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 :الممخص
العالـ النحكم ابراىيـ بف محمد بف عرفة ، المشيكر  تحدثنا في البحث عف 

 أمريف : و عمى ىػ( ، كتـ التركيز فيٖٕٖبنفطكيو )ت
ىػ( الذم كاف لو ٖٕٖاألكؿ : التعرؼ عمى شخصية النحكم نفطكيو )ت

دكر رائد في خدمة النحك كالتاريخ كالشعر ، مف خالؿ اسياماتو في ما ركاه 
 في ىذه المجاالت.

الثاني : جمع كمعرفة المركيات التاريخية لنفطكيو التي تتعمؽ بأخبار 
ف مف كتاب تاريخ بغداد كتصنيفيا حسب كمناقب ككفيات الخمفاء العباسيي

 مضمكف مكاضيعيا ، فضال عف تخريجيا مف المصادر االخرل.
: مف حيث كالدتو كاسمو كنسبو كنشأتو  ةتضمنت الدراسة سيرتو الذاتي ك

كشيكخو كتالميذه ، كتككينو الفكرم ، كاقكاؿ العمماء فيو ، كتضمنت ايضا 
 مصنفاتو التي صنفيا في مختمؼ العمـك االسالمية.

كما استعرضت الدراسة كؿ مركياتو التاريخية في تاريخ بغداد التي تعمقت 
، كقد عبرت ىذه المركيات عف بأخبار كمناقب ككفيات الخمفاء العباسييف 

ثقافتو التاريخية كاالدبية ، ، مما جعمو احد العمماء البارزيف في ذلؾ 
 العصر

DOI 

10.37653/juah.2020.170946 

 ٕٕٓٓ/ٔ/ٕٓ تـ االستالـ:
 ٕٕٓٓ/ٖ/ٚٔ قبؿ لمنشر:
 1/9/2020   تم النشر:

 الكممات المفتاحية
 نفطويو

 المرويات التاريخية
 تاريخ بغداد

 العباسيينالخمفاء 

 

 

 

 

 

 



(6312) 
 

Niftawayh and historical Mroyate in Baghdad , the date of which relate to 

the Abbasid caliphs 
Asst.Instructer  Majid H. A          Asst.Instructer. Eyada  A.A 

Unifersity of Anbar                                     Awqaf Al-Anbar 

Submitted: 20/01/2020 

Accepted: 17/03/2020 

Published: 01/09/2020 

Abstract: 

The research deals with topic of the grammarian 

Ebraheem in Mohammed Bin Arafa, known as 

Naftawaih  ,The research focused on two major 

points,Introducing the personality of the grammarian 

Naftawaih, whose had a pioneering role in serving in the 

fields of grammar, poetry and history  through the 

contributions he narrated in these fields ,Collecting and 

defining Naftawaih historic narrations which are related 

to the information, obituaries and achievements Abbasid 

Caliphs, from History of Baghdad book . This point also 

includes categorizing the narrations in terms of content 

and topic, in addition to authenticating them from other 

related resources . 

The research also includes his biography ,(birth, name, 

origin, upbringing , sheikhs and students, intellectual 

making, the opinions f the scholars about him . It also 

includes his categories which he made for different 

Islamic sciences . 

The study also reviews all his historic narrations  in the 

History of Baghdad  which had to do with information, 

works,  and obituaries of the Abbasid Caliphs. These 

narrations reflected his historical and literary culture, his 

intellect, which made him one of the prominent scholars 

in the era 
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  المقدمة

لقد ساىـ عمماء األمة اإلسالمية في القرنيف الثالث كالرابع اليجرييف مساىمة فاعمة 
صنفكه مف  مف خالؿ ما ءالعربية اإلسالمية بمختمؼ العمـك كالمعرفة سكافي إغناء المكتبة 

لتالمذتيـ ، كمف ىؤالء العمماء الحافظ النحكم ، إبراىيـ بف  هما ركك مصنفات ، أك مف خالؿ 
 محمد بف عرفة المشيكر بنفطكيو. 

كمف باب الكفاء ليؤالء العمماء ، كمف أجؿ تسميط الضكء عمى الجكانب الميمة مف 
حياتيـ  كعمميـ ، كآثارىـ ، اخترت مكضكع بحثي ألحد ىؤالء العمماء كىك النحكم العالمة 
اإلخبارم أبك عبد اهلل ، إبراىيـ بف محمد بف عرفة  ، المشيكر بنفطكيو ،  كمركياتو التاريخية  

 ىػ(ٖٙٗالتي تتعمؽ بالخمفاء في كتاب تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ، احمد بف عمي )ت
 سبب اختيارم ليذا المكضكع تحقيؽ غرضيف :ككاف 

األكؿ : لما ليذا العالـ مف مكانة بارزة مف بيف عمماء عصره ، كفي حقكؿ عممية 
 مختمفة ، كالنحك كاألدب كالتاريخ ، كالحديث .

كاألمر الثاني ىك رغبتي في جمع ركاياتو التاريخية التي تتعمؽ بأخبار كمناقب 
لمتناثرة في تاريخ بغداد ، كتصنيفيا حسب مكاضيعيا ، كفي حدكد ككفيات الخمفاء العباسييف ا

 عممي لـ تكف ىناؾ دراسة سابقة لجمع ىذه المركيات.
جعمت عممي في الدراسة مبنيا عمى مقدمة كممخص كمبحثيف ، كخاتمة ، فضال عف 

تضمف ممخص بالمغة االنكميزية كقائمة بالمصادر كالمراجع، المعتمدة في إعداد الدراسة، اذ 
المبحث األكؿ حياة نفطكيو ، حيث تضمف عدة مطالب تـ الحديث مف خالليا عف اسمو 

 كنسبو ، ككالدتو كنشأتو ، كشيكخو ، كتالميذه ، كأراء العمماء بو ، كمصنفاتو ، ككفاتو.
كضمنت المبحث الثاني جميع مركيات نفطكيو التي ركاىا الخطيب البغدادم في 

 بأخبار كمناقب ككفيات الخمفاء العباسييف.تاريخ بغداد ، التي تتعمؽ 
كما ضمنت الدراسة ، بخاتمة كممحؽ ، كقائمة بالمصادر كالمراجع المعتمدة في ىذه 

 الدراسة ، فضال عف تعريؼ مكجز بالمغة االنكميزية عف ىذه الدراسة.
 المبحث األول : حياتو وسيرتو :

 المطمب األول : عصره
ىػ في ٕٗٗلمحافظ نفطكيو أف كالدتو كانت في سنة تشير المصادر التي ترجمت 

 .(ٔ)ىػ في بغدادٖٕٖمدينة كاسط في العراؽ ، ككانت كفاتو سنة 
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كمما تقدـ يتضح أف حياتو بدأت مف النصؼ الثاني لمقرف الثالث اليجرم ، كامتدت 
ة حتى الربع األكؿ مف القرف الرابع اليجرم ، ككانت بغداد في ىذه الفترة عاصمة لمخالف

 .(ٕ)ىػ ٕٖٕالعباسية في عصرىا الذىبي الثاني الذم بدأ سنة 
لقد عاش نفطكيو في عصر الدكلة العباسية الذىبي ، كفي عصر نفكذ األتراؾ، 
كانقساـ البالد اإلسالمية إلى دكيالت، كعاصر حركات سياسية ، كدينية ، كالخكارج، كالمعتزلة 

 قؿ التي كاجيتيا الخالفة العباسية.، كالقرامطة ، فضال عف بعض الثكرات ، كالقال
ففي ىذه البيئة مف الناحية السياسية نشأ نفطكيو ، كالبد مف اف تككف ىذه البيئة قد 
أثرت في تككينو الفكرم ، لكنيا لـ تؤثر عمى جيكده كتفانيو في طمب العمـ كالتصنيؼ فيو ، 

اتو في العمكـ المختمفة خير فضال عف نشره بيف طمبة العمـ ، كماكصؿ الينا مف مؤلفاتو كمركي
 شاىد عمى ذلؾ.

كمف الناحية الدينية شيد عصره ظيكر بعض األحداث كالحركات الدينية كحركة الزنج 
، ككاف ليذه األحداث تأثير سمبي عمى الدكلة العباسية  ( ٖ)ىػ في البصرة ٕ٘٘التي بدأت سنة 

مف جميع النكاحي، كلكف لـ تشر المصادر اف نفطكيو اشتغؿ بالجدؿ كالخالؼ كاالنقساـ الذم 
نتج عف ىذه االحداث كانما كانت عنايتو بالتحصيؿ العممي النافع ، متجنبا العمـك التي يقؿ 

ارة الفرقة كالشقاؽ ، كالدليؿ عمى ذلؾ ثناء العمماء عميو نفعيا كيكثر فييا الجدؿ كالخالؼ ، كاث
 (.ٗ، قاؿ الذىبي : انو كاف ذا سنة ، كديف ، كمركءة ، كحسف خمؽ ، ككياسة )

كالذم يظير لنا ، أنو ، كاف محافظا عمى السنة  ممتزما المنيج الكسط ، محترزا عف 
 الخكض في مسائؿ الجدؿ كالخالؼ.
كاف المجتمع االسالمي في تمؾ الحقبة الزمنية مف حيث كمف الناحية االجتماعية 

المستكل المعاشي ، ينقسـ الى ثالثة أقساـ : الطبقة العميا ) طبقة الحكاـ ( ، كتشمؿ : 
الخمفاء ، كالكزراء ، كالقكاد ، كاألمراء  ككبار رجاؿ الدكلة ، كىذه الطبقة كانت تعيش حياة 

 (.٘يا. )الترؼ كالنعيـ ، بأرقى أشكاليا كألكان
كالطبقة الكسطى، كتشمؿ: العمماء ، كرجاؿ الجيش ، ككؿ مف لو صمة بالدكلة )عدا 
الكزراء كالكبراء( فضال عف التجار كالصناع مف متكسطي الحاؿ، كىذه الطبقة كانت في 

 (.ٙمستكل معيشتيا أقؿ مف السابقة، إال أنيا التصؿ إلى حد الحاجة  )
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الناس مف الزراع كالصناع ، كأصحاب الحرؼ كالطبقة الدنيا ، كتشمؿ : عامة 
الصغيرة ، كالخداـ ، كالرقيؽ ، كغيرىـ ، كىذه الطبقة كانت تعيش أكثر أياميا حياة العكز ، 

 (.ٚكالكد ، كالتعب )
كيظير لنا مف خالؿ دراسة سيرة كنشأة العالـ النحكم نفطكيو ، أنو كاف مف الطبقة 

و مف مكاصمة تحصيمو العممي ، كمما جعمنا الكسطى ، في مستكل معيشة متكسط ، مكن
نرجح ذلؾ أف المصادر التي ترجمت لو ، لـ تذكر أنو كاف مف األغنياء المترفيف ، كال مف 

 الفقراء المعدكميف مف الطبقة الدنيا.
كمف الناحية العممية يعد العصر الذم عاش فيو نفطكيو مف اخصب العصكر 

ة العممية ازدىارا كاسعا ، كحفؿ ىذا العصر بالتصنيؼ االسالمية ، اذ امتاز بازدىار الحيا
( ( ، كمما شجع عمى ذلؾ تشجيع الخمفاء كالكزراء كحكاـ  ٛكالركاية في مختمؼ العمـك

 الدكيالت المستقمة لمعمماء كاكراميـ.
صنفو مف الكتب  ككاف لنفطكيو الذم عاصر ىذه الفترة مشاركة فاعمة مف خالؿ ما

ا الحقا ، أك مف خالؿ مركياتو التي نقميا عنو تالمذتو ، كفي مختمؼ التي سيأتي الحديث عني
 العمكـ.

 المطمب الثاني : اسمو ، ونسبو ، وكنيتو
تبيف مف خالؿ المصادر التي ترجمت لنفطكيو، انيا جميعا متفقة عمى اسمو الصريح 

محمد بف عرفة بف  كىك: االماـ، الحافظ، النحكم، العالمة، االخبارم، أبك عبد اهلل، ابراىيـ بف
سميماف بف المغيرة بف الميمب بف ابي صفرة، العتكي، االزدم، الكاسطي، المشيكر بنفطكيو، 

لو بالنفط لدمامتو كأدمتو كزيد  بضـ الطاء، كتسكيف الكاك، كفتح الياء، كلقب نفطكيو تشبييا
 (.ٜمقطع " كيو " كذلؾ ألنو كاف عمى منيج سيبكيو في النحك )

 : مولده ونشأتو : المطمب الثالث
ـ( ، ٛ٘ٛىػ/ٕٗٗكلد االماـ الحافظ النحكم نفطكيو بمدينة كاسط في العراؽ سنة) 

ىػ ، كاألكؿ أصح ، كنشأ كترعرع في مدينة بغداد المشيكرة حينذاؾ بنيضتيا ٕٓ٘كقيؿ سنة 
 (.ٓٔالعممية كالثقافية )

 المطمب الرابع : شيوخو وتالميذه
 أكال : شيكخو
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مف عدد كبير مف العمماء، في مجاؿ الحديث كالفقو كالتفسير  سمع الحافظ نفطكية
كالنحك ، كقد ذكرت المصادر التي ترجمت لو عددا البأس بو مف الشيكخ، نذكر فيما يأتي 

 أبرزىـ :
ػ الدقيقي ، محمد بف عبد الممؾ بف مركاف بف الحكـ أبك جعفر الدقيقي الكاسطي ، ٔ

 (.ٔٔىػ. )ٕٙٓحدث بيا ، مات سنة احد المحدثيف الثقات ، سكف بغداد ، ك 
ممقب بالظاىرم، أحد داكد بف عمي بف خمؼ االصبياني، الػ الظاىرم، أبك سميماف، ٕ

االئمة المجتيديف في االسالـ ، كاليو تنسب الطائفة الظاىرية ، كقد سميت بذلؾ الخذىا 
عراضيا عف التأكيؿ كالرأم كالقياس ، مات سنة   .(ٕٔىػ )ٕٓٚبظاىر الكتاب كالسنة ، كا 

ػ الدكرم، أبك الفضؿ، عباس بف محمد بف حاتـ بف كاقد الدكرم، البغدادم ، أحد ٖ
 (.ٖٔىػ )ٕٔٚالمحدثيف األثبات المصنفيف، اماـ، حافظ، ثقة، ناقد،  مات سنة 

ػ العطاردم ، أبك عمر ، أحمد بف عبد الجّبار بف محمد بف عمير بف عطارد ، ٗ
التميمي العطاردم ، الككفي ، احد المحدثيف ، قاؿ الدرقطني ، البأس بو ، قاؿ ابف عدّم: 

نَّما ضّعفكه بأّنو لـ يمؽ أكلئؾ" فمات "رأيتيـ مجتمعيف عمى ضعفو كلـ أر  لو حديثان منكران كا 
 (.ٗٔىػ )ٕٕٚسنة 

ػ المبرد ، أبك العباس ، محمد بف يزيد بف عبد األكبر األزدم البصرم، إماـ العربية ٘
ببغداد، ككاف فصيحان بميغان مفكىان، ثقة إخباريان عالمة، صاحب نكادر كظرافة، ككاف جميالن 

ىػ ٕٙٛىػ، كقيؿ سنة ٕ٘ٛصباه، كلو تصانيؼ مشيكرة ، مات سنة  كسيمان، ال سيما في
(ٔ٘.) 

 ثانيا : تالميذه
تتممذ عمى يد الحافظ نفطكيو رحمو اهلل عدد مف التالميذ ، ذكرت المصادر التي 

 ترجمت لو بعضيا ، كمف اشير تالمذتو : 
صبياني، ػ ابف المقرئ، أبك بكر، محمد بف إبراىيـ بف عمي بف عاصـ بف زاذاف االٔ

الحافظ الجكاؿ الصدكؽ، صاحب المعجـ، صنؼ مسندا لالماـ أبي حنيفة، كركل كتبا كبارا، 
كثقو ابف مردكيو، كقاؿ أبك نعيـ: محدث كبير، ثقة، صاحب مسانيد، كاف مذىبو في االصكؿ 

 (.ٙٔىػ )ٖٔٛمذىب االماـ احمد بف حنبؿ، مات سنة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A
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د بف زكريا بف يحيى، أبك عمر بف ػ أبك عمر بف حيكيو، محمد بف العباس بف محمٕ
حيكيو الخزاز، مف كبار محدثي بغداد. قاؿ الخطيب: كاف ثقة، كتب طكؿ عمره، ركل 

 (.ٚٔىػ )ٕٖٛالمصنفات الكبار، كقاؿ البرقاني عنو: ثبت حجة، مات سنة 
ػ ابك بكر بف شاذاف، أحمد بف إبراىيـ بف الحسف ابف شاذاف بف حرب بف ميراف ، ٖ

 (.ٛٔىػ )ٖٖٛاف ثبتا صحيح السماع كثير الحديث متحريا كرعا، مات سنة محدث بغداد، ك
ػ المعافى بف زكريا بف يحيى بف حميد القاضي، أبك الفرج النيركاني ، الجريرم ، ٗ

احد المحدثيف الثقات ، قاؿ الخطيب: كاف مف أعمـ الناس في كقتو بالفقو كالنحك كالمغة 
ؽ، ككاف عمى مذىب ابف جرير الطبرم ، مات سنة كأصناؼ األدب، ككلي القضاء بباب الطا

 (. ٜٔىػ )ٜٖٓ
 المطمب الخامس : ثقافتو ومكانتو العممية ، وثناء العمماء عميو. 

يعد العالمة نفطكيو مف العمماء البارزيف في عصره ، فيك فقييا كمحدثا كحافظا لمسير 
 (. ٕٓسنة )كأياـ الناس كالتكاريخ كالكفيات ، جمس لإلقراء اكثر مف خمسيف 

"كاف عالمان بالعربية كالمغة كالحديث  كأخذ عف  ي أبو منصور :الثعالب  قاؿ عنو
ككاف مف طيارة األخالؽ، كحسف المجالسة، كالصدؽ فيما يركيو، عمى حاؿ ما  والمبرد بثعم

شاىدت عمييا أحدا، ككاف حسف الحفظ لمقرآف، يبتدأ في مجمسو بشيء منو عمى قراءة عاصـ 
، رأسا فيو ، ككاف مسندا في الحديث ثقة  داوود يقرئ غيره ، ككاف فقييا ، عالما بمذىب ، ثـ

 (.ٕٔصدكقا )
الذىبي عند ذكر شيكخو : كتفقو عمى داكد ) كىك داكد الظاىرم ( ، ثـ قاؿ فيو  كقاؿ

 (.ٕٕ: كصار رأسا في رأم أىؿ الظاىر )
كقاؿ ابف حجر : جالس الممكؾ كالكزراء كأتقف الحفظ لمسيرة كأياـ الناس ككفيات 

 (.ٖٕالعمماء مع المركة كالفتكة كالظرؼ )
اؽ كيحيمو كمف محفكظو نقائض جرير كما كاف متضمعا مف العمكـ ينكر االشتق

 (.ٕٗكالفرزدؽ كشعر ذم الرمة خمط نحك الككفييف بنحك البصرييف، كلو نظـ كنثر )
كقاؿ عنو ياقكت : كاف نفطكيو زاىر االخالؽ ، حسف المجالسة ، صادقا فيما يركيو 

 (.ٕ٘، حافظا لمقرآف )

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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، كاما الشعر اذا مت ككاف يقكؿ عف نفسو : سائر العمكـ اذا مت ىناؾ مف يقكـ بيا 
مات عمى الحقيقة ، كقاؿ : مف اغرب عميَّ بيتا لجرير الأعرفو فانا عبده ، قاؿ الزبيدم : 
ككاف غير مكترث باصالح نفسو ، يفرط بو الصناف فاليغيره ، حضر مجمس كزير المقتدر 

 (.ٕٙفتأذا ىك كجمساؤه بكثرة صنانو )
 (.ٕٚ بأس بو )كقاؿ الدارقطني : ليس بقكم ،  كقاؿ مرة : ال

كقاؿ الخطيب : كاف صدكقا ، كقاؿ مسممة : كاف كثير الركاية لمحديث كأياـ الناس 
(ٕٛ.) 

كقاؿ الذىبي : كاف ذا حسف خمؽ سنة كديف ، كفتكة ، ككيس كمركءة كلو نظـ كنثر 
(ٕٜ.) 

 المطمب السادس : مؤلفاتو العممية
ة االسالمية في مجاالت لقد كاف لمحافظ نفطكيو انتاج عممي كفير اغنى بو المكتب

عممية متنكعة ، كاالدب ، كالتاريخ ، كالحديث ، كالتفسير ، كقد اتفؽ كؿ مف ترجـ لو عمى 
 انو كاف صاحب تصانيؼ ، كما مر التنكيو الى ذلؾ سابقا اثناء الحديث عف أراء العمماء بو.

صؿ كمما يؤسؼ لو اف مصنفاتو لـ تصؿ الينا ، كلعؿ بعضيا الزاؿ مخطكطا لـ ت
 اليو يد الباحثيف ، كنذكر فيما يأتي مصنفاتو التي ذكرتيا المصادر.

 (.ٖٓػ كتاب االستثناء كالشركط في القراءات )ٔ
 (.ٖٔػ كتاب االقتصارات )ٕ
 (.ٕٖػ كتاب األمثاؿ أك أمثاؿ القرآف )ٖ
 (.ٖٖػ كتاب التاريخ أك تاريخ الخمفاء )ٗ
 (.ٖٗػ كتاب البارع )٘
 (.ٖ٘كتاب الرد عمى الجيمية ) ٙ
 (. ٖٙػ كتاب الرد عمى مف زعـ أف العرب تشتؽ الكالـ بعضو مف بعض )ٚ
 (.  ٖٚػ كتاب الرد عمى مف قاؿ بخمؽ القرآف )ٛ
 (.ٖٛػ كتاب الرد عمى المفض في نقضو عمى الخميؿ )ٜ

 (.ٜٖػ  كتاب في أف العرب تتكمـ طبعا ال تعمما )ٓٔ
 (.ٓٗػ الشيادات )ٔٔ
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 (.ٔٗػ غريب القرآف )ٕٔ
 (.ٕٗػ القكافي )ٖٔ
 (.ٖٗػ مسألة سبحاف اهلل )ٗٔ
 (.ٗٗػ كتاب المصادر )٘ٔ
 (.٘ٗػ كتاب الممح )ٙٔ
 (.ٙٗػ كتاب المقنع في النحك )ٚ

 (.ٚٗػ ككتاب الكزراء )ٛٔ
 المطمب السابع : وفاتو
ىػ ، عف ثالث كثمانيف سنة، كقيؿ كانت كفاتو سنة ٖٕٖتكفى نفطكيو في سنة 

( رئيس ٜٗذلؾ، كصمى عميو البربيارم )(، كاألكؿ اصح ألجماع المصادر عمى ٛٗىػ )ٕٖٗ
 (.ٓ٘الحنابمة، كدفف بباب الككفة مع صالة العصر )

المبحث الثاني:مرويات نفطويو في تاريخ بغداد التي تتعمق بأخبار ومناقب ووفيات 
 الخمفاء األمويين والعباسيين

ىػ( تبيف لنا أنو يتضمف ٖٙٗمف خالؿ دراستنا لتاريخ بغداد لمخطيب البغدادم )ت
الكثير مف المركيات التاريخية الميمة التي ركاىا نفطكيو كفي مكاضيع مختمفة، تتعمؽ بأخبار 
كمناقب ككفيات خمفاء الدكلة العباسية، كما تضمنت المركيات أخبار كمناقب كاشعار ككفيات 
كثير مف األمراء كالعمماء كالشعراء، كاقتصر مكضكع بحثنا عمى المركيات التي تتعمؽ باخبار 

ناقب ككفيات الخمفاء، كقد تـ ترتيب ىذه المركيات ترتيبا عمميا كتأريخيا قدر االستطاعة كم
 يعتمد عمى سنة الكفاة ، كجعمنا ليا عناكيف بحسب مضمكف الركاية.

 كتضمف ىذا المبحث المطالب التالية :
( وعبد اهلل بن 51ىـ()125المطمب االول : في خبر ىشام بن عبد الممك االموي )ت

 (. 52ىـ()247لعباسي )تعمي ا
( حدثنا إبراىيـ بف محمد ٗ٘( أخبرنا احمد بف إبراىيـ )ٖ٘قاؿ :"أخبرني األزىرم )

(عف القثمي، قاؿ: دخؿ عبد اهلل بف عمى بف ٘٘بف عرفة أخبرني أبك العباس المنصكرم )
 عبد اهلل عمى ىشاـ بف عبد الممؾ فانى مجمسو حتى اقعده معو كاكـر لقاءه كاظير بره ثـ قاؿ
: ما اقدمؾ ؟ فذكر لو حاجتو ، كما أصابو مف خمة الزماف ، كخرج بني ليشاـ بف عبد الممؾ 
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صغير معو قكس كنشاب ، كىك يمعب كما تمعب الصبياف فجعؿ الصبي يأخذ السيـ فيرمى 
بو عبد اهلل بف عمى حتى فعؿ ذلؾ مرات قاؿ كعبد اهلل بف عمى ينظر إليو ثـ قاـ عبد اهلل 

مسممة بف عبد الممؾ فقاؿ مسممة : يا أمير المؤمنيف : اما رأيت ما صنع  فخرج كذلؾ بعيف
الصبي كاهلل ال يككف قتمو كقتؿ رجاؿ أىؿ بيتو اال عمى يديو فقاؿ ىشاـ : التقؿ ىذا فإنؾ 
التزاؿ تاتينا بشيء النعرفو ، قاؿ : ىككاهلل ذاؾ كما أقكؿ لؾ قاؿ : فكاهلل ما مضت األياـ 

بد اهلل كاليا عمى الشاـ مف قبؿ أبى العباس فقتؿ ثالثة كثمانيف رجالن مف كالميالى حتى كرد ع
 (. ٙ٘بنى أمية فاتي بالصبى فيمف اتى بو فقاؿ أنت صاحب القكس فقدـ فضربت عنقو" )

المطمب الثاني : من اخبار الخميفة العباسي ابو جعفر المنصور، عبد اهلل بن محمد  
 ىـ(158)ت

 المنجميفأكال : اخباره مع 
أخبرنا أبك القاسـ األزىرم قاؿ أنبأنا أحمد بف إبراىيـ بف الحسف قاؿ نبأنا أبك عبد اهلل 

( قاؿ : قاؿ لي ٚ٘إبراىيـ بف محمد بف عرفة األزدم قاؿ: "حكى عف بعض المنجميف)
( فنظرت في طالعيا ككاف المشترم في  ٛ٘المنصكر لما فرغ مف مدينة السالـ خذ الطالع) 

رتو بما تدؿ عميو النجكـ مف طكؿ زمانياككثرة عمارتياكانصباب الدنيا إلييا ، كفقر القكس فأخب
الناس إلى ما فييا ، ثـ قمت لو : كأبشرؾ يا أمير المؤمنيف أكرمؾ اهلل بخمة أخرل مف دالئؿ 
النجكـ  ال يمكت فييا خميفة مف الخمفاء أبدا فرأيتو تبسـ لذلؾ ثـ قاؿ : الحمد اهلل ذلؾ فضؿ 

يؤتيو مف يشاءكاهلل ذك الفضؿ العظيـ فمذلؾ قاؿ عمارة بف عقيؿ بف بالؿ بف جرير بف  اهلل
 عند تحكؿ الخمفاء مف بغداد :  ( ٜ٘الخطفى") 

 "أعاينت في طكؿ مف األرض كالعرض ... كبغداد دارا إنيا جنة األرض
 صفا العيش في بغداد كاخضر عكده ... كعيش سكاىا غير صاؼ كال غض

 مار إف غذاءىا ... مرمء كبعض األرض امرؤ مف بعضتطكؿ بيا األع
 ( ٓٙقضى ربيا أف ال يمكت خميفة ... بيا إنو ما شاء في خمقو يقضى) 

 تناـ بيا عيف الغريب كلف ترل ... غريبا بأرض الشاـ يطمع في غمض
 فاف خربت بغداد منيـ بقرضيا ... فما أسمفت إال الجميؿ مف القرض

 قمى ... فما أصبحت أىال ليجر كال بغض".كاف رميت باليجر منيـ كبال
  ( ٕٙكاهلل أعمـ. )  (، ٔٙكقد ركيت ىذه األبيات لمنصكر النمرم)  
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 ثانيا : مف اعماؿ ابك جعفر المنصكر
اخبرنا إبراىيـ بف محمد بف عرفة األزدم  قاؿ : "فمما دخمت سنة سبع كخمسيف ككاف 

فاستغكل العامة كزيف ليـ الجمكع فقتمو أبك جعفر المنصكر قد كلي الحسبة يحيى بف زكريا، 
أبك جعفر بباب الذىب كحكؿ أسكاؽ المدينة إلى باب الكرخ كباب الشعيركباب المحكؿ كأمر 
ببناء األسكاؽ عمى يد الربيع كأكسع الطرؽ بمدينة السالـ كجعميا عمى أربعيف ذراعا كأمر 

بنى المنصكر قصره عمى  بيدـ ما شخص مف الدكر عف ذلؾ المقدار كفي سنة ثماف كخمسيف
 (.ٖٙدجمة كسماه الخمد )

 ثالثا : قطائع ابك جعفر المنصكر
قاؿ ابف عرفة: "كأما قطيعة الكالب فأخبرني بعض الشيكخ عف رجؿ مف أىميا عف 
أبيو قاؿ لما أقطع أبك جعفر القطايع بقيت ىذه الناحية لـ يقطعيا أحدا ككانت الكالب فييا 

طيعة الكالب كسميت بذلؾ أما سكؾ المدينة فيي منسكبة إلى كثيرا قاؿ بعض أىميا ىذه ق
مكالي أبي جعفر كأمراء جيشو منيا سكة شيخ بف عميرة ككاف يخمؼ البرامكة عمى الحرس 
حينما كاف قائدا  كأما دار خاـز فيك النيشمي خاـز بف خزيمة كىك أحد الجبابرة  قتؿ في كقعة 

أعناقيـ كذلؾ بخراساف كأما درب االبرد فيك  سبعيف ألفا كما أسر بضعة عشر ألفا فضرب
األبرد بف عبد اهلل كاف قائدان مف قكاد الرشيد ككاف يتكلى ىمذاف كأما درب سميماف فيك 
منسكب إلى سميماف بف أبي جعفر المنصكر كسكة الشرط في المدينة كاف ينزليا أصحاب 

كأما الزبيدية التي بيف   شرط المنصكر كسكة سيابة منسكبة إليو فيك أحد أصحاب المنصكر
باب خراساف كبيف شارع دار الرقيؽ ، فيي منسكبة إلى زبيدة بنت جعفر بف أبي جعفر 
المنصكرككذلؾ الزبيدية التي أسفؿ مدينة السالـ في الجانب الغربي  كأما قصر كضاح 
فمنسكب إلى كضاح الشركم مكلى المنصكر كأما دكر بني نييؾ التي تقرب مف باب المحكؿ 

(كأما درب  ٗٙفيـ أىؿ بيت مف أىؿ سمرة ككانكا كتابا كعماال متصميف بعبد اهلل بف طاىر) 
(فينسب إلييـ لكثرة  ٘ٙجميؿ فيك جميؿ بف محمدككاف أحد الكتاب ، كأما مسجد األنباييف) 

مف سكنو منيـ كأقدـ مف سكنو منيـ زياد القندم ككاف يتصرؼ في أياـ الرشيد ككاف الرشيد 
ع الجراح بف مميح بيت الماؿ فاستخمؼ زيادا ككاف زياد شيعيا مف الغالية فاختاف كلى أبا ككي

ىك كجماعة مف الكتاب كاقتطعكا مف بيت الماؿ كصح ذلؾ عند الرشيد فأمر بقطع يد زياد 
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تمف كانما خنت ، فكؼ عف قطع فقاؿ:يا أمير المؤمنيف ال يجب عمي قطع اليد إنما أنا مؤ 
 (   ٙٙ)يده.

 ٚٙة:"كممف نزؿ مسجد األنبارييف كمف كبرائيـ أحمد بف إسرائيؿ) قاؿ ابف عرف
(،كمنزلو في درب جميؿ كدليؿ بف يعقكب كمنزلو في دكر بني نييؾ كىنالؾ دار أبي الصقر 

أديبا.  القاسـ بف سعيد ككاف كاتبا إسماعيؿ بف بمبؿ كممف أدركنا مف سراة األنبارييف أبك أحمد
 (ٙٛ  ) 

ـ األزىرم قاؿ:أنبأنا أحمد بف إبراىيـ قاؿ:نبأنا إبراىيـ بف محمد أخبرني أبك القاس     
بف عرفة قاؿ:كأما قطيعة الربيع فمنسكبة إلى الربيع مكلى المنصكر كأما قطيعة األنصار فاف 
الميدم أقدميـ ليكثر بيـ أنصاره كيتيمف بيـ فأقطعيـ ىذه القطيعة ككانت منازؿ البرامكة 

 ( ٜٙبالقرب منيـ . ) 
خبرني أبك القاسـ األزىرم قاؿ:أنبانا أحمد بف إبراىيـ قاؿ:"نبأنا إبراىيـ بف محمد أ    

بف عرفة قاؿ كأما قطيعة خزيمة فيك خزيمة بف خاـز أحد قكاد الرشيد كعاش إلى أياـ األميف 
كعمي في آخر عمره كأما شاطئ دجمة فمف قصر عيسى إلى الدار التي ينزليا في ىذا اليـك 

ة إبراىيـ بف أحمد فانما كاف أقطاعا لعيسى بف عمي يعني بف عبد اهلل بف عمى قرف الصرا
عباس كاليو ينسب نير عيسى كقصر عيسى كعيسى بف جعفركجعفر بف أبي جعفر كاليو 
ينسب فرضة جعفر كقطيعة جعفر كأما قصر حميد فأحدث بعد كأما شاطئ دجمة مف قرف 

ح بف سممة ثـ صارت ألحمد بف إسرائيؿ ثـ الصراة إلى الجسركمف حد الدار التي كانت لنجا
ىي اليـك بيد خاقاف المفمجي إلى باب خراساف  فذلؾ الخمد  ثـ ما بعده إلى الجسر فيك القرار 

 ( ٓٚنزلو المنصكر في آخر أيامو ، ثـ أكطنو األميف" .) 
أخبرني األزىرم قاؿ: أنبأنا أحمد بف إبراىيـ قاؿ: نبأنا بف عرفة قاؿ: كأما دار    

إسحاؽ فمنسكبة إلى إسحاؽ بف إبراىيـ المصعبي كلـ يزؿ يتكلى الشرطة مف أياـ المأمكف إلى 
أياـ المتككؿ كمات في سنة خمس كثالثيف كمائتيف كسنوه ثماف كخمسكف سنة كثمانية أشير 

 (  ٔٚكاحد عشر يكما كأما قطيعة أـ جعفر فمنسكبة إلييا تسمية. ) 
أحمد بف إبراىيـ قاؿ: نبأنا ابف عرفة قاؿ: قطيعة أخبرني األزىرم قاؿ: أنبأنا     

العباس التي في الجانب الشرقي تنسب إلى العباس بف محمد بف عمي بف عبد اهلل بف العباس 
كىك أخك المنصكر كبينو كبيف كفاة أبي العباس خمسكف سنة كىك أخكه ألف أبا العباس مات 
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ف كمائة ككاف يتكلى الجزيرة كأىمو سنة ست كثالثيف كمائة كمات العباس سنة ست كثماني
يتيمكف فيو الرشيد كيزعمكف أنو سمو كأنو سقى بطنو فمات في ىذه العمة كاليو تنسب 

 (   ٕٚالعباسية. ) 
أخبرني األزىرم قاؿ: أنبأنا أحمد بف إبراىيـ قاؿ: نبأنا ابف عرفة قاؿ: حكض     

 (   ٖٚداكد منسكب إلى داكد بف عمي .) 
رم قاؿ : أنبأنا أحمد بف إبراىيـ قاؿ: نبأنا ابف عرفة قاؿ: أما نير أخبرني األزى    

الميدم فمنسكب إلى الميدم ، كمنزلو كاف ىناؾ ككاف مستقره في عيسا باذ كأما نير المعمى 
(مف كبار قكاد الرشيد كجمع لو مف األعماؿ ما لـ يجمع لكبير أحد كلي  ٗٚفكاف المعمى) 

كاليمامة كالبحريف كالغكص كىذه األعماؿ جمعت لمحمد بف  المعمى البصرة كفارس كاألىكاز
سميماف بف عمي بف عبد اهلل بف العباس بف عبد المطمب كجمعت لعمارة بف حمزة كاليو تنسب 
دار عمارة كعمارة بف حمزة مكلى لبني ىاشـ كىك مف كلد عكرمة مكلى بف عباس أمو بنت 

رة كزعمكا أنو دخؿ عميو رجؿ مف أصحابو عكرمة ككاف أتيو الناس فكاف يقاؿ اتيو مف عما
كتحت مقعده جكىر خطير فأراد أف يدفعو إلى صاحبو ذاؾ فترفع عف مد يده إليو فقاؿ 

 (  ٘ٚلصاحبو: ارفع المقعد فخذ ما تحتو.) 
أخبرني األزىرم قاؿ: أنبأنا أحمد بف إبراىيـ قاؿ: نبأنا ابف عرفة قاؿ: كأما شاطئ 

و بناء الحسف بف سيؿ كىك قصر الخميفة في ىذا الكقت كدار دجمة مف الجانب الشرقي فأكل
دينار دار رجاء بف أبي الضحاؾ ثـ منازؿ الياشمييف ثـ قصر المعتصـ كقصر المأمكف ثـ 
منازؿ آؿ كىب إلى الجسر كانت أقطاعا لناس مف الياشمييف كمف حاشية الخمفاء  كلمدينة 

كاضع كثيرة منسكبة إلى رجاؿ ليست السالـ دركب كمكاضع منسكبة إلى ككر خراساف كم
باقطاع ليـ كقيؿ اف الدركب كالسكؾ ببغداد أحصيت فكانت ستة آالؼ درب كسكة بالجانب 

 (   ٙٚالغربي كأربع آالؼ درب كسكة بالجانب الشرقي.) 
 (. ٚٚرابعا : في خبر قتؿ المنصكر ألبي مسمـ الخرساني)  

( حدثنا إبراىيـ بف محمد بف عرفة األزدم أخبرنا أبك  ٛٚحدثنا المعافى بف زكريا) 
( ، قاؿ: لما قتؿ المنصكر أبا مسمـ قاؿ: رحمؾ اهلل أبا مسمـ فإنؾ  ٜٚالعباس المنصكرم) 

نؾ بايعتنا عمى انو مف خرج عمينا  بايعتنا كبايعناؾ كعاىدتنا كعاىدناؾ ككفيت لنا ككفينا لؾ كا 
منا عميؾ حكمؾ لنا عمى نفسؾ قاؿ: كلما أراد المنصكر قتمناه كانؾ خرجت عمينا فقتمناؾ كحك
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قتمو دس لو رجاال مف القكاد منيـ شبيب بف داج كتقدـ إلييـ فقاؿ: إذا سمعتـ تصفيقى 
فاخرجكا إليو فاضربكه فمما حضر حاكره طكيال حتى قاؿ لو في بعض قكلو: "كقتمت كجكه 

 ٓٛؤساء أنصارنا كدكلتنا كقتمت الىزا ) شيعتنا فالنا كفالنا كقتمت سميماف بف كثير كىك مف ر 
( قاؿ: انيـ عصكنى فقتمتيـ كقد كاف قبؿ ذلؾ قاؿ المنصكر لو: ما فعؿ سيفاف بمغني انؾ 
اخذتيما مف عبد اهلل بف عمي قاؿ: ىذا أحدىما يا أمير المؤمنيف يعنى السيؼ الذم ىك متقمد 

ت نفسو فمما قاؿ ما قاؿ ،قاؿ بو قاؿ: أرنيو فدفعو إليو فكضعو المنصكر تحت مصاله كسكن
المنصكر: يا لمعجب أتقتميـ حيف عصكؾ كتعصينى أنت فال اقتمؾ ثـ صفؽ فخرج القـك 
كبدرىـ إليو شبيب كضربو فمـ يزد عمى اف قطع حمائؿ سيفو فقاؿ لو المنصكر اضربو قطع 

ي منؾ اهلل يدؾ فقاؿ أبك مسمـ: يا أمير المؤمنيف استبقنى لعدكؾ قاؿ: كأم عدك اعدل ل
اضربكه فضربكه بأسيافيـ حتى قطعكه اربا اربان فقاؿ المنصكر: الحمد هلل الذم أرانى يكمؾ يا 
عدك اهلل كاستؤذف لعيسى بف مكسى فمما دخؿ كرأل أبا مسمـ عمى تمؾ الحاؿ كقد كاف كمـ 
المنصكر في امره لعناية كانت منو بو استرجع فقاؿ المنصكر: احمد اهلل فإنؾ إنما ىجمت 

 ( : ٔٛى نعمة كلـ تيجـ عمى مصيبة كفي ذلؾ يقكؿ أبك دالمة) عم
  (  (ما غير اهلل نعمة ... عمى عبده حتى يغيرىا العبد  ٕٛأبا مجـر
 (  ٖٛأبا مجـر خكفتنى القتؿ فانتحى ... عميؾ بما خكفتنى األسد الكرد".)  
 خامسا : مف اخبار المنصكر كالخطيب ابف ىرمة. 

أخبرني أبك القاسـ األزىرم أخبرنا أحمد بف إبراىيـ حدثنا إبراىيـ بف محمد بف عرفة 
قاؿ: كفي ىذه السنة يعني سنة خمس كأربعيف كمائة تحكؿ المنصكر إلى مدينة السالـ كاستتـ 
بناءىا سنة ست كأربعيف ثـ كتب إلى أىؿ المدينة أف يكفدكا عميو خطباءىـ كشعرائيـ فكاف 

و إبراىيـ بف ىرمة قاؿ فمـ تكف في الدنيا خطبة أبغض إلي مف خطبة تقربني فيمف كفد عمي
منو كاجتمع الخطباء كالشعراء مف كؿ مدينة كعمي المنصكر ستر يرم الناس مف كرائو كال 
يركنو كأبك الخصيب حاجبو قائـ يقكؿ: يا أمير المؤمنيف ىذا فالف الخطيب فيقكؿ اخطب 

نشد حتى كنت آخر مف بقي فقاؿ يا أمير المؤمنيف ىذا ابف كيقكؿ ىذا فالف الشاعرفيقكؿ أ
ىرمة فسمعتو يقكؿ: ال مرحبا كال أىال كال أنعـ اهلل بو عينا فقمت: انا هلل كانا إليو راجعكف 
ذىبت كاهلل نفسي ثـ رجعت إلى نفسي فقمت: يا نفس ىذا مكقؼ، اف لـ تشتدم فيو ىمكت 

 فقاؿ أبك الخصيب: أنشد فانشدتو : 
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 ثكبو عنؾ الصبي المتخايؿ ... كقرب لمبيف الخميط المزايؿ سرل 
 حتى انتييت إلى قكلي: 
 لو لحظات في خفاء سريرة ... إذا كرىا فييا عقاب كنائؿ  
 فاما الذم أمنتو يأمف الردل ... كأما الذم حاكلت بالثكؿ ثاكؿ 
تمـ القصيدة ، فقاؿ يا غالـ ارفع عني الستر فرفع فإذا كجيو كأنو فمقة قمرثـ قاؿ:  

فمما فرغت قاؿ: أدف فدنكت ثـ قاؿ: اجمس فجمست كبيف يديو مخصرة فقاؿ: يا إبراىيـ قد 
بمغتني عنؾ أشياء لكال ذلؾ لفضمتؾ عمى نظرائؾ فاقر لي بذنكبؾ اعفيا عنؾ فقمت: ىذا رجؿ 

نما،  يريد اف يقتمني بحجة تجب عمي فقمت يا أمير المؤمنيف كؿ ذنب بمغؾ مما  فقيو عالـ كا 
 عفكتو عني فانا مقر بو فتناكؿ المخصرة فضربني بيا فقمت :

 أصبر مف ذم ضاغط عركرؾ ... ألقي بكاني زكره لممبرؾ  
 ثـ ثني فضربني فقمت : 
 أصبر مف عكد بجنبيو جمب ... قد أثر البطاف فيو كالحقب  
ف (كألحقتؾ بنظرائؾ مف طريح ب ٗٛفقاؿ: قد أمرت لؾ بعشرة آالؼ درىـ كخمعة)  

(كلئف بمغني عنؾ أمر أكرىو ألقتمنؾ ، قمت: نعـ  ٙٛ(كرؤبة بف العجاج )  ٘ٛإسماعيؿ) 
أنت في حؿ كفي سعة مف دمي إف بمغؾ أمر تكرىو قاؿ ابف ىرمة: فأتيت المدينة فأتاني 

 (  ٛٛ( بدمي.)  ٚٛرجؿ مف الطالبييف فسمـ عمي فقمت : تنح عني ال تشيط) 
 ( والمنصور. 89بن انعم)  سادسا: في خبر عبد الرحمن بن زياد 

ػ أخبرني األزىرم، أخبرنا احمد بف إبراىيـ حدثنا إبراىيـ بف محمد بف عرفة أخبرني 
أبك العباس المنصكرم أخبرنا محمد بف يكسؼ حدثنا محمد بف يزيد عف ابف إدريس عف عبد 
الرحمف بف زياد بف انعـ اإلفريقي قاؿ: أرسؿ إلي أبك جعفر المنصكر فقدمت عميو فدخمت 

سو فاستدناني ثـ قاؿ لي: يا عبد الرحمف كيؼ ما مررت بو مف أعمالنا كالربيع قائـ عمى رأ
إلى اف كصمت إلينا قاؿ:قمت: رأيت يا أمير المؤمنيف أعماال سيئة كظمما فاشيا ظننتو لبعد 
البالد منؾ فجعمت كمما دنكت منؾ كاف األمر أعظـ قاؿ: فنكس رأسو طكيال ثـ رفعو إلي 

ليس عمر بف عبد العزيز كاف يقكؿ: إف الكالي بمنزلة السكؽ فقاؿ: كيؼ لي بالرجاؿ قمت: أك 
يجمب إلييا ما ينفؽ فييا فاف كاف برا اتكه ببرىـ  كاف كاف فاجرا اتكه بفجكرىـ قاؿ: فاطرؽ 

 ( ٜٓطكيال فقاؿ لي الربيع: كأكمأ إلي اف اخرج فخرجت كما عدت إليو . ) 
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( مع ابي جعفر  91) سابعا : اخبار محمد بن جعفر بن عبيد اهلل العباسي 
 المنصور.

أخبرني عبيد اهلل بف أبي الفتح قاؿ: أنبأنا احمد بف إبراىيـ البزار قاؿ: نبأنا إبراىيـ بف 
محمد بف عرفة قاؿ: أخبرني أبك العباس المنصكرم عف يحيى بف زكريا مكلى عمي بف عبد 

العباس بف عبد  اهلل عف أبيو قاؿ: كاف المنصكر يعجب بمحمد بف جعفر بف عبيد اهلل بف
المطمب يؤانسو كيفاكضو كيداعبو كيمتذ بمحادثتو ككاف أديبا لبيبا لسنا ككاف لحسف منزلتو مف 
المنصكر كعظيـ قدره عنده يفزع إليو الناس في حكائجيـ فيكممو فييا فيقضييا حتى أكثر عميو 

مىء المنصكر إلى مف الحكائج كافرط فأمر الربيع اف يحجبو فمما حجبو قعد في منزلو أياما فظ
رؤيتو كقـر إلى محادثتو فقاؿ يا ربيع اف جميع لذات مكالؾ قد اخمقف عنده كرثف في عينو 
سكل لذتو مف محادثة محمد بف جعفر فانيا تجدد عنده في كؿ يـك كليمة كقد كدرىا عمي 

يع: بكثرة ما يحممني عميو مف حكائج الناس فاحتؿ لمكالؾ فيما كدر عميو مف لذتو فقاؿ الرب
افعؿ يا أمير المؤمنيف كخرج مف عنده فأتى محمد بف جعفر فعاتبو عمى ما يحمؿ المنصكر 
عميو مف حكائج الناس كسألو اعفاءه مف ذلؾ فنضح عف نفسو فيما عاتبو عميو كاجابو إلى اف 
ال يسألو حاجة ألحد فأمره بالغدك عمى المنصكر كرجع إلى المنصكر فأعممو ذلؾ كبمغ قكما 

قدمكا العراؽ لحكائجيـ ما كاف مف أمر محمد بف جعفر كمف الربيع كانو عاـز عمى  مف قريش
الغدك عمى المنصكر ككتبكا حكائجيـ في رقاع ككقفكا بيا عمى طريؽ محمد بف جعفر فمما 
غدا يريد المنصكر عرضكا لو بيا كمتكا إليو بقراباتيـ كتكسمكا بارحاميـ كسالكه إيصاؿ رقاعيـ 

ا فييا فاعتذر إلييـ كسأليـ اف يعفكه مف ذلؾ فأبكا اف يقبمكا ذلؾ منو كألحكا كالتماس نجاح م
عميو فقاؿ: لست اكمـ المنصكر في حاجة ألحد مف الناس فاف احببتـ اف تكدعكا رقاعكـ كمي 
فافعمكا فقذفكا رقاعيـ في كمو كمضى حتى دخؿ عمى المنصكر كىك في الخضراء مشرؼ 

صراة كما حكليما مف البساتيف كالمزارع فعاتبو فنضح عف نفسو عمى مدينة السالـ كدجمة كال
ثـ حادثو ساعة قاؿ لو المنصكر: اما ترل حسف مستشرفنا ىذا ؟ قاؿ: أرل يا أمير المؤمنيف 
فبارؾ اهلل لؾ فيما اتاؾ كىنأؾ بإتماـ النعمة عميؾ ما اعطاؾ فما بنت العرب في دكلة اإلسالـ 

احصف كال أحسف كال اجمع لمخصاؿ المحمكدة منيا كقد سمجتيا كال العجـ في مدة الكفرمدينة 
في عيني يا أمير المؤمنيف خصمة قاؿ: كما ىي ؟ قاؿ: ليس لي فييا ضيعة فتبسـ كقاؿ: 
فاني أحسنيا في عينيؾ بثالث ضياع اقطعؾ في اكنافيا فاغد عمى أمير المؤمنيف يسجؿ لؾ 
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مكارد كريـ المصادرفجعؿ اهلل باقي عمرؾ أكثر بيا فقاؿ: أنت كاهلل يا أمير المؤمنيف سيؿ ال
مف ماضيو فقد بررت فأفضمت ككصمت فأجزلت كانعمت فأسبغت فبدرت الرقاع مف كمو كىك 
يتشكر لو فأقبؿ يردىف في كمو كيقكؿ: ارجعف خاسئات فضحؾ كقاؿ: بحؽ أمير المؤمنيف 

الخير إال كرما َفِؼ لمقـك  عميؾ لما أخبرتو خبر ىذه الرقاع فاعممو فقاؿ: أبيت يا ابف معمـ
بضمانؾ كألقيا عف كمؾ لننظر في حكائجيـ فطرح الرقاع بيف يديو فتصفحيا ثـ دفعيا إلى 

 الربيع ثـ التفت إليو فتمثؿ بقكؿ امرئ القيس :
ف أحسابنا كرمت ... يكما عمى االحساب نتكؿ    لسنا كا 
 نبنى كما كانت أكائمنا ... تبنى كنفعؿ مثؿ ما فعمكا .  
ثـ قاؿ قد قضى أمير المؤمنيف حكائجيـ فأمرىـ بمقاء الربيع قاؿ: محمد فخرجت مف  

 (  ٕٜعند أمير المؤمنيف كقد ربحت كأربحت . ) 
  
المطمب الثالث : من أخبار وأعمال الخميفة العباسي الميدي ، أبو عبد اهلل ،  

 ىـ(.167محمد بن المنصور)ت
بف إبراىيـ حدثنا إبراىيـ بف محمد بف عرفة  أخبرني أبك القاسـ األزىرم أخبرنا أحمد

النحكم أخبرني أبك العباس المنصكرم قاؿ:لما حصمت في يد الميدم الخزائف كاألمكاؿ 
كذخائر المنصكرأخذ في رد المظالـ كأخرج ما في الخزائف ففرقو حتى أكثر مف ذلؾ كبر أىمو 

لكؿ كاحد منيـ في كؿ شير  كأقرباءه كمكاليو كذكم الحرمة بو كأخرج ألىؿ بيتو أرزاقا
خمسمائة درىـ لكؿ رجؿ ستة آالؼ درىـ في السنة كأخرج ليـ في األقساـ لكؿ رجؿ عشرة 
ألؼ درىـ كزاد بعضيـ كأمر ببناء مسجد الرصافة كحاط حائطيا كخندؽ خندقيا كذلؾ كمو في 

 (   ٖٜالسنة التي قدـ فييا مدينة السالـ. ) 
نا أحمد بف إبراىيـ حدثنا إبراىيـ بف محمد بف عرفة أخبرني أبك القاسـ األزىرم أخبر 

قاؿ: كخرج الميدم يكما إلى الصيد فانقطع عف خاصتو فدفع إلى أعرابي كىك يريد البكؿ فقاؿ 
يا أعرابي! احفظ عمي فرسي حتى أبكؿ فسعى نحكه كأخذ بركابة فنزؿ الميدم كدفع الفرس 

ف الميدم كقد أخذ حاجتو فقدـ إليو فرسو إليو فأقبؿ األعرابي عمى السرج يقمع حميتو كفط
كجاءت الخيؿ نحكه كأحاطت بو كنذر بيا األعرابي فكلى ىاربا فأمر برده فقاؿ كخاؼ أف 
يككف قد غمز بو فقاؿ: خذكا ما أخذنا منكـ كدعكنا نذىب إلى حرؽ اهلل كناره فقاؿ الميدم 
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رسؾ فضحؾ مف حضره كصاح بو: تعاؿ ال بأس عميؾ فقاؿ ما تشاء جعمني اهلل فداء ف
كقالكا: كيمؾ ىؿ رأيت إنسانا قط ؟ قاؿ ىذا قاؿ فما أقكؿ قالكا: قؿ جعمني اهلل فداؾ يا أمير 
المؤمنيف قاؿ أك ىذا أمير المؤمنيف قالكا نعـ قاؿ: كاهلل لئف أرضاه ىذا مني ما يرضيني ذاؾ 

م كاستطابو كأمر لو فيو كلكف جعؿ اهلل جبريؿ كميكائيؿ فداءه كجعمني فداءىما فضحؾ الميد
 (   ٜٗبعشرة آالؼ درىـ فأخذىا كانصرؼ.) 

قاؿ ابف عرفة: كبمغني أف الميدم لما فرغ مف بناء عيسى باذ ركب في جماعة  
يسير لينظر فدخمو مفاجأة كأخرج مف كاف ىناؾ  مف الناس كبقى رجالف خفيا عف أبصار 

نت ؟ قاؿ: أنا أنا أنا قاؿ كيمؾ األعكاف فرأل الميدم أحدىما كىك دىش ما يعقؿ فقاؿ مف أ
مف أنت ؟ قاؿ ال أدرم قاؿ: ألؾ حاجة قاؿ: ال ال قاؿ: أخرجكه اخرج اهلل نفسو فدفع في قفاه 
فمما خرج قاؿ لغالـ لو اتبعو مف حيث ال يعمـ فاسأؿ عف أمره كمينتو فإني أخالو حائكا فخرج 

كلساف منبسط ، فقاؿ : مف أنت ؟  الغالـ يقفكه ثـ رأل اآلخر فاستنطقو ، فأجابو بقمب جرلء
فقاؿ :رجؿ مف أبناء رجاؿ دعكتؾ قاؿ: فما جاء بؾ إلى ىا ىنا ؟ قاؿ: جئت ألنظر إلى ىذا 
البناء الحسف فأتمتع بالنظركأكثر الدعاء ألمير المؤمنيف بطكؿ المدة ، كتماـ النعمة ، كنماء 

ة عمي فردني أبكىا كقاؿ: ال العز كالسالمة ، قاؿ : أفمؾ حاجة ؟ ،  قاؿ : نعـ خطبت ابن
ماؿ لؾ كالناس يرغبكف في األمكاؿ كأنا بيا مشعكؼ كليا كامؽ قاؿ: قد أمرت لؾ بخمسيف 
ألؼ درىـ قاؿ: جعمني اهلل فداءؾ يا أمير المؤمنيف قد كصمت فأجزلت الصمة كمننت 

متعؾ بما فأعظمت المنة فجعؿ اهلل باقي عمرؾ أكثر مف ماضيو كآخر أيامؾ خيرا مف أكليا كأ
أنعـ بو كأمتع رعيتؾ بؾ فأمر أف تعجؿ لو صمتو ككجو ببعض خاصتو معو كقاؿ: سؿ عف 
مينتو فإني أخالو كاتبا فرجع الرسكالف معا فقاؿ األكؿ: كجدت األكؿ حائكا كقاؿ اآلخر 

 (  ٜ٘كجدت الرجؿ كاتبا فقاؿ الميدم: لـ تخؼ عمي مخاطبة الكاتب كالحائؾ. ) 
األزىرم أخبرنا احمد بف إبراىيـ حدثنا إبراىيـ بف محمد بف عرفة  ػ أخبرني أبك القاسـ

قاؿ: تزكج الميدم الخيزراف فكلدت لو اليادم كالرشيد كلـ تمد امرأة خميفتيف غيرىا كغير كالدة 
أـ الكليد كسميماف ابني عبد الممؾ بف مركاف كفي كالدة الخيزراف مكسى كىاركف يقكؿ الشاعر 

: 
 مكسى كىاركف ... ....ىجاناف انجبا ليجاف ليس في الناس مثؿ  
 (  ٜٙما استثرنا عرؽ الخالفة حتى ........... أكرؽ العكد في بني الخيزراف. )  
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 ىـ(.170المطمب الرابع : أخبار الخميفة العباسي اليادي ، موسى بن الميدي)ت
ػ أخبرنا األزىرم أخبرنا احمد بف إبراىيـ حدثنا إبراىيـ بف محمد بف عرفة قاؿ: لـ 
يتكؿ الخالفة قبؿ اليادم ِبِسِنِو أحد ألنو كاف حدثا ككانت فيو شكاسة شديدة كصعكبة عراـ 
كقمة احتماؿ كسكء ظف ككاف يكره اف يسأؿ فإذا أعطى أجزؿ العطية كتابعيا ككاف يحب 

 (  ٜٚي عميو.) األدب كأىمو كيعط
(يجالسو ككاف أكثر أىؿ الحجاز أدبا كأعذبيـ ألفاظا  ٜٛككاف عيسى بف داب)    

ككاف قد حظى عند اليادم ككاف يدعك لو إذا جمس بتكاء كما طمع في ىذا أحد منو غيره 
ككاف يقكؿ لو: ما استطمت بؾ يكما كال ليمة قط كال غبت عف عيني إال تمنيت اف ال أرل 

ح بف داب كجو قيرمانو يطالب بالماؿ غيرؾ كأمر لو ذات ليمة بثالثيف ألؼ دينار فمما أصب
فمقي الحاجب فابمغو رسالتو فأعممو اف ذلؾ ليس إليو كانو يحتاج إلى تكقيع فأمسؾ ابف داب 
فبينا مكسى يعني اليادم في مستشرؼ لو إذ نظر إلى ابف داب قد أقبؿ كليس معو غالـ فقاؿ 

ىف لنا كقد بررناه باألمس لير أثرنا إلبراىيـ الحراني: أما ترل ابف داب ما غير مف حالو كال تزي
عميو فقاؿ لو إبراىيـ: إف أمرني أمير المؤمنيف عرضت لو بشيء مف ىذا قاؿ ال ىك أعمـ 
بأمره كدخؿ ابف داب فأخذ في حديثو إلى أف عرض لو اليادم بشيء مف أمره فقاؿ: أرل 

لمؤمنيف باعي قصير ثكبؾ غسيال كىذا شتاء يحتاج إلى لبس الجديد كالميف فقاؿ: يا أمير ا
عما أحتاج إليو فقاؿ: كيؼ ذاؾ كقد صرفنا إليؾ مف برنا ما فيو صالح شأنؾ ؟ قاؿ: ما 
كصؿ إلي ، فدعا بصاحب بيت ماؿ الخاصة فقاؿ : عجؿ الساعة لو بثالثيف ألؼ دينار 

 (         ٜٜفحممت بيف يديو. ) 
بف محمد بف عرفة قاؿ: كاف ػ أخبرني األزىرم أخبرنا أحمد بف إبراىيـ حدثنا إبراىيـ 

اليادم يكنى أبا محمد كأمو الخيزراف كمات الميدم بماسبذاف كمعو الرشيد ككاف مكسى 
اليادم بجرجاف فقدـ الرشيد مدينة السالـ فأخذ البيعة لميادم ثـ قدـ اليادم مدينة السالـ فأقاـ 

كؿ سنة سبعيف كمائة بيا إلى أف تكفى يكـ الجمعة ألربع عشرة ليمة بقيت مف شير ربيع األ
كقد بمغ مف السف ثالثا كعشريف سنة ككاف كثير الكلد ككانت خالفتو سنة كشيرا كبعض آخر 

 (    ٓٓٔكلـ يتكلى الخالفة قبؿ اليادم ِبِسِنِو أحد.) 
 اوال : ابراىيم بن اسحاق الموصمي وغناءه لمخميفة اليادي.  
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براىيـ بف محمد بف عرفة قاؿ: حكى ػ أخبرني األزىرم أخبرنا أحمد بف إبراىيـ حدثنا إ
 ٔٓٔعف إبراىيـ بف إسحاؽ المكصمي قاؿ:كنا يكما عند مكسى اليادم كعنده ابف جامع) 

(فكاف أكؿ مف دخؿ عميو معاذ ككاف حاذقا بالغناء عارفا بقديمو  ٕٓٔ(كمعاذ بف الطيب) 
غرضو في فقاؿ: مف أطربني منكـ اليكـ فمو حكمو فغناه بف جامع غناء فمـ يحركو كعرفت 

 األغاني فقاؿ ىات يا إبراىيـ فغنيتو:
 ( ُٖٓٔسَمْيَمى َأْزَمَعْت َبْيَنا ............. َفَأْيَف ِلَقاؤَنا َأْيَنا )   

فطرب حتى قاـ مف مجمسو كرفع صكتو كقاؿ: أعد باهلل فاعدت فقاؿ: ىذا غرضي 
رة بالمدينة قاؿ: فدارت فاحتكـ فقمت: يا أمير المؤمنيف حائط عبد الممؾ بف مركاف كعينو الخرا

عينو في رأسو حتى صارتا كأنيما جمرتاف ثـ قاؿ: يابف المخناء أردت اف تسمع العامة أنؾ 
اطربتني كأني حكمتؾ فاقطعتؾ كاهلل لكال بادرة جيمؾ التي غمبت عمى صحيح عقمؾ لضربت 

ه ثـ دعا الذم فيو عيناؾ ثـ أطرؽ قاؿ إبراىيـ: فرأيت ممؾ المكت بيني كبينو ينتظر أمر 
حاجبو فقاؿ خذ بيد ىذا الجاىؿ فادخمو بيت الماؿ فميأخذ منو ما شاء فقاؿ لي الحاجب كـ 
تأخذ ؟ قمت: مائة بدرة ، قاؿ: دعني أؤامره فقمت: خذ أنت ثالثيف كأعطني سبعيف فرضي 

 ( ٗٓٔبذلؾ قاؿ فانصرفت بسبعمائة ألؼ درىـ كانصرؼ ممؾ المكت عف كجيي.) 
 (   105ىـ ( ) 173د بن سميمان بن عمي العباسي)تثانيا : من اخبار محم

أخبرني أبك القاسـ األزىرم أخبرنا أحمد بف إبراىيـ حدثنا إبراىيـ بف محمد بف عرفة  
قاؿ: كلما بكيع الرشيد بالخالفة قدـ عميو محمد بف سميماف كافدا فأكرمو كأعظمو كبره كصنع 

اؿ البصرة ككر دجمة كاألعماؿ المفردة بو ما لـ يصنع بأحد كزاده فيما كاف يتكاله مف أعم
كالبحريف كالغكص كعماف كاليمامة كككر األىكاز كككر فارس كلـ يجمع ىذا ألحد غيره فمما 

 (   ٙٓٔأراد الخركج شيعو الرشيد إلى كمكاذم. ) 
 ثالثا : وفاة محمد بن سميمان بن عمي العباسي. 

عرفة قاؿ: دخمت سنة ثالث أخبرني األزىرم أخبرنا أحمد بف إبراىيـ حدثنا ابف 
كسبعيف يعني كمائة ففييا تكفي محمد بف سميماف كِسَنُو إحدل كخمسكف سنة كخمسة أشير 

كانت نيفا  كأمر الرشيد بقبض أمكاؿ محمد بف سميماف فأخذ لو كدائع كأمكاال مف منزلو
 (    ٚٓٔ)كخمسيف ألؼ ألؼ درىـ
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رشيد ، ىارون بن المطمب الخامس: اخبار ومناقب الخميفة العباسي ال 
 ىـ ( 193الميدي)ت

 أوال: مناقبو
أخبرني األزىرم أخبرنا احمد بف إبراىيـ حدثنا إبراىيـ بف محمد بف عرفة قاؿ:  

الرشيد يكنى أبا جعفركبكيع لو سنة سبعيف كمائة  في اليـك الذم تكفى فيو اليادم ككلد 
د ، كاف يقاؿ كلد في ىذه الميمة خميفة المأمكف في تمؾ الميمة فاجتمعت لو البشارة بالخالفة كالكل

، ككلى خميفة ، كمات خميفة ، ككاف ينزؿ الخمد كحكى بعض اصحابو انو كاف يصمى في كؿ 
يكـ مائة ركعة إلى اف فارؽ الدنيا اال اف يعرض لو عمة ككاف يتصدؽ في كؿ يـك مف صمب 

ذا لـ يحج أحج في كؿ مالو بألؼ درىـ ككاف اذا حج أحج معو مائة مف الفقياء كأبنائيـ  كا 
سنة ثالثمائة رجؿ بالنفقة السابغة كالكسكة الظاىرة ككاف يقتفي أخالؽ  المنصكر كيعمؿ بيا 
اال في العطايا كالجكائزفإنو كاف اسنى الناس عطية ابتداء كسؤاال ككاف ال يضيع عنده كال 

كيميؿ إلى العمماء  عارفو ككاف ال يؤخر عطاء اليكـ إلى عطاء غد ككاف يحب الفقو كالفقياء
كيحب الشعر كالشعراء كيعظـ في صدره األدب كاالدباء ككاف يكره المراء في الديف كالجداؿ 
كيقكؿ: انو لخميؽ اف ال ينتج خيرا ككاف يصغى إلى المديح كيحبو كيجزؿ عميو العطاء ال 

 (  ٛٓٔسيما إذا كاف مف شاعر فصيح مجيد. ) 
 ثانيا : وزراءه وقضاتو      

أخبرني األزىرم أخبرني احمد بف إبراىيـ حدثنا إبراىيـ بف محمد بف عرفة أخبرني  
(قاؿ: اجتمع لمرشيد ما لـ يجتمع الحد مف  ٜٓٔأبك العباس المنصكرم عف عمرك بف بحر) 

(كشاعره  ٓٔٔجد كىزؿ كزراؤه البرامكة لـ ير مثميـ سخاء كسركرا كقاضيو أبك يكسؼ) 
عصره كجرير في عصره كنديمة عـ أبيو العباس بف  (كاف في ٔٔٔمركاف بف أبى حفصة) 

محمد صاحب العباسية كحاجبة الفضؿ بف الربيع اتيو الناس كاشدىا تعاظماكمغنية إبراىيـ 
( زكجتو  ٖٔٔ(  كزامره برصكما)  ٕٔٔالمكصمي كاحد عصره في صناعتو كضاربو زلزؿ) 

ناس في معركؼ (ارغب الناس في خير كاسرعيـ إلى كؿ بر كىى أسرع ال ٗٔٔأـ جعفر) 
 (  ٘ٔٔأدخمت الماء الحـر بعد امتناعو مف ذلؾ إلى أشياء مف المعركؼ. ) 

ىـ( الجزيرة في 186ثالثا : في ذكر تولي العباس بن محمد بن عمي العباسي)ت
 عيد الرشيد.
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اخبرني األزىرم أخبرنا احمد بف إبراىيـ حدثنا إبراىيـ بف محمد بف عرفة قاؿ: كفى 
خمس كثمانيف كمائة كلي العباس بف محمد بف عمي بف عبد اهلل بف ىذه السنة يعنى سنة 

العباس بف عبد المطمب الذم تنتسب إليو العباسية الجزيرة كصار إلى الرقة فأمر الرشيد 
ففرش لو في قصر االمارة كاتخذت لو فيو االالت كشحف بالرقيؽ كحمؿ إليو خمسة آالؼ ألؼ 

ييا تكفى العباس بف محمد بف عمى ببغداد في رجب درىـ ثـ دخمت سنة ست كثمانيف كمائة ف
ككانت عمتو الماء األصفر كصمى عميو األميف كدفف في العباسية كِسَنُو خمسة كستكف سنة 

 ( ٙٔٔكستة اشير كستة عشر يكما. ) 
المطمب السادس : اخبار الخميفة العباسي المأمون ، عبد اهلل بن 

 ىـ(. 218ىارون)ت
 (في المأمون. 117ادة) أوال: قول الشاعر ابو عب

ػ أخبرني األزىرم أخبرنا احمد بف إبراىيـ حدثنا إبراىيـ بف محمد بف عرفة قاؿ: حكى 
لي عف أبي عبادة انو ذكر المأمكف يكما فقاؿ: كاف كاهلل أحد ممكؾ األرض ككاف يجب لو ىذا 

 (         ٛٔٔاالسـ عمى الحقيقة. ) 
 المأمون.  ثانيا : في خبر أبو محمد اليزيدي مؤدب    

ػ أخبرني األزىرم حدثنا احمد بف إبراىيـ حدثنا إبراىيـ بف محمد بف عرفة قاؿ: قاؿ 
أبك محمد اليزيدم:كنت اؤدب المأمكف كىك في حجر سعيد الجكىرم قاؿ: فأتيتو يكما كىك 
داخؿ فكجيت إليو بعض خدمو يعممو بمكانى فابطأ عمى ثـ كجيت إليو آخر فابطأ فقمت 

ا الفتى ربما تشاغؿ بالبطالة كتأخر قاؿ: أجؿ كمع ىذا إنو إذا فارقؾ يعـز عمى لسعيد: اف ىذ
خدمو كيمقكف منو أذل شديدا فقكمو باألدب فمما خرج أمرت بحممو فضربتو سبع دررقاؿ فإنو 

( قد أقبؿ فأخذ منديال فمسح عينيو  ٜٔٔليدلؾ عينو مف البكاء إذ قيؿ ىذا جعفر بف يحيى) 
و كقاـ إلى فراشو فقعد عمييا متربعا ثـ قاؿ: ليدخؿ فدخؿ فقمت عف مف البكاء كجمع ثياب

المجمس كخفت اف يشككنى إليو فألقى منو ما أكره قاؿ: فأقبؿ عميو بكجيو كحديثو حتى 
أضحكو كضحؾ إليو ، فمما ىـ بالحركة دعا بدابتو كأمر غممانو فسعكا بيف يديو ثـ سأؿ عنى 

فقمت: أييا األمير أطاؿ اهلل بقاءؾ لقد خفت أف فجئت فقاؿ: خذ عمي ما بقى مف جزئى 
تشككنى إلى جعفر بف يحيى كلك فعمت ذلؾ لتنكر لي ، فقاؿ: أترانى يا أبا محمد كنت اطمع 
الرشيد عمى ىذه؟ فكيؼ بجعفر بف يحيى حتى أطمعو أنى أحتاج إلى أدب إذا يغفر اهلل لؾ 
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تراه ابدا كلك عدت في كؿ يـك  بعد ظنؾ ككجيب قمبؾ خذ في أمرؾ فقد خطر ببالؾ ما ال
 ( ٕٓٔمائة مرة. ) 

 121ىـ() 224المطمب السابع : من أخبار الخميفة العباسي إبراىيم بن الميدي)ت
) 

 أوال : مبايعتو بالخالفة.
اخبرني أبك القاسـ األزىرم "أخبرنا احمد بف إبراىيـ حدثنا إبراىيـ بف محمد بف عرفة 
قاؿ: بعث المأمكف إلى عمى بف مكسى الرضى فحممو كبايع لو بكالية العيد فغضب مف ذلؾ 
بنك العباس كقالكا: ال يخرج األمر عف أيدينا كبايعكا إبراىيـ بف الميدل فخرج إلى الحسف بف 

كألحقو بكاسط كاقاـ إبراىيـ بف الميدم بالمدائف ثـ كجو الحسف بف ىشاـ كحميد سيؿ فيزمو 
الطكسي فاقتتمكا فيزميـ حميد كاستخفى إبراىيـ فمـ يعرؼ خبره حتى قدـ المأمكف فاخذه. ) 

ٕٕٔ     ) 
 ثانيا : وفاتو

أخبرني األزىرم "أخبرنا احمد بف إبراىيـ حدثنا إبراىيـ بف محمد بف عرفة قاؿ:   
 (            ٖٕٔات إبراىيـ الميدل سنة أربع كعشريف كمائتيف.") كم

المطمب الثامن : من مناقب الخميفة المعتصم باهلل العباسي ، محمد بن 
 ىـ(.   227الرشيد)ت

(حدثنا احمد بف إبراىيـ حدثنا إبراىيـ بف  ٕٗٔػ أخبرني عبيد اهلل بف أبى الفتح) 
محمد بف عرفة النحكم قاؿ: ككاف في المعتصـ مناقب منيا: انو اف ثامف الخمفاء مف بنى 
العباس كثامف امراء المؤمنيف مف كلد عبد المطمب كممؾ ثماني سنيف كثمانية اشير كفتح 

كالزط بعجيؼ كبحر البصرة كقمعة ثمانية فتكح بالد بابؾ عمى يد االفشيف كفتح عمكرية بنفسو 
االحراؼ كاعراب ديار ربيعة كالشارل كفتح مصر كقتؿ ثمانية أعداء بابؾ كمازيار ، كباطس 

 (  ٕ٘ٔ، كرئيس الزنادقة كاالفشيف ، كعجيفا ، كقارف ، كقائد الرافضة. ) 
أخبرني عبيد اهلل بف أبى الفتح حدثنا احمد بف إبراىيـ حدثنا إبراىيـ بف محمد بف 
عرفة حدثني عبد العزيز بف سميماف بف يحيى بف معاذ عف أبيو قاؿ:كنت انا كيحيى بف أكثـ 
نسير مع المعتصـ كىك يريد بالد الركـ قاؿ: فمررنا براىب في صكمعتو فكقفنا عميو كقمنا أييا 
الراىب: اترل ىذا الممؾ يدخؿ عمكرية ؟ فقاؿ: ال إنما يدخميا ممؾ أكثر اصحابة أكالد زنى 
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: فاتينا المعتصـ فأخبرناه فقاؿ : انا كاهلل صاحبيا أكثر جندل أكالد زنا إنما ىـ اتراؾ قاؿ
 ( ٕٙٔكاعاجـ.) 

    
المطمب التاسع : في ذكر اخبار الخميفة العباسي الواثق باهلل ، ىارون بن 

 ىـ(.232المعتصم)ت
 أوال : اسمو ، كنيتو ، والدتو. 

ـ حدثنا إبراىيـ بف محمد بف عرفة قاؿ: ػ أخبرني األزىرم أخبرنا احمد بف إبراىي
الكاثؽ يكنى أبا جعفر كىك ىاركف بف محمد المعتصـ ككانت أمو مكلدة كمكلده سنة ست 
كتسعيف كمائة كلما مات المعتصـ كتكلى الكاثؽ الخالفة كتب دعبؿ بف عمى الخزاعي أبياتا ثـ 

عبؿ قاؿ: فأخذ الحاجب اتى بيا الحاجب فقاؿ ابمغ أمير المؤمنيف السالـ كقؿ مديح لد
 الطكمار، فادخمو إلى الكاثؽ ففضة فإذا فيو :  

 ( ٕٚٔالحمُد هلِل ال َصْبره كال َجَمُد ... كال رقاُد إذا أىُؿ اليكل َرَقُدكا) 
ـَ لـ يفرْح بِو أحدُ    َخميَفة ه ماَت لـ َيحزْف َلُو َأحده... كآخره قا

ـَ ىذا  ـَ الشؤـُ كالنَّكدُ فمرَّ ىذا كمرَّ الشؤـُ يتبعُو .... كقا  ، فقا
 (  ٕٛٔفطمب فمـ يكجد . ) 

 ثانيا : في ذكر توبة الواثق باهلل عن القول بخمق القرآن. 
ػ حدثنا إبراىيـ بف محمد بف الحسف حدثنا إبراىيـ بف محمد بف عرفة قاؿ: حدثني 

(عف رجؿ عف الميتدل اف الكاثؽ مات كقد تاب عف القكؿ بخمؽ  ٜٕٔحامد بف العباس) 
 (  ٖٓٔالقراف. ) 
 
المطمب العاشر : من اخبار الخميفة العباسي المتوكل عمى اهلل ، جعفر بن   

 ىـ(. 247المعتصم)ت
 أوال : مبايعتو بالخالفة. 

د بف عرفة ػ أخبرني أبك القاسـ األزىرم حدثنا أحمد بف إبراىيـ حدثنا إبراىيـ بف محم
قاال: بكيع المتككؿ عمى اهلل قاؿ ابف أبي الدنيا بسر مف رأل ثـ اتفقا يـك األربعاء لست بقيف 
مف ذم الحجة سنة اثنتيف كثالثيف كمائتيف قاؿ ابف عرفة كِسَنُو ست كعشركف سنة يكمئذ قاال 
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ككرما  جميعا كأمو أـ كلد يقاؿ ليا شجاع قاؿ ابف عرفة: ككانت مف سركات النساء سخاء
كقاؿ بف أبي الدنيا قاؿ يزيد بف الميمبي سمعت المتككؿ عمى اهلل يقكؿ ميالدم سنة سبع 

 (  ٖٔٔكمائتيف . ) 
ثانيا : في خبر طمب المتوكل من الفقياء والمحدثين الرد عمى المعتزلة   
 والجيمية.

: سنة ػ أخبرني األزىرم أخبرنا احمد بف إبراىيـ حدثنا إبراىيـ بف محمد بف عرفة قاؿ
أربع كثالثيف كمائتيف فييا اشخص المتككؿ الفقياء كالمحدثيف فكاف فييـ مصعب الزبيرم 
براىيـ بف عبد اهلل اليركم كعبد اهلل كعثماف ابنا محمد بف أبي شيبة  سحاؽ بف أبي إسرائيؿ كا  كا 
الككفياف كىما مف بنى عبس ككانا مف حفاظ الناس فقسمت بينيـ الجكائز كاجريت عمييـ 

رزاؽ كأمرىـ المتككؿ اف يجمسكا لمناس كاف يحدثكا باألحاديث التي فييا الرد عمى المعتزلة األ
كالجيمية كاف يحدثكا باألحاديث في الرؤية فجمس عثماف بف محمد بف أبى شيبة في مدينة 

 (          ٕٖٔأبي جعفر المنصكر ككضع لو منبر كاجتمع عميو نحك مف ثالثيف الفا مف الناس. ) 
: خبر المتوكل عمى اهلل وتوليتو القضاء البراىيم التيمي ، ومحمد بن ابي  ثالثا

 الشوارب.
ػ أخبرنا احمد بف إبراىيـ حدثنا إبراىيـ بف محمد بف عرفة قاؿ: كأشخص إبراىيـ بف 
محمد التيمي كمحمد بف عبد الممؾ بف أبى الشكارب فمما حضركا دار المتككؿ أمر بإدخاؿ بف 

دخؿ عميو قاؿ انى اريدؾ لمقضاء فقاؿ: يا أمير المؤمنيف ال أصمح لو فقاؿ أبى الشكارب فمما 
تأبكف يا بنى أمية اال كبرا فقاؿ كاهلل يا أمير المؤمنيف ما بي كبر كلكني ال أصمح لمحكـ فأمر 
براىيـ التيمي قد تعاقدا اف ال يتكلى كاحد منيما القضاء فدعى بإبراىيـ  بإخراجو ككاف ىك كا 

تككؿ: انى اريدؾ لمقضاء فقاؿ عمى شريطة يا أمير المؤمنيف قاؿ: كما ىي ؟ قاؿ: فقاؿ لو الم
أف تدعك لي دعكة فاف دعكة االماـ العادؿ مستجابة فكاله كخرج عمى بف أبى الشكارب في 

 (    ٖٖٔالخمع.) 
المطمب الحادي عشر : من اخبار الخميفة العباسي المستعين باهلل ، احمد بن 

 ىـ(.248المعتصم)ت
 أوال : مبايعتو بالخالفة.
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أخبرني األزىرم أخبرني أحمد بف إبراىيـ حدثنا إبراىيـ بف محمد بف عرفة أخبرني أبك 
مزاحـ الكاتب  قاؿ: حضرت المستعيف كقد دعى ليبايع لو بالخالفة فقاؿ أستعيف اهلل كأفعؿ  

ثماف كأربعيف  فسمى المستعيف كبكيع لو في يكـ اإلثنيف لست خمكف مف شير ربيع اآلخر سنة
 (  ٖٗٔكمائتيف.) 
 (   135ثانيا : خبر نفي المستعين باهلل المحدث جعفر بن عبد الواحد.)   
أخبرني األزىرم أخبرنا أحمد بف إبراىيـ بف الحسف حدثنا إبراىيـ بف محمد بف عرفة  

األزدم قاؿ: كفي ىذه السنة يعني سنة خمسيف كمائتيف نفي جعفر بف عبد الكاحد بف جعفر 
بف سميماف بف عمي بف عبد اهلل بف العباس بعد أف صرؼ عف قضاء القضاة إلى البصرة 

عنو إلى المستعيف ككاف مف حفاظ الحديث ككانت لو بالغة  ككاف سبب ذلؾ كالما رقي
 (    ٖٙٔكلسف. ) 

المطمب الثاني عشر : من أخبار الخميفة العباسي الميتدي باهلل ، محمد بن    
 ىـ(. 256الواثق )ت

ػ أخبرني عبيد اهلل بف أبى الفتح أنبأنا احمد بف إبراىيـ البزاز حدثنا إبراىيـ بف محمد 
بف عرفة كذكر الميتدل فقاؿ: حدثني بعض الياشمييف انو كجد لو سفط فيو جبة صكؼ 
ككساء كبرنس كاف يمبسو بالميؿ كيصمى فيو ككاف يقكؿ: اما يستحى بنك العباس اف ال يككف 

عبد العزيز ككاف قد اطرح المالىى كحـر الغناء كالشراب كمنع أصحاب فييـ مثؿ عمر بف 
يثار العدؿ شديد  السمطاف مف الظمـ كضرب جماعة مف الرؤساء ككاف مع حسف مذىبو كا 
األشراؼ عمى أمر الدكاكيف كالخراج يجمس بنفسو في الحسبانات كال يخؿ بالجمكس يكـ اإلثنيف 

  (   ٖٚٔكالخميس كالكتاب بيف يديو. ) 
المطمب الثالث عشر : من اخبار الخميفة العباسي المعتمد عمى اهلل ، احمد بن 

 ىـ(.256المتوكل)ت
ػ  أخبرني األزىرم أخبرنا احمد بف إبراىيـ حدثنا إبراىيـ بف محمد بف عرفة قاؿ: 
كانت البيعة لممعتمد عمى اهلل كىك احمد بف جعفر المتككؿ عمى اهلل بف المعتصـ باهلل بف 

بف الميتدل بف المنصكر بف محمد الكامؿ بف عمى السجاد بف عبد اهلل الحبر كالبحر  الرشيد
كترجماف القراف ابف العباس سيد العمكمة ذم الرام كالمستسقى بو ابف عبد المطمب كىك شيبة 
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الحمد بف عمرك كىك مطعـ الثريد كبذلؾ سمى ىاشما ليشمو الثريد ابف عبد مناؼ يـك 
 (    ٖٛٔليمة بقيت مف رجب سنة ست كخمسيف كمائتيف.)  الثالثاء ألربع عشرة

المطمب الرابع عشر : من أخبار الخميفة العباسي المعتضد باهلل ، احمد بن 
 ىـ(. 279الموفق)ت

ػ أخبرني أبك القاسـ األزىرم أخبرنا احمد بف إبراىيـ حدثنا إبراىيـ بف محمد بف عرفة 
مف شير ربيع األخر سنة تسع كثمانيف كمائتيف  قاؿ: تكفى المعتضد يكـ اإلثنيف لثماف بقيف

كدفف في حجرة الرخاـ في دار محمد بف عبد اهلل بف طاىر كصمى عميو يكسؼ بف يعقكب 
 (     ٜٖٔالقاضي كتكلى امره فكانت خالفتو تسع سنيف كتسعة اشير كخمسة أياـ. ) 

بن  المطمب الخامس عشر : في اخبار الخميفة العباسي المكتفي باهلل ، عمي
 ىـ( 295المعتضد)ت

أخبرني األزىرم أخبرنا أحمد بف إبراىيـ حدثنا إبراىيـ بف محمد بف عرفة قاؿ: كاف 
المكتفي باهلل حيف مات أبكه بالرقة فكتب إليو بكفاتو فشخص نحك العراؽ فكافى مدينة السالـ 

لماء إلى يكـ اإلثنيف لثماف خمكف مف جمادل األكلى سنة تسع كثمانيف كمائتيف كصار في ا
القصر الحسني كمر الجيش عمى الظير عمى غير تعبئة كقد كاف الجند تحرككا قبؿ مكافاتو 

 (  ٓٗٔمدينة السالـ فكضع القاسـ بف عبيد اهلل فييـ العطاء كأخذ عمييـ البيعة.) 
المطمب السادس عشر : من اخبار الخميفة العباسي المقتدر باهلل ، جعفر بن 

 ىـ(.319المعتضد)ت
 مبايعتو بالخالفة. أوال :

حدثنا إبراىيـ بف محمد بف عرفة األزدم قاؿ: المقتدر باهلل جعفر بف أحمد المعتضد 
باهلل بكيع لو يكـ مات المكتفي كىك يكمئذ بف ثالث عشرة سنة كنحك مف شيريف ككاف مكلده 

 ( ٔٗٔلثماف بقيف مف شير رمضاف سنة اثنتيف كثمانيف كمائتيف ككنيتو أبك الفضؿ. ) 
 يا : في خبر خمع الخميفة العباسي المقتدر باهلل.  ثان

أخبرني األزىرم أخبرنا احمد بف إبراىيـ حدثنا إبراىيـ بف محمد بف عرفة قاؿ:  سنة 
ست كتسعيف كمائتيف فييا سعى جماعة مف الكتاب كالقكاد بعضيـ إلى بعض عازميف عمى 

ؾ فاجابيـ عمى اف ال يسفؾ دـ كال خمع المقتدر كالبيعة لعبد اهلل بف المعتز فناظركه في ذل
يككف حرب فأخبركه اف األمر ال يسمـ عفكا كاف جميع مف كراءىـ قد رضكا بو فصاركا إلى 
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دار سميماف بف كىب ككجيكا إلى عبد اهلل بف المعتز فاحضركه كجاء محمد بف داكد بف 
لعبد اهلل  الجراح كعمى بف عيسى كمحمد بف عبدكف كاحضر أبك عمر محمد بف يكسؼ كبكيع

بف المعتز كسمـ عميو بالخالفة كصير محمد بف داكد كزيرا ككاف محمد بف سعيد األزرؽ 
يستحمؼ الناس عمى البيعة كىذا كمو ليمة األحد يعني الثنتيف عشرة ليمة خمت مف شير ربيع 
األكؿ فمما أصبحكا في يـك األحد خرج جماعة مف الخزر مف دار المقتدر فصاعدكا في 

لطيارات فمما بصركا بيـ تفرقكا ككلكا منيزميف ال يمككف عمى أحد كانتيبت دار الشذل كا
العباس بف الحسف كدار محمد بف داكد كمنازؿ جماعة كىرب عبد اهلل بف المعتز كمحمد بف 
داكد كمف كاف معيـ في القصة كصاعد بف المعتز في زكرؽ كعبر إلى دار بف الجصاص 

لجصاص بابف المعتز فأخذ فحدر إلى دار الخميفة ثـ سمـ كاستخفى عنده كسعى خادـ البف ا
 (.       ٕٗٔإلى مؤنس الخادـ فقتمو  ككجو بو إلى منزلو فدفف  ىنالؾ. )

 
 الخاتمة

بعكف مف اهلل كتكفيقو ، تـ إنجاز ىذا البحث ، المتضمف حياة كمركيات نفطكية في 
كم كاف صاحب مصنفات ، تاريخ بغداد  ، كتبيف مف خالؿ ىذه الدراسة أف نفطكيو النح

 ذكرت لو المصادر التي ترجمت لو ثمانية عشر مصنؼ في حقكؿ معرفية متنكعة.
كما تبيف انو كاف مسندا في الحديث ، ثقة صدكقا ، حافظا لمقرآف ، كثير الركاية 

 لمحديث كأياـ الناس ، ككاف رأسا في رأم أىؿ الظاىر.
الناس ، متضمعا مف العمكـ ، كلو حظ جيد كتبيف ايضا انو اتقف الحفظ لمسيرة ، كأياـ 

 مف الشعر.
كتبيف لنا ايضا صدؽ نفطكية في مركياتو التاريخية التي تتعمؽ بالخمفاء مف خالؿ 
ككنيا مسندة ، كمف خالؿ مقارنتيا مع المصادر التاريخية االخرل ، فضال عمى اف مف ركل 

لحديث ، مما اعطى ىذه المركيات ىذه المركيات عف نفطكية اثنيف مف العمماء األثبات في ا
ق( كاف دينا ٖٓٚقكة في القبكؿ ، كىما أبك القاسـ األزىرم ، محمد بف احمد بف األزىر)ت

ثبتا في الحديث ، كالراكم الثاني ىك محدث بغداد ، أحمد بف ابراىيـ بف الحسف بف 
 ق( ، كاف صحيح السماع ، متحريا كرعا ، كثير الحديث.ٖٖٛشاذاف)ت
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مضمكف ىذه الركايات تتعمؽ بأخبار كمناقب ككفيات عدد البأس بو مف كتبيف اف 
 الخمفاء العباسييف.
  : االحاالت

 

                                                 

ىػ( كفيات االعياف كانباء ابناء الزماف ، ٔٛٙينظر: ابف خمكاف ، احمد بف محمد بف ابراىيـ )ت –( ٔ)
؛ الذىبي ، ابك عبد اهلل ، محمد بف  ٜٗ،  ٚٗ/ٔـ( ، ٜٓٓٔتحقيؽ احساف عباس ، دار صادر ، بيركت ) 

ـ( ، ٖٜٜٔىػ/ٖٔٗٔ، بيركت ) ٜىػ( ، سير أعالـ النبالء ، مؤسسة الرسالة ، طٛٗٚبف عثماف )تاحمد 
ٔ٘/ٚ. 
  ٜٖٕـ ( صٕٙٓٓ، المنصكرة ، مكتبة اإليماف   ) ٕينظر : الخضرم ، محمد ، الدكلة العباسية ، ط -(ٕ)
تحقيؽ عبد اهلل القاضي ، ىػ( ، الكامؿ في التاريخ ، ٖٓٙابف األثير ، عمي بف ابي الكـر محمد )ت  -( ٖ)

   ٕٛٓ،  ٕٙٓ/ ٙىػ( ٘ٔٗٔدار الكتب العممية ، بيركت )
 ٚ/٘ٔينظر: الذىبي ، سير اعالـ النبالء ،   -( (ٗ
الككيت ، منشكرات   ٕعاشكر ، سعيد عبد الفتاح ، كآخركف ، تاريخ الحضارة االسالمية العربية ، ط -( (٘

 ٕٕٙـ( صٜٙٛٔىػ / ٙٓٗٔذات السالسؿ ) 
 . ٕٙٙـ ، ف ، ص   -( (ٙ
 .ٛٔالمعاضيدم ، خاشع ، كآخركف ، دراسات في تاريخ الحضارة العربية ، ص -( (ٚ
، مصر ، مكتبة  ٚحسف إبراىيـ حسف ، تاريخ اإلسالـ السياسي كالديني كالثقافي كاالجتماعي ، ط -( (ٛ

 .   ٖٖٖ،  ٕٖٖ/  ٖـ ( ، ٜٗٙٔالنيضة المصرية )
ىػ( ٛٙٚ؛ اليافعي ، عبد اهلل بف اسعد )ت ٚٚ/٘ٔلذىبي ، سير أعالـ النبالء ، تنظر ترجمتو عند : ا –( (ٜ

؛ ابف كثير،  ٕٚٚ/ٕـ( ، ٖٜٜٔىػ/ٖٔٗٔ، مرآة الجناف كعبرة اليقضاف ، دار الكتاب االسالمي ، القاىرة )
،  ٔىػ( ، البداية كالنياية ، تحقيؽ عمي شيرم ، دار احياء التراث العربي ، طٗٚٚاسماعيؿ بف عمر )ت

ىػ( ، بغية الكعاة في ٜٔٔ؛ السيكطي ، عبد الرحمف بف ابي بكر)ت  ٕٚٓ/ٔٔـ( ، ٜٛٛٔىػ/ٛٓٗٔبيركت )
 . ٕٛٗ/ٔطبقات النحكييف كالنحاة ، تحقيؽ محمد ابك الفضؿ ابراىيـ ، المكتبة العصرية ، لبناف ، 

حككمة الككيت ، الككيت الذىبي ، العبر في خبر مف عبر ، تحقيؽ صالح الديف المنجد ، مطبعة   –( (ٓٔ
ىػ( ، الكافي بالكفيات ،  تحقيؽ أحمد ٗٙٚ؛ الصفدم ، صالح الديف ، خميؿ بف أيبؾ)تٕٗٓ/ٕـ( ، ٜٗٛٔ)

؛ ابف كثير  ٚٛ/ٙـ( ، ٕٓٓٓ -ىػٕٓٗٔاألرناؤكط كتركي مصطفى ،  دار إحياء التراث العربي ، بيركت ) 
ىػ( شذرات الذىب في ٕٖٓٔ، عبد الحي بف احمد )ت ؛ ابف العماد الحنبمي ، ٕٚٓ/ٔٔ، البداية كالنياية ، 

 .ٜٕٛ/ٕىػ( ، ٙٓٗٔاخبار مف ذىب ، تحقيؽ عبد القادر االرنؤكط ، دار ابف كثير ، دمشؽ ، )
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ىػ( ، تاريخ بغداد ، دار الكتب ٖٙٗتنظر ترجمتو عند : الخطيب البغدادم ، أحمد بف عمي )ت –( (ٔٔ
ىػ ( تيذيب الكماؿ ، مؤسسة ٕٗٚبف الزكي عبد الرحمف )ت؛ المزم ، يكسؼ  ٖٛٗ/ٕالعممية ، بيركت ، 
 .  ٕٗ/ٕٙـ( ، ٜٓٛٔىػ/ٓٓٗٔالرسالة ، بيركت ، )

؛ الذىبي ، تاريخ االسالـ ، تحقيؽ  ٜٖٙ/ٛتنظر ترجمتو عند : الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  –( (ٕٔ
؛ ابف قاضي  ٛ/ٕٓـ( ، ٜٚٛٔىػ/ٚٓٗٔ، بيركت ) ٔعمر عبد السالـ تدمرم ، دار الكتاب العربي ، ط

ىػ( ، طبقات الشافعية ، تحقيؽ الحافظ عبد العميـ خاف ، عالـ الكتب ، ٔ٘ٛشيبة ، ابك بكر بف أحمد)ت
  ٚٚ/ٔق( ، ٚٓٗٔبيركت)
، دار الكتب العممية ،  ٔتنظر ترجمتو عند : الذىبي ، تذكرة الحفاظ ، تحقيؽ زكريا عميرات ، ط -( (ٖٔ

   ٕٙٗ/ٗٔالمزم ، تيذيب الكماؿ ،  ؛ ٜٔٔ/ٕـ( ٜٜٛٔىػ/ٜٔٗٔبيركت)
ىػ( الثقات ، تحقيؽ السيد اشرؼ ٖٗ٘تنظر ترجمتو عند : ابف حباف ، محمد بف حباف البستي )ت -( (ٗٔ

   ٜٕ٘/ٕٓ؛ الذىبي ، تاريخ االسالـ ،  ٘ٗ/ٛـ( ، ٜ٘ٚٔىػ/ٜٖ٘ٔ، بيركت ) ٔالديف احمد ، دار الفكر ، ط
؛ الذىبي ، سير اعالـ النبالء ،  ٖٓٛ/ٖ، تاريخ بغداد ،  تنظر ترجمتو عند : الخطيب البغدادم -( (٘ٔ
ٖٔ/٘ٚٙ   
؛ الذىبي ، سير اعالـ  ٘ٗ/ٕتنظر ترجمتو عند : ابف الجزرم ، غاية النياية في طبقات القراء ،  –( (ٙٔ

ىػ( النجـك الزاىرة في اخبار مصر كالقاىرة ، ٗٚٛ؛ ابف تغرم بردم ، جماؿ الديف )ت ٜٖٛ/ٙٔالنبالء ، 
 .ٔٓٔ/ٖ؛ ابف العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ،  ٔٙٔ/ٗالثقافة ، مصر ،  كزارة
؛ الذىبي ، تاريخ االسالـ ،  ٕٔٔ/ٖتنظر ترجمتو عند : الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٚٔ
ٕٚ/٘ٗ . 
ر ؛ ابف كثي ٖٖٓ/ ٔٔ؛ الصفدم ، الكافي بالكفيات ،  ٕٗ/ٖتنظر ترجمتو عند : الذىبي ، العبر ،  -( (ٛٔ

 .  ٕٖٔ/ٔٔ، البداية كالنياية ، 
  ٖٙٚ/ٔٔ؛ ابف كثير ، البداية كالنياية ، ٗٗٔ/ٖتنظر ترجمتو عند : الذىبي ، تذكرة الحفاظ ،  -( (ٜٔ
  ٕٛٗ/ٔالسيكطي ، بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة ،  –( (ٕٓ
يؽ دائرة المعارؼ النظامية ، ىػ( ، لساف الميزاف ، تحقٕ٘ٛابف حجر العسقالني ، أحمد بف عمي )ت –( (ٕٔ
  ٜٓٔ/ٔـ( ، ٜٙٛٔىػٙٓٗٔ، اليند )  ٖط

 ٚٚ/٘ٔالذىبي ، سير اعالـ النبالء ،  –( (ٕٕ
 ٜٓٔ/ٔابف حجر ، لساف الميزاف ،  –( (ٖٕ
  ٘ٛ/ٙالصفدم ، الكافي بالكفيات ،  –( (ٕٗ
 ٕٛٗ/ٔ؛ السيكطي ، بغية الكعاة ،  ٖٛ/ٔياقكت الحمكم ، معجـ األدباء ،  –( (ٕ٘
  ٜٕٗ،  ٕٛٗ/ٔالسيكطي ، بغية الكعاة ،   - ((ٕٙ
  ٜٓٔ/ٔـ( ، ٜٜ٘ٔالذىبي ، ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ ، دار الكتب العممية ، بيركت ) –( (ٕٚ
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  ٜٓٔ/ٔابف حجر ، لساف الميزاف ،  –( (ٕٛ
  ٚٚ/٘ٔالذىبي ، سير اعالـ النبالء ،  –( (ٜٕ
ىػ( ، الفيرست ،  دار المالييف ، بيركت ٖٛٗذكره كنسبو اليو : ابف النديـ ، محمد بف اسحاؽ )ت –( (ٖٓ

ىػ( ،  ، ىدية العارفيف في ٜٖٖٔ؛ البغدادم ، اسماعيؿ باشا الباباني) ٕٔٔـ ( ، صٜٛٚٔىػ/ٖٖٛٔ)
   ٖ/ٔـ( ، ٜٔ٘ٔأسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف ، دار احياء التراث العربي ، بيركت)

  ٔٗ/ٔ؛  ياقكت الحمكم ، معجـ االدباء ،  ٕٔٔ/ٔذكر نسبتو اليو : ابف النديـ ، الفيرست ،   -( (ٖٔ
؛  ٔٗ/ٔ؛ ياقكت الحمكم ، معجـ االدباء ،  ٕٔٔ/ٔذكر نسبتو اليو : ابف النديـ ، الفيرست ،   -( (ٕٖ

 ٔٙ/ٔـ( ،ٕٕٓٓ)ـ( ، االعالـ ، دار المالييف ، بيركتٜٖٙٔالزركمي ، خير الديف بف محمكد)ت
  ٔٗ/ٔ؛ ياقكت ، معجـ االدباء ،  ٕٔٔ/ٔذكر نسبتو اليو : ابف النديـ ، الفيرست ،  –( (ٖٖ
  ٙٚ/٘ٔ؛ الذىبي ، سير اعالـ النبالء ،  ٜٖ/ٔذكر سبتو اليو : ياقكت ، معجـ االدباء ،  –( (ٖٗ
المستطرفة لبياف مشيكر كتب ىػ( ، الرسالة ٖ٘ٗٔذكر نسبتو اليو :  الكتاني ، محمد بف جعفر)ت –( (ٖ٘

 ٛ/ٗالسنة المشرفة ، 
 ٔٗ/ٔ؛ ياقكت ، معجـ االدباء ،  ٕٔٔذكر نسبتو اليو : ابف النديـ ، الفيرست ، ص –( (ٖٙ
 ٔٗ/ٔ؛ ياقكت ، معجـ االدباء ،  ٕٔٔذكر نسبتو اليو : ابف النديـ ، الفيرست ، ص –( (ٖٚ
 ٔٗ/ٔ؛ ياقكت ، معجـ االدباء ،  ٕٔٔذكر نسبتو اليو : ابف النديـ ، الفيرست ، ص –( (ٖٛ
 ٔٗ/ٔ؛ ياقكت ، معجـ االدباء ،  ٕٔٔذكر نسبتو اليو : ابف النديـ ، الفيرست ، ص –( (ٜٖ
  ٜٖ/ٔ؛ ياقكت ، معجـ االدباء ،  ٕٔٔذكر نسبتو اليو : ابف النديـ ، الفيرست ، ص –( (ٓٗ
؛ الذىبي ،  ٖٛ/ٔمعجـ االدباء ،  ؛  ياقكت ، ٕٔٔذكر سبتو اليو : ابف النديـ ، الفيرست ، ص –( (ٔٗ

 ٕٙٔ/ٕٗتاريخ االسالـ ، 
  ٖٛ/ٔ؛ ياقكت ، معجـ االدباء ،  ٕٔٔذكر نسبتو اليو : ابف النديـ ، الفيرست ، ص –( (ٕٗ
ىػ( فيرسة ابف خير ، تحقيؽ محمد فؤاد منصكر ٘ٚ٘ذكر نسبتو اليو : ابف خير ، محمد بف خير)ت –( (ٖٗ

 ٖٖ٘ـ( ، صٜٜٛٔىػ/ٜٔٗٔ)، دار الكتب العممية ، بيركت 
  ٖٛ/ٔذكر نسبتو اليو :  ياقكت ، معجـ االدباء ،  –( (ٗٗ
  ٖٛ/ٔذكر نسبتو اليو :  ياقكت ، معجـ االدباء ،  –( (٘ٗ
  ٙٚ/٘ٔ؛ الذىبي ، سير اعالـ النبالء ،  ٕٔٔذكر نسبتو اليو : ابف النديـ ، الفيرست ، ص –( (ٙٗ
  ٖٛٔ/ٔ؛ ياقكت ، معجـ االدباء ،  ٕٔٔيرست ، صذكر نسبتو اليو : ابف النديـ ، الف –( (ٚٗ
ىػ (، كفيات االعياف كانباء ابناء الزماف ، تحقيؽ ٔٛٙينظر : ابف خمكاف ، احمد بف محمد)ت  –( (ٛٗ

  ٚٛ/ٙ؛ الصفدم ، الكافي بالكفيات ،  ٛٗ/ٔـ( ، ٜٓٓٔاحساف عباس ، دار صادر ، بيركت )
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البربيارم ، االماـ ، القدكة ، الفقيو ، شيخ الحنابمة ، كاف ىك أبك محمد الحسف بف عمي بف خمؼ   -( (ٜٗ
ىػ. ينظر: الذىبي ، سير اعالـ ٕٖٛقكاال بالحؽ ، ككاف لو مجاىدات كمقاكمات في الديف ، مات سنة 

 ٕٕٚ/ٔٔ؛ ابف كثير ، البداية كالنياية ،  ٕٜ/٘ٔالنبالء ، 
؛ الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  ٕٔٔينظر تأريخ كفاتو عند : ابف النديـ ، الفيرست ، ص –( (ٓ٘
؛ الذىبي ، سير  ٚٛ/ٙ؛ الصفدم ، الكافي بالكفيات ،  ٛٗ/ٔ؛ ابف خمكاف ، كفيات االعياف ،  ٔٙٔ/ٙ

   ٙٚ/٘ٔأعالـ النبالء ، 
ىك ىشاـ بف عبد الممؾ بف مركاف بف الحكـ بف أبي العاص بف أمية ، الخميفة أبك الكليد القرشي ،   -((ٔ٘

ىػ ، ككاف في خالفتو حاـز الرأم ، جماعا لالمكاؿ يبخؿ ، ٘ٓٔلدمشقي ، بكيع لو بالخالفة سنة األمكم ا
ىػ . ينظر: الذىبي ، ٕ٘ٔككاف ذكيا مدبرا لو بصر باالمكر جميميا كحقيرىا  ككاف فيو حمـ كأناة ، كمات سنة 

 . ٖٖٛ/ٜ؛ ابف كثير ، البداية كالنياية ،  ٕٕٛ/ٛتاريخ االسالـ ، 
عبد اهلل بف عمى بف عبد اهلل بف العباس بف عبد المطمب الياشمي عـ أبى جعفر المنصكر ، كاله  ىك -((ٕ٘

أبك العباس السفاح حرب مركاف بف محمد فسار عبد اهلل إلى مركاف حتى قتمو ، كاستكلى عمى بالد الشاـ كلـ 
نفسو ، فكجو إليو المنصكر أبا  يزؿ أميرا عمييا مدة خالفة السفاح ، فمما كلي المنصكر خالؼ عميو كدعا إلى

مسمـ صاحب الدكلة فحاربو بنصيبيف ، فانيـز عبد اهلل بف عمى كاختفى كصار إلى البصرة فاشخصو سميماف 
بف عمى كالي البصرة إلى بغداد فحبسو أبك جعفر المنصكر كلـ يزؿ في حبسو ببغداد حتى كقع عميو البيت 

 .  ٛ/ٓٔر: الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ، ىػ. ينظٕٚٗالذم حبس فيو فقتمو كذلؾ سنة 
ىػ، ٕٕٛىك العالمة ابك منصكر ، محمد بف احمد بف االزىر، األزىرم ، المغكم ، الشافعي، كلد سنة  -((ٖ٘

سمع مف ابي القاسـ البغكم ، كابف ابي داكد ، كنفطكيو ، ركل عنو ابك عبيد اليركم ، كابك يعقكب القراب ، 
شي ، كاف رأسا في المغة كالفقو ، ثقة ، ثبتا ، دينا ، كلو كتاب " تيذيب المغة " كسعيد بف عثماف القر 

المشيكر، ككتاب " التفسير "، ككتاب " تفسير ألفاظ المزني "، ك " عمؿ القراءات "، ككتاب " الركح "، ككتاب 
ىػ. ٖٓٚ.مات سنة " االسماء الحسنى "، ك " شرح ديكاف أبي تماـ "، ك " تفسير إصالح المنطؽ "، كأشياء

؛ ابف  ٖٚٔ -ٖ٘ٔ/ٙٔ؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  ٖٖ٘/ٗينظر : ابف خمكاف ، كفيات االعياف ، 
  ٕٚ/ٖالعماد الحنبمي ، شذرات الذىب ، 

ىك: أحمد بف إبراىيـ بف  الحسف بف شاذاف بف حرب بف ميراف ابك بكر البزار، محدث بغداد ، كاف  -((ٗ٘
؛  ٕٗ/ٖىػ. ينظر : الذىبي ، العبر ، ٖٖٛر الحديث متحريا كرعا ، مات سنة ثبتا صحيح السماع كثي

  ٕٖٔ/ٔٔ؛ ابف كثير ، البداية كالنياية ،  ٖٖٓ/ ٔٔالصفدم ، الكافي بالكفيات ، 
ىك أحمد بف محمد بف صالح بف عبد ربو ، أبك العباس المنصكرم القاضي ، مف أىؿ المنصكرة ،  -((٘٘

 ٕٕٚ/ٔجر ، لساف الميزاف ، احد ركاة الحديث . ابف ح
 ٛ/ٓٔالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -((ٙ٘
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المنجـ : مف ينظر في النجـك ، بحسب مكاقيتيا كسيرىا ، كيستطمع مف ذلؾ احكاؿ الككف. ينظر:  -((ٚ٘
ىػ(، لساف العرب تحقيؽ عبد اهلل عمي الكبير كآخركف، دار المعارؼ، ٔٔٚابف منظكر، محمد بف مكـر )ت 

؛ ابراىيـ مصطفى، كاخركف، المعجـ الكسيط، تحقيؽ معجـ المغة العربية ، دار الدعكة،  ٛٙ٘/ٕٔىرة ، القا
ٕ/ٜٓ٘  

الطالع في اصطالح المنجميف : ماتنبأ بو المنجـ مف الحكادث. ينظر: ابراىيـ ، مصطفى ، المعجـ  -((ٛ٘
 . ٕٙ٘/ٕالكسيط ، 

ة البصرة ، كيزكر الخمفاء مف بني العباس فيجزلكف شاعر فصيح ، مف أىؿ اليمامة ، كاف يسكف بادي -((ٜ٘
صمتو، كبقي إلى أياـ الكاثؽ ، كعمي قبؿ مكتو، كىك مف أحفاد جرير الشاعر ، ككاف النحكيكف في البصرة 

 .  ٕٕٛ/ٕٔىػ. ينظر : الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ، ٜٖٕيأخذكف المغة عنو ، مات سنة
البيت : ككاف كما قاؿ ، فإف المنصكر مات حاجان، كالميدم مات قاؿ القزكيني معمقا عمى ىذا  -((ٓٙ

بماسبذاف ، كاليادم بعيساباد ، كالرشيد بطكس ، كاألميف أخذ في شبارتو كقتؿ بالجانب الشرقي ، كالمأمكف 
ىػ( ، ٕٛٙبطرسكس ، كالمعتصـ كالكاثؽ كالمتككؿ كالمستنصر بسامرا. ينظر : القزكيني ، زكريا بف محمد)ت

  ٕٙٔالبالد كاخبار العباد ، صاثار 
ىك منصكر بف الزبرقاف بف سممة ، كقيؿ منصكر بف سممة بف الزبرقاف ، شاعرا مف شعراء الدكلة  -((ٔٙ

  ٙٙ/ٖٔق . الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ، ٖٙٙالعباسية مف أىؿ الجزيرة ، مات سنة 
ىذه الركاية :ابف كثير ، البداية كالنياية ، ؛ كذكر  ٛٙ،  ٚٙ/ٔالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -((ٕٙ
، لكنو اقتصر عمى ذكر بيت كاحد مف الشعر كىك قكلو : ) قضى ربيا أف ال يمكت خميفة * بيا  ٗٓٔ/ٓٔ

إنو ما شاء في خمقو يقضي( ، كذكر األبيات كنسبيا لعمارة ايضا : ياقكت الحمكم ، ياقكت بف عبد 
 ٓٙٗ/ٔر الفكر ، بيركت  ىػ ( ، معجـ البمداف ، دإٙٙاهلل)ت
،  ٖٜٔ/ٛ؛ كذكر الركاية : ابف الجكزم ، المنتظـ ،  ٓٛ/ٔالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -((ٖٙ

ىػ( ، المعرفة كالتأريخ  ، دار الكتب العممية ، بيركت ٖٚٗكذىب ابف طاىر المقدسي ، يعقكب بف سفياف)ت
، اف بناء  ٖٕٔ/ٓٔبف كثير ، في البداية كالنياية ، ؛ كا ٕٖٙ/ٜ، كالذىبي ، في تاريخ االسالـ ،  ٚٛ/ٙ، 

 ىػ .ٚ٘ٔقصر الخمد كاف في سنة 
ىك عبد اهلل بف طاىر بف الحسيف بف مصعب ، االمير العادؿ ، أبك العباس ، حاكـ خراساف كما  -( (ٗٙ

فريقية ، ثـ خراساف ، ككاف ممكا مطاعا سائسا مييبا جكادا  مف رجاؿ كراء النير ، قمده المأمكف مصر كا 
    ٗٛٙ/ٓٔىػ. الذىبي ، سير أعالـ النبالء ، ٖٕٓالكماؿ ، مات سنة 

نسبة الى االنبار : كىي بمدة قديمة عمى الفرات ، بينيا كبيف بغداد عشرة فراسخ ، ككاف السفاح أكؿ  -( (٘ٙ
لمنصكر بنى خميفة مف بني العباس يجمس بيا كيسكنيا ، كبيا مات ، ثـ لما انتقمت الخالفة إلى أبي جعفر ا

بغداد كصارت دار الخالفة ، كخرج مف االنبار جماعة مف الفضالء كالعمماء في كؿ فف ، كسميت ىذه البمدة 
االنبار الف كسرل كاف يتخذ فييا أنابير الطعاـ ، كىي التي تسمييا العرب االىراء يعني مكضعا يجمع فيو 
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 ٔىػ( ، االنساب ، دار الكتب العممية ، طٕٙ٘الطعاـ  ينظر. ينظر: السمعاني ، عبد الكريـ بف محمد)ت
  ٕٕٔ/ٔـ( ، ٜٜٜٔق/ٜٔٗٔ،الرياض)

 ٜٛ/ٔالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٙٙ
ىك أحمد بف إسرائيؿ بف الحسيف االنبارم الكاتب ، كزير المعتز ، كاف ذا مكانة رفيعة عند المعتز،  -( (ٚٙ

مر، ككاف يضرب بذكائو المثؿ ، ال يسمع شيئا إال حفظو ، فاستكزره سنة اثنتيف كخمسيف ، فنيض بأعباء اال
  ٖٖٖ/ٕٔىػ . ينظر: الذىبي ، سير اعالـ النبالء ، ٕ٘٘ككاف إليو المنتيى في حساب الديكاف ، مات سنة 

 ٜٛ/ٔالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٛٙ
 ٜٓ/ٔالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٜٙ
 ٕٜ/ٔ، تاريخ بغداد ، الخطيب البغدادم  -( (ٓٚ
 ٕٜ/ٔالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٔٚ
 ٜ٘/ٔالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٕٚ
 ٜٙ/ٔالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٖٚ
 ٛٔٔ/٘ٔىك المعمى بف طريؼ ، تنظر ترجمتو عند : الصفدم ، الكافي بالكفيات ،  -( (ٗٚ
 ٜٚ/ٔخ بغداد ، الخطيب البغدادم ، تاري -( (٘ٚ
 ٜٛ/ٔالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٙٚ
ىك عبد الرحمف بف مسمـ ، كيقاؿ : عبد الرحمف بف عثماف بف يسار الخراساني، االمير، صاحب  -( (ٚٚ

الدعكة ، كىاـز جيكش الدكلة االمكية ، كالقائـ بإنشاء الدكلة العباسية ، كاف مف أكبر الممكؾ في االسالـ ، 
 ٛٗ/ٙىػ . الذىبي ، سير اعالـ النبالء ، ٖٚٔة مات سن
ىك المعافى بف زكريا بف يحيى بف حميد ، ابك الفرج النيركاني ، العالمة ، الفقيو ، الحافظ ،  -( (ٛٚ

القاضي ، عالـ عصره ، ككاف مف أعمـ الناس في كقتو بالفقو ، كالنحك، كالمغة ، كأصناؼ االدب ، كلي 
فسير كبير في ست مجمدات جـ الفكائد ، كلو كتاب " الجميس كاالنيس " في القضاء بباب الطاؽ ، كلو ت

 ٘ٗ٘،  ٗٗ٘/ٙٔىػ. الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ، ٜٖٓمجمديف ، ككاف مف بحكر العمـ  ، مات سنة 
ىك أحمد بف محمد بف صالح بف عبد ربو ، أبك العباس المنصكرم القاضي ، مف أىؿ المنصكرة ،  -( (ٜٚ

 ٕٕٚ/ٔالحديث . ابف حجر ، لساف الميزاف ،  احد ركاة
ىك الىز بف قريط بف سرم بف الكاىف بف زيد بف العصبة، مف تميـ: أحد نقباء بني العباس، قبؿ  -( (ٓٛ

قياـ دكلتيـ ، كاف عمى ميمنة أبي مسمـ الخراساني في سيره إلى مرك كرسكلو إلى نصر بف سيار، يدعكه إلى 
 ٖٕٛ/٘ي ، االعالـ ، ىػ. الزركمٖٓٔالطاعة ، سنة 
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ىك زند بف الجكف ، الشاعر الماجف ، أحد الظرفاء ، أصمو مف الككفة ، كأقاـ ببغداد ، كحظي عند  -( (ٔٛ
ىػ . ابف كثير ، البداية كالنياية ، ٔٙٔالمنصكر النو كاف يضحكو ، كينشده االشعار كيمدحو ، مات سنة 

ٔٓ/ٖٔٗ       
، لقبو المنصكر ، بعد اف قتمو. ينظر : ابف ناصر الديف ، شمس ىك لقب ابك مسمـ الخراساني  -( (ٕٛ

ىػ (، تكضيح المشتبو في ضبط أسماء الركاة كأنسابيـ كألقابيـ ككناىـ ، ٕٗٛالديف محمد بف عبد اهلل)ت
  ٖ٘/ٛـ( ٖٜٜٔ، مؤسسة الرسالة ، بيركت ) ٔتحقيؽ محمد نعيـ العرقسكسي ، ط

، كذكر الركاية : ابف عساكر ، عمي بف  ٜٕٓ/ٓٔ،  الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد -( (ٖٛ
؛  ٕ٘ٗ/ٖ٘ـ( ، ٜ٘ٚٔق( ، تاريخ دمشؽ ، تحقيؽ محب الديف عمر ، دار الفكر ، بيركت )ٔٚ٘الحسيف)ت

 ٜٙ/ٙالذىبي ، سير اعالـ النبالء ، 
مصطفى الخمعة : يقاؿ خمع عميو خمعة ، ام أعطاه أك ألبسو إياىا ، كالمراد بو كسكة . ابراىيـ  -( (ٗٛ

 ٕٓ٘/ٔكآخركف ، المعجـ الكسيط ، 
طريح بف إسماعيؿ بف عبيد بف أسيد الثقفي، أبك الصمت: شاعر الكليد بف يزيد األمكم، كخميمو ،  -( (٘ٛ

انقطع إليو قبؿ أف يمي الخالفة، كاستمر اتصالو بو، كأكثر شعره في مدحو. كجعمو الكليد أكؿ مف يدخؿ عميو 
يستشيره في ميماتو.كعاش إلى أياـ اليادم العباسي. ينظر: الزركمي ،  كآخر مف يخرج مف عنده، ككاف

 ٕٕٙ/ٖاالعالـ ، 
رؤبة بف العجاج كنيتو أبك الجحاؼ ، كاسـ العجاج عبد اهلل مف أىؿ البصرة ، احد المحدثيف. ابف  -( (ٙٛ

 ٖٓٔ/ٙحباف ، الثقات ، 
 ٖٓ٘/ٔالكسيط ، ام التحترؽ بدمي . ابراىيـ مصطفى كاخركف ، المعجـ  -( (ٚٛ
؛ كذكر الركاية : ابف الجكزم ، عبد الرحمف بف  ٚٔٔ/ٙالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٛٛ

 ٕٔ/ٜ؛ ابف عساكر ، تاريخ دمشؽ ،  ٕٔ/ٜىػ( ، ٖٛ٘ٔىػ( ، المنتظـ ، دار صادر ، بيركت )ٜٚ٘عمي)ت
ىك أبك أيكب ، عبد الرحمف بف زياد بف أنعـ الشعباني ، االفريقي ، االماـ، القدكة ، شيخ االسالـ ،  -( (ٜٛ

ىػ. ينظر: الذىبي ، سير اعالـ ٕٙ٘قاضي افريقية كعالميا ، كمحدثيا عمى سكء في حفظو ، مات سنة 
  ٕٔٗ/ٙالنبالء ، 

لركاية : ابف عساكر ، تاريخ دمشؽ ، ؛ كذكر ا ٕ٘ٔ/ٓٔالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٜٓ
 ٛٚٗ/ٜ؛ الذىبي ، تاريخ االسالـ ،  ٕٖ٘/ٖٗ

 ىك محمد بف جعفر بف عبيد اهلل بف العباس بف عبد المطمب الياشمي العباسي.(  -( (ٜٔ
كاف مف ندماء المنصكر، كاف اديبان لبيبان يعد مف عقمة الرجاؿ، ككاف المنصكر يمازحو كيمتذ بمحادثتو ،  

كمـ المنصكر في حكائج الناسك ، كانت كفاتو قريبة مف كفاة المنصكر. ينظر: الذىبي ، تاريخ االسالـ ككاف ي
 ،ٜ/ٜ٘٘ 
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؛ كذكر ىذه األخبار : ابف الجكزم ، المنتظـ ،  ٕٔٔ،  ٔٔٔ/ٕالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٕٜ
ٛ/ٕٕٙ 

األعماؿ كاألخبار: ابف الجكزم ، المنتظـ ، ؛ كذكر ىذه  ٖٜٖ/٘الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٖٜ
ىػ( ، تاريخ الخمفاء ، تحقيؽ محمد محيي الديف ، ٜٔٔ؛ السيكطي ، عبد الرحمف بف ابي بكر)ت ٕٕٙ/ٛ
 ٜٖٕـ( ، صٕٜ٘ٔىػ/ٖٔٚٔ، مطبعة السعادة ، مصر ) ٔط

دمشؽ ،  ؛ كذكر الركاية : ابف عساكر ، تاريخ ٜٜٖ/٘الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٜٗ
  ٕٗٗ/ٓٔ؛ الذىبي ، تاريخ االسالـ ،  ٖٙٗ/ٖ٘

؛ كاخرج المركية بطكليا : ابف الجكزم ، المنتظـ ،  ٜٜٖ/٘الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٜ٘
 ٜٖٗ/ٖ٘؛ ابف عساكر ، تاريخ دمشؽ ،  ٕٗٔ/ٛ

ر : ابف العماد ، ؛ كذكر الركاية دكف ابيات الشع ٖٓٗ/ٗٔالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٜٙ
 ٕٓٛ/ٔشذرات الذىب ، 

 ٔ٘ٔ،  ٓ٘ٔ/ٔٔالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٜٚ
ىك أبك الكليد ، عيسى بف يزيد بف بكر بف داب المديني، سكف بغداد ككانت لو حظكة عند اليادم ،  -( (ٜٛ

، ككاف يضع الحديث. الذىبي ككاف إخباريان، عالمة ، ركاية عف العرب، نسابة، نديمان، كلكف أحاديثو ساقطة 
  ٕٚٛ/ٔٔ، تاريخ االسالـ ، 

؛ كذكر الركاية : الطبرم ، محمد بف ٔ٘ٔ،  ٓ٘ٔ/ٔٔالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٜٜ
 ٖٔٙ/ٗىػ( ، ٚٓٗٔىػ( ، تاريخ الرسؿ كالممكؾ ، دار الكتب العممية ، بيركت )ٖٓٔجرير)ت
 ٕٙٗ؛ السيكطي ، تاريخ الخمفاء ، ص ٕٕ/ٖٔالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٓٓٔ
ىك أبك القاسـ ، إسماعيؿ بف جامع السيمي القرشي ، كيعرؼ أيضا بابف أبي كداعة ، مف أكابر  -( (ٔٓٔ

المغنيف الممحنيف ، كاف مف أحفظ الناس لمقرآف ، متعبدا ، كثير الصالة ، كلد بمكة كاحترؼ الغناء فذاعت 
بالخميفة ىاركف الرشيد ، فحظي عنده ، ككاف مف أقراف إبراىيـ المكصمي  شيرتو ، فرحؿ إلى بغداد ، فاتصؿ

 ٖٔٔ/ٔ؛  الزركمي ، اإلعالـ ،  ٔٙ/ٜىػ. الصفدم ، الكافي بالكفيات ، ٕٜٔ، مات سنة 
 لـ أقؼ عمى ترجمة لو -( (ٕٓٔ
ِلَقاُؤَىا َأْينا ( ينظر:  كعند الطبرم : )َفَأْيَف نقكليا َأْيَنا ، كعند ابف عبد الممؾ الشافعي : ) َفَأْيفَ  -( (ٖٓٔ

؛ عبد الممؾ بف حسيف بف عبد الممؾ الشافعي ، المكي  ٙٔٙ/ٗالطبرم ، تاريخ الرسؿ كالممكؾ ، 
ىػ( ، سمط النجـك العكالي في أنباء األكائؿ كالتكالي ، تحقيؽ عادؿ أحمد عبد المكجكد ك عمي ٔٔٔٔ)ت

 ٕٓٗ/ٖـ( ، ٜٜٛٔىػ/ ٜٔٗٔمحمد معكض ،  دار الكتب العممية ، بيركت ) 
؛ كذكر الركاية : الطبرم ، تاريخ الرسؿ كالممكؾ ،  ٕٗ/ٖٔالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٗٓٔ

 ٜٚٗ/ٓٔ؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  ٙٔٙ/ٗ
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ىك محمد بف سميماف بف عمي بف عبد اهلل بف عباس بف عبد المطمب الياشمي ، القرشي ، كاف  -( (٘ٓٔ
يـ ، جمع لو المنصكر بيف البصرة كالككفة ، كزكجو الميدم ابنتو العباسة ، ككاف مف رجاالت قريش كشجعان

 ٗٚٔ/ٓٔىػ. ينظر : ابف حجر ، البداية كالنياية ، ٖٚٔلو مف االمكاؿ شئ كثير، مات سنة 
؛ كذكر ىذه األخبار: ابف الجكزم ، المنتظـ ،  ٜٕٔ/٘الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٙٓٔ

ٛ/ٖ٘ٔ 
؛ كذكر ىذه األخبار: ابف كثير ، البداية كالنياية ،  ٜٕٔ/٘الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٚٓٔ

ٔٓ/ٔٚٗ 
؛ كذكر مناقبو كاخباره ايضا : ابف كثير ، البداية  ٙ/ٗٔالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٛٓٔ

 ٜٕٗ؛ السيكطي ، تاريخ الخمفاء ، ص ٕٗٓ/ٖٔكالنياية ، 
، عمرك بف بحر بف محبكب البصرم ، المعتزلي ، العالمة المتبحر ، كاحد ىك ابك عثماف  -( (ٜٓٔ

ىػ. ينظر: الذىبي ، سير اعالـ ٕٓ٘االذكياء ، قاؿ الذىبي : كاف ماجنا ، قميؿ الديف ، لو نكادر ، مات سنة 
 ٕٙ٘/ٔٔالنبالء ، 
مة ، المحدث ، قاضي ىك القاضي أبك يكسؼ ، يعقكب بف ابراىيـ الككفي ، االماـ المجتيد العال -( (ٓٔٔ

  ٖ٘٘/ٛىػ . ينظر: الذىبي ، سير اعالـ النبالء ، ٓٛٔالقضاة ، صاحب ابي حنيفة ، مات سنة 
ىك مركاف بف أبي حفصة سميماف بف يحيى بف أبي حفصة يزيد بف عبد اهلل األمكم ، مف الشعراء  -( (ٔٔٔ

  ٜٖٛ/ٕٔتاريخ االسالـ ، ىػ . ينظر: الذىبي ، ٖٛٔالمشيكريف ، كاف يمدح الخمفاء ، مات سنة 
ىك منصكر مكلى عيسى بف جعفر ، كلقبو زلزؿ ، فغمب عميو كنسي اسمو. ينظر: ابف الجكزم ،  -( (ٕٔٔ

  ٘/ٜالمنتظـ ، 
احد المشيكريف بالغناء ، مف سكاد أىؿ الككفة مف أىؿ الخشنة كالبذاذة كالدناءة ، لـ تذكر  -( (ٖٔٔ

ىػ( ، االغاني ، تحقيؽ ٖٙ٘الصفياني ، عمي بف الحسيف )تالمصادر اسمو كنسبو. ينظر : ابك الفرج ا
 ٜٖٕ/٘، دار الفكر ، بيركت ،  ٕسمير جابر ، ط

ىي زبيدة الست المحجبة أمة العزيز، كتكنى أـ جعفر بنت جعفر بف المنصكر أبي جعفر  -( (ٗٔٔ
 ٕٔٗ/ٓٔالنبالء ، العباسية، كالدة االميف محمد بف الرشيد ، ينظر ترجمتيا عند : الذىبي ، سير اعالـ 

؛ كذكر ىذه االخبار كالمناقب ، ابف كثير ، البداية  ٔٔ/ٗٔالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (٘ٔٔ
 ٕٚٔ/ٓٔكالنياية ، 
؛ كذكر الركاية : ابف عساكر ، تاريخ دمشؽ ،  ٕٗٔ/ٕٔالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٙٔٔ

 ٖٗٙ/ٙٔ؛ الصفدم ، الكافي بالكفيات ،  ٜٖٗ/ٕٙ
ىك الكليد بف عبيد بف يحيى الطائي ، البحترم ، الشاعر ، كاف يمدح الخمفاء كاألكابر ، كالرؤساء  -( (ٚٔٔ

 ٕٔ/ٙىػ. ينظر: ابف خمكاف ، كفيات االعياف ، ٕٗٛ، كلو اشعار كثيرة ، اقاـ في بغداد كمات سنة 
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بف عساكر ، تاريخ دمشؽ ، ؛ كذكر الركاية : ا ٜٓٔ/ٓٔالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٛٔٔ
 ٕ٘ٚ؛ السيكطي ، تاريخ الخمفاء ، ص ٖٙٓ/ٖٖ

ىك جعفر بف يحيى بف خالد ، أبك الفضؿ البرمكي ، مف كزراء الرشيد  كانت لو فصاحة كبالغة  -( (ٜٔٔ
 ٓٗٔ/ٜىػ. ينظر : ابف الجكزم ، المنتظـ ، ٚٛٔككـر ، مات سنة 

؛ كذكر الركاية : ابف الجكزم ، المنتظـ ،  ٘ٛٔ،  ٗٛٔ/ٓٔالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٕٓٔ
 ٕ٘ٚ؛ السيكطي ، تاريخ الخمفاء ، ص ٓ٘/ٓٔ

ىك إبراىيـ بف الميدّم محمد بف المنصكر أبي جعفر عبد اهلل بف العباسي الياشمي األسكد،  -( (ٕٔٔ
الغناء كمعرفة المكسيقى. الممقب بالمبارؾ. كاف فصيحان مفكىان بارعان في األدب كالّشعر. بارعان إلى الغاية في 

قاؿ الخطيب: بايع أىؿ بغداد إلبراىيـ في داره، كلّقبكه بالمبارؾ، كقيؿ: المرضي، في أكؿ سنة اثنتيف 
كمائتيف. فغمب عمى الككفة كبغداد كالّسكاد. فمما أشرؼ المأمكف عمى العراؽ ضعؼ إبراىيـ. كظفر بو 

أف تكّفي في رمضاف سنة أربع كعشريف كمائتيف. ينظر : المأمكف في سنة عشر، فعفا عنو كبقي مكرمان إلى 
  ٕٚ -ٚٙ/ٙٔالذىبي ، تاريخ اإلسالـ ، 

 ٕٗٔ/ٙالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٕٕٔ
 ٚٗٔ/ٙالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٖٕٔ
 ىك ابك القاسـ االزىرم ، الذم يركم عنو الخطيب البغدادم ، تقدمت ترجمتو. -( (ٕٗٔ
 ٔٓٗ/ٔ؛ كذكرر الركاية : الذىبي ، العبر ،  ٖٖٗ/ٖالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٕ٘ٔ
 ٖٖٗ/ٖالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٕٙٔ
كعند ابف كثير كرد البيت الشعرم بالصيغة التالية : ) كال عزاء إذا أىؿ اليكل رقدكا ( ، كفي ديكاف  -( (ٕٚٔ

ظ : كال عزاءه إذا أىُؿ الباَل رقُدكا. ينظر: ابف كثير ، البداية كالنياية ، دعبؿ كدكاكيف الشعر العربي كرد بمف
 ٛٙٗ/ٖٔ؛ دكاكيف الشعر العربي ،  ٖٖٔ؛ ديكاف دعبؿ ، ص ٜٖٓ/ٓٔ

؛ كذكر الركاية : ابف كثير ، البداية كالنياية ،  ٙٔ/ٗٔالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٕٛٔ
ٔٓ/ٖٜٓ 

 ٜٙٔ/ٔٔق. ينظر: ابف كثير ، البداية كالنياية ، ٖٓٔت سنة ىك كزير المقتدر ، ما -( (ٜٕٔ
 ٖٗٛ/ٚٔ؛ كذكر الركاية : الذىبي ، تاريخ االسالـ ،  ٛٔ/ٗٔالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٖٓٔ

 ٖٓٗ/ٓٔ، ابف كثير ، البداية كالنياية ،  ٖٔٔ/ٓٔ؛ سير اعالـ النبالء ، 
 ٙٙٔ/ٚالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٖٔٔ
 ٚٙ/ٓٔالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٕٖٔ
 ٖٚ/ٕٔ؛ كذكر الركاية : ابف الجكزم ، المنتظـ ،  ٓ٘ٔ/ٙالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٖٖٔ
 ٘ٛ/٘الخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٖٗٔ
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ف عبد المطمب ىك جعفر بف عبد الكاحد بف جعفر بف سميماف بف عمي بف عبد اهلل بف العباس ب -((ٖ٘ٔ
العباسي ، قاضي القضاة ، كلي قضاء القضاة بسر مف رأل في سنة أربعيف كمائتيف ، قاؿ ابف عدم : متيـ 

ق  . ينظر: الذىبي ، تاريخ ٜٕ٘ىػ ، كقيؿ سنة ٕٛ٘بكضع الحديث ، كقاؿ الدارقطني : متركؾ ، مات سنة
 ٖٔ٘/ٓٔ؛ ابف كثير ، البداية كالنياية ،  ٜٚ/ٜٔاالسالـ ، 

 ٗٚٔ/ٚالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٖٙٔ
؛  ٖٛ/ٕٔ؛ كذكر الركاية : ابف الجكزم ، المنتظـ ،  ٖٓ٘/ٖالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٖٚٔ

 ٕٕٗ/ٙابف األثير ، الكامؿ في التاريخ ، 
ديف ، عمر ؛ كذكر الركاية : ابف ابي جرادة ، كماؿ ال ٓٙ/ٗالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٖٛٔ

  ٜٜ٘/ٕق ( ، بغية الطمب في تاريخ حمب ، تحقيؽ سييؿ زكار ، دار الفكر ، ٓٙٙبف احمد )ت
؛ كذكر الركاية : ابف أبي الجراد ، بغية الطمب في  ٙٓٗ/ٗالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ، -( (ٜٖٔ

 .ٜٙ/ٕٔ؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  ٕ٘ٛ/ٕتاريخ حمب ، 
 .ٖٙ/ٕٔ، كذكر الركاية : الذىبي ، تاريخ االسالـ ،  ٖٙٔ/ٔٔ، تاريخ بغداد ،  الخطيب البغدادم -( (ٓٗٔ
 .ٖٕٔ/ٚالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٔٗٔ
 .ٖٜ/ٓٔالخطيب البغدادم ، تاريخ بغداد ،  -( (ٕٗٔ

 
 

 

 

 

 
 


