالية العهد بأنه ويف هذه السنة خلع جعفر املفوض من العهد لثمان بقني من احملرم و
ويل العهد من بعد املعتمد وانتشرت الكتب خبلع جعفر وتولية املعتضد ونفذت إىل البلدان وخطب للمعتضد بوالية 

العهد وانشئت عن املعتضد كتب إىل العمال بأن أمري املؤمنني واله العهد وجعل إليه ما كان املوفق يليه من األمر 
  هي والوالية والعزل ويف هذه السنة تويف املعتمد وبويع املعتضد والن

  باب ذكر خالفة املعتضد باهللا

وامسه أمحد بن أيب أمحد املوفق باهللا واسم أيب امحد حممد وقيل طلحة بن جعفر املتوكل على اهللا بن املعتصم بن الرشيد 
 مسيت حتقني وتوفيت قبل خالفته بيسري وكان مولده ويكىن أبا العباس وأمه أم ولد قال الصويل كان إمسها ضرار مث

بسر من رأى سنة ثالث وأربعني وقيل اثنيت واربعني وكان أمسر حنيف اجلسم معتدل اخللق قد وخطه الشيب يف 
مقدم حليته طول ويف مقدم رأسه شامة بيضاء وكان نقش خامته أحممد يؤمن باهللا الواحد وكان له من الولد علي 

د القاهر وجعفر املفتدر بويع املعتضد يف صبيحة األثنني ألحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة تسع املكتفي وأمح



وسبعني وهو إبن سبع وثالثني فويل عبيد اهللا إبن سليمان بن وهب الوزارة وحممد بن شاه بن ميكال احلرس وصاحلا 
ويوسف بن يعقوب وإبن أيب الشوارب وكان احلجابة مث وزر له القاسم بن عبيد اهللا وقضاءه إمساعيل إبن إسحاق 

املعتضد من رجاالت بين العباس ومن أكملهم وأكثرهم جتربة وكان أمر اخلالفة قد ضعف وبيوت األموال فارغة 
  ودبر وساس فقال إبن املعتز 

... مسرعينا  فسعينا حنوها... ودعينا لك ببعة حق ... قد أقر اهللا فيك العيونا ... يا امري املؤمنني املرجى ... 
ذكر ... وفرشت األمن للخائفينا ... أنت أقررت حشا كل نفس ... سبقت أيدينا طائعينا ... بنفوس أملتك زمانا 

  طرف من سريته 
أنبأنا حممد بن أيب طاهر البزاز قال أنبأنا علي بن احملسن التنوخي عن أبيه قال حدثين عبد اهللا بن عمرو احلارثي أيب 

د عبد اهللا بن أمحد قال كان املعتصد يف بعض متصيد متصيداته أنه جمتاز بعسكره وأنا معه فصاح قال حدثين أبو حمم
  ناطور يف 

قراح قناء فاستدعاه وسأله عن سبب صياحه فقال أخذ بعض اجليش من القناء شيئا فقال أطلبوهم فجاؤوا بثالثة 
يف احلال وأمر حببسهم فلما كان من الغد أنفذهم أنفس فقال هؤالء الذين أخذوا القناء فقال الناطور نعم فقيدهم 

  إىل القراح فضرب أعناقهم فيه وسار فأنكر الناس ذلك وحتدثوا به ومضت على ذلك مدة 
طويلة فجلست أحادثه ليلة فقال يل يا أبا عبد اهللا هل يعيب الناس شيئا عرفين حىت أزيله قلت كال يا أمري املؤمنني 

ما صدقتين قلت يا أمري املؤمنني وأناآمن قال نعم قلت اسراعك إىل سفك الدماء قال فقال أقسمت عليك حبيايت اال
واهللا ماهرقت دما منذ وليت اخلالفة إال حبقه فأمسكت إمساك من ينكر عليه فقال حبيايت ما يقولون قلت يقولون 

اد فقلت له يا هذا أنا إبن عم إنك قتلت أمحد بن الطيب وكان خادمك ومل يكن له جناية ظاهرة قال دعاين إىل األحل
صاحب الشريعة صلوةات اهللا عليه وسالمه وأنا االن منتصب منصبه فأحلد حىت اكون من فسكت سكوت من يريد 
الكالم فقال يل يف وجهك كالم فقلت الناس ينقمون عليك إمر الثالثة إالنفس الذين قتلهم يف القراح فقال واهللا ما 

اء وإمنا كانوا لصوصا محلوا من موضع كذا وكذا ووافق ذلك أمر القناء فاردت أن كان أولئك الذين أخذوا القث
أصول على اجليش بأن من عاث من عسكري وأفسد يف هذا القدر كانت هذه عقوبيت له ليكفوا عما فوقه ولو 

م أصحايب أردت قتلهم لقتلتهم يف احلال وإمنا حبستهم وأمرت بإخراج اللصوص من غد مغطني الوجوه ليقال إهن
فقلت كيف تعلم العامة هذا قال بإخراج القوم الذين أخذوا والقثاء وإطالقي هلم يف هذه الساعة مث قال هاتوا القوم 
فجاؤا هبم وقد تغريت حاهلم من احلبس والضرب فقال ما قصتكم فقصوا عليه قصتهم فقال أفتتوبون من مثل هذا 

بة وخلع عليهم وأمر بإطالقهم ورد أرزاقهم عليهم فانتشرت احلكاية الفعل حىت أطلقكم قالوا نعم فأخذ عليهم التو
  وزال عنه التهمة 

أخربنا عبد الرمحن بن حممد أخربنا أمحد بن علي بن ثابت أخربنا حمد بن امحد بن يعقوب حدثنا حممد بن نعيم الصبين 
  قال مسعت أبا الوليد حسان بن حممد الفقيه يقول 

يقول مسعت إمساعيل بن إسحاق القاضي يقول دخلت على املعتضد وعلى رأسه أحداث مسعت أبا العباس بن سريج 
روم صباح الوجوه فنظرت إليهم فرآين املعتضد وأنا أن أتأمهلم فلما أردت القيام أشار إيل فمكثت ساعة فلما خال 

  قال أيها القاضي واهللا ما حللت سراويلي علي حرام 
امحد بن علي عن علي بن احملسن قال حدثين أيب عن أيب حممد عبد اهللا بن محدون  أخربنا عبد الرمحن بن حممد أخربنا



قال قال يل املعتضد ليلة وقد قدم إليه العشاء لقمين وكان الذي قدم دراج وفراريج فلقمته من صدر فروج فقال ال 
ذا تتنادر على هات من لقمين من فخذه فلقمته لقما مث قال هات من الدراج فلقمته من أفخاذها فقال ويلك هو 

صدورهن فقلت يا موالي ركبت القياس فضحك فقلت أنا اال كم أضحاك وال تضحكين قال شل املطرح وخذ ما 
حتته فاشلته فإذا دينار واحد فقلت آخذ هذا قال نعم فقلت باهللا هو ذا تتناذر أنت الساعة على خليفة جييز ندميه 

حقا أكثر من هذا وال تسمح نفسي أن أعطيك شيئا من مايل ولكن هو  بدينار قال ويلك ال أجد لك يف بيت املال
ذا أحتال لك حبيلة تأخذ فيها مخسة آالف دينار فقبلت يده فقال إذا كان غدا وجاء القاسم يعين إبن عبيد اهللا فهو 

خالس يل نظر ذا أسارك حني تقع عيين عليه سرارا طويال ألتفت إليه كاملغضب وانظر أنت إليه يف خالل ذلك كامل
املترثي له فإذا انقطع السرار فأخرج وال تربح من الدهليز وخيرج فإذا خرج خاطبك جبميل وأخذك إىل دعوته عن 
حالك فأشك الفقر واحلاجة وقلة حظك مين وثقل ظهرك بالدين والعيال وخذ ما يعطيك واطلب كل ما تقع عليه 

فإذا أخذهتا فسيسألك عما جرى فأصدقه وإياك أن تكذبه  عينك فإنه ال مينعك حىت تستويف اخلمسة آالف دينار
وعرفه أن ذلك حيلة مين عليه حىت وصل إليك هذا وحدثه باحلديث كله على شرحه وليكن أخبارك إياه بذلك بعد 

  امتناع شديد وإحالف لك 

تك فلما كان من غد منه بالطالق والعتاق أن تصدقه وبعد أن خترج من داره تاخذ كل ما يعطيك إياه وحتصله يف بي
حضر القاسم فحني رآه بدأ سيارين وجرت القصة على ما وضعين فخرجت فإذا القاسم يف الدهليز ينتظرين فقال يل 
يا أبا حممد ما هذا اجلفاء ما جتيئين وال تسالين حاجة فاعتذرت إليه باتصال اخلدمة علي فقال ما تقنعين إال أن تزورين 

الوزير فأخذين إىل طيارة وجعل يسألين عن حايل واخباري واشكو اليه اخللة واالضاقة  اليوم وتتفرج فقلت أنا خادم
والدين والبنات وجفاء اخلليفة وامساك يده فيتوجع ويقول يا هذا ما يل لك ولن يضيق عليك ما يتوسع على او 

هذا كله عنك فشكرته  تتجاوزك نعمة ختلصت اىل او يتخطاك حظ نازل يف فنائي ولو عرفتين لعاونتك على ازالة
وبلغنا داره فصعد ومل ينظر يف شيء وقال هذا يوم احتاج ان اختص فيه بالسرور بايب حممد فال يقطعين احد عنه 

فأمر كتابه بالتشاغل باالعمال وخاليب يف دار اخللوة وجعل حيادثين ويبسطين وقدمت الفاكهة فجعل يلقمين بيده 
يستزيدين فلما جلس للشرب وقع يل بثالثة آالف دينار فأخذهتا يف الوقت وجاء الطعام وكانت هذه سبيله و هو 

واحضرين ثيابا وطيبا ومركبا فأخذت ذلك وكانت بني يدي صينية فضة فيها مغسل فضة وخرد اذى بلور وقدح 
و قال هذا بلور فأمر حبمله اىل الطيارة وقبلت كل ما رأيت شيئا حسنا له قيمة وافرة طلبته ومحل اىل فرشا نفيسا ا

للبنات نلما انقرض اجمللس خالىب وقال ياأيب حممد انت عامل حبقوق ايب عليك وموديت لك فقلت انا خادم الوزير 
فقال اربد ان اسألك عن شيء وحتلف انك تصدقين عنه فقلت السمع والطاعة فخلفين باهللا وبالطالق والعتاق على 

 امري فصدقته عن كل ما جرى حرفا فقال فرجت عين وان الصدق مث قال يل بأي شيء سارك اخلليفة اليوم يف
يكون هذا هكذا مع سالمة نيته يل اسهل عنه كل ما جرى على فشكرته وودعته وانصرفت اىل بييت فلما كان بالغد 
بادرت املتضد فقال هات حديثك فنسقته عليه فقال احفظ الدنانري وال يقع لك اين اعمل مثلها معك بسرعة انبأنا 

  بكر بن عبد الباقي قال أنبانا علي بن احملسن عن ابيه ابو 

عن جده قال حدثين ابو احلسن بن حممد الصلحي قال حدث احد خدم املعتضد املختصني خبدمته قال كنا حول 
سرير املعتضد ذات نصف النهار وقد نام بعد ان اكل وكان رمسنا ان نكون عند سريره اوقات منامه من ليل او هنار 

منزعجا قال يا خدم يا خدم فأسرعنا اجلواب فقال ويلكم اغيثوين واحلقوا الشط فأول من ترونه منحدرا يف فانتبه 



سفينة فارغة فاقبضوا عليه وجيئوين به ووكلوا بسفينته فاسرعنا فوجدنا مالحا يف مسريية فاصعدناه فحني رأه املالح 
ها قال اصدقين يا ملعون عن قصتك مع املرأة كاد يتلف فصاح عليه صيحة واحدة عظيمة كادت روحه خترج مع

اليت قتلتها وسلبتها اليوم واال ضربت عنقك قال فتلعثم وقال نعم كنت اليوم سحرا يف مشرعيت الفالنية فنزلت 
امرأة مل ارى مثلها عليها ثياب فاخرة وحلى كثري فطمعت فيها واحتلت عليها حىت سددت فاها وغرقتها واخذت 

ا ومل اجتر على محل سلبها اىل بييت لئال يفشو اخلرب على فعملت على اهلرب واحندرت الساعة مجيع ما كان عليه
المضي اىل واسط فعوقين هؤالء اخلدم ومحلوين فقال واين احللي والسلب فقال يف صدر السفينة حتت البواري فقال 

 امر ان ينادى ببغداد كلها على امرأة املعتضد خلدم جيئوين به فمضوا واحضروه وقال خذوا املالح فغرقوه ففعلوا مث
خرجت اىل املشرعة الفالنية سحرا وعليها ثياب وحلي حيضر من يعرفها ويعطي صفة ما كان عليها ويأخذه فقد 

تلفت املرأة فحضر يف اليوم الثاين او الثالث اهل املرأة فاعطوه صفة ما كان عليها فسلم ذلك اليهم فقلنا يا موالي 
رأيت يف منامي كأن شيخا ابيض الرأس واللحية والثياب وهو ينادي يا امحد خذ اول مالح  اوحي اليك فقال

  ينحدر الساعة فاقبض عليه وقرره خرب املرأة اليت قتلها اليوم وسلبها واقم عليه احلد فكان ما شهدمت 
د ابن امحد بن عثمان الزيات اخربنا حممد بن عبد الباقي بالبزاز قال انبأنا على بن احملسن عن ابيه قال حدثين حمم

قال حدثين ابو بكر بن حورى وكان يصحب ابا عبد اهللا ابن ايب عوف قال كنت الزم ابن ايب عوف سنني جلوار 
  بيتنا ومودة وكان 

رمسي ان اجيء كل ليلة بعد العتمة فحني يراين ميد رجله يف حجري فأغمزها واحادثه ويسألين عن احلوادث ببغداد 
ا له فاذا اراد ان ينام قبض رجله فقمت اىل بييت وقد مضى ثلث الليل او نصفه او اقل او اكثر على فكنت استقرئه

هذا سنني فلما كان ذات يوم جاءين رجل كان يعاملين فقال قد دفعت اىل امر ان مت على افتقرت قلت ما هو قال 
وم بالف دينار اىل ان يفتكه بعد الشهور رجل كنت اعامله فاجتمع يل عليه الف دينار فطالبته فوهبين عقد جوهر ق

او ابيعه فأذن يل يف ذلك فلما كان امس وجه مؤنس صاحب الشرطة من كبس دكاين وفتح صندوقي واخذ العقد 
فقلت انا اخاطب ابن ايب عوف فيلزمه برده قال وانا مدل بابن ايب عوف ملكاين منه ومكانه من املعتضد فلما كان 

ه على رمسي وذكرت له يف مجلة حديثي العقد فلما مسع حني رجله من حجري وقال ما انا تلك الليلة جئت وحادثت
وهذا اعادي صاحب شرطة خليفة فورد على امر عظيم فخرجت من بيته بنية ان ال اعود فلما صليت العتمة من 

ت امضي الليلة فلما الليلة املقبلة جاءين خادم البن ايب عوف وقال مل تأخرت ان كنت متشك جئناك فاستحييت وقل
رأين مد رجله واقبلت احدثه حبديث متكلف فصرب على ذلك ساعة مث قبض رجله فقمت فقال يا ابا بكر انظر ايش 

حتت املصلى فخذه فرفعت فاذا برقعة فأخذهتا وتقدمت اىل الشمعة فاذا فيها يا مؤنس جسرت على قصد دكان 
نا يف الدنيا واهللا لوال اهنا اول غلطة غلطتها ما جرى يف رجل تاجر وفتحت صندوقه واخذت منه عقد جواهر وا

ذلك مناظرة اركب بنفسك اىل مكان الرجل حىت ترد العقد بيدك يف الصندوق ظاهرا فقلت اليب عبد اهللا ما هذا 
فقال هذا خط املعتضد مثلت بني وجدك وبني مؤنس فاخترتك عليه فأخذت خط امري املؤمنني مبا تراه فامض 

ليه فقبلت رأسه وجئت اىل الرجل فأخذت بيده ومضينا اىل مؤنس فسلمت التوقيع اليه فلما رآه اسود واوصله ا
وجهه وارتعد حىت سقطت الرقعة من يده مث قال يا هذا اهللا بيين وبينك هذا شيء ما علمت به فاال تظلمتم وان مل 

  انصفكم فايل الوزير بلغتم االمر اىل امري املؤمنني من اول 



ال فقلت بعملك جرى والعقد معك فأحضر فقال خذ االلف دينار اليت عليه الساعة واكتبوا على الرجل وهلة ق
ببطالن ما ادعاه فقلت ال نفعل فقال الف ومخسمائة قلت واهللا ال نرضى حىت تركب بنفسك اىل الدكان فترد العقد 

  فركب ورد العقد اىل مكانه 
مد املدجلي قال بلغين عن خفيف السمرقندي قال كنت مع موالي قال احملسن وحدثنا ابو امحد احلسني بن حم

املعتضد يف بعض متصيداته وقد انقطع عن العسكر وليس معه احد غريي فخرج علينا اسد فقصدنا فقال يل املعتضد 
يا خفيف افيك خري قلت ال يا موالي فقال وال حىت متسك فرسي وانزل انا اىل االسد فقلت بلى فنزل واعطاين 

رسه وشد اطراف ثيابه يف منطقته واستل سيفه ورمى القراب اىل فأخذته وأقبل ميشي اىل االسد فطلبه االسد فحني ف
قرب منه وثب االسد عليه فتلقاه املتضد بضربة فاذا يده قد طارت فتشاغل االسد بالضربة فثناه باخرى ففلق هامته 

اىل وغمد السيف وركب مث عدنا اىل العسكر  فخر صريعا ودنا منه وقد تلف فمسح السيف يف صوفة ورجع
وصحبته فاىل ان مات ما مسعته حيدث حبديث االسد وال علمت انه لفظ فيه بلفظة فلم ادر من أي شيء اعجب من 

  شجاعته وشدته أو وقلة احتفاله مبا صنع حىت كتمه او من عفوه عين فما عاتبين على ضين بنفسي 
مد بن عبد الواحد اهلامشي قال حدثين القاضي ابو علي احلسن بن امسعيل بن قال احملسن وحدثين ابو احلسني حم

اسحاق وكان ينادم املعتضد باهللا قال بينا املعتضد يف جملس سرور اذ دخل بدر فقال يا موالي قد احضرنا القطان 
دت بيننا وبينه الذي من بركة زلزل فنهض من جملسه ولبس قباء واخذ بيده حربة وقعد يف جملس قريب منا وقد م

ستارة نشاهد من ورائها فأدخل عليه شيخ ضعيف فقال له بصوت شديد ووجه مقطب ونظر مغضب انت القطان 
الذي قلت امس ما قلت فاغمي عليه ملا تداخله من اخلوف وحني عنه ساعة حىت سكن مث اعيد اىل حضرته فقال له 

  ا شغلي غري ذلك قال يا امري املؤمنني انا رجل ويلك تقول يف سوقك ليس للمسلمني من ينظر يف امورهم وم

عامي ومعيشيت من القطن الذي اعامل فيه النساء واهل اجلهل وال متييز عند مثلي فيما يلفظ به وامنا اجتاز يب رجل 
به ابتعت منه وكان ميزانه ووزنه طفيفا فقلت ما قلت وامنا اعين به احملتسب علينا فقال له املعتضد باهللا انك اردت 

احملتسب قال أي واهللا وانا تائب من ان اقول مثل ما قلته ابدا فأمر بان حيضر احملتسب وينكر عليه يف ترك النظر يف 
هذه األمور ورسم له اعتبار الصنج واملوازين على التسوية والطوافني ومراعاهتم حىت ال يبخسوا مث قال للشيخ 

جع اىل ما كان عليه من قبل فقلت له يا موالي انت تعرف انصرف فال بأس عليك وعاد الينا فضحك وانبسط ور
فضويل فتأذن يل ان اورد ما يف نفسي فقال قل قلت موالنا كان على اكمل مسرة فترك ذاك وتشاغل خبطاب كلب 

من السوقة قد كان يكفيه ان يصيح عليه رجل من رجال املعونة مث مل تقنع بإصياله اىل جملسك حىت غريت لباسك 
الحك واستفتحت مناظرته بنفسك ألجل كلمة تقوهلا العامة دائما وال مييزون فيها فقال يا حسن انت واخذت س

تعلم ما جيره هذا القول اذا تداولته االلسن ووعته االمساع وحصل يف القلوب النه مىت الف ولقنه هذا عن هذا مل 
اىل اثارة الفنت وافساد النظام وليس شيء ابلغ  يؤمن ان يولد هلم يف نفوسهم امتعاضا للدين او السياسة خيرجون فيه

يف هذا من قطع هذه االسباب وحسم موادها من ازالة دواعيها وموجباهتا وقد طارت روح هذا القطان مبا شاهد 
ومسعه وسيحدث به ويزيد فيه ويعظم االمر ويفخمه ومسع ما تقدمنا به يف امر احملتسب وما حنن عليه من مراعاة 

ري وينشر بني العامة مبا يكف السنتها ويقيم اهليبة يف نفوسها وليكون ما تكلفت من هذا التعب القليل الكبري والصغ
قد كفاين التعب الكثري فاقبلنا ندعو له قال احملسن وحدثين القاضي ابو احلسني حممد بن عبد الواحد اهلامشي أن 

 مال قال التاجر فماطلين به وسلك معي سبيل شيخا من التجار كان له على احد القواد يف ايام املعتضد باهللا
  االلطاط فيه وكان حيجبين اذا حضرت بابه ويضع 



غلمانه على االستخفاف يب واالستطالة على اذا رمت لقاءه وخطابه وتظلمت اىل عبيد اهللا بن سليمان منه فما نفعين 
يل بعض اصدقائي على ان آخذ لك املال من  ذلك وعملت على الظالمة اىل املعتضد باهللا وبينا انا مرو يف امري قال

غري حاجة اىل ظالمة فاستبعدت هذا وقمت معه فجئنا اىل خياط شيخ يف سوق الثالثاء يقرىء القرآن يف مسجد 
هناك وخييط بأجرة فقص عليه قصيت وشرح له صوريت وسأله ان يقصد القائد وخياطبه يف اخلروج اىل من حقي 

مسجد اخلياط فنهض معنا ومشينا فخفت بادرة القائد وسطوته وتصورت ان قول  وكانت دار القائد قريبة من
اخلياط ال ينفع مع مثله مع حمله وبسطته وقلت لصديقي قد عرضنا هذا الشيخ ونفوسنا ملكروه عظيم وما هو اال ان 

ال يقبل منه وال يفكر فيه  يراه غلمانه وقد اوقعوا به واذا كان ال يقبل من الوزير عبيد اهللا بن سليمان فباالوىل ان
فضحك وقال ال عليك وجئنا اىل باب القائد فحني رأى غلمانه اخلياط تلقوه واعظموه واهووا ليقبلوا يده فمنعهم 

وقالوا ما جاء بك ايها الشيخ فإن قائدنا راكب فإن كان لك امر تقدم بذكره له وتنتجزه اياه فعلنا وان كان 
يديك فلما مسعت ذلك قويت نفسي ودخلنا وجلست ورآين القائد فلما رآه اكرمه اجللوس واالنتظار فالدار بني 

اكراما شديدا وقال له لست انزع ثيايب حىت تأمر بأمرك فخاطبه يف شأين فقال واهللا ما معي اال مخسة آالف درهم 
اه بعد شهر فبادرت انا فتسأله ان يأخذها ويأخذ رهونا من مراكيب الذهب والفضة بقيمة ما يبقى من ماله العطيه اي

اىل اجابته واحضرت الدراهم واملراكب بقيمة الباقي فقبضتها واشهدت اخلياط وصديقي عليه بأن الرهن عندي اىل 
مدة شهر فان جاز كنت وليه يف بيعه وآخذ مايل من مثنه وخرجنا فلما بلغنا مسجد اخلياط ودخلنا طرحت الدراهم 

بك وعلى يديك فخذ ما تريد منه على طيب قلب مين فقال يا هذا ما اسرع ما  بني يديه وقلت له قد رد اهللا مايل
قابلتين بالقبيح على اجلميل انصرف مبالك بارك اهللا لك فيه قلت قد بقيت يل حاجة قال قل قلت احب ان ختربين 

  عن سبب طاعة هذا القائد لك مع اقالله الفكر بأكابر 

ن شغلي حبديث ال فائدة لك فيه فاحلحت عليه فقال انا رجل اقريء الدولة قال قد بلغت غرضك فال تقطعين ع
واؤم بالناس يف هذا املسجد منذ اربعني سنة ال اعرف كسبا اال من اخلياطة وكنت صليت املغرب منذ مدة 

وخرجت اريد منزيل فاجتزت على تركي كان يف هذه الدار وأومأ اىل دار بالقرب منه واذا امرأة مجيلة الوجه قد 
جتازت عليه فعلق هبا وهو سكران فطالبها بالدخول اىل داره وهي متتنع وتستغيث وتقول يف كالمها ان زوجي قد ا

حلف بطالقي ان ال ابيت عنه واخذين هذا وغصبين نفسي وبيتين عن منزيل خرب بييت وحلقي من العار ماال ترحضه 
ورفقت به يف ان خيلي عنها فلم يفعل وضرب رأسي  االيام عين وما احد يعينها وال مينعه منها فجئت اىل التركي

بدبوس كان يف يده فشجه وادخل املرأة فصرت اىل منزيل وغسلت الدم عن وجهي وشددت رأسي وخرجت 
لصالة العشاء اآلخرة فلما فرغت منها قلت ملن حضر قوموا معي اىل هذا التركي عدو اهللا لننكر عليه وخنرج املرأة 

فضججنا على بابه فخرج الينا يف عدة من غلمانه فاوقع بنا وقصدين من بينهم بالضرب  من عنده فقاموا وجئنا
الشديد الذي يكاد يتلفين فحملت اىل منزيل وانا اعقل امري ومنت قليال للوجع فطار النوم من عيين وسهرت 

ليلته ال يعرف مستلقيا على فراشي مفكرا يف املرآة واهنا مىت اصبحت طلقت مث قلت هذا رجل قد شرب طول 
االوقات فلو اذنت لوقع له ان الفجر قد طلع فرمبا اخرج املرأة فمضت اىل بيتها وتبينت وبقيت يف حبال زوجها 
فتكون قد خلصت من احد املكروهني فخرجت متحامال اىل املسحد وصعدت املنارة واذنت وجلست اطلع اىل 

ان تراخي االمر يف ذلك لئال يشك يف الصباح فما مضت الطريق ارتقب خروج املرآة من الدار واعتقدت ان اقيم 
ساعة اال وقد امتأل الدرب خيال ورجاال ومشاعل وهم يقولون من الذي اذن الساعة ففزعت وسكت مث قلت 

  اخاطبهم واصدقهم عن امري لعلهم يعينونين على خروج املرأة فصحت من املنارة انا اذنت 



ت ومضيت معهم فاذا هم غلمان بدر فأدخلين اىل املعتضد باهللا فلما رأيته هبته قالوا انزل واجب امري املؤمنني فنزل
واخذتين رعدة شديدة فقال يل اسكن ما محلك على االذان يف غري وقته وان تغر الناس فيخرج ذو احلاجة يف غري 

صدقه قال انت آمن حينه وميسك املريد الصوم يف وقت قد ابيح له االكل والشرب فقلت يؤمنين امري املؤمنني ال
فقصصت عليه قصة التركي واريته االثار اليت يف رأسي ووجهي فقال يا بدر على بالغالم واملرأة فأحضرا فسأهلا 

املعتضد عن امرها فذكرت له مثل ما ذكرته فأمر بانفاذها اىل زوجها مع ثقة يدخلها دارها ويشرح لزوجها خربها 
استدعاين ووقفت فجعل خياطب الغالم ويسمعين ويقول كم رزقك فيقول  ويأمره بالتمسك هبا واالحسان اليها مث

كذا وكذا وكم عطاؤك فيقول كذا فقال افما لك يف هذه النعمة يف هؤالء اجلواري ما يكفيك ويكفك عن حمارم 
نكر اهللا تعاىل وخرق سياسة السلطان واجلراءة عليه وما كان عذرك يف الوثوب على امرك باملعروف وهناك عن امل

فاسقط يف يد الغالم ومل يكن له جواب يورده مث قال حيضر جوالق اجلص وقيود وغل فأحضر مجيع ذلك فقيده وغله 
وادخله اجلوالق وامر الفراشني فدقوه مبداق اجلص وهو يصيح اىل ان خفت صوته وانقطع حسه وامر به وطرح اىل 

دت ذلك كله مىت رأيت يا شيخ منكرا كبريا او صغريا دجلة وتقدم اىل بدر بتحويل ما يف داره مث قال يل قد شاه
فأنكره ولو على هذا واومأ اىل بدر ومن تقاعس عن القبول منك فالعالمة بيننا ان تؤذن يف مثل هذا الوقت المسع 
صوتك فأستدعيك قال الشيخ فدعوت له وانصرفت وشاع اخلرب يف اجلند والغلمان فما سألت احدا منهم بعدها 

كفا عن قبيح اال اطاعين كما رأيت خوفا من املعتضد باهللا وما احتجت ان اؤذن يف مثل ذلك الوقت اىل انصافا او 
  االن 

انبأنا حممد بن ايب طاهر قال انبأنا علي بن احملسن عن ابيه قال حدثنا القاضي ابو احلسن حممد بن عبد الواحد 
و سعيد القرمطي وأسر العسكر الذي كان بعثه معي اهلامشي قال مسعت العباس بن عمر الغنوي يقول ملااسرين اب

  املعتضد اىل 

قتاله وحصلت يف يده يئست من احلياة فانا يوماعلى تلك الصورة إذا جاءين رسوله فأخذ قيودي وغري ثيايب 
وفأدخلين اليه فسلمت عله وجلست فقال أتدري مل استدعيتك قلت ال قال انك رجل عريب ومن احملال اذا 

مانة ان ختفيها وال سيما مع مين عليك بنفسك قلت هو كذلك فقال اين فكرت فاذا ال طائل يف قتلك استودعتك ا
ويف نفسي رسالة اىل املعتضد ال جيوز ان يؤديها غريك فرأيت اطالقك وحتميلك اياها ان حلفت انك ان سريت اليه 

وتطمع اعداءك يف نفسك وتبعث يف تؤديها فحلفت له فقال قل للمعتضد يا هذا مل خترق هيبتك وتقتل رجالك 
طليب اجليوش وانا رجل مقيم يف فالة ال زرع فيها وال ضرع وقد رضيت لنفسي خبشونة العيش والعز باطراف هذه 

الرماح وال اغتصبتك بلدا وال ازلت سلطانك عن عملك ومع هذا فواهللا لو انفذت اىل جيشك كله ما جاز يظفر 
دته انا ورجايل وال مشقة علينا فيه وانت تنفذ جيوشك من اجليوش والثلج يب الين رجل نشأت يف العسف فاعت

والرحيان فيجيئون من املسافة البعيدة الشاقة وقد قتلهم السفر قبل قتالنا وامنا غرضهم ان يبلغوا غرضا من مواقفتنا 
شهرين مث كبستهم ساعة مث يهربون وان هم هزموين بعدت عشرين فرسخا او ثالثني وجلت يف الصحراء شهرا او 

على غرة فقتلتهم وان كانوا حمتزبني فما ميكنهم ان يطوفوا خلفي يف الصحارى وال حتملهم االقامة يف اماكنهم فانت 
تنفق االموال وتكلف الرجال االخطار وانا سليم من ذلك وهيبتك تتخرق يف االطراف كلما جرى عليك هذا فان 

سكت فذلك اليك مث سريين وانفذ معي عدة اىل الكوفة وسرت منها اىل اخترت بعد حماربيت فاستخرت اهللا وان ام
احلضرة ودخلت اىل املتعضد فاخربته مبا قال يف خلوة فرأيته يتمعط يف جلده غيظا حىت ظننت انه سيسري اليه بنفسه 

  وخرجت فما رأيته بعد ذلك ذكره قال القاضي كأنه عرف صدق قوله فكف عنه 



ر قال حدثين خفيف السمرقندي حاجب املعتضد قال كنت واقفا حبضرة املعتضد اذ دخل أنبأنا حممد بن ايب طاه
  بدر وهو يبكي وقد ارتفع الصراخ من دار عبيد اهللا 

ابن سليمان عند موته فأعلم املتعضد اخلرب فقال او قد صح اخلرب وهي غشية قال بل قد تويف وشد حلياه فرأيت 
رفع رأسه قال له بدر واهللا يا امري املؤمنني لقد كان صحيح املواالة جمتهدا يف املعتضد قد سجد فأطال السجود فلما 

خدمتك عفيفا عن االموال قال فظننت يا بدر أين سجدت سرورا مبوته امنا سجدت شكرا هللا تعاىل اذ وفقين فلم 
نار وقد علمت على اصرفه ومل اوحشه ويل يف حب ورثته ما خلفه عليهم من كسبه معي ما لعله قيمة الفي الف دي

اخذ ذلك منهم وان استوزر احد الرجلني اما جرادة وهو اقوى الرجلني يف نفسي هليبته يف قلوب اجليش واالخر 
امحد بن حممد بن الفرات وهو اعرف مبواقع املال فقال له بدر يا موالي غرست غرسا حىت اذا ما امثر قلعته انت 

ف ما يرضى حاشيتك وجرادة رجل منكر وخيرج من احلبس جائعا ربيت القاسم بدر الف خدمتك عشر سنني وعر
وابن الفرات ال هيبة له يف النفوس وامنا يصلح ان يكون حبضرة وزير ميشي له امر املال ومال القاسم وورثته لك 
له  أي وقت اردته اخذته فراجعه املعتضد وبني له فساد هذا الرأي فعدل عن املناظرة اىل تقبيل االرض مرات فقال

املعتضد قد اجبتك فامض اىل القاسم فعزه ثانية وبشره بتقرير رأيي على استربائه ليسلو عن مصابه ومره بالبكور اىل 
اخللع فوىل بدر فخرجت معه فدعاين املعتضد فعدت فقال ارأيت ما جرى قلت نعم فقال واهللا ال يقتل بدرا غري 

ل بدرا قال خفيف رحم اهللا املعتضد كأنه نظر هذا من وراء ستر القاسم فما مت للقاسم التدبري مع املكتفي حىت قت
قال املصنف وسيأيت كيفية قتل بدر يف والية املتكفي باهللا وقال عبيد اهللا بن سليمان كنت يوما حبضرة املعتضد 
حال وخادم من خدمه بيده املذبة فبينا هو يذب اذ ضرب باملذبة قلنسوة املعتضد فسقطت فكدت اختلط اعظاما لل

واملعتضد على حاله مل يتغري ومل ينكر شيئا مث دعا غالما فقال له هذا الغالم قد نعس فزد يف عدد خدم املذبة وال 
تنكر عليه بفعله قال عبيد اهللا فقبلت االرض وقلت واهللا يا امري املؤمنني ما مسعت ميثل هذا وال ظننت ان حلما يسع 

  مثله مث دعوت له فقال هل جيوز غري هذا 

أنا أعلم ان هذا الناعس لو دار يف خلده ما جرى لذهب عقله وتلف وإمنا ينبغي أن يلحق اإلنكار باملتعمد ال 
  بالساهي والغالط 

وذكر حممد بن عبد امللك اهلمذاين أن املعتضد أراد جتهيز جيش فعجز عن ذلك بيت مال العامة فأخرب مبجوسي له 
نعيد العوض فقال مايل بني يدي أمري املؤمنني فليأخذ ما يشاء فقال من مال عظيم فاستدعاه يستقرض منه وقال أنا 

أين وقعت بنا إننا نرد العوض فقال يا أمري املؤمنني يأمتنك اهللا تعاىل على عباده وبالده فتؤدي األمانة وتفيض العدل 
الك وأغنانا عن وحتكم باحلق وأخافك على جزء من مايل فدمعت عيناه فقال انصرف قد وفر اهللا عز و جل م

القرض منك ومىت كانت لك حاجة فحجابنا مرفوع عنك ومل يستقرض منه شيئا فلما ويل املعتضد مل يكن يف بيت 
املال إال قراريط واحلضرة مضطربة واألعراب عائثة فأصلح األمورمحي البيضة وبالغ يف العمارة وانصف يف املعاملة 

  ة عشر ألف ألف دينار وأقتصد يف النفقة فمات ويف بيت املال بضع
وخرج يوما فعسكر بباب الشماسية وهنى أحد أن يأخذ من بستان أحد شيئا فأتى بأسود قد أخذ عذقا ممن 

بسرفتأمله فأمر بضرب عنقه مث التفت إىل أصحابه فقال ويلكم تدرون ما تقوله العامة قالوا ال قال يقولون ما يف 
دينا منه ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال قطع يف مثر وال كثر والكثر  الدنيا أقسى قلبا من هذا اخلليفة وال أقل

اجلمار فما رضي أن يقطع يف هذا حىت قتل واهللا ما قتلت األسود بسبب هذا ولكن يل معه خرب طريف أستأمن هذا 



بفاس فقطع يده  من عسكر الزنج إىل أيب املوفق فخلع عليه ووصله فرأيته يوما وقد نازع رجال يف شيء فضربه
فمات الرجل فحمله الناس إىل أيب املوفق فأهدر دم املقطوع اليد وأطلق األسود ليتألف الزنج بذلك الفعل فاغتظت 
وقلت ترى أمتكن من قتل هذا األسود وأنفذ حد اهللا عز و جل فواهللا ما وقعت عيين عليه إال يف هذه الساعة فقتلته 

وما حيتمون ويرجعون وخيوضون يف الفضول وقد تفاقم فسادهم فرمى بالرقعة بذلك الرجل ورفع إىل املعتضد أن ق
  إىل وزيره عبيد اهللا بن سليمان فقال 

الراي صلب بعضهم وأحرق بعضهم فقال واهللا لقد بردت هليب غضيب بقسوتك هذه ونقلتين إىل اللني من حيث 
عية وديعة اهللا عند سلطاهنا وأن اهللا تعاىل أشرت باحلرق وما علمت أنك تستجري هذا يف دينك أما علمت أن الر

سائله عنها أما ترى أن أحدا من الرعية ال يقول ما يقول إال الظلم قد حلقه أو حلق جاره أو داهية من بيت املال 
ومن كان خيرجه هذا إىل فخوفه ففعل فصلحت األحوال وكان للمعتضد جارية حيبها وحتبه غاية احملبة فماتت فجزع 

  عا منعه من الطعام الشراب فقال عليها جز
وخيايل منك مذغنب خيال ما ... أنت عن عيين بعيد ومن القلب قريب ... يا حبيبا مل يكن يعد له عندي حبيب ... 

لك من قليب على ... يل دمع ليس يعصيين وصربا ما جييب ... ليس يل بعدك يف شيئ من اللهو نصيب ... يغيب 
لتيقنت ... وفؤادي حشوة من حرق احلزن هليب ... راين كيف يل بعدك عول وحنيب لو ت... قليب وإن بنت رقيب 

  ... ما أرى نفسي وإن وطئتها عنك تطيب ... بأين بك حمزون كئيب 
  وله 
... وكنت من قبل له آمنا ... فخانين الدهر بفقد أنه ... قد كان فيها مرة ساكنا ... مل أبك للدار ولكن ملن ... 

  ... وسار قليب معه ظاعنا ... توديعه  ودعت صربي عند
فقال له عبيد اهللا بن سليمان مثلك يا امري املؤمنني هتون عليه املصائب ألنه جيد من كل فقيد خلفا ويقدر على ما 

  يريد والعوض منك ال يوجد وال ابتلى اهللا عز و جل 

  اإلسالم بفقدك وعمره ببقائك فقد قال الشاعر يف املعىن الذي ذكره 
  ... أنا ألغلظ أكبادا من اإلبل ... يبكي علينا وال نبكي علىأحد . ..

فضحك املعتضد وعاد إىل عاداته قال أبو عبد اهللا اإلبل توصف بغلظ األكباد وقال ثعلب الناس يف اإلبل على ضد 
  هذا ألهنم يصفوهنا بالرقة واحلنني وقال عبد اهللا بن املعتز يعزي املعتضد يف هذه اجلارية 

أنت علمتنا علىالنعم الشكر وعند املمصائب التسليما ... أفنيتنا وعشت سليما ... مام اهلدى بنا البك الغم يا إ
إن عندي ... قد رضينا بأن منوت وحتيا ... نت سرور أصارت ثوابا عظيما ... فاسأل عما مضى فإن اليت كا ... 

  ... ت موتا كرميا من ميت طائعا لديك فقد أعطي نورا وما... يف ذاك حظا جسيما 
ولليتني خلتا من شعبان يف هذه السنة قدم على املعتضد رسول عمرو بن الليث هبدايا وسأل والية خراسان فوجه 
املعتضد عيسى النوشري مع الرسول ومعه خلع ولواء عقدة له على خرسان فوصلوا إليه يف رمضان وخلع عليه 

  ونصب اللواء يف صحن داره ثالثة أيام 
ل قدم احلسني بن عبد اهللا اجلصاص من مصر رسوال خلماروية ومعه هدا يا من العني عشرين مجال على بغال ويف شوا

وعشرة من اخلدم وصندوقان فيهما طارئف وعشرون رجال على عشرين جنيبا بالسروج احملالة ومعهم جرار فضة 
ها منها مخسة بذهب واليباقي بفضة وسبعة وعليهم أقبية الديباج واملناطق احملالة وسبع عشرة دابة بسروج وجلم من



وثالثون دابة حبالل مشهرة ومخسة أبغل وزرافة فخلع املعتضد على إبن اجلصاص وعلى سبعة نفر معه وسعى ابن 
اجلصاص يف تزويج ابنت مخارويه من على بن املعتضد فقال املعتضد أنا اتزوجها فتزوجها وحج بالناس يف السنة 

  ي وهي آخر حجة حجها وحج بالناس ست عشر سنة من سنة أربع وستني إىل هذه السنة هارون بن حممد اهلامش

  ذكر من تويف يف هذه السنة من اآلكابر 
  أمحد املعتمد علىاهللا أمري املؤمنني  - ٢٦٦

إبن املتوكل تويف ليلة اإلثنني ألحدى عشرة ليلة بقيت من رجب هذه السنة فجاءه وكانت خالفته ثالثا وعشرين 
  وثالثة أيام  سنة
  محد بن أيب خيثمة  - ٢٦٧

إبن زهري بن حرب بن شداد أبو بكر نسائي األصل مسع عفان بن مسلم وأبا نعيم وخلقا كثريا وكان ثقة عاملا متقنا 
حافظا أخذ علم احلديث عن حيىي بن معني وأمحد بن حنبل وعلم النسب عن مصعب بن الزبري وأيام الناس عن أيب 

واألدب عن حممد بن سالم اجلمحي وصنف تارخيا مستوىف كثري الفوائد روى عنه البغوي وإبن احلسن املدائين 
  صاعد وإبن أيب داود وإبن املنادي وتويف يف مجادي األوىل من هذه السنة وهو أبن أربع وتسعني سنة 

  إبراهيم بن عبد الرحيم بن عمرو  - ٢٦٨
أبا معمر اهلذىل وغريمها روى عنه إبن صاعد وأبو احلسني إبن أبو إسحاق ويعرف بإبن دنوقا مسع حممد بن سابق و

املنادي وقال الدارقطين هو ثقة أخربنا القزاز أخربنا أبو بكر اخلطيب أخربنا موسى بن عبد الواحد حدثنا حممد بن 
كتب الناس  العباس قال قرىء على إبن املنادي وأنا أمسع قال إبراهيم بن عبد الرحيم حمي السنة صدوق يف الرواية

  عنه فأكثروا مات يوم اخلميس لسبع خلون من مجادي األوىل من هذه السنة 
  جعفر بن حممد بن احلسني بن زياد  - ٢٦٩

أبو احلسني الزعفراين من أهل الري قدم بغداد وحدث هبا عن إبراهيم بن املنذر اخلزامي وسريح بن يونس وغريمها 
شافعي قال الدارقطين هو ثقة صدوق تويف بالري يف ربيع األول من هذه روى عنه إبن خملد وابن قانع وأبو بكرال

  السنة 

  جعفر بن حممد بن شاكر 
أبو حممد الصائغ مسع من عفان وقبيصة وأيب نعيم وغريهم روى عنه إبن صاعد وإبن خملد وابو احلسني بن املنادي 

طا وانتفع به خلق كثري وأكثر الناس عنه لثقته والنجاد وأبو بكر الشافعي وكان عابدا زاهدا ثقة صدوقا متقنا ضاب
  وصالحه بلغ تسعني سنة غري أشهر يسرية وتويف يف ذي احلجة من هذه السنة ودفن يف مقابر باب التوبة ببغداد 

خاقان أبو عبد اهللا الصويف أخربنا أبو منصور القزاز أخربنا أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت قال ذكر أبو  - ٢٧١
فظ أنه كان من كبار الصوفية البغداديني وقال يل مسعت أيب يقول مسعت جعفر احلذاء الشريازي وذكر نعيم احلا

خاقان فقال كان ذاكرا مات وذكر إبن فضالن الرازي قال كان أيب أحد الباعة ببغداد وكنت على سرير حانوته 
لم فجذب قليب فقمت وسلمت عليه ومعي جالسا فمر إنسان طننت أنه من فقراء البغداديني وأنا حينئذ مل أبلغ احل

دينار فدفعته إليه فتناوله ومضى ومل يقبل علي فقلت يف نفسي ضيعت فتبعته حىت إنتهى إىل مسجد الشونيزيه فراى 
فيه ثالثة من الفقراء فدفع الدينار إليهم واستقبل هو القبلة يصلي فخرج الذي أخذ الدينار وانا أتبعه وراءه أرقبه 

ما فحمله يأكله الثالثة والشيخ مقبل على صالته يصلي فلما فرغوا أقبل عليهم فقال أتدرون ما فاششترى طعا



حسبين عنكم قالوا ال يا أستاذ قال شاب ناولين الدينار فكنت أسأل اهللا تعاىل أن يعتقه من رق الدنيا وقد فعل فلم 
  ن أمتالك أن قعدت بني يديه وقلت صدقت يا أستاذ وكان هذا الشيخ خاقا

  عبد الرمحن بن زاهر بن خالد  - ١٧٢
أبو احلسني األعور هروى األصل حدث عن أيب نعيم الفضل بن دكني روى عنه إبن خملد وإمساعيل الصفار وكان 

  ثقة وتويف يف هذه السنة 

حممد بن زاهر أبو جعفر الكاتب مسع أبا نعيم وابا الوليد الطيالسي ومسددا والشاذكوين وغريهم روى  - ٢٧٣
  عنه أبو بكر الشافعي وغريه وتويف يف مجادي األوىل من هذه السنة وقد بلغ الثمانني وكان عند الناس مقبوال 

  حممد بن إسرائيل بن يعقوب  - ٢٧٤
أبو بكر اجلوهري مسع حممد بن سابق ومعاوية بن عمرو وعمرو بن حكام وغريهم روى عنه القاضي احملاملي وأمحد 

  ي وغريهم وكان ثقة وتويف يف ربيع األول من هذه السنة وقيل يف بن كامل وأبو بكر الشافع

  سنة

  مثانني 
  نصر بن أمحد بن أسد بن سامان  - ٢٧٥

وكان سامان مع أيب مسلم صاحب الدعوة وهو جد السامانية وكان ينتسب إىل األكاسرة ويقول إنه من ولد هبرام 
 مجلة علي بن عيسى بن هامان حني واله الرشيد خراسان بن ارذشري بن سابور تويف وخلف إبنه أسدا وكان إبنه يف

وتويف أسد يف واليته وترك خراسان ونوحا وأمحد وحبر بن أسد الشاش وأشروسنة وإلياس هراة وكان أمحد احسنهم 
سرية توىل يف والية عبد اهللا بن طاهر فتويف وخلف سبعة بنني وأوصى إىل إبنه نصر بن أمحد ما كان إىل أبيه من 

رقند والشاش وفرغانة وويل أخاه إمساعيل خبارا واعماها وهؤالء يسمون السامانية وتويف نصر بن أمحد يف مجادي مس
  األخرة من هذه السنة بسمرقند وكان أديبا فاصال 

  سنة 
  مث دخلت سنة مثانني ومائتني 

يلمة مع صاحب الزنج إىل فمن احلوادث فيها أن املعتضد أخذ حممد بن احلسني بن سهل املعروف بشيلمة وكان ش
  آخر أيامه مث حلق بأيب أمحد يف األمان فرفع عنه إىل 

املعتضد أنه يدعو إىل رجل لو يوقف على إمسه وأنه قد أفسد مجاعة فأخذه املعتضد فقرره فلم يقرر وسأله عن الرجل 
  رم الدي يدعو إليه فقال لو كان حتت قدمي ما رفعتها عنه فقتله وصلبه لسبع خلون من احمل

ولليلة خلت من صفر شخص املعتضد من بغداد يريد بين شيبان فقصد املوضع الذي كانوا يتخذونه معقال فأوقع 
هبم وقتل وسىب وكان معه دليل طيب الصوت وكان يأمره أن حيدو به فأشرفوا على جبل يقال له نوباذ فأنشد 

  األعرايب 
بظلك يف خفض ... وقلت له أين الذين عهدهتم ...  رآين وهلل للرمحن حني... واجهشت للنوباذ ملا رأيته ... 

  ... ومن ذا الذي يبقى على احلدثان ... فقال مضوا واستخلفوين مكاهنم ... وأمن زمان 
فتغرغرت عني املعتضد وقال ما سلم احد من احلدثان ودخل بيوت األعراب يف عدة قليلة فلحقه بدر فقال لو 



ليك كيف كانت تكون حالك فقال لو عرفوين تغرقوا اما علمت ان الرصافية عرفك االعراب عجوزا واقدموا ع
وحدها عشرون الفا واصطفى املعتضد من االعراب عجوز فصيحة فجاءت يوما فجلست فقال هلا احلاجب فومي 

قالت اقيام اىل ان نأمرك جتلسني بني يدي امري املؤمنني فقالت ان مل تعرفين ما اعمل مث قامت فتغافل عنها املعتضد ف
  اىل االبد فمن ينقص االمد فضحك وامرها باجللوس 

ويف هذه السنة وجه يوسف بن ايب الساج اثنني وثالثني نفسا من اخلوارج من طريق املوصل فضربت اعناق مخسة 
  وعشرين منهم وصلبوا وحبس باقيهم 

ترك وافتتاحه مدينة ملكهم واسره اياه وفيها ورد اخلرب بغزو امسعيل بن امحد بالد الترك وقتله خلقا كثريا من ال
  وامرأته خاتون وحنو عشرة آالف وقتل منهم 

  خلقا كثريا وغنم دواب كثرية واصاب الفارس من املسلمني من الغنيمة يف املقسم الف درهم 
ويف ذي احلجة ورد كتاب من دبيل ان القمر قد انكسف يف شهر شوال الربع عشرة خلت منه مث جتلى يف آخر 

يل فأصبحوا صبيحة تلك الليلة والدنيا مظلمة ودامت الظلمة عليهم فلما كان عند العصر هبت ريح سوداء الل
شديدة فدامت اىل ثلث الليل فلما كان ثلث الليل زلزلوا فأصبحوا وقد ذهبت املدينة فلم ينج من منازهلا اال اليسري 

ف نفس خيرجون من حتت اهلدم ويدفنون واهنم زلزلوا بعد قدر مائة دار واهنم دفنوا اىل حني كتبوا الكتاب ثالثني ال
  اهلدم مخس مرات وقيل انه اخرج من حتت اهلدم مخسون ومائة الف انسان ميت 

  وامر املعتضد بتسهيل عقبة حلوان فسهلت وغرم عليها عشرون الف دينار وكان الناس يلقون منها مشقة شديدة 
صور ودار املنصور وفتح بينهما سبعة عشر طاقا وحول املنرب واحملراب ويف هذه السنة زاد املعتضد يف جامع املن

واملقصورة اىل املسجد اجلديد وتوىل ذلك يوسف بن يعقوب القاضي فبلغت النفقة عشرين الف دينار اخربنا عبد 
رب املعتضد باهللا الرمحن ابن حممد اخربنا امحد بن علي بن ثابت قال انبأنا علي بن خملد اخربنا امسعيل بن علي قال اخ

بضيق املسجد اجلامع باجلانب الغريب يف مدينة املنصور وان الناس يضطرهم الضيق اىل ان يصلوا يف املواضع اليت ال 
جتوز يف مثلها الصالة فأمر بالزيادة فيه من قصر املنصور فبىن مسجدا على مثال املسجد االول يف مقداره او حنوه مث 

ووصل به فاتسع به الناس وكان الفراغ منه يف هذه السنة قال اخلطيب وزاد بدر موىل فتح يف صدر املسجد العتيق 
  املعتضد من قصر املنصور املسقطات املعروفة بالبدرية يف ذلك الوقت 

  ويف هذه السنة امر املعتضد ببناء القصر احلسين وهو دار اخلالفة اآلن وهو اول من سكنها من اخللفاء 
حممد القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن علي بن ثابت قال حدثين هالل بن احملسن قال كانت دار  اخربنا عبد الرمحن بن

  اخلالفة اليت على شاطيء 

دجلة حتت هنر معلى قدميا للحسن بن سهل ويسمى القصر احلسين فلما تويف صار لبوران ابنته فاستنزهلا املعتضد 
ا مث رمتها وعمرهتا جصصتها وبيضتها وفرشتها بأمجل الفرش واحسنه باهللا عنها فاستنظرته اياما يف تفريغها وتسليمه

وعلقت اصناف الستور على ابواهبا ومألت خزائنها بكل ما خيدم اخللفاء به ورتبت فيها من اخلدم واجلواري ما 
كثره تدعو احلاجة اليه فلما فرغت من ذلك انتقلت وراسلته باالنتقال فانتقل املعتضد اىل الدار فوجد ما است

واستحسنه مث استضاف املعتضد اىل الدار مما جاورها كل ما وسعها به وكربها وعمل عليها سورا مجعها به وحصنها 
وقام املكتفي باهللا بعده بيناء التاج على دجلة وعمل وراءه من القباب واجملالس ما تباهي يف توسعته وتعليته وواىف 

واستحدثه وكان امليدان والثريا وحري الوحوش متصال بالدار قال اخلطيب  املقتدر باهللا وزاد يف ذلك واوىف مما انشأه



كذا ذكر يل هالل بن احملسن ان بوران اسلمت الدار اىل املعتضد وذلك عري صحيح الن بوران مل تعش اىل وقت 
  املعتضد ويشبه ان يكون سلمت الدار اىل املعتمد واهللا اعلم 

بو بكر امحد بن علي قال حدثين هالل بن احملسن قال حدثين نصر خو اشاذه اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا ا
خازن عضد الدولة قال طفت دار اخلالفة عامرها وخراهبا وحرميها وما جياورها ويتامخها فكان ذلك مثل مدينة 

رى دخان شرياز قال هالل ابن احملسن ومسعت هذا من مجاعة عارفني خريين مث ان املعتضد استو ببغداد وكان ي
االسواق يرتفع فيقول كيف يفلح بلد خيالط هواءه هذا فامر ان ال يزرع االرز حول بغداد وال يغرس النخل مث خط 

الثريا وبناها ووصلها بقصر احلسىن وانتقل اليها وامر ان تنقل اليه سوق فضج الناس من هذا فاعفاهم وقال من 
انا على سريري اخاطب وزيري وصيد الرب والبحر يصاد بني  اراد رحبا فسيجيء طائعا وكان ميدح الثريا ويقول

يدي وبىن ابنية جليلة برباز الروز فلما اعتل يف آخر ايامه طلب صحة اهلواء فأمر ان يبىن له قصر فوق الشماسية 
  فابتيع ما للناس هناك من الدور ومات قبل ان يستتم البناء فقال الناس ما احدث 

ق اال اخذ دور الشماسية واجبار اهلها على البيع ويف سنة مثانني امر املعتضد ببناء املعتضد شيئا قط خيالف احل
مطامري يف قصر احلسىن رمسها للصنع فبنيت حمكمة وجعلها حمابس االعداء وكان الناس يصلون اجلمعة يف الدار 

   وليس هناك رسم مسجد امنا يؤدون للناس يف الدخول وقت الصالة وخيرجون عند انقضائها
وورد يف ذي احلجة كتاب امحد بن عبد العزيز علي املعتضد باهللا انه هزم رافع ابن هرمثة واخذ منه مثانني الف دابة 

  وبغل 
  وحج بالناس يف هذه السنة ابو بكر حممد بن هارون املعروف بابن ترجنة 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن حممد  - ٢٧٦
ابو العباس الربيت القاضي حدث عن مسلم بن ابراهيم وايب الوليد الطيالسي وايب سلمة التبو ابن عيسى بن االزهر 

ذكي وايب نعيم الفضل بن دكني يف خلق كثري من البغداديني والكوفيني والبصريني وكان ثقة وصنف املسند واخذ 
ه من اعمال السواد مث ويل الفقه عن ايب سليمان اجلوزجاين صاحب حممد بن احلسن ووىل القضاء بواسط وقطع

القضاء بالشرقية يف ايام املعتمد فبعث اليه املوفق واىل امسعيل بن اسحاق وقد عزم على االحندار اىل البصرة ان 
يعرضاه ما يف ايديهما من الوقوف فحمل اليه امسعيل ما كان قبله واستنظر ابو العباس الربيت ثالثة ايام ليجمع املال 

 يده فدفعه اىل من أمن منه رشدا ممن هو له واىل االمناء الذين يثق هبم فلما طولب باملال قال وعمد اىل ما كان يف
مسلته اىل اهله وما بقي عندي منه شيء فصرف عن القضاء هبذا السبب وحكى ابن صاعد قال رأيت رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم فصافحه وقبل بني صلى اهللا عليه و سلم يف املنام ودخل عليه ابو العباس فقام اليه رسول اهللا 
عينيه وقال مرحبا بالذي يعمل ببنيت واثري مث لزم الربيت بيته واشتغل بالتعبد وتويف باجلانب الغريب من مدينة السالم 

  يف ذي احلجة 

  من هذه السنة 
  امحد بن ايب عمران  - ٢٧٧

أي اخذ الفقه عن حممد بن مساعة واضرابه ونزل وامسه موسى بن عيسى ابو جعفر الفقيه البغدادي احد اصحاب الر



مصر وحدث هبا عن عاصم بن علي وعلي بن اجلعد وحممد بن الصباح وغريهم وكان استاذ ايب جعفر الطحاوي 
  وكان ضريرا قال ابو سعيد بن يونس حدث حبديث كثري من حفظه وكان ثقة وتويف يف حمرم هذه السنة 

  ب الصوري ابراهيم بن منصور ابو يعقو - ٢٧٨
  خراساين قدم مصر وحدث هبا وتويف يف هذه السنة 

  جعفر بن امحد بن معبد الوراق  - ٢٧٩
  حدث عن عاصم بن علي ومسدد وروى عنه ابن خملد وابن السماك وابو بكر الشافعي وتويف يف هذه السنة 

  حامد بن سهل بن سامل  - ٢٨٠
ن خداش وروى عنه ابن صاعد وابن خملد وابن السماك وابو ايو جعفر يعرف بالثغري مسع معاذ بن فضالة وخالد ب

  بكر الشافعي قال الدراقطين كان ثقة وتويف يف مجادي االخرة من هذه السنة 
  زكريا بن ايوب  - ٢٨١

  ابو حيىي من اهل انطاكية قدم مصر وحدث هبا وتويف يف رمضان هذه السنة وكان ثقة ثبتا صاحلا 

  سنة

  ني ومائتني مث دخلت سنة احدى ومثان
  فمن احلوادث فيهاان املسلمني دخلوا بالد الروم ففتحوا بعضها مث عادوا فغزوهم 

فغنموا وظفروا وفيها غارت املياه بالري وطربستان واصاب الناس بعد ذلك جهد جهيد وقحط حىت اكل الناس 
  بعضهم بعضا واكل انسان منهم ابنته 

بل فقصد ناحية الدينور وقلد ابا حممد علي بن املعتضدالري وقوين ولليلتني خلتا من رجب شخص املعتضد اىل اجل
وزجنان واهبر وقم ومهذان والدينور وقلد عمر بن عبد الغزيز ايب دلف اصبهان وهناوند والكرج وتعجل املعتضد 

  ان االنصراف من اجل غالء االسعار وقلة املرية فواىف املعتضد باهللا بغداد يوم االربعاء لست خلون من رمض
ولست بقني من ذي القعدة خرج املعتضد اىل املوصل عامدا حلمدان بن محدون وذلك انه بلغة انه مال اىل هارون 
الشاري ودعا له املعتضد بنواحي صل كتب اىل اسحاق بن ايوب واىل محدان ان يتلقياه فاسرع اسحاق وحتصن 

كراد واالعراب فقتل منهم خلقا كثريا مث خرج محدان يف قالعه وورد كتاب املعتضد يذكر ان اهللا نصره على اال
املعتضد عامد القلعة ماردين وكانت يف يد محدان فهرب وخلف ابنه فنزل املعتضد عليها وحارهبم من فيها يومهم 
فلما كان من الغد ركب املعتضد وصعد القلعة حىت قرب من الباب حىت صاح يا محدان فاجابه فقال افتح الباب 

عتضد يف الباب ونقل ما يف القلعة مث امر هبدمها فهدمت ومحل مخارويه بن امحد ابنته اىل املعتضد وقد ففتحه فقعد امل
كان املعتضد تزوجها يف آخر رمضان هذه السنة بعثها مع ابن اجلصاص وبعث معه بعد كل شيء عمله مائة الف 

  اردت هبذه فما اشترى شيئا دينار وقال لعل بالعراق مما حنتاج اليه ما ليس عندنا فاشتر شئيا ان 
وحج بالناس يف هذه السنة حممد بن هارون واصاب احلاج باالجفر مطر عظيم مات منهم بشر كثري وكان الرجل 

  يغرق يف الوحل فال يقدر احد على اخراجه 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر



  امحد بن سهل بن الربيع  - ٢٨٢
  بن سليمان االمخيمي 

  عند القضاة وحدث عن حيىي ين بكري وغريه وتويف يف هذه السنة  كان مقبوال
  اسحاق بن ابراهيم  - ٢٨٣

  املعروف بابن اجلبلي 
يكىن ابا القاسم ولد سنة اثنيت عشرة ومائتني ومسع منصور بن ايب مزاحم وطبقته ومل حيدث االبشيء يسري وكان 

وتويف يف ربيع االخر من هذه السنة وصلى عليه  يذكر بالفهم ويوصف باحلفظ ويفيت الناس باحلديث ويذاكر
  ابراهيم احلريب 

  عبد اهللا بن حممد بن عبيد  - ٢٨٤
ابن سفيان بن قيس ابو بكر القرشي املعروف بابن ايب الدنيا موىل بين امية ولد سنة مثان ومائتني ومسع ابراهيم بن 

د ادب غري واحد من اوالد اخللفاء منهم املعتضد املنذر احلزامي وخالد بن خداش وعلي بن اجلعد وخلقا كثريا وق
وعلي بن املعتضد وكان جيري له يف كل شهر مخسة عشر دينارا وكان يقصد حديث الزهد والرقائق وكان الجلها 
يكتب عن الربجالين ويترك عفان بن مسلم وكان ذا مروءة ثقة صدوقا صنف اكثر من مائة مصنف يف الزهد قال 

مد احلافظ اال انه كان يسمع من انسان يقال له حممد بن اسحاق البلخي وكان ذلك يضع ابو علي صاحل بن حم
للكالم اسنادا ويروى احاديث مناكري قال املصنف قد روى ابن ايب الدنيا عن حممد بن اسحاق بن يزيد بن عبيد اهللا 

ومائتني وروى ابن ايب الدنيا عن  الضيب وقد ذكره ابن ايب حامت يف الكذابني وقد ذكرنا وفاته يف سنة ست وثالثني
  حممد بن 

اسحاق اللؤلؤى البلخي ومل يكن بثقة وقد ذكرنا وفاته يف سنة اربعة واربعني ومائتني اخربنا ابن ناصر اخربنا ابو 
غالب حممد بن ابراهيم بن حممد الصقلي حدثنا واقد بن بن اخلليل اخلليلي اخربنا ايب قال حدثين حممد بن عبد 

دثنا عبد اهللا بن حممد اخلطيب قال حدثين علي بن ابراهيم حدثنا عمر بن سعد القرطسي قال كنا على الواحد ح
انا مشتقاق ... باب ابن ايب الدنيا ننتظر خروجه فجاءت السماء مبطر فأتتنا جارية برقعة فقرأهتا فاذا فها مكتوب 

  ... حال فيما بيننا هذا املطر ... عندكم كيف انساكم وقليب ... يا اخالئي ومسعي والبصر ... اىل رؤيتكم 

  تويف يف مجادي االخرة من هذه السنة وصلى عليه يوسف بن يعقوب ودفن يف

  الشونيزيه وبلغ من العمر نيفا وسبعني سنة 
   ٢٨٢سنة 

  مث دخلت سنة اثنتني ومثانني ومائتني

اح اخلراج يف النريوز الذي هو نريوز العجم فمن احلوادث فيها ان املعتضد امر بانشاء الكتب اىل العمال بترك افتت
وتأخري ذلك اىل اليوم احلادي عشر من حزيران ومسي ذلك النريوز املعتضدي فانشئت الكتب بذلك من املوصل 

  واملعتضد يها وامنا اراد الترفيه على الناس والترفق هبم 



د اليت تزوجها املعتضد ومعها احد ويف هذه السنة قدم ابن اجلصاص من مصر ببنت ايب اجليش مخارويه بن امح
عمومتها وكان دخوله بغداد يوم االحد لليلينت خلتا من احملرم وادخلت احلرة ليلة االحد فنزلت يف دار صاعد 

وكان املعتضد غائبا باملوصل مث نقلت اىل املعتضد الربع خلون من ربيع االول فنودي يف جانيب بغداد ان ال يعرب 
حد غلقت ابواب الدروب اليت يلني الشط ومد على الشوارع اليت تلني دجلة النافذة اليها احد دجلة يف يوم اال

شراع ووكل خبافيت دجلة من مينع الناس ان يظهروا يف دورهم على الشط فلما صليت العتمة وافت سفينة من دار 
صارت تلك السفينة بني املعتضد فيها خدم معهم الشمع فوقفت بازاء دار صاعد وكانت قد اعدت اربع حراقات و

  ايديهم واقامت احلرة يوم االثنني يف دار املعتضد وجليت عليه يوم الثالثاء خلمس خلون من ربيع االول 
وفيها شخص املعتضد اىل اجلبل فبلغ الكرج واخذ اموال ابن ايب دلف وكتب اىل عمر بن عبد العزيز بن ايب دلف 

  نحى من بني يديه يطلب منه جوهرا كان عنده فوجه به اليه وت
وفيها وجه حممد بن زيد العلوي من طربستان اىل حممد بن ورد القطان اثنني وثالثني الف دينار ليفرقها على العلوية 

باحلرمني والكوفة وعلى من يف بغداد فسعى به فاحضر بدرا وسئل عن ذلك فذكر انه يوجه اليه يف كل سنة مبثل 
تفرقة عليه من العلويني فأعلم بدر املعتضد بذلك واخربه ان الرجل واملال عندنا هذا املال فيفرقه على من يأمره بال

فما ترى وما تأمر فقال اما تذكر الرؤيا اليت خربتك هبا فقال ال يا امري املؤمنني فقال ان الناصر دعاين فقال اعلم ان 
مث قال رأيت يف النوم كأين خارج  هذا االمر سيصري اليك فانظر كيف تكون مع ال علي بن ايب طالب عليه السالم

من بغداد اريد ناحية النهر وان اذ مررت برجل واقف على تل يصلي ال يلتفت اىل فعجبت منه ومن قلة اكتراثه 
بعسكري مع تشوف الناس اىل العسكر فاقبلت اليه حىت وقفت بني يديه فلما فرغ من صالته قال يل اقبل فأقبلت 

  ال انا علي بن اليه فقال اتعرفين قلت ال ق

ايب طالب خذ هذه املسحاة فاضرب هبا يف االرض فأخذهتا فضربت ضربات فقال انه سيلي من ولدك هذا االمر 
بقدر ما ضربت فأوصهم بولدي خريا قال بدر فقلت بلى يا امري املؤمنني قد ذكرت قال فأطلق الرجل واطلق املال 

ليه ما يوجهه ظاهرا ويفرقه طاهرا وتقدم مبعونة هذا على ما وتقدم اليه ان يكتب اىل صاحب طربستان ان يوجه ا
  يريد من ذلك 

وفيها قدم ابراهيم بن امحد املاذرائي الثنيت عشرة ليلة بقيت من ذي احلجة من دمشق على طريق الربفوا يف بغداد يف 
اجلصاص اىل مخارويه  احد عشر يوما فاخرب املعتضد ان مخارويه ذحبه بعض خدمه على فراشه وكان قد بعث مع ابن

هدايا فأرسل اليه فرده من الطريق ووىل بعد مخارويه ابنه جيشا فقتلوه وانتهبوا داره واجلسوا اخاه هارون بن 
مخارويه فتقرر انه حيمل اىل خزانة املعتضد يف كل سنة الف الف دينا ومخسمائة ألف دينار فلما وىل املكتفى عزله 

أخذ اموال آل طولون وكان هذا اخر امرهم وحج بالناس يف هذه النسة املتقدم ووىل حممد بن سليمان الواثقي ف
  ذكره 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن داود بن موسى  - ٢٨٥
  ابو عبد اهللا السدوسي ويعرف باملالكي وكان ثقة اقام مبصر وتويف هبا يف صفر هذه السنة 

  امسعيل بن اسحاق بن امسعيل  - ٢٨٦



ابن محاد بن زيد بن درهم ابو اسحاق االزدي موىل جرير بن حازم من اهل البصرة ولد سنة تسع وتسعني ومائة 
وقيل سنة مائتني ونشأ بالبصرة وامتد عمره فحملت عنه علوم كثرية ومسع حممد بن عبد اهللا االنصاري ومسلم بن 

لبغوي ابن صاعد وابن االنباري وغريهم وكان فاضال ابراهيم الفراهيدي والقعنيب وابن املديين وغريهم وروى عنه ا
  متقنا فقيها على مذهب مالك وشرح مذهبه 

وخلصه واحتج له وصنف املسند وكتباعدة يف علوم القرآن ومجع حديث مالك وحيىي بن سعيد وايوب السختياين 
ذ بسر من رآى ابو جعفر بن عبد ووىل القضاء يف خالفة املتوكل ملامات سوار ابن عبد اهللا وكان قاضي القضاة حينئ

الواحد اهلامشي فأمره املتوكل ان يوىل امسعيل قضاء اجلانب الشرقي من بغداد فواله سنة ست واربعني ومائتني ومجع 
له قضاء اجلانبني بعد ذلك سبع عشرة سنة ومل يزل قاضيا على عسكر املهتدي اىل سنة مخس ومخسني ومائتني فان 

بن اسحاق اخي امسعيل وضرب بالسياط واطاف به على بغل بسر من رآى لشيء بلغه عنه املهتدي قبض على محاد 
وصرف امسعيل بن اسحاق عن احلكم واستتر وكان قاضي القضاء بسر من رآى احلسن بن حممد بن عبد امللك بن 

حلسن بن حممد يف ايب الشوارب مث صرف عن القضاء يف هذه السنة ووىل القضاء عبد اهللا بن نائل بن جنيح مث رد ا
هذه السنة اىل القضاء مث استقضى املهتدي على اجلانب الشرقي القاسم بن املنصور التميمى حنو سبعة أشهر مث قتل 
املهتدى فأعاد املعتمد امسعيل بن اسحاق على اجلانب الشرقي ببغداد فس سنة ست ومخسني فلم يزل اىل سنة مثان 

جلانب الغريب وكان على قضاء اجلانب الغريب بالشرقية وهي الكرخ الربيت ومخسني مث سأل املوفق ان ينقله اىل ا
وعلى مدينة املنصور امحد بن حيىي فاجابه اىل ذلك وكره ذلك القاضي القضاة ابن ايب الشوارب واجتهد يف رد ذلك 

شرقية اىل اجلانب فما امكنه لتمكن امسعيل من املوفق باهللا فأجيب امسعيل اىل ما سأل ونقل الربيت اىل قضاء ال
الشرقي وامسعيل على الغريب بأسره اىل سنة اثنتني وستني ومائتني مث مجعت بغداد بأسرها المسعيل بن اسحاق 

وصرف الربيت وقلد املدائن والنهروان وقطعة من اعمال السواد وكان ابن ايب الشوارب قد تويف فوىل اخوه على بن 
اة وصار امسعيل املقدم ذكره على سائر القضاة ومل يقلد قضاء القضاة حممد مكانه وكان يدعى بقاضي بقاضي القض

  اىل ان تويف 
  اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت قال اخربين حممد بن امحد بن يعقوب اخربنا 

حممد بن نعيم الضيب قال مسعت حممد بن الفضل النحوي يقول مسعت ابا الطيب عبد اهللا بن شاذان يقول مسعت 
بن يعقوب بقول قرأت توقيع املعتضد اىل عبيد اهللا بن سليمان بن وهب الوزير واستوص بالشيخني اخلريين  يوسف

القاضني امسعيل بن اسحاق االزدي وموسى بن اسحاق اخلطمي خريا فاهنما ممن اذا اراد اهللا بأهل االرض سوءا دفع 
  عنهم بدعائهما 

ربنا عبيد اهللا بن ايب الفتح اخربنا امساعيل بن سعيد العدل اخربنا احلسني اخربنا القزاز اخربنا امحد بن علي احلافظ اخ
بن القاسم الكوكيب قال مسعت ابا العباس املربد يقول ملا توفيت والدة امسعيل بن اسحاق القاضي ركبت اليه اعزيه 

وهله ما ابداه ومل يقدر  واتوجع له والفيت عند اجللة من بين هاشم والفقهاء والعدول ومستورى املدينة فرأيت من
لعمري لئن غال ... على ستره وكل يعزيه وقد كاد ال يسلو فلما رأيت ذلك منه ابتدأت بعد التسليم فأنشدته 

فتفهم ... ب عند املصيبة ينسى املصيبة ... ولكن علمي مبا يف الثوا ... ن فينا لقد غال نفسا حبيبه ... ريب الزما 
كتبه ورأيته بعد قد انبسط وجهه وزال عنه ما كان فيه من تلك الكآبة وشدة كالمي واسحسنة ودعا بدواة و

  اجلزع تويف امسعيل ليلة االربعاء لثمان بقني من ذي احلجة من هذه السنة وقت صالة العشاء االخرة فحاءه 



  امسعيل بن حممد بن ايب كثري  - ٢٨٧
اهوية وغريمها ورى عنه ابو بكر الشافعي وكان ابو يعقوب الفارسي الفسوي سكن بغداد وحدث عن قتيبة وابن ر

  ثقة صدوقا وكان على قضاء املدائن وتويف يف شعبان هذه السنة 
  بدر بن املنذر بن بدر  - ٢٨٨

ابو بكر املغازيل وامسه امحد لكنه لقب ببدر فغلب عليه روى عنه النجاد وغريه وكان ثقة ويعد من االولياء وكان 
  يكرمه ويقول  صربوا وكان امحد بن حنبل

  من مثل بدر بدر قال قد ملك لسانه تويف بدر يف مجادي األوىل من هذه السنة باجلانب الغريب 
أخربنا أبو منصور القزاز أخربنا أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت أخربنا إمساعيل بن أمحد احلريي أخربنا حممد احلسني 

وكانت إمرأته باعت دارا هلا بثالثني دينارا فقال هلا بدر نفرق السلمى قال أبو حممد احلريب كنت عند بدر املغازيل 
  هذه الدنانري يف إخواننا ونأكل رزق يوم بيوم فأجابته إىل ذلك فقالت تزهد أنت ونرغب حنن هذا ماال يكون 

  جعفر بن حممد  - ٢٨٩
روى عنه إبن صاعد وإبن  إبن أيب عثمان أبو الفضل الطيالسي مسع من عفان وعارم ومسدد وحيىي بن معني وغريهم

  خملد والنجاد وكان ثقة ثبتا صدوقا حسن احلفظ صعب األخذ تويف ليلة اجلمعة للنصف من رمضان هذه السنة 
  جعفر بن حممد  - ٢٩٠

إبن عبد اهللا بن بشر بن كزال أبو الفضل السمسار حدث عن عفان وأمحد بن حنبل وغريمها روى عنه أبو بكر 
  ليس بالقوي وتويف يف شوال هذه السنة  الشافعي قال الدارقطين

احلسني بن محيد بن ربيع إبن محيد بن مالك بن سحيم أبو عبد اهللا اللخمي اخلزاز الكويف قدم بغداد  - ٢٩١
وحدث هبا عن أيب نعيم الفضل بن دكني وغريه روى عنه أبو عمرو بن السماك وكان فهما عارفا له كتاب مصنف 

  جة من هذه السنة يف التاريخ تويف يف ذي احل
  احلسني بن حممد بن عبد الرمحن  - ٢٩٢

أبو علي اخلياط صاحب بشر احلايف كتب الناس عنه شيئا من احلكايات وأطرافا من احلديث وتويف يف شوال هذه 
  السنة 

  احلارث بن حممد بن أيب أسامة  - ٢٩٣
عاصم ويزيد إبن هارون وروح بن عبادة أبو حممد التميمي ولد يف شوال سنة ست ومثانني ومائة ومسع علي بن 

وعفان بن مسلم روى عنه أبو بكر بن أيب الدنيا وإبن جرير وإبن خملد النجاد وأبو بكر الشافعي واخللدي وكان 
  صدوقا ثقة وتويف يف يوم عرفة من هذه السنة وقد بلغ ستا وتسعني سنة 

  خالد بن يزيد بن وهب إبن جرير بن حازم  - ٢٩٤
األردي حدث عن أبيه روى عنه حممد بن خلف بن املرزبان كان ينزل يف مدينة املنصور مث خرج إىل أبو اهليثم 

  البصرة فتويف هبا يف هذه السنة 
  مخارويه بن أمحد بن طولون  - ٢٩٥

 عقدت له الوالية على مصر وأعمال أبيه عند موته فأنفذ املوفق إبنه املعتضد حملاربته فالتقينا يف شوال سنة أحدى
وسبعني ومائتني بالصعيد فانكسر مخارويه وركب محار هاربا ووضع أصحاب املعتضد باهللا السالح وهم يظنون أهنم 



ال طالب هلم فخرج كمني خلمارويه عليهم فاهنزموا وذهب ما كان يف العسكر من األموال والسالح مث إن املعتضد 
  تزوج بإبنة مخارويه وجاء هبا إبن اجلصاص فوج 

معهاىل مخاروية هدايا واودعه رسالة فشخص هبا بن اجلصاص فلما وصل سامرا وصل اخلرب إىل املعتضد  ه املعتضد
أن بعض خدم مخارويه ذحبه على فراشه يف ذي احلجة سنة إثنتني ومثانني وكان عمره إثنتني وثالثني سنة وقتل من 

  أصحابه الذين اهتموا بقتله نيف وعشرون خادما 
  سيب فضيل بن حممد بن امل

  إبن موسى بن يزيد بن كسيان بن باذن وهو ملك اليمن الذي أسلم بكتاب 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبو حممد الشعراين كان أدبيا فقيها عابدا كثري الرحلة يف طلب احلديث فهما 
 بن معني عن عارفان بالرجال مسع مبصر واحلجاز والشام والكوفة والبصرة وواسط اجلزيرة وخراسان وسأل حيىي

الرجال وسأل على بن املدين وأمحد بن حنبل وأخذ اللفة عن األعرايب وقرأ القرآن على خلف بن هشام وكان ثقة 
  صدوقا 
  حممد بن أمحد بن محيد  - ٢٩٧

إبن نعيم مشاس مرزوي األصل مسع عفان بن مسلم وسليمان بن حرب وعبد الصمد إبن حسان وغريهم أخربنا 
  مد أخربنا أمحد بن علي قال كان ثقة وذكره الدارقطين فقال ال بأس به وتويف يف هذه السنة عبد الرمخن بن حم

  حممد بن عبد الرمحن بن حممد  - ٢٩٨
إبن عمارة بن القعقاع أبو قبيصة الضيب روى عنه إبن السماك وأبو بكر الشافعي وكان ثقة وذكره الدارقطين فقال 

د أخربنا أمحد إبن علي بن ثابت قال حدثين احلسن بن أيب طالب حدثنا يوسف ال بأس به أخربنا عبد الرمحن بن حمم
بن عمر القواس حدثناإمساعيل بن علي قال قال لنا أبو قبيصة تزوجت أم أوالدي هؤالء فلما كان بعد األمالك بايام 

كان هذا الشخ من  قصدهتم للسالم فاطلعت من شق الباب فرأيتها فأبغضتها وهي معى منذ ستني سنة قال إمساعيل
درس مارأيناه للقرآن سألته عن أكثر ما قرأه يف يوم من أيام الصيف الطوال وكان يوصف بكثرة الدرس وسرعته 
فامتنع فلم خيربين فلم أزل حىت قال إنه قرأ يف يوم من أيام الصيف الطوال أربع ختمات وبلغ يف اخلامسة إىل براءة 

  دق تويف ي ربيع األول من هذه السنة وأذن املؤذن العصر وكان من أهل الص
  حممد بن القاسم بن خالد  - ٢٩٩

  إبن ياسر بن سليمان أبو عبد اهللا الضرير موىل أيب جعفر املنصور فله والؤه ويعرف 

بأيب العيناء وسبب ذلك أنه قال أليب زيد كيف تصعر عيينا عينا قوال عيينا ياأبا العيناء ولد باألهواز يف أول سنة 
وتسعني ومائة ونشأ بالبصرة وقد مسع من أيب عاصم النبيل وأيب عبيدة واألصمعي وأيب زيد وعمي بعد أربعني أحدى 

  سنة وكان من أفصح الناس وأحفظهم وأسرعهم جوابا ومسنداته قلية والغالب على روايته احلكايات 
د بن حممد بن عمر املعدل أخربنا امحد بن أخربنا أبو منصور القزاز أخربنا أمحد بن على بن ثابت حدثنا أبو الفرج أمح

كامل القاضي حدثنا أبو العيناء قال أتيت عبد اهللا إبن داود اخلرييب فقال ما جاء بك قلت احلديث قال إذهب 
فتحفظ القرآن قلت قد قرات القرآن قال إقرا واتل عليهم نبأ نوح فقرأت عليه العشر حىت أنفذته قال إذهب 

تعلمت اجلد والصلب والكرب قال فأميا أقرب إليك إبن أخيك أو إبن عمك قلت إبن أخي  فتعلم الفرائض قلت قد
قال قال ومل قلت ألن أخي إبن أيب وإبن عمي من جدي قال إذهب اآلن فتعلم العربية قلت قد علمتها قبل هذين 



قلت فتح تلك الالم على قال مل قال عمر بن اخلطاب حني طعن يال اهللا يال املسلمني مل فتح تلك وكسر هذه قال 
  الدعاء وكسر هذه على الدعاء واالستغاثة واإلستنصار فقال لو حدث أحدا حدثتك 

أخربنا القزاز أخربنا أمحد بن علي قال أخربين علي بن أيوب القمى أخربنا حممد بن عمران املرزباين قال أخربين حممد 
رتك جملالسيت قلت ال أطيق ذلك وال أقول ذلك جهال مبايل يف بن حيىي حدثنا أبو العيناء قال اآلن يل املتوكل قد اخت

هذا اجمللس من الشرف ولكين رجل حمجوب واحملجوب ختتلف إشارته وخيفي عليه األمياء وجيوز على أن تتكلم 
  بكالم غضبان ووجهك راض وبكالم راض 

رض الواجب فوصلين بعشرة ووجهك غضبان ومىت مل أميز هذين هلكت فقال صدقت ولكن تلزمنا فقلت لزوم الف
آالف درهم قال وقدروى ان املتوكل قال أشتهي أن أنادم أبا العيناء لوال انه ضرير فقال أبوالعيناء أن أعفاين أمري 

  املؤمنني من رؤيةاهلالل ونقش اجلواهر فإين أصلح 
حدثين جدي حممد بن عبد اهللا أخربنا القزاز أخربنا أبو بكر اخلطيب قال اخربين أمحد بن حممد بن أمحد يعقوب قال 

بن ترحنل حدثنا حممد بن حيىي حدثنا حممد بن القاسم بن خالد أبو العيناء قال دعا املنصور جدي خالدا وكان مواله 
  فقال له أريدك ألمر قد أمهين وقد اخترتك له وأنت عندي كما قال أبو ذؤيب 

  ... ل أعلمهم بنواحي اخلرب ... الكىن إليها وخري الرسو ... 
فقال له أرجو أن أبلغ رضا أمري املؤمنني فقال صر إىل املدينة على انك من شيعة عبد اهللا بن حسن وأبذل له األموال 

وأكتب إيل بأنفاسه وأخبار ولده فأرضاه مث علم عبد اهللا بن احلسن أنه أتى من قبله فدعا عليه وعلى نسله بالعمى 
أن أبا العينا ء تأخر رزقه فشكت إىل عبيد اهللا بن سليمان قال أمل نكن قال حنن نتوارث ذلك إاىل الساعة وبلغنا 

كتبنا لك إىل إبن املدبر فما فعل يف أمرك قال جرين على شوك املطل وحرمين مثره الوعد فقال أنت أخترته فقال ما 
اهللا عيله وسلم على فقد أختار موسى سبعني رجال فما كان فيهم رجل رشيد فأخذهتم الرجفة واختار النيب صلى 

إبن أيب سرح كاتبا فلحق بالكفار مرتدا واختار علي أبا موسى فحكم عليه قال املصنف خرج أبو العيناء من البصرة 
واستوطن بغداد وكان السبب يف خروجه من البصرة ما أخربنا به أبو منصور القزاز أخربنا أبو بكر أمحد بن علي بن 

  محد ثابت أخربنا أبو القاسم األزهري وأ

إبن عبد الواحد الوكيل قاال أخربنا حممد بن جعفر التميمي أخربنا أبو بكر الصويل عن أيب العيناء قال كان سبب 
خروجي من البصرة وانتقايل عنها أين مررت بسوق النخاسني يوما فرأيت غالما ينادي عليه وقد بلغ ثالثني دينارا 

را على أن ينفقها على الصناع فجاءين بعد أيام يسرية فقال قد فاشتريته وكنت أبين دار فدفعت إليه عشرين دينا
نفدت النفقة فقلت هات حسابك فرفع حسابا بعشرة دنانري قلت أين الباقي قال قد اشتريت به ثوبا مصمتا وقطعته 

ال يعود قلت من أمرك هبذا قال ال تعجل يا موالي فإن أهل املروءة وإالقدار ال ليعبون علي غلماهنم إذا فعلوا فع
بالزين على مواليهم فقلت يف نفسي أنا اشتريت األصمعي ومل أعلم قال وكانت يف نفسي أمرأة أردت أن أتزوجها 

سرا من أبنة عمي فقلت له يوما أفيك خري قال أي لعمري فأطلعته على اخلرب فقال انا نعم العون لك فتزوجت 
يكون فيما تشتريه مسك هازيب فمضى ورجع وقد اشترى ما  املرأة ودفعت إليه دينارا وقلت له اشتر لنا كذا وكذا

أردت إال أنه اشترى مسك مار ماهي فغاظين ذلك فقلت أليس أمرتك أن تشتري هازيب قال بلى ولكن رأيت بقراط 
يقول أن هازيب يولد السوداء ويصف املارماهي ويقول إنه أقل غائلة فقلت يا إبن الفاعلة أنا مل أعلم أين إشتريت 

لينوس وقمت إليه فضربته عشر مقارع فلما فرغت من ضربه أخذين وأخذ املقرعة وضربين سبع مقارع وقال يا جا



موالي األدب ثالث والسبع فضل وذلك قصاص فضربتك هذه السبع خوفا من القصاص يوم القيامة فغاظين هذا 
النصيحة وقد قال النيب صلى اهللا عليه و فرميته فشججته فمضى من وقته إىل إبنة عمي فقال هلا يا مواليت إن الدين 

سلم من غشنا فليس منا وأنا أعلمك أن موالي قد تزوج فأستكتمين فلما قلت له ال بد من تعريف مواليت اخلرب 
ضربين باملقارع وشجين فمنعتين بنت عمي من دخول الدار وحالت بيين وبني ما فيها ووقعنا يف ختبيط فلم أر األمر 

  عقت املرأة اليت تزوجتها فصلح أمري مع أبنة عمي ومست الغالم الناصح ومل يتهيأ يل بصلح إال بأن طل

إن أكلمه فقلت اعتقه واستريح فلعله ميضى عين فلما عتقته لزمين وقال اآلن وجب حقك علي مث إنه أراد احلج 
وفكرت فإذا اهللا  فجهزته وزودته وخرج فغاب عين عشرين يوما ورجع فقلت له مل رجعت فقال قطع الطريق يب

تعاىل يقول وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال وكنت غري مستطيع وفكرت فإذا حقك أوجب 
فرجعت مث إنه أراد الغزو فجهزته فما غاب عين بعت كل ما أملك بالبصرة من عقار وغريه وخرجت عنها خوفا إن 

  ث يرجع قال الدارقطين أبو العيناء ليس بقوي يف احلدي
أخربنا حيىي بن علي املدير أخربنا أبو بكر علي بن حممد اخلياط أخربنا احلسني بن احلسن بن محكان حدثين أبو عبد 

اهللا حممد بن إبراهيم البصري حدثنا حممد بن حيىي الصويل قال دخلت على أيب العيناء يف آخر عمره وقد كف بصره 
ك وإبن عبدك حممد بن حيىي الصوىل قال بل ولدي وإبن أخي فسمع صرير قلمي على الدفتر قال من هذا قلت عبد

ما تكتب فقلت جعلين اهللا فداءك شيئا من النحو والتصريف فقال النحو يف الكالم كامللح يف الطعام فإذا أكثرت 
منه صارت القدر زعاقا يا بين إذا أردت أن تكون صدرا يف اجملالس فعليك بالفقه ومعاين القرآن وإذا أردت أن 

تكون منادما للخلفاء وذوي املروءة واألدباء فعليك بنتف األشعار وملح األخبار قال املصنف أقام أبو العيناء ببغداد 
مدة طويلة مث خرج يريد البصرة فركب يف سفينة فيها مثانون نفسا فغرقت فلم يسلم منهم غريه فلما وصل إىل 

  البصرة مات 
  مطلب بن شعيب بن حيان  - ٣٠٠

  ولد مبصر وحدث عن أيب صاحل كاتب الليث وغريه وكان ثقة وتويف يف حمرم هذه السنة أبو حممد 
  مطرف بن عبد الرمحن  - ٣٠١

  إبن إبراهيم بن حممد بن قيس موىل عبد الرمحن بن معاوية بن هشام أبو سعيد 

 باالندلس يف هذه األندلسي القرطيب يروي عن حيىي بن حيىي بن كثري وسحبويه بن سعيد وكان له زهد وفضل تويف
  السنة 
  حيىي بن عثمان  - ٣٠٢

ابن صاحل بن صفوان موىل آل قيس بن ايب العاص السهمي يكىن ابا زكريا كان عاملا بأخبار مصر وبوفيات العلماء 
  وكان حافظا للحديث وحدث مبا مل يوجد عند غريه تويف يف هذه السنة يف ذي القعدة 

  سنة

  ئتني مث دخلت سنة ثالث ومثانني وما
فمن احلوادث فيها شخوص املعتضد لثالث عشرة بقيت من احملرم بسبب هارون الشاري اىل ناحية املوصل فظفر به 

وكان سبب ظفره انه وجه احلسني بن محدان اليه يف مجاعة فقال احلسني ان انا جئت به يا امري املؤمنني فلى ثالث 



أهلما بعد جميئي به اليك فقال املعتض لك ذلك فمضى فجاء به حوائج قال اذكرها قال اوهلا اطالق ايب وحاجتان اس
  الفخلع املعتضد بغداد بالظفر 

ويف هذه السنة خرج عمرو بن الليث من نيسابور فخالفه رافع بن هرمثة اليها فدخلها وخطب هبا حملمد بن زيد 
  واقعا فهزم رافعا مث جاء اخلرب بقتله الطاليب وابيه فقال اللهم اصلح الداعي اىل احلق فرجع عمرو اىل نيسابور مث ت

ولعشر بقني من مجادي االوىل امر املعتضد بالكتاب اىل مجيع النواحي برد الفاضل من سهام املواريث على ذوي 
االرحام فنفذت الكتب بذلك وقرئت على املنابر وكان السبب يف ذلك انه استفىت القضاة يف ذلك فكتب ابو حازم 

بن ايب الشوارب بردها على ذوي االرحام وذكر انه اتفاق الصحابة عمر وعلي وابن  القاضي وعلى بن حممد
  مسعود وغريهم وامنا خالفهم زيد بن ثابت فانه رأى 

ردها اىل بيت املال ومل يتابعه آخر على ذلك وافىت يوسف بن يعقوب بقول زيد فأمر املعتضد بالعمل مبا كتب به ابو 
  وكتب بذلك اىل االفاق حازم واالضراب عن فتيا يوسف 

ويف يوم السبت الربع عشرة ليلة بقيت من مجادي االخرة شخص الوزير عبيد اهللا بن سليمان بن وهب اىل اجلبل 
  حلرب ابن ايب دلف باصبهان فاستأ منه فصار اليه فقدم به فجلس له املعتضد وخلع عليه 

كان يف فوهته مينع املاء فجيب لذلك من ارباب ويف رجب امر املعتضد بكري دجيل واالستقصاء عليه وقلع صخر 
  االقطاعات والضياع اربعة االف دينار وانفقت عليه 

ويف شعبان هذه السنة كان الفداء بني املسلمني والروم ففودي من املسلمني الفان ومخسمائة واربعة انفس فأطلقت 
  املسلمون واطلق الروم 

ي وقلد قضاء اجلانب الشرقي من بغداد وكلو اذى وهنر بني ويف هذه السنة خلع يل يوسف بن يعقوب القاض
والنهروانات وكور دجلة وواسط مضافا اىل ما تواله من القضاء بالكوفة واعماهلا وذلك بعد ان مكثت بغداد ثالثة 

اشهر ومثانية عشر يوما بعد وفاة امسعيل بن اسحاق بغري قاض مث خلع على على بن حممد بن ايب الشوارب لقضاء 
مدينة املنصور وقطر بل مضافا اىل ما كان يتواله من احلكم بسر من رآى وتكريت وطريق املوصل وقعدت اجلماعة 

  يف مساجد مدينة السالم بالرصافة والشرقية والغربية فقرأ واعهدهم 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  ابراهيم بن اسحاق بن مهران  - ٣٠٣
  النيسابوري مسع امحد بن حنبل وغريه وكان امحد ابو اسحاق الثقفي السراج 

حيضره ويفطره عنده وينبسط يف منزله وكان ثقة ينزل اجلانب الغريب من نواحي قطيعة الربيع وتويف يف صفر هذه 
  السنة 
  اسحاق بن ابراهيم بن حممد  - ٣٠٤

وخلقا كثريا روى عنه الباغندي  ابن حازم بن سنني ابو القاسم اخلتلي مسع داود بن عمرو الضيب وعلي بن اجلعد
وابو سهل بن زياد وابو بكر الشافعي وذكره الدارقطين فقال ليس بالقوى وتويف يف هذه السنة وقد بلغ مثانني سنة 
وقد ذكرنا قبل هذا بسنتني اسحاق بن ابراهيم اجلبلي ورمبا ظن من ال يعلم اهنما واحد وان اعجام احلروف اختلط 

   وليس كذلك مها غريان



  جعفر بن حممد بن علي  - ٣٠٥
  ابو القاسم الوراق املؤدب البلخي سكن بغداد وحدث هبا فروى عنه ابن خملد وتويف يف رمضان هذه السنة 

  سهل بن عبد اهللا بن يونس  - ٣٠٦
ابو حممد التستري لقي ذا النون املصري وكان من الزهاد وله كالم حسن اخربنا عمر ابن ظفر اخربنا جعفر بن 

د اخربنا عبد العزيز بن علي حدثنا ابن جهضم حدثنا املفيد حدثنا حممد بن احلسن بن الصباح قال مسعت سهل امح
بن عبد اهللا يقول امس قد مات واليوم يف النزع وغدا مل يولد تويف سهل يف هذه السنة وقيل يف سنة ثالث وسبعني 

  ومائتني 
  صاحل بن حممد بن عبد اهللا  - ٣٠٧

ن ابو الفضل الشريازي كان يسكن اجلانب الشرقي ببغداد وحدث عن عفان وعلي ابن اجلعد وخالد ابن عبد الرمح
بن خداش روى عنه ابو عمر وابن السماك وابو بكر الشافعي وكان ثقة مأمونا قارئا للقرآن يقول قد ختمت اربعة 

  االف ختمة وتويف يف شوال هذه السنة 

  عبد الرمحن بن يوسف بن  - ٣٠٨
  ن خراش سعيد ب

ابو حممد احلافظ مروزي االصل مسع نصر بن علي اجلهضمي والد ورقي وعلي بن خشرم وكان احد الرحالني يف 
احلديث اىل االمصار وممن يوصف باحلفظ واملعرفة اال انه ينبز بالرفض روى عنه ابو العباس بن عقدة اخربنا ابو 

د بن امحد بن يعقوب القزاز اخربنا حممد بن نعيم الضيب قال منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت قال اخربين حمم
مسعت بكر بن حممد بن محدان يقول مسعت عبد الرمحن ين يوسف يقول شربت بويل يف هذا الشأن يعين احلديث 

  مخس مرات قال املصنف يشري اىل اضطراره يف السفر تويف يف رمضان هذه السنة 
  علي بن حممد بن ايب الشوارب  - ٣٠٩

واسم ايب الشوارب عبد امللك ويكىن علي اب احلسن االموي البصري قاضي سر من رأى وبغداد مسع ابا الوليد 
  الطيالسي وابا عمر احلوضي وغريمها روى عنه ابن صاعد والنجاد وابن قانع وكان ثقة 
بن جعفر قال ملا مات امسعيل  اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن علي اخربنا علي بن احملسن اخربنا طلحة بن حممد

بن اسحاق مكثت بغداد بغري قاض ثالثة اشهر وستة عشر يوما فاستقضى يف يوم اخلميس لعشر خلون من ربيع 
االخرة سنة ثالث ومثانني على بن حممد بن عبد امللك على قضاء املدينة مضافا اىل ما كان يتقلده من القضاء بسر 

ان علي قضاء القضاة بسر من رآى يف ايام املعتز واملهتدي فلما تويف احلسن وجه من رآى واعماهلا قال وقبل هذا ك
املعتمد بعبيد اهللا بن حيىي بن خاقان اىل علي بن حممد فعزاه بأخيه وهنأه بالقضاء فامتنع من قبول ذلك فلم يربح 

 وهو رجل صاحل ضيق الوزير عبيد اهللا من عنده حىت قبل وتقلد قضاء القضاة ومكث يدعي بذلك اىل ان تويف
الستر عظيم اخلطر ثقة امني على طريق الشيوخ املتقدمني محل الناس عنه حديثا كثريا وتويف يف شوال هذه السنة 

  ببغداد ومحل اىل 

  سر من رآى ودفن هناك 
  على بن العباس بن جريج  - ٣١٠

  ء املكثرين ابو احلسن موىل عبيد اهللا بن عيسى بن جعفر يعرف بابن الرومي احد الشعرا



اخربنا ابن ناصر اخربنا ابو عبد اهللا احلميدي قال انشدنا ابو غالب بن بشران اخربنا ابو احلسني بن دينار قال 
... اذا ما مدحت الباخلني فامنا ... انشدنا ابو طالب االنباري قال انشدنا الناجم قال انشدنا ابن الرومي لنفسه 

  ... فان منعوا منك النوال فبالعدل ... دي هلم عما طويال وحسرة وهت... تذكرهم ما يف سواهم من الفضل 
فال تتكل اال ... مبحتسب اال بآخر مكتسب ... وما احلسب املوروث الدر دره ... ومن ابياته املستحسنة ما قال 

راما ذوي وان عد آباء ك... فليس يسود املرء اال بنفسه ... وال حتسنب اجملد يورث بالنسب ... على ما فعلته 
وللمجد قوم ساوره ... من املثمرات اعتده الناس يف احلطب ... اذا الغصن مل يثمر وان كان شعبة ... حسب 
  ... كرام ومل يعبوا بأم وال بأب ... بأنفس 

يكون من ... فان الداء اكثر ما تراه ... فال تستكثرن من الصحاب ... عدوك من صديقك مستفاد ... وله ايضا 
ولو كان الكثري يطيب كانت ... مبينا واالمور اىل انقالب ... اذا انقلب الصديق غدا عدوا ... الشراب  الطعام او

فدع عنك الكثري ... وقعت على ذئاب يف ثياب ... ولكن قلما استكثرت اال ... مصاحبة الكثري من الصواب 
  وتلقي الري يف النطف العذاب . ..وما اللجج املالح مبرويات ... يعاف وكم قليل مستطاب ... فكم كثري 
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مللوك واألمم: كتاب  تاريخ ا ملنتظم يف    ا
لفرج : املؤلف  ا بو  بن اجلوزي أ بن حممد  بن علي  لرمحن  ا  عبد 

... وكيف يظن الشيخ ان خضابه ... حماسنه ظن الواد خضابا ... اذا دام للمرء السواد واخلقت ... وله ايضا 
  ... يظن سوادا او خيال شبابا 

... فال تغبطن املترفني فانه ... ومل ختل من قوت حيل ويعذب ... ال صحة اذا ما كساك الدهر سرب... وله ايضا 
  ... على قدر ما يكسوهم الدهر يسلب 

اوجهك يف عيين ام الريق يف ... فلست بدار ايها هاج يل كريب ... ويف اربع مىن خلت منك اربع ... وله ايضا 
  ... ام النطق يف مسعي ام احلب يف قليب ... فمي 

ال وال توطأ ... ليس تثىن باالباطيل الطلي ... ضيقا مسلكها فيه صعود ... ان للمجد سبيال وعرا ...  وله ايضا
اوجها ... وبأن يلقى بضاحي وجهه ... وبأن يسهر والناس رقود ... بل بأن ينصب حر نفسه ... باهلزل باخلدود 

  ... نقود  وملا يبتاع منهن... كلما عددت امثان العلي ... فيها عبوس وصدود 
وما حكاية شيء ال ... ليست بغيب ولن حتصى بتعديد ... حتكي املكارم عنكم وهي شاهدة ... وله ايضا يف مدحيه 

... مغري بتجديد مدح بعد جتديد ... ال حتسبوين لشيء غري انفكم ... جاء القياس فالوى باالسانيد ... خفاء به 
عندي وان اصبحت ... احبكم خلالل ال لنعمتكم ... يدا بتغريد فظل يتبع تغر... لكن كما راقت القمري جنته 

يف ... وزهدتين اياديكم وفضلكم ... للخري عين بل افساد تعويد ... افسدمتوين ال افساد تنحية ... عون اجملاهيد 
  كل شيء سواها أي تزهيد 

تستعبدون هبا االحرار ... د اقرار ان انكرهتا رجال بع... ويف الرقاب وسوم من صنائعكم ... وله ايضا يف مدحيه 
ان ... كأن معروفكم ايداع اسرار ... ختادعون عن الدنيا مساترة ... فكم عبيد لكم يف الناس احرار ... دهركم 

قد خيموا بني جنات واهنار ... كأمنا الناس يف الدنيا بظلمكم ... مفضلون بتنوير وامثار ... كان اورق اقوام فانكم 
لن ينفق ... ومستخف بقدر الشعر قلت له ... ملا االحت جنوما غري اقمار ... لو حتظى السماء هبا  لكم خالئق... 

يكسى املديح ومل يعور ... يبين الرفيع وما يبين بأحجار ... ابين البديع واهديه اىل ملك ... العطر اال عند عطار 
  ... ككعبة اهللا ال تكسى ال عوار ... جترده 

... عهدت به شرخ الشباب ونعمة ... بشيء وال الفي له الدهر مالكا ... وطن اليت ان ال ابيعه  ويل... وقا ايضا 
وحبب اوطان ... فقد الفته النفس حىت كأنه هلا جسد ان بان غودرت هالكا ... كنعمة قوم اصبحوا يف ظاللكا 

عهود الصبا فيها فحنوا لذالكا ...  اذا ذكروا اوطاهنم ذكرهتم... مآرب قضاها الشباب هنالكا ... الرجال اليهم 
 ...  

وقد كنت ارجوا منكم خري ناصر ... نبال العدى عين فكنتم نصاهلا ... ختذتكم درعا حصينا لتدفعوا ... وقا ايضا 
قفوا موقف ... ذماما فكونوا ال عليها وال هلا ... فان انتم مل حتفظوا ملوديت ... على حني خذالن اليمني مشاهلا ... 
  ... وخلوا نبايل للعدى ونباهلا ... ذور عين مبعزل املع

من ... من وجهها ابدا هنار واضح ... لو ان من اشكو اليه رحيم ... قليب من الطرف السقيم سقيم ... وقال ايضا 
  فرعها ليل عليه هبيم 



ولكم ... اهبا نعمت هبا عيين وطال عذ... فالغصن راح وان رنت فالرمي ... ان اقبلت فالبدر الح وان مشت 
وياله ان نظرت وان ... مث انثنت حنوي فكدت اهيم ... نظرت فأقصدت الفواد بسهمها ... عذاب قد جناه نعيم 

  ... ما انصف التحليل والتحرمي ... يا مستحل دمي حمرم رمحيت ... وقع السهام ونزعهن اليم ... هي اعرضت 
ن ثابت اخربنا ابو يعلي امحد بن عبد الواحد اخربنا حممد بن امحد اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي ب

بن عمران حدثنا احلسن بن السري حدثنا علي بن العباس النوخبيت قال بلغين ان ابا احلسن علي بن العباس بن 
جريج الرومي عليل فمضيت اليه اعوده فقلت له أي شيء خربك قال أي شيء خرب من ميوت فقلت ما ارى 

اال صافية حسنة قال هكذا من ميوت يكون قبل ذلك بيوم حسن الوجه فقلت يعاىف اهللا فقال خذ حديثي سحنتك 
فان مل يقطع ان اموت يف هذه العلة فاصنع ما شئت احببت ان اسكن يف مدينة ايب جعفر فشاورت صديقا يل يكىن 

ليمىن وهو مشتق من اليمن وسل عن ابا الفضل وهو مشتق من االفضال فقال يل اذا عربت القنطرة فخذ عن يدك ا
سكة النعيمية وهو مشتق من النعيم وسل عن دار ايب املعاىف وهو مشتق من العافية فخالفت لشؤمي واقتراب اجلي 
فشاورت صديقا يقال له جعفر وهو مشتق من اجلوع والفرار فقال يل اذا عربت القنطرة فخذ يسرة وهو مشتق من 

و مشتق من العبوس واسكن يف دار ايب قليب وهو مستق من االنقالب وقد انقلبت اليسر وسل عن سكة العباس وه
يب الدنيا كما ترى واعظم ما على جيتمع يف هذه السدرة يف داري يف كل يوم عصافري فيصيحون يف وجهي سيق 

  ة اربع ومثانني سيق فانا يف السياق فعاودته من الغد فاذا هو قد مات تويف ابن الرومي يف هذه السنة وقيل يف سن
  العباس بن حممد بن عبد اهللا  - ٣١١

ابن زياد بن عبد امللك بن شبيب ابو الفضل البزاز ويعرف بدبيس مروزى االصل مسع سريج بن النعمان وعفان بن 
  مسلم وسليمان بن حرب روى عنه 

  ابو عمرو بن السماك وكان ثقة مقبوال عند احلكام 
لي بن ثابت اخربنا حممد بن عبد الواحد حدثنا حممد بن العباس قال قريء على ابن اخربنا القزاز اخربنا امحد بن ع

املنادى وانا امسع قال العباس بن حممد ابو الفضل املعروف بدبيس احد الشهود من اجلانب الغريب وكان الغم قد 
فثبتت اليسرى من غلب على قلبه حلوادث حلقته فركب ذات يوم فأخذ به احلمار اىل طريق خارج السور فسقط 

رجليه يف الركاب فاىل ان حلق مشي به احلمار جمرورا فمات على ذلك ومحل اىل منزله فدفن ليومني من رجب سنة 
  ثالث ومثانني 

  حممد بن سليمان بن احلارث  - ٣١٢
عنه  ابو بكر الواسطي املعروف بالباغندي حدث عن حممد بن عبد اهللا االنصاري وايب نعيم وقبيصة وغريهم روى
القاضي احملاملي وابو عمرو بن السماك وامحد بن سلمان النجاد وغريهم وكان ابو داود السجستاين يسأل 

الباغندي عن احلديث اخربنا القزاز اخربنا امحد بن علي اخلطيب قال مسعت ابا الفتح بن ايب الفوارس وسأله ابو 
 ال بأس به قال اخلطيب ال اعلم به علة فان رواياته حممد اخلالل عن الباغندي فقال ضعيف احلديث وقال الدارقطين

  كلها مستقيمة وال اعلم يف حديثه منكرا وتويف يف ذي احلجة هذه السنة 
  حممد بن غالب بن حرب  - ٣١٣

ابو جعفر الضيب التمار املعروف بتمتام ولد سنة ثالث وتسعني ومائة وسكن بغداد فحدث هبا عن عفان والقعنيب 
كثري وكان صدوقا حافظا قال الدار قطين هو ثقة مأمون األأنه كان خيطئ تويف يف رمضان هذه  وقبيضة يف خلق

  السنة 



  حيي بن املختار بن منصور بن امسعيل بن زكر يا النيسابوري  - ٣١٤
  سكن بفداد وحدث هبا عن مجاعة روي عنه ابن خملد وابن املنادي وكان صدوقا 

  تويف صفرهذه السنة 

  سنة

  نة اربع ومثانني ومائتني مث دخلت س
فمن احلوادث فيها قدوم رسول عمرو بن الليث برأس رافع بن هرمثة يف يوم اخلميس الربع بقني من احملرم علي 

  املعتضد بأمر بنصبه يف اجلانب الشرقي ايل الظهر مث أمر بتحويله ايل اجلانب الغريب ونصبه هنالك ايل الليل 
من ربيع األول خلع علي ايب عمر حممد بن يوسف بن يعقوب وقلد قضاء ويف يوم اخلميس الربع عشرة خلت 

مدينة ايب جعفر مكان علي بن حممد بن ايب الشوارب وقعد للحضور يف اجلامع ومكثت مدينة املنصور من لدن مات 
  بن أيب الشوارب ايل أن وليها ابو عمر بغري قاض وذلك مخسة ا شهر واربعة ايام 

راين فشهد عليه انه شتم النيب صلي اهللا عليه وسلم فحبس مث اجتمع من الغد العوام بسبب ويف هذه السنة أخذ نص
النصر اين فصاحوا ا بالقاسم بن عبيد اهللا وطالبوه باقامة احلد عليه فلما كان يوم االحد لثالث عشرة بقيت من 

يهم ابو احلسني ابن الوزير فصاحوا الشهر اجتمع اهل باب الطاق وما يليها من االسواق مضوا ايل دار السلطان فلق
به فاعملهم انه قد اهنى خربه ايل املعتضد فكدبوه وامسعوه ما كره ووثبوا باعوانه حيت هربوا منهم ومضوا ايل باب 

املعتضد فدخلوا من الباب االول والثاين فمنعوا فوثبوا علي من منعهم فخرج اليهم اليهم من سأهلم عن خربهم 
ىل املعتةضد فأدخل إليه مجاعة منهم وسأهلم عن اخلرب فذكر له فأرسل ايل يوسف القاضي لينظر فأخربوه فكتب به ا

يف االمور فمضي معهم الرسول ايل القاضي فكادوا يقتلونه ويقتلون القاضي من كثرة الزحام حيت دخل القاضي بابا 
  واغلق دوهنم 

ر ومحرة يف السماء شديدة حيت كان الرجل ينظر ايل ويف يوم اخلميس لليالت بقني من ربيع اآلخر ظهرت ظلمة مبص
وجه االخر فرياه امحر وكذلك احليطان وغريها فمكثوا كذلك من العصر ايل العشاء وخرج الناس يدعون اهللا عز و 

  جل 

  ويتضرعون اليه 
د النار ليلة ويف يوم االربعاء لثالث خلون من مجادي االوىل نوده يف االرباع واالسواق ببغداد بالنهي عن وقو

النريوز وعن صب املاء يف يومه ونودي مبثل ذلك يف يوم اخلميس فلما كانت عشية اخلميس نودي على باب 
صاحب الشرطة باجلانب الشرقي بأن امري املؤمنني قد اطلق الناس يف وقود النريان وصب املاء ففعلت العامة يف 

  لك من اعظم الفنت ذلك ما جاوز احلد حىت صبوا على اصحاب الشرطة فكان ذ
ويف هذه السنة اولعت العوام بأن يقولوا ملن رأوه من اخلدم السود يا عقعق فبالغوا يف اذى اخلدم فتقدم بأخذ مجاعة 

  وضرهبم 
وعزم املعتضد على لعن معاوية بن ايب سفيان على املنابر وامر بانشاء كتاب يقرأ على الناس بذلك فخوفه عبيد اهللا 

العامة وحذره الفتنة فلم يلتفت اىل قوله وعملت النسخ وقرئت باجلانبني يف يوم االربعاء  بن سليمان اضطراب
لست بقني من مجادي االوىل وتقدم اىل العوام بترك العصبية ومنع القصاص القعود يف اجلامع ويف الطرقات ومنعت 



 املسجد ونودي يوم اجلمعة ينهي الناس الباعة من القعود يف رحاهبا ومنع اهل احللق يف الفتيا وغريهم من القعود يف
عن االجتماع على قاص او غريه وانه قد برئت الذمة ممن اجتمع من الناس على مناظرة او جدل فيمن فعل ذلك 
احل بنفسه الضرب وتقدم اىل الذين يسقون املاء يف اجلامع ان ال يرمحوا على معاوية وال يذكروه وخرج مكتوب 

املؤمنني ما عليه مجاعة العامة من شبهة دخلتهم يف ادياهنم وفساد قد حلقهم يف معتقدهم فيه قد انتهى اىل امري 
وعصبية قد غلبت عليهم قلدوا فيها قادة الضالل بالبينة وخالفوا السنن املتبعة اىل االهواء املبتدعة فأعظم امري 

  املؤمنني ذلك ورآى ترك انكاره حرجا عليه يف الدين 
نسان يف يده سيف يف دار املعتضد بالثريا فمضى اليه بعض اخلدم لينظر من هو فضربه ويف شعبان ظهر شخص ا

  الشخص بالسيف ضربة قطع هبا منطقته وبلغ 

السيف اىل بدن اخلادم وهرب اخلادم ودخل الشخص يف زرع يف البستان فتواري فيه فطلب فلم يوقف له على اثر 
ىت قالوا انه من اجلن مث عاد الشخص للظهور مرارا كثرية حىت فاستوحش املعتضد من ذلك ورجم الناس الظنون ح

وكل املعتضد بسور داره واحكم عمارة السور وجيء يف يوم السبت لسبع خلون من رمضان باملعزمني بسبب ذلك 
الشخص وجيء معهم باجملانني وكانوا قد قالوا حنن نعزم على بعض اجملانني فاذا سقط سأل اجلين عن خرب ذلك 

فصرعت امرأة فأمر بصرفهم وذكر ابو يوسف القزويين انه مل يوقف على حقيقة ذلك اال يف ايام املقتدر  الشخص
وان ذلك الشخص كان خادما ابيض مييل اىل بعض اجلواري اللوايت يف دواخل دور اخلدم وكان قد اختذ حلي على 

يلبس يف الوقت الذي يريده حلية منها  الوان خمتلفة وكان اذا لبس بعض اللحى ال يشك من رآه اهنا حلية فكان
ويظهر يف ذلك املوضع ويف يده سيف او غريه من السالح فاذا طلب دخل بني الشجر ويف بعض املمرات 

والعطفات ونزع اللحية وجعلها يف كمه وبقي معه السالح كأنه بعض اخلدم الطالبني للشخص فال يرتاب به احد 
ثل هذا خرج اجلواري من تلك الدور فريى هو تلك اجلارية وخياطبها مبا يريد وسأل هل رأيتم احدا وكان اذا وقع م

وامنا كان غرضه خماطبة اجلارية ومشاهدهتا وكالمها مث خرج من الدار يف ايام املقتدر ومضى اىل طوس فأقام هبا اىل 
  ان مات وحتدثت اجلارية بعد ذلك حبديثه 

ر االقاليم وقالوا اال يسلم من اقليم بابل اال اليسري وان ذلك يكون ويف هذه السنة وعد املنجمون الناس بغرق اكث
لكثرة االمطار وزيادة املياه يف االهنار وقحط الناس يف تلك السنة ومل يروا من االمطار اال اليسري وغارت املياه يف 

  رب املنجمني االهنار واآلبار حىت احتاج الناس اىل االستسقاء فاستسقوا ببغداد وكذب اهللا عز و جل خ
  وحج بالناس يف هذه السنة حممد بن عبداهللا بن داود اهلامشي املعروف باترجة 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن املبارك ابو عمرو واملستملي  - ٣١٥
بن يونس  الزاهد النيسابوري ويلقب حبكموية العابد مسع قتيبة بن سعيد واسحاق بن راهوية وامحد بن حنبل وسريج
  يف خلق كثري وكان راهب اهل عصره يصوم النهار وحيىي الليل واستملى على املشايخ ستا ومخسني سنة 

انبأنا زاهر بن طاهر قال انبأنا ابو بكر البيهقي اخربنا ابو عبد اهللا حممد عبد اهللا احلاكم قال مسعت احلسن بن علي 
ن امسعيل ودخل ابو عمر واملستملي وعليه اثواب رثة بن حممد القاضي يقول حضرت جملس ايب عثمان سعيد ب

فبكى ابو عثمان فلما كان جملس الذكر بكى ابو عثمان يف آخر جملسه مث قال دخل على شيخ من مشايخ اهل 



العلم فاشتغل قليب برثاثة حاله ولوال اين اجله من تسميته يف هذا املوضع لسميته فجعل الناس يرمون باخلواتيم 
لكسوة بني يديه فقام ابو عمرو املستملي على رؤس الناس وقال انا الذي ذكرين ابو عثمان برثاثة احلال والدراهم وا

ولوال اين كرهت ان يتهم يف غريي فيأمث فيه لسترت ما ستر اهللا على فتعجب ابو عثمان من اخالصه واخذ ما مجع 
كل ما مجع له وتويف يف مجادي االخرة من هذه  له ومحله معه وخرج حنو اجلامع فبلغ باب اجلامع وقد وهب الفقراء

  السنة 
  ابراهيم بن جعفر بن مسعر  - ٣١٦

  ابو اسحاق الكرماين قدم مصر وحدث هبا وتويف يف هذه السنة 
  ابراهيم بن عبد العزيز بن صاحل  - ٣١٧

  ابو اسحاق الصاحلي حدث عن ايب سعيد االشج وغريه وروى عنه بالباغندي يف مجاعة 
القزاز اخربنا امحد بن علي اخربنا حممد بن عبد العزيز قال الصاحلي من ولد صاحل صاحب املصلى كان اخربنا 

  يعرف بالطلب والصالح كتب الناس عنه ووثقوه 

  وكان ينزل درب سليمان بالرصافة مات يف مجادي االوىل سنة اربع ومثانني 
  اسحاق بن احلسن بن ميمون بن سعد  - ٣١٨

مسع عفان وهوذة بن خليفة والقعنيب وابا نعيم يف آخرين روى عنه ابن صاعد واجملاد والشافعي  ابو يعقوب احلريب
وابن الصواف وكان اكرب من ابراهيم احلريب بثالث سنني ووثقه ابراهيم والدارقطين وتويف الربع عشرة ليلة بقيت 

جنازته وغلط قوم فقصدوا منزل  من شوال ونودي عليه يف اكناف مدينة السالم واجتمع خلق من الناس حلضور
ابراهيم احلريب فقال هلم ابراهيم ليس هذا املوضع قصدمت وغدا تأتونه ايضا وعاش ابراهيم احلريب بعده سنة دون 

  شهرين 
  اسحاق بن حممد  - ٣١٩

 ذي ابو يعقوب موىل بين سدوس ولد بالبصرة سنة اربع وتسعني ومائة وكان صاحلا يتجر يف اجلوهر وتويف مبصر يف
  احلجة من هذه السنة 

  عبد اهللا بن حممد بن حيىي بن املبارك  - ٣٢٠
ابو القاسم العدوي املعروف بابن اليزيدي مسع حممد بن منصور وعبد الرمحن بن حيىي واألصمعي وكان ثقة وتويف يف 

  حمرم هذه السنة 
  عبيد اهللا بن علي بن احلسن  - ٣٢١

المام يف جامع الرصافة واليه احلسبة ببغداد واحدث عن نصر اجلهضمي وروى ابن امسعيل ابو العباس اهلامشي كان ا
  عنه ابو احلسني ابن املنادي وتويف يف صفر هذه السنة 

  عبد العزيز بن معاوية  - ٣٢٢
ابن عبد اهللا بن امية بن خالد بن عبد الرمحن بن سعيد بن عبد الرمحن بن عباد بن اسيد ابو خالد القرشي االموي 

  ي قدم بغداد وحدث هبا عن ازهر البصر

  السمان وايب عاصم النبيل روى عنه ابو عمرو بن السماك تويف يف ربيع االخر من هذه السنة 
  يزيد بن اهليثم بن طهمان  - ٣٢٣



ابو خالد الدقاق يعرف بالبادا كذا يقول احملدثون وصوابه البادي بكسر الدال النه ولد هو واخ له يوما وكان هو 
يف الوالدة مسع عاصم بن علي وحيىي بن معني روى عنه ابن صاعد وغريه وكان ثقة وتويف يف شوال هذه البادي 
  السنة 

  خامتة الطبع

  احلمد هللا على احسانه محدا يليق بعظمة شأنه والصالة والسالم على خامت انبيائه سيدا حممد وآله وصحبه 
جلزء اخلامس من كتاب املنتظم يف تاريخ امللوك واالمم لالمام وبعد فقد مت حبمد اهللا تعاىل طبع القسم الثاين من ا

الشهري ايب الفرج ابن اجلوزي رمحه اهللا وهو من انفس كتب التاريخ مجع بني الوقائع والتراجم وامنا ابتدأنا بالطبع 
بتديء من سنة من هنا الن االجزاء االربعة االوىل والقسم االول من اخلامس مل حتصل لنا اىل االن وهذا القسم ي

ومل حنصل هلذا القسم اال على نسخة واحدة وهي ناقصة من االبتداء ومنها مخسة اوراق  ٢٨٤وينتهي سنة  ٢٥٧
فيها خروم اكملت من تاريخ بغداد وشذرات الذهب وغريها كما يظهر وهي النسخة احملفوظة جبامع كوبر يلي 

الدكتور الفاضل سامل الكرنكوي مصحح الدائرة  اخذ منها نقل بالتصوير واعتىن ١١٧باسال مبول حتت رقم 
بنسخة وتصحيحه وبذل جهده يف مراجعة املظان كتاريخ ابن جرير وتاريخ بغداد وشذرات الذهب وغريها مث 

ارسله اىل الدائرة للطبع وقام مصححواالدائرة بتكميل التصحيح حسب االمكان وما كان يف احلواشي بعده عالمة 
ور سامل الكرنكوي وما كان بعده عالمة ح فهو من تعليق مصححي الدائرة وكان الطبع ك فهو من تعليق الدكت

  مبطبعة اجلمعية العلمية الشهرية بدائرة املعارف العثمانية 

حبيدر آباد الدكن ادامها اهللا مصونة عن الفنت واحملن يف ظل امللك املؤيد املعان الذي اشتهر فضله يف كل مكان 
سلطان العلوم مظفر املمالك آصف جاه السابع امري عثمان على خان هبادر ال زالت مملكته السلطان بن السلطان 

بالعز والبقاء دائمة التقدم واالرتقاء وهذه اجلمعية حتت صدارة ذي الفضائل السنية واملفاخر العلية النواب السري 
امل العامل بقية االفاضل النواب حممد حيدر نوازجنك هبادر رئيس اجلمعية ورئيس الوزارة يف الدولة االصفية والع

يارجنك هبادر وحتت اعماد املاجد اال ريب الشريف النسيب النواب مهدي يا رجنك هبادر عميد اجلمعية ووزير 
املعارف والسياسة يف الدولة االصفية ومعني امري اجلامعة العثمانية واملاجد اهلمام النواب ناظريا رجنك هبادر شريك 

ة وركن العدلية وضمن ادارة العامل احملقق والفاضل املدقق موالنا السيد هاشم الندوي معني عميد العميد للجمعي
  اجلمعية ومدير دائرة املعارف ادام اهللا تعاىل درجاهتم سامية وحماسنهم زاكية 

وموالنا  وعين بتصحيحه من افاضل دائرة املعارف وعلمائها موالنا السيد هاشم الندوي وموالنا حممد طه الندوي
الشيخ عبد الرمحن اليماين وموالنا حممد عادل القدوسي موالنا السيد امحد اهللا الندوي والسيد حسن مجال الليل 

املدين والشيخ امحد بن حممد اليماين وطبع بعد مالحظة موالنا العالمة عبد اهللا العمادي ركن جملس الدائرة غفر اهللا 
  ذنوهبم وستر عيوهبم 

ه وآخر دعوانا ان احلمد هللا رب  ١٣٥٧يوم االنثنني الثاين والعشرين من ذي احلجة احلرام سنة وكان متام طبعه 
  العاملني وصلى اهللا وسلم على سيدنا وموالنا حممد نبيه األمني وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين اىل يوم الدين 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم سنة مث دخلت سنة مخس ومثانني ومائتني



احلوادث فيها خروج صاحل بن مدرك الطائى على احلاج باألجفر يوم األربعاء ال ثنىت عشرة ليلة بقيت من فمن 
احملرم فأخذ األموال والتجارات والنساء واملماليك وذكر أنه أخذ من الناس الفى دينار ولسبع بقني من احملرم قرىء 

الليث الصفار ما وراء النهر هنر بلخ وعزل امحد ابن على مجاعة من حاج خراسان ىف دار املعتضد بتولية عمرو بن 
امساعيل و كتب صاحب الربيد من الكوفة يذكر أن رحيا صفراء ارتفعت بنواحى الكوفة ىف ليلة االحد لعشر بقني 

من ربيع االول فلم تزل اىل وقت املغرب مث استحالت سوداء فلم يزل الناس ىف تضرع اىل اهللا عز و جل مث مطرت 
بعقب ذلك مطرا شديدا برعود هائلة وبروق متصلة ومطرت قرية تعرف بأمحد اباذ حجارة بيضا وسودا خمتلفة املاء 

  االلوان وانفذ منها حجرا فأخرج اىل الدواوين حىت رأوه مث ورد اخلرب من البصرة ان رحيا ارتفعت 

مث تتابعت األمطار رمبا مل يروا مثله  فيها بعد صالة اجلمعة خلمس بقني من ربيع االول مث استحالت خضراء مث سوداء
قط مث وقع برد كبار وزن الربدة الواحدة مائة ومخسون درمها وان الريح اقتلعت من هنر احلسن مخسمائة او اكثر 

  ومن هنر معقل مائة خنلة عددا وزادت دجلة زيادة مفرطة مل ير مثلها فتهدمت ابنية كثرية حوهلا وخيف على اجلانبني 
لثالث خلون من شعبان ان راغبا اخلادم موىل املوفق غزا ىف البحر فأظفره اهللا تعاىل مبراكب كثرية  وورد اخلرب

  وجبميع ما فيها من الروم فضرب اعناق ثالثة آالف منهم واحرق املراكب وفتح حصونا كثرية من حصون الروم 
تضد فقال له يا بىن خرجت ولدا وىف ذى احلجة دخل على بن املعتضد من الرى فتلقاه الناس ودخل اىل املع

ورجعت اخا فقال يا امري املؤمنني ابقاىن اهللا تعاىل خلدمتك وال ابقاىن بعدك فأمر أن خيلع عليه بني يديه وىف ذى 
احلجة خرج املعتضد من بغداد قاصدا آمد واستخلف ببغداد صاحلا احلاجب وصلى بالناس العيد ابنه على وانصرف 

  اطا للناس وفيها حج بالناس حممد بن عبد اهللا بن داود اهلامشى اىل الدار فعمل هبا مس

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من األكابر

امحد بن اصرم ابن خزمية بن عباد بن عبد اهللا بن حسان بن عبد اهللا بن مغفل ابو العباس املزىن مسع امحد بن  - ١
  الشان توىف ىف مجادى االوىل من هذه السنة بدمشق  حنبل وحيىي وغريمها روى عنه ابو بكر النجاد وكان ثقة كبري

  ابراهيم بن اسحاق ابن ابراهيم بن بشري بن عبد اهللا بن ديسم ابو اسحاق احلرىب اصله من مرو ولد سنة  - ٢

مثان وتسعني ومسع ابا نعيم وعفان بن مسلم وعلى بن اجلعد وامحد بن حنبل وخلقا كثرياروى عنه ابن صاعد وابن 
وابن األنبارى وغريهم وكان اماما ىف العلم غاية ىف الزهد عارفا بالفقه بصريا باألحكام ماهرا ىف علم  اىب داود

احلديث قيما باألدب واللغة وصنف كتبا كثرية قال الدار قطىن ابراهيم امام مصنف عامل بكل شىء بارع ىف كل 
اهيم احلرىب كان اخواىل نصارى وامى علم صدوق كان يقاس بامحد بن حنبل ىف زهده وعلمه وورعه وقال ابر

تغلبية وصحبت قوما من الكرخ على مساع احلديث فسموىن احلرىب ألن عندهم ماجاز القنطرة العتيقة من احلربية 
اخربنا ابو منصور القزاز اخربىن امحد بن على بن ثابت اخربنا اجلوهرى اخربنا حممد بن العباس اخلزاز مسعت ابا 

عت ثعلبا يقول ما فقدت ابراهيم احلرىب من جملس حنو او لغة مخسني سنة انبأنا القزاز انبأنا عمر اللغوى يقول مس
اخلطيب قال حدثىن األزهرى قال مسعت ابا سعد عبد الرمحن بن حممد االستراباذى يقول مسعت ابا امحد بن عدى 

ع هذه الكتب فغضب فقال يقول مسعت ابا عمران االشيب يقول قال رجل البراهيم احلرىب كيف قويت على مج
بلحمى ودمى بلحمى ودمى اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت حدثنا عبد العزيز بن علي الوراق 

حدثنا عسلى بن عبد اهللا بن جهضم حدثنا اخللدى حدثنا امحد بن عبد اهللا بن خالد بن ماهان قال مسعت ابراهيم بن 



انه من مل جير مع القدر مل يتهنأ بعيشه كان يكون قميصى انظف قميص وازاري اسحاق يقول امجع عقالء كل امة 
اوسخ ازار ما حدثت نفسى اهنما يستويان قط وفرد عقىب مقطوع واآلخر صحيح وادور بغداد كلها هذا اجلانب 

تى قط محى وذلك اجلانب ال أحدث نفسى ان اصلحها وما شكوت اىل امي وال اىل اخى وال اىل امرأتى وال اىل بنا
  وجدهتا الرجل هو الذى يدخل غمه على نفسه وال يغم عياله وكان ىب شقيقة مخسا واربعني سنة ما اخربت هبا احدا 

قط وىل عشر سنني ابصر بفرد عني ما اخربت هبا احدا وافنيت من عمرى ثالثني سنة برغيفني ان جاءتىن هبما امى 
يلة الثانية وافنيت ثالثني سنة من عمري برغيف يف اليوم والليلة ان او اخىت أكلت واال بقيت جائعا عطشان اىل الل

جاءتىن امرأتى وأحد بناتى به اكلت واال بقيت جائعا عطشان اىل الليلة االخرى واآلن آكل نصف رغيف واربع 
قام عشرة مترة ان كانت برنيا او نيفا وعشرين ان كانت دقال ومرضت ابنىت فمضت امرأيت فأقامت عندها شهر ف

افطارى ىف هذا الشهر بدرهم ودانقني ونصف ودخلت احلمام واشتريت هلم صابونا بدانقني فكانت نفقة رمضان 
  كله بدرهم واربعة دوانيق ونصف 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي قال اخربىن عبيد اهللا بن اىب الفتح اخربنا عمر بن امحد بن هارون 
سم بن بكري حدثه قال مسعت ابراهيم احلرىب يقول ما كنا نعرف من هذه الطبائخ شيئا كنت املقرىء ان ابا القا

اجىء من عشاء اىل عشاء وقد هيأت ىل امى باذجنانة مشوية او لعقة بن او باقة فجل قال عمر ومسعت ابا على 
 يا ابا على قم اىل شغلك اخلراط قال كنت جالسا يوما مع ابراهيم احلرىب على باب داره فلما أن اصبحنا قال ىل

فإن عندى فجلة قد أكلت البارحة خضرهتا اقوم اتغذى جبزرهتا أخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي بن 
ثابت قال اخربىن ابو نصر امحد بن احلسني بن حممد بن عبد اهللا القاضى حدثنا ابو بكر امحد بن حممد بن اسحاق 

الرازى يقول جاء رجل من اصحاب املعتضد اىل ابراهيم احلرىب بعشرة آالف درهم من السىن قال مسعت ابا عثمان 
عند املعتضد يسأله عن امري املؤمنني تفرقة ذلك فرده فانصرف الرسول مث عاد فقال له ان امري املؤمنني يسألك أن 

قته قل ألمري املؤمنني إن تركتنا واال تفرقه ىف جريانك فقال عافاك اهللا هذا مال مل نشغل انفسنا جبمعه فال نشغلها بتفر
حتولنا من جوارك اخربنا بد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال حدثىن األزهري قال اخربنا امحد بن 

  ابراهيم بن احلسن حدثنا 

خلت اليه يوما امحد بن مروان حدثنا ابو القاسم بن اجلبلى قال اعتل ابراهيم احلريب علة حىت اشرف على املوت فد
فقال ىل يا ابا القاسم انا ىف أمر عظيم مع ابنيت مث قال هلا قومى اخرجى اىل عمك فخرجت فألقت على وجهها 

مخارها فقال ابراهيم هذا عمك كلميه فقالت يا عم حنن ىف امر عظيم ال ىف الدنيا وال ىف االخرى الشهر والدهر 
امللح وباألمس قد وجه اليه املعتضد مع بدر الف دينار فلم يأخذها  مالنا طعام اال كسر يابسة وملح ورمبا عدمنا

ووجه اليه فالن وفالن فلم يأخذ منها شيئا وهو عليل فالتفت احلرىب اليها وتبسم وقال يا بنية امنا خفت الفقر قالت 
طي اذا مت فوجهي نعم قال انظرى اىل تلك الزاوية فاذا كتب فقال هناك اثنا عشر الف جزء لغة وغريب كتبتها خب

كل يوم جبزء فبيعيه بدرهم فمن كان عنده اثنا عشر الف درهم ليس بفقري قال حممد بن عبد اهللا الكاتب كنت يوما 
فليعجب الناس ... فاجلسم ىف غربة والروح ىف وطن ... جسمى معى غري ان الروح عندكم ... عند املربد فأنشد 

  ... بال بدن ال روح فيه وىل روح ... مىن أن ىل بدنا 

  وأنشد ثعلب



يا ... اذا رأوىن بعدهم حيا ... باى وجه اتلقاهم ... ال تنظر العني له فيا ... غابوا فصار اجلسم من بعدهم ... 
  ... ما ضرك الفقد لنا شيا ... خجلىت منهم ومن قوهلم 

  قال فأتيت احلرىب فأنشدته فقال أال أنشدته

  ... ل بعد الفراق أىن حييت قي... يا حيائى ممن أحب اذا ما ... 

  وقال احلسن بن زكريا يا العدوى انشدىن احلرىب

وضعف جسمى شهود حىب ... اليس شوقى وفيض دمعى ... احسن من ذلة احملب ... انكرت ذىل فاى شىء ... 
  اخربنا القزاز اخربنا امحد بن علي قال حدثىن عبد الغفار بن عبد الواحد االرموى ... 

يعلى احلافظ يقول مسعت محزة بن حممد العلوي يقول مسعت عيسى بن حممد الطو مارى يقول دخلنا قال مسعت ابا 
على ابراهيم احلريب وهو مريض وقد كان حيمل ماؤه اىل الطبيب وكان جيىء اليه ويعاجله فجاءت اجلارية فردت املاء 

  ... فيوشك للمعاجل أن ميوتا ... اذا مات املعاجل من سقام ... وقالت مات الطبيب فبكى وانشأ يقول 
اخربنا القزاز اخربنا امحد بن على بن ثابت قال حدثىن احلسن بن اىب طالب حدثنا عمر بن امحد الواعظ حدثنا على 
بن احلسن البزاز قال مسعت ابراهيم احلرىب يقول وقد دخل عليه قوم يعودونه فقالوا كيف جتدك فقال اجدين كما 

... ذهبت جدتى بطاعة نفسى ... واراين اموت عضوا فعضوا ... سقام سفال وعلوا دب ىف ال... قال الشاعر 
  ... فتذكرت طاعة اهللا نضوا 

ليال بقني من ذي احلجة ودفن يوم الثالثاء لثمان بقني من ذي احلجة سنة  ٤توىف ابراهيم احلرىب يوم االثنني لتسع 
  باب االنبار وكان اجلمع كثريا جدا ودفن ىف بيته مخس ومثانني وصلى عليه يوسف بن يعقوب القاضى ىف شارع 

اسحاق بن املأمون ابن اسحاق بن ابراهيم ابو سهل الطالقاىن حدث عن الكوسج والربيع بن سليمان روى  - ٣
عنه ابن خملد وكتب الناس عنه كتاب الشافعى بروايته عن الربيع ومن احلديث شيئا صاحلا وتوىف يف مجادى االوىل 

  نة من هذه الس
بدر بن عبد اهللا ابو احلسن اجلصاص الرومى حدث عن عاصم بن على وخليفة بن خياط روى عنه اخلطيب  - ٤

  والنقاش وتوىف ىف حمرم هذه السنة 

زكريا بن حيىي ابن عبد امللك بن مروان ابو حيىي الناقد مسع خالد بن خداش وامحد بن حنبل وغريمها روى عنه  - ٥
ن خملد وأبو سهل بن زياد وغريهم وكان احد العباد اجملتهدين ومن اثبات احملدثني قال فيه ابو بكر اخلالل وحممد ب

  امحد بن حنبل هذا رجل صاحل وقال الدارقطىن هو فاضل ثقة 
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت اخربنا ابو نصر بن هبة اهللا اجلرد باذقاىن حدثنا معمر بن 

مد بن زياد االصبهاين قال قال ابو زرعة الطربى قال ابو حيىي الناقد اشتريت من اهللا تعاىل حوراء بأربعة امحد بن حم
آالف ختمة فلما كان آخر ختمة مسعت اخلطاب من احلوراء وهى تقول وفيت بعهدك فها انا الىت قداشتريتين فيقال 

  لثمان بقني من ربيع اآلخر من هذه السنة  انه مات تويف ابو حيىي الناقد ليلة اجلمعة ودفن يوم اجلمعة
سعيد بن حممد ابن سعيد ابو عثمان األجنداىن مسع ابا عمر احلوضى روى عنه ابو بكر الشافعى وكان صدوقا  - ٦



  تويف ىف شوال هذه السنة 
وى عنه عبد اهللا بن امحد ابن سوادة ابو طالب موىل بىن هاشم حدث عن جماهد بن موسى وطالوت ىف مجاعة ر - ٧

  ابو بكر بن جماهد وابن خملد وابن عقدة وكان صدوقا وتويف ىف هذه السنة بطرسوس 
عبيد بن عبد الواحد ابن شريك ابو حممد البزار حدث عن آدم بن اىب اياس ونعيم بن محاد روى عنه النجاد  - ٨

  واحملاملى وقال الدارقطىن هو صدوق وتوىف ىف رجب هذه السنة 

   ودفن عند قرب امحد
حممد بن بشر ابن مطر ابو بكر الوراق اخو خطاب بن بشر املذكور مسع عاصم بن على وحممد ابن عبد اهللا  - ٩

بن منري وحيىي بن يوسف الزمي وغريهم روى عنه ابن صاعد وابو جعفر بن بريه وأبو بكر الشافعى وغريهم وقال 
  ويف ىف رمضان هذه السنة ابراهيم احلرىب اخو خطاب صدوق ال يكذب وقال الدارقطىن ثقة ت

حممد بن محاد ابن ماهان بن زياد ابو جعفر الدباغ مسع على بن املديين وغريه وكان ثقة وتوىف ىف مجادى  - ١٠
  االوىل من هذه السنة 

حممد بن يزيد بن عبد االكرب ابو العباس االزدي الثمايل ومثالة من االزد املعروف باملربد له املعرفة التامة  - ١١
للغة وكان ىف حنو البصريني آية ولد سنة عشر ومائتني وقيل سنة ست ومائتني وذكر ابن املرزبان انه سئل مل مسيت با

املربد قال كان سبب ذلك ان صاحب الشرطة طلبىن للمنادمة فكرهت الذهاب اليه فدخلت على اىب حامت 
الف املزملة فارغ فدخلت فيه وغطى رأسه مث السجستاىن فجاء رسول الوايل فقال ىل ابو حامت ادخل ىف هذا يعىن غ

خرج اىل الرسول فقال ليس هو عندى فقال اخربت انه دخل اليك فقال فادخل الدار ففتشها فدخل فطاف كل 
موضع من الدار ومل يفطن بغالف املزملة مث خرج جنعل ابو حامت يصفق وينادى على املزملة املربد املربد وتسامع 

وى عن ملازىن واىب حامت وغريمها وكان موثوقا به ىف الرواية وكان بينه وبني ثعلب قارفة الناس ذلك فلهجوابه ر
  اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا اخلطيب اخربنا اجلوهري اخربنا 

... بنفسى انت يا ابن يزيد من ذا ... حممد بن العباس قال انشدنا حممد بن املرزبان لبعض اصحاب املربد ميدحه 
تفسر كل معضلة حبذق ... رأت شأويكما متفا وتني ... اذا ما زتكما العلماء يوما ... علبا بك غري قني يساوى ث

  ... وما ميليه مهزة بني بني ... كأن الشمس ما متليه شرحا ... ويستر كل واضحة بعني ... 
حممد العتيقى حدثنا حممد بن  توىف املربد ىف هذه السنة اخربنا عبد الرمحن اخربنا امحد بن على اخربنا امحد ابن

احلسني بن عمر التميمى قال انشدنا امحد بن مروان املالكى قال انشدىن بعض اصحابنا لثعلب ىف املربد حني مات 
خربا وباقى ... بيت من اآلداب اصبح نصفه ... وسينقضى بعد املربد ثعلب ... مات املربد وانقضت أيامه ... 

  ... نصفه فسيخرب 
روى لنا من هذه الطريق واهنا لثعلب وقدروى لنا من طريق آخر اهنا للحسن بن على املعروف بابن  هذا قدر ما

  العالف قاهلا يرثي املربد وميدح ثعلبا وهى 
خربا وباقى بيته ... بيت من اآلداب اصبح نصفه ... وليذهنب مع املربد ثعلب ... مات املربد انقضت ايامه ... 

غاب املربد حيث ال ترجونه ... للدهر أنفسكم على ما يسلب ... لب الزمان ووطنوا فابكوا ملا س... فسيخرب 
فتزودوا من ثعلب ... وتوعدت مبصيبة تترقب ... مشلتكم ايدى الردى مبصيبة ... ابدا ومن ترجونه فمغيب ... 



... نفاس مما يكتب ان كانت اال... وارى لكم ان تكتبوا انفاسه ... شرب املربد عن قليل يشرب ... فبكاس ما 
  من بعده وليذهنب ونذهب ... فليلحقن مبن مضى متخلف 

قال املربد خرجب ومعى اصحاب ىل حنو الرقة فاذا حنن بدير كبري فأقبل اىل بعض اصحاىب فقال مل بنا اىل هذا 
مغللني وهم ىف هناية  الدير لننظر من فيه وحنمد اهللا تعاىل على ما رزقنا من السالمة فلما دخلنا الدير رأينا جمانني

القذارة واذا بينهم شاب عليه بقية ثياب ناعمة فلما بصر بنا قال من اين انتم يا فتيان حياكم اهللا فقلنا من العراق 
فقال يا بأيب العراق واهلها باهللا انشدوىن وانشدكم فقال املربد واهللا ان الشعر من هذا لظريف فقلنا انشدنا فأنشأ 

بدن واخرى حازها بلد ... روحان ىل روح تضمنها ... ال استطيع ابث ما اجد ... انىن كحد  اهللا يعلم... يقول 
  ... مبكاهنا جتد الذى اجد ... واظن غائبىت كشا هدتى ... صرب وال يقوى هلا جلد ... وارى املقيمة ليس ينفعها ... 

ورحلوها فثارت باهلوى ... ا قبيل الصبح عريهم ملا اناخو... قال املربد واهللا ان هذا لظريف باهللا زدنا فأنشأ يقول 
... وودعت ببنان عقدها عنم ... ترنو اىل ودمع العني منهمل ... وأبرزت من خالل السجف ناظرها ... االبل 

يا ... من نازل البني حان البني وارحتلوا ... ويلي من البني ماذا حل ىب وهبم ... ناديت المحلت رجالك يا مجل 
... اىن على العهد مل انقض مودتكم ... يا راحل العيس ىف ترحا لك األجل ... عجل كي اودعهم  راحل العيس

  ... فليت شعرى اطال العهد ما فعلوا 
فقال رجل من البغضاء الذين معى مأتوا قال اذن فاموت فقال له ان شئت فمت فتمطى واستند اىل السارية الىت 

   كان مشدودا فيها فما برحنا حىت دفناه
  وليد بن عبيد ابن حيىي ابو عبادة الطائى البحترى من اهل منبج هبا ولد سنة ست ومائتني وهبا  - ١٢

نشأ وتأدب وخرج اىل العراق فمدح املتوكل وخلقا من الروساء واألكابر واقام ببغداد زمانا طويال مث رجع اىل بلده 
وابن املرزبان وابن درستويه وكان ينحو حنو اىب  فمات به وكان فصيحا نقي الكالم وقدروى عنه من شعره املربد

متام ويقول ابو متام االستاذ وقيل له ان الناس يزعمون انك اشعر من اىب متام فقال واهللا ما ينفعىن هذا وال يضر ابا 
طىيء متام واهللا ما أكلت اخلبز االبه وملا مسع ابو متام شعره قال نعيت اىل نفسى فإنه ليس يطول عمرى وقد نشأ ل

مثلك فمات ابو متام بعد سنة وكان شعر البحترى ىف املديح اجود من املراثي فسئل عن سبب ذلك فقال كنا نقول 
للرجاء واآلن نعمل للوفاء وبينهما بعد اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا امحد بن على بن ثابت قال اخربىن ابو يعلى 

حممد بن جعفر التميمي حدثنا ابو بكر الصوىل عن ابن البحترى قال امحد بن عبد الواحد الوكيل اخربنا ابو احلسن 
جعلت فداك ... دخل أىب على بعض العمال يف حبس املتوكل وهو يطالب مبا ال يقدر عليه من االموال فأنشأ يقول 

رحب ومن فمن منزل ... وما هذه االيام اال منازل ... من احلادث املشكو والنازل املشكى ... الدهر ليس مبنفك 
اما ىف نىب اهللا يوسف اسوة ... صفا الذهب االبريز قبلك بالسبك ... وقد هذبتك احلادثات وامنا ... منزل ضنك 

  ... فأسلمه الصرب اجلميل اىل امللك ... أقام مجيل الصرب ىف السجن برهة ... ملثلك مسجونا على الزور واإلفك ... 
انت دون ذاك ... جوى للشوق املستهام املعذب ...  احلمى إن ذكره اال ال تذكرىن... ومن شعره املستحسن قوله 

لبني واخرى قبلها ... وياالئمى ىف عربة قد سفحتها ... فطارت بذاك العيش عنقاء مغرب ... العهد ايام جرهم 
  وتطلب عندي مذهبا غري مذهىب ... حناول مين شيمة غري شيمىت ... للتجنب 



تسر وان ... تبينت ان الدار من بعد عاجل ... مشرق ركب مصعد عن مغرب ... أى وملا تزايلنا من اجلزع وانت
  ... الخلة بعد زينب 

  وقال ايضا

وشيكا ومل ... أاحبابنا قد اجنز الدهر وعده ... أما لكم من هجر خالنكم بد ... سالم عليكم ال وفاء وال عهد ... 
بنفسي من عذبت ... سقت ربعك األنواء ما فعلت هند ...  أأطالل دار العامرية باللوى... ينجز لنا منكم وعد 

واى حبيب ما أتى دونه ... حبيب من االحباب شطت به النوى ... وان مل يكن منه وصال والود ... نفسى حببه 
فقل لبين الضحاك مهال فإنىن ... وجازتك بطحاء السواجري يا سعد ... اذا جزت صحراء الغوير مغربا ... البعد 
... او تناءت منا ومنك الديار ... ان جرى بيننا وبينك عتب ... وله ... نا األفعوان الصل والضيغم الورد ا... 

  ... والدموع الىت عهدت غزار ... فالغليل الذى علمت مقيم 

  وقال ايضا

قال ايضا و... لئن قعدت عنك اجسامنا لقد سافرت معك االنفس ... اقول له عند تود يعنا وكل بعربته ملبس ... 
وليس العلى دراعة ورداؤها والجبة موشية ... ترون بلوغ اجملد أن ثيابكم يلوح عليها حسنها وبصيصها ... 

فقد الشقيق غرام ما ... يأتى نظاما ويأتى صفوه ملعا ... تنكد العيش حىت صارا كدره ... وقال ايضا ... وقميصها 
  فقد التجمل وهن يعقب الصلعا ... يرام وىف 

بل ... ليس املصيبة ىف الثاوى مضى قدرا ... مىت يقلهما الواهى اذا اجتمعا ... ا عبء مكروه اذا افترقا كالمه
صعوبة الرزء ... لو كان ماض اذا بكيته رجعا ... ان البكاء على املاضني مكرمة ... املصيبة ىف الباقى هوى جزعا 

اضحوا لنا سلفا منسي هلم تبعا ... هم وحنن سواء غري أهنم ... مستقبال وانقضاء الرزء ان يقعا ... تلفى ىف توقعه 
 ...  

  وقال ايضا

ض ملثلى ... وجلوسي عن التصرف واألر ... تغشى منازل االشراف ... عجب الناس الغتراىب وىف األطراف ... 
... ملنكب عىن قد رأى االصيد ا... غري أىن امرؤ كفاىن كفاىف ... ليس ىل ثروة بلغت مداها ... رحيبة األطراف 

ان تنل قدرة فقد ... فضل من ال جيود باإلنصاف ... وغىب االقوام من بات يرجو ... صيدى عن فنائه وانصراىف 
وبادوا كما بادت ... مضى اهلك االخيار اال اقلهم ... وقال ايضا ... والتغاىن بني الرجال تكاىف ... نلت صونا 

عليهم وعز ... وملا رأوا ان احلياة مذلة ... مواقعها منها مواقع اجنم ... ا قبول بأطراف الثغور كأمن... اوائل جرهم 
مساع عظام ليس يبلى ... عليه وماتوا ميتة مل تذمم ... ابواان يذوقوا العيش والذم واقع ... املوت غري حمرم 

وال ... عارومأمث  مسلمة من كل... سالم على تلك اخلالئق اهنا ... وان بليت منها رمائم اعظم ... جديدها 
وحتف ... فحربة وحشى سقت محزة الردى ... كالب االعادى من فصيح وأعجم ... عجب لألسد اذ ظفرت هبا 



  ... على ىف حسام ابن ملجم 
  توىف البحترى ىف هذه السنة وقيل يف سنة ثالث ومثانني وقد بلغ مثانني سنة 

عن اىب عبد الرمحن املقري وعبد اهللا بن عبد احلكم وكان هارون بن عيسى ابن حيىي ابو حممد الصرييف روى  - ١٣
  من عقالء الناس ثقة ىف احلديث وتويف ىف ربيع األخر من هذه السنة 

  سنة مث دخلت سنة ست ومثانني ومائتني

فمن احلوادث فيها ورود اخلرب ىف ربيع اآلخر أن املعتضد وصل اىل آمد فأناخ جبنده عليها وحاصرها ونصب اجملانيق 
واقتتلوا فبعث رئيسها يطلب االمان فأمنه فخرج اليه ووصل رسول من هارون بن مخارويه اىل املعتضد وهو بآمد 
خيربه انه قد بذل انه ان سلمت اليه اعمال قنسرين والعواصم محل اىل بيت املال ىف كل سنة اربعمائة الف دينار 

م فاجيب اىل ذلك فأقام املعتضد بآمد بقية مجادى االوىل مخسني الف دينار وانه يسأل انه جيدد له والية مصر والشا
عشرين يوما من مجادى اآلخرة مث ارحتل عنها وامر هبدم سورها فهدم بعضه ومل يقدر على هدم الباقى وقال ابن 

تقدما م... فلرب حادثة هنضت هلا ... ىف غبطة فليهنك النصر ... اسلم أمري املؤمنني ودم ... املعتز يهنئه بفتح آمد 
  ... يبيض من دمها له ظفر ... ليث فرائسه االسود فما ... فتأخر الدهر 

وحكى ابو بكر الصويل انه كان مع املعتضد اعرايب فصيح يقال له شعلة بن شهاب اليشكرى وكان يأنس به فارسله 
بىن فوجهت اىل عمته اىل حممد بن عيسى بن شيخ لريغبه ىف الطاعة وحيذره العصيان قال فصرت اليه فخاطبته فلم جي

  فصرت اليها فقالت يا ابا شهاب كيف خلفت امري املؤمنني فقلت خلفته امارا 

باملعروف فعاال للخري فقالت اهل ذلك ومستحقه وكيف ال وهو ظل اهللا تعاىل على بالده وخليفته املؤمتن على 
فهاء واستبد بآرائهم يزخرفون له عباده فكيف رايت صاحبنا قلت رأيت غالما حدثا معجبا قد استحوذ عليه الس

الكذب فقالت هل لك ان ترجع اليه بكتاىب قبل لقاء امري املؤمنني قلت أفعل فكتبت اليه كتابا لطيفا اجزلت فيه 
واستعمل الفكر ىف ... خوفا عليك واشفاقا وقل سددا ... اقبل نصيحة ام قلبها وجع ... املوعظة وكتبت ىف آخره 

ضغائن تبعث الشنآن ... وال تثق برجال ىف قلوهبم ... ت الفيت ىف قوىل لك الرشدا فكر... قوىل فانك ان 
واذ ... وداو داءك واالدواء ممكنة ... حىت اذا امنوا ألفيتهم اسدا ... مثل النعاج محوالىف بيوهتم ... واحلسدا 

وارددأخا يشكر ... اهال وال ولدا  متنعه ماال وال... أعط اخلليفة ما يرضيه منك وال ... طبيبك قد ألقى اليك يدا 
  ... ردا من السوء ال تشمت به أحدا ... ردا يكون له 

قال فأخذت الكتاب وصرت اليه فلما نظر فيه رمى به اىل مث قال يا اخا يشكر ما بآراء النساء تتم الدول وال 
كتاب فقرأه فأعجبه شعرها بعقوهلن يساس امللك ارجع اىل صاحبك فرجعت اىل املعتضد فأخربته اخلري فأخذ ال

وعقلها مث قال اىن ألرجو أن اشفعها ىف كثري من القوم فلما كان من فتح آمد ما كان ارسل اىل املعتضد فقال هل 
عندك علم من تلك املرأة قلت ال قال فامض مع هذا اخلادم فانك ستجدها ىف مجلة نسائها فمضيت فلما بصرت ىب 

واذل بعد العز ... وعناده كشف القناعا ... ريب الزمان وصرفه ... قول من بعيد أسفرت عن وجهها وجعلت ت
فأىب بنا املقدور إال ان نقم ... ولكن نصحت فما اطعت وكم صرخت بأن اطاعا ... منا الصعب والبطل الشجاعا 

  او نباعا 



  ... ابدا لفرقتنا اجتماعا ... يا ليت شعرى هل نرى 
على االخرى وقالت انا هللا وانا اليه راجعون كأىن واهللا كنت ارى ما انا فيه  مث بكت حىت عال صوهتا وضربت بيدها

فقلت هلا ان امري املؤمنني وجه ىب اليك وما ذاك اال جلميل رأيه فيك قالت فهل لك ان توصل ىل رقعة اليه قلت نعم 
علم اهلدى ... قريش األبطح وابن اخلالئف من ... قل للخليفة واالمام املرتضى ... فدفعت اىل رقعة فيها مكتوب 

... بعد الفساد وطال مامل تصلح ... بك اصلح اهللا البالد واهلها ... مفتاح كل عظيمة مل تفتح ... ومناره وسراجه 
ما قد حيب ... اعطاك ربك ما حتب فأعطه ... لوالك بعد اهللا مل تتزحزح ... فتزحزحت بك هضبة العرب الىت 

  ... هب ظاملى ومفسدى ملصلح ... الدنيا وبدر ملوكها يا هبجة ... وجد بعفو واصفح 
قال فصرت هبا اىل املعتضد فلما قرأها ضحك وقال قد نصحت لو قبل منها وأمرأن حيمل اليها مخسون الف درهم 

  ومخسون ختتا من الثياب وأمر أن حيمل مثل ذلك اىل ابن عيسى 
عمرو بن الليث من نيسابور وكان مبلغ املال الذى  ووردت ىف يوم اخلميس لثمان بقني من مجادى اآلخرة هدية

وجد به اربعة آالف الف درهم وعشرين من الدواب بسروج وجلم حمالة ومائة وعشرين دابة جبالل مشهرة 
وكسوة حسنة وطيبا وبزاة وىف هذه السنة عرب امساعيل بن امحد هنر بلخ يريد عمرو بن الليث الصفار فظفر به 

ه وضجروا من نزول أصحابه ىف منازهلم مد يده اىل امواهلم وكان اصحاب عمر وقد وذلك ان اهل بلخ ملو
  خرجوا يوما من بلخ فحمل عليهم اصحاب امساعيل فاهنزم عمرو فأخذ وجىء به اىل امساعيل فقام اليه وقبل 

جاءه كتاب بني عينيه وقال عزيز على يا اخى ما نالك وغسل وجهه وخلع عليه وحلف انه اليؤذيه وال يسلمه ف
املعتضد ان يسلم عمرو بن الليث فسلمه وكان عمرو يقول لو اردت ان اعمل جسرا من ذهب على هنر بلخ 

لفعلت وكان حيمل فرشه على ستمائة مجل فآل به االمر اىل القيد والذل وىف هذه السنة ظهر رجل من القرامطة 
حابه وذلك ىف مجادى اآلخرة وقوى امره فقتل من يكىن ابا سعيد فاجتمع اليه مجاعة منهم ومن االعراب وكثر اص

حوله من اهل القرى مث صار اىل موضع يقال له القطيف بينه وبني البصرة مراحل وقيل انه يريد البصرة وكتب امحد 
بن حممد الواثقى وكان يتقلد معادن البصرة وكور دجلة اىل السلطان مبا قد عزم عليه القرامطة فكتب اليه ىف عمل 

  لى البصرة فقدرت النفقة اربعة عشر الف دينار فبىن وغلب ابو سعيد على هجر وأمن اهلها سور ع
ومن احلوادث العجيبة ىف هذه السنة ما اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال اخربىن حممد 

بن امحد بن موسى القاضى يقول بن امحد بن يعقوب حدثنا حممد بن نعيم الضىب قال مسعت ابا عبد اهللا حممد 
حضرت جملس موسى بن اسحاق القاضى بالرى سنة ست ومثانني فتقدمت امرأة فادعى وليها على زوجها مخسمائة 
دينار مهرا فانكر فقال القاضى شهودك قال قد احضرهتم فاستدعى بعض الشهود ان ينظر اىل املرأة ليشري اليها ىف 

قومى فقال الزوج تفعلون ماذا قال الوكيل ينظرون اىل امرأتك وهى مسفرة  شهادته فقام الشاهد وقال للمرأة
لتصح عندهم معرفتها فقال الزوج فاىن اشهد القاضى ان هلا على هذا املهر الذى تدعيه وال تسفر عن وجهها 

الدنيا واآلخرة فأخربت املرأة مبا كان من زوجها فقالت فإىن اشهد القاضى أن قد وهبته هذا املهر وابرأته منه ىف 
  فقال القاضى يكتب هذا ىف مكارم االخالق 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من األكابر



امساعيل بن الفضل ابن موسى بن مسمار بن هاىنء ابو بكر البلخى سكن بغداد وحدث هبا عن اىب كريب  - ١٤
  ثقة تويف ىف رجب هذه السنة  وغريه روى عنه ابو عمرو بن السماك وأبو بكر الشافعى وابن خملد وغريهم وكان

امساعيل بن اسحاق ابن ابراهيم بن مهران أبو بكر السراج النيسابورى موىل ثقيف مسع اسحاق بن راهويه  - ١٥
وامحد بن حنبل وكان له به اختصاص وكان ثقة توىف ىف هذه السنة اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا اخلطيب قال 

خربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ قال مسعت ابا الوليد حسان بن حممد الفقيه يقول اخربىن حممد بن علي املقرىء ا
مسعت ابا العباس حممد بن اسحاق السراح يقول وا أسفا على بغداد فقيل له ما الذى محلك على اخلروج منها قال 

ول آلخر من هذا امليت أقام هبا اخى إمساعيل مخسني سنة فلما توىف ورفعت جنازته مسعت رجال على باب الدرب يق
قال غريب كان هاهنا فقلت انا هللا بعد طول مقام اخي هبا واشتهاره بالعلم والتجارة يقال غريب كان هاهنا 

  فحملتىن هذه الكلمة على االنصراف اىل الوطن 
بن  اسحاق بن حممد بن امحد بن ربان ابو يعقوب النخعى حدث عن عبيد اهللا بن حممد بن عائشة وابراهيم - ١٦

  بشار 

الرمادى واىب عثمان املازىن وغريهم والغالب على رواياته االخبار واحلكايات روى عنه حممد بن خلف وكيع اخربنا 
ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن على بن ثابت قال مسعت ابا القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان 

محر كان خبيث املذهب ردىء االعتقاد يقول ان عليا هو اهللا عز االسدى يقول اسحاق بن حممد بن ابان النخعى اال
و جل قال وكان ابرص فكان يطلي الربص مبا يغري لونه فسمى االمحر لذلك قال وباملدائن مجاعة من الغالة يعرفون 

ق باإلسحاقية ينتسبون اليه قال اخلطيب سألت بعض الشيعة ممن يعرف مذاهبهم وخيرب احوال شيوخهم عن اسحا
فقال ىل مثل مقالة عبد الواحد بن على سواء وقال إلسحاق مصنفات ىف املقالة املنسوبة اليه الىت يعتقدها اإلسحاقية 
قال اخلطيب مث وقع اىل كتاب الىب حممد احلسن بن على النوخبيت من تصنيفه ىف الرد على الغالة وكان النوخبىت هذا 

غالة اىل ان قال وقد كان ممن جرد اجلور ىف الغلو ىف عصرنا اسحاق من متكلمي الشيعة اإلمامية فذكر مقاالت ال
بن حممد املعروف باألمحر وكان ممن يزعم ان عليا هو اهللا عز و جل وانه يظهر ىف كل وقت فهو احلسن ىف وقت 
ا احلسن وكذلك هو احلسني وهو الذى بعث حممد صلى اهللا عليه و سلم وقال ىف كتاب له لو كانوا الفا لكانو

واحدا وعمل كتابا وذكر أنه كتاب التوحيد التوحيد فجاء فيه جبنون وختليط ال يتومهان فضال عن ان يدل عليهما 
  وكان يقول باطن صالة الظهر حممد 

عليه السالم الظهاره الدعوة قال لو كان باطنها هو هذه الىت هى الركوع والسجود مل يكن لقوله إن الصالة تنهى 
ر معىن ألن النهى ال يكون اال من حى قادر وقد اورد النوخبىت عن اسحاق أشياء كان حيتج هبا عن الفحشاء واملنك

  عن مقالته اقلها يوجب اخلروج عن امللة نعوذ باهللا من باهللا من اخلذالن 
احلسني بن بشار ابن موسى ابو على اخلياط مسع ابا بالل األشعري وروى عنه ابو بكر الشافعى وكان ثقة  - ١٧
ربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن عسلى بن ثابت أخربنا امحد بن حممد بن اىب جعفر األخرم حدثنا اخ

عيسى بن حممد الطوماري قال مسعت ابا عمر حممد بن يوسف القاضى يقول اعتل اىب علة شهورا فأتيته ذات يوم 
نوم كأن قائال يقول كل ال واشرب ال فإنك تربأ فقال له فدعاىب وبأخوى اىب بكر واىب عبد اهللا فقال لنا رأيت ىف ال

اخى ابو بكر ال كلمة وليست جبسم وما ندرى ما ذلك وكان بباب الشام رجل يعرف بأيب على اخلياط حسن 
املعرفة بعبارة الرؤيا فجئناه به فقص عليه املنام فقال ما أعرف تفسري ذلك ولكىن أقرأ ىف كل ليلة نصف القرآن 



الليلة حىت اقرأ رمسى من القرآن وافكر ىف ذلك فلما كان من الغد جاءنا فقال مررت البارحة وانا اقرأ فأخلوىن 
على هذه اآلية من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية فنظرت اىل ال وهى تتردد فيها وهى شجرة الزيتون 

  اسقوه زيتا وأطعموه زيتا قال ففعلنا ذلك فكان سبب عافيته 
زكريا بن داود بن بكر ابو حيىي اخلفاف النيسابورى قدم بغداد وحدث هبا فروى عنه ابن خملد وسهل بن  - ١٨

  زياد وكان ثقة وتوىف بنيسابور ىف مجادى اآلخرة من هذه السنة 

زياد بن اخلليل ابو سهل التسترى قدم بغداد وحدث هبا عن ابراهيم بن املنذر اخلزامي ومسدد وابراهيم بن  - ١٩
ار الرمادي روى عنه ابو بكر الشافعى مث صار اىل البصرة وتوىف بعسفان ىف طريق املدينة قبل ان يدخل مكة ىف بش

  ذى القعدة من هذه السنة 
حممد بن احلسني ابن ابراهيم بن زياد بن عجالن ابو شيخ االصبهاىن سكن بغداد وحدث هبا عن اىب بكر  - ٢٠

  ى عنه ابو بكر الشافعى وكان ثقة وتوىف ببغداد ىف هذه السنة األثرم واحلسن بن حممد الزعفراين رو
حممد بن يونس ابن موسى بن سليمان بن عبيد بن ربيعة بن كدمي ابو العباس القرشى البصرى املعروف  - ٢١

عبد  بالكدميي ولد ىف سنة ثالث ومثانني ومائة وهو ابن امرأة روح بن عبادة مسع عبد اهللا بن داود اخلرييب وحممد بن
اهللا االنصارى وازهر السمان وابا داود الطيالسى وابا زيد النحوى واالصمعي وابا عبيدة وعفان بن مسلم وابا نعيم 

وخلقا كثريا ورحل ىف طلب العلم وحج اربعني حجة وسكن بغداد وكان حافظا للحديث كثري احلديث روى عنه 
لمان النجاد وآخر من روى عنه ابو بكر بن مالك القطيعى ابن أىب الدنيا وإبن االنبارى وإبن السماك وامحد بن س

اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا امحد بن علي بن ثابت قال مل يزل الكدميى معروفا عند اهل العلم باحلفظ مشهورا 
 بالطلب مقدما ىف احلديث حىت اكثر روايات الغرائب واملناكري فتوقف اذذاك بعض الناس عنه ومل ينشطواللسماع
منه فأنبأين ابو بكر امحد بن علي اليزدي اخربنا ابو امحد حممد بن حممد احلافظ قال حممد بن يونس ذاهب احلديث 

تركه حيىي بن صاعد وامحد بن حممد بن سعيد وكان ابو داود يطلق عليه الكذب وكان موسى بن هارون يقول 
  الكدميى كذاب 

خوه وابنه بيت الكذب واراد بالكدميى يونس وبأخيه عمر بن يضع احلديث وقال سليمان الشاذكوىن الكدميى وا
موسى وكان يلقب باحلادى قال الدارقطىن كان الكدميي يتهم بوضع احلديث قال مؤلف الكتاب ليس حمل الكدميى 

عندنا الكذب امنا كان كثري الغرائب وقد حدث عن شاصونة ابن عبيد قال حدثنا شاصونه منصرفنا من عدن فلم 
شاصونة فقالوا هذا حديث عمن مل خيلق فجاء قوم بعد وفاته من عدن فقالوا دخلنا قرية يقال هلا اجلرد فلقينا يعرفوا 

هبا شيخا فسألناه أعندك شيء من احلديث فقال نعم فكتبنا عنه وقلنا له ما امسك فقال حممد بن شاصونة بن عبيد 
شاصونة من غري طريق الكدميى اخربنا عبد الرمحن  وأملى علينا احلديث الذى ذكره الكدميى وقد روى لنا حديث

بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال اخربىن القاضي ابو العالء الواسطى اخربنا حممد بن محدويه قال مسعت ابا 
بكر بن اسحاق الصبغي يقول ما مسعت احدا من اهل العلم يتهم الكدميى ىف لقيه كل من روى عنه اخربنا عبد 

بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت حدثىن اخلالل حدثنا على ابن حممد االيادى حدثنا ابو بكر الشافعى  الرمحن
قال مسعت جعفر الطيالسي يقول الكدميى ثقة ولكن اهل البصرة حيدثون بكل ما يسمعون اخربنا عبد الرمحن ابن 

بن على اخلطيب قال مات الكدميي يوم اخلميس  حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت حدثنا ابن رزق حدثنا امساعيل



ودفن يوم اجلمعة قبل الصالة من النصف من مجادى اآلخرة سنة ست ومثانني ومائتني وصلى عليه يوسف ابن 
  يعقوب القاضي وكان ثقة 

أخذ حممد بن يوسف ابو عبد اهللا البناء لقي ستمائة شيخ وكتب احلديث الكثري كان يبىن للناس باالجرة في - ٢٢
  منها دانقا لنفقته ويتصدق بالباقى وخيتم كل يوم ختمه وتويف رمحه اهللا ىف هذه السنة 

يعقوب بن اسحاق بن حتية ابو يوسف الواسطي مسع يزيد بن هارون ونزل بغداد باجلانب الشرقى ىف سوق  - ٢٣
  نة رمحه اهللا الثالثاء وحدث باربعة احاديث ووعدهم حيدثهم من الغد فمات وله مائة واثنا عشر س

  سنةى مث دخلت سنة سبع ومثانني ومائتني

فمن احلوادث فيها ان املعتضد دخل من متنزهه برباز الروزوامر ببناء قصر ىف موضع اختاره من براز الروز فحملت 
  اليه اآلالت وابتدىء بعمله 

هم من نواحى البصرة وىف شهر ربيع االول غلط امر القرامطة بالبحرين واغاروا على نواحى هجر وقرب بعض
فوجه أمري املؤمنني املعتضد اليهم جيشا وىف شهر ربيع اآلخر وىل املعتضد عباس بن عمرو الغنوي اليمامة والبحرين 

وحماربة أيب سعيد القرمطى وضم اليه زهاء الفى رجل فسار حنو القرامطة فاقتتلوا فأسر العباس وقتل اصحابه 
عنها مث اطلق العباس ومن العجائب انه كان مع العباس عشرة آالف ىف حماربة فانزعج اهل البصرة ومهوا باجلالء 

القرمطى اىب سعيد فقبض عليهم ابو سعيد فنجا العباس وحده وقتل الباقون وان عمرو بن الليث مضى ىف مخيس 
ن العباس الفا اىل حماربة امسعيل بن امحد فاخذ هووجنا الباقون وإلحدى عشرة ليلة خلت من رجب وىل حامد ب

  اخلراج والضياع 

بفارس وكانت ىف يد عمرو بن الليث ودفعت كتبه بالوالية اىل اخيه امحد بن العباس وكان حامد مقيما بواسط ألنه 
  كان يليها وحج بالناس ىف هذه السنة حممد بن عباس بن داود 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

يط بن شريط ابو جعفر االشجعى كوىف قدم مصر وحدث هبا عن ابيه عن امحد بن اسحاق بن ابراهيم ابن نب - ٢٤
  جده وتوىف باجليزة من مصر ىف هذه السنة 

امساعيل بن منيل بن زكريا ابو على اخلالل مسع ابا الوليد الطيالسى ىف آخرين وروى عنه ابن خملد والطرباىن  - ٢٥
  وغريمها وكان صدوقا 

الدهان حدث عن عبد االعلى بن محاد روى عنه الطرباىن وتوىف ىف رجب اسحاق بن مروان ابو يعقوب  - ٢٦
  هذه السنة 

جعفر بن حممد بن عرفة ابو الفضل املعدل حدث عنه عبد الصمد الطسىت وغريه وكان ثقة مقبوال عند  - ٢٧
  د فدفن هبا احلكام توىف ىف منصرفه من احلج بالعمق لسبع بقني من ذى احلجة من هذه السنة وجيء به اىل بغدا

  احلسني بن السميدع ابن ابراهيم ابو بكر البجلى من اهل انطاكية قدم بغداد وحدث هبا عن حممد بن  - ٢٨



  املبارك الصورى وامساعيل بن حممد الصغار وكان ثقة توىف ىف هذه السنة 
ودفنت داخل  قطر الندى بنت مخاروية تزوجها املعتضد باهللا وتوفيت لسبع خلون من رجب هذه السنة - ٢٩

  قصر الرصافة 
موسى بن احلسن ابن عباد بن اىب عباد ابو السرى األنصاري املعروف باجلالجلى نسائى االصل مسع روح  - ٣٠

بن عبادة وعفان بن مسلم وابا نعيم والقعنىب وكان قد قدمه القعنىب ىف صالة التراويح فاعجبه صوته فقال كأن 
وى عنه ابو بكر اآلدمى القارىء وابن خملد والنجاد وتوىف ىف صفر هذه صوتك اجلالجل فلقب بذلك وكان ثقة ر

  السنة 
حيىي بن اىب نصر ابو سعيد اهلروى مسع ابن راهويه وامحد بن حنبل وابن املديىن روى عنه ابو عمرو بن  - ٣١

  السماك وكان ثقة حافظا زاهدا صاحلا توىف ىف شعبان هذه السنة 
ابو بكر املطوعى مسع امحد بن حنبل وعلي وابن املديىن روى عنه النجاد  يعقوب بن يوسف بن ايوب - ٣٢

واخللدى اخربنا ابو منصور القزازا اخربنا اخلطيب حدثنا عبد العزيز بن على الوراق قال مسعت على بن عبد اهللا بن 
يبيت اقرأ كل يوم احلسني اهلمذاىن يقول مسعت جعفر اخللدى يقول مسعت ابا بكر املطوعى يقول كان وردى ىف شب

  وليلة قل هو اهللا احد احدى وثالثني الف مرة او احدى واربعني ألف مرة 

  شك جعفر توىف املطوعى ىف رجب هذه السنة ودفن بباب الربدان 
يوسف بن يزيد ابن كامل بن حكيم ابو يزيد القراطيسى روى عن اسد بن موسى ورأى الشافعى وكان ثقة  - ٣٣

  اال اربعة اشهر وتوىف ىف ربيع االول من هذه السنة رمحه اهللا صدوقا وبلغ مائة سنة 

  سنة مث دخلت سنة مثان ومثانني ومائتني

فمن احلوادث فيها ورود اخلرب بوقوع الوباء بآذربيجان فمات به خلق كثري إىل ان نقد الناس ما يكفنون به املوتى 
دفن املوتى فكانوا يتركوهنم ىف الطرق على حاهلم وفيها وكفنوا ىف األكسية والنبوذ مث صاروا اىل ان مل جيدوا من ي

غزا نزار بن حممد عامل احلسن بن على على كوره الصائفة ففتح حصونا كثرية للروم وادخل طرسوس مائة علج 
  ونيفا وستني علجا من الشمامسة وصلبانا كثرية واعالما 

ن الروم قد وافوا ىف مراكب كثرية وجاء قوم والثنىت عشرة دخلت من ذى احلجة وردت كتب التجار من الرقة ا
منهم على الظهر اىل ناحية كيسوم فاستاقوا من املسلمني اكثر من مخسة عشر الف انسان ما بني رجل وصىب 

  فمضوا هبم وأخذوا فيهم قوما من اهل الذمة 
داء اىل ثلث وىف هذه السنة كسفت الشمس فظهرت الظلمة ساعات مث هبت وقت العصر ريح بناحية دبيل سو

الليل مث زلزلوا وخسف هبم فلم ينج اال اليسري وورد اخلرب بأنه قد مات حتت اهلدم ىف يوم واحد اكثر من ثالثني 
الف انسان ودام هذا عليهم اياما فبلغ من هلك مخسني ومائة الف انسان وحج بالناس ىف هذه السنة هارون بن 

  حممد 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر



  ابراهيم بن حبيب ابو اسحاق االنصارى الزاهد مغرىب االصل توىف مبصر ىف ذى احلجة من هذه السنة  - ٢٤
أنيس بن عبد اهللا ابن عبد الرمحن بن أبان ابو عمرو املقرىء مسع ابا نصر التمار وغريه روى عنه احملاملى  - ٣٥

  من هذه السنة وقيل بل ىف سنة سبع  وابن السماك وأبو بكر الشافعى وكان ثقة وتوىف ىف ربيع االول
بشر بن موسى بن صاحل ابو علي االسدى ولد سنة تسعني ومائة ومسع من روح بن عبادة حديثا واحدا ومن  - ٣٦

حفص بن عمر العدىن حديثا واحدا ومسع الكثري من هوذة بن خليفة واحلسن بن موسى االشيب واىب نعيم وعلي بن 
عنه ابن صاعد وابن خملد وابن املنادى والنجاد وأبو عمر الزاهد وجعفر اخللدى اجلعد واالصمعى وغريهم روى 

واخلطىب والشافعى وابن الصواف وغريهم وكان آباؤه من أهل البيوتات والفضل والرياسة والنبل وكان هو ىف 
كر امحد بن على بن نفسه ثقة أمينا عاقال ركينا وكان امحد بن حنبل يكرمه اخربه أبو منصور القزاز اخربنا ابو ب

ثابت قال اخربنا اخلالل اخربنا امحد بن حممد بن عمران قال انشدىن امحد بن خلف قال انشدىن بشر بن موسى 
... وميشى رويدا كاألسري مقيدا ... وينكر منه كل ما كان يعرف ... ضعفت ومن جاز الثمانني يضعف ... لنفسه 

  ... تداىن خطاه ىف احلديد ويرسف 
ىف ربيع االول من هذه السنة وصلى عليه حممد بن هارون بن العباس اهلامشى صاحب الصالة ودفن ىف  توىف بشر

  مقربة باب التنب وكان اجلمع كثريا 

ثابت بن قرة ابو احلسن الصاىبء الطبيب ولد سنة احدى وعشرين ومائتني وتوىف ىف هذه السنة وكان غاية  - ٣٧
  ىف علم الطب والفلسفة واهلندسة 

جعفر بن حممد بن سوار ابو حممد النيسابورى حدث عن قتيبة وعلى بن حجر وكان ثقة وتوىف ىف ذى  - ٣٨
  القعدة من هذه السنة 

احلسن بن عمرو بن اجلهم ابو احلسني الشبعى حدث عن على بن املديىن وحكايات عن بشر احلاىف روى  - ٣٩
  من شيعة املنصور توىف ىف هذه السنة  عنه ابو عمرو بن السماك وقال السبيعى وإمنا هو الشيعي

عبد اهللا بن حممد بن عزيز ابو حممد التميمي املوصلي حدث عن غسان بن الربيع روى عنه امساعيل اخلطىب  - ٤٠
  وقال توىف ىف رجب هذه السنة 

ابن حنبل  العباس بن محزة ابن عبد اهللا بن اشرس ابو الفضل الواعظ النيسابورى مسع قتيبة بن سعيد وامحد - ٤١
وعبيد اهللا بن عمر القواريرى وغريهم وصحب امحد ابن اىب احلوارى ودخل على ذى النون وكان شديد االجتهاد 

يصوم النهار ويقوم الليل وكان يقول لقد حلقتين بركة ذي النون وكان جماب الدعوة وسئل عن الزهد فقال ترك ما 
  تركه توىف العباس ىف ربيع االول هذه السنة  يشغلك عن اهللا تعاىل اخذه واخذ ما يبعدك عن اهللا

  حممد بن امحد ابن روح بن حرب ابو عبد اهللا الكسائى حدث عن حممد بن عباد املكي وغريه  - ٤٢

  وتوىف ىف ربيع االول من هذه السنة 
صاعد  حممد بن بشر ابن مروان ابو عبد اهللا الصريىف حدث عن حممد بن حسان السمىت وغريه روى عنه ابن - ٤٣

  وابن قانع غريمها احاديث مستقيمة 
هارون بن حممد ابن اسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى ابو موسى اهلامشى امام الناس ىف احلج مسع  - ٤٤

  وحدث وتوىف مبصر ىف رمضان هذه السنة وكان ثقة عدال رمحه اهللا 



  سنة مث دخلت سنة تسع ومثانني ومائتني

امطة بسواد الكوفة فوقع بعض العمال جبماعة منهم وبعث هبم وبرئيسهم اىل املعتضد فمن احلوادث فيها انتشار القر
  فأمر به فقلعت أضراسه مث خلعت يده مث قطعت يداه ورجاله وقتل وصلب 

ولليلتني خلتا من شهر ربيع االول أخرج من كان له دار وحانوت بباب الشماسية عن داره وحانوته قيل هلم خذوا 
وذلك ان املعتضد كان قد قدر أن يبىن لنفسه هناك دارا يسكنها فخط موضع السور وحفر  انقاضكم واخرجوا

بعضه وابتدأ ىف بناء دكة على دجلة وكان امري املؤمنني املعتضد يأمر ببنائها لينتقل فيقيم هبا اىل ان يفرغ من بناء 
جزعا من ... طار قلىب جبناح الوجيب . ..الدار والقصر فمرض املعتضد باهللا فأرجف به فقال عبد اهللا بن املعتز 

  اسد امللك وسيف احلروب ... وحذرا من ان يشاك بسوء ... حادثات اخلطوب 

ما عجيب عنده بعجيب ... مث راضته التجارب حىت ... بغبار احلرب قبل املشيب ... مل يزل أشيب وهو ابن عشر 
غاب عنها أحسن بذيب ... وكأن الناس أغنام راع ... حبديث مؤمل للقلوب ... جال شيطان االراجيف فينا ... 
ىف حريق مشعل ذى هليب ... وقعت منا مواقع ماء ... كشفت عنا غطاء الكروب ... مث هبت نعمة اهللا بشرى ... 
  ... واحبه منك بعمر رحيب ... رب أصحبه سالمة جسم ... 

  واستخلف ابنه املكتفى باهللا  وىف شهر ربيع اآلخر توىف أمري املؤمنني املعتضد باهللا رمحه اهللا
وكثرت ىف هذه السنة الزالزل فكان ىف رجب زلزلة شد يدة وانقضت الكواكب لثمان خلون من رمضان من مجيع 

  السماء ىف وقت السحر فلم نزل على ذلك اىل ان طلعت الشمس 

  باب ذكر خالفة املكتفى باهللا

اء من يكىن ابا حممد اال احلسن بن على و موسى اهلادى وامسه على بن املعتضد ويكىن ابا حممد وليس ىف اخللف
واملكتفى واملستضيء بأمر اهللا وال من امسه على غري على بن اىب طالب عليه السالم واملكتفى ولد ىف رجب سنة 

اربع وستني وكان املعتضد ملا اشتدت علته أمر بأخذ البيعة البنه علي باخلالفة من بعده فاخذت البيعة بذلك على 
الناس ببغداد ىف عشية يوم اجلمعة الحدى عشرة بقيت من ربيع اآلخر من هذه السنة قبل موت املعتضد بأربعة ايام 

مث جددت له البيعة صبيحة الليلة الىت مات املعتضد فيها وكان املكتفى بالرقة فلما بلغه اخلرب اخذ البيعة على من 
هلا خنجو مل تدرك خالفته وكان ربعة مجيال رقيق اللون حسن الشعر  عنده مث احندر اىل بغداد وام املكتفى تركيه يقال

  وافر اللحية عريضها وهنأه رجل فقال 

ودامت حتيات ... فأسقى الذى مات الغمام وجاده ... واسىن العطايا ان يقوم امام ... اجل الرزايا ان ميوت امام 
فوئد ... ومتت له اآلمال واتصلت هبا ... ىن هلن دوام مواهب ال يف... وأبقى الذى قام االله وزاده ... له وسالم 

  ... عناه بركن منه ليس يرام ... هو املكتفى باهللا يكفيه كل ما ... موصول هبن متام 

  وكان املكتفى يقول الشعر قال الصوىل انشدنا لنفسه



... سن اعاله فرؤيتها هلا من احل... كأهنا الشمس بل زادت على الشمس ... اىن كلفت فال تلحوا جبارية ... 
ما زال ىل ... فيعرف الصبوة والعشقا ... من ىل بأن يعلم ما ألقى ... وله ... سعدى وغيبتها عن مقلىت حنسى 

  ... من حبه ال أملك العتقا ... اعتق من رقى ولكنىن ... صريىن عبد له رقا ... عبدا وحىب له 
بن ثابت قال اخربىن االزهرى اخربنا امحد بن ابراهيم حدثنا إبراهيم اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على 

بن حممد بن عرفة قال كان املكتفى باهللا حني مات ابوه بالرقة فكتب اليه بوفاته فشخص حنو العراق فواىف مدينة 
لقصر احلسىن ومر السالم يوم االثنني لثمان خلون من مجادى االوىل سنة تسع ومثانني ومائتني وصار ىف املاء اىل ا

اجليس على الظهر على غري تعبئة وقد كان اجلند حتركوا قبل موافاته مدينة السالم فوضع القاسم بن عبيد اهللا فيهم 
العطاء وأخذ عليهم البيعة وكان يومئذ ىف بيت املال عشرة آالف الف دينار وجوهر قيمته عشرة آالف الف دينار 

  له عمره مخسا وعشرين سنة وستة وعشر يوما ووزر له غري اآلالت وكان املتكفى يوم بويع 

القاسم بن عبيد اهللا مث العباس بن احلسن وكان القاضى يوسف بن يعقوب وابنه حممد ابن يوسف وكان نقش خامته 
علي يتوكل على ربه وكان له من الولد حممد وجعفر وعبد الصمد وموسى وعبد اهللا وهارون والفضل وعيسى 

لك وىف ايامه فتحت انطاكية وكان الروم قد استولوا عليها فلما فتحت استنقذ من املسلمني اربعة والعباس وعبد امل
آالف رجل وقتل من اهلها مخسة آالف واصاب كل مسلم شهد الوقعة ثالثة آالف دينار وظفر للروم بستني 

  مركبا عملوها للغزو 
عة ببغداد ال تقام اال ىف جامع املنصور وجامع املهدى اىل اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر اخلطيب قال كانت صالة اجلم

ان استخلف املعتضد وأمر بعمارة القصر احلسىن وامر ببناء مطامري ىف الدار وكان الناس يصلون اجلمعة ىف الدار 
 وليس هناك رسم للمسجد امنا يؤذن الناس ىف الدخول وقت الصالة وخيرجون عند انقضائها فلما استخلف املكتفى
ىف هذه السنة نزل القصر وأمر هبدم املطامري وأن جيعل موضعها مسجدا جامعا فاستقرت الصالة ىف اجلوامع الثالثة 
اىل وقت خالفة املقتفى وىف يوم دخول املكتفى اىل القصر احلسىن كىن بلسانه القاسم بن عبيد اهللا وخلع عليه ست 

  خلع وقلده سيفا ومحل على فرس جلامه وسرجه من ذهب 
  ويف رجب هذه السنة زلزت بغداد ودامت الزلزلة هبا أياما وليايل كثرية 

وىف هذه السنة ظهر اقوام من القرامطة وانتشروا يف البلدان وقطعوا طريق احلاج وتسمى احدهم بأمري املؤمنني 
  وأنفق املكتفى االموال الكثرية يف حرهبم حىت استأصلهم 

لناس العصر ىف ثياب الصيف ببغداد فهبت ريح فربد اهلواء حىت احتاج وىف اليوم التاسع من ذى احلجة صلى ا
الناس اىل االصطالء بالنار ولبس احملشو وجعل الربد يزداد حىت مجد املاء وفيما حج بالناس الفضل بن عبد امللك 

  اهلامشى 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

 كانت علته فساد املزاج واجلفاف من كثرة اجلماع وكان دواؤه ان امحد بن حممد املعتضد باهللا أمري املؤمنني - ٤٥
يقل الغذاء فريطب بدنه وال يتعب وكان يستعمل ضد هذا ويريهم انه حيتمى فاذا خرجوا دعا باخلبز والزيتون 

والسمك فسقطت قوته واشتدت علته ىف يوم اجلمعة الحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع اآلخر سنة تسع ومثانني 
جتمع اجلند متسلحني وتوىف يوم االثنني لثمان بقني من ربيع اآلخر من هذه السنة وغسله امحد بن شيبة عند زوال وا



الشمس وصلى عليه يوسف بن يعقوب القاضى وحضر الوزير القاسم بن عبيد اهللا وأبو حازم وابو عمر وخواص 
حفر له فيها ومحل من قصره املعروف باحلسىن ليال اخلدم وكان اوصى أن يدفن ىف دار حممد ابن عبيد اهللا بن طاهر ف

فدفن وكانت خالفته تسع سنني وتسعة اشهر ومخسة ايام وبلغ من السن مخسا وأربعني سنة وعشرة اشهر وأياما 
اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر ابن ثابت اخربنا امحد بن عمر بن روح النهرواىن حدثنا املعاىف بن زكريا 

امحد بن جعفر بن موسى الربمكى قال قال ىل صاىف احلرمى ملا مات املعتضد كفنته واهللا ىف ثوبني وهي قيمتهما حدثنا 
  ستة عشر قرياطا 

بدر غالم املعتضد قيل كان سبب قتله انه ملا مات املعتضد امتنع القاسم بن عبيد أن جيعل اخلالفة ىف ولد  - ٤٦
  جيش املعتضد املستوىل املعتضد فامتنع من ذلك بدر وكان صاحب 

على األمر وقال ما كنت الصرفها عن اوالد موالى فاضطغنها القاسم عليه وعقد للمكتفى ملا كان بني املكتفى وبني 
بدر من التباعد ىف حياة أبيه فقدم املكتفى من الرقة وبدر بفارس حيارب فعمل القاسم ىف هالك بدر خوفا على نفسه 

ى ما كان عزم عليه فأرسل املكتفى اىل بدر يعرض الواليات فأىب وقال ال بد ىل من من بدر أن يطلع املكتفى عل
املصري اىل موالى فقال القاسم للمكتفى اىن ال آمنه عليك فإنه قد اظهر العصيان فغريه عليه فبعث املكتفى اىل مجاعة 

ر واسطا فوكل املكتفى بداره وأمر من القواد الذين مع بدر فأمرهم بفراقه ففارقوه وقدموا على املكتفى وقصد بد
مبحو امسه من االعالم والتراس ودعا القاسم ابا حازم القاضى وأمره باملضى اىل بدر ولقائه وتطييب نفسه واعطائه 

األمان من امري املؤمنني على نفسه وماله وولده فقال ابو حازم أحتاج اىل مساع ذلك من امري املؤمنني حىت اؤديه اليه 
لسان امري املؤمنني وما اطنك تتهمىن ىف احلكاية عنه قال فأقول لبدر إن الوزير قال كذا قال ال قال فأكذب فقال أنا 

وكان قد دفع اليه كتاب امان من املكتفى فقال له انصرف حىت استأذن لك مث دعا ابا عمر حممد بن يوسف فأمره 
أن يدخل بغداد سامعا ميعا فلما قرب بعث العاصم بعض مبثل الذى امر به أبا حازم فسارع اىل اجابته واستقر االمر 

خدم السلطان فأخذه من السفينة ومضى به اىل جزيرة ودعا بسيف فلما تيقن القتل سأله ان ميهله حىت يصلى 
ركعتني ففعل وصلى وأعتق مجيع مماليكه وقتل ىف رمضان هذه السنة وأخذ رأسه وتركت جثته اياما حىت وجه عياله 

ا فحملوها ايام املوسم اىل مكة فدفنوها وتسلم السلطان دياره وضباعه ورجع ابو عمر القاضى اىل فأخذوها سر
  مب احللت أخذ رأس االمري ... قل لقاضى مدينة املنصور ... داره حزينا كئيبا ملا كان منه ىف ذلك فقال الشاعر 

  بعد عطاء املواثيق والعهد وعقد االميان ىف منشور 
سى ابو الفضل النحوى يعرف بابن احلداد اخربنا أبو منصور القزاز اخربنا اخلطيب اخربنا حممد جعفر بن مو - ٤٧

بن عبد الواحد حدثنا حممد بن العباس قال قرىء على ابن املنادى وانا أمسع قال وأبو الفضل جعفر بن موسى 
مما مسعه من أمحد بن يوسف  النحوى كتب الناس عنه شيئا من اللغة وغريب احلديث وما كان من كتب اىب عبيد

الثعلىب وغري ذلك من ثقات املسلمني وخيارهم توىف ىف يوم االثنني لثالث خلون من شعبان سنة تسع ومثانني ودفن 
  قرب منزله ظهر قنطرة الربدان 

ربيع احلسن بن على ابن ياسر أبو علي الفقيه روى عن الطرباىن وكان ثقة قدم بغداد وكتب عنه هبا توىف ىف  - ٤٨
  اآلخر من هذه السنة 

احلسن بن العباس ابن اىب محدان ابو على املقرى الرازى ويعرف باجلمال سكن بغداد وحدث هبا عن مجاعة  - ٤٩
  روى عنه ابن صاعد وابن خملد والنقاش وكان ثقة توىف ىف رمضان من هذه السنة 



ابو على ولد سنة احدى عشرة ومائتني ومسع  احلسني بن حممد ابن عبد الرمحن بن فهم بن حمرز بن ابراهيم - ٥٠
  خلف بن هشام وحيىي بن معني وحممد بن سعد وغريهم روى عنه امحد بن 

معروف اخلشاب وابن كامل القاضي واخلطى والطومارى وكان عسرا ىف الرواية متمنعا اال ملن اكثر مالزمته وكان 
  يسكن اجلانب الشرقى ىف ناحية الرصافة 

خربنا اخلطيب اخربنا احلسن بن اىب بكر عن امحد بن كامل القاضي قال كان احلسني بن حممد متقنا اخربنا القزاز ا
ىف العلوم كثري احلفظ للحديث مسنده ومقطوعه وألصناف االخبار والنسب والشعر واملعرفة بالرجال فصيحا 

خذت عنه معرفة الرجال وصحبت متوسطا ىف الفقه مييل اىل مذهب العراقيني ومسعته يقول صحبت حيىي بن معني فأ
ابا خيثمة فأخذت عنه املسند وصحبت احلسن بن محاد سجادة فأخذت عنه الفقه وتوىف ىف رجل سنة تسع ومثانني 
مائتني وبلغ مثانيا وسبعني سنة قال اخلطىب ودفن بباب الربدان وكان ببغداد يومئذ زلزلة شديدة وقال الدار قطىن 

خربنا امحد بن على اخربنا االزهرى حدثنا عبد الرمحن بن عمر اخلالل قال مسعت حممد ليس بالقوى اخربنا القزاز ا
بن امحد بن يعقوب بن شيبة يقول مسعت ابا بكر بن اىب خيثمة يقول ملا ولد فهم يعىن والد احلسني بن فهم اخذ ابوه 

  سمعون فضجر فسماه فهما املصحف فجعل يبخت كلما صفح ورقة خيرج فهم ال يعلمون فهم ال يبصرون فهم ال ي
عمارة بن وثيمة بن موسى ابو رفاعة الفارسى ولد مبصر وحدث عن اىب صاحل كاتب الليث وغريه وصنف  - ٥١

  تارخيا على السنني وحدث به وتوىف ىف مجادى االخره من هذه السنة 
  قصر احلسىن عمرو وبن الليث الصفار من كبار االمراء توىف ىف هذه السنة ودفن قريبا من ال - ٥٢

  سنة مث دخلت سنة تسعني ومائينت

فمن احلوادث فيها انه ورد كتاب من الرقة يذكر فيه ان حيىي بن زكرويه بن مهرويه املكىن بأىب القاسم املعروف 
بالشيخ وكان من دعاة القرامطة واىف ىف مجع كثري فخرج اليه مجاعة من اصحاب السلطان فهزمهم وقتل رئيسهم 

جيشا خرجوا من دمشق اىل القرامطى فهزمهم وقتل رئيسهم فوجه ابو األغر حلرب القرمطى ىف  وورد اخلرب أن
  عشرة آالف 

ولعشر بقني من مجادى اآلخرة خرج املكتفى بعد العصر عامدا اىل سامرا مريدا البناء هبا واالنتقال اليها فدخلها يوم 
باجلوسق فدعا القاسم بن عبيد اهللا والقوام بالبناء اخلميس خلمس بقني من مجادى مث انصرف اىل مضارب ضربت له 

فقدروا له ما حيتاج اليه من املال واكثروا عليه وطولوا مدة الفراغ وجعل القاسم يصرفه عن رايه ىف ذلك فثناه عن 
  عزمه فعاد 

الشيخ قتله وىف يوم اجلمعة ألربع عشرة خلت من شعبان قرىء كتابان ىف اجلامعني بقتل حيىي بن زكرويه امللقب 
املصريون على باب دمشق بعد أن قتل منهم خلقا كثريا وكسر هلم جيوشا وكان حيىي هذا يركب مجال فاذا أشار 

بيده اىل ناحية من النواحى ىف حماربيه اهنزموا فافتنت بذلك اصحابه فلما قتل عقد اخوه احلسني لنفسه وتسمى بامحد 
ا كان يدعو اليه أخوه فأجابه اكثر اهل البوادى وقويت شوكته وصار اىل بن عبد اهللا وتكىن بأىب العباس ودعا اىل م

دمشق فصاحله اهلها على شىء فانصرف عنهم مث صار اىل اطراف محص فتغلب عليهم وخطب له على منابرها 
عمان وتسمى باملهدى مث صار اىل محص فأطاعه اهلها وفتحوا له باهبا خوفا على أنفسهم مث سار اىل محاة ومعرة الن

وغريها فقتل اهلها وسىب النساء والصبيان وسار اىل سلمية فحارب اهلها مث وادعهم ودخلها فقتل من هبا من بىن 



هاشم مث قتل البهائم وصبيان الكتاتيب مث خرج اىل حواىل ذلك يقتل ويسىب وخييف السبيل ويستبيح وطء نساء 
  فال يدرى من ايهم هو فيهنأ به مجيعهم  الناس ورمبا اخذ املرأة فوطئها مجاعة منهم فتأتى بولد

ولليلتني خلتا من رمضان أمر املكتفى باعطاء اجلند ارزاقهم والتأهب حلرب القرمطى بناحية الشام فأطلق للجند ىف 
دفعه واحدة مائة الف دينار وكان السبب ان أهل الشام كتبوا اليه يشكون ما لقوا من القرامطة وخرج املكتفى 

الرقة فنزهلا وسرح اىل القرمطى جيشا بعد جيش وكان القرمطى يكتب اىل اصحابه من عبد اهللا امحد  حىت انتهى إىل
بن عبد اهللا املهدى املنصور باهللا الناصر لدين اهللا القائم بأمر اهللا احلاكم حبكم اهللا الداعى اىل كتاب اهللا الذاب عن 

لم وكان ينتحل انه من اوالد على ابن اىب طالب عليه حرمي اهللا املختار من ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
السالم ووقع الثلج ببغداد يوم الرابع والعشرين من كانون الثاىن منذاول النهار اىل العصر وفيها حج الناس الفضل 

  بن عبد امللك بن عبد اهللا بن العباس بن حممد 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

عمران بن بريق ابو الفضل البزاز املخرمى وغلط ابو القاسم الطرباىن فقاله بويق بالواو جعفر بن حممد بن  - ٥٣
  حدث عن خلف بن هشام روى عنه امحد بن كامل وكان قد حدث قبل موته بقليل وتوىف على ستر مجيل 

ن املنادى وقال احلسني بن امحد بن اىب بشر ابو على املقرىء السراج من اهل سامرا روى عنه ابو احلسني ب - ٥٤
  كان من افاضل الناس كتب الناس عنه توىف بسر من رأى ليلة عرفة من هذه السنة 

عبد اهللا بن امحد بن حممد بن حنبل ابو عبد الرمحن الشيباىن مسع اباه وعبد االعلى بن محاد وكامل بن طلحة  - ٥٥
  وحيىي 

وكان حافظا ثقة ثبتا وكان امحد يقول ابىن حمظوظ من  ابن معني وخلقا كثريا روى عنه البغوى وابن املنادى واخلالل
علم احلديث وقال ابن املنادى مل يكن ىف الدنيا احد أروى عن ابيه منه ألنه مسع املسند وهو ثالثون الفا والتفسري 
 وهو مائة وعشرون الفا مسع منها مثانني والباقي أجازه ومسع الناسخ واملنسوخ والتاريخ وحديث شعبة واملقدم

واملؤخر ىف كتاب اهللا عز و جل وجوابات القرآن واملناسك الكبري والصغري وغري ذلك من التصانيف وحديث 
الشيوخ قال وما زلنا نرى اكابر شيوخنا يشهدون له مبعرفة الرجال وعلل احلديث واالمساء والكىن واملواظبة على 

بذلك حىت ان بعضهم اسرف ىف تقريظه اياه  طلب احلديث ىف العراق وغريها ويذكرون عن اسالفهم االقرار له
باملعرفة وزيادة السماع للحديث على ابيه وملا مرض قيل له اين حتب ان تدفن قال صح عندى ان بالقطيعة نبيا 
مدفونا وألن اكون ىف جوار نىب احب اىل من ان اكون ىف جوار اىب وتوىف ىف مجادى اآلخرة لتسع ليال بقني من 

  مع كثريا فوق املقدار ودفن ىف مقابر باب التنب وصلى عليه زهري ابن اخيه صاحل هذه السنة وكان اجل
عبد اهللا بن امحد بن سعيد أبو حممد الرباطى املروزى سافر مع أىب تراب النخشىب وكان اجلنيد ميدحه ويقول  - ٥٦

خربنا امحد بن على بن ثابت هو رأس فتيان خراسان وكان كرميا حسن اخللق اخربنا عبد الرمحن ابن حممد القزاز ا
حدثنا عبد العزيز بن على الوراق حدثنا على بن عبد اهللا بن احلسن اهلمذاىن حدثنا اخللدى قال حدثىن امحد ابن 

حممد بن زياد قال حدثىن مصعب بن امحد بن مصعب قال قدم ابو حممد املروزى اىل بغداد يريد مكة فكنت احب 
لصحبة فلم يأذن ىل ىف تلك السنة مث قدم سنة ثانية وثالثة فأتيته فسلمت عليه وسألته ان اصحبه فأتيته فاستأذنته ىف ا

  فقال اعزم 



على شرط يكون احدنا االمري ال خيالفه اآلخر فقلت انت االمري فقال يا ابا حممد ال بل انت االمري فقلت انت اسن 
حضر الطعام يؤثريف فاذا عارضته بشىء قال  واوىل فقال نعم وال جيب ان تعصيىن فقلت نعم فخرجت معه فكان اذا

أمل اشرط عليك ان ال ختالفىن فكان هذا دأبنا حىت ندمت على صحبته ملا يلحق نفسه من الضرر فأصابنا ىف بعض 
االيام مطر شديد وحنن نسري فقال لىيا أبا حممد اطلب امليل فلما رأينا امليل قال ىل اقعد ىف اصله فأقعدىن ىف اصله 

يه على امليل وهو قائم قد حنا على وعليه كساء قد جتلل به يظلىن به من املطر حىت متنيت أىن مل اخرج معه وجعل يد
  ملا يلحق نفسه من الضرر فلم يزل ذلك دأبه حىت دخلنا مكة 

 عمر بن ابراهيم ابو بكر احلافظ املعروف بأىب اآلذان مسع وحدث عن مجاعة روى عنه ابن قانع وابن املنادى - ٥٧
  وكان ثقة سكن سر من رأى وتوىف هبا ىف هذه السنة وله ثالث وستون سنة 

حممد بن امساعيل بن عامر ابو بكر التمار الواسطى سكن بغداد وحدث هبا عن امحد بن سنان الواسطى  - ٥٨
ستني  وسرى السقطى والربيع بن سليمان املرادى وغريهم روى عنه ابو عمرو بن السماك وقال مسعنا منه وهو ابن

  سنة وهو اسود اللحية 
حممد بن احلسني بن عبد الرمحن ابو العباس األمناطى مسع داود بن عمر والضىب وحيىي بن معني وغريمها روى  - ٥٩

  عنه ابن صاعد وابن خملد وابن قانع وغريهم وكان ثقة ثبتا صاحلا توىف ىف هذه السنة وقيل ىف سنة ثالث وتسعني 

الفرج ابو ميسرة اهلمذاىن كان احد من يفهم شأن احلديث وصنف مسند او حدث عن حممد بن احلسني بن  - ٦٠
  كامل بن طلحة وطبقته وهو صدوق روى عنه الباغندى وابن نافع 

حممد بن عبد اهللا ابو بكر الزقاق احد شيوخ الصوفية اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على  - ٦١
اىب احلسن قال مسعت ابن جهضم يقول مسعت احلسن بن أمحد بن عبد العزيز يقول احلافظ اخربنا عبد العزيز بن 

  مسعت الزقادق يقول ىل سبعون سنة ارب هذا الفقر من مل يصحبه ىف فقره الورع أكل احلرام النص 
قال ابن جهضم وحدثىن حسني بن حممد السراج قال قال جنيد رأيت ابليس ىف منامى وكأنه عريان فقلت له أما 

تستحى من الناس فقال باهللا عندك هؤالء من الناس لو كانوا من الناس ما تالعبت هبم كما يتالعب الصبيان بالكرة 
ولكن الناس غري هؤالء فقلت له ومن هم قال قوم ىف مسجد الشونيزى قد اضنوا قلىب واحنلوا جسمى كلما مهمت 

ولبست ثياىب وجئت اىل مسجد الشونيزى وعلى ليل فلما  هبم اشاروا اىل اهللا تعاىل فأكاد احترق قال جنيد فانتبهت
دخلت املسجد إذا أنا بثالثة أنفس جلوس ورؤسهم يف مرتعاهتم فلما أحسوا يب قد دخلت املسجد اخرج احدهم 

رأسه فقال يا ابا القاسم انت كلما قيل لك شىء تقبل قال ابن جهضم ذكر ىل ابو عبد اهللا بن خاتان ان الثالثة 
  نوا ىف مسجد الشونيزى ابو محزة وأبو احلسن النورى وأبو بكر الزقاق الذين كا

  حيىي بن زكرويه القرمطى قتله املصريون ىف هذه السنة على ما سبق ذكره ىف احلوادث  - ٦٢

  سنة مث دخلت سنة احدى وتسعني ومائتني

سروا وقتلوا وتفرق الباقون ىف فمن احلوادث فيها وقعة بني اصحاب السلطان وبني القرامطة فهزموا القرامطة وأ
البوادى وتبعهم اصحاب السلطان مث وقعوا بالقرمطى فأخذوه وكان يقال له صاحب الشامة فحمل اىل الرقة ظاهرا 

للناس وعليه برنس مث ان املكتفى رحل اىل بغداد ومحل معه القرمطى ىف اول صفر فعزم أن يصلب القرمطى على 
أمر هبدم طاقات االبواب لئال تردها مث استسمج فعل ذلك مث جعل له كرسيا دقل وجيعل الدقل على ظهر فيل ف



ارتفاعه ذراعان ونصف على ظهر الفيل ودخل املكتفى اىل بغداد واألسرى بني يديه مقيدين ورئيس القوم وقد 
ن اجلانب جعل ىف فيه خشبة خمروطة وشدت اىل قفاه كهيئة اللجام وأمر املكتفى ببناء دكة ىف املصلى العتيق م

الشرقى ارتفاعها عشرة اذرع وبىن هلا درج فلما كان يوم االثنني لسبع بقني من ربيع االول امر املكتفى القواد 
والغلمان حبضور الدكة فحضرها الناس وجىء باالسارى وهم يزيدون على ثلثمائة وجىء بالقرمطى احلسني بن 

م له اربعة وثالثون انسانا من االسارى فقطعت ايديهم زكرويه املعروف بصاحب الشامة فصعد به اىل الدكة وقد
وأرجلهم وضربت اعناقهم واحد بعد واحد مث قدم كبريهم فضرب مائىت سوط وقطعت يداه ورجاله وكوى مث 

  احرق ورفع راسه على خشبة مث قتل الباقون وصلب بدن القرمطى ىف طرف اجلسر االعلى 
يذكر فيه ان الترك قصدوا املسلمني ىف جيش عظيم وكان ىف  ولثالث بقني من رجب قرىء كتاب من خراسان

  عسكرهم تسعمائة قبة تركية وال يكون 

  ذلك اال للرؤساء منهم فخرج من املسلمني خلق كثري فكسحوهم مع الصبح واهنزم الباقون 
وسبوا من وىف شعبان ورد اخلرب بأن صاحب الروم وجه عشرة صلبان معها مائة الف رجل اىل الثغور فأغاروا 

  قدروا عليه من املسلمني وأحرقوا 
وىف رمضان ورد اخلرب من القاسم بن سيما من الرحبة يذكر أن االعراب الذين استأمنوا ممن كان يتبع القرمطى 

نكثوا وغدروا وعزموا ان يكسبوا الرحبة يوم الفطر عند اشتغال الناس بالصالة واىن أوقعت هبم فقتلت واسرت 
  بالناس الفضل بن عبد امللك بن عبد اهللا بن العباس  وىف هذه السنة حج

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

امحد بن حيىي ابن زيد بن يسار ابو العباس الشيباىن موالهم املعروف بثعلب امام الكوفيني ىف النحو واللغة  - ٦٣
اهللا بن عمر القواريرى والزبري بن بكار  ولد سنة مائتني مسع ابراهيم بن املنذر وحممد بن زياد االعراىب وعبيد

وغريهم روى عنه ابن االنبارى وابن عرفة وابو عمر الزاهد وابو معشر وغريهم وكان ثقة حجة دينا صاحلا 
مشهورا بالصدق واحلفظ وكان يقول طلبت العربية واللغة ىف سنة ست عشرة ومائتني وابتدأت بالنظر ىف حدود 

لغت مخسا وعشرين وما بقى على مسألة للفراء وال شىء من كتبه اال وقد حفظته الفراء وسىن مثاىن عشرة وب
ومسعت من القواريرى مائة الف حديث قال ابو حممد عبد الرمحن بن حممد الزهرى كان بيىن وبني أىب العباس مودة 

وار فقال ابا حممد وكيدة وكنت استشريه ىف امورى فجئته يوما اشاوره ىف االنتقال من حملة اىل اخرى لتأذى اجل
  العرب تقول صربك على أذى من تعرفه خري لك من استحداث من ال تعرف 

اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت اخربنا امحد بن على بن احلسني احملتسب اخربنا ابو عمر امحد بن حممد بن 
فسأله سائل عن شىء فقال ال ادرى  موسى ابن العالف اخربنا ابو عمر الزاهد قال كنت ىف جملس اىب العباس ثعلب

فقال له أتقول ال ادرى واليك تضرب اكباد االبل واليك الرحلة من كل بلد فقال له ثعلب لو كان ألمك بعدد 
  ماال ادرى بعر الستغنت 

 بن اخربنا القزاز اخربنا امحد بن على بن ثابت اخربنا القاضى ابو العالء الواسطى قال انشدنا ابو عبد اهللا احلسني
... بلغت من عمرى مثانينا ... حممد بن سليمان الكاتب قال انشدنا اسحاق بن امحد الكاذى قال انشدنا ثعلب 

مرضاته ... وأسأل اهللا بلوغا اىل ... اذ زاد ىف عمرى ثالثينا ... فاحلمد هللا وشكرا له ... وكنت ال آمل مخسينا 



  ... آمني آمينا 
ليلة بقيت من مجادى االوىل سنة احدى وتسعني ومائتني ودفن ىف مقربة باب  توىف ثعلب يوم السبت لثالث عشرة

  الشام وقربه ظاهر وأدركه صمم ىف آخر عمره 
ابراهيم بن امحد بن امساعيل ابو اسحاق اخلواص من اهل سر من رأى وكان يسافر كثريا فتوىف ىف هذه  - ٦٤

   سنة اربع ومثانني السنة بالرى وغسله ودفنه يوسف بن احلسني وقيل توىف ىف
احلسن بن على بن املتوكل ابن ميمون ابو حممد موىل عبد الصمد بن على اهلامشى روى عن عاصم وعفان  - ٦٥

  وروى عنه امساعيل اخلطىب وكان ثقة توىف ىف حمرم هذه السنة 

احملبوىب روى عنه احلسن بن حممد بن امحد بن شعبة ابو على املروزى قدم بغداد وحدث جبامع الترمذى عن  - ٦٦
  العتيقى قال االزهري مسعت منه كان شيخا فهما ثقه له هيبة توىف ىف ذى احلجة من هذه السنة 

سليمان بن حيىي بن الوليد ابو ايوب الضى املقرىء قرأ القرآن حبرف محزة كان شيخا صاحلا يقرىء ىف  - ٦٧
بو بكر ابن االنبارى وابو احلسني ابن املنادى مدينة املنصور ومسع احلديث من خلف بن هشام وغريه روى عنه أ

  وتوىف ىف هذه السنة 
القاسم بن عبيد اهللا بن سليمان الوزير وزير املعتضد واملكتفى وفوض اليه املكتفى مجيع االمور ومرض ىف  - ٦٨

علويني رمضان ىف هذه السنة فأمر أن يطلق العمال من احلبوس ويكفل من عليه مال ويطلق من ىف احلبس من ال
الذى اخدوا ظلما بسبب القرمطى الناجم بالشام وزادت علته فاستخلف ابن اخيه ابا امحد عبد الوهاب بن احلسن 

ومل يسل ... وملا أىب االمجاحا فؤاده ... بن عبيد اهللا فجاء يعرض على املكتفى فلما خرج من بني يديه متثل املكتفى 
  ... تسلى هبا تغرى بليلى وال تسلى ... ا فاذا الذى تسلى باخرى غريه... عن ليلى مبال وال اهل 

توىف القاسم يوم االربعاء لست خلون من ذى القعدة وكان قد وجه ىف صدر هناره بالعباس بن احلسن أيب امحد واىب 
احلسن على بن عيسى اىل املكتفى وكتب معها كتابا خيربه انه ىف آخر ساعة من ساعات الدنيا ويسأله التفضيل على 

  ولده 

وخملفيه ويشري عليه بأن يستكتب بعده احد الرجلني اللذين انفذمها اليه فاختار استكتاب العباس وخرجا باجلواب 
اليه وتوىف ىف تلك الساعة قال ابو بكر الصوىل ومن العجائب الىت رأيتها انا كنا نبكر لعيادة القاسم بن عبيد اهللا 

ه أىل داره فرأينا ابنيه ابا علي وابا جعفر قد خرجا فقام الناس اليهما ودنا كل يوم فدخلنا يوم االربعاء الذى توىف في
العباس بن احلسن فقبل يديهما فمات القاسم ىف بقية اليوم وخوطب العباس بالوزارة فرايته بعد العصر وقد صار اىل 

  ائة الف دينار دار القاسم فخرج الولدان مجيعا فقبال يده وكان احلاصل من ضياع القاسم كل سنة سبعم
حممد بن امحد بن الرباء بن املبارك ابو احلسن العبدى مسع خلف بن هشام وعلى بن املديىن وامحد بن إبراهيم  - ٦٩

الدورقى وغريهم وكان ثقة صدوقا اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر ابن ثابت اخربنا ابو العالء الواسطى 
 حدثنا احلسن بن امساعيل الكندى قال حدثىن ابو جعفر بن الرباء قال اتصل حدثنا حممد بن امحد بن محاد الكوىف

بعمى اىب احلسن عن القاضى امساعيل بن اسحاق شىء فعزم امساعيل على الركوب اليه فبادره عمى ابو احلسن 
  . ..اليك وىف قلىب ندوب من العتب ... صفحت برغمى عنك صفح ضرورة ... بالركوب فلما دخل انشأ يقول 

  فاجابه امساعيل يقول



  ... يذلل مىن كل ممتنع صعب ... وال زال ىب شوق اليك مربح ... 

  توىف ابو احلسن بن الرباء ىف شوال هذه السنة

  حممد بن امحد بن النضر ابن عبد اهللا بن مصعب ابو بكر املعىن ابن بنت معاوية بن عمرو االزدى ولد سنة  - ٧٠

اوية والقعنىب وغريمها روى عنه ابن صاعد وابن خملد وابو بكر النجاد وغريهم تسع وتسعني ومائة ومسع جده مع
قال عبد اهللا بن امحد وحممد بن عبدوس هو ثقة ال بأس به اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب اخربنا ابن رزق اخربنا 

 مقابر باب الشام ودفن امساعيل بن على قال مات ابو بكر حممد بن امحد بن النضر يوم اجلمعة قبل الصالة ودفن ىف
  وقت العصر وذلك خلمس خلون من صفر سنة احدى وتسعني ومائتني 

حممد بن ابراهيم بن سعيد ابن عبد الرمحن ابو عبد اهللا العبدي البوشنجى شيخ اهل احلديث ىف عصره مسع  - ٧١
حممد بن اسحاق الصغاىن مبصر وباحلجاز والكوفة والبصرة وبغداد والشام وحدث ىف البالد روى عنه البخارى و

  توىف ىف غرة حمرم هذه السنة ودفن بنيسابور 
حممد بن حممد بن امساعيل بن شداد ابو عبد اهللا االنصارى القاضى املعروف باجلذوعى حدث عن مسدد بن  - ٧٢

  مسرهد وعلى بن املديىن وابن منري وغريهم وروى عنه ابو عمر وبن السماك وغريه وكان ثقة 
الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال اخربىن على بن احملسن القاضى قال اخربىن اىب قال اخربنا عبد 

قال ابو احلسني حممد بن على بن اخلالل البصرى قال حدثىن اىب ومسعته من غريه ان القضاة والشهود مبدينة السالم 
عند االضافة باالنفاق على صاحب الزنج فلما  ادخلوا على املعتمد على اهللا للشهادة عليه ىف دين كان افترضه

مثلوا بني يديه قرأ عليهم امساعيل بن بلبل الكتاب مث قال ان امري املؤمنني اطال اهللا بقاءه يأمركم بأن تشهدوا عليه 
  مبا ىف هذا الكتاب فشهد القوم حىت بلغ الكتاب اىل اجلذوعى القاضى فأخذه بيده وتقدم اىل السدير 

 املؤمنني أشهد عليك مبا ىف هذا الكتاب فقال اشهد فقال انه ال جيوز أن أشهد او تقول نعم فأشهد وقال يا امري
عليك قال نعم فشهد ىف الكتاب مث خرج فقال املعتمد من هذا فقيل له اجلذوعى البصرى قال وما اليه قالوا ليس 

ه امساعيل واحندر فاحتاج املوفق يوما اىل اليه شىء فقال مثل هذا ال ينبغى ان يكون مصروفا فقلدوه واسطا فقلد
مشاورة احلاكم فيما يشاور ىف مثله فقال استدعوا القاضى فحضر وكان قصريا وله دنيه طويلة فدخل ىف بعض 

املمرات ومعه غالم له فلقيه غالم للموفق وكان شديد التقدم عنده وكان خممورا فصادفه ىف مكان خال من املمر 
حىت غاص رأسه فيها فتركه ومضى فجلس اجلذوعى ىف مكانه وأقبل غالمه حىت فتقها فوضع يده على دنيته 

وأخرج رأسه منها وثىن رداءه على رأسه وعاد اىل داره واحضر الشهود فأمرهم بتسليم الديوان ورسل املوفق 
بذلك فأحضر يترددون وقد سترت احلال عنه حىت ذكر بعض الشهود لبعض الرسل اخلرب فعاد اىل املوفق فأخربه 

صاحب الشرطة وأمر بتجريد الغالم ومحله اىل باب دار القاضى وضربه هناك الف سوط وكان والد هذا الغالم من 
جلة القواد وحمله حمل من لوهم بالعصيان ألطاعه اكثر اجليش فلم يقل شيئاوترجل القواد وصاروا اليه وقالوا مرنا 

فمشى القواد باسرهم مع الغالم اىل باب دار اجلذوعى فدخلوا اليه  بأمرك فقال ان االمري املوفق اشفق عليه مين
وضرعوا له فأدخل صاحب الشرطة والغالم وقال له ال تضربه فقال ال اقدم على خالف املوفق قال فاىن اركب اليه 
 وازيل ذلك عنه فركب فتشفع له وصفح عنه وتوىف اجلذوعى يوم السبت لتسع خلون من مجادى اآلخرة من هذه



مث دخلت سنة اثنتني وتسعني ومائتني فمن احلوادث فيها الفداء بني املسلمني والروم  ٢٩٢السنة ببغداد سنة 
  وكانت مجلة من فودى به من 

  املسلمني الفا ومائىت نفس مث غدر الروم فانصرفوا ورجع املسلمون مبن بقى معهم من االسارى للروم 
بن مخارويه لقتال حممد بن سليمان فدخل حممد الفسطاط وأخذ  وخرج حممد بن سليمان اىل مصر فزحف هارون

آل طولون وكانوا بضعة عشر رجال فقتلهم وحبسهم واحتوى على دورهم وجىب اخلراج وزادت ىف هذه السنة 
دجلة زيادة مفرطة فتهدمت املنازل على شاطئها من اجلانبني ونبعت املياه من املواضع القريبة منها وطلع كوكب 

وقت املغرب لعشر خلون من رجب ىف آخر برج احلوت وحج بالناس يف هذه السنه الفضل بن عبد امللك الذنب 
  بن العباس بن حممد 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  امحد بن عمرو ابن عبد اخلالق ابو بكر العتكى كان حافظا للحديث توىف بالرملة ىف هذه السنة  - ٧٣
هللا بن مسلم ابو مسلم البصرى املعروف بالكجى والكشى ولد سنة مائتني وعاش اثنتني ابراهيم بن عبد ا - ٧٤

وتسعني سنة مسع حممد بن عبد اهللا االنصارى وابا عاصم النبيل والقعنىب وغريهم وروى احلديث وكان عاملا ثقة 
يليه وكتب الناس عنه جليل القدر وأملى على الناس وكان ىف جملسه سبعة مستملني كل واحد يبلغ صاحبه الذى 

قياما بايديهم احملابر مث مسح املكان وحزروا نيفا واربعني الف حمربة ما سوى النظارة وكان نذر ان يتصدق اذا 
  حدث بعشرة آالف درهم 

اخربنا حممد بن ناصر اخربنا حممود بن الفضل ابو نصر االصبهاىن قال مسعت ابا حفص عمر بن امحد بن عمر 
  ت مجاعة من اصحاب الفاروق بن السمسار يقول مسع

عبد الكبري اخلطاىب يقول مسعنا الفاروق بن عبد الكبري يقول ملا فرغنا من قراءة كتاب السنن على اىب مسلم الكجى 
اختذ لنا مأدبة انفق فيها مائة دينار وقال شهدت اليوم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقبل قوىل وحدى ولو 

قل الحتجت اىل شاهد يشهد معى أفال اصنعه شكرا هللا تعاىل وبلغىن عن امساعيل القاضى قال شهدت على دستجة ب
مسعت بعض مشاخينا يقول كان ابو مسلم الكبشى من قبل ان حيدث جيهز التمر من البصرة اىل بغداد وكان له ههنا 

 صلى اهللا عليه و سلم وكيل يبيعه له فلما حدث كتب اىل وكيله اىن قد حدثت وصدقت على حديث رسول اهللا
  فتصدق مبا عندك من التمر او بثمنه ان كنت بعته شكرا هللا تعاىل على ذلك 

اخربنا ابو منصور القزاز حدثنا ابو بكر امحد بن على احلافظ حدثنا ابو حممد عبد اهللا ابن على بن حممد القرشى 
ابراهيم بن عبد اهللا البصرى الكجى قال حدثنا عبد اهللا بن ابراهيم بن ايوب بن ماسى قال حدثىن ابو مسلم 

خرجت يوما سحرا فغرىن القمر وكان يوما باردا فاذا احلمام قد فتح فقلت أدخل اىل احلمام قبل مضىي ىف حاجىت 
فدخلت فقلت للحمامى يا محامى أدخل محامك احد فقال ال فدخلت احلمام فساعة فتحت الباب قال ىل قائل ابو 

... تشاء فتفعل ما شئته ... وإما على نقمة تدفع ... لك احلمد إما على نعمة ... أ يقول مسلم أسلم تسلم مث انش
  ... وتسمع من حيث ال تسمع 

قال فبادرت فخرجت وانا جزع فقلت للحمامى أليس زعمت انه ليس ىف احلمام احد فقال ىل هل مسعت شيئا 
الشعر فقلت هل عندك من شعره شىء قال ىل نعم  فأخربته مبا كان فقال ذاك جىن يترايا لنا ىف كل حني وينشد



... كم وكم تسخط اجلليل يفعل ... كم متادى وتركب الذنب جهال ... ايها املذنب املفرط جهال ... فأنشدىن 
  أرضى عنه من على العرش ام ال ... كيف هتدأ جفون من ليس يدرى ... مسج وهو حيسن الصنع فعال 

على اخربنا ابن رزق اخربنا امساعيل بن على اخلطىب قال مات ابو مسلم ابراهيم بن  اخربنا القزاز اخربنا امحد بن
  عبد اهللا الكجى يوم االحد لسبع خلون من احملرم سنة اثنتني وتسعني ومائتني واحندر به اىل البصرة فدفن هناك 

سع وتسعني ومائة ومسع ادريس بن عبد الكرمي ابو احلسن احلداد املقرىء صاحب خلف بن هشام ولد سنة ت - ٧٥
امحد وحيىي وغريمها روى عنه ابو بكر األنبارى والنجاد واخلطىب وابو على إبن الصواف وسئل عنه الدار قطىن فقال 

ثقة وفوق الثقة بدرجة اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن على بن ثابت قال اخربىن ابو القاسم 
قال مسعت ابن مقسم قال كنت عند اىب العباس امحد بن حيىي اذ جاء ادريس االزهرى حدثنا طالب بن عثمان 

احلداد فأكرمه وحادثه ساعة وكان ادريس قد أسن فقام من جملسه وهو يتساند فلحظه ابو العباس بعينه وأنشأ يقول 
يغرينه ... ومن يصحب األيام تسعني حجة ... يكل وطرىف عن مداه يقصر ... ارى بصرى ىف كل يوم وليلة ... 

  ... ملا كنت امشى مطلق القيد اكثر ... لغمرى ان اصبحت امشى مقيدا ... والدهر التغري 

  توىف ادريس يوم األضحى ىف هذه السنة

احلسن بن سعيد بن مهران ابو على الصفار املقرىء من اهل املوصل قدم بغداد وحدث هبا عن غسان بن  - ٧٦
  عنه ابن خملد وابو بكر الشافعى وكان متعففا وتوىف ىف هذه السنة الربيع ومعلى بن مهدى وغريمها روى 

  عبد احلميد بن عبد العزيز ابو خازم القاضى احلنفى أصله من البصرة وسكن بغداد وحدث عن بندار وحممد  - ٧٧

  فضل والدين ابن املثىن وغريمها وىل القضاء بالشام والكوفة وبغداد وكان عاملا ورعا ثقة قدوة ىف العلوم غزير ال
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا ابو بكر بن على بن ثابت اخربنا على بن احلسن اخربنا طلحة بن حممد بن جعفر 
قال اخربىن ابو احلسني عبد الواحد بن حممد اخلصيىب قال قال ىل ابن حبيب الذراع كنا وحنن احداث مع أىب خازم 

مات قال فما مضت االيام واللياىل حىت صار قاضيا قال ابو احلسني وبلغ وكنا نقعده قاضيا ونتقدم اليه ىف اخلصو
من شدته ىف احلكم ان املعتضد وجه اليه بطريف املخلدى فقال له ان ىل على الضبعى بيع كان للمعتضد ولغريه ماال 

له امري املؤمنني  وقد بلغىن ان غرماءه ثبتوا عندك وقد قسطت هلم ىف ماله فاجعلنا كأحدهم فقال له ابو خازم قل
اطال اهللا بقاءه ذاكر ملا قال ىل وقت ما قلدىن أنه قد اخرج االمر من عنقه وجعله ىف عنقى وال جيوز ىل ان احكم ىف 
مال رجل ملدع االببينة فرجع اليه طريف فأخربه فقال قل له فالن وفالن يشهدان يعىن رجلني جليلني كانا ىف ذلك 

ل عنهما فإن زكيا قبلت شهادهتما واال امضيت ما ثبت عندى فامتنع اولئك من الوقت فقال يشهدان عندى وأسا
  الشهادة فزعا ومل يدفع اىل املعتضد شيئا 

واخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على اخربنا التنوخى قال اخربىن أىب قال حدثىن على بن هشام بن عبد 
القاضى قال كنت اتقلد ألىب خازم وقوفا ىف ايام املعتضد منها وقوف اهللا الكاتب قال حدثىن أىب قال حدثىن وكيع 

احلسن بن سهل فلما استكثر املعتضد من عمارة القصر احلسىن ادخل اليه بعض وقوف احلسن بن سهل الىت كانت 
تماع مال جماورة للقصر وبلغت السنة إىل آخرها وقد جبيت ماهلا االما اخذه املعتضد فجئت اىل أىب خازم فعرفته اج

السنة واستأذنته ىف قسمته ىف سبيله فقال ىل فهل جبيت ما على امري املؤمنني فقلت له ومن جيسر على مطالبة 
  اخلليفة فقال واهللا 



القسمت االرتفاع او تأخذ ما عليه وواهللا لئن مل يزح العلة الوليت له عمال مث قال امض اليه الساعة فطالبه فقلت 
صاىف احلرمى وقل له انك رسول انفذتك ىف مهم فاذا توصلت تعرفه ما قلت لك فجئت  من يوصلىن قال امض اىل

فقلت لصا ىف ذلك فاوصلىن وكان آخر النهار فلما مثلت بني يدى اخلليفة ظن ان امرا عظيما قد حدث وقال هيه 
ها ما قد ادخله امري قل كأنه متشوف فقلت له أىن أىل لعبد احلميد قاضى امري املؤمنني وقوف احلسن بن سهل ومن

املؤمنني اىل قصره وملا جبيت مال هذه السنة امتنع من تفرقته اال ان اجىء مبا على امري املؤمنني وانفذين الساعة 
قاصدا هلذا السبب وأمرىن ان اقول اىن حضرت ىف مهم ألصل قال فسكت ساعة مفكرا مث قال اصاب عبد احلميد 

لطيفا فقال كم جيب لك فقلت الذى جبيت عام اول من ارتفاع هذه يا صاىف هات الصندوق فاحضر صندوقا 
العقارات اربعمائة دينار فقال فكيف حذقك بالنقد والوزن قلت أعرفهما قال هاتوا ميزانا فجىء مبيزان واخرج من 

اىل ما قد الصندوق دنانري عينا فوزن ىل منها اربعمائة دينار فقبضتها وانصرفت اىل اىب خازم باخلرب فقال أضفها 
اجتمع من مال الوقف عندك وفرقة ىف سبيله ىف غد وال تؤخر ذلك ففعلت وكثر شكر الناس ألىب خازم هبذا 

السبب واقدامه على اخلليفة مبثل ذلك وشكرهم للمعتضد ىف انصافه اخربنا عبد الرمحن اخربنا امحد بن على بن 
ج طاهر بن حممد الصلحى قال حدثىن القاضى ابو طاهر ثابت اخربنا التنوخى قال حدثىن اىب قال حدثىن ابو الفر

حممد بن امحد بن عبد اهللا بن نصر قال بلغىن ان ابا خازم القاضى جلس ىف الشرقية وهو قاضيها للحكم فارتفع اليه 
خصمان فاجترأ احدمها حبضرته اىل ما يوجب التأديب فأدب فمات ىف احلال فكتب اىل املعتضد من اجمللس اعلم 

املؤمنني اطال اهللا بقاءه ان خصمني حضراىن فاجترأ احدمها اىل ما وجب عليه معه االدب عندى فأمرت بتأديبه امري 
  فمات فاذا كان املراد بتأديبه 

مصلحة املسلمني فمات ىف االدب فديته واجبة ىف بيت مال املسلمني فان رأى امري املؤمنني اطال اهللا بقاءه ان يأمر 
ىل ورثته فعل فعاد اجلواب اليه بانا قد امرنا حبمل الدية اليك ومحل اليه عشرة آالف درهم جممل الدية حلملها ا

  فأحضر ورثة املتوىف ودفعها اليهم 
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على قال ذكر احلسني بن على الصيمرى قال كان عبيد اهللا بن سليمان 

جتاور بعض ضياعه فكتب اليه ان رأى الوزير احسن اهللا اليه ان جيعلىن احد قد خاطب ابا خازم ىف بيع ضيعة ليتيم 
رجلني اما رجل صني احلكم به او رجل صني احلكم عنه انبأنا حممد ابن اىب طاهر البزار قال انبانا على بن احملسن 

اسحاق بن البهلول التنوخى عن ابيه قال حدثىن ابو احلسني على بن هشام قال مسعت القاضى ابا جعفر امحد بن 
التنوخى حيدث اىب قال حدثىن ابو خازم القاضى قال كان ىف حجرى ايتام ذكور واناث خلفهم بعض العمال 

ورددت امانتهم اىل بعض الشهود فصار اىل األمني يوما وعرفىن ان عامل املستغالت ببغداد الذى يتوىل مستغالت 
ك االيتام وذكرا ان الوزير عبيد اهللا بن سليمان امرمها بذلك عن السلطان وعامل بادوريا قد ادخال ايديهما ىف امال

املعتضد امري املؤمنني فصرت اىل املعتضد ىف يوم موكب فلما انقضى املوكب دنوت منه وشرحت له الصورة فقال يا 
ة وماىل عبد احلميد هذا عامل خانىن ىف ماىل واقتطعه وىل عليه مال جليل من نواح كان يتوالها من ضيعىت خاص

عليه يضعف هذه االمالك الىت خلفها فقلت يا امري املؤمنني ما تدعيه حيتاج اىل بينة وقد صح عندى ان هذه االمالك 
  امالكه يوم مات وال طريق اىل انتزاعها من يد وارثه االببينة هذا حكم اهللا ىف البالغني فكيف ىف 

اىل عبيد اهللا ابن سليمان باالفراج عن الضياع اخربنا  االطفال قال فسكت ساعة مطرقا مث دعا بداوة ووقع خبطه
حممد بن اىب طاهر أنبأنا على بن احملسن عن ابيه قال حدثىن احلسني بن عياش القاضى عمن حدثه انه كان يساير أبا 



ه عفيف خازم القاضى ىف طريق فقام اليه رجل فقال حسن اهللا جزاءك ايها القاضى ىف تقليدك فالنا القضاء ببلدنا فان
فصاح عليه ابو خازم وقال اسكت عافاك اهللا تقول ىف قاض انه عفيف هذا من صفات اصحاب الشرطة والقضاة 
فوقها قال مث سرنا وهو واجم ساعة فقلت مالك يا ايها القاضى فقال ما ظننت اىن أعيش حىت امسع هذا ولكن قد 

اج الفاضل معه اىل التقريظ وما كان الناس فسد الزمان وبطلت هذه الصناعة ولعمرى لقد دخل فيها من حيت
حيتاجون اىل ان يقولوا فالن عفيف حىت تقلد فالن وذكر رجال ال احب أن أمسيه فقلت الرجل من هو فامتنع 

  فأحلحت عليه فأومأ اىل اىب عمر توىف ابو خازم ىف هذه السنة وذكر بعض علماء النقل انه دفن بالكوفة 
زة احلاسب حدث عن حيىي احلماىن روى عنه عبد الباقى بن قانع وكان ثقة جليل الفضل بن حممد ابو بر - ٧٨

  القدر توىف ىف صفر هذه السنة 

  سنة مث دخلت سنة ثالث وتسعني ومائتني

فمن احلوادث فيها انه ورد اخلرب أن اخا احلسني بن زكرويه املعروف بصاحب الشامة ظهر بالدالية من طريق 
ة من االعراب واملتلصصة أنه قد عاث بتلك الناحية وحارب اهلها فخرج اليه اجلند وورد الفرات واجتمع اليه مجاع

اخلرب أنه صار اىل طربية فامتنعوا من ادخاله فحارهبم حىت دخلها فقتل عامة من هبا من الرجال والنساء وهنبها 
  وانصرف اىل ناحية البادية 

نواحى اليمن صار اىل مدينة صنعاء فحاربه اهلها فظفر هبم وىف شهر ربيع اآلخر ورد اخلرب بأن الداعية الذى ب
فقتلهم اال القليل وتغلب على سائر مدن اليمن مث نبغ قوم من القرامطة فنهبوا بلد هيت وقتلوا خلقا من اهلها 
وأخذوا ما قدروا عليه من املال واوقروا ثالثة آالف راحلة فبعث السلطان اليهم فتفرقوا وجاؤا برأس رئيسهم 

فسلموا مث نبغ منهم آخرون وجرت هلم حروب ودخلوا الكوفة حني انصرف الناس من صالة عيد االضحى ىف 
مثاىن مائة فارس ونادوا يال ثارات احلسني يعنون احلسني بن زكرويه املصلوب على اجلسر وشعارهم يا امحد يا حممد 

وسلبوا وبادر الناس اىل املدينة فدخلوها ودخل من بعنوان املقتولني معه واظهروا االعالم البيض فقتلوا من أدركوا 
القرامطة خلفهم حنو من مخسمائة فرماهم العوام باحلجارة وألقوا عليهم الستر فخرجوا بعد أن قتل منهم حنو من 

عشرين ونصب املقياس على دجلة من جانبيها طوله مخس وعشرون ذراعا على كل ذراع عالمة مدورة وعلى كل 
  ة مربعة مكتوب عليها حبديدة عالمة االذع تعرف هبا مبالغ الزيادات مخسة اذرع عالم

وضمن حممد بن جعفر بادوريا بعشرة آالف كر حنطة وشعري نصفان وبالف الف وستمائة الف درهم وحج بالناس 
  ىف هذه السنة الفضل بن عبد امللك اهلامشى 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

د ابو العباس الناشىء الشاعر االنبارى اقام ببغداد مدة وكان يقصد الرد على الشعراء عبد اهللا بن حمم - ٧٩
واملنطقيني والعروضيني فلم يلتفت اليه لشدة هوسه فرحل اىل مصر فتوىف هبا ىف هذه السنة وله شعر حسن اخربنا 

  عبد الرمحن بن حممد القزاز 



على لفظا قال حدثنا حممد بن العباس اخلزاز قال حدثىن حممد  اخربنا امحد بن على بن ثابت قال حدثنا على بن اىب
بن خلف بن املرزبان قال اجتمع عندى امحد ابن اىب طاهر والناشىء بن حممد وآخر فدعوت هلم مغنية فأخذ 

تردين أعيننا عن سواك ... لردوا النواظر عن ناظريك ... فديتك لو اهنم انصفوك ... الناشىء رقعة فكتب فيها 
امل يقرؤا وحيهم ما يرو ... فمن ذا يكون رقيبا عليك ... وهم جعلوك رقيبا علينا ... وهل تنظر العني اال اليك  ...
  ... ن من وحى حسنك ىف وجنتيك ... 

  قال فشغفنا باألبيات فقال ابن أيب طاهر أحسنت واهللا وأمجلت قد واهللا

  حسدتك على هذه األبيات واهللا الجلست وقام وخرج 
بيد اهللا بن حممد بن خلف ابو حممد البزار صاحب اىب ثور الفقيه مسع مجاعة وكان عنده فقه اىب ثور وروى ع - ٨٠

  عنه ابو عمرو بن السماك واخللدى وكان ثقة وتوىف ىف رجب هذه السنة 
محد بن عبدان بن حممد بن عيسى ابن حممد املروزى مسع قتيبة وابن راهويه روى عنه عبد الباقى بن قانع وا - ٨١

  كامل وكان ثقة حافظا عاملا زاهدا وتوىف ىف ليلة عرفة من هذه السنة 
عمر بن حفص ابو بكر السدوسى مسع عاصم بن على وكامل بن طلحة روى عنه ابن صاعد واخللدى  - ٨٢

  وكان ثقة وتوىف ىف صفر هذه السنة 
  اىب اسرائيل مروزى االصل سكن بغداد حممد بن اسحاق بن ابراهيم ابن كاجمر املعروف والده باسحاق بن  - ٨٣

  وكان خيضب باحلمرة وتوىف ىف هذه السنة 
حممد بن جعفر بن سهل ابو امحد اخلتلى حدث عن عبد اهللا بن امحد بن عيسى الفسطاطى روى عنه زكريا  - ٨٤

  ابن حيىي والد املعاىف بن زكريا 
هبا عن أىب بكر بن أىب شيبة وغريه روى عنه حممد بن جعفر بن حممد بن اعني ابو بكر نزل مصر وحدث  - ٨٥

الطرباىن وكان ثقة وتوىف مبصر يوم اجلمعة لتسع عشرة ليلة خلت من ربيع االول وقيل توىف ىف مجادى االوىل من 
  هذه السنة 

نصر بن امحد بن نصر بن عبد العزيز ابو حممد الكندى احلافظ املعروف بنصرك وكان احد ائمة احلديث  - ٨٦
لقا كثريا وكان قد أخذه اليه خالد بن امحد الذهلى امري خبارا واقام عنده وصنف له املسند وقد روى عنه ومسع خ

  ابو العباس بن عقدة وتوىف ببخارا ىف هذه السنة 
حيىي بن عبد الباقى ابن حيىي بن يزيد ابو القاسم النغرى من اهل اذنة قدم بغداد فحدث هبا عن لوين وغريه  - ٨٧

بن صاعد وابن املنادى وابن السماك واكثر الناس عنه الكتابة لنقته وضبطه وتوىف بطرسوس ىف هذه روى عنه ا
  السنة 

  سنة مث دخلت سنة اربع وتسعني ومائتني

فمن احلوادث فها أن القرامطة اعترضوا قافلة احلاج ىف طريق مكة بالعقبة فقتلوهم وسبوا من النساء ما أرادوا 
  فلة فأخذوا ما قيمته واحتووا على ما ىف القا



الفى الف دينار فلما ورد اخلرب على السلطان اشخص ابا عبد اهللا حممد بن داود اهلامشى الكاتب اىل الكوفة لتسريح 
اجليوش منها اىل القرمطى حلربه واعطاه ماال لتقوية اجلند ومعه حممد بن سعيد االزرق كاتب اجليش مث صار 

وضع يعرف بالطليح ينتظر القافلة االخرى فلما وافته لقيهم باهلبري فحاربوه يومهم القرمطى اىل الشقوق فأقام هبا مب
اىل الليل مث انصرف عنهم فلما اصبح عاودهم القتال فلما كان ىف اليوم الثالث عطش اهل القافلة وهم على غري 

ما ىف القافلة فأرسل السلطان ماء فاقتتلوا مث استسلموا فوضع فيهم السيف فلم يفلت منهم اال اليسري وأخذوا مجيع 
من بىن شيبان ألفني ومائىت فارس اىل القرمطى حلربه وسار زكرويه اىل فيد وراسل اهلها فلم يظفر منهم بشىء 

فتنحى اىل النباج مث اىل حفر اىب موسى مث اهنض املكتفى وصيف بن صوارتكني ومعه مجاعة من القواد فنفذوا من 
هم وصيف يوم السبت لثمان بقني من ربيع االول فاقتتلوا يومهم فقتلوا منهم مقتلة القادسية على طريق خفان فلقي

عظيمة وخلصوا اىل زكرويه فضرب بالسيف ضربة خالطت دماغه وأسروا مجاعة من اهله وأصحابه وعاش مخسة 
  ايام مث مات فشق بطنه وقدم به وباالسارى فقتلوا 
غرب وكثرت االمطار حىت غرقت املنازل واستتم اجمللس املعروف وىف هذه السنة طلع كوكب الذنب من ناحية امل

  بالتاج على دجلة بالقصر احلسىن لسبع بقني من شعبان وفيها حج بالناس الفضل بن عبد امللك 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

ابو بكر النجاد اسحاق بن حاجب ابن ثابت املعدل حدث عن خليفة بن خياط وسويد بن سعيد روى عنه  - ٨٨
  وكان ثقة وتوىف ىف هذه السنة وقيل ىف سنة سبع وتسعني 

جعفر بن شعيب ابن ابراهيم ابو حممد الشاشى مسع من حيىي بن اكثم وغريه قدم بغداد حاجا وحدث هبا  - ٨٩
  وروى عنه امسعيل بن على اخلطىب وكان ثقة وتوىف بالشاش ىف هذه السنة 

لبهلول بن عمر ابو على املوصلى قدم بغداد وحدث هبا عن عفان وابن الربيع وابن احلسني بن الكميت ابن ا - ٩٠
  املديىن روى عنه ابن السماك واخلطىب وكان ثقة وتوىف ىف هذه السنة 

احلسني بن حممد بن حامت ابن يزيد بن على بن مروان ابو على املعروف بعبيد العجل وهو ابن بنت حامت بن  - ٩١
من خلق كثري روى عنه ابو سهل بن زياد وابو بكر الشافعى وكان ثقة حافظا متقنا سكن قطيعة ميمون املعدل مسع 

  عيسى بن على اهلامشى ىف باب دجلة وكان من املتقدمني ىف حفظ املسند خاصة 
ل مسعت اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن على اخربنا ابو سعد املاليىن اجازة قال اخربنا ابن عدى قا

امحد بن حممد بن سعيد يقول كنا حنضر مع عبيد عند الشيوخ وهو شاب فينتخب لنا فاذا أخذ الكتاب ىف يده طار 
  ما ىف 

رأسه فنكلمه فال جييبنا فاذا خرجنا قلنا له كلمناك فلم جتبنا قال اذا أخذت الكتاب بيدي يطري عىن ما ىف راسى 
احتاج افكر ىف مسند ذلك الصحاىب من اوله اىل آخره هل احلديث فيمر ىب حديث الصحاىب فكيف اجيبكم وانا 

فيه ام ال وان مل افعل ذلك خفت ان ازل ىف االنتخاب وانتم شياطني قد قعدمت حوىل تقولون مل انتخبت لنا هذا وهذا 
  حدثناه فالن او كما قال توىف عبيد ىف صفر هذه السنة 

ى االسدى موىل اسد بن خزمية ولد بالكوفة سنة عشر ومائتني صاحل بن حممد ابن عمرو بن حبيب ابو عل - ٩٢
ولقى املشايخ بالشام ومصر وخراسان وانتقل عن بغداد فسكن خبارا وكان قد مسع من على بن اجلعد وخالد بن 



خداش واىب نصر النمار وهدبة وابن املديىن وغريهم وكان صدوقا امينا من احلفاظ الثقات وكان يلقب جزرة وكان 
بب انه قرأ على بعض املشايخ ىف حداثته كان ألىب امامة خرزة يرقى هبا املريض فصحف فقال جزرة فلقب الس

  بذلك وتوىف ببخارا ىف هذه السنة وقيل سنة ثالث 
حممد بن عيسى بن حممد ابن عبد اهللا بن على بن عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب ابو على اهلامشى  - ٩٣

ث عنه ابن االنبارى وابن مقسم وكان ثقة وليس مبنسوب اىل بىن بياضة فان اولئك من املعروف بالبياضى حد
االنصار وامنا مسى البياضى ألنه حضر يوما جملس اخلليفة وكان اهل اجمللس عليهم السواد وكان لباسه ابيض فقال 

  اخلليفة من ذلك البياضى فثبت االسم عليه قتلته القرامطة ىف هذه السنة 

د بن اسحاق بن ابراهيم بن خملد ابو احلسن املروزى املعروف بابن راهوية والد مبرو ونشأ بنيسابور حمم - ٩٤
وسافر البالد ومسع من أبيه وامحد بن حنبل واملشايخ وحدث ببغداد فروى عنه حممد ابن خملد الدورى وامساعيل بن 

م احلديث جيد الطريقة يقال انه مات مبرو وليس على اخلطىب وعبد الباقى بن قانع وغريهم وكان عاملا بالفقه مستقي
بصحيح وامنا الصواب ما اخربنا به عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت اخربنا ابو عبد اهللا حممد بن 

عبد الواحد حدثنا حممد بن العباس قال قرىء على ابن املنادى وانا امسع قال حممد بن اسحاق بن راهويه قتلته 
  مطة مرجعه من احلج سنة اربع وتسعني ومائتني وقد كنا مسعنا منه اذ كان مبدينتنا القرا
  حممد بن اسحاق بن اىب اسحاق أبو العباس الصفار مسع سريح بن يونس وغريه وذكر الدارقطىن فقال ثقة  - ٩٥
نصر التمار حممد بن احلسن ابو احلسني صاحب النرسى خوارزمى االصل حدث عن على بن اجلعد واىب  - ٩٦

  وحيىي وامحد وابن املديىن وغريهم وىف حديثه لني توىف باملوصل ىف هذه السنة 
حممد بن احلسن بن الفرج ابو بكر اهلمذاىن املعدل قدم بغداد وحدث هبا عن عبد احلميد بن عصام وغريه  - ٩٧

  روى عنه جعفر اخللدى وابو بكر الشافعى واجلعاىب وهو صدوق 
ابو عبد اهللا املروزى الفقيه ولد ببغداد ونشأ بنيسابور واستوطن مسرقند وكان من اعلم الناس حممد بن نصر  - ٩٨

  باختالف 

الصحابة ومن بعدهم ىف االحكام ورحل اىل االمصار ىف طلب العلم مسع حيىي وابن راهويه وهدبة وخلقا كثريا من 
ة أنبأنا زاهر بن طاهر قال أنبأنا ابو بكر امحد اهل خراسان والعراق واحلجاز والشام ومصر وصنف التصانيف الكثري

بن احلسني البيهقى قال اخربنا ابو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم قال مسعت ابا حممد عبد اهللا بن حممد الثقفى 
يقول مسعت جدى يقول جالست ابا عبد اهللا حممد بن نصر املروزى اربع سنني فلم امسعه طول تلك املدة يتكلم ىف 

ري العلم قال احلاكم ومسعت ابا عبد اهللا حممد بن العباس الضىب يقول مسعت ابا الفضل بن اسحاق بن حممود يقول غ
كان ابو عبد اهللا املروزى يتمىن على كرب سنه ان يولد له ابن فكنا عنده يوما من االيام فتقدم اليه رجل من اصحابه 

ل احلمد هللا الذى وهب ىل على الكرب امساعيل مث مسح وجهه بباطن فساره ىف اذنه بشىء فرفع ابو عبد اهللا يديه فقا
كفيه ورجع اىل ما كان فيه فرأينا انه استعمل ىف تلك الكلمة ثالث سنن احدها انه مسى الولد والثانية انه محد اهللا 

ك الذين هدى اهللا فبهداهم تعاىل على املوهبة والثالثة انه مساه امساعيل النه ولد على كرب سنه وقد قال اهللا تعاىل اولئ
اقتده قال احلاكم مسعت ابا عد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ يقول ما رأيت أحسن صالة من اىب عبد اهللا حممد بن 

نصر كان يقرأ وكان الذباب يقع على انفه فيسيل الدم فال يذبه عن نفسه ولقد كنا نتعجب من حسن صالته 
  لى صدره وينتصب كأنه خشبة منصوبة وخشوعه وهيئته للصالة كان يضع ذقنه ع



اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على اخربنا اجلوهرى اخربنا حممد بن العباس اخلزاز حدثنا ابو عمرو 
عثمان بن جعفر بن اللبان قال حدثىن حممد بن نصر قال خرجت من مصر معى جارية يل فركبت البحر اريد مكة 

ء وصرت اىل جزيرة انا وجاريىت فما راينا فيها احدا قال وأخذىن العطش فلم اقدر على فغرقت وذهبت مىن ألفا جز
املاء واجهدت فوضعت رأسى على فخذ جاريىت مستسلما للموت فاذا رجل قد جاءىن ومعه كوز فقال ىل هاه 

  فأخذت وشربت 

  وسقيت جاريىت مث مضى فال ادرى من أين جاء وال اين ذهب 
د الرمحن بن حممد القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن على بن ثابت قال حدثىن ابو الفرج حممد بن اخربنا ابو منصور عب

عبيد اهللا اخلرجوشى قال مسعت امحد بن منصور الشريازى يقول مسعت امحد بن اسحاق بن ايوب الفقيه يقول 
ان يصل حممد بن نصر املروزى مسعت حممد بن عبد الوهاب الثقفى يقول كان امساعيل بن امحد الساماىن واىل خراس

ىف كل سنة بأربعة آالف درهم ويصله اخوه اسحاق بن امحد بأربعة آالف درهم ويصله اهل مسرقند بأربعة آالف 
درهم وكان ينفقها من السنة اىل السنة من غري أن يكون له عيال فقيل له لعل هؤالء القوم الذين يصلونك يبدو هلم 

ة فقال سبحان اهللا انا بقيت مبصر كذا وكذا سنة فكان قوتى وثياىب وكاغذى وحربى فلو مجعت من هذا شيئا لنائب
  ومجيع ما انفقه على نفسى ىف السنة عشرين درمها فترى ان ذهب هذا ال يبقى ذلك 

 اخربنا ابو منصور عبد الرمحن بن حممد القزاز اخربنا امحد بن على بن ثابت احلافظ قال اخربىن ابو الوليد احلسن بن
حممد الدربندى اخربنا امحد بن حممد بن سليمان احلافظ قال مسعت ابا صخر حممد بن مالك السعدى يقول مسعت 
ابا الفضل حممد ابن عبيد اهللا يقول مسعت االمري ابا ابراهيم امساعيل بن امحد يقول كنت بسمرقند فجلست يوما 

بن نصر املروزى فقمت له اجالال لعلمه فلما خرج  للمظام وجلس اخى اسحاق اىل جنىب اذ دخل ابو عبد اهللا حممد
عاتبىن اخى اسحاق وقال انت واىل خراسان يدخل عليك رجل من رعيتك فتقوم اليه وهذا ذهاب السياسة فبت 
تلك الليلة وانا منقسم القلب لذلك ورأيت النىب صلى اهللا عليه و سلم ىف املنام كأىن واقف مع اخى اسحاق اذا 

اهللا عليه و سلم فأخذ بعضدى وقال يا امساعيل ثبت اهللا ملكك وملك بنيك باجاللك حممد بن  أقبل النىب صلى
  نصر مث التفت اىل 

اسحاق فقال ذهب ملك اسحاق وملك بنيه باستخفافه مبحمد بن نصر استوطن حممد ابن نصر نيسابور بعد مدة 
  رم هذه السنة وكان مفتيها واشتغل بالعيادة مث خرج اىل مسرقند فتوىف هبا ىف حم

  موسى بن هارون بن عبد اهللا  - ٩٩
ابو عمران ويعرف والده باجلمال ولد سنة اربع عشرة ومائتني ومسع امحد بن حنبل وحيىي بن معني وغريمها وروى 

عنه اكابر احملدثني واحلفاظ وكان امام اهل عصره وعالمة وقته ىف احلفظ واملعرفة بالرجال واالتقان وكان ثقة 
  شديد الورع عظيم اهليبة وتوىف ىف شعبان هذه السنة ودفن ىف مقابر باب حرب صدوقا 

اخربنا ابو منصور عبد الرمحن بن حممد القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن على ابن ثابت اخلطيب قال مسعت الصورى 
و سلم على بن يقول مسعت عبد الغىن بن سعيد يقول احسن الناس كالما على حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه 

املديىن ىف وقته وموسى بن هارون ىف وقته وعلى بن عمر الدارقطىن ىف وقته اعىن موسى ابن هارون هذا الذى حنن 
ىف ذكره قال اخلطيب ولقد مسعت اكثر مشاخينا يصفونه بالورع العظيم والزهد والتقوى والدين والطريقة احلسنة 

  واملنهاج املستقيم واهللا اعلم 



  ت سنة مخس وتسعني ومائتنيسنة مث دخل

فمن احلوادث فيها املفاداة بني املسلمني بالروم أخربنا عبد الرمحن بن حممد القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت اخلطيب 
  قال فودى من الرجال والنساء ىف سنة مخس وتسعني ومائتني ثالثة آالف نفس وىف ذى القعدة 

  ملقتدر باهللا من هذه السنة توىف املكتفى باهللا وبويع ا

  ذكر خالفة املقتدر باهللا

امسه جعفر بن املعتضد باهللا ويكىن ابا الفضل وامه ام ولد يقال هلا شغب ادركت خالفته ومسيت السيدة وكانت ألم 
القاسم بنت حممد بن عبد اهللا بن طاهر فاشتراها منها املعتضد ولد ليلة اجلمعة لثمان بقني من رمضان سنة اثنتني 

مائتني وقبل ولد يوم اجلمعة وكان ربعة ليس بالطويل وال بالقصري مجيل الوجه ابيض مشربا محرة حسن ومثانني و
  اخللق حسن العينني بعيد ما بني املنكبني جعد الشعر مدور الوجه كثري الشيب ىف راسه اخذ ىف عارضيه اخذا كثريا 

  ذكر بيعة املقتدر

وتسعني سال عن اخيه اىب الفضل جعفر فصح عنده انه بالغ  ملا اشتدت علة املكتفى ىف ذى القعدة سنة مخس
فأحضر ىف يوم اجلمعة الحدى عشرة ليلة خلت من ذى القعدة القضاة فأشهدهم انه قد جعل العهد اليه وبويع 

باخلالفة بعد وفاة املكتفي سحرة يوم االحد الربع عشرة ليلة خلت من ذى القعدة من هذه السنة وملا اراد اجللوس 
يعة صلى اربع ركعات ومازال يرفع صوته بالدعاء واالستخارة فبويع ولقب املقتدر باهللا وهو ابن ثالث عشرة للب

سنة وشهر واحد وعشرين يوما ومل يكن وىل اخلالفة قبله اصغر منه انبانا مجاعة من مشاخينا عن اىب منصور بن عبد 
ثالثة اشهر وكان ىف بيت مال اخلاصة مخسة عشر الف الف العزيز قال بلغ املقتدر ىف شعبان قبل جلوسه ىف اخلالفة ب

دينار وىف بيت مال العامة ستمائة الف دينار ومن غري ذلك ما يتمم عشرين الف الف دينار ومن الفرش واآللة 
ر واجلوهر ما يزيد قيمته على الكل واستوزر املقتدر مجاعة منهم ابو امحد العباس بن احلسن بقى ىف وزارته اربعة اشه

  وسبعة ايام 

وقتل وابو احلسن على بن حممد بن الفرات بقى ثالث سنني ومثانية اشهر ومثاىن وعشرين يوما مث قبض عليه وحبس 
مث اعيد اىل الوزارة فبقى سنة ومخسة اشهر وسبعة عشر يوما مث قبض عليه مث اعيد دفعه ثالثة فبقى عشرة اشهر 

ر بعد مديدة ابو على حممد بن عبيد اهللا بن حيىي ابن خاقان بقى سنة ومثانية عشر يوما مث قبض عليه وقتل واستوز
وشهرا ومخسة ايام وقبض عليه وبعده ابو احلسن على بن عيسى بن داود بن اجلراح بقى ثالث سنني وعشرة اشهر 

ن العباس ومثانية عشر يوما وقبض عليه مث اعيد فبقى سنة واربعة اشهر ويومني وقبض عليه وبعده ابو حممد حامد ب
بقى اربع سنني وعشرة اشهر واربعة وعشرين يوما مث قبض عليه وقتل وبعده ابو القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبيد 

اهللا بن حيىي بن خاقان بقى سنة وسنة اشهر ويومني مث قبض عليه وبعده ابو العباس امحد بن عبيد اهللا بن امحد 
على حممد بن على ابن مقلة بقى سنتني واربعة اشهر وثالثة ايام اخلصيب بقى سنة وشهرين وقبض عليه وبعده ابو 

وقبض عليه وبعده أبو القاسم عبد اهللا بن حممد الكواذي بقي شهرين وثالثة أيام وقبض عليه وابو القاسم سليمان 



ى سبعة بن احلسن بن خملد بقى سنة وشهرين وتسعة ايام وقبض عليه وابو على احلسني بن القاسم بن عبيد اهللا بق
اشهر وقبض عليه وبعده ابو الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات بقى مخسة اشهر وتسعة وعشرين يوما وقتل املقتدر 

  فاستتر الفضل 
وكان للمقتدر سنة حجاب سوسن موىل املكتفى مث نصر القشورى مث امحد بن نصر القشورى مث ياقوت مث حممد 

  وابراهيم ابنا رائق 
ثابت وخبتيشوع بن حيىي ورد املقتدر رسوم اخلالفة اىل ما كانت عليه من التوسع ىف الطعام وكان اطباؤه سنان بن 

والوظائق وفرق ىف بىن هاشم مخسة آالف دينار وتصدق ىف سائر الناس مبثلها واضعف لبىن هاشم ارزاقهم وفرق ىف 
  يوم التروية ويوم عرفة من البقر والغنم ثالثني الف رأس 

س واطلق اهل احلبوس الذين جيوز اطالقهم وأمر حممد ابن يوسف القاضى ان ينظر ىف ذلك ومن االبل الفى رأ
  وكانت قد بنيت ابنية ىف الرحبة دخلها ىف كل شهر الف دينار فأمر بنقضها ليوسع على املسلمني 
اعيد فاما املرة االوىل اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن على قال خلع املقتدر ىف زمان خالفته مرتني و

فكانت بعد استخالفه بأربعة اشهر وسبعة ايام وذلك عند قتل العباس بن احلسن الوزير وفاتك موىل املعتضد 
واجتماع اكثر الناس ببغداد على البيعة الىب العباس عبد اهللا بن املعتز ولقبوه الراضى باهللا وخلع املقتدر واحتجوا ىف 

لوغ احلكم ونصبوا ابن املعتز يوم السبت لعشر بقني من ربيع االول سنة ست ذلك بصغر سنة وقصوره عن ب
وتسعني وسلموا عليه باخلالفة مث بايعوا له باخلالفة مث فسد االمر وبطل من الغد وثبت امر املقتدر باهللا وجددت له 

ىف امره واملرة الثانية ىف اخللع بعد البيعة الثانية يف يوم االثنني فظفر بعبد اهللا بن املعتز فقتل وقتل مجاعة ممن سعى 
احدى وعشرين سنة وشهرين ويومني من خالفته اجتمع القواد واجلند واالكابر واالصاغر مع مؤنس اخلادم 
ونازوك على خلعه فقهروه وخلعوه وطالبوه بان يكتب رقعة خبطه خبلع نفسه ففعل واشهد على نفسه بذلك 

ه ومسوه القاهر باهللا وسلموا عليه بأمرة املؤمنني وذلك يوم السبت للنصف واحضروا حممد بن املعتضد باهللا فنصبو
من احملرم سنة سبع عشرة وثلثمائة فأقام على ذلك يوم السبت ويوم االحد فلما كان يوم االثنني اختلف اجلند 

اقيم القاهر من جملس وتغري رأيهم ووثب طائفة منهم على نازوك وعبد اهللا بن محدان املكىن بأىب اهليجاء فقتلومها و
اخلالفة واعيد املقتدر باهللا اىل داره وجددت له بيعة وكان قد تربأ من االمر يومني وبعض الثالث ومل يكن وقع 

  للقاهر بيعة ىف رقاب الناس 

  ذكر طرف من سرية املقتدر باهللا

  كان سخيا جوادا وكان يصرف اىل احلرمني وىف طريقهما ثلثمائة الف ومخسة 

واربعمائة وستة وعشرين دينارا وكان جيرى على القضاة ىف املمالك سنة ومخسني الفا ومخسمائة وتسعة  عشر الفا
وستني دينارا وكان جيرى على من يتوىل احلسبة واملظامل ىف مجيع البالد اربعمائة وثالثني الفا واربعمائة وتسعة وثالثني 

ة دينارا وكان يصوم كثريا ويتنفل بالصالة كثريا وكان ىف دينارا وعلى اصحاب الربيد تسعة وسبعني الفا واربعمائ
داره عشرة آالف خادم خصى غري الصقالبة والروم والسودان وكان جممله وافرا وملا بعث ملك الروم رسوله زين 
الدار والبلد وسنذكر ما جرى ىف سنة مخس وثلثمائة وكان جواهر األكاسرة وغريهم من امللوك قد صارت اىل بىن 

ة مث صارت اىل السفاح مث اىل املنصور واشترى املهدى القص املعروف باجلبل بثلثمائة الف دينار واشترى الرشيد أمي



جوهرا بالف ألف دينار ومل يزل اخللفاء حيفظون ذلك اىل أن آلت اخلالفة اىل املقتدر وهناك مامل ير مثله وفيه الدرة 
ريده ووهب بعضه لصايف احلرمى ووجه منه اىل وزيره العباس فرده اليتيمة زنتها ثالثة مثاقيل فبسط فيه املقتدر 

وقال هذا اجلوهر عدة اخلالفة وال يصلح ان يفرق وكانت زيدان القهرمانة متمكنه من اجلوهر فأخذت سبحة مل ير 
متها مثلها وكان يضرب هبا املثل فيقال سبحة زيدان فلما وزر على بن عيسى قال للمقتدر ما فعلت سبحة جوهر قي

ثالمثائة الف دينار اخدت من ابن اجلصاص فقال ىف اخلزانة فقال تطلب فطلبت فلم توجد فأخرجها من كمه وقال 
اذا كانت خزانة اجلوهر ال حتفظ فما الذى حيفظ وقال عرضت على فاشتريتها فاشتد ذلك على املقتدر مث امتدت 

  يبق منه شىء  يد اخلزنة ىف ايام القاهر والراضى اىل خزائن اجلوهر فلم
اخربنا ابو منصور عبد الرمحن بن حممد القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن على اخربنا على ابن احملسن قال حدثىن أىب 
قال حدثنا ابو على احلسني بن حممد األنبارى قال مسعت دلويه الكاتب حيكى عن صاىف احلرمى موىل املعتضد قال 

  مشيت يوما 

دور احلرم فلما بلغ اىل باب شغب أم املقتدر وقف يتسمع ويطلع من خلل الستر فاذا  بني يدى املعتضد وهو يريد
هو باملقتدر وله اذ ذاك مخس سنني او حنوها وهو جالس وحواليه مقدار عشر وصائف من اقرانه ىف السن وبني يديه 

عنبة عنبة على الدور حىت  طبق فيه عنقود عنب ىف وقت ال يوجد العنب والصىب يأكل عنبة واحدة مث يطعم اجلماعة
اذا بلغ الدور اليه أكل واحدة مثل ماأكلوا حىت فىن العنقود واملعتضد يتميز غيظا فرجع ومل يدخل الدار ورأيته 
مهموما فقلت له يا موالى ما سبب ما فعلته وما قد بان عليك فقال واهللا يا صاىف لوال النار والعار لقتلت هذا 

صالحا لألمة فقلت يا موالى حاشاه اى شىء عمل اعيذك باهللا يا موالى اللعني ابليس الصىب اليوم فان ىف قتله 
فقال وحيك انا ابصر مبا اقول انا رجل قد سست االمور واصلحت الدنيا بعد فساد شديد وال بد من موتى وأعلم 

طول للعلة الىت به يعىن ان الناس بعدى ال خيتارون غري ولدى وسيجلسون ابىن عليا يعىن املكتفى وما اظن عمره ي
اخلنازير الىت ىف حلقه فيتلف عن قريب وال يرى الناس اخراجها عن ولدى وال جيدون بعده اكرب من جعفر 

فيجلسونه وهو صىب وله من الطبع ىف السخاء هذا الذى قد رأيت من انه اطعم الصبيان مثل ما أكل ساوى بينه 
له ىف طباع الصبيان فتحتوى عليه النساء لقرب عهده هبن فيقسم ما وبينهم ىف شىء عزيز ىف العامل والشح على مث

مجعته من االموال كما قسم العنب ويبذر ارتفاع الدنيا وخيرهبا وتضيع الثغور وتنتشر االمور وخترج اخلوارج 
ىف حياة  وحتدث االسباب الىت يكون فيها زوال امللك عن بىن العباس اصال فقلت يا موالى بل يبقيك اهللا حىت ينشأ

منك ويصري كهال ىف ايامك ويتأدب بآدابك ويتخلق خبلقك وال يكون هذا الذى ظننت فقال احفظ عىن ما اقوله 
  فإنه كما قلت قال ومكث يوما مهموما وضرب الدهر ضربه ومات املعتضد ووىل املكتفى فلم يطل عمره ومات 

لما وقفت على رأس املقتدر ورأيته قد دعا باالموال ووىل املقتدر فكانت الصورة كما قال املعتضد بعينها فكنت ك
فأخرجت اليه وفرقها على اجلوارى ولعب هبا وحمقها ذكرت موالى املعتضد وبكيت وكنت يوما واقفا على رأس 
املعتضد فقال هاتوا فالنا الطيىب خادم يلى خزانة الطيب فأحضر فقال له كم عندك من الغالية فقال نيف وستون 

ا عمله عدة من اخللفاء قال فايها اطيب قال ما عمله الواثق قال احضرنيه فاحضره حبا عظيما حتمله حبا صينيا مم
عدة خدم بدهق ففتح فاذا بغالية قد ابيضت من التعشيب ومجدت من العتق ىف هناية الذكاء فاعجبت املعتضد 

عث رأس احلب وجعله ىف حليته وقال واهوى بيده اىل حواىل عنق احلب فأخذ من لطاخته شيئا يسريا من غري أن يش
ما تسمح نفسى تطريق التشعيث على هذا احلب ارفعوه فرفع فمضت االيام فجلس املكتفى يوما وهو خليفة فطلب 



غالية فاستدعى اخلادم وسأله عن الغواىل فأخربه مبا كان اخرب به اباه فاستدعى غالية الواثق فجاء باحلب بعينه ففتح 
وا منه قليال فاخرج مقدار ثالثني أواربعني درمها فاستعمل منه ىف احلال ما اراده ودعا بعتيدة له فاستطابه وقال أخرج

فجعل الباقى فيها ليستعمله على االيام وأمر باحلب فختم حبضرته ورفع ومضت االيام ووىل املقتدر اخلالفة وجلس 
سأله فاخربه مبا اخرب اباه واخاه فقال هات يوما مع اجلوارى وكنت على رأسه فاراد أن يتطيب فاستدعى اخلادم و

الغواىل كلها فاحضر احلباب كلها فجعل خيرج من كل حب مائة مثقال ومخسني واقل واكثر فيقسمه ويفرقه على 
من حبضرته حىت انتهى اىل حب الواثق فاستطابه فقال هاتوا عتيدة حىت خنرج اليها ما نستعمله فجاؤا بعتيدة فكانت 

بعينها فرأى احلب ناقصا والعتيدة فيها شىء فقال ما السبب ىف هذا فأخربته باخلرب على شرحه فأخذ  عتيدة املكتفى
يعجب من خبل الرجلني ويضع منهما بذلك مث قال فرقوا احلب بأسره على اجلوارى فما زال خيرج ارطاال وانا امتزق 

  ب غيظا واذكر حديث العنب وكالم املعتضد اىل ان مضى قريب من نصف احل

فقلت له يا موالى هذه الغالية اطيب الغواىل واعتقها وماال يعتاض منه فلو تركت ما بقى منها لنفسك وفرقت من 
غريها كان اوىل وجرت دموعى ملا ذكرته من كالم املعتضد فاستحيا مىن ورفع احلب فما مضت االسنني من خالفته 

  م حىت فنيت تلك الغواىل واحتاج اىل عجن غالية مبال عظي
اخربنا القزاز اخربنا امحد بن على اخربنا على بن اىب على البصرى قال اخربىن اىب اخربنا ابو منصور القشورى قال 

كنت أخدم وانا حدث ىف دار نصربن القشورى املرسومة باحلجبة من دار املقتدر باهللا فركب املقتدر يوما على غفلة 
ن اخلدم والغلمان وانا مشاهد لذلك وتشاغل اصحاب املوائد وعرب اىل البستان املعروف بالزبيدية ىف نفر م

والطباخون حبمل اآلالت والطعام وتعبيتها ىف اجلون فابطأت وعجل هو ىف طلب الطعام فقيل له مل حيمل بعد فقال 
انظروا ما كان فخرج اخلدم كاملتحريين ليس جيسرون ان يعودوا فيقولوا ما جاء شىء فسمعهم رئيس املالحني 

طيار فقال ان ينشط موالنا ألكل طعام املالحني فمعى ما يكفيه فمضوا فقالوا له فقال هاتوا ما معه فأخرج من بال
ختت الطيار جونة مليحة خيارزة لطيفة فيها جدى بارد وسكباج مربدة وبزما ورد وقطعة ماحل ممقور طيبة وارغفة 

م وحتمل اليه فيأكلها ىف موضعه من الطيار ويالزمه مسيذ جيدة كل ذلك لطيف واذا هى جونة تعمل ىف منزله كل يو
اخلدمة فلما محلت اىل املقتدر استنظفها فأكل منها واستطاب املاحل واالدام فكان اكثر أكله منه وحلقته االطعمة من 

وا له مطبخه فقال ما آكل اليوم االمن طعام جعفر املالح فأمت أكله منه وامر بتفرقه طعامه على من حضر مث قال قول
هات احللواء فقال حنن ال نعرف احللوى فقال املقتدر ما ظننت ان ىف الدنيا من يأكل طعاما ال حلواء بعده فقال 

املالح حلوانا التمر والكسب فإن تنشط احضرته فقال هذا ال حلوى صعب ال اطيقه فأحضرونا من حلوائنا 
  يوم جونة تنفق عليها ما بني عشرة دنانري فاحضرت عدة جامات فأكل مث قال لصاحب املائدة اعمل ىف كل 

اىل مائيت درهم سلمها اىل جعغر املالح تكون برسم الطيار ابدا فإن ركبت يوما على غفلة كما ركبت اليوم كانت 
معدة وان جاء املغرب ومل اركب كانت جلعفر قال فعملت اىل ان قتل املقتدر وكان جعفر يأخذها فرمبا حاسب 

ها دراهم وما ركب املقتدر بعدها على غفلة وال احتاج اليها انبأنا حممد بن طاهر انبأنا ابو القاسم عليها االيام وأخذ
على بن احملسن التنوخى عن ابيه قال حدثىن ابو الفتح امحد بن على بن هارون قال حدثىن اىب قال كان ابن عمى 

ية تسمى نظم فخدمت السيدة ام املقتدر ابو القاسم يوسف بن حيىي بن على حسن االقبال حمظوظا وكانت له دا
وخصصت هبا حىت صارت احد قهارمتها الىت جترى على يديها الصغري والكبري فرفعت ابا القاسم وانتهت به اىل 

اسىن االرزاق واوسع االحوال واخرجت له الصالت حىت تأثلت حاله بذلك وصار صاحب عشرات الوف دنانري 



لقاسم على تطهري ابنه فأنفق ىف وليمته ما مل يسمع مبثله حىت افردت عدة دور وخلطته خبدمة السيدة فعزم ابو ا
للحيوان وعدة دور للفاكهة وانفق الوف دنانري وبلغ نظما خربه فجاءته من عند السيدة بأموال عظيمة معونة له 

قالت هلا يا نظم  على التطهري ومحلت له من عندها من القرش واآلنية والثياب واملخروط بالوف فلما مضت ايام
ايش خرب طهر ابن يوسف قالت يا سىت قد بقيت عليه اشياء يريدها فقالت خذى ما تريدين وامحليه اليه فجاءت 

نظم اليه فقالت ان كان قد بقى ىف نفسك شىء فعرفىن فقال هلا الطهر غدا ما بقى ىف نفسى شىء اال وقد بلغته بك 
ه فقالت قل ما ىف نفسك فان امكن واالليس يضرك فقال أشتهى وقد بقى ىف نفسى شىء لست اجسر على مسألت

إعارة القرية الفضية الىت عملت المري املؤمنني لرياها الناس ىف دارى ويشاهدوا مامل يشاهدوا مثله فيعلموا ماىل من 
وف دراهم اإلختصاص والعناية فومجت وقالت هذا شىء عمله اخلليفة لنفسه ومقداره عظيم وىف هذه القرية مئني ال

  وال احسب 

جاهى يبلغ اليها وكيف يستعار من خليفة شىء او مىت مسع خبليفة يعري ولكن انا أسأل السيدة ىف هذا فان كان مما 
جيوز واال عرفتك ومضت فلما كان من الليل جاءتىن وقالت ان اقبالك قد بلغ اىل ان حيمد اهللا عليه فقلت ما اخلرب 

رية هبة ال عارية وجئتك معها بصلة ابتدأ هبا امري املؤمنني من غري مسألة احد فقالت كل ما حتب قد جئتك بالق
فقلت ما اخلرب قالت مضيت وانا منكسرة القلب آيسة من ان يتم هذا فدخلت على هيئىت تلك على السيدة فقالت 

انا منكسر من اين قلت من عند عبدك يوسف وهو على ان يطهر ابنه غدا قالت اراك منكسرة قلت ببقائك ما 
قالت ففى وجهك حديث فقلت خري قالت حبياتى ما ذاك قلت قد شكر ما عومل به ودعا وقال اىن كنت احب ان 

اتشرف مبا مل يتشرف به احد قبلى ليعلم موضعى من اخلدمة قالت وما هو قلت يسأل ان يعار القرية ليتجمل هبا 
سه كيف حيسن ان يرى ىف دار غريه وكيف حيسن ان ويردها من غدافأمسكت مث قالت هذا شىء عمله اخلليفة لنف

يقال ان اخلليفة استعار منه بعض خدمه شيئا مث استرده منه وهذا فضيحة وليس جيوز ان أسأله هبتها له ألىن ال 
أدرى قد ملها وشبع منها ام ال فان كان قد ملها فقيمتها عليه اهون ان يفكر ىف هبتها وان كان مل ميلها مل آمن ان 

عه هبا وسأسرب ما عنده ىف هذا مث دعت جبارية فقلت اعرفوا خرب اخلليفة فقيل هلا هو عند فالنة فقالت تعاىل معى افج
فقامت وانا معها وعدة جوار حىت دخلت وكانت عادته اذا رآها ان يقوم هلا قائما ويعانقها ويقبل رأسها وجيلسها 

يا سىت وهكذا كان خياطبها ليس هذا من اوقات تفضلك معه ىف دستة قالت فحني رآها قام وأجلسها معه وقال 
وزيارتك فقالت ليس من اوقاتى مث حدثته ساعة وقالت يا نظم مىت عزم ابنك يوسف على تطهري ابنه قلت غدا يا 
سىت فقال اخلليفة يا سىت ان كان حيتاج اىل شىء آخر امرت به فقالت هو مستكف داع ولكن قد التمس شيئا ما 

  ك فيه قال اريد أن اشرف على اهل اململكة كلهم أستحسن خطأب

ويرى عندى مامل ير ىف العامل مثله قال وما هو قالت يا سيدى يلتمس ان تعريه القرية فاذا رآها الناس عنده ارجتعت 
 فقال يا سىت واهللا هذه ظريفة يستعري خادم لنا شيئا وتكونني انت شفيعة فاعريه مث ارجتعه هذا من عمل العوام ال

اخللفاء ولكن اذا كان حمله من رأيك هذا حىت قد محلت على نفسك خبطاىب فيه وجتشمت زيارتى وأنا اعلم انه ليس 
من اوقات زيارتك فقد وهبت له القرية فمرى حبملها جبميع آالهتا اليه وقد رأيت أن اشرفه بشىء آخر قالت وما 

لبتة بل يوفر عليه ويؤخذ لنا مسك طرى فقط فأمرت بنقل هو قال حيمل اليه غدا مجيع وظائفنا وال يطبخ لنا شىء ا
القرية وقالت قوىل ليوسف ما تصنع بالوظيفة فقال واهللا ما احتاج اىل ملح االوقد حصلته فان محلت اىل مل انتفع هبا 

فخذى ىل مثنها من الوكالء فأخذت وكان مبلغ ذلك الف ومخسمائة دينار وهى وظيفة كل يوم وقالت اقتصر 



يفة ألجلك اليوم على السمك فاشترى له مسك بثلثمائة دينار وكانت القرية على صفة قرية مثال البقر والغنم اخلل
  واجلمال واجلواميس واالشجار والنبات واملساحى والناس وكل ما يكون ىف القرى 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

حاق املزكى احلافظ الزاهد امام عصره بنيسابور ىف معرفة ابراهيم بن حممد بن نوح ابن عبد اهللا ابو اس - ١٠٠
احلديث والرجال والعلل ومسع خلقا كثريا ودخل على امحد بن حنبل وذاكره وكان جملسه مهيبا وقيل انه كان 

جماب الدعوة وكان ال ميلك من الدنيا اال الدار الىت يسكنها وحانوتا يستغل منه كل شهر سبعة عشر درمها يتقوت 
وال يقبل من احد شيئا وكان يشترى له اجلزر فيطبخ باخلل فيتأدم به طول الشتاء وكان يقول خالف الناس  هبا

االسود بن يزيد ىف زوج بربرة فقال انه حر وقال الناس انه كان عبدا وقال كل من روى عنه رجالن من اهل العلم 
  ارتفعت عنه اجلهالة 

هول وقال ابو على احلسني بن على احلافظ مل تر عيناى مثل ابراهيم بن وكل من ال يروى عنه اال رجل واحد فهو جم
  حممد وتوىف ىف رجب هذه السنة 

امحد بن حممد ابو احلسني النورى وقد قيل حممد بن حممد واالول اصح وكان يعرف بابن البغوى وكان  - ١٠١
  اصله من خراسان من ناحية بغ حدث عن سرى السقطى 

زاز اخربنا امحد بن على بن ثابت حدثنا عبد العزيز بن على قال مسعت على بن عبد اهللا بن اخربنا ابو منصور الق
جهضم يقول حدثىن عبد الكرمي بن امحد البيع قال قال ابو امحد املغازىل ما رأيت احدا قط اعبد من النورى فقيل 

ث ابو احلسني النورى عشرين سنة وال جنيد قال وال جنيد قال عبد الكرمي مث حدثىن ابو جعفر الفرغاىن قال مك
يأخذ من بيته رغيفني وخيرج ليمضى اىل السوق فتصدق بالرغيفني ويدخل املسجد فال يزال يركع حىت جيىء وقت 

سوقه فاذا جاء الوقت مضى اىل السوق فيظن استاذه انه قد تغذى ىف منزله ومن ىف بيته عندهم انه قد اخذ معه 
القناد مات النورى ىف مسجد الشونيزى جالسا متقنعا فبقى اربعة ايام مل يعلم مبوته  غذاءه وهو صائم قال ابو احلسن

  احد 
امساعيل بن امحد بن اسد بن نوح بن سامان من ملوك السامانية وهم ارباب الواليات بسمرقند والشاش  - ١٠٢

ملعتضد فكتب املعتضد عهد وفرغانة وتلك البالد ظفر امساعيل بعمرو بن الليث الصفار اخلارجى فبعث به اىل ا
امساعيل على خراسان وبعث اليه اخللع وملا انتهت اخلالفة اىل املكتفى باهللا كتب عهد امساعيل وواله من الرى اىل ما 

فارس ووقف عليها وقوفا وورد اىل وراء النهر اىل بالد الترك وبىن امساعيل ربطا ىف املقاوزيسع كل رباط منها الف 
  بالده جيش عظيم من كبار الترك فيه الف 

وسبعمائة قبة وال تكون القبة التركية اال لرئيس ومتقدم فوجه امساعيل احد قواده لقتاهلم فوافاهم وهم غارون فقتل 
بن الليث قد استوىل منهم خلقا كثريا واستباح عسكرهم وانصرف املسلمون غامنني وكان طاهر بن حممد بن عمرو 

على فارس بعد أن اسر جده عمرو بن الليث فانفذ املعتضد مواله بدرا لقتاله فبعث طاهر إىل إمساعيل يسأله 
التوسط بينه وبني اخلليفة ليقره على بالده ويقاطعه على مال واهدى اىل امساعيل هدايا من مجلتها ثالث عشرة 

اىل العشرة بعضها امحر وبعضها ازرق فقؤمت مبائة الف دينار فكتب جوهرة وزن كل جوهرة ما بني سبعة مثاقيل 
امساعيل اىل املعتضد فشفع فيه وخيربه حبال اهلدية ويسأله ىف قبوهلا فأجابه لو انفذ اليك كل عامل المري املؤمنني 



لما بلغه متثل امثال هذا لكان مما يسره وشفعه يف طاهر وتوىف امساعيل ىف صفر هذه السنة ىف خالفة املكتفى ف
  ... هيهات هيهات شأهنم عجب ... لن خيلف الدهر مثلهم ابدا ... املكتفى بقول اىب نواس 

احلسن بن على بن شبيب ابو على املعمرى احلافظ رحل ىف طلب العلم اىل البصرة والكوفة والشام ومصر  - ١٠٣
خملد والنجاد واخللدى وكان من اوعية العلم  ومسع هدبة وابن املديىن وحيىي ىف خلق كثري روى عنه ابن صاعد وابن

  وله حفظ وفهم وقال الدارقطىن صدوق حافظ 
اخربنا القزاز اخربنا امحد بن على بن ثابت قال قرأت على احلسن بن أىب بكر عن امحد بن كامل القاضى قال مات 

عني ومائتني ودفن يوم اجلمعة بعد ابو على املعمرى ىف ليلة اجلمعة الحدى عشرة ليلة بقيت من احملرم سنة مخس وتس
صالة العصر على الطريق عند مقابر الربامكة بباب الربدان وكان ىف احلديث ومجعه وتصنيفه اماما ربانيا وقد شد 

اسسنانه بالذهب قال وقيل بلغ اثنتني ومثانني سنة وكان قدميا يكىن ابا القاسم مث اكتىن باىب على وقد كان وىل 
  القضاء للربتى 

  ى البصرة واعماهلا وقيل له املعمرى بامه ام احلسن بنت أىب سفيان صاحب معمر بن راشد عل
عبد اهللا بن احلسن بن امحد ابن اىب شعيب واسم اىب شعيب عبد اهللا بن مسلم وكنية عبد اهللا ابو شعيب  - ١٠٤

جده واباه وعفان بن مسلم وابا األموي احلراىن املؤدب احملدث ابن احملدث ابن احملدث ولد سنة ست ومائتني ومسع 
خيثمة روى عنه ابن خملد واحملاملى وكان صدوقا ثقة مأمونا توىف ىف ذى احلجة من هذه السنة ببغداد وكان قد 

  استوطنها 
عبد اهللا بن حممد بن على ابن جعفر بن ميمون بن الزبري ابو على البلخى مسع قتيبة وعلى بن حجر روى  - ١٠٥

بكر الشافعى وكان احد أئمة اهل احلديث حفظا واتقانا وثقة واكثارا وله كتب مصنفة ىف عنه ابن خملد وابو 
  التواريخ والعلل وتوىف ببلخ ىف هذه السنة 

على املكتفى باهللا ابن املعتضد باهللا توىف ببغداد ليلة االحد مع املغرب الثنىت عشرة خلت من ذى القعدة  - ١٠٦
ني الظهر والعصر يوم السبت ودفن ىف دار حممد بن عبد اهللا بن طاهر وهو ابن من هذه السنة وقال الصوىل توىف ب

اثنتني وثالثني سنة غري شهر وقيل ابن ثالث وثالثني ويوم وكانت خالفته ست سنني وستة اشهر وتسعة عشر يوما 
نها ىف حل ملا وفرت وملا احتضر قال له وزيره ادع بالف الف دينار ففرقها ىف امهات أوالدك واملسلمون جيعلونك م

عليهم من امواهلم فقال واهللا الفعلت ذلك حسىب ما احتقبت وىل عند صاىف والدايه ستمائة الف دينار ومجعتها منذ 
  كنت صبيا تفرق عليهن فاهنا تكفيهن وادخل عليه القضاة واخلواص 

  وأوصى باخلالفة ألخيه جعفر 
مذى الشافعى ولد ىف ذى احلجة سنة مائتني سكن بغداد حممد بن امحد بن نصر ابو جعفر الفقيه التر - ١٠٧

وحدث عن حيىي بن بكري وغريه وكان من اهل العلم والزهد قال الدارقطىن هو ثقة مأمون ناسك انبأنا عبد الرمحن 
بن حممد قال انبأنا امحد بن على بن ثابت قال قرأت على احلسن بن اىب بكر عن امحد بن كامل القاضى قال توىف 

جعفر الترمذى الحدى عشرة ليلة خلت من احملرم سنة مخس وتسعني وكان قد اختلط ىف آخر عمره اختالطا ابو 
عظيما ومل يكن للشافعية فقيه بالعراق أرأس منه وال اشد ورعا وكان من التقلل ىف املطعم على حالة عظيمة فقرا 

زجاج انه كان جيرى عليه اربعة دراهم ىف وصربا على الفقر ال يسأل احدا شيئا واخربىن ابراهيم بن السرى ال
  الشهر 



  سنة مث دخلت سنة ست وتسعني ومائتني

فمن احلوادث فيها اجتماع القواد والكتاب والقضاة على خلع املقتدر باهللا وتناظرهم فيمن جيعل مكانه فاجتمع 
خربوه ان االمر يسلم اليه عفوا رأيهم على عبد اهللا بن املعتز فأجاهبم اىل ذلك على ان ال يكون ىف ذلك سفك دم فأ

وان مجيع من وراءهم من القواد واجلند قد رضوا به فبايعهم على ذلك فاصبحوا وقد خلعوا املقتدر باهللا وبايعوا ابن 
املعتز ذكر ثابت بن سنان ىف تارخيه قال كانت فتنة عبد اهللا بن املعتز باهللا ىف شهر ربيع االول ألن التدبري وقع من 

اود بن اجلراح مع احلسني بن محدان على ازالة املقتدر باهللا ونصب ابن املعتز باهللا فواطا على ذلك مجاعة حممد بن د
من الكتاب والقواد والقضاة فلما كان يوم السبت لعشر بقني من ربيع االول اوقع احلسني بن محدان بالوزير اىب 

  امحد العباس وهو على دابته 

قتله وكان اىل جانبه املعتضدى يسايره فصاح باحلسني منكرا عليه فعطف عليه عند انصرافه من دار اخلالفة ف
احلسني فقتله ووقع االضطراب وركض احلسني ابن محدان قاصدا اىل احللبة مقدرا ان يفتك باملقتدر باهللا ألنه كان 

ره فأغلقت االبواب قد عرف انه قد خرج اليها ليضرب بالصواجلة فلما مسع املقتدر الضحة بادر بالدخول اىل دا
فانصرف احلسني اىل الدار باملخرم املعروفة بسليمان بن وهب وبعث اىل عبد اهللا بن املعتز يعرفه متام االمر وانتظامه 
فنزل عبد اهللا بن املعتز من دار ابراهيم بن امحد املادرائى الراكبة للصراة ودجلة وعرب اىل دار املخرم وحضر القواد 

وه اهل بغداد سوى اىب احلسن بن الفرات وخواص املقتدر فبايعوا عبد اهللا وخوطب باخلالفة واجلند والقضاة ووج
ولقب باملرتضى باهللا وقال الصولىاملنتصف باهللا واستوزر ابا عبد اهللا حممد بن داود اجلراح ووجه اىل املقتدر بأمره 

ع والطاعة وعاد احلسني بن محدان من غداىل باالنصراف اىل دار ابن طاهر لينتقل هو اىل دار اخلالفة فاجيب بالسم
دار اخلالفة فقاتله من فيها من اخلدم والغلمان ودفعوه فانصرف فحمل ما قدر عليه من ماله ومتاعه وحرمه وسار 
اىل املوصل فقالت اجلماعة الذين مسعوا رسالة ابن املعتز باهللا اىل املقتدر باالنصراف اىل دار ابن طاهر يا قوم نسلم 

سنا هكذا لوال ننجرد فيما قد اظلنا لعل اهللا تعاىل يكشفه عنا فلبسوا اجلواشن واصعدوا اىل املخرم فهرب الناس انف
من بني ايديهم وخرج ابن املعتز قاصدا سر من رأى ليتم هناك امره فلم يتبعه احد فدخل داراىب عبد اهللا بن 

تدر باهللا نقبص على اصحاب ابن املعتز باهللا واعتقلهم اجلصاص واستجار به ووقع النهب والغارة ببغداد ووجه املق
  وقتل اكثرهم 

وىف ربيع االول قلد املقتدر باهللا ابا احلسن على بن حممد بن الفرات الوزارة فجدد البيعة للمقتدر وجاء خادم إلبن 
  كبس الدار ومحل ابن اجلصاص اىل صاىف احلرمى فأخربه بأن ابن املعتز ىف دارهم فأنفذ املقتدر صافيا ىف مجاعة ف

املعتز وابن اجلصاص فقرر على ابن اجلصاص مال فأداه وانصرف وظهر موت ابن املعتز ىف دار السلطان لليلتني 
خلتا من ربيع اآلخر واخرجه مؤنس اىل منزله ملفوفا فسلمه اىل اهله فدفنوه ىف خراب بازاء داره وتلطف ابن 

عنه وعرف املقتدر أنه مىت عاقب مجيع من دخل ىف امر ابن املعتز الفرات ىف امر احلسني بن محدان حىت رضى 
فسدت النيات فأمر بتغريق اجلرائد ىف دجلة فكثر الشاكرون له وال يعرف خليفة خلع مث اعيد سوى اثنني األمني 

صر حىت واملقتدر باهللا وىف يوم السبت ألربع بقني من ربيع االول سقط ببغداد الثلج من غدوة اىل قرب صالة الع
صار ىف السطوح والدروب منه حنو أربع اصابع وىف اواخر ربيع االول سلم مجاعة ممن بايع البن املعتز اىل مؤنس 

  اخلادم فمنهم من قتل ومنهم من فدى نفسه 



  وللنصف من شوال خلع على مؤنس اخلادم وامر بالشخوص اىل طرسوس لغزو الروم فخرج 
ستعان بأحد من اليهود والنصارى فألزموا بيوهتم وأخذوا بلبس العسلى والرقاع وىف هذه السنة امر املقتدر أن ال ي

من خلف ومن قدام وان تكون ركبهم خشبا وفيها حج بالناس الفضل بن عبد امللك ورجع كثري من احلاج لقلة 
  املاء وابطاء املطر وخرج الناس لالستسقاء 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  ن حممد بن زكرياء امحد ب - ١٠٨
ابن اىب عتاب ابو بكر البغدادى احلافظ ويعرف بأخى ميمون حدث عن نصر بن على اجلهضمى وغريه وكان 

حافظا روى عنه الطرباىن وكان ميتنع من ان حيدث فحفظت االحاديث عنه ىف املذاكرة وتوىف مبصر ىف شوال هذه 
  السنة 
  ة وهى من اقصى ثغور االندلس توىف ىف هذه السنة ابراهيم بن هارون ابن سهل قاضى سرقسط - ١٠٩

امحد بن حممد بن هاىنء ابو بكر الطائى االثرم مسع عفان بن مسلم وابا الوليد والقعنىب وابا نعيم وخلقا  - ١١٠
كثريا وله كتب مصنفة منها علل احلديث والناسخ واملنسوخ ىف احلديث ومن تأمل كالمه استدل على غزارة علمه 

ىي بن معني يقول عنه لقوة حفظه كان احد ابوى االثرم جنيا وقال ابراهيم االصبهاىن ىف االثرم احفظ من وكان حي
اىب زرعة الرازى واتقن وصحب امحد بن حنبل واقبل على مذهبه مشتغال به على غريه واصله من بلد اسكاف 

  وهناك مات 
ث عن اىب مهام الكوىن وغريه اخربنا ابو منصور ابراهيم بن حممد بن اىب الشيوخ ابو اسحاق اآلدمى حد - ١١١

القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت اخربنا حممد بن عبد الواحد حدثنا حممد بن العباس قال قرىء على ابن املنادى وانا 
امسع قال مات أبو اسحاق ابراهيم بن حممد بن اىب الشيوخ اآلدمى بعد االضحى بيومني سنة ست وتسعني ومائتني 

  م مجعة كتب الناس عنه ووثقوه وكان قد شهد مث امتنع بعد ذلك فترك الشهادة ىف يو
احلسن بن عبد الوهاب بن أىب العنرب ابو حممد حدث عن حفص بن عمر السيارى وغريه روى عنه ابو  - ١١٢

من هذه  عمرو بن السماك وكان ثقة دينا مشهورا باخلري والسنة كتب الناس عنه ووثقوه وتوىف ىف مجادى اآلخرة
  السنة 
احلسن بن على بن الوليد ابو جعفر الفارسى الفسوي ولد سنة اثنتني ومائتني وسكن بغداد وحدث هبا عن  - ١١٣

على بن اجلعد وغريه روى عنه ابو بكر الشافعى وابو على بن الصواف وذكره الدارقطىن فقال ال بأس به وتوىف ىف 
  هذه السنة وقيل ىف سنة تسعني 

ن عمرو ابن عبد الرمحن بن عيسى ابو حممد العكربى مسع احلميدى وسعيدبن منصور روى عنه خلف ب - ١١٤
  اخللدى واخلطىب قال الدارقطىن كان ثقة وقال ابن املنادى كان واسع اجلاه عريض الستر ثقة 

قاق انه مسع عبد اخربنا القزاز اخربنا امحد بن على اخربنا على بن احلسني صاحب العباس حدثنا ابراهيم بن على الد
اهللا بن حممد بن شهاب قال مات خلف بن عمرو العكربى سنة ست وتسعني ومائتني وكان له ثالثون خامتا وثالثون 
عكازا يلبس كل يوم خامتا وعكازا طول شهره فاذا جاء الشهر املقبل استأنف لبسها وكان له سوط معلق فقلت له 

  كان ظريفا توىف بعكربا ما هذا فقال ماروى علق سوطك يرهبك عيالك و



عبد اهللا بن املعتز باهللا واسم املعتز حممد بن جعفر املتوكل ويكىن عبد اهللا ابا العباس ولد ىف شعبان سنة  - ١١٥
سبع واربعني ومائتني وكان عزيز االدب بارعا ىف الفضل مليح الشعر مسع املربد وثعلبا وغريمها وله كالم ىف احلكمة 

احلى خطاه اىل أجله رمبا اورد الطمع ومل يصدر رمبا شرق شارب املاء قبل ربه من جتاوز  عجيب كان يقول انفاس
الكفاف مل يغنه االكثار وكلما عظم قدر املنافس فيه عظمت الفجيعة به ومن ارحله احلرص أنضاه الطلب واحلظ 

ر اسرعها احتراقا ومن شارك ياتى من ال يأتيه واشقى الناس أقرهبم من السلطان كما أن اقرب االشياء اىل النا
السلطان ىف عز الدنيا شاركه ىف ذل اآلخرة اهل الدنيا ركب يسارهبم وهم نيام احلرص ينقص من قدر االنسان وال 

  يزيد ىف حظه يشفيك من احلاسد انه يغتم وقت سرورك الفرصة سريعة الفوت بعيدة العود اجلود 

ياعا البالغة بلوغ املعىن وملا يطل سفر الكالم ذل العزل يضحك حارس االعراض األسرار اذا كثر خزاهناازدادت ض
من تيه الوالية اجلزع أتعب من الصرب تركة امليت عزاء للورثة عنه ال تشن وجه العفو بالتقريع من اظهر عداوتك 

  فقد أنذرك 
ربى قال انبأنا ابو حممد احلسن انبأنا القزاز قال انبأنا امحد بن على بن ثابت قال انبأنا حممد بن امحد بن احلسني العك

بن حممد بن حيىي املقرىء نال حدثىن عثمان بن عيسى بن هارون اهلامشى قال كنت عند ابن املعتز وكان قد كتب 
ابو امحد ابن املنجم اىل أخيه أىب القاسم رقعة يدعوه فيها فغلط الرسول فجاء فأعطاها ابن املعتز باهللا وانا عنده 

  ... ولكن لعلى ابو القاسم ... دعاىن الرسول ومل تدعىن ... يست اليه فقلبها وكتب فقرأها وعلم اهنا ل
هلاشم اذ هو من ... أيا سيدا قد غدا مفخرا ... فأخذ الرسول الرقعة ومضى وعاد عن قريب واذا فيها مكتوب 

وهز لك ... ت فما ان تطاق اذا ما جدد... تفضل موىل على خادم ... تفضل وصدق خطاء الرسول ... هاشم 
  ... ابو امحد وابو القاسم ... فدى لك من كل ما تنقيه ... كالشهد للطاعم 

  قال فقام ومضى اليه قال ابو بكر الصوىل اعتل عبد اهللا بن املعتز فأناه

  ابوه عائدا وقال ما عراك يا بىن فأنشأ يقول 
ان رأيتم ... وانظروا هل ترون احسن منها  ...وانظروا حسن وجهها تعذروىن ... ايها العاذلون ال تعذلوىن ... 

  ... وجنون اهلوى جنون اجلنون ... ىب جنون اهلوى وما ىب جنون ... شبيهها فاعذلوىن 
  قال فتتبع ابوه احلال حىت وقف عليها فابتاع اجلارية الىت شغف هبا بسبعة آالف دينار ووجهها اليه 

فليس ... ال تطلنب حياة عند غريهم ... يك وعنهم كنت أهناكا قضوا عل... ان الذين خبري كنت تذكرهم ... وله 
  ... حيييك اال من توفاكا 

  ومن شعره الرائق

زفرات ... ومن كتمان ما بقلىب فنمت ... حتت بدر الدجى وفوق النقا ... قل لغصن البان الذى قد تثىن ... 
ليس للناس موضع ىف فؤادى ... يكون البكا يتباكى كذا ... ودموع تقول ىف اخلد يا من ... تغشى حديث اهلوا 

اين مسك مبن محاه ... لليال من سر من را الفدا ... ليت ليال على الصراة طويال ... زاد فيه هواك جفىن امتال ... 
  ... من خبار وصفرة من قذا ... وخبور 



  وقال ايضا

برحت حىت اقتص ... بلحظى فما جرحت خديه ... ىف جسد من لؤلؤ رطب ... من ىل بقلب صبغ من صخرة ... 
صديق ... وكلهم ان تصفحتهم ... فأقللت باهلجر منهم نصيىب ... بلوت أخالء هذا الزمان ... وله ... من قلىب 

... قبل ان يفجعنا الدهر ببني وشتات ... اشرىب الكأس وهاىن ... حبياتى يا حياتى ... وله ... العيان عدو املغيب 
  من وىف بعد وفاتى ... امنا الواىف بعهدى ... امت ىب نعاتى ال ختونيىن اذا مت وق

قد صاح ىف ميزان ... كم صامت خينق اكياسبه ... ما املرء ىف الدنيا بلباث ... سابق اىل مالك وراثه ... وله 
ويا عبيد . ..ويا شياطني بىن آدم ... والدولة الناهية اآلمره ... ياذا الغىن والسطوة القاهره ... وله ... مرياث 

أترى اجلرية الذين تداعوا عند ... وله ... وعن قليل تلد اآلخرة ... انتظروا الدنيا فقد اقربت ... الشهوة الفاجرة 
مثل صاع العزيز ىف ارحل القو ... راحل معهم امام اجلمال ... علموا انىن مقيم وقلىب ... سري احلبيب قبل الزوال 

يا ... وله ... شق ما اقتل اهلوى للرجال ... ما اعز املعشوق ما اهون الغا ... م وال يعلمون ما ىف الرحال ... 
اال مفاتيح ... ال حتسىب نعما سرتك لذهتا ... ان الزمان على ما تكرهني بىن ... نفس صربا واال فاهلكى جزعا 

واى هوى باطن ظاهر ه... بليت فدعىن حديثى يطول ... اطلت وعذبتىن يا عذول ... وله ... ابواب من احلزن 
أبيت اساهر جنم ... كذا ليل كل حمب يطول ... أال ما لذا الليل ما ينقضى ... قدمي حديث لطيف جليل ... 

  ... اىل الصبح وحدى ودمعى يسيل ... الدجى 
 قال مؤلف الكتاب وقد ذكرنا ان العسكر اضطرب على املقتدر باهللا فخلعوه وبايعوا عبد اهللا بن املعتز مث خرج

  اصحاب املقتدر عاصمو فاستتر ابن املعتز باهللا وامنا كانت واليته بعض يوم فأخذ وسلم إىل مؤنس اخلادم 

فقتله ووجه به اىل داره الىت على الصراة فدفن هناك وذلك ىف ربيع االول من هذه السنة فرثاه على بن حممد بن 
... ما فيه اال والليت منغصة ... واآلداب واحلسب ناهيك ىف العلم ... هللا درك من ميت فجعت به ... بسام فقال 

  ... وامنا ادركته حرف االدب 
اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا أمحد بن على بن ثابت اخربنا احلسني بن حممد اخو اخلالل اخربنا ابراهيم بن عبد 

لعبد اهللا بن املعتز أنه قال ىف الليلة اهللا الواسطى قال انشدنا ابو القاسم الكريزى قال انشدنا امحد بن حممد بن عباس 
مرت بنا سحرا طري ... خانتك من بعد طول األمن دنياك ... يا نفس صربا لعل اخلري عقباك ... الىت قتل فيها 

شاطىء الصراة ابلغى ان ... ان كان قد قصدك شرقا فالسالم على ... طوباك يا ليتىن اياك طوباك ... فقلت هلا 
... فرب آمنة حانت منيتها ... يبكى الدماء على الف له باكى ... موثق باملنايا الفكاك له من ... كان مسراك 

  ... واوشك اليوم ان يبكى ىل الباكى ... أظنه آخر االيام من عمرى ... ورب مفلتة من بني أشراك 
... فقل للشامتني بنا رويدا .. .قال ابن قتيبة ملا أن أقاموا عبد اهللا بن املعز اىل اجلهة الىت تلف فيها انشأ يقول 

  ... يكون اليكم منه ذنوب ... هو الدهر الذى ال بد من أن ... امامكم املصائب واخلطوب 
حممد بن احلسني بن حبيب ابو حصني الوادعى القاضى من اهل الكوفة قدم بغداد وحدث هبا عن امحد  - ١١٦

ل بن والق روى عنه ابن صاعد واحملاملي والنجاد وكان ابن يونس الريبوعى وحيىي بن عبد احلميد احلماين وجند
  فهما صنف املسند وقال الدارقطىن كان ثقة وتوىف بالكوفة ىف هذه السنة 



حممد بن احلسني يعرف حبمدى حدث عن بشر بن الوليد الكندى وحيان بن بشر األسدى روى عنه ابن  - ١١٧
  خملد 
  ث عن يعقوب بن سواك روى عنه ابو طالب بن البهلول حممد بن احلسني بن محد ويه احلرىب حد - ١١٨
  حممد بن داود بن اجلراح ابو عبد اهللا الكاتب عم على بن عيسى الوزير ولد ىف  - ١١٩

  سنة

ثالث واربعني ومائتني ىف الليلة الىت توىف فيها ابراهيم بن العباس الصوىل وحدث عن عمر بن شبة وغريه وكان 
رفا بايام الناس واخبار اخللفاء والوزراء وله ىف ذلك تصانيف وتوىف ىف ربيع اآلخر من فاضال من علماء الكتاب عا

  هذه السنة 
يوسف بن موسى بن عبد اهللا ابو يعقوب القطان املروروذى رحل اىل اآلفاق البعيدة ىف طلب احلديث  - ١٢٠

ثقة صدوقا وتوىف مبرو بعد  وحدث عن ابن راهويه وعلى بن حجر وأىب كريب روى عنه ابو بكر الشافعى وكان
  منصرفه من احلجة الثانية ىف هذه السنة 

  سنة 
مث دخلت سنة سبع وتسعني ومائتني فمن احلوادث فيها غزو القاسم بن سيما الصائفة ومت الفداء ىف بلد الروم على 

  يدى مؤنس اخلادم وتأخرت االمطار ىف هذه السنة وزاد السعر 
ت ىف صدر ايام املقتدر ببغداد امرأة بال ذراعني وال عضدين وكان هلا كفان بأصابع قال ثابت بن سنان املؤرخ ورأي

تامة معلقتان رأس كتفيها ال تعمل هبما شيئا وكانت تعمل اعمال اليدين برجليها ورأسها تغزل برجليها ومتد الطاقة 
  وتسويها وتسرح امرأة وتغلقها برجليها ورأيت امرأة اخرى بعضدين 

 اال ان كل واحد من الكفني ينخرط ويدق اذا فارق الزندين حىت ينتهى اىل رأس دقيق ميتد فيصري وذراعني وكفني
اصبعا واحدا وكذلك رجليها على هذه الصورة ومعها ابنة هلا على مثل صورهتا وفيها توىل القاسم بن سيما غزاة 

ير ذلك فبلها وفيها حج بالناس  الصائفة وورد اخلرب أن أركان البيت غرقت من السيول وأن زمزم فاضت ومل
  الفضل بن عبد امللك 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

امحد بن عبد الرمحن بن مرزوق ابن عطية ابو عبد اهللا ابن اىب عوف البزورى مسع سويد بن سعيد وعثمان  - ١٢١
ابن الصواف وغريمها وكان ثقة عفيفا بن اىب شيبة وعمرو بن حممد الناقد وخلقا كثريا روى عنه ابو بكر الشافعى و

ثبتا له حال من الدنيا واسعة وطريقة ىف اخلري حممودة واليه ينسب شارع ابن اىب عوف املسلوك فيه اىل هنر القالئني 
  وكانت له منزلة من السلطان واختصاص بعبيد اهللا بن سليمان الوزير ومودة ىف انفس العوام 

نا امحد بن على بن ثابت اخربنا على بن احلسن قال حدثنا اىب قال حدثنا القاضى اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخرب
ابو عمر عبيد اهللا بن احلسني السمسار قال حدثىن ابو على بن ادريس الشاهد قال حدثىن ابو عبد اهللا بن اىب عوف 

نة فوجدته وهو مالزم قال كان سبب اختصاصى بعبيد اهللا بن سليمان اىن اجتزت يوما ىف جامع املنصور باملدي



بثلثمائة دينار ىف يد غرمي وله وهو ىف عقب النكبة وكنت اعرف حمله عن مودة بيننا فقلت له الى شىء اعزك اهللا 
  انت هاهنا جالس فقال مالزم ىف يد هذا الرجل بثلثمائة دينار له على فسألت الغرمي انظاره فقال 

اسبوع حىت اعطيك اياه فقال تعطيىن خطك بذلك فاستدعيت دواة ال افعل فقلت فاملال لك على ان تصري اىل بعد 
ورقعة وكتبت له ضمانا بذلك اىل شهر فرضى وانصرف وقام عبيد اهللا فأخذ يشكرىن فقلت متم ايدك اهللا سرورى 

بأن تصري معى اىل منزىل فأركبته محارى ومشيت خلفه اىل ان دخلنا دارى فأكلنا فنام فلما انتبه احضرته كيسا 
قلت لعلك على اضافة فأسألك باهللا اال اخذت منه ما شئت قال فاخذ منه دنانري وقام فخرج فأقبلت امرأتى و

تلومىن وتوخبىن وقالت ضمنت عنه ماال يفى به حالك ومل تقنع اال بأن اعطيته شيئا آخر فقلت يا هذه فعلت مجيال 
 بذلك فله قصدت وان تكن االخرى مل يضع واسديت يدا جليلة اىل رجل حر كرمي جليل من بيت فان نفعىن اهللا

عند اهللا ومضى على احلديث مدة وحل الدين وجاء الغرمي يطالبىن فاشرفت على بيع عقار ىل ودفع مثنه اليه ومل 
استحسن على مطالبة عبيد اهللا ودفعت الرجل بوعد وعدته اياه اىل ايام فلما كان بعد يومني جاءتىن رقعة عبيد اهللا 

جئته فقال وردت على غليلة من ضيعة ىل افلتت من البيع ىف النكبة ومقدار مثنها مقدار ما ضمنته عىن يستدعيىن ف
فتأخذها فتبيعها وتصحح ذلك للغرمي فقلت امحله فحمل الغلة اىل فبعتها ومحلت الثمن بأسره اليه وقلت انت مضيق 

آخذ منه شيئا فحلفت ان ال افعل ووفرت  وانا ادفع الغرمي واعطيه البعض من عندى فاتسع انت هبذا فجهد ان
الثمن عليه وجاء الغرمي فأعطيته البعض من عندى ودفعت به مديدة ومل ميض على ذلك االيسر حىت وىل عبيد اهللا 
الوزارة فأحضرىن ىف يومه وقام اىل من جملسه وجعلىن ىف السمار فكسبت به من االموال هذه النعمة الىت انا فيها 

سن وذكر ابو احلسن امحد بن يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن هبلول أن اباه حدثه قال خرجت قال على بن احمل
من حضرة عبيد اهللا بن سليمان ىف وزارته اريد الدهليز فخرج ابن اىب عوف فصاح البوابون واحلجاب واخللق 

  هاتوا دابة آلىب عبد اهللا هاتوا دابة 

لوزير لريكب فرآه فتنحى ابو عبد اهللا بن اىب عوف وامر بابعاد دابته ألىب عبد اهللا فحني قدمت دابته لريكب خرج ا
لتقدم دابة الوزير فحلف الوزير انه ال يركب وال تقدم دابته حىت يركب ابن اىب عوف قال فرأيته قائما والناس قيام 

ن اىب عوف ىف شوال بقيامه حىت قدمت دابة ابن اىب عوف فركبها مث قدمت دابة الوزير فركب وسارا مجيعا توىف اب
  هذه السنة 

ابراهيم بن هاشم ابن احلسني بن هاشم ابو اسحاق البيع املعروف بالبغوى ولد سنة سبع ومائتني مسع على  - ١٢٢
  بن اجلعد وامحد بن حنبل وغريمها وكان ثقة توىف ىف مجادى اآلخرة من هذه السنة 

عرف بإبن اىب الفتيل وحدث عن مجاعة وروى عنه ابن جعفر بن حممد بن ماجد ابو الفضل موىل املهدى وي - ١٢٣
  خملد والنجاد والطربىن وكان ثقة توىف ىف هذه السنة 

احلسن بن حممد ابن سليمان بن هشام ابو على اخلزاز املعروف بإبن بنت مطر حدث عن على بن املديىن  - ١٢٤
   ىف هذه السنة روى عنه ابن الصواف والطرباىن وقال الدارقطىن ثقة ليس به بأس توىف

حامد بن سعدان ابن يزيد ابو عامر اصله فارسى روى عنه ابن خملد وكان مستورا صاحلا ثقة توىف ىف  - ١٢٥
  شوال هذه السنة 



عمرو بن عثمان ابو عبد اهللا املكى مسع يونس بن عبد االعلى والربيع بن سليمان وغريمها روى عنه جعفر  - ١٢٦
د وىل قضاء جدة فهجره اجلنيد وقال ال اكلم من كان يظهر الزهد مث يبدوا منه اخللدى وكان عمرو بن عثمان ق

  االتساع ىف طلب الدنيا توىف ببغداد ىف هذه السنة وقيل ىف احدى وتسعني واالول اصح 
فيض بن اخلضر ابو احلارث االوالسى كان يغىن ىف صباه فمر مبريض على قارعة الطريق فقال له ما  - ١٢٧

لرمان فجاء به فقال له تاب اهللا عليك فما امسى حىت تغري عما كان عليه وصحب ابراهيم ابن سعد تشتهى قال ا
  العلوى وتوىف بطرسوس ىف هذه السنة 

حممد بن داود بن على بن خلف ابو بكر االصبهاين صاحب كتاب الزهرة روى عن ابيه وكان عاملا أديبا  - ١٢٨
  وفقيها مناظرا وشاعرا فصيحا 

و منصور القزاز اخربنا اخلطيب اخربنا ابو نعيم االصبهاىن قال اخربىن جعفر اخللدى ىف كتابه اىل قال مسعت اخربنا اب
رومي بن حممد يقول كنا عند داودابن على االصبهاىن اذ دخل عليه ابنه حممد وهو يبكى فضمه اليه وقال ما يبكيك 

د فقال له ابنه انت اشد على من الصبيان ممن قال الصبيان يلقبوىن يقولون ىل يا عصفور الشوك فضحك داو
  يضحك فقال داود ال اله اال اهللا ما األلقاب اال من السماء ما انت يا بىن اال عصفور الشوك 

اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب على بن أىب على القاضى حدثنا ابو احلسن الداودى قال ملا جلس حممد بن داود بن 
ه بعد وفاته يفىت استصغروه عن ذلك فدسوا اليه رجال وقالوا له سله عن حد السكر ما على االصبهاىن ىف حلقة ابي

  هو 

فأتاه الرجل فسأله عن حد السكر ما هو ومىت يكون االنسان سكران فقال اذا عزبت عنه اهلموم وباح بسره 
ب صىب يقال له حممد بن املكتوم فاستحسن ذلك منه وعلم موضعه من العلم قال املؤلف ابتلى ابو بكر بن داود حب

جامع ويقال حممد بن زخرف فاستعمل العفاف والتدين وكان ما لقى سبب موته ودخل يوما على ثعلب فقال له 
إذا ... هلن بأكناف الشباب مالعب ... سقى اهللا أيا ما لنا ولياليا ... ثعلب أهاهنا من صبواتك شىء فأنشده 

  ... حملبني غائب وشاهد آفات ا... العيش غض والزمان بغرة 
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا ابو بكر امحد بن على بن ثابت اخربنا ابو منصور ابن جعفر اجليلى اخربنا امحد 

بن حممد بن عمران حدثنا عبيد اهللا بن اىب يزيد االنبارى قال قال ىل القحطىب قال قال ىل حممد بن داود االصبهاىن 
  الكتاب وبدأت بعمل كتاب الزهرة وانا ىف الكتاب ونظر أىب ىف اكثره ما انفككت من هوى منذ دخلت 

اخربنا القزاز اخربنا امحد بن على اخربنا امساعيل بن امحد احلريى حدثنا ابو نصر ابن اىب عبد اهللا الشريازى حدثنا 
دى قال انبأنا القاضى ابو احلسني حممد بن احلسني الظاهرى قال حدثىن ابو احلسن حممد بن احلسن بن الصباح الداو

ابو عمر حممد ابن يوسف بن يعقوب قال كنت اساير ابا بكر حممد بن داود ببغداد فاذا جارية تغىن بشىء من شعره 
... سقمي يزيد على االيام كثرته ... شكوى عليل اىل الف يعلله ... اشكو غليل فؤاد انت متلفه ... وهو قوله 

  ... وانت يا قاتلى ظلما حتلله ...  حرم قتلى ىف اهلوى سفها اهللا... وانت ىف عظم ما القى تقلله 
فقال حممد بن داود كيف السبيل اىل استرجاع هذا فقال القاضى ابو عمر هيهات سارت به الركبان قال املصنف 

  رمحه اهللا كان حممد بن داود كثري 

تجرى بينهما املفاوضة واملناظرة حىت املناظرة مع اىب العباس بن سريج وكانا حيضران جملس اىب عمر القاضى ف
يعجب الناس فتكلما يوما ىف مسألة فقال له ابن سريح انت بكتاب الزهرة اشهر منك هبذا فقال له وبكتاب الزهرة 



تعريىن واهللا ما حتسن تستتم قراءته وذلك كتاب عملناه هزال فاعمل انت مثله جدا فلما توىف حممد بن داود ىف 
  س ابن سريج للعزاء وحنى خمادة وقال ما آسى اال على تراب أكل لسان حممد بن داود رمضان هذه السنة جل

حممد بن امحد بن عبدويه ابو الفضل االفريقى روى عنه حممد بن خملد وذكر انه مات ليومني مضيا من  - ١٢٩
  حمرم هذه السنة 

ا علقمة الفروى وعبد اهللا بن حبيق ىف حممد بن امحد بن عبد الكرمي ابو العباس البزاز املخزومى مسع اب - ١٣٠
  آخرين وكان ابو بكر االمساعيلى يصفه باحلفظ 

حممد بن ابراهيم بن محدون ابو احلسن اخلزاز الكوىف قدم بغداد وحدث هبا عن عبد اهللا بن اىب زياد  - ١٣١
يلة االربعاء غرة مجادى القطواىن واىب كريب وغريمها روى عنه عبد الرمحن والداىب طاهر املخلص وغريه وتوىف ل

  االوىل من هذه السنة 
حممد بن عثمان بن حممد بن اىب شيبة ابو جعفر حدث عن حيىي بن معني وعلى بن املديىن وخلق كثري  - ١٣٢

وكانت له معرفة وفهم وصنف تارخيا وروى عنه الباغندى وابن صاعد وجعفر اخللدى وغريهم وقد سئل عنه ابو 
ثقة وقال عبدان ما علمنا االخريا وروى ابن عقدة عن مجاعة من العلماء تكذيبه والقدح  على صاحل بن حممد فقال

  فيه منهم عبد اهللا بن امحد فانه روى عنه انه قال حممد بن عثمان كذاب بني االمر وتعجب ممن 

  يكتب عنه وتوىف يف ربيع االول من هذه السنة 
 كان طاهر بن احلسني يتوىل اجلزيرة فواله املأمون خراسان حممد بن طاهر ابن عبد اهللا بن طاهر احلسني - ١٣٣

فمات سنة سبع ومائتني مث وليها بعده عبد اهللا اىل سنة ثالثني ومائتني مث توىف فوىل الواثق ابنه طاهر فأقام اىل سنة 
فكان معه اسري مثان واربعني مث وليها ابنه حممد بن طاهر فاقام اىل سنة مثان ومخسني فظفر به يعقوب بن الليث 

يطوف به البالد اىل سنة اثنتني وستني فلما كانت الوقعة بالنهروانات جنا حممد بن طاهر فلم يزل مقيما مبدينة 
  السالم اىل ان توىف هبا ىف هذه السنة 

موسى بن اسحاق ابن موسى بن عبد اهللا ابو بكر االنصارى اخلطمى ولد سنة عشر ومائتني ومسع اباه  - ١٣٤
اجلعد وابا نصر التمار وامحد بن حنبل اقرأ الناس القرآن وهو ابن مثان عشرة سنة ىف اجلانب الشرقى  وعلى بن

واستقضى وله مثان وعشرون سنة كتب الناس عنه فاكثروا وروى عنه ابن صاعد وابن االنبارى ووىل قضاء الرى 
تحل مذهب الشافعى رضى اهللا عنه توىف االهواز وكان ثقة ثبتا صدوقا دينا عفيفا فصيحا كثريا احلديث وكان ين

  باالهواز قاضيا ىف حمرم هذه السنة 
يوسف بن يعقوب ابن امساعيل بن محاد بن زيد ابو حممد البصرى ولد سنة مثان زمائتني ومسع سليمان ابن  - ١٣٥

بكر  حرب وعمرو بن مرزوق ومسددا وهدية وغريهم روى عنه ابو عمرو بن السماك وابو سهل بن زياد وابو
الشافعى وغريهم وكان ثقة وقد وىل القضاء بالبصرة ىف سنة ست وسبعني ومائتني وضم اليه قضاء واسط مث اضيف 

اىل ذلك قضاء اجلانب الشرقى من بغداد وكان مجيل االمر حسن الطريقة ثقة عفيفا مهيبا عاملا بصناعة القضاء ال 
  مراقب فيه احدا اخربنا عبد الرمحن بن حممد القزاز 

اخربنا امحد بن على بن ثابت اخربنا التنوخى قال اخربىن اىب قال حدثىن اىب قال مسعت القاضى ابا عمر حممد بن 
يوسف يقول قدم خادم من وجوه خدم املعتضد باهللا اىل اىب ىف حكم فجاء فارتفع ىف اجمللس فأمره احلاجب مبوازاة 

عليه وقال قفاه أيؤمر مبوازاة خصمه فيمتنع يا غالم عمرو خصمه فلم يفعل إدالال بعظم حمله من الدولة فصاح اىب 



بن اىب عمرو النخاس الساعة ألتقدم اليه ببيع هذا العبد ومحل مثنه اىل امري املؤمنني مث قال حلاجبه خذ بيده وسؤبينه 
ني وبني خصمه فأخذ كرها واجلس مع خصمه فلما أنقضى احلكم انصرف اخلادم فحدث املعتضد باحلديث وبكى ب
يديه فصاح عليه املعتضد وقال لو باعك ألجزت بيعه والرددتك اىل ملكى ابدا وليس خصوصك ىب يزيل مرتبة 

  احلكم فانه عمود السلطان وقوام االذيان توىف يوسف ىف رمضان هذه السنة وقد صرف عن القضاء 

  سنة مث دخلت سنة مثان وتسعني ومائتني

يما من غزوة ارض الروم الصائفة ومعه خلق كثري من االسارى ومخسون فمن احلوادث فيها انه قدم القاسم بن س
  علجا قد شهروا على اجلمال بايدى بعضهم اعالم الروم عليها صلبان من ذهب وفضة 

وفيها فلج القاضى عبد اهللا بن على بن اىب الشوارب فقلد مكانه ابنه حممد اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد 
اخربنا على بن احملسن اخربنا طلحة ابن حممد بن جعفر قال قال مل يزل عبد اهللا بن على بن حممد  بن على اخلطيب

بن عبد امللك بن اىب الشوارب واليا يعىن على القضاء باجلانب الشرقى من بغداد وعلى الكرخ ايضا من شهر ربيع 
  االول سنة ست وتسعني ومائتني اىل ليلة السبت لثالث عشرة خلت من 

ادى االخرة سنة مثان وتسعني ومائتني فإن الفاجل ضربه فيها فأسكت فاستخلف له ابنه حممد على عمله كله ىف مج
يوم اخلميس الثنىت عشرة ليلة بقيت من مجادى اآلخرة سنة مثان وتسعني ومائتني وكان سربا مجيال واسع االخالق 

ر احواله وكانت امور السلطان كلها قد اضطربت ومل يكن له خشونة فاضطربت االمور بنظره ولبست عليه ىف اكث
  ومل يزل على خالفة ابيه اىل سنة احدى وثالمثائة وتوىف 

ووردت ىف ربيع االول هدايا انفذها امحد بن امساعيل بن امحد بن خراسان منها مائة وعشرون غالما على دواهبم 
ن الشهاوى مخسون ومخسون رطال من املسك ومعهم اسلحتهم ومخسون بازيا ومخسون مجال عليها فاخر الثياب وم

وىف شعبان اخذ رجالن من باب حمول يقال الحدمها ابو كثرية واآلخر يعرف بالشمرى فذكرا اهنما اصحاب رجل 
يعرف مبحمد بن بشر يدعى الربوبية وورد اخلرب ىف ذى القعدة مبسري الروم اىل الالذقية وان رحيا صفراء حارة هبت 

  اول ذى احلجة فمات لشدة حرها مجاعة وىف هذه السنة حج بالناس الفضل بن عبد امللك حبديثة املوصل ىف 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

ابراهيم بن داود بن يعقوب ابو اسحاق الصريىف حدث عن عيسى بن محاد وعبد امللك بن شعيب بن  - ١٣٦
  وتوىف ىف مجادى االوىل من هذه السنة  الليث وغريمها ومل حيدث اال جملسا او جملسني وكان ثقة

امحد بن حممد بن مسروق ابو العباس الطوسى حدث عن خلف بن هشام البزار وعلى بن املديىن وعلى بن  - ١٣٧
  اجلعد وامحد بن ابراهيم الدورق والربجالىن والزبري بن بكار روى عنه 

م قال الدارقطىن ليس بالقوي يأتى باملعضالت روى عنه أبو عمرو بن السماك واخللدى وابو بكر الشافعى وغريه
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا اخلطيب حدثنا عبد العزيز ابن على الوراق حدثنا على بن عبد اهللا اهلمذاين حدثنا 

اخللدى قال حدثىن امحد بن حممد بن مسروق قال دخلت اىل الرى فقصدت ابا موسى الدوالىب وكان ىف ذلك 
ن يذكر فلقيته وسلمت عليه وأقمت عنده ىف منزله ثالثة ايام فلما اردت اخلروج وقفت عليه الوقت اشرف م



ألودعه فابتدأىن وقال يا غالم الضيافة ثالثة ايام وما كان فوق ذلك فهو صدقة منك على توىف ابن مسروق ىف صفر 
  هذه السنة وقيل سنة تسع وتسعني 

الريوندى امللحد الزنديق قال املؤلف وامنا ذكرته ليعرف قدر كفره امحد بن حيىي بن اسحاق ابو احلسني  - ١٣٨
فانه معتمد املالحدة والزنادقة ويذكر أن اباه كان يهوديا واسلم هو فكان بعض اليهود يقول للمسلمني ال يفسدن 

قال النىب بعدى عليكم هذا كتابكم كما افسد ابوه علينا التوراة فعلم ابو احلسني اليهود وقال قولوا عن موسى انه 
وانبأنا حممد بن اىب طاهر البزاز قال انبأنا على بن احملسن التنوخى عن ابيه قال كان ابن الريوندى يالزم الرافضة 

واهل االحلاد فاذا عوتب قال امنا اريد أن اعرف مذاهبهم مث كاشف وناظر قال املصنف وقد كنت امسع عنه 
لب ان يقوله عاقل ووقعت على كتبه فمنها كتاب نعت احلكمة وكتاب بالعظائم حىت رأيت مامل خيطر مثله على ق

قضيب الذهب وكتاب الزمرد وكتاب التاج وكتاب الدامغ وكتاب الفريد وكتاب امامة املفضول وقد نقض عليه 
هذه الكتب مجاعة فاما كتاب نعت احلكمة وكتاب قضيب الذهب وكتاب التاج وكتاب الزمرد والدامغ فنقضها 

  و على حممد بن عبد الوهاب اجلبائى وقد نقض عليه ايضا كتاب الزمرد عليه اب

ابو احلسني عبد الرحيم بن حممد اخلياط ونقض عليه ايضا كتاب امامة املفضول وقد كان ابن الريوندى وابو عيسى 
صنيفه وكانا حممد بن هارون الوراق امللحد ايضا يتراميان بكتاب الزمرد ويدعى كل واحد منهما على اآلخر أنه ت

يتوافقان على الطعن ىف القرآن واما كتاب الفريد فنقضه عليه ابو هاشم عبد السالم بن على اجلبائى قال املؤلف 
ورأيت خبط اىب الوفاء ابن عقيل قال كان اخلبيث ابن الريوندى قد مسى كتابه الذى اعترض به على الشريعة 

ين كتاب الزمرد فأخذ ابو على اجلبائى بعيبه ىف تسميته بالزمرد االسالمية املعصومة على اعتراض مثله من امللحد
ويذهب اىل انه اخطأ وجهل ىف تلقيب العلم باجلواهر وان اهل العلم ال يعريون العلوم امساء مادوهنا واجلواهر ناقصة 

ن اجلواهر قال ابن باالضافة اىل العلوم فأزرى عليه بذلك ظنا منه انه قصد تلقيبه بالزمرد اعارة له اسم النفيس م
عقيل فوجدنا ىف بعض كالمه من كتاب آخر ما ابان به عن غري ذلك مما هو اخبث مما ظنه ابو على فقال ان للزمرد 
خاصة هى انه اذا رآه االفعى وسائر احليات عميت قال فكان قصدى ان الشبهة الىت اودعتها الكتاب تعمى حجيج 

الشرع حسب ما اثر الزمرد ىف حدق احليات فانظروا ىف استقصائه ىف  احملتجني فاعتقد ما اورده عامال ىف حجج
االزدراء بالشرائع قال ابن عقيل وعجىب كيف عاش وقد صنف الدامغ يزعم انه قد دمغ به القرآن والزمرد يزرى 

ما صفا  به على النبوات مث ال يقتل وكم قد قتل لصا ىف غري نصاب وال هتك حرز وامنا سلم مدة وعاش ألن االميان
ىف قلوب اكثر اخللق بل ىف القلوب شكوك وشبهات واال فلما صدق اميان بعض الصحابة قتل اباه ومن بلهه تتبعه 

للقرآن وقد مر على مسامع سادات العرب فدهش الكل منه وعجز الفصحاء عنه فطمع هو من جهله باللغة ان 
ب الزمرد فرأيت فيه اهلذيان البارد الذى ال يتعلق يستدرك عليهم فأبان عن فضيحته قال املصنف وقد نظرت ىف كتا

بشبهه حىت انه قال فيه جند ىف كالم اكثم بن صيفى احسن من انا اعطيناك الكوثر ىف نظائر هلذا يشبه املصنف وفيه 
  ان االنبياء وقعوا 

امورها وجربت  بطلسمات كما ان املغناطيس جيذب وهذا كالم ينبغى ان يستحيا من ذكره فان العقاقري قد عرفت
فكيف وقع هؤالء األنبياء مبا خفى عمن كان انظر منهم مث ان املغناطيس جيذب وال يرد ونبينا عليه السالم دعا 

شجرة وردها قال وقوله لعمار تقتلك الفئة الباغية فان املنجم يقول مثل هذا فقيل له امنا يعرف مثل هذا املنجم اذا 
صيب وقد اخرب نبينا عليه السالم خبرب غيب فكان كما قال مث اخذ يعيب القرآن عرف املولد وأخذ الطالع مث قد الي



ويدعى فيه حلنا واستدرك ذاك اخللف بزعمه على االعادى الفصحاء الذين سلموا لفصاحته قال ابو على اجلبائى 
ل وقد وضع كتابا ىف قرأت كتاب امللحد اجلاهل السفيه ابن الريوندى فلم اجد فيه اال السفه والكذب واالفتراء قا

قدم العامل ونفى الصانع وتصحيح مذهب الدهر وىف الرد على مذهب اهل التوحيد ووضع كتابا ىف الطعن على 
حممد صلى اهللا عليه و سلم ومساه الزمرد وشتم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ىف سبعة عشرة وضعا ىف كتابه 

لليهود والنصارى على املسلمني حيتج هلم فيه ىف ابطال النبوة للنىب ونسبه اىل الكذب وطعن ىف القرآن ووضع كتابا 
صلى اهللا عليه و سلم اىل غري ذلك من الكتب الىت تبني خروجه عن االسالم وقال ابن اجلبائى ابتدأ ابن الريوندى 

م يقدروا على كالمه ىف كتاب الفريد فقال ان املسلمني احتجوا لنبوة نبيهم بالكتاب الذي اتى به وحتدى به فل
معارضته قال فيقال هلم غلطتم وغلبت العصبية على قلوبكم أخربونا لوادعى مدع ملن تقدم من الفالسفة مثل 

دعواكم ىف القرآن وقال الدليل على صدق بطليموس واقليدس فما ادعيا ان صاحب اقليدس جاء به فادعى ان 
ن اقليدس من هو عرف منه وامنا شاع كتابه بعده ولو اخللق يعجزون عنه لكانت ثبتت نبوته قلنا قد يكون من زم

اجتمع ارباب علمه جلمعوا مثله مث لو كان نبينا بكتابه مل يقدح ذلك ىف داللة نبينا صلى اهللا عليه و سلم وذكر ىف 
  كتاب نعت احلكمة تقبيح اعتقاد من يعتقد أن اهل النار خيلدون وقال ال نفع هلم ىف ذلك 

ال يفعل شيئا ال نفع فيه وهذا جهل منه فانه يريد هبذا تعليل افعال اخلالق سبحانه وافعاله ال وال للخالق واحلكيم 
تعلل ألن حكمته فوق العقل املعلل مث يلزمه هذا بتعذيبهم ساعة قال ابو على اجلبائى كان السلطان قد طلب ابا 

ا ابن الريوندى فانه هرب اىل ابن عيسى الوراق وابن الريوندى فأما الوراق فأخذ وحبس ومات ىف السجن وأم
الوى اليهودى ووضع له كتاب الدامغ ىف الطعن على حممد صلى اهللا عليه و سلم وعلى القرآن مث مل يلبث اياما 

يسرة حىت مرض ومات وقال املصنف وقد ذكر ىف كتاب الدامغ من الكفر اشياء تقشعر منها اجللود غري أىن آثرت 
كان هذا امللحد من الكفر ويستعاذ باهللا سبحانه من اخلذالن فمن ذلك انه قال عن ان اذكر منها طرفا ليعرف م

اخلالق تعاىل عن ذلك من ليس عنده الدواء للداء اال القتل فعل العدو احلنق الغضوب فما حاجته ىف كتاب ورسول 
نا يزعم انه يعلم الغيب وهذا قول جاهل باهللا ألنه ال يوصف باحلنق وال باحلاجة وما عاقب حىت انذر وقال ووجد

فيقول وما يسقط من ورقة اال يعلمها مث يقول وما جعلنا القبلة الىت كنت عليها اال لنعلم وهذا جهل منه بالتفسري 
ولغة العرب وامنا املعىن ليظهر ما علمناه ومثله ولنبلونكم حىت نعلم اى نعلم ذلك واقعا وقال بعض العلماء حىت 

به وقال ىف قوله ان كيد الشيطان كان ضعيفا اي ضعف له وقد اخرج آدم وأزل خلقا وهذا  يعلم أنبياؤنا واملؤمنون
تغفل منه ألن كيد ابليس تسويل بالحجة واحلجج ترده وهلذا كان ضعيفا فلما مالت الطباع اليه اثر وفعل وقال مل 

باثنني وهو قوله خلق االرض ىف  يقم حبساب ستة تكلم هبا ىف اجلملة فلما صار اىل التفاريق وجدناه قد غلط فيها
يومني مث قال وقدر فيها أقواهتا يف أربعة أيام مث قال فقضا هن سبع مسوات يف يومني فعدها هذا املغفل مثانية ولو نظر 
ىف اقوال العلماء لعلم ان املعىن ىف تتمة اربعة ايام وقال ىف قوله ان لك ان ال جتوع فيها وال تعرى وقد جاء وعرى 

  غفل ما فهم أن األمر مشروط بالوفاء مبا عوهد عليه من قوله وال تقربا وهذا امل

هذه الشجرة فتكونا من الظاملني وقال ىف قوله انا جعلنا على قلوهبم اكنة ان يفقهوه مث قال وربك الغفور فأعظم 
ة لذنبني فانزعجت اخلطوب ذكره الرمحة مضموما اىل اهالكهم او هذا األبله ما علم انه ملا وصف نفسه باملعاقب

  القلوب ضم اىل ذلك ذكر الرمحة باحللم عن العصاة واالمهال واملساحمة ىف اكثر الكسب 
قال ونراه يفتخر باملكر واخلداع وهذا املسكني قد نسب املعىن اىل االفتخار وال يفهم ان معىن مكره جزاء املاكرين 



لمالئكة اسجدوا آلدم وهذا كان قبل تصوير آدم وهذا قال ومن الكذب قوله ولقد خلقناكم مث صورناكم مث قلنا ل
االمحق لو طالع اقوال العلماء وفهم سعة اللغة علم ان املعىن خلقنا آدم وصورناه كقوله انا ملا طفى املاء محلناكم 
وقال من فاحش ظلمه قوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غريها فعذب جلودا مل تعصه وهذا االمحق ال 

ن اجللد آلة للتعذيب فهو كاحلطب حيرق النضاج غريه وال يقال انه معذب وقد قال العلماء ان اجللود الثانية يفهم أ
هى االوىل أعيدت كما يعاد امليت بعد البلى قال وقوله ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وامنا يكره السؤال 

اىل عامية هذا االمحق وجهله أتراه قال ال تسألوا عن  ردىء السلعة لئال تقع عليه عني التاجر فيفتضح فانظروا
الدليل على صحة قوىل امنا كانوا يسالون فيقول قائلهم من أىب فقال ال تسألوا عن اشياء يعىن من هذا اجلنس فرمبا 

احلليب قيل للرجل ابوك فالن وهو غري ابيه فافتضح قال وملا وصف اجلنة قال فيها اهنار من لنب مل يتغري طعمه وهو 
وال يكاد يشتهيه اال اجلياع وذكر العسل وال يطلب صرفاء والزجنبيل وليس من لذيذ االشربة والسندس يفرش وال 

يلبس وكذلك االستربق الغليظ قال ومن ختايل انه ىف اجلنة يلبس هذا الغليظ ويشرب احلليب والزجنبيل صار 
  وجهله ومعلوم كعروس االكراد والنبط فانظروا اىل لعب هذا املستهزىء 

ان اخلطاب امنا هو للعرب وهم يؤثرون ما وصف كما قال ىف ىف سدر خمضود وطلح منضود مث امنا وصف اصول 
االشياء امللتذ هبا فالقدرة قد تكون من اللنب اشياء كاملطبوخات وغريها ومن العسل اشياء يتحلى هبا مث قال عز و 

اعددت لعبادى الصاحلني ماالعني رأت وال اذن مسعت وال خطر  جل وفيها ما تشتهيه االنفس وتلذ االعني وقال
على قلب بشر فوصف ما يعرف ويشتهى وضمن ماال يعرف وقال امنا أهلك مثودا ألجل ناقة وما قدر ناقة هذا 
ى جهل منه فإنه امنا اهلكهم لعنادهم وكفرهم ىف مقابلة املعجزة الالهالك ناقة قال وقال يا عبادى الذين اسرفوا عل

انفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا مث قال ال يهدى من هو مسرف ولو فهم ان االسراف االول ىف اخلطايا دون الشرك 
والثاىن ىف الشرك وما يتعلق بكل آية يكشف معناه قال ووجدناه يفتخر بالفتنة الىت القاها بينهم كقوله ولقد فتنا 

ذين فتنوا املؤمنني عذاب األبد وهذا اجلاهل ال يدرى ان الفتنة بعضهم ببعض ولقد فتنا الذين من قبلهم مث اوجب لل
كلمة خيتلف معناها ىف القرآن فالفتنة االبتالء كاآلية األوىل والفتنة االحراق كقوله فتنوا املؤمنني وقال قوله وله 

مده وقوله اسلم من ىف السموات خرب حمال ألنه ليس كل الناس مسلمني وكذلك قوله وان من شىء اال يسبح حب
وهللا يسجد ما ىف السموات وما ىف االرض ولو أن هذا الزنديق طالع التفسري وكالم العرب ملا قال هذا امنا يتكلم 
بعاميته ومحقه وامنا املعىن وله اسلم تسلم والكل منقاد ملا قضى به وكل ذليل ألمره وهو معىن السجود مث قد تطلق 

ر كل شىء وقد ذكر اشياء من هذا اجلنس مزجها بسوء االدب العرب لفظ الكل وتريد البعض كقوله تدم
واالنبساط القبيح والذكر للخالق سبحانه وتعاىل مبا ال يصلح ان يذكر به احد العوام وما مسعنا ان احدا عاب 

اخلالق وانبسط كانبساط هذا اللعني ويلمه لو جحد اخلالق كان اصلح له من أن يثبت وجوده مث خياصمه ويعيبه 
س ىف شىء مما قاله شبهة فضال عن حجة فتذكر وجياب عنها وامنا هو خذالن فضحه اهللا تعاىل به ىف الدنيا واهللا ولي

  تعاىل يقابله يوم القيامة مقابلة 

تزيد على مقابلة ابليس وان خالف لكنه احترم ىف اخلطاب كقوله بعزتك ومل يواجه بسوء أدب كما واجه هذا 
اد هذا من العذاب وقد حكينا عن اجلبائى ان ابن الريوندى مرض ومات ورأيت خبط ابن اللعني مجع اهللا بينهما وز

عقيل انه صلبه بعض السالطني واهللا اعلم وقال ابن عقيل ووجدت ىف تعليق حمقق من اهل العلم ان ابن الريوندى 
  ه اهللا مات وهو ابن ست وثالثني سنة مع ما انتهى اليه من التوغل ىف املخازى لعنه اهللا لعن



اجلنيد بن حممد بن اجلنيد ابو القاسم اخلزاز ويقال القواريرى كان ابوه قواريريا وكان هو خزاز او اصله  - ١٣٩
من هناوند اال ان مولده ومنشأه ببغداد مسع احلسن بن عرفة وتفقه على أىب ثور وكان يفىت حبضرته وهو ابن عشرين 

احلارث احملاسىب وسرى السقطى والزم التعبد وتكلم على طريقة  سنة وصحب مجاعة من اهل اخلري واشتهر بصحبة
  التصوف 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا ابو بكر بن ثابت اخربنا امحد بن على احملتسب حدثنا احلسن بن احلسني الفقيه 
 اال وقد جعل اهللا قال مسعت جعفر اخللدى يقول قال اجلنيد ما اخرج اهللا اىل االرض علما وجعل للخلق اليه سبيال

ىل فيه حظا ونصيا قال اخللدى وبلغىن عن اجلنيد انه كان ىف سوقه وكان ورده ىف كل يوم ثلثمائة ركعة وثالثني 
  الف تسبيحة 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على قال اخربىن ابو احلسن حممد بن عبد الواحد قال اخربىن حممد بن 
عت ابا بكر البجلى يقول مسعت ابا حممد احلريرى يقول كنت واقفا على رأس اجلنيد وقت احلسني السلمى قال مس

وفاته وهو يقرأ القرآن فقلت يا ابا القاسم ارفق بنفسك فقال يا ابا حممد ما رأيت احدا احوج اليه مىن ىف هذا 
عت على بن عبد اهللا اهلمذاىن الوقت وهو يطوى صحيفىت قال اخلطيب واخربىن عبد العزيز ابن على الوراق قال مس

  يقول مسعت جعفر اخللدى يقول مسعت اجلنيد يقول ما نزعت ثوىب للفراش منذ اربعني سنة 
انبأنا القزاز قال انبأنا ابو بكر بن ثابت قال واخربىن اجلواهرى اخربنا حممد بن العباس اخربنا ابن املنادى قال مات 

  ر اجلمع الذين صلوا عليه حنو ستني الفا اجلنيد سنة مثان وتسعني فذكر ىل انه حز
احلسن بن على ابن حممد بن سليمان ابو حممد القطان ويعرف بابن علويه ولد ىف شوال سنة مخس ومائتني  - ١٤٠

  مسع عاصم بن على وغريه روى عنه النجاد واخلطىب وكان ثقة وتوىف ىف شهر ربيع اآلخر من هذه السنة 
سعيد بن منصور ابو عثمان الواعظ احلريى ولد بالرى ونشأ هبا مث انتقل اىل نيسابور سعيد بن امساعيل ابن  - ١٤١

  فسكنها اىل ان توىف هبا ىف ربيع اآلخر من هذه السنة مسع احلديث 

بالرى من حممد بن مقاتل وموسى بن نصر وبالعراق من حممد بن امساعيل االمحسى ومحيد بن الربيع اللخمى وغريمها 
  قال انه كان مستجاب الدعوة ودخل بغداد وي

اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت قال اخربىن حممد بن امحد بن يعقوب قال حدثنا حممد بن نعيم 
الضىب قال مسعت امى تقول مسعت مرمي امرأة اىب عثمان تقول صادفت من أىب عثمان خلوة فاغتنمتها فقلت يا ابا 

قال يا مرمي ملا ترعرعت وانا بالرى وكانوا يريدونىن على الزواج فأمتنع جاءتىن عثمان اى عملك أرجى عندك ف
امرأة فقالت يا ابا عثمان قد احببتك حبا اذهب نومى وقرارى وانا أسألك مبقلب القلوب وأتوسل به اليك ان 

مىن ففرح بذلك تتزوج ىب قلت ألك والد قالت نعم فالن اخلياط ىف موضع كذا وكذا فراسلت أباها ان يزوجها 
واحضرت الشهود فتزوجت هبا فلما دخلت هبا وجدهتا عوراء عرجاء مشوهة اخللق فقلت اللهم لك احلمد على ما 

قدرته ىل وكان اهل بيىت يلومونىن على ذلك فأزيدها برا واكراما اىل ان صارت حبيث ال تدعىن اخرج من عندها 
مث بقيت معها على هذه احلال مخس عشرة سنة وكأىن ىف بعض  فتركت حضور اجملالس ايثارا لرضاها وحفظا لقلبها

اوقاتى على اجلمر وانا ال أبدى هلا شيئا من ذلك اىل ان ماتت فما شىء أرجى عندى من حفظى عليها ما كان ىف 
  قلبها من جهىت 

قول مسعت عبد اهللا اخربنا القزاز اخربنا امحد بن على حدثنا عبد الكرمي بن هوازن مسعت ابا عبد الرمحن السلمى ي



بن حممد الشعراىن يقول مسعت ابا عثمان يقول منذ اربعني سنة ما أقامىن اهللا ىف حال فكرهته وال نقلىن اىل غريه 
  وأين لعبد من مواليه مهرب ... أسأت ومل أحسن وجئتك هاربا ... فسخطته وكان ابو عثمان ينشد 

  ... رض اخيب فما احد منه على اال... يؤمل غفرانا فإن خاب ظنه 
سعيد بن عبد اهللا بن اىب رجاء ابو عثمان االنبارى ويعرف بإبن عجب حدث عن اىب عمر الدورى وغريه  - ١٤٢

  روى عنه ابن خملد وابن كامل القاضى وابو بكر الشافعى توىف ىف مجادى اآلخرة من هذه السنة 
ا القاسم صعب سريا وغريه ووسوس فكان مسنون بن محزة الصوىف ويقال مسنون بن عبد اهللا ويكىن أب - ١٤٣

فكيف ما شئت فامتحىن ... فليس ىل ىف سواك حظ ... يتكلم ىف احملبة مث مسى نفسه الكذاب ملوضع دعواه ىف قوله 
 ...  

  فامتحن حبصر البول فصار يدور ىف املكاتب ويقول للصبيان ادعوا لعمكم املبتلى بلسانه 
ابو بكر بن ثابت امحد بن على حدثنا عبد العزيز ابن على الوراق حدثنا على بن اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا 

عبد اهللا اهلمذاىن قال حدثىن عبد الكرمي بن امحد قال حدثىن ابو جعفر حممد بن عبد اهللا الفرغاىن قال اخربىن ابو 
  امحد املغازىل قال كان ورد مسنون ىف كل يوم وليلة مخسمائة ركعة 

رمى مرض فاشهد على نفسه انه ليس له عند غالمه قاسم مال وال عقار وال وديعة فلما مات صاىف احل - ١٤٤
محل غالمه اىل الوزير ابن الفرات من العني مائة الف دينار وعشرين الف دينار وسبعمائة منطقة وقال هذا الذى 

الدولة كلها واليه أمر دار كان له عندى فاعلم املقتدر بذلك فأمر أن ينزل القاسم منزلته وكان صاىف صاحب 
  اخلليفة وتوىف ىف شعبان هذه السنة 

عبد اهللا بن حممد بن صاحل بن مساور ابو حممد البكرى وقيل الباهلى من اهل مسرقند كان ممن عىن بطلب  - ١٤٥
  احلديث 

خملد وابو واآلثار ورحل ىف ذاك وجالس احلافظ وكتب عنهم وحدث ىف البالد فروى عنه من اهل بغداد حممد بن 
  بكر الشافعى وكان ثقة توىف ىف هذه السنة 

عبد السالم بن سهل بن عيسى ابو على السكرى سكن مصر وحدث هبا عن حيىي احلماىن وعبيد اهللا  - ١٤٦
القواريرى روى عنه ابن شنبوذ والطرباىن وكان من نبالء الناس واهل الصدق ولكنه تغري ىف آخر ايامه توىف ىف شهر 

  من هذه السنة  ربيع اآلخر

  سنة مث دخلت سنة تسع وتسعني ومائتني

فمن احلوادث فيها انه ظهرت ثالثة كواكب مذنبة ظهر احدها ليلة اخلميس خلمس بقني من رمضان ىف برج االسد 
وظهر الثاىن ىف ليلة الثالثاء الحدى عشرة ليلة خلت من ذى القعدة ىف املشرق وظهر الثالث ليلة االربعاء لعشر 

  من ذى القعدة ىف برج العقرب وبقيت اياما مث اضمحلت بقني 
وغضب اخلليفة على على بن حممد بن الفرات ألربع خلون من ذى احلجة وحبس ووكل بدوره وأخذ كل ما وجد 
له وألهله واصحابه وانتهبت دورهم اقبح هنب وادعى عليه انه كتب اىل االعراب ان يكبسوا بغداد واستوزر ابو 

بيد اهللا بن حيىي بن خاقان وكان قد ضمن ألم ولد املعتضد باهللا مائة الف دينار فعملت ىف توليته على حممد بن ع
وورد اخلرب من فارس بطاعون حدث فيها مات فيه سبعة آالف انسان ووردت اربعة امحال مال من مصر وقيل انه 



زعموا انه من قوم عاد وكان مبلغ وجد هناك كنز قدمي وكان معه ضلع انسان طوله أربعة عشر شربا ىف عرض شرب 
املال مخسمائة الف دينار وكان معها هدايا عجيبة فذكر الصوىل انه كان ىف اهلدايا تيس له ضرع حيلب اللنب 

  ووردت 

رسل امحد بن امساعيل هبدايا منها مذبة مرصعة بفاخر اجلوهر وتاج من ذهب مرصع جبوهر له قيمة كبرية ومناطق 
نية فاخرة وربعة ذهب مرصعة فيها مشامات مسك وعنرب كله مرصع وعشرة افراس ذهب مرصعة وخلع سلطا

بسروجها وألحدها سرج ذهب ووردت هدايا ابن اىب الساج اربعمائة دابة ومثانون الف دينار وفرش أرمىن مل ير 
ة حج بالناس مثله فيه بساط طوله سبعون ذراعا ىف عرض ستني ذراعا عمل ىف عشر سنني ال قيمة له وىف هذه السن

الفضل بن عبد امللك وورد ورقاء بن حممد بن ورقاء الشيباىن ومعه اسرى من االعراب كل منهم كان يعىن 
  السلطان واصلح الطريق بأخذهم 

  ذكر من توىف يف هذه السنة من األكابر 
  أمحد بن نصر بن إبراهيم  - ١٤٧

حلنظلي وحممد بن رافع وأبا كريب وغريهم وكان أبو عمر واحلافظ املعروف باخلفاف مسع اسحاق بن ابراهيم ا
يذاكر مبائة ألف حديث وصام دائما نيفا وثالثني سنة وتصدق خبمسة آالف درهم توىف يف شعبان هذه السنة أنبأنا 
ء زاهر بن طاهر أنبأنا أبو بكر البيهقي أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا البيع قال مسعت أبا حامد بن حممد املقرى

يقول وقف سائل على أيب عمرو اخلفاف فأمر له بدرهم فقال الرجل احلمد هللا فقال لصاحبه اجعلها مخسة فقال 
الرجل اللهم لك احلمد فقال اجعلها عشرة فلم يزل الرجل حيمد اهللا ويزيده أبو عمرو إىل أن بلغ مائة درهم فقال 

  لو مل يرجع من احلمد إىل غريه لبلغت به عشرة آالف درهم الرجل جعل اهللا عليك واقية باقية فقال أبو عمرو واهللا 
البهلول بن إسحاق ابن البهلول بن حسان بن سنان أبو حممد التنوخي ولد سنة أربع ومائتني ومسع  - ١٤٨

  إمساعيل بن أيب أويس ومصعبا الزبريي وسعيد بن منصور وغريهم روى عنه 

اعيلى اجلرجاىن وكان ثقة ضابطا ملا يرويه بليغا مصقعا ىف خطبته ابو بكر الشافعى ومجاعة آخرهم ابو بكر االمس
  وتوىف ىف هذه السنة 

جعفر بن حممد بن االزهر ابو امحد البزاز يعرف بالبارودى والطوسى روى عن مجاعة حدث عنه النجاد  - ١٤٩
  والشافعى وكان ثقة وتوىف ىف رجب هذه السنة 

على اخلرقى والد عمر صاحب املختصر ىف الفقه على مذهب امحد بن احلسني بن عبد اهللا بن امحد ابو  - ١٥٠
حنبل حدث عن مجاعة وروى عنه ابو بكر الشافعى وابن الصواف وعبد العزيز بن جعفر وكان خليفة املروذى 

  وتوىف يوم الفطر من هذه السنة ودفن بباب حرب عند قرب االمام امحد بن حنبل 
لكرماىن كان من اوالد امللوك وصحب ابا تراب النخشىب وابا عبيد اهللا شاه بن شجاع ابو الفوارس ا - ١٥١

البسرى وغريمها اخربنا حممد بن ناصر باسناده عن اىب احلسني الفارسى يقول مسعت ابا على االنصارى يقول مسعت 
  شاه بن شجاع يقول الهل 

اعيل بن جنيد قال شاه بن شجاع من الفضل مامل يروه فاذا راوه فال فضل هلم قال السلمى ورأيت خبط جدى امس
  صحبك ووافقك على ما حتب وخالفك فيما تكره فإمنا يصحب هواه قال السلمى مات شاه قبل الثالمثائة 



عباس بن عبد اهللا ابن حممد بن فضال ابو جعفر الكوىف كتب العلم وعىن بتصنيفه وتوىف مبصر ىف ربيع  - ١٥٢
  االول من هذه السنة 

ملهتدى ابو الفضل الصوىف بغدادى دخل مصر وصحب هبا ابا سعيد اخلراز وكان كثري االسفار عباس بن ا - ١٥٣
على التوكل وكان من اقران اجلنيد انبأنا ابو بكر حممد بن عبد اهللا ابن حبيب قال انبأنا على بن عبد اهللا بن اىب 

خلشاب قال حدثىن حممد بن عبد اهللا صادق اخربنا ابو عبد اهللا بن باكويه حدثنا ابو العباس حممد بن احلسن ا
الفرغاىن قال تزوج عباس بن املهتدى امرأة فلما كانت الليلة الىت أراد أن يدخل هبا وقعت عليه ندامة فدخل عليها 

وهو كاره فلما اراد أن يدنوا منها زجر عنها فامتنع من وطئها وقام وخرج فلما كان بعد ثالثة ايام ظهر للمرأة 
  زوج 
ش بن حممد بن عيسى اجلوهرى حدث عن ايوب بن حيىي املقابرى وداود بن رشيد وامحد بن حنبل عيا - ١٥٤

  روى عنه الطرباىن وابن اجلعاىب واالمساعيلى وكان ثقة توىف ىف مجادى اآلخرة من هذه السنة 
نه شخصني فاطمة القهرمانة غضب عليها املقتدر واخذ ما عندها من املال وكان هلا مال عظيم اعطت م - ١٥٥

مائىت الف دينار عبنا غري اهلدايا فمرضت وتوفيت ىف ذى القعدة من هذه السنة وقيل بل ركبت ىف طيارها ىف آخر 
  شعبان فغرقت حتت اجلسر ىف يوم ريح عاصف واخرجت بعد يومني 

عني حجة أنبأنا حممد بن امساعيل ابو عبد اهللا املغرىب وهو استاذ ابراهيم اخلواص حج على قدميه سبعا وتس - ١٥٦
ابو بكر بن حبيب الصوىف اخربنا ابو سعد بن اىب صادق اخربنا ابو عبد اهللا بن باكويه قال مسعت ابا بكر اجلوزقاىن 

يقول مسعت ابراهيم بن شيبان يقول مسعت ابا عبد اهللا املغرىب يقول ما رأيت ظلمة منذ سنني كثرية قال ابراهيم 
ظلم وحنن نتبعه وهو حاف حاسر فكان اذا عثر احدنا يقول له ميينا ومشاال وحنن ال وذلك انه كان يتقدمنا بالليل امل

نرى ما بني ايدينا فاذا اصبحنا نظرنا اىل رجله كأهنا رجل عروس خرجت من خدرها و كان يقعد الصحابه ويتكلم 
هو يتكلم علينا فقال ىف عليهم فما رأيته انزعج اال يوما واحدا كنا على الطور وهو قد استند اىل شجرة خرنوب و

كالمه ال ينال العبد مراده حىت ينفرد فردا بفرد فانزعج واضطرب فرأيت الصخور قد تدكدكت وبقى ىف ذلك 
ساعات فلما افاق كأنه نشر من قرب توىف ىف هذه السنة وقيل سنة سبع وتسعني واوصى ان يدفن اىل جانب استاذه 

  مائة سنة فهما على جبل الطور على بن رزين وعاش كل واحد منهما عشرين و
حممد بن اىب بكر امحد بن اىب خيثمة زهري بن حرب ابو عبد اهللا نسائى االصل كان فهما عارفا وحدث  - ١٥٧

عن نصر بن على اجلهضمى وعمر بن على الصريىف واحلسني بن حريث املروزى وغريهم اخربنا ابو منصور القزاز 
ت عن اىب عبد اهللا حممد بن احلسني الضمريى قال قال ىل على بن احلسن الرازى اخربنا ابو بكر امحد بن على بن ثاب

  قال لنا حممد بن احلسني الزعفراىن قال كان ألىب بكر بن اىب خيثمة ابن حافظ استعان به ابو بكر 

امحد النحوى ىف تصنيف كتاب التاريخ قال ابن ثابت ابو عبد اهللا هذا قال وقرأت ىف كتاب اىب الفتح عبيد اهللا بن 
مسعت القاضى ابن كامل يقول اربعة كنت احب بقاءهم ابو جعفر الطربى والرببرى وابو عبد اهللا بن اىب خيثمة 
واملعمرى فما رايت افهم منهم وال احفظ توىف حممد بن أىب بكر يوم االربعاء ألربع بقني من ذى القعدة من هذه 

  السنة 
ن النحوى انبأنا القزاز قال انبأنا امحد بن على بن ثابت قال كان ابن حممد بن امحد بن كيسان ابو احلس - ١٥٨

كيسان احد املذكورين بالعلم واملوصوفني بالفهم وكان حيفظ مذهب البصريني والكوفيني معا ىف النحو النه اخذ 



ثعلبا واملربد  عن املربد وثعلب وكان ابو بكر بن جماهد املقرى يقول ابو احلسن بن كيسان احنى من الشيخني يعىن
  قال ابن ثابت وبلغىن انه مات ىف سنة تسع وتسعني ومائتني 

حممد بن السرى بن سهل ابو بكر القنطرى مسع عثمان بن اىب شيبة وغريه وكان ثقة توىف ىف مجادى االوىل  - ١٥٩
  من هذه السنة 

ر وعثمان ابىن اىب شيبة حممد بن حيىي ابو سعيد يعرف حبامل كفنه سكن دمشق وحدث هبا عن اىب بك - ١٦٠
وعقبة بن مكرم العمى وابراهيم بن سعيد اجلوهرى وسلمة بن شبيب وامحد ابن منيع وغريهم روى عنه ابو بكر 

  النقاش وغريه 
اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن على بن ثابت قال بلغىن ان املعروف حبامل كفنه توىف وغسل 

  لما كان ىف الليل وكفن وصلى عليه ودفن ف

جاءه نباش فنبش عنه فلما حل اكفانه ليأخذها استوى قاعدا فخرج النباش هاربا منه فقام ومحل كفنه وخرج من 
القرب وجاء اىل منزله وأهله يبكون فدق الباب عليهم فقالوا من انت قال انا فالن فقالوا له يا هذا ال حيل لك أن 

حوا فأنا واهللا فالن فعرفوا صوته ففتحوا وعاد حزهنم فرحا ومسى من يومئذ حامل تزيدنا على ما بنا فقال يا قوم افت
كفنه ومثل هذا جرى لسعري بن اخلمس الكوىف فانه ملا دىل ىف حفرته اضطرب فحلت عنه اكفانا فقام ورجع اىل 

  منزله وولد له بعد ذلك ابنه مالك بن سعري توىف حممد بن حيىي ىف هذه السنة 

  سنة ثلثمائة فمن احلوادث فيها خروج خارجى باملغرب فنصر عليهسنة مث دخلت 

  وبعث باعالم من اعالمه وآذان وآناف ىف خيوط 
وفيها صلب احلسني بن منصور احلالج وهو حى ىف اجلانب الشرقى يوم األربعاء واخلميس وىف الغرىب يوم اجلمعة 

  والسبت الثنىت عشرة ليلة بقيت من ربيع اآلخر 
باخنساف جبل بالدينور يعرف بالتل وخروج ماء كثري من حتته اغرق عدة من القرى ووصل اخلرب وورد اخلرب 

باخنساف قطعة عظيمة من جبل لبنان وسقوطها ىف البحر وورد كتاب من صاحب الربيد يذكر ان بغلة وضعت 
بادية وكانت تطلب فلوة وفيها كثرت االمراض والعلل والعفن ببغداد ىف الناس وكلبت الكالب والذئاب ىف ال

  الناس والدواب والبهائم فاذا عضت انسانا اهلكته 
ومدت دجلة مدا عظيما وكثرت االمطار وتناثرت النجوم ىف ليلة االربعاء لسبع بقني من مجادى اآلخرة تناثرا 

  عجيبا كلها اىل جهة واحدة حنو خراسان 

  وىف هذه السنة حج بالناس الفضل بن عبد امللك اهلامشى 

  من توىف ىف هذه السنة من األكابرذكر 

ابراهيم بن موسى بن محيد ابو اسحاق االندلسى موىل بىن امية حدث عن قتيبة وابن اىب الدنيا وكان ثقة  - ١٦١
  توىف مبصر ىف مجادى االوىل من هذه السنة 

ابو منصور  االحوص بن املفضل ابن عسان بن املفضل بن معاوية بن عمرو بن خالد إبن غالب أخربنا - ١٦٢



القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن على بن ثابت قال غالب امرأة وهى ام خالد بن احلارث بن اوس بن النابغة ويكىن 
االحوص ابا امية الغالىب روى عن ابيه كتاب التاريخ وروى عن مجاعة وكان يتجر ىف البز ببغداد فاستتر ابن 

ب ان اصنع بك قال تقلدىن شيئا من اعمال السلطان قال وحيك الفرات عنده وقال ان وليت الوزارة فأي شىء حت
ال جيىء منك عامل وال امري وال قائد وال كاتب وال صاحب شرطة فإيش اقلدك قال ال ادرى قال اقلدك القضاء 
قال قد رضيت مث خرج ابن الفرات ووىل الوزارة واحسن اىل اىب امية وافضل عليه وواله قضاء البصرة وواسط 

از واحندر ابو امية اىل اعماله واقام بالبصرة وكان قليل العلم اال ان عفته ونصونه غطى على نقصه فلم يزل واالهو
بالبصرة حىت قبض عليه ابن كنداج امري البصرة ىف بعض نكبات املقتدر البن الفرات وكان بني اىب امية وبني ابن 

وال نعلم ان قاضيا مات ىف السجن سواه وبلغىن من كنداج وحشة فاودعه السجن واقام فيه مدة اىل ان مات فيه 
  طريق آخر أن االحوص كان يتيه على ابن كنداج امري البصرة وال يركب اليه ويعارضه ىف الظالمات 

فيضح من يده ويكتب اىل ابن الفرات فيجيبه بالصواعق ويأمره بالسمع والطاعة اىل ان ورد كتاب طائر إىل ابن اىب 
ابن الفرات فركب اىل االحوص فقبض عليه وامشاه بني يديه طول الطريق اىل داره وادخله كنداج بالقبض على 

السجن فأقام فيه مدة مث مات مث عاد ابن الفرات اىل الوزارة فحدث بذلك فاغتم وقال هل له ولد فجىء بابن له 
  فيه تغفيل فقال هذا ال يصلح فوصله مبال 

ضل اخلالل الدورى روى عنه ابو بكر الشافعى وتوىف ىف نصف شوال جعفر بن حممد بن سليمان ابو الف - ١٦٣
  من هذه السنة 

احلسني بن عمر بن اىب االحوص ابو عبد اهللا الكوىف ولد سنة مخس عشرة ومائتني وحدث ببغداد فسمع  - ١٦٤
  الكوفة فدفن هبا  منه الشافعى وابن اجلعاىب ووثقه وتوىف ببغداد ىف قطيعة الربيع ىف رمضان هذه السنة ومحل اىل

عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر ابن احلسني بن مصعب ابو امحد اخلزاعى وهو اخو حممد بن عبد اهللا بن  - ١٦٥
طاهر وىل امارة بغداد وحدث عن الزبري بن بكار روى عنه الصوىل والطرباىن وكان اديبا فاضال شاعرا فصيحا 

على بن ثابت اخربنا ابو بشر حممد بن عمر الوكيل حدثنا حممد بن  اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن
حق التنائى بني اهل اهلوى ... عمران املرزباىن قال اخربىن حممد بن حيىي قال انشدىن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر 

  ... تزاور يشفى غليل اجلوى ... وىف التداىن ال انقضى عمره ... تكاتب يسخن عني النوى ... 
  اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت اخربنا ابو على حممد بن احلسني 

اجلازرى حدثنا املعاىف بن زكريا حدثنا امحد بن أىب سهل احللواىن حدثنا ابو احلسن على بن هارون بن على بن حيىي 
نه اىل دار ابتاعها وهى دار كان السحاق بن قال كان أىب نازال ىف جوار عبيد اهللا ابن عبد اهللا بن طاهر فانتقل ع

بعدت جدا فال ياصرت تلقانا ... يا من حتول عنا وهو يألفنا ... ابراهيم املوصلى فكتب اليه عبيد اهللا مستوحشا له 
  ... بدلت جارا وما بدلت اخوانا ... فاعلم بأنك ان بدلت جريتنا ... 

  فأجابه هارون بن على

... وما تبدلت مذ فارقت قربكم ... وحمض ودى وعهدى كالذى كانا ... خالصىت  بعدت عنكم بدارى دون... 
  ... وليس أحبابه للدار جريانا ... وهل يسر بسكىن داره احد ... اال مهوما ما اعانيها واحزانا 

ن عبد الرمحن انبأنا حممد بن عبد الباقى البزاز عن أىب القاسم على بن احملسن عن ابيه قال حدثنا ابو امحد الفضل ب



بن جعفر الشريازى قال حدثىن ابو سليمان بن الثالج قال قال اىب كان اصل نعمىت من مثن مخسة ارطال ثلج وذلك 
انه عز الثلج ىف بعض السنني ببغداد وكان عندى منه شىء فبعته وبقى عندى منه مخسة ارطال فاعتلت جارية لعبيد 

دنيا وهو اذ ذاك امري بغداد فطلبت ثلجا فنفذ اىل فقلت ما عندى اال اهللا بن عبد اهللا بن طاهر كانت روحه من ال
رطل واحد فال أبيعه اال خبمسة آالف درهم وكنت قد عرفت احلال فلم جيسر الوكيل على شراء ذاك ورجع 

ات يستأذن عبيد اهللا فشتمه عبيد اهللا وقال اشتره بأى مثن كان وال تراجعىن فجاءين وقال خذ مخسة آالف درهم وه
  الرطل فقلت ال ابيعك اال بعشرة آالف فلم يتجاسر على املراجعة وأعطاىن عشرة آالف درهم وأخذ الرطل 

فشفيت به املريضة وقويت نفسها وقالت اريد رطال آخر فجاءىن الوكيل بعشرة آالف درهم وقال هات رطال آخر 
ك فقلت ما بقى عندى اال رطل ال ابيعه اال فبعته فلما شربته املريضة متاثلت وطلبت الزيادة فجاؤا يلتمسون ذل

بزيادة فداراىن وأعطعاىن عشرة آالف درهم مث احببت ألشرب انا منه ألقول اىن شربت ثلجا يساوى الرطل منه 
عشرة آالف درهم فشربت منه رطال وجاءىن الوكيل قرب السحر فقال اهللا اهللا قد واهللا صلحت اجلارية فان كان 

ىف بيعه فقلت واهللا ما عندى اال رطل واحد ال ابيعه اال بثالثني الفا فقال خذ فااستحييت  عندك منه شىء فاحتكم
من اهللا ان ابيع رطل ثلج بثالثني الفا فقلت هات عشرين واعلم انك ان جئتىن بعدها مبلء االرض ذهبا ال جتد 

يم قال ودعاىن من الغد وقال انت عندى شيئا فأعطاىن فلما شربته افاقت فأكلت الطعام وتصدق عبيد اهللا مبال عظ
بعد اهللا عز و جل رددت حياتى حبياة جاريىت فاحتكم فقلت انا خادم االمري وعبده فاستخدمىن ىف شرابه وثلجه 

  وكثري من امر داره فكانت تلك الدراهم اصل نعمىت وتوىف عبيد اهللا ىف شوال هذه السنة 
الفزارى وكان ينزل مدينة املنصور وحدث عن هوذة وداود بن عبد اهللا بن حممد بن اىب كامل ابو حممد  - ١٦٦

  رشيد روى عنه ابو على بن الصواف وابن اجلعاىب وتوىف ىف ربيع اآلخر من هذه السنة عن اربع وتسعني سنة 
على بن طيفور بن غالب ابو احلسن النسوى سكن بغداد وحدث هبا عن قتيبة روى عنه ابو بكر الشافعى  - ١٦٧

  القطيعى وكان ثقة وتوىف ىف صفر هذه السنة  وابن مالك
حممد بن ابراهيم بن مطرف ابن حممد بن على ابو امحد االستراباذى كان من رؤساء استراباذ وكان  - ١٦٨

  املنظور 

اليه من بني اهلها وكان تاجرا ثقة امينا معروفا باخلري والبذل ىف ذات اهللا عز و جل كتب احلديث وحدث ويقال 
  ن اىب سعيد االشج وتوىف ىف هذه السنة انه كتب ع

حممد بن جعفر بن حممد بن حبيب ابن ازهر ابو عمر القتات الكوىف قدم بغداد وحدث هبا عن اىب نعيم  - ١٦٩
الفضل بن دكني ومنجاب بن احلارث وامحد بن يونس روى عنه اخلطىب والشافعى واجلعاىب وغريهم وكان ضعيفا 

اعه من اىب نعيم توىف ببغداد غرة مجادى االوىل وقيل لست خلون من مجادى االوىل وقال الدارقطىن تكلموا ىف مس
  سنة ثلثمائة ومحل من يومه اىل الكوفة 

حممد بن جعفر بن حممد بن حفص ابن عمر بن راشد ابو بكر الربعى احلنفى يعرف بابن االمام ولد سنة  - ١٧٠
يل بن اىب اويس وامحد بن يونس واحلماىن وابن املديىن اربع عشرة ومائتني وسكن دمياط وحدث هبا عن امساع

  وغريهم وتوىف يوم االربعاء لعشر خلون من ذى احلجة من هذه السنة وكان ثقة 
حممد بن احلسن بن مساعة بن حيان ابو احلسن احلضرمى قدم بغداد وحدث هبا عن اىب نعيم روى عنه ابو  - ١٧١

  بالقوى توىف ببغداد يوم االثنني ألربع بقني من مجادى االوىل سنة ثلثمائة  بكر الشافعى وغريه وقال الدارقطىن ليس



حممد بن احلسن بن حممد بن احلارث ابو عبد اهللا االنبارى يعرف بالقرجنلى مسع اسحاق بن البهلول  - ١٧٢
  التنوخى روى عنه االمساعيلى وكان ثقة توىف ىف هذه السنة 

  سنة مث دخلت سنة احدى وثلثمائة

احلوادث فيها غزو احلسني بن محدان الصائفة ففتح حصونا كثرية وقتل من الروم خلقا كثريا وفيها عزل  فمن
املقتدر حممد بن عبيد اهللا عن الوزارة وحبسه اياما مع ابنيه عبد اهللا وعبد الوهاب وقلد الوزارة على بن عيسى 

عدل واالحسان وفيها كثرت االمراض الدموية وكان من افضل الوزارء وايامه اهبى من غريها وكان جيتهد ىف ال
  بالناس ببغداد وكان ذلك ىف آخر متوز وآب وكان ذلك املرض نوع مسوه املاشرى وكان طاعونا قاتال 

وفيها وصلت هدايا صاحب عمان اىل السلطان وفيها ببغة بيضاء وغزال اسود وركب املقتدر ىف شعبان على الظهر 
لصحرا مث احندر اىل داره ىف دجلة وهى اول ركبة ظهر فيها للعامة وملا وىل الوزارة اىل باب الشماسية على طريق ا

على بن عيسى شاوره املقتدر ىف امر القرامطة فأشار مبكاتبة أىب سعيد احلسن بن هبرام اجلناىب املتغلب على هجر 
لى تركه الطاعة ويوخبه على ما فتقدم اليه مبكاتبته فكتب كتابا طويال يتضمن احلث على طاعة اخللفاء ويعاتبه ع

حيكى عن اصحابه من اعالن الكفر وانكارهم على من يسبح اهللا عز و جل ويقدسه واطراحهم الصلوات 
والزكوات واستهزائهم باهل الدين واسترقاقهم االحرار مث تواعده فيه باحلرب ان مل يطع فوصل الكتاب وقد قتل 

مث دعا رجال من رؤساء اصحابه فقال له السيد يدعوك فلما دخل قتله  ابو سعيد وثب عليه خادم له صقالىب فقتله
مث دعا آخر فقتله اىل ان دعا اخلامس فرأى القتلى فصاح واطلع النساء فصحن فقبضن عليه قبل ان يقتل اخلامس 

أيب سعيد  وقد كان ابو سعيد عهد اىل ابنه سعيد فلم يضطلع باألمر فغلبه عليه اخوه االصغر ابو طاهر سليمان بن
فتوقفت الرسل الذين محلوا الكتاب عن ايصاله وكاتبوا الوزير على بن عيسى فأمرهم بإيصال الكتاب اىل اوالده 

  ومن قام مقامه فأوصلوه فكان ىف جواهبم بعد 

انا محد اهللا والصالة على رسوله صلى اهللا عليه و سلم وتعظيم اخلليفة وشكر ما يبلغهم عن الوزير من العدل وقالوا 
مل خنرج من الطاعة ولكنا كنا قوما مستورين فنقم علينا ذلك فجار من الناس ال دين هلم فشنعوا علينا وقذفونا 
بالكبائر مث خرجوا إىل سبنا وضربنا مث نادوا قد أجلناكم ثالثة أيام فمن أقام بعدها أحل بنفسه العقوبة فخرجنا 

ال فسألناهم ان يؤمنونا على أنفسنا فلم يفعلوا وامر صاحب البلد فوثبوا علينا قبل االجل وضربونا واغرمونا األمو
بقتلنا فهربنا فأخذوا حرمنا وسلبوهم سلبا قبيحا وانتهبوا منازلنا فلجأنا اىل البادية فخرج ناس اىل املعتضد باهللا 

ق وأما ما ادعى فشنعوا علينا فصدق مقالتهم وبعث الينا من خياصمنا فدافعنا عن انفسنا فقويت وحشتنا من اخلل
علينا من ترك الصالة وغريها فال جيوز قبول دعوى االببينة واذا كان السلطان ينسبنا اىل الكفر باهللا تعاىل فكيف 

  يسألنا أن ندخل ىف طاعته فلما وصل كتاهبم كتب الوزير اليهم كتابا مجيال يعدهم فيه باخلري 
بن امحد املادرائى فقال ابراهيم بن امحد مائة الف دينار من وىف هذه السنة جرت مالحة بني ابن اجلصاص وابراهيم 

ماىل صدقة لقد ابطلت ىف الذى حكيته عىن فقال له ابن اجلصاص قفيز دنانري من ماىل صدقة لقد صدقت وابطلت 
رب ىف قولك فقال املادرائى من جهلك انك ال تعلم ان مائة الف دينارا اكثر من قفيز فعجب الناس من كالمهما واعت
هذا فاذا القفيز سنة وتسعون الف دينار وىف هذه السنة قبض بالسوس على احلسني بن منصور احلالج وحصل ىف 

يد عبد الرمحن خليفة على بن امحد الرأسى واخذت له كتب ورقاع فيها اشياء مرموزة مث محل فأدخل مدينة السالم 



ا احد دعاة القرامطة فاعرفوه وحبس مث احضره على مجل ومعه غالم له على مجل آخر مشتهرين ونودى عليه هذ
الوزير على بن عيسى وناظره فلم جيده يقرأ القرآن وال يعرف من الفقه شيئا وال من احلديث وال من االخبار وال 

  الشعر وال اللغة فقال له على بن 

اىل الناس تبارك عيسى تعلمك الطهور والفروض اجدى عليك من رسائل ال تدرى ما تقول فيها كم تكتب ويلك 
دو النور الشعشعاىن ما احوجك اىل االدب مث امر به فصلب حيا ىف اجلانب الشرقى ىف جملس الشرطة مث ىف اجلانب 
الغرىب حىت رآه الناس مث محل اىل دار السلطان فحبس هبا فاستمال بعض اهلها باظهار السنة حىت مالوا اليه وصاروا 

  ؤلفه وستأتى اخباره ان شاء اهللا تعاىل يتربكون به ويستدعون الدعاء قال م
وفيها حج بالناس الفضل بن عبد امللك ووقع وباء ىف آخر السنة ببغداد خصوصا ىف احلربية حىت غلقت اكثر 

  دورها 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

حدث عن مجاعة روى ابراهيم بن حممد بن اهليثم ابو القاسم القطيعى كان يسكن قطيعة عيسى بن على و - ١٧٣
عنه القاضى احملاملى وابو احلسني بن املنادى واخلطىب وغريهم وقال الدارقطىن هو ثقة صدوق انبانا عبد الرمحن 

انبأنا امحد بن على بن ثابت قال اخربنا حممد بن عبد الواحد قال حدثنا حممد بن العباس قال قرىء على ابن املنادى 
هيم بن حممد القطيعى مات ىف مجادى اآلخرة سنة احدى وثلثمائة وكان حسن املعرفة وانا امسع قال ابو القاسم ابرا

  باحلديث ثقة متيقظا منزله باجلانب الغرىب من قطيعة عيسى كتب عنه الناس 
  ابراهيم بن خالد الشافعى مجع العلم والزهد ومن تالمذته ابو بكر االمساعيلى توىف ىف هذه السنة  - ١٧٤
  ن يعقوب بن اسحاق ابن البهلول ابو احلسن التنوخى االنبارى ولد هبا سنة اثنتني ومخسني امساعيل ب - ١٧٥

ومائتني وورد بغداد فحدث هبا عن عبد اهللا بن امحد وحممد بن عثمان بن اىب شيبة وغريمها وكان حافظا للقرآن عاملا 
  بانساب اليمن كثري احلديث ثقة صدوقا وتوىف باالنبار ىف هذه السنة 

جعفر بن حممد بن احلسن ابن املستفاض ابو بكر الفرياىب قاضى الدينور طاف البالد شرقا وغربا ىف طلب  - ١٧٦
العلم ولقى االعالم ومسع خبراسان وما وراء النهر واستوطن بغداد وحدث عن هدبة وابن املديىن وبندار واىب كريب 

بن سلمان النجاد وابو بكر الشافعي وغريهم وكان ثقة وقتيبة وخلق كثري روى عنه ابو احلسني ابن املنادى وامحد 
حجة أخربنا أبو منصور القزاز أخربنا أبو بكر امحد بن على قال اخربنا امحد بن حممد العتيقى قال بلغنا عن شيخنا 
 اىب حفص عمر بن على الزيات قال ملا ورد جعفر الفرياىب اىل بغداد استقبل بالطيارات والزبازب ووعد له الناس
الىشارع املنار بباب الكوفة ليسمعوا منه فاجتمع الناس فحزر من حضر جملسه لسماع احلديث فقبل حنو ثالثني 

الفا وكان املستملون ثلثمائة وستة عشر قال العتيقى ومسعت شيخنا ابا الفضل الزهرى يقول مسعت جعفر بن حممد 
الف انسان ما بقى منهم غريى سوى من كان ال الفرياىب كان ىف جملسه من اصحاب احملابر يكتب حدود عشرة آ

  يكتب 
اخربنا القزاز اخربنا امحد بن على حدثنا عبيد اهللا بن عمر بن امحد الواعظ عن ابيه قال مسعت ابا احلسن حممد بن 

هو ابن جعفر بن حممد الفرياىب يقول ولد أىب سنة سبع ومائتني وتوىف ىف ليلة االربعاء ىف احملرم سنة احدى وثلثمائة و
  اربع وتسعني سنة وكان قد حفر لنفسه قربا ىف مقابر اىب ايوب قبل موته خبمس سنني فكان 



  مير اليه فيقف عنده ومليقض أن يدفن فيه 
احلسن بن احلباب ابن خملد بن حمبوب ابو على املقرىء الدقاق مسع لوينا وغريه وكان يقرىء بقراءة اىب  - ١٧٧

ان ثقة توىف ىف يوم التروية يوم مجعة ودفن يوم عرفة من هذه السنة وقد قارب عمرو روى عنه ابن املنادى وك
  التسعني 
احلسن بن سليمان ابن نافع ابو معشر الدارمي البصرى سكن بغداد وحدث هبا عن اىب الربيع الزهراىن  - ١٧٨

ة من هذه السنة ودفن ىف وهدبة روى عنه ابن قانع وابو بكر الشافعى وقال الدارقطىن ثقة توىف ىف مجادى اآلخر
  مقابر باب الكوفة 

عبد اهللا بن على بن حممد ابن عبد امللك بن اىب الشوارب من سروات الساللة وله ندر وجاللة استقضاه  - ١٧٩
واملكتفى باهللا على مدينة املنصور ىف سنة اثنتني وتسعني ومائتني فما زال كذلك اىل سنة ست وتسعني فان املقتدر 

  انب الشرقى وتوىف بالسكتة ىف هذه السنة وقيل سنة مثان وتسعني ومائتني نقله اىل اجل
عبد اهللا بن حممد بن ناجية ابن جنية ابو حممد الرببرى مسع سويد بن سعيد وأبا بكر بن أىب شيبة روى عنه  - ١٨٠

هر بصحبة الكرابيسى ابن االنبارى وابن مقسم والشافعى وكان ثقة ثبتا فاضال مشهورا بالطلب مكثرا اال أنه اشت
  وتوىف ىف رمضان هذه السنة 

  على بن امحد الراسىب كان اليه االعمال من حد واسط اىل حد شهرزورو وكان يتقلد جندى سابور  - ١٨١

والسوس وبا درايا وباكسايا اىل آخر حدودها وكان ضمانه اىل آخر عمله بالف الف دينار واربعمائة وألف دينار 
ه السنة وورد اخلرب بوفاته ىف مجادى اآلخرة وخلف من العني الف الف دينار وآنية ذهب كل سنة فتوىف ىف هذ

وفضة بقيمة مائة الف دينار ومن اخليل والبغال واجلمال الف رأس ومن اخلز الف ثوب وقيل انه كان له مثانون 
  طرازا ينسج فيها الثياب 

م ابو عبد اهللا القاضى املقدمى موىل ثقيف مسع عمرو حممد بن امحد بن حممد بن أىب بكر ابن على بن مقد - ١٨٢
  بن على الفالس ويعقوب الدورقى وبندار وغريهم وكان ثقة وتوىف ىف غرة شوال هذه السنة 

حممد بن جعفر بن عبد اهللا ابن جابر بن يوسف ابو جعفر الراشدى مسع عبد االعلى بن محاد النرسى  - ١٨٣
  ابو بكر بن مالك القطيعى وكان ثقة وتوىف ىف حمرم هذه السنة  وحدث عن اىب بكر االثرم وروى عنه

حممد بن جعفر بن سعيد ابو بكر اجلوهرى حدث عن احلسن بن عرفة وروى عنه على بن احلسن بن املثىن  - ١٨٤
  العنربى 
اجلعاىب حممد بن حبان بن االزهر ابو بكر الباهلى البصري حدث عن اىب عاصم النبيل وروى عنه ابو بكر  - ١٨٥

قال عبد الغىن احلافظ حيدث مبناكري وقال الصورى هوضعيف انبأنا القزاز انبأنا ابو بكر بن ثابت قال انبأنا الربقاىن 
  قال مسعت عبد اهللا بن ابراهيم االبندوىن يقول 

  ابن حبان ال بأس به ان شاء اهللا تعاىل 
اىب الشوارب يعرف باالحنف كان خيلف اباه على حممد بن عبد اهللا بن على ابن حممد بن عبد امللك بن  - ١٨٦

القضاء مبدينة السالم وكان سريا مجيال واسع االخالق وتوىف ىف مجادى االوىل من هذه السنة وتوىف ابوه ىف رجبها 
  فكان بينهما ىف الوفاة ثالثة وسبعون يوما ودفنا ىف موضع واحد بالقرب من مقابر باب الشام 



  وثلثمائة سنة مث دخلت سنة اثنتني

فمن احلوادث فيها انه ىف اول يوم من احملرم ورد كتاب اىب احلسن نصر بن امحد صاحب خراسان انه واقع عمه 
  اسحاق بن امساعيل فأخذه اسريا فخلع على رسوله ومحلت اليه اخللع لوالية خراسان 
كر فيه ما فتح من حصون الروم وىف صفر قرىء على املنابر كتاب بفتح بالد الروم وورد من بشر اخلادم كتاب يذ

  وما غنم وسىب وانه اسرى من البطارقة مائه ومخسني 
وىف مجادى االوىل خنت املقتدر مخسة من اوالده ونثر عليهم مخسة آالف دينار عينا ومائة الف درهم ورقا ويقال انه 

  فرقت فيهم دراهم وكسوة بلغت النفقة ىف هذا اخلتان ستمائة الف دينار وخنت قبل ذلك مجاعة من االيتام و
وىف هذا الشهر قبض على اىب عبد اهللا بن اجلصاص اجلوهري وأخذ منه ما قدره ستة عشر الف الف دينار عينا 

وورقا وآنية وثيابا وخيال وخذما وىف شهر رمضان أدخل اوالد املقتدر الكتاب وكان املؤدب ابو اسحاق ابراهيم 
  ابن السرى الزجاج 
  رجل اىل املقتدر وادعى انه ابن الرضا العلوى فكشف  وىف ذى القعدة دخل

عن حاله فصح انه ابن الضبعى فشهر ىف اجلانبني وحبس وخرج على احلاج رجل علوى ومعه بنو صاحل بن مدرك 
الطائى فقطعوا عليهم الطريق وتلف خلق كثري من احلاج بالقتل والعطش وخرج اعراب على احلاجز على املنصرفني 

وا ما معهم من العني واالمتعة واستاقوا من مجاهلم ما ارادوا وأخذوا من النساء مائتني ومثانني امرأة من مكة فأخذ
حرائر سوى املماليك وكان الذى حج هبم الفضل بن عبد امللك وىف هذه السنة اختذ على بن عيسى املارستان 

  باحلربية وانفق عليه من مالة 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

امحد بن حممد بن سالم بن عبدويه ابو بكر البغدادى سكن مصر وحدث هبا عن داود بن رشيد ولوين  - ١٨٧
وغريمها روى عنه ابو سعيد بن يونس وقال توىف مبصر ىف مجادى اآلخرة من هذه السنة وكان رجال فاضال من خيار 

  خلق اهللا عز و جل 
لصدىف يكىن ابا احلسن ولد ىف ذى القعدة سنة اربعني ومائتني امحد بن يونس بن عبد االعلى ابن موسى ا - ١٨٨

  وتوىف اول يوم من رجب هذه السنة كان من البكائني حدث عن ابيه وغريه 
اسحاق بن ابراهيم بن اىب حسان ابو يعقوب االمناطى مسع امحد بن اىب احلوارى وغريه روى عنه ابو عمرو  - ١٨٩

  قسم وقال الدارقطىن هو ثقة وتوىف ىف حمرم هذه السنة بن السماك وامساعيل اخلطىب وابن م
  بشر بن نصر بن منصور ابو القاسم الفقيه سكن مصر اخربنا عبد الرمحن بن حممد القزاز اخربنا ابو بكر  - ١٩٠

ابن ثابت قال حدثىن حممد بن على الصورى اخربنا حممد بن عبد الرمحن االزدى حدثنا عبد الواحد حممد بن 
ثنا ابو سعيد بن يونس قال بشر بن نصر ابن منصور الفقيه على مذهب الشافعى يعرف بغالم عرق مسرور حد

وعرق خادم من خدم السلطان كان على الربيد مبصر وكان بشر بن نصر قد قدم معه ىف مجلة من قدم من بغداد 
  وكان فقيها متضلعا دينا توىف مبصر سنة اثنتني وثلثمائة وقد مسعت منه 

عة جارية عريب كانت مغنية وقد كان اسحق بن ايوب بذل ملوالهتا ىف مثنها مائة الف دينار وللسفري بد - ١٩١



بينهما عشرين الف دينار فدعتها فأخربهتا باحلال فلم تؤثر البيع فأعتقتها من وقتها وماتت لست بقني من ذى احلجة 
  وضياعا ما ملكها رجل قط  من هذه السنة وصلى عليها ابو بكر بن املهتدى وخلقت ماال كثريا

محزة بن حممد بن عيسى بن محزة ابو على الكاتب جرجاىن االصل مسع من نعيم بن محاد روى عنه اجلعاىب  - ١٩٢
  وكان ثقة توىف ىف رجب هذه السنة وقد قارب املائة 

ىف مبصر ىف احلسن بن على بن موسى ابن هارون ابو على النحاس النيسابورى حدث وكان ثقة صاحلا تو - ١٩٣
  هذه السنة 

عبد اهللا بن الصقر ابن نصر بن موسى بن هالل ابو العباس السكرى مسع ابراهيم بن املنذر احلزامى وروى  - ١٩٤
  عنه جعفر اخللدى وابن مالك القطيعى وكان صدوقا ثقة توىف ىف مجادى االوىل من هذه السنة 

الدورى مسع من بندار روى عنه ابو بكر الشافعى وكان ثقة  عبد اهللا بن حممد ابن ياسني ابو احلسن الفقيه - ١٩٥
  وتوىف ىف هذه السنة 

موسى بن القاسم ابن ابراهيم ابو احلسن العلوى كتب احلديث ومسع الكثري وكتب عنه وكان رجال  - ١٩٦
  صاحلا متواضعا يلزم اجلامع وتوىف مبصر ىف رمضان هذه السنة 

  دلسى كان فقيها ثقة وتوىف ىف هذه السنة باالندلس بشر بن ابراهيم ابن خلف االن - ١٩٧

  سنة مث دخلت سنة ثالث وثلثمائة

فمن احلوادث فيها ان املقتدر باهللا وقف كثريا من املستغالت السلطانية على احلرمني واحضر القضاة والعدول 
  واشهدهم على نفسه بذلك 

لناس عليه فغرق خلق كثري وىف ليلة اجلمعة لثمان وىف يوم االربعاء لتسع خلون من رمضان انقطع كرسى اجلسر وا
بقني من رمضان انقض كوكب عظيم وبقى ضوؤه ساعة كاملقياس وفيها اوقع ورقاء بن حممد باالعراب بناحية 

األجفر فقتل مجاعة واستأسر مجاعة وقدم هبم فوثبت العامة على االسارى فقتلتهم وضرب رجل منهم بالسياط ىف 
نه صاحب حصن احلاجر وان احلاج استجاروا به فوصل اليه من امتعتهم شيء كثري ووقع حريق باب العامة وقيل ا

  ىف سوق النجارين بباب الشام فاحترقت السوق باهلها ووقعت شرارات ىف منارة اجلامع باملدينة فاحترقت 

ه غري هذه املرضة اال ماال وىف ذى احلجة حم املقتدر وافتصد وبقى حمموما ثالثة عشر يوما ومل ميرض ىف ايام خالفت
  خيلو منه االصحاء من التياث قريب وكان يفتصد كثريا واما دواء االسهال فلم يشربه قط 

وحج بالناس الفضل بن عبد امللك ونظر على بن عيسى بعني رأيه اىل أمر القرامطة فخافهم على احلاج وغريهم 
م واطلق هلم التسويق بسرياف فكفهم بذلك فخطأه الناس فشغلهم باملكاتبة واملراسلة والدخول ىف الطاعة وهاداه

  ونسبوه اىل مواالهتم فلما رأوا ما فعل القرامطة بعده بالناس علموا صواب رأيه 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

ور امحد بن شعيب ابن على بن سنان بن حبر ابو عبد الرمحن النسائى االمام كان اول رحلته اىل نيساب - ١٩٨
فسمع اسحاق بن ابراهيم احلنظلى واحلسني بن منصور وحممد بن رافع واقراهنم مث خرج اىل بغداد فأكثر عن قتيبة 



وانصرف على طريق مرو فكتب عن على ابن حجر وغريه مث توجه اىل العراق فكتب عن أىب كريب واقرانه مث 
قال الدارقطىن النسائى يقدم على كل من يذكر دخل الشام ومصر وكان اماما ىف احلديث ثقة ثبتا حافظا فقيها و

  هبذا العلم من اهل عصره 
انبأنا زاهر بن طاهر انبأنا ابو بكر البيهقى اخربنا ابو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم قال حدثىن حممد بن اسحاق 

رج اىل دمشق فسئل االصبهاىن قال مسعت مشاخينا مبصر يذكرون ان ابا عبد الرمحن فارق مصرىف آخر عمره وخ
عن معاوية وما ورى ىف فضائله فقال ال يرضى معاوية رأسا براس حىت يفضل و كان يتشيع فما زالوا يدفعون ىف 

  خصيته حىت اخرج من املسجد مث محل اىل الرملة فمات فدفن هبا سنة 

وىن اىل مكة فحمل اىل مكة ثالث وثلثمائة قال احلاكم وحدثىن على بن عمر احلافظ انه ملا امتحن بدمشق قال امحل
فتوىف هبا وهو مدفون بني الصفا واملروة وكانت وفاته ىف شعبان هذه السنة وقال ابو سعيد بن يونس املصرى توىف 

  بفلسطني ىف صفر هذه السنة 
  امحد بن عمر بن املهلب ابو الطيب البزاز البغدادى توىف مبصر ىف ربيع اآلخر من هذه السنة  - ١٩٩
بن على بن امحد ابو الطيب املادرائى الكاتب ولد بسامرا وقدم به مصر صغريا واكثر من كتابة  امحد - ٢٠٠

  احلديث وكان يتدين ووىل خراج مصر وتوىف هبا ىف مجادى اآلخرة من هذه السنة 
جعفر بن حممد بن عيسى ابو الفضل املعروف بالقبورى حدث عن سويد بن سعيد روى عنه الشافعى  - ٢٠١
  صواف وكان ثقة توىف ىف ربيع اآلخر من هذه السنة وابن ال
احلسن بن سفيان ابن عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاء ابو العباس الشيباىن النسوى حمدث  - ٢٠٢

خراسان ىف عصره رحل البلدان ومسع الكثري فسمع خبراسان حبان بن موسى واسحاق بن ابراهيم وقتيبة وعلى بن 
ع ببغداد امحد بن حنبل وحيىي بن معني وابا خيثمة ىف آخرين ومسع بالبصرة ابا كامل وهدبة حجر ىف آخرين ومس

وشيبان بن فروخ ىف آخرين ومسع بالكوفة من اىب بكر بن اىب شيبة ىف آخرين وباحلجاز ابراهيم بن املنذر احلزامى 
ن صانع وهشام بن خالد واملسيب بن ومبصر هارون بن سعيد األيلى وابا طاهر وحرملة ىف آخرين وبالشام صفوان ب

  واضح وهشام بن عمار ىف آخرين وصنف املسند الكبري واجلامع واملعجم 

وروى مصنفات ابن املبارك وتفقه على اىب ثور وكان يفىت على مذهبه وأخذ االدب عن اصحاب النضر بن مشيل 
اخربنا ابو حممد احلسن بن امحد السمرقندى واليه كانت الرحلة خبراسان حدثنا حممد بن ناصر احلافظ من لفظه قال 

اجازة اخربنا ابو نعيم بشرويه بن حممد بن ابراهيم املعقلى قال حدثىن ابو نصر امحد بن جعفر األسفرائين قال حدثنا 
ابو احلسن الصفار الفقيه قال كنا عند احلسن بن سفيان النسوى وقد اجتمع لديه طائفة من اهل الفضل ارحتلوا اليه 

البالد البعيدة خمتلفني اىل جملسه القتباس العلم وكتابة احلديث فخرج يوما اىل جملسه الذى كان ميلى فيه من 
احلديث فقال امسعوا ما اقول لكم قبل ان نشرع ىف االمالء قد علمنا انكم طائفة من ابناء النعم واهل الفضل 

دة احلديث فال خيطرن ببالكم انكم قضيتم هبذا هجرمت اوطانكم وفارقتم دياركم واصحابكم ىف طلب العلم واستفا
التجشم للعلم حقا اواديتم مبا حتملتم من الكلف واملشقة من فروضه فرضا فإىن احدثكم ببعض ما حتملته ىف طلب 

العلم من املشقة واجلهد وما كشف اهللا سبحانه وتعاىل عىن وعن اصحاىب بربكة العلم وصفو العقيدة من الضيق 
اىن كنت ىف عنفوان شباىب ارحتلت من وطىن اطلب العلم واستمالء احلديث فاتفق حصوىل باقصى  والضنك اعلموا

املغرب ودخوىل مصر ىف سبعة نفر من اصحاىب طلبة العلم وسامعى احلديث وكنا خنتلف اىل شيخ كان ارفع اهل 



لينا كل يوم مقدارا يسريا من عصره ىف العلم منزلة وارواهم للحديث واعالهم اسنادا وأصحهم رواية وكان ميلى ع
احلديث حىت طالت املدة وخفت النفقة ودعتنا الضرورة اىل بيع ما صحبنا من توب وخرقة اىل ان مل يبق لنا ما 

نرجو به حصول قوت يوم وطوينا ثالثة ايام بلياليهن مل يذق احد منا فيها شيئا واصبحنا بكرة اليوم الرابع حبيث ال 
ع واحوجت الضرورة اىل كشف قناع احلشمة وبذل الوجه للسؤال فلم تسمح بذلك حراك بأحد منا من اجلو

انفسنا ومل تطب قلوبنا وأنف كل واحد منا من ذلك والضرورة حتوج أىل السؤال على كل حال فوقع اختيار 
  ال اجلماعة على كتبة رقاع بأمسائنا وارساهلا رقعة رقعة ىف املاء فمن ارتفع امسه كان هو القائم بالسؤ

واستماحة القوت لنفسه وجلميع اصحابه فارتفعت الرقعة الىت اشتملت على امسى فتحريت ودهشت ومل تساحمىن 
نفسى باملسأله واحتمال املذلة فعدلت اىل زاوية من املسجد اصلى ركعتني طويلتني وادعو اهللا سبحانه بأمسائه العظام 

من الصالة حىت دخل املسجد شاب حسن الوجه نظيف  وكلماته الرفيعة لكشف الضرر وسياقة الفرج فلم اخرج
الثوب طيب الرائحة يتبعه خادم ىف يده منديل فقال من منكم احلسن بن سفيان فرفعت رأسى من السجدة وقتلت 

انا احلسن بن سفيان فما احلاجة فقال ان االمري طولون صاحىب يقرئكم السالم والتحية ويعتذر اليكم من الغفلة عن 
لكم والتقصري الواقع ىف رعاية حقوقكم وقد بعث مبا يكفى نفقة الوقت وهو زائر كم غدا بنفسه ومعتذر تفقد احوا

اليكم بلفظه ووضع بني يدى كل واحد مناصرة فيها مائة دينار فتعجبنا من ذلك وحترينا جدا وقلت للشاب ما 
كرة يومي هذا مسلما ىف مجلة اصحاىب القصة يف هذا فقال أنا أحد خدم األمري طولون املختصني به دخلت عليه ب

فقال ىل وللقوم اىن احب ان اخلو يومى هذا فانصرفوا انتم اىل منازلكم فانصرفت انا والقوم فلما عدت اىل منزىل مل 
يستو قعودى حىت اتاىن رسول االمري مسرعا مستعجال يطلبىن حثيثا فأجبته مسرعا فوجدته منفردا ىف بيت واضعا 

ه لوجع ممض اعتراه ىف داخل حشاه فقال اتعرف احلسن بن سفيان واصحابه فقلت ال فقال اقصد ميينه على خاصرت
احمللة الفالنية واملسجد الفالىن وامحل هذه الصرر وسلمها اليه واىل اصحابه فاهنم منذ ثالثة ايام جياع حبالة صعبة 

فقال الشاب وسالته عن السبب الذى ومهد عذرى لديهم وعرفهم اىن صبيحة الغد زائرهم ومعتذر شفاها اليهم 
دعاه اىل هذا فقال دخلت اىل هذا البيت منفردا على ان استريح ساعة فلما هدأت عيىن رأيت ىف املنام فارسا ىف 

اهلواء متمكنا متكن من ميشى على بساط االرض وبيده رمح فجعلت انظر اليه متعجبا حىت نزل اىل باب هذا البيت 
  ووضع سافلة رحمه 

خاصرتى وقال قم ادرك احلسن بن سفيان واصحابه قم فأدركهم قم فأدركهم فاهنم منذ ثالثة ايام جياع ىف على 
املسجد الفالىن فقلت له من انت فقال انا رضوان صاحب اجلنة ومنذ اصابت سافلة رحمه خاصرتى اصابىن وجع 

قال احلسن فتعجبنا من ذلك وشكرنا  شديد ال حراك ىل معه فعجل ايصال هذا املال اليهم ليزول هذا الوجع عىن
اهللا تعاىل واصلحنا احوالنا ومل تطب نفوسنا باملقام لئال يزورنا االمري ولئال تطلع الناس على اسرارنا فيكون ذلك 
سبب ارتفاع اسم وانبساط جاه ويتصل ذلك بنوع من الرياء والسمعة فخرجنا تلك الليلة من مصر واصبح كل 

ريع دهره ىف العلم والفضل فلما اصبح االمري طولون جاء لزيارتنا فأخرب خبروجنا فأمر واحد منا واحد عصره وق
بابتياع تلك احمللة باسرها واوقفها على ذلك املسجد وعلى من ينزل به من الغرباء واهل الفضل وطلبة العلم نفقة 

وصفو االعتقاد واهللا سبحانه وتعاىل  هلم حىت ال ختتل امورهم وال يصيبهم من اخللل ما اصابنا وذلك كله لقوة الدين
ويل التوفيق انبأنا زاهر بن طاهر اخربنا ابو بكر البيهقى اخربنا ابو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم قال مسعت ابا 

بكر حممد بن داود بن سليمان يقول كنا عند احلسن بن سفيان فدخل عليه ابو بكر حممد بن اسحاق بن خزمية وابو 



ى وابو بكر امحد بن على احلافظ فقال له ابو بكر بن على قد كتبت لالستاذ اىب بكر حممد بن اسحاق عمر احلري
هذا الطبق من حديثك فقال هات واقرأ فأخذ يقرأ فلما قرأ احاديث ادخل اسنادا منها ىف اسناد فرده احلسن اىل 

احتملتك مرتني وهذه الثالثة وانا ابن تسعني سنة الصواب فلما كان بعد ساعة وقال له ىف الثالثة يا هذا ال تفعل فقد 
فاتق اهللا ىف املشايخ فرمبا استجيب فيك دعوة فقال له ابو بكر بن اسحاق مه ال تؤذ الشيخ فقال ابو بكر بن على 

  امنا اردت ان يعلم االستاذ أن ابا العباس يعرف حديثه 

ر بن على الرازى يقول ىف حياة احلسن بن سفيان قال احلاكم ومسعت ابا عمرو بن اىب جعفر يقول مسعت ابا بك
ليس للحسن ىف الدنيا نظري قال احلاكم ومسعت ابا عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار يقول مسعت احلسن بن سفيان 
يقول كلما ورد ىف احلديث العبسى فهو كوىف وكلما ورد عيشى فهو بصرى وكلما ورد عنسى فهو مصرى توىف 

  ىف هذه السنة احلسن بن سفيان 
رومي بن امحد وقيل ابن حممد بن رومي بن يزيد وىف كنيته ثالثة اقوال ابو احلسن ابو احلسني وابو حممد  - ٢٠٣

  وكان عاملا بالقرآن ومعانيه وكان يتفقه لداود بن على 
بن احلسني السلمى  اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت اخربنا امساعيل بن امحد احلريى اخربنا حممد

قال مسعت امحد بن ابراهيم حيكى عن اىب عمرو الزجاجى قال هناىن اجلنيد ان ادخل على رومي فدخلت عليه يوما 
وكان قد دخل ىف شىء من امور السلطان فدخل عليه اجلنيد فرآىن عنده فلما خرجنا قال اجلنيد كيف رأيته يا 

ان هذا نقصان ىف حاله ووقته وما كان رومي اعمر وقتا منه ىف هذه  خراساىن قلت ال ادرى قال ان الناس يتومهون
األيام ولقد كنت اصحبه بالشونيزية ىف حاله االول وكنت معه ىف خرقتني وهو الساعة اشد فقرا منه ىف تلك احلالة 

قال حدثنا ابو  وىف تلك االيام انبأنا حممد بن أىب طاهر البزاز عن اىب القاسم على ابن احملسن التنوخى عن أبيه
اسحاق ابراهيم بن امحد بن حممد الطربى قال مسعت جعفرا اخللدى يقول من أراد أن يستكتم سرا فليستكتم كما 

فعل رومي كتم حب الدنيا اربعني سنة فقيل له كيف قال كان يتصوف اربعني سنة فوىل بعد امساعيل بن اسحاق 
  القاضى قضاء بغداد وكانت بينهما مودة 

ذبه اليه وجعله وكيال على بابه فترك التصوف ولبس اخلز والقصب والدبيقى وركب وأكل الطيبات وكبدة فج
وبىن الدور واذا هو كان يكتم حب الدنيا ملا مل جيدها فلما وجدها اظهر ما كان يكتم من حبها توىف رومي ىف هذه 

  السنة 
اد قال الدارقطىن هو ثقة وتوىف ىف ربيع زهري بن صاحل بن امحد بن حنبل حدث عن ابيه روى عنه النج - ٢٠٤

  االول من هذه السنة وهو حدث 
عمر بن الوليد امساعيل بن مالك ابو حفص السقطى مسع بشر بن الوليد وداود بن رشيد وعثمان أىب شيبة  - ٢٠٥

  روى عنه اخلطىب وابن الصواف وكان شيخا صاحلا ثقة توىف ىف مجادى االوىل من هذه السنة 
د بن عبد الوهاب بن سالم ابن خالد بن محران بن ابان موىل عثمان بن عفان رضى اهللا عنه ابو على حمم - ٢٠٦

  اجلبائى املتكلم امام املعتزلة ولد سنة مخس وثالثني ومائتني وتوىف ىف شعبان هذه السنة 
ك املخرمى وروى حممد بن ابراهيم ابو جعفر الغزال يلقب مسسمة حدث عن حممد بن عبد اهللا بن املبار - ٢٠٧

  عنه االمساعيلى وتوىف ىف نصف رجب من هذه السنة يوم اجلمعة 
  حممد بن احلسن بن العالء ابو عبد اهللا السمسار يعرف باخلوامتى حدث عن اىب بكر بن اىب شيبة وغريه  - ٢٠٨



  وكان ثقة وتوىف ىف هذه السنة 
ور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن ثابت اخربىن ابو حممد بن خالد االجرى كان عبدا صاحلا اخربنا ابو منص - ٢٠٩

نعيم احلافظ اخربنا جعفر اخللدى ىف كتابه اىل قال حدثىن حممد بن خالد اآلجرى قال كنت اعمل اآلجر فبينا انا 
كنت امشى بني الشراج املضروبة اذا مسعت شرجا يقول لشرج عليك السالم الليلة أدخل النار قال فنهيت 

  يطرحوها ىف النار وبقيت حباهلا وما عملت بعد ذلك شيئا  اآلجريني ان

  سنة مث دخلت سنة سنة اربع وثلثمائة

فمن احلوادث فيها انه اضطرب امر اىب احلسن على بن عيسى بن اجلراح وجرت بينه وبني ام موسى القهرمانة نفرة 
دورهم دونه ومل يتعرض لشىء من شديدة فامتنع من كالمها وواصل االستعفاء فقبض عليه وعلى انسابه وهنبت 

امالكه واخرج ابو احلسن على بن حممد بن الفرات فقلد الوزارة وخلع عليه يوم التروية سبع خلع ومحل اليه من 
دار السلطان ثلثمائة الف درهم وعشرون خادما وثالثون دابة لرحله ومخسون دابة لغلمانه ومخسون بغال لنقله 

ثون مجال وعشر ختوت ثياب وركب معه مؤنس اخلادم وغلمان املقتدر باهللا وصار اىل وبغالن للعمارية بقباهبا وثال
داره بسوق العطش وردت عليه ضياعه واقطع الدار الىت باملخرم فسكنها وسقى الناس ىف داره ىف ذلك اليوم 

وكان بني اعتقاله وتلك الليلة اربعون الف رطل من الثلج وزاد مثن الشمع والكاغد يومئذ فكان هذا من فضائله 
  وبني رجوعه اىل الوزارة مخس سنني واربعة ايام ومسع بعض العوام يوم خلع عليه يقول والك خذ اليك أخذوا منا 

مصحفا واعطونا طنبورا فبلغ ذلك اخلليفة فكان ذلك سبب االحسان اىل على ابن عيسى وحسن النية فيه اىل ان 
ة تقزع الناس من شىء من احليوان يسمى الزبزب ذكروا اهنم اخرج عن احلبس وىف فصل الصيف من هذه السن

يرونه بالليل على سطوحهم وانه ياكل أطفاهلم ورمبا قطع يد االنسان اذا كان نائما وثدى املرأة فيأكله فكانوا 
يتحارسون طول الليل ويتزاعقون ويضربون الطسوت واهلواوين والصواىن ليفزعوه فيهرب وارجتت بغداد من 

ني بذلك واصطنع الناس ألطفاهلم مكابا من سعف يكبوهنا عليهم بالليل ودام ذلك حىت اخذ السلطان حيوانا اجلانب
ابلق كأنه من كالب املاء وذكروا انه الزبزب وانه صيد فصلب عند راس اجلسر االعلى باجلانب الشرقى فبقى 

تومهوه فسكنوا اال ان اللصوص وجدوا فرصة  مصلوبا اىل ان مات فلم يغن ذلك شيئا وتبني الناس انه ال حقيقة ملا
  بتشاغل الناس بذلك االمر وكثرت النقوب واخذ االموال 

وورد اخلرب ىف هذه السنة من خراسان انه وجد لقندهار ىف ابراج سورها ازج متصل هبا فيه الف راس ىف سالسل 
سم باسم كل رجل منهم وكان من من هذه الرؤوس تسعة وعشرون رأسا ىف اذن كل رأس رقعة مشدودة خبيط ابري

االمساء شريح بن حيان وخباب بن الزبري واخلليل بن موسى وطلق بن معاذ وحامت بن حسنة وهاىنء بن عروة وىف 
الرقاع تاريخ من سنة سبعني من اهلجرة فوجدوا على حاالهتم مل تتغري شعورهم اال ان جلودهم قد جفت وقلد سنان 

  انات ببغداد وكانت مخسة ابن ثابت الطبيب امر املارست

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  ابراهيم بن عبد اهللا بن حممد ابن ايوب ابو اسحاق املخرمى حدث عن القواريرى وسرى السقطى وغريمها  - ٢١٠



قال ابو بكر االمساعيلي كان صدوقا وقال الدارقطىن ليس بثقة حدث عن قوم ثقات احاديث باطلة وتوىف ىف 
  ضان هذه السنة رم

ابراهيم بن موسى ابن اسحاق ابو اسحاق اجلوزى املعروف بالتوزى مسع بشر بن الوليد القاضى وعبد  - ٢١١
االعلى بن محاد النرسى وجماهد بن موسى وابىن أىب سيبة ىف آخرين روى عنه ابو احلسني بن املنادى وابو على ابن 

  ى اآلخرة من هذه السنة وقيل بل يف سنة ثالث الصواف وغريمها وكان ثقة صدوقا توىف ىف مجاد
اسحاق بن ابراهيم بن يونس ابن موسى ابو يعقوب املعروف باملنجنيقى الوراق حدث عن هناد واىب  - ٢١٢

كريب وغريمها روى عنه جعفر اخللدى والطرباىن وكان صدوقا صاحلا زاهدا صاحلا زاهدا وتوىف مبصرىف مجادى 
  اآلخرة من هذه السنة 

طاهر بن عبد العزيز ابو احلسن االندلسى الرعيىن مسع من على بن عبد العزيز واسحاق الدبرى وكان  - ٢١٣
  عاتالفهما عارفا باللغة وتوىف ىف هذه السنة 

عبد العزيز بن حممد بن دينار ابو حممد الفارسى مسع داود بن رشيد روى عنه ابو على الصواف وكان ثقة  - ٢١٤
  احلا توىف ىف هذه السنة صادقا عابدا زاهدا ص

حممد بن امحد بن خالد ابن شريزاذ البوراىن قاضى تكريت حدث ببغداد عن القاسم بن يزيد صاحب  - ٢١٥
  وكيع وامحد بن منيع ولوين وغريهم 

  اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال حدثىن على بن حممد 

بن يوسف السهمى يقول سألت الدارقطىن عن حممد بن امحد بن خالد البوراىن ابن نصر الدينورى قال مسعت محزة 
فقال ال بأس به ولكنه حيدث عن شيوخ ضعفاء قال ابن ثابت وقرأت ىف كتاب حممد بن املظفر خبطه توىف ابو بكر 

  مائة البوراىن يوم االحد قبل الظهر ودفن العصر ىف مقابر القطيعة لثمان خلون من صفر سنة اربع وثلث
حممد بن امحد بن اهليثم ابن منصور ابو جعفر الدورى مسع اباه وحممد بن عبد امللك الدقيقى وغريمها روى  - ٢١٦

  عنه ابو بكر الشافعى وحممد بن املظفر وغريمها وكان ثقة وتوىف يوم السبت لثمان خلون من احملرم من هذه السنة 
د اهللا بن احلصني بن علقمة بن لبيد بن نعيم بن عطارد بن حاجب حممد بن امحد بن اهليثم ابن صاحل بن عب - ٢١٧

ابن زرارة ابو احلسن التميمى املصرى يلقب فروجة قدم بغداد وحدث هبا عن مجاعة من املصريني روى عنه اجلعاىب 
  وحممد بن املظفر وغريمها وكان ثقة حافظا وتوىف ىف هذه السنة 

سن القنبيطى مسع ابراهيم بن سعيد اجلوهرى ويعقوب الدورقى روى عنه حممد بن احلسني بن خالد ابو احل - ٢١٨
  ابو على ابن الصواف وكان ثقة توىف ليلة الثالثاء لليلتني خلتا من صفر هذه السنة 

يوسف بن احلسني بن على ابو يعقوب الرازى صحب ذا النون املصرى ومسع امحد بن حنبل روى عنه ابو  - ٢١٩
  بكر النجاد 

بو منصور القزاز اخربنا امحد بن على بن ثابت قال حدثىن عبد العزيز ابن اىب طاهر الصوىف قال اخربنا ابو اخربنا ا
طالب عقيل بن عبيد اهللا بن امحد السمسار اخربنا ابو احلسني حممد بن عبد اهللا بن جعفر بن اجلنيد الرازى قال 

رف اسم اهللا االعظم فدخلت مصر فذهبت اليه مسعت يوسف ابن احلسني يقول قيل ىل ان ذا النون املصرى يع
فبصر ىب وانا طويل اللحية ومعى ركوة طويلة فاستبشع منظرى فلم يلتفت اىل فلما كان بعد ايام جاء اليه رجل 
صاحب كالم فناظر ذا النون فلم يقم ذا النون باحلجج عليه فأخذته اىل وناظرته فقطعته فعرف ذو النون فضلي 



وجلس بني يدى وهو شيخ وانا شاب وقال اعذرىن فلم اعرفك فعذرته وخدمته سنة فلما كان بعد فقام اىل وعانقىن 
رأس السنة قلت له يا استاذ قد خدمتك وقد وجب حقى عليك وقيل ىل انك تعرف اسم اهللا االعظم وقد عرفتىن 

نه اومى اىل انه خيربىن قال فال جتد له موضعا مثلى فأحب ان تعلمىن اياه قال فسكت عىن ذو النون ومل جيبىن وكأ
فتركىن بعد ذلك ستة اشهر مث اخرج اىل من بيته طبقا ومكبة مشدودا ىف منديل وكان ذو النون يسكن اجليزة فقال 

تعرف فالنا صديقنا ىف الفسطاط قلت نعم قال فأحب ان تؤدى هذا اليه فأخذت الطبق وهو مشدود وجعلت 
ى النون يوجه اىل فالن ترى ايش هو قال فلم اصرب اىل ان بلغت اجلسر امشى طول الطريق وانا متفكر فيه مثل ذ

فحللت املنديل ورفعت املكبة فاذا فأرة قفزت من الطبق ومرت قال فاغتظت غيظا شديدا وقلت ذو النون يسخر 
على فأرة ىب وبوجه مع مثلى فأرة فرجعت على ذلك الغيظ فلما رآىن عرف ما ىب فقال يا امحق امنا جربناك إئتمنتك 

فخنتىن فأمتنك على اسم اهللا االعظم سرعىن فال أراك اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على قال حدثىن 
عبد العزيز بن علي االزجى حدثنا حممد بن امحد قال مسعت ابا احلسن على بن ابراهيم الرازى يقول حكى ىل ابو 

  نام فقيل له ما فعل اهللا بك قال غفر ىل ورمحىن خلف الوزان عن يوسف بن احلسني انه رئى ىف امل

فقيل مباذا قال بكلمة او بكلمات قلتها عند املوت قلت اللهم اىن نصحت الناس قوال وخنت نفسى فعال فهب 
  خيانة فعلى لنصح قوىل توىف يوسف ىف هذه السنة 

داد وحدث هبا عن اىب عثمان ميوت بن املزرع بن ميوت ابو بكر العبدى من عبد القيس بصرى قدم بغ - ٢٢٠
املازىن واىب حامت السجستاىن واىب الفضل الرياشى وكان صاحب اخبار وآداب وملح وهو ابن اخت اجلاحظ وامسه 
ميوت مث تسمى حممد فغلب االسم االول عليه اخربنا ابو منصور القزاز قال انبأنا ابو بكر بن ثابت قال اخربىن حممد 

 احلسني بن عمر بن حممد القاضى ىف كتابه قال مسعت ميوت بن املزرع يقول بليت بن امحد اليزدى قال اخربىن
باإلسم الذى مساىن به اىب فاىن اذا عدت مريضا فاستأذنت عليه فقيل من ذا قلت انا ابن املزرع واسقطت امسى مات 

دث فيها انه قدم رسول مث دخلت سنة مخس وثلثمائة فمن احلوا ٣٠٥ميوت بطربية وقيل بدمشق ىف هذه السنة سنة 
ملك الروم ىف الفداء واهلدنة وكان الرسول غالما حدث السن ومعه شيخ وعشرون غالما فأقيمت له االنزال 
الواسعة مث احضروا بعد ايام دار السلطان وادخلوا وقد عىبء هلم العسكر وصف باألسلحة التامة وكانوا مائة 

لى باب الشماسية اىل الدار وبعدهم الغلمان احلجرية واخلدم وستني الفا ما بني فارس وراجل وكانوا من اع
واخلواص بالسمة الظاهرة واملناطق احملالة وكانوا سبعة آالف خادم منهم اربعة آالف بيض وثالثة آالف سود وكان 
احلجاب سبعمائة حاجب وىف دجلة الطيارات والزبازب والسمريات بأفضل زينة وسار الرسول فمر على دار نصر 

ا  لقشورى احلاجب فرأى منظر عظيما فظنه اخلليفة فداخلته 

له هيبة حىت قيل له انه احلاجب ومحل اىل دار الوزير فرأى اكثر مما رأى ومل يشك انه اخلليفة فقيل له هذا الوزير 
ذهب منها وزينت دار اخلليفة فطيف بالرسول فيها فشاهد ما هاله وكان الستور مثانية وثالثني الف ستر والديباج امل

اثنا عشر الفا ومخسمائة وكانت البسط اثنني وعشرين الفا وكان ىف الدار من الوحش قطعان تأنس بالناس وتأكل 
من ايديهم وكان هناك مائة سبع كل سبع بيد سباع مث اخرج اىل دار الشجرة وكانت شجرة ىف وسط بركة فيها 

كثرية عليها الطيور والعصافري من كل نوع مذهبة ماء صاف والشجرة مثانية عشر غصنا لكل غصن منها شاخات 
ومفضضة واكثر قضبان الشجرة فضة وبعضها مذهب وهى تتمايل وهلا ورق خمتلف االلوان وكل شىء من هذه 
الطيور يصفر مث ادخل اىل الفردوس وكان فيه من الفرش واآلالت ماال حيصى وىف دهاليزه عشرة آالف جوشن 



شاهد الرسول من العجائب اىل ان وصل اىل املقتدر وهو جالس على سرير آبنوس قد مذهبة معلقة ويطول شرح ما 
فرش بالدبيقي املطرز وعن مينة السرير تسعة عقود معلقة وعن يسرته تسعة اخرى من افخر اجلواهر يعلو ضوؤها 

د بن الفرات قائم بني على ضوء النهار فلما وصل الرسوالن اىل اخلليفة وقفا عنده على حنو مائة ذراع وعلى بن حمم
يديه والترمجان واقف خياطب ابن الفرات وابن الفرات خياطب اخلليفة مث اخرجا وطيف هبما ىف الدار حىت اخرجا 
اىل دجلة وقد اقيمت على الشطوط الفيلة مزينة والزرافة والسباع والفهود مث خلع عليهما ومحل اليهما مخسون 

درهم وورد من مرو كتاب على السلطان ان نفرا عثروا من سور مدينة سقروتا ىف كل سقروق بدرة عشرة آالف 
مرو على نقب فكشفوا عنه الكبس فوصلوا اىل ازج فأصابوا فيه الف رأس وىف اذن كل رأس رقعة كتب فيها اسم 

  صاحبه 

 وىف هذه السنة ورد على السلطان هدايا جليلة من امحد بن هالل صاحب عمان وفيها انواع الطيب ورماح
وطرائف من طرائف البحر وطائر اسود يتكلم بالفارسية واهلندية افصح من الببغا وفيها قلد ابو عمر حممد بن 

يوسف القضاء باحلرمني وكتب له عهده وفيها ثارت فتنة بالبصرة وشغبوا على واليهم احلسن بن اخلليل الفرغاىن 
فضل بن عبد امللك ذكر من توىف ىف هذه السنة من واحرق اجلامع وقتل من العامة خلق عظيم وفيها حج بالناس ال

  االكابر 
امساعيل بن اسحاق ابن احلصني ابن بنت معمر بن سليمان ابو حممد الرقى سكن بغداد وحدث عن امحد  - ٢٢١

  بن حنبل وغريه حدث عنه حممد بن املظفر احلافظ توىف ىف هذه السنة وقيل سنت ست 
و موسى النحوي املعروف باحلامض كان من علماء الكوفيني أخذ عن ثعلب سليمان بن حممد ابن امحد اب - ٢٢٢

وصحبه اربعني سنة وهو املقدم من اصحابه والذى جلس بعده ىف جملسه وصنف كتبا منها غريب احلديث وخلق 
ن االنسان والوحوش والنبات يروى عنه ابو عمر الزاهد وكان دينا صاحلا وتوىف ىف ذى احلجة من هذه السنة ودف

  بباب التنب 
عبد اهللا بن صاحل ابن عبد اهللا بن الضحاك ابو حممد البخارى مسع احلسن بن على احللواىن ولو بنا وعثمان  - ٢٢٣

  بن اىب شيبة روى عنه حممد بن املظفر وكان ثقة ثبتا صاحلا توىف ىف هذه السنة 

سويد بن سعيد وابا كريب روى عنه  القاسم بن زكريا بن حيىي ابو بكر املقرىء املعرف باملطرز مسع - ٢٢٤
  اخللدى واجلعاىب وكان ثقة ثبتا قارئا مصنفا نبيال توىف ىف صفر هذه السنة ودفن ىف مقابر باب الكوفة 

حممد بن ابراهيم ابن ابان بن ميمون ابو عبد اهللا السراج مسع حيىي بن عبد احلميد حلماىن وعبيد اهللا ابن  - ٢٢٥
يونس وغريهم وروى عنه ابو حفص االبار وعلى بن حممد بن لؤلؤ غريمها وكان ثقة عمر القواريرى وسريج بن 

  وتوىف ىف هذه السنة وقيل سنة ست وثلثمائة واهللا اعلم 

  سنة مث دخلت سنةست وثلثمائة

فمن احلوادث فيها ان اول يوم من احملرم فتح سنان بن ثابت الطبيب مارستان السيدة الذى اختذ هلا بسوق حيىي 
دجلة وجلس فيه ورتب املتطببني وكانت النفقة عليه كل شهر ستمائة دينار واشار سنان على املقتدر باختاذ  على

مارستان فاختذه بباب الشام فواله سنان ومسى املقتدرى وكانت النفقة عليه ىف كل شهر مائىت دينار وقرئت الكتب 
د الروم وقرئت على املنابر ىف ربيع االول مبا فتح اهللا على على املنابر ىف صفر مبا فتح اهللا على يد يسر االفشيىن ببال



  مثل اخلادم ىف حبر الروم 
وىف ربيع اآلخر توىف حممد بن خلف وكيع فتقلد ابو جعفر ابن البهلول ما كان يتواله من القضاء مبدينة املنصور 

  وقضاء االهواز 
ار بن حممد صاحب الشرطة وحارهبم وقتل وىف هذا الشهر شغب اهل السجن اجلديد وصعدوا السور فركب نز

  منهم واحدا ورمى برأسه اليهم 

  فسكنوا 
وىف هذا الشهر ركب املقتدر اىل الثريا وانصرف فدخل من باب العامة ووقف طويال حىت رآه الناس وارجف الناس 

فسكنوا وىف مجادى مبرض املقتدر واشاعوا موته فركب اىل باب الشماسية مث احندر ىف دجلة اىل قصره حىت رأوه 
  االوىل قبض على اىب احلسني على بن حممد بن الفرات ووكل بداره وما كان فيها 

وىف السنة وثب بنو هاشم على على بن عيسى لتأخر ارزاقهم فمدوا ايديهم اليه فأمر املقتدر بالقبض عليهم 
فتواروا وقبض على ابنه وبيعت وتأديبهم ونفاهم اىل البصرة وأسقط ارزاقهم فسأل فيهم على بن عيسى فردوا 

امواله وامالكه وحوسب وكان مما اعطى سبعمائة الف دينار وكان السبب انه أخر طالق ارزاقهم وارزاق اجلند 
واحتج بضيق املال وكان قد صرفه اىل حماربة ابن اىب الساج فطلب من املقتدر اطالق مائىت الف دينار من بيت املال 

لى املقتدر وراسل ابن الفرات فإنه كان قد ضمن له ان يقوم بسائر النفقات فاحتج مبا ال عطاء اجلند فثقل ذلك ع
انفق على حماربة ابن اىب الساج فلم يسمع اعتذاره وكوتب ىف الوقت ابو حممد حامد بن العباس باالصعاد اىل 

الم لنفسه وصار اىل الدار احلضرة فتلقاه الناس وبعثت اليه االلطاف فلما قدم خلع عليه فركب وخلفه اربعمائة غ
باملخرم فنزهلا وبان عجزه ىف التدبري فأشري عليه ان يطلب على بن عيسى يكون بني يديه ففعل فأخرج على بن 
عيسى فحمل اىل حامد فكان حيضر ومعه دواة وينظر ىف االعمال ويوقع وكان ابو على ابن مقلة مالزما حلامد 

عبد اهللا حممد بن امساعيل املعروف بزجنى حيضر ايضا بني يدى حامد فقوى  يكتب بني يديه ويوقع حبضرته وكان ابو
امراىب احلسن على بن عيسى حىت غلب على الكل فكان ميضى االمور ىف النقض واإلبرام من غري مؤامرة حامد 

  وقد كان حيضر دار حامد ىف كل يوم دفعتني مدة شهرين مث صار حيضر كل يوم دفعة واحدة 

كل اسبوع مرة مث سقطت منزلة حامد عند املقتدر ىف اول صفر سنة سبع وتبني هو وخواصه انه ال مث صار حيضر 
فائدة ىف االعتماد عليه ىف شىء من االمور فتفرد حينئذ ابو احلسن على بن عيسى بتدبري مجيع امور اململكة وصار 

  حامد ال يأمر ىف شىء بتة 
رة من هذه السنة وىف هذه السنة امرت السيدة ام املقتدر قهرمانة هلا وقلد ابو عمر القاضى املظامل ىف مجادى اآلخ

تعرف مثل ان جتلس بالتربة الىت بنتها بالرصافة للمظامل وتنظر ىف رقاع الناس ىف كل مجعة فجلست واحضرت 
  القاضى ابا احلسن ابن االشناىن وخرجت التوقيعات على السداد 

هللا احلميدي قال انبانا ابو حممد على بن امحد ابن سعيد احلافظ قال قعدت مثل انبأنا ابن ناصر قال انبأنا ابو عبد ا
  القهرمانة ىف ايام املقتدر للمظامل وحضر جملسها القضاء والفقهاء وفيها حج بالناس الفضل بن عبد امللك 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر



  ابراهيم بن امحد بن حممد ابن احلارث  - ٢٢٦
اسم الكالىب روى عن احلارث بن مسكني وغريه وكان رجال صاحلا ففيها على مذهب االمام الشافعى وكان ابو الق

  ثقة وكان من اهل الصيانه واالنقباض وتوىف ىف شعبان هذه السنة 
  امحد بن حيىي ابو عبد اهللا اجلالء بغدادى سكن الشام وصحب ابا تراب وذا النون  - ٢٢٧

  مد اخربنا امحد بن على اخربنا ابو نعيم احلافظ حدثنا حممد بن اخربنا عبد الرمحن بن حم

احلسني قال مسعت حممد بن عبد العزيز الطربى يقول مسعت ابا عمر الدمشقى يقول مسعت ابن اجلالء يقول قلت 
فدققت ألىب وامى احب ان هتباىن هللا فقاال قد وهبناك هللا فغيبت عنهما مدة مث رجعت من غيبىت فكانت ليلة مطرية 

عليهما الباب فقاال من قلت ولدكما قاال كان لنا ولد فوهبناه هللا وحنن من العرب ال نرجع فيما وهبنا وما فتحا يل 
  الباب توىف ابو عبد اهللا ابن اجلالء الصوىف ىف رجب هذه السنة 

ا نصر التمار وحيىي بن امحد بن احلسن ابن عبد اجلبار بن راشد ابو عبد اهللا الصوىف مسع على بن اجلعد واب - ٢٢٨
  املعني يف خلق كثري وكان ثقة وتوىف ىف يوم اجلمعة خلمس بقني من رجب هذه السنة 

امحد بن عمر بن سريج ابو العباس القاضى حدث عن احلسن بن حممد الزعفراىن وعلى بن اشكاب  - ٢٢٩
د الغطريفى وانتهت اليه رياسة وعباس الدورى واىب داود وغريهم روى عنه سليمان بن امحد الطرباىن وابو امح

اصحاب الشافعى وشرح املذهب وخلهة وعمل املسائل ىف الفروع انبأنا حممد بن عبد امللك انبأنا امحد بن على بن 
ثابت انبأنا ابو سعد املاليىن حدثنا عبد اهللا بن عدى احلافظ قال مسعت ابا على ابن خريان يقول مسعت ابا العباس 

ىف املنام كأنا مطرنا كربيتا امحر فمألت اكمامى وجيىب وحجرى فعرب ىل اىن ارزق علما  ابن سريج يقول رأيت
عزيزا كعزة الكربيت االمحر قال ابن ثابت واخربنا ابو منصور حممد بن عيسى بن عبد العزيز اهلمذاىن مسعت عبد 

لفقيه يقول مسعت عثمان السندى الرمحن بن حممد بن خريان يقول مسعت ابا عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عبيد ا
  يقول قال ىل ابو العباس بن سريج ىف علته الىت مات فيها اريت البارحة ىف املنام كأن قائال يقول ىل هذا ربك 

مباذا اجبتم  ٦تعاىل خياطبك قال فسمعت مباذا اجبتم املرسلني قال فوقع ىف قلىب باالميان والتصديق قال فقيل 
قلىب انه يراد مىن زيادة ىف اجلواب فقلت باالميان والتصديق غري انا قد اصبنا من هذه  قال فوقع ىف ٦املرسلني 

الذنوب فقال اما اىن قد اغفر لكم توىف ابن سريج ىف مجادى االوىل من هذه السنة عن سبع ومخسني سنة وستة 
  اشهر ودفن حبجرة سويقة غالب 

اق العمرى املوصلى قدم بغداد وحدث هبا عن مجاعة وروى ابراهيم بن على ابن ابراهيم بن حممد ابو اسح - ٢٣٠
  عنه ابن صاعد والنجاد واخللدى وكان ثقة توىف ىف هذه السنة 

جربيل بن الفضل ابو حامت السمرقندى ورد بغداد حاجا ىف سنة اثنتني وتسعني ومائتني وحدث عن قتيبة  - ٢٣١
   هذه السنة وغريه روى عنه عبد الباقى ابن قانع وكان ثقة وتوىف ىف

احلسني بن يوسف ابن يعقوب بن امساعيل بن محاد بن زيد ابو يعلى األزدى هو اخو أىب عمر القاضى كان  - ٢٣٢
  إليه والية القضاء باالردن توىف ىف حمرم هذه السنة 

د حاجب بن مالك بن اركني ابو العباس الفرغاىن الضرير حدث عن امحد بن ابراهيم الدورقى واىب سعي - ٢٣٣
  االشج حدث عنه حممد بن املظفر وكان ثقة واركني يكىن ابا بكر توىف بدمشق ىف هذه السنة 

  عبد اهللا بن امحد ابن موسى بن زياد ابو حممد اجلواليقى القاضى املعروف بعبدان من اهل االهواز  - ٢٣٤



عن هدبة وكامل بن طلحة ولد سنة ست عشرة ومائتني وكان احد احلفاظ االثبات مجع املشايخ واالبواب وحدث 
  والزهراىن وغريهم روى عنه ابن صاعد وحملاملى 

اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت قال حدثىن الصورى قال مسعت عبد الغىن احلافظ يقول مسعت 
ما محزة بن حممد يقول مسعت عبدان يقول دخلت البصرة مثان عشرة مرة من اجل حديث ايوب السختياىن كل 

  ذكر ىل حديث من حديثه دخلت اليها بسببه 
اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال اخربىن حممد بن على املقرىء اخربنا حممد بن على النيسابورى قال مسعت ابا على 

  احلافظ يقول كان عبدان حيفظ مائة الف حديث توىف عبدان بعسكر مكرم ىف ذى احلجة من هذه السنة 
بن سليمان القافالئي القطيعى مسع جماهد بن موسى روى عنه ابو بكر الشافعى وابن املظفر على بن احلسن  - ٢٣٥

  وكان ثقة توىف ىف حمرم هذه السنة 
حممد بن بابشاذ ابو عبيد اهللا البصرى سكن بغداد وحدث هبا عن عبيد اهللا بن معاذ العنربى وبشر بن  - ٢٣٦

مد اهلامشى وعمر بن بشران السكرى وغريمها وىف حديثه غرائب معاذ العقدى وغريمها روى عنه عبد العزيز بن حم
  ومناكري وتوىف ىف شوال هذه السنة 

حممد بن احلسني بن شهريار ابو بكر القطان بلخى االصل حدث عن بشر بن معاذ العقدى والفالس روى  - ٢٣٧
كذبه ابن ناجية وتوىف ىف حمرم هذه عنه ابو بكر الشافعى وابن اجلعاىب وابن املظفر قال الدارقطىن ليس به بأس و

  السنة 

حممد بن خلف بن حيان ابن صدقة بن زياد ابو بكر الضىب القاضى املعروف بوكيع كان عاملا فاضال عارفا  - ٢٣٨
بايام الناس فقيها قارئا حنويا يتقلد القضاء باالهواز وله مصنفات منها كتاب العدد وسئل ابن جماهد ان يصنف كتابا 

فقال قد كفانا ذاك وكيع حدث عن الزبري بن بكارو احلسن بن عرفة وخلق كثري روى عنه امحد بن كامل  ىف العدد
القاضى وابو على ابن الصواف وابن املظفر وغريهم انبأنا ابو منصور القزاز قال انبأنا امحد بن على بن ثابت قال 

قال اخربنا ابو بكر حممد بن على انشدىن حممد بن انبأنا حممد بن على بن خملد قال انبأناامحد بن حممد بن عمران 
غدوت بتشمري ... من العلم يوما ما خيلد ىف الكتب ... اذا ما غدت طالبة العلم تبتغى ... خلف وكيع لنفسه 

  ... وحمربتى اذىن ودفترها قلىب ... وجد عليهم 

  توىف ىف ربيع االول من هذه السنة

م بن هرمز ابو جعفر الكعربى مسع جبارة بن مغلس وعثمان بن اىب شيبة حممد بن صاحل بن ذريح ابن حكي - ٢٣٩
وهناد بن السرى وغريهم وكان ثقة توىف ىف هذه السنة هذا قول االكثرين وقال بعضهم سنة سبع وقال قوم سنة 

  مثان 
ختصرات ىف منصور بن امساعيل بن عمر ابو احلسن الفقيه كان اديبا فهما عاقال حاد املناظرة وصنف امل - ٢٤٠

الفقه على مذهب الشافعى وله الشعر املليح سكن الرملة مث قدم مصر وقيل انه كان جنديا مث انه كف بصره ويظهر 
  ىف شعره التشيع وتوىف مبصر ىف هذه السنة 

  ابو نصر احملب من مشايخ الصوفية كان له مروءة وسخاء اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب  - ٢٤١



افظ قال اخربىن جعفر اخللدى ىف كتابه اىل قال اخربىن ابو العباس بن مسروق قال اجتزت انا اخربنا ابو نعيم احل
وابو نصر احملب بالكرخ وعلى اىب نصر ازار له قيمة فاذا حنن بسائل يسأل وهو يقول شفيعى اليكم حممد رسول اهللا 

ال هذا نذالة فانصرف واعطاه صلى اهللا عليه و سلم فشق ابو نصر ازاره واعطاه النصف ومضى خطوات مث ق
  النصف اآلخر 

  سنة مث دخلت سنة سبع وثلثمائة

فمن احلوادث فيها انه ابتيعت دار حممد بن اسحاق بن كنداج البراهيم بن املقتدر بثالثني الف دينار واختذت 
 ربيع اآلخر ادخل لألمراء من اوالد اخلليفة دور وىف صفر وقع حريق بالكرخ ىف الباقالئيني هلك فيه خلق كثري وىف

  اىل بغداد مائة ومخسون اسريا من الكرج انقذهم بدر احلمامى 
وىف ذى القعدة انقض كوكب عظيم غالب الضوء وتقطع ثالث قطع ومسع بعد انقضاضه صوت رعد عظيم هائل 

  من غري غيم 
ات الدفعة الثالثة وفيها وىف هذه السنة دخلت القرامطة البصرة وصرف حامد عن الوزارة وتقلد ابو احلسن بن الفر

كسرت العامة احلبوس مبدينة املنصور فأفلت من كان فيها وكانت ابواب املدينة احلديد باقية فغلقت وتتبع اصحاب 
  الشرطة من افلت فلم يفتهم منهم احد 

  وفيها حج بالناس امحد بن العباس اخو أم موسى القهرمانة 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  امحد بن حممد ابو احلسني التاجر  - ٢٤٢
  روى عن احلسني بن احلسني املروزى واىب زرعة وكان صدوقا نبيال توىف 

  رمحه اهللا ىف هذه السنة 
اسحاق بن عبد اهللا بن ابراهيم ابن عبد اهللا بن سلمة ابو يعقوب البزاز الكوىف سافر اىل الشام ومصر  - ٢٤٣

وطن بغداد وروى عنه ابن املظفر احلافظ وكان ثقة وتوىف ىف شوال هذه وكتب عن خلق كثري وصنف املسند واست
  السنة 
جعفر بن امحد ابن عاصم ابو حممد البزاز الدمشقى املعروف بالرواسى قدم بغداد وحدث هبا عن هشام بن  - ٢٤٤

ىف بدمشق ىف هذه عمار وامحد بن أىب احلوارى وغريمها روى عنه اخللدى وابن الصواف وقال الدارقطىن هو ثقة وتو
  السنة 
جعفر بن حممد بن موسى ابو حممد االعرج النيسابورى قدم بغداد وحدث هبا عن مجاعة روى عنه احلافظ  - ٢٤٥

ابو طالب امحد بن نصر والطرباىن وابو حممد ابن السبيعى وابو الفتح االزدي وكان ثقة حافظا عاملا عارفا توىف حبلب 
  ىف هذه السنة 

الطيب ابن محزة بن محاد ابو على البلخى قدم بغداد وحدث هبا عن هدبة واىب الربيع وعثمان  احلسن بن - ٢٤٦
بن اىب شيبة وقتيبة وعلى بن حجر روى عنه امساعيل اخلطىب وحممد بن املظفر وضعفه الدارقطىن وتوىف ىف مجادى 

  اآلخرة من هذه السنة 



األسدى املعدل ويعرف باألكفاىن حدث عن املزىن وكان ثقة عبد اهللا بن ابراهيم بن عبد اهللا ابو القاسم  - ٢٤٧
  وتوىف ىف حمرم هذه السنة وهو جاء من مكة 

عبد اهللا بن احلسني ابن على بن ابان ابو القاسم البجلى الصفار حدث عن سوار القاضى وروى عنه ابو  - ٢٤٨
  صور وتوىف ىف شهر رجب هذه السنة احلسني بن املنادى وكان ثقة مأمونا ونزل سكة النعيمية من مدينة املن

على بن سهل بن األزهر ابو احلسن االصبهاىن كان من املترفني فتزهد وكان يبقى االيام ال يأكل وكان  - ٢٤٩
يقول استوىل على الشوق فاهلاىن عن االكل انبأنا حممد بن عبد الباقى اخربنا ابو الفضل احلداد اخربنا ابو نعيم 

ىب وغريه من اصحاب على ابن سهل انه كان يقول ليس موتى كموتكم اعالل واسقام امنا االصفهاىن قال مسعت أ
  هو دعاء واجابة ادعى فأجيب وكان كما قال كان يوما قاعدا ىف مجاعة فقال لبيك ووقع ميتا وتوىف ىف هذه السنة 

ها قال الصوىل كان موسرا حممد بن عبد احلميد كاتب السيدة ام املقتدر باهللا عرضت عليه الوزارة فأبا - ٢٥٠
  خبيال فتوىف ىف صفر هذه السنة فأخذت السيدة من خملفته مائة الف دينار 

اهليثم بن خلف ابن حممد ابو حممد الدورى مسع القواريرى روى عنه البغوى وكان كثري احلديث حافظا  - ٢٥١
  ثبتا توىف ىف شهر ربيع االول من هذه السنة 

  وية النيسابورى يكىن ابا زكريا حدث وكان ثقة صدوقا وتوىف مبصر ىف هذه السنة حيىي بن زكريا بن حي - ٢٥٢

  سنة مث دخلت سنة مثان وثلثمائة

فمن احلوادث فيها ان حامد بن العباس خرج من مدينة السالم اىل واسط للنظر ىف االعمال الىت ضمنها وكان قد 
  د فخلع عليه ضمن بلدانا من اخلليفة بالوف مث احندر اىل االهواز وعا

وحتركت االسعار ىف آخر هذه السنة فاضطربت العامة لذلك فقصدوا باب حامد فخرج اليهم غلمانه فحاربوهم 
فقتل من العوام مجاعة ومنعوا يوم اجلمعة االمام من الصالة وهدموا املنابر واخربوا جمالس الشرطة واحرقوا اجلسور 

  وفسخ ضمان حامد وبيع الكر بنقصان مخسة دنانري فسكنوا  وأمر السلطان مبحاربة العوام فأخذوا وضربوا
وىف متوز هذه السنة برد اهلواء حىت نزل الناس من السطوح وتدثروا باللحف مث كان ىف الشتوة برد شديد اضر 

  بالنخل والشجر وسقط ثلج كثري وفيها حج بالناس امحد بن العباس 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  د بن الصلت بن املغلس امح - ٢٥٣
  ابو العباس احلماىن وقيل امحد بن حممد بن الصلت ويقال امحد بن عطية وهو ابن 

اخى جبارة بن املغلس انبأنا القزاز قال أنبأنا ابو بكر اخلطيب قال كان ينزل الشرقية وحدث عن ثابت بن حممد 
لوليد وحممد بن عبد اهللا بن منري وجبارة بن املغلس الزاهد واىب نعيم الفضل بن دكني ومسلم بن ابراهيم وبشر بن ا

واىب كريب ابن اىب شيبة واىب عبيد القاسم بن سالم احاديث اكثرها باطلة هو وضعها وحيكى ايضا عن بشر بن 
احلارث وحيىي بن معني وعلى بن املديىن اخبارا مجعها بعد ما صنعها ىف مناقب اىب حنيفة قال ىل حممد بن اىب 



  كان امحد بن الصلت يضع احلديث توىف ىف شوال هذه السنة الفوارس 
اسحاق بن دميهر بن حممد ابو يعقوب املعروف بالتوزى روى عن على بن حرب وغريه روى عنه عبد  - ٢٥٤

  الباقى بن قانع وحممد بن املظفر وكان من الثقات واملأمونني والشهود املعدلني توىف ىف هذه السنة ودفن ىف الشونيزية 
ادريس بن طهوى ابن حكيم بن مهران بن فروخ كان يسكن قطيعة ام جعفر وحدث عن اىب بكر ابن اىب  - ٢٥٥

  شيبة ولوين روى عنه حممد بن املظفر احلافظ وكان ثقة توىف ىف هذه السنة 
جعفر بن حممد ابن جعفر بن احلسن بن جعفر بن احلسن بن احلسن بن على بن اىب طالب ابو عبد اهللا  - ٢٥٦

  حدث عن الفالس وغريه روى عنه ابو بكر الشافعى وابن اجلعاىب وتوىف ىف ذى القعدة من هذه السنة 
احلسن بن حممد ابن عنرب بن شاكر بن سعيد ابو على الوشاء حدث عن على بن اجلعد وسريج بن يونس  - ٢٥٧

  وىل من هذه السنة وحيىي بن معني قال الدارقطىن تكلموا فيه ووثقه الربقاىن وتوىف ىف مجادى اال

شعيب بن حممد ابو احلسن الذراع مسع يقوب الدورقى وابا كريب روى عنه ابن املظفر وابن شاهني  - ٢٥٨
  وكان ثقة توىف ىف شوال هذه السنة ودفن بباب الشام 

 عبد اهللا بن ثابت ابن يعقوب ابو عبد اهللا املقرىء النحوى التوزى سكن بغداد وحدث عن عمر بن شبة - ٢٥٩
روى عنه ابو عمرو بن السماك وغريه اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابن ثابت اخربنا ابو القاسم عبيد اهللا بن 

اذا مل ... حممد النجار اخربنا حممد بن عبيد اهللا الكيال قال قال لنا حممد بن اهليثم انشدنا عبد اهللا بن ثابت لنفسه 
... وعلمك ىف الكتب مستودع ... وحتضر باجلهل ىف جملس ... نفع فعلمك ىف البيت ال ي... تكن حافظا واعيا 

  ... يكن دهره القهقرى يرجع ... ومن يك ىف دهره هكذا 

  توىف عبد اهللا ىف هذه السنة ودفن بالرميلة

عبد اهللا بن العباس ابن عبيد اهللا ابو حممد الطيالسى حدث عن مجاعة وروى عنه ابو بكر اآلجرى وابن  - ٢٦٠
  وكان ثقة وتوىف ىف هذه السنة  املظفر
  العباس بن امحد ابن حممد ابو خبيب القاضى الربتى مسع عبداالعلى بن مجاد النرسى روى عنه  - ٢٦١

  ابن شاهني وكان صاحلا امينا وتوىف ىف شوال هذه السنة 

  سنة مث دخلت سنة تسع وثلثمائة

باب الشام وىف سويقة نصر وىف احلذائني بالكرخ وبني فمن احلوادث فيها انه وقع ىف شهر ربيع االول حريق كثري ب
القنطرة اجلديدة وطاق احلراىن ومات خلق كثري وقتل رجل من الزنادقة فطرح بسببه حريق ىف باب املخرم هلك فيه 

  خلق كثري 
االوىل  وىف شهر ربيع اآلخر لقب مؤنس املظفر وانشئت الكتب بذلك املقتدر اىل امراء النواحى وعقد له ىف مجادى

على مصر والشام وخلع على اىب اهليجاء عبد اهللا بن محدان وقلد اعمال احلرب وطريق مكة وفيه ابتدىء هبدم باب 
  دار على بن اجلهشيار ببغداد ىف الفرضة وكان هذا الباب علما ببغداد ىف العلو واحلسن وبىن موضعه مستغل 

 فأخذوا له عينا وورقا واثاثا قيمته ثالثون الف دينار مث وىف رمضان كبس اللصوص منزل اىب عيسى الناقد الصريىف



  وقعوا على اللصوص وهم سبعة فارجتع من املال اثنان وعشرون الف دينار وقتلوا 
وىف ذى القعدة احضر ابو جعفر حممد بن جرير الطربى دار على بن عيسى ملناظر احلنابلة فحضر ومل حيضروا فعاد 

عليه اشياء قال املؤلف سنذكر قصتهم معه عند ذكر وفاته ان شاء اهللا تعاىل وىف هذه اىل منزله وكانوا قد نقموا 
السنة اهدى الوزير حامد بن العباس اىل املقتدر البستان املعروف بالناعورة بناه له وانفق على بنائه مائة الف دينار 

  وعلق على اجملالس الىت فيه الستائر وفرشه باللبود اخلرسانية مث اهداه 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

امحد بن حممد بن سهل ابن عطاء ابو العباس اآلدمى حدث عن يوسف بن موسى القطان والفضل بن زياد  - ٢٦٢
  وغريمها 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت اخربنا ابو نعيم احلافظ قال مسعت ابا احلسني بن حبيش 
باس بن عطاء فقال كان له ىف كل يوم ختمة وىف شهر رمضان ىف كل يوم وليلة ثالث ختمات وبقى ىف وذكر ابا الع

  ختمة يستنبط مودع القرآن بضع عشرة سنة فمات قبل ان خيتمها توىف ابن عطاء ىف ذى القعدة من هذه السنة 
ولوينا وغريمها روى عنه حممد بن امساعيل بن موسى ابن ابراهيم ابو امحد البجلى احلاسب مسع القواريرى  - ٢٦٣

  املظفر احلافظ وغريه وكان ثقة وتوىف ىف ربيع االول من هذه السنة 
جعفر بن امحد بن الصباح ابو الفضل املعروف باجلرجرائى حدث عن مجاعة روى عنه ابن املظفر احلافظ  - ٢٦٤

  وكان ثقة صدوقا ثبتا توىف ىف ربيع االول من هذه السنة 
احلسني بن منصور بن حممى ويكىن ابا مغيث وقيل ابا عبد اهللا وكان جده حممى جموسيا من اهل  احلالج - ٢٦٥

بيضاء فارس ونشأ احلسني بواسط وقيل بتستر مث تتلمذ لسهل التسترى مث قدم بغداد وخالط الصوفية ولقى اجلنيد 
ب املصبغة وىف اوقات يلبس الدراعة والنورى وغريمها وكان خملطا ففى اوقات يلبس املسوح وىف اوقات يلبس الثيا

  والعمامة وميشى بالقباء على زى اجلند وطاف البالد وقصد اهلند 

وخراسان وما وراء النهر وتركستان وكان اقوام يكاتبونه باملغيث واقوام باملقيت وتسميه اقوام املصطلم واقوام 
تلف الناس فيه فقوم يقولون انه ساحر وقوم يقولون املخرب وحج وجاور مث جاء اىل بغدادواقتىن العقار وبىن دارا واخ

له كرامات وقوم يقولون منمس قال ابو بكر الصوىل قد رأيت احلالج وخاطبته فرأيت جاهال يتعاقل وغبيا يتبالغ 
وفاجرا يتزهد وكان ظاهره انه ناسك صوىف فاذا علم ان اهل بلدة يرون االعتزال صار معتزليا او يرون االمامة ار 

يا وأراهم ان عنده علما من امامتهم اورأى اهل السنة صار سنيا وكان خفيف احلركة مشعبذا قد عاجل الطب امام
  وجرب الكيمياء وكان مع جهله خبيثا وكان يتنقل ىف البلدان 

 اخربنا عبد الرمحن بن حممد القزاز اخربنا امحد بن ثابت احلافظ قال حدثىن ابو سعيد السجزى اخربنا حممد بن عبد
اهللا الشريازى قال مسعت ابا احلسن بن اىب توبة يقول مسعت على بن امحد احلاسب يقول مسعت والدى يقول وجهىن 
املعتضد اىل اهلند وكان احلالج معي ىف وهو السفينة رجل يعرف باحلسني بن منصور فلما خرجنا من املركب قلت 

  اخللق اىل اهللا  له ىف اي شىء جئت اىل هاهنا قال جئت ألتعلم السحر وادعوا
اخربنا القزاز اخربنا امحد بن على اخربنا على بن اىب على عن اىب احلسن امحد بن يوسف قال كان احلالج يدعوا 

كل قوم اىل شىء على حسب ما يستبله طائفة طائفة واخربىن مجاعة من اصحابه انه ملا افتنت الناس باألهواز وكورها 



واألشربة ىف غري حينها والدراهم الىت مساها دراهم القدرة حدث ابو على  باحلالج وما خيرجه هلم من األطعمة
اجلبائى بذلك فقال هلم هذه االشياء حمفوظة ىف منازل متكن احليل فيها ولكن ادخلوه بيتا من بيوتكم ال من منزله 

لى ذلك فخرج عن وكلفوه ان خيرج منه خرزتني سوداء فان فعل فصدقوه فبلغ احلالج قوله وان قوما قد عملوا ع
  األهواز 

اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال حدثىن مسعود بن ناصر اخربنا ابن باكويه قال مسعت ابا زرعة الطربى قال مسعت 
حممد بن حيىي الرازى يقول مسعت عمرو ابن عثمان يلعن احلالج ويقول لو قدرت عليه لقتلته بيدي قرأت آية من 

  ان اؤلف مثله واتكلم به كتاب اهللا تعاىل فقال ميكنىن 
قال ابو زرعة ومسعت ابا يعقوب االقطع يقول زوجت ابنىت من احلسني بن منصور احلالج ملا رأيت من حسن 

طريقته فبان ىل بعد مدة يسرية انه ساحر حمتال خبيث كافر قال مؤلف الكتاب افعال احلالج واقواله واشعاره كثرية 
اطع حملال اللجاج القاطع مبحال احلالج فمن اراد اخباره فلينظر فيه وقد كان وقد مجعت اخباره ىف كتاب مسيته الق

هذا اجلل يتكلم بكالم الصوفية فتبدر له كلمات حسان مث خيلطها باشياء ال جتوز وكذلك اشعاره فمن املنسوب اليه 
 صورة اآلكل والشارب ىف... مث بدا ىف خلقه ظاهر ... سر سنا ال هوته الناقب ... سبحان من اظهرنا سوته ... 
  ... كلحظة احلاجب باحلاجب ... حىت لقد عاينه خلقه ... 

فلما شاع أخذ وحبس ونوظر واستغوى مجاعة فكانوا يستشفون بشرب بوله حىت ان قوما من اجلهال قالوا انه اله 
ىب فأدخله بغداد وغالما وانه حيىي املوتى قال ابو بكر الصوىل اول من اوقع باحلالج ابو احلسن على بن امحد الراس

له على مجلني قد شهرمها وذلك ىف ربيع اآلخر سنة احدى وثلثمائة وكتب معهما كتابا يذكر فيه ان البينة قد قامت 
عنده بأن احلالج يدعى الربوبية ويقول باحللول فأحضره على بن عيسى ىف هذه السنة واحضر القضاة فناظروه 

لقرآن شيئا وال من غريه مث حبس مث محل اىل دار اخلليفة فحبس قال الصوىل فاسقط ىف لفظه ومل جيده حيسن من ا
  وقيل انه كان يدعوا ىف اول امره اىل الرضا من 

آل حممد فسعى به فضرب وكان يرى اجلاهل شيئا من شعبذته فإذا وثق به دعا اىل انه اله فدعا فيمن دعاه ابا سهل 
مث ترقت به احلال اىل ان دافع عنه نصر احلاجب ألنه قيل له انه سىن  بن نوخبت فقال له أنبت ىف مقدم رأسى شعرا

وامنا تريد قتله الرافضة وكان ىف كتبه اىن مغرق قوم نوح ومهلك عاد ومثود وكان يقول الصحابه انت نوح 
وآلخرأنت موسى وآلخر انت حممد قد اعيدت ارواحهم اىل اجسامكم وكان الوزير حامد بن العباس قد وجد له 
كتبا فيها اذا صام االنسان ثالثة ايام بلياليها ومل يفطر وأخذ ىف اليوم الرابع ورقات هندباء وافطر عليها اغناه عن 

صوم رمضان واذا صلى ىف ليلة واحدة ركعتني من اول الليل اىل الغداة اغنته عن الصالة بعد ذلك واذا تصدق ىف 
الزكاة واذا بىن بيتا وصام اياما مث طاف حوله عريانا مرارا اغناه يوم واحد جبميع ما ملكه ىف ذلك اليوم اغناه عن 

عن احلج واذا صار اىل قبور الشهداء مبقابر قريش فأقام فيها عشرة ايام يصلى ويدعو ويصوم وال يفطر االعلى 
لفقهاء شىء يسري من خبز الشعري وامللح واجلريش اعفاه ذلك عن العبادة باقى عمره فأحضر القضاة والعلماء وا

حبضرة حامد وقيل له أتعرف هذا الكتاب قال هذا الكتاب السنن للحسن البصرى فقال له حامد ألست تدين مبا 
ىف هذا الكتاب فقال بلى هذا كتاب دين اهللا مبا فيه فقال له القاضي ابو عمر هذا نقض شرائع االسالم مث جاراه ىف 

احالل دمه وتبعه الفقهاء وأفتوا بقتله وكتب اىل املقتدر بذلك كالم اىل ان قال له ابو عمر يا حالل الدم فكتب ب
فكتب اذا كانت القضاة قد افتوا بقتله واباحوا دمه فليحضر حممد بن عبد الصمد صاحب الشرطة وليضربه الف 



سوط فان تلف واال ضربت عنقه فأحضر بعد عشاء اآلخرة ومعه مجاعة من اصحابه على بغال موكفة جيرون جمرى 
سة وليجعل على واحد منها ويدخل ىف غمار القوم فحمل فباتوا جمتمعني حوله فلما اصبح يوم الثالثاء لست السا

  بقني من ذى القعدة اخرج ليقتل فجعل يتبختر ىف قيده 

... ب فعل الضيف بالضيف ... سقاىن مثل ما يشر ... اىل شىء من احليف ... ندميى غري منسوب ... وهو يقول 
  ... مع التنني ىف الصيف ... كذا من يشرب الراح ... دعا بالنطع والسيف ... كأس فلما دارت ال

وضرب الف سوط مث قطعت يده مث رجله وحز رأسه واحرقت جثته والقى رماده ىف دجلة اخربنا القزاز اخربنا 
احلالج ليقتل مضيت ىف  اخلطيب حدثنا عبيد اهللا بن امحد بن عثمان الصريىف قال قال لنا ابو عمر ابن حيويه ملا خرج

مجلة الناس ومل ازل ازاحم حىت رايته فقال ألصحابه ال يهولنكم هذا فاىن عائد اليكم بعد ثالثني يوما قال املؤلف 
وهذا االسناد صحيح ال يشك فيه وهو يكشف حال هذا الرجل انه كان ممخرنا يستخف عقول الناس اىل حال 

... لى اخربنا القاضى ابو العالء قال ملا اخرج احلسني ابن منصور ليقتل انشد املوت اخربنا القزاز اخربنا امحد بن ع
ولو أىن قنعت لكنت حرا ... اطعت مطامعى فاستعبدتىن ... فلم ار ىل بأرض مستقر ... طلبت املستقر بكل ارض 

 ...  
س روى عنه ابو حامد بن حممد بن شعيب ابن زهري ابو العباس البلخى املؤدب حدث عن سريج بن يون - ٢٦٦

  بكر الشافعى قال الدارقطىن هو ثقة توىف ىف حمرم هذه السنة 
حممد بن امحد بن موسى ابو عبد اهللا املصيصى يعرف بالسوابيطى قدم بغداد وحدث هبا عن على بن بكار  - ٢٦٧

  وغريه وتوىف وهو متوجه اىل بلده برأس العني ىف هذه السنة 

و بكر البغدادى مسع بشر بن الوليد وعبيد اهللا بن عمر القواريرى وخلقا حممد بن احلسني بن مكرم اب - ٢٦٨
كثريا وانتقل اىل البصرة حىت مات هبا روى عنه حممد بن خملد قال ابراهيم بن فهد ما قدم علينا من بغداد اعلم 

لرمحن بن حممد حبديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اىب بكر ابن مكرم حبديث البصرة خاصة اخربنا عبد ا
اخربنا امحد بن على قال حدثىن على بن حممد بن نصر قال مسعت محزة السهمى يقول سألت الدارقطىن عن حممد 

  بن احلسني بن مكرم فقال هو ثقة توىف بالبصرة ىف ذى القعدة من هذه السنة 
فنسب اليه وكان حسن حممد بن خلف بن املرزبان ابن بسام ابو بكر احملوىل كان يسكن باب احملول  - ٢٦٩

التصانيف حدث عن الزبري بن بكار وابن اىب الدنيا وغريمها روى عنه ابو بكر ابن االنبارى ىف مجاعة آخرهم ابو 
  عمر ابن حيويه وتوىف ىف هذه السنة وكان صدوقا ثبتا 

  سنة مث دخلت سنة عشر وثلثمائة

ل اليه مال وخلع عليه وقرر ان حيمل ىف كل سنة فمن احلوادث فيها ان يوسف بن اىب الساج اطلق ىف احملرم ومح
مخسمائة الف دينار من اعمال ضمنت اليه فبعث اىل مؤنس يطلب منه انفاذ اىب بكر ابن اآلدمى القارىء فخاف ابو 

بكر ألنه كان قد قرأبني يديه يوم شهر وكذلك اخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظاملة فقال له مؤنس ال ختف فأنا 
جلائزة فمضى فدخل عليه فقال هاتوا كرسيا ألىب بكر فجلس فقال اقرأ فقرأ وقال امللك ائتوىن به شريكك ىف ا

  أستخلصه لنفسى فقال ال أريد هذا بل اريد لتقرأ ما قرأته بني يدى حني شهرت وكذلك أخذ ربك 



مكنىن ترك خدمة اذا أخذ القرى وهى ظاملة فقرأ فبكى وقال هذه اآلية كانت سبب توبىت من كل حمظور ولو أ
السلطان لتركت وأمر له مبال قال مؤلف الكتاب وقد ذكرنا انه شهر ىف سنة احدى وسبعني ومائتني وحينئذ قرأ 
بني يديه وكذلك أخذ ربك وذلك ىف خالفة املعتمد وىف هذه السنة استزاره فأكرمه وذلك ىف خالفة املقتدر وىف 

رون بن املقتدر ومعه مؤنس ونصر القشورى ووجوه الغلمان هذه السنة اعتل على بن عيسى فركب لعيادته ها
وفرش له الطريق من الشط اىل اجمللس فتلقاه ابو احلسن متحامال وأدى اليه رسالة املقتدر وباملسألة عن خربه مث قيل 
 ان املقتدر قد عزم على الركوب اليه فانزعج لذلك وسأل مؤنسا ان يستعفى له منه وكان قد صلح بعص الصالح

فركب اىل الدار على ضعف شديد وطلع ليفسخ بذلك ما وقع عليه العزم مث برأ وفيها سخط على ام موسى 
القهرمانة وقبض عليها وعلى انساهبا ومن كانت تعىن به فصح منها ىف بيت املال الف الف دينار واختلف ىف 

ر فانكشف ذلك وقيل بل زوجت بنت السبب فقيل ان املقتدر اعتل فبعثت اىل بعض اهله ليقرر عليه والية االم
اخيها اىب بكر بن اىب العباس حممد بن اسحاق بن املتوكل فسعى هبا اعداؤها وثبتوا ىف نفس املقتدر والسيدة والدته 
اهنا ما فعلت ذلك اال لتنصب حممد بن اسحاق ىف اخلالفة فتمت عليها النكبة اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا امحد 

على بن احملسن اخربنا طلحة بن حممد قال صرف املقتدر باهللا ابا جعفر امحد بن اسحاق بن البهلول  بن على اخربنا
يوم اخلميس لعشر بقني من ربيع اآلخر سنة عشر وثلثمائة عن القضاء مبدينة اىب جعفر املنصور واستقضى ىف هذا 

نائى وخلع عليه مث جلس يوم السبت للحكم اليوم ابا احلسني عمر بن احلسني بن على الشيباىن املعروف بابن االش
  وصرف يوم االحد وكانت واليته ثالثة ايام وكان من جلة الناس ومن اصحاب احلديث احملمودين وأحد احلفاظ 
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مللوك واألمم: كتاب  تاريخ ا ملنتظم يف    ا
لفرج : املؤلف  ا بو  بن اجلوزي أ بن حممد  بن علي  لرمحن  ا  عبد 

وكان قبل هذا يتوىل القضاء بنواحى الشام وتقلد احلسبة ببغداد وىف مجادى االوىل تقلد نازوك الشرطة مبدينة 
  السالم مكان اىب طاهر حممد بن عبد الصمد وخلع عليه 

  آلخرة ظهر كوكب ذو ذنب ىف املشرق ىف برج السنبلة طوله حنو ذراعني وىف مجادى ا
وىف شعبان وصلت هدية احلسني بن امحد بن املادرائى من مصر وهى بغلة ومعها فلو وغالم طويل اللسان يلحق 

  لسانه أنفه 
  ملطية وقاليقال وىف هذا الشهر قرئت الكتب على املنابر ىف اجلوامع بفتح كان ىف بالد الروم الهل طرسوس و

اخربنا عبد الرمحن بن حممد القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت اخربنا على بن احملسن اخربنا طلحة بن حممد بن جعفر 
قال استقضى املقتدر باهللا ىف يوم النصف من رمضان سنة عشر وثلثمائة ابا احلسني عمر بن اىب عمر حممد بن يوسف 

على القضاء باجلانب الشرقى والشرقية وسائر ما كان اىل قاضى القضاة اىب بن يعقوب وكان قبل هذا خيلف اباه 
عمر وذلك انه استخلفه وله عشرون سنة مث استقضى بعد استخالف ابيه له على اعمال كثرية مث قلد مدينة السالم 

  ىف حياة ابيه وىف رمضان قلد املطلب ابن ابراهيم اهلامشى الصالة ىف جامع الرصافة ببغداد 
 يوم الفضر ركب االمري ابو العباس ابن املقتدر اىل املصلى ومعه الوزير حامد بن العباس وعلى بن عيسى وىف

  ومؤنس املظفر واجليش وصلى بالناس اسحاق ابن عبد امللك اهلامشى 
  وىف يوم االثنني سلخ ذى القعدة اخرج رأس احلسني بن منصور احلالج من دار السلطان ليحمل اىل خراسان 

  د اخلرب بأنه انشق بواسط سبعة عشر شقا اكربها الف ذراع واصغرها وور

  مائتا ذراع وانه غرق من امهات القرى الف وثلثمائة قرية وفيها حج بالناس اسحاق بن عبد امللك 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

مجادى االوىل من هذه السنة وله  امحد بن ابراهيم بن كامل ابو احلسن موىل بىن فهر كان ثقة وتوىف ىف - ٢٧٠
  اثنتان ومثانون سنة 

  امحد بن حممد بن حيىي ابو على حدث عن احلارث بن مسكني وكان ثقة وتوىف ىف شعبان هذه السنة  - ٢٧١
امحد بن حممد بن عبد اهللا ابن سهل السراج ابو احلسن حدث عن يونس بن عبد االعلى وغريه وكان ثقة  - ٢٧٢

  ر رمضان هذه السنة دينا توىف ىف شه
امحد بن حممد بن عبد الواحد ابن يزيد بن ميمون ابو جعفر الطائى قدم مصر وحدث هبا وكان ثقة توىف ىف  - ٢٧٣

  مصر ىف رجب هذه السنة 
امحد بن عبد اهللا بن حممد ابن هالل بن نافع ابو جعفر املقرىء موىل االزد حدث عن ابيه وغريه وتوىف ىف  - ٢٧٤

  ن هذه السنة ذى القعدة م
احلسن بن احلسني بن على ابن عبد اهللا بن جعفر ابو على الصواف املقرىء مسع من أىب سعيد األشج  - ٢٧٥

  وغريه وكان ثقة فاضال نبيال سكن اجلانب الشرقى توىف ىف رمضان هذه السنة ودفن ىف مقابر اخليزران 



ىي بن معني روى عنه على بن حممد السكرى خالد بن حممد خالد ابو حممد الصفار اخلتلى حدث عن حي - ٢٧٦
  سئل عنه الدارقطىن فقال صاحل توىف ىف هذه السنة 

عبد اهللا بن حممد ابن امحد بن مسلمة ابو حممد الفزارى حدث عن عبادبن الوليد الغربى روى عنه ابن  - ٢٧٧
  املظفر وكان ثقة وتوىف ىف ذى احلجة من هذه السنة 

ابن عبد الرمحن بن هالل ابو حممد القرشى الشامى املعروف بأىب صخرة الكاتب مسع  عبد الرمحن بن حممد - ٢٧٨
  على بن املديىن ولوينا وحيىي بن اكثم روى عنه ابن املظفر وكان ثقة وتوىف ببغداد شوال هذه السنة 

روى عنه  عيسى بن سليمان ابن عبد امللك ابو القاسم القرشى وراق داود بن رشيد حدث عنه وعن غريه - ٢٧٩
  ابن املظفر وكان ثقة توىف ىف شعبان هذه السنة 

حممد بن امحد ابن محاد بن سعد ابو بشر الدوالىب الوراق موىل االنصار وكانت له معرفة باحلديث وكان  - ٢٨٠
حسن التصنيف وحدث عن اشياخ فيهم كثرة قال ابو سعيد ابن يونس وكان يضعف توىف وهو قاصد اىل احلج بني 

  دينة بالعرج ىف ذى القعدة من هذه السنة مكة وامل
حممد بن امحد بن هالل ابو بكر الشطوى مسع أبا كريب وامحد بن منيع وغريمها وروى عنه حممد بن  - ٢٨١
  املظفر 

  وغريه ورمبا مساه بعض الرواة امحد بن حممد وحممد بن امحد اكثر وتوىف ألربع خلون من ربيع االول من هذه السنة 
د بن ابراهيم بن آدم ابن اىب الرجال ابو جعفر الصلحى سكن بغداد وحدث هبا عن بشر بن هالل حمم - ٢٨٢

  الصواف وازهر بن مجيل وغريمها روى عنه ابن املظفر وغريه وكان ثقة توىف ىف هذه السنة 
ا روى عنه على حممد بن بنان بن معن ابو اسحاق اخلالل مسع حممد بن املثىن ومهنأ بن حيىي الشامى وغريمه - ٢٨٣

بن عمر السكرى وابو الفضل الزهرى اخربنا عبد الرمحن بن حممد قال انبأنا امحد بن على قال انبأنا األزهرى قال 
  انبأنا على بن عمر احلافظ قال حممد ابن بنان بغدادى مل يكن به بأس توىف ىف شعبان هذه السنة 

املنصور يكىن ابا جعفر كان خطيب اجلامع مبدينة  حممد بن جعفر بن العباس ابن عيسى بن اىب جعفر - ٢٨٤
  املنصور فلم يزل يتوىل ذلك حىت توىف ىف يوم السبت لثمان بقني من ذى احلجة من هذه السنة 

حممد بن جرير ابن كثري بن غالب ابو جعفر الطربى ولد ىف آخر سنة اربع أواول سنة مخس وعشرين  - ٢٨٥
 ملتف اجلسم مديد القامة فصيح اللسان مسع حممد بن عبد امللك بن اىب ومائتني وكان امسر اىل األدمة اعني

الشوارب واسحاق بن اىب اسرائيل وامحد بن منيع البغوى وابا مهام الوليد بن شجاع وابا كريب ويعقوب الدورقى 
القاضى  وابا سعيد األشج وحممد بن بشار وخلقا كثريا من اهل العراق والشام ومصر وحدث عنه امحد بن كامل

  وغريه استوطن ابن طرير بغداد اىل حني 

وفاته وكان قد مجع من العلوم ما رأس به اهل عصره وكان حافظا للقرآن بصريا باملعاىن عاملا بالسنن فقيها ىف 
االحكام عاملا باختالف العلماء خبريا بايام الناس واخبارهم وتصانيفه كثرية منها كتاب التاريخ وكتاب التفسري 

ب اآلثار اال انه مل يتمم تصنيفه وله ىف اصول الفقه وفروعه كتب كثرية اخربنا ابو منصور وعبد الرمحن بن وهتذي
حممد القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن على بن ثابت اخلطيب قال مسعت على بن عبيد اهللا بن عبد الغفار اللغوى حيكى 

  اربعني ورقة ان حممد بن جرير مكث اربعني سنة يكتب ىف كل يوم منها 
اخربنا ابو منصور اخربنا اخلطيب قال اخربىن القاضى ابو عبد اهللا حممد بن سالمة القضاعة اجازة قال حدثنا على 



بن نصر بن الصباح الثعلىب قال حدثنا القاضى ابو عمر عبيد اهللا بن امحد السمسار وابو القاسم بن عقيل الوراق ان 
ون لتفسري القرآن قالوا كم يكون قدره قال ثالثون الف ورقة فقالوا هذا مما ابا جعفر الطربى قال ألصحابه اتنشط

تفىن االعمار قبل متامه فاختصره ىف حنو ثالثة آالف ورقة مث قال هل تنشطون لتاريخ العامل من آدم اىل وقتنا قالوا 
هلمم فاختصره ىف حنو مما اختصر كم يكون قدره فذكر حنو مما ذكر ىف التفسري فأجابوه مبثل ذلك فقال انا هللا ماتت ا

  التفسري 
اخربنا القزاز قال اخربنا ابو بكر اخلطيب قال انشدنا على بن عبد العزيز الطاهرى وحممد بن جعفر بن عالن 

... اذا أعسرت مل يعلم رفيقى ... الشروطى قاال انشدنا خملد بن جعفر الدقاق قال انشدنا حممد بن جرير الطربى 
ولو اىن مسحت ببذل ... ورفقى ىف مطالبىت رفيقى ... حيائى حافظ ىل ماء وجهى ... صديقى  وأستغىن فيستغىن

  ... لكنت اىل الغىن سهل الطريق ... وجهى 

  قال وانشدنا ايضا

  بطر الغىن ومذلة الفقر ... خلقان ال أرضى طريقهما ... 

  ... واذا افتقرت فته على الدهر ... فاذا غنيت فال نكن بطرا 
ابو جعفر الطربى وقت املغرب من عشية االحد ليومني بقيا من شوال سنة عشر وثلثمائة ودفن وقد اضحى توىف 

النهار يوم االثنني برحبة يعقوب ىف ناحية باب خراسان ىف حجرة بازاء داره وقيل بل دفن ليال ومل يؤذن به احد 
را وذكر ثابت بن سنان ىف تارخيه انه امنا اخفيت واجتمع من ال حيصيهم اال اهللا وصلى على قربه عدة شهور ليال وهنا

حاله ألن العامة اجتمعوا ومنعوا من دفنه بالنهار وادعوا عليه الرفض مث ادعوا عليه االحلاد قال املصنف كان ابن 
جرير يرى جواز املسح على القدمني وال يوجب غسلهما فلهذا انسب اىل الرفض وكان قد رفع ىف حقه ابو بكر 

داود قصة اىل نصر احلاجب يذكر عنه اشياء فأنكرها منها انه نسبه اىل رأى جهم وقال انه قائل بل يداه ابن اىب 
مبسوطتان اى نعمتاه فأنكر هذا وقال ما قلته ومنها انه روى عن روح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا خرجت 

س فيه حساها قال املصنف رمحه اهللا وهذا سألت ىف كف على فحساها فقال امنا احلديث مسح هبا على وجهه ولي
ايضا حمال اال انه كتب ابن جرير ىف جواب هذا اىل نصر احلاجب العصابه ىف االسالم كهذه العصابة اخلسيسة 

وهذا قبيح منه ألنه كان ينبغى ان خياصم من خاصمه وأما ان يذم طائفته مجيعا وهو يدرى اىل من ينتسب فغاية ىف 
  القبح 

  ت سنة احدى عشرة وثلثمائةسنة مث دخل

فمن احلوادث فيها ان بغلة وردت من مصر اىل بغداد ومعها فلو وقد وضعت مهرا ىف ربيع االول وكان يرتضع 
  منها وانه ظهر اجلراد وعظم امره وكثر افساده للغالت 

ارزاقهم سكنوا وخلع وقلد ابو عمرو محزة بن القاسم الصالة ىف جامع املدينة وشغب اجلند ىف احملرم فلما اطلقت 
  على مؤنس املظفر وعقد له على الغزاة 



للصائفة ىف هذه السنة وقرىء كتاب على املنرب بالفتح على املسلمني من طرسوس وكان نازوك امر بضرب غالمني 
كان احدمها غالما لبعض الرجالة املصافية فحمل الرجالة السالح وقصدوا دار نازوك ووقعت بينهم حرب وقتل 

فركب املقتدر وبلغ اىل باب العامة مث اشار عليه نصر احلاجب بالرجوع فرجع ووجه القواد للتسكني  مجاعة
  وشغلهم بإطالق ارزاقهم فسكنوا 

وصرف حامد بن العباس عن الوزارة وعلى بن عيسى عن الدواوين واالعمال ألنه اخر ارزاق اجلند وقبض على 
وقرر عليه ثلثمائة الف دينار واخرج ابو احلسن علي بن حممد بن على بن عيسى وانسابه واملتصرفني ىف ايامه 

الفرات فقلدوا الوزارة يوم اخلميس لتسع بقني من ربيع اآلخر وخلع عليه وعلى ابنيه احملسن واحلسني واقطع الدار 
الف دينار  باملخرم وجلسوا للهناء واخذ ابن الفرات حامد بن العباس فصادره وأخذ خطه بالف الف دينار وثلثمائة

وصادر مؤنسا خادم حامد على ثالثني الف دينار وروسل على بن عيسى ان يقرر بامواله فكتب انه ال يقدر على 
اكثر من ثالثة آالف دينار فاخذه احملسن ولد ابن الفرات والبسه جبة صوف واهانه وناله باألذى الفاحش حىت 

  استخرج منه اليسري 
ل اىب طاهر سليمان بن احلسن اجلناىب اىل البصرة سحر يوم االثنني خلمس بقني من وورد اخلرب ىف ربيع اآلخر بدخو

ربيع اآلخر ىف الف وسبعمائة رجل وانه نصب سالليم بالليل على سورها وصعد على اعلى السور مث نزل إىل البلد 
معه على اجلمال لئال  وقتل البوابني الذين على االبواب وفتح االبواب وطرح بني كل مصراعني حصباء ورمال كان

ميكن غلق االبواب عليه ووضع السيف ىف اهل البصرة واحرق املربد ونقض اجلامع ومسجد قرب طلحة وهرب 
الناس فطرحوا انفسهم ىف املاء فغرق اكثرهم واقام ابو طاهر بالبصرة سبعة عشر يوما حيمل على مجاله كل ما يقدر 

  عليه من االمتعة والنساء والصبيان 

  عنها مبا معه يوم اخلميس الثنىت عشرة ليلة خلت من مجادى اآلخرة ووىل منصرفا اىل بلده وخرج 
  وىف رجب استخلف القاضى ابو عمر ولده عمر على القضاء مبدينة السالم وركب اىل جامع الرصافة وحكم 

عامة صورة ماىن وىف رابع عشر رمضان وقع برد املواريث اىل ذوى األرحام وىف نصف رمضان احرق على باب ال
  واربعة اعدال من كتب الزنادقة فسقط منها ذهب وفضة مما كان على املصاحف له قدر 

وىف هذه السنة اختد ابو احلسن ابن الفرات مارستانا ىف درب املفضل وانفق من ماله عليه ىف كل شهر مائىت دينار 
  جاريا 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

   امحد بن حممد - ٢٨٦
ابن هارون ابو بكر اخلالل مسع احلسن بن عرفة وسعدان بن نصر وغريمها وصرف عنايته اىل اجلمع لعلوم امحد بن 
حنبل وطلبها وسافر ألجلها وصنفها ومجع منها مامل جيمعه احد وكل من تبع هذا املذهب بأخذ من كتبه وتوىف يوم 

  السنة ودفن اىل جنب املروذى يف الدكة اجلمعة قبل الصالة ليومني خلوا من ربيع االول من هذه 
امحد بن حفص ابن يزيد ابو بكر املعافرى حدث وروى عن عيسى بن محاد وغريه وكان فاضال توىف ىف  - ٢٨٧

  ربيع االول من هذه السنة 
  امحد بن حممد ابن احلسني ابو حممد اجلريرى مسع سريا وكان اجلنيد يكرمه وقيل له عند  - ٢٨٨



جنلس بعدك فقال اىل اىب حممد اجلريرى اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا اخلطيب اخربنا عبد الكرمي وفاته اىل من 
بن هوازن قال اخربىن حممد بن احلسني السلمى قال مسعت عبد اهللا الرازى يقول مسعت اجلريرى يقول منذ عشرين 

وىل قال عبد الكرمي ومسعت عبد اهللا بن سنة ما مددت رجلى عند جلوسى ىف اخللوة فإن حسن االدب مع اهللا امل
يوسف االصبهاىن يقول مسعت ابا الفضل الصرام يقول مسعت على بن عبد اهللا يقول اعتكف ابو حممد اجلريرى 

مبكة سنة اثنتني وتسعني ومائتني فلم يأكل ومل ينم ومل يستند اىل حائط ومل ميد رجليه فقال له ابو بكر الكتاىن يا ابا 
  قدرت على اعتكافك فقال علم صدق باطىن فأعانىن على ظاهرى حممد مباذا 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على قال اخربنا حممد بن عبد الواحد اخربنا ابو عبد الرمحن السلمى قال 
عت ابا عبد مسعت ابا سعيد الرازى يقول توىف اجلريرى سنة وقعة اهلبري وطئته اجلمال وقت الوقعة قال السلمى ومس

اهللا الرازى يقول وقعة اهلبري كانت سنة احدى عشرة وثلثمائة قال مؤلف الكتاب رمحه اهللا اهلبري اسم موضع عارض 
فيه ابو سعيد اجلناىب القرمطى احلاج فأصاب منهم مجاعة فتفرقوا فعاد وعارضهم ىف حمرم سنة اثنىت عشرة وفتك هبم 

د هلك ىف املعارضة االوىل وامنا هلك ىف الطريق وبقى على حاله واخربنا الفتك القبيح فجائز أن يكون اجلريرى ق
ابو منصور القزاز قال اخربنا ابو بكر بن ثابت اخربنا عبد الكرمي ابن هوازن قال مسعت ابا عبد اهللا بن باكوية 

  الشريازى يقول مسعت امحد بن عطاء الروذبارى يقول مات اجلريرى سنة اهلبري فجزت عليه بعد 

  سنة واذا هو مستند جالس وركبته اىل صدره وهو يشري اىل اهللا تعاىل بإصبعه 
امحد بن محدان ابن على بن سنان ابو جعفر النيسابورى لقى ابا حفص وغريه وكان من الورعني واسند  - ٢٨٩

نته من احلديث وله كالم حسن وكان يقول انت تبغض اهل املعاصى بذنب واحد تظنه وال تبغض نفسك مع ما تيق
  ذنوبك توىف ىف هذه السنة 

ابراهيم بن السرى ابن سهل ابو اسحاق الزجاج كان من اهل الفضل والعلم مع حسن اإلعتقاد وله  - ٢٩٠
تصانيف حسان اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال اخربنا على بن اىب البغدادى قال 

زرق ىف كتابه قال حدثىن ابو حممد بن درستويه قال حدثىن الزجاج قال كنت اخربىن ابو احلسن امحد بن يوسف اال
اخرط الزجاج فاشتهيت النحو فلزمت املربد لتعلمه وكان ال يعلم جمانا وال يعلم بأجرة االعلى قدرها فقال اى 

يك كل شىء صناعتك قلت اخرط الزجاج وكسىب ىف كل يوم درهم ونصف واريد أن تبالغ ىف تعليمي وأنا اعط
يوم درمها واشترط لك اىن اعطيك اياه ابدا اىل ان يفرق املوت بيننا استغنيت عن التعلم او احتجت اليه قال فلزمته 
وكنت اخدمه ىف اموره ومع ذلك فأعطيه الدرهم فينصحىن ىف العلم حىت استقللت فجاءه كتاب بعض بىن ما دمة 

امسىن هلم فأمساىن فخرجت فكنت اعلمهم وانفذ اليه ىف كل  من الصراة يلتمسون معلما حنويا الوالدهم فقلت له
شهر ثالثني درمها واتفقده بعد ذلك مبا اقدر عليه ومضت على ذلك مدة فطلب منه عبيد اهللا بن سليمان مؤدبا 
إلبنه القاسم فقال ال اعرف لك اال رجل زجاجا بالصراة مع بىن مادمة قال فكتب اليهم عبيد اهللا فاستنزهلم عىن 

فأحضرىن واسلم اىل القاسم فكان ذلك سبب غناى وكنت اعطى املربد ذلك الدرهم ىف كل يوم اىل ان مات وال 
  اخليه من التفقد معه حبسب طاقىت 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على اخربنا على بن أىب على قال اخربىن أىب قال حدثىن ابو احلسني عبد 
القاضى قال حدثىن ابو اسحاق الزجاج قال كنت اؤدب القاسم بن عبيد اهللا فأقول إن بلغك اهللا بن امحد بن عياش 

اهللا مبلغ أبيك ووليت الوزارة ماذا تصنع ىب فيقول ما احببت فأقول أن تعطيىن عشرين الف دينار وكانت غاية 



دمية فدعتىن نفسى اىل اذكاره أمنيىت فما مضت االسنون حىت وىل القاسم الوزارة وانا على مالزمىت له وقد صرت ن
بالوعد مث هبته فلما كان ىف اليوم الثالث من وزارته قال ىل يا ابا اسحاق أمل ارك اذكرتىن بالنذر فقلت عولت على 
رأى الوزير ايده اهللا وانه ال حيتاج اىل اذ كارى لنذر عليه ىف أمر خادم واجب احلق فقال ىل انه املعتضد باهللا ولواله 

 دفع ذلك اليك ىف مكان واحد ولكن اخاف أن يصري له معك حديثا فامسع ىل تأخذه متفرقا فقلت افعل ما تعاظمىن
فقال اجلس للناس وخذ رقاعهم ىف احلوائج الكبار واستعجل عليها وال متتنع من مسألىت شيئا ختاطب فيه صحيحا 

يوم رقاعا فيوقع فيها ورمبا قال ىل  كان او حماال اىل ان حيصل لك مال النذر ففعلت ذلك وكنت اعرض عليه كل
كم ضمن لك على هذا فأقول كذا وكذا فيقول غبنت هذا يساوى كذا وكذا فاستزد فأراجع القوم فال أزال 

أماكسهم ويزيدوىن حىت ابلغ ذاك احلد الذى رمسه ىل قال وعرضت عليه شيئا عظيما فحصلت عندى عشرون الف 
بعد شهور يا ابا اسحاق حصل مال النذر فقلت ال فسكت وكنت اعرض مث دينار واكثر منها ىف مديدة فقال ىل 

يسألىن ىف كل شهر او حنوه هل حصل املال فأقول ال خوفا من انقطاع الكسب اىل ان حصل عندى ضعف ذلك 
املال فسألىن يوما فاستحييت من الكذب املتصل فقلت قد حصل ذلك بربكة الوزير فقال فرجت واهللا عىن فقد 

غول القلب اىل أن حيصل لك قال مث اخذ الدواة فوقع ىل اىل خازنه بثالثة آالف دينار صلة فأخذهتا كنت مش
  وامتنعت ان اعرض عليه شيئا ومل ادر كيف اقع منه فلما كان من 

غد جئته وجلست على رمسى فأومأ اىل هات ما معك يستدعى مىن الرقاع على الرسم فقلت ما اخذت من احد 
قد وقع الوفاء به ومل ادر كيف اقع من الوزير فقال يا سبحان اهللا أتراىن كنت اقطع عنك شيئا قد  رقعة ألن النذر

صار لك عادة وعلم به الناس وصارت لك به منزلة عندهم وجاه وغدو ورواح اىل بابك وال يعلم سبب انقطاعه 
فقبلت يده وباكرته من فيظن ذلك لضعف جاهك عندى او تغري رتبتك اعرض على على رمسك وخذ بال حساب 

غد بالرقاع وكنت اعرض عليه كل يوم اىل ان مات وقد أثلت حاىل هذه قال املصنف رمحه اهللا رأيت كثريا من 
اصحاب احلديث والعلم يقرؤن هذه احلكاية ويتعجبون مستحسنني هلذا الفعل غافلني عما حتته من القبيح وذلك انه 

اهل احلوائج فإقامة من يأخذ االجعال على هذا قبيح حرام وهذا مما يهن جيب على الوالة ايصال قصص املظلومني و
به الزجاج وهنا عظيما وال يرتفع ألنه ان كان مل يعلم ما ىف باطن ما قد حكاه عن نفسه فهذا جهل مبعرفة حكم 

اخربنا ابو بكر بن الشرع وان كان يعرف فحكايته ىف غاية القبح نعود باهللا من قلة الفقه اخربنا ابو منصور القزاز 
ثابت اخربنا ابو اجلوائز احلسن بن على الكاتب قال حدثىن ابو القاسم على بن طلحة النحوى قال مسعت ابا على 
الفارسى قال دخلت مع شيخنا اىب اسحاق الزجاج على القاسم بن عبيد اهللا الوزير فورد اليه خادم وساره بشىء 

باملالزمة اىل أن يعود مث هنض فلم يكن بأسرع من أن عاد وىف وجهه اثر  استبشر به مث تقدم اىل شيخنا اىب اسحاق
  الوجوم فسأله شيخنا عن ذلك ألنس 

كان بينه وبينه فقال كانت ختتلف الينا جارية إلحدى املغنيات فسمتها ان تبيعىن اياها فامتنعت من ذلك مث اشار 
هلا مثنها فلما وردت اعلمىن اخلادم بذلك فنهضت عليها احد من كان ينصحها بان هتديها اىل رجاء ان اضاعف 

فارس ماش ... مستبشرا الفتضاضها فوجدهتا قد حاضت فكان مىن ما ترى فأخذ شيخنا الدواة من بني يديه وكتب 
  ... فانقته من دم بدم ... رام أن يدمى فريسته ... حاذق بالطعن ىف الظلم ... حبربته 

نا ابو بكر امحد بن على بن ثابت قال حدثىن ابو بكر امحد بن حممد الغزال قال انبأنا انبأنا ابو منصور القزاز قال انبأ
على بن عبد العزيز قال انبأنا ابو حممد الوراق قال جار كان لنا قال كنت بشارع االنبار وانا صىب يوم نريوز فعرب 



اذا قل ماء الوجه قل ... املاء  رجل راكب فبادر بعض الصبيان وقلب عليه ماء فأنشأ يقول وهو ينفض رداءه من
  ... وال خري ىف وجه اذا قل ماؤه ... حياؤه 

  فلما عرب قيل لنا هذا ابو اسحاق الزجاج قال الطاهرى شارع االنبار هو النافذ اىل الكبش واألسد 
قاضى حممد بن اخربنا القزاز اخربنا امحد بن على اخربنا ابو الطيب الطربى قال حدثىن حممد بن طلحة قال حدثىن ال

امحد املخرمى انه جرى بني الزجاج وبني املعروف مبسينة وكان من اهل العلم شر واتصل ونسجه ابليس واحكمه 
... لينفعه فآمثه وضره ... أىب الزجاج االشتم عرضى ... حىت خرج الزجاج اىل حد الشتم فكتب اليه مسينة 

... ولكن للمنون على كره ... فلو أىن كررت لفر مين ... ليطلق لفظه ىف شتم حره ... واقسم صادقا ما كان حر 
  ليوم ال وقاه اهللا شره ... فأصبح قد وقاه اهللا شرى 

فلما اتصل هذا اخلرب بالزجاج قصده راجال حىت عتذر اليه وسأله الصلح توىف الزجاج يوم اجلمعة الحدى عشرة 
  مضت من مجادى اآلخرة من هذه السنة 

موىل املعتضد باهللا ويسمى بدر الكبري ويقال له بدر احلمامى وكان قد توىل االعمال مع ابن بدر ابو النجم  - ٢٩١
طولون مبصر فلما قتل قدم بغداد فواله السلطان اعمال احلرب واملغاور بفارس وكرمان فخرج اىل عمله وحدث 

اىل بغداد وقام ولده حممد مقامه  عن هالل بن العالء وغريه واقام هناك وطالت أيامه حىت توىف بشرياز مث نبش ومحل
  ىف حفظ البالد 

حامد بن العباس ابو حممد استوزره املقتدر باهللا سنة ست وثلثمائة وكان موسرا له اربعمائة مملوك حيملون  - ٢٩٢
السالح لكل واحد منهم مماليك وكان حيجبه الف وسبعمائة حاجب وكان ينظر بفارس قدميا ودام نظره بواسط 

ابو احلسني بن بسطام اذا سافر كان معه اربعون خبتية موقرة أسرة ليجلس عليها وفيها واحدة موقرة وكان صهره 
سفافيد املطبخ وكان معه اربعمائة سجادة للصالة فلما قبض على حامد صودر صهره هذا على ثلثمائة الف دينار 

ه شفيع املقتدرى فناء شعريه فجذب وكان حامد ظاهر املروءة كثري العطاء فحكى ابو بكر الصوىل انه شكا الي
الدواة وكتب له مبائة كر شعري فقال له ابن احلوارى فأنا اكتب له مبائة كر فنظر اليه نصر احلاجب فكتب له مبائة 
كر وكتب ألم موسى مبائة كر وملؤنس اخلادم مبائة كر وحكى ابو على التنوخى عن بعض الكتاب قال حضرت 

فسا وكنت امسع انه ينفق عليها كل يوم مائىت دينار فاستقللت ما رأيت مث خرجت مائدة حامد وعليها عشرون ن
فرأيت ىف الدار نيفا وثالثني مائدة منصوبة على كل مائدة ثالثون نفسا وكل مائدة كاملائدة الىت بني يديه حىت 

  البوارد واحللوى وكان ال يستدعى احدا اىل طعامه 

نهم انبأناحممد بن اىب طاهر انبأنا على بن احملسن التنوخى أذنا عن ابيه قال بل يقدم الطعام إىل كل قوم ىف اماك
حدثىن القاضى ابو احلسن حممد بن عبد الواحد اهلامشى قال كان حامد بن العباس من اوسع من رايناه نفسا 

وال خيرج  واحسنهم مروءة واكثرهم نعمة واشدهم سخاء وتفقدا ملرؤته وكان ينصب ىف داره كل يوم عدة موائد
من الدار احد من اجللة والعامة واحلاشية وغريهم اذا حضر الطعام او يأكل حىت غلمان الناس فرمبا نصب ىف داره 

ىف يوم واحد اربعون مائدة وكان جيرى على كل من جيرى عليه اخلبز حلما وكان جراياته كلها احلوارى فدخل يوما 
ه وقال ويلك يؤكل ىف دارى الباقال قال هذا من فعل البوابني قال اىل دهليزه فرأى فيه قشر باقالة فاحضر وكيل

أوليست هلم جرايات حلم قال بلى قال فسلهم عن السبب فسأهلم فقالوا ال نتهنأ نأكل اللحم دون عيالنا فنحن 
حتمل اىل  ننفذه اليهم لنأكله معهم ليال وجنوع بالغدوات فنأكل البانال فأمر حامد أن جيرى عليهم جرايات لعياهلم



منازهلم وإن يأكلوا جراياهتم ىف الدهليز فقال ذلك فلما كان بعد ايام رأى قشر باقالة ىف الدهيلز فاستشاط غيظا 
وكان حديدا فشتم وكيله وقال أمل اضعف اجلرايات فلم ىف دهليزى قشور الباقال فقال ان اجلرايات ملا تضاعفت 

معون الثانية عند القصاب فاذا خرجوا من النوبة ومضوا هنارا اىل جعلوا االوىل لعياالهتم ىف كل يوم وصاروا جي
منازهلم ىف نوبة استراحتهم فيها أخذوا ذلك جمتمعا من القصاب فتوسعوا به قال فلتكن اجلرايات حباهلا وليتخذ 

ليزى مائدة ىف كل يوم ليلة تنصب غدوة قبل نصب موائدنا يطعم عليها هؤالء واهللا لئن وجدت بعد هذا ىف ده
قشر باتالة ألضربنك ومجيعهم باملقارع ففعل ذلك وكان ما زاد ىف نفقة االموال فيه امرا عظيما قال احملسن وحدثىن 

هبة اهللا بن حممد بن يوسف املنجم قال حدثىن جدى قال وقفت امرأة حلامد بن العباس على الطريق فشكت اليه 
مبائىت دينار فأنكر اجلهبذ دفع هذا القدر اىل مثلها فراجعه  الفقر ودفعت اليه قصة كانت معها فلما جلس وقع هلا

  فقال حامد واهللا ما كان ىف نفسى ان اهب هلا اال مائىت درهم 

ولكن اهللا تعاىل اجرى هلا على يدى مائىت دينار فال ارجع ىف ذلك اعطها فدفع اليها فلما كان بعد ايام دفع اليه 
ا فقراء فرفعت قصة اىل الوزير فوهب هلا مائىت دينار فاستطالت على رجل قصة يذكر فيها ان امراتى وانا كن

هباوتريد اآلن اعناتى ألطلقها فان رأى الوزير أن يوقع اىل من يكفها عىن فعل فضحك حامد فوقع له مبائىت دينار 
ا قال احملسن وقال قولوا له يقول هلا قد صار اآلن مالك مثل ماهلا فهى ال تطالبك بالطالق فقبضها وانصرف غني

وحدثىن عبد اهللا ابن امحد بن داسة قال حدثىن ابو احلسني امحد بن احلسني بن املثىن قال ملا قدم حامد بن العباس 
األبلة يريد االهواز وهو وزير خرجت لتلقيه فرأيت له حراقة مالحوها خصيان بيض وعلى وسطها شيخ يقرأ 

هذه حراقة احلزم ال حيسن ان يكون مالحوها فحولة قال احملسن القرآن وهى مظللة مسترة فسألت عن ذلك فقالوا 
وحدثىن ابو عبد اهللا الصريىف قال حدثىن ابو عبد اهللا القنوتى قال ركب حامد وهو عامل واسط اىل بستان له فرأى 

بطريقه دار حمترقة وشيخا يبكى ويولول وحوله صبيان ونساء على مثل حاله فسأل عنه فقيل هذا رجل تاجر 
حترقت داره وافتقر فوجم ساعة مث قال اين فالن الوكيل فجاء فقال اريد أن اندبك ألمر إن عملته كما اريد ا

فعلت بك وصنعت وذكر مجيال وان جتاوزت فيه رمسى فعلت بك وصنعت وذكر قبيحا فقال مر بأمرك فقال ترى 
ى بالتوجه اىل بستاىن االبعد أن تضمن ىل هذا الشيخ قد آملين قلىب له وقد تنغصت على نزهىت بسببه وما تسمح نفس

أنىن اذا عدت العشية من النزهة وجدت الشيخ ىف داره وهى كما كانت مبنية جمصصة نظيفة وفيها صنوف املتاع 
والفرش والصفر كما كانت وتبتاع له ولعياله كسوة الشتاء والصيف مثل ما كان هلم فقال الوكيل فتقدم اىل 

ده واىل صاحب املعونة ان يقف معى وحيضر من اطلبه من الصناع فتقدم حامد بذلك وكان اخلازن بأن يطلق ما اري
  الزمان صيفا فتقدم باحضار اصناف الروزجارية فكانوا ينقضون بيتا 

ويقيمون فيه من يبنيه وقيل لصاحب الدار اكتب مجيع ما ذهب منك حىت املكنسة واملقدحة وصليت العصر وقد 
قت االبواب ومل يبق غري الطوابيق فأنفذ الرجل اىل حامد وسأله التوقف ىف البستان سقفت الدار وجصصت وغل

وان ال يركب منه اىل ان يصلى عشاء اآلخرة فبيضت الدار وكنست وفرشت ولبس الشيخ وعياله الثياب ودفعت 
ضجون بالدعاء له فتقدم اليهم الصناديق واخلزائن مملوءة باألمتعة فاجتاز حامد والناس قد اجتمعوا كأنه يوم عيد ي

حامد اىل اجلهبذ خبمسة آالف درهم يدفعها اىل الشيخ يزيدها ىف بضاعته وسار حامد اىل داره قال احملسن حدثىن 
ابو احلسن بن املأمون اهلامشى انه وجد حلامد ىف نكبته الىت قتل فيها ىف بئر ملستراح له اربعمائة الف دينار عينا دل 

طالبة واخربىن غريه ان حامدا كان عمل حجرة وجعل فيها مستراحا وكان يتقدم اىل كيله ان عليها ملا اشتدت به امل



جيىء بالدنانري فكلما حصل له كيس اخذه حتت ثيابه وقام كأنه يبول فدخل ذلك املستراح فألقى الكيس ىف البئر 
فل املستراح ومل يدخله غريه وخرج من غري أن يصب فيها ماء وال يبول ويوهم الفراش انه فعل ذلك فاذا خرج ق

على رسم مستراحات امللوك فإذا أراد الدخول فتحه له اخلادم املرسوم بالوضوء وذلك اخلادم املرسوم بالوضوء ال 
يعلم السر ىف ذلك فلما تكامل املال قال هذا املستراح فسد فسدوها فسد وعطل فلما اشتدت به املطالبة دل عليه 

قتدر حامدا قرر مع ابن الفرات انه ال ينكبه وقال خدمنا بغري رزق وشرط ان يناظر فاخرج ما فيه وملا عزل امل
مبحضر من القضاة والكتاب وكان قد وقع بينه وبني مفلح اخلادم وجرى بينهما خماشنة فقال حامد واهللا البتاعن 

يقله وأشار بأن ينفذ اىل ابن  مائة اسود أجعلهم قوادا وامسى كل واحد منهم مفلحا فادى عنه مفلح اىل اخلليفة مامل
الفرات وقال ان مل يكن ىف قبضه وقفت اموره فتقدم اخلليفة بذلك وأمر ابن الفرات ان يفرد له دار حسنة ويفرش 

  له فرشا مجيال وحيضر ما خيتار من االطعمة وباع حامد داره الىت كانت 

يه بثالثة آالف دينار وأقر حامد بألف الف دينار له على الصراة من نازوك باثىن عشر الف دينار وباع خادما له عل
ومائىت الف دينار واحدر اىل واسط ىف رمضان هذه السنة فتسلمه حممد بن عبد اهللا البزوفرى وكان ينظر من قبل 

حلامد فاراد البزوفرى ان حيتاط لنفسه حني مرض حامد فاحضر قاضى واسط وشهودها خيربهم انه مات حتف انفه 
هود عليه قال هلم ان ابن الفرات الكافر الفاجر الرافضى عاهدىن وحلف باميان البيعة ان اقررت فلما دخل الش

بأمواىل صانىن عن املكروه فلما أقررت سلمىن اىل ابنه فقدم ىل بيضا مسموما فال صنع للبزوفرى ىف دمى اىل وقتنا 
  هذا ولكنه كفر احساىن توىف حامد ىف رمضان هذه السنة 

 بن اسحاق ابن ابراهيم بن محاد بن يعقوب ابو حممد االمناطى املدائىن سكن بغداد وحدث هبا عن عبد اهللا - ٢٩٣
الصلت بن مسعود اجلعدرى وعثمان بن اىب شيبة روى عنه اىب اجلعاىب وابن مظفر وقال الدارقطىن ثقة مأمون توىف 

  ىف ذى القعدة هذه السنة 
بن صاحل بن بكر السلمى موىل جمشر بن مزاحم ابو بكر طاف البالد  حممد بن اسحاق بن خزمية ابن املغرية - ٢٩٤

ىف طلب احلديث فسمع بنيسابور من ابن راهويه وغريه ومبرو من على بن حجر وغريه وبالرى من حممد بن مهران 
وغريه وببغداد من امحد بن منيع وغريه وبالبصرة من بشر بن معاذ العقدى وغريه وبالشام من موسى بن سهل 

لرملي وغريه وباجلزيرة من عبد اجلبار بن العالء وغريه ومبصر من يونس بن عبد االعلى وغريه ومسع بواسط من ا
  حممد بن حرب وغريه روى عنه مجاعة من مشاخيه منهم البخاري ومسلم وكان مربزا ىف علم احلديث وغريه اخربنا 

مسعت ابا سعيد امحد بن حممد العبداىن يقول اخربنا  حممد بن ناصر انبأنا ابو حممد احلسن بن امحد السمرقندى قال
ابو اسحاق امحد بن حممد املفسر قال اخربنا ابو حممد اخلطيب قال مسعت ابا احلارث روح بن امحد بن روح يقول 

مسعت ابا العباس امحد بن املظفر البكرى يقول مسعت حممد بن هارون الطربى يقول كنت انا وحممد بن نصر 
مد بن علويه الوزان وحممد بن اسحاق ابن خزمية على باب الربيع بن سليمان مبصر نسمع منه كتب املروزى وحم

الشافعى فبقينا ثالثة ايام بلياليهن مل نطعم شيئا وفنيت ازوادنا فقلت اآلن قد حلت لنا املسألة فمن يسأل فاستحيا 
ق ابن خزمية فقال دعوىن اصلى ركعتني كل واحد منا أن يسأل فقلنا نقترع فوقعت القرعة على حممد بن اسحا

وسجد يدعوا بدعاء االستخارة اذ قرع علينا الباب فخرج واحد فاذا هو رجل خادم ألمحد بن طولون امري مصر 
وبني يديه مشعة وخلفه مشعة فاستأذن فدخل مث سلم وجلس وادخل يده ىف كمه فأخرج رقعة فقال من حممد بن نصر 

رة فيها مخسون دينارا فأعطاه مث قال ان االمري امحد بن طولون يقرأ عليك ويقول لك املروزى فقلنا هذا فأخرج ص



استنفق هذا فاذا فىن بعثنا اليك مثله قال من حممد بن علويه الوزان فقلنا هذا فأعطاه مثل ذلك مث قال من حممد بن 
فقلنا هو ذاك الساجد فامهله حىت هارون الطربى فقلت انا فأعطاىن مثل ذلك مث قال من حممد بن اسحاق بن خزمية 

رفع رأسه من السجدة فأعطاه مثل ذلك فقلنا ال نقبل هذا منك حىت ختربنا بالقصة فقال ان االمري امحد بن طولون 
كان قائال نصف النهار اذ اتاه آت ىف منامه فقال يا امحد ما حجتك غدا عند اهللا اذا وقفت بني يديه فسألك عن 

ووا منذ ثالثة أيام مل يطعموا شيئا فانتبه فزعا مذعورا فكتب امساءكم وصرر هذه الصرر اربعة من اهل العلم ط
وبعثىن ىف طلبكم وكنت استخرب خربكم حىت وجدتكم اآلن وقال املؤلف وقد رويت لنا هذه احلكاية على وجه 

  آخر 
  أخربنا ابو منصور القزاز عن اخلطيب قال حدثىن ابو الفرج حممد بن عبيد اهللا 

ن حممد الشريازى لفظا قال مسعت امحد بن منصور بن حممد الشريازى يقول مسعت حممد بن امحد الصحاف اب
السجستاىن قال مسعت ابا العباس البكرى من ولد أىب بكر الصديق يقول مجعت الرحلة بني حممد بن جرير وحممد 

صر فأرملوا ومل يبق عندهم ما يقوهتم بن اسحاق بن خزمية وحممد ابن نصر املروزى وحممد بن هارون الروياىن مب
واضرهبم اجلوع فاجتمعوا ليلة ىف منزل كانوا يأوون اليه فاتفق رأيهم على ان يستهموا ويضربوا القرعة فمن 

خرجت عليه القرعة سأل ألصحابه الطعام فخرجت القرعة على حممد بن اسحاق بن خزمية فقال ألصحابه امهلوىن 
ة قال فاندفع ىف الصالة فإذا هم بالشموع وخصى من قبل واىل مصر يدق الباب حىت أتوضا وأصلى صالة اخلري

ففتحوا الباب فنزل عن دابته فقال ايكم حممد بن نصر فقيل هو هذا فأخرج صرة فيها مخسون دينارا فدفعها اليه مث 
يكم حممد بن هارون فقالوا قال ايكم حممد بن جرير فقالوا هذا فأخرج صرة فيها مخسون دينارا فدفعها اليه مث قال ا

هو ذا فأخرج صرة فيها مخسون دينارا فدفعها اليه مث قال ايكم حممد بن اسحاق بن خزمية فقالوا هو ذا فأخرج 
صرة فيها مخسون دينارا فدفعها اليه مث قال ان االمري كان قائال باالمس فرأى ىف املنام خياال قال ان احملامد 

  هذه الصرر واقسم عليكم اذا نفدت فابعثوا اىل احدكم  طوواكشحهم جياعا فانفذ اليكم
قال مؤلف الكتاب وقد سبق حنو هذه احلكايات عن احلسن بن سفيان النسوى توىف ابو بكر بن خزمية ليلة السبت 

  ثامن ذى القعدة من هذه السنة ودفن ىف حجرة من داره مث صريت تلك الدار مقربة 
دينار ابو بكر الكاتب مسع وهب بن بقية وغريه ورمبا مسى امحد بن حممد بن حممد بن امحد بن الصلت ابن  - ٢٩٥

  الصلت اال أن االول اشهر 

اخربنا القزاز اخربنا امحد بن على اخربنا ابن رزق اخربنا عمر بن جعفر البصرى قال حممد بن امحد بن الصلت ثقة 
  مأمون توىف ىف احملرم من هذه السنة 

ن على ابن النعمان بن راشد ابو بكر البندار املعروف بالبصالىن مسع على بن احلسني حممد بن امساعيل ب - ٢٩٦
  الدرمهى وخالد بن يوسف السمىت وبندار وغريهم 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا ابو بكر بن ثابت قال حدثىن على بن حممد بن نصر الدينورى قال مسعت محزة بن 
   عن حممد بن امساعيل البصالىن فقال ثقة توىف ىف شعبان هذه السنة يوسف السهمى يقول سألت الدارقطىن

يانس املوفقى كان ىف اصل سور داره من خيار الفرسان والرجالة الف مقاتل توىف ىف هذه السنة وخلف  - ٢٩٧
  ضياعا تغل ثالثني الف دينار 



  سنة مث دخلت سنة اثنىت عشرة وثلثمائة

 اعجميا واقفا على سطح جملس من دار السر الىت كان املقتدر يكثر اجللوس فمن احلوادث فيها اهنم وجدوا رجال
فيها عند والدته عليه ثياب دبيقى وحتتها قميص صوف ومعه حمربة ومقلمة وسكني واقالم وقيل انه دخل مع 
خاطب الصناع فحصل ىف املوضع وبقى اياما فعطش فخرج يطلب املاء فظفربه وسئل عن حاله فقال ليس جيوز ان أ

  غري صاحب هذه الدار فأخرج اىل اىب احلسن بن الفرات فقال انا اقوم مقام صاحب الدار فقال ليس جيوز غري 

خطابه فضرب فعدل اىل ان قال ندا من ولزم هذه اللفظة فضرب حىت مات فأخرج فصلب ولطخ بالنفط وضرب 
اجب اراد أن حيتال ليفتك به ألهنم ارادوا بالنار وأرجف الناس بان ابن الفرات دسه ليوهم املقتدر أن نصر احل

  مصادرة نصر 
وفيها ضعف أمر اىب احلسن ابن الفرات بعد قوته وكان السبب انه ورد اخلرب ىف حمرم هذه السنة بأن ابا طاهر بن 

اىب سعيد اجلناىب ورد اىل اهلبري ليلتقى حاج سنة احدى عشرة وثلثمائة ىف رجوعهم واوقع ببعض احلاج ومضى 
هم على غري الطريق فعارضهم ابو طاهر وقاتلهم يوم االحد الثنىت عشرة ليلة بقيت من احملرم سنة اثنىت عشرة بعض

فقتل منهم قتال مسرفا واسر معه مجاعة من خدم السلطان واسبابه واخذ مجال احلاج وسىب من اختار من النساء 
عهم بال مجال وال زاد وكانت سن اىب طاهر ىف والرجال والصبيان وسار هبم اىل هجر وترك باقى احلاج ىف مواض

ذلك الوقت سبع عشرة سنة فمات اكثر احلاج بالعطش واحلفاء وحصل له ما حزر من االموال الف الف دينار 
ومن االمتعة والطيب وغري ذلك بنحو الف الف وكان مجيع عسكره حنوا من مثاىن مائة فارس ومثلهم رجاله 

منشورات الشعور مسودات الوجوه يلطمن ويصرخن ىف الشوارع وانضاف اليهن  فانقلبت بغداد وخرجت النساء
حرم املنكوبني الذين نكبهم ابن الفرات وكانت صورة شنيعة فركب ابن الفرات اىل املقتدر وحدثه احلال فقال له 

نس املظفر نصر احلاجب الساعة تقول اى شىء الرأى بعد أن زعزعت أركان الدولة وعرضتها للزوال بابعادك مؤ
الذى يناضل االعداء ومن الذى اسلم رجال السلطان واصحابه اىل القرمطى سواك واشار نصر على املقتدر مبكاتبة 

  مؤنس بالتعجيل اىل احلضرة فأمر أن يكتب اليه بذلك ووثب العامة على ابن 

متنع الناس من الصالة ىف الفرات فرمجت طيارته باآلجر ورمجت داره وصاحوا يا ابن الفرات القرمطى الكبري وا
اجلوامع مث قبض على ابن الفرات وابنيه وأسبابه ومحل اىل دار نازوك والعامة يضربونه باآلجر ويقولون قد قبض 
على القرمطى الكبري واخذ خطه بألفى الف دينار وكان ابنه احملسن خيرج ىف زى النساء فغمز عليه فأخذ وكتب 

  ابن الفرات وولده احملسن ووزر ابو القاسم عبد اهللا بن حممد اخلاقاىن خطه بثالثة آالف الف دينار وقتل 
وورد كتاب من حممد بن عبد اهللا الفارقى من البصرة يذكر ان كتاب اىب اهليجاء عبد اهللا بن محدان ورد عليه من 

م فكانوا من هجر وانه كلم ابا طاهر ىف امر من كان استأسر من احلاج وسأل اطالقهم وانه احصى من قتله منه
الرجال الفني ومائتني وعشرين ومن النساء حنو مخسمائة امرأة ووعد باطالقهم مث وردت االخبار بورود طائفة اىل 

البصرة اىل ان كان آخر من اطلق منهم ابو اهليجاء ىف مجاعة من اصحاب السلطان وقدم معهم رسول من اىب طاهر 
واكرم واقيمت له االنزال الواسعة ومل جيب اىل ما التمس وانفق يسأل االفراج له عن البصرة واالهواز فأنزل 

  السلطان ىف خروج مؤنس اىل الكوفة مث اىل واسط الف الف دينار 
ومن احلوادث ان نازوك جلس ىف جملس الشرطة ببغداد فاحضر له ثالثة نفر من اصحاب احلالج وهم حيدرة 



حلالج فأبوا فضرب اعناقهم مث صلبهم ىف اجلانب الشرقى والشعراىن وابن منصور فطالبهم بالرجوع عن مذهب ا
  من بغداد ووضع رؤسهم على سور السجن ىف اجلانب الغرىب 

وظهر بني الكوفة وبغداد رجل يدعى انه حممد بن امساعيل بن جعفر بن حممد بن على ابن احلسني بن على بن اىب 
فأنفذ ابو القاسم اخلاقاىن حاجبه امحد بن سعيد وضم طالب ومجع مجعا عظيما من االعراب واستفحل امره ىف شوال 

  اليه مخسمائة رجل من الفرسان والف راجل وامره مبحاربته فظفر جبماعة من اصحابه واهنزم الباقون 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

الناس انبأنا زاهر بن  ابراهيم بن مخش ابو اسحاق الزاهد النيسابورى مسع حممد بن رافع وغريه وكان يعظ - ٢٩٨
طاهر انبأنا ابو بكر البيهقى اخربنا ابو عبد اهللا احلاكم قال مسعت ابا منصور الصوىف ابن بنت ابراهيم يقول مسعت 

جدى يقول يضحك القضاء من احلذر ويضحك االجل من االمل ويضحك التقدير من التدبري وتضحك القسمة من 
  اجلهد والعناء 

بن معن ابو حممد االمناطى مسع الوليد بن شجاع واسحاق بن اىب اسرائيل وكان ثقة توىف اسحاق بن بنان  - ٢٩٩
  ىف هذه السنة 

عبيد اهللا بن عبد اهللا بن حممد ابو العباس الصريىف حدث عن عبد االعلى بن محاد روى عنه على بن عمر  - ٣٠٠
  السكرى وكان صدوقا توىف ىف رجل هذه السنة 

بن عمر بن عثمان ابو القاسم املعروف بإبن اىب حسان الزيادى مسع املفضل بن غسان  عمر بن عبد اهللا - ٣٠١
  روى عنه ابن املظفر وابن شاهني وكان ثقة وتوىف ىف هذه السنة وقيل ىف سنة اربع عشرة وثلثمائة 

ف الف على بن حممد بن الفرات ابو احلسن وزرمرارا للمقتدر وملك امواال كثرية تزيد على عشرة آال - ٣٠٢
دينار وبلغت غلته الف الف دينار واودع االموال وجوه الناس فلم يبق ببغداد قاض وال عدل وال تاجر مستور اال 

  والبن الفرات عنده وديعة 

انبأنا حممد بن اىب طاهر انبأنا على بن احملسن عن ابيه قال حدثىن ابو احلسني عبد اهللا ابن امحد بن عياش القاضى ان 
لته فزور كتبا عن على بن حممد ابن الفرات وهو وزير اىل أىب زنبور عامل مصر وخرج اليه فلقيه رجال دامت عط

هبا فأنكرها ابو زنبور إلفراط التأكيد فيها واستراب باخلطاب فوصل الرجل بصلة يسرية وامر له جبراية وقال 
لرجل حرمة وكيدة بالوزير وخدمة قدمية تأخذها اىل ان انظر ىف امرك وانفذ الكتب اىل ابن الفرات وكان فيها ان ل

فوصلت الكتب اىل اىب احلسن بن الفرات واصحابه بني يديه فعرفهم ذلك وقال ما الرأى فقال بعضهم نقطع يده 
للتزوير على الوزير وقال بعضهم يقطع اهبامه وقال بعضهم يضرب وحيبس وقال بعضهم يكشف امره ألىب زنبور 

ما أبعد طباعكم عن اجلميل رجل توسل بنا وحتمل املشقة اىل مصر جباهنا ولعله كان حىت يطرده فقال ابن الفرات 
ال يصل الينا فيأخذ كتبنا فخفف عنا بأن كتب لنفسه يكون حظه اخليبة مث كتب على الكتاب املزور اىل اىب زنبور 

وسببه عندى اقوى مما هذا كتاىب وال اعلم الى سبب انكرته وال ألى سبب استربت به وحرمة صاحبه ىب وكيدة 
تظن فاجزل عطيته وتابع بره فلما كان بعد مدة طويلة دخل عليه رجل مجيل اهليئة فأقبل يدعو له ويبكى ويقبل 

االرض بني يديه وابن الفرات ال يعرفه ويقول بارك اهللا علك مالك فقال انا صاحب الكتاب املزور اىل أىب زنبور 
وصنع فضحك ابن الفرات وقال فبكم وصلك فقال وصل اىل من ماله  الذى حققه بفضل الوزير فعل اهللا به



وبتقسيط قسطه ىل وبتصرف صرفىن عشرون الف دينار فقال الزمنا فانا ننفعك باضعانه واستخدمه فأكسبه ماال 
عظيما قال ابن عياش وكان اول ما احنل من نظام سياسة امللك فيما شاهدناه القضاء فان ابن الفرات وضع منه 

دخل فيه اقواما ال علم هلم وال ابوة فما مضت اال سنوات حىت ابتدأت الوزارة تتضع ويتقلدها من ليس باهل وا
  حىت 

بلغت سنة نيف وثالثني وثلثمائة اىل ان تقلد وزارة املتقى ابو العباس االصبهاىن الكاتب وكان ىف غاية سقوط 
حتب ان تكون بزازا فيقول نعم ويومى برأسه فيقول تشتهى  املروءة والرقاعة ولقد رأيت قردا معلما يقول له القراد

ان تكون عطارا فيومى برأسه نعم اىل ان يقول أتشتهى ان تكون وزيرا فيومى برأسه ال فيضحك الناس وكان اول 
ما وضع من القضاء انه قلده ابا امية االحوص البصرى فانه كان بزاز فاستتر ابن الفرات عنده وخرج من داره اىل 

لوزارة فواله القضاء وجرت احلال على ما ذكرنا ىف ترمجة االحوص سنة ثلثمائة وقد ذكرنا كيف اتضع ابن ا
الفرات وكيف اخد وحبس وقتل ىف حوادث هذه السنة فال نعيده انبأنا حممد بن أىب طاهر عن أىب القاسم التنوخى 

الف الف دينار وستمائة الف دينار فأدى  عن ابيه قال اخربىن بعض الكتاب قال كان ابن الفرات قد صودر على
مجيعها ىف مدة ستة عشر شهرا من وقت أن قبض عليه اخربنا ابو بكر حممد بن أىب طاهر البزاز انبأنا على بن احملسن 

التنوخى عن ابيه قال حدثىن ابو حممد قال حدثىن بعض شيوخ الكتاب ببغداد عمن حدثه انه مسع ابا احلسن ابن 
ىب جعفر بن بسطام وحيك يا ابا جعفر لك قصة ىف رغيف فقال ان امى كانت عجوزا صاحلة عودتىن الفرات يقول أل

منذ ولدتىن ان جتعل حتت خمدتى الىت انام عليها ىف كل ليلة رغيفا فيه رطل فاذا كان من غد تصدقت به عىن فانا 
أسوأ الناس رأيا فيك ألمور اوجبت افعل ذلك اىل اآلن فقال ابن الفرات ما مسعت باعجب من هذا إعلم اىن من 

ذلك ىف منامى كأنىن استدعيك ألقبض عليك فتحاربىن ومتتنع مىن فاتقدم حملاربتك فتخرج اىل من حياربك وبيدك 
رغيف كالترس فتتقى السهام وال يصل اليك منها شىء واشهد اهللا اىن قد وهبت هللا عز و جل ما ىف نفسى عليك 

  ن فانبسط وان رأىي لك امجل رأى من اآل
  فاطمة بنت عبد الرمحن ابن اىب صاحل احلراىن اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على اخربنا امحد  - ٣٠٣

ابن حممد العتيقى على بن اىب سعيد املصرى قال حدثنا أىب قال فاطمة بنت عبد الرمحن بن عبد الغفار الربعى تكىن 
مصر وهى حدثة مسعت من ابيها عبد الرمحن وطال عمرها حىت جاوزت  ام حممد مولدها ببغداد وقدم هبا اىل

الثمانني وكانت تعرف بالصوفية ألهنا اقامت تلبس الصوف وال تنام اال ىف مصالها بال وطاء فوق ستني سنة مسع 
  منها ابن اخيها عبد الرمحن بن القاسم بن عبد الرمحن توفيت ىف هذه السنة 

بد امللك اهلامشى اخلطيب كان يلى صالة اجلمعة ىف املسجد اجلامع بدار اخلالفة حممد بن اسحاق ابن ع - ٣٠٤
  وصالة االعياد ىف املصلى وتوىف يوم السبت لست خلون من ذى احلجة من هذه السنة 

حممد بن حممد بن سليمان ابن احلارث بن عبد الرمحن ابو بكر االزدى الواسطى املعروف بالباغندى مسع  - ٣٠٥
عبد اهللا بن منري وابا بكر وعثمان ابىن أىب شيبة وشيبان بن فروخ على بن املديىن وخلقا كثريا من اهل حممد بن 

الشام ومصر والكوفة والبصرة وبغداد ورحل ىف طلب احلديث اىل االمصار البعيدة وعىن به العناية العظيمة وأخذ 
مثائة الف مسألة ىف حديث رسول اهللا صلى اهللا عن احلفاظ واالئمة وكان حافظا فهما كان يقول انا أجيب ىف ثال

عليه و سلم وسكن بغداد فحدث هبا فروى عنه احملايل وابن خملد وأبو بكر الشافعى ودعلج وابن الصواف وابن 



  املظفر وابن حيويه وابن شاهني وخلق كثري 
  اخربنا عبد الرمحن اخربنا امحد اخلطيب قال مسعت هبة اهللا بن احلسن الطربى 

ر أن الباغندى كان يسرد احلديث من حفظه مثل تالوة القرآن وكان يقول حدثنا فالن قال حدثنا فالن وحدثنا يذك
  فالن وهو حيرك رأسه حىت تسقط عمامته 

اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال حدثىن العتيقى قال مسعت عمر بن امحد الواعظ يقول قام ابو بكر الباغندى يصلى 
حممد بن سليمان لوين فسبحنا به فقال بسم اهللا الرمحن لرحيم احلمد هللا رب العاملني قال املؤلف  فكرب مث قال حدثنا

وقد انبأنا مبثل هذه احلكاية حممد بن عبد امللك بن خريون قال انبأنا ابو احلسني بن املهتدى عن اىب جعفر بن شاهني 
ل حدثنا حممد بن سليمان لوين فقيل له سبحان اهللا قال صليت خلف حممد بن سليمان الباغندى فافتتح الصالة مث قا

  فقال انبأنا شيبان بن فروخ االبلى فقالوا سبحان اهللا فقال بسم اهللا الرمحن الرحيم 
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على حدثنا ابو حممد عبد اهللا بن على بن عياض القاضى اخربنا حممد بن 

بن حممد بن شجاع قال كنا عند ابراهيم بن موسى اجلوزى ببغداد وكان عنده الباغندى  امحد بن مجيع حدثنا امحد
ينتقى عليه فقال له ابراهيم بن موسى هوذا تسخر ىب انت اكثر حديثا مىن واعرف واحفظ للحديث فقال له قد 

دع اهللا ىل بل قلت له يا حبب اىل هذا احلديث حبسبك اىن رأيت النىب صلى اهللا عليه و سلم ىف النوم فلم اقل له ا
  رسول اهللا اميا اثبت ىف احلديث منصور او االعمش فقال ىل منصور منصور 

اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال مل يثبت من امر الباغندى ما يعاب به سوى التدليس فرأيت كافه شيوخنا حيتجون 
حيدث مبا مل يسمع ورمبا سرق وتوىف يوم  حبديث وخيرجونه ىف الصحيح وقال الدارقطىن الباغندى كثري التدليس

  اجلمعة ودفن يوم السبت لعشر بقني من ذى احلجة من هذه السنة وقد قيل سنة ثالث عشرة واالول اصح 

  سنة مث دخلت سنة ثالث عشرة وثلثمائة

بقيت من فمن احلوادث فيها أن بىن هاشم ضجوا ىف الطرقات لتأخر ارزاقهم عنهم وذلك لثمان من احملرم ولليلة 
احملرم انقض كوكب قبل مغيب الشمس من ناحية اجلنوب اىل ناحية الشمال فأضاءت الدنيا منه اضاءة شديدة 

  وكان له صوت كصوت الرعد الشديد 
ومل يزل ابو القاسم اخلاتاىن ىف ايام وزارته يبحث عمن يدعى عليه من اهل بغداد انه يكاتب القرمطى ويتدين بدين 

ن تظاهرت عنده االخبار بأن رجال يعرف بالكعكى ينزل ىف اجلانب الغرىب رئيس للرافضة وانه من االمساعيلية اىل ا
الدعاة اىل مذهب القرامطة فتقدم اىل نازوك بالقبض عليه فمضى ليقبض عليه فتسلق من احليطان وهرب ووقع 

جل ثلثمائة سوط وشهره على برجل ىف داره كان خليفته ووجد ىف الدار رجاال جيرون جمرى املتعلمني فضرب الر
مجل ونودى عليه هذا جزاء من يشتم ابا بكر وعمر وحبس الباقني وعرف املقتدر أن الرافضة جتتمع ىف مسجد براثا 
فتشتم الصحابة فوجه نازوك للقبض على من فيه وكان ذلك ىف يوم اجلمعة لست بقني من صفر فوجدوا فيه ثالثني 

ن الرباءة ممن يأمت باملقتدر فقبض عليهم وفتشوا فوجدوا معهم خواتيم من طني انسانا يصلون وقت اجلمعة ويعلنو
ابيض خيتمها هلم الكعكى عليها حممد بن امساعيل االمام املهدى وىل اهللا فأخذوا وحبسوا وجترد اخلاقاىن هلدم مسجد 

وذكر انه ان مل يهدم كان براثا واحضر رقعة فيها فتوى من الفقهاء انه مسجد ضرار وكفر وتفريق بني املؤمنني 



مأوى الدعاء والقرامطة فأمر املقتدر هبدمه فهدمه نازوك وامر اخلاقاين بتصيريه مقربة فدفن فيه عدة من املوتى 
  واحرق باقيه 

  وكتب اجلهال من العوام على خنل كان فيه هذا مما أمر معاوية بن اىب سفيان بقبضه على على بن أىب طالب 
ثنىت عشرة ليلة بقيت من ربيع اآلخر خرج مفلح االسود اليقاع الفداء ببالد الروم فتم الفداء وىف يوم الثالثاء إل

  خلمس بقني من رجب 
وكان احلاج قد خرجوا من بغداد ىف ذى القعدة فخرج جعفر بن ورقاء وهو واىل طريق مكة والكوفة فتقدم احلاج 

يبان فلقى جعفر بن ورقاء بزبالة فناوشه قليال واضطرب خوفا من أىب طاهر اجلناىب وكان معه الف فارس من بىن ش
الناس ورجعوا اىل الكوفة وتبع ابو طاهر القوافل ورجال السلطان حىت صار اىل القادسية فخرج اليه اهلها وسألوه 

ان يؤمنهم فأمنهم مث رحل اىل الكوفة وخرج اليه اهل الكوفة واصحاب السلطان فحاربوه فغلبهم وأقام بظاهر 
وفة سبعة ايام يدخل البلد بالنهار وخيرج بالليل فيبيت ىف معسكره وحيمل ما قدر عليه فحمل من الوشى اربعة الك

آالف ثوب ومن الزيت ثلثمائة راوية ومن احلديد شىء كثري مث رحل اىل بلده فدخل جعفر بن ورقاء ومن معه اىل 
ضطرب اهل بغداد اضطرابا شديدا انتقل اكثر من ىف بغداد فتقدم املقتدر اىل مؤنس باخلروج حملاربة اىب طاهر وا

اجلانب الغرىب اىل الشرقى ومل حيج ىف هذه السنة احد من اهل بغداد وال من اهل خراسان وكان ابو العباس امحد بن 
عبيد اهللا بن امحد ابن اخلصيب قد استخرج ماال كثريا من زوجة احملسن ولد ابن الفرات فصارت له بذلك مرتبة 

ملقتدر فأرجف بوزارته فقدح فيه اخلاقاين وكتب هو يقدح ىف اخلاقاىن فآل االمر اىل ان صرف اخلاقاىن وكانت عند ا
  مدة وزارته سنة وستة اشهر ويومني واحضر املقتدر اخلصيىب فقلدا الوزارة وخلع عليه 
  اىل البصرة  وكثر الرطب ىف هذه السنة ببغداد حىت بيع كل مثانية ارطال حببة وعمل منه متر ومحل

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

ابراهيم بن حممد ابن ايوب بن بشري ابو القاسم الصائغ حدث عن حممد بن حسان االزرق واسحاق ابن  - ٣٠٦
  ابراهيم البغوى وابراهيم احلرىب وغريهم وروى عن ابن قتيبة مصنفاته وكان ثقة ثنتا وتوىف ىف هذه السنة 

بن جنيح ابن ابراهيم بن حممد بن احلسني ابو القاسم الكوىف نزل بغداد وحدث هبا عن ابيه وعن ابراهيم  - ٣٠٧
  حممد بن اسحاق البكائى وروى عنه حممد بن املظفر وتوىف ببغداد وجىء به اىل الكوفة فدفن هبا ىف هذه السنة 

بن حممد وغريه روى عنه ابن شاهني احلسن بن حممد ابن عبد اهللا بن شعبة ابو على االنصارى مسع حوثرة  - ٣٠٨
  وكان ثقة وتوىف ىف ذى القعدة من هذه السنة 

سعيد بن سعدان ابو القاسم الكاتب مسع من مجاعة وروى عنه ابن املظفر احلافظ وكان صدوقا وتوىف ىف  - ٣٠٩
  احملرم هذه السنة 

عثمان بن عفان ابو عمر والعثماىن مسع ابن  عبيد اهللا بن حممد ابن عبد اهللا بن سعيد بن املغرية بن عمرو بن - ٣١٠
  املديىن روى عنه ابن املظفر وابن حيويه وكان صدوقا وتوىف ىف ربيع االول من هذه السنة 

عثمان بن سهل بن خملد البزاز حدث عن احلسن الزعفراىن روى عنه ابو عمر ابن حيويه وكان ثقة توىف  - ٣١١
  ىف 



  رمضان هذه السنة 
بد احلميد ابن عبد اهللا بن سليمان ابو احلسن الغضائرى حدث عن عبيد اهللا القواريرى وعباس على بن ع - ٣١٢

  العنربى ومجاعة وكان ثقة ومات ىف شوال هذه السنة 
اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا امحد بن على بن ثابت حدثنا ابو طالب حيىي ابن على الدسكرى اخربنا ابو بكر ابن 

على بن عبد احلميد الغضائرى يقول مسعت السرى السقطى ودنقت عليه الباب فقام اىل املقرىء قال مسعت 
عضادتى الباب فسمعته يقول اللهم اشغل من يشغلىن عنك بك قال ابن املقرىء وزادين بعض اصحابنا عليه انه قال 

  وكان من بركة دعائه أىن حججت اربعني حجة على رجلى من حلب ذاهبا وراجعا 
بن حممد بن بشار ابو احلسن حدث عن صاحل بن امحد بن حنبل وأىب بكر املروزى وكان من كبار على  - ٣١٣

  الصاحلني واهل الكرامات 
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت اخربنا ابو الفضل عبد الصمد ابن حممد اخلطيب قال 

ن امحد ابن حممد بن مقسم يقول مسعت ابا احلسن بن بشار حدثنا احلسن بن احلسني بن حكمان قال مسعت ابا احلس
يقول وكان اذا اراد أن خيرب عن نفسه شيئا قال اعرف رجال حاله كذا وكذا فقال ذات يوم اعرف رجال منذ 

ثالثني سنة يشتهى ان يشتهى ليترك ما يشتهى فما جيد شيئا يشتهى حدثنا ابو بكر العامرى قال انبأنا ابو سعد بن 
ادق قال انبأنا ابن باكويه قال مسعت حممد بن امحد بن احلسن املقرىء يقول مسعت ابا احلسن على بن حممد أىب ص

بن بشار يقول منذ ثالثني سنة ما تكلمت بكلمة احتاج ان اعتذر منها توىف ليلة اخلميس لسبع خلون من ربيع 
  االول من هذه السنة فحضره االمراء والوزراء ودفن 

  شرعة الساج من اجلانب الغرىب ببغداد وقربه اليوم ظاهر يتربك به يوم اخلميس مب
حممد بن اسحاق بن ابراهيم ابن مهران بن عبد اهللا ابو العباس السراج موىل ثقيف ولد ىف سنة مثان عشرة  - ٣١٤

روى عنه  ومائتني ومسع قتيبة واسحاق بن راهويه وخلقا كثريا من اهل خراسان وبغداد والكوفة والبصرة واحلجاز
  البخارى ومسلم وابن اىب الدنيا وكان من املكثرين الثقات وعىن باحلديث وصنف كتبا كثرية 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت اخربنا القاضى ابو العالء الواسطى حدثنا حممد بن جعفر 
ا العباس بن السراج يقول يوما لبعض من حضر التميمى قال مسعت ابا حامد امحد بن حممد الفقيه يقول مسعت اب

واشار اىل كتب منضدة عنده فقال هذه سبعون الف مسألة ملالك مانفضت التراب عنها منذ كتبتها اخربنا عبد 
الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال اخربنا ابو طالب مكى بن على حدثنا ابراهيم بن حممد املزكى 

اس السراج جماب الدعوة اخربنا عبد الرمحن اخربنا امحد بن على اخربنا ابو بكر احلوارزمى قال قال كان ابو العب
مسعت ابا العباس ابن محدان يقول مسعت حممد بن اسحاق السراج يقول رأيت ىف املنام كأىن ارقى ىف سلم طويل 

سنة قال ابن محدان وكان  فصعدت تسعا وتسعني مرقاة فكل من قصصت عليه ذلك يقول ىل تعيش تسعا وتسعني
ذلك عمر السراج تسعا وتسعني سنة مث مات اخربنا عبد الرمحن اخربنا ابو بكر اخلطيب قال قرأت على قرب 
السراج بنيسابور ىف لوح عند رأسه هذا قرب اىب العباس حممد ابن اسحاق السراج مات ىف سنة ثالث عشرة 

  وثلثمائة 
محد بن احلسني البيهقى اخربنا احلاكم ابو عبد اهللا قال مسعت ابا عمر بن اىب العباس اخربنا زاهر بن طاهر اذنا انبأنا ا

  السراج يقول ولدت واىب ابن ثالث ومثانني 



سنة وتوىف اىب وانا ابن ثالث عشرة سنة وكنت اذا دخلت مسجد اىب يقول للناس عملت هذا بعد مثانني سنة ىف 
  ليلة 
خراش ابو احلسني حدث عن بشر بن الوليد وحممود بن غيالن والوليد بن حممد بن امحد ابن احلسن بن  - ٣١٥

  شجاع وغريهم وكان البغوى سىيء الرأى فيه وتوىف ىف رجب هذه السنة 
حممد بن امحد بن املؤمل ابن أبان بن متام ابو عبيد الصريىف مسع أباه والقاسم بن هاشم ىف آخرين وروى  - ٣١٦

  عنه ابن حيويه وغريه 
عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على اخربنا ابو بكر الربقاىن حدثنا عمر ابن بشران قال ابو عبيد بن  اخربنا

  املؤمل ثقة يفهم قال ابن شافع توىف ابو عبيد ىف هذه السنة وقيل ىف سنة ثنىت عشرة واالول اصح 
الفتح بن شخرف روى عنه ابن شاهني حممد بن امحد بن هشام ابو نصر الطالقاىن مسع ابراهيم بن هاىنء و - ٣١٧

  وكان ثقة ورمبا مساه بعض الرواة امحد بن حممد بن هشام وتوىف ىف هذه السنة 
حممد بن ابراهيم ابو جعفر االطروش الربقى الكاتب مسع ابا عمر الدورى وحيىي بن اكثم القاضى وغريمها  - ٣١٨

  لثالث عشرة بقيت من شهر رمضان هذه السنة  وروى عنه ابو بكر اجلعاىب وغريه احاديث مستقيمة وتوىف

حممد بن مجعة بن خلف ابو قريش القهستاىن كان كثري السماع والرحلة صنف ومجع وكان ضابطا متقنا  - ٣١٩
  حافظا وروى عن خلق كثري روى عنه ابن خملد وابو بكر الشافعى وتوىف بقهستان ىف هذه السنة 

  سنة مث دخلت سنة اربع عشرة وثلثمائة

فمن احلوادث فيها ان الروم دخلت ىف صفر اىل ملطية فأخربوا وسبوا واقاموا فيها اياما كثرية فوصل اهل ملطية 
  إىل بغداد ىف مجادى اآلخرة مستغيثني من الروم 

  وىف ليلة الثالثاء الربع بقني من مجادى االوىل وقع حريق ىف هنر طابق فاحترق فيه الف دار وألف دكان 
قرئت الكتب على املنابر مبوت الدمستق وىف رجب وقع حريق ىف دار السلطان فاحترقت دور  وىف هذا الشهر

االمراء وىف يوم االحد الربع خلون من شعبان ورد كتاب من مكة يذكرون خروج اهل مكة منها ونقلهم حرمهم 
  وامواهلم خوفا من القرمطى التصال اخلرب بقربه منهم 

ىف رمضان بنصيبني حىت قلعت الشجر وهدمت املنازل وىف يوم االحد لثمان  وورد اخلرب بأن رحيا عظيمة هبت
خلون من شوال وهو اليوم السابع من كانون سقط ببغداد ثلج كثري وقبل هذا اليوم بستة ايام برد اهلواء بردا 

ف شجر شديدا مث زاد شدة بعد سقوط الثلج وافرط ىف الشدة جدا حىت تلف اكثر خنل بغداد وسوادها وجف وتل
االنرج والتني والسدر ومجد الشراب واملارود واخلل ومجدت اخللجان الكبار من دجلة ببغداد ومجد اكثر الفرات 

  بنواحى الرقة ومجدت دجلة بأسرها باملوصل حىت عربت الدواب عليها وحىت 

بريح جنوب ومطر جلس املعروف بأىب زكرة احملدث ىف وسط دجلة على اجلمد وكتب عنه احلديث مث انكسر الربد 
  غزير 

وقدم احلاج من خراسان ىف شوال فأحضرهم مؤنس املظفر وعرفهم شغل السلطان يأمر القرمطى عن إنفاذ من 
  يبذرق احلاج فانصرفوا ومل يتهيأ حج من طريق العراق خلوف القرامطة 

 احلسني وكاتبه اسرائيل بن وىف ذى القعدة بعث املقتدر باهللا نازوك فقبض على اىب العباس اخلصيىب وعلى ابنه اىب



عيسى وكانت مدة وزارته سنة وشهرين واستدعى املقتدر ابا القاسم عبيد اهللا بن حمد الكلواذى يوم اخلميس 
الحدى عشرة ليلة خلت من ذى القعدة واوصله اىل حضرته واعلمه انه قد قلد ابا احلسن على ابن عيسى الوزارة 

اىل سالمة الطولوىن بالنفوذ ىف الربية اىل دمشق ليحضر على بن عيسى فسار  وانه قد استخلفه اىل ان يقدم وتقدم
  على بن عيسى من دمشق اىل منبج مث احندر ىف الفرات اىل بغداد 

وانعزل ىف هذه السنة ابو جعفر بن البهلول القاضى عن القضاء فقيل له مل فعلت قال اريد أن يكون بني الصدر 
  والقرب فرجة ومات بعد سنتني 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  امحد بن حممد ابن هارون ابو عبد اهللا اجلسرى كان ثقة حيفظ حدث مبصر وتوىف ىف هذه السنة  - ٣٢٠
اسحاق بن ابراهيم ابن اخليل ابو يعقوب اجلالب مسع ابا بكر وعثمان ابىن اىب شيبة روى عنه ابن شاهني  - ٣٢١

  هذه السنة وصلى عليه ابو عمر القاضى  وكان ثقة وتوىف غرة شعبان من

ثابت بن حزم ابن عبد الرمحن بن مطرف بن سليمان بن حيىي ابو القاسم العوىف من اهل سرقسطة ينسب  - ٣٢٢
اىل عوف بن غطفان وهو عوف بن سعد بن ذبيان وقوم ينسبون عوفا اىل قريش ويذكر العوىف نسبه اىل رهط عطية 

وهم حضنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رحل ثابت وطلب العلم وتوىل قضاء العوىف من بىن سعد بن بكر 
  سرقسطة وتوىف باالندلس ىف هذه السنة 

احلسن بن صاحب ابن محيد ابو على الشاشى احد الرحالني كتب ببالد خراسان واجلبال والعراق  - ٣٢٣
عن على ابن خشرم واسحاق بن منصور وأىب  واحلجاز والشام وقدم بغداد ىف سنة احدى عشرة وثلثمائة فحدث هبا

  زرعة وغريهم روى عنه ابو بكر اجلعاىب وابن املظفر وكان ثقة وتوىف بالشاش ىف هذه السنة 
  سعيد النوىب صاحب باب النوىب من دار السلطان توىف ىف صفر واقيم مكانه اخوه  - ٣٢٤
روى عنه ابن شاهني وكان صاحلا  العباس بن يوسف ابو الفضل الشكلى حدث عن سرى السقطى - ٣٢٥

  متنسكا توىف ىف شهر رجب من هذه السنة 
حممد بن ابراهيم ابن زياد بن عبد اهللا الطيالسى الرازى كان جواال وحدث ببغداد ومصر وطرطوس  - ٣٢٦

وسكن قرميسني وعمر طويال وكان حيدث عن حيىي بن معني وعبيد اهللا بن عمر القواريرى وخلق كثري روى عنه 
  ابن صاعد واجلعاىب وجعفر اخللدى وغريهم 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال قرأت ىف كتاب الدارقطىن خبطه حممد بن ابراهيم بن 
  زياد متروك وىف موضع آخر ضعيف وسالت عنه الربقاىن فقال بئس الرجل 

البزاز ويعرف بابن اخلوارزمى مسع عثمان بن اىب شيبة حممد بن جعفر ابن بكر بن ابراهيم ابو احلسني  - ٣٢٨
  وامحد بن ابراهيم الدورقى وعمرو بن على وغريهم روى عنه ابن شاهني وغريه وتوىف ىف هذه السنة 

حممد بن حسن ابو بكر الضرير الواعظ قال ابو سعيد بن يونس هو بغدادى قدم البصرة وكان من حفاظ  - ٣٢٨
يقعد ىف اجلامع ويقرأ باألحلان ويقع كالمه ىف القلوب وكان كرميا توىف مبصر ىف هذه القرآن حسن الصوت وكان 

  السنة 
حممد بن حممد ابن عبد اهللا الباهلى بغدادى حدث عن اىب عمر الدوزى وامحد الدورقى وغريمها وكان ثقة  - ٣٢٩



  ثبتا متزهدا من اهل الصيانة وتوىف مبصر ىف ربيع اآلخر من هذه السنة 
نصر بن القاسم بن نصر بن زيد ابو الليث الفرائضى مسع عبيد اهللا بن عمر القواريرى روى عنه ابن  - ٣٣٠

  شاهني وكان ثقة عاملا بالفرائض فقيها على مذهب أىب حنيفة مقرئا جليال توىف ىف هذه السنة 

وزيرا فخرج الناس سنة مث دخلت سنة مخس عشرة وثلثمائة فمن احلوادث فيها ان على بن عيسى قدم وقد جعل 
لتلقيه ىف اول صفر فمنهم من لقيه باالنبار ومنهم من لقيه دوهنا فلما وصل دخل اىل املقتدر باهللا فخاطبه بأمجل 

خطاب وانصرف اىل منزله فبعث اليه املقتدر بكسوة فاخرة وفرش وعشرين الف دينار وخلع عليه ىف غداة غد 
  لسبع خلون من صفر فلما خلع عليه انشد 

يوما ... يعظمون اخا الدنيا فان وثبت ... فكيف ما انقلبت يوما به انقلبوا ... ما الناس اال مع الدنيا وصاحبها . ..
  ... عليه مبا اليشتهى وثبوا 

  وىف يوم االحد لثمان خلون من ربيع االول انقض كوكب عظيم له ضوء شديد على ساعتني بقيتا من النهار 
من ربيع اآلخر خلع على مؤنس للخروج اىل النغر ألن الكتاب ورد من عامل الثغور وىف يوم اخلميس ألربع خلون 

بان الروم دخلوا امسيساط واخذوا مجيع ما فيها ونصبوا فيها خيمة امللك وضربوا ىف املسجد اجلامع هبا ىف اوقات 
ن ربيع اآلخر أن املسلمني صلواهتم الناقوس مث قرئت الكتب على املنابر ىف يوم اجلمعة الحدى عشرة ليلة بقيت م

  عقبوا على الروم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وغنموا غنائم كثرية 
وىف يوم اخلميس إلحدى عشرة ليلة خلت من ربيع اآلخر ظهر ببغداد أن خادما من خواص خدم املقتدر باهللا حكى 

دار الشجرة من دار السلطان حىت اذا ملؤنس املظفر أن املقتدر تقدم اىل خواص خدمه حبفز زبية ىف الدار املعروفة ب
حضره مؤنس للوداع عند عزمه على اخلروج اىل النغر حجب الناس وادخل مؤنس وحده فاذا اجتاز على تلك 

  الزبية وهى مغطاة وقع فيها فنزل 

اخلدم وخنقوه ويظهر أنه وقع ىف سرداب فمات فتأخر مؤنس عن املضى اىل دار السلطان هلذا السبب وركب اليه 
القواد والغلمان والرجالة واصحابه بالسالح وخلت دار السلطان من اجليش وقال له ابو اهليجاء عبد اهللا بن محدان 
حبضرة الناس نقاتل بني يديك ايها االستاذ حىت تنبت لك حلية فوجه اليه املقتدر بنسيم الشراىب ومعه رقعة خبطه اليه 

قد عمل على املصري اليه ىف الليلة املقبلة ليحلف له مشافهة على بطالن حيلف له فيها على بطالن ما بلغه ويعرفه انه 
ما حكى له فصرف مؤنس اليه مجيع من صار اليه من اجليش واجاب عن الرقعة مبا يصلح وبأنه ال ذنب له من 
 حضور من حضر داره النه مل يدعهم واقتصر على خواص من رمسه من الغلمان والقواد وحلف ابواهليجاء ان ال

يربح من دار مؤنس ليال وال هنارا اىل ان يركب معه اىل دار السلطان وتطمئن النفوس اىل سالمته وتقدم املقتدر اىل 
نصر احلاجب واالستاذين باملصري اىل مؤنس املظفر لينحدر معهم اىل حضرته لوداعه فصاروا اليه واحندروا معهم يوم 

ووصل اىل املقتدر وقبل االرض بني يديه وقبل يده ورجله فخاطبه  اخلميس الثنىت عشرة ليلة بقيت من ربيع اآلخر
املقتدر باجلميل وحلف له على ثقته به وعلى صفاء نيته له وودعه مؤنس وذلك بعد أن قرأ عليه الوزير على بن 
 عيسى كتاب وصيف البكتمرى املتقلد ألعمال املعاقل جبند قنسرين والعواصم بأن املسلمني عقبوا على الروم

فظفروا بعسكرهم وقتلوا منهم وغنموا وخرج مؤنس من داره بسوق الثالثاء يوم االثنني لثمان بقني من ربيع اآلخر 
اىل مضربه بباب الشماسية وشيعه االمري ابو العباس بن املقتدر والوزير على بن عيسى ونصر احلاجب وهارون بن 

عيسى ونصر احلاجب معه اىل دار مبارك القمى حلف غريب وشفيع املقتدرى والقواد فلما بلغ الوزير على بن 



عليهما بأن يرجعا فعدال اىل شاطىء دجلة وانصرفا يف طياريهما وصار باقى القواد واالستاذين معه اىل مضربه وكان 
  سليمان بن احلسن يسايره وهارون بن غريب ويلبق وبشرى ونازوك وطريف العسكرى 

  حل مؤنس من مضربه يوم االحد لليلتني بقيتا من ربيع االخر يسريون بني يديه كما تسري احلجاب ور
  وىف مجادى االوىل وقع حريق بالرصافة وصف اجلوهرى ومربعة احلرسى وىف احلطابني بباب الشعري 

وىف يوم اخلميس ثالث عشرة ليلة بقيت من مجادى األوىل اخذ خناق ينزل درب االقفاص من باب الشام خنق 
دور سكنها وكان حيتال على النساء يكتب هلن كتاب العطف وبدعى عندهن علم النجوم  مجاعة ودفنهم ىف عدة

والعزائم فيقصدنه فاذا حصلت املرأة عنده سلبها ووضع وتراله ىف عنقها ورفس ظهرها واعانته امرأته وابنه فاذا 
ظهر عليه عدة ادركان  ماتت حفر هلا ودفنها فعلم بذلك فكبست الدار فاخرج منها بضع عشرة امرأة مقتولة مث

يسكنها مملوءة بالقتلى من النساء خاصة فطلب فهرب اىل االنبار فأنفذ اليها من طلبه فوجده فقبض عليه ومحل اىل 
  بغداد فضرب الف سوط وصلب وهو حى ومات لست بقني من مجادى االوىل 
  فيهم قرابة امللك وىف شعبان دخل اىل بغداد ثالثة عشر اسريا من الروم اخذوا من بيت املقدس 

وىف هذه السنة كان ظهور الديلم فكان اول من غلب على الري منهم لنكى بن النعمان مث ما كان بن كاكى ولقى 
اهل اجلبل بأسرهم من الديلم شدة شديدة وذلك اهنم اخربوا اجلبل وقتلوا من اهله مقتلة عظيمة حىت االطفال ىف 

ه ومضى اىل قزوين فألزم اهلها ماال وعسفهم عسفا شديدا واراق املهود مث غلب على الرى اسفار بن شريوي
دماءهم وعذهبم فخرج النساء والشيوخ واالطفال اىل املصلى مستغيثني اىل اهللا عز و جل منه وكان له قائدا امسه 

على مرداويج بن زياد فوثب هذا القائد عليه فقتله وملك مكانه واساء السرية باصبهان وانتهك احلرمات وجلس 
  سرير ذهب دونه سرير من فضة جيلس عليه من يرفع منه 

وكان يقول انا سليمان بن داود وهؤالء اعواىن الشياطني وكان يسىء السرية ىف اصحابه وخصوصا االتراك 
فاصحر يوما بعسكره فاشتق العسكر رجل شيخ على دابة فقال قد زاد امر هذا الكافر واليوم تكفونه قبل تصرم 

ده اهللا اليه فدهشت اجلماعة ومل ينطق احد بكلمة ومر الشيخ كالريح فقال الناس مل ال نتبعه ونأخذه النهار ويأخ
ونسأله من اين له علم هذا او منضى به اىل مرداويج لئال يبلغه اخلرب فيلومنا فركضوا ىف كل طريق فلم جيدوه مث عاد 

تراك وركبوا اىل االصطبالت لنهب اخليل وملا قتل محل مرداويج فدخل اىل داره ونزع ثيابه ودخل احلمام فقتله اال 
  تابوته فمشى الديلم بأمجعهم حفاة اربع فراسخ 

وجاء ابو طاهر اهلجرى رئيس القرامطة وكان قد أخذ احلاج ىف سنة اثنىت عشرة فلما مسع الناس به اشتد خوفهم 
حيمل اىل يوسف سبعون الف دينار فسار حنو  فبعث ابو القاسم يوسف بن اىب الساج اىل حماربته وتقدم املقتدر أن

الكوفة وكان مع أىب طاهر الف فارس ومخسمائة راجل ومع يوسف اكثر من عشرين الف ما بني فارس وراجل 
وذلك سوى االتباع فلما قرب اهلجرى من الكوفة هرب عمال السلطان منها فقدم اهلجرى مقدمته ىف مائىت راجل 

ند حبضرة خندق الكوفة وقد كان بعث ليوسف مائة كر دقيق والف كر شعري فنزلت النجف ونزل هو بدير ه
فأخذها اهلجرى فقوى هبا وضعف يوسف وسبق اهلجرى اىل الكوفة قبل يوسف بيوم فحال بينه وبينها وبعث 

 يوسف اليه ينذره ويقول له ان أطعت واال فاحلرب فأىب أن يطيع فوقعت احلرب بينهما يوم السبت لتسع خلون من
شوال سنة مخس عشرة على باب الكوفة وملا عاين يوسف عسكر اىب طاهر احتقره وقال من هؤالء الكالب حىت 



افكر فيهم هؤالء بعد ساعة ىف يدى وتقدم ان يكتب كتاب الفتح قبل اللقاء فلما مسع اصحاب اهلجرى صوت 
  البوقات والد بادب من عسكر 

جل ومل يكن ىف عسكر اىب طاهر دبادب والبوقات وثبت يوسف يوسف قال رجل منهم آلخر هذا فشل فقال له ا
فأثخن اصحاب اىب طاهر بالنشاب املسموم وجرح منهم اكثر من مخسمائة فلما رأى ابو طاهر ذلك وكان ىف 

عمارية له نزل فركب فرسا ومحل ىف خواصه ومحل يوسف بنفسه مع ثقاته فأسر يوسف وقتل من اصحابه عدد 
ن وقيل لبعض اصحاب اهلجرى كيف تغلبون مع قلتكم فقالوا حنن نقدر السالمة ىف الثبوت كثري واهنزم الباقو

وهؤالء يقدروهنا ىف اهلرب وكان قد قبض يوسف بن اىب الساج على كاتبه اىب عبد اهللا حممد بن خلف وأخذ منه ما 
ب مؤنس للخروج اليه فجاء كتاب قيمته مائة الف دينار مث أخذ خطه خبمسمائة الف دينار وبلغ اخلرب اىل بغداد فند

أن اهلجرى رحل عن الكوفة اىل ناحية األنبار وما شك الناس انه يقصد بغداد وميلكها فماج اهل بغداد فقال على 
بن عيسى للمقتدر باهللا ان اخللفاء امنا جيمعون املال ليقمعوا به اعداء الدين ومل يلحق املسلمني منذ قبض رسول اهللا 

سلم اعظم من هذا االمر ألن هذا الرجل كافر وقد اوقع بالناس سنة اثنىت عشرة وجرى عليهم  صلى اهللا عليه و
منه ما مل يعهد مثله وقد متكنت هيبته ىف قلوب الناس ومل يبق ىف بيت مال اخلاصة كثري شىء فاتق اهللا يا أمري املؤمنني 

فدخل اىل والدته وعاد فأخرب أن السيدة  وخاطب السيدة فان كان عندها مال قد ذخرته لشدة فهذا وقت اخراجه
ابتدأته بالبذل وامرت باخراج مخسمائة الف دينار لتنفق وكان قد بقى ىف بيت مال اخلاصة مخسمائة الف فقال 
املقتدر باهللا اخرج منها ثالمثائة الف فأخرج ذلك ودبر تفرقته وبعث عسكرا ىف اربعني الفا وقطعوا قنطرة عند 

القرمطى فوجدها مقطوعة وسرب احملاضة فلم جيد عربا ولو وجد مل يثنه عن بغداد فعاد اىل  عقرقوف فوصل اليها
  األنبار وبلغ على بن عيسى أن رجال يعرف بالشريازى مقيم ببغداد يكاتب القرمطى فقبض عليه 

فقال ومل اصدقك  واستنطقه فقال ما صحبته اال ألنه على احلق وانتم مبطلون كفار فقال اصدقىن عن الذين يكاتبونه
عن قوم مؤمنني حىت تسلمهم اىل اصحابك الكافرين فيقتلوهنم ال افعل هذا ابدا فصفع وضرب باملقارع وقيد وغل 

وجعل ىف فمه سلسلة وحبس فلم يأكل ومل يشرب ثالثا فمات ووجه يليق اىل حماربة القرمطى فلم يثبت يلبق واهنزم 
ى فأخرج رأسه من خيمة يتطلع لينظر اىل الوقعة فقال له القرمطى وكان يوسف بن اىب الساج اسريا مع القرمط

اردت اهلرب وظننت ان غلمانك خيلصونك فضرب عنقه وملا انصرف القرمطى عن األنبار تصدق املقتدر والسيدة 
وعلى بن عيسى خبمسني الف درهم وملا صلى مبدينة السالم وسلموا تصدقوا بعشرة آالف درهم وملا انصرف عن 

  تدر باهللا من بيت مال اخلاصة مبائة الف درهم املق
وىف هذه السنة بلغت زيادة دجلة اثىن عشر ذراعا وثالثني ومل حيج ىف هذه السنة احد من العراق وخراسان خلوف 

  اهلجرى ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر 
س وحدث هبا وأم ىف جامعها اسحاق بن امحد ابن جعفر ابو يعقوب الكاغدى حدث مبصر واستوطن تني - ٣٣١

  روى عنه يقوب الدورقى وغريه وتوىف بدمياط ىف هذه السنة 
ايوب بن يوسف ابن ايوب بن سليمان ابو القاسم البزاز املصرى سكن بغداد وحدث هبا روى عنه ابن  - ٣٣٢

  شاهني وتوىف ىف هذه السنة 
  بدر الشراىب توىف ىف مجادى االوىل من هذه السنة  - ٣٣٣



احلسن بن حممد ابن احلسن بن صاحل بن شيخ بن عمرية ابو احلسني االسدى حدث عن علي بن خشرم  - ٣٣٤
  روى عنه ابن شاهني وكان ثقة وتوىف ىف هذه السنة 

احلسني بن حممد ابن حممد بن عفري بن حممد بن سهل بن أىب حثمة ابو عبد اهللا االنصارى وسهل من  - ٣٣٥
سع عشرة ومائتني ومسع ابا بكر بن أىب شيبة ولوينا وغريمها روى عنه الشافعى وابن الصحابة ولد احلسني ىف سنة ت

الصواف وابن املظفر وابو بكر ابن شاذان وابن شاهني قال الدارقطىن هو ثقة وكان يسكن سويقة نصر من اجلانب 
  الشرقى وتوىف ىف صفر هذه السنة عن ست وتسعني سنة وايام 

ابن اجلصاص اجلوهرى ابو عبد اهللا كان ذا ثورة عظيمة وكانت بداية امره ان ابن احلسني بن عبد اهللا  - ٣٣٦
طولون قال له ما صناعتك قال اجلوهر قال ال يبتاع لنا شىء اال على يده فكسب االموال انبأنا حممد بن اىب طاهر 

حلسني بن عبد اهللا اجلصاص البزاز عن اىب القاسم على بن احملسن التنوخى عن ابيه قال حدثىن ابو على امحد بن ا
قال قال ىل اىب كان بدؤ اكثارى انىن كنت ىف دهليز حرم اىب اجليش مخارويه بن امحد بن طولون وكنت اتوكل له 
وهلم ىف ابتياع اجلوهر وغريه مما حيتاجون اليه وما كنت اكاد افارق الدهليز الختصاصى هبم فخرجت اىل قهرمانة 

جوهر فيه مائة حبة مل ار قبله احسن منه تساوى كل حبة الف دينار فقالت حيتاج ان  هلم ىف بعض االيام ومعها عقد
خترط هذه حىت تصغر فنجعله ملكعب وكدت اطري فرحا فأخذهتا وقلت السمع والطاعة وخرجت ىف احلال فجمعت 

  التجار ومل ازل اشترى ما قدرت عليه اىل ان حصلت مائة حبة 

جئت هبا عشية فقلت ان خرط هذا ال حيتاج اىل زمان وقد خرطنا اليوم ما قدرنا اشكاال ىف النوع الدى أرادوه ف
عليه وهو هذا فدفعت اليهم اجملتمع وقلت الباقى خنرطه ىف ايام فقنعوا بذلك وما زلت أياما ىف طلب احلب حىت 

ت جوهرا مبائىت اجتمع فحملت اليهم مائىت حبة قامت على بأمثان قريبة تكون مائة الف درهم اوحواليها وحصل
الف دينار او حواليها مث لزمت دهليزهم وأخذت لنفسى غرفة كانت فيه فجعلتها مسكىن فلحقىن من هذا اكثر مما 
حلقىن حىت كثرت النعمة وانتهيت اىل ما استفاض خربه وملا نكبىن املقتدر واخذ مىن تلك االموال العظيمة اصبحت 

فجاءىن خادم فقال البشرى قلت وما اخلرب قال قم فقد اطلقت فقمت يوما ىف احلبس آيس ما كنت فيه من الفرج 
معه فاجتازىن ىف بعض دور اخلليفة يريد اخراجى اىل دار السيدة لتكون هى الىت تطلقىن ألهنا هى شفعت ىف فوقعت 

بلى  عيىن على اعدال خيش ىل اعرفها فكان مبلغها مائة عدل فقلت اليس هذا من اخليش الذى محل من دارى قال
فتأملته فاذا هو مائة عدل وكانت هذه االعدال قد محلت اىل من مصرىف كل عدل منها الف دينار وكان ىل هناك 

حافظ عليه فجعلوه ىف اعدال اخليش فوصلت ساملة وإلستغنائى عن املال مل اخرجه عن االعدال وتركته ىف بيت من 
خليش منها ومل يعرف احد ما فيه فلما رأيته بشدة دارى وقفلت عليه ونقل كل ما ىف دارى فكان آخره انقل ا

طمعت ىف خالصه فلما كان بعد ايام من خروجى راسلت السيدة وشكوت حاىل اليها وسألتها أن تدفع اىل ذلك 
اخليش ألنتفع بثمنه اذ كان ال قدر له عندهم وال حاجة هلم اليه فوعدتىن خبطاب املقتدر ىف ذلك فلما كان بعد ايام 

فقالت قد امر بتسليمه اليك فسلم اىل بأسره ففتحته فأخذت منه املائة الف دينار ما ضاع منه شىء وبعت اذكرهتا 
من اخليش ما اردت بعد أن اخذت منه قدر احلاجة قال احملسن وحدثىن ابو العباس هبة اهللا بن النجم ان جده حدثه 

  انه ملا قبض املقتدر على ابن اجلصاص انفذ اىل داره من حيصى 

ما فيها وحيمله فقال ىل الذى كتب االحصاء انا وجدنا له ىف قماشه سبعمائة مزملة جباب فما ظنك مبا يكون هذا 
ىف مجلته قال احملسن وحدثىن ابو احلسني بن عياش انه مسع مجاعة من ثقات الكتاب يقولون اهنم حصلوا ما ارتفعت 



انت ستة آالف الف دينار سوى ما قبض من داره وبعد الذى به مصادرة اىب عبد اهللا بن اجلصاص ىف ايام املقتدر فك
بقى له من ظاهره قال احملسن ومسعت ابا حممد جعفر ابن ورقاء الشيباىن حيدث ىف سنة تسع واربعني وثلثمائة قال 
 اجتزت بابن اجلصاص بعد اطالقه اىل داره من املصادرة بأيام وكانت بيننا مودة ومصاهرة فرأيته على روشن داره

على دجلة ىف وقت حار وهو حاف حاسر يعدو من اول الروشن اىل آخره كاجملنون فطرحت طيارى اليه وصعدت 
بغري اذن فلما رآىن استحيا وعدا اىل جملس له فقلت له وحيك ما الذى اصابك فدعا بطست فغسل وجهه ورجليه 

يدى كذا وكذا واخذ مىن كذا وكذا  ووقع ساعة كاملغشى عليه مث قال أوال حيق ىل ان يذهب عقلي وقد خرج عن
وجعل بعده امرا عظيما فقلت له والعقول واالديان فما سلم لك ذلك فالفضل معك وامنا يقلق هذا القلق من خياف 
الفقر واحلاجة اىل الناس او يفقد العادة من مأكول ومشروب وملبوس او النقصان ىف جاه فاصرب حىت اوافقك على 

خرج عنك ايسر منك من اصحاب الطيالس فقال هات فقلت اليس دارك هذه الىت كانت انه ليس ببغداد بعد ما 
قبل مصادرتك ولك فيها من الفرش واالثاث ما فيه مجال لك قال بلى فقلت وقد بقى من عقارك بالكرخ ما قيمته 

اب الطاق قيمته مخسون الف دينار فقال نعم قلت ودار احلرز وقيمتها عشرة آالف دينار قال نعم قلت وعقارك بب
ثالثون الف دينار قال نعم قلت وبستانك الفالىن ومصنعتك الفالنية وقيمتهما كذا قال نعم قلت ومالك بالبصرة 

  قيمته مائة الف دينار قال نعم فجعلت اعدد عليه حىت بلغت قيمة ذلك سبعمائة الف دينار فقلت واصدقىن 

والعبيد والدواب وعن قيمة ذلك فبلغت قيمة ما ذكر  عما سلم لك من اجلوهر واالثاث والقماش واجلوارى
ثلثمائة الف دينار فقلت يا هذا من ببغداد اليوم حيتوى ملكه على الف الف دينار وجاهك عند الناس اجلاه االول 

وهم يظنون انه قد بقى لك ضعف هذا فلم تغتم قال فسجد ومحد اهللا وبكى مث قال واهللا لقد غلبت على الفكر حىت 
مجيع هذا انه ىل وقل ىف عيىن إلضالته اىل ما أخذ مىن ولو مل جنئىن الساعة لزاد الفكر على حىت يبطل عقلى  نسبت

فان اهللا تعاىل انقذ بك وما عزاىن احد انفع من تعزيتك وما اكلت منذ ثالث شيئا فأحب ان تقيم عندى لنأكل 
ن اجلصاص مخس مائة سفط من مرتفع ثياب ونتحدث فأقمت عنده يومى قال املصنف وقد ذكر فيما أخذ من اب

مصر ووجد له ىف بستانه اموال كثرية مدفونة ىف جرار خضر وفماقم مرصصة الرأس وقد كان ابن اجلصاص ينسب 
اىل التغفيل فله كلمات عجيبة قد ذكرهتا ىف كتاب املغفلني اال اهنم قالوا كان يتطابع هبا ويقصد ان يظنوا فيه سالمة 

  طرفا مما يدل على ذكائه وفطنته ىف ذلك الكتاب  الصدر وقد ذكرت
سليمان بن داود بن كثري بن وفدان ابو حممد الطوسى سكن بغداد وحدث هبا عن لوين وسوار بن عبد  - ٣٢٧

  اهللا وروى عنه ابن شاهني وكان صدوقا وتوىف ىف هذه السنة 
وعن حممد بن املثىن وروى عنه ابن املظفر  عبد اهللا بن امحد بن سعيد ابو القاسم اجلصاص حدث عن بندار - ٣٣٨

  وابن شاهني وكان ثقة وتوىف ىف مجادى االخرة من هذه السنة 
على بن سليمان بن الفضل ابو احلسني االخفش روى عن الربد وثعلب والزيدى وغريهم روى عنه ابن  - ٣٣٩

  املرزبان واملعاىف 

شعبان فجاءة وحكى ثابت بن سنان قال كان ابو احلسن  وكان ثقة وتوىف ىف ذى القعدة من هذه السنة وقيل ىف
األخفش يواصل ابا على بن مقلة ويربه ابو على فشكا اليه يوما شدة الفاتة وسأله ان يكلم على بن عيسى الوزير 
ىف اخراج رزق له فلم يفعل وزبر ابا على وانتهره فعلم االخفش فاغتم وانتهت به احلال إىل ان أكل الشلجم اليت 

  يل انه قبض على قلبه فمات جناءة فق



حممد بن جعفر بن امحد ابو عمر بن شبيب ابو احلسن الصريىف يعرف بإبن الكوىف حدث عن لوين وغريه  - ٣٤٠
  وروى عنه ابن املظفر وابن شاهني وتوىف ىف مصر هذه السنة 

دث هبا عن عباد بن يعقوب حممد بن احلسني بن حفص ابو جعفر اخلثعمى األشناىن الكويف قدم بغداد وح - ٣٤١
الرواجىن واىب كريب روى عنه الباغندى واحملاملى وابن السماك وابن اجلعاىب وابن املظفر وقال الدارقطىن هو ثقة 

  مأمون توىف لسبع خلون من صفر هذه السنة 
ن شيخا حممد بن احلسن بن عبيد ابو عبد اهللا املطبخى السامرى مسع عمرو بن على وعلى بن حرب وكا - ٣٤٢
  صاحلا 

  سنة مث دخلت سنة ست عشرة وثلثمائة

فمن احلوادث فيها أن ابا طاهر اهلجرى دخل اىل الرحبة فوضع السيف ىف اهلها وان اهل قرقيسيا طلبوا منه االمان 
  فأمنهم ونادى فيهم ان ال يظهر احد بالنهار وانفذ ابو طاهر سرية اىل االعراب فقتل منهم مقتلة عظيمة فصاروا 

ا مسعوا به هربوا وقصد الرقة وقتل هبا مجاعة مث انصرف اىل بلده وملا رأى على بن عيسى حتكم اهلجرى ىف البالد اذ
وعجز السلطان عنه استعفى من الوزارة وكانت مدة وزارته هذه سنة واربعة اشهر ويومني وكان املقتدر باهللا 

أخباره اال احلسن ابن امساعيل االسكاىف عامل االنبار يتشوف اىل معرفة خرب اهلجرى ومل يكن احد بكاتبه بشىء من 
فان كتبه كانت ترد ىف كل ايام اىل على بن عيسى فينهبها فأقام ابو على بن مقلة اطيارا وكوتب عليها بأخبار 

اهلجرى وقتا فوقتا وكان ينفذها اىل نصر احلاجب فيعرضها فجعل نصر احلاجب يطرى ابن مقلة ويقول للمقتدر اذا 
ت هذه مراعا له بأمورك وال تعلق له خبدمتك فكيف اذا اصطنعته وتستوزره وملا رجع ابو طاهر القرمطى اىل كان

بلده بىن دارا ومساها دار اهلجرة ودعا اىل املهدى وتفاقم امره وكثر اتباعه وحدثته نفسه بكبس الكوفة وهرب 
نهبون فبعث املقتدر اىل حماربتهم هارون بن عمال السلطان ىف السواد وكان اصحابه يكبسون القرى فيقتلون وي

غريب اىل واسط وصاىف البصري اىل الكوفة فقتل هارون منهم مجاعة ومحل مائة وسبعني رأسا ومجاعة اسارى واوقع 
صاىف مبن خرج اليه واستأسر منهم وادخلوا بغداد على اجلمال مشتهرين ومعهم اعالم بيض منكسة وعليها 

ى الذين استضعفوا ىف االرض اآلية فقتلوا واستقام امر السواد وزادت دجلة بغتة زيادة مكتوب ونريد ان منن عل
  مفرطة قطعت اجلسور ببغداد وغرق من احلبسارين مجاعة وبلغت زيادة الفرات اثىن عشر ذراعا وثلثني 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

ى الكوىف حدث عن اىب كريب واحلسن بن عرفة وغريمها ابراهيم بن حممد بن ابراهيم ابو اسحاق املعمر - ٣٤٣
  وكان احد املشهود واحد الوجوه وبلغ سنا عالية مث توىف ىف ذى احلجة من هذه السنة 

بنان بن حممد بن محدان بن سعيد ابو احلسن الزاهد ويعرف باحلمال مسع احلسن بن عرفة وغريه وكان ثقة  - ٣٤٤
منزلة عند اخلاصة والعامة وكان ال يقبل من السلطان شيئا وكانوا يضربون  زاهدا متعبدا وسكن مصر وكانت له

بعبادته املثل اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر اخلطيب حدثنا ابو نعيم احلافظ قال مسعت حممد بن احلسني بن 
خوىل مصر حكاية موسى يقول مسعت احلسن بن امحد الرازى يقول مسعت ابا على الروذبارى يقول كان سبب د



بنان وذاك انه امر ابن طولون باملعروف فأمر ان يلقى بني يدى السبع فجعل السبع يشمه وال يضره فلما خرج من 
  بني يدى السبع قيل له ما الذى كان ىف قلبك حيث مشك السبع قال كنت اتفكر ىف سؤر السباع ولعاهبا 

عمر بن امحد العبدوى قال اخربىن عبد امللك بن ابراهيم القشريى  اخربنا القزاز اخربنا امحد بن على اخربنا ابو حازم
ان رجال كان له على رجل مائة دينار بوثيقة اىل ! حدثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن االردىن حدثنا عمر بن حممد بن 

ت وانا احب اجل فلما جاء االجل طلب الوثيقة فلم جيدها فجاء اىل بنان فسأله الدعاء فقال له انا رجل قد كرب
احللوى فاذهب فاشتر ىل رطل معقود وجئىن به حىت ادعو لك فذهب فاشترى له ما قال مث جاء به فقال له بنان 

افتح القرطاس ففتح الرجل القرطاس فاذا هو بالوثيقة فقال لبنان هذه وثيقىت فقال خذ وثيقتك وخذ املعقود 
  هذه السنة وخرج ىف جنازته اكثر اهل البلد واطعمه صبيانك فأخذه ومضى توىف بنان مبصر ىف رمضان 

داود بن اهليثم ابن اسحاق بن البهلول بن حسان بن سنان ابو سعد التنوخى األنبارى مسع جده اسحاق  - ٣٤٥
وعمر بن شبة روى عنه ابن املظفر احلافظ وكان فصيحا حنويا لغويا حسن العلم بالعروض واستخراج املعمى 

حو على مذهب الكوفيني وله كتاب كبري ىف خلق االنسان وكان أخذ عن يعقوب بن وصنف كتبا ىف اللغة والن
  السكيت 

  وثعلب وكان يقول الشعر اجليد ولد باالنبار وتوىف هبا ىف هذه السنة وله مثان ومثانون سنة 
سعد الوراق  الزبري بن حممد بن امحد ابن سعيد ابو عبد اهللا احلافظ مسع عباسا الدورى وعبد اهللا بن أىب - ٣٤٦

  روى عنه الطرباىن وابن شاهني وكان ثقة وتوىف ىف هذه السنة 
عبد اهللا بن سليمان بن االشعث ابو بكر ابن أىب داود السجستاىن حمدث العراق وابن امامها ىف عصره  - ٣٤٧

عاملا فهما  ولد سنة ثالثني ومائتني وحدثه ابوه وطوف به شرقا وغربا ومسعه من علماء الوقت وصنف الكتب وكان
من كبار احلفاظ نصب له السلطان منربا فحدث عليه وكان ىف وقته مشائخ علماء لكنهم مل يبلغوا ىف االتقان ما بلغ 

وكان عيسى ابن على بن عيسى الوزير حيدث ىف داره فيقول حدثنا البغوى ىف ذلك املوضع ويشري اىل بقعة ىف 
ىف ذلك املكان فيذكر مجاعة ويشري اىل مواضعهم فقيل له مالك ال  الدار وحدثنا ابن صاعد ويشري اىل بقعة فيقول

  تذكر ابن اىب داود فقال ليته اذا مضينا اىل داره كان يأذن لنا ىف الدخول 
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال حدثىن ابو القاسم االزهرى قال مسعت امحد بن 

ابو بكر بن أىب داود اىل سجستان ىف ايام عمرو بن الليث فاجتمع اليه اصحاب  ابراهيم بن شاذان يقول خرج
احلديث وسألوه ان حيدثهم فأىب وقال ليس معى كتاب فقالوا له ابن أىب داود وكتاب قال فأثاروىن فأمليت عليهم 

ولعب بالناس مث  ثالثني الف حديث من حفظى فلما قدمت بغداد قال البغداديون مضى ابن أىب داود اىل سجستان
فيجوا فيجا اكتروه بستة دنانري اىل سجستان ليكتب هلم النسخة فكتبت وجىء هبا اىل بغداد وعرضت على احلفاظ 

  فخطأوىن ىف ستة احاديث منها ثالثة احاديث حدثت هبا كما حدثت وثالثة احاديث اخطأت فيها 

قال مسعت طلحة بن حممد ابن جعفر يقول مسعت ابا بكر اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب اخربنا امحد بن حممد العتيقى 
بن اىب داود يقول مررت يوما بباب الطاق فاذا رجل يعرب الرؤيا فمر به رجل فأعطاه قطعة وقال له رايت البارحة 
كأىن اطالب بصداق امرأة ومل اتزوج قط فرد عليه القطعة وقال ليس هلذه جواب فتقدمت اليه فقلت له خذ منه 

حىت افسر لك فأخذ القطعة فقلت للرجل انت تطالب خبراج ارض ليست لك فقال هو ذا واهللا معى العون  القطعة
توىف ابو بكر يوم االثنني سابع عشر ذى احلجة من هذه السنة وهو ابن ست ومثانني سنة وستة اشهر وايام وصلى 



انني مرة حىت انفذ املقتدر بنازوك فخلص عليه زهاء ثالمثائة الف مث صار الواصلون يصلون عليه حىت صلى عليه مث
  جنازته ودفن ىف مقابر باب البستان وخلف له ثالثة بنني وثالث بنات 

  حممد بن اسحاق ابو العباس الصريىف الشاهد حكى عن الزبري بن بكار وتوىف ىف شوال هذه السنة  - ٣٤٨
عقوب بن ابراهيم الدورقى واحلسن بن عرفة حممد بن جعفر بن حممد بن املهلب ابو الطيب الديباجي مسع ي - ٣٤٩

  وغريمها روى عنه ابو بكر الشافعى وابن املظفر احلافظ وكان ثقة ومات ىف هذه السنة 
حممد بن جعفر بن محكويه ابو العباس الرازى قدم بغداد وحدث هبا عن اىب حامت الرازى وحيىي بن معاذ  - ٣٥٠

  حكايات روى عنه ابو حفص الكتاىن وغريه 
حممد بن جعفر ابو بكر العطار النحوى من اهل املخرم حدث عن احلسن بن عرفة وعباس الدورى روى  - ٣٥١

  عنه حممد بن 

  املظفر وعلى بن عمر الدارقطىن 
حممد بن جعفر بن محدان ابو احلسن القماطرى حدث عن اىب عتبة امحد بن الفرج احلمصى وغريه روى  - ٣٥٢

  عنه ابن املظفر والدارقطىن 
حممد بن السرى ابو بكر النحوى املعروف بابن السراج كان احد العلماء املذكورين باالدب وعلم العربية  - ٣٥٣

  وصحب املربد وروى عنه السرياىف والرماىن وكان ثقة 
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا اخلطيب اخربنا على بن اىب على عن على بن عيسى ابن على النحوي كان ابو 

ن السراج يقرأ عليه كتاب االصول الذى صنفه فمر فيه باب فاستحسنه بعض احلاضرين فقال هذا واهللا بكر اب
احسن من كتاب املقتضب فأنكر عليه ابو بكر ذلك وقال ال تقل هذا ومثل ببيت وكان كثريا ما ميثل ىف ما جيرى 

  ... بكاها فقلت الفضل للمتقدم ... كا ولكن بكت قبلى فهاج ىل الب... له من االمور بأبيات حسنة فأنشد حينئذ 
قال وحضر ىف يوم من االيام بىن له صغري فاظهر من امليل اليه واحملبة له فاكثر فقال له بعض احلاضرين احتبه فقال 

  ... قد كان ذاق الفقر مث ناله ... احبه حب الشحيح ماله ... متمثال 

  توىف ىف ذى احلجة من هذه السنة

حجب املقتدر باهللا وتقدم عنده وكان دينا عاقال وخرج اىل لقاء القرامطة حمتسبا فانفق من نصر احلاجب  - ٣٥٤
  مالة مائة الف دينار اىل ما اعطاه السلطان فاعل ىف الطريق ومات ىف هذه السنة فحمل اىل بغداد ىف تابوت 

  سنة مث دخلت سنة سبع عشرة وثلثمائة

داد بعد أن لقيه عبد اهللا بن محدان مث من براد لالمارة واحكم معه ما فمن احلوادث فيها ان مؤنسا املظفر دخل بغ
أراد فدخل بيته ومل ميض اىل دار السلطان فمضى اليه ابو العباس ابن امري املؤمنني وحممد بن على الوزير وعرفاه 

ض حاشيته فواثبهم شوق امري املؤمنني اليه فاعتذر من ختلفه بعلة شكاها فأرجف الناس بتنكره ووثب الرجالة ببع
اصحابه فوقع ىف نفس مؤنس ان هذا بأمر السلطان فجلس ىف طياره وصار اىل باب الشماسية وتالحق به اصحابه 

وخرج اليه نازوك ىف جيشه فلما بلغ املقتدر ذلك صرف اجليش عن بابه وكاتب مؤنسا وسائر اجليش بازاحة عللهم 
ا نازوك فلست ادرى ما سبب عتبه واستيحاشه واهللا يغفر له ىف االموال وخاطب مؤنسا بأمجل خطاب وقال وام



سىيء ظنه واما ابن محدان فلست اعرف شيئا احفظ له االعز له عن الدينور وامنا أردنا نقله اىل ما هو اجل منه وما 
اىن الحد من اجلماعة عندى اال ما حيب واستظهر كل واحد منهم لنفسه بعد ان ال خيلع الطاعة وال ينقض بيعة ف

مستسلم ألمر اهللا عز و جل غري مسلم حقا خصىن اهللا به فاعل ما فعله عثمان بن عفان رضى اهللا عنه وال آتى ىف 
سفك الدماء ما هنى اهللا عز و جل عنه ولست انتصر اال باهللا فسمع العسكر هذا فقالوا منضى فنسمع ما يقول 

ىف حجره مصحف يقرأ فيه وامر بفتح االبواب فاخرج املقتدر مجيع من كان حيمل سالحا وجلس على سريره 
واحضر بنيه فاقامهم حول سريره فصار املظفر اىل باب اخلاصة مث صرف الناس على حالة مجيلة فسروا بالسالمة 

ورجع املظفر اىل داره فلما كان يوم اخلميس لثالث عشرة من احملرم عاود اصحاب نازوك وسائر الفرسان الركوب 
املظفر على كره منه وغلبه نازوك على التدبري وركب نازوك يوم اجلمعة بعد الصالة والناس  ىف السالح واخرجوا

  معه ىف السالح فوجدوا االبواب مغلقة فأحرقوا بعضها ودخلوا وقد تكاملت عدة 

الفرسان اثىن عشر الفا ومبلغ ماهلم ىف كل شهر مخسمائة الف دينار والرجالة عشرين الفا ومبلغ ماهلم عشرون 
ومائة الف دينار فدخل نازوك واصحابه الدار خبيلهم فدخل املظفر واخرج اخلليفة وولده والسيدة اىل منزله وهنب 
اجلند الدار مث وكل املظفر بالقصر وامجع رأى نازوك وعبد اهللا بن محدان على اجالس حممد بن املعتضد فجاؤا به ىف 

ولقب القاهر باهللا وقلد ابو على بن مقلة وزارته ونازوك احلجبة  ليلة السبت للنصف من احملرم فسلموا عليه باخلالفة
مضافا اىل الشرطة وهنبت دار السلطان ووجد ألم املقتدر ستمائة الف دينار فحملت وخلع املقتدر من اخلالفة يوم 

بن السبت النصف من احملرم واشهد على نفسه القضاة باخللع وسلم الكتاب بذلك اىل القاضى اىب عمر حممد 
يوسف فسلمه اىل ولده اىب احلسني وقال له احفظه وال يراه احد من خلق اهللا فلما اعيد املقتدر اىل اخلالفة بعد 
يومني اخذ القاضى ابو عمر الكتاب فسلمه اىل املقتدر من يده اىل يده وحلف له انه ما رآه من خلق اهللا غريى 

القضاة وملا كان من غدبيعة القاهر وهو يوم االحد جلس  فحسن موقع ذلك املقتدر وشكره وقلده بعد مديدة قضاء
القاهر باهللا وحضر الوزير ابو على بن مقلة فكتب ابن مقلة اىل العمال خبرب تقليده اخلالفة مث شغب اجلند يطلبون 
 االرزاق فلما كان يوم االثنني اجتمعوا وطالبوا وهجموا فقتلوا نازوك وصاحوا مقتدر يا منصور فهرب الوزير

واحلجاب واحلشم وجاء املقتدر فجلس وجىء بالقاهر اليه فأجلسه بني يديه واستدناه وقبل جبينه وقال يا اخى انت 
ال ذنب لك وقد علمت انك قهرت والقاهر يقول اهللا اهللا نفسي نفسي يا امري املؤمنني فقال له وحق رسول اهللا 

كن خبالفة املقتدر وفيها يذرق احلاج منصور الديلمى الجرى عليك مىن سوء ابدا وعاد ابن مقلة فكتب اىل االما
وسلموا ىف طريقهم فلما وصلوا اىل مكة وافاهم ابو طاهر اهلجرى اىل مكة يوم التروية فقتل احلاج ىف املسجد 

  احلرام 

 وىف الفجاج من مكة وقتلهم ىف البيت قتال ذريعا وكان الناس ىف الطواف وهم يقتلون وكان ىف اجلماعة على بن
كفتية ... ترى احملبني صرعى ىف ديارهم ... بابويه يطوف فلما قطع الطواف ضربوه بالسيوف فلما وقع أنشد 

  ... الكهف ال يدرون كم لبثوا 
واقتلع اهلجرى احلجر االسود وقلع قبة بئر زمزم وعرى الكعبة وقلع باب البيت واصعد رجال من اصحابه ليقلع 

مات وقتل امري مكة واخذ اموال الناس وطرح القتلى ىف بئر زمزم ودفن باقيهم امليزاب فتردى الرجل على راسه و
ىف مصارعهم وىف املسجد احلرام من غري ان يصلى عليهم وانصرف اىل بلده ومحل معه احلجر االسود فبقى عندهم 

حدثنا ابو احلسني  اكثر من عشرين سنة اىل ان ردوه اخربنا حممد بن اىب طاهر انبأنا على بن احملسن عن ابيه قال



عبد اهللا بن امحد بن عياش القاضى قال اخربىن بعض اصحابنا انه كان مبكة ىف الوقت الذى دخلها ابو طاهر 
القرمطى وهنبها وسلب البيت وقلع احلجر االسود والباب وقتل املسلمني ىف الطواف وىف املسجد وعمل تلك 

قلع امليزاب فلما صار عليه سقط فاندقت عنقه فقال القرمطى االعمال العظيمة قال فرأيت رجال قد صعد البيت لي
ال يصعد اليه احد ودعوه فترك امليزاب ومل يقلع مث سكنت النائرة بعد يوم او يومني قال فكنت اطوف بالبيت فاذا 

بقرمطى سكران وقد دخل املسجد بفرسه فصفر له حىت بال ىف الطواف وجرد سيفه ليضرب به من حلق وكنت 
منه فعدوت فلحق رجال كان اىل جنىب فضربه فقتله مث وقف وصاح يا محري اليس قلتم ىف هذا البيت من دخله قريبا 

كان آمنا فكيف يكون آمنا وقد قتلته الساعة حبضرتكم قال فخشيت من الرد عليه ان يقتلىن مث طلبت الشهادة 
كن من ضرىب بالسيف مث قلت امسع فجئت حىت لصقت به وقبضت على جلامه وجعلت ظهرى مع ركبتيه لئال يتم

قال قل قلت ان اهللا عز و جل مل يرد أن من دخله كان آمنا امنا اراد من دخله فأمنوه وتوقعت ان يقتلىن فلوى رأس 
  فرسه وخرج 

من املسجد وما كلمىن قال احملسن وحدثىن ابو امحد احلارثى قال اخربىن رجل من اصحاب احلديث اسرته القرامطة 
 واستعبدته سنني مث هرب منها ملا امكنه قال كان ميلكىن رجل منهم يسومىن سوء العذاب ويستخدمىن سنة اهلبري

اعظم خدمة ويعربد على اذا سكر فسكر ليلة واقا مىن حياله وقال ما نقول ىف حممد هذا صاحبكم فقلت ال ادرى 
ىب بكر قلت ال ادرى قال كان رجل ضعيفا ولكن ما تعلمىن ايها املؤمن اقوله فقال كان رجال سائسا فما تقول ىف ا

مهينا فما تقول ىف عمر قلت ال ادرى قال كان واهللا فظا غليظا فما تقول ىف عثمان قلت ال ادرى قال كان جاهال 
امحق فما تقول ىف على قلت ال ادرى قال كان ممخرقا أليس يقول ان هاهنا علما لو اصبت له محلة اما كان ىف ذلك 

ضرته من يودع كل واحد منهم كلمة حىت يفرغ ما عنده هل هذه اال خمرقة ونام فلما كان من غد اخللق العظيم حب
دعاىن فقال ما قلت لك البارحة فاريته اىن مل افهمه فحذرىن من اعادته واالخبار عنه بذلك فاذا القوم زنادقة ال 

ان ابا طاهر القرمطى دخل الكوفة  يؤمنون باهللا وال يفكرون ىف احد من الصحابة قال احملسن ويدل على هذا
دفعات فما دخل اىل قرب على عليه السالم واجتاز باحلائر فما زار احلسني وقد كانوا ميخرقون باملهدى ويومهون انه 
صاحب املغرب ويراسلون امساعيل بن حممد صاحب املهدية املقيم بالقريوان ومضت منهم سرية مع احلسن بن اىب 

شوال سنة ستني وثلثمائة فدخلوا دمشق ىف ذى القعدة من هذه السنة فقتلوا خلقا مث  منصور بن اىب سعيد ىف
خرجوا اىل مكة فقتلوا واستباحوا واقاموا الدعوة للمطبع هللا ىف كل فتح فتحوه وسودوا أعالمهم ورجعوا عما 

امورنا وذلك انه ترك املذاهب كانوا عليه من املخرقة ضرورة وقالوا لو فطنا ملا فطن له ابن بويه الديلمى الستقامت 
جانبا وطلب الغلبة وامللك فأطاعه الناس وكان من خماريقهم قبة ينفرد فيها امريهم وطائفة معه ومل يقاتلوا فاذا كل 

املقاتلون محل هو بنفسه وتلك الطائفة على قوم قد كلوا من القتال وكانوا يقولون ان النصر ينزل من هذه القبة 
  فحما فاذا ارادوا ان حيملوا صعد احدهم اىل القبة وقد جعلوا مدخنة و

وقدح وجعل النار ىف اجملمرة واخرج حب الكحل فطرحه على النار فتفرقع فرقعة شديدة وال يكون له دخان 
ومحلوا وال يلبث هلم شيء وال يوقد ذلك اال ان يقول صاحب العسكر نزل النصر فكسر تلك القبة اصحاب 

  جوهر الذى ملك مصر 

  من توىف ىف هذه السنة من االكابر ذكر



امحد بن حممد بن امحد بن حفص ابو عمرو احلريى شيخ نيسابور ىف عصره ىف الرياسة والعدالة والثروة  - ٣٥٥
واحلديث مسع حممد بن رافع واسحاق بن منصور وحممد بن حيىي وابا زرعة وابا حامت ىف خلق كثري وتوىف لست 

  نة خلون من ذى القعدة من هذه الس
امحد بن مهدى بن رستم اسند احلديث الكثري انبأنا حممد بن اىب القاسم اخربنا محد بن امحد اخربنا ابو نعيم  - ٣٥٦

احلافظ قال مسعت ابا حممد بن حيان يقول كان امحد بن مهدى ذا مال كثري حنو ثلثمائة الف درهم فأنفقه كله على 
وقال ابن حيان ومسعت ابا على امحد بن حممد بن ابراهيم يقول قال العلم وذكر أنه مل يعرف له فراش اربعني سنة 

امحد بن مهدى جائتىن امرأة ببغداد ليلة من اللياىل فذكرت اهنا من بنات الناس واهنا امتحنت مبحنة وقالت اسألك 
 من باهللا ان تسترىن فقلت وما حمنتك قالت اكرهت على نفسى وانا حبلى وذكرت للناس انك زوجى وان ما ىب

احلبل منك فال تفضحىن استرىن سترك اهللا عز و جل فسكت عنها ومضت فلم اشعر حىت وضعت وجاء امام احمللة 
ىف مجاعة من اجلريان يهنئوىن بالولد فأظهرت هلم التهلل ووزنت ىف اليوم الثاىن دينارين ودفعتهما اىل االمام فقلت 

سبق ما فرق بيىن وبينها وكنت ادفع ىف كل شهر اليها دينارين على  ادفع هذا اىل تلك املرأة لتنفقه على املولود فانه
يد االمام واقول هذه نفقة املولود اىل ان أتى على ذلك سنتان مث توىف املولود فجاءىن الناس يعزونىن فكنت اظهر هلم 

  التسليم 

ث هلا بيد االمام فردهتا وقالت والرضا فجاءتىن املرأة ليله من اللياىل بعد شهر ومعها تلك الدناير الىت كنت ابع
  سترك اهللا عز و جل كما سترتىن فقلت هذه الدنانري كانت صلة مىن للمولود وهى لك فاعمل فيها ما تريدين 

امساعيل بن اسحاق بن ابراهيم موىل بكر بن مضر بن النعمان يكىن ابا امحد كان من الغزاة وله مواقف  - ٣٥٧
  ه السنة معروفة ىف الروم توىف ىف رجب هذ

بدر بن اهليثم ابن خلف بن خالد بن راشد بن الضحاك بن النعمان ابو القاسم اللخمى القاضى الكوىف  - ٣٥٨
نزل بغداد وحدث هبا عن أىب كريب وغريه روى عنه ابن شاهني ويوسف القواس وكان ثقة من املعمرين ومسع 

نبأنا امحد بن على قال حدثىن االزهرى قال ذكر ابو احلديث بعد أن مضى من عمره اربعون سنة انبأنا القزاز قال ا
احلسن الدارقطىن ان بدر بن اهليثم عاش مائة وسبع عشرة سنة وكان نبيال وادرك ابا نعيم الفضل بن دكني ومنا 

كتب عنه ودخل على على بن عيسى الوزير فرفعه وقال له كم سن القاضى قال ما ادرى كم سىن ولكن قد كان 
ة فركبت مع اىب سنة مخس عشرة ومائتني وكان بني الركبتني مائة سنة توىف بدر ىف شوال هذه السنة بالكوفة اعجوب

  ومحل اىل الكوفة فدفن فيها 
جعفر بن عبد اهللا بن جعفر بن جماشع ابو حممد اخلتلى حدث عن مجاعة وروى عنه ابن املظفر وابو بكر بن  - ٣٥٩

  السنة  شاذان وابن شاهني وكان ثقة وتوىف ىف هذه
جعفر بن حممد بن ابراهيم بن حبيب ابو بكر املعروف بابن اىب الصعو الصيدالىن حدث عن اىب موسى  - ٣٦٠

  حممد بن املثىن وحممد بن منصور الطوسى ويعقوب الدورقى روى عنه ابن شاهني وكان ثقة وتوىف ىف هذه السنة 

ابور بن شاهنشاه ابو القاسم ابن بنت امحد بن منيع عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ابن املرزبان بن س - ٣٦١
بغوى االصل ولد ببغداد سنة ثالث عشرة ومائتني وقيل سنة اربع عشرة ىف رمضان وهو اصح ورأى ابا عبيد ومل 
يسمع منه ومسع من حيىي بن معني جزءا فأخذه منه موسى بن هارون فرماه ىف دجلة وقال اتريد أن جتمع ىف الرواية 

الثة امحد بن حنبل وحيىي بن معني وعلى بن املديىن وكان البغوي يقول احصيت املشايخ الذين ال يروي عنهم بني الث



  اليوم غريى فكانوا سبعة ومثانني شيخا 
اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن على بن ثابت اخلطيب اخربنا على بن احملسن قال مسعت عمر بن 

عت عبد اهللا بن حممد البغوى يقول قرأت خبط جدى امحد بن منيع ولد ابو القاسم ابن بنىت يوم امحد الوعظ يقول مس
االثنني ىف شهر رمضان سنة اربع عشرة ومائتني واول ما كتب احلديث سنة مخس وعشرين ومائتني عن اسحاق بن 

ر وحممد بن عبد الوهاب احلارثى امساعيل الطالقاىن قال اخلطيب ومسع البغوى على ابن اجلعد وخلف بن هشام البزا
وابا االحوص حممد بن حيان البغوى وعبيد اهللا بن حممد بن عائشة التيمى وابا نصر التمار وداود بن عمر الضىب 

وحيىي بن عبد احلميد احلماىن وامحد بن حنبل وعلى بن املديىن وحاجب ابن الوليد وحممد بن جعفر الوركاىن وبشر 
د بن حسان السمىت وحمرز بن عون وهارون بن معروف وشيبان بن فروخ وسويد بن سعيد بن الوليد القاضى وحمم

وابا خيثمة زهري بن حرب ىف آخرين من امثاهلم روى عنه حيىي بن حممد بن صاعد وعلى ابن اسحاق املادرائى وعبد 
يعى وعبد اهللا بن ابراهيم الباقى بن قانع وحبيب بن احلسن القزاز وحممد بن عمر اجلعاىب وابو بكر بن مالك القط

الزينىب وابو حفص بن الزيات وحممد بن املظفر وابو عمر بن حيويه وابو بكر بن شاذان والدارقطىن وابن شاهني 
  وابو حفص الكتاىن وخلق سوى هؤالء ال حيصون وكان ثقة ثبتا مكثرا فهما عارفا 

  يب قال حدثىن على بن اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت اخلط

امحد بن على املؤدب حدثنا حممد بن اسحاق النهاوندى حدثنا احلسن بن عبد الرمحن ابن خالد قال ال يعرف ىف 
االسالم حمدث وازى عبد اهللا بن حممد البغوى ىف قدم السماع فانه توىف ىف سنة سبع عشرة وثلثمائة ومسعناه يقول 

  سنة مخس وعشرين ومائتني  حدثنا اسحاق بن امساعيل الطالقاىن
اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال حدثىن ابو الوليد احلسن بن حممد الدربندى قال مسعت ابا حممد عبدان بن امحد 

اخلطيب ابن بنت امحد بن عبدان الشريازى يقول مسعت جدى يقول اجتازا ابو القاسم البغوى بنهر طايق على باب 
هذا فقالوا ابن صاعد فقال ذاك الصىب فقالوا نعم قال واهللا ال ابرح من  مسجد فسمع صوت مستمل فقال من

موضعى حىت املى من هاهنا فصعد الدكة وجلس ورآه اصحاب احلديث فقاموا وتركوا ابن صاعد مث قال حدثنا 
نصر التمار  امحد ابن حنبل الشيباىن قبل ان يولد احملدثون حدثنا طالوت بن عباد قبل ان يولد احملدثون حدثنا ابو

  قبل ان يولد احملدثون فأملى ستة عشر حديثا عن ستة عشر شيخا ما كان ىف الدنيا من يروى عنهم غريه 
اخربنا القزاز اخربنا امحد بن على اخربنا عبيد اهللا بن عمر بن امحد الواعظ قال حدثنا اىب حدثنا عمر بن احلسن بن 

لقاسم بن منيع فقال ثقة صدوق لو جاز النسان ان يقال له على بن مالك قال سألت موسى بن هارون عن اىب ا
  فوق الثقة لقيل له قلت له يا ابا عموان فان هؤالء يتكلمون فيه قال حيسدونه ابن منيع ال يقول اال احلق 

اخربنا ابو منصور عبد الرمحن بن حممد القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن على بن ثابت قال حدثىن على بن حممد بن 
صر قال مسعت محزة بن يوسف يقول مسعت ابا احلسني حممد بن غسان يقول مسعت األردبيلى يقول سئل ابن أىب ن

حامت عن اىب القاسم البغوى يدخل ىف الصحيح قال نعم قال محزة سألت ابا بكر بن عبدان عن أىب القاسم البغوى 
محد حدثنا محزة بن حممد بن طاهر الدقاق قال قال ال شك انه يدخل ىف الصحيح اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر ا

  مسعت الدارقطىن 

يقول كان ابو القاسم بن منيع قلما يتكلم على احلديث فاذا تكلم كان كالمه كاملسمار ىف الساج قال مؤلف 
  الكتاب هذا كالم العلماء االثبات ىف البغوى وقد تكلم فيه ابو امحد بن عدى بكالم حاسد ال خيفى سوء قصده 



خربنا ابو منصور بن خريون اخربنا امساعيل بن اىب الفضل االمساعيلى اخربنا محزة بن يوسف بن ابراهيم السهمى ا
اخربنا ابو امحد عبد اهللا بن عدى اجلرجاىن قال كان ابو القاسم عبد اهللا بن حممد البغوى وراقا ىف ابتداء عمره يورق 

تسعني وما رأيت ىف جملسه ىف ذلك الوقت اال دون العشرة على جده وعمه وغريمها ووافيت العراق سنة سبع و
غرباء بعد أن يسأهلم بنوه مرة بعد مرة حضور جملس ابيهم فيقرأ عليهم لفظا وكان جماهنم يقولون ىف دار ابن منيع 
شجرة حتمل داود بن عمرو الضىب من كثرة ما يروى عنه وما علمت ان احدا حدث عن على بن اجلعد باكثر مما 

هو ومسعه القاسم املطرز يوما يقول حدثنا عبيد اهللا العيشى فقال القاسم ىف حرام من يكذب فلما كرب واسن  حدث
ومات اصحاب االسناد احتمله الناس واجتمعوا عليه ونفق عندهم ومع نفاقه واسناده كان جملس ابن صاعد 

والتصانيف قال مؤلف الكتاب رمحه اضعاف جملسه وحدث بأشياء انكرت عليه وكان معه طرف من معرفة احلديث 
اهللا هذا كالم ال خيفى انه صادر عن تعصب والوراقة ال تضره وقلة اجلمع عليه ال تؤذيه وكالم اجملان ال اثر له 

وقول املطرز خارج عن كالم اهل العلم وقد ذكرنا قصته مع ابن صاعد على ان ابن صاعد قد مسع منه واما الذى 
دا انكر عليه شيئا قط اال انه سها مرة ىف حديث مث اعلمهم انه غلط وهذا ال عيب فيه ألن انكر عليه فما عرفنا اح

اآلدمى ال خيلو من الغلط اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا امحد بن على بن ثابت قال حدثىن العالء بن أىب املغرية 
ى قال سألت ابا بكر حممد بن على النقاش االندلسى اخربنا على بن بقاء الوراق اخربنا عبد الغىن ابن سعيد االزد

حتفظ شيئا مما اخذ على ابن بنت امحد بن منيع فقال ىل كان غلط ىف حديث عن حممد بن عبد الوهاب عن ابن 
  شهاب عن اىب اسحاق الشيباىن عن نافع عن ابن عمر فحدث به عن حممد بن عبد الوهاب 

الوهاب فأخذه عبد احلميد الوراق بلسانه ودار على اصحاب  وامنا مسعه من ابراهيم بن هاىنء عن حممد بن عبد
احلديث وبلغ ذلك ابا القاسم ابن بنت امحد بن منيع فخرج الينا يوما فعرفنا انه غلط فيه وانه اراد أن يكتب حدثنا 

ه اهللا ابراهيم بن هاىنء فمرت يده على العادة فرجع عنه قال ابو بكر ورأيت فيه االنكسار والغم وكان ثقة رمح
اخربنا القزاز اخربنا امحد بن على اخلطيب اخربنا ابن رزق اخربنا امساعيل بن على اخلطىب قال توىف ابو القاسم بن 

منيع ليلة الفطر ىف سنة سبع عشرة وثلثمائة ودفن يوم الفطر وقد استكمل مائة سنة وثالث سنني وشهرا قال 
يت ىف بعض الروايات انه مات وهو صحيح السمع والبصر اخلطيب ودفن ىف مقربة باب التنب قال املصنف ورأ

  واالسنان يطأ االماء 
على بن احلسن بن املغرية ابو حممد الدقاق مسع اسحاق بن اىب اسرائيل روى عنه ابو بكر بن شاذان وكان  - ٣٦٢

  ثقة مأمونا توىف ىف ذى القعدة من هذه السنة 
لفضل يعرف بابن اىب سعد اهلروى قدم بغداد فحدث هبا عن حممد حممد بن احلسني بن حممد بن عمار ابو ا - ٣٦٣

بن عبد اهللا االنصارى روى عنه ابن املظفر وكان ثقة حافظا اخربنا عبد الرمحن بن حممد القزاز اخربنا امحد بن على 
اىب احلسني  بن ثابت قال قرأت ىف كتاب اىب القاسم ابن الثالج خبطه قتل ابو الفضل حممد بن احلسن املعروف بابن

مع اخيه ىف يوم االثنني قبل التروية بيوم ىف املسجد احلرام قتلهما القرمطى ابن اىب سعيد اجلناىب ىف السنة الىت دخل 
  القرمطى مكة سنة سبع عشرة وثلثمائة 

حممد بن بان بن حبيب ابو بكر احلضرمى ولد سنة مخس وعشرين ومائتني وحدث عن حرملة بن حيىي  - ٣٦٤
  كان رجال صاحلا ثقة نبيال ثبتا متقلال فقريا ال يقبل من احد شيئا توىف ىف مجادى اآلخرة من هذه السنة وغريه و

  سنة مث دخلت سنة مثان عشرة وثلثمائة



فمن احلوادث فيها انه هبت ريح من املغرب ىف آذار محلت رمال امحر يشبه رمل الصاغة فامتألت منه اسواق بغداد 
  انه من جبلى زرود  وسطوحها ومنازهلا وقيل

وفيها قبض املقتدر على ابن على ابن مقلة وكانت مدة وزارته سنتني واربعة اشهر وثالث ايام واستوزر سليمان بن 
احلسن بن خملد وجعل على بن عيسى ناظرا معه وىف مجادى االوىل احترقت دار اىب على ابن مقلة الىت ىف وجه 

ينار وانتهب الناس اخلشب والرصاص واحلديد وفيها حج بالناس عبد الزاهر وكان قد انفق عليها مائة الف د
  السميع بن ايوب بن عبد العزيز اهلامشى وخرجوا خبفارة وبذرته 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

٢   
ىب ابراهيم بن امحد بن حممد ابن ابراهيم بن مطرف بن على ابو اسحاق االستراباذى مسع من اىب خليفة وا - ٣٦٥

  يعلى املوصلى وغريمها وكان ثقة فقيها فاضال ثبتا وتوىف ىف هذه السنة وهو شاب 
امحد بن اسحاق بن البهلول ابن حسان بن سنان ابو جعفر التنوخى أنبارى االصل ولد ىف سنة احدى  - ٣٦٦

ا هشام الرفاعى وخلقا وثالثني ومائتني ومسع اباه وابراهيم بن سعيد اجلوهرى ومؤمل بن اهاب وابا سعيد االشج واب
كثريا وكان عنده عن اىب كريب حديث واحد روى عنه الدارقطىن وغريه وكان ثقة فقيها على مذهب اىب حنيفة 

قيما بالنحو على مذهب الكوفيني فصيح العبارة كثري احلفظ للشعر القدمي واحلديث والسري والتفسري وكان شاعرا 
  بيت العلم  فصيحا لسنا ورعا متخشنا ىف القضاء بيته

محل الناس العلم عن ابيه وجده وعنه وعن ابنه حممد وعن ابن اخيه داود بن اهليثم ابن اسحاق وىل ابو جعفر قضاء 
االنبار وهبت وطريق الفرات من قبل املوفق باهللا ىف سنة ست وسبعني ومائتني مث تقلده للمعتضد مث تقلد بعض كور 

مائتني ومل خيرج اليها مث قلده املقتدر ىف سنة ست وتسعني ومائتني بعد فتنة اجلبل للمكتفى ىف سنة اثنتني وتسعني و
ابن املعتز القضاء مبدينة املنصور وطسوجى قطربل ومسكن االنبار وطريق الفرات وهبت مث اضاف اليه بعد سنني 

ىف سنة سبع القضاء بكور االهواز جمموعة ملا مات قاضيها وكيع وما زال على هذه االعمال حىت صرف عنها 
  عشرة وثلثمائة 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد القزاز اخربنا امحد بن على بن ثابت اخربنا على ابن اىب على عن اىب احلسن امحد بن 
يوسف االزرق قال حدثىن القاضى ابو طالب حممد بن القاضى اىب جعفر بن البهلول قال كنت مع اىب ىف جنازة 

خذ اىب يعظ صاحب املصيبة ويسلبه وينشده اشعارا ويروى له اخبارا فداخله واىل جانبه ابو جعفر الطربى فأ
الطربى ىف ذلك وذنب معه مث اتسع االمر بينهما ىف املذاكرة وخرجا اىل فنون كثرية من اآلداب والعلم استحسنها 

 املذاكرة من هو فقلت احلاضرون وتعاىل النهار وافترقنا فقال ىل اىب يا بىن تعرف هذا الشيخ الذى داخلنا اليوم ىف
هذا ابو جعفر حممد بن جرير الطربي فقال انا هللا ما حسنت عشرتى يا بىن فقلت كيف قال اال قلت يل فكنت 
اذاكره غري تلك املذاكرة هذا رجل مشهور باحلفظ واالتساع ىف صنوف العلم وما ذاكرته حبسبها قال ومضت 

ى فقلت له ايها القاضى هذا الطربى قد جاء فأومأ اليه باجللوس على هذا مدة فحضرنا ىف جنازة اخرى فاذا بالطرب
عنده فجلس اىل جنبه وأخذ اىب جباريه فكل ما جاء اىل قصيدة ذكر الطربى منها ابياتا فيقول له اىب هاهتا يا ابا جعفر 



ن ىف قصة فالن ويوم اىل آخرها فيتلعثم الطربى فينشدها اىب اىل آخرها وكل ما ذكر شيئا من السري قال اىب هذا كا
  بىن فالن مر فيه يا ابا جعفر فرمبا مر ورمبا 

تلعثم فمر أىب ىف مجيعه فما سكت أىب يومه ذلك اىل الظهر وبان للحاضرين تقصري الطربى عنه مث قمنا فقال ىل اىب 
  اآلن شفيت صدرى 

حدثىن القاضى ابو احلسني على بن حممد  انبأنا حممد بن اىب طاهر البزاز انبانا على بن اىب على التنوخى عن ابيه قال
بن اىب جعفر بن البهلول قال طلبت السيدة ام املقتدر من جدى كتاب وقف بضيعة كانت ابتاعتها وكان كتاب 
الوقف خمزونا ىف ديوان القضاء وارادت أخذه لتخرقه وتتملك الوقف ومل يعلم اجلد بذلك فحمله اىل الدار وقال 

تاب فأيش ترسم فقالوا تريد أن يكون عندنا فأحسن باالمر فقال ألم موسى القهرمانة للقهرمانة قد احضرت الك
تقولني ألم املقتدر السيدة اتقى اهللا هذا واهللا ماال طريق اليه ابدا انا خازن املسلمني على ديوان احلكم فان مكنتموىن 

يه ما شئتم واما ان يفعل شىء من هذا من خزنة كما جيب واال فاصرفوىن وتسلموا الديوان دفعة واحدة فاعملوا ف
على يدى فواهللا ال كان ذلك ابدا ولو عرضت على السيف وهنض والكتاب معه وجاء اىل طياره وهو ال يشك ىف 

الصرف فصعد اىل ابن الفرات وحدثه باحلديث فقال له اال دافعت عن اجلواب وعرفتىن حىت اكتب واملى ىف ذلك 
مع السيدة ىف امرك قال وادت القهرمانة الرسالة اىل السيدة فشكت اىل املقتدر  واآلن انت مصروف فال حيلة ىل

فلما كان يوم املوكب خاطبه املقتدر شفاها ىف ذلك فكشف له الصورة وقال له مثل ذلك القول واالستعفاء فقال 
ينثلم حملك عندنا قال فلما  له املقتدر مثلك يا امحد من قلد القضاء اقم على ما انت عليه بارك اهللا فيك وال ختف ان

عاودت السيدة قال هلا املقتدر االحكام ماال طريق اىل اللعب به وابن البهلول مأمون علينا حمب لدولتنا ولو كان 
هذا شىء جيوز ملا منعتك اياه فقالت السيدة كأن هذا ال جيوز فقال هلا ال هذه حيلة من ارباب الوقف على بيعه 

احلميد شرح االمر وأن الشراء ال يصح بتخريق كتاب الوقف وان هذا ال حيل فارجتعت  واعلمها كاتبها ابن عبد
  املال وفسخت 

الشراء وعادت تشكر جدى وانقلب ذلك امرا مجيال عندهم فقال جدى بعد ذلك من قدم امر اهللا على امر 
  نة املخلوقني كفاه اهللا شرهم توىف ابو جعفر ابن البهلول ىف ربيع اآلخر من هذه الس

امساعيل بن سعدان بن يزيد ابو معمر البزاز مسع خلقا كثريا وروى عنه ابن املظفر احلافظ وكان ثقة وتوىف  - ٣٦٧
  ىف شهر مجادى اآلخر من هذه السنة 

٣٦٧   
اسحاق بن حممد ابن مروان ابو العباس الغزال كوىف حدث عن ابيه روى عنه ابن املظفر وقال الدارقطىن  ٣٦٨ -

  يثه توىف ىف هذه السنة ال حيتج حبد
جعفر بن حممد ابن يعقوب ابو الفضل الصندىل مسع من على بن حرب وغريه روى عنه ابن حيويه  - ٣٦٩

  والقواس وكان ثقة صاحلا دينا سكن باب الشعري وكان يقال انه من االبدال توىف ىف صفر هذه السنة 
ن امحد بن منصور الرمادي روى عنه ابن حيويه عبد اهللا بن امحد ابن عتاب ابو حممد العبدي حدث ع - ٣٧٠

  وابن شاهني 



  وكان ثقة توىف ىف حمرم هذه السنة 
عبد اهللا بن جعفر ابن امحد بن خشيش ابو العباس الصريىف مسع يعقوب الدورقى روى عنه الدارقطين وقال  - ٣٧١

  هو ثقة توىف ىف مجادى االوىل من هذه السنة 
نصر ابن سعيد ابو احلسني اخلياط مسع يقوب الدورقي وحممود بن خداش ويونس عبد امللك بن امحد بن  - ٣٧٢

  ابن عبد االعلى والربيع بن سليمان املصريني روى عنه امساعيل اخلطى وابن شاهني 
  وكان ثقة توىف ىف شهر رجب من هذه السنة  - ٢٣٥
 بن اىب طالب روى عنه الدارقطىن وابن عبد الواحد بن حممد بن املهتدى باهللا ابو امحد اهلامشى مسع حيىي - ٣٧٣

  شاهني وكان راهب بىن هاشم صالحا ودينا وورعا توىف ىف ذى احلجة من هذه السنة 
حممد بن احلسني بن محيد بن الربيع ابن مالك ابوالطيب اللخمى الكوىف ولد سنة اربعني ومائتني وسكن  - ٣٧٤

ابن املظفر وابن شاذان وابن شاهني والكتاىن وكان ثقة يفهم  بغداد وحدث هبا عن اىب سعيد االشج وغريه روى عنه
  وقد روى ابن عقدة عن احلضرمى انه قال هو كذاب وهذا ليس بصحيح 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال حدثىن الصورى حدثنا ابو طاهر حممد بن حممد بن 
احلافظ قال كان حممد بن احلسني اللخمى ثقة صاحب مذهب حسن  احلسني املعدل حدثنا ابو احلسن بن سفيان

ومجاعة وامر باملعروف وهنى عن املنكر وكان مما يطلب للشهادة فيأىب ذلك وتوىف ىف هذه السنة وقد قيل توىف سنة 
  عشر وثلثمائة 

ث هبا عن امحد بن حممد بن احلسني بن سعيد بن ابان ابو جعفر اهلمذاىن ويعرف بالطنان قدم بغداد وحد - ٣٧٥
  حممد بن رشد بن املصرى روى عنه الدارقطىن وقال هو ثقة وقال بعض احلفاظ ليس باملرض توىف ىف هذه السنة 

حيىي بن حممد بن صاعد ابو حممد موىل اىب جعفر املنصور ولد سنة مثان وعشرين ومائتني ورحل ىف طلب  - ٣٧٦
د بن منيع وبندار وحممد ابن املثىن والبخارى وخلقا كثريا او اول احلديث اىل البالد وكتب وحفظ ومسع لوينا وامح

ما كتب احلديث عن احلسن بن عيسى بن ماسرجس سنة تسع وثالثني روى عنه من االكابر عبد اهللا بن حممد 
  البغوى 

ن عىن به وله واجلعاىب وابن املظفر وابن حيويه والدارقطىن وابن شاهني وكان ثقة مأمونا من كبار حفاظ احلديث ومم
تصانيف ىف السنن تدل على فقهه وفهمه اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت قال حدثىن القاضى ابو 

بكر حممد ابن عمر الداودى قال مسعت شيخا من اصحاب احلديث حسن اهليئة ال احفظ امسه يقول حضر رجل 
عه جزء عن اىب القاسم البغوى عن مجاعة من شيوخه فغلط عند حيىي بن صاعد ليقرأ عليه شيئا من حديثه وكان م

فقرأه على ابن صاعد وهو مصغ اىل مساعه مث قال له بعد ايها الشيخ اىن غلطت بقراءة هذا اجلزء عليك وليس هو 
من حديثك امنا هو من حديث اىب القاسم البغوى فقال له حيىي ما قرأته على هو مساعى من الشيوخ الذين قرأته 

مث قام فأخرج اصوله وأراه كل حديث قرأه على الشيخ الذى هو مكتوب ىف اجلزء عنه توىف حيىي ىف ذى  عنهم
  القعدة من هذه السنة وله تسعون سنة ودفن ىف باب الكوفة 

  سنة مث دخلت سنة تسع عشرة وثلثمائة



ني وسر الناس بتمام احلج فمن احلوادث فيها انه قدم مؤنس يوم اخلميس لعشر خلون من صفر باحلاج من مكة سامل
وانفتاح الطريق وتلقوه بأنواع الزينة وضربوا له القباب وكان مؤنس قد بلغه ىف انصرافه من مكة ارجاف بقصد اىب 

طاهر اهلجرى طريق اجلادة فعدل بالقافلة عنه فتاه ىف الربية ووجد فيها آثار عجيبة وعظاما مفرطة ىف الكرب وصور 
ها اىل احلضرة وحدث بعض من كان معه انه راى امرأة قائمة على تنور وهى من حجر الناس من حجارة ومحل بعض

واخلبز الذى ىف التنور من حجر وقيل هى بالد عاد وقيل مثود وفيها قبض على سليمان بن احلسن الوزير وكانت 
لواذى مث عزل وكانت مدة وزارته سنة وشهرين وتسعة ايام مث استوزر املقتدر أبا القاسم عبيد اهللا بن حممد الك

  وزارته شهرين وثالثة ايام مث استوزر احلسني بن القاسم مث عزل 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  اسلم بن عبد العزيز ابن هاشم بن خالد ابو اجلعد وىل القضاء باألندلس وتوىف هبا ىف رجب هذه السنة  - ٣٧٧
دث عن حوثرة بن حممد املنقرى واىب سعيد االشج روى عنه ابن جعفر بن حممد بن املغلس ابو القاسم ح - ٣٧٨

  شاهني ويوسف القواس وابو حفص الكتاىن وكان ثقة وتوىف ىف ذى احلجة من هذه السنة 
احلسن بن على بن امحد ابن بشار بن زياد ابو بكر الشاعر املعروف بابن العالف حدث عن اىب عمر  - ٣٧٩

 وابن حيويه وغريمها اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن على الدورى وغريه روى عنه ابن شاهني
اخربنا على بن اىب على املعدل قال حدثىن اىب حدثنا عبد العزيز بن أىب بكر الشاعر قال حدثىن أىب قال كنت ذات 

ومة بالندماء فلما اخذنا ليلة ىف دار املعتضد وقد اطلنا اجللوس حبضرته مث هنضنا اىل جملسنا من حجرة كانت مرس
مضاجعنا وهدأت العيون أحسسنا بفتح االبواب واالقفال بسرعة فارتاعت اجلماعة لذلك وجلسنا ىف فرسنا فدخل 

وملا انتبهنا ... الينا خادم من خدم املعتضد فقال ان امري املؤمنني يقول لكم ارقت الليلة بعد انصرافكم فعملت 
  ... قفر واملزار بعيد  اذا الدار... للخيال الذى سرى 

وقد أرتج على متامه فأجيزوه ومن اجازه مبا يوافق غرضى اجزلت له جائزته وىف اجلماعة كل شاعر جميد مذكور 
... فقلت لعيىن عاودى النوم واهجعى ... وأديب فاضل مشهور فافحمت اجلماعة واطالوا الفكر فقلت مبتدرا 

  ... لعل خياال طارقا سيعود 
اليه هبذا اجلواب مث عاد اىل فقال امري املؤمنني يقول لك احسنت وما قصرت وقد وقع بينك املوقع  فرجع اخلادم

  الذى اريده وقد امر لك جبائزة وها هى فاخذهتا 

  وازداد غيظ اجلماعة مىن توىف احلسن بن على ىف هذه السنة وقيل ىف سنة مثان عشرة عن مائة سنة 
صاحل بن عاصم بن زفر ابو سعيد العدوى البصرى ولد سنة عشر ومائتني  احلسن بن على بن زكريا ابن - ٣٨٠

وسكن بغداد وحدث هبا عن مسدد وهدبة وطالوت وكامل بن طلحة وغريهم روى عنه الدارقطىن والكتاىن وكان 
  واضعا للحديث توىف ىف هذه السنة 

ور الشام ويعرف بابن الصابوىن قدم احلسني بن احلسني بن عبد الرمحن ابو عبد اهللا االنطاكى قاضى ثغ - ٣٨١
بغداد وحدث هبا عن مجاعة فروى عنه ابو بكر الشافعى والدارقطىن وابن شاهني وكان ثقة وتوىف ببغداد ىف هذه 

  السنة 
عبد اهللا بن امحد بن حممود ابو القاسم البلخى من متكلمى املعتزلة البغداد بني صنف ىف الكالم كتبا كثريه  - ٣٨٢



  اد مده طويله وانتشرت هبا كتبه مث عاد اىل بلخ فاقام هبا اىل ان توىف ىف شعبان هذه السنة واقام ببغد
عبيد اهللا بن ثابت بن امحد بن خازم ابو احلسن احلريرى موىل بىن متيم كوىف االصل حدث عن اىب سعيد  - ٣٨٣

  وىف ىف هذه السنة االشج روى عنه ابن املظفر وابن شاهني وكان حمدثا كثري احلديث ثقة فهما وت
على بن احلسني بن حرب بن عيسى ويعرف بابن حربويه القاضى مسع احلسن بن عرفة وغريه وروى عنه  - ٣٨٤

  ابن حيويه 

وابن شاهني وكان ثقة عاملا أمينا اخربنا عبد الرمحن اخربنا امحد بن على حدثنا الصورى اخربنا حممد بن عبد الرمحن 
حممد بن مسرور حدثنا ابو سعيد بن يونس قال على بن احلسني بن حرب قاضى  االزدى حدثنا عبد الواحد بن

مصر يكىن ابا عبيد قدم مصر على القضاء واقام هبا دهرا طويال وكان شيئا عجيبا ما راينا مثله قبله وال بعده وكان 
ب يستعفى من يتفقه على مذهب أىب ثور وعزل عن القضاء سنة احدى عشرة وثلثمائة وكان سبب عزله انه كت

القضاء ووجه رسوال اىل بغداد يسال ىف عزله وكان قد اغلق بابه وامتنع من أن يقضى بني الناس فكتب بعزله 
  تا  ٢واعفى فحدث حني جاء عزله فكتب عنه ورجع اىل بغداد وكانت وفاته ببغداد وكان ثقة ثب 

لربقاىن قال ذكرت الىب احلسن الدارقطىن ابا عبيد ابن انبأنا عبد الرمحن بن حممد قال انبأنا امحد بن على قال اخربنا ا
حربويه فذكر من جاللته وفضله وقال حدث عنه عبد الرمحن النسائى ىف الصحيح ولعله مات قبله بعشرين سنة 

  توىف ابو عبيد ىف صفر هذه السنة وصلى عليه ابو سعيد االصطخرى ودفن ىف داره 
كر االمناطى مسع عمرو بن على وحممد بن املثىن وغريمها روى عنه ابو بكر حممد بن ابراهيم بن نريوز ابو ب - ٣٨٥

الشافعى وابن املظفر والدارقطىن وغريهم وذكره يوسف القواس ىف مجلة شيوخه الثقات وتوىف ىف هذه السنة وقيل 
  ىف السنة الىت قبلها 

رى قدم بغداد وحدث هبا عن يونس بن حممد بن ابراهيم بن حممد بن اىب احلجيم ابو كثري الشيباىن البص - ٣٨٦
  عبد االعلى والربيع بن سليمان روى عنه ابن املظفر وابن حيويه وابن شاهني وكان ثقة 

حممد بن الفضل بن العباس ابو عبد اهللا البلخى اخربنا عمر بن ظفر اخربنا جعفر بن امحد حدثنا عبد  - ٣٨٧
  العزيز 

بن حممد قال مسعت ابراهيم اخلواص يقول قال ىل حمد بن الفضل ما  ابن على اخربنا ابن جهضم قال حدثىن على
خطوت اربعني سنة خطوة لغري اهللا عز و جل وما نطرت اربعني سنة ىف شىء استحسنته حياء من اهللا عز و جل وما 

امليت على ملكى ثالثني سنة شيئا ولو فعلت ذلك الستحييت منهما اسند حممد عن قتيبة وصحب ابن خضرويه 
  انتقل اىل مسرقند فمات هبا ىف هذه السنة و

حممد بن سعد ابو احلسني الوراق صاحب اىب عثمان النيسابورى وكان له علم بالشريعة وكان يتكلم ىف  - ٣٨٨
دقائق علوم املعامالت اخربنا ابن ناصر اخربنا ابو بكر بن خلف اخربنا ابو عبد الرمحن السلمى قال قال ابو احلسني 

بصره عن حمرم اورثه اهللا بذلك حكمة على لسانه يهتدى هبا سامعوه ومن غض بصره عن شبهة  الوراق من غض
  نور اهللا قلبه بنور يهتدى به اىل طريق مرضاته قال السلمى توىف ابو احلسني الوراق بل العشرين والثلثمائة 

الشافعى وحدث وكان ثقة حيىي بن عبد اهللا بن موسى ابو زكريا الفارسى كتب مبصر عن الربيع صاحب  - ٢٨٩
  صدوقا حسن الصالة شهد عند القضاه وتوىف مبصرىف ىف هذه السنة 



  سنة مث دخلت سنة عشرين وثلثمائة

فمن احلوادث فيها انه كانت شتوهتا دفيئة ومل جيمد فيها املاء وكان هواؤها كهواء الربيع فلما جاء الربيع كثرت 
  االكثر الناس ذرب  االمراض احلادة منذ شباط وكثر املوت وعرض

وكان قد ورد اىل طريق مكة صاحب ألىب طاهر اهلجرى ليجىب احلاج فلم خيرج من احلاج اال نفر يسري رجاله فلما 
  فاته من جباية احلاج ما قدر عطف على االعراب 

  فاجتاحهم 
من اعمال املشرقى وحضر من ناظر عن مرداويج بن زياد الديلمى والتمس ان يقاطع عن االعمال الىت غلب عليها 

  فكتب له عهده وانفذ له لواء وخلعة 
وىف رمضان توىف قاضى القضاة ابو عمر واستخلف ابنه ابو احلسني ىف سائر اعماله سوى قضاء القضاة وىف شوال 

  قتل املقتدر باهللا ووىل القاهر باهللا 

  باب ذكر خالفة القاهر باهللا

ر قال ان قتلتموه واهللا لنقتلن كلنا فأقل االشياء ان تظهروا ان ذلك ملا قتل املقتدر واحندر مؤنس رأى راس املقتد
جرى عن غري قصد وان تنصبوا ىف اخلالفة ابنه ابا العباس فانه اذا جلس ىف اخلالفة مسحت نفسه ونفس جدته والدة 

ن سنة وحلف هلم املقتدر باخراج االموال فغريوا رايه وعدلوا به اىل حممد بن املعتضد فاحضر وسنه ثالثة وثالثو
وبايعه من حضر من القضاة والقواد ولقب القاهر باهللا وذلك ىف سحر يوم اخلميس لليلتني بقيتا من شوال ويكىن 
القاهر باهللا ابا منصور وامه مولدة يقال هلا قبول توفيت قبل خالفته ولد خلمس خلون من مجادى االوىل من سنة 

ى سكة العني والورق حممد رسول اهللا القاهر باهللا املنتقم من اعداء اهللا سبع ومثانني ومائتني وملا استخلف نقش عل
لدين اهللا وكان رجال ربعة ليس بالطويل وال بالقصري امسر معتدل اجلسم اصهب الشعر طويل االنف ىف مقدم حليته 

و العباس بن اخلصيب طول مل يشب اىل ان خلع وزرله ابو على ابن مقلة وابو جعفر حممد بن القاسم بن عبيد اهللا اب
وحجبه على بن بليق وما زال القاهر باهللا باحثا عن مواضع املستترين من ولد املقتدر وامهات اوالده وحرمه 

  واملناظرة لوالدة املقتدر وطلب املال منها على ماسنذكره ان شاء اهللا تعاىل 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  ابو احلسن الدمشقى كتب عنه وتوىف ىف دمشق هذه السنة امحد بن عمري ابن جوصاء  - ٣٩٠
  ابراهيم بن حممد  - ٢٩١

ابن على بن طحاء بن على بن مقلة ابو اسحاق التميمى روى عن على بن حرب الطائى وعباس الدورى وكان ثقة 
جبانىب بغداد بباب  فاضال وذكر ابو احلسن على بن حممد بن حبيب املارودى قال مر ابراهيم بن بطحاء واليه احلسبة

قاضى القضاة اىب عمر فرأى اخلصوم جلوسا على بابه ينتظرون جلوسه للنظر بينهم وقد تعاىل النهار وهجرت 
الشمس فوقف واستدعى حاجبه وقال تقول لقاضى القضاة اخلصوم جلوس بالباب قد بلغتهم الشمس وناذوا 

  ودوا باالنتظار فاما جلست هلم او عرفتهم عذرك لينصرفوا ويع



امساعيل بن عباد ابن القاسم بن عباد ابو على القطان حدث عن على بن حرب وغريه روى عنه ابن  - ٣٩٢
  شاهني وتوىف ىف رمضان هذه السنة 

اسحاق بن موسى ابن سعيد الرملى حدث عن اىب داود السجستاىن وغريه روى عنه املعاىف بن زكريا  - ٣١٣
  هذه السنة  وكان ثقة وتوىف ىف مجادى االوىل من

  بكري الشراك احد شيوخ الصوفية كان ينزل بالشونزية اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا  - ٣٩٤

ابو بكر بن ثابت اخربنا امساعيل بن امحد احلريى اخربنا حممد بن احلسني السلمى قال مسعت احلسني بن امحد يقول 
  ه مات سنة عشرين وثلثمائة بكري الشراك مل ار ىف مشايخ الصوفية احسن لزوما للفقر من

جعفر املقتدر باهللا امري املؤمنني كان قد بلغ اىل مؤنس ان املقتدر قد دبر عليه حىت يقبض عليه فغضب  - ٣٩٥
  واصعد اىل املوصل 

ووجه رسوال فأخذ الرسول وضرب ووقع الوزير احلسني بن القاسم بقبض امالك مؤنس وملك مؤنس املوصل مث 
ا بلغ اجلند خربه شغبوا على املقتدر فأطلق هلم ماال كثريا وخرج اىل حربه فجعل اجلند يتسللون اقبل اىل بغداد فلم

اىل مؤنس مث نادوا باسم مؤنس فأتى مؤنس عبكرا وضرب املقتدر مضربه بباب الشماسة وركب يوم االربعاء 
مة سوداء والربدة على لثالث بقني من شوال فمر ىف الشارع يريد مضربه وعليه قباء فضى مصمت وعليه عما

كتفيه وبني يديه اعالم امللك والويته وحوله مجاعة من االنصار بأيديهم املصاحف وكثر دعاء الناس له مث جرت 
احلرب وواىف الرببر من اصحاب مؤنس فأحاطوا باملقتدر وضربه رجل منهم من خلفه ضربة سقط منها اىل االرض 

واضجعه فذحبه بالسيف ورفع رأس املقتدر على سيف مث على خشبة  فقال انا اخلليفة فقال الرببرى لك اطلب
وسلب ثيابه حىت مربه بعض االكرة فستره حبشيش مث حفر له ىف املوضع ودفنت جثته دون رأسه وذلك برقة 

الشماسة مما يلى قرية حيىي وكان املقتدر قد اتلف نيفا وسبعني الف الف دينار وذلك اكثر مما مجعه هارون الرشيد 
ومحل رأسه اىل مؤنس وكان سنه يومئذ مثانيا وثالثني سنة وشهرا ومخسة ايام وكان قتله ىف الساعة الرابعة يوم 

االربعاء لثالث بقني من شوال هذه السنة وكانت خالفته اربعا وعشرين سنة واحد عشر شهرا واربعة عشر يوما 
  ال من مجلتها يومان وثالث ليال خلع فيها من اخلالفة مث اعيد ق

ابو بكر الصوىل عاش املقتدر ىف اخلالفة اكثر مما عاش اخللفاء قبله فان املعمرين من اخللفاء قبله معاوية وعبد امللك 
وهشام واملنصور والرشيد واملأمون واملعتمد وزاد عليهم مث كلهم ماتوا على فرشهم وختم له بالشهادة ومن 

ابا الفضل اال هو واملتوكل وقتل هو يوم االربعاء واملتوكل ليلة  العجائب انه مل يل اخلالفة من امسه جعفر ويكىن
  االربعاء 
احلسن بن الربيع ابو على البجلى من اهل الكوفة مسع محاد بن زيد وابن املبارك وابن ادريس وغريهم  - ٣٩٦

  روى عنه عباس الدورى وغريه وحنبل وكان ثقة صاحلا متعبدا يبيع البوارى 
د بن عمر بن جعفر بن سنان ابو على النيسابورى حدث عن مجاعة وروى عنه يوسف احلسن بن حمم - ٣٩٧

  القواس وكان ثقة توىف ىف هذه السنة 
احلسني بن صاحل بن خريان ابو على الفقيه الشافعى كان من افاضل الشيوخ واماثل الفقهاء مع حسن  - ٣٩٨

   املذهب وقوة الورع واراده السلطان ان يلى القضاء فلم يفعل
اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت اخربنا القاضى ابو العالء حممد ابن على الواسطى اخربنا احلسني 



بن حممد بن عبيد العسكرى قال اريد ابو على بن خريان للقضاء فامتنع فوكل ابو احلسن على بن عيسى الوزير 
  بابه حىت كلم فأعفاه فقال ىل أىب  ببابه وختم فبقى بضع عشرة يوما فشاهدت املوكلني على

يا بىن انظر حىت حتدث ان عشت ان انسانا فعل به مثل هذا وامتنع اخربنا املبارك بن على الصريىف قال اخربنا ابو 
على حممد بن حممد بن املهدي اخربنا خريان بن امحد بن حممد بن على بن خريان الفقيه قال اخربىن ابو عبد اهللا 

الفقيه الكشفلى ان على بن عيسى وزير املقتدر باهللا امرنا زوك صاحب البلد أن يطلب الشيخ ابا  احلسني بن حممد
على بن خريان الفقيه حىت يعرض عليه قضاء القضاة فاستتر فوكل بباب داره رجاله بضعة عشر يوما حىت احتاج 

ة التوكيل عنه وقال ىف جملسه والناس حضور اىل املاء فلم يقدر عليه اال من عند اجلريان فبلغ الوزير ذلك فأمر بازال
ما اردنا بالشيخ اىب على بن خريان االخريا اردنا ان نعلم ان ىف مملكتنا رجال يعرض عليه قضاء القضاة شرقا وغربا 

  وهو ال يقبل توىف ابو على بن خريان ىف ذى احلجة من هذه السنة 
ب ابو احلسني العامرى مسع الزبري بن بكار روى عنه ابن احلسن بن حممد بن احلسني ابن ابراهيم بن اشكا - ٣٩٩

  املظفر وابن شاهني وكان ثقة يسكن باب خراسان توىف ىف ذى القعدة من هذه السنة 
عبد امللك بن حممد بن عدى ابو نعيم الفقيه اجلرجاىن االستراباذى سافر البالد وكتب احلديث الكثري مسع  - ٤٠٠

بن حرب الطائى ىف مجاعة روى عنه ابن صاعد وكان احد ائمة املسلمني من احلفاظ  امحد بن منصور الرمادى وعلى
  للشرع مع صدق وورع وضبط وتيقظ وكان حيفظ املوقوفات واملراسيل كما حيفظ احلفاظ املسانيد 

العباس بن بشر بن عيسى بن االشعث ابو الفضل املعروف بالرخجى وكان يسكن باجلانب الشرقى  - ٤٠١
  يعقوب الدورقى روى عنه ابن شاهني وكان ثقة توىف ىف شوال هذه السنة ودفن باملانكية وحدث عن 

حممد بن ابراهيم بن حفص بن شاهني ابو احلسن البزاز حدث عن يوسف بن موسى القطان وغريه وروى  - ٤٠٢
د اخربنا امحد بن على عنه الدارقطىن وغريه وذكره يوسف القواس ىف مجلة شيوخه الثقات اخربنا عبد الرمحن بن حمم

اخربنا امحد بن اىب جعفر القطيعى قال مسعت القاضى ابا احلسن اجلراحى يذكر ان ابن شاهني هذا مات فجاءة وقد 
  خرج من احلمام ىف عشية يوم االثنني خلمس خلون من شهر رمضان سنة عشرين وثلثمائة 

طاعي الدعاء االصم حدث عن قعنب ابن حمرز حممد بن احلسني ابن ازهر بن جبري بن جعفرابو بكر الق - ٤٠٣
الباهلى وعمر بن شبة وغريمها روى عنه ابو عمر والسماك وكان غري ثقة يروى املوضوعات عن الثقات توىف ىف 

  اول هذه السنة 
حممد بن احلسن ابن احلسني بن اخلطاب بن فرات ابو بكر العجلى ويعرف بالكاراتى حدث عن سعدان  - ٤٠٤

  ه روى عنه ابو عمر والسماك وابو بكر بن شاذان احاديث مستقيمة بن نصر وغري
  حممد بن يوسف ابن يعقوب بن امساعيل بن محاد بن زيد بن درهم ابو عمر القاضى االزدى موىل  - ٤٠٥

آل جرير بن حازم ولد بالبصرة لتسع خلون من رجل سنة ثالث واربعني ومائتني ومسع حممد بن الوليد اليسرى 
اسحاق الصاغاىن واحلسن بن اىب الربيع اجلرجاىن وزيد بن اخرم ىف آخرين روى عنه الدارقطىن وابو بكر  وحممد بن

االهبرى ويوسف بن عمر القواس وابن حبابة وغريهم وكان ثقة فاضال غزير العقل واحللم والذكاء يستوىف املعاىن 
سداده وحلمه فيقال ىف العاقل الرشيد كأنه ابو عمر الكثرية ىف االلفاظ اليسرية ومن سعادته ان املثل يضرب بعقله و

القاضى وىف احلليم لو اىن ابو عمر القاضى ما صربت وىل قضاء مدينة املنصور واالعمال املتصلة هبا ىف سنة اربع 



وستني وجلس ىف جامع املدينة مث استخلف تائبا عن ابيه على القضاء باجلانب الشرقى وكان حيكم بني اهل املدينة 
ياسة وبني اهل اجلانب الشرقى وكان حيكم بني اهل املدينة رياسة وبني اهل اجلانب الشرقي خالفة اىل سنة اثنتني ر

وتسعني ومائتني وملا توىف ابو خازم القاضى عن الشرقية نقل ابو عمر عن مدينة املنصور اىل قضاء الشرقية فكان 
ع ما كان اليهما وتوىف والده سنة سبع وتسعني ومائتني على ذلك اىل سنة ست وتسعني مث صرف هو ووالده عن مجي

وما زال ابو عمر مالزما ملنزله اىل سنة احدى وثلثمائة فتقلد على بن عيسى الوزارة واشار على املقتدر به فقلده 
اجلانب الشرقى والشرقية وعدة نواحى من السواد والشام واحلرمني واليمن وغري ذلك مث قلده قضاء القضاة سنة 
سبع عشرة وثلثمائة ومحل الناس عنه علما كثريا من احلديث وكتب الفقه الىت صنفها امساعيل بن اسحاق وعمل 
مسند كبريا ومل ير الناس ببغداد احسن من جملسه فكان جيلس للحديث وعن ميينه ابو القاسم بن منيع وهو قريب 

  ابورى بني يديه وسائر احلفاظ حول سريره من ابيه ىف السن واالسناد وعن يساره ابن صاعد وابو بكر النيس
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال اخربىن على بن اىب على املعدل حدثنا احلسني بن حممد 
لة بن عبيد الدقاق قال قال ىل ابو اسحاق بن جابر الفقيه ملا وىل ابو عمر طمعنا ىف ان نتتبعه باخلطأ ملا كنا نعلم من ق

  فقهه فكنا نستفىت فنقول 

امضوا اىل القاضى ونراعى ما حيكم به فيدافع عن االحكام مدافعة احسن من فصل احلكم مث جنينا الفتاوى ىف تلك 
القصص فنخاف ان حترج ان مل نفت فتعود الفتاوى اليه فيحكم مبا يفىت به الفقهاء فما عثرنا عليه خبطأ قال على 

بن امحد الطربى يقول مسعت بعض شهود احلضرة القدماء يقول كنت حبضرة اىب عمر ومسعت ابا اسحاق ابراهيم 
القاضى ومجاعة من شهوده وخلفائه فاحضر ثوبا ميانيا قبل ىف مثنه مخسون دينارا فاستحسنه كل من حضر اجمللس 

صحابنا قلنسوة مث فقال يا غالم هات القالنسى فجاء فقال اقطع مجيع هذا الثوب قالنس وامحل اىل كل واحد من ا
التفت اليها فقال انكم استحسنتموه بأمجعكم ولو استحسنه واحد منكم لوهبته له فلما اشتركتم ىف استحسانه مل 

  اجد طريقا اىل ان حيصل لك واحد شىء منه اال بأن جيعله قالنس يأخذ كل واحد منا واحدة 
بكر الربقاىن قال حكى ىل احلمدوىن ان امساعيل القاضى اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على اخربنا ابو 

ببغداد كان حيب االجتماع مع ابراهيم احلرىب فقيل البراهيم لو لقيته فقال ما اقصد من له حاجب فقيل ذلك 
المساعيل فنحى احلاجب عن بابه اياما فذكر ذلك البراهيم فقصده فلما دخل تلقاه ابو عمر حممد بن يوسف 

بني يدى امساعيل غالما قائما وملا نزع ابراهيم نعله امر ابو عمر غالما له ان يرفع نعل ابراهيم ىف القاضى وكان 
منديل معه فلما طال اجمللس بني امساعيل وابراهيم وجرى بينهما من العلم ما تعجب منه احلاضرون وملا اراد ابراهيم 

حيث رآها ابراهيم ملفوفة ىف املنديل فقال ابراهيم ألىب القيام تقدم ابو عمر اىل الغالم ان يضع نعله بني يديه من 
عمر رفع اهللا قدرك ىف الدنيا واآلخرة فقيل ان ابا عمر ملا توىف رآه بعضهم ىف املنام فقال له ما فعل اهللا بك فقال 

من رمضان ادركتىن دعوة الرجل الصاحل ابراهيم احلرىب وكما قال احلمدوىن توىف ابو عمر يوم االربعاء لست بقني 
  هذه السنة وهو ابن مثان وسبعني سنة ودفن ىف داره رمحه اهللا 

  سنة مث دخلت سنة احدى وعشرين وثلثمائة

فمن احلوادث فيها انه ىف يوم السبت الحدى عشرة خلت من صفر جلس القاهر باهللا ىف امليدان واحضر رجال قطع 
  مجاعة من اصحابه وقطعت ايديهم وارجلهم الطريق ىف دجلة فضرب حبضرته الف سوط مث ضربت عنقه وضرب 



وىف يوم اخلميس لسبع بقني من صفر خلع القاهر باهللا على الوزير اىب على ابن مقلة وكناه وكتب اليه يا ابا على 
ادام اهللا امتاعى بك حملك عندى جليل ومكانك من قلىب مكان مكني وانا حامد ملذهبك مرتض الفعالك عارف 

قصور االحوال مما اضمره لك ما يزيد ىف حملك وكمال سرورك غري تشريفك بالكنية وانا بنصيحتك ومل اجد مع 
اسأل اهللا عونا على ما احبه لك وىف مجادى االخرة وقع االرجاف بان االمري على بن يلبق واحلسن بن هارون كاتبه 

م على بن يلبق حاجب القاهر قد عمال على لعن معاوية بن اىب سفيان على املنابر فاضطربت العامة من ذلك وتقد
بالقبض على اىب حممد الربهارى رئيس احلنابلة فهرب واستتر وقبض على اصحابه واحدروا روا اىل البصرة مث خاف 

على بن يلبق من القاهر اىل ان فتش لبنا قد اشترى خمافة ان يكون فيه رقعة وطالب على بن يلبق القاهر بان يسلم 
دة املقتدر وغريها فسلمهم اليه ونقلهم اىل داره واجتمع ابن مقلة وعلى بن يلبق على اليه كل حمبوس عنده من وال

منع القاهر ارزاق حشمه واكثر ما كان يقام له فطالبه ابن يلبق ان يسلم ما بقى ىف يده من الفرش وامتعة والدة 
ايام وتوقيت وملا متكن  املقتدر فسلم ذلك وبيع ومكثت والدة املقتدر عند والدة على بن يلبق مكرمة عشرة

التضييق من القاهر علم فساد نية طريف السبكرى وبشرى ليلبق وابنه على ومنافستها هلما على املراتب فكاتبهما 
وراسل قوما من اجلند وضمن هلم زيادة العطاء وحرضهما على مؤنس ويلبق وبلغ اىب على بن مقلة ان القاهر قد 

  بق وابنه فحذرهم ومحلهم على جد ىف التدبري عليه وعلى مؤنس ويل

اجلد ىف التدبري على القاهر وخلعه من اخلالفة مث عقدوا االمر سرا ألىب امحد بن املكتفى ودبروا على القبض على 
القاهر فأحس القاهر فاحتال عليهم حىت قبض على يلبق ومؤنس واستتر على بن يلبق وابو على ابن مقلة فوجه 

ن القاسم بن عبيد اهللا فاستحضره ىف يوم االحد مستهل شعبان فقلده وزارته وخلع عليه القاهر اىل اىب جعفر حممد ب
من الغد وطرحت النار ىف دار اىب على ابن مقلة ووقع النهب ببغداد وقبض على اىب امحد بن املكتفى واقيم ىف باب 

ار مث قتل مؤنس وعلى ابن يلبق وسد عليه باآلجر واجلص وهو حى مث وقع على بن يلبق وابوه فاقر بعشرة اآلف دين
وابوه واستقامت االمور للقاهر وتقدم باملنع من القيان واخلمر والنبيذ ومنع اصحاب الناطف ان يعريوا قدورهم ملن 

يطبخ فيها التمر والزبيب لألنبذة وقبض على املغنني من الرجال والنساء واحلرائر واإلماء وقبض على مجاعة من 
  قدم ببيعهن ىف النخاسني على اهنن سواذج اجلوارى املغنيات وت

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

امحد بن حممد بن سالمة ابن سلمة بن عبد امللك ابو جعفر الطحاوى الفقيه ولد سنة تسع وثالثني ومائتني  - ٤٠٦
ليلة اخلميس مستهل ذى  وكان ثبتا فهما فقيها عاقال من طحا قرية ىف صعيد مصر قال ابو سعيد بن يونس توىف ىف

  القعدة من سنة احدى وعشرين وثالمثائة ومل خيلف مثله 
امحد بن حممد بن موسى ابن النضر بن حكيم بن على بن زرىب ابو بكر املعروف بابن اىب حامد صاحب  - ٤٠٧

  بيت املال مسع عباسا الدورى وخلقا كثريا وروى عنه الدارقطىن وغريه وكان ثقه صدوقا جوادا 

ربنا ابو منصور عبد الرمحن بن حممد اخربنا ابو بكر امحد بن على قال حدثىن عبيد اهللا بن أىب الفتح قال حدثنا ابو اخ
حامد املروروذى قليل الدخول على ابن أىب حامد صاحب بيت املال وكان ىف جملسه احلسن الدارقطىن قال كان ابو 

رجل من املتفقهة فغاب عنه اياما فسأل عنه فأخرب انه متشاغل بامر قد قطعه عن حضور اجمللس فأحضره وسأله عن 
نقطاع املادة عنه من حاله فذكر انه قد اشترى جارية لنفسه وانه انقطعت به النفقة وضاقت يده ىف تلك السنة ال



بلده وكان عليه دين اجلماعة من السوقة فلم جيد قضاء لذلك دون أن باع اجلارية فلما قبض الثمن تذكرها وتشوق 
اليها واستوحش من بعدها عنه حىت مل ميكنه التشاغل بفقه وال بغريه من شدة قلقه تعلق قلبه هبا وذكر أن ابن اىب 

مضى اىب حامد الفقيه اىل ابن أىب حامد يسأل االقالة واخذ املال من البائع فلما حامد قد اشتراها فأوجبت احلال 
دخل اليه قام اليه واستقبله واكرمه غاية االكرام وسأله عن حاله وعن ما جاء له فأخربه ابو حامد خبرب الفقيه وبيع 

ارية خربا وال كان عنده علم من اجلارية وسأله قبض املال ورد اجلارية على صاحبها فلم يعرف ابن اىب حامد للج
امرها وذلك ان امرأته كانت قد اشترهتا ومل يعلم بذلك مورد تبني يف وجهه مث قام ودخل على امراته يسأهلا عن 

جارية اشتريت ىف سوق النخاسني على الصفة والنعت فصادف ذلك ان امرأته كانت جالسة واجلارية حاضرة وهم 
ب احلسان واحللى فقالت يا سيدى هذه اجلارية الىت التمست فسر بذلك سرورا يصلحون وجهها وقد زينت بالثيا

تاما اذ كانت عنده رغبة ىف قضاء حاجة أىب حامد فعاد اىل أىب حامد وقال له خفت ان ال تكون اجلارية ىف دارى 
اخرجت تغري وجه الفىت تغريا واآلن فهى حبمد اهللا عندنا واألمر للشيخ اعزه اهللا ىف باهبا مث امر باخراج اجلارية فحني 

  شديدا فعلم بذلك ان االمر كما ذكره الفقيه من حبه هلا وصبابته هبا 

فقال له ابن اىب حامد هذه جاريتك فقال نعم هذه جاريىت واضطرب كالمه من شدة ما نزل به عند رؤيتها فقال له 
ل واخربه انه على حاله وقدره ثالثة اآلف خذها بارك اهللا لك فيها فجزاه ابو حامد خريا وشكره وسأله قبض املا

درهم فأىب ان يأخذه وطال الكالم ىف ذلك فقال ابو حامد امنا قصدناك نسأل االقالة ومل نقصد اخذها على هذا 
الوجه فقال له ابن اىب حامد هذا رجل فقيه وقد باعها ألجل فقره وحاجته ومىت اخذ املال منه خيف عليه ان يبيعها 

يردها عليه واملال يكون ىف ذمته فاذا جاءه نفقة من بلده جاز ان يرد ذلك فوهب املال له وكان عليها  ثانية ممن ال
من احللى والثياب شىء له قدر كبري فقال له ابو حامد ان رأى ايده اهللا ان يتفضل وينفذ مع اجلارية من يقبض هذه 

ى يده فقال سبحان اهللا هذا شىء اسعفناها به ووهبناه هلا الثياب واحللى الذى عليها فما هلذا الفقيه احد ينفذه به عل
سواء ان كانت ىف ملكنا او خرجت عن قبضتنا ولسنا نرجع فيما وهبناه من ذلك فعرف ابو حامد أن الوجه ما قاله 

عن  فلم يلح عليه بل حسن موقعه من قلبه فلما اراد لينهض ويودعه قال ابن أىب حامد اريد أن اسأهلا قبل انصرافها
شىء فقال يا جارية اي ما احب اليك حنن او موالك هذا الذى باعك وانت اآلن له فقالت يا سيدى اما انتم 

فأحسن اهللا عونكم وفعل بكم وفعل فقد احسنتم اىل واغنيتموىن واما موالى هذا فلو ملكت منه ما ملك مىن ما 
ه من العقل مع الصىب وودعوه وانصرفوا توىف ابن بعته بالرغائب العظيمة فاستحسن اجلماعة ذلك منها وما هى علي

  اىب حامد ىف رمضان هذه السنة 
سعيد بن حممد ابن امحد بن سعيد ابو عثمان البيع وهو اخو زبري بن حممد احلافظ مسع من مجاعة وروى  - ٤٠٨

  من هذه السنة  عنه ابن شاهني والدارقطىن وذكره يوسف القواس ىف مجلة شيوخه الثقات توىف ىف مجادى اآلخرة

شغب ام املقتدر باهللا كانت هلا اموال عظيمة تفوت االحصاء كان يرتفع هلا من ضياعها ىف كل عام الف  - ٤٠٩
الف دينار وكانت تتصدق بأكثر ذلك وكانت تواظب على مصاحل احلاج وتبعث خزانة الشراب واالطباء معهم 

ا قتل ابنها املقتدر فأخربت انه مل يدفن فجزعت جزعا وتأمر باصالح احلياض فمرضت وفسد مزاجها مث هجم عليه
شديدا ولطمت وامتنعت من األكل والشرب حىت كادت تتلف فما زالوا يرفقون هبا حىت أكلت كسرة مبلح مث 

دعاها القاهر فقررها بالرفق والتهديد فحلفت له انه ال مال عندها وال جوهر اال صناديق فيها ثياب ومصوغ 
لو كان عندها مال ما اسلمت ولدها للقتل فضرهبا بيده وعلقها برجل واحدة فلم جيد عندها وطيب وذكرت انه 



  غري ما اقرت به فأخذ وكانت قيمته حنوا من مائة وثالثني الف دينار 
اخربنا حممد بن اىب طاهر البزاز انبأنا على بن احملسن التنوخى عن ابيه قال عذب القاهر ام املقتدر بصنوف العذاب 

قيل انه علقها منكسة وكان جيرى بوهلا على وجهها فقالت له لو كان معنا مال ما جرى ىف امرنا من اخللل ما  حىت
آل اىل جلوسك حىت تعاقبىن هذه العقوبة وانا امك ىف كتاب اهللا وانا خلصتك من ابىن ىف الدفعة االوىل وقال ابو 

احلسني بن اىب عمر القاضى وابن احلباب اجلوهرى اىل  احلسني بن عياش حدثىن ابو حممد عمى قال انفذىن عمى ابو
القاهر وكان قد طلب شاهدين ليشهدا على ام املقتدر بتوكيلها ىف بيع امالكها فدخلنا على القاهر فسلمنا ووقفنا 

لنا فدفع الينا بعض اخلدم كتابا اوله اقرت شغب موالة املعتضد ام جعفر املقتدر فاذا هو وكالة ىف بيع امالكها فق
للخادم واين هى فقال وراء الباب فاستأذنا اخلليفة ىف خطاهبا فقال افعلوا فقلنا انت ها هنا حىت نقرأ عليك قالت 

  نعم فقرأنا الكتاب عليها وقررناها مث وقفنا عن كتب الشهادة طلبا لرؤيتها فقال اخلليفة 

أة باعيننا ونعرفها فقال افعلوا فسمعنا من وراء مالكم قلنا يا امري املؤمنني ال يصح لنا الشهادة دون ان نرى املر
الستارة بكاء وحنيبا ورفعت الستارة فقلنا هلا انت شغب موالة املعتضد وام املقتدر فسكتت ساعة مث قالت نعم 

فقررناها واسبل الستر فوقفنا عن الشهادة فقال القاهر فأيش بقى قلنا تعرف يا امري املؤمنني اهنا شغب فقال نعم 
شغب موالة اىب وام اخى واوقعنا خطوطنا ىف الكتاب وملا رأينا ها رأينا عجوزا دقيقة اجلسم مسراء اللون اىل هذه 

البياض والصفرة عليها اثر ضر شديد فما انتفعنا بأنفسنا ذلك اليوم فكرا ىف تقلب الزمان وتصرف احلدثان وجئنا 
وتوفيت بعد قتل املقتدر بسبعة اشهر ومثانية ايام وكأهنا  واقمنا الشهادة عند اىب احلسني القاضى قال مؤلف الكتاب

  توفيت ىف مجادى االوىل من هذه السنة ودفنت بالرصافة 
جارية شغب ام املقتدر باهللا اخربنا ابو بكر حممد بن عبد الباقى البزاز عن اىب القاسم على بن احملسن  - ٤١٠

ن بن ابراهيم الفقيه املعروف بابن النرسى قال كنت جالسا التنوخى عن ابيه قال حدثىن ابو الفرج امحد بن عثما
حبضرة اىب وانا حدث وعنده مجاعة فحدثىن حديث وصول النعم اىل الناس باأللوان الطريفة وكان ممن حضر صديق 

الىب فسمعته حيدث اىب قال حضرت عند صديق ىل من التجار كان حيزر مبائة الف دينار ىف دعوة وكان حسن 
قدم مائدته وعليها ديكرييكة فلم يأكل منها فامتنعنا فقال كلوا فاىن اتأذى بأكل هذا اللون فقلنا نساعدك املروءة ف

على تركه قال بل اساعدكم على االكل وأحتمل االذى فاكل فلما اراد غسل يديه اطال فعددت عليه انه قد 
  غسلها اربعني مرة فقلت يا هذا وسوست فقال هذه االذية الىت 

نها فقلت وما سببها فامتنع من ذكره فاحلحت عليه فقال مات اىب وسىن عشرون سنة وخلف ىل نعمة فرقت م
صغرية ورأس مال ومتاعا ىف دكانه وكان خلفانيا ىف الكرخ فقال ىل ملا حضرته الوفاة يا بىن انه ال وارث ىل غريك 

رج عىن حجة بكذا وكذا وبارك اهللا وال دين على مظلمة فاذا انا مت فأحسن جهازى وصدق عىن بكذا وكذا واخ
لك ىف الباقى ولكن احفظ وصيىت فقلت قل فقال ال تسرف ىف مالك فتحتاج اىل ما ىف ايدى الناس وال جتده واعلم 
ان القليل مع االصالح كثري والكثري مع الفساد قليل فالزم السوق وكن اول من يدخلها وآخر من خيرج منها وان 

ليل فافعل فانك تستفيد بذلك فوائد تكشفها لك االيام ومات وانفذت وصيته وعملت استطعت ان تدخلها سحر ب
مبا اشار به وكنت ادخل السوق سحرا واخرج منها عشاء فال اعدم من جييئىن من يطلب كفنا فال جيد من قد فتح 

ومى السوق سنة غريى فأحكم عليه ومن يبيع شيئا والسوق مل تقم فابيعه له وأشياء من الفوائد ومضى على لز
وكسر فصار ىل بذلك جاه عند اهلها وعرفوا استقامىت فاكرموىن فبينا انا جالس يوما ومل يتكامل السوق اذا بأمرأة 



راكبة محارا مصريا وعلى كفله منديل دبيقى وخادم وهى بزى القهرمانة فبلغت آخر السوق مث رجعت فنزلت 
ملتها فاذا بأمرأة مل ار قبلها وال بعدها اىل اآلن احسن منها ىف كل عندى فقمت اليها واكرمتها وقلت ما تأمرين وتأ

شىء فقالت اريد كذا ثيابا طلبتها فسمعت نغمة ورأيت شكال قتلىن وعشقتها ىف احلال اشد العشق فقلت اصربى 
حىت خيرج الناس فاخذ لك ذلك فليس عندى اال القليل مما يصلح لك فاخرجت الذى عندى وجلست حتادثىن 

لسكاكني ىف فؤادى من عشقها وكشفت عن انامل رايتها كالطلع ووجه كدارة القمر فقمت لئال يزيد على االمر وا
فاخذت هلا من السوق ما أرادت وكان مثنه مع ماىل حنو مخسمائة دينار فأخذته وركبت ومل تعطىن شيئا وذهب عىن 

  على منزهلا ومن ملا تداخلىن من حبها ان امنعها من املتاع اال باملال واستدل 

دار من هى فحني غابت عىن وقع ىل اهنا حمتالة وان ذلك سبب فقرى فتحريت ىف امرى وقامت قيامىت وكتمت 
خربى لئال افتضح مبا للناس على وعملت على بيع ما ىف يدى من املتاع واضافته اىل ما عندى من الدراهم ودفع 

ة العقار الذى ورثته عن ايب ووطنت نفسى على احملنة واخذت اموال الناس اليهم ولزوم البيت واالقتصار على غل
اشرع ىف ذلك مدة اسبوع واذا هى قد نزلت عندى فحني رأيتها أنسيت مجيع ما جرى على وقمت اليها فقالت يا 

فىت تأخرنا عنك لشغل عرض لنا وما شككنا ىف انك مل تشك اننا احتلنا عليك فقلت قد رفع اهللا قدرك عن هذا 
هات التخت والطيار فأحضرته فأخرجت دنانري عتقا فوفتىن املال بأسره واخرجت تذكرة بأشياء اخر فقالت 

فانفذت اىل التجار امواهلم وطلبت منهم ما ارادت وحصلت انا ىف الوسط رحبا جيدا واحضر التجار الثياب فقمت 
يها نظر تالف من حبها وهى تنظر اىل نظر ومثنتها معهم لنفسى مث بعتها عليها بربح عظيم وانا ىف خالل ذلك انظر ال

من قد فطن بذلك ومل تنكره فهممت خبطاهبا ومل أقدم فاجتمع املتاع وكان مثنه ألف دينار فأخذته وركبت ومل اسأهلا 
عن موضعها فلما غابت عىن قلت هذا اآلن هو احليلة احملكمة اعطتىن مخسة آالف درهم واخذت الف دينار وليس 

اآلن واحلصول على الفقر املدقع مث مسحت نفسى برؤيتها مع الفقر وتطاولت غيبتها حنو شهر واحل اال بيع عقارى 
التجار على املطالبة فعرضت عقارى على البيع والزمىن بعض التجار فوزنت مجيع ما كنت املكه ورقا وعينا فانا 

التخت فوزنت املال ورمت اىل كذلك اذ نزلت عندى فزال عىن مجيع ما كنت فيه برؤيتها فاستدعت الطيار و
تذكرة يزيد ما فيها على الفى دينار بكثري فتشاغلت باحضار التجار ودفع امواهلم اليهم واخذ املتاع منهم وطال 

  احلديث بيننا فقالت يا فىت لك زوجة فقلت ال واهللا ما عرفت امرأة قط واطمعىن ذلك فيها وقلت هذا وقت خطاهبا 

ا تعود او ال تعود وأردت كالمها فهبتها وقمت كأىن احث التجار على مجع املتاع واالمساك عنها عجز ولعله
  وأخذت يد اخلادم واخرجت له دنانري وسألته ان ياخذها ويقضى ىل حاجة 

فقال افعل وأبلغ لك حمبتك وال آخذ شيئا فقصصت عليه قصىت وسالته توسط االمر بيىن وبينها فضحك وقال اهنا 
اهللا ما هبا حاجة اىل اكثر هذا الذى تشتريه وامنا جتيئك حمبة لك وتطريقا اىل مطاولتك لك اعشق منك هلا وو

فخاطبها بظرف ودعىن فاىن افرغ لك من االمر فجسر ىف بذلك عليها فخاطبتها وكشفت هلا عشقى وحمبىت وبكيت 
املتاع فرددته على فضحكت وتقبلت ذلك احسن تقبل وقالت اخلادم جييئك برسالىت وهنضت ومل تأخذ شيئا من 

الناس وقد حصل ىل مما اشترته اوال وثانيا الوف دراهم رحبا ومل حيملىن النوم تلك الليلة شوقا اليها وخوفا من 
انقطاع السبب فلما كان بعد ايام جاءىن اخلادم فأكرمته وسألته عن خربها فقال هى واهللا عليلة من شوقها اليك 

كة السيدة ام املقتدر وهى من اخص جواريها هبا واشتهت رؤية الناس فقلت اشرح ىل امرها فقال هذه مملو
والدخول واخلروج فتوصلت حىت جعلتها قهرمانة وقد واهللا حدثت السيدة حبديثك وبكت بني يديها وسألتها ان 



ك تزوجها منك فقالت السيدة ال افعل او أر هذا الرجل فان كان يستأهلك واالمل ادعك ورأيك وحيتاج ىف ادخال
الدار حبيلة فان متت وصلت هبا اىل تزوجيها وان انكشفت ضربت عنقك ىف هذا وقد نفذتىن اليك ىف هذه الرسالة 
وقالت لك ان صربت على هذا واال فال طريق لك واهللا اىل وال ىل اليك بعدها فحملىن ما ىف نفسى ان قلت أصرب 

بت فيه ففعلت فلما كان السحر اذا انا بطيار قد قدم فقال اذا كان الليل فاعرب اىل املخرم فادخل اىل املسجد و
وخدم قد رقوا صناديق فرغ فحطوها ىف املسجد وانصرفوا وخرجت اجلارية فصعدت اىل املسجد ومعها اخلادم 

  الذى اعرفه فجلست وفرقت باقى اخلدم ىف حوائج واستدعتىن فقبلتىن 

ىف بعض الصناديق وقفلته وطلعت الشمس وجاء اخلدم وعانقىن طويال ومل اكن نلت ذلك منها قبله مث اجلستىن 
بثياب وحوائج من املواضع الىت كانت انفذهتم اليها فجعلت ذلك حبضرهتم ىف باقى الصناديق ونقلتها ومحلتها اىل 

الطيار واحندروا فلما حصلت فيه ندمت وقلت قتلت نفسى لشهوة واقبلت الومها تارة واشجعها اخرى وانذر 
صى واوطن نفسى مرة على القتل اىل ان بلغنا الدار ومحل اخلدم الصناديق ومحل صندوقى اخلادم النذور على خال

الذى يعرف احلديث وبادرت بصندوقى امام الصناديق وهى معه واخلدم حيملون الباقى ويلحقوهنا فكل ما جازت 
رى الرسم معي هبذا فيمسكون بطبقة من اخلدم والبوابني قالوا نريد نفتش الصندوق فتصبح عليهم وتقول مىت ج

وروحى ىف السياق اىل ان انتهت اىل خادم خاطبته هى باالستاد فعلمت انه اجل اخلدم فقال ال بد من تفتيش 
الصندوق الذى معك فخاطبته بلني وذل فلم جيبها وعلمت اهنا ما ذلت له وهلا حيلة واغمى على وانزل الصندوق 

البول من خلل الصندوق فصاحت يا استاذ اهلكت علينا متاعنا خبمسة  للفتح فذهب على امرى وبلت فزعا فجرى
االف دينار ىف الصندوق وثياب مصبغات وماء ورد قد انقلب على الثياب والساعة ختتلط الواهنا وهى هالكى مع 
 السيدة فقال هلا خذى صندوقك اىل لعنة اهللا انت وهو ومرى فصاحت باخلدم امحلوه وادخلت الدار فرجعت اىل

روحى فبينا حنن منشى اذ قالت واوياله اخلليفة واهللا فجاءىن اعظم من االول ومسع كالم خدم وجوارى وهو يقول 
من بينهم ويلك يا فالنة ايش ىف صندوقك اريىن هو فقالت ثياب لسىت يا موالى والساعة افتحه بني يديها وتراه 

فتحت عىن وقالت اصعد هذه الدرجة اىل الغرف وقالت للخدم أسرعوا ويلكم فاسرعوا وادخلتىن اىل حجرة و
واجلس فيها وفتحت بالعجلة صندوقا آخر فنقلت بعض ما كان فيه اىل الصندوق الذى كنت فيه وقفلت اجلميع 

وجاء املقتدر وقال افتحى ففتحته فلم يرضى منه شيئا وخرج فصعدت اىل وجعلت ترشفىن وتقبلىن فعشت ونسيت 
   ما جرى وتركتىن وقفلت باب

احلجرة يومها مث جاءتىن ليال فاطعمتىن وسقتىن وانصرفت فلما كان من غد جاءتىن فقالت السيدة الساعة جتىء 
فانظر كيف ختاطبها مث عادت بعد ساعة مع السيدة فقالت انزل فنزلت فاذا بالسيدة جالسة على كرسى وليس 

لس فقلت انا عبد السيدة وخادمها وليس معها اال وصيفتان وصاحبىت فقبلت االرض وقمت بني يديها فقالت اج
من حملى ان اجلس حبضرهتا فتأملتىن وقالت ما اخترت يا فالنة اال حسن الوجه واالدب وهنضت فجاءتىن صاحبىت 
بعد ساعة وقالت ابشر فقد اذنت ىل واهللا ىف تزوجيك وما بقى اآلن عقبة اال اخلروج فقلت يسلم اهللا فلما كان من 

صندوق فخرجت كما دخلت بعد فخاطرة اخرى وفزع نالىن ونزلت ىف املسجد ورجعت اىل منزىل الغد محلتىن ىف ال
فتصدقت ومحدت اهللا على السالمة فلما كان بعد ايام جاءىن اخلادم ومعه كيس فيه ثالثة آالف دينار عينا وقال 

ح به ظاهرك وتعال يوم املوكب امرتىن سىت بانفاذ هذا اليك من ماهلا وقالت تشترى به ثيابا ومركوبا وخدما وتصل
اىل باب العامة وقف حىت تطلب فقد وافقت اخلليفة ان تزوجك حبضرته فأجبت عن رقعة كانت معه وأخذت املال 



واشتريت ما قالوا يسري منه وبقى االكثر عندى وركبت اىل باب العامة ىف يوم املوكب بزى حسن وجاء الناس 
تدعيت فدخلت فاذا انا باملقتدر جالس والقواد والقضاة واهلامشيون فهبت فدخلوا اىل اخلليفة ووقفت اىل ان اس

اجمللس وعلمت كيف اسلم وأقف ففعلت فتقدم املقتدر اىل بعض القضاة احلاضرين فخطب ىل وزوجىن وخرجت 
 من حضرته فلما صرت ىف بعض الدهاليز قريبا من الباب عدل ىب اىل دار عظيمة مفروشة بانواع الفرش الفاخرة
وفيها من اآلالت واخلدم واالمتعة والقماش كل شىء مل ار مثله قط فأجلست فيها وتركت وحدى وانصرف من 

ادخلىن فجلست يومى ال أرى من اعرفه ومل ابرح من موضعى اال اىل الصالة وخدم يدخلون وخيرجون وطعام 
ال اصدق فرحا فلما جاء الليل اثر ىف عظيم ينقل وهم يقولون الليلة تزف فالنة باسم صاحبىت اىل زوجها البزاز ف

  اجلوع وقفلت االبواب 

وبئست من اجلارية فقمت اطوف الدار فوقفت على املطبخ ووجدت الطباخني جلوسا فاستطعمتهم فلم يعرفوىن 
وقدروىن بعض الوكالء فقدموا اىل هذا اللون من الطبيخ مع رغيفني فأكلتهما وغسلت يدى باشنان كان ىف املطبخ 

اهنا قد بقيت وعدت اىل مكاىن فلما جن الليل اذا طبول وزمور واصوات عظيمة واذا باالبواب قد فتحت  وقدرت
وصاحبىت قد اهديت اىل وجاؤا هبا فجلوها على وانا اقدر أن ذلك ىف النوم فرحا وتركت معى ىف اجمللس وتفرق 

فرمت ىب عن املنصة وقالت انكرت ان تفلح الناس فلما خلونا تقدمت اليها فقبلتها وقبلتىن فشمت حليىت فرفستىن 
يا عامى يا سفلة وقامت لتخرج فقمت وعلقت هبا وقبلت االرض ورجليها وقلت عرفيىن ذنىب واعمل بعده ما 

شئت فقالت وحيك أكلت فلم تغسل يدك فقصصت عليها قصىت فلما بلغت اىل آخرها قلت على وعلى فحلفت 
ة ماىل ومجيع ما املكه واحلج ماشيا على قدمى والكفر باهللا وكل ما حيلف بطالقها وطالق كل امرأة اتزوجها وصدق

املسلمون به ال اكلت بعدها ديكرييكة اال غسلت يدى اربعني مرة فاشفقت وتبسمت وصاحت يا جوارى فجاء 
سلنا مقدار عشرة جوار ووصائف وقالت هاتوا شيئا نأكل فقدمت الوان طريفة وطعام من اطعمة اخللفاء فأكلنا وغ

ايدينا ومضى الوصائف مث قمنا اىل الفراش فدخلت هبا وبت بليلة من لياىل اخللفاء ومل نفترق اسبوعا وكانت يوم 
االسبوع وليمة هائلة اجتمع فيها اجلوارى فلما كان من غد قالت ان دار اخلالفة ال حتتمل املقام فيها اكثر من هذا 

هذا ألنه شىء مل يفعل قبل هذا مع جارية غريى حملبة سيدتى ىل ومجيع ما فلوال أنه استؤذن فأذن بعد جهد ملا مت لنا 
تراه فهو هبة من السيدة ىل وقد اعطتىن مخسني الف دينار من عني وورق وجوهر ودنانري وذخائر ىل خارج القصر 

بستان كبري كثرية من كل لون ومجيعها لك فاخرج اىل منزلك وخذ معك ماال واشتر دارا سرية واسعة الصحن فيها 
كثري الشجر فاخر املوقع وحتول اليها وعرفىن ألنقل هذا كله اليك فاذا حصل عندك جئتك وسلمت اىل عشرة 

  آالف دينار عينا فحملها اخلادم معى فابتعت 

الدار وكتبت اليها باخلرب فحملت اىل تلك النعمة بأسرها فجميع ما انا فيه منها فأقامت عندى كذا وكذا سنة 
ا عيش اخللفاء ومل ادع مع ذلك التجارة فزاد ماىل وعظمت منزلىت واثرت حاىل وولدت ىل هؤالء اعيش معه

  الفتيان واومأ اىل اوالده مث ماتت رمحها اهللا تعاىل وبقى على من مضرة الديكرييكة حاضرا ما شاهدته 
ىل عثمان بن عفان وهو ابو عبد السالم بن حممد ابن عبد الوهاب بن سالم بن خالد بن محران بن ابان مو - ٤١١

هاشم بن اىب على اجلبائى املتكلم شيخ املعتزلة ومصنف الكتب على مذاهبهم ولد سنة سبع وسبعني ومائتني وتوىف 
  ىف شعبان هذه السنة وكان عمره ستا واربعني سنة ومثانية اشهر واياما 

ف بابن نقيش مسع احلسن ابن عرفة وعمر على بن امحد ابن مروان ابو احلسن املقرىء من اهل سامرا ويعر - ٤١٢



  بن شبة روى عنه ابن املظفر احلافظ وكان ثقة وتوىف ىف هذه السنة بسر من رأى 
حممد بن احلسن بن دريد ابن عتاهية ابو بكر األزدى ولد ىف سكة صاحل بالبصرة سنة ثالث وعشرين  - ٤١٣

وطلب االدب وعلم النحو واللغة وكان ابوه من  ومائتني ونشأ بعمان وتنقل ىف جزائر البحر والبصرة وفارس
الرؤساء وذوى اليسار وورد بغداد بعد أن اسن فاقام هبا اىل آخر عمره وحدث عن عبد الرمحن ابن اخى االصمعى 
واىب حامت والرياشى وكان املقدم ىف حفظ اللغة واالنساب وله شعر كثري روى عنه ابو سعيد السري ىف وابو بكر ابن 

بو عبيد اهللا الرزباىن وغريمها وكان يقال ابو بكر بن دريد اعلم الشعراء واشعر العلماء اخربنا عبد الرمحن شاذان وا
  بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال حدثىن على بن حممد بن نصر قال مسعت محزة بن 

ا بكر االهبرى املالكى يقول يوسف يقول سألت الدارقطىن عن ابن دريد فقال قد تكلموا فيه قال محزة ومسعت اب
جلست اىل جنب ابن دريد وهو حيدث ومعه جزء فيه قال االصمعى فكان يقول ىف واحد حدثنا الرياشى وىف آخر 
حدثنا ابو حامت وىف آخر حدثنا ابن اخى االصمعى كما جيىء على قلبه وقال ابو منصور االزهرى دخلت على ابن 

  دريد فرأيته سكران فلم اعد اليه 
ربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال كتب اىل ابو ذر اهلروى مسعت ابن شاهني يقول كنا ندخل على ابن دريد اخ

ونستحى مما نرى من العيد ان املعلقة والشراب املصفى موضوع وقد كان جاز التسعني سنة وتوىف يوم االربعاء 
ازة اىب هاشم اجلبائى فقال الناس مات علم لثنىت عشرة ليلة بقيت من شعبان هذه اسنة فلما محلت جنازته اذا جبن

اللغة والكالم ميوت ابن دريد واجلبائى ودفنا مجيعا ىف اخليزرانية قال اخلطيب اخربنا على بن اىب على عن ابيه قال 
حدثىن ابو على احلسن بن سهل بن عبد اهللا االيذجى القاضى قال ملا توىف ابو هاشم اجلبائى ببغداد واجتمعنا لندفنه 

حملناه اىل مقابر اخليزران ىف يوم مطري ومل يعلم مبوته اكثر الناس وكنا مجيعة ىف اجلنازة فبينا حنن ندفنه اذ محلت ف
جنازة اخرى معها مجيعة عرفتهم باالدب فقلت هلم جنازة من هذه فقالوا جنازة اىب بكر ابن دريد فذكرت حديث 

يوم واحد فأخربت اصحابنا وبكينا على الكالم والعربية طويال الرشيد ملا دفن حممد بن احلسن والكسائى بالرى ىف 
  وافترقنا 
حممد بن موسى ابو بكر الواسطى اصله من خراسان فرغانة وكان يعرف بابن الفرغاىن وهو من قدماء  - ٤١٤

بكر حممد  اصحاب اجلنيد استوطن مرو اخربنا ابن ناصر احلافظ قال انبأنا حممد بن عبد اهللا الواعظ يقول مسعت ابا
بن موسى الفرغاىن يقول ابتلينا بز ان ليس فيه آداب االسالم وال اخالف اجلاهلية وال اخالق ذوى املروءة قال 

  السلمى توىف الواسطى بعد العشرين والثلثمائة رمحه اهللا 

خربنا ابو ابو جعفر اجملذوم كان شديد العزلة عن اخللق وهو من اقران اىب العباس بن عطاء و كرامات ا - ٤١٥
منصور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن على بن ثابت اخربنا حممد بن على ابن الفتح حدثنا ابو عبد الرمحن السلمى 

قال مسعت على بن سعيد الصيصى يقول مسعت حممد بن خفيف يقول مسعت ابا احلسني الدراج قال كنت احج 
هبم فذهبت سنة من السنني وخرجت اىل القادسية فدخلت  فيصحبىن مجاعة فكنت احتاج اىل القيام معهم واالشتغال

املسجد فاذا رجل ىف احملراب جمذوم وعليه من البال شىء عظيم فلما رآىن سلم على وقال ىل يا ابا احلسني عزمت 
على احلج فقلت نعم على غيظ وكراهية له قال فقال ىل فالصحبة فقلت ىف نفسى انا هربت من االصحاء اقع ىف 

وم قلت ال قال ىل افعل قلت ال واهللا ال افعل فقال يا ابا احلسني يصنع اهللا للضعيف حىت يتعجب القوى يدى جمذ
فقلت نعم على االنكار عليه قال فتركته فلما صليت العصر مشيت اىل ناحية املغيثة فبلغت من الغد ضحوة فلما 



عز و جل للضعيف حىت يتعجب القوى قال  دخلنا اذا انا بالشيخ فسلم على وقال ىل يا ابا احلسني يصنع اهللا
فأخذىن شبه الوسواس ىف امره قال فلم احس حىت بلغت القرعاء على الغد وبلغت مع الصبح فدخلت املسجد فاذا 

انا بالشيخ قاعد وقال ىل يا ابا احلسني يصنع اهللا للضعيف حىت يتعجب القوى قال فبادرت اليه فوقعت بني يديه 
ة اىل اهللا واليك قال ىل مالك قلت اخطأت قال ما هو قلت الصحبة قال الست حلفت وانا على وجهى فقلت املعذر

نكره ان حننثك قال قلت فأراك ىف كل منزل قال ذلك لك قال فذهب عىن اجلزع والعب ىف كل منزل ليس ىل هم 
رت أبا بكر الكتاىن وابا اال الدخول اىل املسجد فأراه اىل ان بلغت املدينة فغاب عىن فلم اره فلما قدمت مكة حض

احلسن املزين فذكرت هلم فقالوا ىل يا أمحق ذاك ابو جعفر اجملذوم وحنن نسأل اهللا ان نراه فقالوا ان لقيته فتعلق به 
  لعلنا نراه 

قلت نعم فلما خرجنا من مىن ومن عرفات مل القه فلما كان يوم اجلمرة رميت اجلمار فجذبىن انسان وقال ىل يا ابا 
السالم عليك فلما رايته حلقىن من رؤيته شىء عظيم فصحت وغشى على وذهب عىن وجئت اىل مسجد  احلسني

اخليف واخربت اصحابنا فلما كان يوم الوداع صليت خلف املقام ورفعت يدى فاذا انسان خلفى جيذبىن فقال ىل يا 
فسألت اهللا تعاىل ثالث  ابا احلسني عزمت عليك ان ال تصيح قلت ال أسالك ان تدعو ىل فقال سل ما شئت

دعوات فأمن على دعائى وغاب عىن فلم اره فسألته عن االدعية فقال اما احداها قلت يا رب حبب اىل الفقر 
فليس شىء ىف الدنيا احب اىل منه والثاىن قلت اللهم ال جتعلىن ابيت ليلة وىل شىء ادخره لغدوانا منذ كذا وكذا 

  لهم اذا اذنت ألوليائك ان ينظروا اليك فاجعلىن منهم وانا ارجو سنة ماىل شىء ادخره والثالث قلت ال

  سنة مث دخلت سنة اثنتني وعشرين وثلثمائة

فمن احلوادث فيها انه ورد ىف يوم اخلميس لثالث عشر خلت من احملرم كتاب من اىب جعفر حممد بن القاسم 
مجاعة من الديلم من اصحاب مرداويج اىل  الكرخى وكان يتقلد اعمال اخلراج والضياع بالبصرة واالهواز مبصري

اصبهان وتسلمهم اباها ملرداويج الديلمى وانه قد خرج قائد جليل من قواده كان يتقلد له البصرة وانه فاز مبال 
جليل وهرب وصار اىل ارجان يقال له على بن بويه وانه كتب اليه بأنه ىف طاعة السلطان وانفذ منه كتابا اىل الوزير 

يسأله ىف الورود اىل احلضرة أو النفوذ اىل شراز لينضم اىل ياقوت موىل امري املؤمنني املتوىل العمال املعادن اخلصيىب 
بفارس وكرمان وكان ابو على ابن مقلة قد استتر من القاهرة خلوفه منه وكان القاهر بطاشا وكان ابن مقلة يف مدة 

نه ويعرفهم انه قد بىن هلم املطامري وعمل على حبسهم فيها استتاره يراسل اجلند ويغريهم على القاهر ويوحشهم م
  واحتال من جهة منجم يعرف بسيما وكان خيوفه 

من القاهر من طريق النجوم فاجتمع اجلند وذكروا انه قد صح عندهم ان القاهر قد عمل حبوسا حيبسهم فيها فاهنى 
القاهر وحتالفوا فقال هلم سيما ان كنتم على هذا  ذلك اىل القاهر فحلف انه مل يفعل ذلك فاتفقوا على القبض على

العزم فقوموا بنا الساعة فقالوا بل نؤخره اىل غد فانه يوم موكب جيلس فيه للسالم ويظهر لنا فنقبض عليه فقال ان 
تفرقتم الساعة واخرمت امضاءه اىل ساعة اخرى بطل ما دبرمتوه فركبوا معه وصاروا اىل الدار ورتب على ابواهبا 

لمانا ووقف هو على باب العامة وأمر باهلجوم فهجموا كلهم من سائر االبواب ىف وقت واحد فبلغ اخلرب الوزير غ
اخلصيىب فخرج ىف زى امرأة واستتر فلما دخلوا على القاهر هرب اىل سطح محام فاستتر فيه فوجدوه فقبضوا عليه 

ة ووقع النهب ببغداد وخلع يوم السبت لثالث وصاروا به اىل موضع احلبوس فحبسوه ووكلوا بباب البيت مجاع



خلون من مجادى االوىل من هذه السنة ومسلت عيناه ىف هذا اليوم حىت سالتا مجيعا فعمى وارتكب منه امر عظيم مل 
يستمع مبثله ىف االسالم فكانت خالفته اىل هذا اليوم سنة وستة اشهر وسبعة ايام وبقى القاهر حمبوسا ىف دار 

سنة ثالث وثالثني مث اخرج اىل دار ابن طاهر فكان تارة حيبس وتارى خيلى فخرج يوما فوقف جبامع  السلطان اىل
املنصور يتصدق وقصد بذلك التشنيع ىف املستكفى فرآه ابو عبد اهللا بن اىب موسى فمنعه من ذلك واعطاه مخسمائة 

  درهم 

  باب ذكر خالفة الراضى باهللا

املقتدر ولد ليلة االربعاء لثالث خلون من ربيع اآلخر سنة سبع وتسعني ومائتني امسه حممد ويكىن ابا العباس ابن 
وامه ام ولد رومية تسمى ظلوم ادركت خالفته وكان قصري القامة حنيف اجلسم امسر رقيق السمرة درى اللون 

يديه فسلم عليه  اسود الشعر سبطه ىف وجهه طول وىف مقدم حليته متام وىف شعر هارقة بويع له واقيم القاهر بني
  باخلالفة وبعث الراضى اىل اىب بكر 

الصوىل فقال له اختر ىل لقبا فاختار له املرتضى فبعث اليه يقول كنت انت قد عرفتىن ان ابراهيم بن املهدى اراد أن 
ره يكون له وىل عهد فاحضروا منصور ابن املهدى ومسوه املرتضى وما اختار أن تسمى باسم وقع لغريى ومل يتم ام

وقد اخترت الراضى باهللا وملا بويع الراضى باهللا كتب كتابا ألىب على ابن مقلة وكان قد اختفى ىف داره فكبست 
فاستتر ىف بئر فسلم وظهر ومضى اىل الراضى فقلده الوزارة وتقدم اىل على بن عيسى مبعاونته وامر الراضى باطالق 

على مائىت الف دينار وكان القاهر قد اودعه عشرين كل من كان ىف حبس القاهر وصودر عيسى طبيب القاهر 
الف دينار ومائة ومخسني الف درهم والف مثقال عنرب فأعترف وأداها ووىل ابو بكر بن رائق امارة اجليش ببغداد 

  وكان احلجاب اصحاب املناطق اربعمائة ومثانني حاجبا 

  ذكر من طرف من سريته

ا حسن البيان والفصاحة حيب حمادثة العلماء مسع من البغوى قبل اخلالفة كان الراضى مسحا واسع النفس اديبا شاعر
كثريا ووصله مبال كثري غزير ورفع اليه ان عبد الرمحن بن عيسى قد اجتاز امواال عظيمة وتقرر عليه مائة الف دينار 

عليه جعفر بن ورقاء فحلف ان ال يقنع اال بادائها فكتب الوزير ابو جعفر الكرخى تقسيطا بدأ فيه بنفسه ودخل 
فسلم اليه الدرج وخاطبه ليكتب شيئا فقال انا ادبر االمر وكتب ضمن جعفر بن ورقاء لوكيل امري املؤمنني مائة 
الف دينار عن عبد الرمحن بن عيسى ونفذهبا فلما رأى الراضى الرقعة اغتاظ وخرقها وقال قل له يا اعراىب جلف 

قد عزمت عمن ال حرمته بينك وبينه هذا املال وضاقت نفسى انا عن اردت ان ترى الناس انك واسع النفس و
تركه وهو خادمى فتظهر أنك اكرم مىن ال كان هذا فقال ابن ورقاء واهللا ما اعتمدت ان يقع ىف نفسه اال هذا 

  فيفعل ما فعله ولو جرى االمر خبالفه ألديت ما املك 

و بكر اخلطيب قال كان للراضى فضائل كثرية وختم اخللفاء ىف واستمحت الناس اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا اب
امور عدة منها انه آخر خليفة له شعر مدون وآخر خليفة انفرد بتدبري اجليوش واالموال وآخر خليفة خطب على 
اته املنرب يوم مجعة وآخر خليفة جالس اجللساء ووصل اليه الندماء وآخر خليفة كانت نفقته وجوائزه وعطاياه وجراي



وخزانته ومطاخبه وجمالسه وخدمه وحجابه واموره كلها جترى على ترتيب املتقدمني من اخللفاء وقدروى لنا ىف 
حديث انه وقع حريق بالكرخ فاطلق للهامشيني عشرة آالف دينار وللعامة اربعني الفا حىت عمروا ما احترق وولع 

ربح ... التعذىل كرمى على االسراف ... حسان منها  يهدم القصور من دار اخلالفة وتصيريها بساتني وله اشعار
اىن من القوم الذين ... واشيد ما قد اسست اسالىف ... اجرى كآبائى اخلالئف سابقا ... احملامد متجر االشراف 

  ... معتادة االخالف واالتالف ... اكفهم 
حملسن التنوخى عن ابيه قال مسعت ابا بكر حدثنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت اخربنا على بن ا

حممد بن حيىي الصوىل حيكى انه دخل على الراضى وهو يبين شيئا او يهدم شيئا فأنشده ابياتا وكان الراضى جالسا 
على آحرة حيال الصناع قال وكنت انا ومجاعة من اجللساء فأمرنا باجللوس حبضرته فأخذ كل واحد منا آجرة 

ىن اخذت آجرتني ملتصقتني بشىء من اسفيذاج فجلست عليهما فلما قمنا امر أن توزن آجرة فجلس عليها واتفق أ
كل واحد منا ويدفع اليه وزهنا دراهم او دنانري قال اىب الشك مىن قال فتضاعفت جائزتى على جوائز احلاضرين 

... مر وجهه خجال طرىف وحي... يصفر وجهى اذا تأمله ... يتضاعف وزن آجرتى على وزن آجرهم من اشعاره 
  ... من دم جسمى اليه قد نقال ... حىت كان الذى بوجنته 

  يشتكى منك جفوة مالال ... يا مليح الدالل رفقا بقلب ... قال ابو بكر الصوىل قد كنت قلت ابياتا وهى 

آه كما فر... قد أتاه ىف النوم منك خيال ... فسل اجلسم ان اردت سؤاال ... نطق السقم بالذى كان خيفى 
  ... ل فأضحى ال يعرف العذاال ... يتحاماه للضنا ألسن العذ ... اشتهيت خياال 

وانت ال تبذل ... عقل ال يقبل احملاال ... فأنشدت هذه االبيات للراضى باهللا فجذب الدواة وعمل من وقته 
فزدت اذ زارىن ... ل قد زارىن منكم خيا... حىت مىت اتبع الضالال ... ضللت ىف حبكم فحسىب ... الوصاال 

  ... وما أراه رأى خياال ... رأى خياال على فراش ... خباال 
  قال الصوىل فعجبت واهللا من سرعة فطنته 

وىف هذه السنة عظم امر مرد اويج باصبهان وحدث الناس انه يريد تشعيث الدولة وقصد بغداد وانه مسامل 
دولة العجم وابطل ملك العرب مث أساء السرية ىف اصحابه  لصاحب البحرين جيتمعان على ذلك وكان يقول انا ارد

خصوصا ىف االتراك فتواطؤا على اهالكه مث ورد اخلرب بأن غلمانه قتلوه وان رئيس الغلمان غالم يعرف بيجكم 
  زعم ابن ياقوت انه هو الذى دبر ذلك وكاتب فيه الغلمان 

مى ولبويه قصة عجيبة وهى بداية امورهم فلنذكرها أنبأنا وىف هذه السنة ارتفع أمر أىب احلسن على بن بويه الديل
حممد بن عبد الباقى البزاز انبأنا على بن احملسن التنوخى عن ابيه حدثنا على بن حسان األنبارى الكاتب قال ملا 

ه ابو أنفذىن معز الدولة من بغداد اىل ديلمان ألبىن له دورا ىف بلدة منها قال ىل سل عن رجل من الديلم يقال ل
احلسني بن شريكوه فاكرمه واعرف حقه وأقرئه سالمى وقل له مسعت وانا صىب حبديث منام كان اىب رآه وفسره 

هو وانت على مفسر بديلمان ومل اقم عليه للصىب فحدثىن به واحفظه لتعيده على فلما جئت اىل ديلمان جاءىن 
  قة رجل مسلما فعلمت بأنه كان بينه وبني بويه والد االمري صدا

فأكرمته وعظمته وابلغته رسالة معز الدولة فقال ىل كانت بيىن وبني بويه مودة وكيدة وهذه داره ودارى متحاذيتان 
كما ترى واومأ اليهما فقال ىل ذات يوم اىن قد رأيت رؤيا هالتىن فاطلب ىل انسانا يفسر هاىل فقلت حنن ها هنا ىف 

تاز بنا منجم او عامل فنسأله ومضى على هذا االمر شهور فخرجت مفازة فمن ابن لنا من يفسر ولكن اصرب حىت جي



انا وهو ىف بعض االيام اىل شاطىء البحر نصطاد مسكا فجلسنا فاصطدنا شيئا كثريا فحملناه على ظهورنا انا وهو 
ليه وجئنا فقال ىل ليس ىف دارى من يعمله فخذ اجلميع اليك ليعمل عندك فأخذته وقلت له فتعال اىل لنجتمع ع

ففعل فقعدنا انا وهو وعياىل ننظفه ونطبخ بعضه ونشوى الباقى واذا رجل جمتاز يصيح منجم مفسر للرؤيا فقال ىل 
يا ابا احلسني تذكر ما قلته لك بسبب املنام رأيته فقلت بلى فقمت وجئت بالرجل فقال له بويه رأيت ليلة ىف منامى 

د مث تشعبت مينة ويسرة واماما وخلفا حىت مألت الدنيا كأىن جالس ابول فخرج من ذكرى نار عظيمة كالعمو
وانتبهت فما تفسري هذا فقال له الرجل ال افسرها لك باقل من الف درهم قال فسخرنا منه وقلنا له ويلك حنن 
فقراء خنرج نصيد مسكا لنأكله واهللا ما رأينا هذا قط وال عشره ولكنا نعطيك مسكة من أكرب هذا السمك فرضى 

ال له يكون لك اوالد يفترقون ىف الدنيا فيملكوهنا ويعظم سلطاهنم فيها على قدر ما احتوت النار الىت بذلك وق
رأيتها ىف املنام عليه من الدنيا قال فصفعنا الرجل وقلنا سخرت منا واخذت السمكة حراما وقال له بويه ويلك انا 

وكان اول ما اختط عارضه واحلسن وهو دونه  صياد فقري كما ترى واوالدى هم هؤالء وأومأ اىل على بن بويه
وامحد وهو فوق الطفل قليال ومضت السنون وأنسيت املنام حىت خرج بويه اىل خراسان وخرج على بن بويه فبلغنا 
حديثه وانه قد ملك أرجان مث ملك فارس كلها فما شعرنا اال بصالته قد جاءت اىل اهله وشيوخ بلد الديلم وجاءىن 

فطلبىن فخرجت ومشيت اليه فهالىن ملكه وانسيت املنام وعاملىن من اجلميل والصالت بأمر عظيم رسوله يطلبىن 
  وقال ىل وقد خلونا يا أبا احلسني تذكر منام 

أىب الذى ذكرمتوه للمفسر وصفعتموه ملا فسره لكم فاستدعى عشرة آالف دينار فدفعها اىل وقال هذا من مثن تلك 
ل ىل تقبل تدبريي فقلت نعم قال انقذها اىل بلد الديلم واشتر هبا ضياعا هناك السمكة خذه فقبلت االرض فقا

ودعىن ادبر امرك بعدها ففعلت واقمت عنده مدة مث استأذنته ىف الرجوع فقال اقم عندى فاىن اقودك واعطيك 
ىن اياها وقال قطاعا خبمسمائة الف درهم ىف السنة فقلت له بلدى احب اىل فأحضر عشرة آالف دينار اخرى فأعطا

ال يعلم احد فاذا حصلت ببلد الديلم فادفن منها مخسة آالف استظهارا على الزمان وجهز بناتك خبمسة آالف مث 
أعطاىن عشرة دنانري وقال احتفظ هبذه وال خترجها من يدك فأخذهتا فاذا ىف كل واحد مائة دينار وعشرة دنانري 

فلما عدت اىل معز الدولة حدثته باحلديث فسر به وتعجب  فودعته وانصرفت قال ابو القاسم فحفظت القصة
وكان بويه يكىن ابا شجاع وينسب اىل سابور ذى االكتاف وأوالد بويه ثالثة اكربهم ابو احلسن على ولقبه عماد 
هللا الدولة وابو على احلسن ولقبه ركن الدولة وابو احلسني امحد ولقبه معز الدولة لقبهم هبذه االلقاب املستكفى با

وكانوا فقراء ببلد الديلم وحيكى معز الدولة انه كان حيتطب على رأسه مث خدموا مردوايج وكان ابو احلسن على 
بن بويه الديلمى احد قواد مرداويج بن زيار الديلمى وقد ذكرنا حال مرداويج ىف سنة مخس عشرة وثلثمائة وكان 

صل هبا استوحش من مرداويج واخذ املال املستخرج قد انفذ عليا اىل الكرج يستحث له على محل مال فلما ح
لنفسه وهو مخسمائة الف درهم وصار اىل مهذان فاغفلت ابواهبا دونه ففتحها عنوة وقتل من اهلها خلقا كثريا مث 
صار منها اىل اصبهان فدخلها وملكها فأنفذ اليه مرداويج جيشا فخرج منها اىل ارجان فاستخرج منها حنوا من 

دينار وصار اىل كازرون وبلد سابور فاستخرج حنو مخسمائة الف دينار مع كنوز كثرية وجدها فزاد مائىت الف 
  عدده وقويت شوكته وملك شرياز وطلب منه اصحابه املال ومل يكن معه ما يرضيهم فأشرف على 

عا آخر احنالل امره فاغنم واستلقى على ظهره مفكرا فاذا حية قد خرجت من سقف ذلك اجمللس فدخلت موض
فدعا الفراشني ليبحثوا عنها فوجدوا ذلك السقف يفضى اىل غرفة بني سقفني فأمر بفتحها ففتحت فاذا فيها 



صناديق من املال والصياغات ما قيمته مخسون الف دينار فأخذ املال وفرقه عليهم فثبت امره وكان قد وصف له 
ظن انه قد سعى به اليه فلما خاطبه ىف خياطة خياط خييط لبعض من كان حياربه فأحضره وكان باخلياط طرش ف

الثياب وكان جوابه واهللا ما لفالن عندى اال اثنا عشر صندوقا فما ادرى ما فيها فتعجب على بن بويه من اجلواب 
ووجه من محلها فوجد فيها ماال عظيما وكان قد ركب يوما وطاف ىف خرابات البلد يتأمل ابنيه االوائل وآثارهم 

  قوائم فرسه فاستراب بذلك املوضع وامر بالكشف عنه فاذا مال عظيم فتهور حتت 
وملا متكن على بن بويه من البلد اراد أن يقاطع السلطان عنه ويتقلده من قبله فراسل الراضى بتلك فأجابه فضمنه 

يسلم اليه حىت  بثمانية آالف درهم خالصة للحمل بعد النفقات واملؤن فانفذ اليه ابن مقلة خلعة ولواء وامر أن ال
يعطى املال فتلقى الرسول فطالبه باملال فخاشنه وارهبه فاعطاه اخللع وبقى عنده مدة وهو مياطله باملال حىت توىف 
الرسول وهو اول امللوك الذين افتتحت هبم الدولة الديلمية وكان عاقال سخيا شجاعا وتوىف على بشري ازىف سنة 

  مثان وثالثني وثلثمائة 
رجل يعرف باىب جعفر حممد بن على الشلمغاىن ويعرف بابن اىب العزاقري وكان قد ظهر وحامد بن  وظهر ببغداد

العباس ىف الوزارة وذكر عنه انه يقول بتناسخ الالهوت وان الالهوات قد حل فيه فاستتر مث ظهر ىف زمن الراضى 
انا اباهل من يدعى على هذه املقالة فان وقيل انه يدعى انه اله فاستحضر حبضرة الراضى فانكر ما ادعى عليه وقال 

مل تنزل العقوبة على من باهلىن بعد ثالثة ايام واقصاه بسبعة ايام فدمى لكم حالل فانكر هذا القول عليه وقيل 
  يدعى علم الغيب وافىت قوم بان دمه حالل اال ان يتوب من هذه املقالة فضرب مثانني سوطا مث قتل وصلب 

  لسنة من االكابرذكر من توىف ىف هذه ا

امحد بن عبد اهللا ابن مسلم بن قتيبة قدم مصر وتوىل القضاء هبا وحدث عن ابيه بكتبه املصنفة وتوىف مبصر  - ٤١٦
  وهو على القضاء ىف ربيع االول من هذه السنة 

ه امحد بن حممد ابن احلارث بن عبد الوارث ابو احلسن يعرف بابن العتاب حدث عن حيىي بن نصر وغري - ٤١٧
  وكان ثقة يفهم توىف ىف ربيع االخر من هذه السنة 

اسحاق بن حممد ابن الفضل بن جابر ابو العباس الزيات مسع يعقوب الدورقى روى عنه الدارقطىن وقال  - ٤١٨
  هو صدوق وتوىف ىف مجادى االوىل من هذه السنة 

العلى وغريه وكان ثقة صاحلا توىف جعفر بن امحد ابن حيىي ابو الفضل السراج حدث عن يونس بن عبد ا - ٤١٩
  ىف هذه السنة 

حسان بن ابان ابن عثمان ابو على األيلى اقام بدمياط وحدث هبا ووىل قضاءها وكان يفهم ما حيدث  - ٤٢٠
  وتوىف هبا ىف هذه السنة 

  حممد بن امحد ابن القاسم ابو على الروذبارى اصله من بغداد وسكن مصر وكان من ابناء  - ٤٢١

اء والوزراء والكتبة وصحب اجلنيد ومسع احلديث وحفظ منه شيئا كثريا وتقدم وقد ذكروا ىف امسه غري ما الرؤس
  قلنا فمنهم من قال امحد بن حممد ومنهم من قال احلسن بن مهام والصحيح ما ذكرنا 

ساحلى عن اىب العباس اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على احلافظ قال قرأت على حممد بن أىب احلسن ال
امحد بن حممد النسوى قال مسعت امحد بن امحد الرازي يقول مسعت حممد بن عمر اجلعاىب احلافظ يقول قصدت 



عبدان األهوازى فقصد مسجدا فرأيت شيخا وحده قاعدا ىف املسجد حسن الشيبة فذاكرىن باكثر من مائىت حديث 
لذى كان عليه فلما دخل عبدان املسجد ورآه اعتنقه وبش به ىف االبواب وكنت قد سلبت ىف الطريق فأعطاىن ا

فقلت هلم من هذا الشيخ قالوا هذا ابو على الروذبارى فرأيت من حفظه ما يتعجب منه وحكى عنه ابو عبد الرمحن 
و السلمى انه كان يقول استاذى ىف التصوف اجلنيد وىف احلديث والفقه ابراهيم احلرىب وىف النحو ثعلب اخربنا اب

منصور القزاز اخربنا امحد بن على بن ثابت حدثنا ابراهيم بن هبة اهللا اجلرباذ قاىن حدثنا معمر بن امحد االصبهاىن 
قال بلغىن عن اىب علي الروذبارى انه قال انفقت على الفقراء كذا وكذا الفا فما وضعت شيئا ىف يد فقري فاىن كنت 

يدى حىت تكون يدى حتت ايديهم وال تكون فوق يدى فقري اخربنا اضع ما ادفع اىل الفقراء ىف يدى فيأخذه من 
ولو ... عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على احلافظ قال انشدنا ابو طالب حيىي بن على الدسكرى للروذبارى 

اق قبل الفر... ادرك بقية روح فيك قد تلفت ... وامنا عجىب للبعض كيف بقى ... مضى الكل مىن مل يكن عجبا 
  ... فهذا آخر الرمق 

  توىف ابو على الروذبارى ىف هذه السنة وقيل ىف سنة ثالث وعشرين 
  حممد بن امحد ابن حممد بن عبد اهللا بن اىب الثلج ابو بكر الكاتب ولد ىف سنة مثان وثالثني ومائتني  - ٤٢٢

  ومسع مجاعة وروى عنه الدارقطىن وابن شاهني وتوىف ىف هذه السنة 
بن امساعيل املعروف خبري النساج يكىن ابا احلسن من كبار الصوفية من اهل سامرا سكن بغداد  حممد - ٤٢٣

وصحب سريا وابا محزة وتاب ىف جملسه ابراهيم اخلواص والشبلى اخربنا عبد الرمحن ابن حممد اخربنا امحد بن على 
يىن قال مسعت على بن عبد اهللا اهلمذاىن بن ثابت اخربنا حيىي بن على قا حدثنا عبد العزيز بن اىب احلسن القرميس

يقول حدثنا على بن حممد الفرضى حدثنا ابو احلسني املالكى قال كنت اصحب خري النساج سنني كثرية ورأيت له 
من كرامات اهللا ما يكثر ذكره غري انه قال ىل قبل وفاته بثمانية ايام اىن اموت يوم اخلميس املغرب وادفن يوم 

ة وستنسى فال تنساه قال ابو احلسني فانسيته اىل يوم اجلمعة فلقيىن من خربىن مبوته فخرجت اجلمعة قبل الصال
الحضر جنازته فوجدت الناس راجعني فسألتهم مل رجعوا فذكروا انه يدفن بعد الصالة فبادرت ومل التفت اىل قوهلم 

ند خروج روحه فقال انه ملا فوجدت اجلنازة قد اخرجت قبل الصالة او كما قال فسألت من حضره عن حاله ع
احتضر غشى عليه مث فتح عينيه واومأ اىل ناحية البيت وقال قف عافاك اهللا فامنا انت عبد مأمور وانا عبد مأمور وما 

امرت به اليفوتك وما امرت به يفوتىن فدعىن امضى ملا امرت به مث امض ملا امرت به فدعا مباء فتوضأ للصالة 
ه وتشهد مث مات واخربىن بعض اصحابنا انه رآه ىف النوم فقال ما فعل اهللا بك فقال ال وصلى مث متدد وغمض عيني

تسألىن انت عن ذا ولكن استرحنا من دنياكم الوضرة بلغ خري النساج من العمر مائة وعشرين سنة وتوىف ىف هذه 
  السنة 
ماىن حدث عن امحد بن بديل وغريه حممد بن سليمان ابن حممد بن عمرو بن احلسني ابو جعفر الباهلى النع - ٤٢٤

  وروى عنه الدارقطىن مات بالنعمانية ىف هذه السنة 

يعقوب بن ابراهيم ابن امحد بن عيسى بن البخترى ابو بكر البزاز ويعرف باحلراب ولد سنة سبع وثالثني  - ٤٢٥
كثرا توىف يعقوب وهو ومائتني مسع احلسن بن عرفة وعمر بن شبة روى عنه الدارقطىن وقال كان ثقة مأمونا م

  ساجد ليلة اجلمعة ودفن يوم اجلمعة لثمان بقني من ربيع اآلخر من هذه السنة 
يعقوب بن صاحل ابو حممد السرياىف كانت عنده كتب اىب عبيد القاسم بن سالم عن على بن عبد العزيز  - ٤٢٦



هلند امتعتهم توىف مبصر ىف ربيع وكان عنده حديث كثري وحدث وكان ثقة مأمونا كان يبيع ألهل فارس وجتار ا
  االول من هذه السنة 

  سنةة مث دخلت سنة ثالث وعشرين وثلثمائة

فمن احلوادث فيها انه ىف ربيع االول بلغ الوزير ابا على ابن مقلة ان رجال يعرف بابن شنبوذ يغري حروفا من 
جماهد ونوظر حبضرة الوزير فأغلظ القرآن فاستحضره واستحضر القاضى ابا احلسني عمر بن حممد وابا بكر بن 

القول مبناظرته فضرب بني اهلنبازين سبع درر فدعا على ابن مقلة ان تقطع يده ويشتت مشله مث عرضت عليه 
احلروف الىت قرأ هبا فأنكر ما كان شنيعا وقال فيما سوى ذلك قد قرأ به قوم وذلك مثل قوله فأمضوا اىل ذكر اهللا 

فاستتابوه فتاب وكتب خطه بذلك فحمل اىل املدائن يف الليل ليقيم هبا اياما مث يدخل  يأخذ كل سفينة صاحلة غصبا
  منزله مستخفيا وال يظهر لئال تقتله العامة وقيل انه نفى اىل البصرة مث اىل االهواز فمات هبا 

  وىف يوم السبت لثالث عشرة خلت من ربيع االول طالب اجلند 

ذا ومحلوا السالح وضربوا مضارهبم ىف رحبة باب العامة وحاصروا الدار مث بارزاقهم وشغبوا وزاد االمر ىف ه
  سكنوا 

وىف يوم السبت لعشر خلون من مجادى اآلخرة ركب بدر اخلرشىن صاحب الشرطة فنادى ببغداد ىف اجلانبني ىف 
  ارى اصحاب اىب حممد الربهبارى ان ال جيتمع منهم نفسان ىف موضع وحبس منهم مجاعة واستتر الربهب

وىف شهر ايار اتصلت اجلنوب وعظم احلر وغلظ الغيم وتكاثف فلما كان آخر يوم منه وهو يوم االحد خلمس بقني 
من مجادى اآلخرة بعد الظهر هبت ريح عظيمة مل ير مثلها واظلمت واسودت اىل بعد العصر مث خفت مث عاودت 

  اىل وقت عشاء اآلخرة 
  طالبوا بالرزق ونقبوا دار الوزير ودخلوها فملكوها وىف مجادى اآلخرة عاد اجلند فشغبوا و

وىف رمضان ذكر للوزير أن رجال ىف بعض الدور املالصقة للزاهر يأخذ البيعة على الناس النسان ال يعرف ويبذل 
هلم الصلة فتوصل اىل معرفته فعرف وعلم انه قد اخذ البيعة جلعفر بن املكتفى وان مجاعة من القواد قد اجابوا اىل 

  ذلك منهم يانس فقبض على الرجل ومن قدر عليه من مجاعته وقبض على جعفر وهنب منزله 
وفيها وقع حريق عظيم ىف الكرخ ىف طرف البزازين فذهبت فيه اموال كثرية للتجار فاطلق هلم الراضى ثالثة آالف 

  دينار 
ابو طاهر بن اىب سعيد اجلناىب ومل وخرج الناس للحج ىف هذه السنة ومعهم لؤلؤ غالم املتهشم يبذرقهم فاعترضه 

يكن عند لؤلؤ خري منه وامنا ظنه بعض االعراب فحاربه فاهنزم لؤلؤ وبه ضربات واكثر ابو طاهر القتل ىف احلاج 
وهنب ورجع من سلم اىل بغداد وبطل احلج ىف هذه السنة وكانت الوقعة بينه وبني لؤلؤ ىف سحر يوم االربعاء الثنىت 

  ذى القعدة  عشرة ليلة خلت من

وىف هذه الليلة بعينها انقضت النجوم ببغداد من اول الليل اىل آخره وبالكوفة ايضا انقضاضا مسرفا مل يعهد مثله 
  وال ما يقاربه وغال السعر ىف هذه السنة فبلغ الكرا حلنطة مائة وعشرين دينارا 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر



ة ابن سليمان بن املغرية بن حبيب بن املهلب بن اىب صفرة االزدى العتكى ابو ابراهيم بن حممد بن عرف - ٤٢٧
عبد اهللا املعروف بنفطويه حدث عن خلق كثري يروى عنه ابن حيويه واملرزباىن واملعاىف وغريهم وكان صدوقا وله 

روح حدثنا منصور بن مصنفات اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت اخربنا امحد بن عمر بن 
... ان الشقى ملن مل يرحم اهللا ... استغفر اهللا مما يعلم اهللا ... مالعب الصريىف قال انشدنا ابراهيم بن عرفة لنفسه 

  ... واسوأنا من حيائى يوم القاه ... هبه جتاوز ىل عن كل مظلمة 
د ابن عبد الرمحن قال انشدىن ابراهيم بن حممد اخربنا القزاز اخربنا امحد بن على اخربنا ابن رزقويه قال انشدىن امح

... يطاوعىن ىف كل امراريده ... وكل غضيض الطرف عن عثراتى ... احب من االخوان كل مؤاتى ... بن عرفة 
  ... اقامسه ماىل ومن حسناتى ... ومن ىل به ياليتىن قد اصبته ... وحيفظىن حيا وبعد مماتى 

لى بن ثابت اخلطيب قال حدثىن عبيد اهللا بن امحد ابن عثمان الصريىف قال قال لنا ابو اخربنا القزاز اخربنا امحد بن ع
بكر بن شاذان بكر ابراهيم بن حممد بن عرفة نفطويه يوما اىل درب الرءاسني فلم يعرف املوضع فتقدم اىل رجل 

اىل جار له فقال يا فالن أال ترى يبيع البقل فقال له ايها الشيخ كيف الطريق اىل درب الرءاسني قال فالتفت البقلى 
  اىل هذا الغالم فعل اهللا به وصنع فقد احتبس على فقال 

وما الذى تريد منه قال مل يبادر فيجيئىن بالسلق باى شىء اصفع هذا املاص بظر امه ال يكىن قال فتركه ابن عرفة 
احلسن بن اىب بكر عن امحد بن كامل وانصرف من غري أن جييبه بشىء اخربنا القزاز اخربنا امحد بن على اخربنا 

القاضى قال توىف ابراهيم بن عرفة ىف يوم االربعاء لست خلون من صفر سنة ثالث وعشرين وثلثمائة ودفن يوم 
اخلميس ىف مقابر باب الكوفة وصلى عليه الربيهارى رئيس احلنابلة وكان حسن االفتنان ىف العوم وذكر أن مولده 

  خيضب بالومسة  سنة اربعني ومائتني وكان
ابراهيم بن محاد بن اسحاق ابن امساعيل بن محاد بن زيد ابو اسحاق االزدى ولد ىف رجب سنة اربعني  - ٤٢٨

ومائتني ومسع خلقا كثريا منهم احلسن بن عرفة وكان ثقة فاضال عابدا اخربنا أبو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن 
ل قال لنا القاضى ابو احلسني اجلراحى ماجئت اىل ابراهيم بن محاد قط ثابت قال حدثىن احلسن بن حممد اخلالل قا

اال وجدته قائما يصلى او جالسا يقرأ قال اخلالل قال ابو بكر النيسابورى ما رأيت اعبد منه توىف ىف صفر هذه 
  السنة 
ائتني ومسع الزبري بن امساعيل بن العباس ابن عمر بن مهران بن فريوز ابو على الوراق ولد سنة اربعني وم - ٤٢٩

بكار واحلسن بن عرفة وعلى بن حرب وغريهم روى عنه الدارقطىن ووثقه وكان قد حج ىف سنة اثنتني وعشرين 
  وثلثمائة مث رجع فمات ىف الطريق ومحل اىل بغداد فدفن هبا 

  ث واكثر اسامة بن على بن سعيد ابن بشري ابو رافع الرازى ولد سنة مخسني ومائتني ومسع احلدي - ٤٣٠

  وكان ثقة وتوىف مبصر ىف ذى احلجة من هذه السنة 
بندار بن ابراهيم ابن عيسى ابو حممد القاضى كان على قضاء استراباذو وكان حممود االثر صحيح الديانة  - ٤٣١

  فاضال ثقة امينا روى عن احلارث بن اىب اسامة ومعاذ بن املثىن وبشر بن موسى وغريهم وتوىف ىف هذه السنة 
سليمان بن احلسن ابن على بن اجلعد بن عبيد اجلوهرى يكىن ابا الطيب روى عنه ابن شاهني احاديث  - ٤٣٢

  مستقيمة وتوىف ىف هذه السنة 
عبد اهللا بن حممد ابن سعيد بن زياد ابو حممد املقرىء املعروف بابن اجلمال مسع يعقوب الدورقى وعمر بن  - ٤٣٣



   وكان من الثقات وتوىف ىف رمضان هذه السنة شبة روى عنه الدارقطىن وابن شاهني
عبيد اهللا بن عبد الرمحن ابن حممد بن عيسى ابو حممد السكرى مسع زكريا بن حيىي املنقرى صاحب  - ٤٣٤

  االصمعى وابن قتيبة روى عنه ابن حيويه والدارقطىن وابن شاهني وكان ثقة نبيال توىف ىف هذه السنة 
مد ابن املهتدى باهللا ابو عبد اهللا اهلامشى حدث عن سيار بن نصر احللىب وغريه روى عبيد اهللا بن عبد الص - ٤٣٥

  عنه الدارقطىن وابن شاهني وكان ثقة يتفقه على مذهب الشافعى توىف ىف رمضان هذه السنة 

نة عبد امللك بن حممد ابن عدى ابو نعيم االستراباذى كان مقدما ىف احلديث والفقه وتوىف ىف هذه الس - ٤٣٦
  وهو ابن ثالث ومثانني سنة 

عبد احلميد بن سليمان ابو عبد الرمحن الوراق الواسطى نزل بغداد وحدث هبا فروى عنه الدارقطىن وابن  - ٤٣٧
  شاهني وكان ثقة يفهم احلديث وتوىف ىف شوال هذه السنة 

روى عنه الدارقطىن وقال عثمان بن امساعيل ابن بكر ابو القاسم السكرى مسع امحد بن منصور الرمادى  - ٤٣٨
  كان من الثقات توىف ىف هذه السنة 

على بن الفضل ابن طاهر بن نصر بن حممد ابو احلسن البلخى كان من اجلوالني ىف طلب العلم مسع حممد  - ٤٣٩
  بن الفضل البلخى وابا حامت الرازى وكان ثقة حافظا روى عنه الدارقطىن وابن شاهني توىف ىف هذه السنة 

حممد بن امحد ابن اسد ابو بكر احلافظ يعرف بابن البستنبان هروى االصل ولد سنة احدى واربعني  - ٤٤٠
  ومائتني مسع الزبري بن بكار وغريه روى عنه الدارقطىن وغريه وكان ثقة توىف ىف رجب هذه السنة 

عفراىن املعروف بابن بليل حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن ابن زياد بن يزيد بن هارون ابو عبد اهللا الز - ٤٤١
  روى عنه الدارقطىن وكان رجال صاحلا ثقة 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على اخربنا ابو منصور حممد بن عيسى حدثنا صاحل بن امحد بن حممد 
 سنة نيف وتسعني احلافظ قال مسعت حممد بن عبد اهللا الزعفراىن يقول رأيت النىب صلى اهللا عليه و سلم ىف املنام ىف

ومائتني وىف رأسه وحليته بياض كثري فقلت يا رسول اهللا بلغنا انه مل يكن ىف رأسك وحليتك اال شعرات بيض فقال 
  ذلك لدخول سنة ثلثمائة قال صاحل وتوىف ىف سنة ثالث وعشرين وثلثمائة 

  سنة مث دخلت سنة اربع وعشرين وثلثمائة

دار اخلالفة وضربوا خيمهم فيها وحوهلا وملكوها وطولب الراضى بأن خيرج فمن احلوادث فيها ان اجلند احدقو ب
فيصلى بالناس لرياه الناس معهم فخرج وصلى وقال ىف خطبته اللهم ان هؤالء الغلمان بطانىت وظهارتى فمن 
يار اليهم ارادهم بسوء مارده ومن كادهم فكده وقبض الغلمان على الوزير وسألوا اخلليفة ان يستوزر غريه فرد اخل

وقالوا على بن عيسى فاستحضره وعرضت عليه الوزارة فأىب وأشار بأخيه اىب على عبد الرمحن بن عيسى فقلد 
الوزارة وخلع عليه واحترقت دار ابن مقلة ومحل اىل دار عبد الرمحن بن عيسى فضرب حىت صار جسمه كأنه 

عيسى عن متشية االمور وضاق املال فاستعفى فقبض  الباذجنان واخذ خطه بألف الف دينار مث عجز عبد الرمحن ابن
عليه لسبع خلون من رجب فكانت مدته مخسني يوما وقلد الوزارة ابو جعفر حممد بن القاسم الكرخى مث عزل وقلد 
سليمان بن احلسن وكان هذا كله من عمل االتراك والغلمان ومن العجائب ان دار ابن مقلة احترقت ىف مثل اليوم 

  فيه باحراق دار الذى امر 



احسنت ظنك ... سليمان بن احلسن بباب احملول ىف مثل ذلك الشهر بينهما سنة وكتب على حيطان دار ابن مقلة 
وعند صفو اللياىل حيدث ... وساملتك اللياىل فاغررت هبا ... ومل ختف سوء ما يأتى به القدر ... بااليام اذا حسنت 

  ... الكدر 
دم اخلبز مخسة ايام ووقع الطاعون واقترب بذلك املوت وخص ذلك الضعفاء وكان وغال السعر فجاع الناس وع

جيعل على النعش اثنني ورمبا كان بينهما صىب ورمبا بقى املوت على الطريق على حاهلم ورمبا حفرت حفائر كبار 
  فيلقى ىف احلفرية خلق كثري ومات باصبهان حنو مائىت الف 

  يد السود سوى البيض اثنا عشر الفا واربعمائة محل كافور ووقع حريق بعمان فاحترق من العب

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  امحد بن موسى  - ٣٤٢
ابن العباس بن جماهد ابو بكر املقرىء ولد ىف ربيع اآلخر سنة مخس واربعني ومائتني وكان شيخ القراء ىف وقته 

روى عنه الدارقطىن وغريه وكان ثقة مأمونا سكن اجلانب واملقدم منهم على اهل عصره وحدث عن خلق كثري و
الشرقى وكان ثعلب يقول ما بقى ىف عصرنا احد أعلم بكتاب اهللا من اىب بكر بن جماهد اخربنا ابو منصور القزاز 

اخربنا ابو بكر بن ثابت اخربنا ابو على عبد الرمحن بن حممد ابن فضالة قال مسعت حممد بن عبد اهللا بن املطلب 
يقول نفذت اىل ابن جماهد القرأ عليه فتقدم رجل وافر اللحية كبري اهلامة وابتدأ ليقرأ فقال ترفق يا خليل مسعت 

حممد بن اجلهم يقول مسعت الفراء يقول ادب النفس مث ادب الدرس اخربنا القزاز اخربنا ابن ثابت قال حدثىن ابو 
ني بن حممد بن خلف املقرىء يقول مسعت ابا الفضل الفضل حممد بن عبد العزيز بن املهدى قال مسعت احلس

  الزهرى يقول 

انتبه ىب ىف الليلة الىت مات فيها ابو بكر بن جماهد قال يابىن ترى من مات الليلة فاىن رأيت ىف منامى كأن قائال يقول 
زاز قال اخربنا اخلطيب قد مات الليلة مقوم وحى اهللا منذ مخسني سنة فلما اصبحنا اذا ابن جماهد قد مات اخربنا الق

قال اخربىن حممد بن جعفر بن عالن قال اخربنا عيسى بن حممد الطومارى قال رايت ابا بكر بن جماهد ىف النوم كأنه 
يقرأ فكأىن اقول له يا سيدى انت ميت وتقرأ وكأنه يقول ىل كنت ادعو ىف دبر كل صالة وعند ختم القرآن ان 

ن يقرأ ىف قربه توىف ابن جماهد يوم االربعاء وقت العصر واخرج يوم اخلميس لعشر جيلعىن ممن يقرأ ىف قربه فأنا مم
  بقني من شعبان هذه السنة ودفن ىف مقربة باب البستان وخلف ماال صاحلا 

  امحد بن بقى بن خملد قاضى القضاة باالندلس حدث وتوىف هبا ىف هذه السنة  - ٤٤٣
  اىن روى عن أىب حامت الرازى وغريه وتوىف ىف هذه السنة امحد بن حممد بن موسى الفقيه اجلرج - ٤٤٤
امحد بن حممد بن موسى بن العباس ابو حممد كان معنيا بامر االخبار يطلب التواريخ ووىل حسبة سوق  - ٤٤٥

  الرقيق وسوق مصر وكتب عنه توىف ىف حمرم هذه السنة 
حلسن الندمي املعروف جبحظة كان حسن االدب امحد بن جعفر بن موسى ابن حيىي بن خالد بن برمك ابو ا - ٤٤٦

كثري الرواية لالخبار متصرفا ىف فنون مجة من العلوم مليح الشعر حاضر النادرة صانعا ىف الغناء وتوىف ىف هذه السنة 
ورد تابوته من واسط اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا على بن احملسن حدثنا احلسني ابن حممد بن سليمان الكاتب 

  ل حدثنا حدثنا جحظة قال انشدت عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر بن احلسني قوىل قا



وجامع بددت ما جيمع ... كم واثق بالعمر واريته ... لو كان ىف العامل من يسمع ... قد نادت الدنيا على نفسها 
 ...  

يمان الكاتب اخربىن ابو احلسن بن فقال ىل ذنبك اىل الزمان الكمال قال ابن احملسن وحدثنا احلسني بن حممد بن سل
حنش الكاتب قال قال لنا جحظة صك ىل بعض امللوك صكا فترددت اىل اجلهبذ ىف قبضه فلما طالت على مدافعته 

فها خطى ... ومل جتد الرقاع علي نفعا ... ختطط باألنامل واال كف ... اذا كانت صالتكم رقاعا ... كتبت اليه 
  ... خذوه بالف الف 

وما كان من ... ابن ىل كيف امسيت ... و احلسن وشرب اىب دواء فكتب اليه جحظة رقعة يسأله عن حاله قال اب
  ... حنو املنزل اخلاىل ... وكم سارت بك الناقة ... احلال 

اخربنا عبد الرمحن اخربنا اخلطيب اخربنا على بن اىب على البصرى قال حدثىن اىب قال حدثىن ابو الفرج االصبهاىن 
حدثىن جحظة قال اتصلت على اضافة اتفقت فيها كل ما كنت املكه حىت بقيت ليس ىف دارى غري البوارى  قال

فاصبحت يوما وانا افلس من طنبور بال وتر ففكرت كيف اعمل فيه فوقع ىل ان اكتب اىل حمربة بن اىب عباد 
ه النقرس فأزمنه حىت صار ال الكاتب وكنت اجاوره وكان قد ترك التصرف قبل ذلك بسنتني ولزم بيته وحالف

يتمكن من التصرف اال حمموال على االيدى او ىف حمفة وكان مع ذلك على غاية الظرف وكرب النفس وعظم النعمة 
وقهوة ... وبرمة وبوارد ... ماذا ترى ىف جدى ... وان اتطايب عليه ليدعوىن فآخذ منه ما انفقه مدة فكتبت اليه 

نزر ... ان املضيع هلذا ... من نسل حيىي بن خالد ... ومسمع ليس خيطى ... ائد حيكى خدود اخلز... ذات لون 
  ... املروءة بارد 

  فما شعرت اال مبحفة حمربة حيملها غلمانه اىل دارى وانا جالس على باىب فقلت له 

بيىت وبيىت  مل جئت ومن دعاك قال انت قلت امنا قلت لك ما ذا ترى ىف هذا وعنيت ىف بيتك وما قلت لك انه ىف
واهللا افرغ من فؤاد ام موسى فقال اآلن قد جئت وال ارجع ولكن ادخل اليك واستدعى من دارى ما اريد قلت 

ذاك اليك فدخل فلم ير ىف بيىت اال بارية فقال يا ابا احلسن هذا واهللا فقر مفضح هذا ضر مدقع ما هذا فقلت هو ما 
ء فراشه ففرشه وجاؤا من الصفر والشمع وغري ذلك مما حيتاج اليه ترى فأنقذ اىل داره فاستدعى فرشا وقماشا وجا

وجاء طباخه مبا كان ىف مطبخه وجاء شرابيه بالصواىن واملخروط والفاكهة والبخور وجلس يومه ذلك عندى فلما 
ته كان من غد سلم اىل غالمه كيسا فيه الفا درهم ورزمة ثياب من فاخر الثياب واستدعى حمفته فجلس فيها وشيع

هنية فلما بلغ آخر الصحن قال مكانك يا ابا احلسن احفظ بابك فكل ما ىف الدار لك وقال للغلمان اخرجوا 
  فأغلقت الباب على قماش بالوف كثرية 

اخربنا عبد الرمحن اخربنا امحد بن على قال حدثىن احلسن بن اىب طالب قال حدثنا امحد بن حممد بن عمران قال 
... ان حال دون لقائكم بوابكم ... مبنازل من دوهنا حجاب ... ذين حتصنوا من راغب قل لل... انشدنا جحظة 

  ... فاهللا ليس لبابه بواب 
اخربنا حممد بن ناصر اخربنا حممد بن أىب نصر احلميدى انشدنا ابو غالب حممد بن امحد ابن سهل النحوى قال 

لنا صاحب من ابرع الناس ىف ... اىن قال انشدنا جحظة اخربنا ابو احلسني بن دينار قال انشدىن ابو الفرج االصبه
فجئت كما يأتى اىل مثله مثلى ... دعاىن كما يدعو الصديق صديقه ... وافضلهم فيه وليس بذى فضل ... البخل 

واعلم ان ... ويغتاظ احيانا ويشتم عبده ... يرى امنا من بعض اعضائه اكلى ... فلما جلسنا للغداء رأيته ... 



اىل ان جنت كفى ... فليحظىن شزر فأعبث با لبقل ... امد يدى سرا آلكل لقمة ... والشتم من اجلى  الغيظ
  وذلك ان اجلوع أعدمىن عقل ... حليىن جناية 

  ... فجرت كما جرت يدى رجلها رجلى ... فاهوت مييىن حنو رجل دجاجة 
حلسن الفك بن كلكلة الطنبورى وكان يقول انه قال ابو غالب ومما وقع لنا عاليا من شعر جحظة ما انشدناه ابو ا

مبينة ... رحلتم فكم من انه بعد حنة ... بلغ من السن مائة ومخس عشرة سنة قال انشدنا استاذى جحظة لنفسه 
  ... فقد ردها ىف الرق شوقى اليكم ... وقد كنت اعتقت اجلفون من البكا ... للناس حزىن عليكم 

ق بن عطية ابو احلسن التميمى وهو رضوان بن جالينوس وكان امحد يلقب رضوان بن امحد بن اسحا - ٤٤٧
جالينوس مسع رضوان احلسن بن عرفة وابن اىب الدنيا روى عنه الدارقطىن وابن شاهني والكتاىن واملخلص كان ثقة 

  توىف ىف هذه السنة 
غريه وروى تاريخ البخارى صاحل بن حممد بن الفضل االصبهاىن حدث عن مجاعة من العلماء من بلده و - ٤٤٨

  وكان ثقة وتوىف ىف رجب هذه السنة 
عبد اهللا بن امحد بن حممد ابن املغلس ابو احلسن الفقيه الظاهرى اخذ العلم عن اىب بكر بن داود صاحب  - ٤٤٩

املذهب ونشر علم داود ىف البالد وصنف على مذهبه وحدث عن جده حممد بن املغلس وعن على بن داود 
اىب قالبة الرقاشى وعبد اهللا بن امحد بن حنبل ىف آخرين وكان ثقة فاضال فهما اصابته سكتة فتوىف ىف القنطرى و
  هذه السنة 

عبد اهللا بن حممد بن زياد ابن واصل بن ميمون ابو بكر الفقيه النيسابورى موىل ابان بن عثمان بن عفان  - ٤٥٠
  ىف طلب العلم اىل العراق من اهل نيسابور ولد سنة مثان وثالثني ومائتني ورحل 

والشام ومصر وسكن بغداد وحدث هبا عن حممد بن حيىي الذهلى وعباس الدورى وخلق كثري روى عنه دعلج 
وابن حيويه وابن املظفر والدارقطىن وابن شاهني واملخلص وغريهم واجتمع له العلم بالفقه واحلديث وكان ثقة 

  ظ منه لالسانيد واملتون وكان فقه املشايخ جالس الربيع واملزىن صاحلا قال الدارقطىن مل نر يف مشاخينا احف
اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت انبأنا ابو سعد املاليىن حدثنا يوسف بن عمر بن مسرور قال مسعت 

س حبات ويصلى ابا بكر النيسابورى يقول أعرف من اقام اربعني سنة مل ينم الليل اال جاثيا ويتقوت كل يوم خبم
صالة الغداة على طهارة عشاء اآلخرة مث قال انا هو وهذا كله قبل ان اعرف ام عبد الرمحن ايش اقول ملن زوجىن 
مث قال ىف اثر هذا ما أراد اهللا اال اخلري انبأنا ابن ناصر عن اىب القاسم ابن البسرى عن اىب عبد اهللا بن بطة قال كنا 

ورى لنسمع منه الزيادات وكان حيزر ان ىف اجمللس ثالثني الف حمربة ومضى على حنضر ىف جملس اىب بكر النيساب
هذا مدة يسرية مث حضرنا جملس اىب بكر النجاد وكان حيزر ان ىف جملسه عشرة آالف حمربة فتعجب الناس من ذلك 

  ة ودفن بباب الكوفة وقالوا ىف هذه املدة ذهب ثلثا الناس توىف ابو بكر النيسابورى ىف ربيع اآلخر من هذه السن
عبد الرمحن بن سعيد ابن هارون ابو صاحل االصبهاىن سكن بغداد وحدث هبا عن عباس الدورى روى عنه  - ٤٥١

  الدارقطىن وابن شاهني وكان ثقة وتوىف ىف مجادى االوىل من هذه السنة 
ن شبة روى عنه الدارقطىن عثمان بن جعفر ابو حامت ابو عمر واملعروف بابن اللبان االحول مسع عمر ب - ٤٥٢

  وكان ثقة وتوىف ىف هذه السنة 



عفان بن سليمان بن ايوب ابو احلسن التاجر سكن مصر وشهد هبا عند احلكم فقبلت شهادته وكان من  - ٤٥٣
اهل اخلري والصالح وله وقوف مبصر معروفة على اصحاب احلديث وعلى اوالد العشرة من الصحابة وكان تاجرا 

  ىف مبصر ىف شعبان هذه السنة موسعا عليه تو
حممد بن الفضل بن عبد اهللا ابو ذر التميمى كان رئيس جرجان وله افضال كثرية وكانت داره جممع  - ٤٥٤

  العلماء رحل ىف طلب العلم ومسع الكثري وتفقه على مذهب الشافعى وتوىف ىف هذه السنة 
عليه اخوه الراضى باهللا غما شديدا وتقدم بأن ينفى هارون بن املقتدر باهللا توىف ىف ربيع االول واغتم  - ٤٥٥

خبتيشوع بن حيىي املتطبب من بغداد النه اهتمه ىف عالجه فأخرج اىل االنبار مث شفعت فيه والدة الراضى فعفا عنه 
  وأمر برده 

  سنة مث دخلت سنة مخس وعشرين وثلثمائة

حرب بني االتراك استظهر فيها عليهم حبكم وعاد فمن احلوادث فيها انه خرج الراضى اىل واسط ىف احملرم وجرت 
  الراضى ىف صفر وخلع على جبكم ىف ربيع االول ووىل امارة بغداد وعقد له لواء الوالية للمشرق اىل خراسان 

ومن احلوادث انه صارت فارس ىف يد على بن بويه والرى واصبهان واجلبل ىف يد احلسن بن بويه واملوصل وديار 
ة وديار مضر واجلزيرة ىف ايدى بىن محدان ومصر والشام ىف يد حممد بن طغج واالندلس ىف يد عبد بكر وديار ربيع

الرمحن بن حممد االموى من ولد هشام بن عبد امللك وخراسان ىف يد نصر بن امحد واليمامة وهجر واعمال 
يد الديلم ومل يبق ىف يد اخلليفة البحرين ىف يد اىب طاهر سليمان بن احلسن اجلناىب القرمطى وطربستان وجرجان ىف 

  غري مدينة السالم وبعض السواد فبطلت دواوين اململكة وضعفت اخلالفة 

  مث استوزر الراضى ابا الفتح ابن الفضل بن جعفر بن الفرات 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

ني ومائتني ومسع باالمصار من امحد بن حممد بن احلسن ابو حامد ابن الشرقى ولد ىف رجب سنة اربع - ٤٥٦
شيوخها وكان واحد عصره ىف علم احلديث وكان كثري احلج اخربنا زاهر بن طاهر انبأنا امحد بن احلسني البيهقى 

اخربنا ابو عبد اهللا احلاكم قال مسعت ابا امحد احلسني بن على التميمى يقول مسعت ابا بكر حممد بن اسحاق بن 
امد الشرقى فقال حياة اىب حامد حتجز بني الناس والكذب على رسول اهللا صلى اهللا خزمية يقول ونظر اىل اىب ح

  عليه و سلم توىف ىف رمضان هذه السنة 
ابراهيم بن عبد الصمد بن موسى ابو اسحاق اهلامشى حدث عن مجاعة روى عنه الدارقطىن وابن شاهني  - ٤٥٧

  وىف ىف حمرم هذه السنة وببغداد وت ٢ىف آخرين وكان يسكن سر من رأى وحدث هبا 
اسحاق بن حممد بن ابراهيم ابو يعقوب الصيدالىن حدث عن اىب االشعث امحد املقدام ومل يكن عنده غري  - ٤٥٩

  حديث واحد وتوىف ىف صفر هذه السنة 
جعفر بن حممد بن امحد بن الوليد ابو الفضل القافالئى حدث عن حممد بن اسحاق الصاغاىن وعلى بن  - ٤٥٩
القنطرى وامحد بن اىب خيثمة روى عنه ابن املظفر وابن شاهني وكان من الثقات وله معرفة ىف احلديث وتوىف داود 

  ىف مجادى االوىل من هذه السنة 



جعفر بن حممد بن عبدويه ابو عبد اهللا املعروف بالربائى مروى االصل حدث عن ابراهيم بن هاىنء روى  - ٤٦٠
   مجادى اآلخرة من هذه السنة عنه ابن شاهني وكان ثقة وتوىف ىف

احلسن بن آدم العسقالىن حدث عن مجاعة وكان ثقة وكان يتوىل عماالت من صعيد مصر توىف بالفيوم  - ٤٦١
  من صعيد مصر ىف شوال هذه السنة 

 احلسن بن عبد اهللا بن على ابن حممد بن امللك بن اىب الشوارب ابو حممد االموى وىل قضاء مدينة املنصور - ٤٦٢
بعد عزل اىب احلسني االشناىن عنها وكانت والية االشناىن هلا ثالثة ايام فحسب اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو 

بكر بن ثابت اخربنا على بن احملسن حدثنا طلحة ابن حممد بن جعفر قال بعد الثالثة ايام الىت تقلد فيها ابن االشناىن 
نة املنصور احلسن بن عبد اهللا بن على ىف يوم االثنني لست بقني من ربيع مدينة املنصور استقضى املقتدر على مدي

اآلخر سنة ست عشرة وثلثمائة وهذا رجل حسن الستر مجيل الطريقة قريب الشبه من ابيه وجده ىف باب احلكم 
يوم عاشوراء والسداد فلم يزل واليا على املدينة اىل نصف رمضان سنة عشرين وثلثمائة مث صرفه املقتدر وتوىف ىف 

  من سنة مخس وعشرين 
عبد اهللا بن حممد بن سفيان ابو احلسني اخلزاز النحوى حدث عن املربد وثعلب وكان ثقة وله مصنفات ىف  - ٤٦٣

  علوم القرآن غزيرة الفوائد توىف ىف ربيع االول من هذه السنة 
ن علك املروزى حدث عن عباس عمر بن امحد بن على بن عبد الرمحن ابو حفص اجلوهرى املعروف باب - ٤٦٤

  الدورى وغريه روى عنه ابن املظفر والدارقطىن وكان ثقة صدوقا متقنا متيقظا فقيها ناسكا توىف مبرو ىف هذه السنة 
  حممد بن اسحاق بن حيىي ابو الطيب النحوي يعرف بابن الوشاء كان من اهل االدب حسن التصانيف  - ٤٦٥

  يد بن ناصح واحلارث بن اىب اسامة وثعلب واملربد وغريهم مليح االخبار حدث عن امحد بن عب
حممد بن اسحاق بن ابراهيم ابن عيسى بن فروخ ابو بكر املزىن سكن الرقة وحدث هبا عن اىب حفص  - ٤٦٦

عمرو ابن على الفالس وغريه وروى عنه ابو بكر الشافعى وابو القاسم الطرباىن وابن املظفر وغريهم وقال 
  ثقة توىف بعد العشرين والثلثمائة الدارقطىن هو 

حممد بن امحد بن قطن ابن خالد بن حيان ابو عيسى السمسار مسع احلسن بن عرفة وغريه روى عنه  - ٤٦٧
  الدارقطىن والكتاىن وكان ثقة 

طن اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن على قال حدثىن عبد العزيز بن على الوراق قال ذكر أن ابن ق
ولد ىف سنة مخس وثالثني ومائتني يوم اجلمعة وكان يوم عاشوراء وتوىف ىف يوم اجلمعة لسبع بقني من ربيع اآلخر 

  سنة مخس وعشرين وثلثمائة 
حممد بن امحد بن املهدى ابو عمارة اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال حدث ابو عمارة عن اىب بكر بن اىب  - ٤٦٨

وفق وغريهم وىف حديثه مناكري وغرائب روى عنه ابو عمر وابن السماك وابو سهل بن شيبة ولوين وعلى بن امل
زياد القطان ودعلج وابو بكر الشافعى واخربنا ابو الطيب الطربى قال قال لنا ابو احلسن الدارقطىن ابو عمارة 

  ضعيف جدا 
وحدث عن ابراهيم بن عبد اهللا بن  حممد بن امحد بن هارون ابو بكر العسكرى الفقيه كان يتفقه الىب ثور - ٤٦٩

اجلنيد واحلسن بن عرفة وعباس الدورى وغريهم روى عنه اآلجرى والدارقطىن ويوسف القواس وغريهم وتوىف ىف 
  شوال من هذه السنة 



حممد بن امحد ابن يوسف بن امساعيل ابو امحد اجلريرى حدث عن ابن اخى االصمعى وغريه ومل يظهر عنه  - ٤٧٠
  توىف ىف حمرم هذه السنة اال اخلري 
حممد بن اىب موسى عيسى ابن امحد بن موسى بن حممد بن ابراهيم ابو عبد اهللا اهلامشى مسع جعفر الفرياىب  - ٤٧١

وكان ثقة اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن على بن ثابت اخربنا على بن اىب على قال حدثىن ابو 
ربى قال رأيت ثالثة يتقدمون ثالثة اصناف من ابناء جنسهم فال يزامحهم احد ابو عبد اسحاق ابراهيم بن حممد الط

اهللا احلسني بن امحد املوسوى يتقدم الطالبني فال يزامحه احد وابو عبد اهللا حممد بن اىب موسى اهلامشى يتقدم العباسيني 
  فال يزامحه احد وابو بكر االكفاىن يتقدم الشهود فال يزامحه احد 

االصل كان فقيها مقدما روى  ٢حممد بن املسور بن عمر ابن الفضل بن العباس بن عبد املطلب اندلسى  - ٤٧٢
  احلديث وتوىف باالندلس ىف هذه السنة 

موسى بن عبيد اهللا بن حيىي ابن خاقان ابو مزاحم كان ابوه وزير املتوكل ومسع ابو مزاحم من عباس  - ٤٧٣
ن امحد واملروروذى روى عنه اآلجرى وابن شاهني وكان ثقة من اهل السنة نقش الدورى واىب قالبة وعبد اهللا ب

  خامته دن بالسنن موسى تعن توىف ىف ذى احلجة من هذه السنة 
  موسى بن جعفر بن حممد ابو احلسن العثماىن كوىف االصل ولد سنة اربعني  - ٤٧٤

  ذى القعدة من هذه السنة  ومسع الربيع بن سليمان روى عنه الدارقطىن وكان ثقة وتوىف ىف

  سنة مث دخلت سنة ست وعشرين وثلثمائة

فمن احلوادث فيها انه خرج الراضى متنزها اىل ان حادى بزوعى فاقام يومني مث رجع وفيها ورد كتاب من ملك 
لغنا ما رزقته الروم اىل الراضى وكانت الكتابة بالرومة بالذهب والترمجة بالعربية بالفضة يطلب منه اهلدنة وفيه وملا ب

ايها االخ الشريف اجلليل من وفور العقل ومتام االدب واجتماع الفضائل اكثر ممن تقدمك من اخللفاء محدنا اهللا 
تعاىل اذ جعل ىف كل امة من ميتثل امره وقد وجهنا شيئا من االلطاف وهى اقداح وجرار من فضة وذهب وجوهر 

يل واشياء كثرية فاخرة فكتب اليهم اجلواب بقبول اهلدية وقضبان فضة وسقور وثياب سقالطون ونسيج ومناد
  واالذن ىف الفداء وهدنة سنة 

وحتدث الناس ىف شوال هذه السنة ان رقعة جاءت من ابن مقلة اىل الراضى يضمن فيها ابن رائق وابىن مقاتل بالفى 
هذا فجاء فعلم ابن رائق فركب ىف الف دينار وانه يقبض عليهم حبيلة لطيفة فقال الراضى صر اىل حىت تعرفىن وجه 

  جيشه اىل الدار وقال ال ابرح اال بتسليم ابن مقلة فاخرج فأمر بقطع يده اليمىن وقيل هذا سعى ىف االرض بالفساد 
ووجد يهودى مع مسلمة وكان اليهودى غالما جلهبذ يهودى البن خلف فضربه صاحب الشرطة فلم يرض ابن 

  اليهود ىف يوم مجعة فافتنت الناس لذلك وكان امرا قبيحا  خلف حىت ضرب صاحب الشرطة حبضرة
  وىف هذه السنة وقع الوباء ىف البقر وظهر ىف الناس جرب وبثور 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

ابراهيم بن داود القصار ابو اسحاق الرقى اخربنا حممد بن ناصر انبأنا امحد بن على بن خلف حدثنا ابو  - ٤٧٥
لرمحن السلمى قال مسعت ابا بكر بن شاذان يقول مسعت ابراهيم القصار يقول املعرفة اثبات الرب عز و جل عبد ا



خارجا عن كل موهوم وقال اضعف اخللف من ضعف عن رد شهوته واقوى اخللق من قوى على ردها قال السلمى 
الشام وكان مالزما للفقر توىف ىف كان ابراهيم من جلة مشايخ الشام من اقران اجلنيد عمر وصحبه اكثر مشايخ 

  سنة ست وعشرين وثلثمائة 
امحد بن زياد بن حممد ابن زياد بن عبد الرمحن اللخمى أندلسى وهو من ولد شيطون وهو زياد بن عبد  - ٤٧٦

الرمحن صاحب مالك بن أنس وشبطون اول من ادخل فقه مالك االندلس وعرض عليه القضاء فلم يقبله توىف امحد 
  لس ىف هذه السنة باالند
جبلة بن حممد بن كريز حدث عن يونس بن عبد االعلى وكان ثقة صدوقا توىف ىف مجادى االوىل من هذه  - ٤٧٧
  السنة 
احلسن بن على بن زيد ابن محيد بن عبيد اهللا بن مقسم ابو حممد موىل على بن عبد اهللا بن العباس بن عبد  - ٤٧٨

د عن مجاعة روى عنه الدارقطىن وابن بطة وتوىف ىف هذه السنة وقيل ىف املطلب من اهل سر من رأى حدث ببغدا
  السنة الىت قبلها 

شعيب بن حمرز ابن عبيد اهللا بن خلف بن الراجبان ابو الفضل الكاتب حدث عن عمر بن شبة وعلى بن  - ٤٧٩
  حرب روى عنه الدارقطىن واملخلص وكان ثقة وتوىف ىف ربيع اآلخر من هذه السنة 

عبد اهللا بن العباس بن جربيل ابو حممد الوراق الشمعى حدث عن على بن حرب روى عنه الدارقطىن  - ٤٨٠
  وابن شاهني وكان ثقة توىف ىف هذه السنة 

عبد اهللا بن اهليثم بن خالد ابو حممد اخلياط الطيىن مسع ابراهيم بن اجلنيد واحلسن بن عرفة روى عنه  - ٤٨١
  ثقة توىف ىف ذى القعدة من هذه السنة الدارقطىن ويوسف القواس وكان 

عبد العزيز بن جعفر ابن بكر بن ابراهيم ابو شيبة يعرف بابن اخلوارزمى مسع احلسن بن عرفة روى عنه  - ٤٨٢
  الدارقطىن وكان ثقة توىف ىف مجادى اآلخرة من هذه السنة 

روى واحلسن بن حممد بن الصباح حممد بن جعفر بن رميس ابن عمر ابو بكر القصرى مسع ابا علقمة الف - ٤٨٣
وغريمها أنفق ىف طلب احلديث الوف دنانري روى عنه الدارقطىن وقال هو من الثقات وتوىف ىف هذه السنة سنة 

مث دخلت سنة سبع وعشرين وثلثمائة فمن احلوادث فيها انه خرج الراضى اىل املوصل حملاربة احلسن بن عبد  ٣٢٧
  اهللا بن 

ينزل بني يديه بقليل فاستوى ابن رائق على بغداد فدخلها ىف الف من القرامطة اخربنا ابو  محدان وخرج حبكم فكان
منصور عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد ابن على بن ثابت اخربنا التنوخى اخربنا طلحة بن حممد بن جعفر قال ملا 

ه قاضى القضاة ابا احلسني عمر بن كان ىف احملرم سنة سبع وعشرين وثلثمائة خرج الراضى اىل املوصل واخرج مع
حممد بن يوسف وامره ان يستخلف على مدينة السالم باسرها ابا نصر يوسف بن عمر ملا علم انه ال احد بعد ابيه 
جياريه وال انسان يساويه فجلس يوم الثالثاء خلمس بقني من احملرم سنة سبع وعشرين ىف جامع الرصافة وقرأ عهده 

س من امره ما هبر عقوهلم ومضى ىف احلكم على سبيل معروفة له ولسلفه وما زال ابو نصر بذلك وحكم فتبني للنا
خيلف اباه على القضاء باحلضرة من الوقت الذى ذكرنا اىل ان توىف قاضى القضاة قال ابو بكر الصوىل ومضى 

رائق من بغداد وعاد الراضى عاجال اىل املوصل وقد تقدم حبكم فواقع احلسن بن عبد اهللا فهزمه مث خرج ابن 
  الراضى اليها 



وجاء ىف مجادى االوىل وهو أول يوم من اذار بعد املغرب مطر عظيم وبرد كبار ىف كل بردة حنو االوقيتني ودام 
وسقط بذلك حيطان كثرية من دور بغداد وظهر جراد كثري وكان احلج قد بطل من سنة سبع عشرة وثلثمائة فلم 

ت سنة سبع وعشرين كاتب ابو على عمر بن حيىي العلوى القرامطة وكانوا حيبونه حيج احد من العراق فلما جاء
لشجاعته وكرمه وسأهلم ان ياذنوا للحجيج ليسري هبم ويعطيهم من كل مجل مخس دنانري ومن احململ سبعة دنانري 

اىب هريرة  فأذنوا هلم فحج الناس وهى اول سنة مكس فيها احلاج وخرج ىف تلك السنة القاضى ابو على ابن
الشافعى فلما طولب باخلفارة لوى راحلته ورجع وقال مل ارجع شحا على الدراهم ولكن قد سقط احلج هلذا املكس 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر 
احلسن بن القاسم بن دحيم ابو على الدمشقى حدث عن العباس بن الوليد البريوتى وكان اخباريا وله  - ٤٨٤

  فيها مصنفات 

  توىف مبصر ىف حمرم هذه السنة وقا اناف على الثمانني سنة 
احلسني بن القاسم بن جعفر ابن حممد بن خالد بن بشر ابو على الكوكىب الكاتب صاحب آداب واخبار  - ٤٨٥

 حدث عن امحد بن اىب خيثمة واىب العيناء وابن اىب الدنيا وغريهم روى عنه الدارقطىن واملعاىف وابن سويد وتوىف ىف
  ربيع االول من هذه السنة 

عثمان بن اخلطاب ابن عبد اهللا ابو عمر البلوى االشج املغريب املعروف بأىب الدنيا يروى عن على بن اىب  - ٤٨٦
طالب قدم بغداد بعد سنة ثلثمائة بسنتني وعلماء النقل ال يثبتون قوله وال يصدقون خربه اخربنا عبد الرمحن بن 

بن ثابت اخربنا ابو بكر امحد بن موسى بن عبد اهللا الروشتائى حدثنا حممد بن امحد بن  حممد اخربنا امحد بن على
حممد بن يعقوب املفيد قال مسعت ابا عمر وعثمان بن اخلطاب بن عبد اهللا البلوى من مدينة باملغرب يقال هلا رندة 

ا كان ىف زمن على بن اىب طالب وهو املعمر ويعرف باىب الدنيا يقول ولدت ىف اول خالفة اىب بكر الصديق فلم
خرجت انا واىب نريد لقاءه فلما صرنا قريبا من الكوفة او من االرض الىت هو فيها حلقنا عطش شديد ىف طريقنا 

اشفينا منه على اهللكة وكان أىب شيخا كبريا فقلت له اجلس حىت ادورأنا ىف الصحراء او الربية فلعلىن اقدر على 
ء او ماء املطر فجلس ومضيت اطلب املاء فلما كنت عنه غري بعيد الح ىل ماء فصرت اليه ماء او من يدلىن على ما

فاذا انا بعني ماء وبني يديها شبيه بالركية او الوادى من مائها فنزعت ثياىب واغتسلت من ذلك املاء وشربت حىت 
  رويت مث قلت أمضى فاجىء بأىب فهو 

وهذه عني ماء قريب منا ومضينا حنو العني واملاء فلم نر شيئا فدرنا  غري بعيد فجئت اليه فقلت قم فقد فرج اهللا
نطلب فلم نقدر على شىء واجهد اىب جهدا شديدا فلم يقدر على النهوض لشدة ما حلقه فجلست معه فلم يزل 
يضطرب حىت مات فاحتلت حىت واريته مث جئت حىت لقيت امرياملؤمنني عليا عليه السالم وهو خارج اىل صفني 

قد اسرجت له بغلة فجئت فأمسكت الركاب لريكب وانكببت ألقبل فخذه فنفحىن الركاب فشجىن ىف وجهى و
شجة قال املفيد ورأيت الشجة ىف وجهه واضحة قال مث سألىن عن خريى فأخربته بقصىت وقصة اىب وقصة العني 

ت جتدها بعد شربك منها كما قال فقال هذه عني مل يشرب منها احد اال وعمر عمرا طويال فأبشر فانك تعمر ما كن
املفيد مث سألناه فحدثنا عن على بن اىب طالب باحاديث مث مل ازل اتتبعه ىف االوقات فأحل عليه حىت ميلى على حديثا 

مث اعود حىت مجعت منه مخسة عشر حديثا مل جيتمع عنه لغريى لتتبعى له واحلاحى عليه وكان معه شيوخ من بلده 
هو مشهور عندنا بطول العمر حدثنا بذلك آباؤنا عن آبائهم عن اجدادهم وان قوله ىف لقيه  فسألتهم عنه فقالوا



على بن اىب طالب معلوم عندهم انه كذلك اخربنا القزاز اخربنا امحد بن على بن ثابت حدثنا ابو القاسم عبيد اهللا 
ن امحد بن حممد البغدادى وكان شاهدا بن امحد بن عبد االعلى بن حممد بن مروان الرقى حدثنا ابو القاسم يوسف ب

بالرقة فقلت له ان املفيد حدث عن االشج عن على ابن اىب طالب فقال ان االشج دخل بغداد واجتمع الناس عليه 
ىف دار اسحاق واحدقوا به وضايقوه وكنت حاضره فقال ال تؤذوىن فاىن مسعت على بن اىب طالب يقول قال رسول 

م كل مؤذ ىف النار وحدث ببغداد مخسة احاديث حفظت منها ثالثة هذا احدها وما علمت اهللا صلى اهللا عليه و سل
احدا ببغداد كتب عنه حرفا واحدا ومل يكن عندى بالثقة وقال املفيد بلغىن ان االشج مات ىف سنة سبع وعشرين 

  وثلثمائة وهو راجع اىل بلده 
  من اهل سر من رأى مسع ابراهيم بن اجلنيد  حممد بن جعفر ابن حممد بن سهل ابو بكر اخلرائطى - ٤٨٧

  واحلسن بن عرفة وخلقا كثريا وكان حسن التصنيف سكن الشام وحدث هبا وتوىف ىف ربيع االول من هذه السنة 
حممد بن جعفر ابن حممد بن نوح ابو نعيم احلافظ بغدادى نزل الرملة وحدث هبا عن خلق كثري روى عنه  - ٤٨٨

  ظ وتوىف ىف هذه السنة حممد بن املظفر احلاف
حممد بن جعفر ابن حممد بن احلسن بن املستفاض ابو احلسن بن اىب بكر الفرياىب ولد سنة سبع واربعني  - ٤٨٩

  ومائتني وحدث عن عباس الدورى وخلق كثري روى عنه ابن شاهني وغريه وكان ثقة 
قدم بغداد وحدث هبا عن مجاعة فروى عنه حممد بن جعفر ابن امحد بن بكر الرافقى ويعرف بابن الصابوىن  - ٤٩٠

  الدارقطىن 
يزداد بن عبد الرمحن ابن حممد بن يزداد ابو حممد الكاتب مروزى االصل مسع ابا سعيد االشج روى عنه  - ٤٩١

  الدارقطىن وابن شاهني وذكره يوسف القواس ىف شيوخه الثقات توىف ىف مجادى االوىل من هذه السنة 

  شرين وثلثمائةمث دخلت سنة مثان وع

فمن احلوادث فيها انه ىف غرة احملرم ظهرت ىف اجلو محرة شديدة من ناحية الشمال واملغرب وظهرت فيها اعمدة 
  بيض غظيمة كثرية العدد 

وفيها ان اخلرب ورد بان ابا على احلسن بن بويه الديلمى صار اىل واسط فاحندر الراضى وجبكم فانصرف ابو على 
ي اىل بغداد وفيها ان جبكم تزوج سارة بنت اىب عبد اهللا حممد بن امحد بن يعقوب الربيدى عن واسط ورجع الراض

  على صداق مبلغه مائتا الف درهم 
  وفيها ىف شعبان بلغت زيادة املاء ىف دجلة تسعة عشر ذراعا وبلغت زيادة الفرات احدى عشر ذراعا 

والبهائم والسباع وصب املاء ىف الصراة اىل بغداد ودخل وانبثق بثق من نواحي االنبار فاجتاح القرى وغرق الناس 
الشوارع ىف اجلانب الغرىب من بغداد وغرق شارع االنبار فلم يبق فيه منزل وتساقطت الدور واالبنية على الصراة 

  وانقطع بعض القنطرة العتيقة واجلديدة 
  ابو نصر يوسف وىف هذا الشهر توىف قاضى القضاة ابو احلسني عمر بن حممد ووىل ابنه 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت اخربنا التنوخى اخربنا طلحة بن حممد بن جعفر قال ملا 
كان يوم اخلميس خلمس بقني من شعبان خلع الراضى على اىب نصر يوسف بن عمر بن حممد بن يوسف وقلده 

لكرخ وقطعه من اعمال السواد وخلع على اخيه اىب حممد احلضرة بأسرها اجلانب الشرقى والغرىب واملدينة وا



احلسني بن عمر لقضاء اكثر السواد مث صرف الراضى ابا نصر عن مدينة املنصور بأخيه احلسني ىف سنة تسع 
وعشرين وأقره على اجلانب الشرقى وىف يوم السبت لثالث عشرة ليلة خلت من ذى احلجة اشهد ابو على بن أىب 

لى نفسه ثالثني شاهدا من العدول بانه ال يشهد عند القاضى اىب نصر يوسف بن عمر ببغداد وأخذ موسى اهلامشى ع
خطوط الشهود انه عدل مقبول الشهادة وىف يوم االثنني لثمان بقني من ذى احلجة اسجل القاضى ابو نصر يوسف 

دال عليه بذلك وىف مستهل ذى بن عمر بأن ابا عبد اهللا بن أىب موسى اهلامشى ساقط الشهادة بشهادة عشرين ع
  القعدة واىف رسول أىب طاهر اجلناىب القرمطى فاطلق له من 

مال السلطان مخسة وعشرون الف دينار من مجلة مخسني الف دينار ووفق عليها على ان يبذرق باحلاج فبذرقهم ىف 
  هذه السنة 

ن بن احلسن وكان الربيدى قد ضمن واسطا وىف هذا الشهر صرف ابو عبد اهللا الربيدى عن الوزارة واستوزر سليما
  واعماهلا بستمائة الف دينار 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  اسحاق بن حممد ابن اسحاق ابو عيسى الناقد حدث عن احلسن بن عرفة وتوىف ىف حمرم هذه السنة  - ٤٩٢
  جعفر املرتعش  - ٤٩٣

عبد الرمحن السلمى امسه عبد اهللا ابن حممد ابو حممد النيسابورى ابو حممد كذلك ذكره ابو بكر اخلطيب وقال ابو 
كان من ذوى االموال فتخلى عنها وصحب الفقراء مثل اجلنيد وأىب حفص واىب عثمان واقام ببغداد حىت صار شيخ 

ت الصوفية وكان اقامته بالشونيزية وكانوا يقولون عجائب بغداد ثالثة اشارات الشبلى ونكت املرتعش وحكايا
جعفر اخلواص اخربنا حممد بن ناصر اخربنا امحد بن على بن خلف انبأنا ابو عبد الرمحن السلمى قال مسعت ابا 

الفرج الصائغ يقول قال املرتعش من ظن ان افعاله تنجيه من النار وتبلغه الرضوان فقد جعل لنفسه ولفعله خطرا 
وقيل له ان فالنا ميشى على املاء فقال ان من مكنه اهللا من ومن اعتمد على فضل اهللا بلغه اهللا اقصى منازل الرضوان 

خمالفة هواه فهو اعظم من املشى على املاء اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال ذكر حممد بن مأمون البلخى انه مسع ابا 
وا ديوىن عبد اهللا الرزاز يقول حضرت وفاة املرتعش ىف مسجد الشونيزية سنة مثان وعشرين وثلثمائة فقال انظر

فنظروا فقالوا بضعة عشر درمها فقال انظروا خريقاتى فلما قربت منه قال اجعلوها ىف ديوىن وأرجو من أن اهللا 
يعطيين الكفن مث قال سألت اهللا ثالثا عند مويت فأعطانيها سألته ان مييتىن على الفقر وسألته ان جيعل موتى ىف هذا 

  كون املسجد فقد صحبت فيه اقواما وسألته ان ي

  حوىل من آنس به واحبه وغمض عينيه ومات بعد ساعة رمحه اهللا 
احلسن بن امحد بن يزيد ابن عيسى بن الفضل بن بشار املعروف باالصطخرى قاضى قم ولد سنة اربع  - ٤٩٤

واربعني ومائتني ومسع سعدان بن نصر وامحد بن منصور الرمادى وعباسا الدورى روى عنه ابن املظفر والدارقطىن 
وابن شاهني وكان احد االئمة املذكورين وهو من شيوخ الفقهاء الشافعيني وكان ورعا زاهدا وكتابه الذى الفه 

يدل على سعة علمه وقوة فهمه وكان متقلال فيقال انه كان قميصه وسراويله وعمامته وطيلسانه من شقة واحدة 
  وله كتاب القضاء مل يصنف مثله توىف ىف هذه السنة 

ن بن ابراهيم ابن عبد اهللا بن عبد اجمليد ابو حممد املقرىء وهو ابن اخت اىب اآلذان مسع من مجاعة احلس - ٤٩٥



  وروى عنه الدارقطىن وقال هو من الثقات توىف ىف هذه السنة 
احلسن بن سعيد بن احلسن ابن يوسف ابو القاسم الوراق يعرف بابن اهلرش مروزى االصل حدث عن  - ٤٩٦

  روى عنه الدارقطىن وابن شاهني وكان ثقة وتوىف ىف هذه السنة ابراهيم بن هاىن 

احلسني بن حممد بن سعيد ابو عبد اهللا البزاز املعروف بابن املطبقى ولد ىف ربيع االول سنة ثالث وثالثني  - ٤٩٧
 ومائتني وحدث عن خالد بن اسلم والربيع بن سليمان وحممد بن منصور الطوسى روى عنه اخلطىب والدارقطىن

وابن املظفر وابن شاهني وكان ثقة وتوىف ىف شوال هذه السنة ودفن ىف داره وبلغ ستا وتسعني سنة وهو صحيح 
  الفهم والعقل واجلسم 

  حامد بن امحد ابن اهليثم ابو احلسني البزاز حدث عن امحد بن منصور الرمادى توىف ىف هذه السنة  - ٤٩٨
بخارى حدث عن مجاعة روى عنه ابو بكر الشافعى وابن شاهني توىف حامد بن بالل بن احلسن ابو امحد ال - ٤٩٩

  يف رجب هذه السنة 
حامد بن امحد بن حممد ابو امحد املروزى املعروف بالزيدي كان له عناية حبديث زيد بن اىب أنيسة ومجعة  - ٥٠٠

ذكورا يالفهم موصوفا وطلبه فنسب اليه سكن طرسوس مث قدم بغداد وحدث هبا فروى عنه الدارقطىن وكان ثقة م
  باحلفظ توىف ىف رمضان هذه السنة 

محزة بن احلسني ابن عمر ابو عيسى السمسار مسع من مجاعة روى عنه اخللدى وابن شاهني وكان ثقة  - ٥٠١
  وذكر أنه كان يعرف حبمزة وامسه عمر توىف ىف هذه السنة 

صاحل مسع من بكار بن قتيبة وكان ثقة تقبله القضاة  خري موىل عبد اهللا ابن حيىي بن زهري التغلىب يكىن ابا - ٥٠٢
  وحتكم بقوله وكان اسود خصيا توىف ىف رمضان هذه السنة 

عبد اهللا بن سليمان ابن عيسى بن اهليثم ابو حممد الوراق املعروف بالفامى مسع ابراهيم بن هاىنء وعبد اهللا  - ٥٠٣
  ل هذه السنة ابن امحد روى عنه ابن شاهني وكان ثقة وتوىف ىف شوا

على بن امحد ابن اهليثم ابو احلسن البزار حدث عن على بن حرب روى عنه الدارقطىن وكان ثقة وتوىف  - ٥٠٤
  ىف هذه السنة 

على بن حممد ابو احلسن املزين الصغري اصله من بغداد وصحب اجلنيد وسهل بن عبد اهللا واقام مبكة  - ٥٠٥
نا ابو بكر بن حبيب العامرى اخربنا ابو سعد بن أىب صادق اخربنا ابو عبد جماورا حىت توىف هبا ىف هذه السنة اخرب

اهللا بن باكويه اخربنا ابو عبد اهللا بن خفيف قال مسعت ابا احلسن املزين مبكة يقول كنت ىف بادية تبوك فتقدمت اىل 
صلحت موضعا وجلست بئر ألستقى منه فزلقت رجلى فوقعت ىف جوف البئر فرأيت ىف جوف البئر زاوية واسعة فا

عليه وقلت ان كان مىن شىء ال افسد املاء على الناس وطابت نفسى وسكن قلىب فبينا انا قاعد اذا خبشخشة 
فتأملت فاذا انا بأفعى ينزل على فراجعت نفسى فاذا هى ساكنة علي فنزل فدارىب وانا هادىء السر ال تضطرب 

  ذنبه فال ادرى ارض ابتلعته او مساء رفعته مث قمت ومشيت  على نفسى مث لف ذنبه واخرجىن من البئر وحلل عىن

  ومث آخر يقال له

  ابو جعفر املزين الكبري  - ٥٠٦
كان مبكة وهبا مات وكان من العباد اخربنا القزاز اخربنا امحد بن على بن ثابت اخربنا على بن اىب على حدثنا 



بعض حجاتى املزين الكبري فقلت زودىن شيئا فقال ان ابراهيم بن امحد الطربى حدثنا جعفر اخللدى قال ودعت ىف 
ضاع منك شىء او اردت ان جيمع اهللا بينك وبني انسان فقل يا جامع الناس ليوم ال ريب فيه ان اهللا ال خيلف امليعاد 

امجع بيىن وبني كذا وكذا فان اهللا جيمع بينك وبني ذلك االنسان او ذلك الشىء قال فجئت اىل الكتاىن فودعته 
وقلت زودىن فأعطاىن فصا عليه نقش كأنه طلسم فقال اذا اغتممت فانظر اىل هذا فانه يزول غمك قال فانصرفت 
فما دعوت اهللا بتلك الدعوة اال استجيب ىل وال رايت الفص وقد اغتممت االزال غمى فانا ذات يوم قد توجهت 

سمريية والفص ىف جيىب فأخرجته النظر اليه فال اعرب اىل اجلانب الشرقى من بغداد اذ هاجت ريح عظيمة وانا ىف ال
ادرى كيف ذهبت مىن ىف املاء او ىف السفينة فاغتممت غما عظيما فدعوت بالدعوة وعربت فما زلت ادعو هبا 

يومى وليلىت اياما فلما كان بعد ذلك اخرجت صندوقا فيه ثياىب ألغري منها شيئا ففرغت الصندوق فاذا بالفص ىف 
  أخذته ومحدت اهللا على رجوعه اسفل الصندوق ف

عمر بن اىب عمر حممد بن يوسف ابن يعقوب بن امساعيل بن محاد بن زيد بن درهم ابو احلسني االزدى  - ٥٠٧
ناب عن ابيه ىف القضاء وهو ابن عشرين سنة مث توىف ابوه وهو على القضاء وكان حافظا للقرآن والفقه على 

النحو والشعر واحلديث واقر على القضاء مث جعل قاضى القضاة اىل مذهب مالك والفرائض واحلساب واللغة و
آخر عمره وصنف مسندا ورزق قوة الفهم وجودة القرحية وشرف االخالق قال ابو القاسم بن برهان النحوي كان 

  عدد الشهود ىف زمان قاضى القضاة اىب احلسني بن قاضى القضاة 

  د اال بفضيلة حمضة ىف دين او علم او مال او شرف اىب عمر الف ومثامنائة شاهد ليس فيهم من شه
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على اخربنا عبد الصمد بن حممد بن حممد بن نصر قال قال لنا امساعيل 

بن سعيد املعدل كان ابو عمر القاضى يقول ما زلت مروعا من مسأله جتيئىن من السلطان حىت نشأ ابو احلسني 
  ولدى 

اخربنا عبد الرمحن اخربنا امحد بن على حدثنا التنوخى حدثنا حممد بن عبيد اهللا النصيىب ان جعفر بن ورقاء حدثهم 
أأستجفى ابا ... قال عدت من احلج انا واخي فتأخر عن هتنئىت القاضى ابو عمر وابنه ابو احلسني فكتبت اليهما 

فما جاء وال بعثا ... احلاىف قطيعة واصلني ... ية وبأى حكم بأى قض... واستجفى فتاه ابا احلسني ... عمرو اشكو 
وان نعتب فحق ... جفاؤمها ال خلص خملصني ... فان منسك وال نعتب متادى ... وال كانا حلقى موجبني ... بعذر 

  ... جنل عن العتاب القاضيني ... غري أنا 
جتن واظلم ... ني وامره باجلواب عنها فكتب اىل فوصلت االبيات اىل اىب عمر وهو على شغل فأنفذها اىل اىب احلس

حكمت ... ظننت ىب جفوة عتبت هلا فخلت اىن حلبلكم صارم ... عن خالص الود ايها الظامل ... فلست منتقال 
... وجئت تبغى زيارة القادم ... تركت حق الوداع مطرحا ... بالظن والشكوك وال حيكم بالظن فاهلوى حاكم 

  ... وقلبه من جفائه سامل ... وكل هذا مقال ذى ثقة ... وانت باحلكم فيهما عامل ... ى فطن امران مل يذهبا عل
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت اخربنا ابو الطيب الطربى قال مسعت املعاىف بن زكريا 

مجاعة من اهل العلم ىف املوضع الذى يقول كنت احضر جملس اىب احلسني بن اىب عمر يوم النظر فحضرت يوما انا و
  جرت العادة 

جبلوسنا فيه ننتظره حىت خيرج قال فدخل اعراىب لعل له حاجة اليه فجلس بقربنا فجاء غراب فقعد على خنلة ىف 
الدار وصاح مث طار فقال االعراىب هذا الغراب يقول بأن صاحب هذه الدار ميوت بعد سبعة ايام قال فصحنا عليه 



قام وانصرف واحتبس خروج اىب احلسني واذا قد خرج الينا غالم فقال القاضى يستدعيكم قال فقمنا وزبرناه ف
ودخلنا اليه واذا به متغري اللون منكسر البال مغتم فقال اعلموا اىن احدثكم بشىء قد شغل قلىب وهو أىن رايت 

  ... هليك والنعم السالم على ا... منازل آل محاد بن زيد ... البارحة ىف املنام شخصا وهو يقول 
  وقد ضاق لذلك صدرى قال فدعونا له وانصرفنا فلما كان اليوم السابع من ذلك اليوم دفن رمحه اهللا 

اخربنا عبد الرمحن اخربنا امحد بن على اخربنا على بن احملسن اخربنا طلحة بن حممد بن جعفر قال توىف قاضى 
ف ىف يوم اخلميس لثالث عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة مثان القضاة يعىن ابا احلسني عمر بن حممد بن يوس

وعشرين وثلثمائة وصلى عليه ابنه ابو نصر ودفن اىل جانب اىب عمر ىف دار اىل جانب داره قال ابو بكر الصوىل 
 كان هذا القاضى عمر بن حممد قد بلغ من العلوم مبلغا عظيما وقرأ على من كتب اللغة واالخبار ما يقارب عشرة

آالف ورقة وتوىف ابن سبع وثالثني سنة ووجد عليه الراضى وجدا شديدا حىت كان يبكى حبضرتنا وقال كنت 
  اضيق بالشىء ذرعا فيوسعه على وكان يقول ال بقيت بعده 

عثمان بن عبدويه ابو عمرو البزاز الكشى مسع ابراهيم احلرىب روى عنه ابو بكر بن اىب موسى القاضى  - ٥٠٨
  ىف ىف رمضان هذه السنة وكان ثقة تو

حممد بن امحد بن ايوب بن الصلت ابو احلسن املقرىء املعروف بابن شنبوذ حدث عن اىب مسلم الكجى  - ٥٠٩
  وبشر بن 

موسى وخلق كثري من اهل الشام ومصر وكان قد ختري لنفسه حروفا من شواذ القراآت وقرأ هبا فصنف ابو بكر 
اخربنا القزاز قال اخربنا اخلطيب قال اخربىن ابراهيم بن خملد فيما اذن ىل ان األنبارى وغريه كتبا ىف الرد عليه 

ارويه عنه قال اخربنا امساعيل بن على اخلطىب قال اشتهر ببغداد أمر رجل يعرف بابن شنبوذ يقرىء الناس ويقرأ ىف 
ه قبل مجع املصحف الذى احملراب حبروف ختالف املصاحف مما يروي عن ابن مسعود وأىب وغريمها مما كان يقرأ ب

مجعه عثمان ويتبع الشواذ فيقرأ هبا وجيادل حىت عظم امره وفحش وانكره الناس فوجه السلطان فقبض عليه ىف يوم 
السبت لست خلون من ربيع اآلخر سنة ثالث وعشرين وثلثمائة ومحل اىل دار الوزير حممد بن على بن مقلة 

عىن الوزير حبضرهتم فأقام على ما ذكر عنه ونصره واستنزله الوزير عن واحضر القضاة والفقهاء والقراء وناظره ي
ذلك فأىب ان ينزل عنه او يرجع عما يقرا به من هذه الشواذ املنكرة الىت تزيد على املصحف وختالفه فأنكر ذلك 

اهلنبازين وضربه  مجيع من حضر اجمللس وأشاروا بعقوبته ومعاملته مما يضطره اىل الرجوع فأمر بتجريده واقامته بني
بالدرة على قفاه فضرب حنو العشر درر ضربا شديدا فلم يصرب واستغاث واذعن بالرجوع والتوبة فخلى عنه 

واعيدت عليه ثيابه واستتيب فكتب عليه كتاب بتوبته توىف ابن شنبوذ يوم االثنني لثالث ليال خلون من صفر هذه 
  السنة 
بن يزيد ابو احلسن املعروف والده بعبيد العجل عن زكريا ابن حيىي  حممد بن احلسن بن حممد ابن حامت - ٥١٠

املروزى وموسى بن هارون الطوسى روى عنه الدارقطىن اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر اخلطيب قال بلغىن عن اىب 
عشرة بقني من  الفتح عبيد اهللا بن امحد النحوى انه ذكره فقال كان سيء احلال يف احلديث توىف يوم الثالثاء ألربع

  رجب هذه السنة 

حممد بن على بن احلسني بن عبد اهللا ابو على املعروف بابن مقلة ولديف شوال ببغداد ىف سنة اثنتني وسبعني  - ٥١١
ومائتني فأول تصرف تصرفه مع اىب عبد اهللا حممد بن داود بن اجلراح وسنه يؤمئذ ست عشرة سنة وذلك ىف سنة 



انية اشهر مث انتقل اىل اىب احلسن ابن الفرات قبل تقلده الوزارة واجرى له مثل ذلك وكان مثان ومثانني فأقام بعه مث
يسترفق ىف ايامه بقضاء احلوائج مث زاده ىف اجلراية ووىل ابن الفرات الوزارة مث عزل وأعيد فقلد غري ابن مقلة 

قلة صادره على مائة الف دينار مث آل الكاتبات فسعى به ابن مقلة حىت صرف مث عاد اىل الوزارة فقبض على ابن م
االمر اىل ان وزر لثالثة خلفاء وزر ابن مقلة للمقتدر ىف سنة ست عشرة وثلثمائة وقبض عليه ىف آخر سنة سبع 

عشرة ووزر للقاهر سنة عشرين واستتر عنه خوفا منه سنة احدى وعشرين فلم يظهر حىت بويع للراضى باهللا وقال 
الفضل بن مارى النصراىن بدرب القراطيس فسعى ىب اىل القاهر وعرف موضعى فاىن كنت مستترا ىف دار أىب 

جلالس وقد مضى نصف الليل اخربتنا زوجة ابن مارى ان الشارع قد امتال باملشاعل واخليل فطار عقلى ودخلت 
انزع عن ذنوب كثرية بيتا فيه تنب فدخلوه ونبشوه بأيديهم فلم اشك اىن مأخوذ فعاهدت اهللا تعاىل انه ان جناىن ان 

وان تقلدت الوزارة امنت املستترين واطلقت ضياع املنكوبني ووقفت وقوفا على الطالبني فما استتممت نذرى حىت 
خرج الطلب وكفاىن اهللا امرهم وكان ابن مقلة قد نفى ابا العباس امحد بن عبيد اهللا اخلصيىب وسليمان بن احلسن 

ا ىف البحر فخب هبما البحر ويئسا من احلياة فقال اخلصيىب اللهم اىن استغفرك وكالمها وزر للمقتدر وتقدم بانفاذمه
من كل ذنب وخطيئة واتوب اليك من معاودة معاصيك اال من مكروه اىب على ابن مقلة فانىن ان قدرت عليه 

  جازيته عن ليلىت هذه وما حل ىب منه فيها وتناهيت ىف االساءة اليه فقال سليمان 

املوضع وانت معاين للهالك تقول هذا فقال ال اخادع رىب واعيد من عمان فلما عزل ابن مقلة ىف وحيك ىف هذا 
خالفة الراضى ضمنه اخلصيىب بألفى الف دينار وحلت به املكاره من قبله وكان ابن مقلة ملا شرع ىف بناء داره 

قل البن ... ب والعشاء فكتب اليه بعضهم بالزاهر مجع املنجمني حىت اختاروا له وقتا لبنائه ووضع اساسه بني املغر
دارا ستنقض ... تبىن بانقاض دور الناس جمتهدا ... واصرب فانك ىف اضغاث احالم ... مقلة مهال ال تكن عجال 

ان القرآن وبطليموس ما ... فلم توق به من حنس هبرام ... ما زلت ختتار سعد املشترى هلا ... ايضا بعد ايام 
  ... نقض وال ىف حال ابرام  ىف حال... اجتمعا 

وكان له بستان عدة اجربه شجر بال خنل عمل له شبكة ابريسم وكان يفرخ فيه الطيور الىت ال تفرخ اال ىف الشجر 
كالقمارى والدباسى واهلزارو الببغ والبالبل والطواويس والقبج وكان فيه من الغزالن والبقر اليدوية والنعام واالبل 

أن طائرا حبريا وقع على طائر يرى فازدوجا وباضا وافقصا فأعطى من بشره بذلك مائة دينار ومحري الوحش وبشر ب
ببشارته وكان بني جحظة الشاعر وبني ابن مقلة صداقة قبل الوزارة فلما استوزر استأذن عليه جحظة فلم يؤذن له 

وال ... ذ ليس بالباب برذون لنوبتكم ا... اذكر مناد مىت واخلبز خشكار ... قل للوزير ادام اهللا دولته ... فقال 
  ... محار وال ىف الشط طيار 

وكان ابن مقلة يوما على املائدة فلما غسل يده راى على ثوبه نقطة صفراء من احللوى فأخذ القلم وسودها وقال 
رى على وج... ومداد الدواة عطر الرجال ... امنا الزعفران عطر العذارى ... تلك عيب وهذا اثر صناعة وانشد 

ابن مقلة ىف اعتقاله املكاره وأخذ خطه بألف الف دينار واطلق بعد ذلك فكتب اىل الراضى انه ان اعاده اىل الوزارة 
  استخرج له ثالثة آالف الف دينار وقد ذكرنا انه ضمن بعض االمراء مبال فاستفىت الفقهاء ىف 

عت وكان ينوح على يده ويقول يدخدمت هبا حقه فقال بعضهم هذا قد سعى ىف االرض بالفساد فتقطع يده فقط
اخللفاء ثالث دفعات وكتبت هبا القرآن دفعتني تقطع كما تقطع ايدى اللصوص مث قال ان احملنة قد نشبت ىب وهى 

  ... فان البعض من بعض قريب ... اذا مات بعضك فابك بعضا ... تؤديىن اىل التلف وانشد 



  ومن شعر ابن مقلة حني قطعت يده قوله

... حرموىن دنياهم بعدديىن ... بعث ديىن هلم بدنياى حىت ... ما سئمت احلياة لكن توثقت بأمياهنم فبانت مييىن .. .
يا حياتى بانت ... ليس بعد اليمني لذة عيش ... حفظ ارواحهم فما حفظوىن ... فقد حطت ما استطعت جبهدى 

  ... مييىن فبيىن 

  وله ايضا

ما مر ... وان مضى من انت صب به فالصرب من فعل االلباء ... فعد عن قول االطباء .. .اذا اتى املوت مليقاته ... 
  ... امر من فقد االحباء ... شىء من بىن آدم 

مث قطع لسانه بعد ذلك وطال حبسه فلحقه ذرب وكان يستسقى املاء بيده اليسرى وفمه اىل ان مات ىف شوال سنة 
سلطان مث سأل اهله تسليمه اليهم فنبش وسلم اليهم فدفنه ابنه ابو احلسني ىف مثان وعشرين وثلثمائة ودفن ىف دار ال

داره مث نبشته زوجته املعروفة بالدينارية ودفنته ىف دارها ومن العجائب انه تقلد الوزارة ثالث دفعات وسافر يف 
  رات ىف ثالث مواضع عمره ثالث مرات واحدة اىل املوصل واثنتني ىف النفى اىل شرياز ودفن بعد موته ثالث م

حممد بن القاسم بن حممد ابن بشار بن بيان بن مساعة بن فروة بن قطن ابن دعامة ابو بكر ابن االنبارى  - ٥١٢
  ولد يوم االحد الحدى عشرة ليلة خلت من رجب سنة احدى وسبعني ومائتني 

ينا من اهل السنة وكان من اعلم ومسع امساعيل بن اسحاق القاضى والكدميى وثعلبا وغريهم وكان صدوقا فاضال د
الناس بالنحو واالدب واكثرهم حفظا له وصنف كتبا كثرية ىف علوم القرآن وغريب احلديث وغري ذلك وذكر عنه 
انه كان حيفظ ثلثمائة الف بيت من الشواهد ىف القرآن وكتب عنه وابو حى انبأنا حممد بن عبد الباقى انبأنا على بن 

ه قال اخربىن غري واحد ممن شاهد ابا بكر بن االنبارى انه كان ميلى من حفظه ال من كتاب اىب على البصرى عن ابي
  وان عادته ىف كل ما كتب عنه من العلم كانت هكذا ما املى قط من دفتر 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على احلافظ قال مسعت محزة بن حممد بن طاهر الدقاق يقول حدثىن اىب 
جدى ان ابا بكر بن االنبارى مرض فدخل عليه اصحابه يعودونه فرأوا من انزعاج ابيه وقلقه عليه امرا عظيما عن 

فطيبوا نفسه ورجوه العافية فقال هلم كيف ال اقلق وانزعج لعلة من حيفظ مجيع ما ترون واشار هلم اىل حريى مملوءا 
سن الدارقطىن انه حضره ىف جملس امالء يوم مجعة كتبا قال محزة وكان مع حفظه زاهدا متواضعا حكى ابو احل

فصحف امسا اورده ىف اسناد حديث اما كان حيان فقال حبان او كان حبان فقال حيان قال ابو احلسن فاعظمت 
ان حيمل عن مثله ىف فضله وجاللته وهم وهبته ان اقفه على ذلك فلما انقضى االمالء تقدمت اىل املستملى 

ته صواب القول فيه وانصرفت مث حضرت اجلمعة الثانية جملسه فقال ابو بكر للمستملى وذكرت له ومهه وعرف
عرف احلاضرين انا صحفنا االسم الفالىن ملا املينا حديث كذا ىف اجلمعة املاضية ونبهنا ذلك الشاب على الصواب 

  وعرف ذلك الشاب انا رجعنا اىل االصل فوجدناه كما قال 
د اخربنا امحد بن على بن ثابت اخربنا ابو العالء الواسطى قال قال حممد بن جعفر اخربنا عبد الرمحن بن حمم

التميمى ما رأينا احفظ من اىب بكر االنبارى وال اغزر حبرا منه وحدثىن عنه ابو احلسن العروضى قال اجتمعت انا 
  به يابسة قال وهو عند الراضى على الطعام وكان قد عرف الطباخ ما يأكل ابو بكر فكان يشوى له قل



فأكلنا حنن من أطايب الطعام والوانه وهو يعاجل تلك القلية مث فرغنا وأتينا حبلوى فلم يأكل منها شسئا وقام وقمنا 
اىل اخليش فنام بني اخليشني ومننا ىف خيش ينافس فيه ومل يشرب ماء اىل العصر فلما كان مع العصر قال لغالم 

ملاء املزمل بالثلج فغاظىن امره فصحت نصيحة فأمر امري املؤمنني باحضارى الوظيفة فجاءه مباء من احلب وترك ا
وقال ما قصتك فأخربته وقلت هذا يا امري املؤمنني حيتاج ان حيال بينه وبني تدبري نفسه ألنه يقتلها وال حيسن عشرهتا 

ل هذا بنفسك فقال ابقى على قال فضحك وقال له ىف هذا لذة وقد صار له الفا فال يضره مث قلت يا ابا بكر مل تفع
حفظى قلت ان الناس قد اكثروا ىف حفظك فكم حتفظ قال أحفظ ثالثة عشر صندوقا قال حممد بن جعفر وهذا 

  ماال حيفظه احد قبله وال بعده وحدثت انه كان حيفظ عشرين ومائة تفسري من تفاسري القرآن بأسانيدها 
نبارى اىل اوالد الراضى فسألته جارية عن تفسري رؤيا فقال انا وقال لنا ابو احلسن العروضى كان يتردد ابن اال

حاقن مث مضى فلما كان من غد عاد وقد صار معرب للرؤيا وذلك انه مضى من يومه فدرس كتاب الكرماىن وجاء 
قال وكان يأخذ الرطب فيشمه ويقول اما انك طيب ولكن اطيب منك حفظ ما وهب اهللا ىل من العلم قال حممد 

فر وكان ميلى من حفظه وقد املى غريب احلديث قيل انه مخسة واربعون الف ورقة وكتاب شرح الكاىف بن جع
وهو حنو الف ورقة وكتاب اهلاآت حنو الف ورقة وكتاب األضداد وما رأيت اكرب منه واجلاهليات سبعمائة ورقة 

مته قال وحدثت عنه انه مضى يوما اىل واملذكر واملؤنث ما عمل احد امت منه وكتاب املشكل بلغ فيه اىل طه وما ا
النخاسني وجارية تعرض حسنة كاملة الوصف قال فوقعت ىف قلىب مث مضيت اىل دار امري املؤمنني الراضى فقال ىل 

  اين كنت اىل الساعة فعرفته فأمر بعض اسبابه فمضى فاشتراها ومحلها اىل منزىل فجئت فوجدهتا فعلمت 

فوق اىل ان استربئك وكنت اطلب مسألة قد اختلطت على فاشتغل قلىب فقلت  االمر كيف جرى فقلت هلا كوىن
للخادم خذها وامض هبا اىل النخاس فليس قدرها ان تشغل قلىب عن علمى فأخذها وامض هبا اىل النخاس فليس 
ذا قدرها ان تشغل قلىب عن علمى فأخذها الغالم فقالت دعىن اكلمه حبرفني فقالت انت رجل لك حمل وعقل وا

اخرجتىن ومل يتبني ىل ذنىب مل آمن ان يظن الناس ىب ظنا قبيحا فعرفنيه قبل أن خترجىن فقلت هلا مالك عندى عيب 
غري أنك شغلتىن عن علمى فقالت هذا سهل عندى وقال فبلغ الراضى امره فقال ال ينبغى ان يكون العلم ىف قلب 

وت أكل كل شىء كان يشتهى وقال هى علة املوت اخربنا احدا احلى منه ىف قلب هذا الرجل وملا وقع ىف علة امل
عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت حدثنا ابو بكر حممد بن امحد بن عبد اهللا النحوى قال حدثىن أىب 
قال مسعت ابا بكر بن االنبارى يقول دخلت املارستان بباب حمول فسمعت صوت رجل ىف بعض البيوت يقرأ او مل 

ا كيف يبدىء اهللا اخللق مث يعيده فقال انا ال اقف اال على قوله كيف يبدىء اهللا اخللق فأقف على ا عرفه القوم يرو
وأقروا به ألهنم مل يكونوا يقرون باعادة اخللق وأبتدىء بقوله مث يعيده ليكون خربا واما قراءة على بن أىب طالب 

بو بكر بن جماهد فهو امام ىف القراءة وأما قراءة االمحق يعىن ابن وادكر بعد أمه فهو وجه حسن االمه النسيان واما ا
شنبوذا ان تعذهبم فاهنم عبادك وان تغفر هلم فانك انت الغفور الرحيم فخطأ ألن اهللا تعاىل قد قطع هلم بالعذاب ىف 

وسوس حمبوس فقلت قوله ان اهللا ال يغفر أن يشرك به فقلت لصاحب املارستان من هذا الرجل فقال هذا ابراهيم امل
وحيك هذا أىب بن كعب افتح الباب عنه ففتح الباب فاذا انا برجل منغمس ىف النجاسة واألدهم ىف قدميه فقلت 

السالم عليك فقال كلمة مقولة فقلت ما منعك من رد السالم على فقال السالم أمان واىن اريد أن امتحنك ألست 
 يوم كذا وىف يوم كذا وعرفىن ما ذكرته وعرفته واذا به رجل من تذكر اجتماعنا عند أىب العباس يعىن ثعلبا ىف

  افاضل اهل العلم فقال هذا الذى تراىن منغمسا فيه ما هو فقلت اخلرء يا هذا فقال 



  وما مجعه فقلت خروء فقال ىل صدقت وانشد كأن خروء الطري فوق رؤسهم 
مد هللا الذى جناىن منك وتركته وانصرفت انبأنا حممد بن مث قال ىل واهللا لو مل جتبىن بالصواب ألطعمتك منه فقلت احل

ناصر انبأنا عبد احملسن بن حممد بن على اخربنا ابو احلسن امحد بن حممد اخربنا القاضى ابو احلسن على بن عبد اهللا 
ه انقطع الدينورى قال قال ابو بكر عبد اهللا بن على بن عيسى ملا مرض ابو بكر ابن االنبارى مرضه الذى توىف في

عن اخلروج اىل املسجد اياما فدخلوا عليه واعتذروا من تأخرهم عنه فقال له واحد من اجلماعة تقدم ىف أخذ املاء 
من غد فاىن اجيئك بسنان بن ثابت املتطبب وكان جيتمع ىف حلقته وجوه احلضرة من اوالد الوزراء والكتاب 

ابت مع ذلك الرجل فدخل اليه فلما توسط املنزل قال واالمراء واالشراف فلما كان من الغد حضر سنان بن ث
اروىن املاء ما دمت ىف الضوء فنظر اليه مث دخل اىل العليل فسأله عن حاله قال له رأيت املاء وهو يدل على اتعابك 

جسمك وتكلفك امرا عظيما ال يطيقه الناس قال كنت افعل ذلك ومل يعلم من اي نوع فوصف له سنان ما 
خرج فتبعه قوم فقال هو تالف وما فيه حيلة فارفقوا به مث مضى فلما بعد قلت البن االنبارى يا استاذ ما يستعمله مث 

الذى كنت تفعله حىت استدل املتطبب عليه من حالك فقال كنت ادرس ىف كل مجعة عشرة آالف ورقة توىف ابو 
  بكر بن االنبارى ليلة النحر من هذه السنة 

يم احلرىب كانت عاملة فاضلة تفىت ىف الفقه وتوفيت ىف رجب هذه السنة ودفنت اىل ام عيسى بنت ابراه - ٥١٣
  جانب ابيها 

  سنة مث دخلت سنة تسع وعشرين وثلثمائة

  فمن احلوادث فيها أن الفرات زادت احد عشر ذراعا وانبثق بثق من نواحى 

املاء ىف الصراة اىل بغداد ودخل  االنبار فاجتاح القرى وغرقها وغرق الناس والبهائم والوحش والسباع وصب
شوارع اجلانب الغرىب وغرق شارع باب االنبار فلم يبق منه منزل اال وسقط تساقط االبنية على الصراة وسقطت 

  قنطرة الصراة اجلديدة وانقطع بعض العتيقة وزادت دجلة مثانية عشر ذراعا ىف ايار وحزيران 
من الدم كذلك قال الصوىل وملا اشتدت علته ارسل اىل جبكم وهو  ومرض الراضى فقام ىف يومني اربعة عشر رطال

بواسط يعرفه شدة علته ويسأله ان يعقد والية العهد البنه االصغر وهو ابو الفضل وتوىف الراضى وتوىل اخلالفة 
  املتقى هللا اخوه 

  باب ذكر خالفة املتقى هللا

تسمى خلوب ادركت خالفته وولد ىف شعبان سنة سبع وامسه ابراهيم بن املقتدر ويكىن ابا اسحاق وامه ام ولد 
وتسعني ومائتني وكان قد اجتمع االشراف والقضاة ىف دار حبكم وشاوروه فيمن يولون فاتفق عليه فحمل من داره 

وكانت باعلى احلرمي الطاهرى اىل دار اخلالفة فصعد اىل رواق التاج فصلى ركعتني على االرض وجلس على 
  اس وكان استخالفه يوم االربعاء لعشر بقني من ربيع االول من هذه السنة السرير وبايعه الن

ومل يغدر باحد قط وال تغري على جاريته الىت كانت له قبل اخلالفة وال تسرى عليها وكان حسن الوجه معتدل اخللق 
شرب النبيذ قط قصري االنف ابيض مشربا محرة ىف شعره شقرة وجعودة كث اللحية اشهل العينني اىب النفس مل ي

وكان يتعبد ويصوم جدا وكان يقول املصحف ندميى وال اريد جليسا غريه فغضب اجللساء من هذا حىت قال ابو 



بكر الصوىل واودع هذا الكالم ىف كتابه املسمى باالوراق فقال ما مسع خبليفة قط قال انا ال اريد جليسا انا اجالس 
  خص هبا دون آبائه واعمامه املصحف سواه افتراه ظن ان جمالسة املصحف 

اخللفاء وان هذا الرأى غمض عليهم وفطن له قال املصنف فاعجبوا هلذا املنكر للصواب ويعلم انه كان هو 
واجللساء ال يكادون يشرعون فيما ينفع واقله املدح فليته اذ قال هذا مل يثبته ىف تصنيف وىف يوم اجلمعة الثنىت 

  فرغ من املسجد براثا ومجع فيه اجلمعة عشرة ليلة خلت من مجادى االوىل 
اخربنا عبد الرمحن بن حممد القزاز اخربنا امحد بن على بن ثابت قال كان ىف املوضع املعروف برباثا مسجد جيتمع 

فيه قوم ممن ينسب اىل التشبع يقصدونه للصالة واجللوس فرفع اىل املقتدر باهللا ان الرافضة جيتمعون ىف ذلك املسجد 
ابة واخلروج عن الطاعة فأمر بكبسه يوم اجلمعة وقت الصالة فكبس وأخذ من وجد فيه فعوقبوا لسب الصح

وحبسوا حبسا طويال وهدم املسجد حىت سوى باالرض وعفى رمسه ووصل باملقربه الىت تليه ومكث خرابا اىل سنة 
آلجر واجلص وسقف بالساج املنقوش مثان وعشرين وثلثمائة فامر االمري حبكم باعادة بنائه وتوسيعه واحكامه فبىن با

ووسع فيه ببعض ما يليه مما ابتيع له من امالك الناس وكتب ىف صدره اسم الراضى باهللا وكان الناس ينتابونه للصالة 
فيه والتربك مث امر املتقى باهللا بعد بنصب منرب فيه كان ىف مدينة املنصور معطال خمبوءا ىف خزانة املسجد عليه اسم 

شيد فنصب ىف قبلة املسجد وتقدم اىل امحد بن الفضل ابن عبد امللك اهلامشى وكان االمام ىف جامع هارون الر
الرصافة باخلروج اليه والصالة بالناس فيه اجلمعة فخرج وخرج الناس من جانىب مدينة السالم حىت حضروا هذا 

ة ليلة خلت من مجادى االوىل سنة املسجد وكثر اجلمع وحضر صاحب الشرطة فاقيمت صالة اجلمعة فيه لثنىت عشر
  تسع وعشرين وثلثمائة وتوالت صالة اجلمعة فيه مث تعطلت الصالة فيه بعد اخلمسني واربعمائة 

وىف يوم الثالثاء لسبع خلون من مجادى اآلخرة سقط رأس القبة اخلضراء باملدينة اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا 
  يم بن امحد بن على بن ثابت انبأنا ابراه

خملد اخربنا امساعيل بن على اخلطىب قال سقط رأس القبة اخلضراء الىت ىف قصر اىب جعفر املنصور لتسع خلون من 
مجادى اآلخرة سنة تسع وعشرين وكان تلك الليلة مطر عظيم ورعد هائل وبرق شديد وكانت هذه القبة تاج 

اول ملكهم وكان بني بنائها وسقوطها مائة وسبع بغداد وعلم البلد ومأثرة من مآثر بىن العباس عظيمة بنيت 
  ومثانون سنة 

اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب اخربنا على بن اىب على البصرى قال حدثىن اىب قال قال ىل ابو احلسني بن عياش 
ضراء اجتمعت ىف ايام املتقى باهللا اسحاقات كثرية فانسحقت خالفة بين العباس ىف ايامه واهندمت قبة املنصور اخل

الىت كان هبا فخرهم فقلت له ما كانت اال سحاقات قال كان يكىن ابا اسحاق وكان وزيره القراريطى يكىن ابا 
اسحاق وكان قاضيه ابن اسحاق اخلرقى وكان حمتسبه ابو اسحاق ابن بطحاء وكان صاحب شرطته ابو اسحاق بن 

نت الدار نفسها دار اسحاق بن كنداج واشتد الغالء امحد وكانت داره القدمية دار اسحاق بن ابراهيم املصعىب وكا
ىف مجادى االوىل وزاد وبلغ الكر الدقيق مائة وثالثني دينارا واكل الناس النخالة واحلشيش وكثر املوت حىت دفن 

  مجاعة ىف قرب واحد بال صالة وال غسل ورخص العقار والقماش حىت بيع ما مثنه دنانري بعددها دراهم 
على قافلة خرجت اىل خراسان فأخذوا منها ما مبلغه ثالثة آالف دينار وكان اكثر املال لبجكم وقطع االكراد 

  وزادت الفرات زيادة مل يعهد مثلها وغرقت العباسية ودخل املاء شوارع بغداد فسقطت القنطرة العتيقة واجلديدة 
ىف دورهم بغري أجرة وتعديهم عليهم  وىف شوال اجتمعت العامة ىف جامع دار السلطان وتظلمت من الديلم ونزوهلم



ىف معامالهتم فلم يقع انكار لذلك فمنعت العامة االمام من الصالة وكسرت املنربين وشعث املسجد ومنعهم الديلم 
  من ذلك فقتل من الديلم مجاعة 

  وىف هذا الشهر تقلد ابو اسحاق حممد بن امحد االسكاىف وزارة املتقى وخلع عليه 

  رج التشرينات والكانونان وشباط بال مطر اال مطرة واحدة خفيفة مل يسل منها ميزاب وىف هذه السنة خ
فوقع املوت ىف املواشى والعلل ىف الناس وكثرت احلمى ووجع املفاصل ودام حىت تكشف املتجملون وهلك الفقراء 

أنا على بن احملسن عن ابيه قال واحتاج الناس اىل االستسقاء فرئى منام عجيب اخربنا حممد بن عبد الباقى البزاز انب
حدثىن ابو احلسن امحد بن يوسف االزرق حدثنا ابو حممد الصلحى الكاتب قال نادى منادى املتقى ىف زمن خالفته 

ىف االسواق ان امري املؤمنني يقول لكم معشر رعيته ان امرأة صاحلة رأت النىب صلى اهللا عليه و سلم ىف منامها 
هلا قوىل للناس خيرجون ىف يوم الثالثاء االدىن ويستسقون ويدعون اهللا فانه يسقيهم ىف  فشكت احتباس القطر فقال

يومهم وان امري املؤمنني يأمركم معاشر املسلمني باخلروج ىف يوم الثالثاء كما امركم رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
اجلم الغفري اهنم ملا مسعوا النداء  سلم وان تدعوا وتستسقوا باصالح من نباتكم واقالع من ذنوبكم قال فأخربىن

ضجت االسواق بالبكاء والدعاء فشق ذلك على وقلت منام امرأة ال يدرى كيف تأويله وهل يصح ام ال ينادى به 
خليفة ىف اسواق مدينة السالم فان مل يسقوا كيف يكون حالنا مع الكفار فليته امر الناس باخلروج ومل يذكر هذا 

يوم الثالثاء فقيل ىل ان الناس قد خرجوا اىل املصلى مع اىب احلسن امحد بن الفضل بن عبد  وما زلت قلقا حىت اتى
امللك امام اجلوامع وخرج واكثر اصحاب السلطان والفقهاء واالشراف فلما كان قبل الظهر ارتفعت سحابة مث 

سنة مل ميض احلاج اىل املدينة طبقت اآلفاق مث اسبلت عز اليها مبطر جود فرجع الناس حفاة من الوحل وىف هذه ال
  ألجل طالىب خرج ىف ذلك الصقع 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  امحد بن ابراهيم ابن محاد بن اسحاق بن امساعيل بن محاد بن زيد ابو عثمان وىل قضاء مصر وقدم  - ٥١٤

ل ابن اسحاق القاضى وخلق كثري وكان اليها مث عزل فأقام هبا اىل ان توىف ىف رمضان هذه السنة حدث عن امساعي
  ثقة كرميا حييا 

امحد بن ابراهيم ابن تومرد الفقيه تفقه على اىب العباس بن سريج خرج من احلمام فوقع عليه حائط فمات  - ٥١٥
  ىف هذه السنة 

احلسن بن اسحاق بن ابراهيم ابن موسى ابو القاسم الغزال الفقيه ولد ىف سنة اربعني ومائتني وحدث عن  - ٥١٦
  عرفة وحممد بن سعد العوىف روى عنه يوسف القواس وتوىف مبصر ىف هذه السنة 

جبكم التركى كان امري اجليش وكان يلقب امري االمراء قبل ملك بىن بويه وكان عاقال يفهم بالعربية وال  - ٥١٧
لم واالدب فأحب ان ال يتكلم هبا ويقول اخاف ان اخطىء واخلطأ من الرئيس قبيح وقال ان كنت ال احسن الع

يكون يف االرض اديب وال عامل وال رأس صناعة اال ىف جنبىت وحتت اصطناعى وكان قد استوطن واسطا وقرر مع 
الراضى باهللا ان حيمل اىل خزانته من ماله ىف كل سنة مثاىن مائة الف دينار بعد أن يزيح العلة ىف مؤتة مخسة آالف 

ن يقول قد نبئت ان العدل اربح للسلطان ىف الدنيا واآلخرة وبىن دار ضيافة فارس يقيمون هبا واظهر العدل وكا
للضعفاء واملساكني بواسط وابتدأ بعمل املارستان ببغداد وهو الذى جدده عضد الدولة وكانت امواله عظيمة فكان 



مال ويقود هو هبم يدفنا ىف داره وىف الصحارى وكان يأخذ رجاال ىف صناديق فيقفلها عليهم ويأخذ صناديق فيها 
اىل الصحراء مث يفتح عليهم فيعاونونه ىف دفن املال مث يعيدهم اىل الصناديق فال يدرون اى موضع محلهم ويقول امنا 

  افعل هذا ألىن اخاف ان حيال بيين وبني 

اىل دارى فضاعت مبوته الدفائن وبعث جبكم اىل سنان بن ثابت الطبيب بعد موت الراضى وسأله ان ينحدر اليه 
واسط فاحندر اليه فاكرمه وقال له اىن اريد أن اعتمد عليك ىف تدبري بدىن وىف امر آخر هو أهم اىل من امربدىن وهو 

امر اخالقى لثقىت بعقلك ودينك فقد غمتىن غلبة الغضب والغيظ وافراطهما ىف حىت اخرج اىل ما اندم عليه عند 
مله فاذا وقفت ىل على عيب مل حتتشم ان تصدقىن عنه وتنبهىن سكوهتما من ضرب وقتل وانا اسألك ان تتفقد ما اع

عليه مث ترشدىن اىل عالجه فقال له السمع والطاعة انا افعل ذلك ولكن يسمع االمري مىن بالعاجل مجلة عالج ما 
انكره من نفسه اىل ان آتى بالتفصيل ىف اوقاته اعلم ايها االمري انك قد اصبحت وليس فوق يدك يدالحد من 

ملخلوقني وانك مالك لكل ما تريده قادر على ان تفعله اى وقت اردته اليتهيأ الحد من املخلوقني منعك منه وال ان ا
حيول بينك وبني ما هتواه اى وقت اردت واعلم ان الغيظ والغضب حيدث ىف االنسان سكرا اشد من سكر النبيذ 

يعقل به وال يذكره اذا صحا ويندم عليه اذا حدث به  بكثري فكما ان االنسان يعمل ىف وقت السكر من النبيذ ماال
ويستحىي منه كذلك حيدث له ىف وقت السكر من الغيظ بل اشد فاذا ابتدأ بك الغضب فضع ىف نفسك ان تؤخر 

العقوبة اىل غد واثقا بان ما تريد ان تعمله ىف الوقت ال يفوتك عمله فانك اذا بت ليلتك سكنت فورة غضبك وقد 
يكون االنسان رأيا اذا استدبر ليله واستقبل هناره فاذا صحوت من سكرك فتأمل األمر الذى اغضبك قيل اصح ما 

وقدم امر اهللا عز و جل اوال واخلوف منه وترك التعرض لسخطه واشف غيظك مباال يؤمثك فقد قيل ما شفى غيظه 
ات شدائدك فكما حتب ان يغفر لك من امث واذكرقدرة اهللا عليك فانك حتتاج اىل رمحته واىل اخذه بيدك ىف اوق

كذلك غريك يؤمل عفوك وفكر باى ليله بات املذنب قلقا خلوفه منك وما يتوقعه من عقوبتك واعرف مقدار ما 
  يصل اليه من السرور بزوال الرعب عنه ومقدار الثواب الذى حيصل لك بذلك واذكر قوله تعاىل 

ك مرتني او ثالثا مث تصري عادة لك وخلقا فيسهل فابتدأ جبكم فعلم اال حتبون ان يغفر اهللا لكم وامنا يشتد عليك ذل
مبا قال له وعمل بواسط وقت اجملاعة دار ضيافة وببغداد مارستان ورفق بالرعية اال ان مدته مل تطل اخربنا حممد ابن 

رجل من الصوفية اىل  عبد الباقى البزاز عن اىب القاسم التنوخى عن ابيه قال حدثىن عبد السالم بن احلارث قال جاء
جبكم فوعظه وتكلم بالفارسية والعربية حىت ابكاه بكاء شديدا فلما وىل قال جبكم لبعض من حبضرته امحل معه الف 
درهم فحملت واقبل جكم على من بني يديه فقال ما أظنه بقبلها وهذا متخرق بالعباده ايش يعمل يعمل بالدراهم 

رغ اليد فقال جبكم اعطيته اياها قال نعم فقال جبكم كلنا صيادون ولكن فما كان باسرع من ان رجع الغالم فا
الشباك ختتلف وخرج جبكم يوما يتصيد فلقى قوما من االكراد مياسري فشره اىل امواهلم فقصدهم ىف عدد يسري من 

يعرفه فقتل لتسع غلمانه مستهينا بأمرهم فهربوا بني يديه وتفرقوا فدار غالم منهم من خلفه فطعنه بالرمح وهو ال 
بقني من رجب هذه السنةوكانت امارته سنتني ومثانية اشهر وتسعة ايام فركب املتقى اىل داره فنزهلا ونقل ما فيها 

وحفر أماكن فيها فحصل له من ماله ما يزيد على الفى الف عينا وورقا وقيل للروز جارية خذوا التراب بأجرتكم 
فخرج منه ستة وثالثون الف درهم وقيل ظهر له على الف الف وثلثمائة  فأبوا فأعطوا الفى درهم وغسل التراب

الف دينار عينا وبيع له من اصناف االموال من اجلواهر والكساء واملراكب واالواىن والرقيق واخلف واحلافر 
ة والسالح امر عظيم سوى ما هنب وتلف مث ظهر على مال عظيم ىف داره سوى املال االول مدفون فمن ذلك ست



  عشر قمقما ذهبا حيمل القمقم ىف الدهق لثقله 
جعفر بن امحد ابن حيىي بن عباد اجلبار ابو حممد القارىء املؤذن مروزى االصل مسع من مجاعة وروى عنه  - ٥١٨

  ابن املظفر والدارقطىن وقال هو ثقة توىف ىف هذه السنة 

لزهد وصحب املروذى وسهال التسترى وتنزه احلسن بن على بن خلف ابو حممد الربهبارى مجع العلم وا - ٥١٩
عن مرياث ابيه ألمر كرهه وكان سبعني الف درهم وكان شديدا على اهل البدع فما زالوا يثقلون قلب السلطان 
عليه وكان ينزل بباب حمول وانتقل اىل اجلانب الشرقى واستتر عند اخت توزون فبقى حنوا من شهر مث اخذه قيام 

رأة خلادمها انظر من يغسله وغلقت االبواب حىت ال يعلم احد وجاء الغاسل فغسله ووقف الدم فمات فقالت امل
يصلى عليه وحده فاطلعت فاذا الدار ممتلئة رجاال بثياب بيض وخضر فاستدعت اخلادم وقالت ما الذى فعلت فقال 

بيىت واذا مت فادفنوىن عنده يا سيدتى رأيت ما رأيت قالت نعم قال هذه مفاتيح الباب وهو مغلق فقالت ادفنوه ىف 
فدفنوه ىف دارها وماتت بعده فدفنت هناك واملكان بقرب دار اململكة باملخرم وكان عمره ستا وتسعني سنة قال 

شيخنا ابو احلسن ابن الزاغوىن وكشف عن قربه بعد سنني وهو صحيح مل يرم وظهرت من قربه روائح الطيب حىت 
  مألت مدينة السالم 

ن ادريس ابن حممد بن شاذان ابو القاسم القافالئى حدث عن مجاعة فروى عنه ابن حيويه احلسن ب - ٥٢٠
  والدارقطىن توىف ىف هذه السنة 

احلسن بن حممد ابن امحد بن اىب الشوك ابو حممد الزيات مسع هالل بن العالء وغريه وروى عنه الدارقطىن  - ٥٢١
  وابن شاهني وكان ثقة توىف ىف هذه السنة 

عبد اهللا بن امحد بن ثابت ابو القاسم البزاز حدث عن حفص بن عمر الرباىل ويعقوب الدورقى روى عنه  - ٥٢٢
  الدارقطىن وابن شاهني وكان صاحلا ثقة توىف ىف رجب هذه السنة 

عبد اهللا بن طاهر بن حامت ابو بكر االهبرى صحب يوسف بن احلسني وكان من اقران الشبلى واسند  - ٥٢٣
ا حممد بن ناصر انبأنا ابو بكر بن خلف انبأنا ابو عبد الرمحن السلمى قال مسعت حممد بن عبد اهللا احلديث اخربن

يقول مسعت ابا بكر بن طاهر يقول وسئل ما بال االنسان حيتمل من معلمه ماال حيتمله من أبويه فقال الن ابويه 
  سبب حياته الفانية ومعلمه سبب حياته الباقية 

حممد بن اسحاق ابن يزيد ابو القاسم مروزى االصل مسع سعدان بن نصر روى عنه الدارقطىن عبد اهللا بن  - ٥٢٤
  وابن شاهني وكان ثقة وتوىف ىف رمضان هذه السنة 

عبيد اهللا بن موسى ابن اسحاق بن موسى ابو االسود االنصارى اخلطمى حدث عن حممد بن سعد العوىف  - ٥٢٥
  ثقة وتوىف ىف هذه السنة  روى عنه ابن املظفر والدارقطىن وكان

عبد امللك بن حيىي بن احلسني ابو احلسني العطار الزعفراىن يعرف بابن اىب زكار حدث عن على بن داود  - ٥٢٦
  القنطرى روى عنه الدارقطىن وكان ثقة وتوىف ىف حمرم هذه السنة 

عشرة ليلة بقيت من ربيع االخر على  حممد الراضى باهللا امري املؤمنني ابن املقتدر توىف ليلة السبت الربع - ٥٢٧
مخس ساعات ماضية من الليل بعلة االستسقاء وكان من اعظم آفاته كثرة اجلماع وغسله القاضى يوسف بن عمر 

وكانت خالفته ست سنني وعشرة اشهر وعشرة ايام وعمره احدى وثالثني سنة ومثانية اشهر ودفن ىف تربته 
  ت عليها االموال واآلن قد عمل عندها سور احمللة بالرصافة وكانت تربة عظيمة قد انفق



  فلم يبق هلا اال اثر قريب ودفنت عنده امه ظلوم 
حممد بن امحد ابن اىب سهل وامسه يزيد بن خالد ابو احلسني احلرىب حدث عن اىب العباس بن مسروق روى  - ٥٢٨

  عنه ابو عبد اهللا بن بطة وتوىف ىف شعبان هذه السنة 
ايوب ابن املعاىف بن العباس ابو بكر الكعربى حدث عن امساعيل بن اسحاق القاضى وابراهيم حممد بن  - ٥٢٩

احلرىب روى عنه ابن بطة وغريه وكان ثقة صاحلا زاهدا وكان ابن بطة يقول ما رأيت افضل من اىب بكر بن ايوب 
  وتوىف ىف رمضان هذه السنة 

ملروزى روى عنه الدارقطىن وكان ثقة وتوىف ىف هذه السنة حممد بن محدويه ابن سهل بن يزداد ابو نصر ا - ٥٣٠
  وقيل ىف سنة سبع وعشرين واالول اصح 

يوسف بن يعقوب ابن اسحاق بن البهلول ابو بكر االزرق التنوخى الكاتب ولد باالنبار سنة مثان وثالثني  - ٥٣١
ثريا من اللغة والنحو واالخبار ومائتني ومسع جده اسحاق والزبري بن بكار واحلسن بن عرفة وغريهم وكتب ك

وكان ازرق العني متخشنا ىف دينه كثري الصدقة تصدق بنحو مائة الف دينار وكان امارا باملعروف روى عنه ابن 
املظفر والدارقطىن وابن شاهني وآخرون روى عنه ابو احلسن بن املتيم وكان ثقة وتوىف ىف ذى احلجة من هذه السنة 

مث دخلت سنة ثالثني وثلثمائة فمن احلوادث فيها انه  ٣٣٠فة وله اثنتان وتسعون سنة نسة ودفن ىف مقابر باب الكو
  ظهر ىف احملرم كوكب مذنب رأسه اىل املغرب وذنبه 

اىل املشرق وكان عظيما جدا منتشر الذنب وبقى ثالثة عشر يوما اىل ان اضمحل وىف نصف ربيع االول بلغ الكر 
الكر الشعري مائة وعشرين دينارا مث بلغ الكر احلنطة ثلثمائة وستة عشر دينارا وأكل احلنطة مائتني وعشرة دنانري و

الضعفاء امليتة ودام الغالء وكثر املوت وشغل الناس باملرض والفقر وتقطعت السبل وترك التدافن للموتى واشتغل 
ل من العامة ىف اجلامع بالرضافة الناس عن املالهى واللعب وىف يوم اجلمعة ألربع خلون من شهر ربيع اآلخر قام رج

واالمام خيطب فلما دعا للمتقى هللا قال له العامة كذبت ما هو باملتقى فأخذ ومحل اىل دار السلطان وخرج املتقى 
فلقى ناصر الدولة ابا حممد بن محدان حني دخل بغداد وجاء مطر كأفواه القرب وامتالت البالليع وفاضت ودخل 

  دجلة عشرين ذراعا وثلث دور الناس وبلغت زيادة 
ووقعت حرب بني االتراك والقرامطة بناحية باب حرب وقتل فيها مجاعة فاهنزم القرامطة وخرجوا عن بغداد وزاد 

البالء على الناس ببغداد وكبست منازهلم ليال وهنارا واحتقر النساء واستتر اكثر العمال ألجل ما طولبوا به مما ليس 
  ىف السواد 

سلطان اىل ما قرب من بغداد فأغارو على مااستحصد من الزرع حىت اضطر ارباب الضياع اىل وخرج اصحاب ال
محل ما حصدوه بسنبله ووقع بني توزون ونوزتكني التركيني فاصعد توزون اىل املوصل وانفذ ىف طلبه فلم يلحق 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر 
  اسحاق بن حممد  - ٥٣٢

  رى صحب اجلنيد وغريه وجاور باحلرم سنني وبه مات ىف هذه السنة ابو يعقوب النهر جو
  اخربنا ابن ناصر اخربنا ابو بكر بن خلف اخربنا ابو عبد الرمحن السلمى قال مسعت 

ابا احلسن الفارسى يقول مسعت ابا يعقوب النهر جورى يقول مفاوز الدنيا تقطع باالقدام ومفاوز اآلخرة تقطع 
  بالقلوب 



ني بن امساعيل ابن حممد بن امساعيل بن سعيد بن ابان ابو عبد اهللا الضىب القاضى احملاملى ولد ىف حمرم احلس - ٥٢٣
سنة مخس وثالثني ومائتني ومسع احلديث وله عشر سنني وشهد عند احلكام وله عشرون سنة ومسع يوسف بن 

 من اصحاب ابن عيينة روى عنه موسى القطان ويعقوب الدورقى والبخارى وخلقا كثريا وكان عنده سبعون رجال
دعلج وابن املظفر والدارقطىن وكان حيضر جملسه عشرة آالف وكان صدوقا اديبا فقيها مقدما ىف الفقه واحلديث 

وىل قضاء الكوفة ستني سنة واضيف اليه قضاء فارس واعماله مث استعفى فأعفى وعقد ىف داره جملسا للنظر ىف الفقه 
  م تزل تتردد اليه الفقهاء اىل ان توىف ىف سنة سبعني ومائتني فل

اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب اخربنا امحد بن حممد العتيقى اخربنا ابو الفضل عبيد اهللا بن عبد الرمحن الزهرى قال 
حدثنا القاضى احلسني بن امساعيل قال كنت عند اىب احلسن بن عبدون وهو يكتب لبدر وعنده مجع فيهم ابو بكر 

دابن خالد املادرائى فذكر قصة مناظرته مع الداودى ىف التفضيل اىل ان قال فقال الداودى واهللا ما الداودى وامح
نقدر تذكر مقامات على مع هذه العامة قلت انا واهللا اعرفها مقامه ببدر وأحد واخلندق ويوم خيرب قال فان عرفتها 

ابا بكر وعمر عليه قال من اين قلت ابو بكر فينبغى ان تقدمه على اىب بكر وعمر قلت قد عرفتها ومنه قد مت 
كان مع النىب صلى اهللا عليه و سلم على العريش يوم بدر مقامه مقام الرئيس ينهزم به اجليش وعلى مقامه مقام 

مبارز واملبارز ال ينهزم به اجليش وجعل يذكر فضائله واذكر فضائل اىب بكر فقلت ال تنكر هلما حقا ولكن الذين 
القرآن والسنن واصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قدموا ابا بكر فقدمناه لتقدميهم فالتفت اخذنا عنهم 

امحد بن خالد فقال ما ادرى مل فعلوا هذا قلت ان مل تدر فانا ادرى قال مل فعلوا فقلت ان السودد والرياسة ىف 
  اجلاهلية 

رجل كان له مال يفضل به مث جاء االسالم فجاء باب كانت ال تعدو منزلتني اما رجل كانت له عشرية حتميه واما 
الدين فمات النىب صلى اهللا عليه و سلم وليس ألىب بكر مال ومل تكن تيم هلا مع عبد مناف وخمزوم تلك احلال فاذا 
 بطل اليسار الذى كانت تترأس به قريش أهل اجلاهلية فلم يبق اال باب الدين فقدموه له فافحم توىف احملاملى ربيع

  اآلخر من هذه السنة 
على بن حممد بن عبيد بن حسان ابو احلسن البزاز ولد سنة اثنتني ومخسني ومائتني ومسع عباس الدورى  - ٥٣٤

  وابا قالبة روى عنه الدارقطىن وكان ثقة فاضال توىف ىف شوال هذه السنة 
امرى اخربنا ابو سعد بن اىب صادق على بن حممد بن سهل ابو احلسن الصائغ الدينورى اخربنا ابو بكر الع - ٥٣٥

قال اخربنا ابن باكويه قال مسعت احلسني بن امحد الدينورى يقول مسعت ممشاذ يقول خرجت ذات يوم اىل 
الصحراء فبينا انا مار اذا انا بنسر قد فتح جناحيه فتعجبت منه فاطلعت فاذا بأىب احلسن الدينورى الصائغ قائم 

  ئغ مبصر ىف هذه السنة يصلى والنسر يظلله توىف الصا
عبد الغافر بن سالمة ابن امحد بن عبد الغافر بن سالمة بن هاشم احلضرمى من اهل محص كان جواال  - ٥٣٦

فقدم بغداد فحدث هبا عن مجاعة فروى عنه الدارقطىن وابن شاهني وابن الصلت اال هوازى وهو آخر من روى عنه 
بصرى وهو آخر من روى عنه ىف الدنيا كلها وكان ثقة توىف بالبصرة ىف من البغداديني والقاضى ابو عمر اهلامشي ال

  هذه السنة 

حممد بن امحد بن صاحل ابن امحد بن حممد بن حنبل ابو جعفر الشيباىن حدث عن ابيه وعن عمه زهري بن  - ٥٣٧
  صاحل روى عنه الدارقطىن وغريه وتوىف ىف هذه السنة 



مسلم ابو بكر امام مسجد اجلامع العتيق مبصر حدث عن ابراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن  - ٥٣٨
  مرزوق وبكار بن قتيبة وغريمها وكان حنويا يعلم اوالد امللوك النحو توىف ىف ربيع اآلخر من هذه السنة 

 نصر بن امحد ابو القاسم البصرى املعروف باخلبزارزى الشاعر روى عنه املعاىف بن زكريا وغريه اخربنا - ٥٣٩
عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على حدثنا ابو منصور حممد بن حممد بن امحد ابن احلسني بن عبد العزيز 

العكربى حدثنا ابو عبد اهللا احلسني بن حممد املالكى اخربنا ابو حممد عبد اهللا بن حممد االكفاىن قال خرجت مع 
ك واىب عبد اهللا املفجع واىب احلسن السباك ىف بطالة عيد وانا عمى اىب عبد اهللا االكفاىن الشاعر واىب احلسني بن لنك

يومئذ صىب اصحبهم فمشوا حىت انتهوا اىل نصر بن امحد اخلبز أرزى وهو خيبز على طابقه فجلست اجلماعة عنده 
يد يهنئونه بالعيد ويتعرفون خربه وهو يوقد السعف حتت الطابق فزاد ىف الوقود فدخنهم فنهضت اجلماعة عند تزا
الدخان فقال نصر بن امحد الىب احلسني بن لنكك مىت أراك يا ابا احلسني فقال له ابو احلسني اذا اتسخت ثياىب 

وكانت ثيابه يومئذ جددا على انقى ما يكون من البياض فمشينا فقال ابو احلسني ابن لنكك يا اصحابنا ان نصرا ال 
لنصر ىف ... جييب ان نبدأه فجلس واستدعى دواة وكتب خيلى هذا اجمللس الذى مضى لنا معه من شىء يقوله و

  من السعف املدخن للثياب ... أتيناه فبخرنا خبورا ... انيف به على كل الصحاب ... فؤادى فرط حب 

فقلت له اذا اتسخت ... فقال مىت اراك أبا حسني ... اراد بذاك طردى او ذهاىب ... فقمت مبادر فظننت نصرا 
  ... ثياىب 

فداعبىن ... حمت ابا احلسني صميم ودى ... االبيات اىل نصر فأملى جواهبا فقرأناها فاذا هو قد أجاب وانفذ 
فجدت ... ظننت جلوسه عندى كعرس ... فعدن له كريعان الشباب ... اتى وثيابه كقتري شيب ... بالفاظ عذاب 

... فان كان التقزز فيه فخر ... ثياىب  فجاوبىن اذا اتسخت... فقلت مىت اراك ابا حسني ... له بتمسيك الثياب 
  ... فلم يكىن الوصى ابا تراب 

قال مؤلف الكتاب وكان فصيحا اديبا وكان اميا ال يعرف اخلط وكان يصنع خبز االرز فنسب اليه توىف يف هذه 
  السنة 

  سنة مث دخلت سنة احدى وثالثني وثلثمائة

يلول قوى احلر حىت أخذ باالنفاس وخرج ايلول كله عن حر فمن احلوادث فيها انه اول احملرم وهو النصف من ا
  شديد ودخل تشرين مبثل ذلك وكان ىف اليوم الثامن منه حر مل يكن مثله ىف آب ومتوز 

  وىف صفر ورد اخلرب بورود الروم اىل ارزن وميافارقني واهنم سبوا واحرقوا 
على علوية بنت ناصر الدولة اىب حممد بن محدان على  وىف ربيع اآلخر عقد نكاح ألىب منصور اسحاق بن املتقى باهللا

مائة الف درهم ومخسمائة درهم وجرى العقد حبضرة اخلليفة ووىل العقد على اجلارية ابو عبد اهللا حممد بن اىب 
موسى اهلامشى ومل حيضر ناصر الدولة وضرب ناصر الدولة سكة فزاد فيها عند ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  ق ناصر الدولة على املتقى ىف نفقاته وانتزع ضياعه وضياع والدته سلم وضي

وىف اذار من هذه السنة غلت االسعار حىت اكلوا الكالب ووقع الوباء وواىف من اجلراد االعراىب االسود امر عظيم 
  حىت بيع كل مخسني رطال بدرهم فكان ذلك معونة للفقراء لشدة غالء اخلبز 

قى اىل الشماسية لصيد السباع وفيها خرج خلق كثري من جتار بغداد مع احلاج لالنتقال اىل وىف ذى القعدة خرج املت



  الشام ومصر التصال الفنت ببغداد وتواتر احملن عليهم من السلطان 
وفيها ورد كتاب من ملك الروم يلتمس منديال كان لعيسى عليه السالم مسح به وجهه فصارت صورة وجهه فيه 

بيعة الرها وانه ان انفذ اليه اطلق من اسارى املسلمني عدد كثريا فاستؤمر املتقى هللا فأمر باجضار وذلك املنديل ىف 
الفقهاء والقضاة فقال بعض من حضر هذا املنديل منذ زمان طويل ىف هذه البيعة مل يلتمسه ملك من ملوك الروم 

يه السالم فقال على بن عيسى خالص وىف دفعة اىل هذا غضاضة على االسالم واملسلمون احق مبنديل عيسى عل
املسلمني من االسر أحق فأمر املتقى بتسليم املنديل وختليص االسارى قال الصوىل ووصل اخلرب بأن القرمطى ولد له 

مولود فأهدى اليه ابو عبد اهللا الربيدي هدايا عظيمة فيها مهد ذهب مرصع باجلوهر وكثر الرفض فنودى برباءة 
من الصحابة بسوء وورد اخلرب بقبول على بن بويه خلع السلطان بفارس ولبسه اياها وحضره الذمة ممن ذكر احدا 

  حينئذ الشهود والقضاة 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

ابراهيم بن امحد بن سهل ابن امحد بن سهل بن الربيع بن سليمان ابو اسحاق موىل جهينة مسع بكار بن  - ٥٤٠
   رجب هذه السنة قتيبة وغريه وتوىف ىف

  حبشون بن موسى ابن ايوب ابو نصر اخلالل ولد سنة اربع وثالثني ومائتني ومسع احلسن بن  - ٥٤١

  عرفة وغريه روى عنه الدارقطىن وابن شاهني وكان ثقة يسكن باب البصرة توىف ىف شعبان هذه السنة 
مل يسلم ولده وال احد من اهل بيته وكان سنان بن ثابت ابو سعيد الطبيب اسلم على يد القاهر باهللا و - ٥٤٢

  متقدما ىف الطب وىف علوم كثرية ودخل على اخللفاء توىف ىف غرة ذى القعدة من هذه السنة 
عبد اهللا بن حممد بن املبارك ابو حممد النيسابورى صحب محدون القصار وكان له علم بالشريعة وكتب  - ٥٤٣

  السنة  احلديث ورواه توىف ىف ربيع االول من هذه
على بن امساعيل بن اىب بشر وامسه اسحاق بن سامل بن امساعيل بن عبد اهللا بن موسى بن بالل بن اىب بردة  - ٥٤٤

بن اىب موسى ابو احلسن االشعرى املتكلم ولد سنة ستني ومائتني وتشاغل بالكالم وكان على مذهب املعتزلة زمانا 
قائد الناس واوجبت الفنت املتصلة وكان الناس ال خيتلفون ان هذا طويال مث عن له خمالفتهم واظهر مقالة خبطت ع

املسموع كالم اهللا وانه نزل به جربيل عليه السالم على حممد صلى اهللا عليه و سلم فاالئمة املعتمد عليهم قالوا انه 
 امنا كالم اهللا صفة قدمي واملعتزلة قالوا خملوق فوافق األشعرى املعتزلة ىف ان هذا خملوق وقال ليس هذا كالم اهللا

قائمة بذاته ما نزل وال هو مما يسمع وما زال منذ اظهر هذا خائفا على نفسه خلالفه اهل السنة حىت انه استجار 
بدار اىب احلسن التميمى حذرا من القتل مث نبغ اقوام من السالطني فتعصبوا ملذاهبه وكثر اتباعه حىت تركت 

ول االشعرى انبأنا حممد بن ناصر احلافظ ابو احلسني املبارك بن عبد اجلبار انبأنا الشافعية معتقد الشافعى ودانوا يق
  ابو على احلسن بن على بن ابراهيم بن يزداد املقرىء االهوازى 

الدمشقى قال ولد على بن اىب بشر االشعرى بالبصرة ونشأ هبا فأقام هبا اكثر عمرو فسمعت ابا احلسن حممد بن 
يقول ولد ابن اىب بشر سنة ستني ومائتني ومات سنة نيف وثالثني وثلثمائة ومل يزل معتزليا  حممد الوزان بالبصرة

اربعني سنة فناضل عن االعتزال مث قال بعد ذلك قد رجعت عن االعتزال قال االهوازى ومسعت ابا احلسن 
ليه ويتعلم منه ال العسكرى وكان من املخلصني ىف مذهب االشعرى يقول كان االشعرى تلميذ اجلبائى يدرس ع



يفارقه اربعني سنة قال االهوازى ومسعت ابا عبد اهللا احلمراىن سنة مخس وسبعني وثلثمائة يقول مل نشعر يوم مجعة 
واذا باالشعرى قد طلع على منرب اجلامع بالبصرة بعد صالة اجلمعة ومعه شريط فشده على وسطه مث قطعه وقال 

ل باالعتزال وتوىف ببغداد ودفن مبشرعة الروايا قربه اليوم عافىاالثر ال اشهدوا اىن تائب مما كنت فيه من القو
  يلتفت اليه 

حممد بن امحد بن سعقوب بن شيبة ابن الصلت السدوسى موالهم ابو بكر مسع جده يعقوب بن شيبة  - ٥٤٥
  وعباسا الدورى وغريمها وروى عنه ابو عمر بن مهدى وكان ثقة 

خربنا امحد بن على بن ثابت قال اخربىن على بن اىب على البصرى أخربها أيب قال اخربنا عبد الرمحن بن حممد ا
حدثىن ابو بكر عمر بن عبد امللك السقطى قال مسعت ابا بكر ابن يعقوب بن شيبة حيدث قال ملا ولدت دخل اىب 

قد حسبتها اياما وقد على امى فقال هلا ان املنجمني قد اخذوا مولد هذا الصىب وحبسوه فاذا هو يعيش كذا وكذا و
عزمت ان اعدله لكل يوم دينار مدة عمره فان ذلك يكفى الرجل املتوسط له ولعياله فأعدى له حبا فارغا فأعدته 

وتركته ىف االرض ومأل بالدنانري مث قال اعدى حبا آخر آجعل فيه مثل هذا استظهارا ففعلت ومأله مث استدعى حبا 
من احلبني ودفن اجلميع فما نفعىن ذلك مع حوادث الزمان فقد احتجت اىل ما  آخر ومأله مبثل ما مأل به كل واحد

  ترون قال ابو بكر السقطى 
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  ورأيناه فقريا جييئنا بال ازار وتقرأ عليه احلديث ونربه بالشىء بعد الشىء توىف ىف ربيع اآلخر من هذه السنة 
ابو الفضل اهلامشى من اهل املصيصة وىل القضاء حممد بن امحد بن يعقوب بن امحد ابن حممد بن عبد امللك  - ٥٤٦

بدسكرة امللك ىف طريق خراسان وورد بغداد فحدث هبا عن على بن عبد احلميد الغضائرى وأىب عروبة احلراىن 
  وامحد بن عمري بن جوصا وغريهم وكان سىء احلال ىف احلديث 

ثالث وثالثني ومائتني وكان ينزل الدور  حممد بن خملد بن حفص ابو عبد اهللا الدورى العطار ولد سنة - ٥٤٧
وهى حملة ىف آخر بغداد باجلانب الشرقى ىف اعلى البلد مسع يعقوب ابن ابراهيم الدورقى والزبري بن بكار واحلسن 

بن عرفة ومسلم بن احلجاج ىف آخرين روى عنه ابن عقدة واآلجرى وابن اجلعاىب وابن املظفر وابن حيويه 
  ان ثقة ذاقهم واسع الرواية مشهور بالديانة مذكورا بالعبادة والدارقطىن وغريهم وك

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت اخربنا حممد بن عبد العزيز الربذعى اخربنا امحد بن حممد 
قرب يلزقها  بن عمران اخربنا ابو عبد اهللا حممد بن خملد قال ماتت والدتى فنزلت ىف حلدها فانفرجت ىل فرجة عن

فاذا رجل عليه اكفان جدد على صدره طاقة يامسني طرية فأخذهتا فشممتها فاذا هى اذكى من املسك ومشها مجاعة 
كانوا معى ىف اجلنازة مث رددهتا اىل موضعها وسددت الفرجة توىف ابن خملد ىف مجادى اآلخرة من هذه السنة وقد 

  عشرين يوما استكمل سبعا وتسعني سنة ومثانية اشهر واحد و
حممد بن على بن احلسن بن اىب احلديد ابو احلسني حدث عن يونس بن عبد االعلى وحممد بن عبد احلكم  - ٥٤٨

  وبكار بن قتيبة 

  وكان فقيه على مذهب أىب حنيفة فرضيا عاقال ثقة وتوىف ىف مجادى االوىل من هذه السنة 
قيه عن اىب الوفاء بن عقيل قال مسعت احلسن بن غالب اجملنون البغدادى اخربنا ابراهيم بن دينار الف - ٥٤٩

املقرىء يقول مسعت ابا احلسني بن مسعون يقول مسعت ابا بكر الشبلى يقول رايت يوم اجلمعة معتوها عند جامع 
 الرصافة قائما عريانا وهو يقول انا جمنون اهللا انا جمنون اهللا فقلت له مل ال تدخل اجلامع وتتوارى وتصلى فنظر اىل

اذا هم رأوا حاىل ومل يأنفوا هلا ... وقد اسقطت حاىل حقوقهم عىن ... يقولون زرنا واقض واجب حقنا ... وانشد 
  مث دخلت سنة اثنتني وثالثني وثلثمائة  ٣٣٢سنة ... ومل يأنفوا منها أنفت هلم مىن ... 

ثالثة آالف انسان وهنبوا البالد وكان  فمن احلوادث فيها انه ىف ربيع االول دخل الروم راس العني وسبوا من اهلها
  الذى قصدها الدمستق ىف مثانني الفا 

وىف مجادى االوىل كثرت االمطار فتساقطت منازل الناس ومات خلق كثري حتت اهلدم وما زالت قيمة العقار ببغداد 
م واغلقت عدة محامات تنقص وزاد األمر بسبب الغالء وبلغ اخلبز اخلشكار ثالثة ارطال بدرهم والتمر رطلني بدره

وتعطلت اسواق ومساجد حىت صار يطلب من يسكن الدور بأجرة يعطاها ليحفظها وكثرت الكبسات بالليل من 
اللصوص بالسالح والشمع وحتارس الناس بالليل بالبوقات وجاء ىف شباط مطر عظيم سبل وبرد كبار ومجعه 

  الثالجون 



ووقع جليد كثري فاحترق اكثر الزرع ومل جيمد املاء ىف شتوة هذه وكبسوه وتساقطت الدور وبرد اهلواء ىف آذار 
  السنة 

وورد اخلرب ىف شوال مبوت اىب طاهر سليمان بن احلسن اهلجرى ىف منزله هبجر وانه جدر ىف هذه السنة ومات ومل 
ق احلاج حيج ىف هذه السنة احد من بغداد وال من خراسان ألجل موت اهلجرى فلم حيضر احد من اهل هجر يبذر

فخاف الناس فأقاموا وكان الذى بقى من اخوة اىب طاهر ثالثة ابو القاسم سعيد وهو الرئيس الذى يدبر االمور 
وابو العباس وكان ضعيف البدن كثري االمراض مقبال على زيادة الكتب وابو يعقوب يوسف وكان مقبال على 

م وكانوا جيتمعون على رأى واحد فيمضونه وكان اللعب اال ان الثالثة كانت كلمتهم واحدة والرياسة جلميعه
  وزراؤهم سبعة كلهم من بىن سنرب 

وىف هذه السنة قتل ابو عبد اهللا الربيدى اخاه ابا يوسف وكان ابو يوسف يتكرب على اخيه ويؤذيه ودفنه باالبلة من 
م واخذ من الكسوة غري أن غسله او كفنه واخذ من ماله الف الف ومائىت الف دينار وعشرة آالف الف دره

والقرش واآللة قيمة الف الف دينار والف رطل ند وعشرين الف رطل عود منها الفا رطل هندى وصادر العمال 
  على الف الف دينار ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر 

ابيه حممد لقب امحد بن حممد بن سعيد ابن عبد الرمحن ابو العباس الكويف املعروف بابن عقدة وعقدة لقب  - ٥٥٠
بذلك ألجل تعقيده ىف التصريف والنحو وكان عقدة ورعا ناسكا علم ابن هشام اخلزاز االدب فوجه ابوه اليه 

  دنانري فردها وقال ما رددهتا استقالال هلا ولكن سألىن الصىب ان اعلمه القرآن فاختلط تعليم النحو بتعليم 

الدنيا واما ولده ابو العباس فانه مسع احلديث الكثري وكان من  القرآن فال استحل ان آخذ منه شيئا ولو دفع اىل
اكابر احلفاظ وروى عنه من اكابرهم ابو بكر بن اجلعاىب وعبد اهللا بن عدى والطرباىن وابن املظفر والدارقطىن وابن 

س بن عقدة احفظ شاهني وقال الدارقطىن امجع اهل الكوفة انه مل ير من زمن عبد اهللا بن مسعود اىل زمن اىب العبا
منه قال ابو العباس ودخل الربدجيى الكوفة فزعم انه احفظ مىن فقلت ال تطول نتقدم اىل دكان وراق ونضع القبان 
وتزن من الكتب ما شئت مث تلقى علينا فنذكرها فبقى وكان بعض اهلامشيني جالسا عند بن عقدة فقال ابن عقدة انا 

ل بيت هذا سوى غريهم وقال ابن عقدة مرة احفظ من احلديث اجيب ىف ثلثمائة الف حديث من حديث اه
باالسانيد واملتون منسقا مخسني ومائىت الف حديث وأذاكر من املسانيد وبعض املتون واملراسيل واملقاطيع بستمائة 

  الف حديث 
ىن بن سعيد اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا أمحد بن على بن ثابت قال حدثىن الصورى قال قال ىل عبد الغ

مسعت الدارقطىن يقول كان ابو العباس بن عقدة يعلم ما عند الناس وال يعلمون ما عنده قال مؤلف الكتاب ومع 
هذا احلفظ العظيم وكثرة ما مسع وكتب فانه انتقل من مكان اىل مكان فكانت كتبه ستمائة محل فقد ذمه الناس 

ويأمرهم بروايتها وقال الدارقطىن ابن عقدة رجل سوء ألسباب فذكر ابن عدى انه كان يسوى نسخا لالشياخ 
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على حدثنا على بن حممد بن نصر قال مسعت محزة بن يوسف يقول 

مسعت ابا عمر بن حيويه يقول كان ابن عقدة ىف جامع براثا ميلى مثالب اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
شيخني يعىن ابا بكر وعمر فتركت حديثه ال احدث عنه بشىء قال املصنف وتوىف ابن عقدة ىف ذى القعدة او قال ال

  من هذه السنة 
  احلسن بن يوسف ابن يعقوب بن ميمون ابو على احلداد روى عن يونس بن عبد االعلى وغريه  - ٥٥١



  وكان امام جامع مصر العتيق وتوىف ىف ربيع اآلخر من هذه السنة 
  سليمان بن احلسن ابو القاسم وزر للراضى مث ملك املتقى هللا فابقاه على حاله وتوىف ىف رجب هذه السنة  - ٥٥٢
عبد اهللا بن امحد ابن اسحاق ابو حممد اجلوهرى املصرى سكن بغداد بنهر الدجال وحدث هبا عن الربيع  - ٥٥٣

ن روى عنه ابو عمر بن مهدى وكان ثقة توىف بن سليمان املرادى وغريه روى عنه الدارقطىن وابن شاهني وآخر م
  ىف ربيع االول من هذه السنة 

عبد اهللا بن حممد ابن امحد ابو بكر البزاز وهو خال ابن اجلعاىب روى عنه الدارقطىن وابن شاهني وتوىف ىف  - ٥٥٤
  ذى القعدة من هذه السنة 

  سنة مث دخلت سنة ثالث وثالثني وثلثمائة

وزون التركى كان رئيس اجليش وامري االمراء وتقلد الشرطة ببغداد وكانت بينه وبني املتقى فمن احلوادث فيها ان ت
وحشه فخرج املتقى اىل ناحية املوصل ودخل توزون من واسط اىل بغداد فأخد اموال اهل بغداد وأخذ من دعلج 

بلوا على حربه خرج توزون العدل مائة الف درهم وأقام املتقى عند بىن محدان واستدعاهم حلرب توزون فلما أق
فكسرهم مث كاتب املتقي يسأله أن يرجع إىل بغداد فلم يقبل واقام بالرقة مث ظهر له من بىن محدان تضجر به فبعث 

اىل توزون يطلب الصلح فتلقى توزون ذلك بأمت رغبة فبعث اليه املتقى من يستحلفه فحلف أميانا مؤكدة مث اعاد 
  ما قدم املتقى فبلغ السندية تلقاه اليه من يعيد اليمني فحلف فل

توزون فقبل االرض وقبل يده مث ركب وسار معه وقد وكل به وجبماعته الديلم وحصرهم ىف مضربه وقبض عليهم 
واستحضر عبد اهللا بن املكتفى فبويع له ولقب املستكفى باهللا وبايعه املتقى بعد أن اشهد على نفسه باخللع ىف يوم 

فر هذه السنة وسلم اليه املتقى فأخرج اىل جزيرة بني يدى السندية على هنر عيسى فسمل السبت لعشر بقني من ص
  ىف يوم خلعه وكانت مدة خالفته ثالث سنني واحد عشر شهرا ومل حيل احلول على توزون بعد أن فعل ذلك 

  باب ذكر خالفة املستفكى باهللا

اسم ولد ىف صفر سنة اثنتني وتسعني ومائتني ووىل اخلالفة وامسه عبد اهللا بن على املكتفى بن املعتضد ويكىن ابا الق
وسنه احد واربعون سنة وسبعة ايام ىف سن املنصور حني وىل وكان مليح الشخص ربعة من الرجال ليس بالطويل 

وال بالقصري معتدل اجلسم حسن الوجه ابيض مشربا باحلمرة اسود الشعر سبط خفيف العارضني أكحل أقىن االنف 
 املستكفى طوق توزون وسوره وخلع عليه وجلس بني يدى املستكفى باهللا على كرسى ومل حيج من الناس وملا وىل

  ىف هذه السنة اال نفر يسري مع البكريني ووقف بالناس مبكة عمر بن احلسن بن عبد العزيز اهلامشى 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

على املؤذن ويعرف باملالكى مسع ابا عمر القاضى وغريه وروى عنه  احلسن بن امحد بن سعيد بن انس ابو - ٥٥٥
  العتيقى والتنوخى وكان ثقة وتوىف ىف هذه السنة 



احلسن بن عبد العزيز اهلامشى اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر اخلطيب انبأنا ابراهيم بن خملد اخربنا امساعيل  - ٥٥٦
  بن على 

يز اهلامشى وهو واىل الصالة باحلرمني ومسجد الرصافة ببغداد ىف شوال هذه اخلطىب قال توىف احلسن بن عبد العز
  السنة وله من السن مخس وسبعون سنة وشهور 

احلسني بن على بن امحد بن عبد اهللا ابو على احلريرى ويعرف بابن مجعة ولد سنة سبع ومخسني ومائتني  - ٥٥٧
  ن املظفر وكان ثقه صدوقا وتوىف ىف رمضان هذه السنة وحدث عن اىب بكر بن مالك وأىب احلسن الدارقطىن واب

  سنة مث دخلت سنة اربع وثالثني وثلثمائة

فمن احلوادث فيها انه ىف احملرم لقب املستكفى باهللا نفسه امام احلق وضرب ذلك على الدنانري والدراهم فكان 
  خيطب له بلقبني امام احلق واملستكفى باهللا 

ابا احلسني امحد بن بويه قد زل بباجسرى فاضطرب الناس واستتر املستكفى باهللا وعرب  وورد اخلرب بأن معز الدولة
االتراك اىل اجلانب الغرىب وساروا اىل املوصل وبقى الديلم ببغداد ووجه املستكفى بالطاف وفاكهة وطعام الىب 

البيعة للمستكفى واستحلف احلسني بن بويه ودخل ابو احلسني فلقى املستكفى ووقف بني يديه طويال واخذ عليه 
له باغلظ االميان وخلواصه وحلف املستكفى الىب احلسني بن بويه وأخويه وكتب بذلك كتاب ووقعت فيه الشهادة 

عليهما ولبس ابو احلسني اخللع وطوق وسور وعقد له لواء وجعل امري االمراء وهو اول ملوك بىن بويه ولقب 
ابو على احلسن ركن الدولة وامر أن نضرب القاهبم وكناهم على الدنانري اخوه االكرب على عماد الدولة واالوسط 

  والدراهم ونزل الديلم واالتراك دور الناس ومل يكن يعرف ببغداد قبل هذا التنزل فصار من هذا اليوم رمسا 
  انبأنا حممد بن عبد الباقى انبأنا على بن احملسن التنوخى عن ابيه قال ومن اعجب 

دة ىف زمن معز الدولة السعى والصراع وذلك ان معز الدولة احتاج اىل السعاة ليجعلهم فيوجا بينه االشياء املتول
وبني اخيه ركن الدولة اىل الرى فيقطعون تلك املسافة البعيدة ىف املدة القريبة وأعطى على جودة السعى الرغائب 

دهم اليه فنشأ ركابيان ملعز الدولة فحرص احداث بغداد وضعفاؤهم على ذلك حىت اهنمكوا فيه واسلموا اوال
يعرف احدمها مبرعوش واآلخر بفضل يسعى كل واحد منهما نيفا وثالثني فرسخا ىف يوم من طلوع الشمس اىل 

غروهبا يترددون ما بني عكربا وبغداد وقد رتب على كل فرسخ من الطريق قوم حيضون عليهم فصاروا ائمة السعاة 
تعصب الناس هلم واشتهى معز الدولة الصراع فكان يعمل حبضرته حلقة ىف ميدانه ببغداد وانتسب السعاة اليهم و

ويقيم شجرة يابسة تنصب ىف احلال وجيعل عليها الثياب الديباج والعتاىب واملروزى وحتتها اكياس فيها دراهم وجيمع 
ىف دخول امليدان فمن غلب  على سور امليدان احملانيث بالطبور والزمور وعلى باب امليدان الدبادب ويؤذن للعامة

اخذ الثياب والشجرة والدراهم مث دخل ىف ذلك احداث بغداد فصار ىف كل موضع صراع فاذا برع احدهم 
صارع حبضرة معز الدولة فان غلب اجريت عليه اجلرايات فكم من عني ذهبت بلطمة وكم من رجل اندقت 

د حىت احدثوا فيها الطرائف فكان الشاب يسبح وشغف بعض اصحاب معز الدولة بالسباحة فتعاطاها اهل بغدا
  قائما وعلى يده كانون فوقه حطب يشتعل حتت قدر اىل ان تنضج مث يأكل منها اىل ان يصل اىل دار السلطان 

وىف ربيع اآلخر قلد القاضى ابو السائب عتبة بن عبيد اهللا القضاء ىف اجلانب الشرقي واقر القاضى ابو طاهر على 
   اجلانب الشرقي



وقلد ابو احلسن حممد بن صاحل اهلامشى قضاء مدينة اىب جعفر وىف هذه السنة مجع القاضى ابو احلسن حممد بن صاحل 
   ٣٤٢اهلامشى ابا عبد اهللا حممد بن اىب 

موسى اهلامشى وابا نصر يوسف بن اىب احلسني عمر بن حممد القاضى ىف منزله حىت اصطلحا وتعاقدا على التصاىف 
منهما خط صاحبه بتزكيته ورمبا توكد الصلح بينهما وكانا قد خرجا اىل اقبح املباينة حىت اشهد  وأخذ كل واحد

ابو نصر وهو واىل قضاء مدينة السالم على نفسه باسقاط اىب عبد اهللا وانه غري موضع للشهادة وسعى ابو عبد اهللا 
  ىف صرفه ومعارضته مبا يكره حىت هتيأ له ىف ذلك ما اراد 

خلميس لثالث بقني من مجادى اآلخرة احندر معز الدولة اىل دار اخلالفة فسلم على اخلليفة وقبل االرض وىف يوم ا
  وقبل يد املستكفى وطرح له كرسى فجلس مث تقدم رجالن من الديلم فمد ايديهما اىل املستكفى وطالبا بالرزق 

فنكساه من السرير ووضعا عمامته ىف عنقه وجراه  فلما مدا ايديهما ظن اهنما يريدان فناوهلما يديه تقبيل يده فجذباه
وهنض معز الدولة واضطرب الناس ودخل الديلم اىل دور احلرم ومحل املستكفى راجال اىل دار معز الدولة فاعتقل 
هبا وخلع من اخلالفة وهلبت الدار حىت مل يبق فيها شيئ ومسل املستكفى وكانت مدته ىف اخلالفة سنة واربعة اشهر 

واحضر الفضل بن املقتدر يوم اخلميس لثمان بقني من مجادى اآلخرة فبويع ولقب املطيع هللا باب ذكر خالفة  ويومني
  املطيع هللا وامسه الفضل بن املقتدر ويكىن ابا القاسم وامه ام ولد يقال هلا مشغلة ادركت 

املستكفى ليسلم عليه باخلالفة خالفته وكان له يوم بويع ثالث وثالثون سنة ومخسة اشهر وايام وملا بويع احضر 
واشهد على نفسه باخللع وصودر خواص املستكفى فاخذ منهم الوف كثرية ووصل املطيع العباسيني ىف يوم بنيف 

وثالثني الف دينار على اضافته ووصل خادم من املدينة فذكر ما يلحق حجرة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من 
عنها فأمر للخادم بعشرين الف درهم وتقدم حبمل الطيب وضم اليه مخسة من  التفريط وقطع مواد الطيب وغريه

اخلدم ليكونوا ىف خدمة احلجرة ونفذ مع اىب امحد املوسوى قنديال من ذهب وزنه ستمائة مثقال وتسع قناديل من 
  فضة ليعلقها ىف الكعبة 

ل عبد الواحد ابن عبد العزيز التميمى اخربنا ابن ناصر قال مسعت ابا حممد التميمى يقول مسعت عمى ابا الفض
يقول مسعت املطيع هللا يقول وقد احدق به خلق كثري من احلنابلة حزروا ثالثني الفا فاراد ان يتقرب اليهم فقال 

مسعت شيخى ابن بنت منيع يقول مسعت امحد بن حنبل يقول اذا مات اصدقاء الرجل ذل وىف يوم االربعاء الربع 
امرأة هامشية قد سرقت صبيا فشوته ىف تنور وهو حى وأكلت بعضه واقرت بذلك خلون من شعبان وجدت 

وذكرت ان شدة اجلوع محلها على ذلك فحبست مث اخرجت وضربت عنقها ووجدت امرأة اخرى هامشية ايضا قد 
اخذت صبية فشقتها بنصفني فطبخت نصفها سكباجا والنصف اآلخر مباء وملح فدخل الديلم فذحبوها مث وجدت 

الثة قد شوت صبيا وأكلت بعضه فقتلت وكان قد بلغ املكوك من احلنطة مخسة وعشرين درمها واضطر الناس اىل ث
اكل البزر قطونا كان يؤخذ فيضرب باملاء مث يبسط على الطابق ويشعل حتته فاذا محى أكلوا اجليف واذا راثت 

احلب الشعري فأكلوه وكانت املوتى مطرحني  الدواب اجتمعوا مجاعة من الضعفاء على الروث فالتقطوا ما فيه من
فرمبا اكلت الكالب حلومهم وخرج الناس اىل البصرة خروجا مسرفا فمات اكثرهم ىف الطريق ومات بعضهم 
  بالبصرة وصار العقار والدور تباع برغفان خبز ويأخذ الدالل حبق داللته بعض اخلبز انبأنا حممد بن عبد الباقى 



احملسن عن ابيه قال حدثىن ابو احلسني بن عباس القاضى قال حدثىن ابو عبد اهللا املوسوى  عبد الباقى عن على بن
العلوى انه باع ىف سنة اربع وثالثني وثلثمائة عند اشتداد الغالء على معز الدولة وهو مقيم بظاهر بغداد من اجلانب 

   الغرىب كر حنطة بعشرة آالف درهم قال ومل اخرج الغلة حىت تسلمت املال
وكانت بني اصحاب معز الدولة اىب احلسني وبني اصحاب ناصر الدولة اىب حممد ابن محدان حرب بعكرب فخرج 

معز الدولة ومعه اخلليفة املطيع اىل عكربا وذلك ىف رابع رمضان مث حضر معز الدولة املطيع ووكل به فلما كان يوم 
د فنزل ىف اجلانب الغرىب فعرب اصحاب معز الدولة اليهم االربعاء لعشر خلون من رمضان واىف ناصر الدولة اىل بغدا

فعرب ناصر الدولة اىل اجلانب الشرقى ودخل بغداد وجاء معز الدولة فاحتربوا فملك اجلانب الغرىب باسره اال انه 
ضاق عليهم العيش فاشترى ملعز الدولة كرا بعشرين الفا وحلق الناس من السواد من جانىب بغداد ضر عظيم مث 

  ك معز الدولة اجلانب الشرقى فاهنوم ناصر الدولة مل
وىف هذه السنة كثر القمل برستاق التيمرة الكربى حىت يئس الناس من غالهتم واحنط من نوع الطري الصفر يزيد 
على جرم العصفور وكان الطائر يعلق على شجرة فيصفر فيصري الطري حينئذ افواجا فينحط كل فوج منها على 

  مل حىت فىن ضيعة فيلقط الق

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

توزون قد ذكرنا اخباره وما صنع باملتقى توىف لثمان بقني من احملرم ومل يتم له حول بعد فعله القبيح  - ٥٥٨
  وامهاله ما عقد من االميان 

وى عنه ابن حيويه سليمان بن اسحاق ابن ابراهيم بن اخلليل ابو ايوب اجلالب مسع ابراهيم احلرىب ر - ٥٥٩
  وكان ثقة توىف ىف هذه السنة 

عبد اهللا بن امحد بن عبد اهللا بن بكري ابو القاسم التميمي مسع ابن قتيبة وروى عنه الدارقطىن وكان ثقة  - ٥٦٠
  وتوىف ىف ذى احلجة من هذه السنة 

ه على مذهب امحد بن عمر بن احلسني بن عبد اهللا ابو القاسم اخلرقى صاحب كتاب املختصر ىف الفق - ٥٦١
حنبل وكان فقه النفس حسن العبارة بليغا وكانت له مصنفات كثرية وخترجيات على املذهب مل تظهر ألنه خرج من 

بغداد ملا ظهر سب الصحابة فاودع كتبه يف درب سليمان فاحترقت الدار الىت كانت فيها الكتب وتوىف بدمشق 
  هذه السنة 

 ابو عبد اهللا يعرف بابن اىب موسى عمى الفقيه على مذهب العراقيني واله حممد بن عيسى بن عبد اهللا - ٥٦٢
املتقى هللا القضاء ببغداد مث عزله واعاده املستكفى باهللا وكان له علم غزير ومست حسن ووقار وكان ثقة مشهورا 

 يكن شيئا مذكورا بالفقر ال يطعن عليه ىف شىء من واليته فكبس اللصوص داره وأخذوا مجيع ما كان ىف منزله ومل
وكانوا يقدرون ان له ماال وضربوه ضربة اثخنته وهرب ىف السطوح ورمى بنفسه اىل ما جياوره فسقط فمات 

  وذلك ىف ربيع االول من هذه السنة 
حممد بن حممد بن امحد بن عبد اهللا ابو الفضل السلمى الوزير كان فقيها مناظرا ومسع احلديث خبراسان  - ٥٦٣

لرى وبغداد والكوفة واملى وكان حافظا وصنف وكان يصوم االثنني واخلميس وال يدع صالة الليل ونيسابور وا



وال التصنيف ووىل الوزارة للسلطان وهو على ذلك وكان يسأل اهللا الشهادة فسمع ليلة جلبة اخليل فقال ما هذا 
  قنا فدعا باحلالق فقالوا غوغاء العسكر قد اجتمعوا يؤلبون ويقولون ان الذنب لك ىف تأخري رز

فحلق رأسه وسخن له املاء ىف مصرية وتنور وتنظف واغتسل ولبس الكفن ومل يزل ليلته يصلى وبعث السلطان 
  مينعهم عنه مل يقبلوا فقتلوه وهو ساجد ىف ربيع االخر من هذه السنة 

ه حيتوى على اربعمائة حممد بن عبد اهللا ابن طغج ابو بكر كان شجاعا شديد التيقظ ىف حروبه وكان جيش - ٥٦٤
الف رجل وكان له مثانية آالف مملوك حيرسونه بالنوبة كل نوبة الف مملوك ويوكل جبانب خيمته اخلدم مث ال يثق 
حىت ميضى اىل خيم الفراشني فينام فيها ولقيه الراضى باهللا اال خشيد النه فرغاىن وكان من ملك فرغانة يسمى 

ر والفرس كسرى واليمن تبع واملسلمون اخلليفة وملك اشروسنة يسمى االخشيد كما تدعو الروم ملكها قيص
االفشني وملك خوارزم خوارز مشاه وملك الترك خاقان وملك جرجان صول وملك اذربيجان اصبهذ وملك 

  طربستان ساالر توىف بدمشق ىف ذى احلجة من هذه السنة 
بن جعفر وقيل دلف بن جحدر وقيل دلف بن ابو بكر الشبلى وقد اختلفوا ىف امسه ونسبه فقيل دلف  - ٥٦٥

جعترة وقيل دلف بن جعونة وقيل جعفر بن يونس وقيل جحدر بن دلف وهو من اهل اشروسنة من قرية هبا يقال 
هلا شبيلة كان خاله امري االمراء باالسكندرية وولد الشبلى بسر من رأى وكان حاجب املوفق فجعل لطعمته دماوند 

حضر الشبلى يوما جملس خري النساج فتاب مث رجع اىل دماوند فقال ان املوفق والىن  وكان ابوه حاجب احلجاب
  بلدتكم فاجعلوىن ىف حل ففعلوا وصحب الفقراء وكان اجلنيد يقول تاج هؤالء القوم الشبلى 

ثىن التميمى اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا ابو بكر بن ثابت اخربنا على بن حممود الزوزىن قال مسعت على بن امل
  يقول دخلت على الشبلى ىف داره يوما وهو يهيج ويقول 

... فان مل ترك العني ... من تيمه احلب ... وال يقوى على حجبك ... من عادته القرب ... على بعدك ال يصرب 
  ... فقد يبصرك القلب 

ال مسعت ابا حامت حممد بن امحد بن اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على اخربنا عبد الكرمي بن هوزان ق
حيىي يقول مسعت عبد اهللا بن على التميمى يقول سأل جعفر بن نصري بكران الدينورى وكان خيدم الشبلى مالذى 
رأيت منه يعىن عند وفاته قال قال ىل على درهم مظلمة تصدقت عن صاحبه بألوف فما على قلىب شغل اعظم منه 

فنسيت ختليل حليته وقد امسك عن لسانه فقبض على يدى وادخلها ىف حليته مث مات مث قال وضيئىن للصالة ففعلت 
فبكى جعفر وقال ما تقولون ىف رجل مل تفته ىف آخر عمره ادب من آداب الشريعة عن حممد بن احلسني بن موسى 

فمات وهو يوم اجلمعة  قال مسعت ابا نصر اهلروى يقول كان الشبلى يقول امنا حيفظ هذا اجلانب ىب يعىن من الدياملة
وعربت الدياملة اىل اجلانت الشرقى يوم السبت عن اىب احلسني ابن املهتدى قال مسعت ابا حفص عمر بن عبيد بن 

تعويذ يقول حدثىن ابو بكر غالم الشبلى وكان يعرف ببكري قال وجد الشبلى خفة من وجع كان به ىف يوم اجلمعة 
مائة فقال ىل بكري تعز اجلامع قلت نعم قال فلما حصلنا ىف الوراقني من سلخ ذى احلجة سنة اربع وثالثني وثلث

اجلانب الشرقى تلقانا رجل شيخ فقال ىل بكري غدا يكون ىل مع هذا الشيخ شأن من الشأن نقلت يا سيدى من هو 
ىل ىف موضع كذا  فقال ىل هذا املقبل واومأ بيده اىل الشيخ قال فلما كان ىف ليلة السبت قضى رمحة اهللا عليه فقيل

وكذا شيخ صاحل يغسل املوتى فجئت اىل الباب فنقرته وقلت سالم عليكم فقال ىل مات الشبلى فقلت نعم فخرج 
اىل فاذا هو الشيخ الذى لقينا باالمس فقلت ال اله اال اهللا فقال ىل مالك فقلت يا سيدى سالتك باهللا من اين لك 



اين يكون للشبلى انه يكون له معى شأن من الشان اخربنا ابو القاسم مبوت الشبلى فقال ىل فقدتك ما أبلهك من 
  احلريري عن اىب طالب العشارى اخربنا على بن املظفر االصبهاىن حدثنا ابو القاسم النحاس قال مسعت يوسف 

لى قبورهم بن يعقوب االصبهاىن يقول قال االدمى القارىء رايت ىف املنام كان كل من ىف مقربة اخليزرانية جلوسا ع
فقلت من تنتظرون فقالوا قد وعدنا جييئنا رجل يدفن عندنا يهب اهللا حمسننا ومسيئنا له قال فبكرت وجلست فاذا 

  جبنازة الشبلى تدفن عندهم 

  سنة مث دخلت سنة مخس وثالثني وثلثمائة

ناصر الدولة ابو حممد  فمن احلوادث فيها قد ذكرنا ان معز الدولة ابو احلسني بن بويه حصر املطيع ووكل به وان
بن محدان جاء اىل بغداد خياصم عن اخلليفة فدخل اىل بغداد وحارب معز الدولة فعرب معز الدولة اىل اجلانب 

الشرقى فملكه ىف اول يوم من احملرم فاهنزم ناصر الدولة وهنب الديلم باب الطاق وسوق حيىي وقتل من العامة مجاعة 
بني ىف طريق عكرب األنه وقع للناس ان الديلم اذا ملكوا اجلانب الشرقى وضعوا وخرج نساء وصبيان من بغداد هار

السيف تشفيا من العوام ألهنم كانوا يشتمون معز الدولة والدياملة شتما مسرفا واستعمل معز الدولة احللم ومنع من 
خلق كثري ألهنم خرجوا القتل اال من هرب من الرجال والنساء والصبيان وتلف ىف طريق عكرب من احلر والعطش 

مشاة حفاة انبأنا حممد بن عبد الباقى البزاز انبأنا على بن احملسن التنوخى عن ابيه قال حدثىن ابو احلسن امحد بن 
يوسف قال ملا دخل الديلم من اجلانب الغرىب اىل اجلانب الشرقى وخاف الناس السيف هربوا على وجوههم 

ذوات النعم والصبية واالطفال والعجائز وسائر الناس خيرجون على وجوههم وكانت العذراء واملخباة املترفة من 
يتعادون يريدون الصحراء وكان ذلك اليوم حار فال يطيقون املشى قال ابو حممد الصلحى اهنزمنا يومئذ مع ناصر 

ت ماال احصى من الدولة نريد املوصل من بني يدي معز الدولة وقد عرب من اجلانب الغرىب اىل اجلانب الشرقى فرأي
اهل بغداد قد تلفوا باحلر والعطش وحنن نركض هاربني فما شبهته اال بيوم القيامة قال فأخربىن مجاعة اهنم شاهدوا 

  امرأة مل ير مثلها ىف حسن الثياب واحللى 

ت اليها وهى تصيح انا ابنة فالن ومعى جوهر وحلى بالف دينار ورحم اهللا من اخذه مىن وسقاىن شربة ماء فما يلتف
  احد حىت خرت ميتة وبقيت متكشفة والثياب عليها واحللى وما يعرض له احد 

وملا استقر معز الدولة ببغداد استحلف املطيع هللا انه ال يبغيه سوءا وال مياىل عليه عدوا مث ازال عنه التوكيل واعاده 
  اجلبل بأسره  اىل داره وورد اخلرب بدخول ركن الدولة أىب على احلسن بن بويه الرى وملك

وىف اول رجب صرف القاضى حممد بن احلسن بن اىب الشوارب عن القضاء باجلانب الغرىب من بغداد وتقلد ابو 
  احلسن حممد بن صاحل ابن ام شيبان مضافا اىل ما كان اليه من قضاء اجلانب الشرقى 

  لك ىف سابع عشر نيسان وىف رمضان وقع بقطربل برد كبار ىف كل بردة أوقيتان واكثر فطحن الغالت وذ

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

احلسن بن محويه ابن احلسن ابو حممد القاضى االستراباذى ادرك عمار بن رجاء ومل يكتب عنه وروى عنه  - ٦٦٦
ن حممد بن اسحاق بن راهويه وخلق كثري وكان على قضاء استراباذ مدة طويلة وكان من القوامني بالليل املتهجدي



باالسحار يضرب به املثل ىف قضاء حوائج املسلمني والقيام بامرهم بنفسه وماله وجاهه وعقد جملس االمالء 
  باستراباذ وكتب عنه اهلها مات فجاءة على صدر جارية وقت االنزال ىف هذه السنة 

ائتني وكان يتوىل محزة بن القاسم بن عبد العزيز ابو عمر اهلامشى ولد ىف شعبان سنة سبع واربعني وم - ٥٦٧
الصالة بالناس ىف جامع املنصور مث توىل امامة جامع الرصافة وحدث عن سعدان بن نصر الدوري وحنبل بن 

  اسحاق روى عنه الدارقطىن وابن شاهني وكان ثقة 

  ف ثبتا ظاهر الصالح مشهورا بالرواية معروفا باخلري وحسن املذهب توىف ىف شعبان هذه السنة ودفن عند قرب معرو
عبد الرمحن بن امحد بن عبد اهللا ابو عبد اهللا اخلتلى مسع ابا العباس الربتى والباغندى وابن اىب الدنيا روى  - ٥٦٨

عنه الدارقطىن وكان فهما عارفا ثقة حافظا انتقل اىل البصرة فسكنها اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا امحد بن على 
ىب قال دخل الينا ابو عبد اهللا اخلتلى اىل البصرة صاحب حديث وكان قال اخربىن على بن احملسن قال اخربىن ا

مشهورا باحلفظ فجاء وليس معه شىء من كتبه فحدث شهورا اىل ان حلقته كتبه فسمعته يقول حدثت خبمسني 
  الف حديث من حفظى اىل ان حلقتىن كتىب 

 والقاهر باهللا ولد سنة مخس واربعني على بن عيسى بن داود ابن اجلراح ابو احلسن وزير املقتدر باهللا - ٥٦٩
ومائتني ومسع امحد بن بديل الكوىف واحلسن بن حممد الزعفراىن ومحيد بن الربيع وعمر بن شبة روى عنه الطرباىن 
وغريه وكان صدوقا فاضال عفيفا ىف واليته كثري املعروف وقراءة القرآن والصالة والصيام حيب اهل العلم ويكثر 

من الفرس وكان داود جده من ديرقىن من وجوه الكبار وكذلك ابوه عيسى اخربنا عبد الرمحن  جمالستهم واصله
بن حممد اخربنا امحد بن على اخربنا االزهرى قال قال ىل ابو احلسن حممد بن امحد بن رزقويه قال قال ىل ابن كامل 

ها ىف هذه الوجوه يعىن وجوه القاضى مسعت على بن عيسى الوزير يقول كسبت سبعمائة الف دينار اخرجت من
  الرب ستمائة الف ومثانني الفا 

اخربنا عبد الرمحن اخربنا امحد بن على اخربنا على بن احملسن التنوخى حدثنا اىب حدثنا القاضى ابو بكر حممد بن 
على بن  عبد الرمحن بن قريعة وابو حممد عبد اهللا بن امحد بن داسة قاال حدثنا ابو سهل ابن زياد القطان صاحب
  عيسى قال كنت مع على بن عيسى ملا نفى اىل مكة فلما دخلناها دخلنا ىف حر شديد وقد كدنا نتلف 

فطاف على بن عيسى وسعى وجاء فالقى نفسه وهو كامليت من احلر والتعب وقلق قلقا شديدا وقال اشتهى على 
املكان فقال هو كما قلت ولكن نفسى ضاقت اهللا شربة ماء مثلوج فقلت له يا سيدنا تعلم ان هذا ماال يوجد هبذا 

عن ستر هذا القول فاستقررت فيه حىت نشأت سحابة فربقت ورعدت وجاءت مبطر يسري وبرد كثري فبادرت اىل 
الغلمان فقلت امجعوا فجمعنا منه شيئا عظيما ومألنا منه جرارا كثرية ومجع اهل مكة منه شيئا عظيما وكان على بن 

وقت املغرب خرج اىل املسجد احلرام ليصلى املغرب فقلت له انت واهللا مقبل والنكبة زائلة  عيسى صائما فلما كان
وهذه عالمات االقبال فاشرب الثلج كما طلبت وجئته باقداح مملوءة من اصناف االسوقة واالشربة مكبوسة بالربد 

أتيه مبا عندنا واقول له اشرب فاقبل يسقى ذلك من قرب منه من الصوفية واجملاورين والضعفاء ويستزيد وحنن ن
فيقول حىت يشرب الناس فخبأت مقدار مخسة ارطال وقلت له انه مل يبق شىء فقال احلمد هللا ليتىن كنت متنيت 

  املغفرة فلعلى كنت اجاب فلما دخل البيت مل ازل اداريه حىت شرب منه وتقوت ليلته بباقيه 
العالء قال انشدنا القاضى ابو عبد اهللا ابن اىب جعفر قال انشدىن اىب  اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب اخربنا القاضى ابو

ملا نابىن اوشامتا غري سائل ... فمن كان عىن سائال بشماتة ... قال انشدىن الوزير ابو احلسن على بن عيسى لنفسه 



كرم بن بكر وقد روينا عن م... صبورا على اهوال تلك الزالزل ... فقد ابرزت مىن اخلطوب ابن حرة ... 
القاضى قال كنت خصيصا بالوزير اىب احلسن على بن عيسى فدخلت عليه وهو مهموم جدا فسألته عن ذلك فقال 
كتب اىل عاملنا بالثغر ان اسارى املسلمني ىف بلد الروم كانوا على رفق وصيانة اىل ان وىل آنفا ملك الروم حدثان 

م وطالباهم بالتنصر واهنم ىف عذاب شديد وال حيلة ىل ىف هذا منهم فعسفا االسارى واجاعاهم واعرياهم وعاقباه
  واخلليفة ال يساعدىن فكنت انفق االموال واجهز اجليوش اىل القسطنطينية فقلت هاهنا امر سهل 

يبلغ به الغرض فقال قل يا مبارك قلت ان بانطاكية عظيما للنصارى يقال له البطرك وبالقدس آخر يقال له اجلاثليق 
ينفذ على الروم وعلى ملوكهم والبلدان ىف سلطاننا والرجالن ىف ذمتنا فيأمر الوزير باحضارمها ويتقدم  وأمرمها

اليهما بازالة ما جتدد على االسارى فان مل يزل مل يطالب بتلك اجلريرة غريمها فكتب يستدعيهما فلما كان بعد شهر 
ودينك وعىن خريا كان رايك ابرك رأى وأسده جاءىن رسوله فجئت فوجدته مسرورا فقال جزاك اهللا عن نفسك 

هذا رسول العامل قد ورد وقال له خرب مبا جرى فقال انقذىن العامل مع رسول البطرك واجلاثليق اىل القسطنطينية 
وكتبا اىل ملكيها انكما قد خرجتما مبا فعلتما عن ملة عيسى عليه السالم وليس لكما االضرار باألسارى فانه 

وما يأمركما به املسيح فاما زلتما عن هذا الفعل واال حرمناكما ولعنا كما على هذين الكرسيني فلما خيالف دينكما 
وصلنا اىل القسطنطينية حجبنا اياما مث اوصل الرسوالن اليهما واستدعياىن فقال الترمجان يقول لكما امللكان الذى 

ولك لتشاهدهم على ضد ما قيل وتسمع بلغ ملك العرب من فعلنا باألسارى كذب وتشنيع وقد اذنا ىف دخ
شكرهم لنا فحملت فرأيت األسارى وكان وجوههم قد خرجت من القبور تشهد مبا كانوا فيه من الضر ورأيت 

ثياهبم جددا فعلمت اىن حجبت تلك االيام لتغري حاهلم فقال ىل االسارى حنن شاكرون للملكني فعل اهللا هبما وصنع 
غكم كان صحيحا امنا خفف عنا ملا حصلتم هاهنا فكيف بلغتم امرنا فقلت وىل الوزارة واومأ اىل بعضهم ان الذى بل

على بن عيسى وبلغه حالكم ففعل كذا وكذا فضجوا بالدعاء والبكاء ومسعت امرأة منهم تقول مريا على بن عيسى 
لت ايها الوزير امسعك ال نسى اهللا لك هذا الفعل فلما مسع الوزير ذلك اجهش بالبكاء وسجد شكرا هللا تعاىل فق

  كثريا تتربم بالوزارة فهل كنت تقدر على حتصيل هذا الثواب لوال الوزارة فشكرىن وانصرفت 
اخربنا ابو بكر بن اىب طاهر عن اىب القاسم على بن احملسن التنوخى عن ابيه قال حدثىن مجاعة من اهل احلضرة ان 

  رجال عطارا بالكرخ كان مشهورا بالستر 

ن فقام عن دكانه ولزم منزله واقبل على الدعاء والصالة لياىل كثرية فلما كانت ليلة اجلمعة صلى صالته وارتكبه دي
ودعا ونام قال فأريت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يقول اقصد على بن عيسى الوزير فقد امرته لك 

نار فلما كان من غد قلت قد قال النىب صلى بأربعمائة دينار فخذها واصلح هبا امرك قال وكان على قيمة ستمائة دي
اهللا عليه و سلم من رآىن ىف املنام فقد رآىن حقا فان الشيطان ال يتمثل ىب فلم ال اقصد الوزير فجئت الباب فمنعت 

من الوصول اليه فجلست اىل ان ضاق صدرى ومهمت باالنصراف فخرج صاحبه وكان يعرفىن معرفة ضعيفة 
لوزير واهللا ىف طلبك منذ السحر واىل اآلن وقد سأل عنك فما عرفك احد والرسل مبثوثة ىف فأخربته فقال يا هذا ا

طلبك فكن مكانك قال ومضى ودخل فما كان باسرع من ان دعوىن قد خلت اىل الوزير فقال ىل ما امسك فقلت 
اياى فواهللا ما رحبت  فالن ابن فالن العطار قال من اهل الكرخ قلت نعم قال يا هذا احسن اهللا جزاءك ىف قصدك

بعيش منذ البارحة جاءىن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ىف منامى فقال اعط فالن بن فالن العطار من الكرخ 
اربعائة دينار يصلح هبا شأنه وكنت اليوم طول هنارى ىف طلبك وما عرفك احد مث قال هاتوا الف دينار فحملوها 



ال ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وستمائة هدية مىن لك فقلت ايها فقال هذه اربعمائة دينار خذها امتثا
الوزير ما احب ان ازاد على عطية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا فاىن ارجو الربكة فيه ال فيما عداه فبكى 

على صديق  على بن عيسى وقال هذا هو اليقني خذ ما بدا لك فأخذت اربعمائة دينار فانصرفت فقصصت قصىت
ىل واريته الدنانري وسألته ان حيضر عزمائى ويتوسط بيىن وبينهم ففعل فقالوا حنن نؤخره ثالث سنني باملال فليفتح 
دكانه فقلت ال بل يأخذون مىن الثلث من امواهلم وكانت ستمائة فأعطيت كل من له شىء ثلث ماله فكان الذى 

ائتني الباقية ىف الدكان فما حال احلول اال ومعى الف دينار فرقت بينهم مائىت دينار وفتحت دكاىن وادرت امل
  فقضيت ديىن كله وما زالت 

  حالىت تزيد وتصلح توىف على بن عيسى ىف هذه السنة وقيل ىف سنة اربع وثالثني عن تسع ومثانني سنة 
على بن عبد العزيز حممد بن امحد بن سليمان بن اىب مرمي ابو رجاء االسواىن الشاعر الفقيه كتب عنه  - ٥٧٠

وكان فقيها على مذهب الشافعى وكان فصيحا صينا وله قصيدة تضمن فيها اخبار العامل فذكر قصص االنبياء نبيا 
نبيا وسئل قبل موته بنحو من سنتني كم بلغت قصيدتك اىل االن فقال ثالثني ومائة الف بيت وقد بقى الطب 

  والفلسفة توىف ىف ذى احلجة من هذه السنة 
حممد بن امحد بن سليمان ابو الفضل املعروف بابن القواس حدث عن اسحاق بن سنني اخلتلى وروى عنه  - ٥٧١

  الدارقطىن توىف ببغداد ىف اول سنة مخس وثالثني وقالوا كان ثقة 
حممد بن امساعيل بن اسحاق بن حبر ابو عبد اهللا الفارسى كان يتفقه على مذهب الشافعى وحدث عن اىب  - ٥٧٢
ة الدمشقى وغريه وروى عنه الدارقطىن وغريه وآخر من حدث عنه ابو عمر بن مهدى وكان ثقة فاضال توىف زرع

  ىف هذه السنة 
حممد بن اسحاق بن ابراهيم بن عثمان ابو بكر بن اىب يعقوب املقرىء حدث عن حممد بن عبيد اله املنادى  - ٥٧٣

  وغريه وكان صدوقا 
يزيد ابو بكر الصريىف املطريى من اهل مطرية سر من رأى سكن بغداد وحدث حممد بن جعفر بن امحد بن  - ٥٧٤

هبا عن احلسن بن عرفة وعلى بن حرب وعباس الدورى وكان حافظا روى عنه الدارقطىن وقال هو ثقة مأمون وابن 
  شاهني قال كان صدوقا ثقة وتوىف ىف صفر هذه السنة 

ى بن عمرو بن جابر بن يزيد بن جابر بن عامر بن اسيد بن هارون بن حممد بن هارون ابن على بن موس - ٥٧٥
تيم بن صبح بن ذهل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة ابو جعفر والد القاضى اىب عبد اهللا احلسني بن هارون 

وكان اسالفه ملوك عمان ىف قدمي الزمان واول من دخل عمان من ملوك بىن ضبة فتملك هبا مث مل تزل ولده من 
ون هناك السيادة والشرف ويزيد بن جابر ادركه االسالم فاسلم وحسن اسالمه واول من انتقل منهم من بعده يرث

عمان هارون بن حممد فسكن بغداد وحدث هبا روى عنه ابنه اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن 
ىن وذكر هارون بن حممد فقال استوىل على ثابت اخربنا عبد الكرمي بن حممد احملاملى اخربنا على بن عمر الدارقط

الفضائل وساد بعمان ىف حداثة سنه مث خرج منها فلقى العلماء مبكة والكوفة والبصرة ودخل مدينة السالم سنة 
مخس وثلثمائة فعلت منزلته عند السلطان وارتفع قدره وانتشرت مكارمه وعطاياه وانتابه الشعراء من كل موضع 

زل صالهتم وأنفق امواله ىف بر العلماء واالفضال عليهم وىف صالت االشراف والطالبيني وامتد حوه فأكثر واج



والعباسيني وغريهم واقتناء الكتب املنسوبة وكان مربزا ىف العلم باللغة والشعر والنحو ومعاىن القرآن والكالم 
  ائة وكان داره جممعا الهل العلم من كل فن اىل ان توىف ىف سنة مخس وثالثني وثلثم

  سنة مث دخلت سنة ست وثالثني وثلثمائة

فمن احلوادث فيها انه ظهر كوكب مذنب ىف صفر من ناحية املشرق طوله حنو ذراعني فمكت عشرة ايام مث 
  اضمحل 

وسار اخلليفة ومعز الدولة من واسط ىف الربية على الطفوف فلما صار ىف الربية ورد على معز الدولة رسول من 
طة بكتاب منهم اليه باللوم على سلوكه الربية بغري امرهم اذ كانت هلم فلم جيبهم عن الكتاب وقال اهلجر بني القرام

  للرسول يقول هلم ومن انتم حىت تستأذنون ىف سلوك الربية وكأىن امنا اقصد البصرة 

تتح معز الدولة قصدى امنا هو بلدكم واليكم اخرج من البصرة بعد فتحى اياها باذن اهللا وستعرفون خربكم وملا اف
البصرة قطع عن اخلليفة االلفى درهم الىت كان يقيمها له ىف كل يوم لنفقته وعوضه عنها ضياعا من ضياع البصرة 
وغريها وزيادة على قدر ضياع اخلليفة بنحو مائىت الف دينار مث نقص ارتفاعها على ممر السنني اىل ان صار مخسني 

  الف دينار ىف السنة 
لد القاضى اىب السائب عتبة بن عبيد اهللا القضاء ىف اجلانب الغرىب ومدينة اىب جعفر مكان القاضى وورد الكتاب بتق

  اىب احلسني حممد بن صاحل فاجتمعت له مدينة السالم 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

ولد لثمان عشرة ليلة خلت  امحد بن جعفر ابو حممد بن عبيد اهللا بن يزيد ابو احلسني املعروف بابن املنادى - ٥٧٦
من ربيع االول سنة ست ومخسني ومائتني ومسع جده حممد بن عبيد اهللا وحممد بن اسحاق الصاغاىن والعباس بن 
حممد الدورى وخلقا كثريا وكان ثقة امينا ثبتا صدوقا ورعا حجة صنف كتبا كثرية ومجع علوما مجة ومل يسمع 

  لقه وروى عنه مجاعة آخرهم حممد بن فارس الغورى الناس من مصنفاته اال اقلها لشراسة خ
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال حدثىن ابو الفضل عبيد اهللا بن امحد الصريىف قال كان 

ابو احلسني ابن املنادى صلب الدين حسن الطريقة شرس االخالق فلذلك مل تنتشر عنه الرواية قال وقال ىل ابو 
سن ابن الصلت كنا منضى مع ابن قاح الوراق اىل اىب احلسني ابن املنادى نسمع منه فاذا وقفنا ببابه خرجت الينا احل

جارية له وقالت كم انتم فنخربها بعددنا ويؤذن لنا ىف الدخول وحيدثنا فحضر مرة انسان علوى وغالم له فلما 
ما كنا حسبنا العلوى وال غالمه ىف العدد فدخلنا عليه فلما استأذنا قالت اجلارية كم انتم فقلنا حنو الثالثة عشر و

  رآنا مخسة عشر نفسا قال لنا انصرفوا اليوم فلست احدثكم فانصرفنا 

وظننا انه عرض له شغل مث عدنا اليه جملسا ثانيا فصرفنا ومل حيدثنا فسألناه بعد عن السبب الذى اوجب ترك 
كل مرة للجارية وتصدقون مث كذبتم ىف املرة االخرية ومن كذب ىف التحديث لنا فقال كنتم تذكرون عدتكم ىف 

هذا املقدار مل يؤمن ان يكذب فيما هو اكثر منه قال فاعتذرنا اليه وقلنا حنن نتحفظ فيما بعد فحدثنا او كما قال 
ث الكبار وله نقلت من خط اىب يوسف القزويىن قال ابو احلسني اين املنادى من القراء اجملودين ومن اصحاب احلدي



ىف علوم القرآن اربعائة كتاب ونيف واربعون كتابا اعرف منها احد وعشرين كتابا او دوهنا ومسعت بالباقى وكان 
من املصنفني وال جند ىف كالمه شيئا من احلشوبل هو نفى الكالم ومجع بني الرواية والدراية قال مؤلف الكتاب وقد 

ن الفوائد ماال يكاد يوجد ىف كتاب ومن تامل مصنفاته عرف قدر الرجل وقع اىل من مصنفاته قطعة خبطه وفيها م
  توىف ىف حمرم هذه السنة ودفن ىف مقربة اخليزران 

ريطة بنت عبيد اهللا العابدة صحبت ابا عثمان النيسابورى واقرانه وحفظت عنهم من كالمهم وصلت  - ٥٧٧
  هذه السنة حىت اقعدت وكان مشايخ الزهاد يزوروهنا وتوفيت ىف حمرم 

عبد اهللا بن عمر بن عبد الرمحن ابن عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب ابو عمر وقيل ابو  - ٥٧٨
  حممد اخلطاىب حدث عن الدراوردى روى عنه ابو بكر االثرم والبغوى وكان ثقة توىف بالبصرة ىف هذه السنة 

حممد الزهرى ولد سنة سبع ومخسني ومائتني ومسع عباسا  عبد الرمحن بن حممد ابن عبيد اهللا بن سعد ابو - ٥٧٩
  الدورى وروى عنه ابن شاهني وكان ثقة وتوىف ىف ربيع اآلخر من هذه السنة 

حممد بن امحد بن امحد بن محاد ابو العباس بن االثرم املقرىء هكذا نسبه الدارقطىن واحملسن بن على  - ٥٨٠
بن شاذان يسقط جده امحد وجيعل محاد هو اجلد ولد ىف سنة اربعني  التنوخى وابو عمر اهلامشى وكان ابو بكر

ومائتني ومسع احلسن بن عرفة وعلى بن حرب وعباسا الدورى وكتب الناس عنه بانتقاء عمر البصرى وحدث عنه 
  حممد بن املظفر والدارقطىن وغريمها وهو ثقة وتوىف ىف هذه السنة 

ش بن حازم بن صبيح ابو عبد اهللا الكاتب يعرف باحلكيمى ولد ىف ذى حممد بن امحد بن ابراهيم ابن قري - ٥٨١
القعدة سنة اثنتني ومخسني ومائتني ومسع زكريا بن حيىي بن اسد املروزى وحممد بن اسحاق الصاغاىن والعباس بن 

يروى مناكري  حممد الدورى ىف آخرين روى عنه الدارقطىن وابو عمر بن حيويه وغريمها قال الربقاىن هو ثقة اال انه
اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال قرأت خبط اىب احلسن بن الفرات توىف احلكيمى يوم اخلميس الثنىت عشرة ليلة 

  بقيت من ذى احلجة سنة ست وثالثني وثلثمائة ودفن يوم اجلمعة 
لماء بفنون اآلداب حممد بن حيىي بن عبد اهللا ابن العباس بن حممد بن صول ابو بكر الصوىل كان احد الع - ٥٨٢

حسن املعرفة باخبار امللوك وايام اخللفاء ومآثر االشراف وطبقات الشعراء وحدث عن اىب داود السجستاىن وثعلب 
واملربد واىب القيناء والكدميى واىب رويق وخلق كثري وكان واسع الرواية حسن احلفظ حاذقا بتصنيف الكتب وكان 

ل هذه الكتب مساعي ونادم مجاعة من اخللفاء وصنف سريهم وله ابوة حسنة له بيت عظيم مملوء كتبا وكان يقول ك
  فان جده صول واهله كانوا ملوك جرجان مث راس اوالد صول ىف الكتابة وتقلد االعمال السلطانية 

  وكان ابو بكر حسن االعتقاد مجيل الطريقة وله شعر حسن روى عنه ابن حيويه وابو احلسن الدارقطىن وغريمها 
نا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر ابن ثابت قال انشدىن ابو القاسم االزهرى قال انشدنا عبيد اهللا بن حممد اخرب

وكل شىءمن املعشوق معشوق ... احببت من اجله من كان يشبهه ... املقرى قال انشدنا ابو بكر الصوىل لنفسه 
  ... روق كأن سقمى من جفنيه مس... حىت حكيت جبسمى مبا مبقتله ... 

  ومن اشعاره

صب اذا ... ظمآن ان شئت ورد ... هلفان ان شئت اشتكى ... من خانه فيك اجللد ... شكا اليك ما وجد ... 
اما لقتالك ... اماال سراك فدى ... تصرع عيناه االسد ... يا ايها الظىب الذى ... نبهه لذع الكمد ... رام الكرى 



هان عليه سهرى ... اجنز ما كان وعد ... ما صره لو انه ... مه لو اقتصد احكا... ماذا عن من جارىف ... قود 
  ... وقده فيه غيد ... مبقلتيه حور ... انا وصلناه وصد ... واها لغز غره ... ىف حبه ملا رقد ... 

 ...قال ابو بكر الصوىل حضرت باب على بن عيسى الوزير ومعنا مجاعة من اجالء الكتاب فقدمت دواة وكتبت 
اذا جئت اشكو طول فقرى وخلىت ... قضا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ... خلفت على باب ابن عيسى كأنىن 

... على النحر حىت بل دمعى حمملى ... ففاضت دموع العني من قبح ردهم ... يقوالن ال هتلك اسى وجتمل ... 
خلرب اليه فاستدعاىن وقال يا صوىل فنم ا... فهل عند رسم دار س من معول ... لقد طال تردادى وقصدى اليهم 

  فهل عند رسم دار س 

من معول فاستحييت وقلت ايد اهللا الوزير ما بقى شىء وانا كما ترى فأمر ىل خبمسة آالف فأخذهتا وانصرفت 
  خرج ابو بكر الصوىل الضاقة عن بغداد فتوىف بالبصرة ىف هذه السنة 

 طاهر البزاز اخربنا ابو القاسم على بن احملسن التنوخى عن ابيه قال ابنة اىب احلسن املكى انبأنا حممد بن اىب - ٥٨٣
حدثىن عبيد اهللا بن امحد بن بكري قال كان ألىب احلسن املكى ابنة مقيمة مبكة اشد ورعا منه وكانت ال تقتات اال 

أخربىن ابن الرواس ثالثني درمها ينفذها اليها ابوها ىف كل سنة مما يستفضله من مثن اخلوص الذى يسفه ويبيعه ف
التمار وكان جاره قال جئته اودعه للحج وأستعرض حاجته وأسأله ان يدعو ىل فسلم اىل قرطاسا وقال لتسأل مبكة 

ىف املوضع الفالىن عن فالنة وتسلم هذا اليها فعلمت اهنا ابنته فأخذت القرطاس وجئت فسألت عنها فوجدهتا 
فطمعت نفسى ان يصل اليها من ماىل شىء يكون ىل ثوابه وعلمت انىن بالعبادة والزهد اشد اشتهارا من أن ختفى 

ان دفعت اليها ذلك مل نأخذه ففتحت القرطاس وجعلت الثالثني مخسني درمها ورددته كما كان وسلمته اليها 
ت فقالت اى شىء خرب أىب فقلت على السالمة فقالت قد خالط اهل الدنيا وترك االنقطاع اىل اهللا فقلت نعم فقال

خلطت ىف هذه الدراهم شيئا من عندك فقلت نعم فمن اين علمت هبذا فقالت ما كان اىب يزيدىن على الثالثني شيئا 
ألن حاله ال حتتمل اكثر منها اال أن يكون ترك العبادة فلو أخربتىن بذلك ما أخذت منه ايضا شيئا مث قالت ىل خذ 

ذ مال ال اعرف كيف هو شيئا فقلت خذى منها ثالثني اجلميع فقد عققتىن من حيث قدرت انك بررتىن وال آخ
كما انفذ اليك ابوك وردى الباقى فقالت لو عرفتها بعينها من مجلة الدراهم ألخذهتا ولكن قد اختلطت مباال اعرف 
 جهته فال آخذ منها شيئا وانا اآلن اقتات اىل املوسم اآلخر من املزابل الن هذه كانت قوتى طول السنة فقد اجعتىن

  ولوال انك ما قصدت 

أذاى لدعوت عليك قال فاغتتمت وعدت اىل البصرة وجئت اىل اىب احلسن فاخربته واعتذرت اليه فقال آلخذهنا 
وقد اختلط بغري ماىل وقد عققتىن واياها قال فقلت ما اعمل بالدراهم قال ال ادرى فما زلت مدة اعتذر اليه وأسأله 

  صدق هبا ففعلت ما اعمل بالدراهم فقال ىل بعد مدة 

  سنة مث دخلت سنة سبع وثالثني وثلثمائة

فمن احلوادث فيها انه يوم السبت الحدى عشرة ليلة بقيت من احملرم تفزع الناس بالليل وحتارسوا وخيل اليهم 
اء حيوان يظهر ىف الليل ىف سطوحهم فتارة يظنونه ذئبا وتارة غريه فيقوا على ذلك ايا ما كثرية مث سكنوا وكان ابتد
ذلك من سوق الثالثاء مث انتشر ىف اجلانبني وىف يوم االثنني لليلتني خلتا من رمضان انتهت زيادة دجلة اىل احدى 

  وعشرين ذراعا وثلث فغرقت الضباع والدور الىت عليها واشفى اجلانب الشرقى على الغرق وهم الناس باهلرب منه 



  ذكرى من توىف ىف هذه السنة من االكابر

بن امساعيل بن القاسم ابن عاصم ابو جعفر حدث عن اىب بكر بن اىب مرمي وعن اىب زرعة الدمشقى  امحد - ٥٨٤
  بتارخيه ورحل وتوىف ىف مجادى اآلخرة من هذه السنة 

عبد اهللا بن حممد بن محدويه ابن نعيم بن احلكم ابو حممد البيع والداىب عبد اهللا احلاكم اذن ثالثا وثالثني  - ٥٨٥
نتني وعشرين غزاة وكان يدمي الصالة بالليل وانفق على العلماء والزهاد مائة الف درهم وقد رأى عبد سنة وغزا اث

  اهللا بن امحد ومسلم بن احلجاج وروى عنه ابن خزمية وغريه وتوىف ىف هذه السنة وهو ابن ثالث وتسعني سنة 

اج وصناعة الكتابة وقد سأل ثعلبا عن قدامة بن جعفر بن قدامة ابو الفرج الكاتب له كتاب حسن ىف اخلر - ٥٨٦
  اشياء 
حممد بن احلسن بن يزيد ابن عبيد بن اىب خبزة ابو بكر الرقى قدم بغداد ىف سنة ثالثني وثلثمائة وحدث  - ٥٨٧

  هبا عن هالل بن العالء وغريه روى عنه الدارقطىن اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال ما علمت من حاله االخريا 
بن احلسني بن حممد بن سعيد ابو عبد اهللا الزعفراىن الواسطي مسع ابا بكر بن اىب خيثمة وكان ثقة  حممد - ٥٨٨

  وتوىف ىف هذه السنة 
حممد بن على بن عمر ابو على املذكر كان يذكر ىف بعض مواضع من نيسابور وجيتمع اليه اخللق ومسع  - ٥٨٩

ابائه الذين مل يسمع منهم مث مل يقتصر على ذلك حىت  احلديث من مشايخ فلم يقتصر عليهم حىت روى عن مشايخ
حدث عن هؤالء الشيوخ مبا مل يتابع عليه هذا على كرب سنة فانه توىف ىف شعبان هذه السنة وهو ابن مائة وسبع 

  سنني 
ان حممد بن مطهر بن عبيد ابو النجاه الفرضى الضرير كان حادقا بالفرائض له فيها مصنفات بعيد املثل وك - ٥٩٠

فقيها على مذهب مالك وله كتاب مصنف ىف الفقه على مذهبه وكان اديبا فطنا وتوىف ىف رمضان هذه السنة سنة 
مث دخلت سنة مثان وثالثني وثلثمائة فمن احلوادث فيها انه ىف آخر ربيع االول وقعت فتنة بني اهل السنة  ٣٣٨

  والشيعة 

يت من مجادى اآلخرة تقلد القاضى ابو السائب عتبة بن عبيد وهنبت الكرخ وىف يوم اخلميس الحدى عشرة ليلة بق
  اهللا اهلمذاىن قضاء القضاة ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر 

امحد بن حممد ابن امساعيل بن يونس ابو جعفر النحوى املعروف بابن النحاس وكان عاملا بالنحو حاذقا  - ٥٩١
ربد وله تصانيف حسان ىف تفسري القرآن والنحو توىف ىف ذى كتب احلديث خرج اىل العراق فلقى اصحاب امل

  احلجة من هذه السنة 
ابراهيم بن حممد ابن امحد بن أىب ثابت أبو اسحاق العطار روى عن سعدان بن نصر والربيع بن سليمان  - ٥٩٢

ن دمشق ومات واحلسن بن عرفة ومل يكن عنده اال حديث واحد روى عنه ابن املظفر وابن شاهني وكان ثقة سك
  هبا ىف هذه السنة 

عبد اهللا املستكفى باهللا امري املؤمنني ابن على املكتفى بويع فمكث ىف اخلالفة سنة واربعة اشهر ويومني  - ٥٩٣
وخلع وقبض عليه ابو احلسن بن بويه واعتقله ىف داره فمات هناك بنفث الدم ىف هذه السنة وقيل بل مسله املطيع 

  ن ست واربعني سنة وشهرين واعتقله وتوىف وهو اب



على بن محشاذ ابن سختونه بن نصر ابو احلسن املعدل حمدث عصره بنيسابور سافر البلدان ومسع واكثر  - ٥٩٤
عن امساعيل القاضى وطبقته وكان كثري احلديث والتصانيف شديد االتقان ومجع املسند الكبري ىف اربعمائة جزء 

  مائتني وثالثني جزأ وكان ابو بكر بن اسحاق يقول صحبت على بن محشاذ ىف  واالنوار مائتني وستني جزأ والتفسري

السفر واحلضر فما اعلم ان املالئكة كتبت عليه خطيئة وكان ال يترك قيام الليل وتوىف ىف يوم اجلمعة رابع عشر 
  شوال من هذه السنة فجاءة دخل احلمام يوم اجلمعة فمات فيه من غري مرض 

ابن حممد بن امحد بن احلسن ابو احلسن الواعظ ولد ىف حمرم سنة احدى ومخسني ومائتني  على بن حممد - ٥٩٥
وهو بغدادى اقام مبصر مدة طويلة فقيل له املصرى مث رجع اىل بغداد مسع من مجاعة مبصر وبغداد روى عنه ابن 

ور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن املظفر والدارقطىن وابن شاهني وابن رزقويه وابو احلسني بن بشران اخربنا ابو منص
على بن ثابت قال كان ابو احلسن املصرى ثقة امينا عارفا مجع حديث الليث بن سعد وابن هليعة وصنف كتبا كثرية 
ىف الزهد وكان له جملس يتكلم فيه بلسان الوعظ فحدثىن االزهرى ان ابا احلسن املصرى كان حيضر جملس وعظه 

ى وجهه برقعا ختوفا ان يفتنت به النساء من حسن وجهه قال االزهرى وحدثت ان ابا رجال ونساء وكان جيعل عل
بكر النقاش املقرىء حضر جملسه مستخفيا فلما مسع كالمه قام قائما وشهر نفسه وقال الىب احلسن ايها الشيخ 

  القصص بعدك حرام توىف ىف ذى القعدة من هذه السنة 
ظهر من الديلم وقد ذكرنا مبدأ امره وامر ابيه ىف سنة اثنتني وعشرين  على بن بويه ابو احلسن اول من - ٥٩٦

وثلثمائة وانه ضمن البالد من اخلليفة ومتكن وكان فيه عقل وشجاعة وكانت امارته ست عشرة سنة وكان اخلليفة 
  خياطبه بأمري االمراء وتوىف بشرياز ىف هذه السنة وعمره سبع ومخسون سنة 

 بن دينار ابو عبد اهللا املعدل الزاهد من اهل نيسابور روى عنه ابن شاهني وكان ثقة حممد بن عبد اهللا - ٥٩٧
  فقيها عارفا مبذهب اىب حنيفة ورغب عن الفتوى الشتغاله بالعبادة وكان يدمي 

الصام والقيام مع صربه على الفقر وكسب احلالل من عمل يده وكان حيج ىف كل عشرة سنني ويغزو ىف كل ثالث 
  وىف منصرفه عن احلج يوم االثنني غرة صفر من هذه السنة ودفن بقرب اىب حنيفة سنني وت
حممد بن امحد بن موسى ابو املثىن الزاهد املعروف بالدردائى من اهل الكوفة قدم بغداد وحدث هبا ىف سنة  - ٥٩٨

اخربنا امحد بن على بن ثالث وثالثني وثلثمائة عن احلسن بن على بن عفان العامرى اخربنا عبد الرمحن بن حممد 
ثابت قال كتب اىل ابو طاهر حممد بن حممد بن احلسني ابن الصباغ املعدل من الكوفة وحدثنيه حممد بن على 

الصورى عنه قال اخربنا ابو احلسن حممد بن امحد بن محاد احلافظ قال مات ابو املثىن الدردائى الفقيه لتسع بقني من 
ئة وكان رجال صاحلا احد من يفىت ىف احلالل واحلرام والدماء ثقة صدوقا وكان رمضان سنة مثان وثالثني وثلثما

  يرمى بالقدر وقد جالسته الطويل العريض فما مسعت منه ىف هذا شيئا 
حممد بن ابراهيم بن امحد ابن صاحل بن دينار ابو احلسن البغوي املعدل البغشيىن يعرف بابن حبيش الن  - ٥٩٩

شا ولد ىف شعبان سنة اثنتني ومخسني ومائتني وامنا مسيناه بالبغشيىن النه من قرية من امحد جده كان يلقب حبي
خراسان من مرو الروذ يقال هلا بغشة قال وكان املنصور بىن هلم مسجدا وصلى فيه املنصور واستسقى فيه ماء 

ادى اآلخرة من هذه وحدث عن عباس الدورى وغريه روى عنه الدارقطىن وتوىف يوم الثالثاء لعشر خلون من مج
  السنة 



سنة مث دخلت سنة تسع وثالثني وثلثمائة فمن احلوادث فيها انه ورد اخلرب ىف يوم االثنني الحدى عشرة ليلة بقيت 
من مجادى االوىل بأن سيف الدولة غزا فأوغل ىف بالد الروم وفتح حصونا كثرية من حصوهنم وسىب خلقا كثريا 

وم اخذوا عليه الدرب الذى اراد أن خيرج منه فتلف كل من كان معه من املسلمني فلما اراد اخلروج من بالد الر
اسرا وقتال وارجتع الروم ما أخذه من السىب وأخذوا خزانته وكراعه وسالحه وافلت ىف عدد يسري وكان معه الف 

  رجل 
الكعبة وعلق على  وىف ذى القعدة رد احلجر االسود الذى كان ابو طاهر سليمان بن احلسن اهلجرى أخذه من

االصطوانة السابعة من مسجد الكوفة وقد كان جبكم بذل ىف رده مخسني الف دينار فلم يرد وقيل أخذناه بأمر واذا 
ورد االمر برده بذل ىف رده مخسني الف دينار فلم يرد وقبل أخذناه بأمر واذا ورد االمر برده رددناه فلما كان ىف 

ابا يذكرون فيه اهنم ردوا احلجر بأمر من أخذوه ليتم مناسك الناس وحجهم ذى القعدة كتب اخوة اىب طاهر كت
  فرد اىل موضعه 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

امحد بن عبد اهللا بن على بن اسحاق ابو احلسن الناقد ولد مبصر وحدث عن الربيع بن سليمان وغريه  - ٦٠٠
  وكان ثقة ظريفا توىف ىف صفر هذه السنة 

احلسن بن داود بن باب شاذ ابو سعيد املصرى قدم بغداد ودرس فقه اىب حنيفة على الصيمرى ودرس  - ٦٠١
وقرأ بقراآت عدة وحفظ طرفا من علم االدب واحلساب واجلرب واملقابلة وكان مفرط الذكاء قوى الفهم وكتب 

سعيد ىف ذى القعدة من هذه السنة  احلديث وكان ثقة عزير العقل وكان ابوه يهوديا فاسلم وذكر بالعلم توىف ابو
  ودفن ىف مقربة الشونيزى وما بلغ االربعني 

احلسني بن امحد الناصر ابن حيىي اهلادى بن احلسني بن ابراهيم بن امساعيل بن احلسن بن احلسن بن على  - ٦٠٢
احد وجوه بىن هاشم بن اىب طالب ابو عبد اهللا الكوىف قدم بغداد وحدث هبا عن ابيه روى عنه ابن حيويه وكان 

وعظمائهم وكربائهم وصلحائهم ورعا خريا فاضال فقيها ثقة صدوقا وكان احد شهود احلاكم مث ترك الشهادة 
  وتوىف ىف هذه السنة 

  حممد القاهر باهللا امري املؤمنني  - ٦٠٣
حذر منه وزيره ابو على ابن امحد املعتضد باهللا وىل اخلالفة سنة وستة اشهر وسبعة ايام وكان بطاشا فخافه كل احد 

بن مقله فاستتر واغرى اجلند به فخلعوه ومسلوا عينيه مث خرج من دار السلطان ىف سنة ثالث وثالثني اىل دار ابن 
طاهر توىف ىف مجادى االوىل من هذه السنة ودفن اىل جنب ابيه املعتضد ىف خالفة املطيع وكان عمره اثنتني ومخسني 

  سنة 
ن عمرو بن عبد اخلالق ابن خالد ابو العباس العتكى البزار مسع خلقا كثريا وروى عنه حممد بن امحد ب - ٤٠٦

  الدارقطىن وابن شاهني وكان ثقة وتوىف يوم االحد لعشر خلون من شعبان هذه السنة 
 حممد بن عبد اهللا بن امحد ابو عبد اهللا الصفار االصبهاىن حمدث عصره خبراسان مسع الكثري وروى عن ابن - ٦٠٥

أىب الدنيا من كتبه وكان جماب الدعوة ومل يرفع رأسه اىل السماء نيفا واربعني سنة وكان يقول اسم امى آمنة وامسى 



حممد واسم اىب عبد اهللا فامسى واسم امى وأىب يوافق اسم رسول اهللا واسم ابيه وامه توىف ىف ذى القعدة من هذه 
  السنة 

  سنة مث دخلت سنة اربعني وثالمثائة

  حلوادث فيها انه ورد اخلرب مبسري صاحب عمان اىل األبلة يريد البصرة فمن ا

وورود اىب يعقوب اهلجرى ملعاونة صاحب عمان على فتح البصرة فاهنزم صاحب عمان من البصرة واستؤسر مجاعة 
سارى وىف من اصحابه وأخذ منه مخسة مراكب ودخل ىف ربيع اآلخر ابو حممد املهلىب اىل بغداد ومعه املراكب واال

  رمضان وقعت فتنة عظيمة بالكرخ بسبب املذهب 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

اشهب بن عبد العزيز ابن داود بن ابراهيم ابو عمرو العامرى احد الفقهاء منسوب اىل عامر بن صعصعة وكذلك 
س وغريمها ويقال العامرى قبيصة بن عقبة ويقال العامرى وينسب اىل عامر بن لؤى منهم حسل العامرى وعبا

  منسوبا اىل عامر بن عدى ىف جتيب منهم ابراهيم بن سعيد بن عروة توىف اشهب ىف شعبان هذه السنة 
عبيد اهللا بن احلسني بن دالل بن دهلم ابو احلسن الكرخى كرخ جدان ولد سنة ستني ومائتني وسكن  - ٦٠٧

اسحاق القاضى روى عنه ابن حيويه وابن شاهني وانتهت بغداد ودرس هبا فقه اىب حنيفة وحدث عن امساعيل بن 
اليه رياسة اصحاب اىب حنيفة وانتشر اصحابه ىف البالد وكان متعبدا كثري الصالة والصوم صبورا على الفقر عزوفا 

  عما ىف ايدى الناس اال انه كان رأسا ىف االعتزال 
حدثىن الصيمرى قال حدثىن ابو القاسم على بن حممد بن اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن على قال 

عالن الواسطى قال ملا اصاب ابا احلسن الكرخى الفاجل ىف آخر عمره حضرته وحضر اصحابه ابو بكر الدامغاىن 
  وابو على الشاشى 

ان نكتب  وابو عبد اهللا البصرى فقالوا هذا مرض حيتاج اىل نفقة وعالج وهو مقل ال حنب ان نبدله للناس فيجب
اىل سيف الدولة ونطلب منه ما ننفق عليه ففعلوا ذلك فأحس ابو احلسن مباهم فيه فسأله عن ذلك فأخرب به فبكى 

وقال اللهم ال جتعل رزقى اال من حيث عودتىن فمات قبل ان حيمل سيف الدولة له شيئا مث ورد كتاب سيف الدولة 
به توىف الكرخى ىف شعبان هذه السنة وصلى عليه ابو متام  ومعه عشرة آالف درهم ووعد أن ميد بامثاله فتصدق

  احلسن بن حممد الزينىب من اصحابه ودفن بازاء مسجده ىف درب اىب زيد على هنر الواسطى 
حممد بن امحد بن حممد بن عبد الرمحن ابو الفتح املصرى ولد سنة اربع وسبعني ومائتني ومسع الكثري  - ٦٠٨

  وروى شيئا كثريا  وكتب واحترقت كتبه دفعات
اخربنا ابو منصور اخربنا اخلطيب قال مسعت ابا على احلسن بن امحد الباقالوي وغريه من اصحابنا يذكرون ان 
املصرى كان يشترى من الوراقني الكتب الىت مل يكن مسعها ويسمع فيها لنفسه توىف املصرى ببغداد يوم اجلمعة 

  تاسع حمرم هذه السنة 
بن هاىنء بن زيد ابو جعفر الوراق مسع احلديث الكثري وكان له فهم وحفظ وكان من  حممد بن صاحل - ٦٠٩



الثقات الزهاد ال يأكل اال من كسب يده قال ابو عبد اهللا بن يعقوب احلافظ صحبت حممد ابن صاحل سنني ما رأيته 
  يع االول من هذه السنة اتى شيئا ال يرضاه اهللا وال مسعت منه شيئا يسأل عنه وكان يقوم الليل وتوىف ىف رب

  سنة مث دخلت سنة احدى واربعني وثلثمائة

فمن احلوادث فيها انه ورد اخلرب حبرب جرت بني اىب عبد اهللا امحد بن عمر بن حيىي العلوى وبني املصريني مبكة 
  وكانت على املصريني وقتل امري مكة ومت احلج 

صرى وقت الظهر يوم عرفة واقام العلوى اخلطبة بعد الظهر ىف هذه السنة على طمأنينة واقام اهل مصر اخلطبة للم
لركن الدولة ومعز الدولة ورفع اىل اىب حممد احلسني بن حممد املهلىب ان رجال يعرف بالبصرى مات مبدينة السالم 
 وكان اماما للعزا قرية وهو صاحب اىب جعفر حممد بن على املعروف بابن اىب العزاقر وكان يدعى حلول روح اىب
جعفر بن اىب العزاقر فيه وانه قد خلف ماال جزيال وان له اصحابا وثقات يعتقدون فيه الربوبية وان ارواح االنبياء 
والصديقني حلت فيهم فتقدم باخلتم على منزله والقبض على هذه الطائفة وكان ىف الطائفة شاب يعرف بابن هرمثة 

قال هلا فاطمة يدعى ان روح فاطمة الصغرى حلت فيها يدعى له ان روح على بن أىب طالب حلت فيه وامرأة ي
وخادم يدعى ميكائيل وحصل من قبلهم عشرة آالف درهم وعني تقارب قيمة ذلك وكان املهلىب يسمى هذا املال 

  مال الزنادقة وخلى القوم لئال ينسب املهلىب اىل االحنراف عن الشيعة 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

بن حممد بن زياد ابن بشر بن درهم ابو سعيد ابن االعراىب البصرى سكن مكة وصار شيخ احلرم  امحد - ٦١٠
صاحب اجلنيد والنورى وحسنا املسوحى وغريهم واسند احلديث وصنف كتبا للصوفية وتوىف مبكة يوم االحد بني 

  الظهر والعصر لسبع وعشرين خلت من ذى القعدة من هذه السنة 
مد بن امساعيل ابن صاحل ابو على الصفار صاحب املربد مسع احلسن بن عرفة العبدى امساعيل بن حم - ٦١١

وعباسا الدورى وحممد بن عبيد اهللا املنادى وغريهم روى عنه ابن املظفر والدارقطىن وابن رزقويه وهالل احلفار 
رمضانا وكان متعصبا للسنة وابو احلسني بن بشران وكان ثقة قال الدارقطىن صام امساعيل الصفار اربعة ومثانني 

  توىف ىف حمرم هذه السنة 

  السنة ودفن بالقرب من قرب معروف بينهما عرض الطريق دون قرب اآلدمى واىب عمر الزاهد 
اسحاق بن عبد الكرمي بن اسحاق ابو يعقوب الصواف مسع من اىب عبد الرمحن النسائى وغريه وكان  - ٦١٢

  عبان هذه السنة فقيها مقبوال عند القضاة توىف ىف ش
شعبة بن الفضل بن سعيد بن سلمة ابو احلسن الثعلىب امسه سعيد وامنا غلب عليه شعبة حدث مبصر عن  - ٦١٣

  بشر بن موسى وحممد بن عثمان بن اىب شيبة روى عنه مجاعة وكان ثقة توىف مبصر ىف مجادى اآلخرة من هذه السنة 

  سنة مث دخلت سنة اثنتني واربعني وثلثمائة



ن احلوادث فيها انه ورد اخلرب ىف ربيع اآلخر بغزاة لسيف الدولة وانه غنم وقتل وسىب واستأسر قسطنطني بن فم
  الدمستق وجرت حروب مبكة ألجل اخلطبة فاهنزم املصريون 

  ذكرى من توىف ىف هذه السنة من االكابر

با بكر بن اىب الدنيا واملربد احلسن بن حممد بن موسى ابن اسحاق بن موسى ابو على االنصارى مسع ا - ٦١٤
  وكان ثقة وتوىف ىف ذى احلجة من هذه السنة 

على بن حممد بن اىب الفهم ابو القاسم التنوخى جد اىب القاسم التنوخى الذى يروى عنه ابو بكر اخلطيب  - ٦١٥
  ولد بانطاكية ىف ذى احلجة من سنة مثان وسبعني ومائتني وقدم بغداد ىف حداثته 

لى مذهب اىب حنيفة ومسع من البغوى وغريه وكان يعرف الكالم على مذهب املعتزلة وكان يعرف النحو فتفقه هبا ع
  ويقول الشعر وىل القضاء باألهواز وتقلد قضاء ايذج من قبل املطيع 

ينشد  اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت اخربنا التنوحى قال اخربنا اىب قال حدثنا اىب قال مسعت اىب
يوما وىل اذ ذاك مخسة عشر سنة بعض قصيدة دعبل بن على الطويل الىت يفخر فيها باليمن ويعدد مناقبهم ويرد 

  ... كفاك اللوم مر االربعينا ... أفيقى من مالمك يا ظعينا ... على الكميت فيها فخره بنزار وأوهلا 
ليمن فقلت يا سيدى ادفعها اىل حىت احفظها وهى حنو ستمائة بيت فاشتهيت حفظها ملا فيها من مفاخر اهل ا

فدافعىن فأحلحت عليه فقال كأىن بك تأخذها فتحفظ منها مخسني بيتا او مائة بيت مث ترمى بالكتاب وختلقه على 
فقلت ادفعها اىل فاخرجها وسلمها اىل وقد كان كالمه اثر ىف فدخلت حجرة ىل كانت برمسى ىف داره فخلوت فيها 

وليلىت بشىء عن حفظها فلما كان ىف السحر كنت قد فرغت من مجيعها واتقنتها فخرجت اليه  ومل اتشاغل يومى
غدوة على رمسى فجلست بني يديه فقال هى كم حفظت من قصيدة دعبل فقلت حفظتها بأسرها فغضب وقدر أىن 

من مائة بيت فصفح  كذبته وقال هاهتا فأخرجت الدفتر من كمى وفتحه فنظر فيه وانا انشد اىل ان مضيت من اكثر
منها عدة اوراق وقال أنشد من ها هنا فانشدت مقدار مائة بيت آخر فصفح اىل ان قارب آخرها مبائة بيت وقال 

انشد من هاهنا فأنشدته من مائة بيت اىل آخرها فهاله ما رآى من حسن حفظى فضمىن اليه وقبل رأسى وعيىن 
ك من العني وقال ايضا حفظىن اىب وحفظت بعده من شعر اىب متام وقال يا بىن ال خترب هبذا احدا فاىن اخاف علي

والبحترى سوى ما كنت احفظه لغريمها من احملدثني والقدماء مائىت قصيدة قال وكان يقول اىب وشيوخنا بالشام من 
 ىف حفظ للطائيني اربعني قصيدة ومل يقل الشعر فهو محار ىف مسالخ انسان فقلت الشعر وسىن دون العشرين توىف

  ربيع االول من هذه السنة 

القاسم بن القاسم ابن مهدى ابو العباس السيارى ابن بنت امحد بن سيار كان من اهل مرو وكان فقيها  - ٦١٦
  عاملا كتب احلديث الكثري ورواه توىف ىف هذه السنة 

السبت لليلة خلت  حممد بن ابراهيم ابن أىب احلزور أبو بكر حدث عن بشر بن موسى وغريه وتوىف يوم - ٦١٧
  من ربيع االول 

حممد بن ابراهيم ابن اسحاق بن مهران ابو عبد اهللا موىل ثقيف هو ابن اخى أىب العباس حممد بن اسحاق  - ٦١٨
السراج النيسابورى ولد ببغداد ومسع هبا من احلارث بن أىب اسامة والكدميى وانتقل بآخرة اىل الشام فسكن بيت 

  دوقا املقدس وحدث هبا وكان ص



حممد بن ابراهيم ابن احلسني بن احلسن بن عبد اخلالق ابو الفرج البغدادى الفقيه الشافعى يعرف بابن  - ٦١٩
سكرة سكن مصر وحدث هبا عن اىب عمر الضرير روى عنه ابو الفتح بن مسرور وذكر انه مسع منه ىف سنة مخس 

  ومخسني وثلثمائة وكان فيه لني 
حيىي بن امحد اخلالل حدث عن اىب خليفة الفضل بن احلباب روى عنه ابو الفتح بن  حممد بن ابراهيم ابن - ٦٢٠

  مسرور وقال حدثنا مبدينة املنصور وكان ثقة 

حممد بن داود ابن سليمان بن جعفر بن بكر الزاهد النيسابورى روى عن احلسن بن سفيان وجعفر  - ٦٢١
لى وغريهم وكان ثقة ومسع منه ابن صاعد والدارقطىن وكان يقال الفرياىب وأىب عبد الرمحن النسائى وأىب يعلى املوص

  انه من االولياء وتوىف ىف ربيع االول من هذه السنة 
حممد بن موسى ابن يعقوب بن املأمون عبد اهللا بن الرشيد يكىن ابا بكر وىل مكة ىف سنة مثان وستني  - ٦٢٢

وطأ عن القعنىب عن مالك وحدث عن مجاعة وكان ثقة ومائتني وقدم مصر فحدث هبا عن على بن عبد العزيز بامل
  مأمونا وتوىف مبصر ىف ذى احلجة من هذه السنة وله اربعة وسبعون سنة تزيد شهرا 

سنة مث دخلت سنة ثالث واربعني وثلثمائة فمن احلوادث فيها انه ورد اخلرب بوقعة كانت بني الدمستق وسيف 
  ق ورؤساء بطارقته الدولة عظيمة وقتل خلق من اصحاب الدمست

وفيها عم الناس امراض ومحيات ونزالت واوجاع احللق وىف ذى احلجة عرض ملعز الدولة مرض وهو االيقاظ 
  الدائم فأرجف به فاضطربت بغداد اضطرابا شديدا واضطر اىل الركوب مع علته حىت رآه الناس فسكتوا 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

ابو على الكاتب املصرى صحب ابا على الروذبارى وغريه وكان ابو عثمان املغرىب يعظم  احلسن بن على - ٦٢٣
  امره ويقول 

ابو على الكاتب من السالكني اخربنا حممد بن ناصر اخربنا ابو بكر بن خلف حدثنا عبد الرمحن السلمى قال قال 
دالئلها وان اخفوها وتدل عليهم وان  ابو على روائح نسيم احملبة تفوح من احملبني وان كتموها وتظهر عليهم

... تطيب به انفاسهم فيذيعها ... تبينته فيم ومل يتكلموا ... اذا ما اسرت انفس الناس ذكره ... ستروها وأنشد 
  ... وهل سر مسك اودع الريح يكتم 

ا عن مجاعة على بن حممد بن حممد ابن عقبة بن مهام ابو احلسن الشيباىن الكوىف قدم بغداد فحدث هب - ٦٢٤
وروى عنه الدارقطىن وكان ثقة امينا مقبول الشهادة عند احلكام اقام يشهد ثالثا وسبعني سنة وكان صاحب قراءة 

وفقه اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت اخربنا على بن احلسني صاحب العباسى حدثنا ابو 
ا احلسن على بن حممد بن حممد بن عقبة الشيباىن يقول وقد دخل عليه اسحاق ابراهيم بن امحد الطربى قال مسعت اب

قاضى القضاة ابو احلسن حممد بن صاحل اهلامشى فقال له كنت السفري لوالدك حىت زوجته بوالدتك وحضرت اال 
مالك والعرس والوالة وتسليم املكتب وتقلدت القضاء بالكوفة وشهدت عند خليفتك واذنت ىف مسجدى نيفا 

  عني سنة واذن جدى نيفا وسبعني سنة وهو مسجد محزة بن حبيب الزيات توىف الشيباىن ىف رمضان هذه السنة وسب
حممد بن على بن محاد ابو العباس الكرخى األديب كان عاملا زاهدا ورعا مسع من عبدان واقرانه وكان  - ٦٢٥



  خيتم القرآن كل يوم ويدمي الصوم وتوىف ىف ذى احلجة من هذه السنة 
  ابو اخلري التيناتى وال يعرف امسه اصله من املغرب وسكن قرية من قرى انطاكية يقال هلا تينات  - ٦٢٦

ويقال له االقطع النه كان مقطوع اليد وذلك النه عاهد اهللا تعاىل على امر فنكث فأخذ لصوص من الصحراء 
  ايخ وأخذ معهم فقطعت يده وقد صحب ابا عبد اهللا بن اجلالء وغريه من املش

اخربنا ابو بكر بن حبيب اخربنا على بن اىب صادق اخربنا ابن باكويه قال مسعت عبد الواحد بن بكر يقول مسعت 
حممد بن الفضل يقول خرجت من انطاكية ودخلت تينات ودخلت على اىب اخلري األقطع على غفلة منه بغري اذن 

الذى محلك على هذا فقلت هيجان الوجد ملا ىب من  فاذا هو يسف زنبيال فتعجبت فنظر اىل وقال يا عدو نفسه ما
  الشوق اليك فضحك مث قال ىل اقعد النعد اىل شىء من هذا بعد اليوم واستر على ىف حياتى 

  سنة مث دخلت سنة اربع واربعني وثالمثائة

فرمبا هلك مجيع فمن احلوادث فيها انه حدث ىف ابتداء احملرم باصبهان علة مركبة من الدم والصفراء فشملت الناس 
من ىف الدار وكان اصلح حاال من تلقاها بالقصد وكانت بقية العلة قد طرأت على األهواز وبغداد وواسط واقترن 

  هبا هناك وباء حىت كان ميوت كل يوم الف نفس 
  وظهر جراد كثري ىف حزيران فأتى على الغالت الصيفية واالمثار واضر بالشجر والثمار 

معز الدولة البنه اىب منصور خبتيار الرياسة وقلده امرةاالمراء ىف حمرم هذه السنة ألجل مرضه وىف هذه السنة عقد 
  وحج الناس ىف هذه السنة من غري بذرتة 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

احلسن بن زيد بن احلسن ابن حممد بن محزة ابو حممد اجلعفرى من اهل وادى القرى ولد سنة احدى  - ٦٢٧
  سني ومخ

ومائتني وقدم بغداد وحدث عن مجاعة وروى عنه ابن رزقويه وخرج معه احلاج اىل الرى فتوىف ىف الطريق ىف ربيع 
  اآلخر من هذه السنة 

عبد اهللا بن ابراهيم بن حممد ابن عمر بن هرمثة ابو حممد هروى االصل كان ينزل سوق العطش باجلانب  - ٦٢٨
امة والكدمية والباغندى روى عنه ابن رزقويه وكان ثقة وتوىف ىف صفر هذه الشرقى وحدث عن احلارث بن أىب اس

  السنة 
عثمان بن امحد بن عبد اهللا بن يزيد ابو عمرو الدقاق املعروف بابن السماك مسع حممد بن عبيد اهللا املنادى  - ٦٢٩

صدوقا ثبتا صاحلا كتب  وحنبل بن اسحاق وخلقا كثريا روى عنه الدارقطىن وابن شاهني وابن شاذان وكان ثقة
املصنفات الكبار خبطه وكان كل ما عنده خبطه توىف ىف ربيع االول من هذه السنة ودفن ىف مقربة باب الدير وحزر 

  اجلمع خبمسني الف انسان 
حممد بن امحد بن حممد بن امحد ابو جعفر القاضى السمناىن ولد ىف سنة احدى وستني ومائتني وسكن  - ٦٣٠

ا عن على بن عمر السكرى وروى عن الدارقطىن واىب القاسم بن حبابة وغريهم وكان ثقة عاملا بغداد وحدث هب



فاضال سخيا حسن الكالم عراقى املذهب وكان له ىف داره جملس نظر حيضره الفقهاء ويتكلمون وتوىف ىف يوم 
  االثنني سادس ربيع االول من هذه السنة باملوصل وهو قاضيها 

  بن بطة ابن اسحاق االصبهاىن ابو عبد اهللا وطنه اصبهان ونزل نيسابور مث عاد اىل وطنه  حممد بن امحد - ٦٣١

مسع الكثري وحدث وكان بطة حمدثا ايضا وبطة اسم وكنيته ابو سعيد وتوىف ابو عبد اهللا باصبهان ىف هذه السنة 
بطة والفرق اذا مل يذكر االسم ضم الباء  ورمبا اشتبه بابن بطة العكربى فيقال ابو عبد اهللا ابن بطة وابو عبد اهللا بن

  ىف حق االصبهاىن وفتحها ىف حق العكربى 
حممد بن حممد بن يوسف بن احلجاج ابو النضر الطوسى كان فقيها اديبا عابدا يصوم النهار ويقوم الليل  - ٦٣٢

بلدان فسمع احلديث ويتصدق بالفاضل من قوته ويامر باملعروف وينهى عن املنكر ورحل ىف طلب احلديث اىل ال
  الكثري وكان قد جزأ الليل اىل ثالثة اجزاء فجعل جزءا للتصنيف وجزءا لقراءة القرآن وجزءا للنوم 

انبأنا زاهر بن طاهر اخربنا ابو عثمان الصابوىن وابو بكر البيهقى قاال اخربنا احلاكم ابو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا 
يقول مسعت الثقة من اصحابنا يقول رايت ابا النضر ىف املنام بعد وفاته قال مسعت ابا الفضل بن يعقوب العدل 

بسبع ليال فقلت له وصلت اىل ما طلبته قال اى واهللا حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبشر ابن احلارث 
ل اهللا صلى حيجبنا بني يديه ويرافقنا فقلت له كيف وجدت مصنفاتك ىف احلديث قال قد عرضتها كلها على رسو

  اهللا عليه و سلم فرضيها توىف ابو النضر ىف شعبان هذه السنة 
حممد بن امحد ابو بكر احلداد حدث عن اىب يزيد القراطيسى واىب عبد الرمحن النسائى وغريمها وكان  - ٦٣٣

وم قدومه من فصيحا حافظا للفقه على مذهب الشافعى عارفا بالنحو والفرائض متعبدا ووىل قضاء مصر نيابة توىف ي
  احلج ىف حمرم هذه السنة 

حيىي بن حممد بن حيىي ابو القاسم القصباىن ولد سنة اربع وستني ومائتني وحدث عن مجاعة فروى عنه ابن  - ٦٣٤
  شاهني وكان ثقة توىف ىف صفر هذه السنة 

مد املهلىب ملعز الدولة سنة مث دخلت سنة مخس واربعني وثلثمائة فمن احلوادث فيها انه وزر ابو حممد احلسن بن حم
ىف مجادى اآلخرة وورد اخلرب ىف هذا الشهر ان الروم اوقعوا باهل طرسوس ىف البحر وقتلوا منهم الفا ومثامنائة رجل 

  واحرقوا القرى الىت حوهلا وسبوا اهلها 
  ذكرى من توىف ىف هذه السنة من االكابر 

روف بابن اجلراب ولد بسر من رأى ىف رجب سنة اثنتني امساعيل بن يعقوب بن ابراهيم ابو القاسم املع - ٦٣٥
وستني ومائتني ومسع ابراهيم احلرىب وامساعيل القاضى وغريمها وانتقل اىل مصر فسكنها وحدث هبا وحصل حديثه 

  عند اهلها وتوىف ىف رمضان هذه السنة وكان ثقة 
عروف بغالم ثعلب مسع امحد بن عبيد اهللا حممد بن عبد الواحد بن اىب هاشم ابو عمر اللغوى الزاهد امل - ٦٣٦

النرسى وموسى بن سهل اوشاء او الكدميى وغريهم وكان غزير العلم كثري الزهد روى عنه ابن رزقويه وابن 
بشران وآخر من حدث عنه ابو على بن شاذان انبأنا حممد بن عبد الباقى انبأنا على بن أىب على عن ابيه قال ومن 

ط احفظ منهم ابو عمر غالم ثعلب أملى من حفظه ثالثني الف ورقة لغة فيما بلغىن ومجيع كتبه الرواة الذين مل ير ق
  الىت ىف ايدى الناس امنا أمالها بغري تصنيف ولسعة حفظه اهتم 



بالكذب وكان يسأل عن الشىء الذى يقدر السائل انه قد وضعه فيجيب عنه مث يسأله غريه بعد سنة على مواطأة 
  واب بعينه فيجيب بذلك اجل

اخربنا بعض اهل بغداد قال كنا جنتاز على قنطرة الصراة منضى اليه مع مجاعة فتذاكروا كذبه فقال بعضهم انا 
اصحف له القنطرة واسأله عنها فلما صرنا بني يديه قال له ايها الشيخ ما القنطرة عند العرب فقال كذا وذكر شيئا 

س وانصرفنا فلما كان بعد اشهر ذكرنا احلديث فوضعنا رجال غري ذلك قد انسيته انا قال فتضاحكنا وامتمنا اجملل
فسأله فقال ما القنطرة فقال اليس قد سئلت عن هذه املسألة منذ كذا وكذا شهر افقلت هى كذا قال فما درينا ىف 

ل عنه اي االمرين نعجب ىف ذكائه ان كان علما فهو اتساع ظريف وان كان كذبا ىف احلال مث قد حفظه فلما سئ
ذكر الوقت واملسألة فأجاب بذلك اجلواب فهو اظرف قال اىب وكان معز الدولة قد قلد شرطة بغداد مملوكا تركيا 
يعرف خبواجا فبلغ ابا عمر اخلرب وكان ميلى الياقوتة فلما جاؤه قال اكتبوا ياقوتة خواجا احلواج ىف اللغة اجلوع مث 

ك وتتبعوه فقال ابو على احلامتى اخرجنا ىف اماىل احلامض عن ثعلب عن فرع على هذا بابا فاماله فاستعظم الناس ذل
  ابن االعراىب اخلواج اجلوع 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد القزاز اخربنا امحد بن على بن ثابت قال حكى رئيس الرؤساء ابو القاسم على بن 
لى يوما على الغالم حنوا من ثالثني مسألة احملسن عمن حدثه ان ابا عمر الزاهد كان يؤدب ولد القاضى اىب عمر فأم

ىف اللغة وذكر غريبها وختمها ببيتني من الشعر وحضر ابو بكر بن دريد وابن االنبارى وابن مقسم عند اىب عمر 
القاضى فعرض عليهم تلك املسائل فما عرفوا منها شيئا وانكروا الشعر فقال هلم القاضى ما تقولون فيها فقال له 

  انا مشغول بتصنيف مشكل القرآن ولست اقول شيئا وقال ابن مقسم مثل ذلك الشتغاله بالقراآت  ابن االنبارى

وقال ابن دريد هذه املسائل من موضوعات اىب عمر وال اصل لشىء منها ىف اللغة وانصرفوا وبلغ ابا عمر ذلك 
القاضى خزانته وأخرج له تلك  فاجتمع مع القاضى وسأله احصار دواوين مجاعة من قدماء الشعراء عينهم له ففتح

الدواوين فلم يزل أبو عمر يعمد إىل كل مسألة وخيرج هلا شاهدا من بعض تلك الدواوين ويعرضه على القاضى 
حىت استوىف مجيعها مث قال وهذان البيتان انشدمها ثعلب حبضرة القاضى وكتبهما القاضى خبطه على ظهر كتاب 

على ظهره خبطه كما ذكر ابو عمر وانتهت القصة اىل ابن دريد فلم يذكر ابا القاضى فأحضر الكتاب فوجد البيتني 
  عمر بلفظه حىت مات 

اخربنا عبد الرمحن اخربنا امحد بن على اخربنا عبد الصمد بن حممد اخلطيب اخربنا احلسن بن احلسني اهلمذاىن قال 
فايته ينفقها على نفسه فقطع عنه ذلك مدة مسعت ابا احلسن بن املرزبان يقول كان ابن ماسى ينفذ اىل ايب عمر ك

لعذر مث انقذ اليه ما انقطع مجلة وكتب اليه رقعة يعتذر من تأخري ذلك عنه فرده وأمر من بني يديه ان يكتب على 
ظهر رقعته اكرمتنا فملكتنا مث اعرضت عنا فارحتنا قال امحد بن على ال شك ان ابن ماسى هو ابراهيم بن ايوب 

يوم االحد ودفن يوم االثنني لثالث عشرة خلت من ذى القعدة من هذه السنة ودفن ىف الصفة املقابلة توىف ابو عمر 
  لقرب معروف ودفن فيها بعده ابو بكر اآلدمى وعبد الصمد بن على الطشىت وقبور الثالثة ظاهرة 

مجاعة وقدم بغداد فحدث حممد بن امحد بن يوسف ابن يعقوب بن بريد ابو بكر الطائى الكوىف اخلزاز مسع  - ٦٣٧
  هبا فروى عنه ابن رزقويه وغريه وكان ثقة وتوىف بدمشق ىف رمضان هذه السنة 

  حممد بن جعفر بن حممد ابن جعفر بن احلسن بن جعفر بن احلسن بن على بن اىب طالب ابو احلسن  - ٦٣٨



ن على الكاتب روى عنه حممد بن املعروف بأىب قرياط كان نقيب الطالبيني ببغداد وحدث عن ابيه وعن سليمان اب
  امساعيل الوراق وتوىف ببغداد ىف ذى احلجة من هذه السنة 

حممد بن على بن امحد ابن رستم ابو بكر املاذرائى الكاتب ولد بالعراق سنة سبع ومخسني ومائتني وقدم  - ٦٣٩
ن مخارويه بن امحد وكان حممد مصر هو واخوه امحد وكانا مبصر مع ابيهما وكان ابومها يلى خراج مصر ألىب احلس

قد كتب احلديث ببغداد عن امحد بن عبد اجلبار العطاردى وطبقته واحترقت كتبه وبقى من مسموعه شىء عند 
  بعض الكتاب فسمع منه 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت اخربنا على بن احملسن قال حدثىن اىب قال حدثىن ابو حممد 
ى قال حدثىن ابو بكر حممد بن على املاذرائى مبصر وكان شيخا جليال عظيم املال واجلاه واجملد قدمي الوالية الصلح

لكبار االعمال قد وزر خلمارويه ابن امحد بن طولون وعاش نيفا وتسعني سنة قال كتبت خلمارويه بن امحد وانا 
املتعطلني وتفقدهم وكان بباىب شيخ من مشيخة حدث فركبتىن االشغال وقطعىن ترادف االعمال عن تصفح احوال 

الكتاب قد طالت عطلته فأغفلت امره فرأيت اىب ىف منامى وكأنه يقول ىل يا بىن اما تستحى من اهللا ان تتشاغل 
بلذاتك وعمالك والناس يتلفون ببابك صربا او هزال هذا فالن من شيوخ الكتاب قد افضى امره اىل ان تقطع 

ان يشترى بدلة وهو كامليت جوعا وانت ال تنظر ىف امره احب ان ال يغفل امره اكثر من هذا  سراويله فما ميكنه
قال فانتهبت مذعورا واعتقدت االحسان اىل الشيخ ومنت واصبحت وقد انسيت امر الشيخ فركبت اىل مخارويه 

خذه فاذا هو البس خفا بال وانا واهللا اسري اذا ترايا ىل الرجل على دويبة ضعيفة مث اومأ اىل الرجل فانكشف ف
سراويل فحني وقعت عيىن على ذلك ذكرت املنام وقامت قيامىت فوقفت ىف موضعى واسند عينه وقلت يا هذا ما 

  حل لك ان تركت اذكارى بأمرك 

أما كان ىف الدنيا من يوصل لك رقعة اوخياطبىن فيك اآلن قد قلدتك الناحية الفالنية واجريت عليك رزقا ىف كل 
هو مائتا دينار واطلقت لك من خزانىت الف دينار صلة ومعونة على اخلروج اليها وامرت لك من الثياب شهر و

بكذا وكذا فاقبض ذلك واخرج وان حسن اثرك ىف تصرفك زدتك وفعلت بك وصنعت قال وضممت اليه غالما 
د بن على املاذرائى ىف يتنجز له ذلك كله مث سرت فما انقضى اليوم حىت حسن حاله وخرج اىل عمله توىف حمم

  شوال هذه السنة 

  سنة مث دخلت سنة ست واربعني وثلثمائة

فمن احلوادث فيها انه ركب اخلليفة ومعه معز الدولة فسارا ىف الصحراء مث رجعا اىل داريهما وىف آخر احملرم كانت 
  فتنة للعامة بالكرخ 

لفجاءة وكان من افتصد ىف هذين الشهرين انصبت وىف التشرينني اصاب الناس اورام احللق واملاشرى وكثر موت ا
  اىل ذراعه مادة حادة عظيمة مث ما سلم مقتصد اما ان مات او يشفى على التلف 

ونقص البحر ىف هذه السنة مثانني ذراعا وظهرت فيه جبال وجزائر ال تعرف وال مسع هبا وىف ذى احلجة ورد اخلرب 
  فيها خلق كثري من الناس  بانه كان بالرى ونواحيها زلزلة عظيمة مات

اخربنا حممد بن اىب طاهر البزاز عن اىب القاسم على بن احملسن عن ابيه قال اخربىن ابو الفرج االصبهاىن ان لصا 



نقب ببغداد ىف زمن الطاعون الذى كان ىف سنة ست واربعني وثلثمائة فمات مكانه وهو على النقب وان امساعيل 
  اجلامع فيحكم ولبس احد خفيه وجاء ليلبس اآلخر فمات القاضى لبس سواده ليخرج اىل 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

امحد بن عبد اهللا بن احلسن ابو هريرة العدوى كتب ببغداد عن اىب مسلم الكجى وغريه ومبصر عن أىب  - ٦٤٠
  يزيد 

  يع اآلخر من هذه السنة أىب يزيد القراطيسى وكان يورق ويستملى على الشيوخ وكان ثقة توىف ىف رب
ابراهيم بن حممد ابن امحد بن هشام ابو اسحاق البخارى الفقيه مسع مجاعة وورد بغداد حاجا فروى عنه  - ٦٤١

  من اهلها ابو عمر بن حيويه وعبيد اهللا بن عثمان الدقاق وتوىف ىف هذه السنة 
زرق ويزيد بن هارون وغريمها اخرج احلسن بن خلف ابن شاذان ابو على الواسطى حدث عن اسحاق اال - ٦٤٢

  عنه البخارى ىف صحيحه وتوىف ىف هذه السنة ببغداد 
احلسني بن ايوب ابن عبد العزيز بن عبد اهللا ابو عبد اهللا اهلامشي حدث عن مجاعة وروى عنه الدارقطىن  - ٦٤٣

  داره وابن رزقويه وكان ثقة وكان ينزل ىف اجلانب الشرقى فتوىف ىف هذه السنة ودفن يف 
عبيد اهللا بن امحد ابن عبد اهللا ابو القاسم املعروف بابن البلخى مسع ابا مسلم الكجى روى عنه الدارقطىن  - ٦٤٤

  وابن رزقويه وكان ثقة صاحلا وتوىف ىف رمضان هذه السنة 
عبد الصمد بن على ابن حممد بن مكرم ابو احلسني الوكيل املعروف بالطشىت ولد سنة ست وستني  - ٦٤٥

مائتني مسع ابراهيم احلرىب وابن أىب الدنيا وغريمها روى عنه ابو احلسني بن بشران وأبو على بن شاذان وكان ثقة و
  وتوىف ىف شعبان هذه السنة ودفن اىل جانب أىب عمر الزاهد مقابل معروف الكرخى 

ثابت االصول رحل اىل حممد بن حممد ابن عبد اهللا بن خالد ابو جعفر التاجر البغدادى صحيح السماع  - ٦٤٦
مصر والشام فسكن الرى فقيل له الرازى وكان صاحب مجال فلقب باجلمال وقدم خراسان فنزل بنيسابور مث 

مضى اىل مسرقند ومسع منه االشياخ الكبار وروى عن عبد اهللا بن امحد عن ابيه وعن أىب بكر القطربلى عن سرى 
  نة السقطى وتوىف بسمرقند ىف ذى احلجة من هذه الس

حممد بن يعقوب بن يوسف ابن معقل بن سنان بن عبد اهللا االموى موالهم ابو العباس االصم ولد سنة  - ٦٤٧
سبع واربعني ومائتني ورأى حممد بن حيىي الذهلى ومل يسمع منه مث مسع من خلق كثر ورحل به ابوه اىل اصبهان 

ن فسمع من مشاخيها وانصرف اىل خراسان وهو ومكة ومصر والشام ودمياط واجلزيرة وبغداد وغريها من البلدا
ابن ثالثني سنة وهو حمدث كبري وامنا ظهر به الصمم بعد انصرافه من املرحلة مث استحكم حىت كان ال يسمع هنيق 

احلمار ومل خيتلف ىف صدته وصحة مساعاته وضبط ابيه هلا وكان حسن التدين اذن سبعني سنة ىف مسجده وكان 
يده ورمبا عابه قوم بأخذ شىء على التحديث وامنا كان يفعل هذا ابنه ووراقه فأما هو فانه يورق ويأكل من كسب 

  كان يكره ذلك وحدث ستا وسبعني سنة مسع منه اآلباء واالبناء وابناء االبناء وكانت الرحلة اليه من البالد متصلة 
ال اخربنا احلاكم ابو عبد اهللا قال خرج علينا ابو انبأنا زاهر بن طاهر انبأنا ابو عثمان الصابوىن وابو بكر البيهقى قا

العباس االصم وحنن ىف مسجده وقد امتألت السكة من الناس فلما نظر اىل كثرة الناس والغرباء وقد قاموا يطرقون 



له وحيملون على عوالقهم اىل مسجده فلما بلغ املسجد جلس على جدار املسجد وبكى طويال مث قال كأىن هبذه 
   يدخلها احد منكم فاىن ال امسع وقد ضعف السكة وال

البصر وحان الرحيل وانقضى االجل فما كان اال حنو شهر حىت كف بصره وانقطعت الرحلة وانصرف الغرباء وآل 
امره اىل ان كان يناول قلما فيعلم بذلك اهنم يطلبون الرواية فيقرأ احاديث كان حيفظها اربعة عشر حديثا وسبع 

  بيع االول من هذه السنة حكايات توىف ىف ر

  سنة مث دخلت سنة سبع واربعني وثلثمائة

فمن احلوادث فيها انه كانت زلزلة بغداد ىف نيسان وكانت زالزل عظيمة ىف حلوان وبلدان اجلبل وقم وقاشان 
  فقتلت خلقا كثريا واخربت 

الغالت الشتوية بديار مضر شيئا  وظهر ىف آخر نيسان وايار جراد اتلف الغالت الصيفية والثمار ببغداد واتلف من
عظيما واجتاحت الرطاب واملباطخ وورد اخلرب بأن الروم خرجوا اىل آمد وميافارقني وفتحوا حصونا كثريا وقتلوا 

  من املسلمني الفا ومخسمائة رجل 
  وىف آخر هذه السنة فتح الروم مسياط واخربوها 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

ن ابراهيم بن حممد بن جامع ابو العباس حدث عن اىب الزنباع وغريه وكان ثقة توىف ىف حمرم هذه امحد ب - ٦٤٨
  السنة 
الزبري بن عبد الواحد ابن حممد بن زكريا بن صاحل بن ابراهيم ابو عبد اهللا االسد اباذى احد من رحل ىف  - ٦٤٩

سن بن سفيان وحممد بن اسحاق بن خزينة وابو طلب احلديث وطاف البالد شرقا وغربا فسمع خلقا كثريا منهم احل
يعلى املوصلى وكان حافظا متقنا مكثرا صدوقا مسع منه ببغداد حممد بن خملد وكان الزبري اذ ذاك حدثا وصنف 

  الشيوخ واالبواب توىف ىف ذى احلجة من هذه السنة 

الموى وهو جد اىب احلسني واىب عبد اهللا بن بشران ابن حممد بن بشران بن مهران ابو الطيب القرشى ا - ٦٥٠
  القاسم ابىن بشران مسع بشر بن موسى ويوسف القاضى وكان ثقة وتوىل القضاء بنواحى حلب وتوىف ىف هذه السنة 

عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ابن املرزبان ابو حممد الفارسى النحوى ولد ىف سنة مثان ومخسني ومائتني  - ٦٥١
د وابن قتيبة وسكن بغداد اىل آخر وفاته ومحل عنه من علوم االدب كتب صنفها حدث عن عباس الدورى واملرب

روى عنه ابن املظفر والدارقطىن وابن شاهني وابن رزقويه وابو على بن شاذان اثىن عليه ابو عبد اهللا بن منده ووثقه 
  وتوىف ىف صفر هذه السنة 

ابو طالب العكربى ولد سنة اربع وستني ومائتني مسع عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا ابن احلسن بن شهاب  - ٦٥٢
  ابا شعيب احلراىن وحممد بن صاحل ابن ذريح وثقه سيف القاضى وكان ثقة توىف ىف ذى القعدة من هذه السنة 

عبد الوهاب بن حممد بن موسى ابو امحد الغندجاىن ولد سنة ست وستني ومائتني ومسع باألهواز من امحد بن عبدان 
  ن املخلص وغريه واستوطنها وتوىف باملبارك ىف مجادى االوىل من هذه السنة ودفن بالنعمانية وببغداد م



على بن عبد الرمحن بن عيسى ابن زيد بن ماتى ابو احلسن الكاتب موىل زيد بن على بن احلسني من اهل  - ٦٥٤
وىف ىف هذه السنة ومحل اىل الكوفة قدم بغداد وحدث عن مجاعة روى عنه الدارقطىن وابن رزقويه وكان ثقة وت

  الكوفة 
حممد بن امحد بن سهل ابو الفضل الصريىف نيسابورى االصل حدث عن اىب مسلم الكجى وروى عنه الدارقطىن 

  وابن رزقويه وكان ثقة توىف ىف احملرم من هذه السنة 
مث االموى ولد سنة اثنتني  حممد بن احلسن بن عبد اهللا ابن على بن عبد امللك بن أىب الشوارب ابو احلسن القرشى

  وتسعني ومائتني ووىل القضاء ومبدينة السالم وحدث عن أىب العباس بن مسروق 
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال اخربنا على بن احملسن اخربنا طلحة بن حممد بن جعفر 

ة واستقضى على مدينة املنصور والشرقية ابا احلسن حممد قال استخلف املستكفى باهللا ىف سنة ثالث وثالثني وثلثمائ
بن احلسن بن اىب الشوارب وذكر طلحة انه كان رجال واسع االخالق كرميا جوادا طالبة للحديث قال مث قبض 

عليه ىف صفر سنة اربع وثالثني فلما كان ىف رجب من هذه السنة قبض عليه املستكفى باهللا واستخلف املطيع فقلد 
سن الشرقية واحلرمني واليمن ومصر وسر من رأى وقطعة من اعمال السواد وبعض اعمال الشام وشقى ابا احل

  الفرات وواسط مث صرف عن مجيع ذلك ىف رجب سنة مخس وثالثني 
اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر اخلطيب انبأنا ابراهيم بن خملد اخربنا امساعيل بن على ابن على قال وعزل حممد بن 

بن اىب الشوارب عن مجيع ما كان يتقلده من امر القضاء وامر املستكفى بالقبض عليه ففعل ذلك يوم احلسن 
  الثالثاء خلمس خلون من صفر سنة اربع وثالثني وكان قبيح الذكر فيما يتواله من االعمال منسوبا 

  به وتوىف ىف رمضان هذه السنة اىل االسترشاء ىف االحكام والعمل فيها مبا ال جيوز قد شاع ذلك عنه وكثر احلديث 

  سنة مث دخلت سنة مثان واربعني وثلثمائة

فمن احلوادث فيها انه ىف مجادى االوىل اتصلت الفنت بني الشيعة والسنة قتل بينهم خلق ووقع حريق كثري ىف باب 
  الطاق 

  الصبيان ستمائة نفس وفيها غرق من احلاج الوارد من املوصل بضعة عشر زورقا كان فيها من الرجال والنساء و

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

امحد بن سلمان ابن احلسن بن اسرائيل بن يونس ابو بكر النجاد ولد سنة ثالث ومخسني ومائتني ومسع ابا  - ٦٥٧
مجع داود والباغندى وابا بكر بن اىب الدنيا وعبد اهللا بن امحد وخلقا كثريا وكان ميشى ىف طلب احلديث حافيا و

املسند وصنف ىف السنن كتابا كبريا وكانت له ىف جامع املنصور يوم اجلمعة حلقتان قبل الصالة وبعدها احدامها 
للفتوى ىف الفقه على مذهب امحد واالخرى المالء احلديث روى عنه ابو بكر ابن مالك والدارقطىن وابن شاهني 

  وابن رزقويه 
بن على قال حدثىن احلسني بن على بن حممد الفقيه قال مسعت ابا اسحاق اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد 

الطربى يقول كان امحد بن سلمان يصوم الدهر ويفطر كل ليلة على رغيف ويترك منه لقمة فاذا كان ىف اجلمعة 
لسنة تصدق بذلك الرغيف وأكل تلك اللقم الىت استفضلها توىف ليلة اجلمعة لعشر بقني من ذى احلجة من هذه ا



  عن مخس وتسعني ودفن قريبا من بشر احلاىف 
  ابراهيم بن شيبان ابو اسحاق القرميسيىن شيخ املتصوفة باجلبل صحب ابا عبد اهللا املغرىب وابراهيم  - ٦٥٨

  اخلواص وكان يقول اخلوف اذا سكن القلب احرق مواضع الشهوات فيه وطرد عنه رغبة الدنيا 
القاسم ابو حممد اخلواص املعروف باخللدى سافر الكثري ومسع احلديث الكثري  جعفر بن حممد بن نصري ابن - ٦٥٩

وروى علما كثريا روى عنه الدارقطىن وابن شاهني وخلق كثري وكان صدوقا دينا حج ستني حجة وتوىف ىف رمضان 
  هذه السنة 

وفة حبسن الغناء فاشتراها شريرة الرائقية جارية مولدة كانت البنة ابن محدون الندمي وكانت مسراء موص - ٦٦٠
ابو بكر حممد بن رائق من مواليها بثالثة عشر الف دينار على يد اىب جعفر ابن محدون واعطى ابا جعفر عن داللته 

  الف دينار مث قتل عنها فتزوجها احلسني ابن اىب العالء ابن سعيد بن محدان توفيت ىف رجب هذه السنة 
جى لقى ابا عثمان وصحب ابن عطاء واجلريرى وكان دينا متعمدا للفقر على بن سهل ابو احلسن البوشن - ٦٦١

واسند احلديث وتوىف ىف هذه السنة اخربنا ابن ناصر انبأنا ابن خلف اخربنا ابو عبد الرمحن السلمى قال مسعت ابا 
وقد كان العباس حممد بن احلسن البغدادى يقول سألت ابا احلسن البوشنجى عن التصوف فقال اسم وال حقيقة 

  قبل حقيقة وال اسم 
على بن حممد ابن الزبري ابو احلسن القرشى الكوىف ولد سنة اربع ومخسني ومائتني ونزل بغداد وحدث هبا  - ٦٦٢

  عن مجاعة فروى عنه ابن رزقويه وابن شاذان وكان ثقة توىف ىف ذى القعدة من هذه السنة 
  الزجاجى النيسابورى صحب ابا عثمان واجلنيد والنورى حممد بن ابراهيم ابن يوسف بن حممد ابو عمر  - ٦٦٣

واخلواص وغريهم واقام مبكة وصار شيخها حج قريبا من ستني حجة وقيل انه مل يبل ومل يتغوط ىف احلرم منذ اربعني 
  سنة وهو به مقيم وتوىف ىف هذه السنة 

احدى واربعني وثلثمائة وحدث هبا  حممد بن اسحاق ابن عبد الرحيم أبو بكر السوسى قدم بغداد ىف سنة - ٦٦٤
  احاديث مستقيمة فروى عنه الدارقطىن وابن رزقويه وغريمها وتوىف ىف هذه السنة 

حممد بن امحد ابن اسحاق بن البهلول بن حسان أبو طالب التنوخى اصله من االنبار مسع ابا مسلم الكجى  - ٦٦٥
هم اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن وبشر بن موسى األسدى وعبد اهللا بن امحد بن حنبل وغري

ثابت اخربنا على بن احملسن التنوخى أخربنا طلحة بن جعفر الشاهد قال مل يزل امحد بن اسحاق بن البهلول على 
قضاء املدينة يعىن مدينة املنصور من سنة ست وتسعني ومائتني اىل ربيع اآلخر سنة ست عشرة وثلثمائة وكان رمبا 

عتل فيخلفه ابنه ابو طالب حممد وهو رجل مجيل االمر حسن املذهب شديد التصون وممن كتب العلم وحدث بعد ا
ابيه بسنتني أخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال حدثىن احلسن بن أىب طالب حدثنا على بن عمر واجلريرى قال توىف 

  ن ربيع اآلخر سنة مثان واربعني وثلثمائة أبو طالب بن البهلول ىف يوم االحد ضحوة لست عشرة ليلة خلت م
حممد بن امحد بن متيم ابو احلسن اخلياط القنطرى كان ينزل قنطرة الربدان ولد ىف صفر سنة تسع ومخسني  - ٦٦٦

ومائتني وحدث عن اىب قالبة الرقاشى وحممد بن سعد العوىف والكدميى وغريهم توىف يوم اجلمعة سلخ شعبان ىف 
  مد بن اىب الفوارس كان فيه لني هذه السنة قال حم

حممد بن جعفر بن حممد بن فضالة ابن يزيد بن عبد امللك ابو بكر اآلدمى القارىء الشاهد صاحب  - ٦٦٧
  األحلان كان من احسن 



الناص صوتا بالقرآن ولد ىف رجب سنة ستني ومائتني وحدث عن امحد بن عبيد ابن ناصح واحلارث بن حممد بن اىب 
اهللا الدورقى وحممد بن عثمان بن اىب شيبة وغريهم وروى عنه ابن رزقويه وابن شاذان وابن بشران اسامة وعبد 

  وغريهم 
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت اخربنا على بن احملسن حدثنا القاضى ابو حممد عبد اهللا بن 

عض السنني وحج ىف تلك السنة ابو القاسم البغوى حممد بن عبد اهللا االسدى قال مسعت أىب يقول حججت ىف ب
وابو بكر اآلدمى القارىء فلما صرنا مبدينة الرسول صلى اهللا عليه و سلم جاءىن ابو القاسم البغوى فقال ىل يا ابا 

بكر هاهنا رجل ضرير قد مجع حلقة ىف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ةقعد يقص ويروى الكذب من 
وضوعة واالخبار املفتعلة فان رأيت ان متضى بنا اليه لننكر عليه ومننعه فقلت له يا ابا القاسم ان كالمنا االحاديث امل

ال يؤثر مع هذا اجلمع الكثري واخللق العظيم ولسنا ببغداد فيعرف لنا موضعنا ولكن ها هنا امر آخر هو الصواب 
اال ان ابتدأ بالقراءة حىت اجنفلت احللقة وانفض الناس فاقبلت على أىب بكر اآلدمى فقلت له استعذ واقرأ فما هو 

  مجيعا فأحاطوا بنا يسمعوا قراءة اىب بكر وتركوا الضرير وحده فسمعته يقول لقائده خذ بيدي هكذا تزول النعم 
 بن اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا على بن ثابت اخربنا على بن احملسن قال حدثىن اىب قال حدثىن ابو حممد حيىي

حممد بن فهد قال حدثىن ذرة الصوىف قال كنت بائتا بكلواذي على سطح عال فلما هدأ الليل قمت ألصلى 
فسمعت صوتا ضعيفا جيىء من بعد فأصغيت اليه فاذا وتاملته هو صوت ألىب بكر اآلدمى القارىء فقدرته منحدرا 

  ىف دجلة واصغيت فلم اجد الصوت بقرب وال يزيد على ذلك ساعة 

انقطع فتشككت ىف االمر وصليت ومنت وبكرت فدخلت بغداد على ساعتني من النهار او اقل وكنت جمتازا ىف مث 
السمارية فاذا بأىب بكر اآلدمى ينزل اىل الشط من دار اىب عبد اهللا املوسوى العلوى الىت تقرب من فرضة جعفر 

كنت البارحة فقال ىف هذه الدار فقلت قرأت على دجلة فصعدت اليه وسألته عن خربه فأخربىن بسالمته وقلت اين 
قال نعم قلت اى وقت قال بعد نصف الليل اىل قريب من الثلث اآلخر قال فنظرت فاذا هو الوقت الذى مسعت 

فيه صوته بكلواذى فعجبت من ذلك عجبا شديدا بان له ىف فقال مالك فقلت اىن مسعت صوتك البارحة وانا على 
انك اخربتىن الساعة على غري اتفاق ما صدقته قال فاحكها عىن فانا احكيها دائما  سطح بكلواذي وتشككت فلوال

توىف ابو بكر اآلدمى يوم االربعاء لليلتني بقيتا من ربيع االول ودفن ىف هذا اليوم ىف الصفة الىت حبذاء معروف 
  الكرخى 

ن اىب الفوارس سنة مثان واربعني وثلثمائة اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال قال حممد ب
  فيها مات حممد بن جعفر اآلدمى وكان قد خلط فيما حدث به 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على قال حدثىن على بن اىب على املعدل اخربنا ابو بكر بن اىب موسى 
اهللا بن امساعيل بن بريه يقول رأيت ابا بكر اآلدمى القاضى وابو اسحاق الطربى وغريمها قالوا مسعنا ابا جعفر عبد 

ىف النوم بعد موته مبديدة فقلت له ما فعل اهللا بك فقا ىل وقفىن بني يديه وقاسيت شدائد وامورا صعبة فقلت له 
فتلك اللياىل واملواقف والقرآن فقال ما كان شىء اضر على منها ألهنا كانت للدنيا فقلت له فاىل اى شىء انتهى 

  مرك قال قال ىل تعاىل آليت على نفسى ان ال اعذب ابناء الثمانني ا

  سنة مث دخلت سنة تسع واربعني وثلثمائة



فمن احلوادث فيها انه يوم اخلميس لثالث خلون من شعبان وقعت فتنة بني السنة والشيعة ىف القنطرة اجلديدة 
  وتعطلت اجلمعة من الغد ىف مجيع املساجد 

سوى مسجد براثا فان الصالة متت فيه وقبض على مجاعة من بىن هاشم واعتقلوا ىف دار الوزير  اجلامعة ىف اجلانبني
ألهنم كانوا سبب الفتنة واطلقوا من الغد وىف هذا الشهر ورد اخلرب بأن ابنا لعيسى بن املكتفى باهللا ظهر بناحية 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وانه ليس أرمينية وموقان وانه يلقب باملستجري باهللا يدعو اىل املرتضى من آل ر
  الصوف وامر باملعروف وتبعه مجاعة فسار اىل آذربيجان فغلب على عدة بلدان منها مث حورب فأخذ 

وىف نصف شوال عرضت ملعز الدولة علة ىف الكلى فبال الدم وقلق منها قلقا شديدا مث بال بعد ذلك الرمل مث 
  منها الرمل واحلصى واسلم ىف هذه السنة من االتراك مائتا الف خركاه  احلصى الصغار والرطوبة الىت ينعقد

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

ازهر بن امحد بن حممد ابو غامن اخلرقى حدث عن اىب قالبة الرقاشى روى عنه الدارقطىن وابن رزقويه  - ٦٦٨
   وكان ينزل باجلانب الشرقى ىف سوق العطش وتوىف ىف هذه السنة

جعفر بن حرب انبأنا حممد بن اىب طاهر البزاز عن اىب القاسم بن احملسن عن ابيه ان جعفر بن حرب كان  - ٦٦٩
يتقلد االعمال الكبار للسلطان وكانت نعمته تقارب نعمة الوزارة فاجتاز يوما راكبا ىف مواكب له عظيم ونعمة 

رجال يقرأ أمل للدين آمنوا ان ختشع قلوهبم لذكر اهللا وما نزل على غاية الوفور ومنزلته حباهلا ىف هناية اجلاللة فسمع 
من احلق فصاح اللهم بلى يكررها دفعات وبكى مث نزل عن دابته ونزع ثيابه ودخل اىل دجلة واستتر باملاء ومل خيرج 

ومسع خبربه فوهب  منه حىت فرق مجيع ماله ىف املظامل الىت كانت عليه وتصدق بالباقى فاجتاز رجل فرآه ىف املاء قائما
  له قميصا ومئزرا فاستتر هبما وخرج وانقطع اىل العلم 

  والعبادة حىت مات 
احلسني بن على بن يزيد بن داود ابو على احلافظ النيسابورى ولد سنة سبع وسبعني ومائتني وكان واحد  - ٦٧٠

الدارقطىن فقال امام مهذب وكان دهره ىف احلفظ واالتقان والورع مقدما ىف مذاكرة االئمة كثري التصنيف ذكره 
مع تقدمه ىف العلوم احد الشهود املعدلني بنيسابور ورحل ىف طلب احلديث اىل اآلفاق البعيدة ومسع من االكابر 

  وكان ابن عقدة ال يتواضع ألحد كتواضعه الىب على وتوىف ىف مجادى االوىل من هذه السنة 
وليد القرشى الفقيه امام اهل احلديث خبراسان ىف عصره حسان بن حممد بن امحد بن هارون ابو ال - ٦٧١

وازهدهم واكثرهم اجتهادا ىف العبادة درس الفقه على اىب العباس ابن سريج ومسع من احلسن بن سفيان وغريه 
  وصنف التصانيف احلسنة 

عبد اهللا حممد بن عبد اهللا  اخربنا زاهر بن طاهر انبأنا ابو عثمان الصابوىن وابو بكر البيهقى قاال انبأنا احلاكم ابو
احلافظ قال مسعت ابا الوليد حسان بن حممد بن امحد القرشى يقول ىف مرضه الذى مات فيه قالت ىل والدتى كنت 
حامال بك وكان للعباس ابن محزة جملس فاستأذنت اباك ان احضر جملسه ىف ايام العشر فأذن ىل فلما كان ىف آخر 

موا وقمت فأخذ العباس يدعو فقلت اللهم هب ىل ابنا عاملا مث رجعت اىل املنزل فبت اجمللس قال العباس بن محزة قو
تلك الليلة فرأيت فيما يرى النائم كأن رجال أتاىن فقال ابشرى فان اهللا قد استجاب دعوتك ووهب لك ولدا ذكرا 



هذه قد متت ىل اثنتان وجعله عاملا ويعيش كما عاش ابوك قالت وكان أىب عاش اثنتني وسبعني سنة قال حسان و
  وسبعون سنة فعاش بعد هذه احلكاية اربعة ايام توىف ليلة اجلمعة خامس ربيع االول من سنة تسع واربعني وثلثمائة 

محد بن حممد بن ابراهيم ابن اخلطاب ابو سليمان اخلطاىب مسع الكثري وصنف التصانيف منها املعامل شرح  - ٦٧٢
ح فيها البخارى وغريب احلديث وله فهم مليح وعلم غزير ومعرفة باللغة واملعاىن فيها سنن أىب داود واالعالم شر

من يدر دارى ... فامنا انت ىف دار املداراة ... ما دمت حيا فدار الناس كلهم ... والفقه وله اشعار فمن ذلك قوله 
  ... عما قليل ندميا للندامات ... ومن مل يدر سوف يرى 

ابن حممد بن أىب هشام واسم أىب هشام بشار وكنية عبد الواحد ابو طاهر كان من  عبد الواحد بن عمر - ٦٧٣
اعلم الناس حبروف القراآت ووجوه القراآت وله ىف ذلك تصانيف وحدث عن مجاعة منهم ابو بكر بن أىب داود 

ه السنة ودفن ىف وابن جماهد روى عنه ابو احلسن احلمامى وكان ثقة امينا يسكن اجلانب الشرقى توىف ىف شوال هذ
  مقربة اخليزران 

على بن املؤمل ابن احلسن بن عيسى بن ماسرجس ابو القاسم انبأنا زاهر بن طاهر انبأنا ابو عثمان  - ٦٧٤
الصابوىن وابو بكر البيهقى قاال اخربنا احلاكم ابو عبد اهللا قال كان يضرب املثل بعقل شيخنا اىب القاسم وكان من 

سابور وببغداد وبالكوفة وحدث سنني وحججت معه ىف سنة احدى واربعني فكان اكثر اورع مشاخينا ومسع بني
الليل يقرأ ىف العمارية فاذا نزل قام اىل الصالة ال يشتغل بغري ذلك وما اعلم اىن دخلت الطواف اال وجدته يطوف 

 االخرى فحينئذ اخربنا به ومسعت ابنه ابا عبد اهللا يقول ضعف بصر اىب ثالث سنني ومل خيربنا به حىت ضعفت العني
  وتوىف ىف صفر هذه السنة 

العباس بن حممد ابو حممد اجلوهرى حدث عن البغوى وابن اىب داود ابن صاعد روى عنه احلاكم ابو عبد  - ٦٧٥
  اهللا النيسابورى وقال كان احد اجلوالني ىف طلب احلديث بفهم ومعرفة واتقان توىف ىف صفر هذه السنة 

ابراهيم ابن سليمان بن حممد ابو امحد العسال االصبهاىن مسع حممد بن ايوب الرازى وابراهيم ابن حممد بن  - ٦٧٦
زهري احللواىن وبكر بن سهل الدمياطى وحنوهم اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال حدثىن 

بد اهللا بن مندة يقول كتبت عن الف شيخ ومل ار ابو القاسم عبد اهللا بن امحد السوذرجاىن باصبهان قال مسعت ابا ع
فيهم اتقن من اىب امحد العسال قال ابو نعيم وىل ابو امحد العسال القضاء وكان من كبار الناس ىف احلفظ واالتقان 

  واملعرفة وتوىف ىف رمضان سنة تسع واربعني وثلثمائة 

سالمبول حتت رقم وهى االصل وعالمتها ص نسخة النسخ اخلطية هلذا اجمللد نسخة حمفوظة مبكتبة ايا صوفية با
حمفوظة مبكتبة كوبربلى زاده باسالمبول ايضا حتت رقم وينتهى هذا اجلزء منها ىف صفحة من هذا املطبوع وال يوجد 
منها ما بعد ذلك كما نبهنا عليه هبامش تلك الصفحة وعالمتها كو نسخة برلني يصفها حضرة الدكتور كرنكو باهنا 

بة القراءة ويبتدىء املوجود منها من صحفة كما نبهنا عليه هبامشها وعالمتها استحصل حضرة الدكتور قدمية صع
سامل الكرنكوى مصحح الدائرة نقوال من النسختني االوليني مأخوذة بالتصوير مث نسخ هذا اجلزء بقلمه من نسخة 

يرية املأخوذة من النسختني االوليني ص وقابله على نسخة كو وعلى نسخة ب مث ارسله الينا مع النقول التصو
  فاعدنا املقابلة مرة اخرى لزيادة التوثق 

وقد اعتىن الدكتور املذكور بتصحيح الكتاب جهد الطاقة مع مراجعة تاريخ بغداد وتاريخ ابن جرير وشذرات 



االمكان واهللا  الذهب وغريها وعلق كثري من احلواشى اثبتنا املهم منها وعالمة حواشيه وامتمنا التصحيح حسب
  املستعان 

  خامتة الطبع

  احلمد هللا على احسانه محدا يليق بعظمة شأنه والصالة والسالم على خامت انبيائه سيدنا حممد وآله وصحبه 
وبعد فقد مت حبمد اهللا تعاىل طبع اجلزء السادس من كتاب املنتظم ىف تاريخ امللوك واألمم لالمام الشهري اىب الفرج 

ه اهللا وهو من انفس كتب التاريخ مجع بني الوقائع والتراجم وكان الطبع مبطبعة اجلمعية العلمية ابن اجلوزى رمح
الشهرية بدائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد الدكن ادامها اهللا مصونة عن الفنت واحملن ىف ظل امللك املؤيد املعان 

  الذى اشتهر فضله ىف كل مكان السلطان بن 

علوم مظفر املمالك آصف جاه السابع مري عثمان على خان هبادر ال زالت مملكته بالعز والبقاء السلطان سلطان ال
دائمة التقدم واالرتقاء وهذه اجلمعية حتت صدارة ذى الفضائل السنية واملفاخر العلية النواب السري حيدر 

مل بقية االفاضل مهدى يارجنكك نوازجنكك هبادر رئيس اجلمعية ورئيس الوزارء ىف الدولة اآلصفية والعامل العا
هبادر عميد اجلمعية ووزير املعارف والسياسة ىف الدولة االصفية ومعني امري اجلامعة العثمانية واملاجد اهلمام النواب 
ناظر يارجنكك هبادر شريك العميد للجمعية وركن العدلية وضمن ادارة العامل احملقق والفاضل املدقق موالنا السيد 

  معني عميد اجلمعية ومدير دائرة املعارف ادام اهللا تعاىل درجاهتم سامية وحماسنهم زاكية  هاشم الندوى
وعىن بتصحيحه من افاضل دائرة املعارف وعلمائها موالنا السيد هاشم الندوى وموالنا حممد طه الندوى وموالنا 

اهللا الندوى والسيد حسن مجال الليل  الشيخ عبد الرمحن اليماىن وموالنا حممد عادل القدوسىن وموالنا السيد امحد
املدىن والشيخ امحد بن حممد اليماىن وطبع بعد مالحظة موالنا العالمة عبد اهللا العمادى ركن جملس الدائرة غفر اهللا 

  ذنوهبم وستر عيوهبم 
صلى اهللا ه وآخر دعوانا ان احلمد هللا رب العاملني و ١٣٥٨وكان متام طبعه يوم السبت العاشر من شهر صفر سنة 

  وسلم على سيدنا وموالنا حممد نبيه االمني وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين اىل يوم الدين 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

   ٣٥٠سنة 

  مث دخلت سنة مخسني وثلثمائة

 فمن احلوادث فيها انه اشتدت علة معز الدولة ليلة السبت الربع خلون من احملرم وامتنع عليه البول كله واشتد
قلقه وجزعه مث بال على ساعة باقية من الليل دما بشدة مث تبعه البول وخرج مع البول رمل كثري وحصى صغار 
وخف االمل فلما اصبح سلم داره وغلمانه وكراعه اىل ابنه اىب منصور خبتيار وفوض االمور اليه وخرج يف عدة 

وقف فتنقل من مكان اىل مكان اىل أن عاد اىل داره يسرية من غلمانه وخاصته ليمضي اىل االهواز مث اشري عليه بالت
مث انتقل يف مجادى االوىل من داره بسوق الثالثاء اىل البستان املعروف ببستان الصيمرى وأخذ يف ان يهدم ما يليه 



طبالت من العقار واالبنية اىل حدود البيعة واصلح ميدانا وبىن دارا على دجلة يف جوار البيعة ومد املسناة وبىن االص
وقلع االبواب احلديد اليت على مدينة اىب جعفر املنصور وابواب الرصافة وقصر الرصافة ونقلها اىل داره وهدم سور 

احلبس املعروف باجلديد ونقل آجره اىل داره وبىن به ونقض املعشوق بسر من رأى ومحل آجره وانفق على البناء 
فصودروا على مال عظيم فأمر أن يصرف اىل بناء الدار اىل ان مات مائة الف الف دينار وقبض على مجاعة 

  واالصطبالت وحلق الناس يف هذا الصقع شدة شديدة من التنزل عليهم 
وىف يوم االحد لثمان بقني من شعبان تقلد ابو العباس عبد اهللا بن احلسن بن أيب الشوارب القضاء باحلضرة من 

من دار السلطان ألن اخلليفة امتنع من أن يصل اليه وضرب بني جانيب بغداد واملدينة وقضاء القضاة وخلع عليه 
يديه الدبادب على أن حيمل اىل خزانة معز الدولة كل سنة مائيت الف درهم وامتنع اخلليفة من ان يصل اليه هذا 

  القاضي يف موكب او غريه 
  ويف شوال ورد اخلرب بأن جناء غالم سيف الدولة دخل بلد الروم غازيا وانه 

ما قيمته ثالثون الف دينار وسىب الفى رأس واستأسر مخسمائة يف السالسل وىف شباط جاء برد بنواحي قطر بل  غنم
  وبازائها يف اجلانب الشرقي يف كل بردة 

  او قيتان واكثر وقتل الطيور والبهائم ذكر من تويف يف هذه السنة من

  االكابر 
  امحد بن حممد 

  طان حدث عن حممد بن عبيد اهللا املنادى وغريه وروى عنه ابن رزقويه وكان ثقة ابن عبد اهللا بن زياد ابو سهل الق
أخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن على بن ثابت قال مسعت حممد بن احلسني بن الفضل القطان يقول 

ل يا ايها الذين آمنوا ال تكونوا حدثىن من مسع ابا سهل بن زياد يقول مسى اهللا املعتزلة كفارا قبل ان يذكر فعلهم فقا
  كالذين كفروا وقالوا الخواهنم اذا ضربوا يف االرض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا اآلية 

اخربنا القزاز اخربنا امحد بن على قال حدثىن االزهري قال قال يل ابو عبد اهللا ابن بشر القطان ما رأيت رجال 
اد عن آي القرآن من اىب سهل بن زياد فقلت البن بشر وما السبب يف ذلك قال كان جارنا احسن انتزاعا ملا ار

وكان يدمي الصالة بالليل وقراءة القرآن ولكثرة درسه صار القرآن نصب عينيه ينتزع منه ما شاء من غري تعب 
  توىف يف شعبان هذه السنة ودفن بقرب قرب غري معروف 

  امسعيل بن علي

بنان ابو حممد اخلطيب ولد يف حمرم سنة تسع وستني ومائتني ومسع احلارث بن اىب اسامة والكدميي ابن امسعيل بن 
  وعبد اهللا بن امحد وغريهم وروى عنه الدارقطين وابن شاهني وابن رزقويه وكان ثقة فاضال نبيال فهما عارفا بايام 

عاملا باألدب ركينا عاقال ذا رأى يتحرى الناس واخبار اخللفاء وصنف تارخيا كبريا على ترتيب السنني وكان 
  الصدق 

أخربنا ابو منصور عبد الرمحن بن حممد اخربنا ابو بكر امحد بن على بن ثابت قال مسعت االزهري يقول جاء ابو 



بكر بن جماهد وامسعيل اخلطيب اىل منزل أىب عبد الصمد اهلامشى فقدم امسعيل ابا بكر فتأخر ابو بكر وقدم امسعيل 
استأذن امسعيل اذن له فقال ادخل ومن انا معه اخربنا ابو منصور اخربنا ابو بكر بن ثابت قال حدثىن عبيد اهللا فلما 

بن اىب الفتح قال مسعت ابا احلسن بن رزقويه يذكر عن امسعيل اخلطىب قال وجه اىل الراضي باهللا ليلة عيد الفطر 
وع فقال يل يا امسعيل اىن قد عزمت يف غد على الصالة فحملت اليه راكبا بغلة فدخلت عليه وهو جالس يف الشم

بالناس يف املصلى فما اقول اذا انتهيت يف اخلطبة اىل الدعاء يف نفسى قال فأطرقت مث قلت يقول امري املؤمنني رب 
اوزعىن اشكر نعمتك الىت انعمت على وعلى والدى وان اعمل صاحلا ترضاه وادخلين برمحتك ىف عبادك الصاحلني 

ال ىل حسبك مث امرىن باالنصراف واتبعىن خبادم فدفع اىل خريطة فيها اربع مائة دينار وكانت الدنانري مخسمائة فق
  فأخذ اخلادم منها لنفسه مائة دينار او كما قال توىف اخلطىب يف مجادى اآلخرة من هذه السنة 

  متام بن حممد بن سليمان

بن حممد بن على بن عبد اهللا بن العباس ابن عبد املطلب ابو بكر  ابن حممد بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن العباس
ولدسنة تسع وستني ومائتني حدث عن عبد اهللا بن امحد وغريه وروى عنه ابن رزقويه وتوىف يف ذى القعدة من هذه 

  السنة 

  احلسن بن على

نه ابن رزقويه وكان ثقة وتوىف ابن عبيد اهللا بن احلسن ابو امحد اخلالل املعروف بالكوسج حدث عن مجاعة وروى ع
  ىف مجادى االوىل من هذه السنة 

  احلسني بن القاسم

  ابو على الطربى الفقيه الشافعي 
اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر اخلطيب قال درس على ايب على ابن اىب هريرة وبرع ىف العلم وسكن وصنف كتاب 

ح ىف املذهب وكتابا ىف اجلدل وكتابا ىف اصول الفقه احملرر وهو اول كتاب صنف ىف اخلالف وصنف كتاب االفصا
  وتوىف ببغداد ىف سنة مخسني وثلثمائة 

  عبد اهللا بن امسعيل

ابن ابراهيم بن عيسى بن اىب جعفر املنصور ويكىن ابا جعفر ويعرف بابن برية اهلامشى كان امام جامع املنصور 
  وحدث عن ابن اىب الدنيا وغريه وروى عنه ابن رزقويه 

خربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على اخربنا على بن اىب على قال مسعت القاضى ابا بكر بن اىب موسى ا
اهلامشى وابا اسحاق الطربى ومن ال احصى من شيوخنا حيكون اهنم مسعوا ابا جعفر املعروف بابن برية االمام يقول 

ىف سنة ثالثني ومائتني ورقيت هذا املنرب ىف سنة ثالثني وثلثمائة رقى هذا املنرب يعىن منرب مسجد جامع املدينة الواثق 
وبني الرقيتني مائة سنة وانا وهو ىف القعدد اىل املنصور سواء هو الواثق بن املعتصم بن الرشيد بن املهدى بن املنصور 

  وقيل سنة اثنتني ومخسني وانا عبد اهللا بن امسعيل بن ابراهيم بن عيسى بن منصور توىف ابن برية ىف صفر هذه السنة 



  عتبة بن عبيد اهللا

  ابن موسى بن عبيد اهللا ابو السائب اهلمذاىن 
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال عتبة رجل من اهل مهذان وكان ابوه عبيد اهللا تاجرا 

  مستورا دينا اخربنا مجاعة من اهلمذانيني انه 

فوق الثالثني سنة ونشأ ابو السائب يطلب العلم وغلب عليه ىف ابتداء امره علم كان يؤمهم ىف مسجد هلم 
التصوف وامليل اىل اهل الزهد مث خرج عن بلده ولقى العلماء وعىن بفهم القرآن وكتب احلديث وتفقه على 

ل فأدخل اليه مذهب الشافعي واتصلت اسفاره فعرف االمري ابو القاسم ابن اىب الساج خربه وما هو عليه من الفض
فرآه فاضال عاقال فقلده احلكم مبراغة وتقلد مجيع آذربيجان مع مراغة وعظمت حاله وقبض على ابن اىب الساج 
فعاد اىل اجلبل وتقلد مهذان مث عاد اىل بغداد وتقلد اعماال جليلة بالكوفة ديار مضر واالهواز وعامة اجلبل وقطعة 

حلسني بن اىب عمر ومسع شهادته واستشاره ىف مجيع اموره وملا قبض من السواد وتقدم عند قاضي القضاة اىب ا
املستكفى باهللا على حممد بن احلسن بن اىب الشوارب قلد ابا السائب مدينة اىب جعفر مث قتل اللصوص ابا عبد اهللا 

  ة حممد بن عيسى وكان قاضيا على اجلانب الشرقى تقلد قضاء القضاة ىف رجب سنة مثان وثالثني وثلثمائ
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا ابو بكر امحد بن على بن ثابت اخربنا امحد بن على التوزى قال ولد ابو السائب 

ىف سنة اربع وستني ومائتني وتوىف ىف ربيع اآلخر سنة مخسني وثلثمائة قال املصنف رمحه اهللا ودفن ىف داره بسوق 
  حيىي 

ر بن ثابت اخربنا على بن اىب على املعدل اخربنا ابو طاهر املخلص اخربنا ابو اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بك
بكر امحد بن على الدهىن املعروف بابن القطان قال رأيت ابا السائب عتبة بن عبيد اهللا قاضى القضاة بعد موته 

عاىل عرض على افعاىل فقلت ما فعل اهللا بك مع ختليطك هبذا اللفظ فقال غفر ىل فقلت فكيف ذاك فقال ان اهللا ت
القبيحة مث أمر ىب اىل اجلنة وقال لوال آليت على نفسى ان ال اعذب من جاوز الثمانني لعذبتك ولكىن قد غفرت 

  لك وعفوت عنك اذهبوا به اىل اجلنة فأدخلتها 

  حممد بن امحد بن حبيب

بن اىب طالب واحلسن بن مكرم واىب ابن امحد بن راجبان ابو بكر الدهقان بغدادى سكن خبار أو حدث هبا عن حيىي ا
  قالبة الرقاشى وغريهم ولد ابو بكر بن حبيب ببغداد 

  سنة

  ست وستني ومائتني ودخل خبارا سنة سبع ومثانني ومائتني ومات ببخارا يوم السبت غرة رجب سنة مخسني وثلثمائة 
  سنة 

  مث دخلت سنة احدى ومخسني وثلثمائة



ىف احملرم بدخول الروم عني زربة ىف مائة وستني الف رجل فطلب املسلمون االمان فمن احلوادث فيها انه ورد اخلرب 
فأمنهم ملك الروم فلما دخل البلد نادى ىف اول الليل بان خيرج مجيع الناس اىل املسجد اجلامع وان من تأخر ىف 

لوا خلقا من الرجال منزله قتل فخرج من امكن اخلروج فلما اصبح انقذ رجاله فمن وجدوه ىف منزله قتلوه فقت
والنساء واالطفال وامر بقطع خنل البلد فقطع منه اربعون الف خنلة ونادى فيمن حصل ىف اجلامع ان خيرجوا حيث 

شاؤا وان من امسى فيه قتل فخرج الناس مبادرين وتزامحوا ىف االبواب فمات بالضغط خلق كثري ومروا على 
ت اكثرهم ىف الطرقات مث أخذ االسلحة واالمتعة وامر هبدم اجلامع وجوههم حفاة عراة ال يدرون اين يتوجهون فما

وكسر املنرب وهدم سور البلد واملنازل وبقى مقيما ىف بالد اسالم احد وعشرين يوما وفتح حول عني زربة اربعة 
  عني زرية  ومخسني حصنا بعضها بالسيف وبعضها باالمان وقتل خلقا كثريا من املسلمني مث أن سيف الدولة أعاد بناء

وىف شهر ربيع اآلخر كتب العامة على مساجد بغداد لعن معاوية بن اىب سفيان ولعن من غضب فاطمة فدكا ومن 
  اخرج العباس من الشورى ومن نفى اباذر الغفارى ومن منع من دفن احلسن عن جده ومل مينع معز الدولة من 

لعن اهللا الظاملني آلل رسول اهللا من االولني واآلخرين  ذلك وبلغه ان العامة قد حموا هذا املكتوب فأمر أن يكتب
  والتصريح باسم معاوية ىف اللعن فكتب ذلك 

  وىف شوال ورد اخلرب بأن الروم استأسروا ابا فراس بن سعيد بن محدان من منبج وكان متقلدا هلا 
  طل ونصف ورطالن وورد اخلرب بأنه وقع ىف اجلامدة ىف آخر يوم من تشرين الثاىن برد ىف كل بردة ر

وورد اخلرب بأن الدمستق ورد اىل حلب بغتة ومل يعلم سيف الدولة فخرج اليه وحاربه فاهنزم سيف الدولة وظفر 
بداره وهى خارج حلب فوجد فيها ثلثمائة وتسعني بدرة دراهم فأخذها ووجد له الف واربعمائة بغل فأخذها وأخذ 

لك الربض فقاتله اهل حلب من وراء السور فقتل من الروم خلق من خزائن السالح ماال حيصى واحرق الدار وم
كثري باحلجارة واملقاليع وسقطت ثلمة من السور على اهل حلب فقتلتهم فطمع الروم ىف تلك الثلمة فأكبوا عليها 

ان رجالة ودفعهم اهل البلد عنها فلما جن الليل اجتمع املسلمون عليها فبنوها وفرغوا منها وعلوا عليها فكربوا مث 
الشرط حبلب مضوا اىل منازل الناس وخانات التجار لينهبوها فقيل للناس احلقوا منازلكم فاهنا قد هنبت فنزلوا عن 
السور واخلوه ومضوا اىل منازهلم ليدفعوا عنها فلما رأى الروم السور خاليا جتاسروا واعلى ان صعدوه واشرفوا 

ضا فنزلوا وفتحوا االبواب ودخلوا وثلموا السور ىف عدة مواضع على البلد فرأوا الفتنة وان بعضهم ينهب بع
ووضعوا ىف الناس السيف فقتلوا كل من لقيهم ومل يرفعوا السيف حىت ضجروا وكان ىف البلد الف ومائتني رجل 

من اسارى الروم فتخلصوا وكان سيف الدولة قد أخذ من الروم سبعمائة انسان ليفادى هبم فأخذهم الدمستق 
من البلد من املسلمني بضعة عشر الف صىب وصبية وأخذ من النساء ما ارادو من خزائن سيف الدولة وأمتعة وسىب 

  التجار ماال حياط بقيمته فلما مل يبق معه ما حيمل عليه احرق الباقى 

ايام  واخرب املساجد وعمد اىل حباب الزيت فصب فيها املاء حىت فاض الزيت وشربته األرض واقام ىف البلد تسعة
وكان معه مائتا الف رجل فيهم ثالثون الفا باجلواشن وثالثون الفا من صناع اهلدم واربعة اآلف بغل عليها حسك 

حديد يطرحه حول العسكر بالليل وخركاهات ملبسة لبودا محر لدوابه فلما هم ان ينصرف قال له ابن اخت امللك 
 نكن نظنه فدع القلعة فسكاهنا غزاة قال ال بد قال شأنك فصعد قد فتحنا هذا البلد وبقيت القلعة فقال قد بلغنا مامل

فوقع فيه حجر فمات فلما اتى به الدمستق احضر من كان معه من اسارى املسلمني وكانوا الفني ومائتني فضرب 
  اعناق اجلميع 



ولة منهم ابو وىف رمضان سقط روشن من دار الوزير اىب حممد اهلليب اىل دجلة وكان عليه مجاعة من وجوه الد
اسحاق حممد بن امحد القراريطى فانكسرت فخذه فحمل وجربت فصلحت ومنهم ابن حاجب النعمان فان خناع 

  ظهره انقطع فحمل على سرير فأقام عليال اىل اجلمعة الثانية ومات 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  احلسن بن حممد

بن اىب صفرة استوزره معز الدولة ابو احلسني امحد بن بويه فبقى ىف  ابن هارون ابو حممد املهلىب من ولد املهلب
وزارته ثالث عشرة سنة وثالثة اشهر وكان يقول الشعر احلسن وفيه االدب الوافر وكان يطرب على اصطناع 
 الرجل ويهاج لذلك وكان له احللم واألناة روى ابو اسحاق الصاغاىن قال صاغ الوزير ابو حممد املهلىب دواة

ومرفعا وحالمها حلية ثقيلة وكانت طول ذراع وكسر ىف عرض شرب فقدمت بني يديه وابو امحد الفضل بن عبد 
  الرمحن الشريازى جالس عن ميينه وانا جالس إىل جنبه فتذاكرنا سرا حسن الدواة فقال ابو امحد 

دخل ىف حرأمه ومسع الوزير ما جرى ما كان احوجىن اليها ألبيعها فانتفع بثمنها فقلت فأى شىء يعمل الوزير قال ي
بيننا باصغائه الينا مث اجتمعت بأىب امحد من الغد فقال ىل عرفت خرب الدواة قلت ال قال فانه جاءىن البارحة رسوله 
ومعه الدواة ومرفعها ومنديل وعشر قطع ثياب ومخسة آالف درهم وقال الوزير يقول لك انا عارف بقصور املواد 

عليك وقد آثرتك هبذه الدواة ملا ظننت من استحسانك هلا وجعلت معها ما تكتسى به عنك وتضاعف املؤن 
وتصرفه ىف بعض نفقتك فبقيت متعجبا من اتفاق ما جتارينا به وحدث هذا على اثره وتقدم الوزير بصياغة دواة 

ن نلحظها فقال هيه اخرى فصيغت ودخلنا اىل جملسه وتركت بني يديه وهو يوقع منها فنظر اىل واىل اىب امحد وحن
من منكما يريدها على االعفاء من الدخول فاستحيينا وعلمنا انه كان قد مسع قولنا وقلنا بل ميتع اهللا الوزير منها 

  ويبقيه ليهب الفا منها توىف ابو حممد املهلىب ىف هذه السنة عن اربع وستني سنة ودفن ىف مقابر قريش 
  دعلج بن امحد بن دعلج  - ١٠

الرمحن ابو حممد السجستاىن املعدل مسع احلديث ببالد خراسان والرى وحلوان وبغداد والبصرة ومكة ابن عبد 
وكان من ذوى اليسار واملشهورين بالرب واالفضال وله صدقات جارية ووقوف على اهل احلديث ببغداد ومكة 

ل خراسان قتل اخانا فنحن وسجستان وكان قد جاور مبكة زمانا فجاءه قوم من العرب فقالوا ان اخالك من اه
نقتلك به فقال اتقوا اهللا فان خراسان ليست مبدينة واحدة فاجتمع الناس فخلوا عنه فانتقل اىل بغداد فاستوطنها 

وكان يقول ليس ىف الدنيا مثل دارى وذاك انه ليس ىف الدنيا مثل بغداد وال ببغداد مثل القطيعة وال ىف القطيعة مثل 
الدرب مثل دارى وحدث ببغداد عن عثمان بن سعيد الدارمى واحلسن بن سفيان درب اىب خلف وليس ىف 

  النسوى وابن 

الرباء والباغندى وعبد اهللا بن امحد وخلق كثري روى عنه ابن حيويه والدارقطىن وابن رزقويه وعلى وعبد امللك ابنا 
 كتبا منها املسند الكبري فكان اذا بشران وغريهم وكان ثقة ثبتا مأمونا قبل احلكام شهادته وصنف له الدارقطىن

  شك ىف حديث ضرب عليه قال الدارقطىن مل ار ىف مشائخنا اثبت منه 
اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن على قال حدثىن ابو القاسم االزهرى عن اىب عمر بن حيويه قال 



وقال يا ابا عمر خذ من هذا ما شئت فشكرت له وقلت  ادخلىن دعلج اىل داره واراىن بدرا من املال معبأة ىف منزله
  له انا ىف كفاية عنها وال حاجة ىل فيها 

اخربنا ابو منصور اخربنا ابو بكر بن ثابت قال حدثىن حممد بن على بن عبد اهللا احلداد عن شيخ مساه قال حضرت 
الوقار ظاهر اخلشوع دائم الصالة مل يوم مجعة مسجد اجلامع مبدينة املنصور فرأيت رجال بني يدى يف الصف حسن 

يزل يتنفل مذ دخل املسجد اىل قرب قيام الليل مث جلس فغلبتىن هيبته ودخلت قلىب حمبته مث اقيمت الصالة فلم 
يصل مع الناس اجلمعة فكرب على ذلك وتعجبت من حاله وغاظىن فعله فلما قضيت الصالة تقدمت اليه وقلت ايها 

مرك اطلت النافلة واحسنتها وتركت الفريضة وضيعتها فقال ىل يا هذا ان ىل عدوا الرجل ما رأيت اعجب من ا
وىب علة منعتىن من الصالة قلت وما هى قال انا رجل على دين اختفيت ىف منزىل مدة بسببه مث حضرت اليوم 

ثياىب وهذا  اجلامع للصالة فقبل ان تقام التفت فرأيت صاحىب الذى له الدين على ورآىن فمن خوفه احدثت ىف
عذرى فأسألك باهللا االسترت على وكتمت امرى فقلت له ومن الذى له عليك الدين فقال دعلج بن امحد وكان 

اىل جانبه صاحب لدعلج قد صلى وهو ال يعرفه فسمع هذا القول ومضى ىف الوقت اىل دعلج فذكر له القصة فقال 
خلعة من ثياىب واجلسه ىف منزىل حىت انصرف من اجلامع له دعلج امض اىل الرجل وامحله اىل احلمام واطرح عليه 

  ففعل الرجل ذلك فلما انصرف دعلج اىل منزله امر بالطعام فأحضر وأكل هو 

والرجل مث اخرج حسابه فنظر فيه فاذا عليه مخسة آالف درهم فقال له انظر ال يكون عليك يف احلساب غلط او 
لى حسابه وكتب حتته عالمة الوفاء مث احضر امليزان ووزن له نسى لك نقده فقال له الرجل ال فضرب دعلج ع

مخسة آالف درهم وقال له اما احلساب االول فقد احللناك مما بيننا وبينك فيه واسألك ان تقبل هذه اخلمسةآالف 
  درهم وجتعلنا يف حل من الروعة الىت دخلت قلبك برؤيتك ايانا يف املسجد اجلامع 

اخربنا ابو بكر بن ثابت قال حدثىن ابو منصور حممد بن حممد بن امحد العكربى قال حدثىن  أخربنا ابو منصور القزاز
ابو احلسني امحد ابن احلسني الواعظ قال اودع ابو عبد اهللا بن اىب موسى اهلامشى عشرة آالف دينار ليتم فضاقت 

حلجر عنه وتسليم ماله اليه وتقدم اىل يده وامتدت اليها فانفقها فلما بلغ الغالم مبلغ الرجال امر السلطان بفك ا
ابن اىب موسى حبمل املال ليسلم اىل الغالم قال ابن اىب موسى فلما تقدم اىل بذلك ضاقت على االرض مبا رحبت 
وحتريت ىف امرى ال اعلم من اى وجه اغرم املال فبكرت من دارى وركبت بغلىت وقصدت الكرخ ال اعلم اين 

درب السلوىل ووقفت ىب على باب مسجد دعلج بن امحد فثنيت رجلى ودخلت  أتوجه وانتهت ىب بغلىت اىل
املسجد وصليت صالة الفجر خلفه فلما سلم انفتل اىل ورحب ىب وقام وقمت معه ودخل اىل داره فلما جلسنا 
قال  جاءته اجلارية مبائدة لطيفة وعليها هريسة فقال يأكل الشريف فأكلت وانا ال احصل امرى فلما رأى تقصريي

اراك منقبضا فما اخلرب فقصصت عليه قصىت واىن انفقت املال فقال كل فان حاجتك تقضى مث احضر حلوى فأكلنا 
فلما رفع الطعام وغسلنا ايدينا قال يا جارية افتحى ذلك الباب فاذا خزانة مملوءة زبال جملدة فأخرج اىل بعضها 

استدعى الغالم والتخت والطيار فوزن عشرة آالف دينار وفتحها اىل أن اخرج النقد الذى كانت الدنانري منه و
وبدرها وقال يأخذ الشريف هذه فقلت يثبتها الشيخ على فقال افعل وقد كاد عقلى يطري فرحا فركبت بغلىت 

  وتركت الكيس على القربوس وغطيته بطيلساىن 

أنه قد استشعر ىف اىن قد اكلت وعدت اىل دارى واحندرت اىل السلطان بقلب قوى وجنان ثابت فقلت ما أظن اال 
مال اليتيم واستبددت به واملال فقد اخرجته فاحضر قاضى القضاة والشهود والنقباء ووالة العهود واحضر الغالم 



وفك حجره وسلم املال اليه وعظم الشكر ىل والثناء على فلما عدت اىل منزىل استدعاىن احد االمراء من اوالد 
قال قد رغبت ىف معاملتك وتضمينك امالكى بيادر ويا هنر امللك فضمنت ذلك مبا تقرر اخلالفة وكان عظيم احلال ف

بيىن وبينه من املال وجاءت السنة ووفيته وحصل ىف يدى من الربح ماله قدر كبري وكان ضماىن هلذه الضياع ثالث 
ف دينار الىت سنني فلما مضت حسبت حساىب وقد حتصل ىف يدى ثالثون الف دينار فعزلت عوض العشرة آال

أخذهتا من دعلج ومحلتها اليه وصليت معه الغداة فلما انفتل من صالته رأىن وهنض معى اىل داره وقدم املائدة 
واهلريسة فأكلت جبأش ثابت وقلب طيب فلما قضينا األكل قال ىل خربك حالك فقلت بفضل اهللا وبفضلك قد 

ف عوض الدنانري الىت أخذهتا منك فقال يا سبحان اهللا واهللا افدت مبا فعلته معى ثالثني الف دينار وهذه عشرة آال
ما خرجت الدنانري عن يدى ونويت آخذ عوضها حل هبا الصبيات فقلت له يا شيخ ايش اصل هذا املال حىت هتب 

ىل عشرة آالف دينار فقال اعلم اىن نشأت وحفظت القرآن ومسعت احلديث وكنت اتربز فوافاىن رجل من جتار 
ال ىل انت دعلج بن امحد فقلت نعم فقال قد رغبت ىف تسليم ماىل اليك لتتجربه فما سهل اهللا من فائدة البحر فق

كانت بيننا وما كان من جائحة كانت ىف اصل ماىل فسلم اىل بارناحمات بالف الف درهم وقال ىل ابسط يدك وال 
سنة بعد سنة حيمل اىل مثل هذا والبضاعة تنمى فلما  تعلم موضعا تنفق فيه هذا املتاع اال محلته اليه ومل يزل يتردد اىل

كان ىف آخر سنة اجتمعنا قال ىل انا كثري االسفار ىف البحر فان قضى اهللا على مبا قضاه على خلقه فهذا املال لك 
  هذا على ان تتصدق منه وتبىن املساجد وتفعل اخلري فانا افعل مثل هذا وقد مثر اهللا املال ىف يدى فاسألك ان تطوى 

  احلديث ايام حياتى توىف دعلج ىف مجادى اآلخرة من هذه السنة وهو ابن اربع او مخس وتسعني سنة 

  عبد اهللا بن جعفر بن شاذان

ابو احلسني البزاز من اهل اجلانب الشرقى حدث عن الكدميى وابراهيم احلرىب وعبد اهللا بن امحد روى عنه 
  ادى اآلخرة من هذه السنة الدارقطىن وابن رزقويه وكان ثقة توىف ىف مج

  عبد الباقى بن قانع

ابن مرزوق ابو احلسن االموى موالهم مسع احلارث بن اىب اسامة وابراهيم احلرىب روى عنه الدارقطىن وابن رزقويه 
وابو على بن شاذان وكان من اهل العلم والفهم والثقة غري انه تغري ىف آخر عمره قال الدارفطىن كان خيطىء ويصر 

  اخلطأ توىف ىف شوال هذه السنة  على

  حممد بن احلسن بن حممد

ابن زياد بن هارون بن جعفر ابو بكر املغزىء النقاش موصلى االصل ويقال انه موىل اىب دجانة مساك بن خرشة ولد 
ىف سنة ست وستني ومائتني وكان عاملا حبروف القراآت حافظا للتفسري وله تصانيف فيهما سافر الكثري وكتب 

كوفة والبصرة ومكة ومصر والشام واجلزيرة واملوصل واجلبال وبالد خراسان وما وراء النهر وحدث عن بال
اسحاق بن سنني اخلتلى واىب مسلم الكجى وخلق كثري روى عنه ابو بكر بن جماهد واخللدى والدارقطىن وابن 

ه مناكري باسانيد مشهورة وقد شاهني وابن رزقويه ىف آخرين و آخر من حدث عنه ابو على بن شاذان وىف حديث



  كان يتوهم الشىء فريويه وقد وثقه الدارقطىن على بعض ما أخطأ فيه فرجع عنه 
أخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن على قال حدثىن عبيد اهللا ابن اىب الفتح عن طلحة بن حممد بن 

  جعفر انه ذكر النقاش فقال كان يكذب ىف 

  د وسالت عنه الربقاىن فقال كل حديثه منكر احلديث قال امح
اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت قال مسعت ابا احلسني ابن الفضل القطان يقول حضرت ابا بكر النقاش وهو 
جيود بنفسه فجعل حيرك شفتيه بشىء ال اعلم ما هو مث نادى بعلو صوته ملثل هذا فليعمل العاملون يرددها ثالثا مث 

سه توىف النقاش ىف يوم الثالثاء ثاىن شوال هذه السنة ودفن غداة االربعاء ىف داره وكان يسكن دار خرجت نف
  القطن 

  حممد بن سعيد ابو بكر احلرىب

  الزاهد يعرف بابن الضرير روى عنه ابن رزقويه وكان ثقة 
على املغزىء اخربنا عبد الواحد  اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على احلافظ اخربنا امحد بن سليمان بن

بن اىب احلسن الفقيه قال مسعت اىب يقول مسعت ابا بكر ابن الضرير الزاهد يقول دافعت الشهوات حىت صارت 
  شهوتى املدافعة فحسب توىف ىف ربيع االول من هذه السنة 

  حممد بن سهل بن عسكر

نه ابراهيم احلرىب وابن اىب الدنيا والبغوى وابن ابن عمارة ابو بكر البخارى حدث عن عبد الرزاق وغريه روى ع
  صاعد وكان ثقة توىف ىف شعبان هذه السنة 

  سنة

  مث دخلت سنة اثنتني ومخسني وثلثمائة

فمن احلوادث فيها انه ىف اليوم العاشر من احملرم غلقت االسواق ببغداد وعطل البيع ومل يذبح القصابون وال طبخ 
ستقوا املاء ونصبت القباب ىف االسواق وعلقت عليها املسوح وخرج النساء اهلراسون وال ترك الناس ان ي

  منتشرات الشعور يلطمن يف االسواق واقيمت النائحة على احلسني عليه السالم 
  وىف نصف ربيع االول ورد اخلرب بأن الف رجل من االرمن صاروا اىل 

  الدواب واستأسروا عشرة انفس وانصرفوا موقرين الرهافاستاقوا مخسة آالف رأس من الغنم ومخسمائة من البقر و
وىف مجادى اآلخرة قلد ابو بشر عمر بن اكثم القضاء مبدينة السالم بأسرها على ان يتوىل ذلك بال رزق وخلع عليه 

ورفع عنه ما كان حيمله ابو العباس بن اىب الشوارب وامر أن ال ميضى شيئا من احكام اىب العباس وىف شعبان قلد 
  القضاة قضاء 

  وىف شعبان مات الدمستق الذى فتح بلدة حلب وامسه نقفور 



وىف ليلة اخلميس ثامن عشر ذى احلجة وهو يوم غد يرخم اشعلت النريان وضربت الدبادب والبوقات وبكر الناس 
انفذ ىف اىل مقابر قريش قال ثابت بن سنان املؤرخ حدثىن مجاعة من اهل املوصل ممن اثق به ان بعض بطارقة األرمن 

سنة اثنتني ومخسني وثلثمائة اىل ناصر الدولة رجلني من االرمن ملتصقني بينهما مخس وعشرون سنة سليمني ومعهما 
ابومها وان االلتصاق كان ىف املعدة وهلما بطنان وسرتان ومعدتان واوقات جوعهما وعطشهما ختتلف وكذلك 

اعان ويدان وفخذان وساقان وقدمان واحليل وكان اوقات البول والرباز ولكل واحد منهما صدر وكتفان وذر
احدمها مييل اىل النساء واآلخر مييل اىل الغلمان وكان احدمها اذا دخل اىل املستراح دخل قرينه معه وان ناصر 

  الدولة وهب هلما الفى درهم واراد أن حيدرمها اىل بغداد مث انصرف رأيه عن ذلك 
بن احملسن التنوخى عن ابيه قال حدثىن ابو حممد حيىي بن حممد بن فهد وأبو  اخربنا حممد بن أىب طاهر اخربنا على

عمر امحد بن حممد اخلالل قاال حدثنا مجاعة كثرية العدد من اهل املوصل وغريهم ممن كنا نثق هبم ويقع لنا العلم 
ائة رجلني انفذ مها بصحة ما حدثوا به لكثرته وظهوره وتواتره اهنم شاهدوا باملوصل سنة نيف واربعني وثلثم

صاحب ارمينية اىل ناصر الدولة لألعجوبة منهما وكان هلما حنو من ثالثني سنة ومها ملتزقان من جانب واحد ومن 
  حدفويق احلقو اىل دوين االبط 

وكان معهما ابومها فذكر هلم اهنما ولداه كذلك توأما ترامها يلبسان قميصني وسراويلني كل واحد منهما لباسهما 
دا اال اهنما مل يكن ميكنهما اللتزاق كتفيهما وايديهما ىف املشى لضيق ذلك عليهما فيجعل كل واحد منهما يده مفر

الىت تلىاخاه من جانب االلتزاق خلف ظهر أخيه وميشيان كذلك وامنا كانا يركبان دابة واحدة وال ميكن احدمها 
ط قام اآلخر معه وان مل يكن حمتاجا وان ابامها حدثهم انه املنصرف اال ان ينصرف اآلخر معه وإذا اراد احدمها الغائ

ملا ولدا ارادان يفرق بينهما فقيل له اهنما يتلفان ألن التزاقهما من جنب اخلاصرة وانه ال جيوز ان يسلما فتركهما 
ويهبون  وكانا مسلمني فاجازمها ناصر الدولة وخلع عليهما وكان الناس باملوصل يصريون اليهما فيتعجبون منهما

هلما قال ابو حممد واخربىن مجاعة اهنما خرجا اىل بلدمها فاعتل احدمها ومات وبقى اآلخر اياما حىت اننت واخوه حيي 
ال ميكنه التصرف وال ميكن االب دفن امليت اىل ان حلقت احلى علة من الغم والرائحة فمات ايضا فدفنا مجيعا وكان 

ل هل من حيلة ىف الفصل بينهما فسأهلما االطباء عن اجلوع هل جتوعان ىف ناصر الدولة قد مجع هلما االطباء وقا
وقت واحد فقال اذا جاع الواحد منا تبعه جوع االخر بشىء يسري من الزمان وان شرب احدنا دواء مسهال احنل 

جوف واحد طبع اآلخر بعد ساعة وقد يلحق احدنا الغائط وال يلحق اآلخر مث يلحقه بعد ساعة فنظروا فاذا هلما 
وسرة واحدة ومعدة واحدة وكبد واحد وطحال واحد وليس من االلتصاق اضالع فعلموا اهنما ان فصال تلفا 

ووجدوا هلما ذكران واربع بيضات وكان رمبا وقع بينهما خالف وتشاجر فتخاصما اعظم خصومة حىت رمبا حلف 
  احدمها الكلم اآلخر اياما مث يصطلحان 

  نة من االكابرذكر من توىف ىف هذه الس

  عمر بن اكثم 
  ابن امحد بن حيان بن بشر ابو بشر االسدى ولد سنة اربع ومثانني ومائتني ووىل 

القضاء ببغداد ىف ايام املطيع هللا من قبل اىب السائب عتبة بن عبيد اهللا مث وىل قضاء القضاة بعد ذلك وكان ينتحل 
  افعيني قبله غري اىب السائب فقط مذهب الشافعى رمحه اهللا ومل يل قضاء القضاة من الش



اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت اخربنا على بن احملسن اخربنا طلحة بن حممد ابن جعفر 
قال ملا افتتح املطيع هللا واالمري معز الدولة امحد بن بويه البصرة ىف سنة ست وثالثني وثلثمائة خرج القاضي ابو 

عبيد اهللا اىل البصرة مهنيا هلما وكان يكتب له على احلكم عمر بن اكثم وكان قد نشأ نشوءا السائب عتبة بن 
حسنا على صيانة تامة فقبل احلكام شهادته مث كتب للقضاة واستخلفه ابو السائب عند خروجه على اجلانب 

ستخلفه على بغداد بأسرها الشرقى مث مجع البلد ألىب السائب وهو بالبصرة مع املطيع فكتب بذلك اىل احلضرة وا
فأجرى االمور جماريها فظهرت منه خشونة فاحنسم عنه الطمع مث اصعد ابوالسائب اىل احلضرة وعاد ابو بشر اىل 

كتابته وكان جد ابيه حيان قد تقلد القضاء ىف نواح كثرية وتقلد اصبهان مث تقلد الشرقية فنظرت فاذا ابوبشر قد 
  ى جلس فيه عند جد ابيه بعد مائة سنة وتوىف ابو بشر ىف ربيع االول من هذه السنة جلس ىف الشرقية ىف املوضع الذ

  حممد بن اسحاق بن مهران

املنقرى يعرف بشاموخ حدث عن اىب العباس الرباثى واحلسن بن احلباب وعلى ابن محاد اخلشاب وحديثه كثري 
  السنة  املناكري روى عنه يوسف بن عمر القواس وابن رزقويه وتوىف ىف هذه

  حممد بن امحد بن موسى

ابن هارون بن الصلت ابو الطيب االهوازى سكن بغداد وحدث هبا عن اىب خليفة الفضل بن احلباب البصرى 
  وغريه روى عنه الدارقطىن وكان صدوقا 

  وتوىف ىف هذه السنة 

  حممد بن امحد بن يوسف

داد وتغرب وحدث جبرجان واصبهان عن ادريس ابن جعفر ابو الطيب املغزىء يعرف بغالم ابن شنبوذ خرج من بغ
  بن عبد الكرمي وابن شنبوذ وغريمها وتوىف ىف هذه السنة 

  سنة

  مث دخلت سنة ثالث ومخسني وثلثمائة

فمن احلوادث فيها انه ىف عاشوراء مثل ما عمل ىف السنة املاضية من تعطيل االسواق واقامة النوح فلما اضحى 
ة ىف قطيعة ام جعفر وطريق مقابر قريش بني السنة والشيعة وهنب الناس بعضهم بعضا النهار يومئذ وقعت فتنة عظيم

  ووقعت بينهم جراحات 
وورد اخلرب بنزول جيش ضخم من الروم على املصيصة وفيه الدمستق واقام عليها سبعة ايام ونقب ىف سورها نيفا 

أن اقام ببالد االسالم مخسة عشر يوما واحرق  وستني نقبا ومل يصل ودافعه اهلها وانصرف اذ قصرت به املرية بعد
الدمستق املصيصة واذنة وطرسوس وذلك ملعاونتهم اهل مصيصة على الروم فظفر هبم الروم فقتلوا منهم حنو مخسة 



ل وقتل اهل أذنة وطرسوس من الروم عددا كثريا وقال الدمستق قبل انصرافه عن املصيصة يا اهل آالف رج
املصيصة اىن منصرف عنكم ال لعجز عن فتح مدينتكم ولكن لضيق العلوفة وانا عائد اليكم بعد هذا الوقت فمن 

  اراد منكم اهلرب فليهرب قبل رجوعى فمن وجدته قتلته 
ول ان الغالء بانطاكية وسائر الثغور اشتد حىت مل يقدر على اخلبز وانتقل من الثغور اىل وورد اخلرب ىف ربيع اال

دمشق وغريها مخسون الفا هربا من الغالء وىف مجادى االوىل ورد اخلرب بأن اهلجر يني انفذوا سرية اىل طربية 
  واستهدوا 

د وجد حىت أخذ صنجات الباعة من سيف الدولة حديدا فقلع ابواب الرقة وكانت من حديد وأخذ كل حدي
  والبقالني فبعثها اليهم حىت كتبوا اليه اننا قد استفنينا 

وىف مجادى اآلخرة اراد معز الدولة االصعاد اىل املوصل فاحندر اىل اخلليفة فودعه وخرج وروى هالل بن احملسن 
حبضرة املطيع فلما تقوض اجمللس  الصاىب عن اىب احلسن ابن اخلراساىن حاجب معز الدولة قال كنت مع معز الدولة

قال ىل قل للخليفة اريد أن اطوف الدار واشاهدها واتأمل صحوهنا وبساتينها فيتقدم اىل من ميشى معى ويطيفىن 
فقلت له ذلك فتقدم اىل خادمه شاهك وحاجبه ابن اىب عمر وفمشيا بني يديه وانا وراءمها بعدنا عن حضرة اخلليفة 

تخرق الدار ىف اكثر من نفسني او ثالثة فاختر من تريد واردد الباقني فأخذ ابا جعفر الصيمرى فقاال له ال جيوز ان ن
معه وحنن عشرة من غلمانه وحجابه ووقف باقى اجلند واحلواشى ىف صحن السالم ودخلنا ومضى االمري مسرعا 

يعرفوهنا ىف اى موضح انت حىت فلحقته وجذبت قباءه من خلفه فالتفت اىل فقلت له بالفارسية واصحاب اخلليفة ال 
تسترسل هذا االسترسال وتعدو من غري حتفظ وال استظهار اال تعلم انه قد فتك ىف هذا الدار بالف امري ووزيروما 

كان غرضك ىف ان تطوف وحدك اليس لو وقف لنا عشرة نفر من اخلدم او غريهم ىف هذه املمرات الضيقة 
ل قد كان ذلك غلطا واآلن فان رجعنا الساعة علم اننا قد فزعنا وخفنا الخذونا فقال له الصيمرى قد صدقك فقا

وسقطنا بذلك من اعينهم وضعفت هيبتنا ىف صدورهم ولكن احتفوا ىب فان مائة من هؤالء ال يقاومونا وحنن نسرع 
يديه اصنام صغار ىف رؤية ما نراه قال فسعينا سعيا حثيثا وانتهينا اىل دار فيها صنم من صفر على صورة امرأة وبني 

كالوصائف فرأينا من ذلك ما اعجبنا وحتري معز الدولة وسأل عن الصنم فقيل له هذا صنم محل ىف ايام املقتدر باهللا 
من بلد من بالد اهلند ملا فتح صاحب عمان ذلك البلد وقيل انه كان يعبد هناك فقال معز الدولة اىن قد استحسنت 

  هذا الصنم وشغفت به 

انه جارية الشتريتها مبائة الف دينار على قلة رغبىت ىف اجلوارى واريد أن اطلبه من اخلليفة ليكون ولو كانت مك
قريبا مىن فأراه ىف كل وقت فقال له الصيمرى ال تفعل فانه ينسبك ىف ذلك اىل ما ترتفع عنه قال وبادرنا باخلروج 

الدولة الطيار فقال الىب جعفر الصيمرى قد  فما رجعت الينا عقولنا اال بعد اجتماعنا مع اصحابنا ونزل معز
ازدادت حمبىت للمطيع هللا وثقىت به ألنه لو كان يضمر ىل سوءا او يريده ىب لكنا اليوم ىف قبضته فقال الصيمرى 

االمر على ذلك وصعد معز الدولة اىل داره وامر حبمل عشرة آالف درهم اىل نقيب الطالبيني ليفرقها فيهم شكر 
  مته اهللا على سال

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  بكار بن امحد بن بكار



ابن بنان بن بكار بن زياد بن درستويه ابو عيسى املغزىء ولد ىف صفر سنة مخس وسبعني ومائتني وحدث عن عبد 
ا عن اهللا بن امحد وغريه روى عنه ابو احلسن احلمامى وكان ثقة ينزل باجلانب الشرقى ىف سوق حيىي وكان زائد

  ستني سنة توىف ىف ربيع االول من هذه السنة ودفن عند قرب اىب حنيفة ىف مقربة اخليزران 

  ثوابة بن امحد بن ثوابة

ابن مهران بن عبد اهللا ابواحلسن املوصلى قدم بغداد وحدث هبا عن اىب يعلى امحد ابن على بن املثىن وغريه روى 
  ىف حمرم هذه السنة  عنه الدارقطىن وابن رزقويه وكان صدوقا وتوىف

  جعفر بن حممد

بن امحد ابن احلكم ابو حممد املؤدب الواسطى االصل مسع الباغندى والكدميى وعبد اهللا ابن امحد روى عنه ابن 
  رزقويه وابو على بن شاذان وكان ثقة كثري احلديث توىف يف رمضان هذه السنة 

  شجاع بن جعفر

يذكر انه من ولد اىب ايوب االنصارى وحدث عن عباس الدورى وابن  ابن امحد ابو الفوارس الوراق الواعظ كان
  اىب خيثمة والكدميى وروى عنه ابو على بن شاذان وتوىف ىف هذه السنة 

  حممد بن امسعيل بن موسى

ابن هارون ابو احلسني الرازى املكتب سكن بغداد بقصر عيسى وحدث عن اىب حامت الرازى وابراهيم احلرىب 
عيف وله احاديث منكرة منها ما اخربنا به عبد الرمحن اخربنا ابو بكر اخلطيب اخربنا على بن امحد وغريمها وهو ض

الرزاز اخربنا حممد بن امسعيل بن موسى حدثنا عمرو بن متيم بن سيار حدثنا هوذة بن خليفة عن ابن جريج عن اىب 
تكم فقدموا خياركم قال اخلطيب هذا هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان سركم ان تزكو صال

حديث منكر هبذا االسناد ورجاله كلهم ثقات واحلمل فيه على الرازى وكان ابو القاسم هبة اهللا بن احلسن الطربى 
  يكذبه ىف روايته 

  حممد بن املهلب

   ٢٦ويلقب بندار ويكىن ابا احلسني الشريازى كان الشبلى يعظمه وتوىف ىف هذه السنة 

  مد بن احلسن ابو عبد اهللا التروغندى الطوسى صحب ابا عثمانحممد بن حم

  احلريى وكان عاىل اهلمة له كرامات توىف ىف هذه السنة 
  حممد بن اىب الطيب  - ٢٧



امحد بن اىب القاسم عبد اهللا بن حممد البغوى يكىن ابا الفتح حدث عن بشر بن موسى وجده البغوى وتوىف ىف يوم 
  ت من احملرم من هذه السنة السبت الثنىت عشرة بقي

  ابو اسحاق اهلجيمى

  ولد ىف 

  سنة

مخسني ومائتني ومسع احلديث واقسم ال حيدث او جيوز املائة فابر اهللا عز و جل قسمه فجازها وحدث ىف احملرم سنة 
  احدى ومخسني وثالمثائة وتوىف ىف هذه السنة 

  سنة 

  مث دخلت سنة اربع ومخسني وثلثمائة

  انه عمل ىف يوم عاشوراء ما جرت به عادة القوم من اقامة النوح وتعليق املسوح  فمن احلوادث فيها
  وىف ليلة السبت الثالث عشر من صفر انكسف القمر كله 

  وىف ليلة الثالثاء لعشر بقني من ربيع اآلخر كبس مسجد براثا وقتل ىف قوامه نفسان 
  بردة فكان فيها مائة درهم  وىف نيسان جاء برد كبار جدا حكى بعض من يوثق به انه وزن

وىف يوم االربعاء الربع خلون من مجادى اآلخرة من هذه السنة تقلد ابو امحد احلسني بن موسى املوسوى نقابة 
الطالبيني بأسرهم سوى اىب احلسن ابن اىب الطيب وولده فاهنم استعفوا منه فرد أمرهم اىل اىب احلسن على بن موسى 

  محوىل 
ت لثمان بقني من مجادى االوىل ماتت اخت معز الدولة فركب اخلليفة املطيع هللا ىف طياره وىف سحرة يوم السب

واصعد اليه اىل بستان الصيمرى الذى ذكرناه انه بناه ىف حوادث تلك السنة وكان صعود اخلليفة اليه بسبب تعزيته 
لدرجة ومل يكلفه الصعود فعزاه اخلليفة باخته فلما بلغ معز الدولة صعود اخلليفة اليه ىف دجلة نزل اليه ووقف ىف ا

  فشكره معز الدولة وقبل االرض دفعات مث 

  احندر املطيع اىل داراخلليفة 
وورد اخلرب ان ملك الروم جاءاىل املصيصةففتحها وقتل من اهلها مقتلة عظيمة وساق من بقى وكانوا حنو مائىت 

ينل طائال منها الجل قلة املرية عليه وقال ما قال فلما كان ىف الف وقد ذكرنا انه كان ىف العام املاضى اتى حنوها ومل 
هذه السنة وهى سنة اربع ومخسني وثلثمائة فتحها عنوة ومضى اىل طرسوس طالبا حلصارها فأذعنوا بالطاعة 

فأعطاهم االمان فدخلها وأمرهم باالنتقال عنها فانتقلوا وجعل املسجد اجلامع اصطبال لدوابه ونقل ما فيه من 
القناديل اىل بلده واحرق املنرب مث امر بعمارهتا فتراجع اهلها وتنصر بعضهم وىف هذه السنة جعل املسري باحلاج اىل 

اىب امحد احلسني بن موسى النقيب وعمل يوم غدير خم ببغداد ما تقدم ذكره من اشعال النار ىف ليلته وضرب 
  الدبادب والبوقات وبكور الناس اىل مقابر قريش 



  توىف ىف هذه السنة من األكابر ذكر من

  امحد بن احلسني بن احلسن بن عبد الصمد

ابو الطيب اجلعفى الشاعر املعروف املتنىب كان ابوه يعرف بعبدان قال شيخنا ابن ناصر مسعت ابا زكريا يقول 
ن بكسر العني مسعت ابا القاسم بن برهان يقول عبدان بفتح العني مجع عبدانة وهى النخلة الطويلة ومن قال عبدا

فقد اخطأ ولد املتنىب بالكوفة سنة ثالث وثلثمائة ونشأ بالشام فأكثر املقام بالبادية وطلب االدب وعلم العربيةوفاق 
اهل عصره ىف الشعر واتصل باالمري اىب احلسن بن محدان املعروف بسيف الدولة فانقطع اليه واكثر القول ىف مدحيه 

  اخلادم االخشيدى مث ورد بعد ذلك بغداد مث مضى اىل مصر فمدح هبا كافور 
  اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت اخربنا على بن احملسن 

التنوخى عن ابيه قال حدثىن ابواحلسن حممد بن حيىي العلوى قال كان املتنىب وهو صىب ينزل ىف جوارى بالكوفة 
هل احمللة ونشأ هو حمبا للعلم واألدب وصحب االعراب فجاءنا بعد وكان ابوه يعرف بعبدان السقاء يستقى لنا وأل

سنني بدويا قحا وكان تعلم الكتابة والقراءة واكثر من مالزمة الوراقني فأخربىن وراق كان جيلس اليه قال ىل ما 
رأيت احفظ من هذا الفىت ابن عبدان قلت له كيف قال كان اليوم عندى وقد احضر رجل كتابا من كتب 

صمعى حنو ثالثني ورقة ليبيعه فاخذ ينظر فيه طويال فقال له الرجل يا هذا اريد بيعه وقد قطعتىن عن ذلك وان اال
كنت تريد حفظه فهذا ان شاء اهللا يكون بعد شهر فقال له فان كنت قد حفظته ىف هذه املدة ماىل عليك قال اهب 

ره مث استلمه فجعله ىف كمه فقام صاحبه وتعلق به لك الكتاب قال فأخذت الدفترمن يده فاقبل يتلوه على اىل آخ
وطالبه بالثمن فقال ما اىل ذلك سبيل قد وهبته ىل فمنعناه منه وقلنا له انت شرطت على نفسك هذا للغالم فتركه 

عليه قال احملسن وسألت املتنىب عن نسبه فما اعترف ىل به وقال انا رجل اخبط القبائل واطوى البوادى وحدى 
سبت مل آمن ان يأخذىن بعض العرب بطائلة بينها وبني القبيلة الىت انتسب اليها ومادمت غري منتسب اىل ومىت انت

احد فانا اسلم على مجيعهم قال احملسن واجتمعت بعد موت املتنىب بعد سنني مع القاضى اىب احلسن بن ام شيبان 
عبدان يستقى على بعري له وكان جعفيا  اهلامشى وجرى ذكر املتنبىفقال كنت اعرف اباه بالكوفة شيخا يسمى

صحيح النسب فقال وكان املتنىب ملا خرج اىل كلب فأقام فيهم ادعى انه علوى حسىن مث ادعى بعد ذلك النبوة مث 
عاد يدعى انه علوى اىل ان شهد عليه بالشام بالكذب ىف الدعوتني وحبس دهرا طويال واشرف على القتل مث 

ة واطلق قال احملسن وحدثىن ابوعلى بن اىب حامد قال مسعت خلقا كثريا حبلب حيكون استتيب واشهد عليه بالتوب
وابو الطيب املتنىب هبا اذ ذاك انه تنبأ ىف بادية السماوة ونواحيها اىل ان خرج هبا لؤلؤ امريمحص فقاتله واسره وشرد 

   فأعتل من كان اجتمع اليه من كلب وكالب وغريمها من قبائل العرب وحبسه دهرا طويال

وكاد يتلف فسئل ىف امره فاستتابه وكتب عليه ببطالن ما ادعاه ورجوعه اىل االسالم قال وكان قد تال على 
البوادى كالما ذكر انه قرآنا انزل عليه فمن ذلك والنجم السيار والفلك الدوار والليل والنهار ان الكافر لفى 

سلني فان اهللا قامع بك زيغ من احلد ىف دينه وضل عن أخطار امض على سنتك واقف اثر من كان قبلك من املر
سبيله قال وكان املتنىب اذا شوغب ىف جملس سيف الدولة تذكر ان له هذا القرآن وامثاله مما حيكى عنه فينكره 

وجيحده قال وقال ابن خالويه النحوى يوما ىف جملس سيف الدولة لوال ان اآلخر جاهر ملا رضى ان يدعى باملتنىب 
متنىب معناه كاذب ومن رضى انه يدعى بالكذب فهو جاهل فقال له انا لست ارضى ان ادعى هبذا وامنا يدعوىن الن 



به من يريد الغض مىن ولست اقدر على االمتناع قال احملسن فاما انا فسألته ىف االهواز سنة اربع ومخسني وثلثمائة 
ان ىف احلداثة اوجبته الصورة فاستحيينا ان استقصى عليه عن معىن املتنىب فأجابىن جبواب مغالط ىل وقال هذا شىء ك

  فأمسكت 

  ذكر مقتل املتنىب

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت احلافظ قال حدثىن على بن ايوب قال خرج املتنىب من 
تل بالطريق بالقرب من بغداد اىل فارس فمدح عضد الدولة واقام عنده مديدة مث رجع من شرياز يريد بغداد فق

النعمانية ىف شهر رمضان وقيل ىف شعبان من سنة اربع ومخسني وثلثمائة وىف سبب قتله ثالثة اقوال احدها انه كان 
معه مال كثري فقتله العرب ألخذ ماله فذكر بعض العلماء انه وصل اليه من عضد الدولة اكثر من مائىت الف درهم 

  ... فلم ابصر به حىت اراكا ... ولو اىن استطعت حفظت طرىف  ...والقصيدة قصيدته الىت فيها 

  وىف آخرها

  ... اذاة او جناحا او هالكا ... واىن شئت يا طرقى فكوىن ... 
  فجعل قافية البيت اهلالك فهلك وذلك انه ارحتل عن شرياز حيسن حال وكثرة 

مد وبقى من غلمانه وفاز االعراب بأمواله مال ومل يستصحب خفريا فخرج عليه اعراب فحارهبم فقتل هو وابنه حم
وكان قتله بشط دجلة ىف موضع يعرف بالصافية يوم االربعاء لثالث بقني من رمضان سنة اربع ومخسني وثلثمائة 

واسم قاتله فاتك بن اىب اجلهل االسدى والثاىن ان سبب قتله كلمة قاهلا عن عضد الدولة فدس عليه من قتله وذكر 
اتب قال اجتمعت برجل من بىن ضبة يكىن ابا رشيد فذكر انه حضر قتل املتنىب وانه كان صبيا مظفر بن على الك

حني راهق حينئذ وكان املتنىب قد وفد على عضد الدولة وهو بشرياز مث صحبه اىل االهواز فأكرمه ووصله بثالثة 
عليه من سأله اين هذا  آالف دينار وثالث كساء ىف كل كسوة سبع قطع وثالثة افراس بسروج حمالة مث دس

العطاء من عطاء سيف الدولة بن محدان فقال املتنىب هذا اجزل اال انه عطاء متكلف وكان سيف الدولة يعطى طبعا 
فاغتاظ عضد الدولة ملا نقل اليه هذا واذن لقوم من بىن ضبة ىف قتله اذا انصرف قال فمضيت مع اىب وكنا ىف ستني 

ليل ومل يعلم به فلما اصبحنا تبعنا اثره فلحقناه وقد نزل حتت شجرة كمثرى وعندها راكبا فكمنا ىف واد فمر ىف ال
عني وبني يديه سفرة طعام فلما رآنا قام ونادى هلموا وجوه العرب فلم جيبه احد فأحس بالداهية فركب ومعه ولده 

ليه ولكنه برز الينا يطاردنا قال ومخسة عشر غالما له ومجعوا الرجال واجلمال والبغل فلو ثبت مع الرجالة مل يقدر ع
... اخليل والليل والبيداء تعرفين ... فقتل ولده واخذ غلمانه واهنزم يسريا يسريا فقال له غالم له اين قولك 

  ... واحلرب والضرب والقرطاس والقلم 
قتله واختلفت عليه الرماح فقال له قتلتىن قتلك اهللا واهللا ال اهنزمت اليوم مث رجع كارا علينا فطعن زعيمنا ىف عنقه ف

فقتل فرجعنا اىل الغنائم وكنت جائعا فلم يكن ىل هم اال السفرة فأخذت آكل منها فجاء أىب فضربىن بالسوط وقال 
الناس ىف الغنائم وانت مع بطنك اكفأ ما ىف الصحاف واعطنيها فكفأت ما فيها ودفعتها وكانت فضة ورميت 

  ن الدجاج والفراخ ىف حجرتى والثالث ا



  ... وامه الطرطبه ... ما انصف اليوم ضبه ... املتنىب هجم على ضبة االسدى فقال 
فبلغه فأقام له ىف الطريق من قتله وقتل ولده وأخذ ما معه وكان ضبة يقطع الطريق ذكره هالل بن احملسن الصاىب 

ر كل شاعر اذكره فمن ذلك واشعاره فائقة احلسن حمكمة الصناعة وقد ذكرت من منتخبها ابياتا كعادتى عند ذك
... وكامت احلب يوم البني منهتك ... وغيض الدمع فاهنلت بوادره ... حاشى الرقيب فخانته ضمائره ... قوله 

متضى ... ومن فؤادى على قتلى يظافره ... يا من حتكم ىف نفسى فعذبىن ... وصاحب الدمع ال ختفى سرائره 
حيصى احلصى قبل ... حلو خالئقه شوس حقائقه ... مللك امليمون طائره منها اىل ا... الركائب واالبصار شاخصة 

لك يا منازل ... وله ... كصدره مل تضق فيها عساكره ... تضيق عن جيشه الدنيا ولو رحبت ... ان حيصى مآثره 
ليه العاقل اوال كما يبكى ع... يعلمن ذاك وما علمت وامنا ... اقفرت انت وهن منك اواهل ... ىف القلوب منازل 

قصرت ... اثىن عليك ولو تشاء لقلت ىل ... فمن املطالب والقتيل القاتل ... وانا الذى اجتلب املنية طرفه ... 
ما نال اهل اجلاهلية كلهم ... بيتا ولكىن اهلزبر الباسل ... ال جتسر الفصحاء تنشد ها هنا ... فاالمساك عىن نائل 

قد ... وله ... فهى الشهادة ىل باىن فاضل ... اذا أتتك مذمىت من ناقص و... شعرى وال مسعت بسحرى بابل ... 
فاليوم ... قد كنت اشفق من دمعى على بصرى ... تدمى والف ىف ذا القلب احزانا ... علم البني منا البني اجفانا 

اذا قدمت على  ...وللمحب من التذكار نريانا ... هتدى البوارق اخالف املياه لكم ... كل عزيز بعدكم هانا 
  قلب اذا شئت ان يسالكم خانا ... االحوال شيعىن 

ومسري ... كل يوم لك احتمال جديد ... وله ... انا الذى نام ان نبهت يقظانا ... ال استزيدك فيما فيك من كرم 
ا الداعى اجاب دمعى وم... وله ... تعبت ىف مرادها االجسام ... واذا كانت النفوس كبارا ... للمجد فيه مقام 

... فظل يسفح بني العذر والعذل ... ظللت بني اصيحاىب اكفكفه ... دعا فلباه قبل الركب واالبل ... سوى طلل 
من ... وما صبابة مشتاق على امل ... كذلك اشكو وما اشكو سوى الكلل ... اشكو النوى وهلم من مقلىت ارق 

قد ذقت شدة ايام ولذهتا ... انا الغريق فما خوىف من البلل ... ه اهلجر اقتل ىل مما اراقب... اللقاء كمشتاق بال امل 
وقد أراىن املشيب الروح ىف بدىل ... وقد اراىن الشباب الروح ىف بدىن ... فما حصلت على صاب وال عسل ... 
فؤاد وما لعينيك ما يلقى ال... وله ... ىف طلعة البدر ما يغنيك عن زحل ... خذ ما تراه ودع شيئا مسعت به ... 
... ولكن من يبصر جفونك يعشق ... وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ... وللحب مامل يبق مىن وما بقى ... لقى 

... واحلى اهلوى ما شك ىف الوصل ربه ... جمال لدمع املقلة املترقرق ... وبني الرضى والسخط والقرب والنوى 
من ... وله ... ولكنه من يزحم البحر يغرق ... اد مما قصدته وما كمد احلس... وىف اهلجر فهو الدهر يرجو ويتقى 

فمن بالك ... ان كنت تسأل شكا ىف معارفها ... محر احللى واملطايا واجلالبيب ... اجلاذر ىف زى االعاريب 
ازورهم وسواد ... ادهى وقد رقدوا من زورة الذيب ... كم زورة لك ىف االعراب خافية ... بتسهيد وتعذيب 

  وانثىن وبياض الصبح يغرى ىب ... ل يشفع ىل اللي

وصحبها ... جرياهنا وهم شر اجلوار هلا ... وخالفوها بتقويض وتطيب ... قد وافقوا الوحش ىف سكىن مراتعها 
افدى ظباء فالة ما عرفن ... ومال كل اخيذ املال مسلوب ... فؤاد كل حمب ىف بيوهتم ... وهم شر اال صاحيب 

ومن ... اوراكهن صقيالت العراقيب ... وال برزن من احلمام مائلة ... م وال صبغ احلواجيب مضغ الكال... هبا 
قميص يوسف ... كأن كل سؤال ىف مسامعه ... تركت لون مشيىب غري خمضوب ... هوى كل من ليست مموهة 

  على بن حممد بن امحد  ٣٠... من ان اكون حمبا غري حمبوب ... انت احلبيب ولكىن اعوذ به ... ىف اجفان يعقوب 



ابن اسحاق بن البهلول ابو احلسن التنوخى ولد ىف شوال سنة احدى وثلثمائة وكان حافظا للقرآن قرأ على اىب 
بكر ابن مقسم حبرف محزة وقرأ على ابن جماهد بعض القرآن وتفقه على مذهب اىب حنيفة وقرأ من النحو واللغة 

قضاء باالنبار وهيت من قبل ابيه مث وىل من قبل الراضى باهللا سنة سبع واالخبار واالشعار وقال الشعر وتقلد ال
وعشرين القضاء بطريق خراسان مث صرف وبقى اىل ان قلده ابو السائب عتبة بن عبيد اهللا ىف سنة احدى واربعني 

بو العباس بن وهو يومئذ يتوىل قضاء القضاة باالنبار وهيت واضاف له اليهما بعد مدة الكوفة مث اقره على ذلك ا
اىب الشوارب ملا وىل قضاء القضاة مدة مث صرفه مث ملا وىل عمر ابن اكثم قضاء القضاة قلده عسكر مكرم وايذج 

  مدة وحدث فروى عنه احملسن ابن على التنوخى وتوىف ىف ربيع اآلخر من هذه السنة 

  حممد بن احلسن بن يعقوب

ملغزىء ولد سنة مخس وستني ومائتني ومسع ابا مسلم الكجى ابن احلسن بن احلسني بن مقسم ابو بكر العطار ا
  وثعلبا وادريس بن عبد الكرمي احلداد 

وغريهم روى عنه ابن رزقويه وابن شاذان وغريمها وكان ثقة من اعرف الناس بالقراآت واحفظهم لنحو الكوفيني 
عدة ومل يكن له عيب اال انه قرأ حبروف وله ىف معاىن القرآن كتاب مساه كتاب االنوار وما رأيت مثله وله تصانيف 

ختالف االمجاع واستخرج هلا وجوها من اللغة واملعىن مثل ما ذكر ىف كتاب االحتجاج للقراىف ىف قوله تعاىل فلما 
استياسوا منه خلصوا جنيا فقال لو قرىء خلصوا جنبا بالباء لكان جائزا وهذا مع كونه خيالف االمجاع بعيد من املعىن 

جه للنجابة عند يأسهم من اخيهم امنا اجتمعوا ينتاحون وله من هذا اجلنس من تصحيف الكلمة واستخراج اذ ال و
وجه بعيد هلا مع كوهنا مل يقرأ هبا كثري وقد انكر العلماء هذا عليه وارتفع االمر اىل السلطان فأحضره واستتابه 

عليه مجاعة ممن حضر وقيل انه مل ينزع عن تلك  حبضرة الفقهاء والقراء فأذعن بالتوبة وكتب حمضر بتوبته وشهد
  احلروف وكان يقرىء هبا اىل ان مات 

اخربنا بو منصور عبد الرمحن بن حممد القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن على اخربنا ابو احلسن على بن امحد املقرئى 
زعم ان كل ما صح عنده وجه ىف اخربنا ابو طاهر عبد الواحد بن عمر بن اىب هاشم قال وقد نبغ ىف عصرنا هذا ف

العربية حلروف من القرآن يوافق خط املصحف فقراءته جائزة ىف الصالة فابتدع بقوله ذلك بدعة ضل هبا عن قصد 
السبيل واورط نفسه ىف مزلة عظمت هبا جنايته على االسالم واهله وحاول احلاق كتاب اهللا من الباطل ماال يأتيه 

ذ جعل ألهل االحلاد ىف دين اهللا بسىء رأيه طريقا اىل مغالطة اهل احلق بتخري القراآت من بني يديه وال من خلفه ا
من جهة البحث واالستخراج باآلراء دون التمسك باالثر وقد كان ابو بكر شيخنا نشله من بدعته املضلة باستتابته 

ه من الضاللة بعد ان سئل الربهان منها وشهد عليه احلكام والشهود واملقبولني عند احلكام بترك ما اوقع نفسه في
على صحة ما ذهب اليه فلم يأت بطائل ومل تكن حجته قوية وال ضعيفة فاستوهب ابو بكر تأديبه من السلطان عند 

  توبته مث عاود ىف وقتنا هذا 

دينا وان اىل ما كان ابتدعه واستغوى من اصاغر املسلمني ممن هو ىف الغفلة والغباوة ظنا منه ان ذلك يكون للناس 
  جيعلوه فيما ابتدعه اماما 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال حدثىن ابو بكر امحد بن حممداملستملى قال مسعت ابا 
امحد الفرضى غري مرة يقول رايت ىف املنام كأىن ىف املسجد اجلامع اصلى مع الناس وكأن ابن مقسم قد وىل ظهره 



ى مستدبرها فأولت ذلك خمالفته األئمة فيما اختاره من القراآت توىف ابو بكر بن مقسم يوم القبلة وهو يصل
  اخلميس لثمان خلون من ربيع اآلخر من هذه السنة 

  حممد بن عبد اهللا بن ابراهيم

م ابن عبدويه بن موسى ابو بكر املعروف بالشافعى ولد جببل سنة ستني ومائتني وسكن بغداد ومسع حممد بن اجله
وابا قالبة الرقاشى والباغندى وخلقا كثريا و كان ثقة ثبتا كثري احلديث حسن التصنيف قد روى احلديث قدميا 

فكتب عنه ىف زمان ابن صاعد روى عنه الدارقطىن وابن شاهني وغريمها من االئمة وآخر من روى عنه ابو طالب 
رمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال ملا بن غيالن حدثنا ابن احلصني عن ابن غيالن عنه اخربنا عبد ال

منعت الديلم ببغداد الناس ان يذكروا فضائل الصحابة وكتب سب السلف على املساجد كان الشافعى يتعمد ىف 
ذلك الوقت امالء الفضائل ىف جامع املدينة وىف مسجده بباب الشام حسبة وقربة وحدثىن االزهرى انه مسع ابن 

ث يقول ادركتىن دعوة اىب بكر الشافعى انه دعا اهللا ىل بأن ابقى حىت احدث فاستجيب له ىف توىف ابو رزقويه ملا حد
  بكر الشافعى ىف ذى احلجة من هذه السنة 

  مكى بن امحد بن سعدويه

  ابو بكر الربذعى احد الرحالة ىف طلب احلديث ومسع من ابن منيع وابن صاعد وغريمها وتوىف ىف هذه السنة 

  سنة

  دخلت سنة مخس ومخسني وثلثمائة مث

فمن احلوادث فيها انه عمل ىف عاشوراء ما جرت به عادة القوم من النوح وغريه وورد اخلرب بأن بىن سليم قطعوا 
الطريق على قافلة املغرب ومصر والشام احلاجة اىل مكة ىف سنة اربع ومخسني وكانت قافلة عظيمة وكان فيها من 

من الشام اىل العراق هربا من الروم ومن االمتعة حنو عشرين الف محل منها دق مصر الف  احلاج التجار واملنتقلني
ومخسمائة محل ومن امتعة املغرب اثىن عشر الف محل وانه كان ىف اعدال االمتعة من االموال العني والورق ما يكثر 

ينار وان بىن سليم اخذوا مقداره جدا وكان لرجل يعرف باخلواتيمى قاضي طرسوس فيها مائة وعشرون الف د
اجلمال مع االمتعة وبقى الناص رجالة مقطعا هبم كما اصاب الناس ىف اهلبري سنة القرمطى فمن الناس من عاد اىل 

  مصر ومنهم وهم االكثر من تلف 
 وىف مجادى اآلخرة وقع برفع املواريث احلشرية وغريها وىف رجب مت الفداء بني اسيف الدولة والروم وتسلم سيف

  الدولة ابا فراس بن سعيد بن محدان وابا اهليثم بن اىب حصني بن القاضي 
  وىف ليلة السبت لثالث عشرة ليلة خلت من شعبان انكسف القمر كله وغاب منكسفا 

وكتب معز الدولة اىل طاهرك بن موسى ان يبىن موضع احلبس اجلديد ببغداد مارستانا وعمل على ان يقف عليه 
ستغال بالرصافة ببغداد وضياعا بكلواذى وقطر بل وجرجرايا ترتفع خبمسة آالف دينار وابتدأ وقفا وافرد لذلك م

  طاهرك فبىن املسناة وامتها وابتدأ بالبناء داخلها فمات معز الدولة قبل ان يستتم ذلك 



وكانوا  وىف يوم السبت لعشر خلون من شوال ورد اخلرب بأن جيشا ورد من خراسان اىل الرى قاصدا لغزو الروم
  بضعة عشر الف رجل اتراك وغريهم وان ركن الدولة محل اليهم من الدواب والثياب واالطعمة شيئا كثريا فقبلوه 

فلما كان ىف يوم من االيام ركب هؤالء الغزاة اىل منازل ابن العميد وزيرركن الدولة بالرى فقتلوا من وجدوا من 
ركن الدولة وهرب بني ايديهم فحارهبم ركن الدولة فظفر هبم وقتل الديلم وهنبوا دار أىب الفضل بن العميد وزير 

منهم حنوا من الف ومخسمائة فانكشفوا من بني يديه وأخذوا طريق آذربيجان فأنفذ معز الدولة ابا العباس بن 
  سرخاب اىل بغداد خوفا من أن يصري هؤالء الغزاة اليها فيحدثوا حادثة ورسم له كيف حيترس 

  حج بالناس ابو امحد النقيب وهو الذى حج هبم ىف السنة احلالية  وىف هذه السنة

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  احلسني بن داود

  ابن على بن عيسى بن حممد بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن بن على بن أىب طالب ابو عبد اهللا العلوى 
بأنا ابو عثمان امسعيل بن عبد الرمحن الصابوىن وابو بكر امحد بن اخربنا زاهر بن طاهر ابو القاسم الشحامى قال ان

احلسني البهقى وابو عثمان سعيد بن حممد وابو بكر حممد بن عبد العزيز قالوا اخربنا احلاكم وعبد اهللا حممد بن عبد 
ن وسىن العلوية ىف اهللا احلافظ قال كان احلسني بن داود شيخ آل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ىف عصره خبراسا

ايامه وكان من اكثر الناس صالة وصدقة وحمبة الصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صحبته برهة من الدهر 
فما مسعته ذكر عثمان اال قال امري املؤمنني الشهيد رضى اهللا عنه وبكى وما مسعته ذكر عائشة االقال الصديقة بنت 

ن جعفر بن امحد احلافظ وعبد اهللا بن حممد بن شريويه واكثر عن اىب بكر ابن الصديق حبيبة حبيب اهللا وبكى مسع م
خزمية واىب العباس الثققى وهو من اجل بيت للحسنية واكثرهم اجتهادا خبراسان فان داود بن على كان املنعم على 

  آل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ىف عصره وعلى بن عيسى كان ازهد 

كثرهم اجتهادا وكان عيسى يلقب بالفياض من كثرة عطاياه وكان حممد بن القاسم ينادم العلوية ىف عصره وا
الرشيد مث بعده املأمون وكان القاسم راهب آل حممد صلى اهللا عليه و سلم ىف عصره واحلسن بن زيد امري املدينة ىف 

الثنني ثاىن عشر مجادى اآلخرة عصره واستاذ مالك بن انس وقدر روى عنه ىف املوطأ توىف احلسني بن داود يوم ا
سنة مخس ومخسني وثلثمائة بني الظهر والعصر ومسعته ىف ربيع اآلخر سنة مخس ومخسني وثلثمائة يقول رأيت رؤيا 

عجيبة فسألناه عن الرؤيا فقال رأيت ىف املنام كأىن على شط البحر فأذا انا بزورق كأنه الربق مير فقالوا هذا رسول 
و سلم فقلت السالم عليك يا رسول اهللا فقال وعليك السالم فما كان باسرع من ان رأيت  اهللا صلى اهللا عليه

زورقا آخر قد اقبل فقالوا هذا امري املؤمنني على بن اىب طالب فقلت السالم عليك يا ابت فقال وعليك السالم فما 
يا ابت فقال وعليك السالم  كان باسرع من ان جاء زورق آخر قد ظهر قالوا احلسن بن على فقلت السالم عليك

فما كان باسرع من ان جاز زورق آخر وليس فيه احد فقلت ملن هذا الزورق فقالوا هذا الزورق لك فما اتى عليه 
  بعد هذه الرؤيا اال اقل من شهر حىت توىف 

  عبد الرمحن بن حممد



غداد ىف سنة مخسني وثلثمائة حاجا ابن متويه ابو القاسم الزاهد البلخى حمدث بلخ ىف عصره مسع من مجاعة وقدم ب
  فانتخب عليه حممد بن املظفر وروى عنه ابن رزقويه واحلمامى وكان ثقة وتوىف ىف هذه السنة 

حممد بن احلسني بن على ابن احلسن بن حيىي بن حسان ابن الوضاح ابو عبد اهللا األنبارى يعرف بالوضاحى  - ٣٦
ابور وكان يذكر انه مسع احلديث من احملاملى وابن خملد واىب روق روى الشاعر انتقل اىل خراسان فنزهلا وسكن نيس

سقى اهللا باب ... عنه احلاكم ابو عبد اهللا النيسابورى شيئا من شعره وقال كان اشعر من ىف وقته ومن شعره 
  ومن حله صوب السحاب اجمللجل ... الكرخ ربعا ومنزال 

ألمسك ... رأى عرصات الكرخ او حل ارضها ... ام الرباب مبأسل وجارهتا ... فلو ان باكى دمنة الدار باللوى 
  ... عن ذكر الدخول فحومل 

  توىف حممد الوضاحى بنيسابور ىف رمضان هذه السنة 

  حممد بن امحد بن هارون

ى قاال ابن حممد الريوندى املعروف باىب بكر الشافعى اخربنا زاهر بن طاهر انبانا ابو عثمان الصابوىن وابو بكر البيهق
اخربنا احلاكم ابو عبد اهللا قال مسع ابو بكر الشافعى مع اىب بكر بن اسحاق بن مندة من اىب عبد اهللا حممد بن ايوب 

واقرانه بالرى مث مل يقتصر على ذلك وحدث باملناكري وروى عن قوم ال يعرفون مثل اىب العكوك احلجازى وغريه 
الثقفى فعرض على حديثا باسناد مظلم عن احلجاج بن يوسف قال فدخلت يوما على اىب حممد عبد اهللا بن حممد 

مسعت مسرة بن جندب يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من اراد اهللا به خريا فقهه ىف الدين فقلت 
هذا باطل فقال حدثنا به ابو بكر الشافعى فقلت هذا موضوع وامنا يقرب به اليك النك من ولد احلجاج فضحك 

فلما كان بعد ايام دخل املسجد شيخ ال اعرفه فصلى معى مث قال جئت ىف شىء اعرضه عليك اتعرفىن قلت ال قال 
انا ابو بكر الشافعى امنا بعث ىب ابو حممد القفى اليك ألعرض حديثى عليك فال احدث اال مبا ترى فقلت دع اوال 

 تعاىل مل خيلفهما مث اعرض على اصولك لندبر فيها فقال ابو العكوك احلجارى وامحد بن عمرو الزجناىن فعندى ان اهللا
اهللا اهللا يف فاهنما رأس املال كتبت عن اىب العكوك مبكة وامحد بن عمرو ببغداد فقلت اخرج اصولك عنهما ان كان 

الغلط مىن وحدثته ان شيخنا شهد لك بالسماع معه من حممد بن ايوب فلو اقتصرت على ذلك كان اوىل بك 
  على هذا فكأنىن قلت له زد فيما ابتدأت فانه زاد عليه توىف ىف هذه السنة  ففارقىن

  حممد بن عمر بن سلم

  ابن الرباء بن سربة بن سيار ابو بكر قاضى الوصل ويعرف بابن اجلعاىب ولد 

حب سنة اربع ومثانني ومائتني وحدث عن يوسف القاضى وجعفر الفرياىب وخلق كثري وكان احد احلفاظ اجملودين ص
ابا العباس ابن عقدة وعنه أخذ احلفظ وله تصانيف كثرية ىف علوم احلديث روى عنه الدارقطىن وابن شاهني وابن 

رزقويه وكان ابو على احلافظ يقول ما رأيت ىف البغداديني احفظ منه وقد رأى ابن صاعد وابا بكر النيسابورى 
  وغريمها 

لوليد احلسن بن حممد الدربندى قال مسعت حممد بن احلسني بن اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال حدثىن ابو ا



الفضل القطان يقول مسعت ابا بكر اجلعاىب يقول دخلت الرقة وكان ىل مث قمطر من كتب فانقذت عالمى اىل ذلك 
الرجل الذى كتىب عنده فرجع الغالم مغموما فقال ضاعت الكتب فقلت يا بىن ال تغتم فان فيها مائتا الف حديث 

 يشكل على منها حديث ال اسنادا وال متنا انبأنا حممد بن عبد الباقى انبأنا على بن اىب على عن ابيه قال ما ال
شاهدنا احفظ من اىب بكر اجلعاىب ومسعت من يقول انه حيفظ مائىت الف حديث وجييب ىف مثلها اال انه كان يفضل 

سمحون ىف ذلك وكان يزيد عليهم حبفظ املقطوع واملرسل احلفاظ بأنه كان يسوق املتون بألفاظها واكثر احلفاظ يت
واحلكايات ولعله حيفظ من هذا قريبا مما حيفظ من احلديث املسند وكان اماما ىف املعرفة بعلل احلديث وثبات الرجال 

ومعتلهم وضعفائهم واساميهم وانساهبم وكناهم ومواليدهم واوقات وفاهتم ومذاهبهم وما يطعن به على كل احد 
  ما يوصف به من السداد وكان ىف آخر عمره قد انتهى هذا العلم اليه حىت مل يبق ىف زمانه من يتقدمه فيه ىف الدنيا و

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على قال حدثىن على بن عبد الغالب الضراب قال مسعت ابا احلسن بن 
الىت ميلى فيها والطريق وحيضره ابن املظفر والدارقطىن ومل يكن رزقويه يقول كان ابن اجلعاىب ميلى فتمتلىء السكة 

  ميلى االحاديث كلها بطرقها اال من حفظه 
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على قال حدثىن احلسن بن حممد االشقر قال مسعت القاضى ابا عمر 

  القاسم بن جعفر اهلامشى يقول مسعت اجلعاىب يقول 

ائة الف حديث واذاكر بستمائة الف حديث قال املصنف رمحه اهللا كان اجلعاىب يتشيع ويسكن باب احفظ اربعم
البصرة وسئل عن حديثه الدارقطىن فقال خلط وقال الربقاىن كان صاحب غرائب ومذهبه معروف ىف التشيع وقد 

  حكى عنه قلة دين وشرب اخلمر واهللا اعلم 
د بن على بن ثابت قال حدثىن االزهرى ان ابن اجلعاىب ملا مات صلى عليه ىف اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امح

جامع املنصور ومحل اىل مقابر قريش فدفن هبا وكانت سكينة نائحة الرافضة تنوح مع جنازته وكان اوصى ان حترق 
بواب قال كان ىل كتبه فاحرق مجيعها احرق معها كتب الناس كانت عنده وقال األزهرى فحدثىن ابو احلسني بن ال

  عند ابن اجلعاىب مائة ومخسون جزءا فذهبت ىف مجلة ما احرق توىف ابن اجلعاىب ىف نصف رجب من هذه السنة 

  سنة

  مث دخلت سنة ست ومخسني وثلثمائة

  فمن احلوادث فيها انه عمل ىف يوم عاشوراء ما يعمله القوم من النوح وغريه وتوىف معز الدولة ابو احلسني 

  ويهامحد بن ب

وتوىل ابنه عز الدولة ابو منصور خبتيار وىف يوم اخلميس لسبع خلون من شعبان خلع على القاضى اىب حممد عبيد 
اهللا بن امحد بن معروف وقلد القضاء باجلانب الغرىب من بغداد ومدينة املنصور وحرمي دار السلطان وقلد القاضى 

لشرقى ببغداد وخلع عليهما وبعد مديدة قلد القاضى ابو حممد ابو بكر امحد بن سيار القضاء فيما بقى من اجلانب ا
  بن معروف االشراف على احلكم واحلكام 



  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  امحد بن بويه 
ابواحلسني امللقب معز الدولة قد ذكرنا اخبار بويه واوالده ىف سنة اثنتني وعشرين وثلثمائة وان امحد بن بويه كان 

  لى رأسه مث ملكوا البالد حيتطب ع

واستولوا عليها وقد ذكرنا احوال اىب احلسني ابن بويه وقدومه اىل بغداد ىف سنة اربع وثالثني ودخلوله له على 
املستكفى ومحله املستكفى اىل داره وغري ذلك من احواله اىل انه اصعد اىل بغداد وخلف بواسطة عسكره وغلمانه 

ان يعود بعد عشرين يوما اىل واسط فمرض ببغداد وحلقه ذرب وضعف وكان ال واحلاجب الكبري سبكتكني على 
يثبت ىف معدته طعام فعهد اىل ابنه خبتيار وملا نزل به املوت امر ان حيمل اىل بيت الذهب واستحضر بعض العلماء 

مل ال تصلى ها فتاب على يده فلما حضر وقت الصالة خرج ذلك الرجل اىل مسجد ليصلى فيه فقال له معز الدولة 
هنا فقال ان الصالة ىف هذه الدار ال تصح وسأله عن الصحابة فذكر سوابقهم وان عليا عليه السالم زوج ابنته ام 

كلثوم من عمر بن اخلطاب فاستعظم ذلك وقال ما علمت هبذا وتصدق بأكثر ماله واعتق مماليكه ورد كثريا من 
الشيبة العلوى قال بينا انا ىف دارى على دجلة مبشرعة القصب  الظامل وبكى حىت غشى عليه وحكى ابواحلسني بن

... مراد نفسك ىف الطلب ... ملا بلغت ابا احلسني ... ىف ليلة ذات غيم ورعد وبرق مسعت صوت هاتف يقول 
  ... فأخذت من بيت الذهب ... مدت اليك يدى الردى ... واحتجبت عن النوب ... وامنت من حدث اللياىل 

قت وكان ألربع ساعات قد مضني من ليلة الثالثاء سابع عشر ربيع اآلخر سنة ست ومخسني وثلثمائة مث فأرخت الو
اتصل املطراياما فلما انقشع الغمام وانتشر الناس شاع اخلرب بأن معز الدولة توىف ىف تلك الليلة وكانت امارته 

د فوهة هنر الرفيل وشق النهر وانات احدى وعشرين سنة واحد عشر شهرا وعمره ثالث ومخسون سنة وكان قد س
  وعمل املغيض بالسندية ورد املواريث احلشرية اىل ذوى االرحام 

  حامد بن حممد

  ابن عبد اهللا بن حممد بن معاذ ابو على الرفاء اهلروى مسع ببغداد والكوفة ومكة 

رقطىن وكان ثقة وتوىف هبراة وحلوان ومهذان والرى ونيسابور مث قدم بغداد فحدث فسمع الناس منه بانتخاب الدا
  ىف رمضان هذه السنة 

  عبد اخلالق بن احلسن

ابن حممد بن نصر ابو حممد السقطى مسع الباغندى روى عنه ابن رزقويه وكان ثقة احد الشهود املعدلني وكان 
  الربقاىن يثىن عليه ويوثقه وتوىف ىف رجب هذه السنة 

  عمر بن جعفر بن حممد



تلى ولد سنة احدى وسبعني ومائتني ومسع احلارث بن اىب اسامة والكدميى واحلرىب روى عنه ابن سلم ابو الفتح اخل
  ابن رزقويه وكان ثقة صاحلا توىف ىف شعبان هذه السنة ودفن ىف مقربة اخليزران 

  عثمان بن حممد بن بشر

ضي وابراهيم احلرىب ابو عمر السقطى املعروف بابن شنقة ولد سنة تسع وتسعني ومائتني وحدث عن امسعيل القا
روى عنه ابن رزقويه كتب الناس عنه بانتخاب الدارقطىن وكان الربقاىن يثىن عليه ويوثقه توىف ىف ذى احلجة من 

  هذه السنة 

  على بن احلسني بن حممد

بن امحد بن اهليثم بن عبد الرمحن بن مروان ابو الفرج االصبهاىن الكاتب حدث عن حممد بن عبد اهللا احلضرمى 
ني وخلق كثري والغالب عليه رواية االخبار واآلداب وكان عاملا بأيام الناس والسري وكان شاعرا وصنف كتبا مط

كثرية منها االغاىن وكتاب ايام العرب ذكر فيه الفا وسبعمائة يوم روى عنه الدارقطىن وكان يتشيع ومثله ال يوثق 
خلمر ورمبا حكى ذلك عن نفسه ومن تأمل كتاب بروايته يصرح ىف كتبه مبا يوجب عليه الفسق وهتون شرب ا

  االغاىن 

  رأى كل قبيح ومنكر توىف ىف ذى احلجة من هذه السنة 

  على بن عبد الرمحن

  امللقب سيف الدولة توىف ىف صفر هذه السنة بعسر البول 

  حممد بن امحد بن حممد

ومائتني ومسع ابا حفص والكتاىن وكان  ابن امحد بن حسنون ابو احلسني املعروف بابن النرسى ولد سنة سبع وستني
  صدوقا ثقة من اهل القرآن حسن االعتقاد ومات ىف صفر هذه السنة ودفن ىف مقربة باب حرب 

  حممد بن ابراهيم

ابن حممد بن خالد بن عيسى ابو العباس يعرف بالشريجى مروزى االصل مسع جعفر بن حممد الفرياىب وحدث عنه 
  ابن رزقويه 
  اخربنا اخلطيب قال قال حممد بن اىب الفوارس يقول مات ابوالعباس  اخربنا القزاز

  حممد بن ابراهيم

  املروزى لتسع بقني من ذى احلجة سنة ست ومخسني وثلثمائة وكان شيخا ثقة مستورا ال بأس به 



  حممد بن ابراهيم بن امحد

  ه ابو احلسني بن طلحة النعاىل ابن اىب احلكم ابو عبد اهللا اخلتلى حدث عن اىب مسلم الكجى وغريه روى عن
  حممد بن ابراهيم 

الفروى مسع ابا مسلم الكجى وروى عنه ابو نعيم االصبهاىن اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن 
  ثابت قال قال ىل ابو نعيم هذا الشيخ من ولد اسحاق بن اىب فروة وكان شيخا له هيئة حسنة وهو ثقة 

  بن العباس حممد بن ابراهيم

ابن الفضيل ابو بشر املوصلى قدم بغداد سنة اثنتني وستني وثلثمائة وروى هبا عن اىب يعلى املوصلى كتاب معجم 
  شيوخه ومسع منه حممد بن اىب الفوارس 

  يوسف بن عمر

ووىل ابن اىب عمر حممد بن يوسف بن يعقوب بن امسعيل بن محاد بن زيد ابو نصر االزدى ولد سنة مخس وثلثمائة 
القضاء مبدينة السالم ىف حياة ابيه وبعد وفاته وما زال رئيسا عفيفا نزها نبيال بارعا ىف االدب والكتابة فصيحا عارفا 

باللغة والشعر تام اهليبة وال يعرف من القضاة اعرف ىف القضاء منه ومن اخيه احلسني فاهنما وليا القضاء باحلضرة 
ه يوسف فأما يعقوب فانه وىل قضاء مدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكذلك ابومها عمر وجدمها حممد وابو

مث تقلد فارس وما زال ابو نصر واليا على بغداد باسرها ىف زمن الراضى اىل السنة الىت مات فيها الراضى فانه 
عن القضاء صرفه عن مدينة املنصور باخيه احلسني واقره على اجلانب الشرقى والكرخ فلما مات الراضى صرف 

  ببغداد ووىل حممد بن عيسى املعروف بأبن أبىموسى الضرير 
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال حدثىن التنوخى قال انشدىن ابواحلسن امحد بن على 

ما آن ان ... ى ان مل تكفى فخف... يا حمنة اهللا كفى ... البىت قال انشدىن ابو نصر يوسف بن عمر القاضى لنفسه 
وعامل متخفى ... ثور ينال الثريا ... فقيل ىل قد توىف ... ذهبت اطلب خبىت ... من طول هذا النشفى ... ترمحينا 

  على نقاوة حرىف ... احلمد هللا شكرا ... 

  مث دخلت سنة سبع ومخسني وثلثمائة  ٣٥٧توىف ابو نصر ىف ذى القعدة من هذه السنة سنة 
انه عمل ببغداد يوم عاشوراء ما جرت عادة القوم من تعطيل االسواق وتعليق املسوح والنوح فمن احلوادث فيها 

  وىف غدير خم جرت به عادهتم ايضا 
وىف يوم االثنني لثالث بقني من ربيع اآلخر صرف القاضى ابو حممد عبيد اهللا ابن معروف عن القضاء ىف حرمي دار 

سيار مضافا اىل ما كان اليه من اجلانب الشرقى وازيد ما كان اىل ابن السلطان وتقلده القاضى ابو بكر امحد بن 
  معروف من االشراف على احلكام واالحكام 

  وىف ذى القعدة ورد اخلرب بأن الروم سبوا من سواد انطاكية اثىن عشر الفا من املسلمني 
م منهم وهم االقل ومل يلحق يوم وورد خرب احلاج بأن اكثر اهل اخلراسانية هلكوا وهلكت مجاهلم بالعطش ومن سل

عرفة ومل يتم هلم احلج وامنا مت لنفر يسري من اهل بغداد ومل يرد من مصر غري االمام ونفسني معه ومل حيج من اهل 



  الشام احد وورد من اليمن نفر يسري 
  وىف تشرين الثاىن عرض للناس املاشر و وجع احللق وكثر املوت فجاءه 

  نة من االكابرذكر من توىف ىف هذه الس

  ابراهيم املتقى هللا

امري املؤمنني ابن املقتدر كان قد اجلىء اىل خلع نفسه على ما ذكرنا ىف سنة ثالث وثالثني وثلثمائة مث عاش بعد 
  ذلك اىل ان توىف ىف شعبان هذه السنة وعمره يومئذ ستون سنة وايام 

  احلسني بن حممد

اهللا الدقاق املعروف بابن العسكرى كان ينزل درب الشاكرية من  ابن عبيد بن امحد بن خملد بن ابان ابو عبد
اجلانب الشرقى بنهر معلى حدث عن حممد بن عثمان بن اىب شيبة وابن مسروق روى عنه االزهرى واجلوهرى 

واحلالل وابو على الواسطى واالزجى والتنوخى قال العتيقى كان ثقة امينا وقال ابن اىب الفوارس كان فيه تساهل 
  وىف ىف شوال هذه السنة ت

  عبد الرمحن بن العباس

ابن عبد الرمحن بن زكريا ابو القاسم الفامى والد اىب طاهر املخلص مسع الكدميى واحلرىب وابا شعيب احلراىن 
  ويوسف القاضى روى عنه ابن رزقويه وابو نعيم وكان ثقة واصابه طرش ىف آخر عمره وتوىف ىف رمضان هذه السنة 

  عمر بن جعفر

ابن عبد اهللا بن اىب السرى ابو حفص البصرى احلافظ ولد سنة مثانني ومائتني وكان الناس يكتبون بافادته ويسمعون 
بانتخابه على الشيوخ ويقولون هو موفق ىف االنتخاب وحدث عن أىب خليفة الفضل بن احلباب وزكريا الساجى 

  فه قوم والباغندى والبغوى وابن صاعد وروى عنه ابن رزقويه وقد ضع
اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت قال كان الدارقطىن يتبع خطأ عمر البصرى فيما انتقاه عن اىب بكر الشافعى 
خاصة وعمل فيه رسالة فاعتربهتا فرأيت مجيع ما ذكره من االوهام يلزم عمر غري موضعني او ثالثة ومجع ابو بكر 

لك فرأيت اكثر قد حدث به عمر على الصواب خبالف ما حكى عنه اجلعاىب اوهام عمر فيما حدث به ونظرت ىف ذ
اجلعاىب مسعت الربقاىن يقول كان عمر قد انتخب على ابن الصواف احسبه قال خنوا من عشرين جزءا فقال 

الدارقطىن تنتخب على ابن الصواف هذا القدر حسب وهوذا انتخب عليه متام املائة جزء وال يكون فيما انتخبه 
  د فيما انتخبه عمر ففعل ذلك توىف عمر ىف مجادى االوىل حديث واح

  عثمان بن احلسني



ابن عبد اهللا ابو احلسن التميمى اخلرقى حدث مبصر ودمشق عن جعفر الفرياىب والبغوى وغريمها وكان ثقة مأمونا 
  توىف ببغداد ىف درب سليمان 

  حممد بن اسحاق بن يعقوب

  دم بغداد حاجا ىف سنة مخسني وثلثمائة وحدث هبا عن ابن رزقويه وغريه ابن اسحاق ابو بكر الشيباىن الطربى ق

  حممد بن امحد

ابن على بن خملد بن ابان ابو عبد اهللا اجلوهرى احملتسب يعرف بابن احملرم كان احد غلمان حممد بن جرير الطربى 
  شاذان وغريمها وحدث عن حممد بن يوسف بن الطباع والكدميى وغريمها وروى عنه ابن رزقويه وابن 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت اخربنا ابو القاسم االزهرى حدثنا عبيد اهللا بن عمر البقال 
قال تزوج شيخنا ابن احملرم قال فما محلت املرأة اىل جلست ىف بعض االيام على العادة اكتب شيئا واحملربة بني يدى 

فلم اشعر حىت ضربت هبا االرض وكسرهتا فقلت هلا ىف ذلك فقالت بس هذه شر على فجاءت امها فأخذت احملربة 
  ابنىت من ثلثمائة ضرة 

اخربنا عبد الرمحن اخربنا ابو بكر اخلطيب قال سألت ابا بكر الربقاىن عن ابن احملرم فقال ال بأس به ومسعت حممد 
ستني ومائتني ومات ىف ربيع اآلخر سنة سبع بن اىب الفوارس وقد سئل عنه فقال ضعيف وقال ولد سنة اربع و

  ومخسني وثلثمائة وكان يقال ىف كتبه احاديث مناكري ومل يكن عندهم بذاك 

  حممد بن جعفر

ابن امحد بن عيسى ابو الطيب الوراق يعرف بابن الكدوش مسع حامد بن حممد بن شعيب البلخى وعبد اهللا بن حممد 
  وى عنه عبيد اهللا بن عثمان بن حيىي الدقاق بن زياد النيسابورى وغريمها وحدث فر

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال قال حممد بن اىب الفوارس سنة سبع ومخسني وثلثمائة 
فيها مات ابو الطيب حممد بن جعفر يعرف بابن الكدوش يوم االحد الحدى عشرة ليلة خلت من مجادى االوىل 

  نني ومائتني وكان صاحب كتاب وكان ثقة مأمونا مستورا حسن املذهب مسع منه ومولده سنة مثا
  حممد بن جعفر 

ابن دران بن سليمان بن اسحاق بن ابراهيم ابو الطيب يلقب غندرا مسع ابا خليفة الفضل بن احلباب وابا يعلى 
ىل مصر فسكنها وتوىف هبا ىف هذه املوصلى وغريمها ولقى اجلنيد واقرانه وروى عنه الدارقطىن والكتاىن وانتقل ا

  السنة وقيل ىف سنة مثان ومخسني 

  حممد بن احلسني

ابن على بن ابراهيم ابو سليمان احلراىن سكن بغداد وحدث هبا عن اىب خليفة وعبدان االهوازى واىب يعلى املوصلى 
  وغريهم من اهل الشام ومصر كتب عنه بانتخاب الدارقطىن 

ا امحد بن على قال قال حممد بن اىب الفوارس ابو سليمان احلراىن كان مولده حبران مث انتقل اخربنا عبد الرمحن اخربن



اىل نصيبني فاقام هبا وكان شيخا ثقة مستورا حسن املذهب توىف ىف يوم الثالثاء لعشر بقني من رمضان سنة سبع 
  ومخسني وثلثمائة 

  سنة

  مث دخلت سنة مثان ومخسني وثلثمائة

ا انه جرى يوم عاشوراء ما جرت به عادة الشيعة من تعطيل االسواق واقامة النوح وكذلك فعلوا فمن احلوادث فيه
  ىف يوم غدير خم 

وىف هذه السنة وقع الغالء وبيع الكر بتسعني دينارا وكان اخلرب يعدم وورد اخلرب بأن الروم دخلوا كفر توثا فسبوا 
ا قد انتقلوا عنها فأحرقوها ونكسوا ىف الثغور وسىب حنو من مائة وقتلوا مثامنائة انسان ومضوا اىل محص فوجدوا اهله

  الف انسان فارسي 
وىف مجادى االوىل خرج ابو عبد اهللا بن أىب بكر اآلدمى القارى من منزله وأخذ من بعض الصيارف فوق األلف 

مجادى االوىل وجد ميتا درهم وفقد اربعة ايام مل يعرف له خرب فلما كان يوم اجلمعة الحدى عشرة ليلة بقيت من 
مطروحا ىف الصراة بسرا ويله وخامته على اصبعه وليس به جراحة وال أثر خنق وال غرق وامنا طرح ىف املاء بعد أن 

  مات 
ودخل جوهر اىل مصر يوم الثالثاء لثالث عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة مثان ومخسني وخطب لبىن عبيد ىف 

هلا يوم اجلمعة لعشر ليال بقني من شعبان هذه السنة وكان اخلاطب ىف هذا اليوم اجلانبني بفسطاط مصر وسائر اعما
  عبد السميع بن عمر العباسى 

  وىف ذى احلجة نقل االمري عز الدولة معز الدولة من داره اىل تربة بنيت له ىف مقابر قريش 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  احلسن بن عالن

ابو على اخلطاب الفامى ولد سنة اربع ومثانني ومائتني وحدث عن اىب خليفة وجعفر الفرياىب  ابن ابراهيم بن مروان
حدث عنه ابو نعيم وقال هو ثقة وقال ابن اىب الفوارس كان كثري احلديث ثقة مستورا توىف ىف ذى احلجة من هذه 

  السنة 

  احلسن بن حممد

منه ابن رزقويه وابو على ابن شاذن توىف ىف هذه السنة ابن حيىي بن جعفر ابو حممد العلوى حدث ببغداد فسمع 
  وروى احاديث منكرة 

  احلسن بن حممد 
  ابن امحد بن كيسان ابو حممد احلرىب روى عن امسعيل بن اسحاق القاضى وغريه 



  روى عنه ابو على بن شاذان وابو نعيم االصبهاىن وقال كان ثقة توىف ىف شوال هذه السنة 

  حلسن الزندوردى احد الفقهاء على مذهب داود بن علىحيدرة بن عمر ابو ا

  الظاهرى توىف ىف مجادى االوىل من هذه السنة ودفن ىف مقابر اخليزران 
  عبيد اهللا بن امحد 

  ابن حممد ابو الفتح النحوي يعرف جبخجخ مسع البغوى وابن دريد روى عنه حممد

  السنة بن اىب الفوارس وكان ثقة توىف ىف مجادى اآلخرة من هذه 
  كافور اخلادم 

استوىل على مصر والشام بعد موت سيده وكان سيده ابو بكر حممد بن طنج االخشيد وكان سيده االخشيد قد 
اشتراه بثمانية عشر دينارا وهو الذى قصده املتنىب ومدحه وقد تأملت مدائح املتنىب له فرأيت فيها الكالم موجها 

  ... قواصد كافور توارك غريه ... لعب بعقل ذلك اخلادم فأن قوله  حيتمل املدح وحيتمل الذم ولعل املتنىب
ال شك ان من يقصد شيئا فقد ترك غريه وال شك من قصد البحر استقل السواقيا ولكن من لنا انه اراد انك انت 
ك البحر وكذلك قوله عدوك مذموم بكل لسان حيتمل انه ال يعاديك اال مثلك ومثلك مذموم وقوله هللا سرىف عال

حيتمل أن القضاء جرى بوالية مثلك ال انك تستحق ويقوى هذا الظن انه كان خيرج من عنده فيهجوه وقال ابو 
جعفر بن مسلم بن طاهر العلوى ما رأيت اكرم من كافور كنت اسايره يوما وهو ىف موكب خفيف يريد التنزه 

قرعته من يده ومل يرها ركابيته فنزلت وبني يديه عدة جنائب مبراكب ذهب وفضة وخلفه بغال املوكب فسقطت م
  عن دابىت وأخذهتا من االرض ودفعتها اليه فقال ايها الشريف اعوذ باهللا من بلوغ الغاية ما ظننت ان الزمان 

يبلغىن اىل أن تفعل ىب انت هذا وكاد يبكى فقلت انا صنيعة االستاذ ووليه فلما بلغ باب داره ودعىن فلما سرت 
جلنائب والبغال كلها فقلت ما هذا قالوا امر االستاذ حبمل هذا اليك فأدخلته دارى وكانت قيمته التفت فاذا انا با

  تزيد على مخسة عشر الف دينار وىل كافور مصر والشام اثنتني وعشرين 

  سنة

  وخطب فيها للعلويني وتوىف ىف هذه السنة 
  سنة 

  مث دخلت سنة تسع ومخسني وثلثمائة

  يوم عاشوراء فعلت الشيعة ما هو عادهتم من تعطيل االسواق واقامة النوح واللطم  فمن احلوادث فيها انه ىف
وورد اخلرب ىف احملرم بأن الروم وردوا مع تقفور فاحاطوا طوابسور انطاكية وملكوا البلد واخرجوا املشائخ 

غلمان والصبيان والعجائز واالطفال من البلد وقالوا هلم امضوا حيث أردمت واخذوا الشباب من النساء وال
فحملوهم على وجه السىب وكانوا اكثر من عشرين الف رجل وكان تقفور ملك الروم قدعثى وقهر بالدا كثرية 



من بالد االسالم وعظمت هيبته وكان قد تزوج امرأة امللك الذى قبله على كره منها وكان هلا ابنان من امللك 
ليستريح منهما ومن ان يكون هلما نسل للملك فبلغ ذلك زوجته فعمل تقفور على ان خيصيهما ويهديهما اىل البيعة 

فقلقت وارسلت ىف انه يسريا اليها ىف زى النساء ومعهما مجاعة تثق هبم ىف مثل زيهما واومهت زوجها ان نسوة من 
  اهلها زاروها ىف ليلة امليالد فجؤا وهو نائم فقتلوه واجلس ىف امللك االكرب من ولديها 

صرف القاضى ابو بكر امحد بن سيار عن القضاء ىف حرمي دار السلطان ورد اىل اىب حممد بن  وىف ربيع االول
  معروف 

وىف ربيع اآلخر ورد اخلرب بأن اهلجريني نادوا ان ال خترج قافلة من البصرة اىل بلد هجر وال اىل الكوفة ىف الربية وال 
  ة نقصانا مفرطا وغارت اآلبار وىف ذى احلجة اىل مكة فمن فعل ذلك فال ذمام له ونقصت دجلة ىف هذه السن

انقض كوكب عظيم ىف اول الليل اضاءت منه الدنيا حىت صار كانه شعاع الشمس ومسع ىف انقضاضه صوت 
  كالرعد الشديد وحج بالناس ابو امحد النقيب 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  حبيب بن احلسن 
القاسم القزاز مسع ابا مسلم الكجى واحلسن بن علويه ىف مجاعة روى عنه  ابن داود بن حممد بن عبد اهللا ابو

  الدارقطىن وابن شاهني وابن رزقويه وابو حممد وقال كان ثقة 
اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال حدثىن االزهرى عن حممد بن العباس بن الفرات قال كان حبيب القزاز مستورا 

ن الرافضة اخرجوه من قربه ليال وسلبوه كفنه اىل ان اعاد له ابنه كفنا واعاد دفن ىف الشونيزية وذكر ان قوما م
  دفنه وقال حممد بن اىب الفوارس توىف ىف مجادى اآلخرة من هذه السنة وكان ثقة مستورا حسن املذهب 

  على بن بندار

ببلخ حممد بن حامد ابن احلسني ابو احلسن صحب بنيسابور ابا عثمان وابا حفص وبسمرقند حممد ابن الفضل و
وجيوزجان ابا على اجلوزجاىن وبالرى يوسف بن احلسني وببغداد اجلنيد ورميا ومسنون وابن عطاء واجلريرى وبالشام 
ابا عبد اهللا ابن اجلالء ومبصر الدقاق والروذبارى وروى احلديث وكان يتكلم على مذهب الصوفية وتوىف ىف هذه 

  السنة 

  حممد بن ابراهيم بن امحد

  ن حممد االستراباذى كتب احلديث الكثري وخرج ودون االبواب واملشائخ مسع مجاعة وتوىف ىف هذه السنة اب

  حممد بن امحد بن احلسن

  ابن اسحاق بن ابراهيم بن عبد اهللا ابو على ابن الصواف ولد ىف شعبان سنة سبعني 



د بن حنبل وغريهم روى عنه الدارقطىن ومائتني ومسع اسحاق بن احلسن احلرىب وبشر بن موسى وعبد اهللا بن امح
  وغريه من املتقدمني ومن املتأخرين وابن رزقويه وابن بشران وابن اىب الفوارس وابو نعيم االصبهاىن 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال مسعت حممد بن اىب الفوارس يقول مسعت ابا احلسن 
اى مثل اىب على ابن الصواف ورجل آخر مبصر مل يسمه ابو الفتح قال ابو الفتح و الدارقطىن يقول ما رأت عين

  مات لثالث خلون من شعبان 

  سنة

  تسع ومخسني وثلثمائة وله يوم مات تسع ومثانون سنة وكان ثقة مأمونا من اهل التحرز ما رأيت مثله ىف التحرز 

  حمارب بن حممد

ن ولد حمارب بن دثار حدث عن جعفر الفرياىب وغريه وكان ثقة عاملا ابن حمارب ابو العالء القاضى الشافعى م
  صدوقا وتوىف ىف مجادى اآلخرة من هذه السنة 

  سنة 
  مث دخلت سنة ستني وثلثمائة 

  فمن احلوادث فيها انه ىف يوم عاشوراء فعلت الشيعة ما جرت به عادهتم من النوح واللطم وتطيل االسواق 
 بن موسى نقيب الطالبيني من مكة بتمام احلج ىف سنة تسع ومخسني وانه مل يرد احد وورد كتاب اىب امحد احلسني

من قبل املغرىب وان اخلطبة اقيمت للمطيع هللا وللهجريني من بعده وانه علق القناديل الىت محلها معه خارج البيت 
ناس مث ادخلت اىل البيت وانه وكان واحد منها ذهب وزنه ستمائة مثقال والباقى فضة مدة مخسة ايام حىت رآها ال

  نصب االعالم اجلدد الىت محلت معه وعليها اسم اخلليفة وىف 
  اول صفر حلق املطيع سكتة آل االمر فيها اىل استرخاء جانبه االمين وثقل لسانه 
  وىف مجادى اآلخرة ظهر جراد صغري فنسفتها الريح فصارت االرض مفروشة به 

عروف قضاء القضاة وصرف ابو بكر ابن سيار من اجلانب الشرقى وركب معه وىف شعبان تقلد ابو حممد ابن م
الوزير ابو الفضل الشريازى وكان هذا الوزير قد اطلق من حبسه وخلع عليه خلع الوزارة وقبل ابن معروف 
 شهادة اىب سعيد احلسن بن عبد اهللا السرياىف واستخلفه على احلكم من اجلانب الشرقى وقيل ايضا شهادة اىب

احلسن على بن عيسى الرماىن النحوى ووثبت العامة باملطهر بن سليمان ىف جامع املدينة و نسبوه اىل القول خبلق 
  القرآن 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  سليمان بن امحد الطرباىن اللخمى 
ولد عيسى عليه السالم يقال له وخلم قبيلة نزلت باليمن وبالشام وطربية موضع بينه وبني بيت املقدس فرسخان فيه 

بيت حلم باحلاء املهملة وكان سليمان من احلفاظ واالشداء ىف دين اهللا تعاىل وله احلفظ القوى والتصانيف احلسان 



وتوىف باصبهان ىف هذه السنة ودفن بباب مدينة اصبهان اىل جانب قرب محمة الدوسى صاحب النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم 

  عمر بن امحد 
ن حممد بن محة ابو حفص اخلالل كان احد الشهود املعدلني وحدث عن مجاعة وروى عنه ابن رزقويه وكان ثقة اب

  وتوىف ىف ذى احلجة من هذه السنة 

  حممد بن امحد

ابن ابراهيم ابو عبد اهللا االصبهاىن سكن بغداد وحدث هبا عن حممد بن على بن خملد واحلسن بن حممد الداركى 
  وغريمها 
عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال سالت ابا نعيم عن هذا الشيخ فقال مسعت منه ببغداد  اخربنا

وهو ثقة قال امحد وحدثت عن اىب احلسن ابن الفرات قال توىف ابو عبد اهللا االصبهاىن ىف ذى القعدة سنة ستني 
  وثلثمائة 

  وكان ثقة مجيل األمر ذا هيئة 
ثمان ابن العبنر بن عثمان بن عبد اجلبار ابو نصر املروزى قدم بغداد فحدث هبا ىف سنة اربع حممد بن امحد بن ع

  ومخسني وثلثمائة عن حممد بن خزمية واىب العباس السراج وغريمها فروى عنه الدارقطىن 
  حممد بن جعفر 

سنة سبع وستني ومائتني وقيل  ابن حممد بن اهليثم بن عمران بن يزيد ابو بكر البندار انباري االصل ولد ىف شوال
مثان وستني ومسع من امحد بن اخلليل الربجالىن وحممد بن اىب العوام الرياحى وجعفر بن حممد الصائغ واىب امسعيل 

  الترمذى وهو آخر من حدث عنهم 
مساعه اخربنا القزاز اخربنا احلطيب قال سألت الربقاىن عن ابن اهليثم فقلت هل تكلم فيه احد فقال ال وكان 

صحيحا خبط ابيه وقال حممد بن اىب الفوارس توىف يوم عاشوراء فجاءه وكان عنده اسناد انتقى عليه عمر البصرى 
  وكان قريب االمر فيه بعض الشىء وكان له اصول خبط ابيه جياد 

  حممد بن احلسني

اىب وخلقا كثريا وكان ثقة ابن عبد اهللا ابو بكر اآلجرى مسع ابا مسلم الكجى وابا شعيب احلراىن وجعفر الفري
صدوقا دينا وله تصانيف كثرية وحدث ببغداد قبل سنة ثالثني وثلثمائة مث انتقل اىل مكة فسكنها اىل ان مات هبا ىف 

هذه السنة اخربنا حممد بن ايب طاهر البزاز عن ابيه قال حكى لنا ابو سهل حممود بن عمر العكربى قال ملا وصل ابو 
استحسنها واستطاهبا فتحسن ىف نفسه ان قال اللهم احيىن ىف هذه البلدة ولو سنة فسمع بكر اآلجرى اىل مكة 

هاتفا يقول يا ابا بكر مل سنة بل ثالثني سنة فلما كان ىف سنة الثالثني مسع هاتفا يقول يا ابا بكر قد وفينا بالوعد 
  فمات تلك السنة 

  حممد بن جعفر



لكثري ورحل اىل البالد وكان له ضبط واتقان وورع فسمع بنيسابور ابن حممد بن مظفر ابو عمر والزاهد مسع ا
ابراهيم بن اىب طالب ونظراءه وبالرى حممد بن ايوب البجلى وأقرانه وببغداد جعفر الفرياىب وامثاله وبالكوفة عبد 

د بن يزيد واقرانه اهللا بن حممد ابن سوار وطبقته وبالبصرة ابا خليفة القاضى وباالهواز عبدان بن امحد وباحلجاز امح
وروى عنه احلفاظ وكان صابرا على الفقر وكان يتجمل بثياب للجمعات مث ينصرف فيلبس فروا ىف الشتاء ويقعد 
ىف مسجده فيعمل ما فيه مصاحل الفقراء ويضرب اللنب لقبورهم ويأكل رغيفا جبزرة او بصلة وحيىي الليل وتوىف ىف 

  س وتسعني سنة مجادى اآلخرة من هذه السنة وهو ابن مخ

  حممد بن داود

ابو بكر الصوىف ويعرف بالرقى اصله من الدينور واقام ببغداد مدة مث انتقل اىل دمشق فسكنها وتوىف هبا ىف مجادى 
االوىل من هذه السنة وقرأ على ابن جماهد ومسع احلديث من حممد بن جعفر اخلرائطي وصحب ابا عبد اهللا بن اجلالء 

  ائة سنة والدقاق وعمر فوق امل

  حممد بن صاحل

ابن على بن حيىي ابو احلارث اهلامشى يعرف بابن ام شيبان وهو اخو القاضى اىب احلسن حممد بن صاحل وكان 
االصغر مسع حيىي بن صاعد وغريه ودرس فقه مالك وحدث خبراسان ودخل خبارا فقلد قضاء نسا وتوىف ببغداد 

  وقيل ببخارا ىف هذه السنة 

  حممد بن فرخان

ن روزبه ابو الطيب الدورى قدم بغداد وحدث هبا عن ابيه احاديث منكرة وروى عن اجلنيد وابن مسروق وكان اب
  فيه ظرف ولياقة غري اهنم يتهمونه بوضع احلديث 

  سنة

  مث دخلت سنة احدى وستني وثلثمائة

لق االسواق وتعطيل البيع فمن احلوادث فيها انه عمل ببغداد ما قد صار الرسم به جاريا ىف كل يوم عاشوراء من غ
  والشراء وتعليق املسوح 

وانقض ىف ليلة االربعاء تاسع صفر كوكب عظيم له دوى كدوى الرعد وىف مجادى اآلخرة مات ابو القاسم سعيد 
بن اىب سعيد اجلناىب هبجر وقام من بعده باالمر اخوه ابو يعقوب يوسف ومل يبق من اوالد اىب سعيد اجلناىب غريه 

رامطة االمر بعد اىب يعقوب لستة نفر من اوالدهم شركة بينهم وىف هذه السنة وردت كتب احلاج بأن بىن وعقد الق
هالل اعترضوهم فقتلوا خلقا كثريا فبطل احلج ومل يسلم اال من مضى مع الشريف اىب امحد املوسوى على طريق 

  املدينة ومت حجهم 



  حاشية ىف ب خبط خمتلف وفيها خروم ونصها

احدى وثالثني سار املعز لدين اهللا من القريوان بعد أن وىل مجيع اعمال املغرب ملن يثق هبم وسري جوهر اليه وىف سنة 
ابا جعفر امحد بن نصر باهلدايا من مصر ووفد اليه القاضى ابو طاهر ومعه التجار ووجوه الناس ونزل املعز بقرية 

س ومجاعة االشراف ووجوه اهل امللل ودخل املعز واملظلة بوالق لليلتني خلتا من شهر رمضان فاقام هبا وخرج النا
على رأسه وتقدم الناس كلهم اليه وسلموا عليه واحد واحد حىت فرغوا وهو واقف على دابته وخطب احلسن بن 

زوالق بني يديه خطبة اصغى اليها ومل يزل واقفا حىت فرغ منها وهى احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني وال 
ان اال على الظاملني اجلاحدين العاصني وصلى اهللا على خري امرىء دعا اىل خري دين حممد سيد املرسلني وعلى عدو

اهل بيته الطاهرين على رغم انف الراغمني امنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهريا قل ال 
علم على العاملني السالم على امري املؤمنني املعز لدين اهللا اسالكم عليه اجرا اال املودة ىف القرىب ولقد اجترنا على 

  السالم على االمام املنتظر السالم عليك 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  عثمان بن عمر بن خفيف

ابو عمرو املغزىء املعروف بالدراج حدث عن اىب بكر بن اىب داود روى عنه ابن رزقويه وكان من اهل القرآن 
  قه والديانة والستر مجيل املذهب والف

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على قال قال ىل الربقاىن كان عثمان بدال من االبدال قال وذكر ىل انه 
قال يوما ىف مرضه الذى توىف فيه لرجل كان خيدمه امض فصل مث ارجع سريعا فانك جتدىن قد مت وكانت صالة 

لرجل اىل اجلامع ورجع اليه بسرعة فوجده قد مات توىف يا مهدى االمة السالم عليك اجلمعة قد حضرت فمضى ا
يا خليفة رب العاملني عليك يا صاحب الزمان وصاحب السر واالعالن فضائلك اكثر من ان حتصى انتم اهل البيت 

ر على املالئكة وفيكم نزل القرآن وبكم ظهر االميان وبكم رجم الشيطان وبكم اضمحلت االباطيل وبكم افتخ
جربيل ففرح قائال من مثلى وانا ابن بيت آل حممد جربيل خادمكم ميكائيل زائركم رمحة اهللا وبركاته عليكم اهل 

بيت انه محيد جميد اليك امري املؤمنني خرجنا منها مهاجرين واىل بيعتك جئت عما لك مقتبسني ولعبدك جوهر 
املني وبثثناها ىف امصار املسلمني وشرفنا هبا على الناس امجعني فصلى شاكرين اتقنا مصنفات علمك فنشرنا ما ىف الع

اهللا علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس ال يشكرون مث سار املعز والشريف حيدثه وخرج اليه سائر الرعية واليهود 
 قصره وملا بلغ والنصارى وزينت البلد ومل ير احد راكبا اال النعمان بن حممد القاضى ودخل القاهرة ودخل اىل

االدوار هللا تعاىل ودخل اليه القضاة والعلماء وسائر الرعية لتهنئته ومدحه الشعراء وكانت من دخول جوهر ديار 
مصر اىل ان قدم املعز اربع سنني وعشرين يوما وكان يطالعه باالحوال شيئا فشيئا وىف سنة احدى وستني وثالمثائة 

  الزهر بالقاهرة بىن جوهر القائد اجلامع املعروف با

  الدارج ىف رمضان هذه السنة 

  على بن اسحاق بن خلف



  ابو احلسن القطان الشاعر املعروف بالزاهى مليح الشعر 
اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا اخلطيب قال انشدنا التنوخى قال انشدىن حممد بن عبيد اهللا بن امحد الكاتب قال 

فجعا ... مجعا بعد فراق ... اصبحا مصطلحني ... قم هنىنء عاشقني  ...انشدىن على بن اسحاق بن خلف لنفسه 
  حممد بن احلسن  ٨٥... ركبا ىف بدنني ... فهما روح ولكن ... من صدود امنني ... مث عادا ىف سرور ... منه ببني 

بكر الشبلى ابن سعيد اخلشاب ابو العباس الصوىف مسع احلديث الكثري وله حكايات عن اىب جعفر الفرغاىن واىب 
  روى عنه السلمى واحلاكم ابوعبد اهللا وكان قد نزل نيسابور مث خرج اىل مكة فتوىف هبا ىف هذه السنة 

  حممد بن محيد

ابن سهيل بن امسعيل بن شداد ابو بكر املخرمى مسع ابا خليفة الفضل بن احلباب وجعفر الفرياىب وابن جرير ىف 
ابو نعيم قال ابو بكر الربقاىن هو ضعيف وقال حممد بن اىب الفوارس كان آخرين روى عنه الدارقطىن وابن رزقويه و

  فيه تساهل وشرة توىف ىف ربيع االول من هذه السنة 

  سنة

  مث دخلت سنة اثنتني وستني وثلثمائة

  فمن احلوادث فيها دخول مجوع الروم اىل بالد االسالم فاهنم دخلوا نصيبني 

وسبوا من نسائها وصبياهنا واقاموا هبا نيفا وعشرين يوما وغلبوا على ديار ربيعة واستباحوا وقتلوا كثريا من رجاهلا 
بأسرها وورد اىل بغداد خلق كثريمن اهل تلك البالد فانتشروا ىف اجلوامع وكسروا املنابر ومنعوا اخلطبة وحاولوا 

لمان بالنشاب من رواشنها اهلجوم على دار املطيع هللا واقتلعوا بعض شبابيكها حىت غلقت ابواهبا ورماهم الغ
وحيطاهنا وخاطبوه مبا نسبوه فيه اىل العجز عن ما اوجبه اهللا على االئمة وافحشوا القول ووافق ذلك شخوص عز 
الدولة من واسط للزيارة فخرج اليه اهل الستر والصيانة من اهل بغداد منهم ابو بكر الرازى الفقيه وابو احلسن 

سم الداركى وابن الدقيق الفقيهان وشكوا اليه ما طرق املسلمني من هذه احلادثة على بن عيسى النحوى وابو القا
فوعدهم بالغزو واستنفر الناس فخرج من العوام عدد الرمل مث نفذ جيشا فهزم الروم وقتل منهم خلق كثري وأسر 

  يبشر بالفتح  امريهم ومجاعة من بطارقته وانفذت رؤس القتلى اىل بغداد وكتب معهم كتاب اىل املطيع هللا
وىف شهر رمضان قتل رجل من صاحب املعونة ىف الكرخ فبعث ابو الفضل الشريازى وكان قد اقامه معز الدولة 

مقام الوزير من طرح النار من النخاسني اىل السماكني فاحترقت اموال عظيمة ومجاعة من الرجال والنساء 
ة عشر الف وثلثمائة دكان وثلثمائة وعشرين دارا والصبيان ىف الدور واحلمامات فأحصى ما احترق فكان سبع

اجرة ذلك ىف الشهر ثالثة واربعون الف دينار ودخل ىف اجلملة ثالثة وثالثون مسجدا فقال رجل ألىب الفضل ايها 
نه الوزير أريتنا قدرتك وحنن نؤمل اهللا تعاىل ان يرينا قدرته فيك فلم جيبه وكثر الدعاء عليه فوزر بعد معز الدولة الب

عز الدولة فقبض عليه وسلمه للشريف اىب احلسن حممد بن عمر العلوى فأنفذه اىل الكوفة فسقى ذراريح فتقرحت 
  مثانته فمات ىف ذى احلجة من هذه السنة 



وىف يوم اجلمعة الثامن من شهر رمضان دخل ابو متيم معد بن امسعيل امللقب باملعز لدين اهللا مصر ومعه توابيت ابائه 
  مهد له ابو احلسن جوهر وكان قد 

االمور وأقام له الدعوة وبىن له القاهرة فنزهلا وكان جوهر قد دخل اىل مصر سنة مثان ومخسني ووطأ األمر للمعز 
  واقام له اخلطبة 

وخلع املطيع ىف هذه السنة على اىب طاهر بن بقية وزير عز الدولة خبتيار ولقبه الناصح وكان واسع النفس وكانت 
يوم من امللح الف رطل وراتبه من الشمع ىف كل شهر الف منا وكان عز الدولة قد استوزر ابا الفضل  وظيفته كل

العباس بن احلسني الشريازى صهر املهلىب ىف سنة سبع ومخسني فبقى ىف وزارته سنتني وشهرين وثالثة ايام وعز له 
رة ايام مث اعاد ابا الفضل اىل الوزارة بأىب الفرج حممد بن العباس بن فساجنس فوزر له ثالثة عشر شهرا وعش

فصادرالناس واحرق الكرخ فكثر الدعاء عليه فقبض خبتيار قيل وكان ابو احلسن حممد بن حممد بن بقية خيدم ىف 
مطبخ معز الدولة وينوب عنه اخوه ابو طاهر بن بقية مث خدم عز الدولة ىف مطبخه وارتفع امره اىل ان احتاج اليه 

ضل ىف حفظ غيبه عند عز الدولة مث ضعف امر الوزيراىب الفضل مث هلك فقلد عز الدولة وزارته ابا الوزير ابو الف
طاهر ابن بقية فقال الناس من الغضارة اىل الوزارة وكان كرميا يغطى كرمه عيوبه ووزر له اربع سنني واحد عشر 

  يوما وتسلمه عضد الدولة وقتله وصلبه وهو ابن نيف ومخسني سنة 

  توىف ىف هذه السنة من االكابر ذكر من

  ابراهيم بن حممد

ابن سختويه بن عبد اهللا ابو اسحاق املزكى النيسابورى مسع من حممد بن اسحاق بن خزمية وحممد بن اسحاق 
السراج وغريمها ومسع بالرى من عبد الرمحن بن اىب حامت وغريه وببغداد من اىب حامد احلضرمى وطبقته وباحلجاز 

اهللا اجليزى ونظرائه وبسرخس من حممد بن عبد الرمحن الدغوىل واقرانه وكان ثقة ثبتا مكثرا مواصال من اىب عبيد 
للحج انتخب عليه ببغداد ابو احلسن الدارقطىن وكتب الناس بانتخابه علما كثريا وروى كتبا كبارا وقد اخربنا ابو 

  القاسم بن احلصني عن 

ن بن حممد القزاز اخربنا امحد بن على بن ثابت حدثنا احلسني بن امحد بن اىب طالب بن غيالن عنه اخربنا عبد الرمح
عثمان بن شيطا قال مسعت ابراهيم املزكى يقول أنفقت على احلديث بدرا من الدنانري وقدمت بغداد ىف سنة ست 

ت ما عشرة ألمسع من ابن صاعد ومعى مخسون الف درهم بضاعة فرجعت اىل نيسابور ومعى اقل من ثلثها انفق
  ذهب منها على اصحاب احلديث 

اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا امحد بن على بن ثابت قال اخربىن حممد بن على املغزىء عن حممد بن عبد اهللا 
احلافظ قال كان ابراهيم بن حممد املزكى من العباد اجملتهدين احلجاجني املنفقني على العلماء واملستورين عقد له 

سنة ست وثالثني وثلثمائة وهو اسود الرأس واللحية وزكى ىف تلك السنة وكنا نعد ىف جملسه  االمالء بنيسابور
اربعة عشر حمدثا منهم ابو العباس االصم وتوىف بسو سنقني ليلة االربعاء غرة شعبان سنة اثنتني وستني وثلثمائة 

  سوسنقني منزل بني مهذان وساوة ومحل تابوته فصلينا عليه ودفن ىف داره وهو يوم مات ابن سبع وستني سنة و



  احلسني بن عمر

ابن اىب عمر القاضى ابو حممد بن اىب احلسني واله الراضى قضاء مدينة املنصور وهو حدث السن مث وىل املتقى فاقره 
على ذلك اىل مجادى اآلخرة سنة تسع وعشرين وثلثمائة مث صرفه فقدم اصبهان وحدث عن البغوى وابن صاعد 

  د وتوىف هبا ووىل قضاء يز

  سعيد بن القاسم

ابن العالء بن خالد ابو عمر الربذعى قدم بغداد وحدث هبا عن مجاعة فروى عنه الدارقطىن وكان احدى احلفاظ 
  كتب عن حيىي بن حممد بن مندة وطبقته وتوىف ىف هذه السنة 

  السرى بن امحد

  ان وهو ابن العسرى ابو احلسن الكندى الرفاء املوصلى الشاعر له معان حس

جمود وله مدائح ىف سيف الدولة وغريه من امراء بىن محدان وكان بينه وبني اخلالدين اىب بكر واىب عثمان حممد 
وسعيد اهاج كثرية فبالغا ىف اذاه وقطعا امسه من سيف الدولة وغريه فاحندر اىل بغداد ومدح الوزير ابا حممد املهلىب 

لىب وثلبا وحصال ىف مجلة منادميه وجعال هجريامها ثلبه فآل به االمر اىل عدم فاحندر اخلالديان وراءه ودخال على امله
  القوت وركبه الدين ومات ببغداد 

  عبد امللك

ابن احلسن بن يوسف ابو عمرو املعدل ويعرف بابن السقطى مسع ابا مسلم الكجى ويوسف القاضى وجعفرا 
بن شاذان وكان ثقة ومل يزل مقبول الشهادة عند القضاة الفرياىب والبغوى روى عنه ابو نعيم احلافظ وابو على ا

  وكتب الناس عنه بانتخاب الدارقطىن وتوىف ىف ربيع االول من هذه السنة وقيل بلغ مخسا ومثانني سنة 

  حممد بن اىب احلسن

حلرىب ابن كوثر بن على ابو حبر الربهبارى حدث عن حممد بن الفرج االزرق وحممد بن غالب التمتام وابراهيم ا
والباغندى والكدميى وغريهم روى عنه ابن رزقويه والربقاىن وابو نعيم وانتخب عليه الدارقطىن وقال اقتصروا على 

  حديث اىب حبر على ما انتخبته فقد كان له اصل صحيح ومساع صحيح واصل ردىء فحدث بذاك فأفسده 
ابو بكر الربقاىن قال مسعت من اىب حبر و حضرت  اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت اخربنا

عنده يوما فقال ابن السرخسى سأريكم ان الشيخ كذاب وقال ألىب حبر ايها الشيخ فالن بن فالن كان ينزل ىف 
املوضع الفالىن هل مسعت منه قال ابو حبر نعم قد مسعت منه قال ابو بكر وكان ابن السرخسى قد اختلق ما سأله 

  عنه 
  عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على قال قرأت على الربقاىن وحدثنا عن اخربنا 



اىب حبر فقال اخرج عنه ابو الفتح بن اىب الفوارس ىف الصحيح قلت له كذلك فعل ابو نعيم احلافظ فقال ابو بكر ما 
رس كان خملطا وقال ابو يساوى ابو حبر عندى كعبا مث مسعته ذكره مرة اخرى فقال كان كذابا وقال ابن اىب الفوا

احلسن بن الفرات اظهر منه ىف آخر عمره اشياء منكرة منها انه حدث عن حيىي بن اىب طالب وعبدوس املدائىن 
فغفله قوم من اصحاب احلديث فقروا ذلك عليه وكانت له اصول جيدة فحلط ذلك بغريه وغلبت الغفلة عليه 

  وتوىف ىف هذه السنة 

  سنة

  تني وثلثمائةمث دخلت سنة ثالث وس

فمن احلوادث فيها انه تقلد ابو احلسن حممد بن صاحل بن ام شيبان اهلامشى قضاء القضاة صارفا الىب حممد بن 
معروف وكان ابو حممد قد طولب ببيع دار اىب منصور الشراىب على اىب بكر االصبهاىن احلاجب فامتنع فقيل له ان 

د منك االمساع الشهود واالسجال هبا فامتنع فالزم فاجاب وشرط الوكيل الذى نصبه املطيع يبيع ذلك وليس يرا
لنفسه شروطا منها انه ال يرتزق عن احلكم وال خيلع عليه وال يأمر ماال يوجبه حكم وال يشفع اليه ىف انفاق حق 

بابه وفعل ماال يقتضيه شرع وقرر لكاتبه ىف كل شهر ثلثمائة درهم و حلاجبه مائة ومخسون درمها وللفارض على 
مائة درهم وخلازن دار احلكم واالعوان ستمائة درهم وركب اىل دار املطيع حىت سلم اليه عهده وركب من غد اىل 

املسجد اجلامع فقرئ فيه عهده وتوىل انشاءه ابو منصور امحد بن عبد اهللا الشريازى وهو يومئذ صاحب ديوان 
  الرسائل ونسخته 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

بد اهللا الفضل االمام املطيع هللا امري املؤمنني اىل حممد بن صاحل اهلامشى حني دعا اىل ما يتواله القضاء هذا ما عهده ع
  ىف مدينة املنصور واملدينة الشرقية من اجلانب الغرىب واجلانب الشرقى من مدينة السالم والكوفة وشقى الفرات 

وحلوان وديار مضر وديار ربيعة وديار بكر وواسط وكوخى وطريقى الفرات ودجلة وطرف خراسان وقرميسني 
واملوصل واحلرمني واليمن ودمشق ومحص وجند قنسرين والعواصم ومصر واالسكندرية وجندى فلسطني واالردن 
واعمال ذلك كلها وما جيرى مع ذلك من االشراف على ما خيتاره لنقابة العباسيني بالكوفة وشقى الفرات واعمال 

لقضاء وتصلح احوال احلكام واستشراف ما جيرى عليه امر االحكام من سائر النواحى ذلك وما قلده اياه من ا
واالمصار والبالد واالقطار الىت تشتمل عليها اململكة وتنتهى اليها الدعوة واقرار من حيمد هديه وطريقته واستبدال 

ة والذمة عن علم انه املقدم ىف بيته من يذم مسته وسجيته نطرا منه للكافة واحتياطا للخاصة والعامة وحنوا على املل
وشرفه املربز ىف عفافه وظلفه املزكى ىف دينه واما نته املوصوف ىف ورعه ونزاهته املشار اليه بالعلم واحلجى اجملمع 

عليه ىف احللم والنهى البعيد من االدناس الالبس من النقاء إمجل لباس النقى اجليب احملبور بصفاء الغيب العامل مبصاحل 
الدنيا العارف مبا يفيد سالمة العقىب امره بتقوى اهللا فاهنا اجلنة الواقية وان جيعل كتاب اهللا ىف كل ما يعمل فيه رويته 
ويرتب عليه حكمه وقضيته امامه الذى يفزع اليه وعماده الذى يعتمد عليه وان يتخذ سنة حممد رسول اهللا صلى 

وان يراعى االمجاع وان يقتدى باالئمة الراشدين وان يعمل اجتهاده اهللا عليه و سلم مطلوبا بقصده ومثاال يتبعه 



فيما ال يوجد فيه كتاب وال سنة وال امجاع وان حيضر جملس قضائه من يستظهر بعلمه ورأيه وان يسوى بني 
اخلصمني اذا تقدما اليه ىف حلظه ولفظه ويوىف كال منهما نصيبه من انصافه وعدله حىت يامن الضعيف من حيفه 

وييأس القوى من ميله وامره ان يشرف على اعوانه واصحابه ومن يعتمد عليه من أمنائه واسبابه اشرافا مينع من 
  التخطى اىل السرية احملظورة ويدفع عن االشفاف اىل املكاسب احملظورة فذكر من هذا اجلنس كالما طويال 

  نقابة العاسيني وىف هذه السنة نقلدا ابو حممد عبد الواحد الفضل بن عبد امللك 

  وصرف القاضى ابا متام الزينىب منها 
وفيها ظهر ما كان املطيع يستره من مرضه وتعذر احلركة عليه وثقل لسانه ألجل فاجل ناله قدميا فدعاه سبكتكني 

حاجب معز الدولة اىل خلع نفسه وتسليم األمر اىل ولده الطائع ففعل ذلك وعقد له األمر ىف يوم االربعاء لثالث 
عشرة ليلة خلت من ذى القعدة سنة ثالث وستني فكانت خالفة املطيع اىل ان خلع نفسه وسلم اخلالفة اىل ولده 

تسعا وعشرين سنة واربعة اشهر واربعة وعشرين يوما فكتب هذا ما اشهد على متضمنه امري املؤمنني الفضل املطيع 
يراعيه من االمور الدينية الالزمة وانقطع افصاحه عن هللا حني نظر لدينه ورعيته وشغل بالعلة الدائمة عن ما كان 

بعض ما جيب هللا عز و جل ىف ذلك فرأى اعتزال ما كان اليه من هذا األمر وتسليمه اىل ناهض به قائم حبقه مبن 
يرى له الرأى عقده له واشهد بذلك طوعا ىف يوم االربعاء الثالث عشر من ذى القعدة سنة ثالث وستني وثلثمائة 

فيه القاضى حممد بن صاحل شهد عندى بذلك امحد بن حامد بن حممد وعمر بن حممد بن امحد وطلحة بن  فكتب
حممد بن جعفر وكتب حممد بن صاحل وقد انبأنا مجاعة من اشياخنا عن اىب منصور بن عبد العزيز قال كان املطيع 

  بعد ان خلع يسمى الشيخ الفاضل 
  باب ذكر خالفة الطائع هللا عز و جل 

مسه عبد الكرمي بن املطيع هللا ويكىن ابا بكر وامه ام ولد امسها عتب ادركت خالفته وقد ذكرنا ان املطيع خلع ا
نفسه غري مستكره ووىل الطائع ىف اليوم الذى خلع فيه املطيع نفسه وكان سنه يوم وىل مثان واربعني سنة وقيل 

ىب بكر الصديق والطائع وكالمها يكىن ابا بكر وكان مخسني ومل يل االمر اكرب سنا منه وال من له اب حى سوى ا
الطائع ابيض اشقر حسن اجلسم شديد القوة وىف رواية انه كان ىف دار اخلالفة ايل عظيم فكان يقتل بقرنه الدواب 
والبغال وال يتمكن احد من مقاومته فاجتاز الطائع هللا فرآه وقد شق روايه فقال للخدم امسكوه فسعوا خلفه حىت 

  أوه اىل مضيق وبادر الطائع فأمسك قرنيه اجل

بيديه فلم يقدر ان خيلصهما واستدعى بنجار فقال ركب املنشار عليهما ففعل فلما بقيا على يسري قطعهما بيده 
وهرب االيل على وجهه وسقطت فرجية الطائع عن كتفيه فتطأطأ بعض اخلدم لريفع الفرجية فنظر اليه مبؤخر عينه 

ا ومضى الطائع وبقيت الفرجية اىل آخر النهار وال جيسر احد على حتريكها من موضها فلما اراد منكر الفلعة فتركه
النجار االنصراف حضر خادم وقال خذ الفرجية فأخذها وكانت من الوشى القدمي فباعها مبائة وسبعني دينارا وملا 

ء تاسع عشر ذى القعدة ومن غد هذا اليوم وىل الطائع وعليه الربدة ومعه اجليش وبني يديه سبكتكني ىف يوم الثالثا
خلع على سبكتكني اخللع السلطانية وعقد له لواء االمارة ولقبه نصر الدولة وحضر عيد االضحى فركب الطائع 
اىل املصلى باجلانب الشرقى وعليه السواد قباء وعمامة وخطب خطبة خفيفة بعد ان صلى بالناس كانت اهللا اكرب 

اهللا واهللا اكرب متقربا اليه ومعتمدا عليه ومتوسال باكرم اخللق لديه الذى صريىن اماما منصوصا  اهللا اكرب ال اله اال
عليه ووهب ىل احسن الطاعة ىف ما فوضه اىل من اخلالفة على االمة اهللا اكرب اهللا اكرب مقتربا جبميل آالئه فيما 



حضرها وبواديها وجعلىن خري مستخلف على من اسنده اىل من حفظ االمم وامواهلا وذراريها وقمع ىب األعداء ىف 
فيها اهللا اكرب اهللا اكرب تقربا بنحر البدن الىت جعلها من شعائره وذكرها ىف حمكم كتابه واتباعا لسنة نبيه وخليله 
صلى اهللا عليه و سلم ىف فدية ابينا امساعيل وقد امر بذحبه فاستسلم الهراق دمه وسفحه غري جزع فيما نابه وال 

عن ما امر به فتقربوا اىل اهللا ىف هذا اليوم العظيم بالذبائح فاهنا من تقوى القلوب اهللا اكرب اهللا اكرب وصلى اهللا نكل 
على حممد خريته من خليقته وعلى اهل بيته وعترته وعلى آبائى اخللفاء النجباء وأيدىن بالتوفيق فيما اتوىل وسددىن 

ملسلمني غرور الدنيا فال تركنوا اىل ما يبيد ويفىن ويزول ويبلى واىن من اخلالفة فيما اعطى وانا اخوفكم معشر ا
  اخاف عليكم يوم الوقوف بني يدى اهللا غدا وصحفكم 

تقرأ عليكم فمن اوتى كتابه بيمينه فال خياف ظلما وال هضما اعاذنا اهللا واياكم من الردى واستعملنا واياكم 
  ميع املسلمني بأعمال اهل التقوى واستغفر اهللا ىل ولكم وجل

مث ان عز الدولة ادخل يده ىف اقطاع سبكتكني فجمع سبكتكني االتراك الذين ببغداد ودعاهم اىل طاعته فأجابوه 
وراسل ابا اسحاق بن معز الدولة يعلمه باحلال ويطعمه ان يعقد له االمر فاستشار والدته فمنعته من ذلك فصار 

بة سبكتكني فحاربوه فقهرهم واستوىل على ما كان ببغداد لعز الدولة اليها من بغداد من الديلم وصوبوا هلا حمار
وثارت العامة تنصر سبكتكني وبعث سبكتكني اىل عز الدولة يقول له ان االمر قد خرج عن يدك فأخرج ىل عن 
لة واسط وبغداد ليكونا ىل وتكون البصرة واالهواز لك وال يفتح بيننا باب حرب وكتب عز الدولة اىل عضد الدو

يستنجده فماطله بذلك مث ان الناس صاروا حزبني فاهل التشيع ينادون بشعار عز الدولة والديلم واهل السنة 
  ينادون بشعار سبكتكني واالتراك واتصلت احلروب وسفكت الدماء وكبست املنازل واحرق الكرخ حريقا ثانيا 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  احلارث بن اىب العالء

يد بن محدان ابو فراس العدوى الشاعر كان فيه شجاعة وكرم وله شعر ىف هناية احلسن وقلده سيف الدولة منبج سع
وحران واعماهلا فخرج فقاتل الروم فنكى وقتل واسر فبقى ىف االسر سنتني مث فداه سيف الدولة وقيل انه قتل بعد 

  ذلك وما بلغ اربعني سنة ورثاه سيف الدولة 
صر اخربنا على بن امحد بن البسرى عن اىب عبد اهللا بن بطة قال انشدىن احلسن بن سعيد املقدسي قال اخنرنا ابن نا

  انشدىن حممد بن شجاع احلبلى قال انشدىن ابو فراس بن محدان لنفسه 

ومعجل يلقى ... فمؤجل يلقى الردى ىف غريه ... حىت يوارى مجسه ىف رمسه ... املرء نصب مصائب ال تنقضى 
  ... ىف نفسه  الردى

... صربا على فقد احبائه ... من يتمن العمر فليتخذ ... قال وكان عند اىب فراس اعراىب فقال اجز هذا مبثله فقال 
  ... ما يتمناه ألعدائه ... ومن يعاجل ير ىف نفسه 

ول اآلخر من طال عمره فقد احبابه و من قصرت حياته كانت مصيبته يف نفسه ومن ق! اخذ هذا من قول احلكيم 
  من احب طول البقاء فليتخذ للمصائب قلبا جلدا ! 

اخربنا عبد الوهاب بن املبارك وحممد بن ناصر قاال اخربنا ابو احلسني بن عبد اجلبار قال انشدنا القاضى ابو القاسم 



ه وهو مأسور على بن احملسن التنوخى قال انشدنا ابو الفرج الببغاء قال انشدنا ابو فراس وكتب هبا اىل غالمني ل
فرقتنا صروفه ... ال رعى اهللا يا حبيىب دهرا ... حيفظ الود أو صديقا صديقا ... هل حتسان ىل رفيقا رفيقا ... 

كل ما ... فاذكراىن وكيف ال تذكراىن ... ان يبيت االسري يبكي الطليقا ... بت ابكيكما وان عجيبا ... تفريقا 
  ... استخون الصديق الصديقا 

عفافك عىن امنا ... ودونك من حسن النصون زاجر ... وىل بك من فرط الصبابة آمر ... ملستحسن ومن شعره ا
... وجاش على صرف احلوادث صابر ... نفى اهلم عىن مهة عدوية ... اذا عف عن لذاته وهو قادر ... عفة الفىت 

اذا مل يكن للمبصرين ... بصار تنفع اهلها لعمرك ما اال... وابيض مما يصنع اهلندباتر ... وامسر مما ينبت اخلط ذابل 
  وكيف حيار اجملد والوفر وافر ... وكيف ينال اجملد واجلسم وادع ... بصائر 

  ... ليس الفضل ىف احلال ... وفضل الناس ىف االنفس ... خري من غىن املال ... غىن النفس ملن يعقل ... وله 
... اذا خليلى مل تكثر اساءته ... ؤاخذة االخوان من شأىن ليست م... ماكنت مذ كنت االطوع خالىن ... وله 

جيىن على ... حىت ادل على عفوى واحساىن ... جيىن اللياىل واستحلى جنايته ... فاين موقع احساىن وغفراىن 
  ... ال شىء احسن من حان على جان ... واحنو دائما ابدا 

اواعدتى بالوعد واملوت دونه ... ا حاولته احلب والصرب واعسر م... مرام اهلوى صعب وسهل اهلوى وعر ... وله 
... ارى الداردار الست من اهلها نفر ... بدوت واهلى حاضرون النىن ... اذا مت عطشانا فال نزل القطر ... 

فلم ... هو املوت فاختر ما عال لك ذكره ... اذا مل يفر عوض فال وفر الوفر ... وما حاجىت ىف املال ابغى وفوره 
سيذكرىن ... فقلت مها امران احالمها مر ... وقال اصيحاىب الفرار او الردى ... ميت االنسان ما حسن الذكر 

وما كان يغلو ... ولو سد غريى ما سددت اكتفوا به ... وىف الظلمة الظلماء يفتقد البدر ... قومى اذا جد جدها 
هتون علينا ىف املعاىل ... ا الصدر دون العاملني او القرب لن... وحنن اناس ال توسط عندنا ... الترب لو نفق الصفر 

  ... ومن خطب احلسناء مل يغلها مهر ... نفوسنا 
... ايا جارتى ما فاق حالك حاىل ... اقول وقد ناحت بقرىب محامة ... وقال وقد مسع صوت محامة وهو مأسور 

اىل غصن ... احيمل حمزون الفؤاد قوادم ... ىل وال خطرت منك اهلموم ببا... معاذ اهلوى ما ذقت طارقة اهلوى 
  تردد ىف جسم يعذب باىل ... تعاىل ترى روحا لدى ضعيفة ... نائى املسافة عاىل 

ولكن ... لقد كنت اوىل منك بالدمع مقلة ... ويسكت حمزون ويندب ساىل ... ايضحك مأسور وتبكى طليقة 
  ... دمعى ىف احلوادث غاىل 

  ... وله بالشام قلب ... هو بالروم مقيم ... دمعه ىف اخلد صب ... االسر لصبا ان ىف ... وله أيضا 
... ولكنىن واحلمد هللا حازم ... وقد ذل من تقضى عليه كعاب ... لقد ضل من حتوى هواه خريدة ... وله ايضا 

رى فال اعطى اهلوى واج... وان مشلتها رقة وشباب ... وال متلك احلسناء قلىب كله ... اعز اذا ذلت هلن رقاب 
ومن اين للحر الكرمي صحاب ... مبن يثق االنسان فيما ينوبه ... واهفوا وال خيفى على صواب ... فضل مقودى 

مبفرق ... تغابيت عن قومى فظنوا غباوة ... ذئابا على اجسادهن ثياب ... وقد صار هذا الناس اال اقلهم ... 
اىل اهللا اشكو بثنا ىف ... اذا علموا اىن شهدت وغابوا ... ىت هبم ولو عرفوىن حق معرف... اغبانا حصى وتراب 

وليت ... وليتك ترضى واالنام غضاب ... فليتك حتلو واحلياة مريرة ... حتكم ىف اجسادهن كالب ... منازل 
  عبد العزير بن امحد  ٩٤... وبيىن وبني العاملني خراب ... الذى بيىن وبينك عامر 



ن معروف ابو بكر الفقيه احلنبلى املعروف بغالم اخلالل ولد سنة اثنتني ومثانني ومائتني وحدث ابن جعفر بن يزداد ب
عن حممد بن عثمان بن اىب شيبة وموسى ابن هارون واىب خليفة الفضل بن احلباب وجعفر الفرياىب وحممد بن حممد 

  على مذهب امحد ابن حنبل الباغندى والبغوى واىب داود و بن صاعد ىف آخرين وله املصنفات الكثرية 
  انبأنا امحد بن احلسني بن امحد الفقيه عن القاضى اىب يعلى حممد بن احلسني قال 

ابو بكر عبد العزيز له املصنفات احلسنة منها املقنع حنو مائة جزء وكتاب الشافعى حنو مائىت جزء وزاد املسافر 
وله غري ذلك ىف التفسري واالصول قال القاضى وبلغىن وكتاب اخلالف مع الشافعى وكتاب القولني وخمتصر احلسبة 

ان عبد العزيز قال ىف علته انا عندكم اىل يوم اجلمعة فقيل له يعافيك اهللا فقال مسعت ابا بكر اخلالل يقول مسعت ابا 
بكر املروذى يقول عاش امحد بن حنبل مثان وسبعني سنة ومات يوم اجلمعة ودفن بعد الصالة وعاش ابو بكر 

روذى مثان وسبعني سنة ومات يوم اجلمعة ودفن بعد الصالة وانا عندكم اىل يوم اجلمعة وىل مثان وسبعون سنة امل
فلما كان يوم اجلمعة مات ودفن بعد الصالة وذلك لعشر بقني من شوال سنة ثالث وستني وثلثمائة وقال غريه 

  لسبع بقني من شوال ودفن عند دار الفيل مبقربة باب االزج 

  بن حممدعلى 

ابو الفتح البسىت كان شاعرا جميدا يقصد التطابق والتجانس ىف شعره وابيات قصائده قليلة ألجل التجانس وقد 
ولست ... دعىن فلن اخلق ديباجىت ... انتقيت من مجيع ديونه ابياتا مستحسنة فرتبتها على حروف املعجم وهي 

  ... ىت تكرم ديباجىت وباج... منزلىت حيفظها منزىل ... ابدى للورى حاجىت 
فهل ملنهاجى من ... منهاجى العدل وقمع اهلوى ... ليقتدى فيه مبنهاجي ... يا ايها السائل عن مذهىب ... له ايضا 
  ... هاجى 

  وله ايضا

وله ... فان قلب الوداع عادوا ... وانتظر العود عن قريب ... وال يهمنك البعاد ... اذا رأيت الوداع فاصرب ... 
  فال تبال اصدوا عنك او زاروا ... لقاء اكثر من تلقاه اوزار ... ايضا 

وقرهبم مامث للمرء ... اخالقهم فتجنبهن اوعار ... فان قضوها تنحوا عنك اوطاروا ... هلم لديك اذا جاؤك اوطار 
  ... فال يزول فقد ما من رأوا ضاروا ... اوضار اخالقهم يعدى معاشرهم ... اوعار 

  وله ايضا

ومل ... اذا مر ىب يوم ومل اصطنع يدا ... عليم مبا امرى واخلق من امرى ... عوىن وامرى واختيارى فانىن د... 
  ... استفد علما فما ذاك من عمرى 

  ... فقتلته بالصرب صربا ... كم حاسد صابرته ... فقرنته صفحا وغفرا ... كم مذنب قد ضاقىن ... وله ايضا 
واخرج اذا ما ... وادخل عليهم وانت اعمى ... ك فالبس من التوقى اعز ملبس اذا خدمت امللو... وله ايضا 

  ... خرجت اخرس 



واعظم من قطع اليدين على الفىت ... جعلت عفاىف ىف حياتى ديىن ... دعوىن ومسىت ىف عفاىف فأنىن ... وله ايضا 
لتطلب الربح مما فيه خسران ... خبدمته  يا خادم اجلسم كم تشفى... وله ايضا ... صنيعة برنا هلا من يدى دىن ... 
يا ناظر العني قل هل ... وله ايضا ... فأنت بالنفس ال باجلسم انسان ... اقبل على النفس واستكمل فضائلها ... 

ولو ... كطائر سلخوه من جناحني ... اهللا يعلم اىن بعد فرقتكم ... اليك يوما وهل تدنو خطى البني ... ناظر عيىن 
العباس بن احلسني ابو الفضل الشريازى  ٩٦... فان بعدى عنكم قد حىن حيىن ... ت الريح ختونكم قدرت ركب

  وزر لعز الدولة خبتياربن معز الدولة اىب احلسني وكان 

  ظاملا فقبض عليه فقتل ىف ربيع اآلخر من هذه السنة وعمره تسع ومخسون 

  سنة

  عيسى بن موسى  ٩٧ودفن مبشهد على عليه السالم 
ن اىب حممد وامسه حممد بن املتوكل على اهللا ابو الفضل اهلامشى ولد سنة مثانني ومائتني ومسع حممد بن خلف بن اب

املرزبان وابا بكر بن اىب داود والزمه نيفا وعشرين سنة روى عنه ابو على ابن شاذان وكان ثقة وتوىف ىف ربيع 
  االول من هذه السنة 

ز اخربنا امحد بن على بن ثابت اخلطيب قال قال ىل على بن امحد بن عيسى اخربنا عبد الرمحن بن حممد القزا
املتوكلى قال ىل هالل بن حممد احلفار قال ىل جدك عيسى بن موسى مكثت ثالثني سنة اشتهى ان اشارك العامة ىف 

  أكل هريسة السوق فال اقدر على ذلك ألجل البكور اىل مساع احلديث 
  سنة 

   وثلثمائةمث دخلت سنة اربع وستني

فمن احلوادث فيها انه ورد اخلرب ىف احملرم من املدينة ان اهل العراق وخراسان والكوفة والبصرة بلغوا مسريا فرأوا 
هالل ذى احلجة على نقصان من ذى القعدة وعرفوا ان الماء ىف الطريق من فيد اىل مكة االصبابة ال يقوم هبم 

نة الرسول صلى اهللا عليه و سلم فوصلوا اليها يوم اجلمعة سادس ذى وجبماهلم فعدلوا اىل بطن خنل يطلبون مدي
احلجة فربكت اجلمال ومل تنهض فعرفوا ىف املسجد وخرجوا فصلوا صالة العيد ىف مصلى النيب صلى اهللا عليه و 

حلقهم  سلم وكان امري احلاج ابو منصور حممد بن عمر بن حيىي العلوى وورد الناس الكوفة ىف اول احملرم بعد أن
  جهد شديد واقاموا بالكوفة لفساد الطريق مث خفروا انفسهم وامواهلم حىت دخلوا بغداد ىف آخر الشهر 

  وىف يوم االربعاء لثالث عشرة ليلة بقيت من احملرم اوقع العيارون حريقا 

ف البوارى باخلشابني من باب الشعري فاحترق اكثر هذا السوق وما يليها من سوق اجلزارين واصحاب احلصر وص
فهلك شىء كثري وزاد امر العيارين ىف هذه السنة حىت ركبوا الدواب وتلقبوا بالقواد وغلبوا على االمور وأخذوا 

اخلفائر عن االسواق والدروب وكان ىف مجلة العيارين قائد يعرف بأسود الزبد ألنه كان يأوى قنطرة الزبد 
فساد رأى هذا االسود من هو اضعف منه قد اخذ السيف ويستعظم من حضر وهو عريان ال يتوارى فلما كثر ال

فطلب سيفا وهنب واغار و اجتمع اليه مجاعة فأخذ االموال واشترى جارية بألف دينار فلما حصلت عنده حاول 



منها حاجته فمنعته فقال ما تكرهني مىن قالت اكرهك كما انت فقال ما حتبني قالت ان تبيعىن قال او افعل خريا من 
ملها اىل القاضى واعتقها ووهب هلا الف دينار فعجب الناس من مساحة اخالقه اذ مل جيازها على كراهيتها ذلك فح

  له مث خرج اىل الشام فهلك هبا 
وىف احملرم ورد اخلرب بوقوع اخلطبة ألىب متيم معد امللقب باملعز مبكة واملدينة ىف موسم سنة ثالث وستني وثلثمائة 

وم اجلمعة لعشر بقني من مجادى االوىل اىل ان اعيدت ىف يوم اجلمعة لعشر خلون من وقطعت خطبة الطائع من ي
رجب فلم خيطب ىف هذه املدة المام وذلك ألجل تشعث جرى بينه وبني عضد الدولة وكان عضد الدولة قد قدم 

ولة االستظهار عليه العراق فأعجبه ملكها فوضع اجلند ليشغبوا على عز الدولة فشغبوا فأغلق ابوابه فأمر عضد الد
وذلك يوم اجلمعة ألربع ليال بقني من مجادى اآلخرة وكتب عن الطائع اىل اآلفاق باستقرار األمر لعضد الدولة 

وخلع عضد الدولة على حممد بن بقية وزير عز الدولة مث اضطربت االمور على عضد الدولة ومل يبق ىف يده غري 
يعلمه انه قد خاطر بنفسه وجنده وقد هذب مملكة العراق واستقاد الطائع بغداد فنفذ عضد الدولة اىل ركن الدولة 

هللا اىل داره وان عز الدولة عاص ال يقيم دولة وانه ان خرج من العراق مل يبعد اضطراب املمالك ويسأله املدد فلما 
  أفرج عضد الدولة بلغه هذه الرسالة غضب فقال للرسول قل له خرجت ىف نصرة ابن اخى او ىف الطمع ىف مملكته ف

عن خبتيار وخرج عضد الدولة إىل فارس وعاد جيش خبتيار إليه ويف يوم اخلميس لعشر خلون من ذي القعدة تزوج 
الطائع هللا شاه زنان بنت عز الدولة على صداق مائة ألف دينار وخطب خطبة النكاح حبضرهتما أبو بكر حممد بن 

  عبد الرمحن بن قريعة القاضي 
األسعار وعدمت االقوات وبيع الكر من الدقيق احلواري مبائة ونيف وسبعني دينارا والعشرة  ويف رجب زادت

االمناء من السكر نيف وأربعني درمها والتمر ثالثة أرطال بدرهم وضاقت العلوفه فبيع احلمل من التنب بعشرة 
  دراهم وأخرج السلطان كراعه إىل السواد 

يندب هلم أحد من جهة السلطان وخرجت طائفة من اخلراسانية على وجه ويف هذه السنة اضطرب أمر احلاج ومل 
التغرير واملخاطرة فلحقهم شدة وتأخر البغداديون والتجار وأقام احلج أصحاب املغريب وأقيمت اخلطبة له ويف ليلة 

و و حمني يف اإلثنني لتسع بقني من ذي القعدة طلع كوكب الذوابة من ناحية املشرق وله شبه الذوابة مستطيال حن
  رأى العني ومل يزل يطلع يف كل ليلة إىل ليلة عشر بقني م من ذي احلجة 

ويف يوم األربعاء سلخ ذي القعدة صرف أبو احلسن حممد بن صاحل ابن أم شيبان عن قضاء القضاة وقلده أبو حممد 
  بن معروف وكتب عهده 

يب أمحد احلسني ابن موسى املوسوى من دار عز ويف يوم األربعاء لتسع بقني من ذي احلجة خلع على الشريف أ
  الدولة وقلد نقابة الطالبيني 

  ذكر من توىف يف هذه السنة من األكابر

سبكتكني حاجب معز الدولة خلع عليه الطائع وطوقه وسوره ولقبه نصر الدولة فسقط سبكتكني من الفرس 
ن برأ فأغناه وأعطاه يوم أدخله احلمام ألف دينار فانكسر ضلعه فاستدعى ابن الصلت اجملرب فرد ضلعه والزمه إىل أ

  وفرسا ومركبا 



وخلعه وكان يقدر على الركوب والقيام ىف الصالة والسجود وال يقدر على الركوع وكان يقول لطبيبه اذا 
تذكرت عافيىت على يدك فرحت بك ومل اقدر على مكافأتك واذا ذكرت حصول رجليك على ظهرى اشتد غيظى 

م الثالثاء لسبع بقني من احملرم وكانت مدة امارته شهرين وثالثة عشر يوما ومحل تابوته اىل بغداد فدفن منك توىف يو
ىف تربة ابنته باحملزم وخلف الف الف دينار مطيعية وعشرة آالف الف درهم وصندوقني فيهما جوهر وستني 

كم ومائة وثالثني مركبا ذهبا منها صندوقا منها مخسةواربعون فيها آنية ذهب وفضة ومخسة عشر فيها بلور وحم
مخسون وزن كل واحد الف مثقال وستمائة مركب فضة اربعة اآلف ثوب ديباجا وعشرة آالف ثوب دبيقيا وعتابيا 

وغري ذلك وثلثمائة عدل فيها فرش وثالثة آالف رأس دابة وبغال والف رأس من اجلمال وثلثمائة غالم دارية 
  اىب بكر البزاز صاحبه وكان لسبكتكني هذا دار اململكة اليوم  واربعني خادما غري ما ترك عند

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال حدثىن هالل بن احملسن قال كانت دار اململكة الىت 
ت الستيىن بأعلى املخرم حماذية الفرضة لسبكتكني غالم معز الدولة فنقض عضد الدولة اكثرها ومل يستبق اال البي

الذى هو ىف وسط اروقة من ورائها اروقة من اطرافها قباب معقودة وتنفتح ابوابه الغربية اىل دجلة وابوابه الشرقية 
اىل صحن من خلفه بستان وخنل وشجر وكان عضد الدولة جعل الدارا الىت هذا البيت فيها دار العامة والبيت 

القباب مواضع للدواوين والصحن منا ما لديلم النوبة ىف لياىل برسم جلوس الوزراء وما يتصل به من االروقة و
الصيف قال هالل وهذه الدار وما حتتوى عليه من البيت املذكور خراب ولقد شاهدت جملس الوزراء ىف ذلك 
وحمفل من يقصدهم وحيضرهم وقد جعله جالل الدولة اصطبال اقام فيه دوابه وسواسه واماما بناه عضد الدولة 

عده من هذه الدار فهو متماسك على تشعثه قال ابن ثابت وملا ورد طغرل بك الغزى بغداد واستوىل عليها وولده ب
  عمر هذه الدار وجدد كثريا مما كان وهي 

منها سنة مثان واربعني واربعمائة فمكثت كذلك اىل سنة مخسني واربع مائة مث احترقت وسلمت اكثر آالهتا مث 
  ى منها عمرت بعد واعيد كما كان وه

اخربنا عبد الرمحن اخربنا امحد بن على قال حدثىن القاضى ابو القاسم على بن احملسن قال مسعت اىب يقول ماشيت 
امللك عضد الدولة ىف دار اململكة باملخرم الىت كانت دار سبكتكني حاجب معز الدولة من قبل وهو يتأمل ما عمل 

لسبكتكيىن اذرعا ليجعله بستانا ويرد بدل التراب رمال يطرح التراب وهدم منها وقد كان أراد ان يزيد ىف امليدان ا
حتت الروشن على دجلة وقد ابتاع دورا كثرية كبارا وصغارا ونقضها ورمى حيطاهنا بالعيلة ختفيفا للمؤنة واضاف 

شاهد ما شاهد  عرصاهتا اىل امليدان وكانت مثل امليدان دفعتني وبىن على اجلميع مسناة فقال ىل ىف هذا اليوم وقد
تدرى ايها القاضى كم انفق على ما قلع من التراب اىل هذه الغاية وبناء هذه املسناة السخيفة مع مثن ما ابتيع من 

الدور واستضيف قلت اظنه شيئا كثريا فقال ىل هو اىل وقتنا هذا تسعمائة الف درهم صحاحا وحيتاج اىل مثلها دفعة 
وحيصل موضعه الرمل موازيا لوجه البتسان فلما فرغ من ذلك وصار البستان او دفعتني حىت يتكامل قلع التراب 

ارضا بيضاء ال شىء فيها من غرس وال نبات قال قد انفق على هذا حىت صار كذا اكثر من الفى الف درهم مث 
اىل  فكر ىف ان جيعل شرب البستان من دواليب ينصبها على دجلة وعلم ان الدواليب ال تكفى فأخرج املهندسني
االهنار الىت ىف ظاهر اجلانب الشرقى من مدينة السالم ليستخرجوا منها هنرا يسيح ماؤه اىل داره فلم جيدوا ما 

ارادوه اال ىف هنر اخلالص فعلى االرض بني البلد وبينه تعلية امكن معها ان جيرى املاء على قدر من غري ان حيدث به 
الص ويرتفعان عن ارض الصحراء اذرعا وشق ىف وسطهما هنرا ضرر وعمل تلني عظيمني يساويان سطح ماء اخل

جعل له خورين من جانبيه وداس اجلميع بالفيلة دوسا كثريا حىت قوى واشتد وصلب وتلبد فلما بلغ اىل منازل 



البلد واراد سوق النهر اىل داره عمد اىل دور السلسلة فدك ارضها دكا قويا ورفع ابواب الدور واوثقها وبىن 
  النهر طول البلد باآلجر  جوانب

والكلس والنورة حىت وصل املاء اىل الدار وسقى البستان قال اىب وبلغت النفقة على عمل البستان وسوق املاء اليه 
على ما مسعته من حواشى عضد الدولة مخسة آالف درهم ولعله قد انفق على ابنية الدار ما اظن مثل ذلك وكان 

  الدور الىت بني داره وبني الزاهر ويصل الدار بالزاهر فمات قبل ذلك  عضد الدولة عازما على ان يهدم

  عبد السالم بن حممد

ابن اىب موسى ابو القاسم املخرمى الصوىف سافر الكثري ولقى الشيوخ وحدث عن اىب بكر بن اىب داؤد واىب عروبة 
  كة سنني وتوىف هبا ىف هذه السنة احلراىن روى عنه ابو نعيم االصبهاىن وكان ثقة حسن االخالف متزهدا اقام مب

  الفضل املطيع هللا

امري املؤمنني ابن املقتدر قد ذكرنا انه خلع نفسه الجل مرض الزمه ووىل ابنه الطائع واشهد على نفسه القضاة 
والعدول وكانت خالفته تسعا وعشرين سنة واربعة اشهر واحد وعشرين يوما وخرج الطائع اىل واسط ومحل معه 

طيع فمات ىف العسكر بدير العاقول ىف حمرم هذه السنة فكان عمره ثالثا وستني سنة ومحل اىل بغداد فدفن اباه امل
  بتربة جدته ام املقتدر 

  حممد بن ابراهيم

ابن حممد ابو بكر الشاهد املعروف بالربيعى حدث عن ابن جرير الطربى وغريه روى عنه ابو القاسم عبيد اهللا بن 
  ال ابن اىب الفوارس توىف ىف سنة اربع وستني وثلثمائة وفيه نظر عمر البقال وغريه وق

  حممد بن بدر

ابو بكر كان ابوه يعرف ببدر احلمامى غالم ابن طولون ويسمى بدر الكبري كان امريا على بالد فارس كلها وتوىف 
  بتلك النواحى فقام ابنه حممد ىف الناحية مقامه 

ه وكتب اىل من معه من القواد بالسمع والطاعة له فكان امريا على بالد وكتب السلطان اليه بالوالية مكان ابي
فارس مدة مث قدم بغداد وحدث هبا عن بكر ابن سهل الدمياطى ومحاد بن مدرك وغريمها روى عنه الدارقطىن وابو 

  نعيم االصبهاىن وغريمها وقال ابو نعيم ثقة صحيح السماع 
د بن على قال حدثت عن اىب احلسن بن الفرات قال توىف حممد بن بدر اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امح

  احلمامى 

  سنة



اربع وستني وثلثمائة وكان ثقة ان شاء اهللا فيما علمته ومل يكن من اهل هذا الشأن يعىن احلديث وال حيسنه وكان له 
  مذهب ىف الرفض قال امحد وببغداد كانت وفاته 

  حممد بن ثابت

  لواسطى قدم بغداد وحدث هبا عن عباس الدورى وغريه روى عنه ابن شاهني والكتاىن وكان ثقة ابن امحد ابو بكر ا
  سنة 

  مث دخلت سنة مخس وستني وثلثمائة

فمن احلوادث فيها ان ركن الدولة ابا على كتب اىل ولده عضد الدولة اىب شجاع يعرفه انه قد كربت سنه وقرب 
ر مشاهدته واجتمعوا فقسم ركن الدولة املمالك بني اوالده فجعل لعضد الدولة منه ما يتوقعه امر اهللا تعاىل وانه يؤث

فارس وكرمان وارجان وملؤيد الدولة الرى واصبهان ولفخر الدولة مهذان والدينور وجعل لولده ابا العباس ىف 
  كنف عضد الدولة واوصاه به 

روف ىف دار عز الدولة ونظر ىف االحكام وىف يوم الثالثاء سادس عشر رجب جلس قاضى القضاة ابو حممد بن مع
  ألن عز الدولة اقترح ذلك عليه ليشاهد جملس حكمه 

وىف ذى القعدة خلع على اىب عبد اهللا امحد بن حممد بن عبيد اهللا العلوى المارة احلاج من دار عز الدولة وحج 
  بالناس علوى من جهة العزيز صاحب مصر 

  رسم املعز أبيه بعد ان حوصر اهل مكة فمنعوا املرية وقاسوا شدة شديدة  واقيمت الدعوة له مبكة واملدينة على

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  امحد بن جعفر

ابن مسلم بن راشد ابو بكر اخلتلى ولد سنة مثان وسبعني ومائتني مسع ابا مسلم الكجى وعبد اهللا بن امحد بن حنيل 
اءات شيئا كثريا وكان صاحلا دينا مكثرا ثقة ثبتا كتب عنه الدارقطىن وروى وخلفا كثريا وكتب من التفاسري والقر

  عنه ابن رزقويه والربقاىن وابو نعيم األصبهاىن 
اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب حدثنا ابو القاسم احلسني بن امحد بن عثمان بن شيطا قال حضرنا عند اىب بكر بن 

بقاك اهللا فقال ما احب البقاء الىن منذ سنة مل احضر اجلمعة وهذه مسلم لنسلم عليه فقال له بعض احلاضرين ا
الصيفة كلها مل امن بالليل على السطح ومذ شهر مل آكل اخلبز امنا اسف الفتيت فلست احب احلياة وهذه حاىل قال 

ة اخليزران فانصرفنا من عنده فلم يلبث اال يسريا حىت مات توىف ىف ربيع االول من هذه السنة ودفن ىف باب مقرب
  اىل جانب ابن املنادى 

  احلسني بن حممد



ابن امحد ابو على املاسر حسىب احلافظ رحل ومسع وكتب الكثري وىف بيته وسلفه بضع عشر حمدثا وصنف املسند 
الكبري ىف الف وثلثمائة جزء مهذبا بعلله ومجع حديث الزهرى مجعا مل يسبق اليه وصنف املغازى والقبائل واكثر 

  واالبواب وخرج على كتاب البخارى ومسلم وكان ثبتا وتوىف يوم الثالثاء تاسع رجب من هذه السنة  املشائخ

  معد بن امسعيل

ابن عبيد اهللا ابو متيم صاحب مصر وهو اول من ظهر منهم باملغرب وتلقب املعز لدين اهللا وتقلد االمر ىف يوم 
قام ناظرا ثالثا وعشرين سنة ومخسة اشهر وستة وعشرين اجلمعة تاسع عشرين شوال سنة احدى واربعني وثلثمائة فا

يوما منها مبصر ثالث سنني وكان جوهر قد دخل مصر سنة مثان ومخسني فوطد االمر مبصر ملعد وبىن له القاهرة 
واقام له اخلطبة فدخل اىل مصر سنة اثنتني وستني وكان بطاشا احضر يوما ابا بكر النابلسى الزاهد وكان ينزل 

خ من ارض دمشق فقال له بلغنا انك قلت اذا كان مع الرجل املسلم عشرة اسهم وجب ان يرمى ىف الروم االكوا
سهما واحدا وفينا تسعة فقال ما قلت هكذا فظن انه رجع عن قوله فقال كيف قلت قال قلت اذا كان معه عشرة 

الصاحلني وادعيت نور األهلية فأمر وجب ان يرميكم بتسعة ويرمى العاشر فيكم ايضا فانكم غريمت امللة وقتلتم 
حينئذ ان يشهر فشهر ىف اليوم االول وضرب بالسياط ىف اليوم الثاىن واخرج ىف اليوم الثالث فسلخ سلخه رجل 

يهودى وكان يقرأ القرآن وال يتأوه قال اليهودى لداخلىن له رمحة فطعنت بالسكني ىف فؤاده حىت مات عاجال 
مستخفيا اول يوم فتراءيت له وهو يشهر فقلت ما هذا فقال امتحان فلما كان  حكى صاحب النابلسى قال مضيت

اليوم الثاىن رأيته يضرب فقلت ما هذا فقال كفارات فلما اخرج ىف اليوم الثالث يسلخ قلت ما هذا قال ارجو ان 
ال اهللا اياك نعبد تكون درجات وكان كافور االخشيدى قد بعث اىل هذا النابلسى مبال فرده وقال للرسول قل له ق

واياك نستعني واالستعانة به تكفى فرد كافور الرسول اليه وقال له اقرأ له ما ىف السموات وما ىف االرض وما بينهما 
وما حتت الثرى فأين ذكر كافور هاهنا وهل املال اال له فقال ابو بكر كان رصوىف ال حنن فقبله وكان املعز مغرى 

جميه فأشري عليه ان يعمل سردابا حتت االرض ويتوارى فيه اىل ان جيوز الوقت فعمل بالنجوم فحكم له فاستشار من
  على ذلك واحضرقواده وقال قد جعلت ولدى نزارا خليفىت 

  مدة غيبىت ووصى اىل ولده وجعل جوهر يدبره ونزل اىل السرداب فأقام ىف 

  سنة

رض واومأ بالسالم تقديرا ان املعز فيه مث خرج بعد وكانت املغاربة اذا رأت غماما ساريا ترجل الفارس منهم اىل اال
  ذلك وجلس للناس واقام مديدة مث توىف ىف هذه السنة 

  سنة 
  مث دخلت سنة ست وستني وثلثمائة 

  فمن احلوادث فيها انه توىف ابو على بن بويه ىف احملرم فوجد عضد الدولة طريقا اىل ما كان خيفيه من قصد العراق 
  ء لست بقني من مجادى االوىل نقلت بنت عز الدولة زوجة الطائع اليه وىف ليلة الثالثا

وبلغت زيادة دجلة ىف رمضان وهو اخلامس والعشرين من نيسان احد وعشرين ذراعا وانفجر بالزاهد يثق وبباب 
  التنب آخر 



م واقام الدعوة وىف شوال ورد ابو بكر حممد بن على بن شاهويه صاحب القرامطة اىل الكوفة ومعه الف رجل منه
هبا وبسوراء والنيل للطائع هللا ولعضد الدولة وكانت وقعة بني عضد الدولة وعز الدولة فأسر فيها غالم تركى لعز 

الدولة مل يكن من قبل بأحظى غلمانه وال باقرهبم منه فجن عليه جنونا وحزن عليه حزنا شديدا وتسلى عن كل 
متنع من املطعم واملشرب وانقطع اىل البكاء واحتجب عن الناس وكان شىء اال عنه وزال متاسكه واطرح القرار وا

اذا وصل اليه وزيره او قواده قطعهم بالشكوى ملا حل به وحرم على نفسه اجللوس ىف الفرش واملخاد وكتب اىل 
حكة بني عضد الدولة يسأله رد الغالم اليه وكتب اىل خواصه املطيفني به يسأهلم معونته على ما رغب إليه فصار ض

الناس وعاتبه اخللق فما ارعوى وانفذ الشريف ابا امحد احلسني بن موسى رسوال اليه ىف هذا االمر وبذل له على 
يده فدية الغالم جاريتني عوادتني مل يكن هلما نظري وقد بذل له ىف احدا مها مائة الف فأىب ان يبيعها وقال له ان وقف 

  عليك هذا 

ى وال تفكر فيما بيىن وبني عضد الدولة اال ىف هذا الغالم فقد رضيت ان آخذه وامضى االمر ىف الفداء فزد ما تر
  اىل اقصى االرض فلما ادى الرسالة امر عضد الدولة برد الغالم 

وىف هذه السنة حج بالناس ابو عبد اهللا امحد بن اىب احلسني حممد بن عبيد اهللا العلوى وكذلك اىل سنة مثانني 
  وثلثمائة 
طب للمغاربة ىف مدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان ىف حاج هذه السنة مجيلة بنت ناصر الدولة وفيها خ

اىب حممد بن محدان وكان معها اخواها ابراهم وهبة اهللا فضرب حبجها املثل فاهنا استصحبت اربعمائة مجل عليها 
ا عشرة آالف دينار من ضرب ابيها وكست حمامل عدة ومل يعلم ىف ايها كانت ونثرت على الكعبة حني شاهدهت

  اجملاورين باحلرمني وانفقت االموال اجلزيلة وقتل اخوها ىف الطريق فتصدقت بدمه 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  امسعيل بن جنيد  - ١٠٧
ان ثقة وتوىف ابن امحد بن يوسف بن سامل ابو عمر السلمى صحب ابا عثمان ولقى اجلنيد ومسع احلديث ورواه وك

  ىف هذه السنة 
اخربنا حممد بن ناصر انبأنا ابو بكر بن خلف اخربنا ابو عبد الرمحن السلمى قال مسعت جدى امسعيل بن جنيد يقول 

من مل هتذبك رؤيته فاعلم انه غري مهذب انبأنا ا زاهر بن طاهر اخربنا امحد بن احلسني البيهقى حدثنا ابو عبد اهللا 
با سعيد بن اىب بكر بن اىب عثمان يقول كان جدى طلب شيئا لبعض الثغور وتأخر ذلك عنه احلاكم قال مسعت ا

وضاق به ذرعا وبكى على رؤس الناس فجاءه ابو عمرو ابن جنيد بعد العتمة ومعه كيس فيه الفا درهم فقال جتعل 
ها الناس قد رجوت الىب عمر هذا ىف الوجه الذى تأخر ففرح ابو عثمان بذلك ودعا له فلما جلس ابو عثمان قال اي

  ومما فعل فانه تاب عن اجلماعة ىف ذلك االمر ومحل كذا وكذا 

فجزاه اهللا عىن خريا فقام ابو عمر وعلى رؤس الناس فقال امنا جعلت ذلك من مال امى وهى غري راضية فينبغى ان 
لناس وتفرق اخللق فلما جن عليه يرد على ألرده اليها فأمر ابو عثمان بذلك الكيس فأخرج ورده اليه على رؤس ا

الليل جاء اىل اىب عثمان ىف مثل ذلك الوقت وقال ميكن ان جيعل هذا ىف ذلك الوجه من حيث ال يعلم به غرينا 
  فبكى ابو عثمان وكان بعد ذلك يقول انا اخشى من مهة اىب عمرو 



  احلسن بن بويه  - ١٠٨
 اوالده الثالثة توىف عن قولنج عرض له ىف ليلة السبت ثامن ابو على ركن الدولة قد ذكرنا انه قسم اململكة بني

  عشرين حمرم هذه السنة وكانت امارته اربعا واربعني سنة وشهرا وتسعة ايام ومدة عمره مثانا وسبعني سنة 
  احلسني بن اىب النجم  - ١٠٩

ن يؤدب الطائع هللا خرج معه بدر بن هالل املؤدب روى عن اىب مزاحم اخلاقاىن روى عنه ابو العالء الواسطى وكا
  اىل االهواز فتوىف ىف هذه السنة وكان ثقة مجيل االمر 

حممد بن اسحاق بن ابراهيم ابن افلح بن رافع بن ابراهيم بن افلح بن عبد الرمحن بن عبيد بن رفاعة بن  - ١١٠
اهللا صلى اهللا عليه و سلم رافع ابو احلسن االنصارى الزرقى وكان رفاعة احد النقباء عقبيا شهد احدا مع رسول 

وكان حممد بن اسحاق نقيب االنصار ببغداد وحدث عن البغوى وغريه قال حممد بن اىب الفوارس كان ثقة وعن اىب 
احلسن بن الفرات قال كان حممد بن اسحاق الزرقى ثقة مجيل االمر حافظا المور االنصار ومناقبهم ومشاهدهم وقد 

ن كتبه تلفت وتوىف ىف مجادى اآلخرة سنة ست وستني وثلثمائة ودفن ىف مقابر كتبت عنه شيئا يسريا وذكر ىل ا
  االنصار عند ابيه 

  حممد بن احلسن بن امحد  - ١١١
ابن امسعيل ابو احلسن السراج مسع يوسف بن يعقوب القاضى وابا شعيب احلراىن وابا جعفر احلضرمى وغريهم 

 يونس القوى صلى حىت اقعد مث بكى حىت عمى وتوىف يوم وكان شديد االجتهاد ىف العبادة وكان يشبه باىب
  عاشوراء ىف هذه السنة 

   ٣٦٧سنة 

  مث دخلت سنة سبع وستني وثلثمائة

فمن احلوادث فيها انه ورد اخلرب ىف صفر اىل الكوفة بوفاة اىب يعقوب يوسف ابن احلسن اجلناىب القرمطى صاحب 
  ع االول زلزلت بغداد هجر فاغلقت اسواق الكوفة ثالثة ايام وىف ربي

وىف ربيع اآلخر عرب عز الدولة اىل اجلانب الغرىب على جسر عقده ودخل اىل قطريل وتفرق عنه ديلمته ودخل 
اوائل اصحاب عضد الدولة مث نزل عضد الدولة باخليم ىف الشفيعى وخرج الطائع متلقيا له وضربت القباب املزينة 

طائع ليقاتل عز الدولة خبتيار فلما اراد اخلروج دخل عليه ابو على ودخل البلد مث خرج عضد الدولة ومعه ال
الفارسى فقال له ما رأيك يف صحبتنا فقال انا من رجال الدعاء ال اللقاء فخار اهللا للملك ىف عزميته واجنح قصده ىف 

نفس ولكنها تسري ... ودعته حيث ال تودعه ... هنضته وجعل العافية زاده والظفر جتاهه واملالئكة انصاره مث انشد 
  ... ضيق حمل وىف الدموع سعه ... مث توىل وىف الفؤاد له ... معه 

قالوا ... فقال عضد الدولة بارك اهللا فيك فاىن اثق بطاعتك واتيقن صفاء طويتك وقد انشدنا بعض اشياخنا بفارس 
  ار من العني اىل القلب س... واهللا ما شطت نوى ظاعن ... فبدلوه البعد بالقرب ... له اذ سار جانبه 

فدعا له ابو على وقال ائذن موالنا ىف نقل هذين البيتني فأذن له فاستمالمها منه فلما خرج للقتال التقوا فأخذ عز 
الدولة اسريا وقتل مث ركب بعد ذلك عضد الدولة اىل دار الطائع هللا ىف يوم االحد لتسع خلون من مجادى االوىل 

ف والقضاة والشهود واالماثل والوجوه فخلع عليه اخللع السلطانية وتوجه بتاج مرصع ومعه اصناف اجلند واالشرا



باجلوهر وطوقه وسوره وقلده سيفا وعقد له لوائني بيده احدمها مفضض على رسم االمراء واآلخر مذهب على 
مضافا اىل عضد الدولة وكتب  رسم والة العهود ومل يعقد هذا اللواء الثاىن لغريه قبله ممن جيرى جمراه ولقبه تاج امللة

له عهدا وقرئ العهد حبضرته ومل جتر العادة بذلك وامنا كانت العهود تدفع الوالة حبضرة اخللفاء فاذا أخذه الرجل 
منهم قال له هذا عهدى اليك فاعمل به ومحله على فرس مبركب ذهب وقاد بني يديه آخر مبركب مثله فخرج 

ن الغد باخللع والتاج على السرير للهناء وتقدم باخراج عشرين الف درهم ىف وجلس ىف الطيار اىل داره وجلس م
الصدقات ففرقت على سائر امللل وبعث اليه الطائع هدايا كثرية طريفة فبعث هو مخسمائة مجال ومحل مخسني الف 

  افح الف دينار والف الف درهم ومخسمائة ثوب انواعا وثالثني صينية فضة فيها العنرب واملسك والنو
وىف شهر رمضان وردت املدود العظيمة بتامرا فقلعت سكر السهلية وتناهت زيادة دجلة حىت انتهت اىل احدى 

وعشرين ذراعا وانفجر بالزاهر من اجلانب الشرقى بثق غرق الدور والشوارع وانفجر بثق من اخلندق غرق مقابر 
ة منها وغار املاء من آبارها وبالليعها واهنم الناس باب التنب وقطيعة ام جعفر وخرج سكان الدور الشارعة على دجل

نفوسهم خوفا من غرق البلد كله مث نقص املاء وىف يوم االحد سابع ذى القعدة كانت بسرياف زلزلة هدمت املنازل 
  واتت على ما فيها من االموال وهلك هبا اكثر من مائىت انسان 

بة مع عضد الدولة اخربنا هبا ابو احلسن علي بن املعافة وىف هذه السنة جرت الىب احلسني بن مسعون قصة عجي
  الفقيه قال حدثنا ابو بكر حممد بن عبد الباقى البزاز قال 

اخربنا القاضى ابو عبد اهللا حممد بن سالمة القضاعى اجازة قال حدثنا ابو احلسن على بن نصر بن الصباح قال 
اىل بغداد وقد هلك اهلها قتال وحرقا وجوعا للفنت الىت حدثنا ابو الثناء شكر العضدى قال دخل عضد الدولة 

اتصلت فيها بني الشيعة والسنة فقال آفة هؤالء القصاص يغرون بعضهم ببعض وحيرضوهنم على سفك دمائهم 
واخذ امواهلم فنادى ىف البلد ال يقص احد ىف جامع وال طريق وال يتوسل متوسل بأحد من اصحاب رسول اهللا 

سلم ومن احب التوسل قرأ القرآن فمن خالف فقد اباح دمه فرفع اليه ىف اخلربان ابا احلسني ابن  صلى اهللا عليه و
مسعون الواعظ جلس على كرسيه يوم اجلمعة ىف جامع املنصور وتكلم على الناس فأمرىن ان انفذ اليه من حيصله 

اجلسته اىل جانىب فسلم ينكر عندى ففعلت فدخل على رجل له هيبة وعلى وجهه نور فلم املك ان قمت اليه و
ذلك وجلس غري مكترث واشفقت واهللا ان جيرى عليه مكروه على يدي فقلت ايها الشيخ ان هذا امللك جلد 

عظيم وما كنت اوثر خمالفة امره وجتاوز رمسه واآلن فانا موصلك اليه فكما تقع عينك عليه فقبل التراب وتلطف ىف 
نعساه خيلصك منه فقال اخللق واالمر هللا فمضيت به اىل حجرة ىف آخر الدار اجلواب اذا سألك واستعن اهللا عليه 

قد جلس فيها امللك منفردا خيفة ان جيرى من اىب احلسني بادرة بكالم فيه غلظ فتسري به الركبان فلما دنوت من 
الستأذن  احلجرة وقفته وقلت له اياك ان تربح من مكانك حىت اعود واذا سلمت فليكن خبشوع وخضوع ودخلت

له فالتفت فاذا هو واقف اىل جانىب قد حول وجهه حنو دار خبتيار واستفتح وقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم وكذلك 
  اخذ ربك اذا اخذ القرى وهى ظاملة ان اخذه اليم شديد 

ف مث حول وجهه حنو امللك وقال بسم اهللا الرمحن الرحيم مث جعلنا كم خالئف ىف االرض من بعدهم لننظر كي
تعملون واخذ ىف وعظه فاتى بالعجب فدمعت عني امللك وما رأيت ذلك منه قط وترك كمه على وجهه وتراجع ابو 

  احلسني فخرج ومضى اىل حجرتى فقال امللك امض اىل بيت املال وخذ 



 فقراء ثالثة االف درهم واىل خزانة الكسوة وخذ منها عشرة اثواب وادفع اجلميع اليه فان امتنع فقل له فرقها ىف
اصحابك قال قبلها فجئىن برأسه فاشتد جزعى وخشيت ان يكون هالكه على يدى ففعلت وجئته مبا امر وقلت له 
موالنا يقرئك السالم وقال لك استعن هبذه الدراهم ىف نفقتك والبس هذه الثياب فقال ىل ان هذه الثياب الىت على 

اىل الناس واطويها عند انصراىف عنهم وفيها متعة وبقية ما بقيت مما قطعه ىل اىب منذ اربعني سنة البسها يوم خروجى 
ونفقىت من اجرة دار خلفها اىب فما اصنع هبذا قلت هو يأمرك بأن تصرفه ىف فقراء اصحابك فقال ما ىف اصحاىب 

  نا منه فقري واصحابه اىل هذا افقر من اصحاىب فليفرقه عليهم فعدت فأخربته فقال احلمد هللا الذى سلمه منا وسلم

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

ابراهيم بن حممد ابن امحد بن حممويه ابو القاسم النصر اباذى النيسابورى منسوب اىل نصر اباذ بنيسابور  - ١١٢
وهى حملة من حماهلا وكذلك ابو نصر النصر اباذى الفقيه ومجاعة ومث آخر يقال له ابو عمر وحممد بن عبد اهللا النصر 

اذى منسوب اىل نصر اباذ من الرى كبري القدر يروى احلديث فأما ابو القاسم فانه مسع احلديث الكثري من مجاعة اب
منهم مكحول البريوتى وكان ثقة عاملا باحلديث روى عنه ابو عبد الرمحن السلمى وابو عبد اهللا احلاكم وابو العالء 

  السنة الواسطى وصحب الشبلى وجاور مبكة وتوىف هبا ىف هذه 
خبتيار ابو منصور امللك عز الدولة بن معز الدولة اىب احلسني امحد بن بويه ملك بعد موت ابيه وكان  - ١١٣

احسن الناس واشدهم جسما وقلبا وكان يصرع الثور اجللد بيديه من غري اعوان والحبال يقبض على قوائمه 
  ويطرحه اىل االرض حىت يذبح وكان من 

م يبارز االسود ىف متصيداته وخلع املطيع عليه وطوقه وسوره وكتب عهده فطمع ابن عمه قوة القلب على امر عظي
عضد الدولة ىف مملكة بغداد فخاصمه فقتل خبتيار وكان سنه يومئذ ستا وثالثني سنة وكانت مدة امارته احدى 

  عشرة سنة وشهورا 
  عبيد اهللا  - ١١٤

ندار بغوى االصل مسع الباغندى روى عنه الربقاىن وقال ثقة امني له بن عبد اهللا ابن حممد بن اىب مسرة ابو حممد الب
  معرفة وحفظ وتوىف ىف ربيع اآلخر من هذه السنة 

  عثمان بن احلسن  - ١١٥
ابن على بن حممد ابو يعلى الوراق يعرف بالطوسى مسع البغوى وابن اىب داود روى عنه الربقاىن وقال كان ذا معرفة 

  وهو ثقة توىف ىف ربيع اآلخر من هذه السنة  وفضل له خترجيات ومجوع
  حممد بن امحد بن عبد اهللا  - ١١٦

ابن نصر بن جبري ابو طاهر الذهلى القاضى ولد سنة تسع وتسعني ومائتني ومسع ابا شعيب احلراىن ويوسف بن 
حدث ببغداد يعقوب وثعلبا وغريهم ووىل القضاء بواسط مث مبدينة املنصور وبالشرقية وكان على مذهب مالك 

  ومسع منه الدارقطىن وكان ثقة 
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت انبأنا ابراهيم بن خملد انبأنا امسعيل بن على اخلطىب قال 

صرف احلسني بن عمر بن حممد القاضى عن قضاء مدينة املنصور ووىل مكانه ابو طاهر فشهد عند قاضى القضاة 
وله خاصة به مث واله القضاء بواسط اىل ان توىف عمر واقام على حاله مدة مث عز له حبكم عند دخوله عمر بن حممد 



واسط ونكبه وصار اىل بغداد واقام ىف منزله مث وىل قضاء املدينة واعماهلا وكان حسن الستر مجيل االمر وقال 
  استعفى من القضاء قبل موته  الصورى كان ابو طاهر قاضيا مبصر وهبا توىف سنة سبع وستني وثلثمائة

حممد بن احلسن ابن على بن حممد بن عيسى بن يقطني ابو جعفر البزاز مسع ابا خليفة الفضل بن احلباب  - ١١٧
وابا يعلى املوصلى والباغندى والبغوى وسافر وكتب باجلزيرة والشام وغريمها من البلدان فاكثر وكان صدوقا فهما 

 وغريه قال ابو احلسن بن الفرات كان ابو جعفر ثقة وانتقى عليه من احلفاظ عمر روى عنه ابو نعيم االصبهاىن
  البصرى وابن املظفر والدارقطىن وتوىف يوم االربعاء ودفن يوم اخلميس رابع عشرين ربيع اآلخر من هذه السنة 

  حممد بن عبد الرمحن  - ١١٨
النبارى وال يعرف له مسند من احلديث وكان حسن ابو بكر القاضى املعروف بابن قريعة روى عن اىب بكر ابن ا

اخلاطر يأتى الكالم مسجوعا مطبوعا من غري تعمد واله ابو السائب عتبة بن عبيد اهللا القاضى قضاء السندية 
وغريها من اعمال الفرات ومشى يوما مع ابن معروف القاضى فدخال دربا فتأخر مث قال البن معروف ان تقدمت 

صربا على الذل ... يا خالق الليل والنهار ... فواجب وزمحه يوما محار عليه راكب فقال فحاجب وان تأخرت 
  ... ومن محار على محار ... كم من جواد بال محار ... والصغار 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال حدثىن منصور بن ربيعة الزهرى قال مسعت ابا طاهر 
لدينور يقول مسعت ابا سعيد السمرقندى يقول كان ببغداد قائد يلقب بالكينا كنيته ابو اسحاق العطار قاضى ا

وكان خياطب ابن قريعة بالقاضى فندر منه يوما ىف املخاطبة ان قال البن قريعة يا ابا بكر فقال له ابن قريعة لبيك يا 
تنا فاذا بكر كتنا تسحقناك فقال القائد وياله هذا ابا اسحاق فقال القائد ما هذا فقال يا هذا امنا بكركتك اذا قضي

  افضح من االول 
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على قال حدثىن حممد بن اىب احلسن قال انشدىن ابو العباس امحد بن 

  على النحوى قال مسعت ابن قريعة ينشد 

  ... فحيلىت فيه قليلة ... لق ما يقول من كان خي... وليس ىف الكذاب حيله ... ىل حيلة فيمن ينم 
  توىف ابن قريعة ليلة السبت لعشر بقني من مجادى اآلخرة من هذه السنة عن مخس وستني 

  سنة

  سنة 
  مث دخلت سنة مثان وستني وثلثمائة 

له فوقع  فمن احلوادث فيها ان الطائع تقدم ىف شعبان بأن تقام اخلطبة لعضد الدولة على منابر احلضرة تالية للخطبة
االبتداء بذلك ىف يوم اجلمعة لتسع بقني منه وبأن تضرب على بابه ببغداد الدبادب ىف اوقات الصلوات الثالث 

الغداة واملغرب والعشاء وهذان امران مل يكونا من قبل وال اطلقا لوالة العهود والخطب حبضرة السلطان اال له وال 
ولة احب ان تضرب له الدبادب مبدينة السالم وسأل املطيع هللا ذاك ضربت الدبادب اال على بابه وقد كان معز الد

  فلم يأذن له ودخل عضد الدولة داره مبدينة السالم عائدا من املوصل وتلقاه الطائع بقطربل 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابز



  امحد بن جعفر  - ١١٩
ولد ىف حمرم سنة اربع وسبعني ومائتني وابوه يكىن ابا ابن محدان بن مالك بن شبيب بن عبد اهللا ابو بكر القطيعى 

الفضل ومحدان لقب وامنا امسه امحد وكان يسكن قطيعة الدقيق فنسب اليها مسع ابو بكر من ابراهيم بن اسحاق 
واسحاق بن احلسن احلربيني وبشر بن موسى والكدميى والكجى وعبد اهللا بن امحد وغريهم وكان كثري احلديث ثقة 

  عبد اهللا بن امحد املسند والزهد والتاريخ واملسائل وغري ذلك  روى عن
اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب اخربنا ابو طالب حممد بن احلسني بن بكري قال مسعت ابا بكر بن مالك القطيعى يقول 

وكان يقعدىن ىف  كانت والدتى بنت اخى اىب عبد اهللا بن اجلصاص وكان عبد اهللا بن امحد جييئنا فيقرأ علينا ما نريد
  حجره حىت 

يقال له يؤملك فيقول اىن احبه قال املصنف رمحه اهللا ملا غرقت القطيعة باملاء االسود غرق بعض كتبه فاستحدث 
عوضها فتكلم فيه بعضهم وقال كتب من كتاب ليس فيه مساعه ومثل هذا ال يطعن به عليه النه جيوز ان تكون تلك 

اصله وقد روى عنه االئمة كالدارقطىن وابن شاهني والربقاىن واىب نعيم واحلاكم  الكتب قد قرئت عليه وعورض هبا
  ومل ميتنع احد من الرواية عنه وال ترك االحتجاج به 

اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال ملا اجتمعت بأىب عبد اهللا احلاكم ذكرت ابن مالك ولينته فانكر على وقال ذلك 
ىب احلسن بن الفرات انه قال تغري ابن مالك ىف آخر عمره فكان ال يعرف شيئا شيخى وحسن حاله وقد حكى عن ا

  مما قرئ عليه وتوىف ىف هذه السنة ودفن ىف مقابر باب حرب قريبا من قرب االمام امحد بن حنبل 
  متيم بن املعز  - ١٢٠

هذا وكان ىف متيم فضل ووفاء قد ذكرنا ان املعز اول من ظهر من املغرب على ديار مصر وكان له اوالد منهم متيم 
  وكرم وفصاحة وله شعر حسن 

اخربنا عبد الوهاب بن املبارك االمناطى انبأنا ابو عبد اهللا حممد بن أىب نصر احلميدي قال حدثىن ابو حممد على بن 
اىب عمر اليزيدى قال حدثنا ابو بكر حممد بن عبد الواحد الزبريى قال حدثىن ابو على احلسن بن االشكرى 

املصرى قال كنت من جالس االمري متيم بن املعز وممن غلب عليه جدا فبعث ىب اىل بغداد فاشتريت له جارية رائعة 
من افضل ما وجد ىف احلسن والغناء فلما وصلت اليه اقام دعوة جللسائه وانا فيهم مث وضعت الستارة وامرها 

... يبدو كحاشية الرداء ودونه ... تألق موهنا ملعانه برق ... وبدا له من بعد ما اندمل اهلوى ... بالغناء فغنت 
  ... صعب الذرى متمنع اركانه 

  وىف غري هذه الرواية زيادة

  نظرا اليه وصده سجانه ... فبدا لينظر كيف الح فلم يطق ... 

  ... واملاء ما مسحت به أجفانه ... فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه 
او ائله حممودة واواخره ... سيسليك عما فات اول مفضل ...  غنت قال احسنت وطرب متيم وكل من حضر مث

  ... على الربمذ شدت عليه مآزره ... ثىن اهللا عطفيه والف شخصه ... 

  فطرب االمري متيم ومن حضر طربا شديدا مث غنت



  ... بالكرخ من فلك االزرار مطلعه ... استودع اهللا ىف بغداد ىل قمرا ... 
رط جدا مث قال هلا متىن ماشئت فلك مناك فقالت امتىن عافية االمري وبقاءه فقال وواهللا ال بدلك فاشتد طرب متيم واف

ان تتمىن فقالت على الوفاء ايها االمري مبا امتىن فقال نعم فقالت امتىن ان اغىن هذه النوبة ببغداد فاستنقع لون متيم 
ى فلحقىن بعض خدمه وقال ىل ارجع فاالمري يدعوك وتغري لونه وتكدر اجمللس وقام وقمنا كلنا قال ابن االشكر

فرجعت فوجدته جالسا ينتظرىن فسلمت وجلست بني يديه فقال وحيك ارأيت ما امتحنا به قلت نعم ايها االمري 
قال ال بد من الوفاء هلا وما اثق ىف هذا بغريك فتأهب لتحملها اىل بغداد فاذا غنت هناك فاصرفها فقلت مسعا وطاعة 

قمت وتأهبت وامرها بالتأهب واصحبها جارية له سوداء تعاد هلا وختدمها وامر بناقة وحممل فأدخلت فيه قال مث 
ومحلها معى مث سرت اىل مكة مع القافلة فقضينا حجنا مث دخلنا ىف قافلة العراق وسرنا فلما وردنا القادسية اتتىن 

ول بالقادسية فانصرفت اليها فاخربهتا فلم انشب ان السوداء عنها فقالت تقول لك سيدتى اين حنن فقلت هلا حنن نز
ز نسيم ... ومشمت من ارض احلجا ... ملا وردنا القادسية حيث جمتمع الرفاق ... مسعت صوهتا تدافع بالغناء 

ء كما بكيت من الفراق ... وضحكت من فرح اللقا ... ايقنت ىل وملن احب جبمع مشل واتفاق ... ارواح العراق 
 ...  

  ح الناس من اقطار القافلة اعيذى باهللا اعيذى باهللا قال فما مسع هلافتصاي

  كلمة 

قال مث نزلنا باليا سرية وبينها وبني بغداد قرب ىف بساتني متصلة ينزهلا الناس فيبيتون ليلتهم مث يبكرون لدخول 
ليست حاضرة فقلت بغداد فلما كان قريب الصباح اذا بالسوداء اتتىن مذعورة فقلت ما لك فقالت ان سيدتى 

واين هى قالت واهللا ما ادرى قال فلم احس هلا اثرا بعد ودخلت بغداد وقضيت حوائجى منها وانصرفت اليه 
  فأخربته اخلرب فعظم ذلك عليه واغتم له مث ما زال بعد ذلك ذاكر هلا وامجا عليها 

  احلسن بن عبد اهللا  - ١٢١
ى سكن بغداد ووىل القضاء هبا وحدث هبا عن عبد اهللا بن حممد بن ابن املرزبان ابو سعيد السرياىف النحوى القاض

  زياد واىب بكر بن دريد وغريمها وكان ابوه جموسيا وامسه هبزاذ فسماه ابو سعيد عبد اهللا 
اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال مسعت رئيس الرؤساء ابا القاسم على بن احلسن يذكر ان ابا سعيد السرياىف كان 

رآن والقراءات وعلوم القرآن والنحو واللغة والفقه والفرائض والكالم والشعر والعروض والقواىف يدرس الق
واحلساب وذكر علو ما سوى هذه وكان من اعلم الناس بنحو البصريني وينتحل مذهب اهل العراق ىف الفقه وقرأ 

و وقرأ على اىب بكر بن السراج وعلى على اىب بكر بن جماهد القرآن وعلى ابن دريد اللغة ودرسا مجيعا عليه النح
اىب بكر املربمان النحو وقرأ احدمها عليه القرآن ودرس اآلخر عليه احلساب وكان زاهدا ال يأكل االمن كسب يده 

فذكر جدى ابو الفرج عنه انه كان ال خيرج اىل جملس احلكم وال اىل جملس التدريس ىف كل يوم اال بعد ان ينسخ 
هتا عشرة دراهم تكون قدر مؤنته مث خيرج وقال ابن أىب الفوارس كان يذكر عنه االعتزال عشر ورقات يأخذ اجر

ومل نره يظهر من ذلك شيئا وكان نزها عفيفا توىف ىف رجب هذه السنة عن اربع ومثانني سنة ودفن ىف مقربة 
  اخليزران 



  عبد اهللا بن ابراهيم  - ١٢٢
  دوىن وهى قرية من قرى جرجان ابن يوسف ابو القاسم الزجناىن ويعرف باالبن

احد الرحالني ىف طلب العلم واحلديث اىل البالد وكان رفيق اىب امحد بن عدى احلافظ وسكن بغداد وحدث عن اىب 
  يعلى املوصلى واحلسن بن سفيان وابن خزمية وغريهم روى عنه الربقاىن وغريه وكان ثقة ثبتا مصنفا 

الربقاىن ذكر األبندوىن قال كان حمدثا قد أكل ملحه وكان زاهدا ومل يكن  اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال مسعت
حيدث غري واحد منفرد فقيل له ىف ذلك فقال اصحاب احلديث فيهم سوء ادب فإذا اجتمعوا للسماع حتدثوا وانا 

وى ليطرح عليه ماء ال اصرب على ذلك قال الربقاىن ودفع اىل يوما قدحا فيه كسر يابسة وامرىن ان امحله اىل الباقال
الباقالء ففعلت ذلك فلما القى الباقالوى املاء وقع ىف القدح من الباقالء ثنتان او ثالث فبادر الباقالوى اىل رفعها 
فقلت له وحيك ما مقدار هذا حىت ترفعه من القدح فقال هذا الشيخ يعطيىن ىف كل شهر دانقا حىت ابل له الكسر 

الء مع املاء وجعل الربقاىن يصف اشياء من تقلله وزهده وقال كان سيدا ىف احملدثني اليابسة فكيف ادفع اليه الباق
  توىف ىف مجادى االوىل من هذه السنة 

  عبد اهللا بن ورقاء ابو امحد الشيباىن  - ١٢٣
دنا اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال كان ابو امحد الشيباىن من اهل البيوتات واسرته كانوا من اهل الثغور انش

القاضى ابو على قال انشدنا االمري ابو امحد ابن ورقاء قال انشدنا ثعلب قال انشدين ابن االعراىب العراىب ىف صفة 
  النساء 

... اجيمعن ضعفا واقتدارا على الفىت ... أال ان تقومي الضلوع انكسارها ... هى الضلع العوجاء لست تقيمها ... 
  ... أليس عجيبا ضعفا واقتدارها 

  ىف ابو امحد ىف آخر ذى احلجة من هذه السنة وقد بلغ تسعني سنةتو

  عبد اهللا بن احلسن  - ١٢٤
  ابن سليمان ابو القاسم املغزىء املعروف بابن النحاس ولد سنة تسعني ومائتني 

ىن ومسع امحد بن احلسن الصوىف والبغوى وابن أىب داود روى عنه ابو بكر بن جماهد وابو احلسن احلمامى والربقا
وكان ثقة من اهل القرآن والفضل واخلري والستر والعقل واحلسن واملذهب اجلميل توىف ىف ذى القعدة من هذه 

  السنة 
عيسى بن حامد ابن بشر بن عيسى ابو احلسن القاضى ويعرف بابن اخت القنيبطى مسع جعفر الفرياىب  - ١٢٥

  توىف ىف ذى احلجة من هذه السنة وابن جرير الطربى وكان احد اصحابه وكان ثقة مجيل االمر و
  حممد بن امحد  - ١٢٦

  ابن ابراهيم ابو احلسن الشافعى مسع حممد بن عثمان ابن اىب شيبة توىف ىف

  يوم اخلميس سلخ مجادى االوىل من هذه السنة 
باد حممد بن اسحاق ابن حممد بن ابراهيم ابو احلسني السختياىن مسع ابا العباس الثقفى وكان من الع - ١٢٧



اجملتهدين وكان حيج ويغزو وال يعلم بذلك اهل بلده فاذا سئل عن غيبته مل حيدث بذلك وتوىف ىف رجب هذه السنة 
  وهو ابن ست وستني سنة 

ابن حممد بن عبد الرمحن ابو امحد اجللودى روى عن ابراهيم بن حممد بن سفيان عن ... حممد بن عيسى  - ١٢٨
يورق ويأكل من كسب يده وتوىف ىف ذى احلجة من هذه السنة وهو ابن  مسلم صحيحه وكان من الزهاد وكان

  مثانني سنة 
  حممد بن حممد  - ١٢٩

ابن يوسف ابو بكر اللحياىن املغزىء نزل نيسابور وادعى دعاوى ىف القراءات انبأنا زاهر بن طاهر انبأنا ابو عثمان 
 قال مسعت ابا بكر بن االمام يقول قلت ألىب بكر اللحياىن الصابوىن وابو بكر البيهقى قاال اخربنا احلاكم ابو عبد اهللا

  على من 

قرأت بالعراق فقال على اىب بكر بن جماهد فقلت قرأت عليه قبل ان خيضب او بعد ان خضب قال قرأت عليه وقد 
لذى ال اله خضب قلت فقرأت عليه قبل ان يأخذ العصابيده قال كان ال خيرج اال والعصا بيده فقلت يا هذا فواهللا ا

  اال هو ما خضب ابو بكر بن جماهد وال أخذ العصا بيده قط 

  سنة

  مث دخلت سنة تسع وستني وثلثمائة 
فمن احلوادث فيها انه قبض على الشريف اىب امحد احلسني بن موسى املوسوى ىف صفر وقلد ابو احلسن على بن 

تح امحد بن عمر بن حيىي نقابتهم بالكوفة وابو احلسن امحد بن اسحاق العلوى نقابة الطالبيني ببغداد وواسط وابو الف
امحد بن القاسم احملمدى نقابتهم بالبصرة واالهواز وكان قد استذنب ابو امحد مبا ليس بذنب فأرى خطا مزورا على 
 خطه بافشاء االسرار وقيل له ان عز الدولة اعطاك عقدا ىف فداء غالمه فكتمتناه فقال اما اخلط فليس خبطى واما

  العقد فانه قال ان مل يقبل ما دفعت فادفع هذا فلم جيز ىل ان اخونه 
وىف يوم االثنني ألربع بقني من صفر قبض عضد الدولة على أىب حممد ابن معروف قاضى القضاة وانفذه اىل القلعة 

ىف حق عضد  بفارس وقلد ابو سعد بشر بن احلسني ما كان اليه من قضاء القضاة واحتج على ابن معروف بالتقصري
الدولة وبانه ينفسح فيما ال ينبغى للقضاة مثله فأجاب عن ذلك فلم يلتفت اليه وىف شعبان ورد رسول للعزيز 

صاحب مصر اىل عضد الدولة بكتاب وما زال يبعث اليه برسالة بعد رسالة فاجابه مبا مضمونه صدق الطوية حسن 
  النية 

 احلضرة ان يزيد ىف لقبه تاج امللة وجيدد اخللع عليه ويلبسه التاج وسأل عضد الدولة الطائع ىف مورده الثاىن اىل
واحللى املرصع باجلوهر فأجابه اىل ذلك وجلس الطائع على سرير اخلالفة ىف صدر صحن السالم وحوله من خدمه 

وهو اخلواص حنو مائة باملناطق والسيوف والزينة وبني يديه مصحف عثمان وعلى كتفيه الربدة وبيده القضيب 
  متقلد سيف النىب صلى اهللا عليه و سلم وضرب 

ستارة بعثها عضد الدولة وسأل ان يكون حجابا للطائع حىت ال يقع عليه عني احد من اجلند قبله ودخل االتراك و 
الديلم ومل يكن مع احد منهم حديد ووقف االشراف واصحاب املراتب من اجلانبني فلما وصل عضد الدولة اوذن 

أذن له فدخل فأمر برفع الستارة فقيل لعضد الدولة قد وقع طرفه عليك فقبل االرض ومل يقبلها احد ممن به الطائع ف



معه تسليما للرقبة ىف تقبيل االرض اليه فارتاع زياد من بني القواد ملا شاهد وقال بالفارسية ما هذا ايها امللك أهذا 
يوسف وقال له فهمه وقل له هذا خليفة اهللا ىف االرض مث  هو اهللا عز و جل فالتفت اىل اىب القاسم عبد العزيز بن

استمر ميشى ويقبل االرض تسع مرات والتفت الطائع اىل خالص اخلادم وقال له استدنه فصعد عضد الدولة وقبل 
ا االرض دفعتني فقال له الطائع ادن اىل ادن فدنا واكب وقبل رجله وثىن الطائع ميينه عليه وكان بني يديه سريره مم
يلى اجلانب االمين للكرسى ومل جيلس فقال له ثانيا اجلس فأومأ ومل جيلس فقال له اقسمت عليك لتجلسن فقبل 

الكرسى وجلس فقال له الطائع ما كان اشوقنا اليك واتوقنا اىل مفاوضتك فقال عذرى معلوم فقال نيتك موثوق 
أيت ان افوض اليك ما وكل اهللا تعاىل اىل من امور هبا وعقيدتك مسكون اليها وأومأ برأسه مث قال له الطائع قد ر

الرعية ىف شرق االرض وغرهبا وتدبريها ىف مجيع جهاهتا سوى خاصىت واسباىب وما وراء باىب فتول ذلك مستخريا 
باهللا تعاىل فقال له عضد الدولة يعينىن اهللا عز و جل على طاعة موالنا وخدمته واريد املطهر وعبد العزيز وجوه 

د الذين دخلوا معى ان يسمعوا لفظ امري املؤمنني فاذنوا وقال الطائع هاتوا احلسني بن موسى وحممد بن عمرو القوا
بن معروف وابن ام شيبان والزينىب فقدموا فأعاد الطائع هللا القول بالتفويض اليه والتعويل عليه مث التفت اىل طريف 

ضد الدولة اىل الرواق فالبس اخللع فخرج فأومأ ليقبل اخلادم فقال يا طريف يفاض عليه اخللع ويتوج فنهض ع
االرض فلم يطق فقال له الطائع حسبك حسبك وامره باجللوس على الكرسى مث استدعى الطائع تقدمي الويته فقدم 

  لواء ان واستخار 

نا ولك وللمسلمني الطائع هللا عز و جل وصلى على رسوله وعقدمها مث قال يقرأ كتابه فقرأ فقال له الطائع خار اهللا ل
آمرك مبا أمرك اهللا به وأهناك عما هناك اهللا عنه وابرأ اىل اهللا مما سوى ذلك اهنض على اسم اهللا واخذ الطائع سيفا 

كان بني املخدتني اللتني تليانه فقلده اياه مضافا اىل السيف الذى قلده مع اخللعة وملا اراد عضد الدولة ان ينصرف 
ن اعود على عقىب فاسأل ان يؤمر بفتح هذا الباب ىل فاذن ىف ذلك وشاهد ىف احلال حنو قال للطائع اىن اتطري ا

ثلثمائة صانع قد اعدهم عضد الدولة حىت هىيء للفرس مسقال وركب وسار اجليش مشاة اىل ان خرج من باب 
ا غاللة قصب وصينية اخلاصة مث ركب القواد واجليش وسار ىف البلد مث بعث الطائع اليه بعد ثالثة ايام هدية فيه

ذهب وخرداذى بلور وفيه شرب ناقص كأنه قد شرب بعضه وعلى فم اخلرداذى خرقة حرير مشدودة خمتومة 
وكاس بلور من هذا الفن فواىف ابو نصر اخلازن ومعه من االموال حنو ما ذكرنا ىف دخوله االول ىف السنة املاضية 

يداه ... يا عضد الدولة الذى علقت ... حاق الصاىب على البديهة وملا عاد عضد الدولة جلس للتهنيئة فقال ابو اس
... احرزت منك اجلديد ىف عمر ... فصل عرى غربه مبشرفه ... ليست للملك تاج ملته ... من فخره بأعرفه 

ويشبه . ..كأنه الشمس ىف انارهتا ... حلاظنا ىف ضياء رونقه ... يلوح منك اجلبني حباشية ... اطاله اهللا غري خملقه 
... اجلأت نفسى اليك رؤيتها ... من كل فحل القريض مغلقه ... ملا رأيت الرجال تنشده ... البدر ىف تألقه 

خفف واوجز فقلت خمتصرا ... تساجل البحر ىف تدفقه ... قال له خاطرى بطمع ان ... لتطلب املدح طول منطقه 
  ... فكيف بالتاج فوق مفرقه .. .يفتخر النحل حتت امخصه ... للقول ىف جده واصدقه ... 

  وىف شهر رمضان بعث اىل ضبة بن حممد االسدى وكان من اكابر الذعار وقد 

قتل النفوس وهنب االمول وحتصن بعني التمر نيفا وثالثني سنة والوصول اليها يصعب فلما طل عليه العسكر هرب 
  وترك اهله وخاصته فأسر اكثرهم وملك البلد 

تسع بقني من ذى القعدة تزوج الطائع هللا بنت عضد الدولة الكربى وعقد العقد حبضرة الطائع وىف يوم الثالثاء ل



ومبشهد من االشراف والقضاة والشهود ووجوه الدولة على صداق مبلغه مائة الف دينار وىف رواية مائىت الف 
اخلطيب القاضى ابو على دينار والوكيل عن عضد الدولة ىف العقد ابو على احلسن بن امحد الفارسى النحوى و

  احملسن بن على التنوخى 
  وىف هذا الشهر قلد ابو الفتح امحد بن عمر بن حيىي العلوى احلج وتواله ىف موسم هذه السنة 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  امحد بن عطاء  - ١٣٠
ث وكان يتكلم على مذهب الصوفية ابن امحد ابو عبد اهللا الروذ بارى ابن اخت اىب على الروذبارى اسند احلدي

  توىف بصور ىف ذى احلجة من هذه السنة 
احلسني بن على ابو عبد اهللا البصرى يعرف باجلعل سكن بغداد وكان من شيوخ املعتزلة وصنف على  - ١٣١

ة مذاهبهم وانتحل ىف الفروع مذهب اهل العراق وتوىف ىف هذه السنة وصلى عليه ابو على الفارسى ودفن ىف ترب
  استاذه اىب احلسن الكرخى بدرب احلسن بن زيد وكان قد قارب الثمانني سنة 

  حسنوية ابن احلسني الكردى  - ١٣٢
كان له مال عظيم وسلطان وكان خيرج امواال كثرية ىف الصدقات توىف ىف قلعته يوم الثالثاء لليلة خلت من ربيع 

  اآلخر من هذه السنة 
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مللوك واألمم: كتاب  تاريخ ا ملنتظم يف    ا
لفرج : املؤلف  ا بو  بن اجلوزي أ بن حممد  بن علي  لرمحن  ا  عبد 

  سعيد بن امحد  - ١٣٣
ابن حممد بن جعفر ابو عثمان النيسابورى قدم بغداد وحدث هبا عن اىب العباس االصم وغريه فروى عنه ابو العالء 

  ادى االوىل من هذه السنة الواسطى وتوىف عند انصرافه من احلج ىف مج
  عبد اهللا بن ابراهيم  - ١٣٤

ابن ايوب بن ماسى ابو حممد البزاز ولد سنة اربع وسبعني ومائتني مسع ابا مسلم الكجى ويوسف بن يعقوب 
  القاضى روى عنه ابن رزقويه وابو على ابن شاذان وكان ثقة توىف ىف رجب هذه السنة 

  حممد بن صاحل  - ١٣٥
ىي ابو احلسن اهلامشى ويعرف بابن ام شيبان ولد يوم عاشوراء من سنة اربع وتسعني ومائتني وله اخ ابن على بن حي

يقال له حممد ايضا اال ان هذا هو االكرب واصله من الكوفة ووىل القضاء ببغداد وحدث عن عبد اهللا بن زيدان 
  وغريه روى عنه الربقاىن 

على بن احملسن اخربنا طلحة بن حممد بن جعفر ملا نقل املستكفى باهللا ابا اخربنا القزاز اخربنا امحد بن على اخربنا 
السائب عن القضاء مبدينة املنصور يوم االثنني مستهل ربيع االول سنة اربع وثالثني وثلثمائة قلد ىف هذا اليوم ابا 

مد من اوالد طلحة بن احلسن حممد بن صاحل ويعرف هو واهله بىن ام شيبان وامسها كنيتها وهى بنت حيىي بن حم
عبيد اهللا والقاضى ابو احلسن من اهل الكوفة هبا ولد ونشأ وكتب احلديث مث قدم بغداد وقرأ على ابن جماهد ولقى 

الشيوخ وصاهر قاضى القضاة ابا عمر حممد بن يوسف على بنت ابنته وابو احلسن رجل عظيم القدر وافر العقل 
يع قضاء الشرقية مضافا اىل مدينة املنصورة وتوىف فجاءة ىف مجادى االوىل واسع العلم حسن التصنيف مث قلده املط

  من هذه السنة 

  حممد بن اسحاق  - ١٣٦

  ابن حممد ابن اسحاق النعاىل مسع على بن دليل وابا سعيد بن رميح النسوى

  وغريمها وتوىف قبل سنة سبعني وثلثمائة 
  ابو احلسني بن امحد  - ١٣٧

احب اجململ ىف اللغة وغريه من الكتب له التصانيف احلسان والعلم الغزير واملعرفة اجليدة ابن زكرياء بن فارس ص
وقالوا كيف حالك قلت ... باللغة انشدنا حممد بن ناصر قال انشدنا ابو زكرياء حيىي بن على التربيزى البن فارس 

ندميى ... وما يكون هلا انفراج عسى ي... اذا ازدمحت مهوم الصدر قلنا ... تقصر حاجة وتفوت حاج ... خري 
  ... دفاتر ىل ومعشوقى السراج ... هرتى وشفاء نفسى 

علما وىب وبأعالىن وأسرارى ... يا رب ان ذنوىب قد احطت هبا ... قال وانشدنا له وذكر انه قاهلا قبل وفاته بيومني 
   ٣٧٠سنة ... فهب ذنوىب لتوحيدى واقرارى ... انا املوحد لكىن املقر هبا ... 



  مث دخلت سنة سبعني وثالمثائة

فمن احلوادث فيها ان الصاحب بن عباد ورد اىل خدمة عضد الدولة عن مؤيد الدولة وعن نفسه فتلقاه عضد 
الدولة على بعد من البلد وبالغ ىف اكرامه ورسم ألكابر كتابه واصحابه يعظمونه وكانوا يغشونه مدة مقامه ومل 

ض عضد الدولة تأنيسه واكرام مؤيد الدولة ووصلت كتب مؤيد الدولة يستطيل يركب هو اىل احد منهم وكان غر
مقام الصاحب ويذكر اضطراب االمور ببعده مث ان عضد الدولة برز اىل ظاهر مهذان ىف ربيع اآلخر للمضى اىل 

صل بغداد وخلع على الصاحب اخللع اجلميلة ومحله على فرس مبركب ذهب ونصب له دستا كامال ىف خركاه تت
  مبضاربه واقطعه ضياعا جليلة ومحل اىل مؤيد الدولة ىف صحبته ألطافا 

وورد عضد الدولة اىل بغداد فنزل جبسر النهروان ىف يوم االربعاء حادى عشر مجادى اآلخرة وطلب من الطائع ان 
ن على بن عبد يتلقاه فخرج اليه الطائع من غد هذا اليوم فتلقاه وضربت له قباب وزينت االسواق قال ابو احلس

العزيز بن حاجب النعمان مل تكن العادة جارية خبروج اخللفاء لتلقى احد من االمراء فلما توفيت فاطمة اخت معز 
الدولة اىب احلسني ركب املطيع اىل معز الدولة يعزيه عنها فنزل معز الدولة وقبل االرض بني يديه واكثر الشكر 

عة االخرية مستوليا على االمور فيها انفذ ابا احلسن حممد بن عمر العلوى فلما صار عضد الدولة اىل بغداد ىف الدف
من معسكره ندبا اىل حضرة الطائع فواىف باب دار اخلالفة نصف الليل وراسل بأنه قد حضر ىف مهم فجلس له 

ارى االكاسرة الطائع واوصله فقال يا موالنا امري املؤمنني قد ورد هذا امللك وهو من امللوك املتقدمني وجارى جم
املعظمني وقد أمل من موالنا التمييز عن من تقدمه والتشريف باالستقبال الذى يتبني على مجيل الرأى فيه فقال 

الطائع حنن له معتقدون وعليه معتزمون و به قبل السؤال متربعون فاعلمه ذلك قال ابن حاجب النعمان ومل يكن 
ال جيوز رده فأحب ان جيعل املنة ابتداء منه قال حممد بن عمر فعدت اىل  للطائع نية ىف ذلك وال هم به النه علم انه

عضد الدولة من وقىت فعرفته ما جرى فسر به وخرج الطائع من غد فتلقاه ىف دجلة قال حممد بن عمر فقال ىل 
نا بدعاء عضد الدولة هذه خدمة قد أحسنت القيام هبا وبقيت اخرى ال نعرف فيها غريك وهى منع العوام من لقائ

وصياح فقلت يا موالنا تدخل اىل البلد قد تطلعت نفوس اهله اليك مث تريد منهم السكوت فقال ما نعرف ىف 
كفهم سواك وكان اهل بغداد قد تلقوه مرة بالكالم السفيه فما احب ان تدعو تلك األلسنة قال فدعوت اصحاب 

رب العنق فأشاعوا ىف العوام ذلك وخوفوا من ينطق املعونة وقلت قد امر امللك بكذا وتوعد ما جيرى من ضده بض
بالقتل فاجتاز عضد الدولة فرأى االمر على ما اراد فعجب من طاعة العوام حملمد بن عمر فقال هؤالء اضعاف 

  جندنا وقد اطاعوه فلو اراد بنا سوءا 

معامالته فقبض عليه واستوىل كان ورأى ىف روزنامج الف الف وثالمثائة الف درهم باسم حممد بن عمر مما أداه من 
  على امواله 

وىف ليلة اخلميس احلادى عشر من مجادى اآلخرة زفت السيدة بنت عضد الدولة اىل الطائع ومحل معها من املال 
  والثياب واالواىن والفرش الكثرية 

مجلته قطعة عنرب  وىف هذا الشهر ورد رسول من صاحب اليمن اىل عضد الدولة ومعه اهلدايا واملالطفات ما كان ىف
  وزهنا ستة ومخسون رطال 

وزادت دجلة ىف هذه السنة زيادة مفرطة والفرات وانفجر بثق وسقطت قناطر الصراة فوقعت اجلديدة ىف نصف 



ذى القعدة ووقعت العتيقة بعدها وكان يوم االربعاء مث وقع الشروع ىف عمل القنطرتني فانفق عليها املال الكثري 
  ثيق وبنينا البناء الو

وكان الصيدالوى رجل يقطع الطريق فاحتال عليه بعض الوالة فدس اليه مجاعة من الصعاليك اظهروا االحنياز اليه 
  فلما خالطوه قبضوا عليه ومحلوه اسريا اىل الكوفة فقتل ومحل رأسه اىل بغداد 

  ينة للمغرىب صاحب مصر وحج بالناس ىف هذه السنة ابو الفتح امحد بن عمر بن حيىي العلوى وخطب مبكة واملد

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  امحد بن على  - ١٣٨
ابو بكر الرازى الفقيه امام اهل الرأى ىف وقته كان مشهورا بالزهد والورع ورد بغداد ىف شبيبته ودرس الفقه على 

 ان يلى قضاء القضاة فامتنع اىب احلسن الكرخى ومل يزل حىت انتهت اليه الرياسة ورحل اليه املتفقهة وخوطب ىف
واعيد اليه احلطاب فلم يفعل وله تصانيف كثرية ضمنها احاديث رواها عن اىب العباس االصم وسليمان الطرياىن 

  وغريمها 
  اخربنا حممد بن عبد امللك انبأنا اخلطيب قال حدثىن القاضى ابو عبد اهللا الصيمرى 

ى قال حدثىن ابو بكر االهبرى قال خاطبىن املطيع على قضاء القضاة قال حدثىن ابو اسحاق ابراهيم بن امحد الطرب
وكان السفري ىف ذلك ابو احلسن بن اىب عمرو الشراىب فأبيت عليه واشرت بأىب بكر امحد بن على الرازى فاحضر 
لك اخلطاب على ذلك وسألىن ابو احلسن بن اىب عمر ومعونته عليه فخوطب فامتنع وخلوت به فقال تشري على بذ

فقلت ال ارى لك ذلك مث قمنا اىل بني يدى أىب احلسن ابن أىب عمرو فأعاد خطابه وعدت اىل معونته فقال ىل اليس 
قد شاورتك فأشرت على أن ال افعل فوجم ابو احلسن بن اىب عمرو من ذلك فقال تشري علينا بانسان مث تشري عليه 

اشار على اهل املدينة ان يقدموا نافعا القارئ ىف مسجد  ان ال يفعل قلت نعم اماىل ىف ذلك اسوة مبالك بن انس
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واشار على نافع ان ال يقبل فقيل له ىف ذلك فقال اشرت عليكم بنافع ألىن مل 

اعرف مثله واشرت عليه ان ال يفعل النه حيصل له اعداء وحساد فكذلك انا اشرت عليكم به الىن ال اعرف مثله 
رت عليه ان اليفعل النه اسلم لدينه قال الصيمرى وتوىف ابو بكر الرازى ىف ذى احلجة سنة سبعني وثالمثائة واش

  وصلى عليه ابو بكر حممد بن موسى اخلوارزمى 
  الزبري بن عبد الواحد  - ١٣٩

هان وبالد ابن موسى ابو يعلى البغدادى نزيل نيسابور مسع البغوى وابن صاعد ومسع بالبصرة وخوزستان واصب
  آذربيجان مث دخل بالد خراسان فسمع فيها الكثري مث انصرف اىل البصرة وتوىف باملوصل ىف هذه السنة 

  عبيد اهللا بن على  - ١٤٠
ابن جعفر ابو الطيب الدقاق مسع حممد بن سليمان الباهلى روى عنه الربقاىن وقال كان شيخا فاضال ثقة جمودا من 

  االول من هذه السنة اصحاب احلديث توىف ىف ربيع 
  عبيد اهللا بن العباس ابن الوليد بن مسلم ابو امحد السداوى مسع عبد اهللا بن حممد بن ناجية وابراهيم  - ١٤١

  ابن موسى اجلوزى روى عنه القاضى ابو العالء وكان ثقة وتوىف ىف شوال هذه السنة 
اهللا ويعرف بابن املتيم مسع خلقا كثريا وروى عنه حممد بن امحد ابن حممد بن محاد ابو جعفر موىل اهلادى ب - ١٤٢



ابو بكر الربقاىن قال ابو نعيم االصبهاىن مل امسع فيه االخريا وقال ابن اىب الفوارس توىف يوم الثالثاء لسبع خلون من 
  شوال وكان ال بأس به 

  حممد بن جعفر  - ١٤٣
ن جوا الحداث ببالد فارس وخراسان عن الباغندى ابن احلسني بن حممد بن زكريا ابو بكر الوراق يلقب غندرا كا

  وابن صاعد وابن دريد وغريهم روى عنه ابو نعيم االصبهاىن وغريه وكان حافظا ثقة 
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال حدثىن حممد بن امحد ابن يعقوب عن حممد بن عبد اهللا 

  ندرا خرج من مروقاصدا خبارا فمات ىف املفازة بن حممد النيسابورى احلافظ ان غ

  سنة

  سبعني وثلثمائة هذه السنة 
  سنة 

  مث دخلت سنة احدى وسبعني وثلثمائة 
فمن احلوادث فيها ان عضد الدولة امر حبفر النهر من عمود اخلالص وسياقة املاء اىل بستان داره فبدئ ىف ذلك 

  وحشر الرجال لعمله 
ضد الدولة على صورة السبع من فضة فسرق ىف صفر وعجب الناس كيف كان هذا وانه كان على صدر زبزب ع

مع هيبة عضد الدولة املفرطة وكونه شديد املعاقبة على اقل جناية مث قلبت االرض ىف البحث عن سارقه فلم يوقف 
  له على خرب ويقال ان صاحب مصر دس من فعل هذا 
قراطيس اىل بعض البزازين من اجلانبني واتى على األساكفة وىف ربيع االول وقع حريق بالكرخ من حد درب ال

  واحلذائني واحترق فيه مجاعة من 

  الناس وبقى هلبه اسبوعا 
  وىف ذى القعدة تقلد ابو القاسم عيسى بن على بن عيسى كتابة الطائع هللا وخلع عليه 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  امحد بن ابراهيم  - ١٤٤

  بن العباس ابو بكر االمساعيلى اجلرجاىن طلب احلديث وسافر ابن امسعيل

اخربنا امسعيل بن امحد اخربنا امسعيل بن مسعدة اخربنا محزة بن يوسف السهمى قال مسعت ابا بكر االمسعيلي يقول 
ملا ورد نعى حممد بن ايوب الرازى دخلت الداروبكيت وصرخت ومزقت القميص ووضعت التراب على رأسى 

اهلى وقالوا ما اصابك قلت نعى اىل حممد بن ايوب منعتموىن االرحتال اليه فاذنوا ىل ىف اخلروج واصحبوىن فاجتمع 
خاىل اىل نسا اىل احلسن بن سفيان ومل يكن ىف وجهى طاقة فقدمت فقرأت عليه املسند وغريه وكانت اول رحلىت 

ى صحيح البخارى حدثنا به حيىي ابن ثابت بن ىف طلب احلديث وكان لالمساعيلى علم وافر بالنقل وصنف كتابا عل



بندار عن ابيه عن الربقاىن عنه وكان الدارقطىن يقول كنت عزمت غري مرة ان ارحل اىل اىب بكر االمساعيلى فلم 
  ارزق توىف االمساعيلى يوم السبت غرة رجب سنة احدى وسبعني وثلثمائة عن اربع وتسعني سنة 

  احلسن بن صاحل  - ١٤٥
السبيعى مسع ابن جرير الطربى وقاسم املطرز روى عنه الدارقطىن والربقاىن وكان ثقة حافظا مكثرا وكان  ابو حممد

عسرا ىف الرواية وملا كان بآخره عزم على التحديث واالمالء ىف جملس عام فتهيأ لذلك ومل يبق اال تعيني يوم اجمللس 
  فمات 

ن ثابت قال قال لنا القاضى ابو العالء حممد بن على الواسطى اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على ب
رأيت ابا احلسن الدارقطىن جالسا بني يدى اىب حممد السبيعي كحوس الصىب بني يدى معلم هيبة له توىف ىف ذى 

  احلجة من هذه السنة 

١٠٩ -   

  احلسن بن على

ن البادا ولد سنة اربع وسبعني ومائتني مسع احلسن ابن احلسن بن اهليثم بن طهمان ابو عبد اهللا الشاهد املعروف باب
بن علويه وشعيب بن حممد الذارع وكان عمره سبعا وتسعني سنة منها مخس عشرة سنة ىف آخر عمره مقعد اعمى 

  وتوىف ىف رجب هذه السنة 
  احلسن بن يوسف  - ١٤٧

  رسابن حيىي ابو معاذ البسىت روى عنه الربقاىن وكان ثقة قال ابن اىب الفوا

  توىف ىف ذى احلجة من هذه السنة وكان ثقة مستورا مجيل املذهب 
عبد اهللا بن ابراهيم ابن جعفر بن بنيان ابو احلسني املعروف بالزينىب ولد ىف ذى احلجة سنة مثان وسبعني  - ١٤٨

ان ثقة توىف ومائتني وكان يسكن بربكة زلزل وحدث عن احلسن بن علويه والفرياىب روى عنه الربقاىن والتنوخى وك
  ىف ذى القعدة من هذه السنة 

  عبد اهللا بن احلسن  - ١٤٩

  ابن امسعيل بن حممد ابو بكر الضىب القاضى

اخربنا القزاز اخربنا ابن ثابت اخربنا عبد الكرمي بن امحد الضىب اخربنا الدارقطىن قال عبد اهللا بن احلسني ابو بكر 
النيسابورى وغريه وحدث وواله امري املؤمنني املتقى القضاء على القاضى مسع اكثر حديث ابيه وكتب عن اىب بكر 

آمد وارزن وميافارقني وما يلي ذلك ىف سنة تسع وعشرين وثلثمائة مث واله املتقى ايضا ىف سنة احدى وثالثني 
هلا القضاء على طريق املوصل وقطر بل ومسكن وغري ذلك وواله املطيع هللا سنة اربع وثالثني على املوصل واعما

وقضاء احلديثة وما يتصل بذلك مث واله املطيع ايضا القضاء على حلب وانطاكية واعماهلا وواله الطائع على ديار 
  بكر وآمد وارزن وميافارقني 



  وارمينية واعمال ذلك وكان عفيفا نزها فقيها توىف ىف هذه السنة 
  عبد العزيز بن احلارث  - ١٥٠

ى حدث عن اىب بكر بن زياد النيسابورى والقاضى احملاملى وحممد بن خملد ابن اسد بن الليث ابو احلسن التميم
  الدورى ونفطويه وغريهم وتوىف ىف ذى القعدة من هذه السنة 

اخربنا امحد بن احلسن بن البنا انبأنا القاضى ابو يعلى ابن الفراء قال ابو احلسن عبد العزيز التميمى رجل جليل 
ف وتصنيف ىف االصول والفرائض قال املصنف وقد تعصب عليه اخلطيب وهذا القدر وله كالم ىف مسائل اخلال

شأنه ىف اصاحب امحد فحكى عن اىب القاسم عبد الواحد بن على االسدى العكربى ان التميمى وضع حديثا وهذا 
رو شيئا من العكربى ال يعول على قوله فانه مل يكن من اهل احلديث والعلم امنا كان يعرف شيئا من العربية ومل ي

احلديث كذلك ذكر عنه اخلطيب وكان ايضا معتزليا يقول ان الكفار ال خيلدون ىف النار وعنه حكى الطعن ىف ابن 
بطة ايضا وسيأتى القدح ىف هذا االسدى مستوىف ىف ترمجة ابن بطة فقد انفق هذا االسدى مبغضا الصحاب امحد 

صبية باردة فانه اذا ذكر املتكلمني من املبتدعة عظم القوم وذكر طاعنا ىف اكابرهم وانفق اخلطيب يبهرج اذا شاء بع
هلم ما يقارب االستحالة فانه ذكر عن ابن اللبان انه قال حفظت القرآن وىل مخس سنني وحكى عن ابن رزقويه ان 
ن التميمى وضع ىف مسند آخر حديثني وجيوز ان يكون قد كتب ىف بعض املسانيد من مسند آخر ومن مسموعاته م
غري ذلك املسند مىت كان الشىء حمتمال مل جيزأن يقطع على صاحبه بالكذب نعوذ باهللا من االعراض الفاسدة على 

  اهنا حتول على صاحبها 
  على بن ابراهيم ابو احلسن احلصرى الصوىف الواعظ بصرى االصل سكن بغداد وكان شيخ  - ١٥١

ب عليه اجملىء اىل اجلامع فبىن له الرباط املقابل جلامع املتصوفة صحب الشبلى وغريه وبلغىن انه كرب سنة فصع
  املنصور مث عرف بصاحبه الزوزىن كان احلصرى ال خيرج اال من مجعة اىل مجعة وله على طريقتهم كالم 

 انبأنا حممد بن حممد احلافظ انا املبارك بن عبد اجلبار الصريىف انا احلسني بن على ابن غالب املقريء أخربنا ابو عبد
اهللا احلسني بن امحد بن جعفر البغدادى قال مسعت ابا احلسن على بن ابراهيم احلصرى يقول وجدت من يدعو امنا 
يدعو اهللا بظاهره ويدعو اىل نفسه بباطنه ألنه حيب ان يعظم وان يشار اليه ويعرف موضعه ويثىن عليه الثناء احلسن 

ىل نفسه ال اىل ربه وقال ما على مىن واى شىء ىل ىف حىت واذا احب حيبه اخللق له وتعظيمهم اياه فقد دعاهم ا
اخاف عليه وارجو له ان رحم رحم ماله وان عذب عذب ماله توىف احلصرى يوم اجلمعة ببغداد ىف ذى القعدة من 

  هذه السنة وقد اناف على الثمانني ودفن مبقربة باب حرب 
حد حىت ال يشك املزور على خطه انه خطه على بن حممد األحدب املزور كان يكتب على خط كل ا - ١٥٢

  وبلى الناس منه ببلوى عظيمة وختم السلطان على يده مرارا وتوىف يوم االحد تاسع رجب هذه السنة 
  حممد بن امحد  - ١٥٣

  ابن روح ابو بكر احلريرى مسع ابراهيم بن عبد اهللا الزينىب 
اخربنا ابو بكر الربقاىن عن حممد بن امحد احلريرى وسألته  اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت

عنه فقال ثقة فاضل قال ابن ثابت وحدثت عن اىب احلسن حممد بن العباس بن الفرات قال توىف حممد بن امحد بن 
  روح ىف ذى احلجة سنة احدى وسبعني وثلثمائة مستور ثقة 



  حممد بن امحد  - ١٥٤
املروزى الفقيه مسع حممد بن عبد اهللا السعدى وغريه وكان احد ائمة املسلمني حافظا  ابن عبد اهللا بن حممد ابو زيد

  ملذهب الشافعى حسن النظر مشهورا بالزهد والورع ورد بغداد وحدث هبا فسمع منه الدارقطىن 
عبد اهللا بن  اخربنا ابو منصور القزاز قال اخربنا ابو بكر بن على قال اخربىن حممد بن امحد بن يعقوب عن حممد بن

نعيم النيسابورى قال مسعت ابا بكر البزاز يقول عادلت الفقيه ابا زيد من نيسابور اىل مكة فما اعلم ان املالئكة 
  كتبت عليه حطيئة قال ابو نعيم توىف ابو زيد مبرو يوم اخلميس الثالث عشر من رجب هذه السنة 

  حممد بن خلف  - ١٥٥
  روى عنه الربقاىن والتنوخى وغريمها وكان ثقة توىف ىف ذى احلجة من هذه السنة ابن جيان باجليم ابو بكر الفقيه 

  حممد بن خفيف  - ١٥٦
ابو عبد اهللا الشريازى صحب اجلريرى وابن عطاء وغريمها وقد ذكرت ىف كتاىب املسمى بتلبيس ابليس عنه من 

  احلكايات ما يدل على انه كان يذهب مذهب االباحة 

  سنة

  نتني وسبعني وثلثمائة مث دخلت سنة اث
فمن احلوادث فيها انه ورد ىف يوم اخلميس ثاىن عشر احملرم فتح املاء الذى استخرجه عضد الدولة من اخلالص اىل 

  داره وبستان الزاهر 
وىف يوم اخلميس لثالث خلون من صفر وقيل بل لليلة خلت من ربيع األخر فتح املارستان الذى انشأه عضد الدولة 

  الغرىب من مدينة السالم ورتب فيه االطباء واملعاجلون واخلزان والبوابون والوكالء والناظرون ىف اجلانب 

  ونقلت اليه االدوية واالشربة والفرش واآلالت 
وىف شوال توىف عضد الدولة فكتم اصحابه موته مث استدعوا ولده صمصام الدولة من الغد اىل دار اململكة 

ته العهد وروسل الطائع فسئل كتب عهده منه ففعل وبعث اليه خلعا ولواء وعهد واخرجوا امر عضد الدولة بتولي
بامضاء ما قلده اياه ابوه وجلس جلوسا عاما حىت قرئ العهد بني يديه وهنأه الناس واستمرت احلال على اخفاء 

  وفاة عضد الدولة اىل ان متهد االمر 
سم على بن اىب متام الزينىب نقابة العباسيني والصالة باحلضرة وىف يوم االثنني لعشر بقني من ذى احلجة قلد ابو القا

  وخلع عليه 
  وىف هذا الشهر خلع على اىب منصور بن الفتح العلوى للخروج باحلاج 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  اسحاق بن سعد  - ١٥٧
بن اسحاق بن خزمية وانتقى عليه  ابن احلسن بن سفيان ابو يعقوب النسوى روى عن جده احلسن بن سفيان وحممد

  الدارقطىن وكان ثقة امينا توىف بطريق خراسان مرجعه من احلج 
  امحد بن جعفر  - ١٥٨



  ابو احلسن اخلالل كان ثقة مستورا حسن احلال توىف ىف رمضان هذه السنة

لقب عضد الدولة فناخسرو ابن احلسن بن بويه بن فناخسرو بن متام بن كوهى بن شريزيل ابو شجاع امل - ١٥٩
كذاذ كره االمري ابو نصر بن ماكوال ونسبه اىل سابور بن اردشري وكان ابوه يكىن ابا على ويلقب ركن الدولة 

وهو اول من خوطب ىف االسالم بامللك شاهنشاه وكان دخوله اىل بغداد ىف ربيع اآلخر سنة سبع وستني وثلثمائة 
  ودخل اىل الطائع فطوته وسؤره وخرج الطائع اليه متلقيا له ومل يتلق سواء 

وشافهه بالوالية وامر ان خيطب له على املنابر ببغداد ومل جتر بذلك عادة لغري اخلليفة واذن له ىف ضرب الطبل على 
بابه ىف اوقات الصلوات الثالث ودخل بغداد وقد استوىل اخلراب عليها وعلى سوادها بانفجار بثوهتا وقطع 

عسكر اىل بىن شيبان وكانوا يقطعون الطريق فأوقع هبم واسر منهم مثاىن مائة وسد بثق املفسدين طرقاهتا فبعث ال
السهلية وبثق اليهودى وامر االغنياء بعمارة مسناهتم وان يغرسوا ىف كل خراب ال صاحب له وغرس هو الزاهر 

سبعمائة جريب وهو دار اىب على ابن مقلة وكانت قد صارت تالوغرس التاجى عند قطربل وحوطه على الف و
وامر حبفر االهنار الىت اندرست وعمل عليها ارجاء املاء وحول من البادية قوما فاسكنهم بني فارس وكرمان فزرعوا 
وعمروا الربية وكان ينقل اىل بالده ماال يوجد هبا فمما نقله اىل كرمان حب النيل وبلغ ىف احلماية اقصى حد واخر 

جلباية عن احلاج واقام هلم السواىن ىف الطريق وحفر املصانع واآلبار واطلق اخلراج اىل النوروز العضدى ورفع ا
الصالت الهل احلرمني ورد رسومهم القدمية واشار السور على مدينة الرسول صلى اهللا عليه و سلم وكسا املساجد 

بىن القنطرتني العتيقة فادر أرزاق املؤذنني والقراء ورمبا صدق بثالين الفا وصدق مرة بثالثني بدرة وعمل اجلسر و
واجلديدة على الصراة فتمت اجلديدة بعد وفاته واستحدث املارستان وكان جبكم قد شرع ليعمله فلم يتم وجلب 

اليه ما يصلح لكل فن وعمل بني يديه سوقا للبزازين ووقف عليه وقوفا كثرية وعمل له ارحاء بالزبيدية من هنر 
امللوك وينقب عن سرائرهم وكانت اخبار الدنيا عنده حىت لو تكلم  عيسى ووقفها عليه وكان يبحث عن اشراف

انسان مبصر رقى اليه حىت ان رجال مبصر ذكره بكلمة فاحال حىت جاء به ووخبه عليها مث رده فكان الناس حيترزون 
منها  ىف كالمهم وافعاهلم من نسائهم وغلماهنم وكانت له حيل عجيبة ىف التوصل اىل كشف املشكالت وقد ذكرت

مجلة ىف كتاب االذكياء فكرهت االعادة وكانت هيبته عظيمة فلو لطم انسان انسانا قابله اقبح مقابلة فانكف الناس 
  عن التظامل وكان غزير العقل شديد التيقظ كثري الفضل بعيد 

ابه فاذا ترحل اهلمة حمبا للفضائل جمتنبا للرذائل وكان يباكر دخول احلمام فاذا خرج صلى الفجر ودخل اليه اصح
النهار سأل عن االخبار الواردة فان تأخرت عن وقتها قامت عليه القيامة وسأل عن سبب التعويق فان كان من غري 
عذر انزل الباليا عليهم حىت ان بعضهم يعوق مبقدار ما تغدى فيضرب وكانت االخبار تصل من شرياز اىل بغداد ىف 

يتغدى والطبيب قائم وهو يسأله عن منافع األطعمة ومضارها مث ينام فاذا  سبعة ايام وحتمل معهم الفواكه الطرية مث
انتبه صلى الظهر وخرج اىل جملس الندماء والراحة ومساع الغناء وكذلك اىل ان ميضى من الليل صدر مث يأوى اىل 

لك سياسة فيخرج فراشه فاذا كان يوم موكب برز لألولياء فلقيهم ببشر معه هيبة وكان يقتل ويهلك ظنا منه ان ذ
بذلك الفعل عن مقتضى الشريعة حىت ان جارية شغلت قلبه مبيله اليها عن تدبري اململكة فأمر بتغريقها وأخذ بطيخا 

من رجل غالم غصبا فضربه بسيف فقطعه نصفني وكان حيب العلم والعلماء وجيرى الرسوم للفقهاء واالدباء 
بالعلم فوجد له ىف تذكرة اذا فرغنا من حل اوقليدس كله  والقراء فرغب الناس ىف العلم وكان هو يتشاغل



تصدقت بعشرين الف درهم واذا فرغنا من كتاب اىب على النحوى تصدقت خبمسني الف درهم وكل ابن يولد لنا 
كما حنب اتصدق بعشرة آالف درهم فان كان من فالنة فبخمسني الف درهم وكل بنت فبخمسة آالف فان كان 

فا وكان حيب الشعر فمدح كثريا وكان يؤثر جمالسة االدباء على منادمة االمراء وقال شعرا كثريا منها فبثالثني ال
... كان مارش باملا وردا و عبقت ... اذا متزق جلباب الدياجري ... يا طيب رائحة من نفحة اخلريى ... فمن شعره 

  ... ر وبيض من زنابري صفر ومح... كان اوراته ىف القداجنحة ... فيه دواخني ند عند تبخري 
... ليس شرب الكأس اال ىف املطر ... ومن شعره وقد خرج اىل بستان وقال لو ساعدنا غيث فجاء املطر فقال 

  ناعمات ىف تضاعيف الوتر ... غانيات سالبات للنهى ... وغناء من جوار ىف السحر 

... رافضات اهلم ابان الفكر ... جمن  مطربات حمسنات... رافالت ىف افانني احلرب ... راقصات زاهرات جنل 
مالك االمالك غالب ... عضد الدولة وابن ركنها ... مسقيات اخلمر من فاق البشر ... مربزات الكأس من حمزهنا 

ليساس امللك منه بالغرر ... وأراه اخلري ىف أوالده ... ىف ملوك االرض ما دار القمر ... سهل اهللا له بغيته ... القدر 
 ...  
الوا انه مذ قال غالب القدر مل يفلح وليس شعره بالفائق فلم اكتب منه غري ما كتبت واهدى اليك بنو اسحاق وق

ىف مهرجان جديد انت مبليه ... اهدى اليك بنو االمالك واختلفوا ... لصاىبء استرالباىف يوم مهرجان وكتب معه 
اهدى ... مل يرض باالرض مهداة اليك فقد ...  علو قدرك عن شىء تدانيه... لكن عبدك ابراهيم حني رأى ... 

  ... لك الفلك االعلى مبا فيه 
وكان قد طلب حسان دخله ىف السنة فاذا هو ثلثمائة الف الف وعشرين الف الف درهم فقال اريد ان ابلغ به اىل 

ع له كل عام اثنان ثلثمائة وستني الف الف درهم ليكون دخلنا ىف كل يوم الف الف درهم وىف رواية انه كان يرتف
وثالثون الف الف دينار ومائتا الف درهم وكان له كرمان وفارس وعمان وخوزستان والعراق واملوصل وديار بكر 

وحران ومنبج وكان مع صدقاته وايصاله ينظر ىف الدنيار وينافس ىف القرياط واقام مكوسا ومنع ان يعمل ىف اآللة 
قتلت صناديد الرجال فلم ... دولة جعل يتمثل بقول القاسم بن عبيد اهللا واثر آثار من الظلم فلما احتضر عضد ال

  عدوا ومل امهل على ظنة خلقا ... ادع 

وصارت ... فلما بلغت النجم عزا ورفعة ... فشردهتم غربا وبددهتم شرقا ... واخليت دور امللك ىف كل نازل 
فأذهبت ... فها انا ذا ىف حفرتى عاطال ملقى ...  رماىن الردى سهما فأمخد مجرتى... رقاب اخللق امجع ىل رقا 

  ... فمن ذا الذى مىن مبصرعة أشقى ... دنياى وديىن سفاهة 
مث جعل يقول ما اغىن عىن ماليه هلك عىن سلطانيه فرددها اىل ان توىف ىف آخر يوم االثنني من شوال هذه السنة عن 

ل عن مثانية واربعني سنة وستة اشهر وخسمة عشر يوما سبع واربعني سنة واحد عشر شهرا او ثالثة ايام وفل ب
واخفى خربه ودفن ىف دار اململكة اىل ان خرجت السنة وتقررت قواعد اململكة لولده مث اظهرن وفاته ومحل اىل 

مشهد على عليه السالم وسنذكر متام ما يتعلق به ىف السنة املقبلة فلما توىف بلغ خربه اىل بعض جملس العلماء وفيه 
مجاعة من اكابر اهل العلم فتذاكروا الكلمات الىت قاهلا احلكماء عند موت االسكندر وقد رويت لنا من طرق 

خمتلفة االلفاظ وحنن نذكر احسنها وذاك ان االسكندر ملا مات قام عند تابوته مجاعة من احلكماء فقال احدهم سلك 
خلف االسكندر ماله لغريه وحنكم فيه بغري حكمه وقال  االسكندر طريق من فىن وىف موته عربة ملن بقى وقال الثاىن

الثالث اصبح االسكندر مشتغال مبا عاين وهو باالعمال يوم اجلراء اشغل وقال الرابع كنت مثلى حديثا وانا مثلك 



وشيكا وقال اخلامس ان هذا الشخص كان لكم واعظا ومل يعظكم قط بأفضل من مصرعه وقال السادس كان 
نائم انقضى او كظل غمام اجنلى وقال السابع ألن كنت امس ال يأمنك احد لقد اصبحت البوم االسكندر كحلم 

وما خيالك احد وقال الثامن هذه الدنيا الطويلة العريضة طويت ىف ذراعني وقال التاسع اجاهل كنت باملوت 
عظة مبوت العامة وقال بعض فنعذرك ام عامل به فنلومك وقال العاشر كفى للعامة اسوة مبوت امللوك وكفى للملوك 

من حضر اجمللس الذى اشنع فيه مبوت عضد الدولة وتذكرت فيه هذه الكلمات فلو قلتم انتم مثلها لكان ذلك 
  يؤثر عنكم فقال احدهم لقد وزن هذا الشخص الدنيا مثقاهلا 

للدنيا فهذا نومه ومن  واعطاها فوق قيمتها وحسبك انه طلب الربح فيها فخسر روحه فيها وقال الثاىن من استيقظ
حلم فيها فهذا انتباهه وقال الثالث ما رأيت غافال ىف غفلته وال غافال ىف عقله مثله لقد كان ينقض جانبا وهو يظن 
انه مربم ويغرم وهو يظن انه غامن وقال الرابع من جد للدنيا هزلت به ومن هزل راغبا عنها جدت له وقال اخلامس 

ل عنها بال زاد وال راحلة وقال السادس ان ماء اطفأ هذه النار لعظيم وان رحيا زعزعت ترك هذا الدنيا شاغرة ورح
هذا الركن لعصوف وقال السابع امنا سلبك من قدر عليك وقال الثامن وكان معتربا ىف حياته ملا صار عربة ىف مماته 

العاشر كيف غفلت عن كيد هذا  وقال التاسع الصاعد ىف درجاهتا اىل سفال والنازل ىف درجاهتا اىل معال وقال
  االمر حىت نفذ فيك وهال اختذت دونه جنة تقيك ان فيك لعربة للمعتربين وانك آلية للمستبصرين 

حممد بن اسحاق ابن هبة اهللا بن ابراهيم بن املهتدى باهللا ابو امحد اهلامشى حدث عن احلسني بن حيىي بن  - ١٦٠
  وتوىف ىف ليلة اجلمعة الربع بقني من شوال هذه السنة  عياش القطان روى عنه عبد العزيز األزجى

  حممد بن امحد  - ١٦١
ابن متيم ابو نصر السرخسى قدم بغداد وحدث هبا عن حممد بن ادريس الشامى وامحد بن اسحاق السرخسى 

  وروى عنه ابن رزقويه وغريه وكان ثقة 
  حممد بن جعفر  - ١٦٢

بكر احلريرى املعدل ويعرف بزوج احلرة ومسع ابن جرير الطربى ابن امحد بن جعفر بن احلسن بن وهب ابو 
والبغوى وابن اىب داود والعباس بن يوسف الشكلى روى عنه ابن رزقويه والربقاىن وابن شاذان قال الربقاىن هو 

  بغدادى جليل احد العدول الثقات 

 قال حدثىن االمري ابو الفضل جعفر بن حدثنا القزاز اخربنا اخلطيب اخربنا على بن احملسن القاضى قال حدثىن اىب
املكتفى باهللا قال كانت بنت بدرموىل املعتضد زوجة امري املؤمنني املقتدر باهللا فأقامت عنده سنني وكان هلا مكرما 
وعليها مفضال االفضال العظيم فما ثلت حاهلا وانضاف ذلك اىل عظيم نعمتها املوروثة وقتل املقتدر فافلتت من 

م هلا مجيع امواهلا وذخائرها حىت مل يذهب هلا شىء وخرجت عن الدار وكان يدخل اىل مطبخها حدث النكبة وسل
حيمل فيه على رأسه يعرف مبحمد بن جعفر وكان حركا فيقف على القهرمانة خبدمته فنقلوه اىل ان صار وكيل 

صار ينظر ىف ضياعها وعقارها وغلب املطبخ وبلغها خربه ورأته فردت اليه الوكالة ىف غري املطبخ وترقى امره حىت 
عليها حىت صارت تكلمه من وراء ستر وخلف باب وزاد اختصاصه هبا حىت علق بقلبها فاستدعته اىل تزوجيها فلم 

جيسر على ذلك فجسرته وبذلت له ماال حىت مت هلا ذلك وقد كانت حاله تأثلت هبا واعطته ملا ارادت ذلك منه 
رة لئال مينعها اولياؤها منه لفقره وانه ليس بكفوء مث هادت القضاة هبدايا جليلة حىت امواال جعلها لنفسه نعمة ظاه

زوجوها منه واعترض االولياء فغالبتهم باحلكم والدراهم فتم له ذلك وهلا فأقام معها سنني مث ماتت فحصل له من 



هذا الرجل وهو شيخ عاقل شاهد مقبول ماهلا حنو ثلثمائة الف دينار فهو يتقلب اىل اآلن فيها قال اىب قد رأيت انا 
توصل باملال اىل ان قبله ابو السائب القاضى حىت اقر ىف يده وتوف احلرة ووصيتها الهنا وصت اليه ىف ماهلا 

ووقوفها وهو اىل اآلن ال يعرف اال بزوج احلرة وامنا مسيت احلرة الجل تزويج املقتدر هبا وكذا عادة اخللفاء لغلبة 
اذا كانت هلم زوجة قيل هلا احلرة قال ابن ثابت قال لنا ابو على بن شاذان كان حممد بن جعفر  املماليك عليهم

زوج احلرة جارنا ومسعت منه جمالس من امانيه وكان حيضره ىف جملس احلديث القاضى اجلراحى وابو احلسني ابن 
يوم اجلمعة ألربع خلون من صفر هذه املظفر والدارقطىن وابن حيويه وغريهم من الشيوخ وتوىف ليلة اجلمعة ودفن 
  السنة ودفن بالقرب من قرب معروف الكرخى وحضرت مع اىب الصالة عليه 

  منصور بن امحد  - ١٦٣
ابن هارون الفقيه ابو صادق مسع من مجاعة ومل حيدث قط وكان من الزهاد اهلاربني من الرياسات وقال الزهديات 

  و ابن مخس وستني سنة وتوىف ىف مجادى االوىل من هذه السنة وه
   ٣٧٣سنة 

  مث دخلت سنة ثالث وسبعني وثلثمائة

فمن احلوادث فيها انه يف يوم عاشوراء وهو عاشر احملرم اظهرت وفاة عضد الدولة ومحل تابوته اىل املشهد الغرىب 
ع ابن ركن ودفن ىف تربة بنيت له هناك وكتب على قربه ىف ملنب ساج هذا قرب عضد الدولة وتاج امللة اىب شجا

الدولة احب جماورة هذا االمام التقى لطمعه ىف احلالص يوم تأتى كل نفس جتادل عن نفسها واحلمد هللا وصلى اهللا 
  على حممد وعترته الطاهرة 

وتوىل امره ومحله ابو احلسن على بن امحد بن اسحاق العلوى النقيب وجلس صمصام الدولة للعزاء به بالنياب 
ه الطائع هللا معزيا ولطم عليه ىف دوره واالسواق اللطم الشديد املتصل اياما كثرية فلما السود على االرض وجاء

انقضى ذلك ركب صمصام الدولة اىل دار اخلالفة يوم السبت لسبع بقني من الشهر وخلع عليه فيها احللع السبع 
مبركب من ذهب وقيد بني  والعمامة السوداء وسور وطوق وتوج وعقد له لواءان ولقب مشس امللة ومحل على فرس

يديه مثله وقرىء عهده بتقليده االمور فيما بلغته الدعوة ىف مجيع املمالك ونزل من هناك ىف الطيار اىل دار اململكة 
واخذت له البيعة على مجيع االولياء بالطاعة واخالص النية ىف املناصحة واطلق له رسومها وكوتب الوالة والعمال 

  راف بأخذ البيعة على من قبلهم من االحفاد واصحاب النواحى واالط
  وىف ليلة االربعاء السادس عشر من صفر انقض كوكب عظيم الضوء وكانت عقيبة دوى كالرعد 

وورد اخلرب بوفاة مؤيد الدولة اىب منصور بويه بن ركن الدولة جبرجان فجلس صمصام الدولة للعزاء به ىف يوم 
لطائع هللا معزيا وملا اشتدت علة مؤيد الدولة قال له الصاحب ابو القاسم اخلميس لثمان بقني من رمضان وجاءه ا

امسعيل ابن عباد لو عهد امري االمراء يف االمر اىل من يراه عهدا كان تسكن اجلند اليه عاجال اىل ان يتفضل اهللا 
غل عما ختاطبىن عليه وما بعافيته وقيامه اىل تدبري مملكته كان ذلك من االستظهار الذى ال ضرر فيه فقال انا ىف ش

هلذا امللك قدر مع انتهاء االنسان اىل مثل ما انا فيه فافعلوا ما بدا لكم ان تفعلوه مث اشفى فقال له الصاحب تب يا 
موالنا من كل ما فرطت فيه وتربأ من هذه االموال الىت لست على ثقة من طيبها وحصوهلا من حلها واعتقد مىت 

رفها ىف وجوهها وترد كل ظالمة تعرفها ففعل ذلك وتلفظ به ومات فكتب الصاحب ىف اقامك اهللا وعافاك ان تص



الوقت اىل اخيه فخر الدولة اىب احلسن على بن ركن الدولة باالسراع والتعجيل وانفذ اليه خامت مؤيد الدولة 
ر قال له الصاحب قد وارسل بعض ثقاته حىت استحلفه على احلفظ والوفاء بالعهد فأسرع فلما وصل وانتظم له االم

بلغك اهللا يا موالنا وبلغىن فيك ما املته ومن حقوق خدمىت لك اجابىت اىل ما انا مؤثر له من مالزمة دارى واعتزال 
احلندية والتوفر على امر اهللا تعاىل فقال له ال تقل هذا فانىن ما اريد هذا امللك اال بك وال جيوز ان يستقيم يل فيه 

ت مالبسة االمور كرهت انا ذلك وانصرفت فقبل االرض وقال االمر لك فاستوزره وخلع امر اال بك واذا كره
  عليه اخللع السنية 

وزادت االسعار ىف هذه السنة زيادة مفرطة وحلق الناس جماعة عظيمة وبلغ الكر احلنطة ىف رمضان ثالثة آالف 
اس وكسروا منابر اجلوامع ومنعوا الصالة ىف درهم تاجية وبلغ ىف ذى القعدة اربعة آالف ومثامنائة درهم وضج الن

  عدة مجع ومات خلق من الضعفاء جوعا على الطريق مث تناقصت االسعار ىف ذى احلجة 
  وىف هذه السنة وىف القرامطة اىل البصرة ملا حدث من طمعهم بعد وفاة عضد 

  الدولة فصاحلوا على مال اعطوه وانصرفوا 

  ابرذكر من توىف ىف هذه السنة من االك

  امحد بن عبد العزيز  - ١٦٤

  ابو بكر العكربى روى عن اىب خليفة الساجى وغريه وكان ثقة مأمونا توىف

  بعكربا ىف رجب هذه السنة 
بوية ابو منصور امللقب مؤيد الدولة ابن ركن الدولة كان وزيره الصاحب بن عباد فضبطه مملكته واحسن  - ١٦٥

بنت معز الدولة اىب احلسني فأنفق ىف عرسه سبعمائة الف دينار و وتوىف التدبري وكان قد تزوج بنت عمه زبيدة 
جبرجان ىف ثالث عشر شعبان هذه السنة وكانت علته احلوانيق وكان عمره ثالثا واربعني سنة وشهرا وامارته سبع 

  وستني شهرا ومخسة عشر يوما 
  لسنة وكان ثقة جعفر الضرير املقرئ بباب الشام توىف ىف ذى القعدة من هذه ا - ١٦٦
  سعيد بن سالم  - ١٦٧

ابو عثمان املغرىب ولد بقريوان ىف قرية يقال هلا كركنت ولقى الشيوخ مبصر ودخل بالد الشام وصحب ابا اخلري 
االقطع وجاور مبكة سنني وكان ال يظهر ىف املواسم وكانت له كرامات وكان ابو سليمان اخلطاىب يقول ان كان ىف 

  ثني احد فأبو عثمان هذا العصر من احملد
اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب اخربنا ابو سعيد احلسن بن على بن امحد الشريازى قال مسعت ابا مسلم غالب بن على 
الرازى يقول مسعت ابا عثمان املغرىب يقول كنت ببغداد وكان ىب وجع من ركبىت حىت نزل اىل مثانىت فاشتد وجعى 

  احلن ما استفاثنك باهللا وغوثه بعد وكنت استغيث باهللا فناداىن بعض 

فلما مسعت ذلك رفعت صوتى وزدت ىف مقالىت حىت مسع اهل الدارصوتى فما كان اال بعد ساعة فجاء البول وقدم 
اىل سطل اهريق فيه املاء فخرج مىن شىء بقوة فضرب وسط السطل حىت مسعت له صوتا فاذا هو حجر قد خرج 



ا اسرع الغوث وكذا الظن به توىف ابو عثمان بنيسابور ىف مجادى االوىل من من مثانىت وذهب الوجع عىن فقلت م
  هذه السنة ودفن اىل جنب اىب عثمان احلريى 

عبد اهللا بن امحد ابن ماهيزذ ابو حممد االصبهاىن يعرف بالظريف سكن بغداد وحدث هبا عن الباغندى  - ١٦٨
ن ثقة اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا امحد بن على اخربنا والبغوى وابن اىب داود روى عنه الربقاىن والزحى وكا

  امحد بن عمر بن روح النهرواىن قال ذكرنا عبد اهللا بن امحد بن ماهيزذ انه ولد ىف 

  سنة

ثالث او اربع وسبعني ومائتني قال ودخلت بغداد سنة سبع وتسعني ومائتني وحججت يف سنة ثالث وثلثمائة 
  نا وصمت مثانية ومثانني رمضا

  عبد اهللا بن حممد  - ١٦٩
ابن عبد اهللا بن عثمان بن املختار ابو حممد املزىن الواسطى ويعرف بابن السقاء مسع عبدان وابا يعلى املوصلى 

والبغوى وابن اىب داود وكان فهما حافظا ورد بغداد فحدث هبا جمالسه كلها من حفظه حبضرة ابن املظفر 
ا معه كتابا امنا حدثنا حفظا وما أخذنا عليه خطأ ىف شىء غري انه حدث عن اىب والدارقطىن وكانا يقوالن ما رأين

يعلى حبديث ىف القلب منه شىء قال ابو العالء الواسطى فلما عدت اىل واسط اخربته فأخرج احلديث واصله خبط 
  الصىب توىف ىف هذه السنة 

  سنة 
  مث دخلت سنة اربع وسبعني وثلثمائة 

ابا عبد اهللا بن سعدان ان شرع ىف اصالح ما بني صمصام الدولة وفخر الدولة وخوطب فمن احلوادث فيها ان 
  الطائع هللا على ما جيدده لفخر الدولة من اخللع 

والعهد واللقب ففعل وجلس لذلك واحضرت اخللع وقرئ عهده وبعثت اليه وىف شهر رجب كان عرس ىف درب 
  من حتت اهلدم باحللى والزينة فكانت املصيبة عامة رباح فوقعت الدار فهلك كثري من النساء واخرجن 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  ابراهيم بن امحد  - ١٧٠
بن جعفر بن موسى ابو اسحاق املقرئ احلرىف من اهل اجلانب الشرقى كان ينزل سوق حيىي وحدث عن مجاعة 

  ة من هذه السنة وروى عنه التنوخى واجلوهرى وكان ثقة صاحلا توىف ىف ذى احلج
اسحاق بن سعد ابن احلسني بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز ابو يعقوب الشيباىن النسوى وله سنة  - ١٧١

ثالث وتسعني ومائتني روى عن جده احلسن وعن حممد بن اسحاق السراج وحممد بن اسحاق بن خزمية كتب عنه 
  الناس بانتخاب الدارقطىن وكان ثقة توىف ىف هذه السنة 

عبد اهللا بن موسى ابن اسحاق ابو العباس اهلامشى روى عن ابن بنت منيع وابن اىب داود وقاسم املطرز  - ١٧٢
  واىب خبيب الربتى وغريهم وكان ثقة امينا من اهل القرآن واحلديث توىف ىف ذى احلجة من هذه السنة 

  حممد بن امحد  - ١٧٣



اهللا بن حممد بن شريويه و حممد بن اسحاق بن خزمية وحممد بن  ابن بالويه ابو على النيسابورى املعدل مسع عبد
  اسحاق السراج وغريهم وكان ثقة وتوىف بنيسابور يوم اخلميس سلخ شوال هذه السنة عن اربع وتسعني سنة 

  حممد بن امحد  - ١٧٤
  ابن حممد بن عبدان بن فضال ابو الفرج االسدى ولد ىف سنة تسع وتسعني 

  ندى وابا عمر القاضى وابا بكر ابن اىب داود ومائتني ومسع الباغ
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا ابو بكر ابن ثابت اخربنا العتيقى قال توىف ابو الفرج ابن عبدان ىف ذى احلجة 

  سنة اربع وسبعني وثلثمائة وكان ثقة مأمونا 
  حممد بن امحد  - ١٧٥

  العطشى مسع جعفر بن حممد ابن حيىي بن عبد اهللا بن امسعيل ابو على البزاز

  الفرياىب وابا يعلى املوصلى وابن جرير الطربى والباغندى وغريهم 
اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن على بن ثابت قال اخربنا امحد ابن حممد العتيقى قال سنة اربع 

  ونا وسبعني وثلثمائة فيها مات ابو على العطشى ىف ذى احلجة وكان ثقة مأم
حممد بن جعفر ابن احلسن بن سليمان بن على بن صاحل صاحب املصلى يكىن ابا الفرج حدث عن اهليثم  - ١٧٦

بن خلف الدورى والباغندى وخلق كثري روى عنه ابو احلسن النعيمى وابو القاسم التنوخى احاديث تدل على 
  صرة سوء ضبطه وضعف حاله وهو سىء احلال عندهم توىف ىف هذه السنة بالب

حممد بن احلسنن ابن حممد ابو عبد اهللا الرازى السراجى مسع ابن اىب حامت وعريه روى عنه ابن رزقويه  - ١٧٧
  والربقاىن وقال هو ثقة وقال العتيقى كان ثقة امينا مستورا توىف ىف ليلة اجلمعة الثاىن من ذى القعدة يف هذه السنة 

بو الفتح االزدى املوصلى روى عن اىب يعلى املوصلى وابن جرير حممد بن احلسني ابن امحد بن احلسني ا - ١٧٨
  الطربى واىب عروبة والباغندى وغريهم وكان حافظا وله تصانيف ىف علوم احلديث 

اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن على اخلطيب قال حدثىن ابو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد 
املوصل يوهنون ابا الفتح الزدى جدا وال يعدونه شيئا قال وحدثىن حممد بن صدقة ان ابا االرموى قال رأيت اهل 

الفتح قدم بغداد على االمري يعىن ابن بويه فوضع له حديثا ان جربيل عليه السالم كان ينزل على النيب صلى اهللا 
العرقاين فاشار اىل انه كان ضعيفا عليه و سلم ىف صورته بأجازة واعطاه دراهم كثرية قال اخلطيب وسألت ابا بكر 

  قال ورأيته ىف جامع املدينة وأصحاب احلديث ال يرفعون به راسا ويتجنبونه توىف ىف هذه السنة وبعضهم يقول ىف 

  سنة

  تسع وستني وثلثمائة 
  حممد بن احلسني  - ١٧٩

عنه االزهرى وقال كان شيخا  ابن ابراهيم بن مهران ابو بكر احلرىب مسع ابا جعفر بن بريه ودعلج بن امحد روى
  صاحلا 



  سنة 
  مث دخلت سنة مخس وسبعني وثلثمائة 

فمن احلوادث فيها انه قدم ىف يوم اخلميس لثمان بقني من ربيع االول خلع الطائع هللا على صمصام الدولة وطوته 
  وسوره ومحله على فرس مبركب ذهب وقاد بني يديه مثله 

فة بورود اسحاق وجعفر اهلجريني ومها من القرامطة الذين يدعون بالسادة ىف وىف ربيع االول ورد اخلرب من الكو
مجوع كثرية وكان دخوهلما اياها على وجه التغلب واقاموا اخلطبة لشرف الدولة واعتزوا اىل ملك اجلهة فوقع 

ارهم وألن مجاعة االنزعاج الشديد من ذلك ملا كان متكن من النفوس من هيبة هوالء القوم واهنم ممن ال يصطلى بن
من امللوك كانوا يصانعوهنم حىت عضد الدولة اقطعهم بواسط ناحية واقطعهم عز الدولة قبله بشقى الفرات اقطاعا 

  وانتشر اصحاهبما ىف النواحى واكبوا على تناول الغالت واستخراج املال فنفذ 

  من بغداد عسكر طردهم وبطل ناموسهم 
فاة ابن مؤيد الدولة فجلس صمصام الدولة للعزاء به وركب الطائع اىل وىف ذى احلجة ورد كتاب من الرى بو

تعزيته ىف سفينة ال بسا للسواد وعلى رأسه مشسة والقراء واالولياء ىف الزبازب فقدم اىل مشرعة دار امللك ونزل 
  صمصام الدولة وقبل االرض بني يديه ورده بعد خطاب تردد بينهما ىف العزاء والشكر 

نة هم صمصام الدولة ان جيعل على الثياب االبريسميات والقطنيات الىت تنسج ببغداد ونواحيها وىف هذه الس
ضريبة وكان ابو الفتح الرازى قد كثر ما حيصل من هذا الوجه وبذل حتصيل الف الف درهم منه ىف كل سنة 

   فاعفوا من احداث هذا الرسم فاجتمع الناس ىف جامع املنصور وعزموا على املنع من صالة اجلمعة وكاد البلد يفتنت

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  احلسن بن احلسني  - ١٨٠
ابن اىب هريرة الفقيه ابو على القاضى كان احد اصحاب الشافعى وله مسائل ىف الورع حمفوظة توىف ىف رجب هذه 

  السنة 
سنة تسعني ومائتني قدم بغداد وحدث هبا احلسن بن على ابن داود بن خلف ابو على املطرز املصرى ولد  - ١٨١

عن حممد بن بدر الباهلى وغريه روى عنه الربقاىن وابو العالء الواسطى وكتب الناس عنه بانتخاب الدارقطىن وكان 
  ثقة وتوىف مبكة ىف صفر هذه السنة 

  احلسني بن على  - ١٨٢
الث وتسعني ومائتني ورباه ابو بكر حممد بن ابن حممد بن حيىي ابو امحد النيسابورى ويقال له حسينك ولد سنة ث

  اسحاق بن خزمية فسمع منه احلديث ومن غريه 

بنيسابور ومسع ببغداد والكوفة روى عنه ابو بكر الربقاىن وقال كان ثقة جليال وحجة واكثر اثار نيسابور منوطة 
  باهل بيته 

حممد بن على املقرئ عن حممد بن عبد اهللا احلافظ اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت اخربىن 
النيسابورى قال كان حسينك تربية اىب بكر ابن خزمية وجاره األدىن وىف حجره من حني ولد اىل ان توىف ابو بكر 
وهو ابن ثالث وعشرين سنة وكان ابن خزمية اذا خنلف عن جمالس السالطني بعث باحلسني نائبا عنه وكان يقدمه 



اواله ويقرأ له وحده ماال يقرأه لغريه وكان حيكى ابا بكر ىف وضوءه وصالته فاىن ما رأيت ىف االغنياء على مجيع 
احسن طهارة وصالة منه ولقد صحبته قريبا من ثالثني سنة ىف احلضر والسفروىف واحلر وىف الربد فما رايته ترك 

ك وكانت صدقاته دائمة ىف السر والعالنية وملا صالة الليل وكان يقرأ ىف كل ليلة سبعا من القرآن وال يفوته ذل
وقع االستنفار لطرسوس دخلت عليه وهو يبكى ويقول قد دخل الطاغى ثغر املسلمني طرسوس وليس ىف اخلزانة 

ذهب وال فضة مث باع ضيعتني نفيستني من اجل ضياعه خبمسني الف درهم واحرج عشرة من الغزاة املتطوعة 
عته غري مرة يقول اللهم انك تلم اىن الدخر ما ادخره وال اقتىن هذه الضباع اال االجالد بدال عن نفسه ومس

لالستغناء عن خلقك واالحسان اىل اهل السنة واملستورين توىف ىف ربيع اآلخر من هذه السنة وصلى عليه ابو امحد 
  بنيسابور 
  عبيد اهللا بن حممد  - ١٨٣

ف باحلوشىب مسع ابا بكر بن اىب داود روى عنه الربقاىن والتنوخى ابن امحد بن حممد ابو احلسني الشيباىن املعرو
  وكان ثقة ثبتا مستورا امينا توىف ىف ذى القعدة من هذه السنة 

  عبد الرمحن بن حممد  - ١٨٤
  ابن عبد اهللا بن مهران ابو مسلم مسع الباغندى والبغوى ورحل اىل الشام واىل 

ومجع وكان متقنا حافظا ثبتا مع ورع وتدين وزهد وتصون وكان  بغداد واىل خراسان وما وراء النهر فكتب
  الدارقطىن وغريه يعظمونه وخرج اىل مكة فتوىف هبا ىف هذه السنة ودفن قريبا من الفضيل 

  عبد امللك بن ابراهيم القرميسيىن  - ١٨٥
  مسع ابن صاعد وروى عنه ابو القاسم التنوخى وكان ثقة وتوىف ىف شوال هذه السنة 

عبد العزيز بن جعفر ابن حممد بن عبد احلميد ابو القاسم اخلرقى مسع امحد بن احلسن الصوىف واهليثم ابن  - ١٨٦
خلف الدورى روى عنه الربقاىن والعتيقى والتنوخى واجلوهرى وكان ثقة امينا وتوىف ىف مجادى االوىل من هذه 

  السنة 
  عبد العزيز بن عبد اهللا  - ١٨٧

الداركى الفقيه الشافعى نزل نيسابور عدة سنني ودرس الفقه مث صار اىل بغداد فسكنها اىل ابن حممد ابو القاسم 
حني موته وحدث هبا وكان امينا وانتهت رياسة اصحاب الشافعى اليه وكان يدرس ىف مسجد دعلج بدرب ايب 

ل واالزجى والعتيقى خلف من قطيعة الربيع وله حلقة ىف جامع املدينة للفتوى والنظر روى عنه األزهرى واخلال
  والتنوخى وكان ثقة 

اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر اخلطيب اخربنا ابو الطيب الطربى قال مسعت ابا حامد االسفرائيىن يقول ما رأيت افقه 
  من الداركى 

ذا جاءته اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال مسعت عيسى بن امحد بن عثمان اهلمذاىن يقول كان عبد العزيز الداركى ا
مسألة تفكر طويال مث افىت فيها فرمبا كانت فتواه خالف مذهب الشافعى واىب حنيفة فيقال له ىف ذلك فيقول وحيكم 

حدث فالن عن فالن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بكذا وكذا واألخذ باحلديث عن رسول اهللا صلى اهللا 
  فة عليه و سلم اوىل من االخذ بقول الشافعى واىب حني



  اذا خالفاه توىف الداركى ىف شوال هذه السنة عن نيف وسبعني سنة ودفن مبقربة الشونيزى 
  عمر بن حممد  - ١٨٨

ابن على بن حيىي بن موسى ابو حفص الناقد املعروف بالزيات ولد سنة ست ومثانني ومائتني مسع جعفر الفرياىب 
ن ثقة صدوقا متكثرا متقنا توىف ىف مجادى اآلخرة من هذه وخلقا كثريا وروى عنه الربقاىن واالزهرى واجلوهرى وكا

  السنة ودفن بالشونيزية 
  على بن احلسن  - ١٨٩

  ابن على ابو احلسن اجلراحى روى عنه جابر بن شعيب البلخى وغريه وكان خريا

  حسن املذهب توىف ىف مجادى اآلخرة من هذه السنة 
بورى ويعرف باحلسنوى اديب تفقه على مذهب الشافعى ومسع حممد بن امحد ابن حسنويه ابو سهل النيسا - ١٩٠

احلديث من مجاعة وحدث ىف البالد وكان من التاركني ملا ال يعنيهم املشتغلني بأنفسهم وتوىف ىف صفر وهو ابن تسع 
  ومخسني ودفن ىف مقربة اخليزران 

  حممد بن احلسن  - ١٩١

  ىب وابن ذريح والبغوىابن سليمان ابو بكر القزويىن وحدث عن جعفر الفريا

  وغريهم 
اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب حدثنا عنه على بن حممد بن احلسن املالكى وكان عنده جزء عنه وكان ىف اكثر 

  االحاديث ختليط ىف االسانيد واملتون توىف ابو بكر القزويىن يوم اخلميس غرة شعبان هذه السنة 
  حممد بن احلسن  - ١٩٢

  حفص ابو الفضل الكاتب حدث عن احملاملى وابن خملد ابن حممد بن جعفر بن

  واملصرى وغريهم روى عنه عبد العزيز االزجى وكان صاحلا دينا 
  حممد بن عبد اهللا  - ١٩٣

ابن صاحل ابو بكر الفقيه املالكى االهبرى ولد سنة تسع ومثانني ومائتني وروى عن ابن اىب عروبة والباغندى وابن اىب 
نه الربقاىن وله تصانيف ىف شرح مذهب مالك وذكره حممد بن اىب الفوارس فقال كان ثقة داود وغريهم روى ع

  امينا مستورا وانتهت اليه الرياسة ىف مذهب مالك 
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على احلافظ اخربنا القاضى ابو العالء الواسطى قال كان ابو بكر 

وقته ال يشهد حمضرا اال كان هو املقدم فيه واذا جلس قاضى القضاة ابو احلسن االهبرى معظما عند سائر علماء 
ابن ام شيبان اقعده عن ميينه واخللق كلهم من القضاة والشهود والفقهاء دونه وسئل ان يلى القضاء فامتنع 

الرهبان ىف فاستشري فيمن يصلح لذلك قال ابو بكر امحد بن على الرازى وكان الرازى يزيد حاله على منزلة 
العبادة فاريد للقضاء فامتنع واشار بأن يوىل االهبرى فلما مل جيب واحد منهما اىل القضاء وىل غريمها توىف ىف شوال 



  هذه السنة 
  حممد بن نصر  - ١٩٤

  ابن مكرم ابو العباس الشاهد روى عن البغوى وغريه وكان ثقة مقدما ىف

  الشهادة تويف يف شعبان هذه السنة 
  مث دخلت سنة ست وسبعني وثلثمائة  ٣٧٦سنة 

  فمن احلوادث فيها انه كثر املوت ىف احملرم باحلميات احلادة فهلك من الناس خلق كثري 
  وىف ليلة االثالثاء لتسع خلون من ربيع االول وهى ليلة العشرين من متوز واىف مطر كثري مفرط بربق 

وتسعني درمها وىف هذا الشهر ورد اخلرب بزلزلة كانت  وىف رجب زاد السعر فبيعت الكارة الدقيق اخلشكار بنيف
  باملوصل هدمت كثريا من املنازل واهلكت خلقا كثريا من الناس 

وكان االمر قد صلح بني صمصام الدولة واخيه شرف الدولة وجلس الطائع ىف صفر وبعث اخللع اىل شرف الدولة 
فاحندر صمصام الدولة اىل شرف الدولة راضيا مبا  مث ان العسكر مال اىل شرف الدولة وتركوا صمصام الدولة

يعامله به فلما وصل اليه قبل االرض بني يديه ثالث دفعات مث قبل يده فقال له شرف الدولة كيف انت وكيف 
حالك ىف طريقك ما عملت اال بالصواب ىف ورودك متض وتغري ثيابك تتودع من تعبك فحمل اىل خيمة وخركاه 

دق فجلس وامجا نادما واجتمع عسكر شرف الدولة من الديلم تسعة عشر الفا وكان االتراك قد ضربا له بغري سرا
ثالثة آالف غالم فاستطال الديلم فخاصمهم االتراك فكانت بينهم وقعة فاهنزم الديلم وقتل منهم ثالثة آالف ىف 

قدم شرف الدولة بغداد رمضان فأخذ الديلم يذكرون صمصام الدولة فقيل لشرف الدولة اقتلته فما تأمنهم و
فركب الطائع اليه يهنئه بالسالمة مث خفى خرب صمصام الدولة وذلك انه محل اىل القلعة مث نفذ بفراش ليكحله 

  فوصل الفراش وقد توىف شرف الدولة فكحله فالعجب امضاء امر ملك قد مات 
قطىن واىب حممد بن عقبة وذكر ابن وىف ذى احلجة قبل قاضى القضاة ابو حممد بن معروف شهادة اىب احلسن الدار

اىب الفوارس ان الدارقطىن ندم على شهادته وقال كان يقبل قوىل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بانفرادى 
  فصار وال يقبل قوىل على بقلى اال مع آخر 

  ومنع شرف الدولة من املصادرة ورد على الناس امالكهم 

  كابرذكر من توىف ىف هذه السنة من اال

  احلسني بن جعفر  - ١٩٥
  ابن حممد ابو القاسم الواعظ املعروف بالوزان مسع البغوى وابا عمر القاضى وابن 

اىب داود وابن صاعد واحملاملى وابن عقدة روى عنه االزهرى واالزجى وكان يسكن سوق العطش وكان ثقة امينا 
  صاحلا ستريا توىف ىف ربيع االول من هذه السنة 

  ني بن حممد احلس - ١٩٦



  ابن عبد اهللا ابو عبد اهللا الصريىف حدث عن حممد بن خملد الدورى والنجاد

  وكان ثقة امينا من امناء القضاة ينزل بيىن سليم وتوىف ىف هذه السنة 
  عبيد اهللا بن امحد  - ١٩٧

  ابن يعقوب ابو احلسني ويعرف بابن البواب مسع الباغندى والبغوى روى عنه

  وكان ثقة مامونا وتوىف ىف رمضان هذه السنة  االزهرى والعتيقى
عمر بن حممد ابن ابراهيم ابو القاسم البجلى ويعرف بابن سنيك ولد سنة احدى وتسعني ومائتني واول ما  - ١٩٨

مسع احلديث ىف سنة ثلثمائة مسع الباغندى والبغوى وروى عنه االزهرى والتنوخى وكان يسكن باب االزج وقيل 
القضاة شهادته مث استخلفه ابو حممد بن معروف على احلكم بسوق الثالثاء وحرمي دار اخلالفة  ابو السائب قاضى

  وكان ثقة عدال وتوىف ىف رجب هذه السنة 
  حممد بن امحد  - ١٩٩

  ابن حممد بن اىب صاحل ابو بكر نزل بلخ واقام هبا حىت مات وحدث هناك عن

  يعلى املوصلى ابن شعيب احلراىن ويوسف بن يعقوب القاضى واىب 
اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن ثابت قال حدثىن ابو حممد عبد العزيز بن حممد النخشىب قال مات ابو بكر بن 
  اىب صاحل ببلخ ىف سنة ست وسبعني وثلثمائة قال وكان واهيا عند اهل بلخ وتكلم فيه ابو اسحاق املستملى وغريه 

  حممد بن جعفر  - ٢٠٠

  الفتح اهلمذاىن ابن حممد ابو

اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال ويعرف بابن املراغى سكن بغداد وروى هبا عن اىب جعفر امحد بن عبد اهللا بن 
مسلم بن قتيبة حدث عنه القاضى ابو احلسني حممد ابن امحد بن القاسم احملاملى وذكر انه مسع منه ىف سنة احدى 

ملا بالنحو واللغة وله كتاب صنفه ومساه كتاب البهجة على مثال الكامل وسبعني وثلثمائة وكان من اهل االدب عا
  للمربد 
  حممد بن امحد  - ٢٠١

ابن محدان بن على بن عبد اهللا بن مسنان الزاهد ابو عمرو احلريى مسع مجاعة من العلماء وصحب مجاعة من الزهاد 
يفا وثالثني سنة وتوىف ىف ذى القعدة من هذه السنة وكان عاملا بالقراءات والنحو وكان متعبدا وكان املسجد منزله ن

وقالت له زوجته حني وفاته قد قربت والدتى فقال سلميه اىل اهللا تعاىل فقد جاؤا برباءتى من السماء وتشهد ومات 
  ىف احلال 
مث حممد بن عبد اهللا ابن عبد العزيز بن شاذان ابو بكر الرازى املذكر مجع من كالم التصوف واكثر  - ٢٠٢

انتسب اىل حممد بن ايوب بن حيىي الضريبسى البجلى وحممد بن ايوب مل يعقب ولدا ذكرا قال احلاكم ابو عبد اهللا 
فلقيته فذكرت له ذلك فانزجر وترك ذلك النسب مث رايته بعد حيدث باملسانيد وما كان حيدث هبا قبل ذلك وتوىف 



  ىف مجادى اآلخرة من هذه السنة 
  حممد بن محاد  - ٢٠٣

ابن اسحاق بن امسعيل بن محاد بن زيد االزدى القاضى حدث عن سليمان بن عبد العزيز املديىن واستقضى على 
  البصرة قيل يوسف بن يعقوب والدأىب عمرو 

  وضم اليه قضاء واسط وكور دجلة وكان يلزم املوفق باهللا حيث كان مث توىف ىف هذه السنة 

  سنة

  مث دخلت سنة سبع وسبعني وثلثمائة

من احلوادث فيها انه ورد الوزير ابو منصور حممد بن احلسن فتلقاه القواد واحلجاب واحلواشى والكتاب ووجوه ف
اهل بغداد فلما قارب تلقاه شرف الدولة بالشفيعى يوم السبت لست خلون من احملرم ووصل ىف صحبته عشرون 

عدل وكان اذا مسع االذان ترك مجيع شغله الف الف درهم وثياب وآالت كثرية وكان يغلب عليه اخلري وايثار ال
  وتوفر على اداء فرضه وكان يكثر التقليد والعزل وال يترك عامال يقيم ىف ناحية سنة 

وىف يوم السبت ثامن عشر صفر عقد جملس حضره االشراف والقضاة والشهود وجددت فيه التوثقة بني الطائع هللا 
  وشرف الدولة 

االول ركب شرف الدولة اىل دار الطائع هللا ىف الطيار بعد أن ضربت القباب على  وىف يوم السبت الثاىن من ربيع
شاطىء دجلة وزينت الدور الىت عليها من اجلانبني بأحسن زينة وخلع عليه اخللع السلطانية وتوجه وطوقه وسوره 

م وخرج من حضرته وعقد له لوائني واستخلفه على ما وراء بابه وقرىء عهده مبسمع منه ومن الناس على طبقاهت
فدخل اىل اخته زوجة الطائع فأقام عندها اىل العصر وانصرف والعسكر والناس مقيمون على انتظاره وملا محل 
اللواء خترق ووقعت قطعة منه فتطري من ذلك فقال الطائع له مل تتخرق وامنا انفصلت قطعة منه ومحلتها الريح 

ىف مجلة من حضر مع شرف الدولة ابو حممد عبيد اهللا بن امحد بن  وتأويل هذه احلال انك متلك مهب الرياح وكان
  ... اوحشونا وطال ما آنسونا ... مرحبا باألحبة القادمينا ... معروف فلما رآه الطائع هللا قال له 

  فقبل االرض وشكر ودعا وجلس شرف الدولة ىف داره للتهنئة يوم االثنني 

يديه لواء ان مركوزان ابيض واسود ووصل اليه العامة واخلاصة ورد ألربع خلون من الشهر وعليه اخللع وبني 
شرف الدولة على الشريف اىب احلسن حممد بن عمر مجيع امالكه وخراج امالكه ىف كل سنة الفى الف ومخسمائة 

  الف درهم ورد على الشريف اىب امحد املوسوى مجيع امالكه ورفع امر املصادرات وسد طرق السعايات 
ربيع االول بيعت الكارة من الدقيق اخلشكار مبائة ومخسة وستني درمها وجال الناس عن بغداد مث زاد وىف شهر 

  السعر ىف ربيع اآلخر فبلغ مثن الكارة اخلشكار مائتني واربعني درمها 
ه وىف يوم السبت لليلتني بقيتا من ربيع اآلخر توفيت والدة شرف الدولة وكانت امرأة تركية ام ولد فركب الي

  الطائع هللا ىف املاء معزيا هبا 
وىف شعبان ولد لشرف الدولة ولدان ذكران توأمان كىن احدمها ابا حرب ومساه سالروكىن اآلخر ابا منصور ومساه 

  فناخسرو 



وىف هذه السنة بعث شرف الدولة العسكر لقتال بدر بن حسنويه فظفر هبم بدر واهنزموا واستوىل بدر بعد ذلك 
  له وىف ذى احلجة وقع مع الغالء وباء عظيم على اجلبل واعما

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  امحد بن يوسف  - ٢٠٤

  ابن يعقوب بن اسحاق بن البهلول التنوخى االزرق االنبارى الكاتب توىف يوم

  اجلمعة ألربع بقني من احملرم 
  امحد بن حممد  - ٢٠٥

  شر احملرم واالصح سابع عشرابن بشر الشاهد توىف ىف يوم اجلمعة تاسع ع

  امحد بن العالء  - ٢٠٦
  ابو نصر الشريازى الكاتب توىف يوم االربعاء لعشر بقني من رجب 

امحد بن احلسني ابن على ابو حامد املروزى ويعرف بابن الطربى كان ابوه من اهل مهذان مسع من مجاعة  - ٢٠٧
تقنني حافظا للحديث بصريا باألثر ورد بغداد ىف حداثته فتفقه هبا من احملدثني وكان احد العباد اجملتهدين والعلماء امل

ودرس على اىب احلسن الكرخى مذهب اىب حنيفة مث عاد اىل خراسان فوىل هبا قضاء القضاة وصنف الكتب 
والتاريخ مث دخل بغداد وقد علت سنه فحدث هبا وكتب الناس عنه بانتخاب الدارقطىن روى عنه الربقاىن ووثقه 

   مبروىف صفر هذه السنة سنة سبع وسبعني وبعضهم يقول ىف سنة ثالث وسبعني توىف
اسحاق بن املقتدر باهللا ابو حممد ولد سنة سبع عشرة وثلثمائة وتوىف ليلة اجلمعة سابع عشر ذى القعدة  - ٢٠٨

تربة شغب جدته والدة  وغسله ابو بكر بن أىب موسى اهلامشى وصلى عليه ابنه القادر باهللا وهو اذ ذاك امري ودفن ىف
املقتدر باهللا وانفذ الطائع خواص خدمه وحجابه لتعزية ابنه القادر وركب االشراف والقضاة مع جنازته وانقذ 

  شرف الدولة وزيره ابا منصور ىف مجاعة اىل الطائع للتعزية واالعتذار لشكوى جيدها 
  جعفر بن املكتفى باهللا  - ٢٠٩

  سابع صفر هذه السنة كان فاضال توىف يوم الثالثاء 
جعفر بن حممد ابن امحد بن اسحاق بن البهلول بن حسان ابو حممد بن اىب طالب التنوخى اصله من االنبار  - ٢١٠

  وولد ببغداد ىف سنة ثالث وثلثمائة وقرأ القراءات وكتب احلديث 

شهادة فأبامها تورعا وحدث عن البغوى وابن أىب داود واىب عمر القاضى وابن صاعد وعرض عليه القضاء وال
  وصالحا روى عنه ابو على التنوخى وتوىف ىف مجادى اآلخرة من هذه السنة 

  احلسن بن امحد  - ٢١١
ابن عبد الغفار بن سليمان ابو على الفارسى النحوى ولد ببلده فسا ومسع شيئا من احلديث فروى عنه اجلوهرى 

  والتنوخى وقد اهتمه قوم باالعتزال 



ر القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن على قال قال ىل التنوخى ولد ابو على احلسن بن امحد النحوى اخربنا ابو منصو
الفارسى بفسا وقدم بغداد فاستوطنها ومسعنا منه ىف رجب سنة مخس وسبعني وثلثمائة وعلت منزلته ىف النحو حىت 

يسبق اىل مثلها واشتهر ذكره ىف اآلفاق قال قوم من تالمذته هو فوق املربد واعلم منه وصنف كتبا عجيبة حسنة مل 
وبرع له غلمان حذاق مثل عثمان بن جىن وعلى بن عيسى الشريازى وغريمها وخدم امللوك ونفق عليهم وتقدم 
عند عضد الدولة فسمعت اىب يقول مسعت عضد الدولة يقول انا غالم اىب على النحوى ىف النحو توىف ىف ربيع 

  شونيزيه عن نيف وتسعني سنة االول من هذه السنة ودفن بال
  ستيتة  - ٢١٢

بنت القاضى اىب عبد اهللا احلسني بن امسعيل الضىب احملاملى تكىن امة الواحد اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد 
بن على بن ثابت قال قال لنا امحد بن عبد اهللا ابن احلسني بن امسعيل احملاملى امسها ستيتة وهى ام القاضى اىب 

  سني حممد بن امحد بن القاسم بن امسعيل احملاملى وكانت فاضلة عاملة من احفظ الناس للفقه على مذهب الشافعى احل
اخربنا عبد الرمحن بن حممد القزاز اخربنا امحد بن على بن ثابت قال حدثىن ابو اسحاق الشريازى قال مسعت ابا 

   بكر الربقاىن يقول كانت بنت احملاملى تفىت مع أىب على

  ابن أىب هريرة 
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على احلافظ اخربنا عبد الكرمي بن حممد بن امحد الضىب اخربنا ابو احلسن 
الدارقطىن قال امة الواحد بنت احلسني بن امسعيل بن حممد القاضى احملاملى مسعت اباها وامسعيل بن العباس الوراق 

مصى وابا احلسن املصرى ومحزة اهلامشى وغريهم وحفظت القرآن والفقه على مذهب وعبد الغافر ابن سالمة احل
الشافعى والفرائض وحساهبا والدور والنحو وغري ذلك من العلوم كانت فاضلة ىف نفسها كثرية الصدقة مسارعة ىف 

  اخلريات حدثت وكتب عنها احلديث وتوفيت ىف شهر رمضان سنة سبع وسبعني وثلثمائة 
  بيد اهللا بن حممد ع - ٢١٣

  ابن عابد بن احلسني ابو حممد اخلالل ولد سنة احدى وتسعني ومائتني ومسع

  الباغندى وروى عنه االزهرى وكان ثقة توىف ىف شوال هذه السنة 
عبد الواحد ابن على بن حممد بن امحد بن خشيش ابو القاسم الوراق ولد سنة احدى ومثانني ومائتني  - ٢١٤

  ن صاعد روى عنه اخلالل وكان ثقة وتوىف ىف حمرم هذه السنة ومسع البغوى واب
  عبد الوهاب  - ٢١٥

ابن الطائع هللا توىف ليلة االربعاء ثامن عشر ربيع اآلخر ودفن ىف التربة الىت بناها الطائع هللا بالرصافة بازاء تربة 
  جدته شغب 

  على بن امحد  - ٢١٦

  بغداد وحدث هبا فروى عنه ابوابن ابراهيم بن ثابت ابو القاسم الربعى قدم 

  العالء 



  الواسطى كان ثقة حافظا توىف بالرى ىف هذه السنة 
  على بن حممد  - ٢١٧

ابن امحد بن نصري بن عرفة ابو احلسن الثقفى الوراق ويعرف بابن لؤلؤ ولد سنة احدى ومثانني ومائتني ومسع 
اجلوهرى عنه وكان ثقة صدوقا فأخذ على قراءة  الفرياىب وخلقا كثريا وقد حدثنا ابو بكر بن عبد الباقى عن

  احلديث الشىء اليسري 
اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت قال مسعت التنوخى يقول حضرت عند اىب احلسن ابن لؤلؤ مع اىب 

فقناه عليها فرأى احلسني البيضاوى لنقرأ عليه وكان قد ذكر له عدد من حيضر السماع ودفعنا اليه دراهم كنا قد وا
ىف مجلتنا واحدا زائدا على العدد الذى ذكر له فامر باخراجه فجلس الرجل ىف الدهليز وجعل البيضاوى يقرأ ويرفع 

صوته ليسمع الرجل فقال ابن لؤلؤ يا ابا احلسن أتعاطى على وانا بغدادى باب طاقى وراق صاحب حديث شيعى 
ن اشنانا حىت ال يصل صوت البيضاوى بالقراءة اىل الرجل توىف ىف حمرم ازرق كوسج مث امر جاريته ان تدق ىف اهلاو

  هذه السنة 
  حممد بن امحد  - ٢١٨

  ابن احلسني بن القاسم بن الغطريف اجلهم ابو امحد الرباطى اجلرجاىن

اما وتوىف حدثنا ابواحلسني بن اىب الطيب الطربى عنه وكان ابو بكر االمسعيلى يقول ىف حقه ال اعرفه اال صواما قو
  ىف رجب هذه السنة 

  حممد بن جعفر  - ٢١٩

  ابن زيد ابو الطيب املكتب حدث عن البغوى حدث عنه ابنه عبد الغفار وكان

  يقول ولد اىب سنة احدى وثلثمائة ومات ىف شعبان سنة سبع وسبعني وثلثمائة 

  حممد بن زيد  - ٢٢٠

  ارى روى عنه االزهرىابن على بن جعفر بن حممد بن مروان ابو عبد اهللا االبز

  والتنوخى واجلوهرى 
اخربنا القزاز اخربنا امحد بن على اخربنا امحد بن حممد العتيقى قال سنة سبع وسبعني وثلثمائة فيها توىف ابو عبد اهللا 

  ابن مروان بالكوفة ىف صفر وكان ثقة مأمونا انتقى عليه الدارقطىن ومسعنا منه ببغداد 
  حممد بن حممد  - ٢٢١
عبد اهللا بن ادريس بن احلسن بن متويه ابو عبد اهللا االستراباذى مسع من ابيه وجده وسافر الكثري وتفقه وكان ابن 

  من افاضل الناس دينا وزهدا وامانة وورعا متهجدا بالليل متمسكا مبكارم االخالق وتوىف ىف رمضان هذه السنة 
   ٣٧٨سنة 

  مث دخلت سنة مثان وسبعني وثلثمائة



فيها غالء االسعار وعدم االقوات وظهور املوت واالغالل ىف احملرم وبيعت الكارة الدقيق بستني  فمن احلوادث
  درمها 

وىف هذا الوقت تقدم السلطان شرف الدولة برصد الكواكب السبعة ىف مسريها وتنقلها ىف بروجها على مثل ما 
ان حمكما ورصد ما كتب به حمضرا اخذ فيه خطوط كان املأمون فعله ىف ايامه فبىن بيتا ىف دار اململكة ىف آخر البست

  من يعرف اهلندسة حبسن صناعة هذا املوضع هلذا البيت 
وىف شعبان كثرت الرياح العواصف وجاءت بفم الصلح وقت العصر من يوم اخلميس خلمس بقني منه ريح شبهت 

املسجد اجلامع واهلكت مجاعة  بالتنني حىت خرقت دجلة حىت ذكرانه بانت ارضها من ممر الريح وهدمت قطعة من
من الناس وغرقت كثريا من السفن الكبرية اململوءة باالمتعة واحتملت زورقا منحدرا وفيه دواب وعدة سفن 

  وطرحت ذلك ىف ارض جوخى فشوهد 

  بعد ايام وىف هذه السنة حلق الناس بالبصرة حر عظيم وجنوب فتساقط الناس ىف الشوارع وماتوا ىف الطرقات 

  ن توىف ىف هذه السنة من االكابرذكر م

  احلسني بن على  - ٢٢٢
ابن ثابت ابو عبد اهللا املقرىء ولد اعمى وكان حافظا حيضر جملس ابن األنبارى فيحفظ ما ميليه وهو صاحب 

القصيدة ىف قراءة السبعة عملها ىف حياة النقاش فأعجب هبا النقاش وشيوخ زمانه وكان ظريفا حسن الزى توىف ىف 
  هذه السنة  رمضان
اخلليل بن امحد القاضى شيخ اهل الرأى ىف عصره وكان متقدما ىف علم الفقه والوعظ ومسع احلديث من  - ٢٢٣

حممد بن اسحاق بن خزمية واقرانه ومسع بالعراق البغوى وابن صاعد واقراهنما وتوىف ىف مجادى اآلخرة من هذه 
  السنة 
و العباس اخلرجاىن روى عن احلسن بن حممد الداركى وغريه توىف ىف زياد بن حممد ابن زياد بن اهليثم اب - ٢٢٤

هذه السنة وهذا اخلرجاىن خباء يتلوها بعد الراء جيم فأما اخلرخاىن خبائني معجمتني فمنهم ابو جعفر حممد بن ابراهيم 
زلوا جرجان فأمر بن احلسن اخلرخاىن روى عن البغوى وهى قرية من قرى قومس فأما اجلرجاىن جبيمني فخلق كثري ن

احلرجاىن حباء مهملة وبعد الراء جيم فبلد بقرب من الشوش وقم يشكل ىف هذا اهلوجاىن هباء مهملة وبعدها واو مث 
جيم وهو منسوب اىل قرية من بالد املغرب ويشبه هبذا مثله ىف اخلط اجلوجاىن جبيمني والواو بينهما مشددا احد 

صاعد بن حممد القاضى وابو عمر الفاراىن وقد يكتبها بعض الناس بالسني  رساتيق نيسابور كان منها ابو العالء
  واالصل ما ذكرناه ورمبا 

  نسبوا اىل جمتمع التمر فقالوا جوخان جبيم وخاء 
سليمان بن حممد ابن امحد بن اىب ايوب ابو القاسم ولد سنة مثان وتسعني ومائتني ومسع البغوى والباغندى  - ٢٢٥

ى عنه االزهرى واخلالل وكان ثقة يشهد عند احلكام عدال مقبول من اهل بيت الشهادة والستر وابن اىب داود رو
  والفقه توىف ىف ربيع اآلخر من هذه السنة ودفن ىف مقربة اخليزران 

  عبيد اهللا بن امحد  - ٢٢٦



  ابن حممد ابو العباس الكاتب كان اديبا شاعرا

على بن ثابت اخربنا التنوخى قال انشدىن ابو العباس الكاتب قال اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن 
فقلت اذا جزيت ... فلم يك وده لك بالسليم ... وكم من قائل قد قال دعه ... انشدنا ابو بكر ابن االنبارى 

  . ..واين رعاية احلق القدمي ... واين االلف تعطفىن عليه ... فما فضل الكرمي على اللئيم ... الغدر غدرا 

  قال التنوخى وانشدىن ايضا

وطريف زوال ... كان وجدى به فصار عليه ... ورماىن الزمان منه بصد ... لىصديق قد ضيع من سوء عهده ... 
  ... وجد بوجد 

عبد العزيز ابن امحد بن على بن اىب صابر ابو حممد الصريىف اجلهبذ مسع ابن اىب داود وابن صاعد روى  - ٢٢٧
  هرى وكان ثقة وتوىف ىف مجادى اآلخرة من هذه السنة عنه اخلالل و اجلو

  حممد بن امسعيل  - ٢٢٨

  ابن العباس ابو بكر الوراق املستملى يروى عن امسعيل احلاسب وغريه وكان

  ثقة وتوىف ىف ربيع اآلخر من هذه السنة 

ع الباغندى والبغوى حممد بن اسحاق ابن حممد بن اسحاق بن عيسى بن طارق ابو بكر القطيعى الناقد مس - ٢٣٩
وابن صاعد وغريهم وروى عنه ابن شاذان وغريه قال حممد بن اىب الفوارس كان يدعى احلفظ وفيه بعض التساهل 

  توىف ىف ربيع اآلخر من هذه السنة 
  حممد بن امحد  - ٢٣٠

  ابن عمران بن موسى بن هارون بن دينار ابو بكر اجلشمى املطرز مسع خلقا

  كثريا 
نصور القزاز اخربنا امحد بن على بن ثابت قال قال ىل االزهرى كان هذا الشيخ قريبا منا ينزل ىف اخربنا ابو م

  التسترين ومسعت منه وكان ثقة 
  حممد بن امحد  - ٢٣١

ابن حممد بن يعقوب ابو بكر املفيد ولد ببغداد سنة اربع ومثانني ومائتني سكن جرجرايا وهبا قربه وكان من احلفاظ 
بن هارون املفيد وسافر الكثري وحدث عن اىب يعلى املوصلى وخلق ال حيصون وروى مناكري وعن ومساه موسى 

مشائخ جمهولني منهم احلسن بن عبيد اهللا العبدى حدث عن عفان وعبد اهللا ابن رجاء وحممد بن كثري وعمرو بن 
السقطى ال يعرف وقد  مرزوق ومسدد وامحد بن عبد الرمحن السقطى روى عنه جزءا عن يزيد بن هارون وهذا

  روى عن الدارقطىن انه قال قد حدثنا مجاعة عن هذا السقطى اال ان احلكاية عن الدارقطىن ال يثبت 
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال كان شيخنا ابو بكر الربقاىن قد اخرج ىف مسنده 



عتذر من روايته عنه وذكر ان ذلك احلديث مل يقع اليه اال من الصحيح عن املفيد حديثا واحدا فكان كلما قرئ ا
  جهته فأخرجه عنه وسألته عنه فقال ليس حبجة وقال لنا الربقاىن رحلت اىل املفيد فكتبت عنه 

املوطأ فلما رجعت اىل بغداد قال ىل ابو بكر بن اىب سعد اخلف اهللا عليك نفقتك فدفعته اىل بعض الناس فأخذت 
ال اخلطيب روى املفيد املوطأ عن احلسن بن عبيد اهللا العبدى عن القعنىب فاشار ابن اىب سعد اىل ان بدله بياضا ق

  نفقة الربقاىن ضاعت ىف رحلته ألن العبدى جمهول ال يعرف وتوىف املفيد ىف ربيع اآلخر من هذه السنة 
  حممد بن امحد  - ٢٣٢

االصبهاىن ىف االصل مسع الباغندى وطبقته روى عنه ابنه  ابن اىب مسلم وامسه حممد بن على بن مهران ابو احلسن
  ابو امحد عبيد اهللا بن حممد الفرضى وكان ثقة 

  حممد بن عبيد اهللا  - ٢٣٣

  ابن الشخري ابو بكر روى عن الباغندى والبغوى وغريمها وكان ثقة امينا توىف

  ىف رجب هذه السنة 
  حممد بن امسعيل  - ٢٣٤

مر بن مهران بن مسرور ابو بكر املستملى الوراق ولد ببغداد سنة ثالث وتسعني ومائتني ابن العباس بن حممد بن ع
  ومسع اباه والباغندى والبغوى وغريهم روى عنه الدارقطىن والربقاىن واالزهرى وغريهم 

ىب الفوارس ابن اخربنا القزاز اخربنا امحد بن على قال سألت ابا بكر الربقاىن عن ابن امسعيل فقال ثقة تقة وقال ابن ا
امسعيل متيقظ ثقة حسن املعرفة وكانت كتبه قد ضاعت واستحدث من كتب الناس فيه بعض التساهل قال وحدثىن 

االزهرى قال كان ابن امسعيل حافظا االانه لني ىف الرواية وذلك ان ابا القاسم ابن زوج احلرة كان عنده صحف 
بن امسعيل شيخا فقريا حيضر دار اىب القاسم كثريا فقال له ان كثرية عن حيىي بن صاعد من مسنده ومجوعه وكان ا

هذه الكتب كلها مساعى من ابن صاعد فقرأها عليه ابو القاسم من غري ان يكون مساعه فيها والله اصول هبا قال 
  اخلطيب وقد اشتريت قطعة من تلك الكتب فرأيت االمر 

  اعا فيها وال رأيت عالمات االصالح واملعارضة ىف شىء منها فيها على ما حكى ىل االزهرى مل اجد البن امسعيل مس
اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال حدثىن ابو احلسني امحد بن عمر القاضى قال مسعت ابا بكر بن امسعيل الوراق 

يقول دققت على اىب حممد بن صاعد بابه فقال من ذا فقلت انا ابو بكر بن اىب على حيىي هاهنا فسمعته يقول 
للجارية هاتى النعل حىت اخرج اىل هذا اجلاهل الذى يكىن نفسه ويكىن اباه ويسميىن انا فأصفعه قال اخلطيب 

ذكرت هذه احلكاية لبعض شيوخنا فقال كان ىف ابن امسعيل سالمة توىف ابن امسعيل يوم االحد الثنىت عشرة بقني 
  من ربيع اآلخر من هذه السنة 

بن اسحاق ابو امحد احلافظ القاضى امام عصره ىف صنعة احلديث مسع بنيسابور ابا حممد بن حممد ابن امحد  - ٢٣٥
بكر بن خزمية وابا العباس الثقفى واقراهنما وخرج اىل طربستان والرى وبغداد والكوفة واحلجاز واجلزيرة والشام 

وتسعني سنة ودفن ىف ومسع من اشياخها وصنف كتبا كثرية وتوىف ىف ربيع االول من هذه السنة وهو ابن ثالث 
  داره موضع جلوسه للتصنيف عند كتبه 

حممد بن العباس ابن امحد بن حممد بن عصم ابو عبد اهللا بن اىب ذهل الضىب ويعرف بالعصمى مسع هبراة  - ٢٣٦



ونيسابور والرى وبغداد من خلق كثري مسع منه الدارقطىن والربقاىن وكان ثبتا ثقة رئيسا من ذوى االقدار كثري 
فضال على الفقهاء والقراء وكانت تضرب له دنانري ىف كل دينار دينار ونصف واكثر فيتصدق هبا ويقول ان اال

الفقري يفرح اذا ناولته كاغذافيتوهم ان فيه فضة مث يفتحه فيفرح اذا رأى صفرة الدينار مث يزنه فيفرح اذا زاد على 
  ه السنة واوصى ان حيمل تابوته اىل هراة فحمل مث قرب املثقال استشهد العصمى برستاق من رساتيق نيسابور ىف هذ

  مطرف بن احلسني  - ٢٣٧
ابن امحد ابو على االستراباذى مسع أباه وجده وخلقا كثريا وكان فاضال عاملا دينا ظريفا يرجع اليه ىف املعضالت من 

  املسائل توىف ىف مجادى اآلخرة من هذه السنة 

  سنة

  ائة مث دخلت سنة تسع وسبعني وثلثم
فمن احلوادث فيها انه ورد اخلرب ىف احملرم بأن ابن اجلراح الطائى خرج على احلاج بني مسرياء وفيد ونازهلم مث 

  صاحلهم على ثلثمائة الف درهم وشىء من الثياب املصرية واالمتعة اليمنية فأخذه وانصرف 
ن االطباء اشاروا عليه وزعموا ان اهلواء وفيها انتقل السلطان شرف الدولة اىل قصر معز الدولة بباب الشماسية أل

هناك اصح وكان قد ابتدأ به املرض من سنة مثان وسبعني من فساد مزاج فشغب الديلم وطلبوا ارزاقهم فعاد اىل 
  داره وراسلهم وقبض على مجاعة اهتموا بالسعى ىف الفساد 

يس ابا احلسن على بن عبد العزيز بن حاجب وىف يوم االثنني لثمان بقني من مجادى اآلخرة انفذ الطائع هللا الرئ
النعمان كاتبه اىل دار القادر باهللا وهو امري ليقبض عليه فهرب منه وكان السبب انه ملا توىف اسحاق بن املقتدر والد 

القادر جرت بني القادروبني آمنة اخته بنت معجبة منازعة ىف ضيعة واتفق ان عرض للطائع علة صعبة مث ابل منها 
آمنة بالقادر اىل الطائع وقالت انه شرع ىف تقلد اخلالفة اخلالفة عند مرضك وراسل ارباب الدولة فظن فسعت 

ذلك حقا فتغري رأيه فيه وانفذ ابن حاجب النعمان ىف مجاعة للقبض عليه وكان يسكن احلرمي الطاهرى فقالوا امري 
اخلليفة فعلق به ومنعه فعرف احلرم ما يراد به املؤمنني يستدعيك فقام وقال له اىل ان البس ثيابا تصلح للقاء 

  فانتزعوه من يده وبادر اىل سرداب فتخلص منهم فعادوا الىالطائع وعرفوه الصورة واحندر القادر باهللا اىل 

  البطيحة فأقام هبا عند مهذب الدولة اىل ان قبض هباء الدر ولة على الطائع واظهر أمر القادر 
شرف الدولة وتوىف وعهد اىل ولده اىب نصر فاجتمع العسكر وطالبوه برسم البيعة وىف مجادى االوىل زاد مرض 

فخوطبوا ىف ان يقنع كل واحد خبمسمائة درهم واىل ستمائة فأبوا فخاطبهم ابو نصر واعلمهم خلو اخلزائن 
كل واحد ووعدهم ان يكسروا االواىن ويعطيهم وتردد بني اىب نصر وبني الطائع مراسالت انتهت اىل ان حلف 

منهما لصاحبه على التصاىف وصحة العقيدة وكل ذلك ىف يوم السبت سادس مجادى اآلخرة وركب الطائع هللا 
الطيار وسار اىل دار اململكة باملخرم لتعزية اىب نصر والشطان منغصان بالنظارة فنزل االمري ابو نصر متشحا بكساء 

عة الىت قدم اليها الطيار وقبل االرض وقبلها العسكر بتقبيله طربى والديلم واالتراك بني يديه وحواليه اىل املشر
وصعد الرئيس ابو احلسن على بن عبد العزيز اىل االمري اىب نصر فأدى اليه رسالة الطائع بالتعزية فقبل االرض ثانيا 

الطائع هللا وشكر ودعا فعاد ابو احلسن اىل الطائع فاعلمه شكره ودعاءه وعاود الصعود اىل اىب نصر لوداعه عن 
تقبل االرض ثالثا واحندر الطيار على مثل ما اصعد ورجع االمري ابو نصر اىل داره فلما كان يوم السبت عاشر هذا 



الشهر ركب االمري ابو نصر اىل حضرة الطائع وحضر االشراف والفقهاء وجلس الطائع هللا ىف الرواق الذى ىف 
ىف جانب الرواق مما يلى دجلة وخلع عليه فيه اخللع السلطانية صحن السالم متقلداسيفا وادخل السلطان اىل بيت 

وخرج وعليه سبع طاقات اعالها سواد وعلى رأسه عمامة سوداء وىف عنقه طوق كبري وىف يده سواران ومشى 
احلجاب بني يديه بالسيوف واملناطق فلما حصل بني يدى الطائع قبل االرض فأومأ اليه الطائع باجللوس وطرح له 

فقبل االرض دفعة ثانية وجلس وقرأ ابو احلسن على بن عبد العزيز عهده وقدم اىل الطائع لواءاه حىت  كرسى
عقدمها بيده ولقب هباء الدولة وضياء امللة فسار بني يديه العسكر كله اىل باب الشماسية ىف القباب املنصوبة واحندر 

  ىف الطيار اىل 

  احلان على الوزارة وخلع عليه دار اململكة وأقر الوزير ابا منصور ابن ص
  وىف هذه السنة عمر مهذب الدولة على بن نصر السقايات بواسط فغرم عليها ستة آالف وفيها بىن جامع القطيعة 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد القزاز اخربنا امحد بن على قال حدثىن هالل بن احملسن الكاتب ان الناس حتدثوا ىف سنة 
بأن امرأة من اهل اجلانب الشرقى رأت ىف منامها النىب صلى اهللا عليه و سلم كأنه خيربها بأهنا تسع وسبعني وثلثمائة 

متوت من غد عصرا وانه يصلى ىف مسجد بقطيعة ام جعفر من اجلانب الغرىب ىف القافالئني ووضع كفه ىف حائط 
ر الكف وماتت املرأة ىف ذلك الوقت القبلة واهنا ذكرت هذه الرؤية عند انتباهها من نومها فقصد املوضع ووجد اث

وعمر املسجد ووسعه ابو امحد املوسوى بعد ذلك وبناه واستأذن الطائع هللا ىف أن جيعل مسجدا يصلى فيه اجلمعات 
واحتج بأنه من وراء خندق يقطع بينه وبني البلد ويصري به ذلك السقع بلدا آخر فأذن له ىف ذلك وصار جامعا 

  يصلى فيه اجلمعات 

  من توىف ىف هذه السنة من االكابرذكر 

احلسني بن امحد ابن حممد بن دينار بن موسى ابو القاسم الدقاق ولد ىف ربيع االول سنة اربع وثلثمائة مسع  - ٢٣٨
  البغوى وابن أىب داود روى عنه ابو حممد احلالل قال االزهرى كان ثقة وتوىف ىف ذى القعدة من هذه السنة 

عضد الدولة كان مييل اىل اخلري وازال املصادرات وكان مرضه االستسقاء وفساد املزاج شرف الدولة ابن  - ٢٣٩
فامتنع من احلمية ووافق هواه ىف التخليط فتوىف عصر يوم اجلمعة ثاىن مجادى اآلخرة من هذه السنة ومحل اىل املشهد 

  شهر ومدة ملكه بالكوفة فدفن ىف تربة عضد الدولة وكان مدة عمره مثاىن وعشرين سنة ومخسة ا

  ببغداد سنتني ومثانية اشهر 
طاهر بن حممد ابن سهلوية بن احلارث بن يزيد بن حبر ابو احلسني النيسابورى قدم بغداد حاجا وحدث هبا  - ٢٤٠

عن مجاعة روى عنه االزهرى واخلالل وكان ثقة عدال مقبول الشهادة عند احلكام توىف ىف هذه السنة ببغداد وله 
  سبعون سنة 

حممد بن اسحاق ابن ابراهيم بن يزيد بن مهران ابو بكر الصفار الضرير ولد ىف شوال سنة تسع ومثانني  - ٢٤١
ومائتني مسع البغوى وغريه وروى عنه الدارقطىن والتنوخى وقال مسعت منه ىف سنة احدى وسبعني وقال الربقاىن 

  شيخ ثقة فاضل اصله من الشام 
  حممد بن امحد  - ٢٤٢

  لب على بن حممد بن حممد بن اجلهم الكاتب يكىن ابا الفياض حدث عن البغوى وغريه ابن اىب طا



اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر اخلطيب قال ذكر ابن اىب الفوارس ابا الفياض فقال كان فيه تساهل ىف احلديث وقال 
سنة تسع وسبعني وثلثمائة وكان ىل ابو على ابن املذهب مات ابو الفياض يوم االربعاء التاسع عشر من ربيع اآلخر 

  ابوه قد مات قبله خبمسة ايام وماتت والدته بعد ابيه بيومني 
  حممد بن امحد  - ٢٤٣

  ابن على ابو الفتوح املعروف باحلداد

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال كان هذا الرجل يورق باألجرة وحدث عن امحد بن 
  واىب بكر الشافعى وعلى بن سليمان النجاد 

ابراهيم بن محاد القاضى وغريهم حدثنا عنه القاضى ابو احلسني بن املهتدى وقال ىل كان عبدا صاحلا واثىن عليه 
  ثناء حسنا 

  حممد بن امحد  - ٢٤٤
ابن العباس بن امحد بن خالد ابو جعفر السلمى نقاش الفضة ولد للنصف من مجادى االوىل سنة اربع وتسعني 

  ومائتني ومسع الباغندى والبغوى وابن صاعد وابن جماهد ىف آخرين 
اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر اخلطيب قال سألت األزهرى عن اىب جعفر النقاش فقال ثقة قال وكان احد املتكلمني 

  على مذهب االشعرى ومنه تعلم ابو على بن شاذان الكالم 
يقى قال سنة تسع وسبعني وثلثمائة فيها توىف ابو جعفر النقاش لست خلون اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب اخربنا العت

  من احملرم وكان ثقة 
  حممد بن جعفر  - ٢٤٥

ابن العباس بن جعفر ابو بكر النجاد مسع حممد بن هارون اجملدر وابا حامد احلضرى وابن صاعد وابا بكر 
  النيسابورى 

لى بن ثابت حدثنا عنه احلسن بن حممد اخلالل وذكر ىل انه كان يلقب اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن ع
  غندرا قال وكان ثقة فهما حيفظ القرآن حفظا حسنا وتوىف ىف حمرم هذه السنة 

حممد بن جعفر ابن حممد بن عبد الكرمي بن بديل ابو الفضل اخلزاعى اجلرجاىن قدم بغداد وحدث هبا عن  - ٢٤٦
  واىب بكر االمساعيلى وغريمها وروى عنه التنوخى يوسف بن يعقوب النجريمى 

اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال كان اخلزاعى شديد العناية بعلم القراءات ورأيته له مصنفا يشتمل على أسانيد 
القراءات املذكورة فيه على عدة من االجزاء فأعظمت ذلك واستنكرته حىت ذكر ىل بعض من يعتىن بعلوم القرآن 

خيتلط ختليطا قبيحا ومل يكن على ما يرويه مأمونا وحكى ىل القاضى ابو العالء الواسطى عنه انه وضع كتابا  انه كان
ىف احلروف ونسبه اىل اىب حنيفة قال ابو العالء فأخذت خط الدارقطىن ومجاعة من اهل العلم بأن ذلك الكتاب 

بلغىن ان حاله اشتهرت عند اهل اجلبل وسقطت موضوع ال اصل له فكرب ذلك عليه وخرج من بغداد اىل اجلبل مث 
  هناك منزلته قال ابو العالء كتبت عنه بواسط وذكر ىل ان امسه كميل مث غري امسه بعد وتسمى حممدا 

  حممد بن املظفر  - ٢٤٧
ئتني ابن موسى بن عيسى بن حممد بن عبد اهللا بن سلمة بن اياس ابو احلسني البزاز ولد ىف حمرم سنة ست ومثانني وما



واول مساعه للحديث ىف حمرم سنة ثلثمائة سافر الكثري مسع حبران ودمشق ومصر وبغداد وروى عن ابن جرير 
والبغوى وخلق كثري وروى عنه الدارقطىن وابن شاهني واخلالل واالزهرى اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد 

ن ابن مظفر الف حديث والف حديث والف حديث بن على قال حدثىن ابو بكر الربقاىن قال كتب الدارقطىن ع
فعده ذلك مرات حدثنا عبد الرمحن ثنا امحد بن على قال حدثىن حممد بن عمر ابن امسعيل القاضى قال رأيت 

  ابااحلسن الدارقطىن يعظم ابا احلسني بن املظفر وجيله وال يستند حبضرته وقد روى عنه أشياء كثرية 
د بن على قال اخربىن امحد بن على احملتسب قال اخربنا حممد بن اىب الفوارس قال كان اخربنا عبد الرمحن اخربنا امح

حممد بن املظفر ثقة امينا مأمونا حسن احلفظ وانتهى اليه احلديث وحفظه وعلمه وكان قدميا ينتقى على الشيوخ 
  وكان متقدما عندهم توىف ابن املظفر يوم اجلمعة ودفن يوم السبت لثالث خلون من 

  مجادى االوىل من هذه السنة وقيل توىف ىف مجادى اآلخرة عن نيف وتسعني 

  سنة

  سنة 
  مث دخلت سنة مثانني وثلثمائة 

فمن احلوادث فيها انه قلد ابو امحد احلسني بن موسى املوسوى نقابة الطالبيني والنظر ىف املظامل وامارة احلاج وكتب 
ابو القاسم والرضى ابو احلسن على النقابة وخلع عليهما من  عهده على مجيع ذلك واستخلف له ولداه املرتضى

  دار اخلالفة 
وفيها زاد أمر العيارين ىف جانىب بغداد مدينة السالم ووقعت بينهم حروب وعظمت الفتنة واتصل القتال بني الكرخ 

واتصلت وباب البصرة وصار ىف كل حرب امري وىف كل كل حملة متقدم وأخذت االموال وتواترت العمالت 
  الكبسات واحرق بعضهم حمال بعض وتوسط الشريف ابو امحد املوسوى األمر 

  وفيها وقع حريق عظيم هنارا ىف هنر الدجاج ورواضعه فذهب من عقار الناس وامواهلم شىء كثري 
  وسوى وىف هذه السنة حج بالناس ابو عبد اهللا امحد بن حممد بن عبيد اهللا العلوى نيابة عن الشريف اىب امحد امل

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  ابراهيم بن امحد  - ٢٤٨

  ابن بشران بن زكريا ابو اسحاق الصريىف مسع البغوى وابن صاعد وغريمها

  انتقى عليه الدارقطىن وكان ثقة توىف ىف ذى احلجة من هذه السنة 
  اسم التنوخى االنبارى ولد ببغداد البهلول بن حممد ابن امحد بن اسحاق البهلول بن حسان ابو الق - ٢٤٩

سنة احدى وثالثني وثلثمائة فسكنها وحدث هبا فروى عنه ابو القاسم التنوخى وكان ينزل سكة باملدينة يعرف 
  بسكة اىب العباس الطوسى وتوىف ىف رجب هذه السنة 

  احلسني بن حممد  - ٢٥٠



املى وابن عقدة روى عنه اجلوهرى وتوىف ىف شعبان هذه ابن احلسني ابو بكر املعروف بابن احملاملى مسع القاضى احمل
  السنة 
  محدون بن امحد  - ٢٥١

ابن سلم ابو جعفر السمسار وهو ابن بنت سعدويه الواسطى روى عن مجاعة وروى عنه ابو بكر الشافعى ذكره 
  الدارقطىن فقال ال بأس به وتوىف ىف صفر هذه السنة 

قاسم الشاهد من قدماء اصحاب ابن جماهد ولد سنة احدى وتسعني طلحة بن حممد ابن جعفر ابو ال - ٢٥٢
ومائتني وشهد عند اىب السائب القاضى وكان مقدما ىف وقته على الشهود وحدث عن البغوى وغريه وكان يذهب 

  اىل االعتزال توىف ىف شوال هذه السنة 
ر النيسابورى وروى عنه ابو القاسم عبد اهللا بن حممد ابن امحد بن عقبة ابو حممد القاضى مسع ابا بك - ٢٥٣

االزهرى وكان ثقة مأمونا ذا هيئة وتوىف يوم اجلمعة وقت طلوع الشمس واخرجت جنازته قبل الصالة وذلك ىف 
  سادس عشر ربيع االول من هذه السنة 

  عبيد اهللا بن حممد  - ٢٥٤

  ابن امحد ابو القاسم التوزى حدث عن البغوى روى عنه األزهرى وكان ثقة

  توىف ىف ربيع اآلخر من هذه السنة و
  عبيد اهللا بن عبد اهللا  - ٢٥٥

  ابن حممد ابو القاسم السرخسى التاجر روى عن احملاملى وابن خملد وانتقل

  اىل خبارا فأقام هبا الىان توىف ىف رجب هذه السنة وكان ثقة 
  عبد الواحد بن حممد  - ٢٥٦

  كان ثقة توىف ىف هذه السنةابن احلسن بن شاذان ابو القاسم مسع البغوى و

  على بن عمرو  - ٢٥٧

  احلريرى حدث عن اىب عروبة وكان ثقة توىف فجاءة وهو يصلى ىف ربيع اآلخر

  حممد بن ابراهيم  - ٢٥٨

  ابن محدان بن ابرهيم بن يونس بن نيطرا ابو بكر قاضى دير العاقول حدث

  ببغداد عن جده محدان و البغوى وابن صاعد وغريمها 
عبد الرمحن بن حممد اخربنا ابو بكر اخلطيب قال حدثنا عنه االزهرى والتنوخى وسألتهما عنه فقاال ثقة  اخربنا

وحدثىن االزهرى قال جاءنا اخلرب من دير العاقول ان ابن نيطرا توىف ىف ربيع اآلخر من هذه السنة اعىن سنة مثانني 



  وثلثمائة 
امللقب بالعزيز كان عاىل اهلمة عظيم اهليبة ناصحا  يعقوب بن يوسف ابو الفرج وزير صاحب مصر - ٢٥٩

لصاحبه فوض االمر اليه فلما مرض ركب اليه صاحب مصر عائدا فقال يا يعقوب وددت ان تباع فابتاعك مبلكى 
او تفدى فأفديك فهل من حاجة توصى هبا فبكى يعقوب وقبل يده ووضعها على عينه وقال اما فيما خيصىن فال 

  فانك 

من ان استرعيك وارأف مبخلفى من ان اوصيك ولكن فيا يتعلق بدولتك سامل الروم ما ساملوك واقنع  أرعى حلقى
من احلمدانية بالدعوة والسكة وال تبق على املفرج بن دغفل اخلراج مىت امكنت فيه الفرصة مث توىف فأمر صاحب 

احلده بيده وحزن واغلق ديوانه اياما مصر أن يدفن ىف قصره ىف قبة كان بناها لنفسه وحضر جنازته فصلى عليه و
   ٣٨١سنة 

  مث دخلت سنة احدى ومثانني وثلثمائة

فمن احلوادث فيها ان ابا احلسني حممد بن قاضى القضاة اىب حممد عبيد اهللا بن امحد ابن معروف قلد ما كان اىل اىب 
االشراف والقضاة والفقهاء بكر من االعمال وقرىء عهده على ذلك حبضرة ابيه ىف داره الشطانية مبشهد من 

  والوجوه 
وىف يوم السبت تاسع عشر رمضان قبض على الطائع ىف داره وكان السبب ان ابا احلسن بن املعلم وكان من 

خواص هباء الدولة ركب اىل الطائع ووصى وقد دخوله ان ال مينع احد من احلجاب مث سار هباء الدولة ىف اجليش 
لرواق من دار السالم متقلدا سيفا فلما قرب منه هباء الدولة قبل األرض وطرح فدخل وقد جلس الطائع ىف صدر ا

له كرسى فجلس عليه وتقدم اصحاب هباء الدولة فجذبوا الطائع حبمائل سيفه من سريره وتكاثر الديلم فلف ىف 
جليش ومن ليس كساء ومحل اىل بعض الزبازب واصعد به اىل اخلزانة ىف دار اململكة واختلط الناس وقدر أكثر ا

عنده علم هبذا ان القبض على هباء الدولة وتشاغلوا بالنهب وأخذ ثياب من حضر من االشراف والشهود وقبض 
على ايب احلسن علي بن عبد العزيز بن حاجب النعمان ىف آخرين اىل ان قرر عليهم مال فاستوىل منهم واحتيط 

جة الطائع وانصرف هباء الدولة اىل داره واظهر امر على احلجر واخلزائن واخلدم واحلواشى وخرست االخت زو
  القادر باهللا ونودى بذلك ىف االسواق وكتب اىل الطائع كتاب خبلع نفسه وتسليمه األمر اىل القادر باهللا وشهد عليه 

ه االشراف والقضاة وذلك ىف يوم االحد ثاىن يوم القبض وانفذ اىل القادر واذن الطائع والكتاب عليه خبلعه نفس
وتسليمه األمر اىل القادر باهللا وحث على املبادرة وشغب الديلم واالتراك يطالبون برسم البيعة وخرجوا اىل قرب 

النذور وترددت الرسل بينهم وبني هباء الدولة ومنعوا من اخلطبة باسم القادر ىف يوم اجلمعة خلمس بقني من الشهر 
يسم مث أرضى الوجوه واالكابر ووقع السكون وأخذت البيعة  فقيل اللهم اصلح عبدك وخليفتك القادر باهللا ومل

على اجلماعة واتفقت الكلمة على الرضا والطاعة واقيمت اخلطبة ىف يوم اجلمعة الثالث من رمضان باسم القادر 
وحول من دار اخلالفة مجيع ما كان فيها من املال والثياب واالواىن واملصاغ والفروش واآلالت والعدد والسالح 
واخلدم واجلوارى والدواب والرصاص والرخام واخلشب الساج والتماثيل وطاف هباء الدولة دار اخلالفة جملسا 

جملسا واستقراها موضعا موضعا وانتخب للخاصة والعامة فدخلوها وشعثوا ابنيتها وقلعوا من ابواهبا وشبابيكها مث 
ذى كان القادر هرب اليه بالبطائح بتجهيزه ومحل منعوا بعد ذلك وقام مهذب الدولة ابو احلسن على بن نصر ال



اليه من املال والفروش واآلالت اكثر شىء واحسنه واعطاه طيارا كان بناه لنفسه وشيعه فلما وصل اىل واسط 
اجتمع اجلند وطالبوه برسم البيعة ومنعوه من اصعاده اال بعد اطالق ماهلا وجرت معهم خطوب انتهت اىل ان 

رى البغداديني فيما يتقرر عليه امورهم فرضوا وسار وكان مقامه بالبطيحة منذ حصل فيها اىل وعدوا باجرائهم جم
  ان خرج عنها سنتني واحد عشر شهرا وقيل سنتني واربعة اشهر واحد عشر يوما 

 اخربنا حممد بن اىب منصور اخربنا حممد بن اىب نصر احلميدى اخربنا ابو احلسن حممد ابن هالل بن احملسن قال
اخربىن اىب قال حدثىن ابو احلسني حممد بن احلسن بن حمفوظ قال حدثىن الوزير ابو العباس عيسى بن ماسر جس 
قال حدثىن ابو القاسم هبة اهللا ابن عيسى كاتب مهذب الدولة قال ملا ورد القادر باهللا البطيحة واقام عندنا كنت 

  تناهى ىف االدناء ىل اغشاه يومني ىف كل اسبوع كالنوبة ىف خدمته فاذا حضرت 

واالحفاء ىب والرفع من جملسى والزيادة ىف بسطى واجتهد ىف تقبيل يده فيمنعنيها وال ميكنىن منها فاتفق ان دخلت 
ذلك يوما على رمسى فوجدته متأهبا تأهبا مل اعرف سببه وال جرت له به عادة ومل أرمنه ما عودنيه من االكرام 

والبسط وجلست دون موضعى فما انكر ذلك مىن ورمت تقبيل يده فمدها اىل والرفع من جملسى واالقبال على 
وشاهدت من امره وفعله ما اشتد وجومى له واختلفت ىف الظنون فيه وقلت له عند رؤيىت ما رأيته وانكارى ما 

كانت  أنكرته أيؤذن ىل ىف الكالم قال قل قلت أرى اليوم من االنقباض عىن ما قد اوحشىن وخفت ان يكون لزلة
مىن فان يكن ذلك فمن حكم التفضل اشعارى به ألطاب بالعذر خمرجا منه واستعني باالخالق الشريفة ىف العفو عنه 

فأجابىن بوقار امسع اخربك رأيت البارحة ىف منامى كأن هنركم هذا وأومأ اىل هنر الصليق قد اتسع حىت صار ىف 
يه متامال ألمره ومستظرفا لعظمه فرأيت دستاهيج عرض دجلة دفعات وكأنىن متعجب من ذلك وسرت على ضفت

قنطرة فقلت ترى من قد حدث نفسه بعمل قنطرة ىف هذا املوضع وعلى هذا البحر الكبري وصعدته وكان وثيقا 
حمكما ومددت عيىن فاذا بازائه مثله فزال عىن الشك ىف اهنما دستاهيج قنطرة واقبلت اصعد واصوب فىالتعجب 

ه رأيت شخصا قد قابلىن من ذلك اجلانب اآلخر وناداىن يا امحد تريد ان تعرب قلت نعم فمد يده وبينا انا واقف علي
حىت وصلت اىل وأخذىن وعربىن فهالىن امره وفعله وقلت له وقد تعاظمىن امره من انت قال على بن اىب طالب 

فة اىل هذا املكان حىت مسعنا وهذا االمر صائر اليك ويطول عمرك فيه فأحسن ىف ولدى وشيعىت فما انتهى اخللي
صياح املالحني وضجيج ناس فسألنا عن ذلك فقيل ورد ابو على احلسن بن حممد بن نصر ومعه مجاعة واذا هم 
الواردون لالصعاد به وقد تقررت اخلالفة له وانفذ اليه معهم قطعة من اذن الطائع هللا فعاودت تقبيل يده ورجله 

وكان من اصعاده واصعادى معه ما كان قال هالل وجدت كتابا كتبه القادر باهللا من  وخاطبته بامرة املؤمنني وبايعته
  الصليق اىل هباء الدولة نسخته 

بسم اهللا الرمحن الرحيم من عبد اهللا امحد االمام القادر باهللا امري املؤمنني اىل هباء الدولة وضياء امللة اىب نصر بن 
نني سالم عليك فان امري املؤمنني حيمد اليك اهللا الذى ال اله اال هو ويسأله ان عضد الدولة وتاج امللة موىل امري املؤم

يصلى على حممد عبده ورسوله صلى اهللا عليه و سلم تسليما اما بعد اطال اهللا بقاءك وادام عزك وتأييدك واحسن 
د بن نصر رعاه اهللا عرض امتاع امري املؤمنني بك وبالنعمة فيك وعندك فان كتابك الوارد ىف صحبة احلسن بن حمم

على امري املؤمنني تاليا ملا تقدمه وشافعا ما سبقه ومتضمنا مثل ما حواه الكتاب قبله من امجاع املسلمني قبلك اخلاص 
والعام مبشهد منك على خلع العاصى املتلقب بالطائع عن االمامة ونزعه عن منصب اخلالفة لبوائسه املستمرة وسوء 

ته على نفسه بنكوله وعجزه وابرائه الكافة من بيعته وخروجهم من عهده وذمته ومبادرة نيته املدخولة ولشهاد



الكبري والصغري اىل املبايعة المري املؤمنني واصفاقهم واتفاقهم عليها بانشراح ىف صدورهم وانفساح من آماهلم 
ؤمنني حىت ناديت بشعاره ىف واستتباب ذلك بتلطفك من حسن االرتياد للمسلمني وانتظامه بغضبك هللا والمري امل

اآلفاق واقمت الدعوة هللا ىف االقطار ورفعت من شأن احلق ما كان العاصى خفضه وقمت من عماد الدين ما كان 
املخلوع رفضه ووقف امري املؤمنني على ذلك كله واحاط علمه جبميعه ووجدك ادام اهللا تأييدك قد انفردت هبذه 

ىل جليل االثرة ومن امري املؤمنني سىن املنزلة وعلى املرتبة وكانت هذه املنزلة عليك املأثرة واستحققت هبا من اهللا تعا
موقوفة كما كانت الظنون فيها اليك مصروفة حىت فزت هبا ما يقابلك ىف الدنيا ذكره وفخره وىف اآلخرة ثوابه 

توفيقه وتسديده ومعونته واجره فأحسن اهللا عن هذه االفعال مكافأتك واجزل عاجال وآجال جمازاتك ومشلك من 
وتأييده مبا يدمي نصر امري املؤمنني بك وظفره على يدك وجعلك ابدا خمصوصا بفضل السابقة ىف والئه متوحدا بتقدم 

  القدم ىف اصفائه فقد اصبحت وامسيت سيف امري املؤمنني ألعدائه 

ارة بينه وبني ودائع اهللا عنده وقد واحلاظى دون غريك جبميل رأيك واملستبد حبماية حوزته ورعاية رعيته والسف
برزت راية امري املؤمنني عن الصليق متوجهة حنو سريره الذى حرسته ومستقر عزه الذى شيدته ودار مملكته الىت 
انت عمادها ورحى دولته الىت انت قطبها معتقدا لك ما يعتقد ىف املخلص طاعة ومشايعة واملهذب نية وطوية من 

يضرب معك فيه بسهم دان وال قاص وتوىف على كل سالف ويفوت كل انف ويعجز  صنوف االختصاص الذى ال
كل مناو ويفحم كل مسام ومساو وال يبقى احد اال علم انه منزاح عنك غري متواز لك فأحببت حمللك وقصر 

خطأه عن جمازاتك ووقع دون موقعك وتزحزح لك عن موضعك وقد وجد امري املؤمنني احلسن بن حممد بن نصر 
أله اهللا مصدقا بفعله وصفك حمققا ثناءك مستوجبا ملا اهلته ورشحته للقيام به من املسريىف خدمته واحلقوق فيما ك

يبديه له وعلم امري املؤمنني انك مل تتلقه اال بأوثق خواصك ىف نفسك واوفرهم عندك فامحد ىف ذلك اعتمادك 
ك واجر على عادتك احلسناء وطريقتك املثلى ىف النيابة واضافه اىل سوالف امثاله منك فاعلم ذلك ادام اهللا تأييد

تبقى وواصل حضرة امري املؤمنني باالهناء واملطالعة ان شاء اهللا والسالم عليك ورمحة اهللا وبركاته كتب ليلة االحد 
  لثالث ليال بقني من شعبان سنة احدى ومثانني وثلثمائة 

  باب ذكر خالفة القادر باهللا

ق بن املقتدر ويكىن ابا العباس واسم امه متىن موالة عبد الواحد بن املقتدر وكانت من اهل وامسه امحد بن اسحا
الدين ولد ىف يوم الثالثاء التاسع من ربيع االول سنة ست وثالثني وثلثمائة وتقلد اخلالفة بعد أن قبض الطائع وخلع 

ا رحل القادر عن البطيحة فوصل اىل جبل ىف وكان القادر حسن الطريقة كثري املعروف ماثال اىل اخلري والتدين ومل
  عاشر رمضان واحندر هباء الدولة ووجوه األولياء واماثل الناس الستقباله فدخل دار اخلالفة ليلة االحد 

ثاىن عشر رمضان سنة احدى ومثانني وجلس من الغد جلوسا عاما وهىنء وأنشد بني يديه املديح ومن ذلك قصيدة 
... ذا الطود ابقاه الزمان ذخرية ... اليوم جدده ابو العباس ... شرف اخلالفة يا بىن العباس  ...الرضى الىت اوهلا 

  ... من ذلك اجلبل العظيم الراسى 
ومحل اىل القادر بعض الفروش واآلالت املأخوذة من الطائع واستكتب له ابو الفضل حممد بن امحد الديلمى وجعل 

لشريازى وىف يوم اخلميس لتسع بقني من شوال مجع االشراف والقضاة استاذ الدار عبد الواحد بن احلسني ا



والشهود ىف جملس القادر حىت مسعوا ميينه لبهاء الدولة بالوفاء وخلوص النية ولفظه بتقليده ما وراء بابه مما تقام فيه 
  الدعوة وذلك بعد أن حلف له هباء الدولة على صدقه والطاعة والقيام بشروط البيعة 

  ف من سرية القادر باهللاذكر طر

اخربنا عبد الرمحن بن حممد القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن على بن ثابت اخلطيب قال رأيت القادر دفعات وكان 
ابيض حسن اجلسم كث اللحية طويلها خيضب وكان من اهل الستر والديانة وادامة التهجد بالليل وكثرة الرب 

ا عند كل أحد مع حسن املذهب وصحة االعتقاد وكان صنف كتابا والصدقات على صفة اشتهرت عنه وعرف هب
فيه االصول ذكر فيه فضائل الصحابة على ترتيب مذهب اصحاب احلديث واورد ىف كتابه فضائل عمر بن عبد 

العزيز وافكار املعتزلة والقائلني خبلق القرآن وكان الكتاب يقرأ ىف كل مجعة فىحلقة اصحاب احلديث جبامع 
حيضر الناس مساعه ذكر حممد بن عبد امللك اهلمداىن ان القادر باهللا كان يلبس زى العوام ويقصد االماكن املهدى و

املعروفة بالربكة كقرب معروف وتربة ابن بشار وقال احلسني بن هارون القاضى كان بالكرخ يتيم مل يثبت رشده وله 
جر ليبتاع صاحب له الدكان منه فلم افعل فأنفده دكان كثري النعمة وأمرىن ابن حاجب النعمان ان افك عنه احل

  يستدعيىن فقلت لغالمه تقدمىن حىت اعرب ففعل فجئت اىل قرب معروف فدعوت اهللا ان يكفيىن امره وجئت 

اىل قرب ابن بشار ففعلت ذلك فرآىن شيخ فقال ايها القاضى على من تدعو فقلت على ابن حاجب النعمان امرىن 
خ عىن وعربت اىل ابن حاجب النعمان فجعل خياطبىن خطابا غليظا ىف فك احلجر عن بكذا وكذا فأمسك الشي

الصىب وال يقبل مىن عذرا واذا قد اتاه خادم بتوقيع ففتحه وقرأه وتغري لونه مث عدل من الغلظة اىل االعتذار وقال 
ره فوقع اليه مبا اوجب اعتذاره كتبت اىل اخلليفة قصة فقلت ال فعلمت ان الشيخ كان القادر باهللا وانه عرب اىل دا

قال وكان القادر يوصل الرسوم ىف كل سنة اىل أرباهبا من غري ان يكتب احد منهم قصة فان كان احد منهم قد 
مات اعيد ما خيصه اىل ورثته وبعث يوما اىل ابن القزويىن الزاهد ليسأله ان ينفذ اليه من طعامه الذى يأكله قال ابن 

القزويىن طبقا من اخلالف فيه غضائر لطاف فيها باذجنان مقلو وخل وباقالء ودبس وعلى ذلك اهلمذاىن فأنفذ ابن 
رغيفان من خبز البيت وشدد ذلك ىف مئزر قطن فتناول اخلليفة من كل لون منه وفرق الباقى وبعث اىل ابن 

يىن انفاذ شىء من افطاره فأنفذ القزويىن مائىت دينار فلما كان بعد ايام انفذ اخلليفة بالفراش يلتمس من ابن القزو
طبقا جديدا وفيه زبادى جياد وفيها فراريج وقطعة فالوذج وخبز مسيذ ودجاجة مشوية وقد غطى ذلك بفوطة 

جديدة فلما وصل ذلك اىل اخلليفة تعجب وقال قد كلفنا الرجل مامل جتربه عادته فانفذ اليه مل يكن بك حاجة اىل 
تمدت ما أمرىن اهللا به اذا وسع اهللا على وسعت على نفسى واذا ضيق ضيقت وقد الكلفة فقال ما تكلفت وامنا اع

كان من انعام امري املؤمنني ما عدت به على نفسى وجرياىن فتعجب القادر باهللا من دينه وعقله ومل يزل يواصله 
سم حيمل اىل جامع بالعطاء وكان القادر يقسم الطعام الذى يهيأالفطاره ثالثة اقسام فقسم يتركه بني يديه وق

الرصافة وقسم اىل جامع املدينة فيفرق على اجملاورين فاتفق ان الفراش محل اىل جامع املدينة جونة فيها طعام ففرقه 
على املنقطعني فأخذوا االشاب فانه رد ذلك فلما صلوا صالة املغرب صلى الفراش معهم فرأى ذلك الشاب قد 

  خرج من اجلامع فتبعه فوقف على باب 

استطعم فأطعموه كسريات فأخذها وعاد اىل اجلامع فتعلق به الفراش وقال وحيك اال تستحى ينفذ اليك خليفة اهللا ف
ىف ارضه بطعام حالل فترده وخترج فتستطعم من االبواب فقال واهللا ما رددته االألنك عرضته على قبل االفطار 



عند احلاجة فعاد الفراش فأخرب القادر فبكى وقال له  وكنت غري حمتاج اليه حينئذ فلما جاء وقت االفطار استطعمت
  راع مثل هذا واغتنم أجره واقم اىل وقت االفطار وادفع اليه ما يفطر عليه 

حدثنا ابراهيم بن دينار الفقيه قال حدثىن ابو سعد عبد الوهاب بن محزة باسناد له عن اىب احلسن االهبرى قال بعثىن 
سبق ... لة اىل القادر باهللا فلما اذن ىل ىف الدخول عليه مسعته ينشد هذه األبيات هباء الدولة من األهواز فىرسا

تعىي كأنك للحوادث ... تغىن مبا تكفى وتترك ما به ... واهللا يا هذا لرزقك ضامن ... القضاء بكل ما هو كائن 
... بانك ال ابا لك يف الذى واعلم ... فاعمل ليوم فراقها يا خائن ... اوما ترى الدنيا ومصرع اهلها ... آمن 

املوت شئ انت تعلم ... مل يبق فيه مع املنية ساكن ... يا عامر الدنيا أتعمر منزال ... اصبحت جتمعه لغريك خازن 
  ... ىف نفسه يوما وال تستأذن ... ان املنية ال تؤامر من اتت ... حق وانت بذكره متهاون ... انه 

ؤمنني النشاء مثل هذه االبيات وتدبر معانيها والعمل مبضموهنا فقال يا ابا احلسن فقلت احلمد هللا الذى وفق امري امل
بل هللا املنة علينا اذ اهلمنا بذكره ووفقنا لشكره أمل تسمع اىل قول احلسن البصرى وقد ذكر عنده اهل املعاصى فقال 

اء الدولة بغياث األمة وخطب له هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم وىف ذى القعدة لقب القادر باهللا هب
  بذلك على املنابر مضافا اىل القابه 

ونقل هباء الدولة اخته زوجة الطائع هللا اىل دار مبشرعة الصخر واقام هلا اقامات كافية واقطعها اقطاعات فلم تزل 
  كذلك حىت ماتت 

  وىف يوم الثاىن عشر من ذى احلجة وهو يوم الغدير جرت فتنة بني اهل الكرخ 

وباب البصرة واستظهر أهل باب البصرة وخرقوا اعالم السلطان فقتل يومئذ مجاعة اهتموا بفعل ذلك وصلبوا على 
القنطرة فقامت اهليبة وارتدعوا وىف هذه السنة حج بالناس ابو احلسن حممد بن احلسن بن حيىي العلوى وكذلك سنة 

العلوى فاتفق ان ابا القاسم بن املغرىب حضر عند حسان اثنتني وثالث وكان امري مكة ابو الفتوح احلسن بن جعفر 
بن املفرج بن اجلراح الطائى فحمله على مباينة العزيز صاحب مصر وقال ال مغمز ىف نسب اىب الفتوح والصواب 
 ان تنصبه اماما فوافقه ومضى املغرىب اىل مكة فأطمع ابا الفتوح ىف امللك وسهل عليه األمر فاصفى اىل قوله وبايعه

شيوخ احلسنيني وحسن له ابو القاسم املغرىب ان أخذ قبلة البيت وما فيه من فضة وضربه دراهم فاتفق انه توىف جبدة 
رجل يعرف باملطوعى وعنده اموال للهند والصني وخلف ماال عظيما فأوصى الىب الفتوح مبائة الف دينار ليصون 

ستيالء على التركة فخطب لنفسه مبكة وتسمى بالراشد باهللا هبا تركته والودائع الىت عنده فحمله املغرىب على اال
وصار الحقا بآل اجلراح فلما قرب من الرملة تلقاه العرب وقبلوا االرض بني يديه وسلموا عليه بأمري املؤمنني 

و  ولقيهم راكبا على فرس متقلدا سيفا زعم انه ذو الفقار وىف يده قضيب ذكر انه قضيب رسول اهللا صلى اهللا عليه
سلم وحوله مجاعة من بىن عمه وبني يديه الف عبد اسود فنزل الرملة ونادى بايضاء العدل واألمر باملعروف والنهى 

عن املنكر فبلغ العزيز هذا فانزعج وكتب اىل حسان ملطفات وبذل له بذوال كثرية وآل املفرج واستمال آل 
هما عن ذلك اجلمع وكتب اىل ابن عم اىب الفتوح فواله اجلراح كلهم ومحل اىل اوالد املفرج امواال جزيلة حىت فل

احلرمني وانفذ له ولشيوخ بىن حسن ماال وكان حسان قد انفذ والدته اىل مصر بتذكرة تتضمن اعراضا له وسأل ىف 
  مجلتها ان يهدى له جارية من اماء القصر فأجابه العزيز اىل ما سأل وبعث اليه مخسني الف دينار واهدى له جارية 

جهزها مبال عظيم فعادت والدته بالرغائب له وألبيه فسر بذلك واظهر طاعة العزيز ولبس خلعة وعرف ابو الفتوح 
احلال فأيس معها من نفسه وركب اىل املفرج مستجريا به وقال امنا فارقت نعمىت وابديت للعزيز صفحىت سكونا اىل 



 اىل وطىن فرده اىل مكة وكاتب العزيز صاحب مصر ذمامك وانا اآلن خائف من غدر حسان فأبلغىن مأمىن وسريىن
  واعتذر اليه فعذره 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  امحد بن حممد  - ٢٦٠
ابن الفضل بن جعفر بن حممد بن اجلراح ابو بكر اخلزاز روى عن مجاعة منهم ابن دريد وابن االنبارى وكان ثقة 

الثروة اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت اخلطيب حدثنا صدوقا فاضال اديبا كثري الكتب ظاهر 
التنوخى قال كان ابو بكر اجلراح يقول كتىب بعشرة آالف درهم وجاريىت بعشرة آالف درهم وسالحى بعشرة 
آالف درهم ودواىب بعشرة آالف درهم قال التنوخى وكان احد الفرسان يلبس اداته ويركب فرسه وخيرج اىل 

  مليدان ويطارد الفرسان فيه توىف ىف مجادى اآلخرة من هذه السنة ا
  امحد بن احلسني  - ٢٦١

ابن مهران ابو بكر املقرئ توىف ىف شوال هذه السنة انبأنا زاهر بن طاهر اخربنا امحد بن احلسني البيهقى اخربنا ابو 
بن مهران املقرئ يوم االربعاء سابع عشرين  عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ قال توىف ابو بكر امحد بن احلسني

شوال سنة احدى ومثانني وثلثمائة وهو ابن سنه ومثانني سنة وتوىف ىف ذلك اليوم ابو احلسن العامرى صاحب 
الفلسفة قال فحدثىن عمر بن امحد الزاهد قال مسعت الثقة من اصحابنا يذكر انه رأى ابا بكر امحد بن احلسني بن 

ىف الليلة الىت دفن فيها قال فقلت له ايها االستاذ ما فعل اهللا بك فقال ان اهللا عز و جل اقام ابا  مهران ىف املنام
  احلسن العامرى بازائى وقال هذا فداءك من النار 

  احلسني بن عمر

ابن عمران بن حبيش ابو عبد اهللا الضراب ويعرف بابن الضرير ولد سنة تسع وتسعني ومائتني فروى عن الباغندى 
  روى عنه االزهرى والتنوخى وتوىف ىف ربيع اآلخر من هذه السنة وكان ثقة و

  عبيد اهللا بن امحد  - ٢٦٣
ابن معروف ابو حممد ولد سنة ست وثلثمائة ووىل قضاء القضاة ببغداد وحدث عن ابن صاعد وغريه روى عنه 

لفطناء األلباء وكان وسيم املنظر مليح اخلالل واالزهرى وابو جعفر بن املسلمة وكان من العلماء الثقات العقالء ا
  امللبس مهيبا عفيفا عن االموال 

اخربنا عبد الرمحن اخربنا اخلطيب قال مسعت ابا القاسم التنوخى يقول كان الصاحب ابو القاسم ابن عباد يقول 
حممد بن  كنت اشتهى ان ادخل بغداد واشاهد جراءة حممد بن عمر العلوى وتنسك اىب امحد املوسوى وظرف اىب

معروف اخربنا عبد الرمحن اخربنا امحد بن على اخربنا العتيقى قال كان ألىب حممد بن معروف ىف كل سنة جملسان 
جيلس فيهما للحديث اول يوم احملرم واول يوم من رجب ومل يكن له مساع كثري وكان جمردا ىف مذهب االعتزال 

زاهته توىف ىف صفر سنة احدى ومثانني وثلثمائة وصلى عليه ىف وكان عفيفا نزها ىف القضاء مل ير مثله ىف عفته ون
داره ابو امحد املوسوى وكرب عليه مخسا مث محل اىل جامع املنصور وصلى عليه ابنه وكرب عليه اربعا مث محل اىل داره 

  على شاطىء دجلة فدفن فيها 
د بن ابراهيم بن عبد الرمحن بن عوف ابو عبيد اهللا بن عبد الرمحن ابن حممد بن حممد بن عبيد اهللا بن سع - ٢٦٤



الفضل الزهرى ولد سنة تسعني ومائتني ومسع جعفر بن حممد الفرياىب وابا القاسم وخلقا كثريا روى عنه الربقاىن 
واخلالل واالزهرى وكان ثقة من الصاحلني اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على اخربنا العتيقى قال 

  ل مسعت ابا الفض

  الزهرى يقول حضرت جملس جعفر بن حممد الفرياىب وفيه عشرة آالف رجل فلم يبق غريى وجعل يبكى 
اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت اخربنا التنوخى سأل ايب ابا احلسن الدارقطىن وانا امسع عن اىب 

الرمحن بن عوف اال من قد روى عنه الفضل الزهرى فقال هو ثقة صدوق صاحب كتاب وليس بينه وبني عبد 
احلديث مث قال اخلطيب حدثنا الصورى قال حدثىن بعض الشيوخ انه حضر جملس القاضى اىب حممد بن معروف 

يوما فدخل ابو الفضل الزهرى وكان ابو احلسني بن املظفر حاضرا فقام عن مكانه وأجلس ابا الفضل فيه ومل يكن 
عليه ابن املظفر فقال ايها القاضى هذا الشيخ من ولد عبد الرمحن بن عوف  ابن معروف يعرف ابا الفضل فاقبل

وهو حمدث وآباؤه كلهم حمدثون اىل عبد الرمحن ابن عوف مث قال ابن املظفر حدثنا عبد الرمحن بن حممد بن عبيد 
ن جده عبيد اهللا بن اهللا بن سعد الزهرى والد هذا الشيخ وحدثنا فالن عن ابيه حممد بن عبيد اهللا وحدثنا فالن ع

سعد ومل يزل يروى لكل واحد من آباء اىب الفضل حديثا حىت انتهى اىل عبد الرمحن بن عوف توىف ابو الفضل ىف 
  ربيع االخر من هذه السنة 

  حيىي بن حممد  - ٢٦٥

  ابن الروزهبان ابو زكريا يعرف بالدنبائى جد عبيد اهللا بن امحد بن عثمان

  ط الصريىف ألمه من اهل واس
اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت قال حدثنا عنه ابن بنته ابو القاسم االزهرى قال مسعته يقول ما 

  رفعت ذيلى على حرام قط 

  سنة

  مث دخلت سنة اثنتني ومثانني وثلثمائة 
  فمن احلوادث فيها ان ابا احلسن على بن حممد الكوكىب املعلم كان قد استوىل على امور 

لسلطان كلها ومنع اهل الكرخ وباب الطاق من النوح ىف عاشوراء وتعليق املسوح ووقع من قبله ايضا باسقاط ا
مجيع من قبل من الشهود بعد ابن حممد بن معروف وان ال يقبل ىف الشهادة اال من كان ارتضاه وكان السبب ىف 

حىت بلغت عدة الشهود ثلثمائة وثالثة انفس هذا انه ملا توىف ابن معروف كثر قبول الشهود بالبذل والشفاعات 
  فقيل الىب احلسن مىت تكلمت ىف هذا حصل لك منهم مجلة فوقع بذلك مث عادو وقع بقبوهلم ىف نصف 

صفر وىف هذا الشهر شرع ابو احلسن ىف حفر االهنار املخترقة السواق الكرخ وما يتصل به وجىب من أرباب العقار 
  ماال جزيال 

 لعشر بقني من مجادى اآلخرة شغب الديلم واالتراك وخرجوا باخليم اىل باب الشماسية وراسلوا هباء وىف يوم االثنني
الدولة بالشكوى من أىب احلسن بن املعلم وتعديد ما يعاملهم به وطالبوه بتسليمه اليهم وكان ابو احلسن قد استوىل 



اجلند أمره وقصر هو ىف مراعاة امورهم وانضاف اىل على االمور واملقرب من قربه واملبعد من أبعده فنقل على كبار 
ذلك ما يعامل به الديلم فضجوا وخرجوا فأجاهبم السلطان بالتلطف ووعدهم بازالة ما شكوه وان يقتصر بأىب 
احلسن ابن املعلم على خدمته ىف خاصه ويتوىل هو النظر ىف امورهم والقيام بتدبريهم فاعادوا الرسالة بأهنم ال 

ذا القول وال يرضون اال بتسليمه فأعاد اجلواب بانه يبعده عن مملكته اىل حيث يكون فيه مبقيا على يقنعون هب
مهجته راعيا حلقوق خدمته وقال ما حيسن ىف ان اسلمه للقتل وقد طالت صحبته ىل واذا كفيتكم امره فقد بلغتم 

وقال بكران لبهاء الدولة وهو كان املتوسط ما مرادكم فكانت الرسالة الثالثة التوعد باالحندار واملسري اىل شرياز 
بينه وبني العسكر أيها امللك ان االمر على خالف ما تقدره فاختر بني بقاء أىب احلسن او ابقاء دولتك فقبض عليه 
حينئذ وعلى اصحابه واخذ ما كان ىف داره من مال وثياب وجوار وغلمان واقام اجلند على اهنم ال يرجعون من 

بتسليمه فركب اليهم يوم اخلميس لسبع بقني من الشهر ليسأهلم الدخول واالقتصار على ما فعله به من  خميمهم اال
  القبض 

واالعتقال فلم يقم منهم أحد اليه والخدمه وعاد وقد أقاموا على املطالبة به وترك الرجوع اال بعد تسليمه فسلم 
  تني فلم يعمل فيه فخنق حببل الستارة ودفن باملخرم اىل اىب حرب شريزيل وهو خال هباء الدولة فسقى السم دفع

وىف ليلة االحد الثالث من رجب سلم املخلوع اىل القادر باهللا فأنزله حجرة من حجر خاصته ووكل به من حيفظه 
من ثقات خدمته واحسن ضيافته ومراعاة اموره وكان يطالب من زيادة اخلدمة ما كان يطالب به ايام اخلالفة فتزاح 

ىف مجيع ما يطلبه وانه محل اليه ىف بعض االيام طيب من العطارين فقال من هذا يتطيب ابو العباس قالوا نعم  علله
فقال قولوا له ىف املوضع الفالىن من الدار كندوج فيه طيب مما كنت استعمله فانفذ ىل بعضه وقدم اليه يوما عدسية 

س من هذا قالوا نعم فقال قولوا له ملا اردت أن تأكل عدسية فقال ما هذا قالوا عدس وسلق فقال أوقدأكل ابو العبا
مل اختفيت ايام هذا االمري وما كانت العدسية تعوذك لو مل تتقلد اخلالفة فعند ذلك امر القادر باهللا ان تفرد له جارية 

ل ما تعودنا ان من طباخاته حتضر له ما يلتمسه كل يوم وقدم اليه ىف بعض االيام تني ىف مراكز فرفسه برجله فقا
يقدم ين ايدينا مسلوج وقدمت بني يديه ىف بعض اللياىل مشعة قد احترق بعضها فأنكرها ودفعها اىل الفراش فحمل 

  غريها وكان على هذه احلال اىل أن توىف 
بن  وكان هباء الدولة قد قبض على وزيره اىب نصر سابور مث اطلقه فالتجأ اىل البطيحة وأقام عند مهذب الدولة على

نصر خوفا من ابن املعلم اىل ان قبض هباء الدولة على اىب القاسم على بن امحد االبرقوهى الوزير مث استدعى ابا نصر 
سابور من البطيحة ىف سنة اثنتني ومثانني ومجع بينه ىف الوزارة وبني اىب منصور ابن صاحلان فخلع عليهما ىف يوم 

ارة وىف يوم اجلمعة ثامن عشر شوال جتددت الفتنة ىف الكرخ فركب ابو االحد تاسع شعبان وكانا يتناوبان ىف الوز
  الفتح حممد بن احلسن احلاجب وقتل وصلب فسكن البلد وقامت اهليبة 

  وىف ليلة االثنني لتسع بقني من شوال ولد االمري ابو الفضل حممد بن القادر 

  غالب باهللا باهللا وامه ام ولد امسها علم وهو الذى جعل وىل العهد ولقب ال
  وىف هذا الوقت غلت االسعار وبيع الرطل من اخلبز باربعني درهم واحلوزة بدرهم 

وىف ذى القعدة ورد صاحب االصيفر االعراىب وبذل اخلدمة ىف تسيري احلاج اىل مكة وحراستهم صادرين وواردين 
  ل ذلك منه ومحل اىل خلعة ولواء وأعيد اقامة اخلطبة للخليفة القادر من حد اليمامة والبحرين اىل الكوفة فقب



  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  ابراهيم بن عبد السالم  - ٢٦٦
ابن حممد بن شاكر ابو اسحاق الوشاء حدث عن اىب كريب وغريه روى عنه امسعيل اخلطىب وابو بكر الشافعى 

  والطرباىن وانتقل اىل مصر فحدث هبا ومات هناك ىف هذه السنة 
  بد اهللا بن عثمان ع - ٢٦٧

ابن حممد بن على بن بنان ابو حممد الصفار مسع ابراهيم بن عبد الصمد اهلامشى واحملاملى وابن خملد روى عنه 
  االزهرى والعتيقى والتنوخى وكان ثقة وتوىف ىف حمرم هذه السنة 

ا بكر النيسابورى روى عمر بن امحد بن هارون ابو حفص املعروف بابن اآلجرى مسع ابا عمر القاضى واب - ٢٦٨
  عنه االزهر واخلالل وكان دينا ثقة امينا صاحلا وتوىف ىف هذه السنة 

حممد بن العباس ابن حممد بن زكريا بن حيىي بن معاذ ابو عمر اخلزاز املعروف بابن حيويه ولد ىف ذى  - ٢٦٩
  القعدة سنة مخس وتسعني ومائتني ومسع الباغندى والبغوى وابن صاعد وخلقا 

ريا وانتقى عليه الدارقطىن وكان ثقة دينا كثري السماع كثري الكتابة للحديث كتب الكتب الكبار بيده كث
كالطبقات واملغازى وغري ذلك وكان ذا يقظة ومروءة روى عنه الربقاىن واخلالل والتنوخى واجلوهرى وغريهم 

  وتوىف ىف ربيع اآلخر من هذه السنة 
  حممد بن عبد الرحيم  - ٢٧٠

  كر املازىن الكاتب حدث عن البغوى وغريه وكان ثقة مأمونا توىف ىفابو ب

  ربيع االخر من هذه السنة 
   ٣٨٣سنة 

  مث دخلت سنة ثالث ومثانني وثلثمائة

  فمن احلوادث فيها ان القادر باهللا تقدم بعمارة مسجد احلربية وكسوته واجرائه جمرى اجلوامع ىف الصالة 
ن حممد القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن على اخلطيب قال ذكر ىل هالل بن احملسن ان اخربنا ابو منصور عبد الرمحن ب

ابا بكر حممد بن احلسن بن عبد العزيز اهلامشى كان بىن مسجدا باحلربية ىف ايام املطيع هللا ليكون جامعا خيطب فيها 
استفىت الفقهاء ىف أمره فأمجعوا فمنع املطيع من ذلك ومكث املسجد على تلك احلالة حىت استخلف القادر باهللا ف

على جواز الصالة فيه فرسم أن يعمر ويكسى وينصب فيه منرب ورتب اماما يصلى فيه اجلمعة وذلك ىف شهر ربيع 
اآلخر ىف سنة ثالث ومثانني وثلثمائة قال ابو بكر اخلطيب فأدركت صالة اجلمعة وهى تقام ببغداد ىف مسجد املدينة 

الفة ومسجد براثا ومسجد قطيعة ام جعفر ومسجد احلربية ومل يزل على هذا اىل سنة والرصافة ومسجد دار اخل
  احدى ومخسني واربعمائة مث تعطلت ىف مسجد براثا فلم يصل فيه 

وىف يوم االربعاء الربع بقني من مجادى االوىل وقع الفراغ من اجلسر الذى عمله هباء الدولة ىف مشرعة القطانني 
  از عليه من الغد ماشيا وقد زين باملطارد حبضرة دار مؤنس واجت



وىف يوم اجلمعة الثاىن عشر من مجادى اآلخرة شغب الديلم شغبا شديدا الجل فساد النقد وغالء السعر وتأخر 
العطاء ومنعوا من الصالة جبامع الرصافة فلما كان بكرة السبت قصدوا دار اىب نصر سابور بباب خراسان وهجموا 

بني ايديهم هاربا على السطوح وثارت بذلك فتنة دخلها العامة ورجع الديلم فراسلوا هباء فنهبوها وافلت من 
الدولة بالتماس اىب نصر سابور و اىب الفرج حممد بن على اخلازن وكان ناظرا ىف خزانة املال ودار الضرب وتردد 

  القول معهم اىل ان وعدوا باالطالق وتغري النقد 
حلجة عقد للخليفة القادر باهللا على سكينة بنت هباء الدولة بصداق مبلغه مائة الف وىف اخلميس الثاىن من ذى ا

  دينار وكان االمالك حبضرته والوىل الشريف ابو امحد احلسني بن موسى املوسوى وتوفيت قبل النقلة 
  مها وىف هذا الشهر بلغ الكرا حلنطة ستةآالف وستمائة درهم غياثية والكارة الدقيق مائتني وستني در

وفيها ابتاع ابو نصر سابور بن اردشري دارا ىف الكرخ بني السورين وعمرها وبيضها ومساها دار العلم ووقفها على 
اهله ونقل اليها كتبا كثرية ابتاعها ومجعها وعمل هلا فهرستا ورد النظر ىف امورها ومراعاهتا واالحتياط عليها اىل 

ىب شيبة واىب عبد اهللا حممد بن امحد احلسىن والقاضى اىب عبد اهللا احلسني الشريفني اىب احلسني حممد بن احلسني بن ا
  بن هارون الضىب وكلف الشيخ ابا بكر حممد بن موسى اخلوارزمى فضل عناية هبا 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

ربيع االول سنة مثان  امحد بن ابراهيم ابن احلسن بن شاذان بن حرب بن مهران ابو بكر البزاز ولد ىف - ٢٧١
وتسعني ومائتني ومسع البغوى وابن أىب داود وابن صاعد وابن دريد وخلقا كثريا وروى عنه الدارقطىن والربقاىن 

  واالزهرى واخلالل وغريهم 

وكان ثقة ثبتا صحيح السماع كثري احلديث والكتب اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على قال مسعت ابا 
م التنوخى يقول سئل ابن شاذان أمسعت من حممد بن حممد الباغندى شيئا فقال ال اعلم اىن مسعت منه شيئا مث القاس

  وجد مساعه من الباغندى فسألوا ان حيدث به فلم يفعل توىف ىف شوال هذه السنة 
البغوى وابن  جعفر بن حممد ابن على بن احلسني ابو حممد الطاهرى ينسب اىل طاهر بن احلسني حدث عن - ٢٧٢

  صاعد روى عنه الغشارى وكان ثقة ينزل شارع دار الرقيق توىف ىف شوال هذه السنة 
طاهر بن حممد ابن عبد اهللا ابو عبد اهللا البغدادى نزل نيسابور وحدث هبا روى عنه ابو عبد اهللا احلاكم  - ٢٧٣

  وىف ىف ربيع االول من هذه السنة وكان من اظرف من رأينا من العراقيني واحسنهم كتابة واكثرهم فائدة وت
  على بن القاسم  - ٢٧٤

  ابن الفضل بن شاذان ابو احلسني القاضى ثقة توىف بالرى ىف رمضان هذه السنة

  حممد بن ابراهيم  - ٢٧٥

  ابن سلمة ابو احلسن الكهيلى حدث عن مطني وكان مساعه صحيحا ومضى على سداد



  وامر مجيل توىف بالكوفة ىف هذه السنة 
  حممد بن عبد اهللا  - ٢٧٦

  ابن حيىي ابو بكر الدقاق املعروف بالصابوىن كان ثقة مأمونا توىف ىف شوال

  هذه السنة 
  مث دخلت سنة اربع ومثانني وثلثمائة  ٣٨٤سنة 

فمن احلوادث فيها ان القاضى ابا حممد عبد اهللا بن حممد بن االكفاىن قبل شهادة اىب القاسم على بن احملسن التنوخى 
احملرم وشهادة اىب بكر بن االخضر ىف رجب وىف صفر قبل القاضى ابو عبد اهللا الضىب شهادة اىب العالء حممد بن  ىف

على بن يعقوب الواسطى وفيه قوى امر العيارين واتصل القتال بني الكرخ وباب البصرة وظهر العيار املعروف 
ار وطرح النار ىف احملال وطلب اصحاب الشرط مث بعزيز من باب البصرة واستفحل امره والتحق به كثري من الذع

صاحل اهل الكرخ وقصد سوق التمارين وطلب بضرائب االمتعة وجىب ارتفاع االسواق الباقية وكاشف السلطان 
واصحابه ونادى فيهم وكان ينزل اىل السفن فيطالب بالضرائب واصحاب السلطان يرونه من اجلانب اآلخر فأمر 

  ن فهربوا من بني يديه السلطان بطلب العياري
  وىف ذى القعدة عزل ابو امحد املوسوى وصرف الرضى واملرتضى عن النقابة وكان ينوبان عن أبيهما اىب امحد 

وىف يوم االربعاء رابع ذى احلجة ورد اخلرب برجوع احلاج احلاج من الطريق وكان السبب اهنم ملا حصلوا بني زبالة 
اىب ومنعهم اجلواز وذكر ان الدنانري الىت اعطيها عام اول كانت دراهم مطلية والثعلبية اعترضهم االصيفر االعر

وانه ال يفرج هلم عن الطريق اال بعد ان يعطوه رمسه لسنتني وتردد االمر اىل ان ضاق الوقت فعادوا وكان الذى 
واليمن وامنا حج اهل سار هبم ابو احلسن حممد بن احلسن العلوى فعادوا ومل حيج ىف هذه السنة ايضا اهل الشام 

  مصر واملغرب خاصة 
  وىف يوم السبت سابع ذى احلجة قبل ابو عبد اهللا الضىب شهادة اىب عبد اهللا ابن املهتدى اخلطيب 

وىف يوم االثنني تاسع ذى احلجة قلد الشريف ابو احلسن حممد بن على بن اىب متام الزينىب نقابة العباسيني وقرأ عهده 
  ليمان حبضرة القادر باهللا وحضره القضاة والشهود واالشراف واالكابر ابو الفضل يوسف بن س

  وىف هذه السنة عقد ملهذب الدولة على بن نصر على بنت هباء الدولة بن عضد 

الدولة وعقد االمري ابو منصور بن هباء الدولة على بنت مهذب الدولة على بن نصر كل عقد منهما على صداق 
  مبلغه مائة اله دينار 

  ر من توىف ىف هذه السنة من االكابرذك

  الطيب بن مين  - ٢٧٧
ابن عبد اهللا ابو القاسم موىل املعتضد باهللا ولد سنة سبع وتسعني ومائتني ومسع البغوى روى عنه الصيمرى 

  واجلوهرى والتنوخى والعتيقى وقال هو ثقة صحيح االصول توىف ىف رجب هذه السنة 
ى بن عبد الرمحن ابو حممد الكاتب املعروف بابن اجلرادى مروزى االصل حدث عبيد اهللا بن حممد ابن عل - ٢٧٨



عن البغوى وابن دريد وابن االنبارى روى عنه التنوخى والعشارى وكان فاضال صاحب كتب كثرية وتوىف ىف هذه 
  السنة وقيل ىف السنة الىت قبلها 

 الزاهد ورث عن آبائه امواال كثرية فأنفقها ىف عبيد اهللا بن حممد ابن نافع بن مكرم ابو العباس البسىت - ٢٧٩
اخلري وكان كثريالتعبد بقى سبعني سنة ال يستند اىل حائظ وال اىل غريه وال يتكىء على وسادة وحج من نيسابور 

حافيا راجال دخل الشام والرملة واقام ببيت املقدس اشهرا مث خرج اىل مصر وبالد املغرب مث حج من املغرب 
بست فتصدق ببقية امالكه فلما مرض جعل يتلوى فقيل له ما هذا الوجع فقال اى وجع بني يدى  وانصرف اىل

امور هائلة وال ادرى كيف اجنو وتوىف ىف حمرم هذه السنة وهو ابن مخس ومثانني سنة فلما مات رأى رجل ىف املنام 
الزاهد ورأت امرأة من الزاهدات امها  رجال من املوتى فقال له من بالباب فقال ليس على الباب اجل من عبيد اهللا

  ىف املنام قد تزينت ولبست احسن الثياب 

  فقالت هلا ما السبب ىف هذا فقالت لنا عيد ان عبيد اهللا الزاهد تقدم علينا 
  على بن احلسني  - ٢٨٠

الزم مسجد ابن حممويه بن زيد ابو احلسن الصوىف مسع وحدث ولقى الزهاد االكابر وصحب ابا اخلري االقطع مث 
  جده اىب على بن زيد بنيسابور على التجريد اىل ان توىف ىف ذى احلجة من هذه السنة 

على بن القاضى اىب متام احلسن بن حممد بن عبد الوهاب بن سليمان بن حممد بن القاسم الزينىب كان  - ٢٨١
انني وثلثمائة واستخلف له ابنه ابو نقيب العباسيني وصاحب الصالة وهو اول من مجع بني الصالة والنقابة ىف سنة مث

  احلسن امللقب بنظام احلضرتني بعد ذلك على الصالة وخلع عليه توىف ىف هذه السنة 
على بن عيسى ابن على بن عبد اهللا ابو احلسن النحوى املعروف بالرماىن ولد سنة ست وتسعني ومائتني  - ٢٨٢

لكالم واملنطق وله تفسري كبري وشهد عند اىب حممد بن وحدث عن ابن دريد وكانت له يد ىف النحو والفقه وا
معروف روى عنه التنوخى واجلوهرى وتوىف ىف هذه السنة ودفن بالشونيزية عند قرب أىب على الفارسى وتوىف عن 

  مثان ومثانني سنة 
  حممد بن العباس  - ٢٨٣

  ابن امحد بن حممد بن الفرات ابو احلسن مسع حممد بن خملد وابا احلسن

  صرى وخلقا كثريا وكتب الكتب الكثرية وكان ثقة مأمونا امل
اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر اخلطيب قال كان ابو احلسن ابن الفرات ثقة كتب الكتب الكثرية ومجع مامل جيمعه احد 

  يخ ىف وقته قال وبلغىن انه كان عنده عن على بن حممد املصرى وحده الف جزء وانه كتب مائة تفسري ومائة تار

ومل خيرج عنه اال الشىء اليسري حدثنا عنه ابراهيم بن عمرالربمكى وحدثىن االزهرى قال خلف ابن الفرات مثانية 
عشر صندوقا مملوءة كتبا اكثرها خبطه سوى ما سرق من كتبه وكتابه هو احلجة ىف صحة النقل وجودة الضبط 

ن قبل سنة ثالثني وثلثمائة اىل ان مات وكانت له وكان مولده ىف سنة بضع عشرة وثلثمائة ومكث يكتب احلديث م
  جارية تعارضه مبا يكتبه ومات ىف شوال سنة اربع ومثانني وثلثمائة 

حممد بن عمران ابن موسى بن عبيد اهللا ابو عبيد اهللا الكاتب املعروف باملرزباىن حدث عن البغوى وابن  - ٢٨٤
مرى والتنوخى واجلوهرى وغريهم وكان صاحب اخبار دريد وابن االنبارى ونفطويه وغريهم روى عنه الصي



ورواية لآلداب وصنف كتبا كثرية مستحسنة ىف فنون وكان أشياخه حيضرون عنده ىف داره فيسمعهم ويسمع منهم 
وكان عنده مخسون ما بني حلاف ودواج معدة الهل العلم الذين يبيتون عنده وكان عضد الدولة جيتاز على داره 

خيرج اليه فيسلم عليه وكان ابو على الفارسى يقول هو من حماسن الدنيا وقد اختلفت فيه مشائخ فيقف ببابه حىت 
احملدثني قال االزهرى ما كان ثقة وقال العتيقى كان ثقة قال مؤلف الكتاب رمحه اهللا كانت آفته ثالثا امليل اىل 

الكذابني وتوىف ىف شوال هذه السنة عن مثان التشيع واىل االعتزال وختليط املسموع باالجازة واال فليس بداخل ىف 
  ومثانني سنةوصلى عليه ابو بكر اخلوارزمى ودفن باجلانب الشرقى 

  حممد بن عثمان  - ٢٨٥

  ابن عبيد اهللا بن اخلطاب ابو الطيب الصيدالىن حدث عن البغوى وغريه وكان

  ثقة مأمونا توىف ىف ذى احلجة من هذه السنة 
  منصور بن مالعب  - ٢٨٦

  دث عن البغوى وغريه وكان ثقة مامونا توىف ىف حمرم هذه السنةح

  احملسن بن على  - ٢٨٧
ابن حممد بن اىب الفهم ابو على التنوخى القاضى ولد بالبصرة ومسع هبا من مجاعة ونزل بغداد فاقام هبا وحدث 

ثنا ابن احملسن بن على قال قال وكان مساعه صحيحا وكان اديبا شاعرا اخباريا اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال حد
اىب مولدى سنة سبع وعشرين وثلثمائة بالبصرة وكان مولده ىف ليلة االحد الربع بقني من ربيع االول واول مساعه 
احلديث ىف سنة ثالث وثالثني وثلثمائة واول ما تقلد القضاء من قبل اىب السائب عتبة بن عبيد اهللا بالقصر وبسورا 

 مث واله املطيع هللا القضاء بعسكر مكرم وايذج ورامهرمز وتقلد بعد ذلك اعماال كثرية ىف ىف سنة تسع واربعني
  نواح خمتلفة وتوىف ببغداد ليلة االثنني خلمس بقني من احملرم سنة اربع ومثانني وثلثمائة 

   ٣٨٥سنة 

  مث دخلت سنة مخس ومثانني وثلثمائة

د االبرقوهى من البطيحة اىل حضرة هباء الدولة للوزارة واستقر فمن احلوادث فيها انه عاد ابو القاسم على بن امح
ذلك بوساطة مهذب الدولة على بن نصر بعد ان اشترط هباء الدولة ان ميشى االمر على يده واال اعاده حمروسا اىل 

ة ان يقبض البطيحة مث ان امره وقف وعاد اىل البطيحة ألن مجيع احلاشية تطابقت على فساد امره فكاد هباء الدول
عليه فذكر الشريف ابو امحد العهد املستقر مع مهذب الدولة وان الغد ربه مكاشفة وملهذب الدولة بالقبح ففسح 

  ىف عوده مع الشريف اىب امحد اىل البطيحة 
وفيها حج بالناس ابو عبد اهللا امحد بن حممد بن عبيد اهللا العلوى وكذلك ىف سنة ست وسبع ومثان وبعث ىف السنة 

ر بن حسنويه تسعة آالف دينار لتدفع اىل األصيفر عوضا عما كان يأخذه من احلاج وجعل ذلك رمسا له من ماله بد
  وبعث 



  ذلك له اىل سنة ثالث واربعمائة 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

ا وكان حافظا ابراهيم بن حممد ابن الفتح املصيصى ويعرف باحللى ولد باملصيصة وسكن بغداد وحدث هب - ٢٨٨
ضريرا فروى عنه من اهلها ابو بكر الربقاىن واالزهرى وغريمها وكان ثقة صدوقا وتوىف ىف هذه السنة ودفن مبقربة 

  الشونيزية 
  امسعيل بن عباد  - ٢٨٩

  ابو القاسم ويلقب كاىف الكفاة الصاحب وزر ملؤيد الدولة وقصده ابو الفتح

  نصر عليه عليه وعاد اىل الوزارة  ابن ذى الكفايتني فأزاله عن الوزارة مث
انبأنا حممد بن عبد الباقى البزاز انبأنا على بن احملسن التنوخى عن ابيه قال حدثىن ابو اسحاق ابراهيم بن على بن 
سعيد النصيىب قال كان ابو الفتح ابن امللقب بذى الكفايتني قد تداخله ىف بعض العشايا سرور فاستدعى ندماءه 

عظيما باآلت الذهب والفضة وفاخر الزجاج والصيىن واآلالت احلسنة والطيب والفاكهة الكثرية  وعىب هلم جملسا
دعوت املنا ... واحضر املطرب وشرب بقية يومه وعامة ليلته مث عمل شعرا انشده ندماءه وغىن به ىف احلال وهو 

اذا بلغ ... ىل فهذا اوان الفرح ا... وقلت اليام شرخ الشباب ... فلما اجابا دعوت القدح ... ودعوت الطال 
  ... فليس له بعدها مقترح ... املرء آماله 

قال وكان هذا بعد تدبريه على الصاحب اىب القاسم بن عباد حىت ابعده عن كتبه صاحبة االمري مؤيد الدولة وسريه 
ة فلما غىن الشعر عن حضرته بالرى اىل اصفهان وانفرد هو بتدبري االمور ملؤيد الدولة كما كان لركن الدول

استطابه وشرب عليه اىل ان سكر مث قال لغلمانه غطوا اجمللس وال تسقطوا شيئا منه الصطبح ىف غدليله وقال 
  لندمائه باكروىن وال تتاخروا فقد اشتهيت الصبوح وقام اىل 

اىل داره من أخذ بيت منامه وانصرف الندماء فدعاه مؤيد الدولة ىف السحر فلم يشك انه ملهم فقبض عليه وانفذ 
مجيع ما فيها وتطاولت به النكبة حىت مات فيها مث عاد ابن عباد اىل وزارة مؤيد الدولة مث وزر ألخيه فخر الدولة 

وفتح مخسني قلعة سلمها اىل فخر الدولة مل جيتمع منها اىل ابيه وكان ( فبقى يف الوزارة مثانية عشر سنة وشهور 
مل يقاربه ىف ذلك وزير وله التصانيف احلسان والنثر البالغ ومجع كتبا ) ثرية الصاحب عاملا بفنون من العلوم ك

عظيمة حىت كان حيتاج نقلها على اربعمائة محل وكان خيالط العلماء واالدباء ويقول هلم حنن بالنهار سلطان وبالليل 
عت ابا الفضل زيد بن اخوان ومسع احلديث واملى وروى ابو احلسن على بن حممد الطربى املعروف بكيا قال مس

صاحل احلنفى يقول ملا عزم الصاحب امسعيل بن عباد على االمالء وكان حينئذ ىف الوزارة خرج يوما متطلسا 
متحنكا بزى اهل العلم فقال قد علمتم قدمى ىف العلم فاقروا له بذلك فقال وانا متلبس هبذا االمر ومجيع ما انفقته 

وجدى ومع هذا فال أخلو من تبعات اشهد اهللا واشهذكم أىن تائب اىل اهللا من  من صغرى اىل وقىت هذا من مال أىب
كل ذنب أذنبته واختذ لنفسه بيتا ومساه بيت التوبة ولبث اسبوعا على ذلك مث اخذ خطوط الفقهاء بصحة توبته مث 

ه فكتب الناس خرج فقعد لإلمالء وحضر اخللق الكثري وكان املستملى الواحد ينضاف اليه ستة كل يبلغ صاحب
حىت القاضى عبد اجلبار وكان الصاحب ينفذ كل سنة اىل بغداد مخسة آالف دينار تفرق ىف الفقهاء واهل االدب 



وكان ال تأخذه ىف اهللا لومة الئم ويبغض من مييل اىل الفلسفة واهدى اليه العمريى القاضى بقزوين كتبا وكتب معها 
مفعمات من حسنها ... خدم اجمللس الرفيع بكتب ... تد ىف وجوه القضاة وان اع... العمريى عبد كاىف الكفاة ... 

  ... مترعات 
قول خذ ... لست استغنم الكثري فطبعى ... ورددنا لوقتنا الباقيات ... قد قبلنا من اجلميع كتابا ... فوقع حتتها 

  ليس مذهىب قول هات 

عض خواصه ال تشربه فانه مسموم فقال وما الشاهد فاستدعى يوما شرابا فجىء بقدح فما أراد أن يشرب قال له ب
على صحة قولك قال ان جتربه على من اعطاكه قال ال استحل ذلك قال فجربه على دجاجة قال ان التمثيل 

باحليوان ال جيوز فرد القدح وامر بصب ما فيه وقال للغالم ال تدخل دارى وامر بافراد جراية عليه ومرض باألهواز 
فكان اذا قام عن الطست يترك اىل جانبه عشرة دنانري حىت ال يتربم به الفراشون فكانوا يتمنون عن سحج عرض له 

دوام علنه فلما برأ أهنب الفقراء ما حوت داره فكان هذا خيرج بدواج وهذا مبركب وهذا بتور الشمع فأخذ من 
وه احلواشى معاودون بابه ويقبلون داره ما يقارب مخسني الف دينار فلما مرض مرض املوت كان امراء الديلم ووج

االرض وينصرفون وجاءه فخر الدولة دفعات فلما يئس من نفسه قال لفخر الدولة قد خدمتك اخلدمة الىت 
استفرغت فيها الوسع وسرت ىف دولتك السرية الىت حصلت لك حسن الذكر هبا فان اجريت االمور بعدى على 

ليك واستمرت اال حدوثه الطيبة بذلك ونسيت انا ىف اثناء ما يثىن رسومها علم ان ذلك منك ونسب اجلميل فيه ا
به عليك وان غريت ذلك وعدلت عنه كنت املذكور مبا تقدم واملشكور عليه وقدح ىف دولتك وذكرك ما يسع 

ايقاعك فأظهر له قبول رايه توىف ىف مساء يوم اجلمعة لست بقني من صفر هذه السنة وكان الصاحب افضل وزراء 
ولة الديلمية ومجيع ملكهم كان مائة وعشرين سنة وزرهلم فيها مجاعة فيهم معان حسنة ولكن مل يكن من يذكر الد

  عنه العلم كما يذكر عن الصاحب 
  احلسن بن حامد  - ٢٩٠

ابن احلسن بن حامد بن احلسن بن حامد بن احلسن بن حامد ابو حممد االديب مسع على بن حممد بن سعيد املوصلى 
جرا مموال نزل عليه املتنىب حني قدم بغداد وكان القيم باموره فقال له لو كنت مادحا تاجرا ملدحتك روى وكان تا

  عنه الصورى وكان صدوقا 
  اخربنا القزاز اخربنا امحد بن على بن ثابت قال انشدىن اجلوهرى والتنوخى قاال 

وما ... كسادا وال سوقا تقام هلا اخرى ... ر هبا سريت املعاىل غري منتظ... انشدنا ابو حممد احلسن بن حامد لنفسه 
  ... توفرت االمثان كنت هلا اشرى ... انا من اهل املكاس وكلما 

داود بن سليمان ابن داود بن حممد ابو احلسن البزاز مسع احلسني بن امسعيل احملاملى روى عنه التنوخى  - ٢٩١
  وكان شيخا نبيال ثقة توىف ىف حمرم هذه السنة  والعشارى والعتيقى وقال كان جارنا ىف قطيعة الربيع

  عمر بن امحد  - ٢٩٢
ابن عثمان بن حممد بن ايوب بن ازداذ ابو حفص الواعظ املعروف بابن شاهني ولد ىف صفر سنة سبع وتسعني 
قا ومائتني ومسع شعيب بن حممد الذارع وابا خبيب الربتى وحممد بن حممد الباغندى وابا بكر بن اىب داود وخل

  كثريا وكان ثقة امينا يسكن اجلانب الشرقى 
اخربنا ابو منصورالقزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت اخربنا ابو الفتح عبد الكرمي ابن حممد احملاملى قال ذكر لنا ابن 



شاهني قال اول ما كتبت احلديث بيدى سنة مثان وثلثمائة وكان ىل احدى عشرة سنة وكذا كتب ثالثة من شيوخى 
السن فتربكت هبم ابو القاسم البغوى وابو حممد بن صاعد وابو بكر بن اىب داود وقال املصنف وكذلك انا  ىف هذه

  كتبت احلديث وىل احدى عشرة سنة ومسعت قبل ذلك 
اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت اخربنا القاضى ابو احلسني حممد بن على بن حممد اهلامشى قال قال لنا ابو 

هني صنفت ثلثمائة مصنف وثالثني مصنفا احدها التفسري الكبري الف جزء واملسند الف ومخسمائة حفص بن شا
  جزء والتاريخ مائة ومخسني جزءا والزهدمائة جزء 

  اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب حدثنا القاضى ابو بكر حممد بن عمر بن امسعيل الداودى 

اشتريت من احلرب اىل هذا الوقت فكان سبعمائة درهم قال قال مسعت ابا حفص بن شاهني يقول يوما حسبت ما 
الداودى وكنا نشترى احلرب اربعة ارطال بدرهم قال وقد مكث ابن شاهني بعد ذلك يكتب زمانا توىف ابن شاهني 

  احلادى والعشرين من ذى احلجة من هذه السنة ودفن مبقربة باب حرب 
  على بن عمر  - ٢٩٣

بن دينار بن عبد اهللا ابو احلسن احلافظ الدارقطىن ولد سنة ست وثلثمائة وقيل سنة  ابن امحد بن مهدى بن مسعود
مخس ومسع البغوى وابن اىب داود وابن صاعد وخلقا كثريا وكان فريد عصره وامام وقته انتهى اليه علم األثر 

انه املى علل املسند من واملعرفة بامساء الرجال وعلل احلديث وسلم ذلك له انفرد باحلفظ ايضا من تأثري حفظه 
  حفظه على الربقاىن 

اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر اخلطيب قال كان ابو منصور ابراهيم ابن احلسن بن محكان الصريىف ومسع 
كثريا واراد ان يصنف مسندا معلال وكان الدارقطىن حيضر عنده ىف كل اسبوع يوما يتعلم على االحاديث ىف 

ابو بكر الربقاىن وميلى عليه الدارقطىن علل احلديث حىت خرج من ذلك شيئا كثريا وتوىف ابو منصور اصوله وينقلها 
  قبل استتمامه فنقل الربقاىن كالم الدارقطىن فهو كتاب العلل الذى يرويه الناس عن الدارقطىن 

حممد بن اىب الفوارس وقد  اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت قال حدثىن االزهرى قال قال رأيت
  سأل الدارقطنىعن علة حديث او اسم فيه فأجابه مث قال يا ابا الفتح ليس بني املشرق واملغرب من يعرف هذا غريى 
اخربنا ابو منصور القزاز ثنا ابو بكر بن ثابت قال حدثىن االزهرى قال بلغىن ان الدارقطىن حضر ىف حداثته جملس 

جزءا كان معه وامسعيل ميلى فقال له بعض احلاضرين ال يصح مساعك وانت تنسخ  امسعيل الصفار فجعل ينسخ
فقال الدارقطىن فهمى لالمالء خالف فهمك مث قال حتفظ كم املى الشيخ من حديث اىل االن قال ال فقال 

  الدارقطىن املى مثانية عشر حديثا فعددت االحاديث 

منها عن فالن عن فالن ومتنه كذا واحلديث الثاىن عن فالن عن فوجدت كما قال مث قال ابو احلسن احلديث االول 
فالن ومتنه كذا ومل يزل يذكر اسانيد االحاديث ومتوهنا على ترتيبها ىف االمالء حىت أتى على آخرها فتعجب الناس 

  منه قال املصنف رمحه اهللا وقد كان احلاكم ابو عبد اهللا يقول ما رأى الدارقطىن مثل نفسه 
قزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت اخربنا الصورى قال مسعت رجاء بن حممد بن عيسى املعدل يقول سألت اخربنا ال

الدارقطىن فقلت رأى الشيخ مثل نفسه فقال ىل قال اهللا تعاىل فال تزكوا أنفسكم قلت مل ارد هذا وامنا اردت ان 
رأيت من هو افضل مىن وأما من اجتمع ما اعلمه ألقول رأيت شيخا مل ير مثل نفسه فقال ان كان ىف فن واحد فقد 

اجتمع ىف فال قال املصنف رمحه اهللا كان الدارقطىن قد اجتمع له مع علم احلديث واملعرفة بالقراءات والنحو والفقه 



  والشعر مع االمانة والعدالة وصحة العقيدة 
يقى يقول قال الدارقطىن كنت انا مسعت ابا الفضل بن ناصر يقول مسعت ثابت بن بندار يقول مسعت ابا احلسن العت

والكتاىن نسمع احلديث فكانوا يقولون خيرج الكتاىن حمدث البلد وخيرج الدارقطىن مقرئ البلد فخرجت انا حمدثا 
  ا والكتاىن مقرئ

اخربنا ابو القاسم احلريرى عن اىب طالب العشارى قال توىف الدارقطىن آخر هنار يوم الثالثاء سابع ذى القعدة سنة 
مخس ومثانني وثلثمائة ودفن ىف مقربة معروف يوم االربعاء وكان مولده خلمس خلون من ذى القعدة سنة ست 

  وثلثمائة وله تسع وسبعون سنة ويومان 
ربنا امحد بن على حدثنا ابو نصر على بن هبة اهللا بن ماكوال قال رأيت ىف املنام كأنىأسأل عن حال اخربنا القزاز اخ

  اىب احلسن الدارقطىن ىف اآلخرة وما آل اليه امره فقيل ذلك يدعى ىف اجلنة االمام 
  ليفة الفضل عباد بن العباس ابن عباد ابو احلسن الطالقاىن والد الصاحب امسعيل بن عباد مسع ابا خ - ٢٩٤

ابن احلباب وغريه وصنف كتابا ىف احكام القرآن وروى عنه ابنه ابو القاسم الوزير وابو بكر بن مردويه وطالقان 
الىت ينسب اليها والية بني قزوين واهبر وهى عدة قرى يقع عليها هذا االسم ومث بلدة من بالد خراسان خرج منها 

  ن توىف عباد ىف هذه السنة مجاعة كثرية من احملدثني يقال هلا طالقا
  عقيل بن حممد  - ٢٩٥

  ابو احلسن األحنف العكربى كان أديبا شاعرا مليح القول روى عنه ابو على

  ابن شهاب ديوان شعره 
اقضى على من اآلجل ... انبأنا ابن ناصر انبأنا احلسن بن امحد قال انشدىن على بن عبد الواحد لالحنف العكربى 

طلب ... واشد من هذا وذا ... ل صدود ألف قد وصل ... واشد من عذل العذو ... عذل  عذل العذول اذا... 
  ... النوال من السفل 

انشدنا حممد بن ناصر احلافظ قال انشدىن الرئيس ابو الثناء على بن اىب منصور الكاتب قال انشدىن بعض من اثق به 
فليكن ... حة من هم طويل ... من اراد امللك والرا ...  وذكر اهنا لالحنف العكربى ومل امسع ىف معناها مثلها وهى

ىف ترك ... ويرى باحلرم ان احلزم ... نافعا غري قليل ... ويرى ان قليال ... س ويرضى بالقليل ... فردا من النا 
ت يلزم الصم... عاش ىف قال وقيل ... ال ميارى احدا ما ... ويداوى مرض الوحدة بالصرب اجلميل ... الفضول 

اىعيش المرىء يصبح ىف حال ذليل ... ويرضى باخلمول ... يذر الكرب ألهليه ... فان الصمت هتذيب العقول 
  ومداراة جهول ... بني قصد وعدو ... 

ومما شاة بغيض ومقاساة ... واحتراس من ظنون السوء وعذل عذول ... وحتن عن ملول ... واعتالل من صديق 
... فاذا اكل هذا ... ومتام االمر ال تعرف مسحا من خبيل ... على كل سبيل .. .اف من معرفة الناس ... ثقيل 

  ... كان ىف ملك جليل 
  حممد بن عبد اهللا  - ٢٩٦

  ابن سكرة ابو احلسن اهلامشى من ولد على بن املهدى كان شاعرا مطبوع القول 
ل انشدىن ابو احلسن بن سكرة يقول اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا اخلطيب قال انشدىن على بن احملسن قا



وان ... اليك اذم محام ابن موسى ... دخلت محاما وخرجت وقد سرق مداسى فعدت اىل دارى حافيا وانا اقول 
... ومل افقد به ثوبا ولكن ... ليحفى من يطيف به ويعرا ... تكاثرت اللصوص عليه حىت ... فاق املىن طيبا وحرا 

  . ..دخلت حممدا وخرجت بشرا 
فاعمد من ... من جور احكام اىب السائب ... ان شئت ان تبصر اعجوبة ... ومن اشعاره ىف القاضى اىب السائب 

  ... على على بن أىب طالب ... حىت ترى مروان يقضى له ... وقرر االمر مع احلاجب ... الليل اىل صرة 
  توىف ابن سكرة ىف ربيع االول من هذه السنة 

   حممد بن عبيد - ٢٩٧

  ابو عمر االصبهاىن حدث عن شيوخ اصبهان وكان ثقة مأمونا وتوىف ىف ربيع

  اآلخر من هذه السنة 

يوسف بن عمر ابن مسروق ابو الفتح القواس ولد سنة ثلثمائة مسع البغوى وابن اىب داود وابن صاعد  - ٢٩٨
قا وكان يقال انه من االبدال وغريهم روى عنه اخلالل والعشارى والتنوخى وغريهم وكان ثقة صاحلا زاهدا صدو

وانه جماب الدعوة قال الدارقطىن كنا نتربك بيوسف القواس وهو صىب توىف يوم اجلمعة لثالث بقني من ربيع االول 
  من هذه السنة ودفن مبقربة باب حرب 

  يوسف بن اىب سعيد  - ٢٩٩

  جعالسرياىف يكىن ابا حممد كان حنويا ومتم شرح ابيه لكتاب سيبويه وكان ير

  اىل علم ودين وتوىف ىف ربيع االول من هذه السنة وله مخس ومخسون سنة 
   ٣٨٦سنة 

  مث دخلت سنة ست ومثانني وثلثمائة

فمن احلوادث فيها ان اهل البصرة ىف شهر احملرم ادعوا اهنم كشفوا عن قرب عتيق فوجدوا فيه ميتا طريا بثيابه 
دفنوه باملريد بني الدربني وبىن عيه االثري ابو املسك عنرب بناء وجعل وسيفه وانه الزبري بن العوام فأخرجوه وكفنوه و

  املوضع مسجدا ونقلت اليه القناديل واآلالت واحلصر والسمادات واقيم فيه قوام وحفظه ووقف عليه وقوفا 
  ه وىف يوم االحد ثاىن شوال خلع القادر باهللا على اىب احلسن ابن حاجب النعمان واظهر امره ىف كتابه ل

وفيها قلد ابو عبد اهللا امحد بن حممد بن عبد اهللا بن جعفر بن املهتدى باهللا الصالة ىف جامع املنصور وابو بكر التمام 
  بن حممد بن هارون بن املطلب الصالة ىف جامع الرصافة 

امري اجلبل مخسة  وىف هذه السنة حج بالناس ابو عبد اهللا بن عبيد اهللا العلوى ومحل ابو النجم بدر بن حسنويه وكان
  آالف دينار من وجوه القوافل من 

اخلراسانية لتدفع اىل االصيفر عوضا عما كان جيىب له من احلاج ىف كل سنة وجعل ذلك رمسازادفيه من بعد حىت بلغ 
  تسعة آالف دينار ومائىت دينار واوصل محل ذلك اىل حني وفاته 



  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  بن ابراهيم  امحد - ٣٠٠
ابن حممد بن حيىي بن سختويه ابو حامد بن اىب اسحاق املزكى النيسابورى مسع ابا العباس االصم وطبقته ورد بغداد 
وكتب عن امسعيل بن حممد الصفار وخرج اىل مكة فسمع ابا سعيد ابن االعراىب ورجع اىل نيسابور ومل يزل معروفا 

  ى عنه حممد بن املظفر احلافظ واالزهرى والقاضى ابو العالء وغريهم بالعبادة من زمن الصىب اىل ان توىف رو
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على احلافظ قال اخربىن حممد بن على املقرئ عن احلاكم اىب عبد اهللا 

ة ست ومثانني وكان النيسابورى قال توىف ابو حامد امحد بن ابراهيم املزكى ليلة االثنني الثالث عشر من شعبان سن
مولده سنة ثالث وعشرين وصام الدهر تسعا وعشرين سنة وعندى ان امللك مل يكتب عليه خطيئة وحدثىن ابو عبد 

اهللا بن اىب اسحاق انه رأى اخاه ابا حامد ىف املنام ىف نعمة وراحة وصفها فسأله عن حاله فقال لقد انعم على فان 
  اردت اللحوق ىب فالزم ما كنت عليه 

  عبد اهللا بن امحد  - ٣٠١

  ابن مالك ابو حممد البيع مسع ابا بكر بن اىب داود وغريه روى عنه العتيقى

  والعشارى وكان ثقة وتوىف ىف مجادى االوىل من هذه السنة 
  على بن عمر  - ٣٠٢

  ابن حممد بن احلسن بن شاذان بن ابراهيم ابو اسحاق احلمريى ويعرف بالسكرى 

وباحلرىب ولد سنة ست وتسعني ومائتني ومسع امحد بن عبداجلبار الصوىف الطربى واالزهرى وبالصريىف وبالكيال 
العتيقى والتنوخى واول مساعه ىف سنة ثالث وثلثمائة ومسع الباغذى والبغوى وخلقا كثريا روى عنه ابوالطيب وقال 

نفسه فثقة وقد طعن فيه الربقاىن  االزهرى هو صدوق ولكن بعض اهل احلديث قرأ عليه ما مل يكن مساعه واما هو ىف
  ذهب بصره ىف آخر عمره وتوىف ىف شوال هذه السنة 

  حممد بن على  - ٣٠٣
ابن عطية ابو طالب املكى حدث عن على بن امحد املصيصى واىب بكر املفيد وغريمها روى عنه عبد العزيز بن على 

صاحلا جمتهدا صنف كتابا مساه قوت القلوب وذكر  االزجى وغريه وكان من الزهاد املتعبدين قال العتيقى كان رجال
  فيه احاديث ال اصل هلا وكان يعظ الناس ىف اجلامع ببغداد 

انبأنا على بن عبيد اهللا عن اىب حممد التميمى قال دخل عبد الصمد على اىب طالب املكى وعاتبه على اباحته السماع 
  ... صبح ليتك مل تقترب ويا ... فيا ليل كم فيك من متعة ... فأنشد ابو طالب 

  فخرج عبد الصمد مغضبا 
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال قال ىل ابو طاهر حممد ابن على العالف كان ابوطالب 

املكى من اهل اجلبل ونشأ مبكة ودخل البصرة بعد وفاة اىب احلسن بن سامل فانتمى اىل مقالته وقدم بغداد فاجتمع 
ناس عليه من جملس الوعظ فخلط ىف كالمه وحفظ عنه انه قال ليس على املخلوقني اضر من اخلالق فبدعه الناس ال

و هجروه فامتنع من الكالم على الناس بعد ذلك مسعت شيخنا اباالقاسم امسعيل بن امحد السمرقندى يقول مسعت 



لقاسم بن بشران يقول دخلت على شيخنا ابو شيخنا ابا على حممد بن امحد بن املسلمة يقول مسعت شيخنا ابا ا
  طالب املكى وقت وفاته فقلت له اوصىن فقال اذا علمت انه 

قد ختم ىل خبري فاذا اخرجت جنازتى فانثر على سكرا ولوزا وقل هذا للحاذق فقلت من اين اعلم قال خذ يدى 
 اقبض على يدك وسيبت يدك من يدى وقت وفاتى فاذا قبضت بيدي على يدك فاعلم انه قد ختم اهللا خبري واذا مل

فاعلم انه مل خيتم ىل خبري قال شيخنا ابو القاسم فقعدت عنده فلما كان عند وفاته قبض على يدى قبضا شديدا فلما 
اخرجت جنازته نثرت عليه سكرا ولوزا وقلت هذا للحاذق كما امرىن توىف ابو طالب ىف مجادى اآلخرة من هذه 

  السنة 

  نزار بن معد

متيم ويكىن نزار ابا منصور ويلقب بالعزيز وهو صاحب مصر ولد بالقريوان ووىل احدى وعشرين سنة ومخسة  ابو
اشهر واياما وكان قد وىل عيسى نسطورس النصراىن واستناب بالشام يهوديا يعرف مبيشا فاستوىل اهل هاتني امللتني 

والنصارى بعيسى بن نسطورس واذل املسلمني بك  على املسلمني فكتبت امرأةاىل العزيز بالذى اعز اليهود مبيشا
اال نظرت ىف امرى فقبض على اليهودى والنصراىن واخذ من عيسى ثلثمائة الف دينار توىف ىف رمضان هذه السنة 

  وعمره اثنتان واربعون سنة 

  بنت عضد الدولة

تها اىل هباء الدولة وكان فيها الىت كانت زوجة الطائع هللا توفيت يوم اخلميس لثالث بقني من احملرم ومحلت ترك
  جوهر كثري 

سنة مث دخلت سنة سبع ومثانني وثلثمائة فمن احلوادث فيها أن فخر الدولة أبو احلسن على بن ركن الدولة تويف 
بالري فرتب ولده رستم يف األمر بعده وهو يومئذ ابن أربع سنني وأخذت له البيعة على اجلند وحطت األموال يف 

  على اجلند  الزبل للتفرقة

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر 
جعفر بن حممد ابن الفضل بن عبد اهللا ابو القاسم الدقاق ويعرف بابن املارستاىن ولد ببغداد سنة مثان  - ٣٠٦

وثلثمائة مث سافر مث قدم بغداد من مصر وحدث عن اىب بكر بن جماهد روى عنه اخلالل وابن املذهب لكن 
  صورى كذباه وتوىف ىف هذه السنة الدارقطىن وال

  احلسن بن عبد اهللا  - ٣٠٧

  ابن سعيد ابو امحد العسكرى الراوية العالمة صاحب الفضل الغزير والتصنيف

  احلسن الكثري ىف االدب واللغة واالمثال وكان مييل اىل املعتزلة 
حكى لنا ابو عبد اهللا احلسن بن حممد بن اخربنا حممد بن ناصر احلافظ اخربنا ابو زكريا حيىي بن على التربيزى قال 

احلسن احللواىن قال حدثىن ابو احلسن على بن املظفر ابن بدر البندنيجى قال كنت اقرأ بالبصرة على الشيوخ فلما 



دخلت سنة تسع وسبعني بلغىن حياة اىب امحد العسكرى فقصدته فقرأت عليه فوصل فخر الدولة والصاحب ابن 
نقرأ عليه وصل اليه ركاىب ومعه رقعة ففضها وقرأها وكتب على ظهرها جواهبا فقلت له ايها عباد فبينا حنن جلوس 

ضعفنا فما تقوى على ... وملا أبيتم ان تزوروا وقلتم ... الشيخ ما هذه الرقعة فقال رقعة الصاحب كتب اىل 
... كم هل من قرى لنزيلكم نناشد... فكم منزل بكر لنا وعوان ... أتيناكم من بعد أرض نزوركم ... الوخدان 

  ... بطول جوار ال مبلء جفان 
فضمنت ... قعود واعضائى من الرجفان ... أروم هنوضا مث بثىن عزميىت ... قلت فما كتبت ىف جوابه قال كتبت 

  تعمد تشبيهى به وعناىن ... بنت ابن الرشيد كأمنا 

  ...  وقد حيل بني العنز والنزوان... اهم بأمر احلزم لو استطيعه 
مث هنض وقال ال بد من احلمل على النفس فان الصاحب ال يقنعه هذا فركب بفلة فلم يتمكن من الوصول اىل 

دوىن وقد طال ... ماىل ارى القبة الفيحاء مقفلة ... الصاحب الستيالء اخليم فصعد تلعة فرفع صوته بقول اىب متام 
  ... وليس ىل عمل زاك فادخلها  ...كأهنا جنة الفردوس معرضة ... ما استفتحت مقفلها 

قال فناداه الصاحب ادخلها ابا امحد فلك السابقة االوىل فتبادر اليه اصحابه فحملوه حىت جلس بني يديه فسأله عن 
مسألة فقال ابو امحد اخلبري صادفت فقال الصاحب يا ابا امحد تغرب ىف كل شىء حىت ىف املثل فقال تفاءلته عن 

  وامنا كالم العرب على اخلبري سقطت توىف ابو امحد يوم التروية من هذه السنة السقوط حبضرة موالنا 
احلسني بن حممد ابن سليمان ابو عبد اهللا الكاتب ولد سنة اثنتني وثلثمائة حدث عن البغوى وابن صاعد  - ٣٠٨

سكن مدينة املنصور واىب بكر النيسابورى وابن االنبارى روى عن االزهرى والصيمرى والعتيقى وكان صدوقا ثقة ي
  توىف ىف هذه السنة 

  عبد اهللا بن حممد  - ٣٠٩
ابن عبد اهللا بن ابراهيم بن عبيد اهللا بن زياد بن مهران ابو القاسم الشاهد املعروف بابن الثالج حلواىن االصل 

  حدث عن البغوى وابن اىب داود وابن صاعد روى عنه الصيمرى والتنوخى واالزهرى والعتيقى وغريهم 
خربنا ابو منصو القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن على بن ثابت قال حدثىن التنوخى قال قال لنا ابن الثالج ما باع ا

  احد من سلفينا ثلجا قط وامنا كانوا حبلوان وكان 

جدى مترفا فكان جيمع له ىف كل سنة ثلج كثري لنفسه فاجتاز املوفق او غريه من اخللفاء فطلب ثلجا فلم يوجد اال 
عند جدى واهدى اليه منه فوقع منه موقعا لطيفا وطلبه منه اياما كثرية طول مقامه وكان حيمله اليه فقال اطلبوا 

عبد اهللا الثالج واطلبوا ثلجا من عند عبد اهللا الثالج فعرف بالثالج وغلب عليه قال املصنف وقد ضعفه احملدثون 
  احلديث على الرجال  منهم الدارقطىن ونسبوه اىل انه يركب االسانيد ويضع

اخربنا القزاز اخربنا امحد بن على قال حدثىن االزهرى قال كان ابو القاسم ابن الثالج خملطا ىف احلديث يدعى مامل 
  يسمع ويضع احلديث 

اخربنا القزاز اخربنا امحد بن على قال حدثىن امحد بن حممد العتيقى قال ذكر ابو عبد اهللا ابن بكري ان ابا سعد 
سى ملا قدم بغداد قال الصحاب احلديث ان كان ها هنا شيخ له مجوع وفوائد فأفيدوىن عنه فدلوه على اىب االدري

القاسم ابن الثالج فلما اجتمع معه اخرج اليه مجعة حلديث قبض العلم وانا فيه حدثىن ابو سعد عبد الرمحن بن حممد 
يخ قدم علينا حاجا فسمعنا منه فقال ايها الشيخ االدريسى فقال االدريسى اين مسعت من هذا الشيخ فقال هذا ش



انا ابو سعد عبد الرمحن بن حممد االدريسى وهذا حديثى وواهللا ما رأيتك وال اجتمعت معك قبل هذا الوقت 
فخجل ابن الثالج وقال العتيقى مث اجتمعت مع اىب سعد االدريسى فحدثىن هبذه القصة كما حدثىن هبا ابن بكري عنه 

  ثالج ىف ربيع االول من هذه السنة فجاءة توىف ابن ال
عبيد اهللا بن حممد ابن حممد بن محدان ابو عبد اهللا العكربى املعروف بابن بطة ولد يوم االثنني الربع خلون  - ٣١٠

من شوال سنة اربع وثلثمائة ومسع ابا القاسم البغوى وحيىي بن صاعد وابا بكر النيسابورى وخلقا كثريا وسافر 
بعيدة ىف طلب العلم روى عنه ابو الفتح بن اىب الفوارس واالزجى والربمكى وغريهم واثىن عليه العلماء البالد ال
  االكابر 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد القزاز اخربنا امحد بن على بن ثابت قال حدثىن القاضى ابو حامد امحد بن حممد الدلوى 
م بيته اربعني سنة فلم ير منها ىف سوق وال روئى مفطرا اال ىف يومى قال ملا رجع ابو عبد اهللا ابن بطة من الرحلة الز

  االضحى والفطر وكان امارا باملعروف ومل يبلغه خرب منكر اال غريه او كما قال 
اخربنا القزاز اخربنا امحد بن على اخربنا العتيقى قال كان ابن بطة شيخا صاحلا مستجاب الدعوة اخربنا عبد الرمحن 

  بن على قال مل ار ىف شيوخ اصحاب احلديث وال ىف غريهم احسن هيئة من ابن بطة  اخربنا امحد
انبأنا ابو بكر حممد بن عبد الباقى عن اىب حممد احلسن بن على اجلوهرى قال مسعت اخى ابا عبد اهللا احلسني بن 

لينا املذاهب فبمن نقتدى على يقول رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم ىف املنام فقلت يا رسول اهللا قد اختلفت ع
فقال ىل عليك بأىب عبد اهللا بن بطة فلما اصبحت لبست ثياىب واصعدت اىل عكربا فدخلت اليه فلما رآىن تبسم 

وقال ىل صدق رسول اهللا صدق رسول اهللا صدق رسول اهللا يقوهلا ثالثا قال املصنف وقد تعصب له اخلطيب بعد 
بأشياء منها انه قال كتب اىل ابو ذر عبد بن امحد اهلروى من مكة يذكر ان نقل عن مشائخه االكابر مدحه فغمزه 

انه مسع نصرا االندلسى يقول خرجنا اىل عكربا فكتبت عن ابن بطة كتاب السنن لرجاء بن مرجى عن حفص بن 
ني عمر األردبيلى عن رجاء فأخربت الدارقطىن فقال هذا حمال دخل رجاء بغداد سنة اربعني ودخل حفص سنة مخس
ومائتني فكيف مسع منه قال اخلطيب وحدثىن عبد الواحد االسدى انه ملا انكر الدارقطىن هذا تتبع ابن بطة النسخ 
الىت كتبت عنه وغري الرواية وجعلها عن اىب الراجيان عن فتح بن شخرف عن رجاء وجواب هذا ان ابا ذر كان 

رى وال يقبل جرحه حلنبلى يعتقد كفره واما عبد من االشاعرة املبغضني وهو اول من ادخل احلرم مذهب االشع
الواحد االسدى فهو ابن برهان وكان معتزليا قال اخلطيب كان ابن برهان يذكر انه مسع من ابن بطة ومل يرو شيئا 

  وامنا كانت له معرفة بالنحو واللغة وقال ابن عقيل كان ابن برهان خيتار مذهب مرجئة املعتزلة وينفى 

لكفار ويقول دوام العقاب ىف حق من ال جيوز عليه التشفى ال وجه له مع ما قد وصف به نفسه من اخللود ىف حق ا
الرمحة وهذا امنا يوجد ىف الشاهد ملا يعترى الغضبان من طلب االنتقام وهذا يستحيل ىف حقه قال ابن عقيل وهذا 

شاهد وذكر ان املثري للغضب ما كالم نرده على قائله ما قد ذكره وذكل انه اخذ صفات البارى من صفات ال
يدخل على قلب الغضبان من غليان الدم طلبا لالنتقام واوجب بذلك منع دوام العقاب حيث ال يوجد ىف حقه 
سبحانه التشفى والشاهد يرد عليه ما ذكره الن املانع من التشفى علبه الرمحة والرأفة وكالمها رفعه طبع وليس 

ضبه من اوصاف املخلوقني بشىء وهذا الذى ذكره من عدم التشفى وفورة البارى هبذا الوصف وال رمحته وغ
الغضب كما مينع دخوله عليه من الدوام مينع من دخوله ووصفه ينبغى هبذه الطريقة ان مينع اصل الوعيد وحييله ىف 

ات اهللا من حقه سبحانه كسائر املستحيالت عليه وال خيتلف نفس وجودها ودوامها فال افسد اعتقادا ممن أخذ صف



صفاتنا وقاس افعاله على افعالنا قال املصنف فمن كان اعتقاده خيالف امجاع املسلمني فهو خارج عن االسالم فكيف 
يقبل قوله وقال حممد بن عبد امللك اهلمذاىن كان ابن برهان مييل اىل املرد املالح ويقبلهم وروى اخلطيب عن اىب 

 من عكربا االمسع من ابن بطة كتاب املعجم للبغوى فجاءه ابو عبد اهللا بن القاسم التنوخى قال اراد اىب ان خيرجىن
بكري وقال له ال تفعل فان ابن بطة مل يسمع املعجم من البغوى وجواب هذا من ثالثة اوجه احدها ان التنوخى كان 

له انه مل يسمع واذا قال  معتزليا مييل اىل الرفض فكيف يقبل قوله ىف سىن والثاىن ان هذه الشهادة على نفى فمن اين
ابن بطة مسعت فاالثبات مقدم والثالث من اين له انه ان كان مل يسمع انه يرويه فمن اجلائز انه لو مضى اليه قال له 

ليس بسماعى وامنا ارويه اجازة فما ابله هذا الطاعن هبذا امنا وجه الطعن ان يقول قد رواه وليس بسماعه قال 
ل ابن خريون قال رأيت كتاب ابن بطة مبعجم البغوى ىف نسخة كانت لغريه قد حك اخلطيب وحدثىن ابو الفض

  مساع وكتب مساعه عليها قال انظر اىل طعن احملدثني اتراه اذا حصلت لالنسان نسخة فحك اسم صاحبها 

اىب  وكتب مساع نفسه وهى مساعه ايوجب هذا طعنا ومن اين له انه مل يعارض هبذا اصل مساعه ولقد قرأت خبط
القاسم ابن الفراء اخى القاضى اىب يعلى قال قابلت اصل ابن بطة باملعجم فرأيت مساعه ىف كل جزء اال اىن مل ار 

  اجلزء الثالث اصال 
واخربنا امسعيل بن امحد السمرقندى اخربنا ابو القاسم على بن امحد بن البسرى عن اىب عبد اهللا بن بطة قال كان 

رجل يعرف باىب بكر فقال ألىب ابعث اىل بغداد ابنك ليسمع احلديث فقال ابىن صغري ألىب ببغداد شركاء وفيهم 
فقال انا امحله معى فحملىن اىل بغداد فجئت اىل ابن منيع وهو يقرأ عليه احلديث فقال ىل بعضهم سل الشيخ خيرج 

كتاب املعجم ىف نفر خاص ىف مدة اليك معجمة فسألت ابنه او ابن بنته فقال انه يريد دراهم فأعطيناه مث قرأنا عليه 
عشرة ايام او اقل او اكثر وذلك ىف سنة مخس عشرة او ست عشرة واذكره وقد قال حدثنا اسحاق بن امسعيل 

الطالقاىن ىف سنة اربع وعشرين ومائتني فقال املستملى خذوا هذا قبل ان يولد كل حمدث على وجه االرض ومسعت 
ان يقول له من ذكرت يا ثلث االسالم قال املصنف فاذا كان ابن بطة يقول املستملى وهو ابو عبد اهللا بن مهر

مسعت املعجم وقد ثبت صدقه وروى مساعه فكيف يدفع هذا بنفى فيقال ما مسع فالقادح هبذا ال خيلوا ما ان يكون 
ماع قال اخلطيب قليل الدين او قليل الفهم فيكون مارأى مساعه ىف نسخة او مارآه حاضرا مع طبقته فينفى عنه الس

وحدثىن عبد الواحد بن برهان قال قال ىل حممد بن اىب الفوارس روى ابن بطة عن البغوى عن مصعب عن مالك 
عن الزهرى عن انس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم قال اخلطيب هذا 

وجواب هذا من وجهني احدمها ان هذا ال يصح عن باطل من حديث مالك واحلمل فيه على ابن بطة قال املصنف 
ابن برهان قال شيخنا ابو حممد عبد اهللا بن على املقرئ شاهدت خبط الشيخ اىب القاسم بن برهان وكان اخلط بيد 

  الشيخ اىب الكرم النحوى مبا حكاه عىن امحد بن ثابت اخلطيب من القدح ىف الشيخ الزاهد اىب عبد اهللا 

ه وهو شيخى وعنه أخذت العلم ىف البداية والثاىن انه لو صح فقد ذكرنا القدح ىف ابن برهان ابن بطة ال اصل ل
فيقال حينئذ للخطيب مل قبلت قول من يعتقد مذهب املعتزلة وان الكفار ال خيلدون فيخرج بذلك اىل الكفر خبرقه 

صاحل اجملاب الدعوة أفال تستحىي االمجاع فيمن شهدت له بالسفر الطويل وطلب العلم وحكيت عن العلماء انه ال
من اهللا ان جتعل احلمل عليه ىف حديث ذكره عنه ابن برهان وال جتعل احلمل على ابن برهان نعوذ باهللا من اهلوى 

  توىف عبد اهللا ابن بطة بعكربا ىف حمرم هذه السنة 
 حامت وغريه وكان احد على بن عبد العزيز ابن مردك ابو احلسن الربذعى حدث عن عبد الرمحن بن أىب - ٣١١



  الباعة الكبار ببغداد فترك الدنيا ولزم املسجد واشتغل بالعبادة واريد على الشهادة فامتنع وتوىف ىف حمرم هذه السنة 
على بن حممد ابن امحد بن شوكر ابو احلسن املعدل مسع البغوى وابن صاعد روى عنه اخلالل والتنوخى  - ٣١٢

  تخاب الدارقطىن توىف ىف هذه السنة وكان ثقة كتب الناس عنه بان
على ابو احلسن امللقب فخر الدولة بن اىب امللقب ركن الدولة بن بويه اقطعه ابوه بلدانا وكان ىف ملك  - ٣١٣

فلما توفىاخوه مؤيد الدولة كتب اليه الصاحب ابن عباد يأمره باالسراع فأسرع وملك مكان اخيه واستوزر 
طائع بفلك االمة وتوىف ىف شعبان هذه السنة وكانت امارته ثالث عشرة سنة الصاحب وكان شجاعا ولقبه ال

وعشرة اشهر وسبعة وعشرين يوما وكان عمره ستا واربعني سنة ومخسة ايام وكان حني اشتد مرضه قد صعد به 
ديد ومسره اىل قلعة فبقى فيها اياما يعلل مث مات وكانت اخلزائن مغلقة حمتومة وقد جعلت مفاتيحها ىف كيس من ح

  وحصلت 

عنده ولده رستم فلم يوجد له ىف ليلة وفاته ما يكفن فيه وتعذر النزول اىل البلد لشدة شغب وقع بني اجلند فابتيع 
من قيم اجلامع الذى حتت القلعة ثوب ولف فيه وكان قد اراح لتشاغل الناس باختالف اجلند فلم ميكنهم لذلك 

ال وجر على درج القلعة من بعد حىت تقطع وكان يقول ىف حياته قد مجعت القرب منه وال مباشرة دفنه فشد باحلب
من االموال لولدى ما يكفيهم ويكفى عسكرهم مخس عشرة سنة اذا مل يكن هلم مادة اال من احلاصل وكان قد ترك 

من اجلوهر الفى الف دينار ومثامنائة الف ومخسة وسبعني الفا ومائتني واربعة ومثانني دينارا وكان ىف خزانته 
والبواقيت واللؤلؤ والبلخش اربع عشرة الف ومخسمائة وعشرين قطعة قيمتها ثالثة آالف الف دينار ومن اواىن 
الذهب ما وزنه الف الف دينار ومن اواىن الفضة ما وزنه ثالثة آالف الف ومن الثياب ثالثة آالف محل وخزانة 

  السالح الفا محل وخزانة الفرش الف ومخسمائة محل 
  حممد بن امحد  - ٣١٤

ابن امسعيل بن عنبس بن امسعيل ابواحلسني الواعظ املعروف بابن مسعون ولد ىف سنة ثلثمائة وروى عن عبد اهللا بن 
اىب داود السجستاىن وحممد بن خملد الدورى وخلق كثري واملى احلديث وكان يعظ الناس ويقال له الناطق باحلكمة 

عامالت وكانت له فراسة وكرامات فحكى ان الرصاص الزاهد كان يقبل رجل وله كالم حسن وتدقيق ىف باب امل
ابن مسعون دائما فال مينعه فقيل له ىف ذلك فقال كان ىف دارى صبية خرج ىف رجلها الشوكة فرأيت رسول اهللا 

د بكرت اليه صلى اهللا عليه و سلم ىف النوم فقال ىل قل البن مسعون يضع رجله عليها فاهنا تربأ فلما كان من الغ
فرأيته قد لبس ثيابه فسلمت عليه فقال بسم اهللا فقلت لعل له حاجة امضى معه واعرض عليه ىف الطريق حديث 

  الصبية فجاء اىل دارى فقال بسم اهللا فدخلت واخرجت الصبية اليه وقد طرحت عليها شيئا فترك رجله 

  عليها وانصرف وقامت اجلارية معافاة فانا اقبل رجله ابدا 
خربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر اخلطيب قال حدثىن رئيس الرؤساء ابو القاسم على بن احلسن قال حدثىن ا

ابو طاهر حممد بن على بن العالف قال حضرت ابا احلسني بن مسعون يوما ىف جملس الوعظ وهو جالس على 
لنعاس ونام فأمسك ابو احلسني عن الكالم كرسيه يتكلم وكان ابو الفتح القواس جالسا اىل جنب الكرسى فغشيه ا

ساعة حىت استيقظ ابو الفتح ورفع رأسه فقال له ابو احلسني رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ىف نومك قال 
نعم فقال ابو احلسني لذلك امسكت عن الكالم خوفا ان تنزعج وتنقطع ما كنت فيه قال وحدثىن رئيس الرؤساء 

بن اىب موسى اهلامشى قال حكى دجى موىل الطائع هللا قال امرىن الطائع ان اوجه اىل ابن قال حكى ىل ابو على 



مسعون فاحضره دار اخلالفة ورأيت الطائع على صفة من الغضب وكان ذا حدة فبعثت اىل ابن مسعون وانا مشغول 
م عيله باخلالفة مث القلب ألجله فلما حضرا علمت الطائع حضوره فجلس جملسه واذن له ىف الدخول فدخل وسل

أخذ ىف وعظه فأول ما ابتدأ به ان قال روى عن أمري املؤمنني على بن اىب طالب رضي اهللا عنه وذكر خربا واحاديث 
بعده مث قال روى عن امري املؤمنني على بن اىب طالب كرم اهللا وجهه وذكر عنه خربا ومل يزل جيرى ىف ديوان الوعظ 

بتل منديل بني يديه بدموعه وامسك ابن مسعون حينئذ ودفع اىل الطائع درجا فيه حىت بكى الطائع ومسع شهيقه وا
طيب وغريه فدفعته اليه وانصرف وعدت اىل حضرةالطائع فقلت يا موالى رأيتك على صفة شديدة من الغضب 

أىب طالب  على ابن مسعون مث انتقلت عن تلك الصفة عند حضوره فما السبب فقال رفع اىل عنه انه يتنقص بعلى بن
فأحببت ان اتيقن عند حضوره ألقابله عليه ان صح منه فلما حضر بني يدي افتتح كالمه بذكر على بن اىب طالب 
والصالة عليه واعاد وابدأ ىف ذلك وقد كان له مندوحة ىف الرواية عن غريه وترك االبتداء به فعلمت انه وقف ملا 

شف بذلك او كما قال وقد ذكرنا البن مسعون قصة مع عضد تزول به عنه الظنة وتربأ ساحته عندى ولعله كو
  الدولة 

  قد سبقت 
اخربنا ابو املعمر االنصارى اخربنا حمفوظ بن امحد قال قال لنا ابو على احلسن بن غالب احلرىب مسعت ابا سعد امحد 

 عليه و سلم ىف جامع بن املنازل البزاز يقول مسعت عمى حممد بن امحد يقول رأيت ىف املنام رسول اهللا صلى اهللا
اخلليفة واىل جنبه رجل متكهل فسألت عنه فقيل هو عيسى بن مرمي وهو يقول للنىب صلى اهللا عليه و سلم أليس 

من أمىت األحبار أليس من امىت الرهبان أليس من امىت اصحاب الصوامع مع فدخل ابو احلسني بن مسعون فقال له 
تك مثل هذا فسكت وانتبهت وحكى ابن اهلمذاىن ان ابن مسعون ذكر على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ىف ام

كرسيه ىف ليلة النصف من رمضان احللوا وكانت مزنة جارية اىب سعيد الصائغ حاضرة وهو تاجر مشهور بكثرة 
ر املال ومنزله بدرب رياح فلما امسى أتاه غالم ومعه مخسمائة خشكنا نكة فكسر واحدة فوجد فيها دينارا فكس

اجلميع واخرج الدنانري ومحلها بنفسه اىل اىب سعيد الصائغ وقال قد جئتك ىف سبب وأريد ان يكون جوابك قبول 
قوىل وان ال تنكر على اهل الدار واخربه بالدنانري فقال له ابو سعيد اعيذك باهللا ان حيضر جملسك من فيه ريبة واهللا 

  يعا على هذا العمل ما تركت املرأة الدنانري اال حبضرتى وتساعدنا مج
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت اخربنا امحد بن حممد العتيقى قال سنة سبع ومثانني وثلثمائة 
توىف فيها ابو احلسني ابن مسعون يوم النصف من ذى القعدة وكان ثقة مأمونا قال ابن ثابت وذكر ىل غري العتيقى انه 

ابع عشر من ذى القعدة ودفن بداره بشارع العتابيني فلم يزل هناك مدفونا حىت نقل يوم توىف يوم اخلميس الر
اخلميس احلادى عشر من رجب سنة ست وعشرين واربعمائة فدفن بباب حرب قال املصنف صلى على ابن مسعون 

  ىف جامع املنصور مث دفن ىف داره سنني مث أخرج اىل مقربة امحد واكفانه مل تبل 
  د بن امحد ابن حممد ابو عمر االمناطى املروزى قدم بغداد حاجا ىف سنة اثنتني ومثانني وثلثمائة حمم - ٣١٥

  وحدث هبا عن اىب العباس االصم وقد اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب حدثنا العتيقى عنه 
  حممد بن امحد  - ٣١٦

  ابن حممد بن احلسن ابو الفتح اخلواص



ل قال ابو بكر امحد بن سليمان بن على املقرئ كان هذا اخلواص شيخا فاضال حضر اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قا
  عند اىب اسحاق الطربى فسمعت منه 

  حممد بن امحد  - ٣١٧

  ابن حممد بن جعفر ابواحلسن االدمى

يسمع  اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال قال ىل ابو طاهر محزة بن حممد مل يكن اآلدمى هذا صدوقا ىف احلديث كان
لنفسه ىف كتب مل يسمعها فسألت الربقاىن عنه فقال ما علمت منه االخري اكان قدميا غري انه كان يطلق لسانه ىف 

  الناس ويتكلم ىف ابن املظفر والدارقطىن 
موسى بن عيسى ابن عبد اهللا ابو القاسم السراج ولد سنة مخس وتسعني ومائتني مسع الباغندى وابن أىب  - ٣١٨

  عنه االزهرى والعتيقى وكان ثقة مأمونا توىف ىف حمرم هذه السنة  داود وروى
نوح بن منصور ابن نوح بن نصر بن امحد بن امساعيل ابو القاسم الساماىن كان ملك خراسان وغزنة وما  - ٣١٩

ىل وراء النهر وىل وله ثالثة عشر سنة فبقى واليا احدى وعشرين سنة وتسعة اشهر وتوىف ىف رجب هذه السنة فو
  بعده ابنه ابو احلارث 

منصور فبقى سنة وتسعة اشهر مث قبض عليه خواصه واجلسوا اخاه عبد امللك فقصدهم حممود بن سبكتكني 
فكسرهم وهربوا منه اىل خبارا مث اتاهم ايلك مظهرا لنصرهتم فقبض عليهم وعلى مجيع السامانية ىف سنة تسع ومثانني 

   ٣٨٨سنتني وشهورا سنة وانقرض ملكهم وكان ملكهم مائة سنة و

  مث دخلت سنة مثان ومثانني وثلثمائة

فمن احلوادث فيها ان القادر باهللا قبض على اىب احلسن على بن عبد العزيز ىف يوم السبت لليلة بقيت من رمضان 
  سن وقلد كتابته ابا العالء سعيد بن احلسن بن تريك فاقام على خدمته نيفا وسبعني يوما مث صرفه واعاد ابا احل

وىف يوم اخلميس خامس عشر ذى احلجة واىف برد شديد ومجد املاء منه مجودا ثخينا مل يعهد مثله حىت مجدت جوب 
  احلمامات وبول الدواب واخليل والنبيذ 

وىف هذه السنة جلس القادر باهللا للرسولني الواردين من اىب طالب رستم بن فخر الدولة واىب النجم بدر بن حسنويه 
طالب ولقبه جمدالدولة وكهف االمة وكىن ابا النجم ولقبه نصر الدولة وعهد الىب طالب على الرى وكىن ابا 

واعماهلا وعقد له لواء ومحل اليه اخللع السلطانية الكاملة وعهد لبدر على اعماله وتصرف باجلبل وعقد له لواء 
دولة فانه لبس اخللع وتلقب واما بدر فقد كان ومحل اليه اخللع اجلميلة وذلك بسؤال هباء الدولة وكتابه فاما جمد ال

سأل ان يلقب بناصر الدولة فلما عدل به عنه توقف عن اللقب مث اجيب فيما بعد سؤاله فلقب بناصر الدين 
  والدولة 

وفيها هرب عبد اهللا بن جعفر املعروف بابن الوثاب من االعتقال وكان منتسبا اىل الطائع فلما قبض على الطائع 
ب هذا وتنقل ىف البالد وصار اىل البطيحة واقام عند مهذب الدولة مث خرج وتنقل فنفذ القادر من وخلع هر
  احضره 



مقبوضا عليه وحبس مث هرب فمضى اىل كيالن وادعى انه هو الطائع هللا وذكر هلم عالمات عرفها حبكم انسه بدار 
وشد منه واقام له الدعوة ىف بلده وأطاعه اهل  اخلالفة فقبلوه وعظموه وزوجه حممد بن العباس احد امرائهم ابنته

نواح أخر وأدوا اليه العشر الذى يؤدونه اىل من يتوىل امر دينهم مث ورد قوم منهم اىل بغداد فانكشف هلم حاله 
  فانصرف عنهم 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  احلسني بن امحد  - ٣٢٠
عبد اهللا الصريىف ولد سنة سبع وعشرين وثلثمائة ومسع امسعيل الصفار وابا  ابن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن بكري ابو

عمرو بن السماك والنجاد واخللدى وابا بكر الشافعى روى عنه ابن شاهني واالزهرى والتنوخى وكان حافظا 
  وروى حديثا فكتبه عنه الدارقطىن وابن شاهني 

نت احضر عند اىب عبد اهللا ابن بكري وبني يديه اجزاء كبار قد اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال قال ىل االزهرى ك
خرج فيها احاديث فانظر ىف بعضها فيقول اميا احب اليك تذكرىل منت ما تريد من هذه االحاديث حىت اخربك 
علت باسناده او تذكرىل اسناده حىت اخربك مبتنه فكنت اذكر له املتون فيخربىن باالسانيد من حفظه كما ىف كتابه وف
هذا مرارا كثرية قال وكان ثقة فحسدوه فتكلموا فيه قال اخلطيب وممن تكلم فيه ابن اىب الفوارس فقال كان 

يتساهل ىف احلديث ويلحق ىف اصول الشيوخ ما ليس فها ويصل املقاطيع ويزيد االمساء ىف االسانيد توىف ىف ربيع 
  االخر من هذه السنة 

  عبد العزيز بن يوسف  - ٣٢١

  ابو القاسم كان كاتب االنشاء لعضد الدولة مث وزر البنه هباء احلكار

  الدولة مخسة اشهر وكان يقول الشعر وتوىف ىف شوال هذه السنة 

صمصام الدولة ابن عضد الدولة خرج عليه ابو نصر بن خبتيار فاراد الصعود اىل القلعة فلم يفتح له  - ٣٢٢
خبزائنه وذخائره فلما بعدوا به عطفوا فنهبوا مجيع ما صحبه وهرب حافظها فراسل االكراد وتوثق فيهم وسار معهم 

فوافاه اصحاب ابن خبتيار فقتلوه وذلك ىف ذى احلجة من هذه السنة وكانت مدة عمره مخسا وثالثني سنة وسبعة 
  اشهر وترك رأسه ىف طست بني يدى ابن خبتيار فقال هذه سنة سنها ابوك 

د بن املنتاب ابو القاسم اهلمذاىن ولد سنة احدى وثلثمائة ومسع ابن صاعد وابن عبيد اهللا بن عمرو ابن حمم - ٣٢٣
  السماك روى عنه التنوخى والعتيقى وكان ثقة وتوىف ىف هذه السنة 

  حممد بن امحد  - ٣٢٤
ه ابن ابراهيم ابو الفرج املقرئ املعروف بغالم الشنبوذى ولد ىف سنة ثلثمائة وروى عن اىب احلسن بن شنبوذ وغري

  كتبا ىف القراءات وتكلم الناس ىف رواياته واساء الدارقطىن القول فيه والثناء عليه 
اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال مسعت ابا الفضل عبيد اهللا بن امحد بن على الصريىف يذكر ابا الفرج الشنبوذى 

 الف بيت من الشعر شواهد فعظم امره ووصف علمه بالقراءات وحفظه للتفسري وقال مسعته يقول احفظ مخسني



  للقرآن توىف ابو الفرج الشنبوذى ىف صفر هذه السنة وقيل ىف سنة سبع ومثانني 
  حممد بن امحد  - ٣٢٥

  ابن حممى ابو بكر اجلوهرى ولد سنة احد وثلثمائة ومسع البغوى

مأمون توىف ىف شعبان هذه اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال سألت االزهرى عنه فقال ثقة وكذلك قال العتيقى ثقة 
  السنة 

حممد بن احلسن ابن امحد بن قشيش ابو بكر السمسار مسع امسعيل بن حممد الصفار وابا عمرو بن السماك  - ٣٢٦
وابا بكر النجاد واخللدى وكان صدوقا من اهل القرآن ويذهب ىف الفقه مذهب امحد بن حنبل وتوىف اول حمرم 

  هذه السنة 
  ن حممد بن احلس - ٣٢٧

  ابن جعفر بن حممد البحريى قدم بغداد وحدث هبا روى عنه القاضى ابو العالء

  الواسطى 
حممد بن احلسن ابن عبدان بن احلسن بن مهران ابو بكر مسع البغوى وابن صاعد واحملاملى اخربنا القزاز  - ٣٢٨

فقالت أكان ثقة فقال فوق الثقة  اخربنا اخلطيب قال حدثىن عنه عبيد اهللا بن امحد بن عثمان الصريىف وسالته عنه
  توىف ىف هذه السنة 

حممد بن احلسن ابن حممد بن امحد بن حممويه حدث ببغداد عن البغوى وابن جماهد وأىب داود روى عنه  - ٣٢٩
  القاضى ابو عبد اهللا الصيمرى 

زاهد وغريه اخربنا حممد بن احلسن ابن املظفر ابو على اللغوى املعروف باحلامتى روى عن أىب عمر ال - ٣٣٠
القزاز اخربنا اخلطيب قال حدثىن عنه على بن احملسن التنوخى قال ىل مات يوم االربعاء لثالث بقني من ربيع االخر 

  من هذه السنة 

  سنة

  مث دخلت سنة تسع ومثانني وثلثمائة فمن احلوادث فيها انه انقض ىف يوم االحد لعشر بقني من ربيع االول كوكب 

نهار وىف يوم اخلميس للنصف من مجادى االوىل خلع على الشريف اىب احلسن حممد بن على احلسن كبري ضحوة ال
الزينىب ولقب نقيب النقباء وقد كانت جرت عادة الشيعة يف الكرخ وباب الطاق بنصب القباب وتعليق الثياب 

ت الطائفة االخرى ان تعمل ىف مقابلة واظهار الزينة ىف يوم الغدير واشعال النار ىف ليلته وحنر مجل ىف صبيحتة فاراد
هذا شيئا فادعت ان اليوم الثامن من يوم الغدير كان اليوم الذى حصل النىب صلى اهللا عليه و سلم ىف الغار وابو 
بكر معه فعملت فيه مثل ما عملت الشيعة ىف يوم الغدير وجعلت بازاء يوم عاشوراء يوما بعده بثمانية ايام نسبته 

بن الزبري وزارت قربه مبسكن كما يزار قرب احلسني عليه السالم وكان ابتداء ما عمل يوم الغار  اىل مقتل مصعب
  يوم اجلمعة الربع بقني من ذى احلجة 



وىف هذه السنة واىف برد شديد مع غيم مطبق وريح معزق متصلة فهلك من النخل ىف سواد بغداد الوف كثرية 
  محله اال بعد سنني وسلم ما سلم ضعيفا فلم يرجع اىل حاله و

وفيها حج بالناس ابو احلارث حممد بن حممد بن عمر وكذلك اىل سنة ثالث وتسعني وحج الشريفان الرضى 
  واملرتضى واعتاقهم ابن اجلراح الطائى فاعطوه تسعة آالف دينار من امواهلم 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

حممد احلريرى مسع القاضى احملاملى وحدث عنه العتيقى وقال توىف  احلسن بن على ابن امحد بن عون ابو - ٣٣١
  ىف مجادى االوىل من سنة تسع ومثانني وثلثمائة وكان ثقة 

  زاهر بن امحد ابن حممد بن عيسى ابو حممد السرخسى الفقيه احملدث شيخ عصره خبراسان قرأ على  - ٣٣٢

ى اىب اسحاق املروزى وتعلم االدب من أىب بكر ابن االنبارى ابن جماهد ومسع البغوى وابن صاعد وغريمها وتفقه عل
  وتوىف ىف ربيع االخر من هذه السنة وهو ابن ست وتسعني سنة 

عبيد اهللا بن حممد ابن اسحاق بن سليمان بن خملد بن ابراهيم بن مروان ابو القاسم البزاز ويعرف بابن  - ٣٣٣
ع البغوى وابن أىب داود وكان ثقة مامونا وتوىف ىف مجادى االوىل من حبابة ولد ببغداد سنة تسع وتسعني ومائتني ومس

  هذه السنة وصلى عليه ابو حامد االسفرايىن ودفن ىف تربة مالصقة بسور باب البصرة مقابل جامع املنصور 
عنه ابو عبد اهللا بن عتاب ابن حممد بن عبد اهللا ابو القاسم العبدى مسع احلسني بن امسعيل احملاملى روى  - ٣٣٤

  العالء الواسطى وانتقى عليه الدارقطىن جزءا وكان ثقة مأمونا توىف ىف هذه السنة 
عبيد اهللا بن خليفة ابن شداد ابو امحد البلدى روى عنه االزهرى وكان صدوقا ثقة توىف ىف ربيع االول  - ٣٣٥

  من هذه السنة 

  سنة مث دخلت سنة تسعني وثلثمائة

 ارض سجستان معدن الذهب كانوا حيفرون فيه آبارا وخيرجون من التراب الذهب فمن احلوادث فيها انه ظهر ىف
  االمحر 

وفيها ىف يوم اخلميس لسبع بقني من شوال قلد القاضى ابو عبد اهللا احلسني بن هارون الضىب مدينة املنصور مضافة 
  فاىن الرصافة واعماهلا عوضا عن اىل الكرخ والكوفة وشقى الفرات وقلد القاضى ابو حممد عبد اهللا ابن حممد االك

املدينة الىت كان يليها وقلد القضاء ابو احلسن اخلرزى طريقى دجلة وخراسان مضافا اىل عمله باحلضرة وقرئت 
عهودهم على ذلك ووىل ابو خازم حممد بن احلسن الواسطى القضاء بواسط واعماهلا وقرئ عهده باملوكب بدار 

هللا حملمد بن عبد اهللا بن احلسن وقد واله بالد جيالن كتابا اختصرته وفيه بسم اهللا اخلالفة وكتب االمام القادر با
الرمحن الرحيم من عبد اهللا امحد االمام القادر باهللا امري املؤمنني اىل حممد بن عبد اهللا بن احلسن حني بال حقائق 

ته بالفهم فاستخار اهللا عز و جل فيما اخباره واستشعر مواقع آثاره واهنى اىل امري املؤمنني رسوخه ىف العلم ومس
يعتمده عليه وسأله التسديد فيما يفوضه اليه فقلده الصالة واخلطابة على املنابر والقضاء واحلكم ببالد جيالن 

اسودها وابيضها وما توفيق امري املؤمنني اال باهللا عليه توكله اليه ىف كل حال موئله وحسب امري املؤمنني اهللا ونعم 



امره خبشية اهللا فاهنا مزية العلماء ومراقبته فاهنا خاصة االدباء وتقواه ما استطاع فاهنا سكة من اطاع وجنة  الوكيل
من جتاذبه االطماع وان يأخذ المر اهللا أهبته ويعدله عدته وال يترخص فيه فيفرط وال يضيع وظيفة من وظائفه 

ال يغرها انه منظر وان عصى فيغفر فقد قال اهللا تعاىل فيتورط وان يستعمل نفسه ىف املهل ويؤذهنا بقرب االجل و
حم تنزيل الكتاب من اهللا العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول ال اله اال هو اليه املصري 

ع به ىف وامره بقراءة القرآن وتالوته واحملافظة عليه ودراسته وامره مبداومة الطهر فانه أمان من الفقر وال يقن
اجلوارح او أن يكون مثله فيما بني اجلوائح فان النقاء هناك هو النقاء الذى يتم به البهاء وحينئذ تكمل الطهارة 

وتزول االدران وامره مبراعاة مواقيت الصالة للجمع فاذا حانت سعى اليها واذا وجبت مجيع اليها باألذان الذى 
به فرض اهللا عز و جل وامره باالحسان ىف املوعظة مستقصيا للمناصحة يسمع به مؤذنوه املأل واالقامة الذى يقوم 

  وامره بالنداء على املنابر وىف سائر احملافل واملعاقل بالشعار إال على والفرض اال وىف من ذكر 

منكم دولة امري املؤمنني وحث االمة على طاعته امجعني قال اهللا عز و جل اطيعوا اهللا واطيعوا الرسول واوىل االمر 
وان يدمي التصفح ألحوال البالد الىت وىل فيها ما وليه من قواعد الشريعة وليقابل نعمة اهللا بشكر الصنيعة فان وجد 

فيها نافرا عن فريضة الدعوة الشريفة القادرية اجتذبه اليها باملوعظة احلسنة والداللة الصرحية فان استبصر لرشده 
تشاوس وعند استنفر عليه االمم وقمعه مبا يوجبه احلكم وامره بصلوات  وراجع املفروض جبهده فقد فاز وغنم وان

االعياد واخلسوف واالستسقاء وأمره ان يكون المر اهللا متأهبا ولنزول املوت مترقبا ولطروقه متوقعا وأمره ان ال 
ن ويستنبط منه خيلى عن ما فوضه اليه من ظهري يستنيبه وأمره أن يتبع شرائع االسالم وان يواصل تالوة القرآ

ويهتدى به فانه جالء للبصائر ومنار احلكم ولسان البالغة وامره ان خيلى ذهنة اذا انتدب للنظر ويقضى امامه كل 
وطر ويأخذ جلوارحه حبفظ بقيتها فان القلب اذا اكتنفه املآرب يعرض له التعب وامره باجللوس للخصوم ىف مساجد 

ظه ولفظه بني مجهورهم وأمره بالنظر ىف االمور بالعدل وامره بانتخاب اجلوامع ليتساووا ىف لقائه وان يقسم حل
الشهود والفحص عن احواهلم وأمره بالتناهى ىف تفقد االيتام فاهنم أسراء االسالم وامره بتعهد الوقوف واجراء 

وتذكرته املستودعة  احواهلا على ما يوجبه التوقيف من أرباهبا هذا عهد امري املؤمنني اليك وحجته املنعم هبا عليك
فوائد توفيقه فانصب حملاورته واصخ ملخاطبته واغرس مواعظه ىف قلبك جتن من مثرها الفوز عند ربك وكتب على 

  بن عبد العزيز بن ابراهيم ىف شهر ربيع االول سنة تسعني وثلثمائة 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  اهلامشى القاضى ولد سنة مخس عشرة وثلثمائة مسع من  امحد بن حممد ابن اىب موسى ابو بكر - ٣٣٦

مجاعة وكتب الناس عنه بانتخاب الدارقطىن وكان مالكى املذهب ثقة مأمونا وتقلد قضاء املدائن وسر من رأى 
  ونصيبني وديار ربيعة وغريها من البالد وتوىل خطابة جامع املنصور مدة وتوىف ىف حمرم هذه السنة ودفن ىف داره 

عبيد اهللا بن عثمان ابن حيىي ابو القاسم الدقاق املعروف بابن جنيقا كذا ذكره اخلطيب بالنون وهو جد  - ٣٣٧
القاضى اىب يعلى ابن الفراء ألمه قال ابو على الربداىن قال لنا القاضى ابو يعلى الناس يقولون جنيقا بالنون وهو 

ان صحيح السماع ثبت الرواية قال حممد بن اىب الفوارس غلط امنا هو جليقا بالالم روى عنه االزهرى والعتيقى وك
  كان ثقة مأمونا حسن اخللق ما رأينا مثله ىف معناه وتوىف ىف رجب هذه السنة 

احلسني بن حممد ابن خلف ابو عبد اهللا الفراء احد الشهود املعدلني وهو والد القاضى اىب يعلى حدث عن  - ٣٣٨



  بن احلسني وكان رجال صاحلا على مذهب اىب حنيفة توىف ىف شعبان هذه السنة  مجاعة روى عنه ابنه ابو خازم حممد
عبد اهللا بن امحد ابن على بن اىب طالب ابو القاسم البغدادى ولد سنة سبع وثلثمائة ونزل مصر وروى هبا  - ٣٣٩

  احلديث عن مجاعة فسمع عنه عبد الغىن بن سعيد وكان ثقة وتوىف ىف حمرم هذه السنة 

عمر بن ابراهيم ابن امحد ابو حفص املقرئ املعروف بالكتاىن ولد سنة ثلثمائة ومسع البغوى وابن صاعد  - ٣٤٠
وابن جماهد وغريهم روى عنه االزهرى واخلالل وكان ثقة ينزل ناحية هنر الدجاج وتوىف يف رجب هذه السنة 

  اجلمعة الثامن والعشرين من شعبان هذه السنة 
بن حممد بن عبيد أبو احلسن الزجاج الشاهد حدث عن عن حبشون بن موسى اخلالل علي بن عبد اهللا ا - ٣٤١

روى عنه التنوخي وقال مسعته يقول ولدت يف رمضان سنة مخس وتسعني ومائتني وكان نبيال فاضال من قراء القرآن 
  وتويف يف هذه السنة 

الدقاق املعروف بابن أخي مسى مسع البغوي  حممد بن عبد اهللا ابن احلسن بن عبد اهللا بن هارون أبو احلسني - ٣٤٢
وروى عنه األزهري والعشاري ولد يوم الثالثاء عاشر صفر أربع وثلثمائة ومل يزل يكتب احلديث إىل أن مات 

وكان ثقة مأمونا دينا فاضال وكان حسن االخالق مكث أربع وأربعني سنة مل ينم على ظهر سطح وتويف ليلة اجلمعة 
  ن شعبان هذه السنة الثامن والعشرين م

حممد بن عمر ابن حيىي بن احلسني بن امحد بن عمر بن حيىي بن احلسني بن زيد بن على بن احلسني ابن  - ٣٤٣
على بن اىب طالب ابو احلسن العلوى الكوىف ولد ىف سنة مخس عشرة وثلثمائة ومسع ابا العباس بن عقدة روى عنه 

كان املقدم على الطالبيني ىف وقته مع كثرة املال والضياع وكان خيدم ابو العالء الواسطى واخلالل سكن بغداد و
عضد الدولة وناب عن بىن بويه وكان داره تلى قصر بىن املأمون وكان عضد الدولة يغيظه منه كثرة ماله وعلو مهته 

والصياح ففعل فعجب  ونفوذ أمره وملا دخل عضد الدولة اىل بغداد سنة سبعني قال له امنع العوام من لقائنا بالدعاء
  من 

طاعة العوام له وملا ورد رسول القرامطة اىل الكوفة امر عضد الدولة وزيره املطهر بن عبد اهللا ان يتقدم اىل الشريف 
اىب احلسن ليكاتب نوابه بالكوفة بانزال الرسول واكرامه فتقدم بذلك سرا اىل صاحبه وكتب على طائر كوىف مبا 

واب على بغدادى واتاه رسوله بالرقعة وما مضى غري ساعات فقال له الوزير امرك رسم ووصل الطائر وكتب اجل
امللك عضد الدولة بأمر فأخرته فينبغى ان تنهض اىل دارك وتقدم مبكاتبة نوابك حىت يعود اجلواب ىف اليوم السادس 

فانزعج لذلك وبلغه انه  وتعرضه عليه فقال له قد كتبت وورد اجلواب وعرضه عليه ودخل اىل عضد الدولة فأخربه
طوق قنينة بلور للشرب حبب قيمته مائة الف دينار فنقم عليه لذلك ورأى عضد الدولة ىف روزنامج الف الف 

وثلثمائة الف باسم حممد بن عمر مما أداه من معامالته بفارس فاعتقله هبا واستوىل على امواله فبقى ىف االعتقال سنني 
فوارس ابن عضد الدولة فأقام معه وأشار عليه بطلب اململكة فتم له ذلك ودخل معه حىت اطلقه شرف الدولة ابو ال

بغداد وتزايدت حاله ىف ايامه ورفع ابو احلسن على بن طاهر عامل شقى الفرات اىل شرف الدولة ان ابن عمر زرع 
ر على شرف الدولة فقال ىف سنة مثان وسبعني مثامنائة الف جريب وانه يستغل ضياعه الفى الف دينار فدخل ابن عم

يا موالنا واهللا ما خاطبت مبوالنا ملكا سواك وال قبلت االرض مللك غريك ألنك اخرجتنىمن حمبسى وحفظت 
روحى ورددت على ضياعى وقد احببت ان اجعل النصف مما املكه لولدك ومجيع ما يبلغك عىن صحيح فقال له 

وقد وفراهللا عليك مالك واغىن ولدى عن مداخلتك فكن شرف الدولة لو كان ارتفاعك اضعافه كان قليال لك 



على حالك وهرب ابن طاهر اىل مصر فلم يعد حىت مات ابن عمر وصادر هباء الدولة ابو نصر بن عضد الدولة 
الشريف ابا احلسن على الف الف دينار عينا وأخذ منه شيئا آخر واعتقله سنتني وعشرة اشهر ولزمه يوم اطالقه 

  ار مث استنابه ببغداد الوزير تسعون الف دين

ابو نصر سابور وأخد من تركته مخسني الف دينار ونصف امالكه وارتفع لورثته الفا كر ومائتان اصنافا وتسعة 
عشر الف دينار مث نقل اىل الكوفة فدفن هبا انبأنا حممد بن عبد الباقى البزاز انبأنا ابو القاسم على بن احملسن عن ابيه 

لقاسم عبد اهللا بن امحد االسكاىف قال مسعت ابا احلسن حممد بن عمر العلوى يقول انه ملا بىن داره قال حدثىن ابوا
بالكوفة وكان فيها حائط عظيم العلو فبينا البناء قائم على اعاله الصالحه سقط اىل االرض فارتفع الضجيج 

فقام الرجل ساملا القلبةبه واراد العود اىل استعظاما للحال الن العادة مل جتر بسالمة من يسقط عن مثل ذلك احلائط 
احلائط ليتم البناء على احلائط فقال له الشريف ابو احلسن قد شاع سقوطك من اعلى احلائط واهلك ال يصدقون 

سالمتك ولست احب ان يردوا اىل باىب صوارخ فامض اىل اهلك ليشاهدوا سالمتك وعد اىل شغلك فمضى 
ميتا توفىالشريف لعشر خلون من ربيع االول من هذه السنة وعمره مخس وسبعون مسرعا فثر بعتبة الباب فسقط 

  سنة ودفن ىف حجرة بدرب املنصور بالكرخ وحضرنا جنازته 
حممد بن يوسف ابن حممد بن اجلنيد الكشى اجلرجاىن وكش قرية من قرى جرجان على طريق اجلبل  - ٣٤٤

عيم االستراباذى ومكى بن عبدان وكان يفهم وحيفظ وحدث معروفة على ثالثة فراسخ من جرجان مسع من اىب ن
  ببغداد وأملى بالبصرة وانتقل اىل مكة فحدث هبا سنني اىل ان توىف ىف هذه السنة هبا 

املعاىف بن زكريا ابن حيىي بن محيد بن محاد بن داود ابو الفرج النهروايت القاضى املعروف بابن طراز ولد  - ٣٤٥
ن عاملا بالنحو واللغة واصناف اآلداب والفقه وكان يذهب مذهب حممد بن جرير الطربى سنة مخس وثلثمائة وكا

  وحدث عن البغوى وابن صاعد وخلق كثري وكان ثقة وناب ىف القضاء وهو صاحب كتاب اجلليس 

واالنيس وكان ابو حممد يقول اذا حضر املعاىف فقد حضرت العلوم كلها ولو ان رجال اوصى بثلث ماله ألعلم 
  الناس لوجب ان يدفع اىل املعاىف 

اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن على قال حدثىن امحد بن عمر ابن روح ان املعاىف بن زكريا حضر 
ىف دار بعض الرؤساء وكان هناك مجاعة من اهل العلم واالدب فقالوا له ىف اي نوع من العلم نتذاكر فقال املعاىل 

نتك قد مجعت انواع العلوم واصناف االدب فان رأيت بأن تبعث بالغالم اليها وتأمره ان يفتح لذلك الرئيس خزا
باهبا ويضرب بيده اىل اى كتاب قرب منها فيحمله مث نفتحه وننظر ىف اي نوع هو فنتذاكره ونتجارى فيه قال ابن 

  روح وهذا يدل على ان املعاىف كان له انس بسائر العلوم 
ر القزاز قال اخربنا ابن ثابت قال انشدنا ابو الطيب الطربى قال انشدنا املعاىف بن زكريا لنفسه واخربنا ابو منصو

ألنك مل ترض ىل ما ... اسأت على اهللا ىف مفعله ... أتدرى على من اسأت األدب ... االقل ملن كان لىحاسدا ... 
  ... وسد عليك وجوه الطلب ... فجازاك عىن بأن زادىن ... وهب 
  املعاىف ىف ذى احلجة من هذه السنة  توىف
امة السالم بنت القاضى اىب بكر امحد بن كامل بن خلف بن شجرة وتكىن ام الفتح ولدت سنة مثان  - ٣٤٦

وتسعني ومائتني ىف رجب ومسعت حممد بن امسعيل البصالىن وحممد ابن احلسني بن محيد بن الربيع روى عنها 
  لفراء وغريهم االزهرى والتنوخى وابو يعلى ابن ا



اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت قال مسعت االزهرى والتنوخى وذكرا امة السالم بنت امحد القاضى فأثنيا 
  عليها ثناء حسنا ووصفاها بالديانة والعقل والفضل توفيت ىف رجب هذه السنة 

  سنة مث دخلت سنة احدى وتسعني وثلثمائة

 جلس للحاج اخلراسانية واعلمهم انه قد جعل االمري ابا الفضل ابنه وىل عهده فمن احلوادث فيها ان القادر باهللا
ولقبه الغالب باهللا وقرئت عليهم الكتب املنشأة بذلك وحضر االشراف والشهود والفقهاء وكان هلذا الولد يومئذ 

عجلة ان عبد اهللا بن مثاىن سنني واربعة اشهر وايام وكتب اىل البالد ان خيطب له بعده وكان السبب ىف هذه ال
عثمان الواثقى من ولد الواثق كان من الشهود وكانت اليه اخلطابة فحدث بينه وبني القاضى اىب على التنوخى 

وحشة فقيل له لو استصلحته فقال انا مفكر كيف اطفىء مشع هذا امللك وآخذ ملكه مث اتفق انه خرج اىل خراسان 
خر كبري القدر على ان افتعال كتابا عن اخلليفة بتقيلد الواثقى العهد واستغوى بعض السالطني وانفق وهو ورجل آ

بعده فخطب له بعد القادر وكتب اىل القادر فغاظه ورتب ابا الفضل ىف والية العهد واثبت فسق الواثقى مث قدم 
اىل خوارزم مث  بغداد مستخفيا مث احندر اىل البصرة مث مضى اىل فارس وبالد الترك ونفذت كتب القادر تتبعه فهرب

  قصد بعض السالطني فرقاه اىل قلعة فلم يزل هبا حىت مات 
وىف يوم اجلمعة اخلامس من مجادى اآلخرة توىف القاضى ابو احلسن عبد العزيز ابن امحد اخلرزى واقر ابنه ابو القاسم 

  على عمله وقرئ عهده بذلك ىف يوم االثنني لليلة بقيت منه مث صرف بعد مديدة قريبة 
   يوم اخلميس ثامن عشر ذى القعدة ولد االمري ابو جعفر عبد اهللا بن القادر باهللا وهو القائم وىف

  وفيها حج بالناس ابو احلارث حممد بن حممد بن عمر العلوى 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  جعفر بن الفضل  - ٣٤٧

ة الوزير ولد ىف ذى احلجة سنةمثان وثلثمائة ونزل ابن جعفر بن حممد بن الفرات ابو الفضل املعروف بابن حنزاب
مصر وتقلد الوزارة ألمريها كافور وكان ابوه وزير املقتدر وحدث عن حممد بن هارون احلضرمى وطبقته من 

البغداديني وكان يذكر انه مسع من البغوى جملسا ومل يكن عنده فكان يقول من جاءىن به اغنيته وكان ميلى احلديث 
اليه الدارقطىن واقام عنده مدة فصنف له املسند وحصل له من جهته مال كثري وروى عنه الدارقطىن مبصر فخرج 

  ىف كتاب املديح وغريه احاديث 
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على قال حدثىن حممد بن امحد اللخمى باالنبار قال انشدىن ابوالقاسم 

من امخل ... دنا الوزير ابو الفضل جعفر بن الفرات ابن حنزابة لنفسه عمر بن عيسى املسعودى مبصر قال انش
فليس ترمى ... ان الرياح اذا اشتدت عواصفها ... ومل يبت طاويا منها على ضجر ... النفس احياها وروحها 
  ... سوى العاىل من الشجر 

  تويف جعفر يف ربيع االول من هذه السنة



ابو عبد اهللا الشاعر كان من اوالد العمال والكتاب وكانت اليه حسبه بغداد احلسني بن امحد ابن احلجاج  - ٣٤٨
ىف ايام عز الدولة فاستخلف عليها ستة انفس كلهم ال خري فيه مث تشاغل بالشعر وتفرد بالسخف الذى يدل على 

دينار خساسة النفس فحصل االموال به وصار ممن يتقى لسانه ومحل اليه صاحب مصر عن مديح مدحه به الف 
  مغربية وقد افرد ابو احلسن الرضى من شعره ما خال عن السخف وهو شعر حسن 

اخربنا ابو احلسن حممد بن امحد الصائغ اخربنا ابو على حممد بن وشاح قال انشدنا ابو عبد اهللا بن احلجاج لنفسه 
... ن ذا و النوى مل متس نازلة قد كا... فقلت ماىل وما للعيد والفرح ... قالوا غدا العيد فاستبشر به فرحا ... 

فاليوم بعدك ... يغد الشتات على مشل ومل يرح ... ايام مل خيترم قرىب املنون ومل ... بعقوتى وغراب البني مل يصح 
على شفا جدول بالعشب ... وطائر ناح ىف خضراء مؤنقة ... ملا يسر وصدرى غري منشرح ... قلىب غري منفسح 

بكى وناح ولوال انه شجن ... فيه النجوم وضوء الصبح مل يلح ... والليل ما هبطت  بالعمر من واسط... متشح 
فما ذكرتك ... بعد املزار وعهد غري مطرح ... بيىن وبينك ود ليس خيلقه ... بشجو قلىب املعىن فيك مل ينح ... 

اال عصيت عليه كل . ..وال مسعت لصوت فيه ذكر نوى ... اال مزجت بدمعى باكيا قدحى ... واالقداح دائرة 
  ... مقترح 

فلله ... نعوه على ضمن قلىب به ... توىف ابن احلجاج بالنيل ىف مجادى اآلخرة من هذه السنة ورثاه الرضى بقوله 
ت تعبق ... بكيتك للشرد السائرا ... من القلب مثل رضيع اللبان ... رضيع صفاء له شعبة ... ماذا نعى الناعيان 

فقد ... لبيك الزمان طويال عليك ... تفل مضارب ذاك اللسان ... وما كنت احسب ان املنون .. .الفاظها باملعاىن 
  ... كنت خفة روح الزمان 

  ورءاه ابو الفضل ابن اخلازن ىف املنام بعد موته فقال ما صنع اهللا بك فقال 

مل يرض موالى ... عب ظهر حصان الل... ومحلى اجلد على ... ىف الشعر سوء املذهب ... افسد حسن مذهىب 
والء هم مل ... من بغض قوم من رجا ... امحق مل مل تتب ... وقال ىل ويلك يا ... بسب اصحاب النىب ... على 
  ... اصالك نار الغضب ... رمت الرضى جهال مبا ... خيب 
وباب االزج عبد العزيز بن امحد ابو احلسن اخلرزى القاضى كان يقضى باملخرم وحرمي دار اخلالفة  - ٣٤٩

والنهروانات وطريق حراسان وكان على مذهب داود االصفهاىن وتقدم اليه وكيالن ىف حكومة فاختصما فبكى 
احدمها فقال القاضى ارىن الوكالة فأراه اياها فتأملها مث قال ما رأيت فيها انه جعل اليك ان تبكى عنه فنهض 

  الوكيل وضحك احلاضرون توىف اخلرزى ىف هذه السنة 
عيسى بن الوزير على بن عيسى بن داود بن اجلراح ابو القاسم ولد ىف رمضان سنة اثنتني وثلثمائة وزر  - ٣٥٠

ابوه املعلوم فضله ونظر هو للطائع وكتب له وروى عن البغوى وابن اىب داود وابن صاعد وابن دريد وغريهم 
الكتاب واملى احلديث وكان عارفا وروى عنه االزهرى واخلالل والصيمرى وغريهم وكان ثبت السماع صحيح 

  باملنطق فرموه بشىء من مذهب الفالسفة 
اخربنا القزاز اخربنا امحد بن ثابت قال انشدىن ابو يعلى ابن الفراء قال انشدىن عيسى بن الوزير على بن عيسى 

ال ... الوا خلودا فاقتنوا العلم كى تن... ومبقى قد حاز جهال وغيا ... رب ميت قد صار بالعلم حيا ... لنفسه 
  تعدوا احلياة ىف اجلهل شيا 



اخربنا حممد بن عبد الباقى عن اىب حممد اجلوهرى قال انقطعت عن زيارة اىب القاسم عيسى بن على مث قصدته فلما 
  ... كأنك غضبانا على مع الدهر ... رأيت جفاء الدهر ىل فجفوتىن ... نظر اىل قال 

يننا وبني على بن اجلهم فقلت من هو على بن اجلهم قال الشاعر قلت ورآه سيدنا قال وخرج الينا يوما فقال اهللا ب
  ... ولكن عار أن يزول التجمل ... وال عار ان زالت عن احلر نعمة ... قال ال ولكن له بيت آذانا به وانشدنا هذا 

  توىف عيسى ىف هذه السنة ودفن ىف داره

  ة مث دخلت سنة اثنتني وتسعني وثلثمائ ٣٩٢سنة 
فمن احلوادث فيها ان العوام ثاروا ىف يوم االثنني سابع ربيع اآلخر بالنصارى فنهبوا البيعة بقطيعة الدقيق وأحرقوها 

  فسقطت على مجاعة من املسلمني رجال وصبيان ونساء فهلكوا 
لفتنة ببغداد وىف شعبان قبض على املوفق اىب على احلسن بن حممد بن امسعيل ومحل اىل القلعة وىف رمضان عظمت ا

  وكثرت العمالت وانتشر الدعار 
  وىف ليلةاالربعاء لثمان بقني من رمضان طلع كوكب الذؤابة 

وىف ليلة االثنني ثالث ذى القعدة انقض كوكب كضوء القمر ليلة التمام ومضى الضياء وبقى جرمه يتموج حنو 
  ذراعني يف ذراع برأى العني وتشقق بعد ساعة 

ادى عشر منه تكامل دخول اخلراسانية بغداد وعربوا باسرهم اىل اجلانب الغرىب مث توقفوا عن وىف يوم الثالثاء احل
  التوجه حنو البالد لفساد الطريق وانتشار العرب وعادوا اىل بالدهم وبطل احلج من املشرق ىف هذه السنة 

اء الدولة توأمني فعاش ابو احلسني وىف يوم االثنني التاسع من ذى احلجة ولد االمري ابو احلسن وابو احلسني ابنا هب
  بضع سنني ومات وبقى ابو على وملك االمرة باحلضرة فلقب مشرف الدولة 

وزاد امر العيارين والفساد ببغداد وكان فيهم من هو عباسى وعلوى فواصلوا العمالت واخذوا االموال وقتلوا 
ابا على بن استاذ هرمز اىل العراق ليدبر  واشرف الناس معهم على خطه صعبة فبعث هباء الدولة عميد اجليوش

امورها فدخلها يوم الثالثاء سابع عشر ذى احلجة فزينت له بغداد خوفا منه فكان يقرن بني العباسى والعلوى 
ويفرقها هنارا وغرق مجاعة من حواشى االتراك ومنع السنة والشيعة من اظهار مذهب ونفى بعد ذلك ابن املعلم فقيه 

  لد فقامت هيبته الشيعة عن الب

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

امسعيل بن سعيد ابن امسعيل بن حممد بن سويد ابو القاسم املعدل من اهل اجلانب الشرقى حدث عن ابن  - ٣٥١
دريد وابن االنبارى والكوكىب وغريهم قال محزة بن حممد بن طاهر كان ثقة وقال اخلطيب كان يلحق مساعه وقال 

   الفوارس كان فيه تساهل ىف احلديث والدين توىف ىف حمرم هذه السنة ودفن باخليزرانية ابن اىب
عثمان بن جىن ابو الفتح املوصلى النحوى اللغوى اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت قال  - ٣٥٢

مع والتعاقب ىف العربية وشرح عثمان بن جىن له كتب مصنفة ىف علم النحو ابدع فيها واحسن منها التلقني والل
القواىف واملذكر واملؤنث وسر الصناعة واخلصائص وغري ذلك وكان يقول الشعر وجييد نظمه وابوه جىن كان عبدا 

فان ... روميا مملوكا لسليمان بن فهد بن امحد االزدى املوصلى وانشدىن حيىي بن على التربيزى لعثمان بن جىن 



قياصرة اذا نطقوا ... قروم سادة جنب ... على أىن اؤول اىل ...  الورى نسىب اصبح بال نسب فعلمى فعلمى ىف
  ارم الدهر ىف اخلطب ... 

  ... كفى شرفا دعاىن نىب ... أوالك دعا النىب هلم 
سكن ابن جىن بغداد ودرس هبا العلم اىل ان مات وكانت وفاته ببغداد على ما ذكر امحد بن على التوزى ىف يوم 

  تني بقيتا من صفر سنة اثنتني وتسعني وثلثمائة اجلمعة لليل
على بن عبد العزيز ابو احلسن اجلرجاىن القاضى بالرى مسع احلديث الكثري وترقى ىف العلوم فأقر له الناس  - ٣٥٣

بن بالتفرد وله اشعار حسان انبأنا ابو بكر حممد بن عبد الباقى البزاز اخربنا امحد بن على بن ثابت اخربنا عبد اهللا 
على بن محويه اخربنا امحد بن عبد الرمحن الشريازى قال انشدنا القاضى ابو احلسن على بن عبد العزيز اجلرجاىن 

أرى الناس من داناهم هان ... رأوا رجال عن موقف الذل احجما ... يقولون ىل فيك انقباض وامنا ... لنفسه 
... بدا طمع صريته ىل سلما ... العلم ان كان كلما ومل اقض حق ... ومن اكرمته عزة النفس اكرما ... عندهم 

ألخدم ... ومل ابتذل ىف خدمة العلم مهجىت ... ولكن نفس احلر حتتمل الظما ... اذا قيل هذا منهل قلت قد أرى 
ولو أن اهل العلم ... إذن فاتباع اجلهل قد كان احزما ... أأشقى به غرسا واجنبه ذله ... من القيت لكن ألخدما 

  ... حمياه باالطماع حىت جتهما ... ولكن اذلوه فهان ودنسوا ... ولو عظموه ىف النفوس لعظما ... نوه صاهنم صا
انشدنا ابو نصر امحد بن حممد الطوسى قال انشدىن ابو يوسف القزويىن قال انشدىن والدى قال انشدىن القاضى ابو 

على شهوات النفس ىف زمن ... ن تستقرض املال منفقا اذا شئت ا... احلسن على بن عبد العزيز اجلرجاىن لنفسه 
فان فعلت كنت الغىن وان ... عليك وانظارا اىل زمن اليسر ... فسل نفسك االقراض من كيس صربها ... العسر 
  ... فكل ممنوع بعدها واسع العذر ... ابت 

ىن عبد اهللا بن حممد بن امحد الواعظ قال اخربنا امسعيل بن امحد انبأنا سعد بن على الزجناىن كتابة من مكة قال انشد
  انشدىن قاضى القضاة على بن عبد العزيز 

ليس شىء اعز عندى من ... صرن للنفس والكتاب جليسا ... ما تطعمت لذة العيش حىت ... اجلرجاىن لنفسه 
  ... ا س فدعهم وعش عزيزا رئيس... امنا الذل فىمخالطة النا ... فلم ابتغى سواه انيسا ... العلم 

  توىف على بن عبد العزيز ىف هذه السنة بالرى ومحل تابوته اىل جرجان فدفن هبا 
حممد بن حممد ابن جعفر ابو بكر الدقاق الشافعى وكان ينوب ىف القضاء عن اىب عبد اهللا احلسني ابن  - ٣٥٤

انه فعله لفقره فبعث اليه هارون الضىب وكانت فيه دعابة فحكى انه دخل احلمام بغري مئزر فبلغ ذلك الضىب فظن 
ميازر كثرية فرئى بعد ذلك ىف احلمام بغري مئزر فسأله الضىب عن سبب فعله فقال يا سيدى يأخذىن به ضيق النفس 

  توىف الدقاق ىف هذه السنة 
سنة مث دخلت سنة ثالث وتسعني وثلثمائة فمن احلوادث فيها ان عميد اجليوش منع اهل الكرخ وباب الطاق ىف 

ء من النوح ىف الشاهد وتعليق املسوح ىف االسواق فامتنعوا ومنع اهل باب البصرة وباب الشعري من مثل عاشورا
ذلك فيما نسبوه اىل مقتل مصعب بن الزبري بن العوام وقبض هباء الدولة على وزيره اىب غالب حممد بن خلف يوم 

  اخلميس خلمس بقني من احملرم وقرر عليه مائة الف دينار قاسانية 
وىف هذا الشهر قبض مهذب الدولة ابو احلسن على بن نصر على سابور بن اردشري المر اهتمه به فأقام ىف االعتقال 



  اىل ان ملك البطيحة ابو العباس بن واصل فاطلقه 
  وىف اوائل صفر غلت االسعار وعدمت احلنطة وبلغ الكر من احلنطة مائة 

نجمى ومضى اىل سورا واستدعى سند الدولة ابا احلسن على بن وعشرين دينارا وفيها برز عميد اجليوش اىل ال
  مزيد وقرر عليه اربعني الف دينار ىف كل سنة عن بالده وأقره عليها ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر 

ابراهيم بن امحد ابن حممد ابو اسحاق الطربى قرأ القرآن ومسع الكثري من احلديث وكان فقيها على  - ٣٥٥
مالك من املعدلني وكان شيخ الشهود ومقدمهم وكان كرميا مفضال على اهل العلم خرج له الدارقطىن مذهب 

مخسمائة جزء وعليه قرأ الرضى القرآن فقال له يوما ايها الشريف اين مقامك فقال ىف دار اىب بباب احملول فقال له 
نع الرضى وقال مل اقبل من غري اىب قط شيئا فقال له مثلك ال يقيم بدار ابيه وحنله الدار الىت بالربكة ىف الكرخ فامت

حقى عليك اعظم ألىن حفظتك كتاب اهللا فقبلها اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت قال حدثىن على بن اىب على 
املعدل قال قصد ابو احلسني بن مسعون ابا اسحاق ابراهيم بن امحد الطربى ليهنئه بقدومه من البصرة فجلس ىف 

وضع الذى جرت عادة اىب اسحاق باجللوس فيه لصالة اجلمعة من جامع املدينة ومل يكن واىف فلما جاء والتقيا قام امل
ويوم تأتى ساملا ... والعيش اال بك منكود ... الصرب اال عنك حممود ... اليه وسلم عليه وقال له بعد أن جلسا 

  ... وان تعد فاخلري مردود ...  من عندنا مذغبت غاب اخلري... يوم على االخوان مسعود ... غامنا 

  تويف الطربي يف هذه السنة

ادريس بن على ابن اسحاق بن يعقوب بن زجنويه ابو القاسم املؤدب كان يسكن احلربية وحدث عن اىب  - ٣٥٦
  حامد حممد بن هارون احلضرمى وابراهيم بن عبد الصمد اهلامشى 

وذ روى عنه االزهرى والطناجريى وكان ثقة مأمونا توىف ىف رمضان هذه واىب بكر بن األنبارى وقرأ على ابن شنب
  السنة 
احلسن بن القاسم ابن حممد بن حيىي ابو على املخزومى املؤدب ولد سنة احدى وثلثمائة وحدث عن ابن  - ٣٥٧

يقول ىف سنة اىب داود وابن جماهد روى عنه اخلالل واالزهرى وكان ثقة وتوىف ىف رمضان ىف هذه السنة وبعضهم 
  اثنتني وتسعني ودفن ىف مقربة باب حرب 

عبد الكرمي الطائع هللا امري املؤمنني ابن املطيع هللا ذكرنا كيف قبض عليه هباء الدولة ابو نصر بن عضد  - ٣٥٨
الدولة وكيف خلع واعتقل ومحل اىل دار اململكة ونفذ اىل القادر الكتاب عليه خبلعه نفسه مث سلم بعد ذلك اىل 

قادر فأقام عنده اىل ان توىف ليلة عيد الفطر من هذه السنة وقد بلغ ستا وسبعني سنة وكانت خالفته سبع عشرة ال
سنة وتسعة اشهر وايام وصلى عليه القادر وكرب مخسا ومحل اىل الرصافة فدفن فيها وشيعه االكابر واخلدم ورثاه 

جبال سار ... ما رأى حى نزار قبلها ... عد حيال لقحت أرض به ب... اى طود لك من اى جبال ... الرضى فقال 
... ايها القرب الذى امسى به ... فد روع املرء اعوان النصال ... واذا رامى املقادير رمى ... على ايدى الرجال 

عزمن امسى مفدى ... افرغوا فيك ذنوبا من نوال ... مل يواروا بك ميتا امنا ... عاطل االرض مجيعا وهو حاىل 
وبرغمى ان ... ليس ان الدمع من بعدك غاىل ... ال أرى الدمع كفاء جلوى ... اخذ االهبة يوما للزيال ...  ظهره

  وفرشناك زراىب الرمال ... كسوناك الثرى 



هى اصداف على غر آلىل ... ال تقل تلك قبور امنا ... رب هجران على غري تقاىل ... وهجرناك على ضن اهلوى 
 ...  
حممد ابن امحد بن العباس ابو عمر والقارىء املخرمى مسع امسعيل الصفار والربذعى واخللدى عثمان بن  - ٣٥٩

ومسع الكثري من األصم وروى حديثا عن ابن شاهني فدلسه فقال حدثنا عمر بن امحد النقاش فقال له ابن شاهني انا 
هل القرآن وكان حسن الصوت نقاش فقال الست تنقش الكتاب باخلط روى عنه العتيقى وقال هو شيخ ثقة من ا

  مع كرب سنه وتوىف بالدينور ىف هذه السنة 
كوهى بن احلسن ابن يوسف بن يعقوب ابو حممد الفارسى روى عنه االزجى والصيمرى وكان ثقة وتوىف  - ٣٦٠

  ىف شوال هذه السنة 
ه وروى عنه عبيد اهللا ابن حممد بن ثابت ابن عبد اهللا ابو احلسن الصريىف مسع ابا عمر وابن السماك وغري - ٣٦١

  امحد بن عثمان الصريىف وتوىف عمرو بن ىف يوم السبت سابع رمضان هذه السنة 
حممد بن عبد الرمحن ابن العباس بن عبد الرمحن بن زكريا أبو طاهر املخلص ولد سنة مخس وثلثمائة ومسع  - ٣٦٢

نيت عشرة روى عنه الربتاين واألزهري واخلالل البغوي وابن صاعد وخلقا كثريا وأول مساعه يف ذي القعدة سنة اث
  والتنوخي وغريهم وكان ثقة من الصاحلني وتويف يف رمضان هذه السنة عن مثان ومثانني سنة 

  حممد بن عبد اهللا أبو احلسن السالمي الشاعر وله شعر مليح منه قوله يف الدرع  - ٣٦٣

وظللت أبذ هلا لكل ... أضحت تصون عن املنايا مهجيت ...  كافأهتا بالسوء غري مفند... يا رب سابغة حبتىن نعمة 
ثالثة اشياء كما اجتمع ... وكنت وعزمى والظالم وصارمى ... ومدح عضد الدولة بقصيدة يقول فيها ... مهند 
  ... ودار هي الذنيا ويوم هو الدهر ... وبشرت آماىل مبلك هو الورى ... النسر 
ة اخربنا حممد بن ناصر احلافظ انبأنا ابو على حممد بن حممد بن عبد العزيز بن ميمونة بنت ساقولة الواعظ - ٣٦٤

املهدى قال اخربىن اىب قال مسعت ميمونة بنت ساقولة الواعظة تقول هذا قميصى اليوم له سبع واربعون سنة البسه 
ومسعتها تقول آذانا جار لنا  وما خترق غزلته امى وصبغته مباء السنابك الثوب اذا مل يعص اهللا فيه مل يتخرق سريعا

فصليت ركعتني وقرأت من فاحتة كل سورة آية حىت ختمت القرآن وقلت اللهم اكفنا امره مث منت ففتحت عيىن 
فرأيت النجوم مصطفة فقرأت فسيكفيكهم اهللا وهو السميع العليم فلما كان سحر قام ذلك االنسان لينزل فزلقت 

الصمد قال كان ىف دارنا حائط له جوف فقلت هلا استدعى البناء فقالت هات قدمه فوقع فمات واخربىن ابنها عبد 
رقعة والدواة فناولتها فكتبت فيها شيئا وقالت دعه نقب منه ففعلت فبقى احلائط حنوا من عشرين سنة فلما ماتت 

الرض ان تزوال ذكرت ذلك القرطاس فقمت فأخذته ألقرأه فوقع احلائط واذا ىف الرقعة ان اهللا ميسك السموات وا
  بسم اهللا يا ممسك السموات واالرض أمسكه توفيت ميمونة ىف هذه السنة 

  سنة مث دخلت سنة اربع وتسعني وثلثمائة

فمن احلوادث فيها ان الشريف ابا امحد احلسني بن موسى قلده هباء الدولة قضاء القضاة واحلج واملظامل ونقابة 
  له منها الطالبيني وكان التقليد له بشرياز وكتب 

عهد على مجيع ذلك ولقب بالطاهر االوحد ذى املناقب فلم ينظر ىف قضاء القضاة المتناع القادر باهللا من االذن له 
وترددت ىف هذا اقوال انتهت اىل الوقوف وىف هذه السنة حج بالناس ابو احلارث حممد بن حممد بن عمر العلوى 



و عبد اهللا بن الدجاجى وكانا من احسن الناس قراءة فاعترض احلاج وكان ىف مجلة احلاج ابو احلسني بن الرفاء واب
األصيفر املنتفقى وحاصرهم بالباطنة وعول على هنبهم فقالوا من ميضى اليه ويقرر معه شيئا نعطيه فندبوا ابا احلسني 

اد فقاال نعم العيش بن الرفاء وابا عبد اهللا ابن الدجاجى فدخال اليه وقرءا بني يديه فقال هلما كيف عيشكما ببغد
يصلنا من اهلنا اخللع والصالت واهلدايا فقال هل وهبوا لكما الف الف دينار ىف صرة فقاال ال وال الف دينار ىف 
موضع فقال هلما قد وهبت لكما احلاج وامواهلم وذلك يزيد على الف الف دينار فشكروه وانصرفوا من عنده 

بل الرمحة قال اهل مكة واهل مصر والشام ما مسعنا عنكم يا أهل بغداد ووىف للحاج بذلك وملا قرءا بعرفات على ج
تبذيرا مثل هذا يكون عندكم مثل هذين الشخصني فتستصحبوا هبما معا فان هلكا فبأى شىء تتجملون كان ينبغى 

ريقه وما ان تستصحبوا كل سنة واحدا وملا حجوا عول االمري على ترك زيارة املدينة واعتذر بقعود االعراب ىف ط
يلزمه من اخلفارات عند تعويقه فتقدما احلاج ووقفا عند امليل الذى عند يسار الراجع من مكة ويرى من بعيد كأنه 
عنق طائر ومنه يعدل القاصد من مدينة الرسول صلى اهللا عليه و سلم ويسري ىف سبخة من ورائها صفينة فقرءا ما 

تخلفوا عن رسول اهللا وال يرغبوا بأنفسهم عن نفسه فعند ذلك ضج كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب ان ي
  الناس بالبكاء ولوت اجلمال اعناقها حنومها وقصد هبم االمري 

املدينة وملا ورد ابو احلسني بن بويه بغداد اخذ هذين القارئني ومعهما ابو عبد اهللا بن البهلول وكان قارئا حمسنا 
داث وكانوا يتناوبون الصالة ويأمت هبم ورغب ألجلهم ىف صالة التراويح وكان فرتبهم لصالة التراويح به وهم اح

ابو احلسني بن الرفاء تلميذ اىب احلسن بن اخلشاب وكان ابن اخلشاب مليح الصوت حسن التالوة وانه قرأ ىف 
د صوىف وقال بلى قد جامع الرصافة ىف بعض اللياىل االحياء امل يأن للذين ءامنوا ان ختشع قلوهبم لذكر اهللا فتواج

آن مث جلس وبكى طويال وسكت سكتة طالت فحرك فاذا به ميت وكان ابن اخلشاب تلميذ اىب بكر بن اآلدمى 
  املوصوف بطيب التالوة 

وجرى مثل هذا الىب عبد اهللا ابن البهلول قال فأنبأنا امحد بن على ابن احملاملى قال مسعت ابا احلسني حممد بن على 
ول قرأ ابو عبد اهللا ابن البهلول يوما ىف دار القطان ىف اجلامع بعد الصالة يوم اجلمعة امل يأن للذين ابن املهتدى يق

ءامنوا ان ختشع قلوهبم لذكر اهللا فقام رجل من اهل عكربا فقال له كيف قرأت يا ابا عبد اهللا فردد عليه فقال 
  الرجل بلى واهللا فسقط ميتا 

  كابرذكر من توىف ىف هذه السنة من اال

احلسن بن حممد ابن امسعيل ابو على االسكاىف ويلقب باملوفق كان متقدما عند هباء الدولة اىب نصر فواله  - ٣٦٥
بغداد فقبض على اليهود وأخذ منهم دنانري وهرب اىل البطيحة فأقام هبا سنتني مث خرج منها فوزر لبهاء الدولة 

س ممن استوىل عليها وارتفع امره حىت قال قائل لبهاء الدولة وكان شهما ىف احلروب منصورا فيها فأخذ بالد فار
  زينك اهللا يا موالنا ىف عني املوفق فبالغ ىف عقوبته مث قتله ىف هذه السنة وله تسع واربعون سنة 

  عبد السالم بن على ابن حممد بن عمر ابو امحد املؤدب حدث عن اىب بكر النيسابورى وابن جماهد  - ٣٦٦

رى والعتيقى وقال هو ثقة مأمون توىف ىف رجب هذه السنة ودفن ىف مقربة معروف وكان ينزل روى عنه االزه
  درب اآلجر من هنر طابق 



  سنة مث دخلت سنة مخس وتسعني وثلثمائة

فمن احلوادث فيها انه ورد ىف ليلة اخلميس لسبع بقني من احملرم اوائل احلاج من مكة بعد أن اعتاقهم ابن اجلراح 
طريقهم ولزمهم تسعة آالف دينار مضافة اىل رسم االصيفر الذي يقوم به بدر بن حسنويه وقد سبق ذكر الطائى ىف 

  ذلك وفيها حج بالناس جعفر بن شعيب السالر وحلقهم عطش ىف طريقهم فهلك خلق كثري وحلق قوم منهم احلج 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

مد بن نوح ابو ابراهيم املهلىب اخلطيب ويعرف باجلبىن من اهل خبارا اسحاق بن حممد ابن محدان بن حم - ٣٦٧
  روى عنه االزهرى وكان احد الفقهاء على مذهب اىب حنيفة وتوىف ىف ذى القعدة من هذه السنة 

احلسني بن حممد ابن امسعيل بن حممد بن اىب عائذ ابو القاسم الكوىف ولد سنة سبع وعشرين وثلثمائة ومسع  - ٣٦٨
مجاعة وروى عنه ابو القاسم التنوخى وقال كان ثقة كثري احلديث جيد املعرفة ووىل القضاء بالكوفة من قبل اىب من 

وكان فقيها على مذهب اىب حنيفة وكان حيفظ القرآن وحيسن قطعة من الفرائض وعلم القضاء قيما بذلك وكان 
  زاهدا عفيفا توىف ىف صفر هذه السنة 

ابن جعفر بن قيس ابو احلسني البزاز مسع حممد بن خملد وابا احلسني بن املنادى وابا عبد اهللا بن حممد  - ٣٦٩
  العباس بن عقدة روى عنه العتيقى وقال توىف ىف شوال هذه السنة وكان ثقة 

  حممد بن امحد ابن حممد بن موسى بن جعفر ابو نصر البخارى املعروف باملالمحى ولد  - ٣٧٠

  سنة

قدم بغداد وحدث هبا عن حممود بن اسحاق عن البخارى وروى عن اهليثم بن كليب وغريه اثنىت عشرة وثلثمائة و
ومسع منه الدارقطىن وكان من اعيان اصحاب احلديث وحفاظهم وتوىف ببخارا يوم السبت السابع من شعبان هذه 

  السنة 
لعلوى ولد هبمذان ونشأ حممد بن اىب امسعيل وامسه على بن احلسني بن احلسن بن القاسم ابو احلسن ا - ٣٧١

ببغداد وكتب احلديث عن جعفر اخللدى وغريه ومسع بنيسابور من االصم وغريه ودرس فقه الشافعى عن اىب على 
بن اىب هريرة وسافر اىل الشام وصحب الصوفية وصار كبريا فيهم وحج مرات على الوحدة وتوىف ببلخ ىف هذه 

  السنة 
  سنة 

  ة مث دخلت سنة ست وتسعني وثلثمائ
فمن احلوادث فيها انه طلع كوكب كبري يشبه الزهرة ىف كربه واضاءته عن يسرة القبلة يتموج وله شعاع على 

  االرض كشعاع القمر وذلك ىف ليلة اجلمعة مستهل شعبان وثبت اىل النصف من ذى القعدة مث غاب 
 املنيع قرواش بن اىب حسان ولقبه وىف هذه السنة وىل ابو حممد بن االكفاىن قضاء مجيع بغداد وجلس القادر ألىب

مبعتمد الدولة وتفرد قرواش باالمارة وفيها حج بالناس حممد بن حممد بن عمر العلوى وخطب مبكة واملدينة للحاكم 
  صاحب مصر على الرسم ىف ذلك وامر الناس ىف احلرمني بالقيام عند ذكره وفعل 



  ق ومواضع االجتماع مثل ذلك مبصر وكان اذا ذكرنا قاموا وسجدوا ىف السو

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

امسعيل بن امحد ابن ابراهيم بن امسعيل ابوسعد اجلرجاىن املعروف باالمساعيلى ورد بغداد غري مرة وكان  - ٣٧٢
آخر وروده والدارقطىن حى وحدث عن ابيه اىب بكر االمساعيلى واالصم وعبد اهللا بن عدى روى عنه اخلالل 

نوخى وكان ثقة فاضال فقيها على مذهب الشافعى عارفا بالعربية سخيا جوادا يفضل على اهل العلم وكان له والت
  ورع والرياسة جبرجان اىل اليوم ىف ولده واهل بيته 

اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت قال مسعت ابا الطيب الطربى يقول ورد ابو سعد االمساعيلى بغداد 
له الفقهاء جملسني فوىل احدمها ابو حامد االسفرائىن وتوىل اآلخر ابو حممد الباىف فبعث الباىف اىل القاضى اىب  وعقد

اذا اكرم القاضى ... الفرج املعاىف بن زكريا بابنه اىب الفضل يسأله حضور اجمللس فكتب على يده هذين البيتني 
  ... ويسأله فيها التطول امجعا ...  حاجة يأتى بنىي بذكرها وىل... وصاحبه الفاه للشكر موضعا ... اجلليل وليه 

  فأجابه ابو الفرج

ابادر ما ... وها انا غاد ىف غد حنو داره ... يؤاتيه باعا حيث يرسم اصبعا ... دعا الشيخ مطواعا مسيعا ألمره ... 
  ... قد حده ىل مسرعا 

  ان ىف صالة املغرب فقرأ اياك نعبد واياك نستعني توىف االمساعيلى جبرجان ىف ربيع االخر من هذه السنة وك
  على بن حممد ابن يوسف بن يعقوب ابو احلسن املقرئ املعروف بابن العالف مسع على بن حممد  - ٣٧٣

املصرى وقرأ على اىب طاهر بن اىب هاشم وكان احد شهود القاضى اىب حممد بن االكفاىن روى عنه عبد العزيز 
  هذه السنة االزجى وتوىف ىف شوال 

حممد بن امحد ابن حممد بن جعفر بن حممد بن حبري ابو عمرو املزكى من اهل نيسابور يعرف بالبحريى  - ٣٧٤
رحل ىف طلب العلم اىل العراق واحلجاز وورد بغداد فحدث هبا سنة مثانني وثلثمائة وكان ثقة حافظا مربزا ىف 

  بن ثالث وستني املذاكرة وتوىف بنيسابور ىف شعبان هذه السنة وهو ا
حممد بن احلسن ابن الفضل بن املأمون ابو الفضل اهلامشى مسع ابا بكر االنبارى والنيسابورى روى عنه  - ٣٧٥

  الربقاىن وغريه وقال العتيقى هو ثقة توىف يوم السبت سلخ ربيع اآلخر من هذه السنة وله ست ومثانون سنة 
سني املؤدب يعرف بابن اىب حسان حدث عن اىب العباس بن حممد بن احلسن ابن عمر بن احلسن ابو احل - ٣٧٦

  عقدة وغريه روى عنه العتيقى 
حممد بن اسحاق ابن حممد بن حيىي بن منده ابو عبد اهللا احلافظ االصبهاىن من بيت احلديث واحلفظ مسع  - ٣٧٧

ري وصنف التاريخ من اصحاب اىب مسعود ويونس بن حبيب واىب العباس احملبوىب وسافر البالد وكتب الكث
  والشيوخ وتوىف باصبهان ىف صفر هذه السنة 

  اخربنا عبد اهللا بن على املقرئ اخربنا عبد اهللا بن عطاء اهلروى قال مسعت ابا حممد 



احلسن بن امحد السمرقندى يقول مسعت ابا العباس جعفر بن حممد بن املعتز احلافظ يقول ما رأيت احفظ من اىب 
  لته يوما كم يكون مساع الشيخ فقال يكون مخسة آالف منا عبد اهللا بن منده وسأ

  سنة

  مث دخلت سنة سبع وتسعني وثلمثائة 
فمن احلوادث فيها خروج اىب ركوة وما جرى له مع احلاكم وهذا رجل اموى من ولد هشام بن عبد امللك وامسه 

لصوفية وكان قد لقى الشيوخ وكتب الوليد وامنا كىن بأىب ركوة لركوة كانت معه ىف اسفاره حيملها على مذهب ا
احلديث مبصر وانتقل اىل مكة مث اىل اليمن مث عاد اىل الشام وهو ىف خالل اسفاره يدعو اىل القائم من ولد هشام بن 

عبد امللك ويأخذ البيعة على من جيد عنده انقيادا وقبوال مث نزل حلة وصار معلما واجتمع عنده صبيان العرب 
مجاعة منهم فوافقوه مث اعلمهم انه هو االمام الذى يدعو اليه وقد امر بالظهور ووعد النصر  وتظاهر بالنسك ودعا

فخاطبوه باالمامة ولقب نفسه الثائر بأمر اهللا املنتصر من اعداء اهللا وعرف هذا بعض الوالة فكتب اىل احلاكم 
عل له سوقا وكان خيرب عن الغائبات فيقول يستأذنه ىف طلبه قبل ان تقوى شوكته فأمره باطراح الفكر ىف امره لئال جي

انه يكون كذا وكذا مث لقيه ذلك الواىل ىف مجع فهزمهم وحصل من امواهلم ما قويت به حاله فدخل برقة فجمع له 
اهلها مائىت الف دينار وقبض على رجل يهودى اهتمه بودائع عنده فأخذ منه مائىت الف دينار ونقش السكة بامسه 

م اجلمعة وخطب ولعن احلاكم فجمع له احلاكم ستة عشر الفا وبعث عليهم الفضل بن عبد اهللا والقابه وركب يو
  فنهض وأخذ معه ثلثمائة 

الف دينار لنفقاته ونفقات العسكر ومحل اليه احلاكم مخسمائة الف دينار ومخسة آالف قطعة ثيابا وقال اجعل هذا 
لفضل يتعلل ويراوغ فقال اصحاب اىب ركوة قد بذلنا نفوسنا عدة معك فلما سار تلقاه ابو ركوة فرام مناجزته وا

دونك ومل يبق فضل ملعاودة حرب وما دمت بني ظهرانينا فنحن مطلوبون ألجلك فخذ لنفسك وانظر اى بلد تريد 
وبة لنحملك اليه فقال تسلمون اىل فارسني يصحبانىن اىل بالد النوبة فان بيىن وبينهم عهدا وذما ما فأوصلوه بالد الن

فبعث الفضل وراءه فتسلموه فحمل اىل احلاكم فأركبه مجال وشهره مث قتله وقدم احلاكم الفضل واقطعه اقطاعات 
  كثرية وبلغ ىف اكرامه اىل ان عاده دفعتني ىف علة عرضت له فلما ابل وعوىف قتله 

ة بتقليد اىب احلسن حممد بن وىف يوم االثنني الربع خلون من مجادى االوىل اظهر ورود كتاب من حضرة هباء الدول
  احلسني بن موسى النقابة واحلج وتلقيبه بالرضى ذى احلسبني 

وىف هذه السنة لقب الشريف ابو القاسم اخوه باملرتضى ذى اجملدين ولقب الشريف ابو احلسني الزينىب بالرضا ذى 
  الفخرين 

  ن لقرواش وخلع عليه ولقب سند الدولة وىف رمضان هذه السنة قلد سند الدولة ابو احلسن على بن مزيد ما كا
وفيها ثارت على احلاج ريح سوداء بالثعلبية اظلمت الدنيا منها حىت مل ير بعضهم بعضا واصاهبم عطش شديد 

واعتاقهم ابن اجلراح على مال طلبه وضاق الوقت فعادوا اىل الكوفة ووصل اوائلهم اىل بغداد ىف يوم التروية ومل 
  نة يتم احلج ىف هذه الس

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر



  عبد الرمحن بن عمر ابن امحد ابو احلسني املعدل املعروف بابن محة اخلالل مسع احلسني بن امسعيل  - ٣٧٨

احملاملى روى عنه الربقاىن واالزهرى وكان ثقة وتوىف ىف مجادى االوىل من هذه السنة وصلى عليه ابو حامد 
  نيزى االسفرايىن ودفن بالشو

عبد الصمدبن عمر ابن حممد بن اسحاق ابو القاسم الدينورى الواعظ الزاهد قرأ القرآن ودرس فقه  - ٣٧٩
الشافعى على اىب سعيد االصطخرى ومسع احلديث من اىب بكر النجاد وروى عنه االزجى والصيمرى وكان ثقة 

ض والتعفف والتقشف واالمر باملعروف والنهى ولزم طريقة يضرب هبا املثل من اجملاهدة للنفس واستعمال اجلد احمل
  عن املنكر 

اخربنا حممد بن عبد الباقى انبأنا على بن احملسن التنوخى قال كان عبد الصمد يدق السعد ىف العطارين ويذهب 
مذهب التدين والتصون والتعفف والتقشف فسمع عطارا يهوديا يقول البنه يا بىن قد جربت هؤالء املسلمني فما 

فيهم ثقة فتركه عبد الصمد اياما مث جاءه فقال ايها الرجل تستأجرىن حلفظ دكانك قال نعم وكم تأخذ مىن  وجدت
قال ثالثة ارطال خبز ودانقني فضة كل يوم قال قد رضيت قال فاعطىن اخلبز ادرارا وامجع ىل الفضة عندك فاىن 

اىل دكانك قال قد نظرت قال فهل وجدت  اريدها لكسوتى فعمل معه سنة فلما انقضت جاءه فحاسبه فقال انظر
خيانة او خلال قال ال واهللا قال فاىن مل ارد العمل معك وامنا مسعتك تقول لولدك ىف الوقت الفالىن انك مل ترىف 

املسلمني امينا فأردت ان انقض عليك قولك واعلمك انه اذا كان مثلى وانا احد الفقراء على هذه الصورة فغريى 
مثلها وما هو اكثر منها مث ارقه واقام على دق السعد مدة وعرفه الناس واشتهر بفعله ودينه  من املسلمني عل

  عندهم وانقطع ىل الوعظ وحضور اجلوامع وكثر اصحابه وشاع ذكره وكان ينكر على من مسع القضيب 

قال جاء رجل اىل عبد  اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على قال حدثىن على بن حممد بن احلسن املالكى
الصمد مبائةدينار ليدفعها اليه فقال انا غىن عنها فقال ففرقها على اصحابك هؤالء فقال ضعها على االرض ففعل 

فقال عبد الصمد للجماعة من احتاج منكم اىل شىء فليأخذ على قدر حاجته فتوزعتها اجلماعة على صفات خمتلفة 
مث جاءه ابنه بعد ساعة فطلب منه شيئا فقال له اذهب اىل البقال فخذ منه على  من القلة والكثرة ومل ميسها هو بيده

ربع رطل متر وبلغنا عن عبد الصمد انه اشترى يوما دجاجة وفاكهة وحلوى فرآه بعض اصحابه فتعجب فمشى 
يؤثر هبا ىف وراءه فطرق باب ارامل وايتام فأعطاهم ذلك مث التفت فرآه فقال له املتقى يزاحم ارباب الشهوات و

اخللوات حىت ال يتعب هبا جسمه وال يظهر بتركها امسه توىف عبد الصمد بدرب مشاس من هنر القالئني باجلانب 
  الغرىب يوم الثالثاء لسبع بقني من ذى احلجة من هذه السنة 

ىف مقربة االمام وقيل توىف ليال وكان يقول ىف حالة نزعه سيدى هلذه الساعة خبأتك صلى عليه جبامع املنصور ودفن 
  امحد 
ابو العباس بن واصل كان خيدم الكرج وكان خيرج له ىف احلساب انه ميلك فكانوا يهزؤن به ويقول له  - ٣٨٠

بعضهم اذا صرت ملكا فاستخذ مىن ويقول اآلخر اخلع على واآلخر يقول عاقبىن فصار ملكا وملك سرياف مث 
لبطيحة واخرج عنها مهذب الدولة على بن نصر اىل بغداد بعد ان البصرة وقصد االهواز وهزم هباء الدولة وملك ا

كان قد جلأ اليه ىف بعض االحوال فخرج هباء الدولة مبا امكنه من امواله وأخذت امواله ىف الطريق واضطر اىل ان 
ن ركب بقرة ودخل ابن واصل فأخذ اموال مهذب الدولة مث ان فخر امللك ابا غالب قصد ابن واصل فاستجار اب



واصل حبسان بن مثال اخلفاجى فصريه اىل مشهد على عليه السالم فتصدق هناك بصدقات كثرية وسار من املشهد 
  قاصدا بدر بن حسنويه لصداقة كانت بينهما فكبسه ابو الفتح بن عناز فسلمه اىل اصحاب هباء الدولة بعد ان 

  حلف له على احلراسة فحمل اليه فقتله بواسط ىف صفر هذه السنة 

  سنة مث دخلت سنة مثان وتسعني وثلثمائة

فمن احلوادث فيها ان الثلج وقع ببغداد ىف يوم االربعاء احلادى عشر من ربيع االول فعال على وجه االرض ذراعا 
ىف موضع وذراعا ونصفا واقام اسبوعا مل يذب رماه الناس عن سطوحهم بالرفوش اىل الشوارع والدروب وابتدأ 

يا ىف موضع حنو عشرين يوما وبلغ سقوطه اىل تكريت ووردت الكتب من واسط بسقوطه يذوب وبقيت منه بقا
  فيها بني البطيحة وبني البصرة والكوفة وعبادان ومهروبان 

وىف هذا الشهر كثرت العمالت ببغداد وكبس الذعار عدة مواضع وقصد قوم منهم مسجد براثا ليلة اجلمعة 
حاب الشرطة ىف طلبهم فظفروا ببعضهم فشهروا وعرفوا وكحلوا واخذوا حصره وستوره وقناديله فجد اص

  وقطعوا 
وىف يوم االحد عاشر رجب جرت فتنة بني اهل الكرخ والفقهاء بقطيعة الربيع وكان السبب ان بعض اهلامشيني من 

ده بدرب اهل باب البصرة قصدوا ابا عبد اهللا حممد بن النعمان املعروف بابن املعلم وكان فقيه الشيعة ىف مسج
رياح وتعرض به تعرضا امتعض منه اصحابه فساروا واستنفروا اهل الكرخ وصاروا اىل دار القاضى اىب حممد بن 

االكفاىن واىب حامد االسفرايىن فسبومها وطلبوا الفقهاء ليواقعوا هبم ونشات من ذلك فتنة عظيمة واتفق انه احضر 
ف فجمع االشراف والقضاة والفقهاء ىف يوم اجلمعة لليلة مصحفا ذكر انه مصحف ابن مسعود وهو خيالف املصاح

بقيت من رجب وعرض املصحف عليهم فأشار ابو حامد االسفرايىن والفقهاء بتحريفه ففعل ذلك مبحضرهم فلما 
كان ىف شعبان كتب اىل اخلليفة بأن رجال من اهل جسر النهروان حضر املشهد باحلائر ليلة النصف ودعا على من 

حف وسبه فتقدم بطلبه فأخذ فرسم قتله فتكلم اهل الكرخ ىف هذا املقتول ألنه من الشيعة ووقع القتال احرق املص
  بينهم وبني اهل باب 

البصرة وباب الشعري والقالئني وقصد احداث الكرخ باب دار اىب حامد فانتقل عنها ونزل دار القطن وصاحوا 
ول الذين على بابه ملعاونة اهل الستة وساعدهم الغلمان حاكم يا منصور فبلغ ذلك اخلليفة فاحفظه وانفذ اخل

وضعف اهل الكرخ واحرق ما يلى بنهر الدجاج مث اجتمع االشراف والتجار اىل دار اخلليفة فسألوه العفو عما فعل 
ة بان السفهاء فعفا عنهم فبلغ اخلرب اىل عميد اجليوش فسار ودخل بغداد فراسل ابا عبد اهللا ابن املعلم فقيه الشيع

خيرج عن البلد وال يساكنه ووكل به فخرج ىف ليلة االحد لسبع بقني من رمضان وتقدم بالقبض على من كانت له 
يد ىف الفتنة فضرب قوم وحبس قوم ورجع ابو حامد اىل داره ومنع القصاص من اجللوس فسأل على بن مزيد ىف 

  عد ان شرط عليهم ترك التعرض للفنت ابن املعلم فرد ورسم للقصاص عودهم اىل عادهتم من الكالم ب
  وىف يوم االثنني ثالث شعبان واىف مطر ومعه برد ىف الواحدة منها مخسة دراهم وحنوها 

وىف ليلة االحد سادس عشر شعبان حدثت زلزلة عظيمة بالدينور وورد اخلرب باهنا هدمت املنازل وهلك فيها اكثر 
وطمه اهلدم وخرج الساملون اىل الصحراء فأقاموا ىف اكواخ  من ستة عشر الف انسان غري من خاست به االرض

  عملوها وذهب من االثاث واملتاع فيما هتذم ماال حيصى 



وورد اخلرب ىف سادس عشر رمضان هببوب عاصف من الريح سوداء بدقوقا قلعت املنازل والنخل والزيتون وخرج 
ت بنحو ذلك وورد اخلرب من شرياز بعصوف ريح الناس ألجلها من منازهلم وقتلت مجاعة وورد اخلرب من تكري

سوداء احرقت الزروع وهدمت قطعة من البلد وان رجفة كانت بسرياف والسيف غرق فيها عدة مراكب 
  واهلكت كثريا من الناس 

وورد اخلرب من واسط وشقى الفرات انه ورد ىف هذين الصقعني برد عظيم كان وزن الواحدة منه مائة وسته دراهم 
  بغداد ىف يوم االثنني لثمان بقني من رمضان وهو سلخ ايار مطر كثري جرت منه املآزيب وجاء ب

وىف هذه السنة ورد اخلرب بأن احلاكم صاحب مصر هدم بيعة قمامة وهذه البيعة جتاور بيت املقدس وهى عظيمة 
دس حلضور فصحهم ورمبا القدر عند النصارى وكانوا خيرجون ىف كل سنة من املواضع ىف العماريات اىل بيت املق

جاء ملك الروم وكرباء بطارقته متنكرا وحيملون اليها االموال والثياب والستور والفروش ويصوغون هلا القناديل 
واالواىن الذهب والفضة واجتمع فيها مع الزمان مال عظيم فاذا اجتمعوا يوم الفصح اظهروا زينتهم ونصبوا 

املذبح وجيعلون فيها دهن الزيتون وجيعلون بني كل قنديلني كاخليط من  صلباهنم ويعلق القوم القناديل ىف بيت
احلديد متصال ويطلونه بدهن البلسان ويقرب بعض القوم النار من خيط منها حبيث ال يعلم احلاضرون فيشعلونه 

ا وصفت وينتقل من القناديل فيشعل الكل ويظن من حضر اهنا نار نزلت من السماء فيكثر تكبريهم وضجيجهم فلم
هذه احلالة للحاكم تقدم بان يكتب اىل واىل الرملة واىل امحد بن يعقوب الداعى بأن يقصدوا بيت املقدس 

ويستصحبا االشراف والقضاة والشهود ووجوه البلد وينزال ببيعة قمامة ويبيحا العامة هنبها وأخذ ما فيها ويتقدما 
ا يف البيعة من جوهر وثياب وذهب وفضة فأنتهب ما بقي بنقضها وتعفيه أثرها وبلغ اخلرب النصارى فأخرجوا م

وهدمت مث جاز احلاكم إىل موضع فيه ثالث بيع تعظمها النصارى على أعالها الصلبان الظاهرة فضجت العامة إليه 
فنقض منها شيئا بيده مث أمرهم بنقضها ورجع إىل منزله فكتب بنقض مجيع البيع والكنائس وبين مساجد مكاهنا 

الوف وأمر بالنداء مبصر يف أهل الذمة من أراد الدخول يف اإلسالم دخل ومن أراد االنتقال إىل الروم كان فهدمت 
آمنا إىل أن خيرج ويصل أو املقام على أن يلبس الغيار ويلزم ما شرط عليه يف ذلك أقام وشرط على النصارى تعليق 

متناع من ركوب اخليل فعملوا صلبان الذهب الصلبان ظاهرة على صدورهم وعلى اليهود متثال رأس عجل واال
والفضة فأنكر احلاكم ذلك وامر احملتسبني ان يأخذوا النصارى بتعليق صلبان اخلشب الذى يكون قدر الواحد منها 

  اربعة ارطال واليهود بتعليق 

عن املسلمني ففعل  خشبة كاملدقة وزهنا ستة ارطال وان تشد ىف اعناقهم اجراس عند دخوهلم احلمامات ليتميزوا هبا
ذلك مث انه قبيل قتله اذن ىف اعادة بناء البيع والكنائس واذن ملن اسلم منهم ان يعود اىل دينه وقال ننزه مساجدنا 

  عمن النية له ىف االسالم وهذا غلط قبيح منه وقلة علم فانه ال جيوز ان ميكن من اسلم من االرتداد 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

امحد بن ابراهيم ابو العباس الضىب توىف ىف صفر هذه السنة وكان اوصى ان يدفن ىف مشهد كربالء وبعث  - ٣٨١
ابنه اىل اىب بكر اخلوارزمى شيخ احلنفيني يسأله ان يبتاع له تربة يدفن هبا ويقوم بامره فبذل للشريف اىب امحد والد 

جلأ اىل جوار جدى فالآخذ لتربته مثنا واخرج التابوت من  الرضى مخسمائة دينار مغربية مثن تربة فقال هذا رجل
  بغداد وشيعه بنفسه ومعه االشراف والفقهاء وصلوا عليه مبسجد براثا وأصحبه مخسني رجال من رجالة بباب 



احلسني بن هارون ابو عبد اهللا الضىب القاضى ولد سنة عشرين وثلثمائة وكان اليه القضاء بربع الكرخ مث  - ٣٨٢
اليه القضاء باجلانب الغرىب مجيعه والكوفة وشقى الفرات وحدث عن احلسني احملاملى وابن عقدة وكان فاضال صار 

دينا ثقة حجة عفيفا عارفا بالقضاء واحلكم بليغا ىف الكتابة ووىل القضاء نيابة عن ابن معروف ىف سنة ست وسبعني 
   فاحندر اىل البصرة وتوىف هبا ىف شوال هذه السنة مث وليه رياسة مث عزل الضىب عن القضاء ىف سنة سبع وسبعني

  عبد اهللا بن حممد ابو حممد البخارى املعروف بالباىف اخلوارزمى كان من افقه اهل وقته على  - ٣٨٣

مذهب الشافعى تفقه على اىب القاسم الداركى ودرس مكانه وله معرفة باألدب وفصاحة وشعر مطبوع يقوله من 
  ب ويكتب الكتب الطوال من غري روية غري كلفة ويعمل اخلط

اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت قال حدثنا الربقاىن قال قصد ابو حممد الباىف صديقا له ليزوره ىف داره فلم 
ان ... نسأل اهللا خري هذا الفراق ... كم حضرنا وليس يقضى التالقى ... جيده فاستدعى بياضا ودواة فكتب اليه 

  ... غبت كأن افتراقنا باتفاق ... ان مل نغب اغب مل تغب و

  تويف الباىف يف حمرم هذه السنة

عبيد اهللا بن امحد ابن على بن احلسني ابو القاسم املقرئ املعروف بابن الصيدالىن ولد سنة تسع وثالمثائة  - ٣٨٤
قة توىف ىف رجب هذه ومسع ابن صاعد وهو احد من حدث عنه من الثقات روى عنه االزهرى وكان صاحلا مأمونا ث

  السنة ودفن ىف مقربة امحد بن حنبل 
عبيد اهللا بن عثمان ابن على ابو زرعة البناء الصيدالىن ولد سنة سبع عشرة وثالمثائة ومسع القاضى  - ٣٨٥

  احملاملى روى عنه االزهرى والعتيقى وكان ثقة مأمونا وتوىف ىف هذه السنة 
و الفرج املخزومى الشاعر امللقب بالببغاء كان اديبا فاضال وكاتبا مترسال عبد الواحد بن نصر ابن حممد اب - ٣٨٦

  وشاعرا جميدا لطيفا 
اخربنا عبد الرحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال انشدنا ابو نصر امحد بن عبد اهللا قال انشدنا ابو 

ترديد دمعى ... فما تسافر اال حنوه احلدق .. .يامن تشابه منه اخللق واخللق ... الفرج عبد الواحد بن نصر لنفسه 
  وسقم جسمى من جفنيك مسترق ... ىف خديك خمتلس 

  ... وامنا يشتكى من به رمق ... مل يبق ىل رمق اشكو صواك به 
اخربنا حممد بن ناصر اخربنا حممد بن اىب نصر احلميدى قال انشدنا ابو غالب حممد بن امحد بن بشران قال انشدنا 

تنزها فخصمت الشوق باجللد ... طمعت مث رأيت اليأس امجل ىل ... رج املخزومى املعروف بالببغاء لنفسه ابو الف
  ... من ابتغى خلفا يسلى فلم جيد ... تبدلت وتبدلنا وأخسرنا ... 

سألت  ...قال وانشدنا ابو غالب عن اىب الفرج الببغاء قال اهنا من مشهور شعره اىل عميد اجليوش ومل نسمعها منه 
فجاوب حوشيت من ذا وحوشى ... فناديت ماىل به حرمة ... فقال استغث بعميد اجليوش ... زماىن مبن استغيث 

واودت ثياىب وبعت ... نبت ىب دارى وفر العبيد ... ولو كنت بالصني او بالعريش ... رجاؤك اياه يدنيك منه ... 
فها انا مقتنع ... وكان غذائى نقى االرز ... هر ريشى قدميا فقد مزق الد... وكنت القب بالببغاء ... فروشى 

  ... باحلشيش 
ابا الفرج اسلم وابق وانعم ... وكتب اليه ابو اسحاق ابراهيم بن هالل الصاىب من احلبس وكان قد زاره ىف حمبسه 



ال فأرخصته والبيع غ... مضت مدة استام ودك غاليا ... يزيدك صرف الدهر حظا اذا نقص ... وال تزل 
ولكنما كانت كشجو لطائر ... شفت قرما من صاحب له قد خلص ... وآنستىن من حمبسى بزيارة ... ومرختص 

واوحشت خوفا من ... فاحسبك استوحشت من ضيق موضعى ... فواقا كما يستفرض الفارض الفرص ... 
فحوشيت باقس ...  اذا عاين االشراك تنصب للقنص... كذا الكرز اللماح ينجو بنفسه ... تذكرك القفص 
ومن بندق الرامى ... من املنشر االشغى ومن حزة اهلدى ... اذا انشد املنظوم ودرس القصص ... الطيور فصاحة 

  لفرسانكم عند الطراش هبا قعص ... ومن صعدة فيها من الدهر هلذم ... ومن قصة املقص 

  ...  اذا الدهر من احداثه جرع الغصص... فهذى دواهى الطري وقيت شرها 
ستخلص من هذا ... وبدر متام مذ تكامل ما نقص ... ابا حامد مذميم اجملد ما نقص ... فكتب اليه الببغاء جوابه 

بسودده ىف خطة املشترى ... برأفة تاج امللة امللك الذى ... هالل يوارى بالسرار فما خلص ... السرار وامنا 
وصادفت امىت فرصة فانتهزهتا ... أن احلر بالرب يقتنص علمت ب... تقنصت باالنصاف شكرى ومل اكن ... خصص 

فقابلت ... اتتىن القواىف الباهرات حبمل البدايع من مستحسن اجلد والرخص ... بلقياك اذ باحلزم تنتهز الفرص ... 
فكم لقب ... وان كنت بالببغاء قدما ملقبا ... واخرزت درالبحر فيها ومل اغص ... زهر الروض منها ومل جيد 
  ... وقلبك ىل وغر وصدرك ىل قفص ... وبعد فما اخشى تقنص جارح ... باجلور ال العدل خمترص 

  توىف الببغاء ىف شعبان هذه السنة 
حممد بن حيىي ابو عبد اهللا اجلرجاىن كان زاهدا عاملا مناظرا الىب بكر الرازى وكان يدرس ىف اول قطيعة  - ٣٨٧

  السنة ودفن اىل جنب اىب حنيفة  الربيع وفلج ىف آخر عمره ومات ىف هذه

  سنة

  مث دخلت سنة تسع وتسعني وثلثمائة 
فمن احلوادث فيها انه انقض ىف وقت املغرب من يوم االربعاء مستهل رجب كوكب عظيم الضوء وتقطع ثالث 

  قطع اخذت كل قطعة جانبا 
  والطرق  وىف يوم الثالثاء ثالث عشر شعبان عصفت ريح شديدة والقت رمال امحر ىف الدور

  وفيها صرف ابو عمر بن عبد الواحد عن قضاء البصرة وقلد ابو احلسن بن 

هذا وهذا ... من قاضيني يعزى ... مبثله يتغنا ... عندى حديث ظريف ... اىب الشوارب وقال العصفرى الشاعر 
  ... فمن يصدق منا ... ويكذبان وهنذى ... وذا يقول استرحنا ... فذا يقول اكرهونا ... يهنا 

وفيها بلغ احلاج الثعلبية فهبت عليهم ريح سوداء اظلمت منها الدنيا حىت مل ير بعضهم بعضا وكان ذلك ىف شهر 
آب واصاهبم عطش شديد واعتاقهم ابن اجلراح الطائى فعادوا ووصلوا بغداد يوم عرفة وأخذ بنو رعب اهلالليون 

  الف الف دينار وكانوا ستمائة رجل حاج البصرة وأخذوا منهم زيادة على 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر



متىن ام القادر باهللا اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال حدثىن عبيد اهللا بن امحد بن عثمان الصريىف ان ام  - ٣٨٨
يس الثاىن القادر باهللا موالة عبد الواحد ابن املقتدر باهللا قال وكانت من اهل الدين والفضل واخلري توفيت يوم اخلم

والعشرين من شعبان وصلى عليها القادر باهللا ىف داره مث محلت بعد صالة عشاء اآلخرة ىف ليلة السبت الرابع 
  والعشرين من شعبان سنة تسع تسعني وثلثمائة ىف الطيار اىل الرصافة فدفنت هناك 

زل اجلانب الشرقى وحدث عن احلني بن حيدرة ابن عمر بن احلسني ابو اخلطاب الداودى الشاهد كان ين - ٣٨٩
  احلسني ابن امسعيل ابن احملاملى وغريه روى عنه االزجى وكان ثقة وتوىف ىف ربيع اآلخر من هذه السنة 

  عبد اهللا بن بكر ابن حممد بن احلسني ابو امحد الطرباىن مسع ببغداد ومبكة من مجاعة وكان مكثرا  - ٣٩٠

لشام واستوطن موضعا يعرف باالكواخ عند بانياس ىف اصل جبل فأقام مسع منه الدارقطىن وعبد الغىن وعاد اىل ا
  هناك يتعبد اىل ان توىف ىف ربيع االول من هذه السنة 

حممد بن امحد ابن على ابو مسلم كاتب الوزير اىب الفضل ابن حنزابة نزل مبصر وحدث هبا عن البغوى  - ٣٩١
  بن عرفة وغريهم وكان اخر من بقى من اصحاب البغوى وابن اىب داود وابن صاعد وابن دريد وابن جماهد وا

اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال حدثىن الصورى قال حدثىن ابو احلسني العطار وكيل اىب مسلم الكاتب وكان من 
اهل العلم واملعرفة باحلديث وكتب ومجع ومل يكن مبصر بعد عبد الغىن افهم منه وقال ما رأيت ىف اصول اىب مسلم 

البغوى شيئا صحيحا غري جزء واحد كان مساعه فيه صحيحا وما عدا ذلك مفسود قال الصورى وقد اطلع منه عن 
  على ختليط ومات ىف آخر هذه السنة 

حممد بن على ابن اسحاق ويعرف اسحاق باملهلوس بن العباس بن اسحاق بن موسى بن جعفر بن حممد  - ٣٩٢
  ىن حممد ابا طالب ولد بن على بن احلسني بن على بن اىب طالب يك

  سنة

ست عشرة وثلثمائة وكان احد الزهاد وكان القادر باهللا يعظمه لدينه وحسن طريقته وقد روى عن الشبلى وتوىف 
  ىف مجادى اآلخرة من هذه السنة 

  سنة 
  مث دخلت سنة اربعمائة 

ه وظهرت فيها جزائر مل تكن قبل فمن احلوادث فيها ان املاء نقص ىف شهر ربيع االول من دجلة نقصانا مل يعهد مثل
وامتنع سري السفن فيها من اوانا والراشدية من اعاىل دجلة وانفذ مبن كرى هذا املوضع وكان كرى دجلة مما 

  استظرف وعجب منه ألنه مل تكر دجلة اال ىف هذه السنة 

فضل بن سهالن قد زار هذا وىف مجادى االوىل بدىء ببناء السور على املشهد باحلائروكان ابو حممد احلسن بن ال
املشهد وأحب ان يؤثر فيه مؤثرا مث ما نذر ألجله ان يعمل عليه سورا حصينا مانعا لكثرة من يطرق املوضع من 
العرب وشرع ىف قضاء هذا النذر ففعل وعمل السور واحكم وعلى عرض ونصبت عليه ابواب وثيقة وبعضها 

  ثر فيه حديد ومتم وفرغ منه وحتصن املشهد به وحسن اال
وىف رمضان ارجف باخلليفة القادر باهللا فجلس للناس ىف يوم مجعة بعد الصالة وعليه الربدة وبيده القضيب وحضر 

ابو حامد االسفرائىن وسأل ابو احلسن ابن حاجب النعمان اخلليفة ان يقرأ آيات من القرآن ليسمعها الناس فقرأ 



ىف قلوهبم مرض واملرجفون ىف املدينة لنغرينك هبم مث ال جياورونك  بصوت عال مسموع لئن مل ينته املنافقون والذين
  فيها اال قليال ملعونني اينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيال فبكى الناس وانصرفوا ودعو 

وىف هذه السنة ورد اخلرب بأن احلاكم انفذ اىل دار جعفر بن حممد الصادق باملدينة من فتحها وأخذ مصحفا وآالت 
ومل يتعرض هلذه الدار احد منذ وفاة جعفر وكان احلاكم قد انفذ ىف هذه السنة رجالومعه رسوم  كانت فيها

احلسنيني واحلسينيني وزادهم فيها ورسم له ان حيضرهم ويعلمهم اشارة لفتح الدار والنظر اىل ما فيها من آثار 
ة ىف الرب فأجابوه ففتحت فوجد فيها جعفر ومحل ذلك اىل حضرته لرياه ويرده اىل مكانه ووعدهم على ذلك الزياد

مصحف وقعب من خشب مطوق حبديد ودرقة خيزران وحربة وسرير فجمع ومحل ومضى معه مجاعة من العلويني 
  فلما وصلوا اطلق هلم النفقات القريبة ورد عليهم السرير وأخذ الباقى وقال انا احق به 

من االمور الىت خرق هبا العادات فدعى عليه فأمر بعمارة  فانصرفوا ذامني له واضاف الناس هذا اىل ما كان يفعله
دار العلم واحضر فيها العلماء واحملدثني وعمر اجلامع وبالغ ىف ذلك فاتصل الدعاء له فبقى كذلك ثالث سنني مث 

  أخذ 

  يقتل اهل العلم واغلق دار العلم ومنع من كل ما فسح فيه 
  بن حممد بن عمر العلوى وىف هذه السنة حج بالناس ابو احلارث حممد 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

احلسني بن موسى ابن حممد بن ابراهيم بن موسى بن جعفر ابو امحد املوسوى ولد سنة اربع وثالمثائة  - ٣٩٣
وكان يلقب بالطاهر وبذى املناقب ولقب باالوحد وخاطبه هباء الدولة بالطاهر االوحد وواله قضاء القضاة فلم 

ميكنه القادر باهللا وىل النقابة ىف سنة اربع ومخسني وثالمثائة مث صرفه ابو الفضل العباس بن احلسني ابن احلسني 
الشريازى وزير عز الدولة سنة ستني وقلد ابا حممد بن الناصر العدوى مث اعيد ابو امحد اىل النقابة ملا مات عضد 

ابو احلسني على بن امحد بن امحد بن اسحاق مث وىل ابو  الدولة ىف صفر سنة ست وسبعني مث مرض فقلد مكانه
الفتح حممد بن عمر ووىل مع النقابة طريق احلج وحج بالناس مرات مث توىف وبقى الطالبيون بغري نقيب فأعيد ابو 
امحد واضيف اليه املظامل واحلج واستخلف له ولداه املرتضى والرضى وخلع عليهما ىف سنة اربع ومثانني مث عزل 

ووىل ابو احلسن حممد بن احلسني الزيدى مث اعيد ابو امحد وهى الوالية اخلامسة فلم يزل وليا حىت توىف وكان قد 
خالفته االمراض واضر فتوىف ىف هذه السنة عن سبع وتسعني سنة وصلى عليه ابنه املرتضى ودفن ىف داره مث نقل اىل 

على جدث ... ويهديه الغدو اىل الرواح ...  تنقله اللياىل سالم اهللا... مشهد احلسني ورثاه ابنه املرتضى فقال 
وال ... ومل يك زاده غري املباح ... فىت مل يرو اال من حالل ... بينبوع العبادة والصالح ... تشبث من لوى 

  وال علت له راح براح ... دنست له ازربوزر 

ومدلول على باب ... شوف ىف االمور اىل مداها م... وعريان اجلوانح من جناح ... خفيف الظهر من ثقل اخلطايا 
ملبصرها ... بأجسام من التقوى عراض ... بذكر اهللا عامرة النواح ... من القوم الذين هلم قلوب ... النجاح 

  ... وأديان صحاح 
وكان احلجاج بن هرمزفنة ابو جعفر كان قد استنابه هباء الدولة بالعراق وندبه حلرب االعراب واالكراد  - ٣٩٤



متقدما ىف ايام عضد الدولة واوالده عارفا باحلرب وكانت له هيبة عظيمة وشجاعة معروفة وآراء صائبة وخرج عن 
  بغداد ىف رمضان 

  سنة

اثنتني وتسعني وثالمثائة فوقعت هبا الفنت وكثرت العمالت وتوىف باالهواز ىف ربيع االول من هذه السنة عن مائة 
  سنة ومخس سنني 

بد اهللا القمى املصرى التاجر كان ذا مال غزير وكان يزار اخلزانة مبصر فاشتملت وصيته على الف ابو ع - ٣٩٥
الف ونيف ماال صامتا ومتاعا وجواهر وتوىف ىف ذى القعدة من هذه السنة عند توجهه من مصر اىل مكة ومحل عند 

  وفاته اىل املدينة ودفن بالبقيع ىف جوار احلسن بن على عليه السالم 
ابو احلسني بن الرفاء القارى اجمليد قد ذكرنا من احواله ىف احلج سنة اربع وتسعني وثلثمائة توىف ىف هذه  - ٣٩٦
  السنة 
  سنة 

  مث دخلت سنة احدى واربعني 
فمن احلوادث فيها انه ورد اخلرب بأن ابا املنيع قرواش بن املقلد مجع اهل املوصل واظهر عندهم طاعة احلاكم 

  م ما عزم عليه من اقامة الدعوة صاحب مصر وعرفه

له ودعاهم اىل قبول ذلك فأجابوه جواب الرعية اململوكة وأسروا االباء والكراهية واحضر اخلاطب ىف يوم اجلمعة 
الرابع من احملرم فخلع عليه واعطاه النسخة ما خيطب به فكانت اهللا اكرب اهللا اكرب ال اله اال اهللا وله احلمد الذى 

مرات الغضب وانقدت بقدرته اركان النصب واطلع بنوره مشس احلق من الغرب الذى حما بعد له اجنلت بنوره غ
جور الظلمة وقصم بقوته ظهر الغشمة فعاد االمر اىل نصابه واحلق اىل اربابه الباين بذاته املنفرد بصفاته الظاهر بآياته 

ور فتحويه االمكنة ومل تره العيون فتصفه االلسنة سبق املتوحد بدالالته مل تفته االوقات فتسبقه االزمنة ومل تشبه الص
كل موجود وجوده وفات كل جود جوده واستقر ىف كل عقل توحيده وقام ىف كل مرأى شهيده امحده مبا جيب 

على اوليائه الشاكرين حتميده واستعينه على القيام مبا يشاء ويريده واشهد له مبا شهد اصفياؤه وشهوده واشهد ان 
ال اهللا وحده ال شريك له شهادة ال يشوهبا دنس الشرك وال يعتريها وهم الشك خالصة من االدهان قائمة ال اله ا

بالطاعة واالذعان واشهد ان حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه اصطفاه واختاره هلداية اخللق واقامة احلق فبلغ 
يل احلق ضالون فأنقذهم من عبادة االوثان الرسالة وهدى من الضاللة والناس حينئذ من اهلوى غافلون وعن سب

وامرهم بطاعة الرمحن حىت قامت حجج اهللا وآياته ومتت بالتبليغ كلماته صلى اهللا عليه وعلى اول مستجيب له 
على امري املؤمنني وسيد الوصيني اساس الفضل والرمحة وعماد العلم واحلكمة واصل الشجرة الكرام الربرة النابتة 

قدسة املطهرة وعلى خلفائه االغصان البواسق من تلك الشجرة وعلى ما خلص منها وزكا من الثمرة ىف االرومة امل
ايها الناس اتقو اهللا حق تقاته وارغبوا ىف ثوابه واحذروا من عقابه فقد ترون ما يتلى عليكم ىف كتابه قال اهللا تعاىل 

هللا واطيعوا الرسول واوىل االمر منكم فاحلذر احلذر يوم ندعو كل اناس بامامهم وقال يا أيها الذين امنوا اطيعوا ا
ايها الناس فكأن قد افضت بكم الدنيا اىل اآلخرة وقد بان اشراطها والح سراطها ومناقشة حساهبا والعرض على 

  كتاهبا فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره 



بل اهللا مجيعا وال تفرقوا واعلموا انه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اركبوا سفينة جناتكم قبل ان تغرقوا واعتصموا حب
يعلم ما ىف انفسكم فاحذروه وانيبوا اىل اهللا خري االنابة واجيبوا داعى باب االجابة قبل ان تقول نفس يا حسرتى 
على ما فرطت ىف جنب اهللا وان كنت ملن الساخرين او تقول لو ان اهللا هداىن لكنت من املتقني او تقول ما حني 

و ان ىل كرة فاكون من احملسنني تيقظوا من الغفلة والفترة قبل الندامة واحلسرة ومتىن الكرة والتماس ترى العذاب ل
اخلالص والت حني مناص واطيعوا امامكم ترشدوا ومتسكوا بوالة العهد هتتدوا فقد نصب لكم علما لتهتدوا به 

زاده واهلمه تقواه ورشاده واستغفر اهللا العظيم وسبيال لتقتدوا به جعلنا اهللا واياكم ممن تبع مراده وجعل االميان 
ولكم وجلميع املسلمني مث جلس وقام فقال احلمد هللا ذى اجلالل وخالق االنام ومقدر االقسام املنفرد بالبقاء والدوام 

فالق االصباح وخالق االشباح وفاطر االرواح امحده اوال وآخرا واستشهده باطنا وظاهرا واستعني به اهلا قادرا 
واستنصره وليا ناصرا واشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شريك له وان حممدا عبده ورسوله شهادة من اقر بوحدانيته 

اميانا واعترف بربوبيته اتيانا وعلم برهان ما يدعو اليه وعرف حقيقة الداللة عليه اللهم صل على وليك االزهر 
ين املهتدين اللهم صل على السبطني الطاهرين احلسن وصديقك االكرب على بن اىب طالب اىب االئمة الراشد

واحلسني وعلى االئمة االبرار الصفوة االخيار من اقام منهم وظهر ومن خاف منهم واستتر اللهم صل على االمام 
املهدى بك والذى بلغ بأمرك واظهر حجتك وهنض بالعدل ىف بالدك هاديا لعبادك اللهم صل على القائم بامرك 

ور بنصرك اللذين بذال نفوسهما ىف رضاك وجاهد أعداءك اللهم صل على املعز لدينك اجملاهد ىف وعلى املنص
سبيلك املظهر آلياتك احلقية واحلجة العلية اللهم صل على العزيز بك الذى مهدت به البالد وهديت به العباد 

  صن االميان وصاحب اللهم اجعل تواىف صلواتك وزواكى بركاتك على سيدنا وموالنا امام الزمان وح

الدعوة العلوية وامللة النبوية عبدك ووليك املنصور اىب على احلاكم بامر اهللا امري املؤمنني كما صليت على آبائه 
الراشدين واكرمت اولياءك املهتدين اللهم اعنه على ما وليته واحفظه فيما استر عيته وبارك له فيما اتيته وانصر 

االرض ومغارهبا انك على كل شىء قدير وكان السبب ىف هذا ان رسل احلاكم  جيوشه واعل اعالمه ىف مشارق
ومكاتباته كانت تتردد اىل قرواش ترددا اوجبت استمالته فأقام له الدعوة باملوصل على ما ذكرناه واحندر اىل االنبار 

يع االول وانفذ اىل القصر فتقدم اىل اخلطيب باقامتها فهرب اخلطيب اىل الكوفة فأقامها هبا يوم اجلمعة ثاىن رب
واملدائن فأقيمت هبا ىف يوم اجلمعة التاسع من هذا الشهر وكشف قرواش وجهه باخلالف واظهر املباينة وأدخل يده 

ىف املعامالت السلطانية وخبط الناس خبطة املخارقة وورد على اخلليفة من هذا ما أزعجه فراسل عميد اجليوش 
ابا بكر حممد بن الطيب املتكلم رسوال ومحله قوال طويال فقال واهللا ان عندنا من هذا وكاتب هباء الدولة وانفذ اليه 

االمر اكثر مما عند امري املؤمنني الن الفساد علينا به اكثر وقد كاتبنا ابا على وتقدمنا باطالق مائة الف دينار يستعني 
ى امري املؤمنني مث نفذ اىل قرواش ىف ذلك هبا على نفقات العسكر وان دعت احلاجة اىل مسرينا كنا اول طالع عل

فاعتذر ووثق من نفسه ىف ازالة ذلك ووثق له ىف ترك املؤاخذة به مث وقع الرضا عنه واقيمت اخلطبة للقادر باهللا 
وكان احلاكم قد نفذ اىل قرواش ما قيمته ثالثون الف دينار فسار الرسول فتلقاه قطع اخلطبة بالرقة فكتب اىل 

  ه فكتب دع ما معك عند واىل الرقة احلاكم يعرف
وىف يوم اخلميس لسبع بقني من صفر انقض كوكب ىف وقت العصر من اجلانب الغرىب اىل مست دار اخلالفة من 

  اجلانب الشرقى مل ير أعظم منه 
وخلمس بقني من رجب زادت دجلة وامتدت الزيادة اىل رمضان فبلغت احدى وعشرين ذراعا ودخل املاء اكثر 



الشاطئة وقطيعة الدقيق وباب التنب وباب الشعري وباب الطاق وفاض على مسجد الكف بقطيعة الدقيق  الدور
  فخربه 

واحتمل اجذعه وسقوفه وتفجرت البثوق وغرقت القرى واحلصون وفيها ورد الوزير ابو غالب بن خلف اىل بغداد 
  وقد رد اليه امر العراق ولقب فخر امللك 

  كرمان مضافة اىل عمان  وفيها قلد ابو حممد مكرم
وفيها عصى ابو الفتوح احلسن بن جعفر العلوى على احلاكم ودعا اىل نفسه وتلقب بالراشد باهللا ومل حيج ىف هذه 

  السنة احد من العراق 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  ابراهيم بن حممد  - ٣٩٧
وكتب ببغداد والكوفة والبصرة وواسط واالهواز ابن عبيد ابو مسعود الدمشقى احلافظ سافر الكثري ومسع 

واصبهان وبالد خراسان وكان له عناية بالصحيحني فعمل تعليقة اطراف الكتابني ومل ير اال اليسري وكان صدوقا 
دينا ورعا فهما روى عنه ابو القاسم الطربى توىف ببغداد هذه السنة واوصى اىل اىب حامد االسفرايىن فصلى عليه 

  قربة جامع املنصور قريبا من السكك ودفن ىف م
آدم بن حممد ابو القاسم العكربى املعدل حدث عن النجاد وابن قانع وعمر بن جعفر بن مسلم وغريهم  - ٣٩٨

  وتوىف ىف صفر هذه السنة 
احلسن بن اىب جعفر استاذ هرمز يكىن ابا على ويلقب عميد اجليوش ولد سنة مخسني وثلثمائة وكان ابوه  - ٣٩٩

حجاب عضد الدولة وجعل ابنه ابا على برسم خدمة ابنه صمصام الدولة فخدم صمصام الدولة وهباء الدولة من 
وواله هباء الدولة تدبري العراق فقدم سنة اثنتني وتسعني وثلثمائة والفنت كثرية والذعار قد انتشر وافقتل وأغرق 

  خلقا 

نياحة وتعليق املسوح وأهل باب البصرة من زيارة قرب كثريا وأقام اهليبة ومنع اهل الكرخ يوم عاشوراء من ال
مصعب وأعطى بعض غلمانه صينية فضة فيها دنانري وقال خذها على رأسك وسر من النجمى اىل املاصر اال على 

فان اعترضك معترض فاعطه اياها واعرف املوضع الذى أخذت منك فيه فجاءه وقد انتصف الليل وقال قد مشيت 
يلقين أحد وأدخل الرخجي على عميد اجليوش سبعني جملدة خزا ومنديال كثريا فيه مال وقال مات البلد مجيعه فلم 

نصراين من أهل مصر وخلف هذا وليس له وارث فقال عميد اجليوش من حكم االستظهار أن يترك هذا حباله فإن 
ال جيوز أن يدخل خزانة  حضر وارث وإال أخذ فقال الرخجي حيمل إىل خزانة موالنا إىل أن يبني احلال فقال

السلطان ما مل يصح استحقاقه فكتب من مبصر باستحقاق تلك التركة فجاء أخو امليت وأوصل الكتاب من مصر 
بأنه أخو املتويف فصادف عميد اجليوش واقفا على روشن داره يصلى الفجر فظنه نقيبا فدفع إليه الكتاب وسأله 

دخل صاحب اخلرب اىل عميد اجليوش ضاحكا وقال يا موالنا قد صرفت أيضا له إىل صاحب اخلرب فقضى له حاجته ف
عنك اليوم نفعا ومرفقا فان السوادى قال ىل عند قضاء حاجته باى شىء اخدم النقيب الذى اوصل كتاىب اليك 
فقلت وحيك هذا عميد اجليوش فقال ىل هذا الذى هتابه ملوك االطراف وكثر الدعاء له فلما كان بعد مدة ورد 

تاب ابن القمى التاجر من مصر على عميد اجليوش يعرفه ان ذلك الرجل حضر ىف جممع من التجار وحكى القصة ك



فضج الناس بالدعاء وقالوا ليتنا كنا ىف جواره وظله ففرح عميد اجليوش وقال قد احسن املكافأة بقى عميد اجليوش 
... الذى يقول فيه الببغاء كما ذكرنا ىف ترمجته  واليا على العراق مثاىن سنني وسبعة اشهر واحد عشر يوما وهو

  ... فقال استغث بعميد اجليوش ... سألت زماىن مبن استغيث 
  وتوىف ىف هذه السنة عن احدى ومخسني سنة وتوىل ابو احلسن الرضى بامره ودفن مبقابر قريش 

امسعيل بن حممد الصفار واخللدى وابن احلسني بن املظفر ابن امحد بن عبد اهللا بن كنداج ابو عبد اهللا مسع  - ٤٠٠
كامل القاضى روى عنه الربقاىن وقال ليس به بأس كان من اوالد احملدثني وكان يعرف توىف ىف ذى احلجة من هذه 

  السنة 
خلف بن حممد ابن على بن محدون ابو حممد الواسطى مسع الكثري ورافق ابا الفتح ابن اىب الفوارس ىف  - ٤٠١

ان ودخل بالد حراسان وعاد اىل بغداد مث خرج اىل الشام ودخل مصر وكتب الناس بانتخابه رحلته فسمع جبرج
وخرج اطراف الصحيحني وكان له حفظ ومعرفة ونزل بعد ذلك ناحية الرملة فاشتغل بالتجارة وترك النظر ىف 

  العلم اىل ان مات هناك روى عنه االزهرى 
د الكاتب حدث عن امسعيل الصفار روى عنه اخلالل وكان ثقة توىف ىف عبيد اهللا بن امحد ابن الذيل ابو امح - ٤٠٢

  حمرم هذه السنة ودفن وراء اجلامع مبدينة املنصور 
عبد اهللا بن عمر ابن حممد ابو الفرج املصاحفى مسع ابا طاهر بن أىب هاشم املقرىء وكان ثقة توىف ىف  - ٤٠٣

  شعبان هذه السنة 

  سنة

  ائة مث دخلت سنة اثنتني واربعم
فمن احلوادث فيها ان فخر امللك اذن ألهل الكرخ وباب الطاق ىف عمل عاشوراء فعلقوا املسوح واقاموا النياحة 

  ىف املشاهد 

وىف ربيع اآلخر امر القادر باهللا بعمارة مسجد الكف بقطيعة الدقيق واعادة ابنيته ففعل ذلك وعمل ملوضع الكف 
  درا بزينات  ملنب من صندل وضبب بفضة وعمل بني يديه

وىف هذا الشهر كتب ىف ديوان احلالفة حماضر ىف معىن الذين مبصر والقدح ىف انساهبم ومذاهبهم وكانت نسخة ما 
قرئ منها ببغداد وأخذت فيه خطوط االشراف والقضاء والفقهاء والصاحلني واملعدلني والثقات واالمائل مبا عندهم 

سوبون اىل ديصان بن سعيد اخلرمى احزاب الكافر بن ونطف الشياطني من العلم واملعرفة بنسب الديصانية وهم من
شهادة متقرب اىل اهللا جلت عظمته وممتعض للدين واالسالم ومعتقد اظهار ما اوجب اهللا تعاىل على العلماء ان 

ليه بالبوار يبينوه للناس وال يكتمونه شهدوا مجيعا ان الناجم مبصر وهو منصور بن نزار املتلقب باحلاكم حكم هللا ع
والدمار واخلزى والنكال واالستيصال ابن معد بن امسعيل ابن عبد الرمحن بن سعيد ال اسعده اهللا فانه ملا صار اىل 

الغرب تسمى بعبيد اهللا وتلقب باملهدى ومن تقدمه من سلفه االرجاس األجناس عليه وعليهم لعنة اهللا ولعنة الالعنني 
على بن اىب طالب وال يتعلقون منه بسبب وانه منزه عن باطلهم وان الذى ادعياء خوارج ال نسب هلم يف ولد 

ادعوه من االنتساب اليه باطل وزور واهنم ال يعلمون ان احدا من اهل بيوتات الطالبيني توقف عن اطالق القول ىف 
مرهم بالغرب منتشرا هؤالء اخلوارج اهنم ادعياء وقد كان هذا االنكار لباطلهم ودعواهم شائعا باحلرمني وىف اول ا



انتشارا مينع من ان يتدلس على احد كذهبم او يذهب وهم اىل تصديقهم وان هذا الناجم مبصر هو وسلفه كفار 
وفساق فجار ملحدون زنادقة معطلون ولالسالم جاحدون وملذهب الثنوية واجملوسية معتقدون قد عطلوا احلدود 

وسبوا االنبياء ولعنوا السلف وادعوا الربوبية وكتب ىف ربيع اآلخر واباحوا الفروج واحلوا اخلمور وسفكوا الدماء 
من سنة اثنتني واربعمائة وقد كتب خطه ىف احملضر خلق كثري من العلويني املرتضى والرضى وابن االزرق املوسوى 

  وابو طاهر بن اىب الطيب وحممد 

 وابو القاسم اخلرزى وابو العباس السورى ومن ابن حممد بن عمر وابن اىب يعلى ومن القضاة ابو حممد ابن االكفاىن
الفقهاء ابو حامد االسفرائيىن وابو حممد الكشفلى وابو احلسني القدورى وابو عبد اهللا الصيمرى وابو عبد اهللا 

  البيضاوى وابو على بن حكمان ومن الشهداء ابو القاسم التنوخى وقرئ بالبصرة وكتب فيه خلق كثري 
ان واصل فخر امللك الصدقات واحلمول اىل املشاهد مبقابر قريش واحلائر والكوفة وفرق وىف رجب وشعبان ورمض

الثياب والتمور والنفقات ىف العيد على الضعفاء وركب اىل الصالة ىف اجلوامع واعطى اخلطباء والقواد واملؤذنني 
على دينار وعشرة قضى ومن كان الثياب والدنانري وتقدم ليلة الفطر يتأمل من ىف حبوس القضاء فمن كان حمبوسا 

اكثر من ذلك كفر واخرج ليعود بعد التعبيد واوغر بتمييز من ىف حبس املعونة واطالق من صغرت جنايته ووقعت 
  توبته فكثر الدعاء له ىف املساجد واالسواق 

يري أبنيتها وعمل وىف رمضان تقدم فخر امللك بنقض الدار املعزية حبصرية شارع دار الدقيق واستيثاق عمارهتا وتغ
دورا حلواشى جوارها فانفق عليها اجلملة الكثرية ومحلت اليها اآلالت من كل بلد وجعل فيها اجملالس الواسعة 

واحلجر الكثرية واالبنية الرائقة واستعملت هلا الفروش بفارس واالهواز على مقادير بيوهتا وجمالسها وعمل على 
ضعها ورآه نائبا عن الكرخ فجعلها متنزها ىف اخللوات ومرسومة بالسمط االنتقال اليها وسكناها مث استبعد مو

  والدعوات 
  وىف ليلة االربعاء خامس شوال عصفت ريح سوداء فرمت من النخل اكثر من عشرة آالف رأس 

 وورد كتاب من ميني الدولة حممود بن سبكتكني اىل اخلليفة بأنه غزا قوما من الكفار فقطع اليهم مفازة من رمل
  واصابه واصحابه العطش كادوا يهلكون منه 

مث تفضل اهللا سبحانه عليهم بسحابة أظلتهم ومطرت وشربوا وسقوا ووصلوا اىل القوم وهم خلق عظيم ومعهم 
ستمائة فيل فظفر هبم وأخذ غنائمهم وعاد وكان ابو احلسني عبد اهللا بن دجنا عامال على البصرة وكان ملقبا بذى 

وبني أىب سعد بن ماكوال وحشة فمرض ابو سعد مرضا صعبا فأنفذ ابو احلسني فوكل بداره مث  الرتبتني وكان بينه
اعتل ابو احلسني ومات ومتاثل ابو سعد فأنفذ اىل داره بأولئك املوكلني حىت احتاطوا على ماله وقبضوا على 

  اصحابه 
ء هاجت عند حصول احلاج بزباىل وىف ذى احلجة ورد كتاب أىب احلارث حممد بن حممد بن عمر بان رحيا سودا

وفقدوا املاء فهلك منهم خلق كثري وبلغت املزادة من املاء مائة درهم وختفر مجاعة ببىن خفاجة ورجعوا اىل الكوفة 
وعمل الغدير والغار على سكون وطمأنينة واظهرت الفتيان من التعليق شيئا كثريا واستعمل اهل السنة باألتراك 

  روش احلسان واملصاغ واالسلحة فأعاروهم الثياب والف

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر



امحد بن عبد اهللا ابن اخلضر بن مسرور ابو احلسني املعدل املعروف بابن السوسنجردى مسع ابا عمر وابن  - ٤٠٤
لسنة واجتاز السماك وامحد بن سلمان النجاد وابا بكر الشافعى وغريهم وكان ثقة دينا حسن االعتقاد شديدا ىف ا

يوما ىف الكرخ فسمع سب بعض الصحابة فجعل على نفسه ان ال ميشى ىف الكرخ وكان يسكن باب الشام فلم 
يعرب قنطرة الصراة حىت مات توىف ىف رجب هذه السنة عن نيف ومثانني سنة اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد 

عبد القادر بن حممد بن يوسف يقول رأيت ابا احلسن  بن على قال حدثىن على بن احلسني العكربى قال مسعت
احلمامى املقرئ ىف املنام فقلت ما فعل اهللا بك قال انا ىف اجلنة قلت واىب قال وابوك معنا فقلت وجدنا يعىن ابا 

  احلسني السوسنجردى فقال ىف احلظرية قلت 

  حظرية القدس قال نعم او كما قال 
بن احلسن بن هارون ابو حممد البخارى الفقيه الزاهد ورد بغداد حاجا مرارا امسعيل بن احلسني ابن على  - ٤٠٥

  وحدث هبا عن مجاعة روى عنه عبد العزيز االزجى توىف ىف شعبان هذه السنة 
احلسن بن احلسني ابن على بن العباس بن امسعيل بن اىب سهل بن نوخبت ابو حممد النوخبىت الكاتب ولد ىف  - ٤٠٦

ائة حدث عن على بن عبد اهللا بن مبشر الواسطى والقاضى احملاملى وكان مساعه صحيحا روى سنة عشرين وثلثم
عنه الربقاىن واالزهرى والتنوخى ققال الربقاىن كان معتزليا وكان يتشيع اال انه يتبني انه صدوق وقال االزهرى 

وتوىف ىف ذى القعدة من هذه  كان رافضيا ردىء املذهب وقال العتيقى كان ثقة ىف احلديث يذهب اىل االعتزال
  السنة 
احلسن بن القاسم ابن احلسن بن العالء بن احلسن ابو على الدباس واصله من شهر زور روى عنه  - ٤٠٧

  االزهرى واخلالل وكان ثقة توىف ىف صفر هذه السنة 
نعكفني على الذكر عثمان بن عيسى ابو عمر والباقالوى كان احد الزهاد املتعبدين املؤثرين للخلوة امل - ٤٠٨

  وكان قوته من خنالت له وقيل من كسب البوارى وكان ال خيرج اال يوم اجلمعة للصالة 
اخربنا حممد بن اىب طاهر البزاز عن اىب احلسني ابن املهتدى قال كان عثمان له مغتسل وجنازة ىف املسجد وكان 

ة حىت اتيت اىل هذه االية فيومئذ وقعت يصلى بينهما وكنت اصلى به ىف شهر رمضان فقرأت ليلة سورة احلاق
  الواقعة فصاح وسقط مغشيا عليه فما بقى ىف املسجد احد اال انتحب وكان يتعمم بشاروفة وكان يأكل 

من كسب البوارى وكان قد سأله السعيد التركى ان يصل اليه منه شىء فأىب فقال له اذا ابيت فتأذن ىل ان اشترى 
مأواه املسجد ما كان خيرج منه اال يوم اجلمعة فأجاب اىل ذلك فلما عاد الرسول على دهنا نشعله ىف املسجد وكان 

  انه حيمل اليه دهنا قال له ال جتئىن بشىء آخر قد أظلم على البيت 
اخربنا حممد بن اىب طاهر عن اىب القاسم التنوخى قال قصدته لشدة وقعت فيها فطرقت بابه فقال من قلت مضطرا 

بك فدعوت على بابه وعدت وقد كفيت ما خفته توىف لسبع بقني من رمضان هذه السنة ودفن فقال ادع ربك جي
  ىف مقربة جامع املنصور 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على قال حدثىن على بن احلسني ابن جداء العكربى قال مسعت عرس 
من هو مدفون ىف جوار قربه فقلت كيف فرحكم جبوار اخلباز يقول ملا دفن عثمان الباقالوى رأيت ىف املنام بعض 

  عثمان فقال وان عثمان ملا جىء به مسعنا قائال يقول الفردوس االعلى او كما قال 
على بن امحد ابن حممد بن يوسف ابو احلسن القاضى السامرى من اهل سر من رأى مسع ابراهيم ابن عبد  - ٤٠٩



  الصمد اهلامشى وكان ثقة صدوقا صاحلا 
خربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال حدثنا عنه ابن بنته ابو احلسني حممد بن امحد ابن حسنون النرسى قال لنا ما رأيت ا

  جدى مفطرا بنهار قط توىف ىف هذه السنة 
حممد بن بكران ابن عمران بن موسى بن املبارك ابو عبد اهللا البزاز ويعرف بابن الرازى مسع احلسني بن  - ٤١٠

  املى وحممد بن خملد امسعيل احمل
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا ابو بكر اخلطيب حدثنا عنه الربقاىن وسالته عنه فقال ثقة وقال العتيقى ثقة 

  وحدثىن عبد اهللا بن على قال توىف يوم 

  اخلميس لعشر بقني من مجادى اآلخرة من هذه السنة ودفن بالشونيزية 
هارون بن فروة بن ناجية ابو احلسن التميمى النحوى املعروف بابن النجار حممد بن جعفر ابن حممد بن  - ٤١١

  من اهل الكوفة ولد 

  سنة

  ثالث وثلثمائة بالكوفة وقدم بغداد وحدث هبا عن ابن دريد ونفطويه والصوىل وغريهم 
كوفة ىف مجادى االوىل من اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على اخربنا العتيقى قال ابن النجار ثقة توىف بال

  هذه السنة 
  سنة 

  مث دخلت سنة ثالث واربعمائة 
فمن احلوادث فيها انه قلد الراضى ابو احلسن املوسوى يوم اجلمعة السادس عشر من احملرم نقابة نقباء الطالبيني ىف 

د ان مجع األكابر من سائر املمالك وورد له عهد بذلك من حضرة هباء الدولة وقرئ ىف دار فخر امللك حبضرته بع
  االشراف والقضاة والعلماء واجلند وخلعت عليه خلعة سوداء وهو اول طالىب خلع عليه السواد 

وىف يوم االربعاء سادس صفر خرج فخر امللك اىل بثق اليهودى بالنهروان فعمل فيه حىت احكمه وأخذ بيده باقة 
ع ىف بعض اخلسوف والفوارات رجالن من السوادية قصب فطرحها فوافقه الناس ومحلوا التراب على رؤسهم ووق

فطرح التراب والقصب عليهما فهلكا وكان فخر امللك ساهرا ليلته قائما على رجله والرجال يعملون حىت ثبت 
السكر مث رتب العمال ىف كل رستاق وعمر البالد فارتفع ىف تلك السنة حبق السلطان بضعة عشر الف كر 

  ومخسون الف دينار 
ذا الشهر ورد اخلرب على فخر امللك من الكوفة بان ابا فليتة ابن القوى سبق احلاج اىل واقصة ىف ستمائة رجل وىف ه

  فنزح املاء ىف مصانع الربمكى والريان 

وغورها وطرح ىف اآلبار احلنظل واقام يراصد ورودهم فلما وردوا العقبة ىف يوم الثالثاء الثنىت عشرة ليلة خلت من 
هناك ومنعهم االجتياز وطالبهم خبمسني الف دينار فامتنعوا من تقرير امره على شىء وضعفوا عن صفر اعتقلهم 

الصرب وبلغ منهم العطش فهجم عليهم فلم يكن عندهم دفع وال منع فاحتوى على اجلمال واالمحال واالموال 
وافلت ابو احلارث بن عمر  فهلك من الناس الكثري وقيل هلك مخسة عشر الف انسان ومل يفلت اال العدد اليسري

العلوى وهو امريهم ىف نفر من الكبار على اسوأ حال وىف آخر رمق خلص بالتخفري من العرب وركوب الغرر ىف 



املشى على القدم وكان فخر امللك حينئذ مقيما على سد البسق فورد عليه من هذه االمر اعظم مورد وكاتب عامل 
وكاتب على بن مزيد وامره ان يطلب العرب الذين فعلوا هذا ويوقع هبم مبا الكوفة بأن حيسن اىل من سلم ونصبهم 

يشفى الصدر منهم وندب من خيرج ملعاونته فسار ابن مزيد فلحق القوم ىف الربية وقد قاربوا البصرة فأوقع هبم 
االمحال  وقتل كثريا منهم واسر ابن القوى ابا فليتة واالشتر واربعة عشر رجال من وجوه بىن خفاجة ووجد

واالموال قد متزقت وأخذ كل فريق من ذلك اجلمع طرفا فانتزع ما امكنه انتزاعه وعاد اىل الكوفة وبعث باألسراء 
اىل بغداد فشهروا واودعوا احلبس واجيع منهم مجاعة واطعموا املاحل وتركوا على دجلة حىت شاهدوا املاء حسرة 

فاجة بعد سنني فافلت من اسروه من احلاج وكانوا قد جعلوهم وماتوا عطشا هناك واوقع ابو احلسن بن مزيد خب
  رعاة ألغنامهم فعادوا وقد قسمت تركاهتم وتزوجت نساؤهم 

وىف ليلة االربعاء لثالث بقني من صفر وقت العشاء انقض كوكب كبري اجلرم عن مينة القبلة ومأل االرض ضوءه 
  واستعظم الناس ما رأوه منه 
صاعقة ىف اثناء رعد وبرق فسقطت على حائط فرمت به وىف رمضان انقض كوكب من  وىف شعبان وقعت بالكوفة

  املشرق اىل املغرب غلب ضوؤه ضوء القمر وتقطع قطعا وبقى ساعة طويلة 

وىف شوال توفيت بنت اىب نوح االهوازى الطبيب زوجة اىب نصر بن اسرائيل كاتب املناصح اىب اهليجاء فاخرجت 
لنوائح والطبول والزمور والرهبان والصلبان والشموع فقام رجل من اهلامشيني فانكر ذلك جنازهتا هنارا ومعها ا

ورجم اجلنازة فوثب احد غلمان املناصح باهلامشى فضربه بدبوس على رأسه فشجه فسال دمه وهرب النصارى 
رة هلا وعاد ابن اسرائيل اىل داره باجلنازة اىل بيعة دار الروم فتبعهم املسلمون وهنبوا البيعة واكثر دور النصارى اجملاو

فهجموا عليه فهرب منهم واخرج ابن اسرائيل مستخفيا حىت اوصل اىل دار املناصح وثارت الفتنة بني العامة 
وغلمان املناصح وزادت ورفعت املصاحف ىف االسواق وغلقت ابواب املساجد وقصد الناس دار اخلليفة على سبيل 

بو غالب اىل دار املناصح فاقام هبا ووردت رسالة اخلليفة اىل املناصح بانكار ما جرى االستنفار وركب ذو العادتني ا
وتعظيم االمر فيه وبالتماس ابن اسرائيل وتسليمه فامتنع املناصح من ذلك فغاظ اخلليفة امتناعه وتقدم باصالح 

ة وقصدوا دار املناصح ودفع غلمانه الطيار للخروج عن البلد ومجع اهلامشيني اىل داره واجتمعت العوام ىف يوم اجلمع
فقتل رجل ذكر انه علوى فزادت الشناعة وامتنع الناس من صالة اجلمعة وظفرت العامة بقوم من النصارى 

فقتلوهم وترددت الرسائل اىل املناصح اىل ان بذل محل ابن اسرائيل اىل دار اخلالفة فكف العامة عن ذلك والزم 
  ابن اسرائيل ىف ذى القعدة اهل الذمة الغيار مث افرج عن 

وىف ذى القعدة بعث ميني الدولة ابو القاسم حممود اىل حضرة اخلليفة كتابا ورد اليه من احلاكم صاحب مصر يدعوه 
  فيه اىل طاعته والدخول ىف بيعته وقد خرقه وبصق ىف وسطه 

كر وخلع عليه الطوق والسوار وىف هذه السنة قرئ عهد اىب نصر بن مروان الكردى على آمد وميافارقني وديار ب
  ولقب نصري الدولة 

  وفيها ورد دحاج خراسان ووقف االمر ىف توجههم الىمكة لفساد ىف الطريق 

  وغيبة فخر امللك فانصرفوا وبطل احلج من خراسان والعرق 
  وفيها خلع على اىب احلسن على بن مزيد وهو اول من تقدم من اهل بيته 



  ن االكابرذكر من توىف ىف هذه السنة م

امحد بن على ابو احلسن البىت كان يكتب للقادر عنه مقامه بالبطيحة وملا وصلته البيعة كتب عنه اىل هباء  - ٤١٢
الدولة وكان البىت حافظا للقرآن تاليا له مليح املذاكرة باالخبار واآلداب عجيب النادرة ظريف التماجن احندر مع 

ة من االكابر الستقبال بعض امللوك فخرج عليهم اللصوص ورموهم الرضى واملرتضى وابن اىب الريان ومجاع
باحلذاقات وجعلوا يقولون ادخلوا يا ازواج القحاب فقال البىت ما خرج هؤالء علينا اال بعني قالوا ومن اين علمت 

 شعبان هذه قال واال فمن اين علموا انا ازواج قحاب وكان البىت صاحب اخلرب والربيد ىف الديوان القادرى توىف ىف
  السنة 
امسعيل بن عمر ابن حممد بن ابراهيم املعروف بابن نسنبك كان من ولد جرير بن عبد اهللا وكان يسكن  - ٤١٣

باب االزج وتقلد النظر ىف احلكم هناك وحدث عن اىب بكر الشافعى وكان ثقة توىف ىف ذى القعدة من هذه السنة 
  ودفن بباب االزج 

بن عبد اهللا بن اهليثم الصرصرى من اهل صرصر مسع احلسني بن امسعيل احملاملى وابا امسعيل بن احلسن ا - ٤١٤
العباس بن عقدة وغريمها روى عنه الربقاىن وقال هو ثقة وتوىف ببغداد ىف هذه السنة وصلى عليه ابو حامد 

  االسفرائيىن ىف مشهد سوق الطعام ومحل اىل صرصر 
  ابو عبد اهللا الوراق احلنبلى كان مدرس اصحاب امحد وفقيههم  احلسن بن حامد ابن على بن مروان - ٤١٥

ىف زمانه وله املصنفات الكبار منها كتاب اجلامع حنو اربعمائة جزء يشتمل على اختالف الفقهاء وله مصنفات ىف 
امة اصول الدين والفقه وهو شيخ القاضى اىب يعلى ابن الفراء وكان معظما ىف النفوس مقدما عند السلطان والع

وحدث عن اىب بكر الشافعى وابن مالك القطيعى وغريمها وكان ينسخ باجرة ويتقوت بذلك وخرج ىف هذه السنة 
اىل مكة فجرى من العرب ما قد ذكرناه فاستند اىل حجر فجاءه رجل بقليل من ماء وقد اشفى على التلف فقال 

  تعاىل فتوفىبقرب واقصة  من اين هذا فقال ما هذا وقته فقال بلى هذا وقته عند لقاء اهللا
احلسني بن احلسن ابن حممد ابو عبد اهللا احلليمى ولد جبرجان ومحل اىل خبارا وكتب احلديث وتفقه وصار  - ٤١٦

  رئيس احملدثني ببخارا وتوىف القضاء وتوىف ىف هذه السنة 
مامل جيمعه احد من بىن بويه فريوز ابو نصر امللقب هباء الدولة هو الذى قبض على الطائع مجع من االموال  - ٤١٧

وكان يبخل بالدرهم الواحد ويؤثر املصادرات وتوىف بأرجان ىف مجادى اآلخرة من هذه السنة وكانت امارته اربعا 
وعشرين سنة وثالثة ايام وعمره اثنتني واربعني سنة وستة اشهر وعشرين يوما وكان مرضه الصرع ومحل اىل 

  الكوفة فدفن باملشهد 
بن ومشكري كان اصحابه قد تغريوا عليه حني سطا هبم وترك الرفق وقتل خواصه فاجتمع نفر منهم  قابوس - ٤١٨

اىل ابنه منوجهر واعلموه اهنم قد عزموا على قتل قابوس وانه ان مل يقبض عليه قرنوه به فقبض عليه ورقاه القلعة 
وم ان منيته على يد ولده فأبعد ولده دارا ومنعه ما يتدثر به ىف شدة الربد فهلك وكان قد حكم على نفسه ىف النج

  ملا كان يرى من عقوقه فبعد وقرب منوجهر ملا كان ير من طاعته وكانت منيته بسببه ومن شعر قابوس 

فكأن اعضاى ... ال عضوىل اال وفيه صبابة ... فاحس منها ىف الفؤاد دبيبا ... خطرات ذكرك تستثري مودتى 
  ... خلقن قلوبا 



ن حممد ابن عمر ابو احلارث العلوى كانت اليه نقابة العلويني بالكوفة وكان اليه تسيري احلاج حممد ب - ٤١٩
  فسريهم عشر سنني وتوىف ىف هذه السنة 

حممد بن الطيب ابن حممد ابو بكر الباقالوى مسع احلديث من اىب بكر بن مالك القطيعى واىب حممد ابن  - ٤٢٠
  كان متكلما على مذهب االشعرى  ماسى واىب امحد النيسابورى اال انه

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على احلافظ اخربنا ابو القاسم على بن احلسن بن اىب عثمان وغريه ان 
عضد الدولة كان قد بث القاضى ابا بكر الباقالوى ىف رسالة اىل ملك الروم فلما ورد مدينته عرف امللك خربه 

فأفكر امللك ىف امره وعلم انه ال يفكر له اذا دخل عليه كما جرى رسم الرعية ان يقبل  وبني له حمله ىف العلم
االرض بني يدي امللوك مث نتجت له الفكرة ان يضع سريره الذى جيلس عليه وراء باب لطيف ال ميكن احد ان 

وضع سريره ىف ذلك يدخل منه اال راكعا ليدخل القاضى منه على تلك احلال عوضا من تكفريه بني يديه فلما 
املوضع امر بادخال القاضى من الباب فسار حىت وصل اىل املكان فلما رآه تفكر فيه مث فطن بالقصة فأدار ظهره 

وحىن رأسه ودخل من الباب وهو ميشى اىل خلفه وقد استقبل امللك بدبره حىت صار بني يديه مث رفع رأسه ونصب 
فطنته ووقعت له اهليبة ىف نفسه توىف ابو بكر الباقالوى يوم السبت  ظهره وأدار وجهه حينئذ اىل امللك فعجب من

لسبع بقني من ذى القعدة من هذه السنة ودفن ىف داره بدرب اجملوس من هنر طابق مث نقل بعد ذلك فدفن ىف مقربة 
  باب حرب 

اىب بكر الشافعى  حممد بن موسى ابن حممد ابو بكر اخلوارزمى شيخ اهل الرأى وفقيههم مسع احلديث من - ٤٢١
وغريه ودرس الفقه على اىب بكر امحد بن على الرازى وانتهى اليه الرياسة ىف مذهب اىب حنيفة وكان معظما عند 

  امللوك وكان من تالمذته الرضى والصيمرى 
مى اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال مسعت ابا بكر الربقاىن يذكر ابا بكر اخلوارز

باجلميل فسألته عن مذهبه ىف االصول فقال مسعته يقول ديننا دين العجائز ولسنا ىف الكالم ىف شىء قال الربقاىن 
وكان له امام يصلى به حنبلى ووصف لنا الربقاىن حسن اعتقاده ومجيل طريقته قال ابن ثابت وحدثىن القاضى ابو 

ومدرسهم ومفتيهم شيخنا ابو بكر حممد بن موسى  عبد اهللا الصيمرى قال مث صار امام اصحاب اىب حنيفة
اخلوارزمى وما شهد الناس مثله ىف حسن الفتوى واالصابة فيها وحسن التدريس وقد دعى اىل والية احلكم مرارا 

  فامتنع منه وتوىف ليلة اجلمعة الثامن عشر من مجادى االوىل سنة ثالث واربعمائة ودفن ىف منزله بدرب عبدة 
مث دخلت سنة أربع وأربعمائة  ٤٠٤لتركى ابو املذكور االمري توىف واقام ابنه ابو الفتح مقامه سنة ورام ا - ٤٢٢

فمن احلوادث فيها أنه يف يوم اخلميس غرة ربيع األول احندر فخر امللك إىل دار اخلالفة فلما صعد من الزبزب تلقاه 
 يديه مرارا وفعل من كان معه من احلجاب أبو احلسن على بن عبد العزيز بن حاجب النعمان وقبل األرض بني

وقدم الدار مثل ذلك وقدمت له دابة فركبها من املشرعة إىل املوضع الذي نزل فيه عضد الدولة من دار السالم 
  ودخل واحلجاب قدامه واجلس يف الرواق الذي دون 

بهم مث زمحوا ودخلوا بأسرهم قبة اخلمار وجلس اخلليفة يف القبة ودعا فخر امللك ووصل الناس بعده على مرات
فامتأل املوضع كثر البوش واللفظ وامتنع على احلجاب ان ميسكو االبواب فقال اخلليفة يا فخر امللك امنع من هذا 
االختالط فأخذ دبوسا ورد كثريا من الناس وأخرجهم ووكل النقباء والستريني بباب القبة وقرأ ابو احلسن على بن 

لدولة بالتقليد له واأللقاب فلما فرغ منه اوقع اخلليفة عالمته فيه واحضرت اخللع فكانت عبد العزيز عهد سلطان ا



سبعا على العادة ومعممة سوداء وسيفا وتاجا مرصعا وسوارين وطوقا وكل ذلك مصوغ من ذهب وفرسني مبركبني 
بزله ولعقبه يفتح به شرق  من ذهب ولوائني توىل اخلليفة عقدمها بيده مث اعطاه سيفا وقال للخادم قلده به فهو

  االرض وغرهبا وىف هذه السنة حج بالناس ابو احلسن حممد بن احلسن ابن االقساسى وكذلك ىف سنة مخس وست 
  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر 

  احلسني بن امحد ابن جعفر ابو عبد اهللا املعروف بابن البغدادى مسع احلديث وكان زاهدا عابدا 
منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت قال مسعت بعض الشيوخ الصاحلني يقول كان ابو عبد اهللا ابن  اخربنا ابو

البغدادى ال يزال خيرج الينا وقد انشق رأسه وانفتحت جبهته فقيل له كيف ذلك قال كان ال ينام اال عن غلبة ومل 
فاذا غلبه النوم سقط على ما يكون بني يديه خيلو ان يكون بني يديه حمربة او قدح او شىء من االشياء موضوعا 

فيؤثر ىف جبهته أثرا وكان ال يدخل احلمام وال حيلق رأسه لكن يقص شعره اذا طال باجللم وكان يغسل ثيابه باملاء 
حسب من غري صابون وكان يأكل خبز الشعري فقيل له ىف ذلك فقال الشعري واحلنطة عندى سواء توىف ىف شعبان 

  ن ىف مقربة باب حرب هذه السنة ودف
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مللوك واألمم: كتاب  تاريخ ا ملنتظم يف    ا
لفرج : املؤلف  ا بو  بن اجلوزي أ بن حممد  بن علي  لرمحن  ا  عبد 

احلسني بن عثمان ابن على ابو عبد اهللا الضرير املقرئ اجملاهدى بغدادى سكن دمشق كان يذكر ان ابن  - ٤٢٤
املائة توىف ىف مجادى االوىل من هذه  جماهد لقنه القرآن وهو آخر من مات من اصحاب ابن جماهد وكان قد جاوز

  السنة ودفن ىف مقابر الفراديس 
على بن سعيد االصطخرى احد شيوخ املعتزلة صنف للقادر باهللا الرد على الباطنية واجرى عليه جراية  - ٤٢٥

 ٤٠٥ سنة سنية فلما توىف نقل جرايته اىل ابنته وكان ينزل درب رياح وكانت وفاته ىف هذه السنة عن نيف ومثانني
  سنة مث دخلت سنة مخس واربعمائة 

فمن احلوادث فيها انه ورد الكتاب ىف يوم الثالثاء اخلامس من احملرم من املوقف مبكة بسالمة الناس ومتام احلج على 
يدى رجلني من بىن خفاجة فخلع عليها فطيف هبما البلد فبينما مها كذلك حضر رجل ذكر ان اباه ورد من مكة 

ب وان هذين البدويني اعترضاه ىف طريقه وقتاله واخذا الكتاب منه ووردابه فتقدم اىل فخر امللك بالقبض هبذا الكتا
  عليهما ومعاقبتهما وحبسهما واطلق لولد املقتول ضلة 

وىف مجادى اآلخرة ورد اخلرب بأن احلاكم صاحب مصر حظر على النساء اخلروج من منازهلن واالطالع على 
امات ومنع االساكفة من عمل اخلفاف هلن وقتل عدة نسوة خالفن امره ىف ذلك وكان سطوحهن ودخول احلم

احلاكم قد هلج بالركوب بالليل يطوف االسواق ورتب ىف كل درب اصحاب اخيار يطالعونه مبا يعرفونه ورتبوا هلم 
وان تلك جتتمع مع صديقها عجائز يدخلن الدور ويرفعن اليهم اخبار النساء وان فالنة حيب فالنه وفالنة حتب فالنا 

  وهذا مع صاحبته فكان اصحاب االخبار يرفعون اليه ذلك فينفذ من يقبض على املرأة الىت مسع عنها مثل ذلك فاذا 

اجتمع عنده مجاعة منهن امر بتغريقهن فافتصح الناس وضجوا من ذلك فأمر برفعه والنداء بأنه مىت خرجت املرأة 
د النداء عجائز ظاهرات فغرقهن فكانت املرأة اذا ماتت كتب وليها رقعة اىل قاضى من منزهلا أباحت دمها ورأى بع

القضاء يلتمس غاسلة لغسلها فتوقع اىل صاحب املعونة اذا صح عندك وفاة املرأة املذكورة امرت رجلني من ثقاتك 
قاضى القضاة مالك بن سعيد ان حيملوا الغاسلة تغسلها مث تعاد اىل منزهلا مث هم بتغيري هذه السنة فاتفق ان مر 

الفارقى ببعض احملال فنادته امرأة من روزنة هلا واقسمت عليه باحلاكم وآبائه ان يقف هلا فوقت فبكت بكاء شديدا 
وقالت اىل اخ ال املك غريه وعرفت انه ىف آخر الرمق وانا اقسم عليك اال أمرت حبملى اليه ألشاهده قبل ان 

مر رجلني من اصحابه ان حيمالها اىل املوضع الذى تدهلما عليه فأغلقت باب دارها يقضى حنبه فرمحها ورق هلا وأ
وتركت املفتاح عند جارة هلا وقالت سلميه اىل زوجى ومضت اىل باب فدقته فدخلت وقالت للرجلني انصرفا 

زوجها آخر النهار وكانت الدار لرجل يهواها وهتواه فلما رآها سرهبا فأخربته باحليلة الىت منت هبا فلما انصرف 
وجد بابه مغلقا فسأل اجلريان فاخربوه باحلال ومبا جرى هلا مع قاضى القضاة فدخل اىل بيته فبات ىف اقبح ليلة مث 

باكر ىف غد دار قاضى القضاة فأعلن باالستغاثة فأحضر فقال انا زوج املرأة الىت فعلت امس ىف باهبا ما فعلته وماهلا 
اىل فعظم على قاضى القضاة ما مسعه وخاف احلاكم وسطوته ان مل يصدقه فركب ىف اخ وما أفارقك حىت تردها 

احلال واستصحب الرجل ودخل على احلاكم وهو مرعوب فسأله عن قصته فقال يا أمري املؤمنني ال بد بعفوك مما مت 
قضاة ان يركب على امس قال وما هو فشرح له احلال فأمر باحضار الرجل فأدخل فأخربه باحلال فأمر قاضى ال



ويستصحب الرجلني الذى انفذ هبما مع املرأة حىت يرشداه اىل الدار ليشاهد ما هو عليه ويقبض على القوم 
وجيملهم ففعل فوجد املرأة والرجل نائمني ىف ازارواحد على سكر فحمال اىل احلاكم فسأل املرأة عن احلال فأحالت 

  ه امرأة هجمت على الشيطان وما حسنه هلا وسأل الرجل فقال هذ

على وزعمت اهنا خلو من زوج واىن لو مل أتزوجها سعت ىب اليك لتقتلىن فاستحللتها مبوافقة جرت بيىن وبينها 
فتقدم احلاكم ان تلف املرأة ىف بارية وحترق وان يضرب الرجل الف سوط وعاد احلاكم يتشدد على النساء ومينعهن 

  من الظهور اىل ان قتل 
يلة بقيت من رجب ورد ابو احلسن امحد بن اىب الشوارب وقلد قضاء القضاة من احلضرة وذلك وىف يوم االثنني لل

انه ملا توىف ابو حممد بن األكفاىن مسى فخر امللك لذلك مجاعة وانقذ ثبتا بامسائهم اىل حضرة اخلليفة ليكون االختيار 
  ن اىب الشوارب فوىل اليه ىف التعيني على من يعني عليه فوقع االختيار على اىب احلسن اب

وىف هذه السنة قلد على بن مزيد اعمال بىن دبيس باجلزيرة األسدية وخلع فخر امللك على هالل بن بدر واعاده 
  اىل واليته 

وفيها عمر فخر امللك مسجد الشرقية ونصب عليه شبابيك من حديد وجرت النفقة على يدىاىب احلسن على بن 
  املنذر احملتسب 

  هذه السنة من االكابر ذكر من توىف ىف

بكر بن شاذان ابن بكر ابو القاسم املقرئ الواعظ ولد سنة اثنتني وعشرين وثلثمائة ومسع جعفر اخللدى  - ٤٢٦
  وابا بكر الشافعى وقرأ القرآن على مجاعة روى عنه االزهرى واخلالل وكان ثقة امينا صاحلا 

ت قال حدثىن احلسن بن غالب املقرئ ان بكر بن شاذان وابا اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا امحد بن على بن ثاب
الفضل التميمى جرى بينهما كالم فبدر من اىب الفضل كلمة ثقلت على بكر وانصرفا مث ندم التميمى فقصد ابا بكر 

بن يوسف فقال له قد كلمت بكرا بشىء جفا عليه وندمت على ذلك واريد ان جتمع بيىن وبينه فقال له ابن 
  وف خيرج لصالة العصر فخرج بكر وجاء اىل ابن يوسف س

يوسف والتميمى عنده فقال له التميمى اسألك ان جتعلىن ىف حل فقال سبحان اهللا ما فارقتك حىت احللتك 
وانصرف فقال التميمى قال ىل والدى يا عبد الواحد احذر ان ختاصم من اذا منت كان منتبها قال ابن غالب وكان 

ال خيل به توىف ىف شوال هذه السنة وله نيف ومثانون سنة ومل تفته مجعة قط غري اجلمعة الىت مات لبكر ورد من الليل 
  ىف غدها ألنه مات ىف غداة يوم السبت ودفن ىف مقربة امحد 

بدر بن حسنويه ابن احلسني ابو النجم الكردى من اهل اجلبل رتبه عضد الدولة ابو شجاع بعد موت  - ٤٢٧
لوالية على اجلبل ومهذان والدينور وبروجرد وهناوند واسداباذ وغري ذلك وقامت هيبته حسنويه فكانت له ا

بالشجاعة والسياسة والعدل وكثرة الصدقة وكناه القادر ابا النجم ولقبه ناصر الدولة وعقد له لواء وانفذه اليه 
ليه وملا عاث قومه ىف البالد عمل وكانت اعماله آمنة فاذا وقف محل ىف الربية تركه صاحبه ومضى فجاء مبا حيمله ع

مل دعوة وقدم فيها انواع الطبائخ ومل يقدم خبزا فجلسوا ينتظرون اخلبز فقال كلوا قالوا فأين اخلبز قال فاذا كنتم 
تعلمون انه ال بد لكم منه فلم افسدمت احلرث لئن يعترض احدكم بصاحب زرع ألقابلنه بسفك دمه واجتاز يوما 

احلطب على ظهره وهو يبكى فقال له مالك قال اىن ما استطعمت البارحة طعاما وكان معى  برجل حمتطب وقد محل



رغيفان اريد اتفدى هبما وابيع احلطب واتقوت بثمنه انا وعياىل فاجتازىن احد الفرسان فأخذ الرغيفني فقال هل 
هذا فأمر بدران ينزل عن تعرفه قال بوجهه فجاء به اىل مضيق فوقف معه حىت اجتاز العسكر فمر صاحبه فقال 

فرسه وألزمه محل احلطب على ظهره ىف البلد وبيعه وتسليم مثنه اىل صاحبه جزاء ملا فعل فرام الرجل ان يفتدى 
نفسه مبال حىت بلغ بوزن احلطب دراهم فلم يقبل منه حىت فعل ما امره به فقامت اهليبة ىف النفوس ومل يقدم بعدها 

جراياته وصدقاته متصلة على الفقهاء واالشراف والقضاة والشهود وااليتام  احد من اصحابه على شىء وكانت
  والضعفاء وكان 

يصرف كل سنة الف دينار اىل عشرين رجال حيجون عن والدته وعن عضد الدولة النه كان السبب ىف ملكه وكان 
آالف دينار اىل االساكفة يتصدق ىف كل مجعة بعشرة اآلف درهم على الضعفاء واالرامل ويصرف ىف كل سنة ثالثة 

واحلذائني بني مهذان وبغداد ليقيموا للمنقطعني من احلاج االحذية وكان يصرف اىل تكفني املوتى كل شهر عشرين 
الف درهم ويعمر القناطر واستحدث ىف اعماله ثالثة اآلف مسجد وخان للغرباء ومل مير مباء جار اال بىن عنده قرية 

ات على أهل احلرمني وخفر الطريق ومصاحلها مائة الف دينار وكان ينفق على عمارة وكان ينفذ كل سنة ىف الصدق
املصانع وتنقية اآلبار ومجع العلوفة ىف الطريق وكان يعطى سكان املنازل رسوما لقيامها وحيمل اىل احلرمني والكوفة 

وىف انقطع ذلك وأثر احوال اهله وبغداد ما يفرق على االشراف والفقهاء والقراء والفقراء واهل البيوتات فلما ت
ووقف امر احلج وكان يكثر من الصالة والتسبيح وال يقطع بره عن احد لذنب فان مات اعاد ذلك على ولده 

وكان يرتفع اىل خزانته ىف كل سنة بعد املؤن والصدقات عشرون الف درهم النه كان يعمر االماكن ويعدل وكان 
ة وىف اجلشري عشرون الف رأس وكان بدر قدر حاصر حسن بن مسعود له من الدواب املرتبطة الف وسبعمائ

الكردى فضجر اصحابه من طول احلصار فجاءه رجل كردى فقال قد عزموا على قتلك فقال من هؤالء الكالب 
حىت يقدموا على ذلك فعاوده فقال ال اريد نصحك فهجموا عليه فقتلوه وهنبوا معسكره توىف ىف هذه السنة 

مارته اثنتني وثالثني سنة ومحل اىل مشهد امري املؤمنني على عليه السالم فدفن به ووجد ىف قلعته اربعة وكانت مدة ا
  عشر الف بدرة عينا واربعني الف بدرة ورقا 

احلسن بن احلسني ابن محكان ابو على اهلمذاىن احد فقهاء الشافعية نزل بغداد بقرب دار القطن ىف هنر  - ٤٢٨
  ى والنقاش وغريمها من البغداديني والبصريني وكان طابق وحدث عن اخللد

ىف شبيبته قدعىن باحلديث وقال كتبت بالبصرة عن اربعمائة ونيف وسبعني شيخا مث طلب الفقه بعد فدرس على اىب 
حامد املروروذى روى عنه االزهرى وقال كان ضعيفا ليس بشىء ىف احلديث توىف ىف مجادى االوىل من هذه السنة 

  منزله ودفن ىف 
عبد اهللا بن حممد ابن عبد اهللا بن ابراهيم ابو حممد االسدى املعروف بابن االكفاىن ولد سنة ست عشرة  - ٤٢٩

  وثلثمائة وحدث عن القاضى احملاملى وحممد بن خملد وابن عقدة وغريهم روى عنه الربقاىن والتنوخي 
التنوخى قال ىل ابو اسحاق الطربى من قال ان احدا  اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت قال قال ىل

انفق على العلم مائة الف دينار غري اىب حممد ابن االكفاىن فقد كذب وقال ىل التنوخى وىل ابن االكفاىن قضاء مدينة 
ائة املنصور مث وىل قضاء باب الطاق وضم اليه سوق الثالثاء مث مجع له قضاء مجيع بغداد ىف سنة ست وتسعني وثلثم

توىف ابو حممد االكفاىن ىف صفر هذه السنة عن مخس ومثانني سنة وىل منها القضاء اربعني سنة نيابة ورياسة ودفن ىف 
  داره بنهر البزازين 



عبد الرمحن بن حممد ابن حممد بن عبد اهللا بن ادريس ابو سعد احلافظ االستراباذى ويعرف باالدريسى  - ٤٣٠
و مسرقند وكان احد من رحل ىف طلب العلم وعىن باحلديث ومسع من االصم كان ابوه من استراباذ وسكن ه

وصنف تاريخ مسرقند وعرضه على الدارقطىن فقال هذا كتاب حسن وحدث ببغداد فسمع منه االزهرى والتنوخى 
  وكان ثقة وتوىف ىف هذه السنة 

سع وعشرين وثلثمائة مسع من مجاعة عبد السالم بن احلسني ابن حممد ابن امحد البصرى اللغوى ولد سنة ت - ٤٣١
  وحدث ببغداد وكان صدوقا عاملا اديبا قارئا للقرآن عارفا بالقراءات وكان 

يتوىل النظ ببغداد ىف دار الكتب وكان مسحا جوادا ورمبا جاءه السائل وليس معه شىء يعطيه فيدفع اليه بعض كتبه 
  الشونيزية عند قرب اىب على الفارسى الىت هلا قيمة كثرية وتوىف ىف حمرم هذه السنة ودفن ب

عبد الغفار بن عبد الرمحن ابو بكر الدينورى الفقيه كان آخر من افىت على مذهب سفيان الثورى ببغداد  - ٤٣٢
  ىف جامع املنصور وكان اليه النظر ىف اجلامع والقيام بأمره توىف ىف شوال هذه السنة ودفن ىف املقربة خلف اجلامع 

يز بن عمر ابن حممد بن نباته ابو نصر السعدى الشاعر له شعر موصوف اخربنا عبد الرمحن بن عبد العز - ٤٣٣
حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال انشدنا على بن حممد بن احلسن احلرىب قال انشدنا ابو نصر بن نباتة لنفسه 

تعطى النضاج ... باملاء الذى هو ضده  فالنار... وامزح له ان املزاح وفاق ... واذا عجزت عن العدو فداره ... 
  ... وطبعها االحراق 

  توىف ابو نصر ىف شوال هذه السنة

حممد بن عبد اهللا ابن حممد بن محدويه بن نعيم بن احلكم ابو عبد اهللا احلاكم الضىب يعرف بابن البيع من  - ٤٣٤
ثني وكان من اهل الفضل والعلم واحلفظ اهل نيسابور ولد ىف سنة احدى وعشرين وثلثمائة واول مساعه ىف سنة ثال

للحديث وله ىف علوم احلديث مصنفات قدم بغداد وحدث عن اىب عمرو بن السماك والنجاد ودعلج وغريهم مث 
عاد فوردها وقد علت سنه فحدث هبا عن اىب العباس االصم وغريه روى عنه الدارقطىن وابن اىب الفوارس وغريمها 

ا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر اخلطيب قال كان ابن البيع مييل اىل التشيع فحدثىن ابو وكان ثقة اال انه قد اخربن
  اسحاق ابراهيم بن حممد االرموى قال مجع احلاكم ابو عبد اهللا احاديث 

زعم اهنا صحاح على شرط البخارى ومسلم يلزمهما اخراجها ىف صحيحهما منها حديث الطائر ومن كنت مواله 
فانكر عليه اصحاب احلديث ومل يلتفتوا فيه اىل قوله وال صوبوه ىف فعله انبأنا حممد بن ناصر انبأنا حممد  فعلى مواله

بن طاهر املقدسى احلافظ قال قال ابو عبد اهللا احلاكم حديث الطائر مل خيرج ىف الصحيح وهو صحيح قال ابن ناصر 
جملاهيل عن انس وغريه قال ابن طاهر فال خيلو حديث موضوع امنا جاء من سقاط اهل الكوفة عن املشاهري وا

احلاكم من امرين اما انه جيهل الصحيح فال يعتمد على ما يقوله واما يعلمه مث يقول خالفه فيكون معاندا كذبا انبأنا 
حممد بن عبد الباقى عن اىب حممد التميمى عن اىب عبد الرمحن السلمى قال دخلت على احلاكم اىب عبد اهللا وهو ىف 

داره ال ميكنه اخلروج اىل املسجد من جهة اصحاب اىب عبد اهللا بن كرام وذلك اهنم كسروا منربه ومنعوه من 
اخلروج فقلت له لو خرجت وامليت ىف فضائل هذا الرجل يعىن معاوية السترحت من هذه احملنة فقال ال جيىء من 

   صفر هذه السنة قلىب ال جيىء من قلىب ال جييء من قليب توىف احلاكم بنيسابور ىف
هبة اهللا بن عيسى كاتب مهذب الدولة على بن نصر البطائحى كان وزيره ومدبر امره وكان من اشد  - ٤٣٥



تبخل ليلى ... اضن بليلى وهى غري سخية ... الكتاب ومترسليهم وكان يفضل على االدباء والعلماء ومن شعره 
  ... علم اىن خمطىء وأعود وا... واعذل ىف ليلى ولست مبنته ... باهلوى واجود 

وقد ذكرنا خدمته للقادر ومالطفته له حني اقام عندهم بالبطيحة وحتديث القادر له باملنام الذى رآه توىف ىف ربيع 
  االول من هذه السنة 

يوسف بن حممد ابن كج ابو القاسم كان من شيوخ الشافعيني وكانت له نعمة عظيمة ووىل القضاء  - ٤٣٦
  ل بدر بن حسنوبه فلما تغريت البالد هبالك بدر بن بالدينور واعما

  حسنويه قتله قوم من العيارين ليلة سبع وعشرين من رمضان هذه السنة 

  سنة

  مث دخلت سنة ست واربعمائة 
فمن احلوادث فيها انه وقع ىف يوم الثالثاء غرة احملرم فتنة بني العوام كان سببها ان اهل الكرخ جازوا بباب الشعري 

هبم اهله فاقتتلوا وتعدى القتال اىل القالئني فأنفذ فخر امللك الشريف املرتضى وغريه فأنكروا على اهل  فتولع
الكرخ ما جيرى من سفهائهم واستقر االمر على كفهم وشرط عليهم ان ال يعلقوا ىف عاشوراء مسوحا وال يقيموا 

  نوحا 
ز احلفارون عن حفر القبور وانه أظلت البلد سحابة ىف وىف هذا الشهر ورد اخلرب بوقوع الوباء ىف البصرة حىت عج

  حزيران فأمطرت مطرا كثريا 
وىف يوم السبت الثالث من صفر قلد الشريف املرتضى ابو القاسم املوسوى احلج واملظامل ونقابة نقباء الطالبيني 

امللك واالشراف والقضاة ومجيع ما كان اىل اخيه الرضى ومجع الناس لقراءة عهده ىف الدار امللكية وحضر فخر 
والفقهاء وكان ىف العهد هذا ما عاهد عبد اهللا ابو العباس امحد االمام القادر باهللا امري املؤمنني اىل على بن موسى 

العلوى حني قربته اليه االنساب الزكية وقدمته لديه االسباب القوية واستظل معه باغصان الدوحة الكرمية واختص 
لوكيدة فقلد احلج والنقابة وامره بتقوى اهللا وذكر كالما فيه طول من ايصائه باخلري واللطف عنده بوسائل احلرمة ا

  فيما استرعى 
وىف آخر صفر ورد خرب احلاج بعد تأخره هبالك الكثري منهم وكانوا عشرين الفا فسلم ستة آالف وان األمر اشتد 

رد احلاج اخلراسانية ووقف امر احلاج لضيق الوقت هبم حىت شربوا ابوال اجلمال وأكلوا حلومها وىف ذى القعدة و
  وانه مل يرتب مع العرب ما يقع اىل مثله سكون 

وفيها ورد اخلرب ان حممودا غزا اهلند وغره ادالؤه واضلوه الطريق فحصل ىف مياه فاضت من البحر فغرق كثري ممن 
  كان معه وخاض املاء بنفسه اياما 

  مث ختلص وعاد اىل خراسان 

  توىف ىف هذه السنة من االكابر ذكر من



  امحد بن حممد ابن امحد ابو حامد االسفرائيىن  - ٤٣٧
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا ابو بكر بن ثابت قال قدم ابو حامد االسفرائيىن بغداد وهو حدث فدرس فقه 

شتغال بالعلم حىت انتهت اليه الشافعى على اىب احلسن ابن املرزبان مث على اىب القاسم الداركى فاقام ببغداد م
الرياسة وعظم جاهه عند امللوك والعوام وحدث عن اىب بكر االمساعيلى وغريه حدثنا عنه اخلالل واالزجي وكان 
ثقة وقد رأيته غري مرة وحضرت تدريسه ىف مسجد عبد اهللا ابن املبارك وهو املسجد الذى ىف صدر قطيعة الربيع 

ريسه سبعمائة متفقه وكان الناس يقولون لو رآه الشافعى لفرح به قال املصنف ومسعت من يذكرانه كان حيضر تد
وقد ذكر انه كان يقصده فخر امللك ابو غالب وغريه من االكابر وكان حيمل اليه من البالد الزكوات والصدقات 

نني اربعة عشر فيفرقها وكان جيرى على فقراء اصحابه ىف كل شهر مائة وستني دينارا واعطى احلاج ىف بعض الس
  الف دينار 

اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب حدثنا حممد بن روق االسدى قال مسعت ابا احلسني ابن القدورى يقول ما رأيت ىف 
  الشافعيني افقه من اىب حامد 

ظر اخربنا القزاز اخربنا امحد قال حدثىن ابراهيم بن على الشريازى قال سألت القاضى أبا عبد اهللا الصيمرى من أن
  من رأيت من الفقهاء فقال ابو حامد االسفرائيىن 

اخربنا القزاز اخربنا امحد قال مات ابو حامد ليلة السبت الحدى عشرة ليلة بقيت من شوال سنة ست واربعمائة 
  ودفن من الغد وصليت على جنازته ىف الصحراء وكان امام جنازته ىف الصالة ابو عبد اهللا بن املهتدى خطيب جامع 

صور وكان يوما مشهودا بكثرة الناس وعظم احلزن عليه وشدة البكاء ودفن ىف داره اىل ان نقل منها ودفن بباب املن
  حرب سنة ست عشرة واربعمائة قال املصنف وبلغ من العمر احدى وستني سنة وشهورا 

رىء مسع القاضى عبد الرمحن بن حممد ابن امحد بن على بن مهران ابو امحد بن اىب مسلم الفرضى املق - ٤٣٨
  احملاملى ويوسف بن يعقوب وحضر جملس اىب بكر ابن االنبارى وكان اماما ثقة ورعا 

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال حدثىن ابو القاسم منصور ابن عمر الفقيه الكرخى 
نيا غري اىب امحد الفرضى فانه كان يكره ادىن قال مل ار ىف الشيوخ من يعلم العلم هللا خالصا ال يشوبه شىء من الد

سبب حىت املديح ألجل العلم وكان قد اجتمعت فيه أدوات الرياسة من قراءات واسناد وحالة متسعة من الدنيا 
وكان اورع اخللق وكان يبتدىء كل يوم بتدريس القرآن وحيضر عنده الشيخ الكبري وذو اهليئة فتقدم على احلديث 

فرغ من اقراء القرآن وىل قراءة احلديث علينا بنفسه فال يزال كذلك حىت يستنفيذ قوته ويبلغ  ألجل سبقه فاذا
النهاية ىف جهده ىف القراءة مث يضع الكتاب من يده فحينئذ يقطع اجمللس وينصرف وكنت اجالسه وأطيل القعود 

من هيئته حىت افارقه قال وبلغىن انه معه وهو على حالة واحدة ال يتحرك وال يعبث بشىء من اعضائه وال يغري شيئا 
  كان جيلس مع أهله على هذا الوصف ومل ار ىف الشيوخ مثله 

اخربنا عبد الرمحن بن امحد اخربنا امحد بن على قال حدثىن عيسى بن امحد اهلمذاىن قال مسعت على بن عبد الواحد 
ك فيها غري انه قرأ علينا يوما كتاب بن مهدى يقول اختلفت اىل اىب امحد الفرضى ثالث عشرة سنة مل أره ضح

  االنبساط فأراد ان يضحك فغطى فمه وكان اذا جاء اىل أىب حامد االسفرائيىن قام ابو حامد 

من جملسه ومشى اىل باب مسجده حافيا مستقبالله قال وكتب ابو حامد مع رجل خراساىن كتابا اىل أىب امحد يشفع 
اهنا مسألة قد استفىت فيها فلما قرأ الكتاب غضب ورماه عن يده وقال ال له أن يأخذ عليه القرآن فظن ابو امحد 



اقرىء القرآن بشفاعة او كما قال توىف ابو امحد ىف شوال هذه السنة ودفن ىف مقربة جامع املدينة وقد بلغ ثنتني 
  ومثانني سنة 

لك أبا س سعيد الواعظ من اهل عبد امللك بن اىب عثمان واسم اىب عثمان حممد بن ابراهيم ويكىن عبد امل - ٤٣٩
نيسابور حدث عن أىب عمرو بن مطر وامسعيل بن جنيد روى عنه االزهرى واألزجى والتنوخى وكان ثقة صاحلا 

  ورعا زاهدا وتوىف ىف هذه السنة 
حممد بن احلسني بن موسى ابن حممد بن موسى بن ابرهيم بن موسى بن جعفر بن حممد بن على بن احلسني  - ٤٤٠
لى بن أىب طالب ابو احلسن العلوى ولد سنة تسع ومخسني وثلثمائة ولقبه هباء الدولة بالرضى ذى احلسبني بن ع

ولقب اخاه باملرتضى ذى اجملدين وكان الرضى نقيب الطالبيني ببغداد حفظ القرآن ىف مدة يسرية بعد ان جاوز 
وشاعرا مترسال عفيفا عاىل اهلمة متدينا اشترى ثالثني سنة وعرف من الفقه والفرائض طرفا قويا وكان عاملا فاضال 

يف بعض األيام جزازا من امرأة خبمسة دراهم فوجد فيه جزءا خبط أيب على بن مقلة فقال للدالل احضر املرأة 
فأحضرها فقال قد وجدت يف اجلزاز جزءا خبط ابن مقلة فإن أردت اجلزء فخذيه وإن اخترت مثنه فهذه مخسة 

له وانصرفت وكان سخيا جوادا أخربين امساعيل بن أمحد عن أيب غالب بن بشران قال  دراهم فأخذهتا ودعت
  حدثين اخلالع قال مدحت الرضى بقصيدة فجاءين غالمه بتسعة وأربعني درمها فقلت ال شك أن الغالم 

اوي قد خانين فلما كان بعد أيام اجتزت بسوق العروس فرأيت رجال يقول آلخر أتشتري هذا الصحن فإنه يس
مخسة دنانري ولقد أخرج من دار الرضى فبيع بتسعة واربعني درمها فعلمت اىن مدحته وهو مضيق فباع الصحن 

  وأنفذ الثمن اىل وكان شعر الرضى غاية ىف احلسن 
اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال مسعت ابا عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الكاتب حبضرة اىب احلسني بن حمفوظ وكان 

لرؤساء يقول مسعت مجاعة من اهل العلم باالدب يقولون ان الرضى اشعر قريش فقال ابن حمفوظ هذا صحيح احد ا
وقد كان ىف قريش من جييد القول اال ان شعره قليل فأما جميد مكثر فليس اال الرضى اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر 

فما العز ... اشتر العز مبا شئت ... رضى لنفسه اخلطيب قال انشدىن القاضى ابو العالء الواسطى قال انشدنا ال
امنا يدخر ... من شرى عزا مبال ... ليس باملغبون عقال ... او السمر الطوال ... بالقصار الصفران شئت ... بغاىل 

حلر وا... ىف الناس غري مطهر ... وله ... أمثان املعاىل ... والفىت من جعل األموال ... ل حلاجات الرجال ... املا 
محية الرجل الغيور ... لك دون اعراض الرجال ... ما كل ماء للطهور ... والغسل خيبث بعضه ... معدوم النظري 

اال ... وله ... وسليم ودك ىف ضمريى ... آثار شكرك ىف فمى ... طالقة العام املطري ... وملاء كفك ىف احملول ... 
  وال رزقوا غري هذا اللقب ... فال لبسوا غري هذا الشعار ... رب وما حسرة العجم اال الع... اتى حسرة احلاسدين 

غلست ىف طلب ... يوليىن خزر العيون النىن ... ذنىب اىل البهم الكوادن انىن لطرف املطهم واالغر االقرح ... وله 
كن ىل ىف العيون لو مل ي... ومنحت بالغرب الذى مل مينحوا ... وجذبت بالطول الذى مل جيذبوا ... العال وتصبحوا 

وله ... نظروا بعني عداوة لو أهنا عني اهلوى الستحسنوا ما استقبحوا ... مل تطعن االعداء ىف ويقدحوا ... مهابة 
ان ... هل انت مبلغ من هام الفؤاد به ... ما هاج نوحك ىل يا طائر البان ... يا طائر البان غريدا على فنن ... 

لوال تذكر ايامى ... يوم الوداع واشواقى اىل اجلاىن ... مانة ما جناها غري مقلته ض... الطليق يؤدى حاجة العاىن 
  ... وال بللت مباء الدمع أجفاىن ... ملا قدحت بنار الوجد ىف كبدى ... وعند رامة اوطارى واوطاىن ... بذى سلم 



  واشعاره كثرية مستحسنة وامنا ذكرت منها هذا وجرت للرضى قصة مع القادر

  ىف ابيات رفع اليه انه قاهلا وهى هذه باهللا 
واباء حملق ىب عن الضيم كما راع طائر وحشى ... مقول قاطع وانف محى ... كم مقامى على اهلوان وعندى ... 
ومبصر اخلليفة ... البس الذل ىف ديار االعادى ... ل غالم ىف غمده املشرىف ... اى عذر له اىل اجملد ان ذ ... 

س مجيعا ... لف عرقى بعرته سيد النا ... ى اذا ضامىن البعيد القصى ... ه اىب ومواله موال من ابو... العلوى 
ال ... قد يذل العزيز مامل يشمر ... واوامى بذلك الوردرى ... ان خوىف من ذلك الربع امن ... حممد وعلى 

وملا كتب اصحاب ... ملضى من خلفه اهلالل ا... كالذى يقبس الظالم وقد اقمر ... نطالق وقد يضام األىب 
  االخبار هبذه اىل القادر وغاظه امرها واستدعى القاضى ابا بكر 

حممد بن الطيب وأنفذه اىل الشريف الطاهر اىب امحد برسالة ىف هذا املعىن فقال القاضى ابو بكر ىف الرسالة قد 
واالة منك وما تقدم لك ىف الدولة علمت موضعك منا ومنزلتك عندنا وماال نزال من االعتداد بك والثقة بصدق امل

العباسية من خدم سابقة ومواقف حممودة وليس جيوز ان تكون على خليقة نرضاها ويكون ولدك على ما يضادها 
وقد بلغنا انه قال شعرا هو كذا فياليت شعرنا على أى مقام ذل اقام وما الذى دعاه اىل هذا املقال وهو ناظر ىف 

جل االعمال واقصاها علوا ىف املنزلة وعساه لو كان مبصر ملا خرج من مجلة الرعية وما رأينا النقابة واحلج فيما هو ا
على بلوغ االمتعاض منا مبلغه ان خنرج هبذا الولد عن شكواه اليك واصالحه على يديك فقال الشريف الطاهر 

هلا والنعمة منها وكان ىف حكم  واهللا ما عرفت هذا وال انا واوالدى واال خدم احلضرة املقدسة املعترفون باحلق
التفضل على يهذب هذا الولد بانفاذ من حيمله اىل الدار العزيزة مث يتقدم ىف تأديبه مبا يفعل بأهل الغرة واحلداثة 

فقال له القاضى ابو بكر الشريف يفعل ىف ذلك ما يراه احلضرة املقدسة فيزول ما خامرها به مث استدعى الشريف 
  رضى وعاتب الرضى العتاب املستوىف ابنيه املرتضى وال

فقال له ما قلت هذه االبيات وال اعرفها فقال له اذا كنت تنكرها فاكتب خطك للخليفة مبثل ما كنت كتبت به ىف 
امر صاحب مصر واذكره مبا أذكره به من االدعاء ىف نسبه فقال ال افعل فقال له كأنك تكذبىن باالمتناع من مثل 

ولكىن اخاف الديلم ومن للرجل من الدعاة هبذه البالد فقال يال العجب ختاف من هو منك قوىل فقال ما اكذبك 
على بالد بعيدة وتراقبه وتسخط من انت مبرأى منه ومسمع وهو قادر عليك وعلى اهلك وتردد القول بينهما حىت 

ه ىف بلد وآل االمر اىل غلظ الرضى ىف اجلواب فصاح الطاهر ابو حممد وقام الرضى وحلف الطاهر ان ال يقيم مع
انفاذ القاضى اىب بكر واىب حامد االسفرائيىن واخذا اليمني على الرضى انه مل يقل الشعر املنسوب اليه وال يعرفه 

  واندرجت القصة على هذا توىف الرضى يوم االحد لست خلون من حمرم هذه السنة وحضر الوزير 

عيان ودفن ىف داره مبسجد االنباريني ومضى اخوه املرتضى اىل فخر امللك ومجيع االشراف والقضاة والشهود واال
املشهد مبقابر قريش ألنه مل يستطع ان ينظر اىل تابوته ودفنه وصلى عليه الوزير فخر امللك ىف الدار مع مجاعة امهم 

فعزى املرتضى  ابو عبد اهللا ابن املهلوس العلوى مث دخل الناس افواجا فصلوا عليه وركب فخر امللك ىف آخر النهار
ووددهتا ذهبت ... يال الرجال لفجعة جذ من يدى ... والزمه العود اىل داره ففعل وكان مما رثاه اخوه املرتضى 

ومطلتها زمنا فلما صممت ... فحسوهتا ىف بعض ما انا حاسى ... ما زلت آىب وردها حىت أتت ... على برأسى 



واها ... والدمع خري مساعد ومواسى ... ن فيض دمعى عربة ال تنكرن م... مل يثنها مطلى وطول مكاسى ... 
   ٤٠٧سنة ... ولرب عمر طال باأل رجاس ... لعمرك من قصري طاهر 

  مث دخلت سنة سبع واربعمائة

فمن احلوادث فيها انه ىف شهر ربيع االول احترق مشهد احلسني عليه السالم واألروقة وكان السبب ان القوام 
  ني فسقطتا ىف جوف الليل على التأزير فأحرقتاه وتعدت النار اشعلوا مشعتني كبريت

وىف عشر بقني من هذا الشهر احترق هنر طابق ودار الركن اليماىن من البيت احلرام وسقوط حائط بني يدى قرب 
النىب صلى اهللا عليه و سلم ووقوع القبة الكبرية على الصخرة ببيت املقدس وبأن حريقا وقع ىف بعض اجلامع 

  امرا بس
وىف الشهر اتصلت الفتنة بني الشيعة والسنة بواسط وهنبت حمال الشيعة والزيدية بواسط واحترقت وهرب وجوه 

  الشيعة والعلويني فقصدوا على ابن مزيد واستنصروه 
وىف ربيع اآلخر خلع على اىب حممد احلسن بن الفضل الرامهرمزى خلع الوزارة من قبل سلطان الدولة وهو الذى 

  ور احلائر مبشهد احلسني بىن س

وكانت ىف هذه السنة وقعة بني سلطان الدولة اىب شجاع واخيه اىب الفوارس اهنزم فيها ابو الفوارس بعد أن حصل 
  شرياز وملكها 

وىف هذه السنة ملك حممود بن سبكتكني خوارزم ونقل اهلها اىل اهلند ومل حيج الناس ىف هذه السنة من خراسان وال 
  العراق 

  من توىف ىف هذه السنة من االكابرذكر 

امحد بن حممد ابن يوسف بن حممد بن دوست ابو عبد اهللا البزاز ولد ىف صفر سنة ثالث وعشرين وثلثمائة  - ٤٤١
وحدث عن حممد بن جعفر املطريى وامسعيل الصفار والربذعى وغريهم وكان مكثرا من احلديث عارفا به حافظا له 

شاهني واملخلص حني تكلموا فيه بشىء ال يؤثر فقال االزهرى رأيت كتبه كلها طرية املى احلديث من حفظه وابن 
وكان يذكر ان اصوله العتق غرقت وهذا ليس بشىء ألنه من اجلائز ان يكون قد قابل بالطرية نسخا قد قرئت عليه 

  وقد كان الرجل ميلى من حفظه فيجوز ان يكون حافظا ملا ذهب 
ثابت قال حدثىن عيسى بن امحد بن عثمان اهلمذاىن قال مسعت محزة بن حممد بن طاهر  اخربنا القزاز اخربنا ابن

يقول مكث ابن دوست سبع عشرة سنة ميلى احلديث عارفا بالفقه على مذهب مالك وكان عنده عن امسعيل 
ديث الصفار وحده صندوق سوى ما كان عنده عن غريه قال وكان يذاكر حبضرة الدارقطىن ويتكلم ىف علم احل

فتكلم فيه الدارقطىن بذلك السبب وكان حممد ابن اىب الفوارس ينكر مضينا اليه ومساعنا منه مث جاء بعد ذلك ومسع 
  منه 

اخربنا القزاز اخربنا امحد بن على اخلطيب قال حدثىن ابو عبد اهللا الصورى قال قال محزة بن حممد بن طاهر قلت 
جملالس من حفظك فلم ال متلى من كتابك فقال ىل انظر فيما امليت فان خلاىل اىب عبد اهللا بن دوست اراك متلى ا

  كان ىف ذلك خطأ مل امل من حفظى وان كان مجيعه صوابا فما احلاجة اىل الكناب توىف ابو عبد اهللا 



  ابن دوست ىف رمضان هذه السنة ودفن حذاء منارة جامع املنصور 
يب العكربى سكن بغداد وحدث هبا عن حممد بن ايوب الزاهد حممد بن امحد ابن خلف بن خاقان ابو الط - ٤٤٢

  وابراهيم بن على الباقالوى وغريمها 
اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت قال سألت ابا القاسم عبد الواحد بن على بن برهان عنه 

ىن عنه ابو منصور بن عبد العزيز العكربى فعرفه وثقه واثىن عليه ثناء حسنا وقال كان صدوقا قال ابن ثابت وحدث
  وقال ىل ولد بعكربا ىف سنة ثالث عشرة وثلثمائة ومسعنا منه ببغداد وبعكربا ومات ببغداد سنة سبع واربعمائة 

حممد بن امحد ابن القاسم بن امسعيل ابو احلسني الضىب القاضي املعروف املعروف باحملاملى مسع امساعيل  - ٤٤٣
  عمرو بن السماك وابا بكر النجاد وابا عمر الزاهد وكان ثقة صادقا خريا  ابن حممد وابا

اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن على بن ثابت اخربنا عبد الكرمي بن حممد الضىب اخربنا ابو احلسن 
لفرائض وحساهبا والدور الدارقطىن قال حممد بن امحد بن القاسم ابو احلسني احملاملى الفقيه الشافعى حفظ القرآن وا

ودرس الفقه على مذهب االمام الشافعى وكتب احلديث ولزم العلم ونشا فيه وهو عندى ممن يزداد خريا كل يوم 
  مولده سنة اثنتني وثالثني وثلثمائة قال ابن ثابت مات ابو احلسني يوم اخلميس العاشر من رجب سنة سبع واربعمائة 

بن اهليثم ابو عمر البسطامى الواعظ الفقيه على مذهب الشافعى كان مناظرا حممد بن احلسني ابن حممد  - ٤٤٤
  وكان ابو حامد جيله وىل قضاء نيسابور وحدث عن الطرباىن وغريه وتوىف بنيسابور ىف هذه السنة 

حممد بن على ابن خلف ابو غالب الوزير امللقب فخر امللك من اهل واسط وكان ابوه صريفيا فتنقلت به  - ٤٤٥
الحوال اىل خدمة هباء الدولة ابن عضد الدولة ومحل اليه اموال بدر بن حسنويه وحصل لنفسه منها الكثري وملا ا

خلعت عليه خلع الوزارة اعطى كل واحد من صغار احلواشى مائة دينار ودستا من الثياب واعطى حراس دار امللك 
سد البثوق وعمر سواد الكوفة وعمل اجلسر السودان كل واحد عشرين دينارا وكانوا يزيدون على اخلمسني و

ببغداد وكان قد نسى وبطل وعمل له درابزينات وعمر املارستان وداره باعلى احلرمي الطاهرى يقال هلا الفخرية 
وهذه الدار كانت للمتقى هللا وابتاعها عز الدولة خبتيار بن معز الدولة وخربت فعمرها فخر امللك وأنفق عليها 

رغ منها ىف رمضان سنة اثنتني واربعمائة وعصفت ىف تلك السنة ريح فقصفت ببغداد زائدا على امواال كثرية وف
عشرين الف خنلة فاستعمل فخر امللك اكثرها ىف أبنيته وكان كثري الصالة والصالت جيرى على الفقهاء ما بني 

ل بعض الواجبات فعوقب بغداد وشرياز وكسا ىف يوم الف فقري وسن تفرقة احللوى ىف النصف من رمضان وامه
سريعا وذلك ان بعض خواصه قتل رجال ظلما فتصدقت له زوجة املقتول تستغيث وال يلتفت اليها فلقيته ليلة ىف 
مشهد باب التنب وقد حضر للزيارة فقالت له يا فخر امللك القصص الىت كنت ارفعها اليك وال تلتفت اليها قد 

خروج التوقيع من جهته فلما قبض عليه قال ال شك ان توقيعها قد خرج  صرت ارفعها اىل اهللا تعاىل وانا منتظرة
وقتله سلطان الدولة بن هباء الدولة باالهواز ىف هذه السنة وكان عمره اثنتني ومخسني سنة واشهر واخذ من ماله ما 

ه الف الف ومائتا بلغ ستمائة ونيفا وثالثني الف دينار سوى الضياعات والثياب والفروش واآلالت وقيل انه وجد ل
الف دينار مطيعية وكان استخراج ماله عجيبا وذلك ان أبا على الرخجى اثار هذه االموال وكانت ودائع عند 

الناس وكان فخر امللك قد احتجر لنفسه من قلعة بدر بن حسنويه ما يزيد على ثالثة آالف الف دينار واودعها 
  مجاعة 



ن غري ضرب بعصا على ما نذكر ىف ترمجة الرخجى وقد ذكر فيها فوقف الرخجى على تذكرة له فاستخرجها م
  اقواما اودع قد حلن بأمسائهم وكىن عن القاهبم 

  سنة

  مث دخلت سنة مثان واربعمائة 
فمن احلوادث فيها ان الفتنة بني الشيعة والسنة تفاقمت وعمل اهل هنر القالئني بابا على موضعهم وعمل اهل 

مما يليهم وقتل الناس على هذين البابني وركب املقدام ابو مقاتل وكان على الشرطة الكرخ بابا على الدقاقني 
ليدخل الكرخ فمنعه اهلها والعيارون الذين فيها وقاتلوه فاحرق الدكاكني واطراف هنر الدجاج ومل يتهيأ له 

  الدخول 
  وىف هذه السنة استتاب القادر املبتدعة 
نا ابو بكر الطريثيثى اخربنا هبة اهللا بن احلسن الطربى قال وىف سنة مثان اخربنا سعد اهللا بن على البزاز اخرب

واربعمائة استتاب القادر باهللا امري املؤمنني فقهاء املعتزلة احلنفية فأظهروا الرجوع وتربؤا من االعتزال مث هناهم عن 
أخذ خطوطهم بذلك واهنم مىت الكالم والتدريس واملناظرة ىف االعتزال والرفض واملقاالت املخالفة لالسالم و

خالفوه حل هبم من النكال والعقوبة ما يتعظ به امثاهلم وامتثل ميني الدولة وامني امللة ابو القاسم حممود امر امري 
املؤمنني واسنت بسننه ىف اعماله الىت استخلفه عليها من خراسان وغريها ىف قتل املعتزلة والرافضة واالمساعيلية 

ية واملشبهة وصلبهم وحبسهم ونفاهم وامر بلعنهم على منابر املسلمني وايعاد كل طائفة من اهل والقرامطة واجلهم
  البدع وطردهم عن ديارهم وصار ذلك سنة ىف االسالم 

  وفيها عقد سلطان الدولة على جبارة بنت قرواش بن املقلد بصداق مبلغه مخسون الف دينار 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

امسعيل بن احلسن ابن على بن عباس ابو على الصريىف روى عنه الصيمرى واالزجى وكان صدوقا توىف ىف  - ٤٤٦
  رمضان هذه السنة ودفن مبقربة العباسية باجلانب الشرقى 

احلسن بن حممد ابن حيىي ابو حممد املقرئ املعروف بابن الفحام القحام من اهل سر من رأى حدث عن  - ٤٤٧
  وقرأ لقرآن على النقاش وكان ينفقه للشافعى وكان يرمى بالتشيع وتوىف بسر من رأى ىف هذه السنة  امسعيل الصفار

شباشى احلاجب يكىن ابا طاهر املشطب موىل شرف الدولة اىب الفوارس بن عضد الدولة لقبه هباء الدولة  - ٤٤٨
صح واشرك بينهما ىف مراعاة امور االتراك ابو نصر بالسعيد ذى العضدين ولقبه ابو اهليجا خبتكني اجلرجاىن باملنا

ببغداد وكان السعيد كثري الصدقة فائض املعروف حىت ان اهل بغداد اذار رأوا من لبس قميصا جديدا قالوا رحم 
اهللا السعيد النه كان يكسو اليتامى والضعفاء وهو الذى بىن قنطرة اخلندق والياسرية والزياتني ووقف جبايتها على 

كان ارتفاعها اربعني كرا والف دينار ووقف على اجلسر خان النرسى بالكرخ ووقف عليه لرحبى املارستان و
بالقفص وسد بثق اخلالص وحفر ذابة دجيل وساق املاء منها اىل مقابر قريش وعمل املشهد بكوخ ودربه بقرب 

قد اخرجوا يوم العيد واسط وحفر املصانع عنده وىف طريقه وله آبار كثرية بطريق مكة وكان االصبهسالرية 
  اجلنائب مبراكب الذهب واظهروا الزينة فقال له بعض اصحابه لو كان لنا 



شىء اظهرناه فقال له اال انه ليس ىف جنائبهم قنطرة الياسرية واخلندق توىف ىف شوال هذه السنة ودفن ىف مقربة 
  وبنوا قبة فسقطت واتفق بعد تسعني  االمام امحد بن حنبل ىف تربة معروفة به ووصى ان ال يبىن عليه فخالفوه

  سنة

محل ميت اىل املقربة فتبعه النساء فتقدمتهن عجوز اىل تربة السعيد فلطمت ووافقتها النساء وعدن اىل بيوهتن 
فانتبهت العجوز من منامها مذعورة وقالت رأيت تركيا بيده دبوس وقد خرج من التربة فاراد ان يضربىن وقال 

ربىت فلطمت وصوحيباتك فيها أبيىن وبينك قرابة فلقد آذيتموىن فسألوا عن التربة فاذا هى تربة اتيت من البعد اىل ت
  السعيد فتجنبها النساء بعد ذلك 

على بن مزيد وىل الواليات واالعمال وقصد ىف آخر امره السلطان فاعتل ىف طريقه فبعث ابنه ابا االغر  - ٤٤٩
ية عهده واقرار اعماله ىف يده فاجيب وخلع على دبيس وكتب له املنشور دبيسا للنيابة عنه وكتب يسأل تقليده وال

  بالوالية توىف ىف هذه السنة 
  سنة 

  مث دخلت سنة تسع واربعمائة 
فمن احلوادث فيها انه قرئ يوم اخلميس السابع عشر من احملرم ىف املوكب بدار اخلالفة كتاب مبذاهب السنة وقيل 

  فهو كافر حالل الدم فيه من قال ان القرآن خملوق 
  وىف يوم اخلميس النصف من مجادى االوىل فاض ماء البحر املاحل وواىف اىل االبلة ودخل اىل البصرة بعد يومني 

  وىف شوال تقلد ابو حممد على بن امحد بن بشر اخلراساىن القضاء بالبصرة وكان قبل ذلك قاضى البطيحة 
ى بن عبيد اهللا ورجعوا من شاطىء الفرات ومل يعربوا التأخر االمر ىف عقد وورد اخلراسانية والناس مع املختار اىل عل

  اجلسر وضيق الوقت 

  وفيها دخل سلطان الدولة بغداد ونظر ابو القاسم جعفر بن حممد بن فساجنس ىف الوزارة 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  رجاء بن عيسى  - ٤٥٠
صنا قرية من قرى صعيد مصر ولد سنة سبع وعشرين ومسع مجاعة من شيوخ ابن حممد ابو العباس االنصناوى وان

مصر بغداد وقدم فحدث هبا فسمع منه ابو عبد اهللا بن بكري والعتيقى وكان فقيها مالكيا فرضيا ثقة ىف احلديث 
  متحريا ىف الرواية مقبول الشهادة عند القضاة وتوىف مبصر ىف هذه السنة 

بن اىب عالن ابو امحد قاضى االهواز مولده سنة احدى وعشرين وثلثمائة وله مصنفات عبد اهللا بن حممد ا - ٤٥١
كثرية من مجلتها معجزات النىب صلى اهللا عليه و سلم مجع له فيها الف معجزة وهو احد شيوخ املعتزلة وكان يؤدى 

ىف ذى احلجة من هذه السنة خراج ضياعه باالهواز تسعني الف دينار وكان اصهاره يؤدون ثالثني الف دينار وتوىف 
  عن تسع ومثانني سنة 

على بن نصر ابو احلسن امللقب مهذب الدولة صاحب البطائح كان له كرم ووفاء وكان الناس يلتجؤن  - ٤٥٢
اليه ىف الشدائد واكرب فخره نزول القادر عليه وخدمته اياه اىل ان جاءته اخلالفة قال الوزير ابو شجاع توجت 



ره مبقام القادر باهللا ىف جواره وصاغت له املنقبة حسبا وصارت له اىل استحقاق املدح سببا كان االيام مفرق فخا
يرتفع له من اقطاعه تسعة اآلف وستمائة كر من احلنطة وثالثة عشر الف وثلثمائة وسبعون كرا من الشعري ومثانية 

ن بعض بالده تضمن بعشرة آالف دينار اآلف كر من االرز ومن الورق الفا الف وسبعمائة الف ومخسون الفا وكا
  تزوج بنت امللك هباء الدولة وأعانه نوائبه وأقرضه 

امواال كثرية ووىل البطائح اثنتني وثالثني سنة وشهورا وكان سبب موته انه افتصد وانتفخ ساعده واخذه داء 
  احلمرة توىف ىف مجادى االوىل من هذه السنة عن اثنتني وسبعني سنة 

لغىن بن سعيد ابن على بن سعيد بن بشران بن مروان بن عبد العزيز ابو حممد االزدى املصرى عبد ا - ٤٥٣
  احلافظ كان عاملا باحلديث وأمساء الرجال متقنا قال الطيورى ما رأت عيناى مثله ىف معناه 
 الصورى قال قال ىل اخربنا ابن ناصر اخربنا املبارك بن عبد اجلبار وابو الفضل بن خريون قاال اخربنا ابو عبد اهللا

عبد الغىن بن سعيد ولدت لليلتني بقيتا من ذى القعدة سنة اثنتني وثالثني وثلثمائة وتوىف ىف صفر سنة تسع 
واربعمائة قال الصورى وقال ىل ابو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن بن أىب يزيد االزدى قال ىل أىب خرجنا يوما مع 

 فلقيه عبد الغىن بن سعيد فسلم على اىب احلسن فقال يا أصحابنا ما التقيت من الدارقطىن من عند اىب جعفر احلسني
مرة مع شابكم هذا فانصرفت عنه اال بفائدة او كما قال الصورى وقال ىل ابو الفتح منصور بن على الطرسوسى 

فلما ودعنا بكينا وكان شيخا صاحلا ملا اراد ابو احلسن الدارقطىن اخلروج من عندنا من مصر خرجنا معه نودعه 
فقال مل تبكون فقلنا نبكى ملا فقدناه من علمك وعد مناه من فوائدك قال تقولون هذا وعندكم عبد الغىن وفيه 

اخللف قال الصورى وقال ىل ابو بكر الربقاىن سألت الدارقطىن بعد قدومه من مصر هل رأيت ىف طريقك من يفهم 
قى احدا اال شابا مبصر يقال له عبد الغىن كأنه شعلة نار وجعل يفخم شيئا من العلم فقال ىل ما رأيت ىف طول طري

  امره ويرفع ذكره 
اخربنا ابن ناصر اخربنا املبارك بن عبد اجلبار اخربنا ابو عبد اهللا الصورى اخربنا عبد الغىن احلافظ قال ملا وصل 

كر انه اماله على الناس وضمن كتابه اىل كتاىب الذى عملته ىف اغالط اىب عبد اهللا احلاكم أجابىن بالشكر عليه وذ
  االعتراف بالفائدة وبانه ال يذكرها ىل غىن وان ابا العباس حممد بن يعقوب االصم حدثهم قال 

حدثنا العباس بن حممد الدورى قال مسعت ابا عبيد يقول من شكر العلم ان يستفيد الشىء فاذا ذكر لك قلت حقى 
  حىت افادىن فالن كذا وكذا فهذا شكر العلم على كذا وكذا ومل يكن ىل به علم 

حممد بن أمري املؤمنني القادر باهللا يكىن ابا الفضل وكان ابوه رشحه للخالفة وجعله وىل عهده ولقبه  - ٤٥٤
الغالب باهللا ونقش على السكة امسه ودعى له ىف اخلطبة بوالية العهد بعده مث ادركه اجله فتوىف ىف رمضان هذه 

  لده ىف ليلة االثنني لسبع بقني من شوال السنة وكان مو

  سنة

  اثنتني ومثانني وثلثمائة ودفن بالرصافة 
حممد بن ابراهيم ابن حممد بن يزيد ابو الفتح البزاز الطرسوسى يعرف بابن البصرى مسع خلقا كثريا  - ٤٥٥

  وروى عنه الربقاىن واالزهرى وغريمها واستوطن بيت املقدس 
محد بن على قال قال ىل حممد بن على الصورى وقد مسع من حممد بن ابراهيم كان ثقة ومات اخربنا القزاز اخربنا ا



  ببيت املقدس 
  سنة 

  مث دخلت سنة عشر واربعمائة

فمن احلوادث فيها انه ورد اىل القادر باهللا كتاب من ميني الدولة اىب القاسم حممود ابن سبكتكني يذكر فيه ما افتتحه 
يه من امواهلم وغنائمهم فقال فيه ان كتاب العبد صدر من مستقره بغزنة للنصف من احملرم من بالد اهلند ووصل ال

سنة عشر والدين ىف ايام سيدنا وموالنا االمري القادر باهللا امري املؤمنني خمصوص مبزيد االظهار والشرك مقهور جبميع 
ه السامية وتابع الوقائع على كفار السند واهلند االطراف واالقطار وانتدب العبد لتنفيذ أوامره العالية ومتهيد مرامس

  فرتب بنواحى غزنة العبد حممدا مع مخسة عشر الف فارس وعشرة آالف راجل واهنض 

العبد مسعودا مع عشرة آالف فارس وعشرة آالف راجل وشحن بلخ وطخرستان بارسالن حاجب مع اثنىت عشر 
تونتاش احلاجب مع عشرين الف فارس وعشرين الف الف فارس وعشرة آالف راجل وضبط والية خوارزم بال

راجل وانتخب ثالثني الف فارس وعشرة آالف راجل لصحبة راية االسالم وانضم اليه مجاهري املطوعة وخرج العبد 
من غزنة يوم السبت الثالث عشر من مجادى االوىل سنة تسع بقلب منشرح لطلب الشهادة ونفس مشتاقة اىل درك 

عا وحصونا واسلم زهاء عشرين الفا من عباد الوثن وسلموا قدر الف الف درهم من املورق الشهادة ففتح قال
ووقع االحتواء على ثالثني فيلة وبلغ عدد اهلالكني منهم مخسني ألفا وواىف العبد مدينة هلم عاين فيها زهاء ألف قصر 

ثمائة مثقا وقلع من األصنام الفضية مشيد وألف بيت لألصنام ومبلغ ما يف الصنم مثانية وتسعون ألف مثقال وثل
زيادة على ألف صنم وهلم صنم معظم يؤرخون مدته لعظم جهالتهم بثلثمائة ألف عام وقد بنوا حول تلك األصنام 
زهاء عشرة آالف بيت لألصنام املنصوبة واعتىن العبد بتخريب هذه املدينة اعتناء تاما وعمها اجملاهدون باالحراق 

لرسول وحني وجد الفراغ الستيفاء الغنائم حصل منها عشرون ألف ألف درهم وافرد مخس فلم يبق منها إال ا
  الرقيق فبلغ ثالثة ومخسني الفا واستعرض ثلثمائة وستة ومخسني فيال 

وىف ربيع االول جلس القادر باهللا وقرىء عهد امللك اىب الفوارس ولقب قوم الدولة ومحلت اليه اخللع بوالية كرمان 
اج اخلراسانية وتوقف األمر من العراق وىف هذه السنة مات االصيفر املنتفقى الذى كان خيفر احلاج وىف وتأخر احل

يوم االربعاء تاسع ذى احلجة نشأت ريح شديدة كالزلزلة وورد معها رمل أمحر وفيها قبض على الوزير ابن 
  فساجنس وعلى اخوته 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  بن موسى ابن مردوية بن فورك ابو بكر احلافظ االصبهاىن توىف ىف رمضان هذه السنة امحد  - ٤٥٦
ابراهيم بن حممد ابن جعفر بن اسحاق الباقرحى ولد سنة مخس وعشرين وثلثمائة ومسع احلسني ابن حيىي  - ٤٥٧

واملعرفة واالدب بن عياش وعلى بن حممد املصرى ىف آخرين وكان صدوقا حسن النقل جيد الضبط من اهل العلم 
واستخلفه القاضى ابو بكر بن منري على الفرضة وشهد عنده وشهد عند اىب عبد اهللا الضىب واىب حممد االكفاىن 
وكان ينتحل ىف الفقه مذهب ابن جرير وكان يسكن اجلانب الشرقى وتوىف ىف ذى احلجة من هذه السنة ودفن 

  بقرب قرب أىب حنيفة 



ركان بن بنان ابو احلسني الباقالوى كان يسكن باب الشام وحدث عن اىب بكر تركان بن الفرج ابن ت - ٤٥٨
  الشافعى وابن مقسم وكان صدوقا توىف ىف مجادى االوىل من هذه السنة 

احلسني بن قالبوس ابن عبد اهللا ابو عبد اهللا التركى مسع ابا الفضل الزهرى اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب  - ٤٥٩
  فقريا مستورا وتوىف ىف رجب هذه السنة  قال كان شيخنا دينا

عبيد اهللا بن امحد ابن جعفر ابو تغلب القاضى له شعر ورسائل وكان بينه وبني الوزير املغرىب مكاتبات  - ٤٦٠
  وكان ينوب عن اىب خازم القاضى ىف اجلانب الشرقى من واسط 

  توىف ىف مجادى االوىل من هذه السنة 
القاسم الشاعر وشعره مستحسن قدم على الصاحب بن عباد فقال انت ابن بابك عبد الصمد بن بابك ابو - ٤٦١

  فقال انا ابن بابك توىف ىف شوال هذه السنة 
عبد الواحد بن حممد ابو عمر بن مهدى اخربنا عبد الرمحن بن حممد القزاز اخربنا ابو بكر اخلطيب قال  - ٤٦٢

ام بن النعمان بن خملد ابو عمر البزار الفارسى كازروىن االصل عبد الواحد بن حممد ابن عبد اهللا بن مهدى بن خشن
مسع القاضى احملاملى وحممد بن خملد وابن عياش القطان وعبد اهللا بن امحد بن اسحاق اجلوهرى وحممد بن امسعيل 

الرزاز الفارسى وحممد بن امحد بن يقوب بن شيبة وابا العباس بن عقدة وامسعيل بن حممد الصفار وحممد بن عمر و
وابا عمر وبن السماك كتبنا عنه وكان ثقة امينا يسكن درب الزعفراىن قال ومسعت حممد بن على بن خملد الوراق 
يذكر ان مولده ىف سنة مثان عشرة وثلثمائة ومات فجاءة ىف يوم االثنني ودفن يوم الثالثاء النصف من رجب سنة 

  عشر واربعمائة ودفن ىف مقربة باب حرب 
الواحد بن عبد العزيز ابن احلارث بن راشد ابو الفضل التميمى حدث عن النجاد والبغوى وابن عبد  - ٤٦٣

اجلعاىب قال اخلطيب كتبنا عنه وكان صدوقا توىف ىف ذى القعدة من هذه السنة ودفن اىل جنب قرب امحد بن حنبل 
  وصلى عليه حنو مخسني الفا 

م البجلى من ولد جرير بن عبد اهللا مسع النجاد واخللدى وقلد عبد الواحد بن حممد ابن عثمان ابو القاس - ٤٦٤
  القضاء على مواضع وكان ثقة توىف ىف رجب هذه السنة 

حممد بن اسد ابن على بن سعيد ابو احلسن الكاتب املقرىء مسع ابا بكر النجاد وجعفر اخللدى وغريمها  - ٤٦٥
  دفن بالشونيزى وكان صدوقا وتوىف يوم االحد لليلتني خلتا من احملرم و

  حممد بن املظفر ابن عبد اهللا ابو احلسن املعدل املعروف بابن السراج روى عن اىب بكر النجاد وغريه  - ٤٦٦
اخربنا القزاز اخربنا امحد بن على بن ثابت قال انشدنا حممد بن املظفر قال انشدىن ابو اسحاق ابراهيم بن هالل 

اال ... اآلن ما أبصر بدر الدجى ... أرى السهى ىف الليلة املقمرة ... ى قد كنت للحدة من ناظر... الصاىب لنفسه 
راى ... ومن طوى الستني من عمره ... غري مىن الدهر ما غريه ... ألنىن انظر منها وقد ... بعني تشتكى الشبكره 

  ... من حادثات النقص مامل يره ... وان ختطاها رأى بعدها ... أمورا فيه مستنكره 
  بن املظفر ىف مجادى االوىل من هذه السنة توىف ا
  هبة اهللا بن سالمة  - ٤٦٧

ابو القاسم الضرير املفسر كان من احفظ الناس لتفسري القرآن وكان له حلقة ىف جامع املنصور وقد مسع احلديث 
  من أىب بكر بن مالك القطيعى وغريه 



  هبة اهللا بن املقرىء  انبأنا حممد بن اىب طاهر البزاز عن اىب طالب العشارى حدثنا
حدثنا هبة اهللا بن سالمة املفسر قال كان لنا شيخ نقرأ عليه ىف باب حمول فمات بعض اصحابه فرآه الشيخ ىف النوم 
فقال ما فعل اهللا بك قال غفر ىل قال فما حالك مع منكر ونكري قال يا استاذ ملا أجلساىن وقاال من ربك من نبيك 

  ت هلما حبق اىب بكر وعمر دعاىن فقال احدمها لآلخر قد اقسم اهلمىن اهللا عز و جل ان قل

  علينا بعظيم دعه فتركاىن وانصرفا توىف هبة اهللا ىف هذه السنة ىف رجب ودفن ىف مقربة جامع املنصور 

  سنة

  مث دخلت سنة احدى عشرة واربعمائة 
م صاحب مصر وكان يواصل الركوب ليال فمن احلوادث فيها انه ىف يوم الثالثاء لليلتني بقيتا من شوال فقد احلاك

وهنارا ويتصدى له الناس فيقف عليهم ويسمع منهم وكان املصريون موتورون منه فكانوا يدسون اليه الرقاع 
املختومة بالدعاء والسب له وألسالفه والوقوع فيه وىف حرمه حىت انتهى فعلهم ىف ذلك اىل ان عملوا متثال امرأة 

نصبوها ىف بعض الطريق وتركوا ىف يدها رقعة خمتومة تتضمن كل لعن وشتيمة فلما من قراطيس خبف وازوار و
اجتاز هبا مل يشك اهنا امرأة وان الرقعة رقعة ظالمة فتقدم فأخذها من يدها ففتحها فرأى ىف اوهلا ما استعظمه فقال 

د اىل القاهرة ودخل اىل قصره انظروا هذه املرأة من هى فقيل اهنا مثال معمول من قراطيس فقرأ الرقعة كلها وعا
وتقدم باستدعاء القواد والعرفاء فلما حضروا امرهم باملصري اىل مصر وضرهبا بالنار وهنبها وقتل من ظفروا به من 
اهلها فتوجهوا لذلك وعرف املصريون ذلك فقاتلوا عن نفوسهم قتاال بلغوا فيه غاية وسعهم وحلق النهب والنار 

 يكن ىف اهلها قوة على امتناع وال قوة على دفاع واستمرت احلرب بني العبيد والرعية االطراف والسواحل الىت مل
ثالثة ايام واحلاكم يركب كل يوم ويشاهد النار ويسمع الصياح ويسأل عن ذلك فيقال له العبيد حيرقون مصر 

مرهم هبذا لعنهم اهللا فلما كان وينهبوهنا والنار تعمل ىف املوضع الفالىن واملوضع الفالىن فيظهر التوجع ويقول من ا
ىف اليوم الثالث اجتمع االشراف والشيوخ ىف اجلوامع ورفعوا املصاحف وعجوا بالبكاء وابتهلوا اىل اهللا تعاىل ىف 

  الدعاء فرمحهم املشارقة واالتراك فاحنازوا اليهم وقاتلوا معهم وارسلوا اىل احلاكم يقولون 

وفيه حرمنا واوالدنا وما علمنا ان اهله جنوا جناية تقتضى سوء املقابلة فان  حنن عبيدك ومماليكك وهذا البلد بلدك
كان هناك باطن ال نعرفه أشعرتنا به وانتظرت علينا اىل ان خنرج اموالنا وعيالنا وان كان ما عليه هؤالء العبيد خمالفا 

وال اذنت هلم وقد اذنت لكم ىف نصرهتم لرايك اطلعتنا ىف معاملتهم مبا تعامل به املفسد فاجاهبم باىن ما اردت ذلك 
  وااليقاع مبن يتعرض هبم 

وراسل العبيد سرابان كونوا على امركم ومحل اليهم سالحا قواهم به فاقتتلوا واعادوا الرسالة انا قد عرفنا غرضك 
مستظهرين  انه اهالك هذا البلد وما جيوز ان نسلم انفسنا واشاروا اىل بعض الوعيد ىف قصد القاهرة فلما رآهم

ركب محاره ووقف بني الفريقني واومأ اىل العبيد باالنصراف وسكن اآلخرين فقبلوا ذلك وشكروه وسكنت الفتنة 
وكان قدر ما احرق من مصر ثلثها وهنب نصفها وتتبع املصريون من اخذ من زوجاهتم وبناهتم وابتاعوا من العبيد 

الفواحش املرتكبة منهن مث زاد ظلم احلاكم وعن له ان بعد ان فضحوهن حىت قتل منهن نفوسهن خوفا من عار 
يدعى الربوبية فصار قوم من اجلهال اذا رأوه يقولون له يا واحدنا يا احدنا يا حمىي يا مميت وكان قد اسلم مجاعة من 

ة وقال اليهود فكانوا يقولون انا نريد ان نعاود شرعنا االول فيفسح هلم ىف االرتداد واوحش اخته مبراسالت قبيح



هلا قد وقع اىل انك تدخل الرجال اليك فراسلت قائدا يقال له ابن دواس كان شديد اخلوف من احلاكم ان يقتله 
فقالت اىن اريد ان القاك اما ان تتنكر ىل وتاتيين واما ان اجىء انا اليك فجاءت اليه فقبل االرض بني يديها وخلوا 

فقال انا خادمك فقالت انت تعلم ما يعتقده اخى فيك وانه مىت فقالت له لقد جئتك ىف امر احرس نفسى ونفسك 
متكن منك مل يبق عليك وانا كذلك وحنن معه على خطر عظيم وقد انضاف اىل ذلك ما قد تظاهر به وهتكه 

الناموس الذى قد اقامه آباؤنا وزيادة جنونه ومحله نفسه على ماال يصرب املسلمون على مثله فأنا خائفة أن يثور 
  اس علينا فيقتلوه ويقتلونا وتنقضى هذه الدولة اقبح انقضاء قال صدقت فما الرأى قالت حتلف ىل واحلف لك الن

على كتمان ما جرى بيننا من السر وتعاضدىن على ما فيه الراحة من هذا الرجل فقال هلا السمع والطاعة فتحالفا 
ديره وانا فال غرض ىل االسالمة املهجة فأقطعته على قتله واهنما يقيمان ولده مقامه وتكون انت صاحب جيشه وم

ما حيصل مائة الف وقالت اختر ىل عبدين من عبيدك تثق هبما على سرك وتعتمد عليهما ىف مهمك فاحضرها عبدين 
موصوفني باالمانة والشهامة فاستحلفتهما على كتمان ما خترج به اليهما فحلفا فوهبت هلما الف دينار ووقعت هلما 

قالت اريد منكما ان تصعدا غدا اىل اجلبل فتكتما فيه فان نوبة احلاكم ان يصعد غدا وليس معه اال باقطاع و
الركاىب وصىب وينفرد بنفسه فاذا قرب منكما خرجتما فقتلتماه وقتلتما الصىب وسلمت اليهما سكينني من عمل 

قد حكم عليه بقطع ىف هذا الوقت وقيل املغاربة وقررت ذلك معهما وكان احلاكم ينظر ىف النجوم فنظر ىف مولده و
فيه انه مىت جتاوزه عاش تتمة نيف ومثانني سنة فلما كانت تلك الليلة احضر والدته وقال هلا على ىف هذه قطع عظيم 

وكأىن بك قد هتتكت وملكت مع اخىت فانىن ما اخاف عليك اضر منها فتسلمى هذا املفتاح فهو هلذه اخلزانة وىل 
مل على ثالمثائة الف دينار فحوهلا اىل قصرك لتكون ذخرية لك فقبلت االرض وبكت وقالت له فيها صناديق تشت

اذا كنت تتصور هذا فارمحىن ودع ركوبك الليلة فقال افعل وكان من رمسه ان يطوف كل ليلة حول القصر من 
حب الركوب فرفقت به اول الليل اىل الصباح ىف الف رجل فقعد تلك الليلة اىل مضى صدر من الليل مث ضجر وا

والدته وقالت اطلب النوم يا موالنا فنام مث انتبه وقد بقى من الليل ثلثه فقال ان مل اركب واتفرج خرجت روحى 
وصعد اىل اجلبل وليس معه اال الصىب فخرج العبدان فطرحاه اىل األرض وقطعا يده وشقا جوفه ولفاه ىف كساء 

 فحمله ابن دواس اىل اخته فدفنته ىف جملسها وكتمت امره واحضرت ومحاله اىل ابن دواس بعد ان قتال الصىب
الوزير وعرفته احلال واستكتمته واستحلفته على الطاعة ورمست له مكاتبة وىل العهد عن احلاكم وكان بدمشق 

  باملبادرة وانفذت 

ت اىل عامل تنيس عن اىل احد القواد يقيم ىف الطريق فاذا وصل وىل العهد قبض عليه وعدل به اىل تنيس وكتب
احلاكم بأن حيمل ما قد اجتمع عنده وكان الف الف دينار والفى الف درهم وفقد الناس احلاكم فماجوا ىف اليوم 

الثالث وقصدوا اجلبل فلم يقفوا على أثر فعادوا اىل اخته فسألوها عنه فقالت قد كان راسلىن قبل ركوبه واعلمىن 
طمأنينة ورتبت ركابيه مبضمون ويعودون كأهنم يقصدون موضعا ويقولون لكل انه يغيب سبعة ايام فانصرفوا على 

من يسأهلم فارقناه ىف املوضع الفالىن وهو عائد يوم كذا ومل تزل االخت تدعو ىف هذه االيام وجوه القواد 
عول ىف وتستحلفهم وتعطيهم والبست ابا احلسن على ابن احلاكم افخر املالبس واستدعت ابن دواس وقالت له امل

قيام هذه الدولة عليك وتدبريها موكول اليك وهذا الصىب ولدك فينبغى ان تنتهى ىف اخلدمة اىل غاية وسعك فقبل 
االرض ووعد باالخالص ىف الطاعة وأخرجت الصىب وقد لقبته الظاهر العزاز دين اهللا والبسته تاج املعز جد أبيه 

مور ترتيبا مهذبا وخلعت على ابن دواس خلعا كثرية وشرفته تشريفا وأقيمت املأمت على احلاكم ثالثة ايام ورتبت اال



عظيما فخرج فجلس معظما فلما تعاىل النهار خرج نسيم صاحب الستر والسيف ومعه مائة رجل كانوا خمتصني 
ه بركاب السلطان وحيملون سيوفا بني يديه وكانوا يتولون قتل من يؤمر بقتله فسلموا اىل ابن دواس يكونون حبكم

وتقدمت االخت اىل نسيم ان يضبظ ابواب القصر باخلدم ففعل وقالت له اخرج وقف بني يدى ابن دواس وقل يا 
عبيد موالنا الظاهر يقول لكم هذا قاتل موالنا احلاكم واعملهم بالسيف ومرهم بقتله ففعل مث قتلت مجاعة ممن اطلع 

  نة ومدة واليته مخسا وعشرين سنة على سرها فعظمت هيبتها وكان عمر احلاكم سبعا وثالثني س
  وىف هذه السنة وىل ابو متام بن اىب خازم القضاء بواسط من قبل قاضى القضاة اىب احلسن ابن اىب الشوارب 

  وفيها احندر سلطان الدولة اىل واسط وخلع على اىب حممد بن سهالن الوزير 

  ذلك وامره ان يضرب الطبل ىف اوقات الصالة مث قبض عليه وكحل بعد 
ووقع حرب بني السالطني عند واسط عند واسط فاشتدت جماعتهم فقطعوا عشرين الف رأس من النخل فأكلوا 

مجارها ودقوا االجذاع واستفوها واكلوا البغال والكالب وبيع الكر احلنطة بالف دينار فاشانية وبطل احلج يف هذه 
  السنة 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

بن موسى ابن عبد اهللا بن اسحاق ابو بكر الزاهد املعروف بالروشنائى من اهل مصراثا وهى قرية امحد  - ٤٦٨
  حتت كلواذى مسع ابا بكر بن مالك القطيعى وابا حممد بن ماسى وغريمها 

اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن على احلافظ قال امحد بن موسى الروشنائى نعم العبد كان فيه 
فضل وديانة وصالح وعبادة كتبت عنه ىف قريته وكان له بيت اىل جنب مسجده فيدخله ويغلقه على نفسه 

ويشتغل بالعبادة وال خيرج منه اال لصالة اجلماعة وكان شيخنا ابو احلسني بن بشران يزوره ىف االحيان ويقيم عنده 
  العدد من االيام متربكا برؤيته مستروحا اىل مشاهدته 

راثا ىف رجب هذه السنة خرج الناس من بغداد حىت حضروا الصالة عليه وكان اجلمع كثريا جدا ودفن ىف توىف مبص
  قريته 
احلسني بن احلسني ابن على بن املنذر ابو القاسم القاضى ولد سنة احدى وثالثني وثلثمائة ومسع امسعيل  - ٤٦٩

دوقا ضابطا صحيح النقل كثري الكتاب حسن الصفار وابا عمرو بن السماك والنجاد واخللدى وغريهم وكان ص
الفهم وخلف القاضى ابا عبد اهللا احلسني بن هارون الضىب على القضاء ببغداد مث خرج اىل ميافارقني فتوىل القضاء 

  هناك سنني كثرية مث عاد اىل بغداد واقام حيدث هبا اىل حني وفاته وتوىف ىف شعبان هذه السنة 

املنتظم ىف تاريخ امللوك واالمم البن اجلوزى الواعظ حبمد اهللا وعونه وحسن توفيقه جنز اجلزء الثالث من كتاب 
وحسبنا اهللا ونعم الوكيل وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين وسلم ورضى اهللا عن اصحاب رسول 

  اهللا امجعني واحلمد هللا رب العاملني 
واربعمائة فمن احلوادث فيها انه كان حاج العراق قد تأخر عن  ويتلوه ىف الذى يليه مث دخلت سنة اثنىت عشرة

  احلج 



النسخ اخلطية هلذا اجمللد نسخة حمفوظة مبكتبة ايا صوفية باسالمبول حتت رقم وهى االصل وعالمتها ص نسخة 
برلني يصفها حضرة الدكتور كرنكو بأهنا قدمية صعبة القراءة وعالمتها ب استحصل حضرة الدكتور سامل 

كرنكوى مصحح الدائرة نقوال من النسخة االوىل مأخوذة بالتصوير مث نسخ هذا اجلزء بقلمه من نسخة ص مث ال
قابله على نسخة ب مث ارسله الينا مع النقول التصويرية املأخوذة من النسخة االوىل فاعدنا املقابلة مرة اخرى لزيادة 

  التوثق 
الطاقة مع مراجعة تاريخ بغداد وتاريخ ابن جرير وشذرات  وقد اعتىن الدكتور املذكور بتصحيح الكتاب جهد

الذهب وغريها وعلم كثريا من احلواشى اثبتنا املهم منها وعالمة حواشيه ك وامتمنا التصحيح حسب االمكان واهللا 
  املستعان 

  خامتة الطبع احلمد هللا على احسانه محدا يليق بعظمة شأنه والصالة والسالم

  نا حممد وآله وصحبه على خامت انبيائه سيد
وبعد فقد مت حبمد اهللا تعاىل طبع اجلزء السابع من كتاب املنتظم ىف تاريخ امللوك واالمم لالمام الشهري اىب الفرج ابن 
اجلوزى رمحه اهللا وهو من انفس كتب التاريخ مجع بني الوقائع والتراجم وكان الطبع مبطبعة اجلمعية العلمية الشهرية 

لعثمانية حبيدرا آباد الدكن ادامها اهللا مصونة عن الفنت واحملن ىف ظل امللك املؤيد املعان الذى اشتهر بدائرة املعارف ا
  فضله ىف كل مكان السلطان بن 

صدارة ذى الفضائل السنية واملفاخر العلية النواب السري حيدرنواز جنك هبادر رئيس اجلمعية ورئيس الوزراء ىف 
ل بقية االفاضل النواب حممد يارجنك هبادر وحتت اعتماد املاجد االريب الشريف الدولة االصفية والعامل العام

النسيب النواب مهدى يارجنك هبادر عميد اجلمعية و وزير املعارف واملالية ىف الدولة اآلصفية ومعني امري اجلامعة 
ني عميد اجلمعية مدير دائرة العثمانية وضمن ادارة العامل احملقق والفاضل املدقق موالنا السيد هاشم الندوى مع

  املعارف ادام اهللا تعاىل درجاهتم سامية وحماسنهم زاكية 
وعىن بتصحيحه من افاضل دائرة املعارف وعلمائها موالنا السيد هاشم الندوى وموالنا حممد طه الندوى وموالنا 

الندوى والسيد حسن مجال الليل  الشيخ عبد الرمحن اليماىن وموالنا حممد عادل القدوسى وموالنا السيد امحد اهللا
املدىن والشيخ امحد بن حممد اليماىن وطبع بعد مالحظة موالنا العالمة عبد اهللا العمادى عضو جملس الدائرة غفر اهللا 

  ذنوهبم وستر عيوهبم 
عاملني وآخر دعوانا ان احلمد هللا رب ال ١٣٥٩وكان متام طبعه يوم االربعاء تاسع عشر من شهر احملرم احلرام سنة 

  وصلى اهللا وسلم على سيدنا وموالنا حممد نبيه االمني وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين اىل يوم الدين 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وسلم 

  سنة مث دخلت سنة اثنىت عشرة واربعمائة



ر وسنة احدى عشرة فلما جاءت سنة اثنىت عشرة فمن احلوادث فيها انه كان حاج العراق تأخر عن احلج سنة عش
قصد مجاعة من الناس ميني الدولة إبا القاسم حممود ابن سبكتكني وقالوا له انت سلطان االسالم واعظم ملوك 

األرض ويف كل سنة تفتتح من بالد الكفر قطعة والثواب يف فتح مكة اعظم والتشاغل به اوجب وقد كان بدر بن 
ابك االمن هو اكرب شأنا منه يسري احلاج مبا له وتدبريه عشرين سنة فانظر اهللا تعاىل واجعل هلذا حسنويه وما يف اصح

األمر حظا من اهتمامك فتقدم اىل أيب حممد الناصحي قاضي القضاة يف مملكته بالتأهب للحج ونادى يف سائر اعمال 
سلمها اىل الناصحي سوى ما أطلقه من خراسان بالتأهب للسري واطلق للعرب يف البادية ثالثني الف دينار و

  الصدقات فحج هبم ابو احلسن األقساسى فلما بلغوا فيد حاصرهم العرب فبذل هلم الناصحى مخسة آالف دينار 
فلما مل يقنعوا وصمموا على أخذ احلاج وكان متقدمهم رجل يقال له مجاز بن عدي بضما العني من بين نبهان وكان 

رعه وبيده رحمه وجال جولة يرهب هبا وكان يف مجاعة السمرقنديني غالم بعرف بابن جبارا فركب فرسه وعليه د
  عفان بوصف جبودة الرمى فرماه بنبلة فوصلت اىل قلبه فسقط ميتا وأفلت احلاج وساروا فحجوا وعادوا ساملني 

وزير ابن حاجب النعمان ويف هذه السنة قلد القاضي ابو جعفر حممد بن امحد السمناين يف احلسبة واملواريث وقرأ ل
عهده وركب بالسواد وخلع على أيب علي احلسن ابن احلسني الرخجي خلع الوزارة ولقب مؤيد امللك وقبض 

  قرواش بن املقلد على أيب القاسم املغريب الوزير وأطلقه وعلي أيب سليمان بن فهد فقتل سليمان نفسه 

  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر

بن امحد ابن عبداهللا بن امساعيل بن حفص ابو سعد املاليين الصويف وما لني قرية من قرى هراة احد  أمحد بن حممد
الرحالني يف طلب احلديث واملكثرين منه رحل اىل البالد الكثرية ومسع من اشياخ كثريى العدد وكتبه من الكتب 

  نة وكان ثقة متقنا صدوقا صاحلا الطوال واملصنفات الكبار مث رحل اىل مصر فمات هبا يف شوال هذه الس
احلسن بن احلسني بن حممد ابن احلسني بن رامني ابو حممد القاضي االستراباذي نزل بغداد وحدث عن أيب  - ٢

  بكر االمساعيلي وغريه كان صدوقا فقيها فاضال صاحلا توىف يف هذه السنة 
بسرياف سنة اثنتني ومخسني وثلثمائة وتقلبت به احلسن بن منصور ابو غالب الوزير امللقب ذا السعادتني ولد  - ٣

االمور حىت صحب فخر امللك ولقبه سلطان الدولة وزير الوزراء جناح امللوك وخلع عليه وجعله ناظرا يف بغداد 
فلما قطعت خطبة سلطان الدولة وخطب ملشرف الدولة ألزم ابا غالب باالحندار مع الديلم اىل خوزستان فاحندر 

اىل اال هواز نادى الديلم بشعار سلطان الدولة وهجموا علي ايب غالب فقتلوه فكانت وزارته  معهم فلما وصل
مثانية عشر شهرا أو ثالثة ايام وعمره ستون سنة ومخسة اشهر وصودر ابنه على مثانني الف دينار فلما بلغ سلطان 

  الدولة قبل ايب غالب سكن قلبه واطمأن وقال املطرز يرثى ابا غالب 
هبا ... ومن للمذاكي يصطلني بغارة ... ومن عنك يسعى سعيها ويثيب ... با غالب من للمعايل اذا دعت ا... 

ومن ... فىت يستجري امللك ان صرخت به احلوادث او حنت عليه خطوب ... السيف عار والسنان خضيب 
  يكشف الغمى عنه بعزمه هلا يف قلوب النائبات وجيب 

اهللا الغزال مسع ابن السماك والنجاد واخللدي والنقاش قال ابو بكر اخلطيب كتبت احلسني بن عمرو ابو عبد  - ٤
عنه وكان شيخا صاحلا كثري البكاء عند الذكر ومنزله يف شارع دار الرقيق وتويف يف ذي احلجة من هذه السنة 

  ودفن يف مقربة باب حرب 



ه اخلطيب وقال كان ثقة يقرئ القرآن ويصوم حممد بن عمر ابو القاسم القزاز احلريب مسع النجاد يروى عن - ٥
  الدهر وتويف يف ربيع اآلخر من هذه السنة ودفن يف مقربة باب حرب 

حممد بن عمر العنربي الشاعر كان ظريفا اديبا طلق النفس حسن الشعر اخربنا عبد الرمحن ابن حممد اخربنا  - ٦
بن حممد ابن عبد العزيز العكربي قال انشدين ابو بكر  ابو بكر امحد بن علي بن ثابت قال انشدين ابو منصور حممد

  العنربي لنفسه 
فلذاك اطرح ... وعرفت عزي من هواين ... فعرفته وعرفتهم ... ن واهله نظرا كفاين ... اين نظرت اىل الزما ... 

وهب اال قاصى .. .فتعجبوا ملقالة ... وزهدت فيما يف يديه ودونه نيل األماين ... الصديق فال اراه وال يراين 
  ... م فما له يف اخللق ثاين ... وانسل من بني الزحا ... لالداين 

وكان العنربي يتصوف مث بان له عيوب الصوفية فذ مهم بقصائد قد كتبتها يف تلبيس ابليس تويف العنربي يوم 
  اخلميس ثاين عشر مجادي االوىل من هذه السنة 

  حممد بن امحد بن حممد  - ٧
  ن رزق بن عبد اهللا بن يزيد بن خالد ابو احلسن البزاز املعروف بابن ابن امحد ب

  وخلقا كثريا  ١رزقرية كان يذكر له نسبا يف مهدان مسع امساعيل بن حممد الصفار وابا احلسن املصري 
اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا امحد بن علي بن ثابت قال مسعته يقول ولدت يوم السبت لست خلون من ذي 

جة سنة مخس وعشرين وثلثمائة واول من مسعت منه الصفار واول ماكتبت سنة سبع وثالثني قال ابن ثابت كان احل
ابن رزقوية يذكر انه درس الفقه وعلق على مذهب الشافعي وكان ثقة صدوقا كثري السماع والكتاب حسن 

لي يف جامع املدينة من بعد سنة مثانني االعتقاد مجيل املذهب مدميا لتالوة القرآن شديدا على اهل البدع ومكث مي
 ٢وثالمثائة اىل قبل وفاته مبديدة وهو اول شيخ كتبت عنه واول ما مسعت منه يف سنة ثالث واربعمائة كتبت عنه 
امالء جملسا واحدا مث انقطعت عنه اىل سنة ست وعدت فوجدته قد كف بصره فال زمته اىل آخر عمره ومسعته 

اة يف الدنيا لكسب وال جتارة ولكن احبها الذكر اهللا تعاىل ولقراءيت عليكم احلديث هذا قول يقول واهللا ما احب احلي
أيب بكر اخلطيب ومسعت الربقاين يسأل عنه فقال ثقة ومسعت االزهري يذكر أن بعض الوزراء دخل بغداد ففرق 

وا كلهم سواه فانه رده تورعا ماال كثريا على اهل العلم وكان ابن رزقويه يف من وجه اليه من ذلك املال نقبل
وظلف نفس وكانت وفاته غداة يوم االثنني سادس عشر مجادي االوىل سنة اثنيت عشرة واربعمائة ودفن يف يومه 

  بعد صالة الظهر يف مقربة باب الدير بالقرب من معروف الكرخي 
  حممد بن امحد  - ٨

ده سهل يكىن ابا الفوارس ولد ابو الفتح يف سحر ابن حممد بن فارس بن سهل ابو الفتح بن ايب الفوارس كان ج
يوم االحد لثمان بقني من شوال سنة مثان وثالثني وثالمثائة ومسع من ايب بكر النقاش والشافعي وايب علي بن 

  الصواف وخلق كثري وسافر يف طلب احلديث اىل البالد وكتب الكثري ومجع وكان 

وكتب الناس عنه بانتخابه على الشيوخ وحدث عنه الربقاين وهبة  ذا حفظ ومعرفة وامانة وثقة مشهورا بالصالح
اهللا الطربي وكان يسكن باجلانب الشرقي وميلى يف جامع الرصافة وتويف يوم االربعاء سادس عشر ذي القعدة من 

   هذه السنة ودفن اىل جنب امحد بن حنبل غري أن بينهما قبور التميميني الثالثة كذا قال القزاز عن اخلطيب
  حممد بن ابراهيم  - ٩



ابن حوران بن بكران ابو بكر احلداد مسع ابا بكر الشافعي وروى عن ايب جعفر ابن بريه كتاب املبتدأ لوهب وكان 
  صدونا 
  حممد بن احلسن  - ١٠

 ابن حممد ابو العالء الوراق ولد سنة مثان عشرة وثالمثائة ومسع امساعيل بن حممد الصفار وامحد بن كامل القاضي
وغريمها وكان ثقة وكان ينزل يف اجلانب الشرقي ناحية سوق حيىي وتويف يوم اخلميس ثاين عشرين ربيع االول من 

  هذه السنة ودفن يف اخليزرانية 
  حممد بن احلسني  - ١١

ابن حممد بن موسى ابو عبد الرمحن السلمى النيسابوري روى عن ايب العباس االصم وغريه وروى عنه مشايخ 
ن االزهري والعشارى وغريمها وكانت له عناية بأخبار الصوفية فصنف هلم تفسريا وسننا وتارخيا ومجع البغدادي

شيوخا وتراجم وابوابا وله بنيسابور دويرة معروفة يسكنها الصوفية وفيها قربه وتويف يوم االحد ثالث شعبان من 
  هذه السنة 

بن ثابت قال قال يل حممد بن يوسف القطان النيسابوري كان  اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن علي
ابو عبد الرمحن غري ثقة ومل يكن مسع من االصم االشيئا يسريا فلما مات احلاكم ابو عبد اهللا بن البيع حدث عن 

  االصم بتاريخ حيىي ابن معني وبأشياء كثرية سواها وكان يضع للصوفية األحاديث 

  جاجي ابو عبد اهللا بن الد - ١٢
  القارى اجملود قد ذكرنا بعض حاله يف احلج سنة اربع وتسعني وثلثمائة تويف يف هذه السنة 

  ابو علي احلسن  - ١٣
  ابن علي الدقاق النيسابوري كان يعظ ويتكلم على االحوال واملعرفة 

لي املتويل النيسابوري اخربنا ابو احلسن علي بن امحد بن احلسن املوحد حدثنا ابو سعد عبد الرمحن بن مامون بن ع
اخربنا ابو القاسم عبد الكرمي بن هوازن القشريي قال مسعت االستاذ ابا علي احلسن بن علي الدقاق يقول يف قوله 

من تواضع لغىن ألجل دنياه ذهب ثلثا دينه قال ألنه تواضع له بلسانه وخدمه بأركانه فلو تواضع له بقلبه ذهب 
  سالمة وإياك والتطلع لطرق البالء مث أنشد وقال عليك بطريق ال ٢دينه كله 

مبستودعات ... االمور منوطة  ٣رأيت عليات ... ومل أجتشم هول تلك املوارد ... مطمئنة  ٢ذريين جتئين منييت ... 
وقال وعند القوم ان سرور الطلب امت من فرح الوجود الن فرح الوجود خيطر الزوال وحال ... يف بطون االساود 

ء الوصال وقال يف قوله اذكروين اذكركم اذكروين اليوم وانتم احياء اذكركم وانتم حتت التراب ان الطلب برجا
االحباب اذا اقفرت ديار احباهبم قالوا سقيا لسكاهنا ورعيا لقطاهنا كذلك احلق سبحانه اذا اتت علينا االعوام وحنن 

ن تريد وال تراد وتدنو وترد اىل البعاد وقال يف يقول سقيا لعبادي وقال البالء االكرب أ...  ٤يف التراب رحيم 
حفت اجلنة باملكاره اذا كان املخلوق ال وصول اليه اال يتحمل املشاق فما ظنك مبن مل يزل وقد قال يف الكعبة مل 

  ... اجلود يفقر واالقدام قتال ... لوال املشقة ساد الناس كلهم ... تكونوا بالغية اال بشق االنفس مث انشد 

  يعقوب يا اسفي علي يوسف ويوسف يقول انت ويل وانشد قال



  ... وأخرى بنا جمنونة ال نريدها ... جننا بليلى وهي جنت بغرينا 
   ٤١٣سنة 

  مث دخلت سنة ثالث عشرة واربعمائة 
علي فمن احلوادث فيها انه يف بوم الثالثاء خامس عشر ذي القعدة فتح املارستان املؤيدى الذي بناه مؤيد امللك ابو 
احلسن الرخجي وزير مشرف الدولة بواسط ومحلت اليه االدوية واالشربة ورتب له اخلزان واالطباء والوكالء 

  ووقفت عليه الوقوف وجعلت على املعامالت السلطانية مشاهرة 
ويف هذه السنة يف زمن احلج عمد بعض احلاج املصريني اىل احلجر االسود فضربه بدبوس كان يف يده حىت شعثه 

كسر قطعا منه وعاجله الناس فقتلوه وثار املكيون باملصريني وهنبوهم وقتلوا قوما منهم وركب ابو الفتوح احلسن و
ابن جعفر فاطفأ الفتنة ودفع عن املصريني قال هالل بن احملسن وقيل ان الفاعل مافعله اال وهو من اجلهلة الذين 

سنة اربع عشرة قال وقرأت يف كتاب كتب مبصر يف هذا  كان احلاكم استغواهم وأفسد ادياهنم وقيل كان ذلك يف
املعىن كان من مجلة من دعاه اخلوف اىل االنتزاح رجل من اهل البصرة اهوج اثول سار مع احلجيج اىل مكة فرقا 
من السيف وتسترا باحلج فلما وصل اعلن الكفر واظهر ما كان خيفيه فقصد احلجر االسود فضربه بدبوس يف يده 

  ايا ووصلت بعد ذلك مث ان هذا الكافر عوجل بالقتل اطارت شظ
اخربنا شيخنا حممد بن ناصر احلافظ قال اخربنا ابو الغنائم جممد بن علي بن ميمون النرسي انبأنا ابو عبد اهللا حممد 
 بن عبد الرمحن العلوي يف سنة ثالث عشرة واربعمائة كسر احلجر االسود ملا صليت اجلمعة يوم النفر االول ومل

يكن رجع الناس بعد من مىن قام رجل ممن ورد من ناحية مصر باحدى يديه سيف مسلول وباالخر ى دبوس بعد 
ماقضى االمام الصالة فقصد ذلك احلجر ليستلمه على الرسم فضرب وجه احلجر ثالث ضربات متوالية بالدبوس 

  دم هذا البيت وارفعه وقال اىل مىت يعبد احلجر وال حممد وال علي مينعىن عما افعله فاين اه

فاتقى اكثر احلاضرين وتراجعوا عنه وكاد يفلت وكان رجال تام املقامة امحر اللون اشقر الشعر مسني اجلسم وكان 
على باب املسجد عشرة من الفرسان على ان ينصروه فاحتسب رجل من اهل اليمن اومن اهل مكة او من غريها 

ه وأحرقوه بالنار وقتل من اهتم مبصاحبته ومعاونته علىذلك املنكر فوجأه خبنجر واحتوشه الناس فقتلوه وقطعو
مجاعة وأحرقوا بالنار وثارت الفتنة وكان الظاهر من القتلى اكثر من عشرين غري ما اختفى منهم وأحلوا يف ذلك 

ثاين اضطرب اليوم على املغاربة واملصريني بالنهب والسلب وعلي غريهم يف طريق مىن اىل البلد ويف يوم النفر ال
الناس وماجوا وقالوا انه قد اخذ يف اصحاب اخلبيث لعنه اهللا اربعة انفس اعترفوا باهنم مائة بايعوا على ذلك 

وضربت اعناق هؤالء االربعة وتقشر بعض وجه احلجر يف وسطه من تلك الضربات وختشن وزعم بعض احلاج أنه 
الث ثقب ما يدخل األمنلة يف كل ثقبة وتساقطت منه سقط من احلجر ثالث قطع واحدة فوق آخرى فكأنه يثقب ث

شظايا مثل االظفار وطارت منه شقوق بيمنا ومشاال وخرج مكسره امحر يضرب اىل الصفرة حمببا مثل اخلشخاش 
فأقام احلجر علي ذلك يومني مث ان بين شيبة مجعوا ما وجدوه مما سقط منه وعجنوه باملسك واللك وحشوا تلك 

  بطالء من ذلك فهو بني ملن تأمله وهو على حاله اليوم املواضع وطلوها 
  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 

  عمر بن حممد  - ١٤
ابن عمر ابو علي العلوي سكن بغداد وحدث هبا وقد ذكرنا حال ابيه وتوسعه يف الدنيا وكان لعمر هذا مال كثري 

وتويف يف هذه السنة واستوىل السلطان على اكثر امواله  فقبض عليه قرواش بن املقلد وأخذ منه مائة الف دينار



  وضياعه 
  دجى بن عبد اهللا  - ١٥

  ابو احلسن اخلادم االسود اخلصي موىل الطائع هللا كان قريبا منه وخصيصا به 

  يسفر بينه وبني امللوك مسع ابا الفضل بن املامون وغريه وكان مساعه صحيحا وتويف يف ربيع اآلخر من هذه السنة 
  علي بن هالل  - ١٦

ابو احلسن املعروف بابن البواب صاحب اخلط احلسن صحب ابن مسعون وكان يقص جبامع املدينة وبلغنا ان ابا 
احلسن البيت دخل دار فخر امللك ايب غالب فوجد ابن البواب جالسا يف عتبة باب ينتظر خروج امللك فقال جلوس 

بواب وقال لو أن إىل من أمر الدنيا شيئا ما مكنت مثلك يف الدخول االستاذ يف العتب رعاية للنسب فحرد ابن ال
فقال البىت ما تترك صنعه الشيخ رمحة اهللا تويف ابو احلسن يوم السبت ثاين مجادي اآلخرة من هذه السنة ودفن مبقربة 

  باب حرب ورثي بابيات منها هذه 
وال لليل وقد ... وما لعيش وقد ودعته أرج ... ر وللعيون اليت أقررهتا سه... فللقلوب اليت اهبجتها حزن ... 

  ... فارقته سحر 
  علي بن عيسى  - ١٧

ابن سليمان بن حممد بن سليمان بن ابان ابو احلسن الفارسي املعروف بالسكري الشاعر اصله من نفر وهو بلد 
قرآن والقراآت وكان على النرس من بالد الفرس ولد ببغداد يف صفر سنة سبع ومخسني وثلثمائة وكان حيفظ ال

متفننا يف اآلداب وصحب القاضي ابا بكر بن الطيب واكثر شعره يف مدح الصحابة والرد على الرافضة والنقص 
على شعرائهم تويف يف يوم الثالثاء سلخ شعبان وقيل يوم االثنني لثالث بقني من شعبان ودفن يف مقربة باب الدير يف 

نفس يا ... معروف وأمر أن يكتب يف لوح وينقش على قربه ابيات قاهلا وهي  املوضع املعروف بتل صايف مقابل قرب
ض وخايف يوم احلساب ... راقيب اهللا واحذري موضع العر ... وتأتني بالفعل املعيب ... نفس كم متادين يف الغى 

  العصيب 

فع بأس املنون كيد األريب ... كل حي فللمنون وال يد ... ال يغرنك السالمة يف العيش فان السليم رهن اخلطوب 
وجوابا هللا غري ... فأعدى لذلك اليوم زادا ... سوف يأيت عجالن غري هيوب ... واعلمى ان للمنية وقتا ... 

  أمان للخائف املطلوب ... ان حب الصديق يف موقف احلشر ... كذوب 
  حممد بن امحد بن حممد  - ١٨

  ابن منصور ابو جعفر البيع ويعرف بالعتيقي 
نا القزاز اخربنا اخلطيب قال ذكريل ابنه ابو احلسن انه ولد برويان سنة احدى وثالثني وثلثمائة ومحل اىل اخرب

طرسوس وهو ابن سبع سنني فنشأ هبا ومسع احلديث من شيخ كان هبا يعرف باخلواتيمي ومل يزل حىت غلبت الروم 
يف يوم اخلميس الثاين والعشرين من احملرم سنة على البلد فانتقل اىل دمشق مث ورد بغداد فسكنها حىت مات هبا 

  ثالث عشرة واربعمائة قال ابو احلسن وحدثين بشيء يسري ومسعت منه 
  حممد بن امحد بن يوسف  - ١٩

ابن وصيف ابو بكر الصياد ولد يف حمرم سنة مخس وثالثني وثلثمائة ومسع ابا بكر الشافعي والقطيعي وغريمها وكان 
  عليه ابن أيب الفوارس وتويف يوم اجلمعة خلمس خلون من ربيع االول سنة ثالث عشرة  ثقة صدوقا خري انتخب



  حممد بن حممد بن النعمان  - ٢٠
ابو اهللا املعروف بابن املعلم شيخ اإلمامية وعاملها صنف على مذهبهم ومن اصحابه املرتضى وكان البن املعلم جملس 

نت له منزلة عند امراء االطراف مييلهم اىل مذهبه تويف يف رمضان نظر بداره بدرب رياح حيضره كافة العلماء وكا
  هذه السنة ورثاه املرتضى فقال 

من ينري العقول من بعد ما كنا مهو دأ ويفتح اال فهاما ... من لفضل أخرجت منه خبيئا ومعان فضضت عنها ختاما 
  ... سله يف اخلطوب كان حساما ... من يعري الصديق رأيا اذا ما ... 

  ودفن يف مقربة 
   ٤١٤سنة 

  مث دخلت سنة اربع عشرة واربعمائة 
فمن احلوادث فيها انه ملا سار مشرف الدولة مصعدا اىل بغداد روسل اخلليفة القادر يف الربوز لتلقيه فتلقاه من 

لطيار وعليه الزالقة ومل يكن تلقي احدا من امللوك قبله وخرج يف يوم االثنني لليلتني بقيتا من احملرم فركب يف ا
السواد والربدة ومن جانبه األمين االمري ابو جعفر ومن جانبه االيسر االمري ابو القاسم وبني يديه ابو احلسن علي بن 

عبد العزيز وحوايل القبة املرتضى ابو القاسم املوسوي وأبو احلسن الزينيب وقاضي القضاة ابن أيب الشوارب ويف 
قضاة والقراء والفقهاء فنزل مشرف الدولة يف زبزبة ومعه خواصه وصعدوا اىل الزبازب املسودة من العباسني وال

الطيار وقد طرح أجنره فوقف فقبل االرض دفعة ثانية وسأله اخلليفة عن خربه وعرفه استيحاشه لبعده وانسه اآلن 
لة فنزل يف زبزبة بقربه والعسكر واقف بأسره يف شاطىء دجلة والعامة يف اجلانبني والسماريات وقام مشرف الدو

  واصعد الطيار 
ويف يوم اجلمعة لثالث بقني من شعبان غدر خليفة بن هراج الكاليب بالقافلة الواردة معه ويف خفارته من مصر 

وعدل هبا اىل حلته فأناخ مجاهلا وأخذ امحاهلا وصرف ارباهبا على اسوأ حال وكانت تشتمل على نيف واربعني محال 
مغربية وعرف اخلرب قرواش فركب يف رمضان من األنبار وتوجه حنوه فهزم قرواش ومتزقت بزا وثالثني الف دينار 

  العرب باملال 
ويف هذه السنة ورد كتاب من ميني الدولة ايب القاسم حممود بن سبكتني اىل القادر باهللا يذكر له غزوة يف بالد اهلند 

  وانه اوغل يف بالدهم حىت جاء اىل قلعة 

م وقال أتيت قلعة ليس هلا يف الدنيا نظري وما الظن بقلعة تسع مخسمائة الف انسان ومخسمائة عد فيها ستمائة صن
فيل وعشرين الف دابة ويقوم هلذا العدد مبا يكفيه من علوفة وطعام واعان اهللا حىت طلبوا االمان فآمنت ملكهم 

الغريبة طائر على هيئة القمرى ومن وأقررته على واليته خبراج قرر عليه وانفذ هدايا كثرية وفيلة ومن الطرف 
خاصته انه اذا حضر على اخلوان وكان يف شيء مما قدم سم دمعت عينه وجرى منها ماء حتجروحك فطلى مبا حيك 

  منه اجلراحات ذوات األفواه الواسعة فيلحمها فتقبلت هديته وانقلب العبد بنعمة من اهللا وفضله 
  بعد الرخجى فقال رجل لكون الوزير كان مشغوال بالنحو ووزر ابو القاسم املغريب ملشرف الدولة 

  ... ما جاء عن سيبويه ... سياسة امللك ليست ... لدوله إبن بويه ... ويل وعول وويه ... 
  ويف هذه السنة حج بالناس ابو احلسن حممد بن احلسن االقساسى العلوي وعاد على طريق الشام الضطراب اجلادة 

  احلسني بن فضل  ٢١* سنة من االكابر ذكر من توىف يف هذه ال



ابن سهالن ابو حممد الرامهرمزى وزر لسلطان الدولة وبين سور احلائر من مشهد احلسني عليه السالم يف سنة ثالث 
  واربعمائة وقتل يف شعبان هذه السنة عن ثالث ومخسني سنة 

  احلسني بن حممد  - ٢٢
اسم الداركي وكان فهما فاضال ودرس بعد ايب حامد يف مسجده وهو ابو عبداهللا الكشفلى الطربي تفقه على ايب الق

  مسجد عبداهللا بن املبارك بقطيعة الربيع وكان يقرء عليه فقيه من اهل بلخ فتأخرت نفقته فأضربه ذلك فشكا حاله 

أيت نفقته اىل الكشفلى فأخذه ودخل على رجل من التجار بالقطيعة يقال له ابن برويه وسأله أن يقرضه شيئا حىت ت
من بلده فأمر بتقدمي الطعام فلما اكلوا تقدم اىل جارية فاحضرت زنفيلجة فوزن منها عشرين دينارا ودفعها اليه 

وخرج الكشفلى وهو يشكره ورأى الفقيه قد تغري فسأله عن حاله فأخربه انه قد هوى اجلارية اليت محلت الزنفيلجة 
عنا يف قصة أخرى قال ما هي فأخربه حبال الفقيه مع اجلارية فسلمها اليه فعاد الكشفلى اىل ابن برويه فقال له قد وق

وقال رمبا كان يف قلبها منه مثل ما يف قلبه هلا ووصل الفقيه من ابيه ستمائة دينار تويف الكشفلى يف ربيع اآلخر من 
  هذه السنة ودفن مبقابر باب حرب 

  احلسني بن احلسن  - ٢٣
اهللا املخزومي الغضائري مسع الصويل وابن السماك والنجاد واخللدي وكان ثقة تويف يف ابن حممد بن القاسم ابو عبد

  حمرم هذه السنة ودفن بقرب قرب امحد بن حنبل 
  علي بن عبداهللا  - ٢٤

ابن جهضم ابو احلسن الصويف صاحب هبجة االسرار وكان شيخ الصوفية تويف مبكة وقد ذكروا انه كان كذابا 
  الرغائب وانبأنا شيخنا ابن ناصر عن ايب الفضل بن خريون قال قد تكلموا فيه  ويقال انه وضع صالة

  القاسم بن جعفر  - ٢٥
ابن عبد الواحد ابو عمر اهلامشي البصري قدم بغداد يف سنة احدى وسبعني وقبلت شهادته مث قدمها مع ايب حممد بن 

  معروف يف سنة سبع وسبعني 

لثمائة مسع عبد الغافر بن سالمة وابا علي اللؤلؤي يف خق وكان ثقة أمينا وكانت والدته سنة اثنتني وعشرين وث
  ووىل القضاء بالبصرة وتويف يف ذي القعدة من هذه السنة 

  حممد بن امحد  - ٢٦
ابن احلسني بن حيىي ابو الفرج القاضي الشافعي يعرف بابن مسيكة حدث عن ايب بكر النجاد وايب علي بن الصواف 

القزاز وغريهم اخربنا القزاز اخربنا ابن ثابت اخلطيب قال كتبنا عنه بانقاء حممد بن ايب الفوارس  وحبيب بن احلسن
وكان ثقة وتويف يوم الثالثاء ودفن يوم االربعاء لست خلون من شهر ربيع االول سنة اربع عشرة واربعمائة ودفن 

  يف مقربة باب حرب 
  حممد بن امحد  - ٢٧

ا بالفقه على مذهب ايب حنيفة وصنف تعليقه مشهورة وكان فقريا متزهدا فبات ليلة ابو جعفر النسفي كان عامل
مكروبا من االضاقة فوقع له فرع من فروع مذهبه فأعجب فقام قائما يرقص يف داره ويقول ابن امللوك وابناء 

  امللوك فسألته زوجته عن حاله فأخربها فتعجبت تويف يف شعبان هذه السنة 
  مد هالل بن حم - ٢٨



ابن جعفر بن سعدان ابو الفتح احلفار ولد سنة اثنتني وعشرين وثلثمائة مسع إمساعيل الصفر وابا عمرو بن السماك 
  والنجار وابن الصواف وكان صدوقا ينزل باجلانب الشرقي قريبا من احلطابني تويف يف صفر هذه السنة 

   ٤١٥سنة 
  مث دخلت سنة مخس عشرة واربعمائة 

ا ان الوزير املغريب مجع االتراك واملولدين ليحلفوا ملشرف الدولة وكلف مشرف الدولة املرتضى فمن احلوادث فيه
ونظام احلضرتني ابا احلسن الزينيب وقاضي القضاة وابا احلسن بن ايب الشوارب ومجاعة من الشهود احلضور 

  فاحلفت 

دار اخلليفة من منع الباقني بأن حيلفوا  طائفة من القوم فظن اخلليفة ان التحالف لنية مدخولة يف حقه فبعث من
وانكر على املرتضى والزينيب وقاضي القضاة حضورهم بال اذن واستدعوا اىل دار اخلالفة وسرح الطيار واظهر عزم 

اخلليفة على الركوب وتأدى ذلك اىل مشرف الدولة وانزعج منه ومل يعرف السبب فيه فبحث عن ذلك اذابه انه 
ذا التحالف عليه فترددت الرسائل باستحالة ذلك وانتهى االمر اىل ان حلف مشرف الدولة اتصل باخلليفة ان ه

على الطاعة واملخالصة للخليفة وكان وقوع اليمني يف يوم اخلميس احلادي عشر من صفر وتوىل اخذها واستيفاءها 
  القاضي ابو جعفر السمناين مث حلف اخلليفة ملشرف الدولة 

  رف الدولة على بنت عالء الدولة ايب جعفر بن كاكويه وكان الصداق مخسني الف دينار ويف رجب وقع العقد ملش
ويف هذه السنة تأخر احلاج اخلراسانية لالشفاق من فساد طريق مكة وفيها حج بالناس ابو احلسن االقساسى وحج 

ومل يدخل حسنك  معه حسنك صاحب حممود بن سبكتكني فنفذ اليهما صاحب مصر خلعا وصلة فسارا اىل العراق
بغداد خوفا ان ينكر عليه من دار اخلالفة فكوتب حممود بن سبكتكني مبا فعله حسنك فنفذ برسوله ومعه اخللع 

املصرية فاحرقت على باب النويب وعاد احلاج على طريق الشام وورد كثري منهم يف السفن من طريق الفرات وجاء 
لعرب يف ممرهم بأنا سنرضيكم فخافوا ان يصريوا يف ايديهم حبكمهم قوم على الظهر اىل اوانا وذاك ألهنم عللوا ا

  فعرجوا اىل تلك الطريق لطلب السالمة 
  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر 

  امحد بن حممد  - ٢٩
 ابن عمر بن احلسن بن عبيد بن عمرو بن خالد بن الرفيل ابو الفرج املعدل املعروف بابن املسلمة ولد يف سنة سبع

  وثالثني وثلثمائة ومسع أباه وامحد 

ابن كامل والنجاد واخلطيب ودعلج بن امحد وغريهم وكان ثقة يسكن يف اجلانب الشرقي بدرب سليم وميلى يف كل 
  سنة جملسا واحدا يف اول احملرم وكان عاقال فاضال كثري املعروف وداره مألفا الهل العلم 

علي بن ثابت قال حدثين رئيس الروساء أبو القاسم علي بن احلسن بن  اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا امحد بن
امحد بن حممد قال كان جدي خيتلف يف درس الفقه اىل ايب بكر الرازي وكان يصوم الدهر وكان يقرأ كل يوم سبع 

بعد موته يف  القرآن بالنهار ويعيده بعينه يف ليلته يف ورده قال رئيس الرؤساء ورأيت ابا احلسني القدوري الفقيه
املنام فقلت له كيف حالك فتغري وجهه ودق حىت صار كهيئة الوجه املرئي يف السيف دقة وطوال واشار اىل صعوبة 
االمر فقلت كيف حال الشيخ ايب الفرج يعين جده فعاد وجهه اىل ما كان عليه وقال يل ومن مثل الشيخ ايب الفرج 

ريد هبذا قول اهللا تعاىل وهم يف الغرفات آمنون تويف ابو الفرج ابن ذاك مث رفع يده اىل السماء فقلت يف نفسي ي



  املسلمة يف ذي القعدة من هذه السنة 
  امحد بن حممد بن امحد  - ٣٠

ابن القاسم ابو احلسن احملاملي كان ابوه احد الشهود ببغداد وتفقه على ايب حامد وبرع وصنف املصنفات املشهورة 
  للفقه مين وتويف يف ربيع اآلخر من هذه السنة وهو شاب  وكان ابو حامد يقول هو احفظ

  سلطان الدولة  - ٣١
  ابن هباء الدولة تويف بشرياز عن اثنتني وثالثني سنة ومخسة اشهر 

  عبيد اهللا بن عمر  - ٣٢
اخلطيب ابن علي بن األشرس ابو القاسم الفقيه املقرىء املعروف بابن البقال مسع النجاد وابا علي ابن الصواف قال 

  مسعنا منه بانتفاء ابن ايب الفوارس وكان ثقة 

  وتويف يف صفر هذه السنة ودفن يف مقربة باب حرب 
  عبيد اهللا بن عبداهللا  - ٣٣

  ابن احلسني ابو القاسم اخلفاف املعروف بابن النقيب 
صحيحا وكان شديدا  اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال رأى الشبلي ومسع من ايب طالب ابن البهلول وكان مساعه

يف السنة وبلغين انه جلس للتهنئة ملا مات ابن املعلم شيخ الرافضة وقال ما ابايل اي وقت مت بعد أن شاهدت 
موت ابن املعلم قال ومسعت رئيس الروساء ابا القاسم وكان ينزل يف جواره ناحية الرصافة قال مكث كذا وكذا 

لى وضوء العشاء وحيىي الليل بالتهجد قال اخلطيب وسألته عن سنة ذهب عين حفظ عددها كثره يصلي الفجر ع
مولده فقال ولدت سنة مخس وثلثمائة ومات ابو بكر بن جماهد يف سنة اربع وعشرين ويل تسع عشرة سنة وأذكر 

د من اخللفاء املقتدر والقاهر والراضي واملتقى واملستكفى واملطيع والطائع والقادر والغالب خطب له بوالية العه
  تويف ابن النقيب يف سلخ شعبان هذه السنة 

  عمر بن عبداهللا  - ٣٤
ابن عمر بن تعويذ ابو حفص الدالل تويف يف هذه السنة قال املصنف مسعت ابا الفضل االرموي يقول مسعت ابا 

 وقد كان شيء يسمى... احلسن بن املهتدى يقول مسعت عمر ابن عبد اهللا بن تعويذ يقول مسعت الشبلي يقول 
مؤمل دنيا لتبقى له ... قليال على ما نراه قتل ... خليلي ان دام هم النفوس ... قدميا مسعنا به ما فعل ... السرور 

  ... فمات املؤمل قبل االمل ... 
  علي بن حممد  - ٣٥

الصفا  ابن عبداهللا بن بشران بن حممد بن بشر بن مهران ابو احلسني املعدل مسع علي بن املصري وامساعيل بن حممد
  واحلسني بن صفوان وغريهم وكان صدوقا 

  ثقة ثبتا حسن االخالق تام املروءة تويف يف شعبان هذه السنة وقيل يف رجب عن سبع ومثانني سنة ودفن بباب حرب 
  عيب بن عبد الصمد  - ٣٦

لثمائة فلم يزل على ابو احلسن الشريازي ويعرف بابن أيب علي توىل حجبة القادر باهللا يف شوال سنة تسع ومثانني وث
واليته اىل سنة مثان واربعمائة وكثرت الفنت فجاء اىل دار اخلليفة واظهر التوبة من العمل وأشهد على نفسه بذلك 

يف املوكب فوىل بعده ابو مقاتل فأراد دخول الكرخ فمنعه أهلها فاحرق الدكاكني واجلعافرة فصارت تلوال فعاد 



نة تسع واربعمائة وقتل املوسومني بالفنت من الشيعة والسنة ونفى ابن املعلم ففيه علي بن أيب علي اىل الوالية يف س
االمامية ومجاعة من الوعاظ واهل السنة ونسبهم اىل معاونة اهل الفنت فقامت اهليبة وسكن البلد فلما ويل ابو 

ه العيارين فقتلوه على باب القاسم املغريب الوزارة صادر علي بن أي علي على مخسة آالف دينار مغربية والف علي
درب الديزج ليلة النصف من رجب هذه السنة وتوىل املعونة بعده ابو علي احلسن بن امحد غالم ابن اهلدهد وكان 

  مهيار الشاعر احلي واملطرز الشاعر كوسجا 
  حممد بن املظفر  - ٣٧

   ابن علي بن حرب أبو بكر الدينوري الصاحل تويف يف ذي احلجة من هذه السنة
  حممد بن احلسن  - ٣٨

ابو احلسن األقساسى العلوي وهو من ولد حممد بن حيىي بن احلسني بن زيد بن على حج بالناس سنني كثرية نيابة 
  وغنج عينيك سحر ... يا بدر وجهك بدر ... عن املرتضى املوسوى وله شعر مليخ ومنه قوله يف غالم امسه بدر 

مايل مع ... تأمرين بالتسلى ... وليس يل عنك صرب ... امرت عنك بصرب . ..وماء ثغرك مخر ... وماء خديك ورد 
  ... الشوق امر 

  تويف يف هذه السنة ورثاه املرتضى بأبيات منها قوله 
على الضيم حمتميا ... وما كنت اال ايب اجلنان ... ومثلك من بيننا ما خطف ... وقد خطف املوت كل الرجال ... 

  ... مدى الدهر من دنس او نطف ... ار صفر االزار خليا من الع... باالنف 
  حممد بن امحد  - ٣٩

ابن عمر بن علي ابو احلسن ويعرف بابن الصابوين ولد سنة احدى وثالثني وثلثمائة ومسع ابا بكر الشافعي وغريه 
  وكان صدوقا وتويف يوم اخلميس السادس عشر من رجب ودفن يف مقربة باب الشام 

   حممد بن امحد - ٤٠
ابن حممد بن امحد بن الفرج بن يب طاهر ابو عبداهللا الدقاق ويعرف بابن البياض ولد يف صفر سنة ثالث وثالثني 

  وثالمثائه ومسع امحد بن سلمان وجعفر اخللدي وابا بكر الشافعي وغريهم 
رآن ومات يف يوم اخربنا القزاز اخربنا امحد بن ثابت قال كان الدقاق شيخا فاضال دينا صاحلا ثقة من اهل الق

  اخلميس التاسع والعشرين من شعبان سنة مخس عشرة واربعمائة 
  حممد بن احلسني  - ٤١

ابن حممد بن الفضل ابو احلسني االزرق القطان مسع امساعيل الصفار وابا عمرو بن السماك وابا بكر النجاد وجعفر 
  قربة باب الدير اخللدي يف آخرين وكان ثقة وتويف يف رمضان هذه السنة ودفن يف م

   ٤١٦سنة 
  مث دخلت سنة ست عشرة واربعمائة 

فمن احلوادث فيها ان العيارين انبسطوا انبساطا اسرفوا فيه وخرقوا هيبة السلطان وواصلوا العمالت واراقوا 
  الدماء 

اهر فخطب له ويف ربيع اآلخر تويف امللك مشرف الدولة وهنبت اخلزائن واستقر االمر على تولية جالل الدولة ايب ط
على املنابر وهو بالبصرة فخلع على شرف امللك ابن ماكوال وزيره ولقبه علم الدين سعد الدولة امني امللة شرف 



امللك وهو اول من لقب بااللقاب الكثرية مث تاخر اصعاده ملا عليه االمور من االنتشار واعلم بان امللك حيتاج اىل 
 امر امللك ايب كاليجار مث تظاهروا بعقد األمر له واحندر االصفهسالرية اىل املال وليس عنده فاظهر اجلند اخلوض يف

دار اخلالفة وراسلوا اخلليفة وعددوا ما عاملهم به جالل الدولة من اغفال امرهم وامهال تدبريهم واهنم قد عدلوا 
م فتوقف اجلواب مث عادوا اىل ايب كاليجار اذ كان وىل عهد ابيه سلطان الدولة الذي استخلفه هباء الدولة عليه

فقيل هلم حنن مؤثرون ملا تؤثرونه وخرج االمر باقامة اخلطبة للملك ايب كاليجار واقيمت له يف يوم اجلمعة سادس 
  عشر شوال فكوتب جالل الدولة بذلك فاصعد من واسط 

حممد الرشيدي امللقب  وكان صاحب مصر قد انفذ اىل ميني الدولة حممود بن سبكتكني خلعة مع ايب العباس امحد بن
زين القضاة اىل اخلليفة فجلس القادر باهللا يف يوم اخلميس لتسع بقني من مجادي اآلخرة أليب العباس الرشيدي بعد 
أن مجع القضاة والشهود والفقهاء واالماثل واحضر ابو العباس ما كان محله صاحب مصر وأدى رسالة ميني الدولة 

لطاعة فرضا ويربأ من كل ما خيالف الدولة العباسية فلما كان فيما بعد هذا اليوم بأنه اخلادم املخلص الذي يرى ا
  اخرجت الثياب اىل باب النويب وحفرت حفرة طرح فيها اخلطيب ووضعت الثياب 

فوقه وضربت بالنار وابو احلسن علي بن عبد العزيز واحلجاب حاضرون والعوام ينظرون وسبك املركب فخرج 
  ف ومخسمائة واثنتني وستني درمها فتصدق به على ضعفاء بين هاشم وزن فضة اربعة اآل

ويف هذه السنة زاد امر العيارين وكبسوا دور الناس هنارا ويف الليل باملشاعل واملوكبيات وكانوا يدخلون على 
وانبسطوا  الرجل فيطالبونه بذخائره ويستخرجوهنا منه بالضرب كما يفعل املصادرون وال جيد املستغيث مغيثا ظاهرا

على االتراك وخرج اصحاب الشرط من ابلد وقتل كثري من املتصلني هبم وعملت االبواب واوثقت على الدروب 
ومل يغن ذلك شيئا واحرقت دار الشريف املرتضى على الصراة وقلع هو باقيها وانتقل اىل درب مجيل وكان االتراك 

ين والعامة وكان هذا االختالط من شهر رجب سنة مخس قد احرقوا طاق احلراين لفتنة جرت بينهم وبني العيار
عشرة اىل آخر ست عشرة وغلت االسعار ويف هذه السنة بيع الكر بثمانني دينارا فخرج خلق من اوطاهنم وتأخر 

  يف هذه السنة ورود احلاج اخلراسانية فلم حيج احد من خراسان وال العراق 
  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر 

  سابور بن اردشري  - ٤٢
وزر لبهاء الدولة ايب نصر بن عضد الدولة ثالث مرات وكان كاتبا شديدا وابتاع دارا بني السورين يف سنة احدى 
ومثانني وثلثمائة ومحل اليها كتب العلم من كل فن ومساها دار العلم وكان فيها اكثر من عشرة آالف جملد ووقف 

ت عند جميء طغرلبك يف سنة مخسني واربعمائة ووزر لشرف الدولة بن عليها الوقوف وبقيت سبعني سنة واحرق
عضد الدولة وكان عفيفا عن االموال كثري اخلري سليم الباطن وكان اذ مسع االذان ترك ما هو فيه من االشتغال 

  وقام ايل الصالة ومل يعبأ بشيء اال انه كان يكثر الوالية والعزل فوىل بعض العمال عكريا 

يها الوزير كيف ترى أستاجر السمارية مصعدا ومنحدرا فتبسم وقال امض ساكنا وتويف ببغداد هذه السنة فقال له أ
  وقد قارب السبعني 

  عثمان النيسابوري  - ٤٣
اخلركوشي الواعظ كان يعظ الناس وله كتاب صنفه يف الوعظ من ابرد االشياء وفيه احاديث كثرية موضوعة 

ه خري دخل على القادر يف سنة ست وتسعني وثلثمائة فوقف بني يديه وقال اطال وكلمات مرذولة لكنه قد كان في



اهللا بقاء امري املؤمنني حدثين فالن عن فالن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال لكل امام دعوة جمابة فان رأى 
حشمة عظيمة وحملته محى يلجأ  امري املؤمنني ان خيصين يف هذا اليوم بدعوة فقال له بارك اهللا عليك وفيك وكان له

اليها وكان حممود بن سبكتكني اذا رآه يقوم له ويستقبله اذا قصده فدخل عليه حممود يوما وقال له قد ضاق 
صدري كيف قد صرت تكدى فقال كيف قال بلغين أنك تأخذ اموال الضعفاء وهذا هو الكدية وكان حممود قد 

قع بنيسابور حرف فأخذ يغسل املوتى ويواريهم فغسل عشرة سقط على اهل نيسابور شيئا فكف عن ذلك وو
  آالف 
  حممد بن احلسن  - ٤٤

ابن صاحلان ابو منصور وزر لشرف الدولة أيب الفوارس بن عضد الدولة مث ألخيه هباء الدولة وكان حيب اخلري 
فرض وكان له جملس نظر والعلماء ومييل اىل العدل ويفضل على الناس واذا مسع االذان ترك شغله وهنض ألداء ال

حيضر اهل العلم وكان يعطى العلماء والشعراء وتويف ببغداد يف رمضان هذه السنة عن ست وسبعني سنة وكان ابو 
علي امساعيل املوفق خيلف ابا منصور فأتاه بشر بن هارون النصراين فقال اين قد هجوت الوزير ابا منصور بابيات 

  يلقى الكرام نعم واما ذا فيلقى جوف بئر ... فقلت بظر ام الوزير .. .قالوا مضيت اىل الوزير ... فيها 

فقال لو مسعها منك حلمدت امرك معه فقال ما عليك ان انشدهتا اياه قال ما تؤثر قال مائة درهم وعشرة اقفزة 
وا حنطة فدخل على الوزير وقال له قد انعمت على مبا تقصر شكري عنه وقد حسدين قوم على قريب منك وقال

أبيانا على لساين فيك فأخاف ان تصدق ذلك اذا مسعته فقال ال ختف فما االبيات فأنشده اياه فضحك وخرج 
  وكتب له علي ابو بالدراهم واحلنطة على وكيله فدافعه فكتب إليه 

نعم ليس حسيب وليس ... فأناجك باشتكاء وكيل ... هل اىل نظرة اليك سبيل ... ايها السيد الكرمي اجلليل ... 
  ... الوكيل 

  مشرف الدولة  - ٤٥
ابو علي بن هباء الدولة أصابه مرض حاد فتويف لثمان بقني من ربيع األول عن ثالث وعشرين سنة وثالثة اشهر 

  واربعة عشر يوما وكانت مدة امارته مخس سنني وشهرا ومخسة وعشرين يوما 
   ٤١٧سنة 

  مث دخلت سنة سبع عشر واربعمائة 
ان االصفهسالرية وردوا اىل بغداد فراسلوا العيارين وكانوا قد كثروا باالنصراف عن البلد فلم  فمن احلوادث فيها

يلتفتوا اىل هذه املراسلة وخرجوا اىل مضارب االصفهسالرية وصاحوا وشتموا ووقعت حرب طوال النهار واصبح 
وا الكرخ ووقعت النار فأحرق اجلند على غيظ وحنق فلبسوا السالح وضربوا الدبادب كما يفعل يف احلرب ودخل

من الدكاكني اىل النحاسني وبعض باب السماكني وسائر االبواب اليت كانوا يتحصنون هبا وهنبت الكرخ يف هذا 
اليوم وهو يوم االحد لعشر بقني من احملرم وأخذ الشيء الكثري من القطيعة ودرب رياح وفيه كانت دار أيب يعلى 

خذ من درب أيب خلف االموال خص هبا من دار ابن زيرك البيع وقلعت االبواب من ابن املوصلي رئيس العيارين وأ
  درب 

عون وسائر اسواق الكرخ الساملة من احلريق واصبح الناس يف اليوم الثالث على خطة صعبة وكان ما انتهبه العوام 
اخلليفة فاحندر االصفهسالرية من غري اهل الكرخ اكثر مما هنبه االتراك ومضى املرتضى مستوحشا مبا جرى اىل دار 



وسألوا التقدم اليه بالرجوع فخلع عليه مث تقدم اليه بالعود مث حفظت احملال واتسعت املصادرات وقرر على الكرخ 
  مائة الف دينار 

ويف ربيع اآلخر شهد ابو عبداهللا احلسني بن علي الصيمري عند قاضي القضاة ابن ايب الشوارب بعد ان استتابه 
  عنه من االعتزل  عماد ذكر

ويف شهر رمضان انقض كوكب عظيم الضوء كان له دوى كدوي الرعد وجاء يف هذه السنة برد مل يعهد مثله منذ 
يوم الثالثاء سلخ شوال واىل يوم الثالثاء لعشر بقني من ذي احلجة على الدوام ومجد املاء طول هذه املدة ثخينا حىت 

السواقي وجماري املاء فاهنا كانت جتمد طوال وعرضا وقاسى الناس من هذه  يف حافات دجلة واالهنار الواسعة واما
شدة وامتنع كثري منهم من التصرف واحلركة وتأخرت الزيادة يف دجلة والفرات وامتنع املطر فوقفت العمارة فلم 

زر ابن عمه ابا علي يزرع يف السواد اال القليل ويف هذه السنة اعتقل جالل الدولة ابا سعد بن ماكولة وزيره واستو
  بن ماكولة 

  وتأخر احلاج اخلراسانية يف هذه السنة وبطل احلج من خراسان والعراق 
  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر 

  امحد بن حممد  - ٤٦
ابن عبداهللا بن العباس بن حممد بن عبداهللا بن ايب الشوارب ابو احلسن القرشي االموي ويل قضاء البصرة قدميا مث 

قضاء القضاة بعد أيب حممد بن االكفاين يف ثالث شعبان سنة مخس واربعمائة ومل يزل على القضاء اىل حني وفاته 
  وكان عفيفا 

  نزها وقد مسع من ايب عمر الزاهد وعبد الباقي بن قانع اال انه مل حيدث 
توكل دعا حممد بن عبد امللك بن ايب اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال حدثين القاضي ابو العالء الواسطي قال ان امل

الشوارب وامحد بن املعدل وابراهيم التيمي من البصرة وعوض على كل واحد منهم قضاء القضاة فاحتج حممد بن 
عبد امللك بالسن العالية وغري ذلك واحتج امحد بن املعدل بضعف البصر وغري ذلك وامتنع ابراهيم التيمي فقال مل 

وىل فنزل حال ابراهيم التيمي عند اهل العلم وعلت حالة اآلخرين قال ابو العالء فريى يبق غريك وجزم عليه ف
الناس ان بركة امتناع حممد بن عبد امللك دخلت على ولده فوىل منهم ربعة وعشرون قاضيا منهم مثانية تقلدوا 

  وشرفا  قضاء القضاة وآخرهم ابو احلسن امحد بن حممد وما رأينا مثله جاللة ونزاهة وصيانة
اخربنا عبد الرمحن اخربنا اخلطيب قال حدثين القاضي ابو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري قال كان بيين 

وبني القاضي ايب احلسن ابن ايب الشوارب بالبصرة أنس كثري وامتزاج شديد حىت كان يعدين ولد أو أعده والدا فما 
رة رجل من وجوهها واسع احلال كثري املال جدا يعرف بابن علمت له سر قط اوظهر عليه استحي منه وكان بالبص

نصر بن عبدويه فقال يل وقد دخلت عليه عائدا له يف علة املوت يف صدري سر واريد اطالعك عليه ملا وىل القاضي 
ن ذكره ابو احلسن بن أيب الشوارب القضاء بالبصرة يف ايام هباء الدولة وكان بيين وبينه من املودة ما شهرته تغىن ع

مضيت اليه وقلت له قد علمت ان هذا االمر الذي تقلدته حيتاج فيه اىل مؤن كثرية وامور ال يقدر عليها وقد 
احضرتك مائيت دينار وتعلم انين ممن ال يطلب قضاء وال شهادة وال بيين وبني احد خصومة احتاج اليها يف الترافع 

عليك اال حكمت علي يف ذلك مبا جيب على يهودي لو كان اليك وان حدث يب حدث اقتضى الترافع اليك فباهللا 
يف موضعي واسألك ان تقبض مين هذه الدنانري تستعني هبا على امرك فان قبلتها بسبب املودة اليت بيننا فأنت يف حل 

  منها يف الدنيا واآلخرة وان كرهت قبوهلا على هذه الوجه فهي قرض يل عليك فقال اعلم 



واهللا اين حملتاج اليها ولكن ال يراين اهللا قبلت اعانة على هذا األمر واسألك باهللا ان اطلعت ان األمر كما ذكرته و
احدا على هذا السر ما دامت يف الدنيا فواهللا ما ذكرت ألحد قبل هذا الوقت قال ابن حبيب ومات من يومه ذلك 

  تويف ابن ايب الشوارب يف شوال هذه السنة 
  ابراهيم بن عبد الواحد  - ٤٧

ابن حممد بن احلباب ابو القاسم الدالل مسع حممد بن عبداهللا الشافعي وغريه وكان ثقة يسكن اجلانب الشرقي وتويف 
  يف صفر هذه السنة 

  جعفر بن بايب  - ٤٨
ابو مسلم اخلتلى مسع ابن بطة ودرس فقه الشافعي على ايب حامد االسفرائيين وكان ثقة فاضال دينا وتويف يف 

  ة رمضان هذه السن
  عبد اهللا بن جعفر  - ٤٩

  ابو سعد ابن باكويه وزر جلالل الدولة ايب طاهر واعتقله ومات يف اعتقاله يف هذه السنة وكان اديبا شاعرا 
  عمر بن امحد  - ٥٠

ابن ابراهيم بن عبدربه ابو حازم اهلذيل النيسابوري مسع امساعيل بن جنيد وابا بكر االمساعيلي وخلقا كثريا روى عنه 
د بن ايب الفوارس والتنوخي وابو بكر اخلطيب وكان ثقة صادقا عارفا حافظا مسع الناس بافادته وكتبوا بانتخابه حمم

  وتويف يف عيد الفطر من هذه السنة 
  عمر بن امحد  - ٥١

ابن عثمان ابو حفص البزاز العكربي ولد سنة عشرين وثلثمائة مسع النقاش وكان ثقة مقبول الشهادة عند احلكام 
  تويف يف هذه السنة و

  علي بن امحد  - ٥٢
ابن عمر بن حفص ابو احلسن املقرى املعروف بابن احلمامي ولد سنة مثان وعشرين وثلثمائة ومسع ابا عمر وابن 

السماك والنجاد واخللدي وخلقا كثريا وكان صدوقا دينا فاضال حسن االعتقاد وتفرد بأسانيد القراآت وعلوها يف 
  وق السالح من دار اململكة وقتها وكان ينزل س

اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت قال حدثين نصر بن ابراهيم الفقيه قال مسعت سليم بن ايوب الرازي يقول 
مسعت ابا الفتح بن ايب الفوارس يقول لو رحل رجل من خراسان ليسمع كلمة من ابااحلسن احلمامي او من ايب 

عندنا تويف ابو احلسن احلمامي رابع عشرين من شعبان هذه السنة عن تسع  امحد الفرضي مل تكن رحلته ضائعة
  ومثانني سنة ودفن مبقربة باب حرب 

  حممد بن امحد  - ٥٣
ابن ابراهيم بن مشاذى ابو احلسن اهلمذاين اخربنا عبد الرمحن اخربنا امحد بن علي بن ثابت قال كتبت عنه عند 

  مائة وكان ثقة رجوعه من احلج وذلك يف سنة تسع واربع
  حممد بن امحد  - ٥٤

ابن احلسن بن احلسن بن اسحاق ابو احلسن البزاز اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي بن ثابت قال 
حممد بن امحد ابو احلسن البزار مسع مبكة من عبداهللا بن حممد بن اسحاق الفاكهي وامحد بن حمبوب الفقيه كتبنا عنه 

  ه وكان ثقة وتويف يف سنة سبع عشرة واربعمائة بعد أن كف بصر



   ٤١٨سنة 
  مث دخلت سنة مثان عشرة واربعمائة 

  فمن احلوادث فيها انه يف آخر هنار اخلميس العاشر من ربيع اآلخر جاء برد كبار 

يف الربدة  بنواحي قطربل والنعمانية والنيل واثر يف غالت هذه النواحي وقتل كثريا من الوحش والغنم وقيل انه كان
منه ما وزنه رطالن واكثر رجاء يف ليلة اجلمعة الحدى عشرة ليلة خلت من هذا الشهر يف مدينة السالم برد كبري 
كقدر البيض واكرب بعد مطر متصل وورد الكتاب من واسط بانه سقط من الربد ما كان وزن الواحدة منه ارطاال 

  فهلكت الغالت ومل يصح منها اال األقل 
اآلخر قصد االصفهسالرية والغلمان دار اخلليفة وراسلوه بأنك انت مالك االمور وقد كنا عند وفاة  ويف ربيع

امللك مشرف الدولة اخترنا جالل الدولة تقديرا منا انه ينظر يف امورنا فأغفلنا فعدلنا اىل ايب كاليجار ظنا منه انه 
من تدبري امورنا فخرج اجلواب بأنكم ابناء دولتنا وأول ما حيقق ما يعدنا به فكنا على اقبح من احلالة االوىل وال بد 

نأمركم به ان تكون كلمتكم واحدة وبعد فقد جرى األمر من عقد االمر أليب طاهر مث نقضه مث ساعدناكم عليه 
وز وفيه قبح علينا وعليكم مث عقدمت أليب كاليجار عقد ال حيسن حله من غري روية ولبىن بويه يف رقابنا عهود ال جي

العدول عنها والوجه ان تدعونا حىت نكاتب ابا كاليجار ونعرف ما عنده مث كوتب انك ان مل تتدارك األمر خرج 
عن اليد مث آل االمر أن عادوا وسألوا التقدم باخلطبة جلالل الدولة ايب طاهر واقيمت اخلطبة له وكتب االمري ميني 

ه من بالد اهلند وكسره الصنم املعروف بسومنات وكان يف كتابه ان الدولة حممود اىل اخلليفة كتابا يذكر فيه ما فتح
اصناف اخللق افتتنوا هبذا الصنم ورمبا اتفق برؤ عليل يقصده وكانوا يأتونه من كل فج عميق ويتقربون اليه 
له  باالموال الكثرية حىت بلغت اوقاته عشرة آالف قرية مشهورة يف تلك البقاع وامتألت خزانة باألموال ورتب

الف رجل للمواظبة على خدمته وثلثمائة حيلقون حجيجه وثلثمائة ومخسون يرقصون ويغنون على باب الصنم وقد 
كان العبد يتمىن قلع هذا الوثن فكان يتعرف االحوال فتوصف له املفاوز اليه وقلة املاء واستيالء الرمل على الطرق 

  ومثل يف فهمه اضعاف املسموع من املتاعب طلبا  فاستخار العبد اهللا تعاىل يف االنتداب هلذا الواجب

للثواب اجلزيل وهنض العبد يف شعبان سنة ست عشرة يف ثالثني الف فارس اختارهم سوى املطوعة ففرق يف 
املطوعة مخسني الف دينار ليستعينوا على أخذ اآل هبة مث مضى يف مقارنة اصعب مما وصف وقضى اهللا الوصول اىل 

  ىت ملك البلد وقلع الوثن واوقدت عليه النار حىت تقطع وقتل مخسون الف من سكان البلد بلد الصنم واعان ح
ويف يوم السبت ثالث رمضان دخل جالل الدولة اىل دار اململكة بعد أن خرج اخلليفة ليلقيه قبل ذلك بساعة 

ابو جعفر وابو احلسن علي بن  فاجتمعا يف دجلة ونزل اخلليفة من داره يف الطيار بني سرادقني مضروبني ومعه االمري
عبد العزيز واملرتضى ابو القاسم املوسري ونظام احلضرتني ابو احلسن الزينيب واملصطنع ابو نصر منصور بن رطاس 

احلاجب واحندر اىل ان قرب من مضرب امللك جالل الدولة فخرج اليه يف زبزبه وصعد فقبل االرض دفعات 
له عن اخباره وعرفه انه يقرب داره فشكر ودعا وعاد اىل الزبزب فوقف وجلس بني يديه على كرسي طرح له وسأ

فيه فتقدم اليه اخلليفة باجللوس فجلس وتبع الطيار على سبيل اخلدمة اىل ان عرب اىل درجة دار اخلليفة وصعد امللك 
لكة وتقدم من الزبزب وجلس يف خيمة لطيفة ضربت له على شاطىء دجلة بقرب قصر عيسى مث مضى اىل دار املم

بأن يضرب له الطبل على باهبا يف اوقات الصلوات اخلمس على مثل ما كان سلطان الدولة فعله عند وروده وغري 
مشرف الدولة بعده ورده اىل الرسم وهو يف اوقات الصلوات الثالث وعلى ذلك جرت العادة يف ايام عضد الدولة 



النه مساواة له وراسل يف معناه فاحتج مبا فعله سلطان الدولة  وصمصامها وشرفها وهبائها فثقل ما فعله على اخلليفة
فقيل ذلك على غري اصل ومن غري اذن ومل جتر العادة مبماثلة اخلليفة يف هذا األمر مث تردد الرسائل ما نتهى اىل ان 

  قطع امللك ضرب الطبل يف الواحدة فأذن اخلليفة يف ضرب الطبل يف اوقات الصلوات اخلمس 
  السنة حلف جالل الدولة جلنوده على الوفاء والصفاء وحلف ويف هذه 

  المري املؤمنني ايضا على املخالصة والطاعة 
ويف يوم االربعاء لثالث بقيت من شوال وهو التاسع والعشرين من تشرين الثاين هبت ريح من الغرب باردة ودام 

حافات دجلة ومجد اخلل والنبيذ وابوال الدواب الربد اىل يوم الثالثاء ثالث ذي القعدة فجاوز العدة ومجدت منه 
ورثيت ناعورة قد وقفت جلمود املاء وقد صار املاء يف أنقاهبا كالعمود وقلد ابو طاهر بن محاد واسطا والبطيحة 

ولقب عميد احلضرة ذا الرتبتني وفيها زاد االمر يف نقص دار معز الدولة بباب الشماسية وكان معز الدولة قد بىن 
دار بناء صرف اليه عنايته فعظم اجملالس وفخم البناء ووصل هبا من االصطبالت ما يسع الوفا من الكراع هذه ال

وجعل على كل اصطبل بابا من حديد وانفق عليها اثىن عشر الف الف درهم قيمتها الف الف دينار سوى ما كان 
نه اراد أن يصل املسناة مبسناة دار من معادن احلص والنورة واالسفيذاج ومل يعمل من مسناهتا اال البعض أل

الصيمري فعاجلته املنية فلما توىف جعلها ولده عز الدولة دار املوكب وكان ال حيضرها اال عند الربوز للعسكر 
وكانت داره اليت ينزهلا الدار الغربة اليت كانت للمتقى هللا وجتددت دولة بعد دولة ودار العز مهجورة فلما عمر هباء 

ق الثالثاء اليت كانت معروفة مبونس فسخ يف اخذ شيء من آجر االصطبالت فدب اخلراب فيها وبعث الدولة بسو
هباء الدولة لقلع السقف الساج املذهب من بيت املائدة وكانت قد انفقت عليه اموال عظيمة فحمله اىل مهروبان 

نه من حيك ذهبه مثانية آالف دينار فلم ليحوله اىل دار اململكة بشرياز فلم يتم ذلك وبقي موضعه فهلك وبذل يف مث
  يقبل الرجل مث امتدت يد اجلند اىل أخذ آجرها مث اقيم من ينقضها ويبيع آالهتا 

  وتأخر يف هذه السنة احلاج اخلراسانية ومل حيج من خراسان والعراق احد 
  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 

  امحد بن حممد  - ٥٥
  صمد بن املهتدى باهللا ابو عبداهللا الشاهد خطب يف جامع ابن عبداهللا بن عبد ال

املنصور يف سنة ست ومثانني وثلثمائة وكان خيطب خطبة واحدة كل مجعة ال يغريها وإذا مسعها منه الناس ضجوا 
  بالبكاء وخشعوا لصوته توىف يف هذه السنة 

ر يف ذي احلجة سنة سبعني وثلثمائة وهرب احلسني بن علي ابن احلسني أبو القاسم املغريب الوزير ولد مبص - ٥٦
منها حني قتل صاحبها أباه وعمه وقصد مكة مث الشام مث بغداد فوزر ملشرف الدولة بعد أيب على الرخجي وكان 

كاتبا عاملا يقول الشعر احلسن مث وزر بعد ذلك البن مروان بديار بكر ومات عنده قال أبو غالب بن بشران 
احلكماء قال لبنيه تعلموا العلم فألن يذم الزمان لكم خري من أن يذم بكم ففكر ساعة  الواسطي رويت له أن بعض

... ووجدت عقل املرء قيمة نفسه ... فأطاع يل عصيانه وليانه ... ولقد بلوت الدهر أعجم صرفة ... وكتب 
  ... وإذا جفاه اجلد عيبت زمانه ... فإذا جفاه اجملد عيبت نفسه ... وجبده جدواه وحرمانه 

... ومن شعره املستحسن ما أنبأنا به أبو القاسم السمرقندي قال أنشدنا أبو حممد التميمي للوزير أيب القاسم املغريب 
... غدت فارتعت مث انثنت لرضاعه ... ترى اإلنس وحشا وهي تأنس بالوحش ... وما ظبية ادماء حتنوا على الطال 



... سباع الفال ينهشنه أي ما هنش ... ذاك القاع وهلا فصادفت فطافت ب... فلم تلق شيئا من قوائمه احلمش 
كأن مطاياهم ... وامجاهلم متشى وقد خيل اهلوى ... تودعين بالدر من شبك النقش ... بأوجع مىن يوم ظلت أنامل 

  ... على أنه ما خلفوا يف من بطش ... وأعجب ما يف األمر إن عشت بعدهم ... على ناظري متشي 
يب إذا دخل عليه الفقيه سأله عن النحو والنحوى سأله عن الفرائض أو الشاعر سأله عن القرآن قصدا وكان املغر

ليسكتهم فدخل عليه شيخ معروف فسأله عن العلم فقال ما أدري ولكين رجل يودعين الغريب الذي ال أعرفه 
  األموال 

ن زار رجال من الصاحلني املنقطعني إىل اهللا العظيمة ويعود بعد سنني وهي خمتومها فأخجله بذلك وآل األمر اىل أ
إذا شئت أن حتيا غنيا فال تكن ... تعاىل فقال لو صحبتنا لنستفيد منك وتستفيد منا فقال ردين عن هذا بيت شعر 

  ... مبنزلة إال رضيت بدوهنا ... 
كما أغنيت هذا الشيخ فأنا اكتفي بعيشي هذا فقال يا شيخ ما هذا بيت شعر هذا بيت مال مث قال اللهم أغننا 

  واعتزل السلطان فقيل له لو تركت املناصب يف عنفوان شبابك فقال 
ميحي هبذا احلديث ... تبت من كل مأمث فعسى ... زمانا فحان مين قدوم ... كنت يف سفرة البطالة واجلهل ... 

  ... طلت إال أن الغرمي كرمي ... بعد مخس وأربعني لقد ما ... ذاك القدمي 
أحسن باملوت كتب كتابا إىل من يصل إليه من األمراء والرؤساء الذين من ديار بكر والكوفة يعرفهم أن حظية وملا 

له توفيت وإن تابوهتا جيتاز هبم إىل مشهد أمري املؤمنني علي عليه السالم وخاطبهم يف املراعاة ملن يصحبه وخيفره 
تم له ذلك وتويف يف رمضان مبيا فارقني عن ست وأربعني وكان قصده أن ال يتعرض أحد لتابوته وإن ينطوي خربه ف

  سنة ومحل إىل مشهد أمري املؤمنني علي عليه السالم فدفن هناك 
حممد بن اسحاق ابن الطل ابن وائل أبو بكر األزدي األنباري مسع أمحد بن يعقوب القرجنلي أخربنا القزاز  - ٥٧

  األنبار يف سنة مثان عشرة وأربعمائة ومات يف تلك السنة أخربنا اخلطيب قال حدثين الصوري أنه مسع منه ب
  حممد بن احلسني ابن ابراهيم بن حممد أبو بكر الوراق ويعرف بابن اخلفاف حدث عن أمحد بن جعفر  - ٥٨

  القطيعي وغريه 
ه كتب عنهم اخربنا القزاز ابو بكر بن علي احلافظ حدثنا حممد بن احلسني اخلفاف عن مجاعة كثرية ال تعرف ذكر أن

يف السفر وكان غري ثقة ال شك انه كان يركب االحاديث ويضعها على من يرويها عنه وخيتلق امساء وانسابا عجيبة 
وعندي عنه من تلك األباطيل اشياء وكنت عرضت بعضها علي هبة اهللا بن احلسن الطربي فخرق كتايب هبا وجعل 

  من هذه السنة يعجب مين كيف امسع منه تويف اخلفاف يف ذي احلجة 
  هبة اهللا بن احلسن  - ٥٩

ابن منصور ابو القاسم الرازي طربي األصل ويعرف باأللكاين مسع عيسى بن علي بن عيسى الوزير واملخلص 
وخلقا كثريا ودرس الفقه على مذهب الشافعي عند ايب حامد االسفرائيين وكان يفهم وحيفظ كتبا وادركته املنية 

  وىف بالدينور يف رمضان هذه السنة قبل ان ينتشر عنه شيء فت
اخربنا الفزاز اخربنا اخلطيب قال حدثين علي بن احلسني بن جداء العكربي قال رأيت ابا القاسم الطربي يف املنام 

  فقلت له ما فعل اهللا بك قال غفر يل قلت مباذا فكأنه قال كلمة خفية بالسنة 
  ابو القاسم بن القادر باهللا  - ٦٠



حد الليلة خلت من مجادي اآلخرة وصلى عليه ابو جعفر ومشى الناس بني يدي جنازته من رأس اجلسر تويف ليلة اال
اىل التربة بالرصافة واعاد الصالة عليه ابو حممد احلسن بن عيسى بن املقتدر وقطع ضرب الطبل يف دار اخلالفة اياما 

  الجل املصيبة وحلق اخلليفة عليه من احلزن امر عظيم 
  حلسن ابن طباطبا ابو ا - ٦١

ل ... وقرأت الذي كتبت وما زا ... الشريف له شعر مليح ومنه أن رجال كتب اليه فأجابه على ظهر رقعته فقال 
  جنىي ومؤنسي ومسريي 

واقتران الكالم لفظا وخطا شاهد باقتران ود ... حاكما بامتزاجنا يف الضمري ... وغدا الفال بامتزاج السطور 
وتفاءلت بالظهور على الواشي فصارت ... باجتماع الكالمني رجاء اجتماعنا يف سرور وتربكت ... الصدور 

  توىف يف ذي القعدة من هذه السنة ... اجابيت يف الظهور 
   ٤١٩سنة 

  مث دخلت سنة تسع عشرة واربعمائة 
ة واخرجوا اخليم فمن احلوادث فيها ان العلمان اجتمعوا يوم األحد ثاين عشر احملرم وحتالفوا على اتفاق الكلم

واخرجوا اكابر االصفهسالرية معهم فخرجوا يوم السبت ثامن عشر احملرم مث انفذوا يوم االحد مجاعة اىل دار 
اخلالفة برسالة يقولون فيها حنن عبيد امري املؤمنني وهذا امللك متوفر على لذاته ال يقوم بامورنا ونريد أن توعز اليه 

ليقيم بيننا نائبا عنه يف مراعاتنا فأجيبوا ووعدوا مبراسلة جالل الدولة وأنفذ اليه  بالعود اىل البصرة وانفاذ ولده
املرتضى وابو احلسن الزينيب وابو نصر املصطنع برسالة تتضمن ما قالوه فقال كل ما ذكروا من أغفالنا هلم صحيح 

لما بلغهم ذلك قالوا فاذا حنن وحنن معتذرون عفا اهللا عما سلف وحنن نستأنف الطريقة اليت تؤدى اىل مرادهم ف
مطيعون اال أننا نريد ما وعدنا به عاجال قبل دخولنا اىل منازلنا مث نقرر القواعد بعد ذلك واخرج من املصاغ 

والفضة اكثر من مائة الف درهم فلم يرضهم وباكروا فنهبوا دار الوزير ايب علي ابن ما كوال وبعض دور 
خرقت اهليبة ومد اقوام ايديهم اىل دور العوام ووكلوا مجاعة منهم بابواب االصحاب واحلواشي وعظمت الفتنة و

دار اململكة ومنعوا من دخول الطعام واملاء فضاق االمر على من يف الدار حىت اكلوا ما يف البستان وشربوا من 
ارجع عن كل ما انكرمتوه اآلبار فخرج امللك ودعا قوما من املوكلني باالبواب فلم يأوا فكتب رقعة اىل الغلمان بأين 

  واعطيكم 

فقالوا لو اعطيتنا ملء بغداد مل تصلح لنا ومل نصلح لك فقال إذ كرهتموين فمكنويت من االحندار واستقر األمر على 
احنداره وابتيع له زبزب شعث فقال يكون نزويل بالليل فقالوا ال بل اآلن والغلمان يرونه قائما فال يسلمون عليه 

يبونه فحمل قوم من الغلمان على السرادق فظن اهنم يريدون احلرام فخرج ويف يده طري وقال قد ويدعوهم فال جي
بلغ االمر اىل احلرم فقال بعضهم ارجع اىل دارك فانك ملكنا وصاحوا جالل الدولة يا منصور وانتضبت السيوف 

ياب والفروش واآلالت الكثرية وترجلوا وقبلوا االرض واخرج املصاغ حىت حلي النساء فصرفه اليهم واخرج الث
فلم يف ببعض املقصود مث اجتمعوا عند الوزير ومهوا بقتله فقال ال ذنب له واخرجت اآلالت فبيعت وكان فيها 
كيس وسفرة وطست وقد ذكرنا ما جرى على النخل يف السنة املاضية من الربد والريح فلما جاءت هذه السنة 

كل ثالثة ارطال بدينار جاليل واشتد الربد فجمدت حافات دجلة وونفت عدم الرطب اال ما جيلب من بعد فبيع 
العروب بعكربا عن الدوران جلمود ما حوهلا وهلك ببغداد من النخل عشرات الوف وتأخر يف هذه السنة ورود 



احلاج من خراسان وبطل احلج من العراق والبصرة وتأخر عنه اهل مصر ومضى قوم من خراسان اىل مكران 
  يف البحر من هناك اىل جدة فحجعوا  فركبوا

  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 
  احلسني بن احلسن  - ٦٢

اخلطيب وكان صدوقا قال وسألته عن  ٢ابن حيىي ابو عبداهللا العلوي ويعرف بالنهرسابسى كتب عنه ابو بكر 
  اآلخرة من هذه السنة  مولده فقال ولدت بالكوفة سنة تسع وعشرين وثلثمائة ومات بواسط يف مجادي

  محزة بن ابراهيم  - ٦٣
  ابو اخلطاب اتصل ببهاء الدولة بعلمه النجوم ونزل منزلة مل يبلغها امثاله وكان 

الوزراء يتعبونه ومحل اليه فخر امللك ابن خلف ملا فتح قلعة سابور مائة الف دينار فاستقلها وعاتبه فآل أمره اىل ان 
  وذهب ما له وجاهه  مات بكرخ سامرا غريبا مفوجا

  حممد بن حممد بن ابراهيم  - ٦٤
ابن خملد ابو احلسن التاجر مسع امساعيل بن حممد الصغار وحممد بن عمر الرزاز وعمر بن احلسن الشيباين وهو آخر 

من حدث عنهم ومسع ابا عمرو بن السماك وامحد بن سليمان النجاد وجعفر اخللدي وغريهم ومل يكن بقي اعلى 
منه وكانت له معرفة بشيء من الفقه وكان ذا حال ونعمة وعرضت عليه الشهادة فأباها وأشفق من اسنادا 

املصادرة فخرج اىل مصر فاقام هبا سنة مث عاد فالزم يف التقسيط على الكرخ الذي وقع يف سنة سبع عشرة ما افقره 
  در باهللا اكفانه من عنده حىت انه تويف يف ربيع االول من هذه السنة ومل يكن عنده كفن فبعث القا

  مبارك االمناطي  - ٦٥
كان له مال عظيم وجاه كبري فتويف مبصر وخلف ما يزيد على ثلثمائة الف دينار فترك مجيع ذلك على بنت كانت 

  له ببغداد 
  ابو الفوارس بن هباء الدولة  - ٦٦

س ظاملا كان اذا شرب ضرب اصحابه تويف بكر مان فنادى اصحابه بشعار ابن اخيه ايب كليجار وكان ابو الفوار
وضرب وزيره يف بعض االيام مائيت مقرعة واحلفه بالطالق انه ال يتأوه وال خيرب بذلك احدا فقيل ان حواشيه مسوه 

  ودفنوه بشرياز 
  حممد باشاذ  - ٦٧

جالل الدولة ايب وزر اليب كاليجار فلقبه معز الدين فلك الدولة سيد االمة وزير الوزراء عماد امللك مث سلم اىل 
  طاهر فاعتل ومات 

  ابو عبد اهللا بن التبان املتكلم تويف يف هذه السنة  - ٦٨
   ٤٢٠سنة 

  مث دخلت سنة عشرين واربعمائة 
  فمن احلوادث فيها انه احندر ذو الرباعتني امحد بن حممد الواسطي اىل البصرة واليا عليها يف حمرم هذه السنة 

ع اآلخر بأن مطرا ورد بنواحي النعمانية ومعه برد كبار يف بردة ارطال وذكر أنه وورد اخلرب لسبع خلون من ربي
ورد بنواحي دير العاقول مطر معه بردوزن الواحدة منها مخسة دراهم واقل وارتفعت بعده ريح سوداء فقلعت 



ي بعد وقلعت الريح كثريا من اصول الزيتون العامية العتيقة وعربت هبا من شرقي النهروان اىل غربيه وطرحتها عل
خنلة من اصلها مث محلت جذعها اىل دار بينها وبينها ثالث دور وقلعت الريح سقف مسجد اجلامع ببعض القرى 

وشوهد من الربد ما يكون يف الواحدة ما بني الرطل اىل الرطلني ووجدت بردة عظيمة احلجم يزيد وزهنا على مائة 
  ر النائم وقد نزلت يف االرض حنوا من ذراع رطل فحزرت مبائة ومخسني رطال وكانت كالثو

وورد اىل اخلليفة كتاب من االمري ميني الدولة ايب القاسم حممود وكان فيه سالم على سيدنا وموالنا االمام القادر 
باهللا امري املؤمنني فان كتاب العبد صدر من معسكره بظاهر الرى غرة مجادي اآلخرة سنة عشرين وقد أزال اهللا عن 

البقعة ايدي الظلمة وطهرها من دعوة الباطنية الكفرة واملبتدعة الفجرة وقد تناهت اىل احلضرة املقدسة حقيقة هذه 
احلال يف ماقصر العبد عليه سعيه واجتهاده من غزو أهل الكفر والضالال وقمع من نبغ ببالد خراسان من الفئة 

ا واعالهنم بالدعاء اىل كفرهم فيها خيتلطون باملعتزلة الباطنية الفجار وكانت مدينة الري خمصوصة بالتجائهم اليه
  املبتدعة والغلية من الروافض املخالفة لكتاب 

اهللا والسنة يتجاهرون بشتم الصحابة ويرون اعتقاد الكفر ومذهب االباحة وكان زعيمهم رستم بن علي الديلمي 
شتاء مث دلف منها اىل دامغان ووجه عليا فعطف العبد عنانه بالعساكر فطلع جبرجان وتوقف هبا اىل انصراف ال

احلاجب يف مقدمة العسكر اىل الري فربز رستم بن علي من وجاره على حكم االستسالم واالضطرار فقبض عليه 
وعلى اعيان الباطنية من فؤاده وطلعت الرايات أثر املقدمة بسواد الري غدوة االثنني السادس عشر من مجادي 

رفني بذنوهبم شاهدين بالكفر والرفض على نفوسهم فرجع اىل الفقهاء يف تعرف احواهلم االوىل وخرج الديللة معت
فانفقوا على اهنم خارجون من الطاعة وداخلون يف اهل الفساد مستمرون على العناد فيجب عليهم القتل والقطع 

م ال يعدو ثالثة اوجه تسود والنفي على مراتب جناياهتم وان مل يكونوا من أهل االحلاد فكيف واعتقادهم يف مذاهبه
هبا الوجوه يف القيامة التشبع والرفض والباطن وذكر هؤالء الفقهاء أن اكثر القوم ال يقيمون الصالة وال يؤتون 

الزكاة وال يعرفون شرائط االسالم وال مييزون بني احلالل واحلرام بل جياهرون بالقذف وشتم الصحابة ويعتقدون 
تقلد مذهب االعتزال والباطنية منهم ال يؤمنون باهللا عز و جل ومالئكته وكتبه ورسله ذلك ديانة واألمثل منهم ي

واليوم اآلخر اهنم يعدون مجيع امللل خماريق احلكماء ويعتقدون مذاهب االباحة يف االموال والفروج والدماء 
دة على مخسني امرأة من وحكموا بأن رستم بن علي كان يظهر التستر ويتميز به عن سلفه اال أن يف حبالته زيا

احلرائر ولدن ثالثة وثالثني نفسا من الذكور واالناث وحني رجع اليه يف السؤال عن هذه احلال وعرف ان من 
يستجيز مثل هذا الضنيع جماوز كل حد يف االستحالل ذكر أن هذه العدة من النساء ازواجه وان اوالدهن اوالده 

رائر كان مستمرا على هذه اجلملة وأنه مل خيالف عادهتم يف ارتكاب هذه وان الرسم اجلاري لسلفه يف ارتباط احل
اخلطة وان ناحية من سواد الري قد خصت بقوم من املزدكية يدعون االسالم باعالن الشهادة مث جياهرون بترك 

  الصالة والزكاة والصوم والغسل وأكل 

فصلبوا على شارع مدينة طال ما امتلكوها غصبا واقتسموا امليتة فقضى االنتصار لدين اهللا تعاىل بتميز الباطنية عنهم 
امواهلا هنبا وقد كانوا بذلوا امواال مجة يفتدون هبا نفوسهم فعرفوا ان الغرض هنب نفوسهم دون العرض وحول 

 رستم ابن علي وابنه ومجاعة من الديلمة اىل خراسان وضم اليهم اعيان املعتزلة والغالة من الروافض ليتخلص الناس
من فتنتهم مث نظر فيما اخترته رستم بن علي فعثر من اجلواهر ما يقارب مخسمائة الف دينار ومن النقد على مائتني 

وستني الف دينار ومن الذهبيات والفضيات على ما بلغ قيمة ثالثني الف دينار ومن اصناف الثياب على مخسة 



نيات عشرين الف دينار ووقف اعيان على مائيت آالف وثلثمائة ثوب وبلغت قيمة الدسوت من النسيج واخلزوا
الف دينار وحول من الكتب مخسون محال ماخال كتب املعتزلة والفالسفة والروافض فاهنا احرقت حتت جذوع 

املصليني اذ كانت اصول البدع فخلت هذه البقعة من دعاة الباطنية واعيان املعتزلة وانتصرت السنة فطالع العبد 
   تعاىل النصار الدولة القاهرة حبقيقة ما يسره اهللا

ويف وقت عتمة ليلة الثالثاء لعشر بقني من رجب انقض كوكب عظيم اضاءت منه االرض وكان له دوي كدوي 
الرعد وتقطع اربع قطع وانقض يف ليلة اخلميس بعده كوكب آخر دونه وانقض يف ليلة االربعاء لليلتني بقيتا من 

  اكثر اضاءة وانتشار شعاع الشهر كوكب ثالث اكرب من االول و
  ويف شعبان اضطرب البلد وكثرت العمالت وكبس العيارون عدة حمال منه وضعفت رجالة املعونة 

ويف يوم االثنني الثامن عشر من هذا الشهر غار املاء يف الفرات غورا شديدا وجزرت فوهة هنر الرفيل وانقطع املاء 
وبلغت اجرة الكارة يف طحنها ثالث دنانري ركنية قيمتها دينار  عنه ووقفت االرحاء اليت عليه وتعذرت الطحون

  وكانت الركينة نصفا من املس مث صارت مسا وحده 

ويف هذا اليوم مجع االشراف والقضاة والشهود والفقهاء يف دار اخلالفة وقرئ عليهم كتاب طويل عمله اخلليفة 
ى املعتزلة وايراد االخبار الكثرية يف ذلك عن النيب القادر باهللا يتضمن الوعظ وتفضيل مذهب السنة والطعن عل

  صلى اهللا عليه و سلم والصحابة 
ويف يوم اخلميس لعشر بقني من رمضان مجع االشراف والقضاة والشهود والفقهاء والوعاظ والزهاد اىل دار اخلالفة 

 وذكر فيه اخبارا من اخبار النيب وقرأ عليهم ابو احلسن بن حاجب النعمان كتابا طويال عمله اخلليفة القادر باهللا
صلى اهللا عليه و سلم ووفاته وما روى عنه يف امور من من الدين وشرائعه وخرج من ذلك اىل الطعن على من 

يقول خبلق القرآن وتفسيقه وحكاية ما جرى بني عبد العزيز وبشر املريسي فيه مث ختم القول بالوعظ واالمر 
  ذت يف آخر الكتاب خطوط احلاضرين ومساعهم مبامسعوه باملعروف والنهي عن املنكر واخ

ويف يوم االثنني غرة ذي القعدة مجع القضاة والشهود والفقهاء والوعاظ والزهاد اىل دار اخلالفة وقرىء عليهم 
كتاب طويل جدا يتضمن ذكر ايب بكر وعمر وفضائلهما ووفاة النيب صلى اهللا عليه و سلم والطعن على من يقول 

قرآن واعيد فيه ما جرى بني بشر املريسي وعبد العزيز املكي يف ذاك وخيرج من هذا اىل الوعظ واالمر خبلق ال
باملعروف والنهي عن املنكر واقام الناس اىل بعد العتمة حىت استوفيت قراءته مث اخذت خطوطهم يف آخره 

ا فاحشا من مذاهب الشيعة فقبض حبضورهم ومساع ما مسعوه وكان خيطب يف جامع براثا من يذكر يف خطبته مذهب
عليه من دار اخلالفة وتقدم يوم اجلمعة التاسع عشر من ذي القعدة اىل ايب منصور بن متام اخلطيب ليخطب بدال عن 
اخلطيب الذي كان مرسوما به فلما صعد املنرب دقه بعقب سيفه على ما جرت به العادة والشيعة تنكر ذلك وخطب 

عله من تقدمه يف ذكر علي بن ايب طالب وختم قوله بان قال اللهم اغفر املسلمني ومن خطبة قصر فيها عما كان يف
  زعم ان عليا مواله فرماه العامة 

حينئذ باآلجر ود موا ونزل من املنرب ووقف املساحل دونه حىت صلى ركعيت اجلمعة خفيفة وعرف اخلليفة ذلك فغاظه 
سم املرتضى وأيب احلسن الزينيب نظام احلضرتني حممد بن علي واحفظه وخرج امره باستدعاء الشريفني ايب القا

والقاضي ايب صاحل وامر مبكاتبة احلضر امللكية والوزير ايب علي ابن ماكوال واالصبهالرية يف هذا املعىن مبا تقام 
  القيامة فيه فكان كما كتب 



اجلرءة على الدين وسياسة الدولة واململكة بسم اهللا الرمحن الرحيم اذا بلغ االمر اطال اهللا بقاء صاحب اجليش اىل 
ثبتها اهللا من الرعاع واالوباش فال صرب دون املبالغة مبا توجبه احلمية وبغري شك انه قد بلغه ما جرى يف يوم اجلمعة 
املاضية من مسجد براثا الذي جيمع الكفرة والزنادقة ومن قد تربأ اهللا منه فصار أشبه شيء مبسجد الضرار وذلك 

طيبا كان فيه جيري اىل ما ال خيرج به عن الزندقة والدعوى لعلي بن ايب طالب عليه السالم مالو كان حيا ان خ
فسمعه لقتل قائله وقد فعل مثل ذلك يف الغواة امثال هؤالء الغثاء الذين يدعون اهللا ما تكاد السموات يتفطرن منه 

الصالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم فيقول وعلى  فان فانه كان يف بعض ما يورده هذا اخلطيب قبحه اهللا بعد
اخيه امري املؤمنني علي بن ايب طالب مكلم اجلمجمة وحمي االموات البشري االالهي مكلم فتية اصحاب الكهف 
اىل غري ذلك من الغلو املبتدع الذي تقشعر منه اجللود ويتحرك منه املسلمون وتنخلع قلوهبم ويرون اجلهاد فيه 

لثغر فلما ظهر ذلك قبض على اخلطيب وانقذ ابن متام ليعتمد اقامة اخلطبة القومية فاورد الرسم الذي كجهاد ا
يطرق االمساع من اخلطبة ومل خيرج عن قوله اللهم صلى على حممد وعلى آله الطاهرين واصحابه املنتجبني وأزواجه 

ال يف التفاته املعهود عن ميينه اللهم صلي على الطاهرات امهات املؤمنني وذكر العباس وعليا عليهما السالم مث ق
حممد وعلى آل حممد امام ائمة اهلدى وعن يساره اللهم صلي على حممد الشفيع املشفع يف الورى واقام الدعوتني 
اجلليلتني ونزل فوافاه اآلجر كاملطر فخلع كتفه وكسر أنفه وادمى وجهه وهو ملابه واشط بدمه لوال انه كان هناك 

  من االتراك ايدهم اهللا اربعة 

فنفروا واجهدوا يف ان محوه لكان قد هلك وهذه هجمة على دين اهللا وفتك يف شريعة رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم وخالعة ذكر الربوبية واحلاجة صادقة والضرورة ماسة اىل أن يقصد االمتعاص البالغ يف هذه احلال العظيمة 

جرة واقدموا على ما اقدموا عليه وبقي التظافر على اقتناصهم وأخذ الربيء بالسقيم اهلائلة اليت ارتكبها الكفرة الف
واباحة الدماء الواجب سفحها وكسر االيدي واالرجل اليت جتب ابانتها عن أجسادها والشد على ايدي اصحاب 

 عزهم يف يوم اجلمعة املعونه فيها يقصدونه من ذلك والعمل على ركوب اجلم الغفري ومجهور كرباء العسكر أدام اهللا
اآلتية ليكون اخلطيب ايده اهللا يف صحبتهم وجيري االمر يف اخلطبة االسالمية على تقوميها ورغم من رغم وال يكون 
ذلك اال بعد نكاية تظهر وتعم فان هؤالء الشيع قد درسوا االسالم وقد بقيت منه بقية وان مل تدفع هؤالء الزنادقة 

واالهدم وذهبت هذه البقية وله ادام اهللا تأييده سامى رأيه يف الوف على ذلك واجلري املرتدة عن سنن االسالم 
على العادة يف كفاية هذا املهم واجابيت عن هذه الرقعة مبا اهنيه فيقع السكون اليه واالعتماد عليه ان شاء اهللا بعد 

وحيتاج ان يستدعي صاحب املعونة فقد حلق متاما اخلطيب يف نفسه وولده ما ستنشر معرفته وقد اهنتك حمرمه 
ليستكشف عن حقيقة احلال ومن الذي جىن هذه اجلناية ويتعرف من املالحني الذين يف املشارع من اي جهة وردوا 
واىل أين صاروا ويتعرف ذلك من حراس الدروب بعد االرهاب الذي يعمل يف مثله ويطالع مبا ينتهي اليه االجتهاد 

  ان شاء اهللا 
ق اخلطيب انه كبسه حنو ثالثني رجال يف ليلة االثنني باملشاعل واخذوا ما كان يف داره واعروا ولده وكان الذي حل

وحرمه واشفق الوزير واالسفهسالرية يف اجلمعة الثانية من حدوث فتنة بركوب الغلمان مع اخلطيب فراسلوا ابا 
كن الفورة وترتب هلذا األمر قاعدة يؤمن احلسن بن حاجب النعمان بالتوقف عن انقاذه يف هذا اليوم اىل ان تس

معها االختالط والفساد فلم حيضر خطيب وال اقيمت صالة اجلمعة يف مسجد يراثا وقد كان شيوخ الشيعة امتنعوا 
  من 



  حضوره وتأهب االحداث والسفهاء للفتنة 
معه من الدعار املتغربني ويف هذا الوقت كثرت العمالت والكبسات يف اجلانب الشرقي من املعروف بالربمجي ومن 

من االمجة باألمحرية وكانوا يدخلون على الدار اليت يعينون عليها من نقوب ينقبوهنا اليها فيصبح اهلها ويطلبون 
مغيثا او معينا من االتراك جياوروهنم فال خيرج احد منهم داره وال ميئعض ملا جيري يف جواره وزاد األمر خبلو اجلانب 

معونة ودخل على ايب بكر بن متام اخلطيب ومنزلة مالصق مسجد القهر مانة بازاء دار اململكة  الشرقي من ناظر يف
فصاح واستغاث بامللك ودعاه بامسه فلما كان يف ليلة السبت لئالث بقني من ذي القعدة ارتفع الصباح ليال يف 

ول اليها فنذر هبم ومسع امللك جوار دار اململكة ألن هؤالء الدعار قصدوا دارا لبعض االتراك وحاولوا الوص
الصوت فركب يف غلمانه وحواشيه وخرج اىل باب درب محاد فطلب القوم وخرج كثري من العامة يدعون له 

ويذكرون االتراك مبا يعجزوهنم فيه فعاد اىل داره وتعدى الفساد من اجلانب الشرقي اىل اجلانب الغريب وكبست فيه 
افة ليال وأخذت ثياب من فيه واستؤذن اخلليفة يف حتويل آالت اجلامع من دور وفتحت دكاكني وكبس جامع الرص

  الستور والقناديل فحولت اىل التربة بالرصافة 
ويف يوم اخلميس التاسع من ذي احلجة حضر االشراف والقضاة والشهود يف دار اخلالفة وقرىء عليهم عهد ايب 

اة وخلع عليه مث قرىء عهده بعد ذلك يف جامع الرصافة عبداهللا احلسني بن علي بن ماكوال يتقلده قضاء القض
  وجامع املدينة 

ويف يوم اجلمعة الذي كان عيد النحر خرج الناس واجلند اىل ظاهر البلد حبضرة مسجد براثا فلم حيضر خطيب وال 
عة مامل حضر صاحب معونة فلما طال االنتظار قيل الحد املؤذنني يف املوضع تقدم فصل فتقدم وكرب يف اول رك

يضبط عدد حرية ودهشا وسجد قوم ومل يسجد قوم وكرب يف الركعة الثانية تكبرية او تكبريتني ووقعت الصيحة 
  فظن اهنا من فتنة فانزعج الناس واختاطوا وانقطعت 

الصالة وكان سبب انقطاع اخلطباء عن هذا املوضع ما سبق ذكره عن ايب منصور بن متام اخلطيب وغيظ اخلليفة يف 
مل يفعل مقابلة ذلك ملا كتب وأمر به مث اجتمع بعد هذا قوم من مشايخ اهل الكرخ فصاروا مع الشريف  ان

املرتضى اىل دار اخلالفة فاحالوا على سفهاء االحداث فيما جرى على اخلطيب وسألوا الصفح عن هذه اجلناية وان 
خطيب وعادت الصالة يف مسجد براثا منذ يوم  ال خيلى عن هذا املسجد من املراعاة واقامة اخلطبة فيه فاقيم هلم

اجلمعة غرة احملرم بعد ان عملت للخطيب نسخة يعمدها فيما خيطب واعفاءهم اخلطيب من دق املنرب بعقب سيفه 
ومن قوله اللهم اغفر للمسلمني ومن اعتقد ان عليا مواله ويف ليلة اجلمعة لعشر بقني من ذي احلجة ورد ابو يعلى 

ة من العيارين كانوا مقيمني باوانا وعكرب فقتلوا مخسة من الرجالة واصحاب املساحل وظهروا من الغد املوصلي ومجاع
يف الكرخ بالسيوف املسلولة واظهروا ان كمال الدولة ابا سنان انفذهم حلفظ البلد وخدمة السلطان فثار هبم اهل 

  الكرخ فقتلوا وصلبوا 
احل من مرداس صاحب حلب وبعث اجليش مع انوشتكني ويف هذه السنة جرد صاحب مصر جيشا لقتال ص

التزبري فكانت الواقعة عند شاطئ هنر االردن فاستظهر التزبري وقتل صاحلا وابنه وانفذ راسيهما اىل مصر واقام 
  نصرين صاحل حبلب 

  وتأخر احلج يف هذه السنة من خرسان والعراق 
  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 

  ن ايب اهلبيش احلسن ب - ٦٩



ويكىن ابا علي كان من الزهاد املتعبدين ودخل عليه ابو القاسم ابن املغريب الوزير فقبل يده فقيل له كيف قبلت يده 
فقال كيف ال اقبل يدا ما امتدت اىل قط اال اىل اهللا تعاىل وحكى ابو عبد اهللا حممد بن علي العلوي قال بت عنده 

  البق وهو واقف يصلي فال ادري امنع البق منه  ليلة فلم امتكن من النوم لكثرة

ام صرب عليه ورأيت مئزره قد احنل وسقط عن كعبيه مث استوى وعال اىل سرته وهو واقف يصلي وال ادري ارتفع 
املئزر ام طالت يده حىت اعادته وتويف يف هذه السنة وقربه ظاهر بالكوفة وقد عمل عليه مشهد وقد زرته يف طريق 

  احلج 
  احلسني بن عبد اهللا  - ٧٠

ابن امحد بن احلسن ابن ايب عالثة ابو الفرج املقرئ تفقه يف حداثته وقرأ بالقراآت وكتب احلديث الكثري وحدث 
  عن الشافعي وغريه مث يف كربه سخف امره وسقطت مروءته تويف يف مجادي االوىل من هذه السنة 

  علي بن عيسى  - ٧١
بعي النحوى صاحب أيب علي الفارسي ولد سنة مثان وعشرين وثلثمائة ودرس ابن الفرج بن صاحل ابو احلسن الر

ببغداد االدب على أيب سعيد السريايف وخرج اىل شرياز فدرس هبا على ايب علي الفارسي عشرين سنة مث عاد فأقام 
وكان علي بن  ببغداد اىل آخر عمره فكان أبو علي يقول قولوا له لو سرت من الشرق اىل الغرب مل جتد أحنى منك

عيسى يوما ميشي على شاطئ دجلة فرأى الرضى واملرتضى يف سفينة ومعها عثمان بن جين فقال هلما من اعجب 
احوال الشريفني ان يكون عثمان جالسا معهما وميشي على علي الشط بعيدا منهما تويف يف حمرم هذه السنة عن 

ن ناصر عن ايب الفضل بن خريون قال قيل انه تبع جنازته ثالثة اثنتني وتسعني سنة ودفن مبقربة باب الدير واخربنا اب
  أنفس 
   ٤٢١سنة 

  مث دخلت سنة احدى وعشرين واربعمائة 
فمن احلوادث فيها انه اغلق اهل الكرخ اسواقهم وعلقوا املسوح على دكاكينهم رجوعا اىل عادهتم االوىل يف ذلك 

نهم فحدثت الفتنة ووقع القتال بينهم وبني اهل القالئني وسكونا اىل بعد االتراك وكان السلطان قد احندر ع
  وروسل 

املرتضى يف انفاذ من حيط التعاليق فحط والفتنة قائمة بني العوام واستمرت بعد ذلك وقتل من الفريقني وخربت 
  عدة دكاكني ورتب بني الدقاقني والقالئني من مينع القتال 

عيارين يزيدون على مخسني رجال على مصلحي بنهر الدجاج فقتلوه ويف ليلة السبت مستهل صفر كبس مجاعة من ال
وقتلوا قوما كانوا معه واحرقوا الدار ومل يتجا سر احد من اجلريان أن ينذرهبم خوفا منهم ويف هذا الشهر كثرت 

واخذ العمالت والكبسات يف اجلانب الشرقي من املعروف بالربمجي متقدم العيارين ووصل اىل عدة خمازن ومنازل 
  منها شيئا كثريا واستمر ذلك فلقى الناس منه امرا عظيما 

ويف يوم االحد النصف من صفر عصفت ريح شديدة ومسع يف اثنائها دوي افزع وتاله برد كهيئة التني يف حجمه 
  وحتدد رأسه 

األهواز ويف يوم السبت احلادي عشر من ربيع اآلخر ورد الكتاب بدخول امللك جالل الدولة واالصفهسالرية 
فضربت البوقات للبشارة بذلك وخلع على الركابية وطيف هبم يف االسواق وذلك انه ملا امتنع عليهم قتال من 



بواسط عملوا على قصد االهواز واطمعوا العسكر يف النهب فلما مضوا اليها ختادل من كان هبا من االتراك وهرب 
نهب ستة عشر يوما حىت انه اخذ من دار ميمون البائع وخان الديلم فدخلوا فنهبوا ما يتجاوز حد احلصر واستمر ال

انباره ما قدره سبع مائة الف دينار وزاد املأخوذ من البلد على مخسة آالف الف دينار والفى جارية وحرائر واتلف 
  واحرق ماال ميكن ضبطه 

  ى ويف يوم اجلمعة لليلتني خلتا من مجادي االوىل سقطت قنطرة الزياتني على هنر عيس
ويف يوم االحد الثامن عشر من هذا الشهر جلس اخلليفة القادر باهللا واذن للخاصة والعامة فوصلوا اليه وشاهدوه 
وذلك عقب شكاه عرضت له شووقع االرجاف معهابه واظهر يف هذا اليوم تقليد االمري ايب جعفر عبد اهللا ولده 

  والية 

عهده وكانت االقوال قبل هذا قد كثرت يف معىن االمري ايب جعفر وتوليته العهد وتوقف اخلليفة عن ذلك مث 
ابتديت احلال بأن ذكر على املنابر باحلضرة يف ذي احلجة من السنة املاضية يف عرض الدعاء للخليفة وقيل اللهم 

اليه من غري افصاح بامسه وال نص عليه فلما جلس يف امتعه بذخرية الدين املرجو لوالية عهده يف املسلمني اشارة 
هذا اليوم تقدم الصاحب ابو الغنائم حممد بن امحد وقوم من االتراك وقال ابو الغنائم يف اثناء ضجة وازدحام خدم 

ني موالنا امري املؤمنني الغلمان داعون له باطالة البقاء وادامة الدولة وشاكرون ملا بلغهم من نظره هلم وللمسلم
باختيار االمري ايب جعفر لوالية العهد فقال اخلليفة من هذا املتكلم ومل يفهم قوله فقيل الناظر يف امور االتراك فقال 
لالمري ايب جعفر امسع ما يقوله فأعاد الصاحب القول فقال اخلليفة اذا كان اهللا قد اذن يف ذلك فقد اذنا فيه فقال 

ن اهللا قد اذن يف ذلك فنرجو اخلرية فيه فقال اخلليفة وزحف من خماده حىت االمري ابو جعفر موالنا يقول اذا كا
اشرف على الناس من اعلى سريره بصوت عال وقد اذنا فقال نظام احلضرتني ابو احلسن الزينيب ثد مسع قول موالنا 

بو جعفر على السرير امري املؤمنني وحفظ واهللا يقرن ذلك باخلرية والسعادة ومدت الستارة يف وجهه وجلس االمري ا
الذي كان قائما عليه بني يديه وخدمه احلاضرون بالدعاء والتهنيئة وتقدم ابو احلسن ابن حاجب النعمان فقبل يده 
وهناه ودعا له فقال له ورد اهللا الذين كفروا بغيظهم مل ينالوا خريا وكفى الهللا املؤمنني القتال اهتا ما له بافساد رأي 

كب على تقبيل قدمه وتعفري خده وحليته بني يديه وقال قوال كثريا يف التربي واالستعطاف فلما اخلليفة فيه فبكى وا
كان يوم اجلمعة لسبع بقني من الشهر ذكر اخلطبة على منابر احلضرة بالقائم بأمر اهللا ويل عهد املسلمني واثبت 

  ذلك على سكة العني والورق 
اب امللك جالل الدولة اىل اخلليفة يسأله فيه هذا الذي فعل فجمع مث ورد يف يوم السبت لست بقني من الشهر كت

الناس يوم الثالثاء يف بيت املوكب وقرئ عليهم وكان فيه سالم على أمري املؤمنني اما بعد اطال اهللا بقاء سيدنا 
  وموالنا 

فوظة بالربكات النبوية وما استأ من االمام القادر باهللا امري املؤمنني فان كتايب صادر اىل احلضرة القاهرة القادرية احمل
فيه من امور الرعايا وحفظ نظام العسكر مستمر مببذول االمكان واالجتهاد فما ازال اعمل فكر يف مصاحل 

املسلمني وادأب سعيا يف حراسة مشلهم وعلم سيدنا و موالنا االمام القادر باهللا امري املؤمنني حميط بان اهللا تعاىل جعل 
سوى يف نقل اخللق فلم خيل من حتمه نبيا وال صفيا وقد سار موالنا االمام القادر باهللا امري املؤمنني لكل شيء امدا و

باحسن السري حاميا للخواص والعوام من الغري والشه تسمية النظر يف حاضر يومه لغده واعداد ما سيظهره من 
ن اوىل ما اعتمده النظر ال مة حممد ومن يف عدده حىت ال يسأله اهللا يوم املعاد عن حق امهل وقد تعني وجوده وا



ذمتها والنص على ما يعهد اهللا بسياستها حىت ال تكون مهملة يف وقت وان احلنبة العزيزة اجلعفرية مستحقة لوالية 
العهد بعد االمد الفسيح الذي نسأاهللا ان يطيله وارغب اىل املوقف القادري ان يشدازر اخلالفة بامضاء العقد املتني 

ا وصلة امسها باالسم العزيز يف اقامة الدعوة وانشاء الكتب اىل البالد مبا رأى يف ذلك ليكون سيدنا وموالنا امري هل
املؤمنني بعد االمد الفسيح قد سلم االمة اىل راع فان رأت احلضرة الشريفة النبوية االنعام باالجابة اىل املرام انعمت 

يت عشرة ليلة بقيت من مجادي االوىل سنة احدى وعشرين واربعمائة بذلك واصدرت هذه اخلدمة يوم االحد الثن
وأتبع هذا بكتاب عن اخلليفة يذكر ما قلده االمري ابا جعفر من والية عهده فقال فيه وان امري املؤمنني ملا تأمل ما 

مل يزل يستوضحه  وهبه اهللا تعاىل من ساللته ايب جعفر عبد اهللا وجده شهابا ال خيبوه وخريمن مغيبات احواله ما
  فواله 

ويف يوم االثنني لليلة خلت من رجب قلد ابو حممد بن النسوى النظر يف املعونة ولقب الناصح واستحجب وخلع 
  عليه واستدعى مجاعة العيارين فأقامهم اعوانا واصحاب مساحل 

  ويف رمضان ورد اخلرب من املوصل بتاريخ اجلمعة خلمس بقني من شعبان ان 

ي غزا اخلزم فقتل منهم وسىب وغنم من امواهلم غنما كثريا وعاد اىل بلده يقدر انه قد كسر شوكتهم فضلون الكرد
وامن غائلتهم فاتبعوه وكسبوه واستنقذوا الغنائم والسيب من يده قتلوا من األكراد واملطوعة اكثر من عشرة اآلف 

  واستباحوا امواهلم 
معه أموال على سبعني مجازة فأشرف على عسكره مائة فارس من وكان ملك الروم قد قصد حلب يف ثلثمائة الف و

لعرب والف راجل فظن الروم اهنا كبسة فلبس ملكهم خفا اسود حىت خيفي امره وافلت واخذوا من خاصته 
  اربعمائة بغل حمملة ثيابا وقتلوا مقتله كثرية من رجاله 

حر شديد زاد على حر متوز وحزيران زيادة  ولليلة بقيت من رمضان كان اول تشرين االول وينقضي ايلول عن
  كثرية وعصفت يف اليوم السابع منه ريح مسوم تالها رعد ومطر جود 

  وكان يف هذه السنة موتان ببغداد وجرف عظيم يف السواد 
ويف سادس شوال جرت منازعة بني احد االتراك النازلني بباب البصرة وبعض اهلامشيني فاجتمع اهلامشيون اىل جامع 

ملدينة ورفعوا املصاحف واستنفروا الناس فاجتمع هلم الفقهاء والعدد الكثري من الكرخ وغريها وضجوا باالستغفار ا
من االتراك وسبهم فركب مجاعة من االتراك فلما رأوهم قد رفعوا اوراق القرآن على القصب رفعوا بازائهم قناة 

  آلجر قوم مث اصلحت احلال عليها صليب وترامى الفريقان بالنشاب واآلجر وقتل من ا
ويف ليايل هذه االيام كثرت العمالت والكبسات اجلانب الشرقي من الربمجي ورجاله وقصدوا درب عليه ودرب 

  الربع ففتحوا فيها عدة خانسارات وخمازن وأخذوا منها شيئا كثريا وكبسوا عدة دور واستولوا على ما فيها 
امسترت الفتنة ودخل من كان غائبا من العيارين وكثر االستقفاء وفتح وجتدد القتال بني القالئني والدقاقني و

  الدكاكني وعمل العمالت ليال ومل يعمل الغدير وال الغار يف هذه السنة ألجل الفتنة ويف هذا الوقت جتدد دخول 

حىت دعاهم االكراد املتلصصة ليال واخذهم دواب االتراك من اصطبالهتم وفعل ذلك يف عدة اصطبالت باجلانبني 
اخلوف اىل نقل دواهبم اىل دورهم وشدها فيها ليال ونقل السلطان ماله من كراع اىل دار اململكة وعملت هناك 

  املعالف واغلق جالل الدولة بابه وصرف حواشيه الرتفاع االقامة عنه وانصرف احلاصل اىل االتراك 
 قوم ركبوا من الكوفة على مجال البادية وحتفروا من وتأخر احلاج من خراسان يف هذه السنة ومل خيرج من العراق إال



  قبيلة إال قبيلة وبلغت اجرة الراكب اىل فيد اربعة دنانري 
  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 

  ابراهيم بن الفضل  - ٧٢
  لسنة ابن حيان احللواين قاضي سر من رأى نزل بغداد وحدث هبا روى عنه املاىف ابن زكريا توىف يف هذه ا

  احلسن بن امحد  - ٧٣
ابن حممد بن فارس بن سهل ابو الفوارس البزاز وهو أخو أيب الفتح بن زيب الفوارس ولد سنة اربع واربعني وثلثمائة 

  مسع ابا بكر الشافعي وابن الصواف وكان ثقة وتويف يف صفر هذه السنة ودفن يف مقربة اخليزران 
  احلسني بن حممد  - ٧٤

  الع الشاعر تويف يف هذه السنة عن سن عالية ابو عبد اهللا اخل
  على بن عبد العزيز  - ٧٥

ابن ابراهيم بن بيان ابو احلسن املعروف بابن حاجب النعمان كان كاتب القادر باهللا ولد سنة اربعني وثلثمائة وذكر 
م وزارته وكتب هو للطائع انه مسع من ايب بكر النجاد والشافعي وابن مقسم وكان ابوه خبدم ابا عمر املهليب يف ايا

  هللا 

مث كتب بعده للقادر يف شوال سنة ست ومثانني فكتب للخليفتني اربعني سنة وكان له لسان وبالغة وتويف يف رجب 
  هذه السنة ودفن بربكة زلزل مث نقل تابوته اىل مقابر قريش ودفن هبا يف سنة مخس وعشرين 

  عنرب ابو املسك  - ٧٦
د بلغ مبلغا مل يبلغه امثاله ورأى اصحاب االطراف يقبلون يده ويترجلون عند لقائه وينفذ خادم هباء الدولة كان ق

  حكمه فيما ينفذ فيه حكم امللوك احندر اىل بغداد طمعا يف متلكها معونة للملك ايب كاليجار فتويف 
  حممد بن جعفر  - ٧٧

ز اخربنا امحد بن علي اخلطيب قال كان شيخا ابن عالن ابو جعفر الوراق الشروطى ويعرف بالطوابيقى اخربنا القزا
مستورا من اهل القرآن ضابطا حلروف قراءة كانت تقرأ عليه وحدث عن امحد بن يوسف بن خالد وأيب علي 

الطوماري وأيب جعفر بن املتيم كتبت عنه وكان صدوقا ومات يف ذي القعدة من سنة احدىوعشرين واربعمائة 
  ودفن يف مقابر باب الدير 

  حممود بن سبكتكني  - ٧٨
يكىن ابا القاسم ويكىن ابوه ابا منصور كان ابو منصور صاحب جيش السامانية واستوىل عليها بعد وفاة منصور بن 
نوح وتوىف سبكتني يف سنة سبع ومثانني وثلثمائة ببلخ فنازع بن شبكتني اخاه حممود فكسره حممود وملك خراسنان 

سامان قد ملكوا مسرقند وفرغانة وتلك النواحي اكثر من مائة سنة قصدهم  وزالت على يده دولة سامان وكان ال
حممود وقبض عليهم وملك ديارهم واتام اخلطبة للقادر باهللا وراسل حممود هباء الدولة ابا نصر بن بويه بايب عمر 

 عمر البسطامي اىل فخر البسطامي ونفذ اليه هدايا ومخسة فيلة وسأله خطاب اخلليفة يف توليته فبعث هباء الدولة بأيب
امللك ايب غالب وامره أن يقصد دار اخلالفة ويسأله يف هذا املعىن فأجاب القادر باهللا اىل ذلك يف شعبان سنة اربع 

  واربعمائة 



وحصل له من الفتوح يف بالد اهلند والكفر مامل حيصل لغريه وكان اخلليفة قد بعث اليه اخللع ولقبه بيمني الدولة 
ة أضيف اىل ذلك نظام الدين ناصر احلق ومالك حممود سجشتان ومتلك مملكة واسعة وبلغ اىل قلعة مللك وامني املل

اهلند تسع مخسمائة الف انسان ومخسمائة فيل وعشرين الف دابة فأحاط هبا فجاءة رسول على نعش حيمل قواذمة 
ولكن نصاحلك فصاحلهم علي مخسمائة فيل اربعة غلمان وحيقه مطرح وخمدة فقال له ان مفارقة ديننا ال سبيل اليه 

وثالثة االف ومائة بقرة فبعث حممود اىل ملكهم قباء وعمامة وسيفا ومنطقة وفرسا ومركبا وخفا وخامتا عليه امسه 
وأمره ان يقطع اصبعه وهي عادة للتو ثقة عندهم وكان عند حممود من اصابع من هادنه الكثري فلبس ملكهم اخللعة 

ع اصبعه الصغرى من غريان يتغري وجهه واحضر دواء فطرحه عليها وشدها وفتح حممود قلعة واخرج حديدة قط
سومنات وهدم البيت الذي حيجونه وفيه اصنام من الذهب والفضة مرصعة باجلواهر وقيمة ذلك تزيد على عشرين 

لفا من الربامهة يواظبون على الف الف دينار وكانوا حيملون اىل الصنم ماء من هنر بينه وبينه مائتا فرسخ ورتبوا أ
خدمته وحيلقون رؤوس زواره وحلاهم واجروا على ثلثمائة رجل ومخسمائة امرأة كانوا يغنون للزوار فحارهبم حممود 

وقتل مخسني الفا وغنم االموال وقبض على ايب طالب رستم بن فخر الدولة ايب احلسن وكتب اىل القادر باهللا بانه 
لى مخسني امرأة حرة على على ما سبق ذكره وخطب حملمود يف األطراف وعقد على وجد األيب طالب زيادة ع

جيحون جسرا ومل يقدر على ذلك احد قبله وانفق يف سفرته الفى الف دينار ومل خيط بطائل فاهتم وزيره وقال 
النهر فضمن له اهل اغرمتين هذا املال فأخذ منه مخسة االف الف دينار واعتقله وكان قد عرب يف غزوة اىل ما وراء 

مسرقند الف غالم حىت كف عنهم وكان معه اربعمائة فيل تقاتل ومحل اليه وهو بغزنه شخصان من النسناس الذين 
  يكونون يف بادية حنو الترك وهم على صور الناس يف مجيع اعضائهم اال ان ابداهنم ملبسة بالشعر 

احملمولني خبز وثريد وحلم فلم يأكال ومحال اىل موضع الفيلة ال يكاد يبني منه وهلم كالم كصغري الوحش فقدم هلذين 
فما خافا وأكال من احلشيش الذي يأكلونه كما يأكل احلمار وتغوطا كما تفعل البهائم واتراك بالدهم يأكلوهنم 

ويذكرون اهنم اطيب اللحوم حلما ومرض حممود وكانت علته سوء املزاج وانطالق البطن وهو على غزواته 
ه ال ينثىن فلما اشتد به األمر أمر باجلواهر اليت اقتناها من ملوك خرسان وما وراء النهر وعظماء الترك واهلند وهنضات

فصفت يف صحن فسيح يف قصره وكان قد مجع سبعني رطال من اجلوهر فلما نظر اليها بكى بكاء متحسر على ما 
اخلميس لسبع بقني من ربيع اآلخر من هذه السنة وهو ابن خيلفه مث أمر بردها اىل مكاهنا من القلعة بغزنه وتويف يوم 

ثالث وستني سنة ملك منها ثالث وثالثني سنة ومات وهو مستند يف دسته مل يضع جنبه اىل االرض وكان ظاهر 
  أمره التدين والتسنن ووىل ابنه مسعود مكانه 

   ٤٢٢سنة 
  مث دخلت سنة اثنتني وعشرين واربعمائة 

ه يف ليلة اخلميس ثالث احملرم نقب قوم من اللصوص على دار اململكة فأفضوا اىل حجرة من فمن احلوادث فيها ان
حجر احلرم واخذوا منها شيئا من الثياب ونذرهبم فهربوا ورتب بعد ذلك حرس يطوفون حول الدار يف كل ليلة 

وطلبوهم فهربوا واقام  ويف صفر عملت عملة يف اصحاب االكسية فأخذت امتعة كثرية وثار اهل الكرخ بالعيارين
التجار على اغالق دكاكينهم واملبيت يف اسواقهم وراسلوا حاجب احلجاب وسألوه ان يندب ايل املعونة من 

يعاونوهنم على اصالح البلد فاعيد ابو حممد النسوى اىل العمل فوجدوا احد العيارين فقتلوه وهنبت الدار اليت 
نسوى وعادت الفنت ويف يوم الثالثاء خامس ربيع االول صرف ابو الفضل استترفيها مث قوى العيارون وهرب ابن ال



حممد بن علي بن عبد العزيز بن حاجب النعمان عن كتابة القادر باهللا وكانت مدة نظره شبعة اشهر وعشرين يوما 
  وسبب ذلك انه ملا تويف والده ابو احلسن واقيم مقامه مل يكن له 

  دربة بالعمل 
مان بقني من ربيع االول جتددت الفتنة بني السنة والرافض واشتدت وكان سبب ذلك اخلزجلي ويف يوم اجلمعة لث

الصويف امللقب باملذكور اظهر العزم على الغزو واستأذن السلطان فكتب له منشور من دار اخلالفة واعطى منحوقا 
نشور فاجتاز بباب الشعري وخرج منه واجتمع اليه لفيف كثري وقصد يف هذا اليوم جامع املدينة للصالة فيه وقرءة امل

اىل طاق احلراين وعلى رأسه املنحوق وبني يديه الرجال بالسالح فصاح من بني يديه العوام بذكر ايب بكر وعمر 
وقالوا هذا يوم مغازى فنافرهم اهل الكرخ ورموهم وثارت الفتنة ومنعت الصالة ونقبت دار املرتضىفخرج منها 

انه من االتراك فدافعوا عنه وعن حرمه واحرقت احدى مسرييتيه وهنبت دور اليهود مرتاعا منزعجا فجاءه جري
وطلبوا وخانساراهتم النه قيل عنهم اهنم اعانوا اهل الكرخ فلما كان من الغد اجتمع عامة اهل السنة من اجلانبني 

لكرخ على خطة عظيمة وانضاف اليهم كثري من االتراك وقصدوا الكرخ فأحرقوا وهدموا االسواق واشرف اهل ا
وكتب اخلليفة اىل امللك واالصفهسالرية ينكر ذلك عليهم انكارا شديدا وينسب اليهم ختريق عالمته اليت كانت مع 
الغزاة وامر باقامة احلد يف اجلناة فركب وزير امللك فوقعت يف صدره آجرة وسقطت عمامته وقتل من اهل الكرخ 

مث رتب الوزير قوما منعوا القتال واحترق وخرب من هذه الفتنة سوق  مجاعة وانتهب الغلمان ما قدروا عليه
  العروس وسوق االمناط وسوق الصفارين وسوق الدقاقني ومواضع اخرى 

ويف ليلة االحد لثمان بقني من ربيع اآلخر كبس قوم من الدعار املسجد اجلامع برباثا واخذوا ما فيه من حصر 
االختالط يف هذه االيام وعاد القتال بني العوام وكثرت العمالت واجتاز  وسجادات وقلعوا شباكه احلديد وزاد

  سكران بالكرخ فضرب بالسيف رأس صيب فقتله ومل جير يف هذه االشياء انكار من السلطان لسقوط هيبته 

وام كثريا ويف مجادي اآلخرة قتل العامة الكاللكى وكان ينظر قدميا يف املعونة واحرقوه مث زاد االختالط ببسط الع
وأثاروا الفتنة ووقع القتال يف اصقاع البلد من جانبيه واقتتل اهل هنر طابق واهل القالئني واهل الكرخ واهل باب 

البصرة ويف اجلابن الشرقي اهل سوق السالح وأهل سوق الثالثاء واهل باب الطلق واالساكفة واهل سوق حيى 
ع اجلسر ليفرق بني الفريقني ودخل العيارون البلد وكبسوا ابا والرهادرة واهل الفرضة واهل درب سليمان حىت قط

  حممد النسوى قي داره بدرب الزبرج وكثر االستقفاء هنارا والكبس ليال 
ويف هذه االيام حلقت القادر باهللا شكاة ارجف به فوقع االنزعاج وانتقل من كان ملتجأ اىل داره ومقيما هبا ونقل ما 

م الغلمان يف مطالبة االمري ويل العهد مبال البيعة مث استقل اخلليفة مما وجده مث وجد كان فيها من االموال وتكل
الغلمان واظهروا كراهية امللك جالل وشكوا اطراحه تدبريهم واشاعوا بأهنم يقطعون خطبته يف اجلمعة املقبلة اىل ان 

م ووعدهم وبذل أن خيلف هلم فخلف يستقر رأيهم على من خيتارونه فعرف امللك ذلك فأقلقه وفرق ماال يف بعضه
مث عادوا االجتماع واخلوض يف قطع خطبته وقالوا قد وقفت امورنا وانقطعت موادنا ويأسنا من ان جيري لنا على 
يد هذا امللك خري وهوان ارضى بعضنا فماذا يصنع الباقون وانفذوا اىل دار اخلالفة مجاعة من طوائفهم يقولون قد 

رتنا مع هذا امللك وما هو عليه من اطراحنا ونريد ان تأمر بقطع خطبته فخرج اجلواب بأننا عرف امري املؤمنني صو
على ما تعرفون من املراعاة لكم وهذا الرجل موالكم وشيخ بين بويه اليوم وله يف عنقنا واذا انكرمت منه أمرا رددناه 

فما ندخل فيها وال نأمركم هبا فانصرفوا غري  عنه وتوسطنا االمر غري هذا فال جيوز االذن فيه فان قبلتم هذا واال



راضني وصليت اجلمعة من غد ووقعت اخلطبة على رمسها اال يف جامع الرصافة فان قوما من االتراك حضروا عند 
املنرب ومنعوا ابا بكر بن متام اخلطيب من ذكر امللك وضرب احدهم يد اخلطيب وخاف الناس الفتنة فتفرقوا من غري 

  دوا الشكوى حىت شارفت احلال صالة مث عاو

  املكاشفة مث توطنوا فسكتوا 
وكان املهرجان يف رمضان فلم جيلس السلطان فيه وال ضرب له دبدية على ما جرى به الرسم وقد كان الطبالون 
انصرفوا قبل ذلك بأيام وقطعوا ضرب الطبل يف اوقات الصلوات وذلك النقطاع االقامة عنهم وعن احلواشى مث 

د الفطر فجرت احلال على مثل هذه السبيل ومل يركب اىل اجلامع واملصليان صاحب املعونة وال ضرب بوق وقع عي
وال نشر علم وال اظهرت زينة وزاد االختالط ووقعت الفتنة بني العوام واحرقت سوق اخلراطني ومدبغة اجللود 

بني اصحاب األكسية واصحاب اخللقان وقبلها سوق القالئني وكثر االستقفاء والكبسات مث حدث يف شوال فتنة 
  اشفى منها اهل الكرخ على خطر عظيم والفريقان متفقان على مذهب التشيع 

وثارت يف هذا الوقت بني الغلمان فمالت العوام اىل بعضهم فاوقعوا هبم وأخذوا سالحهم مث نودى يف الكرخ باخافة 
وا احنوا من مخسني ووقفوا على دجلة بازاء دار اململكة العيارين وباحالهلم يومني فلما كان اليوم اجتمعوا وكان

وعليهم السالح وبني ايديهم املشاعل وصاحوا بعد الدعاء للملك بانا يا موالنا عبيدك العيارون وما نريد ابن 
 النسوى واليا فإن عدل عنه واال احرقنا وافسدنا وانصرفوا فخرج قوم منهم اىل السواد مث طلبوا فهربوا مث عادوا

ايل الكبسات والعمالت ويف اول ذي احلجة جرت فتنة وقتال شديد على القنطرتني العتيقة واجلديدة واعترض اهل 
باب البصرة قوما من القميني لزيارة املشهدين بالكوفة واحلائر وقتلوا منهم ثالثة نفر وجرحوا آخرين وامتنعت 

  در باهللا وويل القائم زيارة املشهد مبقابر قريش يومئذ ويف ذي احلجة تويف القا
  باب ذكر خالفة القائم بامر اهللا 

  امسه عبد اهللا بن القادر باهللا ويكىن ابا جعفر 
  اخربنا ابو منصور عبد الرمحن بن حممد القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن علي بن ثابت 

أمر اهللا يوم اجلمعة الثامن عشر اخلطيب قال مسعت ابا القاسم على بن احملسن التنوخي يذكر أن مولد االمام القائم ب
من ذي القعدة سنة احدى وتسعني وثلثمائة وامه ام ولد تسمى قطر الندى أرمنية ادركت خالفته بويع للخالفة 
القاذم بأمر اهللا بعد موت أبيه القادر باهللا يوم االثنني احلادي عشر من ذي احلجة سنة اثنتني وعشرين واربعمائة 

ه ويل عهده من بعده ولقبه القاذم بامر اهللا وخطب له يذلك يف حياته قال املصنف رمحه اهللا وكان القادر باهللا جعل
وذكر ابو احلسن على بن هبة اهللا بن عبد السالم الكاتب ان القائم بأمر اهللا ولد يوم اخلميس ثامن عشر ذي القعدة 

أم ولد امسها بدر الدجى وانه كان سنة يوم  وانه بويع له باخلالفة يوم الثالثاء الثالث عشر من ذي احلجة وان امه
  وىل احدى وثالثني سنة 

  ذكر البيعة 
ملا تويف القادر حضر االشراف والقضاة الفقهاء واال ماثل وحفظت ابواب البلد خمافة الفتنة وخرج القائم بأمر اهللا 

عا مث جلس يف دار الشجرة وقت العصر من وراء ستر فصلى باحلاضرين املغرب وصلى بعدها على القادر فكرب ارب
على كرسي وعليه قميص ورداء فبايعه الناس فكان يقال للرجل تبايع امري املومنني القاذم بامر اهللا على الرضا 

فاما مضى جبل ... بامامته وااللتزام بشرائط طاعته فيقول نعم ويأخذ يده فيقبلها واول من بايعه املرتضى وقال له 



لنا حزن يف حمل ... فقد بعثت منه مشس الضحى ... وانا فجعنا ببدر املام ... قدرسا فمنك لنا جبل ... وانقضى 
وملا حضرناك ... لنا بعدك الصارم املنتضى ... قياصار ما اغمدته يد ... وكم ضحك يف خالل الرجا ... السرور 

وحضر االمري ... ك سن الفىت كما ال وسن... فقابلتنا بوقار املشيب ... عرفنا هبديك طرق اهلدى ... عقد البياع 
  ابو حممد احلسن بن عيسى بن املقتدر من الغد وبايعه وكتب اىل 

البالد بأخذ البيعة وهم االتراك بالشغب ألجل رسم البيعة فتكلم تركى مبا ال يصلح يف حق اخلليفة القائم فقتله 
ان مل يكن فيسلم الينا القاتل فخرج توقيع هامشي فثار االتراك وقالوا ان كان هذا بأمر اخلليفة خرجنا عن البلد و

اخلليفة انه مل جير ذلك بارادتنا وامنا فعله رعاع يف مقابلة قول جتاوز به عدوه وحنن نطلب القاتل ونقيم فيه حد اهللا 
فأدى تعاىل ومل يركب السلطان اىل البيعة غضبا لالتراك مث جلوا يف طلب مال البيعة فقيل هلم ان القادر مل خيلف ماال 

امللك هباء الدولة من عنده ايل اجلند مث تقرر األمر على ما قيمته ثالثة آالف ألف دينار فعرض اخلليفة عند ذلك 
خانا بالقطيعة وبستانا وشيئا من انقاض الدار على البيع ووزرله ابو طالب حممد بن ايوب وابو الفتح بن دارست 

  ن قاضيه ابن ماكوال وابو عبد اهللا الدامغاين وابو القاسم ابن املسلمة وابو نصر بن جهري وكا
  ذكر طرف من سرية القائم بامر اهللا 

كانت للقائم عناية باالدب ومل يكن يرتضى اكثر ما ينشأ يف الديوان حىت يصلح فيه اشياء وروى الرئيس ابو احلسن 
خلت يوما اىل املخزن فلم يبق على بن هبة اهللا بن عبد السالم عن ايب الفضل حممد بن علي بن عامر اوكيل قال د

احداال واعطاين قصة وامتألت كمامي بالرقاع فلما رأيتها كثرية قلت لو كان هذا اخلليفة اخي او ابن عمي حىت 
اعرض عليه هذه الرقاع ال عرض عين وألقيتها يف بركة ماء والقائم ينظر اىل وال اعلم فلما وقفت بني يديه امر 

كة فتبادروا اليها وبسطوها يف الشمس فكلما جفت قصة محلت اليه فلما تأملها وقع اخلدم بأخذ الرقاع من الرب
عليها مجيعها باغراض اصحاهبا مث قال يا عامي وكان اذا ضجر خياطبين هبذا ما مجلك على هذا الفعل وهل كان 

شيئا حنن وكالء فال تعد  عليك يف ايصاهلا درك فقلت بل وقع يل ان الضجر يقع منها فقال حيك ما اطلقنا من اموالنا
  اىل ما هذا سبيله ومىت ورد عليك وارد فاياك ان تنقاصى عن ايصال قصته 

ويف يوم االثنني الثامن عشر من ذي احلجة كان الغدير وقام العيارون باالشغال يف ليلته وحنر مجل يف صبيحته بعد أن 
  جبوا االسواق واحملال لذلك واشتد تبسط 

جلباب املراقبة وضربوا وقتلوا وفعل اهل السنة يف حماهلم ما كانوا يفعلونه من تعليق الثياب هذه الطائفة وخلعوا 
والسالح واظهار الزينة ونصب االعالم واشعال النريان ليال يف االسواق يف يوم االثنني املقبل زعما منهم انه يف هذا 

  اليوم اجتمع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وابو بكر يف الغار 
مث ان العيارين اسعروا الناس ليال كبسا ملنازهلم واخذا المواهلم مث ظهروا وعدلوا بالكبسات عن الكرخ اىل باقي 

  احملال 
وورد اخلرب بان قوما من الدعار كبسوا ابا الطيب ابن كمارويه القاضي بواسط يف داره واخذوا ما وجدوه وضربوه 

  ضربات كانت فيها وفاته 
مملكة جالل الدولة ما بني احلضرة واسط والبطيحة وليس له من ذلك اال اخلطبة فاما االموال وخرجت هذه السنة و

واالعمال فمنقسمة بني االعراب واالكراد واالطراف منها يف ايدي املقطعني من االتراك والوزارة خالية من ناظر 
  فيها 



وجتدد الحتباس القطر يبس يف االبدان فأصاب  وتأخرت االمطار يف هذه السنة وقلت الزراعة يف السواد لقلة املياه
اكثر الناس نزالت يف رؤوسهم وصدورهم معها محى وسعال فكثر طباخو ماء الشعري حىت طبخه اصحاب االرز 
بالنب وبيع كل ثالثني رمانة حلوة بدينار سابورى ومناشراب بعشرة قراريط واصاب اهل الرى ومهذان وحلوان 

  وارجان حنو ذلك وكان السبب تأخر املطر  وواسط ونواحي فارس وكرمان
  ومل حيج الناس يف هذه السنة من خراسان والعراق النقطاع الطرق وزيادة االضطراب 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر 
  امحد القادر باهللا امري املؤمنني ابن اسحاق بن املقتدر  - ٧٩

   القادر باهللا يف ليلة االثنني اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا اخلطيب قال تويف

احلادي عشر من ذي احلجة سنة اثنتني وعشرين واربعمائة ودفن ليلة الثالثاء بني املغرب والعشاء يف دار اخلالفة 
بعد أن صلى عليه ابنه القائم بامر اهللا ظاهرا وعامة الناس وراءه وكرب عليه اربعا فلم يزل مدفونا يف الدار حىت نقل 

ل يف الطيار ليال اىل الرصافة فدفن هبا يف ليلة اجلمعة خلمس خلون من ذي القعدة سنة ثالثة وعشرين تابوته ومح
واربعمائة وكان مبلغ عمر القادر باهللا ستا ومثانني سنة وعشرة أشهر واحدى وعشرين يوما وكانت مدة خالفته 

ريه وقال غريه جلسوا يف عزائه سبعة ايام احدى واربعني سنة وثالثة اشهر ومل يبلغ هذا القدر احد يف اخلالفة غ
  ملعنيني احدمها تعظيم املصيبة والثاين الجتماع العامة واقامة اهليبة خوفا من فتنة الغلمان 

  احلسن بن علي  - ٨٠
ابن جعفر ابو علي بن ماكوال وزر جلالل الدولة ايب طاهر وقتله غالم له باألهواز يف ذي احلجة من هذه السنة 

  ستا ومخسني سنة  وكان عمره
  طلحة بن علي  - ٨١

ابن الصقر ابو القاسم الكناين مسع النجاد وابا بكر الشافعي وكان ثقة صاحلا يسكن درب الدجاج وتويف يف ذي 
  القعدة من هذه السنة ودفن بالشونيزية 

  عبد الوهاب بن علي  - ٨٢
ادرايا وباكسايا خرج من بغداد الضافته ابن نصر ابو حممد املالكي كان فقيها على مذهب مالك ووىل قضاء ب

سالم على بغداد يف كل ... فحصل له مال كثري من املغاربة ومات هبا يف شعبان وقال شعرا يتشوق فيه اىل بغداد 
ولكنها ... وإين بشطى جانبيها لعارف ... فواهللا ما فارقتها عن قلى هلا ... وحق هلا مين سالم مضاعف ... موقف 

واخالقه تنأى به ... فكانت كخل كنت اهوى دنوه ... ومل تكن األرزاق فيها تساعف ... ها ضاقت علي بأسر
  وختالف 

اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال روى عبد الوهاب عن ابن شاهني وكتبت عنه وكان ثقة ومل نلق من املالكني احدا 
  أفقه منه 

   ٤٢٣سنة 
  مث دخلت سنة ثالث وعشرين واربعمائة 

ادث فيها ان املطر تأخر يف الشتوة وخرج الناس لالستسقاء لست خلون من احملرم بامر من دار اخلليفة فمن احلو
  فذهبوا ايل اجلوامع واستمر تأخر املطر وكثر املوتان بنواحي النيل 



  ويف يوم الثالثاء كان عاشوراء وعلقت املسوح يف االسواق واقيم النوح يف املشاهد وتوىل ذلك العيارون 
يوم االثنني سادس عشر احملرم قرئ يف املوكب عهد خرج من حضرة القائم بامر اهللا باقرار قاضي القضاة ايب  ويف

عبد اهللا احلسني بن علي على ما يتواله من قضاء القضاة وكان يف الكتاب وان امري املؤمنني اعمل فكره وادام سربه 
اهللا تعاىل يف هذا املقام وكان احلسني بن علي قاضي القضاة  يف اختيار من يسند اليه االحكام وجيعله حجة بينه وبني

متهى رأيه ومقر اختياره ملا هو من عفافه واستقامه طريقته وامره يف الكتاب بتقوى اهللا والعدل يف احلكم وترك 
  حملاباة واورد فيه اخبار كثرية يف العدل وحكايات 

لعيارين وطلبوهم فهربوا فكبسوا دورهم وهنبوا سالحهم ويف يوم اجلمعة خلمس خلون من صفر ثار أهل الكرخ با
وراسلوا السلطان ليعاوهنم وكان سبب هذا الفعل ان العيارين دخلوا ليال على احد البزازين فأخذوا ماله فتعصب 
 له اهل سوقه فرد العيارون بعض ما اخذوا مث كبسوا يف ليلة االحد دار ابن الفلو الواعظ بدار القطن من هنر طابق

فأخذوا ماله وما كان للناس عنده ومروا على عادهتم يف الكبسات واختلط هبم يف العمالت مولد واالتراك 
وحواشيهم مث أن الغلمان صمموا على عزل جالل الدولة ايب طاهر واظهار ايب كاليجار وقال بعضهم لبعض هذا 

  امللك مشغول عنا وقد طمع فينا حىت العوام وبلغ منا الفقر 

  على خلعه واجتهدوا يف اصالحهم فلم ينفع وقالوا له ال بد أن خترج عنا وتنحدر اىل واسط  فحالفوا
ويف يوم االثنني لثمان بقني من صفر قرئ يف املوكب بدار اخلالفة كتاب ورد من القاضي ايب اسحاق حممد بن عبد 

يف ذلك الكتاب انه ذكر عن رجل  املؤمن باسكاف وتوقيع اقرن به وامر الناس فيه باخلروج اىل االستسقاء وكان
فيه حكى عن امرأة عربية ولدت ولدا مل يظهر منه سوى رأس بفم واسنان وحلق كاخليارة منتفخة وبقية البدن 

كاحلية واملصران باليد وال رجل فحني سقط اىل االرض تكلم وقال الناس حتت غضب منذ اربع سنني وجيب عليهم 
ء واالطفال والبهاذم فخرج التوقيع يذكر فيه ان امتناع القطر ألجل ما اقام عليه االنابة وان خيرجوا اىل االستسقا

املذنبون من املعاصي فتقدم اىل الناس باخلروج يف يوم اجلمعة والسبت واالحد بعد أن يصوموا هذه االيام الثالثة 
ز عددهم يوم السبت يف جامع وخيلصوا الدعاء واالبتهال فلم خيرج يف يومي السبت واالحد االعدد قليل مل يتجاو

املدينة نيفا واربعني وبرباثا عشرة نفر وخرج يوم األحد اىل جامع املدينة شبعة عشر وبرباثا مخسة نفر وكانت 
  اجلوامع الباقية علي حنو هذا فلم يسق الناس وال اغيثوا 

لدولة وبلغه ذلك فازعجه وانفذ ويف يوم اجلمعة الثالث من ربيع االول ركب مجاعة من القواد فقطعوا خطبة جالل ا
خواص جواريه ايل دار اخلالفة وغريها وخري الباقيات بني ان يعتقن او يأخذن لنفوسهن ومنهن من اعتق ومنهن من 

مضى اىل من كن له من قبل مث اجتمع الغلمان وراسلوا امللك فقالوا قد علمت ما وافقتنا عليه من االحندار اىل 
هللا يف ذلك فقال امنا قررمت من خيرج معي من يسلم اىل البصرة فاما ان اخرج علي غري واسط والوجه ان تستخري ا

قاعدة فما افعل وامتأل جانبا دجلة وشطها بالناس والسمرييات وترددت الرسل ايل امللك باملطالبة باخلروج فقال 
اريد شفيقا حيملين ونفقة  ابعثوا معي مائة غالم حيرسونين يف طريقي فقالوا ال ميكن مائة ولكن عشرون فقال

  تتخصصين فقرروا بينهم 

اطالق ستني دينارا لنفقة من يصحبه من الغلمان والتزم بعض القواد منها ثالثة دنانري ونصفا فلما كان الليل من ليلة 
االثنني سادس ربيع االول خرج يف نفر من غلمان فمضى اىل عكربا على وجه املخاطرة فتبادر الغلمان اىل دار 

ململكة فنهبوا ما فيها وكتب االصفهسالرية عن نفوسهم وعن فرق من الغلمان وطوائفهم كتبا ايل امللك ايب ا



كاليجار مبا فعلوه يف خدمته وهنأوه باجتماع الكلمة علي طاعته واستدعوا منه انفاذ من يدبر االمور وحيفظ نظام 
اليعقدونالوقاء به ويعدون وال يصدقون فان كانوا حمقني اجلمهور واخرجوا هبار كابية فقال هؤالء االتراك يكتبون ما

يف طاعتهم فليظهروا شعارنا وليخرجوا من عندهم وال اقل من ان خيرجوا الينا منهم مخسمائة غالم ليكون توجهنا 
فاهنم يف  معهم فاما باالغترار باقوال ال يعرف ما وراءها فال الوجه ان يعلل القوم باملدافعة وتوقعوا ما حتدثه االيام

كل يوم يضعفون وتدعوهم الضرورة الينا فنأخذ االمر عفوا ونربح املال الذي ننفقه والغرر الذي نركبه وكان من 
وزراء ايب كاليجار ابو منصور ابن فنة وكان فاضال ومن آثاره دار كتب وقفها علي طالب العلم مجع فيها تسعة 

عة االف ورقة خبط بين مقلة مث اختلت اململكة وقطع عن جالل عشر الف جملد ما فيها اال اصل منسوب وفيها ارب
الدولة املادة حىت اخرج من ثيابه وآالته احلقرية وباعها يف االسواق وخلت داره من حاجب وفراش وبواب وصار 

اكثر االبواب مغلقا وقطع ضرب الطبل له يف اكثر االيام النقطاع الطبالني وظهر العيارون وكثر االستقفاء 
لكبسات ومد االتراك ايديهم ايل الغصوب وتشاور القواد يف ان خيطب للملك ايب كاليجار فقال بعضهم الخنطب وا

ألحد حىت تستقر امورنا معه وخرج امللك اىل عكربا وقصد حلة كمال الدولة ايب سنان فاستقبله وقبل االرض بني 
 جندك وزوجه ابنته مث مضى اليه مجاعة من اجلند يديه وقال له خزانيت واموايل وبالدي لك وانا اتوسط بينك وبني

واعتذروا مما فعلوا وأعيدت خطبة جالل الدولة يف السابع عشر من ربيع االول فاقيمت يف جامع املدينة وجامع 
  الرصافة ومل تقم يف جامع اخلليفة مث اقيمت فيه 

  يف اجلمعة الثالثة 
طاس احلاجب وابو القاسم علي بن ايب علي وخادمان ايل  ويف يوم السبت الثامن عشر منه خرج ابو منصور بن

حضرة امللك بكتاب من اخلليفة يتضمن االستيحاش لبعده ويهنئه بالسالم واسفار االمور عن االستقامة مث بعث 
عليه اخلليفة القاضي ابا احلسن املاوردى ومبشر اخلادم ايل امللك ايب كاليجار اىل االهواز بكتاب قال املاوردى قدمنا 

فتلقينا وانزلنا دار عامرة ومحلت الينا انزل كثرية مث استدعينا ايل حضرته وقد فرشت دار االمارة بالفروش اجلميلة 
ووقف اخلواص واالصحاب على مراتبهم من جانيب سريره واقيم اجلند يف اجمللس والصحن صفني فما يتجاوز قدم 

سنة واألقبية امللونة فحدمنا وسلمنا واوصلنا الكتاب وتردد من قدما ويف آخر الصفني ستمائة غالم دارية البزة احل
القول بني استخبار االخبار وابتداء وجواب ما يتردد مثله وانصرفنا وأقيمت اخلطبة يف يوم اجلمعة السابعة ليوم 

ت هذا ال اللقاء مث جرى اخلوض فيما طلبوه من اللقب واقترحوا ان يكون اللقب السلطان املعظم مالك األمم فقل
ميكن ألن السلطان املعظم اخلليفة وكذلك مالك االمم فعدلوا ايل ملك الدولة فقلت رمبا جاز واشرت ان خيدم 

اخلليفة بالطاف فقالوا يكون ذلك بعد التلقيب فقلت االوىل بان يقدم ففعلوا ومحلوا معي الفى دينار سابورية 
قال عنرب والف مثقال نسكا وثلثمائة صحن صيين وعشرة وثالثني الف درهم نقرة وعشرة امناء كافورو الف مث

اثواب خزا سوسيا ومائة ثوب ديباجيا مرتفعة وماذة آخرى دوهنا وعشرين منا عودا ووقع بأقطاع وكيل اخلدمة 
مخسة االف دينار مغربية من معامالت البصرة وان يسلم اليه ثالثة االف قوصرة كل سنة وجياز بغري مؤنة وال 

د عميد الرؤساء ابو طالب بن طالب بن ايوب خبمسمائة دينار وعشرة االف درهم وعشرة اثواب ضريبة وافر
ديباجا وعدنا ايل بغداد فرسم يل اخلروج اىل جالل الدولة واعالمه احلال فخرجت وتلطفت يف اجراء حديث 

  اللقب وما سأله امللك فثقل 



  عليه ذلك ثقال اقتضاء وقوف األمر فيه 
وكان يف اذار مجد املاء مجودا ثخينا حىت يف حافات دجلة وهبت ريح رمت رمال امحر وقام الثلج  ويف ربيع اآلخر

  مامجع ودق واستمر تأخر االمطار واجدبت االرض وهلك املواشي وتلف مجهور الثمار 
نحدر وقوى أمر العيارين وحيبس رئيسهم الربمجى خانا فأخذ ما فيه فقوتل فقتل مجاعة وكان يأخذ كل مصعد وم

  وكبس دار بسوق حيىي وأخذ ما فيها واحرقها هذا والعسكر ببغداد 
ويف هذا الشهر اجتمع اجلند ومنعوا من اخلطبة للخليفة ألجل رسوم البيعة فلم تصل اجلمعة فتلطف األمر حىت 

  اقيمت اخلطبة يف اجلمعة الثانية علي العادة 
ضى وقاضي القضاة ابن ماكوال وغريمها وركب الوزير ابو ويف هذا الشهر حلف امللك للخليفة ميينا حضرها املرت

القاسم من غد اىل دار اخلالفة فحضر عنده وحضر املرتضى وقاضي القضاة فحلف امللك فكان فيها اقسم عبد اهللا 
سرو ابو جعفر القائم بأمر اهللا امري املؤمنني فقال واهللا الذي ال اله اال هو الطالب الغالب املدرك املهلك عامل ال

والعالنية ووحق رسوله حممد صلى اهللا عليه و سلم ووحق القرآن العظيم واآليات والذكر احلكيم ال قيمن لركن 
الدولة جالل الدولة أيب طاهر بن هباء الدولة أيب نصر على اخالص النية والصفاء وأللتزمن له شروط املوافقة 

وألكونن له على افضل ما يؤثره من حراسته يف نفسه وما  والوفاء من غري احالل مبا يصلح حاله وحيفظ عليه مكانه
يليه ولوزير الوزراء أيب القاسم وساذر حاشيته واقراره على رتبته وله على بذلك عهدا اهللا وميثاقه وما أخذه على 

ة أيب طاهر مالئكته املقربني وانبيائه املرسلني واهللا شهيد على ذلك وهذه اليمني مييين والنية فيها نية جالل الدول
  وذلك يف ربيع اآلخر سنة ثالث وعشرين واربعمائة 

ويف عشية يوم االربعاء خلمس خلون من مجادي االوىل عند تصويب الشمس للغروب انقض كوكب كبري اجلرم 
  كثري الضوء وعاد يف هذا الوقت أمر العيارين 

  فاشتد وجتدد القتل بني العوام مث وىل ابن النسوى فردعهم ردعا تاما 
  ويف نصف رجب عصفت ريح شديدة ثالثة ايام ليال وهنارا واحتجبت مها السماء والشمس ورمت ترابا امحر ورمال 
ويف هذا الشهر زادت االسعار ووردت االخبار بتلف الغالت يف املوصل وانه مل ترجع البذور يف كثري من النواحي 

د ان األقوات عدمت فاضطر اهل بادية كانوا وكذلك األهواز وواسط ووردت االخبار عن األحساء وتلك البال
فيها اىل مواشيهم مث اوالدهم وكان الواحد يعارض بولده غريه كيال تدركه رقة يف ذحبه وأكله وفارق اهل البوادي 

  منازهلم 
ويف ليلة االثنني ثاين شوال انقض كوكب اضاءت منه االرض وارتاع له الناس وكان يف شكل ومل يزل يتقلب حىت 

  حل اضم
ويف يوم االربعاء حادي عشر شوال نزل امللك ابو طاهر من داره على سكر واحندر يف مسريية مبنكور اىل دار 

اخلالفة ومعه ثالثة نفر من حواشيه وصعد اىل بستان الدار ورمى بعض معيناته القصب ودخله مث جلس حتت شجرة 
شق عليه وازعجه وغلقت أبواب الدار على وجه واستدعى نبيذا فشربه وأمر الزامر فزمر وعرف اخلليفة ذلك ف

االستظهار مث خرج اليه القاضي بو علي بن أيب موسى وابو منصور بن بكران احلاجب فخدماه ووقفا بني يديه وقاال 
قد سر السلطان قرب موالنا وانبساطه وأما البيذ والزمر فاهنما مما ال جيوز يف هذا املوضع فلم يقبل وال امتنع وقال 

 منصور بن بكر ان قل ملوالنا امري املؤمنني انا عبدك وقد حصل وزيري ابو سعد يف دارك ووقف امري بذلك أليب
واريد ان يتقدم بتسليمه اىل فأراد ابو منصور ان جييبه فزبره وقال له ليس اخلطاب معك والاجلواب عليك وامنا 



نعلم ان الوزير يف دارنا والها هنا امتناع انت رسول فامض واعد ما قيل لك فمضى وعاد جبواب يقال فيه ما 
عليك مما يؤدي ايل صالح امرك فرده وقال اريد جوابا حمصال بفعل أو منع فعاد وقال األمر جيري على ما تؤثره 

  فقال للمختص ايب غامن اشهد عليهم بأهنم 

ه واجتمع من العامة على يسلمون وزيري فقال له االمرلك وجعلوا يدارونه حىت نزل اىل زبزبه واصعد اىل دار
دجلة خلق كثري يهزؤن بالقول وخيرجون اىل احلرق ومعهم سيوف وسكاكني مستورة فلما كان من غد استدعى 

اخلليفة احملتص والقائد ابا الوفاء وقال هلما قد عرفتما ما جرى وانه امر زاد علي احلد وتناهى يف القبح وقابلناه 
ل الدولة ان يتنزه عن فعله وينزهنا عن مثله ويتخلق بأخالق ابائه يف مراعاة باالحتمال واحللم وكان االوىل جبال

اخلدمة والتزام احلشمة ويكفي ما حنن حمملوه من جماري االفعال احملظورة ومتحملوه فيها من سوء السمعة 
ا فوضناها اىل جالل واالحدوثة فان جرائر متعلقة علينا واوزاره متعدية الينا اذ كانت هذه االمور مصوبة بنا وامن

الدولة احسانا للظن به واعتقاد للجميل فيه وليس من حقوق ذلك وما نقضى عليه من االسباب املذكورة ونتجرعه 
فيها من املرارة الشديدة ان يرتكب معنا هذه املراكب املستنكرة وجيترئ علينا هذه اجلراآت املستمرة ونعامل حاال 

فيه املراقبة واجملاملة وكيف كانت الصورة تكون لوجرى من ذلك اجلمع نادرة  بعد حال ووقتا بعد وقت مبا يفارق
غلط وهل كان الفائت يستدرك واآلن فاما رجع معنا إىل االوىل وسلك الطريق املثلى واالفارقنا هذا البلد ودبرنا 

واعتذارمها عنه فركب يوم امورنا مبا جيب فقبال االرض واقاما بعض العذر ومضيا ايل امللك فاوردا عليه ما مسعاه 
اجلمعة يف زبزبه واشعر اخلليفة حبضوره لالعتذار فنزل اليه عميد الروساء ابو طالب بن ايوب وخدم وقال له تذكر 

حضوري للخدمة وجتديد االعتذار من تلك اخلرمة اليت مل تكن بارادة ووقف حىت رجع جبواب يدل على قبول 
  م اىل امليدان باحللية ولعب فيه بالصوجلان وعاد يف زبزبه العذر وشكر مااستؤنف من الفعل مث مي

ويف ليلة اجلمعة خلمس خلون من ذي القعدة نقل تابوت القادر باهللا من دار اخلالفة اىل التربة بالرصافة واخترب هذا 
ار مث محل الوقت الجل حضور حاج خراسان يف البلد واجتمع االكابر وعليهم ثياب التعزية ومحل التابوت اىل الطي

  من 

مشرعة باب الطاق على اعناق الرجال اىل التربة واجلماعة مشاة بني يديه وصح عند الناس عدم املياه يف طريق مكة 
والعلونة فتأخروا وحضر الناس يوم املوكب خلمس بقني من هذا الشهر فاظهر ان ابا احلسن على بن ميكائيل الوارد 

نفق على طريق مكة فرد اخلليفة ذلك واطلقه من خزانته وخلع علي ابن من خراسان قد بذل اطالق الفي دينار ت
  االقساسي لتقلده النيابة عن املرتضى يف احلج 

وورد الكتاب من البصرة مبا جرى على حاج البصرة من اخذ العرب هلم على ثالثة ايام من البصرة واهنم هنبوا 
 ومترا حلملهم ومعاونتهم وحج الناس من االمصار اال من وجاعوا فبعث اليهم الوزير ابو الفرج ابن فساجنس مجاال

  بغداد وخراسان وورد مع املصرية كسوة للكعبة ومال للصدقة وصالت ألمري مكة 
ووودت األخبار مبا كان من الوباء واملوت يف بالد اهلند وغزنة وكثري من اعمال خراسان وجرجان والرى واصبهان 

اد على جماري العادة وخرج من اصبهان يف مدة قريبة اربعون الف جنازة وكان ونواحي اجلبل واملوصل وان ذلك ز
ببغداد من ذلك طرف قوى ومات من الصبيان والرجال والنساء باجلدري ما زاد علي حد االحصاء حىت مل ختل دار 

اكثر منه  من مصاب واستمر هذا اجلدري يف حزيران ومتوز وآب وايلول وتشرين االول والثاين وكان يف الصيف
  يف اخلريف وجاء كتاب من املوصل انه مات باجلدري اربعة آالف صيب 



وخرجت هذه السنة ومملكة جالل الدولة مشتملة علي ما بني احلضرة وواسط والبطيحة وليس له من ذلك اال 
د اصبهان اقامة اخلطبة والوزارة خالية عن ناظر فيها ورأى رجل من اصبهان يف النوم ان شخصا صعد منارة مسج

وكان اهل اصبهان اذ ذلك يف خفض من العيش والراحة واال من وقال بصوت جهورى رفيع اىل ان امسع اهل 
  اصبهان سكت نطق سكت نطق ثالث مرات 

فا نتبه الرجل فزعا وحكىهذا املنام فما عرف تأويله فقال رجل احذر يا اهل اصبهان فاين قرأت يف شعر ايب 
  ... مث ابكاهم دما حني نطق ... زمانا عنهم سكت الدهر ... العتاهية 

  فما مر على هذا احلديث اال ايام قالئل حىت جاء مسعود بن حممود بن سبكتكني

  فنهب البلد وقتل عاملا ال حيصى حىت قتل مجاعة يف اجلوامع 
  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 

  امساعيل بن ابراهيم  - ٨٣
م البندار ولد يف رجب سنة مثان وثالثني وثلثمائة وحدث عن ايب سهل بن زياد وايب ابن علي بن عروة ابو القاس

  بكر الشافعي وكان صدوقا وتويف يف حمرم هذه السنة 
  روح بن حممد  - ٨٤

ابن امحد ابو زرعة الرازي اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال جدروح ابو بكر ابن السين الدينورى وامسه امحد بن 
حاق بن ابراهيم بن اسباط بن عبد اهللا ابن ابراهيم بن بديح موىل عبد اهللا بن جعفر بن ايب طالب مسع حممد بن اس

ابو زرعة مجاعة وقدم علينا حاجا فكتبنا عنه ولقيته بالكرخ فكتبت عنه هناك وكان صدوقا فهما اديبا يتقفه علي 
  علي بن امحد  ٨٥ثالث وعشرين واربعمائة مذهب الشافعي ووىل قضاء اصبهان وبلغين انه مات بالكرخ يف سنة 

ابن احلسن بن حممد بن نعيم ابو احلسن البصري املعروف بالنعيمي نسبة ايل جده حدث عن مجاعة وكان حافظا 
  فاضال شاعرا 

اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت قال مسعت حممد بن علي الصوري يقول مل ارببغداد احدا اكمل 
عيمي كان مجع معرفة احلديث والكالم واالدب ودرس شيئا من فقه الشافعي قال وكان ابو بكر الشافعي من الن

  يقول هو كامل 

  يف كل شيء لوالتأدبه 
انشدنا ابو نصر امحد بن حممد الطوسي قال انشدنا احلسني بن عاصم انشدنا ابو احلسن البصري املعروف بالنعيمي 

وهامة مهته يف ... فكم رجال رجله يف الثرى ... كفتك القناعة شبعاوريا ... ئام اذا اظمأتك أكف الل... لنفسه 
  ... ة دون اراقة ماء احمليا ... فإن اراقه ماء احليا ... تراه مبا يف يديه أبيا ... ابيا لنائل ذي ثروة ... الثريا 

  تويف النعيمي يف ذي القعدة من هذه السنة

  حممد بن امحد  - ٨٦
ن ايب عون ابو احلسن النهرواين مسع ابا بكر ايب مالك االسكايف وغريه اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر ابن السرى ب



  اخلطيب قال قدم علينا هذا الرجل بغداد يف حياة ايب احلسني ابن بشران وكتبنا عنه وكان صدوقا 
  حممد بن الطيب  - ٨٧

  ن النجاد وايب بكر الشافعي وكان صدوقا ابن سعيد بن موسى ابو بكر الصباغ حدث عن امحد بن سليما
اخربنا عبد الرمحن اخربنا ابو بكر اخلطيب قال مسعت رئيس الرؤساء ابا القاسم علي بن احلسن يقول تزوج حممد 

بن الطيب الصباغ زيادة علي تسعمائة امرأة قال اخلطيب ومسعت حممد بن الطيب يقول ولدت يف سنة مثان وثالثني 
  م اجلمعة تاسع ربيع آخر سنة ثالث وعشرين واربعمائة وثليمائة ومات يو

   ٤٢٤سنة 
  مث دخلت سنة اربع وعشرين واربعمائة 

  فمن احلوادث فيها أن اخلليفة هنئ بدخول احلمام من جدرى ظهر به وكتم االمر فيه ان برأ وذلك يف احملرم 

ع ووصل اىل خمازن فيها مال عظيم وتفاوض ويف يوم االثنني لست بقني من صفر كبس الربمجي العيار درب أيب الربي
الناس ان مجاعة من االصبهسالرية خرجوا اليه وآكلوه وشاربوه فظهر من خوف اخللق منه ما اوجب نقل االموال 
ايل دار اخلليفة وواصل الناس املبيت يف الدروب واالسواق للجفظ وزيد يف حرس دار اخلالفة وطيف وراء السوق 

اب االزج غيلة واتصلت العمالت وكبست دار تاجر فأخذ منها ما قيمته عشرة آالف وقتل صاحب الشرطة بب
دينار وزادت املخالفة من هذا العيار حيت صار اهل الرصافة وباب الطاق ودار الروم ال يتجاسرون علي ذكره اال 

وال ميكن من اخذ شئ معها ان يقولوا القاذد ابو علي لئال يصل اليه منهم غري ذلك وشاع عنه انه ال يتعرض المرأة 
او عليها ويف ربيع االول خرج مجاعة من القود واالصبهسالرية يف طلب هذا الربمجي عند زيادة امره وتعاظم خطبه 
واتصال فساده فنزلوا األمجة اليت ياوى اليها وهي امجة ذات قصب وماء كثري متتد مخس فراسخ ويف وسطها تل قد 

احد من االصبهسالرية علي باب من ابواهبا فخرج اليهم الربمجي يف ركاه وعلى جعله معقال ومنزال فترتب كل و
رزسه غالمه وقال هلم من العجب خروجكم اىل وأنا كل ليلة عندكم فان شئتم ان ترجعوا وادخل اليكم فعلت وان 

عنه ويف مجادي  شئتم ان تدخلوا ايل فافعلوا فذكر ان قوما منهم راسلوه وقووا نفسه وأروه اهنم يردون العسكر
االوىل كثرت العمالت والكبسات ووقع القتال يف القالئني وعلى القنطرتني وعاد االختالط وطرحت النار فاحترق 
  شئ عظيم واسواق ومساجد ووقع النهب يف درب عون واخذت ابوابه ودرب القراطيس ورواضعه ايل هنر الدجاج 

بو القاسم فظنوا ان وروده للتعرض بامواهلم ونعمهم واستوحشوا ويف هذه االيام تغريت قلوب اجلند فقدم الوزير ا
وانكروا ورود الوزير من غري امجاع منهم وال اسقرار قاعدة معهم يف امره واظهروا املطالبة مبا اخذه امللك من مال 

  بادرويا فجاءت منهم مجاعة ايل باب دار السلطان وصاحوا وجبلوا واخذوا 

الوزير ومن معه من االكابر وبادروا الدخول اىل صحن الدار مبادرة ازدمحوا فيها دواب من كان هناك وانزعج 
وانقضى ذلك اليوم واجتمعوا من غد يف مسجد القهرمانة وتكلموا يف امهال السلطان ألمورهم واخذ امواهلم 

لبصرة واقامة احد وعقدوا آراءهم على مراسلة امللك بتسليمه اقواما من اصحابه وخروجه من بغداد اىل واسط أو ا
اوالده االصاغر عندهم مث انفصلت طاذفة منهم فاجتازوا على دار اململكة فاذا باب البستان مفتوح فدخلوا بدواهبم 

فعرف امللك فخرج من دور احلرم اليهم فرأوه فتراجعوا قليال فأطاف هبم غلمان الدار واحلواشي فأمرهم 
جع ومشى وحده ايل القوم وقال هلم تعالوا أمسع كالمكم وأنظر ما باالنصراف فتبعه احد خواصه فضربه بآجرة فر

تريدون فأحاطوا به وأخذوه واخرجوه اىل دجلة وهم ال يدرون ما يفعلون به ألن الذي جرى منهم مل يكن علي 



الغريب اصل وال انفاق وامنا كان ختليطا وانزلوه مسريية فلما حصل قال لعضهم لبعض هذا غلط ورمبا عرب اىل اجلانب 
واعتصم بالكرخ واستجاش العوام والصواب ان حتمله اىل جممع الغلمان ليدبروا امره مبا يرون فتسرعوا اىل رد 

السمريية وعلقوا مبجدافها واضطربت فدخلها املاء حىت ابتلت ثيابه وتكابوا عليه فرمحوه واخرجوه ومشوابه 
ع بعد ان كلموه بكل قبيح واقاموه راكبا يف الشمس خطوات كثرية فأعطاه بعض االتراك فرسه فحملوه ايل اجلم

زمانا وانزلوه فوقف علي عتبة الباب طويال مث دخل املسجد فوكلوا به مث تفرقوا ايل منازهلم وجاءت صالة الظهر 
وهو مشتغل بالصالة والدعاء مث تآمروا علىنقله اىل الدار املهلبية فخرج القاذد ابو الوفاء ومعه عشرون غالما 

ية وحواشى الدار العامة ومن تاب من العيارين وهجم عليهم فدفعهم عنه واستخرجوه من أيديهم فاعاده ايل دار
داره وكان ذلك يف رمضان فنقل امللك ولده وحرمه وما بقى من ثيابه وآالته ودوابه وفرش داره ايل اجلانب الغريب 

  لكرخ فتلقاه اهلها بالدعاء فنزل يف دار بعد أن هنب الغلمان ما هنبوا من ذلك مث عرب يف الليل اىل ا

املرتضى بدرب مجيل وعرب الوزير ابو القاسم بعبوره فنزل يف دار جتاوره مث اجتمع الغلمان وعزموا علي عقد اجلسر 
والعبور للمطالبة ألهل الكرخ باخراج امللك عنهم مث تشاوروا فاختلفوا فقال اخلائفون من عقيب ما جنوا هذا امللك 

مراعاتنا واملباالة بنا وأخذ اوالنا وتركنا جياعا وما ينفع فيه عذل وال يصلحه قبيح وال مجيل وقد كان منا  قد اقل
اليه ما قد علمتم اوال واخريا ماال يصفولنا معه نية منه وقال آخرون فما ترون وما الذي نفعل وهل ها هنا من جنعله 

ر ابن اخيه قد سلم االمر اليه ومضى اىل فارس وتنحل االمر إىل عوضا عنه وما بقى من بين بويه االهو وابو كاليجا
ان كتبوا اىل امللك رقعة يقولون فيها حنن عبيدك ومماليكك ملكناك امورنا ابتداء وقد ضيقت علينا مرة بعد مرة 

الصبابة  وتعدنا وتعتذر الينا وال جند أثر ذلك ولك ممالك كثرية فيجوز أن تطرح كلك عنها مدة وترفر علينا هذه
من املادة وهذا امر قد اجتمعت عليه كلمتنا ومن الصواب ان ال ختالفنا فيه وحتوج هذا العسكر اىل جتاوز ما قد 
وقفوا عنده وانفذوا الرقعة ايل املرتضى ليعرضها وتنجز جواهبا فعرضها عليه فأجاب بانا معترفون لكم مبا ذكرمت 

حوال اليت نقاسيها تدعوا اليها ولو مل تسألوه وهذه ايام صوم وحر وما حيصل لنا نصرفه اليكم واما خروجنا فاال
واذا انقضت احندرنا علي ما هو امجل بنا وبكم فلما وصل اجلواب نفروا وقالوا امنا غرضه املدافعة لينتقض ما عقدنا 

ريبة فكاتبوه من غرضنا وال نتركه اال اليوم او غد فقال بعضهم هذا ال حيسن ولكن كاتبوه ليقتصر على مدة ق
فأجاب اذا قدرمت مدة قريبة ميكن اجناز اموري يف مثلها ندبتم من يكون يف صحبيت وعينتم على اليوم الذي ختتارونه 

مل اتأخر عنه فوصل اجلواب ومجعهم اقل من كل يوم فومجوا وقال بعضهم لبعض اذا خرج فعلى ما نعول بعده 
ل قبل اخلروج ان حيلف لنا على صالح النية وان ال يريدبنا سوء او فكتبوا اليه قد شكرنا انعام موالنا وحنن نسأ

يرتب عندنا احد االمراء االصاغر برسم النيابة عنه مث ينحدر وأنفذ امللك يف اثناء هذه املراجعات اىل االصاغر 
  يستميلهم ويعدهم وجاءه 

من األكابر واراه سكونه اليه وتعويله بعضهم ليال فخاطبهم مبا استصلحهم به فوعدوه فل هذه العزمية وراسل كال 
عليه والتمس حاجب احلجاب منه جتديد اليمني على سالمة االعتقاد فيه وان ال يستوزر ابا القاسم ففعل فاجتمعوا 

يف مسجد القهرمانة وقال بعضهم لبعض جالل الدولة ملكنا وحنن جنده وباكروا دار املرتضى ودخلوا ايل امللك 
ديه واستصفحوا عما جرت اهلفوة فيه وسألوه العود اىل داره فركب معهم اىل دار املرتضى اليت وقبلوا االرض بني ي

بناها علي شاطئ دجلة وسكنت الثائرة ورضوا بالوزير أيب القاسم واقام جالل الدولة مكانه حىت تكرر سؤاهلم فغري 
  اىل داره 



ا يف الكرخ حاملني السالح وتبعهم اصاغر املماليك ويف هذه االيام تبسط العامة وانتشر العيارون وقتلوا وترددو
ومضت االيام علي كبس املنازل ليال واالستقفاء هنارا فنظمت احملنة وتعدوا ايل اجلانب الشرقي ففسد ووقع بني 
عوامه من اهل باب الطاق وسوق حيىي قتال اتصل وهلك فيه مجاعة فاجتمع الوزير وحاجب احلجاب على تدبري 

ابا حممد ابن النسوى البلد وضم اليه مجاعة فطلب العيارين وشردهم مث قتل رفيق البن النسوى فخاف االمور وقلد 
واستتر وخرج عن البلد فعاد االمر كما كان وكبس الربمجي دارا يف ظهر دار املرتضى يف ليلة الثالثاء لعشر بقني 

  ا مغيثا من شوال واخذ منها شيذا كثريا وصاح اهل الدار واجلريان فلم جيدو
فلما كان يوم اجلمعة ثار العوام يف جامع الرصافة ومنعوا من اخلطبة ورمجوا القاضي ابا احلسني بن العريف اخلطيب 

وقالوا إن خطبت للربمجي واالفال ختطب خلليفة وال مللك مث اقيم علي املعونة ابو الغنائم بن علي فركب وطاف وقتل 
القواد اخذ اربعة من اصحاب الربمجى فاعتقلهم فأخذ الربمجي اربعة من فوقعت الرهبة مث عادوا واتفق ان بعض 

اصحاب ذلك القاذد وجاءهبم اىل دار القائد فطرق عليه الباب فخرج فوقف خلف الباب فقال له قد اخذت اربعة 
  من اصحابك عوضا عمن اخذته من اصحايب فاما ان تطلق من عندك ال طلق من عندي واما ان 

احرق دارك وأنصرف وشأنك ومن عندك فسلم القوم اليه ومما يشاكل هذا الوهن ان احد وجوه أضرب رقاهبم و
االتراك بسوق حيىي اراد أن خينت ولدا له فأهدى اىل الربمجي مجالنا وفاكهة وشرابا وقال هذا نصيبك من طهر فالن 

  ولدي واستذم منه على داره 
خر املصريون خوفا من البادية وخرج اهل البصرة فخفروا فغدروا وتأخرو رود احلاج اخلراسانية يف هذه السنة وتأ

  هبم وهنبوهم وارهتنوهم 
  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 

  امحد بن احلسني  - ٨٨
ابن امحد ابو احلسن الواعظ املعروف بابن السماك ولد سنة ثالثني وثلثمائة وحدث عن جعفر اخللدي وغريه وكان 

  ر وجامع املهدي ويتكلم على طريقة التصوف يعظ جبامع املنصو
اخربنا ابو بكر حممد بن احلسني قال حكى يل ابو حممد التميمي ان ابا احلسني بن السماك الواعظ دخل عليهم يوما 

وهم يتكلمون يف ابا بيل فقال يف اي شئ انتم فقالوا حنن يف الف أبابيل هل هي الف وصل اوالف قطع فقال ال 
  لف قطع وامنا هو الف سخط االترى انه بلبل عليهم عيشهم فضحك القوم من ذلك الف وصل وال ا

اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت قال قال يل ابو الفتح حممد بن امحد املصري مل اكتب ببغداد عمن 
سنة ودفن يف مقربة باب اطلق عليه الكذب غري اربعة منهم ابو احلسني بن السماك تويف يف ذي احلجة من هذه ال

  حرب 
   ٤٢٥سنة 

  مث دخلت سنة مخس وعشرين واربعمائة 
  فمن احلوادث فيها عود العيارين اىل االنتشار ومواصلة الكبسات بالليل والنهار 

ومضى الربمجي ايل العامل على املاصر االعلى بقطيعة الدقيق فقرر معه ان يعطيه يف كل شهر عشرة دنانري من 
لقوا له مسرييتني كبار بغري اعتراض واخذ عهده على مراعاة املوضع وواصل الربمجي حمال اجلانب االرتفاع ويط

الشرقي حىت خرب كثري منه ودخل خان القوارير بباب الطاق بأخذ منه شيئا عظيما وعرب ايل اجلانب الغريب وطلب 



يف الدروب وعلي السطوح مث وجد  درب الزعفراين فمنع اصحابه عن نفوسهم وحتارس الناس واجتمعوا طول الليل
  اخلليفة والسلطان يف طلب العيارين 

وورد كتاب من املوصل ذكر فيه ان رحيا سوداء هبت بنصيبني فقلعت من بساتينها اكثر من مائيت اصل توثا وعنايا 
 وجوزا ودحت هبا على االرض خطوات وانه كان يف بعض البساتني قصر مبين بآجر وحجارة وكلس فرمته من

اصله ومطر البلد بعد ذلك مطرا وقع معه برد كبار يف اشكال االكف والزنود واالصابع وورد اخلرب بأن البحر يف 
تلك السواحل جزر حنو ثالثة فاراسخ وخرج الناس ايل ما ظهر من االرض يبتغون السمك والصدف فجاء املاء 

وحرمهم وعبيدهم اىل ظهر البلد فأقاموا مثانية  واخذ قوما منهم وكان بالرمالة زالزل خرج الناس منها بأوالدهم
ايام وهدمت تلك الزلزلة ثلث البلد تقديرا وتطعت املسجد اجلامع تقطيعا واهلكت من الناس قوما وتعدت اىل 
نابلس فسقط نصف بنياهنا وتلف ثلثمائة نفس من سكاهنا وقلبت قرية بازاذها فخاست باهلها وبقرها وعنمهم 

ط بعض حائط بيت املقدس ووقع من حمراب داود عليه السالم قطعة كبرية ومن مسجد وخسف بقرى اخر وسق
ابراهيم عليه السالم قطعة اال ان احلجرة سلمت وسقطت منارة املسجد اجلامع بعسقالن ورأس منارة غزة واتفق 

باملوصل واتصل اخلرب  يف هذا الوقت كثرة املوتان ببغداد ال سيما يف النساء وكان معظمه باخلوانيق وكان مثل ذلك
  مبا كان بنواحي فارس وشريازمن املوت حىت كانت الدورتسد على اصحاهبا وان الفأر منت يف الدور 

مث عاد العيارون فظهروا مث بذلوا حفظ البلد ولزوم االسقامة فاقروا على ذلك وفسخ هلم يف جباية ما كان اصحاب 
  حب املعونة من ارتفاع املواخري والقيان وكانوا خياطبون بالقواد املساحل جيبونه من االسواق واعطوا ما كان لصا

ويف هذا االوان خاطب الدينوري الزاهد امللك يف ازالة ضرائب امللح وأعلمه ما يتطرق على الناس من األذى بذلك 
وكانت فأمر بذلك وكتب به منشور وقرىء يف اجلوامع وكتب علي ابواهبا بلعن من يتعرض العادة هذه اجلباية 

  جارية يف اخلاص وارتفاعها حنو الفني دينار يف كل سنة 
مث عاد امر العبارين فانتشروا واتصلت الفنت باهل الكرخ مع اهل باب البصرة والقالئني واهل باب الطاق مع اهل 

راك سوق حيىي واهل هنر طابق مع اهل االرحاء وباب الدير مث اضاف اىل ذلك قتال جرى بني الطائفتني من االت
وكثر قتل النفوس ومل يقدر احد على جباية او يؤخذ بقود وانتشرت العرب ببادرويا وقطربل فنهبوا النواحي 

وساقوا املواشي وقطعوا الطريق وبلغوا اىل اطراف بغداد حىت وصلوا اىل جامع املدينة وسلبوا النساء ثياهبن يف املقابر 
لنا امور ما نرى هلا اثرا مث ادخلوا ايديهم يف االموال وخاص مث عاد اجلند ايل التشعيب وقالوا قد كان قررت 

السلطان وقد روا ارتفاع ذلك فكان اربعة ومخسني الف دينار سابورية وفتحوا اجلوايل وطالبوا اهل الذمة هبا 
  وخاضوا يف امر دار الضرب واقامة صاغة فيها وفسروا متاعا ورد من املوصل واستوفوا ضرائبه 

عمل ابنا االصبهاين العياران اللذان كانا تابا وحصال يف دار اململكة وخدما يف مجلة فراشيها ومن  ويف اول رمضان
يف مجلتها من العيارين جمانيق مذهبة للخروج اىل زيارة قرب مصعب بن الزبري مقابلة ملا عمله عيارو الكرخ يف النصف 

اها وطافوا باالسواق هبا وبني ايديهم البوقات ووقفوا من شعبان من مثلها للخروج اىل زيارة املشهد باحلائر ورفعو
  بازاء دار اململكة ومعهم لفيف كثري ودعوا للسلطان واحدث ذلك وقوع القتال بني هذه الطاذفة وبني اهل الكرخ 

على باب درب الديزج ويف القالئني والصغارين وعند القنطرتني وعظمت الفتنة واعترض كل فريق على من جيتاز 
ل حمال الفريق اآلخر وقتلت النفوس واخذت االموال ومنع ابناء االصفهاين من محل املاء من دجلة اىل الكرخ من اه

ورواضعه حىت تأذى الناس بذلك وحلقتهم املشقة وبيعت الراوية بدر مهني وثالثة مث توسط االمر بني الفيئتني 



  فاصطلحتا 
بفم الدجيل اخذه معتمد الدولة فغرقه بعد أن بذل ما ال ويف ليلة االحد سادس عشر رمضان غرق الربمجي اللص 

  كثريا علي ان يترك فلم يقبل منه مث دخل اخو الربمجي ايل بغداد فاخذ اختا له من سوق حيىي وخرج فتبع وقتل 
وقي يوم السبت ثالث عشر شوال روسل املرتضى باحضار العيارين اىل داره وان يقول هلم من اراد منكم التوبة 

توبته واقر يف معيشته ومن اراد خدمة السلطان استخدم مع صاحب البلد ومن اراد االنصراف عن البلد كان  قبلت
آمنا على نفسه ثالثة ايام فعرض ذلك عليهم فقالوا خترج فخرجوا وجتدد االستقفاء والفساد وقلد ابو حممد ابن 

توبة ورد ابو الغنائم بن ايب علي وقد حصلت له النسوى املعونة لسكون اهل الكرخ اليه مث خاف فاستعفى واظهر ال
  هيبة شديدة 

ويف ليلة االربعاء لسبع بقني من ذي القعدة انقض شهاب كبري هال منظره فلما جاءت ليلة اجلمعة وقت العتمة 
انقض شهاب كاعظم ما يكون من الربق حىت مأل ضوءه االرض وغلب ضوءه املشاعل وروع من رآه وتطاول 

انقضاضه زيادة على ما جرت به عادة امثاله وقال من ال يعلم ان السماء انفرجت لعظم ما شهدوا مكثه من وقت 
  منه 

  ويف ذي احلجة وقع املوت فذكر أنه متات يف بغداد سبعون الفا 
  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر 

  امحد بن حممد  - ٨٩
  ين ولد سنة ست وثالثني ابن امحد بن غالب ابو بكر اخلوارزمي املعروف بالربقا

وثلثمائة ورحل اىل البالد ومسع هبا الكثري وكتب الكثري وانتقل من دار اىل دار فنقل كتبه يف ثالثة وستني سفطا 
وصندوقني وكان اماما ثقة ورعا متقنا متثبتا فهما حافظا للقرآن عارنا بالفقه والنحو وصنف يف احلديث تصانيف 

  الربقاين ذهب هذا الشان وقيل له هل رأيت انفس منه قال ال وكان االزهري يقول اذا مات 
اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت قال مسعت ابا حممد اخلالل ذكر الربقاين فقال كان نسيج وحده 

  اين قال ابن ثابت وحدثين حممد بن حيىي الكرماين الفقيه قال ما رأيت يف اصحاب احلديث اكثر عبادة من الربق
اخربنا القزاز اخربنا امحد بن علي قال قال يل حممد بن علي الصورى دخلت على الربقاين قبل وفاته بأربعة ايام 
اعوده فقال يل هذا اليوم السادس والعشرون من مجادي اآلخرة وقد سألت اهللا تعاىل ان يؤخر وفايت حىت يهل 

منهم قال الصورى وكان هذا القول يوم السبت فتويف رجب فقد روى ان هللا فيه عتقاء من النار عسى ان اكون 
  صبيحة يوم االربعاء مسهل رجب 

اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت قال مات الربقاين يوم االربعاء اول يوم من رجب سنة مخس وعشرين 
  واربعمائة ودفن يف مقربة اجلامع مما يلي باب سكة اخلرقي 

  امحد بن حممد  - ٩٠
لرمحن بن سعيد ابو العباس االبيوردي احد فقهاء الشافعيني من اصحاب ايب حامد االسفرائيين سكن بغداد ابن عبد ا

وويل القضاء هبا على اجلانب الشرقي ومدينة املنصور يف ايام ابن االكفائي مث عزل وكان يدرس يف قطيعة الربيع وله 
حسن االعتقاد مجيل الطريقة فصيح اللسان يقول حلقه الفتوى يف جامع املنصور وقد مسع احلديث ورواه وكان 

  الشعر وكان صبورا على الفقر كامتا له 



اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي بن ثابت قال ذكر يل عبيد اهللا بن امحد بن عثمان الصرييف عمن 
  حدثه ان القاضي ابا العباس اال بيوردي كان يصوم 

على اخلبز وامللح وكان فقريا يظهر املروءة ومكث شتوة كاملة ال ميلك جبة يلبسها الدهر وان غالب افطاره كان 
وكان يقول ألصحابه يب علة متنعين من لبس احملشو فكانوا يظنونه يعين املرض وامنا كان يعين بذلك الفقر وال يظهره 

  تصونا 
  تويف يف مجادي اآلخرة من هذه السنة ودفن يف مقربة باب حرب 

  ن بن عبيد اهللا احلس - ٩١
ابن حيىي ابو علي البندنيجي الفقيه القاضي سكن بغداد ودرس فقه الشافعي على ايب حامد االسفرائيين ومل يكن يف 

  اصحابه مثله وكان له حلقة يف جامع املنصور للفتوى وكان صاحلا دينا ورعا وتويف يف مجادي اآلخرة من هذه السنة 
  عبد الوهاب بن عبد العزيز  - ٩٢

ابن احلارث بن اسد ابو الفرج التميمي ولد سنة ثالث ومخسني وثلثمائة ومسع من ابيه وغريه وكان له يف جامع 
  املنصور حلقة للوعظ والفتوى على مذهب امحد بن حنبل 

اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت حدثنا عبد الوهاب بن عبد العزيز ابن احلارث بن اسد بن الليث 
ن سليمان بن االسود بن سفيان بن يزيد بن اكينة ابن عبد اهللا التميمي قال مسعت ايب يقول مسعت ايب يقول مسعت ب

ايب يقول مسعت ايب يقول مسعت ايب يقول مسعت ايب يقول مسعت ايب يقول مسعت ايب يقول مسعت علي بن ايب طالب 
يقبل على من اعرض عنه واملنان الذي يبدأ بالنوال قبل  عليه السالم وقد سذل عن احلنان املنان فقال احلنان الذي

السوأل قال اخلطيب بني ايب الفرج وبني على تسعة اباء آخرهم اكينة تويف عبد الوهاب يف ربيع االول من هذه 
  السنة ودفن عند قرب امحد 

  حممد بن احلسن  - ٩٣
  ة تسع واربعني ابن علي بن ثابت بن امحد ابو بكر املعروف بالنعماين ولد يف سن

وثلثمائة ومسع من امحد بن سندى وغريه وكان مساعه صحيحا تويف ليلة اخلميس رابع مجادي االوىل من هذه السنة 
   ٤٢٦ودفن يف مقربة باب الدير وكان صدوقا ثقة سنة 

  مث دخلت سنة ست وعشرين واربعمائة 
اف البلد يف اجلانب الغريب وحدث منهم اهنم اذا فمن احلوادث فيها انه جتدد يف احملرم ورود العرب املتلصصة اطر

اسروا من اسروه اخذوا ما معه وطالبوه يفدي نفسه مث ظهر قوم من العيارين ففتكوا وقتلوا فنهض ابو الغنائم ابن 
علي فقتل منهم نفس فعاودوا اخلروج وقتلوا رجلني وقاتلوا ابا الغنائم وتتابعت العمالت واالستقفاء وأخذ ما حيضر 

ن مجال السقائني وبغاهلم وهنض ابو الغنائم ففتك وأخذ وقتل مث عاد الفساد وحصل العيارون يف دور االتراك م
واحلواشي خيرجون منها ليال ويقيمون فيها هنارا وسقطت اهليبة بامهال ما أمهل من االمر وكتب العيارون رقاعا 

صرف فما نترك الفساد واتفق ان غالما كبس قراحا يقولون فيها ان صرف ابو الغنائم عنا حفظنا البلد وان مل ي
للخليفة وهنب من مثرته فامتعض اخلليفة من ذلك وكوتب امللك والوزير بالقبض على هذا الغالم وتأديبه فوقع 

التواين عن ذلك لضعف اهليبة فزاد غيظ اخلليفة فأمر القضاة باالمتناع عن احلكم والفقهاء بترك الفتاوي واخلطباء 
حيضروا امالكا وال يعقدوا عقدا وعمل على اغالق باب اجلامع ومنع الصالة فحل الغالم ووكل به مث اطلق  بان ال



وعادت الفنت وكثر القتل ومنع اهل السوق حيىي محل املاء من دجلة ايل اهل باب الطاق والرصافة وخذل االتراك 
  ارون البلد والسلطان يف هذه االمور حىت لو حاولوا دفع فساد زاد وملك العي

ويف مستهل صفر زاد ماء املد يف دجلة البصرة حىت عال على الضياع حنو ذراعني وسقط بالبصرة يف هذا اليوم 
  وليلته اكثر من الفي دار 

ويف شعبان وصل كتاب من االمري مسعود بن حممود بن سبكتكني بفتح فتحه باهلند ذكر فيه انه قتل من القوم 
فا وغنم منهم ما يقارب ثالثني الف الف درهم فرجع وقد افسد الغزبالده فاوقع هبم مخسني الفا وسىب سبعني ال
  وفتح جرجان وطربستان 

  ووثب ابو احلسن بن ايب الربكات بن مثال اخلفاجي على عمه نقتله واقام بامارة بين خفاجة 
 شوال وقع حريق وسط مث اشتد امر العيارين وكاشفوا باالفطار يف رمضان وشرب اخلمر وارتكاب الفروج ويف

العطارين احترق فيه عدة دور ودكاكني وخمازن وهنب العيارون من اموال الناس وما كانوا حيصلونه من منازهلم 
وخانباراهتم ما يزيد على عشرة آالف دينار وكانت النهاية تنقل النار من موضع اىل موضع فتجعل ذلك طريقا اىل 

كثرت العمالت واعيا اخلرقي على الراقع وقال امللك انا اركب بنفسي يف هذا النهب وعاد القتال بني اهل احملال و
  االمر 

  ومل حيج الناس يف هذه السنة من خراسان وال العراق 
  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 

  امحد بن كليب االديب الشاعر  - ٩٤
بن أيب نصر احلميدي قال حدثين ابو حممد علي بن اخربنا عبد الوهاب بن املبارك احلافظ اخربنا ابو عبداهللا حممد 

امحد الفقيه احلافظ اخربنا ابو عبداهللا حممد بن احلسن املذحجي االديب قال كنت اختلف يف النحو اىل أيب عبداهللا 
حممد بن خطاب النحوي يف مجاعة ايام احلداثة وكان معنا اسلم بن امحد بن سعيد بن قاضي قضاة االندلس قال 

احلسن وكان من امجل من رأته العيون وكان معنا عند حممد بن خطاب امحد بن كليب وكان من اهل  حممد بن
  االدب والشعر فاشتد كلفه باسلم وفارق صربه وصرف فيه القول مستترا بذلك اىل ان فشت اشعاره فيه وجرت 

ر يف وسط احملافل يزمر بقول على االلسنة وتنو شدت يف احملافل فلعهدي بعرس يف بعض الشوارع والنكوري الزام
... يصيب هبا من يشا ... غزال له مقلة ... ه اسلم هذا الرشا ... واسلمين يف هوا ... امحد بن كليب يف اسلم 

  ... على الوصل روحي ارتشى ... فلو شاء ان يرتشي ... يسأل عما وشى ... وشي بيننا حاسد 
سلم عن مجيع جمالس الطلب ولزم بيته واجللوس على بابه وكان ومغن حمسن يسايره فلما بلغ هذا املبلغ انقطع ا

امحد بن كليب ال شغل له اال املرور على باب دار اسلم سائرا او مقبال هناره كله فانقطع اسلم من اجللوس على 
باب داره هنارا فاذا صلى املغرب واختلط الظالم خرج مستروحا وجلس على باب داره فعيل صرب امحد ابن كليب 

فتحيل يف بعض الليايل ولبس جبة صوف من جباب اهل البادية واعتم مبثل عمائمهم واخذ باحدى يديه دجاجا 
وباالخرى قفصا فيه بيض كأنه قدم من بعض الضياع وحنن جلوس مع اسلم عند اختالط الظالم على بابه فتقدم 

اجريك يف الضيعة الفالنية وقد كان يعرف اليه وقبل يده وقال يا موالي من يقبض هذا فقال له اسلم من انت فقال 
امساء ضياعة والعاملني فامر اسلم غلمانه بقبض ذلك منه على عادهتم يف قبول هدا يا العاملني يف ضياعهم مث جعل 
يسأله عن احوال الضيعة فلما جاوبه انكر الكالم فتأمله فعرفه فقال يا اخي واىل ها هنا تتبعين اما كفاك انقطاعي 



الطلب وعن اخلروج مجلة وعن القعود على بايب هنارا حىت قطعت على مجيع مايل فيه واحة فقد صرت يف  عن جمالس
سجنك واهللا ال فارقت بعد هذه الليلة قعر منزيل وال جلست بعدها على بايب ليال وال هنارا مث قام وانصرف امحد بن 

  كليب حزينا كئيبا 
يب قد خسرت دجاجك وبيضك فقال هات كل ليلة قبلة يده واخسر قال حممد واتصل بنا ذلك فقلنا المحد بن كل

اضعاف ذلك فلما يئس من رؤيته البتة هنكته العلة واضجعه املرض قال حممد بن احلسن فاخربين شيخنا حممد بن 
  خطاب قال عدته 

ة فقلت له فما فوجدته باسوأ حال فقلت له مل التتداوى فقال دوائي معروف واما االطباء فال حيلة هلم يف البت
دواؤك قال نظرة من اسلم فلو سعيت يف ان يزوروين العظم اهللا اجرك بذلك واجره فرمحته وتقطعت نفسي له 
فنهضت اىل أسلم فاستأذنت عليه فاذن يل وتلقاين مبا جيب فقلت له يل حاجة فقال وما هي قلت قد علمت ما 

كن قد تعلم انه قد برح يب وشهر امسى وآذاين فقلت مجعك مع امحد بن كليب من ذمام الطلب عندي فقال نعم ول
له كل ذلك يغتفر يف مثل هذه احلال اليت هو فيها والرجل ميوت فتفضل بعيادته فقال يل واهللا ما اقدر على ذلك فال 
تكلفين هذا فقلت له ال بد من ذلك فليس عليك فيه شيء وامنا هي عيادة مريض قال ومل ازل به حىت اجاب فقلت 

قم اآلن قال لست واهللا افعل ولكن غدا فقلت له وال خلف قال نعم فانصرفت اىل امحد ابن كليب فاخربته له ف
بوعده بعد تأبيه فسر بذلك فارتاحب نفسه فلما كان من الغد بكرت اىل اسلم وقلت له الوعد فوجم وقال واهللا 

ان تفي بوعدك يل قال فأخذ رداءه  لقد حتملين على خطة صعبة وما ادري كيف اطبق ذلك قال وقلت له ال بد
وهنض معي راجال فلما اتينا منزل امحد بن كليب وكان يسكن يف درب طويل وتوسط الزقاق وقف وامحر وخجل 
وقال يل يا سيدي الساعة واهللا اموت وما استطيع ان انقل قدمي وال استطيع ان اعرض هذا على نفسي فقلت ال 

ل ال سبيل واهللا اىل ذلك البتة ورجع هاربا فاتبعته واخذت بردائه فتمادى تفعل بعد أن بلغت املنزل تنصرف قا
ومتزق الرداء وبقيت قطعة منه يف يدي ملده وامساكي له ومضى ومل ادركه فرجعت ودخلت على امحد بن كليب 

و احلسن قال وقد كان غالمه قد دخل عليه اذرآين من اول الزقاق مبشرا قال فلما رآين تغري وجهه وقال ابن اب
فاخربته بالقصة فاستحال من وقته واختلط وجعل يتكلم بكالم ال يعقل منه اكثر من االسترجاع فاستبشعت احلال 

  وجعلت اترجع وقمت قال فثاب اليه ذهنه فقال يا ابا عبداهللا امسع مين واحفظ مين مث انشأ يقول 

  ... من رمحة اخلالق اجلليل ... ى اىل فؤادي وصلك اشه... رفقا على اهلائم النحيل ... اسلم يا راحة العليل 
قال فقلت له اتق اهللا ما هذه العظيمة فقال قد كان قال فخرجت عنه فواهللا ما توسطت الزقاق حىت مسعت الصراخ 

عليه وقد فارق الدنيا قال احلميدي قال لنا ابو حممد وهذه قصة مشهورة عندنا وحممد بن احلسن ثقة وحممد بن 
لم هذا من بين خالد وكانت فيهم وزارة وحجابة وابوه اآلن يف احلياة يكىن ابا اجلعد قال ابو حممد خطاب ثقة واس

ولقد ذكرت هذه احلكاية أليب عبداهللا حممد بن سعيد اخلوالين الكاتب فعرفها وقال لقد اخربين الثقة انه رأى اسلم 
ى قرب امحد بن كليب املذكور زائرا له قد حتني هذا يف يوم شديد املطر ال يكاد احد ميشي يف طريق وهو جالس عل

غفلة الناس يف مثل ذلك اليوم قال احلميدي وانشدين ابو حممد علي بن امحد قال انشدين حممد بن عبد الرمحن 
... بكل لفظ مليح ... هذا كتاب الفصيح ... النحوي المحد بن كليب وقد اهدى اىل اسلم كتاب الفصيح لتغلب 

  ... كما وهبتك روحي .. .وهبته لك طوعا 
  احلسن بن امحد  - ٩٥



ابن ابراهيم بن احلسن بن حممد بن شاذان بن حرب بن مهران ابو علي البزار ولد يف ربيع االول سنة تسع وثالثني 
  وثلثمائة ومسع عثمان بن امحد الدقاق والنجاد واخللدي وخلقا كثريا وكان ثقة صدوقا 

ابو بكر بن ثابت قال حدثين حممد بن حيىي الكرماين قال كنا يوما حبضرة ايب علي اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا 
بن شاذان فدخل علينا شاب ال يعرفه منا احد فسلم وقال ايكم ابو علي بن شاذان فاشرنا اليه فقال له ايها الشيخ 

اذا لقيته فاقرئه السالم مث رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املنام فقال يل سل عن ايب علي بن شاذان ف
انصرف الشاب فبكى ابو علي وقال ما اعرف يل عمال استحق به هذا اال ان يكون صربي على قراءة احلديث علي 

  وتكرير الصالة على رسول اهللا صلى اهللا 

ذه السنة عليه وسلم كلما جاء ذكره قال ومل يلبث ابو علي بعد ذلك اال شهرين او ثالثة حىت مات تويف يف حمرم ه
  ودفن يف مقربة باب الدير 

  احلسن بن عثمان  - ٩٦
ابن امحد بن احلسن بن سورة ابو عمر الواعظ املعروف بابن الفلو ولد يف ربيع اآلخر سنة سبع واربعني وثلثمائة 

  ومسع احلديث من مجاعة وكان يعظ وله بالغة وفيه كرم 
لي واخربنا ابن ناصر اخربنا ابن خريون قال اخربنا امحد بن اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن ع

بفقر ومل اجلب خبيل ... دخلت على سلطان يف دار عزه ... احلسن املعدل قال انشدنا ابو عمر ابن الفلو لنفسه 
  ... مبقدار ما بني الوالية والعزل ... وقلت انظروا ما بني فقري وملككم ... وال رجل 

رابع عشر من صفر يف هذه السنة وصلى عليه جبامع املدينة ودفن مبقربة باب حرب اىل جنب ايب تويف ليلة االحد ال
  احلسني بن السماك 

  احلسني بن امحد  - ٩٧
ابن عثمان بن شيطا ابو القاسم البزار مسع ابا بكر الشافعي قال ابو بكر اخلطيب كتبت عنه وكان ثقة وتويف يف 

  صفر هذه السنة 
  عمر احلسني بن  - ٩٨

ابن حممد بن امحد بن عبداهللا ابو عبداهللا العالف اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر اخلطيب قال قال لنا احلسني بن عمر 
ولدت يف يوم اخلميس الثالث من شوال سنة احدى واربعني وثلثمائة قال ومسع ابا بكر الشافعي وحيىي بن وصيف 

سكن اجلانب الشرقي يف درب السقائني قريبا من سوق السالح وامحد ابن جعفر بن مسلم كتبنا عنه وكان ثقة ي
  وتويف يف رجب هذه السنة 

  محزة بن يوسف  - ٩٩
  ابن ابراهيم بن موسى بن ابراهيم ابو القاسم اجلرجاين روى احلديث الكثري 

  تويف يف هذه السنة 
  عبداهللا بن امحد  - ١٠٠

الصرييف وهو اخو ايب علي مسع ابا بكر بن مالك القطيعي وغريه ابن ابراهيم بن احلسن بن حممد بن شاذان ابو حممد 
  وكان صدوقا تويف يف شعبان هذه السنة ودفن مبقربة باب الدير 

  عمر بن ابراهيم  - ١٠١



ابن امساعيل ابو الفضل بن ايب سعد الزاهد من اهل هراة ولد سنة مثان واربعني وثلثمائة قدم بغداد فحدث هبا عن 
  عيلي وايب امحد الغطريفي قال اخلطيب كتبنا عنه وكان ثقة وتويف هبراة يف هذه السنة ايب بكر االمسا

   ٤٢٧سنة 
  مث دخلت سنة سبع وعشرين واربعمائة 

فمن احلوادث فيها ان العيارين كبسوا يف احملرم دار بلوربك التركي بباب خراسان واخذوا ما فيها ورد ابو حممد 
ملة فأخذ هامشيا فقتله فثار اهل املوضع ورفعوا املصاحف على القصب ومضوا النسوي اىل باب البصرة لكشف الع
  اىل دار اخلالفة وجرى خطب طويل 

وكانت قنطرة الشوك قد سقطت على هنر عيسى فبقيت مدة فأمر امللك بعمارهتا فتكامل عمارهتا يف احملرم وكان ابو 
ليفة بترك التعامل بالدنانري املغربية وأمر الشهود ان ال احلسني بن القدوري يشارف االنفاق عليها ويف صفر تقدم اخل

يشهدوا يف كتاب ابتياع وال اجازة وال مداينة يذكر فيها هذا الصنف فعدل الناس اىل القادرية والنيسابورية 
  والقاشانية 

سواد فاحرقوا دار ابن ويف ليلة الثالثاء ثاين ربيع اآلخر دخل العيارون البلد يف مائة رجل من االكراد واالعراب وال
  النسوي وفتحوا خانا واخذوا ما فيه وخرجوا والكارات على رؤوسهم 

ويف ربيع اآلخر نقل ابو القاسم بن ماكوال الوزير بعد ان قبض عليه وسلم اىل املرتضى اىل دار اململكة فمرض 
ل هو يعرف امواله فدافع عنه ويئس منه فروسل اخلليفة يف معىن اخيه قاضي القضاة ايب عبداهللا بن ماكوال وقب

اخلليفة وحامى وكادت احلال من االتراك تشرف على احد حالني اما تسليمه واما خرق ال يتالىف فكتب اىل اخلليفة 
يف حقه فخرج يف اجلواب انه مل يبق من امرنا اال هذا الناموس يف حراسة من عندنا وهو لكم ال لنا وهذا القاضي مل 

يلزمه فيه تبعة مث زاد االمر يف ذلك وروجع اخلليفة فكتب اىل حاجب احلجاب رقعة قبل يتصرف تصرفا سلطانيا 
فيها قد زاد االمر يف اطراح مراقبتنا واسقاط حشمتنا وصار االوىل ان نغلق بابنا وندبر امرنا مبا حنرس به جاهنا 

حيتملنا واياك فاخرج من بيننا فانه اوىل فامسك عن املراجعة مث ان اجلند شغبوا على جالل الدولة وقالوا ان البلد ال 
لك فقال كيف ميكنين اخلروج على هذه الصورة امهلوين ثالثة ايام حىت آخذ حرمي وولدي وامضي وقالوا ال تفعل 

ورموه بآجرة يف صدر فتلقاها بيده واخرى يف كتفه فاستجاش امللك احلواشي والعوام وكان املرتضى والزينيب 
فاستشارهم يف العبور اىل الكرخ كما فعل يف املرة االوىل فقالوا ليس االمر كما كان واحداث  واملاوردي عند امللك

املوضع قد ذهبوا وحول الغلمان خيمهم اىل ما حول الدار احاطة هبا وبات الناس على اصعب خطة فخرج امللك 
قوها تقديرا أنه فيها ومضى امللك نصف الليل اىل زقاق غامض فنزل اىل دجلة فقعد يف مسريية فيها بعض حواشيه فغر

مستترا اىل دار املرتضى وبعث حرمه اىل دار اخلليفة وهنب اجلند دار اململكة وابواهبا وساجها ورتبوا فيها حفظة 
فكانت احلفظة خترهبا هنارا وتنقل ما اجتمع من ذلك ليال وراسل اجلند اخلليفة يف قطع خطبة جالل الدولة فقيل هلم 

  امللك اىل او انا مث اىل كرخ سامرا مث خرجوا اليه واعتذروا وصلحت احلال سننظر مث خرج 
ويف مجادي اآلخرة وردت ظلمة طبقت البلد حىت مل يشاهد الرجل صاحبه املاشي بني يديه واخذت باالنفاس حىت لو 

  تأخر انكشافها هللك كثري من الناس 

غلب ضوءه على ضوء الشمس وشوهد يف آخره  ويف ضحوة هنار يوم السبت لثمان بقني من رجب انقض كوكب
  مثل التنني ازرق يضرب اىل السواد وبقي حنو ساعة 



  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر 
  احلسن بن وهب  - ١٠٢

  ابن موصاليا الكاتب اجملود تويف يف هذه السنة 
  علي ابو احلسن بن احلاكم  - ١٠٣

 يف يوم االحد النصف من شعبان هذه السنة وكان عمره ثالثني سنة صاحب مصر امللقب بالظاهر العزاز دين اهللا
  اال شهر فكانت واليته ست عشرة سنة وتسعة اشهر ووىل بعده ولده ولقب املصتنصر باهللا 

  حممد بن ابراهيم  - ١٠٤
رجال صاحلا ابن امحد ابو بكر األردستاين اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال كان االردستاين يسكن اصبهان وكان 

يكثر السفر اىل مكة وحيج ماشيا وحدث ببغداد عن الدارقطين وغريه وكان ثقة يفهم احلديث قال وبلغنا انه مات 
  هبمذان يف سنة سبع وعشرين واربعمائة 

  حممد بن احلسني  - ١٠٥
ني وثلثمائة ومسع ابا ابن عبيداهللا بن عمر بن محدون ابو يعلى الصرييف املعروف بابن السراج ولد يف سنة ثالث وسبع

الفضل الزهري وكان ثقة فهما يعلم القرآن والنحو وتويف ليلة اجلمعة الثامن والعشرين من ذي احلجة من هذه 
  السنة ودفن مبقربة باب حرب 

٤٢٨   
  مث دخلت سنة مثان وعشرين واربعمائة  -

زينيب وقلده ما كان اىل ابيه ايب احلسن من فمن احلوادث فيها ان اخلليفة خلع على أيب متام حممد بن حممد بن علي ال
  نقابة العباسيني والصالة 

وجتدد شغب من اجلند على جالل الدولة مث آل االمر يف هذه السنة اىل أن قطعوا خطبته وخطبوا امللك أيب كاليجار 
ابو املعايل ابن مث عادوا وخطبوا هلما مث صلحت حال جالل الدولة وحلف اخلليفة له وقبض على ابن ماكوال ووزر 

  عبد الرحيم 
ويف ربيع اآلخر ورد كتاب من فم الصلح ذكر فيه ان قوما من اهل اجلبيل وردوا وحكوا اهنم مطروا مطر كثري يف 

  اثنائه مسك وزن بعضه رطل ورطلني 
يف  وكان صاحب مصر بعث ماال ليتفق على هنر بالكوفة فجاء اهل الكوفة يستأذنون اخلليفة فجمع الفقهاء لذلك

  مجادي اآلخرة فقالوا هذا مال من يفء املسلمني وصرفه يف مصاحلم صواب فأذن يف ذلك 
ويف ليلة السبت لتسع بقني من مجادي اآلخرة ثار مجاعة من العيارين فكبسوا احلبس بالشرقية وقتلوا بضعة عشر 

ياب القصارين وانبسطوا انبساطا نفسا من رجاله املعونة مث عادوا يف ذي احلجة فكثروا واخذوا بغال السقائني وث
  زائدا عن احلد 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر 
  امحد بن حممد  - ١٠٦

  ابن امحد بن جعفر ابو احلسن القدوري الفقيه احلنفي ولد سنة اثنتني وستني وثلثمائة 
وشي ومل حيدث اال بشيء يسري اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر اخلطيب قال مسع القدوري من عبيداهللا بن حممد احل

كتبت عنه وكان صدوقا وكان ممن اجنب يف الفقه لذكائه وانتهت اليه بالعراق رياسة اصحاب ايب حنيفة وارتفع 



جاهه وكان حسن العبارة يف النظر مدميا لتالوة القرآن وتويف يوم االحد اخلامس من رجب هذه السنة ودفن من 
  يومه يف داره بدرب ايب خلف 

  احلسن بن شهاب  - ١٠٧
ابن احلسن بن علي بن شهاب ابو بكر العكرباوي ولد بعكربا يف حمرم سنة مخس وثالثني وثلثماذة ومسع احلديث 

على كرب من أيب علي بن الصواف وأيب علي الطوماري وابن مالك القطيعي وكان فقيها فاضال يتفقه على مذهب 
  لشعر قال الربقاين هو ثقة امني امحد وكان يقرء القراآت ويعرف االدب ويقول ا

اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بن ثابت حدثنا عيسى بن امحد اهلمذاين قال قال يل ابو علي بن شهاب يوما 
أرين خطك فقد ذكر يل انك سريع الكتابة فنظر فيه فلم يرضه وقال يل كسبت يف الوراقة مخسة وعشرين الف 

اعدا خبمسة دراهم فأكتب فيه ديوان املتنيب يف ثالث ليال وأبيعه مبائيت درهم واقله درهم راضية وكنت اشترى ك
مبائة ومخسني درمها قال ابن ثابت ومسعت االزهري يقول اخذ السلطان من تركة ابن شهاب ما قدره الف دينار 

ا تويف يف ليلة النصف من وسوى ما خلفه الكروم والعقار وكان اوصى بثلث ما له ملتفقهة احلنابلة فلم يعطوا شيئ
  رجب هذه السنة 

  احلسني بن علي  - ١٠٨
ابن احلسني بن ابراهيم بن بطحا ابو عبداهللا التميمي احملتسب مسع ابا بكر الشافعي وكان ثقة سكن شارع دار 

  الرقيق وتويف يف مجادي االوىل من هذه السنة 
  عثمان بن حممد  - ١٠٩

ف هو اخو عبداهللا وكان االصغر ولد سنة اثنتني واربعني وثلثمائة ومسع ابن يوسف بن دوست ابو عمرو والعال
  النجاد وكان صدوقا تويف يف صفر هذه السنة 

  لطف اهللا بن امحد  - ١١٠
ابن عيسى ابو الفضل اهلامشي كان ذا لسان ووىل القضاء واخلطابة وسكن بدر زجنان واضر وكان يروى حكايات 

  واناشيد من حفظه 

از اخربنا اخلطيب قال انشدنا لطف اهللا بن امحد قال انشدنا ابو احلسن عمر بن امحد النوقايت السجزى اخربنا القز
يقصر ... وكم من جواد وساع اخلطى ... وكيف يرب الصديق الصديق ... واين العرف كيف احلقوق ... لنفسه 

  ... ق عليه اذا كان يف احلال ضي... ورحب فؤاد الفىت حمنة ... عنه خطاه مضيق 
  حممد بن امحد  - ١١١

ابن حممد بن ايب موسى واسم ايب موسى عيسى بن امحد بن موسى بن حممد بن ابراهيم ابن عبداهللا بن معبد بن 
العباس بن عبد املطلب ابو علي اهلامشي القاضي ولد يف ذي القعدة سنة مخس واربعني ومسع حممد بن املظفر وابا 

احد فقهاء اصحاب امحد بن حنبل وكان يدرس ويفيت وله تصانيف على مذهب احلسني بن مسعون وكان ثقة وهو 
ليس من شدة تصيبك ... امحد وقال ابو علي ضاق يب األمر مرة فبعت رجال داري واذا رجل قد دخل علي فأنشد 

  ... ن النار يعلو ليبها مث تطفا ... ال يضق ذرعك الرحيب فا ... سوف متضي وسوف تكشف كشفا ... اال 
قال التميمي دخلت على أيب علي يف مرضه فقال يل امسع مين االعتقاد وال شك يف عقلي فما رأيت امللكني بعد 

  وتويف يوم االحد الثالث من ربيع اآلخر من هذه السنة ودفن بباب حرب 



  حممد بن احلسن  - ١١٢
ين ولد يف سنة مخس واربعني ابن امحد بن حممد بن موسى ابو احلسني االهوازي ويعرف بإبن أيب علي االصبها

وثلثمائة وقدم اىل بغداد من االهواز وخرج له ابو احلسن النعيمي اجزاء من حديثه ومسع منه الربقاين اال انه بان 
  كذبه 

  اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي حدثنا ابو الوليد احلسن بن حممد 

عبدوس يقول كنا نسمي ابن ايب علي االصبهاين جراب الكذب اقام الدربندي قال مسعت ابا نصر امحد بن علي بن 
  االهوازي ببغداد سبع سنني مث خرج اىل االهواز ووصل اخلرب بوفاته يف هذه السنة 

  حممد بن علي  - ١١٣
  ابو احلسن الزيين نقيب العباسيني تويف بداء الصرع يف هذه السنة وقلد ابنه ابو متام ما كان اليه 

  ر بن مرزويه مهيا - ١١٤
ابو احلسن الكاتب الفارسي كان جموسيا فاسلم سنة اربع وتسعني وثلثمائة وصار رافضيا غاليا ويف شعره لطف اال 
انه يذكر الصحابة مبا ال يصلح قال له ابو القاسم ابن برهان يا مهيار انتقلت باسالمك يف النار من زاوية اىل زاوية 

فأسلمت فصرت تسب الصحابة وكان منزله بدرب رياح بالكرخ وكانت  قال وكيف ذاك قال ألنك كنت جموسيا
امرأة ختدمه فكنست الغرفة فوجدت خيطا فجرته فاذا هو خيط مهيان فيه مال وكان قد نزل الدار قوم من 

اىل اخلراسانية احلاج فأخربته فلم يتغري وقال هلا قد تعبت حىت خبأته فلماذ انبشتيه وكان فيه الفا دينار وسعى به 
واسأل ... استنجد الصرب فيكم وهو مغلوب ... جالل الدولة فقبض عليه مث اطلقه ومن مستحسن شعره قوله 

ما ... ومنها ... وكيف يرجع شيء وهو موهوب ... وابتغى عندكم قلبا مسعت به ... النوم عنكم وهو مسلوب 
... اجرب اننا بالغور والركب متهم ... وله ... حىت هجرم وبعض اهلجر تأديب ... كنت اعرف ما مقدار وصلكم 

  سواء ولكن ساهرون ونوم ... رحلتم وعمر الليل فينا وفيكم ... ايعلم حال كيف باب املتيم 

ومل يبق اال ... وملا جال النوديع عما حذرته ... قلوبا أبت ان تعرف الصرب عنكم ... تناء تيم من ظاعنني وخلفوا 
  ... وكيف حيل املاء اكثره دم ... ي فحرمت ماءه بكيت على الواد... نظرة تتغنم 

  وملا رأيت شعره مستحسنا كله انتصرت على ما ذكرت و توىف يف مجادي اآلخرة من هذه السنة 
  هبة اهللا بن احلسن  - ١١٥

  ابو احلسني املعروف باحلاجب وكان من اهل الفضل واالدب والتدين وله شعر مستحسن 
  القزاز اخربنا امحد بن علي بن ثابت قال انشدين ابو احلسني احلاجب لنفسه اخربنا عبد الرمحن بن حممد 

والبدر قد ... ة مدركا ما ليس يدرك ... اذا ارتعى روض املسر ... ن بطيبها يف كل مسلك ... يا ليلة سلك ا ... 
ح ... يم احيانا يلوح والغ... م بلمعها شعل حترك ... وكأمنا زهر النجو ... م فستره فيه مهتك ... فضح الظال 

يف النسيم اذا ... وكأن نشر املسك ينفح ... ح لدجلة ثوب مغرك ... وكأنه جتعيد الريا ... كأنه ثوب مسك 
... ض فان نظرت اليه سرك ... والنور يبسم يف الريا ... الذرى ذهب مشبك ... وكأمنا املنثور مصفر ... حترك 

واه الفىت ... حىت توىل الليل منهزما وجاء الصبح يضحك ... شرط املك م حبقها وال... شارطت نفسي يف أن اقو 
  ... فاذا أتاه الشيب فذاك ... واملرء حيسب عمره ... يف ظل طيب العيش بترك ... لو انه 

  تويف يف هبة اهللا فجاءة يف رمضان هذه السنة 



   ٤٢٩سنة 
  مث دخلت سنة تسع وعشرين واربعمائة 

رد الكتاب من عكربا بأن قوما من اهلها اجتمعوا يف ليلة امليالد بأشعال النار على عادة هلم فمن احلوادث فيها انه و
يف ذلك وصعدت طائفة منهم اىل روشن يف عليه فسقط على الباقني فمات ثالثة واربعون نفسا منهم ست نسوة 

  احداهن املكان وتكاثر وحبلى 
احلسن ابن القزويين الزاهد اجلامع واخلطيب على املنرب فاختلط ويف يوم اجلمعة التاسع من مجادي االوىل حضر ابو 

الناس بني آت معه وناهض لتلقيه ومتشوق اىل رؤيته ووقع الصياح فظن قوم انه للصالة فقاموا ووقفوا طويال اىل 
قصورة أن عرفوا احلال فجلسوا وقعد القزويين عند املنرب فلما قضيت الصالة وضع منرب من وراء الشباك دون امل

فوقف عليه ابن املذهب الواعظ فحمد اهللا وأثىن عليه وقرأ احاديث الرؤية انكم ترون ربكم فناداه ابن التميمي 
الواعظ اذكر يف كل باب حديثا فلم يلتفت اىل قوله فقام التميمي فتخطا رقاب الناس وصعد على املنرب واخذ 

القزويين فقال ان رأى الشيخ الزاهد أن يقول قوال ال الكتاب من يده وقرأ احاديث الصفات مث التفت اىل ابن 
تسمعه اجلماعة فريوونه عنه فقال ابلغهم عين أن القرآن كالم اهللا وان اجلدال بدعة واملتكملني على ضاللة فذكر 

  حنو هذا 
  ويف رجب حلف جالل الدولة للملك أيب كاليجار وحلف له أيضا ان ال جيري من احدمها ما يؤذي اآلخر 

 سلخ رجب مجع االشراف والقضاة والشهود والفقهاء والوجوه اىل بيت النوبة واستدعى جاثليق النصارى ويف
ورأس جالوت اليهود وخرج توقيع اخلليفة يف امر العيار والزام اهل الذمة اياه وكان يف التوقيع بسم اهللا الرمحن 

ليت ال تطاول اختار االسالم دينا وارتضاه واعاله وبعث به الرحيم اما بعد فان اهللا تعاىل بعزته اليت ال حتاول وقدرته ا
  حممدا واجتباه وأذل من ناواه فقال تعاىل 

وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة اهللا هي العليا وقال ليظهره على الدين كله وامري املؤمنني يرى ان من 
مله وقد كان اخللفاء الراشدون فرضوا على اهل اقرب الوسائل اىل اهللا به بقاء ما كان حافظا للشرع وجمددا ملعا

الذمة املعاهدين حدودا معقودة على االسشعار واالخبات واالستكانة والتفرد عن املسلمني اعظاما لالسالم واهله ملا 
تطرق على هذه السنة اغفال واستمر فيها االمهال اطرحت هذه الطائفة دواعي االحتراس وتشبهت باملسلمني يف 

ى امري املؤمنني اإليعاز اىل مجيع اهل الذمة بتغيري اللباس الظاهر مما يعرفون به عند املشاهدة فليعلم ذلك من زيهم فرأ
  رأى امري املؤمنني فقالوا السمع والطاعة 

ويف رمضان استقر أن يزاد يف القاب جالل الدولة شاهان شاه االعظم ملك امللوك فأمر اخلليفة بذلك فحطب له به 
مة ورموا اخلطباء باآلجر ووقعت فتنة وكتب اىل الفقهاء يف ذلك فكتب ابو عبداهللا الصيمري احلنفي ان فنفر العا

هذه االمساء يعترب فيها القصد والنية وقد قال اهللا تعاىل ان اهللا قد بعث طالوت ملكا وقال تعاىل وكان وراءهم ملك 
هم يف القوة واالمكان وجائز ان يكون بعضهم واذا كان يف االرض طول جاز أن يكون بعضهم فوق بعض لتفاضل

اعظم من بعض وليس يف ما يوجب التكرب وال املماثلة بني اخلالق واملخلوقني وكتب ابو الطيب الطربي ان اطالق 
ملك امللوك جائز ويكون معناه ملك ملوك االرض فاذا جاز أن يقال كايف الكفاة وقاضي القضاة جاز ملك امللوك 

لفظ ما يدل على ان املراد به ملك االرض زالت الشبهة وفيه قوهلم اللهم اصلح امللك فينصرف فاذا كان يف ال
الكالم اىل املخلوقني وكتب التميمي حنو ذلك وقد حكى عن اقضى القضاة ايب احلسن املاوردي انه كتب قريبا من 

تصا خبدمة جالل الدولة فلما ذلك وذكر حممد بن عبد امللك اهلمذاين ان املاوردي منع من جواز ذلك وكان خم



امتنع عن الكتابة انقطع عن خدمته واستدعاه جالل الدولة بكرة يوم العيد فمضى على وجل شديد يتوقع املكروه 
فلما دخل على امللك قال له انا احتقق انك لو حابيت احد حلابيتين ملا بني وبينك مع كونك اكثر الفقهاء ماال 

  واوفاهم 

لك على خمالفيت اال الدين وقد قربك ذلك مين وزاد حملك يف قليب وقدمتك على نظائرك عندي جاها وحاال وما مح
قال املصنف الذي ذكره األكثرون يف جواز أن يقال ملك امللوك هو القياس اذا قصد به ملوك الدنيا اال أين ال ارى 

  اء املتأخرين عن النقل مبعزل اال ما رآه املاوردي ألنه قد صح يف احلديث ما يدل على املنع ولكن الفقه
خربنا هبة اهللا بن حممد بن احلصني اخربنا احلسن بن علي بن املذهب اخربنا ابو بكر ابن مالك القطيعي حدثنا 

عبداهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين ايب حدثنا سفيان عن ايب الزناد عن االعرج عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا 
نع اسم عند اهللا يوم القيامة رجل تسمى مبلك االمالك قال امحد سألت ابا عمرو الشيباين عليه و سلم انه قال اخ

عن اخنع فقال اوضح اخرجه البخاري عن علي واخرجه مسلم عن االمام امحد كالمها عن سفيان وقال سفيان هو 
لم قال اغيظ رجل على مثل شاهان شاه واخرجه مسلم من حديث مهام عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و س

  اهللا يوم القيامة واخبثه رجل يسمى ملك االمالك ال ملك اال اهللا 
واخربنا ابن احلسني اخربنا ابن املذهب اخربنا امحد بن جعفر حدثنا عبداهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين ايب حدثنا 

اهللا عليه و سلم اشتد غضب اهللا  حممد بن جعفر حدثنا عوف عن اخلالس عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى
  على رجل قتله نبيه واشتد غضب اهللا على رجل تسمى مبلك االمالك ال ملك اال اهللا سبحانه وتعاىل 

  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 
  اسحاق بن ابراهيم  - ١١٦

س وستني وثلثمائة تويف يف ربيع ابن خملد بن جعفر بن خملد بن سهل ابو الفضل املعروف بابن الباقر حي ولد سنة مخ
  اآلخر من هذه السنة وكان صدوقا 

  احلسني بن امحد  - ١١٧
  ابن سفيان ابو علي العطار قال اخلطيب كتبت عنه كان صدوقا وتويف 

  يف هذه السنة 
  علي بن احلسني  - ١١٨

  ابن مكرم ابو القاسم صاحب عمان تويف يف هذه السنة وقام ابنه مقامه 
  بن عمر  حممد - ١١٩

ابن االخضر الداودي ولد سنة ثالث ومخسني وثلثمائة وكان ثقة كثر السماع يفهم احلديث تويف يف شوال هذه 
  السنة 
   ٤٣٠سنة 

  مث دخلت سنة ثالثني واربعمائة 
 فمن احلوادث فيها انه يف ليلة الثالثاء لست بقني من ربيع اآلخر سقط ثلج جبانيب مدينة اسالم من وقت العتمة اىل

  نصف الليل وعال على وجه االرض قدر شرب فرماه الناس من سطوحهم بالرفوش وبقي اياما يف الدروب 
ويف مجادي اآلخرة ملك سلجوق خراسان واجلبل وهرب مسعود بن حممود بن سبكتكني واخذوا الدولة واستوىل 



  ا االطراف طغرل يك ابو طالب حممد واخوه داود ونريوز اوالد ميكائيل على البالد وتقسمو
ويف يوم الثالثاء لتسع بقني من مجادي اآلخرة وكان العشرين من اذار وايف حر شديد كاشد ما يكون يف حزيران 

  ومتوز فلما كان يوم الثالثاء واالربعاء بعدمها جاء برد شديد مجد منه املاء 
سني بن علي بن ماكوال خلع ويف يوم اخلميس من شعبان جلس اخلليفة وخلع على قاضي القضاة ايب عبداهللا احل

الشريف قريبا مما طرقه من املصيبة بالوزير ايب القاسم اخيه وقرىء توقيع مجيل يف أمره ويف يوم السبت النصف من 
  هذا الشهر قبل قاضي القضاة ابو عبداهللا شهادة ايب حممد رزق اهللا بن عبد الوهاب التميمي 

  ولة بامللك العزيز وكان مقيما ويف هذه السنة خوطب ابو منصور ابن جالل الد

  بواسط وبه انقرض ملك بويه 
  ومل حيج الناس يف هذه السنة من خراسان والعراق ومصر والشام كثري احد 

  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 
  امحد بن عبداهللا  - ١٢٠

يل اىل مذهب االشعري ميال ابن امحد بن اسحاق ابو نعيم االصبهاين احلافظ مسع الكثري وصنف الكثري وكان مي
  كثريا 

انبأنا حممد بن ناصر انبأنا ابو زكريا حيىي بن عبد الوهاب ابن مندة قال مسعت ان ابا بكر امحد بن علي بن ثابت 
كان يقول كان ابو نعيم خيلط املسموع له باجملاز وال يوضح احدمها من اآلخر قال ابو زكريا ومسعت ابا احلسني 

عبد العزيز النخشيب يقول مل يسمع ابو نعيم مسند احلارث بتمامه من ايب بكر ابن خالد  القاضي يقول مسعت
  فحدث به كله تويف ابو نعيم يف ثاين عشر حمرم من هذه السنة 

  احلسن بن امحد  - ١٢١
عن ابن حممد بن عمر بن احلسن ابو حممد املعدل املعروف بابن املسلمة ولد يف سنة تسع وستني وثلثمائة وحدث 

  حممد بن املظفر وكان صدوقا ينزل درب سليم من اجلانب الشرقي تويف يف صفر هذه السنة 
  احلسن بن امحد  - ١٢٢

ابن حممد بن احلسن بن محزة ابو علي اخلطيب البلخي ولد سنة اربع وثالثني وثلثمائة وحدث ببغداد وكان صدوقا 
  تويف ببلخ يف هذه السنة 

  احلسن بن جعفر  - ١٢٣
  فتوح العلوي امري مكة تويف يف هذه السنة ابو ال
  احلسن بن احلسني  - ١٢٤

  ابو علي الزخجي وزر ملشرف الدولة ايب علي بن هباء الدولة سنتني مث عزل 

وكان يف زمان عطلته عظيم اجلاه وتويف يف هذه السنة وقد قارب الثمانني وكان قد قيل ان واسط خالية عن 
الكبار وجتاوزها البطائح واعماهلا فاختار وضعا فجعله مارستانا وانفق عليه مجلة مارستان وهي مصر من االمصار و

وافرة وفتح يف سنة ثالث عشرة ومحلت اليه االدوية ورتب له اخلزان واالطباء ووقف عليه الوقوف وتوىل اثارة 
ما وحلن بامسائهم اموال فخر امللك من غري ضرب بعصا فاستخرجها بأنظف شيء وكان فخر الدولة قد اودع اقوا

وكىن عن القاهبم فكان فيها عند الكوسج اللحياين عشرون الف دينار وعند بسرة بقمعها ثالثون الف دينار فسلم 



يعرف من هذان فدخل عليه رجل كان يتطايب لفخر امللك ويأنس به وكان يلقبه الكوسج اللحياين لكثافة الشعر 
رخجي متطلبا من جار له متقربا اليه خبدمة فخر امللك فقال له يا يف احد عارضيه وخفته يف اآلخر فدخل على ال

موالنا انه كان يطلعين فخر امللك على اسراره ويلقبين بالكوسج اللحياين فقال ألصحابه ال تفارقوه اال بعشرين 
ر هالل ابن الف دينار وهتدده بالعقوبة فحملها خبتومها مث تفكر يف قوله عند بسرة بقعها فقال هو الصاىبء فاحض

احملسن فخاطبه سرا وكان هذا احد كتاب فخر امللك فلم ينكر فقال له قم ايها الرئيس آمنا وال تظهر هذا احلديث 
الحد وأنفق املال على نفسك وولدك مث حضر ابن الصائيب على ايب سعد بن عبد الرحيم يف وزارته فقال له قد 

اىل حبة واحدة وتاوىل عن من ال معاملة بيين وبينه وال يسبقين  عرفت ما دار بينك وبني الرخجي وانت تعلم حاجيت
الرخجي اىل مكرمة وما كنت ألنكب مثلك والصواب ان تشتغل بتاريخ اخبار الناس فاشتغل ابن الصابئي من ذلك 

با الوقت بتارخيه الذي ذيله على تاريخ سنان فاستخدمه امللوك فلم حيتج اىل انفاق شيء من املال وخلف ولده ا
احلسن غرس النعمة وخلف له امالكا نفيسة على هنر عيسى وانفق مقتصدا يف النفقة وعمر االمالك ومل يطلع احد 

من اوالده على ذلك وظن اوالده ان تركته تقارب االلف دينار فوجدوا له تذكرة تشتمل على دفائن يف داره 
  غريه فحفروها فكانت اثىن عشر الف دينار وكان ما خلفه من القماش و

  ال يبلغ مخسني دينار دينار وانفق اوالده التركة يف اسرع زمان 
  احلسني بن حممد  - ١٢٥

ابن احلسن بن علي ابو عبداهللا املؤدب وهو أخو ايب حممد اخلالل مسع ابا حفص بن الزيات وابا احلسن بن البواب 
شمبهيين وتويف يف مجادي االوىل من وسافر اىل خراسان فسمع صحيح البخاري من امساعيل بن حممد بن حاجب الك

  هذه السنة ودفن مبقربة باب حرب 
  عبيد اهللا بن منصور  - ١٢٦

ابن علي بن حبيش ابو القاسم املقرى املعروف بالغزال من اهل احلربية اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب انه كان شيخا 
ه سألته عن مولده فقال سنة تسع واربعني صاحلا ثقة ظاهر اخلشوع كثري البكاء عند الذكر واقعد يف آخر عمر

  وثلثمائة وتويف يف صفر هذه السنة ودفن مبقربة باب حرب 
  عبد امللك بن حممد  - ١٢٧

ابن عبداهللا بن حممد بن بشر بن مهران ابو القاسم الواعظ ولد يف شوال سنة تسع وثالثني ومسع النجاد ودعلج بن 
يوان من اجلانب الشرقي بالقرب من جامع املهدي وكان صدوقا ثبتا امحد واآلجري وغريهم وكان يسكن درب الد

وكان يشهد عند احلكام قدميا مث ترك الشهادة رغبة عنها وتويف يف ربيع اآلخر من هذه السنة وصلى عليه جبامع 
  الرصافة وكان اجلمع يفوت االحصاء ودفن يف مقربة املالكية اىل جانب ايب طالب املكي وصية منه بذلك 

  حممد بن احلسني  - ١٢٨
ابن خلف بن الفراء ابو خازم اخو القاضي ايب يعلى مسع ابا الفضل الزهري وعلى ابن عمر اسكري وابا عمر بن 

  حيوية والدارقطين وابن شاهني وغريهم 
  اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر قال كتبنا عن ايب خازم وكان ال بأس 

ا مث بلغنا عنه انه خلط يف التحديث مبصر واشترى من الوراقني صحفا فروى منها به رأيت له اصوال مساعه فيه
  وكان يذهب اىل االعتزال ومات بتنيس يف يوم اخلميس سابع عشر حمرم هذه السنة 



  حممد بن احلسني  - ١٢٩
واحلسبة ببغداد ابن علي بن محدون ابو احلسن اليعقويب حدث عن ايب القاسم ابن الصيدالين ووىل القضاء بيعقوبا 

  وكان ثقة وقتله ابو الشوك امري االكراد يف ربيع االول من هذه السنة 
  حممد بن عبيد اهللا  - ١٣٠

ابو بكر الدنيوري الزاهد وكان يسكن بغداد ناحية الرصافة وكان حسن العيش وكان ابو احلسن القزويين يقول 
ل الدولة يأتيه فيزوره وسأله يوما يف ضريبة امللح عند الدينوري فنظره خلف من بعده وراءه وكان السلطان جال

كانت كل سنة الفي دينار فتركها السلطان تويف يف ليلة األحد لسبع بقني من شعبان هذه السنة واجتمع الناس من 
 اقطار البلد وصلى عليه يف جامع الرصافة مث محل اىل جامع املدينة صلي عليه مث جامع احلربية ايضا ودفن يف مقربة

  باب حرب 
  هبة اهللا بن علي  - ١٣١

ابن جعفر ابو القاسم ابن ماكوال وزر جلالل الدولة ايب طاهر مرارا وكان حافظا للقرآن عارفا بالشعر واالخبار 
  وخنق هبيت يف مجادي اآلخرة من هذه السنة 

  الفضل بن منصور  - ١٣٢
  يزي قال انشدين ابو العالء املعري البن الظريف ابن الظريف ابو الرضا اخربنا حممد بن ناصر عن ايب زكريا الترب

ذاك امور ... قد ذهب الدهر بالكرام ويف ... ولست ادهى اال من النصح ... يا قالة الشعر قد نصحت لكم 
وانتم متدحون باحلسن والظرف ... قد طبعت نفسه على الشح ... وتطلبون النوال من رجل ... طويلة الشرح 

... من اجل ذا حترمون رزقكم ... وانتم متدحون باجلود والبذل لئاما يف غاية الشح ...  وجوها يف غاية القبح
فان شككم فيما اقول ... يغترف فيه الرجاء بالنجح ... صونوا القوايف فما ارى احدا ... ألنكم تكذبون يف املدح 

  ... فكذبوين بواحد مسح ... لكم 
  ويروى البن الظريف 

وكل ... فكيف اطمع منه يف مواصلة ... عشقته ودواعي البني تعشقه ... ع على صلف وخمطف اخلصر مطبو... 
اهابه وهو طلق الوجه ... على السلو ولكن من يصدقه ... وقد تسامح قليب يف مساعديت ... يوم لنا مشل يفرقه 

  ... فكيف يطمعين يف السيف رونقه ... مبتسم 
   ٤٣١سنة 

  مائة مث دخلت سنة احدى وثالثني واربع
  فمن احلوادث فيها ان دجلة زادت يف يوم وليلة ستة عشرة ذراعا ومحلت اجلسر قطعة واحدة ومن كان عليه 

ويف ذي القعدة شغب االتراك وخرجوا باخليم اىل شاطىء دجلة واجتمعوا وتفاوضوا يف الشكوى من تأخر االقساط 
اقطاعاهتم فعرف السلطان هذا فكاتب دبيس ابن عليهم وامتناع االقوات على كثري منهم ووقوع االستيالء على 

علي بن مزيد وابا الفتح بن ورام وابا الفوارس بن سعدي لالستظهار هبم يف امر إن غلب وكتب اىل الغلمان رقعة 
يستعلم السبب فيما فعلوا ويقول فيها قد كان االوىل االجتماع يف دارنا ومطالعتنا مبا تشكونه فاعروضوا عن قراءة 

  وتفاوضوا فيما يؤكد الفساد وقالوا نريد أن يتوسط امرنا اخلليفة  الرقعة



مث كمن قوم منهم حتت دار اململكة فنزل قوم وثاوروهم وقتلوا بعضهم وأفلت قوم وألقى آخرون انفسهم يف دجلة 
لناس وركب مجاعة منهم يف ذي احلجة على ان حييطوا بدار اململكة وحياصرون من فيها وعرب السلطان فانزعج ا

وبذل هلم السلطان شيئا معروفا وقال ان قنعتم مبا بذلنا واال فاعطونا قدر ما حنتاج اليه ملؤمنتنا وتسلموا مجيع 
املعامالت واال اعتزلناكم وعملتم ما تريدون فقالوا اقواال ال ترجع اىل حمصول وزادت البلوى بنهب النواحي فغال 

حملول والياسرية واخلروج اليها اال خبفري يأخذ من املاشي دانقني ومن السعر وصار الناس ال يستطيعون الورود من ا
الراكب احلمار اربعة دوانيق واحرقت عدة دواليب وجرى على السواد يف جانيب بغداد من النهب واالجتياح 
ثالثة  واخذ العوامل واملواشي ما درسه حىت ان اخلطيب صلى يوم اجلمعة يوم عيد االضحى برباثا وليس وراءه اال

نفر ونودي يف مجعة اخرى من اراد الصالة جبامع براثا فثالثة انفس بدرهم خفارة وخرج امللك ابو طاهر لزيارة 
املشهدين باحلائر والكوفة ومعه اوالده والوزير كما امللك ومجاعة من االتراك واالتباع فبدأ باحلائر ومشى حافيا من 

  من اخلندق اىل املشهد فقدر ذلك فرسخ  القرب اىل املشهد وزار الكوفة فمشى حافيا
  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر 

  امساعيل بن امحد  - ١٣٣
ابن عبداهللا ابو عبدالرمحن الضرير احلريي من اهل نيسابور ولد سنة احدى وستني وثلثمائة وقدم اىل بغداد حاجا 

عارفا فهما ذا امانة وحذق وديانة وحسن خلق  سنة ثالث وعشرين واربعمائة وحدث عن مجاعة وكان فاضال عاملا
  وقرأ عليه اخلطيب ببغداد صحيح البخاري بروايته عن ايب اهليثم الكشميهىن عن الفربري يف ثالثة جمالس 

  بشرى بن مسيس  - ١٣٤
نه اسر اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال بشرى بن مسيس ابو احلسن الرومي موىل فاتن موىل املطيع هللا كان يذكر ا

من بالد الروم وهو كبري قال واهداين بعض امراء بين محدان الفاتن فعلمين وادبين ومسعين احلديث وكان يروى عن 
حممد بن جعفر بن اهليثم االنباري وحممد بن بدر احلمامي وحممد بن محيد املخرمي وعمر بن حممد الترمذي وسعد بن 

د ابن جعفر بن سلم اخلتلى وغريهم من البغداديني والغرباء كتبنا عنه حممد الصرييف وأيب بكر بن مالك القطيعي وامح
وكان صدوقا صاحلا دينا وحدثين ان اباه ورد بغداد سرا ليتلطف يف اخذه ورده اىل بالد الروم فلما رآين على تلك 

صرف وكان بشرى الصفة من االشتغال بالعلم واملثابرة على لقاء الشيوخ مل ثبوت االسالم يف قليب ويئس مين فان
ينزل اجلانب الشرقي يف حرمي اخلالفة بالقرب من الباب النويب ومات يف يوم عيد الفطر من سنة احدى وثالثني 

  واربعمائة وكان يوم سبت 
  احلسن بن احلسني  - ١٣٥

ب انه ابن العباس ابو علي املعروف بابن دوما مسع ابا بكر الشافعي وخلقا كثريا واكثر من السماع وذكر اخلطي
  احلق مساعه يف جزء قال املصنف رمحه اهللا ومن اجلائز ان يكون قد عارضه بأصل فيه مساعه تويف يف هذه السنة 

  عبد الغالب بن جعفر  - ١٣٦
ابن احلسن ابو معاذ الضراب مسع ابن شاهني والكتاين قال اخلطيب كتبت عنه وكان عبدا صاحلا صدوقا تويف يف 

  شعبان هذه السنة 
  مد بن امحد حم - ١٣٧

ابن عبداهللا بن ابراهيم ابو احلسن اجلواليقي موىل بين متيم من اهل الكوفة مسع ابراهيم بن عبداهللا بن ايب العزائم 
  وجعفر بن حممد األمحسى وخلقا كثريا وقدم بغداد وحدث هبا وكان ثقة وتويف مبصر يف هذه السنة 



  حممد بن علي  - ١٣٨
ابو العالء ابو الواسطي ولد يف صفر سنة تسع واربعني وثلثمائة اصله من فم الصلح ابن امحد بن يعقوب بن مروان 

ونشأ بواسط وحفظ هبا القرآن وقرأ على شيوخها وكتب هبا احلديث مث قدم بغداد فسمع ورحل اىل الكوفة 
غداد وبالكوفة والدينور مث عاد واستوطن بغداد وقبلت شهادته عندا حلكام ورد اليه القضاء باحلرمي من شرقي ب

وغريها من شقي الفرات وكان قد مجع الكثري من احلديث وقد قدح يف روايته القراآت مجاعة من القراء ويف روايته 
  احلديث مجاعته من احملدثني تويف يف مجادي اآلخرة من هذه السنة ودفن يف داره 

   ٤٣٢سنة 
  مث دخلت سنة اثنتني وثالثني واربعمائة 

ن الغز نزلوا الري وانصرف مسعود بن حممود بن سبكتكني اىل غزنة وعاد طغرل بك اىل فمن احلوادث فيها ا
نيسابور واستولت الغز على مجيع خراسان وظهر من خرقهم اهليبة واطراحهم احلشمة وقتلهم الناس ما خرج عن 

  احلد وقصدوا خلقا كثريا من الكتاب وغريهم فقتلوا منهم وصانعهم بعضهم 
ء لثمان خلوان من مجادي االوىل جتددت الفنت ووقع القتال بني اهل الكرخ وباب البصرة على ويف يوم االربعا

  القنطرتني واستمر ذلك وقتل يف اثنائه مجاعة وكان السبب اخنراق اهليبة وقلة االعوان 
  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 

  احلسن بن عبداهللا  - ١٣٩
قرىء الصفار مسع من ابن مالك القطيعي وغريه وكان ثقة يسكن هنر القالئني توىف ابن حممد بن احلسني ابو علي امل

  يف ربيع االول من هذه السنة ودفن يف مقربة باب حرب 

  صاعد بن حممد  - ١٤٠
ابو العالء النيسابوري مث االستوائي من اهل استواء وهي تربة من رستاق نيسابور مسع احلديث بنيسابور ووىل 

  ل وكان عاملا فاضال صدوقا انتهت اليه رياسة اصحاب الرأي خبراسان وتويف يف هذه السنة قضاءها مث عز
  حممد بن احلسن  - ١٤١

ابن امحد بن حممد بن إسحاق املظفر القرينيين وقرينني ناحية من نواحي مرو سكن بغداد وحدث هبا عن املخلص 
  ر زور ذي القعدة من هذه السنة وغريه وكان صدوقا ثقة يذهب مذهب الشافعي وتويف بناحية شه

  حممد بن احلسني  - ١٤٢
ابن الفضل بن العباس ابو يعلى البصري الصويف اذهب عمره يف السفر والتغرب وقدم بغداد يف سنة اثنتني وثالثني 

واربعمائة فحدث هبا عن ايب بكر بن ايب احلديد الدمشقي وايب احلسني بن مجيع الغساين وكان صدوقا ظريفا من 
  هل األدب والفضل حسن الشعر ا

   ٤٣٣سنة 
  مث دخلت سنة ثالث وثالثني واربعمائة 

فمن احلوادث فيها انه دخل ابو كاليجار مهذان ودفع الغز عنها وان االتراك شغبوا يف مجادي اآلخرة وتبسطوا يف 
رج اىل ان وعدوا اخذ ثياب الناس وخطف ما يرد اىل البلد وغرقوا امرأتني من نساء اصحاب املساحل وكثر اهل

  بأطالق ارزاقهم 
ويف شوال سقطت قنطرة بين زريق على هنر عيسى والقنطرة العتيقة اليت تقارهبا وورد رجل من البلغر ذكرانه من 



كبار القوم يف مخسني رجال قاصدا للحج فروعي من دار اخلالفة بنزل حيمل اليه وكان معه رجل يعرف يعلى ابن 
  القاضي فسئل يف الديوان عن البلغر من اي االمم هم فقال اسحاق احلوارزمي ويدعى ب

هو قوم تولدوا من بني الترك والصقالية وبالدهم يف اقصى بالد الترك وكانوا كفارا مث ظهر فيهم االسالم وهم على 
مذهب ايب حنيفة وهلم عيون جتري يف اهنار وزروعهم على املطر وعندهم كورات العسل وحكى ان الليل يقصر 

  دهم حىت يكون ست ساعات وكذلك النهار عن
  ويف هذه السنة قرىء االعتقاد القادري يف الديوان 

اخربنا حممد بن ناصر احلافظ حدثنا ابو احلسني حممد بن حممد بن الفراء قال اخرج االمام القائم بامر اهللا امري 
عتقاد القادري الذي ذكره القادر فقرىء يف املؤمنني ابو جعفر ابن القادر باهللا يف سنة نيف وثالثني واربعمائة اال

الديوان وحضر الزهاد والعلماء وممن حضر الشيخ ابو احلسن علي بن عمر القزويين فكتب خطه حتته قبل ان 
يكتب الفقهاء وكتب الفقهاء خطوطهم فيه ان هذا اعتقاد املسلمني ومن خالفه فقد فسق وكفر وهو جيب على 

و جل وحده ال شريك له مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا احدا مل يتخذ صاحبه وال ولدا االنسان ان يعلم ان اهللا عز
ومل يكن له شريك يف امللك وهو اول مل يزل وآخر مل يزل قادر على كل شيء غري عاجز عن شيء اذا اراد شيئا 

وال نوم يطعم وال يطعم ال قال له كن فيكون غىن غري حمتاج اىل شيء ال اله اال هو احلي القيوم ال تأخذه سنة 
يستوحش من وحده وال يأنس بشيء وهو الغىن عن كل شي ال ختلفه الدهور واالزمان وكيف تغريه الدهور 

واالزمان وهو خالق الدهور واالزمان والليل والنهار والضوء والظلمة والسموات واالرض وما فيها من انواع 
موات او مجاد كان ربنا وحده ال شيء معه وال مكان حيويه فخلق  اخللق والرب والبحر وما فيهما وكل شيء حي او

كل شيء بقدرته وخلق العرش ال حلاجته اليه فاستوى عليه كيف شاء واراد ال استقرار راحة كما يستريح اخللق 
وهو مدبر السموات واالرضني ومدبر ما فيهما ومن يف الرب والبحر وال مدبر غريه وال حافظ سواه يرزقهم 

رضهم ويعافيهم ومييتهم وحييهم واخللق كلهم عاجزون واملالئكة والنبيون واملرسلون واخللق كلهم امجعون وهو ومي
  القادر بقدرة والعامل بعلم ازيل غري مستفاد 

وهو السميع بسمع واملبصر ببصر يعرف صفتهما من نفسه ال يبلغ كنههما احد من خلقه متكلم بكالم ال بآلة 
وقني ال يوصف اال مبا وصف به نفسه او وصفه به نبيه عليه السالم وكل صفة وصف هبا نفسه او خملوقة كآلة املخل

وصفه هبا رسوله فهي صفة حقيقة ال جمازية ويعلم ان كالم اهللا تعاىل غري خملوق تكلم به تكليما وانزله على رسوله 
يل على حممد وتاله حممد على اصحابه صلى اهللا عليه و سلم على لسان جربيل بعد ما مسعه جربيل منه فتاله جرب

وتاله اصحابه على االمة ومل يصر بتالوة املخلوقني خملوقا النه ذلك الكالم بعينه الذي تكلم اهللا به فهو غري خملوق 
فبكل حال متلوا وحمفوظا ومكتوبا ومسموعا ومن قال انه خملوق على حال من االحوال فهو كافر حالل الدم بعد 

ويعلم ان االميان قول وعمل ونية وقول باللسان وعمل باالركان واجلوارح وتصديق به يزيد وينقص  االستتابة منه
يزيد بالطاعة وينقص باملعصية وهو ذو اجزاء وشعب فارفع اجزائه ال اله اهللا وادناها اماطة االذى عن الطريق 

د واالنسان ال يدري كيف هو مكتوب عند واحلياء شعبة من شعب االميان والصرب من االميان مبنزلة الرأس من اجلس
اهللا وال مباذا خيتم له فلذلك يقول مؤمن ان شاء اهللا وارجو ان اكون مؤمنا وال يضره االستثناء والرجاء وال يكون 

هبما شاكا وال مرتابا ألنه يريد بذلك ما هو مغيب عنه عن امر آخرته وخامتته وكل شيء يتقرب به اىل اهللا تعاىل 
لص وجهه من انواع الطاعات فرائضه وسننه وفضائله فهو كله من االميان منسوب اليه وال يكون لالميان ويعمل خلا



هناية ابدا ألنه ال هناية للفضائل وال للمتبوع يف الفرائض ابدا وجيب ان حيب الصحابة من اصحاب النيب صلى اهللا 
 عليه و سلم وان خريهم كلهم وافضلهم بعد عليه و سلم كلهم ونعلم اهنم خري اخللق بعد رسول اهللا صلى اهللا

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ابو بكر الصديق مث عمر بن اخلطاب مث عثمان بن عفان مث علي بن ايب طالب رضي 
  اهللا عنهم ويشهد للعشرة باجلنة ويترحم على ازواج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومن سب عائشة فالحظ له 

يقول يف معاوية اال خريا وال يدخل يف شيء شجر بينهم ويترحم على مجاعتهم قال اهللا تعاىل والذين  يف االسالم وال
جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والخواننا الذين سبقونا باالميان وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا انك 

على سرر متقابلني وال يكفر بترك شيء من رؤوف رحيم وقال فيهم ونزعنا ما يف صدورهم من غل اخوانا 
الفرائض غري الصالة املكتوبة وحدها فانه من تركها من غري عذر وهو صحيح فارغ حىت خيرج وقت االخرى فهو 
كافر وان مل جيحدها لقول النيب صلى اهللا عليه و سلم بني العبد والكفر ترك الصالة فمن تركها فقد كفر وال يزال 

يعيدها فان مات قبل ان يندم ويعيد او يضمران يعيد مل يصل عليه وحشر مع فرعون وهامان كافرا حىت يندم و
وقارون وأيب بن خلف وسائر االعمال ال يكفر بتركها وان كان يفسق حىت جيحدها مث قال هذا قول اهل السنة 

رجى به النجاة من النار واجلماعة الذي من متسك به كان على احلق املبني وعلى منهاج الدين والطريق الواضح و
ودخول اجلنة ان شاء اهللا وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم وعلم الدين النصيحة قيل ملن يا رسول اهللا قال هللا 

ولكتابه ولرسوله والئمة املسلمني ولعامتهم وقال عليه السالم اميا عبد جاءته موعظة من اهللا يف دينه فاهنا نعمة من 
لها يشكر واال كانت حجة عليه واهللا ليزداد هبا امثا ويزاد هبا من اهللا سخطا جعلنا اهللا آلالئه اهللا سيقت إليه فان قب

  من الشاكرين ولنعمائه ذاكرين وبالسنة معتصمني وغفر لنا وجلميع املسلمني 
  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 

  هبر ام بن مافنة  - ١٤٣
د بكازرون سنة ست وستني وثلثمائة ونشأ عفيفا وعمل بفريوز اباذ خزانة ابو منصور وزير امللك ايب كاليجار ول

  كتب تشتمل على سبعة آالف جملد فيها اربعة آالف ورقة خبط ايب علي وايب عبداهللا ابين مقلة 

  احلسني بن بكر  - ١٤٤
وغريه وكان ثقة مقبول  ابن عبيداهللا بن حممد ابو القاسم ولد سنة مخسني وثلثمائة ومسع ابا بكر بن مالك القطيعي

  القول والشهادة عند القضاة وخلفه القاضي ابو حممد االكفاين على عمله بالكرخ وتويف يف رمضان هذه السنة 
  حممد بن امحد  - ١٤٥

ابن عبداهللا ابو بكر املؤدب االعور ويعرف بابن ايب العباس الصابوين مسع ابا بكر ابن مالك القطيعي وامحد بن 
  اذان وابا القاسم بن حبابة وكان مساعه صحيحا وتويف يف شوال هذه السنة ابراهيم بن ش

  حممد بن امحد  - ١٤٦
ابن علي بن حممد بن جعفر بن هارون ابو احلسن املعروف بابن ايب شيخ حدث عن حممد بن املظفر وكان ثقة من 

  الشهود املعديل 
ولدت يوم السبت للنصف من ربيع اآلخر سنة ست اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال مسعت ابن ايب شيخ يقول 

ومخسني ومسعت من ابن مالك القطيعي مجيع مسند امحد بن حنبل ومسعت من ابن املظفر شيئا كثريا وذكر انه كتب 
الشيء الكثري من احلديث ولكن ذهبت كتبه ومات يف ليلة الثالثاء السادس عشر من مجادي االوىل من سنة ثالث 



  ئة ودفن يف صبيحة تلك الليلة مبقابر قريش وثالثني واربعما
  حممد بن جعفر  - ١٤٧

  ابو احلسني املعروف باجلهرمي 
اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال هو احد الشعراء الذين لقيناهم ومسعنا منهم وكان جييد القول ولد يف سنة مثان 

  ومخسني وثلثمائة ومسكنه دار القطن ومات 

... يا ويح قليب من تقلبه ... ن مجادي اآلخرة سنة ثالث وثالثني واربعمائة ومن شعره يوم السبت التاسع عشر م
عين ... بأيب حبيب غري مكترث ... لو ان يل جلدا لبحت به ... قالوا كتمت هواه عن جلد ... ابدا حين اىل معذبه 

  ... قلقي ومويت من تغضبه ... حسيب رضاه من احلياة ويا ... ويكثر من تعتبه 
  مسعود بن حممود  - ١٤٨

ابن سبكتيكن تويف وقام اخوه مقامه وخرج مودود بن مسعود على عمه حممد فقبض عليه وعاد اىل غزنة واستتب 
  له األمر 
  بنت املتقى هللا  - ١٤٩

  توفيت يف احلرمي لطاهري يف رجب هذه السنة عن احدى وتسعني سنة ودفنت يف التربة بالرصافة 
   ٤٣٤سنة 

  اربع وثالثني واربعمائة  مث دخلت سنة
فمن احلوادث فيها ان اجلواىل افتتحت يف اول احملرم فانفذ امللك ابو طاهر من منع اصحاب اخلليفة عنها واخذ ما 
استخرجوه منها وأقام فيها من يتوىل جبايتها وشق على اخلليفة ذلك وترددت فيه املراسالت ومل تنفع فاظهر العزم 

باصالح الطيار والزبازب وروسل وجوه االطراف والقضاة والفقهاء والشهود بالتأهب على مفارقة البلد وتقدم 
للخروج يف الصحبة وحتدث بأن اخلليفة قد عمل على غلق اجلوامع ومنع الصالة يوم اجلمعة هذا الشهر قال ابو 

مد بن حبيب ليس خيتل احلسن علي بن حممد املاوردي اخرج التوقيع من اخلليفة وكنت انا الرسول فنفذ لعلي بن حم
على ذي عقل غلط ما أباه جالل الدولة من عدو له عن عهوده والوفاء بعقود وأن األميان املؤكدة اشتملت على 

  ماال فسيحة 

يف نقضه وال سبيل اىل حله وفيما جرى من االعتراض على اجلوايل يف جبايتها بعد تسليمها اىل الوكالء نقض ملا 
فانطلقت االلسن مبا يصان عن مثله فان ذكر ان ضرورة دعت اىل ذاك قاال راسلنا على عقده والتعويل على عهده 

الوجه األمجل ولو أنه ملا اراد ما اراد جعل الوكالء القائمني حيملونه اليه لكان ذلك اوىل فأما العدول عن هذه 
رك القول يف مال هذه اجلوايل مع الطريقة فظاهر الغرض فيه قصد الومقني ولوال ما عليه الوكالء من االضافة ترى ت

نزارة قدره لكن للضرورة حكما متنع من االختيار وان روعي الوكالء يدفعون ايامهم واال فلهم عند الضرورات 
متسع يف االرض وحنن نقاضيه اىل اهللا تعاىل وهو احلكم بيننا فكان اجلواب من امللك االعتراف بوجوب الطاعة مث 

مة نيابة ال تنتظم اال باطالق ارزاق العساكر وقد التجأ مجاعة ممن خدمنا اىل احلرمي قال وحنن نائبون عن اخلد
واستعصم به حىت ان احدهم اخذ من تالعنا يف دفعة واحدة تسعمائة بدرة وحنن مننع من احضارها وحنن حمذورون 

ن مجادي االوىل مبا قال فيه عند احلاجة وورد كتاب أيب جعفر ابن الرق العلوي النقيب باملوصل بتاريخ تاسع عشري
وردت االخبار الصحيحة بوقوع زلزلة عظيمة بتربيز هدمت قلعتها وسورها ودورها ومساكنها ومحاماهتا واسواقها 



واكثر دار االمارة وخلص االمري لكونه كان يف بعض البساتني وسلم جنده ألنه كان قد انقذهم اىل اخيه وانه 
ريبا من مخسني الف انسان وان االمري لبس السواد وجلس على ملسوح لعظم احصى من هلك حتت اهلدم فكانوا ق

  هذا املصاب وانه على الصعود اىل بعض قالعه والتحصن هبا خوفا من توجه الغز اىل بلد وهم الترك 
  ويف هذه السنة استوىل طغرل بك على نيسابور وانقذ أخاه ابراهيم بن يوسف املعروف بينال فأخذ الري واجلبل 

  ووىل القضاء بواسط ابو القاسم علي بن ابراهيم بن غسان 
  وفيها فرغ من عمل القنطرة على فوهة هنر ملك عملها دبيس بن علي 

  وفيها ملك مثال بن صاحل بن مرداس حلب فانقذ املصريون اليه من حاربه 
  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر 

  حسني بن عمر  - ١٥٠
ابو عبداهللا ويعرف بابن القصاب مسع ابن مالك القطيعي والدارقطين وكان صدوقا وتويف يف ابن حممد بن عبداهللا 

  رجب هذه السنة ودفن يف مقربة باب حرب 
  احلسني بن حيىي  - ١٥١

ابن عياش ابو عبداهللا القطان ويقال التمار ولد يف رجب سنة تسع وثالثني وثلثمائة ومسع احلسن بن عرفة وغريه 
قطين ويوسف القواس وابو عمر بن مهدي وابن خملد وهالل احلفار وكان ثقة يف مجادي اآلخرة من روى عنه الدار

  هذه السنة ودفن عند قرب معروف 
  عبيد اهللا بن عبد العزيز  - ١٥٢

ابن جعفر ابو القاسم الربذعي مسع حممد بن عبيداهللا بن الشخري روى عن ابن املظفر قال اخلطيب كتبت عنه وكان 
سألته عن مولده فقال ولدت يف مدينة ايب جعفر يف دار القاضي ايب بكر بن اجلعايب يف سنة ثالث وستني صدوقا و

  وثلثمائة وتويف يف ذي احلجة من هذه السنة 
  عبد الودود بن عبد املتكرب  - ١٥٣

عي وتويف يف شعبان ابن هارون بن حممد بن عبيداهللا بن املهتدي ولد يف سنة اربعني وثلثمائة حدث عن أيب بكر الشاف
  هذه السنة ودفن بقرب القبة اخلضراء 

  عبد بن امحد  - ١٥٤
  ابن حممد ابو ذر اهلروي سافر الكثري وحدث وخرج اىل مكة فسكنها مدة مث 

تزوج يف املغرب واقام بالسروات وكان حيج كل عام ويقيم مبكة ايام املوسم وحيدث ويرجع اىل اهله وكان ثقة 
  يف ذي القعدة من هذه السنة وقيل انه كان مييل اىل مذهب االشعري  ضابطا فاضال وتويف

  حممد بن احلسني  - ١٥٥
ابن حممد بن جعفر ابو الفتح الشيباين العطار ويعرف بقطيط سافر الكثري اىل البصرة ومكة ومصر والشام واجلزيرة 

اهني وغريهم وكان شيخا ظريفا مليح وبالد الثغور وبالد فارس وحدث عن ايب الفضل الزهري وابن املظفر وابن ش
احملاضرة يسلك طريق النصوف وكان يقول ملا ولدت مسيت قططا على امساء اهل البادية مث مساين بعض اهلي حممدا 

  وتويف يف هذه السنة 
  ابو احلسن بن سفر يشوع  - ١٥٦



  املهندس صاحب علم اهليئة تويف يف هذه السنة 
   ٤٣٥سنة 

  ني واربعمائة مث دخلت سنة مخس وثالث
فمن احلوادث فيها انه ردت اجلوايل على وكالء اخلدمة وسافر طغرل بك اىل اجلبل وورد كتابه على جالل الدومة 
ايب طاهر من الري وكان اصحابه قد اخربوها ومل يبق منها ال غري ثالثة الف نفس وسدت ابواب املساجد وخاطب 

يد الدولة بالشيخ االجل الرئيس ايب طالب حممد بن ايوب من طغرل بك جالل الدومة بامللك اجلليل وخاطب عم
طغرل بك حممد بن ميكائيل وىل امري املؤمنني فخرج التوقيع اىل اقضى القضاة املاوردي وروسل به طغرل بك 

برسالة تتضمن تقبيح ما فعل يف البالد ويأمره باالحسان يف الرعية فمضى املاوردي وخرج طغرل بك فتلقاه على 
  ة فراسخ اجالال لرسائله اخلليفة اربع

  وارجف مبوت ايب طاهر جالل الدولة ارحافا لورم حلقه يف كبده وانزعج 

الناس ونقوا امواهلم اىل دار اخلالفة وما زال االرجاف حىت خرج امللك فقعد على كرسي فرآه الناس فسكتوا مث 
لى االتراك واالصبهسالرية وقالوا هلم انتم تويف وغلقت االبواب وخرج االمراء أوالده فأطلعوا من الروشن ع

اصحابنا ومشايخ دولتنا وقائمون مقام والدنا فأرعوا حقوقنا وصونوا حرمينا فانكم تعلمون انه ال مال عندنا فقبلوا 
االرض وبكوا بكاء شديدا وقالوا السمع والطاعة وكان ابنه امللقب بامللك العزيز بواسط فانشئت اليه تعزية من 

  ن واجاب ثاين العيد الديوا
ويف هذه السنة دخل الغز املوصل واخذوا حرم قرواش وافسدوا فيها ووصل ابو الربكات ربيب ايب جعفر 

السمغائي اخلليفة مستنفرا عليهم مث ورد الشريف ابو احلسن بن جعفر النسابة هاربا فاجتمع قرواش بن املقلد 
  منهم مقتلة عظيمة وخطب يف بغداد امللك ايب كاليجار ودبيس بن علي بن مزيد على االيقاع بالغز فقتلت 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر 
  احلسني بن عثمان  - ١٥٧

ابن امحد بن سهل بن امحد بن عبد العزيز بن ايب دلف العجلي يكين ابا سعد رحل يف طلب احلديث اىل اصفهان 
قزاز اخربنا ابو بكر اخلطيب قال كتبنا عنه وكان صدوقا والري وبالد خراسان مث اقام ببغداد وحدث اخربنا ال

  متنبها وانتقل يف آخر عمره اىل مكة فسكنها حىت مات هبا يف شوال هذه السنة 
  عبيد اهللا بن أيب الفتح  - ١٥٨

  وامسه امحد بن عثمان بن الفرج بن االزهر ابو القاسم الصرييف وهو االزهري ويعرف بابن السوادي 
ز أخربنا اخلطيب قال ذكر يل عبيد اهللا أن جده عثمان كان من اهل اسكاف قدم بغدد فاستوطنها اخربنا القزا

  فعرف بالسوادي وحده ألمه يعرف بالدبثائي 

مسع ابا مالك القطيعي وابا حممد بن ماسى وابا سعيد اخلرقي وابا حفص بن الزيات ومن يطول ذكره وكان احد 
من املعتنني به واجلامعني له مع صدق وامانة صحة واستقامة وسالمة مذهب املكثرين من احلديث كتابة ومساعا 

وحسن معتقد ودوام درس للقرآن ومسعنا منه املصنفات الكبار والكتب الطوال وكان يسكن درب اآلخر من هنر 
تاسع طابق ومسعته يقول ولدت يوم السبت التاسع من صفر سنة مخس ومخسني وثلثمائة ومات يف يوم الثالثاء ال

مخس وثالثني واربعمائة ودفن من الغد يف تربة كانت له آخر درب اآلجر مما يلي هنر عيسى  ٣عشر من صفر سنة 



  وكان مدة عمره مثانني سنة وعشرة ايام 
  ابو طاهر جالل الدولة  - ١٥٩

والدينوري وسأله ولد يف ذي احلجة سنة ثالث ومثانني وثلثمائة وكان يزور الصاحلني ويتربك هبم ويقصد القزويين 
الدينوري يف ضريبة امللح فاسقطها وكانت يف كل سنة الفي دينار وحلقه ورم يف كبده وتويف يف ليلة اجلمعة خامس 

شعبان من هذه السنة وغسله ابو القاسم بن شاهني الواعظ وعبد القادر بن السماك ودفن يف بيته من دار اململكة يف 
الدولة قبل نقلها وكانت واليته لبغداد ستة عشر سنة واحد عشر شهرا  بيت كان دفن فيه عضد الدولة وهباء

  وخلف من الذكور ستة ومخس عشرة انثى وكان عمره احدى ومخسني سنة واشهر 
   ٤٣٦سنة 

  مث دخلت سنة ست وثالثني واربعمائة 
اء غالم يرعى فرسا فمن احلوادث فيها اهنا جاء مطر يف شعبان فيه رعد فوقعت رجفة عقيب الرعد وكان يف الصحر

  ومهرا فماتوا يف الوقت وحلقت ثالثة انفس كانوا على بعد منها مثل الغشى فأفاقوا بعد عتمة 
  ويف سادس رمضان نقل تابوت جالل الدولة وبنته الكربى من دار اململكة اىل تربة هلم يف مقابر قريش 

ر اململكة بعد خماطبات جرت من اجله ويف يوم اخلميس ثالث عشر رمضان محل الطيار اجلاليل اىل باب دا
ومراجعات فيما استجد من صفره وآالته فقال امللك اننا نزلنا عنه لدار اخلالفة وهذا طيار جليل مل يعمل مثله وكان 

جالل الدولة قد اتفق عليه عشرة آالف دينار ودخل ابو كاليجار بغداد وصرف ابو املعايل بن عبد الرحيم عن 
يوم اجلمعة رابع عشر هذا الشهر استقر النظر يف الوزارة للوزير ذي السعادات أيب الفرج حممد  الوزارة موقرا ويف

  بن جعفر ابن العباس بن فساجنس وقيل لالتراك اعترفوا له حقه 
وتوىف املرتضى فتقلد ابو امحد عدنان ابن الرضى ما كان يتقلده عمه املرتضى وتوىف الوزير اجلرجرائي مبصر فوزر 

  ر امحد بن يوسف وكان يهوديا فأسلم ابو نص
واحدث ابو كاليجار ضرب الطبل يف الصلوات اخلمس ومل يكن امللوك يضرب هلا الطبل ببغداد فأكرم عضد الدولة 

  بأن ضرب له فيها ثالث نوب وجعلها ابو كاليجار مخسا 
  منزلة عالية وفيها نظر رئيس الرؤساء ابو القاسم ابن مسلمة يف كتابه القائم وكان عنده يف 

  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 
  احلسني بن علي  - ١٦٠

ابن حممد بن جعفر ابو عبداهللا الصيمري منسوب اىل هنر من اهنار البصرة يقال له الصيمر عليه عدة قرى ولد سنة 
وىل قضاء املدائن مث  احدى ومخسني وثلثمائة وكان احد الفقهاء املذكورين من العراقيني حسن العبارة جيد النظر

وىل القضاء بربع الكرخ وحدث عن ايب بكر املفيد وابن شاذان وعن ابن شاهني وغريهم وكان صدوقا وافر العقل 
  مجيل املعاشرة عارفا حبقوق العلماء وتوىف يف شوال هذه السنة ودفن يف داره بدرب الزرادين 

  طاهرة بنت امحد  - ١٦١
ت سنة تسع ومخسني وثلثمائة ومسعت من ايب فهد بن ماسى ومجاعة وتوفيت ابن يوسف االزرق التنوخية ولد

  بالبصرة يف هذه السنة 
  عبد الوهاب بن منصور  - ١٦٢



ابن امحد ابو احلسني املعروف بإبن املشتري االهوازي كان له قضاء االهواز ونواحيها وكانت له منزلة عند السلطان 
هل العلم وكان ينتحل مذهب الشافعي وكان صدوقا تويف يف ذي القعدة وكان كثري املال مفضال على طائفة من ا

  من هذ السنة باالهواز 
  علي بن احلسني  - ١٦٣

ابن موسى بن حممد بن ابراهيم بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن ايب طالب ولد سنة 
ملرتضى ذي اجملدين وكانت له نقابة الطالبني وكان مخس ومخسني وثلثمائة وهو اكرب من اخيه الرضى وكان يلقب با

يقول الشعر احلسن وكان مييل اىل االعتزال ويناظر عنده يف كل املذاهب وكان يظهر مذهبه االمامية ويقول فيه 
العجب وله تصانيف على مذهب الشيعة فمها كتاهبم الذي ذكره فيه فقههم وما انفردوا به نقلت منه مسائل من 

فاء بن عقيل وانا اذكر هاهنا شيئا منها فمنها ال جيوز السجود على ما ليس بارض وال من نباب االرض خط ايب الو
كالصوف واجللود والوبر وان االستجمار ال جيزى يف البول بل يف الغائط وان الكتابيات حرام وان الطالق املعلق 

ين عدلني ومىت حلف ان فعل كذا فامرأته على شرط ال يقع وان وجد شرطه وان الطالق ال يقع اال حبضور شاهد
طالق مل يكن ميينا وان النذر ال ينعقد اذا كان مشروطا بقدوم مسافر او شفاه مريض وان من نام عن صالة العشاء 

  اىل ان ميضي نصف الليل وجب عليه اذا استيقظ القضاء وان يصبح صائما كفارة لذلك 

ل اخلطاء وان شق ثوبه يف موت ابن له او زوجة فعليه كفارة ميني وان وان املرأة اذا جزت شعرها فعليها كفارة قت
من تزوج امرأة وهلا زوج وهو ال يعلم لزمه ان يتصدق خبمسة دراهم وان قطع السارق من اصول االصابع وان 

بكفره  ذبائح اهل الكتاب حمرمة واشترطوا يف الذبح استقبال القبلة وكل طعام تواله اليهود والنصارى او من قطع
  فحرام أكله وهذه مذاهب عجيبة خترق االمجاع واعجب منها ذم الصحابة 

انبأنا حممد بن ناصر احلافظ حدثنا ابو الفضل امحد بن احلسني بن خريون املعدل انه نسخ من نسخه ذكرنا ناسخها 
كاح امري املؤمنني بنته انه كتبها عن املرتضى من تأليفه وكالمه قال املرتضى سألين الرئيس االجل عن السبب يف ن

عمر بن اخلطاب فكيف صح ذلك مع اعتقاد الشيعة يف عمر انه على حال ال جيوز معها انكاحه قال وانا اذكر من 
الكالم يف ذلك مجلة كافية اعلم ان الزبدية القائلني بالنص على امري املؤمنني باالمامة بعد الرسول يذهبون اىل ان 

ه اخللود يف نار جهنم وليس يكفر والفاسق جيوز انكاحه والنكاح اليه خبالف الكافر رفع النص فسق يستحق به فاعل
ويبقى الكالم مع االمامية الذين يذهبون ان رفع النص كفر ويسألون عن ذلك مسائل منها انكاح النيب صلى اهللا 

ص على امري املؤمنني غري عليه و سلم عثمان بن عفان بنته واحدة بعد واحدة وذلك مع القول بأنه يكفر جبحد الن
جائز وليس لكم ان تقولوا جحد النص امنا كان بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه و سلم فهو غري مناف كما وقع يف 

حياته ألن رفع النص اذا كان كفر والكافر عندكم ال جيوز ان يقع منه االميان متقدم بل املستقر يف مذهبهم ان من 
ان يكفر بعد اميانه فعلى هذا املذهب ان كل من كفر يدفع النص ال جيوز ان يكون له  آمن باهللا طرفة عني ال جيوز

حلة اميان متقدمة وان اظهر االميان فهو مبطن خلالفة واملسألة الزمة مع هذا التحقيق ومن مسائلهم ايضا ان عائشة 
ضا شريكتها مع انكار امامته اذا كانت بقتاهلا امري املؤمنني قد كفرت وبدفعها ايضا امامته وكانت حفصة اي

  واالختالف عليه فقد اشتركتا يف الكفر 

وعلى مذاهبهم ال جيوز ان ال يكون االميان واقعا يف حالة متقدمة ممن كفر ومات على كفر وكيف ساغ للنيب صلى 
من عمر بن اهللا عليه و سلم ان ينكحها ومها يف تلك احلال غري مؤمنني ومن املسائل تزويج امري املؤمنني على 



اخلطاب وحتقيق الكالم يف ذلك كتحقيقه يف عثمان قال املرتضى واجلواب ان نكاح الكافرة ونكاح الكافر ال يدفعه 
العقل وليس يف جمرده ما يقتضي قبيحه وامنا يرجع يف قبيحه او حسنه اىل ادلة السمع وال شيء اوضح وادل على 

فعل امري املؤمنني فاذا رأينا مها قد نكحا وانكحا اىل من ذكرت  االحكام من فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم او
حاله وفعلهما حجة وما ال يقع اال صحيحا صوابا قطعنا على جواز ذلك وانه قبيح وال حمظور وبعد فليست حال 
عثمان ونكاحه بنيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحال نكاح عائشة وحفصة كحال عمر يف نكاحه بنت امري 
املؤمنني ألن عثمان كان يف حياة النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يظهر منه ما ينايف االميان وامنا كان مظهرا بغري شك 

االميان وكذلك عائشة وحفصة وعمر يف حال نكاح بنت امري املؤمنني كان مظهرا من جحد النص ما هو كفر 
والنيب صلى اهللا عليه و سلم يقطع على كفره مظهرا يف  واحلال مفترقة فاذا قيل واي انتفاء اآلن باظهار االميان

الباطن النه اذا علم انه سيظهر ممن اظهر االميان يف تلك االحوال كفر وميوت عليه فال بد ان يكون يف احلال قاطعا 
قلنا غري  على ان االميان املظهر امنا هو نفاق كان الباطن خبالفة وقد عدنا اىل انه انكح ونكح مع القطع على الكفر

ممنوع ان يكون عليه السالم يف حال نكاح عثمان مل يكن اهللا اطلعه على انه سيجحد النص بعده فان ذلك مما ال 
جيب االطالع عليه مث اذا ظهر يف مذاهب االمامية انه عليه السالم كان مطلعا على ذلك فليس معنا تاريخ بوقت 

ك بعد االنكاح او بعد موت املرأتني املنكوحتني وكذلك القول يف اطالعه وجيوز ان يكون عليه السالم امنا علم ذل
عائشة وحفصة جيوز ان يكون ما علم باحواهلما اال بعد النكاح هلما فاذا قيل فكان جيب ان يفارقهما بعد العلم مبا 

جيحدان النص فان  ال جيوز استمرار الزوجية معه امكن ان يقال ليس معنا قطع على انه عليه السالم اعلم ان املرأتني
  ذلك مما 

مل ترد به رواية واكثر ما وردت له الرواية وان كانت من جهة اآلحاد ومما ال يقطع مبثله انه عليه السالم قال 
ستقاتليه وانت ظاملة له وهذا اذا صح وقطع عليه امكن ان يقال فيه ان حمض القتال ليس بكفر وامنا قد يكون كفر 

ل له واجلحود المامته ونفي فرض طاعته واذا جازان يكون عليه السالم مل يعلم باكثر اذا وقع على سبيل االستحال
من جمرد القتال الذي جيوز ان يكون فسقا وجيوز ان يكون كفرا فال جيب ان يكون قاطعا على نفاق يف احلال ألن 

متض يف كتاب احد من اصحابنا وفيها الفاسق يف املستقبل ال ميتنع ان يتقدم منه االميان وهذه احملاسبة واملناقشة مل 
سقوط هذه املسألة على انا اذا سلمنا على اشد الوجوه انه عليه السالم علم اهنما يف احلال على نفاق وعلم ايضا يف 

عثمان مثل ذلك يف حال انكاحه ال بعد ذلك جازان يقول ان نكاح املنافق وانكاحه جائز يف الشريعة وال جيب ان 
رى مظهر الكفر ومعلنه واذا جازان تفرق الشريعة بني الكافر احلريب واملرتد وبني الذمي يف جواز جيري املنافق جم

النكاح فنقبح نكاح الذمية عند خمالفينا كلهم مع اختيار وعند موافقينا مع الضرورة وفقد املؤمنات وال نبيح نكاح 
النكاح واذا فرقت الشريعة بني نكاح الذمي  احلربية على كل حال جاز أن يفرق بني مظهر الكفر ومبطنه يف جواز

والنكاح اليه جاز الفرق بني املظهر للكفر واملنافق يف جواز انكاحه والشيعة االمامية تقول ان رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم كان يعرف مجاعة من املنافقني باعياهنم ويقطع على ان يف بواطنهم الكفر بداللة قوله تعاىل وال تصل 

احد منهم مات ابدا وال تقم على قربه وحمال ان يتعبده بترك الصالة والقيام على قربه اال وقد عينه تعاىل له  على
عليه السالم وبداللة قوله تعاىل ولو نشاء الريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولنعرفتهم يف حلن القول واذا كان عليه 

ومع هذا فما رأيناه فرق بني احد منهم وبني زوجته وال خالف  السالم عارفا باحوال املنافقني ومميزا هلم من غريهم
بني احكامهم واحكام املؤمنني وكان على الظاهر يعظمهم كما يعظم املؤمنني الذي ال يطلع على نفاقهم فقد بان ان 

  الشريعة قد فرقت بني مظهر الكفر ومبطنه يف هذه االحكام 



خبث باطنه قلنا فعله ذلك يقتضي انه مباح غري اننا نبعد ان ينكح فان قيل افيجوز ان يكون نكح وانكح من يعلم 
احدنا غريه مع قطعه على انه عدو يف الدين وان جاز ان تبيح ذلك الشريعة واالشبه ان يكون عليه السالم اذا 

يثار فرضنا انه عامل خببث باطن من انكحه يف احلال ان يكون امنا فعل ذلك لتدبري وسياسة وتألف واال فمع اال
وارتفاع االسباب ال جيوز ان يفعل ذلك ومن محل نفسه من عقلة اصحابنا على ان دفع كون رقية وزينب بنيت 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على احلقيقة واهنما بنتا خدجية من ايب هالة دافع ظاهرا معلوما ألن العلم بذلك 
وم وما بنا اىل املكابرات ودفع املعلومات حاجة فأما الكالم كالعلم بغريه من االمور والشك فيه كالشك يف امر معل

يف نكاح عمر فقد تقدم ان العقل ال مينع من مناكحة الكفار وان فعل امري املؤمنني قوي حجة واضح دليل وهذه 
ديد اجلملة كافية لو اقتصرنا عليها لكنا نقول ان امري املؤمنني مل ينكح عمر خمتارا بل مكرها وبعد مراجعة وهت

ووعيد وقد ورد اخلرب بأنه راسله فدفعه بأمجل دفع فاستدعى عمه العباس فقال له مايل اي بأس يب فقال له العباس 
وما الذي اقتضى هذا القول فقال له خطبت اىل ابن اخيك فدفعين وهذا يدل على عداوته يل وثنوه عين واهللا 

ن التصريح بالوعيد عما روى لفحشه وقبحه وجتاوزه كل حد ألفعلن كذا وكذا وألبلغن اىل كذا وكذا وامنا كتبنا ع
وااللفاظ مشهورة يف الرواية معروفة فعاد العباس اىل امري املؤمنني فعاتبه وخوفه وسأله رد امر املرأة اليه فقال له 

وى ان افعل ما شئت فمضى وعقد عليها ومع االكراه والتخويف قد حتل احملارم كاخلمر واخلنزير قال املرتضى ور
عبداهللا الصادق سئل عن ذلك فقال ذاك فرج غصبنا عليه وبعد فاذا كانت التقية وخوف املخارجة قطع مادة 

املظاهرة وما محل جمموعه وتفصيله على بيعة من حلس من مكانه واستوىل على حقه واظهار طاعته والرضا بامامته 
رنا فاذا حسن العذر يف هذه االمور كلها ولواله واخذ عطيته فأهون من ذلك انكاحه فما النكاح باعظم مبا ذك

  لكانت قبحة حمظورة فكذلك العذر بعينه قائم يف النكاح 

وبعد ان النكاح اخف حاال واهون خطبا مما عددنا ألنه جائز يف العقول يبيح اهللا انكاح الكافر مع االختيار فليس 
يثار واالختياران يسمى باالمامة من ال يستحقها وان يف ذلك وجه ثابت ال بد من حصوله وليس تبيح العقول مع اال

يطاع ويقتدي مبن مل يكن فيه شرائط االمامة فاذا اباحت الضرورة ما كان ال جيوز مع االيثار يف العقول اباحته كيف 
هرة ال تبيح الضرورة ما كان جيوز يف العقل مع االيثار يف القول استباحة نفسه من اصحابنا على ايثار هذه املظا

كمن محل نفسه على انكار كون رقية وزينب بنيت رسول اهللا صلى اله عليه وسلم يف دفع الضرورة واالمشات 
بنفسه اعداه فانه يطرق عليه انه ال يعلم حقائق االمور وانه يف كل مذاهبه واعتقاداته على مثل هذه احلال اليت ال 

اصحابنا ان العقد وقع لكن اهللا كان يبدل هذه العقود ختفى على العقالء ضرورة ومرتكبها او من قال من جهال 
عليها بشيطانه عند القصد اىل التمتع هبا فما يضحك الثكلى ألن املسألة باقية عليه يف العقد لكافر على مؤمنة هذا 

النكاح  املطلوب منه فال معىن لذلك املنع من املتمتع كيف مسح بالعقد املبيح للمتمتع من ال جيوز مناكحته وال عقد
له وإذا أباح بالعقد املبيح للمتمتع من ال جيوز مناحكته وال عقد النكاح له فكيف منعه من ال يقتضيه العقد واملنع 
من العقد اوىل من ايقاعه واملنع من مقتضاه وامنا احوج اىل ذلك العجز عن ذكر العذر الصحيح وهذه مجلة مغنية 

ل ما صنعه املرتضى من الفقه املتقدم وكالمه يف الصحابه وازواج رسول عما سواها قال املصنف رمحه اهللا ومن تأم
اهللا وبناته علم انه احق مبا قرف به سواه ولوال ان هذا الكتاب ال يصلح التطويل فيه بالرد لبينت عوار كالمه على 

وهل يروى اال يف ان االمر ظاهر ال خيفى على من له فهم واول ما ذكر فيما ادعاه النص على علي عليه السالم 
االحاديث املوضوعة احملاالت وامنا يكفر االنسان ملخالفة النص الصحيح الصريح الذي ال حيتمل التأويل ومالنا ها 



هنا حبمد اهللا نص اصالحيت ندعى على الصحابة الكفر والفسق مبخالفته ومن التخرص وعيد عمر لعلي اذ أىب 
  يقول روى تزوجيه وغري دلك من احملاالت والعجب انه 

حديث قتال عائشة لعلي من طريق اآلحاد افترى النص عليه ثبت عنده بطريق التواتر ولكن اذا مل تستحي فاصنع 
  ما شئت توىف املرتضى يف هذه السنة ودفن يف داره 

اخربنا ابن ناصر عن ايب احلسني بن الطيوري قال مسعت ابا القاسم بن برهان يقول دخلت على الشريف املرتضى 
يب القاسم العلوي يف مرضه واذا قد حول وجهه اىل اجلدار فسمعته يقول ابو بكر وعمر وليا فعدال واسترمحا فرمحا ا

  اما انا اقول ارتد ابعد ما اسلما فقمت فما بلغت عتبة الباب حىت مسعت الزعقة عليه 
  حممد بن امحد  - ١٦٤

  ايب حامد االسفرائيين ابن شعيب بن عبداهللا بن الفضل ابو منصور الروياين صاحب 
اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال سكن هذا الرجل بغداد وحدث هبا عن علي ابن حممد بن امحد بن كيسان وايب 
حفص بن الزيات وايب بكر بن املقيد ومن يف طبقتهم كتبنا عنه وكان صدوقا يسكن قطيعة الربيع ومات يف يوم 

  وثالثني واربعمائة ودفن من الغد يف مقربة باب حرب االربعاء السابع من ربيع االول سنة ست 
  حممد بن احلسني  - ١٦٥

ابن احلسني بن امحد بن عبداهللا بن بكري ابو طالب التاجر مسع ابا بكر بن مالك القطيعي وابا الفتح االزدي وغريمها 
  تة ودرب اآلجر وكان صدوقا وتويف يف مجادي اآلخرة من هذه السنة ودفن على هنر عيسى بني حملة التو

  حممد بن علي  - ١٦٦
ابن الطيب ابو احلسني البصري املتكلم املعتزيل سكن بغداد وكان يدرس هذا املذهب وله التصانيف الواسعة فيه 

توىف يف ربيع اآلخر من هذه السنة وصلى عليه القاضي ابو عبداهللا الصيمري ودفن يف الشونيزية وال يعرف انه روى 
  غري 
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مللوك واألمم: كتاب  تاريخ ا ملنتظم يف    ا
لفرج : املؤلف  ا بو  بن اجلوزي أ بن حممد  بن علي  لرمحن  ا  عبد 

  حديث واحد 
اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا اخلطيب اخربنا حممد بن علي بن الطيب قال قرىء على هالل بن حممد اخي هالل 

ى وابو خليفة الفضل بن احلباب اجلمحي والغاليب واملازين الراي بالبصرة وانا امسع قيل له حدثكم ابو مسلم الكج
والزريقي قال حدثنا القعنيب عن شعبة عن منصور عن ربعي عن عن ابن ايب منصور البدري قال رسول اهللا صلى اهللا 

املازين عليه و سلم ان مما ادرك الناس من كالم النبوة االوىل اذا مل تستحى فاصنع ما شئت قال الغاليب امسه حممد و
  حممد بن حيا والزريقي ابو علي حممد بن امحد بن خالد البصري 

   ٤٣٧سنة 
  مث دخلت سنة سبع وثالثني واربعمائة 

فمن احلوادث فيها انه يف احملرم قبل قاضي القضاة ابو عبداهللا احلسني بن علي شهادة ايب منصور عبدامللك بن حممد 
  بن يوسف بأمر اخلليفة 

مان بقني من ربيع اآلخر اليب القاسم علي بن احلسن املسلمة من حضرة اخلليفة النظر يف امور ويف يوم االثنني لث
خدمته وتقدم اىل احلواشي بتوفية حقوقه فيما جعل اليه فجلس لذلك على باب دهليز الفردوس وعليه الطيلسان 

ثامن من مجادي االوىل خلع وبني يديه الدواة وحضر من جرت عادته حبضور املوكب فهنأوه ويف يوم اخلميس ال
عليه واستدعى اىل حضره القائم بامر اهللا وخرج فجلس يف الديوان يف جملس عميد الرؤساء ودسته ومحل على بغلة 

  مبركب ومضى اىل داره بدرب سليم من الرصافة ومعه اخلدم واحلجاب واالشراف والقضاة والشهود 
قتل مجاعة فيها من الفريقني وجاء صاحب املعونة ونفر من  ويف شوال حدثت فتنة بني اهل الكرخ وباب البصرة

  العامة على اليهود واحرقوا الكنيسة العتيقة وهنبوا دور اليهود 

وفيها وقع الوباء يف اخليل فهلك من معسكر ايب كاليجار اثنا عشر الف رأس وعم ذلك يف البالد وامتألت حافات 
  دجلة من جيف اخليل 
هيم ينال اخي طغرل بك اىل قرميسني وأخذها من يد ايب الشوك فارس بن حممد وتال ذلك وورد اخلرب مبجيء ابرا

  جميئه اىل حلوان فانه عمرها يف مدة 
ومات ابو احلسني العالء ابن ايب علي احلسني بن سهل النصراين بواسط فجلس قوم من اقاربه يف مسجد على بابه 

تراك فثار العوام فاعروا امليت من اكفانه واحرقوه ورموا بقيته يف للعزاء به واخرج تابوته هنارا ومعه قوم من اال
  دجلة ومضوا اىل الدير فنهبوه وعجز االتراك عن دفعهم 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر 
  احلسني بن حممد بن احلسن  - ١٦٧

نة سبع واربعني وثلثمائة وروى عن ابن بيان ابو عبداهللا املؤذن يف جامع املنصور ويعرف بابن جموجا ولد يف رجب س
مجاعة كتب عنه ابو بكر اخلطيب وقال كان صدوقا وكان يسكن يف جوار الصيمري بدرب الزرادين وتويف يف 

  مجادي اآلخرة من هذه السنة ودفن يف مقربة باب الكناس 



  خدجية بنت موسى  - ١٦٨
  ابن عبداهللا الواعظة املعروفة ببنت البقال وتكىن ام سلمة 

خربنا القزاز اخربنا ابو بكر اخلطيب قال مسعت خدجية بنت موسى ابا حفص ابن شاهني كتبت عنها وكانت فقرية ا
صاحلة فاضلة تنزل ناحية التوثة وتوفيت يف مجادي اآلخرة من سنة سبع وثالثية واربعمائة ودفنت يف مقربة 

  الشونيزي 
  عبد الصمد بن حممد  - ١٦٩

  قاعي ولد سنة ثالث وستني وثلثمائة مسع ابن مالك القطيعي وابا علي بن محكان ابن عبداهللا ابو الفضل الف

اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال كتبت عنه وكان صدوقا يسكن قريبا من دار القطن مث توىل اخلطابة بالرخجية 
  فن وهي قريبة على حنو فرسخ من بغداد وراء باب االزج وتويف هبا يف رمضان هذه السنة وهبا د

  علي بن حممد  - ١٧٠
  ابن نصر ابو احلسن الكاتب صاحب الرسائل 

  فارس بن حممد  - ١٧١
  ابن عنان صاحب حلوان والدينور 

   ٤٣٨سنة 
  مث دخلت سنة مثان وثالثني واربعمائة 

جلة فمن احلوادث فيها انه وقع املوتان يف الدواب فرمبا انفق يف اليوم الواحد مائة واكثر وكان ذلك يطرح يف د
  فاجتنب كثري من الناس الشرب منها وكان قوم حيضرون لدواهبم االطباء فيسقوهنا ماء الشعري ويدبروهنا 

ويف صفر خاطب ذو السعادات ابو الفرج بن فساجنس رئيس الرؤساء ابا القاسم ابن املسلمة يف معىن ايب حممد بن 
عظائم وال سبيل اىل االبقاء عليه فتقدم اخلليفة النسوي وكان قد صرف عن الشرطة فقال له هذا الرجل قد ركب ال

حببسه ورفع عليه انه كان يتبع الغرباء والعجم من ارباب البضائع فيقبض عليهم ليال ويأخذ امواهلم ويقتلهم 
ويلقيهم يف أبار وحفر معروفة املكان فحفرت فوجد فيها رمم بالية ورؤوس فنار العوام ونشروا املصاحف وعربوا 

ىل الباب النويب وكثرت الدعاوي عليه اىل ان ادعى وكيل لورثة ايب جبلة اهلامشي ان النسوي قتل ابن ايب بالعظام ا
جبلة بيده السيف عامدا فجعد ذلك فشهد عليه ابن ايب احلندقوقي وابن ايب العباس اهلامشيان وزكامها ابن الغريق 

تكما وحكم عليه بالقتل وشهد عليه مبال قال االمر وابن املهتدى فقال القاضي ابو الطيب الطربي قد امضيت شهاد
  اىل ان ادى مخسة آالف ومخسمائة دينار عن ثالث ديات قتلهم 

  ومال اخذه فتناول ذلك جهبذا السلطان وصرف يف اقساط اجلند 
ويف هذه السنة فارق سعدي بن فارس بن عنان مهلهال ومضى اىل الغز وعاد ومعه عدة منهم وغلب على حلوان 

طب هبا البراهيم ينال ونفسه مث غلب مهلهل عليها بعد شهر مث عاد سعدي والغز عليها فنهبوها ومات بدران وخ
بن سلطان ابن مثال اخلفاجي ونأمر على بين خفاجة رجب بن منيع بن مثال واسر سرخاب ابن حممد ابا الفتح بن 

  هما ورام وابنه واخاه بن عمر وسعدي بن فارس وقتل وراما وابنيه وصلب
  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 

  احلسن بن حممد  - ١٧٢



ابن عمر بن القاسم ابو على النرسي البزار املعروف بابن عديسة ولد يف سنة مثانني وثلثمائة ومسع ابن شاهني وغريه 
ة النصف من رجب كان صدوقا من اهل القرآن واملعرفة بالقراآت وانتقل بآخره اىل مكة فسكنها وتوىف هبا يف ليل

  هذه السنة 
  عبداهللا بن امحد  - ١٧٣

ابن عبداهللا ابو حممد اهلامشي من اوالد املعتصم مسع ابن مالك القطيعي وابا حممد بن ماسى وكان صدوقا وتويف يف 
  ذي احلجة من هذه السنة ودفن يف مقربة باب حرب 

  عبداهللا بن يوسف  - ١٧٤
يه ابو حممد اجلويين والد ايب املعايل واصلهم من قبيلة من العرب يقال هلا ابن عبداهللا بن يوسف بن حممد بن حيو

سنبس وجوين من نواحي نيسابور مسع احلديث مبرو على مجاعة وبنيسابور وهبمذان وببغداد ومبكة وقرأ االدب على 
ايب بكر عبداهللا بن  ابيه ابن يعقوب وتفقه على ايب الطيب سهل بن حممد بن سليمان الصعلوكي مث خرج اىل مرو اىل

  امحد القفال وعاد اىل نيسابور فدرس وافىن وعقد 

جملس املناظرة وكان مهيبا ال جيري بني يديه اال اجلد وصنف التصانيف الكثرية يف انواع من العلوم وكان ال يدق 
  لقعدة من هذه السنة وتدا يف جدار مشترك بينه وبني جاره وحيتاط يف اداء الزكاة فرمبا اداة مرتني وتوىف يف ذي ا

  حممد بن احلسن  - ١٧٥
ابن عيسى بن عبداهللا ابو طاهر املعروف بابن شرارة الناقد ولد سنة ثالث ومخسني وثلثمائة ومسع ابا بكر بن مالك 

  القطيعي وابا حممد بن ماسى وغريمها وكان صدوقا يسكن هنر طابق وتويف يف ذي القعدة من هذه السنة 
  هيم حممد بن ابرا - ١٧٦

ابن حممد ابو احلسن يعرف باملطرز اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال هو اصبهاين االصل كان يتوكل بني يدي 
القضاة ومنزله بناحية هنر الدجاج وحدث عن حممد بن عبداهللا بن خبيت وغريه وكان صدوقا صحيح االصول سألته 

وثلثمائة قال وجدي من اهل اصبهان فاما ايب فانه  عن مولده فقال يوم السبت لعشر بقني من شوال مثان ومخسني
  ولد ببغداد وتوىف حممد بن ابراهيم يف شوال هذه السنة 

  حممد بن احلسني  - ١٧٧
ابن ايب سليمان حممد بن احلسني بن علي ابو احلسني ابن احلراين الشاهد مسع ابا بكر ابن مالك وابا حممد بن ماسى 

وغريهم وكان صدوقا وتوىف ليلة اجلمعة لست عشرة ليلة خلت من هذه السنة  وابن املظفر وابا الفضل الزهري
  ودفن بباب حرب 

   ٤٣٩سنة 
  مث دخلت سنة تسع وثالثني واربعمائة 

  فمن احلوادث فيها انه غدر االكراد بسرخاب بن حممد بن عنان ومحلوه مقبوضا 

الغازي وكان قد اوغل يف بالد الروم فسلم اىل ابن عليه اىل ابراهيم ينال فقلع احدى عينيه وظفر بنو منري باصفر 
مروان فسد عليه برجا من ابراج آمد وعاد القتال بني اهل الكرخ وباب البصرة حىت ان صاحب املعونة فارق 

  موضعه ومضى اىل باب االزج 
املوت حىت انه ويف رمضان غال السفر ببغداد وورد كتاب من الوصل ان الغالء اشتد هبا حىت أكلوا امليتة وكثر 



  احصى مجيع من صلى اجلمعة فكانوا اربعمائة وعد اهل الذمة يف البلد فكانوا حنو مائة وعشرين 
ويف شوال قبض على الوزير ذي السعادات ايب الفرج حممد بن جعفر فساجنس ويف ذي القعدة كثر الوباء ببغداد 

ارة بقرياط ومائة منا سكر بتسعني دينارا وطباشري وبيعت رمانة بقرياطني ونيلوفرة بقرياطني وفروج بقرياطني وخي
  درهم بدرهم فضة وزاد االمر يف ذي احلجة وكثرت االمراض 

  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 
  امحد بن حممد  - ١٧٨

 ابن عبداهللا بن امحد ابو الفضل القاضي اهلامشي الرشيدي من ولد الرشيد مروروذي االصل ويل القضاء بسجستان
  ومسع من ايب امحد الغطريفي وغريه 

  اخربنا القزاز اخربنا امحد بن علي قال انشدنا ابو الفضل الرشيدي لنفسه 
هلم لواء ... فاجبتهم اين ساللة معشر ... عدل وذو االنصاف ليس جيور ... قالوا اقتصد يف اجلود انك منصف ... 

  ي الرشيد وقبله املنصور جد... تاهللا اين شائد ما قد بىن ... يف الندى منثور 
  احلسن بن حممد  - ١٧٩

ابن احلسن بن علي ابو حممد بن أيب طالب اخلالل ولد سنة اثنتني ومخسني وثلثمائة ومسع القطيعي واخلرقي وابن 
املظفر وابن حيويه وغريهم وكان يسكن بنهر القالئني مث انتقل اىل باب البصرة وكان ثقة له معرفة وتنبه ومجع 

  وخرج 

  تويف يف مجادي االوىل من هذه السنة ودفن يف مقربة باب حرب و
  احلسني بن علي  - ١٨٠

ابن عبيداهللا بن امحد ابو الفرج الطناجريي ولد سنة مخسني وثلثمائة وكان يسكن درب الدنانري قريبا من هنر طابق 
ذي القعده من هذه السنة ودفن مسع حممد بن املظفر وابا بكر بن شاذان وخلقا كثريا وكان ثقة صدوقا وتويف يف 

   ١مبقربة باب حرب 
  احلسني بن احلسن  - ١٨١

  ابن علي بن بندار ابو عبداهللا االمناطي 
اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن علي بن ثابت قال حدث احلسينن ابن احلسن عن عبداهللا بن 

ن يسكن اجلانب الشرقي من ناحية مربعة ايب عبيداهللا وكان ابراهيم بن ماسى وأيب احلسن الدارقطين كتبت عنه وكا
ينتحل االعتزال والتشيع وكان ظاهر احلمق بادىء اجلهل فيما ينتحله ويدعو اليه ويناظر عليه ووجد يف منزله ميتا 

وقد  يوم االثنني الثالث عشر من شعبان سنة تسع وثالثني واربعمائة ومل يشعر احد مبوته حىت وجد يف هذا اليوم
  أكلت الفار انفه وأذنيه 

  عبد الوهاب بن علي  - ١٨٢
ابن احلسن ابو تغلب املؤدب ويعرف بأيب حنيفة الفارسي اللخمي من اهل اجلانب الشرقي كان يسكن شارسوك 
وحدث عن املعاىف بن زكريا قال اخلطيب كتبنا عنه وكان صدوقا وكان احد حفاظ القرآن عارفا بالقراآت عاملا 

  وقسمة املواريث توىف يف ذي احلجة من هذه السنة  بالفرائض
  عبد امللك بن عبد القاهر  - ١٨٣

  ابن راشد بن مسلم ابو القاسم ولد بنصبني يف سنة ثالث وسبعني وثلثمائة وكان 



  صدونا ينزل هنر القالئني وتويف يف ربيع االول من هذه السنة ودفن مبقربة الشونزى 
  عبد الواحد بن حممد  - ١٨٤

  بن حيىي بن ايوب ابو القاسم الشاعر املعروف باملطرز وكان يسكن ناحية هنر الدجاج ا
يا ... اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن علي بن ثابت اخلطيب قال انشدين املطرز لنفسه يف الزهد 

ووقفة لك ... ن يوم تقوم له ال بد يا عبد م... ان كنت ناسيها فاهللا احصاها ... عبدكم لك من ذنب ومعصية 
  ... قد ساء ظين فقلت استغفر اهللا ... اذا عرضت على قليب تذكرها ... يدعي انقلب ذكراها 

  تويف املطرز يف مجادي اآلخرة من هذه السنة 
  حممد بن احلسني  - ١٨٥

جبزيرة ابن عمر يف ذي  ابن علي بن عبد الرحيم ابو سعد اصله من براز الروذوزر للملك ايب كاليجار دفعات وتوىف
  القعدة من هذه السنة عن ست ومخسني سنة 

  حممد بن امحد  - ١٨٦
ابن موسى ابو عبداهللا الواعظ الشريازي اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال قدم هذا الرجل بغداد واقام فيها مدة 

طلب الدنيا فافنت الناس به ملا  يتكلم بلسان الوعظ ويشري اىل طريقة الزهد ويلبس املرقعة ويظن عزوف النفس عن
رأوا من حسن طريقته وكان حيضر جملس وعظه خلق ال حيصون وعمر مسجدا خرابا بالشونيزية فسكنه وسكن معه 
فيه مجاعة من الفقراء وكان يعلو سطح املسجد يف جوف الليل ويذكر املاس مث انه قبل ما كان يوصل به بعد امتناع 

  داد مال كثري ونزع املرقعة وليس شديد كان يظهره وحصل له ببغ

الثياب الناعمة الفاخرة وجرت له اقاصيص وصار له تبع واصحاب مث اظهر انه يريد الغزو فحشد الناس اليه وصار 
معه عسكر كثري ونزل بظاهر البلد من اعاله وكان يضرب له الطبل يف اوقات الصالة ورحل اىل املوصل مث رجع 

ه صار اىل نواحي آذربيجان واجتمع له ايضا مجع وضاهى امري تلك الناحية وقد كان مجاعة من اتباعه وبلغين ان
حدث ببغداد عن امحد بن حممد بن عمران اجلندي وغريه وكبت عنه احاديث يسرية يف سنة عشر واربعمائة وقد 

  حدثين عنه بعض اصحابنا بشيء يدل على ضعفه يف احلديث وانشدين هو لبعضهم 
... اذا ما اجبت النفس يف كل دعوة ... نسبت اىل غري احلجي والتكرم ... النفس يف كل مرة اذا ما اطعت ... 

  ... دعتك اىل األمر القبيح احملرم 
  قال وحدثين املعمر بن امحد الصويف ان ابا عبداهللا الشريازي مات بنواحي آذربيجان سنة تسع وثالثني واربعمائة 

  حممد بن احلسني  - ١٨٧
رهان ابو احلسن الغزال مسع ابا احلسن ابن لؤلؤ وحممد بن املظفر وابا الفضل الزهري وغريهم وكان ابن عمر بن ب

  صدوقا 
  حممد بن علي  - ١٨٨

ابن ابراهيم ابو اخلطاب اجلبلي الشاعر كان من اهل االدب الفصحا مليح النظم سافر يف حداثته اىل الشام فسمع 
يهوى ويشكو اللصبا ... وما جناه احلبيب حمتمل ... احلب فهو ممتثل  ما حكم... احلديث وقال الشعر فمن شعره 

  ... ال يبخل اجلسم فهو منحل ... وكل هوى 
وورد على معرة النعمان فمدح ابا العالء املعري بابيات فاجابه عنها بابيات وكان ملا خرج اىل السفر له عينان 



توىف هبا يف ذي القعدة من هذه السنة وذكر انه كان شديد  كأهنما نرجستان حسنا فعاد وقد عمي فاقام ببغداد حىت
  الترخص 

   ٤٤٠سنة 
  مث دخلت سنة اربعني واربعمائة 

فمن احلوادث فيها ان يف ربيع اآلخر جلس رئيس الرؤساء ابو القاسم يف صحن السالم لوفاة اخت االمري ايب نصر 
  عزاء وهي زوجة اخلليفة ومل يضرب الطبل يف دار اململكة ايام ال

  وعاد القتال بني اهل الكرخ وباب البصرة 
ومرض امللك ابو كاليجار يف مجادي االوىل وقصد يف يوم ثالث مرات وهو يف برية وحم فركب املهد مث شق عليه 

فعملت له حمفة على أعناق الرجال وقضى يف ليلة اخلميس فانتهب الغلمان اخلزائن والسالح والكراع واحراق 
ما تركن اال خيمة وخركاء هو فيها مسجى ووىل مكانه ابنه ابو نصر ومسوه امللك الرحيم وخرج اجلواري اخليم ف

من معسكره اىل دار اخلالفة فركب من شاطىء دجلة عند بيت النوبة حىت نزل من صحن السالم يف املوضع الذي 
وتكلم عنه مبا اكثر فيه  نزل فيه عضد الدولة ومن بعده ووصل اىل حضرة اخلليفة فقبل االرض وجلس على كرسي

الدعاء والشكر مث اهنض ولبس اخللع فلبس السبع الكاملة والعمامة السوداء العمة الرصافية والطوق والسوارين 
وقلد سيفا جبزابل ووضع على رأسه التاج املرصع وبرز له لو آن معقودان واحضر الكتاب بالتقليد والتلقيب فسلم 

خلليفة باستعمال التقوى ومراعاة العقىب واتباع العدل يف الرعية وهنض فقدم اليه اليه بعد ان قرىء صوره ووصاه ا
فرس ادهم مبركب ذهب وخرج فنزل الطيار اخلليفي وصعد منه اىل مضربه وجلس على سدته ساعة خدمة فيها 

  الناس وهنأوه مث هنض ودخل خيمة ونزع ماكان عليه وخرج وركب ومضى اىل ديايل وكان يوما مشهودا 
  ويف يوم السبت لست بقني من مجادي اآلخرة قبل القاضي ابو عبداهللا بن ماكوال شهادة القاضي ايب يعلى بن الفراء 

وفيها دار السور على شرياز وكان دوره اثىن عشر الف ذراع وطول حائطه مثانية اذرع وعرضه ستة اذرع وكان 
  له احد عشر بابا 

نهر اىل ينال فقال هلم نضيق عن مقامكم عندنا والوجه ان منضى اىل غزاة وفيها أتى كثري من الغز من ما وراء ال
الروم وجناهد فساروا وسار بعدهم فبقى بينه وبني القسطنطينية مخسة عشر يوما وحصل له من السىب زائدا على 

  مائة الف رأس وغنم منهم اربع آالف درع ومحل ما وصل اليه على عشرة آالف عجلة وعاد 
  ذه السنة خنت ذخرية الدين ابو العباس حممد بن القائم بأمر اهللا وذكر على املنابر بانه وىل العهد ويف شعبان ه

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر 
  احلسن بن عيسى  - ١٨٩

 ابن املقتدر باهللا ابو حممد ولد يف حمرم سنة ثالث واربعني وثلثمائة ومسع من مؤدبه امحد بن منصور اليشكرى وأيب
االزهر عبد الوهاب بن عبد الرمحن الكاتب وكان فاضال دينا حافظا الخبار اخللفاء عارفا بايام الناس صاحلا زاهدا 
ترك اخلالفة عن قدرة وآثر هبا القادر باهللا وتويف يف هذه السنة ووصى ان يغسله ويصلي عليه القاضي ابو احلسني 

بغري تابوت حضر جنازته الوزراء كمال امللك وزعيم امللك ومشى بن الغريق وحيمل اىل باب حرب يف النهار ويدفن 
البساسريى خلف جنازته من داره اىل قربه ودفن بقرب قرب امحد بن حنبل وجلس رئيس الرؤساء ابو القاسم من 

  الغد للعزاء 



  احلسن بن امحد  - ١٩٠
نتني ومثانني وثلثمائة مسع من ايب عمر ابن احلسن بن حممد بن خداداذ ابو علي الباقالوي كرخي االصل ولد سنة اث

  بن مهدي وغريه وحدث وكان صدوقا 

  دينا خريا من اهل القرآن والسنة وتويف يف حمرم هذه السنة ودفن مبقربة باب حرب 
  عبيد اهللا بن عمر  - ١٩١

  وثلثمائة  ابن امحد بن عثمان ابو القاسم الواعظ املعروف بابن شاهني ولد يف ربيع االول سنة احدى ومخسني
اخربنا القزاز أخربنا اخلطيب قال مسع عبداهللا اباه وابن مالك القطيعي وابا حممد ابن ماسى وابا حبر الربهبارى وحممد 

بن املظفر كتبت عنه وكان صدوقا ينزل باجلانب الشرقي املعترض وراء احلطابني ومات يف ربيع اآلخر من هذه 
  السنة ودفن مبقربة باب حرب 

  بن احلسن بن حممد  علي - ١٩٢
ابن املنتاب ابو القاسم املعروف بابن ايب عثمان الدقاق اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال مسع علي بن احلسن ابا بكر 

بن مالك وابا حممد بن ماسى وابن املظفر وغريهم كتبت عنه وكان شيخا صاحلا صدوقا دينا حسن املذهب سكن 
  ال سنة مخس ومخسني وثلثمائة ومات يف هذه السنة ودفن يف مقربة الشونيزي هنر القالئني وسألته عن مولده فق

  حممد بن جعفر  - ١٩٣
ابن ايب الفرج بن فساجنس ويكىن ابا الفرج ويلقب ذا السعادات وزر اليب كاليجار بفارس ووزر له ببغداد وكانت 

  له مروءة فائضة وكان مليح الشعر والترسل ومن شعره 
الوجع من مفارقة ... وان فراتكم يف كل حال ... وارحل عنكم والقلب آيب ... ذو اكتئاب اودعكم واين ... 

ليالينا ... واشكر كلما اوطيئت دارا ... وما ملت مغازلكم ركايب ... اسري وما ذممت لكم جوارا ... الشباب 
  القصا ربال احتساب 

وانتم الف نفسي يف ... ين املودة يف اغترايب لكم م... تذكرين غزارات التصايب ... واذكركم اذا هبت جنوب 
... فروعات الفراق وان اغامت ... سجال القطر من خلل السحاب ... سقى عهد االحبة حيث كانوا ... اقترايب 

  يقشعها مسرات اإلياب 
الف واشتهر عنه أن بعض شهود االهواز كتب اليه ان فالنا مات وخلف حسني الف دينار مغربية وعقارا خبمسني 

دينار وخلف ولدا له مثانية اشهر فان رأى الوزير أن يفترض من العني اىل حني بلوغ الطفل فكتب على ظهر الرقعة 
املتويف رمحه اهللا والطفل جربه اهللا واملال مثرة اهللا والساعي لعنه اهللا ال حاجة لنا اىل مال االيتام اعتقل ذو السعادات 

هرا او نفذ ابو كاليجار من قتله هبا يف رمضان هذه السنة وقد بلغ احدى بقلعة بين وحام ببهند يف احد عشر ش
  ومخسني سنة 

  ابو كاليجار املرزبان  - ١٩٤
ابن سلطان الدولة ايب شجاع بن هباء الدولة ايب نصر ولد بالبصرة يف شوال سنة تسع وتسعني وثلثمائة وتويف يف 

سنني وشهرين واياما وهنبت قلعة له وكان فيها ما يزيد على  هذه السنة وله اربعون سنة واشهر وويل العراق اربع
  الف الف دينار 

  حممد بن حممد بن ابراهيم  - ١٩٥



ابن غيالن بن عبداهللا بن غيالن بن حكيم ابو طالب البزاز ولد سنة ست واربعني وثلثمائة وروي عن ايب بكر 
صاحلا وكان قوي النفس على كرب السن قال  الشافعي وهو آخر من حدث عنه روى عنه مجاعة وكان صدوقا دينا

ابو عبداهللا حممد بن حممود الرشيدي ملا اردت سفر احلجاز اوصاين الشيوخ بسماع مسند امحد بن حنبل وفوائد ايب 
بكر الشافعي من ايب طالب بن غيالن فجئت اىل ايب علي التميمي الذي كان عنده مسند امحد فراودته على السماع 

  منه 

د مائيت دينار محر القرئك الكتاب فقلت ان مجيع ما استصحبت من نفقيت للحج ال يبلغ مائة فان كان ال فقال اري
بد فاجزيل ذلك فقال اريد عشرين دينارا امحر ألجيز لك فتركت ذلك الكتاب وقلت أليب منصور بن حيدر اريد 

ن مائة ومخس سنني قلت فاعجل قال ال ان امسع من ابن غيالن فقال انه مبطون عليل فسألته عن سنة فقال هو اب
حج فقلت شيخ ابن مائة ومخس سنني مبطون كيف يسمح قليب بتركه وكيف اعتمد على حياته قال اذهب فاين 

ضامن لك حياته فقلت وما سبب اعتمادك على حياته قال ان له الف دينار محر جعفرية جياء هبا كل ويوم وتصب 
ت وحججت فلما رجعت فلما رجعت مسعت عليه حدثنا ابو القاسم بن يف حجره فيقلبها ويتقوى بذلك فخرج

احلصني عن أيب طالب بن غيالن باألجزاء اليت تسمى الغيالنيات اليت خرجها الدارقطين اليب غيالن وحتديثه عن 
ب عبدة املزكى تويف ابن غيالن يف يوم االثنني السادس من شوال سنة اربعني واربعمائة ودفن من الغد يف داره بدر

  يف قطيعة الربيع بباب مسجد ابن املبارك وكان االمام يف الصالة ابو احلسني بن املهتدى 
   ٤٤١سنة 

  مث دخلت سنة احدى واربعني واربعمائة 
فمن احلوادث فيها انه تقدم يف ليلة عاشوراء اىل اهل الكرخ ان ال ينوحوا وال يعلقوا املسوح على ما جرت به 

ة فوعدوا واخلفوا وجرى بني اهل السنة والشيعة ما يزيد عن احلد من اجلرح والقتل حىت عرب عادهتم خوفا من الفتن
  االتراك وضربوا اخليم 

ويف يوم االربعاء ثالث ربيع االول قبل قاضي القضاة ابو عبداهللا بن ماكوال شهادة أيب عبداهللا حممد بن علي 
  الدامغاين 

اكينها وارحاءها وبنوا ابآجرها سورا من ورائها حيصنون هبا الكرخ ويف شعبان نقض اهل الكرخ سوق االمناط دك
  ويقطعون به ما بني خراب القالئني وبينه 

فلما رأى ذلك اهل السنة من القالئني ومن جيري جمراهم شرعوا يف بناء سور على سوق القالئني وبدأوا بعمل بابه 
وا كل آجر وجدوه واجتمع منهم مجع كثري حيملون حماذيا لباب السماكني ونقضوا كل حائط امكنهم نقضه واخذ

اآلجر اىل موضع العمل وعاوهنم االتراك بأمواهلم وساعدوهم ببغاهلم وجرى من اجتماع اجلموع مامل جير مثله من 
قبل يف شيء حىت جرت سفينة على العجل محل فيها آجر وعلى مالحها قباء ديباج وعمامة قضب اهبة وعن ألهل 

بابا آخر من آجر الدقاقني ومحلوا اآلجر اىل موضعه على رؤوس الرجال يف البافدانات اجملللة  الكرخ ان يبنوا
بالثياب الديباج واملناديل الدبيقي وقدامها الطبول والزمور واملخانيث معهم آالت احلكاية وقابل اهل القالئني ذلك 

خف وافرط الوهن ونقضت ابنية كثرية واخذ بأن محلوا آجرهم بني يدي محالية البوقات والدبادب وزاد االمر وس
من تغانري اآلجر اجلديدة عدة وجرى يف عمل هذه االبواب وبنائها ومجع آجرها وآالهتا وتقسيط نفقاهتا واخللع على 
بنائها وطرح ماء الورد يف أساساهتا ما خرج عن احلد حىت ان امرأة اجتازت بباب القالئني فنزعت جوكانية ديباج 



  فأعطتها للبناء  كانت عليها
ويف يوم عيد الفطر ثارت الفتنة بني اهل الكرخ واهل القالئني فاشتدت ووقع بينهما جرح وقتل ونقل اهل القالئني 
آخر السور الذي على سوق االمناط فاستعملوه يف بنائهم وجعل مع كل جهة قوم من االتراك يشدون منهم وامتنع 

 بابا آخر دون باهبم وسقفوا ما بينهما وبنوا دكاكني جانبيها وفرشوا على السلطان االصالح وعمل اهل القالئني
احلصر وعلقوا القناديل وخلقوا احليطان واظهروا عمل ذلك مسجدا واذنوا للصلوات فيه ومسى الباب املسعود 

اعة من وبطلت االسواق وادعى ابو حممد ابن النسوي ورسم له العبور اىل اجلانب الغريب وازالة الفتنة فقتل مج
املذكورين وانتهى اىل اخلليفة ان القضاة ابا احلسن السمناين وابا احلسن البيضاوي وابا عبداهللا الدامغاين وابن الواثق 

  وابن احملسن الوكيلني حضروا عند القاضي أيب القاسم علي بن احملسن التنوخي وجرى ذكر اهل الكرخ 

الصحابة وما منعت منه اال وجدت به وال كان لدار اخلالفة  وما عملوا فقال التنوخي هذه طائفة نشأت على سب
امر عليها فما حتاول اآلن منها واين الذكره وانا امحل رقاع ابن حاجب النعمان عن دار اخلالفة القادرية اىل الرضى 

كيالن مبا فال يفضها ويقول ان كانت لك حاجة قضيتها فلما قام اخوه املرتضى اظهر الطاعة حفظا لنعمته فكتب الو
جرى اىل الديوان وشهد بذلك شهود فتقدم مبا وقف عليه ابن عبد الرحيم الوزير فكاتب اخلليفة وسأله يف الصفح 
عن التنوخي فوقع االقتصار على ان كتب رئيس الرؤساء اىل قاضي القضاه ليتوقف قاضي القضاة احلسني بن علي 

ان يكشف عن حاله مث مل يزل يسأل فيه حىت اذن له يف الشهادة عن شهادة التنوخي وليوغر عليه مبالزمة منزلة اىل 
  ودخول الديوان مث زادت الفنت بني السنة والشيعة ونقضت احملال ورميت فيها النار 

  واشتد امر العيارين باجلانب الغريب حىت انتقل اهله اىل احلرمي وابتاعوا خرابات وعمروها 
ظلمت الدنيا فلم ير احد احد وكان الناس يف اسواقهم فحاروا ودهشوا ويف ذي احلجة عصفت ريح غرباء ترابية فا

دامت ساعة فقلعت رواشن دار اخلالفة ودار اململكة واحندر الطيار ووقع الظالل يف االسواق وسقط من النخل 
  والشجر الكثري 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر 
  امحد بن حممد بن امحد بن منصور  - ١٩٦
سن املعروف بالعتيقي وكان بعض اجداده يسمى عتيقا فنسب اليه ولد يف حمرم سنة سبع وستني وثلثمائة ابو احل

  ومسع من ابن شاهني وغريه وكان صدوقا وتويف يف صفر هذه السنة ودفن مبقربة الشونيزي 
  علي بن عبداهللا بن احلسني  - ١٩٧

  اخربنا ابو بكر اخلطيب  ابو القاسم العلوي ويعرف بابن ايب شيبة اخربنا القزاز

قال مسع علي بن عبداهللا من ابن املظفر وكتبت عنه وكان صدوقا دينا حسن االعتقاد يورق باالجرة ويأكل من 
كسب يده ويواسي الفقراء من كسبه وسألته عن مولده فقال ليلة عيد االضحى من سنة ستني وثلثمائة وتويف يف 

  رجب هذه السنة 
  قضى القضاة عبد الوهاب بن ا - ١٩٨

ايب احلسن املاوردي ابو الفائز شهد عند ابن ماكوال يف سنة احدى وثالثني وقبل شهادته يف بيت النوبة ومل يفعل 
  ذلك مع غريه احتراما ألبيه تويف يف حمرم هذه السنة 

  حممد بن علي بن عبداهللا  - ١٩٩



وهو اسند شيوخه مث صحب عبد الغين احلافظ ابن حممد ابو عبداهللا الصوري مسع بصداء من أيب احلسني بن مجيع 
فكتب عنه وعن غريه من املصريني وكتب عنه عبد الغين اشياء يف تصانيفه وامنا طلب احلديث بنفسه يف الكري وقدم 

بغداد سنة مثان عشرة واربعمائة فسمع من أيب احلسن بن خملد ومن بعده فأقام يكتب احلديث وكان من احرص 
كبانه واوفرهم رغبة يف حتصيله فرمبا كرر قراءة احلديث على شيخه مرات ورأيت خبطه يف  الناس عليه واكثرهم

الوجهة الواحدة مثانني سطر او كان له فهم ومعرفة باحلديث ومضى اىل الكوفة فسمع هبا من اربعمائة شيخ وكان 
ايب طالب بن عمر العلوي وكان  يظهر هناك السنة ويترحم على ايب بكر وعمر فثار اهل الكوفة ليقتلوه فالتجأ اىل

ابو طالب يسب الصحابة فأجاره وقال له احضر كل يوم عندي وارو يل ما مسعت يف فضائل الصحابة فقرأ عنده 
فضائلهم فتاب ابو طالب وقال قد عشت اربعني سنة اسب الصحابة وأشتهي اعيش مثلها حىت اذكرهم خبري وكان 

العيدين والتشريق اخربنا مجاعة من اشياخنا عن ايب احلسني ابن الطيوري  الصوري يسرد الصوم دائما ال يفطر اال
  قال اكثر كتب اخلطيب سوى تاريخ بغداد مستفادة من كتب الصوري ابتدأ هبا 

وكان قد قسم اوقاته يف نيف وثالثني شيئا وكان له اخت بصور وخلف عندها اثىن عشر عدال من الكتب فحصل 
واظنه ملا خرج اىل الشام اعطى اخته شيئا واخذ منها بعض كتبه قال وكان الصوري  اخلطيب من كتبه اشياء قال

طيب اجملالسة حسن اخللق يصوم الدهر وذهبت احدى عينيه وكان يكتب اجمللدة يف جزء وكان سبب موته 
ذلك ان  فتورمت يده ومات يف ذلك قال ابن الطيوري فحدثين ابو نصر علي بن هبة اهللا بن ماكوال ان السبب يف

الطبيب الذي فصده وكان قد اعطى مبضعا مسموما ليفصد غريه فغلط وفصده به وكان الصوري يفيد الناس واذا 
اراد أن يسمع شيئا اعلم الناس كلهم ليحضروا اجمللس قال وكان اخلطيب اذا ظفر جبزء مرة واحدة فقرأ على 

  الشيخ 
وجاء ... توىل الشباب بريعانه ... قال انشدنا الصوري لنفسه  اخربنا حممد بن ناصر اخربنا املبارك بن عبد اجلبار

وال جاء يف غري ... وان كان ما جار يف سريه ... كئيبا هبذا ووجدانه ... فقليب لفقدان ذا مؤمل ... املشيب بأحرانه 
... اعين حال اتيانه ملا ر... ولوال ذنوب حتملنها ... فويلي من قرب ايذانه ... ولكن أتى مؤذنا بالرحيل ... إبانه 

فليس ... ويندب طيب ازمانه ... فمن كان يبكي زمانا مضى ... جناه شبايب بطغيانه ... ولكن ظهري ثقيل مبا 
فوىل وابقى ... على بوثبات شيطانه ... ولكن ملا كان قد جره ... ن مين لوحشة فقد انه ... بكائي وما قد ترو 

ومل يتغمد ذنويب وما ... على مليكي يرضوانه ... فويل وعوىل لئن مل جيد ...  مبا قد حتملت يف شانه... على اهلموم 
سوى ... وان كنت مايل من قربة ... حيل هبا أهل قربانه ... وجيعل مصريي اىل جنة ... جنيت بواسع غفرانه ... 

  حسن ظين باحسانه 

وارجو به ... واهل الفسوق وعدوانه . ..اخالف يف ذاك اجلحود ... عليم بعزة سلطانه ... واين مقر بتوحيده 
... فهذا ينجيه اميانه ... ومن قد اقر باميانه ... ولن جيمع اهللا اهل اجلحود ... مقر ألعني سكانه ... الفوز يف منزل 

  ... وذلك يف قعر نريانه ... وهذا ينعم يف جنة ... وهذا يبوء خبسرانه 
أيعلم تقول هذا ابن ... غائيا اهله ومن يدعيه ... احلديث واضحى قال ملن عاند ... قال وانشدنا الصوري لنفسه 

واىل قوهلم وما قد ... أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه ... ام جبهل فاجلهل خلق السفيه ... يل 
  ... راجع كل عامل وفقيه ... رووه 

  ودفن يف مقربة جامع املدينة وقد نيف عن الستني تويف الصوري باملارستان يف يوم االربعاء سلخ مجادي اآلخرة 



   ٤٤٢سنة 
  مث دخلت سنة اثنتني واربعني واربعمائة 

فمن احلوادث فيها انه ندب ابو حممد النسوي للعبور وضبط البلد مث اجتمع العامة من اهل الكرخ والقالئني وباب 
احرقوا اسواقهم وانصرفوا عن البلد فصار اهل الشعري وباب البصرة على كلمة واحدة يف انه مىت غرب ابن النسوي 

الكرخ اىل باب هنر القالئني فصلوا فيه واذنوا يف املشهد حي على خري العمل واهل القالئني بالعتيقة واملسجد 
بالبزارين بالصالة خري من النوم واختلطوا واصطلحوا وخرجوا اىل زيارة املشهدين مشهد علي واحلسني واظهروا 

م على الصحابة وكبس اهل الكرخ ودار الوزارة واخرجوا منها ابا نصر بن مروان وخلصوه من بالكرخ الترح
  املصادرة 

ووقعت يف ليلة اجلمعة ثاين رمضان صاعقة يف حلة نور الدولة على خيمة لبعض العرب كان فيها رجالن فأحرقت 
اآلخر مغشيا عليه مل يتكلم يومني نصفها ورأس احد الرجلني ونصف بدنه ويدا واحدة ورجال واحدة فمات وسقط 

  وليلة مث أفاق وعصفت ريح شديدة وجاء مطر جود فقلعت رواسن دار اخلالفة على دجلة 
واستهل ذو احلجة فعمل الناس على اخلروج لزيارة املشهدين باحلائر والكوفة فبدأ اهل القالئني بعمل طرد اسود 

ر الدجاج والكرخ مناجيق ملونة مذهبات واختلط الفريقان من عليه اسم اخلليفة ونصبوه على باهبم واخرج اهل هن
السنة والشيعة وساروا اىل اجلامع باملدينة فلقيهم مناجيق باب الشام وشارع دار الرقيق مث عادوا والعالمات بني 

خرج ايديهم تقدمها العالمة السوداء والبوقات تضرب فجازوا بصيفية الكرخ فنثر عليهم اهل املوضعني دراهم و
  اىل الزيارة من االتراك واهل السنة من مل جتر له عادة هبا 

  ورخص السعر حىت بيع الكر من احلنطة بسبع دنانري 
  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر 

  احلسن بن حممد  - ٢٠٠
كنه كان ابن احلسن بن بانة ابو يعلى الرازي مسع ابا بكر بن مالك وابا حممد بن ماسي وكان صحيح السماع ل

  يتشيع تويف يف ربيع اآلخر من هذه السنة 
  عمر بن ثابت  - ٢٠١

  ابو القاسم الثمانيين الضرير النحوي هو الذي شرح اللمع وكان غاية يف ذلك العلم وكان أخذ على ذلك االجر 
  علي بن عمر  - ٢٠٢

  ابن حممد بن ابو احلسن احلريب املعروف بالقزويين ولد مستهل حمرم سنة 

وهي الليلة اليت توىف فيها ابو بكر اآلجر ومسع ابا حفص الزيات وابن حيويه وابا بكر بن شاذان وكان وافر ستني 
العقل من كبار عباد اهللا الصاحلني يقرىء القرآن ويروى احلديث وال خيرج من بيته اال للصالة وله كرامات وتويف 

يوما وتوىل أمره ابو منصور بن يوسف وغسله ابو حممد يف شعبان هذه السنة وكان يف كانون االول مثانية وعشرون 
التميمي وصلى عليه يف الصحراء بني احلربية والعتابني وكان يوما مشهودا غلقت فيه االسواق ببغداد قال ابو علي 
 الربداين حضره مائة الف رجل قال وانتبه اخي ابو غالب تلك الليلة وهو يبكي ويرتعد فسكنه والدنا وقال مالك يا

بين فقال رأيت يف املنام كأن ابواب السماء قد فتحت وابن القزويين يصعد اليها فلما كانت صبيحة تلك الليلة 
  مسعت املنادي مبوته 



  قرواش بن املقلد ابو املنيع االمري  - ٣٠٢
الد املوصل كان قد جلس له القادر يف سنة ست وتسعني وثلثمائة ولقبه معتمد الدولة مث تفرد باالمارة وكانت له ب

والكوفة وشقي الفرات واستنزل على ابن مزيد على ما كان اليه من كوثى وهنر امللك ورد اىل قرواش وكان 
قرواش قد مجع بني أختني فالمته العرب فقال خربوين ما الذي نستعمله مما تبيحه الشريعة وكان يقول ما مارقبيت 

فال يعبأ اهللا هبم وكان احلاكم الذي مبصر يكاتبه ويراسله ويستميله غري مخسة او ستة من البادية قتلتهم فاما احلاضرة 
فأقام له الدعوة باملوصل والكوفة مث اعتذر اىل القادر وسأله العفو وملا دخل الغز إىل املوصل هنبوا من دار قرواش ما 

  قلد يزيد على مائيت الف دينار وتويف يف هذه السنة وقام باالمر بعده قريش بن بدران بن امل
  حممد بن امحد  - ٢٠٤

  ابن احلسني بن حممد ابو احلسن القطان املعروف بابن احملامل مسع علي بن عمر 

السكرى وابا القاسم بن حبابة بن الوزير واملخلص وغريهم اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال كتبت عن ايب احلسن 
مجيل الطريقة مسعته يقول ولدت يف سحر يوم االحد القطان شيئا يسريا وكان صدوقا من اهل القرآن حسن التالوة 

العشرين من شوال سنة اثنن ومثانني وثلثمائة ومات يف ليلة الثالثاء من ربيع اآلخر سنة اثنتني واربعني واربعمائة 
  ودفن يوم الثالثاء يف داره بدرب اآلجر من نواحي هنر طابق 

  حممد بن امحد  - ٢٠٥
الصمد بن املهتدي باهللا ابواحلسن اهلامشي خطيب جامع املنصور ولد يف سنة اربع ابن حممد بن عبداهللا بن عبد 

ومثانني وثلثمائة وقرأ القرآن على ايب القاسم الصيدالين وحدث شيئا يسريا عن احلسني بن امحد بن عبداهللا بن بكري 
  هللا الدامغاين فقباله وكان صدوقا وشهد عند قاضي القضاة ايب عبداهللا بن ماكوال وقاضي القضاة ايب عبدا

  حممد بن علي  - ٢٠٦
ابن حممد ابو طاهر ابن العالف مسع ابا بكر بن مالك القطيعي وامحد بن جعفر بن مسلم يف آخرين وكان صدوقا 
مستورا ظاهر الوقار حسن السمت ينزل بدرب الديوان يف جوار ايب القاسم بن بشران وله جملس وعظ يف جامع 

  يف جامع املنصور تويف يف ربيع اآلخر من هذه السنة ودفن مبقربة اخليزران املهدي مث اختذ حلقة 
  مودود بن مسعود  - ٢٠٧

  ابن حممود بن سبكتكني تويف فقام مقامه عمه عبد الرشيد بن حممود 
   ٤٤٣سنة 

  مث دخلت سنة ثالث واربعني واربعمائة 
  ليوم التاسع عشر فمن احلوادث فيها انه يف ليلة االحد اخلامس من احملرم وهو ا

من ايار عصفت ريح مغرب ورد يف اثنائها مطر جود وقلعت رواشن دار اخلليفة على دجلة ودار اململكة وعدة 
دور من الدور الشاطية واثرت يف ذلك اآلثار البينة واحنل الطيار املمدود عن باب الغربة من رباطه فوقع على 

داره عدة سقن فيها غلة وممرومسرييات كانت سائرة يف دجلة هلك الرواشن فقلعه من اوله اىل آخره وغرق يف احن
فيها قوم وخرجت سفن اجلسر من الصراة وكانت مشدودة فيها واحندرت مع املاء وغرق بعضها ووقع الظالل 

  على االسواق من اجلانبني وانقلع من النخل والسرو والشجر والتوث يف الصحراء والدور الشيء الكثري 
جتددت الفتنة بني السنة والشيعة وكان االتفاق الذي حكيناه يف السنة والشيعة غري مأمون االنتقاض ويف اول صفر 



ملا يف الصدور فمضت عليه مديدة وشرع اهل الكرخ يف بناء باب السماكني واهل القالئني يف عمل ما بقي من 
اهل السنة ذلك وأثاروا الشر وادعوا  بنائهم وفرع اهل الكرخ من بنياهنم وعملوا ابراجا وعلى خري البشر فأنكر

ان املكتوب حممد وعلى خري البشر فمن رضي فقد شكر ومن اىب فقد كفر فانكر اهل الكرخ هذه الزيادة وثارت 
الفتنة وآلت اىل اخذ ثياب الناس يف الطرقات ومنه اهل باب الشعري من محل املاء من دجلة اىل الكرخ ورواضعه 

ملاء عن هنر عيسى فبيعت الراوية بقرياط اذا خفرت فلحق الضعفاء مشقة عظيمة وغلقت وانصاف اىل هذا انقطاع ا
االسواق ووقفت املعايش ومضى بعض سفهاء اهل الكرخ بالليل فأخذوا من دجلة الصراة عدة روايا وصبوها يف 

باب الشعري  حباب نصبها يف األسواق وخلطوا هبا ماء الورد وصاحوا السبيل وعمدوا اىل مسارية يف مشرعة
فأخذوها ومحلوها اىل السماكني وحما اهل الكرخ ما كتبوه من خري البشر وجعلوا عوضه عليهما السالم وقال اهل 

السنة ما نقنع اال بقلع اآلجر الذي عليه حممد وعلي وجتاوزوا هذا احلال اىل املطالبة باسقاط حي على خري العمل 
  اجتمع من اهل السنة عدد يفوت االحصاء  فلما كان يوم االربعاء لسبع بقني من صفر

وعربوا اىل دار اخلالفة ومألوا الشوار والرحاب واخترقوا الدهاليز واالبواب وزاد اللفظ وقيل هلم سنبحث عن 
هذا وهجم اهل القالئني على باب السماكني فاحرقوا بوادي كانت مسبلة يف وجهه فبادر اهل الكرخ وطفئت النار 

الباب وقويت احلرب وكثر القتل وانقطعت اجلمعة يف مسجد براثا الن الشيعة نقلوا املنرب  وبيضوا ما اسود من
والقبلة منه واشفقوا من االصحار وظهر عيار يعرف بالطقطقى من اهل درزجيان وحضر الديوان واستتيب وجرى 

وي واجتمع اهل الكرخ وقت منه يف معاملة اهل الكرخ وتتبعهم يف احملال وقتلهم على االتصال ما عظمت فيه البل
الظهرية فهدمت حائط باب القالئني ورموا العذرة على حائطه وقطع الطقطقى رجلني وصليهما على هذا الباب بعد 
أن قتل ثالثة من قبل وقطع رؤسهم ورمى هبا اىل اهل الكرخ وقال تغدوا برؤس ومضى اىل درب الزعفراين فطالب 

 يفعلوا باالحراق فالطفوه فانصرف ووافاهم من الغد فقاتلوه فقتل منهم رجل اهله مباذة الف دينار وتوعدهم ان مل
  هامشي فحمل اىل مقابر قريش 

واستنفر البلد ونقب مشهد باب التنب وهنب ما فيه واخرج مجاعة من القبور فاحرقوا مثل العوىف والناشي واجلذوعي 
ار يف الترب القدمية واحلديثة واخترق الضرحيان والقبتان ونقل من املكان مجاعة موتى فدفنوا يف مقابر شىت وطرح الن

الساج وحفروا احد الضرحيني ليخرجوا من فيه ويدفنونه بقرب امحد فبادر النقيب والناس فمنعوهم فلما عرف اهل 
الكرخ ما جرى صاروا اىل خان الفقهاء احلنفيني بقطيعة الربيع فاخذوا واحرقوا اخلان وكبسوا دور الفقهاء 

تدعى ابو حممد وامر بالعبور فقال تدجرى مامل جير مثله فان عرب معي الوزير عربت فقويت يده واظهر اهل فاس
الكرخ احلزن وقعدوا يف االسواق للعزاء وعلقوا املسوح على الدكاكني فقال الوزير إن واخذنا الكل خرب البلد 

  فاال صلح التغاضي 
  ب جبامع براثا واسقط حي على ويف يوم اجلمعة لعشر بقني من ربيع اآلخر خط

خري العمل ودق املنرب وقد كانوا مينعون منه وذكر العباس يف خطبته ويف عيد االضحى حضر الناس يف بيت النوبة 
  واستدعى رئيس الرؤساء فخلع عليه وقرىء توقيع مبا لقب به من مجال الورى شرف الوزراء 

  ارون ابا حممد بن النسوي وجرحوه جراحات ويف يوم اخلميس لعشر بقني من ذي احلجة كبس العي
ويف هذه السنة ورد اخلرب بفتح اصبهان ودخول طغر لبك اليها وكان طغر لبك قد عمر الري عمارة حسنة وهدم 
دارا فوجد فيها مراكب مرصعة باجلوهر الثمني وقماقم دنانري وبرنيتني صيين مملوءة باجلوهر النفيس ودفينا عظيما 



  انشق برنية خضراء فيها عشرون الف دينار ووجد يف عقد قد 
وكبس منصور بن احلسن مبن معه الغزاة االهواز وقتل هبا من الديلم واالتراك والعامة واحرقها وهنبها وجنا امللك 

  الرحيم ابن ايب كاليجار بنفسه وفقد كمال امللك ابن ايب املعايل بن عبد الرحيم 
صر قتل فيها من املغاربة ثالثون الفا وردت كتب من صاحب املغرب مبا فتحه وقبلها كانت وقعة بني املغاربة واهل م

  اهللا تعاىل منها وباقامة الدعوة للقائم مث بامر اهللا 
  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 

  بركة بن املقلد  - ٢٠٨
  امللقب زعيم الدولة امري بين عقيل فأقام مقامه قريش بن بدران 

  بن حممد عبيد اهللا  - ٢٠٩
ابن امحد بن ابراهيم بن لؤلؤ اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا امحد بن علي بن ثابت قال مسع ابن لؤلؤ ابن مالك 

  وغريه وكان ثقة وسألته عن مولده فقال يف رمضان سنة ست ومخسني وثلثمائة ومات يف شوال هذه السنة ودفن 

  مبقربة باب حرب 
  عبيد اهللا بن حممد  - ٢١٠
عبيداهللا ابو القاسم النجار املعروف بابن الدلو مسع ابن املظفر قال اخلطيب كتبت عنه وكان صدوقا يسكن ابن 

  وراء هنر عيسى وتويف يف رمضان هذه السنة 
  حممد بن حممد  - ٢١١

ابن امحد ابو احلسن البصروي الشاعر وبصرى قرية دون عكربا سكن بغداد وكان متكلما وله نوادر مطبوعة قال 
ه رجل لقد شربت الليلة ماء عظيما فاحتجت كل ساعة اىل القيام كأين جدي فقال له مل تصغر نفسك يا سيدنا وله ل

وما ... نرى الدنيا وزهرهتا فنصبو ... شعر مليح اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال انشدنا ابو احلسن البصروي 
فال يغررك زخرف ما تراه ... واكثر ما يضرك ما حتب ... فضول العيش اكثرها مهوم ... خيلوا من الشهوات قلب 

اذا اتفق القليل ... فخذها فالغىن مرعى وشرب ... اذا ما بلغة جاءتك عفوا ... وعيس لني االعطاف رطب ... 
  فال ترد الكثري وفيه حرب ... وفيه سلم 

   ٤٤٤سنة 
  مث دخلت سنة اربع واربعني واربعمائة 

سن علي بن احلسني بن حممود البغدادي املعروف بالشباش تويف بالبصرة وكان هذا فمن احلوادث فيها ان ابا احل
الرجل هو وابوه وعمه مستقرين فيها ومستوعبني هبا وكانت الظنون ختتلف يف املذهب الذي يعتقدونه اال أن االول 

ة وشيعة من سواد البصرة يف اهنم من الشيعة االمامية والغالة الباطنية اغلب وكانت هلم نعم واسعة وامالك كثري
  والقرامطة والبطون املنفرقة 

يسرون طاعتهم وحيملون اليهم ما جيرونه جمرى زكواهتم واما ابوه وعمه فكانا يتظاهران بالتجارة ويساتران عن 
اعتقادمها ويظهر ان من التدين والتصون ما يدفعان به عن انفسهما فأما ابو احلسن فان اشفاقه من هذه االسباب 

ما كان يرمونه من اليسار دعاه اىل ان خالط االجناد وداخل العمال وتظاهر باالكل والشرب ومساع الغناء و
والترخص يف احملظورات وهو يف ذلك يعتذر اىل اصحابه بأنه يقصد نفي عنه فلما تويف ابو احلسن نشأ له ولد يكين 



نقلت من خط أيب الوفاء ابن عقيل قال كان ابن ابا عبد اهللا فقام مقامه وسلك طريقه قال املصنف رمحه اهللا و
الشباش وابوه قبله له طيور سوابق واصدقاء يف مجيع البالد فينزل به قوم فريفع طائرا يف احلال اىل قريتهم خيرب له من 

هناك ينزوهلم ويستعلمه عن احواهلم وما جتدد هناك قبل جميئهم اليه فكيتب اليه ذلك احلوادث فيحدث القوم 
اهلم حديث من هو عندهم مث يقول قد جتدد الساعة كذا وكذا فيدهشون ويرجعون اىل رستاقهم فيجدون بأحو

االمر على ما قال ويتكرر هذا فيصري عندهم كالقطع على انه يعلم الغيب قال ومما فعل اخذ عصفورا وجعل يف 
ف البلفك كتابا اكرب من ذلك رجله بلفكا وشد يف البلفك كتابا لطيفا وشد يف رجل محامة بلفكا وشد يف طر

وجعلها بني يديه وجعل العصفور بيد غالم له يف سطح داره واحلمامة بيد آخر وبعث طائرين برقعتني اىل بقعتني 
معروفتني مير هبما االصحاب املنتدبون هلذا فلما تكامل جملسه مبن يدخل عليه قال يا بارش يوهم انه خياطب شيطانا 

ب اىل قرية فالن فقد جرت بينهم خصوم فاجتهد يف اصالح ذات بينهم ويرفع صوته امسه بارش خذ هذا الكتا
بذلك فيسرح غالمه املترصد لكالمه العصفور الذي يف يده فريتفع الكتاب حبضور اجلماعة حنو السماء فريونه عيانا 

وقطع البلفك حىت ال  من غري ان تدرك عيوهنم البلفك فاذا ارتفع الكتاب حنو السطح جذبه غالمه فقيد العصفور
  يرى ويرسل طاذرا اىل ملك القرية ليصلح االمر وكذلك يفعل يف احلمامة ويتحقق هذا يف القلوب فال يبقى شك 

ويف يوم اخلميس ثالث ذي القعدة حضر قاضي القضاة ابن ماكوال والقضاة والشهود والفقهاء واالعيان بيت النوبة 
  ليفة تشريف قاضي القضاة وحتميله فقرأه رئيس الرؤساء رافعا به صوته وخرج رئيس الروساء ومعه توقيع من اخل

ويف يوم االربعاء لسبع بقني من ذي القعدة قبل قاضي القضاة ابو عبد اهللا احلسني ابن علي شهادة ايب نصر عبد 
  السيد بن حممد بن الصباغ 

وكتبوا على مساجدهم حممد وعلى خري  ويف ذي القعدة عادت الفتنة بني اهل الكرخ والقالئني واحترقت دكاكني
  البشر واذنوا حي على خري العمل وشرع يف رد ايب حممد بن النسوى اىل النظر يف املعونة 

ويف يوم اخلميس بقني من ذي القعدة محل اهل القالئني على اهل الكرخ محلة هرب منها النظارة من الناس ودخل 
وثالثون امراة وستة رجال وصبيان وطرحت النار يف الكرخ  كثري منهم يف مسلك ضيق فهلك من النساد نيف

  وعادوا يف بناء االبواب والقتال 
ويف يوم الثالثاء سادس عشر ذي احلجة جرى بني اهل الكرخ وباب البصرة قتال فجمع الطقطقى قوما من اصحابه 

 القالئني فنصبهما على حائط وكبس هبم طاق احلراين وهو من حمال الكرخ وقتل رجلني وقطع رأسيهما ومحلهما اىل
  املسجد املستجد 

ويف هذه السنة كانت بزرجان واالهواز وتلك النواحي زالزل عظيمة ارجتت منها االرض وانقلعت منها احليطان 
ووقعت شرافات القصور وحكى بعض من يعتمد على قوله انه كان قاعدا يف ايوان داره فانفرج حىت رأى السماء 

   حاله من وسطه مث رجع اىل
وفيها كتب حماضر يف الديوان ذكر فيها صاحب مصر ومن تقدم من اسالفه مبا يقدح يف انساهبم اليت يدعوهنم 

وجحد االتصال برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبعلي وفاطمة وعزوا اىل الديصانية من اجملوس والقداحية من 
  اليهود واهنم 

مما قد ذكرنا مثله يف ايام القادر باهللا وأخذت خطوط االشراف والقضاة خارجون عن االسالم وما جرى هذا اجملرى 
  والشهود والعلماء بذلك 



  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 
  احلسن بن علي بن حممد  - ٢١٢

ابن علي بن وهب بن شبل قرة ابن واقد ابو علي التميمي الواعظ املعروف بابن املذهب ولد سنة ومخسني وثلثمائة 
مسع ابا بكر بن مالك القطيعي وابا حممد بن ماسي وابن شاهني والدارقطين وخلقا كثريا وال يعرف فيه اال احلري 

والدين وقد ذكر اخلطيب عنه اشياء ال توجب القدح عند الفقهاء وامنا يقدح هبا عوام احملدثني فقال كان يروى عن 
اجزاء فانه احلق امسه فيها قال ااملصنف وهذا ال يوجب ابن مالك مسند امحد باسره وكان مساعه صحيحا اال يف 

القدح النه اذا تيقن مساعه للكتاب جازان يكتب مساعه خبطه ال جالل الكتب والعجب من عوام احملدثني كيف 
جييزون قول الرجل اخربين فالن ومينعون ان كتب مساعه خبط نفسه او احلاق مساعه فيها مبا يتيقنه ومن اين له امنا 

ب مل يعارض به اصالفيه مساعه وحدث ابن املذهب عن ابن مالك عن ابن شعيب حبديث ومجيع ما كان عند ابن كت
مالك عن ايب شعيب جزء واحد ليس احلديث فيه قال املصنف رمحه اهللا ومن اجلاذز ان يكون ذاك احلديث سقط 

اخلطيب وكان يعرض على احاديث يف من نسخة ووجد يف اخرى وجيوز ان يكون مسعه منه يف غري ذلك اجلزء قال 
اسانيدها امساء فيها لني يسألين عنهم فاذكر له انساهبم فيلحقها يف تلك االحاديث قال املصنف هذا قلة فقه من 
اخلطيب فاين إذا انتقيت يف الرواية عن ابن عمرانه عبد اهللا جاز ان اذكر امسه وال فرق بني ان اقول حدثنا ابن 

ل اخربنا احلسن بن علي بن املذهب وقد كان يف اخلطيب شيئان احدمها اجلرى على عادة عوام املذهب وبني ان اقو
  احملدثني من قبله من قلة الفقه والثاين التعصب 

يف املذهب وحنن نسأل اهللا السالمة تويف ابن املذهب ليلة اجلمعة سلخ ربيع اآلخر من هذه السنة ودفن يف مقربة 
  باب حرب 

  بن حممد بن مكي عبد اهللا  - ٢١٣
ابو حممد السواق املقرئ يعرف بابن ماردة مسع ابا احلسن ابن كيسان وكان صدوقا يسكن هنر القالئني توىف يف ذي 

  القعدة من هذه السنة ودفن يف مقربة باب حرب 
  عبد الكرمي بن ابراهيم  - ٢١٤

وكان يسكن ناحية العتابني وحدث عن  ابن حممد ابو منصور املطرز اصبهاين االصل ولد سنة ست وستني وثلثمائة
  علي بن حممد بن كيسان وكان صدوقا توىف يف رمضان هذه السنة 

  حممد بن امحد بن حممد  - ٢١٥
ابو جعفر السمناين القاضي ولد سنة احدى وستني وثالمثائة وسكن بغداد وحدث عن علي بن عمر السكري وايب 

ملا فاضال سخيا لكنه كان يعتقد يف االصول مذهب االشعري وكان احلسن الدارقطين وابن حبابة وغريهم وكان عا
  له يف داره جملس نظر توىف يف ربيع االول من هذه السنة باملوصل وهو القاضي هبا بعد ان كف بصره 

  حممد بن امسعيل بن عمر  - ٢١٧
احلسن ويعرف بابن سبنك ابن حممد بن خالد بن اسحاق بن خالد بن عبد امللك بن جرير بن عبد اهللا البجلي ابو 

  ولد سنة مخس وستني وثلثمائة وكان احد الشهود املعدلني وحدث عن ايب بكر بن شاذان وابن شاهني والدارقطين 

  وابن حبابة وغريهم توىف ليلة اخلميس رابع عشرين رمضان هذه السنة 
  حممد بن احلسن بن حممد  - ٢١٧



لص وغريه وكان صدوقا توىف ليلة اخلميس ثامن ربيع اآلخر من ابن جعفر بن داؤد بن احلسن ابو نصر مسع املخ
  هذه السنة 

  حممد بن عبد العزيز بن العباس  - ٢١٨
ابن حممد بن املهدي ابو الفضل اهلامشي خطيب جامع احلربية مسع من ايب احلسني ابن مسعون وغريه وكان صدوقا 

  خريا فاضال من املعدلني وتوىف يف حمرم هذه السنة 
   ٤٤٥سنة 

  مث دخلت سنة مخس واربعني واربعمائة 
فمن احلوادث فيها عود الفنت بني السنة والشيعة وخرق السياسة وانه احضر ابن النسوى وقويت يده وضربت 

اخليم بني باب الشعري وسوق الطعام فضرب وقتل ونقض ما كتب عليه حممد وعلي خري البشر وطرحت النار يف 
  الكرخ بالليل والنهار 

احلرب ان الغز قد جاؤوا اىل حلوان واهنم علي قصد العراق ونظر سابور ابن املظفر يف الوازاة قبل قاضي وورد 
  القضاة ابن ماكوال شهادة ايب الفتح اين شيطا 

وفيها اعلن بنيسابور لعن ايب احلسن األشعري فضج من ذلك ابو القاسم عبد الكرمي بن هوازن القشريي وعمل 
هل السنة ملا ناهلم من احملنة وقال فيها ايلعن امام الدين وحمي السنة وكان قد رفع اىل السلطان رسالة مشاها شكاية ا

طغرلبك من مقاالت األشعري شيء فقال اصحاب األشعري هذا حمال وليس مبذهب له فقال السلطان امنا يوغر 
ئا منها فال عليكم مما يقول قال بلعن األشعري الذي قال هذه املقاالت فان مل يدينوا هبا ومل يقل األشعري شي

  القشريي 

فأخذنا يف االستعطاف فلم يسمع لنا حجة ومل يقض لنا حاجة فاغضبنا على قذى االحتمال واحلنا علي بعض 
العلماء فحضرنا فظننا انه يصلح احلال فقال األشعري عندى مبتدع يزيد علي املعتزلة قال القشريى يا معشر 

ال املصنف لو أن القشريى مل يعمل يف هذه رسالة كان استر للحال ألنه امنا ذكر فيها انه املسلمني الغياث الغياث ق
وقع اللعن وانه سئل السلطان ان يتقدم بترك ذلك فلم جيب مث مل يذكر حجة له وال دفع شبهة للخصم وذكر مثل 

  هذا نوع تغفيل 
  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 

  امحد بن عمر  - ٢١٩
روح النهرواين كان ينظر يف العيار بدار الضرب وله شعر حسن قال كنت على شط النهروان فسمعت رجال  ابن

  ... فهان على ما طلبوا ... وما طلبوا سوى قتلى ... يتغىن يف سفينة منحدرة 
  فاستوقفته وقلت اضف اليه 

وما طلبوا ... م من عيين قد سلبوا ... وباهلجران طيب النو ... على قتلى االحبة بالتمادى يف اجلفا غلبوا ... 
  ... فهان على ما طلبوا ... سوى قتلى 

  توىف يف ربيع اآلخر من هذه السنة 
  ابراهيم بن عمر  - ٢٢٠

ابن امحد بن ابراهيم بن امساعيل بن مهران ابو اسحاق الربمكي كان سلفه قدميا يسكنون يف حمله ببغداد تعرف 
ون قرية تسمى الربمكية وهي قرية بقرب باب البصرة فنسبوا اليها ولد يف رمضان بالربامكة وقيل بل كانوا يسكن



سنة احدى وستني وثلثمائة ومسع ابا بكر بن مالك القطيعي وخلقا كثريا وحدثنا اشياخنا عنه وكان صدوقا دينا 
بع ذي احلجة من فقيها على مذهب امحد بن حنبل وكانت له حلقة للفتوى يف جامع املنصور وتوىف يوم االحد سا

  هذه السنة 

  ودفن مبقربة باب حرب 
  عمر بن حممد  - ٢٢١

بان علي بن عطية ابو حفص املعروف والده بايب طالب املكي ولد سنة ثالث وستني وثلثمائة ومسع اباه وابا حفص 
  ابن شاهني وكان صدوقا يسكن باب الطاق وتوىف يف ربيع اآلخر من هذه السنة 

  حممد بن امحد  - ٢٢
ابن عثمان بن الفرج بن االزهر ابو طالب املعروف بابن السوادى اخو ايب القاسم االزهري ولد يف ليلة اجلمعة 
  لعشربقني من مجادي اآلخرة سنة ثالث وستني وثلثمائة ومسع ابا حفص ابن الزيات وحممد بن املظفر يف اخرين 

ا عنه وكان صدوقا توىف يف ذي احلجة من سنة مخس انبأنا عبد الرمحن بن امحد اخربنا ابو بكر اخلطيب قال كتبن
  واربعني واربعمائة 

  حممد بن حممد  - ٢٢٣
  ابن ايب متام الزينيب نقيب النقباء توىف يف هذه السنة فوىل ابنه ابو علي مكانه 

   ٤٤٦سنة 
  مث دخلت سنة ست واربعني واربعمائة 

تفاوضوا بينهم الشكوى من وزير السلطان فيما يشعره فمن احلوادث فيها أن االتراك اجتمعوا يف دار اململكة و
عليهم من االمتعة ويطلق هلم من االموال املتفاوتة القيمة وان الوزير قد استعصم باحلرمي وتفرقوا على شغب 

اعتزموه فضربوا اخليم علي شاطئ دجله وركبوا بالسالح وصار قوم منهم اىل الديوان فخاطبوا على امر الوزير 
الواجب على صاحب احلرمي ان يقوم بأمورنا ليلتزمنا طاعته وانصرفوا علي نفور كثرت االراجيف  وقالوا من

وخفيت الفتنة وغلقت الدروب وذلك يف يوم اجلمعة ومل يصل اجلمعة يومئذ يف جامع القصر وصلى يف غريه ونقل 
  الناس امواهلم ايل باب النوىب وباب املراتب وكان ذلك من العجب ألن تلك 

ماكن كانت مقصودة ونودى يف البلد مىت وجد الوزير يف دار احد فقد حل دمه ماله ومن دل عليه حسنت اال
مكافاته فركب االتراك بالسالح اىل دار الروم وفيها دور ايب احلسن بن عبيد كاتب البساسريى وغريه فنهبوا 

العوام وعرب اهل الكرخ والقالئني وهنر طابق  ودخلوا البيعة واخذوا امواال كثرية واحرقوا البيعة وعدة دور وقائلهم
وباب البصرة اىل باب الغربة للحراسة وراسل اخلليفة االتراك وقال قد عرفتم طلبنا للوزير وقبضنا علي اصحابه 

وهذا غاية املمكن ومل يبق اال الفتنة اليت هتلك الناس فان كانت مطلوبكم فامهلونا اياما اىل ان نتأهب لسفرنا وخنرج 
ىل حيث يعرف فيه حقنا فاجابوه بالطاعة وقررت هلم اشياء فاخذوها وسكنوا مث ان الوزير ظهر فطولب فخرج ا

  نفسه بسكني مث تسلمه البساسريى وتقلد الوزارة ابو احلسني بن عبد الرحيم 
  وغزا طغرلبك بالد الروم 

ف به ما كان من زرع وتعذرت الطحون ويف مستهل ربيع اآلخر انقطع املاء من الفرات على هنر عيسى انقطاعا تل
  وادرك الناس بذلك ضرر شديد 



  ويف هذا الشهر كان من الصراصري ما زاد وكثر ومسع هلا بالليل دوى كدوى اجلراد اذا طار 
وخلع اخلليفة على رئيس الروساء خلعة حسنة وكتب له درجا قرأه قائما يف يوم اخلميس لعشرين من مجادي االوىل 

  وعرب يوم اجلمعة فصلى جبامع املنصور  من هذه السنة
وقصد قريش بن دران االنبار ففتحها وخطب هبا وباملوصل وفتح السوق وورد ابو احلارث املظفر البساسريى اىل 

بغداد منصوفا عن الوقعة مع بين خفاجة فسار اىل داره اجلانب الغريب ومل يلم دار اخلليفة على رمسه وتأخر عن 
نت منه آثار النفرة وخرج اىل دجيل فاجتازت به سفينة لبعض اقارب رئيس الرؤساء فاعتاقها اخلدمة بعد ذلك وبا

وطالبها بالضريبة وكثرت دواعي الوحشة فراسله اخلليفة مبا طيب قلبه فقال ما اشكو اال من النائب يف الديوان مث 
  خرج اىل 

  طريق خرسان فثقل على ضياع الديوان 
نبار فخرج اليه االتراك والعوام طامعني يف النهب فوصل اليها ففتحها وقطع ايدي عامل ويف ذي احلجة توجه اىل اال

فيها وكان معه دبيس بن علي بن مزيد وذلك بعد ان احرق دمما والفلوجة مث قدم فتقرر انه حيضر بيت النوبة وخيلع 
  عليه فجاء اىل ان حاذى بيت النوبة وخدم وانصرف ومل يعرب 

  ه السنة من االكابر ذكر من توىف يف هذ
  ابراهيم بن حممد  - ٢٢٣

ابن عمر بن حيىي ابو طاهر العلوى ولد ببابل سنة تسع وستني وثلثمائة وحدث عن ايب املفضل الشيباين وكان مساعه 
  صحيحا توىف ببغداد يف صفر هذه السنة 

  احلسني بن جعفر  - ٢٢٥
من ابن حيويه والدارقطين وابن شاهني وكان ثقة مشهورا ابن حممد بن جعفر بن داود ابو عبد اهللا السلماسي مسع 

  باصطناع الرب وفعل اخلري الفقراء وكثرة الصدقة وكان قداريد للشهادة فأىب 
رحدثنا حممد بن ناصر احلافظ عن ايب احلسني ابن الطيورى قال ما كان يعلم نفقة ايب احلسن القزويين من اين هي 

وجدوا يف روزنا جمة عشرة دنانري يف كل شهر نفقة ايب احلسن القزويين قال حىت مات ابو عبد اهللا السلماسي ف
ودخل اىل بغداد السلطان فاحتاج اىل نفقة فاستقرض من التجار واستقرض من أيب عبد اهللا عشرة االف واتفق انه 

يأخذ وقال قولوا اشترى زيتا بعشرة آالف فباعه بعشرين الفا فلما دخل السلطان دخله بعث اليه بعشرة االف فلم 
للسلطان هو يف اوسع حل منها وانا اسأل ان اعفى عنها فقيل للسلطان فقال قولوا له اي شيء سبب هذا فقال 

يأكل من مايل اقوام ان علموا اين قد اخذت من مال السلطان مل ياكلوا منه شيئا وقد أخلفها اهللا على يف مثن الزيت 
  قال املصنف رمحه اهللا وحدثين بعض 

شياخ عن السلماسي انه سووم يف مثرة يف بستان له فبذل له مخسمائة دينار فسكت فدخل قوم فزادوه علي ذلك اال
  زيادة كبرية فقال جوارحي سكنت اىل االول ال اغري نييت توىف ابو عبد اهللا يف مجادي االوىل من هذه السنة 

  عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا  - ٢٢٦
املعروف بابن اللبان مسع باصبهان ابا بكر ابن املقرئ وببغداد املخلص ومبكة ابا احلسن بن ابو عبد اهللا االصبهاين 

فراس ودرس فقه الشافعي علي ايب حامد االسفرائيين وويل قضاء ايذج وكان يسكن درب اآلجر يف هنر طابق 
نيب يف هذا الشهر ليال وال ويصلى بالناس التراويح مث يقف بعدها مصليا اىل الفجر وقال يف آخر رمضان مل اضع ج



  هنارا توىف يف مجادي اآلخرة من هذه السنة 
  حممد بن اسحاق  - ٢٢٧

ابن حممد بن قدوية ابو احلسن الكويف املعدل اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال قدم علينا حممد بن اسحاق يف سنة 
خا ثقة له هيئة حسنة ووقار ظاهر وكان اربع وعشرين واربعمائة وحدث عن ايب احلسن بن ايب السرى البكائي شي

الصورى يثىن عليه خريا وقال اصوله جياد ومساعه صحيح وهو يف نفسه االعتقاد من اهل السنة مات بالكوفة يف 
  من شوال سنة ست واربعني واربعمائة  ٤اليوم السادس 

   ٤٤٧سنة 
  مث دخلت سنة سبع واربعني واربعمائة 

ق فيه شراب للبساسريى يف ربيع اآلخر اىل مشرعة باب االزج فنزل اليه ابن فمن احلوادث فيها انه وصل زور
  سكرة اهلامشي ومجاعة من اصحاب عبد الصمد فكسروه 

  ويف آخر هنار اخلميس لثمان بقني من ربيع اآلخر انقص كوكب كبري اجلرم فتقطع ثالث قطع 

  ينار وبشرياز الف دينار وزادت االسعار باالهواز فبلغت قيمة الكر من احلنطة ثلثمائة د
واتصلت الفنت بني اهل باب الطاق وسوق حيىي اتصاال مسرفا وركب صاحب الشرطة واالتراك الطفاء الفتنة فلم 
ينفع ذلك وانتقل القتال اىل باب البصرة واهل الكرخ علي القنطرتني ووقعت بني احلنابلة واالشاعرة فتنة عظيمة 

فا من احلنابلة وكان ابو احلارث البساسريى قد احضر الديوان واحلف على حىت تأخر االشاعرة عن اجلمعات خو
اخالص الطاعة مث ان األتراك ضجوا بني يديه وذكروا انه ال يوصل اليهم حقوقهم مث استأذنوا يف ماله واصحابه 

للخليفة  فأذن هلم واطلق رئيس الرؤساء لسانه فيه وذكر قبح افعاله وانه كاتب صاحب مصر وخلع ما يف عنقه
  وعدد ما كان مطويا يف قلبه مث سذل اخلليفة فيه فقال ليس اآلن اهالكه 

اخربنا عبد الرمحن اخربنا ابو بكر اخلطيب قال كان ارسالن التركي املعروف بالبساسريي قد عظم امره واستفحل 
العجم ودعى له على كثري من لعدم نظرائه من متقدمي االتراك فاستوى على البالد وطار امسه وهتيبته امراء العرب و

املنابر العراقية واالهواز ونواحيها وجيب االموال ومل يكن القائم بأمر اهللا يقطع امرا دونه مث صح عند اخلليفة شر 
عقيدته وشهد عنده مجاعة من االتراك ان البساسريى عرفهم وهو اذ ذاك بواسط عزمه على هنب دار اخلالفة 

خلليفة ابا طالب حممد بن ميكائيل املعروف بطغولبك امري الغز وهو بنواحي الرى والقبض علي اخلليفة فكاتب ا
يستنهضه علي املسري اىل العراق وانقض اكثر من كان مع البساسريى وعادوا اىل بغداد مث امجع رأيهم على ان 

ظاهرى فاحرقوها قصدوا دار البساسريى وهي يف اجلانب الغريب يف املوضع املعروف بدرب صاحل بقرب احلرمي ال
  وهدموا أبيتها 

ووصل طغرلبك اىل بغداد يف رمضان سنة سبع واربعني واربعمائة ومضى البساسريى على الفرات اىل الرحبة 
  وتالحق به خلق كثري من األتراك البغداديني 

  ه الرحبة وكاتب صاحب مصر يذكر له كونه يف طاعته وانه على اقامة الدعوة له بالعراق فأمده باالموال ووالد
قال املصنف وملا ظهر طغرلبك وانتشر عسكره يف طريق خراسان فانزعج الناس ومشلهم اخلوف ودخل اىل احلرمي 

اهل السواد مث ورد رسول اىل الديوان يف حنو ثالثني من الغزو انزعج العسكر وركبوا بالسالح فسلم الرسول كتابا 
للتربك مبشاهدهتا واملسرية بعد ذلك ايل احلج وعمارة طريقة يتضمن الدعاء والثناء وانه قصد احلضرة الشريفة 



واالنتقال اىل قتال اهل الشام وكل معاند مث خطب لطغرلبك مث للمسمى بامللك الرحيم من بعده مث خرج رئيس 
الرؤساء لتلقى السلطان معه املوكب فلقيه حاجب السلطان يف مجاعة من الترك ومعه شهرى فقدمه اليه وقال هذا 

فرس من مراكب السلطان اخلاصة وقد رسم ركوبك اياما فنزل عن بغلته وركبه وجاء بعده عميد الدولة ابو نصر ال
الكندري وزير السلطان فاستقبله ورام ان يترجل له فمنعه وتعانقا علي ظهور دواهبما ومتما ايل النهر وان ولقى 

تقبيل االرض وقال ما وردت اال منصرفا عن السلطان فذكر له ما يصلح ذكره عن اخلليفة فشكر وأومأ ايل 
االوامر السامية وممتثال للمراسم العالية ومتميزا عن مملوك خراسان بالدنو من هذه اخلدمة الشريفة ومنتقما من 

اعدائها وسائرا اىل بالد الشام لفتحها واصالح طريق احلج فقال له رئيس الرؤساء ان اهللا تعاىل اعطاك الدنيا بأسرها 
ر نفسك منه ببعضها وابتغ فيما أتاك اهللا الدار اآلخرة وسأله يف امللك الرحيم ان جيريه جمرى اوالده فأعطاه يده فاشت

مث استأسره بعد ذلك وقطعت خطبته سلخ رمضان هذه السنة ومحل اىل القلعة فاعتقل فيها اعتقاال مجيال قال 
 هلم الدولة واملسمى بامللك الرحيم كان آخر امراء املصنف فطغرلبك اول ملك من الترك السلجوقية وهو الذي بىن

  الديلم وملوك بين بويه 
  ويف رمضان قبض على ايب احلسن بن نصر النصراين كاتب البساسريى وختم على ماله وخزانته بدار اخلالفة وغريها 

بني العوام واالتراك ويف حادي عشر رمضان فرغ من طيار اخلليفة وحط ايل املاء بدجلة بالقراء واألصحاب وثارت 
  فتنة أدت اىل قتل واسر فنهب اجلانب الشرقي بأسره وذهبت اموال الناس 

  ويف ثاين شوال نزل طغرلبك دار اململكة وتفرق عسكره يف دور االتراك وكان معه مثانية فيلة 
خلع عليه مث خلع علي ويف يوم الثالثاء عاشر ذي القعدة قلد ابو عبد اهللا حممد بن علي الدامغايت قضاء القضاة و

  طغرلبك ايضا يف يوم االربعاء وعاد اىل داره وبني يديه بوقات ودبادب 
ويف ذي القعدة توىف ذخرية الدين ابو العباس حممد بن القائم وكان قد نشأ نشوءا حسنا فعظمت الرزية وجلس 

هبم وتشويش عمائمهم والتخفي رئيس الرؤساء للعزاء يف رواق صحن دار السالم وحضر الناس وقد امر بتخويق ثيا
فلما صار وقت العتمة قطع الرواق بسرادق من دونه سبنية وجعل وراءها التابوت وخرج اخلليفة فصلى عليه 

والناس من بعد السرادق وكرب اربعا ودخل رئيس الرؤساء وعميد امللك ايل السبنية وعزيا اخلليفة وخرجا وقطع 
فة ومن اخليم السلطانية وملا كان يوم االحد رابع اجللوس حضر عميد امللك ضرب الطبل ايام التعزية من دار اخلال

وأدى عن السلطان رسالة تتضمن الدعاء والسؤال بالتقدم باهلوض من جملس التعزية وطلب السلطان ماال من 
فة ما زال هذا اخلليفة فبذل بعض الوالة تصحيح املطلوب علي ان يطلق يده يف احلرمي ويبسط يف التناول فقال اخللي

احلرمي مصونا وقد جرى فيه ما رأينا مكافاته يف ولدنا فما نشك ان دعوة فسمعت والرعية سألت فاجيبت فعاودوه 
  يف ذلك اىل ان تقدم بالرفق فيما يفعل 

ويف هذه السنة استوىل ابو كامل على بن حممد الصليحي اهلمذاين علي اكثر اعمال اليمن واعتزى اىل صاحب مصر 
  على الذي كان خيطب يف هذه االعمال للقائم  وقوى

  ويف هذه السنة قبض امللك الرحيم بواسط علي الوزير شرف االمة ايب عبد اهللا ابن عبد الرحيم وقيل طرح يف بئر 
وكثر فساد الغز وهنبهم فثار العوام وقتلوا عددا من الغز وكثر النهب حىت بلغ الثور مخسة قراريط ايل عشرة 

  اطني ايل مخسة واحلمار قري
وكان ابو دلف فوالذ بن خسرو بن كندي قد ملك شرياز ومجع اليه الديلم هبا مث حوصر فبلغت احلنطة سبعة 



  ارطال بدينار ومات اهلها جوعا فبقى فيها حنو الف انسان 
  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 

  متام بن حممد  - ٢٢٨
خلطيب ولد سنة ثالث وستني وثلثمائة ومسع من يوسف القواس وايب عبيد ابن هارون بن عيسى ابو بكر اهلامشي ا

اهللا املرزباين وكان صدوقا وشهد عند ايب عبد اهللا بن ماكوال فقبل شهادته وتقلد اخلطابة جبامع الرصافة سنة ست 
بن املهتدى الصالة يف ومثانني وثلثمائة مث اضيف ايل ذلك تقليده اخلطابة جبامع القصر وكان بتناوب هو وابو احلسني 

  جامع الرصافة واقتصر علي مناوبة متام يف جامع القصر وتوىف يف ذي القعدة من هذه السنة 
  احلسن بن علي  - ٢٢٩

ابن عبد اهللا ابو املؤدب االقراع املقرئ مسع الكتائي واملخلص وغريمها وتوىف يف صفر هذه السنة ودفن مبقربة باب 
  حرب ومل يكن به بأس 

  احلسن بن علي  - ٢٣٠
ابن عيسى الربعي ابو الربكات ينوب عن الوزير ببغداد وله معرفة بعلم الكتاب وجن يف شبيبته وادعى النبوة يف 

  جنونه مث برأ وتوىف يف شعبان هذه السنة بباب املراتب 

  احلسني بن علي  - ٢٣١
عروف بابن ماكوال من اهل جرباذقان ابن جعفر بن علكان بن حممد بن دلف بن ايب دلف العجلي ابو عبد اهللا امل

ولد سنة مثان وستني وثلثمائة ووىل القضاء بالبصرة من قبل ايب احلسن بن ايب الشوارب مث استحضره القادر باهللا 
فواله قضاء القضاة يف سنة عشرين واربعمائة فلما وىل القائم اقره على واليته ايل حني وفاته فمكث يتوىل قضاء 

ين سنة وكان يقول مسعت من ايب عبد اهللا بن منده وكان ينتحل مذهب الشافعي وكان يقول القضاة سبعا وعشر
  الشعر 

اخربنا حممد بن عبد الباقي بن امحد عن ايب حممد رزق اهللا بن عبد الوهاب التميمي قال انشدنا قاضي القضاة ابو 
  عبد اهللا احلسني بن علي بن ماكوال لنفسه 

فلم ينفعه تسويد ... وسود عارضيه بلون خضر ... فما اغىن مع الشيب التصايب ...  تصاىب نزهه من بعد شيب... 
على ايام ... سالم اهللا عودا بعدبدء ... فما ازداد سوى فرط اجتناب ... وابدى لألحبة كل لطف ... اخلضاب 

ا عفيفا فحكى ابن وكان نزها صين... بقليب حسرة حتت احلجاب ... توىل غري مذموم وابقى ... ريعان الشباب 
عبيد املالكي وكان يتوكل للقائم بأمر اهللا قال امرين اخلليفة ان امحل ببقاعني عليه يف مراكن اىل النقيبني وقاضي 
القضاة ابن ماكوال ايل مجاعة ففعلت فكلهم قبل غري ابن ماكوال فاجتهدت فلم يفعل فعدت باحملمول وكتبت مبا 

ل يقول ما اغثه ما اغثه أترى تقع اليه حكومه فيحابيين فيها وتوىف ابن ماكوال يف جرت احلال فلما قرأها اخلليفة جع
  شوال هذه السنة وصلى عليه ابو منصور وابن يوسف ودفن يف داره باحلرمي قريبا من باب العامة 

  عبد الغفار بن حممد  - ٢٣٢
  ابن عبد الغفار ابو طاهر القرشي االموي 

  قال هو من ولد مسلمة بن عبد امللك ويعرف بابن  اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب



االموي مسع اسحاق بن سعد بن سفيان كتبت عنه وكان صدوقا يسكن باب البصرة سألته عن مولده فقال يف ربيع 
  االول سنة ثالث وستني وثلثمائة ومات يف ذي احلجة من هذه السنة 

  علي بن احملسن  - ٢٣٣
و القاسم التنوخى وتنوخ الذين ينسب اليهم اسم لعدة قبائل اجتمعوا قدميا ابن علي بن حممد بن ايب الفهم اب

بالبحرين وحتالفوا على التوازر والتناصر واقاموا هناك فسموا تنوخا ولد بالبصرة يف شعبان سنة مخس وستني 
قا اال انه كان وثلثمائة واول مساعه يف شعبان سنة سبعني وقبلت شهادته عند احلكام يف حداثته وكان حمتاطا صدو

معتزليا ومييل اىل الرفض وتقلد قضاء نواحي عدة منها املدائن واعماهلا ودر زجيان والربدان وقرميسني وتوىف يف حمرم 
  هذه السنة ودفن يف داره بدرب التل 

  حممد بن القائم  - ٢٣٤
  احلوادث  ويلقب بالذخرية توىف يف ذي القعدة من هذه السنة وعظم املصاب به علي ما ذكرنا يف

  ستيتة بنت القاضي ايب القاسم عبد الواحد  - ٢٣٥
  ابن حممد بن عثمان البجلي 

اخربنا ابو منصور اخربنا اخلطيب قال مسعت ستيتة من ايب القاسم عمر بن حممد بن سنبك كتبت عنها وكانت 
  بعني واربعمائة صادقة فاضلة تنزل اجلانب الشرقي يف حرمي دار اخلالفة وماتت يف رجب من سنة سبع وار

   ٤٤٨سنة 
  مث دخلت سنة مثان واربعني واربعمائة 

  فمن احلوادث فيها انه يف مستهل احملرم عقد عميد امللك ابو نصر الكندري وزير 

طغرلبك على هزارسب بن بكري بن عياض الكردي ضمان البصرة واألهواز واعمال ذلك هلذه السنة بثلثمائة الف 
  واذن يف ذكر امسه يف اخلطبة باالهواز  دينار سلطانية واطلقت يده

ويف احملرم ابتدئ بعقد اجلسر من مشرعة احلطابني ايل مشرعة الرواية زيد يف زوارقه لعلو املاء فعصفت ريح شديدة 
فقطعت اجلسر فاحندرت زوارقه اىل الدراعني واحنل الطيار املربوط بباب الغربة وتكسر سكانه وتشعثت آالته ويف 

م ضرر العسكر بنزوهلم يف دور الناس وارتكاهبم احملظورات فأمر اخلليفة رئيس الرؤساء باستدعاء هذه السنة ع
الكندرى وان خياطبه يف ذلك وحيذره العقوبة فان اعتمد السلطان ما اوجبه اهللا تعاىل واال فليسا عدنا يف النزاع عن 

رى فمضى اىل السلطان فشرح له احلال هذه النكرات فكتب رئيس الروساء ايل الكندري فحضر فشرح له ما ج
فقال انين غري قادر علي هتذيب العساكر لكثرهتم مث استدعاه يف بعض الليل فقال اين منت وقد تداخلتين اخلشية هللا 

تعاىل مما ذكرت يل فرأيت شخصا وقع يف نفسى انه رسول اله صلى اهللا عليه و سلم وكأنه واقف عند الكعبة 
حنوى وقال حيكمك اهللا يف بالده وعباده وال تراقبه فيهم وال تستحي من جالله فامضى اىل  فسلمت عليه فلم يلتفت

الديوان وانظر ما يرمسه امري املؤمنني ألطيع فاهنى رئيس الروساء احلال فخرج التوقيع متضمنا للبشارة برؤية رسول 
  ك واطالق من وكل به اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما وصل اىل السلطان بكى وامر بازالة التر

ويف هذه السنة ابتدأ السلطان طغرلبك ببناء سور عريض دخل فيه قطعة كثرية من املخرم وعزم علي بناء دار فيها 
ومجع الصناع لتجديد دار اململكة العضدية وخربت الدور والدروب واحملال واالسواق باجلانب الشرقي ومجيع ما 

ونقضت دور االتراك وسلت اخشاهبا باجلانب الغريب وقلع الفقراء اخشاب  يقارب الدار واخذت آالهتا لالستعمال



  السدور وباعوه علي اخلبازين والفراشني 
  ويف يوم اخلميس لثمان بقني من احملرم عقد للخليفة القائم بأمر اهللا على خدجية 

د اهللا الدامغاين واقضى بنت اخي السلطان طغرلبك على صداق مبلغه مائة الف دينار وحضر قاضي القضاة ابو عب
القضاة ابو احلسن املاوردى ورئيس الرؤساء ابو القاسم ابن املسلمة وهو الذي خطب مث قال ان رأى سيدنا وموالنا 
امري املؤمنني ان ينعم بالقبول فعل فقال قد قبلنا هذا النكاح هبذا الصداق فلما دخل شهر شعبان مضى ابن املسلمة 

 املؤمنني يقول لك ان اهللا تعاىل يأمركم ان تؤدوا االمانات ايل اهلها وقد اذن يف نقل اىل السلطان وقال له امري
الوديعة الكرمية اىل العزيزة فقال السمع والطاعة ومضت والدة اخلليفة ايل دار اململكة وارسلت خاتون بورودها 

ض وقال اخلادم ركن الدين قد امتثل فاحندرت هبا ودخال باب الغربة وقت العتمة ودخل معها عميد امللك فقبل االر
املراسم العالية يف محل الوديعة وسأل فيها كرم املالحظة واجتناب الضيعة مث انصرفوا فقبلت اجلهة االرض دفعات 

عدة فادناها اليه وقرهبا منه واجلسها ايل جنبه وطرح عليها فرجية منظومة بالذهب وتاجا مرصعا باجلوهر واعطاها 
يباجا وقضبا مذهبا وطاسة من ذهب ق نبت فيها الياقوت والفريوزج وافرد هلا من اقطاع دجلة من غدمائة ثوب د

  اثىن عشر الف دينار 
ويف هذا الوقت غلت االسعار فبلغ الكر احلنطة وقد كان يساوي نيفا وعشرين دينارا بتسعني دينارا وتعذر التنب 

الطريق من القوافل للنهب املتدارك وكان اهل النواحي حىت كان يباع الكساء من التنب بعشرة قراريط وانقطعت 
جييؤن بأمواهلم مع احلفر فيبيعوهنا ببغداد خمافة النهب وحلق الفقراء واملتجملني من معاناة الغالء ما كان سببا للوباء 

ات بدينار واملوت حىت دفنوا بغري غسل والتكفني وكان الناس يأكلون امليتة وبيع اللحم رطال بقرياط واربع دجاج
ونصف قفيز أرز بدينار ومائة كراثة بدينار ومائة اصل خس بدينار وعدمت األشربة فبلغ املن من الشراب دينارا 
واملكوك من بزر البقلة سبعة دنانري والسفرجلة والرمانة دينار واخليارة واللينوفرة دينارا واغرب اجلو وفسد اهلواء 

  ايضا وكان ميوت يف اليوم وكثر الذباب ووقع الغالء واملوت مبصر 

الف نفس وعظم ذلك يف رجب وشعبان حىت كفن السلطان من ماله مثانية عشر الف انسان ومحل كل اربعة ومخسة 
يف تابوت وباع عطار يف يوم الف قارورة فيها شراب وعم الوباء والغالء مكة واحلجاز وديار بكر واملوصل 

من مصر ان ثالثة من اللصوص نقبوا بعض الدور فوجدوا عند الصباح وخراسان واجلبال والدنيا كلها وورد كتاب 
  موتى احدهم على باب النقب والثاين على رأس الدرجة والثالث علي الثياب املكورة 

ويف هذه السنة تقدم رئيس الرؤساء ابو القاسم على بن احلسن ابن املسلمة بان تنصب اعالم سود يف الكرخ 
  تهد يف اذاهم وامنا كان يدفع منهم عميد امللك الكندري فانزعج لذلك اهلها وكان جي

  وفيها هبت ريح شديدة وارتفعت معها سحابة ترابية فاظلمت الدنيا فاحتاج الناس يف االسواق اىل السرج 
وفيها احتسب ابو منصور ابن ناصر السياري علي اهل الذمة والزمهم لبس الغيارات والعمائم املصبوغات وذلك 

  سلطان فصرفت ذلك عنهم خاتون ومنعت احملتسب عن أمر ال
ويف العشر الثاين من مجادي اآلخرة ظهر يف وقت السحر ذؤابة بيضاء طوهلا يف رأي العني حنو عشرة اذرع يف عرض 

حنو الذراع ومكثت علي هذه احلال ايل النصف من رجب مث اضمحلت وكانوا يقولون انه طلع مثل هذه مبصر 
  ا طلع هذا ملكت وخطب فيها للمصريني فملكت وكذلك بغداد مل

ويف عشية يوم الثالثاء سلخ رمضان خرج الناس لترأى هالل شوال فلم يروه وصلى الناس التراويح علي عادهتم 



ونووا صوم غدهم فلما كان بكرة يوم االربعاء جاء الشريف ابو احلسن بن املهتدى املعروف بالغريق اخلطيب وقد 
ته ووراءه املكربون ال بسني السواد علي هيئته اىل جامع دار اخلالفة فرآه مغلقا ففتحه لبس سواده وسيفه ومنطق

  ودخل وقال اليوم يوم العيد وقد روئى اهلالل البارحة بباب البصرة ورام الصالة فيه ومجع الناس به وعرف رئيس 

ن وما جتدد يف رؤية اهلال فراسله الرؤساء اخلرب فغاظه ذلك واحفظه ان مل حيضر الديوان العزيز ويطالعه مبا كا
واستحضره فامتنع وقال حىت اصلى واعيد مث نكفى اىل الديوان فروجع واحضر وانكر عليه اقدامه علي فتح اجلامع 

وهو مغلق وقد علم انه ال خرب للناس من هذا االمر حمقق وقال له قد كان حيبب ان حتضر الديوان العزيز وتنهى 
لشريف ويتقدم فيما يوجبه ويقتضيه واغلظ له فيما خاطبه فاعتذر وقال ما فعلت مما فعلته احلال ليحيط به العلم ا

اال ثقة بنفسي وبعد ان وضعت الصورة عندي وكان قد حضرين البارحة مثانية انفس من جرياين اثق بقوهلم فشهدوا 
رة وخرجوا اليوم قاصدين عندي مجيعا مبشاهدة اهلالل فقطعت بذلك وحكمت وافطرت وافطر الناس يف باب البص

جامع املدينة ومل اعلم ان هذا مل يشع فحضرت وانكرت كون اجلامع مغلقا مث جاء قوم فشهدوا برؤية اهلالل فقال 
رئيس الرؤساء لقاضي القضاة ايب عبد اهللا الدامغاين ما عندك يف هذا فقال اما مذهب ايب حنيفة الذي هو مذهيب فال 

ما مينع من مشاهدة اهلالل االقول العدد الكثري الذي يبلغ مائتني واما مذهب  تقبل مع صحوا السماء وجواز
الشافعي الذي هو مذهب هذا الشريف فانه يقطع بشهادة اثنني يف مثل هذا وطولع اخلليفة باحلال فامر بالنداء ان ال 

فصلى بالناس وعيد  يفطر احد فأمسك من كان أكل وكان والد القاضي ايب احلسني قد مضى اىل جامع القطيعة
  وكذلك يف جامع احلربية ومل يعلموا مبا جرى 

ويف هذه السنة اقيم األذان يف املشهد مبقابر قريش ومشهد العتيقة ومساجد الكرخ بالصالة خري من النوم وازيل ما 
وعلي  كانوا يستعملونه يف األذان حي على خري العمل وقلع مجيع ما كان علي ابواب الدور والدروب من حممد

خري البشر ودخل اىل الكرخ منشدوا اهل السنة من باب البصرة فانشدوا االشعار يف مدح الصحابة وتقدم رئيس 
الروساء اىل ابن النسوى بقتل ايب عبد اهللا بن اجلالب شيخ البزازين بباب الطاق ملا كان يتظاهر به من الغلو يف 

  الرفض فقتل 

  وسي وهنبت داره وصلب علي باب دكانه وهرب ابوجعفر الط
وتزايد الغالء فبيع الكر احلنطة مبائة ومثانني دينارا والكارة واخلشكار الرديئة بسبعة دنانري واتى البساسريى املوصل 

فخطب هبا للمصري فاستدعى عميد امللك حممد بن النسوى وتقدم اليه باخراج ايب احلسن بن عبيد كاتب 
  ظنا ان ذلك ينجيه فقتل  البساسريى وقتله وكان قد اسلم يف احلبس

ويف هذه السنة سار طغرلبك من بغداد يطلب املوصل وقد استصحب النجارين وعمل العرادات واجملانيق وكانت 
مدة مقامة ببغداد ثالثة عشر شهرا وثالثة عشر يوما واجتهد به اخلليفة ان يقيم فلم يقم وخرج بعسكره فنهبوا أو 

اءها وهنبت تكريت وحوصرت القلعة وعم الغالء مجيع اآلفاق حىت بلغ الكر انا وعكربا ومجيع البالد وسبوا نس
احلنطة مائة وتسعني دينار وزاد ذلك يف املعسكر فبيع اخلبز رطل بنصف دانق وعاد ابن فساجنس اىل واسط ومعه 

الكوفة الديلم وخطب للمصري وورد حممود بن االخرم اخلفاجي من مصر ومعه مال فخطب بشفاتا وعني التمر وب
  للمصري وكذلك فعل شداد بن اسد يف النيل وسورا 

  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 
  احلسن بن عبد الواحد  - ٢٣٦



ابن سهل بن خلف ابو حممد ولد يف سنة مثان وسبعني وثلثمائة مسع من ابن حبابة والدارقطين واملخلص وغريهم 
  ة وكان صدوقا تويف يف ربيع اآلخر من هذه السن

  احلسني بن جريش  - ٢٣٧
ابن امحد بن علي بن يعقوب ابو عبد اهللا الكاتب ولد سنة تسع وستني وثلثمائة وكان يذكر ان اصله من الكرخ 

وانه من ولد ايب دلف العجلي مسع املخلص ويوسف بن عمر القواس وغريمها وكان مساعه صحيحا وتوىف يف هذه 
  السنة 
  بدر بن جعفر  - ٢٣٨

  بن علي ابو احلسن العلوى من ساكين الكوفة كتب عنه ابو بكر  ابن احلسني

  اخلطيب وقال كان صدوقا توىف يف ذي احلجة من هذه السنة 
  عبد امللك بن حممد  - ٢٣٩

ابن حممد بن سلمان ابو حممد العطار مسع ابا احلسن بن لؤلؤ وابن املظفر وكان صدوقا وتوىف يف ذي احلجة من هذه 
  السنة 
  بن امحد  علي - ٢٤٠

ابن علي بن سلك ابو احلسن املؤدب املعروف بالفاىل من اصل بلدة فالة قريبة من ايذج اقام بالبصرة مدة ومسع هبا 
من أيب عمر بن عبد الواحد اهلامشي وقدم بغداد فاستوطنها وكان ثقة انشدنا حممد بن ناصر احلافظ قال انشدنا ابو 

  الفايل من لفظه لنفسه  زكرياء التربيزي قال انشدين ابو احلسن
كانوا والة ... ورأيتها حمفوفة يسوعا االوىل ... غري الذين عهدت من علمائها ... ملا تبدلت اجملالس اوجها ... 

... أما اخليام فاهنا كخيامهم ... والعني قد شرقت جبارى مائها ... أنشدت بيتا سائرا متقدما ... صدورهاو فنائها 
  ... ائها وأرى نساء احلي غري نس

  وانشد لنفسه 
ببيت قدمي شاع ... فحق ألهل العلم ان يتمثلوا ... بليد يسمى بالفقيه املدرس ... تصدر للتدريس كل مهوس ... 

  ... كالها وحىت سامها كل مفلس ... لقد هزلت حىت بدا من هزاهلا ... يف كل جملس 

  البن دريد فندم قال ابو زكريا وجدت خبط الفايل لنفسه وكان قد باع اجلمهرة

  بعد ذلك 
ولو ... وما كان ظين انين سأبيعها ... لقد طال وجدي بعدها وحنيين ... انست هبا عشرين حوال وبعتها ... 

فقلت ومل املك ... صغار عليهم تستهل جفوين ... ولكن لضعف وافتقار وصبية ... خلدتين يف السجون ديوين 
  ن مقالة مكوى الفؤاد حزي... سوابق عربيت 

  ... ذخائر من رزء هبن ضنني ... لقد خترج احلاجات يا ام مالك 
  توىف الفايل يف ذي القعدة من هذه السنة ودفن مبقربة جامع املنصور 

  فاطمة بنت القادر  - ٢٤١
يفة أخت القائم بامر اهللا توفيت يف هذه السنة فاخرج تابوهتا وتابوت الذخرية ايب العباس بن القائم القاذم وصلى اخلل



عليهما يف صحن السالم وجلس رئيس الرؤساء يف الطيار مع التابوتني ومحال اىل الرصافة وحضر يف العزاء عدد ال 
  يتجاوزون اربعني خللو البلد وانقراض الناس باملوت والفقر 

  حممد بن ايوب  - ٢٤٢
سنة وتوىف عن مثان وسبعني  ابو طالب امللقب عميد الرؤساء ومولده سنة سبعني وثلثمائة كتب للخليفة ستة عشر

  سنة 
  حممد بن امحد  - ٢٤٣

ابن علي ابو طاهر الدقاق يعرف بابن االشناين مسع من ايب عمر بن مهدي وابن الصلت وأيب عبد اهللا بن دوست 
  وكان ثقة ومات يوم السبت للنصف من صفر هذه السنة 

  حممد بن احلسن  - ٢٤٤
م بغداد يف سنة ثالث وتسعني وثلثمائة ومسع من احلسني بن هارون الضيب ابن عثمان بن عمر ابو طاهر االنباري قد

  واتى عبد اهللا بن دوست وكان صدوقا وتوىف يف النصف من ربيع االول من هذه السنة 
  حممد بن احلسني  - ٢٤٥

  هذه السنة  ابن عثمان بن احلسن ابو بكر اهلمذاين الصرييف مسع الدارقطين وابن حبابة ومل يكن به بأس وتوىف يف

  حممد بن احلسني  - ٢٤٦
ابن حممد بن سعدون ابو طاهر البزاز املوصلي نشأ ببغداد ومسع من ابن حيوية وايب بكر بن شاذان والدارقطين وابن 

  بطة وغريهم وكان صدوقا وتوىف يف مجادي االوىل من هذه السنة 
  حممد بن عبد امللك  - ٢٤٧

ظفر وابا عمر ابن حيوية وحممد بن ابراهيم بن مطر ابن عمران الضراب بن ابن حممد بن بشر ان مسع حممد بن امل
احملسن وابا بكر بن شاذان وابا احلسن الدارقطين وابا حفص بن شاهني وابا الفضل الزهري وخلقا من هذه الطبقة 

مات يف ليلة كتبنا عنه وكان صدوقا وسألته عن مولده فقال يف مجادي اآلخرة من سنة ثالث وسبعني وثلثمائة و
اجلمعة ودفن يف مقربة باب حرب يوم اجلمعة التاسع والعشرين من مجادي االوىل سنة مثانية واربعني واربعمائة 

  وصليت عليه يف جامع املدينة 
  هالل بن احملسن  - ٢٤٨

ارسي ابن ابراهيم بن هالل ابو احلسني الكاتب الصايب صاحب التاريخ ولد سنة تسع ومخسني ومسع ابا علي الف
وعلي بن عيسى الرماين وغريمها وكان صدوقا وجده ابو اسحاق الصايب صاحب الرسائل وكان ابوه احملسن صابئا 

  فاما هو فاسلم متأخرا وكان قد مسع من العلماء يف حال كفره النه كان يطلب االدب وتويف يف 

  رمضان هذه السنة 
  ذكر سبب اسالمه 

بو علي حممد بن سعيد بن نبهان الكاتب قال قال هالل بن احملسن رايت يف انبأنا حممد بن ناصر حدثنا الرئيس ا
املنام سنة تسع وتسعني وثلثمائة رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم قد واىف الىموضع مقامي والزمان شتاء والربد 

يف الدار عليها دورق  شديد واملاء جامد فاقعدين فارتعدت حني رأيته فقال ال ترع فاين رسول اهللا ومحلين ايل بالوعة
خزف وقال توضاء وضوء الصالة فأدخلت يدي يف الدورق فاذا املاء جامد فكسرته وتناولت من املاء ما امررته 



علي وجهي وذراعي وقدمي ووقف يف صفه وصلى وجذبين اىل جانبه وقرأ احلمد واذا جاء نصر اهللا والفتح وركع 
احلمد وسورة مل اعرفها مث سلم واقبل على وقال انت رجل عاقل حمصل وسجد وانا افعل مثل فعله وقام ثانيا وقرأ 

واهللا يريد بك خريا فلم تدع االسالم الذي قامت عليه الدالئل والرباهني وتقيم علي ما انت عليه هات يدك 
لد وصافحين فاعطيته يدي فقال قل اسلمت وجهي هللا واشهد ان اهللا الواحد الصمد الذي مل يكن له صاحبة وال و

وانك يا حممد رسوله اىل عباده بالبينات واهلدى فقلت ذاك وهنض وهنضت فرأيت نفسي قائما يف الصفة فصحت 
صياح االنزعاج واالرتياع فانتبه اهلي وجاؤا ومسع ايب فقال مالكم فصحت به فجاؤا وأوقدنا املصباح وقصصت 

ديث يكون عند الصباح وتأملنا الدورق فاذا عليهم قصيت فومجوا إال أيب فانه تبسم وقال ارجع اىل فراشك فاحل
اجلمد الذي فيه متشعث بالكسر وتقدم والدي اىل اجلماعة بكتمان ما جرى وقال يا بين هذا منام صحيح وبشرى 

حممودة اال ان اظهار هذا االمر فجاءة واالنتقال من شريعة اىل شريعة حيتاج اىل مقدمة وأهبة ولكن اعتقد ما وصيت 
تقد مثله وتصرف يف صالتك ودعائك على احكامه مث شاع احلديث ومضت مدة فرأيت رسول اهللا به فانين مع

صلى اهللا عليه و سلم ثانيا على دجلة يف مشرعة باب البستان وقد تقدمت اليه وقبلت يده فقال ما فعلت شيئا مما 
  وافقتين عليه وقررته معي قلت بلى يا رسول اهللا أمل أعتقد 

رفت يف صاليت ودعائي على موجبه فقال ال واظن ان قد بقيت يف نفسك شبهة تعال ومحلين اىل ما امرتين به وتص
باب املسجد الذي يف املشرعة وعليه رجل خراساين نائم على قفاه وجوفه كالغرارة احملشوة من االستسقاء ويداه 

صلى اهللا عليك يا رسول اهللا فما وقدماه منتفختان فأمر يده على بطنه وقرأ عليه فقام الرجل صحيحا معاىف فقلت 
احسن تصديق امرك واعجز فعلك وانتهيت فلما كان يف سنة ثالثا واربعمائة رأيت يف بعض الليايل كأن رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم راكبا علي باب خيمة كنت فيها فاحنىن على سرجه حىت أراين وجهه فقمت وقبلت ركابه 
يا هذا كم أمرك مبا اريد فيه اخلري لك وانت تتوقف عنه قلت يا موالي اما أنا  ونزل فطرحت له خمدة وجلس وقال

متصرف عليه قال بلى ولكن ال يغىن الباطن اجلميل مع الظاهر القبيح وان تراعي امرا فمراعاتك اهللا اوىل قم اآلن 
  وافعل ما جيب وال ختالف قلت السمع والطاعة 

ملشهد وصليت فيه وزال عين الشك فبعث اىل فخر امللك فقال ما الذي فانتبهت ودخلت اىل احلمام وجئت اىل ا
بلغين فقلت هذا أمر كنت اعتقده واكتمه حىت رأيت البارحة يف النوم كذا وكذا فقال قد كان اصحابنا حيدثوين 

بفعلي انك كنت تصلى بصالتنا وتدعو بدعائنا ومحل ايل دست ثياب ومائيت دينار فرردهتا وقلت ما أحب ان اخلط 
شيئا من الدنيا فاستحسن ما كان مين وعزمت ان اكتب مصحفا فرأى بعض الشهود رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم يف املنام وهو يقول له تقول هلذا املسلم القادم نويت ان تكتب مصحفا فاكتبه فيه يتم اسالمك قال وحدثتين 

نك على دينك االول فعزمت على فراقك فرأيت يف املنام امرأة تزوجتها بعد اسالمي قالت ملا اتصلت بك قيل يل ا
رجال قيل انه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومعه مجاعة قيل هم الصحابة ورجل معه سيفان انه على بن أيب 

طالب وكأنك قد دخلت فنزع على احد السيفني فقلدك اياه وقال ها هنا ها هنا وصافحك رسول اهللا صلى اهللا 
فرفع امري املؤمنني رأسه ايل وانا مطلعة من الغرفة فقال ماترين اىل هذا هو اكرم عند اهللا وعند رسوله عليه و سلم 

  منك ومن كثري 

من الناس وما جئناك اال لنعرفك موضعه ونعلمك اننا زوجناك به تزوجيا صحيحا فقرى عينا وطيىب نفسا فما ترين 
ابو علي بن نبهان يف اثر هذا احلديث عن جده ألمه أيب احلسن  اال خريا فانتهيت وقد زال عين كل شك وشبهة قال



الكاتب ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له يف املرة الثالثة وحتقيق رؤياك اياي ان زوجتك حامل بغالم فاذا 
  وضعته فسمه حممدا فكان ذلك كما قال وانه ولد له ولد فسماه حممد وكنا ابا احلسن 

   ٤٤٩سنة 
  نة تسع واربعني واربعمائة مث دخلت س

فمن احلوادث فيها انه يف احملرم فتح الذعار عدة دكاكني من هنر الدجاج وهنر طابق والعطارين وكسروا دراباهتا 
  واخذوا ما فيها واستعفى ابن النسوي من الشرطة فاعفى 

ري من التجار واكلت الكالب ويف العشر االخري من احملرم بلغت الكارة الدقيق تسعة دنانري وكدى املتجملون وكث
وامليتات ومات من اجلوع كل يوم خلق كثري وشوهدت امرأة معها فخذ كلب ميت قد اخضر وجاف وهي تنهشه 
ورمى من سطح طائر ميت فاجتمع عليه مخسة انفس فاقتسموه واكلوه ورؤى رجل قد شوى صبية يف اتون فاكلها 

  ميشي يف الطريق فال يرى اال الواحد بعد الواحد  فقتل وسددت ابواب دور مات اهلها وكان االنسان
ويف صفر هذه السنة كبست دار ايب جعفر الطوسي متكلم الشيعة بالكرخ واخذ ما وجد من دفاتره وكرسي كان 

جيلس عليه للكالم واخرج اىل الكرخ وضيف اليه ثالثة جمانيق بيض كان الزوار من اهل الكرخ قدميا حيملوهنا معهم 
  زيارة الكوفة فاحرق اجلميع اذا قصدوا 

ويف مجادي اآلخرة ورد كتاب من جتار ما وراء هنر قد وقع يف هذه الديار وباء عظيم مسرف زائد عن احلد حىت انه 
  خرج من هذا االقليم يف يوم واحد مثانية عشر الف جنازة واحصى من مات اىل ان كتب هذا الكتاب فكانوا 

والناس ميرون يف هذه البالد فال يرون اال اسواقا فارغة وطرقات خالية وابوابا  الف الف وستمائة الف ومخسني الفا
مغلقة حىت ان البقر نفقت وجاء اخلرب من آذربيجان وتلك االعمال بالوباء العظيم وانه مل يسلم اال العدد القليل 

كان خيد للعشرين زبية فيلقون  ووقع وباء باالهواز وأعماهلا وبواسط وبالنيل ومطري اباذ والكوفة وطبق االرض حىت
فيها وكان اكثر سبب ذلك اجلوع وكان الفقراء يشوون الكالب وينبشون القبور فيشوون املوتى ويأكلوهنا وكان 

لرجل جريبان ارضا دفع اليه يف مثنها عشرة دنانري فلم يبعها فباعها حينئذ خبمسة ارطال خبز وأكلها ومات من وقته 
لدنيا وليس للناس شغل يف الليل والنهار اال غسل االموات والدفن وكان االنسان قاعدا وطويت التجارات وامور ا

فينشق قلبه عن دم املهجة فخرج اىل الفم منه قطرة فيموت االنسان وتاب الناس كلهم وتصدقوا مبعظم امواهلم 
مة وكل دار فيها مخر ميوت واراقوا اخلمور وكسروا املعازف ولزموا املساجد لقراءة القرآن خصوصا العمال والظل

اهلها يف ليلة واحدة ووجدوا دار فيها مثانية عشر نفسا موتى ففتشوا متاعهم فوجدوا خابية مخر فاراقوها ودخلوا 
على مريض طال نزعه سبعة ايام فاشار باصبعه اىل خايبة مخر فقبلوها وخلصه اهللا تعاىل من السكرة فقضى وقبل 

وت ومن كان مع امرأة حراما ماتا من ساعتهما وكل مسلمني بينهما هجران ذلك كان من يدخل هذه الدار مي
وأذى فلم يصطلحا ماتا معا ومن دخل الدار ليأخذ شيئا مما قد ختلف فيها وجدوا املتاع معه وهو ميت ومات رجل 

اربعة  كان مقيما مبسجد فخلف مخسني الف درهم فلم يقبلها احد ووضعت يف املسجد تسعة ايام حباهلا فدخل
انفس ليال اىل املسجد وأخذوها فماتوا عليها وتوصى الرجل الرجل فيموت الذي اوصى اليه قبل املوصى وخلت 
اكثر املساجد من اجلماعات وكان ابو حممد عبد اجلبار بن حممد الفقيه معه سبعمائة متفقه فمات وماتوا سوى اثىن 

  ات ويده يف طرف اللحاف وباقية على امليت عشر من الكل ودخل رجل على ميت وعليه حلاف فأخذه فم



ودخل دبيس بن علي بالده فوجدها خرابا ال اكارهبا وال عاملة حىت انه انفذ رسوال اىل بعض النواحي فلقيه مجاعة 
فقتلوه وأكلوه ومجع العميد ابو نصر الناس من الطرقات للعمل يف دار اململكة وفيهم اهلامشيون والقضاة والشهود 

  فكانوا حيملون اللنب على اكتفاهم وايديهم عدة اسابيع والنجار 
ويف يوم االربعاء لسبع بقني من مجادي اآلخرة احترقت قطيعة عيسى وسوق الطعام والكبش واصحاب السقط 

وباب الشعري وسوق العطارين وسوق العروس واالمناط واخلشابني واجلزارين والنجارين والصف والقطيعة وباب 
  اج وسويقة غالب والصفارين والصباغني وغري ذلك من املواضع والرواضع حمول وهنر الدج

  وعاد طغرلبك من املوصل اىل بغداد وسلم املوصل واعماهلا اىل ابراهيم ينال ابن اخيه فاحسن ابراهيم السرية 
كون هذا يف  ويف هذه السنة لقي السلطان طغرلبك اخلليفة القائم باهللا وكان السلطان يسأل يف ذلك اىل ان تقرر

ذي القعدة فجلس رئيس الرؤساء يف صدر رواق صحن السالم وبني يديه احلجاب مث استدعى نقييب العباسيني 
والعلويني وقاضي القضاة والشهود فلما تضاحى النهار وكتب اىل السلطان طغرلبك مبا مضمونه االذن عن امري 

ني ومن خدم اخلواص خادمني ومن احلجاب حاجبني وملا وقف املؤمنني يف احلضور فانفذ ذلك مع ابين املامون اهلامشي
السلطان على ذلك نزل يف الطيار وكان قد زين وانفذ اليه فاحندر ومعه عدة زبازب مسرييات وعلى الظهر فيالن 
ىل يسريان بازاء الطيار فدخل الدار واألوالد واالمراء وامللوك ميشون بني يديه وحنو مخسمائة غالم ترك فلما وصل ا

باب دهليز صحن السالم وقف طويال على فرسه حىت فتح له ونزل فدخل اىل الصحن ومشى وخرج رئيس 
الرؤساء اىل وسطه فتلقاه فدخل على امري املؤمنني وهو على سرير عال من االرض حنو سبعة اذرع عليه قميص 

  حني شاهد السلطان وعمامة مصمتان وعلى منكبه بردة النيب صلى اهللا عليه و سلم وبيده القضيب ف

امري املؤمنني قبل االرض دفعات فلما دنا من جملس اخلليفة صعد رئيس الرؤساء اىل سرير لطيف دون ذلك السرير 
بنحو قامة وقال له امري املؤمنني اصعد ركن الدين اليك وليكن معه حممد بن منصور الكندري فاصعدمها اليه وتقدم 

مري املؤمنني لرئيس الرؤساء قل له يا علي امري املؤمنني حامد لسعيك وطرح كرسي جلس عليه السلطان وقال ا
شاكر لفضلك آنس بقربك زائد الشغف بك وقد والك مجيع ما واله اهللا تعاىل من بالده ورد اليك يف مراعاة عبادة 

ر العدل فاتق اهللا فيما والك واعرف نعمته عليك وعبدك يف ذلك واجتهد يف عمارة البالد وصالح العباد ونش
وكف الظلم ففسر له عميد امللك القول فقام وقبل االرض وقال انا خادم امري املؤمنني وعبده ومتصرف على امره 
وهنبه ومتشرف مبا اهلين واستخدمين فيه ومن اهللا تعاىل استمد املعونة والتوفيق واستأذن امري املؤمنني يف ان ينهض 

بيت يف جانب اليهود ودخل معه عميد امللك فألبس اخللع وهي سبع وحيمل اىل حيث تفاض اخللع عليه فنزل اىل 
خلع يف زي واحد وترك التاج على رأسه وعاد فجلس بني يدي امري املؤمنني ورام تقبيل االرض فلم يتمكن ألجل 

نت ثالثة التاج واخرج امري املؤمنني سيفا من بني يديه فقلده اياه وخاطبه مبلك املشرق واملغرب واستدعى الوية وكا
اثنان مخرية بكتائب صفر وآخر بكتائب مذهبه مسى لواء احلمد فعقد منهم امري املؤمنني لواء احلمد بيده واحضر 
العهد فقال يسلم اليه ويقال له يقرأ عليك عهدنا وينشر لك لتعمل مبوجبه ومبقتضى ما امرنا به خار اهللا لنا ولك 

  مرك اهللا به واهناك عما هناك اهللا عنه وللمسلمني فيما فعلنا وابرمناه امرك مبا ا
وهذا منصور بن امحد نائبا لديك وصاحبنا وخليفتنا عندك ووديعتنا فاحتفظ به وراعه فانه الثقة السديد واالمني 

الرشيد واهنض على اسم اهللا تعاىل مصاحبا حمروسا وكان من السلطان طغرلبك يف كل فصل يفصل له من الشكر 
  وتقبيل 



ان عن حسن طاعته وصادق حمبته وسأل مصالفحته باليد الشريفة فأعطاه امري املؤمنني يده دفعتني قبل االرض ما اب
لبسه اخللع وعند انصرافه من حضرته وهو يقبلها ويضعها على عينيه ودخل مجيع من يف الدار من االكابر 

وااللوية امامه وملا خرجت االلوية واالصاغر اىل املكان فشاهدوا تلك احلال وخرج اىل صحن السالم فسار واخليل 
رفعت من سطح صحن السالم وحطت على روشن بيت النوبة ومنه اىل الطيار لئال خترج يف االبواب فتنكس 

ومضى اليه رئيس الرؤساء يف يوم االثنني وهنأه عن اخلليفة وقال له ان امري املؤمنني يأمرك ان جتلس للهناء مبا افاضه 
خدمته ومحل اليه خلعة فقام وقبل االرض وقال قد اهلين امري املؤمنني لرتبة يستنفذ  عليك من نعمة ووالك من

شكري ويستعبدين مبا بقي من عمري واتاه بسدة مذهبه وقال له امري املؤمنني يرسم لك ان تلبس هذا التشريف 
لعدو ومحل السلطان يف وجتلس يف هذا الدست وتأذن للناس ليشهدوا ما تواتر من انعامه فيبتهج الويل وينقمع ا

مقابلة ذلك مخسني غالما اتراكا على خيول بسيوف ومناطق وعشرين رأسا من اخليل ومخسني الف دينار ومخسني 
  قطعة ثياب 

ويف ذي احلجة من هذه السنة قبض على ايب حممد احلسن بن عبد الرمحن اليازوري مبصر وعلى مثانني من اصحابه 
خطه بثالثة آالف الف دينار واخذ من املختصني به الوف وكان يف ابتداء امره وقررت عليه اموال عظيمة وكتب 

قد حج واتى املدينة وزار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسقط على منكبه قطعة من اخللوق فقال احد القوام ايها 
ا اخللوق الذي وقع عليك الشيخ ابشرك بأمر وىل احلباء والكرامة اذا بلغت اليه اعلمك انك تلي والية عظيمة وهذ

شاهدها وهو دليل على علو منزلة من يسقط عليه فضمن له ما طلبه فلم حيل احلول حىت وىل الوزارة واحسن اىل 
الرجل وتفقد احلرمني احسن تفقد وكان من اصحاب ايب حنيفة وكان ابو يوسف القزويين حيكى سريته ونفاق اهل 

  توجه اىل ديونه فلما رآين وقف ووقف الناس ألجله وقال يل اىل  العلم عليه وقال انه التقاين يوما وقد

اين فقلت قصدتك حلوائج كلفين اقوام قضاءها فقال ال ابرح من مكاين حىت تذكرها فجعلت اذكر له حاجة حاجة 
له اي  وهو يقول نعم وكرامة حىت قال يف احلاجة االخرية السمع والطاعة مث انفرد امري كان معه بعد انصرافه فقال

شيء انت فقلت انا ال شيء يقول له الوزير السمع والطاعة فقال انا من اهل العلم فقال استكثر مما معك فانه اذا 
  كان يف شخص اطاعته امللوك 

  امحد بن عبداهللا  ٢٤٩* ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 
الشمس لثالث بقني من ربيع االول سنة ثالث  ابن سليمان ابو العالء التنوخي املعري ولد يوم اجلمعة عند غروب

وستني وثلثمائة واصابه اجلدري يف سنة سبع أو أواخر سنة ست فغشي حدقتيه ببياض فعمى فقال الشعر وهو ابن 
احدى عشرة سنة وله اشعار كثرية ومسع اللغة واملى فيها كتبا وله هبا معرفة تامة ودخل بغداد سنة تسع وتسعني 

هبا سنة وسبعة اشهر مث عاد اىل وطنه فلزم منزله ومسى نفسه رهني احملبسني لذلك ولذهاب بصره وثلثمائة واقام 
وبقي مخسا واربعني سنة ال يأكل اللحم وال البيض وال اللنب وحيرم ايالم احليوان ويقتصر على ما تنيب االرض 

ال ارحم احليوان قال فما تقول يف ويلبس خشن الثياب ويظهر دوام الصوم ولقيه رجل فقال مل ال نأكل اللحم فق
السباع اليت ال طعام هلا اال حلوم احليوان فان كان اخلالق الذي دبر ذلك فما انت بأرأف منه وان كانت الطبائع 

احملدثة لذلك فما انت بأحذق منها وال انقص عمال منك قال املصنف رمحه اهللا وقد كان ميكنه ان ال يذبح رمحة فاما 
ه فأي رمحة قد بقيت يف ترك أكله وكانت احواله تدل على اختالف عقيدته وقد حكى لنا عن أيب ما قد ذحبه غري

زكريا انه قال قال يل املعري ما الذي تعتقد فقلت يف نفسي اليوم اعرف اعتقاده فقلت ما انا اال شاك فقال هذا 
  احليوان ذبح احليوان وجيحدون الرسل  شيخك وكان ظاهر امره يدل انه مييل اىل مذهب الربامهة فاهنم ال يرون ذبح



وقد رماه مجاعة من العلماء بالزندقة واالحلاد وذلك امره ظاهر يف كالمه واشعاره وانه يرد على الرسل ويعيب 
الشرائع وجيحد البعث ونقلت من خط ايب الوفاء ابن عقيل انه قال من العجائب ان املعري اظهر ما اظهر من الكفر 

بلغ منه مبلغ شبهات امللحدين بن بل قصر فيه كل التقصري وسقط من عيون الكل مث أعتذر بأن البارد الذي ال ي
لقوله باطنا وانه مسلم يف الباطن فال عقل له وال دين النه تظاهر بالكفر وزعم انه مسلم يف الباطن وهذا عكس 

 بالد الكفار حىت حيتاج اىل ان يبطن قضايا املنافقني والزنادقة حيث تظاهروا باالسالم وابطنوا الكفر فهل كان يف
االسالم فال اسخف عقال ممن سلك هذه الطريقة اليت هي اخس من طريقة الزنادقة واملنافقني اذا كان املتدين يطلب 
جناة اآلخرة الهالكها يف الدنيا حني طعن يف االسالم يف بالد االسالم وابطن الكفر واهلك نفسه يف املعاد فال عقل 

ن وهذا ابن الريوندى وابو حيان ما فيهم اال من قد انكشف من كالمه سقم يف دينه يكثر التحميد له وال دي
والتقديس ويدس يف اثناء ذلك احملن قال ابن عقيل وما سلم هؤالء من القتل اال ألن اميان االكثرين ما صفا بل يف 

ب او خمافة االنكار من اجلمهور وفلما نطق قلوهبم شكوك ختتلج وشكوك تعتلج مكتومة اما لترجح االميان يف القلو
ناطق شبهاهتم اصغوا اليه اال ترى من صدق اميانه كيف قتل اباه واذا اردت ان تعلم صحة ما قلت فانظر اىل 

نفورهم عند الظفر يف عشائرهم ويف بعض اهوائهم او يف صور يهووهنا فانظر اىل اراقه فاذا نذرت نادرة يف الدين 
 يتحرك منها نابضة قال املصنف رمحه اهللا وقد رأيت للمعرى كتابا مساه الفصول والغايات يعارض وان كثر وقعها مل

به السور واآليات وهو كالم يف هنايات الركة والربودة فسبحان من اعمى بصره وبصريته وقد ذكر على حروف 
على عصى الطلح يعارضون املعجم يف آخر كلماته فما هو على حرف االلف طوىب لركبان النعال املعتمدين 

الركائب يف اهلواجر والظلماء يستغفر هلم قحة القمر وضياء الشمس وهنيا لتاركي النوق يف غيطان الفال حيوم 
  عليها ابن داية يطيف هبا السرحان وشتان او ارك قوة االلبان وجرى لبنها افقد من لنب العطاء 

زوم ماال يلزم وهو عشرة جملدات وحدثين ابن ناصر عن أيب وكله على هذا البارد وقد نظرت يف كتابة املسمى ل
فال ذنب ... وترزق جمنونا وترزق امحقا ... اذا كان ال حيظى برزتك عاقل ... زكريا عنه بأشعار كثرية فمن اشعاره 

ظر وقد ن... وهيهات الربية يف ضالل ... وله ... رأى منك ماال يشتهي فتزندقا ... يا رب السماء على امرىء 
... فقال رجاله وحىت اتاه ... واوقع يف اخلسار من افتراها ... تقدم صاحب التوراة موسى ... اللبيب ملا اعتراها 

اذا رجع احلليم اىل ... كؤوس اخلمر تشرب يف ذراها ... وما حجى اىل احجار بيت ... وقال الناظرون بل افتراها 
ويهود حارت واجملوس ... هفت احلنيفة والنصارى ما اهتدت  ...وله ... هتاون باملذاهب وازدراها ... حجاه 
... فال حتسب قال الرسل حقا ... وله ... دين وآخر دين ال عقل له ... اثنان اهل االرض ذو عقل بال ... مضلله 

ان الشرائع القت ... وله ... فجاؤا باحملال وكدروه ... وكان الناس يف عيش رغيد ... ولكن قول زور سطروه 
وله ... للعرب اال بأحكام النبوات ... وهل ابيح نساء الروم عن عرض ... واورثتنا افانني العدوات ... بيننا احنا 

وان نعوذ ... تناقض ماله اال السكوت له ... وله ... دياناتكم مكر من القدماء ... افيقوا افيقوا يا غواة فامنا ... 
  ما باهلا قطعت يف ربع دينار ... جد فديت يد خلمس مئني من عس... مبوالنا من النار 

... ضحكنا وكان الضحك بنا سفاهة ... وله ... ما حرك العرش وال زلزال ... ال يكذب الناس على رهبم ... وله 
كون يرى ... وله ... زجاج ال يعادلنا السبك ... حتطمنا االيام حىت كأننا ... وحق لسكان البسيطة ان يبكوا 

فبعده لسجاح ما دعى شبث ... وان يؤذن بالل البن آمنة ... تبارك اهللا ما يف خلقه عبث ... ه وفساد جاء يتبع
 ...  



اراد بالبيت األول اجملون ومعناه هل هذا اال عبث وعىن بالبيت الثاين شبث ابن ربعي فانه اذن لسجاح اليت ادعت 
فقد جرى مثله المرأة وله يف هذا املعىن فساد  النبوة وذكر نبينا عليه السالم باسم أمه واراد أن كان تدله هذا

  وكون حادثان كالمها 
  وله يف مثل ذلك 

  شهيد بأن اخللق صنع حكيم 
امور تستخف هبا حلوم ... وله ... فكيف ميحن اطفال بايالم ... فرمبا حل موصوف يراقبه ... وله مثل الذي قبله 

قلتم لنا ... وله ... واجنيل ابن مرمي والزبور ... ب موسى كتاب حممد وكتا... وما يدري الفىت ملن الثبور ... 
معناه ... هذا كالم له خىبء ... وال مكان اال فقولوا ... زعمتموه بال زمان ... صدقتم هكذا نقول ... خالق قدمي 

  ... ليست لنا عقول 
  انظر اىل محاقة هذا اجلاهل انكر أن يكون اخلالق موجود اال يف زمان وال يف 

ن ونسي انه أوجدمها وامنا ذكرت هذا من اشعار ليستدل هبا على كفره فلعنه اهللا وذكر ابو احلسن حممد بن مكا
فاحكم اال هي بني ... صرف الزمان مفرق اإللفني ... هالل ابن احلسن الصايب يف تارخيه قال ومن اشعار املعري 

ما ... وزعمت ان هلا معادا ثانيا ... لها ملكني وبعثت انت اله... اهنيت عن قتل النفوس تعمدا ... ذاك وبيين 
  ... كان اغناها عن احلالني 

مات املعري يف ربيع االول من هذه السنة مبعرة النعمان عن ست ومثانني سنة اال اربعة وعشرين يوما وقد روى لنا 
  عضهم انه قد انشد على قربه مثانون مرثية رثاه هبا اصحابه ومن قرأ عليه ومال اليه فقال ب

  ... فلقد ارقت اليوم من جفين دما ... ان كنت مل ترق الدماء زهادة ... 
وهؤالء بني امرين اما جهال مبا كان عليه واما قليلوا الدين ال يبالون به ومن سري خفيات االمور بانت له فكيف 

يف منامه كان افعيني على  هبذا الكفر الصريح يف هذه االشعار قال ابن الصاىبء وملا مات املعري رأى بعض الناس
عاتقي رجل ضرير تدليا اىل صدره مث رفعا راسيهما فهما ينهشان من حلمه وهو يستغيث فقال من هذا فقيل املعري 

  امللحد 
  احلسني بن امحد  - ٢٥٠

لي بن ابن القاسم بن علي بن حممد بن امحد بن ابراهيم بن طباطبا بن امسعيل بن ابراهيم ابن احلسن بن احلسني بن ع
  ايب طالب النسابة ولد يف ذي القعدة سنة مثانني وثلثمائة وتويف يف صفر هذه السنة 

اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر اخلطيب قال كان متميزا من بني اهله بعلم النسب ومعرفة أيام الناس وله حظ يف 
  االدب وعلقت عنه حكايات ومقطعات من الشعر 

  احلسني بن حممد  - ٢٥١
  ان ابو عبداهللا ابن النصييب مسع علي بن عمر السكري والدارقطين واملخلص ابن عثم

  قال اخلطيب كتبت عنه وكان صحيح السماع وكان يذهب اىل االعتزال وتويف يف هذه السنة 
  سعد بن أيب الفرج حممد  - ٢٥٢

لك ايب نصر بن ايب كاليجار ابن جعفر ابن ايب الفرج ابن فساجنس يكىن ابا الغنائم ويلقب عالء الدين وزرمدة للم
ونظر يف اول ايام الغز بواسط وخطب للمصريني فحمل اىل بغداد وشهر هبا وصلب بازاء التاج يف هذه السنة وكان 



  عمره سبعا وثالثني سنة 
  عبيد اهللا بن احلسني  - ٢٥٣

ال كتبت عنه وكان ثقة وسألته ابن نصر ابو حممد العطار مسع ابن املظفر والدارقطين اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب ق
  عن مولده فقال سنة اثنتني وسبعني وثلثمائة وتويف يف هذه السنة 

  عدنان بن الرضى املوسوي  - ٢٥٤
  وىل نقابة الطابيني وتويف يف هذه السنة 

   ٤٥٠سنة 
  مث دخلت سنة مخسني واربعمائة 

كبار وهلك كثري من الغالت وزنت منه واحدة  فمن احلوادث فيها انه وقع يف يوم الثالثاء سادس عشر احملرم برد
بصريفني فكانت نيفا وثالثني درمها وزادت دجلة هذا اليوم مخسة عشر ذراعا ويف يوم السبت رابع عشر صفر وقع 

برد بالنهروان وما يقارهبا من السواد كبيض الدجاج فأهلك الغالت وقتل مجاعة من االكراد ووقعت واحدة منه 
  سه وضربت اخرى رأس فرس فرمى راكبه وشرد على رجل ففتحت رأ

  وزاد العبث من اصحاب السلطان فكانوا يأخذون عمائم الناس حىت انه عرب يف 

مجادي اآلخرة ابو منصور ابن يعقوب اىل نقيب العلويني ومعه ابو احلسني بن املهتدى فلما بلغوا اىل باب الكرخ 
ها فاستردوها واخذت بعد ذلك بيوم عمامة ايب نصر ابن اخذت عمامة ابن املهتدى فاسرعت العامة اىل اخذ

  الصباغ وطيلسانه 
ويف شهر رمضان جتدد للعوام املتدينني املتسمني باصحاب عبد الصمد الزام اهل الذمة بلبس الغيار وحضر الديوان 

لذمة من رجل هامشي منهم يعرف بابن سكرة فخاطب رئيس الرؤساء ابن املسلمة يف ذلك وذكر ما عليه اهل ا
االنبساط وكلمه بكالم فيه غلظة فكتب اىل اخلليفة بذلك فخرج ما قوى امر ابن سكرة وكان ابو علي ابن فضالن 

اليهودي كاتب خاتون فأمره ابن املسلمة بالتأخر يف داره وان يتقدم اىل اليهود واهل املعايش مبثل ذلك وامر ابن 
نقطعوا عن املعامالت وتأخر الكتاب واجلهابذة عن الديون فبان املوصاليا النصراين كاتب الديوان مبثل ذلك فا

  للخليفة باطن االمر فتشدد فيه ومل جيد ابن املسلمة مساغا ملا يريد فصار اهل الذمة ينسلون وخيرجون اىل اشغاهلم 
  ويف ثامن شوال نقب جامع املدينة واخذت منه االعالم السود والتستر وما وجد 

ني املغرب والعشاء كانت زلزلة عظيمة لبثت ساعة عظيمة وحلق الناس منها خوف شديد ويف ثامن عشر شوال ب
وهتدمت دور كثرية مث وردت االخبار اهنا اتصلت من بغداد اىل مهذان وواسط وعانة وتكريت وذكر ان ارجاء 

  كانت تدور فوقفت وبعد هذه الزلزلة بشهر اخرج القائم من داره وجرت حمن عظيمة 
ان طغرلبك قد خرج اىل املوصل مث توجه اىل نصيبني ومعه اخوه ابراهيم ينال فخالف عليه اخوه وكان السلط

ابراهيم وانصرف جبيش عظيم معه يقصد الري وكان البساسريي راسل ابراهيم يشري عليه بالعصيان ألخيه ويطمعه 
  ه بالتفرد بامللك وبعده معا ضدته فسار طغرلبك يف أثر اخيه وترك العساكر وراء

فتفرقت غري ان وزيره املعروف بالكندري وربيبه انوشروان وزوجته خاتون وردوا بغداد مبن بقي معهم من العسكر 
يف شوال هذه السنة وانتشر اخلرب باجتماع طغرلبك مع اخيه ابراهيم هبمذان وان ابراهيم استظهر على طغرلبك 

ى املسري اىل مهذان الجناد طغرلبك فاضطرب امر وحصر يف مهذان فعزمت خاتون وابنها انوشروان والكندري عل



بغداد اضطرابا شديد وارجف الرجفون باقتراب البساسريى فبطل عزم الكندري عن املسري فهمت خاتون بالقبض 
عليه وعلى ابنها لتركها مساعدهتا على اجناد زوجها فنفرا اىل اجلانب الغريب من بغداد وقطعا اجلسر وراءمها 

واستوىل من كان مع خاتون من الغز على ما تضمنتها من العني والثياب والسالح وغري ذلك من  وانتهبت دارامها
صنوف االموال ونفذت خاتون مبن انضوى اليها وهم مجهور العسكر متوجهة حنو مهذان وخرج الكندري 

اد ان خيرج فليخرج وانوشروان يؤمان طريق االهواز فلما خال البلد من العساكر انزعج الناس وقيل للناس من ار
فبكى الناس واالطفال وعرب كثري من الناس اىل اجلانب الغريب فبلغت املعرية دينارا ودينارين وثالثة وطار يف تلك 
الليلة على دار اخلليفة حنو عشر بومات جمتمعات يصحن صياحا مزعجا فقال ابو االعز بن مزيد رئيس الرؤساء 

فة عن البلد اىل البالد السافلة فأجاب اخلليفة مث صعب عليه مفارقة داره ليس عندنا من يرد والرأي خروج اخللي
وامتنع واظهر رئيس الرؤساء قوة النفس ألجل موافقة اخلليفة ومجعوا من العوام من يصلح للقتال وركب رئيس 

ان يوم اجلمعة الرؤساء وعميد العراق اىل دار اململكة واخذا ما يصلح من السالح وضربا يف الباقي النار فلما ك
السادس من ذي القعدة حتقق الناس كون البساسريى باالنبار وهنض الناس اىل صالة اجلمعة جبامع املنصور فلم 
حيضر االمام فاذن املؤذنون ونزلوا فأخربوا اهنم رأوا عسكر البساسريى حذاء شارع دار الرقيق وجاء العسكر 

و مائيت فارس مث دخل البساسريى بغداد يوم االحد ثامن ذي وصلى الناس الظهر بغري خطبة مث ورد يف السبت حن
  القعدة 

ومعه الرايات املصرية فضرب مضاربه على شاطىء دجلة فتلقاه اهل الكرخ فوقفوا يف وجه فرسه وتضرعوا اليه ان 
 جيتاز عندهم فدخل الكرخ وخرج اىل مشرعة الروايا فخيم هبا وكان على رأسه اعالم عليها مكتوب االمام

املستنصر باهللا ابو متيم معد امري املؤمنني وكان قد مجع العيارين واهل الرساتيق واطمعهم يف هنب دار اخلالفة والناس 
اذ ذاك يف ضر وجماعة ونزل قريش ابن بدران يف حنو مائيت فارس عل مشرعة باب البصرة فلما استقر بالقوم املنزل 

ري وحواشي الدولة واهلامشيني والعوام والعجم اىل آخر النهار ركب عميد العراق من اجلانب الشرقي يف العسك
فلم جيابوا عسكر البساسريى بشيء وهنبت دار قاضي القضاة ايب عبداهللا الدامغاين وهلك اكثر السجالت والكتب 

ا احلكمية فبيعت على العطارين وهنبت دور املتعلقني باخلليفة وهنب اكثر باب البصرة بأيدي أهل الكرخ تشفيع
ألجل املذهب وانصرف الباقون عراة فجاؤا اىل سوق املارستان وقعدوا على الطريق ومعهم النساء واالطفال وكان 

الربد حينئذ شديد وعاود اهل الكرخ األذان حبي على خري العمل وظهر فيهم السرور الكثري وعملوا رأيه بيضاء 
ام مبكانه والقتال جيري يف السفن بدجلة فلما كان يوم ونصبوها وسط الكرخ وكتبوا عليها اسم املستنصر باهللا واق

اجلمعة الثالث عشر من ذي القعدة دعى لصاحب مصريف جامع املنصور وزيد يف االذان حي على خري العمل 
وشرع البساسريى يف اصالح اجلسر فعقده بباب الطاق وعرب عسكره عليه فنزلوا الزاهر وحضرت اجلمعة يوم 

ة فدعى لصاحب مصر جبامع الرصافة وخندق اخلليفة حول داره وهنر معلى خنادق وحفرت العشرين من ذي القعد
آبار يف احللية وغطيت حىت يقع فيها من يقاتل وبنيت ابراج على سور دار اخلليفة وخرج رئيس الرؤساء فوقف 

متأل باب اخلليفة دون باب احللبة يفرق النشاب مث فتح الباب فاستجرهم البساسريى مث كر عليهم فاهنزموا وا
بالقتلى واجفل رئيس الرؤساء اىل دار اخلليفة فهرب اهل احلرمي وعربوا اىل اجلانب الغريب وهنب العوام من هنر معلى 

  وديوان اخلاص 



ما ال حيصى واحرقوا االسواق فركب اخلليفة البسا للسواد على كتفه الربدة وعلى رأسه اللواء وبيده سيف جمرد 
امشيني واجلواري حاسرات منشرات معهن املصاحف على رؤوس القصب وبني يديه اخلدم وحوله زمرة من اهل

بالسيوف املسلولة فوجد عميد العراق قد استأمن اىل قريش بن بدران وكان قريش قد طافر البساسريى واقبل معه 
ري املؤمنني يستدنيك فدنا فصعد اخلليفة اىل منظرة له واطلع ابو القاسم ابن املسلمة وصاح بقريش يا علم الدين ام

فقال له قد اتاك اهللا رتبة مل ينلها امثالك فان امري املؤمنني يستذم منك على نفسه واهله واصحابه بذمام اهللا تعاىل 
وذمام رسوله صلى اهللا عليه و سلم وذمام العرب فقال له قريش قد اذم اهللا تعاىل له فقال وكن معه قال نعم وخلع 

امته فأعطاها اخلليفة ذما ما فتسرح ابن املسلمة اليهم من احلائط ونزل اخلليفة ففتح الباب قلنسوته من حتت عم
املقابل لباب احللبة وخرج فقبل قريش االرض بني يديه دفعات فبلغ البساسريى ذلك فراسل وقال اتذم هلما وقد 

أمر دون اآلخر وأن يكون مجيع ما استقر بيين وبينك ما استحلفتك عليه وكانا قد حتالفا ان ال ينفرد احدمها ب
يتحصل من البالد واألموال بينهما فقال له قريش اعدلت عما استقر بيننا وعدوك هو ابن املسلمة فخذه وانا آخذ 
اخلليفة بازائه فقنع بذلك ومحل ابن املسلمة اىل البساسريى فلما رآه قال مرحبا مبدفع الدول ومهلك االمم وخمرب 

د فقال له ايها االجل العفو عند القدرة فقال قد قدرت فما عفوت وانت تاجر وصاحب طيلسان البالد ومبيد العبا
ومل تستبق من احلرم واالطفال واالجناد فكيف اعفو عنك وانا صاحب سيف وقد اخذت اموايل وعاقبت حرمي 

اجتمع العامة ونفيتهم يف البالد وشتتين ودرست دوري ولكن هذا ايضا من قصورك الفاسد وعقلك الناقص و
فسبوه ومهوا به فاخذه البساسريى اىل جنبه خوفا فاعلية من العامة ومل يزل يوخبه وهو يعتذر وحل الركابية حزام 

الرب ذون الذي كان حتته يسقط فيتمكن العامة من قتله فسقط فوقف البساسريى يذب عنه اىل ان اركبه ومضى به 
  اىل اخليمة فقيده ووكل 

ا او قيد مث ظفر بالسيدة خاتون زوجة اخلليفة فأكرمها وسلمها اىل ايب عبداهللا ابن جردة به وضرب ضربا كثري
ومضى اخلليفة اىل املعسكر وقد ضرب له قريش خيمة ازاء بيته باجلانب الشرقي فدخلها وحلقه قيام الدم واذم 

ها من التجار عشرة آالف قريش البن جردة ابن يوسف وكان ابن جردة قد ضمن لقريش ألجل داره ومن التجأ الي
دينار وهنبت العوام دار اخلليفة واخذوا منها ما يعتذر حصره من الديباج واجلواهر واليواقيت واحرقوا رباط ايب 

سعد الصويف ودار بن يوسف مث نودي برفع النهب ومحل البساسريى الطيار اىل عسكره مث نقله اىل احلرمي الظاهري 
ء يوم اجلمعة الرابع من ذي احلجة مل خيطب جبامع اخلليفة وخطب يف سائر اجلوامع وعليه املطارد البيض فلما جا

لصاحب مصر ويف هذا اليوم انقطعت دعوة اخلليفة من بغداد وجرى بني البساسريى وقريش بن بدران يف امر 
عرف مبهارش اخلليفة من التجاذب ما ادى اىل نقله عن بغداد وان ال يكون يف يد احدمها وتسليمه اىل بدوي ي

صاحب حديث عانة واعتقاله فيها اىل ان يتقرر هلما عزم فعرف اخلليفة ذلك فراسل قريش باجمليء اليه فلم يفعل 
فقام ومشى اىل خيمته فدخل فعلق بذيله وقال له ما عرفت ما استقر العزم عليه من ابعادي عنك واخراجي عن 

لذي يلزمك الوفاء به وقد دخلت اآلن اليك ووجب يل ذمام يدك وما سلمت نفسي اليك اال ملا اعطيتين الذمام ا
فاين عليك فاهللا اهللا يف نفسي فمىت اسلمتين اهلكتين وضيعتين وما ذاك معروف يف العرب فقال ما ينالك سوء وال 
يلحقك ضيم غري ان هذه اخليمة ليست دار مقام مثلك وابو احلارث ال يؤثر مقامك يف هذا البلد وانا انقلك اىل 
احلديثة واسلمك اىل مهاوش ابن عمي وفيه دين فال ختف واسكن اىل مراعايت لك وعد اىل مكانك فلما يئس منه 

  قام عنه وهو يقول هللا امر هو بالغه وال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم 



نصور ومحل اخلليفة وعرب قريش ليلة االربعاء التاسع من ذي احلجة اىل اجلانب الغريب وضرب خيمة بقرب جامع امل
  اىل املشهد مبقابر قريش وقال له تبيت الليلة 

فيها فامتنع وقال هؤالء العلويون الذين هبا يعادوين فالزم الدخول وبات ليلته يف بعض الترب وحضر من الغد مجاعة 
ار مث من اصحاب البساسريى واصحاب قريش فتسلموه من موضعه واقعدوه يف هودج على مجل وسريوه اىل االنب

اىل حديثة عانة على الفرات وكان صاحب احلديثة مهارش البدوي حسن الطريقة فكان يتوىل خدمة اخلليفة وملا بلغ 
اخلليفة االنبار شكا وصول الربد اىل جسمه فأخرج شيخ من مشايخ االنبار يعرف بابن مهدوية جبة برد فيها قطن 

داد يلطف فيها بالبساسريى وقريش يدعومها اىل اعادته اىل بغداد ومقيارا وحلافا وكتب اخلليفة من هناك رقعة اىل بغ
واحسان العشرة وحيلف باالميان املؤكدة على براءة ساحته من مجيع ما نسب اليه فلم يقع االلتفات اليها وال أجيب 

  عنها فأقام اخلليفة باحلديثة 
كنت حبديثة عانة قمت يف بعض الليايل للصالة وذكر عبدامللك بن حممد اهلمذاين عن بعض خواص القائم انه قال ملا 

ووجدت يف قليب حالوة املناجاة فدعوت اهللا تعاىل فيما سنح مث قلت اللهم اعدين اىل وطين وامجع بيين وبني اهلي 
وولدي ويسر اجتماعنا واعد روض االنس زاهرا وربع القرب عامرا فقد قل االعزاء وبرح اخلفاء فسمعت قائال 

رات يقول بأعلى صوته نعم نعم فقلت هذا رجل خياطب آخر مث اخذت يف السؤال واالبتهال على شاطىء الف
فسمعت ذلك الصائح يقول اىل احلول اىل احلول فعلمت ان هاتف انطقه اهللا تعاىل مبا جرى األمر عليه فكان 

االصبهاين ان  خروجه من داره حوال كامال خرج يف ذي القعدة ورجع يف ذي القعدة وأورد حممود بن الفضل
القائم كتب يف السجن دعاء وسلمه اىل بدوي وامره ان يعلقه على الكعبة اىل اهللا العظيم من عبده املسكني اللهم 

انك العامل بالسرائر واحمليط مبكنونات السرائر اللهم انك غىن بعلمك واطالعك على امور خلقك عن اعالمي مبا انا 
ا شكرك وابقى العواقب وما ذكرها اطغاه حلمك وجتري بأناتك حىت تعدى فيه عبد من عبادك قد كفر بنعمتك وم

  علينا بغيا واساء الينا عتوا و عدوانا اللهم قل الناصرون لنا واغتر الظامل وانت املطلع العامل واملنصف 

اللهم إنا  احلاكم بك نعتز عليه وإليك هنرب من يديه فقد تعزز علينا باملخلوقني وحنن نعتز بك يا رب العاملني
حاكمناه إليك وتوكلنا يف انصافنا منه عليك وقد رفعت ظالميت إىل حرمك ووثقت يف كشفها بكرمك فاحكم بيين 
وبينه وأنت خري احلاكمني وأرنا به ما نرجتيه فقد أخذته العزة باإلمث فاسلبه عزه ومكنا بقدرتك من ناصيته يا أرحم 

ة فحسب ذلك اليوم فوجد أن البساسريى قتل وجىء برأسه بعد سبعة الرامحني فحملها البدوي وعلقها على الكعب
ومل خيب ذكر من ... خابت ظنوين فيمن كنت آمله ... أيام من التاريخ ومن شعر القائم الذي قاله يف احلديثة 

  ... فما أرى أحد حينو على أحد ... تعلموا من صروف الدهر كلهم ... واليت يف خلدي 

  وقال أيضا

عللت نفسي باحلديث ... يومي مير وكلما قضيته ... فمىت أرى ظفرا بذاك املوعد ... من األيام إال موعد مايل ... 
  ... وعلى مطامعها تروح وتغتدي ... احيا بنفس تستريح إىل املنا ... إىل غد 

الشرقي وأما حديث البساسريى فأنه ركب يوم اخلميس عاشر ذي احلجة من سنة مخسني إىل املصلى يف اجلانب 
وعلى رأسه األلوية واملطارد املصرية وعيد وحنر وبني يديه أبو منصور بن بكران حاجب اخلليفة على عادته يف ذاك 

وكان قد أمنه ورد أبا احلسني بن املهتدي إىل منربه جبامع املنصور ولبس اخلطباء واملؤذنون البياض ونقل العسكر إىل 



ب دنانري مساها املستنصرية وكان عليها من فرد جانب ال إله إال اهللا وحده مشرعة املارستان يف اجلانب الغريب وضر
ال شريك له حممد رسول اهللا علي ويل اهللا ومن اجلانب اآلخر عبد اهللا ووليه اإلمام أبو متيم معد املستنصر باهللا أمري 

رج الناس من احلرمي ودار املؤمنني وكان يقبض على أقوام يغرقهم بالليل وغرق مجاعة عزموا على الفتك به وخ
  اخلالفة حىت مل يبق هلا إال الضعيف وخلت الدور 

  ويف االثنني لليلتني بقيتا من ذي احلجة أخرج أبو القاسم ابن املسلمة من حمبسه 

باحلرمي الظاهري وعليه جبة صوف وطنطور من لبد أمحر ويف رقبته خمنقة من من جلود كالتعاويذ واركب مجال 
ال اجلانب الغريب ووراءه من يصفعه بقطعة من جلد وابن املسلمة يقرأ قل اللهم مالك امللك تؤيت وطيف به يف حم

امللك من تشاء اآلية وشهر يف البلد ونثر عليه أهل الكرخ ملا اجتاز هبم خلقان املداسات وبصقوا يف وجهه ولعن 
د نصبت له خشبة بباب خراسان فحط من وسب يف مجيع احملال ووقف بإزاء دار اخلليفة مث أعيد إىل املعسكر وق

اجلمل وخيط عليه جلد ثور قد سلخ يف احلال وجعلت قرونه على رأسه وعلق بكالبني من حديد يف كتفيه واستقى 
يف اخلشبة حيا فقال هلم قولوا لألجل قد بلغك اهللا أغراضك مين فاصطنعين لتنظر خدميت وإن قتلتين فرمبا جرى من 

به البالد والعباد فسبوه واستقوه ولبث إىل آخر النهار يضطرب مث مات وكان الباسريي  سلطان خراسان ما يهلك
قد أمر بترك الكالبني يف ترقوته ليبقى حيا أياما يشاهد حاله وأمر أن يطعم كل يوم رغيفني ليحفظ نفسه فخاف من 

مد هللا الذي أحياين سعيدا وأماتين تويل أمره أن يعفو عنه البساسريي فضرب الكالبني يف مقتله فقال عند موته احل
  شهيدا 

مث أفرج عن قاضي القضاء الدامغاين بعد أن قرر عليه ثالثة آالف دينار فصحح منها سبعمائة وأمسك البساسريي 
عن مطالبة الباقي مث إن السلطان طغرلبك خرج من مهذان وهزم عسكر أخيه ويف هذه السنة ويل أبو عبد اهللا بن 

لطالبني وفيها عصى على بن أيب اخلري بالبطائح وكان متقدم بعض نواحيها فكسر جيش طغرلبك أيب طالب نقابة ا
  ومعهم عميد العراق أبو نصر 

  ذكر من توىف يف هذه السنة من األكابر 
  احلسن بن حممد أبو عبد اهللا الويل الفرضي كان إمام ثقة وقتل يف الفتنة ودفن يوم اجلمعة تاسع  - ٢٥٥

  ذه السنة ذي احلجة من ه
  احلسني بن حممد  - ٢٥٦

ابن طاهر بن يونس ابو عبداهللا موىل املهدي مسع الدارقطين وابن شاهني وغريمها وكان صدوقا حسن االعتقاد كثري 
  الدرس للقرآن وينزل شارع دار الرقيق وتويف يف ربيع آلخر من هذه السنة ودفن مبقربة باب حرب 

  داود جغريبك  - ٢٥٧
  كرب كان ببلخ بازاء اوالد حممود بن سبكتكني اخو طغرلبك اال

  طاهر بن عبداهللا بن طاهر  - ٢٥٨
ابن عمر ابو الطيب الطربي الفقيه الشافعي ولد بآمل سنة مثان واربعني وثلثمائة ومسع جبرجان من ايب امحد 

 واملعاىف وغريمها الغطريفي وبنيسابور من ايب احلسن املاسرجسي وعليه درس الفقه ومسع يف بغداد من الدارقطين
وويل القضاء بربع الكرخ بعد موت الصيمري وكان ثقة دينا ورعا عارفا بأصول الفقه وفروعه حسن اخللق سليم 

  الصدر 



اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال مسعت ابا احلسن حممد بن حممد بن عبداهللا القاضي يقول ابتدأ القاضي ابو الطيب 
علم وله اربع عشرة سنة فلم خيل به يوما واحدا اىل ان مات اخربنا حممد بن ناصر عن الطربي بدرس الفقه وتعلم ال

املوىل بن امحد قال مسعت ابا اسحاق الشريازي يقول دفع القاضي ابو الطيب الطربي خفا له اىل خفاف ليصلحه 
الساعة الساعة فلما طال  فكان مير عليه ليتقاضاه وكان اخلفاف كلما رأى القاضي أخذ اخلف فغمسه يف املاء وقال

عليه قال امنا دفعته اليك لتصلحه ومل ادفعه اليه لتعلمه السباحة تويف الطربي يوم السبت لعشر بقني من ربيع األول 
سنة مخسني واربعمائة وصلى عليه ابو احلسني ابن املهتدي جبامع املنصور ودفن مبقربة باب حرب وقد بلغ من السن 

  حيح العقل ثابت الفهم سليم االعضاء يفيت ويقضي اىل حني وفاته مائة وستني سنة وكان ص

  عبيداهللا بن امحد  - ٢٥٩
ابن عبداهللا ابو القاسم الرقي العلوي اخربنا القزاز اخربنا ابو بكر اخلطيب قال سكن الرقي بغداد يف درب أيب 

لفرائض وقسمة املواريت وحدث شيئا خلف من قطيعة الربيع وكان قد احد العلماء بالنحو واالدب واللغة عارفا با
يسريا وكتبت عنه وكان صدوقا وسالته عن مولده فقال سنة احدى وستني وثلثمائة وتويف يف ربيع اآلخر من هذه 

  السنة ودفن يف مقربة باب حرب 
  عبد الواحد بن احلسني  - ٢٦٠

ية عاملا بوجوه القراءات حافظا ابن امحد بن معروف مسع عيسى بن علي الوزير وغريه وكان ثقة بصريا بالعرب
ملذاهب القراء اخربنا عبد الرمحن بن حممد اخربنا امحد بن علي بن ثابت قال سألت ابن شيطا عن مولده فقال 

ولدت يوم االثنني السادس عشر من رجب سنة سبعني وثلثمائة ومات يوم االربعاء اخلامس والعشرين من صفر سنة 
   مقربة اخليزران مخس واربعمائة ودفن من يومه يف

  عبد العزيز بن علي  - ٢٦١
ابن حممد بن عبد اهللا بن بشران ابو الطيب مسع ابن املظفر وابن حيويه وغريمها قال اخلطيب كتبت عنه وكان مساعه 

  صحيحا سألته عن مولده فقال سنة مثان وستني وثلثمائة وتوىف يف صفر هذه السنة ودفن يف مقربة باب الدير 
  بن حممد علي  - ٢٦٢

ابن حبيب ابو احلسن املاوردي البصري كان من وجوه فقهاء الشافعية وله تصانيف كثرية يف اصول الفقه وفروعه 
وله املقترن والنكت يف التفسري واالحكام السلطانية وقوانني الوزراء واحلكم واالمثال ووىل القضاء ببلدان كثرية 

قد اختصرته يف اربعني يربد باملبسوط احلاوي وباملختصر االقناع وكان يقول بسطت الفقه يف اربعة آالف ورقة و
  وكان وقورا متأدبا ال يرى اصحابه 

  ذراعه وكان ثقة صاحلا وتويف يف ربيع االول من هذه السنة ودفن مبقربة باب حرب وبلغ ستا ومثانني سنة 
  علي بن عمر  - ٢٦٣

  واملعاىف تويف يف هذه السنة ودفن مبقربة باب حرب ابو احلسن الربمكي اخو أيب اسحاق مسع من ابن حبابة 
  علي بن احلسن  - ٢٦٤

ابن امحد بن حممد بن عمر ابو القاسم ابن املسلمة مسع ابا امحد الفرضي وغريه وكان احد الشهود املعدلني مث 
ن مضطلعا بعلوم استكتبه اخلليفة القائم بأمر اهللا واستوزره ولقبه رئيس الرؤساء شرف الوزراء مجال الورى وكا

كثرية مع سداد رأي ووفور عقل قال املصنف رمحه اهللا ونقلت من خط ايب الوفاء بن عقيل انه قال ذكر بعض اهل 



العلم احملققني ان رئيس الرؤساء قال للشيخ ايب اسحاق يف مسألة القائل لزوجته ان دخلت او خرجت اال باذين 
الفاظ التكرار وامنا هو حرف من حروف الشرط فاذا كان كذلك  فأنت طالق ال يقتضى التكرار وال فيه لفظ من

فال وجه العتبار تكرار االذن والتكرار الوقوع بعدم االذن فكان الشيخ ابو اسحاق يقول عولوا على هذا دليال يف 
  املسألة 

شعبان سنة سبع  اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر بنثابت قال مسعت علي بن احلسن الوزير يقول ولدت يف
وتسعني وثلثمائة فرأيت يف املنام وانا حدث كأين اعطيت شبه النبقة الكبرية وقد مألت كفي والقى يف روعي اهنا 
من اجلنة فعضضت منها عضة ونويت بذلك حفظ القرآن وعضضت اخرى ونويت درس الفقه وعضضت اخرى 

ى ونويت درس العروض فما من هذه ونويت درس الفرائض وعضضت اخرى ونويت درس النحو وعضضت اخر
العلوم اال وقد رزقين اهللا منه قتل الوزير ابو القاسم يوم االثنني ثامن عشر ذي احلجة من هذه السنة قتله البساسريى 

  وطيف برأسه يف بغداد 

ق ملا خامس عشر ذي احلجة سنة مخسني واربعمائة وذكر حممد بن عبد امللك اهلمذاين املؤرخ قال من عجيب االتفا
وىل ابن املسلمة وزارته ركب اىل جامع املنصور بعدان خلع عليه فأتى اىل تل فنزل يف موكبه وصلى عليه ركعتني 
وقال هذا موضع مبارك وكان قدميا بيت عبادة وعنده صلب احلسني بن منصور احلالج مث اصابت رئيس الرؤساء 

هب فبقي يف الوزارة اثنىت عشرة سنة واشهر وصلب عند ذلك رعدة شديدة وكان الناس يقولون انه جالجلي املذ
  يف ذلك املكان بعينه فعلم الناس ان رعدته كانت كذلك وبلغ من العمر اثنتني ومخسني سنة ومخسة اشهر 

  منصور بن احلسني  - ٢٦٥
  ابو الفوارس االسدي صاحب اجلزيرة تويف واجتمعت العشرية على ولده صدفة 

   ٤٥١سنة 
  ومخسني واربعمائة مث دخلت سنة احدى 

فمن احلوادث فيها ان ابا منصور بن يوسف انتقل عن معسكر قريش اىل داره بدرب خلف بعد ان محله البساسريى 
ومجع بينهما حىت رضي عنه واصلح بينه وبينه والتزم ابو منصور له شيئا قرره عليه وركب البساسريى اليه يف هذا 

نفسه مبا بذله له ووعد به وركب قريش ابن بدران من غد اليه ايضا  اليوم نظرية جلاهه وخاطبه باجلميل وطيب
وعاد جاهه طريا اال انه خائف من البساسريى ويف هذا الشهر كتبت والدة اخلليفة اىل البساسريى من مكان كانت 

ي جارية فيه مستترة رقعة تشرح فيها ما حلقها من األذى والضرر والفقر حىت ان القوت يعتذر عليها فأحضرها وه
أرمينية قد ناهزت التسعني واحد ودبت وافرد هلا دارا يف احلرمي الطاهري واعطاها جاريتني ختد ما هنا واجرى عليها 

  يف كل يوم اثىن عشر رطال خرب او اربعة ارطال حلما 

يوسف وابا ويف يوم االثنني ثاين عشر صفر احضر البساسريى قاضي القضاة ابا عبداهللا الدامغاين وابا منصور بن 
احلسني بن الغريق اخلطيب ومجاعة من وجوه العلويني والعباسيني واخذ عليهم البيعة للمستنصر باهللا واستحلفهم له 

  ودخل اىل دار اخلالفة بعد ايام وهؤالء اجلماعة معه 
  صبت على دجلة ويف ليلة االحد ثاين ربيع الول نقلت جثة ايب القاسم بن املسلمة اىل ما يقارب احلرمي الطاهري ون

ويف بكرة الثالثاء رابع هذا الشهر حرج البساسريى اىل زيارة املشهد بالكوفة على ان ينحدر من هناك اىل واسط 
واستصحب معه غلة يف زوراق لريتب العمال يف حفر النهر املعروف بالعلقمي وجيريه اىل املشهد باحلائر وفاء بنذر 



ليفة فنقضت شرافاته فقيل له هذا ال معىن فيه والقباحة فيه اكثر من الفائدة كان عليه وانفذ من ابتدأ بنقض تاج اخل
  فأمسك عن ذلك 

مث ان السلطان طغرلبك ظفر باخيه ابراهيم فقتله وقتل الوفا من التركمان وانقذ اىل قريش يلتمس خانون وخيلط 
ن ما جرى كان من فعل ابن املسلمة بذلك ذكر اخلليفة ورده اىل مكانه فرد خاتون وأجاب عما يتعلق باخلليفة با

ومىت وقع تسرع يف املسري اىل العراق فلست آمن ان يتم على اخلليفة أمر يفوت وسبب يسوء ولسنا حبيث تقف 
لك وال حناربك وامنا نبعد وندعك فرمبا ماست العساكر من بالدها ففتحت البثوق وخرب السواد وانا اتوصل يف 

اسل قريش البساسريى يشري عليه مبا التمسه السلطان طغرلبك وحيذره املخالفة له مجيع ما يراد من البساسريى ور
ويقول قد دعوت اىل السلطان على ستمائة فرسخ فخدمناه وفعلنا مامل يكن يظنه ومضى لنا ستة اشهر مذ فتحنا 

صفرا من شكر  العراق ما عرفنا منه خربا وال كتب الينا حرفا وال فكر فينا وقد عادت رسلنا بعد سنة وكسر
وكتاب فضال عن مال ورجال ومىت جتدد خطب منا يشفى به غريي وغريك والصواب املهادنة واملساملة ورد اخلليفة 

  اىل أمره والدخول حتت طاعته وان يستكتب امنه 

  ويف هذه السنة كان مبكة رخص مل يشاهد مثله وبلغ الرب والتمر مائيت رطل بدينار وهذا غريب هناك 
ب املسافرين من دمشق بسالمتهم من طريق السماوة واهنم مطروا يف نصف متوز حىت كانت اجلمال وورد كتا

  ختوض يف املاء وامتألت املصانع واملزىب 
وفيها زادت الغارات حىت أن قوما من التجار اعطوا على وجه اخلمارة من النهروان أربعة عشر الف دينار ومائة 

  كر ومائيت رأسا من الغنم 
ال عاد لقريش بن بدران رسول يقال له جندة من حضرة السلطان وكان قريش قد انفذ هذا الصاحب يف ويف شو

صحبة السيدة ارسالن خاتون امرأة القائم بأمر اهللا واصحبه رسالة اىل السلطان يعده برد اخلليفة الىداره ويشري 
قريش عنوانه لالمري اجلليل علم الدين عنه بالقرب ليفعل ذلك ويتمكن منه وكان قد ورد كتاب من السلطان اىل 

ايب املعال قريش بن بدران موىل امري املؤمنني من شاهان املعظم ملك املشرقي واملغرب طغرلبك ايب طالب حممد بن 
ميكايل بن سلجوق وعلى رأس الكتاب العالمة السلطانية خبط السلطان حسيب اهللا وكان يف الكتاب واآلن قد 

كل عدو للدين وامللك ومل يبق لنا وعلينا من املهمات اال خدمة سيدنا وموالنا االمام القائم  سرت بنا املقادير اىل
بأمر اهللا امري املؤمنني واطالع اهبة امامته على سرير غزه فان الذي يلزمنا ذلك وال فسحة يف التضجيع فيه ساعة من 

االمري اجلليل علم الدين امتام السعى البخيح الذي  الزمان وقد اقبلنا خبيول املشرق اىل هذا املهم العظيم ونريد من
وفق له وتفرد به وهو ان يتم وفاءه من امانته وخدمته يف باب سيدنا وموالنا القائم بأمر اهللا امري املؤمنني من احد 

امره  الوجهني اما ان يقبل به اىل ذكر عزه ومثوى امامته وموقف خالفته من مدينة السالم وينتدب بني يديه موليا
ومنفذا حكمه وشاهرا سيفه ونلمه وذلك املراد وهو خليفتنا يف تلك اخلدمة املفروضة وتولية العراق باسرها وتصفى 

له مشارع برها وحبرها ال يطأ حافر خيل من خيول العجم شربا من اراضي تلك املمالك اال بالتماسه ملعاونته 
  تحويله من ومظاهرته واما ان حيافظ على شخصه الكرمي العايل ب

القلعة اىل حلته او يف القلعة اىل حني حلاقنا خبدمته فنتكفل باعادته وليكون االمري اجلليل خمريا بني ان يلتقي بنا او 
يقيم حيث شاء فنوليه العراق ونستخلفه يف اخلدمة االمامية ونصرف اعنتنا اىل املمالك الشرقية فهممنا ال تقتضي 

سف اىل مملكة من تلك املمالك بل اهلمة دينية وهو ادام اهللا متكينه يتقن ما ذكرنا اال هذا الغرض من العرض وال ن



ويعلم ان توجهنا اثر هذا الكتاب هلذا الغرض املعلوم وال غرض سواه فال يشعرن قلوب عشائره رهبة فأهنم كلهم 
جلليل يف موالينا ومن اتصل به من اخواننا ويف ذمتنا وعهدنا وعلينا به عهد اهللا وميثاقه ما داموا موافقني لالمري ا

سائر العرب والعجم واالكراد فاهنم مقرون يف مجلته وداخلون يف عهدنا وذمتنا ولكل خمترم يف العراق عفونا واماننا 
مما بدر منه اال البساسريى فانه ال عهد له وال أمان وهو موكول اىل الشيطان وتساويله وقد ارتكب يف دين اهللا 

اء اهللا مأخوذ حيث وجد معذب على ما عمل فقد سعى يف دماء خلق كثري بسوء دخيلته ودلت عظيما وهو ان ش
افعاله على فساد عقيدته فان سرب يف االرض فاىل ان يلحقه املكتوب على جبهته وان وقف فالقضاء سابق اىل 

مام املسلمني وقد محلنا مهجته واهللا تعاىل جيازي االمري اجلليل على كل سعى جتشم يف مصاحل الدين ويف خدمة ا
االستاذ العامل ابا بكر امحد بن حممد بن ايوب بن فورك ومعتمد الدولة ابا الوفاء زيرك ما يؤديانه من الرسائل وهو 

يصغي اليهما ويعتمد عليهما ويسرحهما اىل القلعة ليخد ما جملس سيدنا وموالنا امري املؤمنني عنا وكتب يف رمضان 
مع هذين الرسولني خدمة اىل اخلليفة اربعون ثوبا انواعا وعشرة دسوت ثياب خميطة  سنة احدى ومخسني ومحل

ومخسة االف دينار ومخسة دسوت خميطة من جهة خاتون زوجة القائم فحكى جندة لقريش ان السلطان طغرلبك 
وارتاع فابتاع مجاال هبمدان يف عساكر كثرية هو بنية املسري ايل العراق مىت مل يرد اخلليفة اىل بغداد فخاف قريش 

عدة واصلح بيوتا كثرية وانفذ اىل الربية من حيفر فيها ويعمرها ليدخلها مث انفذ الكتاب الوارد مع جندة اىل 
  البساسريى ليدبر األمر على مقتضاه فانفذ البساسريى اىل بغداد فأخذ دوابه 

عزم هذا الرجل على قصد العراق  ومجاله ورحله اىل مقره بواسط وكاتب اهله يطيب نفوسهم ويقول مىت صح
سرت اليكم وأخذتكم فال تشغلوا قلوبكم وتقدم بان يسلخ ثور اسود ويؤخذ جلده فيكسى به رمة ايب القاسم بن 

املسلمة وجيعل قرناه على رأسه وفوقهما طرطور امحر ففعل ذلك مث اجاب البساسريى اىل عود اخلليفة وشرط يف 
ئب على باب اخلليفة واخلادم دون غريه ورد حوزستان والبصرة اليه علي قدمي ذلك شروط منها ان يكون هو النا

عادته وان خيطب للخليفة فقط دون ان يشاركه يف اخلطبة ركن الدين وبعث مع رسل السلطان طغرلبك اىل اخلليفة 
ليصعدوا  من يتوىل احالف اخلليفة له على ما اشترط وعرف البساسريى قرب السلطان فكاتب أصحابه بالبصرة

اليه ليقصد بغداد فاعجل األمر عن ذلك واحندر حرم البساسريى واوالده وأصحاهبم واهل الكرخ واملتشبهون يف 
دجلة وعلى الظهر وبلغت اجرة السمارية اىل النعمانية عشرة دنانري وهنب االعراب واالكراد اكثر املشاة وملا وصل 

وم منهم وبقى اكثرهم مل يعربوا فعطف عليهم بنو شيبان السائرون على الظهر اىل صرصر غرق يف عبورهم ق
فنهبوهم وقتلوا اكثرهم وعروا نساءهم وتقطعت قطعة منهم يف السواد وكان خروج أصحاب البساسريى يف اليوم 

السادس من ذي القعدة وكذلك كأن دخوهلم اىل بغداد يف سادس ذي القعدة وكان متلكهم سنة كاملة وثاراهلا 
اب البصرة اىل الكرخ فنهبوها وطرحوا النار يف اسواقها ودورها واحترقت دار الكتب اليت وقفها مشيون واهل ب

سابور بن اردشري الوزير يف سنة ثالث ومثانني وثلثمائة وكان فيها كتب كثرية واحترق درب الزعفراين وكان فيه 
  الف ومائتا دينار لكل دار منها قيمة وهنبت الكوفة نيفا وثالثني يوما 

واما اخلليفة فان مهارشا العقيلي صاحب احلديثة الذي كان مودعا عنده حلف له ووثق من نفسه يف حراسة مهجته 
  وان ال يسلمه اىل عدو وكان قد تغري على البساسريى لو عود وعده هبا ومل يف له واجفل قريش يف الربية مصعدا 

اودعنا اخلليفة عندك ثقة بأمانتك وقد طلبوه اآلن ورمبا اىل املوصل بعد ان بعث اىل مهارش يقول له قد علمت اننا 
قصدوك وحاصروك وأخذوه منك فخذه وارحل به واهلك وولدك اىل فاهنم اذا علموا حصوله بأيدينا مل يقدموا 



على طرق العراق مث تقرر االمر يف عوده على قاعدة نكون معها ساملني ونقترح ما نريد من البالء عوضا عن رده 
م تسليمه منك بل يكون يف يدك علي مجلته حبيث ال ميكن ان يؤخذ قهرا من ايدينا فقال مهارش للرسول وما ارو

قل له ان البساسريى غدرين ومل يف مبا ضمنه يل وبعثت بصاحيب اىل بغداد وقلت له برئت من اليمني اليت لكم يف 
ص رقبيت من اليمني اليت كانت علي عنقي فأنفذوا وتسلموا صاحبكم الذي عندي فلم يفعل وعرف اخلليفة خال

فاستحلفين لنفسه وتوثق مين مبا ال ميكن فسخه وقال مهارش للخليفة الرأى اخلروج واملضي اىل بلد بدران بن 
مهلهل لننظر ما جيدد من امر هذا السلطان الوارد ونكون يف موضع نأمن به وندبر امورنا مبقتضى االمر فما آمن ان 

  حضرنا فال منلك اختيارنا فقال له افعل ما ترى جيئينا البساسريى في
فسارا من احلديثة يف يوم االثنني احلادي عشر من ذي القعدة اىل ان حصال بقلعة تل عكربا فلقيه ابن فرك هناك 

وسلم اليه ما انفذه السلطان وكتب اىل السلطان خيربه احلال ويسأله انفاذ سرادق كبري وخيم وفروش وكان 
قد وصل اىل بغداد ففرح السلطان بذلك وهنب عسكر السلطان ما بقى من هنر طابق وباب البصرة  السلطان حينئذ

ومجيع البلد ومل يسلم من ذلك االحرمي اخلليفة وكان اكثره خاليا واخذ الناس فعوقبوا واستخرجت منهم االموال 
ث السلطان عميدا امللك ومن استعقله بانواع العذاب وتشاغل بعمارة دار اململكة فوقع النقض يف اكثر ما سلم وبع

من االمراء واحلجاب يف حنو ثلثمائة غالم واصحبهم اربع عشرة خبتية عليها السرادق الكبري والعدد من اخليم 
واخلركاهات واآلالت والفروش وستة ابغل عليها الثياب واالواين وبغال عليه مهد مسجف وثالثة افراس باملراكب 

  ستقبلتهم فاستشرحين عميد امللك الذهب قال ابن فورك فا

ما جرى فشرحته فقال تقدم واضرب السرادق واخليم وانقل أمري املومنني من حيث هواليها ليقاه اليها وذا حضرنا 
فليؤخذ االذن لنا ساعة كبرية فسبقت وفعلت ذلك ودخل عميد امللك فأورد ما أوجب ايراده من سرور السلطان 

ىل له من خالصه وشكر مهارشا علي مجيل فعله وسأل اخلليفة السري فقال بل نستريح وابتهاجه مبا يسره اهللا تعا
يومني ونرحل فقد حلقنا من النصب ما جيب ان حيلل بالراحة كما قال براء وكتب عميد امللك اىل السلطان كتابا 

واة حاضرة فاحضر فشرح له ما جرى فيه واحب اخذ خط اخلليفة علي رأسه تصديقا ملا يتضمنه فلم يكن عنده د
عميد امللك من خيمته داوة فتركها بني يديه واضاف اليها سيفا منتخبا وقال هذه خدمة حممد بن منصور يعىن نفسه 
مجع يف هذه الدولة بني خدمة السيف والقلم فشكره اخلليفة وأقاموا يومني مث وقع الرحيل فوصلوا اىل النهروان يوم 

عدة فأشعر السلطان بذلك فقال قولوا أليب نصر يعىن عميد امللك يقيم اىل ان االحد الرابع والعشرين من ذي الق
  ينزل اخلليفة ويستريح ويصلى ويتناول الطعام مث يعرفين حىت اجئ واخدمه 

فلما جاء وقت العصر جاء عميد امللك فاخرب السلطان بعد ان استأذن له اخلليفة فركب فلما وقعت عينه على 
ومشى اىل ان وصله فدخل فقبل االرض سبع مرات فأخذ اخلليفة خمدة من دسته فطرحها السرادق نزل عن فرسه 

له بني يديه وقال اجلس فأخذ املخدة نقبلها مث تركها وجلس عليها واخرج من قبائه اجلبل الياقوت االمحر الذي 
خاتون يعىن زوجة اخلليفة كان لبين بويه فطرحه بني يديه واخرج اثىن عشرة حبة لؤلؤا كبارا مثمنة فقال ارسالن 

ختدم وتسأل ان تسبح هبذه السبحة فقد انفذهتا معي وكان يكلم عميد امللك وهو يفسره واعتذر عن تأخره عن 
الورود اىل احلضرة الشريفة واستخالص املهجة الكرمية مبا كان من عصيان اخيه ابراهيم وقال كان من االخوة 

ت عنه فيها فاطمعه ذلك فلما عاد فعله بالضرر على امري املؤمنني احلسدة وقد جرت له بالعصيان عوائد عفو
  والدين والدولة العباسية خنقته بوترقوسه وشفع ذلك وفاة األخ األكرب داود فاحواجين االمر 



اىل ترتيب حىت رتبت اوالده مكانه فلم ميكن ان اصمد هلذه اخلدمة مث اعددت ألصل اىل احلديثة واخدم املهجة 
وصل اىل اخلرب مبا كان من تفضل اهللا تعاىل يف خالصها وخدمة هذا الرجل يعين مهارشا مبا ابان عن الشريفة ف

صحيح ديانته وصادق عقيدته وانا ان شاء اهللا امضي وراء هذا الكلب يعين البساسريى واقتنصه واميم اىل الشام 
خلليفة وشكره وقلده بيده سيفا كان اىل وافعل بصاحب مصر فيها ما يكون جزاء لفعل البساسريى هاهنا فدعا له ا

جنبه وقال انه مل يسلم مع امري املؤمنني وقت خروجه غري هذا السيف وقد تربك به وشرفك بتقليده فتقلده وقبل 
االرض وهنض واستأذن للعسكر فاذن فدخل االتراك من جوانب السرادق وكشفت اغطية اخلركاه املضروبة على 

  ه وانصرفوا ووقع السري من غد والدخول اىل بغداد اخلليفة حىت شاهدوه وخدمو
وتقدم اخلليفة بضرب خيمة يف معسكر السلطان وقال اريد أن اكون معه اىل ان يكفي اهللا من امر هذا اللعني فما 

ريفة املقام يف مكان ال يكون فيه فقال السلطان اهللا اهللا ما هذا مما جيوز ان يكون مثله وحنن الذي تأمن اخلدمة الش
يصلح للحرب والسفر والتهجم واخلطر دون امري املؤمنني واذا خرج بنفسه فأي حكم لنا وأي خدمة تقع منا 

نويب وقعد مكان احلاجب على دكنه اىل ان وامتنع ان جييبه اىل ذلك فدخل اخلليفة البلد وتقدم السلطان اىل باب ال
ورد اخلليفة والعسكر حمنفون به ومل يكن يف بغداد من يستقبله سوى قاضي القضاة وثالثة انفس من الشهود وذلك 
هلرب الناس عن ابلد ومن بقي منهم فهو يف العقوبات واثار النهب فلما وصل اىل الدار اخذ جلام بغلته حىت وصل 

وذلك يف يوم االثنني خلمس بقني من ذي القعدة فلما نزل اخلليفة خدمة السلطان واستأذنه يف اىل باب احلجرة 
املسري وراء البساسريى فأذن له فانصرف وعرب اىل معسكره فجاءه سرايا ابن منيع متقدم بين خفاجة فقال له الرأي 

فة فاشغل البساسريى عن االصعاد اىل ايها السلطان ان تنفذ معي الفي غالم من العسكر حىت امضى اىل طريق الكو
  الشام ويأخذه من عرقوب فلم يعجب السلطان ذلك اال انه خلع عليه واعطاه سبعمائة دينار 

  وانزل يف العسكر 
فلما انتصف الليل انتبه السلطان فاستدعى مخارتكني فقال له اعلم اين قد رأيت الساعة يف منامي كأين قد ظفرت 

بغي ان يسري عسكر اليه من طريق الكوفة كما قال سرايا فان نشطت انت فكن مع القوم بالبساسريى وقتلته وين
فقال السمع والطاعة فسار وسار معه انوشروان ومجاعة من االمراء وتبعهم السلطان يف يوم اجلمعة تاسع وعشرين 

ف دينار ومل يرض واما من الشهر فاما مهارش فانه اقترح اقتراحات كثرية فاطلق له السلطان طغرلبك عشرة آال
البساسريى فانه اقام بواسط متشاغال جبمع الغالت والتمور وحطها يف السفن ليصعد هبا اىل بغداد مستهينا باالمور 

اىل ان ورد عليه اخلرب باحندار اهله وولده ودخول الغز فاصعد اىل النعمانية بالسفن اليت مجع فيها الغالت فورد عليه 
بغداد فكاتب ابن مزيد ليجمع العرب ومل يتصوران السلطان نيته االحندار فجاء ابن مزيد اىل اخلرب بدخول السلطان 

نصف الطريق مث عاد مث جاء مث عاد خوفا وخورا فاحندر البساسريى اليه وكان قد وكل بأيب منصور بن يوسف 
بن مزيد مستشعرا منه اال ان فأزال ابن مزيد التوكيل عنه وقال له هذا وقت التقبيح وكان البساسريى شاكا يف ا

  الضرورة قادته اليه 
وعلمت العرب ان السلطان نيته قصدهم وبوادي الشام فتفرقوا ومل يشعروا اال بورود سرية اليهم وذلك يف يوم 
السبت ثامن ذي احلجة من طريق الكوفة فقال البساسريى البن مزيد الرأي كبسهم الليلة فاهنم قد قدموا على 

متنع وقال نباكرهم غدا فراسل انوشروان ابن مزيد والتمس االجتماع معه فالتقى به فقال له كالل وتعب فا
انوشروان ان عميد امللك يقرئك السالم ويقول لك قد مكنت يف نفسي السلطان من امرك ما جعلت لك فيه احملل 

هذا الرجل ويسلم كل من يف  اللطيف واملواقع املنيف وشرحت له ما انت عليه من الطاعة والوالء وجيب ان تسلم



صحبتك فما الغرض سواه وال القصد يتعداه ملا اقترف من عظيم اجلرم وان امتنعت واحتججت بالعربية وذمامها 
  وحرمة 

نزوله عليك فانصرف عنه ودعنا واياه فقال ما انا اال خادم السلطان مطيع اال أن للبدوية حكمها وقد نزل هذا 
ه وال اخترته بل كرهته وقد طال امر هذا الرجل والصواب ان نشرح يف صالح حاله الرجل على نزوال وما آثرت

واستخدمه فقال انوشروان هذا الصواب وحنن نبعد عنكم مرحلة وتبعدون عنا مثلها حىت ال يتطرق بعضنا اىل بعض 
خنالفك على شيء تراه وما واراسل السلطان مبا رأيته فانه على نية اللحاق بنا وال شك يف وصوله اىل النعمانية وما 

يف الرجلني اال من قصد خديعة صاحبه فأما ابن مزيد فانه اراد املدافعة باحلال لتحققه باحندار السلطان حىت يبعد عنه 
السرية فيصعد اىل الربية اىل حيث يأمن اىل حلته وعشريته ويدبر امر انفصاله عن البساسريى واما أنوشروان فأراد 

ليفسخ هلم طريق االنصراف وعاد ابن مزيد فأخرب البساسريى مبا جرى فرد التدبري اليه وقال ان يبعد عن القوم 
االمر امرك وتأهبت السرية واستظهرت بأخذ العلوفة ورحل البساسريى وابن مزيد يوم الثالثاء حادي عشر ذي 

ى ومجاعته واسرع ابن مزيد احلجة واالتراك يراصدوهنم فلما ابعدوا عن اعينهم تبعوهم فحاربوهم فثبت البساسري
اىل اوائل الظعن ليحطه ويرد العرب اىل القتال فلم يقبلوا منه واسر منصور وبدران ومجاعة اوالد ابن مزيد واهنزم 
البساسريى على فرسه فلم ينجه وضرب فرسه بنشابة فرمته اىل االرض وادركه بعض الغلمان فضربه ضربة على 

دوايت عميد امللك وحز رأسه ومحله اىل السلطان وساق الترك الظعن واخذت وجهه ومل يعرفه واسره كمشتكني 
اموال عظيمة عجزوا عن محلها وهلك من البغداديني الذين كانوا معهم خلق كثري واخذت امواهلم وتبددوا يف 

  الرباري واآلجام واخذت العرب من سلم 
سادس من ذي القعدة وخرجوا منها يف سادس ذي وقد ذكرنا ان اصحاب البساسريى دخلوا اىل بغداد يف اليوم ال

  القعدة وكان ملكهم سنة كاملة واتفق اخراج اخلليفة من داره يوم الثالثاء ثامن عشر كانون الثاين ومقتل 

  البساسريى يوم الثالثاء ثامن عشر كانون الثاين من السنة اآلتية وهذا من االتفاقات الظريفة 
ى له الذي اسره انه وجد يف جيبة مخسة دنانري واحضرها فتقدم السلطان اىل ان وملا محل الرأس اىل السلطان حك

يفرغ املنح من رأسه ويأخذ اخلمسة دنانري مث انفذه حينئذ اىل دار اخلالفة فوصل يف يوم السبت النصف من ذي 
من النساء  احلجة فغسل ونظف مث ترك على قناة وطيف به من غد وضربت البوقات والدبادب بني يديه واجتمع

والنفاطني وغريهم بالدفوف ومن يغين بني يديه ونصب من بعد ذلك على رأس الطيار بازاء دار اخلالفة مث اخذ اىل 
  الدار 

وعرض يف يوم السبت املذكور من اجلو انقضاض كواكب كثرية ورعد شديد قبل طلوع الشمس بساعة وكان 
  ذلك مفرطا 

ابن البساسريى وبنته واخواه الصغريان ووالدهتما وكانت العرب سلبتهم وهرب ابن مزيد اىل البطيحة وجنا معه 
فاستهجن ابن مزيد ذلك وارجتع ما اخذ مث هرب ابن البساسريى اىل حلب مث توسط امر ابن مزيد مع السلطان 
  از فأطلق اوالده واخوته وحضر فداس البساط واصعد معه اىل بغداد وهنب العسكر ما بني واسط والبصرة واالهو

ويف هذا الشهر انفذ السلطان من واسط والدة اخلليفة ووالدة األمري ايب القاسم عدة الذين بن ذخرية الدين ووصال 
  القهرمانة وكن يف أسر البساسريى فتبعهم مجع كثري من الرجال والنساء املأخوذين يف الوقعة 

ود بن املهتدي يف اخلطابة جبامع املنصور بدال ويف هذا الشهر عول من الديوان علي بن ايب علي احلسن بن عبد الود



من ايب احلسن حممد بن امحد بن املهتدي وعزال له الجل ما اقدما عليه يف ايام البساسريى من توىل اخلطبة يف هذا 
  اجلامع لصاحب مصر 

ب اليه فطوره وطهوره قال حممد بن عبدامللك اهلمذاين وملا عاد القائم من احلديثة مل ينم على وطاه ومل ميكن احد يقر
  النه نذر ان يتوىل ذلك بنفسه وعقد مع اهللا 

سبحانه العفو عمن اساء اليه والصفح ومجع من تعدى عليه فوىف بذلك واشرف يف بعض االيام على البنائني 
معهم  والنجارين يف الدار فرأى فيهم روز جاريا فأمر اخلادم باخراجه من بينهم فلما كان يف بعض االيام عاد فرآه

فتقدم اىل اخلادم ان يربه بدينار وان خيرجه ويتهدده ان عاد فاتاه اخلادم فقتل ما رسم له وقال ان رأيناك هاهنا 
قتلناك فسئل اخلليفة عن السبب فقال ان هذا الروزجاري بعينه امسعنا عند خروجنا من الدار الكالم الشنيع وبعثنا 

التنب ومل يكفه ذلك حىت نقب السقف فاذا انا بغباره وتبعنا اىل  بذلك اىل املكان الذي نزلناه من مشهد باب
عقرقوف فبدر من جهله ما امسكنا عن معاقبته رجاء ثواب اهللا تعاىل وما عاقبت من عصى اهللا فيك باكثر من ان 

  تطيع اهللا فيه 
  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر 

  ارسالن ابو احلارث  - ٢٦٦
لبساسريى التركي كان مقدما علي االتراك وكان القائم بأمر اهللا ال يقطع امرا دونه فتجرب ولقب باملظفر وهو ا

  وذكر عنه انه اراد تغيري الدولة مث اظهر ذلك وخطب للمصري فجرى له ما ذكرنا يف احلوادث اىل ان قتل 
  احلسن بن علي  - ٢٦٧

عني وثلثمائة مسع من ابن شاهني وغريه وكان ابن حممد بن خلف بن سليمان ابو سعيد الكتيب ولد سنة مخس وسب
  صدوقا وتويف يف ذي احلجة من هذه السنة 

  احلسن بن ايب الفضل  - ٢٦٨
ابو علي الشرمقاين املؤدب وشرمقان قرية من قرى نسا نزل بغداد وكان احد حفاظ القرآن العاملني باختالف القراء 

قصة ظريفة رواها حممد بن الفضل اهلمذاين عن ابيه ووجوه القراآت وحدث عن مجاعة وكان صدوقا وجرت له 
  قال كان الشرمقاين املقرىء يقرأ على ابن العالف وكان يأوى اىل مسجد بدرب 

الزعفراين فانفق ان ابن العالف رآه ذات يوم يف وقت جماعة وقد نزل اىل دجلة واخذ من اوراق احلسن ما يرمى 
اىل رئيس الرؤساء فاخربه حبانه فتقدم اىل غالم له باملضي اىل املسجد  به اصحابه وجعل يأكله فشق ذلك عليه واتى

الذي يأوى اليه الشرمقاين وان يعمل لبابه مفتاحا من غري أن يعلمه ففعل وتقدم ان حيمل يف كل يوم ثالثة ارطال 
 يف اول يوم خبزا مسيذا ومعها دجاجة وحلوى وسكر ففعل الغالم ذلك وكان حيمله على الدوام فاتى الشرمقاين

فرأى ذلك يف القبلة مطروحا ورأى الباب مغلقا فتعجب وقال يف نفسه هذا من اجلنة وجيب كتمانه وان ال احتدث 
  به فان من شرط الكرامة كتمانه وانشد 

  ... مل يأمنوه على االسرار ما عاشا ... من أطلعوه على سر فباح به ... 
الف عن سبب ذلك وهو عارف به وقصد املزاح معه فأخذ يورى وال فلما استوت حاله وأخصب بدنه سأله ابن الع

يصرح ويكىن وال يفصح ومل يزل ابن العالف يستخربه حىت اخربه ان الذي جيد يف املسجد كرامة نزلت من اجلنة 
اذ ال طريق ملخلوق عليه فقال ابن العالق جيب ان تدعو البن املسلمة فانه هو الذي فعل ذلك فنغص عليه عيشه 



  وبانت عليه شواهد االنكسار وتويف الشرمقاين يف صغر هذه السنة 
  احلسني بن أيب عامر  - ٢٦٩

علي بن ايب حممد بن أيب سليمان ابو يعلى الغزال حدث عن ابن شاهني وكان مساعه صحيحا وكان يسكن باب 
  الشام وتويف يف ربيع اآلخر من هذه السنة 

  محدان بن سليمان  - ٢٧٠
ابو القاسم الطحان حدث عن املخلص والكتاين قال اخلطيب كتبت عنه وكان صدوقا تويف يف ذي ابن محدان هو 

  احلجة من هذه السنة 
  عبيد اهللا بن امحد  - ٢٧١

  ابن علي ابو الفضل الصرييف يعرف بابن الكويف مسع الكتاين واملخلص 

ن حفاظ القرآن والعارفني باختالف اخربنا القراز اخربنا اخلطيب قال كتبت عنه وكان مساعه صحيحا وكان م
القراآت ومنزله بدرب الدنانري من نواحي هنر طابق ومسعته يذكر أنه ولد يف سنة سبعني وثلثمائة وتويف يف هذه 

  السنة 
  علي بن حممود  - ٢٧٢

حب ابا ابن ابراهيم بن ماخرة ابو احلسن الزوزين وكان ماحرة جموسيا ولد ابو احلسن سنة ست وستني وثلثمائة وص
احلسن احلصري وروى عن ايب عبد الرمحن السلمي وصار شيخ الصوفية والرباط املقابل جلامع املنصور ينتسب اىل 

الزوزين هذا وامنا بين للحصري والزوزين صاحب احلصري فنسب اليه وكان يقول صحبت الف شيخ احدهم 
  ودفن بالرباط احلصري احفظ عن كل شيخ حكاية تويف الزوزين يف رمضان هذه السنة 

  حممد بن علي بن الفتح  - ٢٧٣
ابن حممد بن علي ابو طالب احلريب املعروف بالعشارى ولد يف حمرم سنة ست وستني وثلثمائة وكان جسده طويال 
فقيل له العشارى لذلك ومسع من ابن شاهني والدارقطين وابن حبابة وخلقا كثريا و كان ثقة دينا صاحلا تويف ليلة 

  سع عشر مجادي االوىل من هذه السنة وقد اناف عن الثمانني ودفن بباب حرب الثالثاء تا
   ٤٥٢سنة 

  مث دخلت سنة اثنتني ومخسني واربعمائة 
فمن احلوادث فيها ان السلطان اصعد من واسط فدخل بغداد يف يوم اخلميس السابع عشر من صفر وجلس له 

الشهر فخلع عليه ومحل اىل دار اخلليفة على رواق الروشن اخلليفة فوصل اليه يوم االثنني احلادي والعشرين من 
املشرف على دجلة بعد أن اعيدت شرافاته اليت قلعها البساسريى ورم شعثه يف يوم الثالثاء التاسع والعشرين من 

  هذا الشهر مساطا حضر السلطان طغرلبك واالمراء اصحاب 

السلطان يف داره واحضر اجلماعة يف يوم اخلميس ثاين االطراف ووجوه االتراك واحلواشي وتبع ذلك مساط عمله 
ربيع االول وخلع على االمراء من الغد وتوجه اىل اجلبل يف يوم األحد اخلامس من الشهر وتأخر بعده عميد امللك 

  لتدبري االمور ودخل اىل اخلليفة فودعه فشكره واعتد خبدمته ولقبه سيد الوزراء مضافا اىل عميد امللك 
  عشرين هذا الشهر قبل قاضي القضاة ابو عبد اهللا الدامغاين شهادة ايب بكر حممد بن املظفر الشامي  ويف سادس

ويف يوم االربعاء ثالث مجادي اآلخرة انقض كوكب عظيم القدر عند طلوع الشمس من ناحية املغرب اىل ناحية 



  املشرق فطال لبثه 
ة الدين ابو القاسم عبداهللا ابن ذخرية الدين وجدته وعمته وسنه ويف يوم الثالثاء تاسع مجادي اآلخرة ورد االمري عد

يومئذ اربع سنني مع ايب الغنائم ابن احمللبان واستقبله الناس وجلس يف زبزب كبري وعلى رأسه ابو الغنائم اىل باب 
دمته له مث خرج الغربة قدم له فرس فحمله ابو الغنائم على كتفه فأركبه الفرس ودخل به اىل اخلليفة فشكره على خ

وكان ابو الغنائم ابن احمللبان قد دخل اىل دار بباب املراتب يف ايام البساسريى فوجد فيها زوجة ايب القاسم بن 
املسلمة واوالده وكان البساسريى شديد الطلب هلم فقالوا له قد حترينا وما ندري ما نعمل وملا استثرنا صاحبنا اين 

لكم غري ابن احمللبان فخلطهم حبرمه مث اخرجهم اىل ميا فارقني وجاء حممد الوكيل نأخذ يعنون ابن املسلمة قال ما
فقال له قد علمت ان ابن الذخرية وبنت اخلليفة ووالدهتا يبيتون يف املساجد وينتقلون من مسجد اىل مسجد مع 

املسلمة فسألوين خطابك يف املكدين وال يشبعون من اخلبز وال يدنؤن من الربد وقد علموا ما قد فعلته مع بنت ابن 
مضائهم وقد ذكروا اهنم اطلعوا ابا منصور بن يوسف على حاهلم فأرشدهم اليك وكان البساسريى قد اذكى 

العيون عليهم وشدد يف البحث عنهم فلم يعرف هلم خربا فقال ابن احمللبان حملمد الوكيل واعدهم املسجد الفالين 
  م اىل ان حىت انفذ زوجيت اليهم متشي بني ايديه

يدخلوا دارها ففعل ومحل اليهم الكسوة احلسنة واقام هبم وخاطر بذلك فلما علموا مبجيء السلطان انزعجوا 
وقالوا ان خوفنا من هذا كخوفنا من البساسريى ألجل ان خاتون ضرة جلدة هذا الصيب تكره سالمته فأخرجهم اىل 

  مضى واقدمهم اىل بغداد  قريب من سنجار مث محلهم اىل حران فلما سكنت الثائرة
  ويف مجادي اآلخرة وقع يف اخليل والبغال موتان وكان مرضها نفخة العينني والرأس وضيق احللق 

ويف رجب وقف ابو احلسن حممد بن هالل الصايب دار كتب بشارع ابن ايب عوف من غريب مدينة السالم ونقل 
  اليها حنو الف كتاب 

سابور الوزير بني السورين احترقت وهنب اكثر ما فيها فبعثه اخلوف على ذهاب وكان السبب ان الدار اليت وقفها 
  العلم ان وقف هذه الكتب 

صربت على االهوال صرب أبن حرة ... ويف شعبان ملك حممود بن نصر حلب والقلعة فمدحه ابن ايب حصينة فقال 
اىل أن اتاك النصر من كل جانب ... ة واتعبت نفسا يا ابن نصر نفيس... فأعطاك حسن الصرب حسن العواقب ... 
... تطول مبحمود بن نصر وفعله ... وتسعى اىل طرق الردى غري هائب ... وانت امرؤتيين العلي غري عاجز ... 

  كالب كما طالت متيم حباجب 
يد يف هذه وعاد طغرلبك اىل اجلبل يف هذه السنة بعد أن عقد بغداد واعماهلا على ايب الفتح املظفر بن احلسني العم

السنة مبائة الف دينار ولسنتني بعدها بثلثمائة الف دينار فشرع العميد يف عمارة سوق الكرخ وتقدم اىل من بقي من 
اهلها بالرجوع اليها وهناهم عن العبور اىل احلرمي والتعايش فيه وابتدأت العمارة مث تزايدت مع االيام حىت عاد 

  املساكن السوق كما كان دون الدروب واخلانات و
  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر 

  باي بن جعفر  - ٢٧٤
  ابن باي ابو منصور احليلي الفقيه اخربنا القزاز اخربنا اخلطيب قال سكن باىل 



بغداد ودرس فقه الشافعي علي ايب حامد االسفرائيين ومسع من ايب احلسن ابن اجلندي وايب القاسم الصيدالين وعبد 
بن محة اخلالل كتبنا عنه وكان ثقة ووىل القضاء بباب الطاق وحبرمي دار اخلالفة ومات يف احملرم سنة  الرمحن بن عمر

  اثنتني ومخسني واربعمائة 
  احلسن بن ايب الفضل  - ٢٧٥

ابو حممد النسوي الوايل مسع احلديث من ابن حبابة واملخلص وحدث بشيء يسري وكانت له يف شغله فظنه عظيمة 
مد املقرىء قال كان اصحابه اصحاب احلديث اذا جاؤا اىل ابن النسوي يقول ويلكم هذا مسعناه وحدثين ابو حم

على ان يكون فينا خري وانه مسع ليلة صوت برادة حتط وكان ذلك يف زمان الشتاء نأمر بكبس الدار فوجدوا رجال 
مة بني اثنني قال واتى جبماعة متهمني مع امرأة فسألوه من اين علمت فقال برادة ال تكون يف الشتاء وامنا هي عال

فاقامهم بني يديه واستدعى بكوز ماء فلما جيء به شرب مث رمى بالكوز من يده فانزعجوا اال واحد منهم فانه مل 
يتغري فقال خذوه فكانت العملة معه فقيل له من اين علمت فقال اللص يكون قوي القلب وشاع عنه انه كان يقتل 

م وقد ذكرنا فيما تقدم انه شهد قوم عند ايب الطيب الطربي على ابن النسوي انه قتل مجاعة اقواما ويأخذ امواهل
  وان ابا الطيب حكم بقتله فصانع مبال فرق على اجلند وسلم وتوىف يف رجب هذه السنة 

  قطر الندى  - ٢٧٦
بن عبد السالم امسها بدر الدجى  والده اخلليفة القائم بامر اهللا هكذا امساها ابو القاسم التنوخي وقال ابو احلسن

وقال غريمها امسها علم وكانت جارية ارمينية توفيت ليلة احلادي عشر من رجب وقدم تابوهتا وقت املغرب فصلى 
عليها اخلليفة مبن حضر يف الرواق بصحن السالم بعد صالة املغرب ومحلت اىل التراب بالرصافة وجلس للعزاء هبا 

  يف بيت النوبة 
  مد بن احلسني حم - ٢٧٧

  ابن حممد بن احلسن بن علي بن بكران ابو علي املعروف باجلازري النهرواين حدث 

  عن املعايف بن زكرياء وغريه وكان صدوقا وتويف يف ربيع االول من هذه السنة 
  حممد بن عبيد اهللا  - ٢٧٨

ع ابا القاسم بن حبابة وابن شاهني ابن امحد بن حممد بن عمرو بن ابو الفضل البزار وكان من القراء اجملودين ومس
واملخلص وغريهم وانتهت الفتوى يف الفقه على مذهب مالك اليه وكان دينا ثقة وقبل قاضي القضاة ابو عبداهللا 

  الدامغاين شهادته وتويف يف حمرم هذه السنة 
   ٤٥٣سنة 

  مث دخلت سنة ثالث ومخسني واربعمائة 
ة اخلليفة محلت اىل السلطان طغرلبك يف يوم البساسريى على ما سبق فمن احلوادث فيها ان ارسالن خاتون زوج

ذكره فأريد ردها اىل دار اخلليفة والسلطان بعد ذلك وال ينجزه مث خطب طغرلبك بنت اخلليفة لنفسه بعد موت 
اخلليفة زوجته وكانت زوجته سديدة عاقلة وكان يفوض امره اليها فأوصلته قبل موهتا مبثل هذا واتفق ان قهرمانة 

لوحت للسلطان هبذا وقد نسب اىل عميد الدولة ايضا فبعث ابا سعد بن صاعد يطلب هذا فثقل األمر على اخلليفة 
وانزعج منه فأخذ ابن صاعد يتكلم يف بيت النوبة بكالم يشبه التهدد ان مل تقع االجابة فقال اخلليفة هذا مامل جتر 

ن ركن الدين امتع اهللا به عضد الدولة واحملامي عنها وما جيوز ان يسومنا العادة به ومل يسم احد من اخللفاء مثله ولك
هذا مث اجاب اجابة خلطها باالقتراحات اليت طن اهنا تبطلها فمنها تسليم واسط ومجيع ما كان خلاتون من االمالك 



لسلطان اىل بغداد ويكون واالقطاع والرسوم يف سائر االصقاع وثلثمائة الف دينار عينا منسوبة اىل املهر وان يرد ا
مقامه فيها وال حيدث نفسه بالرحيل عنها فقال العميد ابو الفتح اما امللتمس وغريه فجاب اليه من جهيت عن 

السلطان ولو انه اضعافه فان امضيتم االمر وعقدمت العهد سلم مجيعه وأما جميء السلطان اىل بغداد ومقامه فيها فهذا 
  ذ رأيه فيه وندب أمر ال بد من عرضه عليه واخ

للخروج اىل الرى يف ذلك ابو حممد رزق اهللا بن عبد الوهاب واصحب تذكرة بذلك ورسم له اخلطاب على 
االستقصاء يف االستعفاء فان مت فهو املراد واال عرضت التذكرة وانفذ طراد بن حممد الزينيب نقيب اهلامشيني يف ذلك 

ان برسالة من اخلليفة اىل السلطان يف معىن قريش واظهار الرضاعة ايضا وانفذ ابو نصر غامن صاحب قريش بن بدر
والتقدم برد أعماله املأخوذة منه وكان قد بذل للخليفة عند متام ذلك عشرة اآلف دينار وحلف له اخلليفة على 
 صفاء النية وخلوص السريرة والتجاوز عما مضى فلما وصل القوم وقد محلوا معهم اخللع للسلطان فقام حني

وضعت بني يديه وخدم مث استحضروا يف غد وطيف هبم يف جمالس الدار حىت شاهدوا املفارس واآلالت وقيل هلم 
هذا كله للجهة امللتمسة وكان من مجلة ذلك بيت يف صدره دست مؤزر ومفروش بالنسيج ووسطه مساط من ذهب 

السماط على اربعمائة الف دينار وبيت مثله يويف فيه متاثيل احلكم والبلور والكافور واملسك والعنرب يويف وزن ما يف 
ما فيه على مائة الف دينار يف اشياء يطول شرحها فاجتمع ابو حممد التميمي بعميد امللك وفاوضه يف ذلك االمر 

وعرض عليه التذكرة فقال له هذه الرسالة والتذكرة ال حيسن عرضها فان االمتاع ال حيسن يف جواب الضراعة وال 
باالموال يف مقابلة الرغبة يف التجمل ومىت طرق هذا مسع السلطان حىت يعلم ان الرغبة يف الشيء ال فيه  املطالبة

وااليثار للمال ال له تغريت نيته وهو يفعل يف جواب االجابة اكثر مما يطلب منه فقال له ابو حممد االمر اليك ومهما 
مث نقدم اىل عميد امللك بأن ياخذ خط التميمي بذلك  رأيت فافعل فطالع السلطان بذلك فسروا علم االكابر به

فراسله بان السلطان قد شكر ما أعلمته من خدمتك يف هذا االمر وتقدم باملسريفيه واريد انه تكتب خطاك بذاك 
  ألطلعه عليك فكتب خطه مبقتضى الرسالة والتذكرة فشق ذلك على عميد امللك 

اضي القضاة ابو عبداهللا الدامغاين شهادة الشريف ايب جعفر بن ايب موسى ويف يوم الثالثاء ثاين ربيع االول قبل ق
  اهلامشي وايب علي يعقوب بن ابراهيم احلنبلي 

ويف يوم اخلميس لثمان بقني من مجادي االوىل وردت ارسالن خاتون اىل دار اخلالفة ومعها عميد امللك ابو نصر 
مر الوصلة بابنة اخلليفة وبعث مائة الف دينار منسوبة اىل املهر وقاضي الري ويف الصحبة املهر واجلهاز اجلديد وا

واشياء كثرية من آالت الذهب والفضة واحللي والنثار واجلواري والكراع والفان ومائتان ومخسون قطعة من 
وط اليت اجلوهر من مجلتها سبعمائة وعشرين قطعة وزن الواحدة ما بني ثالثة مثاقيل اىل مثقال فبان للخليفة ان الشر

نشرها مع ايب حممد التميمي واالقتراحات مل يكن عنها جواب حمرر واملهر امنا محل منه مائة الف وقبح للخليفة االمر 
من كل جهة وقيل ان تشنع فيه ما ال خفاء به اذ كان مامل جتربه عادة احد من امللوك بأحد من اخللفاء مثله فامتنع 

ن البلد واطلق عميد امللك لسانه بالقبيح وقال قد كان جيب االمتناع يف من العقد وقال ان اعفيت واال خرجت م
اول االمر وال يكون اقتراح وتذكرة مث غضب واخرج نوبه فضرهبا بالنهروان وسأله قاضي القضاة وابو منصور بن 

ي حبكم يوسف التوقف وكاتبا اخلليفة وارهباه وساقا االمر اىل العقد على ان يشهد عميد امللك وقاضي الر
وكالتهما على نفوسهما اهنما ال يطالبان باجلهة املطلوبة مدة اربع سنني مث استفىت الفقهاء يف ذلك فقال احلنفيون 

العقد يصح والشرط يلغو وقال الشافعيون العقد يبطل اذا دخله شرط ووصل عميدامللك اىل اخلليفة يف ليلة اجلمعة 



جل فيه فقال حنن حنضر مجاعة من الواردين صحبتك ونرد هذا األمر اىل  ثامن من مجادي اآلخرة فوعظه وهناه عما قد
رأيك وتدبريك فيظهر جلوسنا واجابتنا للخاص والعام وتكفينا انت حبسن نياتك يف هذا االمر يف الباطن ففيه 

ره بالرفق وان الغضاضة والوهن ومل جتر لبين العباس مبثله عادة من قبل وجاء كتاب من السلطان اىل عميد امللك يأم
ال خياطب يف هذا األمر اال باجلميل وذلك يف جواب كتاب من الديوان اىل مخارتكني يشتكي فيه مما جيري من 

عميدامللك ويؤمر باطالع السلطان عليه فعاد جواب مخارتكني ان السلطان غري مؤثر لشي مما جيري وال يكرهه على 
  امللك يقول ويكثر  هذه احلال فبقيت احلال على ما هي عليه وعميد

واخلليفة حيتمل ويصرب وجاء يومأ اىل الديوان بثياب بيض وتوسط االمر قاضي القضاء الدامغاين وابو منصور بن 
يوسف واستقر األمر على ان كتب اخلليفة لعميد امللك الناقذ استخلفناك على هذا األمر ورضيا بك فيما تفعله مما 

اعمل يف ذلك برأيك الصائب املوفق تزجية للحال ودفعا باأليام وترقبا ألحد يعود مبرضاتنا ومرضاة ركن الدين ف
امرين اما قناعة السلطان هبذا االمر او طلب االمتام فال ميكن احملالفة مث دخل عميد امللك يوما اىل اخلليفة ومعه 

به ركن الدين اخلادم  قاضي القضاة ومجاعة من الشهود وقال اسأل موالنا امري املؤمنني التطول بذكر ما شرف
الناصح فيما رغب فيه ومست نفسه اليه ليعرفه اجلماعة من رأيه الكرمي وأراد ان يقول اخلليفة ما يلزمه به احلجة 

باالجابة ففطن لذلك فقال قد شرط يف املعىن ما فيه كفاية واحلال عليه جارية فانصرف مغتاظا ورحل يف عشية يوم 
مجادي اآلخرة ورد املال واجلواهر واآلالت اىل مهذان وبقي الناس رجلني من هذه  الثالثاء السادس والعشرين من

  املنازعة 
ويف يوم االربعاء لليلتني بقيتا من مجادي االوىل على ساعتني منه انكسفت الشمس مجيعها واظلمت الدنيا كلها 

منها شيء وكان اجنالؤها على اربع وسقطت الطيور يف طرياهنا وكان املنجمون قد زعموا انه يبقى سدسها فلم يبق 
  ساعات وكسر ومل يكن الكسوف يف غري بغداد واقطارها عاما يف مجيع الشمس 

ويف رجب ورد رسول من عميد امللك يذكر ان كتاب السلطان ورد عليه بان اخلليفة ان مل جيب اىل الوصلة اليت 
بنفسي واتوىل اخلطاب على هذا وانه أراد العود من سألناها فطالبه بتسليم ارسالن خاتون اليك واعدها معك ألسري 

الطريق لفعل ما رسم له من هذا فخاف ان ال ينضبط له العسكر اذا عادوا اىل بغداد يقول اين قد اعدت هذا 
الرسول حلمل ارسالن خاتون اىل دار اململكة اىل حني اجتماعي بالسلطان واصالح هذه القصة وكاتب ارسالن 

هلا عن الدار فتجدد اإلنزاع واخلوف ودافع اخلليفة عن اجلواب وتبسط اصحاب يف اشياء توجب مبثل ذلك وبانتقا
  خرق احلشمة فاظهر اخللية اخلروج من بغداد وتقدم باصالح 

الطيار فحل صفره ورم شعثه وانزعج الناس من ذلك وخافوا فنودي فيهم انه ما يربح فسكتوا مث جاء امر السلطان 
يأمره مبا يوجب دفع املراقبة وقيل يف ذلك وهذا يف مقابلة خرق حرمتنا ورد اصحابنا على اقبح اىل شحنته ببغداد 

حال واىل سيده رسال باالنفصال عن الدار العزيزة واملقام يف دار اململكة اىل ان يرد من يسريها وادخلوها أيديهم 
ني من رجب خلع يف بيت النوبة على طراد يف اجلواري فروسلوا بأن هذا يقبح فأمسكوا ويف يوم اخلميس الربع بق

الزينيب وردت اليه نقابة العباسيني او تقلد نقابة الطالبني ابو الفتح اسامة بن ايب عبداهللا ابن امحد بن علي بن أيب 
طالب العلوي واحندر من بغداد اىل البصرة واستخلف ببغداد اخاه وضمن ابو اسحاق ابراهيم بن عالن اليهودي 

اخلليفة من واسط اىل صرصر مذة سنة واحدة بستة ومثانني الف دينار وسبعة عشر الف كر وسبع مائة مجيع ضياع 
  كر 



ويف سابع رمضان رأى انسان زمن طويل املرض من هنر طابق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املنام قائما مع 
و سلم قائم فقال هلم انا زمن وال ميكنين  اسطوانة وقد جاءه انفس فقالوا له قم فان رسول اهللا صلى اهللا عليه

  احلركة فقالوا هات يدك واقاموه فأصبح قائما ميشي يف حوائجه ويتصرف يف امور 
  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 

  امحد بن مروان  - ٢٧٩
يار بكر وهو ابن ابو نصر الكردي صاحب ديار بكر وميا فارقني لقبه القادر نصر الدولة فاستوىل على االمور بد

اثنني وعشرين سنة وعمر الثغور وضبطها وتنعم تنعما مل يسمع به عن احد من اهل زمانه وملك من اجلواري 
واملغنيات ما اشترى بعضهن خبمسة آالف دينار وشترى منهن بأربعة عشر الف وملك مخسمائة سرية سوى توابعهن 

ما تزيد قيمته على مائيت الف دينار وتزوج من بنات امللوك  مخسمائة خادم وكان يكون يف جملسه من آالت اجلواهر
  محلة وكان اذا قصده عدو يقول كم يلزمين من النفقة على قتال هذا فاذا قالوا 

خسمون الفا بعث هبذا القدر او ما يقع عليه االتفاق وقال ادفع هذا اىل العدو واكفه بذلك وآمن على عسكره من 
رلبك هدايا عظيمة ومها اجلبل الياقوت الذي كان لبين بويه وابتاعه من ورثة امللك ايب املخاطرة وانفذ للسلطان طف

منصور بن ايب طاهر وانقذ مع ذلك مائة الف دينار عينا ووزر له ابو القاسم املغريب نوبتني ووزرله ابو نصر حممد بن 
الشعراء وسكن عنده العلماء والزهاد حممد بن جهري ورجت االسعار يف زمانه وتظاهر الناس باالموال ووفد اليه 

ولغه ان الطيور يف الشتاء خترج من اجلبال اىل القرى فتصاد فتقدم بفتح األهراء وان يطرح هلا من احلب ما يشبعها 
فكانت يف ضيافته طول عمره توىف يف هذه السنة عن سبع وسبعني وقيل عرب الثمانني سنة وكانت امارته اثنتني 

  ومخسني سنة 
   ٤٥٤سنة 

  مث دخلت سنة اربع ومخسني واربعمائة 
فمن احلوادث فيها انه خرج يف يوم اخلميس غرة صفر ابو الغنائم بن احمللبان اىل باب السلطان طغرلبك من الديون 
العزيز باالجابة اىل الوصلة وكان السبب ان الكتب وردت من السلطان اىل بغداد وواسط والبصرة بادخال اليد يف 

فردة لوكالء الدر العزيزة واحلواشي واالصحاب واىل اصحاب االطراف وغريهم بتعديد ما فعل من االقطاع امل
اجلميل دفعة بعد دفعة وما كان من املقابلة يف الرد عما وقعت الرغبة فيه على اقبح حال وخرج الكالم يف ذلك اىل 

وصل الكتاب اىل قاضي القضاة عنوانه اىل ما يناىف مايكون بالطاعة ومقتضى اخلدمة وقطعت املكاتبة اىل الديون و
قاضي القضاة من شاهنشاه املعظم ملك املرشق واملغرب حمي االسالم خليفة االمام ميني خليفة اهللا امري املومنني فكان 
يف الكتاب ان قاضي القضاة يعلم ان تلك الوصلة مل تكن جفوة قصدناها حىت يستوجب قبح املكافاة على مجيع ما 

املاثرات وان كنا ال نؤهل لالجابة وال حنض باملساءة وليس خيفي على العوام ما قدمناه من االهتمام  قدمناه من
  واوجبناه من االنعام واظهرناه من التذلل واخلضوع الذي ما كان لنا به عهد ظننا باننا نتقرب اىل اهللا 

ه ال يضيع مجيل أفعالنا ونرى سوء املغبة ملن تعاىل بذلك فصارت كلها وباال علينا ولكنا واثقني بصنع اهللا تعاىل ان
يضمر سوأ فينا واقتضى الرأي استرداد مجيع ما كان للديوان اخلاص وقصر وكالء تلك اجلهة عنها ليقصر واعلى ما 
كان هلم يوم وردت راياتنا العراق فيجب ان نشري عليهم بالتخلية عنها وترك املراجعة فيها فانا ال نفيد غري اجلدال 

نزاع وقد خاطبنا الشيخ الزكي ابا منصور ابن يوسف بكتاب أشبعنا فيه القول فيجب أن يتأمله ويعمل به لئال وال



يتكرر الكالم والسالم وكتب يف منصف شعبان سنة ثالث ومخسني مث ما زالت املشورة على اخلليفة مبا يف هذا 
اخلروج اىل السلطان واستسالل ما حصل يف نفسه فقال االمر قبل ان ال يتاليف فعني على أيب الغنائم بن احمللبان يف 

مىت مل يقترن خبروجي اليه اجابته اىل غرضه من الوصلة كان قصدى زائدا يف غيظه وتوقف عن اخلروج ودافع 
واتسع اخلرق مبا قصد به اخلليفة من األذى فأجاب حينئذ مكرها بعد ان مينع ثالث سنني وكتب وكالة لعميد امللك 

وأذن يف الوصول لقاضي القضاة ايب عبداهللا الدامغاين وأيب منصور بن يوسف حىت شهدا مبا مسعاه من يف العقد 
االجابة وخرج ابو الغنائم وورد بعد خروجه خبمسة ايام ركابية يكتب تتضمن رد االقطاع اىل وكالء الدار العزيزة 

تقدم بانفاذ أيب نصر بن صاعد رسوال خبدمة وكثر االعتذار مما جره سوء املقدار من تلك االسباب املكروهة وال
وهدية ومشافهة بالتنصل مما جرى وشاع هذا فطابت النفوس ووقعت البشائر يف الدار العزيزة وخلع منها على 

  الركابية وضربت الدبادب والبوتات بني ايديهم وطيف هبم يف البلد واعيد االقطاع اىل ايدي الوكالء 
 ايب منصور بن يوسف خيربه بأن تلك اللوثة زالت من غري مذكر بل برأي رآه وورد كتاب من عميد امللك اىل

السلطان حشما لفالة تظهر أو وعد وبشمت وكوتب ابو الغنائم بن احمللبان بالتوقف حيث وصل من الطريق اىل ان 
ر وهو يصل ابو نصر بن صاعد ويصدر يف صحبته على ما يقتضيه جوابه ورسم له طي ذلك وستره فوصله األم

  بشهر زور فأقام متعلال باألمطار والثلوج وجرح 

  ساقه مث اظهر أن مادة قد نزلت فمنعته من الركوب 
ويف ربيع االول وكان ذلك يف السابع عشر من آذار ورد سيل شديد ليال وهنار فوقف املاء يف الدروب وسقطت 

د يوم ذاك وكان يف اثنائه من الربد الكبار ما منه احليطان واتصل املطر والغيم بقية آذار ومجيع نيسان حىت مل جي
اهلك كثريا من الثمار ووزنت واحدة فاذا فيها رطل وحتدث املسافرون انه كان مثل ذلك بفارس واجلبال واعمال 
الثغور وانه قد ورد مطر مثانني يوما متوالية ما طلعت فيها الشمس وجاء سيل على حلة االكراد فاقلعتها وشوهدت 

قيدة غرقى على رأس املاء ويف هذا الشهر زادت دجلة فبلغت الزيادة احدى وعشرين ذراعا ورمت عدة اخليل امل
دور وعملت السكور على هنر معلى وباب املراتب وباب االزج والزاهر وخرج اخلليفة من باب البشري اىل دجلة 

تامرا اثنني وعشرين ذراعا وكسرا ليال وغمس القضيب النبوي يف املاء دفعتني فكان ينقص مث يزيد بعد وزادت 
وتفجرت فيه بثوقه ودار املاء من جلوال وتامرا على الوحش فحصرها فلم يكن هلا مسلك فكان اهل السواد 

  يسبحون فيأخذونه بأيديهم فيحصل للواحد منهم يف اليوم مائيت رطل حلما 
كثر الفساد وشرب اخلمر وشرب رجل  ويف ربيع اآلخر عطلت املواخري وغلقت ونودي بازالنهاو كان السبب انه

  يهودي وتغىن بالقرآن 
وملا طالت ايام ابن احمللبان يف تأخره ببلد شهرزور عن السلطان علم انه أمر بالتوقف فحرك اخلليفة كتابا اىل اجلهة 

دار اخلالفة  اخلاتونية مع جابر بن صقالب يتضمن اشتياقا اليها وايثار ملشاهدهتا ورسم هلا السري اليه واخلروج من
على أي حال أوجبته ومضيق العذر يف التأخر وكتاب اىل احلاجب ترمس مبالزمتها اىل ان تسري وتردد اخلطاب يف 

السبب املوجب لذلك اىل ان افصح به ابن صقالب وانه بسبب تأخر ايب الغنائم بن احمللبان فقيل امنا توقف 
   بابنا لنسمع رسالته ويكون انقاذمها النتظارنا ابن صاعد الرسول الذي ذكرمت انفاذه اىل

  مجيعا وحيث تأخر ذلك واوجب هذا االستشعار فنحن فكانت ابن احمللبان ونأمره باالمتام ففعل ذلك 
ويف يوم اخلميس ثالث عشر شعبان كان العقد للسلطان على السيدة بنت اخلليفة بظاهر تربيز فكتب ابن احمللبان 



اط عظيم وانه قرىء نسخة التوقيع الشريف اىل السلطان على الناس والسلطان حاضر اىل اخلليفة خيربه انه عمل مس
وانه سلم الوكالة اىل عميد امللك فقبلها ورفع يده هبا اىل السلطان فقام عند مشاهدهتا وقبلها وقبل االرض ودعام 

فارتفعت األصوات بالدعاء  اعادها اىل عميد امللك فقرأها وقد رسم فيها تعيني املهر وهو اربعمائة الف دينار
للخليفة وعقد العقد ونثر الذهب واللؤلؤ وتكلم السلطان مبا معناه الشكر والدعاء وانه اململوك الفن الذي قد سلم 

نفسه ورقه وما حوته يده وما يكسبه باقي عمره اىل اخلدمة الشريفة ونفذ يف شوال خدمة للديوان العزيز تشتمل 
على ثالثني فرسا وخادمني وفرس مبركب وسرج من ذهب مرصع باجلواهر الثمينة وعشرة على ثالثني غالما اتراكا 

آالف دينار للخليفة وعشرة آالف دينار لكرميته وعقد جوهر فيه نيف وثالثون حبة يف كل حبة مثقال ومجيع ما 
ري عدة الذين فتولت ارسالن كان اخلاتون املتوفاة من االقطاع بالعراق وثالثة آالف دينار لوالدهتا ومخسة آالف لالم
  خاتون تسليم ذلك ووردت الكتب يف ذي القعدة بتوجيه السلطان السلطان اىل بغداد 

ويف ذي احلجة كثر االرجاف بالسلطان طغرلبك ووفاته واختلط الناس اىل ان جاءت البشارة بعد ايام بسالمته من 
  مرض شديد 

  بصرة كل الف رطل متر بثمانية قراريط ويف هذه السنة عم الرخص مجيع االصقاع وبيع بال
وفيها عزل ابو الفتح حممد بن منصور بن دارست عن وزارة القائم واقبل ابو منصور حممد بن حممد بن جهري من 

  ميا فارقني وقد سفر له يف الوزارة تقلدها ولقب فخر الدولة شرف الوزراء 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر 
  احل مثال بن ص - ٢٨٠

امللقب مبعز الدولة صاحب حلب كان كرميا فأغىن اهل البلد وكان حليما بينا الفراش يصب عليه ضربت بلبلة 
  االبريق ثنينة فسقطت يف الطست فعفا عنه فقال له ابن ايب حصينة 

نيته وحي عن ث... حليم عن جرائمنا اليه ... حبسن العدل بقعته البقاعا ... وسن العدل يف حلب فأخلت ... 
فعا ال كان ما فعل ... اذا فعل الكرمي بال قياس ... مكارم ما افتدى فيها خبلق ولكن ركبت فيه طباعا ... انقالعا 
  ... ابتداعا 
  احلسن بن علي  - ٢٨١

ابن حممد ابو حممد اجلوهري ويعرف بابن املقنعي ولد يف شعبان سنة ثالث وستني وثلثمائة وكان يسكن درب 
ريازي االصل ومسع الكثري واول امالئه يف رمضان سنة احدى واربعني وختم االسناد وهو آخر من الزعفراين وهو ش

حدث عن ايب بكر بن مالك القطيعي وابن صاحل االهبري وابن العباس الوراق وابن شاذان وابن ايوب القطان وابن 
حي وابن امسعيل االنباري وابن أيب اسحاق الصغار وعن ايب احلسن ابن كيسان النحوي وابن لؤلؤ أيب احلسن اجلرا

عزة العطار وابن العباس الرفاء وابن ايب القصب الشاعر وابيه ايب احلسن اجلوهري وعن أيب عبيداهللا احلسني بن 
الضراب وابن بطة وابن مروان الكويف وابن مهدي االزدي وابن عبيد الدقاق وعن أيب القاسم اخلرقي وابن جعفر 

وعن ايب جعفر بن اجلهم الكاتب وابن العباس اجلوهري وعن ايب حممد ابن عبداهللا بن ما  املقرىء وطلحة الشاهد
هود االصبهاين وعبد العزيز بن ايب صابر وعن أيب علي العطشي والفارسي وعن ايب العباس بن يعقوب املقرىء وأيب 

  قعدة من السنة حفص جعفر بن علي القطان وأيب سعيد بن الوضاح وكان ثقة امينا وتويف يف ذي ال



  ودفن يف اجلانب الشرقي من مقربة باب أبرز 
  احلسني بن ايب زيد  - ٢٨٢

ابو علي الدباغ واسم أيب زيد منصور واصله من الصفد مسع سفيان بن عيينة وابا معاوية يف آخرين روى عنه 
  الباغندي وكان من الثقات 

ن ثابت قال اخربنا حممد بن امحد بن يعقوب اخربنا حممد بن اخربنا عبد الرمحن بن حممد القزاز اخربنا امحد بن علي ب
نعيم الضىب قال مسعت ابا بكر حممد بن جعفر يقول مسعت ابا احلسن السراج يقول مسعت احلسني بن ايب زيد يقول 

لسنة ومجع رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املنام فقلت يا رسول اهللا ادع اهللا ان حيييين على االسالم فقال يل وا
  اهبامه وسبابته وحلق حلقة وقال ثالث مرات والسنة والسنة والسنة تويف يف شوال هذه السنة 

  سعد بن حممد  - ٢٨٣
ابن منصور ابو احملاسن اجلرجاين كان رئيسا يف ايام والده يف سنة عشر واربعمائة فدرس الفقه وخترج علي يده 

سبكتكني فخرج وعقد له جملس النظر يف مجيع البلدان بنيسابور  مجاعة وروى احلديث ووجه رسوال اىل حممود بن
  وهراة وغزنة وقتل طلما باستراباذ يف رجب هذه السنة 

   ٤٥٥سنة 
  مث دخلت سنة مخس ومخسني واربعمائة 

فمن احلوادث فيها ان السلطان وصل اىل ازاء القفص فعزم اخلليفة على تلقيه فاستعفى فاعفى من ذلك فأخرج اليه 
زير ابو منصور فلما دخل العسكر نزلوا يف دور الناس وأخرجوهم واوقدوا أخشاب الدور لريد عظيم كان الو

وكانوا يتعرضون حلرم الناس حىت ان قوما من االتراك صعدوا اىل جامات محام ففتحوها وطالعوا النساء مث نزلوا 
  فهجموا عليهن فأخذوا من ارادوا منهن وخرج 

ريق فاجتمع الناس وخلصوهن من ايديهم فعلوا هذا حبمامني وجاء عميد امللك اىل دار اخلالفة الباقيات عراة اىل الط
وخدم عن السلطان فأوصله اخلليفة وخاطبه باجلميل واعطاه عدة اقطاع ثياب تشريفا له وتردد اخلطاب يف نقل 

س وزنه درمهان وبعث جبتني يف اجلهة اىل دار اململكة وبعث السلطان اىل اجلهة خبامته وكان ذهبا وعليه فص ما
مسلحد والزم عميد امللك املطالبة هبا حىت بات يف الديوان فكان مما قاله اخلليفة يا منصور بن حممد انت كنت تذكر 

ان الفرض يف هذه الوصلة التشرف هبا والذكر اجلميل وكنا نقول لك اننا ما منتنع من ذاك اال خوفا من املطالبة 
د علمته مث اخرجنا ابن احمللبان وقرر معكم قبل العقد ما أخذ به خطك وانه ان كان يوما ما بالتسليم وجرى ما ق

يطالبه برؤية واجتماع كان ذلك يف الدار العزيزة النبوية ومل يسم اخراج هذه اجلهة من دارنا فقال عميد امللك هذا 
لعزيزة حسب ما استقر وهو يسأل ان يفرد مجيعه صحيح والسلطان مقيم عليه وعازم على االنتقال اىل هذه الدار ا

حلجابه وغلمانه وخواصه فيها مواضع يسكنوهنا فما ميكنه بعدهم عنه فقطع هبذا الكالم احلجة مث راجع وكرر اىل 
ان استقر انتقاهلا اىل دار اململكة على ان ال خترج من بغداد وان تكون هبا اذا سافر السلطان واحضر قاضي القضاة 

  ىت استخلفه على االجتهاد يف ذلك الدامغاين ح
ومحل السلطان اىل اخلليفة مائة الف دينار ومائة ومخسني الف درهم واربعة آالف ثوب فيها عشرة طميم كل ذلك 

  منسوب اليه 
ويف ليلة االثنني خامس عشر صفر زفت السيدة ابنة اخلليفة اىل دار اململكة ونصب هلا من دجلة اىل الدار سرادق 

وقات والكوسات عند دخوهلا الدار فجلست على سرير ملبس بالذهب ودخل السلطان اليها فقبل وضربت الب



االرض هلا وخدمها وشكر اخلليفة وخرج من غري ان جيلس وال قامت له وال كشفت برقعا كان على وجهها وال 
هلا مع ارسالن  ابصرته وكان السلطان واحلجاب ووجوه االتراك يرقصون يف صحن الدار فرحا وسرورا وانفذ

  خاتون وكانت 

قد مضت يف صحبتها عقدين فاخرين وقطعة ياقوت امحر كبرية ودخل من الغد فقبل االرض وخدمها وجلس على 
سرير ملبس بالفضة بازائها ساعة مث خرج وانفذ اليها جواهر كثرية مثمنة وفرجية نسيج مكللة باحلب وما زال على 

نه سرور شديد من اخلليفة تأمل مل الزمه من ذلك وخلع السلطان يف بكرة يوم مثل ذلك كل يوم حيضر وخيدم فظهر م
االثنني على عميد امللك وزاد يف القابه جزاء على توصله اىل هذا االمر واتصل يف دار اململكة السماط اسبوعا مث 

  كان يف يوم االحد لتسع بقني من الشهر مساط كبري وخلع على مجيع االمراء 
يس تاسع ربيع االول حضر عميد امللك بيت النوبة واستأذن للسلطان طغرلبك يف االنصراف وللسيدة ويف يوم اخلم

خاتون يف املسري صحبته وانه يستردها مدة سنة اشهر فاذن اخلليفة للسلطان ومل يأذن الرسالن وقال هذا ال حيسن 
  ا وانه مل يقرب منها منذ اتصل اليها وتردد من املراجعة ما أدى اىل اذن اخلليفة وكانت شاكية من اطراحه هل

وانفذ للسلطان يف يوم السبت حادي عشر الشهر خلع من حضرة اخلليفة وخرج من الغد وهو ثقيل من علته 
مأيوس من سالمته واستصحب السيدة ابنة اخلليفة معه بعد ان امتنعت فالزمها ومل يتبعها من دار اخلالفة اال ثالث 

  الدهتا من احلزن مامل ميكن دفعه عنها نسوة برسم خدمتها وحلق و
ويف ليلة االثنني خلمس بقني من ربيع اآلخر انقض كوكب كبري كان له ضوء كبري ويف صبيحته جاءت ريح ومطر 
فيه برق متصل حلق منه قافلة وردت من دجيلة عند قرب امحد بن حنبل ما احرق واحدا من اهلها فمات من وقته 

ن جسمه وثوبه ابيض مل يتغري لونه فلما ارادوا قلع القميص عنه مل يتغري القميص يف وكان املوضع الذي احترق م
  منظر العني ووجدوه عند مسه هباء منثورا 

ويف ليلة االربعاء لثمان يقني من شعبان رأت امرأة هامشية يف منامها النيب صلى اهللا عليه و سلم وعلي بن ايب طالب 
مي الشريف فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم مرهبم ان يعمروا هذا املسجد يف مسجد صغري باملأمونية من احلر

  فقالت 

ال يصدقونين يف رؤييت لكم فمد يده اىل حائط عقد هناك قدمي مبين باجلص واآلجر وهو من احد حيطان املسجد 
  وجرآجرة من وسطها حىت برز بثلثها وقال هلا هذا دليل على صدق قولك وصحة رؤياك 

ذا الشهر كانت زلزلة بأنطاكية والالذقية وقطعة من بالد الروم وطرابلس وصور واماكن من الشام ووقع من ويف ه
  سور طرابلس قطعة 

وورد اخلري مبوت طغرلبك اىل بغداد من جهة السيدة ابنة اخلليفة ليلة االحد الرابع والعشرين من رمضان بأنه تويف 
تلوا العميد وسبعمائة رجل من اصحاب الشحنة واحضروا املخانيث يف ثامن رمضان وشرى العيارون هبمذان فق

بالطبول والزمور وأكلوا هنارا وشربوا على القتلى وكانوا كذلك بقية الشهر وملا تويف طغرلبك بعث اىل عميد امللك 
 الكندري وكان على سبعني فرسخا فجاء قيل ان يدفن واخذ البيعة لسليمان بن داود بن أخي طغرلبك وكان

طغرلبك قد نص عليه وحط من القلعة سبعمائة الف دينار وكسر وستة عشر الف ثوب من ديباج وسقالطون 
وسالحا تساوى مائيت الف دينار ففرقها على العسكر فسكن الناس ومل يبق هلم خوف اال من امللك الب ارسالن 

  وهو حممد بن داود فان العسكر مالوا اليه 



اب يف سواد بغداد وما حوهلا وقطعوا الطرقات وأخذوا ثياب الناس حيت يف الزاهر وانتشرت يف هذه االيام االعر
واطراف البلد واستاقوا من عقر قوف من اجلواميس ما قيمته ألوف دنانري وحتدث الناس مبا عليه مسلم بن قريش 

سلم للنواحي اخلاصة من دخول بغداد واجللوس يف دار اململكة وحصار دار اخلالفة وهنبها فانزعج الناس وتعرض م
مجيعها وقرر على اهلها ماال وهنب من امتنع من ذلك وهنب املواشي والعوامل وامتنعت الزراعة اال على املخاطرة 

وكثرت استغاثة اهل السواد على االبواب العزيزة وخرج العسكر ملقاومته فبعث يعتذر ويقول انا اخلادم وكان 
نت للسلطان معها وذكر زيادة قيمتها وحاجته اىل صرفها اىل الغلمان فأنكرت عميدا امللك اجلهة اخلليفة جبواهر كا

  ذلك فاعترض 

  نواحيها كذلك واقطاعها مث استظهر عليها 
  ويف ذي احلجة كانت زلزلة بأرض واسط لبثت طويال 

الفرضة ومن بقايا ويف هذه السنة وقع موتان باجلدري والفجاءة ونقص يف هذا الوقت الدور الباقية مبشرعة الزاويا و
املسنيات والدور الشاطية وغريها شيء كبري واخذت اخشاب الدور ومحلت االنقاض اىل دار اخلليفة فكانت عدة 

  الدور ذوات املسنيات يف املاء يف سنة سبع واربعني واربعمائة عند دخول طغرلبك اىل بغداد مائة ونيف وسبعني دارا 
اليوم الواحد حنو الف جنازة وقبض على ايب الفرج املغريب وزير مصر ونظر  ووقع الوباء مبصر وكان خيرج منها يف

  ابو الفرج عبد اهللا بن حممد البابلي مدة مث عزل 
  وفيها دخل صاحب اليمن مكة فأحسن السرية وجلب اليها االقوات وفعل اجلميل 

  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 
  احلسن بن علي  - ٢٨٤

ام ابو النصر اجلذامي ورد بغداد وتفقه على ايب حامد االسفرائيين ومسع املخلص واحندر اىل البصرة ابن علي بن حر
فسمع سنن ايب داود من القاضي ايب عمر اهلامشي وحدث بالكثري وكان يرجع اليه يف الفتاوى واملشكالت وتوىف 

  بسرخس 
  سعيد بن مروان  - ٢٨٥

لفرج اخلازن سقاه السم باتفاق من نصر بن سعيد صاحب ميا فارقني صاحب آمد توىف هذه السنة وقيل ان ابا ا
  فاحس سعيد وأمر بقتل ايب الفرج فقطع قطعا 

  حممد بن امحد  - ٢٨٦
  ابن حممد بن حسنون ابو احلسني القرشي ولد يف صفر سنة سبع وستني وتوىف 

  ة ثقة ثقة يف يوم الثالثاء ثاين عشر صفر هذه السنة قال ابو الفضل بن خريون هو ثق
  حممد بن ميكائيل  - ٢٨٧

ابن سلجوق ابو طالب السلطان الذي يقال له طغرلبك واصله من جيل من التركمان وكان ابن سلجوق قد زوج 
ابنته من رجل يعرف بعلى تكني فاستفحل امرمها وافسدا على حممود بن سبكتكني فقصدمها فاما على تكني فأفلت 

حممود وحصل من اصحابه اربعة االف حركاه منتقلة يف البالد وتوىف حممود  من حممود وابن سلجوق فقبض عليه
فاشتغل ابنه مسعود بلذاته فاجتمع اصحاب ابن سلجوق وشنوا الغارات على سواد نيسابور واستوىل العيارون على 

امره  نيسابور فورد طغرلبك فهذهبا فمال اليه املستورون فحصل االموال فسار مسعود طغرلبك حني استفحل



فالتقيا فاهنزم مسعود واستوىل طغرلبك على خراسان وذلك يف سنة ثالثني ووىل اخاه المه ابراهيم ينال بن يوسف 
قهستان وخراسان وقصد بنفسه الرى فخرهبا اصحابه ووقع على دفائن واموال وفتح اصبهان سنة ثالث واربعني 

اليها امواله من الرى ووىل اخاه داود يف سنة ثالثني مرو  واربعمائة واسطاهبا وعول على ان جيعلها دار مقامه ونقل
وسرخس وبلخ اىل نيسابور ووىل ابن عمه احلسن بن موسى هراة وبوشنج وسحستان وكان قد كتب اىل دار 

اخلليفة يف سنة وثالثني كتابا اىل عميد الرؤساء الوزير وخاطبه بالشيخ االجل ايب طالب حممد بن ايوب فمضى يف 
ليه من دار اخلالفة اقضى القضاة ابو احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردى ولقيه جبرجان فاستقبله على اجلواب ا

اربعة فراسخ اجالال لرسالة اخلليفة مث أعطاه على التشريف الذي صحبه ثالثني الف دينار وعشرين الف للخليفة 
 قدم بغداد وجلس له القائم وفوض اليه وعشرة آالف حلواشيه وسارت عساكر طغرلبك اىل االهواز فنهبوها مث

  االعمال وخاطبه مبلك املشرق واملغرب وطغرلبك اول ملك من 

السلجوقية وهو الذي بىن هلم الدولة وكان مدبرا حكيما يطلع على افعال تسوءه فال يؤاخذ هبا ولقد كتب بعض 
ملك الروم امواال كثرية وقد ذكرنا فيما تقدم خواصه سوء سريته اىل ايب كاجلار فرأى امللطفة ومل يعاتبه وبعث اليه 

وذكرنا احواله على ترتيب السنني وكيف رد القائم من حديثه عانة وقتل البساسريى وتزوج ابنة اخلليفة وتوىف 
  بالرى يوم اجلمعة ثامن رمضان هذه السنة وكانت مملكته ثالثني سنة وعمره سبعني 

   ٤٥٦سنة 
  ئة مث دخلت سنة ست ومخسني واربعما

فمن احلوادث فيها انه ملا افسدت االعاريب يف سواد بغداد واطرافها محلت العوام السالح لقتاهلم وكان ذلك سببا 
  اىل كثرة العيارين وانتشارهم يف حمرم هذه السنة 

ان ووقع االرجاف بان السلطان الب ارسالن حممد بن داود بن ميكائيل وارد اىل بغداد فغلت االسعار مث ورد اخلرب 
السلطان الب ارسالن قبض على عميد امللك ايب نصر منصور بن حممد بن الكندري يف عشية يوم السبت السابع 

من احملرم واخذ ماله مث انفذ اىل مروالروذ واعتقل هبا وخلع على وزيره نظام امللك ايب علي احلسن بن اسحاق 
باالذن هلا يف املسري اىل بغداد وانفذ اليها مخسة آالف الطوسي يف ذلك اليوم وروسلت السيدة ابنة اخلليفة يف احلال 

دينار للنفقة فأبت ان تقبل فقبح هلا ان ترد فقبلت ووصلت اىل بغداد عشية يوم االحد ثالث عشر ربيع اآلخر 
واجتمع الناس ملشاهدة دخوهلا فدخلت ليال وكان يف صحبتها القاضي ابو عمر وحممد بن عبد الرمحن فحضر بيت 

وسأل قاضي القضاة الدامغاين ان يكون جلوس هذا القاضي الوارد دونه فلم جيب وأمر أن جيلس على روشن  النوبة
بيت النوبة مبعزل من اجمللس فقام هذا القاضي فخطب خطبة وصف فيها الب ارسالن وشكر وزيره نظام امللك مث 

زير فخر الدولة أيب نصر بن جهري فخرج جلس وسلم الكتب الواصلة معه وكانت كتابني اىل اخليفة وكتاب اىل الو
  اجلواب 

يتضمن شكر السلطان الب ارسالن واالعتداد خبدمته يف تسري السيدة وتقدم اىل اخلطباء باقامة الدعوة فقيل يف 
الدعاء اللهم اصلح السلطان املعظم عضد الدولة وتاج امللة ابا شجاع الب ارسالن حممد بن داود فبعث عشرة 

نا ومائيت ثوب ابريسمية انواعا وحوالة على الناظر ببغداد بعشرة آالف اخرى وعشرة افراس آالف دينار وز
وعشرة بغالت وقيل للسلطان يف امر عميدا امللك وانه ال فائدة يف بقائه غري مأمون ان يفسد فأمر باملكاتبة اىل مقدم 

  مرو الروز بقتله وصلبه وانفذ ثالثة غلمان لذلك 



ن دار بنهر طابق بثالثة قراريط ويبعت دار بواسط بدرهم ويف ربيع االول شاع ببغداد ان قوما وبيعت يف هذا الزما
من االكراد خرجوا متصيدين فرأوا يف الربية خيما سودا مسعوا فيها لطما شديدا وعويال كبريا وقائال يقول قد مات 

له واهلك اهله فخرج النساء العواهر من سيدوك ملك اجلن وأي بلد مل يلطم به عليه ومل يقم له فيه مامت قلع اص
حرمي بغداد اىل املقابر يلطمن ثالثة ايام وخيرقن ثياهبن وينشرن شعورهن وخرج رجال من السفساف يفعلون ذلك 

  وفعل هذا يف واسط وخوزستان من البالد وكان هذا فنا من احلمق مل ينقل مثله 
لس اخلليفة جلوسا عاما لذلك فجلس يوم اخلميس سابع وملا فرغت خلع السلطان سأل العميد ابو احلسن ان جي

مجادي اآلخرة يف البيت املستقبل بالتاج املشرف على دجلة واوصل اليه الوزير فخر امللك وتقدم بايصال العميد 
والقاضي ايب عمرو فدخال فشافههما بتولية عضد الدولة واستدعى اللوائني فعقدمها بيده وسلمت اخللع حبضرته 

لخروج باخللع ابو الفوارس طراد الزينيب وابو حممد التميمي وموفق اخلادم وكتب معهم اىل السلطان كتاب ورتب ل
بتوليته ولقب العميد شيخ الدولة ثقة احلضرتني ولقب نظام امللك قوام الدين والدولة رضى امري املؤمنني وهو يذكر 

  يف تلك البالد خبواجا بزرك 
ن شعبان هجم قوم من اصحاب عبد الصمد علي ايب على بن الوليد املدرس ملذهب ويف يوم اجلمعة الثاين عشر م

  املعتزلة فسبوه وشتموه المتناعه من الصالة يف 

اجلامع وتدريسه هلذا املذهب فقال هلم لعن اهللا من ال يوثر الصالة ولعن اهللا من مينعين منها وخييفين فيها امياء اليهم 
عتقدونه يف اهل هذا املذهب من استحالل الدم ونسبتهم اىل الكفر وأوقعوا به وجرحوه واىل امثاهلم من العوام ملا ي

وصاح صياحا خافوا اجتماع اهل املوضع معه عليهم فتركوه مث اغلق بابه واتصل اللعن للمعتزلة يف جامع املنصور 
  وجلس ابو سعد بن ايب عمامة فلعن املعتزلة 

مضان مجع ابو عبد اهللا ابن جردة مجعا كثريا من الضعفاء ليتصدق عليهم فكثروا ويف يوم الثالثاء لليلتني بقيتا من ر
فمنهم بواب باب املراتب فاثخنوه ضربا ففرق على حنو مائيت نفس قميصا ودرمهني درمهني مث كثر اجلمع وجاء 

رجال واربع النفاطون الركابية فخافهم على نفسه فرمى الثياب والدراهم عليهم ومضى فازدمحوا فمات مخسة 
  نسوة وصار الرجل يلقى الرجل فيقول كنت يف وقعة ابن جردة فيقول نعم فيقول احلمد هللا على سالمتك 

ويف شوال ورد اخلرب بغزاة السلطان ايب الفتح الروم وانه دخل بلدا عظيما كان هلم فيها سبعمائة الف دار والف 
  بيعة ودير وقتل به ماال حيصى وأسر مخسمائة الف منهم 

ويف ذي القعدة وكان تشرين االول وامتد اىل تشرين الثاين حدث وباء عظيم تفاقم بنهر امللك وتعدى اىل بغداد 
وكان فيها حر شديد وفساد هواء وزيادة انداء وعدم التمر اهلندي حىت بلغ الرطل منه اربع دنانري وكذلك 

ن حممد بن عبيداهللا العلوي يف بيت النوبة وقلد الشريخشك وخلع يف ذي القعدة على النقيب ايب الغنائم املعمر ب
  نقابة الطاليبني واحلج واملظامل ولقب بالطاهر ذي املناقب وقرىء عهده يف املوكب 

  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 
  عبد الواحد بن علي  - ٢٨٨

  ابن برهان ابو القاسم النحوي كان جمودا يف النحو وكان له اخالق شرسة 

لبس سراويال قط وال قبل عطاء احد وكان ال يغطي رأسه وذكر حممد بن عبد امللك كان ابن برهان مييل اىل ومل ي
املرد الصباح ويقبلهم من غري ريبة قال املصنف وقوله من غري ريبة اقبح من التقبيل ألن النظر اليهم ممنوع منه اذا 



ان خيتار مذهب املرجيئة املعتزلة وينفي خلود الكفار كان بشهوة فهل يكون التقبيل بغري شهوة قال ابن عقيل وك
ويقول قوله خالدين فيها ابدا اي ابدا من اآلباد وماال غاية له ال جيمع وال يقبل التثنية فيقال ابدان وآباد ويقول 
لشاهد دوام العقاب يف حق من ال جيوز عليه التشفي ال وجه له مع ما وصف به نفسه من الرمحة وهو امنا يوجد من ا

ملا يعتري الغضبان من غليان قلبه لالنتقام وهذا مستحيل يف حقه سبحانه وتعاىل قال ابن عقيل هذا كالم يرده على 
قائله مجيع ما ذكره وذلك انه اخذ صفات الباري يف صفات الشاهد وذكر ان املثري للغضب ما يدخل على قلب 

ع دوام العقاب حيث ال يوجد يف حقه سبحانه التشفي الغضبان من غليان الدم طلبا لالنتقام واوجب بذلك من
والشاهد يرد عليه ما ذكره ألن املانع من التشفي عليه الرأفة والرمحة وكالمها رقة طبع وليس البارىء هبذا الوصف 
وليس الرمحة والغضب من اوصاف املخلوقني بشيء وهذا الذي ذكره من عدم التشفي كما مينع الدوام مينع ابتداء 

قوبة اذا كان احمليل للدوام من عدم التشفي وفورة الغضب وغليان الدم كما مينع دخوله يف الدوام مينع دخوله الع
عليه ووصفه به فينبغي هبذه الطريقة ان مينع اصل الوعيد وحييله سبحانه كسائر املستحيالت ال خيتلف نفس 

صفاتنا وقاس افعاله على افعالنا والعقل اوجب  وجودها وداومها فال افسد اعتقادا ممن أخذ صفات اهللا تعاىل من
قطعة من الشاهد فانه قادر ان جيعل القوت من النبات فجعله من احليوان ينال بعد امله فأي افعاله ينطبق على افعالنا 
وأي اوصافه تلحق بأوصافنا قال املصنف وكان ابن برهان يقدح يف اصحاب امحد ومن خيالف اعتقاد املسلمني اذ 

امجعوا على خلود الكفار وال ينبغي ان يؤثر قدحه يف احد تويف يف مجادي اآلخرة من هذه السنة وقد اناف  كلهم
  على الثمانني 

   ٤٥٧سنة 
  مث دخلت سنة سبع ومخسني واربعمائة 

فمن احلوادث فيها ان اهل باب البصرة قلعوا باب مشهد العتيقة وأخذوه ليال وكان من حديد فبحث عمن فعله 
  رف واخذ منه حىت ع

  وفيها ان السلطان الب ارسالن نفذ اىل عميد امللك تركيا فقتله 
ويف مجادي االوىل عقد مسعود الرازي احلنفي حلقه جبامع املنصور وحضرها قاضي القضاة الدامغاين ومجاعة الشهود 

  رقا حلقتهما اال القاضي أبا يعلى والشريف ابا جعفر فان قاضي القضاة استدعامها فلم حيضرا ومل يفا
  ويف ليلة الثالثاء ثالث رمضان انقض كوكب عظيم وانبسط نوره كالقمر مث تقطع قطعا وامسع دويا مفزعا 

  وفيها خرج مجاعة من احلاج خبفر فعدوا هبم فرجعوا اىل الكوفة بعد ان خاصموهم يف ثامن ذي القعدة 
بنياهنا بقية الدور الشاطية مبشرعة الزوايا والفرضة ويف ذي احلجة بدىء بعمل املدرسة النظامية ببغداد ونقض ألجل 

  وباب الشعري ودرب الزعفراين 
  وتويف ابو منصور بن بكران حاجب الباب فويل مكانه ابو عبداهللا املردوسي 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر 
  حممد بن امحد  - ٢٨٩

سنة ست وسبعني وثلثمائة وروى عن الدارقطين وغريه ابن حممد بن علي ابو احلسني ابن اآلبنوسي الصرييف ولد 
  وتويف يف هذه السنة وصلى عليه يف جامع الشرقية ودفن يف مقربة باب حرب 

  حممد منصور  - ٢٩٠
  ابو نصر الكندري وزير طغرلبك وكان يلقب عميد امللك منسوب اىل كندر 



در قريبا من قزوين ومنها ابو غامن وابو احلسن ابنا طريثيت قرية من قراها وقد ينسب الكندري اىل قرية يقال هلا كن
عيسى بن احلسن الكندري مسعا ابا عبد الرمحن السلمي وكتبا تصانيفه ووقفا كتبا كثرية وينسب الكندري اىل بيع 

الكندر منهم عبد امللك بن سليمان ابو حسان مسع حسان بن ابراهي ذكره ابو سعيد بن يونس يف تاريخ مصر 
ري له فضل وله شعر وكان طغرلبك قد بعثه ليتزوج له امرأة فتزوجها فحصاه طغرلبك مث اقره على وكان الكند

خدمته فلما مات ومتكن الب ارسالن بعثه اىل مرو الروذ فقيل له انه ال يؤمن فبعث غلمانا لقتله فدخلوا عليه فقال 
قالوا افعل فدخل اىل زوجته وارتفع الصياح له احدهم قم فصل ركعتني وتب اىل اهللا تعاىل فقال ادخل اودع اهلي ف

وعلق اجلواري به نشرن شعورهن وحثون التراب على رؤوسهن فدخل الغالم فقال قم قال خذ بيدي فقد منعين 
هؤالء اجلواري من اخلروج فخرج اىل مسجد هناك فصلى فيه ركعتني مث مشي حافيا اىل وراء املسجد فجلس وخلع 

اياها وخرق قميصه وسراويله حىت ال يؤخذا فجاؤا بشاروفة فقال لست بعيار وال لص  فرجية مسورا عليه فأعطاهم
فأخنق والسيف اروح يل فشدوا عينيه خبرقه خرقه هو من طرف كمه وضربوه بالسيف واخذوا رأسه وتركوا جثته 

  فأخذهتا أخته فحملتها اىل كندر بلده وكان عمر نيفا واربعني سنة 
  ان احلاجب ابو منصور بن بكر - ٢٩١

  قد ذكرنا وفاته 
   ٤٥٨سنة 

  مث دخلت سنة مثان ومخسني واربعمائة 
فمن احلوادث فيها ان اهل الكرخ اغلقوا دكاكينهم يوم عاشوراء واحضروا نساء فنحن على احلسني عليه السالم 

حة فصلى عليها وناح على ما كانوا قدميا يستعملونه واتفق انه محل جنازة رجل من باب احملول اىل الكرخ ومعه النا
  الرجال 

حبجتها على احلسني وانكر اخلليفة على الطاهر ايب الغنائم املعمر بن عبيداهللا نقيب الطالبني متكينه من ذلك فذكر انه 
  ان مل يعلم به اال بعد فعله وانه ملا علم انكره وأزاله فقيل له ال تفسخ بعدها يف شيء من البدع اليت كانت تستعمل 

يوم اخلميس رابع عشر احملرم خلق كثري من احلربية والنصرية وشارع دار الرقيق وباب البصرة والقالئني  واجتمع يف
وهنر طابق بعد ان أغلقوا دكاكينهم وقصدوا دار اخلالفة وبني ايديهم الدعاة والقراء وهم يلعنون اهل الكرخ 

اخلليفة ببعض اخلدم اننا قد انكرنا ما انكرمت  وازدمحوا على باب الغربة وتكلموا من غري حتفظ يف القول فراسلهم
وتقدمنا بان ال يقع معاودة وحنن تغفل يف هذا ما ال يقع به املراد فانصرفوا وقبض على ابن الفاخر العلوي يف آخرين 

ووكل هبم يف الديوان وهرب صاحب الشرطة ألنه كان اجاز ألهل الكرخ ما فعلوا وركب اصحاب السلطان 
ة وقد كانوا على التعرض بأهل الكرخ وايقاع الفتنة واصل اهل الكرخ التردد اىل الديوان والتنصل مما فارهبوا العام

كان واالحتجاج بصاحب الشرطة وانه امرهم بذلك والسؤال يف معىن املعتقلني فافرج عنهم ثامن عشر احملرم بعد 
ل ولد بباب االزج صبية هلا راسان ان خرج توقيع بلعن من يسب الصحابة ويظهر البدع ويف شهر ربيع االو

  ووجهان ورقبتان مفترقتان واربع ايد على بدن كليل مث ماتت 
ويف هذا الشهر مرض االمري عدة الدين ابو القاسم وتعدى ذلك اىل اخلليفة جده وحلق الناس من االنزعاج 

 تعاىل بعافيتهما فاجتمع العوام اىل واالرتياع امر عظيم النه مل يكن بقي من يلتجأ اليه غري هذا اجلناب فتفضل اهللا
  باب الغربة داعني وشاكرين اهللا تعاىل على نعمة 

ويف العشر االول من مجادي االوىل ظهر يف السماء كوكب كبري له يف املشرق ذؤابة عرضها حنو ثالثة اذرع وطوهلا 



حد لست بقني من هذا الشهر وغاب اذرع كثرية اىل حد اجملرة من وسط السماء مادة اىل املغرب ولبث اىل ليلة اال
  مث طهر يف ليلة الثالثاء عند الشمس قد استدار نوره عليه كالقمر فارتاع الناس 

وانزعجوا وملا اعتم الليل رمى ذؤابة حنو اجلنوب وبقى عشرة ايام حىت اضمحل ووردت كتب التجار من بعد بأن 
رقت يف الليلة االخرية من طلوع هذا الكوكب ستة وعشرين مركبا خطفت من سواحل البحر طالبة لعمان فغ

  وهلك فيها حنو من مثانية عشر الف انسان ومجيع املتاع الذي حوته وكان من مجلته عشرة آالف طبلة كافور 
ويف مجادي اآلخرة كانت زلزلة خبراسان لبثت اياما فصدعت منها اجلبال واهلكت مجاعة وخسفت بعدة قرى 

  قاموا هناك وخرج الناس اىل الصحراء وا
  ويف يوم االحد تاسع مجادي خلع على فخر الدولة ايب نصر بن جهري بعد ان شافهه مبا طاب به قلبه ورفع من مرتبته 

ويف هذا اليوم عند مغيب الشمس وقع حريق بنهر معلى يف دكان خباز فاحترق من باب اجلديد اىل آخر السوق 
الحيصى وهنب الناس بعضهم بعضا وكان الذي احترق مائة دكان  اجلديد يف اجلانبني وتلف من املال والعقار ما

  وثالثة دور 
  ويف شعبان وقع قتال يف دمشق فضربوا دار كان جمورا للجامع بالنار فاحترق جامع دمشق 

ويف شعبان ذكر رجل من اهل سوق حيىي يقال له اخو مجادي وكانت يده اليسرى قد خبثت واشرف على قطعها 
لى اهللا عليه و سلم يف منامه كأنه يصلي يف مسجد يدرب داود فدنا منه وأراه يده وسأله العافية انه رأى النيب ص

فأمر يده عليها فأصبح معاىف وانثال الناس ملشاهدته وكان يغمس يده يف املاء فيقتسمونه وستأيت قصته مستوفاة فس 
  السنة اليت مات فيها ان شاء اهللا تعاىل 

  سنة رخصا بينا حىت صار الكر اجليد من احلنطة بعشرة دنانري ورخصت االسعار يف هذه ال
ويف ليلة االحد ألربع بقني من شعبان انقض كوكبان كان ألحدمها ضوء كضوء القمر وتبعهما يف حنو ساعة بضعة 

  عشر كوكبا صغارا اىل حنو املغرب 

هلكت الثمار وزادت االسعار وامتنعت ويف رمضان نقص املاء من دجلة فاستوعبه القاطول وتعلق هنر الدجيل عليه ف
  السفن من عكربا واوانا من االحندار فكان اقوام يعربون اىل اوانا مبداساهتم على اآلجر غارت املياه يف اآلبار ببغداد 

ويف هذا الشهر كسى جامع املنصور وفرش بالبواري فدخل فيه اربع وعشرون الف ذراع وثلثمائة منا خيوط واخذ 
  طني هلا اجرهتم عشرين دينار الصناع اخليا

ويف شوال انفذ خادم خاص اىل السلطان للتهنئة بسالمته يف غزوته واقامة تشريفات عليه واضيف اىل اخلادم ابو 
حممد التميمي ورسم هلما اخلطاب فيما يستعمله النظام مع حواشي الدار من التعرض ملا يف ايديهم واخلطاب على 

اتون باملسري اىل دار اخلالفة فقد طالت غيبتها واخرج الوزير ابو نصر حاجبا له مع التقدم اىل السيدة ارسالن خ
  اجلماعة بقود وحتف 

  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 
  امحد بن احلسني  - ٢٩٢

االتقان ابن علي بن عبد اهللا بن موسى البيهقي ابو بكر ولد سنة اربع ومثانني وثلثمائة وكان واحد زمانه يف احلفظ و
حسن التصنيف ومجع علم احلديث والفقه واالصول وهو من كبار اصحاب احلاكم ايب عبد اهللا ومنه خترج وسافر 

ومجع الكثري وله التصانيف الكثرية احلسنة ومجع نصوص الشافعي يف عشر جملدات وكان متعففا زاهدا وورد 



  وىل من هذه السنة نيسابور مرارا وهبا توىف ونقل تابوته اىل بيهق يف مجادي اال
  احلسن بن غالب  - ٢٩٣

ابن علي بن غالب بن منصور بن صعلوك ابو علي التميمي ويعرف بابن املبارك ولد لعشر بقني من ذي احلجة سنة 
ست وستني وثلثمائة وصحب ابن مسعون اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن علي بن ثابت قال كان 

  ج بنت ابراهيم بن عمر الربمكي وحدث عن عبيداهللا بن عبد الرمحن احلسن ابن غالب زو

الزهري وابن اخي مسي وغريمها وكان له مست وهيئة وظاهر صالح وكان يقرىء فأقرأ حبروف يف خرق هبا االمجاع 
اىل ان وادعى فيها رواية عن بعض األئمة املتقدمني وجعل هلا اسانيد باطلة مستحيلة فأنكر أهل العلم عليه ذلك 

استتيب منها وذكر انه قرأ على ادريس املؤدب وادريس قرأ على ابن شنبوذ وابن شنبوذ قرأ على ايب خالد وكل 
ذلك باطل ألن ابن شنبوذ مل يدرك ابا خالد وادريس مل يقرأ على ابن شنبوذ وادعى اشياء غري ذلك يتبني فيها كذبة 

بن غالب متهم يف مساعه من ايب الفضل الزهري وجرت له امور واختالفه وقال ابو علي ابن الربداين كان احلسن 
مع ايب احلسن القزويين بسبب قراآت اقرىء هبا عن ادريس وكتب عليه بذلك حمضر وقال ابو حممد بن 

السمرقندي كان كذابا وتويف يف ليلة السبت العاشر من رمضان هذه السنة ودفن صبيحة تلك الليلة عند قرب 
  ابراهيم احلريب 

  عبد العزيز بن حممد  - ٢٩٤
ابن احلسني بن حممد بن الفضل ابو القاسم القطان مسع املخلص وكان يسكن دار القطن وكان صدوقا وتويف يف 

  ربيع اآلخر من هذه السنة 
  حممد بن احلسني  - ٢٩٥

حدث عن ايب القاسم ابن حممد بن خلف بن امحد بن الفراء ابو يعلى ولد يف حمرم سنة مثانني ومسع احلديث الكثري و
بن حبابة واول ما مسع من ايب بكر الطيب بن علي بن معروف البزاز وعلى بن عمر احلريب واملي احلديث وهو 

آخر من حدث عن ايب القاسم موسى السراج وكان عنده مصنفات قد تفرد هبا منها كتاب الزاهر البن األنباري 
تاب التفسري ليحىي بن سالم وغري ذلك وكان من سادات حدث به ابن سويد عنه وكتاب املطر البن دريد وك

  وشهد عند قاضي القضاة ايب عبداهللا بن ماكوال والدامغاين فقبال شهادته 

وتوىل النظر يف احلكم حبرمي دار اخلالفة وكان اماما يف الفقه له التصانيف احلسان الكثرية يف مذهب امحد ودرس 
رت تصانيفه واصحابه ومجع االمامة والفقه والصدق وحسن اخللق والتعبد وافىت سنني وانتهى اليه املذهب وانتش

والتقشف واخلشوع وحسن السمت والصمت عما ال يعين واتباع السلف حدثنا عنه ابو بكر بن عبد الباقي وابو 
ن مثان سعد الزوزين وتويف يف ليلة االثنني وقت العشاء ودفن يوم االثنني العشرين من رمضان هذه السنة وهو اب

وسبعني سنة وغسله الشريف ابو جعفر بوصية اليه وكان من وصيته اليه ان يكفن يف ثالث اثواب وان ال يدفن معه 
القرب غري ما غزله لنفسه من االكفان وال خيرق عليه ثوب وال يقعد لعزاه واجتمع له خلق ال حيصون وعطلت 

ومجاعة الفقهاء والقضاة والشهود ونقيب اهلامشيني ابو  االسواق ومشى مع جنازته القاضي ابو عبداهللا الدامغاين
الفوارس طراد وارباب الدولة وابو منصور بن يوسف وابو عبداهللا ابن جردة وصلى عليه ابنه وكان قد خلف عبيد 

ة باب اهللا وابا احلسن وابا حازم وافطر مجاعة ممن تبعه لشدة احلر ألنه دفن يف اليوم الثالث من آب وقربه ظاهر مبقرب
حرب قال ابو علي الربداين رأيت القاضي ابا يعلى فقلت له يا سيدي ما فعل اهللا بك فقال يل وجعل يعد بأصابعه 



  رمحين وغفر يل ورفع منزليت واكرمين فقلت بالعلم فقال يل بالصدق 
   ٤٥٩سنة 

  مث دخلت سنة تسع ومخسني واربعمائة 
ة اخلليفة دخلت اىل بغداد يف مجادي االوىل وخرج الناس لتلقيها فمن احلوادث فيها ان السيدة ارسالن خانون زوج

واستقبلها الوزير فخر الدولة على حنو فرسخ وخدمها بالدعاء على ظهر فرسه وحضر العميد ابو سعد املستوىف يف 
 بيت النوبة حىت قرئت الكتب الواردة يف هذه الصحبة وهي مشتملة على التمسك بالطاعة والتصرف على قوانني

  اخلدمة واالجابة اىل املرسوم و خوطب فيها الوزير بالوزير االجل بعد أن كان يكتب اليه الرئيس االجل 

ويف هذه االيام بىن ابو سعد املستوىف امللقب شرف امللك مشهد ايب حنيفة وعمل لقربه ملبنا وعقد القبة وعمل 
  فر ابن البياضى اىل الزيارة فقال ارجتاال املدرسة بازائه وانزهلا الفقهاء ورتب هلم مدرسا فدخل ابو جع

فأنشرها ... كذلك كانت هذه االرض ميتة ... فجمعه هذا املغيب يف اللحد ... امل تر أن العلم كان مضيعا ... 
  ... جود العميد أيب سعد 

يفة بالكلس قال املصنف رمحه اهللا قرأت خبط ايب الوفاء بن ايب عقيل قال وضع اساس مسجد بني يدي ضريح ايب حن
والنورة وغريه فجمع سنة ست وثالثني واربعمائة وانا ابن مخس سنني او دوهنا بأشهر وكان املنفق عليه تركي قدم 

حاجا مث قدم ابو سعد املستوىف وكان حنفيا متعصبا وكان قرب ايب حنيفة حتت سقف عمله بعض امراء التركمان 
ك يف سين سبع او مثان وثالثني قبل دخول الغز بغداد سنة وكان قبل ذلك وانا صيب عليه خربشت خاصا له وذل

سبع واربعني فلما جاء شرف امللك ثالث ومخسني عزم على احداث القبة وهي هذه فهدم مجيع ابنية املسجد وما 
 حييط بالقرب وبىن هذا املشهد فجاء بالقطاعني واملهندسني وقدر هلا ما بني الوف آجر وابتاع دورا من جوار املشهد

وحفر اساس القبة وكانوا يطلبون االرض الصلبة فلم يبلغوا اليها اال بعد حفر سبعة عشر ذراعا يف ستة عشر ذرعا 
فخرج من هذا احلفر عظام االموات الذين كانوا يطلبون جوار النعمان اربعمائة صن ونقلت مجيعها اىل بقعة كانت 

تظم العظام له ريح كريح الكافور قال ابن عقيل ملكا لقوم فحفر هلا ودفنت وخرج يف ذلك االساس شخص من
فقلت وما يدريكم لعل النعمان قد خرجت عظامه يف هذا العظام وبقيت هذه القبة فارغة من مقصود قال فبعث 

شرف امللك اىل ايب منصور بن يوسف شاكيا مين وطالبه منه مقابليت على ذلك فكان غاية ما قال يل بعد أن 
دي ما نعلم كيف حالنا مع هؤالء االعاجم والدولة هلم فقلت يا سيدي رأيت منكرا فاشيا احضرين يف خلوة يا سي

  فما ملت نفريت الدينية قال ابن عقيل وكانت العمارة يف سنة تسع ومخسني وساجد وابوابه غصب من بعض 

  بيع سامرا فما عند هؤالء من الدين خرب 
املبارك ابن عبد اجلبار الصرييف قال مسعت ابا احلسني ابن املهتدى اخربنا حممد بن ناصر احلافظ انبأنا ابو احلسني 

يقول ال يصح أن قرب ايب حنيفة يف هذا املوضع الذي بنوا عليه القبة وكان احلجيج قبل ذلك يردون ويطوفون حول 
  املقربة فيزورون ابا حنيفة ال يعينون موضعا 

مصعدين من واسط وخيال كثرية واهلكت ببغداد شجر  ويف شعبان هبت ريح حارة فقتلت بضعة عشر نفسا كانوا
  االترج والليمون 

ويف ليلة االحد سلخ شعبان ان احترقت تربة معروف الكرخي وكان السبب ان القيم هبا كان مريضا فطبخ له شعري 
ما  فبعدت النار اىل خشب وبواري هناك وارتفعت اىل السقوف فأتت على الكل فاحترقت القبة والساباط ومجيع



  كان مث أمر القائم بأمر اهللا بعمارة املكان 
ويف شوال حلق الدواب موتان وانتفخت رؤوسها واعينها حىت كانوا يصيدون محر الوحش بأيديهم فيعافبون اكلها 

  ووقع عقيب ذلك بنيسابور واعمال خراسان الغالء الشديد والوباء املفرط وكذلك بدمشق وحلب وحران 
ضي القضاة ابو عبداهللا الدامغاين شهادة الشريف ايب احلسن حممد بن علي بن املهتدي وايب ويف هذه السنة قبل قا

طاهر عبد الباقي ابن حممد البزار ويف يوم السبت عاشر ذي القعدة مجع العميد ابو سعد القاشي الناس على طبقاهتم 
سم ايب اسحاق الشريازي بعد أن وافقه على اىل املدرسة النظامية اليت بناها نظام امللك ببغداد للشافعية وجعلها بر

ذلك فلما كان يوم اجتماع الناس فيها وتوقعوا جميء ايب اسحاق فلم حيضر فطلب فلم يظهر وكان السبب ان شابا 
لقيه فقال يا سيدنا تريد تدرس يف املدرسة فقال نعم فقال وكيف تدرس يف مكان مغصوب فغري نيته فلم حيضر فوقع 

نصر بن الصباغ فجعل مكانه وضمن له ابو منصور بن يوسف ان ال يعدل عنه وال ميكن ابو اسحاق العدول اىل ايب 
  من االفساد عليه فركن اىل قوله فجلس وجرت مناظرة وتفرقوا واجرى للتفقهة لكل واحد 

ملراتب اربعة ارطال خبز كل يوم وبلغ نظام امللك فاقام القيمة على العميد وظهر ابو اسحاق يف مسجد بباب ا
فدرس على عادته فاجتمع الناس فدعوا واثنوا عليه وكان قد بلغ اليهم انه قال اين مل اطب نفسا باجللوس يف هذه 

املدرسة ملا بلغين ان ابا سعد القاشي غصب اكثر آالهتا ونقض قطعة من البلد الجلها وحلق أصحابه غم وراسلوه ملا 
صباغ ان مل جيب اىل اجللوس يف املدرسة ويرجع عن هذه االخالق عرضوا فيه باالنصراف عنه واملضي اىل ابن ال

الشرسة فأرضاهم باالستجابة تطيبا لقلوهبم وسعوا وهو ايضا يف ذلك اىل ان استقر األمر يف ذلك له وصرف ابن 
الصباغ فكانت مدة مقامه هبا عشرين يوما وجلس ابو اسحاق فيها يف عشرذي احلجة وكان اذا حضر وقت 

  رج منها وقصد بعض املساجد فأداها الصالة خ
انبأنا ابو زرعة طاهر بن حممد املقدسي عن ابيه قال مسعت ابا القاسم منصور بن حممد بن الفضل وكان فقيها متورعا 

يقول مسعت ابا علي املقدسي ببغداد يقول رأيت ابا اسحاق الشريازي يف املنام فسألته عن حاله فقال طولبت هبذه 
درسة النظامية ولوال اين ما اديت فيها الفرض لكنت من اهلالكني ويف هذه السنة عقدت البصرة البينة يعين امل

  وواسط على هزار سب بثلثمائة الف دينار 
  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر 

  عبد الكرمي بن علي  - ٢٩٦
لد سنة احدى وسبعني وثلثمائة سكن ابن امحد ابو عبداهللا التميمي املعروف بالسىن القصري من قصر ابن هيربة و

بغداد وحدث هبا عن ايب حممد بن االكفائي كان صدوقا وقاد بنا كثري التالوة بالقرآن وتويف يف حمرم هذه السنة 
  ودفن يف مقربة باب حرب 

  حممد بن امسعيل  - ٢٩٧
  ابن حممد ابو علي القاضي من اهل طوس ويل القضاء بطوس ولقب بالعراقي 

ول مقامه ببغداد وكان فقيها فاضال مربزا بفقهه ببغداد اختل اىل ايب حممد الباقي مث ايب حامد االسفرائيين لظرافته وط
  ومسع احلديث من ايب طاهر املخلص وتويف يف هذه السنة 

   ٤٦٠سنة 
  مث دخلت سنة ستني واربعمائة 



دار اخلالفة اخللع الكاملة والطيلسان  فمن احلوادث فيها انه خلع على ايب القاسم عبداهللا بن امحد بن رضوان يف
  ورد اليه النظر يف املارستان 

وبنيت تربة قرب معروف يف ربيع االول وعقد مشهده ازاجا باجلص واآلجر ويف مجادي االوىل كانت زلزلة بارض 
ء فلسطني اهلكت بلد الرملة ورمت شرافتني من مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحلقت وادي الصفرا
وخيرب وانشقت االرض عن كنوز من املال وبلغ حسها اىل الرحبة والكوفة وجاء كتاب بعض التجار يف هذه 
الزلزلة ويقول اهنا خسفت الرملة مجيعها حىت مل يسلم منها االدربان فقط وهلك منها مخسة عشر الف نسمة 

غار البحر مسرية يوم وساح يف الرب وخرب وانشقت الصخرة اليت ببيت املقدس مث عادت فالتأمت بقدرة اهللا تعاىل و
الدنيا ودخل الناس اىل ارضه يلتقطون فرجع اليهم فأهلك خلقا عظيما منهم قال املصنف وقرأت خبط ايب علي بن 
البناء قال اجتمع االصحاب ومجاعة الفقهاء واعيان اصحاب احلديث يف يوم السبت النصف من مجادى االوىل من 

عزيز وسألوا اخراج االعتقاد القادري وقراءته فأجيبوا وقرىء هناك مبحضر من اجلمع وكان سنة ستني بالديوان ال
السبب ان ابن الوليد املعتزيل عزم على التدريس وحرضه على ذلك مجاعة من اهل مذهبه وقالوا قد مات االجل 

سنة بذلك وكان ابو مسلم ابن يوسف وما بقي من ينصرهم فعرب الشريف ابو جعفر اىل جامع املنصور وفرح اهل ال
الليثي البخاري احملدث معه كتاب التوحيد البن حزمة فقرأه على اجلماعة وكان االجتماع يوم السبت يف الديوان 

  لقراءة االعتقاد القادر والقائمي وفيه قال السلطان وعلى الرافضة لعنة اهللا 

فلعن املبتدعة وقال ال اعتقاد لنا اال ما اشتمل وكلهم كفار قال ومن ال يكفرهم فهو كافر وهنض ابن فورك قائما 
عليه فشكرته اجلماعة على ذلك وكان الشريف ابو جعفر والزاهد ابو طاهر الصحراوي وقد سأال أن يسلم اليهم 
االعتقاد فقال هلما الوزير ابن جهري ليس هاهنا نسخة غري هذه وحنن نكتب لكم نسخة لنقرأ يف اجملالس فقال هكذا 

  ايام القادر قرىء يف املساجد واجلوامع وقال هكذا تفعلون فليس اعتقاد غري هذا وانصرفوا شاكرين  فعلنا يف
ويف يوم االحد سابع مجادي اآلخرة قرأ الشريف ابو احلسني بن املهتدي االعتقاد القادري والقائمي بباب البصرة 

ن ذي القعدة خرج توقيع اخلليفة اىل الوزير فخر وحضر اخلاص والعام وكان قد مسعه من القادر ويف يوم الثالثاء ثام
الدولة ايب نصر حممد بن حممد بن جهري متضمنا بعزله مبحضر من قاضي القضاة الدامغاين وعددت فيه ذنوبه فمنها 
انه قيل له انك بدلت اشياء يف اخلدمة فوفيت توفيت بالبعض ومنها انك حتضر باب احلجرة من غري استئذان وقد 

ب ان يدخل هذا املكان غريي ومنها انك لبست خلع عضد الدولة يف الدار العزيزة يف اشياء اخر وقيل قلت ما جي
له انظر اىل اي جهة حتب ان تقصد لنوصلك اليها فبكى يف اجلواب بكاء شديدا وقلق قلقا عظيما واعتذر عن كل 

اىل العواطف املقدسة يف اجرائي على ذنب مبا يصلح وقال اذا رؤى ابعادي فاذا حلة ابن مزيد وبعد فانا اضرع 
كرمي العادة املألوفة يف ترك املواخذة فخرج اجلواب عن الفصل األخري املتعلق باملسري اىل احللة بأن االمر جيري عليه 
واطرح جواب مساعده مث اذن له يف بيع غالته والتصرف يف ماله وباع اصحابه ما هلم من الرحل والقماش وطلقوا 

من االغتمام عليه من مجيع اهل دار اخلليفة االمر العظيم وكانوا حيضرون عنده فيبكي ويبكون وخرج  النساء وظهر
غلمانه واصحابه يف يوم اخلميس عاشر ذي القعدة وقدم له وقت العتمة من ليلة اجلمعة مسريية خالية من فرش 

الشباك فقبل االرض عدة دفعات وبكى وبارية وجاء هو وأوالده حىت وقف عند شباك املدورة وظن ان اخلليفة يف 
  بكاء شديدا وقال اهللا بيين وبني من ثقل قلبك علي يا أمري املؤمنني فارحم 



شيبيت واوالدي وذيل وموقفي وارع حلرميت فلما يئس نزل اىل دجلة معضدا بني نفسني وهو يبكي العامة تبكي 
  بشفاعة دبيس بن مزيد لبكائه وتدعو له فريد عليهم ويودعهم مث اعيد اىل الوزارة 

  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 
  خدجية بنت حممد  - ٢٩٨

ابن علي بن عبداهللا الواعظة املعروفة بالشاهجانية ولدت سنة اربع وسبعني وثلثمائة وروت عن ابن مسعون وابن 
ابن مسعون وكانت قد  شاهني وكانت صادقة صاحلا تسكن قطيعة الربيع وتوفيت يف هذه السنة ودفنت اىل جنب

  صحبته 
  عبدامللك بن حممد  - ٢٩٩

ابن يوسف ابو منصور امللقب بالشيخ األجل ومل يكن يف زمانه من خياطب بالشيخ االجل سواه ولد يف سنة مخس 
وتسعني وثلثمائة ومسع ابا عمر بن مهدي وابا احلسن بن الصلت وابا احلسني بن بشران وغريهم وكان اوحد اهل 

فعل املعروف والقيام بامور العلم والنصرة الهل السنة والقمع الهل البدع وافتقاد املستورين بالرب ودوام  زمانه يف
الصدقة وكان اذا وصله احد وصل يف سر حيث ال يراه احد فاذا شكره املعطي قال امنا انا يف هذه العطية وسيط 

معه فنزل على رجل طحان فلما رحل عنه اعطاه  وليست من مايل وملا احندر البساسريى اىل واسط اخذ اين يوسف
شيئا مث مضت مدة فركب الطحان ديون فقصد بغداد ودخل على ابن يوسف فاكرمه وافرد له حجرة وكساه وامر 

بعض اصحابه ان يسأله سبب قدومه فأخربه فحدث ابن يوسف بذلك فارسل رجال اىل واسط واكترى له سفينة 
فواكة والتحف وكسوة كبرية واعطاه مائيت دينار وقال له ناد يف اجلامع من له دين ومحل فيها ما يصلح محله من ال

على فالن فليحضر ومعه وثيقته فاذا حضروا فعرفهم فقره وان رجال اقرضه شيئا ليصاحلوه على بعض ديوهنم ففعل 
  ذلك واشهد عليهم بالقبض ومحل تلك التحف اىل بيت الطحان وعاد الطحان 

ف قد نسيه فأحضره وسأله عن سبب قدومه فأخربه الوثائق واعطاه مائة دينار قال املصنف رمحه فظن ان ابن يوس
اهللا قرأت خبط ايب الوفاء بن عقيل قال كان ابو منصور بن يوسف عني زماننا وكان قد انتقد اهل زمانه فاستعمل 

اث االقوياء الشطار فما قهر على كل واحد منهم فيما يصلح هلم فاستعمل للحجر والباعة افره من وجد من االحد
رأي وال كسر له غرض يف بيع واستعمل يف اقامة الديانة احلنابلة مشايخ افراد زهاد متنزهني عن معاشرة السالطني 

ومكاثرة ابناء الدنيا يقصدون وال يقصدون العوام تعظمهم وحتبهم والسالطني توقرهم واخذ بالعطاء والكفاية 
حاب املساجد والزهاد واستعبد القصاص والوعاظ واكرم بين هاشم واالشراف اصحاب عبد الصمد وهم اص

بالعطاء اجلزيل مث عطف على الشحن والعمداء والعرب والتركمان فعقدعهم باللطائف واهلدايا فصار يف احلشمة 
عل فعله وال انعام واحملبة الذي ال يناله احد فاحتاج اىل جاهه اخللفياء وامللوك وما كان يسمع منه كلمة تدل على ف

اسداه وال منة على احد وصمد حلوائج الناس وكان يعظم من يقصده يف حاجة اكثر من تعظيمه من يقصده يف غري 
حاجة وتوىل ابن يوسف املارستان وهو ال يوجد فيه دواء وال طبيب واملرضى ينامون على بواري النقض فطبقه 

ن طبيبا وثالثة خزان وابتاع له امالكا نفيسة وكان مقدما عند خبمسه وعشرين الف طابق ورتب فيه مثانية وعشري
السالطني ولقد ماتت ابنته وكانت زوجه ايب عبداله بن جردة فتبعها االكابر والقضاة ومشوا بعض الطريق وجاءت 

م صلف القهرمانة بطعام وشراب من عند اخليلفة وتويف ابن يوسف يف داره بباب املراتب يوم الثالثاء ودفن يو
االربعاء الربع عشرة من حمرم هذه السنة بقرب امحد وابيه وجده ألمه أيب احلسني بن السوسنجردى وغسله القاضي 

ابو احلسني بن املهتدي وصلى عليه ابنه ابو حممد احلسن داخل املقصورة وتبعه مائة الف رجل سوى النساء 



ن اهل النهروان ان ابن يوسف كان يعطيه كل وعطلت اسواق بغداد قال حممد بن الفضل اهلمذاين حدثين رجل م
  سنة عشرة دنانري فأتى بعد 

وفاته اىل ابن رضوان فأذكره هبا فأعرض عنه فأحل عليه فقال له اطلب ممن كان يعطيك فمضى اىل قرب ابن يوسف 
ن فعرفه وجلس عنده يترحم عليه ويقرأ القرآن فوجد عنده قرطاسا فيه عشرة دنانري فأخذه وجاء اىل ابن رضوا

احلال فتعجب وتفكر فذكر انه زار ا لقرب ويف صحبته كواعذ فيها دنانري قد اعدها للصداقة فسقط احدها فقال ابن 
رضوان خذه ولن اقطعك اياه كل سنة ما دمت حيا ومن العجائب ما ذكره هبة اهللا بن املبارك السقطي قال توىف 

الف دينار فتزوجها بابنتني على ابن جردة ورثتا عن ابيهما األجل ابو منصور بن يوسف فورث عنه ابناه ثالثني 
  ثالثني الف دينار عقارا وعينا فانفق اجلماعة ذلك يف ايسر زمان حىت ظل قوم منهم يتكففون الناس 

  ابو جعفر الطوسي  - ٣٠٠
  فقيه الشيعة تويف مبشهد امري املؤمنني علي بن ايب طالب عليه السالم 

٤٦١   
  دى وستني واربعمائه مث دخلت سنة اح -

فمن احلوادث فيها ان الرغبات يف الوزارة زادت فطلبها من ال يصلح واستقر أمر ابن عبد الرحيم فكتب العوام 
الرقاع والصقوها يف اجلامع باللعن ملن يسعى يف هذا الن ابن عبد الرحيم كان مع البساسريى هنب احلرم وقالت 

هنبين وكان ابن جهري يواصل السؤال يف العفو عن نفسه وتكلمت القهرمانة خاتون للخليفة هذا الرجل من مجلة من 
يف حقه وبذل عنه مخس عشرة الف دينار فوقعت االجابة واعفى من املال وبعث حاجب الباب ابو عبداهللا املردوسي 

صام بعضهم  ومعه خادمان الستدعائه فاقبل اىل بغداد يف يوم االربعاء ثاين عشر صفر وفرح الناس مبجيئه حىت
وتصدق وصعد اخلليفة اىل املنظرة اليت على احللبة ملشاهدته فلما نزل اىل هناك نزل حتتها وقبل االرض ودعا مث 

  ركب والعوام حوله فلما وصل اىل باب النويب نزل فقبل العتمة مث دخل اىل الديوان وانتهى حضوره 

قر عز خدمتك من الديوان مشموال بعز اخلدمة فخرج يف التوقيع وقف على ما اهنبته وحصولك واستقرارك مب
الشريفة قد اكمل اهللا لك بيمن بركتها كل بغية واعادك اىل افضل ما عهدته وليس فيما جرى بقادح يف موضعك 

فاكثر محد اهللا على ما اوالك مث مجع الناس اىل بيت النوبة يف يوم االربعاء ثالث ربيع االول وجلس اخلليفة يف التاج 
الوزير وولداه اىل حضرته فقال للوزير احلمد هللا جامع الشمل بعد شتاته وواصل احلبل بعد بتاته مث خلع واوصل 

عليهم وركبوا يف يوم اجلمعة سادس ربيع االول اىل جامع املدينة يف موكب كبري والناس يضجون بالدعاء والسرور 
  به ومدحه ابن الفضل فقال 

مث ادعادته اىل ... ما كنت اال السيف سلته يد ... ت من دون الورى اوىل به وان... قد رجع احلق اىل نصابه ... 
ما استودعت اال ... اكرم هبا وزارة ما سلمت ... رؤيته تغنيك عن ضرابه ... هزته حىت ابصرته صارما ... قرابه 

خيرج ليثا ... ن هذا الذي حاوهلا قوم وم... شوق اخي الشيب اىل شبابه ... مشوقة اليك مذ فارقتها ... اىل اربابه 
ما ... وهل رأيت او مسعت البسا ... يف خيسه بظفره ونابه ... يدمى ابو االشبال من زامحه ... خادرا من غابة 

والشمس ال يوءس من طلوعها ... بعد السرار ليلة احتجابه ... ان اهلالل يرجتى طلوعه ... خلع االرقم من ثيابه 
لو قرب الدر على ... احلى عليه اثر اغترابه ... ما اطيب االوطان اال اهنا ... ابه وان طواها الليل يف جلب... 



ما لؤلؤ البحر وال ... مل تكن التيجان يف حسابه ... ولو اقام الزما اصرافه ... ما جلج الغائص يف طالبه ... جالبه 
  االوراء اهلول من عبابه ... مرجانه 

ولذة الوامق يف عتابه ... طورا صدودا ووصاال مرة ... لقى احملب من احبابه ما ... من يعشق العلياء يلق عندها 
  ... وعلم االمام من آدابه ... ذل الفخر الدولة الصعب الذرى ... 

ويف ربيع اآلخر جرت فتنة الجل ايب الوفاء بن عقيل وكان اصحابنا قد نقموا عليه تردده اىل ايب علي بن الوليد يف 
ا وكان يف ابن عقيل فطة وذكاء فأحب االطالع على كل مذهب يقصد ابن الوليد وقرأ عليه شيئا اشياء قريبة يقوهل

من الكالم يف السر وكان رمبا تأول بعض اخبار الصفات فاذا انكر عليه ذلك حاول عنه واتفق انه مرض فاعطى 
بعدى فاطلع عليها ذلك الرجل رجال ممن كان يلوذ به يقال له معايل احلائك بعض كتبه وقال له ان مت فاحرقها 

فرأى فيها ما يدل على تعظيم املعتزلة والرحم على احلالج وكان قد صنف يف مدح احلالج جزءا يف زمان شبابه 
وذلك اجلزء عندي خبطه تأول فيه اقواله وفسر اسراره واعتذر له فمضى ذلك احلائك فاطلع على ذلك الشريف ابا 

نا وراموا االيقاع به فاختفى مث التجأ اىل باب املراتب ومل يزل يف االمر خيتبط جعفر وغريه فاشتد ذلك على اصحاب
  اىل ان آل اىل الصالح يف سنة مخس وستني 

ويف مجادي االوىل بلغت زيادة املاء احدى وعشرين ذراعا وثلثني وبلغ اىل الثريا وفجرت بثقا فوق دار الغربة وبلغ 
وتلو يف وسد ويف عشية يوم االربعاء رابع رجب ولد لالمري عدة الدين مولود املاء اىل مشهد النذور ومشهد السبيت 

كىن ابا الفضل ومسى امحد وجلس الوزير فخر الدولة من غد للهناء به بباب الفردوس وابتدأ العوام بتعليق االسواق 
  ونصب القباب وتوىف وقت الظهر ومحل سرا اىل الترب بالرصافة فحط ما علق 

الروم من اخرب ان االمنشني االمري االفشني التركي ومن معه من الغزاة خربوا بالدا كثرية من بالد وورد من بالد 
الروم وبلغوا اىل عمورية واتفق ان ملك الروم قبض على بطريق كبري من بطارقته وهرب اخوه عند علمه بذلك 

  فصادف افشني 

عمورية فيأخذها له وحتالفا علي ذلك وقصد البطريق  يف طريقه فعرفه ما حلق اخاه من امللك ووعده ان حيتال على
ومن معه من الروم عمورية وبني يديه الصلبان وراسل من فيها بان امللك انفذين اليكم العاونكم واسد منكم الجل 
 هؤالء الغزاة العائثني يف اعمالكم فخرجوا فتلقوه ومشوا بني يديه فحني ملك البطريق ومن معه البلد حلقه االفشني

فدخل البلد فنهبه وقتل وسىب واخذ من االموال شيئا عظيما واسرى اىل قريب حبرية قسطنطينية فارغا على خري 
بالد الروم هناك واخذ منه حنو ستة آالف دينار وعاد اىل انطاكية فحصرها فتقرر عليها عشرين الف دينار انبانا 

ميمون النرسي قال بيع السمك النىي عندنا بالكوفة يف  حممد بن ناصر احلافظ اخربنا ابو الغنائم حممد بن علي بن
  هذه السنة حدود اربعني رطال حببة وما رأينا بالكوفة هكذا وال حدثنا 

  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 
  امحد بن احلسن  - ٣٠١

احلسني وابا القاسم  ابن الكاتب من ساكين احلرمي الطاهرى ولد سنة ست وسبعني وثلثمائة ومسع ابين بشران ابا
  وغريمها وكان صاحلا ثقة توىف يف ليلة السبت ثامن عشر ربيع اآلخر ودفن يوم السبت بباب حرب 

  امحد بن ايب حنيفة  - ٣٠٢
  ابو طاهر حدث عن ايب احلسني السوسنجردي وتوىف يوم اخلميس خامس عشر ربيع االول ودفن بباب حرب 



  عبد الباقي بن حممد  - ٣٠٣
اهللا بن حممد بن عبد الرمحن املعروف بصهر عبد اهللا البزار املعدل ولد سنة احدى ومثانني وثلثمائة وحدث ابن عبد 

  عن أيب احلسن بن الصلت وتوفىفي صفر وقيل يف حمرم سنة احدى وستني وكان ثقة 

   ٤٦٢سنة 
  مث دخلت سنة اثنتني وستني واربعمائة 

م الثالثاء احلادي عشر من مجادي االوىل وهو الثامن عشر من آذار فمن احلوادث فيها انه كان ثالث ساعات من يو
زلزلة عظيمة بالرملة واعماهلا فذهب اكثرها واهندم سورها وعم ذلك ببيت املقدس وتنيس واخنسفت ايلةكلها 
ع واجنفل البحر يف وقت الزلزلة حىت انكشفت ارضه ومشى الناس فيه مث عاد اىل حاله وتغريت احدى زوايا اجلام

  مبصر وتبع هذه الزلزلة يف ساعتها زلزلتان 
وتوجه ملك الروم من قسطنطينية اىل الشام يف ثلثمائة الف ونزل علي منبج ستة عشر يوما وسار اليه املسلمون 

فاهنزم املسلمون وقتل مجاعة منهم واحرق ما بني بلد الروم ومنبج من الضياع والقرى وقتل رجاهلم وسيب نساءهم 
  ب خوفا شديدا مث انقطعت املرية عن ملك الروم فهلك من معه جوعا فرجع وخاف اهل حل

ويف هذه السنة فسدت احوال ملك مصر وقوتل فاحتاج فأخذ ما يف مشهد ابراهيم اخلليل عليه السالم وضاقت يد 
بكه واىل ابن ايب هاشم امري مكة النقطاع ما كان يصله من مصر وغريها فعمد اىل باب الكعبة فقلع الذي فيه وس

قبلتها وميزاهبا وحلق باهبا فكسره وضربه دنانيز ودراهم مث عدل اىل مصادارت اهل مكة حىت رحلوا عنها وكذلك 
  صنع امري املدينة فأخذ قناديل وآالت فضة كانت هناك فسبكها 

ا القاسم بن ويف يوم االثنني السادس والعشرين من مجادي اآلخرة مجع االمري العميد ابو نصر الوجوه فاحضر اب
الوزير فخر الدولة والنقيبني واالشراف وقاضي القضاة والشهود اىل املدرسة النظامية وقرئت كتب وقفتها ووقف 

  كتب فيها ووقف ضياع وامالك وسوق ابنيت على باهبا عليه وعلى اوالد نظام امللك على شروط شرطت فيها 

مبا اشرف به واضحت توقيعا للديوان بعشرة  ويف شهر رجب وصل رسول السلطان للخدمة والدعاء واجيب
  آالف دينار على الناظر ببغداد وتوقيعا باقطاع مبلغ ارتفاعه سبعة آالف دينار كل سنة من واسط والبصرة 

ويف ذي القعدة من مصر والشام عدد كثري من رجال ونساء هاربني من اجلرف والغالء واخربوا أن مصر مل يبق هبا 
واملوت وان الناس أكل بعضهم بعضها وظهر علي رجل قد ذبح عدة من الصبيان والنساء كبري احد من اجلوع 

وطبخ حلومهم وباعها وحفر حفرية دفن فيها رؤرسهم واطرافهم فقتل وأكلت البهائم فلم يبق اال ثالثة افراس 
ط واللوز والسكر لصاحب مصر بعد الوف من الكراع وماتت الفيلة وبيع الكلب خبمسة دنانري وأوقية زيت بقريا

بوزن الدراهم والبيضة بعشرة قراريط والراوية املاء بدينار لغسل الثياب وخرج وزير صاحب مصر ايل السلطان 
فنزل عن بغلته وما معه االغالم واحد لعدم ما يطعم الغلمان فدخل وشغل الركايب عن البغلة لضعف قوته فأخذها 

ى ذلك اىل صاحب مصر فتقدم بقتلهم وصلبهم فصلبوا فلما كان من ثالثة انفس ومضوا هبا فذحبوها واكلوها فاهن
الغد وجدت عظامهم مرمية حتت خشبهم وقد اكلهم الناس وكانت البادية جتلب الطعام فتبيع احلمل بثالمثائة دينار 

صر خارج البلد وال يتجاسرون ان يدخلوا البلد ومن اشترى منه فرمبا هنبه الناس منه وبيع من ثياب صاحب م
وآالته ما اشترى منه يف دار اخلالفة فوجدت فيه اشياء كانت هنبت عند القبض على الطائع واشياء هنبت يف نوبة 

البساسريى وخرج من خزانة السالح اليت لصاحب مصر احد عشر الف درع وجتفاف وعشرون الف سيف حملى 



ن الديباج القدمي وبيعت ثياب النساء ومثانون الف قطعة بلور كبار ومخسة ومثانون الف وسبعون الف قطعة م
وسجف املهود وبيع من ذلك طست وابريق بلور باثىن عشر دينارا وبيع من هذا اجلنس وحده حنو مثانني الف قطعة 

  وبيع حنو مخس وسبعني 

الف قطعة من الثياب الديباج وبيعت عشر حبات وزهنا عشرة مثاقيل باربعمائة دينار وباع رجل دارا مبصر كان 
  بتاعها بتسعمائة دينار بسبعني دينار فاشترى هبا دون الكارة من الدقيق ا

  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 
  امحد بن حممد  - ٣٠٤

ابن سياووش الكازروين مسع ابا امحد الفرضى وهالال احلفار وابا عبد اهللا بن دوست وغريهم وكان مكثرا ثقة 
دثنا عنه ابو عبد اهللا بن السالل وتوىف يف مجادي اآلخرة من هذه السنة صاحلا من اهل السنة صحيح السماع ح

  ودفن قريبا من رباط عتاب باجلناب الغريب 
  امحد بن احلسن  - ٣٠٥

  اللحياىن الصغار توىف يف رجب وكان يقرئ القرآن 
  امحد بن علي  - ٣٠٦

ابن خريون واطلق عليه الكذب الصريح االسد آباذى ابو منصور حدث عن الصيدالىن وغريه روى عنه ابو الفضل 
  واختالف الشيوخ الذين مل يكونوا وادعى مامل يسمع 

  احلسن بن علي  - ٣٠٧
ابن حممد بن بارى اجلوائز الكاتب الواسطى ولد سنة اثنتني ومخسني وثلثمائة سكن بغداد دهرا طويال وكان أديبا 

قال انشدنا ابو اجلوائز احلسن بن علي بن بارى الواسطى شاعرا مليح الشعر اخربنا ابو بكر حممد بن عبد الباقي 
  لنفسه 

... ما خطرت خباطري ... وقفا عليها وهلا ... وحق من صريين ... خان عهودي وهلا ... واحربا من قوهلا ... 
  االكستىن وهلا 

  عبد اهللا بن عبد العزيز  - ٣٠٨
  ابن باكوية روى احلديث وتوىف يف رجب ودفن يف باب حرب 

  حممد بن امحد  - ٣٠٩
ابن سهل ابو غالب بن بشران النحوى الواسطى ويعرف بابن اخلالة ولد سنة ثالثني وثلثمائة وكان عاملا باالدب 

وانتهت اليه الرحلة يف اللغة مسع ابا احلسني علي بن حممد بن عبد الرحيم وابا القاسم علي بن طلحة وابا عبد اهللا 
ين حدث عنه ابو بكر احلميدى وغريه وله من الشعر املستحسن اخربنا حممد بن احلسني بن احلسن العلوي يف آخر

  ناصر قال انشدنا ابو عبد اهللا احلميدي قال انشدين ابو غالب بن بشران لنفسه 
... اال وقصراهم الشتات ... مل جيتمع مشل اهل قصر ... اقصر فقصر الفىت املمات ... ياشائد للقصور كهال ... 

ماىل عن ... سيان ان الموا وإن غدروا ... قال وانشدين لنفسه ... متنقل ماله ثبات ... مثل ظل  وامنا العيش
اذ ... ال غرو ان اغر حببهم ... عذروا وما اجترموه مغتفر ... ان واصلوا شكروا واهنجروا ... األحباب مصطرب 

... ال بدىل منهم وان تركوا ... ع والبصر مىن حبيث السم... فليفعلوا ما حاولوا فهم ... ليس ىل يف غريهم وطر 



... قال وانشدين لنفسه ... واطيعهم يف كل ما امروا ... وعلى ان ارضى مبا اصطنعوا ... قليب بنار اهلجر يستعر 
وقالوا الذي ... فقلت هلم ال بأس يب فتعجبوا ... غرامي ملن حويل دموع وانفاس ... وملا اثاروا العيس بالبني بينت 

  ته كله بأس ابدي

  ... فقد فارق االحباب من قبلك الناس ... تعوض بانس الصرب من وحشة االسى 

  قال وانشدين لنفسه

فان صفو ... وقلت يا لذيت بيين لبينهم ... ورحت مايل سوى ذكراهم وطر ... ودعتهم ويل الدنيا مودعه ... 
... يا ليت عيسهم يوم النوى حنرت ... يس ينفطر لوال تعلل قليب بالرجاء هلم اذحدوا بالع... حيايت بعدهم كدر 

قال ... يالوعة البني انت النار تستعر ... يا ساعة البني انت الساعة اقتربت ... اوليتها للضوارى بالفالجزر 
بلى من تسمى بالصديق ... فاعيا طاليب ان اصيب صديقا ... طلبت صديقا يف الربية كلها ... وانشدين لنفسه 

  ... واصبحت من اسر احلفاظ طليقا ... فطلقت ود العاملني صرمية ... ومل يك يف معىن الواداد صدوقا ... جمازة 
  توىف ابن بشران يف منتصف رجب هذه السنة 

  حممد بن احلسني  - ٣١٠
ابو ابن عبد اهللا بن امحد بن احلسن بن ايب عالنة ولد يف سنة مثانني وثلثمائة وحدث عن ايب طاهر املخلص روى عنه 

بكر اخلطيب وكان مساعه صحيحا وتوىف فجاءة يوم اخلميس العشرين يف شعبان ودفن يوم اجلمعة عند قرب معروف 
  الكرخي 

   ٤٦٣سنة 
  مث دخلت سنة ثالث وستني واربعمائة 

فمن احلوادث فيها انه ورد علىالسلطان خرب ملك الروم يف مجعة العساكر الكثري ومسريه حنو البالد االسالمية 
ان السلطان يف فل من العسكر ألهنم عادوا من الشام جافلني اىل خراسان للغالء الذي استنفذ امواهلم فطلبوا وك

مراكزهم راجعني وبقى السلطان يف حنو اربعة آالف غالم ومل ير مع ذاك ان يرجع اىل بالده ومل جيمع عساكره 
ون السفرية ونظام امللك واالثقال اىل مهذان وتقدم فيكون هزمية على االسالم واحب الغزاة والصرب فيها فأنفذ خات

  اليه 

جبمع العساكر وانفاذها اليه وقال له ولوجوه عسكره انا صابر يف هذه الغزاة صرب احملتسبني وصائر اليه مصريا 
املخاطرين فان سلمت فذاك ظين يف اهللا تعاىل وان تكن االخرى فانا اعهد اليكم ان تسمعوا لولدي ملك شاه 

يعوه وتقيموه مقامي ومتلكوه عليكم فقد وقفت هذا األمر عليه ورددته اليه فأجابوه بالدعاء والسمع والطاعة وتط
وكان ذلك من فعل نظام امللك وترتيبه ورأيه وبقى السلطان مع القطعة من العسكر املذكورة جريدة ومع كل غالم 

عليهم وأخذ الصليب وهربوا بعد ان اثخنوا قتال  فرس يركبه وفرس جينبه وسار قاصدا مللك الروم فحارهبم فنصر
وجراحا ومحل مقدمهم اىل السلطان فأمر جبدع انفه وانفذ الصليب وكان خشبا وعليه فضة واقطاع من الفريوزج 

وإجنيال كان معه يف سفط من فضة اىل مهذان وكتب معه اىل نظام امللك بالفتح وامرأن حيمل اىل حضرة اخلالفة 
م فالتقيا ميوضع يقال له الرهوة يف يوم االربعاء خلمس بقني من ذي القعدة وكثر عسكر الروم ووصل ملك الرو

ومجلة من كان مع السلطان يقاربون عشرين الفا وأما ملك الروم فانه كان معه مخسة وثالثون الفا من االفرنج 



اىل مخسمائة وكان معه مخسة عشر  ومخسة وثالثون الفا يف مائتني بطريق ومتقدم مع كل رجل منهم بني الفى فارس
الف من الغز الذين من وراء القسطنطينية ومائة الف نقاب وحفار ومائة الف روز جارى واربعمائة عجلة عليها 
السالح والسروج والعرادات واجملانيق منها منجنيق ميده الف رجل ومائتا رجل فراسل السلطان ملك الروم بان 

تم اهلدنة بيننا اليت توسطنا فيها اخلليفة وكان ملك الروم قد بعث رسوله يسأل اخلليفة يعود اىل بالده واعود انا وت
ان يتقدم اىل السلطان بالصلح واهلدنة فعاد جواب ملك الروم بأين قد انفقت االموال الكثرية ومجعت العساكر 

اال بالرى وال رجوع اال بعد ان الكثرية للوصول اىل مثل هذه احلالة فاذا ظفرت هبا فكيف اتركها هيهات ال هدنة 
افعل ببالد االسالم مثل ما فعل ببالد الروم فلما كان وقت الصالة من يوم اجلمعة صلى السلطان بالعسكر ودعا 

  اهللا تعاىل وابتهل 

وبكى وتضرع وقال هلم حنن مع القوم حتت الناقص واريد ان اطرح نفسى عليهم يف هذه الساعة اليت يدعى فيها لنا 
سلمني علي املنابر فاما ان ابلغ الغرض واما ان امضى شهيدا اىل اجلنة فمن احب ان يتيعىن منكم فليتبعىن ومن وللم

احب ان ينصرف فليمض مصاحبا عىن فما ها هنا سلطان يأمر وال عسكر يؤمر فامنا انا اليوم واحد منكم وغاز 
  مضى عليه النار والفضيحة  معكم فمن تبعين ووهب نفسه هللا تعاىل فله اجلنة والغنيمة ومن

فقالوا له ايها السلطان حنن عبيدك ومهما فعلته تبعناك فيه واعناك عليه فأفعل ما تريد فرمى القوس والنشاب ولبس 
السالح واخذ الدبوس وعقد ذنب فرسه بيده وركبها ففعلوا مثله وزحف اىل الروم وصاح وصاحوا ومحل عليهم 

ت احلال فيها عن هزمية الكفار فقتلوا يومهم وليلتهم القتل الذريع وهنبوا وسبوا وثار الغبار واقتتلوا ساعة اجل
النهب والسيب العظيم مث عاد السلطان اىل موضعه فدخل عليه الكهراى اخلادم فقال يا سلطان احد غلماين قد ذكر 

طه فخوطب يف امره فأىب ان ملك الروم يف أسره هذا الغالم عرض على نظام امللك يف مجلة العسكر فاحتقره واسق
ان يثبته وقال مستهزيا لعله ان جييئنا مبلك الروم اسريا فأجرى اهللا تعاىل اسر ملك الروم على يده واستبعد السلطان 

ذلك واستحضر غالما يسمى شاذى كان مضى دفعات مع الرسل اىل ملك الروم فامره مبشاهدته وحتقيق امره 
بضرب خيمة له ونقله اليها وتقييده وغل يده ايل عنقه وان يوكل به مائة  فمضى فرآه مث عاد فقال هو هو فتقدم

غالم وخلع على الذي اسره وحجبه واعطاه ما اقترحه واستشرحه احلال فقال قصدته وما اعرفه وحوله عشرة 
يديه فضربه  صبيان من اخلدم فقال يل احدهم ال تقتله فانه امللك فأسرته ومحلته فتقدم السلطان باحضاره فاحضر بني

بيده ثالث مقارع أو أربعا ورفسه مثلها فقال له امل اذن لرسل اخلليفة يف قصدك وامضاء اهلدنة معك واجابتك يف 
ذلك اىل ملمسك امل ارسلك اآلن وابذل لك الرجوع عنك فابيت اال ما يشبهك وأي شئ محلك على البغي فقال 

  قد 

لنصر لك فافعل ما تريد ودعين من التوبيخ قال فلو وقعت مجعت ايها السلطان واستكثرت واستظهرت وكان ا
معك ماذا كنت تفعل يب قال القبيح قال صدق واهللا ولو قال غري ذلك لكذب وهذا رجل عاقل جلد ال ينبغي ان 

يقتل قال وما تظن اآلن ان يفعل بك قال احد ثالثة اقسام االوىل قتلى والثاين اشهاري يف بالدك اليت كدت بقصدها 
خذها والثالث ال فائدة يف ذكره فانك ال تفعله قال فاذكره قال العفو عين وقبول االموال والفدية مين وا

واصطناعي وردى اىل ملكي مملوكا لك نائبا يف ملك الروم عنك فقال ما اعتزمت فيك اال هذا الذي وقع يأسك 
ا شاء فقال اريد عشرة آالف الف دينار منه وبعد ظنك عنه فهات االموال اليت تفك رقبتك فقال يقول السلطان م

فقال واهللا انك تستحق مين ملك الروم اذا وهبت يل نفسي ولكين قد انفقت واستملكت من اموال الروم عشر 



الف دينار منذ وليت عليهم يف جتديد العساكر واحلروب اليت بليت هبا اىل يومي هذا فافقرهتم بذلك ولوال هذا ما 
لم يزل اخلطاب يتردد اىل ان استقر االمر على الف الف ومخسمائة الف دينار ويف اهلدنة استكثرت شيئا تقترحه ف

على ثالمثائة الف وستني الف دينار يف كل سنة واطالق كل اسري يف الروم ومحل ألطاف وحتف مضافة ايل ذلك وان 
ذا كنت قد مننت على فعجل حيمل من عساكر الروم املزاحة العلل ما يلتمس اي وقت دعت حاجة اليها فقال له ا

  تسرحيي قبل ان تنصب الروم ملكا غريي وال ميكنين ان اقرب منهم وال أيف بشئ مما بذلته 
فقال السلطان اريد أن تعيد أنطاكية والرها ومنبح فاهنا اخذت من املسلمني عن قرب وتطلق اسارى املسلمني فقال 

وحاصره ال توصل اىل تسليمها فاما ان ابتدئ بذلك فال اذا رجعت اىل ملكي فأنفذ اىل كل موضع منها عسكرا 
يقبل مين واما االسارى فانا اسرحهم وافعل اجلميل معهم فتقدم السلطان يفك قيده وغله مث قال اعطوه قدحا 

ليسقينيه فاعطى فظن انه له فاراد ان يشربه فمنعه منه وامر ان خيدم السلطان ويتقدم اليه ويناوله اياه وأومأ اىل 
  الرض امياء قليال ا

على عادة الروم وتقدم اليه فأخذ السلطان القدح وجز شعره فجعل وجهه على االرض وقال اذا خدمت امللوك 
فافعل هكذا وكان لذلك سبب اقتضاه وهو ان السلطان قال بالرى ها انا امضي اىل قتال ملك الروم واخذه اسريا 

خيمته فاقترض عشرة آالف دينار فاصلح منها شأنه وفرق يف واقيمه على رأسى ساقيا وانصرف ملك الروم اىل 
احلواشي واالتباع واملوكلني به واشترى مجاعة من بطارقته واستوهب آخرين فلما كان من الغد احضره وقد ضرب 

له سريره وكرسيه اللذان ان اخذا منه فأجلسه عليهما وخلع قباءه وقلنسوته فألبسه ايامها وقال له قد اصطنعتك 
نعت بقولك وانا اسريك اىل بالدك واردك اىل ملكك فقبل االرض وقال له أليس ينفذ اليك خليفة اهللا تعاىل يف وق

ارضه رسوال حيملك به ويقصد اصالح امرك فتأمر بأن يكشف رأسه ويشد وسطه ويقبل االرض بني يديك وكان 
ما يقول وبان له منه تغري فقال يا سلطان يف اي بلغه انه فعل هذا بابن احللبان فقال ما فعلت فقال أليس األمر على 

شئ وفقت حىت اوفق يف هذا وقام وكشف رأسه وأومأ اىل االرض وقال هذا عوض عما فعلته برسوله فسر 
السلطان بذلك وتقدم بأن عقدت له رأية عليها مكتوب ال اله اال اهللا حممد رسول اهللا فرفعها على رأسه وانفذ 

ون معه اىل قسطنطينية وشيعة حنو فرسخ فلما ودعه اراد ان يترجل فمنعه السلطان واعتنقا حاجبني ومائة غالم يسري
مث افترقا وهذا الفتح يف االسالم كان عجبا ال نظري له فان القوم اجتمعوا ليزيلوا االسالم واهله وكان ملك الروم 

د االسالمية وقال ملن اقطعه بغداد التتعرض قد حدثته نفسه باملسري اىل السلطان ولو اىل الرى واقطع البطارقة البال
لذلك الشيخ الصاحل فانه صديقنا يعين اخلليفة وكانت البطارقة تقول ال بد ان نشتو بالرى ونصيف بالعراق ونأخذ 
يف عودنا بالد الشام فلما كان الفتح ووصل اخلرب اىل بغداد ضربت الدبادب والبوقات ومجع الناس يف بيت النوبة 

ب الفتح وملا بلغ الروم ما جرى حالوا بينه وبني الرجوع اىل بالدهم وملكوا غريه فأظهر الزهد ولبس وقرئت كت
  الصوف وانفذ اىل السلطان مائيت الف دينار وطبق 

ذهب عليه جواهر قيمتها تسعون الف دينار وحلف باالجنيل انه ما يقدر على غري ذلك وقصد ملك االرمن 
  السلطان يعلمه بذلك  مستضيفا به وكحله وبعث اىل

  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 
  امحد بن حممد  - ٣١١

ابن عبد العزيز ابو طاهر العكربى ولد سنة تسعني وثلثمائة ومسع احلديث مع اخيه ايب منصور الندمي وتوىف يف ربيع 



  اآلخر من هذه السنة وكان مساعه صحيحا 
  امحد بن علي  - ٣١٢

بن مهدي اخلطيب ابو بكر ولد يوم اخلميس لست بقني من مجادي اآلخرة سنة احدى وتسعني  ابن ثابت بن امحد
وثلثمائة كذا رأيته خبط ايب الفضل بن خريون واول ما مسع احلديث يف سنة ثالث واربعمائة وهو ابن احد عشرة 

ر من السماع من البغدادين سنة ونشأ ابو بكر ببغداد وقرأ القرآن والقراآت وتفقه على ايب الطيب الطربي واكث
ورحل اىل البصرة مث اىل نيسابور مث اىل اصبهان ودخل يف طريقه مهذان واجلبال مث عاد اىل بغداد وخرج اىل الشام 

ومسع بدمشق وصور ووصل اىل مكة وقد حج يف تلك السنة ابو عبد اهللا حممد بن سالمة القضاعي فسمع منه وقرأ 
محد املروزية يف مخسة ايام ورجع اىل بغداد فقرب من ايب القاسم بن املسلمة صحيح البخاري على كرمية بنت ا

الوزير وكان قد اظهر بعض اليهود كتابا وادعى انه كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باسقاط اجلزية عن اهل 
على ايب بكر  خيرب وفيه شهادات الصحابة وان خط علي بن ايب طالب فيه فعرضه رئيس الرؤساء ابن املسلمة

اخلطيب فقال هذا مزور قيل من اين لك قال يف الكتاب شهادة معاوية بن ايب سفيان ومعاوية اسلم يوم الفتح 
  وخيرب كانت يف سنة سبع وفيه شهادة سعد بن معاذ وكان قد مات يوم اخلندق فاستحسن 

م واقام بدمشق مث خرج اىل صور مث ذلك منه فلما جاءت نوبة البساسريى استتر اخلطيب وخرج من بغداد اىل الشا
اىل طرابلس مث اىل حلب مث عاد اىل بغداد يف سنة اثنتني وستني واقام هبا سنة مث توىف فروى تاريخ بغداد وسنن أيب 

داود وغري ذلك وانتهى اليه علم احلديث وصنف فأجاد فله ستة ومخسون مصنفا بعيدة املثل منها تاريخ بغداد 
كتاب اجلامع الخالق الراوي وآداب السامع والكفاية يف معرفة اصول علم الرواية وشرف اصحاب احلديث و

وكتاب املتفق واملفترق وكتاب السابق والالحق وتلخيص املتشابه يف الرسم وكتاب باقي التلخيص وكتاب الفصل 
وكتاب االمساء املبهمة والوصل واملكمل يف بيان املهمل والفقيه واملتفقة وكتاب غنية املقتبس يف متييز امللتبس 

واالنباء احملكمة وكتاب املوضح اوهام اجلمع والتفريق وكتاب املؤتنف بكلمة املختلف واملؤتلف وكتاب هلج 
الصواب يف ان التسمية من فاحتة الكتاب وكتاب اجلهر بالبسملة وكتاب رافع االرتياب يف املقلوب من االمساء 

ألمساء املدلسني وكتاب متييز املزيد يف متصل االسانيد وكتاب من وافق واأللقاب وكتاب القنوت وكتاب التبيني 
كنيته اسم أبيه وكتاب من حدث فنسى وكتاب رواية اآلباء عن االبناء وكتاب الرحلة وكتاب الرواة عن مالك 

ملراسيل وكتاب االحتجاج عن الشافعي فيما اسند اليه والرد على الطاعنني جبهلهم عليه وكتاب التفصيل ملبهم ا
وكتاب اقتفاء العلم بالعمل وكتاب تقييد العلم وكتاب القول يف علم النجوم وكتاب روايات الصحابة عن التابعني 

وكتاب صالة التسبيح وكتاب مسند نعيم بن محاد وكتاب النهي عن صوم يوم الشك وكتاب االجازة للمعدوم 
فهذا الذي ظهرلنا من مصنفاته ومن نظر فيها عرف قدر  اجملهول وكتاب روايات السنة من التابعني وكتاب البخالء

الرجل وما هيئ له مما مل يتهيأ ملن كان احفظ منه كالدارقطين وغريه وقد روى لنا عن ايب احلسني ابن الطيوري انه 
قال اكثر كتب اخلطيب مستفادة من كتب الصورى ابتدأ هبما قال املصنف وقد يضع االنسان طريقا فتسلك وما 

  اخلطيب علي كل حال قصر 

وكان حريصا على علم احلديث وكان ميشي يف الطريق ويف يده جزء يطالعه وكان حسن القراءة فصيح اللهجة 
عارفا باألدب يقول الشعر احلسن انبأنا ابو احلسن حممد بن امحد بن ابراهيم الصائغ قال انبأنا ابو بكر اخلطيب انه 

  قال لنفسه 



ألجل تذكري عهد ... وال اثر اخليام اراق دمعي ... وقفت به وال ذكر املغاين ... ار لعمرك ما شجاين رسم د... 
وما يلقون ... عرفت فعاله بذوي التصايب ... وال عاصيته فثىن عناين ... وال ملك اهلوى يوما قيادي ... الغراين 

... طلبت اخا صحيح الود حمضا ... له يف الناس ما حيصى وعان ... فلم اطمعه يف وكم قتيل ... من ذل اهلوان 
وعامل دهرنا ال خري فيه ... نفاقا يف التباعد والتداين ... فلم اعرف من االخوان اال ... سليم الغيب مأمون اللسان 

وملا مل اجد حرا ... اقول سوى فالن أو فالن ... ووصف مجيعهم هذا فما ان ... ترى صوراتروق بال معاين ... 
ومل اك يف ... ومل اجزع ملا منه دهاين ... صربت تكرما الفراغ دهرى ... ب من صرف الزمان على ما نا... يؤايت 

أيب ... ربيط اجلأش جمتمع اجلنان ... ولكين صليب العود عود ... اقول هلا أال كفى كفاين ... الشدائد مستكينا 
... الذ من املذلة يف اجلنان ... يشوى  لعز يف لظى باغية... جييء بغري سيفى او سناىن ... النفس ال اختار رزقا 

  ... ادار هلا رحى احلرب العون ... ومن طلب املعايل وابتغاها 
قال املصنف رمحة اهللا هذه االبيات نقلتها من خط ايب بكر قاهلا لنفسه وله اشعار كثرية وكان ابو بكر اخلطيب قدميا 

ميله ايل املبتدعة وآذوه فانتقل اىل مذهب الشافعي  علي مذهب امحد من حنبل فمال عليه اصحابنا ملا رأوا من
وتعصب يف تصانيفه عليهم فرمز اىل ذمهم وصرح بقدر ما امكنه فقال يف ترمجة امحد بن حنبل سيد احملدثني ويف 

  ترمجة الشافعي تاج الفقهاء فلم يذكر امحد بالفقه وحكى 

الصيب ان قلنا لفظنا بالقرآن خملوق قال بدعة وان قلنا يف ترمجة حسني الكرابيسى انه قال عن امحد ايش نعمل هبذا 
غري خملوق قال بدعة مث التفت ايل اصحاب امحد فقدح فيهم مبا امكن وله دسائس يف ذمهم من ذلك انه ذكر مهنأ 

بن حيىي وكان من كبار اصحاب امحد وذكر عن الدارقطين انه قال مهنأ ثقة نبيل وحكى بعد ذلك عن أيب الفتح 
انه قال مهنأ منكر احلديث وهو يعلم ان االزدي مطعون فيه عند الكل قال اخلطيب حدثين ابو النجيب عبد  االزدي

الغفار بن عبد الواحد االرموي قال رأيت اهل املوصل يهينون ابا الفتح االزدي وال يعدونه شيئا قال اخلطيب 
يه فوضع له حديثا ان جربيل عليه السالم كان حدثين حممد بن صدقة املوصلى ان ابا الفتح قدم بغداد على ابن بد

ينزل على النيب صلى اهللا عليه و سلم يف صورنا فأعطاه دراهم فال يستحي اخلطيب ان يقابل قول الدارقطين يف 
مهنا بقول هذا مث ال يتكلم عليه هذا ينبئ عن عصبية وقلة دين قال اخلطيب على أيب احلسن التميمي بقول أيب 

احد بن علي االسدي وهو ابن برهان وكان االسدي معتزليا وقد انتصرت للتميمي من اخلطيب يف القاسم عبد الو
ترمجته وقال اخلطيب علي أيب عبد اهللا بن بطة بعد ان ذكر عن القاضي أيب حامد الدلوي والعتيقي انه كان صاحلا 

االشعري القدح يف ابن بطة  مستجاب الدعوة مث عاد حيكى عن أيب ذر اهلروى وهو اول من ادخل احلرم مذهب
وحيكى عن ايب القاسم بن برهان القدح فيه وقد انتصرت ال بن بطة من اخلطيب يف ترمجته ومال اخلطيب علي ايب 
علي بن املذهب مبا ال يقدح عند الفقهاء وامنا يقدح ما ذكره يف قلة فهمه وقد ذكرت ذلك يف ترمجة ابن املذهب 

اجلرى على عادة عوام احملدثني يف اجلرح والتعديل فاهنم جيرحون مبا ليس جيرح وكان يف اخلطيب شيئان احدمها 
وذلك لقلة فهمهم والثاين التعصب على مذهب امحد واصحابه وقد ذكر يف كتاب اجلهر احاديث نعلم اهنا ال تصح 

ذكر عليه شيئا ويف كتاب القنوت ايضا وذكر يف مسإلة صوم يوم الغيم حديثا يدرى انه موضوع فاحتج به ومل ي
  وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال من روى حديثا يرى انه 

كذب فهو احد الكاذبني وقد كشف عن مجيع ذلك يف كتاب التحقيق يف احاديث التعليق وتعصبه على ابن املذهب 
ملقدسي عن أبيه قال مسعت والهل البدع مألوف منه وقد بان ملن قبلنا فانبأنا ابو زرعة طاهر بن حممد بن طاهر ا



امسعيل بن أيب الفضل القومسي وكان من اهل املعرفة باحلديث يقول ثالثة من احلافظ ال احبهم لشدة تعصبهم وقلة 
انصافهم احلاكم ابو عبد اهللا وابو نعيم االصبهاين وابو بكر اخلطيب قال املصنف لقد صدق امسعيل وقد كان من 

فة حسنة بالرجال واملتون غزير الديانة مسع ابا احلسني بن املهتدى وجابر بن ياسني كبار احلفاظ ثقة صدوقا له معر
وابن النقور وغريهم وقال احلق فان احلاكم كان متشيعا ظاهر التشيع واآلخران كانا يتعصبان للمتكلمني واالشاعرة 

هذا حىت قال رأئى يف  وما يليق هذا بأصحاب احلديث ألن احلديث جاء يف ذم الكالم وقد اكد الشافعي يف
اصحاب احلديث ان حيملوا على البغال ويطاف هبم وكان للخطيب شئ من املال فكتب اىل القائم بأمر اهللا اين اذا 

مت كان مايل لبيت املال واين استأذن ان افرقه على من شئت فأذن له ففرقه على اصحاب احلديث وكان مائيت 
اىل ايب الفضل فكان يعزها مث صارت اىل ابنه الفضل فاحترقت يف داره دينار ووقف كتبه على املسلمني وسلمها 

ووصى اخلطيب ان يتصدق جبميع ما عليه من الثياب وكان يقول شربت ماء زمزم على نية ان ادخل بغداد واروى 
ا وانا ارجوا هبا التاريخ وان اموت هبا وادفن جبنب بشر بن احلارث وقد رزقين اهللا تعاىل دخوهلا ورواية التاريخ هب

الثالثة واوصى ان يدفن الىجانب بشر توىف ضحوة هنار يوم االثنني سابع ذي احلجة من هذه السنة يف حجرة كان 
يسكنها بدرب السلسلة يف جوار املدرسة النظامية ومحل جنازته ابو اسحاق الشريازي وعرب به على اجلسر وجازوا 

ماثل والفقهاء واخللق الكثري وصلى عليه ابو احلسني بن املهتدى به يف الكرخ ومحل اىل جامع املنصور وحضر اال
ودفن اىل جانب بشر وكان امحد بن علي الطريثيين قد حفر هناك قرب النفسه فكان ميضي اىل ذلك املوضع وخيتم فيه 

  القرآن 

 امكنكم فقال عدة سنني فلما ارادوا دفن اخلطيب هناك منعهم وقال هذا قربي انا حفرته وختمت فيه ختمات وال
له ابو سعد الصويف يا شيخ لو كان بشر احلايف يف احلياه ودخلت انت واخلطيب عليه ايكما كان يقعد اىل جانبه 

  فقال اخلطيب فقال كذا ينبغي ان يكون يف حالة املوت فطاب قلبه ورضى فدفن اخلطيب هناك 
  حسان بن سعيد  - ٣١٣

حممد بن منيع بن خالد بن عبد الرمحن بن خالد بن الوليد املخزومي  ابن حسان بن حممد بن امحد بن عبد اهللا بن
املنيعي ابو علي كان يف شبابه جيمع بني الدهقنة والتجارة فساد اهل ناحيته بالثروة واملروءة مث اعرض عن الدنيا 

ىن اجلامع ببلده مرو اشتغاال بالتقوى والورع ومسع احلديث من مجاعة واخذ يف بناء املساجد والرباطات والقناطري وب
الروذ وكان السلطان جيئ اليه ويتربك به ووقع غالء فكان ينصب القدور كل يوم ويطبخ فيها وحيضر زيادة على 

الف منا من اخلبز وجيمع الفقرااء ويفرق عليهم ويوصل عليهم صدقة السر حبيث ال يعلم احد ويتعهد املنقطعني يف 
والقمص والسراويالت فيكسو قريبا من الف فقري وجيهز بنات الفقراء  الزوايا ويتخذ كل سنة للشتاء اجلباب

االيتام ورفع االعشار من ابواب نيسابور والوظائف عن القرى وكان حيىي الليل ويصوم وجيتهد يف العبادة اجتهادا 
على قطعة يعجز عنه غريه وميشي من بيته اىل املسجد ويلبس الغليظ من الثياب ويتمندل بازار من صوف ويصلى 

  لبد ويقعد على التراب فاصابه مرض من شدة تعبده فحمل اىل بلدته فتوىف يف ذي القعدة من هذه السنة 
  كرمية بنت امحد  - ٣١٤

ابن حممد بن ايب حامت املروزية من اهل كشميهن قرية من قرى مرو وكانت عاملة صاحلة مسعت ابا اهليثم الكشميهين 
  طيب وابن املطلب والسمعاين وايب طالب الزينيب توفيت مبكة يف هذه السنة وغريه وقرأ عليها االئمة كاخل



  حممد بن وشاح  - ٣١٥
ابن عبد اهللا ابو علي موىل ايب متام حممد بن علي بن ايب احلسن الزينيب ولد سنة تسع وسبعني وثلثمائة يف مجادي 

اديبا شاعرا ومسع ابا حفص بن شاهني وابا  اآلخرة وقيل سنة ست وسبعني وكان كاتبا لنقيب النقباء الكامل وكان
طاهر املخلص وغريمها وحدث عنهم وكان يرمى باالعتزال والرفض توىف يف ليلة االحد سابع عشرين رجب هذه 

  السنة عن اربع ومثانني سنة وقربه يف مقربة جامع املنصور انبأنا حممد بن طاهر قال انشدنا ابو علي بن وشاح لنفسه 
ال ... ولكنين الزمت نفسي حبملها ... على وال اين احنيت من الكرب ... ا ال الضعف اوجب محلها محلت العص... 

  ... علمها اين املقيم على سفر 
  حممد بن علي  - ٣١٦

ابن احلسن ابن الدجاجي ابو الغنائم القاضي مسع ابا احلسن احلمريي السكري وابا طاهر املخلص وابن معروف 
يحا وهو من اهل السنة حدثنا عنه وكان له فافتقر يف آخر عمره فجمع له اهل احلديث وغريهم وكان مساعه صح

شيئا فلم يقبل وقال وافضيحتنا آخذ على حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال واهللا وتوىف يوم اخلميس سلخ 
  شعبان ودفن يوم اجلمعة غرة رمضان مبقربة اخليزران 

  حممد بن احلسني  - ٣١٧
  زة ابو يعلى اجلعفري فقيه االمامية ابن مح
   ٤٦٤سنة 

  مث دخلت سنة اربع وستني واربعمائة 
فمن احلوادث فيها انه ركب قاضي القضاة يف احملرم عائدا ابا نصر بن الصباغ ويف يوم اخلميس حادى عشر ربيع 

  اآلخر وصل سعد الدولة وخرج اجلماعة 

اىل الديوان وسأل الوصول اىل اخلدمة وتسليم كتابه من يده وايراد  وقبل عتبة باب النويب ونزل دار اململكة وتردد
رسالة من لفظه فاذن يف ذلك يوم السبت لعشر بقني من ربيع اآلخر فوصل مع فخر الدولة ايب نصر بن جهري يؤثر 

رسالة دخوله وحده فلم جيب فسلم كتاب السلطان يف خريطة سوداء ومل ميكنه مع حضور فخر الدولة املشافهة بال
فسطرها يف رقعة وتعرف اخلليفة خرب السلطان وسالمته عن سالمته يف نفسه واستقامة االمور لديه مث استأذن يف 

  احضار ثالثة حجاب فأذن هلم فدخلوا فخدموا مث انصرفوا 
  ويف ليلة اجلمعة ألربع بقني من ربيع اآلخر وقت طلوع الفجر حدثت زلزلة ارجتت هلا االرض ست مرات 

ادي اآلخرة لقى ابو سعد بن ايب عمامة مغنية قد خرجت من عند تركي بنهر طابق فقبض على عودها وقطع ويف مج
اوتاره فعادت اىل التركي فأخربته فبعث التركي اليه من كبس داره وافلت وعرب اىل احلرمي اىل ابن ايب موسى 

موا فيه مستغيثني وادخلوا عليهم ابا اسحاق اهلامشي شاكيا ما لقى واجتمع احلنابلة يف جامع القصر من الغد فأقا
الشريازي واصحابه وطلبوا قلع املواخري وتتبع املفسدات ومن يبيع النبيذ وضرب دارهم تقع املعاملة هبا عوض 

القراضة فتقدم امري املؤمنني بذلك فهرب املفسدات وكبست الدور وارتفعت االنبذة ووعد بقلع املواخري ومكاتبة 
فعها والتقدم بضرب دارهم يتعامل فلم يقتنع اقوام منهم بالوعد واظهر ابو اسحاق اخلروج من عضد الدولة بر

  البلد فروسل برسالة سكتته 
وحكى ابو املعايل صاحل بن شافع عمن حدثه ان الشريف ابا جعفر رأى حممد ابن الوكيل حني غرقت بغداد يف سنة 

ببعض اجلهات اىل الترب بالرصافة او غريها من تلك  ست وستني وجرى على دار اخلالفة العجائب وقد جاء



األماكن وهم على غاية التخبيط فقاله له الشريف حممد يا حممد قال لبيك يا سيدنا قال كتبنا وكتبتم وجاء جوابنا 
  قبل جوابكم يشري اىل قوله سأكتب يف رفع املواخري 

  ويريد باجلواب الغرق وما فيه 
وتعذر اللحم ووقع املوتان يف احليوان حىت ان راعيا يف بعض طريق خراسان قام عند ويف هذا الوقت غلت االسعار 

الصباح اىل غنمة ليسوقها فوجدها موتى ووقع سيل عظيم وبرد كثري يف طريق خراسان وكان يف املكان املسمى 
لتوت العظيم من اصله بباغ ثالثة االف ومخسمائة جريب حنطة وشعري فرد ونسفته الريح فلم يشاهد له اثر وانقلع ا

واحدى عشرة خنلة وقام يف ساقية نن الربد اىل فخذ االنسان واحضر قوم من قردىل بندقا من الطني قد وقع مع 
  الربد كبيضة العصفور طيب الرائحة 

ويف هذه االيام كان ابن حمسن الوكيل قد توكل على صاحب الظفر اخلادم يف معىن دار فحضر ظفر عند الوزير 
ولة وخاصم ابن حمسن واستخف به حىت قال هذا يأخذ اموال الناس ويبيع الشريعة بالثمن اخلسيس وحيكم فخر الد

القضاة مباال حيل ويشهد الشهود مبا ال جيوز وكان قاضي القضاة حاضرا فغالطه واظهر انه مل يسمع فاعان الوزير 
لوه فركب قاضي القضاة للقاء صايف اخلادم اين حمسن فنهض ظفر مغضبا وقال ال صحابه اين رأيتم ابن حمسن فاقت

وقد قدم من عند السلطان فخرج معه ابن حمسن فضربه اصحاب ظفر ووقعت مقرعة يف قاضي القضاة فامتعض 
ونزل عن البغلة ومشى من احللبة اىل شاطئ دجلة على ثقل بدنه وعرب اىل داره وراسله الوزير أن يعود اىل الديوان 

ن اخلليفة ألنه كان يف املنظرة فتقدم اىل الوزير بصرف ظفر من الدار واخلتم على داره فأىب وكان ذلك مبرأى م
واصطبالته وما يتعلق به ونقض الدار اليت جرى عليها اخلصام وضرب الغالم الذي ضرب ابن حمسن على باب 

  النوىب مائة سوط وركب احد الغلمان اخلواص اىل قاضي القضاة فاعتذر اليه مما جرى 
لالمري عدة الدين على ابنة السلطان من خاتون السفرية وكان العقد يف دار اململكة بالفيلة املزينة واخليل  وعقد

  اجلفجفة وجلس السلطان الب ارسالن على 

  سرير امللك ونظام امللك وكان وكيل عدة الدين عميد الدولة ايب نصر بن جهري فقعد العقد ووقع النثار 
  ة من الكابر ذكر من توىف يف هذه السن

  امحد بن عثمان  - ٣١٨
ابن الفضل بن جعفر ابو الفرج احملرى ولد يف سنة ست وسبعني وثلثمائة وحدث عن ايب القاسم بن حبابة وعلى بن 

  عيسى توىف ليلة االربعاء العشرين من صفر 
  بكر بن حممد  - ٣١٩

ذكر انه من ولد عثمان بن عفان ومسع من ايب ابن حيدر ابو منصور النيسابوري ولد يف سنة ست ومثانني وثلثمائة و
  علي بن املذهب وكان ثقة وتوىف بالرى يف حمرم هذه السنة 

  جابر بن ياسني  - ٣٢٠
ابن احلسن بن حممد بن حمموية ابو احلسن اجلباين العطار ولد يوم الثالثاء ثامن حمرم سنة ثالث ومثانني وثلثمائة ومسع 

خلص وعيسى بن علي وغريهم وحدث وكان ثقة من اهل السنة حدثنا عنه مجاعة من ابا حفص الكتاين وابا طاهر امل
  مشاخينا وتوىف يف ليلة االحد خامس عشرين شوال ودفن يف مقربة باب حرب قريبا من قبة السعيد 

  حممد بن امحد  - ٣٢١



املنصور ولد يف شوال سنة ابن حممد بن عبد اهللا بن عبد الصمد بن املهتدى باهللا ابو احلسن اهلامشي خطيب جامع 
اربع ومثانني وقرأ القرآن على ايب القاسم الصيدالين وحدث عن احلسني بن امحد بن عبد اهللا بن بكري احلافظ وايب 

  احلسن بن رزقويه وعثمان الباقالوي وغريهم حدثنا عنه مشاخينا وقد حدث عنه 

دامغاين فقبال شهادته وكان ممن يلبس القالنس الطوال اخلطيب وكان عدال ثقة شهد عند ابن ماكوال وايب عبد اهللا ال
اليت تسميها العوام الدنيات وتوىف يوم الثالثاء رابع عشر مجادي االوىل من هذه السنة وصلى عليه ابو الفوارس 

  الزينيب النقيب يف جامع املدينة ودفن بقرب قرب بشر احلايف 
  حممد بن امحد  - ٣٢٢

هللا االصبهاين القاضي بدجيل تفقه على مذهب الشافعي ومسع ابا عمر بن مهدي وغريه ابن شاده بن جعفر ابو عبد ا
روى عنه اشياخنا وكان ثقة توىف فجاءه يوم اجلمعة حادي عشر ذي القعدة من هذه السنة وصلى عليه يف جامع 

  املدينة ومحل اىل القرية املعروفة بواسط دجيل فدفن فيها 
  حممد بن علي  - ٣٢٣

هللا ابو بكر الطحان ويعرف بابن القابلة مسع ابا احلسني بن مسعون وتوىف يوم عيد الفطر من هذه السنة ابن عبد ا
  وكان رجال صاحلا 

   ٤٦٥سنة 
  مث دخلت سنة مخس وستني واربعمائة 

فمن احلوادث فيها انه يوم احلادي عشر من حمرم حضر ابو الوفاء ابن عقيل الديوان ومعه مجاعة من احلنابلة 
طلحوا ومل حيضر الشريف ابو جعفر الديوان يومئذ ألجل ما جرى منه فيما يتعلق بانكار املواخري على ما سبق واص

ذكره فمضى ابن عقيل اىل بيت الشريف وصاحله وكانت نسخة ما كتب به ابن عقيل خطه ونسب اىل توبته بسم 
عاىل من مذاهب املبتدعة واالعتزال وغريه ومن اهللا الرمحن الرحيم يقول على بن عقيل بن حممد إين ابرأ اىل اهللا ت

صحبه اربابه وتعظيم اصحابه والترحم على اسالفهم وما كنت علقته ووجد خطى به من مذاهبهم وضالالهتم فأنا 
تائب اىل اهللا تعاىل من كتابته وانه ال حتل كتابته وال قراءته وال اعتقاده واين علقت مسألة الليل يف مجلة ذلك وان 

  قالوا هو اجسام قوما 

سود وقلت الصحيح ما مسعت من الشيخ أيب علي وانه قال هو عدم وال يسمى جسما وال شيئا اصال واعتقدت يف 
احلالج انه من اهل الدين والزهد والكرامات ونصرت ذلك يف جزء عملته وانا نائب اىل اهللا تعاىل منه وانه قتل 

ومع ذلك فاين استغفر اهللا تعاىل وأتوب اليه من خمالطة املبتدعة بامجاع فقهاء عصره واصابوا يف ذلك واخطأ هو 
واملعتزلة وغريهم ومكاثرهتم والترحم عليهم والتعظيم هلم فان ذلك كله حرام وال حيل ملسلم فعله لقول النيب صلى 

من اهللا عليه و سلم من عظم صاحب بدعة فقد اعان على هدم االسالم وقد كان الشريف ابو جعفر ومن معه 
الشيوخ واالتباع سادايت واخواين حرسهم اهللا مصيبني يف االنكار علي ملاشاهدوه خبطى يف الكتب اليت برأ اىل اهللا 
تعاىل منها واحتقق اين كتبت خمطئا وغري مصيب ومىت حفظ على ما ينايف هذا اخلط وهذا االقرار فالمام املسلمني 

وابعاد وغري ذلك غري جمرب والمكره وباطين وظاهري يعلم اهللا  مكافأتى على ذلك مبا يوجبه الشرع من ردع ونكال
تعاىل يف ذلك سواء قال اهللا تعاىل ومن عاد فيتقم اهللا منه عزيز ذو انتقام وكتب يوم االربعاء عاشر حمرم سنة مخس 

  وستني واربعمائة وشهد عليه بذلك مجاعة كثرية من الشهود 



ان الب ارسالن حممد بن داود فنودى من دار اخلالفة يف احلرمي بالتوعد ويف ربيع االول وقع االرجاف بقتل السلط
ملن يتفوه بذاك مث تزايدت الكتب من االهواز والري بصحته وكان السلطان قد غزا يف اول هذه السنة جيحون 
عة على جسر مده وكان معه زيادة على مائيت الف فارس وعرب عسكره النهر يف صفر واتاه اصحابه مبستحفظ قل

يعرفا بيوسف اخلوارزمي يف سادس ربيع االول فحظر اليه بيد غالمني كل واحد قد أمسك يده فلما وصل شتمه 
السلطان وواقفه على افعال قبيحة كانت منه وتقدم بان يضرب له اربعة اوتاد وتشد اطرافه اليها فقال له يوسف با 

لنشابة وقال للغالمني خلياه فرماه بسهم فأخطأ فعدا خمنث مثلي يقتل هذه القتلة فاحتد السلطان واخذ القوس وا
  يوسف اليه وكان 

السلطان جالسا على سدة فنهض فنزل فعثر ووقع على وجهه فربك عليه يوسف فضربه بسكني كانت معه يف 
خاصرته فلحقه اجلند فقتلوه وشدت جراحة السلطان وعاد اىل جيحون فتوىف وكان ذلك يوم السبت عاشر ربيع 

وكان ملا بلغ اهل خبارا عبوره وتقدمت سريته اجتاحت وهنبت واجتمع الصاحلون وصاموا ودعوا عليه فهلك االول 
فلما مات مجع العسكر وجلس ولده على سدة امللك واالمراء قيام فقال له نظام امللك تكلم ايها السلطان فقال 

اليه فأمسكوا فأعاد القول فاجابوا بالسمع  االكرب منكم أيب واالوسط اخي واالصغر ولدي وسأفعل معكم مامل اسبق
والطاعة وتوىل نظام امللك وابو سعد املستوىف اخذ البيعة عليهم واطالق االموال هلم وزيدوا يف اجلامكية ما قدره 

مائة الف دينار وساروا اىل مرو فدفن السلطان هبا اىل جنب قرب ابيه وجلس الوزير فخر الدولة للعزاء بالسلطان يف 
السالم يوم االحد الثامن من مجادي االوىل وخرج يف يوم الثالثاء توقيع من اخلليفة يتضمن اجلزع علي  صحن

السلطان ويذكر سعيه يف مصاحل املسلمني وقتله بالروم وغلقت االسواق ايام العزاء واقامت خاتون زوجة اخلليفة 
  العزاء واملناحة وجلست على التراب 

اخلالفة يف ثامن من رجب يذكر وفاة والده ويسأل اقامة اخلطبة فأقيمت من غد  ووردت كتب السلطان اىل دار
  على املنابر 

ويف شعبان ثارت فتنة بني اهل الكرخ وباب البصرة والقالئني احرق فيها من الكرخ الصاغة وقطعة من الصف 
  وقتل فيها خلق كثري 

املمالك فسبقه اليها ملك شاه فالتقوا بقرب مهذان يف وملا بلغ قاورت بك وفاة اخيه الب ارسالن سار طالبا للرى و
يمنة ملك شاه فكسرها ومحل هؤالء على  رابع شعبان وكان العسكر مائال اىل قاورت بك فحمل قاورت علىم

  ميمنته فهزموها فالتجأ قاورت اىل بعض القرى فجاء رجل سوادى فأخرب ملك شاه 

الكثري فسطع واىب وحارب فجئ به ماشيا فأومأ بتقيبل االرض مث  فأخذه وكان قبل ذلك قد داراه ووعده باالقطاع
قبل يد السلطان فقال له ملك شاه يا عم كيف انت من تعبك أما تستحي من هذا الفعل أطرحت وصية اخيك 

واظهرت الشماتة به وقصدت ولده وفعلت ما لقاك اهللا جوابه فقال واهللا ما اردت قصدك وامنا عسكرك واصلوا 
فانفذ اىل مهذان فاعتقل هناك فلما وصل السلطان اىل مهذان أمر بقتله فخنق مث ان العسكر تبسطوا وقالوا مكاتبيت 

ما مينع السلطان ان يعطينا ما نريد االنظام امللك وبسطوا أيديهم يف التصرف فذكر النظام للسلطان طرفا من هذا 
أن أعمل شيئا من غري اذنك فاما ان تدبر انت او وبني له ما يف هذا من الوهن وخرق السياسة وقال ما ميكنين 

تأمرين فيه مبا اعتمده فقال له قدرددت اليك االمور كبريها وصغريها وقليلها وكثريها وما مىن اعتراض عليك وال 
رد ملا يكون منك وانت الوالد وحلف له واقطعه طوس بلده وتقدم بافاضة اخللع عليه واعطاه دواة وعليها الف 



نجوقا عليه طلعة فيها الف مثقال ومدرجة حمالة الف مثقال ومائة ثوب ديباج وعشرين الف دينار ولقبه مثقال وم
اتابك ومعناه االمري الوالد وظهر من النظام من الرجلة والشهامة والصرب اىل حني ظفر باملراد واللطف بالرعية حىت 

أة ضعيفة فزبره وقال انا استخدمتك لتوصل اىل مثل ان املرأة الضعيفة ختاطبه وخياطبها ولقد رفع بعض حجابه امر
هذه ال لتوصل اىل رجال كبريا أو حاجبا جليال مث صرفه وكان اذا اجتاز بضيعة فأفسدها العسكر غرم لصاحبها فيه 
ما افسدوا ويف شعبان قصد اهل احملال الكرخ فقاتلوا اهلها واحرقوا فيها شيئا كثريا وخرج الشحنة فأخذ من ثياب 

  ل باب البصرة وثياب اهل القالئني ما محله اصحابه على البغال اه
  ويف رمضان ورد حراد عظيم أكل ما وجد حىت عدم البقل يف آخر هذا الشهر فبيع ما جلب منه من عكربا بامليزان 

  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 
  امحد بن احلسن  - ٣٢٤

ا احلسني بن املتيم والصرصرى وغريمها وحدث وتوىف يف يوم االربعاء رابع ابن عبد الودود بن املهتدى باهللا مسع اب
  عشرين شوال 

  الب ارسالن  - ٣٢٥
وامسه حممد امنا غلب عليه الب ارسالن ابن داود السلطان قد ذكرنا سريه يف احلوادث وكيفية قتله وكان يقول 

اين اشتغلت بالعساكر ومل خيطر ريب بقليب قال وملا حني قتل ما وجه قصدته اال واستعنت اهللا عليه اال هذا الوجه ف
كان يف امسنا صعدت تال فارجتت االرض حتيت من عظم اجليش وكثرة العسكر فقلت يف نفسي أنا ملك الدنيا وما 

يقدر احد علي فجاءتين قدرة مل خيطر على بايل وأنا استغفر اهللا من ذلك اخلاطر ووصى العسكر بولده ملك شاه 
يه امللك بعده ونظام امللك وزيره والطاعة هلما واحلف من ينبغي ان حيلف واستوثق واوصى ان يعطى الذي جعل ف

اخاه قاورت بك اعمال فارس وكرمان وشيئا عينه من املال وان يتزوج بزوجته وان يعطى ابنه اياز ما كان لداود 
وتوىف يف يوم السبت عاشر ربيع االول  والده وهو مخسمائة الف دينار وان يكون لولده ملك شاه القلعة وماضمها

  من هذه السنة ودفن قرب ابيه مبرو 
  احلسن بن حممد  - ٣٢٦

ابن علي بن فهد العالف مسع احلديث وقرئ عليه وكان صاحلا ورعا جمتهدا وعمر حىت جاوز املائة سنة ثالث سنني 
  ة وسقطت اسنانه مث نبتت وتطرأ شعر حليته توىف يف ذي احلجة من هذه السن

  احلسني بن حممد  - ٣٢٧
ابو حممد اهلامشي الدالل من اهل هنر طابق مسع ابا بكر بن بشران وابا احلسن الدارقطين توىف يوم االحد رابع 

  عشرين بيع اآلخر ومر جبنازته يف الكرخ 

  وجرت فتنة عظيمة ودفن يف مقربة باب الدير 
  عبد الكرمي بن هوازن  - ٣٢٨

م قشريى االب سلمى االم ولد سنة ست وسبعني وثلثمائة توىف ابوه وهو طفل فنشأ وقرأ ابن عبد امللك ابو القاس
االدب والعربية وكان يهوى خمالطة اهل الدينا فحضر عند ايب الدقاق فجذبه عن ذلك فسمع الفقه من ايب بكر 

شاعرة وصنف التفسري حممد بن بكر الطوسي مث اختلف اىل ايب بكر بن فورك فأخذ عنه الكالم وصار رأسا يف األ
الكبري وخرج اىل احلج يف رفقة فيها ابو املعايل اجلويين وابو بكر البيهقي فسمع معهما احلديث ببغداد واحلجاز مث 



املى احلديث وكان يعظ وتوىف يف رجب هذه السنة بنيسابور ودفن اىل جانب شيخه ايب علي الدقاق ومل يدخل 
كتبه اال بعد سنني احتراما له وتعظيما ومن عجيب ما وقع ان الفرس اليت كان احد من اوالده بيته وال مس ثيابه وال

  يركبها كانت قد اهديت اليه فركبها عشرين سنة مل يركب غريها فذكر اهنا مل تعلف بعد وفاته وتلفت بعد اسبوع 
  عبد الصمد بن علي  - ٣٢٩

اربع وسبعني وثلثمائة ومسع الدارقطين واخللص وابا ابن حممد بن احلسن بن الفضل بن املأمون ابو الغنائم ولد سنة 
احلسن احلريب وغريهم وحدث وكان ثقة وحدثنا عنه مجاعة من شيوخنا آخرهم حممد بن عمر بن يوسف االرموي 

  وتوىف ليلة اخلميس ثامن عشر شوال ودفن مبقربة باب حرب عند الشهداء 
  عمر بن حممد  - ٣٣٠

ان وتوىف يف ليلة اجلمعة تاسع عشرين ربيع اآلخر وصلى عليه املنصور ودفن مبقربة ابن درهم مسع ابا احلسن بن بشر
  باب حرب 

  علي بن احلسن  - ٣٣١
  ابن علي بن الفضل ابو منصور الكاتب املعروف بابن صربعر وقال له نظام امللك 

  انت صردرال ابن صربعر وهجاه ابن البياضى فلطمه فقال 
... عقوقا له وتسميه شعرا ... فانك تنبز بالصربعرا ... فسموه من سحه صربعرا ... لئن نبز الناس شحا أباك ... 

  وهذا ظلم فاحش فان شعره غاية يف احلسن ومن شعره 
اخذن لنجد عليها ميينا ... كلفن بنجد كأن الرياض ... نواشر ليس يطعن الربينا ... تزاورن عن اذرعات ميينا ... 
ونوح احلمام تركن احلنينا ... وملا استمعن زفري املشوق ... اليه ويبلغن اال حزينا ... واقسمن حيملن اال حنيال ... 
مالء الدجى والضحى ... فثم عالئق من اجلها ... فأرخوا النسوع وحلوا الوضينا ... اذا جئتما بانة الواديني ... 

  ... بأن بقلبك داء دفينا ... وقد أنباهتم مياه اجلفون ... قد طوبنا 

  ه ايضاول

من حنو ... أفتش الركب عنكم كلما نفحت ... ان احلديث عن االحباب أمسار ... ايه احاديث نعمان وساكنه ... 
  ... ارضكم نكباء معطار 

  وله ايضا

اال أقول ... ما مر ذوشحن يكتمه ... وله ايضا ... قبل ان يعلق الفؤاد بنجد ... النجاء النجاء من أرض جند ... 
هل ... من يطلع شرفا فيعلم يل ... وكذاك ما بيين على الرمل ... وعهودهم بالرمال قد نقضت . ..متيم مثلي 

أكلف القلب ان ... وله ايضا ... منها غراب البني يستملى ... أم غرد احلادي بقافيه ... روح الرعيان باالبل 
حاجات نفسي لقد اتعبت ... هلم واكتم الركب اوطارى واسأ... صربا وذلك مجع بني أضداد ... يهوى واسأله 

  روادى 



فعن ... وان رويت احاديث الذين نأوا ... وكيف يعلم حال الرائح الغادي ... هل مدجل عنده من مبكر خرب 
  ... نسيم الدجى والربق إسنادى 

يف  وحفظ القرآن ومسع احلديث من ابن بشران وغريه وحدث وركب يوما فتردى هو والدابة يف البئر فماتا وذلك
  صفر هذه السنة ودفن بباب ابرز قال املصنف وقرأت خبط ابن عقيل قال كان صربعر خازنا بالرصافة ينبز باالحلاد 

  حممد بن نصر  - ٣٣٢
ابن احلسن ابو سعد املعروف بابن البصرى مسع ابا القاسم بن بشران وكان صاحلا وتوىف يف يوم اجلمعة ثامن عشر 

  ضي ابو احلسن ابن املهتدى ودفن بباب حرب صفر هذه السنة وصلى عليه القا
  حممد بن امحد  - ٣٣٣

ابن حممد بن عمر بن احلسن بن عبيد بن عمرو بن خالد بن الرفيل ابو حعفر بن املسلمة القرشي اسلم الرفيل على 
وهو  يدى عمر بن اخلطاب ولد يف سنة مخس وسبعني وثلثمائة ومسع ابا الفضل عبيد اهللا بن عبد الرمحن الزهري

آخر من حدث عنه وابا حممد ابن معروف وهو آخر من حدث عنه وابا عمر واآلدمي وابا احلسني بن اخي ميمي 
وابا طاهر املخلص وابا الفرج بن املسلمة اباه يف آخرين وكان صحيح السماع واسع الرواية نبيال ثقة صاحلا حدث 

حدث عنه الكبار من العلماء وخرج له اخلطيب جمالس  بالكتب الكبار وحدثنا عنه مجاعة من شيوخنا وكان ثقة وقد
  وتوىف ليلة السبت مجادي االوىل من هذه السنة وصلى عليه يف جامع الرصافة ودفن باخليزرانية وكان يوما مشهودا 

  حممد بن امحد  - ٣٣٤
كان ثقة وكان ابن قفرجل ابو الربكات اجملهر مسع ابا امحد الفرضى وابا احلسن بن بشران وحدث بشئ يسري و

ميلك حنوا من عشرين الف دينار فاوصى بالثلث صدقة واخرج قبل موته الف دينار فتصدق هبا وتوىف يوم اجلمعة 
  ثالث 

  مجادى االوىل ودفن يف مقربة باب الدير قريبا من قرب معروف 
  حممد بن عمر  - ٣٣٥

ة وتوىف ليلة اخلميس ثالث عشرين ربيع اآلخر ابن ابراهيم ابو بكر ابن اآلدمي مسع ابا القاسم بن بشران وكان ثق
  ودفن مبقربة اخليزران 

  حممد بن علي  - ٣٣٦
ابن حممد بن عبيد اهللا بن عبد الصمد بن املهتدى باهللا ابو احلسني ويعرف بابن الغريق ولد يوم الثالثء غرة دي 

اس يف آخرين وكان ثقة صاحلا كثري القعدة من سنة سبعني وثلثمائة ومسع ابا احلسن الدارقطين وابا الفتح القو
الصيام والتالوة رقيق القلب بكاء عند الذكر حسن الصوت بالقرآن وكان من اشتهر بالصالح والتعبد حىت كان 

يقال له زاهد بين هاشم وكان غزير العلم والعقل رحل الناس إليه من البالد لعلو اسناده وكان مكثرا وثقل مسعه يف 
و على الناس وذهبت احدى عينيه وكان آخر من حدث يف الدنيا عن الدارقطين وابن آخر عمره فكان يقرأ ه

شاهني وايب بكر بن دوست خطب له ست عشرة سنة وشهد يف سنة سبع واربعمائة وويل القضاء يف سنة تسع 
وتويف  واربعمائة فبقي خيطب جبامعي املنصور واملهدي ستا وسبعني سنة وشهد ستني سنة وتقضى ستا ومخسني سنة

وقت املغرب من يوم االربعاء سلخ ذي القعدة من هذه السنة ودفن يوم اخلميس غرة ذي احلجة خلف القبة 
اخلضراء وكان قد جاوز التسعني وحضره خلق عظيم وكان يوما مشهودا وروى يف املنام فقال غفر يل بطول 

ومناد ينادي اين ابن اخلاضبة فقيل يل ادخل  هتجدي قال ابو بكر بن اخلاضبة رأيت يف املنام كأن القيامة قد قامت



اجلنة فدخلت فاستلقيت فرفعت رأسي فرأيت بغلة مسروجة ملجومة يف يد غالم فقلت ملن هذه فقيل للشريف ايب 
  احلسني بن الغريق فلما كانت صبيحة تلك الليلة نعى الينا الشريف انه مات تلك الليلة 

  هناد بن ابراهيم  - ٣٣٧
صر بن امسعيل ابو املظفر النسفي ولد سنة اربع ومثانني وثلثمائة ومسع ابا احلسني بن بشران وابا عمر ابن حممد بن ن

القاسم بن جعفر اهلامشي وابا عبد الرمحن السلمي وغريهم من اهل البالد املختلفة مسع منه شيوخنا وحدثونا عنه 
ربيع االول من هذه السنة بيعقوبا وكان قاضيها ودفن وكانوا يتهمونه ألن الغالب على حديثه املناكري تويف هناد يف 

  هناك 
   ٤٦٦سنة 

  مث دخلت سنة ست وستني واربعمائة 
فمن احلوادث فيها انه يف صفر جلس اخلليفة جلوسا عاما وعلى رأسه االمري عدة الدين وسنة مثان عشرة سنة وهو 

م اليه العهد املنشأ للسلطان بعد ان قرأ الوزير يف غاية احلسن واوصل اليه سعد الدولة الكوهرائني واجلماعة وسل
  فخر الدين أوله واللواء بعد ان عقده اخلليفة بيده وكان الزحام عظيما حىت هنأ الناس بعضهم بعضا بالسالمة 

ويف هذا الشهر وردت التوقيعات لبعض التركما بعدة نواح من اقطاع حواشي الدار العزيزة وذلك لتغري رأي نظام 
اخلدمة الشريفة مبا اوقعه االعداء من الضغائن بينه وبني فخر الدولة وكان من فعل العميد ايب الوفاء  امللك يف

  فلوطف التركمانية من الديوان مبال رضوا به عما كانو اقطعوه 
ويف هذا الشهر وردت الكتب اىل الديوان تتضمن البشارة بفتح بيت املقدس ويف شوال سنة مخس وستني واقامة 

  ة هناك وكانوا قد حوصروا حىت بلغت الكارة سبعني دينارا اخلطب
ويف مجادي اآلخرة ورد احلاجب السليماين من عكربا فدخل الديوان فرسم له تدارك القورج والذي هو فوق الدار 

  املعزية وكانت دجلة قد زادت زيادة مفرطة واتصل املطرب باملوصل واجلبال ونودي بالعوام أن خيرجوا معه لذلك 

فخرج من الديوان واراد قصد املوضع فرأى املاء قد حجز بينه وبني الطريق فرجع اىل دار اململكة وخال ومجع 
زواريق وطرح فيها رحلة ليعرب فهرب فجاءت يف الليل ريح شديدة جدا وسيل عظيم وطفح املاء من الربية اىل 

وصعد من حتت االرض وقلع الطوابيق ونبع من  احلرمي وطغى على اسوار احملال فهدمها ونزل من فوقها واسفل منها
اآلبار والبالليع فرماها يف ليلتها فصارت تالال عالية مث صبح دار اخلالفة ففعل باكثرها مثل ذلك وكان قد دخلها 

من بيت النوبة ومن سور باب الغربة مث من باب النويب وباب العامة واجلامع فهرب اخلدم واخلواص متحريين واملطر 
من فوق وخرج املاء على اخلليفة من حتت السرير الذي كان جالسا عليه فنهض اىل الباب فلم جيد طريقا يأيت 

فحمله احد اخلدم على ظهره اىل التاج وخرج اجلواري حاسرات فعربن اىل اجلانب الغريب واقيم يف الدار اربع ركاء 
ضيب ومل يطعم يومه وليلته واما الوزير فخر الدولة وحطت اليها االموال واحلرم ولبس اخلليفة الربدة وأخذ بيده الق

فانه دخل عليه املاء يف داره بباب العامة فركب وخاض بالفرس اىل حضرة اخلليفة فاستأذن فيما يفعل فقيل له 
اطلب لنفسك خملصا قبل ان ال جتده فمضى اىل الطيار على باب الغربة فاقام فيه وجاءه املالح بثالثة ارغفة يابسة 

فأكل واستلقى على البارية وهلك من اموال الناس حتت اهلدم الكثري وتلف من سكان درب القباب اجلم  وخل
الغفري وهرب الناس اىل باب الطاق ودار اململكة وتالل الصحراء العالية واجلانب الغريب على ختبيط شديد وتضنك 

جاء على رأس املاء من االبواب واالخشاب قبيح وجاء املاء يف الربية كاجلبال يهلك ما مر به من انس ووحش و



واآلالت واحلباب شيء كثري وشوهد على تل يف وسط املاء سبع وحيمور واقفني وهلك من الوحوش ماال حيصى 
وصعد بعضها الردايف فصعد السوادية سباحة فأخذوها وجاء اخلرب من املوصل ان املاء ورد يف الربية كاجلبال فلطم 

دم قطعة منه ودحا بأحد بابيه اربعة فراسخ ووقعت آدربباب املراتب منها دار ابن جردة سورسنجار كان حجرا فه
  وكانت تشتمل على ثالثني دارا وعلى بستان ومحام يساوي 
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مللوك واألمم: كتاب  تاريخ ا ملنتظم يف    ا
لفرج : املؤلف  ا بو  بن اجلوزي أ بن حممد  بن علي  لرمحن  ا  عبد 

عشرات الوف ووقع مشهد باب ابرز منارته وغرقت املقابر وصعدت التوابيت على املاء وخرق مشهد النذور 
ونية وباب االزج وخرابة ظفر ودرب ومقربة اخليزران وقرب السبىت وهتدم احلرمي من باب النويب اىل اكثر املأم

الشاكرية ودرب املطبخ ودرب حالوة واملسعودة والشمعية وخرج الناس من هذه املواضع ال يلتفت احد على احد 
ووقع يف درب القيار عدل قطن وسط الدرب وعرب الناس عليه فداس فوقع عليه مجاعة موتى وكان رجل على كتفه 

ا حىت أعيا فرمى هبما وجنا بنفسه وهلك من الناس والبهائم عدد كثري مث عن ولدان صغريان فما زال خيوض هبم
القوم من املفسدين ان يزحفوا على اخلليفة ليتسلطوا بذلك على النهب ونودي يف املالحني ان ال يأخذوا من الناس 

بعد ذلك فهيئ للخطيب  اال ما جرت به العادة يف العبور واقيمت اجلمعة يف الطيار اسبوعني ويف احللبة ثالث مجع
يف احللبة ثالث قواصر فصعد عليها وكان املاء واقفا يف اجلامع اكثر من قامة ووقع معظمه ومالت حيطانه واما 

اجلانب الغريب فانه وقع فيه مشهد الكف وغرقت مقابر قريش ومقربة امحد بن حنبل ودخل املاء شبابيك املارستان 
ء الكامل مبواضع يف اعلى البلد فسدها والطاهر نقيب العلويني مبواضع يف العضدي فوقف فيه وصمد نقيب النقبا

جانب الكرخ فسدها وملا نقص املاء حتول فخر الدولة من الطيار اىل صحن السالم فضرب فيه خيما وخر كاهات 
اريط وكانت داره بباب العامة قد غرقت وعمل اخلدم اكواخا وبلغت اجرة الروزجاري مخسة قاط اىل ثالثة قر

وجلس حاجب الباب ابو عبداهللا املردوسي يف كرخ على عمل له عند باب النويب مث اردف هذا الطرق تغري اهلواء 
بريح الغالت وننت االشياء الغريقة وتوىل نقيب النقباء القورج ومن العجائب ان اسافل دجلة وواسط كانت تغرق 

الناس يظنون ان السمك يكثر هبذا املاء فصار كاملعدوم من دون هذه الزيادة فما جتاوز هذا االمر بغداد وكان 
  وزرع الناس البطيخ والقثاء فدان حىت كان الناس اذا مروا بالقراح أمسكوا على االنف 

  وزاد يف هذا الوقت جيحون حىت ذهب ماؤه اربع فراسخ وتعذر الصناع حىت كان النساء يضربن اللنب 
ر بن نظام امللك ألجل تزوجه بابنة ايب القاسم بن رضوان البيع ونزل يف دار ودخل يف هذه االيام مؤيد امللك ابو بك

محوه بباب املراتب فلم يكن للناس طريق اىل تلقيه فأخذ يف نفسه من ذلك فبعث اخلليفة اليه من طيب قلبه واقام 
اىل بيت النوبة  العذر ومحل له خلعا واذن له يف الركوب بباب املراتب عن سؤال تكرر منه فلبس اخللع ومضى

وتلقاه الوزير تلقيا مل جتربه عادة تطيبا لقلبه وانصرف اىل دار بناها والده مع املدرسة فمضى الوزير اليه من غد يف 
موكب ويف شعبان وقعت الفتنة بني القالئني والكرخ وجعلوا يشتمون الشحنة ومن قلده فعرب اليهم وقتل منهم 

  واحرق اماكن 
ادس عشر ذي احلجة ظهر يف السماء برق كثري يف مجيع االوقات واسودت السماء بالغيم وهبت ويف ليلة االربعاء س

  بالليل ريح رمت عدة من الستر وجاء معها تراب كثري ورمل وسقط من اعمال البصرة حنو من مخسة آالف خنلة 
  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 

  امحد بن حممد  - ٣٣٨
لسمناين القاضي محو قاضي القضاة ايب عبداهللا الدامغاين ولد يف شعبان سنة اربع ومثانني ابن امحد ابو احلسن ا

وثلثمائة بسمنان وقدم بغداد ومسع هبا من ايب امحد القرضي وايب عمر بن مهدي وغريمها روى عنه اشياخنا وكان 



ن السواد وقضاء باب الطاق وكان نبيال ثقة صاهره ابو عبداهللا الدامغاين على ابنته وواله نيابة القضاة فقلد قطعة م
من ذوي اهليئات وكان اشعريا وهذا مما يستظرف ان يكون احلنفي اشعريا وتويف يف يوم االثنني تاسع عشر مجادى 

  االوىل ودفن بداره بنهر القالئني وجلس قاضي القضاة للعزاء به مث نقل اىل اخلري رانية 

  ابراهيم بن حممد  - ٣٣٩
محد ابو علي من اوالد زيد بن علي مسع احلديث وقرأ اللغة واالدب وسافر اىل االقطار ونفق على ابن حممد بن ا

اهل مصر وحصل له من املستنصر مخسة آالف مصرية ومرض مدة بدمشق وقال اشتهى اموت بالكوفة حىت اذا 
اىل الكوفة فمات هبا يف نشرت يوم القيامة اخرجت رأسي من التراب فرأيت ابن عمي ووجوها اعرفها فعوىف وعاد 

  هذه السنة وله شعر حسن فمنه قوله 
توطئك عن ارض ... وارحل هبا مغتربا عن العدى ... ورم هبا من العلى شسعا ... راح هلا زمامها واألنسعا ... 

.. .وحي خدرا باثيالت احلمى ... بلغ سالمي ان وصلت لعلعا ... يا رائد الظعن بأكناف احلمى ... العدى متسعا 
  ... لوال انتظار طيغها ما هجعا ... ماذا عليها لورثت لساهر ... عهدت فيها قمرا مربقعا 

  عبد العزيز بن امحد  - ٣٤٠
ابن حممد بن علي بن سلمان الكتاين ابو حممد احلافظ الدمشقي مسع ابا القاسم احلمامي واخلرقي وابن بشران وابا 

والرازي وابا علي بن شاذان ومسع بدمشق وغريها من مجاعة روى عنه ابو احلسن بن بادا وابن خملد وابن الروزهبان 
بكر اخلطيب وكان من املكثرين يف احلديث كتابة ومساعا ومن املعنيني به من صدق وامانة وصحة استقامة وسالمة 

  مذهب ودرس القرآن وتويف يف مجادي اآلخرة من هذه السنة 
  علي بن احلسني  - ٣٤١

  بو احلسن مات بالنيل فجاءه بشرقة وقد عرب التسعني ابن عبد الرحيم ا
  حممد بن ابراهيم  - ٣٤٢

  ابن علي بن ابراهيم بن جعفر ابو بكر القطان األصبهاين احلافظ مستملي ايب نعيم 

مسع الكثري بالبالد ورد بغداد ايام ايب علي بن شاذان وكتب عنه وعلق عنه ابو بكر اخلطيب حديثا واحد وهو 
  ن عند اهل بلده ثقة وكان ميلى من حفظه وتويف باصبهان يف هذه السنة عظيم الشا

  حممد بن عبيداهللا  - ٣٤٣
ابن امحد بن حممد بن ايب الرعد احلنفي قاضي عكربا مسع ابا امحد الفرضي وابا عمر ابن مهدي تويف يوم اجلمعة 

  ثالث ربيع اآلخر من هذه السنة 
  املاورديه  - ٣٤٤

سن يف تارخيه قال كانت املاوردية عجوزا صاحلة بالبصرة قاربت مثانني سنة بقيت منها مخسني ذكرها هالل بن احمل
سنة ال تفطر وال تنام بالليل وال تأكل خبزا وال رطبا وال مترا وامنا يطحن هلا باقلى فتخرب منه خبزا فتقتاته وتأكل 

ا وكانت تكتب وتقرأ وتفط الناس وكانت التني اليابس دون الرطب وتنال من الزبيب والعنب واللحم شيئا يسري
  كثرية اخلري توفيت بالبصرة يف هذه السنة وتبع جنازهتا اكثر الناس ودفنت خارج البلد عند قبور الصاحلني 

   ٤٦٧سنة 
  مث دخلت سنة سبع وسبتني واربعمائة 



ع من القصد فقصد الوزير فمن احلوادث فيها انه يف صفر مرض القائم بأمر اهللا مرضا شديدا وانتفخ حلفه وامتن
فخر الدولة باب احلجرة ليال وحلف باالميان املغلظة انه ال يربح حىت يقع القصد فأذن يف احضار الطبيب واقتصد 

  فصلح بذلك وانزعج الناس يف البلد واحلرمي ونقلوا امواهلم اىل اجلانب الغريب فلما وقعت العافية سكن الناس 
قاسى الناس منه امرا صعبا قرب امره من يوم الغرق فان اكثر األبنية مل تكن متت  ويف هذا الشهر جاء سيل متتابع

  وامنا رفع الناس من البنيان ما قعدوا فيه فاحتاجوا اىل ان خرج اكثرهم وثياهبم على رؤوسهم فقعدوا على التلول 

رة آالف انسان وكذلك يف يقاسون املطر وزاد تامرا من ذلك بضعة عشر ذراعا ووقع وباء بالرحبة فهلك فيه عش
  او انا وصريفني وعكربا وطريق خراسان وواسط والبصرة وخوزستان 

ويف يوم اخلميس الثامن والعشرين من رجب قصد اخلليفة من ماشرى حلقته وكان من وقت الغرق يعتاده املرض 
وماج الناس واختلطوا  فنام بعد الفصد فأنفج فصاده وانتبه وقد مضت القوة ووقع اليأس منه وكثر االرجاف به

ونقلوا امواهلم من احلرمي اىل دواخل الدار واىل اجلانب الغريب وخيف من العيارين وكانوا يقامرون ويقترضون على 
موت اخلليفة لينهبوا فلما احس اخلليفة بانقراض املدة استدعى عدة الدين وقال له يا بين قد استخدمت يف ايامي 

دارسة وابن جهري فما رأيت اصلح للدولة من ابن جهري وولده فال تعدل عنهما فقبل ابن ايوب وابن املسلمة وابن 
يده وبكى بني يديه واحضرت الدواة وكتب القائم بامر اهللا رقعة بذاك اليه وقال اكتب خطك يف جواهبا وباالجابة 

لقضاة والنقيبان وبالتعويل على عميد امللك يف وزارتك تعويل معرض غري معترض عليك فكتب فاحضر قاضي ا
والشهود يف يوم االحد تاسع شعبان فاقاموا يف الديوان اىل الليل مث استدعوا مع الوزير اىل احلجرة وكان اخلليفة 

وراء الشباك مستندا وعدة الدين قائم على رأسه والقوم يسمعون كالمه وال يرون شخصه فقال اشهدوا مبا تضمنته 
طى فقالوا السمع والطاعة واسبلت الستارة وكان مضمون الرقعة والية العهد هذه الرقعة اليت كتبت فيها سطرين خب

لعدة الدين ورد االمر اليه مبا جيب الرضا به ونسختها بسم اهللا الرمحن الرحيم ان امري املؤمنني حيكم ما وكله اهللا 
ينتهي يف مراعاة احوال  اليه من امور عباده وبالده واوجبه عليه من صلة طريقة يف احسان االيالة بقالده ان

  املسلمني والنظر يف مصاحلهم واسباغ ظل العاطفة على اكابرهم واصاغرهم اىل احلد الذي على مشارهتم من مالبس 

احلذر فلذلك تنصب عزائمه امليمونة احضار وزير دولته الناظر يف خدمته حممد ابن حممد بن جهري وولده ونقيب 
اة حممد بن على واملعمر بن حممد نقيب الطالبني وحممد بن حممد البيضاوي النقباء طراد بن حممد وقاضى القض

وعبداهللا بن عبد السيد السييب وعبداهللا بن حممد الدامغاين يف ليلة االحد التاسع من شعبان سنة سبع وستني 
ساللته الظاهرة ايب  واربعمائة فحني مثلوا بني سدته الشريفة انعم متربعا يف ايصاله من رأيه ونفاذ عزائمه مبشافهة

القاسم عبيداهللا بن حممد امري املؤمنني بتوليته العهد وتصيريه خليفة بعده يف املسلمني ووصاه مبا يطابق الشرع يف 
هذه احلال وحيل من رضى اهللا اجل احملال حيث وجده اهال لذلك وراءه واستوثق كل مسعى له يف الرشاد وارتضاه 

ناهجا للسنن الذي اوجبه مجيل خالله واوصاه جمتمعة فيه شرائط ما فوضه اليه والقاه ناهضا بأعباء ما واله 
واستكفاه واهللا ميد امري املؤمنني بالتوفيق يف اجيابه وعزائمه ويقرن التشديد مبفاتح امره وخوامته وحيسن اخلربة له 

مبنه والسطر ان امللحقان ال يغري ولويل عهده ولكافة املسلمني فيما اذن فيه وقصد به احكام دعائم الصالح ومبانيه 
للخدم حال وال يزعجوا يف ملك وال اقطاع واستدعى عدة الدين من الغد عميد الدولة ابا منصور وتقدم بافاضة 

اخللع عليه وماج الناس باالرجاف على اخلليفة بالوفاة ورتب الوزير فخر الدولة االتراك واهلامشيني بالسالح 
ان يضرب خيما عند دار اململكة فقامت اهليبة واتفقت الوفاة ليلة اخلميس الثالث عشر يطوفون وتقدم اىل الشحنة 



من شعبان وجلس الوزير فخر الدولة وولده عميد الدولة يف الديوان العزيز على االرض حافيني قد خرقا ثوبيهما 
اجلواري واخلدم من  وحنيا عمامتيهما وطرحا ردائني لطيفني عوضهما وفعل الناس مثل ذلك ومنع عدة الدين

  الصراخ 
  باب ذكر خالفة املقتدى بأمر اهللا  - ٣٤٥

وامسه عبداهللا بن ذخرية الذين ايب العباس حممد بن القائم بامر اهللا ويكىن ابا القاسم ومولده يف سحرة يوم االربعاء 
ى قرة العني ادركت خالفته ثامن مجادي االوىل سنة مثان واربعني واربعمائة وامه ام ولد ارمنية تسمى ارجوان وتدع

  وخالفة 

ابنه وابن ابنه وكان الذخرية قد بقى من اوالد القائم ومل يبق له ذكر سواه فاستشعر الناس انتقاض الدولة وانقضام 
االمر لعدم ولد للبيت القادري وان من سواهم من االسرة خمالط للعوام يف البلد وجارى جمارى السوقة وذلك تنفر 

ن املتوىل فحفظ اهللا هذا البيت بأن كان الذخرية قد امل جباريته ارجوان فتشوقت النفوس اىل ما يكون قلوب العوام ع
من ذلك فجاءت باملقتدى بعد موت الذخرية خبمسة اشهر وكسر فوقعت البشائر ومل يزل جده ضنينا به حذرا عليه 

ومحلوه اىل ايب الغنائم حممد بن علي بن  فلما كانت نوبة البساسريى كان للمقتدى دون االربع سنني فستره اهله
احمللبان فسار به اىل حران على ما سبق ذكره فلما عاد القائم اىل منزله اعيد املقتدى فبلغ والقائم حي فاشهد القائم 

على نفسه بوالية العهد فظهرت الطاف اهللا سبحانه يف امر املقتدى من حيث والدته واهنا كانت سببا حلفظ هذا 
ن جهة حراسة الفتنة ومن جهة بلوغه مرتبة اخلالفة يف حياة جده ومن جهة سلب ملك شاه حني تغريت نيته البيت م

  عليه واراد منه ان خيرج من بغداد فقال امهلين عشرة ايام فهلك السلطان يف اليوم العاشر 
  ذكر بيعته 

خلف املقتدى يوم اجلمعة ثالث عشر شعبان قد ذكرنا انه ملا احتضر القائم كتب والية العهد للمقتدى فلما تويف است
هذه السنة ولقب باملقتدى بأمر اهللا وجلس يف دار الشجرة بقميص ابيض وعمامة لطيفة بيضاء وطرحة قصب دزية 

ودخل الوزير فخر الدولة وعميد الدولة واستدعى مؤيد امللك بن النظام والنقيبان طراد العلوي وقاضي القضاة 
طالب الزينيب وابن رضوان وابن جردة ووجوه االشراف والشهود واملتقدمون وبايعوه وكان  الدامغاين ودبيس وابو

اول من بايعه الشريف ابو جعفر وذاك انه ملا غسل القائم بايعه حينئذ قبل الناس وقال الشريف ابو جعفر ملا ان 
  بايعته انشدته 

   مث ارتج على متامه فقال هو... اذا سيد منا مضى قام سيد ... 

  ... تؤول مبا قال الرجال فعول 
وبايعه مع اجلماعة ابو اسحاق وابو نصر بن الصباغ وابو حممد التميمي وبرز فصلى بالناس العصر وبعد ساعة محل 
التابوت على الطيار يبكون من غري صراخ وصلى عليه فكرب اربعا ودفن يف حجرته اليت كانت برسم خلوته وكان 

اس له مهة عالية وشجاعة وهيبة ويف زمانه قامت حشمة الدولة وملا استفحل امرتتش بعد املقتدى من رجال بين العب
وفاة اخيه ملك شاه واشتدت شوكته وكثرت عساكره واستوىل على ديار بكر وبالد العرب كاتب املقتدى يسأله 

كانت فيه صلح ان ان يقيم له اخلطبة وخلط السؤال بنوع هتديد فأمر املقتدى ان يكتب له كتاب فيه خشونة و
يكون خطابك يف اخلطبة اذا حصلت الدنيا حبكمك وخزائن االموال باصفهان وواليتها حتت يدك والبالد بأسرها يف 

قبضتك ومل يبق من اوالد اخيك من خيالفك مث تسأل حينئذ تشريفك باخلطبة وتأهيلك للخدمة فأما يف هذه احلال 



حتاوله فال تعد حد العبيد فيما تنهيه وتسطره واالتباع فيما تورده وتصدره  فال سبيل اىل ما التمسته وال طريق اىل ما
وليكن خطابك ضراعة ال حتكما وسؤال ختري فان اطعت فنفسك نفعت وان خالفت وقصدتنا رددناك ومنعنا طلبتك 

طب للمقتدى يف واعتمدنا معك ما يقتضيه حكم االمام والسلطان واتاك من اهللا تعاىل ماال قبل لك به وال يدان وخ
اليمن والشامات وبيت املقدس واحلرمني واسترجع املسلمون الرها وانطاكية وعمر اجلانب الشرقي من بغداد 

فعمرت البصلية والقطعية واحللبة واالمجة ودرب القيار وخرابة ابن جردة اهلراس واخلاتونيتني واملقتدية وبين الدار 
داخل الدار وكانت ايام املقتدى كثرية اخلري ووزر له ابو منصور حممد بن الشاطئية على دجلة واالبنية العجيبة يف 

جهري مث ابو شجاع مث عاد ابو منصور وكان قضائه ابو عبداهللا الدامغاين مث ابو بكر الشامي وحاجبه ابو عبداهللا 
  املردوسي مث بعده ابو منصور املعوج 

  نفي املفسدات وبيع دورهن ويف شعبان تقدم فخر الدولة اىل احملتسب يف احلرمي ب

فشهر مجاعة منهن على احلمري مناديات على انفسهن وابعدهن اىل اجلانب الغريب ومنع الناس من دخول احلمامات 
بغري ميازر وقلع اهلوادى واالبراج ومنع اللعب بالطيور الجل االطالع على سطوح الناس ومنع احلماميني من اجراء 

هم ان حفروا هلا آبار جتتمع املياه فيها وصار من يغسل السمك واملاحل يعري اىل النجمي ماء احلمامات اىل دجلة والزم
  فيغسل هناك ومنع املالحني ان حيملوا الرجال والنساء جمتمعني 

ويف يو اخلميس السابع والعشرين من رمضان خرج عميد الدولة ابو منصور وصار اىل حضرة السلطان ألخذ البيعة 
  مثاين مائة ثوبا انواعا ومخسة عشر الف دينار  للمقتدى ومحل معه

ووقعت نار يف شوال يف دكان خباز يف هنر املعلى فأتت على السوق مجيعه واذهبت اثنان ومثانون دكانا غري الدور مث 
مث يف وقعت نار يف املأمونية مث يف الظفرية مث يف درب املطبخ مث يف دار اخلليفة مث محام السمرقندي مث يف باب االزج 

درب فراشة مث يف اجلانب الغريب من هنر طابق وهنر القالئني والقطيعة وهنر البوابني وباب البصرة وورد الكتاب انه 
وقع احلريق بواسط يف تسعة مواضع واحترقت اربع ومثانون دارا وست خانات سوى احلوانيت اللطاف وآدريس 

  عندها نار فذهب الفكر 
والسلطانية من مكة واعيدت اخلطبة املصرية وكان مدة اخلطبة العباسية هبا اربع ويف عيد االضحى قطعت اخلطبة 

سنني ومخسة اشهر وسبب ذلك ان صاحب مصر قوى أمره فتراجع الناس اىل مصر ورخصت االسعار واتفقت وفاة 
 العباس ملا عدمنا السلطان ووفاة اخلليفة وخوف امري مكة واجتمع اليه اصحابه فقالوا امنا سلمنا هذا االمر اىل بين

املعونة من مصر وملا رجعت الينا املعونة فانا ال نبتغي بابن عمنا بدال فأجاهبم االمري على كره وفرق املال الذي بعث 
  وردت االمساء املصرية اليت كانت قلعت من قبة املقام 

  ويف هذه السنة جلت السوادية من اسافل دجلة وهلك اكثرهم بالوباء وجفلوا 

امللك بنسائهم واوالدهم وعواملهم فمنهم من التجأ اىل واسط ومنهم من عرب النهروانات ومنهم من قصد  من هنر
  طريق خراسان لنقصان الفرات نقيصة قل ان يتحدث مبثلها 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر 
  احلسن بن عبد الودود  - ٣٤٦

ابا القاسم الصيدالين وغريه ولد سنة مثانني وثلثمائة وتويف يف ربيع ابن عبد املتكرب بن املهتدى ابو علي الشامي مسع 
  اآلخر من هذه السنة ودفن يف داره بسكة اخلرقي مث اخرج بعد ذلك فدفن يف مقربة جامع املدينة 



  عبداهللا القائم بأمر اهللا  - ٣٤٧
ة وكانت ليلة ذات ريح ومطر امري املؤمنني تويف ليلة اخلميس لثالث عشرة ليلة خلت من شعبان من هذه السن

وكان الزمان ربيعا وصلى عليه يف صبيحتها وغسله الشريف ابو جعفر بن موسى واغطى ما كان عنده فامتنع فلم 
يأخذ شيئا انبأنا على بن عبيد اهللا بن ايب حممد التميمي قال ما حسدت احدا قط اال الشريف ابا جعفر يف ذلك 

تذكرب والسفارة بني امللوك ورواية االحاديث واملنزلة اللطيفة عند اخلاص والعام اليوم وقد نلت مرتبة التدريس وال
فلما كان ذلك اليوم خرج علينا الشريف وقد غسل القائم عن وصية بذلك مث مل يقبل شيئا من الدنيا وبايع مث انسل 

بعد موت هذا الرجل  طالبا ملسجده وحنن كل منا جالس على االرض متحف مغريلزية خمرق ثوبه يهمه ما حيدث
على قدر ماله تعلق هبم فعرفت ان الرجل هو ذاك وغلقت االسواق ملوت القائم وعلقت املسوح وفرشت البواري 

مقلوبة وتردد عبد الكرمي النائح يف الطرقات ينوح ولطم نساء اهلامشيني ليال وجلس الوزير وابنه عميد الدولة للعزاء 
توقيع يتضمن التعزية واالذن يف النهوض وكان عمر القائم اربعا وسبعني سنة  ثالثة ايام يف صحن السالم مث خرج

  ومثانية اشهر ومثانية ايام وكانت خالفته اربعا واربعني سنة ومثانية اشهر ومخسة 

  وعشرين يوما 
  عبد الرمحن بن حممد  - ٣٤٨

وسبعني وثلثمائة ومسع ابا احلسن ابن  ابن املظفر بن حممد بن داود ابو احلسن بن ايب طلحة الداودي ولد سنة اربع
الصلت وابا عمر بن مهدي يف خلق كثري وقرأ الفقه على ايب بكر القفال وايب حامد االسفرائيين وغريمها وصحب 
ابا عمر الدقاق وابا عبد الرمحن السلمي ودرس وافىت ووعظ وصنف وكان له حظ من النظم والنثر وكان ال يفتر 

فق انه وقعت هنوب فترك أكل اللحم سنني ودخل عليه نظام امللك فقعد بني يديه فقال له ان عن ذكر اهللا تعاىل وات
  اهللا قد سلطك على عباده فانظر كيف جتيبه اذا سألك عنهم 

اخربنا ابو حممد عبداهللا بن علي املقرىء حدثنا ابو حممد عبداهللا بن عطاء االبراهيمي قال انشدنا ابو احلسن عبد 
  د بن املظفر الداودي لنفسه الرمحن بن حمم

فعلى الناس ... فسد الناس والزمان مجيعا ... فمضى النور وادهلم الظالم ... كان يف االجتماع للناس نور ... 
  ... والزمان السالم 

  تويف الداودي يف هذه السنة ببوشنج وحدثنا عنه ابو الوقت عبد األول بن عيسى السجزى 
  عبد السالم بن امحد  - ٣٤٩

بن حممد بن عمر ابو الغنائم االنصاري نقيب االنصار ولد سنة ست ومثانني وثلثمائة ومسع هالال احلفار ابا احلسني ا
بن بشران وابا الفتح ابن ايب الفوارس وابا احلسن بن رزقويه وغريهم روى عنه اشياخنا وكان ثقة صدوقا متدينا من 

  ة ودفن مبقربة جامع املدينة امثال الشيوخ واعياهنم وتويف يف شعبان هذه السن
  علي بن عبد امللك  - ٣٥٠

  ابو احلسن الشهورى املعدل القارىء كان لذيذ التالوة قد قرأ بالقراآت الكثرية 

تويف ليلة السبت ثاين عشرين شعبان وصلى عليه جبامعي القصر واملنصور وتبعه اخللق العظيم ودفن مبقربة باب 
  حرب 
  حممد بن علي  - ٣٥١



مد بن موسى بن جعفر وابو بكر اخلياط املقرىء ولد سنة ست وسبعني وثلثمائة وقرأ القرآن على ايب حامد ابن حم
الفرضي وايب بكر بن شاذان وابن السوسنجردي وايب احلسن احلمامي وتوحد يف عصره يف القراآت ومسع احلديث 

اخلميس ثالث مجادى االوىل ودفن يف مقربة الكثري وحدث بالكثري وكان ثقة صاحلا حدثنا عنه اشياخنا تويف ليلة 
  جامع املدينة 

  منصور بن امحد بن دار ست ابو الفتح  - ٣٥٢
  وزر القائم مث وتويف باالهوا ويف هذه السنة 

   ٤٦٨سنة 
  مث دخلت سنة مثان وستني واربعمائة 

ثر الناس وجاعوا وطحن فمن احلوادث فيها انه جاء جراد يف شعبان كعدد الرمل واحلصى فأكل الغالت فكدى اك
السوادية اخلرنوب خملوطا بدقيق الدخن ووقع الوباء مث منع اهللا سبحانه اجلراد من الفساد وكان مير بالقراح فال يقع 

  منه عليه واحدة ورخصت لذلك االسعار 
ىل حضرته ويف شوال خلع اخلليفة على الوزير ايب منصور وولد الوزير فخر الدولة ايب نصر بعد أن استدعامها ا

  وخاطبهما مبا طيب نفوسهما ورد االمور اىل عميد الدولة 
  ويف ذي احلجة وصل اخلرب بالغالء يف دمشق بأن الكارة بلغت نيفا ومثانني دينارا وبقيت على هذا ثالث سنني 
به وكان غالم يعرف بابن الرواس من اهل الكرخ حيب امرأة فماتت فحزن عليها فبقي ال يطعم الطعام وانتهى 

  االمر اىل ان خنق نفسه 

ويف هذا الشهر اعيدت اخلطبة العباسية مبكة وكان السبب ان سالر احلاج قرر مع ايب العباس ان يزوجه اخت 
السلطان جالل الدولة ملك شاه فتعلق طمعه بذلك فبعث رجلني اىل مصر ينظران فان كان أمر صاحب مصر 

ا بقي مث شىء يرجى وقد فسدت االحوال ونفد املال ونفذ صاحب صاحلا يرجى دام على خطبته فرجع اليه فقاال م
مصر الف دينار فورد كتاب سالر خيربه بانه قد قرر أمر الوصلة وانه قد اعطى للسنني املاضية عشرين الف دينار 
  عزل منها عشرة آالف للمهر فرأى ابن ايب اهليثم ان دنانري املهر قد أخذت والوصلة قد متت فسر بذلك وخطب 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر 
  امسعيل بن حممد  - ٣٥٣

  ابن ابراهيم بن كمادى ابو علي الواسطي حدث عن مجاعة وتويف بواسط يف مجادي االوىل من هذه السنة 
  امحد بن علي  - ٣٥٤

  ابن امحد ابو سعد السدوسي حدث عن ايب امحد الفرضي وكان ثقة وتويف يف ليلة عيد الفطر 
  امحد بن ابراهيم  - ٣٥٥

ابن عمر الربمكي اخو ايب اسحاق حدث بشيء يسري وكان ثقة صاحلا وتويف ليلة الثالثاء ثاين ذي القعدة ودفن 
  بباب حرب 

  احلسن بن القاسم  - ٣٥٦
  ابو علي املقرىء املعروف بغالم اهلراس الواسطي تويف ليلة اخلميس سادس 



أيت خبط ايب الفضل بن خريون قيل عنه انه خلط يف شيء من القراآت مجادي االوىل بواسط قال قيل املصنف ور
  وادعى اسنادا ال حقيقة له وروى عجائب 

  عبد اجلبار بن عبداهللا  - ٣٥٧
ابن ابراهيم بن حممد بن برزة االردستاين اجلوهري الواعظ ولد سنة مثان وسبعني وسافر الكثري ومسع بالبالد وكان 

  ذه السنة تاجرا وتويف باصبهان يف ه
  علي بن احلسني  - ٣٥٨

  ابن جداء العكربي مسع ابا علي بن شاذان والربقاين وكان ثقة وحدث وتوىف يف هذه السنة 
  حممد بن امسعيل  - ٣٥٩

ابن حممد بن ابراهيم بن كثري ابو حاجب االستراباذي من اهل مازندر ان مسع الكثري وحدث وبرع يف الفقه والنظر 
   وتويف هي هذه السنة

  حممد بن امحد  - ٣٦٠
ابن عبيد املعروف بابن صاحب الزيادة ممع ابا احلسن احلمامي وابا القاسم بن بشران تويف يف ذي احلجة من هذه 

  السنة ودفن مبقربة جامع املدينة 
  حممد بن علي  - ٣٦١

امشي املعبدي مسع احلديث ابن حممد بن امحد بن حممد بن عيسى بن ايب موسى بن ايب القاسم ابن القاضي ايب علي اهل
ووىل نقابة اهلامشيني وهو ابن عم ايب جعفر بن ايب موسى الفقيه احلنبلي روى عنه شيخنا ابو بكر بن عبد الباقي يف 

  ربيع االول من هذه السنة ودفن يف مقربة باب حرب 
  حممد بن القاسم  - ٣٦٢

  عبداهللا احلاكم  ابن حبيب بن عدوس ابو بكر الصفاري من اهل نيسابور ومسع ابا

وابا عبد الرمحن السلمي وخلقا كثريا وتفقه على اجلويين وكان خيلفه وينوب عنه تويف بنسابور يف ربيع اآلخر من 
  هذه السنة 

  حممد بن حممد  - ٣٦٣
 ابن عبداهللا بن عبداهللا ابو احلسن البيضاوي الشافعي خنت القاضي ايب الطيب الطربي على ابنته ولد يف سنة اثنتني
وتسعني وثلثمائة وحدث عن ايب احلسن ابن اجلندي وغريه وكان ثقة خريا روى عنه اشياخنا وتويف يوم اجلمعة 

سابع عشر شعبان بالكرخ وتقدم بالصالة عليه ابو نصر بن الصباغ وصلى عليه قاضي القضاة ابو عبداهللا الدامغاين 
  مأموما ودفن يف داره بقطيعة الربيع 

   حممود بن نصر - ٣٦٤
ابن صاحل امري حلب كان من احسن الناس نزل هبا يف سنة سبع ومخسني وقوي على عمه وكان عطية قد ملكها بعد 

  اخيه نصر فحاصره فخرج منها فقال ابن حيوس 
وأطيب وصل ... قضت حلب ميعادها بعد مطله ... فليس ملا تبغيه منع وال رد ... اىب اهللا اال ان يكون لك السعد 

وخطية مسر وبيض ... اذا طلبوا نالوا وان عقدوا اشدوا ... هتز لواء النصر حولك عصبة ... صد ما مضى قبله 
  ... وصافية رعف وصافنة جرد ... قواضب 
  مسعود بن احملسن  - ٣٦٥



ابن احلسن بن عبد الرزاق ابو جعفر ابن البياضي الشاعر له شعر مطبوع اخربنا امسعيل بن امحد قال انشدين ابو 
انا اشكو بعد احلبيب اليه ... ليس يل صاحب معني سوى الليل اذا طال بالصدود غليا ... البياضي لنفسه  جعفر بن

حىت خفيت به عن ... يا من لبست هلجره ثوب الضنا ... قال وانشدين لنفسه ... وهو يشكو بعد الصباح اليا ... 
  العواد 

... ان كان يوسف باجلمال مقطع ال ... قادي اجفان عيين كيف كان ر... وأنست بالسحر الطويل فأنسيت 
... صرمت جال وصلك من حباىل ... ألية علة وألي حال ... قال وانشدين لنفسه ... أيدي فأنت مقطع االكباد 
على قرب ساع ... فان تكن الوشاة سعوا بشيء ... ومر اهلجر من حلو الوصال ... وبدلت البعاد من التداين 

ملا هتوى ... وان تك مثل ما زعموا ملوال ... اردت سوى الصدود فما ابايل ... عليه بكل شيء فعاقبين ... باحملال 
ومل انشدك حني صرمت حبلى ... وقلت عسى متل من املالل ... صربت على ماللك يل برغمي ... سريع االنتقال 

  ... بد اىل من حمبتكم بداىل ... 
  ة ودفن بباب ابرز تويف ابن البياضي يف ذي القعدة من هذه السن

  ناصر بن حممد  - ٣٦٦
ابن علي التركي املضافري ابو منصور والد شيخنا ايب الفضل بن ناصر ولد سنة سبع وثالثني واربعمائة وقرأ القرآن 

بالقراآت ومسع احلديث من ايب احلسني ابن املهتدي وايب جعفر بن املسلمة والصريفيين وغريهم وكتب الكثري من 
لشعر فكان ابو بكر اخلطيب يرى له ويقدمه على االشياخ وتوىل قراءة التاريخ عليه حبضرة الشيوخ اللغة وقال ا

وكان ظريفا صبيحا وتوىف يف حداثته ليلة االحد الثالث عشر من ذي القعدة من هذه السنة فرثاه شيخنا ابو عبداهللا 
  بداهللا البارع انه قال احلسني بن حممد بن عبد الوهاب الدباس ويعرف بالبارع انبأنا ابو ع

سقاهم بكأس ... لدى البيد صرعى كأن احلمام ... معاشر يف الترب أمسوا رماما ... سالم وأين يرد السالما ... 
هناها ... فلو تبصر العني ما يف الصفيح ... أحباءنا يف بطون الثرى فأبلني تلك الوجوه الوساما ... املنايا مداما 

  خنوفها ان تناما 

حتف بكم موحدا او تؤاما ... أال كل يوم مطايا املنون ... وللشمل بعد الفراق التئاما ... ارى لكم أوبة  أال هل
ق اعمدت باالمس فيه حساما ... سالم على جدث بالعرا ... تضمن قوما علينا كراما ... حتىي ضرائحكم اهنا ... 
ف واحللم والعلم فيه ... دفنت العال والتقى والعفا . ..ق دافع عنك املنايا وحامى ... أنا صريفديك من لواطا ... 

لشيء فأجدر ... هو الدهر ال يتقى ضيمه ... صببت على املوت موتا زؤاما ... أنا صر لو أن يل ناصرا ... محاما 
ب ... لقد خصين يا قرين الشبا ... ء بسمعه لو أطقت الكالما ... اناديك اذ الت حني الدعا ... أن ال يضاما 

وكيف يطري مهيض ... ن ظمأت مل أشف منك األواما ... واوجدين منك ريب املنو ... يك املصاب وعم االناما ف
وكنت ... و يأىب هلا الوجد اال ضراما ... واطفىء بالدمع نار احلشا ... ح خانته عند النهوض القدامى ... اجلنا 

... وال ازداد بعدك اال هياما ... شعر القلب عنك السلو فال است... فأيقنت بعدك ان ال أالما ... االم على ادمعي 
احسب يومك اال مناما ... وما انا من بعد علم اليقني ... فاقصى خيالك ذاك املراما ... اذا رام صربا متثلت فيه 

وكنت على تاجه درة تضيء الدجى وتزين ... فقد عاد من عاد بشر جهاما ... لقد كنت غرة وجه الزمان ... 
وضن بك الدهر عن أهله فنلت محيدا ومل تلق ... وجللنا بعد نور ظالما ... فأضحى بك اهللا مستأثرا ... ظاما الن



يرى أن ورد ... فغص بربد الزالل أمرؤ ... ء فاعتضت يف اخللد عيشا دواما ... وايقنت ان الدنا للفنا ... ذاما 
  يف كل فن إماما  م فقد كنت... لتبك عليك فنون العلو ... املنايا أماما 

م يزددن بعدك اال ... االال ارى مشكالت العلو ... ن ومال الناس بعدك اال سواما ... وما كنت االقريع الزما 
اذا ... ومن للمجالس صدر سواك ... م اذ ازدمحت يف الصدور ازدحاما ... فمن ذا يفرج عنا اهلمو ... انفحاما 

جتاوزت يف العلم حد ... وقدما تقدمت فيها غالما ... ريب اهل سواك ومن للمحا... اضطرمت احبر العلم عاما 
كفى حزنا ... ك عاجل فيه السرار التماما ... ومل ار كاليوم بدر سوا ... وكل سنيك ثالثون عاما ... الشيوخ 

واين ألنظر ...  اذا لسقى ثراه استالما... وان لو يفى باالخاء الوفا ... ضرحيك يزداد اال ملاما ... أنين ال أرى 
فيا ساكن القرب ... ضرحيك من عربايت غماما ... ارى زفرايت حتدو اىل ... حبار العلوم لديه نظاما ... دون الصفيح 

وال باالصائل فيه النعامي وجاد اصيل ... وال برحت بالغدو الشمال ... مريض النسيم بريح اخلزامى ... حيا تراه 
وال كحل الترب تلك اجلفون وال اضمحل اللحد ذاك القواما ... وى العظاما قيل الثرى وتر... الغيث فكاكه 

تعرى اشاحعها والسالمى ... وحاشا لكف خيط العلوم ... ت يصبح للدود يوما طعاما ... وحاشا لسانا تال ما تلو 
يت مالق محاما يهون وجدي اين غدا كما قد لق... فلست ارى جثث االولياء على الدود يف االرض اال حراما ... 
على القرب والبعد ... عليك السالم فاين امرؤ ... ترى اخللق يف حافتيه قياما ... وان سوف جيمعنا موقف ... 

  ... اهدى السالما 
  يوسف بن حممد  - ٣٦٧

  ابن امحد بن حممد ابو القاسم النهرواين ولد سنة مثانني وثلثمائة وكان يسكن رباط 

الفرضي وغريه وخرج له ابو بكر اخلطيب مشيخة وحدثنا عنه ابو الفضل االرموي الزوزين وحدث عن ايب امحد 
  وكان ثقة وتويف يوم االربعاء رابع عشر ذي احلجة ودفن على باب الرباط 

  يوسف بن حممد  - ٣٦٨
ومجع ابن يوسف بن احلسن ابو القاسم اخلطيب اهلمذاين ولد سنة احدى ومثانني وثلثمائة ومسع الكثري ورحل بنفسه 

  وصنف وانتشرت عنه الرواية وكان خريا صاحلا صادقا دينا توىف يف ذي لقعدة من هذه السنة 
   ٤٦٩سنة 

  مث دخلت سنة تسع وستني واربعمائة 
  فمن احلوادث فيها انه مرض اخلليفة يف احملرم فارجف به فركب يف التاج حىت رآه العوام فسكنوا 

مهنأ قد وضع على من يرد لزيارة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضريبة وكان باملدينة امري يقال له احلسني بن 
تشبيها مبا يفعل مبكة وامنا كان يؤخذ من التجار القاصدين مكة فأما املدينة فانه ال يراد منها إال الزيارة ونشأت 

  بذلك السمعة فدخل رجل علوي املدينة فخطب هبا للمصرى يف صفر وهرب ابن مهنأ 
يف حممود بن نصر صاحب حلب ووصى البنه شبيب بالبلد والقلعة فلم يتم ذلك واعطيها ولده االكرب وكان قد تو

  وامسه نصر فسلك طريق ابيه يف كرمه وقد مدحه ابن حيوس بقصيدة فقال فيها 
فظك ول... ضمريك والتقوى وجودك والغىن ... وال افترقت ما فرعن ناظر شفر ... مثانية مل تفترق مذ مجعتها ... 

  ... وغالب ظىن ان شيخلفها نصر ... وكان حملمود بن نصر سجية ... واملعىن وعزمك والنصر 



فقال واهللا لو قال سيضعفها نصر ألضعفتها وامر له مبا أمر له ابوه وهو الف دينار يف طبق فضة وكان على بابه 
  مجاعة من الشعراء فقال احدهم 

بعشر الذي ... وقد قنعت منك العصابة كلها ... فانظر يف امور املفاليس مفاليس ... على بابك املعمور منا عصابة 
  ... ولكن سعيد ال يقاس مبنحوس ... وما بيننا هذا التفاوت كله ... اعطيته البن حيوس 

فقال واهللا لو قال مثل الذي اعطيته العطيتهم ذلك وامر هلم بنصفه مث انه وثب على هذا االمري بعض االتراك فقتله 
  ىل اخوه سابور بن حممود وهو الذي نص عليه ابوه وو

ويف مجادى اآلخرة زادت دجلة فبلغت الزيادة احدى وعشرين ذراعا ونصفا ونقل الناس امواهلم وخرج الوزير 
  على املاء اىل دار اخلالفة فنقل تابوت القائم بأمر اهللا ليال اىل التراب بالرصافة 

واالشعرية وكان السبب انه ورد اىل بغداد ابو نصر ابن القشريى وجلس يف ويف شوال وقعت الفتنة بني احلنابلة 
النظامية واخذ يذم احلنابلة وينسبهم اىل التجسيم وكان املتعصب له ابو سعد الصويف ومال ابو اسحاق الشريازي 

ن مقيما بالرصافة اىل نصرة القشريى وكتب اىل النظام يشكو احلنابلة ويسأله املعونة ويسأل الشريف ابا جعفر وكا
فبلغه ان القشريى على نية الصالة يف جامع الرصافة يوم اجلمعة فمضى اىل باب املراتب فأقام اياما مث مضى اىل 

املسجد املعروف اليوم بابن شافع وهو املقابل لباب النويب فأقام فيه وكان يبذل لليهود ماال ليسلموا على يد ابن 
وام يقولون هذا اسالم الرشاء ال اسالم التقى فاسلم يوما يهودي ومحل على دابة القشريى ليقوي الغوغاء فكان الع

واتفقوا على اهلجوم على الشريف ايب جعفر يف مسجده وااليقاع به فرتب الشريف مجاعة اعدهم لرد خصومة ان 
ب الباب وقتل وقعت فلما وصل اولئك اىل باب املسجد رماهم هؤالء باآلجر فوقعت الفتنة ووصل اآلجر اىل حاج

من اولئك خياط من سوق الثالثاء وصاح اصحاهبا على باب النويب املستنصر باهللا يا منصور هتمة للديوان مبعونة 
احلنابلة وتشنيعا عليه وغضب ابو اسحاق الشريازي ومضى اىل باب الطاق واخذ يف اعداد أهبة السفر فأنفذ اليه 

  بكر الشاشي اخلليفة من رده عن رأيه فبعث الفقهاء ابا 

وغريه من النظام يشرح له احلال فجاء كتاب النظام اىل الوزير فخر الدولة باالمتعاض مما جرى والغضب لتسلط 
احلنابلة على الطائفة االخرى واين ارى حسما لقول يف ما يتعلق باملدرسة اليت بنيتها يف اشياء من هذا اجلنس وحكى 

ه ايب الفتح احللواين وغريه ممن شاهد احلال ان اخلليفة ملا خاف من تشنيع الشيخ ابو املعايل صاحل بن شافع عن شيخ
الشافعية عليه عند النظام امر الوزير ان جييل الفكر فيما تنحسم به الفتنة فاستدعى الشريف ابا جعفر وكان فيمن 

القشريي فلما حضر نفذه اليه ابن جردة حىت حضر يف الليل وحضر ابو اسحاق وابو اسعد الصويف وابو نصر ابن 
الشريف عظمه الوزير ورفعه وقال ان امري املؤمنني ساءه ما جرى من اختالف املسلمني يف عقائدهم وهؤالء 
يصاحلونك على ما تريد وامرهم بالدنو من الشريف فقام اليه ابو اسحاق وقد كان يتردد يف ايام املناظرة اىل 

وهذه كتيب يف اصول الفقه اقول فيها خالفا لالشعرية مث قبل  مسجده بدرب املطبخ فقال له انا ذاك الذي تعرف
رأسه فقال الشريف قد كان ما تقول اال انك ملا كنت فقريا مل يظهر لنا ما يف نفسك فما جاءك االعوان والسلطان 

ا وخواجا بزرك ابديت ما كان خمفيا مث قام ابو سعد الصويف فقبل يد الشريف فالتفت الشريف مغضبا وقال ايه
الشيخ اما الفقهاء فاذا تكلموا يف مسائل االصول فلهم فيها مدخل فأما انت فصاحب هلو ومساع وبغته فمن زامحك 

على ذلك وعلى ما نلته من قبول عند امثالك حىت داخلت املتكلمني والفقهاء فاقمت سوق التعصب مث قام 
من هذا فقيل ابو نصر القشريي فقال لو جاز القشريي وكان اقلهم للشريف ايب جعفر جلروانه معه فقال الشريف 



ان يشكر احد على بدعته لكان هذا الشاب النه بادهنا مبا يف نفسه ومل ينافقنا كما فعل هذان مث التفت اىل الوزير 
وقال اي صلح بينما امنا يكون الصلح بني خمتصمني على والية اودنيا او قسمه مرياث او تنازع يف ملك فاما هؤالء 

  فهم يزعمون اننا كفار وحنن نزعم ان من ال يعتقد ما نعتقده كافر فاي صلح بيننا وهذا االمام مفزع القوم 

املسلمني وقد كان جده القائم والقادر اخرجا اعتقادمها للناس وقرىء عليهم يف دواوينهم ومحله عنهما اخلراسانيون 
ا جرى فخرج يف اجلواب عرف ما اهنيته يف حضور واحلجيج إىل اطراف االرض وحنن على اعتقادمها واهنى الوزير م

ابن العم كثر اهللا يف االولياء مثله وحضور من حضر من اهل العلم واحلمد هللا الذي مجع الكلمة وضم االلفة فليؤذن 
اجلماعة يف االنصراف وليقل البن أيب موسى انه قد افرد له موضع قريب من اخلدمة لرياجع يف كثري من االمور 

وليتربك مبكانه فلما مسع الشريف هذا قال فعلتموها فحمل اىل موضع افرد له وكان الناس يدخلون عليه  الدينية
مديدة مث قيل له قد كثر استطراق الناس دار اخلالفة فاقتصر على من يعني دخوله فقال مايل غرض يف دخول احد 

ل ان بعض املتفقهة من االعداء نزل له يف علي فامتنع الناس مث مرض الشريف مرضا اثر يف رجليه فانتفختا فيقا
  مداسه مسا واهللا اعلم 

ويف ذي القعدة كثر العلل واالمراض ببغداد وواسط والسواد وكثر املوت حىت بقي معظم الغالت حباهلا يف 
  الصحراء لعدم من يرفعها وورد اخلرب من الشام كذلك 
خري ودور الفسق ببغداد ونقضت وهرب الفواسق وذلك ويف يوم االربعاء لعشر بقني من ذي القعدة ازيلت املوا

خلطاب جرى من اخلليفة للشحنة الذي كانت هذه اقطاعه وبدل له عنها الف دينار فامتنع وقال هذه حيصل منها 
  الف ومثاين مائة دينار فكوتب النظام مبا جرى فعوض الشحنة من عنده وكتب بازالتها 

   اىل مكة الجل البيعة للمقتدي على امري مكة ابن ايب هاشم واصحب خلعة ويف ذي القعدة اخرج ابو طالب الزينيب
ويف ذي احلجة ورد اخلرب بان سابور بن حممود صاحب حلب انفذ اىل انطاكية مبن حاصرها فبلغ اخلرب هبا رطلني 

  بدينار وقرر عليها مائة ومخسون الفا واخذوها وعادوا 

  ذكر من توىف يف هذه السنة من االكابر 
  اسبهند وست بن حممد  - ٣٦٩

ابن احلسن ابو منصور الديلمي شاعر جمود لقي ابا عبداهللا بن احلجاج وعبد العزيز ابن نباتة وغريمها من الشعراء 
  وكان يتشيع مث تاب من ذلك وذكر توبته يف قصيدة يقول فيها 

ل الرشد عيين بعدما غطى عليه اجلهل ورأت سبي... كالليل جيلوه ضياء هنار ... الح اهلدى فجال عن االبصار ... 
وينال ... ميحو هبا ما قد مضى من ذنبه ... قبل الرحيل اىل ديار بوار ... ال بد فاعلم للفىت من توبة ... باالستار 

وائمة ... وعلمت اهنم هداة قادة ... من زليت يا عامل االسرار ... يا رب اين قد اتيتك تائبا ... عفو االله الغفار 
والسيد الصديق ... يف الصحب صحب نبيه املختار ... وعدلت عما كنت معتقدا له ... النجوم درارى مثل 

... سيف االله وقاتل الفجار ... وعلى الطهر املفضل بعدهم ... عمرو عثمان شهيد الدار ... والعدل الرضى 
وردت اشداء على ... بذاك صفاهتم رمحاء بينهم ... فينا بأمر الواحد القهار ... صحب النيب الغز بل خلفاؤه 

سيفوز ... ايقنت حقا ان من واالهم ... يستغفرون اهللا باالسحار ... وتراهم من راكعني وسجد ... الكفار 
ما ... مترجيا عفو االله وحموه ... وخمالفا للعصبة االشرار ... فعدلت حنوهم مقرا بالوال ... باحلسىن بدار قرار 



واقول خري الناس ... كانت عليه مذاهب االبرار ... واذا سئلت عن اعتقادي قلت ما ... قدمته يدي من االوزار 
  اكرم هبم من سادة اظهار ... مث الثالثة بعده خري الورى ... صديقه وانيسه يف الغار ... بعد حممد 

مناطي عن وسئل شيخنا عبد الوهاب األ... فوزي وعتقي من عذاب النار ... هذا اعتقادي والذي ارجوبه 
  اسبهندوست قال كان شاعرا يشتم اعراض الناس تويف يف ربيع اآلخر من هذه السنة ودفن يف مقربة اخليزران 

  رزق اهللا بن حممد  - ٣٧٠
ابن حممد بن امحد بن علي ابو سعد االنباري اخلطيب ويعرف بابن االخضر من اهل االنبار مسع ابا امحد الفرضي 

وتفقه على مذهب ايب حنيفة وحدث وكان يفهم ما يقرأ عليه وحيفظ عامة حديثه وابا عمر بن مهدي وغريمها 
وانتشرت عنه الرواية وكان صدوقا ثقة حسن الصوت والسمت وهو اخو ايب احلسن علي ابن حممد بن حممد 

  اخلطيب تويف ليلة عيد الفطر من هذه السنة 
  طاهر بن امحد  - ٣٧١

تويف يف رجب هذه السنة وكان سبب وفاته انه سقط يف جامع عمرو بن  ابن بابشاذ ابو احلسن املصري اللغوي
  العاص فتويف من ساعته 

  عبداهللا بن حممد  - ٣٧٢
ابن عبداهللا بن عمر بن امحد بن اجملمع بن جميب بن حبر بن معبد بن هزارمرد ابو حممد الصريفيين ومسع ابا القاسم بن 

خلص وغريهم وهو اخر من حدث بكتاب على بن اجلعد وكان قد حبابة وابن اخي ميمي وابا حفص الكتاين وامل
انقطع عن بغداد حدثنا عنه عبد الوهاب االمناطي وغريه انبأنا حممد بن ناصر قال انبأنا حممد بن طاهر املقدسي قال 

دخلت بغداد ومسعت ما قدرت عليه من املشايخ مث خرجت اريد املوصل فدخلت صريفني فكنت يف مسجدها فقال 
ان ايب حيملين اىل ايب حفص الكتاين وابن حبابة وغريمها وعندي اجزاء فقلت اخرجها ىل حىت انظر اليها فأخرج ك

اىل حزمة فيها كتاب علي بن اجلعد بالتمام مع غريه من االجزاء فقرأته عليه مث كتبت اىل اهل بغداد فرحلوا اليه 
  عبداهللا الدامغاين وكل واحضر للكرباء من اهل بغداد واحضره قاضي القضاة ابو 

من مسع من الصريفيين فاملنة اليب القاسم ويف بعض الفاظ هذه احلكاية من طريق آخران االصول اليت اخرجها كانت 
خبط ابن الصقال وغريه من العلماء وانه مسع منه ابو بكر اخلطيب وكان ثقة حممود الطريقة صايف الطوية وتويف 

  ه السنة بصريفني يف مجادى االوىل من هذ
  عبد اهللا بن سعيد  - ٣٧٣

ابن حامت ابو نصر السجزى الوائلي احلافظ منسوب اىل قرية على ثالث فراسخ من سجستان يقال هلا وائل ويقع يف 
احلديث مجاعة يقال هلم الوائلي اال اهنم منسوبون اىل بين وائل مسع ابو نصر احلديث الكثري وفقه وفهم وصنف 

ل والفروع وله التصانيف احلسان منها االبانة يف الرد على الرافعني واقام باحلرم انبأنا وخرج وكان فيما باالصو
حممد بن ناصر عن ايب اسحاق بن ابراهيم بن سعيد احلبال قال خرج ابو نصر على اكثر من مائة شيخ ما بقي منهم 

  غريي قال وكان احفظ من مخسني مل الصوري 
  عبد الباقي بن امحد  - ٣٧٤
ر ابو نصر الداهدارى الواعظ مسع من ابن بشران وغريه وحدث وال نعلم به بأسا وتويف يوم السبت ابن عم

  العشرين من شعبان 



  عبد الكرمي بن احلسن  - ٣٣٧٥
ابن علي بن رزمة ابو طاهر اخلباز ولد سنة احدى وتسعني وثلثمائة مسع ابا عمر ابن مهدي وابن رزقويه وابن 

  تويف يف ربيع االخر من هذه السنة بشران وغريهم وكان ثقة و
  عبد الكرمي بن امحد  - ٣٧٦

ابن طاهر بن امحد ابو سعد الوزان التميمي من اهل طربستان مسع احلديث مبرو وما وراء النهر وبغداد وروي عنه 
  زاهر بن طاهر وتفقه وبرع يف املناظرة 

  وكانت له فصاحة تويف يف هذه السنة 
  علي بن خليفة  - ٣٧٧
رجاء بن الصقر ابو احلسن احلريب ولد يف سنة اربعمائة ومسع ابا القاسم اخلرقي وروى عنه شيخنا ابو منصور ابن 

  بن زريق وتويف يف ليلة اجلمعة سابع عشر بن ذي احلجة ودفن مبقابر الشهداء 
  حممد بن امحد  - ٣٧٨

ايب علي الربداين ولد سنة مثان وثلثمائة  ابن حممد بن احلسن بن احلسني بن علي بن هارون ابو احلسن الربداين ابو
بالربدان مث انتقل اىل بغداد ومسع من ايب احلسن ابن رزقويه وابن بشران وابن شاذان وغريهم وكان له علم 

  بالقرآات 
  حممد بن علي  - ٣٧٩

اسم الصيدالين ابن احلسني املعروف بابن سكينة ابو عبداهللا األمناطي ولد سنة تسعني وثلثمائة وحدث عن ايب الق
  وغريه وكان كثري السماع ثقة حدثنا عنه مجاعة من مشاخينا وتويف يف ذي القعدة من هذه السنة ودفن بباب ابرز 

   ٤٧٠سنة 
  مث دخلت سنة سبعني واربعمائة 

فمن احلوادث فيها انه وقعت صاعقة يف شهر ربيع االول يف حملة التوثة من اجلانب الغريب على خنلتني من مسجد 
أحرقتهما فصعد الناس فاطفوا النار بعد ان اشتغل من سعفهما وكرهبما وليفهما فرمى به فاخذه الصبيان وهو ف

  يشتعل يف ايديهم كالشمع 
ويف رمضان محل اىل مكة مع اصحاب حممد بن ايب هاشم العلوي امري مكة منرب كبري مجيعه منقوش مذهب توىل 

يف داره بباب العامة وكان مكتوب عليه ال اله اال اهللا حممد رسول اهللا  الوزير فخر الدولة ابو نصر بن جهري عمله
  االمام املقتدي 

بأمر اهللا مما امر بعمله حممد بن حممد بن جهري فاتفق وصوله اىل مكه وقد اعيدت اخلطبة املصرية وقطعت العباسية 
  قال امره اىل ان كسر واحرق 

زي يف جواب بعض كتبه الصادرة اليه يف معىن احلنابلة وفيه ورد وورد كتاب من النظام اىل ايب اسحاق الشريا
كتابك بشرح اطلت فيه اخلطاب وليس توجب سياسة السلطان وقضية املعدلة اىل ان منيل يف املذاهب اىل جهة دون 

حة ال جهة وحنن بتأييد السنن اوىل من تشييد الفنت ومل نتقدم ببناء هذه املدرسة اال لصيانة اهل العلم واملصل
لالختالف وتفريق الكلمة ومىت جرت االمور على خالف ما اردناه من هذه األسباب فليس اال التقدم بسد الباب 
وليس يف املكنة اال بيان على بغداد ونواحيها ونقلهم عن ما جرت عليه عادهتم فيها فان الغالب هناك وهو مذهب 



له معروف بني األئمة وقدره معلوم يف السنة وكان ما انتهى الينا االمام ايب عبداهللا امحد بن حنبل رمحة اهللا عليه وحم
أن السبب يف جتديد ما جتدد مسألة سئل عنها ابو نصر القشريى من االصول فأجاب عنها خبالف ما عرفوه يف 
معتقداهتم والشيخ االمام ابو اسحاق وفقه اهللا رجل سليم الصدر سلس االنقياد ويصغي اىل كل من ينقل اليه 

وعندنا من تصادر كتبه ما يدل على ما وصفناه من سهوله جيتذبه والسالم فتداول هذا الكالم بني احلنابلة وسروا به 
وقووا معه كان يوم الثالثاء ثاين شوال وهو يوم يسمى بفرح ساعة خرج من املدرسة متفقه يعرف باالسكندراين 

ري احلنابلة فرمى بآجرة فدخل اىل سوق املدرسة واستغاث ومعه بعض من يؤثر الفتنة اىل سوق الثالثاء فتكلم بتكف
باهلها فخرجوا معه اىل سوق الثالثاء وهنبوا بعض ما كان فيه ووقع الشر وغلب اهل سوق الثالثاء بالعوام ودخلوا 
ىل سوق املدرسة فنهبوا القطعة اليت تليهم منه وقتلوا مريضا وجدوه يف غرفة وخاف مؤيد امللك على داره فارسل ا
العميد ايب نصر يعلمه احلال فأنفذ اليه الديلم واخلراسانية فدفعوا العوام وقتلوا بالنشاب بضعة عشر وانفذ من 

  الديوان خدم الطفاء الثائرة وحلمل املقتولني اىل الديوان حىت شهدهم القضاة والشهود وكتبوا خطوطهم بذلك 

  نظام فجاءت مكاتبات منه باجلميل مث ثناها بضد ذلك وكان نساؤهم على باب النويب يلطمن وكتب بذلك اىل ال
ويف ويف بكرة السبت تاسع عشر شوال ولد للمقتدى مولود مساه امحد وكناه ابا العباس وجلس الوزير فخر الدولة 

يف باب الفردوس للهناء وعلق احلرمي وما بقي من حمال الكرخ وهنر طابق وهنر القالئني وباب البصرة وشارع دار 
يق سبعة ايام وهو الذي آل االمر اليه ومسي املستظهر باهللا وولد له آخر وقت الظهر يوم االحد السادس الرق

  والعشرين من ذي القعدة مساه هارون وكناه ابا حممد وجلس هلنائه يوم االثنني 
  ووىل تاج الدولة نتش بن الب ارسالن الشام وحاصر حلب 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر 
  امحد بن حممد  - ٣٨٠

ابن سليمان الواسطي مسع ابا امحد الفرضي وابا عمر بن مهدي وغريمها وكان مساعه صحيحا وتويف يوم اجلمعة 
  ثالث عشر ربيع االول وحدث عنه شيخنا ابو القاسم بن السمرقندي ودفن بباب حرب 

  امحد بن حممد  - ٣٨١
زاهد ولد سنة سبع وسبعني وثلثمائة وحدث عن ايب احلسن ابن ابن طالب ابو طالب الدالل وهو ابن القزويين ال

  رزفويه وغريه وتويف يوم االثنني سابع عشر ربيع االول ودفن بباب حرب 
  امحد بن حممد  - ٣٨٢

ابن يعقوب بن امحد وهو ابو بكر الوزان املقرىء ولد يف صفرسنة احدى ومثانني وثلثمائة وحدث عن خلق كثري 
ايب احلسني بن مسعون وكان ثقة زاهدا متعبدا حسن الطريقة كتب عنه ابو بكر اخلطيب  وهو اخر من حدث عن

  وكان 

  صدوقا وتويف يف ليلة السبت رابع عشرين ذي احلجة ودفن مبقربة باب حرب 
  امحد بن حممد  - ٣٨٣

وثلثمائة ومسع من ابن  ابن امحد بن عبداهللا ابو احلسني ابن النقور البزار ولد يف مجادى االوىل سنة احدى ومثانني
حبابة وابن مردك واملخلص وخلق كثري وكان مكثرا صدوقا ثقة متحريا فيما يرويه تفرد بنسخ رواها البغوي عن 

اشياخه كشيخة هدبة وكامل بن طلحة وعمر بن زرارة وايب السكن البلدي وكان يأخذ على جزء طالوت بن عباد 



ديث يشغلونه عن الكسب لعياله فافتاه ابو اسحاق الشريازي جبواز دينارا قال شيخنا ابن ناصر كان اصحاب احل
أخذ االجرة على التحديث وكان يأخذ زكاة ويسكن طرف درب الزعفران مما يلي الكرخ حدثنا عنه مجاعة من 

اشياخنا آخرهم ابو القاسم بن احلاسب وهو آخر من حدث عنه وتويف يوم اجلمعة من رجب هذه السنة ودفن من 
   مقابر الشهداء بباب حرب الغد يف
  امحد بن عبد امللك  - ٣٨٤

ابن علي بن امحد ابو صاحل املؤذن النيسابوري ولد سنة مثان ومثانني وحفظ القرآن وهو ابن تسع سنني ومسع الكثري 
وكتب الكثري وصنف وكان حافظا ثقة ذا دين متني وامانة وثقة وكان يعظ ويؤذن انبأنا زاهر بن طاهر قال خرج 

  بو صاحل املؤذن الف حديث عن الف شيخ ا
  عبداهللا بن احلسن  - ٣٨٥

ابن حممد بن احلسن بن علي ابو القاسم بن ايب حممد اخلالل ولد يف شعبان سنة مخس ومثانني ومسع من املخلص وايب 
  حفص الكتاين وغريمها وهو اخر من حدث عن الكتايب وعمر ونقل عنه الكثري وروى عنه اشياخه وكان ثقة 

اخربنا ابو منصور القزاز اخربنا ابو بكر امحد بن علي بن ثابت قال عبداهللا بن حممد اخلالل كتبت عنه وكان صدوقا 
  ينزل باب االزج وسألته عن مولده فقال 

ولدت سنة مخس ومثانني وثلثمائة تويف يف يوم االحد ثامن عشر صفر هذه السنة وصلى عليه يف جامع املدينة ودفن 
  حرب  مبقربة باب

  عبد الرمحن بن حممد  - ٣٨٦
ابن اسحاق بن حممد بن حيىي بن ابراهيم ومنده لقب ابراهيم ابو القاسم بن ايب عبداهللا االصبهاين االمام ابن االمام 

ولد سنة مثان ومثانني وثلثمائة ومسع اباه وابا بكر بن مردويه وخلقا كثريا وكان كثري السماع كبري الشان سافر 
التصانيف وخرج التاريخ وكان له وقار ومست واتباع فيهم كثرة وكان متمسكا بالسنة معرضا عن  البالد وصنف

اهل البدع آمرا باملعروف ناهيا عن املنكر ال خياف يف اهللا لومة الئم وكان سعد بن حممد الزجناين يقول حفظ اهللا 
بداهللا االنصاري تويف باصبهان يف هذه السنة االسالم برجلني احدمها باصبهان واآلخر هبراة عبد الرمحن بن منده وع

  وصلى عليه اخوه عبد الوهاب وحضر جنازته خلق ال يعلم عددهم اال اهللا تعاىل 
  عبد امللك بن عبد الغفار  - ٣٨٧

ابن حممد بن املظفر بن علي ابو القاسم اهلمذاين يلقب سحري مسع خلقا كثريا هبمذان وبغداد وكان فقيها حافظا 
  الولياء كان يكتب للطلبة خبطه ويقرأ هلم تويف باكرى يف حمرم هذه السنة ودفن جبنب ابراهيم اخلواص وكان من ا

  عبد اخلالق بن عيسى  - ٣٨٨
ابن امحد بن حممد بن عيسى بن امحد بن موسى بن امحد بن ابراهيم بن عبداهللا بن معبد بن العباس بن عبد املطلب 

احدى عشرة واربعمائة وكان عاملا فقيها ورعا عابدا زاهدا قؤوال باحلق ال ابو جعفر بن موسى اهلامشي ولد سنة 
حيايب احد وال تأخذه يف اهللا لومة الئم مسع ابا القاسم بن بشران وابا حممد اخلالل وابا اسحاق الربمكي وابا طالب 

  يف مسجد بسكة اخلرقي العشاري وغريهم وتفقه على القاضي ايب يعلى مث ترك الشهادة قبل وفاته ومل يزل يدرس 

من باب البصرة وجبامع املنصور مث انتقل اىل اجلانب الشرقي فدرس يف مسجد مقابل لدار اخلالفة مث انتقل الجل 
الغرق اىل باب الطاق وسكن درب الديوان من الرصافة ودرس جبامع املهدي وباملسجد الذي على باب درب 



م بأمر اهللا قال يغسلين عبد اخلالق ففعل ومل يأخذ مما هناك شيئا فقبل له الديوان وكان له جملس نظر وملا احتضر القائ
قد وضى لك امري املؤمنني بأشياء كثرية فاىب ان يأخذ فقيل له فقميص امري املؤمنني تتربك به فاخذ فوطة نفسه فنشفه 

عه منفردا فلما وصل اىل بغداد ابو هبا وقال قد حلق هذه الفوطة بركة امري املؤمنني مث استدعاه يف مكانه املقتدى فباي
نصر بن القشريي ظهرت الفنت فكان هو شديدا على املبتدعة وقمعهم وحبس فضج الناس من حبسه وامنا قطعا 
للفنت يف دار والناس يدخلون عليه وقيل له نكون قريبا منك نراجعك يف اشياء فلما اشتد مرضه حتامل بني اثنني 

جاء املوت ودنا الوقت وما احب ان اموت اال يف بييت بني اهلي فأذن له فمضى  ومضى اىل باب احلجرة وقال قد
اىل بيت اخته باحلرمي الظاهرىوقرأت خبط ايب على ابن البناء قال جاءت رقعة خبط الشريف ايب جعفر ووصيته اىل 

شئ خيفي على ال قدر له الشيخ ايب عبد اهللا بن جردة فكتبتها وهذه نسختها مايل يشهد اهللا سوى الدلو واحلبل او 
والشيخ ابو عبد اهللا لئن راعاكم بعدي واال فاهللا لكم قال اهللا عز و جل وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافا خافوا عليهم فليتقوا اهللا ومذهيب الكتاب والسنة وامجاع االمة وما عليه مالك وامحد والشافعي وغريهم ممن 

ملنصور ان سهل ذلك عليهم وال يقعديل عزاء واليشق على جيب وال يلطم خد فمن يكثر ذكرهم والصالة جبامع ا
فعل ذلك فاهللا حسيبه فتوىف ليلة اخلميس للنصف من صفر وتوىل غسله ابو سعيد الربداين وابن الفىت النه اوصى 

ان يوما مشهودا مل اليه بذلك وكانا قد خدماه طول مرضه وصلى عليه يوم اجلمعة جبامع املنصور فازدحم الناس وك
  ير مثله وكانت العوام تقول ترمحوا على الشريف الشهيد القتيل املسموم ألنه قيل ان بعض 

املبتدعة القى مسا يف مداسه ودفن اىل جانب قرب امحد بن حنبل وكان الناس يبيتون هناك كل ليلة اربعا وخيتمون 
رجة للناس ومل يزالوا كذلك اىل أن جاء الشتاء فامتنعوا اخلتمات وخترج املتعيشون فيبيعون املأكوالت وصار ذلك ف
  فختم على قربه يف تلك املدة اكثر من عشرة آالف ختمة 

  حممد بن حممد  - ٣٨٩
ابن حممد بن عبداهللا ابو عبداهللا بن ايب احلسن البيضاوي والد شيخنا ايب الفتح حدث بشيء يسري عن ايب القاسم 

ها على مذهب الشافعي توىل القضاء بربع الكرخ وتويف يف ربيع االول من هذه عمر بن احلسني اخلفاف وكان فقي
  السنة ودفن اىل جانب ابيه يف مقربة باب حرب 

  بنت الوزير نظام امللك  - ٣٩٠
زوجة الوزير عميد الدولة ابن الوزير فخر الدولة توفيت يف شعبان نفساء بولد ذكر مات بعدها فدفنا بدار باب 

ومل تكن العادة جارية بالدفن يف ما يدور عليه السور وجلس فخر الدولة وعميد الدولة للعزاء هبا ثالثة  العامة ألبيها
  أيام 
   ٤٧١سنة 

  مث دخلت سنة احدى وسبعني واربعمائة 
فمن احلوادث فيها انه جاءت رسالة من السلطان مشتملة على كراهية الوزير فخر الدولة واملطالبة بعزله وان ال 

 خراسان رسول من دار اخلالفة وان ال يكون فيها غلمان اتراك للخاص وال للخدم واالتباع مث واصل سعد ينفذ اىل
الدولة الكوهرايني انفاذ اصحابه اىل باب الفردوس واملالزمة فيه الجل الوزير واملطالبة بعزله وجرى من التهدد 

د الدولة وزيرنا وقد انفذناه اليكم يف مهماتنا وملا وامتناع اخلليفة يطول شرحه حىت قبل انه ليس بوزير وامنا عمي
  خال الديوان منه جلس فيه والده حبكم النيابة عنه وكتبت كتب يف هذا املعىن من 



الديوان وانفذت مع ركايب يعرف بالدكدك مرتب المثاهلا فخرج هبا فأخذ منها اصحاب سعد الدولة ما اخذوا 
فلم يشك وحضر سعد الدولة باب الفردوس وهو سكران وقال ان سلم وضربوه ومتم اىل اصبهان فشكا ما لقي 

الوزير اىل واال دخلت اخذته وان كلمين يف معناه انسان قتلته فلوطف فعاد من الغد وبات يف مجاعة يف باب 
الفردوس وضربت هناك الطوابل وشدت فيها خيل االتراك ونقل الناس امواهلم من هنر معلى واحلرمي اىل باب 

اتب واجلانب الغريب واحضر الوزير قوما بسالح فباتوا على باب الديوان وحضر يف بكرة فسأل االذن يف املر
مالزمة بيته فأذن له وخرج اىل سعد الدولة توقيع فيه ملا عرف حممد بن حممد بن جهري ما عليه جالل الدولة ونظام 

اتبهما حبقيقة حاله وما هو عليه من الوالء واملخالصة امللك من املطالبة بصرفه سأل االذن يف مالزمة داره ايل أن تك
فأذن له فأخذ سعد الدولة التوقيع وانصرف واقام الوزير يف داره وجعل ولديه ابا القاسم وابا الربكات ينظران يف 

وندب االعمال واما الوزير عميد الدولة فانه ملا وصل اىل العسكر وجد من النظام التغري الشديد فاعياه ان يطببه 
نقيب النقباء للخروج اىل اصبهان واخلطاب على ما قصد له الوزير عميد الدولة ليعود اىل مراعاة امر الديوان فانه 
قد وقع االستضرار ببعده وليشرح ما جرى من سعد الدولة فخرج يف ليلة االحد احلادي والعشرين من صفر فأنفذ 

كن من السري مث ورد صاحب الوزير بكتابني من السلطان سعد الدولة من النهروان وجرت يف ذلك امور حىت مت
والنظام اىل سعد الدولة انه انتهى الينا انك تعرضت بنواحي الديوان العزيز والوزير فخر الدولة فأخذت منهما ما 

جيب ان تعيده فال تتعرض مبامل تؤمر به واحضر سعد الدولة اىل باب الفردوس من غد وسلمت الكتب اليه وعوتب 
ى ما كان منه من فظيع الفعل وقبيح القول فقال اهللا يعلم ان الذي امرت به اضعاف ما فعلته وانا ماض اىل هناك عل

فانين قد استدعيت سأوافق على ذلك مبشهد من عميد الدولة مث ان الوزير عميد الدولة تلطف بصربه وبوصله اىل 
  ان استسل ما يف نفس نظام امللك واستعاده 

نه فانفذ فرسني بعدهتما عشرين قطعة ثيابا للوزير فخر الدولة اظهارا لرجوع املودة اىل حاهلا املعهود اىل املألوف م
وقضى له كل حاجة وزوجه بابنته وقدم الوزير اىل بغداد وقد تغري قلب اخلليفة له الفعال الفقهاء االعداء وكتب 

فانكفأ مصاحبا فدخل اىل والده بباب العامة واغلق  اليه قد اعدتك اىل والديك وال مراجعة لك بعد هذا اىل خدمتنا
  الديوان ومسرت ابوابه اليت تلي باب العامة 

ويف يوم السبت سلخ مجادي اآلخرة فتح الديوان ورتب اخلليفة فيه الوزير ابا شجاع حممد بن احلسني نائبا فيه 
  فجلس بغري خمدة 

ى عن الوزير عميد الدولة والتعويل عليه يف اخلدمة وورد ويف يوم الثالثاء السادس عشر من ذي القعدة وقع الرض
غالم تركي من غلمان النظام اىل اخلليفة يشري برده اىل خدمته النه استشري فيمن يرتب وقال ما وصلته بولدي وقد 

  بقي يف نفسي بقية مكروهة 
احلجرة فكان ينهى وخيرج  ويف هذا اليوم انقطع ابو شجاع حممد بن احلسني عن الديوان العزيز ورتب على باب

  اليه اجلواب 
  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر 

  احلسن بن امحد  - ٣٩١
ابن عبداهللا بن البناء ابو علي املقرىء الفقيه احملدث ولد يف سنة ست وتسعني وثلثمائة وقرأ القرآن على ايب احلسن 

وايب الفتح بن ايب الفوارس وابن رزقويه يف خلق كثري احلمامي وغريه ومسع احلديث من ابين بشران وهالل احلفار 
وتفقه على القاضي ايب يعلى بن الفراء وصنف يف كل فن فحكى عنه انه قال صنفت مخسني ومائة مصنف وكان له 



حلقه جبامع القصر حيال املقصورة يفيت فيها ويقرىء احلديث وحلقه جبامع املنصور حدثنا عنه مجاعة من مشاخينا 
يلة السبت خامس رجب هذه السنة وام الناس يف الصالة عليه ابو حممد التميمي ودفن يف مقربة باب حرب وتويف ل

  وقد حكى ابو سعد السمعاين قال مسعت ابا القاسم بن السمرقندي 

يقول كان واحد من اصحاب احلديث امسه احلسن بن امحد بن عبداهللا النيسابوري وكان مسع الكثري وكان ابن البناء 
كشط من التسميع بورى وميد السني وقد صار احلسن بن امحد بن عبداهللا البناء قال كذا قيل انه يفعل هنا قال ي

املصنف وهذا بعيد الصحة لثالثة اوجه احدها انه قال كذا قبل ومل حيك عن علمه بذلك فال يثبت هذا والثاين ان 
حيسن ن يظن مبتدين الكذب والثالث انه قد اشتهرت الرجل مكثر ال حيتاج اىل االستزادة ملا يسمع ومتدين وال 

كثرة رواية ايب علي بن البناء فاين هذا الرجل الذي يقال له احلسن بن امحد بن عبداهللا النيسابوري ومن ذكره ومن 
  يعرفه ومعلوم ان من اشتهر مساعه ال خيفى فمن هذا الرجل فنعوذ باهللا من القدح بغري حجة 

  سعد بن علي  - ٣٩٢
ن حممد بن علي بن احلسني ابو القاسم الزجناين طاف البالد ولقى الشيوخ مبصر والشام والسواحل وقرأ وكان اب

اماما حافظا ورعا متعبدا متقنا وانقطع يف آخر عمره مبكة وكان الناس يتربكون به فاذا خرج يطوف قبلوا يده اكثر 
اهر بن حممد بن طاهر املقدسي عن ابيه قال مسعت ابا عبداهللا مما يقبلون احلجر وتويف يف هذه السنة انبأنا ابو زرعة ط

حممد بن امحد الكويف يقول ملا عزم سعد عن االقامه باحلرم عزم على نفسه نيفا وعشرين عزمية انه يلزمها من 
  اجملاهدات والعبادات ومات بعد ذلك باربعني سنة ومل خيل منها بعزمية واحدة 

  سليم احلوزي  - ٣٩٣
ية من اعمال دجيل كان زاهدا عابدا وكان يقول اعرف من بقي مدة يأكل كل يوم زبيبة يعين نفسه وحوزى قر

  ومسع احلديث وتويف يوم الثالثاء ثامن عشر شوال ودفن بقريته 

  سلمان بن احلسن  - ٣٩٤
كان مساعه ابن عبداهللا ابو نصر صاحب ابن الذهيبة ولد سنة ست وستني وثلثمائة ومسع من ابن خملد واخلرقي و

صحيحا وكان من اهل الستر والصالح روى عنه شيخنا عبد الوهاب االمناطي واثىن عليه وشهد له باخلري 
  والصالح وقال عاش اكثر من مائة سنة وتويف يوم الثالثاء من رجب ودفن مبقربه باب حرب 

  عبد اهللا بن سبعون  - ٣٩٥
  ياخنا وتويف يف ليلة السبت ثالث عشر رمضان ودفن بباب حرب ابو حممد املالكي القريواين مسع الكثري روى عنه اش

  عبد الرمحن بن امحد  - ٣٩٦
  ابن علي ابو القاسم الطربي املعروف بابن الزجاجي مسع ابا امحد الفرضي وتويف يوم االحد سادس عشر ربيع االول 

  عبد الرمحن بن علوان  - ٣٩٧
  وتويف يوم االثنني رابع ربيع اآلخر وقد حثنا عنه اشياخنا  ابن عقيل بن قيس ابو امحد الشيباين مسع مجاعة

  عبد الباقي بن حممد  - ٣٩٨
ابن غالب ابو منصور املعدل ولد سنة اربع ومثانني وثلثمائة ومسع املخلص وغريه وكان مساعه صحيحا روى عنه 

  حرب اشياخنا وكان صدوقا وتويف ليلة االحد خامس عشرين ربيع اآلخر ودفن مبقربة باب 
  عبد العزيز بن علي  - ٣٩٩



ابن امحد بن احلسني احلزي االمناطي املعروف بابن بنت ايب احلسن علي بن عمر السكري ولد سنة مثان ومثانني 
  وثلثمائة ومسع ابا طاهر املخلص وغريه وكان 

قة وكنا عنده يوما مساعه صحيحا وروى عنه اشيخانا قال شيخنا عبد الوهاب بن املبارك كان عبد العزيز بن علي ث
نقرأ عليه فاحتاج اىل القيام فقلنا هلم تقيم ساعة ما بقي االورقة فاقعدنا وقرأنا عليه مث قلنا قد فرغت الورقة فقال 

  وانا ايضا قد بلت يف ثيايب تويف يف رجب هذه السنة ودفن يف مقربة باب حرب 
  عمر بن ايب الفتح عبد امللك  - ٤٠٠

كان زاهدا وحدث عن ابن رزقويه وابن شاذان وغريمها وابتلى مبرض اقعد منه وتويف يف ابن عمر بن خلف الرزاز 
  ليلة السبت خامس رجب ودفن يف مقربة باب حرب 

ابن عمر ابو الفضل البقال الشافعي مسع ابا احلسني بن بشران وغريه وكان ثقة روى  ٣عمر بن عبيد اهللا  - ٤٠١
  صف من ذي احلجة ودفن بباب حرب عنه اشيخانا وتويف يوم الثالثاء الن

  علي بن حممد  - ٤٠٢
ابن علي ابو القاسم الكويف االصل النيسابوري املولد ولد يف غرة ذي احلجة سنة مثان واربعمائة ومسع من ايب سعيد 

  حممد بن موسى الصرييف وايب بكر امحد بن احلسن احلريي وخلق كثري ومسع مسند شعبة وحدث مبسند الشافعي 
  حممد بن علي  - ٤٠٣

ابو عبداهللا بن املهدي اهلامشي ويعرف بابن احلندوقوق الشاعر مسع ابا عمر اهلامشي وابا احلسن بن رزقويه وكان 
  مساعه صحيحا وتويف يوم االحد سادس ذي احلجة ودفن يف داره بباب البصرة 

   ٤٧٢سنة 
  اجلمعة خامس ربيع رتب يف احلسبة باحلرمي  مث دخلت سنة اثنني وسبعني واربعمائة فن احلوادث فيها انه يف يوم

ابو جعفر بن اخلرقي الشاهد وكان التطفيف فاشيا واالمور فاسدة حىت انه وجد يف ميزان بعض املتعيشني حبات 
على شكل االرز من رخام وزن الواحدة حبتان ونصف فتوىل ذلك على ان يبسط يده يف اخلاص والعام وان ال 

شفاعة فوعده عميد الدولة بذلك وتنجز له به التوقيع فزم االمور واقام اهليبة وادب وعزر  يستعمل مراقبة وال جييب
  ومل يقبل شفاعة فاحنرست االمور واحنسمت االدواء 

ويف رجب وصل السلطان جالل الدولة اىل االهواز للصيد والفرجة وقبض على ابن عالن اليهودي ضامن البصرة 
اربعمائة الف دينار وكان هذ االرجل منتميا اىل نظام امللك وكان بني نظام امللك وقتله واخذ من ذخائره حنوا من 

وبني مخارتكني بن الشراى وسعد الدولة عداوة فتوصال يف هالك ابن عالن لينفرا لنظام امللك ويوحشا السلطان منه 
لفعل فرجع وملا عاد السلطان اىل وعرف نظام امللك احلال فنفر واغلق بابه ثالثة ايام واشري عليه بالرجوع عن هذا ا

اصبهان عمل له نظام امللك دعوة اغترم عليها مجلة وعاتبه عتابا اجابه عنه بتطييب نفسه وكان ابن عالن قد تفاقم 
امره حىت ان زوجته ماتت فمشى خلف جنازهتا مجيع من بالبصرة سوى القاضي وكان معه تذكرة بامواله فلما تقدم 

اىل املاء قبله ووجد له برموز يف تذكرة فاخذ اكثر ذلك وكان فيها مكنسة الف دينار فلم بتغريقه رمى التذكره 
يفطن لذلك حىت رأوا امرأة مقعدة ترجف فأرهبوها فأقرت وضمن مخارتكني البصرة مبائة الف دينار ومائة فرس 

  كل سنة 
ة وفتح ابو بكر عبداهللا بن نظام امللك ويف هذه السنة اقيمت اخلطبة مبكة للخليفة وللسلطان وقطعت اخلطبة املصري



تكريت وفيها اخذ مسلم بن قريش حلب وكتب اىل السلطان مكلشاه كتابا اشهد فيه على نفسه العدول بضماهنا 
  بثالمثائة الف دينار كل سنة يؤديها اىل خزانة السلطان فأجابه اىل ذلك 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر 
   امحد بن حممد - ٤٠٤

ابن عثمان ابو عمر السنخوايت وسنخوان قرية من قرى نساوهو من اوالد احلسن بن سفيان الشيباين ولد سنة 
اربعمائة اشتغل بالعلم مدة ومسع احلديث من مجاعة وناب يف القضاء مث استعفى وخرج اىل احلجاز وقطع البادية 

وابا القاسم القشريي مث عاد اىل قريته فبىن هبا رباطا  على التجريد مث عاد اىل نيسابور وقدم ابا سعيد بن ايب اخلري
  وجلس حمافظا لالوقات كثري الذكر وقصده املريدون من النواحي تويف يف هذه السنة ودفن بقريته 

  عبداهللا بن امحد  - ٤٠٥
با امحد ابن عبيد اهللا بن عثمان ابو حممد السكري ولد سنة مخس وتسعني وثلثمائة مسع ابا احلسن بن الصلت وا

الفرضي وغريمها وصاحب عبد الصمد وانتمى اليه وتأدب باخالقه وكان امينا مأمونا روى عنه شيخنا ابو القاسم 
ابن السمرقندي وتويف يف رجب من هذه السنة وصلى عليه جبامع املنصور ابو حممد التميمي ودفن يف مقربة باب 

  جده حرب وقد ذكر شجاع فقال عبداهللا بن عثمان فنسبه اىل 
  عبد امللك بن امحد  - ٤٠٦

ابن امحد بن خريون ابو نصر روى احلديث وكان زاهدا خيتم كل ليلة ختمة ويسرد الصوم وتويف يف مجادى االوىل 
  من هذه السنة 

  حممد بن هبة اهللا  - ٤٠٧
الل احلفار ابن احلسن بن منصور ابو بكر بن ايب القاسم الطربي الالكاين ولد سنة تسع واربعمائة وحدث عن ه

وغريه وكان ثقة كثرا السماع حدثنا عنه ابو القاسم بن السمرقندي وغريه وتويف يوم اجلمعة رابع عشر مجادى 
  االوىل 

  من هذه السنة ودفن مبقربة الشونيزي 
  حممد بن عبد العزيز  - ٤٠٨

ه وكان مساعه صحيحا وتويف ابو يعلى الدالل ويعرف بابن الطاهري ويعرف بابن املناتقي مسع من ابن رزقويه وغري
  يف يوم الثالثاء النصف من رمضان 

  حممد بن حممد  - ٤٠٩
ابن امحد بن احلسني بن عبد العزيز بن مهران ابو منصور العكربي ولد يوم االحد سابع عشر رجب سنة اثنتني 

اخلطيب فقال كان  ومثانني وثلثمائة ومسع هالل احلفار واحلمامي وابن رزقويه وابن بشران وغريهم وقد ذكره
صدوقا وذكره ابو الفضل بن خريون فغمزه وقال خلط ونسبه اىل التشيع وقال استعار مين جزءا فسمع لنفسه فيه 

ومن اجلائز ان يكون قد عارض نسخة فيها مساعه فال جيوز القطع بالتضعيف من أمر حمتمل واال ثبت يف حاله انه 
ا وكا حيكي احلكايات املستحسنة وكان مليح النادرة وله هيئة صادق اال انه كان صاحب جد وهزل وكان ندمي

حسنة وما زال خيالط ابناء الدنيا اخربنا ابو نصر امحد بن حممد الطوسي قال انشدنا ابو منصور بن عبد العزيز 
  العكربي 



من اخلمول  وحنن... هم االحياء بعد املوت حقا ... مضوا عنا وفيمن خلفونا ... اطيل تفكري يف اي ناس ... 
ولكن هات ناسا ... ومل اخبل بصحبتهم لدهر ... وان خالئقي كاملاء لينا ... لذلك قد تعاطيت التحاقي ... امليتونا 

  ... يصحبونا 
  تويف ابو منصور يف رمضان هذه السنة 

  حممد بن علي  - ٤١٠
ميس سابع عشر ذي القعدة ودفن ابن حممود ابو بكر الزوزين الصويف حدث عن ايب القاسم اخلرقي وتويف يوم اخل

  اىل جانب ابيه على باب الرباط املقابل جلامع املنصور 

  حممد بن عامر  - ٤١١
  ابو الفضل وكيل املقتدى والقائم على مجيع امواهلما 

  هياج بن عبيد  - ٤١٢
النيب عليه السالم  ابن احلسني ابو حممد احلطيين الشامي وحطني قرية من قرى الشام بني طربية وعكا هبا قرب شعيب

وبنته صفورا زوجه موسى عليه السالم مسع هياج احلديث من مجاعة كثرية وتفقه وكان فقيه احلرم يف عصره ومفيت 
اهل مكة وكان زاهدا ورعا متنسكا جمتهدا يف العبادة كثري الصوم والصالة وكان يأكل كل ثالث مرة وكان يعتمر 

دروس ألصحابه ومذ دخل احلرم مل يلبس نعال وكان يزور رسول اهللا  كل يوم ثالث مرات على قدميه يذكر عدة
صلى اهللا عليه و سلم مع اهل مكة كل سنة ماشيا حافيا فكان اذا خرج فأي من يأخذ بيده يكون يف مؤنته اىل ان 
ري يرجع وكان يزور ابن عباس يف كل سنة مرة يأكل مبكة مرة وبالطائف اخرى وكان ال يدخر شيئا وال يلبس غ

ثوب ووقعت بني اهل السنة والشيعة فتنة فاتفق ان بعض الروافض شكا اىل امري مكة حممد بن ايب هاشم فقال ان 
أهل السنة ينالون منا ويبغضوننا فأخذ هياجا فضربه ضربا شديدا فحمل اىل زاويته فبقي اياما ومات يف هذه السنة 

  وقد نيف على الثمانني 
   ٤٧٣سنة 

  سبعني واربعمائة مث دخلت سنة ثالث و
فمن احلوادث فيها انه مجع الوعاظ يف مجادي اآلخرة يف الديوان واذن هلم يف معاودة اجللوس وقد كانوا منعوا من 

  ذلك منذ فتنة القشريي وتقدم اليهم ان ال خيلطوا وعظهم بذكر شيء من االصول واملذاهب 
لى عبد القادر اهلامشي البزاز ومجاعة انتسبوا اىل ويف ذي احلجة قبض على انسان يعرف بابن الرسويل اخلباز وع

  الفتوة وكان هذا ابن الرسويل قد صنف يف 

معىن الفتوة وفضائلها وقانوهنا وجعل عبد القادر املتقدم على من يدخل يف الفتوة وان يكونوا تالمذته وكتب لكل 
دعوات وجمتمعات تعود مبصلحته منهم منشوءا وقلده صقعا ولقب نفسه كاتب الفتيان وجعل ذلك طريقا اىل 

وكتب اىل خادم لصاحب مصر مبدينة النيب صلى اهللا عليه و سلم يعرف خبالصة امللك رحيان االسكندراين قد ندب 
نفسه لرياسة الفتيان وصارت املكاتبات من مجيع البلدان صادرة منه واليه والتعويل يف هذا الفن وقف عليه وعن 

هم مبسجد براثا وكان مسدود الباب مهجورا ففتح بابه ونصب عليه باب ورتب فيه البن الرسويل ان جعل اجتماع
من يراعيه فعرف ذلك اصحاب عبد الصمد فأنكروه وشكوه اىل الديوان وعظموا ما يكون منه وما يتفرع عنه 

فطالع  وقالوا ان هؤالء القوم يدعون لصاحب مصر وجيعلون ذكر الفتوة عنوانا جلمع الكلمة على هذا الباطن



الوزير عميد الدولة باحلال فتقدم حينئذ بالقبض على ابن الرسويل وعبد القادر والكشف عن احلال ووجد البن 
الرسويل يف هذا املعىن كتب كثرية وكتاب منه اىل اخلادم املقدم ذكره فاستخاله الوزير عميد الدولة وسأله عن 

على من وجد منهم وهرب الباقون وجعل الشحنة والوايل ذلك الداخلني يف هذا اجلهل فاثبته مجيعهم وطلبوا فقبض 
طريقا اىل الشنقصة وقطع املصانعات عليهم وهنبت دورهم مث اخذت فتاوي الفقهاء عليهم بوجوب كفهم عن هذا 

  الفساد 
  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر 

  امحد بن حممد  - ٤١٣
ع ابا علي بن شاذان وروى عنه اشياخنا وكان يذهب اىل مذهب اهل ابن عمر بن امسعيل بن االخضر ابو عبداهللا مس

الظاهر وكان احسن الناس تالوة للقرآن يف احملراب حسن الطريقة محيد السرية مقال من الدنيا قنوعا تويف ليلة 
  اخلميس لليلتني بقيتا من شهر ربيع اآلخر من هذه السنة ودفن مبقربة باب حرب 

  محد عبد السالم بن ا - ٤١٤
ابن حممدبن جعفر ابو الفتح الصويف ويعرف بابن سالبة من اهل فارس سافر الكثري وجال يف البالد ومسع هبا احلديث 

وورد بغداد يف سنة مخس وعشرين واربعمائة فسمع هبا من ايب القاسم ابن بشران وايب علي ابن شاذان ومبصر من 
ذة مسع منه حيىي بن عبد الوهاب بن منده وتويف ببيضاء فارس يف ايب عبداهللا بن نظيف وباصبهان من ايب بكر ابن ري

  مجادي االوىل من هذه السنة 
  حممد بن حممد  - ٤١٥

ابن علي بن اخلوزراين العكربي ابو الفضل ولد ليلة عرفة سنة ثالث وثالثني وثلثمائة وحدث عن ايب رزقويه وتويف 
  يوم اجلمعة للنصف من ربيع االول 

  امحد حممد بن  - ٤١٦
ابن احلسني الدوائي ابو طاهر الدباس من ساكين اخلاللني حملة كانت عند هنر القالئني مسع ابا القاسم بن بشران 

  روى عنه شيخنا امسعيل السمرقندي وعبد الوهاب تويف يوم الثالثاء غرة شعبان ودفن مبقربة باب حرب 
  حممد بن احلسني  - ٤١٧

لشبل ابو علي الشاعر من اهل شارع دار الرقيق مسع احلديث من امحد بن علي ابن عبداهللا بن امحد بن يوسف بن ا
  البلدي وغريه روى لنا عنه اشياخنا وكان احد الشعراء اجملودين فمن جيد شعره 

يف القلب مثل مشاتة ... فلرمحة املتوجعني مرارة ... حاليك يف السراء والضراء ... ال تظهرن لعاذل او عاذر ... 
كدودة القز ما تبنيه يهدمها ... وللحوادث وااليام ما يدع ... يفىن البخيل جبمع املال مدته ... وله .. .االعداء 

  وغريها بالذي تبنيه ينتفع ... 

  وقد روى من شعره ما يدل على فساد عقيدته وهو 
ففي أفهامنا عنك . ..مدارك قل لنا يف أي شيء ... أقصد ذا املسريام اضطرار ... بربك أيها الفلك املدار ... 

هي العجماء ... هي العشواء ما خبطت هشيم ... عراه من نوائبها طوار ... ودنيا كلما وضعت جنينا ... انبهار 
يعرب ما ... فكم من بعد غفران وعفو ... بذنب ماله منه اعتذار ... فان يك آدم اشقى بنيه ... ما جرحت جبار 

وال عجل ... وهتنا ضائعني كقوم موسى ... وحل بآدم وبنا الصغار ... مناه  لقد بلغ العدو وبنا... تال ليال هنار 



ويذبح ... نعاقب يف الظهور وما ولدنا ... علينا نقمة وعليه عار ... فيالك أكله ما زال فيها ... أضل وال خوار 
ت انعمالو ان كونا وكان... خروج الضب اخرجه الوجار ... وخنرج كارهني كما دخلنا ... يف حشا االم احلوار 

  ... ففيم يغول اجنمها انكدار ... وما ارض عصته وال مساه ... نشاور قبله او نستشار ... 
  وبعض هذه االبيات يكفي يف بيان قبح العقيدة تويف ابن الشبل يف حمرم هذه السنة ودفن مبقربة باب حرب 

  نصر بن امحد  - ٤١٨
عن أيب علي ابن شاذان وغريه وتويف يوم االحد السابع والعشرين من ابن نضر ابو الفتح السمنجاين اخلطيب حدث 

  مجادى اآلخرة ودفن يف مقربة باب الدبر 
  يوسف بن احلسن  - ٤١٩

ابن حممد بن احلسن ابو القاسم التفكري من اهل زجنان ولد سنة مخس وتسعني وثلثمائة بزجنان ورحل اىل أيب نعيم 
  غريه وانتقل اىل بغداد حمدثا فقيها وحلق ابا الطيب الطربي وتفقه على ايب اسحاق االصبهاين فقرأ عليه الكثري وعلى 

وكان ورعا زاهدا عامال بعلمه خاشعا بكاء عند الذكر مقبال على العبادة روى عنه شيخنا ابو القاسم السمرقندي 
  وتويف يف ربيع اآلخر من هذه السنة ودفن يف مقربة باب حرب 

   ٤٧٤سنة 
  اربع وسبعني واربعمائة مث دخلت سنة 

فمن احلوادث فيها ان ابن هبمنيار كاتب مخارتكني الشرايب اجتمع مع السلطان وتكلم على نظام امللك وذكر انه 
سري من االموال كل سنة سبعمائة الف دينار واقام وجوهها يف كل بلد وضمن اصبهان بزيادة سبعني الف دينار 

يف اثناء هذا رجل صويف اىل نظام امللك فأخرج له قرصني وسأله ان  فأخذت من يد ضامنها وسلمت اليه وجاء
يتربك بأكل شيء منهما وذكر اهنما فاضل افطار بعض الزهاد هناك فلما مديده اليهما او ما اليه صويف آخر بأن ال 

نظام امللك تفعل فاهنما مسمومان ومها من دسيس ابن هبمنيار فاختربا فصح ذلك فيهما واخذ الصويف ليقتل فمنع 
من ذلك وبره شيء وشكا ذلك اىل السلطان فقال ابن هبمنيار يف اجلواب هذه موضوعة على لتكون طريقا اىل 
ابعادي عن السلطان وتضييع املال الذي اقمت وجوهه فصدق السلطان قوله ومل يسمع فيه مث آل االمر اىل ان 

  كحل وكفى النظام امره 
ة تويف داود ولد السلطان جالل الدولة باصفهان فلحقه عليه ما زاد على ويف يوم اخلميس حادي عشر ذي احلج

املعهود ومل يسمع بامثاله ورام قتل نفسه دفعات فمنعه خواصه ومنع من اخذه وغسله لقلة صربه على فراقه اىل أن 
ك والتركمان تغري فمكن من ذلك وامتنع عن املطعم واملشرب ونزع اثواب الصرب واغلق ابواب السلو وجز االترا

شعورهم وكذلك نساء احلشم واحلواشي واخليول واقام اهل البلد املامت يف املنازل واالسواق وبقيت احلال على هذا 
سبعة ايام وخرج السلطان بعد شهر اىل الصيد وكتب خبطه رقعة يقول فيها اما انا يا ولدي داود فقد خرجت اىل 

  راقك الصيد وانت غائب عين وعندي من االسيحاش لف

واالنزعاج لبعدك عين والبكاء على اخذك مين ما اسهر ليلى ونغص عيشي وقطع كبدي وضاعف كمدي فاخرب 
انت بعدي مالك وحالك وما غري البلى منك وما فعل الدود جبسمك والتراب بوجهك وعينك وهل عندك على 

ووااسفا على ما فات منك ومحلت  مثل ما عندي وهل بلغ احلزن بك ما بلغ يب فوا شوقاه اليك وواحسرتاه عليك
الرقعة اىل نظام امللك فقرأها وبكى بكاءا شديدا ومجع الوجوه واحملتشمني وقصد هبم القرب وقرأ الرقعة عليه وارتج 



املكان بالبكاء والعويل وجتدد احلزن يف البلد واللطم للعزاء يف صحن السالم ثالثة ايام اوهلا يوم السبت لثالث بقني 
  جة من ذي احل

ويف هذه السنة دخل خادمان لشرف الدولة مسلم بن قريش عليه احلمام فخنقاه وادركه اصحابه وقد شارف املوت 
فنجا وقتل احلادمان وذكر حممد بن عبد امللك ان خادما واحدا وثب يف احلمام ومسعت زوجته الصياح فبادرت اىل 

االمري يراودين على نفسي ويطلب مين الفاحشة  احلمام فوجدته مغلفا فكسرت الباب فخرج خادم فقال ان هذا
وانا آيب ذلك فخرج فركب فرسا فدخلت اليه فرأته تالفا مث ظفر باخلادم بعد مغضبة ايام فجئ به فقطع شرف 

  الدولة لسانه وقتله 
وورد يف هذه السنة من واسط خرب عجيب جاء به كتاب ابن وهبان الواسطي يذكر قصة عجيبة وهي أن امرأة 

هم يف هنر الفصيلي اصاهبا اجلذام حىت اسقط انفها وشفتيها واصابع يديها ورجليها وجافت رحيها وتأذى اهلها عند
هبا فأخرجها زوجها وولدها اىل ظاهر احمللة على شوط منها وعملواهلا كوخا فكانت فيه وال ميكن االجتياز هبا من 

فجاء يوما فقالت له با بين باهللا قف حىت ابصرك وجئين جبرعة  نن رحيها وامنا كان ولدها يأتيها برغيفني يرميها اليها
ماء اشرهبا فلم يفعل وهرب وكان قريبا من املوضع جوبة ماء الكتان فحملها العطش على قصدها فتحاملت فوقعت 

ة عندها فأغمى عليها فذكرت بعد افاقتها اهنا رأت رجلني وامرأتني جلوسا عندها فاخرجوا هلا قرصني عليها ورق
  خضراء وجاؤها بكراز فيهما ماء وقالوا هلا كلي من هذا اخلبز واشريب من هذا املاء قالت فكل ما اكلت عاد 

القرص كما كان اىل ان شبعت وشربت من الكراز ماء مل أشرب قط الذمة فقلت يا ساديت من انتم فقال احدهم انا 
مث أمر احلسن يده على صدري ووجهي واحلسني احلسن وهذا احلسني وهذه خدجية الكربى وهذه فاطمة الزهراء 

يده على ظهري فعادت شفتاي وأنفي ونبتت اصابعي واقاموين فسقط مين حنو ثلثني كهيئة صدف السمك فاقبل 
  الناس من البالد ملشاهدهتا والتربك هبا 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر 
  امحد بن حممد  - ٤٢٠

ر القصارى اخلوارزمي ولد ببغداد سنة مخس وتسعني وثلثمائة ومسع من أيب القاسم ابن ابراهيم بن علي ابو طاه
امسعيل بن احلسن الصرصري حدث عنه اشياخنا وكان يترسل من الديوان اىل غزنة تويف يوم السبت ثاين عشر ذي 

  احلجة من هذه السنة ودفن يف مقربة معروف 
  امحد بن عبد العزيز  - ٤٢١

اجلرجاين الشروطي حدث عن ايب علي بن شاذان وتويف يوم السبت غرة حمرم ودفن يف مقربة ابن حممد ابو طالب 
  باب الدير 

  امحد بن هبة اهللا  - ٤٢٢
ابن حممد بن يوسف ابو بكر الرحيب السعدي من ولد سعد بن معاذ ولد سنة سبعني وثلثمائة مسع ابا احلسني بن 

  ت رابع رجب عن مائة واربع سنني ودفن بباب حرب بشران وغريه روى عنه اشياخنا وتويف يوم السب
  امحد بن علي  - ٤٢٣

ابن احلسن بن حممد بن عمرو بن ايب عثمان وكان من اهل هنر القالئني مسع ابا احلسن ابن الصلت وأبا امحد 
ن ان الفرضي وخلقا كثريا وخوطب ان يستشهد فامتنع انبانا ابو القاسم السمرقندي قال سئل امحد بن ايب عثما

  يستشهد فكلف 



  فقال اصربوا اىل غد فأصبح ميتا 
  السبيعي املقرىء  - ٤٢٤

ولد سنة سبع وتسعني وثلثمائة وكان ثقة مكترا حدثنا عنه اشياخنا وتويف فجاءة يف ليلة االربعاء احلادي عشر من 
  ذي القعدة ودفن بالشونيزية وحضر جنازته ابو عبداهللا الدامغاين وابو اسحاق الشريازي 

  داود بن ملك شاه  - ٤٢٥
  قد ذكرنا يف احلوادث وفاته 

  دبيس بن علي بن مزيد  - ٤٢٦
  امللقب ونور الدولة تويف عن مثانني سنة كان فيها امريا نيفا وستني سنة واقام ابنه ابو كامل مقامه ولقب هباء الدولة 

  عبداهللا بن امحد  - ٤٢٧
مرض بالشقيقة وبقي ثالث سنني مقيما يف بيت مظلم ال ميكنه ان ابن رضوان ابو القاسم كان من كبار اهل بغداد 

  يرى ضوء او ال يسمع صوتا وتويف يوم اخلميس ثامن عشر ذي احلجة من هذه السنة ودفن مبقربة جامع املنصور 
  علي بن امحد  - ٤٢٨

خلص وابا امحد الفرضي وابا ابن علي ابو القاسم البسري البندار ولد يف صفر سنة مثانني وثلثمائة ومسع ابا طاهر امل
احلسن بن الصلت يف آخرين وكانت له اجازة من ابن بطة وكان ثقة صاحلا وكان يسكن درب الزعفراين مث انتقل 

  اىل باب املراتب وحدثنا عنه مجاعة من مشاخينا وتويف يف يوم سادس رمضان ودفن من الغد يف مقربة جامع املدينة 

  النسخ اخلطية هلذا اجمللد 
  نسخة حمفوظة مبكتبة ايا صوفية باسالمبول  - ١

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

   ٤٧٥سنة 

  مث دخلت سنة مخس وسبعني واربعمائة

فمن احلوادث فيها انه يف يوم الثالثاء حادي عشر صفر ورد بشري ان السلطان جالل الدولة اجاب اىل تزويج ابنته 
ن اخلليفة قد تقدم اىل الوزير فخر الدولة باخلروج اىل اصبهان من اخلليفة وان فخر الدولة اخذ يده على ذلك وكا

لذلك فخرج ومعه اهلدايا وااللطاف بنحو من عشرين الف دينار فوصل اىل اصبهان فخرج نظام امللك واالمراء 
فاستقبلوه واتفق ان تويف داود ابن السلطان وانزعج السلطان لذلك فلما انقضى الشهر خاطب فخر الدولة نظام 

مللك يف هذا فقال ما استقر يف هذا شيء فان رأيتم ان جتردوا الطلب من والدة الصبية فقيل له انت الذي تتوىل ا
هذا فمضى اليها فقال ان امري املؤمنني راغب يف ابنتك فقالت قد رغب اىل يف هذا ملك غزنه بابنه وغريه من امللوك 

املؤمنني هذا القدر كان هو احب ايل فقال هلا رغبة امري وبذل كل واحد اربعمائة الف دينار فان اعطاين امري 
املؤمنني ال تقابل هبذا وجرى يف ذلك مراجعات انتهت اىل تسليم مخسني الف دينار عن حق الرضاع وهذه عادة 

االتراك عند التزويج ومائة الف دينار بكتب املهر فقيل هلا ما يف صحبتنا مال معجل وحنن حنصل ها هنا عشرة االف 
وننفذ من بغداد اربعني الفا فوقع الرضاء هبذا وشرع يف حتصيل العرشة االف فلم يكن هلا وجه وعرف السلطان 



ذلك فتقدم بتأخريه لينفذ الكل من بغداد وقالت خاتون اذا ملكت ابنيت بأمري املؤمنني فاريد ان خيرج اىل امه وعمته 
هل دولته واحضر خواتني غزنة ومسرقند وخراسان ووجوه وجدته ومن جيري جمراهن من اهل بيته واحملتشمون من ا

البالد ويكون العقد مبحضرهم فطلب الوزير فخر الدولة ان تعطيه يدها على ذلك لتقع الثقة فاعظم نظام امللك 
عندها ان تردها بغري قضاء حاجته فاذن السلطان يف ذلك واعطى يده وكانت من خاتون اقتراحات منها ان ال يبقى 

  اخلليفة سرية وال قهرمانة  يف دار

  وان يكون مقامه عندها 
ووصل يف مجادي اآلخرة مؤيد امللك اىل بغداد فخرج املوكب لتلقيه اىل النهروان وخرج اليه عميد الدولة فلقيه يف 

احللبة وضربت له الدبادب والبوقات يف وقت الفجر واملغرب والعشاء بازاء دار اخلالفة فثقل ذلك وروسل حىت 
ه ويف يوم االحد سلخ شعبان وجدت امرأة مقتولة ملقاة يف درب الدواب فاستدعى صاحب املعونة واحلارس ترك

وامر باالستكشاف عن هذا فقال بعض اجملتازين ها هنا انسان اعرج خيبز القطائف يعرف هذه االمور فاستدعوه 
حضر الغالم فانكر وهبته االعرج فقال وتقدموا اليه بالبحث عن هذا فذكر ان بعض املمالك االتراك فعل هذا فا

بعض الرجالة على املرأة آثار تبني وذلك يدل على اهنا قتلت يف موضع فيه تنب فقيل له فتش الدور هناك فبدأ بدار 
االعرج فرأى التنب فنبش حتت الدرجة فوجد حليا ودنانري كانت مع املرأة فبهت االعرج ومحل اىل الوزير فاستخاله 

بانه يف هذه الليلة مجع بني هذه املرأة وبني رجل واهنا اخذت من الرجل قراريط وانه طالبها بأجرته  ولطف به فأقر
فقالت خذ ما تريد فوقع عليها فقتلها واخذ ما معها من احللي والدنانري ورمى هبا فسمع الشهود اقراره بذلك 

  ان باحللبة ودفن هناك فحبس وحضرت ابنة املرأة وطالبت بقتله فقتل يف يوم السبت سادس رمض
ويف شوال تكاملت عمارة جامع القصر املتصل بدار اخلالفة وبين ما كان فيه خرابا واوسع وعمل له منرب جديد 

وقد كان فخر الدولة عمل فيه سقاية واجرى فيها املاء من داره يف قىن حتت االرض وجعل هلا فوارات فانتفع الناس 
  بذلك منفعة عظيمة 

ة خلمس بقني من شوال عرب قاص من االشعرية يقال له البكري اىل جامع املنصور ومعه الفضويل ويف يوم اجلمع
الشحنة واالتراك والعجم بالسالح فوعظ وكان هذا البكري فيه حدة وطيش وكان النظام قد انفذ ابن القشريي 

  هذا  فتلقاه احلنابلة بالسب وكان له عرض فائق من هذا فأخذه النظام اليه وبعث اليهم

الرجل وكان ممن ال خالق له فأخذ يسب احلنابلة ويستخف هبم وكان معه كتاب من النظام يتضمن االذن له يف 
اجللوس يف املدرسة والتكلم مبذهب االشعرية فجلس يف االماكن كلها وقال البد من جامع املنصور فقيل لنقيب 

دارة هذا االمر فقال ابعثوا اىل اصحاب الشحنة فأقام على النقباء فقال ال طاقة يل بأهل باب البصرة فقيل البد من م
كل باب من ابواب اجلامع تركيا ونادى من باب البصرة وتلك االصقاع دعوا لنا اليوم اجلامع فمنعهم من احلضور 
وحضر الفضويل الشحنة واالتراك والعجم بالسالح وصعد املنرب وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطني كفروا ما 

ر امحد بن حنبل وامنا اصحابه فجاء اآلجر فاخذ النقيب قوام اجلامع وقال هذا من اين فقالوا ان قوما من كف
اهلامشيني تبطنوا السقف وفعلوا هذا وكان احلنابلة يكتبون اليه العجائب فيستخف هبم يف جواهبا واتفق انه عرب اىل 

فاجتاز يف هنر القالئني فجرى بني اصحابه واصحاب ايب قاضي القضاة ايب عبد اهللا يف يوم االحد ثالث عشر شوال 
احلسني ابن الفراء سباب وخصام فعاد اىل العميد واعلمه بذلك فبعث من وكل بدار بن الفراء وهنبت الدار واخذ 

منها كتاب الصفات وجعله العميد بني يديه يقرئه لكل من يدخل اليه ويقول اجيوز ملن يكتب هذا ان حيمي او 



بلد قال املصنف فرأت خبط ابن عقيل انه ملا انفذ نظام امللك ابن القشريي تكلم مبذهب ايب احلسن فقابلوه  يؤوي يف
باسخف كالم على السن العوام فصرب هلم هنيئة مث انفذ البكري سفيها طريقا شاهدا حواله االحلاد فحكى عن 

ون هللا ذكر فرماه اهللا يف ذلك العضو باخلبيث فمات احلنابلة ما اليليق باهللا سبحانه فأغرى بشتمهم وقال هؤالء يقول
  وفيها حارب ملك شاه اخاه تكش فأسره مث من عليه 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  ابراهيم بن علي  - ١
  ابن سهل بن عبد اهللا ابو ساحاق احلليب مسع ابا القاسم بن بشران وروى عنه اشياخنا 

  قال شجاع بن فارس ولد 

  سنة

  س وتسعني وثالمثائة قال شيخنا ابو الفضل ابن ناصر تويف ابراهيم سنة مخس وسبعني واربعمائة ودفن بباب حرب مخ
  عبد الوهاب بن حممد  - ٢

ابن اسحاق بن حممد بن حيىي بن منده العبدي ابو عمرو بن ايب عبد اهللا من بيت العلم واحلديث مسع احلديث الكثري 
  القطار وحدثنا عنه اشياخنا وتويف يف مجادي اآلخرة من هذه السنة باصبهان وروى ورحل الناس اليه من ا

  ابو نصر علي  - ٣
ابن الوزير ايب القاسم هبة اهللا بن علي بن جعفر بن علكان بن حممد بن دلف بن ايب دلف العجلي الذي يقال له ابن 

ان له علم به وصنف كتاب االكمال مجع ماكوال ولد سنة عشرين واربعمائة مسع الكثري وسافر يف طلب احلديث وك
فيه بني كتاب الدارقطين يف املؤتلف واملختلف وكتايب عبد الغين يف املؤتلف ويف مشتبه النسبة وبني كتاب املؤتنف 

اليب بكر اخلطيب مث عمل كتابا آخر ذكر فيه اوهامهم يف ذلك وسافر بآخرة حنو كرمان ومعه مجاعة من مماليكه 
  به وقتلوه وأخذوا املوجود من ماله وذلك يف هذه السنة االتراك فغدروا 

  أبو منصور بن نظام امللك  - ٤
  وكان يلي خراسان تويف يف هذه السنة وقيل انه اراد ملك شاه قتله فسم لئال ينكر بذلك ابوه 

  سنة 
  مث دخلت سنة ست وسبعني واربعمائة 

من صفر اىل الوزير عميد الدولة بعزلة تضمنه لكل اجل  فمن احلوادث فيها انه خرج توقيع يوم اجلمعة خلمس بقني
كتاب انصرف من الديوان اىل دارك وخل ما انت منوط به من نظرك فخرج هو وولداه واهله اىل دار اململكة من 

  غري استئذان اخلليفة مث ساروا اىل ناحية خراسان فكتب اخلليفة اىل السلطان 

ستخدامهم والتمس ان يبعدوا من العسكر وال يؤوون وكان السبب يف هذا بأن بين جهري ال طريق اىل اعادهتم وا
الثقة هبم فصاروا متهمني فرتب يف الديوان ابو الفتح املظفر ابن رئيس الرؤساء ايب القاسم بن املسلمة منفذا وناظرا 

ر الدولة على ديار بكر وقد كان مرتبا على ابنيه الدار وغريها وملا وصل بنو جهري تلقوا واكرموا وعقد للوزير فخ



وخلع عليه اخللع واعطى الكوسات واذن له يف ضرهبا اوقات الصلوات اخلمس بديار بكر والصلوات الثالث 
الفجر واملغرب والعشاء يف املعسكر السلطاين ويف مجادي اآلخرة تويف ابو اسحاق الشريازي فأجلس مؤيد امللك 

  ىل مكانه ابا سعد عبد الرمحن بن املأمون املتو
ويف يوم اخلميس النصف من شعبان خلع اخلليفة على الوزير ايب شجاع حممد بن احلسني خلع الوزارة ولقب بظهري 

الدين وكان ابو احملاسن بن ايب الرضا قد نفق على السلطان كثريا حىت عول عليه واطرح نظام امللك وضمن ابو 
مساطا ودعا السلطان اليه وخال به بعد ان اقام مماليكه احملاسن النظام بألف الف دينار فعرف النظام بذلك فصنع 

واالتراك على خيوهلم وكانوا اكثر من الف غالم وقال له ان قيل لك ايها السلطان انين آخذ عشر اموالك وارتفق 
بالشيء من اعمالك وعمالك وعمالك فانين اخرجه اىل هذا العسكر الذي تراه بني يديك فان جامكيتهم يشمل 

يت الف دنانري يف كل سنة وطرح بني يديه ثبتا مبا يتحصل له كل سنة وانه ما يكون اكثر من هذا املقدار على مائ
مل افعل هذا ال حتجت ان خيرج هلم كل سنة من خزانتك وقد مجعتهم بسالحهم فتقدم بنقلهم اىل من  ٤وقال لو 

التعب ومع هذا فقد خدمت جدك  تراه من احلجاب ويكون هذا العشر الذي آخذه منصرفا اليهم واخلص من
واباك وشيخت يف دولتكم وانا واهللا مشفق من مضيك على ما انت عليه وخائف من عقىب ما انت خائض فيه ومحل 

من اجلواهر وغريها ما مألبه عينه وضمن له استخراج مال آخر من املتكلمني عليه فاطلعه السلطان على ما جرى 
حملاسن ومحله اىل قلعة ساوة وقورت عيناه بالسكني ومحلت اىل السلطان فتقدم يف معناه وحلف له وقبض على ايب ا

  بطرحهما لكلب الصيد وأخذ من ابن 

  ايب الرضا مائيت الف دينار 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  ابراهيم بن علي  - ٥
وتفقه بفارس على ايب الفرج ابن  ابن يوسف ابو اسحاق الفريوز ابادي الشريازي ولد سنة ثالث وتسعني وثلثمائة

البيضاوي وبالبصرة على اجلزري وببغداد على ايب الطيب الطربي ومسع ابا علي بن شاذان والربقاين وغريمها وبىن 
له نظام امللك املدرسة بنهر املعلى وصنف املهذب والتنبيه والنكت يف اخلالف واللمع والتبصرة واملعونة وطبقات 

... ليد البيضاء يف النظر اخربنا حممد بن ناصر قال انشدين ابو زكريا ابن على السالر العقلي الفقهاء وكانت له ا
لسان ايب اسحاق ... يقد ويفرى يف اللقاء كأنه ... ينيلين املأكول باألثر واالثر ... كفاين إذا عز احلوادث صارم 

  ... يف جملس النظر 
سن نيته وقصده وكان طلق الوجه دائم البشر مليح احملاورة حيكى وكثر اتباعه ومالوا اليه وانتشرت تصانيفه حل

احلكايات احلسنة وينشد االشعار املليحة وذلك انه حضر عند حيىي بن علي بن يوسف بن القاسم بن يعقوب 
نشد الصويف برباطه بغزنة يعزيه عن ابن شيخه املطهر بن ايب سعيد بن أيب اخلري وكان قد غرق يف املاء بالنهروان فأ

توفاه يف املاء ... أيب اهللا ان انساه دهري فانه ... فالن له يف صورة املاء جانبه ... غريق كأن املوت رق الخذه ... 
وكان يعيد الدرس يف بدايته مائة مرة قال املصنف رمحه اهللا قال شيخنا ابو بكر حممد بن عبد ... الذي انا شاربه 

تهي وقت طليب العلم الثريد مباء الباقالء سنني فما صح يل الشتغايل الباقي قال ابو اسحاق الشريازي كنت اش
بالدرس واخذي السبق بالغدوات والعشيات وكان يقول بترك التكلف حىت انه حضر يوما الديوان فناظر مع ايب 



 نصر ابن القشريي فأحس يف كمه بثقل فقال له يا سيدي ما هذا فقال قرصيت املالح وكان قشف العيش متورعا
  ورأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املنام 

فقال له يا شيخ فكان يفتخر هبذا وحكى ابو سعد بن السمعاين عن مجاعة من اشياخه انه ملا قدم ابو اسحاق 
الشريازي رسوال اىل نيسابور تلقاه الناس ومحل امام احلرمني ابو املعايل اجلويين غاشيته ومشى بني يديه كاخلدم وقال 

سألت الناس عن خل ويف ... ا افتخر هبذا انشدنا ابو نصر امحد بن حممد الطوسي قال انشدنا ابو اسحاق لنفسه ان
  ... فان احلر يف الدنيا قليل ... متسك ان ظفرت بود حر ... فقالوا ما اىل هذا سبيل ... 

... ا طال الطريق عليك يوما اذ... وانبأنا ابو نصر قال صحبت الشيخ ابا اسحاق الشريازي يف طريق فانشدين 
  ... ويقرب باحلديث لك الطريق ... حتدثه وتشكوما تالقي ... فليس دواؤه إال الرفيق 

وسئل يوما التأويل فقال محل الكالم علي اخفي حمتمله تويف ليلة االحداحلادي والعشرين من مجادي اآلخرة من هذه 
فة من اجلانب الشرقي غسلة ابو الوفاء بن عقيل وصلى عليه بباب السنة يف دار املظفر اين رئيس الرؤساء بدار اخلال

الفردوس ألجل نظام امللك واول من صلى علية املقتدي بأمر اهللا وتقدم يف الصالة عليه ابو الفتح املظفر ابن رئيس 
والعجب انه مل الرؤساء وهو حينئذ نائب بالديوان مث محل ايل جامع القصر فصلى عليه ودفن بباب ابرز وقربه ظاهر 

يقدر له احلج قال بعض اصحابه مل يكن له شئ حيج به ولو اراد احلملوه على األحداق قال وكذلك ابو عبد اهللا 
الدامغايت مل يقدر له احلج األ ان ذاك كان ميكنه ومل يفعل وحدثين ابو يعلى بن الفراء قال رأيت ابا ا سحاق 

ل الواهللا ما مت مث ابرأ ايل اهللا من املدرسة وما فيها قلت أليس قد الشريازي يف املنام فقلت له اليس قدمت فقا
  دفنت يف التربة اليت ببيت فالن فقال الواهللا مامت 

  طاهر بن احلسني  - ٦
ابن امحد بن عبد اهللا ابو الوفاء القواس ولد سنة تسعني وثلثمائة وقرأ القرآن الكرمي علي ايب احلسن احلمامي ومسع 

احلفار وايب احلسني بن بشران وغريمها وتفقه علي ايب الطيب الطربي مث تركه وتفقه على القاضي  احلديث من هالل
  ايب يعلى 

وأفىت ودرس وكانت له حلقة جبامع املنصور للمناظرة والفتوى وكان ثقة ورعا زاهدا والزم مسجده املعروف بباب 
يوم اجلمعة سابع عشر شعبان من هذه السنه ودفن اىل  البصرة ال يربح منه مخسني سنه روى لنا عنه ا شيا خنا وتويف

  جانب الشريف ايب جعفر يف دكة االمام امحد ين حنبل 
  عبد اهللا بن عطاء  - ٧

ا بن عبد اهللا حممد االبراهيمي من اهل هراة رحل يف طلب احلديث وعين جبمعة مسع هبراة من ايب عمر املليحي وايب 
ج من ايب احلسن عبد الرمحن بن حممد بن املظفر الداودي وكان خيرج األمايل امسعيل االنصاري وغريمها وببو شن

ومسع بنيسابور وباصبهان وببغداد حدثنا عنه مشاخينا وكان حافظا متقنا قال ابو زكريا ابن منده احلافظ كان حافظا 
ر علي غلطة ويركب صدوقا وقدح فيه هبة اهللا بن املبارك السقطي فقال كان يصحف امساء الرواة واملتون ويص

  االسانيد على متون والسقطي اليقبل قوله تويف ابو حممد بن عطاء يف هذه السنة يف طريق مكة حني عاد عنها 
  حممد بن امحد  - ٨

ابن حممد بن امسعيل بن عبد اجلبار بن مفلح ابو طاهر بن ايب السقر االنباري اخلطيب ولد ليلة االربعاء منتصف ذي 
عني وثلثمائة ومسع خلقا كثريا وكان من اجلوالني يف اآلفاق واملكثرين من شيوخ االمصار وكان احلجة سنه ست وسب



يقول هذه كتيب احب ايل من وزهنا ذهبا وكان ثقة ثبتا فاضال صواما قواما حدثنا عنه مجاعة من ا شياخنا وقد مسع 
حممد اللخمي توىف يف شعبان هذه السنه منه ابو بكر اخلطيب روي عنه يف مصنفاته فقال حدثنا حممد بن امحد بن 

  وقيل يف مجادى اآلخرةودفن باالنبار 
  حممد بن امحد  - ٩

  ابن احلسن ابو عبد اهللا بن جردة اصله من عكربا ورد بغداد فزوجة ابو منصور 

ا ابن يوسف ابنته وكان شيخا مل ير أحسن منه واظهر صباحة وكان اصل بضاعته عشرة نصايف ينحدر هبا من عكرب
اىل بغداد ووسع عليه الرزق حىت كان حيزر بثلثمائة الف دينار وهو الذي دفع اىل قريش بن بدران عند جميئة مع 

البساسريي عشرة آالف دينار حىت محى داره من النهب وكان فيها خاتون خدجية زوجة القائم وملا اجتمعت بعمها 
داره بباب املراتب يضرب هبا املثل وكانب تشتمل على  طغر لبك احربته حبقه عليها فجاء ايل داره شاكرا وكانت

ثالثني دارا وعلى بستان ومحام وهلما باباب علي كل باب مسجد اذا اذن يف احدمها مل يسمع اآلخر وكان الخيرج 
عن حال التجار يف ملبسه ومأكلة وهو الذي بين املسجد املعروف به بنهر معلى وقد ختم فيه القرآن الوف تويف 

  االربعاء ودفن يوم االربعاء عاشر ذي القعدة من هذه السنة يف التربة املالصقة لتربة القزويين باحلربية ليلة 

  سنة

  مث دخلت سنة سبع وسبعني واربعمائة 
فمن احلوادث فيها ان كوكبا انقض يف ليلة الثالثاء لعشر بقني من صفر من املشرق اىل املغرب كان حجمه كحجم 

وءه كضوئه وسار مدى بعيدا على متهل وتؤدة يف حنو ساعة ومل يكن له شبه يف الكواكب القمر ليلة البدر وض
  املنقضة ويف شوال اعطى اخلليفة الوزير ابا شجاع اقطاعا ببضعة عشر الف دينار وخرج التوقيع مبدحه الوافر 

هم وبني التركمان ومجاال ويف هذا الشهر اعاد السلطان ملكشاه مجاعة من اوالد العرب الذين اخذوا يف وقعة بين
  كثرية 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امسعيل بن مسعدة  - ١٠
ابن امسعيل بن ابراهيم ابو القاسم اجلرجاين االمساعيلي ولد سنة واربعمائة ومسع الكثري وكان دينا فاضال متواضعا 

  وافر العقل تام املروءة صدوقا يفيت ويدرس 

م احلديث والفقه ودخل بغداد سنة اثنتني وسبعني فحدث هبا فسمع منه مجاعة من شيوخنا وكان بيته جامعا لعل
  وحدثونا عنه تويف جبرجان يف هذه السنة 

  امحد بن حممد  - ١١
ابن دوست ابو سعد النيسابوري الصويف صحب ابا سعيد بن ايب اخلري مدة وسافر الكثري وحج مرات حىت انقطعت 

اعة من الفقراء وخيرج معهم ويدور يف قبائل العرب فينتقل من حلة اىل حلة وقدم مرة من طريق احلج وكان جيمع مج
البادية فنزل عند صاحبه ايب بكر الطريثيثي وكانت له زاوية صغرية فقال له يا ابا بكر لو بنيت لالصحاب موضعا 



فيه مجل براكبه فذهب ابو سعد اىل اوسع من هذا ارفع بابا فقال له اذا بنيت رباطا للصوفية فاجعل له بابا يدخل 
نيسابور فباع مجيع امالكه وجاء اىل بغداد وكتب اىل القائم بأمر اهللا يلتمس منه خربة يبين فيها رباطا وكانت له 

خدمة يف زمن البساسريى فأذن له وامر بعرض املواضع عليه فبىن الرباط ومجع االصحاب واحضر ابا بكر الطريثيثي 
دخل راكبا من الباب فقال يا ابا بكر قد اتثلت ما رمست مث جاء الغرق يف سنة ست وستني واركب رجال مجالف

فهدم الرباط فأعاده اجود مما كان وكان قبل بناء الرباط ينزل يف رباط عتاب فخرج يوما فرآى اخلبز النقي فقال يف 
ال يقدم بني يدي الصوفية خشكار نفسه ان الصوفية ال يرون مثل هذا فان قدر يل بناء رباط شرطت يف سجله ان 

فهم اآلن على ذلك وتويف ليلة اجلمعة ودفن من يومه تاسع ربيع االخر من هذه السنة ودفن يف مقربة باب ابرز وقد 
  نيف على السبعني واوصى ان يستخلف ابنه فاستخلف وكان له اثنا عشرة سنة 

  امحد بن احملسن  - ١٢
بن العطار الوكيل ابو احلسن بن ايب يعلي بن ايب بكر بن احلسن ولد سنة  ابن حممد بن علي بن العباس بن امحد

احدى واربعمائة ومسع ابا علي بن شاذان وابا القاسم اخلرقي وابا احلسن بن خملد وغريهم روى عنه اشياخنا وكان 
  عاملا بالوكالة 

ودهاء غالب قال شيخنا عبد والشروط متبحرا يف ذلك حىت ضرب به املثل يف الوكالة وكان فيه ذكاء مفرط 
الوهاب االمناطي مسعت منه وهو صدوق صحيح السماع اال ان افعاله كانت مدبرة وقال شيخنا ابو بكر بن عبد 

الباقي طلق رجل امرأته فتزوجت بعد يوم فجاء الزوج املطلق اىل القاضي ايب عبد اهللا البيضاوي وكان يلي القضاء 
زوجها اليوم فتقدم القاضي بأن حتضر وتركب احلمار ويطاف هبا يف السوق بربع الكرخ فقال له طلقت امس وت

فمضت املرأة اىل ابن حمسن واعطته مبلغا من املال فجاء اىل القاضي وقال له يا سيدنا القاضي اهللا اهللا ال يسمع 
دة فقال هذه الناس هذا ويظنون انك ال تعرف هذا القدر فقال له القاضي طلقها امس وتزوجت اليوم فأين الع

كانت حامال فطلقها امس ووضعت البارحة ومات الولد فتزوجت اليوم فسكت القاضي وختلصت املرأة تويف يوم 
  الثالثاء عاشر رجب من هذه السنة 

  عبد الرحيم بن احلسني  - ١٣
ك ايب نصر ابن عبد الرحيم ابو عبد اهللا اصله واصل بين عبد الرحيم من براز الروم للملك ايب كاليجار وللمل

  وخلصت له اموال كثرية وكان كرميا وقتله ابو نصر يف اململكة يف رمضان هذه السنة وعمره تسع واربعون سنة 
  عبد السيد بن حممد  - ١٤

ابن عبد الواحد بن امحد بن جعفر ابو نصر ابن الصباغ ولد سنة اربعمائة ببغداد ومسع ابا احلسني بن الفضل القطان 
ن فقيه العراق وكان يضاهي ابا اسحاق الشريازي ويقدم عليه يف معرفة املذهب وغريه وكان ثقة وبرع يف الفقه وكا

ثبتا دينا خريا ومن تصانيفه الشامل والكامل وتذكره العامل والطريق السامل ويل التدريس بالنظامية ببغداد قبل ايب 
ن ففعل معه هناك كل مجيل فاقام بعد قدومه اسحاق عشرين يوما مث بعد وفاة ايب اسحاق وكان قد سافر اىل السلطا

  ثالثة ايام يهنأ بذلك قال ابو الوفاء بن عقيل ما كان يثبت مع قاضي القضاة 

ايب عبد اهللا الدامغاين ويشفى يف مناظرته من اصحاب الشافعي مثل ايب نصر الصباغ تويف بكرة الثالثاء ثالث عشر 
  درب السلويل من الكرخ مث نقل اىل مقربة باب حرب مجادي االوىل من هذه السنة ودفن يف داره ب



  حممد بن امحد  - ١٥
  ابن حممد بن امحد بن القاسم بن امسعيل ابو الفضل احملاملي ولد 

  سنة

ست واربعمائة ومسع ابا احلسني بن بشران وابا علي بن شاذان وابا الفرج بن املسلمة وغريهم وتفقه على ابيه وابوه 
عنه مشاخينا وكان فهما فطنا مث انه دخل يف اشغال الدنيا وتويف يوم اخلميس خامس رجب صاحب التعليقة وحدث 

  ودفن مبقربة باب حرب يف هذه السنة 
  مسعود بن ناصر  - ١٦

ابن عبد اهللا بن امحد بن حممد بن امسعيل أبو سعيدالشجري أقام مدة ببغداد يدور على الشيوخ ويفيد الواردين مسع 
ن غيالن وايب بكر بن بشران وايب القاسم التنوخي وايب حممد اخلالل اجلوهري ومسع بواسط هبا من ايب طالب ب

وهبراة ونيسابور وسجستان وعريمها وجال يف اآلفاق ومسع منه ابو بكر اخلطيب وحصل كتبا كثرية ونسخا نفيسة 
بيهق مدة مث بطوس  وكان حسن اخلط صحيح النقل حافظا ضابطا متقنا ومكثرا واحتبسه نظام امللك بناحية

لالستفادة منه مث انتقل يف آخر عمره اىل نيسابور فاستوطنها ووقف كتبه فيها يف مسجد عقيل وقال ابو بكر بن 
اخلاضبة وكان مسعود قد ريا مسعته يقرأ احلديث فلما اتى على حديث ايب هريرة احتج آدم وموسى يف احلديث 

جوجا وتفرع يف ذلك وجرت قصة وتويف يف مجادي اآلخرة من وقال فحج آدم موسى فجعل موسى فاعال وآدم حم
  هذه السنة بنيسابور وصلى عليه ابو املعايل اجلويين 

  سنة 
  مث دخلت سنة مثان وسبعني واربعمائة 

فمن احلوادث فيها انه وصل اخلرب يف احملرم بان ارجان زلزلت وماتا مخها من النواحي وهلك خلق وسقطت منارة 
  ت الردم امم من االدميني واملواشي اجلامع وهلك حت

ويف ربيع االول هبت ريح عظيمة بعد العشاء واسودت الدنيا وادهلمت وكثر الرعد والربق وعال على السطوح 
رمل عظيم وتراب وكانت النريان تضطرم يف جوانب السماء ووقعت صواعق بألسن والبوازنج وكسرت بالنيل 

الناس على وجوههم فاستمر ذلك اىل نصف الليل حىت ظنوا اهنا القيامة مث خنيل كثرية وغرقت سفن وخر كثري من 
  اجنلت 

ويف هذا الشهر ولد للمقتدي ولد مساه حسينا وكناه ابا عبد اهللا وجلس النائب بالديوان العزيز بباب الفردوس 
د رفع اىل جملس للتهنئة به وضربت الطبول والبوقات وكثرت الصدقات وخرج توقيع من امري املؤمنني وفيه ق

العرض االشرف حال بين اليهود وتظاهرهم مبا حظر على اهل الذمة املظاهرة به فمىت تعدوا شرطا مما اخذ منهم 
نقضوا العهد وبرئت منهم الذمة قال اهللا تعاىل فليحذر الذين خيالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب 

  اليم 
  ابو نصر ميافارقني عنوة فتم له بذلك االستيالء على ديار بكر ويف مجادي االوىل فتح فخر الدولة 

وفيه بدأ الطاعون ببغداد ونواحيها وكان عامة امراضهم الصفراء بينا الرجل يف شغله اخذته رعدة فخر لوجهه مث 
عرض هلم شناج وبرسام وصداع وكان االطباء يصفون مع هذه االمراض اكل اللحم حلفظ القوة فاهنم ما كانت 



تزيدهم احلمية اال قوة مرض وكانوا يسموهنا خموية وتقول االطباء ما رأينا مثل هذه االمراض ال تالئمها املربدات 
وال املسخنات واستمر ذلك اىل آخر رمضان مخسة ايام وستة مث يأيت املوت وكان الناس يوصون يف حال صحتهم 

ن احلفارون حيفرون عامة ليلتهم بالروحانية ليفي ذلك وكان امليت يلبث يوما ويومني لعدم غاسل وحامل وحافر وكا
  مبن يقرب هنارا ووهب املقتدي للناس ضيعة تسمى االمجة 

فامتألت بالقبور وفرغت قرى من اهلها منها احملول وحكى بعض االتراك انه مر باحملول فرأى كثرة املوتى طفلة 
وامي واخويت هلكوا يف هذا البيت فنزلت فاذا يف على باب بيت تنادي هل من مسلم يؤجر يف فيأخذين فان ايب 

البيت تسعة اموات فسرت مث عن يل اخذ الطفة فعدت فاذا هبا يف صدر امها ميتة وحكى عبيد اهللا بن طلحة 
الدامغاين ان دربا من دروب التوثة مات مجيع اهله فسد باب الدرب وهلك عامة اهل باب البصرة واهل حريب 

ان والشام واحلجاز وتعقبه موت الفجأة مث اخذ الناس اجلدري يف اطفاهلم مث تعقبه موت وعم هذا الطاعون خراس
الوحوش يف الربية مث تاله موت الدواب واملواشي مث قحط الناس وعزت االلبان واللحوم مث اصاب الناس بعد ذلك 

رق ما ال حيصى وتقدم اىل اطباء اخلوانيق واالورام والطحال وامد املقتدى بأمر اهللا الفقراء باالدوية واملال فف
  املارستان مبراعاة مجيع املرضى 

ويف مجادي االخرة هبت ريح سوداء وادهلمت السماء وكان يف خالل ذلك نار وتراب كاجلبال يسري بني السماء 
واالرض فاجنلت وقد هلك خلق كثري من الناس والبهائم ودخل اللصوص احلمامات فأخذوا ثياب الناس وهنبو 

  واق وغرقت سفن وسقط رأس منارة باب االزج االس
ويف شعبان بدأت الفنت بني اهل الكرخ وحمال السنة وهنبت قطعة من هنر الدجاج وقلعت االخشاب حىت من 

املساجد وضرب الشحنة خيما هناك حىت انكف الشر ويف يوم اخلميس ثاين عشر شعبان خلع علي ايب بكر حممد 
ووىل قضاء القضاة قال عبد اهللا بن املبارك السقطي ملا تويف حممد بن علي الدامغاين بن املظفر الشامي يف الديوان 

وكان حيمل اليه اموال كثرية من االمصار وترشح ولده لقضاء القضاة وبذل ماال جزيال فرأى امري املؤمنني رفع 
  الظنة عنه بقبول مال فعدل اىل الشامي فخرج التوقيع بواليته فاستبشر الناس 

رمضان تكلم هبراة متكلم فلسفي فانكر عليه عبد اهللا االنصاري فتعصب لذلك قوم فافتتنت هراة وخرج ذلك ويف 
  املتكلم اىل فوسنج بعد أن اثخن ضربا 

واحرقت داره فلجأ اىل دار القاضي ايب سعد بن ايب يوسف مدرس فوسنج فأتبعه قوم من اصحاب االنصاري اىل 
ومن ايب سعد فافتتنت فوسنج وسود باب مدرسة النظام وكانت فيها جراحات فوسنج وهجموا عليه ونالوا منه 

  فبعث النظام فقبض على االنصاري فابعده عن هراة حىت خبت الفتنة مث اعاده اىل هراة 
ويف ذي القعدة جاء سيل مل يشاهد مثله منذ سنني فغرق عامة املنازل ببغداد ودام يوما وليلة وبقي اثر ذلك 

  ربية اىل الصيف السحاب يف ال
ويف هذا الشهر قبض بدر اجلمايل امري مصر على ابنه االكرب واربعة من االمراء كان الولد قد واطأهم على قتل ابيه 
لينفرد بامللك فوشى بذلك خازن احد االمراء فأخذ االربعة وضرب رقاهبم وصلبهم وعفى اثر ولده فقال قوم قطع 

قوم دفنه حيا وكان بدر هذا قد نفى عن مصر والقاهرة كل من وقعت عليه عنه القوت فمات وقال قوم غرقه وقال 
سيماء العلم بعد ان قتل خلقا كثريا من العلماء وقال العلماء اعداء هذه الدولة هم الذين ينهبون العوام على ما 

يف الصالة وان يقولونه ونفى مذكري اهل السنة ومحل الناس ان يكربوا مخسا على اجلنائز وان يسدلوا امياهنم 



يتختموا يف االميان وان يثوبوا يف صالة الفجر حي على خري العلم وحبس اقواما رووا فضائل الصحابة وزاد نيل 
  مصر يف هذه السنة زيادة مل يعهدوها من سنني وكثر اخلصب 

حنة فأحرق ويف ذي احلجة ثارت الفنت بني اهل الكرخ والسنة واحرق شطر من الكرخ ومن باب البصرة وعرب الش
من باب البصرة وقتل هامشيا فعرب اهل باب البصرة اىل الديوان ورمجوا املتعيشني يف احلرمي وغلقوا الدكاكني فنفذ 

  من منع الشحنة منهم واصلح بينهم 
ومما حدث يف هذه السنة ان رجال من اهلامشيني يقال له ابن احلب كانت له بنت فهويها جار هلم وهويته فافتضها 

بوها فرآها على تلك احلال فغشي عليه مث افاق بعد زمان وجرد سيفه وعدا ليقتلها فهربت اىل جرياهنا مث فدخل ا
  ظفر هبا فسأهلا 

عن احلال فاعترفت فمضى اىل الديوان يف مجاعة من اهلامشيني يستنفر على الرجل فلم تثبت له بينة وال اقر الرجل 
وكان هلا اخ يرمي اليها من روزنة البيت يسريا من القوت فعلم  فحبس الشريف ابنته يف بيت وسد عليها الباب

  ابوها فأخرجه من الدار فبقيت اياما ليس هلا قوت فماتت 
  ومما حدث ان قوما وقعوا على حاج مصر فقتلوا خلقا كثريا منهم واخذوا امواهلم وعاد من سلم غري حاج 

بين احلرر اليهود وسد ابواب هلم كانت تقابل اجلامع واخذ  وخرج توقيع من املقتدى بأمر اهللا بنقض ما عال من دور
عليهم غض الصوت بقراءة التوراة يف منازهلم واظهار الغيار على رؤسهم ونودي باالمر باملعروف والنهي عن املنكر 
  اد والتقدم اىل وايل كل حملة بالسد من الطائفة الصمدية واريقت املخمور وكسرت املالهي ونقضت دور اهل الفس

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن حممد  - ١٧
ابن احلسن بن حممد بن ابراهيم بن ايب ايوب ابو بكر الفوركي وهو سبط ايب بكر ابن فورك نزل بغداد واستوطنها 

الفتنة يف وكان متكلما مناظر واعظا وكان خنت ايب القاسم القشريي على ابنته وكان يعظ يف النظامية فوقعت بسببه 
املذاهب وكان مؤثرا للدنيا طالبا للجاه ال يتحاشى من لبس احلرير وقد مسع من اصحاب االصم وقيل اليب منصور 
بن جهري حنضره لنسمع منه فقال احلديث اصلف من احلال اليت هو عليها فاستحسن الناس ذلك منه وقال شيخنا 

الفحم من احلدادين ويأكل منه وتويف يف شعبان هذه السنة  ابو الفضل ابن ناصر كان داعية اىل البدعة يأخذ كسر
  عن نيف وستني سنة ودفن عند قرب االشعري مبشرعة الروايا من اجلانب الغريب 

  احلسني بن علي  - ١٨
  ابو عبد اهللا املردوسي كان رئيس زمانه وكان قد خدم يف زمن بين بويه وبقي اىل 

وك االطراف تكتب اليه عبده وخادمه وكان كامل املروءة ال يسعى اال يف زمان املقتدي وارتفع امره حىت كانت مل
مكرمة وكان كثري الرب والصدقة والصوم والتهجد وحفر لنفسه قربا واعد كفنا قبل وفاته خبمسني سنة وتويف عن 

  مخس وتسعني ودفن مبقربة باب التنب 
  محزة بن علي  - ١٩

اق البندار ولد سنة اثنتني واربعمائة ومسع من ايب احلسني بن بشران وغريه ابن حممد بن عثمان ابو الغنائم ابن السو
  وكان ثقة صدوقا من اثبت احملدثني حدثنا عنه اشياخنا وتويف يف شعبان هذه السنة 



  عبد اهللا بن حممد  - ٢٠
  ابو احلسن البسيت قاضي احلرمي الشريف ولد سنة اربع وتسعني وثلثمائة وتويف يف هذه السنة 

  عبد الرمحن بن مأمون  - ٢١
ابن علي ابو سعد املتويل ولد سنة ست وعشرين واربعمائة ومسع احلديث وقرأ الفقه على مجاعة ودرس بالنظامية 

ببغداد بعد ايب اسحاق ودرس االصول مدة مث قال الفروع اسلم وكان فصيحا فاضال وتويف ليلة اجلمعة ثامن عشر 
  بكر الشامي ودفن مبقربة باب ابرز شوال من هذه السنة وصلى عليه ابو 

  عبد امللك بن عبد اهللا  - ٢٢
ابن يوسف ابو املعايل اجلويين امللقب امام احلرمني من اهل نيسابور وجوين قرية من قرى نيسابور ولد سنة سبع 

ومسع  عشرة واربعمائة وتفقه يف صباه على والده وله دون العشرين سنة فأقعده مكانه للتدريس فأقام التدريس
احلديث الكثري يف البالد ويف بغداد من ايب حممد اجلوهري وروى عنه شيخنا زاهر بن طاهر الشحامي وخرج اىل 

  احلجاز فأقام مبكة اربع سنني وعاد اىل نيسابور فجلس للتدريس ثالثني سنة قد سلم اليه التدريس واحملراب واملنرب 

درسه كل يوم حنو ثلثمائة وخترج به مجاعة من االكابر حىت درسوا واخلطابة وجملس التذكري يوم اجلمعة وكان حيضر 
يف حياته وصرف اكثر عنايته يف آخر عمره اىل تصنيف الكتاب الذي مساه هناية املطلب يف دراية املذهب وكان ابو 

مذهب  احساق يقول له انت امام االئمة وكان اجلويين قد بالغ يف الكالم وصنف الكتب الكثرية فيه مث رآى ان
السلف اوىل فروى عنه ابو جعفر احلافظ انه قال ركبت البحر االعظم وغصت يف الذي هنى اهل االسالم عنه كل 
ذلك يف طلب احلق وكنت اهرب يف سالف الدهر من التقليد واالن فقد رجعت عن الكل اىل كلمة احلق عليكم 

اجلويين وانبأنا ابو زرعة عن ابيه حممد بن طاهر بدين العجائز فان مل يدركين احلق بلطف بره واال فالويل البن 
املقدسي قال مسعت ابا احلسن القريواين وكان خيتلف اىل درس ايب املعايل اجلويين يقرأ عليه الكالم يقول مسعت ابا 

صنف املعايل اليوم يقول يا اصحابنا ال تشتغلوا بالكالم فلو علمت ان الكالم يبلغ اىل ما بلغ ما اشتغلت به قال امل
رمحه اهللا وشاع عن ايب املعايل انه كان يقول ان اهللا يعلم مجل االشياء وال يعلم التفاصيل فواعجبا اترى التفاصيل 

يقع عليها اسم شيء اوال فان وقع عليها اسم شيء فقد قال اهللا وهو بكل شيء عليم وكنا يكل شيء عاملني ونقلت 
يل اجلويين بغداد اول ما دخل الغز وتكلم يف ايب اسحاق وايب نصر بن من خط ايب الوفاء بن عقيل قال قدم ابو املعا

الصباغ ومسعت كالمه قال وذكر اجلويين يف بعض كتبه ما خالف به امجاع االمة فقال ان اهللا تعاىل يعلم املعلومات 
ر على ذلك من طريق اجلملة ال من طريق التفصيل قال وذكر يل احلاكي عنه وهو من الفضالء من مذهبه انه ذك

شبهات مساها حججا برهانية قال ابن عقيل فقلت له يا هذا ختالف نص الكتاب قال اهللا تعاىل وما تسقط من ورقة 
اال يعلمها وال حبة يف ظلمات االرض وال رطب وال يابس اال يف كتاب مبني وقال يعلم ما يف انفسكم ويعلم ما يف 

مث انتقل اىل بيان علم ما مل يكن ان لو كان كيف كان يكون فقال االرحام ويعلم السر واخفى وهو بكل شيء عليم 
  لو ردوا لعادوا وهذا من جهة السمع فأما من 

جهة العقل فانه خلق مجيع االشياء الكليات واجلزئيات وهذا غاية الدليل على االحاطة بتفاصيل احواهلا ومعلوم ان 
ر وهتد اىل دقائق االتقان يف عمل البيوت واالدخار دقائق حكمته املدفونة يف النحل وهو ذباب من مسع وبص

لالقوات ما يبطل هذا ولو صح ما قال كانت اجلزئيات يف حيز االمهال ومن نعي عن نفسه اجلهل واثبت هلا العلم 
كيف يقال فيه هذا وقد عجبت من هتجمه مبثل هذا وهذه املقالة غاية الضاللة هذا كله كالم ابن عقيل وحكى هبة 



ن املبارك السقطي قال قال يل حممد بن اخلليل البوشنجي حدثين حممد بن علي اهلريري وكان تلميذ ايب املعايل اهللا ب
اجلويين قال دخلت عليه يف مرضه الذي مات فيه واسنانه تتناثر من فيه ويسقط منه الدود ال يستطاع شم فيه فقال 

ن مرضه غلبة احلرارة ومحل اىل بشتنقان العتدال اهلواء هذا عقوبة تعرضي بالكالم فاحذره مرض اجلويين اياما وكا
فزاد ضعفه وتويف ليلة االربعاء بعد العشاء اخلامس والعشرين من ربيع االخر من هذه السنة عن تسع ومخسني سنة 

ونقل يف ليلته اىل البلد ودفن يف داره مث نقل بعد سنني اىل مقربة احلسني فدفن اىل جانب والده وكان اصحابه 
  املقتبسون من علمه حنو اربعمائة يطوفون يف البلد وينوحون عليه 

  حممد بن امحد  - ٢٣
ابن ذي الرباعتني ابو املعايل من اهل باب الطاق حدث عن ايب القاسم بن بشر وحدث عنه شيخنا ابو القاسم 

واية عنه تويف يف السمرقندي وكان يتصرف يف اعمال السلطان وقال شيخنا ابن ناصر كان رافضيا ال حتل الر
  رمضان هذه السنة 

  حممد بن امحد  - ٢٤
ابن عبد اهللا بن امحد بن الوليد ابو علي املعتزيل من الدعاة كان يدرس علم االعتزال وعلم الفسلفة واملنطق فاضطره 

رو اهل السنة اىل ان لزم بيته مخسني سنة ال يتجاسر ان يظهر ومل يكن عنده من احلديث سوى حديث واحد مل ي
  غريه مسعه من شيخه ايب احلسني بن البصري ومل يرو ابو احلسني غريه وهو قوله عليه السالم 

اذا مل تستحي فاصنع ما شئت فكأهنما خوطبا هبذا احلديث الهنما مل يستحييا من بدعتهما اليت خالفا هبا السنة 
رواه القعنيب عن شعبة ومل يسمع من  وعارضاها هبا ومن فعل ذلك فما استحيا وهلذا احلديث قصة عجيبة وهو انه

شعبة غريه ويف سبب ذلك قوالن احدمها ان القعنيب قدم البصرة ليسمع من شعبة ويكثر فصادف جملسه وقد 
انقضى فمضى اىل منزله فوجد الباب مفتوحا وشعبة على البالوعة فهجم فدخل من غري استئذان وقال انا غريب 

شعبة ذلك وقال دخلت منزيل بغري اذين وتكلمين وانا على مثل هذه احلال  قصدت من بلد بعيد لتحدثين فاستعظم
اكتب حدثنا منصور عن ربعي عن ايب مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال اذا مل تستحي فاصنع ماشئت 

حلسن بن امحد البناء مث قال واهللا الحدثتك غريه وال حدثت قوما انت معهم والثاين انبأنا حممد بن ناصر قال انبأنا ا
قال اخربنا هالل بن حممد بن جعفر قال حدثنا امحد بن حممد بن الصباح قال حدثنا ابراهيم بن عبد اهللا الكشي قال 
حدثنا بعض القضاة عن بعض ولد القعنيب قال كان ايب يشرب النبيذ ويصحب االحداث فقعد يوما ينتظرهم على 

قال من هذا قيل شعبة قال واي شعبة قيل حمدث فقام اليه وعليه ازار امحر الباب فمر شعبة والناس خلفه يهرعون ف
فقال له حدثين قال له ما انت من اصحاب احلديث فشهر سكينه فقال احتدثين او اجرحك فقال له حدثنا منصور 

كينه عن ربعي عن ايب مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا مل تستحي فاصنع ما شئت فرمى س
ورجع اىل منزله فاهراق ما عنده ومضى اىل املدينة فلزم مالك بن انس مث رجع اىل البصرة وقد مات شعبة فما مسع 

منه غري هذا احلديث وقال شيخنا ابن ناصر كان ابن الوليد داعية اىل االعتزال ال حتل الرواية عنه قال املصنف رمحه 
مسألة بني ايب علي بن الوليد وايب يوسف القزويين يف اباحة الولدان يف  اهللا قرأت خبط ايب الوفاء بن عقيل قال جرت

اجلنة أي يف امراجهم يف مجاعة وانشاء شهوهتم لذلك قال ابو علي بن الوليد ال ميتنع ان جيعل من مجلة لذاهتم ذلك 
  ال لالذى لزوال املفسدة فيه يف اجلنة النه امنا منع من يف الدنيا ملا فيه من قطع النسل وكونه حم



وليس يف اجلنة ذلك ولذلك امرجوا يف شرب اخلمر ملا امن من السكر وغئلته من العربدة والعداوة وزوال العقل 
فلما امن ذلك من شرهبا مل مينع من االلتذاذ هبا فقال ابو سوسف ان امليل اىل الذكور عاهة وهو قبيح يف نفسه اذ مل 

شريعة خبالف اخلمر وامنا خلق خمرجا للحدث واذا كان عاهة فاجلنة منزهة خيلق هذ احملل للوطيء وهلذا مل يبح يف 
عن العاهات فقال ابو علي ان العاهة هي التلويث باالذى واذا مل يكن اذى مل يكن اال جمرد االلتذاذ فال عاهة قال 

التكليف ينبغي ان  ابن عقيل قول ايب يوسف كالم جاهل امنا حرم بالشرع وكما عادت االجزاء كلها الشتراكها يف
تعاد القوى والشهوات الهنا تشارك االجزاء يف التكليف ويتعصب باملنع من قضاء اوطارها واملمتنع من هذا معاجل 

طبعه بالكف فينبغي ان تقابل هذه املكابدة باالباحة مث عاد وقال ال وجه لتصوير اللواط النه ما يثبت ان خيلق الهل 
  تويف ابن الوليد يف ليلة االحد ثالث ذي احلجة من هذه السنة ودفن بالشونيزيه اجلنة خمرج غائط اذ ال غائط 

  حممد بن علي  - ٢٥
ابن حممد بن احلسني بن عبد امللك بن عبد الوهاب بن محويه ابو عبد اهللا الدامغاين ولد يف ليلة األثنني ثامن ربيع 

اىل بغداد يوم اخلميس سادس عشرين رمضان سنة  االخر سنة مثان وتسعني وثلثمائة بدمغان وتفقه ببلده مث دخل
تسع عشرة فتفقه على ايب عبد اهللا احلسني بن علي الصيمري وايب احلسني امحد بن حممد القدوري ومسع منهما 
احلديث وبرع يف الفقه وخص بالعقل الوافر والتواضع فارتفع وشيوخه احياء وانتهت اليه الرياسة يف مذهب 

العبارة كثري النشوار يف درسه سهل االخالق روى عنه شيوخنا وعاىن الفقر يف طلب العلم  العراقيني وكان فصيح
فرمبا استضوأ بسراج احلارس وحكى عنه ابو الوفاء ابن عقيل انه قال كان يل من احلرص على الفقه يف ابتداء امري 

ات فانظر يف اجلزء واعيده وال اقوم اين كنت اخذ املختصرات وانزل اىل دجلة اطلب افياء الدور الشاطئية واملسني
  اال وقد حفظته فأدى يب السعي اىل مسناة احلرمي الطاهري فجلست 

يف فيئها التخني وهوائها الرقيق واستغرقين النظر فاذا شيخ حسن اهليئة قد اطلع على مث جائين بعد هنيئة فراش فقال 
اش فدخل يب اىل دار كبرية وفيها دست مضروب قم معي فقمت معه حىت جاء يب اىل باب كبري وعليه مجاعة حو

ليس فيها احد فأدناين منه فجلست واذا بذلك الشيخ الذي اطلع على قد خرج فاستدناين منه وسألين عن بلدي 
فقلت دامغان وكان علي قميص خام وسخ وعليه آثار احلرب فقال ما مذهبك وعلى من تقرأ فقلت حنفي قد مت 

ري وابن القدوري فقال من اين مؤنتك قلت ال جهة يل امتون منها فقال ما تقول يف منذ سنني واقرأ على الصيم
مسألة كذا من الطالق وبسطين مث قال جتيء كل مخيس اىل ها هنا فلما جئت اقوم اخذ قرطاسا وكتب شيئا ودفعه 

ري الذي دخلت اىل وقال تعرض هذا على من فيه امسه وخذ ما يعطيك فأخذته ودعوت له فأخرجت من باب آخر غ
منه واذا عليه رجل مستند اىل خمدة فتقدمت اليه فقلت من صاحب هذه الدار فقال هذا ابن املقتدر باهللا فقال فما 

معك فقلت شيء كتبه يل فقال خبطه اين كان الكاتب فقلت على من هذا فقال على رجل من اهل باب االزج 
نية دنانري وكتب لك بعشرة دنانري فسررت ومضيت اىل عشر كارات دقيق مسيذ فائق وكانت الكارة تساوي مثا

الرجل فأخذ اخلط ودهش وقال هذا خط موالنا االمري فبادر فوزن الدنانري وقال كيف تريد الدقيق مجلة او تفاريق 
 فقلت اريد كارتني منها ومثن الباقي ففعل فاشتريت كتبا فقهية بعشرين وكاغدا بدينارين وشهد عند ايب عبد اهللا بن
ماكوال قاضي القضاة يف يوم االربعاء ثالث عشر ربيع االول سنة احدى واربعني فلما تويف ابن ماكوال قال القائم 
بأمر اهللا اليب منصور بن يوسف قد كان هذا الرجل يعين ابن ماكوال قاضيا حسنا نزها ولكنه كان خاليا من العلم 

لك الكندري هو املستوىل على الدولة وهو الوزير وهو شديد ونريد قاضيا عاملا دينا فنظر ابن يوسف اىل عميد امل



التعصب الصحاب ايب حنيفة فاراد التقرب اليه فاستدعى ابا عبد اهللا الدامعاين فوىل قاضي القضاة يوم الثالثاء تاسع 
  ذي القعدة سنة سبع واربعني وخلع عليه وقريء عهده وقصد خدمة السلطان طغرلبك 

ذي القعدة فأعطاه دست ثياب وبغلة واستمرت واليته ثالثني سنة ونظر نيابة عن الوزارة  يف يوم االربعاء عاشر
مرتني مرة للقائم بأمر اهللا ومرة للمقتدي وكان يوصف باالكل الكثري فروى االمري باتكني بن عبد اهللا الزعيمي قال 

ضاة حممد بن على فاحببت ان حضرت طبق الوزير فخر الدولة ابن جهري وكان حيضره االكابر فحضر قاضي الق
انظر اىل اكله فوقفت بازائه فأهبرين كثرة اكله حىت جاوز احلج وكان من عادة الوزير ان ينادم احلاضرين على 

الطبق ويشاغلهم حىت يأكلوا وال يرفع يده اال بعد الكل فلما فرغ الناس من االكل قدمت اليهم اصحن احللوى 
يه قطائف بسكر وكانت االصحن كبار يسع الصحن منها ثالثني رطال فقال وقدم بني يدي قاضي القضاة صحن ف

له الوزير يداعبه هذا برمسك فقال هال اعلمتموين مث أكله حىت اتى على آخره مرض ابو عبد اهللا الدامغاين يوم 
جب فحجب االربعاء سابع عشر رجب وكان الناس يدخلون فيعودونه اىل آخر يوم االربعاء الرابع والعشرين من ر

عن الناس اخلميس واجلمعة وتويف ليلة السبت الرابع والعشرين من رجب وقد ناهز الثمانني فنزع الفقهاء 
  طيالستهم يوم موته وصلى عليه ابنه ابو احلسن ودفن بداره بنهر القالئني مث نقل اىل مشهد ايب حنيفة 

  حممد بن علي  - ٢٦
غة والسري واآلداب واخبار االوائل وقال شعرا كثيا اال انه كان كثري ابن املطلب ابو سعد كان قد قرأ النحو والل

اهلجوم مث مال عن ذلك واكثر الصوم والصالة والصدقة وروى احلديث عن ابن بشران وابن شاذان وغريمها 
  وغسل مسودات شعره واحرق بعضها بالنار وتويف يف هذه السنة وهو ابن ست ومثانني سنة 

  هر حممد بن ايب طا - ٢٧
العباسي ويعرف بابن الرحى تفقه على ايب نصر ابن الصباغ وشهد عند الدامغاين وناب يف القضاء فحمدت طريقته 

  وتويف يف ذي القعدة من هذه السنة ودفن مبقربة اجلامع 

  منصور بن دبيس  - ٢٨
  ابن علي بن مزيد تويف وتوىل االمارة ابنه سيف الدولة صدقة وتويف يف رجب هذه السنة 

  هبة اهللا بن عبد اهللا  - ٢٩
ابن امحد بن السييب ابو احلسن ولد سنة اربع وتسعني وثلثمائة ومسع ابا احلسني ابن بشران وابن ايب الفوارس وابن 
احلمامي وابن شاذان وكان مؤدبا للمقتدي مث ادب اوالده تويف يف حمرم هذه السنة ودفن مبقربة باب حرب وبلغ 

فبلغنيها ... ملا جاء فيها عن املصطفى ... رجوت الثمانني من خالقي ... نشد من انشائه مخسا ومثانني سنة وكان ي
  ... لينجزه فهو اهل الوفا ... وها انا منتظر وعده ... وزاد ثالثا هبا اردفا ... وشكرا له 

  ابو الربكات املوسوي الشريف  - ٣٠
مائهم وكان يصلي عامة الليل وتويف يف شعبان هذه كان له نقابة املشهد بسامرا وكان من ظراف البغداديني وكر

  السنة عن ثالثة عشر ولدا ذكرا وبنت واحدة 
  اجلهة القائمية ام ولد القائم بأمر اهللا  - ٣١

الذخرية والسيدة توفيت يوم اجلمعة رابع عشرين مجادي اآلخرة واخرجت عشية اجلمعة وصلى عليها ابن ابنها 
الطيار اىل باب الطاق فوصلت بعد عتمة ومشى الناس كلهم سوى الوزير اىل الترب املقتدي بأمر اهللا ومحلت يف 



بشارع الرصافة وجلس للعزاء هبا ثالثة ايام وكانت قد اوصت جبزء من ماهلا للحج والصدقات والقرب ويذكر 
  عنها الصوم والصالة والورع 

  حيىي بن حممد  - ٣٢
  العلوى وكان بقية شيوخ الطالبيني  ابن القاسم ابو املعمر املعروف بابن طباطبا

وكان هو واخوه نسابتهم وكان ينزل بالربكة من ربع الكرخ وكان جممعا لظراف الطالبيني وعلمائهم وشعرائهم 
وفضالئهم وكان يذهب مذهب االمامية وقد قرأ طرفا من االدب وتويف يف رمضان هذه السنة وهو آخر بين طباطبا 

  ومل يعقب 

  سنة

  تسع وسبعني واربعمائة  مث دخلت سنة
فمن احلوادث فيها انه يف احملرم تقدم امري املؤمنني باالمر باملعروف والنهي عن املنكر ونودي بذلك يف االسواق 

  واريقت اخلمور وكسرت املالهي ونقضت دور يلجأ اليها املفسدون 
س وتنفقها عليهما مث مالت اىل احدمها وفيه قتل رجالن كان السبب يف قتلهما ان امرأة كانت تطر وتأخذ اموال النا

دون االخر فظفر به االخر فقتله فظفرت بالقاتل اخت املقتول فجرحته فجاء اخوها فقتله فقربا من ساعتهما وفيه 
قتل منفوخة املسلحي بالكرخ بني السورين فركب الشحنة وكبس دار الطاهر نقيب الطالبيني وقد كان جلأ اليها 

قبض عليهم واخذ منهم امواال فاتفقت السنة والشيعة على االستغاثة على الشحنة فتغيب فطلبه مجاعة من املتهمني ف
  االتراك فأخذ مسحوبا اىل الباب فاعتقل وامر برد ما اخذ واخرج منفوخة فاحرق على تل 

يوان فخلع ويف صفر تقدم املقتدى باحضار زعيم الكفاة ايب منصور حممد بن حممد بن احلسني ابن املعوج اىل الد
عليه فحضره ارباب الدولة وخرج التوقيع بتقليده املظامل وكان فيه وملا رأى امري املؤمنني يف حممد بن حممد بن 

احلسني من العفاف والديانة والثقة والصيانة قلده املظامل وقد اخذ عليه تقوى اهللا وطاعته والسعي يف كل ما كان 
ان كل ما قريء هذا قبل االرض مث خرج فجلس بباب النوىب مث دعا االمراء يزلفة عنده ويقربه من امري املؤمنني فك

  باملعروف فكانوا اعوانه وكان صينا نزها 
ويف هذا الشهر ثارت الفتنة بني السنة والشيعة وقتل مجاعة منهم ابو احلسن بن املهتدي اخلطيب وكانت الوقعة بني 

  جامع امنصور والقنطرة العتيقة فتوىل قتال 

السنة العميد والشحنة مث حاصر الطائفتان اياما فلم يقدر احد ان يظهر فجيب هلما مال توىل جبايته النقيبان اهل 
  فتقدم امري املؤمنني بالقبض على النقيبني فحبس النقيبني فأنكرا ما فعال والزم العميد والشحنة رد ما اخذا 

علقة على حراب االضاحي وخرج حجاب الديوان ويف هذا الشهر قدم خدم ابن ايب هاشم من مكة خبرق الدم م
لتلقيهم وعادوا والقراء بني ايديهم فنزلوا وقبلوا العتبة الشريفة وصاروا اىل دار الضيافة فأدر عليهم ما جرت به 

  العادة 
وبعث يف هذه السنة صفائح ذهب وفضة لتطبق على الباب ففعل ذلك وقلع كل ما كان على الباب مما عليه اسم 

  مصر وكتب اسم املقتدى صاحب 
ويف صفر ايضا دخل عريف الصناع والفعلة والصناع معه على العادة اىل دار اخلالفة فخرج املقتدى ميشي يف الدار 



فخرج اليه ثالثة من الرجال فقبلوا االرض وقالوا حنن رجال من رؤساء هنر الفضل صودرنا وعوقبنا ولنا اربعة اشهر 
فتوصلنا اىل ان دخلنا يف حد الروز جارية فقال فمن فعل بكم هذا قالوا ابن زريق على الباب مل ينجز لنا حال 

الناظر بواسط فوعدهم اجلميل فخرجوا وتقدم من ساعته بايضاح احلال فان كان كما ذكروا فليعزل ابن زريق عن 
 وصل اولئك اعمال واسط وليصعد به منكال مث تقدم اىل صاحب املظامل ان ال يطوى حال احد من الرعية مث

  واحذرهم واصحبهم من يستوىف من ابن زريق ما هلم وينفذ فيه ما تقدم به 
ويف مجادي االوىل وصل الشريف العلوى الدبوسي وكان قد استدعاه النظام للتدريس مبدرسته ببغداد فتلقى وكان 

  بعيد النظري يف معرفة اجلدل فدرس يف النظامية بعد موت ايب سعد املتوىل 
ي االخر بدأ الطاعون بالعراق وكان عامة امراضهم محى الربع مث يتعقبها املوت فلما كثر ذلك امر املقتدى ويف مجاد

  بتفرقة االدوية واالشربة على احملال مث فض عليهم املال 
  ويف هذا الشهر وقعت نار بواسط فأحرقت سوق الصيدلية من اجلانبني ووصل 

صبهان فنزل النهر وان وطلب من الديوان ان يتلقى كما كانت عادة صدقة بن مزيد من املعسكر السلطاين من ا
  ابيه فلم جيب اىل ذلك فعدل اىل بالده 

ويف هذا الشهر سار ملك شاه فنزل املوصل يف رجب مث مضى اىل قلعة جعرب وقد كان حتصن هبا شار يعرف بسابق 
 تسليمها وان يؤمنه على نفسه وماله فلم بن جعرب يف عدد من العلوج يغريون ويلجؤن اليها فراسله السلطان يف

جيب فنصب العرادات ونقب السور وفتحت وقتل عامة من كان فيها وقبض على سابق ورادو واقتله بالسيف 
فوقعت عليه زوجته وقالت ال افارقه حىت تقتلوين معه فالقوه من اعلى السور فتكسر مث ضرب بالسيوف نصفني 

هلا السلطان ما محلك على هذا فقالت انا قوم مل يتحدث عنا باخلنا فخفت ان فألقت نفسها وراءه فسلمت فقال 
خيلو يب من الترك يف القلعة فيقول الناس ما شاؤا فاستحسن ذلك منها ويف رجب وقعت صاعقة يف خان اخلليفة 

ل كباب املقابل لباب النوىب فاحرقت جزءا من كنيسة اخلان وفتتت اسطوانة حىت صارت رميما وسقط منها مث
القطن الكبار نارا فخر الناس على وجوههم وسقطت اخرى خبرابة ابن جردة فقتلت غالما تركيا وسقطت اخرى 

  على جبل آمد فصار رمادا ووقعت صواعق يف الربية ال حتصى يف ديار الشام 
  من البهائم لنقلها  ويف رمضان كثرت الوحول يف الطرقات فأمر امري املؤمنني بتنظيفها وأقيم عدد من الفعلة ومائة

ويف اول يوم من شوال حضر املوكب النقيبان واالشراف واقضاة والشهود فنهض بعض املتفقهة واورد اخبارا يف 
مدح الصحابة وقال ما بال اجلنائز متنع من ذكر الصحابة عليها مبقابر قريش وربع الكرخ والسنة ظاهرة ويد امري 

لتوقيع مبا معناه اهنى ما ارتكب مبقابر قريش من امخال ذكر صاحيب رسول اهللا املؤمنني قاهرة فطولع مبا قال فخرج ا
صلى اهللا عليه و سلم ورضي عنهما وتورطهم يف هذه اجلهالة واستمرارهم على هذه الضاللة اليت استوجبوا هبا 

  النكال واستحقوا عظيم اخلزى والوبال وامنا يتوجه العتب يف ذلك حنو نقيب الطالبيني 

ما تدرع به من جلباب احلكم واسباب يتوخاها لتقدم يف فرضه ما يرتدع به اجلهال فليؤجر باظهار شغل  ولوال
السنة يف مقابر باب التنب وربع الكرخ من ذكر الصحابة على اجلنائز وحثهم على اجلمعة واجلماعة والتثويب 

د السنة والتقدم مبكاتبة ابن مزيد بالصالة خري من النوم وذكر الصحابة على مساجدهم وحماريبهم اسوة مساج
  ليجرى على هذه السرية يف بالده وليحذر الذين خيالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم 

ويف شوال وصل رسول السلطان بكتب تتضمن الدعاء للمواقف املقدسة واالعتذار من تأخره عن اخلدمة وانه 



رها وقلعة جعرب وطرفا من بالد الروم وهو يف اثر هذه اخلدمة فخرج من بساعدة اخلدمة فتح حلب وانطاكية وال
بغداد النقيبان طراد واملعمر فخدماه باملوصل وتالمها عفيف مث ذوو املناصب فلما وصل الصاحلني نفذ من االقامات 

والبوقات فبلغوه  ما ال حيصى وخرج املوكب لتلقية فتوجه الوزير ابو شجاع والنقيبان واجلماعة والقراء والطبول
  عن املقتدى بأمر اهللا التهنئة بالتقدمي فقام وقبل االرض مث دخل بغداد 

ويف شوال وقعت الفتنة بني السنة والشيعة وتفاقم االمر اىل ان هنبت قطعة من هنر الدجاج وطرحت النار وكان 
  لكه حالل ينادي على هنوب الشيعة اذا بيعت اجلانب الشرقي هذا مال الروافض وشراؤه ومت

ويف ذي احلجة قدم السلطان ابو الفتح ملك شاه اىل بغداد الزمته خاتون هبذا لتنقل ابنتها اىل اخلليفة فدخل دار 
اململكة والعوام يتردودن اليه وال مينعون وضرب الوزير نظام امللك سرادقة يف الزاهر ليقتدي به العسكر وال ينزلون 

زول يف دار احد وركب السلطان اىل مشهد ايب حنيفة فزاره وعرب اىل قرب يف دور الناس فلم يقدم احد على الن
معروف وقرب موسى بن جعفر والعوام بني يديه واحندر اىل سلمان فزاره وابصر ايوان كسرى وزار مشهد احلسني 

باستخراج هنر  عليه السالم وامر بعمارة سوره وميم اىل مشهد علي عليه السالم فأطلق ملن فيه ثلثمائة دينار وتقدم
  من الفرات يطرح املاء اىل النجف فبدىء فيه وعمل 

  له الطاهر نقيب العلويني املقيم هنالك مساطا كبريا 
ويف ليله االثنني سابع ذي احلجة مضت والدة اخلليفة وعمته ايل خاتون يف دار اململكة فضربت سراد قامن الدار ايل 

  دار اململكة مث نزلتا وهي معهما واحندرن دجلة ونزلت اليهما فخد متهما وصعدتا ايل 
ويف ليلة اخلميس سابع عشر هذا الشهر وصل النظام اىل اخلليفة من التاج ومشي وحده ايل وصل اليه وهوجالس 

  من وراء الشباك فخدم فقربه وادناه واخرج يده من الشباك اليه فقبلها ووضعها علي عينه وخاطبه مبا مجله به 
قراء يأوون ايل كوخيات بباب الغربة فتقجم امري املؤمنني بان يشتري لكل واحدا دار باملقتدية وكان مجاعة من الف

  وباملسعودة واملختارة وملكوها ونقضت كوخيا هتم 
توي وتفي فقري صاحب مر قعة جبامع املنصور كان يسأل الناس فوجدوا يف مرقعته ستمائة دينار مغربية وظهر فيها 

ا سط عيار مقطوع اليد اليسري كان يقع علي القفل بنفسه فيقتل وميثل ويأخذ املال وكان بني ديار بين ا سد وو
يغوص عرض دجلة يف غوصتني وكان يقفز مخسة عشر ذراعا ويتسلق احليطان امللس وال يقدر عليه فخرج عن 

  أرض العراق ساملا 
ة يف اجلانب الشرقي ذكر ذبح الف ويف هذه النسة صنع سيف الدوله مساطا للسلطان جالل الدولة بظاهر االمج

كبش ومائة رأس دواب ومجال وأنه سبك عشرين الف منا سكرا وكان السماط احسن شئ وقد علق عليه ما صنع 
من منفوخ السكر من الطيور والوحوش وانواع التماثيل فحضر السلطان وا شارايل شئ منه مث منهب وانتقل ايل 

فيه خيم ديباج اشتمل علي مخسمائة قطعة من او الفضة وزين بتمائيل  طعام خاص وجملس عىب له سرادق ديباج
الكافور والعنرب والند واملسك فجلس وقضي منه وطرا فلما هنض خدم سيف الدولة حبمل عشرين الف دينار 

  والسرادق واالواين وقبل االرض بني يدية 

  وانصرف 
مسوا يسألون اهللا النجاة فبلغ العرب ان قوما منهم ويف هذه السنة وقعت العرب علي احلاج فقا تلوهم يومهم وأ

  علموا خلوأبياهتم فاستاقوا مواشيهم فولوا 



  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  ابراهيم بن عبد الواحد  - ٣٣
ابن طاهر بن الطيب ابو اخلطاب القطان مسع الربقاين واخلرقي وعبد اهللا بن بشران روى عنه شيخنا عبد الوهاب 

  ثىن عليه فقال كان خريا كيسا تويف يف مجادي اآلخره من هذه السنة وا
  ا مسعيل بن زاهر بن حممد بن عبد اهللا  - ٣٤

ابن حممد بن عبد اهللا ابو القاسم النوقاين من اهل نيسابور ولد سنة سبع وتسعني وثلثمائة مسع بالبالد من خلق كثري 
  نه اشياخنا وتويف يف هذه السنة وكان ثقة صدوقا فقيها اديبا حسن السرية روي ع

  احلسن ين حممد  - ٣٥
ابن القاسم ابو علي بن زينة مسع من هالل احلفار وايب احلسن احلمامي وغريها روي عنه شيخنا ابو حممد املقرى 

  تويف يف صفر هذه السنة 
  ختلغ بن كنتكني  - ٣٦

وا خيافونه وحان حسن السرية حمافظا على ابو منصور امري احلاج كان شجاعا وله وقعات مع عرب الربية وكان
الصلوات يف مجاعة خيتم القرآن كل يوم وخيتص به العلماء والقراء وله آثار مجيلة يف املشاهد واملساجد واملصانع بني 

مكة واملدينة ولبث يف امرةاحلاج اثين عشرة سنة تويف يف يوم اخلميس بني الظهر والعصر سابع مجادى االول من 
  ة فبلغ النظام فقال مات الف رجل هذه السن

  صايف عتيق القائم بأمر اهللا  - ٣٧
قرأ القرآن وصاحب االخيار وتبع ابا علي بن ايب موسي اهلامشي احلنبلي فأخذ من هدية وكان متورعا له هتجد 

وعبادات وبر وصدقات واعتق عند موته عبيده واماءه واوصى لكل منهم جبزء من ماله وقف علي ابواب 
  واجازذلك املقدي وصل عليه مث محل ايل تربة الطائق فقربهناء الرب
  عبد اهللا بن امحد  - ٣٨

ابن حممد بن عبد اهللا بن الصمد بن املهتدي ابو جعفر ابوايب الفضل مسع ابا القاسم ابن بشران وغريه روي عنه 
وكان صاحب مفاكهة واشعار  شيخنا ابو القاسم السمر قندي وكان من ذوي اهليئات النبالء واخلطباء الفصحاء
  وطرف واخبار تويف يف شهر شعبان ان يف هذه السنة ودفن يف مقربة جامع املدينة 

  عبد اخلالق بن هبة اهللا  - ٣٩
ابن سالمة بن نصر ابو عبد اهللا املفسر الواعظ ولد سنة تسعني ومثلثمائة ومسع اباه واباعلي بن شاذان وغريمها وكان 

ري التهجد والتعبد وتويف يف ربيع اآلخر من هذه السنة وهو ابن اربع وتسعني ودفن مبقربة له مست ووقار وكان كث
  اجلامع 
  عبد الواحد بن حممد  - ٤٠

ابن عبد السميع ابو الفضل العباسي من ولد الواثق روي احلديث وكان ثقة صاحلا تويف يف مجادي اآلخر من هذه 
  السنة عن نيف وتسعني ودفن مبقربة اجلامع 

  علي بن أيب نصر  - ٤١



ابن ودعة كان يؤثر عنه اخلري واالمانه والديانه وكان رئيس التجار باملوصل تويف ببغداد ومحلت جنازتة اىل املوصل 
  فكان يوما مشهودا 

  علي بن فضال ابو احلسن  - ٤٢
 الرواية يف يف ربيع اجملاشعي النحوي مسع احلديث وكان اهللا وكان له علم غزير وتصانيف حسان اال انه ييضعف يف

  االول من هذه السنة ودفن بباب ابرز 
  علي بن امحد  - ٤٣

ابن علي أبو القاسم املعروف بابن الكويف مسع ابن شاذان وابن غيالن وغريمها وقرأ القرآن علي ايب العالء الواسطي 
  سنة ودفن بالشونيزية وغريه وويل النظر باملار ستان العضدي فاحسن مراعاة املرضي وتويف يف رجب هذه ال

  حممد بن امحد  - ٤٤
ابو علي التستري كان متقدم البصرة يف احلال او جلدةوله مراكب يف البحر حفظ القرآن ومسع احلديث وانفرد 

  برواية سنن ايب داود عن ايب عمر وكان حسن املعتقد صحيح السماع وتويف يف رجب هذه السنة 
  حممد بن امحد  - ٤٥

ريي روي احلديث ونظم الشعر وكانت له يديف القراآت االاهنم حكوا عنه متسحا يف الرواية تويف ابن القزاز املط
  املطريي عن مائة وثالث عشرة سنة 

  حممد بن حممد  - ٤٦
ابن امحد بن املسلمة ابو علي بن ايب جعفر ولد سنة احدي واربعمائة وروي عن هالل احلفاروغريه فروي عنه ا 

  ان هذه السنة ودفن بباب حرب وكان زاهدا صموتا ثقة شياخنا وتويف يف رمض
  حممد بن حممد  - ٤٧

ابن علي بن احلسن بن حممد بن عبد الوهاب بن سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن ابراهيم ابن حممد بن علي بن عبد 
  اهللا بن العباسي بن عبد املطلب ابو نصر بن ايب طاهر بن علي 

وثلثائة ومسع من املخلص ايب بكر بن زنبور وايب احلسن احلمامي وغريهم وتزهد يف ولد يف صفر سنة تسع ومثانني 
شبابه فانقطع يف رباط ايب سعد الصويف مث انتقل اىل احلرمي الطاهري وكان ثقة وعاش ثالثا وتسعني سنة فلم يبق يف 

ا وآخر من حدثنا عنه الدنيا من مسع اصحاب البغوي غريه وكان آخر من حدث عن املخلص وحدثنا عنه اشياخن
سيعد بن امحدين البناء وتويف ليله السبت احلادي والعشرين من مجادي اآلخرة وصلي عليه اخوه الكامل ودفن يف 

  مقابر الشهداء قريبا من باب حرب 
  حممد بن عبد القادر  - ٤٨

وابن ايب الفوارس وغريهم ابن حممد بن يوسف ابو بكر مسع الكثري من ايب احلسني بن بشران وايب احلسن احلمامي 
روي عنه اشياخنا وكان رجال صاحلا قليل املخالطة ال خيرج اال يف اوقات الصلوات يتشدديف السنة حضر اخوه 

جملس ايب نصر القشريي فهجره وقال شيخنا ابن ناصر كان عاملا متقنا ذا ورع وتقى وثقة كثري السماع تويف ليله 
  ة باب حرب اخلميس ثالث ربع االول ودفن مبعرب

  مطلب اهلامشي  - ٤٩
ملعتقد يذهب ايل مذهب ايل كان خطيبا قدميا مث اقتطعة القائم بأمر اهللا ايل امامته فكان يصلي به وكان خريا حسن ا



  امحد بن حنبل تويف يف رمضان هذه السنة وهو يف عشر السبعني 
  هبة اهللا ابن القاضي  - ٥٠

حممد علي بن املهتدي ابو احلسن اخلطيب ولد يف سنة تسع عشرة واربعمائة وروي عن الربقاين وغريه وكان اليه 
خ وباب البصرة فوقع فية سهم فمات ودفن يوم اجلمعة تاسع القضاء بعد ابية وخرج يف ايام الفتنة بني اهل الكر

  عشر صفر عند ابية خلف القبة اخلضراء 

  حيي بن احلسني  - ٥١
ابن امسعيل بن زيد ابو احلسني احلسين وكان مفيت طائفته علي مذهب زيد بن علي وكان له معرفة باألصول 

  واحلديث 

  سنة

  مث دخلت سنة مثانني واربعمائة 
دث فيها انه نودي يف يوم اخلميس غرة احملرم بدفع الضرائب واملكوس بتوقيع شريف صدر عن املتقدي فمن احلوا

  بأمر اهللا وكتبت الواح الصقت علي اجلوامع بتحرمي ذلك 
وخرج السلطان ملك شاه يف رابع احملرم ايل ناحية الكوفة للصيد فاصطاد هو وعسكره الوفا حيت بين من حوافرها 

ند الرباط الذي امر ببنائه بالسبيعي بقرب الرحبة يف طريق مكة وهي باقية ايل اآلن وتسمى منارة منارة كبرية ع
  القرون وقيل انه كان فيها اربعة آالف رأس 

  وخرج نظام امللك ايل املشهد بالكوفة واحلائر فزارمها 
اليه الطيار فلما وصل السلطان ويف يوم السبت سابع عشراحملرم بعث املقتدي ظفر اخلادم فاستدعى السلطان فانفذ

ايل باب الغربة قدم الية مركوب اخلليفة مبركب جديد صيين وسرج من لبدا سواد فركبة وصل ايل اخلليفة فأمر 
باجللوس فامتنع فأمره ثانيا وأقسم عليه حيت جلس وتقدم بافاضة اخللع عليه ومل يزل نظام امللك يأيت بامري امري ايل 

المري بالفارسية هذا امري املؤمنني مث يقول للخليفة هذا العبد اخلادم فالن بن فالن واليته كذا جتاه السد ة فيقول ل
وعسكر ه كذا وذلك االمري يقبل االرض وكانوا اكثر من اربعني امري وكان يف مجلة االمراء آيتكني خال السلطان 

ن ومسح بيدة وجسمة وعاد السلطان وعلية فلما حضر استقبل القبلة وصلي بازاء اخلليفة ركعتني واستسلم احليطا
  اخللع والتاج والطوقان وكمشتكني اجلامدار يرفع ذيلة عن 

ميينة وسعد الدولة يرفعه عن مشالة فمثل بني يدي السدة وقبل االرض دفعات فقلده سيفني فقال الوزير ابو شجاع 
بعزا االمامة واسترعاه األمة فقد اوقع الوديعة ياجالل الدولة هذا سيدنا وموالنا امري املؤمنني الذي اصطفاء اهللا 

عندك موقعها وقلدك سيفني لتكون قويا علي اعداء اهللا فسأل تقبيل يد اخلليفة فلم جيبه فسأل تقبيل خامته فأعطاه 
اياه فقبله ووضعة علي عينة وحضر الناس بأمجعهم فشاهدوا اخلليفة والسلطان مث انكفأ ومحل بني يديه ثالثة الوية 

ثالثة افراس يف السفن واربعة علي الطريق واستقبل من داره بالدبادب والرايات ونثرت الدراهم والدنانري و
وانفذاليه اخللفية سريرا مذهبا وخمادا ويف يوم اآلثنني ثاين عشرة حمرم جاء نظام امللك ايل دار ابنةمؤيد امللك فبات 

وجلس هبا وقرئ عليه فيها احلديث واملي ايضا احلديث وبات هبا وجاء من الغد ايل املدرسة ومل يكن رآها هنارا 
  بدار ولده وعاد ايل الزاهر من الغد 



وانفذ السلطان يف ثامن عشر احملرم ايل اخلليفة صندوقني فيهما مال وعمل لآلمراء مساطا مث اجتاز السلطان يف احلرمي 
علية الدراهم والدنانري واثواب الديباج وعلق البلد  ومل يكن رآه وخرج ايل احللبة مث عاد بعد ايام فجاز فيه فنثرت

لذلك مث عرب يف هذا اليوم ايل اجلانب الغريب فدخل العطارين والقطيعتني ومضي ايل الشونيزى والتوثة ونزل دجلة 
قال املصنف وقرأت خبط ابن عقيل قال دخل نظام امللك بغداد او اخر سنة مثانني فلم يدرك رجال يومئ اليه من 

  ل العلم اه
ويف يوم االحد اخلامس عشرين حمرم امر الناس بتعليق وتزيني البلد الجل زفاف خاتون بنت ملك شاه اىل املقتدي 

وكان الزفاف يف مستهل صفر ونقل اجلهاز على مائة وثالثني مجال وبني يديه البوقات والطبول واخلدم يف حنو 
ذلك شيء آخر على اربعة وسبعني بغال وكان على ستة منها ثالثةآالف فارس ونثر عليه اهل بغداد مث نقل بعد 

اخلزانة وهي اثنا عشر صندوقا من فضة وبني يديها ثالثة وثالثون فرسا واخلدم واالمراء بني يدي ذلك فلما كانت 
  عشية اجلمعة 

ت اىل اهلها وقد سلخ حمرم ركب الوزير ابو شجاع اىل خاثون زوجة السلطان فقال ان اهللا يأمركم ان تؤدوا االمانا
اذن يف نقل الوديعة اىل الدار العزيزة فقالت السمع والطاعة للمراسم الشريفة فجاء نظام امللك وابو سعد املستوىف 

واالمراء وكل واحد معه االمناء الكثرة الكثرية مث جاءت خاتون اخلليفة من وراء ذلك كل يف حمفة مرصعة باحلوهر 
  من خواصها باملراكب العجيبة فوصلت اىل اخلليفة فاهديت اليه تلك الليلة وقد احاط مبحفتها مائتا جارية 

فلما كان يوم السبت مستهل صفر صبيحة البناء احضر اخلليفة عسكر السلطان على مساط استعمل فيه اربعون 
  الف منا سكر وخرج السلطان ليلة الزفاف اىل الصيد على عادة امللوك فغاب ثالثة ايام 

  تقدم السطان بالنداء يف سوق املدرسة ال حرمي اال المري املؤمنني وهذا املوضع داخل يف حرميه  ويف خامس صفر
ويف هذا اليوم هرب التركي اىل دار اخلليفة من اجل انه اخذ صبيا فأدخل يف دبره دبوسا فمات فسلمه اخلليفة اىل 

  اصحاب امللك فصلب 
ومعه نظام امللك كوخرج الوزير ابو شجاع فودعه ويف نصف صفر خرج ملك ساه من بغداد حنو اصفهان 

  بالنهروان 
ويف هذا الشهر ولد للسلطان ولد مساه حممودا وهو الذي خطب له باململكة بعده وحضر الناس صبيحة ذلك اليوم 

  فحملوا االموال وجلس للتهنئة ونفذ اليه املوكب يهنئه 
خري اآلجر باحللبة قصد ايقاع النار فيها عدو الصحاهبا  ويف ربيع االول وقع حريق يف احطاب مجعت يف اشهر لشوا

فأصاب من تلك النار سطوح الناس واحلرمي كله حىت كأن يف كل سطح مشوعا فخرج الناس الطفائه فما قدر احد 
  ان يقاربه من مخسمائة ذراع اىل ان انتهى احلطب فخمدت النار 

  ها ثلثمائة رجل ورمى قوم انفسهم اىل املاء فنجوا ويف ربيع االول غرق ستون مركبا ببحر الشام وهلك في

ويف شعبان وصلت الكتب السلطانية تتضمن سؤال اخلدمة الشريفة ان يتقدم اىل خطباء املنابر بذكر االمري امحد بن 
  ملك شاه تايل ذكر ابيه وكان السلطان قد جعله ويل عهده وسار يف ركابه ففعل ذلك ونثرت الدنانري على اخلطباء 

يف هذا الشهر زلزلت مهذان وما داناها من ارض اجلبل فرجفت هبم االرض سبعة ايام ووقعت منازل كثرية وهلك و
خلق كثري حتت الردم وسقط برجان من قلعة مهذان وهلك من سوادها ناحيتان وخرج الناس اىل الصحراء حىت 

  سكنت مث عادوا 



طان ولد فسماه جعفرا وكناه ابا الفضل وزين البلد الجله ويف رابع ذي القعدة ولد للمقتدي من خاتون ابنة السل
وجلس الوزير للهناء بباب الفردوس ونصبت القباب بنهر معلى وزينت سوق الصيارفة بأواين الذهب والفضة 

واجلواهر واظهر الكافوريون متاثيل من الكافور واظهر قوم من صناعتهم عجبا فسري املالحون سفينة على عجل 
  نون ارحاء تطحن على وجه االرض واظهر الطحا

ويف هذا الشهر وقع القتال بني اهل الكرخ واهل باب البصرة واصعد اهل باب االزج ناصرين اهل باب البصرة 
  بالزينة والسالح واالعالم فقصدهم سعد الدولة فمنعهم عن العبور وقاتلهم واخذ سالحهم فاطفأت الفتنة بذلك 

قد اهنى حال يهود بطريق خراسان وبالد ابن مزيد ال يلبسون غيارا وهلم شعور ويف ذي احلجة خرج املرسوم انه 
كاالتراك ويكنون بكىن املسلمني فتقدم خبروج من عني من العدول والفقهاء فهذبوا نواحي بغداد وقصدوا حلة ابن 

مهوسى العرب فكادوا مزيد فهذبوها وجاء رجل يدعى النبوة وانه خاطبه اجلبل واملالئكة فتصفح حاله فاذا به من 
  حبملونه اىل املارستان مث صفح عنه وزود فرحل 

ويف هذه السنة بنيت التاجية بباب ابرز وجددت على الزاهر مسناة كان هلا اساس قائم غرس فيه خنل وشجر وسور 
  عليها وذلك بأمر السلطان ملك شاه 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امسعيل بن عبد اهللا  - ٥٢
ابن موسى بن سعيد ابو القاسم السامري من اهل نيسابور مسع احلديث الكثري من ايب بكر احلريى وايب سعيد 

الصرييف وابن باكويه وغريهم وسافر البالد وعرب وراء النهر روى عنه اشياخنا وكان ثقة فاضال له حظ من االدب 
  بور ومعرفة بالعربية وتويف يف مجادى االوىل من هذه السنة بنيسا

  شافع بن صاحل  - ٥٣
ابن حامت ابو حممد اجلبلي مسع من ايب علي بن املذهب والعشاري وايب يعلى بن الفراء وعليه تفقه تويف يف صفر هذه 

  السنة 
  طاهر بن احلسني  - ٥٤

نظام امللك ابو الوفاء البندنيجي اهلمذاين كان شاعرا مربزا له قوة يف لزوم ماال يلزم وله قصيدتان احدامها يف مدح 
... ورد لومهم هم وآالم ... ال موا ولو علموا ما اللوم ماالموا ... وهي نيف واربعون بيتا غري معجمة كلها اوهلا 

واخرى معجمة كلها حنوها يف العدد وكان قويا يف علم النحو واللغة والعروض ومل ميدح البتغاء عرض وكان يعد 
  ف وسبعني سنة بالبندنيجني ذلك عارا تويف يف رمضان هذه السنة عن ني

  عبد اهللا بن نصر  - ٥٥
ابو حممد احلجادي مسع احلديث وصحب الزهاد وتفقه على مذهب امحد بن حنبل وكان خشن العيش يف عبادته 

  وحج على قدميه بضع عشرة سنة ودفن بباب حرب 
  عبد امللك بن احلسن  - ٥٦

  ون ابو شيخنا ايب منصور ابن خريون بن ابراهيم الدباس اخو ايب الفضل ابن خري



كان رجال صاحلا من خيار البغداديني روى عنه ابنه وشيخنا عبد الوهاب تويف يف ذي احلجة من هذه السنة ودفن 
  مبقربة باب حرب 

  فاطمة بنت علي املؤدب  - ٥٧
حسنا يف الغاية املعروفة ببنت االقرع الكاتبة مسعت ابا عمر بن مهدي وغريه حدثنا عنها اشياخنا وكان خطها مست

وكانت تكتب على طريقة ابن البواب وكتب الناس على خطها واهلت حلسن خطها لكتابة كتاب اهلدنة اىل ملك 
الروم من الديوان العزيز وسافرت اىل بالد اجلبل اىل عميد امللك ايب نصر الكندري ومسعت شيخنا ابا بكر حممد بن 

االقرع تقول كتبت ورقة لعميد امللك الكندري فأعطاين الف دينار عبد الباقي البزار يقول الكاتبة فاطمة بنت 
  وتوفيت يف حمرم هذه السنة ودفنت بباب ابرز 

  حممد بن امري املؤمنني املقتدى  - ٥٨
تويف عن جدري وقد قارب تسع سنني فاشتدت الرزيئة فيه وجلس للعزاء بباب الفردوس ثالثة ايام وحضر الناس 

قيع يتضمن ان امري املؤمنني اوىل من اقتدى بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و على طبقاهتم فخرج التو
سلم واهللا تعاىل يقول الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا هللا وانا اليه راجعون اآلية وذكر حديث رسول اهللا صلى اهللا 

عزى اهللا تعاىل به االمة بعد نبيه بقوله لقد كان  عليه و سلم ملا مات ولده ابراهيم وقد عزى امري املؤمنني نفسه مبا
لكم يف رسول اهللا اسوة حسنة فانا هللا وانا اليه راجعون تسليما حلكمه ورضا بقضائه فليعلم احلاضرون ما رجع اليه 

  امري املؤمنني وان العلم الشريف حميط حبضورهم وليؤذن هلم يف االنكفاء 
  حممد بن حممد  - ٥٩

بن موسى بن جعفر بن احلسني بن علي بن احلسن بن احلسن بن علي بن احلسني بن علي بن ايب ابن زيد بن علي 
  طالب احلسيين ذو الكنيتني ابو املعايل وابو احلسن 

امللقب باملرتضى ذو الشرفني ولد سنة مخس وأربعمائة ومسع احلديث الكثري وصحب أبا بكر اخلطيب وتلمذ وأخذ 
معرفة حسنة ومسع بقراءتة الكثري من شيوخه روى عنه اخلطيب يف مصنفاته وكان  عنه علم احلديث فصارت له به

بغدادي املولد واملنشأ مث سكن مسرقند وأملى احلديث بأصبهان وغريها وكان يرجع إىل عقل كامل وفضل وافر 
زكاة ماله ورأي صائب وصنف فأجاد وكان له دينا وافرة وكان ميلك حنو أربعني قرية بنواحي كمش وكان خيرج 

مث يتنقل بالصدقة الوافرة وكان ينفذ إىل مجاعة من األئمة األموال إىل كل بلد واحد من ألف دينار إىل مخسمائة إىل 
سبعمائة فرمبا بلغ ببعثه عشرة آالف دينار وكان يقول هذه زكاة مايل وأنا غريب ال أعرف الفقراء ففرقوها أنتم 

فابعثوه إيل حىت أعطيه عشر الغلة وكان يصرف أمواله إىل سبل الرب  عليهم وكل من أعطيتموه شيئا من املال
وحسده قاضي البلد فقال للخضر بن إبراهيم وهو ملك ما وراء النهر أن له بستانا ليس للملوك ميله فبعث إليه أين 

ه أهل الدين أريد أن أحضر بستانك فقال للرسول ال سبيل إىل ذلك ألين عمرته من املال احلالل ليجتمع عندي في
فال أمكنه من الشرب فيه فأخرب األمري فغضب وأعاد الرسول فأعاد الشريف اجلواب وأراد أن يقبض عليه فاختفى 

وطلب فلم ير فأظهروا أن اخلضر قد ندم على ما كان فعل فظهر فبعث إليه األمري بعد مدة نريد أن نشاورك يف 
وكالئه قال توصلت إليه وقلت إهنم يأخذون مالك من مهمات فحضر فحبسه واستوىل على أمواله فحكى بعض 

غري أختيارك فأعطهم ما يريدون وختلص فقال ال أفعل وقد طاب يل احلبس واجلوع فإين كنت أفكر يف نفسي منذ 
مدة وأقول من يكون من بيت رسول اهللا صلىاهللا عليه وسلم ال بد أن يبتلى يف ماله ونفسه وأنا قد ربيت يف النعم 

فلعل يف خلل فلما وقعت هذه الواقعة فرحت هبا وعلمت أن نسيب صحيح متصل برسول اهللا صلى اهللا  والدولة



عليه و سلم وال أفعل شيئا إال برضى اهللا تعاىل فمنعوه من الطعام فمات وكان هذا يف هذه السنة وأخرج يف الليل 
  من القلعة فلما علم ولده نقله إىل موضع آخر فقربه هناك يزار وحكى 

أبوالعباس جعفر بن امحد الطربي قال رأيت املرتضى أبا املعايل بعد موته وهو يف اجلنة بني يديه مائدة طعام موضوعة 
  فقيل له أال تأكل قال ال حىت جييء إبىن فإنه غدا جيئ فلما انتبهت من نومي قتل إبنه الظهر يف ذلك اليوم 

  حممد لن أيب سعد  - ٦٠
يمان بن فرج أبو الفضل املعروف بالبغدادي وهو من أهل أصبهان ولد يف سنة ثالث أمحد بن احلسن بن علي بن سل

وعشرين وأربعمائة ومسع وحدث ووعظ وكان يوصف بالفصاحة والعلم بالتفسري واملعاين روى عنه ولده أبو سعد 
  شيخنا وعبد الوهاب احلافظ تويف ببغداد عند رجوعه من احلج يف صفر هذه السنة 

  هالل  حممد بن - ٦١
إبن احملسن بن إبراهيم أبو احلسن الصايب بغرس النعمة مسع أباه وأباعلي بن شاذان وذيل على تاريخ والده الذي 

ذيله أبوه على تاريخ ثابت بن سنان الذي ذيله على تاريخ إبن جرير وكان له صدقة ومعروف وخلف سبعني ألف 
بشارع إبن عوف مث نقل إىل مشهد علي عليه السالم قال  دينار تويف يف ذي القعدة من هذه السنة ودفن يف داره

املصنف رمحه اهللا ونقلت من خط أيب الوفاء بن عقيل قال حضرنا عند بعض الصدور فقال هل بقي ببغداد مؤرخ 
 بعد إبن الصايب فقال القوم ال فقال ال حول وال قوة إال باهللا خيلو هذا البلد العظيم من مؤرخ حنبلي يعىن إبن عقيل
نفسه هذا مما جيب محد اهللا عليه فإنه ملا كان البلد مملوء باألخيار وأهل املناقب قيض اهللا هلا من حيكيها فلما عدموا 

وبقي املؤذي والذميم الفعل أعدم املؤرخ وكان هذا ستر عورة وحكى عنه هبة اهللا بن املبارك السقطي أنه كان 
أبتىن بشارع إبن أيب عوف دار كتب ووقف فيها حنو من أربعمائة جيازف يف تارخيه ويذكر ما ليس بصحيح قال وقد 

  جملد يف فنون العلوم ورتب هبا خازنا يقال له إبن األقساسي العلوي وتكرر العلماء 

إليها سنني كثرية مامل تزل له أجرة فصرف اخلازن وحك ذكر الوقف من الكتب وباعها فأنكرت ذلك عليه فقال 
تب النظامية قال املصنف فقلت بيع الكتب بعد وقفها حمظور فقال قد صرفت مثنها يف قد أستغىن عنها بدار الك

  الصدقات 
  هبة اهللا بن علي  - ٦٢

إبن حممد بن أمحد احمللى أبو نصر إبن املهتدي وإبن املأمون واخلطيب وخلقا كثريا وكتب الكثري وكان حلو اخلط 
قبل زمان الرواية وإمنا مسع منه القليل فتويف يف هذه السنة وصنف ومجع وأنشا اخلطب واملواعظ وأدركته املنية 

  ودفن مبقربة جامع املنصور 
  أبو بكر بن عمر  - ٦٣

أمري امللثمني كان بأرض غانة يف جماهدة الكفار وقام له ناموس مل يقم مثله ألحد بالدين والزهد وكان يركب إذا 
يل إنه مل يتوجه يف وجه من جماهدة أو دفع عدو يف أقل من ركب أصحابه ويطعم إذا طعموا وجيوع إذا جاعوا وقد ق

مخسمائة ألف كل يعتقد طاعة اهللا تعاىل يف طاعته وكان حيفظ احلرمات ويراعي قوانني اإلسالم مع صحة املعتقد 
  ومواالة الدولة العباسية فأصابته نشابة يف حلقه فمات هبا يف هذه السنة عن نيف وستني 

  سنة



  سنة 
  ة إحدى ومثانني وأربعمائة مث دخلت سن

فمن احلوادث فيها أن أهل باب البصرة شرعوا يف بناء القنطرة اجلديدة يف صفر ونقلوا اآلجر يف أطباق الذهب 
والفضة وبني أيديهم البوقات والدبادب وجاء إليهم أهل احملال وأهل باب األزج فاجتازوا بامرأة تسقي املاء فجعلوا 

لسبيل فاتفق أنه جاز سعد الدولة فاستغاث املرأة إليه فأمر بإبعادهم عنها فضرهبم األتراك يتناولون منها ويقولون ا
  باملقارع فجذبوا سيوفهم وضربوا وجه فرس 

بنمياز حاجبه فرمته فحمل سعد الدولة احلنق فصعد من مسريتيه راجال ومعه النشاب فحمل عليهم أحدهم فطعنه 
وحرصوا أن يقع هذا الرجل فما قدروا عليه وأخذ مثانية من القوم مل يكن  بأسفل القطعة فخبطه يف املاء والطني

  معهم سالح فقتل واحد وقطعت أعصاب ثالثة 
  ويف ربيع اآلخر بىن أهل الكرخ عقدا ألنفسهم 

ويف هذا الشهر اتباع تركي من أصحاب خاتون زوجة اخلليفة من طواف شيئا فتنابذا فضربه التركي فشجه 
فخرج توقيع اخلليفة بإبعاد األتراك أصحاب خاتون من احلرمي وأن ال يبيت أحد منهم فيه فأخرجوا  فاستغاث العامة

  من ساعتهم على أقبح صورة فباتوا بدار اململكة 
  ويف هذه السنة فتح ملك شاه مسر قند 

  وفيها حج الوزير أبو شجاع واستناب إبنه أبا منصور وطراد بن حممد الزينيب 

  هذه السنة من اآلكابرذكر من تويف يف 

  أمحد بن أيب حامت  - ٦٤
عبد الصمد بن أيب الفضل التاجر الغورجي اهلروي أبو بكر مسع أبا حممد اجلراحي حدثنا عنه أبو الفتح الكروخي 

  وتويف يف يوم الثالثاء تاسع عشر ذي احلجة فجأة 
  أمحد بن حممد  - ٦٥

خنا أيب منصور مسع أبا القاسم عبد امللك بن بشران وروى عنه إبن احلسن بن اخلضر أبو طاهر اجلواليقي والد شي
شيخنا عبد الوهاب قال شيخنا إبن ناصر كان شيخا صاحلا متعبدا من أهل البيوتات القدمية ببغداد ذا مذهب حسن 

  وتعبد وكان جده اخلضر صاحب قرى وضياع ودخل كثري وتويف أبو طاهر جأة يف رجب هذه السنة 
  ن حممد عبد اهللا ب - ٦٦

  إبن علي بن حممد بن علي بن جعفر أبو امساعيل األنصاري اهلروي ولد يف ذي احلجة 

سنة مخس وتسعني وثلثمائة وكان كثري السهر بالليل وحدث وصنف وكان شديدا على أهل البدع قويا يف نصرة 
افظ قال كان عبد اهللا االنصاري السنة حدثنا عنه ابو الفتح الكروخي وانبأنا حممد بن ناصر عن املؤمتن بن امحد احل

اليشد على الذهب شيئا ويتركه كما يكون ويذهب اىل قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال توكي فيوكي 
عليك وكان ال يصوم رجب وينهى عن ذلك ويقول ما صح يف فضل رجب ويف صيامه شيء عن رسول اهللا صلى 

ان وال ميلي يف رجب تويف هبراة يف يوم مجعة وقت غروب الشمس اهللا عليه و سلم وكان ميلي يف شعبان ويف رمض
  رابع عشرين ذي احلجة من هذه السنة 



  عبد امللك بن امحد  - ٦٧
ابو طاهر السيوري مسع ابا القاسم بن بشران وغريه روى عنه اشياخنا وكان شيخا صاحلا دينا خريا وتويف يف مجادي 

  ة باب الدير اآلخرة من هذه السنة ودفن من الغد مبقرب
  عبد العزيز بن طاهر  - ٦٨

ابن احلسني بن علي ابو طاهر الصحراوي من اهل باب البصرة حدث عن ابن رزقوية وغريه بشيء يسري وكان 
صاحلا زاهدا فآثر العزلة واشتغل بالتعبد وكان مقيما يف جامع املدينة وتويف يف شعبان هذه السنة ودفن يف املقربة 

  الشونيزية 
  مد بن امحد حم - ٦٩

ابن حممد بن علي ابو احلسني ابن اآلبنوسي ولد يف سنة احدى ومثانني وثلثمائة ومسع من الدارقطين وابن شاهني 
وابن حبابة والكتاين واملخلص وغريهم وكان مسعه صحيحا حدثنا عنه اشياخنا وتويف يف ليلة االثنني تاسع عشرين 

  شوال هذه السنة ودفن يف مقربة باب حرب 

  حممد بن اسحاق  - ٧٠
  ابن ابراهيم بن خملد بن جعفر ابو احلسن الباقر حي ولد يف شعبان 

  سنة

سبع وتسعني وثلثمائة ومسع من ايب احلسني ابن املتيم وايب احلسن بن رزقويه وابن شاذان وغريهم وحدثنا عنه 
وتويف يف يوم االحد ثاين رمضان  اشيخانا وهو من الثقات اهل بيت احلديث والعلم والعداله من ظراف البغداديني

  ودفن يف باب حرب 
  حممد بن امحد  - ٧١

ابن حممد ابو جابر الزهري من ولد عبد الرمحن بن عوف مسع ابا عبد اهللا امحد بن عبد اهللا احملاملي وابا علي احلسني 
  عاشر شوال هذه السنة  بن علي بن بطحاء وغريمها روى عنه شيخنا ابو القاسم السمر قندي تويف يف يوم االربعاء

  حممد بن احلسني  - ٧٢
ابن علي بن حممد بن حممود ابو يعلى السراج من اهل مهذان مسع صحيح البخاري من كرمية بنت امحد بن حممد بن 

ايب حامت املروزية مبكة ومبصر من ايب عبد اهللا حممد بن سالمة القضاعي وحدث عن ايب حممد اجلوهري وتويف يف 
  ة صفر هذه السن

  حممد بن القاسم  - ٧٣
ابن حممد بن عامر القاضي االزدي من ولد املهلب بن ايب صفرة مسع ابا حممد اجلراحي روى عنه ابو الفتح 

  الكروخي وتويف يف مجادي االخرة هبراة 
  سنة 

  مث دخلت سنة اثنتني ومثانني واربعمائة 
شي يف املدرسة اليت بناها تاج امللك ابو الغنائم بباب فمن احلوادث فيها انه يف تاسع عشر احملرم درس ابو بكر الشا



  ابرز وقفها علي اصحاب الشافعي ومساها التاجية 
  ويف ثالث صفر ورد اىل بغداد بزان وصواب بعثهما السلطان اىل املقتدي فطلبا 

خلليفة اىل ذلك تسليم خاتون اليهما وكانت خاتون قد اكثرت الشكاية اىل ابيها من اعراض اخلليفة عنها فأجاب ا
وخرجت واصحبها اخلليفة النقيبني الكامل والطاهر ومجاعة من اخلدم وخرج معها ابنها االمري ابو الفضل جعفربن 
املقتدي وكان خروجها يوم االربعاء سادس عشر ربيع االول وخرج الوزير عشية اخلميس مشيعا هلم ايل النهروان 

اخلرب يف ثاين شوال مبوهتا باصفهان باجلدري فجلس الوزير ابو شجاع  وكان بني يدي حمفة االمري ايب الفضل ووصل
  للعزاء هبا سبعة ايام ووصل النقيبان من اصبهان يف ثالث عشر شوال 

ويف سلخ ذي احلجة خرج ابو حممد التميمي وعفيف لتعزية السلطان فأما التميمى فعاد من اصبهان ألن السلطان 
  ليفة عوده بغري اذن وميم عفيف اىل السلطان توجه ايل ما وراءالنهر واكرب اخل

ويف عشية اجلمعة تاسع عشر صفر كبس اهل باب البصرة الكرخيني فقتلوا رجال وجرحوا آخر فاغلقت اسواق 
الكرخ ورفعت املصاحف علي القصب وما زالت الفنت تزيد وتنقص ايل مجادي االويل فقويت نارها وقتل خلق كثري 

قطعة كبريه من الكرخ فنهبوها فنزل مخارتاش نائب الشحنة على دجلة ليكف الفتنة فلم  واستويل هل احملال علي
يقدر وكان اهل الكرخ خيرجون اليه وايل اصحابه االقامة وكان اهل باب البصرة يأتون ومعهم سبع أمحريقاتلون 

اخلليفة وخدمه والقضاة حتته وعزموا على قصد باب التنب فمنعهم اهل احلربية واهلامشيون من ذلك وركب حاجب 
ابو الفرج بن السييب ويعقوب الربزبيين وابو منصور ابن الصباغ والشيوخ ابو الوفاء بن عقيل وابو اخلطاب وابو 

جعفر ابن اخلرقي احملتسب وعربوا ايل الشحنة وقرؤا منشورا بالكرخ من الديوان وفيه قد حكي عنكم امور فيجب 
م وان يدينوا مبذهب اهل السنة فاذعنوا بالطاعة فبني هم علي ذلك جاء ان نأخذ علماءكم على ايدي سفهائك

الصارخ من حنوالدجاج احلقونا ونصب هل الكرخ رأيتني على باب السماكني وكتبوا على مساجدهم خري الناس 
  بعد رسول اهللا ابو بكر مث عمر مث عثمان مث علي ويف غد يوم 

كان يف مجلة ماهنب دار ايب الفضل بن خريون فقصد الديوان مستنفرا القتال هنب اهل الكرخ شارع ابن ايب عوف و
ومعة الناس ورفع العامة الصلبان على القصب وهتجموا على الويز ايب شجاع يف حجرتة من الديوان وكثروا من 
اب الكالم الشنيع ومل يصل حاجب الباب يف جامع القصر اشفاقا من العامة وكان قد مات يومئذ هامشي من اهل ب

االزج بنشابة وقعت فيه فقتل العامة علويا ورموه يف خربة احلمام وزاد امر الفتنة وامر اخلليفة مبكابتة سيف الدولة 
ايب احلسن صدقة بن مزيد بانفاذ جند فغعل وخلع عليهم وجعل عليهم ابو احلسن الفاسي فنقض دورالذين قتلوا 

م ونفي قوم فسكنت الفتنة قال املصنف ونقلت من خط العلوي وحلق شعور من ليس بشريف وال حندي وقبل قو
ايب الوفاء بن عقيل قال عظمت الفتنة اجلارية بني السنة واهل الركخ فقتل فيها حنو مائيت قتيل ودامت شهورا من 

سنة اثنتني ومثانني واربعمائة وانقهر الشحنة واحتش السلطان وصار العوام يتبعون بعضهم بعضا يف الطرقات والسفن 
فيقتل القوى الضعيف ويأخذ ماله وكان الشباب قد احدثوا الشعور واجلمم ومحلوا السالح وعملوا الدروع ورموا 

عن القسي بالنشاب والنبل وسب اهل الكرخ الصحابة وازواج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على السطوح 
خ من الفقهاء والصلحاء من غضب وال وراتفعوا اىل سب النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل اجد من سكان الكر

انزعج عن مساكنتهم فنفر املقتدي امام العصر نفرة قبض فيها على العوام واركب االتراك والبس االجناد االسلحة 
وحلق اجلمم والكالجات وضرب بالسياط وحبسهم يف البيوت حتت السقوف وكان شهر آب فكثر الكالم على 



وماتت السنة ونصبت البدعة ونرى ان اهللا ما ينصر اال الرافضة فنرتد عن السلطان وقال العوام هلك الدين 
االسالم قال ابن عقيل فخرجت اىل املسجد وقلت بلغين ان اقواما يتسمون باالسالم والسنة قد غضبوا على اهللا 

فر فلقد بلغ وهجروا شريعته وعزموا على االرتداد وقد ارتدوا فان املسلمني امجعوا على أن العزم على الكفر ك
  الشيطان منهم كل مبلغ حيث دلس عليهم نفوسهم 

وغطى عيوهنم وأراهم ان ازالة النصرة عنهم مع استحقاقهم هلا ومل يكشف عن عوار ادياهنم حيث صب عليهم 
النعم صبا و ارخص اسعارمها وأمن ديارهم وجعل سلطاهنم رحيما لطيفا وجعل هلم وزيرا صاحلا جيتهد يف اخراج 

ت املستبهة اىل الفقهاء ليسلم دينه من التبعات ويأخذ االمجاع يف اكثر العبادات وال يتكرب وال حيتجب احلكوما
فأمرجوا يف املعاصي مث انتقلوا اىل بناء العقود بالطبول وهلج منهم قوم بسب فلما هنض السلطان بعصبية دينية او 

يف مأمت النياحة يقولون هل رأيتم يف الزمن املاضي سياسة وقد استحقوا قطع الرؤوس وختليد احلبوس فقعد احلمقى 
مثل ما جرى على اهل السنة يف هذه الدولة طاب واهللا االنتقال عن االسالم لو كان ما حنن فيه حقا لنصره اهللا 

ومحلوا الصلبان يف حلوقهم ودعوا بشعار الرفض وقالوا ال دين اال دين اهل الكرخ وهل كانوا على الدين 
الدين النطق باللسان من غري حتقيق معتقد واس املعتقد من قوم تناهوا يف العصيان والشرود عن  فيخرجوا وهل

الشرع وسفكوا الدماء فلما فرضوا بعذاب ردعا هلم ليقلعوا انكروا وتسخطوا فأردمت ان يتبع احلق اهواءكم 
م السعة الدعة شكرمت النعم وال يف ويسكت السالطني عن قبيح افعالكم حىت تفانون باخلصومة واحملاربة فال يف ايا

  ايام التأديب سلمتم للحكيم احلكم فليتكم ملا فسدت دنياكم ابقت بقية من امر أديانكم 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن حممد  - ٧٤
ايب العالء صاعد ابن صاعد بن حممد بن امحد ابو نصر النيسابوري ولد سنة عشر واربعمائة ومسع بنيسابور من جده 

بن حممد ومن ابيه حممد بن صاعد وعمه امسعيل ابن صاعد وايب بكر احلريي وايب سعيد الصرييف ومسع ببخارا من ايب 
  سهل الكالباذي وايب ثابت البخاري ومسع ببغداد من ايب الطيب الطربي وغريه 
  دة وروى عنه أشياخنا وكان يف صباه من امجل الشباب وامجعهم السباب السيا

  من الفروسية والرمي وصار رئيس نيسابور واملى احلديث وتويف يف شعبان هذه السنة ودفن بنيسابور 
  امحد بن حممد  - ٧٥

ابن امحد بن جعفر ابو الفتح املقريء مقريء اصبهان قرأ القراآت على مجاعة ومسع احلديث من مجاعة وتويف يف هذه 
  السنة 
  امحد بن حممد  - ٧٦

العباس اجلرجاين قاضي البصرة مسع من ايب طالب بن غيالن وايب القاسم التنوخي وايب حممد اجلوهري ابن امحد ابو 
  وغريهم وكان رجال جلدا ذكيا وتويف يف هذه السنة يف طريق البصرة 

  عبد العزيز بن حممد  - ٧٧
  هبراة  ابن علي بن ابراهيم بن مثامة ابو نصر اهلروى مسع ابا حممد اجلراحي وتويف يف رمضان

  عبد الصمد بن امحد  - ٧٨



ابن علي ابو حممد السليطي املعروف بطاهر النيسابورى رازي املولد واملنشأ نيسابوري االصل رحل البالد ومسع 
احلديث الكثري وجود الضبط وكان احد احلفاظ واوعية العلم مسع من ابن املذهب وايب احلسن الباقالوي وايب 

  وهري وخرج له االمايل وكان صدوقا تويف هبمذان يف هذه السنة الطيب الطربي وايب حممد اجل
  علي بن ايب يعلي  - ٧٩

ابن زيد ابو القاسم الدبوسي من اهل دبوسة بلدة بني مسر قند وخبارا ويل التدريس بالنظامية يف بغداد وتوحد يف 
  الفقه واجلدل ومسع احلديث وتويف ببغداد يف شعبان هذه السنة 

  مد علي بن حم - ٨٠
  ابن علي الطراح ابو احلسن املدير تويف يف ذي احلجة 

  ابو احلسن بن املعوج  - ٨١
  كاتب الزمام تويف يف هذه السنة 

  عاصم بن احلسن  - ٨٢
ابن حممد بن علي بن عاصم بن مهران ابو احلسني العاصمي ولد سنة سبع وتسعني وثلثمائة وهو من اهل الكرخ 

غداديني وظرفائهم له االشعار الرائقة النادرة املستحسنة وكان من اهل الفضل يسكن باب الشعري من مالح الب
واالدب ومسع ابا عمر عبد الواحد بن مهدي وابا احلسني بن املتيم وابا احلسني بن بشران وغريهم وحدث عن ايب 

لو ... ن االخالق ماذاعلى متلو... بكر اخلطيب وكان ثقة متقنا حدثنا عنه اشياخنا كثريا وانشدونا من شعره 
فعساه يسمح بالوصال ... وافض ختم الدمع من آماقي ... وابوح بالشكوى اليه تذلال ... زارين وابثه اشواقي 

ان كان قد ... ما ضره لو جاد باالطالق ... اسرالفؤاد ومل يرق لوثق ... ذي لوعة وصبابة مشتاق ... ملدنف 
حاشاك تقتليين بال ... يا قاتلي ظلما بسيف صدوده ...  قليب فان رضابه درياقي... لسعت عقارب صدغه 

... وسقيتين دمعي وما يروى به ... الحب شرب سالفة االرياق ... ما مذهيب شرب السالف وانين ... استحقاق 
  ... ظمأى ولكن ال عدمت الساقي 

يل ... العربات مذ بعدوا مل تترك ... ودعتهم والركب معترض ... هلفي على قوم بكاظمة ... ومن شعره الرائق 
عين ... وتعوضوا الذقت فقدهم ... جار وقليب حشوه مرض ... رحلوا فطر يف دمعه هطل ... مقلة ترنو وتغتمض 
  ومايل عنهم عوض 

  ... هبم فما ردوا الذي اقترضوا ... اقرضتهم قليب على ثقة 
عهد متوين مرخيا ... ن تولت شريت فطاملا فا... وهجركم قد شيب املفارقا ... أتعجبون من بياض مليت ... وله 

فأنبتت مدا معي ... بكيت يف ربوعها صبابة ... من بعد ما ثورمت االيانقا ... ملا رأيت داركم خالية ... غرانقا 
  ... شقائقا 

قال املصنف رمحه اهللا مسعت شيخنا عبد الوهاب بن املبارك االمناطي يقول قال عاصم مرضت فغسلت شعري وكان 
  لي له يف املرض تويف عاصم يف مجادي االخرة من هذه السنة ودفن يف مقربة جامع املدينة غس
  حممد بن امحد  - ٨٣

ابن حامد بن عبيد ابو جعفر البخاري البيكندي املتكلم املعروف بقاضي حلب داعية اىل االعتزال ورد بغداد يف 
ها فلما مات ابن يوسف دخلها وسكنها ومات هبا قال ايام ايب منصور عبد امللك بن حممد بن يوسف فمنعه ان يدخل



  شيخنا عبد الوهاب كان كذابا تويف يف هذه السنة ودفن يف مقربة باب حرب 
  حممد بن امحد  - ٨٤

  ابن عبد اهللا بن حممد بن امسعيل ابو الفتح االصبهاين ويعرف بسمكويه ولد بأصبهان 

  سنة

ا وكان من احلفاظ املعروفني بالطلب والرحلة ومسع الكثري ومجع تسع واربعمائة مث نزل هراة مدة مث خرج عنه
الكتب وورد بغداد فسمع ابا حممد اخلالل وغريه مث خرج اىل ما وراء النهر وكتب هبا ورجع اىل هراة فتديرها 
احلجة  وكان على رأى العلماء والصاحلني مشغوال بنفسه عما ال يعينه وتويف بنيسابور ليلة االربعاء سابع عشر ذي

  من هذه السنة 
  سنة 

  مث دخلت سنة ثالث ومثانني واربعمائة 

فمن احلوادث فيها انه ورد ابو عبد اهللا الطربي الفقيه يف احملرم مبنشور من نظام امللك بتولية التدريس بالنظامية 
رر ان يدرس فيها فدرس هبا مث وصل يف ربيع االخر ابو حممد عبد الوهاب الشريازي ومعه منشور بالتدريس هبا فتق

  هذا يوما وهذا يوما ويف ربيع اآلخر خلع على ايب القاسم علي بن طراد وكتب له منشور بنقابة العباسيني بعد ابيه 
ويف مجادي االوىل ورد البصرة رجل كان ينظر يف علوم النجوم يقال له تليا واستغوى مجاعة وادعى انه االمام 

عملت قبل عضد الدولة وهي اول دار كتب عملت يف االسالم وخربت  املهدي واحرق البصرة فاحرقت دار كتب
وقوف البصرة اليت وقفت على الدواليب اليت تدور وحتمل املاء فتطرحه يف قناة الرصاص اجلارية اىل املصانع اليت 

ل له ما فعل اماكنها على فرسخ من املاء وحكى طالوت بن عباد انه رأى حممد بن سليمان امري البصرة يف املنام فقا
اهللا بك فقال غفر يل ولوال حوض املربد هللكت وكان حممد قد ابتدأ هبذا املصنع عند خروجه اىل مكة وعاد اىل 

البصرة فاستقبل مبائة فشربه وصلى على جانبه ركعتني شكرا هللا تعاىل على متام هذه املصلحة فأصبح طالوت فعمل 
  مصنعا وقف عليه وقوفا 
ط ابن عقيل استفىت على املعلمني يف سنة ثالث ومثانني فأخرجهم ظهري الدين يعين من قال املصنف وقرأت خب

املساجد وبقي خالوه جمريا وكان رجال صاحلا من اصحاب الشافعي يف مسجد كبري يصونه ويصلي فيه هبم وينظفه 
املساجد خاصة قال النيب  فاستثىن بالسؤال فيه فقال قائل مل خيص هذا قال ابن عقيل قد ورد التخصيص بالفضائل يف

صلى اهللا عليه و سلم سدوا هذه اخلوخات اليت يف املسجد اال خوخة ايب بكر وال نشك انه امنا خصه لسابقته وهذا 
  فقيه يدري كيف يصان املساجد وله حرمة وهو فقري ال يقدر على استئجار منزل فجاز ختصيصه هبذا 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  جعفر بن حممد  - ٨٥
  ابن جعفر بن املكتفي باهللا ابو حممد مسع ابا القاسم بن بشران حدث عنه شيخنا 



عبد الوهاب واثىن عليه ووصفه باخلريية وتويف يف مجادي اآلخرة من هذه السنة ودفن مبقربة باب حرب وبلغ تسعا 
  وستني سنة 

  حممد بن امحد  - ٨٦
ن علي بن عبد اهللا بن ابراهيم اهلامشي وكان شيخا صاحلا خريا روى عنه ابن عمر ابو يعلى املؤذن مسع ابا احلس

  اشياخنا وتويف يف ذي القعدة من هذه السنة ودفن يف مقربة اخللد على شاطيء الفرات 
  حممد بن حممد  - ٨٧

  ابن جهري ابو نصر وزر للقائم واملقتدي ولد باملوصل مث اعادته االقدار اىل املوصل فمات هبا 
  حممد بن علي  - ٨٨

ابن احلسن ابو طالب الواسطي حدث عن القاضي ايب احلسني بن املهتدي وغريه مسع منه صاعد بن سيار وكان 
  الرجل من اهل بغداد فخرج اىل خراسان فتويف هبا يف صفر 

  حممد بن علي  - ٨٩
ان وايب احلسن القطان ابن حممد بن جعفر ابو سعد الرسيم ولد يف سنة اربعمائة ومسع من ايب احلسني بن بشر

وغريمها روى عنه شيخنا عبد الوهاب واثىن عله وقال كان رجال فيه خري وتويف يف هذه السنة ودفن يف مقربة جامع 
  املدينة 
حممد بن علي ابن احلسن بن حممد بن ايب عثمان عمر بن حممد بن عثمان ابن املنتاب الدقاق وهو اخو ايب  - ٩٠

هم مسع ابا عمر بن مهدي وابا احلسني بن بشران وابن رزقويه وغريهم حدثنا عنه اشياخنا حممد وأيب متام وهو اضغر
  وكان ثقة دينا وتويف يف يوم االربعاء للنصف من مجادي اآلخرة ودفن يف مقربة الشونيزية 

  حممد بن امحد  - ٩١
ن أيب الفوارس وغريهم حدثنا عنه ابن حممد بن اللحاس العطار ويعرف بابن اجلبان مسع ابن رزقويه وابن بشران واب

  عبد الوهاب وقال كان رجال صاحلا وكان مزاحا وتويف يوم اجلمعة ثامن رجب يف هذه السنة ودفن بباب حرب 
  حممد بن امحد  - ٩٢

ابن حممد بن عمر ابو يعلي ابا احلسن علي بن عبد اهللا اهلامشي العيسوى روى عنه اشياخنا وتويف يف يوم السبت 
  ذي القعدة ودفن يف مقربة اخللد على شاطيء الفرات  سابع عشر

  سنة

  مث دخلت سنة اربع ومثانني واربعمائة 
فمن احلوادث فيها انه ملا احرق املنجم البصرة كتب اىل واسط يدعوهم اىل طاعته ويقول انا االمام املهدي صاحب 

تم يب امنتكم من العذاب وان عدلتم عن الزمان آمر باملعروف واهنى عن املنكر واهدي اخللق اىل احلق فان صدق
  احلق خسفت بكم فأمنوا باهللا وباالمام املهدي 

ويف رابع عشر صفر خرج توقيع اخلليفة بالزام اهل الذمة بلبس الغيار والزنار والدرهم الرصاص املعلق يف اعناقهم 
ليعرفن وان تلبس اخلفاف  مكتوب عليه ذمي وان تلبس النساء مثل هذا الدرهم يف حلوقهن عند دخول احلمام

فردا اسود وفردا امحر وجلجال يف ارجلهن وشدد الوزير ابو شجاع يف هذا فاجابه املبتدي اىل ما اشار به واسلم 



  حينئذ ابو سعد بن املوصال يا كاتب االنشاء وابن اخته ابو نصر هبة اهللا حبضرة اخلليفة 
مد الغز اىل الطوسي من اصبهان اىل بغداد للتدريس بالنظامية ويف مجادي االوىل قدم ابو حامد حممد بن حممد بن حم

  ولقبه نظام امللك بزين الدين شرف االئمة وكان كالمه معسوال وذكاؤه شديدا 

ويف يوم اخلميس تاسع رمضان خرج التوقيع بعزل الوزير ايب شجاع وكان السبب ان اصحاب السلطان شكوا منه 
كد نوبته وكتب السلطان اىل اخلليفة يشكو منه فصادف ذلك ضجرا من فصادف ذلك غرض النظام يف عزله فأ

اخلليفة من افعاله اليت تصدر عن قلة رغبة يف اخلدمة فعزله وكان يكسر اعراض الديوان والعسكر متابعة للشرع 
دا من حىت انه ملا فتحت مسرقند على يدي ملك شاه جاء البشري فخلع عليه فقال وأي بشارة هذه كأنه قد فتح بل

بالد الكفر وهل هم االقوم مسلمون استبيح منهم ما ال يستباح من املسلمني فبلغ هذا اىل السلطان مع ما يف قلب 
... توالها وليس له عدو ... اخلليفة فعزله وهو يف الديوان فانصرف اىل داره على حالته مع حواشيه وانشد حينئذ 

  ... وفارقها وليس له صديق 
عة عاشر الشهر خرج اىل اجلامع من داره بباب املراتب ماشيا متلفعا مبنديل من قطن مع مجاعة فلما كان يوم اجلم

من العلماء والزهاد فعظمت العامة ذلك وشنعوا وقال االعداء امنا قصد الشناعة فأنكر عليه اشد االنكار والزم 
ج من بغداد فأخرج اىل درا ورد وهو منزله واخذ اجلماعة الذين مشوا معه فأهينوا مث وردت كتب النظام بان خير

موطنه قدميا فاقام هناك مدة مث استأذن يف احلج فأذن له فجاء اىل النيل فأقام هبا فلم تطب له لكثرة منكرها فمضى 
اىل مشهد على عليه السالم مث سافر اىل مكة فلما اراد اخلروج اىل مكة صلحت له نية نظام امللك فبعث اليه يقول 

اكون عديلك وكان النظام قد استعد لذلك لكن مل يقدر له فقال للرسول ختدم عىن وتقول منذ اطبق  انا اسألك ان
دوايت امري املؤمنني مل افتحها ولوال ذلك لكتبت اجلواب وانا اعادل بالدعاء وناب ابن املوصاليا ولقب امني الدولة 

 باب السلطان الستدعاء ايب منصور بن جهري وخلع عليه وتقدم اىل ايب حممد التميمي ومين اخلادم باخلروج اىل
  وتقرير وزارته 

ويف خامس عشرين رمضان رضي اخلليفة عن ايب بكر الشامي قاضي القضاة وخرج اليه توقيع يأمره فيه االغضاء 
  عما كان من الشهود والوكالء 

املوصاليا ومعه فتيت الفطاره  يف حقه وكانوا قد بالغوا يف عداوته وخرج الشهود يف صحبته لتلقي السلطان مع ابن
  ومل يقبل ما حيمل اليه 

ويف رمضان دخل السلطان ملك شاه اىل بغداد وخرج لتلقيه ابن املوصاليا ونزل نظام امللك بدار ولده مؤيد امللك 
  ويف ذي القعده خرج ملك شاه وابنه ابن بنته الذي ابوه املقتدي يف خلق عظيم وزي عظيم اىل الكوفة 

قعدة استوزر ابو منصور بن جهري وهي النوبة الثانية من زارته للمقتدي وخلع عليه وركب اليه نظام ويف ذي ال
  امللك اىل دار بباب العامة فهنأه 

ويف ذي احلجة عمل السلطان ملك شاه الصدق بدجلة وهو اشعال النريان والشموع العظيمة يف السمرييات 
وخرج اهل بغداد للفرجة فباتوا على الشواطيء وزينت دجلة والزواريق الكبار وعلى كل زورق قبة عظيمة 

باشعال النار واظهر ارباب اململكة كنظام امللك وغريه من زينتهم ما قدروا عليه ومحلوا يف السفن بانواع املالهي 
نظام امللك واخذوا السفن الكبار فألقوا فيها احلطب واضرموا فيها النار واحدروا من مسناة دار معز الدولة اىل دار 

ونزل اهل حمال اجلانب الغريب كل واحد معه مشعة واثنتان وكان على سطح دار اململكة اىل دجلة حبال قد احكم 



شدها وفيها مسريية يصعد هبا رجل يف احلبال مث ينحدر هبا وفيها نار ووصف الشعراء ما جرى تلك الليلة فقال ابو 
نار جتلت هبا الظلماء ... من نار قليب او من ليلة الصدق ... ة وكل نار على العشاق مضرم... القاسم املطرز 

على الكواكب بعد الغيظ ... وزارت الشمس فيها البدر واصطلحا ... بسدفة الليل فيها غرة الفلق ... واشتبهت 
... زلت مثل املصابيح اال اهنا ن... ما بني جمتمع وارو مفترق ... مدت على االرض بسطا من جواهرها ... واحلنق 

يف جملس ... ومالك قائم منها على فرق ... اعجب بنار ورضوان يسعرها ... من السماء بال رجم وال حرق 
  ملا جلت ثغرة عن واضح يقق ... ضحكت روض اجلنان له 

من كل مرهفة االعطاف كالغصن املياد لكنه ... تظلمت من يديها اجنم الغسق ... وللشموع عيون كلما نظرت 
  ... تبكي وعيشتها يف ضربة العنق ... اين ألعجب منها وهي وادعة ... ورق عار من ال

ومن غد تلك الليلة اخرج تليا املنجم وشهر وعلى رأسه طرطور بودع والدرة تأخذه وهو على مجل يشتم الناس 
 هذه السنة ويشتمونه قال املصنف ونقلت من خط ايب الوفاء بن عقيل قال ملا دخل جالل الدولة أي نظام امللك يف

قال اريد استدعي هبم وأسأهلم عن مذهبهم فقد قيل يل اهنم جمسمة يعين احلنابلة فأحببت ان اسوغ كالما جيوز ان 
يقال ذا سأل فقلت ينبغي هلؤالء اجلماعة يسألون عن صاحبنا فاذا امجعوا على حفظه الخبار رسول اهللا صلى اهللا 

ليست باكثر من اقوال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وفعاله اال ما عليه و سلم وسلموا انه كان ثقة فالشريعة 
كان للرأي فيه مدخل من احلوادث الفقهية فنحن على مذهب ذلك الرجل الذي امجعوا على تعديله كما اهنم على 

متبع  مذهب قوم امجعنا على سالمتهم من البدعة فان وافقوا اننا على مذهبه فقد امجعوا على سالمتنا معه الن
السليم سليم وان ادعى علينا انا تركنا مذهبه ومتذهبنا مبا خيالف الفقهاء فليذكروا ذلك ليكون اجلواب حببسه وان 
قالوا امحد ما شبه وانتم شبهتم قلنا الشافعي مل يكن اشعريا وانتم اشعرية فان كان مكذوبا عليكم فقد كذب علينا 

يعاب علينا اال ترك اخلوض والبحث وليس بطريقة السلف مث ما يريد  وحنن نفزع يف التأويل مع نفي التشبيه فال
  الطاعنون علينا وحنن ال نزامحهم على طلب الدنيا 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر 
  عبد الرمحن بن امحد  - ٩٣

رؤساء  ابن علك ابو طاهر ولد بأصبهان ومسع احلديث وتفقه بسمرقند وهو كان السبب يف فتحها وكان من
الشافعية حىت قال حيىي بن عبد الوهاب بن منده مل نر فقيها يف وقتنا انصف منه وال اعلم وكان هبيج املنظر فصيح 

  اللهجة ذا مروءة 

وكانت له حال عظيمة ونعمة كبرية وكان يقرض االمراء اخلمسني الف دنيار وما زاد وتويف ببغداد فمشى تاج 
سة النظامية اىل باب ابرز ومل يتبعه راكب سوى نظام امللك واعتذر بعلو السن ودفن امللك وغريه يف جنازته من املدر

بتربة ايب اسحاق اىل جانبه وجاء السلطان عشية ذلك اليوم اىل قربه قال ابن عقيل جلست اىل جانب نظام امللك 
ة بابن علك فقال ال اله اال بتربة ايب اسحاق وامللوك قيام بني يديه واجترأت على ذلك بالعلم وكان جالسا للتعزي

اهللا دفن يف هذا املكان ارغب اهل الدنيا يف الدنيا يعين ابن علك وازهدهم فيها يعين ابا اسحاق ورئي ليلة دفن 
عنده ابو طاهر كأنه قد خرج من قربه وجلس على شفري القرب وهو حيرك اصبعه املسبحة ويقول يا بين االتراك يا 

  من جواره  بين االتراك فكأنه يستغيث
  علي بن امحد  - ٩٤



  ابن عبد اهللا بن النظر ابو طاهر الدقاق تويف يوم االربعاء سادس عشر صفر 
  علي بن احلسني  - ٩٥

ابن قريش ابو احلسن البناء ولد سنة مثان وتسعني وثلثمائة حدثنا عنه اشياخنا وتويف يوم اجلمعة سابع عشر ذي 
  احلجة ودفن بباب حرب 

  ئمي عفيف القا - ٩٦
  كان له اختصاص بالقائم وكانت فيه معان 

  حممد بن عبد السالم  - ٩٧
ابن علي بن عمر بن عفان ابو الوفاء الواعظ مسع ابا علي بن شاذان حدثنا عنه اشياخنا وكان يسكن هنر طابق 

روه وتويف يوم ويعظ وله قبول وملا رأى اصحاب امحد بن حنبل ابن عفان قدماأل االشاعرة يف ايام ابن القيشري هج
  االحد رابع مجادي اآلخرة ودفن يف داره بقطيعة عيسى 

  حممد بن عبد السالم  - ٩٨
ابن علي بن نظيف ابو سعد الصيدالين مسع ابا طالب الزهري وابا احلسني النهرواين حدثنا عنه اشياخنا تويف يف يوم 

  اخلميس حادي عشر ذي القعدة 
  حممد بن امحد  - ٩٩

ابو نصر املروزي كان اماما يف القراآت اوحد وقته وصنف فيها التصانيف وسافر الكثري يف  ابن علي بن حامد
طلب علم القرأن وغرق مرة يف البحر فذكر انه كان املوج يلعب به فنظر اىل الشمس وقد زالت ودخل وقت 

 يف يوم االحد ثاين الظهر فغاص يف املاء ونوى الظهر وشرع يف الصالة على حسب الطاقة فخلص بربكة ذلك وتويف
  عشر ذي احلجة من هذه السنة وهو ابن نيف وتسعني سنة 

  حممد بن عبد اهللا  - ١٠٠
ابن احلسني ابو بكر الناصح احلنفي قاضي قضاة الري مسع وحدث وكان فقيها مناظرا متكلما مييل اىل االعتزال 

وجه اىل الري قاضيا وتويف يف رجب هذه وكان وكالء جملسه مييلون اىل اخذ الرشاء فصرف عن قضاء نيسابور وت
  السنة 
  سنة 

  مث دخلت سنة مخس ومثانني واربعمائة 
فمن احلوادث فيها ان السطان ملك شاه تقدم يف احملرم ببناء سوق املدينة ملقاربة داره اليت مبدينة طغرلبك وبىن فيها 

نودي ان ال تعامل اال بالدنانري مث خانات الباعة وسوقا عنده ودروب وآدر وبنت خاتون حجرة لدار الضرب و
بعمارة اجلامع الذي متم بأخرة على يدي هبروز اخلادم يف سنة اربع وعشرين ومخسمائة وتوىل السلطان تقدير هذا 

اجلامع بنفسه وبدرهم منجمه ومجاعة من الرصديني واشرف على ذلك قاضي القضاة ابو بكر الشامي وجلبت 
لعمارة بالسوق واستأجر نظام امللك بستان اجلسر وما يليه من وقوف املارستان اخشابه من جامع سامرا وكثرت ا

  مدة مخسني سنة وجترد لعمارة ذلك دارا واهدى له ابو احلسن اهلروى 

خانه وتوىل عمارة ذلك ابو سعد بن مسحا اليهودي وابتاع تاج امللك ابو الغنائم دار اهلمام وما يليها بقصر بين 
  امري احلاج وبىن مجيع ذلك دارا وتوىل عمارهتا الرئيس ابو طاهر ابن االصباغي  املأمون ودار ختلغ



ويف احملرم قصد االمري جعفر بن املقتدي اباه امري املؤمنني ليال فزاره مث عاد ويف احملرم مرض نظام امللك فكان يداوي 
  نفسه بالصدقة فيجتمع عنده خلق من الضعفاء فيتصدق عليهم فعويف 

  من ربيع االول توجه السلطان خارجا اىل اصفهان وخرج صحبته االمري ابو الفضل بن املقتدى  ويف النصف
ويف يوم الثالثاء تاسع مجادي االوىل وقع احلريق بنهر معلى يف املوضع املعروف بنهر احلديد اىل خرابة اهلواس واىل 

من الظهر اىل العصر وهلك خلق كثري  باب دار الضرب واحترق سوق الصاغة والصيارف واملخلطيني والرحيانيني
من الناس ومن مجلتهم الشيخ مالك البانياسي احملدث وابو بكر بن ايب الفضل احلداد وكان من اجملودين يف علم 

القرآن واحاطت النار مبسجد الرزاقني ومل حيترق وتقدم اخلليفة اىل عميد الدولة ايب منصور بن جهري فركب ووقف 
  وتقدم حبشر السقائني والفعلة فلم يزل راكبا حىت طفئت النار عند مسجد ابن حردة 

ويف مستهل رمضان توجه السلطان من اصفهان اىل بغداد بنية غري مرضية ذكر عنه انه اراد تشعيث امر املقتدي 
 وكان معه النظام فقتل النظام يف عاشر رمضان يف الطريق ووصل نعيه إىل بغداد يف ثامن عشر رمضان فلما قارب

السلطان بغداد خلع املقتدي على وزيره عميد الدولة ايب منصور تشريفا له وجربا ملصابه بنظام امللك فانه كان 
يعتضد به وهو الذي سفر له يف عوده اىل منصبه وكان عميد الدولة قد تزوج بنت النظام فخرج يف املوكب للتلقي 

اىل العصر من يوم اجلمعة ودخل ليلة السبت ودخل يوم اخلميس ثاين عشرين رمضان وسار اىل النهروان واقام 
السلطان اىل دار اململكة يوم السبت ومنع تاج امللك العسكر ان ينزل يف دار احد وركب عميد الدولة وارهبا معه 

  اىل دار السلطان فهنأه عن اخلليفة مبقدمة 

البالد شئت فانزعج اخلليفة من هذا وبعث السلطان إىل اخلليفة يقول ال بد أن تترك يل بغداد وتنصرف إىل أي 
انزعاجا شديدا مث قال أمهلين شهرا فعاد اجلواب ال ميكن أن تؤخر ساعة فقال اخلليفة لوزير السلطان سله أن 

يؤخرنا عشرة أيام فجاء إليه فقال لو أن رجال من العوام أراد أن ينتقل من دار إىل دار تكلف للخروج فكيف مبن 
ن يتعلق به فيحسن أن متهله عشرة أيام فقال جيوز فلما كان يوم عيد الفطر صلى الصالة يريد أن ينقل أهله وم

باملصلى العتيق وخرج إىل الصيد فاقتصد فأخذته احلمى وكان قد فوض األمر إىل تاج امللوك أيب الغنائم اوقع عليه 
ألمر الذي حرى وركب عميد الدولة إسم الوزارء واستقر أنت تفاض عليه اخللع يوم األثنني رابع شوال فمنع هذا ا

مع اجلماعة اىل السلطان فلم يصلوا اليه ونقل ارباب الدولة امواهلم اىل حرمي اخلليفة وتويف السلطان فضبطت 
زوجته زبيدة خاتون العسكر بعد موته احسن ضبط فلم يلطم خد ومل يشق ثوب وبعثت خبامت السلطان مع االمري 

القلعة اليت باصبهان تأمر صاحبها بتسليمها واتبعته باالمري قماج فاستوليا على امور  قوام الدولة صاحب املوصل اىل
القلعة وساست االمور سياسة عظيمة وانفقت االموال اليت مجعها ملك شاه فأرضت هبا العسكر وكانت تزيد على 

ذ مخس سنني وعشرة اشهر عشرين الف الف دينار واستقر مع اخلليفة ترتيب ولدها حممود يف السلطنة وعمره يومئ
وخطب له على منابر احلضرة وترتب لوزارته تاج امللك ابو الغنائم املرزبان بن خسرو وجاء عميد الدولة خبلع من 
اخلليفة فافاضها على حممود ودخل اىل امه فغزاها وهنأها عن اخلليفة مث خرج العسكر وخاتون وولدها املعقود له 

ثاء السادس والعشرين من شوال ومحل االمري ابو الفضل ابن املقتدي اىل ابيه ودخل السلطنة ووزيره هذا يوم الثال
اولئك اىل اصبهان وخطب حملمود باحلرمني وراسلت امه احلليفة ان يكتب له عهدا فجرت يف ذلك حماورات اىل ان 

السلطنة خاصة ويكتب اقتضى الرأي ان يكتب له عهد باسم السلطنة وراسلت امه اخلليفة ان يكتب له عهدا بأسم 
  لالمري انر عهد يف تدبري اجليوش ويكتب لتاج امللك 



عهد بترتيب العمال وجبايات األموال فأبت األم إال أن يستند ذلك كله إىل إبنها حممود فلم جيب اخلليفة وقال هذا 
ليفة وقال املشطب بن حممد ال جييزه الشرع واستفىت الفقهاء فتجرد أبو حامد الغزايل وقال ال جيوز إال ما قاله اخل

  احلنفي جيوز ما رامته األم فغلب قول الغزايل 
  ويف شوال قتل إبن مسحا اليهودي 

ويف ذي القعدة طمع بنو خفاجة يف احلاج ملوت السلطان وبعد العسكر فهجموا عليهم حني خرجوا من الكزفة 
يهم إىل الكوفة فدخل بنو حفاجة الكوفة فأغاروا فأوقعوا على إبن ختلغ أمري احلاج وقتلوا أكثر العسكر واهنزم باق

وقتلوا فرماهم الناس بالنشاب فأعروا الرجال والنساء فبعث من بغداد عسكر فاهنزم بنو خفاجة وهنبت أمواهلم 
  وقتل منهم خلق كثري 

واحناز إليه أكثر فأما مماليك النظام فإهنم بعده أووا إىل بركياروق إبن السلطان ملك شاة الكبري وخطبوا له بالري 
العسكر سوى اخلاصكية فإهنم إلتجأوا إىل خاتون ففرقت عليهم ثالثة آالف ألف دينار وأنقذهم إىل قتال بركياروق 

وكان مدبر العسكر وزعيمه الوزير تاج امللك فالتقى الفريقان يف سادس عشر ذي احلجة بقرب بروجرد فاستأمن 
  زمية واسر تاج امللك وقتل من أكثر اخلاصية إىل بركياروق ووقعت اهل

وجاء اخلرب مبا أنزل بأهل البصرة من الربد الذي يف الواحدة منه مخسة أرطال وبلغ بعضه ثالثة عشر رطال فرمى 
األبراج املبنية باجلص واآلجر وقصف قلوب النخل وأحرقها وكان معه ريح فقصفت عشارت الوف من النخل 

فعزل وقلد القضاء أبو على احلسن إبن إبراهيم الفارقي ووصل إىل واستدعى قاضي واسط إبن حرز إىل بغداد 
  واسط يف مجادي األوىل 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من اآلكابر

  أمحد بن إبراهيم  - ١٠١
  إبن عثمان أبو غالب االدمي القاري مسع أبا علي شاذان وغريه روى عنه 

التالوة لكتاب اهللا العزيز يقرأ بني أيدي الوعاظ تويف يف  شيخنا عبد الوهاب وأثىن عليه ووصفه باخلري وكان حسن
  ذي احلجة من هذه السنة ودفن مبقربة باب أبرز 

  جعفر بن حيىي  - ١٠٢
ابن عبد اهللا بن عبد الرمحن أبو الفضل التميمي املعروف باحلكاك من أهل مكة ولد سنة سبع عشرة وقيل سنة ست 

شام والعراق وفارس وخوزستان وأكثر عن العراقيني وخرج أليب احلسني وأربعمائة ورحل يف طلب احلديث إىل ال
بن النقور أجزاء من مسموعاته وتكلم على األحاديث بكالم حسن وكان حافظا متقنا أديبا فهما ثقة صدوقا خريا 

ذوي وكان يترسل عن إبن أيب هاشم امري مكة إىل اخللفاء واألمراء ويتوىل ما يوقع من مال وكسوة وكان من 
اهليئات النبالء حدثنا عنه اشياخنا وآخر من حدث عنه أبو الفتح إبن البطي تويف يوم اجلمعة رابع عشر صفر حني 

  قدم من احلج وكانت وفاته بالكوفة ودفن يف مقربة البيع 
  احلسن بن علي  - ١٠٣

الن وولده ملك شاة نسقا إبن إسحاق بن العباس أبو علي الطوسي امللقب نظام امللك وزير السلطانني ألب أارس
متتاليا تسعا وعشرين سنة ولد بطوس وكان من أوالد الدهاقني وأرباب الضياع بناحية بيهق كان عايل اهلمة إال أنه 



كان فقريا مشغوال بالفقه واحلديث مث أتصل خبدمة أيب علي بن شاذان املعتمد عليه ببلخ فكان يكتب له وكان 
ته فقصد داودا بن ميكائيل والد السلطان ألب أرسالن وعرفه رغبته يف خدمته يصادره كل سنة فهرب منه يف خدم

فلما دخل عليه أخذ بيده فسلمه إىل ولده ألب أرسالن وقال هذا حسن الطوسي قتسلمه واختذه والدا ال ختالفه 
قي يف خدمته عشر وقيل بل خدم إبن شاذان إىل أن تويف فأوصى به إىل ألب أرسالن دبر له امللك فأحسن التدبري فب

  سنني مث مات وازدحم أوالده 

على امللك وطغى اخلصوم فدبر األمور ووطد امللك مللك شاة فصار األمر كله إليه و وليس للسلطان إال التخت 
والصيد فبقي على هذا عشرين سنة ودخل على املقتدي فأذن له يف اجللوس بني يديه وقال له يا حسن رضي اهللا 

ؤمنني عنك وكان جملسه عامرا بالفقهاء وأئمة املسلمني وأهل التدين حىت كانوا يشغلونه عن عنك برضا أمري امل
مهمات الدولة فقال له بعض كتابه هذه الطائفة من العلماء قد بسطتهم يف جملسك حىت شغلوك عن مصاحل الرعية 

عليك جملسك فقال هذه  ليال وهنارا فإن تقدمت إن ال يوصل أحدا إال بإذن وإذا وصل جلس حبيث ال يضيق
الطائفة أركان اإلسالم وهم مجال الدنيا واآلخرة ولو أجلست كال منهم على رأسي الستقللت هلم ذلك وكان إذا 

  دخل عليه أبو القاسم القشريي وأبو املعايل اجلويين يقوم هلما وجيلسان يف مسند وجيلس يف املسند على حالته 
م وأجلسه يف مكانه وجلس بني يديه فامتعض من هذا اجلويين فقال حلاجبه يف فإذا دخل عليه أبو علي الفارمذي قا

ذلك فأخربه فقال هو والقشريي وامثاهلما قالوا يل أنت أنت وأطروين مبا ليس يف فيزيدين كالمهم تيها والفارمذي 
ه أعطى بعض متمنيهم يف يذكر يل عيويب وظلمي فأنكر وأرجع عن الكثري مما أنافيه وكان املتصوفة تنفق عليه حىت أن

  مرات مثانني الف دينار 
أنبأنا علي بن عبيد اهللا عن أيب حممد التميمي قال سالت نظام امللك عن سبب تعظيمه الصوفية فقال أتاين صويف وأنا 

يف خدمة بعض األمراء فوعظين وقال أخدم من تنفعك خدمته وال تشتغل مبا تأكله الكالب غدا فلم أعرف معىن 
رب ذلك األمري من الغد وكانت له كالب كالسباع تفرس الغرباء باليل فغلبه السكر وخرج وحده فلم قوله فش

تعرفه الكالب فمرزفته فعلمت أن الرجل كوشف بذلك فأنا أطلب أمثاله وكان للنظام من املكرمات ماال حيصى 
واخلميس ولكثر الصدقة وكان  كلما مسع األذان أمسك عما هو فيه وكان يراعي أوقات الصلوات ويصوم األثنني

له احللم والوقار وأحسن خالله مراعة العلماء وترتيتبه العلم وبناء املدارس واملساجد والرباطات والوقوف عليها 
  وإثره العجيب ببغداد هذه 

املدرسة وسقوفها املوقوف عليها ويف كتاب شرطها اهنا وقف علىأصحاب الشافعي أصال وفرعا وكذلك األمالك 
وقوفة عليها شرط فيها أن يكون على اصحاب الشافعي اصال وفرعا وكذلك شرط يف املدرس الذي يكون هبا امل

الواعظ الذي يعظ هبا ومتوىل الكتب وشرط أن يكون فيها مقرىء يقرأ القرآن وحنوي يدرس العربية وفرض لكل 
ألف دينار وملا طالت واليته تقررت  قسطا من الوقف وكان يطلق ببغداد كل سنة من الصالت مائيت كرومثانية عشر

قواعده قبل قدره وملا عرب يف جيحون وقع ملالحني بأجرهتم على عامل أنطاكية بعشرة آالف دينار وملك من 
الغلمان األتراك الوفاء وحدث مبرونيسابور والري وأصبهان وبغداد وأملى يف جامع املهدي ويف مدرسته وكان 

للرواية ولكىن اريد ان اربط نفسي على قطار النقلة حلديث رسول اهللا صلى اهللا يقول اين ألعلم اىن لست اهال 
عليه و سلم وحدث عنه مجاعة من شيوخنا منهم أبو الفضل األرموي وآخر من روى عنه أبو القاسم العكربي 

ة من األرض وكان النظام يقول كنت أمتىن ان يكون يل قرية ومسجد أختلى فيه بطاعة ريب مث متنيت بعد ذلك قطع



بشرهبا أقوت برفعها وأختلى يف مسجد يف جبل مث االن أمتىن ان يكون يل رغيف وأتعبد يف مسجد وقال رأيت إبليس 
يف النوم فقلت له ويلك خلقك اهللا مث أمرك بسجدة فلم تفعل وأنا احلسن أمرين بالسجود فأنا أسجد له كل يوم 

  سجدات فقال 
  ... فكل أحسانه ذنوب  ٥... من مل يكن للوصال أهال ... 

وكان له أوالد مجاعة وزر منهم مخسة للسالطني وزر أمحد بن النظام حملمد بن ملك شاة وللمسترشد خرج النظام 
مع ملك شاة يقصد العراق من أصفهان يوم اخلميس غره رمضان وكان آخر سفرة سافرها فلما أفطر ركب يف 

فقال هذا املوضع قتل فيه مجاعة من الصحابة زمن عمر فطوىب ملن كان  حمفة وسري به فبلغ إىل قرية قريبة من هناوند
معهم فقتل تلك الليلة اعترضه صيب ديلمي على صفة الصوفية معه قصة فدعا له وسأل تناوهلا فمد يده لياخذها 

  فضربه بسكني 

فركب السلطان اىل  يف فؤاده فحمل إىل مضربه فمات وقتل القاتل يف احلال بعد أن هرب فعثر بطنب خيمة فوقع
معسكره فسكنهم وذلك يف ليلة السبت عاشر رمضان وكان عمره ستا وسبعني سنة وعشرة اشهر وتسعة عشر 

يوما وشاع بني الناس ان السلطان سئم طول عمره وصور له اعداؤه كثرة ما خيرج من االموال وقد كان عثمان بن 
جعله شحنة فاختصما فقبض عليه عثمان واخرق به فلما اطلقه  النظام رئيس مرو فانفذ السلطان مملوكا له كبريا قد

قصد السطان مستغيثا فاستعدعى السلطان ارباب الدولة وقال امضوا اىل خواجه حسن وقولوا له ان كنت شريكي 
يف امللك فلذلك حكم وان كنت تابعي فيجب ان تلزم حدك وهؤالء اوالدك قد استولوا على الدنيا وال يقنعهم 

جوا من احلرمة فلما ابلغوه قال هلم قولوا له أما علم اين شريكه يف امللك وانه ما بلغ ما بلغ اال بتدبريي او حىت خير
ما يذكر حني قتل ابوه كيف مجعت الناس عليه وعربت بالعساكر النهر وفتحت االمصار وصار امللك حبسن تدبريي 

ثبات القلنسوة مصدوق بفتح هذه الدواة ومىت اطبقت بني راج للرأفة ووجل من املخافة وبعد هذا فقولوا له ان 
هذه زالت تلك فحكى ذلك للسلطان فما زال يدبر عليه فيقال انه الف عليه مبواطأة تاج امللك ايب الغنائم من قتله 

فلم تطل مدة السلطان بعده وامنا كان بينهما مخسة وثالثني يوما فكان يف ذلك عربة فكان الناس يتحدثون ان 
ان امنا رضي بقتله الن السلطان كان قد عزم على تشعيث امر املقتدي ودبر ذلك تاج امللك وخاتون زوجة السلط

السلطان الهنا أرادت من السلطان ان ينص على ولدها حممود فثناه عن رأيه النظام فخشوا من النظام تثبيطا عن 
فجلس عميد الدولة للعزاء به يف الديوان  مرادهم ووصل نعي نظام امللك اىل بغداد يوم االحد ثامن عشر رمضان

ثالثة ايام وحضر الناس على طبقاهتم وخرج التوقيع يوم الثالث ويف آخره ويف بقاء معز الدولة مما جيرب املسلمني 
ويعضد امري املؤمنني قال املصنف ونقلت من خط ايب الوفاء بن عقيل قال رأينا يف اوائل اعمارنا ناسا طاب العيش 

  معهم 

العلماء والزهاد واعيان الناس واما النظام فان سريته هبرت العقول جودا وكرما وحشمة واحياء ملعامل الدين فبىن  من
املدارس ووقف عليها الوقوف ونعش العلم واهله وعمر احلرمني وعمر دور الكتب وابتاع الكتب فكانت سوق 

اء الدنيا وما ظنك برجل كان الدهر يف خفارته النه العلم يف ايامه قائمة والعلماء مستطيلني على الصدور من ابن
كان قد افاض من االنعام ما ارضى الناس وامنا كانوا يذمون الدهر لضيق ارزاق واختالل احوال فلما عمهم 

احسانه امسكوا عن ذم زماهنم قال ابن عقيل بلغت كلميت هذه وهي قوله كان الدهر يف خفارته مجاعة من الوزراء 
طروها واستحسنها العقالء الذين مسعوها قال ابن عقيل وقلت مرة يف وصفه ترك الناس بعده موتى اما والعمداء فش



اهل العلم والفقراء ففقدوا العيش بعده بانقطاع االرزاق واما الصدور واالغنياء فقد كانوا مستورين بالغنا عنهم 
ت معايبهم من ضيق االخالق فهؤالء فلما عرضت احلاجات عجزوا عن حتمل بعض ما عود من االحسان فانكشف

موتى باملنع وهؤالء موتى بالذم وهو حي بعد موته مبدح الناس اليامه مث ختم له بالشهادة فكفاه اهللا امر آخرته كما 
كفى اهل العلم امر دنياهم ولقد كان نعمة من اهللا علي اهل االسالم فما شكروها فسلبوها قال املصنف رمحه اهللا 

يتيمة صاغها ... كان الوزير نظام امللك لؤلؤة ... ل ابن عطية املسمى بشبل الدولة فذكر هذا املعىن وقد رثاه مقات
  ... فردها غرية منه اىل الصدف ... عزت فلم تعرف االيام قيمتها ... الرمحان من شرف 

  عبد الباقي بن حممد  - ١٠٤
رمي الطاهري ولد سنة عشر واربعمائة ومسع ابا القاسم ابن احلسني بن داود بن ناقيا ابو القاسم الشاعر من اهل احل

اخلرقي وغريه وكان اديبا حدث عنه اشياخنا ورموه بانه كان يرى رأي االوائل ويطعن على الشريعة وقال شيخنا 
عبد الوهاب االمناطي ما كان يصلي وكان يقول يف السماء هنر من مخر وهنر من لنب وهنر من عسل ما سقط منه 

  ذا الذي خيرب البيوت ويهدم شيء قط ه

السقوف تويف يف حمرم هذه السنة ودفن بباب الشام وانبأنا عمر بن ظفر املغازيل قال مسعت ابا احلسن علي بن حممد 
الدهان يقول دخلت على ايب القاسم ابن ناقيا بعد موته الغسله فوجدت يده مضمومة فاجتهدت على فتحها فاذا 

... واين على خويف من اهللا واثق ... ارجى جنايت من عذاب جهنم ...  خييب ضيفه نزلت جبار ال... فيها مكتوب 
  ... بانعامه واهللا اكرم منعم 

  عبد الرمحن بن حممد  - ١٠٥
  ابو حممد العماين كان يتوىل قضاء ربع الكرخ ببغداد مث ويل قضاء البصرة وتويف يف رمضان هذه السنة 

  مالك بن امحد  - ١٠٦
براهيم ابو عبد اهللا البانياسي وبانياس بلد من بالد الغور قريب من فلسطني ولد سنة مثان وتسعني ابن علي بن ا

وهذا الرجل له امسان وكنيتان يقال له ابو عبد اهللا مالك وابو احلسن على وكان يقول مساين ايب مالكا وكناين بايب 
لكنه اشتهر مبا مساه ابوه مسع ابا احلسن بن الصلت  عبد اهللا وامستين أمي عليا وكنتين بايب احلسن فانا اعرف هبما

وهو آخر من حدث عنه يف الدنيا ومسع من ايب الفضل بن ايب الفوارس وابا احلسني بن بشران وحدثنا عنه مشاخينا 
  آخرهم ابو الفتح ابن البطي وكان ثقة 

خرة من هذه السنة وهلك فيه مجاعة واحترق سوق الرحيانيني يوم الثالثاء بني الظهر والعصر تاسع عشر مجادي اال
  من الناس فاحترق فيه مالك البانياسي وكان يف غرفته ودفن يوم االربعاء 

  ملك شاه  - ١٠٧
ويكىن ابا الفتح بن ايب شجاع حممد الب ارسالن ابن داود بن ميكائيل بن سلجوق امللقب جالل الدولة عمر 

  القناطر واسقط املكوس والضرائب 

اخلراب وبىن اجلامع الذي يقال له جامع السلطان ببغداد وبىن مدرسة ايب حنيفة والسوق وبىن منارة وحفر االهنار 
القرون من صيودة وهي اليت بظاهر الكوفة وبىن مثلها وراء النهر وتذكر ما اصطاده بنفسه فكان عشرة آالف 

 مأكله وخطب له من اقصى بالد فتصدق بعشرة آالف دينار وقال اين خائف من اهللا سبحانه من ارهاق روح لغري
الترك اىل اقصى بالد اليمن وراسله امللوك حىت قال النظام كم من يوم وقعت باطالق اذ مات لرسل ملك الروم 



والالن واخلزر والشام واليمن وفارس وغري ذلك قال وان خرج هذا السلطان يف السنة حنو من عشرين الف الف 
وكانت نيته يف اخلري مجيلة وكان يقف للمرأة والضعيف وال يربح اال بعد  دينار وكانت السبل يف زمانه آمنة

انصافهم ومن حماسن ما جرى له يف ذلك ان بعض التجار قال كنت يوما يف معسكره فركب يوما اىل الصيد فلقيه 
أخذوه فقال سوادي يبكي فقال له مالك فقال له يا خيلباشي كان معي محل بطيخ هو بضاعيت فلقيين ثالثة غلمان ف

له امض اىل العسكر فهناك قبة محراء فاقعد عندها وال تربح اىل آخر النهار فانا ارجع واعطيك ما يغنيك فلما عاد 
قال للشرايب قد اشتهيت بطيخا ففتش العسكر وخيمهم ففعل فاحضر البطيخ فقال عند من رأيتموه فقال يف خيمة 

هذا البطيخ فقال جاء به الغلمان فقال اريدهم هذه الساعة فالن احلاجب فقال أحضروه فقال له من اين لك 
فمضى وقد احس بالشر فهرب الغلمان خوفا من ان يقتلهم وعاد وقال قد هربوا ملا علموا ان السلطان يطلبهم 

فقال احضروا السوادي فاأحضر فقال له هذا بطيخك الذي اخذ منك قال نعم فقال هذا احلاجب مملوك ايب 
لمته اليك ووهبته لك ومل حيضر الذين اخذوا مالك وواهللا لئن تركته الضربن رقبتك فأخذ ومملوكي وقد س

السوادي بيد احلاجب واخرجه فاشترى احلاجب نفسه منه بثلثمائة دينار فعاد السوادى اىل السلطان فقال يا 
  ال اقبضها وامض مصاحبا سلطان قد بعت اململوك الذي وهبته يل بثلثمائة دينار فقال قد رضيت بذلك قال نعم فق

  ومن حماسن افعاله انه لقي انسانا تاجرا على عقبة معه بغال عليها متاع فذهب 

اصحابه ينحون البغال اىل صاحب اخليل فقال ال تفعلوا حنن على خيل ميكننا ان نصعد اىل هناك وهذه البغال عليها 
بأمحاله مث عاد ولقي امرأة متشي فقال هلا اىل اين قالت اثقال ويف ترقيتها خطر فصعد على اجلادة اىل ان مضى التاجر 

اىل احلج قال كيف تقدرين على ذاك قالت امشي اىل بغداد واطرح نفسي هناك على من حيملين لطلب الثواب 
فأخرج ما كان يف خريطته من الدنانري فطرحه يف ازارها وقال خذي هذا فاشتري منه مركوبا واصريف بقيته يف 

توجه اىل حرب اخيه تكش اجتاز مبشهد على بن موسى الرضا بطوس فدخل للزيارة ومعه النظام فلما نفقتك وملا 
خرجا قال له يا حسن مبا دعوت فقال دعوت اهللا ان يظفرك باخيك فقال انين مل اسأل ذلك وامنا قلت اللهم ان 

ه تركماين قد الزم تركمانيا فقال كان اخي اصلح للمسلمني مىن فظفره يب وان كنت اصلح هلم فظفرين به وجاء الي
له اين وجدت هذا قد ابتىن بابنيت واريد ان تأذن يل يف قتله فقال ال تقتله ولكنا نزوجها به ونعطي املهر من خزانتنا 
عنه فقال ال اقنع اال بقتله فقال هاتوا سيفا فجيء به فأخذه وسله وقال للرجل تعال فتعجب الناس وظنو انه يقتل 

قرب منه اعطاه السيف وامسك بيده اجلفن وأمره ان يعيد السيف اىل اجلفن فكلما رام الرجل ذلك االب فلما 
قلب السلطان اجلفن فلم يكنه من ادخال السيف فيه فقال مالك ال تدخل السيف فقال يا سلطان ما تدعي فقال 

ت تريد قتله ألجل فعلها فاقتلهما كذلك ابنتك لو مل ترد ما فعل هبا هذا الرجل وملا امكنه غصبها وقهرها فإن كن
مجيعا فبقى الرجل ال يرد جوابا وقال االمر للسلطان فاحضر من زوجه هبا واعطى املهر من اخلزانة ودخل على هذا 
السلطان واعظ فحكى له ان يعض االكاسرة انفرد عن عسكره فجاز على بستان فطلب منه ماء ليشرب فأخرجت 

كر والثلج فشربه فاستطابه فقال هذا كيف يعمل فقالت من قصب السكر يزكو له صبية اناء فيه ماء قصب الس
عندنا حىت نعصره بأيدينا فيخرج منه هذا املاء فقال احضريين شيئا آخر منه فمضت وهي ال تعرفه فنوى يف نفسه 

  اصطفاء املكان لنفسه وتعويضهم عنه فما كان بأسرع من ان خرجت باكية فقال هلا مالك فقالت 

سلطاننا قد تغريت علينا فقال هلا من اين علمت قالت كنت آخذ من هذا املاء ما اريد من غري تعسف واآلن  نية
فقد اجتهدت يف العصر فلم يسمح ببعض ما كان خيرج عفوا فعلم صدقها فقال ارجعي اآلن فانك تلقني الغرض 



حكى الواعظ هذا قال له السلطان  ونوى ان ال يفعل ما عزم عليه فخرجت ومعها ما شاءت وهي مستبشرة فلما
انت حتكي يل مثل هذا فلم ال حتكي للرعية ان كسرى اجتاز وحده على بستان فقال للناطور ناولين عنقودا من 
احلصرم فقد كظين العطش واستولت على الصفراء فقال له ما ميكنين فان السلطان مل يأخذ حقه منه فما ميكنين 

نظام امللك من مقابلة السلطان تلك احلكاية هبذه واستدلوا على قوة فطتنه وقد  جنايته فعجب من حضر وكان فيهم
سار هذا السلطان من اصبهان اىل انطاكية وعاد اىل بغداد فما نقل ان احدا من عسكره اخذ شيئا بغري حق ودخل 

ة ختترق عسكره ليال اىل بغداد ثالث مرات وكان الناس خيافون الغالء فيظهر االمر خبالف ما ظنوا وكانت السوق
وهنارا والسوادي يطوف بالتني والدجاج يف وسط العسكر وال خيافون وال يبيعون اال مبا يريدون وتقدم بترك 

املكوس فقال له احد املستوفني يا سلطان العام قد اسقطت من خزائن اموالك ستمائة الف ونيفا فيما هذا سبيله 
الد بداله وامنا يبقى يف ذلك فمىت راجعين احد يف ذلك تقدمت بضرب عنقه فقال املال مال اهللا والعبيد عبيده والب

وذكر هبة اهللا بن املبارك بن يوسف السقطى يف تارخيه قال حدثين عبد السميع بن داود العباسي قال قصد ملك 
قا بركابه وقاال شاه رجالن من اهل البالد السفلي من ارض العراق يعرفان بابين غزال من قرية تعرف باحلدادية فتعل

حنن من اسفل واسط من قرية مقطعة خلمارتكني احلليب صادرنا على الف وستمائة دينار وكسر ثنييت احدنا والثنيتان 
بيده وقد قصدناك ايها امللك لتقتص لنا منه فقد شاع من عدلك ما محلنا على قصدك فان اخذت حبقنا كما اوجب 

ننا وفسر على السلطان ما قااله قال عبد السميع فشاهدت السلطان وقد نزل اهللا عليك واال فاهللا احلاكم بالعدل بي
  عن فرسه وقال ليمسك كل واحد منكما بطرف كمي واسحباين اىل دار حسن هو نظام امللك 

فأفزعهما ذلك ومل يقدما عليه فأقسم عليهما اال فعال فأخذ كل واحد منهما بطرف كمه وسارا به اىل باب النظام 
رب فخرج مسرعا وقبل االرض بني يديه وقال ايها السلطان املعظم ما محلك على هذا فقال كيف يكون فبلغه اخل

حايل غدا عند اهللا اذا طولبت حبقوق املسلمني وقد قلدتك هذا االمر لتكفيين مثل هذا املوقف فان تطرق على 
سار يف خدمته وعاد من وقته فكتب الرعية ثلم مل يتطرق اال بك وانت املطالب فانظر بني يديك فقبل االرض و

بعزل مخارتكني وحل اقطاعه ورد املال عليهما وقال وقلع ثنيتيه ان ثبت عليه البينة ووصلهما مبائة دينار وعادا من 
وقتهما واستحضر ملك شاه مغنية مستحسنة بالري فأعجبته بغنائها واستطابه فتاقت نفسه اليها فقالت له يا سلطان 

ا الوجه اجلميل ان يعذب بالنار بني احلالل واحلرام كلمة فقال صدقت واستدعى القاضي فزوجه اين اغار على هذ
اياها وكان هذا السلطان قد افسد عقيدته الباطنية مث رجع اىل الصالح قال املصنف نقلت من خط ابن عقيل قال 

نية فصار يقول يل ايش هو اهللا واىل ما كان اجلرجاين الواعظ خمتصا جبالل الدولة فاستسرين ان امللك قد افسده الباط
تشريون بقولكم اهللا فبهت واردت جوابا حسنا فكتبت اعلم أيها امللك ان هؤالء العوام واجلهال يطلبون اهللا من 

طريق احلواس فاذا فقدوه جحدوه وهذا ال حيسن بارباب العقول الصحيحة وذلك ان لنا موجودات ماناهلا احلسن 
 ميكننا جحدها لقيام داللة العقل على اثباهتا فان قال لك احد من هؤالء ال يثبت اال ما نرى ومل جيحدها العقل ومل

فمن ها هنا دخل االحلاد على جهال العوام الذين يستثقلون االمر والنهي وهم يرون ان لنا هذه االجساد الطويلة 
مة كالطب واهلندسة فعلموا ان ذلك صادر العميقة اليت تنمي وال يعد وتقبل االغذية وتصدر عنها االعمال واحملك

عن امر وراء هذه االجساد املستحيلة وهو الروح والعقل فاذا سألناهم هل ادركتم هذين االمرين بشيء من 
احساسكم قالوا ال لكنا ادركنامها من طريق االستدالل مبا صدر عنهما من التأثريات قلنا فما بالكم جحدمت االله 

ا صدر عنه من انشاء الرياح والنجوم وادارة االفالك وانبات الزرع وتقليب االزمنة وكما حيث فقدمتوه حسا مع م
  ان هلذا اجلسد 



روحا وعقال هبما قوامه وال يدركهما احلسن لكن شهدت هبما ادلة العقل من حيث اآلثار كذلك اهللا سبحانه وتعاىل 
عه واتقان افعاله قال فحكى يل انه أعاده عليه وله املثل االعلى ثبت بالعقل ملشاهدة االحساس من آثار صنائ

فاستحسنه وهش اليه ولعن اولئك وكشف اليه ما يقولون له ومث ان السلطان ملك شاه قدم بغداد وبعث اىل 
اخلليفة يقول له تنح عن بغداد فقال اجلين عشرة ايام على ما سبق ذكره يف حوادث السنني فتويف السطان يف ليلة 

شوال وقد ذكروا يف سبب موته ثالثة اقوال احدها انه خرج اىل الصيد بعد صالة العيد فأكل  اجلمعة النصف من
من حلم الصيد وافتصد فحم فمات والثاين انه طرقته محى حادة فمات والثالث ان خردك مسه يف خالل هلك به 

   يصل عليه احد وكان عمره سبعا وثالثني سنة ومدة ملكه تسع عشرة سنة واشهر ودفن يف الشونيزية ومل
  املرزبان بن خسرو  - ١٠٨

ابو الغنائم املسمى تاج امللك وهو الذي بىن التاجية ببغداد وبىن تربة ايب اسحاق وعمل لقربه ملبنا وكان قد زعم 
ملك شاه ان يستوزره بعد النطام فهلك ملك شاه قتوىل أمر ابنه حممود وخرج ليقاتل بركيا روق فقتل وقطعه 

  اربا اربا ملا كانوا ينسبون اليه من قتل النظام ومثلوا به وذلك يف ذي احلجة من هذه السنة غلمان النظام 
  هبة اهللا بن عبد الوارث  - ١٠٩

ابن علي بن امحد بن بوري ابو القاسم الشريازي احد الرحالني يف طلب احلديث اجلوالني يف اآلفاق البالغني منه مسع 
ارس وخوزستان واحلجاز والبصرة واليمن واجلزيرة والشامات والثغور خبراسان والعراق وقومس واجلبال وف

والسواحل وديار مصر وكان حافظا متقنا ثقة صاحلا خريا ورعا حسن السرية كثري العبادة مشتغال بنفسه وخرج 
هتدي التخاريج وصنف وانتفع مجاعة من طالب احلديث بصحبته وقد مسع من ايب يعلي بن الفراء وايب احلسني بن امل

  وايب 

الغنائم مث بن املأمون وأيب علي بن وشاح وجابر بن ياسني ودخل صريفني فرأى أبا حممد الصريفيين فسأله هل مسعت 
شيئا من احلديث فأخرج إليه أصوله فقراها عليه وكتب إىل بغداد فأخرب الناس فرحلوا إليه وكان هبة اهللا بن عبد 

قالت مسعت أبا عبد اهللا حمد بن أمحد املعروف بإبن أيب زرعة الطربي قال الوارث حيكي عن والدته فاطمة بنت علي 
سافرت مع أيب إىل مكة فأصابتنا فاقة شديدة فدخلنا مدينة الرسول صلى اهللا عليه و سلم وبتنا طاويني وكنت دون 

ضيفك الليلة وجلس فلما البالغ فكنت أجيء إىل أيب وأقول أنا جائع فأتى يب أيب إىل احلضرة وقال يا رسول اهللا أنا 
كان بعد ساعة رفع رأسه وجعل يبكي ساعة ويضحك ساعة فقال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوضع يف 

يدي دراهم ففتح يده فغذا فيها دراهم وبارك فيها إلىأن رجعنا إىل شرياز وكنا ننفق منها تويف هبة اهللا يف هذه 
 ليلة وفاته سبعني مرة أو حنوها يف كل مرة يغتسل يف النهر إىل أن تويف السنة مبرو وكانت علته البطن فقام يف

  علىطهارة 

  سنة

  مث دخلت سنة ست ومثانني وأربعمائة

فمن احلوادث فيها أنه كان قد قدم إىل بغداد يف شوال سنة مخس ومثانني رجل من أهل مرو وإمسه أردشري بن 
ا قدم جلس يف النظامية سنة ست وحضرة أبو حامد الغزايل إىل منصور أبو احلسن العبادي مث خرج إىل احلج فلم

املدرس هبا وكان الغزايل حياضره ويسمع كالمه منذ قدم بغداد فلما جلس كثر الناس عليه حىت امتألء صحن 



املدرسة وأروقتها وبيوهتا وغرفها وسطوحها وعجز املكان فكان جيلس يف قراح ظفر ويف كل جملس يتضاعف اجلمع 
األرض اليت عليها الرجال خاصة فكان طوهلا مائة وسبعني ذراعا وعرضها مائة وعشرين ذراعا وكان  وذرعت

النساء أكثر من ذلك فكانوا على سبيل احلزر ثالثة ألفا وكان صمت هذا الرجل أكثر من نطقه وكانت آثار 
  أكثر الصبيان شعورهم وأووا  الزهادة بينة عليه وكان إذا تكلم كلمة ضجوا وهاموا وترك الناس معايشهم وحلق

إىل املساجد واجلوامع وتوفروا على اجلماعات وأريقت األنبذة واخلمور وكسرت آالت املالهي وحكي إمساعيل بن 
أيب سعيد الصويف قال كان العبادي ينزل يف رباطنا بركة كبرية كان يتوضأ فيها فكان الناس ينقلون منها املاء 

ىت كان يظهر فيها نقصان املاء وحدثين أبو منصور األمني أنه قام إليه رجل ليتوب فقال بالقوارير والكيزان تربكا ح
له قف مكانك ليغسلك ماء املطر فوقف فوقع املطر وأظنه قال وليس يف السماء قزعه قال وقال يا أبا منصور 

بساتني فطفت واجتهدت فلم أشتهي توثا شاميا وثلجا فإن حلقي قد تغري قال فعربت إىل اجلانب املغريب ويل مث ال
أجد فرجعت قبيل الظهر فدخلت إىل الدار وكان أصحابه فيها وهو منفرد يف بيت فقلت ألصحابه من جاء اليوم 

فقالوا جاءت إمرأة فقالت قد غزلت عزال واجب أن تقبل مين مثنه فأخربناه فقال ليس يل بذلك عادة فجلست 
يف نفسها فخرجت فاشترت توثا شاميا وثلجا وجاءت به وقال يل أبو  تبكي فرمحها فقال قولوا هلا تشتري ما يقع

منصور ودخلت يوما عليه فقال ايل يا أبا منصور قد اشتهيت أن تعمل يل دعوة فاشتريت الدجاج وعقدت احللوى 
لفالين وغرمت أكثر من أربعني دينارا فلما مت ذلك جلس يفرقه ويقول أمحل هذا إىل الرباط الفالين وإىل املوضع ا

فلما انتهينا رآين كأين ضيق الصدر إذ مل يتناول منه شيئا فغمس أصبعه الصغرى يف احللوى وقال يكفي هذا قال 
وكنت أراصده يف الليل فرمبا تقلب طول الليل على فراشئه مث قام وقت الفجر فصلى بوضوئه وكان معه طعام قد 

الوهاب بن أيب منصور األمني عن ابيه قال دخلت على جاء به من بلدة فلم يأكل من غلة بغداد وحكى يل عبد 
العبادي وهو يشرب مرقة فقلت يف قليب ليته أعطاين فضلته ألشرهبا لعلي أحفظ القرأن قال فناولين ما فضل منه 

وقال إشربه على تلك النية فشربته ورزقين اهللا حفظ القرآن وحكى يل أن هذا الرجل تكلم يف الربا وبيع القراضة 
  حيح فمنع من اجللوس وأمر باخلروج من البلد فخرج بالص

  ويف هذه السنة خطب تاج الدولة تتش لنفسه بالسلطنة وقصد الرحبة ففتحها 

عنوة ودخل يف طاعته آق سنقر صاحب حلب وبوزان صاحب الرها ووزر له الكايف إبن فخر الدولة بن جهري 
ه اخلطبة له ببغداد فتوقف وانفصل بعد ذلك عن تتش آق وملك ديار بكر واملوصل وبعث إىل اخلليفة يتلمس أقام

  سنقر وبوزان وتوجه بركيا روق إىل حرب تتش فاستقبلهم بباب حلب فكسرهم وأسر بوزان وآق سنقر وصلبهما 
ويف مجادى اآلخرة بدأت الفنت يف اجلانب الغريب وقطعت هبا طرق السابلة وقتل اهل النصرية مسلحيا يعرف بإبن 

فذ سعد الدولة أصحابه فأحرقوا النصرية وتتبع املفسدين فهربوا مث اتصلت الفنت بني أهل باب البصرة الداعي وأن
الكرخ فنهبت وأحرقت    والكرخ ووقع القتال على القنطرة اجلديدة وأنفذ سعد الدولة إلى
ستنصر والفضل هو ويف شعبان ولد لولد اخلليفة ولد وهو أبو منصور الفضل إبن ويل العهد أيب العباس أمحد امل

  املسترشد 
ويف يوم اجلمعة سادس عشر ذي القعدة خرج الوزير أبو منصور بن جهري يف املوكب لتلقي السلطان بركياروق 

  فهنأه عن اخلليفة بالقدوم 



  ذكر من تويف يف هذه السنة من اآلكابر

  جعفر بن املقتدي  - ١١٠
لث عشر مجادي األوىل من هذه السنة وجلس الوزير عمميد الذي كان من خاتون بنت ملكشاه تويف يوم الثالثاء ثا

  الدولة للعزاء به ثالثة أيام 
  أمحد بن حممد  - ١١١

إبن أمحد أبو العباس اللباداهبري األصل أصبهاين املولد واملنشأ أحد عدول أصبهان رحل البالد ومسع الكثري ومجع 
  قتل يف أيام الباطنية مظلوما يف شوال هذه السنة  الشيوخ وكان ثقة حسن اخللق سليم مضت أموره على السداد

  سليمان بن إبراهيم  - ١١٢
إبن حممد بن سليمان أبو مسعود األصبهاين ولد يف رمضان سنة سبع وتسعني وثالمثائة ورحل يف طلب احلديث 

 وخلقا كثريا مسع وطلب وتعب ومجع ونسخ ومسع أبا بكر بن مردوية وأبا نعيم وأبا علي بن شاذان وأبا بكر الربقاين
منه أبو نعيم وأبو بكر اخلطيب وكان له معرفة باحلديث وصنف التصانيف وخرج على الصحيحني وتويف يف ذي 

  القعدة من هذه السنة بأصبهان 
  عبد اهللا بن عبد الصمد  - ١١٣

  بقصر بين املأمون إبن علي بن املأمون أبو القاسم حدث عنه شيخنا إبن ناصر تويف يف ربيع آآلخر ودفن يف داره 
  بن علي )  ١( عبد  - ١١٤

  إبن زكرى أبو الفضل الدقاق مسع أبا احلسني بن بشران ومسع منه اشياخنا وتويف يوم الثالثاء 
  عبد الواحد بن علي  - ١١٥

إبن حممد بن فهد أبو القاسم العالف مسع أبا الفرج الفوري وأبا الفتح بن أيب الفوارس وهو آخر من حدث عنهما 
  مسع منه أشياخنا وتويف يوم اجلمعة سادس عشر من ذي القعدة ودفن بباب حرب 

  عبد الواحد بن أمحد  - ١١٦
إبن احلصني الدسكري أبو سعد الفقيه صحب أبا إسحاق الشريازي وروى احلديث مث خرج يف املخزن وكان مألفا 

  اء العشرين من رجب ودفن بباب حرب ألهل العلم وكان يقول ما غمر بدين هذا يف لذة قط وتويف يوم الثالث
  علي بن أمحد  - ١١٧

  إبن يوسف بن جعفر تويف يف هذه السنة 

أبو احلسن اهلكاري واهلكارية جبال فوق املوصل فيها قرى أبتىن أربطة وقدم إىل بغداد فنزل يف رباط  - ١١٨
ان صاحلا من أهل السنة كثري التعبد الزوزين ومسع احلديث من أيب القاسم بن بشران وأيب بكر اخلياط وغريمها وك

وحدث فسمع منه أبو املظفر إبن التركي اخلطيب وكان يقول رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املنام يف 
املدرسة يف الروضة فقلت يا رسول اهللا اوصين فقال عليك باعتقاد مذهب أمحد بن حنبل ومذهب الشافعي وإياك 

  يف حمرم هذه السنة وورد اخلرب بذلك إىل بغداد وجمالسة أهل البدع تويف 
  على بن حممد  - ١١٩

إبن حممد أبو احلسن اخلطيب األنباري ويعرف بإبن األخضر مسع أبا أمحد الفرضي وهو آخر من حدث يف الدنيا عنه 



  سنة  وتويف باألنبار يف شوال روى عنه إشياخنا آخرهم أبو الفتح إبن البطي وبلغ من العمر مخسا وتسعني
  علي بن هبة اهللا  - ١٢٠

إبن علي بن جعفر بن علي بن حممد بن دلف بن أيب دلف العجلي أبو نصر بن ماكوال ولد سنة أثنتني وأبعمائة 
وكان حافظا للحديث وصنف كتاب املؤتلف واملختلف فذكر فيه كتاب عبد الغين وكتاب الدار قطين واخلطيب 

األكمال وكان حنويا مربزا غزل الشعر فصيح العبارة ومسع من ايب طالب وزاد عليهم زيادات كثرية ومساه كتاب 
قال ابو طالب الطربي وحدث كثريا ومسعت شيخنا عبد الوهاب يطعن يف دينه ويقول العلم حيتاج إىل دين وقتل يف 

  خوزستان يف هذه السنة أو يف السنة اليت بعدها 
  نصر بن احلسن  - ١٢١

لليث وأبو الفتح التنكيت وكان له كنيتان من أهل تنكت بلدة عند الشاش ما وراء النهر إبن القاسم بن الفضل أبو ا
  ولد سنة ست وأربعمائة وطاف البالد 

وسار من الشرق إىل الغرب وجال يف بالد األندلس وأقام هبا مدة ومسع من مجاعة وحدث بصحيح مسلم وباملتفق 
صدوقا أمينا ثقة من أهل الثروة كثري النعم حسن الزي مليح  أليب بكر اجلوزقي حدثنا عنه شيوخنا وكان نبيال

البشر كرمي األخالق قومت تركته بعد موته مائة ألف وثالثني ألف دينار تويف يف ذي القعدة من هذه السنة 
  بنيسابور ودفن باحلرية 

  يعقوب بن إبراهيم  - ١٢٢
وتفقه على القاضي أيب يعلى إبن الفراء ودرس يف  إبن أمحد بن سطور أبو علي الربزباين مسع أبا إسحاق الربمكي

  حياته وصنف وحدث فروى عنه أشياخنا وشهد عند أيب عبد اهللا ألدامغاين يف 

  سنة

ثالث ومخسني هو والشريف أبو جعفر ورد إليه قضاء باب األزج وتويف يف شوال هذه السنة عن سبع وسبعني سنة 
  يز غالم اخلالل ودفن مبقربة دار الفيل إىل جانب عبد العز

  سنة 
  مث دخلت سنة سبع ومثانني وأربعمائة 

فمن احلوادث فيها أنه ملا قدم السلطان بركياروق بن ملك شاة بغداد تقرر مع اخلليفة املقتدي بأن حيمل السلطان 
ملوصاليا إليه املال الذي ينسب إىل البيعة وأن خيطب له بالسلطنة على رسم أبيه وتقدم اخلليفة إىل أيب سعد بن ا

كاتب اإلنشاء أن يكتب عهده فكتب ورتبت اخللع وذلك يوم اجلمعة رابع عشر حمرم ومحل العهد إىل اخلليفة يوم 
اجلمعة فوقع فيه وتأمل اخللع مث قدم إليه الطعام فتناول منه وغسل يده وأقبل على النظر يف العهد وهو أكمل ما 

ار فقال هلا من هذه األشخاص الذين قد دخلوا علينا بغري إذن كان صحة وسرورا وبني يديه قهرامانته مشس النه
قالت فالتفت فلم أرا أحدا ورأيته قد تغريت حالته إسترخت يداه ورجاله واحنلت قواه وسقط إىل األرض فظننتها 

  غشية حلقته ومرة غلبته فحللت إزرار ثيابه فوجدته ال جييب داعيا فحققت موته مث أهنا متاسكت 

لت جلارية كانت عنده ليس هذا وقت يظهر فيه اهللع فإن ظهر منك صياح قتلتك وأفردهتا يف حجرة وتشجعت وقا
وأغلقت عليها الباب مث نفذت مبن استدعى مينا اخلادم وهو صهر القهر مانة على إبنتها فلما حضر أمرته باستدعاء 



به ارتاع وخرج إليه فأمره باحلضور الوزير عميد الدولة إبن جهري فمضى إليه عند إختالط الظالم فلما شعر 
واألفكار تتالعب به فلما رأى القهر مانة أجلها زيادة على ما جرت به عادته معها فدخلت احلجرة إىل أن قالت قد 
عجزت عن اخلدمة وقد عولت على سؤال أمري املؤمنني أن يأذن يل يف احلج وأنت شفيعي إليه وأسألك أن حتفظين 

يف مشهدي وأخذت عليه األميان أن يتوفر على مصاحلها فلما استوثقت منه استنهضته فدخل يف مغييب كما حتفظين 
على اخلليفة فرآه مسجى فاجهش بالبكاء وأحضروا ويل العهد املستظهر فعرفوه احلال وعزوه عن املصيبة وهنأوه 

املستظهر قال شيخنا أبو الفضل  باخلالفة وبايعوه فقد بان مبا ذكرنا أنه من حوداث هذه السنة موت املقتدي وخالفة
بن ناصر كانت ببغداد زلزلة يف حمرم سنة سبع ومثانني بني العشائني فحدث بعدها موت املقتدي وخروج تتش وقتله 

  وجميء إبن أبق إىل بغداد وغري ذلك من الفنت واحلروب وغالء السعر 

  باب ذكر خالفة املستظهر باهللا

رة سنة وشهرين وإمسه أمحد بن املقتدي ويكىن أبا العباس وأمه أم ولد كان وملا بويع املستظهر وهو إبن ست عش
كرمي األخالق لني اجلانب سخي النفس مؤثرا لإلحسان حافظا للقرآن حمبا للعلم منكرا للظلم فصيح اللسان له 

  شعر مستحسن منه قوله 
فكيف أسلك هنج اإلصطبار وقد ...  يوما مددت على رسم الوداع يدا... أذاب حر اهلوى يف القلب ما مجدا ... 
من بعد ما قد وىف دهرا مبا وعدا ... قد أخلف الوعد بدر قد شغفت به ... أرى طرائق يف مهوى اهلوى قددا ... 
  من بعد هذا فال عاينته أبدا ... إن كنت أنقض عهد احلب يف خلدي ... 

ر مفوضة اليك والتعويل فيها عليك فدبرها مبا تراه وملا بويع املستظهر استوزر ابا منصور ابن جهري وقال له االمو
فقال هذا وقت صعب وقد اجتمعت العساكر ببغداد مع هذا السلطان الذي عندنا وال بد من بذل االموال اليت 

تستدعي اخالصهم وطاعتهم فقال له اخلزائن حبكمك فتصرف فيها عن غري استنجاز وال مراجعة وال حماسبة فقال 
ه احلال اىل ان يصلح نشرها وانا استأذن يف اطالع ابين املوصال يا على احلال فهما كاتبا احلضرة ينبغي كتمان هذ

فقال املستظهر قد أذن يف ذلك ويف مجيع ما تراه فخرج اىل الديوان واستدعى ابين املوصاليا وقال هلما قد حدث 
اىل السلطان بركياروق يوم السبت وهو  حادثة عظيمة وتفاوضوا فيما يقع عليه العمل فركب عميد الدولة باكرا

متشجع فخلع عليه وعاد اىل بيت النوبة فأهنى احلال اىل املستظهر وجرى االمر يف ذلك على استنظام اال ان 
االرجاف انتشر يف هذا اليوم مث تكاثر يف يوم االحد مث زاد يوم االثنني فوقع الوزير اىل ارباب املناصب باحلضور 

د من باب البصرة يف الزمرة العباسية مظهرين شعار املصيبة وجاء نقيب الطالبيني املعمر على فحضر طراد بن حمم
مثل ذلك يف زمرة العلوية فضج الناس بالبكاء مث اظهر موت املقتدى بعد ثالثة ايام وذلك يوم الثالثاء ثامن عشر 

عيان دولته وارباب املناصب واهل احملرم فأخرج يف تابوت وصلى عليه املستظهر ومل حيضر السلطان بل حضر ا
العلم مثل الغز اىل والشاشي وابن عقيل فبايعوه وكان املتوىل الخذ البيعة عل الكل الوزير ابو منصور بن جهري 
وكان املستظهر كرميا فحكى ابو احلسن املخزين قال اخرج الينا من الدار اربع عشرة جبة طلساء قد تدنست 

سمائة دينار فسلمها اىل مطري وظننت ان كتاب املخزن قد اثبتوها ومل تطلب مين وال ازياقها تزيد قيمتها على مخ
ذكرت هبا واتصلت اشغايل ومضى على هذا حدود من ثالث سنني فخرج الينا من طلب اجلباب فأنكرت احلال 



تدعيت وقلت مىت كان هذا ويف أي وقت فذكروين الوقت ومن جاء هبا فتذكرت وما علمت اىل من سلمتها فاس
  كل مطري جرت عادته خبدمة املخزن 

فحضروا وفيهم الذي سلمتها اليه فتأملته وقد استحال لونه فقلت له اين اجلباب فلم ينطق فعاودته فسكت فأمرت 
بضربه فقال اصدقك ملا اصلحت اجلباب مل تلتمس مين وبقيت سنة وعلمت بعدها اعماال كثرية للخزن وما ذكرت 

ت وكان علي دين فبعت واحدة مث مضى زمان فلم تطلب فبعت اخرى مث آخرى اىل ان بقي يل فعلمت اهنا قد نسي
عندي منها ست جباب فبعتها مجلة وجهزت ابنة يل واهللا ما يف يدي منها خيط وال من مثنها حبة ومايل سوى مثن 

ايب القاسم بن دويرة البنت والرحل الذي جهزهتا به فقلت ويلك خاطرت بدمي وعرضتين للتهمة ودخلت على 
احلصني صاحب املخزن فعرفته فتقدم بتقييده ومحله ايل احلبس مث طولع املستظهر باحلال وترقب ان يتقدم بقطع يده 
اظهارا للسياسة قوقع ان امر باجلواب كانت املقابلة ملن فرضه احلفظ اذفرط فالذنب للراعي اذ نعس ال للذئب اذا 

  فع ال رباهبا منها فليخل سبيل هذا وال يعرض لدار بنته ورحلها واهللا املعني ختلس والذي انصرف فيه مثن الثياب ان
ويف ربيع اآلخر رأى بعض اليهود مناما اهنم سيطريون فجاء فأخربهم فوهبوا امواهلم وذخائر هم وجعلوا ينتظرون 

  الطريان فلم يطريوا فصاروا ضحكة بني االمم 
اين قضاء القضاة واهللا الوزير عميد الدولة شفاها وتقدم بافاضة اخللع ويف ثالث عشر شعبان ويل ابو احلسن الدامغ

يف الديوان وعرب اىل داره بنهر القالئني ومعة النقيبان وحجاب الديوان وايت حملته والفتنة قائمة فسكنت فجلس 
البالد بعد أن وحكم وويل اخاه ابا جعفر القضاء بالرصافة وباب الطاق ومن اعلى بغداد اىل املوصل وغريها من 

قبل شهادته وكانت الفتنة بني اهل هنر طابق واهل باب االرحاء فاحترقت هنر طابق وصارت تلوال فلما احترقت هنر 
  طابق عرب مين وصاحب الشرطة فقتل رجال مستورا فنفر الناس عنه وعزل ىف اليوم الثالث من واليتة 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

   املقتدى باهللا عبد اهللا - ١٢٤
  امري املؤمنني توىف فجاءة ليلة السبت خامس عشر حمرم هذه السنة وكان عمره مثانيا وعشرين 

  سنة

  ومثانية اشهر وسبعة ايام وكانت مدة خالفته تسع عشرة سنة ومثانية اشهر اال يومني 
  خاتون  - ١٢٥

فراسياب ملك الفرس وكانت حازمة زوجة السلطان ملكشاه تسمى تركان وهي بنت طراج وابوها من نسل ا
حافظة شهمة وكان معها من االتراك اىل حني وفاهتا عشرة آالف وقد ذكرنا كيف زمت االمور حني وفاة السلطان 

وحفظت اموال السلطان فلم يذهب منها شيء وهي صاحبة اصبهان باشرت احلروب ودبرت اجليوش وقادت 
  امر ابنها حممود مبوهتا وعقد االمر لربكياروق بن ملكشاه العساكر وتوفيت يف رمضان هذه السنة فاحنل 

  سنة 
  مث دخلت سنة مثان ومثانني واربعمائة 

فمن احلوادث فيها ورود يوسف بن أبق التركماين اىل بغداد يف صفر انفذه تاج الدولة ابو سعيد تتش بن حممد الب 



قيه ضربه واراد خروج الوزير فعلم انه طالب ارسالن القامة الدعوة له فأخرج اليه من الديوان حاجب فلما ل
مكيدة ودخل بغداد فاستدعى سيف الدولة صدقة بن منصور وكان نافرا من تاج الدولة ومل يغري اخلطبة يف بالده 
لربكياروق ملا غريها الديوان فخيم سيف الدولة بباب الشعري فرحل ابن ابق فنهب باجسرى وقرر على شهربان 

هنب طريق خراسان فقال الوزير حلاجبه قل للوراميه استألموا بسدفة يريد البسوا السالح يف ثالثة آالف دينار و
  ظلمة الليل فقال هلم احلاجب قال لكم موالنا 

ناموا يف الصفة فقال ورام بن ايب فراس فكأنا برحنا من الصفة فعاد احلاجب فقال له الوزير ما الذي قلت فأخربه 
ضحك مث ان اخلليفة استدعى ابن ابق فدخل فقبل االرض خارج احللبة ونزل بدار فضحك وقال شر املصائب ما ي

اململكة واستعد اهل بغداد السالح وحتارسوا النه كان عازما على هنب بغداد فوصل اخو يوسف فأخربه بقتل تاج 
صفر سنة مثان الدولة فاهنزم قاصدا اىل حلب وكانت الوقعة بني تاج الدولة وبركياروق يوم االحد سابع عشر 

  ومثانني مبوضع بقرب الري وكان تاج الدولة يف القلب فقتل يف اول من قتل 
  ويف يوم اجلمعة تاسع عشر ربيع االول خطب لويل العهد ايب منصور الفضل ابن املستظهر باهللا ولقب عمدة الدين 

حلرمي وقدره ومعه املساح ويف ثامن عشر ربيع اآلخر خرج الوزير عميد الدولة ابو منصور فخط السور على ا
وتقدم جببايات املال الذي حيتاج اليه عقارات الناس ودورهم واذن للعوام يف الفرجة والعمل ومحل اهل احملال 

السالح واالعالم والبوقات والطبول ومعهم املعاول والسبالت وانواع املالهي من الزمور واحلكايات واخلياالت 
ي املقرية على صورة الفيل وحتته قوم يسريون به وعملوا زرافة كذلك واتى اهل فعمل اهل باب املراتب من البوار

قصر عيسى بسمرية كبرية فيها املالحون جيدفون وهي جتري على هاذور واتى اهل سوق حيىي بناعورة تدور معهم 
النشاب يف االسواق وعمل اهل سوق املدرسة قلعة خشب تسري على عجل وفيها غلمان يضربون بقسى البندق و

واخرج قوم بئرا على عجل وفيها حائك ينسج وكذلك السقالطونيون وكذلك اخلبازون جاؤا بتنور وحتته ما يسري 
  به واخلباز خيبز ويرمي اخلرب اىل الناس 

وكتب ابو الوفاء بن عقيل اىل الوزير ابن جهري احراق العوام بالشريعة يف بناء السور فكان فيه مما نقلته من خطه 
عتقادي صحة البعث وان لنا دارا اخرى لعلى اكون فيها على حال امحدها ملا بغضت نفسي اىل ما لك لوال ا

  عصري وعلى اهللا اعتمد 

يف مجيع ما اورده بعد ان اشهده اين حمب متعصب لكن اذا تقابل دين حممد ودين بين جهرية فواهللا ما ازن هذه هبذه 
اخلرق الذي جرى بالشريعة عن عمد ملناصبة واضعها فما بالنا ولو كنت كذلك كنت كافرا فاقول ان كان هذا 

نعتقد اخلتمات ورواية االحاديث واذا نزلت بنا احلوادث تقدمنا جمموع اخلتمات والدعاء عقيبها مث بعد ذلك طبول 
وسواين وخمانيث وخيال وكشف عورات الرجال مع حضور النساء اسقاطا حلكم اهللا وما عندي يا شرف الدين ان 
فيك ان تقوم لسخطه من سخطات اهللا ترى بأي وجه تلقى حممدا صلى اهللا عليه و سلم بل لو رأيته يف املنام مقطبا 
كان ذلك يزعجك يف يقظتك واي حرمة تبقى لوجوهنا وايدينا والسنتنا عند اهللا اذا وضعنا اجلباه ساجدة مث كيف 

هليز احلرمي صباحا ومساء على قدح نبيذ خمتلف فيه مث ترمح نطالب االجناد تقبيل عتبة ولثم تراهبا ونقيم احلد يف د
العوام يف املنكر اجملمع على حترميه هذا مضاف اىل الزناء الظاهر بباب بدرو لبس احلرير على مجيع املتعلقني 

واالصحاب يا شرف الدين اتق سخط اهللا فان سخطه ال تقاومه مساء وال ارض فان فسدت حاىل مبا قلت فلعل اهللا 
يلطف يب ويكفيين هوائج الطباع مث ال تلومنا على مالزمة البيوت واالختفاء عن العوام الهنم ان سألونا مل نقل اال ما 



يقتضي االعظام هلذه القبائح واالنكار هلا والنياحة على الشريعة اترى لو جاءت معتبة من اهللا سبحانه يف منام او 
او القى اىل روع مسلم باهلام هل كانت اال اليك فاتق اهللا تقوى من  على لسان نيب ان لو كان قد بقي للوحي نزول

علم مقدار سخطه فقد قال فلما آسفونا انتقمنا منهم وقد مألتكم يف عيونكم مدائح الشعراء ومداجاة املتمولني 
يغريه مدح من بدولتكم االغنياء االغبياء الذين خسروا اهللا فيكم فحسنوا لكم طرائقكم والعاقل من عرف نفسه ومل 

  ال خيربها 
ويف شعبان شهد ابو اخلطاب الكلوذاين وابو سعيد املخرمي ويف رمضان جرح السلطان بركياروق جرحه سجزى 
كان ستريا على بابه بعد االفطار فأخذ اجلارح واقر على رجلني سجزيني اهنما اعطياه مائة دينار ليقتله فقتل وقررا 

  فاعترفا فضربا 

أمرمها بذلك وعذبا بأنواع العذاب فلم يذكر من وضعهما فترك أحدمها حتت يد الفيل فقال فلم يقرأ على من 
خلصوين حىت أقر باحلال خلى التفت إىل رفقيه فقال له يا أخي ال بد من هذه القتلة فال تفصح أهل سجتستان 

  بإفشاء األسرار فقتال وبعث مين اخلادم إىل السلطان مهنئا له بالسالمة 
قعدة خرج أبو حامد الغزايل من بغداد متوجها إىل بيت املقدس تاركا للتدريس يف النظامية زاهدا يف ذلك ويف ذي ال

البسا خشن الثياب بعد ناعمها وناب عنه أخوه يف التدريس وعاد يف السنة الثالثة من خروجه وقد صنف كتاب 
  منه مث حج يف سنة تسعني مث عاد إىل بلده األحياء فكان جيتمع إليه اخللق الكثري كل يوم يف الرباط فيسمعونه 

ويف يوم عرفة خلع على القاضي أيب الفرج عبدالوهاب بن هبة اهللا السييب ولقب بشرف القضاة ورد إليه والية 
  القضاء باحلرمي وغريه 

  ويف هذه السنة أصطلح أهل الكرخ مع بقية احملال وتزاوروا وتواكلوا وتشاوروا وكان هذا من العجائب 

  ر من تويف يف هذه السنة من األكابرذك

  أمحد بن احلسن  - ١٢٦
إبن أمحد بن خريون أبو الفضل الباقالوي ولد لثالث بقني من مجادي اآلخرة سنة ست وأربعمائة ومسع احلديث 

الكثري وكتبه وله به معرفة حسنة روى عنه أبو بكر اخلطيب وحدثنا عنه أشياخنا وكان من الثقات وشهد عند أيب 
د اهللا الدامغاين مث صار أمينا له مث ويل أشراف خزانة الغالت وتويف ضحوة يوم اخلميس رابع عشر رجب هذه عب

  السنة ودفن مبقربة باب حرب 
  تتش بن ألب أرسالن  - ١٢٧

قتل يف وقعة كانت بينه وبني بركياروق إبن ملك شاة وكان وزير تتش أبو املظفر علي بن النظام امللك فأسر يف 
  ة وكان وزير بركياروق أبو بكر الوقع

  عبد اهللا بن نظام امللك فأطلق له أبا املظفر فعزله بركياروق واستوزر أبا املظفر 
  محد بن أمحد  - ١٢٨

إبن احلسن بن أمحد بن مسهرة أبو الفضل احلداد األصبهاين مسع خلقا كثريا وقدم بغداد يف سنة مخس ومثانني فروى 
وكان أكرب من أخيه أيب علي املعمر وكان إماما فاضال عاملا صحيح السماع حمققا يف احللية عن أيب نعيم وغريه 
  األخذ تويف يف هذه السنة 



  رزق اهللا بن عبد الوهاب  - ١٢٩
إبن عبد العزيز بن احلارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن األسود سفيان إبن يزيد بن أكنية بن عبد اهللا بن اهليثم 

عبد اهللا إمسه عبد الالت فسماه النيب صلى اهللا عليه و سلم عبد اهللا وعلمه وأرسله إىل اليمامة بن عبد اهللا وكان 
  والبحرين ليعلمهم أمر دينهم وقال نزع اهللا من صدرك وصدر ولدك ألغل والغش إىل يوم القيامة 

ت أيب يقول مسعت أيب يقول أنبأنا حممد بن ناصر أنبأنا أبو حممد التميمي قال مسعت أيب يقول مسعت أيب يقول مسع
مسعت أيب يقول مسعت أيب يقول مسعت أيب يقول مسعت أيب يقول مسعت علي بن أيب طالب يقول هتف العلم بالعمل 

فإن أجابه وإال رحل ولد أبو حممد رزق اهللا سنة أربعمائة وقيل سنة إحدى وأربعمائة وقرأ القرآن على أيب احلسن 
ا عمر بن مهدي وإبن البادا وإبين بشران وأبا علي بن شاذان وخلقا كثريا وأخذ اجلمامي وقرأ بالقرآت ومسع أب

  الفقه عن القاضي أيب علي بن أيب موسى اهلامشي وشهد عند أيب عبد اهللا احلسني بن علي بن ماكوال 

بو عبد اهللا قاضي القضاة يف يوم السبت النصف من شعبان سنة وأربعمائة ومل يزل شاهدا إىل أن ويل قضاء القضاة أ
الدامغاين بعد موت إبن ماكوال فترك الشهادة ترفعا عن أن يشهد عنده فجاء قاضي القضاة إليه مستدعيا ملودته 

وشهادته عنده فلم خيرج له عن موضعه ومل يصحبه مقصودة وكان قد اجتمع للتميمي القراآت والفقه واحلديث 
ني اخلواص والعوام وجعله اخلليفة رسوال إىل السلطان يف واألدب والوعظ وكان مجيل الصورة فوقع لع القبول ب

مهام الدولة وله احللقة يف الفقه والفتوى والوعظ جبامع املنصور فلما انتقل إىل باب املراتب كانت له حلقة يف جامع 
ب القصر يروي فيها احلديث ويفيت وكان جيلس فيها شيخنا إبن ناصر وكان ميضي يف السنة أربع دفعات يف رج

وشعبان وعرفة وعاشوراء إىل مقربة اإلمام أمحد ويعقد هناك جملسا للوعظ حدثنا عنه أشياخنا قال إبن عقيل كان 
سيد اجلماعة من أصحاب أمحد مينا ورياسة وحشمة أبو حممد التميمي وكان أحلى الناس عبارة يف النظر وأجرأهم 

  دنا أبو حممد التميمي لنفسه قلما فيي الفتيا وأحسنهم وعظا أنشدنا إبن ناصر قال أنش
بغريك ... علقت فتاة قلبها متعلق ... مقالة حمزون عليك شفيق ... افق يا فؤادي من غرامك واستمع ... 

  ... فكم بني موثوق وبني طليق ... فأصبحت موثوقا وراحت طليقة ... فاستوثقت غري وثيق 
نة وصلى عليه إبنه أبوالفضل عبد الواحد ودفن يف داره وتويف ليلة الثالثاء خامس عشر مجادي األوىل من هذه الس

بباب املراتب بإذن املستظهر ومل يدفن هبا أحد قبله مث تويف إبنه أبو الفضل سنة أحدى وتسعني فنقل معه والده إىل 
  مقربة باب حرب ودفن إىل جانب أبيه وجده وعمه بدكة اإلمام أمحد عن مينة 

  عبد السالم بن حممد  - ١٣٠
يوسف بن بندار أبو يوسف القزويين أحد شيوخ املعتزلة اجملاهرين باملذهب الدعاة قرأ على عبد اجلبار اهلمذاين  إبن

  ورحل إىل مصر وأقام هبا أربعني سنة وحصل 

أمحاال من الكتب فحملها إىل بغداد وكان قاضي القضاة أبو عبد اهللا الدامغاين يكرمه ويقوم له وروى احلديث 
 عمر بن مهدي وفسر القرآن يف سبعمائة جملد ومجع فيه العجب حىت أنه ذكر قوله تعاىل واتبعوا ما ببغداد عن أيب

تتلوا الشياطني يف جملد قال إبن عقيل كان رجال طويل اللسان يعلم تارة ويسفه أخرى ومل يكن حمققا يف علم وكان 
ذهب ال يساوي قال وبلغين عنه ملا وكل به يفتخر ويقول أنا معتزيل وكان ذلك جهال منه ألنه خياطر بدمه يف م

األتراك مطالبة مبا اهتموه به من إيداع بين جهري الوزراء عنده أمواال قيل له أدع اهللا فقال ماهللا يف هذا شيء هذا 
فعل الظلمة قال إبن عقيل هذا قول خر ف ألنه أن قصد بذلك التعديل ونفي اجلور فقد أخرج اهللا سبحانه وتعاىل 



دير مث هب أنه ليس هو املقدر لذلك أليس بقادر على املنع والدفع قال شيخنا أبو بكر بن عبد الباقي دخل عن التق
أبو يوسف على نظام امللك وعنده أبو حممد التميمي ورجل آخر أشعري فقال أيها الصدر قد أجتمع عند رؤوس 

يكفر بعضتا تويف أبو يوسف يف ذي القعدة أهل النار فقال كيف فقال أنا معتزيل وهذا مشبه وذاك أشعري وبعضنا 
  من هذه السنة وقد بلغ ستا وتسعني سنة وما تزوج إال يف آخر عمره ودفن مبقربة اخليزران قريبا من أيب حنيفة 

  حممد بن حسني بن عبد اهللا  - ١٣١
إبن الوزير ألن أبا  إبن إبراهيم أبو شجاع الوزير الروذراوي األصل بلدة من ناحية مهذان أهوازي املولد الوزير

يعلي احلسني كاتبه القائم وهو باألهواز بوزارته وخاطبه هبا فوصله الكتاب يستدعي له وهو ميت وكان أبو شجاع 
قد قرأ الفقه والعربية ومسع احلديث من مجاعة منهم أبو إسحاق الشريازي وصنف كتبا منها كتابه الذي ذيله على 

ن طمع وكان ميلك حينئذ عينا ستمائة ألف دينار فأنفقها يف اخلريات جتارب األمم ووزر للمقتدي سليما م
والصدقات وقال أبو جعفر بن اخلرقي كنت أنا من أحد عشر يتولون إخراج صدقاته فحسبت ما خرج على يدي 

  فكان مائة ألف دينار ووقف الوقوف وبىن املساجد وأكثر 

سنة ويتصدق بثمنها ويقول أحب األشياء إيل الدينار واخلط األنعام على األرامل واليتامى وكان يبيع اخلطوط احل
احلسن فأنا أخرج اهللا حمبويب ووقع مرض يف زمانه فبعث إيل مجيع أصقاع البلد أنواع األشربة واألدوية وكان خيرج 

ة معها العشر من مجيع أمواله النباتية على اختالف أنواع وعرضت عليه رقعة من بعض الصاحلني يذكر فيها أن إمرأ
أربعة أطفال أيتام وهم عراة جياع فقال للرجل أمض االن إليهم وامحل معك ما يصلحهم مث خلع أثوبه فقال واهللا ال 
لبستها وال دفئت حىت تعود وختربين أنك كسوهتم وأشبعتهم فمضى وعاد فأخربه وهو يرعد من الربد حكى حاجبه 

قطائف فلما حضر بني يدي ذكرت نفوسا تشتهيه فال تقدر عليه اخلاص به قال استدعاين ليلة وقال إين امرت بعمل 
فنغص ذلك علي أكله ومل أذق منه شيئا فأمحل هذه احلصون إىل أقوام فقراء فحملها الفراشون معه وجعل يطرق 
أبواب املساجد بباب املراتب ويدفع ذلك إىل األضراء اجملاورين هبا وكان يبالغ يف التواضع حىت ترك اإلحتجاب 

كلم املرأة والطفل وأوطأ العوام والصاحلني جملسه وكان حيضر الفقهاء الديوان يف كل مشكل وكانوا إذا أفتوا يف ف
حق شخص بوجوب حق القصاص عليه سأل أولياء الدم اخذ شيء من ماله وان يعفوا فان فعلوا واال امر بالقصاص 

مرة يف ليلة الغيم فأمر إبن اخلرقي احملتسب أن جيلس واعطى ذلك املال ورثة املقتول الثاين ولقد جرت منه عصبية 
بباب النويب ويكرم الناس باإلفطار وأحضر أطباقا فيها لوز وسكر وبعث إىل أيب إسحاق اخلزاز بباب املراتب ليمنعه 

 من صالة التراويح تلك الليلة فلم ميتنع ذاك وقرأ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى فعدد يف هذا الشهر أن صام
الناس مثانية وعشرين يوما فأسقط يف يده وذبح البقر وصدق بصدقات وافرة وعاهد اهللا سبحانه أن ال يتعصب يف 
الفروع أبدا ويف زمانه أسقطت املكوس وألبس أهل الذمة الغيار وتقدم إىل إبن اخلرقي احملتسب أن يؤدب كل من 

هم وقال هذه مشاركة لليهود يف حفظ سبتهم وكان قد فتح دكانه يوم اجلمعة ويغلقه يوم السبت من البزازين وغري
  مسع 

إن النفاطني والكالبزية يقفون على دكاكني املتعيشني فيأخذون منهم كل أسبوع شيئا فنفذ من مينعهم من أالجتياز 
امة هبم وحج يف وزارته سنة مثانني فبذل يف طريقه الزاد واألدوية وعم أهل احلرمني بصدقات وساوى الفقراء يف إق

  املناسك والتعبدات وكانت به وسوسة يف الطهارة 
قال املصنف رمحه اهللا ونقلت يف خط أيب الوفاء بن عقيل انه كتب إليه ألجل وسوسوة أما بعد فإن أجل حمصول 



عند العقالء بإمجاع الفقهاء الوقت فهو غنيمة ينتهز فيها الغرض والتكاليف كثريه واألوقات خاطفة وأقل متعبد به 
اء ومن اطلع على اسرار الشريعة علم قدر التخفيف فمن ذلك قوله صبوا على بول األعرايب ذنوبا من ماء وقوله امل

يف املىن أمطه عنك باذخرة وقوله يف اخلف طهوره إن تدلكه باألرض ويف ذيل املرأة يطهره ما بعده وقوله عليه 
أيب العاص يف الصالة وهنى الراعي عن إعالم السائل السالم يغسل بول اجلارية وينضح بول الغالم وكان حيمل بنت 

له عن املاء وما يرده وقال أب لنا طهور وقال يا صاحب الرباز ال ختربه فإن خطر بالبال نوع أحتياط يف الطهارة 
كاالحتياط يف غريها من مراعاة اإلطالة وغيبوبة الشمس والزكاة فإنه يفوت من األعمار ماال يفي به اإلحتياط يف 

املاء الذي أصله الطهارة وقد صافح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم األعراب وركب احلمار وما عرف من خلقه 
التعبد بكثرة املاء وقد توضأ من سقاية املسجد ومعلوم حال األعراب الذين بان من أحدهم األقدام على البول يف 

عا وإعالما أن املاء على أصل الطهارة وتوضأ من غدير املسجد وتوضأ من جرة نصرانية وما احترز تعليما لنا وتشري
كأن ماءه نقاعة احلناء فأما قوله تنزهوا من البول فإن للتنزه حدا معلوما فأما اإلستشعار فإنه إذا علق منا وانقطع 

قدم من الوقت مبا ال يقتضى مبثله الشرع قال إبن عقيل كان الوزير أبو شجاع كثري الرب للخلق كثري التلطف هبم ف
احلج وقد اتفق نفور العوام نفورا أريقت فيها الدماء وانبسط حىت هجموا على الديوان وبطشوا باألبواب والستور 

  فخرج من من اخلليفة إنكارا عليه وأمره أن يلبس أخالق السياسة لتنحسم 

مساعيل وهبط عندهم مادة الفساد فأدب وضرب وبطش فانبسطت فيه األلنسة بأنواع التهم حىت قال قوم ها هو إ
ما تقدم من إحسانه قال إبن عقيل فقلت لنفسي أفلسي من الناس كل إفالس وال تثقي هبم فمن يقدر على إحسان 

هذا إليهم وهذه أقواهلم عنه قال إبن عقيل وقد رأيت أكثر أعمال الناس ال يقع إال للناس إال من عصم اهللا من ذاك 
لقرآن واملنكرون ألكرام أصحاب عبد الصمد وكثر متفقهة احلنابلة ومات أين رأيت يف زمن أيب يوسف كثر أهل ا

فاختل ذلك فاتفق إبن جهري فرأيت من كان يتقرب إىل إبن جهري يرفع أخبار العاملني مث جاءت دولة النظام فعظم 
لغمض األشعرية فرأيت من كان يتسخط على بنفي التشبيه غلوا يف مذهب أمحد وكان يظهر بغضي يعود علي با

على احلنابلة وصار كالمه ككالم رافضي وصل إىل مشهد احلسني فأمن مباح ورأيت كثريا من أصحاب املذاهب 
انتقلوا ونافقوا وتوثق مبذهب األشعري والشافعي طمعا يف العز واجلرايات مث رأيت الوزير أبا شجاع يدين حبب 

لزهد فلما افتقدت ذلك قلت لنفسي هل حظيت من الصلحاء والزهاد فانقطع البطالون إىل املساجد وتعمد خلق ل
هذا اإلفتقاد بشيء ينفعك فقالت البصرية نعم استفدت أن الثقة خيبة والغىن هبم إفالس وال ينبغي أن يعول على 

غري اهللا قال املصنف وملا عزل الوزير أبو شجاع خرج إىل اجلامع يوم اجلمعة فانثالت عليه العامة تصافحه وتدعو له 
ذلك سببا اللتزامه بيته واإلنكار على من صحبه وبين يف دهليز داره مسجدا وكان يؤذن ويصلي فيه مث فكان 

وردت كتب نظام امللك بإخراجه من بغداد فأخرج إىل بلدة فأقام مدة مث إستأذن يف احلج فأذن له فخرج قال أبو 
ذلك يل قد كنت تفعل هذا يب فأحببت  احلسن بن عبد السالم اجتمعت به باملدينة فقبل يدي فأعظمت ذلك فقال

أن اكافئك وجاور باملدينة فلما مرض مرض املوت محل إىل مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوقف باحلضرة 
وبكى وقال يا رسول اهللا قال اهللا عزوجل ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا اهللا فاستغفر هلم الرسول 

  يما وقد جئت معترفا بذنويب وجرائمي ارجو شفاعتك وبكى وتويف من يومه ودفن بالبقيع لوجدوا اهللا توابا رح

عند قرب إبراهيم عليه السالم بعد أن صلى عليه مبسجد رسول اهللا صلىاهللا عليه وسلم وزوربه احلضرة وذلك يف 
ما كان ... قوله منتصف مجادي اآلخرة من هذه السنة وهو ابن إحدى ومخسني سنة وكان له شعر حسن فمنه 



ما ... ومن هبذا اهلجر اغراكم ... احباب قليب مالكم واجلفا ... لوزرمت من كان يهواكم ... باالحسان اوالكم 
النظرت ... وخنتمونا مذ جفظناكم ... انكرمتونا مذ عهدناكم ... ممرضا من بعد قتالكم ... ضركم لوعدمت مدنفا 
يا قوم ... على املعىن يف قضاياكم ... جرمت وخنتم وحتاملتم ... كم وال اطاع القلب اال... عيىن سوى شخصكم 
يف كل حال ... حولوا وجوروا وانصفوا واعدلوا ... وما على اهلجران اجراكم ... ما اخوانكم يف اهلوى 

ماء  ...سلوا حداة العيس هل ارودت ... اىل جنوم الليل لوالكم ... ما كان اغناين عن املشتكى ... العدمناكم 
... أحاول النوم عسى انين ... طريف اغفي بعد مسراكم ... او فسئلوا طيفكم هل رأى ... سوى دمعي مطاياكم 

يستنشق الريح إذا ما جرت ... خيشاكم ان يتقاضاكم ... ما آن ان تقضوا غرميا لكم ... يف مستلذ النوم القاكم 
  ... من حنو جند اين مسراكم ... 

انادي وعيىن قد تفيض ... وقويف على االطالل اندب مغناكم ... عاينتم بعد مسراكم  لو انكم... وله ايضا 
ومل نعب البني املشت ... ومل غبتم عن ناظري بعد رؤياكم ... ايا خليت مل ابعد البني مرماكم ... بذكراكم 
  ... وأقصاكم 

  حممد بن املظفر  - ١٣٢
يف سنة سبع عشرة واربعمائة وتفقه ببلدة بعد حجة مث قدم ابن بكران احلموي الشامي ولد سنة اربعمائة وحج 

  بغداد فتفقه على ايب الطيب الطربي ومسع من 

ايب القاسم بن بشران وغريه وشهد عند قاضي القضاة ايب عبد اهللا الدامغاين يف ربيع االول سنة اثنتني ومخسني 
ب عنه يف القضاء بربع املدينة حدثنا عنه اشياخنا وزكاة القاضي ابو يعلي بن الفراء وابو احلسن ابن السمناين ونا

وكان حسن الطريقة خشن االخالق وفيه حدة وكان ثقة عفيفا نزها ال يقبل من سلطان عطية وال من صديق هدية 
والزم مسجدا بقطيعة ام الربيع يؤم اهله ويدرس ويقرأ عليه احلديث زائدا على مخس ومخسني سنة وملا مات ابو 

امغاين اشار به الوزير ابو شجاع على املقتدى فقلده قضاء القضاة يف رمضان سنة مثان وسبعني وخلع عبد اهللا الد
عليه وقرىء عهده ومل يرتزق على القضاء شيئا ومل يغري ملبسه ومأكله وأمواله قبل القضاء وكان يتوىل القضاء 

لوب املبطلني ولفقوا له معايب مل يلصق به منها بنفسه وال يستنيب احدا وال حيايب خملوقا فلما اقام احلق نفرت عنه ق
شيء وكان غاية تأثريها انه سخط عليه اخلليفة ومنع الشهود من اتيان جملسه واشاع عزله فقال مل يطر على فسق 

استحق به العزل فبقي كذلك سنتني وشهورا واذن اليب عبد اهللا حممد بن عبيد اهللا الدامغاين يف مساع البينة فنفذ من 
عسكر بان اخلرب قد وصل الينا ان الديوان قد استغىن عن ابن بكر ان وحنن بنا حاجة اليه فيسرح الينا فوقع ال

االمساك عنه مث صلح رأي اخلليفة فيه واذن للشهود يف العود اىل جملسه فاستقامت اموره ومحل اليه يهودي جحد 
به الوزير ابو شجاع على ذلك واغتنم اعداؤه الفرصة مسلما ثيابا ادعاها عليه فأمر ببطحه وضربه فعوقب فأقر فعاق

يف ذلك فصنف ابو بكر الشاشي كتابا يف الرد عليه مساه الرد على من حكم بالفراسة وحققها بالضرب والعقوبة 
وقد ذكر أن الذي فعله له وجه ومستند من كالم الشافعي قال املصنف نقلت من خط ايب الوفاء ابن عقيل قال 

ون على الشامي ويقولون كان يقضي بالفراسة ويواقعه فضرب كرديا حىت اقر مبال اخذه غصبا وكان اخذ قوم يعيب
ضربه جبريدة من خنلة داره فقلت اعرف دينه وامانته ما كان ذاك بالفراسة لكن بامارات واذا تأملتم الشرع وجدمت 

  انه جيوز التعويل على مثلها فانه اذا رأى صاحب كالجلات 



انه رجم سطحا الجل طائر فكسر جرة وكان عنده خرب انه يلعب بالطيور فقال بل هذا الشيخ رجم  ورعونة يقال
وقد ذهب مالك اىل التوصل اىل االقرار مبا يراه احلاكم على ما حكاه بعض الفقهاء وذلك يستند اىل قوله ان كان 

صلح للمرأة وما يصلح للرجل قميصه قد من قبل ومن حكمنا بعقد االزج وكثرة اخلشب ومعاقد القمط وما ي
والدباغ والعطار اذا ختاصما يف جلد وهل اللوث يف القسامة اال حنو هذا ومحل يوما اىل دار السلطان ليحكم يف 

حادثة فشهد عنده املشطب ابن حممد بن اسامة الفرغاين االمام وكان فقيها من فحول املناظرين فرد شهادته فقال ما 
فقال الشامي قولوا له كنت اظن انك عامل فاسق واآلن انت جاهل فاسق اما تعلم انك ادري الى علة رد شهاديت 

تفسق باستعمال الذهب وكان يلبس خامت الذهب واحلرير وادعى عنده بعض االتراك على رجل شيئا فقال ألك بينة 
السلطان ملك شاه قال نعم قال من قال فالن واملشطب فقال ال اقبل شهادته النه يلبس احلرير فقال التركي 

ووزيره نظام امللك يلبسان احلرير فقال الشامي ولو شهدا عندي يف باقة بقل ما قبلت شهادهتما تويف الشامي يوم 
  الثالثاء عاشر شعبان هذه السنة ودفن بتربة له عند قرب ايب العباس بن سريج على باب قطيعة الفقهاء من الكرخ 

  حممد بن ايب نصر  - ١٣٣
اهللا بن محيد ابو عبد اهللا احلميدي االندلسي من اهل املغرب من جزيرة يقال هلا ميورقة قريبة من  فتوح بن عبد

االندلس ولد قبل العشرين واربعمائة ومسع ببلدة الكثري ومبصر ومبكة وبالشام وورد بغداد فسمع من اصحاب 
زم الكثري وكتب تصانيف اخلطيب الدارقطين وابن شاهني وكان حافظا دينا نزها عفيفا كتب من مصنفات ابن ح

وصنف فأحسن ووقف كتبه على طلبه العلم فنفع اهللا هبا حدثنا عنه اشياخنا وتويف ليلة الثالثاء سابع عشر ذي 
  احلجة ودفن مبقربة باب ابرز مث نقل يف صفر سنة احدى وتسعني اىل باب حرب فدفن يف دكة بشر احلايف 

  هبة اهللا بن علي  - ١٣٤
  و منصور بن ايب الوفاء ولد يف ذي احلجة ابن عقيل اب

  سنة

اربع وسبعني وتويف وهو ابن اربع عشرة سنة وكان قد حفظ القرآن وتفقه وظهر منه اشياء تدل على عقل غزير 
ودين عظيم وكان هذا الصيب قد طال مرضه وانفق عليه ابوه ماال يف املرض وبالغ قرأت خبط ابيه ايب الوفاء قال 

ا تقارب اجله يا سيدي قد انفقت وبالغت يف االدوية والطب واالدعية وهللا سبحانه يف اختيار فدعىن قال يل ابين مل
مع اختيار اهللا قال فواهللا ما انطق اهللا سبحانه ولدي هبذه املقالة اليت تشاكل قول اسحاق البراهيم افعل ما تؤمر اال 

  وقد اختار اهللا له احلظوة 
  سنة 

  واربعمائة  مث دخلت سنة تسع ومثانني
فمن احلوادث فيها انه يف ربيع االول كثر العبث من بين خفاجة واتوا اىل املسجد باحلائر فتظاهروا فيه باملنكر فوجه 

اليهم سيف الدولة عسكرا فكبسوهم ىف املشهد واخذوا عليهم ابوابه وقتل منهم خلق عند الضريح ومن اعجب 
املشهد والقى نفسه وفرسه فنجوا مجيعا ويف هذه السنة حكم العجائب ان احدهم ركب فرسه وصعد اىل سورا 

املنجمون بطرفان يكون يف الناس يقارب طوفان نوح وكثر احلديث فيه فتقدم املسظهر باهللا باحضار ابن عيشون 
املنجم فقال ان طوفان نوح اجتمع يف برج احلوت الطوالع السبعة واآلن فقد اجتمع يف برج احلوت من الطوالع 



وزحل مل جيتمع معهم فلوكان معهم كان طوفان نوح ولكن اقول ان مدينة او بقعة من البقاع جيتمع فيه عامل من ستة 
بالد كثرية فيغرقون ويكون من كل بلد الواحد واجلماعة فقيل ما جيتمع يف بلد ما جيتمع يف بغداد ورمبا غرقت 

كان الناس ينتظرون الغرق فوصل اخلرب بان احلاج فتقدم باحكام املسنات واملواضع الىت خيشى منها االنفجار و
حصلوا يف وادى املناقب بعد خنلة فأتاهم سيل عظيم فنجا منهم من تعلق برؤوس اجلبال واذهب املاء الرحال 

  والرجال فخلع على ذلك املنجم واجرى له جراية 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن احلسن  - ١٣٥
حلسن بن حممد بن خداداد الكرخى الباقالوى ابو طاهر بن ايب على مسع من اىب على بن شاذان واىب ابن امحد بن ا

القاسم بن بشر ان واىب بكر الربقاىن وغريهم وكان ثقة ضابطا وكان مجيل اخلصال مقبالعلى ما يعنيه زاهدا ىف 
الوهاب كان يتشاغل يوم اجلمعة الدنيا حدث عنه عبد الوهاب االمناطى وغريه من اشياخنا قال شيخنا عبد 

بالتعبدويقول الصحاب احلديث من السبت اىل اخلميس ويوم اجلمعة انا حبكم نفسى للتبكري اىل الصالة وقراءة 
القرآن وما قرئ عليه يف اجلامع حديث قط قال وملا قدم نظام امللك اىل بغداد اراد ان يسمع من شيوخها فكتبوا له 

مجاعتهم اسم اىب طاهر وسألوه ان حيضرداره فامتنع فأحلوا فلم جيب قال ابو الفضل بن امساء الشيوخ وكتبوا يف 
خريون قرأبىت وما أنفرد انا بشئ عنه ما مسعته قد مسعة وانا يف خزانه اخلليفة فما ميتنع عليكم فاما انا فال أحضر 

  وتويف ليله االثنني الرابع من ربيع اآلخر ودفن مبقربة باب حرب 
  د بن عمر امح - ١٣٦

ابن االشعث ابو بكر السمرقندى والد شيخنا اىب القاسم ولد سنة مثان ومثانني وثلثمائة وقرأ القرآن على اىب على 
االهوازى بالقرا آت الىت صنفها وكان جمودا وكان ينسخ املصاحف ومسع احلديث الكثري وروى عنه اشياخنا وتويف 

  قابر الشهداء بباب حرب اىل جانب اىب بكر الدينورى الزاهد يف يوم االحد سادس عشرين من رمضان ودفن مب
  ابراهيم بن احلسني  - ١٣٧

ابو سحاق اخلزاز كان من الزهاد توىف يوم السبت تاسع ربيع اآلخر ودفن مبقربة باب حرب ونقلت من خط اىب 
من لقنين كتاب اهللا بدرب  الوفاء بن عقيل قال كان الشيخ ابو اسحاق اخلزاز شيخا صاحلا بباب املراتب وهو أول

  الديوان 

بالرصافة وكان من عادته االمساك عن الكالم ىف رمضان وكان خياطب بآى القرآن يف اغراضه وسواحنة وحوائجة 
فيقول ىف إذنه ادخلوا علهيم الباب ويقول البنه ىف عشية الصوم من بقلها وقثائها آمرا له بشراء البقل فقلت له 

معصية فصعب عليه فبسطت الكالم وقلت ان هذا القرآن العزيز نزل ىف بيان احكام  هذا تعتقده عباده وهو
الشريعة فال يستعمل ىف اغراض دنيوية وما عندى ان هذا مبثابة صرك السدر واالشنان ىف ورق املصحف او توسدك 

  له فهجرىن وهجرته مدة 
  محزة بن حممد  - ١٣٨

هيم بن امسعيل بن عامر بن عبيد اهللا بن الزبري بن العوام القرشى ابو ابن احلسن بن حممد بن على بن حممد بن ابرا
القاسم ولد سنة مثان واربعمائة وسكن هنر الدجاج ومسع ابا القاسم اخلرقى وابا على بن شاذان ورى عنه مشاخينا 



  وكان صاحلا دينا ثقة وتوىف يوم اجلمعة ثاىن شعبان هذه السنة ودفن مبقربة الشونيزية 
  سليمان بن امحد  - ١٣٩

ابن حممد بن الربيع السرقسطى من اهل االندلس دخل بغداد واقام هبا ومسع ابا لقاسم بن بشران وابا العالء 
الواسطى ومن بعدمها كأىب بكر اخلطيب وغريه وكانت له معرفة باللغة وروى عنه اشياخنا لكنهم جرحوه فقال ابو 

رأ عليه القرآن وقال ابن ناصر كان كاذابا يلحق مساعاته توىف ىف ربيع منصور بن خريون هناىن عمى ابو الفضل ان اق
  اآلخر من هذه السنة 

  عبد اهللا بن ابراهيم  - ١٤٠
ابن عبد اهللا ابو حكيم اخلربى وخرب إحدى بالد فارس وهو جد شيخنا اىب الفضل ابن ناصر ألمة تفقه على اىب 

تامة بالفرائض وله فيها تصنيف وله معرفة باالدب واللغة وكان اسحاق ومسع من اجلواهرى وغريه وكانت له معرفة 
  مرضى الطريقة وحدثىن عنه شيخنا ابو الفضل بن ناصر قال كان يكتب املصاحف فبينا هو يوما 

  قاعدا مستندا يكتب وضع القلم من يده واستند قال واهللا ان كان هذا موتا فهذا موت طيب مث مات 
  عبد احملسن  - ١٤١
د بن علي بن امحد ابو منصور الشيخى التاجر ويعرف بابن شهدانكة من اهل النصرية ومسع ببغداد ابا ابن حمم

طالب بن غيالن وابا القاسم التنوخى وابا احلسن القزويىن وابا اسحاق الربمكى واجلواهرى ورحل اىل الشام وديار 
اخلطيب تاريخ بغداد خبطه وقال لوكان  مصر فسمع هبا من مجاعة وأكثر عن اىب بكر اخلطيب بصور واهدى اليه

عندى اعز منه الهديته لك النه محل اخلطيب من الشام اىل العراق وروى عنه اخلطيب ىف تصانيفه فسماه عبد اهللا 
وكان يسمى عبد اهللا وكان ثقة خريا دينا توىف يوم االثنني سادس عشرمجادى اآلخرة من هذه السنة ودفن مبقربة 

  باب حرب 
  د امللك بن ابراهيم عب - ١٤٢

ابن امحد اهلمذاىن مسع ابا على احلسن بن على الشاموخى وغريه روى عنه اشياخنا وكان يعرف العلوم الشرعية 
واالدبية اال ان علم الفرائض واحلساب انتهى اليه وكان قد تفقه على اقضى القضاة اىب احلسن املاوردى وكان 

بن فارس وكان عفيفا زاهدا وكان يسكن درب رياح وكان الوزير ابو حيفط غريب احلديث الىب عبيد واجململ ال
شجاع قد نص عليه القضاء القضاة فأجابه املقتدى فاستدعاه فأىب اشد االباء واعتذار بالعجز وعلو السن وعاود 

الفضل الوزير أن اليعاود ذكره ىف هذا احلال انبأنا شيخنا عبد الوهاب االمناطى قال مسعت ابا احلسن بن اىب 
اهلمذاىن يقول كان والدى اذا اراد ان يؤدبىن يأخذ العصا بيده يقول نويت ان اضرب ابىن تأديبا كما امر اهللا مث 
يضربىن قال ابو احلسن واىل ان ينوى ويتم النية كنت اهرب تويف يوم االحد تاسع عشر رمضان من هذه السنة 

  ودفن عند قرب ابن سريج 

  حممد بن امحد  - ١٤٣
بد الباقى بن منصور ابو بكر ويعرف بابن اخلاضبة الدقاق كان معروفا باالفادة وجودة القراءة وحسن اخلط ابن ع

وجودة النقل ومجع علم القراآت واحلديث واكثر عن اىب بكر اخلطيب واصحاب املخلص والكتاىن حدثنا عنه 
معة ثاىن ربيع االول ودفن ىف املقربة املعروفة شيوخنا وكانوا يثنون عليه وعاجلته املنية قبل الرواية توىف ليلة اجل

باالمجة بباب ابرز انبأنا ابو زرعة عن ابية حممد ابن طاهر قال مسعت ابا بكر حممد بن امحد الدقاق املعروف بابن 



اخلاضبة يقول ملا كانت سنة الغرق وقعت دارى على قماشى وكتىب ومل يبق ىل شئ وكانت ىل عائله وكنت اورق 
تبت صحيح مسلم تلك السنة سبع مرات فنمت ليلة فرأيت ىف املنام كأن القيامة قد قامت ومناد ينادى للناس فك

اين ابن اخلاضبة فاحضرت فقيل ىل ادخل اجلنة فلما دخلت استلقيت على فراشى ووضعت احدى رجلى على 
  االخرى وقلت استرحت واهللا من النسخ 

  حممد بن على  - ١٤٤
املقهندزى العمريى خرج من هراة اىل احلجاز سنة عشرين واربعمائة وركب البحر وخرج اىل  ابن عمري ابو عبد اهللا

عدن وزبيد ووصل اىل مكة بعد سنتني ومسع هبا مث انصرف اىل بغداد ومسع هبا وهبراة ونيسابور وسجستان وغري 
زاهدا حدث بالكثري وتوىف ىف حمرم ذلك من البالد مسع املؤمتن وغريه وكان متقنا فهما فقيها فاضال دينا خريا ورعا 

  هذه السنة 
  حممد بن على  - ١٤٥

ابن حممد ابو ياسر احلمامي قرأ على اىب بكر اخلياط وغريه وكتب الكثري من علوم القرآن واحلديث ومسع من اىب 
ياخنا منه حممد اخلالل واىب جعفر بن املسلمة والصريفيىن وغريهم وكان ثقة اماما ىف القرا آت واحلديث مسع اش

  وتوىف يوم الثالثاء تاسع احملرم ودفن مبقربة باب حرب انشدىن ابو الفتح بن أىب السعادات 

دحرجىن الدهر ... الوكيل قال انشدنا ابو عمر وعثمان بن حممد بن احلسني املدىن قال انشدىن ابو ياسر احلمامى 
  ... او حدثوا ضجوا فلم يسمعوا ... فظه ان حدثوا مل يفهموا ل... ما فيهم للخري مستمتع ... اىل معشر 

  حممد بن امحد بن حممد  - ١٤٦
ابو نصر الرامشى من اهل نيسابور ولد سنة اربع واربعمائة وسافر الكثري ومسع الكثري ورحل ىف طلب القرا آت 

  لسنة واحلديث وكان مربزا ىف علوم القرآن وله حظ ىف علم العربية واملى بنيسابور سنني وتوىف ىف هذه ا
  منصور بن حممد  - ١٤٧

ابن عبد اجلبار بن امحد بن حممد ابو املظفر السمعاىن من أهل مرو تفقه على ابيه اىب منصور على مذهب اىب حنيفة 
حىت برع يف الفقة وبرز على اقرانه من الشبان مث ورد بغداد ىف سنة احدى وستني ومسع احلديث الكثري هبا واجتمع 

واىب نصر بن الصباغ مث انتقل اىل مذهب الشافعى فلما رجع اىل بلده اضطرب اهل بلده باىب اسحاق الشريازى 
وجلب عليه العوام وقالوا طريقة ناظر عليها اكثر من ثالثني سنة مث حتول عنها فخرج اىل طوس مث قصد نيسابور 

ديث وغري ذلك واملى ووعظ وصنف والربهان واالصطالم وكتاب القواطع ىف اصول الفقه وكتاب االنتصار يف احل
احلديث وكان يقول ما حفظت شيئا فنسيته وسئل عن اخبار الصفات فقال عليكم بدين العجائز وسئل عن قوله 

ان سعدى ملنية ... جتد اىن بسر سعدى شحيحا ... جئتماىن لتعلما سر سعدى ... الرمحن على العرش استوى فقال 
  ... مجعت عفة ووجها صبيحا ... املتمىن 
   ابو املظفر ىف ربيع االول من هذه السنة ودفن ىف مقربة مرو توىف

  سنة

  مث دخلت سنة تسعني وارمبعائة 
فمن احلوادث فيها انه ىف يوم عاشوراء كبس على اىب نصر بن جالل الدوله أيب طاهر ابن بويه وكان يلقب هباء 



ريمها فلما كبس عليه هرب اىل بلد سيف الدولة وكان قد اقطعه جالل الدولة ملك شاه املدائن ودير العاقول وغ
الدولة صدقة مث تنقل ىف البالد وكان قد ثبت عليه عند القاضى امور أوجبت اراقة دمة وقضت بارتداده وبنيت 

  داره بدرب القيار مسجدين احدمها الصحاب الشافعي واآلخر آلصحاب اىب حنيفة 
  رىب ويف ربيع اآلخر تظاهر العيارون بالفتك ىف اجلانب الغ

ويف شوال قتل انسان باطىن على باب النوايب اتى من قالعهم جنوزستان وشهد عليه مبذهبه شاهدان دعامها هو اىل 
مذهبة بأفىت الفقهاء لقتله منهم ابن عقيل وكان من اشدهم عليه فقال الباطىن كيف تقتلوىن وانا اقول الاله اال اهللا 

قول اهللا عز و جل فلما رأو بأسنا قالوا آمنا باهللا وحده وكقرنا مبا كنا قال ابن عقيل انا اقتلك قال بأى حجة قال ب
  بة مشركني فلم يك ينفعهم امياهنم ملا رأو بأسنا 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  امحد بن حممد  - ١٤٨
ربعمائة وكان ينزل ابن احلسن بن على بن زكريا بن دينار ابو يلعى البصرى العبدى يعرف بابن الصواف ولد سنة ا

القسامل احدى حمال البصرة دخل بغداد يف سنة احدى وعشرين ومسع ابا على بن شاذان وابا بكر الربقاىن ومسع 
بالبصرة من اىب عبد اهللا بن داسة وغريه وكان فقيها مدرسا زاهدا خشن العيش متهونا ذا مست ووقار وسكينة 

  السنة  وكان اماما ىف عشرة علوم توىف ىف رمضان هذه
  ابراهيم بن عبد الوهاب  - ١٤٩

  ابن حممد بن اسحاق ابو اسحاق بن اىب عمر بن اىب عبد اهللا بن منده ولد ىف صفر سنة 

اثنتني وثالثني واربعمائة ومسع من ابية وغريه وكان كثري التعبد والتهجد وتوىف ىف بادية الكوفة متوجها اىل مكة ىف 
  هذه السنة 

  حممد بن على  - ١٥٠
بن احلسني ابو عبد اهللا القطيعى الكاتب مسع ابا القاسم بن بشر ان وحدث وروى عنه شيوخنا وتوىف يوم اجلمعة ا

  ثالث رمضان ودفن ىف مقربة باب حرب 
  حممد بن حممد  - ١٥١

ثنا عنه ابن عبيد اهللا ابو غالب البقال مسع ابا على بن شاذان وابا القاسم بن بشر ان وابا القاسم اخلرقى وغريهم حد
اشياخنا وكان صدوقا نزل اىل دجلة ليتوضأ فغرق ىف يوم االثنني سادس عشر رجب فأخرج محل اىل داره 

  واخرجت جنازته من الغد فصلى عليه مث محل الىمقربة باب حرب 
  املعمر بن حممد  - ١٥٢

وكان مجيل الصورة كرمي االخالق  ابن املعمر بن امحد بن حممد ابو القائم احلسيين الطاهر ذو املناقب نقيب الطالبيني
كثري التعبد ال حيفظ عنه انه آذى خملوقا وال شتم حاجبا ومسع احلديث ورواه وتويف بداره بالكرخ بنهر البزازين ليلة 

اجلمعة ثامن عشر ربيع االول ومحل من الغد اىل جامع املنصور فصلى عليه مث محل اىل مشهد مقابر قريش فدفن به 
وسبعني سنة وىل النقابة منها اثنتني وثالثني سنة وثالثة اشهر وتوىل مكانه ابنه ابو الفتوح حيدرة  ومات عن اثنتني

ام لالمام ... هل ينفعن من املنون حذار ... ولقب بالرضى ذي الفخرين ورثاه ابو عبد اهللا بن عطية بأبيات منها 



نفذ القضاء على الورى من ... يسطاع منه حذار  وزر وال... هيهات ما دون احلمام اذا دنا ... من الردى انصار 
  عدة تطول وتقصر االعمار ... مايل أرى اآلمال ختدع باملنا ... يف حكمه وجرت به االقدار ... عادل 

لو ... يف كل امنلة هلا أظفار ... ويد املنية شثنة مبسوطة ... ليل يكر عليهم وهنار ... والناس يف شغل وقد افناهم 
حباله طول البقاء ... لفدت ربيعة ذا املناقب واشترت ... ويرد حتفا معقل وجدار ... طشها عن مهجة كان يدفع ب

وخال مقام النسك من تسبيحه ... عرصات ربع اجملد وهي قفار ... خربت ذرى اجملد املنيف وأصبحت ... نزار 
  ... وبكت على صلواته االسحار ... 
  حيىي بن امحد  - ١٥٣

  مد بن علي السييب ولد ابن امحد بن حم

  سنة

ثالث وثالثني وثلثمائة فرحل الناس اليه وكان صاحلا ثقة صدوقا تويف ليلة السبت خامس عشرين ربيع اآلخر وكان 
  عمره مائة وثالثا ومخسني سنة وثالثا اشهر واياما وكان صحيح احلواس يقرأ عليه القرآن واحلديث 

  سنة 
   مث دخلت سنة احدى وتسعني واربعمائة

فمن احلوادث فيها انه يف شهر ربيع اآلخر كثر االستنفار على االفرنج وتواترت الشكايات بكل مكان ووردت 
كتب السلطان بركياروق اىل مجيع االمراء يأمرهم باخلروج مع الوزير ابن جهري حلرهبم واجتمعوا يف بيت النوبة 

مضاربة باجلانب الغريب مث انفسخت هذه العزمية وبرز سيف الدولة صدقة فنزل بقرب االنبار وضرب سعد الدولة 
ووردت االخبار بان اإلفرنج ملكوا انطاكية مث جاؤا اىل معرة النعمان فحاصروها ودخلوا وقتلوا وهنبوا وقيل اهنم 

  قتلوا ببيت املقدس سبعني الف نفس وكانوا قد خرجوا يف الف الف 
  اىل نيسابور مستنفرا على االفرنج برسالة من الديوان  ويف شعبان خرج ابو نصر ابن املوصاليا اىل املعسكر

  ذكرمن تويف يف هذه السنة من االكابر

  طراد بن حممد  - ١٥٤
ابن علي بن احلسن بن حممد بن عبد الوهاب بن سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن ابراهيم االمام ابن حممد بن علي 

ن ايب القاسم ابن متام من ولد زينب بنت سليمان بن علي بن عبد بن عبد اهللا بن عباس ابو الفوارس بن ايب احلسن ب
اهللا بن العباس وهي ام ولد عبد اهللا بن حممد بن ابراهيم االمام بن حممد بن عبد اهللا بن عباس حدث عنها امحد بن 

من اىب نصر منصور الرمادى وكناها ام على ولد ىف سنة مثان وتسعني وثلثمائة ومسع الكثري والكتب الكبار ومسع 
النرسى وهالل احلفار واحلسني بن عمرو بن برهان وهو آخر من حدث عنهم ورحل اليه من االقطار واملى جبامع 

املنصور واستملى له ابو على الربداين وكان حيضر جملسه مجيع احملدثني والفقهاء وحضر امالءة قاضى القضاة ابو 
مبكة املدينة وبيتة معروف ىف الرئاسة وىل نفابة العباسيني بالبصرة مث  عبد اهللا الدامغاىن وحج سنة تسع ومثانني فاملى

انتقل اىل بغداد وترسل من الديوان العزيز اىل امللوك وساد الناس رتبة ورأيا ومتع جبوارحه وقد حدث عنه مجاعة من 
ال صيحوا واخمتلساه مشاخينا وقد تورع قوم عن الرواية عنه ليصرفه وصحبتة للسالطني وملا احتضر بكى اهله فق



امنا يبكى على من سنه دان فأما من عمره مترام فما فائده البكاء عليه وتوىف ىف سلخ شوال هذه السنة وقد جاوز 
  التسعني ودفن ىف داره بباب البصرة مث نقل ىف ذى احلجة سنة اثنتني وتسعني اىل مقابر الشهداء فدفن هبا 

  عبد اهللا بن سبعون  - ١٥٥
امحد ابو حممد السلمى القيسى القريواىن مسع من ابن غيالن واجلوهرى وخلقا كثريا ىف البلدان وقرأ ابن حيى بن 

  ونقل وكانت له معرفة بالنقل روى عنه اشياخنا وتوىف ىف رمضان هذه السنة ودفن ىف مقربة باب حرب 
  عبد الواحد بن علوان  - ١٥٦

  بو حممد املقرى وتوىف ىف رجب هذه السنة ابن عقيل بن قيس ابو الفتح الشيباىن حدثنا عنه ا

  حممد بن امحد  - ١٥٧
ابن حممد ابو عبد اهللا امليبذى وميبذة بلدة من كورة اصطخر قريبة من يزدورد قدم بغداد ومسع الكثري من ابن 

ربة املسلمة وابن النقور وغريمها وكان له معرفة باللغة واالدب وتوىف ىف ذى القعدة من هذه السنة ودفن مبق
  املارستان ىف غرىب بغداد 

  حممد بن احلسني  - ١٥٨
ابن حممد ابو سعد املخرمى من اهل مكة نزل هراة ورحل اىل البالد ىف طلب العلم ومسع الكثري وكان من الزهاد 

  الورعني ال خيالط احدا وكانوا يعدونه من البدالء توىف ىف رمضان هذه السنة 
  حممد بن حممد  - ١٥٩

محزة ابو الوضاح العلوى تفقه على ابيه وبرع ىف الفقه ودرس وتوىف ىف شوال هذه السنة وهو ابن اربع ابن امحد بن 
  ومخسني سنة 

  احلظفر ابو الفتح  - ١٦٠
ابن رئيس الرؤساء اىب القاسم ابن املسلمة كانت داره جممعا ألهل العلم والدين واالدب ومن مجلة من اقام هبا اىل 

  ريازى تويف املظفر خامس ذي القعده من هذه السنه ودفن عند ايب اساق الشريازى ان توىف ابو اسحاق الش
  هبة اهللا بن عبد الرزاق  - ١٦١

ابن حممد بن عبد اهللا بن الليث ابو احلسن االنصارى االشهلى ولد سنة اثنتني واربعمائة ومسع ابا الفتح هالل بن 
  حممد احلفار وابا الفضل عبد الواحد التميمى 

آخر من حدث عنه روى عنه اشياخنا وكان من ذوى اهليآت وارباب الديانات وأحد قرأ املوكب عمر حىت وهو 
  محل عنه وكان صحيح السماع توىف ىف ربيع اآلخرمن هذه السنه ودفن يف مقربة الشونيزى 

  سنة

  مث دخلت سنة اثنتني وتسعني واربعمائة 
م اجلمعة ثالث عشر شعبان وقتلوا فيه زائدا على سبعني الف فمن احلوادث فيها اخذ االفرنج بيت املقدس ىف يو

مسلم واخذوا من عند الصخرة نيفا واربعني قنديال فضة كل قنديل وزنه ثالثة آاللف وستمائة درهم واخذوا تنور 
فضة وزنه اربعون رطال بالشامى واخذوا نيفا وعشرين قنديال من ذهب ومن الثياب وغريه ماالحيصى وورد 

رون من بالد الشام واخربوا مبا جرى على املسلمني وقام القاضى ابو سعد اهلروى قاضى دمشق ىف الديوان املستنف



واورد كالما ابكى احلاضرين وندب من الديوان من ميضى اىل العسكر ويعرفهم حال هذه املصيبة مث وقع التقاعد 
على هنوات ايقظت كل ... نام العني ملء جفوهنا وكيف ت... فقال ابو املظفر االبيوردى قصيدة ىف هذه احلالة فيها 

... تسومهم الروم اهلوان وانتم ... ظهور املذاكى او بطون القشاعم ... واخوانكم بالشام يضحى مقيلهم ... نائم 
  ... جترون ذيل اخلفض فعل املسامل 

وكاد هلن املستجن بطيبة ... ليسلم يقرع بعدها سن نادم ... وتلك حروب من يغب عن غمارها ... اىل ان قال 
... رماحهم والدين واهى الدعائم ... ارى امىت ال يشرعون اىل العدى ... ينادى بأعلى الصوت يا آل هاشم ... 

وتغضى ... اترضى صناديد االعاريب باألذى ... وال حيسبون العار ضربة الزم ... وجيتنبون الثار خوفا من الردى 
وان زهدوا ىف االجر اذ ... عن الدين ضنوا غرية باحملارم ... م ان مل يذودوا محية وليته... على ذل كماة االعاجم 

  فهال اتوه رغبة ىف املغامن ... محى الوغى 

  ذكر ابتداء امر السلطان حممد 
كان ابو شجاع حممد بن ملك شاه وهو وسنجر اخوين ألب وأم وكان حممد ببغداد ملا مات ابوه وخرج اىل 

مود ملا خرجت تركان كان خاتون بابنها حممود حاصرها باصبهان بركياروق فأقام عنده فأقعة اصبهان مع اخيه حم
كنجة واعماهلا وسار حممد بركياروق اىل بغداد ملا دخلها سنة ست ومثانني فقتل اتا بكه واستواىل على اقليم جنزة 

امية وغريهم وخطب لنفسه وضرب وحلق به مؤيد امللك وحسن له طلب امللك وصار وزيرا له واجتمع اليه النظ
الطبل وخرج اكثر عسكر بركياروق اليه وانفذ رسوال اىل بغداد فخطب له ىف ذى احلجة سنة اثنتني وتسعني 

  وكانت له مع بركياروق مخس وقائع 
وفيها زادت االسعار ومنع القطر وبلغ الكر تسعني دينار ببغداد وواسط ومات الناس على الطرقات واشتد امر 

  يارين ىف احملال الع

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  امحد بن عبد القادر  - ١٦٢
ابن حممد بن يوسف ابو احلسني احملدث الزاهد ولد سنة اثنيت عشرة واربعمائة وسافر الكثري ووصل اىل بالد املغرب 

وتوىف ىف شعبان ودفن ىف مقابر ومسع احلديث الكثري من ابن بشران وابن شاذان وخلق كثري وحدثنا عنه اشياخنا 
  الشهداء 
  ابرهيم بن مسعود  - ١٦٣

ابن حممود بن سبكتكني قد ذكرنا حالة حممود بن سبكتكني ىف ايام املقادر باهللا وملا مات ملك مكانه ابنه مسعود مث 
ىن اليه السلطان اخذ واعتقل آل االمر اىل ابراهيم فملك فحكى ابو احلسن الطربى الفقيه امللقب بالكيا قال ارسل

بركياروق فرأيت فىمملكته ماال يتأتى وصفه فدخلت عليه وهو جالس ىف طارمة عظيمة بقدر رواق املدرسة وفوق 
  ذلك اىل السقف صفائح الذهب االمحر وعلى 

باب الطارمة الستور التنيسى وللمكان شعاع يأخذ بالبصر عند طلوع الشمس عليه وكان حتتة سرير ملبس 
ب وحواليه التماثيل املرصعة من اجلوهر واليواقيت فسلمت عليه وتركت بني يدية هدية كانت معى بصفائح الذه

فقال نتربك مبا يهدية العلماء مث امر خادمة ان يطوف ىب ىف داره فدخلنا اىل خركاه عظيمة قد البست قوائمها من 



هلندى ومتثال طيور حبركات اذا جلس الذهب وفيها من اجلواهر اليواقيت شئ كثري وىف وسطها سرير من العود ا
امللك صفقت بأجنحتها اىل غري ذلك من العجائب فلما عدت رويت له اخلرب عن النىب صلى اهللا عليه و سلم ملناديل 
سعد بن معاذ ىف اجلنة احسن من هذا فبكى قال وبلغىن انه كان اليبىن لنفسه منزال حىت يبىن هللا مسجدا او مدرسة 

  السنة وقد جاوز السبعني وملك فيها اثنتني واربعني سنة توىف ىف رجب هذه 
  انر االمري  - ١٦٤

كان السلطان بركياروق قد واله فارس مجيعها مث واله والية العراق وانتدب لقتال الباطنية مث عزم على ترك 
ة فهجم عليه بركياروق وطاعة السلطان حممد وكان اقطاعه يزيد على عشرة آالف الف دينار فجلس ليله على طبع

ثالثة نفر من االتراك املولودين خبوارزم وكانوا قد دخلوا شفى حيلة فصدم احدهم املشعل فرمى به وصدم اآلخر 
  مشعة فأطفأها وجذب اآلخر سكينني فقتلة هبما فانلت اثنان وقتل الثالث وهنب ماله ومحل اىل داره باصبهان فدفن هبا 

  بركة بن امحد  - ١٦٥
و غالب الواسطى ولد سنة عشر واربعمائة ومسع ابا القاسم بن بشران وابا عبد اهللا احملاىل حدث عنه ابن عبد اهللا اب

  شيخنا عبد الوهاب وأثىن عليه وكان ثقة وتوىف يوم االثنني ثالث عشر ذى احلجة ودفن مبقربة الشونيزية 
  عبد الباقى بن يوسف  - ١٦٦

  واربعمائة مسع ببغداد ابا القاسم  ابن على صاحل ابو تراب املراغى ولد سنة احدى

ابن بشران وابا على بن شاذان وابا حممد السكرى وابا على ابن املذهب وابا بكر ابن بشران وابا حممد وابا الطيب 
الطريى وتفقه عليه ومسع املوصل وباصبهان ونيسابور ونزهلا وتشاغل بالتدريس واملناظرة والفتوى وكان يقول 

أله ىف اخلالف واحفظ الكالم فيها وميكنىن ان اناظر ىف مجيعها وكان حيفظ من احلكايات أحفظ اربعة آالف مس
واالشعار وامللح الكثري كان صبورا على الكفاف معرضا عن كسب الدنيا على طريق السلف بعث اليه منشور 

خرة اليق من منشور القضاء بقضاء مهذان فقال انا ىف انتظار املنشور من اهللا تعاىل على يدى ملك املوت وقدومى اآل
هبمذان وقعودى ىف هذا املسجد ساعة على فراغ القلب احب اىل من علم الثقلني توىف ىف ذى القعدة من هذه السنة 

  عن ثالث وتسعني 

  سنة

  على بن احلسني  - ١٦٧
با حممد اخلالل ابن على بن ايوب ابو احلسن البزاز ولد سنة عشر واربعمائة ىف شوال ومسع ابا على ابن شاذان وا

  وابا العالء الواسطى حدثنا اشياخنا توىف يوم عرفه ودفن ىف مقربة جامع املنصور 
  سنة 

  مث دخلت سنة ثالث وتسعني واربعمائة 
فمن احلوادث فيها ان بركياروق وصل اىل خوزستان حبال سيئة مليل الناس اىل السلطان حممد وكان مع بركياروق 

ف منه فرحل عنه اىل االهواز فصادر اهلها واصعد بركياروق اىل واسط فهرب اعيان ينال وهو امري عسكره مث خا
البلد فدخل العسكر فعاثوا وهنبوا وقلعوا االبواب وستخرجوا الذخائر وفعلوا ماال يفعل الروم ومحل اىل السلطان 

ني مث رحل السلطان اىل قوم ذكر اهنم جاؤا للفتك واقر رئيسهم بذلك فأمر به السلطان فبطحو وضربة فقسمه نصف



بالد سيف الدولة صدقة ففعلت العساكر حنوا مما فعلت بواسط والتقى سيف الدولة بالسلطان واصعد معه اىل 
  بغداد وكان سعد لدولة الكوهرائني خميما بالشفيعى مقيما على املباينة لربكياروق والطاعة للسلطان حممد فلما 

وان يف ليلة اجلمعة النصف من صفر وسارت معه زوجة مؤيد امللك وهي علم بوصوله اىل زريران رحل اىل النهر
  ابنة القاسم بن رضوان فلما كان يوم اجلمعة منتصف صفر قطعت خطبة حممد واقيمت لربكياروق 

ويف يوم السبت سادس عشر صفر خرج الوزير عميد الدولة الستقبال السلطان بركياروق اىل جسر صرصر يف 
ه ودخل السلطان بغداد يوم االحد وجلس على السرير يف دار اململكة وسر العوام النساء املوكب وعاد من يوم

  والصبيان فدومه ونفذ اخلليفة اليه هدية تشتمل على خيل وسالح 
ويف ربيع االول تقررت له وزارة العميد ايب احملاسن عبد اجلليل بن علي بن حممد الدهستاين ولقب بنظام الدين 

ار اململكة وخرج اىل حلوان فانضاف اليه سعد الدولة وغريه ودخلوا معه اىل بغداد فخرج وجلس للنظر يف د
املوكب يتلقاه مث نفذت له اخللع يف يوم آخر من عميد الدولة فاحتبسه عنده واستدعى ابا احلسن الدامغاين وابا 

ل لكم قد عرفتم ما حنن فيه من القاسم الزينيب وابا منصور حاجب الباب وقال هلم ابو احملاسن ان السلطان يقو
االضافة ومطالبة العسكر وهذا الوزير ابن جهري قد تصرف هو وابوه يف ديار بكر واجلزيرة واملوصل يف ايام جالل 
الدولة وجبوا امواهلا واخذوا ارتفاعها وينبغي ان يعاد كل حق اىل حقه فخرجوا اىل الوزير فاعلموه باحلال فقال انا 

الكالم اال بإذن موالي فاستأذنوا يف االنصراف فأذن هلم فعرفوا اخلليفة احلال فكتب اخلليفة اىل  مملوك وال ميكنين
السلطان كتابا مشحونا بالغضب والتهديد والغلظه وقال فيه فال يغرك امساكنا عن مقابلة الفلتات فوحق السالف 

حلباء موفورا لنفعلن فقريء الكتاب على من اآلباء املتقدمني حبكم رب السماء لئن قصر يف ان يعاد شاكرا وبا
السلطان وآل االمر اىل ان احضر عميد الدولة بني يدي السلطان ووعده عنه وزيره باجلميل وقال السلطان يقول 

اننا ثقلنا عليك كما يثقل الولد على والده لضرورات دعت فانطلق واالمراء بني يديه وصحح مائة الف وستني 
  الف دينار 
  لطان بركياروق وحممد يف يوم االربعاء رابع رجب مبكان قريب من والتقى الس
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مللوك واألمم: كتاب  تاريخ ا ملنتظم يف    ا
لفرج : املؤلف  ا بو  بن اجلوزي أ بن حممد  بن علي  لرمحن  ا  عبد 

مهذان وكانت الغلبة الصحاب حممد فاهنزم بركياروق يف مخسني فارسا فنزل على فرسخ من املصاف حىت استراح 
اشتغل اصحاب بركياروق بالنهب والتأم اليه عسكره فلقي اخاه سنجر فاهنزم اصحاب سنجر ثالثني فرسخا ف

واسرت ام اخوى السلطان سنجر وحممد فاكرمها وقال امنا ارتبطتك ليطلق اخي من عنده من االسارى فأنفذ 
  سنجر من كان عنده من االسارى واطلقها 

  ويف يوم اجلمعة رابع عشر رجب قطعت خطبة السلطان بركياروق واعيدت خطبة السلطان حممد 
ر العيارين باجلانب الغريب حىت اخذوا عيبتني ثيابا لقاضي القضاة ايب عبد اهللا الدامغاين فلم يردومها ويف شعبان زاد ام

  اال بعد تعب 
  وتقدم اخلليفة اىل االمري مين بتهذيب البلد فعرب السلطان يف ثالث عشرين شعبان فأخذ مجاعة منهم فقتلهم 

اخذ على رأسه شبكة فيها خزف ولبس جبة صوف وخرج ومن عجيب ما اتفق ان رجال من العيارين اعور هرب و
قاصدا للدجيل ليخفى حاله فاتفق ان خادما للخليفة خرج ليتصيد فكان يتطري بالعور فلقيه اعوران فتطري هبما فرأى 
ا غلمانه هذا العبار فصاحوا به ونادوا استاذهم ليقولوا له هذا ثالث فظن العيار اهنم قد عرفوه فدخل مزرعة فارتابو

  هبربته وجدوا يف طلبه فأخذوه ومعه سيف حتت ثيابه فبحثوا عن حاله فعرفوه فقتلوه 
ويف آخر شعبان كثر اجلرف بالعراق والوباء وامتنع القطر وزاد املرض وعدمت االدوية والعقاقري ورئي نعش عليه 

فهلك معظمها وكانت الريح  ستة موتى مث حفر هلم زبيه فألقوا فيها ويف هذا الشهر وقع حريق خبرابة ابن جردة
  عاصفا فأطارت شرارة فاحرقت دارا برحبة اجلامع واخرى فاحرقت ستارة دار الوزير بباب العامة 

ويف رمضان قبض على الوزير عميد الدولة وعلى اخوته زعيم الرؤساء ايب القاسم وايب الربكات بن جهري امللقب 
اء ومين فلما خرج من الديوان معهما قدم عليه املركوب وقد احس بالكايف راسله اخلليفة بايب نصر بن رئيس الرؤس

  مبا يراد منه فقال انا اساويكما يف املشي 
ويف ليلة السابعة والعشرين من رمضان قتل شحنة اصبهان يف دار السلطان حممد قتله باطين وقد كان يتحرز منهم 

 دار السلطان فضربه الباطين بسكني يف خاصرته ويلبس درعا حتت ثيابه فأغفل تلك الليلة لبس الدرع وخرج اىل
وقتل معه اثنني ومات يف تلك الليلة مجاعة من ولد هذا الشحنة فأخرج من داره مخس جنائز ويف ذي احلجة قتل 

امري بالري قتله باطين فحمل الباطين اىل فخر امللك بن نظام امللك فقال له وحيك اما تستحي هتكت حرميت 
لته يف داري فقال الباطين العجب منك انك تذكر ان لك حرمة مهتوكة او دارا مملوكة او واذهبت حشميت وقت

حشمة متنع من الدماء املسفوكة او ما تعلم اننا قد انفذنا اىل ستة نفر احدهم اخوك وفالن وفالن فقال له وانا يف 
  مره بذلك فلم يقر فقتله مجلتهم فقال اقل من ان تذكرا وان تدنس نفوسنا بقتلك فعذب على ان يقر من ا

ويف هذه السنة خرج االفرنج ثلثمائة الف فهزمهم املسلمون وقتلوهم فسلم يسلم منهم سوى ثالثة آالف هربوا 
  ليال وباقي الفل هربوا جمروحني 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر



  امحد بن عبد الوهاب  - ١٦٨
 اسحاق ورزق يف الوعظ قبوال وتويف يف شعبان هذه السنة ودفن ابن الشريازي ابو منصور الواعظ تفقه على ايب

  مبقربة باب حرب 
  امحد بن حممد  - ١٦٩

ابن عمر بن حممد ابو القاسم املعروف بابن الباغان من اهل اصبهان مسع احلديث الكثري حتت ضر شديد وكان 
  رجال صاحلا وتويف يف شعبان هذه السنة 

  امحد بن امحد  - ١٧٠
ن ابو البقاء كان وكيال بني يدي ايب عبد اهللا الدامعاين وقد مسع من ابن النقور والصريفيين وايب بكر ابن احلس

  اخلطيب وكان يضرب به املثل يف الدهاء واحلذق يف صناعته وتويف قبل اوان الرواية يف هذه السنة 
  احلسني بن امحد  - ١٧١

يد املاليين وابا احلسني بن بشران يف آخرين وعاش تسعني سنة ابن حممد بن طلحة ابو عبد اهللا النعايل مسع ابا سع
فاحتاج الناس اىل اسناده مع خلوة من العلم حدثنا عنه أشياخنا وتويف يف صفر هذه السنة ودفن مبقربة جامع 

  املنصور 
  سلمان بن ايب طالب  - ١٧٢

لفقيه الذي درس يف النظامية ببغداد مسع ابا عبد اهللا بن حممد الفىت ابو عبد اهللا احللواين والد احلسن بن سلمان ا
الطيب الطربي وابا طالب بن غيالن وابا حممد اجلوهري وغريهم وحدث وكان له معرفة تامة باللغة واالدب قرأ 

على الثمانيين وغريه وقال الشعر ونزل اصبهان فقرأ عليه اكثر ائمتها وفضالئها االدب وكان مجيل الطريقة وتويف 
  ة باصبهان يف هذه السن

  سعد الدولة الكوهرائني  - ١٧٣
وكان من اخلدم االتراك الذين ملكهم ابو كاليجار بن سلطان الدولة من هباء الدولة بن عضد الدولة وانتقل اليه من 

امرأة وكان الكوهرائني بعد اقبال الدنيا عليه ومسري اجليوش حتت ركابه يقصد موالته ويسلم عليها ويستعرض 
ث به ابو كاليجار مع ابنه ايب نصر اىل بغداد فاعتقل طغرالبك ابا نصر ومل يربح معه الكوهرائني حوائجها وبع

ومضى معه اىل القلعة فلما تويف خدم الكوهرائني الب ارسالن ووقاه بنفسه ملا جرحه يوسف فلم يغن عنه فلما ملك 
  اهللا يف صفر سنة ست وستني واعطاه جالل الدولة ملك شاه جاء اىل بغداد يف رسالة وجلس له القائم بأمر 

عهد جالل الدولة وأقطعه ملك شاة واسط وكان قد جعل إليه الشحنكية بغداد مث قبل ذلك نال دنيا واسعة فرأى 
مامل يره خادم يقاربه من نفوذ األمر وكمال القدرة واجلاه وطاعة العسكر ومل ينقل أنه مرض وال صدع ونال مراده 

ه مل جيلس إال على وضوء وكان يصلي بالليل وال يستعني على وضوئه بأحد وال يعلم أنه يف كل عدو له وذكر أن
صادر أحد وال ظلمة إال أنه كان يعمل رأيه يف قتل من ال جيوز قتله من اللصوص وميثل هبم ويزعم أن ذلك سياسة 

ل مث محل إىل بغداد فدفن هبا وملا اختصم حممد وبركياوق مع بركياروق كان فكبا به الفرس فسقط وعليه سالحه فقت
  يف اجلانب الشرقي وتربته مقابل رباط أيب النجيب 

  عبد الرزاق الصويف الغزنوي  - ١٧٤
كان مقيما يف رباط عتاب وكان خريا حيج سنني على التجريد واحتضر وقد قارب مائة سنة وال كفن له فقالت له 



فقال لو وجد يل كفن ال فتضحت ومات يف هذه السنة  زوجته وهو جيود بنفسه أنك تفتضح إذا مل يوجد لك كفن
أبو احلسن البسطامي شيخ رباط إبن احمللبان وكان ال يلبس إال الصوف شتاء وصيفا وكان حيترم ويقصد فخلف 

ماال مدفونا يزيد على أربعة آالف دينار وكان عبد الرزاق على ما ذكرنا فتعجب الناس من تفاوت حاليهما 
   وكالمها شيخ رباط

  عبد الباقي بن محزة  - ١٧٥
إبن احلسني أبو الفضل احلداد القرشي مسع من اجلوهري وغريه وكان له يد يف الفرائض واحلساب وكان شيخنا ابو 

  الفضل إبن ناصر يثين عليه ويوثقه وتويف يف شعبان هذه السنة 
  عبد الصمد بن علي  - ١٧٦

قالئني والد شيخنا عبد اخلالق قال شيخنا عبد الوهب األمناطي كان إبن احلسني إبن البدن أبو القاسم من أهل هنر ال
  شيخ احمللة يضرب ويعقب ولكنه كان سنيا 

  تويف يوم الثالثاء ثالث عشر مجادي األوىل ودفن يف داره بنهر القالئني 
  عبد امللك بن حممد  - ١٧٧

والزينيب وغريهم وحدث ببغداد وشهد عند  إبن احلسن أبو سعد السامري مسع احلديث من إبن النقور وإبن املهتدي
أيب عبد اهللا الدامغاين يف سنة مخس وستني وكان حجاجا وإليه كسوة الكعبة وعمارة احلرمني والنظر يف املارستانني 

العضدي والعتيق واجلوامع مبدينة السالم واجسر والترب بالرصافة وكان كثري الصدقة ظاهر املعروف وافر التجمل 
ورة كامل الظرف روي عنه أشياخنا وآخر من روى عنه شهدة بنت األبرى وتفي يف رجب هذه مستحسن الص

  السنة ودفن مبقربة اخليزران عند قرب أيب حنيفة 
  عبد القاهر بن عبد السالم  - ١٧٨

ع إبن على أبو الفضل العباس من أهل مكة وكان نقيب اهلامشني هبا وكان من خيارهم ومن ذوي اهليئات النبالء مس
احلديث مبكة واستوطن بغداد وقرأ هبا وكان قيما بالقراآت فقرأ عليه من أشياخنا أبو حممد وأبو الكرم إبن 

  الشهرزوري وتويف يف مجادي اآلخرة من هذه السنة 
  حممد بن أمحد  - ١٧٩

والشافعي روى إبن حممد بن حممد بن عبدوس بن كامل أبو احلسني الدالل ويعرف بالزعفراين مسع أبا بكر النقاش 
  عنه أبو القاسم التنوخي وكان ثقة وأخذ الفقه عن أيب بكر الرازي 

  حممد بن علي  - ١٨٠
إبن احلسني بن حداء أبو بكر العكربي كان من العلماء الصاحلني نزل يتوضأ يف دجلة فغرق يف ربيع األول من هذه 

  السنة 
  حممد بن جعفر  - ١٨١

مسع أبا احلسني إبن قدوية وغريه ومساعه صحيح وهو ثقة روى عنه شيوخنا إبن طريف البجلي الكويف أبو غالب 
  وتويف يوم الثالثاء العشرين من مجادي اآلخرة 

  حممد بن حممد  - ١٨٢
إبن حممد بن جهري الوزير أبو منصور بن أيب نصر الوزير بن الوزير امللقب عميد الدولة كان حسن التدبري كافيا يف 



لم مل يعرف أنه عجل على أحد مبكروه وقرأ األحاديث على املشايخ وكان كثري الصدقات مهمات اخلطوب كثري احل
جييز العلماء ويثابر على صالهتم وملا احتضر القائم أوصى املقتدي ببين جهري وخصه بالذكر اجلميل فقال يا بين قد 

الدولة قد خدم ثالثة خلفاء استوزرت إبن املسلمة وإبن دارست وغريمها فما رأيت مثل بين جهري وكان عميد 
ووزراء إلثنني منهم تقلد وزارة املقتدي يف صفر سنة إثنتني وسبعني فبقي فيها مخس سنني مث عزل بالوزير إيب شجاع 

مث عاد بعد عزل أيب شجاع يف سنة أربع ومثانني فلم يزل إىل أن مات املقتدي مث دبر املستظهر التدبري احلسن مثاين 
ا وأربعة أيام وكان عيبه عند الناس الكرب وكانت كلمة معدودة فإذا كلم شخصا قام ذلك سنني واحد عشر شهر

مقام ذلك بلوغ األمل حىت أنه قال يوما لولد أيب نصر بن الصباغ اشتعل وأداب وإال كنت صباغا بغري أب فلما 
ه وحبس يف باطن دار اخلالفة هنض املقول له ذلك من جملسه هنأه الناس هبذه العناية مث آل أمره إىل أن قبض علي

  فأخرج من حمبسه ميتا يف شوال فحمل إىل داره فغسل هبا ودفن يف التربة اليت استجدها يف 

قراح إبن رزين وكان فيها قبور مجاعة من ولده ومنع أصحاب الديوان دفنه وأخذوا الفتاوي جبواز بيع تربته ألنه مل 
  يثبت البينه بأنه وقفها ومل يتم هلم ذلك 

  حممد بن صدقة  - ١٨٣
إبن مزيد أبو املكارم امللقب بعز الدولة وأبوه سيف الدولة كان ذكيا شجاعا فتويف وجلس الوزير عميد الدولة يف 

داره للعزاء به ثالثة أيام للصهر الذي كان بينهما وخرج إليه يف اليوم الثالث توقيع يتضمن التعزية له واألمر بالعود 
ما وخرج قاضي القضاه أبو احلسن الدامغاين إىل حلة سيف الدولة برسالةة من دار اخلالفة إىل الديوان فعزاه قائ

تتضمن التعزية ألبيه واتفق يف مرضه أنه أتى أبوه بديوان أيب نصر بن نباتة فبصر يف توقيع قصيدة قال يعزي سيف 
ة اجمللدة من يده وأطبقه فعاد وأخذه الدولة أبا احلسن علي بن محدان ويرثى ابنه ابا املكارم حممدا فأخذ من حضر

  وفتحه وخرج ذلك وأراد قصيدة إبن نباتة اليت يقول فيها 
من ... وحاشاك سيف الدولة اليوم أن ترى ... تركنا عليها ناظر اجلود داميا ... فإن مبيا فارق قني حفريه ... 

  ... أباه نستفيد التعازيا  أتينا... وملا عدمنا الصرب بعد حممد ... الصرب خلو إىل احلزن ظاميا 
  حيىي بن عيسى  - ١٨٤

إبن جزلة أبو علي الطبيب كان نصرانيا فالزم أبا علي بن الوليد ليقرأ عليه املنطق فلم يزل يدعوه إىل اإلسالم 
ويذكر له الدالالت الواضحة والرباهني البينة حىت أسلم واستخدمه أبو عبد اهللا الدامغاين يف كتب السجالت وكان 

طب أهل حملته سائر معارفه بغري أجرة بل احتسابا ورمبا محل إليهم األدوية بغري عوض ووقف كتبه قبل وفاته ي
  وجعلها يف مسجد أيب حنيفة 

  سنة

  مث دخلت سنة أربع وتسعني وأربعمائة

ايل عزيزى فمن احلوادث فيها أنه يف احملرم ويل أبو الفرج بن السييب قضاء باب األزج حني مرض حاكمها أبو املع
وملا تويف عزيزي وقع إىل أيب الفرج إبن السييب ان ينوب عنه أبو سعد املخرمي وتفردت وزارة اخلليفة أليب احملاسن 

عبد اجلليل بن حممد الدهستاين وهو الذي استوزره بركياروق ولقبه نظام الدين جددث عمارة ديوان اخلليفة 
يه يوم السبت سادس صفر فوصلت من بركياروق كتب تسدعيه ونظريته وعني على حضوره فيه وأفاضه اخللع عل



فسارع إىل ذلك وبطل ماعزم عليه وشهد يف مجادي اآلخرة عند أيب احلسن الدامغاين أبو العباس أمحد بن سالمة 
  الكرخي املعروف بإبن الرطيب وأبو الفتح حممد بن عبد اجلليل الساوى وأبو بكر حممد بن عبد الباقي شيخنا 

ه السنة قتل السلطان بركياروق خلقا من الباطنية ممن حتقق مذهبه ومن اهتم به فبلغت عدهتم ثلثمائة ونيف ويف هذ
ووقع التتبع ألموال من قتل منهم فوجد ألحدهم سبعون بيتا من الزوايل احملفور وكتب بذلك كتاب إىل اخلليفة 

يشفع يف أحد لئال يظن ميله إىل ذلك املذهب  فتقدم بالقبض على قوم يظن فيهم ذلك املذهب ومل يتجاسر أحد أن
وزاد تتبع العوام لكل من أرادوا وصار كل من يف نفسه شيء من إنسان يرميه هبذا ملذهب فيقصد وينهب حىت 
حسم هذا األمر فاحنسم وأول ماعرف من أحوال الباطنية يف أيام ملك شاة جالل الدولة فإهنم اجتمعوا فصلوا 

فطن هبم الشحنة فاخذهم وحبسهم مث أطلقهم مث اغتالوا مؤذنا من أهل ساوة فاجتهدوا أن صالة العيد يف ساوة ف
يدخل معهم فلم يفعل فخافوا أن ينم عليهم فاغتالواه فقتلوه فبلغ اخلرب إىل نظام امللك وتقدم بأخذ من يتهم فقتله 

ن قتلتم منا جنارا وقتلنا به نظام امللك فقتل املتهم وكان جنارا فكانت أول فتكة هلم قتل نظام امللك وكانوا يقولو
فاستفحل أمرهم بأصبهان ملا مات ملك شاة فآل األمر إىل أهنم كانوا يسرقون اإلنسان فيقتلونه ويلقونه يف البئر 

فكان اإلنسان إذا دنا وقت العصر ومل يعد إىل منزلة يئسوا منه وفتش الناس املواضع فوجدوا إمرأة يف دار التربح 
  فأزالوها فوجدوا حتت احلصري أربعني قتيال  فوق حصري

فقتلوا املرأة وأخربوا الدار واحمللة وكان رجل ضرير على باب الزقاق إذا مر إنسان سأله أن يقوده خطوات إىل 
الزقاق فإذا حصل هناك جذبه من يف الدار واستولوا عليه فجد املسلمون يف طلبهم بأصبهان وقتلوا منهم خلقا 

عة متلكها الباطنية قلعة يف ناحية يقال هلا الروذناذ من نواحي الديلم وكانت هذه القلعة لقماج كثريا وأول قل
صاحب ملك شاة وكان مستحفظها متهما مبذهب القوم فأخذ ألفا ومائيت دينار وسلم إليهم القلعة يف سنة ثالث 

ان كاتبا لألمري عبد الرزاق بن هبرام ومثانني يف أيام ملك شاة فكان متقدمها احلسن بن الصباح وأصله من مرو وك
إذ كان صبيا مث صار إىل مصر وتلقى من دعاهتم املذهب وعاد داعية للقوم ورأسا فيهم وحصلت له هذه القعلة 

وكانت سريته يف دعائه أنه ال يدعو األغبياء ال يفرق بني مشاله وميينه ومن ال يعرف أمور الدنيا ويطعمه اجلوز 
 يتبسط دماغه مث يذكر له حينئذ ما مت على أهل بيت املصطفى من الظلم والعدوان حىت والعسل والشونري حىت

يستقر ذلك يف نفسه مث يقول له إذا كانت األزارقة واخلوارج مسحوا بنفوسهم يف القتال مع بين أمية فما سبب 
ذ إىل هذا إبن الصباح ختلفك بنفسك يف نصره أمامك فيتركه هبذه املقالة طعمة للسباع وكان ملك شاة قد أنف

يدعوه إىل الطاعة ويتهدده إن خالف ويأمره بالكف عن بث أصحابه لقتل العلماء واألمراء فقال يف جواب الرسالة 
والرسول حاضر اجلواب ما ترى مث قال جلماعة وقوف بني يديه أريد أن أنفذكم إىل موالكم يف حياجة فمن ينهض 

سول السلطان اهنا رسالة حيملها اياهم فأومى اىل شاب منهم فقال له أقتل هلا فاشرأب كل واحد منهم لذلك وظن ر
نفسك فجذب سكينه وضرب هبا غلصمته فخر ميتا وقال آلخرارم نفسك من القلعة فألقى نفسه فتمزق مث التفت 

إىل رسول السلطان فقال أخربه أن عندي من هؤالء عشرين ألفا هذا حد طاعتهم يل وهذا هو اجلواب فعاد 
الرسول اىل السلطان ملك شاة فأخربه مبا رأى فعجب من ذلك وترك كالمهم وصار بأيديهم قالع كثرية فمنها 

  قلعة على مخسة فراسخ من أصبهان كان حافظها تركيا فصادقه جنار باطين واهدى له جتارية وفرسا ومركبا 

صحاب ابن عطاس وعمل دعوة ودعا التركي فوثق به واستنابه يف حفظ املفاتيح فاستعدعى النجار ثالثني رجال من ا
واصحابه وسقاهم اخلمر فلما سكروا دفع الثالثني باحلبال اليه وسلم اليهم القلعة فقتلوا مجاعة من اصحاب التركي 



وسلم التركي وحده فهرب وصارت القلعة حبكم ابن عطاش ومتكنوا وقطعوا الطرقات ما بني فارس وخوزستان 
وو مجاعة من اصحابه حىت اظهروا الشغب عليه وانصرفوا عنه واتوا اىل الباطنية واشاعوا فوافق االمري جاويل سقا

املوافقة هلم مث اظهر ان االمراء بين برسق يقصدونه وانه على ترك البالد عليهم واالنصراف عنهم فحادت طائفة من 
تباعه واالستيالء على امواله فساروا اصحابه عنه فلما سار بلغ الباطنية حده فحسن هلم اصحابه املنحازون اليهم ا

اليه بثلثمائة من صناديدهم فلما توسطوا الشعب عاد عليهم ومن معه من اصحابه فقتلوهم فلم يفلت اال ثالثة نفر 
تسلقوا يف اجلبال فغنم خيلهم وامواهلم وهتذبت الطرق هبالكهم وتبعهم بعض االمراء وقتل خلقا منهم ابن كوخ 

م ببغداد بدرب زاخي يف الرباط مدة وكان حيج يف كل سنة بثلثمائة من الصوفية وينفق عليهم الصويف وكان قد اقا
االلوف من الدنانري وقتل مجاعة من القضاة اهتموا هبذا املذهب وكان قد حصل بعسكر بركياروق مجاعة واستغووا 

سالح مث تتبعوا من يتهم فقتلوا خلقا من االتراك فوافقوهم يف املذهب فاستشعر اصحاب السلطان والزموا لبس ال
اكثر من مائة ومث بلد يعرف بالصيمر هو سواد يقارب املشان يعتقد اهله ابن الشبشاش واهل بيته وكان له 

نارجنيات انكشفت لبعض اتباعه ففارقه وبني للناس امره فكان مما اخرب به عنه انه قال احضرنا يوما جديا مشويا 
كلناه امر برد عظامه اىل التنور فردت وترك على التنور طبقا مث رفعه بعد ساعة وحنن مجاعه من اصحابه فلما ا

فوجدنا جديا حيا يرعى حشيشا ومل نر للنار اثر وال للرماد خربا فتلطفت حىت عرفت هذه النار جنية وذاك اىن 
  ينزل اليه وجدت ذلك التنور يفضى اىل سرداب وبينهما طبق حديد بلولب فاذا اراد ازالة النار فركه ف

ويترك مكانه طبقا آخر مثله وستأتى اخبار ابن الشبشاش فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل وىف هذه السنة قصد بركياروق 
خوزستان وانضم اليه اوالد برسق وكان امري آخر قد مات وصار عسكره مع أياز فتوجه اياز من مهذان بعسكره 

يا وعلى ميمنة بركياروق اياز وعلى امليسرة اوالد برسق فاهنزمت واتصل بريكياروق وسار طالبا الخيه حممد فالتق
طالئع حممد وهرب مؤيد امللك فادركة غلممان بركياروق فأسروه فقتل وخرج الزعيم ابن جهري متنكرا فقصد 
حلة سيف الدولة ويف رمضان هذه السنة تقدم اخلليفة بفتح جامع القصر وان يصلى فيه صالة التراويح ومل يكن 

عادة جاريه بذلك ورتب فيه لالمامة ابو الفضل حممد بن اىب جعفر عبد اهللا بن امحد بن املهتدى وامر باجلهر ال
بالبسملة والقنوت على مذهب الشافعى وبيض اجلامع وعمرو كسى ومحلت اليه االضواء وامر احملتسب ان ينهى 

  النساء عن اخلروج ليال للتفرج 
د اىل اخيه سنجر يلتمس منه ماال وكسوة فوقع التقسيط بذلك على اهل ويف هذه السنة ارسل السلطان حمم

نيسابور الكبار والضعفاء حىت جبيت احلمامات واخلانات وترددت الرسل بينهما فوقع الصلح وسارا وقد بلغهما 
الغالء تفرق العساكر عن بركياروق فلما وصال اىل دامغان اخربوها فعفت واخربوا ما أتوا عليه من البالد وعم 

تلك االصقاع حىت شوهد رجل يأكل كلبا مشويا ىف اجلامع وانسان يطاف به ىف االسواق وىف عنقه يد صىب قد 
  ذحبه واكله 

ومضى بركياروق اىل بغداد ومعه االمري اياز فوصل اىل بغداد ىف مخسة آالف فارس وخرج املوكب لتلقبه مث دخل 
ل املناصب من النهروان ومحل اليه من دار اخلالفة تعويذ من ذهب بعده ولده ملك شاه بن بركياروق فاستقبله اه

  فيه مصحف جامع فعلق عليه وكان عمره سنة وشهورا 
وىف عيد الفطر خطب الشريف ابو متام ابن املهتدى جبامع القصر فاراد أن يدعو لربكياروق فدعا للسلطان حممد 

  قد تدولف علينا فعزل مث اعيد بعد مجعتني  غلطا ال عن قصد فاتى اصحاب بركياروق اىل الديوان انه



وىف يوم االضحى بعث اخلليفة للسطان منربافنصب ىف دار اململكة وصلى هناك الشريف ابو الكرم وانفذ اليه مجال 
لالضحية وحربة للنحر وكان السلطان حمموا فلم ميكنه النحر بيده وملا وصل السلطان بركياروق مل يرد سيف 

وكان متجنيا فراسله السلطان بركياروط فاىب وقال الاصحب السلطان مع كون الوزير االعز معه  الدوله اىل خدمته
فان سلمه اىل فانا املخلص وكان الوزير قد نفذ اىل سيف الدولة قبل ذلك انه قد اجتمع عليك للخزانه السلطانية 

وكان الرسول العميد وكانت كيفية  الف الف دينار فان اديتها واالفبلدك مقصود فلما قرأ الكتاب طرد الرسول
طرده انه نزل ىف خيمة فأمر سيف الدولة بأن يقطعوا اطناهبا فوقعت اخليمة عليه فخرج وركب ىف احلال وكتب اىل 

ان مل اقدها من بالد ... وال علت انا ملى على قلم ... ال ضربت ىل بالعراق خيمة ... سيف الدولة من الطريق 
  ... يشرب منها املاء ممزوجا بدم ... حىت ترى ىل ىف الفرات وقعة ... فوقها سود اللمم شعث النواصى ... فارس 

وقطع سيف الدولة خطبة السلطان وخطب حملمد فراسل السلطان بركياروق اخلليفة بأن املطالب قد امتنعت وال بد 
  عشر ذى احلجة  من اعانتنا بشئ نصرفه اىل العسكر فتقرر االمر على مخسة اآللف دينار وصححت اىل

واتفق ان رئيس جبلة هرب من االفرنج ونزل االنبار فسمع االعز بذلك فقصده واخذ منه الف قطعة ومائىت قطعة 
من املصاغ وثالثني الف دينار غري الثياب واآلالت ووصل السلطان حممد واخوه سنجر اىل النهر وان وكان 

مد سنجر بغداد ىف اخلامس والعشرين من مجادى اآلخرة بركياروق مريضا فعربوه اىل اجلانب الغرىب ودخل حم
وقطعت خطبة بركياروق وخطب حملمد ىف الديوان ونصبت مطردان وقام اخلطيب فخطب له ونزل حممد بدار 

اململكة وسنجر بدار سعد الدولة ووصل بركياروق اىل واسط وهنب عسكره فقصد الية القاضى ابوعلى الفارقى 
  ر من النهب مث سار حنو اجلبل فوعظة وسأله منع العسك

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  امحد بن حممد  - ١٨٥
ابن عبد الواحد بن الصباغ ابو املنصور مسع احلديث من اجلوهرى واىب الطيب الطربى وتفقة عليه وعلى ابن عمه 

وستني وكان ينوب يف القضاء بربع  اىب نصر بن الصباغ وشهد عند القاضى اقضاه ايب عبد اهللا الدامغاىن سنة سته
الكوخ عن القاضى اىب حممد الدامغاىن ووىل احلسبة باجلانب الغرىب وكان فاضال ىف الفقة وكان يصوم الدهر ويكثر 

  الصالة وتوىف ىف حمرم هذه السنة 
  اسعد بن مسعود  - ١٨٦

ور ولد سنة اربع واربعمائة ومسع من اىب ابن على بن حممد بن ابراهيم العتىب من ولد عتبة بن غزوان من اهل نيساب
بكر احلريى واىب سعيد الصريىف وعبد الغافر الفارسى وغريهم وكان ىف شبابه يتصرف ىف االعمال مث ترك العمل 

  وتاب وتزهد ولزم البيت واملى احلديث مدة وتوىف ىف هذه سنة بينسابور 
  سعد بن على  - ١٨٧

لى من اهل اسد اباذا انتقل اىل مهذان وكان مفتيها مسع ببغداد من اىب الطيب ابن احلسن بن القاسم ابو منصور العج
  الطربى وأىب طالب العشارى واىب اسحاق الربمكى والقزويىن واجلوهرى ومسع مبكة واملدينة والكوفة وغريها 

  عبد اهللا بن احلسن  - ١٨٨
ري وخرج هلم التاريخ وكان احد احلفاظ ثقة ابن اىب منصور ابو حممد الطبسى جال االقطار ومسع من الشيوخ الكث
  صدوقا عارفا باحلديث حسن اخللق وتوىف ىف هذه السنة مبرو الروذ 



  عبد الرمحن بن امحد  - ١٨٩
  ابن حممد النويرى املعروف بالزاز السرخى نزيل مرو ولد ىف سنة احدى أو اثنتني 

ليه االمثة والعلماء وكان حافظا ملذهب الشافعى وكان وثالثني واربعمائة ومسع احلديث من خلق كثري واملى ورحل ا
متدينا ورعا حمتاطا فىمطعمه ورأى رجل ىف املنام رسول اهللا صلى عليه ومل فقال له قل له ابشر فقد قرب وصولك 

  اىل وانا أنتظر قدمك رأى ذاك ثالث ليال مث جاءه فبشره فبشره فعاش بعد ذلك سنني وتوىف فىهذه السنة 
  زى بن عبد امللك عزي - ١٩٠

ابن منصور ابو املعاىل اجليلى القاضى يلقب شيذله وىل القضاء بباب االزج ومسع احلديث من مجاعة وكان شافعيا 
لكنه كان يتظاهر مبذهب االشعرى وكانت فيه حدة وبذاءة لسان توىف ىف صفر هذه السنة ودفن ىف مقربة باب ابرز 

ج بوفاته مسع يوما رجال يقول من وجد لنا محارا فقال يدخل باب االزج مقابل تربة اىب اسحاق وسراهل باب االز
ويأخذ من شاء وقال يوما حبضرة نقيب النقباء طراد لو حلف انه اليرى انسانا فرأى اهل باب االزج مل حينث فقال 

  النقيب ايها الثالب من عاشر قوما اربعني صباحا كان منهم 
  حممد بن امحد  - ١٩١

ى بن احلسن بن حممد بن طوق ابو الفضائل الربعى املوصلى تفقه على اىب اسحاق الشريازى ومسع ابن عبد الباق
احلديث من اىب الطيب الطربي واىب اسحاق الربمكى واىب القاسم التنوخى وابن غيالن واجلوهرى وغريهم وكتب 

توىف ىف صفر هذه السنة ودفن  الكثري وروى عنه اشياخنا وقال عبد الوهاب االمناطى كان فقيها صاحلا فيه خري
  بالشونيزى 

  حممد بن امحد  - ١٩٢
ابن حممد أبو طاهر الرحىب مسع احلديث الكثري وكتب وكان صاحلا وتوىف ىف احملرم من هذه السنة ودفن مبقربة جامع 

  لت له ىف ذلك املنصور قال ابو املواهب ابن فرجية املقرى رأيتة ىف املنام وكأنة قد صر من شفته أو لسانه شيء فق

  فقال لفظة من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غريهتا برأىي ففعل ىب هذا 
  حممد بن امحد  - ١٩٣

ابن عيسى عباد الشروطى ابو بكر من اهل الدينور مث انتقل اىل مهذان ودخل بغداد فسمع ابا اسحاق الربمكى 
  وكان فقيها فاضال صدوقا زاهدا وتوىف ىف نصف صفر 

  حممد بن احلسن  - ١٩٤
ابو عبد اهللا الراذاىن نزيل او انا كان فقيها مقرئا من الزهاد املنقطعني والعباد الورعني له كرامات مسع من القاضى 
اىب يعلى وغريه وبلغىن ان ولدا له صغريا طلب منه غزاال وأحل عليه فقال له يا بىن غدا يأتيك غزال فلما كان الغد 

الشيخ وجعل يضرب بقرنيه الباب اىل ان فتح له ودخل فقال الشيخ البنه أتاك الغزال  جاء غزال فوقف على باب
  توىف ابو عبد اهللا ىف مجادى االوىل من هذه السنة 

  حممد بن على  - ١٩٥
ابن احملسن ابو احلسن بن اىب القاسم التنوخى قبل قاضى القضاه ابو عبد اهللا شهادته ىف سنة ثالث وسبعني واربعمائة 

  ىف ىف شوال هذه السنة وانقرض بيته وتو
  حممد بن على بن عبيد اهللا  - ١٩٦



ابن امحد بن صاحل سليمان بن ودعان ابو نصر املوصلى القاضى قدم بغداد ىف سنة ثالث وسبعني ومعه جزء فيه 
لفتح بن اربعون حديثا عن عمه اىب الفتح وهي الىت وضعها زيد بن رفاعة اهلامشى وجهل هلا خطبة فسرقها ابو ا

  ودعان عم 

ايب نصر هذا وحذف خطبتها وركب على كل حديث شيخا اىل شيخ الذي روى عنه ابن رفاعة وقد روى ابو نصر 
  هذا احاديث غريه والغالب على حديثه املناكري واملوضوع تويف باملوصل يف ربيع االول من هذه السنة 

  حممد بن منصور  - ١٩٧
لك من اهل خوارزم وكان جليل القدر وكان يتعصب الصحاب ايب حنيفة وهو ابو سعد املستوىف امللقب بشرف امل

الذي بين املدرسه الكبرية بباب الطاق وبىن القبة على قرب ايب حنيفة وبىن مدرسة مبرو ووقف فيها كتبا نفيسة وبىن 
عم احد تنعمه وال راعى اربطة ىف املفاوز وعمل مصاحل كثرية مث ترك االشغال وكان امللوك يصدرون عن رأية رمل يتن

احد نفسه ىف مطعمة ومشربه ومركبة حىت انه كان يشرب ماء خوارزم باصبهان ويزعم انه مير ئة وانه عليه نشأ 
وكان يأكل حنطة مرو ببالد الشام وهي اجود احلنطة وبذل جلالل الدولة ملك شاه مائة الف دينار حىت عزله عز 

ت باصبهان ماال فقسطت عليه مجلة وافرة نوبتني فقال لبعض من يدخل االشراف وكانت خاتون اجلاللية قد قسط
اليها اعلم ان الذي اخذ مىن ال يؤثر عندي فان يل ذخائر مجة وكل ذلك كسبته يف ايامهم وان مل يعلموا بأن ما اخذ 

 ايديهم فأخربت مين مل يغري حايل واستوحشوا مين وأسأل ان تعرفها انين اخلادم الذي مل يغريه حال وان مايل بني
  خاتون بذلك فاسترجحت عقله وأمن بذلك من ضرر تويف ابو سعد يف مجادي االخرة من هذه السنة باصبهان 

  حممد بن منصور  - ١٩٨
ابن النسوى املعروف بعميد خراسان ورد بغداد يف زمن طغرلبك وحدث عن ايب حفص عمر بن امحد بن مسرور 

و مدرسة ووقفها على ايب بكر بن ايب املظفر السمعاين واوالده فهم فيها اىل اآلن وكان كثري الرغبة يف اخلري بىن مبر
  وبىن 

  مدرسة بنيسابور وفيها تربته تويف يف شوال هذه السنة 
  حممد بن املبارك  - ١٩٩

  ابن عمر ابو حفص ابن اخلرقى القاضي احملتسب كان حافظا للقرآن صارما يف حسبته وىل احلسبة 

  سنة

 وكان املتعيشون خيافونه ومنع قوام احلمامات ان ميكنوا احدا يدخل بغري مئزر وهتددهم على ذلك ثالث وسبعني
  باالشهار وتويف يف ربيع اآلخرة من هذه السنة 

  مؤيد امللك بن نظام امللك  - ٢٠٠
كانت  كان قد اشار على السلطان حممد بطلب السلطنة فلما مت له ذلك استوزره فبقي سنة واحد عشر شهرا مث

  وقعة بني حممد وبركياروق فأسر مؤيد امللك وقتل يف مجادي اآلخرة من هذه السنة وقد قارب عمره مخسني سنة 
  نصر بن امحد  - ٢٠١

ابن عبد اهللا بن النظر ابو اخلطاب البزاز القاريء ولد سنة مثان وسبعني وثلثمائة مسع ابن رزقويه وابا احلسني بن 
بن عبيد اهللا البيع وهو آخر من حدث عنهم وعمر حىت صار اليه الرحلة من االطراف بشران وابا حممد عبد اهللا 



وانتشرت عنه الرواية وكان شيخا صاحلا صدوقا صحيح السماع حدثنا عنه اشياخنا تويف يف ربيع االول من هذه 
  السنة ودفن يف مقربة باب حرب 

  سنة 
  مث دخلت سنة مخس وتسعني واربعمائة 

  ا انه يف يوم اخلميس سادس حمرم قبض على الكيا ايب احلسن فمن احلوادث فيه

على بن حممد املدرس بالنظامية فحمل اىل موضع افرد له ووكل به مجاعة وذلك انه رفع عنه اىل السلطان حممد بأنه 
قيل باطين فتقدم بالقبض عليه فتجرد يف حقه ابو الفرج بن السييب القاضي واخذ احملاضر وكتب ابو الوفاء بن ع

  خطه له بصحة الدين وشهد له بالفضل وخوطب من دار اخلالفة يف ختليصه فاستنقذ 
ويف بوم الثالثاء حادي عشر احملرم جلس املستظهر حملمد وسنجر واجتمع ارباب املناصب يف التاج ونزل كمال 

شعث وغاب وهو الذي الدولة يف الزبزب واصعد اىل دار اململكة فاستدعامها فنزال يف الزبزب وكان الطيار قد 
احندر فيه والدمها جالل الدولة ابو الفتح ملكشاه اىل دار اخلالفة حني جلس له املقتدي بأمر اهللا واحندر فيه طغرلبك 

حني جلس له القائم بأمر اهللا وهذا الطيار كان جلالل الدولة ايب طاهر بن بويه وانفق عليه زائدا على عشرة آالف 
دت عمارته يف سنة سبع واربعني وتشعث يف ايام املقتدي فجددت عمارته وحط اىل دجلة دينار وأهداه للقائم وجد

فكان للناس يف تلك االيام من الفرجة بدجلة عجائب مث هدم فنزال يف الزبزب فاحندر اىل دار اخلالفة ومعهما احلشر 
جناد وكان على كتف املستظهر وقد شهروا للسالم وقدم هلما مركوبان من مراكب اخلليفة وبني يديهما امراء اال

الربدة احملمدية ويف يده القضيب ودخال فقبال االرض فأمر اخلليفة كمال الدولة بإفاضة اخللع عليهما وعقد اخلليفة 
لوائني بيده وكانت اخللع على حممد سيفا وطوقا وسوادا وسيفا وقيد بني يدي السلطان مخسة ارؤس خيال مبراكب 

دي اآلخر ثالثة فوعظهما اخلليفة وأمرمها بالتطاوع وقرأ عليهما واعتصموا حببل اهللا احدها مركب صيين وبني ي
مجيعا وال تفرقوا مث انصرفا فلما كان يوم السبت منتصف حمرم خرج سنجر متقدما الخيه قاصدا ممالكه خبراسان 

و السلطان بركياروق فامر وخرج حممد يوم االربعاء تاسع عشر احملرم فارجف يوم اجلمعة حادي عشرين احملرم بدن
اخلليفة كمال الدولة وامراء باملضي اىل حممد وسنجر واعادهتما فلقي حممد افرده وفاته سنجر وعزم اخلليفة على 

  النهوض لنصرة السلطان حممد وامر باالحتراز واالستعداد ومجع السفن فبذل 

سيف الدولة صدقه اىل اخلليفة فتقدم بتطويعه  السلطان حممد القيام هبذه اخلدمة وانه يكفيه عناية النهوض ودخل
وقال ان اخلليفة يعتقد منك الصارم العضب ثامن عشر احملرم فسار اىل النهروان وبعث اخلليفة اليه من اعلمه انه قد 

واله ما وراء بابه وارسل سعادة اخلادم ومعه منجوق واخرج معه ابو علي احلسن ابن حممد االمتراباذي احلنفي 
عد بن احللواين ليكونا مع السلطان حممد يف مجيع مواقفه ويعلما الناس ان االمام قد واله ما وراء بابه فلحقوه وابو س

بالدسكرة مث التقى هو وبركياروق وآل االمر اىل الصلح على ان يكون لسلطان بركياروق وحممد امللك وان 
ن وديار بكر وديار مضر وديار ربيعة وهذه يضرب له ثالث نوب وجعل له من البالد جنزة واعماهلا وآذربيجا

البالد تؤدي الف الف دينار وثلثمائة الف دينار وبضعة عشر الف دينار مث مل يف حممد فعوود وجرى عليه املكروه 
  ويف رجب قبل قاضي القضاة ابو احلسن الدامغاين شهادة ايب احلسني وايب خازم ابين القاضي ايب يعلي بن الفراء 

نة قدم اىل بغداد ابو املؤيد عيسى بن عبد اهللا الغزنوي ووعظ يف اجلامع واظهر املذهب االشعري ومال ويف هذه الس
معه صاحب املخزن ابن الفقيه فوقعت فتنة وجاز يوما من جملسه ماضيا اىل منزله برباط ايب سعد الصويف فرجم من 



ربيع االخر سنة ست وتسعني فكانت مسجد ابن جردة فارتفع بذلك سوقه وكثر اصحابه وخرج من بغداد يف 
  اقامته سنة وبعض اخرى 

ويف رابع رمضان استوزر للمستظهر ابو املعايل األصفهاين وعزل يف رجب سنة سته وتسعني واعتقل يف احلبس احد 
عشر شهرا مث اطلق ويف العشرين من رمضان قبض على ايب املعاىل هبة اهللا بن املطلب ورتب مكانه ابو منصور نصر 

ن عبد اهللا الرجي مث قبض عليه يف السنة االتية واعيد ابو املعايل بن املطلب ويف ذي القعدة وقعت نار بنهر معلى ب
  فأحرقت ما بني درب سرور اىل درب املطبخ طوال وعرضا وكان سببها ان بعض الكناسني وضع سراجه يف اصل 

  شرجية قصب فأكلها فاحترقت اموال عظيمة 
تاب من اخلليفة اىل صدقه وقد لقب مبلك العرب ويف ذي احلجة قتل رجل امرأة السيدة ويف ذي احلجة بعث ك

الذي خيدمه على هدى منه هلا وذلك اهنا ضررته يف سيدة فقتلها وامكنه ان يهرب فلم يفعل ونادى يا معشر الناس 
اف من هذه السكني اليت بيدك اما فيكم من يقتلين فاين قتلت هذه املرأة وال عذر يل يف مقامي بعدها قالوا انا خن

فالقى اليهم السكني فحملوه اىل باب النوىب فأقر بالقتل فاحضر زج املرأة معه اىل رحبة اجلامع فأعطى سيفا فضرب 
  به رأس القاتل وابانه اذرعا يف ضربة واحدة 

فيها جرى جلكر ميش ويف هذه السنة عمر صدقة بن منصور احللة وامنا كان ينزل هو وابوه يف البيوت القريبة و
وكان من مماليك جالل الدولة ملكشاه مث صارت اجلزيرة واخلابور بيده ان مجاعة من السواد اتوه يشكون من 

عماهلم فعمل دعوة اشتملت على الف رأس من الغنم والبقر وغري ذلك من الدجاج واحللواء ومل حيضر اخلبز مث دعا 
وا ما السبب يف هذا فقال اخلبز امنا جييء من الزرع والزرع امنا يكون وجوه العسكر فعجبوا اذ مل يروا خبزا وقال

بعمارة السواد وقد اضررمت بأهل اقطاعكم فاستغلوه االن انتم بتحصيل الطعام فعملوا بالتوصية وتابوا ويف هذه 
  السنة عم الرخص كثريا ببغداد يف الطعام ويف الفواكه 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  االعز  - ٢٠٢
  وزير السلطان بركياروق قتلته الباطنية بباب اصبهان 

  احلسن بن حممد  - ٢٠٣
ابن امحد بن عبد اهللا بن الفضل ابو علي الكرماين الشرقي الصويف رحل يف طلب احلديث وعىن جبمعه ومسع الكثري 

كان املؤمتن ابو نصر يقول هو وكان فيه دين وعبادة وزهد يصلي بالليل لكنه روى ما مل يسمع فافسد ما مسع و
  كذاب تويف هذه السنة وقد جاوز السبعني 

  حممد بن امحد  - ٢٠٤
ابن عبد الواحد ابو بكر الشريازي يعرف بابن الفقري شيخ صاحل مسع ابا القاسم بن بشران وروى عنه شيخنا عبد 

حابنا يعين احلنابلة اىل ان رأيته الوهاب وقال كان خيرب قرب ايب بكر اخلطيب ويقول كان كثري التحامل على اص
يوما واخذت الفأس من يده وقلت هذا كان رجال حافظا اماما كبريا الشأن ومؤثر ثقة فتاب ومل يعد وتويف يف حمرم 

  هذه السنة ودفن مبقربة باب حرب 



  حممد بن حممد  - ٢٠٥
  ابن عبد العزيز النحاس ابو الفرج قاضي العراق ولد 

  سنة

  ة ووىل القضاء سنة اربع وستني وتويف يف هذه السنة ست عشرة واربعمائ
  حممد بن هبة اهللا  - ٢٠٦

ابو نصر البندنيجي الضرير الشافعي قرأ على ايب اسحاق الشريازي ومضى اىل مكة فأقام جماورا هبا اربعني سنة 
قال انشدين ابو نصر  متشاغال بالعبادة والتدريس والفتيا ورواية احلديث انشدنا ابو نصر امحد بن حممد الطوسي

اعاهد ريب مث ... وقد مر اخواين واهل موديت ... عدمتك نفس ما متلى بطاليت ... حممد بن هبة اهللا البندنيجي 
اللزاد ابكي ام لطول مسافيت ... وزادي قليل ال اراه مبلغي ... واترك عزمي حني تعرض شهويت ... انقض عهده 

 ...  
  ابو القاسم صاحب مصر  - ٢٠٧

  لقب املستعلى تويف يف ذي احلجة ورتب مكانه ابنه ابو علي وسنة سبع سنني ولقب االمر بأحكام اهللا امل
  سنة 

  مث دخلت سنة ست وتسعني واربعمائة 
  فمن احلوادث فيها انه ملا اهنزم السلطان حممد من الوقعة اليت كانت بينه وبني 

وى جاشة هبم ورم البلد وجدد عمارة سور القلعة واقبل بركياروق دخل اصبهان وكان فيها مجاعة قد استحلفهم فق
بركياروق يف مخسة عشر الفا فحاصره وعدد اصحاب حممد قليل فضاقت املرية على حممد فقسط على اهل البلد 

على وجه العرض فأخذ ماال عظيما مث عاود عسكره الشغب فاعاد التقسيط بالظلم والعذاب وبلغ اخلبز عشرة 
ل حلم بربع دينار ومائة منا تنب بأربعة دنانري وقلعت اخشاب املساجد وابواب الدكاكني هذا امناء بدينار ورط

والقتال على ابواب البلد وينال صاحب حممد حيرق الناس باملصادرة وعسكر بركياروق يف رخص كثري مث ان حممدا 
وق من يطلبه فلحقه اباز وقد خرج يف اصحابه سرا من بعض ابواب البلد فلم يصبح اال على فراسخ فندب بركيار

نزل لضعف خيله من قلة العلوفة فبعث اىل اياز يقول له بيننا عهد ويل يف عنقك اميان فقال امض يف دعة اهللا فقال 
خيلي ضعيفة فدفع اليه فرسا وبغلة واخذ علمه وثالثة افراس حمملة دنانري واسر من اصحابه امريين وعاد اياز فأخرب 

  سالمة اخيه بركياروق فلم يسره 
ويف صفر لقب ابو احلسن الدامغاين بتاج االسالم مضافا اىل قاضي القضاة ويف يوم االثنني ثالث عشرين ربيع االول 
اعيدت اخلطبة لربكياروق فخطب يف الديوان مث تقدم اىل اخلطباء سابع عشرين هذا الشهر بان يقتصروا على ذكر 

ختلفني مث التقى السلطان حممد وبركياروق يف يوم االربعاء يف مجادي اخلليفة وال يذكروا احدا من السالطني امل
اآلخرة فوقعت احلرب بينهما فاهنزم حممد اىل بعض بالد ارمينية على اربعني فرسخا من الوقعة مث سار منها اىل 

  خالط مث حضر اىل تربيز ومضى بركياروق اىل زجنان مث وقع بينهما صلح 
ظ على احلطبة حملمد فجاء يف ربيع اآلخر اىل هنر امللك مث نزل املدائن فخرج اليه وكان سيف الدولة صدقة حياف

العلويون يسألونه االمان لبلدهم فأجاب وبعث اخلليفة اليه خيربه بانزعاج الناس فلم يلتفت ونقل اهل بغداد من 



 ثالثة ارطال بقرياط واستبيح السواد اجلانب الغريب اىل اجلانب الشرقي باحلرمي ومن احلرمي اىل دار اخلليفة وبلغ اخلرب
  وافتضت االبكار وبعث اخلليفة قاضي القضاة 

ابا احلسن وابا نصر بن املوصاليا اىل سيف الدولة فلما قربا قدم هلما مركوبني من مراكبه وقام هلما واحترمهما 
صدناها فلم يتناول قاضي  واجاب بالطاعة المري املؤمنني وهنض من خيمته وانفذ هلما دراريج مشوية وقال هذه

القضاة شيئا من الطعام واعتذر بانه ال يأكل يف سفره مات حيوجه اىل الربوز حلاجة مث سار وسار معه سيف الدولة 
  اىل صرصر وعانقه ملا اراد عبوره ورجع 

نال ويف رمضان خلع على زعيم الرؤساء ايب القاسم علي حممد بن حممد بن جهري واستوزره املستظهر ودخل ي
صاحب السلطان حممد اىل بغداد وافسد القرى وقسط عليها واكثر الظلم فروسل بقاضي القضاة فعرفه قبح الظلم 

وحرمة الشهر فزاده ذلك عتوا وجاء العيد فصلى باحلسبة وامر بضرب البوقات والطبول عند دار العميد بقصر 
 اصعد اىل او انا فنهب الدنيا وعاث أقبح عيث ابن املامون واحتبس سفناوصلت للخليفة فقرر عليها شئ يعطاه مث

مث آل امر ينال اىل ان هرب من السلطان مث آل امره اىل ان قتل وتقدم بنقض السوق الىت استجدها جالل الدولة 
ملكشاه باملدينة املعروفة بطغرلبك وكانت مرسومة بالصباغني بعد خروجة والسوق الىت كان هبا البزازون ايام 

  رسة الىت بنتها تركان خاتون وكانوا قد انفقوا على ذلك االموال اجلمة فنقض ذلك كله دخوله واملد

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  امحد بن على  - ٢٠٨
ابن عبيد اهللا بن سوار ابو طاهر املقرئ ولد سنة اثنىت عشرة واربعمائة وكان ثقة ثبة مأمونا اماما ىف علم القرا آت 

  با ومسع احلديث الكثري وتوىف ىف يوم االربعاء رابع ودفن عند قرب معروف وصنف فيها كت
  امحد بن حممد  - ٢٠٩

  ابن امحد بن محزة ابو احلسني الثقفى ذكر انه من ولد عروة بن مسعود الثقفى ولد 

قة على اىب عبد قبل سنة ثالثني واربعمائة ودخل بغداد ىف شبيبتة ومسع ابا القاسم التنوخى وابا حممد اجلوهرى وتف
  اهللا الدامغاىن ورى عنه شيخنا عبد الوهاب قال كان خريا ثقة 

  حممد بن احلسن  - ٢١٠
  ابو سعد الربداىن احلنبلى كان من الفقهاء توىف ىف حمرم هذه السنة ودفن مبقربة باب حرب 

  حممد بن عبيد اهللا  - ٢١١
فيد مسع قاضى القضاة ابا احلسن املاوردى وغريه ونسخ ابن حممد بن امحد بن كادش ابو ياسر العكربى احلنبلى امل

وكان مفيد بغداد وروى عنه شيخنا ابو القاسم املسر قندى وغريه وتوىف ىف صفر هذه السنة ودفن مبقربة باب 
  حرب 
  ابو املعاىل الصاحل  - ٢١٢

فتاب وتزهد حدثىن ابو سكن باب الطاق وكان مقيما مبسجد هناك معروف به اىل اليوم مسع وعظ ابن اىب عمامة 
القاسم ابن قسامى الفقيه قال حدثىن ابو احلسن ابن باالن وكان ثقة قال حدثىن ابو املعاىل الصاحل وحدثىن مسعود 

بن شريا زاد املقرى قال مسعت ابا املعاىل الصاحل يقول ضاق ىب االمر ىف رمضان حىت اكلت فيه ربعني باقلى فعزمت 



قرابىت اطلب منه شيئا فنزل طائر فجلس علىمنكىب وقال ياابا املعاىل انا امللك على املضى اىل رجل من ذوى 
الفالىن ال متض اليه حنن نأتيك به فبكر الرجل اىل حدثىن ابو حممد عبد اهللا بن على املقرى قال كان ابو املعاىل الينام 

شد املئزر بني كفتية قال وكنت يوما االجالسا وال يلبس االثويا واحدا شتاء كان اوصيفا وكان اذا اشتد الربد ي
عنده فقيل له قد جاء سعد الدولة شحنه بغداد فقال اغلقوا الباب فجاء فطرق الباب وقال ها أنا قد نزلت عن 
دابىت وما ابرح حىت يفتح ىل ففتح له فدخل فجعل يوخبة ما هو فيه وسعد الدولة يبكى بكاء كثريا فانفرد بعض 

   ابو املعاىل ىف هذه السنة ودفن قريبا من قرب أمحد اصحابه وتاب على يده توىف

  ابو الظفر بن اخلجندى  - ٢١٣
الفقية الشافعى املدرس باصفهان وينسب اىل املهلب بن اىب صفرة قتله علوى بالرى ىف الفتنة بني السنة والشيعة 

  وقتل العلوى 
  السيدة بنت القائم بامر اهللا  - ٢١٤

  يت وكانت كثرية الصدقة ومحلت اىل الرصافة ىف الزبزب للعزاء هبا ببيت النوبة الىت كانت زوجة طغر لبك توف

  سنة

  مث دخلت سنة سبع وتسعني واربعمائة 
  فمن احلوادث فيها ان االفرنج اجتمعوا بالشام فحارهبم املسلمون فقتلوا منهم اثىن عشر الفا ورجعوا غامتني 

ة واسط وكان حامد بن العباس قد ابتناها للمقتدر ىف سنة اربع وىف يوم الثالث والعشرين من احملرم وقعت منار
وثلثمائة وكان أهل واسط يفتخرون هبا وبقبة احلجاج وملا وقعت املنارة مل يهلك حتتها احد وارتفع ىف واسط من 

  البكاء والعويل ماال يكون لفقد آدمى 
العيارين عليه وكانت الشحن تعجز تعن  وىف هذه السنة كانت الشرطة قد تركت من اجلانب الغرىب ال ستيالء

العيارين فال يقع بأيديهم اال الضعفاء فيأخذون منهم وحيرقون بيوهتم فرد الىالنقيبني اىل ايب القاسم باب البصرة 
ومجيع حمال اهل السنة واىل الرضاء الكرخ ورواضعه فانكف الشر مث عاد وتأذى الناس بالشحنة وكان قد عول 

الناس اىل الديوان شاكني فقرر مع النقيبني تقسيط الفى دينار ومائىت دينار منها على الكرخ  على النهب فاجتمع
  مخسمائة والباقى 

على سائر احملال فأهلك ذلك الضعفاء وقرر على اهل اتوثة اربعون دينارا فأسقط عنهم النقيب عشرة فلم يقدروا 
على ابن الشريازى البيع فتصدق عليهم بدينار وكانوا  على اداء الباقي فقصدوا األماكن يستجبون الناس فدخلوا

  اهل قرآن وتدين وصالح 
وىف هذه السنة وقع الصلح بني حممد وبركياورق وكان السبب أن بركياورق بعث القاضىابا املظفر اجلرجاىن ومحد 

فذكر ماامر اهللا تعاىل بن عبد الغفار سفريين بينه وبني اخيه ىف الصلح فجلس اجلرجاىن واعظا وحضر السلطان حممد 
به من اصالح ذات البني والنهى عن قطيعة الرحم فأجاب حممد اىل الصلح وحلف كل واحد من االخوين ميينا 

لصاحبة على الوفاء وذكر لكل واحد من البالد ما خيصة ووصل اخلرب اىل بغداد فخطب لربكياورق ىف الديوان مث 
  خطب له ىف اجلوامع وقطعت خطبة حممد 



هذه السنة اخرج ابو املؤيد عيسى بن عبد اهللا الغزنوى الواعظ من بغداد لغلبتة علىقلوب الناس وتوىف وىف 
  باسفرائني 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  امحد بن احلسني  - ٢١٥
يع اآلخر ابن احلداد املستعمل ابو املعاىل مسع اجلوهرى والعشارى وتوىف يوم االربعاء السادس والعشرين من رب

  ودفن بقربة باب حرب 
  امحد بن على  - ٢١٦

ابن احلسني بن زكريا ابو بكر الطرثيثى املعروف بابن زهراء املقرئ الصوىف ولد ىف شوال سنة اثنىت عشرة واربعمائة 
  حدث عن اىب احلسن احلمامى واىب على بن شاذان وغريمها وتلمذ ىف التصوف اىل اىب سعيد بن أىب اخلري 

وفية بينسابور وكان صيتا يؤذن كل ليله على سطح رباط اىب سعد الصوىف فيسمع صوته ىف جانىب بغداد شيخ الص
وكان مساعة صحيحا كثريا فأفسد مساعة بأن روى مامل يسمع وادعى انه مسع من اىب احلسن ابن رزقويه وما يصح 

اس على ضعفة قال شيخنا عبد ذلك قال شجاع بن فارس حال الطرثىي ىف الضعف اشهر من ان خيفى امجع الن
الوهاب كان خملطا قال شيخنا ابو القاسم السمر قندى دخلت على الطرثيثى وكان يقرأ عليه جزء من حديث اىب 

احلسني بن رزقوية فقلت مىت ولدت فقال ىف سنة اثنىت عشرة واربعمائة قلت ففى هذه السنة توىف ابن رزقويه مث 
الفضل ابن خريون فحملت اليه واذا فيه مكتوب توىف ابو احلسن ابن  قمت فأخرجت وفيات الشيوخ خبط اىب

رزقويه سنه اثنىت عشرة فأخذت اجلزء من يده وقد مسعوا فيه فضربت على التسميع فقام ونفض سجادته وخرج 
  من املسجد قال شيخنا بن ناصر كان كذابا وتوىف ىف مجادى اآلخرة من هذه السنة ودفن بباب حرب 

  بن بندار امحد  - ٢١٧
ابن ابراهيم أبو ياسر البقال الدينورى حدث ببغداد وكان ثقة وروى عنه اشياخنا وتوىف ىف يوم االربعاء خامس 

  عشر رجب ودفن بباب أبرز 
  امحد بن حممد  - ٢١٨

ابو  ابن على ابو بكر القصار يعرف بابن الشبلى مسع ابا عبد اهللا احلسني بن حممد بن احلسن اخلالل ورى عنه شيخنا
  القاسم ابن السمر قندى وتوىف ىف ذى احلجة من هذه السنة 

  امسعيل بن على  - ٢١٩
ابن احلسني بن على ابو على اجلاجرى من اهل نيسابور ولد سنة ست واربعمائة ومسع ابا سعيد النضروى وابا 

سم السمر قندى وكان واعظا عثمان الصابوىن وابا عبد اهللا بن باكويه وعريهم ورد بغداد فسمع منه شيخنا ابو القا
  زاهدا حسن الطريقة توىف ىف حمرم هذه السنة ودفن ىف مشهد حممد بن اسحاق بن خزمية 

  امسعيل بن حممد  - ٢٢٠
ابن عثمان بن امحد ابو الفرج القومساين من اهل مهذان مسع هبمذان من ابيه وجده ومجاعة وورد بغداد فسمع هبا 

حممد الصريفيين وجابر بن ياسني وابن النقور وابن البسري وغريهم وكان حافظا  من ايب احلسني بن املهتدي واىب
  حسن املعرفة بالرجال واملتون صدوقا ثقة امينا دينا تاركا للخوض فيما ال يعنيه وتويف يف حمرم هذه السنة 



  ارشريد بن منصور  - ٢٢١
داد فسمع ابن خريون وقد ذكرنا قدومه اىل ابو احلسني العبادي الواعظ مسع مبرو ونيسابور من مجاعة وقدم بغ

بغداد ونفاقه على اهل بغداد يف حوادث سنة ست ومثانني وخرج من بغداد فتويف مبرو يف غرة مجادي االوىل من 
  هذه السنة 

  احلسني بن علي  - ٢٢٢
اجلبار السكري  ابن امحد بن حممد ابن البسري ابو عبد اهللا ولد سنة عشر واربعمائة وروى عن ايب حممد بن عبد

وهو آخر من حدث عنه مسع منه يف سنة اربع عشرة واربعمائة وتويف ليلة االربعاء ثالث عشرين مجادي اآلخرة 
  ودفن يف مقربة جامع املنصور 

  عبد الرمحن بن عمر  - ٢٢٣
تاسع احملرم ودفن ابن عبد الرمحن ابو مسلم السمناين مسع ابا علي بن شاذان وروى عنه اشياخنا وتويف يوم الثالثاء 

  بالشونيزية 
  علي بن عبد الرمحن  - ٢٢٤

ابن هرمز بن عبد الرمحن ابو اخلطاب ابن اجلراح ولد سنة عشر واربعمائة وحدث واقرأ ببغداد وكان من اهل 
  الفضل واالدب وكان من اهل البيوتات 

خرى باملبعدة روى عنه اشياخنا تويف املعروفة يف الرياسة وصنف قصيدتني يف القراآت ومسى احدامها باملكملة واال
  سحرة يوم الثالثاء العشرين من ذي احلجة ودفن مبقربة باب ابرز عند ايب اسحاق الشريازى 

  العالء بن احلسن  - ٢٢٥
ابن وهب بن موصاليا ابو سعد الكاتب نال من الرفعة يف الدنيا ما مل ينله ابناء جنسه فانه ابتدأ يف خدمة دار اخلالفة 

  ام القائم يف اي

  سنة

اثنتني وثالثني واربعمائة فخدمها مخسا ومخسني سنة واسلم يف سنة اربع ومثانني وناب عن الوزارة يف ايام املقتدى 
وايام املستظهر نوبا كثرية وكان كثري الصدقة كرمي الفعال حسن الفصاحة ويدل على فصاحته وغزارة علمه ما 

وحكى بعض اصحابه قال شتمت يوما غالما يل فوخبين وقال انت قادر كان ينشئه من مكاتبات الديوان والعهود 
على تأديب الغالم او صرفه فأما اخلنا والقذف فاياك واملعاودة له فان الطبع يسرق من الطبع والصاحب يستدل به 

  على املصحوب وتويف يف هذه السنة فجاءة 
  حممد بن امحد  - ٢٢٦

ري ولد سنة عشر واربعمائة وقيل سنة سبع ووىل القضاء بالبصرة مدة ابن عمر ابو عمر النهاوندي احلنفي بص
  وكان فقيها عاملا مسع من مجاعة منهم ابو احلسن املاوردي تويف يف صفر هذه السنة بالبصرة 

  سنة 
  مث دخلت سنة مثان وتسعني واربعمائة 

ه ملك شاه واسند وصيته اىل اياز فمن احلوادث فيها ان بركياروق توجه اىل بغداد فمرض بربوجرد فخلع على ولد



ومات فقصد اىل بغداد واجلس الصيب على التخت وله من عمره اربع سنني وعشرة اشهر ومضى اليه الوزير ابو 
  القاسم ابن جهري وخدمه كما كان خيدم اباه مبحضر من اياز مث انفصل اياز اىل مكان 

دة وكان اياز هو املستوىل على االمور ونزل اياز دار من روشن دار اململكة حىت قصده الوزير وخدمه خدمة منفر
سعد الدولة وحضر من اصحابه الديوان قوم فطالبوا باخلطبة فخطب له بالديوان بعد العصر وخوطب جبالل الدولة 
وخطب له يوم اجلمعة مستهل مجادي االوىل يف جوامع بغداد ونثر عند ذكره الدراهم والدنانري وكان سيف الدولة 

هر هذا العسكر بالعداوة ومجع مخسة عشر الف فارس فنفذ اليه اياز هدايا فبعث يف جواهبا ثالثة آالف دينار قد ظا
على ما هو عليه وعلم اياز بقرب السطان حممد فخيم بالزاهر وشاور اصحابه فقووا عزمه على الثبات وكان 

  لصواب وامنا الصواب مصاحلة السلطان حممد اشدهم يف ذلك ينال فقال له وزيره املسمى بالصفى كلهم اشار بغري ا
فلما كان يوم الثالثاء تاسع مجادي االوىل قصد االتراك هنر معلى ومجعوا السفن من املشارع اىل معسكرهم بالزاهر 
فلما كان يوم اجلمعة ثاين عشرين مجادي االوىل نزل السطان حممد الرملة وانزعج اهل بغداد وخافوا امتداد الفساد 

ياز حىت اشرف على عسكر حممد فوقع يف نفسه الصلح فاستدعى وزيره الصفى وامره بالعبور اىل السلطان فركب ا
حممد وان يصاحله وقال اين لو ظفرت مل يسكن صدري على نفسي والصواب ان اغمد سيويف االسالم املختلفة فعرب 

حممد فأدى الصفى رسالة صاحبه واعتذر  وزيره واجتمع بالوزير سعد امللك ايب احملاسن وحضر ا بني يدي السلطان
عما جرى منه بسابق القدر فوافق من السطان قبوال وعرب ابن جهري واملوكب اىل حممد فلقوه وحضر الكيا اهلراسي 

فتوىل اخذ اليمني املغلظة على السلطان حممد وامن الناس وعمل اياز دعوة للسلطان حممد يف دار سعد الدولة 
بغلمان اتراك باخليول واالسلحة الظاهرة وجبواهر نفيسة منها اجلبل البلخشى الذي كان فحضر السلطان وخدمه 

ملؤيد امللك بن نظام امللك واتفق ان االتراك ما زحوا رجال فالبسوه سالحا وخفا وقميصه فوق ذلك ونالوه بأيديهم 
   فدنا من السلطان فسأل عنه فأخرب ان حتت قميصه سالحا فاستشعر وهنض من مكانه

فلما كان يوم اخلميس ثالث عشر مجادي اآلخرة استدعى السلطان االمراء سيف الدولة واياز وغريمها فحضورا 
فخرج اليهم احلاجب وقال السلطان يقول لكم بلغنا نزول االمري ارسالن بن سليمان بديار بكر وينبغي ان جيتمع 

اال لالمري اياز فقال اياز ينبغي ان اجتمع مع سيف آراؤكم على من يتجهز لقتاله فقال اجلماعة هذا امر ال يصلح 
الدولة ونتعاضد على ذلك فخرج احلاجب فقال السلطان يقول لكما قوما فادخال لتقع املشورة ها هنا فدخال اليه 
وقد رتب اقواما لقتل اياز فلما دخل اياز بادره احدهم بضربة أبان هبا رأسه واما سيف الدولة فغطى وجهه بكمه 

الوزير سعد امللك فأظهر انه اخذته غشية واخرج اياز مقتوال يف زىل ورأسه مقطوع على صدره فألقى بازاء واما 
دار السلطان وركب عسكر اياز اىل داره فنهبوها ومجع بني بدنه ورأسه قوم من املطوعة وكفنوه يف خرقة خام 

  ومحلوه اىل مقربة اخليزران 
  الذمة الذين كان الزموه يف سنة اربع ومثانني وال يعرف سبب زواله  ويف ثاين عشر رجب ازيل الغيار عن اهل

ويف هذا الشهر مضى ابن جهري يف املوكب فخلع على السلطان حممد وقصد دار وزيره سعد امللك ومحل اليه من 
  دار اخلليفة الدست والدواة واخللع 

  س الكيا اهلراسي هبا لريغب الناس يف العلم ويف هذا الشهر قصد الوزير سعد امللك املدرسة النظامية وحضر تدري
وانفذ السلطان حممد اىل الوزير الزعيم اخللع الكاملة فلبسها يف الديوان وانفذ اىل كل واحد من الكتاب ختتا من 

  الثياب وجاء سعد امللك اىل دار الزعيم مسلما وزائرا 



اق وفوض العمارة اىل حممد بن احلسن البلخي ويف شعبان خرج السلطان حممد من بغداد ورتب الربسقى شحنة العر
  ورد امر واسط اىل سيف الدولة صدقة 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن حممد  - ٢٢٧
ابن امحد بن حممد ابو علي الربداين احلافظ ولد يف سنة ست وعشرين واربعمائة ومسع ابا القاسم االزجي وابا احلسن 

بن غيالن والربمكي والعشاري واجلوهري واستملى له وخلقا كثريا وكتب الكثري ومسع الكثري القزويين وابا طالب 
واول مساعه يف سنة ثالث عن ايب طالب العشاري وكان ثقة ثبتا صاحلا وتويف يف ليلة اخلميس حادي عشرين شوال 

  ودفن مبقربة باب حرب 
  اياز االمري  - ٢٢٨

  قد ذكرنا قتله يف احلوادث 
  ركياروق السطان ب - ٢٢٩

ابن ملك شاه ابو املظفر ارادت ام حممود بن ملك شاه من السلطان ان ينص على ابنها حممود فعرفه نظام امللك ما 
يف ذلك من اخلطر فنص على بركياروق وكان ذلك سببا لقتل نظام امللك وورد بركياروق اىل بغداد ثالث مرات 

ول من هذه السنة وهو ابن اربع وعشرين سنة وشهرين بعلة السل وقطعت خطبته هبا ست دفعات تويف يف ربيع اال
  والبواسري 

  ثابت بن بندار  - ٢٣٠
ابن ابراهيم بن احلسن بن بندار البقال ابو املعايل يعرف بابن احلمامي وهو من اهل باب خراسان ولد سنة ست 

شاذان يف خلق كثري وحدث واقرأ وكان ثقة  عشرة واربعمائة ومسع ابا احلسن بن رمة وابا بكر الربقاين وابا علي بن
ثبتا صدوقا حدثنا عنه اشياخنا آخرهم ولده حيىي وكان ابو بكر بن اخلاضبة يقول ثابت ثابت وقال شيخنا عبد 

الوهاب كان ثقة مامونا دينا كيسا خريا تويف يف ليلة االحد ثالث عشرين مجادي االخرة ودفن مبقربة باب حرب 
  قريبا من قرب 

  ضي ايب يعلي القا
  عيسى بن عبد اهللا  - ٢٣١

ابن القاسم ابو املؤيد الغزنوي كان واعظا شاعرا كاتبا ورد بغداد فسمع السراج بن الطيوري ووعظ هبا ونفق 
ونصر مذهب االشعري فأخرج من بغداد يف هذه السنة ورمبا قيل يف السنة اليت بعدها خرج يقصد غزنة فتويف يف 

  الدريق باسفرائني 
  حممد بن امحد  - ٢٣٢

  ابن حممد بن قيداس ابو طاهر احلطاب ولد يف رمضان 

  سنة



عشر واربعمائة وسكن التوثة ومسع ابا علي بن شاذان وابا حممد اخلالل وغريمها روى عنه اشياخنا وتويف يف حمرم 
  هذه السنة ودفن يف الشونيزيه 

  حممد بن امحد  - ٢٣٣
ين كان شيخا صاحلا عفيفا حدث عن ايب اخلطاب نصر بن النظر وايب احلسني ابن ابراهيم بن سلفة بن امحد االصفها

  بن الطيوري وغريمها وتويف يف هذه السنة 
  حممد بن علي  - ٢٣٤

ابن احلسن بن ايب علي الصقر ابو احلسن الواسطي مسع احلديث ورواه وتفقه على ايب اسحاق الشريازي وقرأ 
من قال يل جاه ويل حشمة ... شيخنا ابو الفضل بن ناصر ومن اشعاره  االدب وقال الشعر وكان ظريفا روى عنه

  ... صديقه الكان من كانا ... ومل يعد ذاك بنفع على ... ويل قبول عند موالنا ... 
  تويف يف هذه السنة بواسط 

  سنة 
  مث دخلت سنة تسع وتسعني واربعمائة 

  ادعى النبوة وتبعه خلق  فمن احلوادث فيها انه ظهر يف احملرم رجل بسواد هناوند

من الرستاقية وباعوا امالكهم ودفعوا اليه امثاهنا وكان يهب مجيع ما معه ملن يقصده ومسى اربعة من اصحابه ابا بكر 
  وعمر وعثمان وعلي وكان يدعى معرفه النجوم والسحر وقتل بنهاوند 

ة خروجه واعتقاله شهران فكان اهل وخرج رجل من اوالد الب ارسالن فطلب السلطنة فقبض عليه فكان بني مد
  هناوند يقولون خرج عندنا يف مدة شهرين مدع للنبوة وطالب للملك واضمحل امرمها اسرع من كل سريع 

ويف النصف من رجب وهو نصف شباط توالت الغيوم وزادت دجلة حىت قيل اهنا زادت على سنة الغرق وهلكت 
ج اخللق فلما اهل رمضان نقص املاء وقدر يف هذه الزيادة امر يف هذه السنة الغالت وخربت دور كثرية وانزع

عجيب وذلك ان نقيب النقباء ابو القاسم الزيين اشرفت داره بباب املراتب على الغرق فأقام مسرييات ليصعد فيها 
يلة على اىل باب البصرة فقتقدمت منهن سفينة فيها تسع جوار هلن امثان معهن صبية اراد اهلها زفافها يف هذه الل

زوجها فأشفقوا فيها على الغرق فحملوها معهن فلما وصلت السفينة مشرعة الرباط غرقت مبن فيها فأمسك 
  النقيب من االصعاد وتسلى مبن بقي عمن مضى واقامت ام الصبية عليها املأمت 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  سهل بن امحد  - ٢٣٥
حلاكم وارغيان قرية بنواحي نيسابور مسع احلديث الكثري وتفقه وكان حافظا للمذهب ابن علي االرغياين ابو الفتح ا

وعلق اصول الفقه على اجلويىن وناظر مث ترك املناظرة وبىن رباطا ووقف عليه وقوفا وتشاغل بقراءة القرآن وادام 
  التعبد وتويف يف حمرم هذه السنة 

  عمر بن املبارك  - ٢٣٦
  د سنة ثالث وعشرين واربعمائة وقرأ القرآن ومسع ابن عمر ابو الفوارس ول



احلديث من ايب القاسم بن بشران وايب منصور السواق وايب احلسن القزويين وغريهم وأقرأ السنني الطويلة وختم 
القرآن الوفا من الناس وروى احلديث الكثري فحدثنا عنه ابن بنته ابو حممد املقرى وكان من كبار الصاحلني 

ملتعبدين حىت انه كان له ورد بني العشائني يقرأ فيه سبعا من القرآن قائما وقاعدا فلم يقطعه مع علو الزاهدين ا
السن وتويف ضحى هنار يوم االربعاء سادس عشر احملرم عن سبع وسبعني ممتعا بسمعه وبصره وعقله واخرج من 

من الناس حىت ان االشياخ ببغداد كانوا الغد فصلى عليه سبطه ابو حممد يف جامع القصر وحضر جنازته ما ال حيد 
يقولون ما راينا مجعا قط هكذا ال مجع ابن القزويين وال مجع ابن الفراء وال مجع الشريف ايب جعفر وهذه اجلموع 

اليت تناهت اليها الكثرة وشغل الناس ذلك اليوم وفيما بعده عن املعاش فلم يقدر احد من نقاد الباعة يف ذلك 
صيل نقده وقال يل ابو امحد سبطه دخل اىل رجل بعد رجوعي من قرب جدي فقال يل رأيت مثل االسبوع على حت

هذا اجلمع قط فقلت ال فقال يل ذاك من ها هنا خرج يشري اىل املسجد ويأمرين فيه باالجتهاد ورئي ابو منصور يف 
  النوم فقيل له ما فعل اهللا بك فقال غفر يل بتعليم الصبيان فاحتة الكتاب 

  حممد بن عبد اهللا  - ٢٣٧
ابن حيىي ابو الربكات ويعرف بابن الشريجي وبابن الوكيل املعرى ولد يوم اجلمعة العشرين من رمضان سنة ست 

واربعمائة وقرأ القرآن على ايب العالء الواسطي وغريه ومسع احلديث من ايب القاسم بن بشران وغريه وتفقه على ايب 
وروى عنه اشياخنا وكان يتهم باالعتزال وتويف يوم الثالثاء خامس عشر ربيع الطيب الطربي سنني وسكن الكرخ 

  االول من هذه السنة ودفن يف مقربة الشونيزي 
  حممد بن عبيد اهللا  - ٢٣٨

  ابن احلسن بن احلسني ابو الفرج البصري قاضي البصرة مسع من علماء البصرة 

لتنوخي وابا احلسن املاوردي وابا حممد اجلوهري وغريهم ومسع مث ورد بغداد فسمع ابا الطيب الطربي وابا القاسم ا
بالكوفة واالهواز بواسط وغريها وكان يعرف اآلداب مسع من ايب القاسم الرقي وابن برهان وله فصاحة وحمفوظ 

  كثري وكان ممن خيشع قلبه عند الذكر ويبكي وكانت له مروءة تامة تويف بالبصرة يف حمرم هذه السنة 
  مد بن حممد حم - ٢٣٩

  ابن الطيب ابو الفضل الصباغ ولد يف ذي احلجة 

  سنة

عشرين واربعمائة ومسع ابا القاسم ابن بشران وحدثنا عنه اشياخنا وتويف يوم السبت غرة ربيع االول ودفن بباب 
  حرب 
  مهارش بن جملى  - ٢٤٠

سبق ذكره حني خرج القائم من  ابو احلارث صاحب احلديثة وهو الذي اكرم القائم وفعل معه اجلميل الذي قد
  داره وكان كثري الصالة والصدقة حمبا للخري فبلغ مثانني سنة تويف يف هذه السنة 

  سنة 
  مث دخلت سنة مخسمائة 

فمن احلوادث فيها انه يف سابع احملرم دخل صيب اىل بيت اخته فوجد عندها رجال فقتلها وهرب وكان ذلك 



   بالنصرية فركب الشحنة وخرب احمللة
ويف يوم عاشوراء قتل فخر امللك ابو املظفر بن نظام امللك وهو اكرب اوالده قتله باطين على وجه االغتيال وكان 
فخر امللك قد رأى يف ليلة عاشوراء اليت قتل يف يومها احلسني عليه السالم وهو يقول له عجل الينا والليلة افطر 

يربح يومه هذا من داره وكان صائما فلما صار وقت العصر عندنا فانتبه مشفقا من ذلك فشجعوه وامروه ان ال
خرج من حجره كان فيها اىل بعض دور النساء فسمع صوت متظلم حبرقة وهو يقول ذهب املسلمون ما بقي من 

  يكشف 

ظالمة وال من يأخذ بيد ضعيف وال من يفرج عن ملهوف فقال ادنوه مين فقد عمل كالمه يف قليب فلما اتوهب به 
حالك فدفع اليه رقعة فبينما هو يتأملها ضربه بسكني يف مقتله فقضى حنبه وكان ذلك بنيسابور وهو يومئذ  قال ما

وزير سنجر فقرر فأقر على مجاعة من اصحاب فخر امللك اهنم الفوه وكذب عليهم وامنا كان باطنا يريد ان يقتل 
   بيده وسعايته فقتل من عني عليه وكانوا برآء مث قتل هو بعد ذلك

ويف رابع عشر صفر خرج الوزير ابو القاسم على بن جهري من داره بباب العامة اىل الديوان على عادته فلما استقر 
يف الديوان وصل اليه ابو الفرج بن رئيس الرؤساء ومهج وشافهاه بعزله فانصرف اىل داره ماشيا ومشيا معه وكان 

نه مىت تغري الرأى فيه عزل مصونا فقصد دار سيف الدولة بعد سيف الدولة صدقه قد قرر امره ملا رد اىل الوزارة ا
عزله وهو يقول يف الطريق امنك اهللا يا سيف الدولة يوم الفزع االكرب كما امنتين فأقام بدار سيف الدولة اىل ان 

وكان نفذ اليه قوما من احللة فخرج معهم هو وولده واصحابه وكانت مدة وزارته ثالث سنني ومخسة اشهر واياما 
قد استفسد يف وزارته هذه قلوب مجاعة عليه منهم قاضي القضاة ابو احلسن الدامغاين وصاحب املخزن ابو القاسم 
ابن الفقيه وامر اخلليفة بنقض داره اليت بباب العامة وكان يف ذلك عربة من جهة ان ابا نصر بن جهري بناها بانقاض 

شرطة ايب الغنائم بن امسعيل وكان هذا الشرطي يأخذ اكثر دور اجلانب الغريب وباب حمول على يدي صاحب ال
ذلك لنفسه وحيتج بعمارة هذه الدار وال يقدر الضعفاء على الكالم فكانت عاقبة الظلم اخلراب وذهاب االموال 

فلما عزل استنيب قاضي القضاة ابو احلسن وجعل معه ابو احلسني بن رضوان مشاركا له وجالسا اىل جانبه مث 
على حضرة اخلالفة يوم الثالثاء سابع عشر ربيع االول ابو املعايل هبة اهللا بن حممد بن املطلب فكلمه مبا  استدعى

شد ازره وشافهه بالتعويل عليه وتقدم بافاضة اخللع عليه فخرج اىل الديوان وقرأ ابو احلسني بن رضوان عهده وهو 
  من انشاء ابن رضوان 

بن احلصني صاحب املخزن اىل باب احلجرة فخلع عليه هناك ابانة حملله ورفعا ويف هذا اليوم استدعى ابو القاسم 
  ملنزلته 

ويف ثالث شعبان قبض السلطان على وزيره ايب احملاسن وصلبه بظاهر اصبهان مع مجاعة من اعيان الكتاب واستوزر 
  نظام امللك ابا نصر امحد بن نظام امللك 

  ايب احلسن علي بن صدقة وخلع عليه ولقب عميد الدولة  ويف ذي القعدة عول يف ديوان الزمام على
ويف هذه السنة رتب ابو جعفر عبد اهللا الدامغاين حاجب الباب ولقب مبهذب الدولة وخلع عليه فخلع الطيلسان 
  وقد كان اليه القضاء بربع الطاق وقطعه كبرية من البالد نيابة عن اخيه فشق ذلك على اخيه لكونه قاضي القضاة 

آخر ذي احلجة وصل اىل بغداد رأس أمحد بن عبد امللك بن عطاش ورأس ولده معه وهو متقدم الباطنية بقلعة  ويف
الصفهان وهذه القلعة بناها السلطان جالل الدولة ملك شاه وسبب بنائه هلا انه ورد عليه بعض متقدمي الروم 



ف جبودة العدو اىل اجلبل فصعد السلطان واظهر االسالم فخرج معه يف بعض االيام للصيد فهرب منه كلب معرو
وراءه وطاف يف اجلبل حىت وجده فقال له الرومي لو كان هذا اجلبل عندنا لبنينا عليه قلعة ينتفع هبا ويبقى ذكرها 

فثبت هذا الكالم يف قلبه فبناها وانفق عليها الف الف ومائيت الف دينار فكان اهل اصفهان يقولون حني ابتلوا بابن 
نظروا اىل هذا القلعه كان الدليل على موضعها كلب واملشري هبا كافر وخامتة امرها هذا امللحد وملا رجع عطاش ا

هذا الرومي اىل بلده قال اين نظرت اىل اصفهان وهو بلد عظيم واالسالم به قاهر فلم اجد شيئا اشتت به مجوعهم 
آل امرها اىل الباطنية فاستوىل عليها ابن عطاش اثنيت غري مشوريت على السلطان ببناء هذه القلعة وملا مات السلطان 

عشرة سنة فلما سيقت املمالك اىل السلطان حممد اهتم بأمر الباطنية فنزل هبذه القلعة فحاصرها سنة فارسلوا اليه 
  ان ينفذ اليهم من يناظرهم فأنفذ فلم يرجعوا مث ضاق االمر هبم 

ها ونقضها يف ذي القعدة من هذه السنة وقتل رئيسها ابن عطاش فاذعنوا بالطاعة فاخرجهم اىل اماكن التمسو
وسلخه وقتل ابنه والقت زوجته نفسها من اعلى القلعة ومعها جوهر نفيس فهلكت وما معها وكان هذا ابن عطاش 

 يف اول امره طبيبا فأخذ ابوه يف ايام طغرلبك الجل مذهبه فاراد قتله فأظهر التوبة ومضى اىل الري وصاحب ابا
علي النيسابوري وهو متقدمهم هناك وصاهره وصنف رسالة يف الدعاء اىل هذا املذهب مساها العقيقة ومات يف 

  سواد الري فمضى ولده اىل هذه القلعة 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن حممد  - ٢٤١
الرمحن ابن عبد اهللا بن منده ولد سنة مثان ابن امحد بن سعيد ابو الفتح احلداد االصفاين ابن اخت ايب القاسم عبد 

واربعمائة ومسع من خلق كثري روى عنه شيخنا عبد الوهاب فاثىن عليه ووصفه باخلريية والصالح وكان من اهل 
  الثروة وتويف يف رجب هذه السنة بأصبهان 

  جعفر بن امحد  - ٢٤٢
عشرة واربعمائة قرأ القرآن بالقراآت واقرأ سنني ابن احلسني بن امحد ابن السراج ابو حممد القاريء ولد سنة ست 

ومسع ابا علي بن شاذان وابا حممد اخلالل والربمكي والقزويين وخلقا كثريا وسافر اىل بالد الشام ومصر ومسع 
بدمشق وطرابلس وخرج له اخلطيب فوائد يف مخسة اجزاء وتكلم على االحاديث وكان اديبا شاعرا لطيفا صدوقا 

ا حسانا وشعره مطبوع وقد نظم كتبا كثرية شعرا فنظم كتاب املبتدأ وكتاب مناسك احلج وكتاب ثقة وصنف كتب
التنبيه وغريه حدثنا عنه اشياخنا وأخر من حدث عنه شهدة بنت االبرى قرات عليها كتابه املسمى مبصارع العشاق 

   وجدا عليهم تستهل... بان اخلليط فأد معي ... حبق مساعها منه ومن اشعاره 

ودمي بال ... عن ناظري والقلب حلوا ... قل للذين ترحلوا ... ق عن املنازل فاستقلوا ... وحدا هبم حادي الفرا 
  ... من ماء وصلهم وعلوا ... ما ضرهم لو اهنلوا ... غداة بينهم استحلوا ... جرم اتيت 

... قل للذين جبهلهم ... صحاب احلديث انبأنا ابو املعمر االنصاري قال انشدنا جعفر ابن السراج لنفسه يف مدح ا
مل والصحائف ... لوال احملابر واملقا ... جمتمع االساور ... واحلاملني هلا من االيدي ... اضحوا يعيبون احملابر 

... عن كابر ثبت فكابر ... والناقلون حديثه ... من خري العشائر ... واحلافظون شريعة املبعوث ... والدفاتر 
مسيتهم اهل ... واهللا للمظلوم ناصر ... كل يقول جبهله ... ل عساكرا تتلو عساكر ... ع الضال لرأيت من شي



... هم حشو جنات النعيم ... لعن يزيركم املقابر ... حشوية فعليكم ... اوىل النهى واوىل البصائر ... احلديث 
   ...عن حوضه ريان صادر ... رفقاء امحد كلهم ... على االسرة واملنابر 

كان جعفر السراج صحيح البدن مل يعتره يف عمره مرض يذكر فمرض اياما وتويف ليلة االحد العشرين من صفر 
  هذه السنة ودفن باملقربة املعروفة االمجة من باب ابرز 

  سعد بن حممد  - ٢٤٣
  ابو احملاسن وزير السلطان حممد صلبه السلطان على ما سبق ذكره 

  عبد الوهاب بن حممد  - ٢٤٤
  ابن عبد الوهاب بن عبد الواحد ابو حممد الشريازي الفارسي مسع احلديث الكثري 

وتفقه واله نظام امللك التدريس مبدرسته ببغداد سنة ثالث ومثانني فبقي هبا مدة يدرس وميلي احلديث اال انه مل يكن 
صالة كتاب يف عليني فقال له انس باحلديث فكان يصحف تصحيفا ظريفا فحدثهم باحلديث الذي فيه صالة يف اثر 

  كنار يف غلس فقيل ما معىن هذا فقال النار يف الغلس تكون اضوأ تويف يف رمضان هذه السنة 
  على بن نظام امللك  - ٢٤٥

  قتل يوم عاشوراء وهو ابن ست وستني سنة وذكرنا يف احلوادث كيف كان ذلك 
  حممد بن ابراهيم  - ٢٤٦

احدى واربعني واربعمائة ونشأ باحلجاز ولقي ابا احلسن التهامي يف صباه  ابو عبد اهللا االسدي ولد مبكة سنة
فتصدى ملعارضته مث خرج اىل اليمن مث توجه اىل العراق واتصل خبدمة الوزير ايب القاسم املغريب مث عاد اىل احلجاز مث 

قلت طولت ... اليادي قال ثقلت كاهلي با... قلت ثقلت اذ أتيت مرارا ... سافر اىل خراسان ومن بديع شعره 
  ... وابرمت قال حبل الوداد ... قال ال بل تولت 

  تويف بغزنة يف عاشر حمرم هذه السنة 
  حممد بن احلسن  - ٢٤٧

  ابن امحد بن احلسن بن خداداذ ابو غالب الباقالوي ولد سنة احدى واربعمائة 

وابا العالء الواسطي وغريهم حدثنا عنه اشياخنا وهو ومسع ابا عبد اهللا احملاملي وابا علي بن شاذان وابا بكر الربقاين 
من بيت احلديث وكان شيخا صاحلا كثري البكاء من خشية اهللا تعاىل صبورا على امساع احلديث وتويف يف ربيع 

  اآلخر من هذه السنة ودفن مبقربة باب حرب 
  املبارك بن عبد اجلبار  - ٢٤٨

طيوري الصرييف ويعرف بابن احلمامي ولد يف ربيع االول سنة احدى ابن امحد بن القاسم بن امحد ابو احلسني ال
عشرة واربعمائة ومسع ابا علي بن شاذان وابا الفرج الطناجريي وابا احلسن العتيقي وابا حممد اخلالل واحندر اىل 

صالة البصرة فسمع هبا وكان مكثرا صاحلا امينا صدوقا متيقظا صحيح االصول صينا ورعا حسن السمت كثري ال
مسع الكثري ونسخ خبطه ومتعه اهللا مبا مسع حىت انتشرت عنه الرواية حدثنا عنه اشياخنا وكلهم أثنوا عليه ثناء حسنا 
وشهد وا له بالصدق واالمانة مثل عبد الوهاب وابن ناصر وغريمها وذكر عن املؤمتن انه كان يرميه بالكذب وهذا 

  قعدة من هذه السنة ودفن يف مقربة باب حرب شيء ما وافقه فيه احد وتويف يف منتصف ذي ال
  املبارك بن الفاخر  - ٢٤٩



ابن حممد بن يعقوب ابو الكرم النحوي مسع احلديث من ايب الطيب الطربي واجلوهري وغريمها وكان مقرئا يف 
ذب والتزوير النحو عارفا باللغة عري ان مشاخينا جرحوه كان شيخنا ابو الفضل ابن ناصر سيء الرأي فيه يرميه بالك

  وكان يدعى مساع ما مل يسمعه تويف يف ذي القعدة من هذه السنة ودفن يف مقربة باب حرب 
  يوسف بن علي  - ٢٥٠

ابو القاسم الزجناين الفقيه تفقه على ايب اسحاق وبرع يف الفقه وكان من اهل الدين انبأنا ابو املعمر االنصارى قال 
   يقول مسعت ابا القاسم يوسف بن علي الزجناين

مسعت شيخنا ابا اسحاق بن علي ابن الفريوز اباذي يقول مسعت القاضي ابا الطيب يقول كنا يف حلقة النظر جبامع 
املنصور فجاء شاب خراساين فسأل مسألة املصراة وطالب بالدليل فاحتج املستدل حبديث ايب هريرة الوارد فيها 

يث قال القاضي فما استتم كالمه حىت سقطت عليه حية عظيمة فقال الشاب وكان خبيثا ابو هريرة غري مقبول احلد
من سقف اجلامع فوثب الناس من اجلها وهرب الشاب من يدها فلم ير هلا اثر تويف يوسف يف صفر هذه السنة 

  ودفن عند ايب حامد االسفرائيين 

  سنة

  مث دخلت سنة احدى ومخسمائة 
اول احملرم على الوزير ايب املعايل هبة اهللا بن حممد بن املطلب  فمن احلوادث فيها انه جددت اخللع املستظهرية يف

  ووصل اىل اخلليفة وشافهه مبا رفع قدره ومل يصل معه اال ابو القاسم بن احلصني صاحب املخزن 
ويف ربيع اآلخر دخل السلطان حممد اىل بغداد واصطاد يف طريقه صيدا كثريا وبعث اربع مجازات عليها اربعون 

ة اىل دار اخلالفة وكان على الظباء وسم السلطان جالل الدولة ملك شاه فانه كان يصيد الغزالن فيسمها ظبيا هدي
ويطلقها ومضى الوزير ابو املعايل يف املوكب خلدمة السلطان ومحل معه شيئا من مالبس اخلليفة واخرج جملدا خبط 

و سلم فقام السلطان فدعا وشكر هذا االهتمام اخلليفة يشتمل على دعاء رواه العباس عن النيب صلى اهللا عليه 
وانصرف الوزير وصاحب املخزن اىل دار نظام امللك وقد كان حاضرا اداء الرسالة اىل السلطان لكنه سبق اىل داره 
فأدى الوزير رسالة عن اخلليفة تتضمن مدح بيته وسلفه فقام وقبل االرض ودعا وشكر وخرج السلطان اىل مشهد 

ل فاجتمع اليه الفقهاء فقال هذا يوم قد انفردت فيه مع اهللا تعاىل فخلوا بيين وبني املكان فصعدوا اىل ايب حنيفة فدخ
اعاليه فأمر غلمانه بغلق االبواب وان ال ميكنوا االمراء من الدخول واقام يصلي ويدعو وخيشع واعطاهم مخسمائة 

  و عشرة من غلمانه الصغار فبعث هبم دينار دينار وقال اصرفوا هذه يف مصاحلكم وادعوا يل ومرض حن

املتوىل ال مورهم اىل املارستان فلما علم بعث مائة دينار فصرفت يف مصاحل املكان وخرج يوما فرأى الفقهاء حول 
داره وهم حنو من اربعمائة فأمر بكسوهتم مجيعا ومحلت اليه قسي بندق فلما رآها قال قد ذكرت هبا شيخا من 

ه به فأعطاه ثالثني دينارا وكان اصحابه ال يظلمون احدا وال يتعرضون بأذى ولقد جاء بعض االتراك قد تعطل فأتو
الصبيان االتراك اىل بعض البيادر فقال بيعوين تبنا فقالوا التنب عندنا مبذول للصادر والوارد فخذ منه ما احببت فأىب 

ت فباعوه مبا طلب مث كثر الفساد فعاثوا وقال ما كنت البيع رأسي مبخالة تنب فان اخذمت مثن ذلك واال انصرف
  وصعب ضبطهم 

وكان صدقه بن مزيد قد باين هذا السلطان وكان السبب ان سر خاب الديلمي عصى على السلطان فاستجار 



بصدقة فطلبه السلطان فامتنع من تسليمه فسار السلطان اليه وآل االمر اىل احلرب وصار مع صدقة اكثر من 
وكانت الوقعة يف رجب فصف صدقة عسكره فجعل يف ميمنته ابنه دبيس وسعيد بن محيد عشرين الفا فالتقوا 

ومعهما خفاجة ومجاعة من االكراد ويف مقابلتهم من العسكر السلطاين الربسقى والسعدية وكان يف ميسرته ابنه 
المراء وكان سيف بدران ومعه عبادة بأسرها ويف مقابلتهم من العسكر السلطاين االمري امحد بك ومجاعة من ا

الدولة يف قلب عسكره ومعه سرخاب الديلمي وابو املكارم محاد بن ايب اجلرب فاما خفاجة وعبادة فلزمت مواضعها 
ومحل قلب عسكر سيف الدولة ومحل معهم فحصلت خيوهلم يف الطني واملاء وكانت األتراك خترج من ايديهم يف 

مجاعة من العرب فصاح صدقة يال خزمية يال ناشرة يال عوف رمية واحدة عشرة آالف نشابة وتقاعد عن صدقة 
وجعل يقول انا تاج امللوك انا ملك العرب فأصابه سهم يف ظهره وادركه غالم امسه بزغش من السعدية احد اتباع 
 االتراك الواسطيني وهو ال يعرفه فجذبه عن فرسه فسقطا اىل االرض مجيعا فقال له صدقة وهو بارك بني يديه يلهث

  هلثا شديدا ارفق فضربه فرمى قحفه مث حز رأسه ومحله واهنزم اصحابه واسر منهم محاد بن ايب اجلرب ودبيس 

ابن صدقة وسرخاب الديلمي الذي نشأت الفتنة بسببه واخذ دبيس فحلف على خلوص النية واطلق وزادت 
  ة بعد صالة اجلمعة تاسع عشر رجب القتلى على ثالثة آالف واخذ من زوجته مخسمائة دينار وجواهر وكانت الوقع

  ويف رمضان عزل ابن سعد ابن احللواين عن احلسبة وعول على القاضي ايب العباس ابن الرطيب 
ويف هذا الشهر عزل الوزير ابن املطلب وعول على نقيب النقباء ايب القاسم وقاضي القضاة ايب احلسن يف النيابة يف 

  ى الوكيل ايب القاسم بن احلصني ومحل اىل القلعة مث اعيد الوزير الديوان واالشتراك يف النظر وقبض عل
  ويف يوم الفطر عزل مهذب الدولة ابو جعفر ابن الدامغاين عن حجبة الباب واستنيب ابو العز املؤيدي 

ويف ذي احلجة وقع حريق يف خرابة ابن جردة وبقي مقدار ما بني الصالتني وذهب من العقار ما تزيد قيمته على 
لثمائة الف دينار وتلفت نفوس كثرية وختلص قوم بنقوب نقبوها يف سور احمللة وخرجوا اىل مقابر باب ابرز وكان ث

هذا املكان قد احترق يف سنة ثالث وتسعني واربعمائة وعمره اهله مث اتى عليه هذا احلريق مث عاد احلريق يف عدة 
لذلك واقاموا على سطوحهم من حيفظها ونصب بعضهم  اماكن بدرب القيار وغريه مرارا متوالية فارتاع الناس

اخليم يف اعاليها وذلك يف حر شديد واعدوا يف السطوح حباب املاء وبقوا على ذلك اياما حىت تعطلوا عن معايشهم 
وظهر على جارية قوم احبت رجال فوافقته على املبيت يف دار موالها مستترا وعول بأن يأخذ زنفليجة كانت هناك 

  خذها طرحا النار وخرجا فأظهر اهللا تعاىل امرمها فافتضحا فلما ا
وظهر يف هذه السنة صبية عمياء تتكلم يف اسرار الناس وبالغ الناس يف التحيل لعلم حاهلا فلم يعلموا قال ابن عقيل 

لفصوص واشكل امرها على العلماء واخلواص والعوام حىت اهنا كانت تسأل عن نقوش اخلواتيم وما عليها والوان ا
  وصفات االشخاص وما يف دواخل البنادق من الشمع والطني من احلب املختلف واخلرز 

وبالغ احدهم يف ترك بده على ذكره فقيل هلا ما الذي يف يده فقالت حيمله اىل اهله وعياله وثبت بالتواتر ان مجيع ما 
رجل فتقول يف ذلك تفاصيل ال يدركها البصر يتكلم به ابوها يف السؤال هلا ما يف يد فالن وما الذي قد خبأه هذا ال

فاستحال ان يكون بينها وبني ابيها ترمجة المور خمتلفة قال ابن عقيل ليس يف هذا اال انه خصيصة من اهللا سبحانه 
كخواص النبات واالحجار فخصت هذه باجراء ما جيري على لساهنا من غري اطالع على البواطن قال املصنف 

  ابراهيم بن الفراء انه اخذ شيئا يشبه احلنطة وليس حبنطة فأخطأت هذه املرة يف حرزة رمحه اهللا وقد حكى 



  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  ابراهيم بن مياس  - ٢٥١
ابن مهدي بن كامل ابو اسحاق القشريى من اهل دمشق مسع الكثري واكثر عن اخلطيب وكتب من تصانيفه وورد 

  ور وكان ثقة وتويف يف شعبان هذه السنة بغداد فسمع من ابن النق
  امسعيل بن عمرو  - ٢٥٢

ابن حممد ابو سعد النجريمي من اهل بيسابور ومن بيت احلديث مسع الكثري وكان ثقة دينا وكان يقرأ احلديث 
  للغرباء قرأ صحيح مسلم على عبد الغفار عشرين مرة وتويف يف ذي القعدة من هذه السنة 

  اهللا امحد بن عبد  - ٢٥٣
  ابن منصور القربواين ابو بكر تويف يف رمضان ودفن يف باب حرب وحدث عن اجلوهري وغريه 

  حيدرة بن ايب الغنائم املعمر  - ٢٥٤
  ابن عبد اهللا ابو الفتوح العلوى نقيب الطالبيني وكان عفيفا متشاغال بالعلوم 

  غزير االدب مليح الصورة تويف يف هذه السنة وعمره مثان وثالثون 

  سنة

  ومدة واليته النقابة اثنتا عشرة سنة وثالثة اشهر ووىل بعده اخوه ابو احلسن علي 
  صدقة بن منصور  - ٢٥٥

ابن دبيس بن علي بن مزيد ابو احلسن االسدي امللقب بسيف الدولة كان كرميا ذا ذمام عفيفا من الزناء 
ال تسرى وقيل انه مل يشرب مسكرا وال مسع والفواحش كأن عليه رقيبا من الصيانة ومل يتزوج على زوجته قط و

غناء وال قصد التسوق يف طعام وال صادر احدا من اصحابه وكان تاريخ العرب واأل ماجد كرما ووفاء وكانت 
داره ببغداد حرم اخلائفني فلما خرج سرخاب احلاجب عن طاعة السلطان حممد التجأ اليه فأجاره مث طلبه السلطان 

السلطان حماربا له على ما سبق ذكره يف هذه السنة وهو ابن مخس ومخسني سنة وكانت امارته منه فلم يسلمه فجاء 
  اثنتني وعشرين سنة غري ايام ومحل فدفن يف مشهد احلسني عليه السالم 

  سنة 
  مث دخلت سنة اثنتني ومخسمائة 

ه السلطان حممد عمارة دار فمن احلوادث فيها انه شرع يف عمارة جامع السلطان وامته هبروز اخلادم وفوض الي
اململكة ومالحظة االعمال بالعراق فحفر السواين وعمر فرخصت االسعار وبىن رباطا للصوفية قريبا من النظامية 

  ومنع النساء ان يعربن مع الرجال يف السمرييات مث وقع الغالء فبيعت الكارة بثمانية دنانري 
عشرين رجب وكان ابو القاسم علي بن جهري باصفهان فاستدعى  ويف هذه السنة عزل الوزير ابن املطلب يف حادي

  للوزارة باذن السلطان وجلس يف وزارة املستظهر يف شوال 
  ويف يوم اجلمعة الثاين والعشرين من شعبان تزوج املستظهر خباتون بنت ملك 



ابو العالء صاعد بن حممد  شاه وكانت الوكالة للوزير نظام الدين امحد بن نظام امللك اخى الوزير امحد واخلطيب
  الفقيه احلنفي 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  احلسن العلوى  - ٢٥٦
ابو هاشم رئيس مهذان وكان قد صادره السلطان على تسعمائة الف دينار فأداها يف نيف وعشرين يوما ومل يبع 

  فيها ملكا وال عقارا 
  صاعد بن حممد  - ٢٥٧

عالء البخاري القاضي من أهل اصبهان ولد هبا يف سنة مثان واربعني واربعمائة ومسع احلديث ابن عبد الرمحن ابو ال
هبا وببغداد ومكة وتفقه على مذهب ايب حنيفة وبرع حىت صار مفيت البلد وكان متدينا وقتل يف اجلامع يوم الفطر 

  من هذه السنة 
  عبيد اهللا بن علي  - ٢٥٨

  تله الباطنية هبا ابو امسعيل اخلطيب قاضي اصفهان ق
  عبد الواحد بن امسعيل  - ٢٥٩

ابن امحد بن حممد ابو احملاسن الروياين من اهل آمل طربستان ولد سنة مخس عشرة واربعمائة ورحل اىل االقطار 
وعرب ما وراء النهر ومسع احلديث واقتبس العلوم وتفقه وكان حيفظ مذهب الشافعي ويقول لو احترقت كتب 

من حفظي وله مصنفات يف املذهب واخلالف تويف شهيدا مقتوال ظلما يوم عاشوراء هذه السنة  الشافعي ألملتها
  بآمل يف اجلامع يوم اجلمعة 

  حممد بن عبد الكرمي  - ٢٦٠
  ابن حممد بن خشيش ابو سعيد الكاتب ولد سنة اربع عشرة واربعمائة ومسع 

ه اشياخنا وكان ثقة خريا صحيح السماع وتويف يف ذي علي بن شاذان وابا احلسن بن خملد وغريمها وروى عن ٤ابا 
  القعدة من هذه السنة ودفن بباب حرب 

  حممد بن عبد القادر  - ٢٦١
ابن امحد بن احلسني ابو احلسني ابن السماك الواعظ املعدل روى عن ايب القاسم االزجي والتوزي وغريهم روى لنا 

حتل الرواية عنه النه كان كذابا ومل يكن عفيفا يف دينه وكان عنه اشياخنا وقال شيخنا ابو الفضل بن ناصر ال 
يكتب خبطه مساعاته على االجزاء وقال كذلك كان ابوه وجده ومل يكن يف عدالته مبرضى تويف يف رجب هذه السنة 

  ودفن يف داره بنهر معلى 
  هبة اهللا بن امحد  - ٢٦٢

زدوى املوصلي ولد سنة اثنتني وعشرين واربعمائة ومسع ابا ابن حممد بن علي بن ابراهيم بن سعد ابو عبد اهللا الب
القاسم بن بشران وغريه روى عنه اشياخنا وكان فاضال صاحلا صحيح السماع عمر حىت انتشرت عنه الرواية 

  وتويف يف رمضان هذه السنة ودفن يف مقربة باب حرب 
  حيىي بن علي  - ٢٦٣



يزي ابو زكريا احد أئمة اللغة كانت له معرفة حسنة بالنحو واللغة قرأ ابن حممد بن احلسن بن بسطام الشيباين الترب
على ايب العالء وغريه وخترج به مجاعة من اهل اللغة وصاحبه االكرب شيخنا ابو منصور ابن اجلواليقي وقال شيخنا 

ما يرويه وصنف ابو منصور ابن خريون ما كان ابو زكريا مبرضى الطريقة قال شيخنا ابن ناصر ولكنه كان ثقة في
التصانيف الكثرية وتويف فجاءة يف مجادي االخرة من هذه السنة وصلى عليه ابو طالب الزينيب ودفن اىل جانب تربة 
ايب اسحاق الشريازي بباب ابرز انبأنا ابو منصور ابن اجلواليقي قال انشدنا ابو زكريا قال كتب اىل العميد الفياض 

  يل فنون واالقاو... قل ليحىي بن علي ... 

انت من عزبه ... ت اىل الفضل العيون ... انت عني الفضل ان مد ... غي اين لست من يكذب فيها وخيون 
فصحو ودجون ... واذا قيس بك الكل ... فقت من كان واتعبت لعمري من يكون ... الفضل وقد كان يهون 

ن ... ووزنا بك من كا ... هول وحزون فس... قد مسعنا ورأينا ... فاالحاديث شجون ... واذا فتش عنهم ... 
... ن ذوى الفضل عيون ... انك البحر واعيا ... نك يف العلم غصون ... انك االصل ومن دوك ... فقيل وقيون 

ليس كاجلد وان آ ... ليس كالبيت احلجون ... ليس كالفذ املعلى ... ليس كالسيف وان حلى يف احلكم اجلفون 
ليس كاالبكار يف اللطف وان راقتك عون ... ابدا بيض وجون ... يف احلسن سواء  ليس... نس هزل وجمون ... 
... بل لقليب منه صب ... تتناىف وبطون ... ليس ىل منه ظهور ... يصم الود مصون ... ان ودى لك عما ... 

  ... ؤون يف هواه وخ... ومن الناس امني ... غلق الرهن وقد يغلق يف احلب الرهون ... باملعافاة مكون 
شرفتين ورفعت ... انا قطرة من حبرك الفياض ... قل للعميد اخى العال الفياض ... قال ابو زكريا فكتبت اليه 

  ابرزته عن خاطر مرتاض ... اين اتيتك باحلصى عن لؤلؤ ... البستنيه من الثنا الفضفاض ... ذكرى بالذي 

أم درة تقتاس ... أيعارض البحر الغطامط جدول ... اض ما إن يكاد جيود باألنق... وخلاطري عن مثل ذاك توقف 
... ال تلزمين من ثنائك موجبا ... والنثر يكشف غمة األمراض ... يا فارس النظم املرصع جوهرا ... بالرضاض 

أنعم علي ببسط ... أعرضت عنه أميا أعراض ... ولقد عجزت عن القريض ورمبا ... حقا فلست حلقه بالقاضي 
   ٥٠٣سنة ... أقررت عند نداك باألنفاض .. .عذري أنين 

  مث دخلت سنة ثالث ومخسمائة

  فمن احلوادث فيها أخذ اإلفرنج طرابلس 
وفيها أن الوزير أبا املعايل بن املطلب خرج مستترا يف أزار و خف من دار اخلالفة ومعه ولداه فنزل دجلة وصعد 

  دار السلطان فاستجار هبا 
ن بغداد وعزل إبن قضاعة عن عمارة بغداد وويل مكانه عميد الدولة بن صدقة أبو ويف ربيع اآلخر دخل السلطا

  علي 
ويف شعبان نزل الوزير نظام الدين أمحد بن نظام امللك إىل السمريية فضربه باطىن يف عنقه بسكني فبقى مريضا مدة 

يف حملة املأمونية فقتلوا وقتل  وسلم وقبض على الباطىن وسقى اخلمر فلما سكر أقر على مجاعة من الباطنية مبسجد
  معهم 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من اآلكابر



  أمحد بن علي  - ٢٦٤
إبن أمحد أبو بكر العثلي العثلى كان يف حداثتة جيصص احليطان ويتنزه عن عمل النقوش والصور وكان ال يقبل من 

نه شيئا فشيئا ويتقوت به واشتغل بالعبادة احد سيئا عفافا وقناعة وكان له عقار قد ورثة من أبيه وكان يبيع م
  وصحب القاضي أبا يعلي وقرأ عليه طرفا من الفقه ومسع منه احلديث وحدث عنه بشئ يسري وكان إذا 

حج يزور القبور مبكة ثن جييء إىل قرب الفضيل فيخط بعصا األرض ويقول يا رب ها هنا فقدر له أن حج يف سنة 
مرتني وشهد عرفة حمرما وتويف عشية ذلك اليوم يف عرفات فحمل إىل مكة وطيف ثالث ومخسمائة فوقع من اجلمل 

به حول البيت ودفن يوم النحر عند قرب الفضيل وملا بلغ خربه إىل بغداد صلى الناس عليه صالة الغائب فامتأل 
  اجلامع من الناس 

  أمحد بن املظفر  - ٢٦٥
ولد سنة أحدى عشرة وأربعمائة روى عنه مجاعة وحدثنا أشياخنا إبن احلسني بن عبد اهللا بن سوسن أبو بكر التمار 

قال شجاع بن فارس الذهلي كان ضعيفا جدا قيل له مباذا ضعفتموه فقال بأشياء ظهرت منه دلت على ضعفه منها 
  أنه كان يلحق مساعاته يف األجزاء وتويف يف صفر هذه السنة ودفن بباب حرب 

  عمر بن عبد الكرمي  - ٢٦٦
دويه أبو الفتيان الدهستاين رحل وطلب احلديث فدار الدنيا وخرج على املشايخ وانتخب وكان ممن يفهم إبن سع

هذا الشأن وكان ثقة مسع أبا يعلي بن الفراء وغريه وصحح عليه الصحيحني أبو حامد الغزايل وتويف بسرخس يف 
  هذه السنة 

  حممد ويعرف بأخى مجادى  - ٢٦٧
شجاع الذهلي مات حممد ويعرف بأخى مجادى من أهل اجلانب الشرقي يوم اخلميس قال املصنف قرأت خبط أيب 

سادس حمرم سنة ثالث ومخسمائة وكان رجال صاحلا عرض له مرض شارف منه التلف فرأى النيب صلى اهللا عليه و 
خيرج منه إال يف  سلم يف منامه فعويف من ذلك املرض فانقطع عن خمالطة الناس فلزم املسجد حنو أربعني سنة وكان ال

أيام اجلمعات لصالة اجلمعة مث يعود إليه وحدثين أبو حممد عبد اهللا بن علي املقرئ عن أخي مجادي قال خرجت يف 
يدي عيون فانتفخت فأمجع األطباء على قطعها فبت ليلة على سطح قد رقيت إليه فقلت يف الليل يا صاحب هذا 

   شيء فنمت امللك الذي ال ينبغي لغريه هب يل شيئا بال

فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املنام فقلت يا رسول اهللا يدي أنظر إليها فقال مدها فمددهتا فأمر يده 
عليها واعادها وقال قم فقمت وانتبهت واخلرق اليت قد شدت هبا خمانق فقمت يف الليل ومضيت إىل باب األزج إىل 

وجها قد مات فالن تعنيين وظنت أين خمرب جاء خيربها بذلك فلما فتحت قرابة يل فطرقت الباب فقالت املرأة لز
الباب فرأتين تعجبت ورجعت إىل باب الطاق فرأيت الناس من عند دار السلطان إىل منزيل خلقا ال حيصى معهم 

أ من بئر فقلت اجلرار واألباريق فقلت مالكم فقالوا قيل لنا أن رجال قد راى النيب صلى اهللا عليه و سلم هاهنا يتوض
يف نفسي ان مضيت مل يكن يل معهم عيش فاختفيت يف اخلرابات طول النهار قال املصنف هذا الرجل مدفون يف 

  زاوية كانت له باجلانب الشرقي مما يلي قرب أيب حنيفة وقد زرت قربه 
  هبة اهللا بن حممد  - ٢٦٨

  إبن علي الكرماين أبو املعايل بن املطلب الوزير ولد 



  سنة

  بعني وأربعمائة ومسع من أيب احلسني بن املهتدي وتويف يوم األحد ثاين شوال هذه السنة ودفن بباب أبرز أر
  سنة 

  مث دخلت سنة أربع ومسمائة 
فمن احلوادث فيها أنه وصل اخلرب بأن اإلفرنج ملكوا الشام فقام التجار فمنعوا اخلطبة يف جامع السلطان فقال 

  بيدا ومعهم ولد للسلطان السلطان ال تعارضوهم وبعث ع
  وخرج شيخنا أبو احلسن الزاغوين إىل الغزاة ورافقه مجاعة فبلغين أهنم ساروا إىل بعض األماكن وعادوا 

  وجلس الشريف أبو السعادات إبن الشجري يف حلقة النحويني جبامع املنصور وحضر عنده األكابر 
  ملك شاه زوجة  وخرج زين اإلسالم أبو سعد اهلروي إلستدعاء خاتون بنت

اخليلفة املستظهر فدخلت بغداد يوم السبت ثامن عشرين رجب من هذه السنة ونزلت بدار اململكة عند أخيها 
السلطان حممد وزينت بغداد ونقل جهازها يف رمضان فكان على مائة وإثنني وستني مجال وسبعة وعشرين بغال 

سواق ونصبت القباب وتشاغل الناس بالفرح وكان وجاءت النجائب واملهور واجلواري املزينات وغلقت األ
  الزفاف يف ليلة العاشر من رمضان 

  وجلس أبو بكر الشاشي يف النظامية يف شعبان وحضر عنده وزير السلطان وأرباب الدولة 
  ووصل إىل بغداد حاج خراسان مث رحلوا إىل الكوفة فقيل هلم أن الطريق ليس هبا ماء فعادوا ومل حيج منهم أحد 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من اآلكابر

  أمحد بن حممد  - ٢٦٩
إبن حممد بن عبيد اهللا بن الكاتب أبو املكارم ويعرف بإبن السكرى ولد سنة مخس وعشرين وأربعمائة ومسع األمري 

سنة أبا حممد احلسن بن عيسى بن املقتدر وروى عنه شيخنا عبد الوهاب األمناطي وتويف يف ذي القعدة من هذه ال
  ودفن يف مقربة باب حرب 

  إمسعيل بن حممد  - ٢٧٠
إبن عبد الغافر أبو عبد اهللا بن أيب احلسني الفارسي من أهل نيسابور احملدث إبن احملدث ولد سنة ثالث وعشرين 
 وأربعمائة ومسع من أيب حسان املزكي وغريه وقدم بغداد فسمع من إبن املهتدي واجلوهري وأيب الغنائم إبن املأمون

  روى عنه شيخنا البسطامي وغريه وتويف يف ذي القعدة من هذه السنة وهو إبن أحدى ومثانني سنة 
  إدريس بن محزة  - ٢٧١

  إبن علي أبو احلسن الشامي الرملي العثماين من أهل الرملة بلدة من بالد فلسطني 

ازي ودخل إىل بالد خراسان وخرج تفقه علي أيب الفتح نصر بن إبراهيم املقدسي مث ببغداد على أيب إسحاق الشري
  إىل وراء النهر وسكن مسرقند وفوض إليه التدريس هبا إىل أن تويف يف هذه السنة وكان من فحول املناظرين 

  عبد الوهاب بن هبة اهللا  - ٢٧٢
ه إبن السييب أبو الفرج مؤدب ولد اخلليفة املقتفي روى عنه املقتفي احلديث وتويف يوم السبت عشرين حمرم هذ



  السنة عند عوده من احلج قبل وصوله إىل املدينة بيوم ومحل إىل املدينة فصلى عليه هبا ودفن بالبقيع 
  علي بن حممد  - ٢٧٣

  إبن علي أبو احلسن الطربي اهلراسي ويعرف بالكيا ولد يف ذي القعدة 

  سنة

درس يف إبتدائه مبدرسة نيسابور على مخس وأربعمائة وتفقه على أيب املعايل اجلويين وكان حافظا للفقه كان يعيد ال
كل مرقاة من مراقي مسمع مرة وكانت املراقي سبعني ومسع احلديث وكان فصيحا جهوري الصوت ودرس 

بالنظامية ببغداد مدة واهتم برأي الباطنية فأخذ فشهد له مجاعة بالرباءة من ذلك منهم أبو الوفاء بن عقيل وتويف يوم 
  ودفن مبقربة باب أبرز عند الشيخ أيب إسحاق الشريازي  اخلميس غرة حمرم هذه السنة

  سنة 
  مث دخلت سنة مخس ومخسمائة 

فمن احلوادث فيها أنه كان قد بعث السلطان حممد إىل اإلفرنج األمري مودود يف خلق عظيم فخرج فوصل إىل جامع 
  دمشق فجاء باطين يف زي املكدين فطلب منه شيئا فضربه يف فؤاده فمات 

ع األول خلع علي إبن اخلرزي بباب احلجرة وخرج إىل الديوان ونثر عليه دنانري ووجد رجل أعمى على ويف ربي
  سطح اجلامع ومعه سكني مسمومة وذكر أنه أراد اخلليفة 

وولد اخلليفة من بنت السلطان وضربت الدبادب والبوقات وقعد الوزير للهناء يف باب الفردوس وتويف أخ 
  طبل أياما وقعد للعزاء به بباب الفردوس للمستظهر فقطع ضرب ال

  وعزل أمحد بن نظام امللك عن الوزارة يف تاسع رمضان وكانت مدة وزارته أربع سنني واحد عشر شهرا 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من اآلكابر

  احلسن بن عبد الواحد  - ٢٧٤
الدولة متكنا كثريا وكان يعزل ويويل من الوزير إبن احلصني أبو القاسم صاحب خمزن اخلليفة املستظهر باهللا متكن من 

  إىل من دونه فقبض عليه السلطان حممد ومحله إىل القلعة بنكجة فتويف يف هذه السنة 
  علي بن حممد  - ٢٧٥

إبن علي بن حممد بن يوسف أبو احلسن إبن العالف ولد سنة ست وأربعمائة وروي عن أيب القاسم بن بشران وأيب 
غريمها وكان مساعه صحيحا ومتع بسمعه وبصره وجوارحه إىل أن تويف يف هذه السنة عن مثان احلسن احلمامي و

  وتسعني سنة 
  عبد امللك بن حممد  - ٢٧٦

إبن احلسني أبو حممد البوزعاين مسع أبا احلسن القزويين وروى عنه أشياخنا وكان شيخا صاحلا وتويف يف حمرم هذه 
  السنة 
  حممد بن حممد  - ٢٧٧
مد أبو حامد الغزايل ذكر أنه ولد سنة مخسني وأربعمائة وتفقه على أيب املعايل اجلويين وبرع يف النظر يف مدة إبن حم



قريبة وقاوم األقران وتوحد وصنف الكتب احلسان يف األصول والفروع اليت انفرد حبسن وضعها وترتيبها وحتقيق 
  جلويين يف كتابه املسمى الكالم فيها حىت أنه صنف يف حياة أستاذه اجلويين فنظر ا

باملنخول فقال له دفنتين وأنا حي هال صربت حىت أموت وأراد أن كتابك قد غطى على كتايب ووقع له القبول من 
نظام امللك فرسم له التدريس مبدرسته ببغداد فدخل يف سنة أربع ومثانني ودرس هبا وحضره األئمة الكبار كإبن 

مه واعتقدوه فائدة ونقلوا كالمه يف مصنفاهتم مث أنه ترك التدريس والرياسة عقيل وأيب اخلطاب وتعجبوا من كال
ولبس اخلام الغليظ والزم الصوم وكان ال يأكل إال من أجرة النسخ وحج وعاد مث رحل إىل الشام وأقام ببيت 

وضعه على  املقدس ودمشق مدة يطوف املشاهد وأخذ يف تصنيف كتاب األحياء يف القدس مث أمته بدمشق إال أنه
مذهب الصوفية وترك فيه قانون الفقه مثل أنه ذكر يف حمو اجلاه وجماهدة النفس أن رجال اراد حمو جاهة فدخل 

احلمام فلبس ثياب غريه مث لبس ثيابه فوقها مث خر ج ميشي على مهل حىت حلقوه فاخذوها منه ومسي سارق احلمام 
ن الفقه حيكم بقبح هذا فإنه مىت كان للحمام حافظ وسرق وذكر مثل هذا على سبيل التعليم للمريدين قبيح أل

سارق قطع ال حيل ملسلم أن يتعرض بأمر يأمث الناش به يف حقه وذكر أن رجال اشترى حلما فرأى نفسه تستحي من 
محله إىل بيته فعلقه يف عنقه ومشى وهذا يف غاية القبح ومثله كثري ليس هذا موضعه وقد مجعت أغالط الكتاب 

ته أعالم األحيام بأغالط األحياء وأشرت إىل بعض ذلك يف كتايب املسمى بتلبيس إبليس مثل ما ذكر يف كتاب ومسي
النكاح أن عائشة قالت للنيب صلى اهللا عليه و سلم أنت الذي تزعم أنك رسول اهللا وهذا حمال وإمنا كان سبب 

الغاية وقال اين أخذت الطريقة من أيب علي  إعراضه فيما وضعه عن مقتضى الفقه أنه صحب الصوفية فرأى حالتهم
القارمذي وامتثلت ماكان يشري به من وظائف العبادات واستدامة الذكر إىل أن جرت تلك العقبات وتكلفت تلك 
املشاق وما حصلت ما كنت أطلبه مث أنه نظر يف كتاب أيب طالب املكي وكالم املتصوفة القدماء فاجتذبه ذلك مبرة 

ه وذكر يف كتاب األحياء من األحاديث املوضوعة وما ال يصح غري قليل وسبب ذلك قلة معرفته عما يوجبه الفق
  بالنقل فليته عرض تلك األحاديث على من يعرف وإمنا 

نقل نقل حاطب ليل وكان قد صنف للمستظهر كتابا يف الرد على الباطنية وذكر يف آخر مواعظ اخللفاء فقال 
بعث إىل أيب حازم إبعث إىل من أفطارك فبعث إليه خنالة مقلوة فبقي سليمان ثالثة روي أن سليمان بن عبد امللك 

أيام ال يأكل مث أفطر عليها وجامع زوجته فجاءت بعبد العزيز فلما بلغ ولد له عمر بن عبد العزيز وهذا من أقبح 
ن يعرف من النقل شيئا أصال األشياء ألن عمر إبن عم سليمان وهو الذي واله فقد جعله إبن إبنه فما هذا حديث م

وكان بعض الناس شغف بكتاب األحياء فأعلمته بعيوبه مث كتبته له فأسقطت ما يصلح إسقاطه وزدت ما يصلح أن 
يزاد مث أن أبا حامد عاد إىل وطنه مشتعال بتعبده فلما صارت الوزارة إىل فخر امللك احضره ومسع كالمه وألزمه 

مث عاد إىل وطنه واختذ يف جواره مدرسة ورباطا للمتصوفة وبىن دارا حسنة  باخلروج إىل نيسابور فخرج ودرس
وغرس فيها بستانا تشاغل حبفظ القرآن ومسع الصحاح مسعت إمسعيل بن علي املوصلي الواعظ حيكى عن أيب 

وعاد إىل منصور الرزاز الفقيه قال دخل أبو حامد بغداد فقومنا ملبوسة ومركبة مخسمائة دينار فلما تزهد وسافر 
بغداد فقومنا ملبوسة مخسة عشر قرياطا وحدثين بعض الفقهاء عن انوشر وإن وكان قد وزر للخليفة أنه زار أبا 
حامد الغزايل فقال أبو حامد زمانك حمسوب عليك وأنت كاملستأجر فتوفرك على ذلك أوىل من زياريت فخرج 

عمره يستزيدين فضل لقب يف ألقابه كان يلبس الذهب  انوشروان وهو يقول ال إله إال اهللا هذا الذي كان يف أول
واحلرير فآل أمره إىل هذا احلال تويف أبو حامد يوم اإلثنني رابع عشر مجادى اآلخرة من هذه السنة بطوس ودفن هبا 



  وسأله فبيل املوت بعض أصحابه أوصين فقال عليك باإلخالص فلم يزل يكررها حىت مات 
  حممد بن علي  - ٢٧٨
مد أبو الفتح احللواين مسع أبا احلسني بن املهتدي وغريه وتفقه على الشريف أيب جعفر وحدث بشيء يسري إبن حم

  تويف يوم عيد األضحى من هذه السنة ودفن 

  بباب حرب 
  مودود األمري  - ٢٧٩

  قد ذكرنا يف احلوادث كيفية قتله وكيف قتله الباطنية يف دمشق 

  سنة

  مث دخلت سنة ست ومخسمائة 
احلوادث فيها أن أبا علي املغريب كان من الزهاد معروفا بني الصوفية بالزهادة والقناعة كان يأتيه كل يوم فمن 

  روزجاري برغيفني من كد يدة فياكلهما مث عن له أن يشتغل بصنعة الكيمياء فأخذ إىل دار اخلالفة وانقطع خربه 
  لشاشي ويف مجادي اآلخرة جلس إبن الطربي بالنظامية مدرسا وعزل ا

ومن احلوادث دخول يوسف بن أيوف اهلمذاين الواعظ إىل بغداد وكان قد دخلها بعد الستني واألربعمائة فتفقه 
على أيب إسحاق حىت برع يف الفقه مث عاد إىل مرو فاشتغل بالتعبد واجتمع يف رباطه خلق زائد عن احلد من 

وعظ هبا فوقع له القبول وقام إليه رجل متفقه يقال به إبن املنقطعني إلىاهللا تعاىل وعاد إىل بغداد يف هذه السنة ف
السقاء فآذاه يف مسألة فقال له إجلس فإين اجد من كالمك رائحة الكفر ولعلك متوت على غري دين اإلسالم بعد 

مديدة أن إبن السقاء خرج إىل بالد الروم وتنصر وقام إليه إبنا أيب بكر الشاشي فقاال له إن كنت تتكلم 
ذهب األشعري وإال فال تتكلم فقال إجلسا ال متعكما اهللا بشبابكما فماتا ومل يبلغا الشيخوخة قال املصنف علىم

ورأيت خبط شيخنا أيب بكر بن عبد الباقي البزاز قال يف يوم اخلميس ثالث عشر ذي القعدة من سنة ست ومخسمائة 
ومسعت أنا صوهتا وانا جالس يف املارستان حىت  مسع صوت هده عظيمة يف أقطار بغداد باجلانبني الشرقي والغريب

  طننت أنه صوت حائط قد ذهب بالقرب منا ومل يعلم ما هو ومل يكن يف السماء غيم فيقال صوت رعد 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من اآلكابر 
  أمحد بن الفرج  - ٢٨٠

املأمون وإبن املهتدي وإبن النقور وإبن  إبن عمر أبو نصر الدينوري والد شيختنا شهدة مسع القاضي أبا يعلي وإبن
املسلمة وأبا بكر اخلطيب روى عنه مجاعة منهم إبنته شهدة وكان خريا متزهدا حسن السرية وتويف يف مجادي األوىل 

  من هذه السنة 
  صاعد بن منصور  - ٢٨١

شيخنا أبو شجاع  إبن إمسعيل بن صاعد أبو العالء اخلطيب من أهل نيسابور مسع احلديث الكثري وروى عنه
البسطامي وكان اجلويين يثين عليه وخلف أباه يف اخلطابة والتدريس والتذكري ويل قضاء خوارزم وأملى احلديث 

  وتويف يف رمضان هذه السنة 
  عبد امللك بن عبد اهللا  - ٢٨٢



ن خريا صاحلا إبن أمحد بن رضوان أبو احلسني حدث عن أيب حممد اجلوهري وروى عنه أبو املعمر األنصاري وكا
كثري الصدقة والرب وكان كاتب املستظهر باهللا على ديوان الرسائل وتويف يف شوال هذه السنة ودفن مبقربة باب 

  حرب 
  حممد بن احلسني  - ٢٨٣

إبن إمسعيل أبو جعفر الربزائي من أهل طربستان رحل يف طلب احلديث ومسع الكثري بالعراق واحلجاز واجلبال وكان 
  وتويف يف هذه السنة صاحلا صدوقا 

  حممد بن حممد  - ٢٨٤
إبن أيوب أبو حممد القطواين من أهل مسرقند وقطوان على مخسة فراسخ منها سافر البلدان ومسع الكثري وكان إماما 
  واعظا فاضال له القبول التام بني اخلواص والعوام وحظي عند امللوك وكان يأمرهم باملعروف من غري حماباة ووعظ 

اجلامع وصلى العصر مث ركب فرسا له فسقطت قطعة من السور فنفر الفرس ورماه فاندقت عنقه فحمل إىل يوما يف 
  داره فتويف وقت الفجر يوم السبت سادس رجب سنة ست ومخسمائة 

  املعمر بن علي  - ٢٨٥
الل واجلوهري إبن املعمر أبو سعد بن أيب عمامة الواعظ ولد سنة تسع وعشرين وأربعمائة ومسع إبن غيالن واحل

وغريهم وكان يعظ ومجهور وعظه حكايات السلف وكان له خاطر حاد وذهن بغدادي ومتاجن وكان حياضر 
املستظهر باهللا قال يوما يف وعظه اهون ما عنده أن جيعل لك أبواب الوصي توابيت وملا دخل نظام امللك وزير 

و سعد بن أيب عمامة فقال احلمد هللا ويل األنعام السلطان ملك شاة بغداد صلى يف جامع املهدي اجلمعة فقام أب
وصلى اهللا على من هو لألنبياء ختام وعلى آله سرج الظالم وعلى أصحابه الغر الكرام والسالم على صدر اإلسالم 

ورضي اإلمام زينة اهللا بالتقوى وختم عمله باحلسىن ومجع له بني خري اآلخرة والدنيا معلوم يا صدر اإلسالم أن 
الرعية من األعيان خمريون يف القاصد والوافد إن شاؤا وصلوه وإن ساؤا ف فصلوه فأما من توشح بواليه آحاد 

وترشح آلالئه فليس خمريا يف القاصد والوافد ألن من هو على احلقيقة أمري فهو يف احلقيقة أجري قد باع نفسه وأخذ 
أن يصلى نفال وال يدخل معتكفا دون التبتل لتدبريهم  مثنه فلم يبق له من هناره ما يتصرف فيه على أختياره وال له

والنظر ىف امورهم ألن ذلك فضل وهذا فرض الزم وأنت يا صدر االسالم وان كنت وزير الدولة فأنت اجري االمه 
ما استأجرك جالل الدولة باألجرة الوافرة لتنوب عنه ىف الدنيا واآلخره فاما يف الد يف الدنيا ففي مصاحل املسلمني وا

ىف اآلخرة فلتجيب عند رب العاملني فانه سيقفة بني يديه ويقول له ملكتك البالد وقلدتك ازمة العباد فما صنعت ىف 
اقامة البذل وافاضة العدل فلعله يقول يا رب اخترت من دولىت شجاعا عاقال حازما ومسيته قوام الدين نظام امللك 

  وط والسيف والقلم وها هو قائم ىف مجلة الوالة وبسطت يده ىف الس

ومكنته من الدينار والدرهم فاسأله يارب ماذا صنع ىف عبادك وبالدك أفتحسن ان تقول ىف اجلواب نعم تقلدت 
أمور العباد وملكت ازمة العباد فبثثت النوال وأعطيت االفضال حىت اىن اقربت من لقائك ودنوت من تلقائك 

اعىن القاصد ويردواعىن الوافد فاعمر قربك كما عمرت اختذت االبواب والنواب واحلجاب واحلجاب ليصدو
قصرك وانتهز الفرصة ما دام الدهر يقبل امرك فال تعتذر فما مث يقبل عذرك وهذا ملك اهلند وهو عابد صنم ذهب 

مسعه فدخل عليه اهل مملكته يعزونه ىف مسعه فقال ما حزىن لذهاب هذه اجلارحة من بدتى ولكن لصوت مظلوم 
عه فأغيثه مث قال ان كان قد ذهب مسعى فما ذهب بصرى فليؤمر كل ذى ظالمة ان يلبس االمحر حىت كيف ال امس



اذا رأيتة عرفته وانصفته وهذا انوشروان قال له رسول ملك الروم لقد اقدرت عدوك عليك بتسهيل الوصول اليك 
ق هبذه املأثرة واوىل هبذه املعدلة فقال امنا اجلس هذا اجمللس أل كشف ظالمة واقضى حاجة وانت ياصدراالسالم اح

واخرى من اعد جوابا لتلك املسأله فانه اهللا الذى تكاد السموات يتفطرن منه ىف موقف ما فيه اال خاشع او خاضع 
اومقنع ينخلع فيه القلب وحيكم فيه الرب ويعظم الكرب ويشيب الصغري ويعزل امللك والوزير يوم يتذكر االنسان 

جتد كل نفس ما عملت من خري حمضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه امدا بعيدا  واىن له الذكرى يوم
وقد استحلبت لك الدعاء وخلدت لك الثناء مع براءتى من التهمة فليس ىل ىف االرض ضيعة وال قرية والبيىن وبني 

كى بكاء طويال وأمر له مبائة دينار فأىب احد حكومة والىب حبمد اهللا فقر والفاقة فلما مسع نظام امللك هذه املو عظة ب
ان يأخذ وقال انا ىف ضيافة امري املؤمنني ومن يكون ىف ضيافته يقبح ان يأخذ عطاء غريه فقال له فضها على الفقراء 

  فقال الفقراء على بابك اكثر منهم علىباىب ومل يأخذ شيئا توىف ابو سعد ىف ربيع االول من هذه السنة 

  سنة 
  ة سبع ومخسمائة مث دخلت سن

فمن احلوادث فيها الوقعة لكبرية بني املسلمني واالفرنج قتل من االفرنج ألف وثلثمائة وغنم املسلمون منهم الغنيمة 
العظيمة واستولوا على مجيع سوادهم وفوضت شحنكية بغداد اىل هبروز ووزرللمستظهر ابو منصور احلسني بن 

  اس زنكى بن برسق الوزير اىب شجاع وىف هذه السنة حج بالن

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  امحد بن على  - ٢٨٦
ابن بدران ابو بكر احللواىن املقرئ الزاهد املعروف خبالوه مسع ابا الطيب الطربى وابا حممد اجلوهرى والعشارى 

والدين وتوىف ليله  وابن النقور وقرأ بالقراآت وحدث وخرج له احلميدى مشيخة قرئت عليه وكان من اهل اخلري
  االربعاء منتصف مجادى األوىل ودفن بباب حرب 

  امحد بن حممد  - ٢٨٧
ابن عبد اهللا بن عمروس ابو العباس املالكى احد الفقهاء املالكية ولد ىف سنة ثالث عشرة واربعمائة وكانت له 

سنة وصلى عليه شيخنا ابو بكر اجازة من اىب على ابن شاذان وكان صدوقا متيقظا صاحلا وتوىف ىف رمضان هذه ال
  بن عبد الباقى البزاز 

  امسعيل بن امحد  - ٢٨٨
ابن احلسني بن على بن موسى ابو على بن أىب بكر البيهقى ولد سنة مثان وعشرين واربعمائة ووالده العامل املعروف 

لكثري وسكن خوارزم صاحب التصانيف ومسع هو من أبية واىب احلسن عبد الغافر واىب عثمان الصابوىن وسافر ا
  قريبا من عشرين سنة ودرس هبا مث مضى اىل بلخ فأقام هبا مدة وورد بغداد 

وحدث هبا وورد نيسابور ىف هذه السنة فسمعوا منه مث خرج اىل بيهق فتوىف هبا هذه السنة وكان فاضال مرضى 
  الطريقة 
  شجاع بن اىب شجاع  - ٢٨٩

ب ابن زجنويه بن بشري بن عبد اهللا ابن املنخل بن شريك بن حمكان بن فارس بن احلسن بن فارس بن احلسني بن غري



ثور بن سلمة بن شعبة بن احلارث بن سدوس ابن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن 
وائل بن قاسط ابن هنب بن افصى بن دعمى بن جديلة بن اسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان ابو غالب 

الذهلى احلافط ولد سنة ثالثني واربعمائة ومسع اباه وابا القاسم األزجى وابا احلسن بن املهتدى واجلوهرى 
والربمكى والتنوخى وابا طالب ابن غيالن والعشارى وغريهم وكتب الكثري وكان ثقة مأمونا ثبتا فهما وكان يورق 

ايش قال قد كتبت شعر ابن احلجاج سبع مرات للناس قال شيخنا عبد الوهاب دخلت عليه فقال توبىن قلت من 
وانا اريد اتوب وكان مفيد اهل بغداد واملرجوع اليه ىف معرفة الشيوخ وشرع ىف تتمة تاريخ بغداد مث غسل ذلك 

قبل موته بعد أن ارخ بعد اخلطيب وتوىف ىف عشية االربعاء ثاىن مجادى االوىل ودفن مبقربة بباب حرب قريبا من ابن 
  مسعون 
  على بن حممد بن على  - ٢٩٠

ابو منصور االنبارى مسع احلديث من ابن غيالن واجلوهرى واىب يعلى ين الفراء وتفقة عليه وافىت ووعظ جبامع 
القصر وجامع املنصور وجامع املهدى وشهد عند اىب عبد اهللا الدامغاىن ووىل قضاء باب الطاق وتوىف ىف مجادى 

  االخرة من هذه السنة 
  االبيوردى حممد  - ٢٩١

  ابن امحد بن حممد بن امحد بن حممد بن اسحاق بن احلسن بن منصور بن معاوية بن حممد 

ابن عثمان بن عتبة بن عنبسة بن اىب سفيان صخر بن حرب ابو املظفر بن اىب العباس كانت له معرفة حسنة باللغة 
وابا الفضل بن خريون وغريهم وصنف والنسب مسع امسعيل بن مسعدة وابا بكر بن خلف وابا حممد السمر قندى 

تاريخ ابيورد واملختلف واملؤتلف ىف انساب العرب وغري ذلك وكان له الشعر الرائق غري أنه كان فيه تية وكرب زائد 
خيرج صاحبة اىل احلماقة فكان اذا صلى يقول اللهم ملكىن مشارق االرض ومغارهبا وكتب مرة اىل اخلليفة قصة 

دم املعاوى يعىن معاوية بن حممد بن عثمان ال معاوية بن اىب سفيان فكره اخلليفه النسبه اىل وكتب على رأسها اخلا
معاويه فأمر بكشط امليم ورد البقية فبقيت اخلادم العاوى قال امحد بن سعد العجلى كان السلطان نازال على باب 

ركبت طرىف فأذرى دمعه ... ارجتاال  مهذان فرأيت االديب االبيوردى راجعا من عندهم فقلت من اين فانشأ يقول
  ... حوائج لك فاركبىن اىل الباس ... وقال حتام تؤذيىن فإن سنحت ... عند انصراىف منهم مضمر الياس ... اسفا 

... فظل يريين اخلطب كيف اعتداؤه ... اعز واحداث الزمان هتون ... تنكر يل دهري ومل يدر انين ... ومن شعره 
  ... ف يكون وبت اريه الصرب كي

  تويف االبيوردي باصبهان يف هذه السنة 
  حممد بن احلسن  - ٢٩٢

ابن وهبان ابو املكارم الشيباين حدث عن اجلوهري واملاوردي وايب الطيب الطربى اال ان علماء النقل طعنوا فيه 
بعني ومات يوم وكان السبب انه مسع لنفسه من ابن غيالن يف سنة مخسني واربعمائة وابن غيالن تويف سنة ار

  االربعاء رابع عشر صفر ودفن برباطة باملقتدية 
  حممد بن طاهر  - ٢٩٣

  ابن علي بن امحد ابو الفضل املقدسي احلافظ ولد سنة مثان واربعني واربعمائة واول 



ما مسع وكتب يف سنة ستني وسافر وكتب الكثري وكان له حفظ احلديث ومعرفة به وصنف فيه اال انه صنف كتابا 
اه صفوة التصوف يضحك منه من يراه ويعجب من استشهاده على مذاهب الصوفية باالحاديث اليت ال تناسب مس

ما حيتج له من نصرة الصوفية وكان داودي املذهب فمن اثىن عليه فألجل حفظه للحديث واال فاجلرح اوىل به 
امسعيل بن امحد الطلحي احلافظ عن  ذكره ابو سعد ابن السمعاين وانتصر له بغري حجة بعد ان قال سألت شيخنا

حممد بن طاهر فأساء الثناء عليه وكان سيء الرأي فيه وقال ومسعت ابا الفضل ابن ناصر يقول حممد بن طاهر ال 
حيتج به صنف كتابا يف جواز النظر اىل املردو اورد فيه حكاية عن حيىي بن معني قال رأيت جارية مبصر مليحة صلى 

تصلى عليها فقال صلى اهللا عليها وعلى كل مليح مث قال كان يذهب مذهب االباحة قال ابن  اهللا عليها فقيل له
السمعاين وذكره ابو عبد اهللا حممد بن عبد الواحد الدقاق احلافظ فأساء الثناء عليه جدا ونسبه اىل اشياء مث انتصر 

حبها جلواز ان يكون قد تاب فما ابله هذا له السمعاين فقال لعله قد تاب فواعجبا ممن سريه قبيحة فيترك الذم لصا
املنتصر ويدل على صحة ما قاله ابن ناصر من انه كان يذهب مذهب االباحة ما انبأنا به ابو املعمر املبارك بن امحد 

جوارح ... دع التصوف والزهد الذي اشتغلت به ... االنصاري قال انشدنا ابو الفضل حممد بن طاهر املقدسي 
فاشرب معتقة من كف ... هبان ما بني قسيس ومشاس ... وعج على دير داريا فان به الر ... س اقوام من النا

مهفهف طرفة امضى من املاس ... مث استمع رنة االوتار من رشأ ... تسقيك مخرين من حلظ ومن طاس ... كافرة 
... م بذكراكم يروحىن لوال نسي... مدون عندهم يف صدر قرطاس ... غىن بشعر امرىء يف الناس مشتهر ... 

  ... لكنت حمترقا من حر أنفاسي 
قال املصنف رمحه اهللا فالعجب من ابن السمعاين قد روى عنه هذه القصيدة وطعن االكابر فيه مث رد ذلك بال شيء 

  تويف حممد بن طاهر يف ربيع االول من 

وما كنتم ... احتضر جعل يردد هذا البيت هذه السنة ودفن مبقربة العقبة باجلانب الغريب عند رباط البسطامي وملا 
  فممن ترى قد تعلمتم ... تعرفون اجلفا 

  حممد بن عبد الواحد  - ٢٩٤
ابن احلسن ابو غالب القزاز ويعرف بابن زريق مسع ابا اسحاق الربمكي والقزويين والعشاري واجلوهري وقرأ 

  يس خامس شوال القرآن بالقراآت على ابن شيطا وغريه وكان ثقة تويف ليلة اخلم
  حممد بن امحد  - ٢٩٥

ابن احلسن بن عمر ابو بكر الشاشى الفقيه ولد ىف حمرم سنة سبع وعشرين واربعمائه ومسع ابا يعلى بن الفراء وابا 
بكر اخلطيب وابا اسحاق الشريازى وكان معيد درسة وقرأ على اىب نصربن الصباغ كتابه الشامل وصنف ودرس 

فحسبك يافىت شرفا ... وطنيك لني والطبع قابل ... تعلم يافىت والعود رطب ... ن ينشد ىف النظامية مث عزل وكا
  ... سكوت احلاضرين وانت قائل ... وفخرا 

  ورى عنه اشياخنا وكان أشعريا توىف ىف سحرة يوم السبت سادس عشر شوال ودفن

  عند اىب اسحاق بباب ابرز 
  حممد بن مكى  - ٢٩٦

ر املعروف بابن دوست لد سنة سبع وعشرين واربعمائة ومسع العشارى واجلوهرى وابا ابن عمر ابن حممد ابو بك



بكر بن بشران وكان مساعه صحيحا روى عنه اشياخنا وتوىف يوم اخلميس ثالث عشر ربيع االول ودفن مبقربة غالم 
  اخلالل بباب االزج 

  املؤمتن ين امحد  - ٢٩٧
  الساجى املقدسى ولد سنة مخس واربعني ابن على ابن احلسن بن عبيد اهللا ابو نصر 

واربعمائة وتفقه على اىب اسحاق الشريازى مدة ومسع من اصحاب املخلص والكتاىن ورحل ىف طلب احلديث اىل 
بيت املقدس وأصبهان وخراسان واجلبال وقرأ على عبد اهللا االنصارى احلديث وحصل الكثريمنه وكان حافظا عارفا 

ا املتون وكان حسن القراءة واخلط صحيح النقل ومازال يسمع ويستفيد اىل ان مات باحلديث معرفة جيدة خصوص
كان فيه صلف نفس قناعة وصربعلى الفقر وصدق وامانة وورع حدثنا عنه اشياخنا وكلهم وصفه بالثفة والورع 

ن يوم السبت ثامن وقد طعن فيه حممد ابن طاهر املقدسى واملقدسى احق بالطعن وأين الثريا من الثرى توىف املؤمت
  عشر صفر ودفن مبقربة باب حرب 

  هادى بن امسعيل  - ٢٩٨
احلسىن العلوى االصبهاىن حدث عن اىب سعيد العياروروى عنه شيوخنا وتوىف بعد عوده من احلج يوم اخلميس 

  العشرين من ربيع االول ودفن مبقربة باب حرب 
٢٩٩   

  ن املسلمة وابا احلسن امللطى ىف آخرين وتوىف ىف سلخ رجب حممد بن علي ابو بكر النورى مسع ابا جعفر اب -

  سنة

  مث دخلت سنة مثان ومخسمائة 
فمن احلوادث فيها انه وقع ىف مجادى االوىل حريق عظيم ىف الرحيانيني ومنظرة باب بدر هلك فيه عقار جليل قال 

د ىف يوم اخلميس سابع عشر رجب من املصنف ورأيت خبط شيخنا اىب بكر بن عبد الباقى البزاز قال ورد اىل بغدا
سنة مثاىن ومخسمائة كتاب ذكر فيه انه كان ىف ليله االحد ثامن مجادى االخرة من هذه السنة زلزله حدثت فوقع 
منها ىف مدينة الرهامن سورها ثالثة عشر برجا ووقع بعض سور حران ووعقت دور كثرية على عامل فهلكوا وانه 

  خشف 

  تساقط ىف بالس حنو مائة دار وقلب بنصف القلعة وسلم نصفها بسميساط وخسف مبوضع و

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من اآلكابر

  امحد بن احلسن  - ٣٠٠
ابن امحد ابو العباس اخللطي الدباس مسع ابا احلسن بن املهدى والقاضى ابا يعلى ابن الفراء وهو تلميذ وعليه تفقة 

حلا من اهل القرآن والستر والصيانه والثقة وتوىف ىف ليله االربعاء ثاىن وابا جعفر ابن املسلمة وغريهم وكان صا
  عشر مجادى االوىل ودفن مبقربة باب حرب 

  امحد بن عبد العزيز  - ٣٠١



ابن بعراج ابو نصرالشيخ الصاحل مسع ابا حممد اخلالل وابا احلسن القزويىن والربمكى وغريهم وكان مساعه صحيحا 
لقرآن وقرأ القرا آت على اىب اخلطاب الصوىف توىف ليله االثنني عاشر حمرم ودفن مبقربة باب وكان كثري التالوة با

  حرب 
  امحد بن عبيد اهللا  - ٣٠٢

ابن حممد بن اىب الفتح ابو عبد اهللا الدالل املقرئ مسع ابا حممد اخلالل وابا طالب بن غيالن وابا الفرج الطناجريى 
  وىف يوم السبت ثامن مجادى االوىل ودفن مبقربة معروف وكان صحيح السماع صاحلا ستريا وت

  دالل بنت اىب الفصل  - ٣٠٣
  حممد بن عبد العزبز بن املهتدى اخت اىب على بن املهتدى مسعت اباها وتوفيت ىف حمرم ودفنت بباب حرب 

  على بن امحد  - ٣٠٤
  ائة ابن فتحان ابو احلسن الشهرزورى البقال ولد سنة اثنتني وعشرين واربعم

  ومسع من ابن بشران وبن املذهب وغريهم وحدث وتوىف يوم الثالثاء واربع مجادى االول ودفن مبقربة باب حرب 
  على بن حممد  - ٣٠٥

ابن حممد بن جهري ابو القاسم ويلقب بالزعيم كان ىف ايام القائم وبعض ايام املقتدى متوىل كتابة ديوان الزمام ووزر 
الوزارة االوىل ثالث سنني ومخسة اشهر واياما ووىل بعده ابو املعاىل بن املطلب مث عزل للمستظهر نوبتني فبقى ىف 

  واعيد الزعيم اىل الوزارة فبقى فيها مخس سنني ومخسه اشهر اىل ان توىف وتدرج ىف الواليات واملراتب مخسني 

  سنة

   سابع عشرين ربيع االول وكان معروفا باحللم والرزانة وجودة الرأى وحسن التدبري وتوىف يوم االثنني
  حممد بن املختار  - ٣٠٦

ابن املؤيد ابو العزا اهلامشى احلنبلى املعروف بابن اخلص مسع ابا احلسن القزريىن وابا اسحاق الربمكى وابا على بن 
  م املذهب واجلوهرى والعشارى ىف أخرين وكان ثقة اثىن عليه شيخنا حممد بن ناصر وتوىف ليله االثنني عاشر حمر

  حممد بن امحد  - ٣٠٧
ابن حممد ابو نصر القفال ابن بنت ايب بكر االكفاين مسع ابا حممد اجلوهري وابا احلسني بن اآلبنوسي وكان سبب 

  موته انه وقع من سطح داره فمات ودفن مبقابر الشهداء 
  سنة 

  مث دخلت سنة تسع ومخسمائة 
جدها هبروز اخلادم من الدار السلطانية ومحل اليها اعيان الدولة فمن احلوادث فيها انه تكاملت عمارة الدار اليت است

  الفروش واحلسنة والكسي الرائقة واستدعى القراء والفقهاء والقضاة والصوفية فقرأوا فيها القرآن ثالثة ايام متواليه 

  ووقع حريق يف قراح ايب الشحم يف مجادي االوىل فهلكت فيه آدرود كاكني كثرية 

  يف هذه السنة من االكابرذكر من تويف 



  امسعيل بن حممد  - ٣٠٨
ابن امحد بن ملة ابو عثمان بن ايب سعيد االصبهاين مسع الكثري ووعظ وقدم بغداد فحدث عن ايب بكر بن زيذة 
وغريه واملى جبامع املنصور ثالثني جملسا وكان مستملية شيخنا ابو الفضل بن ناصر ومل يكن شيخنا ابو الفضل 

  قال وضع حديثا واماله وكان خيلط تويف باصبهان يف هذه السنة راضيا عنه و
  منتخب بن عبد اهللا  - ٣٠٩

ابو احلسن الدوامي املستظهري كان رجال حازما خريا كثري الصالح شهد له بذلك شيخنا ابو الفضل بن ناصر 
بع من ذي احلجة من هذه ووقف كتبا على اصحاب احلديث منها مسند االمام امحد بن حنبل تويف ليلة السبت السا

  السنة وصلى عليه ابو احلسن بن الفاعوس ودفن عند منصور بن عمار مبقربة امحد 
  هبة اهللا بن املبارك  - ٣١٠

ابن موسى بن علي ابو الربكات السقطي احد من رحل يف طلب احلديث اىل واسط والبصرة والكوفة واملوصل 
مع وكان فيه فضل ومعرفة وانس باحلديث فجمع الشيوخ وخرج واصبهان واجلبال وبالغ يف الطلب وتعب يف اجل

التاريخ وارخ لكنه افسد ذلك بان ادعى مساعا ممن مل يره منهم ابو حممد اجلوهري فانه ال حيتمل سنة السماع منه 
 وسئل شيخنا ابن ناصر عنه فقالوا اثقة هو فقال ال واهللا حدث بواسط عن شيوخ مل يرهم فظهر كذبه عندهم روى

عنه ابو املعمر االنصاري وتويف يف ربيع االول من هذه السنة وصلى عليه ابو اخلطاب الكلواذاين ودفن عند قرب 
  منصور بن عمار مبقربة باب حرب 

  سنة

  مث دخلت سنة عشر ومخسمائة 
د الكبار فمن احلوادث فيها انه وقعت النار يف حصائر احلطب ودكاكني احلطب اليت على دجلة واكلت النار االعوا

وجذوع النخل وتطاير الناس اىل دروب باب املراتب فأحرق كنائسها واحترقت الدور اليت بدرب السلسلة والدور 
الشارعة على دجلة من مجلتها دار نور اهلدى ايب طالب احلسني بن حممد الزينيب ورباط هبروز الذي بناه للصوفية 

محلها الفقهاء اىل مكان يؤمن فيه من النار وهذا احلريق كان بني ودار الكتب اليت بالنظامية اال ان الكتب سلمت و
  العشائني 

واقام السلطان طول السنة ببغداد وقد كان عادته املقام بباب مهذان يف زمان الصيف واجرى النهر البارع من هنر 
بية مثقبة ومخسة امناء اجلبل اليها ورحل اىل النهروان ونفذ اىل اخلليفة بغلة واربعة ارؤس خيل وألف دينار مغر

  كافور ومثلها مسكا واربعني ثوبا سقالطون وطلب من اخلليفة شيئا من ملبوسه ولواء ومصحفا 
ويف مجادي االوىل من هذه السنة رتب القاضي ابو العباس الرطيب على باب النوىب اىل جانب حاجب الباب وخلع 

  عليه بعد ذلك خلعة مجيلة 
مكة قاهر المريها مذال له قال ابن عقيل فحكى يل امري اجليوش انه دخل اىل مكة خبفق وفيها دخل امري اجليوش اىل 

البنود وضرب الكوسات ليذل السودان وامريهم قال وحكاه يل متبجحا بذلك ذاهال عن حرمة املكان فسمعته منه 
 جهل هذا احلبشي ومل ينبهه متعجبا وشهد قليب انه آخر امره لتعاظم الكعبة عندي وقلت ملا رجعت اىل بييت انظر اىل

احد ممن كان معه من عامل بالشرع او بالسري وذكرت قوهلم خآلت القصوى فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



بل حبسها حابس الفيل فلما اعطاهم ما ارادوا اطلقت ناقته وقد صني املسجد عن انشاد ضالة حىت قيل لطالبها ال 
  ه معظما لنفسه وجدت فكيف حببشي جييء بدبادب

  فلم يعد اليها واعقبه اهللا سبحانه النكال واالستئصال 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  ابراهيم بن امحد  - ٣١١
ابو الفضل املخرمي مسع ابا حممد الصريفيىن وابا احلسني بن النقور ونزل اىل دجلة ليتوضأ فلحقه شبه الدولة فوقع 

بيته فمات قال شيخنا ابن ناصر كان رجال صاحلا مستورا كثري تالوة القرآن حمافظا على يف املاء فأخرج فحمل اىل 
اجلماعات وحضرت غسله فرأيت النور عليه فقبلت بني عينيه وتويف يف ليلة الثالثاء عاشر ربيع اآلخر من هذه 

  السنة ودفن مبقربة باب حرب 
  امحد بن قريش  - ٣١٢

لب بن غيالن وابا اسحاق الربمكي وابا حممد اجلوهري وابا احلسن القزويين ابن حسني ابو العباس مسع ابا طا
  وغريمها وكان صحيح السماع حدثنا عنه اشياخنا وتويف يوم االحد حادي عشر رجب ودفن بباب حرب 

  امحد بك االمري  - ٣١٣
ة وهو يبكي وينتحب كان اقطاعه يف كل سنة اربعمائة الف دينار وجنده مخسة االف فارس وجاءه رجل ومعه قص

ويشكو الظلم فسأله ان يوصل قصته اىل السلطان فتناوهلا منه فضربه بسكني كانت معه فوثب عليه االمري فتركه 
  حتته فجاء آخر فضرب االمري بسكني فقطعا قطعا فجاء ثالث فتمم االمري 

  جلويل  - ٣١٤
  سا فيهم صاحب فارس كانت له فيها حروب مع الكرمانية وكان رجل الترك ورأ

  عبداهللا بن حيىي  - ٣١٥
  ابن حممد بن هبلول ابو حممد السر قسطى االندلسى من اهل سر قسطة من بالد 

ومهفهف خيتال ... االندلسى كان فقيها فاضال لطيف الطبع مليح الشعرورد بغداد ىف حدود هذه السنة ومن شعره 
فحكيت فعل جفونه جيوارحى ...  مرآة فكرى خده ابصرت ىف... مرح القضيب اللدان حتت البارح ... ىف ابراده 

فالسحر ... الغروان جرح التوهم خده ... يقوى تعديه فيجرح جارحى ... ماكنت احسب ان فعل تومهى ... 
  ... يعمل ىف البعيد النازح 

  على بن امحد  - ٣١٦
فر سنة ثالث عشرة واربعمائة ومسع ابن حممد بن امحد بن بيان ابو القاسم الوزان ولد ىف ليله االثنني ثالث عشر ص

ابا احلسن بن خملد وهو آخر من حدث عنه وحدث عنه جبزء احلسن بن عرفة وهو آخر من حدث هبذا اجلزء فاحلق 
الصغار بالكبار فكان يأخذ عنه دينارا من كل واحد ومسع ابا القاسم بن بشران وهو آخر من حدث عنه ومسع خلقا 

  سادس شعبان ودفن مبقربة باب حرب كثريا وتوىف ليله االربعاء 
  عقيل بن على  - ٣١٧

ابن عقيل بن حممد بن عقيل ابو احلسن ابن االمام اىب الوفاء ولد ليله احدى وعشرين رمضان سنة احدى ومثانني 



واربعمائة وتفقه وكان له فهم وحفظ حسن مسع احلديث وشهد عند قاضى القضاء حممد بن على الدامغاىن وتوىف ىف 
ف احملرم عن سبع وعشرين سنة ودفن ىف داره بالظفر يه مث نقل ملا توىف ابوه فدفن ىف دكة امحد بن حنبل منتص

وظهر من ابية صرب مجيل دخل عليه بعض اصحابة وهو جالس يروحه فكأنه احسن من الداخل بانكار ذلك فقال له 
  ا غابت فهى ىف اهنا جثه على كرمية فما دامت بني يدى مل يطب قلىب االبتعاهدها فاذ

استرعاء من هوهلا خري مىن وقال لوال أن القلوب توقن باجتماع يابىن لتفطرت املرائر لفراق األحباب قال املصنف 
ونقلت من خطة قال ملا اصبت بولدى عقيل خرجت اىل املسجد اكراما ملن قصدىن من الناس والصدور فجعل 

بكى الناس وضج املوضع بالبكاء فقلت له يا هذا ان كان قصدك هبذا قارئ يقرأ يايها العزيز إن له ابا شيخا كبريا ف
تقبيح االحزان فهو نياحة بالقرآن وما نزل القرآن للنوح امنا نزل ليسكن االحزان فأمسك ونقلت من خط اىب 
ور الوفاء ابن عقيل قال ثكلت ولدين جتيبني احدمها حفظ القرآن وتفقه مات دون البلوغ يشري الىولده اىب منص
وقد ذكرناه ىف سنة مثان ومثانني واآلخر مات وقد حفظ كتاب اهللا وخط خطا حسنا يشارةاليه تفقه وناظر ىف 

االصول والفورع وسهد جملس احلكم وحضر املوكب ومجع اخالقا حسنة ودماثة وادبا وقال شعرا جيدا يشري اىل 
لوكان قاتل عمر ... ة السالم فقالت امه ترثيه عقيل هذا قال فتعزيت عمرو بن عبدود العامرى الذى قتله على علي

  ... من كان يدعىابوه بيضة البلد ... لكن قاتله من اليقاد به ... ما زلت ابكى عليه دائم االبد ... وغري قاتله 
  ... ملا سبقتىن بالعزاء النساء ... كذبت وبيت اهللا لو كنت صادقا ... فقلت سبحان اهللا 
وذاك ان ام عمرو كانت ... ملا ستبقتىن بالبكاء احلمائم ... وبيت اهللا لوكنت عاشقا  كذبت... كما قال الشاعر 

يسليها ويعزيها جالله القاتل واالفتخار بأن ابنها مقتوله فهال نظرت اىل قاتل ولدى وهو االبدى احلكيم املالك 
ياء يف املعىن اذ كان اماهتما على احسن االعيان املرىب بانواع الدالل فهان القتيل واملقتول جبالله القاتل وقتله اح

خامتة االول مل جير عليه قلم واالخروفقه للخريوختم له بلوائح وشواهددلت علىاخلري قال ابن عقيل وسألىن رجل 
  فقال هل للطف من 

  عالمة فقلت اخربك هبا عن ذوق كانت عادتى التنعم ففقدت ولدى فتبدلت خشن العيش ونفسى راضية 
  ن منصور حممد ب - ٣١٨

ابن عبد اجلبار ابو بكر بن ايب املظفر السمعاين من اهل مرو ولد سنة ست وستني واربعمائة مسع احلديث من ابيه 
ومجاعة مث رحل اىل نيسابور فسمع هبا وبالري ومهذان وبغداد والكوفة ومكة وروى احلديث وورد بغداد ووعظ يف 

رو واملى هبا مائة واربعني جملسا يف جامعها وقد رأيت من امالئه النظامية وخرج اىل اصبهان فسمع هبا وعاد اىل م
فانه مل يقصر وكان عاملا باحلديث والفقه واالدب والوعظ وطلب يوما للقراء يف جملس وعظه فاعطوه الف دينار 

فأما قال شعرا كثريا مث غسله فلم يبقى منه اال القليل وكتبت اليه رقعة فيها ابيات شعر فكتب اجلواب وقال 
االبيات فقد اسلم شيطان شعري وادركته املنية وهو ابن ثالث واربعني سنة واشهر وتويف يف صفر هذه السنة ودفن 

  عند قرب ابيه مبرو 
  حممد بن احلسن  - ٣١٩

ابن امحد بن عبد اهللا ابن البناء ابو نصر بن ايب علي مسع اجلوهري وغريه وكان له علم ومعرفة وخلف اباه يف خلقته 
جامعي القصر واملنصور وكان مساعه صحيحا وكان ثقة وتويف يف ليلة االربعاء سادس ربيع االول ودفن مبقربة باب مب

  حرب 



  حممد بن علي  - ٣٢٠
ابن حممد ابو بكر النسوى مسع وحدث وكان تزكية الشهود اليه بنسا وكان فقيها على مذهب الشافعي دينا وتويف 

  ببلده يف هذه السنة 
  بن علي االصبهاين  حممد - ٣٢١

  ابو املكارم القصار يعرف مبكرم مسع من اجلوهري والقزويين وابن لؤلؤ 

  وحدث عنهم وتويف يوم األربعاء رابع عشر رجب ودفن يف داره باملقتدية 
  حممد بن علي  - ٣٢٢

لصبوة فلقبوه بأيب ولد إبن ميمون بن حممد أبو الغنائم النرسي ويعرف بأيب الكويف ألنه كان جييد القرأءة يف زمان ا
يف شوال سنة أربع وعشرين ومسع الكثري وأول مساعه سنة سبع ومثانني وكتب وسافر ولقي أبا عبد اهللا العلوي 
وكان هذا العلوي يعرف احلديث وكان صاحلا مسع ببيت املقدس وحلب ودمشق والرملة مث قدم بغداد فسمع 

وغريهم وكان يورق للناس باألجرة وقرأ القرآن بالقراأت واقرأ الربمكي واجلوهري والتنوخي والطربي والعشاري 
وصنف وكان ذا فهم ثقه ختم به علم احلديث أنبأنا شيخنا أبو بكر بن عبد الباقي قال مسعت أبا الغنائم إبن النرسي 

من الصحابة ال يقول ما بالكوفة احد من اهل السنة واحلديث اال ابيا وكان يقول تويف بالكوفة ثلثمائة وثالثة عشر 
يتبني قربا احد منهم اال قرب علي عليه السالم وقال جاء جعفر بن حممد وحممد بن علي بن احلسني فزارا املوضع من 

قرب امري املؤمنني على ومل يكن اذ ذاك القرب وما كان اال االرض حىت جاء حممد بن زيد الداعي واظهر القرب وقال 
لغنائم يف ثقته وحفظه وكان يعرف حديثه حبيث ال ميكن احدا ان يدخل يف شيخنا ابن ناصر ما رأيت مثل ايب ا

حديثه ما ليس منه وكان من قوام الليل ومرض ببغداد واحندر وادركه اجله حبلة ابن مزيد يوم السبت سادس عشر 
  شعبان فحمل اىل الكوفة 

  حممد بن امحد  - ٣٢٣
القدمية ومن ساكىن درب املنصور بالكرخ مسع ابن غيالن ابن طاهر بن امحد بن منصور يعرف خبازن دار الكتب 

والتنوخي وغريمها وكان مساعه صحيحا روى عنه اشياخنا اال انه كان يذهب مذهب االمامية وهو فقيه يف مذهبهم 
  ومفتيهم كذلك قال شيخنا ابن ناصر وتويف يوم السبت ثالث عشر شعبان ودفن مبقابر قريش 

  حممد بن ايب الفوج  - ٣٢٤
ابو عبد اهللا املالكي املعروف بالزكي املغريب من اهل صقلية كان عارفا بالنحو واللغة وورد بالعراق وخرج اىل 

خراسان فجال فيها مث خرج اىل غزنة وبالد اهلند ومات باصبهان وجرت بينه وبني مجاعة من االئمة خماصمات آلت 
  غزايل اجملوسي ان طعن فيهم وكان يقول الغزايل ملحد واذا ذكره قال ال

  املبارك بن احلسني  - ٣٢٥
ابن امحد ابو اخلري الغسال املقريء سبط اخلواص ولد سنة سبع وعشرين واربعمائة ومسع ابا احلسن ابن املهتدي وابا 

حممد اخلالل وابا جعفر بن املسلمة وابا يعلي بن الفراء وخلقا كثريا وقرأ القرآن بالقراآت واقرأ وحدث كثريا 
  ة وتويف يف عشر مجادي االوىل ودفن بباب حرب وكان ثق
  املبارك بن حممد  - ٣٢٦

ابو الفضل بن ايب طالب اهلمذاين املؤدب مسع القاضي ابا يعلي وأبا جعفر بن املسلمة وكان من اهل السنة وكان 



  شيخنا ابن ناصر يثين عليه وتويف ليلة اخلميس خامس ربيع اآلخر 
  حمموظ بن امحد  - ٣٢٧
سن الكلوذاين ابو اخلطاب ولد يف شوال سنة اثنتني وثالثني واربعمائة ومسع ابا حممد اجلوهرى والعشارى ابن احل

وابن املسلمة والقاضى ابا يعلى وتفقه عليه وقرأ الفرائض على الوىن وصنف وانتقع بتصنيفه وحدث وافىت ودرس 
ر الفضل والعقل وله شعر مطبوع حدثنا عنه وشهد عند قاضى القضاه اىب عبداهللا الدامغاىن وكان ثقة ثبتا غزي

  اشياخنا 
  انشدنا حممد بن احلافظ قال انشدنا ابو اخلطاب حمفوظ بن امحد لنفسه 

تذكار سعدى ... والنوح ىف اطالل سعدى امنا ... والشوق حنو اآلنسات اخلرد ... دع عنك تذكار اخلليط املنجد 
واقصد فاىن قد قصدت ... يوم احلساب وخذ هبدىي هتتد ... صا وامسع مقاىل ان اردت ختل... شغل من مل يسعد 

ذى العلم ... والتابعني امام كل موحد ... خري الربية بعد صحب حممد ... هنج ابن حنبل االمام االوحد ... موفقا 
يها مل آل ف... واعلم بأىن قد نظمت مسائال ... شرفا عال فوقا السها والفرقد ... والرأى األصيل ومن حوى 

هجر الرقاد وبات ساهر ... ذى صوله عند اجلدال مسود ... واجبت عن تسآل كل مهذب ... النصح غري مقلد 
قالوا مباعرف ... يتسابقون الىالعال والسودد ... قوم طعا مهم دراسة علمهم ... ذى مهة ال يستلذ مبرقد ... ليله 

... قلت الكمال لربنا املتفرد ... فهل رب اخلالئق واحد قالوا ... فأجبت بالنظر الصحيح املرشد ... املكلف ربه 
قلت الصفات ... قالوا فهل تصف االله ابن لنا ... قلت املشبه يف اجلحيم املوصد ... قالوا فهل هللا عندك مشبه 

قالوا فأنت تراه ... كالذات قلت كذاك مل تتجدد ... قالوا فهل تلك الصفات قدمية ... لذي اجلالل السرمدي 
فأجبت بل يف العلو مذهب امحد ... قالو فهل هو يف االماكن كلها ... قلت اجملسم عندنا كامللحد ... سما مثلنا ج

... قالوا فما معىن استواه ابن لنا ... قلت الصواب كذاك اخرب سيدي ... قالو فتزعم ان على العرش استوى ... 
قالوا فيكف نزوله ... قوم متسكهم بشرع حممد ... ة له قالوا النزول فقلت ناقل... فأجبتهم هذا سؤال املعتدي 

قالوا ... فأجبت رؤيته ملن هو مهتدي ... قالوا فينظر بالعيون ابن لنا ... مل ينقل التكييف يل يف مسند ... فأجبتهم 
  وحد قلت السكوت نقيصة املت... قالو فيصف انه متكلم ... من عامل اال بعلم مرتدي ... فهل هللا علم قلت ما 

ال ريب فيه عند ... قالوا الذى نتلوه قلت كالمه ... من غري ما حدث وغري جتدد ... قالوا فما القرآن قلت كالمه 
قلت ... قالوا فهل القبيح مراده ... من خالق غرياالله األجمد ... قالوا فأخال العباد فقلت ما ... كل مسدد 

قالوا فما االميان قلت ... سبحانه عن ان يعجز ىف الردى ... قيصة لو مل يرده لكان ذاك ن... االراده كلها للسيد 
حاميه ىف يوم ... قلت املوحد قبل كل موحد ... قالوا فمن بعد النىب خليفة ... عمل وتصديق بغري تبلد ... جماوبا 

د قبل كل مؤيد ذاك املؤي... خري الصحابة والقرابة كلهم ... ىف الغار مسعد ياله من مسعد ... العريش ومن له 
قلت ... قالوا فمن تاىل اىب بكر الرضا ... تصديقه بني الورى مل جيحد ... قالوا قمن صديق امحد قلت من ... 

قالوا فثالثهم فقلت ... نصر الشريعة باللسان وباليد ... فاروق امحد واملهذب بعده ... األمارة ىف األمام األزهد 
اعىن ... فضلني فضل تالوة وهتجيد ... صهر النىب على ابنتيه ومن حوى ... د من بايع املختار عنه بالي... مارعا 

من حاز دوهنم ... قالوا فرابعهم فقلت مبادرا ... ىف الناس ذا النورين صهر حممد ... ابن عفان الشهيد ومن دعى 
 ابا احلسن االمام ومن له اعىن... بعد الثالثة والكرمي احملتد ... زوج البتول وخري من وطئ احلصى ... اخوة امحد 

اعىن ابا الفضل الذى ... لو عددت مل تنحصر بتعدد ... ولعم سيدنا النىب مناقب ... بني االنام فضائل مل جتحد ... 



نسقا اىل املستظهر بن املقتدى ... ذاك ا اهلمام ابو اخلالئف كلهم ... عمر او ان اجلدب بني الشهد ... استسقى به 
ما حن ىف ... وادام دولتهم علينا سر مدا ... وعلى بنيه الراكعني السجد ... ليه هبت صبا صلى اال له ع... 

  قلت الذى فوق السماء مؤيدى ... قالوا ابان الكلود اىن اهلدى ... اإلسحار كل مغرد 

ق وما صدىن عن نصرة احل... اناضل عن اعراضهم وأحامى ... ومذ كنت من أصحاب امحد مل ازل ... وله ايضا 
ومن جانب ... وال ىف حياة اولعت بسقام ... وال خريىف دنيا تنال بذله ... وال كنت زنديقا حليف خام ... مطمع 

  ... االطماع عز وامنا مذلته تطال به احلطام 
وتوىف ابو اخلطاب ليله اخلميس الرابع والعشرين من مجادى اآلخرة من هذه السنة وصلى عليه جبامع القصر وكان 

م ىف الصالة عليه ابو احلسن بن فاعوس مث محل الىجامع املنصور فصلى عليه مث دفن اىل جانب اىب حممد املتقد
  التميمى ىف دكة امحد بن حنبل 

  سنة

  مث دخلت سنة احدى عشرة ومخسمائة 
 فمن احلوادث فيها انه زلزلت االرض ببغداد يوم عرفة وكانت الستور واحليطان متر وجتئ ووقعت درو ودكا كني

ىف اجلانب الغرىب فلما كان بعد ايام وصل اخلرب مبوت السلطان حممد بن ملك شاه قال شيخناا ابو الفضل بن ناصر 
كانت هذه الزلزلة وقت الضحى وكنت ىف املسجد الذى على باب درب الدواب قاعدا ىف السطح مستندا اىل 

وبلغىن ان دكاكني وقعت باجلانب الغرىب سترة تلى الطريق فتحركت السترة حىت خرجت من احلائط مرتني قال 
فىالقرية مث كان عقيبها موت السلطان حممد مث موت املستظهر مث ما جرى من احلروب والفنت للمستر شد باهللا مع 

  دبيس بن مزيد وغال السعر حىت بلغ الكر ثلثمائة دينار ومل يوجد ومات الناس جوعا واكلوا الكالب والسنانري 

  ذه السنة من االكابرذكر من توىف ىف ه

  امحد القزويىن  - ٣٢٨
  كان من االولياء احملدثني توىف ىف رمضان هذه السنة فشهده امم ال حتصى 

  وقربه ظاهر يتربك به ىف الطريق اىل معروف الكرخى 
  احلسن بن امحد  - ٣٢٩

ابن املهتدى وغريه ابن جعفر ابو عبداهللا الشقاق الفرضى احلاسب صاحب اىب حكيم الطربى مسع ابا احلسني 
  وتوحد ىف علم احلساب والفرائض وتوىف يوم االثنني حادى عشرين ذى احلجة 

  احلسني بن احلسن  - ٣٣٠
  ابو القاسم القصار مسع اجلوهرى وابا يعلى ابن الفراء وابا احلسني بن املهتدى وكان مساعة صحيحا توىف ىف رجب 

  عبد الرمحن بن امحد  - ٣٣١
حممد بن يوسف مسع ابن املذهب والربمكى وغريمها وكان ثقة حدثنا عنه اشياخنا وتوىف ليله  ابن عبد القادر بن

  االحد عشر شوال فجاءة وقت صالة املغرب ودفن مبقربة باب حرب ىف تربة اىب احلسني السو سنجردى 



  على بن امحد  - ٣٣٢
ىف يوم الثالثاء مجادى اآلخرة ودفن بباب ابن اىب منصور املطوعى الطربى ابو احلسن مسع ابا جعفر وحدث عنه وتو

  ابرز 
  على بن امحد  - ٣٣٣

ابو احلسن الطربى مسع من ابن غيالن وغريه وكان مستورا وكان مساعة صحيحا وتوىف ىف ذى القعدة وبعضهم 
  يقول امنا توىف سنة اثنيت عشرة 

  لؤلؤ اخلادم صاحب حلب  - ٣٣٤
  هو متوجه الىقلعةجعرب فتك به قوم من االتراك كانوا ىف مجلته و

  حممد بن سعيد  - ٣٣٥
ابن ابراهيم بن نبهان ابو علي الكاتب مسع ابا علي بن شاذان وابا احلسني بن الصايب جده المه وابا علي بن دوما 
وبشرى وهو آخر من حدث عنهم وانتهى اليه االسناد حدث عنه اشياخنا قال شيخنا ابن ناصر اال انه تغري قبل 

وبقى مطروحا على فراشه ال يعقل فمن مسعة ىف تسع وعشر فسماعة باطل وكان يتهم بالرفض توىف  موته بستنني
ليله االحد سابع شوال ودفن ىف داره بالكوخ قال شيخنا ابو الفضل مسعتة يقول مولدى سنة احدى عشرة 

ادفع عىن العني ألجل  واربعمائة مث مسعته مرة اخرى يقول مولدى سنة مخس عشرة فقلت هلفى ذلك فقال اردت ان
علو السن واالفمولدى سنة احدى عشرة فبلغ مائة سنة انبأنا شيخنا ابو الفضل بن ناصر قال انشدنا ابو على بن 

قدر وىل ... حىت اذا استوفيت منه الذى ... نعم ورزق اتوفاه ... ىل اجل قدره خالفى ... نبهان لنفسة ىف قصيدة 
  يرمحنا اهللا وارياه ... صار ابن نبهان الىربه ... ىف جملس قد كنت اغشاه ... اه قال حرام كنت الق... مل اتعداه 
  حممد بن عبد الكرمي  - ٣٣٦

ابن عبيداهللا بن حممد بن امحد ابو بكر اخلطيب السجزى مث البلخى وىل اخلطابة ببلخ ومسع من ابية وغريه ومسع 
وبالعراق من عاصم وغريه وكان فقيها فاضال وتوىف ىف باصبهان من محد وغريه وبنيسابور من اىب الفتح الطوسى 

  هذه السنة 
  حممد بن على  - ٣٣٧

ابن اىب طالب ابن حممد ابو الفضل بن اىب القاسم املعروف بابن زبيباولد سنة ست وثالثني واربعمائة ومسع من 
يخنا ابن ناصر مل يكن القاضى اىب يعلى واجلرهرى وابن املذهب وغريهم وكان ابوه ومن اصحاب القاضى قال ش

  حبجة النه كان على 

  غري السمت املستقيم 
  حممد بن ملك شاه  - ٣٣٨

  السلطان تويف باصبهان يف ذي احلجة من هذه السنة عن سبع وثالثني 

  سنة

وقام بالسلطنة ابنه حممود وفرق خزانته يف العسكر وقيل كانت عشر الف الف دينار عينا وما يناسب ذلك من 
  العروض 



  املبارك بن طالب  - ٣٣٩
ابو السعود احلالوى املقرئ قرأ القرآن على اىب على ابن البناء واىب منصور اخلياط وغريمها ومسع احلديث من 

الصريفيىن وغريه مسع منه اشياخنا وكان نقى العرض آمر باملعروف وانتقل من هنر معلىالكثرة املنكرة هبا واقام 
  من هذه السنة ودفن مبقربة باب حرب  باحلربية حىت توىف ىف ربيع االول

  مين بن عبد اهللا  - ٣٤٠
اجليوشى ابو اخلري احد خدم املستظهر باهللا كان مهيبا جوادا حسن التدبري ذا رأى وفطنه ثاقبة وارتقت به األمور 

عبداهللا  العالية حىت فوضت اليه امارة احلاج وبعث رسوال اىل السلطان من حضرة امري املؤمنني مرارا ومسع ابا
احلسني بن امحد بن طلحة النعاىل بافادة اىب نصر االصبهاىن وكان يؤم به ىف الصلوت وحدث باصبهان ملا قدمها 

رسوال وتوىف هبا ىف ربيع اآلخر من هذه السنة ودفن هناك وقد ذكرنا ىف حوادث السنة املتقدمة عن ابن عقيل ىف 
  حقة كالما يتعلق باحلج 

  سنة 
   عشرة ومخسمائة مث دخلت سنة اثنىت

  فمن احلوادث فيها انه خطب للسلطان حممود بن حممد بن ملك شاه اىب القاسم يوم اجلمعة ثالث عشرين حمرم 
  وىف ربيع اآلخر احترقت سوق الرحيانيني وسوق عبدون وكان حريقا مشهودا 

  رف كان من عقد احلديد وعقد محام السمر قندى اىل باب دار الضرب وخان الدقيق والصيا
  وىف هذا الشهر توىف املستظهر باهللا ووىل ابنه املسترشد 

  باب ذكر خالفة املسترشد باهللا

وامسعه الفضل ويكىن ابا منصور ومولده يوم االربعاء رابع ربيع االول سنة اربع ومثانني واربعمائة وقيل مخس ومثانني 
الوهاب السيىب ومن اىب القاسم على بن بيان وقيل ست مثانني ومسع احلديث من مؤدبه اىب الربكات امحد بن عبد 

وحدث قرأ عليه ابو الفرج حممد بن عمر ابن االهوازي سائر ىف موكبة الىاحللبة فسمع ذلك مجاعة وقرئ عنهم 
عنه وزيره على بن طراد وابو على بن امللقب وكان شجاعا بعيد اهلمة وكانت بيعته بكرة اخلميس الرابع والعشرين 

سنة اثنىت عشرة ومخسمائة فبايعه اخوته وعمومته والفقهاء والقضاة وارباب الدوله وكان قاضى من ربيع اآلخر 
نف ونقلت من القضاة ابو احلسن على بن حممد الدامغاىن هو املتوىل ألخذ البيعة النه كان ينوب ىف الوزارة قال املص

خط اىب الوفاء بن عقيل قال ملا وىل املسترشد باهللا تلفائى ثالثة من املستخدمني يقول كل واحد منهم قد طلبك امري 
املؤمنني فلما صرت باحلضرة قال يل قاضي القضاة وهو قائم بني يديه موالنا أمري املؤمنني ثالث مرات فقلت ذلك 

دت يدى فبسط ىل يده الشريفة فصافحت بعد السالم وبايعت فقلت ابايع من فضل اهللا علينا وعلى الناس مث مد
سيدنا وموال نا امري املؤمنني املسترشد باهللا على كتاب اهللا وسنة رسول وسنة اخللفاء الراشدين ما اطاق واستطاع 

وحده من بني  وعلى الطاعة مىن وقبلت يدى وتركتها على عيىن زيادة على ما فعلت ىف بيعة املستظهر تعظيما له
سائر اخللفاء فيما نشأ عليه من اخلري ودحض ادوات اللهو ومتيز بطريقة جده القادرفبعثوا اىل مربة عشرة دنانري 

  وكان رمسى ىف البيعة 



مخسني دينارا وبرز تابوت املستظهر يوم بيعة املسترشد بني الصالتني فصلى عليه املسترشد وكرب اربع تكبريات 
للعزاء بباب الفردوس ثالثة ايام ونزل االمري ابو احلسن بن املستظهر عند تشاغلهم باملستظهر وجلس قاضي القضاة 

من التاج يف الليل واخذ معه رجال هامشيا من احلماة الذين يبيتون حتت التاج فمضى اىل احللة اىل دبيس فبقي عنده 
الرض ويستعرض حوائجه وبعث املسترشد مدة فأكرمه وافرد له دار الذهب وكان يدخل عليه كل يوم مرة ويقبل ا

نقيب النقباء ابا القاسم على بن طراد ليأخذ البيعة على دبيس ويستعيد اخاه فأعطى دبيس البيعة وقال هذا عندي 
ضيف وال ميكنين اكراهه على اخلروج فدخل النقيب على االمري ايب احلسن وادى رسالة اخلليفة اليه ومعها خط 

ما جيب وخامته ليعود فلم جيب فرجع ووزر ابو شجاع حممد بن ايب منصور بن ايب شجاع اخلليفة باالمان على 
وكان عمره عشرين سنة صانعه البيه النه كان وزير للسلطان حممود واستنيب له ابو القاسم على بن طراد فكتب 

... قد رزقت مكانا عليا كما ... هنيئا لك الفخر فافخر هنيا ... اىل الوزير ابو حممد احلريري صاحب املقامات 
كما اوتى احلكم حيىي صبيا ... تقلدت اعباءها يافعا ... الدست الوزارة كفؤا رضيا ... رقيت كآبائك االكرمني 

 ...  
ويف مجادي قبض على صاحب املخزن ايب طاهر ابن اخلرزي وعلى ابن كمونة وابن غيالن القاضي ومجاعة وارجف 

  احلسن يأمرونه بأن ال يطيع  بأن هؤالء كتبوا اىل االمري ايب
وتويف ولد املسترشد االكرب فدفن يف الدار مع املستظهر مث تويف ولد اخر باجلدري فبكى عليه املسترشد حىت أغمي 

  عليه 
وطولب ابن محويه مبال فباع يف يوم ثالثة آالف قطعة ثياب غري االثاث والقماش واخرج ابن بكري من احلبس 

  دينار ومخسمائة وتقدم ببيع امالكه ليوىف واضيفت دار سيف الدولة اىل اجلامع وكتب دبيس وقرر عليه ثالثة آالف 

ابن مزيد فتوى يف رجل اشترى دارا فغصبها منه رجل وجعلها مسجدا هل يصح له ذلك ام جيب اعادهتا اىل مكاهنا 
لك اىل املسترشد وطالب بداره فكتب قاضي القضاة ومجاعة من الفقهاء جيب ردها اىل مالكها وينقض وقفها فرفع ذ

اليت اضيفت اىل اجلامع فأظهر هبا كتابا مثبتا يف ديوان احلكم انه اشتراها ابوه من وكيل املستظهر خبمسة عشر الف 
دينار وانفق عليها مثانية عشر الف دينار ويف رجب خلع املسترشد على دبيس جبه وفرجيه وعمامه وطوقا وفرسا 

  واء ومحل اخللع نقيب النقباء وابن السييب وجناح وكان يوما مشهودا ومركبا وسيفا ومنطقة ول
ويف ذي القعدة خلع املسترشد على نظر ولقبه امري احلرمني واعطى حقيبتني ولوائني وسبعة امحال كوسات وسار 

  للحج 
بو الفتح بن ويف ذي احلجة صرف ابو جعفر ابن الدامغاين عن حجبة الباب وجلس ابو غالب ابن املعوج مث خرج ا

  طلحة فجلس بباب النوىب وجلس ابن املعوج نائبه 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن حممد  - ٣٤١
ابو العباس اهلامشي يعرف بابن الزوال العدل ولد يوم عرفة سنة اثنتني واربعني ومسع ابا احلسن بن املهتدي وابا 

غريهم روى عنه شيوخنا وشهد عند ايب عبد اهللا الدامغاين وكان يسلك جعفر ابن املسلمة وابا يعلى بن الفراء و
  طريقة الزهد والتقشف وتويف ليلة اخلميس وقت العتمة تاسع عشرين حمرم ودفن مبقربة باب حرب 



  امحد بن حممد  - ٣٤٢
اعة وروى عنه ابن حممد بن امحد ابو منصور احلارثي ولد يف ذي القعدة سنة سبع وثالثني واربعمائة ومسع من مج

  شيخنا عمر بن حممد البسطامي وكان له فضل وتقدم 

  ورياسة عريضة وجاه كثري وتويف يف حمرم هذه السنة 
  امحد املستظهر باهللا  - ٣٤٣

امري املؤمنني ابن املقتدي بدأت به علة التراقي فمرض ثالثة عشر يوما وتويف ليلة اخلميس سادس عشرين ربيع 
انت مدة عمره احدى واربعني سنة وستة اشهر وسبعة ايام وكانت خالفته اربعا وعشرين اآلخر من هذه السنة وك

سنة وثالثة اشهر واحد عشر يوما قال املصنف رمحه اهللا ورأيت خبط شيخنا ايب بكر بن عبد الباقي قال تويف 
باهللا ودفن يف الدار مث  املستظهر نصف الليل وغسله ابو الوفاء بن عقيل وابن السييب وصلى عليه االمام املسترشد

اخرج يف رمضان قال شيخنا ابو احلسن الزاغوين امنا عجل اخراجه النه قيل ان املسترشد رآه وهو يقول له 
  اخرجين من عندك واال اخذتك اىل عندي 

  ارجوان جارية الذخرية  - ٣٤٤
وحجت ثالث حجج ادركت خالفة  ام املقتدي بأمر اهللا تدعى قرة العني كانت جارية ارمنية وكان هلا بر ومعروف

  ابنها املقتدي وخالفة ابنه املستظهر وخالفة ابنه املسترشد ورأت للمسترشد ولدا وتوفيت يف هذه السنة 
  بكر بن حممد  - ٣٤٥

ابن علي بن الفضل بن احلسن بن امحد بن ابراهيم بن اسحاق بن عثمان بن جعفر ابن عبد اهللا بن جعفر بن جابر بن 
نصاري ابو الفضل الزرجنري وزرجنر قرية من قرى خبارى على مخسة فراسخ منها مسع احلديث الكثري من عبد اهللا اال

مجاعة منهم مل حيدث عنهم وتفقه على ايب بكر عبد العزيز بن امحد احللواين وبرع يف الفقه فكان يضرب به املثل 
فقه منه الدرس القى عليه من أي موضع اراد وحفظ مذهب ايب حنيفة ويقولون هو ابو حنيفة الصغري ومىت طلب املت

من غري مطالعة وال مراجعة لكتاب وكان الفقهاء اذا اشكل عليهم شيء رجعوا اليه وحكموا بقوله ونقله وسئل 
  يوما عن مسألة فقال كررت هذه 

  املسألة ليلة يف برج من حصن خبارا أربعمائة مرة وتويف يف شعبان هذه السنة ببخارا 
  ني بن حممد احلس - ٣٤٦

إبن علي بن احلسني بن حممد بن عبد الوهاب أبو طالب الزيين ولد يف سنة عشرين وأربعمائة وقرأ القرآن على أيب 
احلسني إبن التوزي ومسع من أيب طالب بن غيالن وأيب القاسم التنوخي وأيب احلسني وغريهم وانفرد يف بغداد برواية 

هللا الدامغاين وبرع يف الفقه ودرس وانتهت إليه رياسة أصحاب أيب حنيفة الصحيح عن كرمية وتفقه على أيب عبد ا
ببغداد ولقب نور اهلدى ومل يزل واليا للمدرسة اليت بناها شرف امللك أبو سعد تدريسا ونظر وترسل إىل ملوك 

م غزير الدين فبقي األطراف من البالد من قبل اخلليفة وويل نقابة الطالبني والعباسيني وكان شريف النفس كثري العل
يف النقابة شهورا مث محل إليه هامشي قد جىن جناية تقتضي معاقبته فقال ما حيمل قليب أن أمسع العاقبني وما أراهم 

فاستعفى فأعفى واستحضر أخوه طراد من الكوفة وكان نقيبها فويل النقابة على العباسيني وتويف يوم اإلثنني حادي 
إبنه القاسم علي وحضره األعيان وأرباب الدولة والعلماء ومحل إىل مقربة أيب  عشر صفر هذه السنة وصلى عليه

حنيفة فدفن داخل القبة ومات عن إثنتني وتسعني سنة قال إبن عقيل كان نور اهلدي يقول بلغ أيب العلم ما ال أبلغه 



  من العلم 
  رابعه بنت أيب حكيم  - ٣٤٧

اصر مسعت من اجلوهري وإبن املسلمة وإبن النقور وغريهم وحدثت إبن أيب عبد اهللا احلريي والدة شيخنا إبن ن
  وروي عنها ولدها وغريه وكانت خرية توفيت يوم األحد حادي عشر ذي القعدة ودفنت مبقربة باب أبرز 

  طلحة بن أمحد  - ٣٤٨
عد صالة إبن احلسن بن سليمان بن بادي بن احلارث بن قيس بن األشعث بن قيس الكندي ولد بدير العاقول ب

اجلمعة الثالث والعشرين من شعبان سنة إثنتني ومخسني ومسع من أيب حممد اجلوهري يف سنة ثالث ومخسني ومن 
القاضي أيب يعلي إبن الفراء وأيب احلسني إبن املهتدي وأيب احلسني إبن النرسي وأيب جعفر إبن املسلمة وإبن املامون 

البسري وقرأ الفقه على يعقوب الربزباين وكان عارفا باملذهب حسن وإبن النقور والصريفيين وإبن الدجاجي وإبن 
  املناظرة وكانت له حلقة جبامع القصر للمناظرة وتويف يف هذه السنة ودفن مبقربة الفيل قريبا من ايب بكر عبد العزيز 

  حممد بن احلسني  - ٣٤٩
يث ببخارا وتفقه هناك على صاحب ايب زيد ابن حممد ابو بكر االرسا بندى القاضي من قرية من قرى مرو مسع احلد

ونظر يف االدب وبرع يف النظر ووىل القضاء وكان حسن االخالق متواضعا جوادا وورد بغداد فسمع هبا ابا حممد 
التميمي وغريه اال انه يروى عنه التحريف يف الرواية فانه كان يقول عندنا انه من صنف شيئا فقد اجاز لكل من 

او شامتا ... من كان معتربا ففينا معترب ... يف يف ربيع االول من هذه السنة وكتب على قربه يروى عنه ذلك وتو
  ... فالشامتون على االثر 

  حممد بن حامت  - ٣٥٠
ابن حممد بن عبد الرمحن ابو احلسن الطائي من اهل طوس ورد نيسابور وتفقه على اجلويين مث سافر اىل البالد اىل 

  ديث الكثري ورجع اىل نيسابور فتويف فيها هذه السنة وكان فقيها خريا ذا كياسة املشايخ فسمع هبا احل
  حممود بن الفضل  - ٣٥١

  ابن حممود ابو نصر االصفهاين مسع الكثري وكتب وكان حافظا ضابطا ثقة مفيدا 

   لطالب العلم وتويف يوم االثنني سابع عشرين مجادي االوىل ودفن بباب حرب قريبا من بشر احلايف
  يوسف بن امحد  - ٣٥٢

ابو طاهر اخلرزي كان صاحب املخزن للمستظهر وكان ال يوىف املسترشد حق التعظيم وهو ويل عهد فلما وىل اقره 
  مديدة مث قبض عليه يف مجادي االوىل من هذه السنة وهلك 

سترشد وهو ويل عهد وحدثين عبد اهللا بن نصر البيع عن ايب الفتوح بن طلحة صاحب املخزن قال كنا خندم مع امل
وكان يقصر يف حقه ابن اخلرزي ويقفه يف حوائجه فكنت الزمه فاقول ال تفعل فيقول انا اخدم شابا يف اول عمره 

يشري اىل املستظهر وما ابايل وكان املسترشد حنقا عليه يقول لئن وليت الفعلن به فلما وىل خاليب ابن اخلرزي 
ن وقد فعلت يف حقه ما فعلت فقال انظر ما نفعل فقلت هذا رجل قد وىل وامسك ذبلى وقال الصنيعة فقلت له اآل

وال مال عنده فاشتر نفسك منه مبال فقال كم فقلت عشرين الفا فقال واهللا ما رأيتها قط قلت ال تفعل فلم يقبل 
كذا وكذا  فانتظرنا البطش به فخلع عليه مث بعد ايام خلع عليه فكتبت اىل املسترشد اقول اليس هو الذي فعل

فكتب يف مكتويب خلق االنسان من عجل مث عاد وخلع عليه مث تقدم بالقبض عليه فأخذنا من داره ما يزيد على مائة 



الف دينار من املال واالواين الذهب والفضة مث اخذنا مملوكا له كان يعرف باطنه فضربناه فأومى اىل بيت يف داره 
  مث تقدم الينا بقتله  فاستخرجنا منه دفائن اربعمائة الف دينار

  حيىي بن عثمان  - ٣٥٣
ابن الشواء ابو القاسم الفقيه مسع ابا يعلي بن الفراء وابا احلسني بن النقور وابن املهتدي وابن املسلمة واجلوهري 
وتفقه على القاضي ايب يعلي مث على القاضي يعقوب وكان فقيها حسنا ومساعه صحيح وقرأ بالقراآت وتويف ليلة 

  ثاء تاسع عشر مجادي اآلخره ودفن يف باب حرب الثال

  حيىي بن عبد الوهاب  - ٣٥٤
ابن حممد بن اسحاق بن حممد بن حيىي بن ابراهيم بن الوليد ويعرف بابن منده ومنده لقب ابراهيم ويكىن حيىي ابا 

مسع حيىي الكثري وكان زكريا ولد سنة اربع ومثانني واربعمائة وكان حمدثا وابوه وجده وابو جده وجد جده وابوه و
ثقة حافظا صدوقا وصنف ومجع وقدم بغداد فأملى هبا وحدثنا عنه اشياخنا وتويف يف ذي احلجة من هذه السنة ومل 

  خيلف يف بيت ابن منده مثله 
  ابو الفضل ابن اخلازن  - ٣٥٥

لفتح ابن زمهونة قال سافرت اىل كان اديبا لطيفا ظريفا وانبأنا ابو عبد اهللا حممد بن علي احلراين قال حكى يل ابو ا
اصبهان سنة ست ومخسمائة فاتفق معي ابو الفضل ابن اخلازن فقصدنا يوما دار مشس احلكماء ايب القاسم االهوازي 

الطبيب لزيارته ملودة كانت بيننا ومل يكن حاضرا فدخلنا اىل محام يف الدار وخرجنا منه فجلسنا يف بستان فيها 
والبشر يف وجه الغالم ... اال تلقاين بوجه ضاحك ... وافيت منزله فلم ار صاحبا ... جتاال فأنشدين ابن اخلازن ار

سنة ... فشكرت رضوانا ورأفة مالك ... ودخلت جنته وزرت جحيمه ... لقد مات ضياء وجه املالك ... نتيجة 
٥١٣   

  مث دخلت سنة ثالث عشرة ومخسمائة

كمل الزينيب بقضاء القضاة وحكم يف خامس عشرين حمرم وخلع عليه يف فمن احلوادث فيها انه يف احملرم خوطب اال
  صفر بالديوان ومضى اىل جامع املنصور للتثبيت 

ومنها ان االمري ابا احلسن بن املستظهر انفصل عن احللة يف صفر ومضى اىل واسط ودعا اىل نفسه واجتمع معه 
  الرجالة والفرسان بالعدة والسالح وملكها 

ب العمال وجيب اخلراج فشق ذلك على اخلليفة فبعث ابن االنباري كاتب االنشاء اىل دبيس وعرفه وسوادها وهر
ذلك وقال امري املؤمنني معول عليك يف مبادرته فأجاب بالسمع والطاعة وانفذ صاحب جيشه عنان يف مجع كثري 

الطريق وساروا ليلهم امجع مث فلما مسع االمري ابو احلسن ذلك رحل من واسط منهزما مع عسكره بالليل فضلوا 
رجعوا اىل ناحية واسط حىت وصلوا اىل عسكر دبيس فلما الح هلم العسكر احنرف االمري ابو احلسن عن الطريق 

فتاه يف الربية يف عدد من خواصه وذلك يف شهر متوز ومل يكن معهم ماء وكان بينهم وبني املاء فراسخ فأشرف على 
الكردي فسقاه املاء وعادت نفسه اليه وهنب ما كان معه من املال والتجمل ومحل  اهللكة حىت ادركه نصر بن سعد

اىل دبيس وكان نازال بالنعمانية فأصعد به اىل بغداد وخيم بالرقة وبعث به اىل املسترشد بعد تسليم عشرين الف 
ونة فشهر ببغداد على دينار اليه قررت عنه وكانت مدة خروجه اىل ان اعيد احد عشر شهرا وكان مديره ابن زمه



مجل وقد البس قميصا امحر وترك يف رقبته خمانق برم وخرز ووراءه غالم يضربه بالدرة مث قتل يف احلبس وشفع يف 
  سعد اهللا بن الزجاجي فعفى عنه 

وصرف ولد الربيب عن الوزارة ووزر ابو علي ابن صدقة وخطب يف يوم اجلمعة ثاين عشر ربيع االول من هذه 
منابر بغداد لولد االمام املسترشد باهللا فقيل يف اخلطبة اللهم أنله من االمل العدة وما ينجز له به موعوده  السنة على

  يف ساللته الطاهرة يف موالنا االجل عدة الدين املخصوص بوالية العهد يف العاملني ايب جعفر منصور بن امري املؤمنني 
به ابن اخيه حممود فاهنزم وكان مع سنجر مخسة ملوك على مخسة ويف هذه السنة ورد سنجر اىل الري فملكها وحار

اسرة منهم ملك غزنة وكان معه من الباطنية الوف ومن كفار الترك الوف وكان معه حنو اربعني فيال مث ان حممودا 
  حضر عند سنجر فخدمه 

  وعزل القاضي ابو علي احلسن بن ابراهيم الفارقي عن قضاء واسط ووىل 

  علي بن امحد البخاري ابو املكارم 
ويف ربيع االول قبلت شهادة االرموي وابن الرزاز واهلييت وايب الفرج بن ايب خازم بن الفراء وانفرد االمام 

املسترشد اياما ال خيرج من حجرته اخلاصة هو ووالدته وجارية حىت ارجف عليه وكان السبب وقيل بل شغل قلبه 
صدقة ولقب جالل الدين وظهر يف هذا الشهر غيم عظيم وجاء مطر  ويف مجادي االوىل خلع علي ايب علي بن

  شديد وهبت ريح قوية اظلمت معها السماء وكثر الضجيج واالستغاثة حىت ارتج البلد 
وذكر ان دبيسا راسل املسترشد انه كان من شرطي يف اعادة االمري ايب احلسن اىن اراه أي وقت اردت وقد ذكر 

له ان احببت ان تدخل اليه فافعل او تنفذ من خيتص بك فرياه او يكتب اليك خبطه فاما انه على حالة صعبة فقيل 
  ان خيرج هو فال وكان قد ندم على تسليمه 

وورد كتب من سنجر فيها اقطاع للخليفة خبمسني الف دينار وللوزير بعشرة االف ورد اىل الوزير العمارة 
  والشحنكية ووزارة خاتون 

  لطربي بتوقيع من السلطان بتدريس النظامية ويف شعبان وصل ابن ا
وعلى استقبال شوال وصل القاضي اهلروى وتلقاه الوزير باملهد واللواء ومعه حاجب الباب والنقيبان وقاضي 

القضاة واجلماعة ومحل على فرس من اخلاص ونزل باب النوىب وقبل االرض مث حضر يف اليوم الثالث والعشرين 
  صل له كتبا ومحل من سنجر ثالثني ختتا من الثياب وعشرة مماليك وهدايا كثرية فوصل اىل املسترشد فاو

ويف العشر االوسط من ذي احلجة اعتمد ابو احلسن امحد بن قاضي القضاة ايب احلسن الدامغاين اىل امرأة فاشهد 
األرموي واملنبجي عليها جبملة من املال دينا له عليها وقال هذه أخيت زوجة إبن يعيش وشهد عليهما شاهدان 

فلماعلمت أخته وزوجها انكرا ذلك وشيكا إىل املسترشد فكشفت احلال فقال إين أخطأت يف إمسها وإمتا هي أخيت 
  الصغرى فأبدل إسم بإسم فوافقه على ذلك املنجي وأما 

يفة األرموى فقال ما شهدت إال على الكربى وكشط من كتاب الكربى وكتب إسم الصغرى فصعب هذا عند اخلل
وتقدم يف حقه بالعظائم واختفى أبو احلسني فحضر أخوه تاج القضاه عند شيخ الشيوخ إمسعيل وأحضر كتابا فيه 
إقرار بنت الزينيب زوجة الوزير عميد الدولة بن صدقة ألخيها قاضي القضاة األكمل جبملة كبرية من أل أما ثالثة 

قاضي القضاة أيب احلسن الدامغاين أنه زور على أخته  آالف وحنوها وفيه خطوط إثىن عشر شاهدا وأنه ثبت على
وظهر هذا للشهود حىت رجعوا عن الشهادة فإن كان أخي قد أخطأ ومعه شاهد واحد وقد خالفه شاهد واحد فهذا 



قاضي القضاة اليوم يكذبه إثنا عشر شاهدا فكتب شيخ الشيوخ إىل اخلليفة باحلال فخرج التوقيع بالسكوت عن 
  عا ذكر هذا شيخنا أبو احلسن إبن الزاغوين يف تارخيه القصتني مجي

ويف هذه السنة شدد التضييق على األمري أيب احلسن وسد الباب وأبقى منه موضع تصل منه احلوائج مث أحضره 
وقال له قد وجد يف قبة دارك تشعيث ولعله منك وأنك قد عزمت على اهلرب مرة أخرى وجرى بينهما خطاب 

  يفعل وتنصل مث أعيد إىل موضعه على التضييق  طويل وحلف أنه مل
وورد اخلرب بأن ديبس بن مزيد كسر املنرب الذي يف مشهد علي عليه السالم والذي يف مشهد احلسني وقال ال تقام 

  ها هنا مجعة وال خيطب ألحد 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من األكابر

  إبراهيم بن علي  - ٣٥٦
لب النوبند جاين الصويف ونوبند جان من نواحي فارس مسع من إبن املهتدي وإبن إبن إبراهيم بن يوسف أبو غا

  النقور وغريمها وحدث وكان صاحلا دينا وتويف ليلة شعبان ودفن عند رباط الزوزين 
  أمحد بن حممد  - ٣٥٧

  إبن شاكر اجلزاء أبو سعد إبن القزويين مسع منه ومن العشاري واجلوهري 

  الثالثاء خامس عشر صفر ودفن بباب حرب وكان صاحلا وتويف يوم 
  أمحد بن احلسن  - ٣٥٨

إبن طاهر بن الفتح أبو املعايل ولد سنة مخس وأربعني وأربعمائة ومسع أبا الطيب الطربي وأبا يعلي وإبن املهتدي 
  وإبن املسلمة وغريهم وكان مساعه صحيحا وتويف يوم األحد خامس رجب ودفن مبقابر الشهداء 

  بن حممد علي  - ٣٥٩
إبن علي بن حممد بن احلسن بن عبد امللك بن محوية الدامغاين أبو احلسن بن أيب عبد اهللا قاضي القضاة إبن قاضي 

القضاة ولد يف رجب سنة تسع وأربعني وأربعمائة وشهد عند أبيه أيب عبد اهللا يف سنة ست وستني وفوض إليه 
ضي أيب احلسن أمحد بن أيب جعفر السمناين من القضاء وكان يوم القضاء بباب الطاق وما كان إىل جده أيب إمه القا

تقلد القضاء وعدل إبن ست عشرة سنة ومل يسمع أن قاضيا توىل أصغر من هذا وويل القضاء ألربعة خلفاء القائم 
ك واملقتدي اىل ان مات ابوه مث مث وىل الشافعي فعزل نفسه وبعث اليه الشامي يقول له انت على عدالتك وقضائ
فنفذ إليه يقول إما الشهادة فإهنا استشهدت وإما القضاء فقضي عليه وانقطع عن الوالية واشتغل بالعلم فقلده 

املستظهر قضاء القضاة يف سنة مثان ومثانني وكان عليه إسم قاضي القضاة وهو معزول يف املعىن بالسييب واهلروي ومل 
كان يتطرى جاهه باالعاجم وخماطبتهم يف معناه مث ويل املسترشد  يكن إليه إال مساع البينة يف اجلانب الغريب لكنه

فأقره على قضاء القضاة وال يعرف بأن قاضيا توىل ألربع خلفاء وغريه وغري شريح اال أبا طاهر حممد بن الكرخي 
وناب أبو  قد رأيناه ويل القضاء خلمسة خلفاء وإن كان مستنابا املستظهر واملسترشد والراشد واملقتفى واملستنجد

احلسن الدامغاين عن الوزارة يف األيام املستظهرية واملسترشدية مبشاركة غريه معه وتفرد باخذ البيعة للمسترشد 
وكان فقيها متدينا ا مروءة وصدقات وعفاف وكان له بصر جيد بالشروط والسجالت ومسع احلديث من القاضي 

  أيب يعلي بن الفراء وأيب بكر اخلطيب والصريفيين 



إبن النقور وحدث وكان قد تقدم إليه املستظهر بسماع قول بعض الناس فلم يره أهال فلم يسمع قوله ومسع أبا و
الربكات بن اجلالء األمني قال حضر أبو احلسن الدامغاين ومجاعة أهل املوكب باب احلجرة فخرج اخلادم أن أمري 

ل فقال كيف يقال يل هذا وأنا حبكم أمري املؤمنني املؤمنني حيب يسمع كالمك يقول لك أحنن حنكمك ام حتكمنا قا
فقال أليس يتقدم إليك بقبول قول شخص فال تفعل قال فبكى مث قال ألمري املؤمنني يا أمري املؤمنني إذا كان يوم 
القيامة جيء بديوان ديوان فسئلت عنه فإذا جيء بديوان القضاء كفاك أن تقول وليته لذاك املدبر إبن الدامغاين 

سلم أنت وأقع أنا قال فبكى اخلليفة وقال أفعل ما تريد وقد روى رفيقنا أبو سعد السمعاين قال مسعت أبا احلسن فت
علي بن أمحد األزدي يقول دخل أبو بكر الشاشي على قاضي القضاة الدامغاين زائر له فما قام قاضي القضاة فرجع 

عا إال بعد سنة مخسمائة يف عزاء ألبن الفقيه فسبق الشاشي وما قعد وكان ذلك يف سنة نيف ومثانني فما اجتم
الشاشي فجلس فلما دخل الدامغاين قام الكل سوى الشاشي فإنه ما تزحزح فكتب قاضي القضاة إىل املستظهر 

يشكو الشاشي أنه ما احترم نائب الشرع فكتب املستظهر ماذا أقول له اكرب منك سنا وأفضل منك وأورع منك 
لك وكتب الشاشي وكتب الشاشي إىل املستظهر يقول فعل يف حقي وصنع ووضع مرتبة  لوقمت له كان يقوم

  العلم والشيوخة وكتب يف أثناء القصة 
هلان ولكن ... فلو كان هذا من وراء كفاية ... ومد يد حنو العال بتكلف ... حجاب وإعجاب وفرط تصلف ... 

  ... من وراء ختلف 
ي إىل الدامغاين ويعتذر فمضى إمتثاال للمراسم وكنا معه فقام له الدامغاين فكتب املستظهر يف قصته ميشي الشاش

قياما تاما وعانقه واعتذر إليه وجلسا طويال يتحدثان وكان القاضي يقول تكلم والدي يف املسألة الفالنية واعترض 
ال له الشاشي ما عليه فالن وتكلم فالن يف مسألة كذا وكذا واعترض عليه والدي إىل أن ذكر عدة مسائل فق

أجود ما قد حفطت أمساء املسائل قال املصنف رمحه اهللا وكان أبو احلسن إبن الدامغاين قصر أيضا يف حق أيب الوفاء 
  إبن عقيل فكتب إبن عقيل 

إليه ما قرأته خبطة مكاتبة سنح هبا اخلاطر لتوصل إىل أيب احلسن الدامغاين قاضي القضاة يتضمن تنبيها له على خالل 
سولت له نفسه إستعماهلا فهدت من جمد منصبه ماال يتالفاه على طول الوقت يف مستقبل عمره ملا مخره يف نفوس  قد

العقالء من ضعف رأيه وسوء خلقه الذي مل يوفق لعالجه وكان مستعمال نعمة اهللا تعاىل يف مداواة نقائصه خبصائصه 
شطريه واتلف يف طلب العلم أطيبية أمجع أهل عصره  ومن عذيري ممن نشأ يف ظل والد مشفق عليه قد حلب الدهر

على كمال عقله كما إجتمع العلماء عى غزارة علمه واتفق تقدمه يف نصبه القضاء بالدولة التركمانية والتركية 
املعظمة ملذهبه ويف عصره من هو أفضل منه بفنون من الفضل كأيب الطيب الطربي وأخلق بالرياسة كاملاوردي وأيب 

الفريوز أباذي وإبن الصباغ فقدمه الزمان على أمثاله ومن يريب عليه يف الفضل واألصل فكان أشكر الناس إسحاق 
لنعمة اهللا فاصطنع من دونه من العلماء وأكرم من فوقه من الفقهاء حىت أراه اهللا يف نفسه فوق ما متناه من ربه 

ي نظري أستاذه الصيمري بني يديه شاهدا وله يف وغشاه من السعادة مامل خيطر بباله حيث رأى أبا الطيب الطرب
مواكب الديوان ما نعا وتعجرف عليه أبو حممد امليمي فكان يتالفاه جبهده ويأىب األ إكرامة ويغشاه يف هتنئة وتعزية 
حىت عرض عليه القائم الوزارة فأىب تعدي رتبة القضاء فلما ويل ولده سلك طريقة عجيبة خرج هبا عن مست أبيه 

شهادة أرباب املهن وانتصب قائما للفساق الذين شهد  ٢أوالده السوقة وحرم أوالد العلماء حقوقهم وقبل  فقدم
بفسقهم لباسهم احلرير والذهب ومنع أن حيكم أال برأى أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد وصاح يف جملسه بأعلى 

لفساد وهو أخراج عن اإلمجاع الذي هو آكد صوته أنه مل يبق يف األرض جمتد وهو ال يعلم ما حتت هذا الكالم من ا



أدلة الشرع وليس لنا دليل معصوم سواه جعله اهللا يف هذه الشريعة خلف النبوة حيث كان نبيها خامت خامت األنبياء 
ال خيلفه نيب فجعل اجتماع أمته بدال من نبوة بعد نبوة وقد علم أن املقدم عليه نقيب النقباء تقدم ميز وترك النظر 

  وتعاطى أن ال خياطب أحد مبا يقتضيه حاله من شيوخه أو علم أونسب اآلباء  صحفا

فعاد ممقوتا إىل القلوب وأمهله من ال حاجة إليه له أصلحة اهللا لنفسه فما أغنانا عنه كتب إبن عقيل يوخبه أيضا على 
اإلسالم فكان أحق الناس تقصري يف حقه من عذيري ممن خص بوالية األحكام وقضاء القضاة واحلكم يف مجيع بالد 

باإلنصاف واإلنصاف ال خيتص بأحكام الشرع بل حقوق الناس اليت توجبها قوانني السياسة وآداب الرياسة مما 
يقتضي إعطاء كل ذي حق حقه وجيب أن يكون هو املعيار ملقادير الناس ال سيما أهل العلم الذي هو صاحب 

جم الواردين من اخلراسانية تعظيما باللفظ وبالنهوض عنهم وينفخ منصبهم ونراه على إستمرار عادته يعظم األعا
فيهم باملدح حال حضورهم ثقة بالسماع واحلكاية عنهم وبطل الثناء بعد خروجهم فيحشمهم ذلك يف نفوس من ال 

يعرفهم ويتقاعد عند علماء بلده ومشيخة دار السالم الذين قد انكشفت له علومهم على طول الزمان ويقصر 
الد املوتى منهم مع معرفته مبقادير إسال فهم والناس يتلحمون أفعاله وأكثر من خيصهم بالتعظيم ال يتعدون هذه بأو

املسائل الطبوليات ليس عندهم من الروايات والفروعيات خرب مفلسون من أصول الفقه والذين ال يعتمدون إال 
يطعن ذلك يف احملروم بل يف احلارم إما من جهة على األلقاب الفارغة وإذا مل يسلك إعطاء كل ذي حق حقه مل 

قصور العلم باملوازنة أو من طريق إعتماد احلرمان ألرباب احلقوق وذاك البخس البحت والظلم الصرف وذلك 
يعرض بأساب التهمة يف التعديل فيما سوى هذا القبيل وال وجه لقول متمكن من منصبه ال أبايل فقد بايل من هو 

عليه السالم لو ال أن يقال أن حممدا نقض الكعبة ألعدهتا إىل قواعد إبراهيم فتوقى أن يقول الذين  أكرب منصبا فقال
قتلهم وكسر أصنامهم وهذا عمر يقول لوال أن يقال أن عمر زاد يف كتاب اهللا لكتبت آية الرجم يف حاشية 

حد أن يضع آية يف سورة من غري املصحف ومن فقه قال يف حاشية املصحف ألن وضع اآلي كأصل اآلي ال جيوز أل
قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالوحي ضعوها على رأس كذا فأنبأ بقوله يف حاشية املصحف على هذا الفقه 

  الدقيق فإن قال ال أبايل مبن قال من العلماء العراق 

لبا النتشار إمسك باملدحة كان العتب متضاعفا فيقال قد ظهر من أعظامك الغرباء زيادة على حملهم ومقدارهم ط
وعلماء العراق هم بالقدح أقوم كما اهنم بأسباب املدح أعلم فأطلب السالمة تسلم والسالم تويف أبو احلسن 

الدامغاين ليلة األحد رابع عشر حمرم عن ثالث وستني وستة أشهر ويل منها قضاء القضاة عشرين سنة ومخسة اشهر 
ونريية تقدم يف الصالة عليه إبنه أبو عبد اهللا حممد وحضر النقيبان واألكابر وأياما وصلى عليه وراء مقربة الشم

  ودفن يف داره بنهر القالئني يف املوضع الذي دفن فيه أبوه مث نقل األب إىل مشهد أيب حنيفة 
  علي بن عقيل  - ٣٦٠

ن ناصر سألته عن مولده فقال إبن حممد بن عقيل أبو الوفاء الفقيه فريد دهره وإمام عصره قال شخنا أبو الفضل إب
ولدت يف مجادي اآلخرة سنة أحدى وثالثني وأربعمائة وكذا رأيته أنا خطه وكان حسن الصورة ظاهر احملاسن حفظ 

القرآن وقرأ القراآت على أيب الفتح بن شيطا وغريه وكان يقول شيخي يف القرآءة إبن شيطا ويف األدب والنحو 
أبو بكر الدينوري وأبو منصور بن زيدان أحلى من رأيت وأعذهبم كالما يف الزهد  أبو القاسم بن برهان ويف الزهد

وأبن الشريازي ومن النساء احلرانية بنت احلنبيد وبنت الغراد املنقطعة اىل قعر بيتها مل تصعد سطحا قط وهلا كالم يف 
لتصوف ابو منصور ابن صاحب الورع وسيد زهاد عصره وعني الوقت ابو الوفاء القزويين ومن مشاخيي يف آداب ا



الزيادة العطار شيخ زاهد مؤثر مبا يفتح له فتخلق بأخالق مقتدى الصوفية ومن مشاخيي يف احلديث التوزي وابو 
بكر بن بشران والعشاري واجلوهري وغريهم ومن مشاخيي يف الشعر والترسل ابن شبل وابن الفضل ويف الفرائض 

طاهر ابن العالف صاحب ابن مسعان ويف االصول ابو الوليد وابو القاسم ابن ابو الفضل اهلمذاين ويف الوعظ ابو 
البيان ويف الفقه ابو يعلي ابن الفراء اململوء عقال وزهدا وورعا قرأت عليه حني عربت من باب الطاق لنهب الغز 

  ركابه اىل  هلا سنة اربع واربعني ومل اخل مبجالسته وخلواته اليت تتسع حلضوري واملشي معه ماشيا ويف

ان تويف وحظيت من قربه مبا مل حيظ به احد من اصحابه مع حداثة سين والشيخ ابو اسحاق الشريازي امام الدنيا 
وزاهدها وفارس املناظرة وواحدها وكان يعلمين املناظرة وانتفعت مبصنفاته وابو نصر ابن الصباغ وابو عبد اهللا 

سني اىل ان تويف وقاضي القضاة الشامي انتفعت به غاية النفع الدامغاين حضرت جمدلس درسه ونظره من سنة مخ
وابو الفضل اهلمذاين واكربهم سنا واكثرهم فضال ابو الطيب الطربي حظيت برؤيته ومشيت يف ركابه وكانت 

صحبيت له حني انقطاعه عن التدريس واملناظرة فحظيت باجلمال والربكة ومن مشاخيي ابو حممد التميمي كان حسنة 
عامل وما شطة بغداد ومنهم ابو بكر اخلطيب كان حافظ وقته وكان اصحابنا احلنابلة يريدون مين هجران مجاعة من ال

العلماء وكان ذلك حيرمين علما نافعا واقبل علي ابو منصور بن يوسف فحظيت منه بأكثر من حظوة وقدمين يف 
صور ملا مات شيخي سنة مثان ومخسني وقام بكل الفتاوى مع حضور من هو اسن مين واجلسين الربامكة جبامع املن

مؤنيت ومجلي فقمت من احللقة اتتبع حلق العلماء لتلقط الفوائد فأما اهل بييت فان بيت ايب فكلهم ارباب اقالم 
وكتابة وشعر وآداب وكان جدي حممد ابن عقيل كاتب حضرة هباء الدولة وهو املنشيء لرسالة عزل الطائع وتولية 

دي انظر الناس واحسنهم جدال وعلما وبيت امي بيت الزهري صاحب الكالم واملدرس على مذهب القادر ووال
ايب حنيفة وعانيت من الفقر والنسخ باالجرة مع عفة وتقوى وال ازاحم فقيها يف حلقة وال تطلب نفسي رتبة من 

ان وال عاقة عما اعتقد انه احلق رتب اهل العلم القاطعة يل عن الفائدة وتقلبت على الدول فما اخذتين دولة السلط
فأوذيت من اصحايب حىت طل الدم واوذيت من دولة النظام بالطلب واحلبس فيا من خسرت الكل الجله ال ختيب 
ظين فيك وعصمين اهللا من عنفوان الشبيبة بأنواع من العصمة وقصر حمبيت على العلم واهله فما خالطت لعابا قط 

العلم وافىت ابن عقيل ودرس وناظر الفحول واستفىت يف الديوان يف زمن القائم يف  وال عاشرت اال امثايل من طلبة
  زمرة الكبار ومجع علوم 

االصول والفروع وصنف فيها الكتب الكبار وكان دائم االشتغال بالعلم حىت اين رأيت خبطه اين ال حيل يل ان 
رى عن مطالعة اعمل فكري يف حال راحيت اضيع ساعة من عمري حىت اذا تعطل لساين عن مذاكرة ومناظرة وبص

وانا مستطرح فال اهنض اال وقد خطر يل ما اسطره واين الأجد من حرصي على العلم وانا يف عشر الثمانني اشد مما 
كنت اجده وانا ابن عشرين وكان له اخلاطر العاطر والبحث عن الغوامض والدقائق وجعل كتابه املسمى بالفنون 

قعاته ومن تأمل واقعاته فيه عرف غور الرجل وتكلم على املنرب بلسان الوعظ مدة فلما كانت مناظرا خلواطره ووا
سنة مخس وسبعني واربعمائة جرت فيها فنت بني احلنابله واالشاعرة فترك الوعظ واقتصر على التدريس ومتعه اهللا 

نة وانا يف سنة الثمانني وما ارى بسمعه وبصره ومجيع جوارحه قال املصنف وقرأت خبطه قال بلغت ال ثنيت عشرة س
نقصا يف اخلاطر والفكر واحلفظ وحدة النظر وقوة البصر لرؤية االهلة اخلفية اال ان القوة باالضافة اىل قوة الشبيبة 
والكهولة ضعيفة وكان ابن عقيل قوى الدين حافظا للحدود ومات ولدان له فظهر منه من الصرب ما يتعجب منه 

جيد فلم خيلف سوى كتبه وثياب بدنه فكانت مبقدار كفنه وقضاء دينه وكان اذ طال عمره  وكان كرميا ينفق ما



يفقد القرناء واالخوان قال املصنف رمحه اهللا فقرأت خبطه رأينا يف اوائل اعمارنا اناسا طاب العيش معهم 
وابن الصباغ وايب اسحاق  كالدينورى والقزويين وذكر من قد سبق امسه يف حياته ورأيت كبار الفقهاء كأيب الطيب

ورأيت امسعيل والد املزكي تصدق بسبعة وعشرين الف دينار ورأيت من بياض التجار كإبن يوسف وإبن جرده 
وغريمها والنظام الذي سريته هبرت العقول وقد دخلت يف عشر التسعني وفقدت من رأيت من السادات ومل يبق اال 

مل خيرجين من الدار اجلامعة النوار املسار بل اخرجين ومل يبق مرغوب اقوام كأهنم املمسوح صورا فحمدت ريب اذ 
فيه فكفاين عنه التأسف على ما يفوت الن التخلف مع غري االمثال عذاب وامنا هون فقداين للسادات نظري اىل 

  االعارة بعني اليقني وثقيت اىل وعد املبدىء هلم 

م وقد نعى حاشي املبدىء هلم على تلك االشكال والعلوم ان فلكأين امسع داعي البعث وقد دعا كما مسعت ناعيه
يقنع هلم يف الوجود بتلك االيام اليسرية املشوبة بأنواع الغصص وهو املالك ال واهللا ال اقنع هلم اال بضيافة جتمعهم 

  على مائدة تليق بكرمه نعيم بال ثبور وبقاء بال موت واجتماع بال فرقة ولذات بغري نغصة 
ض االشياخ انه ملا احتضر ابن عقيل بكى النساء فقال قد وقفت مخسني سنة فدعوين اهتنأ بلقائه تويف وحدثين بع

رضي اهللا عنه بكرة اجلمعة ثاين عشر مجادي االوىل من هذه السنة وصلى عليه يف جامع القصر واملنصور وكان 
  دكة االمام امحد وقربه ظاهر اجلمع يفوت االحصاء قال شيخنا ابن ناصر حزرهتم بثلثمائة الف ودفن يف 

  حممد بن امحد  - ٣٦١
ابن احلسني ابو عبد اهللا الربدي ولد سنة مخس ومخسني وسافر يف طلب القراآت البالد البائنة وعرب ما وراء النهر 

  وكان اذا قرأ بكى الناس حلسن صوته وحدث بشيء يسري عن ايب اسحاق الشريازي وتويف يف هذه السنة 
  طرخان  حممد بن - ٣٦٢

ابن بلتكني ابو بكر التركي مسع الكثري وكتب وكان له معرفة باحلديث واالدب ومسع الصريفيين وابن النقور وابن 
  البسرى روى عنه اشياخنا ووثقوه تويف يف صفر هذه السنة ودفن بالشونيزية 

  حممد بن عبد الباقي  - ٣٦٣
ومسع اجلوهري والعشاري وابا بكر بن بشران وغريهم وكان  ابو عبد اهللا الدورى ولد سنة اربع وثالثني واربعمائة

  شيخنا صاحلا ثقة دينا خريا وتويف يف صفر هذه السنة 
  املبارك بن علي  - ٣٦٤

  ابن احلسني ابو سعد املخرمي ولد يف رجب سنة ست واربعني واربعمائة ومسع 

الصريفيىن واىب يعلى ابن الفراء ومسع منه شيئا احلديث من اىب احلسني ابن املهتدى وابن املسلمة وجابر بن ياسني و
من الفقة مث تفقه على صاحبه اىب جعفر الشريف مث على يعقوب الربزبيىن وافىت ودرس ومجع كتبا كثرية ومل يسبق 

اىل مجع مثلها وشهد عند اىب احلسن الدامغاىن ىف سنه تسع ومثانني وناب ىف القضاء عن السيىب واهلروى وكان 
  ة مجيل الطريقة شديد األقضية وبىن مدرسة بباب االزج مث عزل عن القضاء ىف حسن السري

  سنة

احدى عشرة ووكل به ىف الديوان على حساب وقوف الترب فأدى ماال مث توىف ىف ثاىن عشر حمرم هذه السنة 
  ودفن الىجانب اىب بكر اخلالل عند رجلى االمام امحد بن حنبل 



  سنة 
  سمائة مث دخلت سنة اربع عشرة ومخ

فمن احلوادث فيها انه ىف احملرم خطب للسلطانني اىب احلارث سنجر بن ملك شاه وابن اخيه اىب القاسم حممود بن 
  حممد مجيعا ىف موضع واحد ومسى كل واحد منهما شاهنشاه 

الباب وىف اول صفر رتب ابو الفتوح محزة بن على بن طلحة وكيال ناظر ىف املخزن وكان قبل ذلك ينظر ىف حجبة 
  فبقي ىف احلجبة سنة وشهرا واياما مث نقل اىل املخزن 

ومترد العيارون ىف هذا األوان وأخذوا زواريق منحدرة من املوصل ومصعدة اىل غريها وفتكوا بأهل السواد فتكات 
زين متواليات وهجموا على العتابيني فحفظوا ابواب احمللة ودخلوا اىل دور عيوهنا فأخذوا ما فيها وما ىف موا

املتعيشني فتقدم اخلليفة الىاخراج اتراك دارية لقتاهلم فخرجوا وحاصروهم ىف األمجة مخسة عشر يوما مث ان العيارين 
نزلوا ىف سفن واحندروا اىل شارع دار الدقيق دخلوا احمللة واقبلوا منها اىل الصحارى وقصد أعياهنم دار الوزير ابن 

  وا التوبة وخرج فريق منهم لقطع صدقة بباب العامة ىف ربيع االول واظهر

  الطريق فقتلهم اهل السواد بأوانا وبعثوا رؤسهم اىل بغداد 
وىف ربيع االول ورد القاضى ابو جعفر عبد الواحد بن امحد الثقفى قاضى الكوفة والبالد املزيدية وكان دبيس 

فزوجة هبا نقلها اليه فوردت صحبة اىب امللقب بسيف الدوله نفذ به اىل االمري ايلغازى ابن ارتق فخطب منه ابنته 
  جعفر احللة 

ووقعت اخلصومة بني السلطان حممود واخية مسعود ابىن حممد وكان مسعود هو العاصى عليه فتلطفة حممود فلم 
يصلح وقامت احلروب ىف ربيع االول فاحناز الربسقى اىل حممود واهنزم مسعود وعسكره واستوىل على امواهلم 

 بينه وبني موضع الوقعة اثنا عشر فرسخا فأخفى نفسه وانفذ بركاىب اىل املعسكر يطلب االمان وقصد مسعود جبال
فحضر بني يدى السلطان فقال له ياسلطان العامل إن من السعادة ان اخاك مل جيد مهربا عنك وقد نفذ يطلب االمان 

لطان ما نويت غري هذا وهل اال العفو وعاطفتك اجل متوسل به اليك فقال له واين هو قال ىف مكان كذا فقال الس
واالحسان واستدعى بالربسقى وقال له متضى اىل اخى وتؤمنه وتستدعية واتفق بعد انفصال الركاىب انه ظفر يونس 
بن داود البلخى مبسعود فاحتال عليه وقيل له ان محلته اىل اخيه فرمبا اعطاك الف دينار او اقل وان محلته اىل دبيس 

ل وصلت اىل ما شئت فعول على ذلك فجاء الربسقى فلم يره فسار خلفه فلحقه على ثالثني فرسخا او اىل املوص
فأخذه وعرفه امان اخية له واعاده اىل العسكر وخرج االعيان فاستقبلوه ونزل عند امه مث جلس السلطان حممود 

ما فكان هذا من حماسن افعال فدخل اليه فقبل االرض بني يدية فضمة الية وقبل بني عينية وبكى كل واحد منه
  حممود 

وملا بلغ عصيان مسعود اىل سيف الدوله دبيس اخذ ىف اذية بغداد وحبس مال السلطان وورد اهل هنر عيسى وهنر 
امللك جمفلني اىل بغداد باهاليهم ومواشيهم فزعا من سيف الدوله النه بدأ بالنهب ىف اطرافهم وعربعنان صاحب 

  كرهبا وقصد بعقوباوحاصرها مث اخذها عنوة وسبيت الذرارى جيشه فبدأ باملدائن فعس

وافترشت النساء وكان سيف الدولة يعجبة اختالف السالطني ويعتقد أنه ما دام اخلالف قائما بينهم فأمره منتظم 
كما استقام امروالده صدقة عند اختالف السالطني فلما بلغة كسر مسعود وخاف جميء حممود امر باحراق األتبان 
والغالت وانفذ اخلليفة اليه نقيب الطالبيني ابا احلسن على بن املعمر فحذره وانذاره فلم ينفع ذلك فيه وبعث اليه 



السلطان بالتسكني وانه قد اعفاه من وطء بساطه فلم يهتز لذلك وتوجه حنو بغداد ىف مجادى اآلخرة فضرب 
اد على وجل شديد ونعيت والدة نقيب الطالبيني فقعدىف سرادقة بازاء دار اخلالفة من اجلانب الغرىب وبات اهل بغد

الكرخ للعزاء هبا فمضى اليه سيف الدولة فنثر عليه اهل الكرخ وهتدد داراخلالفة وقال انكم استدعيتم السلطان 
فان انتم صرفتموه واال فعلت وفعلت فنفذ اليه انه إلميكن رد السلطان بل نسعى فىالصلح فانصرف دبيس فسمع 

اهل باب االزج يبون فعاد وتقدم بالقبض عليهم فأخذ مجاعة منهم وضربوا بباب النوىب مث احندر مث دخل اصوات 
السلطان حممود ىف رجب وتلقاه الوزير ابو على بن صدقة وخرج اليه اهل باب االزج فنثروا عليه الدنانريونصت 

  شحنكية بغداد الىربنقش الزكوى 
ته املسماة شرف خاتون بنت عميد الدوله ابن جهري اىل السلطان وىف وىف شعبان هذه السنة بعث دبيس زوج

صحبتها عشرون الف دينار وثالثة عشر رأسا من اخليل فما وقع الرضا عنه وطولب بأكثر من هذا فأصر على 
مان اللجاج ومل يبذل شيئا آخر فمضى السلطان الىناحيتة فبعث يطلب األمان مغالطة لينهزم فلما بعث اليه خامت اال

  دخل الربية فدخل السلطان احللة فبات هبا ليلة 
وىف هذه السنة تقدم املسترشد بإراقة اخلمور الىت بسوق السلطان ونقض بيوهتم وفيها رد وزير السلطان ملريمي 

  املكوس والضرائب وكان السلطان حممد قد اسقطها ىف سنه احدى ومخسمائة 
ب وطالب باالفراج عن االمري اىب احلسن فبذل له ثلثمائة الف دينار ودخل السلطان حممود فتلقاه الوزير واملوك

  ليسكت عن هذا 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  امحد بن عبد الوهاب  - ٣٦٥
ابن هبه اهللا ابن السيىب ابو الربكات مسع ابا احلسني بن النقور وابا حممد الصريفيىن وابا القاسم ابن البسرى وغريهم 

نهم وروى عنه اخلليفة املقتفي وكان يعلم اوالد املستظهر فأنس باملسترشد فلما صارت اخلالفة اليه وحدث ع
وقبض على ابن اخلرزى رد اىل هذا الرجل النظر ىف املخزن فوىل ذلك السنة ومثانية اشهر وكان كثري الصدقة 

قف وقوفا على مكة واملدينة ومات عن متعهدا ألهل العلم وخلف ماالحرز مبائة الف دينار واوصى بثلثى ماله وو
ست ومخسني سنة وثالثة اشهر وصلى عليه باملقصوره ىف جامع القصر الوزير ابو على بن صدقة وارباب الدولة 

  ودفن عند جده اىب احلسن القاضى بباب حرب 
  امحد بن على  - ٣٦٦

ا الفضل بن خريون وأبا احلسني ابن ابن حممد بن احلسن بن عبدون ابو سعد املقرى مسع ابا حممد التميمى وأب
  الطيورى وكان ستريا صاحلا يصلى ىف املسجد املعروف بالوراقني وتوىف ىف ربيع اآلخر ودفن بباب حرب 

  امحد بن حممد  - ٣٦٧
ابن على البخارى ابو املعاىل ولد سنة ثالثني ومسع ابا طالب بن غيالن واجلوهرى وغريمها ومساعة صحيح وكان 

  ىف ىف هذه السنة ودفن مبقربة باب حرب مستورا وتو
  امحد بن اخلطاب  - ٣٦٨

ويعرف بابن صوفان ابو بكر احلنبلى مسع ابا بكر اخلياط وابا علىابن البناء وقرأعليه القراأت وكان صاحلا مستورا 
  يقرئ القرآن ويؤم الناس وتوىف ىف ذىالقعدة ودفن مبقربة باب حرب 



  امحد بن حممد  - ٣٦٩
ابو احلسن الضىب احملاملى العطار كان يبيع العطر وكان مستورا مسع ابا احلسني ابن اآلبنوسى وابا احلسني ابن امحد 

  امللطى وابا حممد اجلوهرى روى عنه ابو املعمر االنصارى وتوىف ىف ذى القعدة من هذه السنة ودفن بباب االزج 
  سعد اهللا بن علي  - ٣٧٠

يب احلسني روى عن القاضي ايب يعلي وايب احلسني ابن املهتدي وايب جعفر ابن ابن احلسني بن ايوب ابو حممد بن ا
  املسلمة وابن النقور يف آخرين وكان ستريا صاحلا صحيح السماع حسن الطريقة تويف يف رجب ودفن بالشونيزي 

  عبيد اهللا بن نصر  - ٣٧١
حممد الصريفيين وابن املهتدي وابن املسلمة  ابن السري الزاغوين ابو حممد املؤدب والد شيخنا ايب احلسن مسع ابا

وابن املأمون وخلقا كثريا وكان من حفاظ القرآن واهل الثقة والصيانة والصالح وجاوز الثمانني وتويف يوم االثنني 
  عاشر صفر ودفن مبقربة باب حرب 

  عبد الرمحن بن حممد  - ٣٧٢
ا بكر اخلياط وابا جعفر ابن املسلمة وابن املهتدي وابن ابن شاتيل ابو الربكات الدباس مسع القاضي ابا يعلي واب

النقور والصريفيين وغريهم وكان مستورا من اهل القرآن واحلديث ومساعة صحيح وتويف يف ليلة االثنني سابع ذي 
  القعدة ودفن مبقربة باب حرب 

  عبد الرمحيم بن عبد الكرمي  - ٣٧٣
ن القشريى قرأ على ابيه فلما تويف مسع من ايب املعايل اجلويين وغريمها ابن هوازن بن عبد امللك بن طلحة ابو نصر اب

  ومسع احلديث من مجاعة وكان له اخلاطر احلسن والشعر املليح وورد اىل بغداد ونصر مذهب االشعري وتعصب له 

اجتمعوا يف الديوان  ابو سعد الصويف عصبية زائدة يف احلد اىل ان وقعت الفتنة بينه وبني اخلنابلة وآل االمر اىل ان
فأظهروا الصلح مع الشريف ايب جعفر وحبس الشريف ابو جعفر يف دار اخلالفة ونفذ اىل نظام امللك وسئل ان 

يتقدم اىل ابن القشريى باخلروج من بغداد الطفاء الفتنة فأمره بذلك فلما وصل اليه اكرمه وامره بالرجوع اىل وطنه 
بن القشريى اىل بغداد فتلقاه احلنابلة بالسب وكان له عرض فأنف من هذا قال ابن عقيل كان النظام قد نفذ ا

فأخذه النظام اليه ونفذهم البكري وكان ممن ال خالق له واخذ يسب احلنابلة ويستخف هبم تويف ابو نصر ابن 
  القشريي يف مجادي اآلخرة من هذه السنة بنيسابور واقيم له العزاء يف رباط شيخ الشيوخ 

  العزيز بن علي  عبد - ٣٧٤
ابن عمر ابو حامد الدينوري كان احد ارباب االموال الكثرية وعرف بفعل اخلري واالحسان اىل الفقراء وكانت له 
حشمة وتقدم عند اخلليفة وجاه عند التجار ومسع ابا حممد اجلوهري روى عنه ابو املعمر االنصاري وتويف يف هذه 

  السنة هبمذان 
  حممد بن حممد  - ٣٧٥

ن علي بن الفضل ابو الفتح اخلزميي دخل بغداد سنة تسع ومخسمائة فحدث عن ايب القاسم القشريى ومجاعة من اب
نظرائه ووعظ وكان مليح االيراد حلو املنطق ورأيت من جمالسه اشياء قد علقت عنه فيها كلمات ولكن اكثرها 

ا قال انه روى يف احلديث املعروف ان ليس بشيء فيها احاديث موضوعة وهذيانات فارغة يطول ذكرها فكان مم
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تزوج امرأة فرأى بكشحها بياضا فقال احلقى باهلك فزاد فيه فهبط جربيل وقال 



العلي االعلى يقرئك السالم ويقول لك بنقطة واحدة من العيب ترد عقد النكاح وحنن بعيوب كثرية ال نفسخ عقد 
  سوة متسكهن الجلك امسك هذه الجلي االميان مع امتك لك ن

قال املصنف وهذاكذب فاحش على اهللا تعاىل وعلى جربيل فانه مل يوح اليه شيء من هذا وال عوتب يف فراقها 
فالعجب من نفاق مثل هذا الكذب يف بغداد ولكن علىالسفساف واحلهال وكذلك جمالس اىب الفتوح الغزاىل 

النقوالت املتخرصة واملعانىالىت ال توافق الشريعة وهذه احملنة تعم اكثر وجمالس ابن العبادى فيها العجائب و
القصاص بل كلهم لبعدهم عن معرفة الصحيح مث الختيارهم ما ينفق على العوام كيف ما اتفق احتضر اخلزميى 

تويف دفن  بالرى فأدركة حني نزعه قلق شديد قيل له ما هذا االنزعاج العظيم فقال الورود على اهللا شديد فلما
  بالري عند قرب ابراهيم اخلواص 

  سنة

  مث دخلت سنة مخس عشرة ومخسمائة 
فمن احلوادث فيها ان السلطان حممود خرج من بغداد متصيدا فورد اخلرب اليه بوفاة جدته ام ابيه فعاد عن متصيدة 

محد وكافة ارباب الدولة وجلس للعزاء هبا يف حجرة من دار اململكة هو وخواصه وجلس وزيره ابو طالب على بن ا
واعيان العسكر يف صحن الدار وحضر عندهم الوزير ابو علي بن صدقة واملوكب يف االيام الثالثة بثياب العزاء 

ونصب كرسي للوعظ فتكلم عليه ابو سعد امسعيل بن امحد وابو الفتوح امحد بن حممد الغزايل الطوسيان وجاء ابن 
القامة السلطان من العزاء وافاضة اخللع عليه ففعل ذلك وعزم السلطان حممود  صدقة يف اليوم الرابع ومعه املوكب

على اخلروج من بغداد فقيل له من دار اخلالفة ينبغي ان تقيم يف هذا الصيف عندنا وكان ذلك من خوف سيف 
يزحيوا العلة يف نفقة الدولة فقال ان معي هذه العساكر فقيل له انا ال نترك غاية فيما يعود اىل االقامة واستقر ان 

اربعة اشهر ففرغت خزائن الوكالء واستقر ان يؤخذ من دور احلرمي ودكاكينه ومساكنه اجرة شهر فكتبت بذلك 
اجلرائد ورتب لذلك الكتاب واملشرف واجلهبذ وجيب من ذلك مبلغ وافر يف مدة ثالثة ايام فكثرت الشكايات 

  لتفت اىل االستقراض فنودي برفع ذلك واعادة ما جىب على اربابه وا

  من ذوي األموال 
وىف صفر وجد مقتول باملختارة فجاء اصحاب الشحنة فكبسوا احمللة وطلبوا احلامى فهرب فجاء نائب 

الشحنةالىباب العامة بالعدد والسالح الظاهر وتوكل بدار ابن صدقة الوزير ووكل عشرة وبدار ابن طلحة 
  حب وقال انا اطالبكم جبناية املقتول صاحب املخزن وبدار حاجب الباب ابن الصا

وىف يوم اجلمعة ثامن ربيع االول استدعى على بن طراد النقيب حباجب من الديوان فلما حضر قرأ عليه الوزير ابن 
صدقة توقيعا مضمونه قد استغىن عن خدمتك فمضى واغلق بابه وكانت ابنته متصلة باالمري أىب عبد اهللا بن 

فكان الوزير ابن صدقة يتقرب منه وال يباسطه ىف دار اخلالفة فلما كان يوم االربعاء سابع املستظهر وهو املقنفى 
عشر ربيع االول احندر الوزير ابو طالب متفرجا فلما حاذى باب األزج عرب اليه على بن طراد وذكر له احلال 

  فوعده مث خاطبه يف حقه فرضي عنه واعيد اىل النقابة يف ثاين ربيع اآلخر 
عشية يوم الثالثاء خامس ربيع األول خلع يف داء السلطان على القاضي أيب سعد اهلروي وركب إىل داره ويف 

بقراح ابن رزين ومعه كافة األمراء ونفذ أمره يف القضاء جبميع املمالك سوى العراق مراعاة لقاضي القضاة أيب عبد 



هذا الشهر إىل سنجر برسالة من املسترشد ومن  اهللا الزينيب ملا يعلم من ميل املسترشد إليه وخرج اهلروي يف
السلطان حممود واصحب تشريفات ومحالنا وسار يف جتمل كثري ويف يوم الثالثاء تاسع مجادي االوىل صرف كاتب 

ديوان الزمام عنه وهو مشس الدولة ابو احلسن على بن هبة اهللا ابن الزوال ووقع بذلك بالنظر يف ديوان الزمام 
  ان االنشاء مضافا اىل ديو

  ويف عتمة يوم االحد رابع مجادى االخرة وقع احلريق يف دار اململكة فاحترقت 

الدار اليت استجدها هبروز اخلادم وكان السبب ان جارية كانت ختتضب احلناء يف الليل وقد اسندت الشمعة اىل 
لى السطح فنزل وهرب اىل خيش فعلقت به النار فما جتاسرت ان تنطق فاحترقت الدار وكان السلطان نائما ع

سفينة ووقف وسط دجلة وقيل انه مضى اىل دار برنقش الزكوى وذهب من الفرش واآلالت واالواين واللؤلؤ 
واجلوهر ما يزيد على قيمة الف الف دينار وغسل غسالون التراب فظفروا بالذهب واحللي سبائك ومل يسلم من 

ار اململكة وتقدم ببناء دار له على املسناة املستجدة وان تعمل الدار شيء وال خشبة واحدة وعاد السلطان اىل د
آزاجا استظهارا واعرض عن الدار الىت احترقت وقال ان ايب مل يتمتع هبا وال امتد بقاؤه بعد انتقاله اليها وقد ذهبت 

  اموالنا فيها فال اريد عمارهتا ومضى الوزير ابن صدقة اليه مهنئا بسالمة نفسه 
من اصفهان بعد يومني حبريق جامع اصفهان وان ذلك كان يف الليلة السابعة والعشرين من ربيع  مث وصل اخلرب

اآلخر قبل حريق الدار السلطانية بثمانية ايام وهذا جامع كبري انفقت االموال يف العمارة له وكان فيه من املصاحف 
واحترقت فيه اخشاب اعترم عليها زائد الثمينة حنو مخسمائة مصحف من مجلتها مصحف ذكر انه خبط ايب بن كعب 

على الف الف دينار وورد من اصفهان بعد ذلك القاضي ابو القاسم امسعيل بن ايب العالء صاعد بن حممد البخاري 
ويعرف بابن الدانشمنده مدرس احلنفيني وجلس يف دار السلطان للوعظ يف رمضان وحضر السلطان وكافة اوليائه 

  دار اخلالفة شاكني من هذا الوعظ وذكروا انه تسمح بذكر اصحاهبم وغض منهم مث اجتمع الشافعيون يف 
وقتل العيارون مسلحيا باملختارة فشكا الشحنة سعد الدولة اىل الديوان ما يتم منهم واستأذن يف اخذ املتشبهني 

  لعشاء فاخذاه فأخذ من كان مستورا وغري مستور فغلقت املساجد مع صالة املغرب ومل يصل هبا احد ا
  وتصيد السلطان يف شعبان مث قدم فمضى اليه قاضي القضاة الزينيب وابن االنباري 

واقبال ونظر واألماثل فخلف السلطان مبحضر منهم على الطاعة واملناصحة مث نفذ السلطان يف عشية ذلك اليوم 
  هدية اىل اخلليفة 

ار الشاطئية اجملاورة للمثمنة وهى من الدور البديعة فلما كان يوم االثنني رابع عشرين شعبان جلس املسترشد ىف الد
الىت انشأها املقتدى ومتمها املسترشد فجلس ىف قبة على سدة وعليه الثوب املصمط االسود والعمامة الرصافية 
وعلى كتفة بردة النىب صلى اهللا علية وسلم وبني يدية القضيب وحضر الدار وزيره ابو على بن صدقة ورتب 

ىف كل باب حاجبا مبنطقة ومعه عشرون غالما من الدار وانفردحاجب املخزن ابن طلحة ىف مكان ومعه  االمورواقام
التشريف وجلس الوزير ىف كم اجلارى واستدعى ارباب املناصب وحضرمتقدموا العلماء وأتى وزير السلطان 

لى بن صدقة عن يسار السدة ابواحلسن على بن امحد السمريمى واملستوىف واخواص دولتهم مث وقف الوزير ابو ع
والوزير ابو طالب عن ميينة مث نقل السلطان حممود ويده يف يد اخيه مسعود وقد نفذ اليه الزبزب مع اقبال ونطر 

فلما صعد منه قدم مركوبة عند املثمنة فركب اىل باب الدركاه مث مشى من هناك فلما قرب استقبلة الوزيران ومن 
خلليفة فلما قاربوا كشفت الستارة هلما ووقف السلطان يف املوضع الذي كان وزيره معهما وحجبوه اىل بني يدي ا



قائما فيه فيه واخوه مما يليه فخدما ثالث دفعات ووقفا والوزير ابن صاعد يذكر له عن اخلليفة انسه بن وتقربه 
ه وبرنقش ورحيان وتوىل افاضة وحسن اعتقاده فيه مث امر اخلليفة بافاضة اخللع عليه فحمل اىل جمنب البهو ومعه اخو

ذلك عليه صاحب املخزن واقبال ونظر ويف الساعة اليت كان مشتغال فيها بلبس اخللع كان الوزيران قائمني بني 
يدي اخلليفة حيضران االمراء امريا امريا فيخدم ويعرف خدمته فيقبل االرض وينصرف مث عاد السلطان واخوه فمثال 

د اخللع السبعة والطوق والتاج والسواران فخد ما وامر اخلليفة بكرسي فجلس عليه بني يدي اخلليفة وعلى حممو
السلطان ووعظه اخلليفة وتال عليه قوله تعاىل فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره وامره باالحسان اىل الرعية مث اذن 

  للوزير 

موالنا امري املؤمنني وارتسامها ايب طالب يف تفسري ذلك ففسره واعاد عنه انه قال وفقين اهللا لقبول اوامر 
فالسعادات معها متيسرة وهي باخلريات مبشرة وسلم اخلليفة اىل الوزيرين سيفني وامرمها ان يقلدا هبما السلطان 

فلما فعال قال له اقمع هبما الكفار وامللحدين وعقد اخلليفة بيده لوائني محال معه وخدم مث خرج فقدم اليه يف صحن 
اكب اخلليفة مبركب حديد صيين وقيد بني يديه اربعة افراس مبراكب ذهب واذن اخلليفة بعد الدار فرس من مر

ذلك الرباب الدولة واهل العلم واالشراف والعدول وعرفه الوزير رجال رجال منهم واخلليفة ملتفت اليه مصغ اىل 
اليوم الذي يلي هذا اليوم يف ادعيتهم معط لكل واحد ما يصلح من النظر اليه ومن خطابه مث صعد ابن صدقة يف 

الزبزب اىل السلطان فتعرف خربه عن اخلليفة وافاض عليه املالبس اليت كانت على اخلليفة وقت جلوسه واحندر 
  الوزير اىل دار الوزير ايب طالب فخلع عليه واطال مقامه عنده وخلوا يف مهمات جتارياها 

ميع العراق واهلكت ما على رؤس النخل ويف الشجر من ويف هذه السنة وقعت امطار عظيمة ودامت واتصلت جب
االرطاب واالعناب والفواكه وما كان يف الصحاري من الغالت فلما كان انتصاف الليل من ليلة السبت وهي ليلة 

احلادي والعشرين من كانون الثاين سقط الثلج ببغداد ودام سقوطه اىل وقت سقوطه من الغد الظهر فامتألت به 
الدروب وقام حنو ذراع وعمل منه االحداث صور السباع والفيلة وعم سقوطه من بني تكريت اىل الشوارع و

البطيحة ونزل على احلاج بالكوفة وقد ذكرنا يف كتابنا هذا ان الثلج وقع يف سنني كثرية يف ايام الرشيد واملقتدر 
 هذه السنة فانه بقي مخسة عشر يوما ما ذاب واملعتمد والطائع واملطيع والقادر والقائم وما مسع مبثل هذا الواقع يف

  وهلك شجر االترج والنارنج والليمون ومل هتلك البقول واخلضر ومل يعهد سقوط الثلج بالبصرة اال يف هذه السنة 
  انبأنا ابو عبد اهللا ابن احلراين قال ملا نزل الوفر ببغداد يف سنة مخس عشرة قال بعض شعراء الوقت 

امنا عم ظلمكم سائر اخللق فشابت ذوائب اآلفاق ... ما رأيناه يف نواحي العراق ... س بوفر يا صدور الزمان لي
 ...  

ونفذ من دار اخلالفة بالقاضي ايب منصور ابراهيم بن سامل اهلييت نائب الزينيب برسالة من اخلليفة ومن السلطان 
بعاد دبيس وفسخ النكاح بينه وبني ابنته وقد وكتب من الديوان اىل املغازي بسالمته من غزاة غزاها ويأمر انه با

كان هلا زوج قبل دبيس سلجوقي وكان قد دخل هبا فقبض السلطان عليه واعتقله فورد بغداد شاكيا من ايلغازى 
وحمتجا عليه بأن نكاحه ثابت فروسل باهلييت فقال له ان النكاح فاسد فقال ايلغازى ان النكاح الذي فسخه عامي 

أجاب جبواب ارضاه عاجال وحلف على طاعة اخلليفة والسلطان واما سيف الدولة فانه كاتب ال ينفذ فسخه ف
اخلليفة كتبا يستميل هبا قلبه ويذكر طاعته فروسل يف جواب كتابه مبكتوب يسلك معه فيه املالطفة فدخل احللة 

ج شحنة السلطان منها وكان واخرج اهلها فازدمحوا على املعابر فغرق منهم حنو مخسمائة ودخل اخوه النيل واخر



السلطان ببغداد فحثه اخلليفة على دبيس فندب السلطان االمراء لقصد دبيس فلما قصدوه احرق من دار ابيه 
  وخرج من احللة اىل النيل فأخذ منها من املرية ودخل االزير وهو هنر سنداد الذي يقول فيه االسود بن يعفر 

  ... والقصر ذي الشرفات من سنداد ... 
فلما وصل العسكر احللة وجدوها فارغة فقصدوا االزير فحاصروه فراسله برنقش ان حيذر خمالفة السلطان وينفذ 

اخاه منصورا اىل اخلدمة فأجاب وخرج دبيس وعسكره ووقف بازاء عسكر برنقش فتحالفا وتعاهدا يف حق منصور 
ىل خدمة السلطان فأكرمه وبعثه مع برنقش إىل ونفذ به اليه وعاد العسكر اىل بغداد ومعهم منصور فحمله برنقش ا

  خدمة اخلليفه 
ودخلت العرب من نبهان فيد فكسروا ابواهبا واخذوا ما كان الهلها فتوجع الناس هلم وعلموا ان خراب حصنهم 
   سبب النقطاع منفعة الناس من احلجيج فعمل موفق اخلادم اخلاتوين هلم ابوابا من حديد ومحلها على اثين عشر مجال

وانفذ الصناع لتنقية العني واملصنع وكانت العرب طمومها واغترم على ذلك ماال كثريا وتوىل ذلك نقيب مشهد 
امري املؤمنني علي عليه السالم واعيدت املكوس واملواصري والزم الباعة ان يرفعوا اىل السلطان ثلثي ما يأخذونه من 

طون مثانية قاط وحبة مث قيل للباعة زنوا مخسة اآلف شكرا الداللة يف كل ما يباع وفرض على كل نول من السقال
للسلطان فقد تقدم بازالة املكس ومرض وزير السلطان حممود فعاده السلطان وهنأه بالعافية فعمل له وليمة بلغت 

  مخسني الف دينار وكان فيها االغاين واملالهي 
اجم فشهره فمضى وشكا اىل العجم فاقبل العجم يف ويف رجب اخذ القاضي ابو عبد اهللا ابن الرطيب شواء من االع

مخسة غلمان اتراك فأخذوه وسحبوه اىل دار السلطان وجرت فتنة وغلقت ابواب احلديد ورمجهم العامة فعادوا 
على العامة بالدبابيس فاهنزموا ومحلوه فلما شرح احلال لوزير السلطان اعيد مكرما وطولب اهل الذمة بلبس الغيار 

مر اىل ان يسلموا اىل اخلليفة اربعة االف واىل السلطان عشرين الف دينار واحضر اجلالوت فضمنها فانتهى اال
  ومجعها 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  احلسن بن امحد  - ٣٧٦
ابن احلسن بن علي ابو علي احلداد االصفهاين ولد سنة تسع عشرة واربعمائة ومسع ابا نعيم وغريه انتهى اليه 

  االقراء واحلديث باصبهان وتويف يف ذي احلجة من هذه السنة عن ست وتسعني 
  خاتون السفرية  - ٣٧٧

كانت حظية ملك شاه فولدت له حممدا وسنجر وكانت تتدين وتبعث محال السبيل اىل طريق مكة وملا حصلت يف 
يأتيها هبم فلما وصلوا اليها دخلت امللك حبثت عن اهلها وامها واخواهتا حىت عرفت مكاهنم مث بذلت االموال ملن 
  امها وكانت قد فارقت امها منذ اربعني سنة فجلست البنت بني جوار يقاربنها 

يف الشبه حىت تنظر هل تعرفها أم ال فلما مسعت األم كالمها هنضت إليها فقبلتها وأسلمت األم فلما توفيت خاتون 
  قعد هلا السلطان حممود يف العزاء على ما سبق ذكره 

وهذه املرأة تذكر يف نوادر التاريخ ألهنم قالوا ال يعلم امرأه يف اإلسالم ولدت خليفتني أو ملكني سوى والدة بنت 
العباس ألهنا ولدت لعبد امللك الوليد وسليمان و وليا اخلالفة وشاهفرند ولدت للوليد بن عبد امللك يزيد وإبراهيم 



والرشيد وهذه ولدت حممدا وسنجر وكالمها ويل السلطنة وكان  وكالمها ويل اخلالفة واخليزران ولدت اهلادي
  عظيما يف ملكه 

  عبد الرزاق بن عبد اهللا  - ٣٧٨
إبن علي بن إسحاق الطوسي إبن أخي نظام امللك كان قد تفقه على اجلويين وأفىت وناظر مث وزر لسنجر فترك 

  لسنة طريقة الفقهاء وإشتغل باجلند وتدبري املماليك وتويف يف هذه ا
  عبد الوهاب بن محزة  - ٣٧٩

أبو سعد الفقيه احلنبلي العدل مسع إبن النقور والصريفيين وغريمها وتفقه على الشيخ أيب اخلطاب وأفىت وشهد عند 
  أيب احلسن الدامغاين وكان مرضي الطريقة مجيل السرية من أهل السنة تويف يف شعبان ودفن بباب حرب 

  علي بن يلدرك الكاتب  - ٣٨٠
أبو الثناء الزكي كان شاعرا ذكيا ظريفا مترسال وله شعر مطبوع وتويف يف صفر هذه السنة ودفن بباب حرب قال 
املصنف نقلت من خط أيب الوفاء بن عقيل قال حدثين الرئيس أبو الثناء بن يلدرك وهو ممن خربته بالصدق أنه كان 

رجل مضطرب املشي يظهر منه عدم املعرفة باحلمل بسوق هنر معلى وبني يديه رجل على رأسه قفص زجاج وذاك ال
قال فما زلت أترقب منه سقطة ملا رأيت من إضطراب مشية فما لبث أن زلق زلقة طاح منها القفص فتكسر مجيع 

  ما كان فيه فبهت الرجل مث أخذ عند اإلفاقة من البكاء يقول هذا واهللا مجيع 

يف على هذه ما دخل قليب مثل هذه واجتمع حوله مجاعة يرثون له بضاعيت واهللا لقد أصابين مبكة مصيبة عظيمة تو
ويبكون عليه وقالوا مالذي أصابك مبكة فقال دخلت قبة زمزم وجتردت لإلغتسال وكان يف يدي دملج فيه مثانون 

مثقاال فخلعته وأغتسلت ولبست وخرجت فقال رجل من اجلماعة هذا دملجك له معي سنني فدهش الناس من 
  مصيبته  إسراع جرب

  علي بن املدير  - ٣٨١
الزاهد كان يسكن دار البطيخ من اجلانب الغريب وله مسجد معروف اليوم به وله بيت إىل جانبه وكان يتعبد فتويف 
يف ربيع اآلخر من هذه السنة وصلى عليه جبامع القصر وكان يوما مشهودا ومحل ودفن يف البيت الذي إىل جانب 

  مسجده 
   حممد بن علي - ٣٨٢

إبن عبيد اهللا الدنف أبو بكر املقرىء ولد سنة إثنتني وأربعني وأربعمائة ومسع إبن املسلمة وإبن املهتدي والصرفيين 
وإبن النقور ونظراءهم وتفقه علي الشريف أيب جعفر وكان من الزهاد األخيار ومن أهل السنة وانتفع به خلق كثري 

   وحدث بشيء يسري وتويف يف شوال ودفن بباب حرب
  حممد بن حممد  - ٣٨٣

إبن عبد العزيز بن العباس بن حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن عبيد اهللا بن املهتدي أبو علي العدل اخلطيب 
ولد يف مجادي األوىل سنة إثنتني وثالثني وأربعمائة ومسع إبن غيالن والقزويين واجلوهري والطربي ونظراءهم 

العتيقي وأيب منصور إبن السواق وأيب القاسم بن شاهني وكان ثقة عدال دينا وحدث عنهم وهو آخر من حدث عن 
صاحلا وشهد عند أيب عبد اهللا الدامغاين وهو آخر من بقي من شهود القائم بأمر اهللا وكان من ظراف البغدادين 

  القضاة وحماسن اهلامشيني ومات عن ثالث ومثانني سنة وتويف يوم اجلمعة خامس عشرين شوال وحضر قاضي 



  الزينيب والنقيبان واألعيان ودفن بباب حرب 
  حممد بن حممد  - ٣٨٤

إبن اجلزري أبو الربكات البيع مسع الربمكي واجلوهري وكان مساعه صحيحا وتويف يف ليلة األحد خامس عشرين 
  ذي القعدة ودفن بباب حرب 

  نزهة املعروفة بست السادة  - ٣٨٥
  الرصافة وخرج معها عميد الدولة بن صدقة واجلماعة بالنيل  أم ولد املسترشد توفيت ومحلت إىل

  هزارسب بن عوض  - ٣٨٦
إبن احلسن اهلروي أبو اخلري مسع من إبن النظر وطراد وأقراهنما الكثري وكتب الكثري وأفاد الطلبة من الغرباء 

يف ربيع األول من هذه السنة واحلاضرين وكان ثقة من أهل السنة خريا واخترمته املنية قبل أوان الرواية وتويف 
  ودفن مبقربة باب حرب 

  سنة

  مث دخلت سنة ست عشرة ومخسمائة 
فمن احلوادث فيها أنه يف عشية يوم األحد خامس عشر احملرم استدعى الوزير أبو طالب علي بن أمحد السمريمي 

ام آق سنقر الربسقي عندنا ألنا وخاطبه يف معىن دبيس فإن يف قربه من مدينة السالم خطرا على أهلها وأنا نؤثر مق
ال نشك يف نصحه فوافق السلطان حممود على ذلك وكوتب الربسقي لينحدر وأرسل يف ذلك سديد الدولة أبو عبد 

  اهللا إبن األنباري فأقبل إىل بغداد فخرج وزير السلطان فتلقاه ونصبت له اخليم بتويل فراشي اخلليفة اخلواص 
حملرم قصد برنقش دار اخلالفة ومعه منصور أخو دبيس وأنزل عند باب النويب فقبل ويف يوم األربعاء حادي عشر ا

األرض وجلس عند حاجب الباب ليطالع حباله مث مضى برنقش إىل الديوان وقال أن السلطان خياطب يف الرضا عن 
  منصور 

لوهالت وتقدم من ويشفع يف ذلك فنزل اجلواب عرف حضور منصور بالشفاعة املغيثية معتذرا مما جرى من ا
  الإلساآت وما دام مع الرايات املغيثية فهو خمصوص بالعناية مشمول بالرعاية 

ويف هذه السنة زاد املاء حىت خيف على بغداد من الغرق وتقدم إىل القاضي أيب العباس إبن الرطيب باخلروج إىل 
ست وستني توىل عمارته نوشتكني خادم  القورج ومشاهدة ما حيتاج إليه وهذا القورج الذي غرق الناس منه يف سنة

أيب نصر بن جهري وكتب إمسة علية لضرب علية خيمة ومل يفارقة حىت أحكمه وغرم عليه ألوف دنانري من مال نفسه 
وسأله حممد الوكيل أن يأخذ منه ثالث االف دينار ويشاركه يف الثواب فلم يفعل وقال إخراج املال عندي أهون 

   أكثر من حاجيت إىل املال وحاجيت إىل اهللا تعاىل
ويف يوم األربعاء رابع عشر صفر مضى الوزير أبو علي بن صدقة ومعه موكب اخلليفة إىل القورج واجتمع بالوزير 

أيب طالب ووقفا على ظهور مراكبهما ساعة مث إنصرفا فما إستقر الناس يف منازهلم حىت جاء مطر عظيم أمجع 
مارهم ووقع برد عظيم معه ومل يبق بالبلد دار إال ودخل املاء من حيطاهنا وأبواهبا األشياخ أهنم مل يروا مثله يف أع

وخرج من آبار الناس ويف هذا الوقت ورد احلاج شاكرين لطريقهم واصفني نعمة اهللا تعاىل بكثرة املاء والعشب 
ينة لعمارة ما تشعث ورخص السعر وكانت الكسوة نفذت على يدي القاضي أيب الفتح إبن البيضاوي وأقام باملد



  من مسجدها 
  ويف عشية سلخ صفر تقدم السلطان باإلستظهار على منصور بن صدقة ونفذ إىل مكان فوثق عليه 

ويف يوم األربعاء غرة ربيع األول خرج السلطان حممود من بغداد وكان مقامه هبا سنة وسبعة أشهر ومخسة عشر 
بإسقاط املكوس والضرائب وما وضع على الباعة من قبل السلطان مث يوما مث نودي يف يوم اجلمعة ثالث ربيع األول 

  إستدعى الربسقي إىل باب احلجرة وفووض يف أمر دبيس فقابل ذلك بالسمع والطاعة فخلع 

عليه وتوجه إىل صرصر واقترح أن خيرج معه إبن صدقه فاعتذر اخلليفة بأن مهام اخلدمة منوطة به وإخراج عوضه 
بن عبد الكرمي إبن األنباري سديد الدولة ونودي يف احريتم أنه مىت أقام جندي ومل خيرج للقتال  أبو عبد اهللا حممد

فقد برئت منه الذمة وعرب دبيس ونفذ إىل الربسقي يقول له قد أغنيتك عن العبور وصرت معك على أرض واحدة 
تراك مث تصاف العسكران يوم اخلميس وظفر األتراك بثالثني رجال من السوادية يريدون أن يفجروا هنر فقتلهم األ

سلخ ربيع األول فأجلت الوقعة عن هزمية الربسقي فقد كان يف مخسة آالف فارس نصفهم البس وكان عسكر 
دبيس يف أربعة آالف بأسلحة ناقصة وعدد مقصرة إال أن رجالته كانت كثرية وكان سبب هزمية الربسقي أنه رأى 

تنصب عندهم ليشجعهم بذلك وكان ذلك ضلة من الرأي ألهنم ملا رأوا اخليمة يف امليسرة خلال فأمر حبط خيمتة ل
قد حطت أشفقوا فاهنزموا وكان احلر شديد فهلكت الرباذين واهلماجل عطشا وترقب الناس من دبيس بعد هذا ما 

الصلح يؤذي فلم يفعل وأحسن السرية فيما يرجع إىل أعمال الوكالء وراسل اخلليفة بالتلطف وتقررت قواعد 
واستقر انفاذ قاضي القضاة الزينيب ليحلف سيف الدولة على املستقر فعله بعد الصالح فاستعفى فأعفى ونص على 

أيب العباس إبن الرطيب فخرج مع ناصح الدولة أيب عبيد اهللا احلسني إبن جهري وتبعهما إقبال اخلادم وعادوا من احللة 
مهوه خالف ماهم عليه من تقرر األحوال على عزلة فلم خيف عليه فقصدوا وقت دخوهلم دار الوزير إبن صدقة ليو

وال على الناس وعرف أن التقريرات إستقرت بينهم عليه وانزعج وكان كل واحد من دبيس وإبن صدقة معلنا 
بعداوة اآلخر فبكر إبن صدقة إىل الديوان على عادته وجلس يف املوكب وكان يوم اخلميس وخرج جواب ما أهنى 

دعي إلىمكان وكل به فيه وهنبت داره اليت كان يسكنها بباب العامة ودور حواشيه وأتباعه وقبض على مث است
  حواشيه وعلى عز الدولة أيب املكارم إبن املطلب مث أفرج عنه ورد إليه ديوان الزمام بعد ذلك 

  ويف غداة يوم اجلمعة احلادي والعشرين من مجادي األوىل تقدم اخلليفة باستدعاء 

ي بن طراد إىل باب احلجرة وأخرجت له خلع من مالبس اخلاص وووقع له بنيابة الوزارة وكان نسخة التوقيع عل
حملك يا نقيب النقباء من شريف األباء وموضعك احلايل باإلختصاص واألختيار ما يقتضيه إخالصك احملمود إختياره 

ىل استصوابك يف النيابة اليت حيسن هبا القيام ومجاعة الزاكية آثاره توجب التعويل عليك يف تنفيذ املهام والرجوع إ
األولياء واألتباع مأمورون مبتابعتك وإمتثال ما تصرفهم عليه من اخلدم يف إبدائك وإعادتك فاحفظ نظام الدين 

وتقدم إىل من جرت عادته مبالزمة اخلدمة وسائر األعوان وتوفر على مراعاة األحوال بانشراح صدر وفراغ بال 
األنعام لك شامل وبنيل آمالك كافل إن شاء اهللا مث تقدم اخلليفة بعد مدة من عزل الوزير باطالقه إىل دار مين فإن 

  ومجع بينه وبني اهله وولده وفعل معه اجلميل 
مث قدم اقضى القضاة ابو سعد اهلروى من العسكر هبدايا من سنجر ومال واخرب ان السلطان حممود قد استوزر 

امللك وقد عول عثمان على القاضي اهلروى بأن خياطب اخلليفة يف ان يستوزر اخاه ابا نصر امحد بن  عثمان بن نظام
نظام امللك وانه ال يستقيم له وزارة وابن صدقة بدار اخلالفة وقال انا اتقدم اىل من حياسبه على ما نظر للسلطان فيه 



تخري أي موضع احب فليقم فيه فتخري ابن صدقة حديثة من االعمال وحياققه ان اراد املسألة فالدنيا بني يديه فلي
الفرات ليكون عند سليمان بن مهارش فأجيب واخرج وحقر فوقع عليه يونس احلرمي وجرت له معه قصص 

وضمانات حىت وصل احلديثة ورأى يف الربية رجال فاستراب به ففتش فاذا معه كتاب من دبيس اىل يونس حيثه على 
  وكتاب باطن يضمن له ان سلمه اليه ستة االف دينار عينا وقرية يستغلها كل سنة الفي دينار خدمة الوزير ايب علي 

واستدعى ابو نصر امحد بن نظام امللك يف نصف رمضان من داره بنقيب النقباء على بن طراد وابن طلحة صاحب 
  ة وخلع عليه يف شوال وخرج املخزن ودخل اىل اخلليفة وحده وخرج مسرورا وافردت له دار ابن جهري بباب العام

  اىل الديوان وقريء عهده وكان علي بن طراد بني يديه يأمر وينهى وامر مبالزمة جملسه 
فأما حديث دبيس فقد ذكرنا ما جتدد بينه وبني اخلليفة من الطمأنينة واسباب الصلح فلما كان ثاين رمضان بعث 

ما قيل تزيد على مائة الف رأس فبعث اخلليفة اليه عفيفا طائفة من اصحابة فاستاقوا مواشي هنر امللك وكانت في
اخلادم يقبح له ما فعل فلما وصل اليه اخرج دبيس ما يف نفسه وما عومل به من االمور املمضة منها اهنم ضمنوا له 

انه  هالك ابن صدقة عدوه فأخرجوه من الضيق اىل السعة واجلسوا ابن النظام يف الوزارة شيئا شيئا وزيادة ومنها
خاطبهم يف اخراج الربسقي من بغداد فلم يفعلوا ومنها أهنم وعدوه يف حق اخيه منصور اهنم خياطبوا يف اصالح 

حاله وخالصه من اعتقاله وانه كتب اليه من العسكر ان احنراف دار اخلالفة هو املوجب الخذه ولو ارادوا اخراجه 
قال له قد اجلتكم مخسة ايام فان بلغتم ما اريده واال جئت لشفعوا فيه فهم عفيف مبجادلته فلم يصغ دبيس اليه و

حماربا وهتدد وتوعد فبادر عفيف بالرحيل واتت رجالة احللة فنهبوا هنر امللك وافترشوا النساء يف رمضان واكلوا 
ني وشربوا فجاء عفيف فحكى للخليفة ما جرى ويف ذي احلجة اخرج املسترشد السرادق ونودي النفري فأمري املؤمن

خارج اىل القتال عنكم يا مسلمني وغال السعر فبلغ ثالثة ارطال بقرياط وامر املسترشد ان يتعامل الناس بالدراهم 
عشرة بدينار والقراضة اثين عشر بدينار وخرج اخلليفة يوم اجلمعة الرابع والعشرين من ذي احلجة من داره وعرب 

يس كما نفعل يف ابتداء امور الدول وذلك ان اول من نبغ من اىل السرادق قال املصنف ولنذكر مبتدأ امر هذا دب
بيته مزيد فجعل اليه ابو حممد املهليب وزير معز الدولة ايب احلسني بن بويه محاية سورا وسوادها فوقع االختالف بني 

الثار منهم  بين بويه وكان حيمي تارة ويغري اخرى وبعث به فخر امللك ابو غالب اىل بين خفاجة سنة القرعاء فأخذ
ومات فقام مقامه ابنه ابو االعز دبيس وكان عائنا قل ان يعجب بشيء اال هلك حىت انه نظر اىل ابنه بدران 

  فاستحسنه فمات وكان يبغض ابن ابنه 

صدقة وهو ابو دبيس هذا فعوقب يف هذا فقال رأيت يف املنام كأنه قد بلغ اعنان السماء ويف يده فأس وهو يقلع 
مي هبا اىل أهل االرض ووقع بعدها وال شك انه يبلغ املنزلة وينفق يف الفنت ويهلك بيته وتويف ابو الكواكب وير

االعز وخلف مثانني الف دينار فوىل مكانه ابنه منصور مث مات فوىل ابنه صدقة فأقام خبدمة السلطان ملك شاه 
واظهر اخلالف وعلم ان حلته ال تدفع عنه ويؤدي اليه املال ويقصد بابه كل قليل فلما قتل النظام استفحل أمره 

فبىن على تل بالبطيحة وعول على قصده ان دمهه عدو او امه وان يفتح البثوق ويعتصم باملياه واخذ على ابن ايب 
اخلري موثقا على معاضدته مث ابتاع من عربه مكانا هو على ايام من الكوفة فأنفق عليه اربعني الف دينار وهو منزل 

وك اليه وعمر احللة وجعل عليها سورا وخندقا وانشأ بساتني وصار الناس يستجريون به فأعطاه يتعذر السل
املستظهر دار عفيف بدرب فريوز فغرم عليها بضعة عشر الف دينار وتقدم اخلليفة مبخاطبته مبلك العرب وكان قد 

وقرر مع أخيه بركياروق ان  عصى السلطان بركياروق وخطب حملمد فلما وىل حممد صار له بذلك جاه عند حممد



ال يعرض لصدقه واقطعه اخلليفة االنبار ودمما والفلوجة وخلع عليه خلع مل ختلع على امري قبله فأعطاه السلطان 
واسطا واذن له يف اخذ البصرة وصار بدل على السلطان اال دالل الذي ال حيتمله واذا وقع اليه رد التوقيع او 

د ال ينجزها واوحش اصحاب السلطان ايضا وعادى الربسقى وكان يظهر باحللة من اطال مقام الرسول على مواعي
سب الصحابة ما اليقف عند حد فأخذ العميد ثقة امللوك ابو جعفر فتاوى فيما جيب على من سب الصحابة وكتب 

رون باحملرمات احملاضر فيما جيرى يف بلد ابن مزيد من ترك الصلوات واهنم ال يعرفون اجلمعة واجلماعات ويتظاه
فأجاب الفقهاء بانه ال جيوز االغضاء عنهم وان من قاتلهم فله اجر عظيم وقصد العميد باب السلطان وقال ان 

حال ابن مزيد قد عظمت وقد قلت فكرته يف اصحابك وقد استبد باالموال وامهل احلقوق ولو نفذت بعض 
  من ادناسه فانه اصحابك ملكته ووصلت اىل اموال كثرية عظيمة وطهرت االرض 

ال يسمع ببلده اذان وال قرآن وهذه احملاضر باعتقاده والفتاوى مبا جيب عليه وهذا سرخاب قد جلأ اليه وهو على 
رأيه يف بدعته اليت هي مذهب الباطنية وكان السلطان قد تغري على سرخاب فهرب منه اىل احللة فتلقا باالكرام 

 افعل وال اسلم من جلأ اىل مث قال الوالده واصحابه هبذا الرجل الذي جلأ فراسله السلطان وطالبه بتسليمه فقال ال
الينا خترب بيوتنا وتبلغ االعداء منا املراد وكان كما قال فان السلطان قصده فاستشار اوالده فقال دبيس هذا 

ئة فرس وجترد معي الصواب ان تسلم اىل مائة الف دينار وتأذن يل يف الدخول اىل االصطبالت فأختار منها ثلثما
ثلثمائة فرس فاين اقصد باب السلطان واعتذر عنك وازيل ما قد ثبت يف نفسه منك واخدمه باملال واخليل واقرر 

معه ان ال يتعرض بأرضك فقال بعض اخلواص الصواب ان ال تصانع من تغريت فيك نيته وامنا ترد هبذه االموال من 
ين الفا من الفرسان وثالثني الفا من الرجالة وجرت الوقعة على ما يقصدنا فقال صدقة هذا هو الرأي فجمع عشر

سبق يف كتابنا يف حوادث تلك السنة وذكرنا ان اخلليفة بعث اىل صدقة ليصلح ما بينه وبني السلطان فأذعن مث بدا 
ج يف هذه له وقد ذكرنا مقتله مث نشأ له دبيس هذا ففعل القبائح ولقي الناس منه فنون االذى وبشؤمه بطل احل

السنة النه كان قد وقعت وقعة بينه وبني اصحابه واهل واسط فأسر فيها مهلهل الكردي وقتل فيها مجاعة ونفذ 
املسترشد اليه ينذره من اراقة الدماء ويأمره باالقتصار على ما كان جلده من البالد ويشعره خبروجه اليه ان مل يكف 

عه فانزعج اهل بغداد فلما كانت بكرة الثالثاء ثالث شوال صلب فزاد يف طغيانه وتواعد وارعد واقبلت طالئ
الربسقى تسعة انفس ذكر اهنم من اهل حلب والشام وان دبيس بن صدقة ارسلهم لقتل الربسقى يف تاسع ذي 

القعدة وضرب اخلليفة سرادقة عند رقة ابن دحروج ونصب هناك اجلسر مث بعث القاضي ابو بكر الشهرزوري اىل 
ره وكان من مجلة الكالم وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال فاحتد وغضب وكانت فرسانه تزيد على مثانية دبيس ينذ

  االف ورجالته عشرة االف فامر القاضي ابا بكر 

مبشاهدة العسكر فصلى املسترشد يوم اجلمعة رابع عشرين ذي احلجة ونزل راكبا من باب الغربة مما يلي املثمنة 
يه القباء والعمامة وبردة النيب صلى اهللا عليه و سلم على كتفيه والطرحة على رأسه وبيده وعرب يف الزبزب وعل

القضيب ومعه وزيره امحد بن نظام امللك والنقيبان وقاضي القضاة الزينيب ومجاعة اهلامشيني والشهود والقضاة 
لسنة وصل ابو احلسن علي بن احلسني والناس فنزل باملخيم واقام به اىل ان انقضى الشهر اعين دا احلجة ويف هذه ا

الغزنوي ووعظ ببغداد وصار له قبول وورد بعده ابو الفتوح االسفرائيين ونزل برباط ايب سعد الصويف وتكلم 
مبذهب االشعري مث سلم اليه رباط االرجوانية والدة املقتدي وورد الشريف ابو القاسم على بن يعلي العلوي ونزل 



لم على الناس واظهر السنة فحصل له نفاق عند اهل السنة وكان يورد االحاديث برباط ايب سعد ايضا وتك
  باالسانيد 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  احلسن بن حممد  - ٣٨٧
ابن اسحاق بن ابراهيم بن خملد ابو علي الباقرحي ولد سنة سبع وثالثني واربعمائة ومسع ابا القاسم التنوخي وابا 

والقزويين وابن شيطا والربمكي واجلوهري وغريهم وكان رجال مستورا من اوالد احملدثني فهو  بكر بن بشران
  حمدث وابوه وجده وابو جده وجد جده وتويف يف هذه السنة ودفن مبقربة باب حرب 

  عبد اهللا بن امحد  - ٣٨٨
ة اربع واربعني واربعمائة ابن عمر بن ايب االشعث ابو حممد السمرقندي اخو شيخنا ايب القاسم ولد بدمشق سن

ونشأ ببغداد فسمع الكثري من الصريفيين وابن النقور وغريمها ومسع ببيت املقدس وبنيسابور وببلخ وبسرخس ومبرو 
وباسفرائني وبالكوفة وبالبصرة وغري ذلك من البالد وصحب اباه واخلطيب ومجع والف وكان صحيح النقل كثري 

زرعة بن حممد بن طاهر عن ابيه قال مسعت ابا اسحاق املقدسي يقول ملا دخل ابو الضبط ذا فهم ومعرفة انبأنا ابو 
  حممد السمرقندي بيت 

املقدس قصد ابا عثمان بن الورقاء فطلب منه جزءا فوعده به ونسي ان خيرجه فتقاضاه فوعده مرارا فقال له ايها 
ا مل يرزق ابا زرعة الرازي فقال الشيخ احلمد هللا مث الشيخ التنظر اىل بعني الصبوة فان اهللا قد رزقين من هذا الشان م

رجع اليه يطلب اجلزء فقال الشيخ ايها الشاب اين طلبت البارحة االجزاء فلم اجد فيها جزءا يصلح اليب زرعة 
  الرازي فخجل وقام تويف ابو حممد يوم االثنني ثاين عشر ربيع االخر من هذه السنة 

  عبد القادر بن حممد  - ٣٨٩
عبد القادر بن حممد بن يوسف ابو طالب بن ايب بكر بن ايب القاسم االصفهاين واالصل ولد سنة ست وثالثني  ابن

واربعمائة ومسع الربمكي واجلوهري والعشاري وابن املذهب وغريهم ومسع الكثري وحدث بالكثري سنني وكان الغاية 
قرآن كثري الصالة وهو آخر من حدث عن ايب القاسم يف التحري واتباع الصدق والثقة وكان صاحلا كثري التالوة لل

  االزجي وتويف يوم السبت ثامن عشر ذي احلجة ودفن بباب حرب 
  على بن امحد  - ٣٩٠

ابو طالب السمريمي ومسريم قرية باصبهان كان وزير السلطان حممود وكان جماهرا بالظلم والفسق وبىن ببغداد دارا 
بالتوثة ونقل االهتا اىل عمارة داره فاستغاث اليه اهل التوثة فحبسهم ومل خيرجهم على دجلة فأخرب احمللة املعروفة 

اال بغرم وهو الذي اعاد املكوس بعد عشر سنني من زمان ازالتها وكان يقول لقد سننت على اهل بغداد السنن 
ت من كثرة التعدي على اجلائرة فكل ظامل يتبع افعايل وما اسلم يف الدنيا وقد فرشت حصريا يف جهنم وقد استحيي

الناس وظلمي من ال ناصر له وقال هذا يف الليلة اليت قتل يف صباحها وكان سرادقه قد ضرب بظاهر البلد وركب 
يف بكرة ذلك اليوم وقال قد عزمت على االملام باحلمام والعود عاجال يف الوقت الذي اختاره املنجمون فعاد ودخل 

  د ما ال حيصى من محلة السالح والصمصامات والسيوف احلمام مث خرج وبني يديه من العد



ومل ميكنه سلوك اجلادة اليت تلي دجلة لزيادة املاء هناك فقصد سوق املدرسة اليت وقفها مخار تكني التتشى واجتاز يف 
يف املنفذ الضيق الذي فيه حظائر الشوك فلما خرج اصحابه بأمجعهم منه وبرز عنق بغلته ويداها وثب رجل من دكة 
السوق فضربه بسكني فوقعت يف البغلة مث هرب اىل دار على دجلة فأمر بطلبه فتبعه الغلمان واصحاب السالح 

فخال منهم املكان فظهر رجل آخر كان متواريا فضربه بسكني يف خاصرته مث جذبه عن البغلة اىل االرض وجرحه 
ك فحمال عليهم مع الذي توىل جراحته فاهنزم عدة جراحات فاعد اصحاب الوزير فربز هلم اثنان مل يريا قبل ذل

ذلك اجلمع من بني يدي هؤالء الثالثة ومل يبق من له قدرة على ختليصه وحلالوة الروح قام الوزير وقد استغلوا عنه 
باحلمالت على اصحابه فأراد االرتقاء اىل بعض درج الغرف اليت هناك فعاوده الذي جرحه فجره برجله وجعل 

مقاتله والوزير يستعطفه ويقول له انا شيخ فلم يقلع عنه وبرك على صدره وجعل يكرب ويقول  يكرر الضرب يف
بأعلى صوته اهللا اكرب انا مسلم انا موحد هذا واصحاب الوزير يضربونه على رأسه وظهر بسيوفهم ويرشقونه 

ذبح الغنم وقتل مع بسهامهم وذلك كله ال يؤمله وسقط حني استرخت قوته فوجدوه مل يسقط حىت ذحبه كما ي
الوزير رجالن من اصحابه ومحلت جثة الوزير على بارية اخذت من الطريق اىل دار اخيه النصري وحز رأس الذي 

توىل قتله وقتل االربعة الذين تولوا قتله وحز رأس القاتل خاصة فحمل اىل املعسكر وجيء بالضارب االول فقتل يف 
هذا الوزير قد خرجت يف بكرة اليوم الذي قتل فيه راكبة بغلة تساوى  املكان والقيت رممهم بدجلة وكانت زوجة

ثلثمائة دينار مبركب ال يعرف قيمته وبني يديها مخس عشرة جنيبة باملراكب الثقال املذهبة ومعها حنو مائة جارية 
النفاطون مزينات باجلواهر والذهب وحتتهن اهلماليج مبراكب الذهب والفضة وبني ايديهن اخلدم والغلمان و

بالشموع واملشاعل فلما استقرت باخليم اململوأة بالفرش واالموال واحلمال جاءها خرب قتل زوجها فرجعت مع 
  جواريها وهن حواسر حواف فأمشبة االمر قول ايب العتاهية 

  ... رحن يف الوشى واصبحن عليهن املسوح 
ي وهو مبا سبذان يف مائة قبة ملبسة وشيا وديباجا ولقول ايب العتاهية هذا قصة وهو ان اخليزران قدمت على املهد

  فمات فعادت اىل بغداد وعلى القباب املسوح السود مغشاة هبا فقال ابو العتاهية 
لتموتن ولو عمرت ما عمر ... كل نطاح من الدهر له يوم نطوح ... رحن يف الوشى واصبحن عليهن املسوح ... 

  ... تنوح  بد ان كنت... فعلى نفسك نح ال ... نوح 

  وكان قتل السمريمي يوم الثالثاء سلخ صفر وكانت مدة وزارته ثالث سنني

  وعشرة اشهر وعشرين يوما 
  علي بن حممد  - ٣٩١

ابن فنني ابو احلسن البزاز مسع ابا بكر اخلياط وابا احلسني بن املهتدي وابا احلسني ابن املسلمة وغريهم وحدث 
  يحا وتويف ليلة االحد خامس ذي احلجة ودفن بباب حرب عنهم وقرأ بالقراآت وكان مساعه صح

  القاسم بن علي  - ٣٩٢
ابن حممد بن عثمان ابو حممد البصري احلريري صاحب املقامات كان يسكن حملة حرام بالبصرة ولد يف حدود سنة 

صاحة وحسن ست واربعني واربعمائة ومسع احلديث وقرأ االدب واللغة وفاق اهل زمانه بالذكاء والفطنة والف
  العبارات وانشأ املقامات اليت من تأملها عرف قدر منشئها وتوفيفي هذه السنة بالبصرة 



  حممد بن علي  - ٣٩٣
ابن منصور بن عبد امللك ابو منصور القزويين قرأ القرآن على ايب بكر اخلياط وغريه وكان يقريء الناس ومسع اباه 

ا الطيب الطربي وابا احلسن املاوردي واجلوهري وغريهم وكان وابا طالب بن غيالن وابا اسحاق الربمكي واب
  صاحلا خريا 

  له معرفة باللغة والعربية وتويف يف شوال هذه السنة ودفن مبقربة باب حرب 

  سنة

  مث دخلت سنة سبع عشرة ومخسمائة 
كر فنزل بقرية تعرف فمن احلوادث فيها انه رحل املسترشد يف احملرم وكان اقبال االمري احلاجب ونظر صاحب العس

حبديثة من هنر ملك فاستقبله الربسقى ومجاعة من االمراء الذين معه ودخلوا عليه وحلفوا على املناصحة واملبالغة يف 
احلرب وقرأ ابو الفرج حممد بن عمر االهوازي على املسترشد جزء احلسن بن عرفة وهو سائر وكان قد ذكر ان 

زي االتراك يقصدون الفتك فتقدم ان يبعد كل مستعرب من االتراك عن  مجاعة من الباطنية وصلوا بغداد يف
السرادق وامر بأن حتمل االعالم اخلاصة وهي اربعة اربعة من اخلدم وكذلك الشمسة وال يدنو من املسترشد غري 

ربسقي بنفسه اخلدم واملماليك وسار املسترشد وعسكره يوم االحد رابع احملرم اىل النيل فلما تقاربوا رتب سنقر ال
العسكر صفوفا وكانوا حنو الفرسخ عرضا وجعل بني كل صفني جماال للخيل ووقف موكب اخلليفة من روائهم 

حيث يراهم ويرونه ورتب دبيس عسكره صفا واحدا وجعل له ميمنة وميسرة وقلبا وجعل الرجالة بني يدي 
عسكره ووعدهم هنب بغداد فلما تراءى  الفرسان بالتراس الكبار ووقف يف القلب من وراء الرجالة وقد مىن

اجلمعان بادرت رجاله دبيس فحملت وصاحوا با اكلة اخلبز احلوارى والكعك االبيض اليوم نعلمكم الطعان 
والضرب بالسيف وكان دبيس قد استصحب معه البغايا واملخانيث باملالهي والزمور والدفوف حيرضون العسكر 

رآن والتسبيح والتكبري والدعاء والبكاء ويف هذه الليلة أجتمع أهل بغداد على ومل يسمع يف عسكر اخلليفة إال الق
الدعاء يف املساجد وختم اخلتمات واإلبتهال يف النصر فحمل عنتر بن أيب العسكر الكردي على صف اخلليفة 

  ال اخلليفة فتراجعوا وتأخروا وكان اخلليفة ووزيره من وراء الصف خلف هنر عتبق فلما رأى هزمية الرجالة ق

لوزيره أمحد يا نظام الدين ما ترى قال نصعد العتيق يا أمري املؤمنني فصعد اخلليفة واملهد واإلعالم وجرد اخلليفة 
سيفه وسأل اهللا تعاىل النصر وقال مجاعة من عسكر دبيس ان عنترا غدر فلم يصدق قالوا فلما رأوا املهد والعلم 

عنتر فحمل زنكي مع مجاعة كانوا قد كمنوا يف عسكر دبيس فكسروهم  واملوكب قد صعد على العتيق تيقن غدر
وأسروا عنتر بن أيب العسكر ووقعت اهلزمية وهرب دبيس ومن معه من خواصه إىل الفرات فعرب بفرسه وسالحه 
ء وقد أدركته اخليل ففاهتم وذكر أن إمرأة عجوزا كانت على الفرات قالت لدبيس دبري جئت فقال دبري من مل جيي
وقتل الرجالة وأسر خلق كثري من عسكر دبيس وكان الواحد منهم إذا قدم ليقتل قال فداك يا دبيس مث ميد عنقه 

ومل يقتل من عسكر اخلليفة سوى عشرين فارسا وعاد اخلليفة منصورا فدخل بغداد يوم عاشوراء وكانت غيبته من 
وام ببغداد فقصدوا مشهد مقابر قريش وهنبوا ما فيه خروجه ستة عشر يوما وملا عاد اخلليفة من حرب دبيس ثار الع

وقلعوا شبائكه وأخذوا ما فيه من الودائع والذخائر وجاء العلويون يشكون هذا احلال إىل الديوان فأهنى ذلك 
فخرج توقيع اخلليفة بعد أن أطلق يف النهب بإنكار ما جرى وتقدم إىل نظر اخلادم بالركوب إىل املشهد وتأديب 



  ففعل ذلك ورد بعض ما أخذ فظهر يف النهب كتب فيها الصحابة وأشياء قبيحة اجلناة 
ويف حمرم هذه السنة نقصت دار علي بن أفلح وكان املسترشد قد أكرمه ولقبه مجال امللك فظهر أنه عني لدبيس 

  فتقدم بنقض داره فهرب وسنذكر حاله عند وفاته يف زمان املقتفي إن شاء اهللا تعاىل 
م اخلليفة على عمل السور فأشري عليه باجلباية من العقار وتقدم من الديوان إىل إبن الرطيب فأحضر أبو ويف صفر عز

الفرج قاضي باب األزج وأمر أن جييء العقار لبناء السور وابتدئ بأصحاب الدكاكني فقلق الناس لذلك فجمع من 
ه من ماله وكان قد كتب القاضي أبو العباس إبن ذلك مال كثري مث أعيد على الناس فكثر الدعاء للخليفة وأنفق علي

  الرطيب إىل املسترشد قصة يقول فيها 

اخلادم أدام اهللا ظل املواقف املقدسة طالع مبا يعتقد إن اداه أدى حق النعمة عليه وإن كتمه كان مقصرا يف تأديه ما 
محد بن سالمة قد خدمت العلم منذ الصىب جيب عليه وعاملا أن اهللا يسأله عنه فلو وفرض يف وقته قضاء يقول له يا أ

حىت إنتهيت إىل سن الشيوخ وطول العمر يف خدمة العلم نعمة مقرونة بنعمة وخدمت إمام العصر خدمة زال عنها 
اإلرتياب عنده فيما تنهيه وعرفت حبكم خمالطتك ألبناء الزمان أن الناصح قليل والشفق فأكثر وهو أدام اهللا أيامه 

ث به الرعية ال تصل إليه حقائق األحوال إال من جانب خمصوص فما عذرك عند اهللا يف كتمانك ينجوه عما تتحد
ولست ممن يراد وأمثالك أال القول حق وإيراد صدق ال لعمارة وال جلمع مال فلم جيد لنفسه جوابا يقوم عذره 

يف خدمه وأثاره مال من جباية  عنده فكيف عند اهللا تعاىل وهذا الوقت الذي قد جتدد فيه من يتوهم أنه على شيء
يغرر بنفسه مع اهللا تعاىل ومبجد موالنا وأوىل األوقات باستمالة القلوب وإذاعة الصدقات وأعمال الصاحلات هذا 
الوقت وحق اهللا يا موالنا أن الذي تتحدث به العوام فيما بينهم من أن أحدهم كان يعود من معيشته ويأوي إىل 

فظ للدولة قد صاروا جيتمعون يف املساجد واألماكن شاكني مما قد التمس منهم ويقولون منزله فيدعو بالنصر واحل
كنا نسمع أن يف البلد الفالين مصادرة فنعجب وحنن اآلن يف كنف األمامة املعظمة نشاهد ونرى والناس بني حمسن 

واملسيء الظن يقول الفاعل هلذا  الظن ومسيء واحملسن يقول ما جيوز أن يطلع أمري املؤمنني على ما جيري فيقر عليه
أقل أن يقدم عليه إال عن علم ورضا وقد كاد كل ذي والء وشفقة يضل ويتبلد ويف يومنا هذا حضر عند اخلادم 

  فقيه يعرف بإمسعيل األرموي واخلادم يذكر الدرس فقال 
  ليبك على اإلسالم من كان باكيا 

ولب بسبعة دنانري فيا موالنا اهللا اهللا يف الدين والدولة للذين هبما وحكي أن له دويرات باجلعفرية أجرهتا دينار قد ط
اإلعتصام فما هذا األمر مما يهمل وكيف جيوز أن يشاع عنا هذا الفعل الذي ال مساغ له يف الشرع وجيعل اخللق 

  شهودا وما خيلو 

القدح اىل مثل هذا وما املال وملاذا  يف أعداء الدولة من يكون له مكاتب وخمرب يرفع هذا إليهم فما يبلغ األعداء يف
يراد اال الجناد االنصار واالولياء وهل تنصرف احلقوق املشروعة اال يف مثل هذا وليس اال عزمة من العزمات 

الشريفة يصلح هبا ضمائر الناس ويؤمر باعادة ما اخذ من الضعفاء وان كان ما اخذ من االغنياء باقيا اعيد وان 
وا فيه وكتب قرضا على اخلزائن املعمورة وجعل ذلك مضاهيا ملا جرت به العوائد الشريفة مست حاجة اليه عومل

عند النهضات اليت سبقت واقترن هبا النظر يف تقدمي الصدقات وختم اخلتمات واخلادم وان اطال فانه يعد ما ذكره 
يوم السبت النصف من صفر وكان  ذمرا بالعرض لكثرة ما على قلبه منه واالمر اعلى وكان االبتداء بعمارة السور

كل اسبوع تعمل اهل حملة وخيرجون بالطبول واجلنكات وعزم اخلليفة على ختان اوالده واوالد اخوته وكانوا اثين 



عشر فأذن للناس ان يعلقوا ببغداد فعلقت وعمل الناس القباب وعملت خاتون قبة بباب النوىب وعلقت عليها من 
ادهش الناس وعملت قبة يف درب الدواب على باب السيد العلوى وعليها غرائب  الثياب الديباج واجلواهر ما

منحوتة واحللل ونصب عليها ستران من الديباج الرومي مقدار كل واحد منهما عشرين ذراعا يف عشرين وعلى 
  ام بلياليهن احدمها اسم املتقى هللا وعلى االخر املعتز باهللا واظهر الناس خمباهتم من الثياب واجلوهر سبعة اي

مث وصل اخلرب بان دبيسا حني هرب مضى اىل غزية فاضافوه وسأهلم ان خيالفوه فقالوا ما ميكننا معاداة امللوك وحنن 
بطريق مكة وانت بعيد النسب منا وبنوا املنتفق اقرب اليك نسبا فمضى اليهم وحالفوه وقصد البصرة يف ربيع 

اك وقتل خلقا كثريا وعزم على قطع النخل فصانعه اصحاهبا عن كل االول وكبس مشهد طلحة والزبري فنهب ما هن
  رأس شيئا معلوما 

ووصل اخلرب ان السلطان حممود قبض على وزيره مشس الدين عثمان بن نظام امللك وتركه يف القلعة الن سنجر 
  كان امره بابعاده فحبسه فقال ابو نصر املستوىف 

والصواب قتله ها هنا وانفاذ رأسه فبعث السلطان حممود اىل اخلليفة  للسلطان مىت مضى هذا اىل سنجر مل نأمنه
ليعزل اخا عثمان وهو امحد بن نظام امللك فبلغ ذلك امحد فانقطع يف داره وبعث اىل اخلليفة يسأله ان يعفى من 

  احلضور بالديوان لئال يعزل من هناك فاجابه ومل يؤذ بشيء 
مث بعث اىل عميد الدولة ابن صدقة وهو باحلديثة فاستحضر فأقام باحلرمي  وناب ابو القاسم ابن طراد يف الوزارة

الطاهرى اياما مث نفذ له الزبزب ومجيع ارباب الدولة ومع سديد الدولة خط اخلليفة فقرأه عليه وهو اجب ياجالل 
معهم من  الدين داعى التوفيق مع من حضر من األصحاب لتعود ىف هذه الساعة اىل مستقر عزك مكرما فاقبل

  احلرمي الطاهرى وجلس ىف الوزارة يوم االثنني سادس ربيع اآلخر 
وىف مجادى اآلخرة وصل ابن الباقرحى ومعه كتب من سنحر وحممود بتسليم النظامية اليه ليدرس فيها فمنعه 

  الفقهاء فالزمهم الديوان متابعتة 
 نواحيها وازاله ابن الباقرحى عنها ففعل واتفق وىف آخر شعبان وصل اسعد امليهىن بأخذ املدرسة والنظر فيها وىف

امليهىن والوزير امحد على ان دخل املدرسة قليل ال ميكن اجراء االمر على النظام املتقدم واهنم يقنعون املتفقه 
ويقطعون من بقي فاقتل بذلك األمر املدرس فدرس يوما واحدا ببعض ب وامتنع الفقهاء من احلضور وترك 

ى اىل املعسكر ليصلح حاله فاقام خواجا امحد ابا الفتح بن برهان ليدرس نائبااىل ان يأتى اسعد التدريس مث مض
امليهىن فألقى الدرس يوما فأحضره الوزير ابن صدقة وامسعة املكروه قال كيف اقدمت علىمكان فدرتب فيه مدرس 

ابن الر زاز بالنيابة ىف املدرسة واشتد  مث الزمه بينه وتقدم اىل قاضى القضاة فصرفه عن الشهادة وامر ابا منصور
  الغالء فبلغت كارة الدقيق اخلشكار ستة دنانري ونصف 

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر

  امحد بن عبد اجلبار  - ٣٩٤
  ابن امحد ابو سعد الصريىف اخوا ىب احلسني مسع من مجاعة وال نعرف فيه اال اخلري توىف ىف هذه السنة 

  اهللا بن احلسن  عبيد - ٣٩٥
ابن امحد بن احلسن بن امحد بن حممد بن مهرة ابو نعيم بن اىب على احلداد ولد سنة ثالث وستني واربعمائة ومسع 



بنيسابور وهبراة واباصبهان وبغداد وغريها الكثري ورحل ىف الطلب وعىن باجلمع للحديث وقرأ االدب وحصل من 
  لطريقة غزير الدمعة الكتب مامل حيصله غريه كان اديبا محيد ا

  عيسى بن امسعيل  - ٣٩٦
ابن عيسى بن امسعيل ابو زيد العلوى من اوالد احلسن بن على بن اىب طالب من اهل أهبر بلد عند زجنان رحل اىل 

البالد ومسع احلديث من مجاعة وكان مييل اىل طريقة التصوف ويغلب ىف السماع والوجد على زعمة توىف ىف شوال 
  لى عليه بباب الطاق ودفن ىف قرب قد حضره لنفسه ىف حياته هذه السنة وص

  عثمان بن نظام امللك  - ٣٩٧
وزير السلطان حممود كان قد طلبة سنجر فقبض عليه السلطان وحبسة فقال ابو نصر املستوىف مىت مضى هذا اىل 

وعرفه ماجاء فيه قال امهلىن حىت  سنجر مل تأمنه والصواب قبله انفاذ رأسه فبعث السلطان اليه عنتر اخلادم فلما أتا
اصلى ركعتني فقام راغتسل وصلى ركعتني وصربلقضاء اهللا واخذ السيف من السياف فنظر فيه مث قال سيفى امضى 

  من هذا فاضرب به وال تعذبىن فقبله بسيفه وبعث وبرأسه 

  فلما كان بعد قليل فعل باىب نصر املستوىف مثل ذلك 
  عثمان بن على  - ٣٩٨
ملعمر بن اىب عمامة البقال ابو املعاىل اخو اىب سعد الواعظ مسع من ابن غيالن وغريه وقال شيخنا عبد الوهاب ابن ا

حهدنا به ان نقرأ عليه فأىب وقال اشهدوا أىن كذابا وكان شاعرا خبيث اللسان ويقال انه كان قليل الدين خيل 
  بالصلوات مات ىف ربيع اآلخر من هذه السنة 

  ن امحد حممد ب - ٣٩٩
ابن حممد بن املهتدى ابو الغنائم اخلطيب العدل مسع القزويىن والربمكى واجلوهرى والتنوخى والعشارى والطربى 

وغريهم وكان شيخا ذا هيئة مجيلة وصالح ظاهرومساعة صحيح وكان شيخنا عبد الوهاب يثىن عليه ويصفه 
وارحه وكتب املستظهر ىف حقة هو شيخ األسرة بالصدق والصالح وعاش مائة وثالثني سنة وكسراممتعا جبميع ج

  توىف ىف يوم االحد ثاىن عشر ربيع االول ودفن بباب حرب قريبا من بشرا احلاىف 
  حممد بن امحد  - ٤٠٠

ابن عمر القزاز ابو غالب احلريرى يعرف بابن الطيورى اخو أىب القاسم شيخنا وخال شيخنا عبد الوهاب األمناطى 
حلرة والعشارى وابا الطيب الطربى حدث وكان مساعة صحيحا وكان خريا اصاحلا روى عنه مسع ابا احلسن زوج ا

  شيخنا عبد الوهاب توىف ليله اجلمعة سابع عشر صفر ودفن بباب حرب عند ابيه 
  حممد بن على  - ٤٠١

ىف مسجد  ابن حممد ابو جعفر من اهل مهذان يلقب مبقدم احلاج حج كثريا وكان يقرأ القرآن بصوت طيب وخيتم
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ختمة ىف كل سنة ىف ليلة واحدة قائما ىف الروضة ومسع احلديث وتوىف ىف حمرم هذه 

  السنة هبمذان 

  وهو ابن ست وستني 

  سنة



  حممد بن مرزوق  - ٤٠٢
ع القاضى ابا يعلى وابا ابن عبد الرزاق بن حممد ابو احلسن الزعفراىن اجلالب ولد سنة اثنتني واربعني واربعمائة ومس

احلسني ابن املهتدى وابن املسلمة والصويفيين وغريهم وتفقه على اىب اسحاق ورحل ىف طلب احلديث ومسع 
بالبصرة وخوزستان واصبهان والشام ومصر وكان مساعه صحيحا وكان ثقة له فهم جيد وكتب تصانيف واخلطيب 

  ودفن بالوردية  ومسعها منه وتويف يوم االربعاء تاسع عشرين صفر
  املبارك بن حممد  - ٤٠٣

ابن احلسن ابو العز الواسطي مسع وحدث ووعظ اال انه كان حيكي عنه ختليط يف وعظه وتفسريه للقرآن تويف يف 
  رجب هذه السنة 

  سنة 
  مث دخلت سنة مثاين عشرة ومخسمائة 

فنفر عليهم اهل البلد فقتلوا منهم سبعمائة فمن احلوادث فيها انه وردت االخبار بان الباطنية ظهروا بآمد وكثروا 
  رجل 

وردت شحنكية بغداد اىل سعد الدولة برنقش الزكوى وتقدم اىل الربسقى بالعود اىل املوصل وسلم منصور بن 
صدقة اىل سعد الدولة ليسلمه اىل دار اخلالفة فوصل سعد الدولة وسلم منصور اىل دار اخلالفة ووصل اخلرب 

اىل امللك طغرل بن حممد بن ملك شاه واهنما على قصد بغداد فتقدم اخلليفة اىل ابن صدقة  بوصول دبيس ملتجئا
باتأهب حملاربتهما ومجع اجليوش وتقدم اىل برنقش الزكوى بالتأهب ايضا واستجاش االجناد من كل جانب فلم 

  يزالوا يتأهبون اىل ان خرجت هذه السنة 
  بغداد اىل البصرة ويف ربيع االول وقع حرف وامراض وعمت من 

  ويف مجادي االوىل تكاملت عمارة املثمنة وشرع املسترشد يف اخذ الدور املشرفة 

على دجلة اىل مقابل مشرعة الرباط ليبىن ذلك كله مسناة واحدة ونقض الدار اليت بىن يف املشرعة وذكر ان 
  املسترشد تزوج ببنت سنجر وانه يريد ان يبين هذا املكان 

اىل نظر وابن االنباري فمضيا اىل سنجر الستحضار ابنته زوجة املسترشد وكان املتوىل للعقد ويف رجب تقدم 
  واخلطاب يف ذلك القاضي اهلروى 

ويف شعبان وصلت كتب اىل الديوان بأن قافلة واردة من دمشق فيها باطنية قد انتدبوا لقتل اعيان الدولة مثل 
م يف البلد اثنان عند عقد املأمونية واثنان بسوق الثالثاء وواحد الوزير ونظر فقبض على مجاعة منهم وصلب بعضه

بعقد اجلديد وغرق مجاعة ونودي أي متشبه من الشاميني وجد ببغداد اخذ وقتل واخذ يف اجلملة ابن ايوب قاضي 
 عكربا وهنبت داره وقيل انه وجد عنده مدارج من كتب الباطنية واخذ آخر كان يعينهم باملال واخذ رجل من

  الكرخ 
ويف شوال قبض على ناصح الدولة ايب عبد اهللا بن جهري استاذ الدار وقبض ماله ووكل به وذكر انه قرر عليه 

  اربعون الف دينار 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر



  امحد بن حممد  - ٤٠٤
ايب عثمان سعيد بن ايب سعيد ابن امحد بن سلم ابو العباس بن ايب الفتوح اخلراساين من اهل اصبهان مسع هبا من 

العيار الصويف وايب عمر عبد الوهاب بن ايب عبد اهللا بن منده ومبكة من سعد الزجناين وغريه وحج مخس حجات 
وجاور مبكة سنني وكان واعظا متصوفا وعظ ببغداد فنفق عليهم وتويف باصبهان يف ربيع االخر من هذه السنة 

  وكانت والدته سنة ست واربعني 
  امحد بن علي  - ٤٠٥

  ابن تركان ابو الفتح ويعرف بابن احلمامي الن اباه كان محاميا وكان على مذهب 

امحد بن حنبل وصحب ابا الوفاء ابن عقيل وكان بارعا ىف الفقة وأصوله شديد الذكاء والفطنة فنقم عليه واصحابنا 
 ووجد اصحاب الشافعى على اوىف ما يريدة اشياء مل حتتملها اخالقهم اخلشنة فانتقل وتفقه على الشاشى والغزاىل

من االكرام مث ترقى وجعلوه مدرسا للنظامية فوليها حنو شهر وشهد عند الزينىب وتوىف يوم االربعاء سابع عشر 
  مجادى االوىل ودفن بباب ابرز 

  ابراهيم بن مسقايا  - ٤٠٦
  ذه السنة ابو اسحاق الزاهد كان من اعيان الصاحلني توىف ىف ربيع االول من ه

  عبد اهللا بن حممد  - ٤٠٧
ابن على بن حممد ابو جعفر الدامغاىن مسع الصريفيىن وابن املسلمة وابن النقور وشهد عند ابيه قاضى القضاة اىب 
عبد اهللا وجعل قاضيا على ربع الكرخ من قبل اخيه قاضى القضاة اىب احلسن مث ترك ذلك وخلع الطيلسان ووىل 

عزل وكان دمت االخالق عتيدا بالرياسة وتوىف ليله الثالثاء ثاىن مجادى االول ودفن حجاجة باب النوىب مث 
  بالشونيزية عند قرب ابن اخيه اىب الفتح السامرى 

  عبيد اهللا ين عبد امللك  - ٤٠٨
ابن امحد الشهرزورى ابو غالب البقال املقرئ مسع من ابن املذهب واجلوهرى وغريمها وحدث ومساعة صحيح 

  خا فيه سالمة وكان شي
  قاسم بن اىب هاشم  - ٤٠٩

  امريمكة توىف ىف العشراالوسط من صفر وخلفة ابنه ابو فليتة فاحسن السياسة واسقط املكس 
  حممد بن على  - ٤١٠

  ابن سعدون ابوياسرمسع ابن املسلمة وابا القاسم الدجاجى وحدث وتوىف باملارستان 

  حممد بن احلسن  - ٤١١
ات املعدل مث القاضى ببعقوبا مسع ابن املسلمة والصريفيىن وحدث وشهد عند اىب عبد اهللا ابن كردى أبو السعاد

  الدامغاىن وكان كثري الصدقة مشهودا له باخلري وبلغ مثانني 

  سنة

  وتوىف ليله السبت غرة رمضان ودفن بباب حرب 
  املبارك بن جعفر  - ٤١٢



اىب حممد التميمى وطراد وغريمها وكتب الكثري وتفقه على اىب ابن مسلم ابو الكرم اهلامشى مسع احلديث الكثري من 
القاسم يوسف بن حممد الزجناىن وعلى شيخنا ابىاحلسن الزاغوىن وكان صاحلا حريا وهو اول من لقنىن القرآن وانا 

  طفل وتوىف ىف ذى احلجة من هذه السنةعن اربعني سنة ودفن بباب حرب 
  سنة 

  ة مث دخلت سنة تسع عشرة ومخسمائ
فمن احلوادث فيها انه ملا التجأ دبيس بن صدقة اىل امللك طغرل بن حممد بن ملك شاه وحسن له ان يطلب السلطنة 

واخلطبة وقصد بغداد وتقدم اخلليفة باالستعداد حملاربتها وامر بفتح باب من ميدان خالص ىف سور الدار مقابل 
 يوم اجلمعة خامس صفر وخرج سحرة يوم االثنني ثامن احللبة ومساه باب النصر وجعل عليه باب من حديد وبرزىف

صفر من باب النصر بالسواد وعلية الربدة وبيده القضيب وعلية الطرحة والشمسة على رأسة وبني يدية ابو على 
بن صدقة وزيره ونقيب النقباء ابو القاسم وقاضى القضاء واقبال اخلادم وارباب الدولة ميشون ىف ركابة اىل ان 

باب احللبة مث ركب اجلماعة اىل ان وصلوااىل صحن الشماسية فلما قربوا من السرادق ترجلوا كلهم وصلوا 
ومشوا بني يدية مث لسرادق ورحل يوم التاسع من صفر فنزل باخلالص ونزل طغرل ودبيس براذان فلما عرفا 

صدقة ىف عسكر كثري خروج اخلليفة عدال عن طريق خراسان ونزل برباط هلوال فخرج الوزير ابو على بن 
  الىالدسكرة وتوجه امللك طغرل اىل اهلارونية 

ورحل اخلليفة فنزل الدسكرة فدبر امللك ودبيس ان يعربا دياىل وتامرا او يكبسوا بغداد ليال ويقطعوا اجلسر بالنهر 
 دبيس ديايل على وإن وحيفظ دبيس املعابر ويشتغل طغرل بنهب بغداد فعربا تامرا فنزل طغرل بني ديايل وتامرا وعرب

ان يتبعه امللك فمرض امللك تلك الليلة وتواىل جميء املطر وزاد املاء يف ديايل واخلليفة نازل الدسكرة ال يعلم مبكر 
ديبيس فقصد ديبيس مشرعة النهروان يف مائيت فارس جريدة فنزل هناك وقد تعب وجاء املطر عليهم طول ليلتهم 

فوصلت مجال قد نفذت من بغداد اىل اخلليفة علها الزاد والثياب فأخذها  وليس معهم خيمة وال زاد وال عليف
دبيس ففرقها على عسكره فاكتسوا وشبعوا وغنموا وبلغ اخلرب اىل بغداد مبجيء دبيس فانزعج الناس ودخلوا حتت 

اخلرب اىل اخلليفة  السالح والتجأ النساء واملشايخ اىل املساجد واعلنوا بالدعاء واالستغاثة اىل اهللا تعاىل وتأدى
وارجف يف عسكره بان دبيسا قد دخل بغداد وملكها فرحل جمدا اىل النهروان فلم يشعر دبيس االبرايات اخلليفة 
قد طلعت فلما رأها قبل االرض يف مكانه وقال انا العبد املطرود ما ان يعفى عن العبد فلم جيبه احد فعاود القول 

و عنه او مصاحلته فصرفه الوزير ابن صدقة عن هذا الرأى وبعث اخلليفة نظر والتضرع فرق له اخلليفة وهم بالعف
اخلادم اىل بغداد بتطبيب قلوب الناس ونادى يف البلد خبروج العسكر بطلب دبيس واالسراع مع الوزير ايب علي 

را به هذا بن صدقة ودخل اخلليفة داره وكانت غيبته مخسة وعشرين يوما ومضى دبيس وامللك اىل سنجر فاستجا
من اخيه وهذا من امري املؤمنني فأجارمها ولبسا عليه فقاال قد طردنا اخلليفة وقال هذه البالد يل فقبض سنجر على 

دبيس واعتقله يف قلعة يتقرب بذلك اىل املسترشد وخرج سعد الدولة برنقش الزكوى يف تاسع رجب اىل السلطان 
قق يف نفسه ان اخلليفة يطلب امللك وانه خرج من داره نوبتني واجتمع به خاليا واكثر الشكوى من اخلليفة وح

وكسر من قصده وان مل يدبر االمر يف حسم ذلك اتسع اخلرق وصعب االمر وسيتضح لك حقيقة ذلك اذا اردت 
  دخول بغداد والذي حيمله على ذلك وزيره ابو علي بن صدقة وقد كاتب امراء االطراف ومجيع العرب واالكراد 



  نفس السلطان من ذلك ما دعاه اىل دخول بغداد فحصل يف 
  ويف هذه االيام دخل ابو العباس ابن الرطيب يعلم االمراء بدار اخلليفة 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  آق سنقر الربسقى  - ٤١٣
  صاحب املوصل قتله الباطنية يف مقصورة اجلامع 

  هالل بن عبد الرمحن  - ٤١٤
بن امحد بن حممد بن ابراهيم بن بالل بن رباح مؤذن النيب صلى اهللا عليه و سلم كنيته ابو سعيد ابن سريج بن عمر 

جال يف بالد اجلبل وخراسان ووصل اىل مسرقند وجال يف ما وراء النهر ودخل بغداد وكان شيخا جهورى الصوت 
  بالقرآن حسن النغمة وتويف يف هذه السنة بسمرقند 

  هبة اهللا بن حممد  - ٤١٥
  ابن علي ابو الربكات ابن البخاري ولد 

  سنة

اربع وثالثني ومسع من ابن غيالن وابن املذهب واجلوهري والعشاري والتنوخي وحدث عنهم وكان مساعه صحيحا 
  وشهد عند ايب احلسن الدامغاين وتويف يوم االثنني ثاين عشرين رجب ودفن مبقربة باب حرب 

  سنة 
  مث دخلت سنة عشرين ومخسمائة 

من احلوادث فيها انه ملا قاتل املسترشد طغرل بن حممد فرح بذلك حممود وكاتب اخلليفة فقال قد علمت ما فعلت ف
الجلي وانا خادمك وصائر اليك وتراسال باالميان والعهود على اهنما يتفقان على سنجر وميضيان اىل قتاله ويكون 

ود يقول له انت مييىن واخلليفة قد عزم على ان ميكر حممود يف السلطنة وحده فلما علم سنجر بذلك بعث اىل حمم
يب وبك فاذا اتفقتما على فرغ مىن وعاد اليك فال تلتفت اليه وانت تعلم انه ليس يل ولد ذكر وانك ضربت معي 

  مصافا وظفرت بك فلم اسيء اليك 

ا مضت اىل اهللا تعاىل وقتلت من كان سببا لقتالنا واعدتك اىل السلطنة وجعلتك ويل عهدي وزوجتك ابنيت فلم
زوجتك االخرى ورأي فيك رأي الوالد فاهللا اهللا ان تعول على ما قال لك وجيب بعد هذا ان متضي اىل بغداد 

ومعك العساكر فتقبض على وزير اخلليفة ابن صدقة وتقتل االكراد الذين قد دوهنم وتأخذ النزل الذي قد عمله 
انت تعود اىل دارك على ما جرت به عادة آبائك وانا ال احوجك اىل ومجيع آلة السفر وتقول انا سيفك وخادمك و

تعسف فان فعل واال اخذته بالشدة واال مل يبق لك وال يل معه حكم ونفذ اليه رجال وقال هذا يكون وزيرك فلما 
بذلك وصل الرجل والرسالة انثىن عزمه عما كان عول عليه والتفت اىل قول عمه وكتب صاحب اخلرب اىل اخلليفة 

فنفذ اخلليفة اليه سديد الدولة ابن االنبارى يقول له تقنع ان تتأخر يف هذه السنة عن بغداد لقلة املرية والناس يف 
عقب الغالء فقال البد يل من اجمليء واتفق انه خرج شحنة بغداد برنقش اخلادم اىل السلطان حممود يشكو من 

فاوغر صدره على دخول بغداد وحقق يف نفسه ان اخلليفة مع خروجه استيالء اخلليفة على ما ذكرنا يف السنة قبلها 



ومباشرته احلرب بنفسه ال يقعد وال ميكن احدا من دخول بغداد من اصحاب السلطان من شحنته وعميد فتوجه 
جاب السلطان اىل بغداد فلما مسع اخلليفة نفذ اليه رسوال وكتابا اىل الوزيره يأمربرد السلطان عن التوجه فأىب وا

جبواب ثقل مساعة على اخلليفة فشرع اخلليفة ىف عمل املضارب واعتداد السالح ومجع العساكر ونودى ببغداد يوم 
السبت عاشر ذى القعدة بعبور الناس اىل اجلانب الغرىب وتقدم باخراج سرادقة اىل ظاهر احللبة انزعج الناس 

فن وبلغ اجرة الدار باجلانب الغرىب سته دنانري ومخسة وتأذوا وعربوا اىل اجلانب الغرىب فكثر الزحام على املعابروالس
غاية التأذى فلما اطمأن الناس وسكنوا بدار اخلليفة من القتال وقال اخلى البلد عليه واخرج واحقن دماء املسلمني 

واتر جمئ فنودى بالعبور اىل اجلانب الشرقى فعربوا ومحل سرادق اخلليفة الىاجلانب الغرىب فضرب حتت الرقة وت
  االمطار ودام الرعد والربق وثالثة ايام وكادت الدور وتغرق اهندم 

بعضها وعربت الرايات األعالم مث خرج املسترشد من داره رابع عشرين ذى القعدة من باب الغربة وعربىف الزبزب 
يا اىل وصعد الىمضاربه فلما عرف السلطان ذلك بعث برنقش الزكوى واسعد الطغرائى فدخال بغداد ومض

السرادق فجلسا على بابة زمانا اىل ان اذن هلما وقد جلس هلما اخلليفة على سريره فقبال االرض واديار رسالة 
السلطان وامتعاضه من انزعاج امري املؤمنني مث خشنا ىف آخر الرسالة وقال اخلليفة انا اقول له جيب ان تتأخرىف هذه 

ال السيف مث قال الربنقش انت كنت السبب ىف جميئه وانت فسدت قلبه السنة عن العراق فال تقبل ما بيىن وبينك ا
مث هم بقتله فمنعه الوزير وقال هو رسول وكتب اجلواب وبعثه معها فخرجا اىل السطان وهو بقرميسني وقد توجه 

غرىب فامتال اىل املرج قأوصال الكتاب واخربا ه مبا شاهداه من خروج اخلليفة عن داره وكونه ىف مضاربه باجلانب ال
  غيظا واستشاط وأمر بالرحيل اىل بغداد 

وىف عاشر ذى احلجة وهو يوم النحر أمر امري املؤمنني بنصب خيمة كبرية وبني يديها ضحية أخرى ومد شقتني من 
شقاق السرادق بغري دهليز ونصبوا ىف صدر اخليمة منرب ا عاليا وحضر خواص اخلليفة ووزيره والنقباء وارباب 

واالشراف واهلامشيون والطالبيون وخلق من الوجوه واقبل اخلليفة ومعه ولده الراشد وهو وىل عهده فوفق املناصب 
اىل اجلانب املنرب وصلى بالناس صالة العيد وكان املكربون خطباء اجلوامع ابن الغريق وابن املهتدى وابن التريكي 

بيده سيف مشهور فابتدأ فقال اهللا اكرب كلما سحت  غريهم فلما فرغ من الصالة صعد املنرب ووقف وىل العهد دونه
االنواء واشرق الضياء وطلعت ذكاء وعلت على االرض السماء اهللا اكرب ما مهع سحاب وملع سراب واجنح طالب 
وسر قادم باياب اهللا اكرب ما نبت جنم وازهر واينع غصن وامثر وطلع فجر واسفر واضاء هالل واقمر سبحان الذي 

اه والنظري وعجز ع تكييف ذاته الفكر والضمري ال تدركه االبصار وهو يدرك االبصار وهو اللطيف جل عن االشب
  اخلبري احلمد هللا ناصر اوليائه وخاذل اعدائه الذي ال خيلوا من علمه مكان 

ده ال وال يشغله شأن عن شأن امحده على تزايد نعمه واسأله الزيادة من بره وكرمه واشهد ان ال اله اال اهللا وح
شريك له شهادة اجعلها لنفسي الوقاء واعدها ذخرا ليوم اللقاء واشهد ان حممدا عبده ورسوله بعثه والكفر ممتد 
الرواق وقد ضرب جبزانة يف اآلفاق فشمر فيه عن ساق وقوم اهل الزيغ والنفاق صلى اهللا عليه وعلى اله االخيار 

الشرف الشامخ واجملد الباذخ جد امري املؤمنني ايب اخللفاء  واهل بيته االطهار وعلى عمه وصنو ابيه العباس ذي
الراشدين وعلى ازواجه الطاهرات امهات املؤمنني وسلم صالة يزكيهم هبا يوم الدين وجتعلهم يف جواره اعلى عليني 

ة عن عباد اهللا قد وضح السبيل لطالبيه ونطق الدليل للراغب فيه واستظهراحلق لظهور معانيه فما للنفوس راغب
رشادها مشمرة عن فسادها مفرطة يف اصدارها وايرادها جاهلة مبعادها او هي عفية عن استعدادها هيهات هيهات 



كم اخترمت املنية قبلكم وساقت اىل االرماس من كان اشد منكم ومثلكم سلبتهم ارواحهم وقطعتهم افراحهم ومل 
مطرت عليهم من الفناء دميا ورمتهم من البالء اسهما ختف جيوشهم وال سالحهم طاملا افنت امما واستزلت قدما وا

وحرمتهم من االمال مغما ومحلتهم من االثقال مغرما ومل تراع فيهم حمرما ذلوا بعد ان عزوا يف دنياهم وسادوا 
وجروا اجليوش اىل االعداء وقاد وافعاد مطلقهم ما سورا وقائدهم بالشقاوة مشهورا قد عدموا نورا وسرورا فيا 

هلم ضيعوا زمنا وما اكتسبوا حسنا كيف هبم اذا نشرت االمم واعيدت اىل احلياة الرمم ونزل بذي الذنوب  اسفا
االمل وظهر من اهل التقصري االسف والندم ذلك يوم ال يرحم فيه من شكا وال يعذر من بكى وال جيد الظامل لنفسه 

االوزار وتلفح وجوه العصاة النار وتذهل املرضعات  مسلكا يوم يشتد فيه الفرق يتزايد فيه القلق وتثقل على اهلها
وتعظم التبعات وتظهر االيات وتكاشف البليات وال يقال فيه من ندم وال ينجو من عذاب اهللا اال من رحم واعلموا 

  عباد اهللا ان يومكم هذا يوم شرفه اهللا بتشريفه القدمي وابتلى فيه خليله ابراهيم 

عظيم وسن فيه النحر وجعله شعارا للسنة اىل آخر الدهر لن ينال اهللا حلومها وال  بذبح ولده امسعيل وفداه بذبح
دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكربوا اهللا على ما هداكم وبشر احملسنني البدنة عن سبعة 

نها واطعموا القانع والبقرة عن سبعة واجلذع من الضأن والثين من املعز عن واحد فاذا وجبت جنوهبا فكلوا م
واملعتر كذلك سخرها لكم لعلكم تشكرون مث جلس بني اخلطبتني مث قام اىل الثانية فحمد اهللا وكرب وصلى على 

النيب صلى اهللا عليه و سلم ميينا ومشاال مث قال اللهم اصلحين واصلح يل ذرييت واعىن على ما وليتين واوزعين شكر 
ين على ما استخلفتين فيه واحفظين فيما استرعيتين وال ختلين من خفايا لطفك نعمتك ووفقين ملا اهلتين له وانصر

اليت عودتين رب قد آتيتين من امللك وعلمتين من تأويل االحاديث فاطر السموات واالرض انت وليي يف الدنيا 
نهى عن الفحشاء واآلخرة توفين مسلما واحلقين بالصاحلني ان اهللا يأمر بالعدل واالحسان وايتاء ذي القرىب وي

واملنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال املصنف رمحه اهللا نقلت هذه اخلطبة من خط ايب عبد اهللا حممد بن عبد 
اهللا بن العباس احلراين الشاهد وقد اجاز يل رواية ما يروى عنه قال حضرت هذه اخلطبة مع قاضي القضاة ايب 

اجلوامع قياما حتت املنرب وهم املكربون يف اثناء اخلطبة قال فلما اهنى القاسم الزينيب ومجاعة العدول وكان خطباء 
عليك سالم اهللا ... اخلطبة وحتفز للنزول بادره الشريف ابو املظفر امحد بن علي بن عبد العزيز اهلامشي فأنشده 

احلسىن وكان له  بسريته... وافضل من ام االنام وعمهم ... على منرب قد حف اعالمه النصر ... ياخري من عال 
لقد شرفت امساعنا منك خطبة ... ومن جده من اجله نزل القطر ... واشرف اهل االرض شرقا ومغربا ... االمر 

مسا ... فقد رجفت من خوف ختويفها مصر ... مآلت هبا كل القلوب مهابة ... وموعظة فضل يلني هلا الصخر ... 
تقاصر عن ... اشدت هبا سامي املنابر رفعة ... هبا حصر  وجل عالها ان يلم... لفظها فضال على كل قائل 

  ادراكها االجنم الزهر 

يباهي ... وسدت بين العباس حىت لقد غدا ... فأضحى هلا بني االنام بك الفخر ... وزدت هبا عدنان جمدا مؤثال 
بقيت على االسالم ... در وهللا دين انت فيه لنا الص... فلله عصر انت فيه امامه ... بك السجاد والعامل احلرب 

يشرفنا فيه صالتك والنحر ... واصبحت بالعيد السعيد مهنأ ... تقادم عصر انت فيه اتى عصر ... وامللك كلما 
 ...  

ونزل فنحر بدنة مث دخل السرادق ووقع البكاء على الناس ودعوا له بالتوفيق والنصر وامر جبمع السفن كلها فعرب 
نقطع عبور الناس بالكلية واما السلطان فانه بلغ اىل حلوان فبعث من هنالك االمري زنكي هبا اىل اجلانب الغريب وا



اىل واسط فازاح عنها عفيف اخلادم فهرب حىت حلق باخلليفة وامر اخلليفة بسد ابواب داره مجيعها سوى باب النوىب 
  يه يف اجلانب الشرقي سواه ورسم حلاجب الباب القعود عليه حلفظ الدار ومل يبق من اصحاب اخلليفة وحواش

واقبل السلطان يف يوم الثالثاء ثامن عشر ذي احلجة اىل بغداد فنزل بالشماسية ودخل بعض عسكره اىل بغداد 
فنزلوا يف دور الناس وانبثوا يف احلرمي وغريه وامر اخلليفة بنقل احلرم واجلواري اىل احلرمي الطاهري من اجلانب 

ار العميد اليت بقصر املأمون ومل يزل السلطان يبعث الرسل اىل اخلليفة ويتلطف به الغريب ونقل بعض رحله اىل د
ويدعوه اىل الصلح والعود اىل داره وهو ال جييب مث وقف عسكر السلطان باجلانب الشرقي والعامي باجلانب الغريب 

وانكحتكم فاسدة مث تراموا يسبون االتراك ويقولون يا باطنية يا مالحدة عصيتم امري املؤمنني فعقودكم باطلة 
  بالنشاب 

ويف هذه السنة يقول املصنف محلت اىل ايب القاسم على بن يعلي العلوى وانا صعري السن فلقنين كلمات من الوعظ 
والبسين قميصا من الفوط مث جلس لوداع اهل بغداد عند السور مستندا اىل الرباط الذي يف اخر احللبة ورقاين اىل 

كلمات وحزر اجلمع يومئذ فكانوا حنو مخسني الفا وكان يورد االحاديث بأسانيدها وينصر اهل املنرب فأوردت ال
  السنة ويقول انا علوى بلخي ما انا علوى 

كرخي ومسعت منه احلديث واجاز يل مجيع مسموعاته وجمموعاته وانشدنا يوم وداعة وذكر اهنا اليب القاسم اجلميل 
وأنتم مدى املى ما أعيش ... ودار سالمى مغناكم ... رورى من الدهرلقيا كم س... النيسابوري وانه مسعها منه 

كأن بايديكم جنة ... فال صوح الدهر مرعاكم ... جنابكم الرحب مرعى الكرام ... وما طاب عيشى لوالكم ... 
ارحتلتم حشاى حشا البني يوم ... أراىن فراق حمياكم ... فحياكم اهللا كم حسرة ... ونارا فارجوو أخشاكم ... 
اذاازدمحت ىف فؤادى اهلموم ... اعيش اىل يوم القاكم ... فياليت شعرى ومن ىل بأن ... بناراهلموم وحاشاكم ... 
لعلى ... وأستنشق الريح من ارضكم ... مناخ لبعض مطاياكم ... تود جفوىن لوأهنا ... اعلل قلىب بذكراكم ... 

وها انا ... فها انتم أولياء النعيم ... فلسنا مدىالدهر ننساكم ... نا فال تنسوا العهد ما بين... احظى برياكم 
  ... بالرق موالكم 

  وخرج العلوى من بغداد ىف ربيع اآلخر من هذه السنة

  ذكر من توىف ىف هذه السنة من االكابر 
  امحد بن حممد  - ٤١٦

ىف اول امره مث وعظ فكان متفوها وقبله  ابن حممد أبو الفتوح الغزاىل الطوسى اخو اىب حامد كان متصوفا متزهدا
العوام وجلس ىف بغداد ىف التاجية ورباط هبروز وجلس ىف دار السلطان حممود فأعطاه الف دينار فلما خرج رأى 
فرس الوزيرىف دهليز الدار مبركب ذهب وقالئد وطوق ش فركبه ومضى فاخرب الوزيرفقال ال يتبعه أحد وال يعاد 

اىل ناعورة فسمعها تئن فرمى طيلسانه عليها وكان له نكت لطيفة اال ان الغالب على كالمه  اىل الفرس وخرج يوما
  التخليط 

ورواية االحاديث املوضوعة واحلكايات الفارغة واملعاىن الفاسدة وقد علق عنه كثري من ذلك وقد راينا من كالمه 
موسى ارين قيل له لن فقال هذا شأنك تصطفى  الذى علق عنه وعليه خطه اقرارا بانه كالمة فمن ذلك انه قال قال

آدم مث تسود وجهه وخترجه من اجلنة وتدعوين اىل الطور مث تشمت يب االعداء هذا عملك باالخيار كيف تصنع 



باالعداء وقال نزل اسرافيل مبفاتيح الكنوز على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجربيل جالس عنده فاصفر وجه 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا اسرافيل هل نقص مما عنده شيئا قال ال قال ما ال ينقص الواهب ما جربيل فقال رسول 

اريده وقال دخل يهودي اىل الشيخ ايب سعيد فقال اريد ان اسلم فقال له ال ترد فقال الناس يا شيخ متنعه من 
ال هذا االسالم عندي امحلوه اآلن اىل االسالم فقال له تريد بال بد قال نعم قال رئت من نفسك ومالك قال نعم ق

الشيخ ايب حامد حىت يعلمه ال ال املنافقني يعي ال اله اال اهللا قال امحد الغزايل الذي يقول ال اله اال اهللا غري مقبول 
شر ظنوا ان قول ال اله اال اهللا منشور واليته افنسوا عزله وحكى عنه القاضي ابو يعلي انه صعد املنرب يوما فقال معا

املسلمني كنت دائما ادعوكم اىل اهللا فانا اليوم احذركم منه واهللا ما شدت الزنانري اال من حبه وال اديت اجلزية اال 
يف عشقه وكان امحد الغزايل يتعصب البليس ويعذره حىت قال يوما مل يدر ذاك املسكني ان اظافر القضاء اذا حكت 

  ... فلما توافينا ثبت وزلت ... وكنا ليلى يف صعود من اهلوى ... ادمت وقسى القدر اذا رمت اصمت مث انشد 
وقال التقي موسى وابليس عند عقبة الطور فقال يا ابليس مل ال تسجد آلدم فقال كالما كنت السجد لبشر يا 

 موسى ادعيت التوحيد وانا موحد مث التفت اىل غريه وانت قلت ارين فنظرت اىل اجلبل فانا اصدق منك يف التوحيد
قال اسجد للغري ما سجدت من مل يتعلم التوحيد من ابليس فهو زنديق يا موسى كلما ازداد حمبة لغريي ازددت له 

  عشقا قال املصنف لقد عجبت من هذا اهلذيان الذي قد صار 

 عن جاهل باحلال فانه لو كان ابليس غار هللا حمبة ما حرض الناس على املعاصي ولقد ادهشين نفاق هذا اهلذيان يف
بغداد وهي دار العلم ولقد حضر جملسه يوسف اهلمذاين فقال مدد كالم هذا شيطاين ال رباين ذهب دينه والدنيا ال 

تبقى له وشاع عند امحد الغزايل انه كان يقول بالشاهد وينظر اىل املردان وجيالسهم حىت حدثين ابو احلسني بن 
مث صاح بامسه فقام اليه وصعد املنرب فقبل بني عينيه وقال  يوسف انه كتب اليه يف حق مملوك له تركي فقرأ الرقعة

  هذا جواب الرقعة تويف ابو الفتوح يف هذه السنة 
  هبرام بن هبرام  - ٤١٧

ابو شجاع البيع مسع اجلوهري والتنوخي وكان مساعه صحيحا وكان كرميا بىن مدرسة الصحاب امحد بباب االزج 
من امالكه على الفقهاء وسبل اخلري وكانت وفاته يوم اجلمعة سادس عند باب كلواذى ودفن فيها ووقف قطعة 

  عشر حمرم 
  صاعد بن سيار  - ٤١٨

ابن حممد بن عبد اهللا بن ابراهيم ابو العالء االسحاقي من اهل هراة مسع احلديث الكثري وكان حافظا متقنا روى عنه 
  اشياخنا وتويف بغورج وغورج قرية على باب هراة 

  هلذا اجمللدالنسخ اخلطية 

  وهي االصل وعالمتها ص  ٣٠٩٦نسخة حمفوظة مبكتبة ايا صوفية باسال مبول حتت رقم 
نسخة الطوخبانة باسال مبول ابتدأت املقابلة عليها من ترمجة حممد بن علي بن احملسن التنوخي كما يظهر من حواشي 

  وعالمتها ط  ١٢٧الدكتور كرنكو وقد نبهنا على ذلك هبامش صفحة 
ل حضرة الدكتور سامل الكرنكوى مصحح الدائرة نقوال من النسخة االوىل مأخوذة بالتصوير مث نسخ هذا استحص

اجلزء بقلمه وقابله على ما ظفر به من النسخة الثانية مث ارسله الينا مع النقول التصويرية املأخوذة من النسخة االوىل 



  فاعدنا املقابلة مرة اخرى لزيادة التوثق 
دكتور املذكور بتصحيح الكتاب جهد الطاقة مع مراجعة تاريخ بغداد وتاريخ ابن جرير وشذرات وقد اعتىن ال

الذهب وغريها وعلق كثريا من احلواشي اثبتنا املهم منها وعالمة حواشيه ك وامتمنا التصحيح حسب االمكان واهللا 
  املستعان 

  خامتة الطبع

  ة والسالم على خامت انبيائه سيدنا حممد وآله وصحبه احلمد هللا على احسانه محدا يليق بعظمة شأنه والصال
وبعد فقد مت حبمد اهللا تعاىل طبع اجلزء التاسع من كتاب املنتظم يف تاريخ امللوك واالمم لالمام الشهري ايب الفرج ابن 

لعلمية الشهرية اجلوزي رمحه اهللا وهو من انفس كتب التاريخ مجع بني الوقائع والتراجم وكان الطبع مبطبعة اجلمعية ا
بدائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد الدكن ادامها اهللا مصونة عن الفنت واحملن يف ظل امللك املؤيد املعان الذي اشتهر 

  فضله يف كل مكان السلطان بن السلطان 

العلية النواب  مملكتة بالعز والبقاء دائمة التقدم واالرتقاء وهذه اجلمعة حتت صدراه ذى الفضائل السنية واملفاخر
السري حيدر نواز جنك هبادر رئيس اجلمعية ورئيس الوزراء يف الدولة اآلصفية والعامل العامل بقية االفاضل النواب 

حممد يارجنك هبادر وحتت اعتماد املاجد االريب الشريف النسيب النواب مهدي يارجنك هبادر عميد اجلمعية 
ة ومعني امري اجلامعة العثمانية وضمن ادارة العامل احملقق والفاضل املدقق ووزير املعارف واملالية يف الدولة اآلصفي

رف ادام اهللا تعاىل درجاهتم سامية وحماسنهم  ٠موالنا السيد هاشم الندوى معني عميد اجلمعية ومدير دائرة املعا
  زاكية 

نا حممد طه الندوي وموالنا وعىن بتصحيحه من افاضل دائرة املعارف وعلمائها موالنا السيد هاشم الندوي وموال
الشيخ عبد الرمحن اليماين وموالنا حممد عادل القدوسي وموالنا السيد امحد اهللا الندوى والسيد حسن مجال الليل 

املدين والشيخ امحد بن حممد اليماين وطبع بعد مالحظة موالنا العالمة عبد اهللا العمادي ركن جملس الدائرة غفر اهللا 
  م ذنوهبم وستر عيوهب

   ١٣٥٩وكان متامه يوم االثنني الثالث عشر من شهر شعبان سنة 
وآخر دعوانا ان احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على سيدنا وموالنا حممد نبيه االمني وعلى آله وصحبه 

  الطيبني الطاهرين اىل يوم الدين 

  لم بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وس

  سنة

  مث دخلت سنة احدى وعشرين ومخسمائة 
فمن احلوادث فيها ان مجاعة من عسكر السلطان حممود جاؤا ليدخلوا اىل دار اخلالفة من باب النويب فمنعتهم 

خاتون فجاؤا اىل باب الغربة يوم االربعاء رابع احملرم ومعهم مجاعة من الساسة والرعاع وأخذوا مطارق احلدادين 
الغربة ودخلوا اىل التاج وهنبوا دار اخلالفة مما يلي الشط فخرج اجلواري حاسرات يلطمن فدخلن وكسروا باب 



دار خاتون قال املصنف فرأيتهن وانا صيب يستشفعن وقد جئن صارخات وجزم على باب املخزن فدخلن دار 
لي بن صدقه بني يديه خاتون وضج الناس كأن الدنيا تزلزلت فأخرب اخلليفة باحلال فخرج من السرادق وابو ع

وقدموا السفن يف دفعة واحدة ودخل العسكر يف السالح وترسوا يف وجوههم وألبسوا املالحني السالح ورماة 
النشاب من ورائهم ورمى العيارون أنفسهم يف املاء فعربوا وعسكر السلطان مشغولون بالنهب قد دخل منهم دار 

اخلليفة قد عرب وقع عليهم الذلة فاهنزموا ووقع فيهم السيف واختفوا اخلالفة حنو الف يف السالح فلما رأوا عسكر 
يف السراديب فدخل عسكر اخلليفة فأسروا مجاعة وقتلوا مجاعة من االمراء وهنب العوام دور اصحاب السلطان 

  ودخلوا دار وزيره ودار العزيز بن نصر املستويف ودار ايب الربكات الطبيب 

داره ما قيمته ثلثمائة ألف دينار ودخلوا رباط هبروز وتعرضوا للمتصوفة وهرب وكانت عنده ودائع فأخذ من 
اصحاب السلطان وقتل منهم عدة وافرة يف الدروب واملضايق وبقي اخلليفة والوزير باجلانب الغريب حىت نقلت 

وم السبت سابع احملرم احلرم والرحل الذي كانوا اودعوه يف احلرمي الطاهري ودار العميد مث عرب اخلليفة اىل داره ي
ومعه العساكر وحفروا اخلنادق ليال عند ابواب الدروب واملسالك ورتب على ابواب احملال من حيرسها من ورود 
اصحاب السلطان فبقي القتال على هذا اياما وجاء من عسكر السلطان خلق كثري فخرج اليهم الوزير والنقيب 

معه وانتقلوا اىل العسكر السلطاين فلما كان يوم عاشوراء انقطع القتال  والعسكر فغدر ابو الفتح ابن ورام يف مجاعة
وترددت الرسل والن االمر وقال السلطان أريد أن تبعث يل من خيلفين وأنفذ بعد ذلك وزيري ليستوثق يل فمال 

فاحتبسهم ستة أيام  اخلليفة اىل الصلح فبعث قاضي القضاة الزينيب وامسعيل الصويف ونيفا وثالثني شاهدا من املعدلني
فقال الناس قد قبض عليهم ويئس الناس من الصالح وحفرت اخلنادق وسدت العقود وسلم كل قطر من بغداد اىل 
شحنة واجفل اهل اجلانب الغريب خوفا لكوهنم سبوا السلطان وشتموه وكانوا يقولون يا باطين ملا مل تقدر على غزو 

يرنقش الزكوي على السلطان فاغراه بالناس فنفر السلطان وقال أنت  الروم جئت تغزو اخلليفة واملسلمني ودخل
تريد أن أهنب املسلمني وأغري القبلة مث تقدم من وقته اىل الوزير وقال أحضر اجلماعة فاحضروا وقت املغرب فصلى 

وقبل األرض  قاضي القضاة بالسلطان املغرب وسلم عليه فأذن له يف اجللوس وقرأ عليه مكتوب اخلليفة فقام قائما
وقال مسعا وطاعة ألمري املؤمنني ومل خيالف يف شيء مما اقترح عليه وحلف فعادوا بطيبة القلب واصبح الناس 

مطمئنني وفتحت العقود وطمت اخلنادق ودخل اصحاب السلطان اىل البلد يقولون حنن منذ ثالثة أيام ما اكلنا 
معسكرهم كل منا بدانق ومل يوجد وكانوا يسلقون الطعام يف املاء اخلبز ولو مل يقع الصلح متنا جوعا وكان اخلبز يف 

  مث يأكلونه وكان السعر يف احلرمي 

رخيصا فما رئي سلطان قد حاصر بلدا فكان هو احملاصر اال هذا وظهر من السلطان حلم وافر عن العوام وحكى 
املنام حني اختصم املسترشد وحممود وعلي  ابو املكارم بن رميضاء السقالطوين قال رأيت ابا سعد ابن أيب عمامة يف

ثياب بياض فسلمت عليه وقلت له من أين اقبلت قال من عند االمام امحد بن حنبل وها هو ورائي فالتفت فرأيت 
أمحد بن حنبل ومعه مجاعة من اصحابه فقلت اىل اين تقصدون قال اىل امري املؤمنني املسترشد باهللا لندعو له بالنصر 

تهينا إىل احلربية اىل مسجد ابن القزويين فقال االمام امحد بن حنبل ندخل نأخذ الشيخ معنا فدخل فصحبتهم وان
باب املسجد وقال السالم عليكم فاذا الصوت من صدر املسجد وعليك السالم يا ابا عبد اهللا االمام قد نصر قال 

  فانتبهت مرعوبا وكان كما قال الشيخ 
هنب من دورهم فتقدم اخلليفة اىل حاجب الباب وكان ابن الصاحب ان يأخذ مث ان اصحاب السلطان طلبوا ما 



العوام الذين هنبوا دور االتراك فقبض على عامل كثري ال حيصى واسترد ما امكن واشهد عليهم انه مىت ظهر مع احد 
غال وجواشن شيء من النهب ابيح دمه مث نفذ اخلليفة اقبال وابن االنباري وابن الصاحب ويف صحبتهم خيل وب

وختوت ثياب مث اسرج الزبزب للوزير وجلس فيه وحجاب الديوان معه وركب ارباب الدولة يف السفن حول 
الزبزب ونزل العوام يف السفن وعلى الشط وكان يوما عظيما فدخل اىل السلطان وأدى الرسالة فقام السلطان 

اىل أن وصل اىل دار وزير السلطان فصعد فقعد وقبل األرض مث اذن للوزير يف االنكفاء فنهض فركب يف الزبزب 
عنده زمانا يتحادثان مث خرج فرحا ومتكن اصحاب السلطان من بغداد ونودي من قبل السلطان انه قد فتح دار 

ضرب فمن مل يقبل ديناره ابيح دمه فسمع الوزير بذلك فضمن للسلطان كل شهر ألف دينار وازال دار الضرب مث 
االنبساط وجاء وزير السلطان اىل اخلليفة يف رابع صفر فدخل اليه فأكرمه كرامة مل يكرم هبا اعيد حق البيع وكثر 

  وزير قط مث خلع عليه وخال هو ووزير اخلليفة فتحادثا طويال 
  ومرض السلطان يف املدائن وغشي عليه ووقع من على الفرس وكان مريضا 

آالف رطل خبز وعشرة ارؤس من البقر ومترا كثريا  مرضا شديدا فبعث له اخلليفة ادوية وهدايا وبعث عشرة
تصدق عنه مث ركب يف حادي عشر صفر مث انتكس وارجف عليه وكان اخلليفة قد هيأ له اخللع ليجيء اليه فيخلع 

عليه فمنعه املرض وأشار عليه الطبيب باخلروج من بغداد فبعث اخلليفة اخللع مع الوزير ابن صدقة فخلعها عليه 
على جانبه وانصرف مث رحل السلطان يف ثاين عشر ربيع اآلخر واقام يف املرج اياما ورحل يطلب وهو مطروح 

  مهذان وفوض شحنكية بغداد اىل زنكي 
وجلس ابن سلمان يدرس يف النظامية ورخصت األسعار ببغداد مث وصل اخلرب من مهذان يف مجادى اآلخرة بأن 

ى الوزير فصادره واعتقله وكان السبب ان الوزير تكلم على السلطان قبض على العزيز وصادره واعتقله وعل
العزيز وان يرنقش تكلم على الوزير وقال للسلطان هذا أخذ األموال من اخلليفة واتفق هو ووزيره وحتالفا على أن 

  يرحل بك من بغداد وال تبلغ غرضا فكل ما جرى عليك منه 
لطاهري فاستوزر فلم يكن له ما يتجهز به حىت بعث له الوزير مث بعث السلطان اىل أنوشروان وهو مقيم باحلرمي ا

جالل الدين من عند اخلليفة اخليم واخليل وما حيتاج إليه فرحل يف مستهل رمضان فأقام يف الوزارة عشرة أشهر مث 
  استعفى وعاد اىل بغداد 

قد فوض السلطان اليه بغداد واحللة ويف اليوم الثالث من رمضان وصل هبروز اخلادم امللقب جماهد الدين اىل بغداد و
وفوضت والية املوصل وما جيري جمراها اىل زنكي فخرج اليها وارسل اخلليفة علي بن طراد اىل سنجر البعاد دبيس 

من حضرته ومعه خلع فلبسها واكرمه واعطاه كوسات واعالما وبوقات واذن له يف ضرب الطبل على بابه ثالث 
سيفني حمالة ولوائني وبعث معه ابن صاعد خطيب نيسابور وجاء اخلرب بأن سنجر صلوات واعطاه طوقا وفرسني و
  قتل من الباطنية اثين عشر ألفا 

ومن احلوادث يف هذه السنة أن أبا الفتوح األسفرائيين وكان ال يعرف احلديث امنا هو يف ذلك على عادة القصاص 
إال ثالث كذبات فقال هذا ليس بصحيح واحلديث يف سئل عن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم ما كذب ابراهيم 

الصحيح وقال يوما على املنرب قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف أصبحت قال أعمى بني عميان ضاال بني 
ضالل فنقل ذلك اىل الوزير اين صدقة فاستحضره فأقر وأخذ يتأول بتأويالت باردة فاسدة فقال الوزير للفقهاء ما 

فقال ابن سلمان مدرس النظامية لو قال هذا الشافعي ما قبلنا منه وجيب على هذا ان جيدد اسالمه وتوبته تقولون 



فمنع من اجللوس بعد أن استقر أن جيلس ويشد الزنار ويتوب مث يرحل من بغداد فنصره قوم من االكابر مييلون اىل 
ف من قلوب العوام فافتنت به خلق كثري وزادت اعتقاده فأعادوه اىل اجللوس وكان يتكلم مبا يسقط حرمة املصح

الفنت يف بغداد وتعرض اصحاب ايب الفتوح مبسجد ابن جردة فرمجوا ورجم معهم ابو الفتوح وكان اذا ركب يلبس 
احلديد ومعه السيوف اجملذبة حتفظه مث اجتاز بسوق الثالثاء فرجم ورميت عليه امليتات ومع هذا يقول ليس هذا 

م اهللا امنا هو عبارة وجماز والكالم احلقيقي قائم بالنفس فينفر اهل السنة كلما مسعوا هذا فلما كان الذي نتلوه كال
اليوم الذي دفن فيه ابو احلسن ابن الفاعوس انقلبت بغداد ملوته وغلقت االسواق وكان احلنابلة يصيحون على 

لفتوح فمنعه املسترشد من اجللوس وأمر عادهتم هذا يوم سىن حنبلي ال قشريي وال أشعري ويصرخون بسبب ايب ا
  أن ال يقيم ببغداد وكان ابن صدقة مييل اىل اهل السنة فنصرهم 

فلما ان كان يوم االحد العشرين من شوال ظهر عند انسان وراق كراسة قد اشتراها يف مجلة كاغد فيها مكتوب 
ر اآليات ففتش على كاتبها فاذا به القرآن وقد كتب بني كل سطرين من القرآن سطر من الشعر على وزن اواخ

رجل معلم يقال له ابن االديب فكبس بيته فوجدوا فيه كراريس على هذا املعىن فحمل اىل الديوان فسئل عن ذلك 
  فأقر وكان من اصحاب ايب الفتوح فحمل على 

ح فجلس وظهر عبد محا وشهر يف البلد ونودي عليه ومهت العامة باحراقه فانتعش اهل السنة مث اذن اليب الفتو
  القادر فجلس يف احللبة فتشبث به اهل السنة وانتصر حبسن اعتقاد الناس به 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن امحد  - ١
ابن عبد الواحد بن امحد بن أمحد بن عبد اهللا بن حممد ايب عيسى بن املتوكل بن املعتصم بن الرشيد بن املهدي بن 

السعادات املتوكلي مسع ابا الغنائم ابن املأمون وابا جعفر ابن املسلمة واخلطيب وغريهم وكان مساعه  املنصور ابو
صحيحا ومسعت منه احلديث وكتب يل اجازة خبطه فذكر فيها نسبه الذي ذكرته وتويف ليلة اخلميس سابع عشرين 

  ني سنة رمضان مترديا من سطح داره بالتوثة ودفن مبقربة باب الدير وبلغ مثان
  علي بن عبد الواحد  - ٢

ابن امحد بن العباس ابو احلسن الدينوري مسع ابا احلسن القزويين وابا حممد اخلالل واجلوهري وغريهم ومسعت عليه 
  احلديث وتويف يف مجادى اآلخرة من هذه السنة 

  علي بن املبارك  - ٣
لشريف أيب جعفر وكان زاهدا يقرأ يوم اجلمعة ابو احلسن املقرئ الزاهد ويعرف بابن الفاعوس كان من اصحاب ا

على الناس احاديث قد مجعها بغري اسانيد حدثين ابو احلكم الفقيه قال كان جييء ساقي املاء اىل حلقته فيأخذ منه 
الكوز ويشرب لئال يظن انه صائم وتويف ليلة السبت تاسع عشر شوال وانقلبت بغداد مبوته وغلقت االسواق 

  ت االحصاء واستغاث العوام بذكر السنة ولعن أهل البدعة وكان اجلمع يفو
  فاطمة بنت احلسني  - ٤

  ابن احلسن بن فضلويه الرازي كانت واعظة متعبدة هلا رباط جتتمع فيه 



الزاهدات مسعت ابا جعفر ابن املسلمة وابا بكر اخلطيب وغريمها ومسعت منها بقراءة شيخنا ايب الفضل بن ناصر 
البراهيم احلريب ومن جمالس ابن مسعون روايتها عن ابن النقور عنه ومسند الشافعي وغري ذلك كتاب ذم الغيبة 

  وتوفيت يف ربيع االول من هذه السنة 
  حممد بن احلسني  - ٥

  ابن بندار ابو العز القالنسي املصري ولد يف 

  سنة

ملأمون وابن املسلمة وغريهم وعمر مخس وثالثني وأربعمائة وقرأ بالقراآت ومسع احلديث من ابن املهتدي وابن ا
فرحل الناس اليه من األقطار للقراآت نسبه شيخنا عبد الوهاب األمناطي الىالرفض واساء الثناء عليه وقال شيخنا 

  ابو الفضل بن ناصر أحلق مساعه يف جزء وتويف يف شوال هذه السنة ودفن بواسط 
  حممد بن عبد امللك  - ٦

حلسن بن ايب الفضل اهلمذاين الفرضي من اصحاب التاريخ من اوالد احملدثني واألئمة ابن ابراهيم بن أمحد ابو ا
وذكر شيخنا عبد الوهاب ما يوجب الطعن فيه وتويف فجاءة ليلة السبت سادس شوال هذه السنة ودفن اىل جنب 

  أبيه عند قرب ايب العباس بن سريج 
  سنة 

  مث دخلت سنة اثنتني وعشرين ومخسمائة 
دث فيها انه وصل علي بن طراد من عند سنجر ومعه رسول من عند سنجر وسأل أمري املؤمنني أن يؤذن فمن احلوا

  له فيخطب على املنرب يوم اجلمعة يف جوامع بغداد فأذن له وخلع عليه وخطب على املنابر كل مجعة يف جامع 
مود اىل سنجر فاصطلحا بعد خشونة ويف هذه اعين السنة تويف ابن صدقة الوزير وناب نقيب النقباء وفيها مضى حم

كانت بينهما فسلم سنجر اليه دبيسا وقال له تعزل زنكي عن املوصل والشام وتسلم البالد اىل دبيس وتسأل 
  اخلليفة ان يرضى 

  عنه فأخذه ورحل 
ويف صفر ظهرت ريح شديدة مع غيم كثري ومطر وامحر اجلو ما بني الظهر اىل العصر وانزعج الناس واحتملت 

  الريح رمال أمحر مألت به الرباري والسطوح 
قال شيخنا ابن الزاغوين وتقدم اىل نقيب النقباء ليخرج اىل سنجر فرفع اىل اخلزانة ثالثني الف دينار ليعفى وتقدم 

  اىل شيخ الشيوخ فرفع مخسة عشر ألف دينار ليعفى 
  ويف ربيع األول رتب ابو طاهر ابن الكرخي يف قضاء واسط 

اآلخرة رتب املنبجي يف مدرسة خاتون املستظهرية رتبه موفق اخلادم وخرج هبروز لعمارة بثق النهروان  ويف مجادى
  ورتب اآلالت 

ويف هذا الشهر ظهر اخلرب بتوجه دبيس اىل بغداد يف عسكر عظيم فانزعج اهل بغداد وكوتب حممود فقيل له انك 
تقض العهد الذي بيننا وبينك فذكر أنه سيصل اىل بغداد ان مل متنعه من اجمليء واال احتجنا ان خنرج اليه وين

وتطاولت للوزارة مجاعة منهم عز الدولة بن املطلب وابن االنباري وناصح الدولة ابن املسلمة وامحد بن النظام 



  فمنعوا من اخلطاب يف ذلك واجلس للنيابة يف الديوان نقيب النقباء 
  بغري ذؤابة وفرس ومركب وجلس للهناء  ويف رمضان خلع على عز الدولة دراعة وعمامة

ويف شوال وصل اخلرب بأن السلطان حممود عزل أنوشروان من الوزارة وكان هو قد سأل ذلك وأخذ منه الدواة 
  اليت أعطاه والبلغة وصادر أهل مهذان فأخذ منهم سبعني ألف دينار 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  احلسن بن علي  - ٧
  الوزير وزر للمسترشد وكان ذا رأي ومدح املسترشد فقال  ابن صدقة

لقلت من ... ولوال طريق الدين والشرع والتقى ... وان أمري املؤمنني زالله ... وجدت الوزى كاملاء طعما ورقة 
  ... االعظام جل جالله 

  تويف يف ليلة االحد من هذه السنة 
  احلسني بن علي  - ٨

مشي من أهل مسرقند روى احلديث وتفقه وكان يضرب به املثل يف النظر وكان خريا ابن أيب القاسم ابو علي الال
دينا على طريق السلف مطرحا للتكلف امارا باملعروف بعث رسوال من خاقان ملك ما وراء النهر اىل دار اخلالفة 

ويف يف رمضان هذه فقيل له لو حججت فقد وصلت بغداد فقال ال اجعل احلج تبعا لرسالتهم فرجع اىل مسرقند وت
  السنة وهو ابن احدى ومثانني 

  سنة

  حممد بن اسعد  - ٩
ابن الفرج بن امحد بن علي ابو نصر الشيباين احللواين مسع ابا احلسني ابن الغريق وابا الغنائم ابن املأمون وابا جعفر 

  ابن املسلمة وغريهم وكان ثقة يسكن هنر القالئني وتويف يف رمضان من هذه السنة 
  موسى بن امحد  - ١٠

ابن حممد ابو القاسم السامري كان يذكر أنه من أوالد أيب ذر الغفاري وكان قد مسع احلديث الكثري وقرأ بالورايات 
وتفق على شيخنا ايب احلسن ابن الزاغوين وناظر ورأيته يتكلم كالما حسنا وتويف يف رابع رجب ودفن مبقربة أمحد 

  ابن حنبل 
  سنة 

  ث وعشرين ومخسمائة مث دخلت سنة ثال

فمن احلوادث فيها انه دخل السلطان حممود اىل بغداد يوم تاسع عشر حمرم واقام دبيس يف بعض الطريق واجتهد يف 
ان ميكن دبيس من الدخول او ان يرضى عنه ونفذ اىل زنكي ليسلم البالد اىل دبيس فامتنع ويف صفر تقدم 

ومطالبة وكالئه باحلساب ووكل بقاضي القضاة الزينيب ألجل ذلك السلطان باخلتم على اموال مدرسة ايب حنيفة 
  وكان قد قيل له ان دخل املكان حنو مثانني الف دينار وما ينفق عليه عشرة 



  ويف هذا الشهر درس اسعد امليهين جبامع القصر ألن الوزير امحد منعه من النظامية 
باء ايب القاسم بن طراد واستوزره وضمن زنكي ان ينفذ ويف االحد سلخ ربيع اآلخر خلع املسترشد على نقيب النق

للسلطان مائة الف دينار وخيال وثيابا على ان ال يغري عليه ساكنا واستقر على اخلليفة مثل ذلك على ان ال يويل 
دبيس فباع اخلليفة عقارا باحلرمي وقرى وما زال يصحح مث ان دبيسا دخل بغداد بعد جلوس الوزير يف الوزارة 

ثة ايام ودخل دار السلطان وركب يف امليدان وقعد يف دجلة يف سفينة السلطان وراءه الناس وجاء زنكي فالقى بثال
نفسه بني يدي السلطان ومحل معه هدايا فائفة فاكرمه وخلع عليه بعد ثالثة ايام واعاده اىل املوصل ونفذ اخلليفة اىل 

سم الزينيب يوم اجلمعة ثالث مجادى اآلخرة وكان الوزير يف السلطان خلعا كان قد اعدها له مع الوزير ايب القا
الزبزب واملوكب يف سفن والناس على دجلة ويف السفن يدعون للخليفة والسلطان ويلعنون دبيسا وكان سنجر قد 

سلم دبيسا اىل اخته امرأة حممود فكانت هي اليت متانع عنه ورحل السلطان من العراق يطلب مهذان يوم السبت 
  مجادى اآلخرة  رابع
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مللوك واألمم: كتاب  تاريخ ا ملنتظم يف    ا
لفرج : املؤلف  ا بو  بن اجلوزي أ بن حممد  بن علي  لرمحن  ا  عبد 

وسلمت احلالة اىل هبروز والشحنكية ايضا واتفق انه ماتت بنت سنجر اليت كانت تدافع عن دبيس ومرض حممود 
ليفة العساكر وخرج هبروز من احللة فأخذ دبيس ولدا صغريا حملمود فلم يعلم به حىت قرب من بغداد فدون اخل

هاربا فقصدها دبيس فدخلها يف رمضان وبعث هبروز كاتبه يعلم السلطان مبجيء دبيس فوصلوا وهناك نظر اخلادم 
قد بعث اىل السلطان ليقيمه من العزاء وخيلع عليه فلما مسع نظر بذلك دخل على السلطان وعظم االمر وقال له 

ون وسلطت عليه عدوه وكيف يكون احلال فبعث السلطان فاحضر قزل واالمحد بيكي منعت امري املؤمنني ان يد
وقال انتما ضمنتما دبيسا فال اعرفه اال منكما فضمن االمحد بيكي ذلك على نفسه ورحل يطلب العراق فبعث 

ا ال يؤمن دبيس اىل اخلليفة انك ان رضيت عين رددت اضعاف ما نفذ من االموال واكون اململوك فقال الناس هذ
وباتوا حتت السالح طول رمضان هذا ودبيس جيمع االموال ويبيع الغلة ويقسط على القرى حىت انه حصل على ما 
قيل مخسمائة دينار وانه قد دون عشرة آالف فارس بعد أن وصل يف ثلثمائة مث أن االمحد بيكي وصل اىل بغداد يوم 

يده فقبلها مث خرج فعرب قاصدا اىل احللة ووصل اخلرب بأن اخلميس تاسع عشر شوال ودخل اىل اخلليفة وأعطاه 
السلطان قد وصل اىل حلوان وجاءت العساكر وضاق الوقت على احلاج فأمر عليهم امري سار هبم يف مثانية عشر 
يوما فلقوا شدة فلما مسع دبيس هذه األخبار بعث اىل السلطان رسالة ومخسة ومخسني مهرا عربية قد انتقاها ونفذ 

الثة بغال عليها صناديق مال وذكر بعض أصحاب دبيس انه قد اعد للسلطان ان اصلح نوبته مع اخلليفة ثالمثائة ث
حصان له وللخليفة منعلة بالذهب ومائيت ألف دينار وان مل يرض عنه دخل الربية وانه قد اعد اجلمال والروايا 

  الصيب وخرج من احللة ال يدري اين مقصده  والدقيق فبلغه ان السلطان غري راض عنه يف هذه النوبة فأخذ

مث خرج الوزير الستقبال السلطان يوم اجلمعة رابع ذي القعدة فلقيه مبا يسره وأعطاه فرسه ومركبه وكانت قيمته 
ثالثني ألف دينار مث مرض السلطان ووصل اخلرب أن دبيسا دخل البصرة وأخذ منها أمواال كثرية ومجيع دخل 

فبعث السلطان اليه عشرة آالف فارس ومتقدمهم قزل فلما علم دبيس جاء اىل نواحي الكوفة مث السلطان واخلليفة 
  قصد الربية وانقطع خربه 

  ويف هذه السنة خنق رجل يقال له ابن ناصر نفسه حببل شده يف السقف 
 باب دمشق وفيها قتل من كان يرمى مبذهب الباطنية يف دمشق وكان عددهم ستة آالف وفيها وصل االفرنج اىل

  فنفذ بعبد الوهاب الواعظ من دمشق ومعه مجاعة من التجار ومهوا بكسر املنرب فوعدوا بأن ينفذ اىل السلطان ذلك 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  اسعد بن أيب نصر امليهين  - ١١
م عند العوام والسالطني وحصل له ابو الفتح تفق على ايب املظفر السمعاين وغريه برع يف الفقه وفاق يف النظر وتقد

مال كثري ودخل بغداد وفوض اليه التدريس يف النظامية وعلق هبا عنه مجاعة تعليقة اخلالفة وادركه املوت هبمذان يف 
هذه السنة فحكى بعض من كان خيدمه من الفقهاء قال كنا معه يف بيت وقد دنت وفاته فقال لنا اخرجوا فخرجنا 

سمعت فسمعته يلطم وجهه ويقول واحسرتا على ما فرطت يف جنب اهللا وجعل يبكي ويلطم فوقفنا على الباب وت



  وجهه ويردد هذه الكلمات حىت مات 
  محزة بن هبة اهللا  - ١٢

ابن حممد بن احلسني بن داود بن علي بن عيسى بن حممد بن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلسن بن علي بن ايب 
  ربكات بن ايب طالب ابو الغنائم بن ايب ال

  احلسن من اهل نيسابور ولد 

  سنة

تسع وعشرين واربعمائة ومسع الكثري وحدث بالكثري وضم اىل شرف النسب شرف التقوى زيدي املذهب تويف يف 
  حمرم هذه السنة 

  منصور بن هبة اهللا  - ١٣
من سواد بغداد وكان من  ابن حممد ابو الفوارس املوصلي الفقيه احلنفي كان من العدوان مث ويل القضاء بنواح

  اجملودين يف النظر ومعرفة املذهب وردت اليه احلسبة باجلانب الغريب وتويف يف صفر هذه السنة ودفن باخليزرانية 
  ابو املكارم بن املطلب  - ١٤

  امللقب عز الدولة كان استاذ دار اخلليفة فتويف يوم اجلمعة تاسع رجب هذه السنة 
  سنة 

  شرين ومخسمائة مث دخلت سنة اربع وع
فمن احلوادث فيها انه يف خامس احملرم ويل ابن النرسي احلسبة وعزل ابو عبد اهللا ابن الرطىب وظهرت منه زالت 

  كثرية وطولب خبمسمائة دينار 
قال شيخنا ابو الفضل بن ناصر وكانت زلزلة عظيمة هائلة يف ليلة اجلمعة السادس عشر من ربيع االول سنة اربع 

ن ذلك يف آخر شباط وكنت يف املسجد بني العشائني فماجت األرض مرارا كثرية من اليمني عن وعشرين وكا
القبلة اىل الشمال فلو دامت هلك الناس ووقعت دور كثرية ومساكن يف اجلانب الشرقي والغريب مث حدث موت 

عظيم ببلد املوصل  حممود وفنت وحروب ووردت االخبار يف العشر االخري من مجادى االوىل انه ارتفع سحاب
  فأمطر مطرا كثريا 

ويف هذه السنة امر هبدم تاج اخلليفة على دجلة النه اشرف على الوقوع فلما نقض وجد يف اعاله يف الركن 
الشمايل مصحف جامع قد جعل يف غالف من ساج ولبس بصحائف الرصاص يف رق خبط كويف قلم يعلم لذلك 

  ناء التاج يف متام السنة معىن اال ان يكون للتربك به مث اعيد ب

  ووصل اخلرب بكسر االفرنج من دمشق وانه قتل يف تلك الوقعة عشرة آالف نفس ومل يسلم منهم سوى اربعني نفرا 
ووصل اخلرب بأن خليفة مصر اآلمر بأمر اهللا قتل فوثب عليه غالم له ارمين فملك القاهرة وفرق على من تبعه من 

أمر على العسكر فخالفوه ومضوا اىل ابن األفضل الذي كان خليفة قبل املقتول العسكر ماال عظيما وأراد أن يت
  فعاهدوه وخرج فقصد القاهرة فقتلوا الغالم الذي يف القاهرة وهنبت ثالثة أيام وملك ان االفضل 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر



  امحد بن ايب القاسم  - ١٥
با يعلى واجلوهري وكان مساعه صحيحا وكان رجال صاحلا كثري الصدقة ابن رضوان صهر ابن يوسف مسع القاضي ا

والصالة وتويف سحرة يوم االحد غرة مجادى اآلخرة وصلى عليه جبامع القصر فحضر القضاء والفقهاء والشهود 
  وأرباب املناصب واخللق الكثري ودفن بباب حرب 

  ابراهيم بن عثمان  - ١٦
زي من اهل غزة بلدة بفلسطني وهبا ولد الشافعي ولد يف سنة احدى واربعني ابن حممد بن حممد ابو اسحاق الغ

واربعمائة وكان احد فضالء الدهر ومن يضرب به املثل يف صناعة الشعر وكان له خاطر مستحسن وشعر مليح 
وتا وال للرعد كراهتم ص... يف فتية من جيوش الترك ما تركت ... ومن اشعاره قوله يف قصيدة يصف فيها االتراك 

  صيتا 

  ... حسنا وان قوتلوا كانوا عفاريتا ... قوم إذا قوبلوا كانوا مالئكة 
ولك الساعة اليت ... ما مضى فات واملؤمل غيب ... والسفيه الغوي من يصطفيها ... امنا هذه احلياة متاع ... وله 

  ... انت فيها 
القى اهلزبر فال اخاف وثوبه ... قسم احملبة بيننا يا ظاملي ... ليت الذي بالعشق دونك خصين ... وله من قصيدة 

  ... ويروعين نظر الغزال اذا رنا ... 
وخان فكيف ... إذا كان القدمي هو املصايف ... لعلك تشتري قلبا جديدا ... وقالوا بع فؤادك حني هتوى ... وله 

  ... آمتن اجلديدا 
باب البواعث والدواعي مغلق ... لشعر قلت ضرورة قالوا هجرت ا... وتزك قول الشعر وغسل كثريا منه وقال 

وخيان فيه مع ... ومن العجائب انه ال يشترى ... منه النوال وال مليح يعشق ... خلت البالد فال كرمي يرجتى ... 
  ... الكساد ويسرق 

فو اهللا عين خرج الغزى من مرو اىل بلخ فتويف يف الطريق فحمل اىل بلخ فدفن هبا وكان يقول اين ألرجو أن يع
  ويرمحىن الين شيخ مسن قد جاوزت السبعني وألين من بلد االمام الشافعي وكان موته يف هذه السنة حقق اهللا رجاءه 

  اآلمر باهللا خليفة مصر  - ١٧
  هجم عليه عشرة غلمان من غلمان االفضل الذي كان من قبله فقتلوه يف ثاين ذي القعدة من هذه السنة 

   احلسني بن حممد - ١٨
  ابن عبد الوهاب بن امحد بن حممد بن احلسني بن عبيد اهللا بن القاسم بن عبيد اهللا 

ابن سليمان بن وهب الدباس ابو عبد اهللا النحوي الشاعر املعروف بالبارع أخو ايب الكرم املبارك بن فاخر النحوي 
ياط واىب على ابن البناء وغريمها وأقرأ ألمه ولد سنة ثالث واربعني واربعمائة وقرأ القرآن بالقراآت على ايب بكر اخل

وصنف له شيخنا ابو حممد املقرئ كتابا يتضمن اخلالف مبا قرأه ومسع احلديث من القاضي ايب يعلى ابن الفراء وابن 
املسلمة وايب بكر اخلياط وغريهم وحدث عنهم قال املصنف ومسعت منه احلديث وكتب يل اجازة وكان فاضال 

ردي ... ب وله شعر مليح أنبأنا ابو عبد اهللا احلسني بن حممد بن عبد الوهاب البارع انه قال عارفا باللغة واالد
اال ... ال حتسيب النوم مذ اوحشت اطلبه ... فقد قنعت بطيف منك يف الوسن ... علي الكرى مث اهجري سكين 

تركتين ... حبة احلزن وبالفراق فؤادي ص... علمت باهلجر جنيب هجر مضجعه ... رجاء خيال منك يؤنسين 



ال يعرف الشجو اال كل ... سلمت مما عناين فاشتبهت به ... ونام ليلك عن هم يؤرقين ... واهلوى فردا أغالبه 
اهللا يف كبدي احلرى عليك ويف ... يف ربقة احلب كاملصفود يف قرن ... شتان بيت خلي مطلق وشج ... ذي شجن 

... بداخل من جوى يف القلب مكتمن ... امسيت يشهد باد من ضنا جسدي ... قليب املعىن مبا كلفته الضمن ... 
وضمن ... يا هم نفسي يف قرب ويف بعد ... بسوء حايل وخلى للضنا بدين ... ان كان يوجب ضري رمحيت فرضا 

قلب ال منحتك ال... جعلت غريك يل حظا من الزمن ... لو قيل يل نل من الدنيا مناك ملا ... قليب يف حل ويف ظعن 
  ... إال رضاك ووا فقري اىل الثمن ... أبغي به مثنا 

  والصبا وااللف والسكنا ... ذكر األحباب والوطنا ... وله 

... من خراسان به اليمنا ... ابعدت مرمى به طرحت ... مدنف بالشوق حلف ضنا ... فبكى شجوا وحق له 
مل تعرض باحلنني ... ذات سجع صلت فننا ... تاق ميليه من ملش... بالنوى قلبا به ضمنا ... خلست من بني أضلعه 

... بك انسى قبل انسك يب ... مل تذيقي طرفه الوسنا ... لك يا ورقاء اسوة من ... مسعد اال وقلت انا ... مبن 
نت انا ال ا... انا ال انت البعيد هوى ... حنت شجوا صحت واحزنا ... نتشاكى ما جنن اذا ... فتعاىل نبد ما كنا 

واسكنا جنح الدجى ... اسرحا رأد النهار معا ... انت وااللف القرين ثنا ... انا فرد يا محام وها ... الغريب هنا 
أندب االطالل والزمنا ... كم ترى اشكو البعاد وكم ... لعبت ايدي الفراق بنا ... وابكيا يا جاريت ملا ... غصنا 

... فأىب ان يصحب البدنا ... حان يوم النفر وهو معي ... له سكنا ما أرى صدري ... اين قليب ما صنعت به ... 
خلسته ال ... شأنه اال ثالث منا ... لست يا هللا اهتم يف ... ام له داعي الفراق عنا ... أبه حادى الرفاق حدا 

عن حواجبها  رشقتنا... رفعت سجف القباب فال الفرض أدينا وال السننا ... عني رمي اخليف حني رنا ... ابرئها 
  جاء يبغي احلج فافتتنا ... كم أخي نسك وذي ورع ... بسهام تنفذ اجلننا ... 

  ... ما لكم جريانه ولنا ... حنن وفد اهللا عندكم ... ليس هذا منكم حسنا ... انصفوا يا موحشني لنا 
قد ضر يف آخر عمره  تويف البارع يوم الثالثاء سابع عشر مجادى األوىل من هذه السنة ودفن بباب حرب وكان

  وكان شيخنا ابن ناصر يقول فيه تساهل وضعف 
  سهل بن حممود  - ١٩

ابن حممد بن امسعيل ابو املعايل الرباين والربانية قرية من قرى خبارا مسع احلديث الكثري وحدث وتفقه خرج اىل مكة 
د فاتت الرفقة فجاور مكة مث خرج اىل فأغارت العرب على احلاج فبقي هو ورفقاؤه حفاة عراة مث تنقلوا اىل مكة وق

اليمن فركب البحر مث مضى اىل كرمان مث اىل خراسان وكان اماما فاضال مناظرا واعظا متشاغال بالتعبد وتويف 
  ببخارا يف هذه السنة 

  حممد بن سعدون  - ٢٠
اد يف سنة اربع ومثانني ابن مرجا العبدري القرشي ابو عامر احلافظ اصله من برقة من بالد املغرب ودخل اىل بغد

واربعمائة فسمع من طراد وابن النظر ومالك البانياسي واحلميدي ونظرائهم حىت مسع من مشاخينا ابا بكر بن عبد 
الباقي وابن السمرقندي وكان يذهب مذهب داود وكانت له معرفة باحلديث حسنة وفهم جيد وكان متعففا يف 

  ن هذه السنة ودفن يف مقربة غالم اخلالل فقره ومرض يومني وتويف يف ربيع اآلخر م
  هبة اهللا بن القاسم  - ٢١

ابن عطاء بن حممد بن سعد املهراين كان حافظا لكتاب اهللا عز و جل نبيال من بيت العلم والورع والزهد واحلديث 



وىل من هذه وكانت سريته مرضية انزوى يف آخر عمره وترك خمالطة الناس واقبل على العبادة وتويف يف مجادى اال
  السنة 

  سنة

  مث دخلت سنة مخس وعشرين ومخسمائة 
فمن احلوادث فيها ان دبيس بن صدقة ضل يف طريقه فقبض عليه حبلة حسان بن مكتوم الكليب من اعمال دمشق 
وانقطع اصحابه فلم يكن له منجا من العرب فحمل اىل دمشق فباعه امريها ابن طغتكني من زنكي بن آق سنقر 

صل والشام خبمسني ألف دينار وكان زنكي عدوه فظن أنه سيهلكه فلما حصل يف قبضته اكرمه وخوله صاحب املو
املال والسالح وقدمه على نفسه فلما ورد اخلرب بذلك خلع على الرسول واخرج ابن االنباري اىل جانب دمشق 

لرحبة بتقدم زنكي اليه ومحل اىل قلعة ليتوصل يف اخذه ومحله اىل دار اخلالفة فلما وصل اىل الرحبة قبض عليه امري ا
  املوصل 

ووصل اخلرب يف ربيع االول ان مسعود اخا حممود قد انفصل عن سنجر وجاء يطلب السلطنة وقد اجتمع اليه مجاعة 
من االمراء والعساكر فاختلط امر حممود وعزم ان يرحل اليه فبعث اىل املسترشد يستأذنه فأجابه انك تعلم ما بيين 

ن العهد واليمني واين ال اخرج وال ادون عسكرا واذا خرجت عاد العدو وملك احللة ورمبا جتدد منه ما وبينك م
تعلم فقال له مىت رحلت عن العراق وجدت له حركة وخفت على نفسك وعلى املسلمني وجتدد يل امر مع اخي 

ة فافعله فخلع عليه اخللع السنية فلم اقدر على اجمليء فقد نزلت عن اليمني اليت بيننا فمهما رأيت من املصلح
وخرج مث ارسل مسعود مبا يطيب القلب فالتقيا وحتالفا واعتنقا ومحل مسعود الغاشية بني يديه وبعث وزير حممود 

  اىل مسعود من اآلالت ما قوم مائة ومخسني الف دينار واعطاه السلطان العساكر واالجناد ورحل 
  احدى وعشرين سنة فقعدوا للعزاء به يومني وقطع ضرب الطبل ألجله  وتويف ولد املسترشد باجلدري وكان ابن
  ويف رجب أعيد الغيار على أهل الذمة 

  وتويف السلطان حممود فأقاموا مكانه ابنه داود واقيمت له اخلطبة ببالد اجلبل 

ه مسعود وتقدم وآذربيجان وكان امحد بكى أتابكه والوزير ابو القاسم امللقب قوام الدين وزيره وقصد حرب عم
بقطع اجلسر من رأس هنر عيسى ونصبه بباب الغربة يوم االحد ثالث عشرين ذي القعدة فكثرت االراجيف لنقله 

وصار مستنزها مليحا جيتمع الناس بعد العصر حتت الرقة كما كانوا جيتمعون يف الرحبة ويف يوم االثنني الثاين عشر 
 بن شافع وابو املظفر ابن الصباغ وقد شهدوا شهادة زور اعتمدوها من شوال احضر كثري بن مشاليق وابو املعايل

وأخذوا عليها رشوا كبرية يف دار مرهونة بكتاب دين ورهن واعتمد الراهن وهي امرأة اقرت هبا بعد ذلك البنتها 
دكة شهدوا بالزور يف القضية اخرجوا اىل باب النويب مع حاجب الباب وابن الرسي احملتسب واقيموا على ال

  ودرروا ثالثتهم وحضر ذلك اخلاص والعام واعيدوا اىل حجرة حاجب الباب 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن علي  - ٢٢
ابن حممد ابو السعود ابن احمللى البزاز ولد سنة ثالث ومخسني واربعمائة ومسع ابا احلسني بن املهتدي وابا جعفر ابن 



طيب وغريهم وحدث عنهم وكان مساعه صحيحا وكان شيخا صاحلا ذا هيبة وستر مسعت املسلمة وابن النقور واخل
  منه احلديث ورأيته يذكر جبامع املنصور يف يوم عرفة وتويف يوم االثنني ثامن ربيع االول ودفن مبقربة جامع املنصور 

  امحد بن حممد  - ٢٣
لمة وابن النقور وكان مساعه صحيحا وتفقه على ايب ابن عبد القاهر ابو نصر الطوسي مسع ابن املهتدي وابن املس

اسحاق وكان شيخا لطيفا عليه نور قال املصنف ومسعت منه احلديث واجاز يل مجيع رواياته وانشدين اشعارا حسنة 
فان نلت خريا نلته بعزمية ... تقدمه بني النوائب والدهر ... على كل حال فاجعل احلزم عدة ... فمنها انه انشدين 

  وان قصرت عنك اخلطوب فعن عذر . ..

وقلت يا عديت يف كل ... وقمت اشكو اىل موالي ما أجد ... ليست ثوب الرجا والناس قد قدوا ... وأنشدين 
... اليك يا خري من مدت اليه يد ... وقد مددت يدي بالذل صاغرة ... ومن عليه لكشف الضر أعتمد ... نائبة 

  ... ر جودك يروي كل من يرد فبح... فال تردهنا يا رب خائبة 
وكان ابو نصر الطوسي يصلي مبسجد يف دبر الشاكرية من هنر معلى ويروي احلديث مث سافر اىل املوصل فتويف هبا 

  يوم السبت حلادي عشرين ربيع االول من هذه السنة 
  احلسن بن سلمان  - ٢٤

ية ووعظ يف جامع القصر وكان له علم باالدب ومل ابن عبد اهللا ابن الفىت ابو علي الفقيه ورد بغداد ودرس بالنظام
يكن قائما بشروط الوعظ فكان يقول انا يف الوعظ مبتدئ وانا يف الفقه منتهي غري انه أنشأ خطبا كان يذكرها يف 
جمالس الوعظ ينظم فيها مذهب االشعري فنفقت على اهل بغداد ومال على اصحاب احلديث واحلنابلة فاستلب 

شوال هذه السنة وغسله القاضي ابو العباس ابن الرطيب وصلى عليه يف جامع القصر ودفن يف تربة  عاجال فتويف يف
  الشيخ أيب اسحاق 

  محاد بن مسلم  - ٢٥
الرحيب الدباس مسع احلديث من أيب الفضل وغريه اال أنه كان على طريقة التصوف يدعي املعرفة واملكاشفة وعلوم 

يعة ومل ينفق اال على اجلهال وكان ابن عقيل ينفر الناس عنه حىت انه بلغه انه الباطن وكان عاريا من علوم الشر
يعطي كل من يشكو اليه احلمى لوزة وزبيبة ليأكلها فيربأ فبعث اليه ابن عقيل عدوى وصار الناس ينذرون له 

يه و سلم ان النذر النذور فيقبل االموال ويفرقها على اصحابه مث كره قبول النذر لقول رسول اهللا صلى اهللا عل
  يستخرج من البخيل 

فصار يأكل باملنامات كان جييء الرجل فيقول قد رأيت يف املنام اعط محادا كذا فاجتمع له اصحاب ينفق عليهم ما 
  يفتح له ومات يف رمضان من هذه السنة ودفن بالشونيزية 

  علي بن املستظهر  - ٢٦
  يف الزبزب وقعدوا للعزاء به  االمري ابو احلسن تويف يف رجب هذه السنة ومحل

  حممد بن امحد  - ٢٧
ابن الفضل املاهياين وماهيان قرية من قرى مرو تفقه مبرو على أيب الفضل التميمي مث مضى اىل نيسابور فأقام مدة 

سن عند أيب املعايل اجلويين وتفقه عليه ومسع هبا احلديث منه ومن ايب صاحل املؤذن ومن ايب بكر الشريازي وايب احل
الواحدي مث سافر اىل بغداد فأقام عند ايب سعد املتويل يتفقه عليه ومسع هبا ابا نصر الزينيب وغريه وتويف يف رجب 



  هذه السنة وقد قارب التسعني ودفن بقريته ماهيان 
  حممد بن احلسن  - ٢٨

الكثري بالبصرة وبغداد  ابن علي بن احلسن ابو غالب املاوردي ولد سنة مخسني واربعمائة بالبصرة ومسع احلديث
واصبهان وكتب خبطه الكثري وكان يورق للناس وكان شيخا صاحلا ومسعت عليه احلديث وتويف يف رمضان هذه 

السنة ودفن على باب مسجد اجلنائز بقرب قرب معروف على الطريق ورئي يف املنام فقال غفر اهللا يل بربكات 
  مجيع ما املته  حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واعطاين

  حممد بن احلسني  - ٢٩
ابن حممد بن علي ابو متام بن ايب طالب الزينيب بيته معروف ولد سنة ست واربعني ومسع من القاضيني ابن املهتدي 
وابن الفراء وتويف يف ذي القعدة من هذه السنة وصلى عليه يف جامع اخلليفة ابن عمه علي بن طراد ودفن يف تربة 

  ايب احلسن 

  حممد بن عمر  - ٣٠
ابن عبد العزيز بن طاهر ابو بكر احلنفي املقرئ يعرف بكاك من اهل خبارا سافر البالد فسمع بنيسابور وخبارا 

ومسرقند ومهذان وبغداد واقام هبامدة مث عاد اىل ما وراء النهر وسكن مسرقند مث عاد اىل احلجاز وحدث باحلرمني 
  احلديث وتويف باألجفر يف حمرم هذه السنة وغريمها وكان اديبا فاضال مكثرا من 

  حممود بن حممد  - ٣١
  ابن ملكشاه تويف يوم اخلميس خامس عشر شوال من هذه السنة وجلس الناس للعزاء به ثالثة أيام 

  هبة اهللا بن حممد  - ٣٢
  ابن عبد الواحد بن امحد بن العباس بن احلصني ابو القاسم الشيباين الكاتب ولد 

  سنة

وثالثني واربعمائة وبكر به ابوه وباخيه ايب غالب عبد الواحد فأمسعهما من ايب علي ابن املذهب وايب طالب اثنتني 
بن غيالن والتنوخي وغريهم وعمر حىت صار سيد اهل عصره فرحل اليه الطلبة وازدمحوا عليه وكان ثقة صحيح 

جزاء املزكي وهو آخر من حدث بذاك ومسعت السماع ومسعت منه مسند االمام امحد مجيعه والغيالنيات مجيعها وا
منه غري ذلك بقراءة شيخنا ابن ناصر وكنت ممن كتبها عنه وتويف بني الظهر والعصر يف يوم االربعاء رابع عشر 

شوال وترك اىل يوم اجلمعة واشرف على غسله شيخنا ابو الفضل بن ناصر وصلى عليه ايضا بوصية منه يف جامع 
ع املنصور فصلى عليه شيخنا عبد الوهاب ابن املبارك االمناطي ودفن يومئذ بباب حرب عند القصر مث محل اىل جام

  بشر احلايف 
  سنة 

  مث دخلت سنة ست وعشرين ومخسمائة 
  فمن احلوادث فيها انه كان قد جرى يف اواخر السنة املاضية كالم يتعلق بدار الضرب 

قال بل يرحبون كثريا وعرض هذا الكالم على صاحب وشكا العمال اهنم خيسرون فنهض ابن حريقا وكذهبم و
املخزن ابن طلحة فلواله عن ذلك ومنعه من الكالم فيه فبلغ اخلرب اىل املسترشد فأمر حبساهبم فاذا رحبهم كثري فظهر 



ان صاحب املخزن يعاوهنم وذكر أنه كان يأخذ منهم كل شهر سبعني دينارا فثبت ذلك عليه فأمر املسترشد بنقل 
ر يف ذلك اىل الديوان فانكسر صاحب املخزن بذلك كسرة عظيمة وكان متام ذلك يف اول احملرم هذه السنة النظ

فصار صاحب املخزن جيلس ساعة يف املخزن بعد أن كان يكون فيه معظم النهار وال حيضر باب احلجرة ملا ظهر من 
  ذلك عليه 

  واألمر ما تأمر به فقوي جاشه بذلك وخرج التوقيع اىل شرف الدين الوزير بأنك املعتمد عليه 
  ويف احملرم تقدم اخلليفة حبراسة الغالت واوجب ذلك الغالء فصار كر الشعري باثين عشر دينارا 

ووصل مسعود بن حممود اىل بغداد يف عشرة آالف وورد قراجا الساقي ومعه سلجوق شاه بن حممد وكالمها 
ي لينضم اىل مسعود فلما بلغ تكريت خلف قراجا امللك سلجوق يطلب السلطنة واحندر زنكي بن آق سنقر املوصل

شاه يف عدد يسري وامرهم مبدافعة مسعود اىل أن يعود وأسرى يف يوم وليلة اىل تكريت فواقع زنكي فهزمه واسر 
مجاعة من اصحابه وعاد هبم مث دخل السفراء بينهم فوقع االتفاق واجتمع مسعود وسلجوق وقراجا واحلفهم 

  د على التوافق والطاعة واالجتماع وكان قراجا يتحكم على مسعود وسلجوق مجيعا املسترش
وارجف الناس مبجيء سنجر فعمل السور وجيب العقار وظهر على كتاب كتبه الغزنوي اىل وزير سنجر فأهني 

  ميان وألزم وخرجوا متوجهني حلرب السلطان سنجر بعد أن أفرد العراق مجيعه للوكالء ووقع االتفاق واستظهر باأل

املسترشد قراجا باخلروج فكرهه ومل جيد بدا من املوافقة فانه هتدد وتوعد حىت قيل له ان الذي ختاف من سنجر يف 
اآلجل حنن نعجله لك اآلن وبعث سنجر يقول انا العبد فما اردت مين فعلت فلم يقبل منه وسار اجلماعة وخرج 

مجادى اآلخرة والكل مشاة بني يديه اىل ان خرج من عقد السور مث  املسترشد بعدهم بأيام من باب النصر يف سادس
تقدم بأن يركب الوزير وحده اىل ان خرجوا من عقد السور فركبوا وضج الناس بالدعاء وباتوا خيتمون اخلتمات 

ويدعون مث رحل يف ثاين رجب وقطعت خطبة سنجر يف ثالث رجب وسار على تثبط اىل خانقني فأقام هبا وورد 
جر اىل مهذان فكانت الواقعة قريبا من الدينور وكان مع سنجر مائة الف وستون الفا وكان مع قراجا ومسعود سن

ثالثون الفا فأحصى القتلى فكانوا اربعني الفا فقتل قراجا واجلس تغرل بن حممد على سرير امللك وعاد سنجر اىل 
من املوصل بالعدة التامة يف سبعة آالف فارس فبلغ بالده وكاتب دبيسا وزنكي بقصد بغداد وفتحها فتوجها اليها 

املسترشد اختالط بغداد وكسرة العسكر فخرج من السرادق بيده سيف جمذوب وسكن العسكر وخاف على 
نفسه وعلى اخلزانة وعاد من خانقني وزنكي ودبيس قد شارفا بغداد من غربيها فعرب اخلليف اىل اجلانب الغريب يف 

ا فطلب املقاربة فاشتطا وكسرت ميسرته فكشف الطرحة ولبس الربدة وجذب السيف الفي فارس وضعف عنهم
  ومحل العسكر فاهنزما وقتلت من القوم مقتلة عظيمة وطلب زنكي تكريت ودبيس الفرات 

ويف هذه السنة كانت الوقعة بني طغرل بن حممد وبني داود بن حممود وآق سنقر االمحد بكى وكان الظفر فيها 
  ان لطغرل هبمذ

وفيها وزرانوشروان بن خالد للمسترشد بعث اليه صاحب املخزن ابن طلحة يقول له ان امري املؤمنني قد عول 
عليك يف الوزارة فينبغي ان تسارع اىل ذلك فأخذ يعتذر ويقول قد عرف حايل واين ملا وزرت للسلطان حممود 

  وسل يل طلبت االقالة وقد رضيت من الدنيا مبكاين هذا فقبل عين االرض 

االعفاء فلم يعف فأجاب فعرضت عليه دار ابن صدقة فامتنع وقال كإن له على حق وذلك انه كان يصله كل سنة 
مبال كثري فاقتصر على دار ابن ودعة فعمرت وعاد دبيس بعد اهلزمية يلوذ ببالده ومجع مجعا وكانت احللة واعماهلا 



يس وحصل يف امجة فيها ماء وقصب ثالثة ايام ال يطعم حىت يف يد اقبال املسترشدي وامد بعسكر بغداد فهزم دب
اخرجه مجاس على ظهره وخلصه ووصل امللك داود واالمحد بكي اىل بغداد ووصل ولد منصور بن سيف الدولة 

يوم السبت ثالث عشرين شعبان يف مخسني فارسا فلم يعلم به أحد حىت نزل وقبل عتبة باب النويب ومترر على 
نا فالن بن فالن جئت اىل امري املؤمنني فاما ان يلحقين بايب فاستريح واما ان يعفو عين فأهنى ذلك الصخرة وقال ا

  فعفى عنه وأعطي دارا واصطبال ودنانري 
ويف يوم اجلمعة تاسع عشرين شعبان قبض اخلليفة على الوزير شرف الدين وقبض معه على احلسني بن حممد ابن 

ير بباب الغربة وأخذ من بيته مخسا وسبعني قطعة فضة سوى املراكب ونيفا وثالثني الوزان كاتب الزمام ووكل بالوز
قطعة ذهب سوى املراكب ووجد يف داره البدنة احلب اليت أخذها دبيس من االمري ايب احلسن ملا اسره ومعضدة 

وبغال سوى ما ظهر  قيمتها مائة الف دينار ونقل من الرحل واالثاث ثالثة ايام وحنو مخسمائة رأس من خيل وابل
  من املال 

  ويف آخر ذي القعدة اخرج الوزير من احلبس وأخذ خطه بثالثني الفا 
قال شيخنا ابو احلسن واحضر نازح خادم خاتون املستظهر فقيل له انت حافظ خاتون وقد قذفت بابن املهري فصفع 

كوتب سنجر بذلك وحل املسترشد واخذت خيله وقريته وقتل ابن املهري واظهر انه هرب واظهر امرمها خدم ف
اقطاعها واقام معها يف دارها من حيفظها اىل ان يأيت جواب سنجر واخذ اصطبل خيلها فبيع وعمر آدر وتأملت من 
ذلك وكتبت اىل سنجر فقيل انه كتب اليها يعلمها مبا يريد أن يفتك بالدولة فبعث املسترشد فأخذ الكتاب منها 

  وهيجه 

  القتال ذلك على اخلروج اىل 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن حامد  - ٣٣
ابن حممد ابو نصر املستويف املعروف بالعزيز قبض عليه االنساباذي وزير طغرل وسلم اىل هبروز اخلادم فحمله اىل 

  قلعة تكريت فقتل فيها يف هذه السنة وكان من رؤساء االعاجم 
  امحد بن عبيد اهللا  - ٣٤

بن امحد بن محدان بن عمر بن عيسى بن ابراهيم بن سعد بن عتبة بن فرقد السلمي صاحب رسول اهللا  ابن حممد
صلى اهللا عليه و سلم ويعرف بابن كادش العكربي ويكىن ابا العز قال املصنف نقلت هذا النسب من خطه مسع 

لعشاري واجلوهري وغريهم أقضى القضاة ابا احلسن املاوردي وكان آخر من روى عنه وابا الطيب الطربي وا
وكان مكثرا ويفهم احلديث واجاز يل مجيع مسموعاته قد اثىن عليه مجاعة منهم ابو حممد بن اخلشاب وقد أنبأنا 

حممد بن ناصر احلافظ قال مسعت ابراهيم بن سليمان الورديسي يقول مسعت ابا العز ابن كادش يقول وضعت انا 
و سلم واقر عندي بذلك وكان شيخنا ابو الفضل بن ناصر سيئ الرأي فيه حديثا على رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  وقال شيخنا عبد الوهاب ما كان اال خملطا تويف يف مجادى االوىل من هذه السنة 
  احلسني بن ابراهيم الدينوري  - ٣٥

رمضان ودفن  ابو عبد اهللا مسع طرادا والتميمي وغريمها وحدث وكان مساعه صحيحا وتويف يف يوم االحد تاسع



  بباب حرب 
  عبد اهللا بن املظفر  - ٣٦

  ابن رئيس الرؤساء تويف يف هذه السنة وكان أديبا فاضال 

  حممد بن حممد  - ٣٩
  ابن احلسني بن حممد بن الفراء ابو احلسني بن ايب يعلى ولد يف شعبان 

  سنة

با احلسني ابن املهتدي وابن النقور وغريهم احدى ومخسني واربعمائة ومسع اباه واخلطيب وابا الغنائم ابن املأمون وا
وتفقه وناظر وكان متشددا يف السنة وكان يبيت يف داره بباب املراتب وحده فعلم بعض من كان خيدمه ويتردد اليه 

بأن له ماال فدخلوا عليه ليال فأخذوا املال وقتلوه يف ليلة اجلمعة عاشر حمرم هذه السنة وقدر اهللا اهنم وقعوا كلهم 
  تلوا وق

  سنة 
  مث دخلت سنة سبع وعشرين ومخسمائة 

فمن احلوادث فيها انه دخل مسعود بن حممود بغداد يف صفر فمضى الوزير يف املوكب اىل داره يهنئه مث خطب له 
بالسلطنة ومن بعده لداود ابن اخيه ونثرت الدنانري جبامع القصر حني اخلطبة وخلع عليهما وعلى االمري آق سنقر 

ى بباب احلجرة وعادوا يف السفن وذلك يف خامس ربيع االول ويف آخر ذلك اليوم خرج رحل املسترشد األمحد بك
اىل الرملة وخرج يف صبيحة االثنني سادس الشهر يف شبارة مصعدا اىل مشرعة البستريني وكان على صدر السفينة 

شبارة صاحب املخزن ونظر ومرجتى يرنقش الباز دار قائما بيده سيف مشهور وآق سنقر قائما بني يديه ويف ال
اخلادم وركب من هناك اىل املضارب ومشى امللكان بني يديه مسافة يسرية مث امرمها بالركوب فسريمها اىل 

آذربيجان بعد أن خلع عليهما وعاد وهو وضم اليهما نظر اخلادم ومعه خيمة سوداء ومهد ولواء حلرب طغرل 
تل آق سنقر األمحد بكي وظهر انه قتله باطنية واهتم مسعود بأنه وضع فلقوه وهزموه واستقر مسعود هبمذان وق

  عليه وضربت الطبول ببغداد للبشارة 
ويف صفر خلع على القاضيني ابن الكرخي وابن يعيش وويل ابن الكرخي القضاء واحلسبة بنهر معلى وويل ابن 

  يعيش القضاء بباب االزج وسلم اليه النظر يف 

ترب ومجع دبيس مجعا بواسط وانضم اليه الواسطيون وابن ايب اخلري وخبتيار وشاق فنفذ اليه الوقوف والتركات وال
  الباز دار واقبال اخلادم فهزموه وأسر خبتيار 

وعزم املسترشد على املسري اىل املوصل فعربت الكوسات واالعالم من اجلانب الشرقي اىل الغريب يوم السبت ثاين 
شرقي من ختلف من اجلند بعد يومنا هذا ومل يعرب أبيح دمه ونزل امري املؤمنني يف عشر شعبان ونودي باجلانب ال

الدار الزكوية اليت على الصراة مث رحل عنها اىل الرملة مث اىل املزرفة ومعه نيف وثالثون امريا واثنا عشر الف فارس 
الطاعة حىت نسلم اليك البالد ونفذ اىل هبروز يقول له تنزل عن القلعة وتسلمها وتسلم االموال وتدخل حتت 

فأجاب بالطاعة وقال انا رجل كبري عاجز عن اخلدمة بل انا انفذ االقامة وانفذ ماال برسم اخلدمة ففعل واعفي مث 
وصل املسترشد اىل املوصل يف العشرين من رمضان فحاصرها مثانني يوما وكان القتال كل يوم ووصل اليه ابو اهليج 



ومعه عساكر كثرية مث ان زنكي كاتب اخلليفة باين نعطيك األموال وارحل عنا فسلم جيبه مث الكردي املقيم باجلبل 
رحل وقيل كان السبب يف رحيله انه بلغه ان مسعودا غدر وقتل األمحد بكى وخلع على دبيس وتقدم اخلليفة 

  بنقض بستان العميد بقصر عيسى واخذ آجره اىل السور 
اغوين وكانت له حلقه يف جامع املنصور يناظر فيها قبل الصالة مث يعظ بعدها وكان وتويف شيخنا ابو احلسن ابن الز

جيلس يوم السبت عند قرب معروف ويف باب البصرة ومبسجد ابن الفاعوس فأخذ اماكنه ابو علي بن الراذاين ومل 
 اجللوس يف جامع اعطها انا لصغر سين فحضرت بني يدي الوزير انوشروان وأوردت فصال من املواعظ فاذن يل يف

املنصور فتكلمت فيه فحضر جملسي اول يوم مجاعة أصحابنا الكبار من الفقهاء منهم عبد الواحد بن شنيف وابو 
علي ابن القاضي وابو بكر بن عيسى وابن قسامى وغريهم مث تكلمت يف مسجد عند قرب معروف ويف باب البصرة 

  شتغايل وبنهر معلى واتصلت اجملالس وكثر الزحام وقوي ا

بفنون العلوم ومسعت من أيب بكر الدينوري الفقه وعلى ايب منصور اجلواليقي اللغة وتتبعت مشايخ احلديث 
  وانقطعت جمالس ايب علي ابن الراذاين واتصلت جمالسي لكثرة اشتغايل بالعلم 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن سالمة  - ٣٨
ابراهيم ابو العباس ابن الرطيب الكرخي من كرخ جدان تفقه على ايب اسحاق الشريازي ابن عبيد اهللا بن خملد بن 

وايب نصر ابن الصباغ مث خرج اىل اصبهان فتفقه على حممد بن ثابت اخلجندي ومسع احلديث من ايب القاسم ابن 
خدمة اخلليفة وكان يؤدب  البسري وايب نصر الزينيب وغريمها وويل القضاء باحلرمي واحلسبة ايضا وكان له قرب اىل

أوالده وتويف ليلة االثنني مستهل رجب من هذه السنة وصلى عليه جبامع القصر ودفن عند أيب اسحاق بباب ابرز 
وقال رفيقنا موسى ابن غريب بن شبابة التربيزي وكان صاحب القاضي ايب العباس دخلت عليه وهو يف املوت وهو 

  ما على قلبه من مزعج كأنه ينتقل من دار اىل دار يأمر بتجهيزه وتكفينه وموضع دفنه و
  امحد بن علي  - ٣٩

ابن احلسن بن امحد بن عبد اهللا ابن البناء ابو غالب ولد سنة مخس واربعني واربعمائة ومسع ابا حممد اجلوهري وابا 
ريهم ومسعت منه احلديث احلسني بن حسنون وابا يعلى القاضي وابا احلسني ابن املهتدي وابا الغنائم ابن املأمون وغ

  وكان ثقة وتويف يف ربيع االول من هذه السنة وقيل يف صفر 
  اسعد بن صاعد  - ٤٠

  ابن امسعيل ابو املعايل احلنفي خطيب جامع نيسابور مسع اباه وجده وابا بكر 

رىب على اقرانه الشريازي وغريهم وكان من بيت العلم والقضاء واخلطابة والتدريس والتذكري واشتغل بالعلم حىت ا
وكانت اليه اخلطابة والتذكري والتدريس ببلده وكان مقبوال عند السالطني ورد بغداد فسمع من شيخنا ايب القاسم 

  بن احلصني وتويف يف ذي القعدة من هذه السنة بنيسابور 
  احلسن بن حممد  - ٤١

وستني واربعمائة ورحل ومسع ومجع  ابن ابراهيم بن علي التورتاين وتورتان قرية من قرى اصبهان ولد سنة ست
  وكتب وخرج التاريخ وكان مليح اخلط حسن القراءة وتويف يف شوال هذه السنة باصبهان 



  علي بن عبيد اهللا  - ٤٢
ابن نصر بن السري الزاغواين ابو احلسن قرأ القرآن بالقراآت ومسع احلديث الكثري من الصريفيين وابن النقور وابن 

رأ من كتب اللغة والنحو وتفقه على يعقوب الربزباين وكان متفننا يف علوم مصنفا يف االصول املأمون وغريهم وق
والفروع وانشأ اخلطب والوعظ ووعظ وصحبته زمانا فسمعت منه احلديث وعلقت عنه من الفقه والوعظ وتويف 

ان مجع جنازته يفوق يف يوم االحد سابع عشر حمرم هذه السنة وصلى عليه جبامع املنصور ودفن بباب حرب وك
  االحصاء 

  علي بن يعلى  - ٤٣
ابن عوض ابو القاسم العلوي اهلروي مسع من ايب عامر االزدي جامع الترمذي ومسع كثريا من احلديث ووعظ 

وكان له القبول بنيسابور وغريها وورد بغداد فوعظ ومسع فيها مسند االمام امحد على شيخنا ايب القاسم بن 
االحاديث بأسانيدها ويظهر السنة فحصل له ببغداد مال ومحلت اليه وانا صغري السن وحفظين احلصني وكان يورد 

جملسا من الوعظ فتكلمت بني يديه يوم ودع الناس عند سور بغداد مث خرج وورد مرو فتويف مبرو الروذ يف هذه 
  السنة ودفن هبا 

  حممد بن امحد  - ٤٤
من اوالد حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان ابن عفان اصل ايب عبد اهللا  ابن حيىي ابو عبد اهللا العثماين الديباجي

العثماين من مكة وهو من اهل نابلس ويقال له املقدسي ومسع احلديث وتفقه وكان غاليا يف مذهب االشعري وكان 
لذنوب قلبا صحيحا مل تدع يل ا... دع جفوين جفوين حيق يل أن أنوحا ... يعظ جبامع القصر وانشد يوما يف جملسه 

عاد قليب من ... كلما قلت قدير اجرح قليب ... ونعاين املشيب نعيا فصيحا ... اخلقت مهجيت اكف املعاصي ... 
  ... جاء يف احلشر آمنا مسترحيا ... امنا الفوز والنعيم لعبد ... الذنوب جرحيا 

  وردية تويف العثماين يوم االحد سابع عشرين صفر من هذه السنة ودفن يف ال
  حممد بن امحد  - ٤٥

ابن عبيد اهللا بن احلسني بن دحروج ابو بكر مسع ابا احلسني ابن النقور والصريفيين وحدث وروى عنه اشياخنا 
  وتويف يف رجب هذه السنة ودفن مبقربة باب حرب 

  حممد بن امحد  - ٤٦
اربعمائة ومسع عبد الغافر بن حممد وابا ابن حممد بن صاعد ابو سعيد النيسابوري الصاعدي ولد سنة اربع واربعني و

القاسم القشريي وأبا حفص عمر بن امحد بن مسرور وغريهم وقدم بغداد يف سنة ثالث ومخسمائة حدث فسمع منه 
شيخنا عبد الوهاب وشيخنا ابن ناصر وخلق كثري وكان رئيس بلدته وقاضيها وكانت له دنيا واسعة ومنزلة عظيمة 

  ويف بنيسابور يوم السبت ثاين عشر ذي احلجة من هذه السنة عند اخلواص والعوام وت
  حممد بن احلسني  - ٤٧

  ابن علي بن ابراهيم بن عبد اهللا ابو بكر ويعرف باملزريف ومل يكن من املزرفة 

  وامنا انتقل اىل املزرفة ايام الفتنة فأقام هبا مدة فلما رجع قيل له املزريف ولد ابو بكر يف سلخ 

  سنة



نني واربعمائة قرأ القرآن بالقراآت ومسع احلديث الكثري من ابن املهتدي وابن الصريفيين وأقرأ وروى تسع ومثا
وتفرد بعلم الفرائض ومسعت منه احلديث وكان ثقة ثبتا عاملا حسن العقيدة وتويف يوم السبت من حمرم هذه السنة 

  ودفن مبقربة باب حرب وقيل انه مات يف سجوده 
   حممد بن حممد - ٤٨

ابن احلسني بن حممد بن امحد بن خلف ابو خازم بن ايب يعلى ابن الفراء ولد سنة تسع ومخسني واربعمائة ومسع من 
ابن املسلمة وابن املأمون وجابر بن ياسني وغريهم وكان من الفقهاء الزاهدين ومن االخيار الصاحلني تويف يوم 

  يف سنة اربع وثالثني اىل مقربة باب حرب فدفن عند ابيه  االثنني تاسع عشر صفر ودفن بداره بباب االزج مث نقل
  سنة 

  مث دخلت سنة مثان وعشرين ومخسمائة 
  فمن احلوادث فيها انه يف احملرم قتل رجل يقال له علي احلمامي زوجته ألمر اهتمها به وهرب 
لديوان فقرئ عليه وخلع على اقبال اخلادم خلع امللوك ولقب ملك العرب سيف الدولة فركب باخللع فحضر ا

  منشور ونثر عليه دنانري 
  ووقع االتفاق مع زنكي بن آق سنقر ووصلت رسله باحلمل واهلدايا 

وعزل انوشروان بن خالد عن الوزارة من غري أن يؤذي بسبب بل نزل يف سفينة بعد العتمة وصعد اىل داره باحلرمي 
  واعيد اليها ابو القاسم بن طراد 

  حبس يف سرداب واستصفيت امواله وقبض على نظر اخلادم و
ويف ربيع اآلخر خلع على الوزير ابن طراد خلع الوزارة وزيد يف مركب الفرس طوقا واعطى ثالثة عشر عمال 

  كوسات واعالما ومهدا وركب اىل 

  الديوان 
فرس ومركب  ويف مجادى االوىل بعث القاضي اهلييت رسوال اىل زنكي اىل املوصل وعاد يف مجادى اآلخرة وبني يديه

  ذهب خلعه عليه زنكي 
وقدم رسول سنجر فخلع عليه وهيئت خلع سنجر مبائة ألف ونيف وعشرين الف دينار فرحل هبا ابن االنباري مع 

رسول سنجر يف مجادى اآلخرة مث بعث املسترشد اىل هبروز اخلادم اىل القلعة يقول له انت مقيم ومعك االموال 
فرقه على العسكر فأىب فبعث اليه عسكرا فحاصره ووقع القتال يف اول شعبان مث صانع فينبغي ان تعطينا منها شيئا ن

  بانفاذ مال 
  ويف هذه االيام حبس حممود املؤلد يف ممطورة واهتم بأنه يكتب ملطفات 

 وقدم البقش السالحي طالبا للخدمة مع املسترشد وهو من اكابر االتراك وخلع اخلليفة على مجيع االمراء مث عرض
العسكر يوم عيد الفطر ونودي ال خيتلط بالعساكر احد من العوام ومن ركب بغال او محارا يف هذا اليوم ابيح دمه 
فما جتاسر احد ان يفعل ذلك وخرج الوزير شرف الدين وصاحب املخزن وقاضي القضاة ونقيب النقباء وارباب 

والعدة احلسنة وكل امري يقبل يف اصحابه خبلعة اخلليفة الدولة يف زي مل ير مثله من اخليل اجملفجفة والعسكر الالبس 
  فكان العسكر مخسة عشر الف فارس سوى من كان غائبا عن البلد ومل ير عيد خرج فيه ارباب املناصب اال هذا 

ويف حادي عشر شوال وقع حريق يف خان السلسلة الذي عند باب دار اخلليفة فتلف مال ال حيصى وسببه ان 
لقت النار بشيء وهو ال يعلم فلما علم ظن انه ال يقدر على اطفائه فلم يفتح الباب ألحد فاستوعب اخلاين طبخ فع



  النار الكل 
ويف هذه السنة عاد طغرل اىل مهذان ومالت العساكر اليه وتوطد له امللك واحنل امر أخيه مسعود وكان السبب ان 

ال الصواب ان تأخذ هذه اخللع وتظهر أن اخلليفة قد اخلليفة بعث خبلع اىل خوارزمشاه فأشار دبيس على غرل فق
  نفذها لنا فال يبقى مع مسعود احد وبعث اخلليفة اىل مسعود يستحثه على 

اجمليء لريفع منه فدخل اصبهان يف زي التركمان وخاطر اىل ان دخل بغداد يف حنو ثالثني فارسا فبعث اليه التحف 
استكشف الوزير احلال فاذا هي جواب مكتوب قد كتبه طغرل اىل الكثرية ووجدت ملطفات مع قوم اىل طغرل ف

االمراء الذين مع اخلليفة وقد نفذ هلم خامته فلما وقف على ذلك اخلليفة قبض على احد االمراء فهرب البقية اىل 
هم فقال قد السلطان مسعود ورموا أنفسهم بني يديه وقالوا حنن عبيدك فاذا خذلتنا قتلنا اخلليفة فبعث اخلليفة يطلب

اجتمعوا يب فال اسلمهم فقال امري املؤمنني امنا افعل هذا ألجلك وانصبك نوبة بعد نوبة ووقع االختالف بينهما 
واختلط العسكر ومدوا ايديهم اىل أذى املسلمني وتعذر املشي يف اجملال فبعث اليه اخلليفة يقول له تنصرف اىل 

فرحل يوم االثنني رابع عشرين ذي احلجة والقلوب غري طيبة فأقام  بعض اجلهات وتأخذ العسكر الذين صاروا اليك
بدار الغربة وتواترت االخبار بتوجه طغرل اىل العراق فلما كان يوم السبت سلخ ذي احلجة نفذ اخلليفة اىل مسعود 

لت اخللع اخللع والطوق والتاج وختوت ثياب وحتف بثالثني الف دينار وصحبها النقيبان ومرجتى اخلادم فلما وص
  اليه اقام ومل يرحل 

  ويف هذا الشهر نقضت دار خواجا بزرك على شاطئ دجلة يف مشرعة درب زاخل ونقلت آلتها اىل دار اخلليفة 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

لباقالوي أمحد بن إبراهيم ابو الوفاء الفريوز ابادي وفريوز اباذ احد بالد فارس مسع احلديث من أيب طاهر ا - ٤٩
وايب احلسن اهلكاري وخدم املشايخ املتصوفني وسكن رباط الزوزين املقابل جلامع املنصور وكانت اخالقه لطيفة 
وكالمه مستحلى كان حيفظ من سري الصاحلني واخبارهم واشعارهم الكثري وكان على طرائقهم يف مساع الغناء 

دعو لك وقت السماع وكان شيخنا يتعجب ويقول والرقص وغري ذلك وكان يقول لشيخنا عبد الوهاب اين أل
  أليس هذا يعتقد أن 

ذلك وقت اجابة تويف ابو الوفاء ليلة االثنني حادي عشر صفر هذه السنة وصلى عليه من الغد جبامع املنصور خلق 
كثري منهم أرباب الدولة وقاضي القضاة ودفن على باب الرباط وعمل له يوم السبت ثالث عشر صفر دعوة 

يمة انفق فيها مال بني جامع املنصور والرباط على عادة الصوفية اذا مات هلم ميت فاجتمع فيها من املتصوفة عظ
  واجلند والعوام خلق كثري 

  احلسن بن ابراهيم  - ٥٠
ابن علي بن برهون ابو علي الفارقي من اهل ميا فارقني ولد هبا يف سنة ثالث وثالثني واربعمائة وتفقه هبا على ايب 

بد اهللا حممد بن بيان الكازروين وكان صاحب احملاملي فلما تويف الكازروين قصد أبا اسحاق الشريازي يف سنة ع
ست ومخسني فتفقه عليه قال فنزلت يف خان حذاء مسجد ايب اسحاق بباب املراتب وكان يسكنه اصحاب الشيخ 

حوايل العشرة وكان الشيخ ابو اسحاق يذكر ومن يتفقه عليه فاذا كثرنا كنا حوايل العشرين واذا قل عددنا كنا 
التعليقة يف اربع سنني فيصري املتفقه يف هذه االربع سنني فيها مستغنيا عن اجللوس بني يدي احد وكان يذكر درسا 



بالغداء ودرسا بالعشي فلما كانت سنة ستني عربت اىل اجلانب الغريب اىل الشيخ ايب نصر بن الصباغ قرأت عليه 
دت اىل ايب اسحاق فالزمته اىل حني وفاته مسع ابو علي احلديث من ايب الغنائم ابن املأمون وايب جعفر الشامل مث ع

ابن املسلمة وأيب اسحاق وويل القضاءبواسط واعماهلا وسكنها اىل حني وفاته وكان زاهدا ورعا مهيبا ال حيايب احدا 
ر عمره يقول ألصحابه اذا حضروا الدرس كررت يف احلكومات وكان يتشاغل باعادة العلم مع كربه وكان يف آخ

البارحة الربع الفالين من املهذب وكررت بارحة االوىل الربع الفالين من الشامل وكانت حواسه صحاحا وعقله 
  كامال وتويف بواسط يف حمرم هذه السنة وهو ابن ست وتسعني 

  عبد اهللا بن حممد  - ٥١
   واربعمائة ومسع ابا عبد اهللا بن طلحة ابن أيب بكر الشاشي ولد سنة احدى ومثانني

النعايل وغريه وتفقه على أبيه وناظر وأفىت وكان فاضال ظريف الشمائل مليح احملاورة حسن العبارة وحضرت جملس 
وعظه وكان ينشئ الكالم املطابق اجملانس ويقوله يف اجمللس مسعته يقول يف جملس وعظه اين القدود العالية واخلدود 

متألت هبا العالية والوردية وهذا اسم مقربتني يف هنر معلى وحضر يوما آخر النهار يف التاجية للوعظ وكان الوردية ا
جلو سنا الليلة ... قضية اعجب هبا قضية ... يف السماء غيم فارجتل يف الطريق ابياتا وانشدها يف آخر اجمللس وهي 

تنثر من أرداهنا العطرية ... اعالمها شعشعة برقية ... عة رعدية ضقا هلا قعق... واجلو يف حلته الفضية ... يف التاجية 
حىت اذا ... كأهنا جارية حيية ... مث تراها مرة خفية ... والشمس تبدو تارة جلية ... ذائب در ينشر الربية ... 

... ورسية صفراء يف ملحفة ... واسفرت يف اجلهة الغربية ... نضت لباس الغيم بالكلية ... كانت لنا العشية 
  ... كرامة اعرافها شاشية 

... سجين شجين ومهيت سجاين ... ان عشت مع البكاء ما أجفاين ... الدمع دما يسيل من أجفاين ... ومن اشعاره 
ضاقت ببعاد ... والنوح مع احلمام قد اشجاين ... والذكر هلم يزيد يف اشجاين ... والعاذل باملالم قد شجاين 

  ... لبني يد اهلموم قد اعطاين وا... مهجيت أعطاين 
  تويف ابو حممد ثاين احملرم وصلى عليه جبامع القصر ودفن عند قرب ابيه يف تربة أيب اسحاق 

  عبد اهللا بن املبارك  - ٥٢
ابن احلسن العكربي ابو حممد املقرئ ويعرف بابن نبال مسع ابا نصر الزينيب وابا الغنائم بن ايب عثمان وعاصما 

  وتفقه على ايب الوفاء بن عقيل وغريهم وحدث 

وايب سعد الربداين وكان صحيح السماع من اهل السنة وباع ملكا له واشترى كتاب الفنون وكتاب الفصول البن 
  عقيل ووقفهما على املسلمني وتويف ليلة الثالثاء الثاين والعشرين من مجادى االوىل ودفن بباب حرب 

  عبد اخلالق بن عبد الواسع  - ٥٣
عبد اهلادي بن عبد اهللا ابو الفتوح ابن ايب رفاعة االنصاري مجع وحدث وكان جوادا حسن االخالق لطيف ابن 

  الشمائل روى عنه اشياخنا وتويف يف شعبان هذه السنة 
  عبد الواحد بن شنيف  - ٥٤

زانة السقالطون ابو الفرج تفقه على ايب علي الربداين وكان مناظرا جمودا وامينا من قبل القضاة ومشرفا على خ
وكانت له فطنة عظيمة وشجاعة وقوة قلب حدثين ابو احلسن بن عربية قال كان حتت يده مال لصيب وكان قد 

قبض املال وللصيب فهم وفطنة فكتب الصيب مجلة التركة عنده واثبت ما يأخذه من الشيخ فلما مرض الشيخ احضر 



دك شيء الن تركيت وصلت ايل حبساب حمسوب واخرج الصيب وقال له أي شيء لك عندي فقال واهللا ما يل عن
سبعني دينارا وقال خذ هذه لك فاين كنت اشتري لك بشيء من مالك وأعود فأبيعه فحصل لك هذا املال وحدثين 
ابو احلسن قال تويف رجل حشوى بدار القز وكان ابو العباس الرطيب يتوىل التركات فكتب اليه الشيخ عبد الواحد 

ن فحضر واعطى زوجته حقها واعطى الباقي ذوي أرحامه وكتب بذلك فكتب ابن الرطيب مع تتوىل تركة فال
مكتوبه اليه اىل املسترشد خيربه مبا صنع وانه ورث ذوي األرحام فكتب املسترشد نعم ما فعل اذ عمل مبذهبه وامنا 

عبان هذه السنة وخلف ماال الذنب ملن استعمل يف هذا حنبليا وقد علم مذهبه يف ذلك وتويف عبد الواحد يف ش
  كثريا 
  حممد بن امحد  - ٥٥

  ابن علي القطان ويعرف بابن احلالج قرأ القراآت وحدث عن أيب الغنائم ابن 

ايب عثمان وكان خريا زاهدا كثري العبادة دائم التالوة حسن اخللق يسكن التوثة من اجلانب الغريب وكان الناس 
سبت وانا صيب فيدعو يل ويقرأ على صدري وتويف ليلة االثنني العشرين من يزورونه ويتربكون به كنت ازوره كل 

  مجادى االوىل وصلى عليه شيخنا عبد الوهاب احلافظ ودفن بالشونيزية وكان مجعه متوفرا 
  حممد بن عبد اهللا  - ٥٦

بكر بن خلف وابا علي ابن امحد ابو نصر االرغياين ولد سنة اربع ومخسني واربعمائة ومسع ابا احلسن الواحدي وابا 
  بن نبهان وابا املعايل اجلويين وعليه تفقه وكان متنسكا ورعا كثري العبادة وتويف بنيسابور يف هذه السنة 

  حممد بن علي  - ٥٧
ابن عبد الواحد الشافعي ابو رشيد من اهل طربستان ولد سنة سبع وثالثني واربعمائة وحج واقام مبكة مدة ومجع 

يسري وكان زاهدا منقطعا مشتغال بنفسه وكان قد ركب البحر فلما وصل اىل بعض اجلزائر احلديث وحدث بشيء 
خرج من السفينة وودع أصحابه وقال اريد أن أقيم هاهنا فسألوه أن ال يقيم فلم يفعل فتركوه وذهبوا يف البحر 

فردهتم اليه كذلك عدة  فهاجت ريح فردهتم إليه فسألوه ان ميضي معهم فما اجاب فمضوا فهبت الريح مرة اخرى
نوب ويسألونه فيأىب فاجتمع التجار اليه وقالوا تسعى يف اتالف نفوسنا واموالنا فانا كلما دفعنا ومضينا ردتنا الريح 
اليك فاصبحنا يف دربند فاذا رجعنا فاقم هاهنا فأجاهبم واقام معهم يف دربند اياما ورجع اىل اجلزيرة واقام هبا سنتني 

رة عني ماء فكان يشرب منها ويتوضأ مث رجع اىل آمل فسكنها اىل ان تويف هبا يف مجادى االوىل من وكان يف اجلزي
هذه السنة وقربه بآمل معروف يتربك به قال بعض أصحابه ذهبت اىل اجلزيرة اليت كان انقطع فيها فرأيت ثعبانا 

  يبتلع ابن آدم كما هو فزرت مع سجوده ورجعت 

   هبة اهللا بن عبد اهللا - ٥٨
  ابن امحد بن عبد اهللا ابو القاسم الواسطي الشروطي من اهل الكرخ ولد 

  سنة

ثالث واربعني واربعمائة مسع ابا الغنائم بن املامون وابا احلسني بن املهتدي وابا جعفر ابن املسلمة وابا بكر اخلطيب 
  لسنة وكان ثقة صاحلا فاضال عاملا مقبال على ما يعنيه تويف يف ذي احلجة من هذه ا

  ام املسترشد باهللا  - ٥٩



توفيت وقت العتمة ليلة االثنني تاسع عشر شوال هذه السنة واخرجت ليال فدفنت يف الرصافة ومن العجائب انه 
نفذ تلك الليلة اىل ايب القاسم بن السياف يف معىن حاجة ألجل امليتة فنفذ معهم ابنا له صغريا ليعطيهم حاجتهم 

من النفط يف اعدال قطن فاحترقت وحصل الصيب يف اخلزانة وحده واحاطت به النار فدخلوا ومعهم نقاط فوقع 
  فلم جيد حميصا فاحترق 

  سنة 
  مث دخلت سنة تسع وعشرين ومخسمائة 

فمن احلوادث فيها قد ذكرنا ان امري املؤمنني قال للسلطان مسعود ارحل عنا بأصحابك وانه اقام على دار الغربة 
اويل شحنة بغداد مصانعا له على اخلروج وأمر أن هو دافع ان حيط خيمه مث بعث اليه اخللع يف متلوما فنفذ اليه اجل

سلخ ذي القعدة مث احس منه انه قد باطن االتراك وضربه عند رؤس احليطان واخرج ارباب الدولة خيمهم فوصل 
كر وأعاد اخلليفة سرداقه فوصل اخلرب بان طغرل مات يوم االربعاء ثالث احملرم فرحل مسعود جريدة فتالحقه العس

مسعود اىل مهذان واختلف عليه العسكر وانفرد عنه قزل وسنقر وغريمها واسرى اليهم ففرق مشلهم فورد منهم اىل 
بغداد مجاعة واخربوا بسوء ضمريه منهم البازدار وقزل وسنقر وخرج انوشروان يف اصحابه واهله اىل خراسان 

  ه االمراء الداوودية فأخذوا مجيع ما معه لوزارة السلطان مسعود فالتقى ب

ويف خامس عشر احملرم لقي القاضي اهلييت يف طريق مشهد ايب حنيفة فأخذت ثيابه ونعليه وطيلسانه ووقع من البغلة 
فوهنت يده وقيل انه ضرب بالسيف مرات فلم يعلم فيه بل تقطع كتاب كان يف كمه وقيل ان الذي فعل ذلك 

  ارجني وقيل بل حكم على زنكي فحقد علي ففعل به ذلك مجاعة من العسكر اخل
ويف آخر احملرم وصل ابن زنكي وخرج املوكب فاستقبله ومعهم قاضي القضاة والنقيبان ودخل من باب احللبة يف 

موكب عظيم ونزل فقبل العتبة وقال انا وايب عبيد هذه الدولة وما زالت العبيد جتين واملوايل تصفح وحنن حبكم 
يف أي شيء صرفنا تصرفنا وبذل ان يسلم مفاتيح املوصل وغريها اىل اخلليفة وان يأيت أي وقت امر وبذل  اخلدمة

االموال وقيل انه قال هذه والديت ومجاعة من النساء رهائن على ذلك فبعث اليه االقامة وانزل يف اجلانب الغريب يف 
  دار ابن احلاذوري املالح 

ل انا اخلاطئ املقر بذنبه فمهما تقدم اىل امتثلته فمات رسوله فمضى اىل ويف غرة صفر وصل رسول دبيس يقو
  مسعود 

ووصل سديد الدولة ابن االنباري من عند سنجر وكان قد تلقى ملا مضى من اربعة فراسخ فلما اراد ابن االنباري 
باالصحاب واكون انا يف  ان خيلع على سنجر وعلى اوالد اخيه قال ما اريد ان يكون اخللع اال يف يوم واحد وتبدأ

االخري وضرب نوبتية عظيمة خارج البلد وضرب فيها حتت اململكة وجلس وخلع على االمراء وامللوك مث صعد ابن 
االنباري على التخت فأدى اليه رسالة اخلليفة وسلم اليه املكتوب وهو يف خريطة فقام قائما ونزل وقبل االرض 

والبس اخللع والتاج والطوق مث نزل سديد الدولة فقدم الفرس باملركب  واعاد فصعد وترك اخلريطة على ركبته
وهو منعل بالذهب وقدم مركب امري املؤمنني بالسيور الفرس الذي يركبه فنزل سنجر وقبل حافر الفرس وعاد 
 فصعد وجرى ذكر طغرل فقال انا اعلم انه اعقل من مسعود واصلح ألمري املؤمنني ولكين قد وليته وال ارضى

  لنفسي ان اتغري مث كتب جواب الكتاب وقال انا العبد اململوك 



ويف ربيع االول وصلت هدايا من بكبه من البصرة فيها القنا وناب الفيل وآبنوس وميس ويف قفصني طاوسان 
  ذكران وانثيان 

غري الكلي ومجع ويف ربيع اآلخر خلع على اثنني وعشرين امريا من السالحية مث تواترت االخبار بتغري مسعود الت
العساكر وان قصده بغداد فبعث اخلليفة اىل بكبه فوعد باجمليء ووصل دبيس اىل حلوان ومعه عسكر قد تقدمهم 
مسعود يف املقدمة ومجع مسعود العساكر واقطعهم وقطعهم البالد والعراق وعزم على اجمليء اىل بغداد وجتهز فلما 

اجلاويل شحنة بغداد وكجبه وأرغش ومجاعة من السالحية يف الفني  مسع اخلليفة ذلك بعث مقدمته اىل املرج وهم
ومخسمائة فارس وقال تقيمون هناك وحتفظون الطريق اىل أن أصل اليكم وبعث اىل زنكي وكان على باب دمشق 

قد حاصرها ملا قتل تاج امللوك وويل اخوه وكان صغريا فطمع فيهم زنكي فبعثوا اىل اخلليفة محال كثريا وخطا 
مسني الف دينار وقالوا ادفع عنا زنكي وحنن حنمل هذا يف كل عام فبعث اليه تنح عنهم واخطب للصيب وتعال خب

  معه اىل العراق حىت اخطب له ونتساعد على مسعود فقال السمع والطاعة وخطب للصيب 
بازدار وابن برسق واما حديث مسعود فان عمه سنجر بعث اليه خبادم يقول له هؤالء االمراء الذين معك وهم ال

وقزل ويرنقش ما يتركونك تبلغ غرضا ألهنم عليك ال معك وهم الذين افسدوا أمر اخيك طغرل فاذا وقفت على 
املكتوب فابعث اىل رؤسهم فأطلعهم على املكاتبة وقال لو أردت بكم سوء لفعلت فقبلوا األرض وقالوا اآلن علمنا 

ة فلما انفصلوا عنه قالوا ما وراء هذا خري فيجب ان منضي اىل امري انك صايف القلب لنا فابعث دبيسا يف املقدم
املؤمنني فان له يف رقابنا عهدا وهذا عقد به الغدر فكتبوا اىل امري املؤمنني انا قد انفصلنا عن مسعود وحنن يف بالد 

 ونفذ به حىت ابن برسق فان كان لك نية يف اخلروج فاخرج فنحن يف يديك واال فاخطب لبعض اوالد السالطني
  نكون 

معه فأجاهبم كونوا على ما أنتم عليه فأنا صائر اليكم وجتهز للخروج وبعث سديد الدولة اليم يطيب قلوهبم 
ويعدهم باالقطاع وخيربهم انه يف اثره فلما مسع مسعود بذلك رحل يف جريدة ليكسبهم فاهنزموا من بني يديه 

سبقهم سديد الدولة اىل بغداد خمربا باحلال فاعتد باالقامة والتحف يطلبون العراق فأخذ امواهلم وهنب البالد و
  واالموال ليتلقاهم 

  ووقعت زلزلة شديدة ثالث مرات ببغداد يف مجادى اآلخرة وقت الضحى حىت حتركت اجلدران 
الثريا  فلما كان يوم السبت حادي عشر رجب تقدم امري املؤمنني اىل اصحابه باخلروج واخرج نوبتيته فضرهبا عند

  واخرج اصحاب املراتب خيمهم وانزعج اهل بغداد 
وعاد دبيس اىل مسعود فأخربه خبروج املقدمة ومبا الناس عليه فبعث معه مخسة آالف فارس لينكبسوا على املقدمة 
فاتوا على غفلة فأخذوا خيلهم وامواهلم فأقبلوا عراة ودخلوا بغداد يوم اجلمعة سادس عشر رجب فعرج هبم اىل 

ر السلطان ومحلت هلم الفروس واالواين واالقامة وبكر االمراء الكبار فجاؤا يف دجلة اىل بيت النوبة فاكرموا دا
وخلع عليهم اخللع السنية واطلق هلم مثانوا الف دينار والربك التام ووعد باعادة ما مضى منهم ويف هذا اليوم 

بل به مسعود على افعاله فأفتوا بعزله وقتاله فلما كان قطعت خطبة مسعود لسنجر وداود واستفىت الفقهاء فيما يقا
يوم االحد اخرج الكوس والعلم والرحل فلما كان يوم االثنني خرج أمري املؤمنني من باب البشرى وركب يف املاء 

لبازدار ونز الناس بالسفن واحاط السفينة اليت فيها أمري املؤمنني األمراء واخلدم بالسيوف اجملذبة وكان يف سفينته ا
على صدر السفينة بيده سيف جمذوب وقزل بني يديه بسيف جمذوب واجلاويل واقبال واخلواص وصعد عند الدكة 

  فركب ومشى الناس كلهم بني يديه اىل 



ان دخل السرادق وكان قريبا من فرسخ ألنه كان عند رؤس احليطان وكان العوام يضجون بالدعاء ويقربون منه 
م هناهم أمري املؤمنني عن املنع مث رحل يوم اخلميس ثامن شعبان يف سبعة آالف فارس وكان فاذا هم الغلمان مبنعه

مسعود هبمذان يف حنو الف ومخسمائة فارس وكان اصحاب االطراف يكاتبون امري املؤمنني ويبذلون له طاعتهم 
من اصحاب املسترشد  فتريث يف طريقه فاستصلح مسعود اكثرهم حىت صار يف حنو مخسة عشر الفا وتسلل مجاعة

فبقي يف حنو من مخسة آالف ونفذ اليه زنكي جندة فلم تلحق وارسل داود بن حممود وهو باذربيجان رسال يشري 
بامليل اىل دينور ليوايف اخلدمة فلم يفعل املسترشد وضرب املصاف يوم االثنني عاشر رمضان فلما التقى اجلمعان 

رشد وكان على ميمنته البازدار وقزل ونور الدولة شحنة مهذان فحملوا هرب مجيع العسكر الذين كانوا مع املست
على عسكر مسعود فهزموهم ثالث فراسخ مث عادوا فرأوا امليسرة قد غدرت فأخذ كل واحد منهم طريقا واسر 
 املسترشد وأصحابه واخذ ما كان معه من االموال وكانت صناديق املال على سبعني بغال اربعة آالف الف دينار

وكان الرحل على مخسة آالف مجل واربعمائة بغل وكان معه عشرة آالف عمامة وبر كان وعشرة آالف قباء وجبة 
ودراعة وعشرة آالف قلنسوة مذهبة وثالثة آالف ثوب رومي وممزوج ومعنرب ودبيقي ومضى من الناس ما قدروه 

لكم والدم يل فمن قتل اقدته ومل يقتل بني بعشرة آالف دينار سوى اخليل واالثاث ونادى مسعود يف عسكره املال 
الصفني سوى مخسة أنفس غلطا ونادى من اقام بعد الوقعة من اصحاب اخلليفة ضربت عنقه فهرب الناس فأخذوا 
بني اجلبال اخذهتم التركمان واألكراد ومنهم من افلت عريانا فوصلوا اىل بغداد وقد تشققت ارجلهم من اجلبال 

  ة يف األسر فأما وزيره ابن طراد وصاحب خمزنه ابن طلحة القاضي الزينيب والصخور وبقي اخلليف

ونقيب الطالبيني وابن األنباري فانه بعث هبم اىل القلعة وبعث ببكبه شحنة اىل بغداد ومعه كتاب اخلليفة اىل استاذ 
حلسن بن جهري مراعاة الرعية الدار يقول فيه بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني واحلمد هللا رب العاملني ليعتمد ا

واالشتمال عليهم ومحايتهم وكف األذى عنهم فقد ظهر من الولد غياث الدنيا والدين متع اهللا به يف اخلدمة ما 
صدق به اخلدمة فليجتمع وكاتب الزمام وكاتب املخزن على اخراج العمال اىل نواحي اخلاص حلراستها فقد ندب 

  ك وليهتم بكسوة الكعبة فنحن يف أثر هذا املكتوب ان شاء اهللا من اجلناب الغياثي هذا شحنة لذل
فلما كان يوم عيد الفطر نفر أهل بغداد ووثبوا على اخلطيب وكسروا املنرب والشباك ومنعوا من اخلطبة وخرجوا اىل 
 االسواق حيثون على رؤسهم التراب ويبكون ويصرخون فاقتتل اصحاب الشحنة والعوام وخرج النساء حاسرات

يندبن يف االسواق وحتت التاج وكان الشحنة قد عزم ان جيوز يف االسواق فاجتمع العوام على رمجه وهاشوا فاقتتل 
اصحاب الشحنة والعوام فقتل من العوام مائة وثالثة ومخسون وهرب ابو الكرم الوايل وحاجب الباب اىل دار 

تحوا فيه فتحات واشرفت بغداد على النهب خاتون ورى اصحاب الشحنة االبواب احلديد اليت على السور وف
فنادى الشحنة ال ينزل احد يف دار احد وال يؤخذ من احد شيء وامنا جئنا لنصلح وان السلطان سائر اىل العراق 
بني يدي امري املؤمنني وعلى كتفه الغاشية قسكن الناس وطلب السلطان من أمري املؤمنني نظر اخلادم فانفذ فأطلقه 

اختلف االراجيف فقوم يقولون ان السلطان ينتظر جواب عمه سنجر وقوم يقولون يصل عن قليل وقوم وبعثه اليه و
يقولون ان داود قد عزم على قتال مسعود واستنقاذ اخلليفة منه فسار مسعود اىل داود اىل باب مراغة واخذ اخلليفة 

  معه 
حادي عشر شوال فزلزلت يومئذ ست مرات وزلزلت بغداد مرارا ال أحصيها وكان مبتدأ الزالزل يوم اخلميس 

  ودامت كل يوم مخس مرات او ست مرات اىل ليلة اجلمعة سابع عشرين شوال مث ارجتت يوم الثالثاء النصف من 



الليل حىت تفرقعت السقوف وانتثرت احليطان وكنت يف ذلك الزمان صبيا وكان نومي ثقيال ال انتبه اال بعد االنتباه 
حتيت وكنت نائما يف السطح رجة شديدة حىت انتبهت منزعجا ومل تزل االرض متيد من نصف  الكثري فارتج السقف

  الليل اىل الفجر والناس يستغيثون 
مث ان الشحنة والعميد عطال دار الضرب وعمال دار ضرب عندهم بسوق العميد ودار الشحنة وقبضوا على ابن 

ار فقالوا جتيب العقار وتسلمه الينا وقبضوا على ابن الصائغ طوق عامل اجلوايل ونفذوا اىل ابن احلاجب ضامن العق
متويل التركات احلشرية وقالوا نريد ما حصل عندك من التركات وعوقوا قرى ويل العهد وختموا على غالهتا 
فافتك ذلك منهم بستمائة دينار حىت اطلقوها وجاء متر كثري للخليفة فبيع فأخذ العميد والشحنة الثمن وتفاقم 

مر واستسلم الناس وانقطع خرب العسكر فلما كان يوم الثالثاء مستهل ذي القعدة وصل مخسمائة وعشرون اال
ركابيا معهم خط امري املؤمنني اىل ويل العهد بوصول رسول سنجر اىل مسعود يقول فيه ساعة وقوف الولد العزيز 

 اعز اهللا انصاره ويقبل االرض بني يديه غياث الدينا والدين مسعود على هذا املكتوب يدخل على أمري املؤمنني
ويقف ويسأله العفو عنه والصفح عن جرمه واقدامه ويتنصل غاية التنصل فانه قد ظهرت عندنا من اآلثار السمائية 
واالرضية ما ال طاقة لنا بسماع مثلها دون املشاهدة من الرياح العواصف والربوق اخلواطف وتزلزل االرض ودوام 

ا وتشويش العساكر وانقالب البلدان ولقد خفت على نفسي من جانب اهللا تعاىل وظهور آياته ذلك عشرين يوم
وجانب املخلوقني والعساكر وتغريهم علي وامتناع الناس من الصالة يف اجلوامع وكسر املنابر ومنع اخلطباء ما ال 

ؤمنني اىل مستقر عزه وتسلم اليه دبيسا لريى طاقة يل حبملها فاهللا اهللا تتالىف امرك وحتقن دم املسلمني وتعيد أمري امل
فيه رأيه فانه هو الذي احوج امري املؤمنني اىل هذا واحوجنا ايضا حنن اىل مثل هذا وعجل وال تتأخر وتعمل له الربك 

  وتنصب له السرادق وتضرب له التخت وحتمل له الغاشية بني يديه انت ومجيع األمراء 

 خدمة هذا البيت فلما وقف على هذا املكتوب نفذ بالوزير شرف الدين كما جرت عادتنا وعادة آبائنا يف
انوشروان ومعه نظر فاستأذنا له فأذن له فدخل وقبل االرض بني يديه ووقف معتذرا متنصال يسأل العفو والصفح 
قد  عن جرمه وامري املؤمنني مطرق ساعة مث رفع رأسه فقال قد عفى عن ذنبك فاسكن اىل ذلك وطب نفسا وكان

ضرب له السرادق فضرب له فيه سدة عالية ليجلس عليها فقدم له فرسا مل يكن عند مسعود من خيل أمري املؤمنني 
الاليت اخذت سواه واقسم انين مل يصل عندي من خيل أمري املؤمنني سواه وسأله الركوب اىل السرادق الذي قد 

ني يديه على كتفه الغاشية حيملها ويده يف ضرب له فنهض وركب وسار وبني املوضعني نصف فرسخ ومسعود ب
يازكة اللجام ومجيع االمراء ميشون بني يديه اىل ان دخل السرادق وجلس على التخت الذي ضرب له ووقف 

السلطان بني يديه واالمراء زمنا طويال مث انه تقدم باجللوس فأىب مث سأل أمري املؤمنني ان يشفعه يف دبيس فأجابه اىل 
مكتوفا بني أربعة أمراء اثنا من جانب واثنان من جانب ويداه مكتوفتان ومع احد املوكلني سيف  ذلك فجاؤا به

جمذوب وبيد اآلخر شقة بيضاء فرموا به بني يدي السرير والقي السيف والشقة عليه وقالوا كذا امرنا ان نفعل به 
ا زال السبب زال اخلالف وهو اآلن بني فقال مسعود يا امري املؤمنني هذا هو السبب املوجب ملا جرى بيننا فاذ

يديك فمهما تأمر يفعل به وهو يتضرع ويبكي بني يدي السرير ويقول العفو عند املقدرة وانا اقل من هذه احلال 
فعفا عنه وقال ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهللا لكم وتقدم حبل يديه وسأل دبيس السلطان ان ينعم عليه امري املؤمنني 

فأخذها وقبلها وأمرها على صدره ووجهه وحنره وقال يا أمري املؤمنني بقرابتك من رسول اهللا اال ما  بتقبيل يده
  عفوت عين وتركتين اعيش يف الدنيا عيشا هنيئا فان الذل واخلوف منك قد أخذ مين باحلظ االوفر فاجابه اىل ذلك 

  منشور بذلك وأما بكبه الشحنة فانه اقام رجاال لنقض سور بغداد وقال قد ورد 



فنقضت مواضع كثرية وكلف اهل اجلانب الغريب االجتماع على نقضه وقال انتم عمرمتوه بفرح فانقضوه كذلك 
وضربت هلم الدبادب وجعلوه طريقا هلم واعادوا الباب احلديد الذي اخذ من جامع املنصور اىل مكانه فلما اهل 

اعادة اخلليفة اىل بغداد ووصل معه عسكر عظيم هالل ذي القعدة وصل رسول من سنجر يستحث مسعودا على 
ووصل معه سبعة عشر من الباطنية فذكر بعض الناس انه ما علم اهنم معه والظاهر خالف ذلك واهنم دبروا يف قتله 

وافردوا خيمة من خيمهم فخرج السلطان ومعهم العسكر ليلقى الرسول فهجمت الباطنية على أمري املؤمنني 
اىل ان قتلوه وقتلوا معه مجاعة من أصحابه منهم ابو عبد اهللا بن سكينة وذلك يف يوم اخلميس فضربوه بالسكاكني 

سابع عشر ذي القعدة فركب العسكر واحتاط بالسرادق وخرج القوم وقد فزعوا فقتلوا وقيل اهنم احرقوا وجلس 
أن دفن مبراغة ووصل اخلرب  السلطان للعزاء ووقع النجيب والبكاء وكان ذلك على باب مراغة وغطى بسندسه اىل

اىل بغداد ليلة السبت سادس عشرين من الشهر فاحترس الراشد وقبض على مجاعة من اهله واخوته فوقع البكاء 
والنحيب واغلق البلد وكشطت البواري اليت على باب النويب ونقض بعض دكة حاجب الباب واحضر الناس طول 

ري وصاحب الديوان ابو الرضا وحاجب الباب ابن احلاجب يف صحن الليلة للمبايعة وبات استاذ الدار ابن جه
السالم وكان االنزعاج يف الدار طول الليل فلما اصبحوا وقع البكاء والنحيب يف البلد وخرج الرجال حفاة خمرقني 

ر النساء الثياب والنساء منشرات الشعور يلطمن وينظمن االشعار اليت من عادهتن قول مثلها يف احيان اللطم واشعا
البغداديات الاليت ينظمنها يف وقت اللطم طريقة الغناء وان كانت على غري صواب اللفظ وكان مما لطمن به ان قلن 

بعد النيب ومن ... اهتزت الدنيا ومن عليها ... صار احلرمي بعد قتلك مأمت ... يا صاحب القضيب ونور اخلامت ... 
  ويل عليها 

والطرحة ... ترى تراك العني يف حرميك ... يا سيدي ذا كان يف السوابق ... قد صاحب البومه على السرادق 
  ... السودا على كرميك 

وقعد الناس للعزاء يف الديوان ثالثة أيام وتوىل ذلك ناصح الدولة ابن جهري وابو الرضا صاحب الديوان وحاجب 
  الباب ابن الصاحب 

ربوا بباب املسنية ويلبسوا ثياب اهلناء وحيضروا البيعة بباب احلجرة فلما كان يف اليوم الثالث تقدم اىل الناس ان يع
  فحضروا يوم االثنني سابع عشرين ذي القعدة 

  باب ذكر خالفة الراشد باهللا

وامسه منصور ويكىن ابا جعفر بن املسترشد عهد اليه ابوه وقيل انه هم خبلعه فلم يقدر ذلك وكان ببغداد حني قتل 
فكتب السلطان مسعود اىل الشحنة الذي من قبله ببغداد وامسه بكبه ان يبايع الراشد فجاء  املسترشد بباب مراغة

اصحابه كالعميد والضامن وجرت مراسالت ليدخل اىل الدار فاستقر أن يقوم من وراء الشباك مما يلي الشط 
ة من خارج الشباك وذلك يوم وجلس الراشد يف املثمنة اليت بناها املقتدي يف الشباك الذي يلي الشط وبايعه الشحن

االثنني سابع عشرين من هذا الشهر بعد الظهر وحضر اخللق من العلماء والقضاة والشهود واجلند وغريهم وظهر 
للناس وكان ابيض جسيما يشوبه محرة مستحسنا وكان يومئذ بني يديه اوالده واخوته وسكن الناس ونودي يف 

املعروف وينهى عن املنكر ومن كانت له مظلمة فليشكها اىل الديوان الناس ان ال يظلم احد احدا وان يؤمر ب
النبوي وفتح باب املخزن الذي سد وسكن الناس اال ان النقض يف السور واستيفاء االرتفاع من البلدان والتصرف 



  القبيح من غري معترض 
الناس من املظامل اليهم فارتابت فلما كان يوم األربعاء تاسع عشرين من ذي القعدة نادى اصحاب الشحنة ان يدعى 

  قلوب الناس لذلك وانزعجوا يف ثاين ذي 

احلجة واقيمت الدعوة واخلطبة باجلوامع ومضى اىل كل جامع حاجب وخادم وأتراك وأقاموا اخلطبة للراشد ونثرت 
الديوان نيابة وكان الدنانري وجلس ابن املطلب وابن اهلاروين يف املخزن ينظران نيابة وجلس ابو الرضا بن صدقة يف 

حاجب الباب ابن الصاحب يف الباب مل يتغري فلما كان يوم االثنني خامس ذي احلجة حضر الناس ببيت النوبة 
وجلس الراشد وسلم اىل حاجب الباب اهناء فأخذه وهنض قائما فقرأه وكان فيه بسم اهللا الرمحن الرحيم ملا اجل اهللا 

ه امرا يف مسائه وارتضاه خليفة على عباده وعامال باحلق يف بالده تقدم بتصفح ما حمل أنبيائه وجعله نائبا عنه يف ارض
كان جيري على أيدي النواب يف االيام املسترشدية سقاها اهللا رمحة مستهلة السحاب وما عساه كان يتم من افعاهلم 

املطالبة عنهم وابرز كل ما الذميمة فوقف من ذلك على سهم املطالبة بغري حق فاقتضى رأيه الشريف التقدم برفع 
وجدوا وعز برده على أربابه ليحظى االمام الشهيد بزلفى ثوابه وليعلم اخلاصة والعامة من رأي أمري املؤمنني ايثاره 
رضا اهللا سبحانه واخرج من باب احلجرة اكياس فيها حجج الناس ووثائقهم وما كتب عليهم وما اخذ منهم فاعيد 

على كل منهم انه قد أبرأ أمري املؤمنني مما يستحقه يف ذمته وتقدموا اىل خازن املخزن على اربابه وشهد الشهود 
باخراج ما عنده من الوثائق فانصرف الناس يدعون المري املؤمنني ويترمحون على املاضي وكان املتويل لقراءة الكتب 

ل كذلك وحضر يومئذ القاضي ابن وتسليمها اىل ارباهبا كثري بن مشاليق مث حضر الناس يوم اخلميس وجرت احلا
كردي قاضي بعقوبا فتظلم وكانت له هناك وثائق وقال ما ظلمين اال ابن اهلاروين وان امري املؤمنني مل يأخذ مين شيئا 
فكتب صاحب اخلرب بذلك فخرج االهناء بعزله وقال الراشد هذا القاضي قد كذب وفسق فان املسترشد كان يأمر 

يوم اجلمعة تاسع ذي احلجة صلى على املسترشد يف بيت النوبة ونودي يف بغداد بالصالة  ابن اهلاروين فلما كان
  عليه فحضر الناس فلم يسعهم املكان وام الناس الراشد وخرج الناس يف العيد 

  على العادة وتكاثر الناس على املسترشد عند رؤية االعالم واملوكب 
ري الوكالة وصاحب املخزن وجعل ابنه استاذ الدار ووصل يوم ويف يوم االحد حادي عشر ذي احلجة قلد ابن جه

االثنني ابن اخت دبيس يف مجع ودخل على اخلليفة مبايعا ومعزيا وقعد ابن الترسي يف املخزن يفرق على الناس 
الذهب عوضا عن مشاهراهتم من الطعام النه مل يكن يف اخلزائن طعام ويف هذه االيام مضى اىل زيارة علي ومشهد 

  احلسني عليهما السالم خلق ال حيصون وظهر التشيع 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن حممد  - ٦٠
ابن امحد بن احلسني بن عمر ابو املظفر بن ايب بكر الشاشي تفقه على ابيه ومسع واختر مته املنية قبل زمان الرواية 

  مع وتويف يف رجب هذه السنة ودفن يف داره برحبة اجلا
  امسعيل بن عبد امللك  - ٦١

ابن علي ابو القاسم احلاكمي مسع بنيسابور من ايب حامد االزهري وايب صاحل املؤذن وغريمها وتفقه على ايب املعايل 
اجلويين وبرع يف الفقه وكان ورعا وكان رفيق ايب حامد الغزايل وكان اكرب سنا من الغزايل وكان الغزايل يكرمه 



  سوس يف هذه السنة فدفن اىل جانب الغزايل وخيدمه وتويف بطر
  ثابت بن منصور  - ٦٢

ابن املبارك ابو العز الكيلي مسع الكثري وكتب الكثري ورورى عن ايب حممد التميمي وايب الغنائم بن ايب عثمان 
  وعاصم ووقف كتبه قبل موته وتويف يف هذه السنة وقيل يف السنة اليت قبلها 

  دبيس بن صدقة  - ٦٣
  منصور بن دبيس بن علي ابن مزيد ابو االغر االسدي كان ابوه حيفظ الذمام ابن 

فلما ويل املسترشد مضى اليه األمري ابو احلسن ظنا انه على طريقة أبيه فأسلمه وجرت له وقائع مع املسترشد باهللا 
رب ووجد له ملطفة وكان ينهب القرى ويزعج البالد وقد سبق ذكر افعاله فلما قتل املسترشد عزم دبيس على اهل

قد بعثها اىل زنكي يقول له ال جتيء واحفظ نفسك فبعث اليه السلطان غالما أرمنيا من سالحيته فوقف على رأسه 
وهو ينكت االرض باصبعه فما احس به حىت ضربه ضربة ابان هبا رأسه وقيل بل قتل بني يدي السلطان وكان بني 

  قتل املسترشد وقتله مثانية وعشرون يوما 
  طغرل بن حممد  - ٦٤

  ابن ملك شاه تويف بباب مهذان يوم االربعاء ثالث حمرم هذه السنة 
  علي بن احلسن  - ٦٥

ابن الدر زجياين كان شديد الورع كثري التعبد وجرت مسألة املستحيل هل يدخل حتت القدرة فقال يدخل فانكره 
مر اىل الديوان وكان لقلة علمه يظن ان املستحيل شيخنا ابو احلسن الزاغوين عليه وجرت بينهما مالعنات وبلغ اال

يتصور وان القدر يعجز عنه والعجب ممن يدخل نفسه يف شيء ليس من شغله تويف يوم االحد حادي عشر ربيع 
  اآلخر وصلى عليه يف جامع القصر وتبعه خلق كثري اىل مقربة باب حرب فدفن هناك 

  الفضل ابو منصور املسترشد باهللا  - ٦٦
املؤمنني كان له مهة عالية وشجاعة واقدام وكان يباشر احلروب وقد ذكرنا حروبه وما يدل على شجاعته وما  امري

آل امره اليه من هجوم الباطنية عليه وقتلهم اياه يف يوم اخلميس سابع عشر ذي القعدة على باب مراغة وهناك 
  قعد له للعزاء به ثالثة ايام وكان دفن ووصل اخلرب اىل بغداد ليلة السبت سادس عشرين هذا الشهر ف

  عمره مخسة واربعني 

  سنة

  وشهورا وكانت خالفته سبع عشرة سنة ومثانية اشهر واياما 
  حممد بن حممد  - ٦٧

ابن يوسف ابو نصر القاساين من اهل مرو وقاسان بالسني املهملة قرية من قرى مرو ولد سنة اربع ومخسني 
وتفقه وافىت وحدث وكان غزير الفضل عفيفا ورعا ورد بغداد حاجا بعد واربعمائة ومسع احلديث من مجاعة 

  اخلمسمائة وتويف يف حمرم هذه السنة 
  سنة 

  مث دخلت سنة ثالثني ومخسمائة 



فمن احلوادث فيها ان الراشد خلع على بكبه الشحنة خلعة تامة وعلى العميد وذلك يوم السبت غرة احملرم ووصل 
تقارب موت املسترشد وقتل دبيس وتفكروا يف ان قتل املسترشد كان سبب قتله  اخلرب بقتل دبيس فتعجب من

ألهنم امنا كانوا يتركونه ليكون يف وجد املسترشد ويف ثامن عشر احملرم وصل عفيف جبند ووصل يرنقش الزكوي 
د ليتخلص مببلغ هو وقال المري املؤمنني اعلم انه قد جاء يف امور صعبة منها انه مطالب خبط كتبه املسترشد ملسعو

سبعمائة ألف دينار ومطالب ألوالده صاحب املخزن بثالمثائة الف ومسقط على اهل بغداد مخسمائة الف وذلك من 
االمور الصعبة فلما مسع الراشد بذلك استشار ارباب الدولة فاشاروا عليه بالتجنيد فكتب اخلليفة اىل يرنقش اما 

اخلليفة اىل داره ساملا وذلك مل يكن وان مطالب بالثار واما مال البيعة فلعمري االموال املضمونة فامنا كانت العادة 
اال انه ينبغي ان تعاد اىل امالكي واقطاعي حىت يتصور ذلك واما ما يطلبونه من العامة فال سبيل اليه وما بيننا اال 

را ومجع العساكر وبعث اىل السيف مث احضر الشحنة وخلع عليه واعطاه ثالثة آالف دينار وقال دون هبده عسك
  يرنقش يقول له قد علمنا يف أي امر جئت وقد كنا تركنا البلد مع الشحنة 

والعميد ومل نعارضهما فلما جئت انت هبذه االمور الصعبة فما بيننا وبينك اال املمانعة وانزعج اهل بغداد وباتوا 
خاتون وقيل للخليفة اهنم قد عزموا على كبس  حتت السالح وحفظ اهل البلد ونقل الناس اىل دار اخلليفة ودار

البلد وقت الصالة فركب العسكر وحفظ الناس البلد وقطع اجلسر ومحل اىل باب الغربة وجرى يف اطراف البلد 
  قتال شديد مث اصبح العسكر قد انقشعوا عن البلد واصبح الناس يتشاغلون بعمارة السور 

ر واقبال واياز صاحب حممود وعليهم ثياب العزاء وحسنوا للراشد ويف مستهل صفر وصل زنكي ويرنقش البازدا
اخلروج فاجاهبم واستوزر ابا الرضا ابن صدقة واجتمعوا على حرب مسعود وجاء داود بن حممود بن حممد واقام 

ليه باملزرفة فلما كان يوم الثالثاء رابع صفر دخل داود دار اململكة واظهر العدل فبعث الراشد ارباب الدولة ا
ومعهم هدية فقام ثالث مرات يقبل االرض ووصل صدقة بن دبيس يف ثاين عشر صفر وقبل االرض بازاء التاج 

  وقال انا العبد ابن العبد قد جئت طائعا المري املؤمنني وكان ابن مخس عشرة سنة 
وهنب ماله فلما كان يوم اجلمعة رابع عشر صفر قطعت خطبة مسعود وخطب لداود وقبض على اقبال اخلادم 

وانزعج العسكر الجله ونفذ زنكي وقال هذا جاء يف صحبيت وبقويل وال بد من االفراج عنه ووافقه على ذلك 
البازدار وغضب كجبه فمضى وخافوا وجاء اصحاب البازدار فخربوا عقد السور واشرف البلد على النهب وغال 

ته الزام فأطلق فخرج يوم االثنني من باب العامة السعر وجاء زنكي فضرب بازاء التاج وسأل يف اقبال سؤاال حت
وعلى رأسه قلنسوة كبرية سوداء وعليه فروة يف زي املكارية فمضى اىل زنكي فوقعت الصيحة يف الدار وأخذ 

استاذ الدار والبوابون ووكل هبم وقيل كيف جرى هذا وكان السلطان مسعود قد افرج عن ارباب الدولة وهم 
وابن طلحة وقاضي القضاة ونقيب الطالبيني ابو احلسن بن املعمر وسديد الدولة ابن االنباري الوزير علي بن طراد 

  فاما النقيب فتويف حني حط من القلعة واما قاضي القضاة 

فاحندر اىل بغداد فدخل على غفلة واقام الباقون حىت وردوا مع مسعود اىل العراق وقبض الراشد على استاذ داره 
جهري وقيل انه وجدت له مكاتبات اىل دبيس فقوى استشعار الناس وخافوا من الراشد ويف يوم ايب عبد اهللا بن 

اخلميس ثاين عشر ربيع االول مضى املوكب اىل زنكي وعاد سوى الوزير وصاحب الديوان فمن الناس من يقول 
ما يقبل مين واآلن فقد  قبض عليهما ومنهم من يقول انه خال هبما وعنفهما وقال ما هذا الرأي فقال أبو الرضا

استجرت بك فمايل رأي يف العود فقال اجلس فأنت آمن على نفسك ومالك مث نفذ زنكي اىل الراشد يقول اريد 



املال الذي اخذ من اقبال وهو دخل احللة وذاك مال السلطان وحنن حنتاج اىل نفقة وتردد القول يف ذلك مث نفذ 
عل ضده وقد كان هذا اخلادم اقبال بازاء مجيع العسكر وأشرت ان ال الراشد اىل ابن صدقة كل ما اشري به يف

يقبض عليه فما قبل وانا ال أوثر ان تتغري الدولة وينسب ايل فان هذا امللعون ابن اهلاروين قصده اساءة السمعة 
ول وجاء وهالك املسلمني وهو السبب يف مجيع ما جرى فقبض على ابن اهلاروين يوم اخلميس ثامن عشر ربيع اال

رسول زنكي فلقي اخلليفة وشكا مما جرى من ابن اهلاروين وتأثرياته يف املكوس واملواصري وقال اخلادم يسأل أن 
يسلم اليه ليتقرب اىل اهللا بدمه فقال له ندبر يف ذلك مث تقدم يف بكرة االحد حادي عشرين الشهر اىل ايب الكرم 

قصرية ومثل به العوام فلما جن الليل أخذه اهله وعفوا اثره الوايل بقتله فقتل يف الرحبة وصلب على خشبة 
وظهرت له من االموال واالثاث واواين الذهب والفضة امر عظيم ووصل اىل اخلليفة من ماله مائتا الف وكانت له 

  ودائع عند القضاة والتجار 
ليفة ماال جيهز به العسكر ويف ثاين ربيع اآلخر اقطعت مجيع اموال الوكالء وكان السبب ان زنكي طلب من اخل

ليحدرهم اىل واسط فقال اخلليفة البالد معكم وليس معي شيء فاقطعوا البالد مث استقر أن يدفع اىل زنكي ثالثني 
  الفا مصانعة عن البالد ويرد اليهم 

دقة ويف سادس عشر هذا الشهر بات احلرس حتت التاج حيفظونه استشعارا من زنكي مث ان زنكي اشار على ابن ص
ان يكون وزير داود فأجاب فخلع عليه ووىل ابو العباس بن خبتيار املانداين قضاء واسط واستوثق زنكي باليمني من 
الراشد مث جاء فعاهده وقبل يده وبعث اخلليفة اىل ايب الرضا بن صدقة فأشار عليه بالعود فجاء ففوض االمور كلها 

قتال مسعود وهم ألبقش وزنكي والبازدار وبكبه فساروا فوصلهم اخلرب اليه مث تقدم اىل السلطان داود واالمراء اىل 
ان مسعود رحل يطلب العراق فبعث الراشد فرد االمراء والسلطان وضرب نوبتيته واستحلفهم وقال اريد أن 
أخرج معكم وكان ذلك يف يوم الثالثاء ثاين عشرين شعبان فلما كان يوم االربعاء خرج الراشد فركب يف املاء 
وصعد مما يلي باب املراتب وسار الناس بني يديه حىت نزل السرادق مث جدد اليمني على االمراء فلما كان بعد 

يومني اشار عليه زنكي بان يضرب عند جامع السلطان على دجلة ففعل فلما كان عشية االحد رابع رمضان جاء 
ليفة وضربوا داخل السور وخرج هو يف جاسوس لزنكي فقال قد عزم القوم على الكبسة فرحل هو واصحابه واخل

الليل جريدة سبعة آالف ليضرب عليهم فرحلوا عن ذلك املنزل واصبح الناس على اخلوف وتسلح العامة وعملوا 
يف السور وكان االمراء ينقلون اللنب على اخليل منهم البازدار وبكبه ومها نقضاه وجاءت ملطفات اىل مجيع االمراء 

مجيعا وجحد ذلك شحنة بغداد وكتب جواهبا اىل مسعود فأخذه زنكي فغرقه ويف يوم من مسعود فأحضروها 
اخلميس ثامن رمضان اخرجوا من دار اخلليفة مصراعني حديدا فحملت على العجل اىل هناك ونصبت على باب 

ا من الظفرية يف السور فلما كان عشية االحد حادي عشرين رمضان مضى من اصحاب مسعود مجاعة فنزلوا قريب
املزرفة فعرب اليهم زنكي فهربوا فلما كان يوم االربعاء جاء عسكر كثري اىل باب السور فخرج اليهم رجالة وخيل 

ووقع القتال وجاء مجاعة من االمراء من عند مسعود اىل اخلليفة يستأمنون فقبلهم وخلع عليهم وكان زنكي ال 
  يستخدمهم ويقول استرحيوا من تعبكم حىت ينقضي هذا 

لبيكار ويف عشرين رمضان وصل رسول من عند مسعود يطلب الصلح يقول انا اخلادم فقرئت الرسالة على ا
االمراء فأبوا اال احملاربة وكثر العيارون وأخذوا املال قهرا وجلسوا يف احملال يأخذون من البزازين وبكر الناس 

العادة بل اعيدوا داخل السور موضع لصالة العيد مستهل شوال اىل جامع القصر ومل خيرج موكب كما جرت 



املخيم بلى ان الطبول ضربت كما جرت العادة داخل الدار وعلى باب الدار ليلة العيد وعيد كل انسان يف خميمه 
وعيد اخلليفة على باب السرادق وكان اخلطيب ابن التريكي ونفذ اىل كل امري ما خيصه من املأكول من غري أن 

اليوم اصحاب مسعود اىل الرصافة فدخلوها ودخلوا اجلامع فكسروا له ابوابه وهنبوا ما  ميدوا مساطا ووصل يف هذا
كان فيه من رحل اجملاورين وكسروا شبابيك الترب وبالغوا يف الفساد ويف يوم السبت ثاين شوال وقع بني اهل باب 

 الظفرية ودخلوا اىل دكاكني البزاز االزج واملأمونية وقتل منهم ثالثة مث كثر فساد العيارين ففتكوا وقتلوا حىت يف
يطالبوهنم بالذهب ويتهددوهنم بالقتل فرتب شحنة وست شحنات باحملال ورتب على كل حملة شحنة واقيم له نزل 

على اهل احمللة فضجوا وقالوا ما برحنا من العيارين ويف ثاين عشر شوال صلب اثنا ن يف درب الدواب من العيارين 
رب ويف ثامن عشرة سد على باب السور الذي على باب السلطان بآجر وطني وكان السبب بسبب أهنما جبيا الد

  أن العسكر خرجوا يطاردون فغدر منهم مجاعة ومضوا اىل مسعود 
ويف تاسع عشره قبض على ابن كسربة واخذ اخذة هائلة ووكل به وكبس بيته واثبت مجيع ما فيه فلما كانت ليلة 

طبل ونصبت له خشبة يف الرحبة واخذ مع امرأة مسلمة كان يتهم هبا وكانت االربعاء اخرج وقت ضرب ال
مستحسنة فجيء حبلة من قصب وجعلت املرأة فيها وضرهبا النفاط بالنار فاحترقت احللة وخرجت املرأة هاربة 

ان اقتل بعد عريانة فعفي عنها وقد ناهلا بعض احلريق وقدم هو ليقتل وقيل للقاتل اعرض عليه االسالم فقال أخشى 
  ذلك فاسلم فآمنوه 

وجاء ركايب لزنكي فأخذه العيارون فقتلوه فشكا ذلك زنكي وقال أريد أن اكبس الشارع واحلرمي على العيارين 
فاطلق يف ذلك فنهب الشارع واحلرمي واخذ ما قيمته مخسمائة الف دينار من اال بريسم والثياب والذهب والفضة 

  حنيفة والرصافة واحملال والقرى واملصاغ وكان فيه ودائع اهل 
ويف غرة ذي القعدة احضر الغزنوي فنصب له منرب فتكلم عند السرادق وكان السبب ضيق صدر وجده أمري 

املؤمنني واستغاث الناس ليطلقوا يف اخلروج فقيل هلم ينبغي ان تصرفوا نفقاتكم اىل اجلهاد بني يدي امري املؤمنني 
أخذها والنعمانية فنهبها وضرب بقاع جازر فمضى البازدار فجلس بازائة ونفذ ونفذ مسعود عسكرا اىل واسط ف

الراشد العساكر ومضى سيف الدولة يطلب احللة ونودي ال يبقى ببغداد من العسكر احد فرحل الناس وخرج 
الراشد فضرب بصرصر واستشعر بعض العسكر من بعض فخشي زنكي من ألبقش والبازدار فعاد اىل ورائه فرجع 
اكثر العسكر منهزمني ودخل الراشد بغداد وقيل ان السلطان مسعود كاتب زنكي سرا وحلف له انه يقاره على 
بالده وعلى الشام مجيعه وكاتب االمراء وقال من منكم قبض على زنكي وقتله اعطيته بالده فعرف زنكي ذلك 

  فأشار على الراشد ان يرحل صحبته 
الدار ابن جهري وعلى صاحب املخزن وعلى خليفة الدوييت وعلى ابن فسه  ويف ثاين ذي القعدة قبض على استاذ

الناظر يف نفقة املخزن وخلع على منكوبرس مث جلس ابو الفتوح بباب السرادق فاستغاث اليه احلاج فأجيبوا مبثل ما 
ليال وزنكي  قيل هلم قبل ذلك فلما كانت ليلة السبت رابع عشر ذي القعدة خرج اخلليفة من باب البشرى وسار

قائم ينتظره فدخل دار يرنقش ومل ينم الناس واصبحوا على خوف شديد فأخرجت خاتون اصحاهبا فحفظت باب 
النويب وظهر ابو الكرم الوايل وحاجب الباب فسكنوا الناس وخرج ابو الكرم يطلب اخلليفة فأخذ ومحل اىل مسعود 

طلعت عليه الشمس ومل يصحبه شيء من آلة السفر ألنه ملا فأطلقه وسلم اليه البلد ورحل الراشد يوم السبت حني 
  بات يف دار يرنقش اصبحوا 



فقال هلم اليوم مقام فقضوا اشغالكم فعرب رحيان اخلادم ليحمل له طعاما وعرب ابن امللقب ليفصل له ثيابا واهتم 
سعود اىل بغداد يوم االحد السفارون واملكارية مبا يصلحهم فرحل على غفلة فهموا بالعبور ومل يقدروا ودخل م

خامس عشر الشهر وهنبت دواب اجلند وكان اخلليفة قد سلم الدار ومفاتيحها اىل خاتون ووصل صايف اخلادم فقال 
ان اخلليفة مل يفعل صوابا بذهابه وان السلطان له على نية صاحلة وسكن الناس ومل ينقطع ضرب الطبل وايقاد املنار 

اب النويب للخدمة وملا دخل السلطان بغداد اظهر العدل وشحن احملال ومنع النزل وكان اصحاب خاتون يقصدون ب
والنهب واستمال قلوب الناس ومجع القضاة والشهود عند السلطان مسعود وقدحوا يف الراشد وتوىل ذلك الزينيب 

فقد خلعت نفسي وقيل مل يقدحوا فيه امنا اخرج السلطان خطه وكان قد كتب مع بكبه انين مىت جندت او خرجت 
من االمر فشهد الشهود ان هذا خط اخلليفة واالول اظهر واحكم الوزير علي بن طراد النوبة واحضر الفقهاء 
والقضاة وخوفهم وهددهم ان مل خيلعوه وكتب حمضر فيه ان ابا جعفر بن املسترشد بدا من افعاله وقبح سريته 

ون اماما وشهد بذلك ابن الكرجي واهلييت وابن البيضاوي وسفكه الدماء املعصومة وفعل ما ال جيوز معه ان يك
ونقيب الطالبيني وابن الرزاز وابن شافع وروح ابن احلديثي وقالوا ان ابن البيضاوي شهد مكرها وحكم ابن 

  الكرجي قاضي البلد خبلعه يوم االثنني سادس عشر الشهر حبكم احلاكم وويل املقتفي 

  باب ذكر خالفة املقتفي باهللا

مسه حممد بن املستظهر باهللا ويكىن ابا عبد اهللا وويل من اوالد املستظهر املسترشد واملقتفي ومها اخوان وكذلك وا
السفاح واملنصور اخوان واهلادي والرشيد اخوان والواثق واملتوكل ابنا املعتصم اخوان واما ثالثة اخوة فاألمني 

القاهر بنو املعتضد والراضي واملتقي واملطيع بنو املقتدر فاما اربعة واملأمون واملعتصم بنو الرشيد واملكتفي واملقتدر و
  اخوة فلم يكن اال الوليد وسليمان ويزيد وهشام بنو عبد امللك ولد املقتفي يف ربيع االول سنة وتسع ومثانني وامه 

ومسع احلديث من  ام ولد امسها نسيم وكانت جارية صفراء يقال هلا ست السادة وكان يضرب هبا املثل يف الكرم
مؤدبه ايب الفرج عبد الوهاب بن هبة اهللا بن السييب وحدثنا الوزير ابو الفضل حيىي بن هبرية قال بويع املقتفي بعد 

أن خلع الراشد ووزر له علي بن طراد مث ابو نصر املظفر بن علي بن جهري مث ابو القاسم علي بن صدقة بن علي بن 
مد بن هبرية وكان القضاة يف زمانه ابو القاسم الزينيب مث ابو احلسن الدامغاين وكانت صدقة مث ابو املظفر حيىي بن حم

بيعة املقتفي العامة يوم االربعاء ثامن عشر ذي القعدة ومجع القضاة والشهود بعد ذلك فاطلعوهم على شيء من 
د ومل ينثر كما جرت العادة املنكر ونسبوه اىل الراشد وخطب يوم اجلمعة العشرين من ذي القعدة للمقتفي ومسعو

وامنا لقب املقتفي لسبب فانه وجد خبط ايب الفرج بن احلسني احلداد قال حكى بعض من اثق به ان املقتفي رأى يف 
منامه قبل ان يلي بستة ايام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يقول له سيصل هذا األمر اليك فاقتف يب فتلقب 

السلطان مسعود بعد أن أظهر العدل ونادى بازالة النزل من دور الناس وهنى عن النهب بعث  املقتفي ألمر اهللا مث ان
فأخذ مجيع ما كان يف دار اخلالفة من خيل وبغال واثاث وذهب وفضة وزاليل وستور وسرادق وحصر ومساند 

ثة من البغال برسم املاء وطالب الناس باخلراج والربات ومل يترك يف اصطبل اخلاص سوى اربعة ارؤس من اخليل وثال
فقيل اهنم أخذوا ذلك ليحبسوا مما تقرر على اخلليفة وقيل بل بايعوا على ان ال يكون عنده خيل وال آلة سفر 

وأخذوا جواري خادمات وغلمان وكان ابن الداريح ينوب عن العميد فضمن اطيان سالحية اخلليفة مبائة الف دينار 
سلطان تستلطفه فاجتازت بالسوق وبني يديها القراء واالتراك وكان عندها فأخذت أمواهلم ومضت خاتون اىل ال



جهات الراشد واوالده فعادت وقد حترر مجيع ما كان للخليفة من بالده ويف خامس ذي احلجة قدم ابن دبيس 
فتلقى من عند صرصر بكاس من عند السلطان فشربه وهو يبكي ويرتعد فبعث اليه فرس ومركب ودخل اىل 

  ان وخرج ساملا ويف تلك السلط

الليلة جاءت اصحاب السلطان اىل صاحب املخزن يطالبونه مبا استقر عليهم فأدخلهم اىل دار اخلالفة ودخل اىل 
حجر املسترشد والراشد واظهر نساءها وسراريهما وامرمها بالكالم واظهار ما عندهن من املال وقال الصحاب 

وا تلك الليلة ما قدروا عليه من حلي ومتاع مث ان السلطان ركب السلطان خوفوهن وامر بكشف وجوههن فأخذ
سفينة ودخل على أمري املؤمنني املقتفي يف تاسع ذي احلجة فبايعه وقلد الوزير شرف الدين ديوان اخلليفة وكان قد 

  قرر عليه مائة الف وعشرين الف دينار 
دخل اىل املوصل ويف رابع عشر الشهر اذن  ويف يوم اجلمعة حادي عشر ذي احلجة وصلت االخبار بان الراشد

املقتفي يف بيع عقاره وتوفية السلطان ما استقر عليه من االموال ورفع املصادرة عن الناس وكانت قد كثرت فلم 
يتجاسر احد يشتري وتقلد صاحب املخزن وزارة خاتون ومضى اىل خدمتها وقلد الطاهر ابو عبد اهللا امحد بن علي 

  الطالبيني مكان أبيه  بن املعمر نقابة
  وهنب عسكر زنكي يف طريقهم باوانا 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن هبة اهللا  - ٦٨
ابن احلسني ابو الفضل االسكاف املقرئ ويعرف بابن العاملة بنت الداري ولد سنة مثان ومخسني وتلقن القرآن على 

ى ايب الوفاء بن القواس وغريه ومسع ابا احلسني ابن النقور والصريفيين الشيخ ايب منصور اخلياط وقرأ بالقراآت عل
  وغريمها ومسعت منه احلديث وكان ثقة امينا وتويف يف شوال هذه السنة 

  علي بن امحد  - ٦٩
ابن احلسن بن عبد الباقي ابو احلسن املوحد املعروف بابن البقشالن كذا رأيته خبط شيخنا ابن ناصر احلافظ وقال 

  ه البقشالم بامليم قال ابو زكريا بن كامل غري

امنا قيل له ابن البقشالم الن اباه وجده مضيا اىل قرية يقال هلا شالم فبات هبا وكانت كثري البق فكان طول الليل 
يقول بق شالم ورجع اىل بغداد حيكي ذلك ويذكره فبقي عليه هذا االسم ولد ابو احلسن يف شعبان سنة ثالث 

بعمائة ومسع من القضاة ايب احلسني بن املهتدي وايب يعلى بن الفراء وهناد النسقي ومن ايب جعفر ابن واربعني وار
املسلمة وايب احلسني ابن النقور وايب بكر بن سياووس وغريهم وحدثنا عنهم وكان مساعه صحيحا وظاهره الثقة 

ة من اهل السواد وغريهم وكان يف ايام قال شيخنا ابو الفضل ابن ناصر كان يف خدمة السلطان وكان يظلم مجاع
الفنت مع اهل البدع ومل يكن من اهل السنة وال العارفني باحلديث فال حيتج بروايته وتويف ليلة السبت خامس 

  رمضان ودفن بباب ابرز عند الظفرية 
  علي بن اخلضر  - ٧٠

لنقور وكان مساعه صحيحا وحدث وقرأ ابن اسا ابو حممد الفرضي مسع ابا القاسم ابن البسرى وابا احلسني ابن ا
الفرائض على أيب حكيم اخلربي وايب الفضل اهلمذاين وكان قيما بعلم الفرائض واحلساب وتويف يوم االربعاء ثالث 



  ربيع االول ودفن بباب ابرز 
  حممد بن ابراهيم  - ٧١

مائة مسع الكثري وحدث وكان ابن حممد بن امحد بن سعدويه ابو احلسن االصفهاين ولد سنة ست واربعني واربع
  حسن السرية ثقة ثبتا ذكره شيخنا ابو الفضل ابن ناصر واثىن عليه 

  حممد بن محويه  - ٧٢
ابن حممد بن محويه ابو عبد اهللا اجلويين وجوين من نواحي نيسابور روى احلديث وكان صدوقا وكان من املشهورين 

  بالعلم والزهد وله كرامات ودخل اىل 

قضيت لبانات الفؤاد ... لئن كان يل من بعد عود اليكم ... فلما اراد اخلروج ودعهم ببيتني فقال  بعض البلدان
  ... وحال قضاء فالسالم عليكم ... وان تكن األخرى ويف الغيب عربة ... لديكم 

  تويف يف هذه السنة ودفن يف بعض قرى جوين 
  حممد بن امحد  - ٧٣

في وافران من قرى خنشب مسع احلديث ببلده وحدث وكان فقيها صاحلا ورد اىل ابن افريغون ابو بكر االفراين النس
  بغداد حاجا مث عاد اىل بلده فتويف يوم االربعاء سادس عشرين شوال 

  حممد بن موهوب  - ٧٤
  ابو نصر الفرضي احلاسب الضرير كان على غاية يف علمه 

  حممد بن عبد اهللا  - ٧٥
ري املعروف بابن اجلنازة مسع ببغداد ابا حممد التميمي وابا الفوارس طراد وابا ابن امحد بن حبيب ابو بكر العام

اخلطاب بن النظر وابا عبد اهللا بن طلحة ومسع بنيسابور من مجاعة وببلخ وهراة ودخل مرو وجال يف خراسان 
ف واملعرفة وشرح كتاب الشهب وكانت له معرفة باحلديث والفقه وكان يتدين ويعظ ويتكلم على طريقة التصو

من غري تكلف الوعاظ فكم من يوم صعد املنرب ويف يده مروحة يتروح هبا وليس عنده احد يقرأ كما تفعل القصاص 
كيف ... وقرأت عليه كثريا من احلديث والتفسري وكان نعم املؤدب يأمر باالخالص وحسن القصد وكان ينشد 

حيول بني ... وكيف اسلو ويف حيب له شغل ... ذل عذايل والشوق املك يب من ع... احتيايل وهذا يف اهلوى حايل 
  مهمايت واشغايل 

وبىن رباطا بقراح ظفر فاجتمع مجاعة من املتزهدين فلما احتضر قال له اصحابه اوصنا فقال اوصيكم بثالث بتقوى 
لبعض اصحابه  هللا ومراقبته يف اخللوة واحذروا مصرعي هذا عشت احدى وستني سنة وما كأين رأيت الدنيا مث قال

انظر هل ترى جبيين يعرق قال نعم فقال احلمد هللا هذه عالمة املؤمن يريد بذلك قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
بالفضل ال ... ها قد مددت يدي اليك فردها ... سلم املؤمن ميوت بعرق اجلبني مث بسط يده عند املوت وقال 

  ... بشماتة االعداء 
قشريي متثل به شيخنا هذا وقال ارى املشايخ بني ايديهم اطباق وهم ينتظرونين مث مات ليلة وهذا البيت أليب نصر ال

االربعاء منتصف رمضان هذه السنة ودفن يف رباطه وجاء الغرق يف سنة اربع ومخسني فهدم تلك احمللة والرباط 
  وعفى اثر القرب 

  حممد بن الفضل  - ٧٦



د اهللا الصاعدي الفراوي من اهل نيسابور وابوه من اهل ثغر فراوة سكن ابن امحد بن حممد بن ايب العباس ابو عب
نيسابور فولد حممد هبا على سبيل التقدير يف سنة احدى واربعني واربعمائة مسع صحيح البخاري من ايب عثمان 

عثمان  سعيد بن ايب سعيد العيار ومسع صحيح مسلم من ايب احلسني عبد الغافر الفارسي ومسع بنيسابور من ايب
الصابوين وايب بكر البيهقي وايب القاسم القشريي وايب املعايل اجلويين وغريهم وورد بغداد حاجا فسمع هبا من ايب 
نصر الزينيب وعاصم ومسع باملدينة وغريها من البلدان وكان فقيها مفتيا مناظرا حمدثا واعظا ظريفا حسن املعاشرة 

اء بنفسه مع كرب السن واملى اكثر من الف جملس وما ترك االمالء اىل طلق الوجه كثري التبسم جوادا خيدم الغرب
حني وفاته وقال عبد الرشيد بن علي الطربي الفراوي الف راوي وحدثين ابو حممد ابن الشاطر التاجر أن ذلك 

فتمم  كان مكتوبا على خامته الفراوي الف راوي ومحل يف رمضان هذه السنة اىل قرب مسلم بن احلجاج بنصر اباذ
  عليه قراءة الصحيح عند قرب املصنف فلما فرغ من القراءة 

بكى وابكى احلاضرين وقال لعل هذا الكتاب ال يقرأ علي بعد هذا فتويف يف شوال هذه السنة وما قرئ عليه 
الكتاب بعد ذلك وكان قد قرأ عليه الكتاب صاحبه عبد الرزاق بن ايب نصر الطبسي سبع عشرة مرة ودفن عند 

  حممد بن اسحاق ابن خزمية قرب 
  املظفر بن احلسني  - ٧٧

  ابن علي بن ايب نزار املردوسي ابو الفتح بن ايب عبد اهللا ولد 

  سنة

ست ومخسني واربعمائة وكان احد احلجاب مث ترك ما كان فيه وغري لباسه ولبس الفوط وتزهد وقد مسع ابا القاسم 
  بن البسري وابا منصور بن عبد العزيز وغريمها 

  سنة 
  مث دخلت سنة إحدى وثالثني ومخسمائة 

فمن احلوادث فيها انه ورد ابو الربكات بن مسلمة وزير السلطان مسعود فقبض على ايب الفتوح بن طلحة وقرر 
عليه مائة الف دينار حيصلها من ماله ومن الناس ومن دار اخلالفة فبعث اليه املقتفي فقال ما رأينا اعجب من امرك 

املسترشد سار أليك بأمواله فجرى ما جرى وعاد اصحابه عراة ووىل الراشد ففعل ما فعل مث رحل  انت تعلم ان
واخذ ما بقي من االموال ومل يبق يف الدار سوى االثاث فأخذته مجيعه وتصرفت يف دار الضرب ودار الذهب 

الدار ونسلمها فاين عاهدت  وأخذت التركات واجلوايل فمن أي وجه نقيم لك هذا املال وما بقي اال ان خنرج من
اهللا تعاىل ان ال آخذ من املسلمني حبة واحدة ظلما فلما مسع هذه الرسالة اسقط ستني وطالب بأربعني واما ما قرر 

من اموال الناس فأنكره السلطان ومل يكن منه واما ما كان من دار اخلالفة فتالشى ومل يتم وقام صاحب املخزن من 
جبيت من الناس وتقدم السلطان جبباية العقار فلقي الناس من ذلك شدة وخرج رجل  خاصه بعشرة آالف دينار

  يقال له ابن الكواز فلقي السلطان بامليدان وقال له انت املطالب مبا جيري على الناس فما يكون جوابك فانظر بني 

يب الكرم الوايل اهلامشي فوقف يديك وال تكن كمن اذا قيل له اتق اهللا اخذته العزة باالمث فأسقط ذلك وقبض على ا
مجاعة من العيارين بالرحبة فأخذوا ثياب الناس وقت السحر وورد اخلرب مبوت الفجاءة يف مهذان واصفهان فمات 
منهم الوف حىت اغلقت الدور مث عادت اجلباية من العقار وضوعفت مث قطعت اجلبايات ووقعت مصادرات ألهل 



وهري على رأس مجال ليصادر ووصل مين العراق اخلادم اىل بغداد رسوال من األموال حىت أهنم أخذوا بادخر اجل
السلطان سنجر فأمر السلطان مسعودا مببايعة املقتفي عند فدخل اليه يف رجب فبايعه عن عمه سنجر ومتت البيعة 

نكي فتوحه حنو املقتفية يف خراسان وخرج هذا اخلادم اىل املوصل فأخذ بيعة زنكي واهل الشام ودفع الراشد عن ز
آذربيجان ويف شعبان عقد للمقتفي على فاطمة بنت حممد بن ملك شاه اخت مسعود وحضر مسعود واالكابر 
وتوىل العقد وزير اخلليفة ونثرت احلبوب واجلواهر ومتاثيل الكافور والعنرب وتوجه السلطان مسعود اىل اجلبل 

شاه بن حممد اىل واسط واحللة وطمع يف العراق فطرده  وخلف نائبه بالعراق ألبقش الكبري السالحي فورد سلجوق
ألبقش وكان مستضعفا واجتمع مجاعة من االمراء وامللك داود وعساكر آذربيجان فواقعوا السلطان مسعودا 

وجرت حروب عظيمة مث قصد مسعود آذربيجان وقصد داود مهذان ووصلها الراشد يوم الوقعة وتقررت القواعد 
نكي عشرة بالد وال يعني الراشد ونفذت اخلطوط اليت كتبت يف حق الراشد مبا يوجب اخللع ان اخلليفة يكتب لز

اىل املوصل واحضر هناك القضاة والشهود فقرئ عليهم املكتوب الذي انفذ من بغداد وفيه شهادة الشهود والقضاة 
وقطعت خطبة الراشد  واحضر قاضي القضاة وثبت الكتاب عنده وخلع الراشد باملوصل وخطب للمقتفي ومسعود

وداود فلما مسع الراشد بذلك نفذ اىل زنكي يقول له غدرت فقال مايل مبسعود طاقة فاملصلحة ان متضي اىل داود 
فمضى يف نفر قليل وختلى عنه وزيره ابن صدقة ودخل املوصل ومل يبق معه صاحب عمامة سوى ايب الفتوح الواعظ 

  وكان قد نفذ مسعود الفي 

يه ففاهتم ومضى اىل مراغة فدخل اىل قرب ابيه وحثا التراب على راسه فحمل اليه اهل البلد االموال فارس للقبض عل
  وكان يوما مشهودا وقوى داود وضرب املصاف مع مسعود فقتل من اصحاب مسعود خلق كثري 

رابع عشرين من ويف يوم السبت ثاين عشرين ربيع االول جلس ابن اخلجندي مدرسا يف النظامية ويف يوم االثنني 
الشهر قبض على صاحب املخزن ووكل به يف دار السلطان على بقية ما استقر عليه من املال ومات رجل فأخذ ما 
له اصحاب التركات فعاد اصحاب السلطان واخذوا ماله من املخزن واخذت تركات احلشرية من اخلليفة واخذوا 

تموهم شيئا فصاروا ال يقدرون على قرب ميت إال برقعة من احلفارين والغسالني وكتبوا عليهم واشهدوا ان ال يك
العميد ومل يبق للخليفة اال العقار اخلاص واعيد صاحب املخزن بعد ان كفل به مجاعة وكتبوا خطوطهم بالضمان 

  الوزير وسديد الدولة 
وحضر عنده مجاعة من ويف يوم االثنني تاسع ربيع اآلخر جلس ابو النجيب يف دار رئيس الرؤساء بالقصر للتدريس 

  الفقهاء والقضاة 
ويف يوم اجلمعة ثالث عشره بنيت دكة يف جامع القصر للقاضي ايب يعلى بن الفراء يف املوضع الذي كان جيلس فيه 

مث نقضت يف يوم اخلميس ثامن عشره ومنع من كان جيلس ونودي باجللوس يف النظامية يوم االثنني ثالث عشرين 
م فحضر وزير السلطان فقعد واملستويف والشحنة ونظر وسديد الدولة ومجاعة الفقهاء الشهر فاجتمع خلق عظي

  والقضاة وحضرت يومئذ فكان ال حيسن يعظ والندار يف ذلك 
ويف هذه السنة فشا املوت يف الناس حىت كان ميوت يف اليوم مائة نفس ويف خامس عشر مجادى االوىل جاء 

جاال وامواال كثرية لتنحدر اىل واسط فحلوا رباطها من حتت التاج واحدروها العيارون ليال اىل سفينة قد ملئت ر
  وأخذوا ما فيها وكان السلطان يف بغداد 

  ويف هذا الشهر اعيدت بالد اخلليفة ومعامالهتا اليه والتركات واستقر عن 



  ذلك عشرة آالف دينار 
السقائني مسودات الوجوه الهنن شربن املسكر  ويف رابع عشرين هذا الشهر اشهر اربع نسوة يف االسواق على بقر

  يف الشط مع رجال 
ويف يوم السبت حادي عشر مجادى اآلخرة عاد السلطان اىل بغداد بعد ان كان قد خرج وكان السبب مكاتبة 

د وردت من املوصل اىل دار اخلالفة فانفذت اليه فاستعادوه وحكى انه كان يف املكاتبة ان عسكر املوصل واخلليفة ق
حتركوا للمجيء ويف شعبان ضربت الطبول على باب النويب وجلس حاجب الباب والقاضي ابن كردي وقرأوا 
منشورا يشتمل معناه على اخلطبة للمقتفي وملسعود واخللع على قاضي القضاة واقبال واحندارهم إىل بغداد وأن 

  شد ملا علم هبذا ذهب حنو مراغة القضاة مجع اجلموع يف املوصل وحكم بالكتب اليت وصلت اليه وان الرا
ويف هذا الشهر عادت اجلبايات مرة خامسة على الناس بعنف وشدة ظلم وقبض الشحنة على ايب الكرم الوايل اىل 

  رباط ايب النجيب فتاب وحلق شعره ولبس خرقة التصوف استقالة من الظلم مث خلع عليه وأعيد اىل شغله 
يها شيء بألوف دنانري وكانت خبازة ختبز ألولئك القوم فحدثت ابنها مبا وعملت عملة عظيمة بباب االزج اخذ ف

هلم الكثري فحدث ذلك الرجل رفقة له من العيارين فجاؤا يف الليل فنقلوا ما يف الدار فقالت صاحبة الدار المها ملا 
واخذوا ذلك وقالوا ال خرجوا حنمد اهللا اذ مل يدخلوا العرضي فان فيه احلبوب واالمتعة فسمعوا فعادوا ودخلوا 

تتهموا احدا حنن احلماة باملوضع الفالين فسمع اجلريان ومضوا فأخذ الشحنة اقواما من اولئك فصلبهم على جذوع 
  مث اخذ منهم امواال وحطهم يف عافية 

يلة احدى ويف ليلة الثالثني مل ير اهلالل وكانت السماء مصحية فأصبح الناس صائمني لتمام ثالثني يوما فلما كانت ل
  وثالثني مل ير اهلالل أيضا وكانت السماء جلية صاحية ومثل هذا ال يعرف فيما مر من التواريخ 

ومن العجائب أن ثالثة من العيارين وقفوا يف طريق الظفرية ليال فمر هبم ابو العز احلمامي فأخذوا ثيابه مث تطلبوا 
من الرجالة فدخل احلمام الذي فيه ابو العز الذي اخذت  واخذ منهم اثنان فلما كان بعد يومني جاء الثالث هاربا

ثيابه فخلع الثياب على الفرند وهي قميصان وخيشية فرآها احلمامي فعرفها فدخل اليه وقال له من اين لك هذه 
شيئا الثياب فأقر انه أخذها منه تلك الليلة فنفذ اىل املستخدمني فأخذوه ومل جيدوا كتافا ففتشوا جيبه لعلهم جيدون 

  من الذهب فوجدوا حبال مهيأ للكتاف فكتفوه 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن حممد  - ٧٨
ابن ثابت بن احلسن بن علي ابو سعد اخلجندي ولد سنة ثالث واربعني وهو ولد االمام ايب بكر اخلجندي من اهل 

صرف ومسع ابا القاسم علي بن عبد الرمحن بن عليك اصبهان تفقه على والده وويل التدريس بالنظامية نوبا عدة و
  وغريه وتويف ببلده يف غرة شعبان هذه السنة 

  عبد امللك بن علي  - ٧٩
ابن عبد امللك بن حممد بن يوسف ابو الفضل مسع احلديث الكثري من عاصم وايب نصر الزينيب وغريمها وكان عليه 

  نور تويف يف ذي احلجة 
  حممد بن امحد  - ٨٠



علي ابو احلسن ابن االبرادي تعبد وتفقه وصحب ابا احلسن ابن الفاعوس ووقف دارا له بالبدرية فجعلها  ابن
  مدرسة الصحاب امحد بن حنبل تويف ليلة اخلميس ثاين عشرين رمضان ودفن بباب ابرز 

  حممد بن امحد  - ٨١
  ابن احلسن اجلوهري الربوجردي ابو بكر مسع احلديث الكثري ورحل اىل 

  داد وكانت له دنيا واسعة وتويف يف هذه السنة بربوجرد وكان رئيسها واملقدم هبا بغ
  حممد بن علي  - ٨٢

  ابن حريث ابو طالب املعروف بابن الكوفية اخلفاف مسع ابا نصر الزينيب وحدث بشيء يسري وتويف يف رجب 
  نصر بن احلسني  - ٨٣

ع طرادا وابن النظر وغريمها وقرأ بالقراآت وروى واقرأ وقرأت ابن احلسن املقرئ ابو القاسم ويعرف بابن احلبار مس
  عليه القرآن وتويف يف هذه السنة ودفن مبقربة باب حرب 

  هبة اهللا بن أمحد  - ٨٤
  ابن عمر احلريري ابو القاسم ويعرف بابن الطرب ولد يوم اخلميس وهو يوم عاشوراء 

  سنة

يث من ايب احلسن ابن زوج احلرة وايب طالب العشاري والربمكي مخس وثالثني واربعمائة بالتستريني ومسع احلد
وابن املأمون والصريفيين وغريهم وقرأ القرآن بالقراآت على ايب بكر اخلياط وغريه وحدث واقرأ وكان صحيح 

السماع قوي التدين ثبتا كثري الذكر دائم التالوة وهو آخر من حدث عن ابن زوج احلرة ايب احلسن فحدث عن 
احلسن هذا ابو بكر اخلطيب وابو القاسم هذا وبني وفاهتما مثان وسبعون سنة ومسعت عليه احلديث وقرأت عليه ايب 

وكانت قوته حسنة وكنت أجيء اليه يف احلر فيقول نصعد اىل سطح املسجد فيسبقين يف الدرجة ومتع بسمعه 
لسنة عن ست وتسعني سنة واشهر وكان وبصره وجوارحه اىل ان تويف يوم اخلميس ثاين مجادى االوىل من هذه ا

شيخنا عبد الوهاب ابن اخته ودفن بالشونيزية يف تربة شيخنا عبد الوهاب األمناطي وهو الذي ام الناس يف الصالة 
  عليه 
  سنة 

  مث دخلت سنة اثنتني وثالثني ومخسمائة 

من رباط البسطامي لكم  فمن احلوادث فيها انه جيء بأحد عشر عيارا فصلبوا يف االسواق وصلب رجل صويف
  صبيا فمات 

وجاء اخلرب بفتح الروم بزاعة فقتلوا الذكور وسبوا النساء والصبيان وجاء الناس يستنفرون ومنع اخلطبة واخلطباء 
ببغداد وقتلوا طوابيق اجلوامع وجرت حمن ونفذ السلطان مسعود اىل البقش كاسا ليشرهبا فامتنع مخسة اشهر مث 

م اىل الوالة باحملال واالسواق أن يشعلوا الشمع والقناديل والسرج يف مجيع احملال ليال وهنارا عزم على شرهبا فتقد
ثالثة ايام وظهرت القينات واملعازف والنساء عليهن الثياب امللونات واملخانيث اىل ان شرب الكأس ووصل مسعود 

اق وويل هبروز اخلادم العراق وعقد اىل بغداد يف مستهل مجادى االوىل وقبض على ألبقش السالحي وايل العر
للسلطان على سفري بنت دبيس بن صدقة وكان السبب انه كان اوالد دبيس يف ضيق ألن السلطان اقطع امواهلم 



فجاءت بنت دبيس وكانت امها بنت عميد الدولة ابن جهري وكانت يف غاية احلسن فدخلت على خاتون زوجة 
عليها بعض ما اخذ منها وتشكو الضر فوصفت ذلك ملسعود فقال مسعود  املستظهر تستشفع هبا اىل مسعود ليعيد

احضريها عندك حىت احضر القضاة وأتزوجها ففعلت فتزوجها وتقدم اىل الوزير بأن تعلق بغداد سبعة ايام وذلك يف 
  ا سادس عشر مجادى االوىل فظهر بالتعاليق فساد عظيم بضرب الطبول والزمور واحلكايات وشرب اخلمر ظاهر
ويف مجادى اآلخرة قتل الشحنة صبيا مستورا من املختارة فامر السلطان بصلب الشحنة فصلب وحطه العوام 

  فقطعوه 
  ويف رمضان وصف للسلطان مسعود ابنة عمه قاورت باحلسن فخطبها وتزوجها وعلق البالد ثالثة أيام 

  نية فقتلوه وكان الراشد قد مجع العساكر الكثرية وقوى امره فدخلوا عليه الباط

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن حممد  - ٨٥
ابن امحد ابو بكر بن ايب الفتح الدينوري شيخنا مسع احلديث من ايب حممد التميمي وايب حممد السراج وغريمها وتفقه 

الدينوري على دليل احد على ايب احلطاب الكلوذاين وبرع يف املناظرة وكان اسعد امليهين يقول ما اعترض ابو بكر 
اال ثلم منه ثلمة مسعت عليه درسه مدة وحدثنا شيخنا ابو بكر قال كنا نتفقه على شيخنا ايب اخلطاب فكنت يف 

بداييت اجلس يف آخر احللقة والناس منها على مراتبهم فجرى بيين وبني رجل كان جيلس قريبا من الشيخ بيين وبينه 
ليوم الثاين جلست يف جملسي كعاديت يف آخر احللقة فجاء ذلك الرجل فجلس اىل رجالن أو ثالثة كالم فلما كان ا

جانيب فقال له الشيخ ملا تركت مكانك فقال انا مثل هذا فاجلس معد يدري علي فواهللا ما مضى اال قليل حىت 
دين شيخنا تقدمت يف الفقه وقويت معرفيت به وصرت اجلس اىل جانب الشيخ وبيين وبني ذلك الرجل رجالن وانش

فليس اكتساب املال دون مشقة ... بغري عناء فاجلنون فنون ... متنيت ان تسمى فقيها مناظرا ... ابو بكر لنفسه 
  ... تلقيتها فالعلم كيف يكون ... 

  مسعت عليه الدرس مدة وتويف يف مجادى هذه السنة ودفن قريبا من قرب امحد عند رجلي ايب منصور اخلياط 
  ر امحد بن ظف - ٨٦

ابن امحد ابو بكر املغازيل مسع ابا الغنائم بن املامون وابا حممد الصريفيين وابا بكر اخلياط وابا علي بن البناء وغريهم 
  مسعت منه وكان ثقة وتويف يف رمضان هذه السنة 

  امحد بن عمر  - ٨٧
  ابن عبد اهللا ابو نصر االصبهاين رحل يف طلب العلم واحلديث ومسع من خلق 

  تب الكثري وكان ثقة دينا كثري وك
  ابراهيم بن امحد  - ٨٨

ابن احلسني بن امحد بن محدان ابو متام الصمريي الربوجردي ولد سنة اربعني واربعمائة بربوجرد ومسع هبا من 
يوسف اهلمذاين ومبكة من ايب معشر الطربي وببغداد من ايب اسحاق الشريازي وكان رئيس بروجرد وتويف هبا يف 

  هذه السنة 
  امسعيل بن امحد  - ٨٩



ابن عبد امللك النيسابوري ابو سعد بن ايب صاحل املؤذن ولد سنة اثنتني ومخسني وتفقه على ايب املظفر السمعاين وايب 
املعايل اجلويين وبرع يف الفقه وكانت له قدم عند امللوك والسالطني وكان كثري السماع خرج له ابوه صاحل بن 

يخ وكتب له اجازة جبميع مسموعاته وتويف ليلة عيد الفطر من هذه السنة ودفن يوم صاحل مائة حديث عن مائة ش
  العيد 
  بدر بن الشيخي  - ٩٠

موىل ايب منصور عبد احملسن بن حممد بن علي وعتيقه مسع ابا احلسني ابن املهتدي وابن املسلمة وابن النقور وابن 
يوم السبت رابع عشرين رمضان عن مثانني سنة ودفن املأمون وغريهم وحدثنا عنهم وكان مساعه صحيحا تويف 

  بباب حرب عند مواله 
  البقش السالحي  - ٩١

كان امريا كبريا قبض عليه السلطان ومحله اىل قلعة تكريت مث امر بعد قليل بقتله فغرق نفسه فأخرج من املاء فقطع 
  رأسه ومحل اليه 

  زبيدة بركياروق  - ٩٢
  زوجة السلطان توفيت هبمذان 

  عبد املنعم بن عبد الكرمي  - ٩٣
ابن هوازن ابو املظفر القشريي آخر من بقي من اوالد ايب القاسم القشريي ولد سنة مخس وأربعني واربعمائة مسع 

اباه وابا بكر البيهقي ويوسف املهرواين وغريهم روى عنه شيخنا عبد الوهاب االمناطي وىل منه اجازة وتويف يف هذه 
  السنة 
  ن حممد عمر ب - ٩٤

ابن عمويه ابو حفص السهروردي عم ايب النجيب الواعظ مسع طرادا والتميمي وعاصما وغريهم وحدث ببغداد 
وكان متقدم الصوفية يف الرباط املعروف بسعادة اخلادم ورأيته ومل امسع منه وتويف يف ربيع االول من هذه السنة 

  ودفن بالشونيزية عند قرب رومي 
  علي بن علي  - ٩٥
عبيد اهللا ابو منصور صاحب حممد الوكيل ويعرف بابن سكينة ولد سنة تسع واربعني وكان امني احلاكم حتت  ابن

يده اموال االيتام وكان يلقب امني االمناء مسع ابا حممد الصريفيين وابن السراج وابن العالف وغريهم وحدث 
لط اهللا عليه األمراء تويف ليلة السبت سادس وكان مساعه صحيحا ومسعت منه ومسعته يقول من منع ماله الفقراء س

  ذي القعدة عن ثالث ومثانني سنة ودفن بالشونيزية 
  حممد بن ابراهيم  - ٩٦

ابن حممد بن ابراهيم بن امحد ابو غالب الصيقلي الدامغاين ولد سنة ثالث ومخسني واربعمائة ورحل يف طلب 
كره شيخنا ابو الفضل بن ناصر فقال هو صاحل ثبت من احلديث فسمع الكثري وكان متقدم الصوفية وكان ثقة ذ

  اهل السنة تويف يف هذه السنة بكرمان 
  حممد بن عبد امللك  - ٩٧

  ابن حممد بن عمر ابو احلسن الكرجي ولد سنة مثان ومخسني واربعمائة ومسع بالكرج 



 انه كان ال يقنت يف الفجر وكان وهبمذان وباصبهان وبغداد وكان حمدثا فقيها شاعرا اديبا على مذهب الشافعي اال
يقول امامنا الشافعي قال اذا صح عندكم احلديث فاتركوا قويل وخذوا باحلديث وقد صح عندي ان النيب صلى اهللا 

عليه و سلم ترك القنوت يف صالة الصبح وصنف يف املذهب والتفسري وكان حسن املعاشرة ظاهر الكياسة ومن 
يضر اذا خلت ... اذا امتأل الفؤاد به فماذا ... خيال مجاله يف القلب ساكن ...  تناءت داره عين ولكن... شعره 

  ... منه املساكن 
  تويف يف هذه السنة 

  حممد بن فرجية  - ٩٨
  ابو املواهب املقرئ كان مليح االداء للقراآت ومسع احلديث واقرأ الناس وتويف يف صفر هذه السنة 

  منصور بن املسترشد  - ٩٩
لراشد امري املؤمنني قد ذكرنا انه استخلف بعد ابيه وانه ملا قصد السلطان مسعود بغداد خرج اىل ناحية امللقب با

املوصل وانه خلع وويل املقتفي وخرج الراشد من املوصل اىل بالد اذربيجان مث مضى اىل اصفهان وقوى مث مرض 
رات والثاين انه قتله قوم من الفراشني الذين مرضا شديدا ويف سبب موته ثالثة اقوال احدها انه سقي السم ثالث م

كانوا يف خدمته والثالث انه قتله الباطنية وقتلوا بعده وكان موته يف سابع عشرين رمضان وبلغ اخلرب فقعدوا له يف 
العزاء يوما واحدا وقد ذكر ابو بكر الصويل ان الناس يقولون كل سادس يقوم بأمر الناس منذ اول االسالم ال بد 

خيلع وانا تأملت هذا فرأيته عجيبا انعقا االمر لنبينا صلى اهللا عليه و سلم مث قام بعده ابو بكر وعمر وعثمان  وان
وعلي واحلسن فخلع مث معاوية ويزيد ومعاوية بن يزيد ومروان وعبد امللك وابن الزبري فخلع وقتل مث الوليد 

  ينتظم لبين امية أمرهم وسليمان وعمر ويزيد وهشام والوليد بن يزيد فخلع مث مل 

فتوىل السفاح واملنصور واملهدي واهلادي والرشيد واألمني فخلع وقتل مث املأمون واملعتصم والواثق واملتوكل 
واملنتصر واملستعني فخلع وقتل مث القاهر والراضي واملتقي واملستكفي واملطيع والطائع فخلع مث القادر والقائم 

  والراشد فخلع وقتل  واملقتدي واملستظهر واملسترشد
  انوشروان بن خالد  - ١٠٠

ابن حممد القاساين ابو نصر وزر للسلطان حممد واملسترشد باهللا وكان عاقال مهيبا عظيم اخللقة دخلت عليه فرأيت 
 من هيبته ما أدهشين وهو كان السبب يف مجع املقامات اليت انشأها ابو حممد احلريري فإن أبا القاسم عبد اهللا بن أيب

حممد احلريري حكى ان والده كان جالسا يف مسجده ببين حرام احدى حمال البصرة فدخل املسجد شيخ ذو 
طمرين عليه اهبة السفر رث احلالة فصيح اللهجة حسن العبارة فقال من اين الشيخ قال من سروج وكنييت ابو زيد 

فبلغ انوشروان بن خالد وطلع بتلك املقامة فعمل والدي املقامة احلرامية بعد قيامة من ذلك اجمللس واشتهر هذا 
فاشار عليه بأن يضم اليها غريها فامتها مخسني وكان انوشروان كرميا سأله رجل خيمة فلم تكن عنده فبعث اليه مائة 

سألته ... احيا لنا اجلود بعد ما ذهبا ... هللا در ابن خالد رجال ... دينار وقال اشتريها خيمة فكتب اليه الرجل 
  ... فجاد يل بل خبيمة ذهبا ... الوذ هبا  خيمة

أتدرون اين ... وان كان فيه راحة ألخي الكرب ... اال ليت شعري والتمين تعلة ... وكتب اليه ابو حممد احلريري 
يقلبين بالليل جنبا على ... أكابد شوقا ما يزال اواره ... وشط افتراقي عن جنابكم الرحب ... مذ تناءت دياركم 

وال ... ويل حنة يف كل وقت اليكم ... لتذكارها بادي االسا طائر اللب ... وأذكر ايام التالقي فأنثى  ...جنب 
  ملا كان مكتوما بشرق وال غرب ... فواهللا لو اين كتمت هواكم ... حنة الصادي اىل البارد العذب 



فقد ... ال اخشى مع الذنب جفوة  وقد كنت... رضاكم بامهال االجابة عن كتيب ... ومما شجا قليب املعين وشفه 
... واعوزين املسري اليكم مع الركب ... وملا سرى الوفد العراقي حنوكم ... صرت اخشاها ومايل من ذنب 
لتنبئكم ... ونفذت ايضا بضعة من جوارحي ... ومن مل جيد ماء تيمم بالترب ... جعلت كتايب نائيب عن ضرورة 

  ... مبكرمة حسيب اهتزازكم حسيب ... ى اذكاركم بعد خربكم ولست ار... عن شرح حايل وتستنيب 
تويف انوشروان يف رمضان هذه السنة ودفن يف داره باحلرمي الطاهري مث نقل بعد ذلك اىل الكوفة فدفن مبشهد علي 

  عليه السالم وكان مييل اىل التشيع 

  سنة

  مث دخلت سنة ثالث وثالثني ومخسمائة 
الكتاب اليهود والنصارى من الديوان واملخزن مث اعيدوا يف الشهر ايضا وفرغ هبروز  فمن احلوادث فيها انه طردت

من املصلحة اليت تصدى حلفرها وهي هنر دجيل وويل القضاء ابو يعلى بن الفراء قضاء باب االزج يف صفر وكانت 
 مثلها قال املصنف ومسعت زلزلة جبنزة اتت على مائيت الف وثالثني الفا فأهلكتهم وكانت الزلزلة عشرة فراسخ يف

شيخنا ابن ناصر يقول قد جاء اخلرب انه خسف جبنزة وصار مكان البلد ماء اسود وقدم التجار من اهلها فلزموا 
  املقابر يبكون على أهاليهم 

ووصل رسول من ابن قاروت ملك كرمان اىل السلطان مسعود خيطب خاتون زوجة املستظهر ومعه التحف فجاء 
ىل دارها فاستأذهنا فأذنت فحضر القضاة دار السلطان ووقع املالك على مائة ألف دينار ونثرت وزير مسعود ا

الدراهم والدنانري وذلك يف ثامن عشر صفر وسريت اليه فكانت وفاهتا هنالك ويف ربيع االول ازيلت املواصري 
  مد اخلازن فأظهر العدل ورفع واملكوس ونقشت االلواح بذلك واستوزر السلطان رجال من رؤساء الري يقال له حم

املكوس والضرائب وكان حسن السرية فدخل عليه رجالن يقال الحدمها ابن عمارة واآلخر ابن ايب قرياط يطلبان 
ضمان املكوس اليت ازيلت مبائة ألف دينار فرفع امرمها اىل السلطان فشهرا يف البلد مسودين الوجوه وحبسا فلم 

ه فأوحشوا بينه وبني قرا سنقر صاحب آذربيجان فأقبل قرا سنقر يف العساكر العظيمة يتمكن اعداؤه مما يريدون من
وقال إما محل رأسه ايل او احلرب فخوفوا السلطان من حادثة ال تتالىف الفسخ ففسح هلم يف قتله على كره شديد 

  فقتله تتر احلاجب بيده من شدة حنقه ومحل اىل قرا سنقر 
الواعظ وكان يتكلم يف االعزية فأشري علي بعقد جملس الوعظ فوعظ وكان ينشد  ويف هذه السنة قدم املغريب

بتطريب وينده بالسجوع فنفق على الناس نفاقا كثريا فتأثر الغزنوي بذلك ومنعه من اجللوس فتعصب له اقوام 
له اجللوس يف فأطلق يف اجللوس واركب فرس وزير السلطان فطيف به يف االسواق وابيح له اجللوس اين شاء وقرر 

  دار السلطان فيقال ان الغزنوي احتال حىت مل يقع ذلك 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن عبد الباقي  - ١٠١
ابن منازل ابو املكارم الشيباين ولد سنة ستني ومسع ابن النقور وابن ايب عثمان وعاصما وكان شيخا صاحلا مستورا 

  صفر هذه السنة ودفن بباب حرب  ومساعه صحيح وحدث وتويف يف



  زاهر بن طاهر  - ١٠٢
ابو القاسم بن ايب عبد الرمحن بن ايب بكر الشحامي ولد سنة ست واربعني واربعمائة ورحل يف طلب احلديث وعمر 

  وكان مكثرا متيقظا صحيح السماع وكان يستملي 

وبغداد وغريها واجاز يل مجيع مسموعاته على شيوخ نيسابور ومسع منه الكثري باصبهان والري ومهذان واحلجاز 
واملى يف جامع نيسابور قريبا من الف جملس وكان صبورا على القراءة عليه وكان يكرم الغرباء الواردين عليه 

وميرضهم ويداويهم ويعريهم الكتب وحكى ابو سعد السمعاين انه كان خيل بالصالة قال وسئل عن هذا فقال يل 
وات ومن اجلائز ان يكون به مرض واملريض جيوز له اجلمع بني الصلوات فمن قلة فقه هذا عذر وانا امجع بني الصل

  القادح رأى هذا االمر احملتمل قدحا تويف زاهر يف ربيع اآلخر من هذه السنة بنيسابور ودفن يف مقربة حيىي بن حيىي 
  عبد اهللا بن امحد  - ١٠٣

ايب احلسني اخو شيخنا عبد اخلالق ولد سنة اثنتني ومخسني  ابن عبد القادر بن حممد بن يوسف ابو القاسم بن
واربعمائة ومسع من ابن املهتدي وابن املسلمة وابن املأمون وابن النقور والصريفيين وغريهم وكان خري صاحلا 

  وجاور مبكة سنني وسكن بغداد يف احلربية وتويف يف رجب هذه السنة ودفن مبقربة باب حرب 
  ن عثمان عبد العزيز ب - ١٠٤

ابن ابراهيم بن حممد ابو حممد االسدي من اهل خبارا ويل القضاء هبا وهو من بيت العلم واحلديث من اوالد االئمة 
وكان وافرا وقورا سخيا حممود السرية ورد بغداد فسمع هبا من مجاعة منهم ابو طالب بن يوسف وقد مسع ببلده 

  وبالكوفة واملى ببخارا وتويف يف هذه السنة 
  علي بن افلح  - ١٠٥

ابو القاسم الكاتب كان فيه فضل حسن وله شعر مليح اال انه كان متجرئا كثري اهلجو وكان قد خلع عليه 
املسترشد باهللا ولقبه مجال امللك واعطاه اربعة آدر يف درب الشاكرية وكان هو قد اشترى دورا اىل جانبها فهدم 

  ائة دينار واطلق له مائة جذع ومائيت الف آخرة الكل وانشأ دارا كبريا واعطاه اخلليفة مخسم

واجرى له ادرارا يف كل سنة فظهر انه يكاتب دبيسا وسبب ظهور ذلك انه كان يف املسجد الذي حياذي دار 
السماك رجل يقال له مكي يصلي بالناس ويقرئ القرآن فكان اذا جاء رسول دبيس اقام عند ذلك االمام بزي 

بواب ابن افلح واتفق ان ابن افلح غضب على بوابه فضربه فاستشفع بالناس عليه فلم الفقراء فاطلع على ذلك 
يرده فمضى وأطلع صاحب الشرطة على ذلك فكبس املسجد واخذ اجلاسوس وهرب ابن املفلح وامام املسجد 

ريت بالذهب وامر املسترشد بنقض داره وكان قد غرم عليها الف دينار وكان طوهلا ستني ذراعا يف اربعني وقد اج
وعملت فيها الصور وفيها احلمام العجيب فيه بيت مستراح فيه بيشون ان فركه االنسان ميينا خرج املاء حارا وان 

فباطين لو علموا ... ان عجب الزوار من ظاهري ... فركه مشاال خرج باردا وكان على ابواب الدار مكتوب شعر 
يف رياضا نورها ... ودجبت روضة اخالقه ... عارض الصيب حيمل منها ال... شيدين من كفه مزنة ... اعجب 
  ... مشسا على االيام ال تغرب ... صدر كسا صدري من نوره ... مذهب 

واعمل ... فاقنع من الدنيا هبا ... ما عاش دار فاخره ... ومن املروءة للفىت ... وكان على الطرز مكتوب شعر 
   ٤... ت وهذي ساحرة وعد... هاتيك وافية مبا ... لدار اآلخرة 

واعطته من حادثات ... اعارته من حسنها رونقا ... وناد كأن جنان اخللود ... وكان على احلريى مكتوب شعر 



تظل الوفود به عكفا ... بىن مغربا كان او مشرقا ... فأضحى يتيه على كل ما ... ن ان ال تلم به موثقا ... الزما 
  ك والفضل مهما اردت البقا ... ت له يا مجال امللو بقي... ومتسي الضيوف له طرقا ... 

  ... ووقيت منه الذي يتقا ... وسامله فيك ريب الزمان 
قال املصنف رمحه اهللا وقد رأيت انا هذه الدار بعد أن نقضوها مث ظهر ان ابن افلح مضى اىل تكريت فاستجار 

قد ... دع اهلوى ال ناس يعرفون به ... ن قوله ببهروز اخلادم مث آل األمر اىل ان عفي عنه ومن شعره املستحس
افن ... والشيء صعب على من ال جيربه ... بلوت نفسك فيما لست ختربه ... مارسوا احلب حىت الن اصبعه 
يف كل يوم ... احىن الضلوع على قلب حيريين ... فرب مدرك امرا عز مطلبه ... اصطبارا وان مل تستطع جلدا 

  ... والمع الربق من نعمان يطربه ... اوح الريح من جند يهيجه تن... ويعييين تقلبه 
هل ... يا ندماي على كاظمة ... واذاب القلب وجدا وغراما ... منع الشوق جفوين ان تناما ... وله يف اخرى 

عن ...  يا خليلي قفا مث اسأال... فتراكم يا نداماي نداما ... انا مذ فارقتكم ذو ندم ... ترومون وقد بنت مراما 
  ... اين من كان به قدما اقاما ... وقفا نسأل رمسا عافيا ... غزال نبه الشوق وناما 

نندب ... واحبس الركب علينا ساعة ... فترفق ايها احلادي بنا ... هذه اخليف وهاتيك مين ... وله يف اخرى 
يا ... زمنا كانوا وكنا جرية ... تقتنا  ولذا الدمن دموعي... فلذا املوقف اعددنا األسى ... الربع ونبكي الدمنا 
  ... كان عن غري تراض بيننا ... بيننا يوم أثيالت النقا ... اعاد اهللا ذاك الزمنا 

ومن رسائله انه كتب اىل ايب احلسن ابن التلميذ كتابا يقول فيه اطال اهللا بقاء سيدنا طول اشتياقي اليه وأدام متكينه 
  حراسة ضمريه لألسرار وكبت أعداءه كبت صربي يوم تناءت به الدار عن سالمة دوام ثنائي عليه وحرس نعمته 

انتقلت بعده من جسمي اىل ودي وعافية كان يوم بينه هبا آخر عهدي وانا امحد اهللا العلي على ما يسوء ويسر 
واحن اىل عصر وادمي الصالة على رسوله وآله احملجلني الغر وبعد فاين اذكر عهد التزاور ذكر اهلائم الولوع 

وما كنت اعرف قبل ... هناري حنني وليلي انني ... واين وحقك منذ ارحتلت ... التجاور حنني اهلائم اىل الشروع 
  ... وحزين ويف صربي خؤون ... وكيف السلو اىل سلويت ... جبسم مقيم وقلب يبني ... امرءا 

وص الصفاء منه وطريف ان ال اهيم به وعجيب ان ال اكون كذلك وقد اخذت حسن الوفاء عنه واكتسبت خل
شغفا واجرى على مفارقته اسفا وقد فتنتين منه دماثة تلك االخالق والشمائل اليت شغلتين كلفي هبا عن كل شاغل 
فما يل داب منذ سارت به الركائب سوى تذكر حماسنه اليت تأدبت جبزيل آداهبا وال شغل منذ دعا البني فاجابه غري 

اليت تشبثت بفواضل اهداهبا واالبتهاج بوصف مشاهدته من خالئقه الزهر واالفتخار مبودته على  التفكر يف فضائله
ابناء الدهر وان كان ما ينتهي اليه استطاعيت من الثناء عليه قد تناقله قبلي الرواة وغىن طربا بذكره احلداة فانين 

  كل صاحل مل يذكروه جئت مثنيا على خالله الرضية ما نسوه وذاكرا من افعاله املرضية 
فأجابه جبواب كتبت منه كلمات مستحسنة وهي كتبت اىل حضرة سيدنا مد اهللا يف عمره امتداد املي فيه وادام 

علوه دوام بره ملعتفيه وحرس نعماه حراسة االدب بناديه وكبت اعداءه كبت اجلدب نبت اياديه على سالمة 
... واين وحقك مذ بنت عنك قليب حزين ودمعي هتون ... ه سلمت بتأميل ايابه وعافية عفت لوال قراءة كتاب

  ت لو رد سالف دهر حنني ... وهللا ايامنا اخلاليا ... وشاهد شكواي دمع معني ... واخلف ظين صرب معني 



... وود االكارم علق مثني ... واحفظ ودك عن قادح ... ويكلؤ هالك سر مصون ... وإين ألرعى عهود الصفاء 
م هيهات ذلك ماال ... اذا قلت اسلوك قال الغرا ... وانت بفضلك منها اليمني ... كمثل اليدين ومل ال وحنن 

  ... وصربي خؤون وودي امني ... وهل يف سلوله مطمع ... يكون 
  حممد بن محزة  - ١٠٦

وكتب  ابن امسعيل بن احلسن بن علي بن احلسني ابو املناقب احلسيين العلوي من اهل مهذان رحل اىل البالد
ومالك من دنياك اال ... احلديث الكثري فسمع ومجع وكان يروي عن جده علي بن احلسني احلسيين اشعارا منها 

  ... لزيد وعمرو اوال ختمهما ليلى ... وما دوهنا مما مجعت فانه ... تزجى هبا يوما وتقضي هبا ليال ... بليغة 
  حممد بن شجاع  - ١٠٧

  م اللفتواين ابو بكر ولفتوان قرية من قرى اصبهان ولد ابن ايب بكر بن علي بن ابراهي

  سنة

سبع وستني واربعمائة ومسع ابا عمرو بن مندة وابا حممد التميمي وطرادا ملا قدم اصبهان وورد بغداد بعد العشرين 
ادى ومخسمائة فسمع من مشاخيها وكان شيخا صاحلا فقريا ثقة متعبدا حدثنا عنه اشياخنا وتويف باصبهان يف مج

  اآلخرة من هذه السنة 
  سنة 

  مث دخلت سنة اربع وثالثني ومخسمائة 
فمن احلوادث فيها انه بدا هبروز يعمل سكر النهروانات فبناه دفعتني وهو يتفجر مث استحكم يف الثالثة وما زال 

  يعمل عليه اىل ان مات يف سنة اربعني 
ذكرا فعلقت بغداد وظهرت املنكرات فبقيت مثانية وولدت يف هذه السنة ابنة قاورت من السلطان مسعود ولدا 

  ايام فمضى ابن الكواز الزاهد اىل باب ابن 

  قاروت وقال ان ازلتم هذا واال بتنا يف اجلوامع وشكونا اىل اهللا تعاىل فحطوا التعاليق فمات الولد 
ود واقامت عنده بدار وعلقت البلد الجل دخول خاتون بنت حممد زوجة املقتفي وكانت قد وصلت مع اخيها مسع

اململكة مث دخلت اىل اخلليفة يف زي عجيب وبني يديها زوجة السلطان مسعود بنت دبيس وبنت قاورت وحيجبها 
الوزير شرف الدين واملهد مركب اخلليفة وذلك يف مجادى االوىل مث وقع يف رجب امالك السيدة بنت امري املؤمنني 

ان والوجوه ونثر عليهم ومتكن الوزير ابو القاسم بن طراد من الدولتني ملسعود وحضر وزير اخلليفة ووزير السلط
ونفذ اخلليفة خدما واعماال على البالد من غري مشاورة الوزير وجرت بينهما وحشة وانقطع الوزير عن اخلدمة مث 

ر بأن وقع الصلح يف شعبان وخلع على الوزير واختصم أصحاب مث ترشك فنفذ مسعود فقبض عليه فأشار الوزي
يكون يف خدمة السلطان حتت ركابه فأخذه مسعود يف صحبته فثقل ذلك على اخلليفة لكونه من خاصته مث أشري 

على السلطان باعادته فأعاده مث منع الوزير ثقة الدولة ابن االبري من الدخول إىل اخلليفة وكان وكيله قدميا فثقل 
وزير من ذلك فقصدوا دار السلطان مسعود يف مسريية ذلك على اخلليفة فقبض على حاجب الوزير فاستشعر ال

وسط النهار واقام هبا فروسل يف العود اىل منصبه فامتنع وكانت الكتب تعنون بامسه اىل ان ورد جواب مكتوبات 
اخلليفة اىل السلطان من املعسكر يقول له كلنا حبكمك فول من تريده واعزل من تريد فبعث اليه على يدي صاحب 



ابن االنباري وجناح اخلادم فعزله من الوزارة وهو مقيم بدار امللكة وذلك يف ذي احلجة واستناب قاضي املخزن و
  القضاة الزينيب وتقدم بفتح الديوان وجرت االمور على العادة مث ان قاضي القضاة مرض فاستنيب ابن االنباري 

بد القادر للصالة عليه فلما اريد غسله وتويف رجل خري من باب االزج ونودي عليه واجتمع الناس يف مدرسة ع
  عطس وعاش وحضرت جنازة اخرى فدخل عليه فصلى ذلك اخللق عليها 

  وتكاثرت كبسات العيارين وصاروا يأخذون جماهرة 
  وويل ابو احلسني الدامغاين قضاء اجلانب الغريب وجلس ابن السهروردي للوعظ يف النظامية وحضر ارباب الدولة 

بن الصاحب من باب النويب وويل مكانه ابن مسافر مث عزل يف ذي احلجة وويل ابو غالب بن ويف رمضان عزل ا
  املعوج 

  وغارت املياء من اقطار االرض ونقص ماء دجلة نقصا مل ير مثله ورفعت كراسي الوعاظ من جامع القصر 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن جعفر  - ١٠٨
س احلريب كان شيخا صاحلا حسن السمت قليل الكالم مشغوال بالعبادة مسع ابا عبد اهللا احلسني ابن الفرج ابو العبا

بن امحد النعايل وغريه وكان يقال انه رئي بعرفات يف بعض السنني اليت مل حيج فيها ودخل عليه بعض اهل احلرسة 
احمللة فانك ترى عند العقد شيخا فقل له قبل موته بيوم فقال له اذا كان غدا واتفق ما يكون يعين موته فاخرج من 

مات امحد بن جعفر فلما مات خرج الرجل فرأى رجال قائما على ميني الطريق قال فقال يل قبل ان اكلمه مات 
الشيخ امحد فقلت نعم فمشى فاتبعته فلم احلقه وغاب عين يف احلال تويف يف هذه السنة وصلى عليه يف تربة 

   نقل بعد ذلك اىل مقربة باب حرب القزويين ودفن باحلربية مث
  امحد بن منصور  - ١٠٩

  ابن حممد بن عبد اجلبار السمعاين ابو القاسم تويف يف شوال 
  امحد بن حممد  - ١١٠

ابن احلسني بن علي ابو احلسن الياباين من أهل واسط ولد هبا ومسع هبا من املشايخ وانتقل اىل بغداد فسكنها ومسع 
  صر بن النظر هبا من ايب اخلطاب ن

وايب القاسم بن فهد وكان حافظا لكتاب اهللا دينا خريا يبني آثار الصالح على وجهه تويف يف شعبان هذه السنة 
  ببغداد 
  امحد بن منصور  - ١١١

ابو املعايل الغزال مسع ابا احلسني بن النقور وابا نصر الزينيب وغريمها وحدث وكان خريا يسقي االدوية باملارستان 
ي وكان يعرب الرؤيا أتاه رجل يوم اجلمعة الثامن والعشرين من ربيع اآلخر من هذه السنة فقال رأيت البارحة العضد

يف النوم كأنك قدمت يف هذا املوضع وأشار اىل خربة مقترنة باملارستان ففكر ساعة مث قال ترمحوا علي مث مضى 
با من املوضع الذي عينه صاحب املنام فسقط ومات فصلى اجلمعة يف جامع املنصور ورجع اىل املارستان فوصل قري

  فجاءة ودفن مبقربة باب حرب 
  ابراهيم بن سليمان بن رزق اهللا  - ١١٢



ابو الفرج الورديسي الضرير وورديس قرية عند اسكاف مسع ابا حممد التيميمي وغريه وكان فهما للحديث حافظا 
  ري وتويف يوم اجلمعة سابع ربيع األول ودفن بباب حرب ألمساء الرجال ثقة مسع احلديث الكثري وحدث بشيء يس

  ثابت بن محيد املستويف  - ١١٣
قبض عليه الوزير الربوجردي فحبسه يف سرداب هبمذان يف الشتاء بطاق قميص فمات من الربد وأخذ من ماله 

  ثلثمائة ألف دينار 
  جوهر اخلادم احلبشي  - ١١٤

ا على مملكته متحكما فيها فجاءه باطنية يف زي النساء فاستغاثوا اليه خادم سنجر املعروف باملقرب كان مستولي
  فقتلوه بالري يف هذه السنة 

  عبد السالم بن الفضل  - ١١٥
  ابو القاسم اجليلي مسع احلديث وتفقه على الكيا اهلراسي وبرع يف الفقه واالصول 

اد وكان ابو العباس بن املعيت الواعظ وويل القضاء بالبصرة وكان وقورا ذا هيئة وجرت حكوماته على السد
  البصري يقول ما بالبصرة ما يستحسن غري القاضي عبد السالم واجلامع تويف يف مجادى اآلخرة من هذه السنة 

  فاطمة بنت عبد اهللا  - ١١٦
  اخلريي الفرضي ولدت يف مجادى االوىل 

  سنة

وغريهم وحدثت عنهم وتوفيت ليلة االثنني خامس احدى ومخسني ومسعت من ابن املسلمة وابن النقور والصريفيين 
  رجب هذه السنة ودفنت بباب ابرز 

  املهدي بن حممد  - ١١٧
ابو الربكات نشأ ببغداد وكان واعظا حسن العبارة ومسع ابا اخلطاب بن النظر واحلسني بن طلحة النعايل وثابت بن 

سنة فهلك فيها عامل عظيم ال حيصى من املسلمني بندار وابا احلسني بن الطيوري وغريهم فخسف جبنزة يف هذه ال
  منهم املهدي 

  سنة 
  مث دخلت سنة مخس وثالثني ومخسمائة 

فمن احلوادث فيها انه استوزر ابو نصر املظفر بن حممد بن جهري نقل من استاذية الدار اىل الوزارة ووصل اىل بغداد 
د فقصده الناس من كل جانب واتفق ان بعض اهل رجل اظهر الزهد والنسك واقام يف قرية السلطان بباب بغدا

السواد دفن ولدا له قريبا من قرب السبيت فمضى ذلك املتزهد فنبشه ودفنه يف موضع مث قال للناس يف بعض االيام 
اعلموا انين قد رأيت عمر بن اخلطاب يف املنام ومعه علي بن ايب طالب فسلمت عليهما وسلموا علي وقاال يل ان يف 

وضع صيب من اوالد امري املؤمنني علي بن ايب طالب وخطا يل املكان وأشار اىل ذلك املوضع فحفروه فرأوا هذا امل
  الصيب وهو أمرد فمن وصل اىل قطعة من أكفانه فكأنه 

قد ملك امللك وخرج ارباب الدولة واهل بغداد وانقلب البلد وطرح يف املوضع دساتيج املاء الورد والبخور واخذ 
تربك وازدحم الناس على القرب حىت مل يصل احد من كثرة الزحام وجعل الناس يقبلون يد الزاهد وهو التراب لل



يظهر التمنع والبكاء واخلشوع والناس تارز يزدمحون عليه وتارة على امليت وبقي هذا اياما وامليت مكشوف يبصره 
رأوه خاما ووجدوا حتته حصريا جديدا فقالوا الناس مث ظهرت رائحته وجاء مجاعة من اذكياء بغداد فافتقدوا كفنه ف

هذا ال ميكن ان يكون على هذه الصفة منذ اربعمائة سنة فما زالوا ينقبون عن ذلك حىت جاء السوادي فأبصره 
وقال هذا واهللا ولدي وكنت دفنته عند السبيت فمضى معه قوم اىل املكان فرأوا القرب قد نبش وليس فيه ميت فلما 

هرب فطلبوه ووقعوا به فأخذوه فقرروه فأقر انه فعل ذلك حيلة فأخذ واركب محارا وشهرو ذلك  مسع الزاهد ذلك
  يف ربيع اآلخر من هذه السنة 

ويف يوم االثنني تاسع ربيع اآلخر نفذ السلطان مسعود كاسا لبهروز ليشربه فشربه وعلقت بغداد وعمل مساعا 
حضر مجيع القيان واظهر الناس الطبول والزمور والفساد عظيما يف دار الربسقي فحضر عنده ارباب الدولة و

  واخلمور 
واعترض على شيخ الشيوخ امسعيل وقيل له ال تدخل وال خترج وال يقربك احد من ابناء الدنيا الجل قربه من 

  الوزير الزينيب 
نبيذ مدفونة وآالت  ويف ربيع اآلخر اخذ املغريب الواعظ مكشوف الرأس اىل باب النويب النه وجد يف داره خابية

اللهو من عود وغريه فحبس واهنال عليه الناس يسبونه وكان ينكر ذلك ويقول ان امرأته مغنية واآلالت هلا وما 
علمت ويف مجادى اآلخرة عزل مجاعة من املعدلني ابن غالب وامحد بن الشارسوكي وابن جابر وابن شافع وابن 

  خرون فقارب عدد الكل ثالثني احلداد وابن الصباغ وابن جوانوه مث عزل آ
ويف شوال فتحت املدرسة اليت بناها صاحب املخزن بباب العامة وجلس للتدريس فيها ابو احلسن ابن اخلل وحضر 

  قاضي القضاة الزينيب وارباب الدولة 

والفقهاء وحضرت مع اجلماعة ووصل يف ذي القعدة رسول من عند سنجر ومعه الربدة والقضيب فسلمه اىل 
  قتفي امل

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امسعيل بن حممد  - ١١٨
ابن الفضل بن علي بن امحد ابو القاسم الطلحي من اهل اصبهان ولد سنة تسع ومخسني سافر البالد ومسع الكثري 

ن دين تويف ونسخ واملى جبامع اصبهان قريبا من ثالثة آالف جملس وهو امام يف احلديث والتفسري واللغة حافظ متق
يف ليلة عيد االضحى من هذه السنة باصبهان أنبأنا شيخنا ابو الفضل بن ناصر قال حدثين ابو جعفر حممد بن ايب 
املرجي االصبهاين وهو ابن اخي امسعيل احلافظ قال حدثين امحد االسواري وكان ثقة وهو توىل غسل امسعيل بن 

وقت الغسل فجذهبا الشيخ امسعيل من يده وغطى فرجه فقال  حممد احلافظ انه اراد ان ينحي اخلرقة عن سوأته
  الغاسل أحياة بعد موت 

  عبد الرمحن بن حممد  - ١١٩
ابن عبد الواحد بن احلسن بن مبارك ابو منصور القزاز املعروف بابن زريق كان من اوالد احملدثني مسعه ابوه وعمه 

بن املهتدي وابن وشاح وايب الغنائم ابن الدجاجي والكثري وكان صحيح السماع ومسع شيخنا أبو منصور من ا
وجابر ابن ياسني واخلطيب وايب جعفر ابن املسلمة وايب حممد الصريفيين وايب بكر اخلياط وايب احلسني بن النقور 



وغريهم وكان ساكنا قليل الكالم خريا سليما صبورا على العزلة حسن االخالق وتويف يف شوال هذه السنة ودفن 
  باب حرب مبقربة 
  عبد اجلبار بن امحد  - ١٢٠

ابن حممد بن عبد اجلبار ابو منصور ابن توبة اخي املقدم ولد سنة اثنتني وستني ومسع ابا احلسني ابن النقور وابا حممد 
  الصريفيين وابا منصور ابن العكربي وابا نصر 

ا بكتاب اهللا تويف يف مجادى اآلخرة من الزينيب وصحب ابا اسحاق الشريازي وكان ثقة دينا صدوقا مليح الشيبة قيم
  هذه السنة ودفن مبقربة باب ابرز 

  عطاء بن ايب السعد  - ١٢١
ابن عطاء بن ايب عياض ابو حممد الفقاعي الثعليب من اهل هراة ولد سنة اربع واربعني واربعمائة ومسع ببغداد من ايب 

ن املريدين لعبد اهللا بن حممد االنصاري فضرب املثل القاسم ابن البسري وايب نصر الزينيب وطراد وغريهم وكان م
به يف ارادته له وخدمته اياه وملا خرج عبد اهللا االنصاري اىل بلخ جرت لعطاء مع النظام العجائب وكان النظام 
حيتمله وخرج النظام اىل غزو الروم فكان يعد ومعه فوقع احد نعليه فما التفت اليه وخلع اآلخر وعدا فأمسك 

م الدابة وقال اين نعالك قال وقع أحدمها فما وثقت خشيت ان تفوتين فقال فلم خلعت اآلخر قال الن شيخي النظا
االنصاري اخربين ان النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى ان ميشي االنسان يف نعل واحدة فأعجب النظام ذلك وقال 

ل شيخي يف احملنة وانا اركب اجلنائب ال اكتب ان شاء اهللا حىت يرجع شيخك اىل هراة اركب بعض اجلنائب فقا
افعل ذلك فعرض عليه ماال فلم يقبل وحترك نعل فرس النظام فنزل الركايب ليقامه فوقف النظام الفرس فقعد عطاء 
قريبا منه وجعل يقشر ايا كان رجله ويرمي هبا وقال للنظام ارم انت نعل اخليل ونرمي حنن جلد الرجل ونبصر ما 

ن تكون العاقبة وقال له النظام اىل كم تقيم هاهنا أمالك ام تربها فقال حنن حنسن نقرأ قال واي يعمل القضاء ومل
شيء مقصودك فأخرج كتابا من امه وفيه يا بين ان اردت اهللا ورضا امك فالترجع اىل هراة ما مل يرجع شيخك 

ال من السلطان من امر بتركه االنصاري وآل األمر اىل أن حبس مث اخرج فقدم اىل خشبة ليصلب فوصل يف احل
  فلما أطلق رجع اىل التظلم والتشنيع وتويف يف هذه السنة 

  حممد بن امحد  - ١٢٢
  ابن حممد بن عبد اجلبار بن توبة ابو احلسني االسدي العكربي ولد سنة مخس 

املأمون وايب جعفر  ومخسني واربعمائة وقرأ القرآن بروايات وكان حسن التالوة ومسع احلديث من ايب الغنائم ابن
ابن املسلمة وايب حممد الصريفيين وايب احلسني ابن النقور وايب بكر اخلطيب وغريهم وقرأ شيئا من الفقه على ايب 

  اسحاق وكان له مست ووقار وهباء تويف يوم الثالثاء سابع عشر صفر من هذه السنة ودفن مبقربة باب ابرز 
  حممد بن عبد الباقي  - ١٢٣

ن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن الربيع بن ثابت بن وهب بن مشجعة بن احلارث بن عبد اهللا بن ابن حممد ب
كعب بن مالك االنصاري احد الثالثة الذين تيب عليهم يف قوله تعاىل وعلى الثالثة الذين خلفوا ابو بكر بن ايب 

ا نسأله عن مولده فقال أقبلوا على شأنكم فأين طاهر ويعرف ابوه بصهر هبة اهللا البزار ولد بالبصرة ونشأ هبا وكن
سألت القاضي ابا املظفر هناد بن ابراهيم النسفي عن سنه فقال أقبل على شأنك فأين سألت ابا الفضل حممد بن 

امحد اجلارودي عن سنه فقال يل أقبل على شأنك فأين سألت ابا بكر حممد بن علي بن زحر املنقري عن سنه فقال 



ك فاين سألت ابا ايوب اهلامشي عن سنه فقال يل اقبل على شأنك فاين سألت ابا امسعيل الترمذي عن اقبل على شأن
سنه فقال يل أقبل على شأنك فاين سألت البويطي عن سنه فقال يل أقبل على شأنك فأين سألت الشافعي عن سنه 

شأنك مث قال يل ليس من املروءة ان فقال يل أقبل على شأنك فاين سألت مالك بن أنس عن سنه فقال يل أقبل على 
خيرب الرجل عن سنه قال لنا شيخنا حممد بن عبد الباقي ووجدت يف طريق آخر قيل له قال ألنه ان كان صغريا 
استحقروه وان كان كبريا استهرموه مث قال لنا مولدي يف يوم الثالثاء عاشر صفر سنة اثنتني واربعني واربعمائة 

ا حني ولدت فأمجعا أن العمر اثنتان ومخسون سنة قال وها انا قد جاوزت التسعني وذكر لنا ان منجمني حضر
مبموه ... فعلى الثالثة تبتلى بثالثة ... سن ومال ما ستطعت ومذهب ... احفظ لسانك ال تبح بثالثة ... وانشدين 

  ومكفر ومكذب 

وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنني وأول مساعه احلديث من ايب اسحاق الربمكي يف رجب سنة مخس واربعني 
حضورا ومسع من ايب احلسن الباقالوي سنة ست واربعني وكان آخر من حدث يف الدنيا عن ايب اسحاق الربمكي 

وايب احلسن علي بن ابراهيم  واخيه ايب احلسن علي بن عمر والقاضي ايب الطيب الطربي وايب طالب العشاري
الباقالوي وايب حممد اجلوهري وايب القاسم عمر بن احلسني اخلفاف وايب احلسني حممد بن امحد بن حسنون وايب 
علي احلسن بن غالب املنقري وايب احلسني بن اآلبنوسي وايب طالب بن ايب طالب املكي وايب الفضل هبة اهللا ابن 

ة عنهم وقد مسع خلقا كثريا يطول ذكرهم وكانت له اجازة من ايب القاسم علي بن املأمون فهؤالء تفرد بالرواي
احملسن التنوخي وايب الفتح بن شيطا وايب عبد اهللا حممد بن سالمة القضاعي وتفقه على القاضي ايب يعلى بن الفراء 

حسن الصورة حلو املنطق  وشهد عند قاضي القضاة ايب عبد اهللا الدامغاين وعمر حىت أحلق الصغار بالكبار وكان
مليح املعاشرة وكان يصلي جبامع املنصور فيجيء يف بعض االيام فيقف وراء جملسي وانا على منرب الوعظ فيسلم 

علي واملي احلديث يف جامع القصر فاستملى شيخنا ابو الفضل بن ناصر وقرأت عليه الكثري وكان فهما ثبتا حجة 
الفرائض وقال يوما صليت اجلمعة بنهر معلى مث جلست انظر الناس خيرجون  متقنا يف علوم كثرية منفردا يف علم

من اجلامع فما رأيت احدا أشتهي ان اكون مثله وكان يقول ما علم اين ضيعت من عمري ساعة يف هلو ولعب وما 
دوه من علم اال وقد حصلت بعضه او كله وكان قد سافر فوقع يف ايدي الروم فبقي يف اسرهم سنة ونصفا وقي

وجعلوا الغل يف عنقه وارادوا ان ينطق بكلمة الكفر فلم يفعل وتعلم بينهم اخلط الرومي ومسعته يقول جيب على 
املعلم ان ال يعنف وعلى املتعلم ان اليأنف ومسعته يقول كن على حذر من الكرمي اذا اهنته ومن اللئيم اذا اكرمته 

من الفاجر اذا عاشرته ومسعته يقول من خدم احملابر خدمته املنابر ومن العامل اذا احرجته ومن االمحق اذا مازحته و
  وانشدين لنفسه 

كأنين ... ظللت حريان امشي يف أزقتها ... وللمفاليس دار الضنك والضيق ... بغداد دار ألهل املال طيبة 
  ... مصحف يف بيت زنديق 

ما ضرين ... لو عاندتين االسد ضارية ... مت  فاذا انقضت وتصرمت... يل مدة ال بد أبلغها ... وانشدين لنفسه 
  ... مامل جيي الوقت 

ورأيته بعد ثالث وتسعني صحيح احلواس مل يتغري منها شيء ثابت العقل يقرأ اخلط الدقيق من بعد ودخلنا عليه قبل 
هرين مث زال ذلك موته مبديدة فقال قد نزلت يف اذين مادة وما امسع فقرأ علينا من حديثه وبقي على هذا حنوا من ش

وعاد اىل الصحة مث مرض فأوصى ان يعمق قربه زيادة على ما جرت به العادة وقال النه اذا حفر ما جرت به العادة 



مل يصلوا ايل وان يكتب على قربه قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون ومل يفتر عن قراءة القرآن اىل أن تويف وتويف 
هذه السنة وصلى عليه جبامع املنصور وحضر قاضي القضاة الزينيب ووجوه الناس يوم االربعاء قبل الظهر ثاين رجب 

  وشيعناه اىل مقربة باب حرب ودفن اىل جانب ابيه قريبا من قرب بشر احلايف 
  يوسف بن ايوب  - ١٢٤

مرو  ابن يوسف بن احلسن بن وهرة ابو يعقوب اهلمذاين من اهل بوزجنرد قرية من قرى مهذان مما يلي الري نزيل
جاء اىل بغداد بعد الستني واربعمائة فتفقه على الشيخ ايب اسحاق حىت برع يف الفقه وعلم النظر ومسع ابا احلسني 
ابن املهتدي وابا الغنائم وابا جعفر ابن املسلمة وابا بكر اخلطيب والصريفيين وابن النقور وغريهم ورجع اىل بلده 

جتمع يف رباطه مبرو مجاعة كثرية من املنقطعني وقال دخلت جبل زر لزيارة وتشاغل بعلم املعاملة وتربية املريدين فا
الشيخ عبد اهللا اجلوشين وكان شيخه قال فوجدت ذلك اجلبل معمورا بأولياء اهللا تعاىل كثري املياه كثري االشجار 

  وكل عني على رأسها واحد من الرجال 

   اعلم يف ذلك حجرا مل تصبه دمعيت وقدم اىل بغداد مشتغل بنفسه صاحب جماهدة فكنت أدور عليهم وأزورهم وال

  سنة

ست ومخسمائة فوعظ هبا فظهر له قبول تام وقام اليه رجل يعرف بابن السقاء فآذاه وجرت له يف ذلك اجمللس قصة 
 قد ذكرهتا يف سنة ست مث عاد اىل مرو مث خرج اىل هراة مث رجع اىل مرو مث عاد اىل هراة فلما رجع اىل مرو تويف

  بقرية قريبة من هراة يوم االثنني الثاين والعشرين من ربيع االول من هذه السنة 
  سنة 

  مث دخلت سنة ست وثالثني ومخسمائة 
  فمن احلوادث فيها انه مات ابراهيم السهويل رئيس الباطنية فأحرقه ولد عباس شحنة الري يف تابوته 

ني متت عليه اهلزمية وقبض على ايب الفضل الكرماين وفيها دخل خوارزمشاه مرو وفتك فيها مراغمة لسنجر ح
  متقدم احلنفيني وعلى مجاعة من الفقهاء 

وفيها عمل بثق النهروان وخلع هبروز على الصناع مجيعهم جباب ديباج رومي وعمائم قصب مذهبة وبىن قرية 
 النهر فقعد هو والسلطان يف مساها اجملاهدية وبىن لنفسه تربة هناك ووصل السلطان عقيب فراغه وجريان املاء يف

سفينة وسارا يف النهر احملفور وفرح السلطان بذلك وقيل انه كاتبه يف تضييع املال فقال له قد انفقت عليه سبعني 
الف دينار انا اعطيتك اياها من مثن التنب وحده مث انه عزله من الشحنكية ووىل قزل فظهر من العيارين ما حري 

منهم احتموا بأمري فأخذوا االموال وظهروا مكشوفني وكانوا يكبسون الدور بالشموع الناس وذاك ان كل قوم 
ويدخلون احلمامات وقت السحر فيأخذون االثواب وكان ابن الدجاجي جالسا ليلة باحلربية فكبسوها واخذوا 

اس السالح ملا زاد النهب عمامته ودخلوا اىل خان بسوق الثالثاء بالنهار وقالوا ان مل تعطونا احرقنا اخلان ولبس الن
واعاهنم وزير السلطان فظهروا وقتلوا املصاحلة وزادت الكبسات حىت صار الناس ال يظهرون من املغرب مث ان 

  السلطان اطلق 

الناس يف العيارين فتتبعوا ودخل مسعود اىل داره ومضى اليه الوزير ابن جهري يوم الثالثاء خامس عشرين ربيع 
ودخل الوزير ابن طراد اىل السلطان مسعود وسأله ان يسأل أمري املؤمنني ان يرضى عنه االول من هذه السنة 



ويعيده اىل داره فسلمه اىل وزيره وقال له متضي وتسأل أمري املؤمنني بشفاعيت وأخذه صحبته اىل داره اليت يف االمجة 
صاحب املخزن وامري املؤمنني يعد ذنوبه واقام عنده اياما والرسل تردد بينه وبني امري املؤمنني والساعي يف ذلك 

ومكاتباته واساآته ومضى الوزير يف الشفاعة وجعل يقول يا موالنا ما زالت العبيد جتين واملوايل تعفو وقد اتصل 
السؤال من جانيب سنجر ومسعود فاجاب وعفا عنه فلما كان يوم الثالثاء سابع عشر ربيع االول ركب الوزيران 

مراء واخلدم واخلواص ويرنقش الزكوي ودخلوا من باب الشط فقعدوا يف بيت النوبة واستأذنوا يف املاء ومجيع اال
فأذن لوزير السلطان وحده فدخل وقبل االرض ووقف بني يدي امري املؤمنني وقال يا موالنا السلطان سنجر يسأل 

رض ويقول له حق خدمة وان كان ويتضرع اىل امري املؤمنني يف قبول شفاعته يف الزينيب وكذلك مسعود يقبل اال
بدا منه سيئة فقد قال اهللا تعاىل ان احلسنات يذهنب السيئات وقال وليعفوا وليصفحوا ورأى أمري املؤمنني يف ذلك 
اعلى فأخذ امري املؤمنني يعدد سيئاته مث قال عفا اهللا عما سلف ومن عاد فينتقم اهللا منه وقد أجبت السلطانني اىل 

ه مث اذن له فدخل هو واالمراء فوقفوا وراء الشباك وكشفت الستارة فقبلوا االرض بني يديه مث سواهلما وعفوت عن
  مضى اىل داره وعاد الوزير اىل مسعود فأخربه مبا جرى 

ويف مجادى االوىل يف كانون االول اوقدت النريان على السطوح ببغداد ثالث ليال وضربت الدبادب والبوقات 
  احلريق فنودي يف الليلة الرابعة بازالته حىت خشي على البلد من 

  ويف مجادى اآلخرة ورد اخلرب بالوقعة اليت جرت بني سنجر وبني كافر ترك 

وكانت الوقعة فيما وراء النهر وبلغت اهلزمية اىل ترمذ وافلت سنجر يف نفر قليل فدخل اىل بلخ يف ستة أنفس 
نجر مائة ألف أو أكثر وقيل اهنم احصوا من القتلى وأخذت زوجته وبنت بنته زوجة حممود وقتل من أصحاب س

احدى عشر الفا كلهم صاحب عمامة واربعة آالف امرأة وكان سنجر قد قتل اخا خوارزم شاه اىل كافر ترك 
وكان بينهما هدنة وقد تزوج اليه فسار اليه يف ثلثمائة الف فارس وكان هو معه مائة الف فارس فضربوا على 

  عظم منها وكانت يف حمرم هذه السنة سنجر فلم تر وقعة ا

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن حممد  - ١٢٥
ابن علي بن امحد بن عمر بن احلسن بن محدي ابو جعفر العدل مسع احلديث من ايب حممد بن ايوب وغريه وشهد 

 النظافة شديد وكان واصال عند ايب القاسم الزينيب وكان له مست حسن ودين وافر وطريقة مرضية ومذهب يف
لرمحه كثري التصدق على الفقراء وكان يسرد الصوم وال يفطر اال االيام احملرم صومها وتويف ليلة اخلميس حادي 

  عشر ذي القعدة وصلى عليه جبامع القصر ودفن يف داره خبرابة اهلراس مث نقل بعد مدة اىل مقربة باب حرب 
  امحد بن حممد  - ١٢٦

حممود بن ابراهيم بن ماخرة ابو سعد الزوزين ولد يف ذي احلجة سنة تسع واربعني ومسع القاضي ابا ابن علي بن 
يعلى وابن املسلمة وابن املهتدي وحدثنا عنهم وهو آخر من حدث عن القاضي ايب يعلى وكان قد مضى اىل 

جابر بن ياسني وايب احلسني صريفني فسمع اجلعديات كلها من ايب حممد الصريفيين ومسع من ايب علي بن وشاح و
ابن النقور وايب منصور ابن العكربي وايب بكر اخلطيب وغريهم وكانوا ينسبونه اىل التسمح يف دينه وحكى ابو 

  سعد السمعاين انه كان منهمكا يف الشرب 



ع عشر فال ادري من اين علم ذلك ومرض فبقي مخسة وثالثني يوما بعلة النصب مل يضطجع وتويف يوم اخلميس تاس
شعبان من هذه السنة ودفن يوم اجلمعة عند رباط جده ايب احلسن الزوزين حذاء جامع املنصور قال شيخنا ابو 

الفضل ابن ناصر رأيته يف املنام وعليه ثياب حسنة فقلت له ما فعل اهللا بك فقال غفر يل فقلت له واين انت قال انا 
  وايب يف اجلنة 

  امسعيل بن امحد  - ١٢٧
بن ايب االشعث ابو القاسم السمرقندي ولد بدمشق يف رمضان سنة اربع ومخسني ومسع شيوخ دمشق مث ابن عمر 

بغداد فسمع ابن النقور وكان يالزمه حىت قال مسعت منه جزء حيىي بن معني اثين عشرة مرة ومسع الصريفيين وابن 
ه وكان مكثرا فيه وكان دالال يف بيع املسلمة وابن البسرى وغريهم مث انفرد باشياخ مل يبق من يروي عنهم غري

الكتب فدار على يده حديث بغداد باشياخ فادخر االصول ومسع منه الشيوخ واحلفاظ وكان له يقظة ومعرفة 
باحلديث واملى جبامع املنصور زيادة على ثلثمائة جملس ومسعت منه الكثري بقراءة شيخنا ايب الفضل بن ناصر وايب 

وبقراءيت وكان ابو العالء يقول ما اعدل به احدا من شيوخ خراسان وال العراق انبأنا ابو  العالء اهلمذاين وغريمها
القاسم السمرقندي قال رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يف النوم كانه مريض وقد مد رجله فدخلت فجعلت اقبل 

بشر يا ابا القاسم بطول البقاء امخص رجليه وامر وجهي عليهما فحكيت هذا املنام اليب بكر ابن اخلاضبة فقال أ
وبانتشار الرواية عنك الحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فان تقبيل رجليه اتباع اثره وأما مرض النيب صلى 
اهللا عليه و سلم فوهن حيدث يف االسالم فما أتى على هذا إال قليل حىت وصل اخلرب ان االفرنج استولت على بيت 

امسعيل ليلة الثالثاء سادس عشرين ذي القعدة عن اثنتني ومثانني سنة وثالثة اشهر ودفن بباب املقدس وتويف شيخنا 
  حرب يف املقابر املنسوبة اىل الشهداء وهذه املقربة قريبة من قرب امحد وال نعرف هلذا 

ازل امسع العامة  الذي يقال هلا اصال وقد اخربنا عبد الرمحن بن حممد القزاز قال اخربنا ابو بكر اخلطيب قال مل
تذكر اهنا قبور من اصحاب امري املؤمنني علي بن ايب طالب كانوا شهدوا معه قتل اخلوارج بالنهروان وارتثوا يف 

الوقعة مث ملا رجعوا ادركهم املوت يف ذلك املوضع فدفنهم علي عليه السالم هنالك وقيل ان فيهم من له صحبة قال 
ن من اهل الفهم له قدم يف العلم ينكر ما قد استمر عند العامة من ذلك وقد كان محزة بن حممد بن طاهر وكا

  ويقول ال اصل له 
أنبأنا حممد بن ناصر احلافظ عن ايب حممد ابن السراج قال رأيت منذ مخسني سنة مقابر الشهداء عند الوهدة وقد 

  انقلبت اجلبانة وبرزت مججمة عند طاقة رحيان طرية 
  هاب امسعيل بن عبد الو - ١٢٨

ابن امسعيل ابو سعد الفوشنجي نزيل هراة ولد سنة احدى وستني ومسع ابا صاحل املؤذن وابا بكر بن خلف ومحد بن 
امحد وورد بغداد فسمع من ابن نبهان وابن بيان وغريمها وتفقه وكان دائم الذكر متعبدا مث مضى اىل هراة فسكنها 

  اىل ان تويف هبا يف هذه السنة وكان يفتيهم 
  آدم بن امحد  - ١٢٩

ابن اسد ابو سعد االسدي اهلروي من اهل هراة سكن بلخ وكان اديبا فاضال عاملا باللغة ودخل بغداد وحدث هبا 
وقرئ عليه هبا االدب وروى عبد الكرمي بن حممد انه جرى بني هذا االسدي وبني شيخنا ايب منصور ابن اجلواليقي 

السدي انت ال حتسن ان تنسب نفسك فان اجلواليقي نسبة اىل اجلمع نوع منافرة يف شيء اختلفا فيه فقال له ا
  والنسبة اىل اجلمع ال تصح تويف االسدي يف شوال هذه السنة 



  امحد بن منصور  - ١٣٠
  ابن امحد ابو نصر الصويف اهلمذاين كان حسن الصورة مليح الشيبة لطيف 

القرآن مسعت عليه احلديث يف رباط هبروز اخلادم وكان  اخللقة مائال اىل اهل احلديث والسنة كثري التهجد لتالوة
شيخ الرباط فاوصى ان حيضر شيخنا ابو حممد املقرئ غسله ويصلي عليه فشق ذلك على اصحاب الشافعي وكانت 

  وفاته يوم اجلمعة ثامن عشر رمضان عن سبع وتسعني سنة ممتعا بسمعه وبصره ودفن بالشونيزية يف صفة اجلنيد 
  امرأة املستنظر باهللا  خاتون - ١٣١

قد ذكرنا حاهلا يف تزويج املستظهر هبا ويف تزويج ملك كرمان هبا وكانت دارها محى وهلا اهليبة واالصحاب وورد 
  اخلرب مبوهتا فقعد هلا يف العزاء يومني يف الديوان 

  حممد بن جعفر  - ١٣٢
والعدالة ولد يف سنة سبع وستني واربعمائة  ابن حممد بن امحد ابو بكر التميمي من اهل اصبهان من بيت احلديث

باصبهان ومسع من عبد الوهاب بن منده وغريه وكان ثقة كثري التعبد وقدم بغداد للحج فخرج معهم وهو مريض 
  فتويف يوم االثنني ثامن عشر ذي القعدة ودفن بزبالة 

  حممد بن احلسني  - ١٣٣
با حممد السراج وكان شيخا صاحلا متشاغال مبا ينفعه سافر الكثري ابن حممد ابو اخلري التكرييت يلقب بالتريك مسع ا

وسكن يف آخر عمره برباط الزوزين املقابل جلامع املنصور قال املصنف ورأيته انا وتويف يف هذه السنة ودفن على 
  باب الرباط 

  حممد بن حممد  - ١٣٤
ة بقومس وقاضيها مسع هبا من ايب الفضل ابن حممد بن ايب بكر ابو حممد السهلوكي اخلطيب خطيب بسطام مدين

  السهلوكي وببغداد من ايب حممد التميمي ونظام امللك وغريهم وتويف يف ربيع االول من هذه السنة ببسطام 

  حممود بن امحد  - ١٣٥
ابن عبد املنعم بن امحد بن حممد بن ماساده ابو منصور الواعظ من اهل اصبهان مسع احلديث وتفقه على ايب بكر 

اخلجندي وارتفع امره وعرض جاهه فصار املرجع اليه وكان يفسر ويعظ بفصاحة وورد بغداد بعد العشرين 
  ومخسمائة فوعظ جبامع القصر وعاد اىل اصبهان فتويف هبا يف هذه السنة 

  نصر بن امحد  - ١٣٦
ام علي بن حممد ابن حممد بن خملد ابو الكرم االزدي يعرف بابن اجللخت من واسط آخر من روى عن ايب مت

  القاضي وقد مسع من مجاعة وكان ثقة صاحلا من بيت احلديث وتويف يف ذي احلجة من هذه السنة 
  هبة اهللا بن أمحد  - ١٣٧

ابن عبد اهللا بن علي بن طاوس ابو حممد املقري البغدادي انتقل والده اىل دمشق فسكنها فولد هو هبا يف سنة اثنتني 
مقرئا فاضال حسن التالوة وختم القرآن عليه خلق من الناس واملى احلديث وكان  وستني واربعمائة ونشأ وكان

  ثقة صدوقا وتويف يف حمرم هذه السنة ودفن يف مقربة باب الفراديس بظاهر دمشق وحضره خلق عظيم 
  حيىي بن علي  - ١٣٨

اربعمائة ونشأ هبا مث انتقل اىل ابن حممد بن علي الطراح ابو حممد املدير ولد بنهر القالئني يف سنة تسع ومخسني و



اجلانب الشرقي مسع ابا احلسني بن املهتدي وابا جعفر بن املسلمة وابا حممد الصريفيين وابا الغنائم بن املامون وابا 
احلسني ابن النقور وابا بكر اخلياط وابا القاسم بن البسري واملهرواين وغريهم وكان مساعه صحيحا وكان من اهل 

بذلك شيخنا ابن ناصر وكان له مست املشائخ ووقارهم وسكوهنم مشغوال مبا يعنيه وكان كثري الرغبة  السنة شهد له
  يف اخلري 

وزيارة القبور ومسعنا عليه كثريا وكان مديرا لقاضي القضاة ايب القاسم الزينيب وتويف ليلة اجلمعة رابع عشرين 
  رمضان هذه السنة ودفن بالشونيزية 

  حيىي بن علي  - ١٣٩
ابو يعلى الباجرائي تفقه وتقدم وبرع وناظر وهو صغري السن واختطف يف زمن الشبيبة ودفن يف مقربة جامع 

  املنصور 

  سنة

  مث دخلت سنة سبع وثالثني ومخسمائة 
فمن احلوادث فيها ان ابن طلحة صاحب املخزن عاد من احلج منصرفا تاركا للعمل فنظر ابو القاسم علي بن صدقة 

   من غري وكالة
ووصلت سفن فيها مخر فربطت مما يلي باب املدرسة فأنكر الفقهاء ذلك فضربوا وجاء األعاجم فكبسوا املدرسة 

  وضربوا الفقهاء ولزم ابن الرزاز املدرس بيته وكان مجيع املعيدين جيتمعون باالعاجم 
على عادة السلطان حممد  وارسل السلطان سنجر اىل السلطان مسعود يأذن له يف التصرف يف الري وما جيري معها

  وجيمع العساكر ويكون مقيما بالري حبيث ان دعته حاجة استدعاه ألجل ما كان نكب به سنجر من الكفار 
ووصل اىل بغداد عباس شحنة الري بعسكر كثري وخدمه اخلدمة الوافرة ووصل اليه مجاعة من االمراء فأشار عباس 

  ة فقبل قول عباس بقصد الري واشار الوزير عز امللك بقصد ساو
ويف مجادى االوىل وصل اخلرب بان زنكي ملك قلعة احلديثة ونقل من كان فيها من آل مهارش اىل املوصل ورتب 

  اصحابه فيها 
  ويف مجادى اآلخرة استدعى ابو القاسم علي بن صدقة بن علي بن صدقة وخلع عليه ورتب يف املخزن 

  قرئ وهلة وخرج من مسجده ويف حادي عشر شعبان جرت للشيخ ايب حممد امل

وسبب ذلك ان ضريرا يقال له علي املشتركي خاصم غالما كان خيدم الشيخ وخرج عن املسجد وصلى يف مسجد 
الشافعية مث سكن مسجد يانس وصار له مجع من العميان وكانت الفنت جتري بينهم وبني اصحاب الشيخ ويبلغون 

سالر فنفذ اىل الشيخ كالما صعبا فغضب الشيخ وعرب اىل  اىل حاجب الباب وكان يتعصب للمشتركي الركاب
احلربية فأقام ثالثة ايام مث عاد فنفذ اليه حاجب الباب فاحضره فاذا املشتركي جالس عنده على الدكة فقال له قد 

برز توقيع شريف مبصاحلتكم فأىب ذلك وعاد اىل املسجد ومعه الغوغاء فصعب ذلك على حاجب الباب فكتب 
 نفذ اليه انه قد تقدم باخراجك من املسجد ونفذ معه الرجالة اىل الشرط وختموا داره ومسجده فاقام واطنب مث

  باحلربية مث برز توقيع بعوده فعاد 
ويف غرة ذي القعدة ورد اخلرب بان ابنة دبيس ولدت للسلطان مسعود ولدا ذكرا فعلقت بغداد وأخذ الناس يف 



وقتلت املصاحلة واخذت اموال الناس وعزل ابو الكرم الوايل ورتب مكانه رجل اللعب سبعة ايام مث ظهر املفسدون 
  يقال له ابن صباح فكان يطوف وال ينفع محايته 

  وتقدم املقتفي ان ال خياطب احد مبوادنا سوى الوزير وال حيمل ألحد غاشية على الكتف سوى قاضي القضاة الزينيب 
القاضي ابو يعلى حممد بن حممد بن الفراء اىل دار قاضي القضاة الزينيب  ويف يوم االربعاء تاسع ذي القعدة استدعى

  وفوض اليه قضاء واسط فوصل اليها يوم االحد حادي عشر ذي احلجة وجلس للحكم يف اجلامع 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  ابراهيم بن حممد  - ١٤٠
ييت ولد هبيت يف سنة ستني ومسع ابا نصر النرسي وابا ابن ابراهيم بن سامل بن علوي بن جحاف ابو منصور اهل

الغنائم بن ايب عثمان وابا طاهر البالقالوي وتفقه على ايب عبد اهللا الدامغاين وبرع يف املناظرة ومسع شهادته قاضي 
  القضاة الزينيب واستنابه 

   يف القضاء وتويف يوم اخلميس حادي عشر شوال هذه السنة ودفن مبقربة اخليزران
  ابراهيم بن هبة اهللا  - ١٤١

ابن علي بن عبد اهللا ابو طالب من اهل ديار بكر مسع احلديث من مجاعة روى عنهم وكان دائم التالوة للقرآن 
  الكرمي كثري الذكر فقيها مناظرا تويف يف هذه السنة 

  امحد بن ايب احلسني  - ١٤٢
اربعمائة ومسع ابا احلسني ابن الطيوري وكان يؤم يف جامع ابن امحد بن ربعة ابو احلارث اهلامشي ولد قبل الستني و

املنصور يف الصلوات اخلمس وكان فيه خري وكان حيضر جملسي كثريا وتويف يف ذي احلجة من هذه السنة ودفن يف 
  مقربة بني جامع املنصور وشارع دار الدقيق 

  احلسني بن علي  - ١٤٣
اخلياط ولد يف رمضان سنة مثان ومخسني مسع ابن املأمون والصريفيين وابن ابن امحد بن عبد اهللا املقرئ ابو عبد اهللا 

النقور وغريهم وحدثنا عنهم وقرأت عليه القرآن واحلديث وكان صاحلا يأكل من كد يده من اخلياطة تويف يف ذي 
  احلجة من هذه السنة 

  سليمان بن حممد  - ١٤٤
جي من بلد الكرج مسع احلديث وتفقه وبرع يف الفقه واالصول ابن احلسني ابو سعد القصار املعروف بالكايف الكر

  وتكلم مع االئمة الكبار وكان اعرفهم بأصول الفقه تويف بالكرج يف هذه السنة 
  عبد اهللا بن حممد  - ١٤٥

ابن حممد البيضاوي ابو الفتح مسع احلديث من ابن النقور وغريه وشهد وصار حاكما فسمعت عليه الكثري وتويف يف 
  ادى االوىل من هذه السنة وصلى عليه جبامع مج

  املنصور اخوه ألمه قاضي القضاة ابو القاسم الزينيب ودفن مبقربة باب حرب 
  حممد بن احلسني  - ١٤٦

ابن عمر ابو بكر األرموي تفقه على ايب اسحاق الشريازي ومسع من ابن النقور وغريه وكان ببغداد رجل يقال له 



فاشتبه االمسان فترك هو الرواية تويف يف ليلة السبت سابع حمرم هذه السنة ودفن قريبا من  حممد بن احلسني االرموي
  ابن سريج 

  حممد بن عبد اهللا  - ١٤٧
  ابن امحد بن حممد بن عبد اهللا بن عبد الصمد االسدي ابو الفضل اخلطيب ولد يف عشر ذي احلجة االول من 

  سنة

دي وابا الغنائم ابن املأمون وابا احلسني ابن النقور وطرادا وابا الوفاء بن تسع واربعني ومسع ابا احلسني ابن املهت
احلسني القواس وهو جده ألمه وغريهم وحدث وقرأ بالقراآت وشهد عند أيب احلسن الدامغاين وردت اليه اخلطابة 

اخلميس ثامن عشرين  جبامع املنصور مث يف جامع القصر وسرد الصوم نيفا ومخسني سنة وكان رجال صاحلا وتويف يوم
مجادى االوىل ودفن يف دكة قرب االمام امحد عند جده ألمه ايب الوفاء ابن القواس بعد فتنة تلوفيت فان املقتفي وقع 

  بذلك ومنعت العامة 
  سنة 

  مث دخلت سنة مثان وثالثني ومخسمائة 
زنكي حىت مت الصلح على مائة فمن احلوادث فيها ان السلطان مجع العساكر لقصد املوصل والشام وترددت رسل 

الف دينار حتمل يف ثوب فحمل ثالثني الفا مث تقلبت االحوال فاحتيج اىل مداراة زنكي وسقط املال وقيل بل خرج 
  ابن األنباري فقبض املال 

ويف هذه السنة قبض السلطان على ترشك املقتفوي ومحل اىل قلعة خلخال وقدم السلطان مسعود يف ربيع اآلخر 
  اصحابه يف دور الناس وتضاعف فساد العيارين فنزل 

بدخوله وكثرت الكبسات واالستقفاء هنارا ونقل الناس رحاهلم اىل دار اخلالفة وباب املراتب وكان اللصوص 
ميشون بثياب التجار يف النهار فال يعرفهم االنسان حىت يأخذوه فأخذت خرق الصيارف وضاقت املعايش واعيد اىل 

م اهلامشي يف مجادى االوىل فطاف البلد وأخذ ثالثة فلم ينفع وكان للعيارين عيون على الناس من الوالية ابو الكر
النساء والرجال يطوفون اخلانات الرحبة والصيارف واجلوهريني فاذا عاينوا من قد باع شيئا تبعوه واخذوا ما معه 

نقش واخذوا اخرق الصيارف وجرحوهم وكانوا جيتمعون يف دور الذين حيموهنم يف دار وزير السلطان ودار ير
ولقوا رجال قد باع دابة خبمسة وعشرين دينارا فضربوه بالسيف واخذوها فنفر الناس وغلقوا دكاكينهم وغلقوا 

باب اجلامع وتلقوا السلطان يف امليدان ومعهم ابن الكواز الزاهد فاستغاثوا اليه فلم جيبهم فعادوا مرارا وهو ال 
رين ابن قاورت وهو ابن عم السلطان مسعود فاخذ بعمالت فتقدم السلطان بصلبه فصلبة يلتفت وكان يف العيا

بباب درب صاحل الذي فيه بيته وصلب معه ثالثة من اصحابه مث اباح السلطان دماءهم فصلب منهم مجاعة فسكن 
  الناس 

  حنو اربعمائة ذراع  ويف رجب خرج ملك البطائح اىل تل علم فشاهده فكان طوله حنو مثامنائة ذراع وعرضه
ويف هذه السنة قدم مع السلطان فقيه كبري القدر امسه احلسن بن أيب بكر النيسابوري وكان من اصحاب ايب حنيفة 

وكانت له معرفة حسنة باللغة وفهم جيد يف املناظرة وجالسته مدة ومسعت جمالسه كثريا فجلس جبامع القصر وجامع 
شعري جهرا على املنرب ويقول كن شافعيا وال تكن اشعريا وكن حنفيا وال تكن املنصور واظهر السنة وكان يلعن اال



معتزليا وكن حنبليا وال تكن مشبها ولكن ما رأيت اعجب من اصحاب الشافعي يتركون االصل ويتعلقون بالفرع 
صحيح فقام يف ومدح األئمة األربعة وذم االشعري مث قال زاد يف الشطرنج بغل والبغل خمتلط النسب ليس له اصل 

  االسبوع الثاين ابو حممد ابن الباطوخ فأنشده قصيدة فيها هذا املعىن وهي 

من اين وجه ... بك الف عام مل يولوا ... والناس لو متعتهم ... وكثري لفظك ال ميل ... صرف العيون اليك حيلو 
وافيت فابتسم اهلدى ... ستقلوا بذلوا رضا لك وا... لو رمت بذل نفوسهم ... وغرامهم بك ال يقل ... مالهلم 

ضل الألدلة ... ملعانه يوم التنا ... ب حبد غضب ال يفل ... وهنضت يف نصر الكتا ... وانار دين مضمحل ... 
يف الدين عقدا ال حيل ... وعقدت حني نصرهتم ... من بعد أن ضعفوا وقلوا ... أنعشت خامل معشر ... يستهل 

كم ذا ... وقطعت مشلهم فليس هلم حبمد اهللا مشل ... فهان ذكرهم وذلوا ل ... وقمعت اخدان الضال ... 
ما مث غري ايب حنيفة ... عن كفرهم اوال فقتل ... انذرهم فان انتهوا ... التحدي بالدليل هلم وكم عجزوا وكلوا 

... ن حنبل ما ميل وفىت ابن حنبل واحلديث عن اب... طود له زهد وفضل ... وفقيه طيبة مالك ... واملديح له جيل 
... كنا نعد خالفهم ... يهدي بغريهم يضل ... فهم ادلتنا ومن ... والشافعي ومن له من بعد من قدمت مثل 

ئم اصلها ... واجلنس يضبط يف البها ... ف وزاد يف الشطرنج بغل ... حىت بلينا باخلال ... صلحا وندرسه ونتلو 
  ... والبغل بغل 

ن من رجب يف دار السلطان فحضر السلطان مسعود جملسه فوعظه فبالغ وكان قد كتب وجلس يوم اجلمعة العشري
على املدرسة النظامية اسم االشعري فتقدم السلطان مبحوه وكتب مكانه اسم الشافعي وكان ابو الفتوح 

  االسفرائيين 

واعظ اىل السلطان جيلس يف رباطه ويتكلم على مذهب االشعري فتجري اخلصومات فمضى ابو احلسن الغزنوي ال
فاخربه بالفنت وقال امنا ابو الفتوح صاب فتنة وقد رجم ببغداد مرارا والصواب اخراجه من البلد فتقدم السلطان 

واخرج يف رمضان وخرج ابو عبد اهللا ابن االنباري اىل املوصل القرار زنكي على واليته واستثىن من اقطاعه 
هبليقا فصار احد اجلوامع املذكورة وأخذ رجال يقال انه فسق بصيب فترك صريفني واذن يف اقامة اجلمعة جبامع ابن 

  يف جب ورقي اىل رأس منارة مدرسة سعادة مث رمى به اىل االرض فهلك 
ويف شوال برز السلطان مسعود طالبا مهذان وزلزلت االرض ليلة الثالثاء رابع عشرين ذي القعدة فكانت رجة 

  رتج جسدي منها عجيبة كنت مضطجعا على الفراش فا

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن عبد العزيز  - ١٤٨
ابن ايب يعلى الشريازي ابو نصر بن القاص والقاص هو ابو يعلى كان امحد مليح اهليئة حسن الشيبة كثري البكاء 

  دة ودفن مبقربة باب حرب حيضر جملس شيخنا ايب احلسن الزاغوين فيبكي كثريا وتويف يوم االثنني تاسع ذي القع
  عبد الوهاب بن املبارك  - ١٤٩

ابن امحد بن احلسن االمناطي ابو الربكات احلافظ ولد يف رجب سنة اثنتني وستني واربعمائة ومسع ابا حممد 
الصريفيين وابا احلسني ابن النقور وابا القاسم ابن البسري وابا نصر الزينيب وطرادا وكان ذا دين وورع وكان قد 

نصب نفسه للحديث طول النهار ومسع الكثري من خلق كثري وكتب بيده الكثري وكان صحيح السماع ثقة ثبتا 



وكنت اقرأ عليه احلديث وهو يبكي فاستفدت ببكائه اكثر من استفاديت بروايته وكان على طريقة السلف وانتفعت 
  هللا ال يتهم يف قضائه وتويف به ما مل انتفع بغريه ودخلت عليه وقد بلى وذهب حلمه فقال يل ان ا

  يوم اخلميس حادي عشر حمرم هذه السنة وصلى عليه ابو احلسن الغزنوي ودفن بالشونيزية 
  عبد اخلالق بن عبد الصمد  - ١٥٠

ابن علي بن احلسني بن عثمان الشيباين ابو املعايل ويعرف بابن البدن ولد سنة اثنتني ومخسني ومسع ابا احلسني ابن 
با جعفر ابن املسلمة وابن النقور والزينيب وغريهم وحدثنا عنهم وكان مساعه صحيحا وكان عبدا صاحلا املهتدي وا

  سريع الدمعة وتويف ليلة اخلميس لليلة بقيت من مجادى االوىل من هذه السنة 
  علي بن طراد  - ١٥١

واربعمائة مسع اباه وعمه ابا نصر وابا  ابن حممد بن علي بن ايب متام الزينيب ويكىن ابا القاسم ولد سنة اثنتني وستني
طالب وابا حممد التميمي وابا القاسم بن بشران وابن السراج وابن النظر ووىل نقابة النقباء واله املستظهر وخلع 
عليه ولقبه الرضا ذا الفخرين وهي والية ابيه وركب معه مث وزر للمسترشد واملقتفي وابوه طراد وىل نقابة النقباء 

بو احلسن حممد وىل نقابة النقباء وابوه ابو القاسم علي ويل نقابة النقباء وابوه ابو متام كان قاضيا وتقلبت وابوه ا
بعلي بن طراد احوال عجيبة من والية وعزل اىل ان خرج مع املسترشد وهو وزيره لقتال األعاجم فأسر هو 

شد باملقتفي ووزر له مث تغري املقتفي عليه فاستجار وارباب الدولة مث أطلقوا ووصل اىل بغداد واشار بعد قتل املستر
بذلك السلطان اىل أن سئل فيه وأعيد اىل بيته وتويف بكرة االربعاء غرة رمضان هذه السنة عن ست وسبعني سنة 

وكان قد اوصى اىل ابن عمه قاضي القضاة علي بن احلسني فامضى املقتفي تلك الوصية وبعث له االكفان والطيب 
ره الشاطئية بباب املراتب مث نقل اىل تربته باحلربية ليلة الثالثاء سادس عشر رجب سنة اربع واربعني ومجع ودفن بدا

  على نقله الوعاظ فوعظوا يف داره اىل وقت السحر مث اخرج والقراء معه والعلماء والشموع الزائدة يف احلد 

  حممد بن امحد  - ١٥٢
املعروف بابن صرما وهو ابن عمة شيخنا ايب الفضل بن ناصر ولد يوم ابن حممد بن ابراهيم الدقاق ابو احلسن 

اخلميس النصف من شعبان سنة ستني واربعمائة ومسع من ايب حممد الصريفيين وايب احلسني ابن النقور وايب القاسم 
ة باب ابن البسرى وغريهم وحدثنا عنهم وكان شيخا صاحلا ستريا تويف يوم الثالثاء منتصف شعبان ودفن مبقرب

  حرب 
  حممد بن اخلضر  - ١٥٣

ابن ابراهيم ابو بكر احملويل خطيبها وامامها مسع احلديث ورواه وقرأ بالقراآت على ايب طاهر بن سوار وايب حممد 
التميمي وكان يقول قرأت على ايب طاهر بن سوار الروايات يف مخس عشرة سنة وما كنت امجع بني الروايتني 

واية ختمة وما احد اال هكذا وكان فصيحا وكان مشتهرا بالتجويد وحسن االداء والثالث كنت اختم لكل ر
واعطي فصاحة وخشوعا وكان الناس يقصدون صالة اجلمعة وراءه لذلك وكان صاحلا دينا تويف يوم السبت ثامن 

  عشر ذي القعدة ودفن باحملول 
  حممد بن الفضل  - ١٥٤

بن املعتمد ولد سنة اربع وسبعني باسفرائني دخل بغداد فأقام هبا مدة ابن حممد ابو الفتوح االسفرائيين ويعرف با
يتكلم مبذهب األشعري ويبالغ يف التعصب وكانت الفنت قائمة يف ايامه واللعنات يف االسواق وكان بينه وبني 



مث خرج  الغزنوي معارضات حسد فكان كل منهم يذكر اآلخر على املنرب بالقبيح فلما قتل املسترشد وويل الراشد
من بغداد خرج ابو الفتوح مع الراشد اىل املوصل فلما تويف الراشد سئل يف حقه املقتفي فأذن له يف العود اىل بغداد 

فدخل وتكلم واتفق ان جاء احلسن بن ايب بكر النيسابوري اىل بغداد فوعظ وذم األشعرية وساعده اخلدم ووجد 
  الفتوح فأمر  الغزنوي فرصة فكلم السلطان مسعودا يف حق ايب

باخراجه من البلد وبلغين ان السلطان قال للحسن النيسابوري تقلد دم ايب الفتوح حىت اقتله فقال ال اتقلد فوكل 
بايب الفتوح يوم اجلمعة ويوم السبت واخرج يوم االحد ووقف له عند السور مخسة عشر تركيا وجاء منهم واحدا 

متأهب وال مزود لسفر وذلك يف شعبان فلما خرج من رباطه تبعه خلق  واثنان اليه فقال تقوم للمناظرة فخرج غري
كثري فلما وصلوا اىل السور ضربوا االتراك فرجعوا وكان قد سلم اىل قيماز احلرامي فتبعه مجاعة ليحمل اىل مهذان 

به ناحية مث سلم اىل عباس فبعثه اىل اسفرائني واشترط عليه مىت خرج من بلده اهلك فأخذ بلجام فرسه وسري 
النهروان وحده وخرج اهله واوالده فمضوا اىل رباط محوه وهوابو القاسم شيخ فخرج هو وابو منصور ابن البزاز 
ويوسف الدمشقي وابو النجيب اىل السلطان يسألون فيه فلم يلتفت اليهم ونودي يف البلد ال يذكر احد مذهبا وال 

 ناحية خراسان فلما وصل اىل بسطام تويف هبا يف ذي احلجة من يثري فتنة فاخنزلت االشاعرة ومحل ابو الفتوح اىل
هذه السنة فدفن هناك ووصل اخلرب مبوته فقعدوا يف رباطه للعزاء به فحضر الغزنوي عزاءه وكان يذكر كل واحد 

جل فقيه اآلخر على املنرب بالقبائح فكلمه قوم من العامة بكالم فظيع وقالوا امنا حضرت مشاتة به وهو ساكت فقام ر
ولكن ... كذاك الثعلبان جيول كربا ... وجنس يف صعودك كل عود ... خال لك يا عدو اجلو فاصفر ... فأنشد 

  ... عند فقدان االسود 
فبكى الغزنوي وقال يل علي بن املبارك ملا عاد اىل رباطه قلت له انت كنت هاجرا هلذا الرجل يف حياته تذكره مبا ال 

واظهرت احلزن عليه حىت قال الناس ما قالوا فقال انا امنا بكيت على نفسي كان يقال حيسن فكيف حضرت عزاءه 
... وسينقضي بعد املربد ثعلب ... ذهب املربد وانقضت ايامه ... فالن وفالن فعدم النظري مقرب للرحيل وانشدين 

شرب املربد ... فبمثل ما فتزودوا من ثعلب ... خربا وباقي النصف منه سيخرب ... بيت من اآلداب اصبح نصفه 
  عن قليل يشرب 

  ... ان كانت االنفاس مما يكتب ... اوصيكم ان تكتبوا انفاسه 
  حممد بن القاسم  - ١٥٥

  ابن املظفر بن علي الشهرزوري ابو بكر بن ايب امحد من اهل املوصل ولد 

  سنة

قد ... مهيت دوهنا السها والثريا .. .اربع ومخسني وسافر البالد وصحب العلماء ومسع احلديث الكثري ومن شعره 
  ... تتفاىن االيام او اتفاىن ... فانا متعب معىن اىل ان ... علت جهدها فما تتداىن 

  حممود بن عمر  - ١٥٦
ابن حممد بن عمر ابو القاسم الزخمشري من اهل خوارزم وزخمشر احدى قراها ولد سنة سبع وستني واربعمائة 

له حفظ يف علم االدب واللغة وصنف التفسري الكبري وغريب احلديث اقام خبوارزم  ولقي العلماء االفاضل وكان
  مدة وباحلجاز مدة وورد بغداد غري مرة كان يتظاهر باالعتزال تويف خبوارزم ليلة عرفة من هذه السنة 



  سنة 
  مث دخلت سنة تسع وثالثني ومخسمائة 

مجادى اآلخرة ان زنكي فتح الرها عنوة وقتل الكفار  فمن احلوادث فيها انه وصل اخلرب يوم السبت خامس عشر
الذين فيها وذلك انه نزل عليها على غفلة ونصب اجملانيق ونقب سورها وطرح فيه احلطب والنار فتهدم ودخلها 
فحارهبم ونصر املسلمون وغنموا الغنيمة العظيمة وخلصوا اسارى مسلمني يزيدون على مخسمائة وظهر يف عاشر 

و ذنب من جانب املشرق بازاء القبلة وبقي اىل نصف ذي القعدة مث غاب ثالث ليال مث طلع من شوال كوكب ذ
  جانب املغرب فقيل انه هو وقيل بل غريه 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  ابراهيم بن حممد  - ١٥٧
  ابن منصور بن عمر الكرخي الشافعي ابو البدر سكن الكرخ ومسع ابا احلسني ابن 

نقور وابا حممد الصريفيين وخدجية الشاهجانية وغريهم وتفقه على ابيه وعلى ايب اسحاق وايب سعد املتويل ومساعه ال
  صحيح وحدث وكان دينا وتويف يوم اجلمعة تاسع عشرين ربيع االول من هذه السنة ودفن بباب حرب 

  سعيد بن حممد  - ١٥٨
ولد سنة اثنتني وستني ومسع احلديث من ايب حممد التميمي وايب ابن عمر بن منصور ابن الرزاز ابو منصور الفقيه 

الفضل بن خريون وغريمها وحدث وكان مساعه صحيحا وتفقه على ايب حامد الغزايل وايب بكر الشاشي وايب سعد 
حىت  املتويل والكيا اهلراسي واسعد امليهين وشهد عند ايب القاسم الزينيب وويل تدريس النظامية مث صرف عنها وعاش

صار رئيس الشافعية وكان له مست ووقار وسكون وتويف يوم األربعاء بعد الظهر حادي عشر ذي القعدة من هذه 
السنة وصلى عليه ولده ابو سعد ودفن يف تربة ايب اسحاق الشريازي وحضر جنازته قاضي القضاة واقيم يف اليوم 

  الثالث حباجب من الديوان 
  عبد اهللا بن امحد  - ١٥٩
مد بن عبد اهللا بن محدويه ابو املعايل البزاز من اهل مرو ولد سنة احدى وستني واربعمائة ورحل اىل العراق ابن حم

واحلجاز ومسع ببغداد من ثابت بن بندار وايب منصور اخلياط وايب احلسن ابن العالف وباصبهان من اصحاب ايب 
كالم حسن املعاشرة كثري الصالة والصيام والصدقة نعيم وبنيسابور من ايب بكر بن خلف وغريه وتفقه وكان حلو ال

وسافر اىل غزنة واقام هبا مدة واشترى كتبا كثرية ورجع اىل مرو فبىن خزانة الكتب يف رباط بناه باسم اصحاب 
  احلديث وطالبه من خاصة ماله ووقف كتبه فيه تويف مبرو يف ذي احلجة من هذه السنة 

  عبد الرمحن بن حممد  - ١٦٠
دويه ابو الرضا النسوي الفارسي سبط ايب الفضل اهلمذاين مسع ابا احلسني ابن الطيوري سنة احدى ابن هن

  ومخسمائة وكان ابو احلسني قد تويف سنة مخسمائة وميكن 

ان يكون هذا يف اول اختالطه غري ان شيخنا ابا الفضل بن ناصر قال كان هذا قبل ان خيتلط تويف يف رجب ودفن 
  بالشوينزية 

  عمر بن ابراهيم  - ١٦١



ابن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن محزة بن حيىي بن احلسني بن زيد بن علي بن احلسني بن علي بن ايب طالب 
ابو الربكات اهلامشي ولد سنة اثنتني واربعني واربعمائة بالكوفة ومسع هبا وببغداد وسافر اىل بالد الشام فأقام بدمشق 

ع من اخلطيب وابن النقور وابن البسري وكان يسكن حملة يقال هلا السبيع ويصلي وحلب مدة وكتب الكثري ومس
بالناس يف مسجد ايب اسحاق السبيعي وله معرفة باحلديث والفقه والتفسري واللغة واالدب وله تصانيف يف النحو 

بعمائة شيخ وقدم وكان خشن العيش صابرا على الفقر وكان يقول دخل ابو عبد اهللا الصوري الكوفة فكتب عن ار
علينا هبة اهللا بن املبارك السقطي فافدته عن سبعني شيخا من الكوفيني وما بالكوفة اليوم احد يروي احلديث غريي 
انبأنا ابن ناصر احلافظ قال مسعت ابا الغنائم حممد بن علي النرسي يقول عمر بن ابراهيم الكويف جارودي املذهب 

وسف بن حممد بن مقلد قرأت عليه عن عائشة فقلت رضي اهللا عنها فقال تدعو فال يرى الغسل عن اجلنابة وقال ي
لعدوة علي تويف يوم اجلمعة سابع شعبان هذه السنة وصلى عليه حنو الثالثني الفا ودفن يوم السبت يف املقربة املسلبة 

  املعروفة بالعلويني 
  علي بن عبد الكرمي  - ١٦٢

  احلسن قرأ بالقراآت على ايب الفضل بن  ابن امحد بن حممد الكعكي املقرئ ابو

خريون وايب حممد التميمي وغريمها ومسع احلديث الكثري وتفقه على الشاشي اال انه اشتغل بالعمل مع السلطان 
  وتويف يف ذي القعدة هذه السنة ودفن مبقربة باب ابرز 

  علي بن هبة اهللا  - ١٦٣
   ابن عبد السالم ابو احلسن الكاتب البغدادي ولد

  سنة

اثنتني ومخسني واربعمائة ومسع ابن النقور والصريفيين وابا القاسم الطربي وغريهم وكان حسن االصول صحيح 
السماع وحدث بواسط وبغداد وتويف يوم الثالثاء سادس رجب وحضر جنازته قاضي القضاة الزينيب وصاحب 

  نسوبة اىل الشهداء يف اعلى باب حرب املخزن وأرباب الدولة والعلماء ووجوه الناس ودفن يف املقربة امل
  حممد بن عبد امللك  - ١٦٤

ابن احلسن بن ابراهيم بن خريون ابو منصور املقرئ ولد يف رجب سنة اربع ومخسني ومسع ابا احلسني ابن املهتدي 
وصنف فيها وابا جعفر ابن املسلمة وابن املأمون وابن النقور والصريفيين واخلطيب وغريهم وقرأ القرآن بالقراآت 

كتبا وأقرأ وحدث وكان ثقة وكان مساعه صحيحا قال املصنف مسعت عليه الكثري وقرأت عليه وهو آخر من روى 
  عن اجلوهري باالجازة تويف ليلة االثنني سادس عشر رجب من هذه السنة ودفن بباب حرب 

  حممد بن حممد  - ١٦٥
الغنائم ولد سنة مثان ومسع ابا نصر الزينيب وكان خطيب جامع  ابن حممد بن امحد ابن املهتدي باهللا ابو احلسن بن ايب

  املنصور وتويف يف صفر هذه السنة 
  سنة 

  مث دخلت سنة اربعني ومخسمائة 
  فمن احلوادث فيها انه يف مجادى اآلخرة جلس يوسف الدمشقي للتدريس باملدرسة 



  زن وارباب الدولة اليت بناها ابن االبري بباب االزج وحضر قاضي القضاة وصاحب املخ
ويف يوم االحد العشرين من رجب دخل السلطان مسعود بغداد وكان السبب ان بزبه سار من بالده اىل اصبهان 

متظاهرا بطاعة السلطان مسعود وكتب اىل عباس صاحب الري بالوصول اليه فوصل اليه وكان مع بزبه حممد شاه 
قصد العراق فسار بزبه وعباس اىل مهذان وتظاهرا بالعصيان بن حممود فاستشعر السلطان مسعود من اجتماعهما ف

واتصل هبما امللك سليمان شاه بن حممد فخطبوا حملمد شاه ولسليمان شاه وتوجهوا حلرب السلطان مسعود فلقيه 
  سليمان شاه طائعا وعاد بزبه اىل بالده 

منها هاربا وهو صيب وكان  ويف رمضان خرج السلطان مسعود من بغداد وكان علي بن دبيس ببغداد فخرج
السبب ان السلطان مسعود ملا أراد اخلروج من بغداد اشار مهلهل حبمل علي بن دبيس اىل قلعة تكريت فعلم 

فهرب يف مخسة عشر فارسا فقصد النيل مث مضى اىل االزيز ومجع بين اسد وساروا اىل احللة وفيها اخوه حممد بن 
وملك على احللة فاحتقر امره فاستفحل فقصدهم مهلهل ومعه امرب احلاج دبيس فتحاربا فنصر على حممد مث اخذ 

نظر يف عسكر بغداد فنصر عليهم وهزمهم اقبح هزمية وعادوا مفلولني اىل بغداد فامسعهم العامةاقواال قبيحة مث ان 
  السلطان اقره على احللة 

  طالب  ويف هذه السنة احترز اخلليفة من اهله وأقاربه وضيق على االمري ايب

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن حممد  - ١٦٦
ابن احلسن بن علي بن امحد بن سليمان ابو سعد بن ايب الفضل البغدادي بغدادي االصل اصبهاين املولد واملنشأ ولد 

مائل سنة ثالث وستني ومسع الكثري وحدث بالكثري وكان على طريقة السلف الصاحل صحيح العقيدة حلو الش
  مطرحا للتكلف فرمبا خرج من بيته اىل السوق وعلى رأسه قلنسوة طاقية ورمبا قعد 

بني الناس مؤتزرا وكان يستعمل السنة مهما قدر حىت انه رجع مرة من احلج فاستقبله خلق كثري من اصبهان فسار 
نة فان رسول اهللا صلى بسريهم حىت اذا قارب البلد حرك فرسه وسبقهم فسئل عن ذلك فقال اردت استعمال الس

اهللا عليه و سلم كان اذا رأى جدران املدينة اوضع راحلته وحج احدى عشرة حجة واملة مبكة واملدينة وكان 
يصوم يف احلر وورد مرارا اىل بغداد ومسعت منه الكثري ورأيت اخالقه اللطيفة وحماسنه اجلميلة وكان يف كل مرة اذا 

وع ولست بآيس فحج سنة تسع وثالثني ومخسمائة ورجع فتويف بنهاوند يف ودع اهل بغداد يقول يف نفسي الرج
  ربيع االول سنة اربعني ومحل اىل اصبهان فدفن هبا 

  امحد بن علي  - ١٦٧
ابن حممد ابو احلسني الدامغاين ولد قاضي القضاة ايب احلسن مسع احلديث من ايب طلحة النعايل وطراد وغريمها وويل 

  يب وباب االزج وتويف يف مجادى اآلخرة من هذه السنة ودفن اىل جانب ابيه بنهر القالئني القضاء باجلانب الغر
  هبروز بن عبد اهللا  - ١٦٨

ابو احلسن اخلادم االبيض الغياثي كان يلقب مبجاهد الدين ويل العراق نيفا وثالثني سنة وعمر دار السلطان وسد 
روز فانه منع ان جيتمع يف السفينة النساء والرجال ومجع بينهم البثق وكان ابن عقيل يقول ما رأيت مثل مناقضة هب

  يف املاخور وتويف يف رجب ودفن برباطه املستجد بشاطئ دجلة املعروف برباط اخلدم 



  احلسني بن احلسن  - ١٦٩
ايب اخلطاب ابن عبد اهللا ابو عبد اهللا املعدل مسع ابا عبد اهللا الدامغاين وابا القاسم البسري وقرأ بالقراآت على 

الصويف وكان ثقة دينا حدث واقرأ وقضى وتويف يوم االربعاء ثامن عشرين مجادى اآلخرة ودفن يف املقربة اخليزرانية 
  قريبا من قرب اهلييت وحضره قاضي القضاة الزينيب وخلق كثري من االكابر 

  علي بن امحد  - ١٧٠
تفقه على ايب بكر الشاشي ومسع احلديث الكثري وروى ابن احلسني بن امحد ابو احلسني اليزدي سكن قراح وظفر و

  وكان له قميص وعمامة بينه وبني اخيه اذا خرج هذا قعد هذا 
  موهوب بن امحد  - ١٧١

  ابن حممد بن اخلضر اجلواليقي ابو منصور بن ايب طاهر ولد يف ذي احلجة 

  سنة

ابن البسري وايب طاهر بن ايب الصقر وايب  مخس وستني ونشأ بباب املراتب ومسع احلديث الكثري من ايب القاسم
احلسني وغريهم وحدث وقرأ على ايب زكرياء سبع عشرة سنة فانتهى اليه علم اللغة فاقرأها ودرس العربية يف 

النظامية بعد ايب زكريا مدة فلما ويل املقتفي اختص بامامة اخلليفة وكان املقتفي يقرأ عليه شيئا من الكتب وكان 
تواضعا يف ملبسه ورياسته طويل الصمت ال يقول الشيء اال بعد التحقيق والفكر الطويل وكثريا ما غزير الفضل م

كان يقول ال أدري وكان من اهل السنة ومسعت منه كثريا من احلديث وغريب احلديث وقرأت عليه كتابه املعرب 
للصالة عليه االكابر كقاضي وغريه من تصانيفه وقطعة من اللغة وتويف سحرة يوم االحد منتصف حمرم وحضر 

القضاة الزينيب وهو صلى عليه وصاحب املخزن ومجاعة ارباب الدولة والعلماء والفقهاء ودفن بباب حرب عند 
  والده 
  املبارك بن علي  - ١٧٢

ابن عبد العزيز السمذي ابو املكارم اخلباز ولد سنة احدى ومخسني ومسع الصريفيين وابا القاسم بن البسري 
  ا وكان مساعه صحيحا وتويف يوم عاشوراء ودفن بباب ابرز وغريمه

  سنة 
  مث دخلت سنة احدى واربعني ومخسمائة 

  فمن احلوادث فيها انه يف ليلة االثنني مستهل ربيع اآلخر وقع احلريق يف القصر 

خباتون فيه ومجعوا  الذي بناه املسترشد يف البستان الذي على مسناة باب الغربة وكان تلك الليلة قد اجتمع اخلليفة
من االواين واالثاث والزي كل طريف وعزموا على املقام فيه ثالثة ايام فما احسوا االوالنار قد لفحتهم من اعلى 

القصر وكانوا نياما يف اعاله وكان السبب ان جارية كانت بيدها مشعة فعلقت بأطراف اخليش فأصبح اخلليفة 
  فأخرج احملبوسني وتصدق بأشياء 

لث مجادى اآلخرة خلع على ابن املرخم خلعة سوداء وطيف به يف االسواق فقلد القضاء حيضر من أي صقع ويف ثا
  شاء وليس على يده يد وكان مطيلسا بغري حنك مث ترك الطيلسان 

ووصل اخلرب يوم الثالثاء خامس عشر ربيع اآلخر بأن ثالثة من خدم زنكي اخلواص قتلوه وقام باالمر ابنه غازي يف 



  وصل واكرب الوالية وكان ابنه حممود يف حلب امل
ويف رجب دخل السلطان مسعود اىل بغداد وعمل دار ضرب فقبض اخلليفة على ضراب كان سبب اقامة دار 

الضرب ملسعود فنفذ الشحنة فقبض على حاجب الباب ابن الصاحب وعلى اربعة انفس خواص وقال ال اسلمهم 
معة تاسع عشر شعبان فنفذ اخلليفة فأخرج من يف اجلامع وغلقه وامر بغلق حىت خيلوا صاحيب وكان ذلك يوم اجل

املساجد فبقيت ثالثة ايام كذلك مث تقدموا بفتحها ومل يسلم هلم الضراب واطلق حاجب الباب يوم اخلميس خامس 
  عشرين شعبان وتويف نقيب النقباء حممد بن طراد فويل النقابة ابو امحد طلحة بن علي الزينيب 

ستشعر السلطان مسعود من سليمان شاه فراسل االمري عباسا واستصلحه فلما مت ذلك قبض على سليمان شاه وا
ومحله اىل القلعة وحضر عباس من خدمته السلطان بالري وسلمها مث اجتمع االمراء عند مسعود ببغداد فتكلموا 

  على عباس فقتل 
ال حيصى ويف شوال توفيت بنت اخلليفة وقع عليها حائط وجلس ابن العبادي جبامع القصر يف رمضان فاجتمع خلق 

  او سقف فماتت فحملت اىل الرصافة ومعها 

الوزير وارباب الدولة واشتد احلزن عليها وكانت قد بلغت مبلغ النساء وجلس للعزاء هبا ثالثة ايام ولبسوا الثياب 
ة قاضي القضاة الزينيب ومعه صهره ابو نصر البيض واجتمعوا يف اليوم الثاين يف الترب للتعزية وكان يف اجلماع

خواجا امحد نظام امللك وهو يومئذ مدرس النظامية فجاء استاذ الدار ابن رئيس الرؤساء ليجلس بني قاضي القضاة 
وبني االمري ايب نصر فمنعه فتناوشوا فكتب استاذ الدار يشكو فخرج االمر باهناء ايب نصر واخرجه من الدار دار 

  رج من بيته ماشيا اىل باب النويب اخلالفة فأخ
ويف يوم اجلمعة خامس عشر ذي القعدة جلس ابن العبادي الواعظ جبامع السلطان وحضر عنده السلطان مسعود 

فوعظه وعرض بذكر حق البيع وذكر ما جيري على املسلمني من ذلك مث قال له يا سلطان العامل انت هتب مثله 
املسلمني هتبه يل وحتسبين ذلك املطرب واتركه للمسلمني وافعله شكرا ملا انعم ملطرب ومغن بقدر هذا املأخوذ من 

اهللا به عليك من بلوغ االغراض فأشار بيده اين قد فعلت فارتفعت الضجة بالدعاء له ونودي يف البلد باسقاطه وويل 
  ابن الصقيل حجبة الباب وخلع على نقيب النقباء خلع النقابة 

  بااللواح اليت نقش عليها ترك املكس يف االسواق وضربت بني يديها الدبادب والبوقات  وانتشر جراد عظيم وطيف
وفيها حج الوزير نظام الدين ابو املظفر بن علي بن جهري وحججت انا ومعي الزوجة واالطفال وكنت ارى الوزير 

  يف طريق مكة متواضعا وقد عاد له ابو نصر الكرخي 
كانون االول ومل يأت مطر اال قطرات ال تبل االرض واشرفت املواشي على وخرج يف هذه السنة التشرينان و

  العطب من قلت العشب وظهر بالناس علة انتفاخ اخللق فمات به خلق كثري وغارت املياه من االهنار واآلبار 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن حممد  - ١٧٣
اسحاق ومسع احلديث وكان من اوائل شهود الزينيب تويف يوم االربعاء ثالث ابو نصر احلديثي املعدل تفقه على ايب 

  عشر مجادى اآلخرة وحضر الزينيب واالعيان 
  امسعيل بن امحد  - ١٧٤



ابن حممود بن دوست ابو الربكات بن ايب سعد الصويف ولد سنة مخس وستني ومسع احلديث من ايب القاسم االمناطي 
يب حممد التميمي وغريهم وحدث وتويف يف مجادى االوىل وعمل له عرس كما تقول وايب نصر الزينيب وطراد وا

الصوفية يف عاشر مجادى اآلخرة واجتمع مشايخ الربط وارباب الدولة والعلماء فاغترموا على ما قيل على املأكول 
  واملشروب واحللوى ثلثمائة دينار 

  زنكي بن آق سنقر  - ١٧٥
واله فيما تقدم قتله بعض سالحيته وقيل قتله ثالثة من غلمانه وكان حماصرا قلعة كان امري الشام وذكرنا من اح

  جعرب 
  سعد اخلري بن حممد  - ١٧٦

ابن سهل بن سعد ابو احلسن املغريب االندلسي االنصاري سافر من بالد االندلس اىل بالد الصني وركب البحر 
ومسع احلديث من طراد وابن النظر وثابت وخلق كثري  وقاسى الشداد مث دخل بغداد وتفقه على ايب حامد الغزايل

وقد مسع من شيوخ خراسان وقرأ االدب على ايب زكريا وحصل كتبا نفيسة وحدث وقرأت عليه الكثري وكان ثقة 
صحيح السماع وتويف يوم السبت عاشر حمرم هذه السنة وصلى عليه الغزنوي جبامع القصر وكان وصيه وحضر 

  واالعيان ودفن اىل جانب قرب عبد اهللا بن امحد بوصية منه  قاضي القضاة الزينيب
  شافع بن عبد الرشيد  - ١٧٧

  ابن القاسم بن عبد اهللا اجليلي من اهل جيالن تفقه على الكيا اهلراسي مث رحل اىل 

الرواق ايب حامد الغزايل فتفقه عليه وكان فقيها فاضال يسكن كرخ بغداد وكان له حلقة للفقه جبامع املنصور يف 
  وكنت احضر حلقته وانا صيب فألقي املسائل تويف يف حمرم هذه السنة 

  عبد اهللا بن علي  - ١٧٨
ابن امحد بن عبد اهللا ابو حممد املقرئ سبط ايب منصور الزاهد ولد ليلة الثالثاء السابع والعشرين من شعبان سنة 

فاعوس ومسع احلديث من ابن النقور وايب منصور اربع وستني واربعمائة وتلقن القرآن من شيخه ايب احلسن ابن ال
بن عبد العزيز وطراد وثابت وغريهم وقرأ بالقراآت على جده وعبد القاهر العباسي وايب طاهر بن سوار وثابت 

وغريهم وقرأ االدب على ايب الكرم بن فاخر ومسع الكتب الكبار وصنف كتبا يف القراآت وقصائد وام يف املسجد 
انني اىل ان تويف وقرأ عليه اخللق الكثري وختم ماال حيصى وكان اكابر العلماء واهل البلد يقصدونه منذ سنة سبع ومث

وقرأت عليه القراآت واحلديث الكثري ومل امسع قارئا قط اطيب صوتا منه وال احسن اذا صلى كرب سنه ومجع 
رافة حسن املعاشرة للعوام واخلواص الكتب احلسان وكان كثري التالوة وكان لطيف االخالق ظاهر الكياسة والظ

وتويف بكرة االثنني ثامن عشر ربيع اآلخر من هذه السنة يف غرفته اليت مبسجده فحط تابوته باحلبال من سطح 
املسجد واخرج اىل جامع القصر وصلى عليه عبد القادر وكان الناس يف اجلامع اكثر من يوم اجلمعة مث صلى عليه 

ت ايام مجاعة من االكابر فما رأيت اكثر مجعا من مجعه كان تقدير الناس من هنر معلى اىل يف جامع املنصور وقد رأي
  قرب امحد وغلقت االسواق ودفن يف دكة االمام امحد بن حنبل عند جده ايب منصور 

  عبد احملسن بن غنيمة  - ١٧٩
ان شيخا صاحلا تويف يف حمرم هذه ابن امحد بن فاحة ابو نصر املقرئ مسع من ابن نبهان وشجاع الذهلي وغريمها وك

  السنة ودفن بباب حرب 



  عباس شحنة الري  - ١٨٠
كان قد مال اىل بعض السالطني فاستصلحه مسعود واحضره فحضر وخدم وسلم الري اىل السلطان مث ان األمراء 

يوم اخلميس رابع  اجتمعوا عند السلطان ببغداد وقالوا ما بقي لنا عدو سوى عباس فاستدعي عباس اىل دار اململكة
عشر ذي القعدة وقتل يف دار السلطان ورمى بدنه حتت الدار فبكى اخللف عليه ألنه كان يفعل اجلميل وكانت له 

صدقات وحكى انه ما شرب اخلمر قط وال زىن وانه قتل من الباطنية الوفا كثرية فبىن من رؤسهم منارة مث محل 
  فدفن يف املشهد املقابل لدار السلطان 

  حممد بن حممد  - ١٨١
ابن امحد ابن السالل ابو عبد اهللا الوراق ولد سنة سبع واربعني واربعمائة ومسع ابن املسلمة وابن املأمون وجابر بن 
ياسني وتفرد بالرواية عن ايب علي حممد بن وشاح الزينيب وايب احلسن ابن البيضاوي وايب بكر بن سياؤوس ومسعت 

  رضى عنه يف باب الدين وقال شيخنا ابو بكر بن عبد الباقي كذلك منه وكان شيخنا ابن ناصر ال ي
  حممد بن طراد  - ١٨٢

ابن حممد بن علي ابو احلسن بن ايب الفوارس الزينيب نقيب اهلامشيني وهو اخو الوزير علي بن طراد ولد سنة اثنتني 
م وحدث وتويف يف ثالث عشرين وستني ومسع الكثري من ابيه وعمه ايب نصر ومن ايب القاسم ابن البسري وغريه

  شعبان هذه السنة 
  حممد بن حممد  - ١٨٣

ابن عبد اهللا بن عيسى ابو هاشم الساوي قاضي ساوة ولد سنة ثالث وسبعني ومسع الكثري وتفقه وناظر ووعظ تويف 
  يف ربيع االول من هذه السنة بساوة 

  وجيه بن طاهر  - ١٨٤
ايب القاسم زاهر بن طاهر من اهل نيسابور من بيت احلديث وكان يعرف ابن حممد بن حممد ابو بكر الشحامي اخو 

  طرفا من احلديث ولد 

  سنة

مخس ومخسني واربعمائة ومسعه ابوه الكثري ورحل بنفسه اىل بغداد وهراة ومسع الكثري وكان شيخا صاحلا صدوقا 
ازة مبسموعاته وجمموعاته تويف يف صاحلا حسن السرية منور الوجه والشيبة سريع الدمعة كثري الذكر ويل منه اج

  مجادى اآلخرة من هذه السنة ودفن مبقربة احلسني اىل جنب اخيه ووالده 
  سنة 

  مث دخلت سنة اثنتني واربعني ومخسمائة 
فمن احلوادث فيها انه عزل ابن مهدويه عن كتابه الزمام وويل مكانه ابو املظفر حيىي ابن حممد بن هبرية وورد اخلرب 

راسل شحنة اصبهان فاستماله ورحل اليها ومعه حممد شاه وكان السلطان مسعود مقيما هبمذان وعساكره  انه بزبه
قليله فارسل اىل عساكر آذربيجان فتأخروا عنه فسار بزبه من اصبهان سريا ميهل فيه فلما قارهبا وصلت عساكر 

رب على عسكر السلطان فكسر امليمنة آذربيجان اىل السلطان وكان بزبة قد جاء جريدة يف مخسة آالف فارس فض
وامليسرة وكان مسعود قد تأخر عن املصاف يف الف فارس وكان عسكره عشرة آالف فاشتغل عسكر بزبه بالنهب 



والقتل فجاء مسعود فحمل عليهم فالتقى هو وبزبه فكبت الفرس بزبه فوقع فجىء به إىل مسعود فقطع نصفني 
وعلقت بغداد واستوىل خاص بك على دولة السلطان مسعود فأهلك مجاعة من  وجيء برأسه فعلق بازاء دار اخلالفة

  االمراء فاستشعر الباقون منه 
ويف صفر شاع ان رجال رأى يف املنام انه من زار قرب امحد بن حنبل غفر له فما بقي خاص وال عام اال وزار 

يع االول عن الوزارة وسكن بالدار اليت وعقدت يومئذ جملسا حمضر الوف ال حيصون وعزل ابو نصر بن جهري يف رب
  بناها 

بشاطئ دجلة بباب االزج وهي اليت آل أمرها اىل ان صارت ملكا جلهة االمام املستضيء بأمر اهللا فوقفتها مدرسة 
  الصحاب امحد بن حنبل وسلمتها اىل فدرست فيها سنة سبعني 

  كرسيه ويف ربيع اآلخر منع الغزنوي من اجللوس يف جامع القصر ورفع 
ويف مجادى االوىل ويل الوزارة ابو القاسم علي بن صدقة بن علي بن صدقة نقال عن املخزن اليها فدخل اىل املقتفي 

ومعه قاضي القضاة الزينيب واستاذ الدار ومجلة من اخلواص وقلده الوزارة شفاها وخلع عليه ومضى اىل الديوان يوم 
  نباري كاتب االنشاء عهده السبت ثالث عشر مجادى االوىل وقرأ ابن اال

ويف هذا الشهر اذن للغزنوي يف العود اىل اجللوس باجلامع وقدم ابن العبادي برسالة السلطان اىل اخلليفة بتولية 
  االمري ايب املظفر فخرج اخللق للقائه ومل يبق سوى الوزير وقبل العتبة ومضى اىل رباط الغزنوي 

ادى اآلخرة ويل حيىي بن جعفر املخزن ولقب زعيم الدين وورد سالر كرد ويف يوم السبت الثالث والعشرين من مج
اىل شحنة بغداد ومعه مكتوب من السلطان مسعود اليه واىل العساكر مبساعدته على أخذ البالد الزيدية من علي بن 

صد العراق مث دبيس وتسليمها اليه فخرجوا يف رجب والتقوا فاقتتلوا واندفع علي بن دبيس اىل ناحية واسط مث ق
  عاد فملك احللة 

ويف يوم االربعاء سابع عشر شوال جلس ابو الوفاء حيىي بن سعيد املعروف بابن املرخم يف داره بدرب الشاكرية يف 
الدست الكامل ومسع البينة وحضر جملسه شهود بغداد واملديرون والوكالء واستقر جلوسه يف كل يوم اربعاء وأخذ 

هلروي وكان ابو الوفاء بئس احلاكم يأخذ الرشا ويبطل احلقوق وتزايدت االسعار حىت على عادة كانت للقاضي ا
بلغ الكر الشعري اربعني دينارا واحلنطة مثانني فنادى الشحنة ان التباع الكارة الدقيق اال بدينار فهرب الناس وغلقوا 

  الدكاكني وعدم اخلبز اربعة ايام فبقي األمر كذلك شهرا مث تراخى السعر 

ويف رمضان هرب امسعيل بن املستظهر اخو اخلليفة من داره اىل ظاهر البلد وبقي يومني نقب من املوضع واخرج 
بزي املشائية على رأسه سلة وبيده قدح على وجه التفرج فانزعج البلد فخشي ان يعود فاختبأ عند قوم بباب 

  االزج فاعلموا به فجاء استاذ الدار وحاجب الباب وخدم فردوه 
  ج بالناس ومل يزوروا قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حذرا من قلة املاء وح

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن عبد اهللا  - ١٨٥
ابن علي بن عبد اهللا ابو احلسىن اآلبنوسي الوكيل ولد سنة ست وستني ومسع ابا القاسم ابن البسري وعاصما وابا 

ن وابا حممد التميمي وابا بكر الشامي يف خلق كثري وتفقه على ايب الفضل اهلمذاين وايب القاسم الغنائم ابن ايب عثما



الزجناين وصحب شيخنا ابا احلسن ابن الزاغوين فحمله على السنة بعد أن كان معتزليا وكانت له اليد احلسنة يف 
سلف والتقشف وسبيل اهل السنة املذهب واخلالف والفرائض واحلساب والشروط وكان ثقة مصنفا على سنن ال

يف االعتقاد وكان ينابذ من اصحاب الشافعي من خيالف ذلك من املتكلمني وكان خيلو باألذكار واألوراد من بكرة 
  اىل وقت الظهر مث يقرأ عليه بعد الظهر وتويف سحرة يوم اخلميس ثامن ذي احلجة ودفن مبقربة الشونيزية عند أبيه 

  امحد بن علي  - ١٨٦
ن عبد الواحد ابو بكر الدالل يعرف بابن االشقر ولد سنة سبع ومخسني مسع ابا احلسني ابن املهتدي وابا حممد اب

الصريفيين وغريمها وحدث عنهم وكان مساعه صحيحا وكان خريا وتويف يوم االربعاء ثامن صفر ودفن مبقربة باب 
  حرب 
  امحد بن حممد  - ١٨٧

البخاري مسع من ابيه احلديث وتفقه عليه ومسع من غريه وافىت وناظر واملى احلديث ابن حممد ابو املعايل ابن البسر 
  وكان حسن السرية وهو من بيت احلديث 

  والعلم وتويف بسرخس يف مجادى هذه السنة ومحل اىل مرو مث محل اىل خبارا فدفن هبا 
  اسعد بن عبد اهللا  - ١٨٨

ن املهتدي باهللا ابو منصور ولد سنة ثالث او اربع وثالثني واربعمائة ابن امحد بن حممد بن عبد اهللا بن عبد الصمد ب
ومسع من طراد وطاهر بن احلسني وكان الناس يثنون عليه اخلري وينسبونه اىل الصالح وقال محلوين اىل ايب احلسن 

عتراين صداع القزويين فمسح يده على رأسي فمذ ذلك الوقت اىل اآلن اكثر من تسعني سنة ما اوجعين راسي وال ا
ورايته انا بعد هذا السن الكبري ميشي منتصب القامة وتويف يف رمضان هذه السنة ودفن يف مقربة جامع املنصور 

  مقابل سكة اخلرقي 
  دعوان بن علي  - ١٨٩

ابن محاد بن صدقة اجليب ابو حممد الضرير ولد سنة ثالث وستني واربعمائة جببة وهي قرية عند العقر يف طريق 
ن مسع احلديث من ايب حممد التميمي وابن النظر وابن السراج وثابت وغريهم وقرأ بالقراآت على عبد خراسا

القاهر وايب طاهر ابن سوار وثابت وغريهم وتفقه على ايب سعد املخرمي وكان متعبدا للخالف بني يديه وحدث 
ة على سبيل السلف الصاحل وتويف يوم وأقرأ وانتفع به الناس وكان ثقة دينا ذا ستر وصيانة وعفاف وطريق حممود

االحد سادس عشرين ذي القعدة ودفن مبقربة ايب بكر غالم اخلالل وكتب اىل عبد اهللا اجلبائي الشيخ الصاحل قال 
رأيت دعوان بن علي بعد موته بنحو من شهر يف املنام وكأن عليه ثيابا بيضا شديدة البياض وعمامة بيضاء وهو 

ة اجلمعة فأخذت يده اليسرى بيدي اليمىن ومضينا فلما بلغنا اىل حائط اجلامع قلت له يا ميضي اىل اجلامع لصال
سيدي ايش لقيت فقال يل عرضت على اهللا مخسني مرة وقال يل ايش عملت فقلت قرأت القرآن واقرأته فقال يل 

  انا أتوالك انا أتوالك انا أتوالك قال 

في اليمىن حائط اجلامع ثالث مرات اتأوه واضرب احلائط بكتفي عبد اهللا فاصابين الوحد وصحت آه وضربت بكت
  مث استيقظت 

  طاهر بن سعيد  - ١٩٠
ابن ايب سعيد بن ايب اخلري اهلييت ابو القاسم شيخ رباط البسطامي وكان مقدما يف الصوفية رايته ظاهر الوقار 



ة ودفن يف مقربة اجلنيد وقعدوا للعزاء به والسكون واهليأة والصمت وتويف يوم االثنني ثاين عشر ربيع االول فجاء
  فنفذ اليهم من الديوان من اقامهم 

  عبد السيد بن علي  - ١٩١
ابن حممد بن الطيب ابو جعفر ويعرف بابن الزيتوين تفقه على ايب الوفاء بن عقيل مث انتقل عن املذهب واتصل 

الكالم وصار متكلما داعيا يف االعتزال مث  بالزينيب نور اهلدى وقرأ عليه مذهب ايب حنيفة وعلى خلف الضرير
  اشتغل باالشراف على املارستان وتويف يف شوال ودفن بباب حرب 

  عمر بن ايب احلسن  - ١٩٢
ابو شجاع البسطامي دخل اىل بغداد فحدث ومسعنا منه مشائل النيب صلى اهللا عليه و سلم اليب عيسى الترمذي 

ورونق ... تعرضت الدنيا بلذة مطعم ... انشد عمر يف جملس وعظه وغريها وناظر ووعظ وكان جمموعا حسنا 
فال ختدعينا ... علي وكم خاضت حبلو الدقائق ... ارادت سفاها ان متوه قبحها ... موشى من اللبس رائق 

  ... قتلنا هنابا يف طالب احلقائق ... بالسراب فاننا 
  فاطمة خاتون بنت السلطان  - ١٩٣

جوقي زوجة املقتفي امري املؤمنني توفيت ببغداد يف ربيع االول وصلى عليها قاضي القضاة حممد بن ملك شاه السل
  الزينيب يف صحن السالم ومحلت يف الزبزب اىل الترب بالرصافة قريبا من قرب املستظهر داخل القبة 

  حممد بن امحد  - ١٩٤
ب صفة املنافق فحسب مل يوجد له مساع غريه ابن احلسن الطرائفي ابو عبد اهللا مسع من ايب جعفر ابن املسلمة كتا

وكانت له اجازات من ابن املسلمة وابن النقور وابن املهتدي وابن املأمون واخلطيب فقرئ عليه عنهم وكان شيخا 
  صاحلا تويف غرة ذي احلجة من هذه السنة 

  حممد بن املظفر  - ١٩٥
م الوزير ولد سنة اربع ومثانني ومسع احلديث من ابن ابن علي بن املسلمة ابو احلسن بن ايب الفتح بن ايب القاس

السراج وابن العالف وغريمها وروى وانزوى وتصوف وجعل داره اليت يف دار اخلالفة رباطا للصوفية وتويف يف ليلة 
اجلمعة تاسع رجب ومحل اىل جامع القصر وازيلت شقة من شباك املقصورة حىت ادخل التابوت وام للناس يف 

  ه علي بن صدقة الوزير املسمى بالقوام ودفن قريبا من رباط الزوزين مقابل اجلامع الصالة علي
  املبارك بن خريون  - ١٩٦

ابن عبد امللك بن خريون ابو السعود مسع ابا الفضل بن خريون عم ابيه ومالكا البانياسي وابا طاهر الباقالوي يف 
  سبت ثالث عشر احملرم ودفن مبقربة باب حرب آخرين ومساعه صحيح مسعت عليه وكان خريا وتويف يوم ال

  نصر اهللا بن حممد  - ١٩٧
ابن عبد القوي ابو الفتح الالذقي املصيصي الشافعي نزيل دمشق ولد بالالذقية سنة مثان واربعني واربعمائة وانتقل 

تح نصر بن ابراهيم منها مع والده اىل صور فنشأ مث انتقل يف سنة مثانني واربعمائة اىل دمشق تفقه على ايب الف
املقدسي بصور ومسع هبا منه احلديث ومن ايب بكر اخلطيب ومسع ببغداد وباألنبار وكان بقية مشايخ الشام وكان 

  فقيها مفتيا متكلما يف االصول دينا تويف يف ربيع االول من هذه السنة 



  هبة اهللا بن علي  - ١٩٨
جري مسع من ايب احلسني ابن الطيووي وابن نبهان وغريمها ابن حممد بن محزة ابو السعادات العلوى النحوي الش

وقرأ على الشريف ايب املعمر حيىي بن حممد بن طباطبا النحوي وامتد عمره فانتهى اليه علم النحو وكان جيلس يوم 
يف يوم اجلمعة جبامع املنصور مكان ثعلب ناحية الرباط يقرأ عليه وناب يف النقابة بالكرخ ومتع جبوارحه وعقله وتو

  اخلميس العشرين من رمضان وام الناس بالصالة عليه ابو احلسن الغزنوي الواعظ مث دفن بداره بالكرخ 
أنشدين ابو الغنائم الشروطي قال قال الشريف ابو السعادات ابن الشجري ما مسع يف املدح ابلغ من شعر ايب نواس 

فسلبت ما حتوي من ... فاذا سلبت وقفته هلم ... ووراءك القصاد يف الطلب ... وامامك االعداء تطلبهم ... 
  ... السلب 

يضيع وعند االكرمني ... وما انا اال املسك قد ضاع عندكم ... قال وما مسعت يف الذم ابلغ من بيت ملسكويه 
  ... يضوع 
  هبة اهللا بن أمحد  - ١٩٩

احلديث من ابيه وقرأ عليه القراآت ومسع  ابن علي بن سوار ابو الفوارس بن ايب طاهر الدقاق مث املقرئ الوكيل مسع
من ايب الغنائم ابن ايب عثمان وعاصم وايب طاهر الكرخي وغريهم وحدث واقرأ وكان مساعه صحيحا وكان ثقة 

  امينا وتوحد يف علم الشروط وكتب احملاضر والسجالت وتويف يوم االثنني خامس عشر شوال ودفن مبقربة معروف 

  سنة

  اربعني ومخسمائة مث دخلت سنة ثالث و
فمن احلوادث فيها انه وصل اخلرب بان ملوك االفرنج وهم ثالثة انفس وصلوا اىل بيت املقدس وصلوا صالة املوت 

  واحندروا اىل عكة وفرقوا االموال يف 

العساكر فكان تقدير ما فرقوا سبعمائة ألف دينار وعزموا على قصد املسلمني فلما مسع املسلمون بقصدهم اياهم 
عوا الغلة والتنب ومل يتركوا يف الرساتيق شيئا ومل يعلم اهل دمشق ان القصد هلم بل ظنوا اهنم يقصدون قلعتني مج

كانتا بقرب دمشق فلما كان يوم السبت سادس ربيع االول مل يشعروا هبم اال وهم على باب دمشق وكانوا يف 
لمون وقاتلوا فكانت الرجالة اليت خرجت اربعة آالف ال بس وستة آالف فارس وستني الف راجل فخرج املس

اليهم سوى الفرسان مائة وثالثني الفا فقتل من املسلمني حنو مائتني فلما كان يف اليوم الثاين خرج الناس اليهم وقتل 
من املسلمني مجاعة وقتل من االفرنج ماال حيصى فلما كان يف اليوم اخلامس وصل غازي بن زنكي اىل محاة يف 

وصل اوالد غازي اىل بالس يف ثالثني الفا فقتلوا من القوم ماال حيد وكان البكاء والعويل يف البلد عسكر مثله و
وفرش الرماد اياما واخرج مصحف عثمان اىل وسط اجلامع واجتمع عليه الرجال والنساء واالطفال وكشفوا 

اء فركب محارا امحر وترك يف رؤسهم ودعوا فاستجاب اهللا منهم فرحل اولئك وكان معهم قسيس طويل بلحية بيض
حلقه صليبا ويف حلق محاره صليبا واخذ يف يده صليبني وقال لالفرنج اين قد وعدين املسيح أن آخذ دمشق وال 

يردين احد فاجتمعوا حوله واقبل يطلب دمشق فلما رآه املسلمون غاروا لالسالم ومحلوا عليه بأمجعهم فقتلوه 
  حرقوها وقتلوا احلمار واخذوا الصلبان فا

ووصلت االخبار من معسكر السلطان ان االمراء قد تغريت على السلطان مسعود بسبب خاصة خاص بك ومعهم 



حممد شاه بن حممود فوصل اخلرب يف نصف ربيع االول بوصوهلم اىل شهرابان واهنزم الناس ونقل اهل بغداد رحاهلم 
عمل اجلسر الغزنوي الواعظ وعمل له  وهرب شحنة مسعود اىل قلعة تكريت وقطع اجلسر وكان قد توىل

درابزينات من اجلانبني ووسعه وبعث اخلليفة بابن العبادي الواعظ رسوال اىل العسكر فقال هلم أمري املؤمنني يقول 
  لكم يف 

أي شيء جئتم وما مقصودكم فان الناس قد انزعجوا بسبب جميئكم فقالوا حنن عبيد هذه العتبة الشريفة وعبيد 
اليكه وما فارقنا السلطان اال خوفا من ابن البلنكري فانه قد افىن االمراء فقتل عبد الرمحن بن طويرك السلطان ومم

وعباسا وبزبه وتتر وصالح الدين وما عن النفس عوض إما حنن وما هو وما حنن خوارج وال عصاة وجئنا لنصلح 
رنطاي وعلي بن دبيس وابن تتر يف امرنا مع السلطان وهم ألبقش وألدكز وقيمز وقرقوت وأخو طويرك وألط

آخرين فدخلوا بغداد يف ربيع االول مث انبسطوا فمدوا ايديهم اىل ما خيتص بالسلطان وكبسوا خانات باب االزج 
فقاتلوهم فبعث اخلليفة اىل مسعود يقول له اما الشحنة الذي من قبلك فقد هرب هو وأمري احلاج اىل تكريت وقد 

ميكنين ان آخذ عسكرا ألجل العهد الذي بيننا فدبر اآلن فكتب اليه قد برئت ذمة أمري احاط العسكر بالبلد وما 
املؤمنني من العهد الذي بيننا وقد اذنت لك ان جتند عسكرا وحتتاط بنفسك وللمسلمني فجند واظهر السرادقات 

قسطوا على حمال اجلانب واخليم وحفر اخلنادق وسد العقود والعسكر ينهبون حوايل البلد ويأخذون غالت الناس و
الغريب االموال وخرجوا اىل الدجيل واخذوا نساء الناس وبناهتم وجاؤا هبن اىل اخليم وجاءت زواريق فيها غلة فلما 

بلغت حتت التاج تقدم أمري املؤمنني بأخذها فمنعهم االتراك الذين حيفظوهنا فوقع القتال واتصلت احلرب وكان 
صبيان بغداد يقاتلون بامليازر الصوف واملقاليع وقتل مجاعة من الفريقني فبعث القتال حتت مدرسة موفق وخرج 

اليهم الغزنوي الواعظ فقبح ما فعلوا وقال لو جاء االفرنج مل يفعلوا هذا أي ذنب ألهل القرى والرساتيق واستنقذ 
  منهم املواشي وساقها اىل البلد فجاء الناس فمن عرف شيئا أخذه 

وىل قبض اخلليفة على وزيره ابن صدقة ورتب نقيب النقباء نائبا مث اطلق الوزير ابو القاسم اىل ويف ثالث مجادى اال
  داره وقبض على الوزير ايب نصر بن جهري من الدار اليت يسكنها بباب االزج واحضر اىل دار استاذ الدار ماشيا 

لعسكر وحفرت اخلنادق ببغداد ونودي ويف ثامن عشرين مجادى االوىل جلس املقتفي يف منظرة احللبة واستعرض ا
بلبس العوام السالح وان مينعوا عن انفسهم وأمواهلم وكان البقش نازال يف دار تتر فلما مضى اليه الغزنوي رسوال 

رحل اىل ظاهر البلد تطييبا لقلب اخلليفة وانقطعت احلرب فلما كانت عشية الثالثاء سادس مجادى اآلخرة بعث 
لباب احلديد من عقد السور مما يلي جامع السلطان وبنوا خلفه وسدوه سدا قاطعا وكان أللبقش اخلليفة ليال فغلق ا

يف سوق السلطان خمزن فيه طعام ورحل فنهبه العوام فأصبح العسكر فرأوا باب السور مسدودا فركب منهم حنو 
وا رجاال فنقضوا البناء الذي الف فارس وجاؤا اىل السور مما يلي باب اجلعفرية ففتحوا فيه فتحات وصعدوا وبعث

خلف العقد وكسروا الباب اجلديد واخذوا منه قطعا وبعث البقش رسوال اىل اخلليفة الي شيء سددمت يف وجوهنا 
وقد كنا نسترفق من سوق السلطان فلم يلتفت اىل قوله وخرج قوم من العوام فقاتلوا باب االمجة فاستجرهم 

الطمع فركبوا السور ونزلوا يطلبون اخليم وهنا كمني قد تكمن هلم فخرج  العسكر فاهنزموا بني يديه فأخذ هبم
عليهم فاهنزموا فضربوهم بالسيوف فقتلوا منهم حنوا من مخسمائة ومل يتجاسر احد خيرج اىل القتلى فنادوهم تعالوا 

  خذوا قتالكم 
وقالوا ما كان هذا بعلمنا وامنا فعله  فلما جاءت عشية ذلك اليوم جاء االمراء فرموا انفسهم حتت الرقة بازاء التاج



اوباش مل نأمرهم به فعرب اليهم خادم وقبح فعلهم وقال امنا كان الذين قتلتم نظارة فاعتذروا فلم يقبل عذرهم 
فأقاموا اىل الليل وقالوا حنن قيام على رؤوسنا ما نربح او يأذن لنا امري املؤمنني ويعفو عن جرمنا فعرب اليهم اخلادم 

امري املؤمنني يقول انا قد عفوت عنكم فامضوا واستحلوا من اهل القتلى مث تقدم باصالح ثلم السور وخرج وقال 
العوام بالدبادب والبوقات وجاء اهل احملال فعمر وحفر خندقه واختلف العسكر واجتمع البقش وابن دبيس 

  اس والطرنطاي فساروا يطلبون احللة واخذ الدكز امللك وطلب بالده وسكن الن

  ويف رجب وقع الغالء والقحط ودخل اهل القرى والرساتيق اىل بغداد لكوهنم هنبوا فهلكوا عريا وجوعا 
وتويف قاضي القضاة الزينيب وتقلد القضاء ابو احلسن علي بن امحد بن علي بن حممد الدامغاين وخرج له التوقيع 

  عبد العزيز اهلامشي عهده على كرسي نصب له بالتقليد وخلع عليه فركب اىل جامع القصر فجلس فيه وقرأ ابن 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  ابراهيم بن حممد  - ٢٠٠
ابن نبهان بن حمرز الغنوي الرقي ابو اسحاق ولد يف سنة تسع ومخسني واربعمائة مسع ابا بكر الشاشي وابا حممد 

مي وايب حامد الغزايل وكتب كثريا من مصنفات الغزايل التميمي وابا حممد السراج وغريهم وتفقه على ايب بكر الشا
وقرأها عليه وصحبه كثريا قال املصنف ورأيته وله مست وصمت ووقار وخشوع وروى كثريا وتويف ليلة اخلميس 

  رابع ذي احلجة من هذه السنة ودفن مبقربة السونيزية يف تربة تلي التوثة 
  امحد بن حممد  - ٢٠١

ن عبد الواحد بن املؤيد باهللا ابو متام ابن ايب العز املعروف بابن اخلضر اخو ايب الفضل املختار ابن املختار بن حممد ب
البغدادي خرج من بغداد للتجارة ودخل ما وراء النهر وركب البحر اىل اهلند وكثر ماله وهو حريص على الزيادة 

اجلمعة خامس ذي القعدة من هذه السنة  وقد مسع ابا جعفر ابن املسلمة وابا نصر الزينيب وغريمها وتويف يوم
بنيسابور ودفن مبقربه الغرباء خلف اجلامع وكان ولده نصر اهللا اذا سئل عن سن ابيه يقول كان له مائة وثالث 

  سنني 
  صاحل بن شافع  - ٢٠٢

وكان من  ابن حامت ابو املعايل صحب ابن عقيل وغريه ومسع ابا احلسني ابن الطيوري وابا منصور اخلراط وغريمها
  املعدلني فجرت حالة اوجبت عزله 

  عن الشهادة وتويف يف رجب هذه السنة ودفن يف دكة امحد بن حنبل على ابن عقيل 
  عبد اهللا بن احلسن  - ٢٠٣

ابن قسامي ابو القاسم من اهل احلرمي الطاهري ولد سنة اثنتني وسبعني واربعمائة ومسع من ايب نصر الزينيب وايب 
عثمان وثابت بن بندار وغريهم وكان مساعه صحيحا وكان صدوقا فقيها مناظرا وتويف يوم اجلمعة  الغنائم بن ايب

  سادس ذي القعدة ودفن بباب حرب 
  عبد الواحد بن حممد  - ٢٠٤

ابن عبد الواحد ابن الصباغ ابو املظفر مسع من النقيب وابن النظر ومحدو وغريهم وحدث بشيء يسري وصرف عن 
  املسترشد لسبب جرى مث رد وعزل يف ايام املقتفي وتويف يف مجادى اآلخرة ودفن بباب حرب  الشهادة يف ايام



  علي بن احلسني  - ٢٠٥
ابن حممد بن علي الزينيب ابو القاسم االكمل بن ايب طالب نور اهلدى بن ايب احلسن نظام احلضرتني بن نقيب النقباء 

االول من سنة سبعني واربعمائة ومسع احلديث من ابيه أيب طالب  ايب القاسم بن القاضي ايب متام ولد يف نصف ربيع
وعمه طراد وايب اخلطاب بن النظر وايب احلسن ابن العالف وابن بيان وايب عبد اهللا احلميدي وغريهم ومسعنا منه 
وعده احلديث على شيخنا ايب بكر قاضي املارستان وايب القاسم بن السمرقندي وحدث وكان للمسترشد اليه ميل ف

النقابة فاتفق موت الدامغاين فطلب فياله رئيسا مارأينا وزيرا وال صاحب منصب اوقر منه وال احسن هيئة ومستا 
وصمتا قل ان يسمع منه كلمة وطالت واليته فأحكمه الزمان وخدم الراشد وتاب يف الوزارة مث استوحش من 

ما جرى ببغداد من خلعه فقال له اكتب خطك اخلليفة فخرج اىل املوصل فاسر هناك ووصل الراشد وقد بلغه 
  بابطال ما جرى وصحة اماميت فامتنع فتواعده زنكي وناله بشيء 

من العذاب مث اذن يف قتله فدفع اهللا عنه مث بعث من الديوان الستخالصه فجيء به فبايع املقتفي مث ناب يف الوزارة 
املقتفي اعرض عنه بالكلية قال املصنف وقال يل النقيب ملا التجأ ابن عمه علي بن طراد اىل دار السلطان مث ان 

الطاهر انه جاء ايل فقال يا ابن عمر انظر ما يصنع معي فان اخلليفة معرض عين فكتبت اىل املقتفي فاعاد اجلواب 
 بانه فعل كذا وكذا فعذرته وجعلت الذنب البن عمي مث جعل ابن املرخم مناظرا له وناقضا ملا يبنيه والتوقيعات

تصدر مبراضي ابن املرخم ومسخطات الزينيب ومل يبق اال االسم فمرض وتويف سحرة االربعاء يوم عيد النحر من 
هذه السنة وله ست وسبعون سنة وصلى عليه ابن عمه طلحة بن علي نقيب النقباء ونائب الوزارة وكان اجلمع 

نيب وخلف مجاعة من البنني ماتوا ما اظن احدا كثريا جدا ودفن يف مشهد ايب حنيفة اىل جانب ابيه ايب طالب الزي
منهم عرب ثالثني سنة قال املصنف رمحه اهللا وحدثين ابو احلسن الرباندسي عن بعض العدول ان رجال رأى قاضي 

تزود من ... وان امرءا ينجو من النار بعدما ... القضاة يف املنام فقال له ما فعل اهللا بك فقال غفر يل مث انشد 
  ... لسعيد اعماهلا 

قال مث قال يل امض اىل أيب عبد اهللا يعين ابن البيضاوي القاضي وهو ابن اخي قاضي القضاة وأحد أوصيائه فقل له 
مل تضيق صدر غصن وشهية يعين سراريه فقال الرجل وما عرفت امساءهن قط فمضيت وقلت ما رأيت فقال 

  وهبن سبحان اهللا كنا البارحة يف السحر نتحدث يف تقليل ما ين
  حممد بن علي البغدادي  - ٢٠٦

  ابو غالب بن ايب احلسن يعرف بابن الداية املكرب مسع ابا جعفر بن املسلمة 
  املبارك بن املبارك  - ٢٠٧

ابن زوما ابو نصر الرفاء ولد سنة مثان ومثانني واربعمائة قرأ القرآن على ايب بكر بن الدنف ومسع احلديث من ايب 
  وكان حنبليا مث انتقل فصار شافعيا وتفق على شيخنا الدينوري وتفقه على اسعد مث على طالب بن يوسف وغريه 

ابن الرزاز وبرز يف الفقه مث اخرج من املدرسة اخراجا عنيفا وتويف يف ذي القعدة من هذه السنة ودفن يف تربة ايب 
  اسحاق 
  املبارك بن كامل  - ٢٠٨

  ابو بكر املفيد ولد  ابن ايب غالب البغدادي ويعرف ابوه باخلفاف



  سنة

مخس وتسعني واول مساعه يف سنة ست ومخسمائة وقرأ القرآن بالقراآت ومسع ابا القاسم بن بيان وابا علي بن 
نبهان وابا الغنائم النرسي وخلقا كثريا وما زال يسمع العايل والنازل ويتبع االشياخ يف الزوايا ويقل السماعات فلو 

ف شيخ ملا رد القائل وجالس احلفاظ وكتب خبطه الكثري وانتهبت اليه معرفة املشايخ قيل انه مسع من ثالثة آال
ومقدار ما مسعوا واالجازات لكثرة دريته يف ذلك وكان قد صحب هزارسب وحممودا االصبهاين وغريمها ممن يعين 

ات فجازفة منه لكونه يأخذ هبذا الشأن فانتهى االمر يف ذلك اليه اال انه كان قليل التحقيق فيما ينقل من السماع
عن ذلك مثنا وكان فقريا اىل ما يأخذ وكان كثري التزوج واالوالد وتويف يف مجادى االوىل من هذه السنة ودفن 

  بالشونيزية 
  سنة 

  مث دخلت سنة اربع واربعني ومخسمائة 
ج اهل السواد اىل فمن احلوادث فيها ان االسعار تراخت يف مستهل احملرم وعاد الرخص وكثرت اخلريات وخر

  قراهم 
ومن ذلك ان حممود بن زنكي بن آق سنقر غزا فقتل ملك انطاكية واستوىل على عسكر االفرنج وفتح كثريا من 

  قالعهم 
  ويف يوم االربعاء ثالث ربيع اآلخر استوزر ابو املظفر حيىي بن حممد بن هبرية ولقب عون الدين وخلع عليه 

وقصد العراق وانضم اليه ملك شاه بن حممود طرنطاي وعلي بن دبيس  ويف رجب عاد البقش ومجع اجلموع
  واجتمع معهم خلق كثري من التركمان فلما بقي 

بينهم وبني بغداد ثالثة فراسخ بعثوا اىل اخلليفة يطلبون منه اخلطبة مللك شاه فلم جيبهم وقويت االراجيف ودون 
اهل اجلانب الغريب باالنتقال اىل احلرمي ونودي يف الرصافة اخلليفة ومجع العسكر وحفرت بقية اخلندق وتقدم اىل 

وايب حنيفة ان ال يبقى احد فنقل الناس وبعث امري املؤمنني ابن العبادي اىل السلطان ونفذ بعده بالركابية يستحثه 
جمليء فلم يربح على اجمليء ويعلمه اهنم جاؤا الجل اخلطبة واين ما اجبتهم للعهد الذي بيين وبينك فينبغي ان تعجل ا

فبعث اليه عمه سنجر يعاتبه ويقول قد اخربت البالد وقتلت العباد يف هوى ابن البلنكري فينبغي ان تنفذ به 
وبوزيره واجلاويل واال ما يكون جوابك غريي فلم يلتفت اىل ذلك فرحل سنجر اىل الري وبعث اليه يقول قد جئت 

عنده طيب القلب وجاء السلطان مسعود يف ذي احلجة وخرج اليه اليك فلما علم بذلك سار اليه جريدة وعاد من 
الوزير ابن هبرية وارباب الدولة وجلس هلم وطيب قلوهبم فرجعوا مسرورين وكان البقش قد قبض على ابن دبيس 

فأطلقه فوصل ابن دبيس اىل بغداد ودخل على السلطان فرمى نفسه بني يديه فعفا عنه وخلع عليه ورضي عن 
  ومل يعلم البقش حىت دخل دار السلطنة فسلمت نفسه ومل ترد اليه والية  الطرنطاي

وخرج يف هذه السنة نظر اخلادم باحلاج فلما بلغ الكوفة مرض فعاد ورتب قيماز االرجواين مكانه فلما وصل اىل 
  بغداد تويف بعد ايام 

متوج حنوا من عشر مرات ويف يوم السبت غرة ذي احلجة وقت الضحى زلزلت االرض زلزلة عظيمة فبقيت 
  وكانت زلزلة حبلوان تقطع منها اجلبل وساخ يف االرض واهندم الرباط البهروزي وهلك عامل من التركمان 



ويف هذه السنة اشتدت بالناس علة برسامية وسرسامية عمت اخللق فكانوا اذا مرضوا ال يتكلمون وال يطول هبم 
  االمر 

  برذكر من تويف يف هذه السنة من االكا

  امحد بن احلسن  - ٢٠٩
  ابن علي بن اسحاق الطوسي ابو نصر بن نظام امللك وزر للمسترشد والسلطان حممد 

  ومسع احلديث مث لزم منزله تويف يف ذي احلجة من هذه السنة 
  امحد بن حممد  - ٢١٠

الشعر املستحسن  ابن احلسني ابو بكر األرجاين قاضي تستر وارجان بلدة منها روي عن ايب بكر ابن ماجه وله
تدل على ... جعلت طليعيت طريف سفاها ... يتضمن املعاين الدقيقة وورد بغداد ومدح املستظهر باهللا وله يف قصيدة 

أطار ... ويل نفس اذا ما امتد شوقا ... اذا ما اجليش خانته الربايا ... وهل حيمى حرمي من عدو ... مقاتلي اخلفايا 
وحمتكم على العشاق جورا ... فيظهر من سرائري اخلفايا ... ع ينصر الواشني ظلما ودم... القلب من حرق شظايا 

تأمل منه حتت ... ونور األقحوان من الثنايا ... يريك بوجنتيه الورد غضا ... واين من الدمى عدل القضايا ... 
يؤرق ... ه على نفسي الباليا اثرت ب... خطبت نواله املمنوح حىت ... لتعلم كم خبايا يف الزوايا ... الصدغ خاال 

  ... فأقلق مهجيت هجرا ونايا ... مقليت وجدا وشوقا 
... نقود عهودها عادت نسايا ... وهذه االبيات من قصيدة قاهلا االرجاين على وزن قصيدة البن ون العماين وهي 

ورب قطيعة جلبت ... ض آيا تلت من سورة االعرا... اذا انشدت يف التعريض بيتا ... وعاد وصاهلا املنزور وايا 
... وبعض االنس يف بعض الشكايا ... شكت وجدي ايل فآنستين ... وكم يف احلب من نكت خفايا ... وصاال 

هتادى بني أتراب خفايا ... وليلة اقبلت يف القصر سكري ... اعد عتاهبا احدى العطايا ... فال ملت معاتبيت فاين 
  ... وأثنينا على تلك الثنايا . ..ثنينا السوء عن ذاك التثين ... 

  أخا ثقة عند اعتراض الشدائد ... وملا بلوت الناس اطلب منهم ... وله يف قصيدة 

ومل أر ... فلم أر فيما ساءين غري شامت ... وناديت يف األحياء هل من مساعد ... تطمعت يف حايل رخاء وشدة 
... أعيين كفا عن فؤادي فانه ... واوردمتا قليب أمر املوارد ... متتعتما يا ناظري بنظرة ... فيما سرين غري حاسد 

  ... من البغي سعى اثنني يف قتل واحد 
يا عابثا ... ومن وراء دمي بيض الظبا فخف ... حيث انتهيت من اهلجران يل فقف ... وله ميدح سعد امللك 
وانت اصدق يا ... لساين عن حمبتهم يستو صفون ... حىت اذا جاء ميعاد الفراق يفي ... بعدات الوصل خيلفها 

مل أنس يوم رحيل ... وكيف واملار باد واحلريق خفي ... ليست دموعي لنار الشوق مطفئة ... دمعي هلم فصف 
والدمع من رقبة الواشني ... والعني من لفتة الغريان ما حظيت ... والعيس تطلع اوالها على شرف ... احلي موقفنا 

يف ذمة اهللا ذاك الركب ... ان ينكشف سجفها للشمس تنكسف ... الغوادي كل آنسة  ويف احلدوج... مل يكف 
  ... وان مت هكذا وجدا فيا أسفي ... فان اعش بعدهم فردا فياعجبا ... ساروا وفيهم حياة املغرم الدنف ... اهنم 

  تويف القاضي ابو بكر بتستر يف هذه السنة 
  عبد اهللا بن عبد الباقي  - ٢١١



بان ابو بكر الفقيه كان من اهل القرآن مسع من ايب احلسني ابن الطيوري وتفقه على ابن عقيل وناظر وافىت ابن الت
  ودرس وكان اميا ال يكتب وتويف يف شوال عن تسعني سنة ودفن بباب حرب 

  عبد الغين بن حممد  - ٢١٢
  نبهان وابن ابن سعد بن حممد ابو الربكات احلنبلي مسع ابا الغنائم ابن النرسي وابن 

عقيل وغريهم ومل يزل يسمع معنا اىل ان مات وكان قارئا جمودا حسن التالوة وشهد عند ايب القاسم الزينيب وتويف 
  يف زمان كهولته يوم االربعاء ثالث عشر شوال ودفن بباب حرب 

  عيسى بن هبة اهللا  - ٢١٣
كان بغداديا ظريفا مؤانسا لطيفا خفيف الروح ابن عيسى ابو عبد اهللا النقاش ولد سنة سبع ومخسني واربعمائة و

كثري النوادر رقيق الشعر قد رأى الناس وعاشر الظراف ومسع ابا القاسم ابن البسري وابا احلسني علي بن حممد 
األنباري اخلطيب وغريمها وكان حيضر جملسي كثريا ويكاتبين وكتبت اليه يوما رقعة خاطبته فيها بنوع احترام 

وال تغري ... فاجعل خطايب خطاب مثلي ... خشيت نقصا من الزيادة ... قد زدتين يف اخلطاب حىت ... فكتب ايل 
  ... على عادة 

عن عهد ودك قط ... ان كنت حلت فانين رجل ... مايل وحقك عنك من بدل ... يا من تبدل يب وأمكنه ... وله 
  ... يف عنفوان شبيبة األمل ... هلفي على طمع اصبت به ... مل احل 

له هلب قبل ان ... ألست ترى ان ضوء السراج ... نشاطا فذلك موت خفي ... اذا وجد الشيخ يف نفسه ... وله 
  ... ينطفي 
  نظر بن عبد اهللا اجليوشي  - ٢١٤

ابو احلسن اخلادم مسع احلديث من ايب اخلطاب بن النظر وغريه بافادة مؤدبه شيخنا ايب احلسن بن الزاغوين وحج 
ين حجة كان يف نيف وعشرين منها امريا قال املصنف فحججت معه سنة احدى واربعني ومعي شيء سبعا وعشر

من مساعه فأردت ان اقرأه عليه فرأيت ما يأخذ به الناس من الطرح على احلمالني والظلم فلم أكلمه وخرج بالناس 
  اىل احلج يف سنة اربع واربعني مريضا فلما 

م اىل قيماز ورجع اىل بغداد فتويف ليلة الثالثاء احلادي والعشرين من ذي القعدة وصل اىل الكوفة زاد مرضه فسلمه
ودفن بالترب يف الرصافة ويف تلك السنة طمع العرب يف احلاج فأخذوهم بني مكة واملدينة على ما نذكره يف 

  احلوادث 

  سنة

  مث دخلت سنة مخس واربعني ومخسمائة 
وسف الدمشقي مدرسا يف النظامية من جانب األعاجم والفي الدرس فمن احلوادث فيها انه يف احملرم جلس ي

واجتمع له الفقهاء واخللق الكثري ومل يكن ذلك عن اذن اخلليفة وكان ميل اخلليفة اىل ابن النظام فلما كان يوم 
يف  اجلمعة منع يوسف من الدخول اىل اجلامع واىل دار اخلالفة وضربت مجاعة من اصحابه باخلشب وصلى اجلمعة

جامع السلطان ومل يعد اىل املدرسة والزم بيته ويف يوم السبت سابع عشرين احملرم جلس ابو النجيب للتدريس يف 
النظامية الصبح وتقدم اليه بالتدريس يف النظامية فقال له اريد اذن اخلليفة فاستخرج له اذن اخلليفة وزادت دجلة 



  يق الرباط ودخلت السفن االزقة فبلغ املاء اىل باب املدرسة ومنع اجلواز من طر
وقد ذكرنا ان اخلادم نظرا ملا حج خرج باحلاج مريضا فعاد وسلمهم اىل قيماز فلما وصلوا اىل مكة طمع امري مكة 
يف احلاج واستزرى بقيماز فطمعت العرب ووقفت يف الطريق وبعثوا يطلبون رسومهم فقال قيماز للحاج املصلحة 

 صلى اهللا عليه و سلم فاستغاثوا عليه وقالوا منضي اىل سنجر فنشكو منك وكانوا ان تعطوهم ونستكفي رسول اهللا
قد وصلوا اىل الغرايب فخرجت عليهم العرب بعد العصر يوم السبت رابع عشر احملرم فقاتلوهم فكثرت العرب 

ن التجار انه اخذ من فاخذوا من الثياب واالموال واالمجال ما ال حيصى واخذوا من الدنانري الوفا كثرية فتحدث م
  هذا عشرة آالف ومن هذا 

عشرون ألف ومن هذا ثالثون الفا واخذ من خاتون اخت مسعود ما قيمته مائة الف دينار وتقطع الناس وهربوا 
على اقدامهم ميشون يف الربية فماتوا من اجلوع والعطش والعري وقيل ان النساء ظنوا ان اجساد هذه الطري تستر 

  قيماز اىل املدينة اال يف نفر قليل  العورة وما وصل
  وجاء يف هذه السنة باليمن مطر كله دم حىت صارت االرض مرشوشة بالدم وبقي اثره بثياب الناس 

ومرض ابن البلنكري وهو خاص السلطان مسعود فلما عويف اسقط املكوس وكان املكاس ببغداد يلقب خمتص 
م ويقول انا قد فرشت حصريا يف جهنم فمرض ومات يف ربيع اآلخر احلضرة وكان يبالغ يف اذى الناس واخذ امواهل

  من هذه السنة 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امسعيل بن حممد  - ٢١٥
ابن عبد الوهاب بن احلسن القزاز ويعرف بابن زريق مسع من ثابت وابن العالف وغريمها وتويف يوم االربعاء 

  ب حرب النصف من ربيع االول ودفن ببا
  احلسن بن ذي النون  - ٢١٦

ابن ايب القاسم بن ايب احلسن الشغري ابو املفاخر بن ايب بكر من اهل نيسابور مسع احلديث من ايب بكر الشريوي 
وغريه وكان فقيها اديبا دائم التشاغل بالعلم ال يكاد يفتر وكان يقول اذا مل تعد الشيء مخسني مرة مل يستقر ورد 

مدة يعظ يف جامع القصر وغريه واظهر السنة وذم االشاعرة وبالغ وقد ذكرت يف احلوادث ما جرى  بغداد واقام هبا
له وكان هو السبب يف اخراج ايب الفتوح االسفرائيين من بغداد ومال اليه احلنابلة ملا فعل وحدثين ابو احلسن 

  املعتزلة بعد أن كان يظهر  الرباندسي انه خال به فصرح له خبلق القرآن وبان بأنه كان مييل اىل رأي

ذمهم مث فتر سوقه وخرج من بغداد فتويف بقرية ايذاجرد يف مجادى االوىل من هذه السنة انشدنا احلسن بن ايب بكر 
... ان كنت وحيك مل تسمع مناقبه ... كم مشرك دمه من سيفه وكفا ... أهون عليا واميان حمبته ... النيسابوري 

  ... وكفا فامسع مناقبه من هل اتى 
وخلفوين يف قوم ذوي ... ومات من بعدهم تلك الكرامات ... مات الكرام ومروا وانقضوا ومضوا ... وأنشدنا 

  ... لو أبصروا طيف ضيف يف الكرى ماتوا ... سفه 
  صايف بن عبد اهللا  - ٢١٧

عليه احلديث حبق مساعه من ايب  اجلمايل عتيق ايب عبد اهللا بن جردة مسع ابا علي ابن البناء وقرأ عليه القرآن وقرأت



علي البناء وكان شيخنا ابو الفضل ابن ناصر يقول ان صايف كان غالما آخر البن جردة فأخرب صايف بذلك فحضر 
يوما يف دار شيخنا ايب منصور اجلواليقي وكنت حاضرا وكنا يومئذ نسمع غريب احلديث اليب عبيد على االشياخ 

ري فقال لشيخنا ايب الفضل مسعتك انك قلت ان هذه االجزاء ليست مساعي وانه ايب منصور وايب الفضل وسعد اخل
كان لسيدي غالم آخر امسه صايف وما كان هذا قط وانا أذكر ابا علي ابن البناء وقد قرأت عليه وانا ممن يشتهي 

اصر ورجع عما كان الرواية مشغوف هبا فادعى مساع مامل امسع فبان للجماعة صدقه واعتذر اليه ابو الفضل بن ن
  يقوله تويف صايف يف ربيع االول من هذه السنة 

  عبد امللك بن ايب نضر  - ٢١٨
ابن عمر ابو املعايل اجليلي من جيالن تفقه على اسعد امليهين ومسع احلديث وكان فقيها صاحلا دينا خريا عامال بعلمه 

يف املساجد يف اخلرابات اليت على شاطئ دجلة  كثري التعبد ليس له بيت يسكنه يبيت يف أي مكان اتفق كان يأوي
  حج يف 

هذه السنة فأغارت العرب على احلاج فانصرف واقام بفيد فتويف هبا يف هذه السنة وكان مجاعة الفيديني يثنون عليه 
  ويصفونه بالتورع والزهد 

  سنة

  مث دخلت سنة ست واربعني ومخسمائة 
  ت بتوفر الزيادة يف تأمرا فمن احلوادث فيها انه انفجر بثق النهروانا

ويف مجادى اآلخرة قطعت يد رجل متفقه يقال له شجاع الدين كان يتخادم للفقهاء والوعاظ ظهرت عليه عمالت 
  فقطع 

  ويف رمضان دخل السلطان مسعود اىل بغداد فمضى اليه الوزير ابن هبرية وارباب الدولة فأكرمهم فعادوا شاكرين 
يف جامع املنصور فقيل له ال تفعل فان اهل اجلانب الغريب ال ميكنون اال احلنابلة فلم وسأل ابن العبادي ان جيلس 

يقبل فضمن له نقيب النقباء احلماية فجلس يوم اجلمعة خامس ذي احلجة يف الرواق وحضر النقيبان واستاذ الدار 
آلجر فتفرق الناس منهزمني وخلق كثري فلما شرع يف الكالم أخذته الصيحات من اجلوانب ونفر الناس وضربوا با

كل قوم يطلبون جهة وأخذت عمائم الناس وفوطهم وجذبت السيوف حوله وجتلد وثبت وسكن الناس وتكلم 
  ساعة ونزل وارباب الدولة حيفظونه حىت احندر وقد طار لبه 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من األكابر

  امحد بن حممد  - ٢١٩
ملعايل بن ايب طاهر ولد سنة اثنتني وستني ومسع ابا القاسم ابن البسري وابا علي ابن ابن امحد بن احلسن املذاري ابو ا

البناء وغريمها وكان مساعه صحيحا وقرأت عليه كثريا من حديثه وسئل عن نسبه اىل املذار فقال كان ايب سافر اليها 
ن تويف عشية االربعاء الثامن والعشرين واقام هبا مدة مث رجع فقيل املذاري ومذار قرية حتت البصرة قريبة من عبادا

  من مجادى هذه السنة ودفن مبقربة 



  باب حرب

  احلسن بن حممد  - ٢٢٠
ابن احلسني ابو علي الراذاين ولد بأوانا وسكن بغداد ومسع احلديث من ايب احلسني ابن الطيوري وغريه وكان يسمع 

ووعظ مدة وتويف فجاءة وكان قد تزوج امرأة ايب  معنا على ابن ناصر اىل ان مات وتفقه على ايب سعد املخرمي
املعايل املكي وعزم تلك الليلة ان يدخل هبا فدخل اىل بيته ليتوضأ لصالة الظهر فقاء فمات وذلك يف يوم االربعاء 

  رابع صفر هذه السنة ودفن مبقربة باب حرب اىل جانب ابن مسعون 
  علي بن دبيس  - ٢٢١

  اصابه فاهتم طبيبه حممد بن صاحل بانه بطن يف أمره فمات الطبيب عن قريب تويف يف هذه السنة عن قولنج 
  عبد الرمحن بن حممد  - ٢٢٢

ابن علي ابو حممد ابن احللواين تفقه وناظر وكان يتجر يف اخلل ويقنع به وال يقبل من احد شيئا تويف يف ربيع األول 
  من هذه السنة ودفن يف داره باملأمونية 

  سنة

  سبع واربعني ومخسمائة  مث دخلت سنة
فمن احلوادث فيها انه يف تاسع احملرم باض ديك لرجل يعرف بابن عامر وباض بازي لعلي بن محاد بيضتني وباضت 

  نعامة الذكر معها بيضة ذكر ذلك ابو العباس املاندائي القاضي 
النظامية فحضر الذي ينوب  ويف هذه السنة من احلوادث ان يعقوب اخلطاط تويف برباط هبروز وكانت له غرفة يف

يف التركات وختموا على غرفته يف املدرسة فخاصمهم الفقهاء وضربوهم واخذوا التركة وهذه عادهتم يف احلشريني 
  فمضوا 

شاكني فقبض حاجب الباب على رجلني من الفقهاء وعاقبهم بباب النويب ومحلهما اىل حبس اللصوص فأغلق 
وعاظ فرموه وسط الطريق فلما كانت عشية تلك الليلة صعد الفقهاء سطح الفقهاء املدرسة واخرجوا كرسي ال

املدرسة واستغاثوا وأساؤا االدب يف استغاثتهم وكان املدرس ابو النجيب يومئذ فجاء فرمى نفسه حتت التاج يف 
 دار اليوم الثاين واعتذر وكشف رأسه فقيل له قد عفي عنك فامض اىل بيتك والزم زاويتك وهرب الفقهاء اىل

امللك وتبعهم فبقوا اياما فبعث شحنة بغداد وهو املسمى مبسعود بالل مع ايب النجيب ومجع أصحابه فرجع هو 
والفقهاء اىل املدرسة بغري اذن امري املؤمنني فجلس ودرس ووعظ وتكلم بالكلمات بالعجمية ال يعرفها اال أعجمي 

سلطان مسعود وانه مات بباب مهذان فعقد العسكر فلما كان يوم اخلميس سابع رجب وصلت االخبار مبوت ال
السلطنة مللك شاه بن حممود فقام بأمره خاصبك مث ان خاصبك قبض على ملك شاه وكاتب اخاه حممدا وهو 

خبوزستان فلماوصل اىل مهذان سلم السلطنة اليه وكانت مكاتبته حيلة ليحصله فعلم فقتل خاص بك وملا ورد موت 
وهرب مسعود الشحنة اىل تكريت فظفروا خبيله وبعض سالحه ونادى اخلليفة انه من ختلف السلطان اختلط الناس 

من اجلند ومل حيضر الديوان ليدون وجيري على عادته يف اقطاعه ابيح دمه وماله وقعد الوزير للعزاء يف بيت النوبة 
ابن النظام ان ميضي اىل املدرسة ونفذ استاذ الدار ومعه من ينقض فنقضوا دار تتر اليت على املسناة وتقدم اىل 

ليدرس هبا فمضى يف موكب وقبض على ايب النجيب ومحل اىل الديوان وأهني وحبس وقبض على احليص بيص 



الشاعر واخذ من بيته حافيا ماشيا مهانا ومحل اىل حبس اللصوص وقصد من كان له تعلق بالعسكر مث اخرج ابو 
الظاهرة بني اثنني وكشف رأسه وضرب بالدرة مخس مرات توىل ذلك  النجيب اىل باب النويب فاقيم على الدكة

غالم احلسبة بتقدم واعيد اىل حبس اجلرائم وذلك يف آخر رجب ويف يوم السبت اخذ البديع صاحب ايب النجيب 
  وكان متصوفا يعظ الناس فحمل اىل الديوان واخذ من عنده الواح من طني فيها قبل وعليها مكتوب 

  االثنا عشر فاهتموه بالرفض فشهر بباب النويب وكشف رأسه وأدب والزم بيته  امساء االئمة
وكان مهلهل قد ضمن احللة يف كل سنة بتسعني الف دينار فأقبل السالركرد اىل احللة فهرب مهلهل اىل مشهد 

على  علي عليه السالم فكتب سالركرد اىل مسعود الشحنة وهو يف تكريت فلحق به فلما اجتمعا قبض مسعود
سالر فغرقه فجهز امري املؤمنني العساكر وكانوا ثالثة آالف ومن تبعهم فعربوا وضربوا حتت الرقة يف تاسع عشر 
شعبان وقدم كرساوج من مهذان فتلقى باملوكب وخلع عليه واعطى الشحنكية وخرج الوزير ابن هبرية يف سابع 

هنزم الشحنة فعادوا يبشرون الوزير وقد كان هتيأ عشرين شعبان فسار معه العسكر اىل احللة فسبقت مقدمته فا
للقتال فعاد الوزير وبلغ امري املؤمنني ختبيط بواسط فأخرج سرادقه فضربه حتت الرقة واخرج الكوسات وكانت 

احد وعشرين محال وبعددها االعالم وخرج يوم االثنني احلادي والعشرين من شوال على ساعتني من النهار يف 
هد يف سفينة والوزير يف سفينة واخلدم يف سفن ومل يتمكن احد من العوام ان يركب يف سفينة فوقف سفينة وويل الع

الناس ينظرون من جانيب دجلة وصعد من السفينة وارباب الدولة بني يديه فظهر للناس ظهورا بينا وأشار اىل 
ايديهما حىت نزال السرادق مث رحل  اصحابه ان ال يضربوا احدا مبقرعة فركب ووىل العهد وسارا والناس مشاة بني

اىل ان نزل بواسط فهرب اوالد الطرنطاي خطلربس اىل الشحنكية بواسط مث مضى اىل احللة والكوفة وعاد اىل 
بغداد يف ذي القعدة فنزل بدار يرنقش اليت على الصراة مث دخل اىل داره وعلقت بغداد سبعة أيام مث خطب لويل 

حلجة من هذه السنة فعاد التعليق وعلقت القباب فعمل الذهبيون قبة على باب اخلان العهد يوم اجلمعة غرة ذي ا
العتيق عليها صورة مسعود وخاص بك وعباس وغريهم من االمراء حبركات تدور وعلق ابن املرخم قبة فيها خيل 

رأسه مشسة  تدور وعليها فرسان حبركات وعلقت بنت قاورت بباب درب املطبخ قبة فيها صورة السلطان وعلى
  وعلق ترشك قبة 

على سطح داره على متاثيل صور اتراك يرمون بالنشاب وعلق ابن مكي االحدب قبة عليها مجاعة من احلدب وعلق 
جعفر الرقاص بباب الغربة قبة عليها مشاهرات فاكهة اترج ونارنج ورمان وثياب ديباج وغري ذلك واقام السودان 

وعمل اهل باب االزج حذاء املنظرة اربعة ارجى تدور وتطحن الدقيق ال يدري  الكاللة فوق القبة يغنون ويرقصون
  كيف دوراهنا وعمل املالحون مسريية على عجل تسري وانطلق الناس يف اللعب وبقي التعليق اىل يوم العيد 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  سالركرد  - ٢٢٣
  امري كبري قد ذكرنا كيف هلك 

  بن امسعيل حممد  - ٢٢٤
ابن امحد بن عبد امللك ابو عبد اهللا بن ايب سعد بن ايب صاحل املؤذن ولد ينيسابور يف سنة مثانني وهو من بيت العلم 

واحلديث ومسع احلديث الكثري وقدم اىل بغداد رسوال من صاحب كرمان يف سنة ست وقدم رسوال اىل السلطان يف 



  هذه السنة بكرمان  سنة اربع واربعني وتويف يف ذي القعدة من
  حممد بن عمر  - ٢٢٥

ابن يوسف االرموي ابو الفضل بن ايب حفص من اهل ارمية ولد سنة تسع ومخسني ومسع من ايب جعفر ابن املسلمة 
وايب الغنائم ابن املأمون وايب احلسني ابن املهتدي وايب بكر اخلياط وايب نصر الزينيب وابن النقور وايب القاسم ابن 

ريهم وروى لنا عنهم ومسعت منه بقراءة شيخنا ابن ناصر وقرأت عليه كثريا من حديثه وكان مساعه البسري وغ
صحيحا وكان فقيها على مذهب الشافعي تفقه على أيب اسحاق الشريازي وكان ثقة دينا كثري التالوة للقرآن 

  وكان شاهدا فعزل وتويف يف رجب هذه السنة ودفن مقابل باب ابرز 

  ن حممد حممد ب - ٢٢٦
ابن حممد ابو بكر اخللمي من اهل بلخ ولد سنة مخس وسبعني ومسع احلديث الكثري وكان اماما مفتيا مناظرا حسن 

  االخالق متقدما على اصحاب ايب حنيفة واملي جبامع بلخ وتويف هبا يف شعبان هذه السنة ودفن يف داره 
  حممد بن منصور  - ٢٢٧

ن ثابت بن بندار وايب طاهر بن سوار وغريمها وحدث بشيء يسري وقرأ القرآن ابن ابراهيم ابو بكر القصري مسع م
بالقراآت واقرأ وكان حافظا جمودا خريا وكان يطالع تفسري النقاش ويذكر منه رأيت له دكة على هيئة املنرب من 

 سرته وتويف يف آجر جبامع املنصور جيلس عليها بعد اجلمعة فيسأل عن آيات فيفسرها وكانت له شيبة طويلة تعرب
  ليلة اجلمعة سابع شعبان ودفن مبقربة باب حرب 

  حممد بن هبة اهللا  - ٢٢٨
ابن حممد بن علي بن املطلب الكرماين ابو عبد اهللا بن الوزير ايب املعايل مسع ثابتا وابا غالب البقال وابن نبهان وابن 

ق وتويف يف ليلة اجلمعة رابع عشرين ثابت وغريهم وحدث ببعض مسموعاته وكان ظاهر الكياسة حسن االخال
  احملرم ودفن يف مقابر قريش باحلضرة 

  املظفر بن اردشري 
ابو منصور العبادي ولد سنة احدى وتسعني واربعمائة ومسع من ايب بكر الشريوي وزاهر الشحامي وغريمها ودخل 

ان يوما جالسا يف جامع القصر بغداد فأملى احلديث ووعظ باجلامع والنظامية وكانت له فصاحة وحسن عبارة وك
فوقع املطر فلجأ اجلماعة اىل ظل العقود واجلدران فقال ال تفرقوا من رشاش ماء رمحة قطر عن منت سحاب نعمة 
ولكن فروا من شرار نار اقتدح من زناد الغضب مث قال مالكم ال تعجبون مالكم ال تطربون فقال له قائل وترى 

  اجلبال حتسبها 

ال التماسك عن املرح عند متلك الفرح قدح يف القدس فقام شاعر ميدحه فاجلس فقال الشاعر قد جامدة اآلية فق
كان حسان يبسطه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املسجد فقال الشيخ كان حسان شاعرا ومل يكن مستبيحا 

الغالب على كالمه ما ليس  عرضا وال مستمنحا عرضا وكان مثل هذا الكالم املستحسن يبدر يف كالمه وامنا كان
حتته كثري معىن وكتب ما قاله يف مدة جلوسه فكان جملدات كثرية فترى اجمللد من اوله اىل آخره ليس فيه مخس 

كلمات كما ينبغي وال معىن له وكان يترسل بني السلطان واخلليفة فتقدم اليه ان يصلح بني ملك شاه بن حممود بن 
أصلح بينهما وحصل له منهما مال فأدركه اجله يف تلك البلدة فجاء اخلرب بأنه حممد وبني بدر احلويزي فمضى ف

مات يوم االثنني سلخ ربيع اآلخر من هذه السنة بعسكر مكرم مث محل اىل بغداد فدفن يف دكة اجلنيد بالشونيزية 



  ويف ذلك عربة ملن اعترب  وكان جامعا للمال فلم حيظ به بل كان له ولد فتويف بعده بأشهر وعاد املال اىل السسلطان
  املبارك بن هبة اهللا  - ٢٣٠

ابن سلمان ابو املعايل الصباغ يعرف بابن سكرة مسع احلديث الكثري وكان يبيع البقالة مث تركها ووعظ تويف يف ربيع 
  اآلخر من هذه السنة ودفن يف داره يف املقتدية 

  مسعود السلطان بن حممد  - ٢٣١
ل عجيبة قد ذكرناها يف حوادث السنني وآل األمر اىل ان خرج املسترشد باهللا إىل ابن ملك شاه جرت له احوا

حماربته فأسر املسترشد ورأى مسعود من التمكني مامل يره ابناء جنسه وقدم فبايع املقتفي ألمر اهللا وحتكم وكتب له 
السلطان عن شيخنا تويف يوم  شيخنا ابو بكر بن عبد الباقي جزءا من حديثه فسمعه عليه فكان اقوام يسمعون على

االربعاء سلخ مجادى اآلخرة من هذه السنة ودفن نصف الليل ويف صبيحة اخلميس ويل مكانه ملك شاه واذعن له 
  االمراء وزم االمور 

  ابن البلنكري 
  يعقوب اخلطاط  - ٢٣٢

  كان غاية يف حسن اخلط وجودته فتويف يف مجادى اآلخرة برباط هبروز 

  سنة

  ة مثان واربعني ومخسمائة مث دخلت سن
  فمن احلوادث فيها انه وصل اخلرب يف حمرم ان سنجر كسرته الغز واستولوا على عسكره وملكوا بلخ 

وفيها نفذ ترشك املقتفوي يف مخسمائة فارس وفيهم قسيم الدولة وجناح اخلادم حلصار قلعة تكريت مث نفذ ابو البدر 
 ترشك نفور يف الرتبة واراد ان يكون ترشك حبكمه وحتت امره فلم ظفر بن عون الدين الوزير فجرى بينه وبني

يفعل فبعث ابن الوزير يشكو منه فقيل اهنم قالوا له اقبض عليه فأحس وقيل بل نفذوا اليه ان يقال وكان قد جرى 
 بينه وبني استاذ الدار خصومة فكبسوا بيته وأهانوه وحبسوه اشهرا فخشي ان يفعل به كذلك فكاتب صاحب

القلعة وهو مسعود بالل الشحنة اين اريد أن أقبض على الذين معي واسلمهم اليك فقال له اذا فعلت ذلك فعلت 
معك ما تشكرين عليه فقال للمعسكر اركبوا وخال بابن الوزير وجناح ويرنقش فقبض عليهم وسلمهم اىل صاحب 

ا اقامة فوصلت يوم القبض فأخذها فخلع القلعة واخذ سالحهم وخيلهم وكان قد نفذ الوزير مخسني محال عليه
صاحب القلعة عليه اخللعة اليت نفذها له السلطان واعطاه فرسا ومركب ذهب وطوق ذهب واضاف اليه عسكرا 

وأمره وانضاف اليه تركمان وخرج معه مسعود بالل فقصد طريق خراسان وهنبوا وخرج املقتفي لدفعهما فهربا من 
كريت فشاهدها واقام عليها يوما مث انصرف مث برز السرادق لالحندار اىل واسط لدفع بني يديه وامت املقتفي اىل ت

  ملك شاه عنها فاهنزم ملك شاه من واسط 

قاصدا خوزستان ووصل اخلليفة اىل ظاهر واسط فأقام اياما مث رجع اىل بغداد ويف عبور اخلليفة من اجلانب الغريب 
نة اليت كان فيها انقطعت نصفني وغاصوا يف املاء اىل حلوقهم واستنقذهم اىل داره سلم الوزير من الغرق الن السفي

  املالحون فأعطى الوزير املالح الذي استنقذه ثيابه ووقع له مبال 
  ويف شوال اخذت البصرة واهنزم من كان هبا من اصحاب ملك شاه 



ها صاحب البطيحة ومضى اىل ويف سابع عشرين منه دخل سبع بالليل دروب واسط واجتاز على الدار اليت يسكن
  البستان فقتله الرجالة 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن ايب غالب الوراق  - ٢٣٣
ابو العباس املعروف بابن الطالية ولد بعد الستني واربعمائة وقرأ القرآن ومسع شيئا قريبا من احلديث واشتغل بالتعبد 

ال وهنارا وكان قد انطوى من التعبد حىت كان اذا قام فرأسه عند ركبتيه وتويف يوم وكان مالزما للتعبد يف املسجد لي
  االثنني حادي عشرين رمضان من هذه السنة ودفن اىل جانب ايب احلسني ابن مسعون مبقربة باب حرب 

  خاص بك التركماين  - ٢٣٤
له من املال ماال حيصى فلما مات صيب من التركمان نفق على السلطان مسعود فقدمه على مجيع االمراء وصار 

مسعود خطب مللك شاه مث قال له اين أريد أن اقبض عليك وانفذ اىل اخيك حممد فأخربه بذلك ليأيت فأسلمه اليك 
وتكون انت السلطان فقال افعل فقبض عليه ونفذ اىل حممد اىل خوزستان بانين قد قبضت على اخيك فتعال حىت 

فعرف حممد خبيئته فجاء اىل مهذان فجاء الناس خياطبونه يف اشياء فقال مالكم اخطب لك واسلم اليك السلطنة 
معي كالم وامنا خطابكم مع خاص بك ومهما اشار به فهو الوالد والصاحب والكل حتت امره فوصل هذا الكالم 

  اىل خاص بك فسكن بعض السكون مث التقيا فخدمه خاص بك ومحل اليه 

املال وقتل خاص بك ووجد له تركة عظيمة يف مجلتها سبعون الف ثوب اطلس  محال كثريا من خيل ومال فأخذ
  وكان ذلك يف هذه السنة وقتل مع خاص بك زنكي اخلازندار 

  عبد اهللا بن عيسى  - ٢٣٥
ابن عبد اهللا بن امحد بن ايب حبيب ابو حممد االندلسي ولد ببالد االندلس وهو من بيت العلم والوزارة وصرف 

العلم وويل القضاء باالندلس مدة مث دخل مصر واالسكندرية وجاور مبكة مث قدم العراق فأقام عمره يف طلب 
ببغداد مدة مث واىف خراسان فأقام بنيسابور وبلخ وكان غزير العلم يف احلديث والفقه واالدب وتويف هبراة يف شعبان 

  هذه السنة 
  عبد اخلالق بن امحد  - ٢٣٦

وسف ابو الفرج بن ايب احلسني بن أيب بكر بن ايب القاسم ولد سنة اربع وستني ومسع ابن عبد القادر بن حممد بن ي
ابا نصر الزينيب وطرادا وعاصما وابن النظر وغريهم وكان من املكثرين مساعا وكتابة وله فهم وضبط ومعرفة بالنقل 

  مبقابر الشهداء من باب حرب  وهو من بيت النقل قرأت عليه من حديثه وتويف يوم االثنني ثالث عشر احملرم ودفن
  عبد امللك بن عبد اهللا  - ٢٣٧

ابن ايب سهل ابو الفتح بن ايب القاسم الكروخي وكروخ بلدة على عشر فراسخ من هراة ولد يف ربيع االول سنة 
ل اثنتني وستني واربعمائة هبراة ومسع من مجاعة وورد اىل بغداد فسمعنا منه جامع الترمذي ومناقب امحد بن حنب

وغري ذلك وكان خريا صاحلا صدوقا مقبال على نفسه ومرض ببغداد فبعث اليه بعض من يسمع عليه شيئا من 
الذهب فقال بعد السبعني واقتراب االجل آخذ على حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا فرده اليه مع 

  سخة فوقفها وخرج اىل مكة فجاور هبا حاجته وكان يكتب نسخا جبامع الترمذي ويبيعها فيتقوت هبا وكتب به ن



  وتويف هبا يف ذي احلجة من هذه السنة بعد رحيل احلاج بثالثة أيام 
  الفضل بن سهل احلليب  - ٢٣٨

وكان يلقب باالثري مسع احلديث وكان قد قرئ عليه كثري من تصانيف اخلطيب باجازته عنه وكانوا يتهمونه 
سعيد الصويف قال كان عندي الشيخ ابو حممد املقرئ فدخل األثري  بالكذب فحكى شيخ الشيوخ امسعيل بن ايب

احلليب فجعل يثين على ايب حممد وقال من فضائله ان رجال اعطاين ماال فجئت به اليه فلم يقبله فلما قام قال ابو 
 يف رجب هذه حممد واهللا ما جاءين بشيء وال ادري ما يقول واحلمد هللا الذي مل يقل عنده وديعة ألحد تويف االثري

  السنة 
  كامل بن سامل  - ٢٣٩

ابن احلسن ابو متام التكرييت شيخ رباط الزوزين املقابل جلامع املنصور مسع احلديث وكان كثري التالوة دائم الذكر 
  قليل الكالم وتويف يف شوال هذه السنة ودفن اىل جانب شيخه ايب الوفاء على باب الرباط 

  حممد بن حممد  - ٢٤٠
اهللا بن ايب سهل ابو طاهر من اهل مرو مسع الكثري وكان كثري التالوة وكتب وكانت له معرفة باحلديث  ابن عبد

وكان حافظا لكتاب اهللا كثري التالوة دائم الذكر والتهجد دينا عفيفا وكان يلي اخلطابة مبرو وتويف يف شوال هذه 
  السنة ودفن مبرو 

  حممود بن احلسني  - ٢٤١
ح بن ايب الرجاء االصبهاين الطلحي الواعظ مسع احلديث على ابن احلصني وغريه وقال الشعر تويف ابن بندار ابو جني

  يف هذه السنة 

  سنة

  مث دخلت سنة تسع واربعني ومخسمائة 

فمن احلوادث فيها انه نفذ اىل تكريت بسبب األسارى فقبضوا على الرسول فنفذ اخلليفة عسكرا اىل تكريت 
م الدخول اىل البلد فخرج امري املؤمنني يوم اجلمعة غرة صفر فنزل على البلد فهرب فخرج اهل تكريت فمنعوه

اهله فدخل العسكر البلد فشعثوه وهنبوا بعضه ونزل من القلعة مجاعة من الفريقني ونصبت ثالثة عشر منجنيقا على 
  سراء فلم يقبلوا القلعة ووقع من سورها ابراج وبعث صاحب املوصل يسأل فيهم ويشري عليهم باعادة اال

وهبت ليلة االربعاء ثالث عشر ربيع االول بعد العشاء ريح مظلمة وظهر فيها نار خاف الناس ان تكون القيامة 
واثارت من التراب ما يزيد على احلد فتقطع سرادق اخلليفة واشرف امري املؤمنني يوم االربعاء اخلامس عشرين من 

 يديه فقتل مجاعة فساء له ذلك ورأى الزمان يطول يف اخذها فرحل عنها ربيع االول على القلعة ووقع القتال بني
ودخل بغداد يف آخر الشهر مث تقدم اىل الوزير بعوده اىل حصارها واستعداد آلة كثرية مما حيتاج اليه يف فتح القالع 

اض وعرض العسكر فخرج يوم االثنني سابع ربيع اآلخر ونادى من ختلف بعد ثالث ابيح ماله ودمه وجيء باالمر
وكانوا ستة آالف فارس فنزلوا اىل القلعة وانصرف اىل القلعة بثلثمائة الف دينار سوى االقامة فاهنا كانت تزيد على 

الفكر فقرب فتحها فوصل اخلرب بان مسعود بالل جاء اىل شهرابان يف عسكر عظيم ومعه ألبقش وهنب الناس 
ثا السلطان حممدا على قصد العراق فلم يتهيأ له فاستأذناه يف التقدم فاستدعى الوزير للخروج اليهما وكانا قد ح



امامه فأذن هلما فجمعا مجعا كثريا من التركمان ونزال بطريق خراسان فخرج اخلليفة اليهما فنفذ مسعود من اخرج 
ا للعسكر ارسالن شاه بن طغرل من قلعة تكريت وكان حمبوسا هبا وجعلوا القتال عليه ليكون اسم امللك جامع

وتالزم العسكران على هنر بكمزا فعرب اخلليفة اليهم فتالزموا مثانية عشر يوما وحتصن التركمان باخلركاهات 
واملواشي ويقال اهنم كانوا اثين عشر الف بيت من التركمان مث برزوا للقتال آخر يوم من رجب فكانت الوقعة 

  فاهنزمت ميسرة العسكر اخلليفي وبعض 

زائهم مسعود اخلادم وترشك حىت بلغت اهلزمية اىل بغداد وثبت اخلليفة وضربوا على خزانته وقتل القلب وكان با
خازنه حيىي بن يوسف ابن اجلزري فلما رأى العسكر امليسرة قد انكسرت ضعفت قلوهبم فجاء منكوبرس وكان 

نني وقالوا يا موالنا تثبت علينا فارسا شديد البأس ومعه فريذان فنزال عن اخليل وقبال االرض بني يدي امري املؤم
ساعة حىت حنمل بني يديك فاذا رأيناك قويت قلوبنا فقال ال واهللا اال معكما فرفع الطرحة عن رأسه وجذب السيف 
ولبس احلديد هو وويل العهد وكربا وصاح امري املؤمنني يال مضر كذب الشيطان وفر وقرأ ورد اهللا الذين كفروا 

اآلية ومحل ومحل العسكر حبملته فوقع السيف يف العدو ومسع صوت السيوف على احلديد  بغيظهم مل ينالوا خريا
كوقع املطارق على السنادين واهنزم القوم ومت الظفر وسىب التركمان واخذت امواهلم من االبل والبقر والغنم ماال 

كان أخذ من اوالد التركمان حيصى وقيل كانت الغنم اربعمائة ألف رأس فبيع كل كبش بدانق لكثرهتا ونودي من 
او نسائهم فلريد ذلك فردوا فأخذ البقش امللك وهرب اىل بلده وطلب مسعود وترشك القلعة ودخل اخلليفة اىل 

  بغداد يف غرة شعبان 
ووصل اخلرب يف العشرين من شعبان بان مسعودا وترشك قصدا واسط وهنبوا ما خيتص بالوزير فتقدم اىل الوزير 

معه العسكر يف خامس عشرين شعبان فاهنزم العدو فلحقهم وهنب منهم رجال كبريا وعاد فدخل باخلروج فخرج و
  الوزير على اخلليفة فشرفه بقميص وعمامة ولقبه سلطان العراق ملك اجليوش 

وخرج العسكر يف عيد الفطر على زي مل ير مثله الجتماع العساكر وكثرة االمراء وكان العيد يوم اخلميس فلما 
العشية جاء مطر وفيه رعد وبرق وبرد تزلزلت االرض لصوته وخر الناس على وجوههم من شدة الرعب جاءت 

ووقعت منه صواعق فوقع بعضها يف التاج الذي بناه املسترشد فطار شرارها اىل الرقة وبقيت النار تعمل اياما 
  فأحرقت آالت كثرية مث اتصلت االخبار مبجيء العساكر صحبة 

اذه اىل عسكر املوصل يستنجدهم واىل تكريت اىل مسعود بالل فأخرج اخلليفة سرادقه واستعرض حممد شاه وبانف
  الوزير العسكر يف شوال فكانوا يزيدون على اثين عشر الف فارس 

وجاء اخلرب أن ألبقش قد مات وبعث حممد شاه اىل االمراء اخللع وقال عودوا السنة اىل موطنكم فلي السنة عذر 
وكان السبب ان حممدا كان قد بعث اىل مسعود بالل يف نوبة ألبقش يقول له خذ معك من القلعة والربد شديد 

بعض امللوك الذين عندك وخذوا بغداد ليهابكم الناس وليعلم ان معكم ملك اىل حني وصويل فأخذ ابن امرأة ألدكز 
واحفظوه فلما وقعت الكسرة واهنزم وكانت امه مع ألدكز فنفذ ألدكز ألفي فارس وقال هلم كونوا يف خدمة امللك 

ألبقش أخذ الصيب فحمله اىل قلعته فلما مسع حممد شاه ذلك بعث اليه يقول له سر ايل واستصحب امللك فمات 
البقش وبقي الصيب مع ابن البقش وحسن اجلاندار فحملوه اىل اجلبل فخاف حممد شاه ان يصل الصيب اىل ألدكز 

كر فهرب من يده مجاعة من خواصه وجاؤا اىل اخلليفة واتصل الصيب بزوج امه ألدكز فتتغري االمور فاعتذر اىل العس
  وامن الناس لتفرق العساكر 



ويف هذه السنة وكل بالغزنوي ألجل قرية كانت يف يده فلما كان سلخ ذي احلجة نفذ اخلليفة عسكرا اىل ناحية 
  مهذان ومتقدمهم قيماز السلطاين يف الفي فارس 

ة اتصلت االخبار باختالف مصر والساحل وهالك خليفتهما وويل عهده واجلند وانه مل يبق مث اال صيب ويف هذه السن
صغري فكتب املقتفي المر اهللا عهدا لنور الدين بن زنكي وواله مصر واعماهلا والساحل وبعث إليه اخلليفة املراكب 

  والتحف وأمره باملسري اليها 
وامحرار املاء مل يعهد يف ذلك الوقت وحدث يف هذه السنة يف دجلة يف عدة وحدث يف هذه السنة يف دجلة زيادة 

  نواحي بالد واسط ظهور دم من االرض ال يعلم له سبب 
  ووصلت اخبار سنجر أنه حتت االسر موكل به يف خيمة جيري له كل يوم 

  ماال جيوز ان جيري لسائس يف سياسته وانه يبكي على نفسه 
  استاذ الدار فوىل ابنه حممد مكانه وفيها تويف ابو الفتوح 

  وقتلت جارية امرأة سيدهتا فأخرجت اجلارية اىل الرحبة وقتلها زوج املرأة حبضرة الناس كما يقتل الرجال 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  البقش  - ٢٤٢
  صاحب احلرب املذكورة ببكمزامات يف رمضان وتصرف يف واليته قيماز السلطان 

  عبد اهللا بن هبة اهللا  - ٢٤٣
ابن املظفر ابن رئيس الرؤساء ابو الفتوح كان يلي استاذية الدار وله صدقات وأعطية وجملسه للفقراء واملتصوفة 

وانفق عليهم كثريا وملا احتضر احضر غرماءه واملتظلمني عليه فوفاهم ووصى اوالده ببقايا عليه تويف يف هذه السنة 
  قربة الرباط الزوزين ودفن باملقربة املالصقة مل

  عبد الرمحن بن عبد الصمد  - ٢٤٤
ابن امحد بن علي ابو القاسم ابن األكاف من اهل نيسابور مسع ابا سعيد احلريي وابا بكر الشريوي وغريمها وتفقه 

وأوصى وناظر وكان اماما ورعا عاملا عامال غزير الديانة مقبال على نفسه قنوعا بالكفاف غري معترض ملا ال يعنيه 
اليه قريب له ليفرق ماله اىل الفقراء ففرقه وكان فيه مسك فلما اراد تفرقته سد أنفه وقال امنا ينتفع برحيه وهذا مما 
روينا عن عمر بن عبد العزيز انه اتى بطيب من بيت املال فأمسك على أنفه وقال امنا ينتفع برحيه وملا استوىل الغز 

يعاقبوه فشفع فيه السلطان سنجر وقال كنت امضي اليه متربكا به ومل ميكين من إىل نيسابور قبضوا عليه واخرجوه ل
الدخول عليه فاتركوه ألجلي فتركوه فدخل شهرستان وهو مريض فبقي اياما وتويف يف هذه السنة ودفن باحلرية 

  عند أبيه 

  علي بن حممد  - ٢٤٥
  وي ولد ابن ايب عمر البزاز مث الدباس ابو احلسن يعرف ابوه بالباقال

  سنة



سبعني ومسع ابا حممد التميمي وطرادا وابن النظر وابا ايوب وغريهم وتأدب بابن عقيل وكان مساعه صحيحا 
وقرأت عليه كثريا من مسموعاته وكان من أهل السنة والصدق على طريق السلف وتويف يف شعبان هذه السنة 

  ودفن بباب حرب 
  علي ابو احلسن  - ٢٤٦

ي كان حدادا فقدمه املقتفي وقربه ووكله وبىن مدرسة بباب االزج تويف يف شعبان هذه السنة املعروف بابن االبر
  ودفن بداره برحبة اجلامع مث اخرج بعد مدة 

  املبارك بن امحد  - ٢٤٧
ابن عبد العزيز بن املعمر بن احلسن بن العباس بن حممد بن عبد الرمحن بن امسعيل ابن عبد امللك بن عبد العزيز بن 

عيد بن سعد بن عبادة بن دليم اخلزرجي االنصاري ابو املعمر ولد سنة مخس وسبعني واربعمائة ومسع الكثري س
  وقرأت عليه الكثري وكان له فهم وعلم باحلديث وتويف يف رمضان هذه السنة ودفن بالشونيزية 

  املظفر بن علي  - ٢٤٨
وجده وزير وكان استاذ الدار مث وزر للمقتفي مسع ابن حممد بن حممد بن جهري ابو نصر من بيت الوزارة وزير 

احلديث وحدث وحج وتويف يوم اخلميس سادس ذي احلجة وصلى عليه جبامع القصر ودفن مقابل جامع املنصور 
  قريبا من الرباط 

  سنة 
  مث دخلت سنة مخسني ومخسمائة 

  ي فمن احلوادث فيها انه قبض على حاجب الباب ايب الفتح ابن الصقيل اهلامش

ووكل به يف الديوان واحضر الناس وواقفوه على ما أخذ منهم واخرج منه اىل بيته ورتب مكانه ابو املعايل بن الكيا 
  اهلراسي حنو اربعني يوما مث عزل ورتب ابو القاسم علي بن حممد بن هبة اهللا بن الصاحب 

فتكوا بأهلها وفقهائها منهم حممد بن حيىي ويف هذا الشهر ورد اخلرب أن الغز والتركمان دخلوا نيسابور وهنبوها و
شيخ أصحاب الشافعي فقتلوا هبا حنوا من ثالثني الف نسمة وكان سنجر معهم عليه اسم السلطنة وهو معتقل ولقد 

ادار يوما ان يركب فلم جيد من حيمل سالحه فشده على وسطه وكان اذا قدم اليه الطعام احتبس منه شيئا خيبؤه 
  انقطاعه عنه لتقصريهم به  لوقت آخر خوفا من

  ويف شهر ربيع االول خرج اخلليفة اىل دقوقا حماصرا هلا فاستغاثوا له ارمحنا فرجع عنهم 
ويف رجب كانت الوقعة بني عسكري اخلليفة وبني مشلة التركماين فهزموه وتبعوه اىل ان خرج اليهم كمني يف مضيق 

تذ فقبل عذره وسار اىل خوزستان فملكها وازاح ملك شاه فانكسروا وأسر وجوههم مث احسن اليهم وسرحهم واع
  ابن حممود بن حممد بن ملك شاه عنها 

ويف شعبان هجم ثالثة نفر من الشراة على احلويزي عامل هنر ملك فقتلوه ويف شوال وصل امللك سليمان بن حممد 
هبرية وكان على رأسه مشسة ومخسة  بن ملك شاه اىل بغداد ضيفا مستجريا بأمري املؤمنني وتلقى بولد الوزير ابن

اعالم سود ومل ينزل احدمها لآلخر وقبل عتبة باب النويب وخرج امري املؤمنني حني خروج احلاج فسار معهم اىل 
  النجف ودخل جامع الكوفة واجتاز يف سوقها وعاد اىل بغداد ويف رمضان منع الوعاظ كلهم 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر



  امحد بن حممد  - ٢٤٩
  احلويزي كان عامال على هنر ملك فكان يؤذي الناس ويعلق الرجال يف السواد 

ويعذهبم ويستخرج االموال فال يتلبس هبا اظهارا للزهد فكأنه جيمع بذلك التصنع ان يرقى اىل مرتبة اعلى من هذه 
يف خلوة أخرى فقرأ حنوا من جزئني  وكان كثري التالوة للقرآن كثري التسبيح حىت اين اتفقت يف خلوة محام وهو

حىت فرغ من شأنه هذا مع الظلم اخلارج يف احلد فهجم عليه ثالثة نفر من الشراة مبرو بيتا من هنر امللك فضربوه 
بالسيوف فجيء به اىل بغداد بعد ثالث وذلك يف شعبان هذه السنة ودفن مبقربة الرباط مقابل جامع املنصور وحفظ 

ه العوام وظهر يف قربه عجب وهو انه خسف بقربه بعد دفنه اذرعا فظهر بعده من لعنه وسبه ماال قربه حىت ال تنبشب
  يكون لذمي 

  احلسن بن امحد  - ٢٥٠
ابن حمبوب ابو علي القزاز مسع طرادا وابن النظر وثابت بن بندار وغريهم قرأت عليه كثريا من حديثه وتويف يف 

  ب حمرم هذه السنة ودفن يف مقربة باب حر
  سعيد بن امحد  - ٢٥١

ابن احلسن بن عبد اهللا بن البناء ابو القاسم بن ايب غالب ولد سنة سبع وستني واربعمائة وقرأت عليه كثريا من 
  حديثه عن ايب نصر الزينيب وعاصم وغريمها وكان خريا وتويف يف ذي احلجة من هذه السنة 

  حممد بن ناصر  - ٢٥٢
فضل البغدادي ولد ليلة السبت اخلامس عشر من شعبان سنة سبع وستني واربعمائة ابن حممد بن علي بن عمر ابو ال

وقرأ على أيب زكريا كثريا من اللغة ومسع احلديث من ايب القاسم ابن البسري وايب طاهر بن ايب الصقر وايب حممد 
  البانياسي التميمي وايب اخلري العاصمي وايب الغنائم بن ايب عثمان وايب عبد اهللا مالك بن امحد 

وايب اخلطاب ابن النظر ومن دوهنم واكثر من الشيوخ املتأخرين وكان حافظا ضابطا متقنا ثقة ال مغمز فيه وهو 
الذي توىل تسميعي احلديث فسمعت مسند االمام امحد بن حنبل بقراءته وغريه من الكتب واالجزاء العوايل على 

سمعاين يف كتابه فقال كان حيب ان يقع يف الناس قال املصنف االشياخ وكان يثبت يل ما امسع وذكره ابو سعد ال
وهذا قبيح من ايب سعد فان صاحب احلديث ما زال جيرح ويعدل فاذا قال قائل ان هذا وقوع يف الناس دل على 
انه ليس مبحدث وال يعرف اجلرح من الغيبة وكتاب السمعاين ما سواه اال ابن ناصر والدله على احوال املشايخ 

مثل ابن ناصر وقد احتج بكالمه اكثر التراجم فكيف عول عليه يف اجلرح والتعديل مث طعن فيه ولكن هذا  احد
منسوب اىل تعصب ابن السمعاين على اصحاب امحد ومن طالع يف كتبه رأى تعصبه البارد وسوء قصده ال جرم مل 

ده ونعوذ باهللا من سوء القصد والتعصب تويف ميتع مبا مسع وال بلغ مرتبة الرواية بل اخذ من قبل ان يبلغ اىل مرا
شيخنا ابن ناصر يوم الثالثاء الثامن عشر من شعبان هذه السنة وصلى عليه قريبا من جامع السلطان مث جبامع 

املنصور مث يف احلربية مث دفن مبقربة باب حرب حتت السدرة اىل جانب ايب منصور ابن االنباري وحدثين أبو بكر ابن 
قيه قال رأيته يف املنام فقلت ما فعل اهللا بك فقال غفر يل وقال يل قد غفرت لعشرة من اصحاب احلصري الف

  احلديث يف زمانك ألنك رئيسهم وسيدهم 
  حممد بن علي بن احلسن  - ٢٥٣

ابن امحد ابو املظفر الشهرزوري ولد سنة تسع وسبعني واربعمائة ومسع ابا عبد اهللا حسني بن امحد بن طلحة وابا 



فضل بن خريون وغريمها وروى احلديث وكانت له معرفة حسنة بعلم الفرائض واحلساب انفرد هبا وكان ثقة من ال
اهل الدين واخلري وكان يبيع العطر يف دكان عند مسجد شيخنا ايب حممد املقرئ ويقرأ عليه هنالك مث سافر اىل بالد 

  ور اذربيجان وتويف مبدينة خالط يف رجب هذه السنة املوصل لدين ارتكبه فبقي هبا مدة مث رجع عنها اىل بعض ثغ

  املبارك بن احلسن  - ٢٥٤
  ابن امحد ابو الكرم الشهرزوري ولد يف ربيع اآلخر 

  سنة

  احدى وستني وقرأ القرآن ومسع من التميمي وابن خريون وطراد ومجاعة وتويف يف ذي احلجة من هذه السنة 
  حيىي بن ابراهيم  - ٢٥٥

يب طاهر الواعظ السلماسي مسع احلديث وقدم اىل بغداد فوعظ هبا وكان له القبول التام مث غاب عنها ابو زكريا بن ا
حنوا من اربعني سنة مث قدم بعد االربعني ومخسمائة فطلب ان يفتح له اجلامع ليعظ فلم جيب اىل ذلك فسمعنا عليه 

   سلماس يف هذه السنة شيئا من احلديث بقراءة شيخنا ابن ناصر مث رحل عن بغداد فتويف يف
  سنة 

  مث دخلت سنة احدى ومخسني ومخسمائة 
فمن احلوادث فيها ان سليمان شاه بن حممد استدعى يوم اجلمعة خامس عشر احملرم اىل باب احلجرة فجاء يف املاء 

ل وخرج اهل بغداد للفرجة فلما حضرا حلف على النصح واملوافقه ولزوم الطاعة وانه ال يتعرض للعراق حبا
ووعده باخلطبة فلما كان يوم اجلمعة تاسع عشر احملرم خطب له بعد سنجر ولقب بألقاب ابيه ونثر على اخلطيب 

الدراهم والدنانري فلما كان يوم السبت رابع عشر صفر أخرج اخلليفة السرادق واالعالم فلما كان صبيحة االثنني 
يه وتوج وسور وحلف على ما ذكر اميانا كثرية سادس عشر صفر بعث اىل سليمان فأحضر باب احلجرة وخلع عل

وقرر بأن العراق للخليفة وال يكون لسليمان اال ما فتحه من بالد خراسان واعطى الفرس واملركب واسرج له 
الزبزب وركب يف املاء وكان الناس يف السمرييات يتفرجون حىت تعذرت السفن وبعث اخلليفة اليه عشرين الف 

على االمراء الذين معه مث رحل وضرب يف النهروان وتبعه العساكر وبعث اىل اخلليفة ما  دينار ومائيت كر وخلع
  ارحل حىت اراك فيقوى قليب فخرج 

  اخلليفة يف غرة ربيع االول فرحل معه منازل وهو يتقدم اىل أن وصلوا حلوان ونفذ معه العسكر وعاد 
عة وكان بني اخذه واطالقه ثالث سنني واربعة اشهر وخرج ويف ربيع اآلخر خلى سبيل ايب البدر ابن الوزير من القل

  اخوه واملوكب فاستقبلوه وكان يوما مشهودا 
ويف سلخ ربيع اآلخر كثر احلريق ببغداد ودام اياما فوقع بدرب فراشا ودرب الدواب ودرب اللبان وخرابة ابن 

  ري ذلك جردة والظفرية واخلاتونية ودار اخلالفة وباب االزج وسوق السلطان وغ
ويف رجب خرج اخلليفة اىل ناحية الدجيل وكان قد توىل حفره ابن جعفر صاحب الديوان مث رجع وعاد فخرج 

  فأبصر االنبار وسار يف اسواقها ودروهبا مث رجع وعاد متصيدا 
بذلك  وجاءت االخبار بان ملك شاه ابن اخي سيلمان شاه قد انضاف اليه واهنم اتصلوا بألدكز وحتالفوا فلما مسع

حممد شاه سار اليهم وضرب معهم مصافا فاهنزموا بني يديه وتشتت العسكر ووصل من عسكر اخلليفة اىل بغداد 



حنو مخسني فارسا بعد أن كانوا ثالثة آالف ومل يقتل منهم احد امنا اخذت خيوهلم وامواهلم وتشتتوا وجاؤا عراة 
بغداد على طريق املوصل وكان عاجزا عن حسن  وجاؤا اخلرب أن سليمان شاه انفصل عن ألدكز وجاء يقصد

التدبري فهان يف عيون أهل االطراف فخرج على كوجك امري املوصل فقبض عليه ورقاه اىل القلعة يف رمضان هذه 
السنة وبعث اىل حممد شاه يقول له قد قبضت عليه فتعال تسلمه وان اردت ان تقصد بغداد فأنا احلق بك فسار 

د فوصل اىل ناحية بعقوبا وبعث اىل علي كوجك فتأخر عنه وانزعجت بغداد واحضرت حممد شاه يقصد بغدا
العساكر وخرج الوزير يستعرض العسكر وذلك يف مستهل ذي احلجة فلما اقبل حممد شاه اىل بغداد اضطربت 

  عساكر العراق على اخلليفة فعصى بدر بن املظفر صاحب البطيحة وارغش صاحب البصرة 

سنة اخرج الوزير شرف الدين الزينيب من داره وقلع من قربه فحمل اىل احلربية يف املاء ليال بعد ويف رجب هذه ال
أن احضر الوعاظ فتكلموا قبل قلعه من داره من اول الليل وعربت االضواء الكثرية واخللق الكثري واتفق ان رجال 

  يقال له ابو بكر املوصلي قص ظفره فحاف عليه فخبثت يده ومات 

  ن تويف يف هذه السنة من االكابرذكر م

  رشيد اخلادم  - ٢٥٦
  كان صاحب اصبهان تويف يف هذه السنة 

  سلمان بن مسعود  - ٢٥٧
ابن احلسني بن حامد ابو حممد ويعرف بالشحام ولد سنة سبع وسبعني ومسع ثابتا وابن الطيوري وحيىي بن منده 

ه كثريا من حديثه وتويف يف هذه السنة ودفن مبقربة وغريهم وكان مساعه صحيحا وكان من اهل السنة قرأت علي
  باب حرب 

  علي بن احلسني  - ٢٥٨
ابو احلسن الغزنوي قدم بغداد يف سنة ست عشرة فسمع احلديث على مشاخينا وكان يعظ وكان مليح االيراد 

ر له جاه عظيم لطيف احلركات فأمرت خاتون زوجة املستظهر فبىن له رباط بباب االزج ووقفت عليه الوقوف وصا
متيل األعاجم اليه وكان السلطان يأتيه فيزوره وكثر زبون جملسه بأسباب منها طلب جاهه وكثرة احملتشمني عنده 
والقراء واستعبد كثريا من العلماء والفقراء بنواله وعطائه وكان حمفوظه قليال فكان يردد ما حيفظه وحدثين مجاعة 

ن بني يديه ويتحفظ الكالم عليه مسعته يوما يقول يف جملس وعظه احلكمة يف من القراء انه كان يعني هلم ما يقرؤ
املعراج لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انه رأى ما يف اجلنة والنار ليكون يوم القيامة على سكون ال انزعاج فيه 

  موسى عند القائها بني  فال يزعجه ما يرى لتقدم الرؤية وهلذا املعىن قلبت العصا حية يوم التكليم لئال ينزعج

من ولد اذا ... كم حسرة يل يف احلشا ... يدي فرعون ومسعته يقول حزمة حزن خري من اعدال اعمال وانشدنا 
  ... فما نشا كما أشا ... وكم اردت رشده ... نشا 

هل يستوي ... سهرت يف ليلي واستنعسوا ... ألنين يف صنعيت فارس ... حيسدين قومي على صنعيت ... وأنشدنا 
  ... الساهر والناعس 

وكان مييل اىل التشيع ويدل مبحبة االعاجم فال يعظم بيت اخلالفة كما ينبغي فسمعته يقول تتوالنا وتغفل عنا 
  ... وضعه لك خلخاال ... فغري حلية السيف ... اذا مل تك قتاال ... فما تصنع بالسيف ... وانشد 



لسبت وجيلسون عن ميينك يوم االحد وصاح اللهم هل بلغت فكانت هذه مث قال توىل اليهود فيسبون نبيك يوم ا
االشياء تبلغ فتثبت يف القلوب حىت انه منع من الوعظ فقدم السلطان مسعود فاستدعاه فجلس جبامع السلطان 

أمرين ان فحدثين ابن البغدادي الفقيه انه ملا جلس يومئذ حضر السلطان فقال له يا سلطان العامل حممد بن عبد اهللا 
اجلس وحممد ابو عبد اهللا منعين ان اجلس يعين املقتفي وكان اذا نبغ واعظ سعى يف قطع جملسه وملا مال الناس اىل 

هللا قطب الدين من ... ابن العبادي قل زبونه فكان يبالغ يف ذمه فقام بعض اذكياء بغداد يف جملس العبادي فأنشده 
  ... قام هبا برهان يف الناس ... رت حجته يف الورى مذ ظه... طب بأدواء الورى آس ... واعظ 

وأراد ابن الغزنوي قد قام للناس النه كان يلقب بالربهان وهذا من عجيب ذكاء البغداديني فلما مات السلطان 
مسعود تتبع الغزنوي واذل ملا كان تقدم من انبساطه وكان معه قرية اصلها للمارستان فأخذت وطولب بنمائها بني 

حلاكم وحبس مث سئل فيه فاطلق ومنع من الوعظ وحدثين عبد اهللا بن نصر البيع قال اخذت من الغزنوي يدي ا
  القرية اليت كانت وقفت عليه فاستدعاين وسألين 

ان اقول البن طلحة صاحب املخزن ان يسأل فيه وقال هذه القرية اشترهتا خاتون من اخلليفة والذي وقع عليه 
و اعرف اخللق باحلال قال فجئت فأخربته فقال انا رجل منقطع عن االشغال وكان قد الشهادة صاحب املخزن فه

تزهد وترك العمل فعدت اليه فأخربته فقال ال بد من انعامه يف هذا فكتب صاحب املخزن اىل املقتفي هذا رجل قد 
غزنوي يلقى الذل بعد العز اوى اىل بلدكم وهو منسوب اىل العلم فقال املقتفي اوال يرضى ان حيقن دمه وما زال ال

الوايف فحدثين ابو بكر ابن احلصري قال مسعته يقول من الناس من املوت احب اليه من احلياة وعين نفسه وكان ال 
حيتمل الذل فمرض فحكى الطبيب الداخل عليه انه قد القى كبده وكان مرضه يف حمرم هذه السنة فبلغين انه كان 

وتسليم وتويف ليلة اخلميس سابع عشرين احملرم وصلى عليه يف رباطه ودفن  يعرق يف مرضه ويفيق فيقول رضا
  مبقربة اخليزران اىل جانب ايب سعيد السريايف 

  املظفر بن محاد  - ٢٥٩
ابن ايب اخلري صاحب البطيحة فتك به يعيش بن فضل بن ايب اخلري من اصاغرهم يف احلمام ومعه اثنان من اهله ووىل 

  ابنه مكانه 
  حيىي بن عبد الباقي  - ٢٦٠

ابو بكر الغزال مسع ومسع وتويف يف شوال هذه السنة ودفن يف مقربة يقال هلا العطافية وقف ابن عطاف التاجر وهو 
  أول من دفن فيها 

  سنة

  مث دخلت سنة اثنتني ومخسني ومخسمائة 
قبل عرض اخلليفة العسكر فمن احلوادث فيها انه ملا قرب حممد شاه من بغداد وكان قد طلب ان خيطب له فلم ي

وبعث اىل االمراء فأقبل خطلربس من واسط وعصى ارغش صاحب البصرة واخذ واسط ورحل مهلهل اىل احللة 
  فأخذها بنو عوف وضرب اخلليفة سرادقة حتت دار يرنقش مث نزعه ومجع مجيع السفن 

ب الغريب فأجفل الناس واهل السواد اليت ببغداد حتت التاج ونودي يف سادس عشر احملرم ان ال يقيم احد باجلان
ونقلت اموال الناس اىل دار اخلالفة وعرب حممد شاه فوق حريب وهنب اوانا واتصل به علي كوجك واتفقا وضرب 



حممد شاه بالرملة فقطع اجلسر وجيء به اىل حتت التاج ولبس الناس السالح فأخرج اخلليفة سبعة آالف جوشن 
دات واقام اربعني شقاقا يعملون اخلشب لعمل التراس واجملانيق والعرادات فكانت ففرقها ونصبت اجملانيق والعرا

مائتني وسبعني عرادة ومنجنيق يف كل عرادة اربعون رجال وكان خيرج كل يوم من اخلزانة اكثر من مائة كر واذن 
عشر احملرم فلما للوعاظ يف اجللوس بعد منعهم من ذلك مدة سنة ومخسة اشهر وكان ذلك يف ليلة السبت ثامن 

كان يوم االثنني ركب عسكر حممد شاه وعلي كوجك وجاؤا يف حنو ثالثني الف جمفجف فوقفوا عند الرقة ورموا 
بالنشاب اىل ناحية التاج وصعد الناس اليهم من السفن وكان صالح الدين رجل من اصحاب السلطان قد بىن خانا 

ة فكان هؤالء القوم يعتصمون به وحبائط الرقة فامر امري املؤمنني عند الرقة أنفق عليه ألوف دنانري وجعله للسابل
بنقض ذلك وكان صبيان بغداد يعربون اليهم باملقاليع وزراقات النار فريدون العسكر الكثري ويتلقون النشاب مبيازر 

س فقتلوه صوف وكان القتال حتت قمرية وقصر عيسى وضرب الصبيان يوما امري منهم بقارورة نفط فرمت به الفر
وقعد القوم له يف العزاء وهنب عسكر القوم باجلانب الغريب واخربوا مائتني وسبعني دوالبا وركب يوم االثنني 

عسكر اخلليفة ومضوا بكرة اىل ناحية الدار املعزية ومعهم العرادات واقواس اجلرح يقاتلون والنشاب يقع عليهم 
كر األعداء يف مجع عظيم فانتشروا على دجلة وخرج عسكر مثل املطر فلما كان يوم السبت ثالث صفر جاء عس

اخلليفة يف السفن واتصلت احلمالت وانقطعت صالة اجلمعة من اجلانب الغريب ووصلت االخبار مبجيء سفن اليهم 
  من احللة واهنم قد أداروها اىل الصراة وجاءهتم سفن من 

يق وسكر وعسل ومسن ونعل للخيل وغري ذلك واسط فأقامت يف املدائن ووصل هلم من املوصل كلك عليه دق
فأخذه اصحاب اخلليفة فركبوا بأمجعهم وانتشروا من الرملة اىل حتت الرقة وضربوا الدبادب والبوقات وكانت 
الريح شديدة متنع السفن ان تصعد فرمى صبيان بغداد نفوسهم يف املاء وسبحوا فصعد منهم حنو مخسني بأيديهم 

  شاب وسكنت الريح فركبت املقاتلة يف السفن متنع من الصبيان وكان يوما مشهودا السيوف واملقاليع والن
ويف يوم اجلمعة سادس عشر صفر وصلت سفن القوم اىل الدور فخرجت سفن اهل بغداد فمنعتها من االصعاد 

حمل العوام وجرى قتال عظيم ووقع النفري ببغداد ومل يصل اجلمعة اال القليل ونودي من الديوان حبمل السالح ف
والتجار والرؤساء ثياب احلرب وكان احملتسب كل يوم جيوز والسالح بني يديه وعلم احلاج باحلال فجاء اخلرب ان 
احلاج باحللة على محلة السالمة وان امري احلاج قيماز امرأة الوزير ابن هبرية فكانت مع احلاج فدخل الربية مع بين 

  خفاجة وجاء احلاج فعربوا اىل بغداد 
فلما كان يوم االثنني سادس عشر صفر وصل ركايب من مهذان واخرب ان ملك شاه دخل مهذان وكبس بيوت 

املخالفني وهنبها فخلع على الركايب وضربت بني يديه الدبادب وجاء رسول آخر فأخرب بذلك فلما كانت عشية 
وا دار السلطان فنزل منكو برس اجلمعة سلخ صفر عرب منهم يف السفن حنو الف فارس فقصدوا حتت الزاهر ليدخل

الشحنة واصحابه فضرب عليهم فقتل منهم مجاعة ورمى الباقون انفسهم يف املاء واتصل القتال عند عقد السلطان 
ودار العميد يف دجلة وغري ذلك من االماكن وخرج بعض االيام اىل االتراك من اخلزانة مخسة وعشرون الف نشابة 

  ع ذلك من خزانة اخلليفة ومل يكلف احدا شيئا وال استقرض من ذوي ومائتان وستون كرا وكان مجي

  املال 
وحكى زجاج اخلاص انه عمل يف هذه النوبة مثانية عشر الف قارورة للنفط سوى ما كان عندهم من بقايا نوبة 
اخليالة  تكريت ويف يوم االربعاء خامس ربيع االول فتح باب السور مما يلي سوق السلطان وباب الظفرية وخرجت



والرجالة وخرج منكوبرس وقيماز السلطاين ووقع القتال فحملوا اثنيت عشرة مرة ونصب األعداء عرادة على دار 
السالركرد فرماها املنجنيق الذي حتت دار الشحنة فكسرها وتعذر على اهل بغداد الشوك والتنب والعلف فبيع 

فة اجلسر فبقي منه زورقان وكان حيفظ فلما كان يوم الشوك كل باقة حببة ورأس غنم بسبعة دنانري وسد اخللي
االربعاء تاسع عشر ربيع االول وصل اخلرب بأهنم قد عربوا الرحل واحلمال من اجلانب الغريب اىل اجلانب الشرقي 
ووصل قوم من طريق خراسان واخربوا بأن الشحنة الذي عندهم جاء اليهم مهزوما واخرب بأن عسكرا من طريق 

  بأن ملك شاه وصل اىل مهذان وصحبته ابن امرأة ألدكز  مهذان خيرب
فلما كان يوم اخلميس العشرين من ربيع االول جاؤا بالسالليم اليت عملوها وكانت اربعمائة سلم طوال ليضعوها 
من على السور فلم يقدروا فلما كان يوم اجلمعة حادي عشرين ربيع االول مل جير اال قتال يسري وهذه اجلمعة الثالثة 

اجلمع اليت مل يصل فيها اجلمعة ببغداد غري جامع القصر وعطل باقي اجلوامع واحتوى العسكر على اجلانبيني ووصل 
رسول من ألدكز خيرب بدخول ملك شاه مهذان فأخذ نساء املخالفني واوالدهم فخلع عليه ونفذ على كوجك مجاعة 

نودعه رسالة اىل امري املؤمنني فاستؤذن يف ذلك فاذن  فوقفوا على قمرية يصيحون اىل منكوبرس الشحنة نفذ رسوال
  فنفذ الوزير بصاحبه 

وقيل ان نور الدين بن زنكي بعث اىل علي كوجك وقال له متضي وترمي نفسك بني يدي امري املؤمنني حىت يرضى 
اء مجيعهم يف ووصل يف هذا اليوم امرأة سليمان شاه بنت خوارزم شاه وكانت قد اصلحت بني ملك شاه وبني االمر

  مهذان وجاءت على التجريد يف زي احلاج الصوفية اىل املوصل وعليها مرقعة ويف 

رجليها طرسوس ومعها ركايب يف زي املكدين مث جاءت حىت صارت يف عسكر حممد شاه وكوجك مث جاءت ليلة 
عرب فعرف الوزير فنفذ السبت فوقفت حتت الرقة وصاحت مبالح وقالت له صح يل بقائد من قواد امري املؤمنني ي

اليها حاجبا فعرفته نفسها فعرب هبا فدخلت على الوزير فقام هلا قياما تاما وعرف اخلليفة وصوهلا فأفرد هلا دارا حسنة 
ومحل اليها ما يصلح واحضرت الركايب فأخرج الكتب وفيها ان ملك شاه دخل مهذان ونقض الكشك وكبس 

  بيوت املخالفني ونقض دورهم 
االثنني رابع عشرين ربيع االول فقد من جبس اجلرائم مخسة من الكبار منهم ابن مسكة ومقتص اخلادم ويف يوم 

  فتصبحوا يف مفتح باب النويب فوجدوهم يف الدروب وابواب املساجد فأخذوهم 
ح فلما كان يوم الثالثاء خامس عشرين الشهر نادى احلراس يف الدروب واالسواق من اراد اجلهاد فليلبس السال

ويقصد السور فخرج اخللق وجاء العدو ومعهم السالليم واملعاول والزبل لسد اخلندق وخرج الناس واقتتلوا فلما 
كان يوم اخلميس سابع عشرين ربيع االول نادوا يف عسكرهم ال يتأخرن احد عن احلرب وعرب العسكر الذي 

وبعضهم يف عقد سوق السلطان وفتحت االبواب  باجلانب الغريب وجاؤا بامجعهم وافترقوا فبعضهم يف عقد الظفرية
ووقع القتال اىل املغرب فلما كان يوم السبت تاسع عشرين هذا الشهر نادوا اليوم يوم احلرب العظيم فال يتأخرن 
احد فخرج الناس فلم جير قتال وكان املنجمون قد حكوا فيه بأمر عظيم يلحق الناس من القتل وغريه فبان كذهبم 

   فلم جير شيء
وجاء زنكي فكلم بعض اتراك اخلليفة فقال له صاحب اخلليفة حنن على انتظاركم فاليوم الوعد فما حبسكم فقال له 

قد عولوا على عمل غرائر وازقاق قد عملوا بعضها وحشوها حصى ورمال ليسدوا اخلندق وعملوا سالليم طواال 
  ئكم وان اعوزكم عراضا فقال له التركي قد فتحنا لكم االبواب ملا علمنا مبجي



سالليم اعرناكم مث اذا فتحت االبواب فقد استغنيتم عن السالليم فقال قد عولوا على يوم االربعاء فقال له هل 
وصلكم خرب مهذان قال نعم قال فكيف قلوبكم قال ما هي طيبة قلوبنا اىل اهلنا وكوجك خائف فما يعرب الينا وقد 

من اصحاهبم قوم فاستأمنوا فسئلوا عن حاهلم فقال قد رحل كثري منهم حتريوا واختلفوا مث ودعه وانصرف وجاء 
كل قوم اىل جهة وكان الضعفاء يعربون فيجلبون علفا وحطبا فيبيعونه ويعيشون بثمنه ورمبا حشوا فيه اللحم 

  والتفاح واخلضرة ففطنوا هبم فمنعوهم 
يف حبس اجلرائم وسببه انه عزم على االنتقال ويف ليلة اجلمعة سادس ربيع اآلخر قبض على اليزدي الفقيه وحبس 

اىل ذلك العسكر فكتب اليهم كتابا وقال اذا قرأمت كتايب فخرقوه وبعثه مع فقيه فحمله اىل الوزير فاحضره فاقر 
  وقال احلاجة محلتين على هذا فحبس وأخذ منه السجل الذي كان معه بالتدريس يف املدرسة مث اطلق يف ربيع اآلخر 

يوم السبت سابع ربيع اآلخر عرب الضعفاء الذين كانوا جيلبون احلطب والعلف على عادهتم فحسرهم  فلما كان
كوجك ومجع منهم مجاعة وتقدم بقطع آذاهنم وخرم آنافهم ففعل هبم ذلك فعادوا ودماؤهم تسيل فجاؤا يستغيثون 

  حتت التاج فتقدم اخلليفة مبداواهتم وقسم فيهم ماال 
كوجك يقول له انت وعدتين بأخذ بغداد فبغداد ما حصلت وخرجت من يدي مهذان واخذ وبعث حممد شاه اىل 

مايل هبا وخربت بيوت اصحايب وانا معول على املضي فقال له مىت رحلت بغري بلوغ غرض كنت سبب قلع بيت 
مع موضعا السلجوقية اىل يوم القيامة مث ال يقصدونك بل يقصدونا ايضا ولكن اصرب حىت مند اجلسر ونعرب وجن

واحدا ونرمي هذه الغرائر يف اخلندق وننصب السالليم وحنمل محلة واحدة فنأخذ البلد مث ما زالوا يتسللون 
وضاقت هبم املرية وخلف منهم خلق كثري وبعثوا ابن اخلجندي فوقف عند قمرية وقال ابعثوا الينا يوسف الدمشقي 

  لسيف فكيف فجاء يوسف فقال مالكم عندنا قبل اليوم جواب اال ا
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مللوك واألمم: كتاب  تاريخ ا ملنتظم يف    ا
لفرج : املؤلف  ا بو  بن اجلوزي أ بن حممد  بن علي  لرمحن  ا  عبد 

  اليوم وقد قتلتم واحرقتم وافسدمت مث استأمن خلق كثري منهم فأخربوا ان القوم على الرحيل 
شاه قد أخذ اربعة آالف  ووصل يف عشية يوم الثالثاء سابع عشر هذا الشهر ثالثة من الركابية فأخربوا ان ملك

خبتية نفذ هبا حممد شاه اىل مهذان وخربوا هبزمية اينانج وبأموال كثرية اخذت من مهذان من املخالفني ودار اىل 
عسكر اخلليفة مجاعة من امراء القوم وفرساهنم وهلك من امرائهم مجاعة وجاء كتاب من ملك شاه يذكر فيه انه 

ساكر وبعثنا اىل أينانج فلم حيضر فقصدناه فاهنزم وجاء الينا اكثر عسكره وقد اجتمع باالمراء ألدكز ومجيع الع
نفذنا اىل األمراء الذين مع حممد شاه من اهل مهذان نقول هلم مىت تأخرمت عن احلضور اىل عشرين يوما خربنا 

معه ثالثة آالف فارس  بيوتكم واخذنا اموالكم واوالدكم ونساءكم وقد وصل الينا منهم عامل عظيم وقد نفذنا امريا
اىل كرمانشاهان وحنن منتظرون االمر الشريف فان أذن لنا يف املسري اىل بغداد جئنا وان رسم لنا باملضي اىل املوصل 

  مضينا 
ويف يوم اجلمعة العشرين من ربيع اآلخر جرى قتال على قمرية وهذه اجلمعة هي السابعة اليت تعطلت فيها جوامع 

 جامع القصر وحده ويف ليلة السبت خرج رجل من العيارين يقال له ابو احلسني العيار فأخذ بغداد فلم يصل اال يف
معه مجاعة من الرجالة والشطار ونزل من السور وكبس طوالع العسكر ومنهم قوم نيام وانتهبهم ووقعت الصيحة 

  فاهنزموا وعاد الرجالة اىل الباب 
واحد منهما من صاحبه فقال حممد قد أخذت بالدي واقطعت  ووقع االستشعار بني حممد شاه وكوجك فخاف كل

وانت اشرت علي باجمليء اىل بغداد فلما علم انه قد تغريت له نيته قال له ان مل افتح لك البلد يف ثالثة ايام فما انا 
ي شيء بغداد كوجك واعرب يوم االثنني ويف بكرة يوم الثالثاء فقاتل وقد قررت مع أصحايب ان يقاتلوا قتال املوت أ

عندنا فاتفقا على ذلك ونصبوا اجلسر وعرب اكثر العساكر وقال له تعرب انت اليوم وأعرب انا غدا فلما كان يوم 
  االثنني 

ثالث عشرين ربيع اآلخر عرب حممد شاه وأصحابه اىل عشية وختلف منهم ثلثمائة غالم فلما كان العشاء قطع 
وماله طول الليل فأصبح الناس وما بقي من خيمه شيء وضرب  كوجك اجلسر وقلع اخليم وبعث رحله وخيمه

النار يف زوارق اجلسر وفيما بقي من تنب وشعري وحطب وضرب على خزانة السلطان والوزير ورحل وبقي حممد 
شاه وأصحابه بقية يوم الثالثاء مث قلع اخليم وذهب هو وعسكره ومنع اخلليفة عسكره من ان يلحقوه وضربت 

دار السلطان فنهبوها وكان فيها اموال كثرية وهنبوا االبواب واالخشاب وأخذوا االطيار والغزالن  الرجالة اىل
والعسكر يروهنم فاذا طردوهم عادوا ورأى رجل من التجار محال فيه سكر يف سوق املدرسة وكان قد هنب من دار 

نارا فنظروا فاذا هو كما قال فسلموه اليه السلطان فقال يل هذا قالوا من يشهد لك قال يف وسطه مائة دينار اال دي
فأخذ الذهب واعطاهم السكر وهنبت دار خاص بك فنودي برد ما أخذ من الدار فحمل اىل ديوان األبنية وكان 

الناس قد طرقوا يوم النهب اىل حملة ايب حنيفة وكان مث اموال للتجار وعزموا على السفر فآووا امواهلم اىل مث 
حممد شاه فاهنم هنبوا بعقوبا وأعماهلا ومجع اخلليفة األمراء الذين كان يستشعر منهم فخلع فنهبت واما أصحاب 

عليهم واعطاهم االموال وقال متضون اىل مهذان فتكونون مع ملك شاه وخرج الناس يلعبون يف هنر عيسى وغريه 



كانوا يقاتلون يف تلك االيام قد بانواع اللعب واملضحكات فرحا بالسالمة وكان العظامية والقرع والصبيان الذين 
اختذوا زرديات من بعر الغنم وسالحا من الفارسي واخرجوا طبال وبوقا ونصبوا خشبا وصلبوا مجاعة حتت آباطهم 

  يلعبون ويضحكون ما كان كل سبت وخرج الناس يتفرجون ويضحكون عليهم 
اىل حتت دار تتر مث ركب وسار يفتقد السور  فلما كان يوم اخلميس رابع عشر مجادى االوىل ركب اخلليفة يف املاء

من اوله اىل آخره وعاد من دجلة يفتقده مث عرب اىل اجلانب الغريب فنظر آثار اخلراب وما احرق من الدور مث عاد 
  اىل منزله 

  مسرورا واطلق للفقراء ماال كثريا 
املطر والرعد والربق وبرد الزمان  وحدث يف هذه السنة بالناس امراض شديدة ألجل ما مر هبم من الشدائد وكثر

كأنه الشتاء والناس يف ايار وفشا املوت يف الصغار باجلدري ويف الكبار باالمراض احلادة وغلت االسعار وبيعت 
  الدجاجة بنصف دانق والتنب مخسة ارطال حببة وتعذر اللحم 

يف سابع عشر رجب خرج اخلليفة فلما كان خامس عشرين مجادى اآلخرة وصل اخلرب بوفاة سنجر فقطعت خطبته و
فنزل بأوانا وقصد فم الدجيل وكان احلفر فيه مث عاد وقصد هنر امللك ورحل يقصد البطائح يطلب ابن ايب اخلري 

  فهرب فعاد اخلليفة اىل بغداد 
ل ويف شعبان استأذن اخلليفة ابن جعفر صاحب خمزن االمام املقتفي ان اجلس يف داره فأذن له فكنت اعظ فيها ك

  مجعة 
  ويف شعبان خرج اخلليفة اىل الصيد فأقام عشرة أيام 

وكانت وقعة عظيمة بني حممود بن زنكي وبني االفرنج وفتح عسكر مصر غزة واستعادوها من االفرنج ووصل 
  رسول حممود بتحف وهدايا ورؤس االفرنج وسالحهم واتراسهم 

هتدمت منها ثالثة عشر بلدا مثانية من بالد االسالم ووصل اخلرب يف رمضان بزالزل كانت بالشام عظيمة يف رجب 
ومخسة من بالد الكفر اما بالد االسالم فحلب ومحاة وشريز وكفر طاب وفامية ومحص واملعرة وتل حران واما بالد 

االفرنج فحصن االكراد وعرقة والالذقية وطرابلس وانطاكية فاما حلب فأهلك منها مائة نفس واما محاة فهلكت 
اال اليسري واما شريز فما سلم منها اال امرأة وخادم هلا وهلك مجيع من فيها واما كفر طلب فما سلم منها  مجيعها

احد واما فامية فهلكت وساخت قلعتها واما محص فهلك منها عامل عظيم واما املعرة فهلك بعضها واما تل حران 
االكراد وعرقة فهلكتا مجيعا وهلكت الالذقية فانه انقسم نصفني وظهر من وسطه نواويس وبيوت كثرية واما حصن 

  فسلم منها 

  نفر وينح فيها جومة فيما محأة ويف وسطها صنم واقف واما طرابلس فهلك أكثرها واما انطاكية فسلم بعضها 
ويف هذه السنة اعتزم الوزير ابن هبرية ماال يقارب ثالثة آالف دينار على طبق االفطار طول رمضان وحضره 

  كان طريقا مجيال يزيد على ما كان قبله من اطباق الوزراء وخلع على املفطرين اخللع السنية االماثل و
ويف شوال قدم ابن اخلجندي الفقيه والعاملي احلنفي صاحب التعليقة فتلقامها املوكب وقبال العتبة وحضرا جملسي 

  فأحلق الصغار بالكبار يف دار صاحب املخزن وقدم ابو الوقت فورى لنا صحيح البخاري عن الداودي 
وفيها اعيدت نقابة الطالبيني اىل الطاهر ايب عبد اهللا بن عبيد اهللا وكانت جعلت يف ولده ايب الغنائم ألنه كان قد 



مرض مرضا اشرف منه على التلف ومل يشك الناس يف هالكه وحدثين بعد أن عويف ما يدل ان شخصا اطعمه فعزل 
  يف حالة املرض فلما عويف أعيد 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن عمر  - ٢٦١
ابن حممد بن امسعيل ابو الليث النسفي من اهل مسرقند مسع احلديث وتفقه ووعظ وكان حسن السمت وحج وعاد 

.. .يا عامل الغيب والشهاده ... اىل بغداد فأقام هبا حنو ثالثة اشهر مث ودع وخرج اىل بلده وكان ينشد وقت الوداع 
  ... منك وفاة على الشهاده ... اسأل يف غربيت وكريب ... مين بتوحيدك الشهاده 

فلما وصل اىل قومس خرج مجاعة من اهل القالع وقطعوا الطريق على القافلة وقتلوا مقتلة عظيمة من العلماء 
  واملعروفني فضربوه ثالث ضربات فمات 

  امحد بن خبتيار  - ٢٦٢
  اس املاندائي الواسطي ويل القضاء هبا مدة وكان فقيها ابن علي بن حممد ابو العب

فاضال له معرفة تامة باألدب واللغة ويد باسطة يف كتب السجالت والكتب احلكيمة مسع ابا القاسم بن بيان وابا 
عيب بن نبهان وغريمها وكان يسمع معنا على شيخنا ابن ناصر وصنف كتاب القضاة وتاريخ البطائح وغري ذلك 

  قة صدوقا تويف يف مجادى اآلخرة من هذه السنة وصلى عليه يف النظامية ودفن مبقربة باب أبرز وكان ث
  سنجر بن ملك شاه  - ٢٦٣

ابن الب ارسالن ابو احلارث وامسه امحد ولد بسنجار يف بالد اجلزيرة يف رجب سنة تسع وسبعني واربعمائة حني 
زر وسكن خراسان واستوطن مرو وكان قد دخل اىل بغداد مع توجه ابوه ملك شاه اىل غزو الروم ونشأ ببالد اخل

أخيه السلطان حممد علي امري املؤمنني املستظهر باهللا فحكى هو قال ملا وقفنا بني يديه ظن اين انا السلطان فافتتح 
كالمه معي فخدمت وقلت يا موالنا السلطان هو اشرت اىل أخي ففوض اليه السلطنة وجعلين ويل العهد بعده 

لفظه فلما تويف السلطان حممد لقب سنجر بالسلطان واستقام امره متراقيا وكان امره عليا وكان مهيبا كرميا رفيقا ب
بالرعية حليما عنهم وكانت البالد آمنة يف زمانه فجلس على سرير امللك احدى واربعني سنة وكان قبلها يف ملك 

السالطني هذه املدة فاهنا تقارب الستني سنة وخطب له وسلطنة حنوا من عشرين سنة ومل ميلك احد من اخللفاء و
على اكثر منابر االسالم وروى احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وحلقه طرش واتفق انه حارب الغز فأسروه 
مث ختلص بعد مدة ومجع اليه اصحابه مبرو وكان يعود اليه ملكه فتويف يوم االثنني وقت العصر الرابع والعشرين من 
ربيع االول من هذه السنة ودفن يف قبة بناها لنفسه مساها دار اآلخرة وملا بلغ خرب موته اىل بغداد قطعت خطبته ومل 

  جيلس له يف العزاء فجلست امرأة سليمان للعزاء فعزاها به اخلليفة وأقامها 
  علي بن صدقة ابو القاسم الوزير  - ٢٦٤

  ادى االوىل من هذه السنة وصلى عزل فتويف يف ليلة اجلمعة ثالث عشرين من مج

  عليه يف جامع القصر قبل صالة اجلمعة وقرب مبشهد باب التنب 
  عيسى بن ايب جعفر  - ٢٦٥

  ابن املقتفي تويف ودفن يف مشهد باب ابرز وما امكن محله اىل الترب ألجل الفنت 



  ابو القاسم بن املستظهر باهللا  - ٢٦٦
معة ثامن عشر مجادى االوىل من هذه السنة ومحل ضاحي هنار اىل الترب يف وكان اصغر اوالده سنا تويف ليلة اجل

املاء ومضى معه الوزير اىل مقصورة جامع السلطان فصلى هبا اجلمعة يف املوضع الذي كان يصلي فيه السلطان 
  وجلسوا للعزاء به يف بيت النوبة يومني مث خرج توقيع فأقامهم من العزاء 

   حممد بن عبيد اهللا - ٢٦٧
ابن نصر الزاغوين ابو بكر ولد سنة مثان وستني واربعمائة ومسع ابا القاسم ابن البسري وابا نصر الزينيب وطرادا 

وعاصما والتميمي وخلقا كثريا وقرأت عليه كثريا من مسموعاته وتويف ليلة االثنني ثالث عشرين ربيع اآلخر ودفن 
  مبقربة باب حرب 

  حممد بن عبد اللطيف  - ٢٦٨
ن حممد بن ثابت ابو بكر اخلجندي مسع ابا علي احلداد وغريه وتقدم عند السالطني وكانوا يصدرون عن رأيه اب

وقدم بغداد وويل تدريس النظامية وكان مليح املناظرة قال املصنف رمحه اهللا حضرت مناظرته وهو يتكلم بكلمات 
يف الوعظ وكان مهيبا وحوله السيوف وهو معدودة مثل الدر ووعظ جبامع القصر وبالنظامية وما كان يندار 

بالوزراء اشبه منه بالعلماء خرج اىل اصبهان فنزل قرية فنام يف عافية فاصبح ميتا يف شوال هذه السنة ومحل اىل 
  اصبهان 
  حممد بن املبارك  - ٢٦٩

  ابن حممد ابن اخلل ابو احلسن بن ايب البقاء ولد سنة مخس وسبعني ومسع احلديث 

ب وابن الطيوري وابن النظر وثابت وابن السراج وغريهم وتفقه على ايب بكر الشاشي ودرس وتويف يف من ابن ايو
  حمرم هذه السنة فدفن باللوزية وتويف اخوه ابو احلسني ابن اخلل الشاعر يف ذي القعدة من هذه السنة 

  نصر بن نصر  - ٢٧٠
لقاسم ابن البسري وايب الليث نصر بن احلارث الشاشي ابن علي بن يونس ابو املعمر العكربي الواعظ مسع من ايب ا

وايب حممد التميمي وغريهم وكان ظاهر الكياسة يعظ وعظ املشايخ ويتخريه الناس لعمل االعزية ولد يف سنة ستني 
وتويف يف ذي احلجة من هذه السنة وصلى عليه بالنظامية والتاجية ودفن مبقربة باب ابرز وكان له ولد يكىن ابا 

  د نشأ على طريقته ولد سنة مخسمائة ومات سنة مخس وسبعني حمم
  حيىي بن عيسى  - ٢٧١

ابن ادريس ابو الربكات األنباري قرأ القرآن على مجاعة ومسع احلديث على عبد الوهاب االمناطي وغريه وقرأ 
ده على املنرب اىل النحو على الزبيدي وصحبه مدة وتفقه على القاضي احلراين وعظ الناس وكان يبكي من حني صعو

حني نزوله وتعبد يف زاويته حنو مخسني سنة وكان ورعا حىت انه عطش فجيء مباء من بعض دور احلكام فلم يشرب 
وكان ال يفعل شيئا اال بنية وكان من اهل السنة اجلياد رزقه اهللا اوالدا صاحلني فسماهم ابا بكر وعمر وعثمان 

ملنكر مستجاب الدعوة له كرامات ومنامات صاحلة رأى يف بعضها رسول وعليا وكان امارا باملعروف ناهيا عن ا
اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف بعضها امحد بن حنبل فقال املروذي يا ابا عبد اهللا هذا من اصحابنا فقال وهل يشك 

اال بعد العشاء فيه وكان هو وزوجته ام اوالده يصومان النهار ويقومان الليل وحيييان بني العشائني وال يفطران 
وختما اوالدمها القرآن واقرءا خلقا من الرجال والنساء تويف يوم االثنني رابع ذي القعدة من هذه السنة فقالت 

  زوجته اللهم ال حتيين بعده فماتت بعد 



  مخسة عشر يوما 

  سنة

  مث دخلت سنة ثالث ومخسني ومخسمائة 
خلليفة وخنت معه مجاعة من اوالد االمراء واعدت اخللع فمن احلوادث فيها انه يف غرة ربيع االول خنت ولد ا

والتحف ومل يبق احد من ارباب الدولة اال ومحل من التحف كثريا وعمل مساطا كبريا لالمراء واألتراك يف الصحراء 
  مما يلي سور الظفرية 

  مشلة التركماين وفيها وقع االتفاق بني حممد شاه واخيه ملك شاه وامده بعسكر ففتح خوزستان ودفع عنها 
ويف ربيع اآلخر خرج امري املؤمنني بقصد االنبار وعرب الفرات وزار قرب احلسني عليه السالم ومضى اىل واسط 

ودخل سوقها وعاد اىل بغداد ومل خيرج هذه النوبة معه الوزير ألنه كان مريضا وانفق يف مرضه هذا حنو مخسة آالف 
عضها يف قضاء ديون اهل احلبوس وغريهم وخلع على ابن التلميذ ملا عويف دينار بعضها لالطباء وبعضها للصدقة وب

ثيابا كثرية واعطاه دنانري وبغلة وبعث اليه اخلليفة يتعرف اخباره ويستوحش له فخرج فاحندر اىل املدائن لتلقي 
نفذ به اىل بالد اخلليفة وعاد معه مث خرج اخلليفة يف رجب واحضر قويدان وخلع عليه واضاف اليه عسكرا كثريا و

البقش واقطعه البالد والقالع مث وصل اخلرب بان قويدان قد انضاف اىل سنقر اهلمذاين واتفق معه فبعث اخلليفة 
مملوكا يقال له قيماز العمادي يف مجاعة يطلبوهنما فهربا مث انضافا اىل ملك شاه فأدركهم اجلوع والوفر فهلك 

يف داره باحلرمي الطاهري مث سار اىل دجيل فاقام هبا اياما مث عاد اىل بغداد اكثرهم مث خرج اخلليفة يف شعبان فبات 
  وخرج يوم العيد املوكب بتجمل وزي مل ير مثله من اخليل والتجافيف واالعالم وكثرة اجلند واالمراء 

  ويف يوم اجلمعة وقع ببغداد مطر كان فيه برد مثل البيض واكرب على صور خمتلفة 

  ام ساعة وكسر اشياء كثرية وفيه برد مضرس ود
  وفيها غرق رجل بنتاله صغرية فأخذ وحبس 

قال املصنف وحججت يف هذه السنة فتكلمت يف احلرم نوبتني فلما دخلنا املدينة وزرنا قرب رسول اهللا صلى اهللا 
أيت فيها عليه و سلم قيل لنا ان العرب قد قعدوا على الطريق يرصدون احلاج فحملنا الدليل على طريق خيرب فر

  من اجلبال وغريها العجائب 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  ابو اسحاق بن املستظهر  - ٢٧٢
اخو املقتفي ألمر اهللا تويف يف نصف حمرم ومحل اىل الترب بالرصافة ومضى معه الوزير وارباب الدولة واغتم عليه 

ني وخرج التوقيع باقامتهم من العزاء مث ماتت بعد يومني امه املقتفي غما كثريا وجلسوا للعزاء به يف بيت النوبة يوم
وهي جهة من جهات املستظهر ومحلت اىل الترب ومضى معها املوكب سوى الوزير ودفنت عنده يف التربة اجلديدة 

  اليت أنشأها املقتفي 
  عبد اجلليل بن حممد  - ٢٧٣

ته حفظا وعلما ونفعا وصحة عقيدة وتويف هبا يف ابن عبد الواحد االصفهاين ابو مسعود احلافظ كان واحد بلد



  شعبان هذه السنة 
  عبد االول بن عيسى  - ٢٧٤

ابن شعيب بن ابراهيم ابو اسحاق ابو الوقت ابو عبد اهللا السجزي االصل اهلروي املنشأ ولد سنة مثان ومخسني 
لي وغريهم محله ابوه على عاتقه من واربعمائة ومسع ابا احلسن الداوودي وابا امسعيل االنصاري وابا عاصم الفضي

هراة اىل فوسنج فسمعه صحيح البخاري ومسند الدارمي واملنتخب من مسند عبد بن محيد وحدثه عبد اهللا 
  االنصاري مدة وسافر اىل العراق وخوزستان والبصرة وقدم 

مست السلف كثري الذكر  علينا بغداد فروى لنا هذه املذكورات وكان صبورا على القراءة وكان شيخنا صاحلا على
والتعبد والتهجد والبكاء وعزم يف هذه السنة على احلج فهيأ ما حيتاج اليه فمات وحدثين ابو عبد اهللا حممد بن 

احلسني التكرييت الصويف قال اسندته ايل فمات فكان آخر كلمة قاهلا يا ليت قومي يعلمون مبا غفر يل ريب وجعلين 
  من املكرمني 

  نصور نصر بن م - ٢٧٥
ابن احلسن بن امحد بن عبد اخلالق العطاء ابو القاسم احلراين ولد حبران سنة اربع ومثانني فأوسع اهللا له يف املال وكان 
يكثر فعل اخلري ويتتبع الفقراء وميشي بنفسه اليهم ويكسو العراة ويفك االسراء كل ذلك من زكاة ماله وكان كثري 

وحدثين ابو حممد العكربي قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املنام  التالوة للقرآن حمافظا على اجلماعة
فقلت يا رسول اهللا امسح بيدك عيين فاهنا تؤملين فقال اذهب اىل نصر ابن العطار ميسح عينك قال فقلت يف نفسي 

 بيدك فقال يل اما مسعت أترك رسول اهللا وامضي اىل رجل من ابناء الدنيا فعادوته القول يا رسول اهللا امسح عيين
احلديث ان الصدقة لتقع يف يد اهللا وهذا نصر قد صافحته يد احلق فامض اليه قال فانتبهت فقصدته فلما رآين قام 

يتلقاين حافيا فقال الذي رأيته يف املنام قد تقدم يف حقك بشيء فقرأ على عيين الفاحتة واملعوذات فسكن األمل 
  ووجدت العافية 

  بن سالمة حيىي  - ٢٧٦
ابن احلسني بن حممد ابو الفضل احلصكفي ولد بطنزة بعد الستني واربعمائة وهي بلدة من اجلزيرة من ديار بكر 

ونشأ حبصن كيفا وانتقل اىل ميافا رقني وهو امام فاضل يف علوم شىت وكان يفيت ويقول الشعر اللطيف والرسائل 
 التشيع ورد بغداد وقرأ شيئا من مقاماته وشعره على ايب زكريا املعجبة املليحة الصناعة وكان ينسب اىل الغلو يف

  التربيزي فكتب التربيزي على كتابه قرأ علي ما يدخل 

  االذن بال اذن 
سدت على مطالع الصرب ... ملانعي الناعي ابا نصر ... كتب اىل ايب حممد احلسن بن سالمة يعزيه عن ابيه أيب نصر 

صدري لفرقة ذلك الصدر ... ولزمت قلبا كاد يلفظه ... منهلة كتتابع القطر .. .وجرت دموع العني سامجة ... 
ما خلفوا يف ذلك ... حفروا له قربا وما علموا ... منه وكان قالدة العصر ... وىل فأضحى العصر يف عطل ... 

يف كل وقت طيب ... ره تطويه حفرته فينش... اال فريد الناس والدهر ... ما أفردوا يف الترب وانصرفوا ... القرب 
... تأيت الوصال بنية اهلجر ... تبا لدار كلها غصص ... حىت أخطاه وما أدري ... يبديه يل حبا تذكره ... النشر 

  ... وتكر بعد العرف بالنكر ... تنسى مرارهتا حالوهتا 
  ... يكون معكوس ما تنال  ...فما تنال املراد حىت ... واهلزل مثل امسه هزال ... جد ففي جدك الكمال ... وله 



اسأل عن قليب وعن أحبابه ... ربعان كل بعد سكن فدفد ... اقوت مغانيهم فأقوى اجللد ... ومن أشعاره الرقيقة 
... ليس هبا اال بقايا مهجة ... وارسم خالية من ينشد ... وهل جتيب أعظم بالية ... ومنهم كل مقر جيحد ... 

... صاح الغراب فكما حتملوا ... اندهبن األشعث املقلد ...  بني الطلول واقف كأنين... وذاك اال حجر او وتد 
لبئس ما اعتاضت وكانت قبلها ... بادي السمات ابقع واسود ... حيجل يف آثارهم بعدهم ... مشى هبا كأنه مقيد 

  يرتع فيها ظبيات خرد ... 

للصب اال وحناه ... رغاؤها وحدوهم ما اجتمعا ... وال حدا من احلداة احد ... ليت املطايا للنوى ما خلقت 
تقيلوا ... على اجلفون رحلوا ويف احلشا ... فليس يل منذ تولوا كبد ... تقامسوا يوم الوداع كبدي ... الكمد 

دامية ... وصبويت دائمة ومقليت ... مقروحة وغليت ما تربد ... فأدمعي مسفوحة وكبدي ... ودمع عيين وردوا 
ممرد وخده ... حسامه جمرد وصرحه ... يا حبذا ذاك الغزال االغيد ... تيمين منهم غزال اغيد ... ونومها مشرد 

ويف احلشا منه املقيم ... يقعده عند القيام ردفه ... مبلبل معقرب جمعد ... وصدغه فوق امحرار خده ... مورد 
صبا ... كنت على القرب كئيبا مغرما ...  ومل امت ان فؤادي جلمد... ايقنت ملا ان حدا احلادي هبم ... املقعد 

ليهنهم طيب الكرى فانه ... أم أمينوا ام اهتموا أم أجندوا ... هم احلياة اعرقوا ام اشأموا ... فما ظنك يب اذ بعدوا 
لوال الضنا ... فأين صربي بعد هم واجللد ... نعم تولوا بالفؤاد والكرى ... حظهم وحظ عيين السهد ... 

وال على القاتل عمدا قود ... ليس على املتلف غرم عندهم ... لكن حنويل بالغرام يشهد ... هبم جحدت وجدي 
من ... بل أنصفوا اذ حكموا واتلفوا ... من تيموا ام عطفوا فاقتصدوا ... هل أنصفوا اذ حكموا ام اسعفوا ... 

هيهات ممزوج بلحمي ... به ام أجحد  اقر اعالنا... وسائل عن حب اهل البيت هل ... هيموا وأخلفوا ما وعدوا 
جعفر الصادق وابن ... مث على وابنه حممد ... حيدرة واحلسنان بعده ... حبهم وهو اهلدى والرشد ... ودمي 
  مث علي وابنه املسدد ... اعىن الرضا مث ابنه حممد ... موسى ويتلوه على السيد ... جعفر 

أئمة ... وان حلاين معشر وفندوا ... فاهنم أئميت وساديت ... ن املفتقد حممد بن احلس... احلسن التايل ويتلو تلوه 
هم يف ... وهم اليه منهج ومقصد ... هم حجج اهللا على عباده ... امساؤهم مسرودة تطرد ... أكرم هبم أئمة 

...  ملحد ما شك يف ذلك اال... قوم أتى يف أهل اتى مدحهم ... ويف الدياجي ركع وسجد ... النهار صوم لرهبم 
ال بل هلم يف كل قلب ... قوم هلم يف كل أرض مشهد ... يعرفه املشرك مث امللحد ... قوم هلم فضل وجمد باذخ 

قوم هلم مكة واالبطح واخليف ومجع والبقيع ... واملروتان هلم واملسجد ... قوم هلم واملشعران هلم ... مشهد 
واحبذا ... لوال رسول اهللا وهو جدهم ... كوا وافطروا وعيدوا ما نس... ما صدق الناس وال تصدقوا ... الغرقد 

... يرى الفرات ابن البتول طاميا ... ففي احلشا منه هليب موقد ... ومصرع الطف وال اذكره ... الوالد مث الولد 
يت يا اهل ب... عليهم يوم املعاد الصمد ... حسبك يا هذا وحسب من بغى ... يلقى الردى وابن الدعى يرد 

... وكيف اخشى وبكم اعتضد ... انتم اىل اهللا غدا وسيليت ... ومن علي حبهم اعتمد ... املصطفى يا عديت 
اين اذا اشقى بكم ال ... ولست اهواكم ببغض غريكم ... والضد يف نار لظى خيلد ... وليكم يف اخللد حي خالد 

افضل خلق اهللا فيما اجد ... حممد واخللفاء بعده  ...وافقته او خارجي مفسد ... فال يظن رافضي انين ... اسعد 
فخصمه يوم املعاد ... ومن خين امحد يف اصحابه ... وهم بنوا اركانه وشيدوا ... هم اسسوا قواعد الدين لنا ... 

  هذا طريقي فاسلكوه هتتدوا ... هذا اعتقادي فالزموه تفلحوا ... امحد 



... فليتبعين الطالب املسترشد ... اتبعه يف االصل والفرع معا ... ؤيد ألنه يف قوله م... والشافعي مذهيب مذهبه 
  ... اذا وىن الظامل واملقتصد ... إين بإذن اهللا ناج سابق 

قد عاث يف اشخاصها طول السرى ... أشكو من البني وتشكو البينا ... حنت فأذكت لوعيت حنينا ... وله أيضا 
وكيف ال نأوى هلا ... اضحت تباري الريح يف الربينا ... ها متشي اهلوينا طاملا فخل... بقدر ما عاق الفراق فينا ... 

ان كن ال ... فهل وجدنا غريها سفينا ... ها قد وجدنا الرب حبرا زاخرا ... هبا قطعنا السهل واحلزونا ... وهي اليت 
مذ ... ان احلزين يرحم احلزينا  ...قد اقرحت مبا تئن كبدي ... فهن باالرزام يشتكينا ... يفصحن بالشكوى لنا 

عن احلمى فاعدل هبا ميينا ... وقد تياسرت هبن جائرا ... هيما عطاشا وترى املعينا ... عذبت هلا دموعي مل تبت 
  ... يقول صحيب أترى آثارهم ... تعاقب األيام والسنينن ... حنن اطالال عفا آياهتا ... 

  نعم ولكن ال نرى القطينا

لو مل تكن اسيافهم ... ما قدر احلي على سفك دمي ... للبني مل تبل كما بلينا ... ربوعهم كوجدنا لو مل جتد ... 
وعاقبوا اخلائن ... ال تأخذوا قليب بذنب مقليت ... بكت فابدت سرى املصونا ... أكلما الح لعيين بارق ... عيونا 

تعينه ... قد وكلت بكل باك شجوه ... الغصونا  تصدق ملا علت... ما استترت بالورق الورقاء كي ... ال األمينا 
... اقسمت ما الروض اذا ما بعثت ... فكيف من قد فارق القرينا ... هذا بكاها والقرين حاضر ... اذ عدم املعينا 

  اهناره وابدت املكنونا ... وادركت مثاره وعذبت ... ارجاؤه اخلريى والنسرينا 

اهبى وال اوىف بعيين لينا ... اذكى وال احلى وال اشهى وال ... عت افنانه فنونا وانقط... وقابلته الشمس ملا اشرقت 
اما عرفت حصين ... يا خائفا على اسباب العدى ... وقدها فاستمع اليقينا ... من نشرها وثغرها ووجهها ... 

يلوم يف ... اسني ومن احببت ياسني وط... حممدا واالنزع البطينا ... اين جعلت يف اخلطوب موئلي ... احلصينا 
ما ... وظن يب االعداء اذ مدحتهم ... أوى اىل الفلك وطور سينا ... سر النجاة واملناجاة ملن ... ياسني او طاسينا 
فلم ... رفد مديح قدر واىف رافد ... مين حىت رمجوا الظنونا ... يا وحيهم وما الذي يريبهم ... مل اكن مبثله قمينا 
وعن ... يا تائهني يف اضاليل اهلوى ... يوم يكون غريي املغبونا ... وامنا اطلب رفدا باقيا ... جينوا ذلك اجلنونا 

... جلوامعي الباب وقولوا حطة ... يف هنجها جربيلها االمينا ... جتاهكم دار السالم فابتغوا ... سبيل الرشد ناكبينا 
ديين الوالء لست ابغي ... هم النبا ان شئتم التبيينا ...  ذروا العنا فان اصحاب العبا... تغفر لنا الذنوب امجعينا 

سجنكم سجني ان مل ... اوفاليمني فاسلكوا اليمينا ... مها طريقات فاما شأمة ... دينا وحسيب بالوالء دينا ... غريه 
  ... علينا دليل عليينا ... تتبعوا 

ولو ... وال بطرا ان جدد اهللا نعمة ... بعض االنامل كثري األسى مغرى ... اذا قل مايل جتدين ضارعا ... وله أيضا 
  ... أن ما آوي مجيع االنام يل 

  تويف احلصكفي يف ربيع االول من هذه السنة مبيافارقني 

  سنة

  مث دخلت سنة اربع ومخسني ومخسمائة 
  فمن احلوادث فيها ان امري املؤمنني ابل من مرض فضربت الطبول وفرقت 



  من ارباب الدولة من البقر وفرقت الكسوة على الفقراء وعلق البلد اسبوعا الصدقات وذبح كل واحد 
ويف احملرم وصل ترشك اىل بغداد فلم يشعر به اال وقد القى نفسه حتت التاج عند كوخ املستخدمني معه سيف 

الدخول اىل وكفن فربز له االذن باملضي اىل الديوان فحضر عند الوزير فأهنى حضوره ووقع له مبال واذن له يف 
  الدار املعمورة من أي باب شاء 

ووصل يف رسالة حممد شاه ومعه عدة رسل من امراء االطراف طلبا للمقاربة فلما نزلوا بشهر آبان انفذ من دار 
  اخلالفة من استوقفهم هناك ومل ميكنوا من الوصول فأقاموا مثانية عشر يوما مث عادوا ومل تسمع رسالتهم 

  الغزايل نيسابور فنهبوها وكان هبا ابن اخت سنجر فاندفع عنها اىل جرجان ويف هذه السنة عاد 
وفيها خرج اخلليفة اىل واسط واجتاز بسوقها وابصر جامعها ومضى اىل الغراف وزلت به فرسه يف بعض الطريق 

لع عليه فوقع اىل االرض وشج جبينه بقبيعة سيف الركاب فانتاشه مملوك من مماليك الوزير فأعتقه الوزير وخ
  وحصل للطبيب ابن صفية مال ألنه خاط املكان وعاده 

وفيها وقع برد عظيم فهلكت قرى وذكر انه كان يف بعض الربد ما وزنه مخسة أرطال واهلكت الغلة فلم يقدروا 
  على علف 

ر ويف ثامن عشر ربيع االول كثر املد بدجلة وخرق القورج واقبل اىل البلد فامتألت الصحارى وخندق السو
وافسد املاء السور ففتح فيه فتحة يوم السبت تاسع عشر ربيع فوقع بعض السور عليها فسد هبا مث فتح املاء فتحة 

اخرى فامهلوها ظنا اهنا تنفس عن السور لئال يقع فغلب املاء وتعذر سده فغرق قراح ظفر واالمجة واملختارة 
القاضي وبعض القطيعة وبعض باب االزج وبعض املأمونية واملقتدية ودرب القيار وخرابة ابن جردة والريان وقراح 

  وقراح ايب الشحم وبعض قراح ابن رزين وبعض الظفرية ودب املاء حتت االرض 

اىل اماكن فوقعت قال املصنف وخرجت من داري بدرب القيار يوم االحد وقت الضحى فدخل اليها املاء وقت 
الناس يعربون اىل اجلانب الغريب فبلغت املعربة دنانري ومل يكن الظهر فلما كانت العصر وقعت الدور كلها واخذ 

يقدر عليها مث نقص املاء يوم االثنني وسدت الثلمة وهتدم السور وبقي املاء الذي يف داخل البلد يدب يف احملال اىل 
مل يعرف احد ان وصل بعض درب الشاكرية ودبر املطبخ وجئت بعد يومني اىل درب القيار فما رأيت حائطا قائما و

موضع داره اال بالتخمني وامنا الكل تالل فاستدللنا على دربنا مبنارة املسجد فاهنا مل تقع وغرقت مقربة االمام امحد 
وغريها من االماكن واملقابر واخنسفت القبور املبنية وخرج املوتى على رأس املاء واسكر املشهد واحلربية وكانت 

  بعد عشرين يوما فنقض سد القورج فعمل فيه اياما  آية عجيبة مث ان املاء عاد فزاد
  وتنافر الوزير ونقيب النقباء يف كالم فوقع بأن يلزم النقيب بيته مث رضي عنه بعد ذلك واصطلحا 

ويف هذه السنة مجع ملك الروم مجعا عظيما وقصد الشام وضاق باملسلمني األمر مث عاد الكفار خائبني وغنم 
  ملكهم وكان سبب عودهم ضيقة املرية عليهم املسلمون واسر ابن اخت 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن معايل  - ٢٧٧
ابن بركة احلريب تفقه على ايب اخلطاب الكلواذاين وبرع يف النظر قال املصنف مسعت درسه مدة وكان قد انتقل اىل 

الوىل من هذه السنة ودفن مبقربة باب حرب وكان مذهب الشافعي مث عاد اىل مذهب امحد ووعظ وتويف يف مجادى ا



سبب موته انه ركب دابة فاحنىن يف مضيق ليدخله فأتكأ بصدره اىل قربوس السرج فأثر فيه وانضم اىل ذلك اسهال 
  فضعفت القوة وكان مدة يومني او ثالثة 

  امحد بن حممد  - ٢٧٨
   ثقة مسع الكثري وتويف يف هذه السنة ودفن بالعطافية ابن عبد العزيز ابو جعفر العباسي املكي نقيب مكة شيخ صاحل

  جعفر بن زيد  - ٢٧٩
ابن جامع ابو زيد احلموي من اهل محاة بلدة من بالد الشام بني محص وحلب قرأ القرآن وكان كثري الدراسة ومسع 

تويف يف ليلة االحد من ايب احلسني ابن الطيوري وايب طالب ابن يوسف وانقطع عن خمالطة الناس متشاغال بنفسه و
  خامس عشر ذي احلجة من هذه السنة ودفن يف صفة مالصقة ملسجده يف حملته املعروفة بقطفتا 

  احلسن بن جعفر  - ٢٨٠
ابن عبد الصمد بن املتوكل على اهللا ابو علي ولد سنة سبع وسبعني واربعمائة قرأ القرآن وكان يؤم يف مسجد ابن 

احلصني وغريمها وكان فيه لطف وظرف ومسع سرية املسترشد وسرية املقتفي  العلثي ومسع من ابن العالف وابن
  وتويف يف مجادى اآلخرة من هذه السنة ودفن مبقربة باب حرب 

  حممد شاه بن حممود  - ٢٨١
طلب اخلطبة والسلطنة فلم جيب اليهما فجاء اىل بغداد فحاصرها على ما سبق ذكره مث عاد وتويف يف ذي احلجة 

  ن بباب مهذا
  حيىي بن نزار املنبجي  - ٢٨٢

كان فيه فضل وادب ويقول الشعر وكان حيضر جملسي ويدهشه كالمي وجد يف اذنه ثقال فخاف الطرش فاستدعى 
  انسانا من الطرقية فامتص اذنه فخرج شيء من خمه فكان سبب موته تويف يف ذي احلجة ودفن يف تربتهم بالوردية 

  سنة

  سمائة مث دخلت سنة مخس ومخسني ومخ
فمن احلوادث فيها ان املسمى بعلي كوجك صاحب املوصل افرج عن سليمان شاه بن حممد وخطب له بالسلطنة 

  وسريه اىل مهذان وتوجه ابن اخيه ملك شاه بن حممود اىل اصبهان طالبا لألمجة فمات هبا 
  ويف منتصف صفر فوض تدريس جامع السلطان اىل اليزدي مكان الشمس البغدادي 

ذه االيام منع احملدثون من قراءة احلديث يف جامع القصر وسببه ان صبيانا من اجلهلة قرأوا شيئا من اخبار ويف ه
الصفات مث اتبعوا ذلك بذم املتأولني وكتبوا على جزء من تصانيف ايب نعيم اللعن له والسب فبلغ ذلك استاذ الدار 

  فمنعهم من القراءة 
خلليفة باملوت فانزعج الناس وماج البلد وعدم اخلبز من االسواق مث وقع ويف يوم اجلمعة سلخ صفر ارجف على ا

اىل الوزير بعافيته وطابت قلوب الناس ووقعت البشائر واخللع فلما كانت صبيحة االحد ثاين ربيع االول اصبحت 
ب العسكر ابواب الدار كلها مغلقا اىل قريب الظهر واغلق باب النويب وباب العامة فتحقق الناس االمر ورك

  بالسالح فلما كان قريب الظهر فتحت االبواب ودعي الناس اىل بيعة املستنجد باهللا فأظهروا موت املقتفي 

  باب ذكر خالفة املستنجد باهللا



وامسه يوسف بن املقتفي ولد يف ربيع االول سنة مثان عشرة ومخسمائة وبويع بعد موت أبيه املقتفي وقيل انه اريد به 
فدفع عنه فبايعه اهله وأقاربه واوهلم عمه ابو طالب مث ابو جعفر بن املقتفي وكان اكرب من املستنجد  سوء ليويل غريه

مث بايعه الوزير وقاضي القضاة وارباب الدولة والعلماء مث خطب له يوم اجلمعة على املنابر ونثرت الدنانري والدراهم 
  قال املصنف رمحه اهللا وحدثين الوزير 

بن حممد بن هبرية قال حدثين امري املؤمنني املستنجد باهللا قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ابو املظفر حيىي 
يف املنام منذ مخس عشرة سنة فقال يل يبقى أثرك يف اخلالفة مخس عشرة سنة فكان كما قال قال ورأيته صلى اهللا 

ارتقى اىل رأس جبل وصلى يب ركعتني وألبسين عليه و سلم قبل موت ايب بأربعة اشهر فدخل يب اىل باب كبري مث 
قميصا مث قال يل قل اللهم اهدين فيمن هديت وذكر دعاء القنوت وذكر يل الوزير ابن هبرية قال كان املستنجد قد 

بعث ايل مكتوبا مع خادم يف حياة ابيه وكأنه أراد ان يسره عنه فأخذته وقبلته وقلت للخادم قل له واهللا ما ميكنين 
رأه وال أن اجيب عنه قال فأخذ ذلك يف نفسه علي فلما ويل دخلت عليه فقلت يا امري املؤمنني اكرب دليل يف ان أق

نصحي اين ما حابيتك نصحا المري املؤمنني قال صدقت انت الوزير فقل اىل مىت فقال اىل املوت فقلت أحتاج واهللا 
خدم بعد ذلك حيمل كثري من خيل وسالح وغلمان اىل اليد الشريفة فاحلفته على ما ضمن يل وحكى ان الوزير 

وطيب ودنانري فبعث اربعة عشر فرسا عرابا فيها فرس ابيض يزيد مثنه على اربعمائة دينار وست بغالت مثمنة 
وعشرة من الغلمان االتراك فيهم ثالثة خدم وعشرة زريات وخوذ وعشرة ختوت من الثياب وسفط فيه عود 

  نري فقبلت منه وطاب قلبه وكافور وعنرب وسفط فيه دنا
وملا بويع املستنجد اقر الوزير ابن هبرية على الوزارة واصحاب الواليات على والياهتم وأزال املكوس والضرائب 

وامر باجللوس لعزاء ابيه فتقدم ايل بالكالم يف العزاء ووضع كرسي لطيف فتكلمت يف بيت النوبة ثالثة أيام وخرج 
ير توقيع نسخته الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا هللا وإنا اليه راجعون تسليما ألمر اهللا يف اليوم الثالث اىل الوز

وقضائه فصربا حلكمه النافذ ومصابه يف االمام السعيد الذي عظم مصابه واعتاض حلو العيش صابه وفت يف عضد 
يام جديد لقد كان سكينة مغشية املراد االسالم وعذابه الدين واهي النظام ان الصرب عليه لبعيد والكمد عليه مع اال

  ورمحة منتشرة يف العباد برا هبم رؤفا متحننا عليهم 

عطوفا فجدد اهللا سبحانه لديه من كراماته الراجحة وحتياته الغادية الرائحة ما حيله حببوحة جنانه وينيله مبتغاه من 
ى من هو أوىل به فليس اال التسليم اىل املقدور إحسانه ومع ما من اهللا عليه من استقرار األمر يف نصابه وحفظه عل

والتفويض اليه سبحانه يف مجيع االمور فهو يويف املثوبة واألجر والسعيد من كان عمله يف دنياه ألخراه ورجوعه اىل 
اتساقه ونور اهللا سبحانه يف باديته وعقباه واهللا تعاىل يوفق امري املؤمنني ملا عاد برضاه وصالح رعاياه ليعود النظام اىل 

االمامة اىل اشراقه فاهنض انت اىل الديوان لتنفيذ املهام ولتثق بشمول االنعام ولتأمر احلاضرين باالنكفاء اىل 
اخلدمات وليتقدم بضرب النوبة يف اوقات الصلوات وكان الوزير يف اليومني جييء ماشيا فقدمت اليه فرسه يف اليوم 

بض على ابن املرخم الذي كان قاضيا وكان بئس احلاكم آخذ الرشاء الثالث فركب وتقدم يف هذا اليوم بالق
واستصفيت امواله واعيد منها على الناس ما ادعوا عليه وكان قد ضرب فلم يقر فضرب ابنه فأقر باموال كثرية 

  واحرقت كتبه يف الرحبة وكان منها كتاب الشفاء واخوان الصفاء وحبس فمات يف احلبس 
كان ينسب اىل سوق اخليل واجلمال والغنم والسمك واملدبغة والبيع يف مجيع اعمال العراق واسقطت الضرائب وما 

وافرج عن مجاعة كانوا مطالبني بأموال وقد تقدم استاذ الدار فخلع عليه فجعل امري حاجب وتقدم اىل الوزير 



لي خلعة وعلى عبد القادر وايب بالقيام له وخلع املستنجد باهللا عند انتهاء شهر والده على ارباب الدولة وخلع ع
النجيب وابن شقران واذن لنا يف اجللوس جبامع القصر وتكلمت يف اجلامع يوم السبت ثامن عشرين ربيع اآلخر 

  فكان حيزر مجع جملسي على الدوام بعشرة آالف ومخسة عشر ألفا 
وكانت كلمتنا هي العليا واذن لرجل وظهر اقوام يتكلمون بالبدع ويتعصبون يف املذاهب واعانين اهللا تعاىل عليهم 

يقال له ابو جعفر بن سعيد ابن املشاط فجلس يف اجلامع فكان يسأل فيقال له آمل ذلك الكتاب كالم اهللا فيقول ال 
  ويقول يف القصص هذا كالم موسى وهذا كالم النملة فأفسد عقائد الناس وخرج 

  فمات عن قريب 
و احلسن علي بن امحد الدامغاين ورتب مكانه عبد الواحد ابو جعفر الثقفي ويف مجادى اآلخرة عزل قاضي القضاة اب

وخلع عليه وكتب له عهد وكان قد قيل البن الدامغاين قم البن الثقفي الصغري الذي ويل مكان ابن املرخم فقال ما 
لعدول بأنه قام له جرت العادة ان يقوم قاضي القضاة لقاض فقيل له قد قمت البن املرخم فأنكر ذلك وشهد عليه ا

  فأخذوا ذلك عليه وعزل 
واخذ رجل معلم يقال له ابو املعمر عبد الرزاق بن علي اخلطيب كان يعلم الصبيان باملأمونية فصار خيرب املقتفي 
وتقدم اىل حاجب الباب بسماع قوله فكان خيشى ويتقي وصار له شرف فلما تويف املقتفي كتب اىل املستنجد 

ه يف زمان ابيه فقال اخلليفة هذا الذي كان خيرب قالوا نعم فأمر بالقبض عليه فأخذ وعوقب اىل يلتمس ما كان يفعل
ان سال دمه وجيء به اىل بيته ليال ليدهلم على دفني فقال احفروا هاهنا وهاهنا فحفروا فلم جيدوا شيئا فقال امنا 

  قلت ذلك من حرارة الضرب واعادوه اىل احلبس 
  ن محدون املقاطعات ويف هذه السنة ويل اب

وفيها قبض على ابن الفقيه النائب باملخزن وكان يشرف لوالية املخزن فقبض عليه صاحب املخزن وبذل ابن 
الصقيل الذي كان حاجب الباب اربعة آالف دينار على أن يوىل نقابة العباسيني فخوطب يف ذلك نقيب النقباء 

  بذل فقرر عليه اثنا عشر الفا فباع كل ما ميلك  فبذل مخسة آالف فقبض على ابن الصقيل وطولب مبا
ويف رمضان حدثت حادثة عجيبة وذلك ان مغربيا كان يلعب بالرمل وحيبس بالنجوم سكن حجرة يف دربية سوق 
االساكفة ظهرها اىل دار ابن محدون العارض فأظهر الزهادة فكان خيرج يف الليل اىل احلارس فيقول افتح يل فقد 

 نقب اصول احليطان وفرق التراب يف الغرف حىت خرج اىل خزانة يف الدار وفيها خزانة خشب حلقين احتالم مث
  ساج فنقل كل ما فيها من مال ومصاغ 

قوم ثالثة آالف دينار وخرج اىل احلارس فقال افتح يل وكان قد استعد ناقة ورفقة فخرج فركب وسار فما علم به 
القاسم التاجر وقالوا كان رفيق املغريب وقيل انه ساعد املغريب على  حىت صار على فراسخ مث أخذ مملوك لنصر بن

  ذلك فلما خرج قتله واخذ املال 
ويف اول شوال اتفق العسكر بباب مهذان على القبض على سليمان شاه وخطوا ألرسالن بن طغرل وورد على 

ه السنة شريكوه صاحب كوجك اىل بغداد قاصدا للحج ووصل اىل اخلدمة الشريفة وخلع عليه وحج يف هذ
  الرحبة وغريها من اعمال الشام وبث يف احلرمني معروفا كثريا ومل يفعل كوجك شيئا يذكر به على كثرة ماله 

وتويف قاضي القضاة الثقفي فويل مكانه ابنه جعفر وقدم مركبان من كيش فيهما هدايا وحتف للخليفة منها عدة 



ب الفيلة وخشب الساج والصنوبر واآلبنوس وسالل العود والببغ افراس وعشرة امحال من القنا اخلطي وأنيا
  واجلواري واملماليك 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  عبد الواحد بن امحد  - ٢٨٣
ابن حممد بن محزة أبو جعفر الثقفي وكان قاضيا بالكوفة ومسع من ايب الغنائم وغريه وواله املستنجد قضاء القضاة 

  احلجة من هذه السنة وتويف يف ذي 
  الفائز صاحب مصر  - ٢٨٤

تويف يف رجب هذه السنة وكان صبيا يدبر أمره ابو الغارات الصاحل بن رزيك واقيم مقامه صيب لقب بالعاضد وهو 
  الذي انقرضت على يده دولة آل عبيد وعادت اخلطبة بديار مصر لبين العباس وسوف نذكر ذلك عند وصولنا اليه 

  الرجواين قيماز ا - ٢٨٥
  امري احلاج بعد نظر دخل ميدان اخلالفة فلعب بالصوجلان فشب فرسه من 

حتته ورمى به فوقع على ام راسه فانكسرت ترقوته وسال خمه من منخريه واذنيه فمات ودفن مبقربة الشونيزي وتبعه 
  االمام وترحم الناس عليه وذلك يف شعبان هذه السنة 

  في باهللا حممد ابو عبد اهللا املقت - ٢٨٦
امري املؤمنني بن املستظهر باهللا مرض بالتراقي وقيل كان دمل يف العنق تويف ليلة االحد يف ربيع االول من هذه السنة 
عن ست وستني سنة إال مثانية وعشرين يوما ويل اخلالفة اربع وعشرين سنة وثالثة اشهر وستة عشر يوما ودفن يف 

باه املستظهر يف علة التراقي وماتا مجيعا يف ربيع االول وتقدم موت حممد شاه الدار مث اخرج اىل الترب وانه وافق ا
على موت املقتفي بثالثة اشهر وكذلك املستظهر مات قبله السلطان حممد بثالثة اشهر ومات املقتفي بعد الغرق 

قبل دخول سنة  بسنة وكذلك القائم مات بعد الغرق بسنة قال عفيف الناسخ وكان رجال صاحلا رأيت يف املنام
مخس ومخسني قائال يقول اذا اجتمعت ثالث خاءات كان آخر خالفته قلت خالفة من قال خالفة املقتفي قلت ما 

  معىن اجتماع اخلاءات قال سنة مخس ومخسني ومخسمائة 
  حممد بن امحد  - ٢٨٧

الصورة فاضال تويف يوم  ابن علي بن احلسني ابو املظفر ابو التريكي كان خيطب يف اجلمع واالعياد وكان حصن
  االربعاء خامس عشر ذي القعدة ودفن يف تربة معروف الكرخي 

  حممد بن حيىي  - ٢٨٨
ابن علي بن مسلم ابو عبد اهللا الزبيدي من اهل زبيد بلدة باليمن مولده على التقريب سنة مثانني واربعمائة قدم 

ب وكان صبورا على الفقر ال يشكو حاله قال بغداد سنة تسع ومخسمائة ووعظ وكان له معرفة بالنحو واالد
  املصنف رمحه اهللا حدثين 

الرباندسي قال جلست مع الزبيدي من بكرة إىل قريب الظهر وهو يلوك شيئا يف فمه فسألته فقال مل يكن يل شيء 
ئم وقد حكى يل فأخذت نواة أتعلل هبا وانه كان يقول احلق وان كان مرا وال يراقب احدا وال تأخذه يف اهللا لومة ال

انه دخل على الوزير الزينيب وقد خلعت عليه خلع الوزارة والناس يهنئونه باخللعة فقال هو هذا يوم عزاء ال يوم 



هناء فقيل له فقال اهلناء على لبس احلرير وحدثين عبد الرمحن بن عيسى الفقيه قال مسعت حممد بن حيىي الزبيدي 
لى الوحدة فآواين الليل اىل جبل فصعدت عليه وناديت اللهم اين الليلة حيكي عن نفسه قال خرجت اىل املدينة ع

ضيفك مث نزلت فتواريت عند صخرة فسمعت مناديا ينادي مرحبا بك يا ضيف اهللا انك مع طلوع الشمس متر 
بقوم على بئر يأكلون خبزا ومترا فاذا دعيت فأجب فهذه ضيافتك قال فلما كان من الغد سرت فلما كان مع 

ع الشمس الحت يل اهداف بئر فجئتها فوجدت عندها قوما يأكلون خبزا ومترا فدعوين اىل األكل فأكلت طلو
  تويف الزبيدي يف ربيع االول من هذه السنة ودفن قريبا من باب الشام الغريب من بغداد 

  ملك شاه بن حممود  - ٢٨٩
  ابن حممد بن ملك شاه تويف يف ربيع االول باصبهان 

  سنة

  سنة ست ومخسني ومخسمائة مث دخلت 
فمن احلوادث فيما انه يف يوم اجلمعة سابع احملرم قطعت خطبة سليمان شاه من املنابر يف اجلوامع وانتشر يف هذه 

االيام ذكر التسنن والترفض حىت خشيت الفتنة وخرج الوزير يوم اجلمعة رابع عشر احملرم بعد الصالة من املخيم 
  كان ركوبه يف املاء وصعوده عند مسناة السور فركب هناك وخرجوا اىل الصيد وخرج اخلليفة صبيحة السبت و

  ويف يوم الثالثاء تاسع صفر ويل ابن الثقفي قضاء القضاة مكان ابيه واستناب 

أخاه يف احلكم وخرج التوقيع بازالة املتعيشني الذين جيلسون على الطرقات يف رحبة اجلامع وغريها وبنقض الدكاك 
  االسواق اليت توجب االزدحام  البارزة يف

ويف يوم اجلمعة ثالث ربيع االول انتقل الوزير ابن هبرية من الدار اليت كان يسكنها جبنب الديوان اىل دار ابن 
صدقة الوزير وحول قاضي القضاة ابن الدامغاين عن الدار اليت سكنها بباب العامة فأسكنها الوزير ابنته فانتقل ابن 

  رسة التتشي الدامغاين اىل مد
ويف صبيحة السبت رابع ربيع االول خرج اخلليفة اىل الصيد وليس معه اال اخلواص من الغلمان وعارض اجليش ابن 

  محدون 
ويف ليلة االربعاء ثاين عشرين ربيع االول اخرج املتقفي من الدار يف الزبزب والسفن حوله بالشمع الكبار 

لترب وكان املاء زائدا شديد اجلريان فجرى له ختبيط كثري وصلوا اىل هناك واملوكبيات ومجع ارباب الدولة معه اىل ا
  بعد نصف الليل 

ويف يوم السبت ثامن عشر ربيع االول خرج الوزير من داره على عادته ليمضي اىل الديوان والغلمان بني يديه 
هم اصحاب الوزير بضرهبم وشهروا ومهوا برد باب املدرسة اليت بناها ابن طلحة فمنعهم الفقهاء وضربوهم باآلجر ف

عليهم السيوف فمنعهم الوزير ومضى اىل الديوان مث ان الفقهاء كتبوا قصة يشكون من غلمان الوزير فوقع عليها 
بضرب الفقهاء وتأديبهم ونفيهم من الدار فمضى اصحاب استاذ الدار فعاقبوهم هناك مث ادخلهم الوزير اليه 

ا واعيدوا اىل املدرسة بعد أن غلقت اياما واختفى ابو طالب مدرسهم مث ظهر واستحلهم واعطى كل واحد دينار
  بعد العفو 

وارجف يف هذه االيام بأن عسكرا قد تعلق بالبند نيجني من التركمان وان اخلليفة يريد أن ينفذ هناك عسكرا 



لما حصل بينهم وثبوا عليه يضمهم اىل ترشك ويقاتلوهنم فخرج مجاعة من االمراء يف جيش كبري فاجتمعوا بترشك ف
  فقتلوه واحتزوا رأسه وبعثوا به يف خمالة وامنا احتالوا عليه الهنم دعوه فأىب أن حيضر 

واضمر الغدر وقتل مملوكا للخليفة ودعا الوزير أولياء ذلك املقتول وقال ان امري املؤمنني قد اقتص البيكم من قاتله 
  فشكروا 

آلخر فتحت املدرسة اليت بناها ابن الشمحل يف املأمونية وجلس فيها الشيخ ابو ويف يوم االثنني حادي عشر ربيع ا
  حكيم مدرسا وحضر مجاعة من الفقهاء 

ويف هذه االيام رخص السعر فبيع اللحم اربعة ارطال بقرياط وكثر البيض فبيع مائة بيضة بقرياط والعسل كل منا 
ة جلس ابو اخلرب القزويين يف جامع القصر وتعصب له بطسوج واخلوخ كل عشرة ارطال حببة ويف مجادى اآلخر

  االشاعرة 
ويف هذه االيام غلظ على الناس يف امر اخلراج وردت املقاطعات اىل اخلراج فانطلقت األلسن باللوم للوزير ألنه 

  كان عن رأيه 
العرب ألخذ ويف رمضان عمل الوزير طبق االفطار على عادته ووصلت االخبار ان مجاعة من العسكر طلبوا 

االعشار منهم فامتنعت العرب فأخذ العسكر ينهبون امواهلم فعطفوا عليم فقتلوهم واهلك االمراء قيصر وبالل 
وهبلوان ومن جنا مات عطشا يف الربية فكن إماء العرب خيرجن باملاء ليسقني اجلرحى فاذا احسن حبي يطلب املاء 

  ج الوزير وبقية العسكر يف طلب العرب أجهزن عليه وكثر البكاء على القتلى ببغداد وخر
ويف هذه االيام احتدت شوكة عالء الدين ابن الزينيب يف امر احلسبة فوكل بالطحانني وأخذ منهم االموال وعزموا 
ان يكسروا عالئق التعيشني ويبيعوهنم عالئق من عندهم فمضى الناس واستغاثوا ومضى اجملان اىل قرب ابن املرخم 

عليه من رد جموننا علينا فرفعت يد ابن الزينيب من احلسبة وعاد الوزير من سفره بعد أن انطردت خيلقونه وكتبوا 
  بنو خفاجة 

ووقعت حادثة عجيبة أليب بكر ابن النقور وذلك انه غمز به اىل الديوان ان يف بيته وديعة فاستدعى فسئل عنها 
هبا النسوة من اهله فوكل به ونفذ اىل بيته فاخذت الوديعة فأنكر وكان معذورا يف االنكار النه مل يعلم هبا امنا علم 

  من عرضي داره 

كانت الوف دنانري يف مسائن وكان القاضي حيىي وكيل مكة بعثها مع نسائه اىل النساء اللوايت يف دار ابن النقور 
يف البيت فنمت فسألنهن ان يعريوهن عرضي الدار فيه رحال ويغلقن عليه ففعلن فدفن املال فأحست به جارية 

  وأهل ليتركوا البيت ال يعلمون وكان املال لبنت املنكوبرس االمري 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  ابراهيم بن دينار  - ٢٩٠
ابو حكيم النهرواين ولد سنة مثانني واربعمائة مسع من ابن ملة وابن احلصني وغريمها احلديث الكثري وتفقه على ايب 

صاحب ايب اخلطاب الكلوذاين وقد رأى ابا اخلطاب ومسع منه ايضا وكان عاملا باملذهب واخلالف  سعيد بن محزة
والفرائض وقرأ عليه خلق كثري ونفع به واعطى املدرسة اليت بناها ابن الشمحل باملأمونية واعدت درسه فبقي حنو 

كان مقيما هبا فلما احتضر اسندها شهرين فيها وسلمت بعده ايل فجلست فيها للتدريس وله مدرسة بباب االزج 



ايل وكان يضرب به املثل يف التواضع وكان زاهدا عابدا كثري الصوم وقرأت عليه القرآن واملذهب والفرائض 
ورأيت خبطه على جزء له رأيت ليلة اجلمعة عاشر رجب سنة مخس واربعني ومخسمائة فيما يرى النائم كأن شخصا 

  ... من املوت املوكل بالعباد ... تأهب للذي ال بد منه ... فقال اخلضر مث قال  يف وسط داري قائما فقلت من انت
مث على انين اريد أن أقول له هل ذلك قريب فقال قد بقي من عمرك اثنا عشرة سنة متام سن اصحابك وعمري 

اهللا اثنني يومئذ مخس وسبعون فكنت ارتقب صحة هذا وال افاوضه يف ذكره لئال انعى اليه نفسه فمرض رمحه 
وعشرين يوما وتويف يوم الثالثاء بعد الظهر ثالث عشر مجادى اآلخرة من سنة ست ومخسني ومخسمائة وكان 

مقتضى حساب منامه ان مسى له سنة فتاولت ذلك فقلت لعلة دخول سنة ال متامها او لعله رأى يف آخر سنة ومات 
  يف أول األخرى او لعلها 

  اهللا قريبا من بشر احلايف من السنني الشمسية ودفن رمحه 
  محزة بن علي  - ٢٩١

ابن طلحة ابو الفتوح روى عن ايب القاسم ابن بيان وويل حجبة الباب مث املخزن وكان قريبا من املسترشد وويل 
املقتفي وهو على ذلك مث بىن مدرسة اىل جانب داره مث حج يف تلك السنة ولبس القميص الفوط عند الكعبة وعاد 

كانت ... اىل العلى مهته الفاخره ... يا عضد االسالم يا من مست ... شده ابو احلسني ابن اخلل الشاعر متزهدا فأن
  ... ملكا فاخلدت اىل اآلخرة ... لك الدنيا فلم ترضها 

  وانقطع يف بيته حنوا من عشرين 

  سنة

ن بتربة له يف احلربية مقابلة لتربة وكان حمترما يف زمان عز له يغشاه ارباب الدولة وغريهم وتويف يف هذه السنة ودف
  ايب احلسن القزويين 

  حممد بن امحد  - ٢٩٢
ابن حممد ابو طاهر الكرخي القاضي ويل قضاء باب االزج وقضاء واسط وقضاء احلرمي وقد ويل يف زمن مخسة 

يف يف ربيع االول خلفاء املستظهر واملسترشد والراشد واملقتفي واملستنجد وهو الذي حكم بفسخ والية الراشد وتو
  من هذه السنة 

  ابو جعفر بن املقتفي  - ٢٩٣
  تويف يوم االحد ثاين عشر ربيع االول ومضى معه الوزير وارباب الدولة اىل الترب 

  سنة 
  مث دخلت سنة سبع ومخسني ومخسمائة 

م العيد فحجوا فمن احلوادث فيها ان احلاج وصلوا اىل مكة فلم يدخل اكثرهم لفنت جرت وامنا دخلت شرذمة يو
  ورجع االكثرون اىل بالدهم ومل حيجوا 

وخرج اخلليفة اىل الصيد على طريق واسط وادعت امرأة ان ابن النظام الفقيه مدرس النظامية تزوجها حبجة وخلف 
مث قرر فأقر فافتضح وعزل من التدريس ووكل به وكان قد عقد بينهما فقيه يقال له االشتري فأخذ وصفع على 

  يب باب النو



ويف ربيع اآلخر ترافق رجل من اهل احلربية وصيب يف الطريق فقتله الصيب بسبب شيء من الذهب كان معه ودخل 
  اىل احلربية فانذر به وقال قد قتل هنا قتيل فأخذوه وقالوا انت كنت معه فجيء به يف الباب فاعترف بالقتل فقتل 

زوجته بنت صاحب املخزن ابن طلحة ونقل ما يف  وقبض على ابن الشمحل وحبس عند استاذ الدار وقبض على
  داره 

ويف مجادى اآلخرة وقع حريق عظيم احترق منه سوق الطيوريني والدور اليت تليه مقابله اىل سوق الصفر اجلديد 
واخلان الذي يف الرحبة ودكاكني البزوريني وغريها واحترق فيها رجل شيخ مل يستطع النهوض واحترقت طيور 

  يف اقفاص  كثرية وكانت
  ويف رجب جلس يوسف الدمشقي يف النظامية مدرسا وخلع عليه وحضر عنده مجاعة من االعيان 

ويف هذه السنة تكاملت عمارة املدرسة اليت بناها الوزير بباب البصرة واقام فيها الفقهاء ورتب هلم اجلراية وكان 
حكى ابو الفرج بن احلسني احلداد قال جرت البن مدرسهم ابو احلسن الرباندسي وفيها اعين املدرسة دفن الوزير و

فضالن الفقيه قصة عجيبة وهو انه اهتم بقتل امرأة فأخذ واعتقل بباب النويب اياما وذلك انه دخل على اخت له قد 
خطبت وما متت عدهتا من زوج كان هلا فمات فضرهبا فثارت اليه امرأة كانت عندهم يف الدار لتخلصها منه 

ولكمها بيده فوقعت املرأة مغشية عليها مث خرجت فوقعت يف الطريق فأدخلت اىل رباط وسئلت عن فرفسها برجله 
حاهلا فأخربهتم اخلرب فحملت اىل بيت اهلها فماتت يف احلال فكتب اهلها اىل اخلليفة فتقدم باخذه فانكر فلم يكن 

 ماله النه شبه عمد وجيب عليه هلم بينة فحلف وخرج وهذه القصة اذا صحت فقد وجبت عليه الدية مغلظة يف
  كفارة 

  القتل بال خالف 
ويف رجب مجع الوكالء واحملضرون والشهود كلهم عند حاجب الباب وشرط عليهم ان ال يتربطلوا من أحذ وال 
يأخذ الشروطي يف كتب الرباءة اكثر من حبتني وال احملضر اكثر من حبة وال الوكيل اكثر من قرياطني واشهدوا 

  شهود بذلك وسببه جناية جرت بينهم يف تزويج كتاب عليهم ال

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  سعد اهللا بن حممد  - ٢٩٤
ابن علي بن امحدي ابو الربكات مسع ابا اخلطاب الكلوذاين وابا عبد اهللا بن طلحة وابا بكر الشاشي وكان خريا 

  تويف يف شعبان هذه السنة ودفن بباب حرب  ومسعت عليه كتاب السنة لاللكائي عن الطريثيثي عنه
  شجاع الفقيه احلنفي  - ٢٩٥

كان مدرسا يف مشهد ايب حنيفة جيد الكالم يف النظر قرأ عليه مجاعة مذهب ايب حنيفة تويف يف يوم اخلميس حادي 
  عشرين ذي القعدة من هذه السنة ودفن مما يلي قرب ايب حنيفة من خارج املشهد 

  ير الواسطي صدقة بن وز - ٢٩٦
دخل بغداد ولبس الصوف والزم التقشف زائدة يف احلد ووعظ وكان يصعد املنرب وليس عليه فرش فأخذ قلوب 

العوام بثالثة اشياء احدها التقشف اخلارج والثاين التمشعر فانه كان مييل اىل مذهب االشعري والثالث الترفض فانه 
ر الطبيب ليال لئال يقال عنه يتداوى وكان اذا اتاه فتوح يقول انا كان يتكلم يف ذلك وبلغين انه ملا مرض كان حيض



ال آخذ امنا سلموه اىل أصحايب فتم له ما اراد وبىن رباطا واجتمع يف رباطه مجاعة فمرض ومات يوم اخلميس ثامن 
ة وتعصب ذي القعدة وصلى عليه يف ميدان داخل السور ودفن يف رباطه بقراح القاضي وبىن يزدن يف رباطه منار

  هلم ألجل ما كان مييل اليه من التشيع فصار رباطه 

  مقصودا بالفتوح وفيه دفن 

  سنة

  مث دخلت سنة مثان ومخسني ومخسمائة 
فمن احلوادث فيها انه يف يوم اخلميس عشرين احملرم وصلت االخبار عن احلاج بأمر مزعج من منعهم دخول مكة 

ن مجاعة من عبيد مكة عاثوا يف احلاج فنفر عليهم مجاعة من اصحاب والطواف لفتنة وقعت هناك وانكشف األمر با
أمري احلاج فقتلوا منهم مجاعة فرجعوا اىل مكة ومجعوا مجعا واغاروا على مجال فأخذوا منها قريبا من الف مجل فنادى 

ة ومجع األمري احلاج أمري احلاج يف االتراك فركبوا وتسلحوا ووقع القتال بينهم فقتل مجاعة من اهل العراق واهل مك
ورجع ومل يدخل هبم اىل مكة خوفا عليهم فلم يقدروا من احلج االعلى الوقوف بعرفة ودخل اخلادم ومعه الكسوة 

فعلق ستار الكعبة وبعث امري مكة اىل امري احلاج يستعطفه لريجع فلم يفعل مث جاء اهل مكة خبرق الدم فضربت هلم 
  الطبول ليعلم اهنم اطاعوا 

يع االول قبض على صاحب الديوان ابن جعفر ومحل اىل دار استاذ الدار ووكل به وجعل ابن محدون ويف رب
  صاحب الديوان 

ويف بكرة السبت سابع عشر ربيع االول خرج اخلليفة اىل ناحية اخلالص وتشارف البلد ورخصت املواشي 
  واالسعار رخصا كثريا 

قابة وذلك بعد وفاة ابيه ويف شعبان بين كشك باحلطمية للخليفة ويف مجادى اآلخرة خلع على ابن االبقي خلع الن
وكشك للوزير وانفق عليهما مال عظيم وخرج اخلليفة اليه يف شعبان وكان اخلليفة والوزير واصحاهبما يصلون 
جبامع الرصافة اجلمعة مدة مقامهم يف الكشك ووقع حريق عظيم من باب درب فراشة اىل مشرعة الصباغني من 

  نبني اجلا
ويف تاسع عشر ذي القعدة خرج اخلليفة متصيدا ومعه ارباب الدولة وعاد عشية االثنني سابع عشر هذا الشهر ويف 

  عشية االحد حادي عشر ذي احلجة قبض على 

ابن االبقى الذي جعل نقيب النقباء ومحل اىل دار استاذ الدار مث محل اىل التاج مقيدا وذكر ان السبب انه كاتب 
حبذره من اجمليء اىل بغداد وخيوفه على نفسه وكانت بنو خفاجة يف هذه االيام تأخذ القوافل يف باب  منكوبرس

احلربية وكثر العيث يف االطراف وفوض اىل حاجب الباب النظر يف حملة باب البصرة فرتب فيها أصحابه وامنا كان 
  ال ما يبل االرض أمر هذه احمللة اىل النقيب وخرج تشرين االول والثاين بغري مطر ا

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر



  طلحة بن علي  - ٢٩٧
ابو أمحد الزينيب نقيب النقباء توىل النقابة وناب يف الوزارة وحضر جملسي مرارا خرج يوما من الديوان معاىف فبات 

 ليلة االثنني خامس ربيع يف منزله فمات فذكر انه أكل لبا وارزا ومجارا ودخل احلمام فعرضت له سكتة فتويف يف
  االول وصلى عليه جبامع القصر ودفن مبقربة الشهداء من باب حرب 

  حممد بن عبد اهللا  - ٢٩٨
ابو عبد اهللا بن ايب الفتح البيضاوي القاضي مسع احلديث علي ابن الطيوري وغريه قرأت عليه اشياء من مسموعاته 

  وتويف يف شوال هذه السنة 
  لكرمي حممد بن عبد ا - ٢٩٩

ابن ابراهيم بن عبد الكرمي ابو عبد اهللا بن األنباري امللقب بسديد الدولة كاتب االنشاء كان شيخا مليح الشيبة 
طريف الصورة فيه فضل وأدب وانفرد بانشاء املكاتبات وبعث رسوال اىل سنجر وغريه من السالطني وخدم اخللفاء 

التسعني مث تويف يوم االثنني تاسع عشر رجب وصلى عليه  والسالطني من سنة ثالث ومخسمائة وعمر حىت قارب
  يوم الثالثاء جبامع القصر وحضر الوزير وغريه من ارباب الدولة ودفن مبشهد باب التنب 

  هبة اهللا بن الفضل  - ٣٠٠
بيه وايب ابن عبد العزيز بن حممد بن احلسني بن علي بن امحد بن الفضل ابو القاسم املتوين القطان مسع احلديث من ا

... الفضل بن خريون وايب طاهر الباقالوي وكان شاعرا مطبوعا لكنه كان كثري اهلجاء متفسحا وله يف اول قصيدة 
  ... لست للثلب اترك ... يا أخي الشرط املك 

...  قد وىل ابن املرخم... يا حزينه الطمي الطمي ... وملا ويل ابن املرخم القضاء وكان قاضي ظاملا قال ابن الفضل 
اترى صاحب ... وي على كل مسلم ... وي على الشرع والقضا ... ووكيله املكعسم ... بدواته املفضضة 

  ... الشريعة قد جن أو عمي 
... ما أطمع يا عذاب قليب ... هل ترجع دولة الوصال ... يا من هجرت فما تبايل ... ومن شعره اللطيف دوبيت 

يا قاتليت ... اهواك وانت حظ غريي ... يف الوصل مبوعد حمال ... تعلليين  ما ضرك ان... ان ينعم يف هواك بايل 
... عن حبك ماهلم ومايل ... العذل فيك يزجروين ... ما اشبههن بالليايل ... ايام عناي فيك سود ... فما احتيايل 

يف ... و استوى يل ما احسنه ل... والقول بتركها صواب ... الصب انا وانت سايل ... يا ملزمي السلو عنها 
ذا احلكم ... والصبوة بعد يف حبايل ... طلقت جتلدي ثالثا ... قد صح بعشقها اختبا يل ... طاعتها بال اختياري 

  ... من ار خصين لكل غايل ... علي من قضاه 
  تويف ابن الفضل يوم السبت ثامن عشر رمضان ودفن مبقربة معروف 

  سنة

  ة مث دخلت سنة تسع ومخسني ومخسمائ
فمن احلوادث فيها انه يف يوم اجلمعة حادي عشرين احملرم جيء بصيب صغري مقتوال ومعه صيب آخر فأقر أنه قتله 

  مبنجل كان معه بسبب حلقة اخذها من اذنه فأخذت منه احللقة وقتل 
صريني كتبوا ودخل كانون الثاين يف صفر ومل أر كانونا أدفأ منه ويف يوم االحد رابع عشر صفر شهر مجاعة من احل



  امساء االئمة االثين عشر على احلصر شهرهم احملتسب بتقدم الوزير 
ويف يوم االحد خامس ربيع اآلخر املك يوسف الدمشقي بابنة قاضي القضاة جعفر بن عبد الواحد الثقفي بصداق 

  ت املواشي مبلغه سبعمائة دينار ومل يكن يف هذه السنة للناس ربيع بسبب اليبس املتقدم لعدم املطر مو
ويف مجادى اجتمع مجاعة يسمعون كتاب ابن منده يف فضائل امحد بن حنبل يف مسجد ابن شافع فجرى بني ابن 
اخلشاب وبني ايب احملسن الدمشقي منازعة يف امر يتعلق بالفقهاء فآل االمر اىل خصام فوشى هبم الدمشقي اىل 

  بأخذ الكتاب من أيديهم  اخلليفة واهنم يقرأون كتابا فيه معايب اخللفاء فتقدم
ويف شوال عملت دعوة يف الدار اجلديدة اليت بناها املستنجد بباب الغربة وحضر ارباب الدولة ومشايخ الصوفية 

  وبات قوم على السماع 
وتقدم بقتل تسعة من اللصوص فأخرجوا من احلبس فقتلوا واحد بباب االزج وآخر بالرحبة وآخر بباب الغلة 

واربعة على عقد سوق السلطان وواحد بسوق السلطان وشهرت امرأة تزوجت بزوجني ومعها وآخر باللكافني 
  أحدمها 

لعل حداة العيس ان يتوقفوا ... وورد البشري اىل املستنجد بفتح مصر فقال حاجب الوزير ابن تركان قصيدة اوهلا 
  ليشفي غليال باملدامع مدنف ... 

... ضربت به هام األعادي هبمة ... هبا سيف دين اهللا باحلق مرهف ... ليهنك يا موىل االنام بشارة ... وفيها 
فقامت مقام ... بعوثا من اآلراء حتيي وتتلف ... بعثت اىل شرق البالد وغرهبا ... تقاصر عنها السمهري املثقف 

اىل كل ... وقدت هلا جيشا من الروع هائال ... ونابت مناب الرمح والرمح يرعف ... السيف والسيف قاطر 
اخذت به مصرا ... اليك به خوص الركائب توجف ... ليهنك يا موالي فتح تتابعت ... قلب من عداتك يزحف 

تتيه على كل البالد ... فعادت حبمد اهللا باسم امامنا ... من الشرك ناس يف احلي احلق تقذف ... وقد حال دوهنا 
فشاهبه خلقا وخلقا وعفة ... صبة الرفض يوسف وخلصها من ع... متلكها من قبضه الكفر يوسف ... وتشرف 

  ... وعارا أيب اال بسيفك يكشف ... كشفت هبا عن آل هاشم سبة ... وكل عن الرمحن يف االرض خيلف ... 
  مث تكامل األمر بعد سبع سنني على ما نذكره يف خالفة املستضيء بامر اهللا 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  علي حممد بن  - ٣٠١
ابن منصور ابو جعفر االصفهاين ويلقب باجلمال املوصلي كان وزيرا لصاحب املوصل فكان كثري املعروف دائم 
الصدقات واثر اثارة عظيمة مبكة واملدينة فأحكم ابواب احلرم وبىن هلا عتبا عالية وأجرى عينا اىل عرفات وبىن 

يعم هبا الفقهاء والزهاد واملتصوفة وال خييب من للمدرسة سورا وكانت صدقته تصل كل سنة اىل أهل بغداد ف
يقصده حبال اال ان تلك االموال فيما يذكر اكثرها من املكوس ووصل اخلرب مبوت اجلمال يف رمضان هذه السنة 
وقدر اهللا له أنه قدم جبنازته اىل بغداد وصلى عليه يف الشونيزية مث محلت اىل مكة فطيف هبا مث اىل املدينة ودفن يف 

لرباط الذي عمره بني قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبني البقيع فليس بينه وبني قرب رسول اهللا صلى اهللا ا
  عليه و سلم اال اذرع 

  سنة



  مث دخلت سنة ستني ومخسمائة 
لقوا فمن احلوداث فيها انه وصل اىل بغداد يف احملرم صاحب املخزن ابو جعفر وقد فارق احلاج بالرحبة فأخرب أهنم 

شدة وأخرب أن مجاعة انقطعوا يف فيدو الثعلبية وواقصة وهلك خلق كثري يف الربية لتعذر الظهر ومل يصح للحاج 
املضي اىل املدينة هلذه األسباب وللقحط الذي بنا وان الوباء وقع يف البادية فهلك منهم خلق كثري وهلكت 

الدين بن املطلب فمنع من دخول احلرمي وذكر أن مواشيهم وان االسعار مبكة ضيقة جدا وقدم مع احلاج فخر 
السبب انه طلب موضع له يشتري للخليفة فتكلم بكالم ال يصلح فقبض على عقاراته وغضب عليه فأقام يف رباط 

الزوزين اياما مث مضى اىل الدور مستجريا بالوزير ليصلح حاله مع اخلليفة قال املصنف فحدثين اخو الوزير قال 
  ر أن أحسن ضيافته ثالثا مث آمره أن خيرج ففعلت فخرج فأقام مبشهد علي عليه السالم كتب اىل الوزي

ويف صفر خرج املستنجد باهللا اىل هنر امللك للتصيد وقبض يف طريقه على توبة البدوي ويقال له واطأ عسكر مهذان 
وحبس مث ذكر انه قتل وكان على اخلروج والعصيان وكان ضاربا حبلته على الفرات وقيد وادخل بغداد يف الليل 

  الناس يشريون اىل بعض االكابر أنه اشار بالقبض عليه وبقتله فما عاش ذلك املشار اليه بعده أكثر من اربعة أشهر 
ويف عيد االضحى ولدت امرأة من درب هبروز يقال هلا بنت ايب االعز االهوازي اجلوهري اربع بنات وماتت معها 

يسمع مبثل هذا وحكى ابو الفرج بن احلسني احلداد أن ابن الرباج وكان ناظرا يف  بنت اخرى وماتت املرأة ومل
وقف النظامية وكان ابن الزميلي مشرفا عليه واملدرس يوسف الدمشقي فاتفق ابن الرباج وابن الزميلي على أن 

تجدد يف بغداد من يكتبا كتابا على لسان ألدكز اىل يوسف الدمشقي يتضمن انه من بطانتهم وانه يشعرهم مبا ي
  االمور 

وأن يشكره على ما يصل اليهم منه وعوال على ان يدخال على يوسف اىل بيته ويسلما عليه ويضعا الكتاب عند 
مسنده حبيث ال يشعر مث خيرجا من فورمها اىل الديوان فيعلما الوزير بذلك فانفرد ابن الزميلي على ابن الرباج 

فمضى حاجب الباب اىل الوزير فحدثه فاستدعى ابن الزميلي فسئل عن  ودخل اىل حاجب الباب فاعلمه بذلك
ذلك فانكر فاكذبه حاجب الباب واستخف به فقال ابن الرميلي ابن الرباج هو الذي يريد أن يفعل ذلك فاستدعي 

يلي ابن الرباج فأنكر واحال على ابن الرميلي وحلف بالطالق الثالث انه ما عنده خرب من هذا وقذف ابن الرم
  بالفسق واستبا مجيعا فقال هلما الوزير قوما قبحكما اهللا فخرجا مفتضحني وجنا يوسف 

وعملت الدعوة يف دار اخلالفة يوم الثالثاء ثامن عشرين مجادى اآلخرة وحضر ارباب الدولة والصوفية على عادهتم 
التدريس جبامع السلطان  وخلع عليهم وفرق عليهم مال ويف رجب نقص اليزدي عن مشاهرته اليت كانت بسبب

وكان مبلغها عشرة دنانري فكتب اقوام يقولون حنن نقنع بثالثة فقيل هلم هو احق هبذا فقنع بذلك ودرس ورضي 
  بذلك القدر 

وتويف الوزير فقبض على ولديه واخذ حاجبه ابن تركان فحبس يف دار استاذ الدار وقدم رجل مغريب فنصب جذعا 
 فحاكاه صيب عجان وسافر العجان البالد فقدم وقد اكتسب االموال واجلواري طويال ووقف على رأسه يعاجل

واخلدم فنصب جذعني طويلني شد احدمها اىل اآلخر وصعد ورقص على كرة معه حببال ومحل جرة ماء على رأسه 
  ولبس سراويله هناك ورمى نفسه واستقبلها حببل مشدود فحصل له مبلغ 

السوق اجلديد من درب فراشة اىل مشرعة الصباغني من اجلانبني فذهب يف ساعة ويف ذي القعدة وقع احلريق يف 
  حىت مل يبق للخشب الذي يف احليطان أثر 



ويف ذي احلجة وقع حريق يف احلضائر والدور اليت تليها وتفاقم األمر ورخص السكر يف هذه السنة والنبات فكان 
  رطل بقرياط وحبة وهذا شيء مل يعهد ينادي على السكر قرياط وحبة رطل وعلى النبات نصف 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  عمر بن هبليقا الطحان  - ٣٠٢
عمر جامع العقبة باجلانب الغريب وكان مسجدا لطيفا فاشترى ما حوله واوسعه ومست مهته حىت استأذن ان جيعله 

يها موتى فأخرجوا وبيعت وكان املسجد االول مما يلي جامعا فاذن له اال ان اكثر املواضع اليت اشتراها كانت تربا ف
الباب واملنارة وتويف يوم االثنني ثامن عشر ذي القعدة من هذه السنة ودفن على باب اجلامع بعيدا من حائطه مث 

نبش بعد ايام واخرج فدفن مالصقا حلائط اجلامع ليشتهر ذكره بأنه بين اجلامع فتعجب من هذا بعض من له فطنة 
  هذا رجل سعى يف نبش خلق من املوتى واخرجهم وجعل تربتهم مسجدا فقضى عليه بأ نبش بعد دفنه  وقال
  حممد بن عبد اهللا  - ٣٠٣

ابن العباس بن عبد احلميد ابو عبد اهللا احلراين ولد يف سنة اربع ومثانني واربعمائة وشهد عند ايب احلسن الدامغاين يف 
خرمي وابو اخلطاب الكلوذاين وعاش حىت مل يبق من شهود الدامغاين غريه سنة اربع ومخسمائة زكاه ابو سعد امل

ومسع احلديث الكثري من طراد والتميمي وايب احلسن بن عبد الرزاق االنصاري وكان لطيفا ظريفا ومجع كتابا مساه 
قلت قد ثقلت روضة االدباء فيه نتف حسنة ومسعت منه اشياء ويل منه اجازة وزرته يوما فاطلت اجللوس عنده ف

وال ثقلت اال ... فما ابرمت اال حبل ودي ... زيارات رفعت هبن قدري ... الن مسيت ابراما وثقال ... فانشدين 
  ظهر شكري 

تويف ابن احلراين يوم السبت ثالث عشر مجادى اآلخرة من هذه السنة وتقدم الوزير بفتح اجلامع للصالة عليه يف 
  ودفن مبقربة الفيل من باب االزج  بكرة االحد فصلى عليه يوم االحد

  حممد بن حممد  - ٣٠٤
ابن احلسني ابو يعلى ابن الفراء ولد سنة اربع وتسعني واربعمائة ومسع احلديث من ابيه وعمه وابن احلصني وغريهم 
ة وتفقه على والده وافىت ودرس وكان له ذكاء وفهم جيد وتوىل القضاء بباب االزج وبواسط مث اشهد قاضي القضا
ابو احلسن ابن الدامغاين على نفسه ببغداد أنه قد عزله عن القضاء فذكر عنه انه مل يلتفت اىل العزل مث خاف من 

حكمه بعد العزل فتشفع بابن ايب اخلري صاحب البطيحة اىل اخلليفة حىت امنه فقدم بعد احدى عشرة سنة وقد ذهب 
بن حنبل قال يل عبد املغيث بعث يب اىل الوزير فقال يف بصرة فالزم بيته فلما مرض طلب ان يدفن يف دكة امحد 

الدكة جدي المي فانكر الوزير هذا وقال كيف تنبش عظام املوتى فتويف ليلة السبت خامس مجادى اآلخرة من هذه 
  السنة ودفن عند آبائه مبقربة امحد 

  مرجان اخلادم  - ٣٠٥
لى احلنابلة فوق احلد حىت ان احلطيم الذي كان برسم كان يقرأ القرآن ويعرف شيئا من مذهب الشافعي وتعصب ع

الوزير ابن هبرية مبكة يصلي فيه ابن الطباخ احلنبلي مضى مرجان وازاله من غري تقدم بغضا للقوم وناصبين دون 
الكل وبلغين انه كان يقول مقصودي قلع هذا املذهب فلما مات الوزير ابن هبرية سعى يب اىل اخلليفة وقال عنده 

من كتب الوزير فقال اخلليفة هذا حمال فان فالنا كان عنده احد عشر دينارا اليب حكيم وكان حشريا فما  كتب



فعل فيها شيئا حىت طالعنا فنصرين اهللا عليه ودفع شره ولقد حدثين سعد اهللا البصري وكان رجال صاحلا وكان 
خذا بيده فقلت اىل اين قاال اىل النار قلت ملاذا قاال مرجان حينئذ يف عافية قال رأيت مرجان يف املنام ومعه اثنان قد أ

  كان يبغض ابن اجلوزي وملا قويت عصبيته جلأت اىل اهللا سبحانه ليكفيين شره فما مضت إال 

  ايام حىت أخذه السل فمات يوم االربعاء حادي عشر ذي القعدة من هذه السنة ودفن بالترب 
  حيىي بن حممد  - ٣٠٦

ة الوزير ولد سنة تسع وتسعني واربعمائة وقرأ بالقراآت ومسع احلديث الكثري وكانت له معرفة ابو املظفر ابن هبري
حسنة بالنحو واللغة والعروض وتفقه وصنف يف تلك العلوم وكان متشددا يف اتباع السنة وسري السلف مث امضه 

الديوان مث استوزره فكان جيتهد  الفقر فتعرض للعمل فجعله املقتفي مشرفا يف املخزن مث رقاه اىل ان صريه صاحب
يف اتباع الصواب وحيذر الظلم وال يلبس احلرير وقال يل ملا رجع من احللة وكان قد خرج لدفع بعض البغاة دخلت 

على املقتفي فسلمت فقال ادخل هذا البيت فدخلت فغذا خادم وفراش ومعه خلعة حرير فقلت أنا واهللا ما ألبس 
قتفي فسمعت صوت املقتفي قدو اهللا قلت انه ما يلبس وكان املقتفي معجبا به يقول ما هذا فخرج اخلادم فأخرب امل

وزر لبين العباس مثله وكان املستنجد معجبا به وقد ذكرنا انه ملا وىل املستنجد باهللا دخل عليه فقال له يكفي يف 
جد ينشد وزيره ابا املظفر ابن اخالصي اين ما حابيتك يف زمن ابيك فقال صدقت وقال مرجان اخلادم مسعت املستن

هبرية وقد مثل بني يدي السدة الشريفة يف اثناء مفاوضة ترجع اىل تقرير قواعد الدين واصالح أمر املسلمني 
وجودك والدنيا اليك ... فذكر مها حىت القيامة ينشر ... صفت نعمتان خصتاك وعمتا ... وانشده لنفسه مادحا له 

... وحيىي لكفا عنه حيىي وجعفر ... فلو رام يا حيىي مكانك جعفر ...  الناس ينكر وجودك واملعروف يف... فقرية 
  ... اال كنت انت املظفر ... ومل ار من ينوي لك السوء يا ابا املظفر 

وكان الوزير مبالغا يف حتصيل التعظيم للدولة قامعا للمخالفني بانواع احليل حىت حسم امور السالطني السلجوقية 
يف الديوان يف اول وزارته احضر رجالن من غلمان الديوان فقال دخلت يوما اىل هذا الديوان فقعدت  وملا جلس
  يف مكان 

فجاء هذا فقال قم فليس هذا موضعك فاقامين فاكرمه واعطاه ودخل عليه يوما تركي فقال حلاجبه أما قلت لك 
فقال قد اعطيناه فقال عد وأعطه وقل له ال حتضر اعط هذا عشرين دينارا او كرا من الطعام وقل له ال حيضر هاهنا 

مث التفت اىل اجلماعة فقال ال شك انكم ترومون سبب هذا فقالوا نعم فقال هذا كان شحنة يف القرى فقتل قتيل 
قريبا من قريتنا فأخذ مشايخ القرى فأخذين مع اجلماعة وامشاين مع الفرس وبالغ يف أذاي واوثقين مث أخذ من كل 

ا وأطلقه مث قال يل ايش بيدك فقلت ما معي شيء فانتهرين وقال اذهب وانا ال اريد اليوم اذاه وابغض واحد شيئ
رؤيته وكان آخر قد آذاه يف ذلك الزمان وضربه فلما ويل الوزارة احضره واكرمه وواله وكان يتحدث بنعم اهللا 

يس معي رغيف اعرب به وكان يكثر جمالسة عليه ويذكر يف منصبه شدة فقره القدمي فيقول نزلت يوما اىل دجلة ول
العلماء والفقراء وكانت امواله مبذولة هلم وللتدبري فكانت السنة تدور وعليه ديون وقال ما وجبت علي زكاة قط 
وكان اذا استفاد شيئا قال افادنيه فالن حىت انه عرض له يوما حديث وهو من فاته حزبه بالليل فصاله قبل الزوال 

ة بالليل فقال ما ادري ما معىن هذا فقلت له هذا ظاهر يف اللغة والفقه اما اللغة فان العرب تقول كان كأنه صال
كنت الليلة اىل وقت الزوال واما الفقه فان ابا حنيفة يصحح الصوم بنية قبل الزوال فقد جعل ذلك الوقت يف 

ما معىن هذا احلديث حىت عرفنيه فالن  حكم الليل فاعجبه هذا القول وكان يقول بني اجلمع الكثري ما كنت اعرف



فكنت استحيي من اجلماعة وجعل يل جملسا يف داره كل مجعة حيضره ويطلق العوام يف احلضور وكان بعض الفقراء 
يقرأ القرآن يف داره فاعجبه فقال لزوجته اين أريد ان ازوجه ابنيت فغضبت االم ومنعت من ذلك وكان يقرأ عنده 

د العصر فحضر فقيه مالكي فذكرت مسألة فخالف فيها ذلك الفقيه فاتفق الوزير ومجيع احلديث يف كل يوم بع
العلماء على شيء وذلك الرجل خيالف فبدر من الوزير أن قال له أمحار انت أما ترى الكل خيالفونك وانت مصر 

  فلما كان يف اليوم الثاين قال الوزير للجماعة جرى مين 

قلت له تلك الكلمة فليقل يل كما قلت له فما أنا اال كأحدكم فضج اخللق بالبكاء  باالمس ماال يليق باألدب حىت
وأخذ ذلك الفقيه يعتذر ويقول انا اوىل باالعتذار والوزير يقول القصاص القصاص فقال يوسف الدمشقي يا موالنا 

قي يل قال ال بد قال على اذا أىب القصاص فالفداء فقال الوزير له حكمه فقال الرجل نعمك علي كثرية فأي حكم ب
بقية دين مائة دينار فقال تعطى مائة دينار البراء ذمته ومائة البراء ذميت فأحضرت يف احلال فلما أخذها قال الوزير 
عفا اهللا عنك وعين وغفر لك ويل وكان الوزير يتأسف على ماضي زمانه عن تندم ما دخل فيه وقال يل كان عندنا 

مل الف رطل فحدثت نفسي ان أقيم يف ذلك املسجد وقلت ألخي حمب الدين نقعد أنا بالقرية مسجد فيه خنلة حت
وأنت وحاصلها يكفينا مث انظر اىل ماذا صرت مث صار يسأل اهللا الشهادة ويتعرض بأسباهبا كان الوزير صحيحا 

فلما كان وقت السحر  ليس به قلبة يف يوم السبت ثاين عشر مجادى االوىل من هذه السنة نام ليلة االحد يف عافية
قاء فحضر طبيب كان خيدمه يقال له ابن رشادة فسقاه شيئا فيقال انه مسه فمات وسقى الطبيب بعده بنحو ستة 

أشهر مسا فكان يقول سقيت كما سقيت فمات قال املصنف رمحه اهللا وكنت ليلة موت الوزير نائما بني مجاعة من 
نشقاق الفجر كأين يف دار الوزير وهو جالس فدخل رجل بيده حربة أصحايب على ظهر سطح فرأيت يف املنام مع ا

فضرب هبا بني انثييه فخرج الدم كالفوارة فضرب احلائط فالتفت فاذا خامت ذهب ملقى فأخذته بيدي وقلت ملن 
أعطيه أنتظر خادما خيرج فأسلمه اليه فانتبهت فأخربت من كان معي فما استتممت احلديث حىت جاء رجل فقال 

ت الوزير فقال من معي هذا حمال انا فارقته أمس العصر وهو يف كل عافية فجاء آخر وآخر فصح احلديث ونفذ ما
اىل من داره فحضرت فقال يل ولده ال بد أن تغسله فغسلته ورفعت يده ليدخل املاء يف مغابنه فسقط اخلامت من يده 

وجهه وجسده تدل على أنه مسموم ومحلت فحيث رأيت اخلامت تعجبت من ذلك ورأيت يف وقت غسله آثارا ب
  جنازته يوم االحد اىل جامع القصر فصلى عليه مث محل اىل 

مدرسته اليت بناها بباب البصرة فدفن هبا وغلقت يومئذ اسواق بغداد وخرج مجع مل نره ملخلوق قط يف االسواق 
ه من العدل وقيل يف حقه مراث كثرية وعلى السطوح وشاطئ دجلة وكثر البكاء عليه ملا كان يفعله من الرب ويظهر

واعقر سويداء الضمري فليس ... تاج امللوك وقل سالم ... أملم على جدث حوى ... فمنها قول نصر البحتري 
ت فبعد حيىي ال ... فأقم صدور اليعمال ... دل من دموعك والرغام ... فاذا ارتوت تلك اجلنا ... يقنعين السوام 

غاض الندى ... خيطر على قليب الشآم ... فاذا نظرت اليه مل ... تقيدين مواهبه اجلسام  ذهب الذي كانت... مقام 
... عجبا ملن يغتر بال ... ع وقوضت تلك اخليام ... وتفرقت تلك اجلمو ... راجيه واشتد االوام ... الفياض عن 

مت وحدك يوم مت وامنا مات ما ... وعقيب صحتها السقام ... عقىب مسرهتا األسى ... دنيا وليس هلا دوام 
   ٥٦١سنة ... أنساك والشيم الكرام ... بايب يل اإلحسان ان ... األنام 

  مث دخلت سنة احدى وستني ومخسمائة 
فمن احلوادث فيها انه يف يوم االربعاء ثالث احملرم عاد اخلليفة من الكشك اىل الدار وأخذ الناس يرجفون الجل 



وصل اهل املوصل اىل دقوقا وقال قوم بل عسكر من قبل املاهكي وحكى بعض عجلة هذا اجمليء فقال قوم قد 
اجلند أهنم ما ناموا تلك الليلة خلرب جاءهم به انسان تركماين وارادوا الدخول ليال فأشري عليهم ان ال يفعلوا لئال 

الكرخ اذا رأوا  ينزعج الناس وظهر يف هذه االيام من الروافض امر عظيم من ذكر الصحابة وسبهم وكانوا يف
  مكحول العني ضربوه 

ورفع على قيماز انه قد اخذ من مال احللة ماال كثريا فأدى عشرين الفا واخذت املدرسة اليت بناها ابن الشمحل 
  فاحرز فيها غلة وقلعت القبلة منها 

ربيع االول ويف هذه السنة جاء احلاج على غري الطريق خوفا من العرب لكنهم لقوا شدة ورخصت االسعار يف 
  فحدثين بعض جرياننا انه اشترى كارة دقيق باثين عشر قرياطا قال واشتريتها يف زمن املسترشد باثين عشر دينارا 

ويف رابع ربيع اآلخر خرج اخلليفة اىل الكشك وصلى يوم اجلمعة يف جامع املهدي وظهر يف هذه االيام بني العوام 
ط بعد يف بغداد وكان جيلس يف اجلامع فيقال له آمل كالم اهللا فيقول ال الشتم والسب بسبب القرآن وكان ابن املشا

  فقيل له التني والزيتون فقال التني يف الرحيانيني والزيتون يباع يف االسواق 
ويف ربيع اآلخر هرب عز الدين حممد بن الوزير بن هبرية وكان حمبوسا ونصب سلما وصعد عليه يف مجاعة فغلقت 

ة ونودي عليه يف االسواق وان من اطلعنا عليه فله كذا ومن اخفاه ابيح ماله فجاء رجل بدوي ابواب دار اخلليف
فأخربهم انه يف جامع هبليقا وكان ذلك البدوي صديقا للوزير فاطلعه هذا الصيب على حاله فضمن له ان يهرب به 

تراك وكان حمبوسا عندهم اهنم فلما اخذ ضرب ضربا وجيعا واعيد اىل السجن مث رمى يف مطمورة وحدثين بعض اال
  صاحوا بابن الوزير من املطمورة فتعلق حببل وصعد فمدوه وجلس واحد على رجليه وآخر 

  على رأسه وخنق حببل ومنع القصاص كلهم من القصص يف أواخر مجادى اآلخرة 
  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر 

  احلسن بن العباس  - ٣٠٧
ابو عبد اهللا االصبهاين قال عبد اهللا احلياين الشيخ الصاحل ما رأيت احدا اكثر بكاء من  ابن ايب الطيب بن رستم

احلسن االصبهاين قال ومسعت حممد بن ساالر احد اصحابه يقول مسعت شيخي ابا عبد اهللا ابن الرستمي يقول 
نام وهو يقول يا حسن وقفت وقفت على ابن ماشاذة وهو يتكلم على الناس فلما كان الليلة رأيت رب العزة يف امل

على مبتدع ونظرت اليه ومسعت كالمه ألحرمنك النظر يف الدنيا فاستيقظت كما ترى قال عبد اهللا احلياين فكانت 
  عيناه مفتوحتني وهو ال يبصر هبما تويف يف صفر هذه السنة باصبهان 

  عبد القادر  - ٣٠٨
ائة ودخل بغداد فسمع من ايب بكر امحد بن املظفر بن السوسن ابن ايب صاحل ابو حممد اجليلي ولد سنة سبعني واربعم

التمار وايب القاسم علي بن امحد بن بيان الرزاز وايب طالب بن يوسف وتفقه على ايب سعد املخرمي وكان ابو سعد 
 قد بىن مدرسة لطيفة بباب األزج ففوضت اىل عبد القادر فتكلم على الناس بلسان الوعظ وظهر له صيت بالزهد

وكان له مست وصمت فضاقت مدرسته بالناس فكان جيلس عند سور بغداد مستندا اىل الرباط ويتوب عنده يف 
اجمللس خلق كثري فعمرت املدرسة ووسعت وتعصب يف ذلك العوام واقام يف مدرسته يدرس ويعظ اىل ان تويف ليلة 

  السبت ثامن ربيع اآلخر ودفن يف الليلة مبدرسته وقد بلغ تسعني سنة 
  ابو الفضال بن شقران  - ٣٠٩



كان يف مبتدأ امره يتلمذ على ايب العز الواعظ مث صار فقيها بالنظامية وصار معيدا وعظ واخذ ينصر مذهب 
  األشعري ويبالغ فتقدم الوزير مبنعه فحط 

يف يوم عن املنرب يوم جلوسه مث ترك الوعظ واقام برباط هبروز مدة وغلبت عليه الرطوبة فمات بعد مرض طويل 
  السبت خامس صفر هذه السنة ودفن مبقربة دبر اخلبازين 

  سنة

  مث دخلت سنة اثنتني وستني ومخسمائة 
فمن احلوادث فيها انه وقع االرجاف مبجيء مشلة التركماين اىل قلعة املاهكي وبعث يطلب ويقتطع فامتنع اخلليفة ان 

ىل حربه ونفذ اليه يوسف الدمشقي يف رجاله وجاء مث يعطيه ما طلب من البالد وبعث اخلليفة اكثر عسكر بغداد ا
عاد فتويف يوسف هناك وارجف الناس مبجيء العسكر من باب مهذان فغلت األسعار مث عادوا فقالوا ليس هلذا 

  االرجاف اصل 
ووصل صاحب املخزن اىل بغداد من مكة وجاء رخص الزاد وكثرة املاء واهنم نقضوا القبة اليت بنيت باملدينة 

  لمصريني ل
ويف يوم االربعاء ثامن عشر صفر اخرج ابن الوزير الكبري املسمى شرف الدين من حمبسه ميتا فدفن عند أبيه بباب 

  البصرة 
  ويف سابع رجب عملت الدعوة يف دار اخلليفة وفرقت االموال 

ى فاستعاروا حليا ويف يوم اخلميس ثاين عشر رجب جاء رجال ونساء من اجلانب الغريب من احلرمي اىل هنر معل
للعرس فاعريوا فنزلوا يف مسريية ليمضوا اىل احلرمي فلما وصلت السفينة اىل اجلناح عند دار السلطان انكفأت هبم 

فغرقوا وتلف ما معهم ويف هذا اليوم هبت ريح شديدة قصفت النخل والشجر ورمت االخصاص وتبعها مطر وبرد 
قهرمانة يف اجلانب الغريب مما يلي احلرمي فظهر بني اآلجر سطيحة فيها كثري ووقع هبذه الريح حائط من دار بيت ال

تسعة ارطال ذهبا فاخذها الذي وجدها واعلم هبا املخزن فأخذت منه وذكر أن هذا الذهب خبأه ابن القهرمانة 
وا اليه فلما مات ألوالده واعلم به غالما له وقال قد تركت يف هذا احلائط ذهبا ألوالدي فال تعلمهم به اال ان حيتاج

  أخربهم به الغالم وزعم انه قد شذ منه املوضع فضربوه فمات 
ويف هذه السنة تزوج امري املؤمنني ابنة عمه ايب نصر بن املستظهر باهللا واجتمع هبا يف ايام الدعوة اليت ختتص 

  بالصوفية 
يتفرجون يف صيد السمك ألن املاء زاد ويف يوم السبت عاشر شوال عرب اهل بغداد اىل اجلانب الغريب حنو الظاهرية 

يف الفرات حىت فاض اىل تلك االمجة وهلا نيف وثالثون سنة مل ينعقد فيما مسك وامنا صارت مزارع فكثر مسكها ويف 
  هذه السنة عاد ضماهنا حىت كان يباع ثالثة ارطال او اربعة ارطال حببة 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر



  يب سعد علي بن ا - ٣١٠
ابن ابراهيم ابو احلسن اخلباز األزجي مسع احلديث الكثري وحصل االصول وحدث وتويف يوم االربعاء عاشر شعبان 

  هذه السنة ودفن مبقربة امحد 
  حممد بن احلسن  - ٣١١

رة ابن حممد علي بن محدون ابو املعايل الكاتب كانت له فصاحة وويل ديوان الزمام مدة وصنف كتابا مساه التذك
  وتويف يف ذي القعدة من هذه السنة ودفن 

  مبقابر قريش 

  سنة

  مث دخلت سنة ثالث وستني ومخسمائة 
فمن احلوادث فيها ان احلاج وصلوا اىل العراق ساملني فخرجت عليهم بنو خفاجة يف طريق احللة فقطعوا قطعة من 

شيئا مبكة على عادهتم الن حاج مصر مل يأتوا  احلاج فأخذوا أمواهلم وقتلوا مجاعة وحكى الناس ان التجار مل يبيعوا
  الشتغاهلم مبا حدث عندهم من القتال مبضي نور الدين وشريكوه 

ويف رابع صفر وصل ابن البلدي من واسط فتلقاه املوكب وفيهم قاضي القضاة وحاجب الباب واحلجاب بالسواد 
استاذ الدار فتلقاه فنزل يف السفن وصعد باب  فخرج قيماز لتلقيه قبل ذلك بيوم وملا قرب من موازاة التاج عرب

احلجرة وخلع عليه خلعة سنية حسنة وقلد سيفا وجعل يف ركابه سيف وخرج راكبا من باب احلجرة اىل الديوان 
فجلس هناك اىل اصفرار الشمس وهنض الوزير اىل الدار اليت كان فيها ابن هبرية بباب العامة وخرج التشرينان بغري 

وت ويف صبيحة االثنني وقع وفر اىل ان طبق االرض اىل قريب نصف الليل ويف هذه السنة بيع الورد مطر وكثر امل
  مائة رطل بقرياط وحبة 

وفيها مات قاضي القضاة جعفر بن الثقفي وبقيت بغداد ثالثة وعشرين يوما بال قاض يف ربع من االرباع وال قاضي 
  قضاة حىت وىل روح ابن احلديثي القضاء 

  خلميس رابع عشر رجب يوم ا
ويف شعبان جلس احملتسب بباب بدر على ما حرت به العادة فأخذ مجاعة من املتعيشني مث أمر بتأديب احدهم فرجم 

احملتسب باآلجر اىل ان كاد يهلك واختفى ومل جيسر أن يركب حىت نفذ اىل حاجب الباب فبعث اليه املستخدمني 
  ون فعوقبوا وحبسوا فمشوا معه اىل بيته واخذ أولئك الطواف

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن عبد الغين  - ٣١٢
ابن حممد بن حنيفة ابو املعايل مسع ابا سعد بن حشيش وابن النظر وثابت بن بندار وغريهم وكان ثقة وتويف يف 

  رمضان هذه السنة 
  امحد بن عمر  - ٣١٣



ع احلديث وتفقه على القاضي ايب يعلى وناظر ووعظ وتويف يف رمضان ابن احلسني بن خلف ابو العباس القطيعي مس
  هذه السنة ودفن باحللبة 

  امحد بن املقرب  - ٣١٤
ابن احلسني ابو بكر الكرخي ولد سنة تسع وسبعني واربعمائة روى عن طراد وابن النظر وغريمها وكان ثقة تويف يف 

  ذي احلجة من هذه السنة 
  د جعفر بن عبد الواح - ٣١٥

ابو الربكات الثقفي ولد يف حمرم سنة تسع عشرة ومخسمائة ومسع احلديث من ايب القاسم احلريري وويل قضاء 
القضاة بعد ابيه وكان ابوه قد اقام يف القضاء اشهرا مث مات فدفن بدار بدرب هبروز فلما مات الولد اخرجا فدفنا 

هذا الولد انه طولب مبال خرجه عليه رجل من اهل  عند رباط الزوزين املقابل جلامع املنصور وكان سبب موت
  الكوفة فضاق صدره واشرف على بيع عقاره وكلمه الوزير ابن البلدي بكلمات خشنة فقام الدم ومات 

  سعد بن حممد  - ٣١٦
ا ابن طاهر ابو احلسن املقرئ ولد سنة ست ومثانني واربعمائة ومسع من ايب القاسم ابن بيان وغريه وكان يسمع معن

على ابن القاسم احلريري وغريه ويقرأ القرآن فبينا هو جالس يف مسجده يقرأ مال فوقع ميتا وذلك يف يوم االثنني 
  سادس عشر ربيع اآلخر ودفن مبقربة العقبة من اجلانب الغريب 

  عبد الكرمي بن حممد  - ٣١٧
نا على املشايخ وسافر يف طلب احلديث ابن منصور ابو سعد السمعاين دخل اىل بغداد سنة اثنتني وثالثني ومسع مع

وذيل على تاريخ بغداد وكان قد كتب شجاع الذهلي من التذييل شيئا وكتب ابو الفضل بن خريون وفيات 
املشايخ فجمع هو ذلك وتلقف من اشياخنا كعبد الوهاب وحممد بن ناصر ومن بقي من االشياخ ما يصلح ان يذكر 

كان يتعصب على مذهب امحد ويبالغ فذكر من اصحابنا مجاعة وطعن فيهم مبا ال من زمن اخلطيب اىل زمانه اال انه 
  يوجب الطعن 

مثل ان قال عن عبد القادر كان يلقى الدرس املشستكة وامنا كان الرجل مريض العني وقال عن ابن ناصر كان 
فقد ازرى مبا قال على نفسه حيب الطعن يف الناس وهذا وقد اخذ اكثر كتابه عنه واحتج بقوله يف اجلرح والتعديل 

يف كل ما اورده عنه من جرح او تعديل وما كان ينبغي ان حيتج به يف شيء مث قد كان يلزمه ان يقول طعن يف فالن 
وليس مبوضع الطعن واي شغل للمحدث غري اجلرح والتعديل فمن عد ذلك طعنا مذموما فما اعرف العلم فشفي 

تابه فلم يرزق نشره لسوء قصده فتويف وما بلغ االمل ولو أن متتبعا يتبع ما يف ابو سعد غيظه مبا ال معىن فيه يف ك
كتابه من األغاليط واالنساب املختلطة ووفاة قوم هم يف االحياء ألخرج اشياء كثرية غري أن الزمان اشرف من أن 

لس معه فوق هنر عيسى يضيع يف مثل هذا وهذا الرجل كانت له مشقعة عجيبة فانه كان يأخذ الشيخ البغدادي فيج
ويقول حدثين فالن من وراء النهار وجيلس معه يف رقة بغداد ويقول حدثين فالن بالرقة يف اشياء من هذا الفن ال 

ختفى على احملدثني وكان فيه سوء فهم وكان يقول يف ترمجة الرجل حسن القامة وليست هذه عبارة احملدثني يف 
يث وهي من بيت احملدثني ابوها حمدث وزوجها حمدث وقد بلغت سبعني او املدح وقال يف عجوز يقرأ عليها احلد

زادت فقال كانت عفيفة وهذا ليس بكالم من يدري كيف اجلرح والتعديل وذكر يف ترمجة ابن الصيفي الشاعر 
ويل فقال اجملان ببغداد يقولون هو احليص بيص وله اخت امسها دخل وخرج ومثل هذا ال يذكره عاقل وال نرى التط



  مبثل هذه القبائح تويف ابن السمعاين ببلده يف هذه السنة ووصل اخلرب بذلك 
  عبد القاهر بن عبد اهللا  - ٣١٨

ابن حممد بن عمويه ابو النجيب السهروردي كان يذكر أنه من اوالد حممد بن ايب بكر الصديق ويقول مولدي 
 لنفسه مدرسة ورباطا ووعظ مدة وكان متصوفا تقريبا يف سنة تسعني مسع احلديث وتفقه ودرس بالنظامية وبىن

  وتويف يف مجادى اآلخرة من هذه السنة ودفن مبدرسته 

  حممد بن عبد احلميد 
ابن احلسن ابو الفتح الرازي املعروف بالعالء العامل من اهل مسرقند كان فقيها فاضال ومناظرا من الفحول وصنف 

جملسي للوعظ قال ابو سعد السمعاين كان مدمنا للخمر على ما  التعليقة املعروفة بالعاملي ودخل بغداد وحضر
مسعت فكان يقول ليس يف الدنيا راحة اال يف شيئني كتاب أطالعه اوباطية من اخلمر اشرب منها قال املصنف مث 

  مسعت عنه انه تنسك وترك املناظرة واشتغل باخلري اىل ان تويف 
  هبة اهللا بن ايب عبد اهللا بن كامل  - ٣٢٠

ابن حبيش ابو علي قرأ القرآن وتفقه على ابن القاضي ومسع احلديث على شيخنا ايب بكر ابن عبد الباقي وتقدم يف 
رباط بدر زجيان على مجاعة من الصوفية وكان من اهل الدين تويف يف حمرم هذه السنة ودفن مبقربة امحد قريبا من 

  بشر احلايف 
  يوسف الدمشقي الكبري  - ٣٢١

عد املهيين وبرع يف املناظرة ودرس يف النظامية وغريها وكان متعصبا يف مذهب االشعري وبعث رسوال تفقه على اس
  حنو خوزستان اىل مشلة التركماين فمات هناك يف شوال هذه السنة 

  سنة

  مث دخلت سنة اربع وستني ومخسمائة 
  ا منهم وجاء برؤوسهم واخذ قائدهم فمن احلوادث فيها ان بعض غلمان اخلليفة واقع العيارين بالدجيل وقتل كثري

ويف صفر جلس ابن الشاشي للتدريس باملدرسة التتشية على شاطئ دجلة بباب االزج اليت كانت بيد يوسف 
الدمشقي وحضر عنده مجاعة من ارباب املناصب ويف هذا اليوم صلب تسعة أنفس وقطعت يد العاشر ويف يوم 

  صحن دار السالم بدار اخلليفة رجل غريب قائم يف  الثالثاء حادي عشرين ربيع االول رئي يف

طريق اخلليفة الذي يركب فيه ومعه سكني صغرية يف يده وأخرى كبرية معلقة يف زنده فاستنطقوه فقال انا من 
  حلب فحبس وعوقب البواب 

الدين اخو استاذ  ويف سابع عشر ربيع اآلخر فوض اىل ايب جعفر ابن الصباغ نيابة التدريس يف النظامية واعتقل تاج
  الدار 

ويف مجادى اآلخرة مات حاجب الباب ابن الصاحب وتوىل ولده حجبة الباب ويف يوم اجلمعة عاشر شعبان دخل 
قوم من العيارين اىل دار بعض التجار عند سوق العطر فلم جيدوا يف الدار اال مملوكا فسألوه عن املال فقال ال علم 

  وا فيها شيئا وخرجوا ومل حيظوا اال بقتل الغالم يل فقتلوه وفتشوا الدار فلم جيد
ويف ليلة النصف من شعبان اتفقت حادثة عجيبة وهو أن انسانا كان قائما عند دكان عطار بشارع دار الدقيق فجاء 



نفاط يلعب بقارورة النفط فخرجت من يده بغري اختياره فأهلكت ما يف الدكان كله وتعلقت بثياب ذلك الرجل 
ك اىل ان نزع ثيابه انسلخ جلده من عنقه اىل مشد سراويله وأخذ النفاط فحبس وجرت فتنة فتخلص القائم هنا

  النفاط 
  ويف سادس عشرين شعبان خرج الوزير اىل احللة لينظر اىل البالد ويتعرف احواهلا 

ن الف دينار ويف رمضان قبض على يزدن وتتامش وسلما اىل قيماز وضيق على قيماز واخذ منه على ما حكى ثالثو
  مجع فيها مراكبه وآنية داره وانكسر كسرة عظيمة 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  ازهر بن عبد الوهاب  - ٣٢٢
ابن امحد بن محزة ابو جعفر السماك مسع من مشاخينا ابن احلصني واحلريري وايب بكر بن عبد الباقي وعبد الوهاب 

  رم هذه السنة وكان ثقة وفيه فضل وادب وتويف يف حم

  سعد اهللا بن نصر  - ٣٢٣
ابن سعيد الدجاجي ابو احلسن ولد يف رجب سنة مثانني واربعمائة ومسع ابوي اخلطاب حمفوظ بن امحد وعلي بن 

  عبد الرمحن ابن اجلراح وتفقه وناظر ووعظ وكان لطيف الكالم حلو االيراد مالزما للمطالعة اىل أن مات 
ال كنت خائفا من اخلليفة حلادث نزل فاختفيت فرأيت يف املنام كأين يف غرفة أكتب شيئا انبأنا سعد اهللا بن نصر ق

وترج لطف الواحد ... ادفع بصربك حادث االيام ... فجاء رجل فوقف بازائي وقال اكتب ما املي عليك وأنشد 
ختفى على ... بني ذلك فرجة فله تعاىل ... ورمالك ريب صروفها بسهام ... ال تأيسن وان تضايق كرهبا ... العالم 

  ... وفريسة سلمت من الضرغام ... كم من جنا من بني اطراف القنا ... االبصار واالوهام 
أيب الغائب ... وسئل يف جملس وعظه وانا امسع عن اخبار الصفات فنهى عن التعرض هبا وامر بالتسليم هلا وأنشد 

وان هم ... فال هتجري من ال تطيقني هجره ... ه فرضا وانت اليت صريت طاعت... الغضبان يا نفس ان يرضى 
  ... باهلجران خدك واألرضا 

تويف يف شعبان من هذه السنة ودفن اىل جانب رباط الزوزين يف ارضاء الصوفية ألنه اقام عندهم مدة حياته فبقي 
حلنبلي أي شيء يصنع عند على هذا مخسة ايام وما زال احلنابلة يلومون ولده على هذا ويقولون مثل هذا الرجل ا

  الصوفية فنبشه بعد مخسة ايام بالليل وقال كان قد اوصى ان يدفن عند والديه ودفنه عندمها 
  ابو طالب بن املستظهر باهللا  - ٣٢٤

  تويف يف رمضان ومحل اىل الترب يف املاء وكان من املشايخ املتقدمني يف الدار وكان له بر ومعروف 

  قي حممد بن عبد البا - ٣٢٥
  ابن حممد بن سلمان املعروف بابن البطي ولد 

  سنة



سبع وسبعني ومسع مالك بن علي البانياسي ومحد بن امحد احلداد وابن النظر والتميمي وغريهم وكان مساعه صحيحا 
مسعنا منه الكثري كان حيب اهل اخلري ويشتهي ان يقرأ عليه احلديث وتويف يوم اخلميس سابع عشرين مجادى االوىل 

  ن هذه السنة ودفن مبقربة باب أبرز م
  حممد بن املبارك  - ٣٢٦

ابن احلسني بن امسعيل ابو بكر ابن احلصري ولد سنة مخس عشرة ومخسمائة وقرأ القرآن ومسع احلديث من الرقي 
د اهللا من وايب عبد اهللا ابن البناء وايب بكر بن عبد الباقي وغريهم وتفقه على ايب يعلى وناظر وويل القضاء بقرية عب

  واسط تويف يف رجب هذه السنة ببغداد فجاءه ودفن بالزرادين وكان عمره اربع ومخسني سنة 
  حممد الفارقي  - ٣٢٧

كان يتكلم على الناس قاعدا ورمبا قام على قدميه يف دار سيف الدولة من اجلامع وكان يقال انه كان حيفظ كتاب 
ان يف اجلملة تويف يف يوم اجلمعة حادي عشر رجب هذه السنة هنج البالغة ويغري الفاظه وكانت له كلمات حس

  وصلى عليه وقت صالة اجلمعة 
  معمر بن عبد الواحد  - ٣٢٨

ابن رجاء ابو امحد االصفهاين كان من احلفاظ الوعاظ وله معرفة حسنة باحلديث وكان خيرج وميلي مسعت منه 
يم احلافظ وتويف بالبادية ذاهبا اىل احلج يف ذي القعدة احلديث يف الروضة باملدينة وكان يروي عن أصحاب ايب نع

  من هذه السنة 
  سنة 

  مث دخلت سنة مخس وستني ومخسمائة 
  فمن احلوادث فيها انه يف ثالث صفر فوض اىل اليزدي تدريس مشهد ايب حنيفة 

  فمضى ومعه حاجب من الديوان فدرس هناك 
 الشرقي اىل احلاج وقد حتصنوا بالبيوت داخل البلد فأخذوا ويف ثامن صفر عرب العيارون من اجلانب الغريب اىل

  امواهلم واحندروا يف السفن يضربون الطبل ومل يطلبوهم مث وقع منهم اقوام فظهر عليهم شيء يسري 
ويف ربيع االول جاء املكيون خبرق البحر واهلدايا كما جرت العادة والطبول بني ايديهم وكان معهم ثالثة افراس 

  انطع من األدم ومضوا اىل الديوان وبغلة و
  ج اخلليفة اىل الصيد ويف ربيع اآلخر خر

ويف مجادى االوىل وقعت حادثة عظيمة للنصارى تعدى ضررها اىل املسلمني وذلك انه خطب ابن خملد النصراين اىل 
ابن التلميذ ابنته فامتنع ابن التلميذ والتجأ ابن خملد اىل اجلاه واخذ من غلمان الباب والفراشني مجاعة فأحضر 

أذنت فعقدوا عليها ومحلوها اىل ابن خملد فشكا ابن التلميذ اىل اخلليفة فأخذ ابن خملد اجلاثليق واستاذ الدار البنت ف
وعوقب مائة خشبة وفرق بينه وبني الزوجة ووكل باجلاثليق بالديوان واخرج من كاتب حكيم من الديوان النه 

بة حاجب الباب عن كان مع القوم وضرب صاحب اخلرب يف الباب ضربا عجيبا النه قصر يف العقوبة وحطت مرت
منزلته وجعل نائبا ال جيلس على خمدة وال بني يديه دواة وفوضت العالمة يف الكتب اىل ابن الرباج فال تشهد 

  الشهود اال يف كتاب فيه عالمته 
  ويف ذي القعدة وردت االخبار بوقوع زالزل كثرية بالشام وقع منها نصف حلب ويقال هلك من اهلها مثانون الفا 



  تويف يف هذه السنة من االكابرذكر من 

  امحد بن صاحل  - ٣٢٩
  ابن شافع ابو الفضل اجليلي ولد سنة عشرين ومخسمائة وقرأ القرآن ومسع احلديث 

من ايب علي ابن البناء وايب عبد اهللا ابن السالل واالرموي وحيىي بن ثابت وايب الوقت وغريهم وقرأ على ابن ناصر 
  بان هذه السنة ودفن على ابيه يف دكة االمام امحد معظم حديثه وشهد وتويف يف شع

  امحد بن عمر  - ٣٣٠
ابن حممد بن لبيدة ابو العباس األزجي قرأ القرآن ومسع من ابن احلصني وابن خريون والقزاز وابن السالل وغريهم 

  وكان فيه خري خرج اىل مكة فتويف يف الطريق ودفن بزبالة يف هذه السنة 
  مد احلسني بن حم - ٣٣١

ابو املظفر ابن السييب عامل قوسان حبس مديدة مث قطعت يده ورجله ومحل الىاملارس فتويف يف حمرم هذه السنة 
ومن يف ... سالم على اهلي وصحيب وجالسي ... وكان أديبا لطيفا له شعر حسن ومما قال من الشعر يتشوق أهله 

اعاجل ... وزاد بكم وجدي وحزين ووسواسي ... أحبة قليب قل صربي عنكم ... فؤادي ذكرهم راسب راسي 
وحر هليب ... خذوا الواكف املدرار من فيض ادمعي ... لداء مهومي غري رؤيتكم آسي ... فيكم كل هم وال أرى 
اقول لقليب ... تشيب هلا االكباد فضال عن الراس ... لقد ابدت االيام يل كل شدة ... النار من كرب أنفاسي 

على فقدكم ويلي ... وكيف اصطباري عنكم وجتلدي ... قد حدثته النفس بالصرب والياس و... واهلموم تنوشه 
  ... على الليلة الليالء يف جنح دمياس ... ومن يل بطيف منكم أن يزورين ... على قليب القاسي 

  طاووس ام املستنجد  - ٣٣٢
   توفيت يف يوم الثالثاء سابع عشر شعبان ومحلت اىل الترب بالرصافة وكان

  الوزير واستاذ الدار قائمني وارباب الدولة يف السفن قياما اىل ان محلت 

  سنة

  مث دخلت سنة ست وستني ومخسمائة 
فمن احلوادث فيها انه وقع حريق عظيم يف درب املطبخ مث يف سويقة خرابة ابن جردة مث ارجف على اخلليفة باملرض 

وعملت دعوة يف دار البدرية وخلعت اخللع وضربت  النه انقطع عن الركوب مث ركب وتصدق باخلبز والبقر
الطبول للبشارة بسالمته وجاءت خرق البحر مع املكيني على عادهتم وبني يديها الطبول واهلدايا مث مرض املستنجد 

باهللا فلما اشتد مرضه كان االتراك حيفظون البلد اياما مث تويف ففتحت احلبوس واخرج من فيها وما زالت احلمرة 
  رية عند مرض املستنجد ترمي ضوءها على احليطان مثل شعاع الشمس الكث

  باب ذكر خالفة املستضيء باهللا

  وامسه احلسن بن يوسف املستنجد باهللا ويكىن ابا حممد وامه أرمنية تدعى غضة 



سن بن ولد يف سادس شعبان سنة ست وثالثني ومخسمائة ومل يتول اخلالفة من امسه احلسن ويكىن ابا حممد اال احل
علي وهو فقد اشتركا يف االسم والكنية والكرم كان له من الولد ابو العباس امحد وهو الذي توىل اخلالفة بعده وابو 
منصور هاشم بويع املستضيء بأمر اهللا يوم تويف املستنجد البيعة اخلاصة بايعه اهل بيته وبعث اىل الوزير ابن البلدي 

ة وكان يف واليته قد قطع أنف امرأة ويد رجل جبناية جرب منهما وكان ذلك ان احضر البيعة فلما دخل دار اخلالف
بتقدم فسلم اىل اولياء القوم فقطعوا أنفه مث يده مث ضرب بالسيوف وألفى يف دجلة وتوىل ذلك استاذ الدار ابن 

س وصلى يف التاج رئيس الرؤساء مث جلس املستضيء يأمر اهللا بكرة االحد تاسع ربيع اآلخر يف التاج فبايعه النا
يومئذ على املستنجد ونودي برفع املكوس وردت مظامل كثرية واظهر من العدل والكرم مامل نره من أعمارنا 

واستوزر استاذ الدار وجلس لعزاء املستنجد ثالثة ايام وتكلمت يف تلك االيام يف بيت النوبة مث اذن للوعاظ يف 
ام املستضيء بأمر اهللا ماال عظيما على اهلامشيني والعلويني والعلماء الوعظ بعد أن كانوا قد منعوا مدة وفرق االم

واالربطة وكان دائم البذل للمال ليس له عنده وقع وخلع على ارباب الدولة والقضاة واجلند ومجاعة من العلماء 
بع عشر ربيع وحكى خياط املخزن انه فصل الفا وثلثمائة قباء ابريسم وخطب له على منابر بغداد يوم اجلمعة را

اآلخر ونثرت الدنانري كما جرت العادة ووىل روح بن امحد احلديثي قضاء القضاة يوم اجلمعة رابع عشر ربيع اآلخر 
  وويل يومئذ ابو احملاسن عمر بن علي الدمشقي احلكم بنهر معلى وويل ابن الشاشي النظامية فمضى الدعاة بني يديه 

خزن وويل مكانه ابو بكر ابن العطار وجعل ابن شبيب وكيال بباب ويف هذا الشهر عزل ابن شبيب مشرف امل
احلجرة وويل من االمراء املماليك حنو سبعة عشر امريا وقدم فخر الدولة ابن املطلب اىل بغداد وكان مقيما مبشهد 

وىل علي عليه السالم وردت عليه امالكه وويل ابن البخاري الديوان وكسف القمر ليلة النصف من مجادى اال
  وهذا اعجب الن عادته االنكساف ليلة 

  النصف يف ليلة الرابع عشر 
ويف يوم اجلمعة العشرين من مجادى االوىل خلع على الوزير اخللع التامة ومشى بني يديه قيماز وقاضي القضاة 

وقد توىل  اقول... وغريمها ويف يوم االثنني ثالث عشرين الشهر جلس الوزير يف داره للهناء وانشد احليص بيص 
وفاض اجلود ... غدا باخللق كلهم حفيا ... وقد كشف الظالم مبستضيء ... ويل مل يزل برا تقيا ... االمر خري 

سألنا اهللا يرزقنا ... هنيئا يا بين الدنيا هنيا ... بلغنا فوق ما كنا نرجي ... حسبناه حبايا اوأ تيا ... واملعروف حىت 
  .. .نسربه فأعطانا نبيا ... إماما 

فوهبت االعمار واألمن والبلدان يف ساعة ... دمبال وفضة ونضار ... يا أمام اهلدى علوت عن اجلو ... وقال ايضا 
خارق ... امنا أنت معجز مستمر ... وزت فضل البحور واالمطار ... فبماذا اثىن عليك وقدحا ... مضت من هنار 

  ... اجلود بني ماء ونار مجت نفسك الشريفة بني الباس و... للعقول واألفكار 
واحتجب اخلليفة عن اكثر الناس فلم يركب اال مع اخلدم ومل يدخل اليه غري قيماز وجلس الوزير يف الديوان يوم 
اجلمعة واجلس عن ميينه ابن الشاشي وكان العادة ان اليمني ألصحاب ايب حنيفة فأخذ املكان منهم واستشهد يف 

  اخلطيب  مجادى اآلخرة ابنا ابن املنصوري
وقبض يف يوم اجلمعة خامس عشرين مجادى اآلخرة على امحد الفوي وابنه وسعد الشرايب واخذت مدرسة كانت 

للحنفية وقد كانت قدميا للشافعية وهي باملوضع املسمى بباب املدرسة على الشط وقد حضرت فيها مناظرة يوسف 
وي فدرس فيها وحضر قاضي القضاة وشيخ الشيوخ الدمشقي وبيده كانت وآل امرها اىل أن سلمت اىل حممد الرب

  وحاجب الباب ومدرس النظامية وابن 



  سديد الدولة كاتب االنشاء 
وشرع يف نقص الكشك الذي عمله املستنجد ليعمل بآلته مسناة للسور فتراجف الناس مبجيء العسكر فاحتدت 

  سوق الطعام 
ن اليت كان فيها اليزدي فحضر درسه قاضي القضاة ويف رجب ويل ابن ناصر العلوي التدريس مبدرسة السلطا

  وغريه 
  ويف يوم السبت رابع عشرين الشهر ويل االمري السيد العلوي التدريس جبامع السلطان مكان اليزدي 

ويف هذه االيام وهي امر ايب بكر ابن العطار والسبب انه كان ينافس صاحب املخزن فانقطع عن املخزن وقيل انه 
  منه اخذت الوكالة 

ويف غرة شعبان بعث يزدن مع مجاعة من العسكر اىل واسط لريدوا ابن سنكا عن البالد ويف ثامنه نقضت الدور اليت 
اشتراها قيماز ليعملها دارا كبرية وكان من مجلتها دار ابن الطييب وكانت بعيدة املثل قد غرم عليها الوف فأعطى 

  نة بثمن خبس واخرج اهلها وتشتتوا منها الفا وكذلك اخذ ما حوهلا من الدور املثم
  وجرى يف سابع شعبان بني اهل املأمونية وباب االزج فتنة بسبب السباع انتهبت فيها سويقة البزازين 

ويف عشية االثنني ثامن عشرين شعبان نقل تابوت اخلليفة من الدار اىل الترب ويف نصف رمضان هبت ريح عظيمة 
لها فخر الناس على وجوههم وكان للوزير طبق مجيل طول الشهر وكان الذي ورعدت السماء بقعقعة مل يسمع مبث

حيضر فيه من اخلبز كل ليلة الف رطل واربعمائة رطل حالوة سكر وفرق امري املؤمنني مصاحف كانت يف الدار 
ؤا من على مجاعة فبعث ايل مصحفا مليح اخلط كثري االذهاب ويف سلخ شوال جلس امري املؤمنني للرسل الذين جا

  مهذان وغريها فبايعوه 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  ابو طاهر بن الربين الواعظ  - ٣٣٣
  تعلم الوعظ من شيخنا ايب احلسن الزاغوين ومسع احلديث وكان يعظ وتويف يف حمرم هذه السنة ودفن مبقربة امحد 

  النفيس بن صعوة  - ٣٣٤
ح ابن املىن وناظر ووعظ مث احتضر يف شبابه فتويف يف يوم الثالثاء تاسع شوال قرأ القرآن وتفقه على الشيخ ايب الفت

  وصلى عليه جبامع السلطان ودفن عند مقربة أمحد 
  ابو نصر بن املستظهر  - ٣٣٥

عم املستنجد ومحوه الن املستنجد تزوج ابنته ومل يبق من اوالد املستظر غريه وكان يذكر عنه اخلري وصلى عليه 
الثاء ثامن عشرين ذي القعدة بصحن السالم ومحل اىل الترب ومعه الوزير وارباب الدولة اال اهنم كانوا صبيحة الث

  جلوسا 
  يوسف املستنجد باهللا  - ٣٣٦

  ابن املقتفي ألمر اهللا تويف يوم السبت بعد الظهر ثامن ربيع اآلخر من 

  سنة



تاج ودفن يف الدار وبلغ من العمر مثانيا واربعني ست وستني ومخسمائة وحضرت الصالة يوم االحد قبل الظهر يف ال
  سنة وكانت واليته احد عشر سنة وشهرا 

  سنة 
  مث دخلت سنة سبع وستني ومخسمائة 

فمن احلوادث فيها انه يف احملرم اعطى ابو منصور ابن املعلم مدرسة السلطان حممود اليت كان فيها اليزدي واستناب 
مجاعة من الفقهاء فافتتح التدريس بأن قال قالت طائفة من االصوليني بأن اهللا ليس فيها ابا الفتح ابن الزىن وحضر 

  مبوجود فنفر احلاضرون من هذا وذكر مسألة من الفروع خالفية للشافعي فلم يذكر 

الشافعي فوصل اخلرب اىل الوزير فاحضره وامر بأن حيضر بوقة السواد ومحار ليشهر يف البلد وقال ما وجدت يف 
  م اال هذا فسأل فيه ابن املعلم فأفرج عنه العلو

ووصل يوم السبت ثاين عشرين احملرم ابن ايب عصرون رسوال يبشر بأن اخلليفة خطب له مبصر وضرب السكة 
بامسه وعلقت اسواق بغداد وعملت القباب وخلع على الرسول وانكمد الروافض وكانت مصر خيطب هلم هبا اىل 

ين عبيد هلا وانقطاع خطبة خطبة بين العباس اىل ان اعيدت مائيت سنة ومثاين سنني قال هذا االوان فكان مدة مملكة ب
  املصنفوقد صنفت كتابا يف هذا النصر على مصر وعرضته على االمام املستضيء بأمر اهللا امري املؤمنني 

  ور الدين بالشام ويف ربيع االول خرج اخلادم صندل ومعه القاضي الدمشقي صحبة ابن ايب عصرون برسالة اىل ن
ويف هذه االيام فتح قيماز بابا من داره اليت بدار اخلليفة اىل السوق مما يلي دكاكني االساكفة ونصب عليه بابا من 

  حديد فأنكر ابو بكر ابن العطار صاحب املخزن ذلك وحسن للخليفة التقدم بسده فتقدم بذلك 
  الفتح ابن املىن حلقة يف اجلامع فجلس فيها ومل ينب فيها دكة ويف يوم اجلمعة منتصف مجادى االوىل جعل للشيخ ايب 

ويف صبيحة الثالثاء العشرين من مجادى االوىل اصبحت الدنيا شديدة الربد وسقط الوفر على الناس هنارا اىل وقت 
  الظهر اال انه كان خفيفا 

مائيت رجل وقطعت شعور مائة  ويف يوم االربعاء غرة رمضان تكلمت يف جملسي باحللبة فتاب على يدي حنو من
وعشرين منهم وقدم يف هذه االيام حممد الطوسي الواعظ ويف رأسه حلق مشدودة وطوق وحواليه مجاعة بسيوف 

  فمضى اىل الوزير فأنكر عليه ذلك ومنع من محل السالح معه 
اخلليفة يذكر انه قد ويف يوم االحد عاشر شوال دخل جناح اخلادم على الوزير ابن رئيس الرؤساء ومعه خط من 

استغىن عنه فأمر بطبق دواته وحل ازاره وقيامه من مسنده ففعل ذلك وقبض على ولده استاذ الدار وافرج عن 
  سعد 

الشرايب وأعيد عليه ما كان أخذ منه ويف صبيحة الثالثاء هنبت دار الوزير ودار ولده فأخذ منها الكثري ويف ثاين 
  بن جعفر يف الوزارة عشر شوال استنيب صاحب املخزن ا

ويف سابع عشر شوال وقع حريق عظيم يف السوق اجلديد من درب حديد اىل قريب من عقد اجلديد احترقت فيه 
  الدكاكني من اجلانبني 

  وفيه فوض اىل ابن املعلم مدارس احلنفية يرتب فيها من يشاء 
لواح صندل وآبنوس وطيب وناب ويف سادس عشرين دي احلجة وصلت رسل ملك البحرين وكيش هبدايا فيها ا

  فيل 



  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  عبد اهللا بن امحد  - ٣٣٧
ابن امحد بن امحد ابو حممد اخلشاب قرأ القرآن ومسع احلديث الكثري وقرأ منه ماال حيصى وقرأ النحو واللغة وانتهى 

ليه يف مرضه وقد يئس من نفسه فقال يل عند علمها اليه ومرض يف شعبان هذه السنة حنو عشرين يوما فدخلت ع
اهللا أحتسب نفسي وتويف يوم اجلمعة ثالث رمضان وصلى عليه بباب جامع املنصور يوم السبت ودفن مبقربة امحد 
قريبا من بشر وحدثين عبد اهللا احلياين العبد الصاحل قال رأيته يف النوم بعد موته بايام ووجهه منري مضيء فقلت ما 

  بك قال غفر يل قلت وادخلك اجلنة قال وادخلين اجلنة اال انه اعرض عين فعل اهللا 

  قلت اعرض عنك قال نعم وعن مجاعة من العلماء تركوا العمل 
  حممد بن حممد  - ٣٣٨

ابن حممد ابو املظفر الربوي تفقه على حممد بن حيىي وناظر ووعظ وقدم بغداد فجلس للوعظ يف اول والية 
األشعري وتعصب على احلنابلة وبالغ فأخذه قيام الدم يف رمضان هذه السنة يف يوم وتويف  املستضيء واظهر مذهب

  ودفن يف تربة ايب اسحاق الشريازي 
  ناصر اخلويي  - ٣٣٩

كان متصوفا مقامه مبحلة التوثة مث انتقل فأقام جبامع املنصور وكان ميشي يف طلب احلديث حافيا وتويف فصلى عليه 
  ن يف التوثة جبامع املنصور ودف

  سنة

  مث دخلت سنة مثان وستني ومخسمائة 
  فمن احلوادث فيها اين عقدت اجمللس يوم عاشوراء جبامع املنصور فحضر من اجلمع ما حزر مبائة الف 

ويف صفر جرت حادثة عجيبة وهو أن خادما سلم اىل غالم له مائة ومخسني دينارا ومضى اىل احلمام فأخذ الغالم 
  احلال اىل النعمانية فلما  املال واحندر يف

خرج اخلادم مل ير الغالم فأخذ معه غالما تركيا من أصحاب قيماز واحندر فوجد الغالم فأخذه وأخذ الغالم وقيده 
وتركه معه يف السفينة ليصعد به اىل بغداد مث ان اخلادم نام فسأل الغالم التركي ان حيل يديه من القيد ملا يلقى من 

فزحف وقتل اخلادم وغالما كان معه فنهض اليه التركي فقتله مث جاء باملال فتسلمه أصحاب  االمل فحله التركي
  التركات 

  ويف هذا الشهر قدمت خرق البحر مع املكيني كما جرت العادة 
ويف هذه االيام زاد االرجاف مبجيء العسكر من باب مهذان فغلت االسعار وأخذ اخلليفة يف التجنيد وعمارة السور 

  الغالت وعرض العسكر ومجع 
ويف هذه االيام شرع يف ختان السادة وفرقت خلع كثرية وعمل من املطاعم ماال حيد فذكر انه ذبح ثالثة آالف 
دجاجة والف رأس من الغنم وعملت احدى وعشرون الف خشكنا نكة من ستني كارة مسيذا وشرع يف عمارة 

  دواليب على الشط قريبا من التاج فأحكمت 



اآلخر درس ابن فضالن يف املدرسة اليت عملها فخر الدولة ابن املطلب عند عقد املأمونية وبنيت له دكة ويف ربيع 
  يف جامع القصر 

ويف مجادى االوىل جاء برد مل يسمع مبثله وكان ذلك يف كانون االول حىت مجدت مياه االبار واستمر ذلك اىل 
  نصف كانون الثاين 

ل اخلليفة ان يأذن اليب اخلري القزويين يف الوعظ بباب بدر ليسمعه امري املؤمنني ومن احلوادث ان بعض االمراء سأ
واراد أن خيص هبذا دون غريه فتكلم هناك يوم اخلميس غرة رجب فلما كان يوم الثالثاء سادس عشرين رجب 

مث دكاك  تقدم يل باجللوس هناك واعطيت ماال واخذ الناس اماكن من وقت الضحى للمجلس بعد العصر وكانت
فاكتريت حىت ان الرجل كان يكتري موضع نفسه بقرياطني وثالثة وكنت اتكلم اسبوعا والقزويين اسبوعا اىل آخر 

  رمضان ومجعى عظيم وعنده عدد يسري مث شاع أن امري املؤمنني ال حيضر اال جملسي 

عبان عظمت الزيادة فاسكرت احملال وزادت دجلة يف اوائل شعبان مث ترىب املاء فيها فلما كان يوم االثنني عاشر ش
ووصل املاء اىل قرب االمام امحد ودخل مدرسة ايب حنيفة ودب من احليطان اىل النظامية واىل رباط ايب سعد الصويف 

واشغل الناس بالعمل يف القورج وتقدم من الديوان اىل الوعاظ باخلروج مع العوام ليعمل الناس كلهم مث من اهللا 
  تتح رمضان بنقص املاء يف مف

ووقع احلريق من باب درب هبروز اىل باب جامع القصر ومن اجلانب اآلخر من حجرة النخاس اىل دار اخلليفة 
  وتغري ماء دجلة باصفرار وثخن املاء فبقي على هذا مدة 

ويف شعبان مرت ريح سوداء أظلمت الدنيا فتقدم ايل باجللوس بباب بدر يوم عرفة فحضر الناس من وقت الضحى 
وكان احلر شديدا والناس صيام وكان من أعجب ما جرى ان محاال محل على رأسه دار نوبة من قبل الظهر اىل 

وقت العصر ظلل هبا من الشمس عشرة أنفس فأعطوه مخسة قراريط واشتريت مراوح كثرية بضعفي مثنها وصاح 
  ؤمنني مبائة دينار رجل يومئذ قد سرق اآلن مين مائة دينار يف هذه الزمحة فوقع له امري امل

  ويف ذي احلجة عزل نقيب النقباء ابن االبقى وويل مكانه ابن الزوال 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن سامل  - ٣٤٠
ابن امحد ابو العباس الشحمي قرأ القرآن وأقرأ وصنف كتابا يف املتشابه كبريا ومسع من املزريف وغريه وتويف يف حمرم 

  ة ودفن يف مقربة الفيل من باب االزج هذه السن
  ابو املعايل الكتيب  - ٣٤١

كان فاضال يقول الشعر املليح والنثر اجليد وله رسائل ومدائح وكان من الذكاء على غاية وكان هو دالل بغداد 
  يف الكتب فاعترضه مرض فمات يف صفر 

  هذه السنة ودفن مبقربة امحد 
  ابو الفتح ابن الزىن  - ٣٤٢
متفقها على مذهب ايب حنيفة وكان عامال على ديوان املقاطعات فتويف يف غرة ذي احلجة من هذه السنة ودفن كان 

بباب أبرز وكان له امرأة يهودية وابن اخ مسلم فكتب مجيع ماله لليهودية وترك ابن اخيه املسلم فاجتلب من الناس 



  ذما كثريا 
  يزدن التركي  - ٣٤٣

م يف هذه الدولة وجترد للتعصب يف املذهب فانتشر بسببه الرفض وتأذى اهل السنة كان من كبار االمراء وحتك
  فمرض أياما بقيام الدم وتويف يف ذي احلجة من هذه السنة ودفن يف داره بباب العامة مث نقل اىل مقابر قريش 

  سنة

  مث دخلت سنة تسع وستني ومخسمائة 
ة االربعاء ثالث احملرم فاحترقت مواضع كثرية وما زالت النار تعمل فمن احلوادث فيها انه وقع حريق بالظفرية يف ليل

  اىل الفجر 
ويف يوم اجلمعة جلست يف جامع املنصور فحزر اجلمع مبائة الف وتكلم يومئذ حممد الطوسي يف التاجية وكان فيما 

من اجمللس واالتراك  قال ان ابن امللجم مل يكفر بقتل علي عليه السالم فهاج الناس عليه ورموه باآلجر وخرج
حيفظونه فلما كان يف يوم جملسه بالتاجية فرش له فاجتمع الناس يف الصحراء متاهبني لرمجه وجاؤا بقوارير النفط فلم 

حيضر ومزق فرشه قطعا وتقدم اليه ان ال جيلس وال خيرج من رباطه وما زال اهل البلد على حنق عليه مث منع 
ثنني حادي عشرين احملرم مث بعث اىل النائب يف الديوان فقال قد تقدم اىل ان الوعاظ كلهم من الوعظ يف يوم اال

اختيز ثالثة انت ورجل من الشافعية ورجل من احلنفية وذلك يف سادس صفر فتكلمنا مث اطلق الوعاظ واحدا بعد 
  واحد 

سفر احلجاز فاخربوا ملا قدموا اهنم ورأينا يف هذه السنة احلر يف متوز وآب ما مل نره يف أعمارنا وكان احلاج حينئذ يف 
كانوا يتأذون بالربد وتغري اهلواء ببغداد بدخول ايلول فاصاب الناس نزالت وسعال فقل ان ترى احدا اال وبه ذلك 

  وامنا كان العادة ان يصيب بعض الناسي وهذا كان عاما 
  ويف ربيع االول وقعت صاعقة يف خنلة باجلانب الغريب فاشتعلت النخلة 

ألين اهل احلربية ان اعقد عندهم جملسا للوعظ ليلة فوعدهتم ليلة اجلمعة سادس عشر ربيع االول فانقلبت بغداد وس
وعرب اهلها عبورا زاد على نصف شعبان زيادة كثرية فعربت اىل باب البصرة فدخلتها بعد املغرب فتلقاين اهلها 

البصرة رأيت اهل احلربية قد اقبلوا بشموع ال  بالشموع الكثرية وصحبين منها خلق عظيم فلما خرجت من باب
ميكن احصاؤها فأضيفت اىل مشوع اهل باب البصرة فحزرت بالف مشعة فما رأيت الربية اال مملوأة ضوءا وخرج 

اهل احملال الرجال والنساء والصبيان ينظرون وكان الزحام يف الربية كالزحام يف سوق الثالثاء فدخلت احلربية وقد 
ارع واكتريت الرواشن من وقت الضحى فلو قيل ان الذين خرجوا يطلبون اجمللس وسعوا يف الصحراء امتأل الش

  بني باب البصرة واحلربية مع اجملتمعني يف اجمللس كانوا ثلثمائة الف ما أبعد القائل 
ا يف البدن وسلمه ويف بيع االول وقع االمري ابو العباس ابن اخلليفة من قبة عالية اىل أرض التاج وأوجب ذلك وهن

  اهللا سبحانه 
ويف هذا الشهر خنت الوزير ابن رئيس الرؤساء اوالده وعمل الدعوة العظيمة وانفذ اىل اشياء كثرية وقال هذا 

  نصيبك ألين علمت انك ال حتضر يف مكان يغىن فيه 
ابة وانا نائب اهللا يف ارضه ويف ربيع اآلخر جرت مشاجرة بني الطوسي وبني نقيب النقباء فقال الطوسي انا نائب النق



فاستخف به النقيب وقال امنا نائب اهللا يف ارضه االمام صلوات اهللا عليه فرفع ذلك فأمر باخراجه من البلد فأخرج 
  يوم اخلميس رابع عشرين ربيع اآلخر فسئل فيه فأقام باجلانب الغريب مديدة مث 

  ن املتعصب له رحيان اخلادم سئل فيه فدخل احلرمي مث سئل فيه فأعيد اىل اجمللس وكا
ويف مجادى اآلخرة اعتقل احمليي الفقيه يف الديوان اياما وكان قد سعى به انه يرى رأي الدهرية وال يصلي وال يصوم 

  وتعصب له قوم فتركوه فأخرج 
 ويف رجب وصل ابن اهلروي رسوال من نور الدين بتحف كثرية وفيها ثياب من ثياب املصريني ومحار خمطط كأن

  جلده الثوب العتايب 
  ويف يوم االربعاء تاسع عشرين رجب عزل ابن الشاشي من التدريس بالنظامية ووىل مكانه ابو اخلري القزويين 

وورد بغداد يف شعبان هذه السنة بأن ابن اخي مشلة التركماين ويعرف بابن سنكا قد استحدث قلعة يف والية باذرايا 
يعة اىل االغارة على البالد ونقل اليها املرية فبعث السلطان اليه اجليوش فالتقوا بقرب من قلعة املاهكي ليتخذها ذر

فحمل بنفسه عليهم فطحن امليمنة فتقدم قيماز العميدي اىل االمراء فحثهم على خوض املاء وكان قد فتح البثوق 
أسه فعلق بباب النويب وهدمت حيتج هبا فخاض قيماز ومعه مجاعة فغرقوا مث اقتتلوا وأسر ابن سنكا مث قتل وجيء بر

  القلعة مث جاء رسول مشلة ومعه محل يبذل الطاعة ويعتذر مما جرى فلم يلتفت اليه 
ويف غرة رمضان زادت دجلة زيادة كثرية مث تفاقم االمر يف سابع رمضان وجاء مطر كثري يف ليلة اجلمعة ثامن 

له فهدم الدور وقتل مجاعة من الناس ومجلة من رمضان ووقع يف قرى حول احلظرية ويف احلظرية بردمارأ وامث
املواشي وحدثين بعض الثقات اهنم وزنوا بردة فكان فيها سبعة ارطال قال وكانت عامته كالنارنج يكسر االغصان 

وساخت الدور مث زاد املاء يف يوم االحد عاشر رمضان فزاد على كل زيادة تقدمت منذ بنيت بذراع وكسر وخرج 
خليم على تالل الصحراء ونقلوا رحاهلم اىل دار اخلليفة ومنهم من عرب وتقدم بالعوام خيرجوا الناس وضربوا ا

بالوعاظ اىل القورج ليعملوا فيه فخرجنا وقد انفتح موضع فوق القورج بقرية يقال هلا الزورتقية وجاء املاء من قبله 
  فتداركه 

بنفسه وحده مث انفتح يومئذ بعد العصر فتحة من جانب  الناس فسدوه وبات عليهم اجلند وتوىل العمل االمري قيماز
دار السلطان وساح املاء فمأل اجلواد مث سد بعد جهد وبات الناس على اليأس يضجون بالبكاء والدعاء مث نص املاء 

حنو ذراعني فسكن الناس وغال السعر يف تلك االيام فبيع الشوك كل باقة حببة واخلبز اخلشكار كل مخسة ارطال 
رياط ودخل نزيز املاء من احليطان فمأل النظامية والتتشية ومدرسة أيب النجيب وقيصر ومجيع الشاطئات مث وصل بق

النزيز اىل رباط ايب سعد الصويف فهدمت فيه مواضع واىل درب السلسلة ومن هذه املواضع ما وقع مجيعه ومنه ما 
فكان اخلليفة خيرج من باب الفردوس اىل ناحية الديوان تضعضع وكثر نزيز املاء يف دار اخلالفة وامتألت السراديب 

فيمضي اىل اجلامع ونبع املاء من البدرية فهلكت كلها وغلقت ابواهبا ونبع يف دار البساسريي ودرب الشعري من 
لطاهري البالليع واهندمت دور كثرية حىت انه نفذ اىل املواضع البعيدة فوقعت آدريف املأمونية وصعد املاء اىل احلرمي ا

باجلانب الغريب فوقعت دوره ودخل املاء اىل املارستان وعال فيه ورمى عدة شبابيك من شبابيكه احلديد فكانت 
السفن تدخل من الشبابيك اىل ارض املارستان ومل يبق فيه من يقوم مبصلحته اال املشرف على احلوائج فحكى انه 

تاج من الطعام والشراب حىت الزيت واملقدحة ورقي مجع اقطاعا من الساج فشدها كالطوق وترك عليها ما حي
املرض اىل السطح وبعث باملمرورين اىل سقاية الراضي جبامع املنصور وامتألت مقربة امحد كلها ومل يسلم منها اال 



موضع قرب بشر احلايف ألنه على نشز وكان من يرى مقربة امحد بعد ايام يدهش كأن القبور قد قلبت ومجع املاء 
ل العظيم من العظام وكالتل من الواح القبور واسكرت احلربية واملشهد ووقع اكثر سور املشهد ونبع من كالت

داخله املاء فرمى الدور والترب ووقعت آدر باحلربية من النزيز وامتأل املاء من دجلة اىل سور دار القز وكان الناس 
الشعري وامتألت مقربة باب الشام ووقع املشهد  ينزلون يف السفن من شارع دار الدقيق ومن احلربية ومن درب

  الذي على باب النصرية ووصل املاء من الصراة 

  اىل باب الكرخ وكان الناس قد وطئوا التالل العالية وهلكت قرى كثرية ومزارع ال حتصى 
سوق وخرجت يوم اجلمعة خامس عشرين رمضان اىل خارج السور فاذا قد نصب خلطيب جامع السلطان منرب يف 

الدواب يصلى بالناس هناك المتالء جامع السلطان باملاء وجاء يوم اخلميس حادي عشرين رمضان بعد الظهر برد 
  كبار ودام زمانا كسر اشياء كثرية وتوالت االمطار يف رمضان والرعود والربوق 

قيمت فيه يومئذ مث عاد ويف يوم اجلمعة ثاين عشرين رمضان جعل مسجد التوثة جامعا وأذن يف صالة اجلمعة فيه فأ
املاء يف يوم السبت ثالث عشرين رمضان اىل الزيادة االوىل على غفلة مث زاد عليها وجاء يومئذ مطر عظيم وانفتح 
القورج والفتحة اليت يف اصل دار السلطان وغلب املاء فامتألت الصحراء وضرب اىل باب السور وضربوا اخليم 

وتل اجلعفرية وقعد الناس ينتظرون دخول املاء اىل البلد وعم املاء السبيت واخليزرانية على التالل العالية كتل الزبابية 
واسكر اهل ايب حنيفة فجاءهم املاء من خلف احمللة فنجوا باطفاهلم وعم احمللة وجامع املهدي فوقعت فيه اذرع ونبع 

قل مجاعة من اخلدم اىل دور يف احلرمي املاء من دار اخلليفة من مواضع وهدم فيها دور كثرية ومأل السراديب وانت
وامتألت الصحاري وعرب خلق كثري اىل الكرخ وتقطر السور وانفتحت فيه فتحات وكان الناس يعاجلون الفتحة 

فاذا سدوها انفتحت اخرى وكثر الضجيج والدعاء واالبتهال اىل اهللا سبحانه وغال اخلبز وفقد الشوك واخذ 
وجيتهدون يف سده واقاموا القنا ويف اسافله احلديد يف املاء ونقلوا حطبا زائدا عن اصحاب السلطان يقاوون القورج 

احلد واملاء يغلبهم اىل ان سده سكار حاذق يف سابع شوال واسكر جانب السور لئال يتمقطر واقام املاء خلف 
   بغداد السور حنوا من شهر ونصب على اخلندق الذي خلف السور جسر يعرب الناس عليه من القرى اىل

وجاءت يف هذه االيام اكالك من املوصل فتاهت يف املاء حىت بيع ما عليها ببعقوبا بثمن طفيف واخرب اهلها مبا هتدم 
من املنازل باألمطار يف املوصل وقالوا اتصلت عندنا االمطار اربعة اشهر فهدمت حنو الفي دار وكانوا يهدمون الدار 

م املطر وكانت الدار تقع على ساكنيها فيهلك الكل مث زادت الفرات زيادة اذا خيف وقوعها فهدموا اكثر مما هد
كثرية وفاضت على سكر عندها يقال له سكر قنني وجاء املاء فأهلك من القرى واملزارع الكثري مث جاء اىل اجلانب 

ا مدة على التالل الغريب من هنر عيسى والصراة واسكر اهل دار القز واهل العتابيني وباب البصرة والكرخ وباتو
حيفظون احملال وقد انبسط املاء فراسخ ومر خلف احملال فقلب يف اخلندق والصراة وهنر عيسى ورمى قطعة من 

قنطرة باب البصرة ومن العجائب ان هذا املاء على هذه الصفة ودجيل قد هلكت مزارعه بالعطش ووقع املوتان يف 
 بيع احلمل بقرياط ومرض الناس من اكلها مث غلت الفواكه فبيع الغنم وكان ما يؤتى به سليما يكون مطعونا حىت

كل منا من التفاح بنصف دانق وكذلك الكمثرى واخلوخ حىت غال الطني الذي يؤخذ من املقالع وبلغ اآلجر كل 
  الف بثالثة دنانري ونصف 

ة فقتل من الطائفتني خلق وتويف يف هذه السنة حممود بن زنكي فتجدد بعد موته اختالف حبلب بني السنة والشيع
  وهنب ظاهر البلد فذهب مخسة آالف خركاه وبيت من التركمان 



  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن علي  - ٣٤٤
ابن املعمر بن حممد بن عبيد اهللا ابو عبد اهللا احلسيين نقيب العلويني وكان يلقب بالطاهر مسع احلديث الكثري وقرئ 

االخالق مجيل املعاشرة يتربأ من الرافضة تويف ليلة اخلميس العشرين من مجادى اآلخرة ودفن عليه وكان حسن 
  بداره من احلرمي الطاهري مدة مث نقل اىل مشهد الصبيان باملدائن وملا تويف ويل مكانه ولده 

  احلسن بن امحد  - ٣٤٥
 يف طلب العلم وقرأ القرآن واللغة وقدم بغداد ابن احلسن بن امحد بن حممد العطاء ابو العالء اهلمذاين سافر الكثري

فاكثر من السماع وحصل الكتب الكثرية وعاد اىل بلده مهذان فاستوطنها وكان له هبا القبول واملكانة وصنف 
وكان حافظا متقنا مرضي الطريقة سخيا وانتهت اليه القراآت والتحديث وتويف ليلة اخلميس عاشر مجادى اآلخرة 

وقد جاوز الثمانني بأربعة اشهر وايام قال املصنف وبلغين انه رئي يف املنام يف مدينة مجيع جدراهنا من من هذه السنة 
الكتب وحوله كتب ال حتد وهو مشتغل مبطالعتها فقيل له ما هذه الكتب قال سالت اهللا ان يشغلين مبا كنت اشتغل 

اب مسجد فقال ما هذه اليدان فقيل هذه يدا آدم به يف الدنيا فأعطاين ورأى له شخص آخر ان يدين خرجتا من حمر
بسطها ليعانق ابا العالء احلافظ قال واذا بأيب العالء قد اقبل قال فسلمت عليه فرد علي السالم وقال يا فالن رأيت 

  ابين امحد حني قام على قربي يلقنين أما مسعت صويت حني صحت على امللكني فما قدرا ان يقوال شيئا فرجعا 
  رستم بن شرهيك  - ٣٤٦

ابو القاسم الواعظ مسع احلديث وتعلم الوعظ من شيخنا ايب احلسن الزاغوين وأقام بشارع رزق اهللا وكان يعظ 
  جبامع هبليقا تويف يوم الثالثاء سادس عشرين ربيع االول من هذه السنة عن ستني سنة تقريبا ودفن بباب حرب 

  ابن االهوازي  - ٣٤٧
يب حنيفة تويف يف ربيع االول جاء من حملته اىل البلد فاتكأ على دكة فمات وكذلك مات خازن دار الكتب مبشهد ا

  اخوه وابومها فجاءة 
  حممود بن زنكي  - ٣٤٨

  ابن آق سنقر امللقب نور الدين ويل الشام سنني وجاهد الثغور وانتزع من 

م انفق عليه ماال وبىن باملوصل جامعا غرم ايدي الكفار نيفا ومخسني مدينة وحصن منها الرها وبين مارستانا يف الشا
عليه ستني الف دينار وكان سريته اصلح من كثري من الوالة والطرق يف ايامه آمنة واحملامد له كثرية وكان يتدين 

بطاعة اخلالفة وترك املكوس قبل موته وبعث جنودا افتتحوا مصر وكان مييل اىل التواضع وحمبة العلماء واهل الدين 
مرارا واحلف االمراء على طاعة ولده بعده وعاهد ملك االفرنج صاحب طرابلس وقد كان يف قبضته  وكاتبين

اسريا على ان يطلقه بثلثمائة الف دينار ومخسني ومائة حصان ومخسمائة زردية ومثلها تراس افرجنية ومثلها 
ني وسبعة اشهر وسبعة ايام وأخذ منه قنطوريات ومخسمائة اسري من املسلمني وانه ال يعرب على بالد االسالم سبع سن

يف قبضته على الوفاء بذلك مائة من اوالد كرباء االفرنج وبطارقتهم فان نكث اراق دماءهم وعزم على فتح بيت 
  املقدس فوافته املنية يف شوال هذه السنة وكانت واليته مثانية وعشرين 

  سنة



  واشهرا 
  حيىي بن جناح املؤدب  - ٣٤٩

   وقرأ النحو واللغة وكان غزير الفضل يقول الشعر احلسن تويف يف اواخر هذه السنة مسع احلديث الكثري
  سنة 

  مث دخلت سنة سبعني ومخسمائة 
فمن احلوادث فيها انه يف يوم اجلمعة غرة احملرم ركب اخلليفة من داره اىل اجلامع فخرج من باب الفردوس ودخل 

اىل الطريق وركب من هناك ودخل املقصورة لصالة اجلمعة وسبب  الديوان راكبا ونزل عند باب اجملاز الذي ينفذ
  ذلك ان طريقه يف السراديب انسدت من زمان الغرق باملاء والتراب 

وجرت خصومات بني اهل باب البصرة واهل الكرخ قتل فيها مجاعة واتصلت واصلح بينهم من الديوان مث عادوا 
  اىل اخلصام فتوىل األمر سليمان بن 

  افوا سطوته وكفوا شاووش فخ
ويف يوم االحد ثالث احملرم ابتدأت بالقاء الدرس يف مدرسيت بدرب دينار فذكرت يومئذ اربعة عشر درسا من فنون 

  العلوم 
ويف سابع عشر احملرم أخذ رجل قد خنق صبيا بسبب حليقات كانت يف أذنه ونصفية بياض وكان الرجل خياطا من 

  ن غائبا فلما حضر ضرب عنق هذا اجلانب الغريب وان والد الصيب كا
ويف يوم اجلمعة ثاين عشرين احملرم نصب جسر جديد أمرت بعمله جهة من جهات املستضيء بأمر اهللا تلقب بنفشة 
وكتبت امسها على حديدة يف سلسلة وجعل حتت الرقة مكان اجلسر العتيق ومحل اجلسر العتيق اىل هنر عيسى فبقي 

  االيام حنوا من مخسني سنة فوجد الناس له راحة عظيمة بوجود جسرين  حتت الرقة اىل ان حول يف هذه
ويف يوم االحد ثالث عشر ربيع االول اعيد ابو احلسن بن امحد الدامغاين اىل قضاء القضاة بعد ان بقي مصروفا 

ضاء القضاة مخس عشرة سنة وكان قد توىل مكانه ملا عزل ابو جعفر ابن الثقفي فمات فوىل جعفر ولد ابن الثقفي ق
فمات فوىل روح بن احلديثي قضاء القضاة فمات وارجف لولد ابن احلديثي بذلك فلم ميض شهر حىت مات فاعيد 
ابن الدامغاين وقبض على صاحب الديوان ابن البخاري و وكل به يف املخزن ورفعت اليه اشياء مث نقل اىل الديوان 

  موكال به مديدة مث اطلق 
  جل يأخذ الطرزدانات من الدكاكني ويهرب مث وقعوا به فأظهر ما كان يأخذ ويف هذه االيام انتدب ر

  وكسفت الشمس وقت طلوعها يوم الثالثاء ثامن عشرين ربيع اآلخر فبقيت كذلك اىل ضحوة عالية 
ويف ليلة السبت عاشر مجادى االوىل وقع يف البلد انزعاج شديد من وقت العتمة ولبس العسكر السالح ومل يدر ما 

  لسبب مث اصبحت الناس على ذلك االنزعاج ا

ومل يفتح باب النويب وال باب العامة وزاد االنزعاج وركوب العسكر وجعلت الظنون ترجم وكل قوم يرجفون 
بشيء وبقي البابان مغلوقني طول النهار وكان يفتح بعض جانب باب النويب فيدخل من يريدون مث يغلق فانكشف 

أن االمر وقع اىل استاذ الدار صندل اذا كان يف غد فاحضر ابن املظفر وغري ثيابه ومره االمر اىل آخر النهار وهو 
بالعقود يف الديوان فبلغ هذا اخلرب قيماز فغضب من ذلك وأغلق باب النويب وباب العامة وقال ال أقيم ببغداد حىت 

ير ابن املظفر خترج من البلد فقال ال خيرج منها هو واوالده وان هذا عدوى ومىت عاد اىل الوزارة قتلين فقيل للوز



افعل فلما شدد عليه وخيف من فتنة قال انا اعلم اين اذا خرجت قتلت فاقتلوين يف بييت فتلطفوا به وقالوا ال بد من 
هذا فسأل بان يفتح اجلامع وحيضر فخر الدولة بن املطلب وشيخ الشيوخ وان حيلف له قيماز انه ال يؤذيه وال يتتبعه 

وال يواطئ على اذاه ففعل ذلك واصبح باب النويب وباب العامة مغلوقني مث فتحا ومل يترك احد يدخل  اذا خرج
وخيرج اال أن يعرف فكان العسكر حتت السالح واحملال حتفظ فلما كانت ليلة االثنني اخرج الوزير ابن رئيس 

 ومعهم مجاعة موكلون هبم وحرست الرؤساء واوالده راكبني بعد العتمة اىل رباط ايب سعد الصويف فباتوا مث
السطوح واغلق الباب وكان ال يفتح بالنهار اال ملهم واصبح الناس قد سكنوا ودخل قيماز اىل اخلليفة معتذرا مما 

فعل من غلق االبواب وغري ذلك وهو منزعج خائف فقيل انه مل يذكر له يف ذلك شيء فخرج طيب النفس وأصر 
الوزير واهله من بغداد فما زالت الرسل تتردد يف ذلك اىل ان استقر االمر أهنم  قيماز على انه ال بد من خروج

  يعربون اىل اجلانب الغريب 
ويف يوم السبت سابع عشر مجادى االوىل انتهى تفسريي للقرآن يف اجمللس على املنرب فاين كنت اذكر يف كل جملس 

ى املنرب سجدة الشكر وقلت ما عرفت ان واعظا فسر منه آيات من اول اخلتمة على الترتيب اىل ان مت فسجدت عل
  القرآن كله يف جملس الوعظ منذ نزل القرآن فاحلمد هللا املنعم مث ابتدأت يومئذ يف اول 

  ختمة وانا افسرها على الترتيب واهللا قادر على االنعام باالمتام والزيادة من فضله 
ىل خرج الوزير ابن رئيس الرؤساء واوالده من رباط ايب ويف بكرة يوم اخلميس الثاين والعشرين من مجادى االو

سعد الصويف فعربوا على اجلسر ونزلوا بدار النقيب الطاهر باحلرمي على شاطئ دجلة باجلانب الغريب واحترزوا 
هنالك بالسالح مث اعيدوا يف آخر يوم اخلميس سابع مجادى اآلخرة اىل بيوهتم جاؤا على اخليل اىل حتت الرقة 

  ا يف السفن ودخلوا من باب البشرى فخرجوا اىل منازهلم ونزلو
  ويف مجادى اآلخرة تويف السامري احملتسب ووىل مكانه ابن الرطيب 

ويف اول يوم من رجب حضر ارباب الدولة للهناء بباب احلجرة مث انصرفوا اىل الدار اجلديدة اليت عمرها املستضيء 
لقراء واستدعيت مع القوم فقرأ واختمة واكلوا طعاما وانصرف قاضي مقابلة املخزن وحضر العلماء واملتصوفة وا

القضاة يف مجاعة من االكابر وانصرفت معه وبقي املتصوفة فباتوا على مساع وخلعت على الكل خلع وفرق عليهم 
  مال 

نني وتقدم ايل باجللوس حتت املنظرة بباب بدر فتكلمت يوم اخلميس بعد العصر خامس رجب وحضر امري املؤم
واخذ الناس اماكنهم من بعد صالة الفجر واكتريت دكاكني فكان مكان كل رجل بقرياط حىت انه اكترى دكان 

لثمانية عشر بثمانية عشر قرياطا مث جاء رجل فأعطاهم ست قراريط حىت جلس معهم وك الناس يقفون يوم جملسي 
  ظرون قطع اجمللس من باب بدر اىل باب العيد كأنه العيد ينظر بعضهم اىل بعض وينت

ويف يوم اخلميس خامس وعشرين شعبان سلمت ايل املدرسة اليت كانت دارا لنظام الدين ايب نصر بن جهري وكانت 
قد وصلت ملكيتها اىل اجلهة املسماة بنقشة فجعلتها مدرسة وسلمتها اىل ايب جعفر ابن الصباغ فبقي املفتاح معه 

  ىل من غري طلب كان مين وكتب يف كتاب اياما مث استعادت منه املفتاح وسلمته ا

الوقف اهنا وقف على اصحاب امحد وتقدم ايل يوم اخلميس املذكور بذكر الدرس فيها فحضر قاضي القضاة 
وحاجب الباب وفقهاء بغداد وخلعت علي خلعة وخرج الدعاة بني يدي واخلدم ووقف اهل بغداد من باب النويب 

د واكثر وكان على باب املدرسة الوف والزحام على الباب فلما جلست اللقاء اىل باب املدرسة كما يكون يف العي



الدرس عرض كتاب الوقف على قاضي القضاة وهو حاضر مع اجلماعة فقرئ عليهم وحكم به وانفذه وذكرت 
بعد ذلك الدرس فألقيت يومئذ دروس كثرية من االصول والفروع وكان يوما مشهودا مل ير مثله ودخل على 

  اهل املذهب غم عظيم قلوب 
وتقدم ببناء دكة لنا يف جامع القصر يف آخر شعبان فانزعج هلذا مجاعة من االكابر وقالوا ما جرت عادة للحنابلة 

بدكة فبنيت وجلست فيها يوم اجلمعة ثالث رمضان ودل بعض فقهاء ايب حنيفة يف االفطار باألكل واعترضت عليه 
اجلامع ومل ميكن لألكثرين وصول الينا وحفظ الناس بالرجالة خوفا من فتنة  يومئذ وازدحم العوام حىت امتأل صحن

وما زال الزحام على حلقتنا كل مجعة وكانت ختمتنا يف املدرسة ليلة سبع وعشرين فعلق فيها من االضواء ماال 
ل حتت املدرسة حيصى واجتمع من الناس ألوف كثرية وكانت ليلة مشهودة مث عقدت اجمللس يوم االربعاء سابع شوا

  فاجتمع الناس من الليل وباتوا وحزرا اجلمع يومئذ خبمسني ألفا وكان يوما مشهودا 
وكانت تتامش االمري قد بعث اىل بلد الغراف من هنبهم وآذاهم حىت بلغين ان قوما منهم قتلوا وقوما غرقوا فجاء 

لصالة اكثر الناس وانكر امري املؤمنني ما جرى منهم مجاعة فاستغاثوا جبامع القصر يف شوال ومنعوا اخلطيب وفاتت ا
وان تتامش وزوج اخته قيماز مل حيفال باالنكار واصروا على اخلالف وجرت بينهما وبني ابن العطار منا بذات مث 

  بعث امري املؤمنني خمتار اخلادم فأصلح بينهم فلما 

ر مث يف يوم االربعاء خامس ذي القعدة جاؤا كان الغد أظهر اخلالف واصرا عليه وضربوا النار يف دار ابن العطا
وطلبوه فنجا وبعث اىل قيماز ليحضر فأىب وبارز بالعناد وكان قد حالف االمراء على موافقته فبان قبح املضمر 

فصيح يف العوام للخصومة وضربت ناحية قيماز بقوارير النفط فنقب حائطا من داره اىل درب هبروز وخرج من 
عه تتامش ابن محاه وعدد يسري من االمراء ودخل العوام اىل دار قيماز ودور االمراء الذين البلد ضاحي هنار وم

هربوا معه فنهبوها وأخذوا امواال زائدة عن احلد واحرقوا من الدور مواضع كثرية وبقي اخلارجون من البلد يف 
هم وبقي معهم عدد يسري مث جعل الذل واجلوع وقصدوا حلة ابن مزيد مث خرجوا عنها فطلبوا الشام وقد تفلل مجع

  حاجب الباب ابن الوكيل صاحب الديوان 
ويف يوم اخلميس ثالث عشرين ذي القعدة خلع على الوزير ابن رئيس الرؤساء وأعيد اىل الوزارة وجلس يف 
نني فكتب الديوان مث خلعت عليه خلع الوزارة واحضرنا لالستفتاء يف حق قيماز وما جيب عليه من خمالفته امري املؤم

الفقهاء كلهم انه ما رق مث جاء اجلرب يوم اجلمعة سابع عشرين ذي احلجة بأن قيماز تويف ودفن وان اكثر اصحابه 
  مرضى فأعيد سعد الشرايب اىل شغله وسلمت خزانة الشراب اليه 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  حامد بن حامد  - ٣٥٠
  داد وتفقه وناظر وعاد اىل حران فأفىت ودرس ابو الفضل احلراين صديقنا قدم بغ

  وكان ورعا به وسوسة يف الطهارة وروى عن شيخنا عبد الوهاب وتويف حبران يف هذه السنة 
  روح بن امحد  - ٣٥١

ابو طالب احلديثي قاضي القضاة تويف يوم االثنني عشر احملرم ودفن يومئذ بقراح ظفر وكان ولده عبد امللك يف 
  فاته وهو بالكوفة فلما دخل بغداد مرض اياما ومات وكان ينبز بالرفض احلج فبلغته و



  مشلة التركماين  - ٣٥٢
كان قد تغلب على بالد فارس واستجد هبا قالعا ينهب األكراد والتركمان مث يأوي اليها وقوي على السلجوقية 

هنض اىل قتال بعض التركمان فعلموا  وكان يظهر الطاعة لالمام مكرا منه ومت له ذلك زيادة على عشرين سنة مث انه
بذلك فاستعانوا بالبهلوان فساعدهم جبنود فاقتتلوا فأصاب مشلة سهم مث أخذ أسريا وولده وابن أخته وتويف بعد 

  يومني 
  عبد اهللا بن عبد الصمد  - ٣٥٣

يوم اجلمعة ودفن ابن عبد الرزاق ابو حممد الدهان مسع احلديث ورواه وكان شيخا صاحلا ففلج قبل موته وتويف 
  مبقربة امحد 

  قيماز بن عبد اهللا  - ٣٥٤
  كان مملوكا للمستنجد باهللا وارتفع امره وعال كثريا فلما وىل املستضيء بأمر اهللا 

بعد موت املستنجد زاد أمره وصار مقدما على الكل وكانت اجلنود كلها حتت أمره وانبسط كثريا حىت ان 
ن ذلك وأغلق باب النويب يومني وقيل انه نوى نية ردية وقد اشرنا اىل حاله يف املستضيء اراد تولية وزير فمنع م

  حوادث هذه السنة اىل ان خرج من بغداد هاربا فتويف بناحية املوصل وغسل يف سقاية ووصل خربه يف ذي القعدة 
  حيىي بن جعفر  - ٣٥٥

عليه املستضيء مث استنابه يف الديوان اذ  ابو الفضل كان صاحب خمزن املقتفي فأقره على ذلك املستنجد ومل يغري
  خال عن وزير فتقلب يف هذه االحوال عشرين 

  سنة

كان حيفظ القرآن ومسع احلديث وحج حجات كثرية تويف يوم السبت تاسع عشر ربيع االول من هذه السنة وصلى 
ل واحد منهما حنو ثالثني سنة عليه يوم االحد جبامع القصر ودفن عند أبيه يف احلربية وخلف ولدين جنيبني فبلغ ك

  من العمر وهتيأ للواليات فمات االكرب مث تبعه اخوه بعد قليل ودفنا عند ابيهما 
  سنة 

  مث دخلت سنة احدى وسبعني ومخسمائة 
فمن احلوادث فيها انه تقدم ايل باجللوس حتت املنظرة الشريفة بباب بدر فتكلمت بكرة اخلميس ثالث احملرم 

كان يوما مشهودا مث تقدم ايل باجللوس هنالك يوم عاشوراء فأقبل الناس اىل اجمللس من نصف واخلليفة حاضر و
  الليل وكان الزحام شديدا زائدا على احلد ووقف من الناس على الطرقات ماال حيصى وحضر امري املؤمنني وفقه اهللا 

اهنم كانوا قد حتالفوا على سوء  ويف صفر قبض على استاذ الدار صندل وعلى خادمني معه وحبسوا وارجف الناس
مث ضيق بعد ذلك على االمري ايب العباس ولد امري املؤمنني املستضيء بامر اهللا وويل ابن الصاحب حاجب الباب 

  مكان استاذ الدار وويل ابن الناقد حجبة الباب 

ع اآلخر مطر عظيم برعد وبىن كشك يف البلد المري املؤمنني ناحية جامع السلطان وجاء يف ليلة االحد ثامن ربي
شديد ووقعت صاعقة يف دار اخلالفة وراء التاج واحرقت ما حوهلا فأصبحوا فأخرجوا اهل احلبوس واكثروا 

الصدقات وكانت ابنيت رابعة قد خطبت فسأل الزوج ان يكون العقد بباب احلجرة وحضر قاضي القضاة ونقيب 



ابنيت بأيب الفتح ابن الرشيد الطربي وتزوج حينئذ ولدي ابو  النقباء ومجاعة من الشهود واخلدم واالكابر فزوجت
  القاسم بابنة الوزير حيىي بن هبرية وكان اخلاطب ابن املهتدي 

وتقدم ايل باجللوس ليلة رجل حتت املنظرة فاجتمع الناس فجاء مطر فمنع احلضور فتقدم باجللوس يف اليوم الثاين 
بكور اىل دعوة امري املؤمنني فحضرنا بكرة السبت وحضر الوزير ابن رئيس فتكلمت وامري املؤمنني حاضر وامرنا بال

الرؤساء وارباب الدولة والعلماء واملتصوفة فأكلوا وانشد ابن شبيب قصيدة ميدح فيها امري املؤمنني وخرج قاضي 
رق على اجلماعة القضاة وارباب الدولة بعد األكل وخرجت معهم وبات الباقون مع املتصوفة على مساع االنشاد وف

مال وخلع وكان هذا رمسهم يف كل رجب وكانت العادة ان ال يدخل احد الدار بطيلسان وال طرحة أحتراما ألمري 
املؤمنني سوى قاضي القضله فأنه كان جيعل طرحته طيلسانا وكنت اذا تكلمت بباب بدر اصعد املنرب فاذا جلست 

  لس اعدهتا رفعت الطرحة فوضعتها اىل جانيب فاذا فرغ اجمل
  ويف يوم اجلمعة تاسع رجب استدعانا صاحب املخزن للمناظرة فحضر فقهاء بغداد 

ومل يتخلف اال النادر ودل ابو اخلري القزويين يف مسألة زكاة احللي واعترضت عليه مث جرينا على العادة يف اجللوس 
ثر وبعث ايل بعض االمراء من اقارب بباب بدر ليلة اجلمعة فأسبوع يل واسبوع للقزويين وكان الزحام عندي اك

  امري املؤمنني فقال واهللا ما احضر انا وال امري املؤمنني غري جملسك وامنا تلمحنا جملس غريك يوما وبعض يوم آخر 
ويف يوم اجلمعة رابع عشر شعبان محلت ايل طريفة قد بعثت اىل امري املؤمنني من قرية قريبة من بغداد يقال هلا الوقت 

تان قد ولدتا برأسني ورقبتني واربع ايدي وبطن واحد وفرج ذكر وفرج انثى اال ان كل واحدة رجال وهي بقر
  وقيل ان هذه ولدت حية مث ماتت 

ويف رمضان كتب على حائط املدرسة اليت وقفتها اجلهة وسلمتها ايل خبط القطاع يف اآلجر وقفت هذه املدرسة 
بدار الرواشين يف ايام سيدنا وموالنا االمام املستضيء بأمر اهللا امري املؤمنني امليمونة اجلهة املعظمة الشريفة الرحيمة 

على اصحاب االمام امحد بن حنبل وفوضت التدريس هبا اىل ناصر السنة ايب الفتح ابن اجلوزي وما زالت اجملالس 
زعج البلد ولبس السالح حتت املنظرة بباب بدر اىل آخر رمضان وكان يف آخر رمضان قبل جملسنا هناك بيوم قد ان

فاختلفت االراجيف فانقشع االمر ان امري املؤمنني اصابته صفراء من الصوم فتكلمت حتت املنظرة فسكن البلد 
فحدثين من يلوذ خبدمة امري املؤمنني قال حضر يومئذ االمام عندك اجمللس متحامال ولوال شدة حبه لك ملا حضر ملا 

ب املخزن قال كتبت اىل امري املؤمنني يف كالم كنت ذكرته هل وقع ما ذكره كان اعتراه من االمل وحدثين صاح
  فالن بالغرض فكتب امري املؤمنني ما على ما ذكره فالن مزيد 

  ويف بكرة اجلمعة سابع عشرين رمضان كسفت الشمس اول وقت الضحى وبقيت ساعة حىت جتلت 
  لقب من كان يعرفه به وكان حاجب الباب ابن الناقد يلقب بالقنرب فذكر هذا امل

فشاع يف العوام فصاروا يصيحون به اذا خرج فحفظ باتراك فلم جييء من األمر شيء وخلع عليه قبل العيد بثالثة 
ايام فقيل المري املؤمنني ان الناس قد عزموا اذا خرج يوم العيد يف املوكب ان يرسلوا القنابر بني الناس وهذا يصري 

با سعد ابن املعوج حجبة الباب وكان الرفض يف هذه االيام قد كثر فكتب صاحب املوكب هتكة فعزله ووىل ا
املخزن اىل امري املؤمنني ان مل تقو يدي ابن اجلوزي مل تطق على دفع البدع فكتب امري املؤمنني بتقوية يدي فأخربت 

ض وقد خرج توقيعه بتقوية يدي الناس بذلك على املنرب وقلت ان امري املؤمنني صلوات اهللا عليه قد بلغه كثرة الرف
يف ازالة البدع فمن مسعتموه من العوام يتنقص بالصحابة فأخربوين حىت انقض داره واخلده احلبس وان كان من 



الوعاظ حدرته املشان فانكف الناس مث تقدم يف يوم اخلميس عاشر شوال مينع الوعاظ كلهم اال ثالثة كل واحد من 
  يين من الشافعية وصهر العبادي من احلنفية مث سئل يف ابن عبد القادر فاطلق مذهب انا من احلنابلة والقزو

  وعقدت الوالية على مكة ألمري املؤمنني فخرج احلاج على خوف شديد من القتال 
ويف يوم السبت رابع ذي القعدة وقت الضحى خرج امري املؤمنني اىل الكشك الذي عمل له خارج السور وخرج 

وخرج الناس ينظرون اليه ويدعون له فدخل الكشك فاقام فيه ساعة مث خرج فمضى حنو  ارباب الدولة مشاة
  القورج مث عاد فدخل من باب النصر وقت الظهر 

ويف يوم اجلمعة غرة ذي احلجة خلع على ظهري الدين ايب بكر بن نصر ابن العطار بباب احلجرة خلعة سنية واعطى 
  خلع يومئذ على استاذ الدار ابن الصاحب مركبا وسيفا ووىل املخزن والية تامة و

ويف يوم االربعاء سادس ذي احلجة صنع الوزير ابن رئيس الرؤساء دعوة ومجع فيها ارباب املناصب وحضر اخلليفة 
فاستدعيت فخلعت على خلعة ونصب يل منرب يف الدار فتكلمت بعد أن أكلوا الطعام واخلليفة حاضر والوزير 

  ومجيع 

  مجيع علماء بغداد والفقهاء والوعاظ اال النادر ارباب املناصب و
  مث تكلمت يوم عرفة وكان جملسا عظيما تاب فيه خلق كثري وقطعت شعورا كثرية وكان اخلليفة حاضرا 

ويف يوم عيد االضحى وقعت فتنة يف أخذ مجال البحريني مجاعة من العوام فنضر بعضهم امري يقال له سنقر الصغري 
ر فضرهبم هو وأصحابه بالنشاب مث اصبحوا يوم فرح ساعة فأقاموا احلرب وكان الذين خاصموه فرماه العوام باآلج

اهل باب االزج فكان اصحابه خياصموهنم فقامت يومئذ الفتنة عامة النهار ومات بني الفريقني حنو عشرة أنفس 
  من هنب له شيء وهنب من باب االزج قطعة مث سكنت الثائرة واخرج امري املؤمنني ماال ففرقه على 

وخرج يف اواخر ذي احلجة عسكر كثري اىل بين خفاجة حملاربتهم فرحلوا فلم يدركوهم وقتل من املطاردين قوم 
جاءت اخبار ظريفة عما جرى للحاج يف طريقهم فمنها اهنم خرجوا من عرفات فلم يبيتوا باملزدلفة وامنا مروا هبا ومل 

بطح فبكروا يوم العيد وقد خرج اليهم قوم من مكة حياربوهنم فتطاردوا يقدروا على رمي اجلمار وخرجوا اىل اال
وقتل من الفريقني مجاعة مث آل االمر اىل أن صيح يف الناس الغزاة الغزاة اىل مكة فهجموا وصعد امري مكة املعزول 

هلم النهب اىل القلعة اليت على جبل ايب قبيس مث نزل عنها وخرج من مكة ودخل الناس فقصد قوم ال خالق 
فأخذوا شيئا كثريا من اموال التجار املقيمني مبكة واحرقوا آدرا كثرية مبكة وحدثين بعض التجار ان رجال كان 

زراقا بالنفط ضرب دار رجل بقارورة فاشتعلت وكانت تلك الدار أليتام يستغلوهنا كل سنة اذا جاء احلاج فهلكت 
ا فجاء حجر فكسرها فعادت عليه فاحترق فبقي ثالثة ايام وما فيها مث اخرج قارورة اخرى فسواها ليضرب هب

بسفح اجلبل ورأى بنفسه العجائب مث مات قال وحدثين رجل من السماسرة قال كان عندي مال عظيم يل ولغريي 
من التجار فدخل على اربعة انفس فجمعوا الكل فقلت ألحدهم وعرفته يا فالن قد اكلت انا وانت الطعام وهذا 

  ذه مائة دينار خذها حالال ودعين ليس يل وه

فقال اسكت قد اخذنا علينا بالدين قبل أن جنيء اليكم لنقضي من اموالكم فجمع االربعة اربع كوارير فيها مجيع 
املال وخرجوا عين خطوات فلقيهم عبيد من مكة فضربوا اعناقهم فقمت ونقلت املال فتعبت يف نقله ومل يذهب منه 

  اجتاسر ان اقيم بعد احلاج فأمروا غريه ورحلوا  مث ان امري مكة قال ال



  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  علي بن احلسن  - ٣٥٦
ابن هبة اهللا ابو القاسم الدمشقي املعروف بابن عساكر مسع احلديث الكثري وكانت له معرفة وصنف تارخيا لدمشق 

ب أليب احلسن االشعري حىت صنف كتابا مساه هتذيب عظيما جدا يدخل يف مثانني جملدة كبارا وكان شديد التعص
  املفتري على ايب احلسن االشعري وتويف بدمشق يف هذه السنة 

  املبارك بن احلسن  - ٣٥٧
ابو النجم ابن القابلة الفرضي مسع ابا احلسني ابن الفراء وابا منصور ابن زريق وكان عارفا بعلم الفرائض واملواقيت 

  من هذه السنة ودفن مبقربة الزادمان قرية قريبة من بغداد تويف يف مجادى االوىل 
  مسعود بن احلسني  - ٣٥٨

ابن سعد ابو احلسني اليزدي القاضي ولد سنة مخس ومخسمائة وتفقه وافىت وناب يف القضاء ودرس مبدرسة ايب 
  هبا يف مجادى اآلخرة حنيفة ومدرسة السلطان مث خرج اىل املوصل فأقام مدة يدرس هناك وينوب يف القضاء فتويف 

  سنة

  مث دخلت سنة اثنتني وسبعني ومخسمائة 
فمن احلوادث فيها انه تقدم ايل بالكالم حتت منظرة اخلليفة بباب بدر فتكلمت يوم االحد ثاين احملرم وحضر امري 

ع الناس املؤمنني مث تكلمت هناك يوم عاشوراء فامتأل املكان من وقت السحر فطلع الفجر وليس ألحد طريق فرج
وامتألت الطرق بالناس قياما يتأسفون على فوت احلضور وقام من يتظلم يف اجمللس فبعث امري املؤمنني يف احلال من 

  كشف ظالمته 
وزفت ابنيت رابعة ليلة االربعاء ثاين عشر احملرم اىل زوجها وكان زفافها يف دار اجلهة املعظمة يف درب الدواب 

  زهتا اجلهة مبال كثري واحضرت اجلهة وذلك بعد أن جه
ويف يوم اخلميس حادي عشر صفر دخل رجل اىل جامع املنصور ليأكل خبزا فمات يف مكانه ومات آخر يف باب 
البصرة وامرأة يف تلك الساعة ودخل رجل من السواد اىل مسجد العتابيني يومئذ وترك محاره على الباب فمات 

ء عاشر صفر مث تتابعوا فدخل االكثرون يوم االحد ومل جتر هلم عادة الرجل ودخل بعض احلاج اىل بغداد يوم االربعا
  هبذا التأخر وأخربوا باشياء لقوها يف دخول مكة قد ذكرنا بعضها يف حوادث السنة 

ونقصت دجلة يف اول آب وهو اول صفر نقصانا ما رأينا مثله وخرجت جزائر كثرية فيها ما عهدنا مثلها وكانت 
دجلة فينزلون فيحركوهنا ويف اواخر آب هب هواء شديد الربد ليايل فنزل الناس من  السفينة جتنح يف وسط

  السطوح مث عاد احلر فصعدوا فاصاب الناس زكام شديد عم ذلك اخللق 
  ويف اول ربيع االول خرج العسكر لقتال بين خفاجة 

اىل الكشك مث عاد بعد الظهر اىل  ويف يوم االثنني سابع ربيع االول خرج امري املؤمنني عند استواء طلوع الشمس
  قصره 

  وظهرت محرة شديدة يف السماء من املشرق من وقت طلوع الفجر اىل حني 



استواء الشمس مث كانت تظهر عند غيبة الشمس من املغرب كذلك كأهنا الشفق اال اهنا أشد محرة مل تر مثلها كأهنا 
ء له االماكن كأنه ضوء الشمس وبقيت مدة مث انقطعت الدم وكانت تتصاعد ويبقى حتتها من الغيم املضيء فتضى

  مث عادت تقل وتكثر اشهرا 
  ويف ربيع اآلخر اخرج اجملذمون من بغداد ونفوا اىل حتت البلد 

  ويف يوم اخلميس ثامن مجادى االوىل اذن يف اقامة اجلمعة مبسجد ابن املامون بقصر عيسى فأقيمت فيه يومئذ 
آلخرة عربت اىل جامع املنصور فوعظت فيه بعد العصر وعرب الناس من هنر معلى ويف يوم السبت غرة مجادى ا

واجتمع اهل احملال فحزر اجلمع مائة الف ورجعنا اىل هنر معلى والناس ممتدون من باب البصرة كالشراك اىل اجلسر 
  وكان يوما مشهودا 

الثاء رابع عشرين مجادى اآلخرة اول وقت وجاء اخلرب بنصر املسلمني على االفرنج وخرج امري املؤمنني يوم الث
الضحى اىل الكشك وخرج الناس لرؤيته على ما جرت به العادة فبات يف الكشك وخرج بكرة اىل الصيد فبقي 
االربعاء واخلميس ودخل الدار العزيزة قبل املغرب مث تقدم اىل باجللوس بباب بدر حتت املنظرة يوم االثنني سلخ 

فيه بعد العصر وامري املؤمنني حاضر وجرى جملس مستحسن تاب فيه مجاعة وقصت فيه مجادى اآلخرة فتكلمت 
خليفة اهللا العظيم ... يا سيد اخللق وعني االكوان ... شعور وذكرت خروجه اىل الكشك يف قصيدة انشأهتا وهي 

... ظهور الربهان  ظهرت للخلق... يا بدر مت مت العن نقصان ... يا مشس جود نورها يف البلدان ... السلطان 
حبلمك ... صدت القلوب حني صدوا الغزالن ... زين بك الرب وزينت اوطان ... عاشت به ارواح اهل االيقان 

  والكشك قد خفر فتت االيوان ... الوافر بل باالحسان 

االله ودهم  بين... حب بين العباس اصل االميان ... وذاك مبىن ألجل النريان ... هذا على التوحيد وضع البنيان 
... الشرع وكالعني وانت اجفان ... أصبحت كالروح وحنن ابدان ... احلجر والبيت هلم واألركان ... يف اجلثمان 

عبيدكم ال ... ويف ضمريي ضعف هذا االعالن ... هذا مدحيي وهو قدر االمكان ... اجلود غصن واحد يا بستان 
لكن لساين يف املديح حسان ... مسيت نفسي مذ خدمت سلمان ... وقد ملكتم رقه باالحسان ... يشترى بأمثان 

  ... وحسن الفاظي تباهي سحبان ... 
ويف بكرة االربعاء ثاين رجب حضر الناس على عادهتم دعوة امري املؤمنني اليت تكون يف كل رجب فحضر الوزير 

ايل بالدعاء فدعوت وانشد ابن وأرباب الدولة والعلماء واملتصوفة ونصب هلم مساط مستحسن وقرئت ختمة وتقدم 
شبيب قصيدة ميدح فيها امري املؤمنني وهذه كانت العادة كل سنة مث خرج قاضي القضاة ومعظم ارباب الدولة 

  وخرجت معهم وبات القوم على مساع االنشاد وخلعت عليهم خلع وفرقت عليهم اموال 
ؤمنني حاضر والزحام شديد مث تناوبنا انا وتكلمت يوم اخلميس عاشر رجب بعد العصر حتت املنظرة وامري امل

والقزويين كل ليلة مجعة فكان يوم جملسي تغلق ابواب املكان بعد الظهر لشدة الزحام فاذا جئت بعد العصر فتح يل 
  فزاحم معي من ميكنه ان يزاحم 

ء فلم يلتفت اليه ويف شهر رجب قارب بغداد بعض السلجوقية ممن يروم السلطنة وارسل رسوال ليؤذن له يف اجملي
فجمع مجعا وهنب مواضع فخرج اليه العسكر وجرت مناوشات يف شعبان ورحل فرجع العسكر اىل بغداد مث عاد 

فنهب مواضع وآذى قرى فعاد العسكر فخرج اليه وامر عليهم شكر اخلادم فأقاموا يراصدونه طول رمضان مث 
ثنني حادي عشر رمضان تقدم ايل باجللوس يف دار رحل يف شوال اىل ناحية خراسان فرجع العسكر ويف يوم اال

  ظهري الدين 



صاحب املخزن وحضر امري املؤمنني واذن للعوام يف الدخول فتكلمت وأعجبهم حىت قال يل ظهري الدين قد قال 
  امري املؤمنني ما كأن هذا الرجل آدمي ملا يقدر عليه من الكالم 

تجار باع متاعا له بألف دينار وتزل املال يف خان انبار وجاء اىل ومما جرى بعد النصف من رمضان ان رجال من ال
بيته وليس معه يف الدار اال مملوك له اسود قد اشتراه قبل ذلك بأيام فقام اململوك يف الليل فضربه بسكني يف فؤاده 

ن قد بعث يب آلخذ له واخذ املفتاح ومضى اىل اخلان انبار فطرق باب اخلان فقالت اخلانية من انت قال انا غالن فال
شيئا من اخلان انبار فقالت واهللا ما افتح لك حىت جييء موالك فرجع ليأخذ ما يف البيت فاتفق ان حارس الدرب مسع 
صيحة الرجل وقت ان ضرب بالسكني فأمسك الغالم وبقي مواله يف احلياة يومني فوصى بقتل الغالم بعده فصلب 

اخلميس حادي عشرين رمضان واخذ مملوك آخر لبعض التجار من سيده الف اململوك بالرحبة بعد موت مواله يوم 
  دينار وهرب فلم يسمع له خرب 

وجاء حر شديد بعد نصف رمضان فكان ذلك يف آذار فبقي اسبوعا على مثل حر حزيران او اشد فأخرب املشايخ 
  اهنم ما رأوا مثل هذا يف هذا الوقت مث عاد الزمان اىل عادته 

  بن مظفر العلثي الفقيه انه ولد عندهم بالعلث يف رمضان مولود لست اشهر فخرج له اربعة اضراس  وحدثين طلحة
ويف يوم االثنني خامس عشرين رمضان تقدم جبلوسي يف دار صاحب املخزن فجلست وحضر امري املؤمنني واذن 

مجاعة من الفقهاء فجرت مناظرات  للعوام يف الدخول فتكلمت بعد العصر اىل املغرب وبتنا يف الدار تلك الليلة مع
  اىل نصف الليل 

ويف يوم اجلمعة العشرين من شوال حضرت الصالة جبامع الرصافة فلم حيضر اخلطيب وقاربت العصر فصلى اكثر 
  الناس الظهر وانصرفوا واقمت مع مجاعة 

معة نوبته صرف عن ننتظر اخلطيب فجاء قبيل العصر فخطب وصلينا وكان السبب يف تأخره ان الذي كانت اجل
اخلطابة ومل يعلم نائبه فتأخر فبعثوا اليه من باب البصرة فحضر فاختصر فقرأ أهلاكم التكاثر وهذا شيء ال يذكر 

  الناس انه جرى مثله على هذا الوصف 
ه ويف يوم اجلمعة خامس ذي القعدة اذن يف اقامة اجلمعة مبسجد يف شارع دار الدقيق من اجلانب الغريب فأقيمت في

وقد ذكرنا انه اذن يف اقامة اجلمعة مبسجد ابن املأمون يف مجادى االوىل فمن العجائب جتدد جامعني ببغداد يف سنة 
واحدة ويف يوم االثنني ثامن ذي القعدة بعد العصر هبت ريح شديدة فأثارت ترابا عظيما وازعجت الناس وبقيت 

  كذلك ساعة جيدة مث ذهبت 
 امر باملعروف فقصده بعض من امره خبشبة فهرب اآلمر فعاد الرجل اىل بيته واخلشبة واتفق يف هذا الشهر أن رجال

بيده فحني دخل الدار وقع فمات ووصل اخلرب يف ذي القعدة بأن بالدا كثرية زلزلت وخسف ببعضها وذكر فيها 
  الري وقزوين 

جانيب وتعرض يل فقلت له انا ال  وكتب اىل بعض الوعاظ ان امرأة تقول كان رجل اذا رآين يف الطريق مشى اىل
اوافق اال على احلالل فتزوج يب عند احلاكم وقضيت معه مديدة يأتيين كما يأيت الرجل املرأة مث عظمت بطنه وقال 
يل قد حبلت فاعملي يل دواء االسقاط فعملت له فولد وقد حضرت اجمللس انا وهو فما حكمنا فقال الواعظ هذا 

  دة انكشف انه امرأة وتعجب الناس من حال هذا اخلنثى الذي كان يأيت ويؤتى النكاح ما صح النه بالوال
ويف ليلة االثنني ثاين عشرين ذي القعدة دخل رجل اىل بيت اخته فذحبها وهرب وكأنه حدث عنها مبا ال يصلح 



ص فوجدت وحتدث بعض جرياننا بباب املراتب انه وقع يف دراهم حائط فقام هو وجارية له يعزلون اآلجر واجل
  اجلارية صندوقا لطيفا فيه منامية فيها دنانري يف الدنانري اربعة ومخسة وبني ذلك حب 

احلبة الواحدة كالزيتونة واشياء وصفتها فأعطت منها بعض جرياهنم وسلمت الباقي اىل رجل كان يعرفها منذ جلبت 
الرجل ومل يعد فلما يئست منه حدثت  وقالت اكثر ببعض هذا وتعال ايل يف اليوم الفالين حىت اخرج معك فمضى

  سيدها بذلك فجعل يتلهف بعد أن فات االمر 
ونزل رجل اىل دجلة يسبح وترك ثيابه وفيها ستون دينارا على الشاطئ فجاء قوم فأخذوها ومضوا فاهتم هبا آخرين 

وه يف احلربية قد نفق فأخذوا واهينوا مث طلبوا من كان قريبا منهم فاذا رجل قد اخذ الذهب وخرج ليسافر فوجد
  منه عشرة قراريط ففتشوه فأخذوه فقيل لصاحب املال طيب قلوب املتهمني فقد رد مالك فلم يفعل 

ومما جتدد ان رجال قال لطحان من اهل الكرخ اعطين كارة دقيق فقال ما افعل فقال واهللا ما ابرح حىت آخذ فقال 
هد عليه مجاعة فحبس اياما مث اخرج يوم السبت سابع الطحان وحق على الذي هو خري من اهللا ما اعطيك فش

عشرين ذي القعدة فضرب مائة سوط وسود وجهه وشهر يف الغد وخلفه من يضربه باخلشب والعامة يرمجونه مث 
  اعيد اىل احلبس 

فة وتقدم ايل باجللوس بباب بدر فتكلمت بكرة اخلميس ثالث ذي احلجة وحضر امري املؤمنني وقام ايل رجل يوم عر
يف اجمللس فتاب وقطع شعره وقال يل ثالث اسابيع ارى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املنام كأنه يف كل جملس 

  يأيت اليك فيقبل صدرك 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  علي بن عساكر  - ٣٥٩
روى وكانت له معرفة بالنحو وعرب ابو احلسن البطائحي املقرئ كان قد قرأ القرآن وأقرأ ومسع احلديث الكثري و

  الثمانني ووقف كتبه وتويف ليلة الثالثاء ثامن عشرين شعبان هذه السنة 

  حممد بن سعيد  - ٣٦٠
ابن حممد ابو سعد ابن الرزاز كان من املعدلني ومسع احلديث من ابن برهان وابن احلصني وكان ينظر يف التركات 

يا من اياديه يعيا من يعددها ... مكاتبة تتضمن شعرا فكتب يف جواهبا  ويقول شعرا مطبوعا كتب اليه بعض الناس
وصرت عبدا ويل يف ذلك ... عجزت عن شكر ما اوليت من كرم ... وليس حيصي مداها من هلا يصف ... 

قصرا ... اذا أتيت ببيت منه كان لنا ... فكل ناظم عقد دونه يقف ... اهديت منظوم شعر كله درر ... الشرف 
ال كنت منه وال من اهله ... اتيت لكن ببيت سقفه يكف ... وان أتيت انا بيتا نناقضه ... املعايل فوقه شرف  ودر
  ... وامنا حني ادنو منه أقتطف ... ابدا 

  ولد ابو سعد سنة احدى ومخسمائة وتويف يف ذي احلجة من هذه السنة 
  حممد بن عبد اهللا  - ٣٦١

كان رئيس اهل بيته وبىن مدرسة باملوصل ومدرسة بنصيبني وقف عليها وقوفا  ابن القاسم ابو الفضل الشهرزوري
واله حممود بن زنكي مث استوزره فكتب على رأسها حممد بن عبد اهللا الرسول فكتب املقتفي صلى اهللا عليه و سلم 

  وتويف يف حمرم هذه السنة بدمشق 



  خمتار اخلادم  - ٣٦٢
  لت سنه تويف يف آخر شعبان ودفن يف الترب بالرصافة وكان من خواص اخلليفة وكان يتدين وع

  مسلم بن ثابت  - ٣٦٣
  ابن زيد بن القاسم بن امحد ابو عبد اهللا بن جوالق الفقيه مسع احلديث وتفقه على 

شيخنا ايب بكر الدينوري وناظر وعلت سنه وكان لبعض امراء الدار العزيزة وتويف يف ذي القعدة من هذه السنة 
  ة امحد ودفن مبقرب

  سنة

  مث دخلت سنة ثالث وسبعني ومخسمائة 
فمن احلوادث فيها انه يف بكرة اخلميس غرة احملرم دخل اىل البلد تتامش الذي كان قد خرج مع قيماز من بغداد 

وخرج اهل البلد للنظر اليه ونزل حتت التاج فقبل االرض مرارا واذن له يف الدخول اىل داره وعفى عنه وامر 
  وكرم 
صالة العصر يومئذ تقدم ايل باجللوس حتت منظرة باب بدر واجتمع اخللق وتاب مجاعة وحضر امري املؤمنني مث  وبعد

تقدم ايل باجللوس هناك يوم عاشوراء وكان الناس جييؤن من نصف الليل باألضواء فما طلع الفجر وال حد موضع 
   قدم وغلقت االبواب ولقينا شدة من الزحام وامري املؤمنني حاضر

  وقدم احلاج يف نصف صفر وذكروا ما لقوا يف طريقهم من اجلوع وغالء السعر وكثرة من هلك من املشاة واجلمال 
وقبض على حاجب الباب ايب منصور ابن العالء وسلم اىل استاذ الدار وجرت مهرجات عظيمة قبض فيها على 

كثري من امالكه مث ردد عليه كثري منها بعد  مجاعة ومنه ابن الوزير من الركوب وان يتردد اىل بابه احد واسكتت
ذلك وصرف اكثر اشغال الديوان اىل املخزن وانقطع الوزير عن الركوب اصال واخذ ابو املظفر احلسني بن حممد 

بن علي الدامغاين اخو قاضي القضاة اىل دار صاحب املخزن وهو الذي كان ينوب عن قاضي القضاة يف احلكم 
امرأة فتظلم زوجها االول وقال اكرهت على طالقها فقيل له كيف زوجتها فقال جاءين  على بابه وكان قد زوج

كتاب حكمي من واسط ان زوجها قد طلقها وفتحته وكتبت على ظهره وجاءتين براءة فكتبت عليها وزوجتها 
وقال قد  فأخرج صاحب املخزن الكتاب وليس مبفتوح وال مكتوب يف ظهره وال يف الرباءة فجبهه صاحب املخزن

  عزلتك عن القضاء والشهادة وكل ما كنت تتواله مث امر بتنحية طيلسانه 

وقال له يبلغ عنك وعن اخيك ماال يصلح وامري املؤمنني ال يغفل عن هذا مث جعل يتبع افعاال تنسب اىل قاضي 
ان يعفي من قصد القضاة وحدثين بعض الوكالء ان قاضي القضاة كان قد كتب اىل اخلليفة قبل ذلك مبدة يسأل 

صاحب املخزن فأعفي وكان بينهما شيء فلما رأى قاضي القضاة ما جرى على اخيه وكان قبل ذلك قد جرى 
على مجاعة من وكالئه اهانات مث تتبع وجاء يف يوم اخلميس حادي عشر ربيع اآلخر اىل دار صاحب املخزن 

  ردد بعد االنقطاع الدائم وعلموا انه من اخلوف يستعطفه مث صار يتردد اليه كل اسبوع واستقبح الناس هذا الت
ويف يوم االثنني النصف من ربيع اآلخر تكلمت يف جامع املنصور وحضر اخللق فحزروا مبائة الف وتاب ثالثة 

شقت من ... بك يا مجال الدين قد ... ومخسون نفسا وقصت شعورهم وانشد يف يوم السبت الشهاب الضرير 
وهي الشريفات ... لك يف الفداء نفوسنا ... سروا علينا من جرائر ... وما هلم اذا  حسدوا... االعدا مرائر 



تكفي ... يوم اجللوس لنا األنيس هلم به تبلى السرائر ... من نار معناه شرائر ... يا من تطري بلطفه ... احلرائر 
  ... هتوى شهادات الضرائر ... املليحة عند من 

بيع اآلخر ضرب تركي تركيا ضحوة هنار على باب النويب بنشابة مث اتبعها ضربة ويف يوم اخلميس خامس عشرين ر
بسيف مث ضرب الضارب وخرج من البلد مث عاد ليأخذ من بيته شيئا ويهرب فأخذوه فصلب وقت الظهر بباب 

  النويب وحط بعد صالة اجلمعة 
عيسى املعروف مبسجد ابن املأمون وكان قد  ويف يوم اجلمعة ثالث مجادى االوىل منع من اقامة اجلمعة اليت يف قصر

  عمره فخر الدولة بن املطلب واوسعه وانفق عليه ماال وجاءت االخبار بان املوت يف دمشق كثري واملرض باملوصل 

  كثري 
ويف النصف من مجادى اآلخرة اخرج البلخي الواعظ من البلد بتوقيع بعد أن امسعه حاجب الباب املكروه ملا كان 

  ه من شرب اخلمر يذكر عن
ويف يوم اجلمعة سادس عشر مجادى اآلخرة ركب الوزير اىل باب احلجرة بعد أن بقي زمانا ال يركب فطاب فلبه 

وجلس للهناء وجاء صاحب املخزن اىل دار الوزير بعد صالة اجلمعة والنقباء وقام له الوزير وقبل صاحب املخزن 
  يده 

اآلخرة فتوى يف عبد وأمة كانا لرجل اعتقهما وزوج الرجل باملرأة  وجاءت اىل يوم االحد خامس عشرين مجادى
فبقيت معه عشرين سنة وجاءت منه باربعة اوالد مث بان اآلن اهنا اخته البيه وامه ومذ عرفا ذلك اخذا يف البكاء 

أن فارقها نظره والنحيب فتعجبت من ذلك واعلمتهما انه ال امث فيما مضى والعدة تلزمها وجيوز ان ينظر اليها بعد 
  اىل اخته اال ان خياف على نفسه فيلزمه البعد عنها 

  ويف ليلة رجب تكلمت بباب بدر حتت املنظرة الشريفة وامري املؤمنني حاضر واجلمع متوفر 
ويف بكرة ليلة االحد ثاين رجب حضرنا دعوة امري املؤمنني على العادة وحضر ارباب الدولة كلهم والعلماء 

وا وختمت اخلتمة ودعا للختمة ابن املهتدي اخلطيب وصلى هبم يف ذلك اليوم وتلك الليلة يف الدار والصوفية فأكل
وبعد دعاء اخلتمة خلع على امري املدينة وولده وولد امري مكة مث انصرف من عادته االنصراف وبات الباقون على 

  عادهتم وخلعت عليهم وفرق مال 
اطا يف سوق املدرسة للصوفيات وفتحته اول رجب وعملت فيه دعوة وبنت اجلهة املعظمة املسماة بنفشة رب

  وتكلمن فيه وافرد الخت ايب بكر الصويف شيخ رباط الزوزين وفرقت اجلهة عليهم ماال 
ويف ليلة االحد سادس عشر رجب جاء مطر عظيم ودام ثالثة ايام بلياليهن وكان فيه رعود هائلة وبروق عظيمة 

  ت الطرقات ووقعت آدر كثرية وامتأل

باملاء وبقي الوحل اسبوعا ومجع اهل درب بينهم اثين عشر دينارا ملن ينقل املاء يف املزادات اىل دجلة واخرج 
اخلليفة ماال ينفق يف تنحية الوحل من الطرق وزادت دجلة زيادة بينة وذلك يف كانون الثاين ومل يزل ينقص قليال مث 

  حني يل مثانون سنة ما رأيت مثل هذه الزيادة يف كانون يعود اىل الزيادة فقال يل شيخ من املال
  ويف يوم اخلميس سابع عشرين رجب تكلمت بعد العصر حتت املنظرة وامري املؤمنني حاضر 

ويف هذه االيام خرج شحنة اوانا وعكربا يتصيد فوق تلك النواحي فلقيه مجاعة من بين خفاجة فقتلوه فجيء به اىل 
يف مقربة امحد بن حنبل وكان كثري اخلري والتدين ال يشرب اخلمر وال يشكي منه وكان بيته بباب االزج فدفن 



  مواظبا على حضور جملسي 
  ويف يوم االثنني غرة شعبان لكم رجل رجال فمات يف احلال 

عبد وانشأ امري املؤمنني مسجدا كبريا يف السوق عند عقد اجلديد وتقدم بعمارته فعمر عمارة فائقة وكسى وقدم فيه 
الوهاب ابن العييب زوج ابنيت فصلى فيه بعد النصف من شعبان واجريت له مشاهرة وتقدم ايل فصليت فيه بالناس 
التراويح ليلة وكان الزحام كثريا فدخل على قلوب اهل املذهب ما شاء اهللا من الغم لكونه اضيف اىل احلنابلة وقد 

  كان يرجف به لغريهم 
قدم جبلوسي يف دار صاحب املخزن وازدحم الناس حىت غلق الباب وكان امري ويف بكرة السبت خامس رمضان ت

  املؤمنني حاضرا مث تكلمت يوم االثنني حادي عشرين رمضان يف داره ايضا على تلك الصفة 
ويف سحرة يوم االربعاء سابع شوال هبت ربح عظيمة فزلزلت الدنيا بتراب عظيم حىت خيف ان تكون القيامة مث 

رد ودام ذلك ساعة طويلة مث اجنلت وقد وقعت حيطان وهتدمت مواضع على اقوام مات منهم وارتث جاء فيها ب
  منهم ووقع سقف متصل مبنظرة اخلليفة اليت عند باب احللبة وكانت الريح تقوى 

تقوى ساعة وختف ساعة اىل وقت الضحى مث اشتدت ومألت الدنيا ترابا فصعد اعنان السماء فتبني السماء منه 
فرة اىل وقت العصر وزادت دجلة يف عاشر شوال زيادة بلغت عشرين ذراعا على املعتاد وخاف الناس واشغلوا مص

  بالعمل يف القورج مث نقص املاء بعد ثالثة ايام 
ويف يوم اجلمعة سلخ شوال بعد أذان اجلمعة صعد غيم وجاء مطر شديد من جامع السلطان اىل الرصافة فما فوق 

امتألت الصحارى والشوارع به ومل يأت بنهر معلى اال اليسري وورد حاج كثري من خراسان فكانت مث غدران و
فاستأذن الوزير ابن رئيس الرؤساء يف احلج فأذن له فعمل تركا مجيال وقيل انه اشترى ستمائة مجل وأقام منها مائة 

والعلم ودخلنا اليه بكرة الثالثاء للمنقطعني واخرج معه االدوية ومن يطب املرضى واستصحب مجاعة من اهل اخلري 
نودعه فسلمنا عليه مث قام فدخل اىل اخلدمة مث خرج فعرب يف سفينة اىل ناحية الرقة وقد خرج اهل بغداد فامتألت 

الشواطئ من اجلانبني وامتدوا اىل ما فوق معروف ينظرون اليه وخرج معه ارباب الدولة سوى صاحب املخزن فانه 
الدار فانه ودعه يف دار اخلالفة وعرب معه تتامش وكان مريضا فرده حني صعد من السفينة وقال مل يلقه وأما استاذ 

له انت مريض فعد فعاد فركب الوزير وبني يديه النقيبان وارباب الدولة والعلماء وضرب له بوق حني ركب فلما 
لمان فقال الوزير دعوه فتقدم وصل باب قطفتا خرج رجل كهل فقال يا موالنا انا مظلوم وتقرب منه فزجره الغ

اليه فضربه بسكني يف خاصرته فصاح الوزير قتلين ووقع من الدابة ووقعت عمامته فغطى رأسه بكمه وبقي على 
قارعة الطريق وضرب ذلك الباطين بسيف فعاد فضرب الوزير واقبل حاجب الباب ينصره فضربه الباطين بسكني 

ف وبعض الناس يقولون كانوا اثنني وخرج منهم شاب بيده سكني فقتل وعاد وضرب الوزير فقطع الباطين بالسيو
ومل يعمل شيئا واحرقت أجساد الثالثة ومحل الوزير اىل دار هناك وجيء حباجب الباب اىل بيته واختلط الناس وما 

  صدق احد أن يعود اىل بيته يف عافية وكان الوزير قد رأى يف املنام قبل 

ان وحكى عنه ولده انه اغتسل قبل خروجه وقال هذا غسل االسالم واين مقتول بال ذلك انه عانق عثمان بن عف
شك ومات الوزير بعد الظهر وتويف حاجب الباب يف الليل وغسل الوزير بكرة االربعاء ومحل اىل جامع املنصور 

ده يطيب فصلى عليه وحضر ارباب الدولة وصاحب املخزن ودفن عند ابيه وجاء مكتوب من اخلليفة اىل اوال
قلوهبم ويأمرهم بالقعود للعزاء فقعدوا يوم اخلميس يف داره فلم حيضر احد يومأ اليه ال من االمراء وال من القضاة 



وال من الشهود وال من الصوفية بل كان هناك عدد يسري وتكلم يف العزاء من عادته يتكلم يف أعزية العوام من 
يكون عزاء بزاز احسن من ذلك وما كان انقطاع الناس اال رضا  الطرقيني فتعجبت من هذه احلال وانه قد كان

لصاحب املخزن ألنه كان يفارقه فلما كان يف اليوم الثاين حضر الدار مجاعة من الفقهاء بالنظامية فلم يقعد اوالده 
ب الديوان فلما علم اخلليفة باحلال تقدم اىل ارباب الدولة ومن جرت عادته باحلضور فحضر يف اليوم الثالث صاح

وقاضي القضاة والنقيب وغريهم وسألوا أن اتكلم عندهم يف العزاء فنصب يل كرسي لطيف وتكلمت عليه والقراء 
يقرأون ومددت الكالم اىل ان جاء خدم اخلليفة مبكتوب منه يعزيهم ويأمرهم بالنهوض عن العزاء فقرأه ابن 

  األنباري قائما والناس كلهم قيام مث انصرفوا 
  اجلمعة وىل ابن طلحة حجبة الباب  ويف يوم

ويف ليلة االثنني بعث صاحب املخزن بغالمه من الليل اىل تتامش ليحضر عنده وكانت له عادة بزيارته يف الليل 
خيلوان للحديث فحضر عنده فوكل به يف حجرة دار صاحب املخزن ونفذ اىل بيته فأخذ من اخليل والكوسات 

جيف يف نوبته فقوم يقولون اهنم يف وضع الباطنية على قتل الوزير وذكر انه كتب وكل ما يف الدار واختلفت االرا
اىل امري املؤمنني مرارا حيرضه على اخلروج للفرجة يف احلاج فلما اتفق قتل الوزير خيف ان تكون نيته قد كانت 

  رديئة وقوم يقولون انه كاتب أمراء خراسان وبقي موكال به يف دار صاحب املخزن 

اشر ذي احلجة غسل الديوان ورتب وهيء ورمجت الظنون وحتازر الناس من يكون وزير فلما كان يوم العيد ويف ع
  تقدم اىل صاحب املخزن باحلضور يف الديوان على وجه النيابة فحضر ورتب املوكب وانصرف 
ه اجلماعة ويكثر فيه وجاء قوم من اهل املدائن بعد العيد فشكوا من يهود باملدائن وانه كان هلم مسجد يصلى في

التأذين وهو اىل جانب كنيسة اليهود فقال بعض اليهود قد آذيتمونا بكثرة اآلذان فقال املؤذن ما نبايل تأذيتم ام ال 
فتنا وشوا وجرت بينهم خصومة استظهر فيها اليهود فجاء املسلمون يستنفرون ويستغيثون مما جرى عليهم من 

س بعضهم مث اطلقهم فخرجوا يوم اجلمعة اىل جامع اخلليفة فاستغاثوا قبل الصالة اليهود اىل صاحب املخزن فأمر حبب
فخفف اخلطيب اخلطبة والصالة فلما فرغ قاموا يستغيثون فخرج مجاعة من اجلند فضربوهم ومنعوهم من االستغاثة 

لسيء وقلعوا طوابيق اجلامع فاهنزموا فلما رأى العوام ما فعل هبم غضبوا نصرة لالسالم واستغاثوا وتكلموا بالكالم ا
وضربوا هبا اجلند فوقع اآلجر على املنرب والشباك مث خرجوا فنهبوا دكاكني املخلطيني ألن أكثرهم يهود ووقف 

حاجب الباب بيده سيف جمذوب لريد العوام ومحل عليهم نائبه فرمجوه وانقلب البلد من ذلك وجاء قوم اىل 
ا ونقضوا شبابيكها وقطعوا التوراة واخرجوها مقطعة االوراق وما جتاسر الكنيسة اليت بدار البساسريي فنهبوه

يهودي يظهر وتقدم امري املؤمنني بنقض الكنيسة اليت باملدائن وأمر أن جتعل مسجدا ونصب بالرحبة واخشاب 
الخشاب يف ليصلب عليها اقوام من العيارين فظنها العوام لتفزيعهم والتهويل عليهم ألجل ما فعلوا فعلقوا على ا

  الليل جرذانا ميتة 
واخرج يوم االثنني سادس عشر ذي احلجة مجاعة كانت هلم مدة يف احلبس ذكر أهنم كانوا لصوصا بواسط واهنم 

قتلوا قوما هناك فصلبوا بالرحبة وكان فيهم شاب هامشي ويف اجلمعة املقبلة اقيم اجلند بالسالح حيفظون اجلامع 
  امة يف اجلمعة املقبلة املاضية فلم يتكلم احد وصار اجلند يف كل مجعة والرحبة خوفا مما جرى من الع

  يراعون اجلامع حذرا من مثل ذلك 



  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن حممد  - ٣٦٤
 ابن بكروس احلمامي ابو العباس ولد سنة اثنتني ومخسمائة وقرأ القرآن على ايب العز ابن كادش وايب القاسم ابن

احلصني وغريمها وتفقه على شيخنا ايب بكر الدينوري وكان يكثر الصوم والصالة فتويف يوم الثالثاء خامس صفر 
  وصلى عليه جبامع القصر ودفن مبقربة االمام امحد 

  صدقة بن احلسني  - ٣٦٥
ع شيئا من الفقه ابن احلسن ابو الفرج احلداد ولد سنة تسع وسبعني واربعمائة وكان يف صباه قد حفظ القرآن ومس

وكان له فهم فناظر وافىت اال انه كان يظهر من فلتات لسانه ما يدل على سوء عقيدته وكان ال ينضبط فكان من 
جيالسه يعثر منه على ذلك وكان خيبط االعتقاد تارة يرمز اىل انكار بعث االجسام ومييل اىل مذهب الفالسفة وتارة 

دخلت عليه يوما وعليه حرير فقال يل ينبغي ان يكون هذا على مجل ال يعترض على القضاء والقدر قال املصنف 
علي انا وقال يل يوما انا ال اخاصم اال من فوق الفلك وقال يل القاضي ابو يعلى ابن الفراء مذ كتب صدقة كتاب 

ي من اين جأوا الشفاء البن سينا تغري وحدثين ابو احلسن علي بن عساكر املقرئ قال دخلت عليه فقال واهللا ما أدر
بنا وال من أي مضيق يريدون ان حيملونا وحدثين عنه الظهري ابن احلنفي الفقيه قال دخلت عليه وهو مضيق قال اين 
ألفرح بتعثريي قلت مل قال الن الصانع يقصدين وكان طول عمره ينسخ باجرة فاتفق يف آخر عمره ان تفقده بعض 

  ت انسخ طول عمري ال اقدر على دجاجة فانظر كيف بعث يل الدجاج االكابر فحكى يل عنه انه كان يقول انا كن

واحللوى يف وقت ال اقدر أن آكله وهذا من جنس اعتراضات ابن الريوندي وكنت انا أتأمل عليه اذا قام اىل 
ن واحريتا م... الصالة فاكون يف اوقات اىل جانبه فال ارى شفتيه تتحرك اصال وكتب ايل يف قصيدة انشأها خبطه 

يضيء فيها وال مشس وال قبس ... وحنن يف ظلمات ماهلا قمر ... فيه اختيار وال علم فنقتبس ... وجود ما تقدمنا 
والقول فيه ... والفعل فيه بال ريب كال عمل ... جهل جتهمنا يف وجهه عبس ... مد لفني حيارى قد تكنفنا ... 

  ... كالم كله هوس 
ام ... أتراها صنعة من صانع ... واجتنبها فهي دار االنتقام ... طنها فليست مبقام ال تو... وله يف أخرى يذم الدنيا 
  ... تراها رمية من غري رامي 

فلما كثر عثوري على هذا منه وعجز تأويلي له هجرته سنني ومل اصل عليه حني مات وحكي عنه ابو يعلى املقرئ 
ط فقال ابو يعلى وقال ابياتا اخذهتا منه خبطه وهي قال كنا عنده فسمع صوت الرعد فقال فوق خباط واسفل خبا

نروح ونغد ... فنحن سدى فيه بغري سياسة ... فألفيته غرا وليس له خرب ... نظرت بعني القلب ما صنع الدهر ... 
حيل لنا ما حنن فيه ... وال من عليه الوحي ينزل والذكر ... فال من حيل الزيج وهو منجم ... وقد تكنفنا الشر 

تراكمها من دونه يعجز ... عمى يف عمى يف ظلمة فوق ظلمة ... وهل يهتدي قوم اضلهم السكر ... هتدي فن
  ... الصرب 

وكان مع هذا االعتقاد يعرف منه فواحش واغرى بالطلب من الناس ال عن حاجة فخلق ثلثمائة دينار ومات يوم 
مبقربة باب حرب وكتب اىل ابو بكر الدالل السبت ثالث عشر ربيع اآلخر وصلى عليه يف رحبة اجلامع ودفن 

وكان من اهل السنة اجلياد قال رأيت يف ما يرى النائم كأين يف سوق وكأن صدقة بن احلسني احلداد عريان وحوله 



مجاعة فتبعته فصعد درجة فصعدت خلفه فقلت يا شيخ صدقة ما فعل اهللا بك فقال يل ما غفر يل فقلت له كذا قال 
  نعم واعاد 

ل مرة اخرى وغري عبارته قال قلت له اغفر يل قال ما اغفر لك ونزل من الدرجة فقلت اين تسكن فقال يف القو
بيت يف خان فانتبهت فلقيت رجال كان صديق صدقة فحدثته مبا رأيت فقال يل اين رأيت يف املنام امرأة اعرف اهنا 

قد وكل يب كل ملك يف السماء وقد ضايقوين حىت ميتة فقلت هلا رأيت صدقة قالت نعم وسألته ما فعل اهللا بك قال 
  قد حنقوين فقلت اين تكون قال مسجون 

  فاطمة بنت نصر  - ٣٦٦
ابن العطار توفيت يوم االربعاء سادس عشر رمضان واخرجت جنازهتا بكرة اخلميس اىل جامع القصر وحني شباط 

اخوها صاحب املخزن وامتألت االسواق  املقصورة ألجلها وحضر مجيع ارباب الدولة سوى الوزير وصلى عليها
والشوارع بالناس اكثر من يوم العيد وتبعها اىل مقربة امحد بن حنبل خلق كثري من االكابر ودفنت عند ابيها وشاع 

عنها الذكر اجلميل والزهد يف الدنيا وحدثين اخوها صاحب املخزن اهنا كانت كثرية التعبد شديدة اخلوف ما 
  يتها اال ثالث مرات لضرورة وما كانت تلتفت اىل زينة الدنيا خرجت يف عمرها من ب

  حممد بن امحد  - ٣٦٧
ابن عبد اجلبار ابو املظفر احلنفي يقال له املشطب ولد سنة اثنتني وتسعني واربعمائة كان فقيها على مذهب ايب 

عليه جبامع القصر ودفن مبقربة حنيفة مناظرا افىت ودرس سنني وتويف ليلة الثالثاء حادي عشر مجادى االوىل وصلى 
  اخليزران 
  حممد بن اسعد  - ٣٦٨

ابن حممد بن ايب منصور العطاري املعروف حبفدة ولد بطوس وكانت له معرفة جيدة باخلالف وانس بالتفسري وكان 
  ه السنة يعظ بتربيز وناظر طويال ودرس وافىت وقدم بغداد بعد الستني ومخسمائة فناظر هبا وتويف بتربيز يف رجب هذ

  حممد بن عبد اهللا  - ٣٦٩
ابن هبة اهللا بن املظفر رئيس الرؤساء ايب القاسم ابن املسلمة ابو الفرج الوزير ولد يف مجادى اآلخرة من سنة اربع 
عشرة ومخسمائة وكان ابوه استاذ دار املقتفي وتوىل املستنجد فأقره على ذلك ورفع قدره فوق ما كان فلما ويل 

اهللا اخلالفة استوزره وكان حيفظ القرآن وقد مسع احلديث وله مروءة واكرام للعلماء والفقراء مث املستضيء بأمر 
جرى له مع قيماز ما جرى فعزله اخلليفة مث مات قيماز فأعيد اىل الوزارة وخرج من بيته اىل احلج يوم الثالثاء رابع 

دار هناك ومل يتكلم اال انه يقول اهللا اهللا وقال  ذي القعدة فضربه الباطنية اربع ضربات على باب قطفتا فحمل اىل
ادفنوين عند أيب مث مات بعد الظهر ومحل يوم اخلميس اىل جامع املنصور فصلى عليه ولده األكرب ودفن عند أبيه 

  مبقربة الرباط عند اجلامع 

  حممد بن حممد  - ٣٧٠
وانقطع يف مسجده وتويف يف رمضان هذه السنة  ابن هبة اهللا بن امحد ابن الزيتوين ابو الثناء مسع احلديث ووعظ

  ودفن يف زاويته املالصقة ملسجده 



  حممد بن أيب نصر  - ٣٧١
  ابو سعد ابن املعوج حاجب الباب قد ذكرنا انه ضربه الباطنية يوم قتل الوزير ومحل اىل داره بنهر معلى فدفن هبا 

  سنة

  مث دخلت سنة اربع وسبعني ومخسمائة 
ا انه كان مفتتحها الثالثاء فتقدم ايل بالكالم حتت منظرة باب بدر فتكلمت بكرة وحضر امري فمن احلوادث فيه

املؤمنني وتكلمت هناك يوم عاشوراء حضر امري املؤمنني وقلت ولو أين مثلت بني يدي السدة الشريفة لقلت يا امري 
جيعل احدا فوقك فال ترض أن يكون أحد املؤمنني كن هللا سبحانه مع حاجتك اليه كما كان لك مع غناه عنك انه مل 

  أشكر منك فتصدق يومئذ أمري املؤمنني عقيب اجمللس بصدقات واطلق حمبوسني 
وانكسف القمر بعد ثلث الليل االخري ليلة النصف من ربيع االول فبقي على حاله اىل ان غاب بعد طلوع الشمس 

  العصر فبقيت اىل قريب الغروب كذلك وانكسفت الشمس يوم االربعاء تاسع عشرين ربيع االول وقت 
  وولدت امرأة من جرياننا يف بطن واحدة ثالثة اوالد ابن وبنتان فعاشوا بعض اليوم وذلك يف مجادى االوىل 

ويف اوائل مجادى اآلخرة تقدم امري املؤمنني بعمل لوح ينصب على قرب االمام امحد بن حنبل فعمل ونقضت السترة 
ع جديدة وبين هلا جانبان ووقع اللوح اجلديد ويف رأسه مكتوب هذا ما أمر بعمله سيدنا مجيعها وبنيت بآجر مقطو

  وموالنا املستضيء بأمر اهللا امري املؤمنني ويف وسطه هذا قرب تاج السنة وحيد 

اهللا وقد كتب األمة العايل اهلمة العامل العابد الفقيه الزاهد االمام ايب عبد اهللا امحد بن حممد بن حنبل الشيباين رمحه 
تاريخ وفاته وآية الكرسي حول ذلك ووعدت باجللوس يف جامع املنصور فتكلمت يوم االثنني سادس عشر مجادى 

االوىل فبات يف اجلامع خلق كثري وختمت ختمات واجتمع للمجلس بكرة ما حزر مبائة الف وتاب خلق كثري 
  حزر خبمسة آالف وقطعت شعور مث نزلت فمضيت اىل زيادة قرب امحد فتبعين من 

ويف ليلة السبت حادي عشرين مجادى االوىل اطلق تتامش اىل داره وتقدم امري املؤمنني بعمل دكة جبامع القصر 
للشيخ ايب الفتح ابن املىن الفقيه احلنبلي جلس فيها يوم اجلمعة ثاين عشر مجادى اآلخرة فماتوا اهل املذاهب من 

قد جرت بذلك وجعل الناس يقولون يل هذا بسببك فانه ما ارتفع هذا عمل مواضع للحنابلة وما كانت العادة 
  املذهب عند السلطان حىت مال اىل احلنابلة اال بسماع كالمك فشكرت اهللا تعاىل على ذلك 

ولقد قال يل صاحب املخزن ما خيرج ايل شيء من عند السلطان فيه ذكرك اال يثين عليه وقال له يوما جناح اخلادم 
البن اجلوزي فقال واهللا ما يتعصب له سيدك بقدر ما اتعصب له اال مخسني مرة وما يعجبه كالم غريه انت تتعصب 

وكان يقول الوزير ابن رئيس الرؤساء ما دخلت قط على اخلليفة اال جرى ذكر ابن اجلوزي وصار يل مخس مدارس 
وم وهي يف كل فن وقد تاب على يدي اكثر وهذا شيء ما رآه احلنابلة اال يف زمين ويل مائة وثالثون مصنفا اىل الي

من مائة الف وقطعت اكثر من عشرين الف طائلة ومل ير لواعظ قط مثل جملسي مجع اخلليفة والوزير وصاحب 
  املخزن وكبار العلماء 

  ويف يوم الثالثاء سلخ مجادى اآلخرة تكلمت بباب بدر وامري املؤمنني حاضر والزحام شديد 
رجب حضر الناس الدعوة يف دار امري املؤمنني على رمسهم يف كل سنة فأكلوا ودبرت ويف بكرة السبت رابع 

  ختمات وقرأ القراء كلهم وعاد للختمة 



  ابن املهتدي اخلطيب وانشد ابن شبيب 
وتكلمت يوم اخلميس بعد العصر تاسع رجب حتت املنظرة وامري املؤمنني حاضر والزحام شديد وبالغت يف وعظ 

فمما حكيت له ان الرشيد قال لشيبان عظين فقال يا امري املؤمنني ألن تصحب من خيوفك حىت امري املؤمنني 
يدركك االمن خري لك من أن تصحب من يؤمنك حىت يدر لك اخلوف قال فسر يل هذا قال من يقول لك انت 

فبكى الرشيد حىت  مسؤول عن الرعية فاتق اهللا انصح لك ممن يقول انتم اهل بيت مغفور لكم وانتم قرابة نبيكم
رمحه من حوله وقلت له يف كالمي يا امري املؤمنني ان تكلمت خفت منك وان سكت خفت عليك فانا اقدم خويف 

عليك حملبيت لك على خويف منك وتكلمت يوم السبت مفتتح رمضان يف مدرسيت بدرب دينار فكان الزحام خارجا 
  خلق من املفسدين عن احلد حىت غلق االبواب وقصت ثالثون طائلة وتاب 

وخرج كانون ومل يأت فيه اال شيء يسري من املطر وخرج كانون الثاين خاليا عن مطر وكذلك خرج شباط وآذار 
وجاء نيسان مرة شيء يسري وشاع يف الناس ان يف املوصل الغالء ويف ما حوهلا واهنم استسقوا فلم يسقوا واما 

ول السنة وهلك من الزرع ما كان سقيه باملطر واجدبت واسط دجلة فما رأيت فيها زيادة وال انقطع اجلسر ط
فكانوا ينقلون الطعام من بغداد اليها فمنع ذلك وصار اخلبز احلواري كل ستة ارطال بقرياط والشعري كل اربعة 

  ارطال حببة وهم على حذر من الغالء الشديد هذا والناس حيصدون 
بالسيف والسكني فال يعمل فيه ولكن ذكروا ان ذلك سيفه وجاء رجل اىل بغداد يف رمضان فذكر انه يضرب 

  وسكينه خاصة وكان يقول هلم انا مشعبذ 
ويف ليلة اجلمعة رابع عشرين رمضان كبس بالكرخ على رجل يقال له ابو السعادات ابن قرايا كان ينشد على 

ثرية فيها سب الصحابة وتلقيفهم الدكاكني ويقال انه كان يذكر على العوين وغريه من الرفض فوجدوا عنده كتبا ك
  فأخذ فقطع لسانه بكرة اجلمعة وقطعت يده مث حط اىل الشط ليحمل 

اىل املارستان فضربه العوام باآلجر يف الطريق فهرب اىل الشط فجعل يسبح وهو يضربونه حىت مات مث أخرجوه 
لسمك وقالت العامة فيه الشعر الكثري املسمى وأحرقوه مث رمي باقيه اىل املاء فطفا بعد ايام فقالت العامة ما رضيته ا

وقعت فيه ... السنة خل املشبه حامض ... سرداب سامرا ... زورو الشبيك وخلوا ... بكان وكان فقال بعضهم 
  ... هراك 

  ما رأيتم ابن قرايا رأيا ظهر فيه معجزة ان ردت بل وتقدم هذا عقوبة ذاك 
كتبا عندهم من غري أن يطلع عليها خمافة ان ينم عليهم ومخدت مجرهتم مث ريع مجاعة من الروافض فجعلوا حيرقوا 

  مبرة وصاروا أذل من اليهود 
ويف ليلة السبت تاسع عشرين رمضان حضر اجلماعة على طبق صاحب املخزن فتكلم ابن البغدادي الفقيه فقال ان 

باقامته من مكانه ووكل به يف املخزن  عائشة قاتلت عليا عليه السالم فصارت من مجلة البغاة فتقدم صاحب املخزن
وكتب اىل امري املؤمنني بذلك فخرج التوقيع بتعزيره فجمع الفقهاء فقيل هلم ما تقولون فيما قال وهل جيوز أن يترك 

تعزيره اذا اقر باخلطأ فجعل هو يناظر على ما قال والفقهاء يردون ما يقول فقلت انا من بني اجلماعة هذا رجل 
بالنقل وقد مسع انه جرى قتال ولعمري لقد جرى قتال ولكن ما قصدته عائشة وال علي امنا أثار ليس له علم 

احلرب سفهاء الفريقني ولوال علمنا بالسري لقلنا مثل ما قال وتعزير مثل هذا ان يقر باخلطأ بني اجلماعة ويصفح عنه 
  عليه ان ال يعاود مث أطلق فكتب اىل امري املؤمنني بذلك فوقع اذا كان قد أقر باخلطأ فيشترط 

وجاء اخلرب بقلة املاء يف طريق مكة وبعدم العشب واجلمال فنودي يف الناس ال خيرج ماش وال صاحب جتارة فقعد 



خلق كثري ورجع قوم قد قدموا من املوصل للحج فعادوا يبيعون زادهم وخرج من خرج على خوف وخماطرة وعاد 
ن فخرج عليهم عرب فأخذوا اكثر االموال وقتل منهم قوم وشاع انه قدم مجاعة من احللة ونزل اكثرهم يف السف

  قوم من الباطنية يريدون قتل 

قوم من االكابر فوقع االحتراز وحكى يل ثقات ان االرض زلزلت بعد العصر يوم السبت ثاين عشر ذي القعدة 
  اربع مرات ومل احس انا بذلك 

مع مكارية من املوصل وكان معه الف دينار فعلم هبا املكارية  ومما جرى يف هذا الشهر أن رجال تاجرا اكرى
فسرقوها يف الطريق فلم يتكلم حىت دخل بغداد فاستعدى عليهم فأحضرهم صاحب املخزن فأقر أحدهم اين أنا 

أخذهتا وهي مدفونة يف الياسرية فبعث فجيء هبا فنقصت مخسني دينارا فطولب فقال هي مع قرابة يل فقال صاحب 
  زن احبسوا هذا حىت نصلبه غدا فقام الرجل يف الليل فصلب نفسه املخ

ويف ليلة الثالثاء تاسع عشرين ذي القعدة هبت ريح شديدة وغامت السماء نصف الليل وظهرت اعمدة مثل النار 
يف اطراف السماء كأهنا تتصاعد من االرض فاستغاث الناس استغاثة شديدة وبقي االمر على ذلك اىل ضحوة ذي 

جة ومل ير اهلالل ليلة الثالثني فأرخ الناس الشهر باجلمعة على التمام وكان اهلالل زائدا على احلد يف الكرب احل
  والعلو فجعلنا ندهش من كربه 

ومن العادة ان اول رمضان هو يوم االضحى وهذا ليس كذلك فبقي االمر على هذا يوم اجلمعة اىل يوم اجلمعة قبل 
د ما أوجب ان علم الناس ان اليوم يوم عرفة فأخرج املنرب وهيئت امور العيد وتقدم الصالة فوصل من بعض البال

  اىل اجللوس عشية اجلمعة فجلست للتعريف بباب بدر وامري املؤمنني حاضر 

  ذكر من تويف يف هذه السنة من االكابر

  امحد بن عيسى  - ٣٧٢
احلديث وتفقه وناظر وكان فيه دين تويف يوم اجلمعة  ابن ايب غالب ابو العباس االبروزي الضرير قرأ القرآن ومسع

  عاشر رجب وصلى عليه يومئذ جبامع 

  القصر ودفن مبقربة امحد بن حنبل 
  سعد بن حممد  - ٣٧٣

ابو الفوارس الصيفي الناقد الشاعر ويلقب باحليص بيص مسع شيئا من احلديث ومدح االكابر وتقدم عندهم على 
... كثر الثناء به على بغداد ... ما انصفت بغداد ناشئيها الذي ... ير علي بن طراد الشعراء ومن شعره ميدح الوز

كالسيل مد اىل ... وجرت بأنواع العلوم مقاليت ... بصوارم غري السيوف حداد ... شاين اذا مد اجلدال رواقه 
... صدعوا متفرقني كأهنم فت... يقظان يف االصدار وااليراد ... وذعرت ألباب اخلصوم خباطر ... قرار الوادي 

  ... مال تفرقه يد ابن طراد 
سبقت ... واذا شاردة فهت هبا ... اوسع اجلهل له فحش املقال ... كل ما وسعت حلمي جاهال ... وقال ايضا 

ال تلمين يف شقائي بالعال ... وأىب يل غرب عزمي أن أبايل ... عز بأسي أن أرى مضطهدا ... مر النعامي والشمال 
  ... فهو بالطبع غين عن صقال ... سيف عز زانه رونقه ... رغد العيش لربات احلجال ... 

  تويف ليلة االربعاء سادس عشر شعبان هذه السنة 



  شهدة بنت امحد  - ٣٧٤
ابن عمر االبري املدعوة فخر النساء الكاتبة مسعت احلديث من ابن السراج وطراد وغريمها وقرأت عليه كثريا 

ن وتزوجت ببعض وكالء اخلليفة وعاشت خمالطة للدار والهل العلم وكان هلا بر وخري وقرئ وكان هلا خط حس
عليها احلديث سنني وعمرت حىت قاربت املائة وتوفيت ليلة االثنني رابع عشر احملرم وصلي عليها جبامع القصر 

  برز وازيل شباك املقصورة ألجلها وحضرها خلق كثري وعامة العلماء ودفنت مبقربة باب ا

  عمار بن سالمة  - ٣٧٥
ابو البقاء احلراين كان من اماثل التجار كثري الصدقة مالزما جمللس الذكر كثري اخلشوع والبكاء متعصبا ألهل السنة 
مبالغا يف حب أصحاب امحد بن حنبل مرض ثالثة ايام وتويف ليلة االحد ثالث عشر حمرم هذه السنة وصليت عليه 

  خلق كثري ودفن مبقربة االمام امحد بن حنبل رضي اهللا عنه  مبدرسيت بدرب دينار وحضر
واهللا تعاىل اعلم بالصواب واليه املرجع واملآب واحلمد هللا وحده وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه الطيبني 

  الطاهرين وسلم تسليما كثريا 
اله تأليف الشيخ االمام العامل احلافظ ايب مت اجلزء الثامن من الكتاب املنتظم يف تاريخ امللوك واالمم بتمامه وكم

الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي بن اجلوزي غفر اهللا له ولوالديه وجلميع املسلمني وكان الفراغ من 
  تعليق مجلته يوم السبت حادي عشرين ذي القعدة احلرام سنة اربع ومخسني ومثامنائة احسن اهللا عاقبتها يف خري 

ب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما كثريا دائما أبدا اىل يوم الدين واحلمد هللا ر
  وحسبنا اهللا ونعم الوكيل 
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