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 مقدمة الكتاب
وعلى آله  حممد  ،احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أفضل اخللق وسيد ولد آدم

 :وبعُد وصحابته أمجعني،
والصناعات  م يف العمرانة تباهي مبا وصلت إليه من تقدُّكانت الدول األوربية واألمريكيَّ ذافإ

ون مبا لديهم من قرآن كرمي املسلمني يعتزُّ فإنَّ ،ات، وما وصلت إليه من علم ومعرفةواالختراع
يف  ىحتَذوأبقت أثًرا فائًقا ُي ،رة، ومن سرية السلف الصاحل اليت رمست هنًجا عظيًماة مطهَّوسنَّ

 ميادين العلم واحلضارة واالزدهار.
فإن عند  ،علمائه يف حقول التربية والتعليمها لعيب بتمجيد العلم وبالنظريات اليت يدَّوإذا فخر الغْر

واألدب يف بلوغه ما يسبق تلك النظريات  ،لهعليه وسبل نْي وحثٍّ ،للعلم املسلمني من تشويٍق
 فيها اجلمال والتركيز والوضوح. ،وأساليب ناصعات ،ويربزها يف كلمات واضحات

فنشأت  ،املسلمني عن تراثهم َدأن يبِع - من محلته على اإلسالم كجزٍء - راملستعِم الغرُبلقد أراد 
فه السلف األماجد بة بثقافة أوروبا وحضارهتا ومدنيتها، مستهينة مبا خلَّمعَج ،أجيال جاهلة بأجمادها

 وتستنري به الشعوب. ،ن أعظم ما تفخر به األمممها ِم ،من علم وثقافة
عن الكنوز اليت ورثوها خللفهم بعد  أوائلهم، وأن يبحثوا وقد آن ألبناء املسلمني أن يدرسوا علَم

 وتصحيح ومتييز. ،وجرح وتعديل ،غ، وتبويب وترتيبعناية فائقة، واجتهاد باِل
نوا بتارخيهم وتراثهم، ْعُي أن وما على أحفاد أولئك العلماء وشباب املسلمني يف كل مكان إالَّ

ص لعلم من تنقُّ رون وأتباعهمبشِّرون واملنفثه املستعِمبسبب ما  ؛رونهجدون ما مل يكونوا يتصوَّفسَي
 ريه.لعلماء الغرب ومفكِّ ومتجيٍد ،منياملسلمني املتقدِّ

 نرة حلال أولئك العلماء املسلمني الذيفيه أن أعطي صورة مصغَّ ويف هذا الكتاب الذي حاولُت
منها  مجعُت أن أرجع إىل كتب كثرية لقد كان عليَّ ،وتراًثا حافاًل ،موا لإلنسانية علًما عظيًماقدَّ

وكتب األدب  ،والتراجم واملعاجم ،رة بني كتب احلديث والتاريخهذه النماذج اليت كانت مبعَث
أنه األنسب، وربطت بينها  ها حسب ما رأيُتبُتت والصحف، ورتَّن بعض اجملالَّواللغة، وِم

 ًقا فيه.أن أكون موفَّ ُلآُم بأسلوٍب
 أولصلتها مبوضوعه،  ؛العلم، هل أضيفها إىل هذا الكتاب وقد أقف أحياًنا حائًرا يف أنواع كثرية من

وأنا  ؟خامخيرج عن إطاره ويصبح يف عداد الكتب الضِّ لئالَّ ؛كتفي بأبواب منها وفصول وإشاراتأ
 ئه.وال يضجر قاِر ،وال يشق شراؤه ،أريده كتاًبا ال يصعب محله
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ب النفيسة اليت تزخر هبا املكتبات من ه الكتيف التذكري مبا تضمُّ وأرجو أن أكون بذلك قد أسهمُت
 روه.الغرب وفالسفته ومفكِّ ر دوهنا علماُءعلوم ومعارف يتقاَص

العصور،  يف إبان حماوالهتم استعادة أجمادهم هبذه األنوار الساطعة على مرِّ د املسلمونوآمل أن يتزوَّ
 وإىل ما شاء اهلل. ،منذ بزغ نور اإلسالم حىت يومنا هذا

 املعونة والتوفيق. ومنه نستمدُّ ،صد السبيلوعلى اهلل ق
 املؤلف

* * * 
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 الرحلة يف طلب العلم واالجتهاد يف حتصيله

 ،سونه بينهمويتداَر ،مون القرآنت من بيوت اهلل يتعلَّجيتمعون يف بْي : ))ما من قوٍمقال الرسول 
ن عنده، وما من اهلل فيَموذكرهم  ،وتزنلت عليهم السكينة ،وغشيتهم الرمحة ،تهم املالئكةإال حفَّ

ن أبطأ به عمله مل يسرع جلنة، وَمال اهلل له طريًقا إىل إال سهَّ ،رجل يسلك طريًقا يلتمس فيها علًما
 .1ه((به نسُب

انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به،  ،ويف حديث آخر: ))إذا مات ابن آدم
 .2أو ولد صاحل يدعو له((

ه يف احلق، ورجل ِتَكطه على هَلفسلَّ ،إال يف اثنتني: رجل آتاه اهلل مااًل ))ال حسَد ويف حديث آخر:
 .3مها((فهو يقضي هبا ويعلِّ ،آتاه اهلل احلكمة

 :ليس عن هذا نسألك، قال :، قالوا((أتقاهم))الناس؟ قال:  ن أكرُمَم :ل رسول اهلل ِئوُس
بن يعقوب بن إسحاق  يوسف :يعين ؛((اهلل بن خليل اهلل اهلل بن نيبِّ اهلل بن نيبِّ الناس نيبُّ فأكرُم))

فعن معادن العرب )) :ليس عن هذا نسألك، قال :قالوا -صلوات اهلل عليهم  -بن إبراهيم 
 .4إذا فقهوا(( ،تسألوين؟ إن خياركم يف اجلاهلية خياركم يف اإلسالم

ما أنا قاسم واهلل يعطي، ولن تزال هذه وإنَّهه يف الدين، د اهلل به خرًيا يفقِِّرن ُيويف حديث آخر: ))َم
 .5ن خالفهم حىت يأيت أمر اهلل((هم َمعلى احلق ال يضرُّ األمة قائمًة

غري فقيه،  حامل فقٍه بَّاها كما مسعها، فُرمسع مقاليت فوعاها وأدَّ أر اهلل امرويف حديث آخر: ))نضَّ
 .6ن هو أفقه منه((إىل َم حامل فقٍه بَّوُر

فإذا وجدوا قوًما  ،احني يف األرضقال: ))إن هلل مالئكة سيَّ أن النيب  يد اخلدري وعن أيب سع
ون هبم، فإذا صعدوا إىل تكم، فيجيئون فيحفَُّيْغوا إىل ُبتنادوا وقالوا: هلمُّ -تعاىل  -يذكرون اهلل 

قالوا:  - وهو أعلم هبم - ؟تركتم عبادي يصنعون شيٍء : على أيِّ- تعاىل -يقول اهلل  ،السماء

                                                            

 (.2/407أمحد )أخرجه  1

 (.1631أخرجه مسلم ) 2

 (.816(، ومسلم )7316( و )7141( و )14098( و)73أخرجه البخاري ) 3

 (.2387( ، ومسلم )3490( و ) 3383( و )3374( و )3353أخرجه البخاري ) 4

 (.1037أخرجه مسلم ) 5

(، وأبو 232( و )230(، وابن ماجه )2657( و )2656(، والترمذي )5/183)( و1/437أخرجه أمحد ) 6
 (.3660داود )
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فيقول: فأي شيء يطلبون؟ فيقولون: اجلنة، فيقول  ،حونك ويذكرونكتركناهم حيمدونك ويسبِّ
لكانوا  ،هاْوها؟ فيقولون: ال، فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رَأْو: هل رَأ- عز وجل -اهلل 
ذون من النار، تعوَّذون؟ فيقولون: يوأشد عليها حرًصا، فيقول: فمن أي شيء يتعوَّ ،هلا طلًبا أشدَّ

ها لكانوا ْوها؟ فيقولون: ال، فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رَأْو: هل رَأ- تعاىل -فيقول اهلل 
 شهدكم يا مالئكيت أين قد غفرت هلم، فيقولون: إنَّوأشد منها خوًفا، فيقول: إين ُأ ،منها هرًبا أشدَّ

 .7ة، فيقول: هم القوم ال يشقى جليسهم((وإمنا جاء حلاج ؛همْدِرفيهم فالًنا اخلاطئ مل ُي
إن مل يعطك  ،ل حامل املسكل اجلليس الصاحل كمَثأنه قال: ))مَث وروى عبداهلل بن مسعود 

 .8ك أصابك من دخانه((إن مل حيرق ثياَب ،ل القنيس السوء كمَثيلاجل لَثحيه، ومأصابك من ِر ،منه
إين  ،فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء ،دمشقعن كثري بن قيس قال: كنت مع أيب الدرداء مبسجد 

قال: ما جاء بك حاجة  بلغين أنك حتدثه عن رسول اهلل  حلديٍث جئتك من مدينة رسول اهلل 
ن يقول: ))َم قال: فإين مسعت رسول اهلل  وال جئت إال فيه؟ قال: نعم، ،تجارةوال جئت ل ،غريه

 جلنة، وإن املالئكة لتضع أجنحتها رًضا لطالب العلم، وإنَّل اهلل له طريًقا إىل اسهَّ ،علٍم سلك طريَق
البدر  السموات واألرض لتستغفر له واحلوت يف املاء، وإن فضل العامل على العابد كفضل القمر ليلَة

ثوا وإمنا ورَّ ،ة األنبياء، وإن األنبياء مل يورثوا ديناًرا وال درمًهاَثَرعلى سائر الكواكب، إن العلماء َو
 .9ن أخذ به أخذ حبظ وافر((فَم ،مالعل

بعرًيا  فابتعُت : بلغين حديث عن رجل من أصحاب رسول اهلل وقال جابر بن عبداهلل 
يس األنصاري، َنفإذا عبداهلل بن ُأ ،حىت قدمت الشام ،لي، مث سرت إليه شهًراْحفشددت عليه َر

فقال: جابر بن عبداهلل؟ فقلت:  ،لرسولا جابًرا على الباب فرجع إيلَّ مزنله وأرسلت إليه أنَّ فأتيُت
يف  نك مسعته من رسول اهلل أبلغين عنك  قال: قلت: حديٌث ،فخرج إيلَّ فاعتنقته واعتنقين ،نعم

باد، أو الِع - تبارك وتعاىل -حشر اهلل يقول: ))َي قال: مسعت رسول اهلل  ،املظامل مل أمسعه أنا منه
، قال: قلنا: ما ((اهًمإىل الشام( حفاة عراة غراًل ُب)وأومأ بيده  -شك مهام  -قال: الناس 

ن قرب: أنا امللك ويسمعه َم ،دُعن َبفيناديهم بصوت يسمعه َم ،ليس معهم شيء)) :؟ قال((اهًمُب))
مة حىت اللطمة، من أهل النار يطلبه مبظَل ال ينبغي ألحد من أهل اجلنة أن يدخل اجلنة وأحٌد ،انالديَّ

                                                            

 ( من حديث أيب هريرة.2689(، ومسلم )6408أخرجه البخاري ) 7

 ( من حديث أيب موسى األشعري مرفوًعا بنحوه.2628(، ومسلم )5534( و )2191أخرجه البخاري ) 8

بن حبان (، وا1/98(، والدارمي )223(، وابن ماجه )3642( و )3641(، وأبو داود )5/196أخرجه أمحد ) 9
(88.) 
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، قال: ((مة حىت اللطمةهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل اجلنة يطلبه مبظَلوال ينبغي ألحد من أ
  .10باحلسنات والسيئات(())غراًل؟ قال:  عراًة حفاًة -عز وجل  -ما نأيت اهلل قلنا: كيف وإنَّ

مسعه من رسول  عقبة بن عامر عن حديٍث ليسأَل ؛ورحل أبو أيوب األنصاري من املدينة إىل مصر
 ،ا سأله عن احلديثغريه وغري عقبة، فلمَّ ن مسعه من الرسول ممَّ تر املسلم مل يبَقِس يف اهلل 

 رحله. ركب راحلته وانصرف إىل املدينة وما حلَّ
 ألسري الليايل واأليام يف طلب احلديث الواحد. وقال سعيد بن املسيب: إن كنُت

ما رأيت  ،كلمة حكمة اليمن ليسمَعرجاًل سافر من أقصى الشام إىل أقصى  وقال الشعيب: لو أنَّ
 سفره ضائًعا.

 ها يف طلب العلم.األرض كلَّ : طفُتيوقال مكحول الشام
ما رجل كانت عنده ))أيُّ :ة عن أبيه قال: قال رسول اهلل َدْرنا أبو ُبَثوعن الشعيب قال: حدَّ

ما رجل فله أجران، وأيُّ ،جهاها، وأعتقها فتزوَّهبا فأحسن تأديَبمها وأحسن تعليمها، وأدَّفعلَّ ،وليدة
فله  ،ربه ى حقَّمواليه وأدَّ ى حقَّما مملوك أدَّفله أجران، وأيُّ ،ه وآمن يبمن أهل الكتاب آمن بنبيِّ

قد كان الرجل يرحل فيما دوهنا إىل املدينة، كان الشعيب  -بغري شيء  :يعين -خذها  ،11أجران((
 يقوله بعد أن حدث هبذا احلديث.

فلو أشاء  أن ابن عباس قال: كان يبلغنا احلديث عن رجل من أصحاب النيب  وعن ابن شهاب
حىت خيرج إيلَّ  ،قيل على بابهي كنت أذهب إليه فَأولكنِّ ،فعلت ،أن أرسل إليه حىت جييئين فيحدثين

 .فيحدثين
 وقال سعيد بن املسيب: إن كنت ألسري الليايل واأليام يف طلب احلديث الواحد.

 أحًدا من الناس كان أطلب لعلم يف أفق من اآلفاق من مسروق. : ما علمت أنَّعيبوقال الشَّ
 إىل املدينة أطلب العلم والشرف. وعن قيس بن عبادة قال: خرجُت

اهلل احلضرمي قال: إن كنت ألركب إىل املصر من األمصار يف احلديث الواحد بيدوعن بسر بن ع
 ألمسعه.

عند هذا احلي من األنصار، إن  علم أصحاب رسول اهلل ة وعن ابن عباس أنه قال: وجدت عامَّ
 يب نفسه.ولكن أبتغي بذلك ِط ،ولو شئت أذن يل ،همكنت ألقيل بباب أحِد

                                                            

 (.59(، ويف "خلق أفعال العباد" )970(، والبخاري يف "األدب املفرد" )3/495أخرجه أمحد ) 10

 (.154(، ومسلم )3011أخرجه البخاري ) 11
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وأخاف أن أضيعه، فقال أبو هريرة: كفى بتركك  ،م العلمأليب هريرة: إين أريد أن أتعلَّ قال رجٌل
 له تضييًعا.

 وطالب دنيا. ،: طالب علمقال ابن عباس: منهومان ال تنقضي هنمتهما
 .12وروي مرفوًعا من حديث أنس وغريه

وقيل له مرة أخرى مثل  - إن شاء اهلل -لم؟ قال: حىت املمات قال البن املبارك: إىل مىت تطلب الع
 الكلمة اليت تنفعين مل أكتبها بعد. فقال: لعلَّ ،ذلك

ملرء أن يتعلم؟ فقال: ما دام حتسن به ن باوقال ابن مناذر: سألت أبا عمرو بن العالء: حىت مىت حيُس
 احلياة.

 أعلمهم؛ ألن اخلطأ منه أقبح. :ن أحوج الناس إىل طلب العلم؟ قالل سفيان بن عيينة: َمِئوُس
م فالتعلُّ ،م؟ فقال: إن كان اجلهل يعيبهوقال املنصور بن املهدي للمأمون: أحيسن بالشيخ أن يتعلَّ

 حيسن به.
 فإذا استغنيت كنت جاهاًل. ،امًلا ما كنت متعلًماوقال أبو غسان: ال تزال ع

ك على ما هو خري فقال: أال أدلُّ ،عن اجلهاد -عنهما رضي اهلل  -عباس  األزدي ابَن وسأل عليٌّ
 والفقه يف الدين. النيب  م فيه القرآن وسنَنلك من اجلهاد؟ تبين مسجًدا تعلِّ

 - وصالح الناس ،وصالح دينه ،نفسه صالَح من العلم حيفظه الرجل يطلب به وقال قتادة: باٌب
 أفضل من عبادة حول كامل.

مبا عنده من العلم،  - عليه السالم -الكتفى موسى  ،من العلم بشيء ىكتَفوقال أيًضا: لو كان ُي
 ه طلب الزيادة.ولكنَّ

 دوا.هوا قبل أن تسوَّ: تفقَّوقال عمر 
فإن أحدكم ال يدري مىت يفتقر إليه أو إىل ما  ،لعلمموا اتعلَّ ،اسنال ها: يا أيُّوقال ابن مسعود 

 عنده.
 هن يف الدين.احلياء أن يتفقَّ مل مينعهنَّ ؛األنصار نساُء النساُء َمْعِن :-عنها رضي اهلل  -وقالت عائشة 

 وتلقي احلكمة الشرود. ،؟ قال: بكثرة سؤايلما نلَت نلَت ل األصمعي: مَبِئوُس
 م.وإمنا العلم بالتعلُّ ،ال يولد عامًلا الرجل وقال ابن مسعود: إنَّ

ولو من أيدي املشركني، وال يأنف  ،فخذوه ،ة املؤمنوعن علي أنه قال يف كالم له: العلم ضالَّ
 ن مسعها منه.كمة ممَّأحدكم أن يأخذ احِل
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 فإنكم إن مل تفعلوا يدرس علمكم. ؛وقال أيًضا: تزاوروا وتذاكروا احلديث
 هيج احلديث.فإن احلديث ُي ؛ثواوعن أيب سعيد قال: حتدَّ

 إن إحياءه ذكره.ف ؛وقال علقمة: تذاكروا احلديث
 كي ال ينسى. ؛اب فيعرض عليهم حديثهه كان يأيت صبيان الكتَّوعن إمساعيل بن رجاء أنَّ

فإنه يكون  ؛ن ال يشتهيهث به َمولو أن حتدِّ ،ث به حني تسمعهوقال إبراهيم: إذا مسعت حديًثا فحدِّ
 ب يف صدرك.كالكتا

فقال: إين أريد أن أتعلم وأخاف أن  الغفاري  وعن عويد بن عبداهلل قال: جاء رجل إىل أيب ذرٍّ
د اجلهل، مث ذهب إىل لك من أن تتوسَّ دت العلم خرٌيا إنك إن توسَّعه وال أعمل به، فقال: أَمأضيِّ

لى ما ماتوا عليه، يبعث العامل يبعثون عالناس أيب الدرداء وقال له مثل ذلك فقال أبو الدرداء: إن 
 وقال له مثل ذلك فقال أبو هريرة: ما أنت بواجٍد عامًلا واجلاهل جاهاًل، مث ذهب إىل أيب هريرة 

 ه.له من ترِك شيًئا أضيَع
العلم حيرسك وأنت حترس املال، والعلم يزكو من   من املال؛ه قال: العلم خرٌيأنَّ عن علي  يورو
وأمثاهلم يف القلوب  ،أعياهنم مفقودة ،والعلماء باقون يف الدهر ،ةَققصه النَفواملال تن ،ةَقالنَف

  موجودة.
 ؟يقسم يف املسجد هنا ومرياث حممد  اعن أيب هريرة أنه دخل السوق فقال: أنتم ه يورو

ما رأينا مرياًثا يقسم، فقال  ،يا أبا هريرة :فذهب الناس إىل املسجد وتركوا السوق، فرجعوا فقالوا
ون القرآن، قال: فذلك مرياث ؤويقر -تعاىل  -ذكرون اهلل فماذا رأيتم؟ فقال: رأينا قوًما َي :هلم

 .13 حممد
: عمران آل] ﴾اْلِكَتاَب ُتَعلُِّموَن ُكْنُتْم ِبَما َربَّاِنيِّنَي ُكوُنوا َوَلِكْن﴿: - تعاىل -وعن الضحاك يف قوله 

 ون فقيًها.ن قرأ القرآن أن يكعلى كل َم قال: حقٌّ ،[79
  قال: علماء فقهاء.، ﴾َربَّاِنيِّنَي ُكوُنوا﴿وقال سعيد بن جبري: 

 ن أراد اهلل به خرًيا.َموقال سفيان: ما أعلم عماًل أفضل من طلب العلم وحفظه ِل
قال احلسن بن صاحل: إن الناس حيتاجون إىل هذا العلم يف دينهم كما حيتاجون إىل الطعام والشراب 

 يف دنياهم.
 وال علم بال طلب. ،بال أدب ابن شبيب: ال يكون طبٌع وقال

 فاضربه سوًطا. ،نحَل كاتبك الذي كتب إيلَّ وكتب عمر إىل أيب موسى: إنَّ
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جلد أن ا"فكتب إليه عمر:  ،"موسى إىل عمرن أبو ويف رواية: كتب أبو موسى إىل عمر: "ِم
 ك سوًطا".كاتَب

 ه.ت فال سبيل إىل التفقُّفإذا رأس ،ه قبل أن ترأسقال الشافعي: تفقَّ
فهو أجهل  ،أنه قد استغىن فإذا ترك التعلم وظنَّ ،موقال سعيد بن جبري: ال يزال الرجل عامًلا ما تعلَّ

 ما يكون.
 ،النفس ن طلبه بذلِّقال الشافعي: ال يطلب أحد هذا العلم بامللك وعز النفس فيفلح، ولكن َم

 ،يلس، قيل: وال الغين املْكِفملْف  يصلح طلب العلم إالَّوقال: ال، وخدمة العلماء أفلح ،وضيق العيش
 .يِفقال: وال الغين املْك

 .ءعلى كل شي هرويؤِث ،الفقُر وقال مالك: ال يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حىت يضربه
ذ اليسري عند ويستعان على حذف العالئق بأْخ ،ستعان على الفقه جبميع العلموقال أبو حنيفة: ُي

 ة وال يزيده.احلاج
ما للناس؟ ما  ؟ما للناس :فنسأهلم ،ا مباء ممر الناس جيوز بنا الركبانقال: كنَّ ،وعن عمرو بن سلمة

فكأمنا  ،اهلل أرسله وأوحى إليه كذا، فكنت أحفظ ذلك الكالم هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أنَّ
فهو  ،فإن ظهر عليهم ،مهاتركوه وقو :فيقولون ،م بإسالمهاغري يف صدري، وكانت العرب تلوَُّي

قوم بإسالمهم وبدر إليه قومي بإسالمهم، فقال  كانت وقفة الفتح بادر كلا صادق، فلمَّ نيبٌّ
وا صالة وصلُّ ،وا صالة كذا يف حني كذاا، قال: صلُّاهلل حقًّ كم من عند نيبِّوافدهم: واهلل لقد جئُت

كم أكثركم قرآًنا، فنظروا فلم وليؤمُّ ،ن لكم أحدكمكذا يف حني كذا، فإذا حضرت الصالة فليؤذِّ
سنني أو  موين بني أيديهم وأنا ابن ستِّي ملا كنت أتلقى من الركبان، فقدَّنِّا ِمأكثر قرآًن يكن أحٌد

من احلي: أال  امرأٌة تصت عين، فقاليت وسجدت تقلَّا صلَّذإ بردٌة سبع سنني، وكانت عليَّ
أخرجه  ، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص؛ميًصافاشتروا يل ق ،قارئكم سَتاون عنا تغطُّ

 .14البخاري وأبو داود والنسائي
ا أحدهم فأمَّ لس والناس معه إذ أقبل ثالثة نفر؛بينما هو جا رسول اهلل  وعن أيب واقد الليثي أنَّ

ا فرغ لمَّا اآلخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهًبا، فيف احللقة فجلس إليها، وأمَّ ًةَجْرفرأى ُف
ا ل فأوى هلل فآواه، وأمَّا األوَّر الثالثة؟ فأمَّمن كالمه قال: ))أال أخربكم عن النَف رسول اهلل 

 .15ا الثالث فأعرض فأعرض اهلل عنه((الناس فاستحيا اهلل منه، وأمَّ َيالثاين فاستحيا من اهلل أن يؤِذ
                                                            

 (.4302أخرجه البخاري ) 14
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فإن  ،هد منه صالُتفقَّتل ما أع منه، فأوَّعن أيب العالية قال: كنت أرحل إىل الرجل مسرية أيام ألمس
وإن أجده يضيعها رجعت ومل أمسع منه، وقلت: هو لغري الصالة  ،ها أقمت ومسعت منهأجده يقيُم

 أضيع.
باملدينة وبالبصرة فما نرضى  وقال أبو العالية أيًضا: كنا نسمع بالرواية عن أصحاب رسول اهلل 

 حىت نأتيهم فنسمع منهم.
 ،بضًعا وستني سورة ي رسول اهلل من ِف  بن مسعود: والذي ال إله غريه لقد قرأُتوقال عبداهلل

 ه.ي تبلغين اإلبل إليه ألتيُتنِّبكتاب اهلل ِم لو أعلم أحًدا أعلَم
تاب اهلل مين أحًدا أعلم بك نزلت آية إال وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أين أعلم أنَّوقال أيًضا: ما ُأ
 ا ألتيته.يتبلغه اإلبل واملطا

 وقال سعيد بن املسيب: كنت ألرحل األيام والليايل يف طلب احلديث والواحد.
 فأرسل فيه حىت أمسعه. ،باملصر اآلخر حديًثا فيبلغين أنَّ ،ينوقال هشيم: كنت أكون بأحد املصَر

وة ة ألف رجل بعداتري مودَّشعن احلسن قال: ال ت ،عن إمساعيل بن مسلم :وقال هارون بن املغرية
وهو على الرحل فسألين عن هذا احلديث  ابن املبارك فجاء إيلَّ م عليَِّدرجل واحد، قال هارون: َق

 و إال هلذا احلديث.ْرن َمثته فقال: ما وضعت رحلي ِمفحدَّ
عن  ،عن موسى بن علي اللخمي ،عن أسامة بن زيد ،اب: حدثنا سفيان الثوريَبوقال زيد بن احُل

ق بني صيامنا وصيام أهل الكتاب قال: ))فْر أن النيب  ،عن عمرو ،عمروعن أيب قيس موىل  ،أبيه
أنا  ،ن قال: يا رجلألقوم من جملس سفيا ُتا ذهباب: فلمََّبقال زيد بن احُل ،16ر((َحأكلة السَّ

حديث حدثنيه سفيان  :أسامة فقلُت املدينة فلقيُت راحليت وأتيُت ا باملدينة فركبُتخلفت أسامة حيًّ
 –عن النيب  ،عن عمرو ،عن أيب قيس موىل عمرو ،عن أبيه ،عن موسى بن علي ،نكالثوري ع

 ر((.َحبني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السَّ فرُق: ))قال
 ،ا مبصرموسى بن علي حيًّ أنا خلفُت :يل رجل ألقوم من جملس أسامة قال تا ذهبقال زيد فلمَّ

حديث  ،حاجة؟ قلت: نعم َكج على فرس قال: أَلببابه فخر مصر فجلسُت راحليت وأتيُت فركبُت
 ،عن عمرو ،عن أيب قيس موىل عمرو ،عن أبيك ،عنك ،عن أسامة بن زيد ،حدثنيه سفيان الثوري

 ،حدثين أيب ،نعم :ر((، فقالَحبني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السَّ قال: ))فرُق أن النيب 
لة قال: ))فرق بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أْك أن النيب  ،عن عمرو ،عن أيب قيس موىل عمرو

 ر((.َحالسَّ
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ار: مسعت الشاذكوين يقول: دخلت الكوفة نيًفا وعشرين دخلة أكتب وقال أبو جعفر التمَّ
يف بنائه لقيين ابن  إىل البصرة وصرُت ا رجعُتفلمَّ ،حديثه حفص بن غياث فكتبُت احلديث، فأتيُت

: قلُتن كتبت؟ َم ؟ قلت: من الكوفة، قال: حديُثن من أين جئَتفقال يل: يا سليما ،أيب خدويه
عليك منه شيء؟  َبَهه؟ قلت: نعم، قال: أَذه كلَّكتبت علَمقال: َأَو حديث حفص بن غياث،

 أن النيب  ، عن أيب سعيد اخلدري،عن أبيه ،عن جعفر بن حممد ،عنه :قلت: ال، قال: قلت
قلت: ال، قال: أسخن  ؟17وميشي يف سواد ،يف سوادوينظر  ،ى بكبش كان يأكل يف سوادحَّض

 ،ورجعت إىل الكوفة ،كنت تعمل بالكوفة؟ قال: فوضعت خرجي عند "الربستني" اهلل عينيك أيٍش
رين بكذا وكذا، قال: فأتيت حفًصا فقال: من أين؟ قلت: من البصرة، قلت: إن ابن أيب خدويه ذاك

 ه.ومل يكن يل حاجة بالكوفة غري ُتفحدثين فرجع
النيسابوري: حدثنا أبو حامد أمحد بن حممد الشرقي، حدثنا  هوقال طاهر بن حممد بن سهلوي

بن  عن عبدامللك ،عبدالرمحن بن بشر، حدثنا مالك بن سعيد بن اخلميس التميمي، حدثنا األعمش
ة: مرَّوقال  -عن وردان قال: أملى على املغرية بن شعبة كتاًبا إىل معاوية  ،بن رافع بعمري واملسي

يقول إذا قضى الصالة: ))ال إله إال اهلل وحده ال  إين مسعت رسول اهلل  -كتب به إىل معاوية 
ا أعطيت وال معطي ملا َمِل وهو على كل شيء قدير، اللهم ال مانَع ،شريك له، له امللك وله احلمد

 .18منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد((
 ل: قدمت خراسان بسبب هذا احلديثاحل جزرة يقوقال طاهر: مسعت أبا حامد يقول: مسعت ص

 .بدامللك بن عمري واملسيب بن رافعحديث األعمش عن ع -
ك منذ أربعة أيام ومل أمسع منك إال ثالثني حديًثا، وقال عمر بن سلمة: قلت لألوزاعي: أنا أكرمُت

ر واشترى راحلة ركبها قال: وتستقل ثالثني حديًثا يف أربعة أيام، لقد سار جابر بن عبداهلل إىل مص
 قل ثالثني حديًثا يف أربعة أيام!توأنت تس ،حىت سأل عقبة بن عامر عن حديث واحد وانصرف

بن  ت املقدس أنه ركب يف طلب عبداهللي الذي كان يسكن ببيوعن عروة بن رومي عن ابن الديلم
جده يف زرعه الذي فسأل عنه فقالوا: قد سافر إىل مكة فاتبعه فو ،عمرو بن العاص إىل املدينة

يسمى الوهط، قال ابن الديلمي: فدخلت عليه فقلت: يا عبداهلل ما هذا احلديث الذي بلغنا عنك؟ 
من ألف صالة يف غريها إال الكعبة، قال:  قال: ما هو؟ قلت: أنك تقول صالة يف بيت املقدس خرٌي

                                                            

(، وقال الترمذي: 3128(، وابن ماجة )7/220(، والنسائي )1496(، والترمذي )2796أخرجه أبو داود ) 17
 ."حديث حسن صحيح غريب"

 (.138( و )593(، ومسلم )7292( و )844أخرجه البخاري ) 18
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غ من بيت املقدس قرَّب قرًبا ما مل أقل، إن سليمان حني فر اللهم إين ال أحل هلم أن يقولوا عليَّ
ما عبد مؤمن زارك يف هذا البيت تائًبا إليك إمنا جاء فتقبل اهلل منه فدعا اهلل بدعوات منهن: اللهم أيُّ

 ل منه وتتركه من خطاياه كيوم ولدته أمه.ل من خطاياه وذنوبه أن تتقبَّيتنصَّ
 َجَهنَُّم َفَجَزاُؤُه ُمَتَعمًِّدا ُمْؤِمًنا َيْقُتْل ْنَوَم﴿وقال سعيد بن جبري: اختلف أهل الكوفة يف قوله تعاىل: 

 ه عنها فقال: ما نزل ما نسخها شيء.إىل ابن عباس فسألُت ، فرحلُت[93: النساء] ﴾ِفيَها َخاِلًدا
إن مات  مناف: بلغين حديث عن علي خفُتدي بن اخليار: حدثين نوفل بن عبداهلل بن عوقال عبيد

عهًدا  عليه العراق فسألته عن احلديث فحدثين وأخذ عليَّ قدمُت حىته، فرحلت ال أجده عن غري
ا كان ذات يوم جاء حىت صعد املنرب يف ثكموه، فلمَّلو مل يفعل فأحدِّ أن ال أخرب به أحًدا، ولوددُت

ًحا قرًنا، فجاء األشعث بن قيس حىت أخذ بإحدى عضاديت املنرب مث قال علي: ما إزار ورداء متوشِّ
إن  ما ليس عند غرينا ورسول اهلل  يكذبون علينا يزعمون أن عندنا عن رسول اهلل  بال أقوام

هذا، وما عندي عنه ما ليس عند املسلمني إال شيء يف قرين  ،ام كان عامًّا ومل يكن خاصًّتكلَّ
 ن أحدث حدًثا أو آوى حمدًثا فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناسَم"فأخرج منه صحيفة فإذا فيها 

، فقال له األشعث بن قيس: دعها فإنه عليك ال لك، فقال: "مجعني ال يقبل منه صرف وال عدلأ
ي راعي نِّوما يل، أصبحت هزأ لراعي الضأن يهزأ يب! ماذا يريبك ِم ما يدريك ما عليَّ ،حك اهللقبَّ

 الضأن.
 ةاحلسنة الواحدوعن أيب عثمان قال: بلغين عن أيب هريرة حديث أنه قال: إن اهلل ليكتب لعبده ب

فحججت ذلك العام ومل أكن أريد احلج إال للقائه يف هذا احلديث، فأتيت أبا  ،ألف ألف حسنة
بلغين عنك حديث فحججت هذا العام ومل أكن أريد احلج إال أللقاك،  ،هريرة فقلت: يا أبا هريرة

سنة، فقال أبو قال: فما هو؟ قلت: إن اهلل ليكتب لعبده املؤمن باحلسنة الواحدة ألف ألف ح
هريرة: ليس هكذا قلت ومل حيفظ الذي حدثك، فقال أبو عثمان: فظننت أن احلديث قد سقط، 

ليس يف قال: إمنا قلت: إن اهلل ليعطي عبده املؤمن باحلسنة الواحدة ألفي ألف حسنة، مث قال: أَو
 َقْرًضا اللََّه ُيْقِرُض الَِّذي َذا َمْن﴿ذلك؟ قلت: كيف؟ قال: ألن اهلل يقول:  -تعاىل  -اهلل  بكتا

، والكثري عند اهلل أكثر من ألفي ألف وألف [245: البقرة] ﴾َكِثرَيًة َأْضَعاًفا َلُه َفُيَضاِعَفُه َحَسًنا
 ألف.

رة من البصرة إىل الكوفة فقلت: ما فداؤك حني أصابك ْجإىل كعب بن ُع وعن احلسن قال: رحلُت
 األذى؟ قال: شاة.
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اء حيدث عن عبداهلل بن عبيد بن عمري، ورمبا قال سفيان: ال أدري ذكر عط وقال سفيان: مسعُت
ني؟ فقال: إن رسول ين الركَنفيه عن أبيه أم ال، قال: قيل البن عمر: ما لنا ال نراك تستلم إال هَذ

ثين ، قال سفيان: حد19َّاستالم الركنني حيط اخلطايا كما تتحات ورق الشجر(( قال: ))إنَّ اهلل 
يث عطاء وأنا وهو يف الطواف، قال: فكأنه مل يرين أعجبت به، فقال: أتزهد يف هذا يا هبذا احلد

 الشعيب فقال: لو رحل يف هذا احلديث كذا وكذا لكان أهاًل له. عيينة؟ حدثت ابَن ابَن
وقال عطاء بن أيب رباح: خرج أبو أيوب إىل عقبة بن عامر وهو مبصر يسأله عن حديث مسعه من 

فخرج  ،فأخربه فعجل ،د األنصاري وهو أمري مصرلمة بن خمَلْسم أتى مزنل َمِدا َقلمَّف رسول اهلل 
أحد مسعه  َقمل يب وقال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ قال: حديث مسعته من رسول اهلل  ،إليه فعانقه

اهلل ن ستر مؤمًنا يف الدنيا ستره يقول: ))َم تر املؤمن، قال: مسعت رسول اهلل غريي وغريك يف ِس
أيوب إىل راحلته فركبها راجًعا إىل  ، فقال له أبو أيوب: صدقت، مث انصرف أبو20يوم القيامة((

 ش مصر.يبعر املدينة، فما أدركته جائزة مسلمة بن خملد إالَّ
 ٍضاهلل ال يرفع العلم بقْب قال: ))إنَّ رسول اهلل  وقال عبداهلل بن عمرو بن العاص: أشهد أنَّ

لوا ِئااًل فُسهَّم اختذ الناس رؤوًسا ُجعاِل حىت إذا مل يبَق ،بقبض العلماء بعلمهم يقبضه، ولكن يرفع
 .21وا((وا وأضلُّفحدثوا بغري علم فضلُّ

، قيل: وما اهلرج؟ قال: ((: ))تظهر الفنت ويكثر اهلرجوعن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل 
ع َزَتْنقبض العلم ليس شيًئا ُي فقال: ))إنَّ ه عن النيب ض العلم((، فسمعه عمر يأثِرَبْقوُي ،القتل))

 .22ولكنه فناء العلماء(( ،من صدور الرجال
 ن كان عنده علٌمفَم ،ض قبًضا سريًعاَبْقالعلم ُي وقام عبدامللك بن مروان خطيًبا يوم الفطر فقال: إنَّ

 فيه. عنه وال غاٍل ه غري جاٍففلينشْر
 ،العلم من عندك أهَل ْرا بعد، فُمأمَّ"ن عبدالعزيز: وعن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر ب

 ."مهم اهلل يف جمالسهم ومساجدهم، والسالمفلينشروا ما علَّ

                                                            

 (.5/110(، والبيهقي )/2/3أخرجه أمحد ) 19
 (.159و  4/153)أخرجه أمحد  20

 (.2673(، ومسلم )7307( و )100أخرجه البخاري ) 21
 (.539و 2/481أخرجه أمحد ) 22
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وذكر بعضهم قال: اجتمع أبو العباس بن شريح القاضي وأبو بكر بن داود األصبهاين وأبو العباس 
ر مين العلم والسن، وتأخَّوقال: قدَّ ،م ابن شريحن هلم فتقدَِّذفَأ ،د على باب القاضي إمساعيلاملربِّ

 .23"ت املودة سقطت املعاذيررين األدب، وقال ابن داود: إذا صحَّوقال: أخَّ ،املربد
إال أن رجاًل كانوا  ،وقد فرغت منها يف املدينة ثالًثا ما يل حاجة إالَّ وقال أبو قالبة: لقد أقمُت

 رواه الدارمي. ؛لتهم فسأِدحىت َق عونه كان يروي حديًثا، فأقمُتيتوقَّ
؟ قلت: من فسألين: من أين أتيَت ،أمحد بن صاحل وقال أبو بكر بن زجنويه: قدمت مصر فأتيُت

بغداد، قال: أين مزنلك من مزنل أمحد بن حنبل؟ قلت: أنا من أصحابه، قال: تكتب يل موضع 
بن  ى أمحدفواَف ،له مزنلك فإين أريد أن أوايف العراق حىت جتمع بيين وبني أمحد بن حنبل، فكتبُت

به إىل  ين فقال: املوعد الذي بيين وبينك، فذهبُتفسأل عين فلقي ،صاحل سنة اثنيت عشرة إىل بغداد
 ،ب به وقرَّبهفاستأذنت له فقلت: أمحد بن صاحل بالباب، فأذن له فقام إليه ورحَّ ،أمحد بن حنبل

روى الزهري عن أصحاب ذاكر ما حىت نت حديث الزهري، فتعاَل وقال له: بلغين عنك أنك مجعَت
قال: وما رأيت أحسن من ا، ب أحدمها على اآلخر حىت فرَغغِرفجعال يتذاكران ال ُي النيب 

مث قال أمحد بن حنبل ألمحد بن صاحل: عند الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن مذاكرهتما، 
، 24عم وأن يل حلف املطيبني((ين أن يل محر الن: ))ما يسرُّعبدالرمحن بن عوف قال: قال النيب 

ويقول:  ،مفقال أمحد بن صاحل ألمحد بن حنبل: أنت األستاذ وتذكر مثل هذا؟ فجعل أمحد يتبسَّ
ن رواه عن عبدالرمحن؟ فقال: َم واه عن الزهري رجل مقبول أو صاحل؛ عبدالرمحن بن إسحاق،ر

قال أمحد بن صاحل ألمحد بن وبشر بن املفضل، ف ،فقال: حدثناه رجالن ثقتان إمساعيل ابن علية
ما أمليته علي، فقال أمحد: من الكتاب، فقام ودخل وأخرج الكتاب وأملى  حنبل: سألتك باهلل إالَّ

عليه، فقال أمحد بن صاحل ألمحد بن حنبل: لو مل أستفد بالعراق إال هذا احلديث كان كثرًيا، مث 
 .25ودعه وخرج

 رَّن مبصر؟ قلت: هبا أمحد بن صاحل، فُسحنبل قدمًيا: َم شقي: سألين أمحد بنَموقال أبو زرعة الدِّ
 .26بذلك ودعا له

                                                            

 .34ص :"تاريخ قضاة األندلس" 23
 (.1/185يف "الكامل" ) أخرجه ابن عدي 24
 .49 -48، ص 1؛ البن أيب يعلى، ج"حلنابلةطبقات ا" 25

 .48، ص1البن أيب يعلى، ج ؛"طبقات احلنبالة" 26
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 ،العصر اليوم جمللس غد قال جعفر بن درستويه: كنا نأخذ اجمللس يف جملس علي بن املديين وقَت
أن ال نلحق من الغد موضًعا نسمع فيه، فرأيت شيًخا يف اجمللس يبول يف  الليل خمافَة فنقعد طوَل
 ه إن قام للبول.درح الطيلسان خمافة أن يؤخذ مكاُنطيلسانه وي
 زيد على السبعني ألًفا.واحد أنه كان يف جملس يزيد بن هارون ما َي وذكر غرُي

 وأمر املعتصم حبزر جملس عاصم بن علي فحزروا اجمللس عشرين ألًفا ومائة ألف.
 وأملى البخاري يف بغداد فاجتمع إليه عشرون ألًفا.

حدود  بن يكتن أصحاب احلديث َمالزهري: كان يف جملس جعفر الفريايب ِموقال أبو الفضل 
 ن ال يكتب.سوى َم فعشرة آال

غ كل واحد منهم بلِّني ُيلم، فكان يف جملسه سبعة مستوأملى أبو مسلم الكجي يف رحبة غسان
حضر ن مث مسحت الرحبة وحسب َم ،بأيديهم احملابر ،صاحبه الذي يليه، وكتب الناس عنه قياًما

 .27مبحربة فبلغ ذلك نيًفا وأربعني ألف حمربة سوى بقية الناس املستمعني
ه؟ قال: بقيت حي أنه قيل للمنصور: هل من لذات الدنيا شيء مل تنْلَمم اجُلوروى حممد بن سالَّ

ن فيقول املستملي: َم ،خصلة، قالوا: وما هي؟ قال: أن أقعد يف مصطبة وحويل أصحاب احلديث
ا عليه الندماء وأبناء الوزراء باحملابر والدفاتر، فقال: لستم هبم، إمنا قال: فغَد - رمحك اهلل -رت ذك
 .28هم، الطويلة شعورهم، برد اآلفاق ونقلة احلديثقة أرجُلة ثياهبم املتشقَِّسالدِن

 ثالث: الٍلا خِبليليت هذه مهتمًّ إين بتُّ ،ها الناسيوم على منرب الكوفة فقال: أيُّ خطب زياد ذاَت
وتوقري  ،وإجالل ذوي العلم ،رأيت إعظام ذوي الشرف م إليكم فيهن بالنصيحة؛رأيت أن أتقدَّ

برجل  ىوَتعلى ذي علم ليضع بذلك منه إال عاقبته، وال ُأ برجل ردَّ ىوَتذوي األسنان، واهلل ال ُأ
ليضع علي ذي شيبة  برجل ردَّ ىوَتعلى ذي شرف ليضع بذلك من شرفه إال عاقبته، وال ُأ ردَّ

 بذلك منه إال عاقبته، إمنا الناس بأعالمهم وعلمائهم وذوي أسناهنم.
فما لقيت أعلم من سعيد  ،ها يف طلب العلموقال حممد بن إسحاق عن مكحول: طفت األرض كلَّ

 بن املسيب.
ت العشية ما أنت صانع اليوم؟ قال: أطلب وعن ابن املبارك أنه قيل له: لو أوحى اهلل إليك أنك ميِّ

 لم.ه الِعفي

                                                            

 .152للشيخ حممد حممود الراميين، ص  ؛"لعلم والعلماءا"كتاب  27
 للشيخ حممد حممود الراميين. ؛"العلم والعلماء"كتاب  28
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يف نفسي:  فقلُت ،وروي عن سامل بن أيب اجلعد أنه قال: اشتراين موالي بثالمثائة درهم فأعتقين
 ،اة حىت أتاين اخلليفة زائًردَّكثري ُم رف فلم ميِضف أحترف: فاحترفت العلم على كل احِلَربأي احِل

 فلم آذن له.
ح: قال احلسن فأجلسه على وسادته، فقال صاِله دخل على أمري املؤمنني ي أنَّرِّر عن صاحل امُلِكوُذ

شيء قال احلسن؟ قال: قال احلسن: إن العلم يزيد  ق احلسن، فقال له أمري املؤمنني: وأيَُّدوَص
ن صاحل املري حىت جيلس على وسادة أمري فَم ويبلغ بالعبد منازل األحرار، وإالَّ ،الشريف شرًفا

 .29املؤمنني لوال العلم؟
فإين أخاف أن خيرج العلم من عندكم ويصري  ،طلبوا العلما ،من العرب: وحيكم وقال سفيان لرجل

 طلبوا العلم فإنه شرف يف الدنيا وشرف يف اآلخرة.اون، إىل غريكم فتذلُّ
م موا العلم فإن استغنيتم كان لكم كمااًل، وإن افتقرُتتعلَّ ،يَِّنوقال عبدامللك بن مروان لبنيه: يا َب

 كان لكم مااًل.
وإن مل يكن  ،فإن يكن لك مال أكسبك مجااًل ؛ل مصعب بن عبداهلل: قال يل أيب: اطلب العلموقا

 لك مال أكسبك مااًل.
فإنكم إن تكونوا صغار قوم تكونوا كبارهم  ؛موا العلموقال احلسن بن علي لبنيه ولبين أخيه: تعلَّ

 ن مل حيفظ فليكتب.فَم ،غًدا
ك إذا فعلت ذلك ن يعلم، فإنَّم ممَّن جيهل، وتعلَّعلمك َم مل بن عياض: كان يقال: علِّيقال الفض

 وحفظت ما علمت. ،علمت ما جهلت
 وقيل:

 ُمَلالَقَو اُسَطْرالِق ُهُتمَِّه ِمْلالِعِب=  ٍلِغَتْشُم لُُّك الَِّإ َمْلالِع ُكِرْدُي اَل
الفقر، وذكر ما  ال حىت يذاق فيه طعمَنعن ابن القاسم قال: كان مالك يقول: إن هذا األمر لن ُي

حىت باع خشب سقف بيته يف طلب العلم، وحىت كان يأكل  ،ل بربيعة من الفقر يف طلب العلمَزَن
 ى على مزابل املدينة من الزبيب وعصارة التمر.لَقما ُي

 ن مل حيتمل ذل التعلم ساعة بقي يف ذلك اجلهل أبًدا إىل قيام الساعة.وقالوا: َم

                                                            

 ."تنبيه الغافلني"كتاب  :انظر 29
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صديف: مسعت اإلمام أبا حممد التميمي يقول: ما لكم تأخذون العلم وقال أبو علي حسن بن حممد ال
ن أخذنا عنه من شيوخنا َم م اهلل مجيَعِحفَر !مون علينا؟مث ال تترحَّ ،وتستفيدون منا ،اعنَّ

 .30وغريهم
أبو  -فروًخا أبا عبدالرمحن  ثين مشيخة أهل املدينة أنَّحدَّ :31قال عبدالوهاب بن عطاء اخلفاف

وخلف عند  ،يف بطن أمه ٌلْمرج يف البعوث إىل خراسان أيام بين أمية غازًيا وربيعة َحخ -ربيعة 
رين سنة وهو راكب فرًسا ويف يده شم املدينة بعد سبع وعِدزوجته أم ربيعة ثالثني ألف دينار، فَق

 فقال له: يا عدو اهلل أهتجم على مزنيل؟ ،رمح، فزنل عن فرسه مث دفع الباب برحمه فخرج ربيعه
ب كل واحد منهما رميت، فتواثبا وتلبَّفقال: ال، وقال فروخ: يا عدو اهلل أنت رجل دخلت على ُح

فجعل ربيعة يقول:  ،فأتوا يعينون ربيعة ،بن أنس واملشيخة بصاحبه حىت اجتمع اجلريان، فبلغ مالَك
ك سكت الناس ا بصروا مبالوأنت مع امرأيت، وكثر الضجيج فلمَّ ،ك إال بالسلطانواهلل ال فارقُت

فقال مالك: أيها الشيخ لك سعة يف غري هذه الدار، فقال الشيخ: هي داري وأنا فروخ  ،كلهم
فقال: هذا زوجي وهذا ابين الذي خلفته وأنا  ،امرأته كالمه فخرجت موىل بين فالن، فسمعِت

ل: فأخرجي بين؟ قالت: نعم، قااا، فدخل فروخ املزنل وقال: هذا حامل به، فاعتقنا مجيًعا وبكَي
 املال الذي يل عندك وهذه معي أربعة آالف دينار، فقال: املال قد دفنته وأنا أخرجه بعد أيام.

وجلس يف حلقته وأتاه مالك بن أنس واحلسن بن زيد وابن أيب علي  ،فخرج ربيعة إىل املسجد
يف مسجد  خرج صلِّاالناس به، فقال امرأته:  ل املدينة وأحدقاللهيب واملساحقي وأشراف أْه

س ربيعة رأسه ففرجوا له قلياًل ونكَّ ،الرسول، فخرج فصلى فنظر إىل حلقة وافرة فأتاه فوقف عليه
ن هذا الرجل؟ فقالوا: هذا ربيعة فقال: َم ،فيه أبو عبدالرمحن وعليه طويلة فشكَّ ،هيومهه أنه مل يَر

 بن أيب عبدالرمحن، فقال أبو عبدالرمحن: لقد رفع اهلل ابين.
ك يف حالة ما رأيت أحًدا من أهل العلم والفقه عليها، ىل مزنله فقال لوالدته: لقد رأيت ولَدفرجع إ

 أو هذا الذي هو فيه من اجلاه؟ قال: ال واهلل إالَّ ،إليك ثالثون ألف دينار ما أحبُّفقالت أمه: أيُّ
 ه.ه عليه، قال: فواهلل ما ضيعِتاملال كلَّ هذا، قالت: فإين قد أنفقُت

                                                            

 .101ص  :"تاريخ قضاة األندلس" 30
 .422 -421، ص 8؛ للخطيب البغدادي، ج"تاريخ بغداد" 31
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بدالرمحن بن أسلم: كان حيىي بن سعيد جيالس ربيعة بن أيب عبدالرمحن فإذا غاب ربيعة وقال ع
 -حيىي  احلديث فإذا حضر ربيعة كفَّ ثهم حيىي أحسن احلديث، وكان حيىي بن سعيد كثرَيحدَّ

 .32لصاحبه هو فيه، وكان كل واحد منهما جمالًّيعة بأسن منه وهو فيما بوليس ر -إجالالً لربيعة 
سًعا يف مال أو نفس، وكان خر ُووال يدَّ ،يبذل جهده يف طلب العلم اإلمام مالك بن أنس كان 
 ،يف طلبه ك حىت كان يبيع سقف بيته ليستمرَّل، ويبذل أقصى ما ميل يف سبيله كل مشقةيتحمَّ

 ويذهب إليهم يف احلر ويف الربد. ،ة الشيوخدَّل ِحوكان يتحمَّ
 هن خروجمن الشمس أحتيَّ وما تظللين شجرٌة ،ن عمر نصف النهار: كنت آيت نافًعا موىل ابقال 

كيف  :م عليه وأدعه حىت إذا دخل أقول لهمث أتعرض له فأسلِّ ،هكأين مل أَر فإذا خرج أدعه ساعًة
 .33ةفيجيبين وكان فيه حدَّ ،قال ابن عمر يف كذا وكذا
وكان  ،ريفة من شيوخ احلديث هباى األحاديث الشإىل مكة كان يتلقَّ وملا ذهب اإلمام الشافعي 

وأحياًنا على  ،على ما تتناوله يده، فيكتبها أحياًنا على اخلزفيكتبها حريًصا على حفظها وكتابتها 
يوانية اليت كتب على اجللود، وكان يذهب إىل ديوان احلكم يستوهب الظهور وهي األوراق الد

عليه، مث رحل إىل أستاذه اإلمام مالك وذلك لكي يكتب على الوجه الذي مل يكتب  أحد جوانبها؛
 حلته املشهورة.ريف 

يف  - رمحه اهلل - "صحيح مسلم"أنه قرأ  "القاموس"وجاء يف ترمجة اجملد الفريوزأبادي صاحب 
 ثالثة أيام بدمشق.

ه: وقد مسع يف ترمجة إمساعيل بن أمحد احلريي النيسابوري الضرير ما نصُّ "تاريخ الذهيب"وورد يف 
بسماعه من الكشميهين يف ثالثة جمالس: اثنان منها  "صحيح البخاري"طيب البغدادي مبكة عليه اخل

وخيتتم عند صالة الفجر، والثالث من ضحوة النهار إىل  ،املغرب يف ليلتني كان يبتدئ القراءة وقَت
 طلوع الفجر.

 قال الذهيب: وهذا شيء ال أعلم أحًدا يف زماننا يستطيعه.
ه قرأ ا وقع لشيخه اجملد اللغوي، فإنَّممَّ ي: وقع لشيخنا احلافظ ابن حجر أجلُّوقال احلافظ السخاو

م يف أربعة جمالس سوى جملس اخلْت "صحيح مسلم"ة، وقرأ يف أربعني ساعة رمليَّ "صحيح البخاري"
يف عشرة  "الكبري"يف أربعة جمالس، وقرأ كتاب النسائي  "سنن ابن ماجه"يف يومني وشيء، وقرأ 

 يف عشرة جمالس. "صحيح البخاري"ل جملس منها حنو أربع ساعات، وقرأ جمالس ك
                                                            

 .423، ص8ج :"تاريخ بغداد" 32
 ."هبالديباج املذ" 33
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 "معجم الطرباين الصغري"ه قرأ يف رحلته الشامية شيء وقع البن حجر أنَّ مث قال السخاوي: وأسرُع
د يشتمل على حنو ألف حديث يف جملس واحد بني صاليت الظهر والعصر، وهذا الكتاب يقع يف جملَّ

 ومخسمائة حديث.
مشاخيه باملئات،  ن يعدُّمنهم َم د رأينا من شغف علماء املسلمني بالعلم واحلرص على املعرفة أنَّوق

ئتان وثالثة ومثانون رجاًل، واشتمل املسند على حنو افشيوخ اإلمام أمحد الذين ذكرهم يف مسنده م
 .سمَّن مل ُيمثامنائة من الصحابة سوى ما فيه ممَّ

 ل البخاري عن أكثر من ألف شيخ.احلافظ حممد بن إمساعي بوكت
الكعك  حىت أختار سفَّ ،ر بغاية جهدي أوقات أكليقال أبو الوفاء ابن عقيل عن نفسه: أنا أقصِّ

ألجل ما بينهما من تفاوت املضغ توفًرا على مطالعة أو تسطري فائدة مل  ؛يه باملاء على اخلبزوحتسِّ
 أدركها فيه.

 ،ل لساين عن مذاكرة ومناظرةعة من عمري حىت إذا تعطَّيل أن أضيع سا ويقول: إنه ال حيلُّ
فال أهنض إال وقد خطر يل ما  وأنا مستطرٌح ،فكري يف حال راحيت لُتأعَم ،وبصري عن مطالعة

ن حرصي على العلم وأنا يف عشر الثمانني أشد ما كنت أجده وأنا ابن ره، وإين ألجد ِمأسطِّ
 ة.َنعشرين َس

قرأ القرآن "ان" يف ترمجة احلافظ حممد بن يوسف بن حبان: ت اهلميوقال الصفدي يف كتابه "نك
ألندلس وبالد أفريقية وثغر اإلسكندرية وديار مصر اومسع احلديث جبزيرة  ،عببالروايات الس

د، ل وكتب وقيَّل اإلجازات من الشام والعراق وغري ذلك، واجتهد وطلب وحصَّواحلجاز، وحصَّ
ه على ه إال وهو يسمع أو يشتغل أو يكتب، ومل أَرألين مل أَر ؛ااًل منهيف أشياخي أكثر اشتغ ومل أَر

 ا.هـ. "غري ذلك...
نه ال إن عنده أن يقرأ عليه حبيث يسمع وهو يف احلمام... إذ وكان أحد علماء آل تيمية يطلب ممَّ

 ن من القراءة وهو يف احلمام صيانة للعلم.يتمكَّ
اإلمام الشافعي، وساق بسنده  رحلَة 34"مثرات األوراق"ذكر أبو بكر بن حجة احلموي يف كتابه 

مكة وأنا ابن أربع عشرة سنة  يقول: فارقُت إىل الربيع بن سليمان قال: مسعت اإلمام الشافعي 
ركًبا فسلمت عليهم  فرأيُت ،بردتان ميانيتان ى وعليََّومن األبطح إىل ذي ُط نبات بعارضيَّ ال

وما  -ك باهلل إال ما حضرت طعامنا شيخ كان فيهم قال: سألُت إيلَّب َثالسالم، وَو وا عليَّفردُّ
فرأيت القوم يأخذون الطعام  ،فأجبت مسرًعا غري حمتشم -كنت أعلم أهنم أحضروا طعاًما 
                                                            

 هـ. 1361، املطبوع سنة "املستطرف يف كل فن مستظرف"، املطبوع على هامش 235، ص1ج 34
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 كي ال يستبشع عليهم مأكلي، والشيخ ينظر إيلَّ ؛ذهمفأخذت كأْخ ،ويدفعون بالراحة ،مسباخَل
الشيخ وقال: أمكي أنت؟ قلت:  وأثنيت عليه، فأقبل عليَّ ،هللم أخذت السقاء فشربت ومحدت اُث

استدللت علي؟ قال:  َمِب وقلت له: يا عمِّ ،مكي، قال: أقرشي أنت؟ قلت: قرشي، مث أقبلت عليه
أن  ن أحب أن يأكل طعام الناس أحبَّه َمألنَّ ؛ا يف النسب فبأكل الطعاموأمَّ ،ر فبالزيِّضا يف احلأمَّ

 وذلك يف قريش خصوًصا.يأكلوا طعامه، 
ن العامل هبا فقلت: َم ن أين أنت؟ قال: من يثرب مدينة النيب : فقلت للشيخ: ِمقال الشافعي 

د ؟ قال: سيِّصلى اهلل عليه وسلم -واملفيت بأخبار رسول اهلل  -تعاىل  -م يف نص كتاب اهلل واملتكلِّ
اهلل  ىل مالك، فقال يل: قد بلَّفقلت: واشوقاه إ قال الشافعي  بين أصبح مالك بن أنس 

 ،وحنن على رحيل ولك منا أحسن الصحبة ،فإنه أحسن مجالنا ،انظر إىل هذا البعري األورق ،شوقك
 ،حىت تصل إىل مالك، فما كان غري بعيد حىت قطروا بعضها إىل بعض وأركبوين البعري األورق

عشرة ختمة، بالليل  ىل املدينة ستَّمن مكة إ فختمُت ،وأخذ القوم يف السري وأخذت أنا يف الدرس
فصليت العصر يف مسجد  ،ختمة وبالنهار ختمة، ودخلت املدينة يف اليوم الثامن بعد صالة العصر

فرأيت مالك بن أنس مؤتزًرا بربدة  مت على النيب فسلَّ ،ودنوت من القرب رسول اهلل 
 ًحا بأخرى.متوشِّو

قال  وضرب بيده إىل قرب رسول اهلل  ،ذا القربعن صاحب ه ،عن ابن عمر ،قال: حدثين نافع
ا فأخذت عوًد ،حيث انتهى يب اجمللس تعظيمة وجلس ه مهابًةذلك هبُت ا رأيُت: فلمَّالشافعي 

من  ينظر إيلَّ مالك حديًثا كتبته بريقي على يدي واإلمام مالك  ما أملىمن األرض فجعلت كلَّ
 ين انصرفت فأشار إيلَّفلم يَر ،مالك أن أنصرف اجمللس وانتظرين ىحىت انقض ،حيث ال أعلم

، قال: أمكي أنت؟ قلت: مكي، يٌِّمَرأنت؟ قلت: َح يٌِّمَرساعة مث قال: أَح فنظر إيلَّ ،فدنوت منه
لكن فيك إساءة أدب، قلت: وما الذي  ،أوصافك ْتَلُمقال: أقرشي أنت؟ قلت: قرشي، قال: َك
تلعب بريقك  -عليه الصالة والسالم  -ي ألفاظ الرسول رأيت من سوء أديب؟ قال: رأيتك وأنا أمل

يدي إليه فقال: ما  فجذب مالٌك ،فكنت أكتب ما تقول ،على يدك، فقلت له: عدمت البياض
ولكن فهمت مجيع ما حدثت به منذ  ،الريق ال يثبت على اليد أرى عليها شيًئا، فقلت: إنَّ

د علي ولو حديًثا ِعفقال: َأ ،ك من ذلكب اإلمام مالوحفظته إىل حني قطعت، فتعجَّ ،جلست
: فقلت: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القرب واحًدا، قال الشافعي 

ا من حني جلس ث هبوأشرت بيدي إىل القرب كإشارته حىت أعدت عليه مخسة وعشرين حديًثا حدَّ
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خذ بيد سيدك  :لى عبده وقالوأقبل ع ،ى مالك املغربفصلَّ ،إىل وقت قطع اجمللس، وسقط القرص
 إليك، وسألين النهوض معه.

ا أتيت الدار أدخلين الغالم إىل خلوة فلمَّ ،غري ممتنع إىل ما دعا من كرمه : فقمُتقال الشافعي 
 وهذا بيت اخلالء. ،وهذا إناء فيه ماء ،وقال يل: القبلة يف البيت هكذا ،يف الدار

م فوضعه من يده وسلَّ ،بل هو والغالم حاماًل طبًقاأقحىت  : فما لبث مالك قال الشافعي 
أغسل علينا، مث وثب الغالم إىل اإلناء وأراد أن يغسل عليَّ أواًل فصاح  :مث قال للعبد ،اإلمام عليَّ
 وقال: الغسل يف أول الطعام لرب البيت ويف آخر الطعام للضيف. ،عليه مالك

وسألته عن شرحه فقال: إنه يدعو الناس   ذلك من اإلمام مالك : فاستحسنُتقال الشافعي 
 ن يدخل فيأكل معه.ويف آخر الطعام ينتظر َم ،بالغسل ئكمه أن يبتدإىل كرمه فُح
الطبق فكان فيه صحفتان يف إحدامها لنب واألخرى متر،  : فكشف اإلمام قال الشافعي 

ا مل نأخذ من م مالك أنَِّلع الطعام، وَعيومسيت فأتيت أنا ومالك على مج -اىل تع -ى اهلل فسمَّ
ن إىل فقري معدم، فقلت: ال عذر على َم لٍِّقفقال يل: يا أبا عبداهلل هذا جهد من ُم ،الطعام الكفاية

 ن أساء.إمنا العذر على َم ،أحسن
ي وقال: نِّمث قام َع ،ت العشاء اآلخرةَن: فأقبل مالك يسألين عن أهل مكة حىت َدقال الشافعي 

 ا كان يف الثلث األخري من الليل قرع عليَّفلمَّ ،ت ليليتميقل تعبه باالضطجاع، فن كم املسافر أنُح
ذلك فقال  ع عليَّفتبشَّ ،فرأيته حامل إناء فيه ماء -يرمحك اهلل  -فقال يل: الصالة  ،مالك الباب

 فخدمة الضيف فرض. ،هيل: ال يرعك ما رأيَت
 إلمام مالك يف مسجد رسول اهلل : فتجهزت للصالة فصليت الفجر مع اقال الشافعي 

 تعاىل -ه يسبح اهلل صالَّا يف ُمنَّواحد ِم ة الغلس، وجلس كلُّهم بعًضا من شدَّوالناس ال يعرف بعُض
 "املوطأ"وناولين  ،إىل أن طلعت الشمس على رؤوس اجلبال، فجلس مالك يف جملسه باألمس -

 أمليه وأقرؤه على الناس وهم يكتبونه.
فما علم  ،وأقمت ضيف مالك مثانية أشهر ،: فأتيت على حفظه من أوله إىل آخرهقال الشافعي 
هم للزيارة نس الذي كان بيننا أينا الضيف، مث قدم على مالك املصريون بعد قضاء حجِّأحد من اإل
 ."املوطأ"واستماع 

سم، قال ومنهم عبداهلل بن عبداحلكم وأشهب وابن القا ،عليهم حفًظا : فأمليُتقال الشافعي 
صلى اهلل عليه  -م بعد ذلك أهل العراق لزيارة النيب ِده ذكر الليث بن سعد، مث َقالربيع: وأحسب أنَّ

 .وسلم
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مت فتوسَّ ،ن الصالةحَس ،نظيف الثوب ،ى مجيل الوجه: فرأيت بني القرب واملنرب فًتقال الشافعي 
العراق؟ فقال يل: الكوفة،  ق، فقلت: أيُّوسألته عن بلده فقال: العرا ،فيه خرًيا فسألته امسه فأخربين

فقال يل: أبو يوسف  الكتاب واملفيت بأخبار رسول اهلل  م يف نصِّم هبا واملتكلِّن العاِلفقلت: َم
 .رضي اهلل عنه -ا أيب حنيفة وحممد بن احلسن صاحَب

ت إىل وقت الفجر، فعد م تظعنون؟ فقال يل: يف غداة غٍدومىت عزمُت :: فقلتقال الشافعي 
أفأعود إليها أو أرحل يف  ،فقلت له: خرجت من مكة يف طلب العلم بغري استئذان العجوز ،مالك

 باملالئكة تضع أجنحتها لطال طلب العلم؟ فقال يل: العلم فائدة يرجع منها إىل فائدة، أمل تعلم أنَّ
 العلم رضاء مبا يطلبه.

ر سار معي َحا كان يف السَّفلمَّ مام مالك دين اإلا أزمعت على السفر زوَّ: فلمَّقال الشافعي 
 َم: ِبعليه وقلُت ن يكري راحلته إىل الكوفة، فأقبلُتصوته: َم مث صاح بعلوِّ ،ًعا إىل البقيعمشيِّ

البارحة بعد صالة العشاء اآلخرة إذ قرع  تكتري وليس معك وال معي شيء؟ فقال يل: انصرفُت
ة رَّفدفع يل ُص ،هابول هدية فقبلُتفسألين عن َق ،القاسم عليَّ قارع الباب فخرجت إليه فأصبت ابَن

ودفع إيلَّ  ،يل بأربعة دنانري ىوقد أتيتك بنصفها وجعلت النصف لعيايل، فاكتر ،فيها مائة دينار
 وودعين وانصرف. ،باقي الدنانري

بعد املسجد  اج حىت وصلت إىل الكوفة يوم رابع عشرين من املدينة فدخلُتجوسرت يف محلة احل
دخل املسجد وصلى العصر فما أحسن فبينما أنا كذلك إذ رأيت غالًما صالة العصر وصليت فيها، 

يعذب اهلل هذا الوجه اجلميل بالنار،  له: أحسن صالتك لئالَّ فقلت ،إليه ناصًحا فقمُت ،الصالة
العراق، وأنا وليس فيكم رقة أهل  ،ألن فيك الغلظة واجلفاء ؛فقال يل: أنا أظن أنك من أهل احلجاز

فما عابا عليَّ صاليت  ،أصلي هذه الصالة مخس عشرة سنة بني يدي حممد بن احلسن وأيب يوسف
فلقي للتوفيق حممد بن احلسن وأبا يوسف بباب  ،ه يف وجهيقط، وخرج معجًبا ينفض رداَء

اب ن عفقال: أعلمتما يف صاليت من عيب؟ فقاال: اللهم ال، قال: ففي مسجدنا هذا َم ،املسجد
 تدخل يف الصالة. َمصاليت، فقاال: اذهب إليه فقل له ِب

ة، فعاد نَّمب تدخل يف الصالة؟ فقلت: بفرضني وُس ،ن عاب صاليتيا َم :: فقال يلقال الشافعي 
ما  :فقاال: أذهب إليه فقل له ،ن نظر يف العلمإليهما وأعلمهما باجلواب، فعلما أنه جواب َم

 ،ا الفرض األول فالنيةيلَّ فقال: ما الفرضان وما السنة؟ فقلت له: أمَّنة، فأتى إالفرضان وما السُّ
ا فلمَّ ،فدخال إىل املسجد ،والثاين تكبرية اإلحرام، والسنة رفع اليدين، فعاد إليهما فأعلمهما بذلك

 أجب الشيخني. :وقل له ،أذهب إليه :ا ناحية وقاالفجلَس ،هما ازدريايننظرا إيلَّ أظنُّ
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ول عن شيء من العلم، فقلت: من حكم العلم أن ؤا أتاين علمت أين مس: فلمَّ قال الشافعي
 وما علمت يل إليهما حاجة. ،يؤتى إليه

 ،ا سلما عليَّ قمت إليهما وأظهرت البشاشة هلما: فقاما من جملسهما إيلَّ فلمَّقال الشافعي 
نت؟ فقلت: نعم، فقال: أعريب ي أِموقال: أحَر ،وجلست بني أيديهما، فأقبل عليَّ حممد بن احلسن

ن؟ قلت: من فقال من ولد َم ؟ فقلت: من ولد املطلب،العرب أم موىل؟ فقلت:عريب، فقال: من أيِّ
؟ قلت: أتيت على "املوطأ"ن عنده أتيت، قال يل: نظرت يف ولد شافع، قال: رأيت مالًكا؟ قلت: ِم

طهارة ومسألة يف الزكاة ومسألة ودعا بدواة وبياض وكتب مسألة يف ال ،حفظه، فعظم ذلك عليه
يف البيوع والفرائض والرهان واحلج واإليالء ومن كل باب يف الفقه مسألة، وجعل بني كل 

 ."املوطأ"ها من وقال: أجب عن هذه املسائل كلِّ ،مسألتني بياًضا ودفع إيلَّ الدرج
وإمجاع املسلمني  - عليه الصالة والسالم -: فأجبت بنص كتاب اهلل وبسنة نبيه قال الشافعي 

 مث قال لعبد: خذ سيدك إليك. ،ونظر فيه ،لهيف املسائل كلها، مث دفعت إليه الدرج فتأمَّ
إىل الباب قال يل  ا صرُتفنهضت غري ممتنع، فلمَّ ،: مث سألين النهوض مع العبدقال الشافعي 

 سيدي أمرين أن ال تسري إىل املزنل إال راكًبا. العبد: إنَّ
ا علوت على ظهرها رأيت فلمَّ ،ىلًَّحبغلة بسرج ُم فقدم إيلَّ ،: فقلت له: قدِّمي قال الشافع

فرأيت أبواب ودهاليز منقوشة  ،ة الكوفة إىل مزنل حممد بن احلسنقَّة فطاف يب أزنفسي بأطمار رثَّ
فبكيت وقلت: أهل العراق ينقشون  ،فذكرت ضيق أهل احلجاز وما هم فيه ،بالذهب والفضة

 !!ون النوىوأهل احلجاز يأكلون القديد وميصُّ ،الذهب والفضةسقوفهم ب
من  فما هو إالَّ ،مث أقبل عليَّ حممد بن احلسن وأنا يف بكائي فقال: ال يروعك يا عبداهلل ما رأيت

هبا  وإين أخرج زكاهتا يف كل عام، فأسرُّ ،حقيقة حالل ومكتسب وما يطالبين اهلل فيها بفرض
 الصديق وأكبت العدو.

مث دخل خزانته فأخرج  ،عة بألف درهمْلحىت كساين حممد بن احلسن ُخ : فما بتُّال الشافعي ق
مث ابتدأت الكتاب يف  ،له ويف آخرهفنظرت يف أوَّ ،تأليف اإلمام أيب حنيفة "األوسط"إيلَّ الكتاب 

 وحممد بن احلسن ال يعلم بشيء من ذلك. ،وقد حفظته فما أصبحت إالَّ ،ظهليليت أحتفَّ
ل عن ِئفأنا قاعد عن ميينه يف بعض األيام إذ ُس ،وكان املشهور بالكوفة بالفتوى واجمليب يف النوازل

 ،يف اجلواب يف هذه املسألة وقال: هكذا قال أبو حنيفة، فقلت: قد ومهَت ،مسألة أجاب فيها
ألة الفالنية يف واجلواب عن قول الرجل كذا وكذا، وهذه املسألة حتتها املسألة الفالنية وفوقها املس
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ونظر فيه فوجد القول كما  ،حهفأحضر فتصفَّ ،الكتاب الفالين، فأمر حممد بن احلسن بالكتاب
 كتاًبا بعد هذا. جوابه إىل ما قلت ومل خيرج إيلَّ فرجع عن ،قلت

فقال: ما كنت آلذن لضيف بالرحيل عين وبذل يل يف  ،: واستأذنته يف الرحيلقال الشافعي 
وال رغبيت إال يف السفر، قال: فأمر غالمه أن  ،فقلت: ما لذا قصدت وال لذا أردت مشاطرة نعمته،

 فدفع إيلَّ ما كان فيها وهو ثالثة آالف درهم. ،ما يف خزانته من بيضاء ومحراء يأيت بكلِّ
حىت صرت ابن إحدى  ،وأقبلت أطوف العراق وأرض فارس وبالد األعاجم وألقى الرجال

، ق يب غالمفعند دخول الباب تعلَّ ،لعراق يف خالفة هارون الرشيدوعشرين سنة، مث دخلت ا
ن؟ قلت: ابن إدريس الشافعي: فقال: مسك؟ قلت: حممد، قال: ابن َمفالطفين، وقال يل: ما ا

فأويت إىل بعض املساجد  ،ذلك يف لوح كان يف كمه وخلى سبيلي بليب؟ فقلت: أجل، فكتطَُّم
لون وجه كل وأقبلوا يتأمَّ ،هب من الليل النصف كبس املسجدحىت إذا ذ ،أفكر يف عاقبة ما فعل

هذا هو احلاجة والغاية املطلوبة، مث أقبلوا عليَّ  ،فقالوا للناس: ال بأس عليكم ،رجل حىت أتوا إيلَّ
ا بصرت بأمري املؤمنني سلمت عليه سالًما بيًنا فلمَّ ،غري ممتنع وقالوا: أجب أمري املؤمنني، فقمُت

 ،مث قال: تزعم أنك من بين هاشم؟ فقلت: يا أمري املؤمنني ،عليَّ باجلواب لفاظ وردَّاأل نفاستحس
 -عليه السالم  -آدم  تيل عن نسبك! فانتسبت حىت حلق ْنِبأزعم يف كتاب اهلل باطل، فقال:  كلُّ

فقال يل الرشيد: ما تكون هذه الفصاحة وهذه البالغة إال يف رجل من ولد املطلب، هل لك أن 
 وحكمي على ما جاء به الرسول ،وتنفذ فيه حكمك ،وأشاطرك ما أنا فيه ،يك قضاء املسلمنيأول
لو سألتين أن أفتح باب  ،لت: يا أمري املؤمننيواجتمعت عليه األمة؟ فق -والسالم  عليه الصالة -

 القضاء بالغداة وأغلقه بالعشي بنعمتك هذه ما فعلت ذلك أبًدا.
فما  دينارفقلت: يكون معجاًل، فأمر يل ألف  ؟عرض الدنيا شيًئافبكى الرشيد وقال: تقبل من 
فلم تسع  ،ن صليتها، مث سألين بعض الغلمان واحلشم أن أصلهم ِمبرحت من مقامي حىت قبضُت

مث عدت  ،كأقسامهم واًل غري املقامسة فيما أنعم اهلل به عليَّ، فخرج يل قسٌمؤاملروءة أن كنت مس
صالة الفجر يف مجاعة فأجاد القراءة وحلقه  م يصلي بنا غالٌمفتقدَّ ،ليليتإىل املسجد الذي كنت فيه 

كيف الدخول وال كيف اخلروج، فقلت له بعد السالم: أفسدت علينا وعلى نفسك  سهو ومل يدِر
مث قلت له: أحضر بياًضا أعمل لك باب السهو يف الصالة واخلروج  ،، فأعاد مسرًعا وأعدناْدِعَأ

 -عليَّ فألفت له كتاًبا من كتاب اهلل وسنة نبيه  -عز وجل  -ذلك ففتح اهلل منها، فسارع إىل 
بكتاب  فوهو أربعون جزًءا يعر ،وإمجاع املسلمني، ومسيته بامسه -والسالم  عليه الصالة
 حىت تكامل يف ثالث سنني. ،وهو الذي وضعته بالعراق ،"الزعفران"
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ته بَّى يف ُقفرأيت فًت ،فخرجت أسأهلم عن احلجازين الرشيد الصدقات بنجران، وقدم احلاج ووالَّ
وعن  ،ه عن اإلمام مالكبالكالم فسألُت وأشار إيلَّ ،ة أن يقفبَّا أشرت إليه بالسالم أمر قائد الُقفلمَّ

ه إىل السؤال عن مالك فقال يل: أشرح لك أو أختصر؟ قلت: يف احلجاز فأجاب خبري، مث عاودُت
يبيت عند اجلارية ليلة فال يعود إليها  ،وله ثالمثائة جارية ،صحة جسماالختصار البالغة، فقال: يف 

 فقد اختصرت ألخربه. ،إال يف سنة
حال غناه كما رأيته يف حال فقره، قلت: أما عندك من  : فاشتهيت أن أراه يفقال الشافعي 

يه لك، فقلت ومجيع مايل ف ،ةاملال ما يصلح للسفر؟ فقال: إنك لتوحشين خاصة وأهل العراق عامَّ
 ،فأخذت منه على حسب الكفاية والنهاية ،مين يف مالهمث نظر إيلَّ وحكَّ ،تعيش؟ قال: باجلاه َمله: ِب

فذكرت فضل الغسل وما جاء  ،فأتيت حران ودخلتها يوم اجلمعة ،رَضوسرت على ديار ربيعة وُم
ا بدأ برأسي فلمَّ ،ا املزينفدعوت هل ،املاء رأيت شعر رأسي شعًثا ا سكبُتفلمَّ ،فيه فقصدت احلمام

ا فدعوه إىل خدمتهم فسرع إليهم وتركين، فلمَّ ،دخل قوم من أعيان البلد ،وأخذ القليل من شعري
فدفعت إليه أكثر ما كان معي من  ،ه وخرجت من احلمامقضوا ما أرادوا منه عاد إيلَّ فما أردُت

ًبا فاجتمع على باب ه، فنظر إيلَّ متعجِّوإذا وقف ببابك غريب ال حتتقر ،الدنانري وقلت له: خذ هذه
ن كان يف احلمام فبينما أنا كذلك إذ خرج بعض َم ،ا خرجت عاتبين الناسفلمَّ ،احلمام خلق كثري

 ،فسمع خطايب هلم فاحندر من البغلة بعد أن استوى عليها ،مت له بغلة لريكبهافقدَّ ،من األعيان
وقال: حبق اهلل اركب، ومضى يب  ،ا يليينلركاب ممَّا وقال يل: أنت الشافعي؟ فقلت: نعم، فمدَّ

فأظهر البشاشة مث  ،ت يف مزنلهلصمث أتى وقد ح ،حىت أتيت إىل مزنل الفىت الغالم مطرًقا بني يديَّ
لك يا عبداهلل؟ فقلت  فقال: ما ،مث حضرت املائدة فسمى وحبست يدي ،دعا بالغسل فغسل علينا

ن مسع منك الكتاب الذي ن أين هذه املعرفة، فقال: أنا ممَّله: طعامك حرام عليَّ حىت أعرف ِم
 ه ببغداد وأنت يل أستاذ.وضعَت

تعاىل  -بفرحة إذ مل يعرف اهلل  ، فأكلُتبني أهل العقل رحم متصلة: فقلت العلم قال الشافعي 
ول حران قال: إن يل ح ،ا كان بعد ثالثفلمَّ ،ه ثالًثابيين وبينه أبناء جنسي، وأقمت ضيَف إالَّ -

 َمي إليك، فقلت: فِبنِّأربع ضياع ما حبران أحسن منها، أشهد اهلل إن اخترت املقام فإهنا هدية ِم
جر هبا، فقلت: وأشار إليها وهي أربعون ألف درهم، وقال: أتَّ ،تعيش؟ قال: مبا يف صناديقي تلك

من شأن املسافر،  ًذا طلب العلم، فقال يل: فاملال إوال خرجت من بلدي لغري ،ليس إىل هذا قصدت
 أمحال. فقبضت األربعني ألًفا وودعته وخرجت من مدينة حران وبني يديَّ
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زت جفأ ،واألوزاعي ،وسفيان بن عيينة ،أمحد بن حنبل :منهم ؛اين الرجال وأصحاب احلديثمث تلقَّ
 ،وليس معي إال عشرة دنانري ،حىت دخلت مدينة الرملة ،واحد منهم على قدر ما قسم له كلَّ

حىت إىل منهل من منهل  زلُت وقصدت احلجاز، فما ،واستويت على كورها ،فاشتريت هبا راحلة
ورأيت  ،صالة العصر، فصليت العصر بعد سبعة وعشرين يوًما بعَد وصلت إىل مدينة النيب 

صلى  -ا من احلديد عليه خمدة من قباطي مصر مكتوب عليها: ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل كرسيًّ
 .هلل عليه وسلما

قد  دن، وبينما أنا كذلك إذ رأيت مالك بن أنس : وحوله أربعمائة دفتر أو يِزقال الشافعي 
ه منهم حيمل ذيوَل ،ه يف املسجد، وحوله أربعمائة أو يزيدونوقد فاح عطُر دخل من باب النيب 

 ،د"ة يف "جراح العْمن كان قاعًدا وجلس على الكرسي فألقى مسألا وصل قام إليه َمأربعة، فلمَّ
 :فقلت له: قل ،فقمت قائًما يف سور احللقة فرأيت إنساًنا ،ا مسعت ذلك مل يسعين الصربفلمَّ

وأقبل على  ،فأضرب عنه مالك ،اجلواب كذا وكذا، فبادر باجلواب قبل فراغ مالك من السؤال
 ،اجلاهل بإصابتهح أصحابه فسأهلم عن اجلواب فخالفوه فقال هلم: أخطأمت وأصاب الرجل، ففِر

فقلت له: اجلواب كذا وكذا فبادر  ،ي اجلوابنِّا ألقى السؤال الثاين أقبل عليَّ اجلاهل يطلب ِمفلمَّ
فخالفوه فقال هلم:  ،وأقبل على أصحابه واستخربهم عن اجلواب ،فلم يلتفت إليه مالك ،باجلواب

 أخطأمت وأصاب الرجل.
 ،اجلواب كذا وكذا فبادر باجلواب :ث قلت له: قلا ألقى السؤال الثال: فلمَّقال الشافعي 

فخالفوه فقال: أخطأمت وأصاب الرجل، مث قال للرجل:  ،وأقبل على أصحابه ،فأعرض مالك عنه
اسة: قرأت َروجلس بني يديه فقال له مالك ِف ،ملالك دخل ليس ذلك بوضعك، فدخل الرجل طاعًةا
ال، قال: فلقيت جعفر بن حممد الصادق؟ قال: ابن جريج؟ قال:  ت؟ قال: ال، قال فنظر"املوطأ"

اجلواب كذا وكذا فكنت  :ال، قال: فهذا العلم من أين؟ قال: إىل جانيب غالم شاب يقول يل قل
فقال للجاهل: قم فأمر  أقول، قال: فالتفت مالك والتفت الناس بأعناقهم اللتفات مالك 

 صاحبك بالدخول إلينا.
ا من مالك باملوضع الذي كان اجلاهل فيه جالًسا بني يديه، : فدخلت فإذا أنقال الشافعي 

وقال يل:  ،ين إىل صدره ونزل عن كرسيهوقال: أنت الشافعي؟ فقلت: نعم، فضمَّ ،لين ساعةفتأمَّ
 أمتم هذا الباب الذي حنن فيه حىت ننصرف إىل املزنل الذي هو لك املنسوب إيلَّ.

واحتجت أن  ،"جراح العمد" فما أجابين أحد جبواب : فألقيت أربعمائة مسألة يفقال الشافعي 
والثاين كذا، وكذا، حىت سقط القرص وصلينا  ،آيت بأربعمائة جواب، فقلت األول كذا وكذا
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بكاؤك  ل فبكيت، فقال: ممَّا وصلت املزنل رأيت بناء غري األواملغرب، فضرب مالك بيده إيلَّ، فلمَّ
 نفًسا وقرَّ ْبخرة بالدنيا؟ قلت: هو واهلل ذلك، قال: ِطكأنك خفت يا أبا عبداهلل أن قد بعت اآل

يقبل   يبواهلدايا جتىب من أقاصي الدنيا، وقد كان الن ،عيًنا، هذه هدايا خراسان وهدايا مصر
الصدقة، وإن يل ثالمثائة خلعة من رزق خراسان وقباطي مصر، وعندي عبيد مبثلها مل  اهلدية ويردُّ

ج زكاهتا عند كل ِرْخُأ دينار في إليك، ويف صناديقي تلك مخسة آالنِِّم يستكملوا احللم فهم هدية
حتت  فال يبت مجيع ما وعدتين به إالَّ ،ي نصفها، قلت: إنك موروث وأنا موروثنِّفلك ِم ،حول

وإن حضرك أجلك كان  ،جلي كان لورثيت دون ورثتكأفإن حضرين  ،ملكي عليه خامتي ليجرَي
 وما بتُّ ،العلم، فقلت: ال يستعمل أحسن منه وقال: أبيت إالَّ ، وجهيم يفيل دون ورثتك، فتبسَّ

 إال ومجيع ما وعدين به حتت خامتي.
ا يده يف وانصرفت إىل املزنل أنا وهو وكل واحد منَّ ،صليت الفجر يف مجاعة ا كان يف غداة غٍدفلمَّ

فقلت له: ما رأيت كراًعا  من جياد خراسان وبغااًل من مصر، هيد صاحبه إذ رأيت كراًعا على باب
لك منها دابة، فقال: إين  أحسن من هذا، فقال: هو هدية مين إليك يا أبا عبداهلل، فقلت له: دْع

 حبافر دابة. اهلل  أستحي من اهلل أن أطأ قرية فيها نيبُّ
 مث ارحتلت إىل ،على حاله، فأقمت عنده ثالًثا : فعلمت أن ورع اإلمام مالك باٍققال الشافعي 

ا وصلت إىل احلرم خرجت ، فلمَّيربن يعلم خبه، مث أنفذت َمونعَم اهلل وأنا أسوق خرَي ،مكة
 ،كنت آلفها دعوها خاليت تين بعدها عجوٌزوضمَّ ،تين إىل صدرهافضمَّ ،العجوز ونسوة معها

  :وقالت
 ُأمُّ َكْيَلَع اٍدُفَؤ لُُّك = امَلَناَيا اْجَتاَحِت ُأمََّك َما

ا مهمت بالدخول قالت يل ل كلمة مسعتها يف احلجاز من امرأة، فلمَّ: وهي أوَّقال الشافعي 
وتعود  ،العجوز: إىل أين عزمت؟ فقلت: إىل املزنل، فقالت: هيهات خترج من مكة باألمس فقرًيا

باألبطح يف العرب بإشباع  ها مترًفا تفخر على بين عمك بذلك، فقلت: ما أصنع؟ فقال: ناِديإل
به، وصار  اآلخرة، فقلت: ما أمرِت بوثوا ،وكسوة العراة فتربح ثناء الدنيا ،املنقطع ومحل ،اجلائع

ويعدين أنه  ،ين على الفعلفبعث إيلَّ يستحثُّ ،بذلك الفعل الرجال على آباط اإلبل، وبلغ ذلك مالًكا
ا جاء معي حيمل إيلَّ يف كل عام مثل ما صار إيلَّ منه، وما دخلت إىل مكة وأنا أقدر على شيء ممَّ

ربة فأخرجت ة على كتفها ِقاها أَمعلى بغلة واحدة ومخسني ديناًرا، فوقعت املقرعة فناولتين إيَّ إالَّ
فقال يل العجوز: ما أنت صانع؟ فقلت: أجيزها على فعلها، فقالت: ادفع إليها  ،هلا مخسة دنانري

مديوًنا، واإلمام  لك الليلة إالَّت فما بتُّ ،ر معك، قال: فدفعت إليها ودخلت إىل مكةمجيع ما تأخَّ

http://www.alukah.net/


28 
 

www.alukah.net 

 العلم والعلماء

ا مات ضاق يب حيمل إيلَّ يف كل عام مثل ما كان دفع إيلَّ أواًل إحدى عشرة سنة، فلمَّ مالك 
 ضين اهلل عبداهلل بن عبداحلكم فقام بالكلفة.فعوَّ ،وخرجت إىل مصر ،احلجاز

 ،املزين إمالء ذلك حبضرته فافهم ذلك يا ربيع، قال الربيع: وسألين ،فهذا مجيع ما لقيت يف سفري
 .35فما وقع كتاب السفر إىل أحد غريي ،فما وجدنا للمجلس فرغة

* * * 

                                                            

 رحلة الشافعي يف طلب العلم. 375 -368ص 2ج "معجم األدباء"ذكر ياقوت يف  35
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 من آداب العلم
أكتب الشعر فآيت البوادي فأمسع منهم،  ًأقال حسني الكرابيسي: مسعت الشافعي يقول: كنت امر

قدمي بالسوط، فضربين  وأضرب وحشي ،ل بشعر "للبيد"ة فخرجت منها وأنا أمتثَّمت مكَّقال: فقِد
ي من دينه ودنياه أن يكون فقال: رجل من قريش مث ابن املطلب رض ،من ورائي من احلجبة رجٌل
ك اهلل، قال: فنفعين ه يعلْمعر؟ هل الشعر إذا استحكمت فيه إال قصدت معلًما، تفقَّ! ما الشِّمعلًما

 اهلل بكالم ذلك احلجيب.
بن  يينة ما شاء اهلل أن أكتب، مث كنت أجالس مسلَموكتبت عن ابن ع ،قال: ورجعت إىل مكة

داهلل أقرأ عليك! فقلت له: يا أبا عب "موطأه"فكتبت  ،مالك بن أنسخالد الزجني، مث قرأت على 
ي تأيت برجل يقرأه عليَّ فتسمع، فقلت: أقرأ عليك فتسمع إىل كالمي، فقال يل: قال: يا ابن أخ

تفقه  ،طوه يا ابن أخيافقال يل:  ،ليه حىت بلغت كتاب السريع فقرأت ،ا مسع قراءيت أذنأقرأ، فلمَّ
فإنه  ،تقرأ، قال: فجئت إىل مصعب بن عبداهلل فكلمته أن يكلم بعض أهلينا فيعطيين شيًئا من الدنيا

كان يب من الفقر والفاقة ما اهلل به عليم، فقال يل مصعب: أتيت فالًنا وكلمته فقال يل: تكلمين يف 
فخالفنا قال: فأعطاين مائة دينار وقال يل مصعب: إن هارون الرشيد كتب إيلَّ أن  ارجل كان منَّ

قال: فخرج قاضًيا  ما كان من هذا الرجل،أصري إىل اليمن قاضًيا فتخرج معنا لعل اهلل أن يعوضك 
كتب مطرف بن مازن إىل هارون  ،ا صرنا باليمن وجالسنا الناسفلمَّ ،على اليمن وخرجت معه

 فأخرج عنه حممد بن إدريس. ،ن أردت اليمن ال يفسد عليك وال خيرج من يديكالرشيد: إ
محاد العزيزي فأوثقت باحلديد حىت قدمنا على هارون،  وذكر أقواًما من الطالبيني، قال: فبعث إيل

ا أدخلت على هارون فأخرجت من عنده، قال: وقدمت ومعي مخسون ديناًرا، قال: وحممد بن فلمَّ
الرقة، قال: فأنفقت تلك اخلمسني ديناًرا على كتبهم، قال: فوجدت مثلهم ومثل احلسن يومئذ ب

عندك  :له فكان إذا قيل له وكان حيمل الدهن يف زقٍّ ،كتبهم مثل رجل كان عندنا يقال له فروخ
نعم، فإذا قيل  :حرب؟ قال كعند :نعم، فإن قيل :عندك زمبق؟ قال :نعم، فإن قيل له :فرشنان؟ قال

كذلك وجدت  -وإمنا هي دهن واحد  ،فيخرج له من الرؤوس - وللزق رؤوس كثرية - أرين :له
 فون له.وإمنا هم خماِل -عليه السالم  -إمنا يقول كتاب اهلل وسنة نبيه  -كتاب أيب حنيفة 

 قال: فسمعت ما ال أحصيه.
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ئت يوًما وكان حممد بن احلسن يقول: إن تابعكم الشافعي فما عليكم من حجازي كلفة بعده، فج
 ا من سخط أمري املؤمنني وزادي قد نفد.فجلست إليه وأنا من أشد الناس مهًّا وغمًّ

ن تطعن؟ ا أن جلست إليه أقبل حممد بن احلسن يطعن على أهل دار اهلجرة، فقلت: على َمقال: فلمَّ
رين على البلد أم على أهله؟ واهلل لئن طعنت على أهله إمنا تطعن على أيب بكر وعمر واملهاج

أن يبارك هلم يف صاعهم  دهتم اليت دعا هلم رسول اهلل لفإهنا ب ،واألنصار، وإن طعنت على البلدة
مكة ال يقتل صيدها، على أيهم  -عليه الصالة والسالم  -م إبراهيم مه كما حرَّهم، وحرَّدِّوُم

 تطعن؟
كم من أحكامه، فقلت: فقال: معاذ اهلل أن أطعن على أحد منهم أو على بلدته، وإمنا أطعن على ح

طعنت؟ قال: فإنه خمالف لكتاب اهلل، فقلت له:  َماليمني مع الشاهد، فقلت له: ِل :ما هو؟ فقال
كذا جيب، فقلت له: ما تقول يف الوصية  :فكل خرب يأتيك خمالًفا لكتاب اهلل أتسقطه؟ قال: فقال

لف لكتاب افقلت له هذا خم ر ساعة فقلت له: أجب، فقال: ال جتب، قال:للوالدين؟ قال: فتفكَّ
، قال: فقلت ((ال وصية للوالدين))قال:  فقال: ألن رسول اهلل  :إنه ال جيوز؟ قال :اهلل، مل قلت

لئن زعمت أن  :من اهلل؟ قال: فما تريد من ذا؟ قال: فقلت له فأخربين عن الشاهدين حتٌم :له
فشهد عليه شاهدان إن كان  زىن زاٍنإذا  :كان ينبغي لك أن تقول من اهلل ال غري الشاهدين حتٌم

إذا مل يكن  :حمصًنا رمجته، وإن كان غري حمصن جلدته، قال: ليس هو حتًما من اهلل، قال: قلت له
 ويف غريه رجاًل وامرأتني. ،ويف غريه شاهدين ،حتًما من اهلل فتزنل األحكام منازهلا يف الزنا أربعة

، فلما رأيت قتاًل وقتاًل أعين بشهادة الزنا وأعين بشهادة وإمنا أعين يف القتل: ال جيوز إال بشاهدين
 ،فكان هذا قتالً وهذا قتاًل، غري أن أحكامهما خمتلفة، فكذلك كل حتم أنزله اهلل منها بأربع ،القتل

 ومنها بشاهد واليمني، فرأيتك حتكم بدون هذا. ،ومنها برجل وامرأتني ،ينومنها بشاهَد
فقلت له: فما  :؟ قالصلى اهلل عليه وسلم -ذا أم بسنة رسول اهلل قال فقلت له: أبكتاب اهلل ه

إن مل يكن هلم بينة ننظر إىل  :ا يف احلائط؟ قال: فقال يف قول أصحابناتقول يف الرجلني إذا اختلَف
 العقد من أين هو إلينا فأحكم لصاحبه.

 ؟صلى اهلل عليه وسلم -أبكتاب اهلل هذا أم بسنة رسول اهلل  :قال: فقلت
ن حتكم إذا مل تكن هلم بينة؟ قال: أنظر إىل َمِل ،قلت: فما تقول يف رجلني بينهما حصن فيختلفان

 ؟صلى اهلل عليه وسلم -معاقده من أي وجه هو فأحكم له، قلت: بكتاب اهلل هذا أم بسنة رسوله 
قابلة ومل يكن ضرها إال امرأة واحدة وهي الحيقال: فقلت له: فما تقول يف والدة املرأة إذا مل يكن 

 غريها؟ فقال يل: الشهادة جائزة بشهادة القابلة وحدها نقبلها.

http://www.alukah.net/


31 
 

www.alukah.net 

 العلم والعلماء

؟ قال: مث قلت له: أتعجب صلى اهلل عليه وسلم -قال: فقلت له هذا بكتاب اهلل أم بسنة رسول اهلل 
وحكم به  -رضي اهلل تعاىل عنهما  -وحكم به أبو بكر وعمر  م به رسول اهلل حَك من حكٍم

  طالب بالعراق وقضى وحكم به شريح؟بن أيب عليُّ
 :ه عليه، قالقال: ورجل من ورائي يكتب ألفاظي وأنا ال أعلم، قال فأدخل على هارون وقرأ

فقال: اقرأه عليَّ ثانًيا، قال: فأنشأ هارون  -كًئا فاستوى جالًسا وكان متَّ -فقال: هرمثة بن أعني 
: ))تعلموا هلل ورسوله، قال رسول اهلل صدق ا ،صدق اهلل ورسوله ،يقول: صدق اهلل ورسوله

من  موا قريًشا وال تقدموها((، ما أنكر أن يكون حممد بن إدريس أعلَمقدِّ ا،من قريش وال تعلموه
 حممد بن احلسن.
فاتبعته  ،ي وأمر يل خبمسمائة دينار، قال: فخرج هبا هرمثة وقال يل بالشرط هكذاقال: فرضي عنِّ

فواهلل ما ملكت  :ها، قال: قد أمر خبمسمائة دينار وقد أضفنا إليها مثَلوقال يل ،ثين بالقصةفحدَّ
على  -عز وجل  -فأغناين اهلل  ،يف ذاك الوقت، قال: وكنت رجاًل أستتبع قبلها ألف دينار إالَّ

 .36يدي مصعب
وعن حممد بن عبداحلكم قال: مسعت الشافعي يقول: قال يل حممد بن احلسن: صاحبنا أعلم أم 

ل قلت: فما احلجة عندكم؟ اقلت: تريد املكابرة أو اإلنصاف؟ قال: بل اإلنصاف، ق صاحبكم؟
أصاحبنا أعلم بكتاب اهلل أم  ،قال: الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، قال قلت: أنشدك اهلل

أم صاحبكم؟  صاحبكم؟ قال: إذ أنشدتين باهلل فصاحبكم، قلت: فصاحبنا أعلم بسنة رسول اهلل 
أم صاحبكم؟ فقال:  قلت: فصاحبنا أعلم بأقاويل أصحاب رسول اهلل  ،قال: صاحبكم

 ،عي القياس أكثر ما تدعونهندَّ ء غري القياس؟ قال: ال، قلت: فبحقصاحبكم، قال: قلت فبقي شي
 .37مالك بن أنسوإمنا يقاس على األصول فيعرف القياس، قال: ويريد بصاحبه 

فبينما أنا أمشي  ،ت أطلب الشعر وأنا صغري وأكتبوعن احلميدي قال: مسعت الشافعي يقول: كن
، عليك بطلب العلم، قال: مبكة أو يف ناحية من مكة إذ مسعت صائًحا يقول: يا حممد بن إدريس

ق وأطرحه يف الزير حىت امتأل، َرلب العلم وأكتبه على اخِلطأحًدا، فرجعت فكنت أ فلم أَر فالتفتُّ
ا فلمَّ ،فخرجت معه ، عم يل ناحية اليمن على القضاء يكن ألمي شيء، فويلملوكنت يتيًما و

وقال: أحدهم  ،عليَّ السالم مت عليه فلم يردَّفسلَّ ،قدمت من اليمن أتيت مسلم بن خالد الزجني

                                                            

 .73- 70، ص9أليب نعيم، ج ؛"حلية األولياء" 36
 .74، ص9أليب نعيم، ج ؛"احللية" 37
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عليَّ  مت عليه فردَّفسلَّ ،جييئنا حىت إذا ظننا أنه يصلح أفسد نفسه، قال: فسرت إىل سفيان بن عيينة
 وما بلغين إال خري فال تعد. ،يا أبا عبداهلل ما كنت فيه وقال: قد بلغين ،السالم

العراق فصرت إىل حممد بن  على مالك، مث خرجت إىل "املوطأ"ينة فقرأت قال: مث خرجت إىل املد
عيب فقالوا: إن هذا احلجازي َي ،فكنت أناظر أصحابه، قال: فشكوين إىل حممد بن احلسن ،احلسن

ا قدمنا ا ال نعرف إال التقليد فلمَّد بن احلسن ذلك فقلت له: إنا كنَّعلينا قولنا وخيطئنا، فذكر حمم
ر بعض : أناِظترين، فقلدوا واطلبوا احلق واحلجاج، فقال يل: فناِظعليكم مسعناكم تقولون: ال تقلِّ

قال: فتسأل أو أسألك؟ قلت: ما  ،أنا، قال فقلت: لك ذلك أصحابك وأنت تسمع، فقال: ال إالَّ
ه؟ ا تقول يف رجل غصب من رجل عموًدا فبىن عليه قصًرا فجاءه مستحق فاستحقَّشئت، قال: فم

ه على وأخرج العمود فردَّ ،فإن اختار العمود هدم القصر ،قلت: خيري بني العمود وبني قيمته
مث  ،مث جل هبا يف البحر ،فبىن عليها سفينة ،صاحبه، قال: فما تقول يف رجل غصب من رجل خشبة

فإن أخذ  ،ر بني القيمة وبني اخلشبةها؟ قلت: تقدم إىل أقرب املرسيني فيخيَّتحقَّجاء صاحبها فاس
 .قيمتها وإال نقض السفينة ورد اخلشبة إىل صاحبها

ه؟ مث جاء صحابه فاستحقَّ ،هط به خرَجام فخِسْيفماذا تقول يف رجل غصب من رجل خيط إبَر
 ،يا حجازي، فقلت له: على رسلك وقالوا: تركت قولك ،له قيمته، فكرب وكرب أصحابه :قلت

أرأيت لو أن صاحب القصر أراد أن يهدم قصره ويرد العمود إىل صاحبه وال يعطيه قيمته كان 
 للسلطان أن مينعه من ذلك؟

 ،ويرد اخلشبة إىل صاحبها ،لو أراد أن ينقض السفينة ،فقال: ال، فقلت: أرأيت إىل صاحب السفينة
، قلت: أرأيت إىل صاحب اخلرج لو أراد أن ينقض خرجه وخيرج أكان للسلطان أن مينعه؟ قال: ال

ف نعم، قلت: فكي :لطان أن مينعه؟ قالأكان للس ،اخليط الذي خاط به اخلرج ويرده على صاحبه
 .38نقيس ما هو حمظور مبا هو ليس مبمنوع؟

علوم أكثر ن أحب الكتب والقط وال مسعت َم كان أبو هفان املهزمي البصري الراوية يقول: مل أَر
حىت إنه ليكتري دكاكني  ،إال استوىف قراءته كائًنا ما كان من اجلاحظ، فإنه مل يقع يف يده كتاٌب

احلجة ناصع الربهان، وأقرب ما  ويبيت فيها للنظر، كان كثري احلفظ واسع الرواية قويَّ ،اقنيالورَّ
 .39يوصف به أنه كان دائرة معارف تبلورت فيها ثقافات عصره

                                                            

 .76 -75ص ، 9أليب نعيم، ج ؛"احلليلة" 38
 .33"فصول من الفكر املعاصر"، ص :انظر كتاب 39
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واستفىت يف الديوان يف زمن القائم يف  ،س وناظر الفحولاجلوزي: وأفىت ابن عقيل ودرَّقال ابن 
ف فيها الكتب الكبار، وكان دائم التشاغل بالعلم زمرة الكبار، ومجع علم الفروع واألصول وصنَّ

ل لساين عن مذاكرة ه: إين ال حيل يل أن أضيع ساعة من عمري حىت إذا تعطَّحىت غين رأيت خبطِّ
مناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري يف حال راحيت وأنا مستطرح فال أهنض إال وقد خطر و

ره، وإين ألجد من حرصي على العلم وأنا يف عشر الثمانني أشد ما كنت أجده وأنا ابن يل ما أسطِّ
 عشر سنني.

 "لفنونا"ـقال: وكان له اخلاطر العاطر والبحث عن الغوامض والدقائق، وجعل كتابه املسمى ب
م على املنرب بلسان الوعظ لوتك ،ر الرجلْول واقعاته فيه عرف َغن تأمَّمناظر اخلواطر وواقعاته، وَم

ظ فترك الوْع ،ن بني احلنابلة واألشاعرةَتنت سنة مخس وسبعني وأربعمائة جرت فيها ِفاا كفلمَّ ،ةدَُّم
 ع جوارحه.بسمعه وبصره ومجي -تعاىل  -عه اهلل ومتَّ ،واقتصر على التدريس

قال: وقرأت خبطه قال: بلغت االثنيت عشرة سنة وأنا يف سن الثمانني وما أدري نقًصا يف اخلاطر 
الشبيبة  أن القوة باإلضافة إىل قوة ة اخلفية، إالَّة البصر لرؤية األهلَّة النظر وقوَّدَّوِح ،والفكر واحلفظ

 .146، ص1ج، "طبقات احلنابلة"والكهولة ضعيفة؛ قال ابن رجب ذلك يف 
فإن العلم أودية فأيها أخذت  ،ال تكابر العلم ،وعن يونس بن يزيد قال: قال ابن شهاب: يا يونس

ه َذن رام أْخفإن َم ؛ه مع األيام والليايل، وال تأخذ العلم مجلةْذع بك قبل أن تبلغه، ولكن ُخِطفيه ُق
 مجلة ذهب عنه مجلة، ولكن الشيء بعد الشيء مع األيام والليايل.

فإن  ،هاتوا من أحاديثكم ،ث مث يقول: هاتوا من أشعاركموقال محاد بن زيد: كان الزهري حيدِّ
 ن حباجة وإن للنفس محضة.األُذ

 ح.َلوكسبت بامُل ،وقال األصمعي: وصلت بالعلم
 ف علينا.فأفيضوا يف بعض ما خيفِّ ،وقال ابن شهاب الزهري: األذن حباجة والنفس محضة

 جج ما يسأله عن مسألة هيبة له.ل جيالس احلسن ثالث ِحوقال أيوب: كان الرج
وقال الشعيب لرجل يريد قدوم البصرة: إذا نظرت إىل الرجل أمجل أهل البصرة وأهيبهم فهو احلسن 

 ي السالم.نِّئه ِمفأقِر
ل رأسه وقال سعيد بن جبري: لقد كان ابن عباس حيدثين باحلديث لو كان يأذن يل أن أقوم فأقبِّ

 لفعلت.
 منه حديًثا فأنا له عبد. ن مسعُتوقال حيىي بن سعيد القطان: مسعت شعبة يقول: كل َم
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هم فال اء فجعل يردُّعه الناس إىل سامرَّوقال أبو بكر اخلالل: خرج أبو بكر املروذي إىل الغزو فشيَّ
 حنو مخسني ألف إنسان، فقيل له: يا أبا -ن رجع سوى َم -يرجعون فحزروا فإذا هم بسامراء 

إمنا هذا علم أمحد  ،ر لك، قال: فبكى مث قال: ليس هذا العلم يلِشفهذا علم قد ُن ،محد اهللا ،بكر
 .40بن حنبل

ل رأسه وجلس بني يديه قال أبو عثمان املازين: رأيت األصمعي جاء إىل أيب زيد األنصاري وقبَّ
 مخسني سنة. ذوقال: أنت رئيسنا وسيدنا من

 هيبة له لئال يسمع وقعها. ؛ة بني يدي مالك صفًحا رقيًقاقال الشافعي: كنت أصفح الورق
 قال الربيع: واهلل ما اجترأت أن أشرب املاء والشافعي ينظر إيلَّ هيبة له.

فاستند إىل حائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه  ،وحضر بعض أوالد اخلليفة املهدي عند شريك
 ولكن العلم أجلُّ ،بأوالد اخللفاء؟ قال: ال مث عاد فعاد شريك مبثل ذلك، فقال: أتستخفُّ ،شريك

 .عه، ويروى: العلم أزين عند أهله من أن يضيعوهعند اهلل من أن أضيِّ
 ؛م أوالد األغنياء والذهاب إليهم يف منازهلميكان يرفض تعل ه من العلماء أنريولقد بلغ من شأن كث

ن ال يستطيع احلصول على املال، وقد يكون م منه َمألنه ال يريد العلم وسيلة إىل املال، وال أن حيِر
 ولكنه آثر أن يصرب وينشر العلم على أن خيتصَّ ،ة إىل املالن هو يف حاجة ماسَّمن هؤالء العلماء َم

 ض من الدنيا.ل عَرْيبعلمه أشخاًصا من أجل َن
 كان عطاء بن أيب رباح أسود أعور أفطس أشل أعرج مث عمي بعد ذلك، وكان منادي بين أمية

قال غري واحد إنه أعلم أهل زمانه باملناسك،  اس يف احلج إال عطاء بن أيب رباح،ال يفيت الن :ينادي
 ة األمصار وعلمائهم املعدودين.وهو أحد كبار التابعني وأئمَّ

ع امللوك جيتهدون يف أن حيظوا مبجالسة العلماء هلم واستفتائهم ومشاورهتم مووكان اخللفاء 
 وا عليهم.أن ال يشقُّ جالهلم، واحلرص علىإ

كان عمر بن عبدالعزيز ال يقضي القضاء حىت يسأل سعيد بن املسيب، فأرسل إليه إنساًنا يسأله 
 يسألك يف جملسك. هفدعاه فجاءه حىت دخل فقال عمر: أخطأ الرسول إمنا أرسلنا

يوم وم أجري، ن أنا أعلم منه فذلك يوأخرج فألقى فيه َم يوٌم :قال اخلليل بن أمحد: أيامي ثالثة
ن هو دوين وهو سي، ويوم أخرج فألقى فيه َمن هو مثلي فأذاكره فذلك يوم دْرأخرج فألقى فيه َم

 راحيت. مه وأجعله يوَمفال أكلِّ ،يرى أنه فوقي

                                                            

 .58- 57، ص1ج :"طبقات احلنابلة" 40
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ألن ذلك يفضي  ؛ية الدائمة اليت ال تعرف الراحةفال حيمل املرء نفسه على اجلدِّ ،من االعتدال دَُّب ال
وال يركن إىل الكسل واهلزل فيضيع وقته فيما  ،ى إىل النفور والكراهيةلل، ورمبا أدَّر واملإىل الضَج

ص اجلهل َصص الساحنة تفلت منه فإنه لو فعل ذلك فيستجرع ُغَرال جدوى فيه، وال يهمل الُف
 وخري األمور أوساطها. ومرارة الغفلة،

ثوا الناس ما أقبلوا فحدِّ ،تولية وإدباًراقال عبداهلل بن مسعود: إن للقلوب نشاًطا وإقبااًل وإن هلا 
 عليكم.

 ث قوًما حديًثا ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة.وقال أيًضا: ما أنت حمدِّ
 ؟!ب اهلل ورسولهثوا الناس مبا يعرفون، أتريدون أن يكذَّحدِّ :علي بن أيب طالبوقال 

 بثمان سنني أو أقل أو أكثر، وذلك أنَّامتنع أمحد عن التحديث قبل أن ميوت  :وقال ابن املنادي
ويسأله أن جيعل املعتز يف حجره ويعلمه العلم فقال للرسول:  ،ن يقرأ عليه السالماملتوكل وجه َم

أعلمه أن عليَّ مييًنا أين ال أمت حديًثا حىت أموت، وقد كان أعفاين و ،اقرأ على أمري املؤمنني السالم
 .41ا أكرها أكره وهذا ممَّممَّ

بن إمساعيل البخاري ليأتيه حىت يسمع نائب الظاهرية ببخارى إىل حممد  خالد بن أمحد الذهلي بعث
 وأىب أن يذهب إليهم. ،أوالده عليه، فأرسل إليه قائاًل: يف بيته العلم واحللم يؤتى

وحفظه وذكائه، أو مبعىن آخر يكون تقديره حسب كفاءته  ،اهَقوكان تقدير العامل حبسب عمله وُت
 الته.ومؤه

 دينار، وقال أبو مسهر: سأل املأمون مالك بن أنس: هل لك دار؟ فقال: ال، فأعطاه ثالثة آالف
ن أفإين عزمت  ،معنا وقال ملالك: تعاَل ،قال مث أراد املأمون منه الشخوص لك هبا داًرا، وقال: اشتِر

ك إىل ذلك من سبيل، ل كما محل عثمان الناس على القرآن، فقال له: ما "املوطأ"أمحل الناس على 
أهل مصر علم، وال سبيل  فحدثوا فعند كلِّ ،ه يف األمصارافترقوا بعَد أصحاب النيب  وذلك أنَّ

))املدينة تنفي  :قال: ))واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون((، وقال إىل اخلروج معك فإن النيب 
وإن شئتم  ،م فخذوهافإن شئت ،خبثها كما ينفي الكري خبث احلديد((، وهذه دنانريكم

 .42فدعوها
وقال عبداهلل بن احلكم: مسعت مالك بن أنس يقول: شاورين هارون الرشيد يف ثالث: يف أن يعلق 

جوهر وذهب من وجيعله  وحيمل الناس على ما فيه، ويف أن ينقض منرب النيب  ،يف الكعبة "ملوطأا"
                                                            

 .12، ص1ج :"طبقات احلنابلة" 41

 .331، ص6أليب نعيم، ج ؛"حلية األولياء" 42
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 ،فقلت: يا أمري املؤمنني سجد رسول اهلل ن أيب نعيم إماًما يصلي يف مبم نافع وفضة، ويف أن يقدِّ
 ،قوا يف اآلفاقوتفرَّ ،اختلفوا يف الفروع فإن أصحاب رسول اهلل  ،يف الكعبة "املوطأ"ا تعليق أمَّ

فال  ،خاذك إياه من جوهر وذهب وفضةواتِّ ا نقض منرب رسول اهلل عند نفسه مصيب، وأمَّ وكلٌّ
 تقدمتك نافًعا إماًما يصلي بالناس يف مسجد رسول اهلل وأما  أرى أن حترم الناس أثر النيب 

قك اهلل يا أبا فتحفظ عليه، قال: وفَّ ،فإن نافًعا إمام يف القراءة ال يؤمن أن تندر منه نادرة يف احملراب
 .43عبداهلل

روى ابن وهب عن مالك: ملا قدم ربيعة بن أيب عبدالرمحن على أمري املؤمنني أيب العباس أمر له 
زة فأىب أن يقبلها فأعطاه مخسة آالف درهم يشتري هبا جارية حني أىب أن يقبلها فأىب أن جبائ

 .44يقبلها
 كما متل األبدان. فإهنا متلُّ ،وابتغوا هلا طرائق احلكمة ،قال علي: امجعوا هذه القلوب

روج قال أبو وائل: خرج علينا عبداهلل بن مسعود فقال: إين ألخرب مبجلسكم فما مينعين من اخل
 لنا باملوعظة خمافة السآمة علينا.تخوَّيكان  إليكم إال كراهية مللكم، وإن رسول اهلل 
املسائل قال: إن حلديث العرب وحديث الناس نصيًبا من  وكان القاسم بن حممد إذا كثروا عليه من

 فال تكثروا علينا من هذا. ،احلديث
 ساعة.حوا القلوب ساعة ووكان ابن شهاب الزهري يقول: روِّ

 اجة والنفس محضة.فإن األذن جمَّ ،وقال أيًضا: كان بعض العلماء يقول: هاتوا من أشعاركم
األشعار ويتذاكرون أيامهم يف  فيتناشدون وقال أبو خالد الوايل: كنا جنالس أصحاب رسول اهلل 

 اجلاهلية.
فتوا فاعلم أن هلم تإذا الف ،ثوا القوم ما أقبلوا عليكم بوجوههموقال احلسن البصري: كان يقال: حدِّ

 حاجات.
لقد أدرك السلف ما لإلجازة والراحة من أثر نفسي، وما للجد املستمر والسهر املتواصل من أثر 

لذا كانوا يتيحون لإلنسان أن يأخذ قسًطا من الراحة  كسي ومبا ينشأ منه النفور وامللل؛ع
 ورغبة.ليكون بعده النشاط واإلقبال على العلم بشوق  ؛واالستجمام

 فخذوا منه أحسنه. ؛وقال ابن عباس: العلم أكثر من أن حياط به
 وقال الشعيب: العلم أكثر من عدد الشعر، فخذ من كل شيء أحسنه.

                                                            

 .232، ص6أليب نعيم، ج ؛"حلية األولياء" 43

 .425، ص8للخطيب البغدادي، ج ؛"تاريخ بغداد" 44
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 ،فإنك إن مل تفعل جهلت ؛وافر من كل علم حبظٍّ ْذُخ ،وقال حيىي بن خالد بن برمك البنه: يا بين
 دي شيًئا من العلم.عليَّ أن تعا وعزيٌز ،شيًئا عاديتهوإن جهلت 
ن أراد أن يكون عامًلا أخذ من ن أراد أن يكون حافًظا نظر يف فن واحد من العلم، وَموقال غريه: َم

 كل علم بنصيب.
م فقال: هبيب يؤدِّ: أن عبدامللك بن مروان دفع ولده إىل الشع"األدب املفرد"روى البخاري يف 

 شعورهم تشتد رقاهبم، زَّم تشتد قلوهبم, وُجوأطعمهم اللح دوا،دوا وينُجُجمهم الشعر ميعلِّ
 ة الرجال يناقضوهم الكالم.َيْلوجالس هبم ِع

متم فلم لِّ؟ فقال: ال أطال اهلل بقاءك، فقال عمر: قد ُعس: هل كانوقال عمر بن اخلطاب لرجل عرَّ
 وأطال اهلل بقاءك. ،هال قلت: ال ،تتعلموا

فقال: هو أكرب مين وأنا  صلى اهلل عليه وسلم؟ -لنيب طلب: أنت أكرب أم اعبدامل ل العباس بنِئوُس
 ولدت قبله.

وقال معاذ بن سعد: كنت جالًسا عند عطاء بن أيب رباح فحدث حبديث فعرض رجل له يف حديثه 
فغضب عطاء وقال: ما هذه األخالق؟ وما هذه الطبائع؟ واهلل إين ألمسع احلديث من الرجل وأنا 

أحسن شيًئا منه، وقال: إن الرجل ليحدثين باحلديث فأنصت له كأين مل يه أين ال ِرأعلم به منه فُأ
 أكن مسعته وقد مسعته قبل أن يولد فأريه أين إمنا مسعته اآلن منه.

 أبا زيد: ضجر شعبة من إمالء احلديث فرأى أبا زيد األنصاري يف أخريات الناس فقال: يا
 اِرَبْخَأ اُتا َذَنْتَملََّك ْوَل اُرلدَّاا = َوَنُملَِّكا ُتَم يٍَّم اُرَد ْتَمَجْعَتاْس
ام نقطع َطْسال يتناشدان األشعار، فقال له بعض أهل احلديث: يا أبا ِباءه فجعإيلَّ يا أبا زيد، فج

فتدعنا وتقبل على األشعار، فغضب شعبة غضًبا  إليك ظهور اإلبل نسمع منك حديث النيب 
 .45لم مين يف ذاكأع شديًدا وقال: يا هؤالء أنا واهلل يف هذا

والترمذي عن املقدام بن شريح عن  "اليوم والليلة"والنسائي يف  "األدب املفرد"وروى البخاري يف 
ل بشيء من الشعر؟ فقالت: يتمثَّ أكان رسول اهلل  :-عنها رضي اهلل  -أبيه قال: قلت لعائشة 

 ل بشيء من شعر عبداهلل بن رواحة:كان يتمثَّ
 ِدوََّزُت ْما َلَم اِرَبْخاأَلِب يَكِتْأَيَو

                                                            

 ، ونسبه ملقدمة نوادر أيب زيد.11ص  "ديوان أيب متام"ذ حممد عبده عزام على من مقدمة لألستا 45
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والدارمي وابن خزمية وأمحد عن الشريد قال:  وابن ماجه "األدب املفرد"لبخاري يف وروى ا
حىت  ،((هيه ،هيه))يقول:  شعر أمية بن أيب الصلت وأنشدته فأخذ النيب  استنشدين النيب 

 أنشدته مائة قافية، فقال: ))إن كاد ليسلم((.
 ْذعن عائشة أهنا كانت تقول: الشعر منه حسن ومنه قبيح ُخ "املفرداألدب "وروى البخاري يف 

باحلسن ودع القبيح، ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعاًرا منها القصيدة فيها أربعون بيًتا 
 ودون ذلك.

وقال أبو الزناد: ما رأيت أحًدا أروى للشعر من عروة، فقيل له: ما أرواك يا أبا عبداهلل؟ قال: وما 
 ما كان يزنل هبا شيء إال أنشدت فيه شعًرا. ،ييت من رواية عائشةروا

 ،وعن عون بن عبداهلل بن عتبة قال: لقد أتينا أم الدرداء فتحدثنا عندها فقلنا: أمللناك يا أم الدرداء
لقد طلبت العبادة يف كل شيء فما وجدت شيًئا أشفى لنفسي من مذاكرة  ،فقالت: ما أمللتموين

 : من مذاكرة الفقه.العلم، أو قالت
 فإنكم إن مل تفعلوا يدرس. ؛وعن أيب بريدة: قال علي: تذاكروا هذا احلديث

 وقال الزهري: إمنا يذهب العلم النسيان وترك املذاكرة.
 .وقال احلسن: غائلة العلم النسيان وترك املذاكرة

، ومن غوائله النسيان، فمن غوائله أن يترك العامل حىت يذهب بعلمه ،وقال الزهري: إن للعلم غوائل
 غوائله. ومن غوائله الكذب فيه وهو شرُّ

وقال خالد بن يزيد بن عبداهلل بن املختار: نكر احلديث الكذب فيه، وآفته النسيان، وإضاعته أن 
 ن ليس من أهله.ث به َمحتدِّ

 وقال احلسن: لوال النسيان لكان العلم كثرًيا.
تهم يف املالحظة سلمون من لدن الصحابة إىل يومنا يعجب من دقَّع لبعض ما قاله العلماء املإن املتتبِّ

ل الذي وعنايتهم بآداب العلم يف الصرب واالجتهاد والسؤال من أجل االستفادة، وكره املراء واجلَد
والعامل مثاًل راقًيا يف هم على أن يكون طالب العلم وحرِص ،يراد به االستعالء والتطاول على الناس

ا يدعو مموغري هذا وهيبة العامل،  ،سانوتقومي الل ،وتعلم العلم النافع ،الغرور ونبذ التواضع
 ا جاء يف هذا السبيل:لإلعجاب والتقدير، وهذه أمثلة ممَّ

ن طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة ا على َمبن وهب: مسعت مالًكا يقول: إن حقًّقال ا
 ن مضى قبله.بًعا آلثار َموأن يكون متَّ ،وخشية
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أكثر علم ما يفسد  وقال احلسن: العامل على غري علم كالسالك على غري طريق، والعامل على غري
وا بالعلم، فإن قوًما وا بالعبادة، واطلبوا العبادة طلًبا ال تضرُّفاطلبوا العلم طلًبا ال تضرُّ ،ا يصلحممَّ

لبوا العلم مل يدهلم على ولو ط طلبوا العبادة وتركوا العلم حىت خرجوا بأسيافهم على أمة حممد 
 ما فعلوا.

 .46عون((عون، هلك املتنطِّعون، هلك املتنطِّويف احلديث الصحيح: ))هلك املتنطِّ
 ي القلب ويورث الضغن.قال مالك: املراء يقسِّ

وإن  ،فإنك إذا ماريت عامًلا خزن عنك علمه ؛عامًلا وال جاهاًل قال ميمون بن مهران: ال متاِر
 بصدرك. ماريت جاهاًل خشن

 :فأما املهلكات ))ثالث مهلكات وثالث منجيات؛ :قال رسول اهلل  :وعن أنس بن مالك قال
 ،تقوى اهلل يف السر والعالنية :وإعجاب املرء بنفسه، والثالث املنجيات ،متبع ىوهو ،مطاع حٌّفُش

 .47والسخط واالقتصاد يف الفقر والغىن(( ،وكلمة احلق يف الرضا
 رء علًما أن خيشى اهلل، وكفى باملرء جهاًل أن يعجب بعلمه.قال مسروق: كفى بامل

وإذا غضبتم  -ثالث مرات  -روا روا وال تعسِّموا ويسِّقال: ))علِّ وعن ابن عباس أن رسول اهلل 
 .48رها ثالث مراتكرَّ ((فاسكتوا

  شيء إىل شيء أزين من حلم إىل علم.أويتوقال عطاء بن يسار: ما 
موا احللم كثرًيا ما كنت أمسع الليث بن سعد يقول ألصحاب احلديث: تعلَّوقال عيسى بن جهاد: 

 قبل العلم.
وذكر حممد بن احلسن الشيباين عن أيب حنيفة قال: احلكايات عن العلماء وجمالستهم أحب إيلَّ من 

 ألهنا آداب القوم وأخالقهم. ؛كثري من الفقه
 ه.يه ودلِّم من هدا نأيت مسروًقا فنتعلَّل: كنم قاي عن إبراهيِوحممد: ومثل ذلك ما ُر وقال

ن عرف احلديث ن طلب الفقه نبل قدره، وَممت حرمته، وَمن حفظ القرآن عُظوقال الشافعي: َم
 ن نفسه مل يصنه العلم.ن مل يُصطبعه، وَم ن نظر يف النحو رقَّقويت حجته، وَم

 .عهوعن احلسن قال: كان طالب العلم يرى ذلك يف مسعه وبصره وختشُّ

                                                            

 (.2670أخرجه مسلم ) 46

 .مبجموع شواهده( 1/62(، وحسنه املنذري يف "الترغيب" )2/343أخرجه أبو نعيم يف "احللية" ) 47
 (.265( و )1/283أخرجه أمحد ) 48
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فني فقد مسع ا وصف الكتب واملصنِّ"وأمَّ :49"الوصية الصغرى"وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 
صحيح حممد "وما يف الكتب املصنفة كتاب أنفع من  -سبحانه  -ا يف أثناء املذاكرة ما يسره اهلل منَّ

ر يف للمتبحِّلكن هو وحده ال يقوم بأصول العلم وال يقوم بتمام املقصود  "بن إمساعيل البخاري
 وكالم أهل الفقه وأهل العلم يف األمور اليت خيتصُّ رَخمن معرفة أحاديث ُأ دَُّب أبواب العلم، إذا ال

 بعلمها بعض العلماء.
ن ر اهلل قلبه هداه مبا يبلغه من ذلك، وَمن نوََّمووقد أوعبت األمة يف كل فن من فنون العلم إيعاًبا، 

ليست التوراة َوللبيد األنصاري: ))َأ حرية وضالاًل، كما قال النيب أعماه مل تزده كثرة الكتب إال 
 .50جنيل عند اليهود والنصارى فماذا تغين عنهم((واإل

 م بلك علًما كثرًيا.ِروعن الزهري قال: كان مسلمة مياري ابن عباس فُح
 وعن ابن جريج قال: مل أستخرج الذي استخرجت من عطاء إال برفقي به.

 ر العامل.عن أبيه قال: من السنة أن يوقَّ وعن ابن طاووس
لوا لكم وعذروكم، وإن وإن أسأمت تأوَّ ،فإنكم إن أحسنتم محدوكم ؛سوا العلماءوقال الشعيب: جاِل

 وإن شهدوا لكم نفعوكم. ،موكموإن جهلتم علَّ ،فوكمأخطأمت مل يعنِّ
 ا.أحسن ما تسمعون منَّ ا أن تقبلواوقال بالل بن أيب بردة: ال مينعكم سوء ما تعلمون منَّ

ي، ولو علمت أين أبقى ن هو أعلم منِّي فإين قد كنت مع َمإليكم عنِّ ،ها الناسقال ابن عمر: أيُّ
 فيكم حىت تقتضوا إيلَّ لتعلمت لكم.

 عن نافع أن ابن عمر كان يسمع بعض ولده يلحن فيضربه.
سالم أشد فرًحا من أن قليب مل اهلل بن عمر أن أباه قال: ما كنت بشيء بعد اإلعن سامل بن عبد

 يشربه شيء من هذه األهواء املختلفة.
لت: ال، دري مل مسيت ابين سامًلا؟ قال: قوعن سعيد بن املسيب قال: قال يل عبداهلل بن عمر: هل ت

قال: باسم سامل موىل أيب حذيفة، قال: فهل تدري مل مسيت ابين واقًدا؟ قال: قلت: ال، قال: باسم 
هلل الريبوعي، قال: هل تدري مل مسيت ابين عبداهلل؟ قال: قلت: ال، قال: باسم عبداهلل واقد بن عبدا
 بن رواحة.

                                                            

ـ باملطبعة العامرة  1323ائل ابن تيمية املطبوعة سنة ، جمموعة رس"رسالة الوصية الصغرى"من  239، ص1ج 49 ه
 الشرقية مبصر.

 (.2653(، وله شاهد من حديث أيب الدرداء عند الترمذي )4572(، وابن حبان ) 27- 6/26أخرجه أمحد ) 50
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إىل ابن عمر أثواب هروي فردها وقال: إنه ال مينعنا  امللك بن عمري عن قزعة قال: أهديتروى عبد
 ر.ْبمن لبسها إال خمافة الِك

ال: فغضب وقال: خبري ما أبقاك اهلل هلم، ق وعن أيب الوازع قال: قلت: البن عمر: ال يزال الناس
 ا وما يدريك ما يغلق عليه ابن أمك بابه؟إين ألحسبك عراقيًّ
 وا علي سالمي.إهنم يهود، فقال: ردُّ :ابن عمر على يهود فسلم عليهم فقيل له وعن نافع قال: مرَّ

عمل إال عمله ال يكله وعن جماهد قال: كنت أسافر مع عبداهلل بن عمر فلم يكن يطيق شيًئا من ال
 ولقد رأيته يطأ على ذراع ناقيت حىت أركبها. ،إلينا

ابن عمر يريد القتال أم  لعاص وهو يريد أن يعلم ما يف نفسمعاوية عمرو بن ا عن ميمون قال دسَّ
وابن أمري  ال، فقال: يا أبا عبدالرمحن ما مينعك أن خترج فنبايعك وأنت صاحب رسول اهلل 

إال  ،نعم :ت أحق الناس هبذا األمر؟ قال وقد اجتمع الناس كلهم على ما تقول؟ قالاملؤمنني، وأن
إال ثالثة أعالج هبجر مل تكن يل فيها حاجة، قال: فعلم أنه ال يريد القتال،  نفر يسري، قال لو مل يبَق
موال  ومن األتمعوا عليه، ويكتب لك من األَرضنين قد كاد الناس أن جيَمقال: هل لك أن تبايع ِل

وحيك  ،خرج من عندي مث ال تدخل علياما ال حتتاج أنت وال ولدك إىل ما بعده؟ فقال: أف لك 
 وإين أرجو أن أخرج من الدنيا ويدي بيضاء نقية. ،إن ديين ليس بديناركم وال درمهكم

وحيدث بأحسن  ،وحيفظ أحسن ما يكتب ،وكان يقال: العامل النبيل الذي يكتب أحسن ما يسمع
 .ما حيفظ

وقال احلسن بن عيسى: مسعت أبا بكر بن عياش يقول البن املبارك: قرأت القرآن على عاصم بن 
فلم آمن  ،أيب النجود فكان يأمرين أن أقرأ عليه كل يوم آية ال أزيد عليها ويقول: إن هذا أثبت لك

كل أذن يل يف مخس آيات حىت أن ميوت الشيخ قبل أن أفرغ من القرآن، فما زلت أطلب إليه 
 .51يوم

ث قوًما فقال: وحيك تعلق اللؤلؤ على أعناق وقال حيىي بن سعيد القطان: رآين األعمش وأنا أحدِّ
 اخلنازير.

 ن حيفظه وال يضيعه.ما مثنه؟ قال: أن تضعه عند َمووقال عكرمة: إن هلذا العلم مثًنا، قيل: 
؟ قلت: رؤبة بن العجاج؟ قال: ن أنتابة البكري فقال يل: َموعن رؤبة بن العجاج قال: أتيت النسَّ

قصرت وعرَّفت فما جاء بك؟ قلت: طلب العلم، قال: لعلك من قوم أنا بني أظهرهم إن سكت مل 
يسألوين وإن تكلمت مل يعوا عين، قلت: أرجو أن ال أكون منهم، مث قال: أتدري ما آفة املروءة؟ 

                                                            

 .42، ص1ج :"طبقات احلنابلة" 51
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يًئا أذاعوه، مث قل يل: يا ن رأوا سء إن رأوا حسًنا دفنوه وإقال: جريان السو ،قلت: ال، فأخربين
ونكره الكذب  ،وهجنته أن تضعه عند غري أهله ،فآفته نسيانه ؛إن العلم آفة وهجنة ونكًرا ،رؤبة
 فيه.

ا، ال حتدث ا كما أن عليك يف مالك حقًّمرة احلضرمي: إن عليك يف علمك حقًّوقال كثري بن 
ث باحلكمة عند السفهاء فيكذبوك، وال ، وال حتدِّالعلم غري أهله فتجهل، وال متنع العلم أهله فتأمث

 حتدث بالباطل عند احلكماء فيمقتوك.
وقال مسلمة بن عبدامللك: إن الرجل ليسألين احلاجة فتستجيب نفسي له هبا، فإذا حلن انصرفت 

 نفسي عنها.
فقال زياد:  إن أبينا هلك وإن أخونا غصبنا مرياثه، ،وتقدم رجل إىل زياد فقال: أصلح اهلل األمري

 الذي ضيعت من لسانك أكثر مما ضيعت من مالك.
 : علموا أوالدكم الرماية والسباحة وركوب اخليل.وقال عمر 

ن وقال أبو جعفر املنصور البنه املهدي: يا بين ال جتلس جملًسا إال وعندك من أهل احلديث َم
 حيدثك.

 وال يكرهه إال مؤنثوهم. ،لال حيبه إال ذكران الرجا ؛روقال الزهري: علم احلديث ذَك
وأنا فوق  ،جاء رجل إىل علي بن أيب طالب فأطراه وكان يبغضه، فقال علي: إين ليس كما تقول

 ما يف نفسك.
ظ ابن املعتز وهو يؤدبه )والنازعات( قال ابن عرابة املؤدب: حكى يل حممد بن عمر الضيب أنه حفَّ

ن يء أنت قل يف السورة اليت تلي عبس، فقال: َموقال له: إذا سألك أمري املؤمنني أبوك يف أي ش
 فأمر له بعشرة آالف درهم. ،علمك هذا؟ قال: مؤديب

 وقال األوزاعي: إذا أراد اهلل أن حيرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه األغاليط.
أهل ميت يبكون  -أو قال: شر األهل  -وقال احلسن: إن أزهد الناس يف عامل أهله، وشر الناس 

 يه وال يقضون دينه.عل
 .52ل عن علم فكتمه أجلمه اهلل بلجام من نار يوم القيامة((ِئن ُسويف احلديث: ))َم

 روى ابن القاسم قال: كنا إذا ودعنا مالًكا يقول لنا: اتقوا اهلل وانشروا هذا العلم وال تكتموه.
* * * 

                                                            

( من حديث 2649) (، والترمذي3658، وأبو داود )508و 499و 495و  305و 2/263أخرجه أمحد ) 52
 أيب هريرة، ويف الباب عن عبداهلل بن عمرو.
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 هيبة العلماء وتوقريهم
من املهاجرين واألنصار فأسأهلم عن  ب رسول اهلل م األكابر من أصحازقال ابن عباس: كنت أل

 ؛بإتياين إليه رَّوما نزل من القرآن يف ذلك، وكنت ال آيت أحًدا منهم إال ُس مغازي رسول اهلل 
ا عمَّ -وكان من الراسخني يف العلم  -فجعلت أسأل أيب بن كعب يوًما  لقريب من رسول اهلل 

 سبع وعشرون سورة وسائرها مكي.نزل من القرآن باملدينة فقال: نزل 
وكان ملعاوية  - مارضي اهلل عنه -ا معه ابن عباس حاجًّ وقال يزيد بن األصم: خرج معاوية 

 ن يطلب العلم.موكب والبن عباس موكب ممَّ
  وقال عبداهلل بن يزيد اهلاليل:

 ىَدالنََّو ِلْضالَف اَذ اِسبَّا الَعَبَأ َثْيَغَو=  ُهَدْعَب َرْباحَلَو َلْضا الَفَنْدَلَو ُنْحَنَو
 وفيه يقول حسان بن ثابت األنصاري:

 اَلَفْض واِلِهَأْح ُكلِّ يِف َلُه َتُهُه = َرَأْيَوْج َلَك اَبَد اٍسَعبَّ ُنْبا اَم اِإَذ
  اَلَفْص اَبيَنَه ىَتَر اَل اٍتِبُملَتَقَط = اِئٍلِلَق ااًلَمَق َيتُرْك َلْم قاَل اِإَذ

  اَلَهْز َواَل َجدًّا ِلالَقْو يِف َبٍةِإْر يِلِذ = َيَدْع َفَلْم وِسُفالنُّ يِف اَم ىَوَشَف ىَكَف
بدار  ومرَّ عبداهلل بن صفوان يوًما بدار عبداهلل بن عباس فرأى فيها مجاعة من طاليب الفقه، ومرَّ

أصبحت واهلل لطعام، فدخل على ابن الزبري فقال له: فيها مجًعا يتناوبوهنا ل ىأعبيداهلل بن عباس فر
 كما قال الشاعر:
 يِنِد اَلا َوَيْنى ُدَلَع َكْنِم ِكْبَن ْم= َل ٌةَعاِرَق اِميَّاأَل َنِم َكْبِصُت ْنِإَف

ا أبقيا ه الناس واآلخر يطعم الناس، فمفقال: وما ذاك يا أعرج؟ فقال: هذان ابنا العباس، أحدمها يفقِّ
لق إىل ابين العباس فقل هلما: يقول لكما أمري بن مطيع وقال له: انطلك مكرمة، فدعا عبداهلل 

وإال فعلت وفعلت، فقال عبداهلل:  ،ن انضوى إليكما من أهل العراقاملؤمنني: أخرجا عين أنتما وَم
 .53ورجل يطلب فضاًل، فأي هذين متنع؟ ،واهلل ما يأتينا من الناس إال رجالن: رجل يطلب فقًها

فلنسأل  ألنصار: يا فالن هلمَّمن ا قلت لشابٍّ وأنا شابٌّ ض رسول اهلل ِبوقال ابن عباس: ملا ُق
أترى الناس  ؛ولنتعلم منهم فإهنم كثري، قال العجب لك يا ابن عباس أصحاب رسول اهلل 

؟ قال: فتركت صلى اهلل عليه وسلم -ن ترى من أصحاب رسول اهلل حيتاجون إليك ويف األرض َم

                                                            

 .181ص  :"نكت اهلميان" 53
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فإن كنت آليت الرجل يف احلديث يبلغين أنه  رسول اهلل ع أصحاب ذلك وأقبلت على املسألة وتتبُّ
 ،سفي الريح على وجهي حىت خيرجد ردائي على بابه ُتقائاًل فأتوسَّ فأجده مسعه من رسول اهلل 

ما لك؟ فأقول: بلغين حديث عنك أنك حتدثه عن رسول  فإذا خرج قال: يا ابن عم رسول اهلل 
أن آتيك،  ك، فأقول: أنا أحقُّحىت آتَي بعثت إيلَّ الَّهقول فاهلل فأحببت أن أمسعه منك، قال: في

فيقول: كنت  واحتاج الناس إيلَّ فكان الرجل بعد ذلك يراين وقد ذهب أصحاب رسول اهلل 
 أعقل مين.

مث قربت له بغلة لريكبها فجاء ابن عباس فأخذ  ،وروى الشعيب قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة
 عنه يا ابن عم رسول اهلل، فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء والكرباء. خلِّ :دابه فقال له زيَكبِر

يا بين إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن  :وقال احلسن بن علي البنه
م حسن الصمت، وال تقطع على أحد حديًثا وإن طال حىت م حسن االستماع كما تتعلَّتعلَّوتقول، 
 ميسك.

 اْقَرْأ﴿: - تعاىل -بقوله  الدين على العلم وقد ابتدأ الوحي على رسول اهلل  ميتري يف حثِّن وَم
 .[1: العلق] ﴾َخَلَق الَِّذي َربَِّك ِباْسِم

وتقدمي ذوي العلم ورفعهم درجات،  ،والقرآن مملوء من الترغيب يف العلم وبيان فضيلة أهله
ا وميتنع إحصاؤها، وحسبنا منها إيراد القليل ر حصرهوالنصوص من القرآن ومن احلديث يتعذَّ

 زاء باجلزء عن الكل والبعض عن اجلميع.الكثري، واجت كدليل على
: اجملادلة] ﴾َدَرَجاٍت اْلِعْلَم ُأوُتوا َوالَِّذيَن ِمْنُكْم َآَمُنوا الَِّذيَن اللَُّه َيْرَفِع﴿ :- جل ذكره -قال اهلل 

 ُأوُلو َيَتَذكَُّر ِإنََّما َيْعَلُموَن اَل َوالَِّذيَن َيْعَلُموَن الَِّذيَن ْسَتِويَي َهْل ُقْل﴿ :-تعاىل  -قال و، [11
 ِفْرَقٍة ُكلِّ ِمْن َنَفَر َفَلْواَل َكافًَّة ِلَيْنِفُروا اْلُمْؤِمُنوَن َكاَن َوَما﴿ :-تعاىل  -قال و، [9: الزمر] ﴾ْلَباِباأَل

 .[122: التوبة] ﴾َيْحَذُروَن َلَعلَُّهْم ِإَلْيِهْم َرَجُعوا ِإَذا َقْوَمُهْم َوِلُيْنِذُروا يِنالدِّ ِفي ِلَيَتَفقَُّهوا َطاِئَفٌة ِمْنُهْم
قال يف خطبة  ا ي عن عائشة أن عليًِّووُر  كتابه "جامع بيان العلم وفضله":قال ابن عبدالرب يف

وا يف العلم تتبني فتكلم ،ن حيسنون وقدر كل امرئ ما حيسنخطبها: واعلموا أن الناس أبناء َم
 أقداركم.

ويقال: إن قول علي بن أيب طالب قيمة كل امرئ ما حيسن مل يسبقه إليه أحد، وقالوا: ليس كلمة 
على طلب العلم منها، قالوا: وال كلمة أضر بالعلم وبالعلماء واملتعلمني من قول القائل: ما  حضَّأ

 ترك األول لآلخر شيًئا.
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: قيمة كل امرئ ما حيسن من الكالم العجيب اخلطري، وقد - اهلل رمحه -قال أبو عمر: قول علي 
ما يعزى ًفا حبسنه، فمن ذلك َلإعجاًبا به وَك ؛من الشعراء طار الناس إليه كل مطري ونظمه مجاعٌة

 إىل اخلليل بن أمحد قوله:
 يِّالَغِب َلِمْث اِءَكالذَّ وُذ َواَل اَل = الدَِّنيِّ ِمْثَل السَِّريُّ َيُكوُن اَل
 الَعِييِّ َلِمْث اِسالِقَي ِعنَد َهِف = امُلْر ِلَوْقامِل وُذ اأَلَلدُّ وُنَيُك اَل

 َعِليِّ اإِلماِم ِمَن اًءَقَض ُء = امَلْر ُيحِسُن اَم ُكلُّ ِءامَلْر قيَمُة
 يف غري هذا املوضع، وقال غريه: ايف أبيات له قد ذكرهت
 ُفُنوَنُه الرَُّواِة ِعنِد ِمْن ُأَجمُِّع = اِغًباَر الِعْلِم ِفي ُرْحُت َأْن َعَلى َيُلوُم
 ُيْحِسُنوَنُه َما النَّاِس ُكلِّ َفِقيَمُة = ِبِقيَمِتي ُأَغاِلي َدْعِني اَلِئِمي َفَيا

 :وقال أبو العباس الناشئ
 َعْقُلُه َصاَنُه َمْن َبْعَض ُكْن َم = اأَلَنا َهَذا ِبَعْيِنَك َتَأمَّْل

 ُنْبُلُه اْمِرٍئ ُكلِّ َوِقيَمُة = َفْضُلُه ًتىَف ُكلِّ َفِحْلَيُة
 َأْصُلُه َثاِبٍت َنَسٍب َعَلى = الُعَلى ِطاَلِب ِفي َتتَِّكْل َفاَل

 ِفْعُلُه ُيَخاِلُفُه ِبَشْيٍء = َقْوُلُه َزاَنُه َفًتى ِمْن َفَما
ني طاب عن املتظاهرَتيف ثنتني، وأنا أريد أن أسأل عمر بن اخل وأنا أشكُّ قال ابن عباس: مكثت سنًة

ا وصحبته حىت إذا كنا مبر ا أسأله فيه حىت خرج حاجًّوما أجد له موضًع على رسول اهلل 
ها ا قضى حاجته ورجع أتيته باإلداوة أصبُّالظهران ذهب حلاجته وقال: أدركين بإداوة من ماء، فلمَّ

صلى اهلل عليه  -تان على رسول اهلل ن املرأتان املتظاهرعليه فرأيت موضًعا فقلت: يا أمري املؤمنني َم
 ؟ فما قضيت كالمي حىت قال: عائشة وحفصة.وسلم

يف  قال أبو عمر بن عبدالرب: مل مينع ابن عباس من سؤال عمر عن ذلك إال هيبته، وذلك موجوٌد
 حديث ابن شهاب أ.هـ.

نعين منه ما محديث عن ابن عباس قال: مكثت سنتني أريد أن أسأل عمر بن اخلطاب عن  ونصه:
ا جاء وخلوت ف يف حج أو عمرة يف األراك الذي ببطن مر الظهران حلاجته، فلمَّحىت ختلَّ ،إال هيبته

إين أريد أن سألك عن حديث منذ سنتني ما مينعين إال اهليبة لك، قال: فال  ،به قلت: يا أمري املؤمنني
فسألت  إال قلت: اهلل أعلم، وفإن كان منه عندي علم أخربتك ،ينتفعل إذا أردت أن تسأل فسْل

؟ قال: صلى اهلل عليه وسلم -ا على رسول اهلل ن املرأتان اللتان ُذكر أهنما تظاهرَتن يعلم، قلت: َمَم
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أنزل  وكنا نتعاقب الزنول إىل رسول اهلل  54عائشة وحفصة، مث قال: كان يل أخ من األنصار
فت فجاءين نا مثل ذلك، ونزل ذات يوم وختلَّيوًما ويزنل يوًما فما أيت من حديث أو خرب أتاين به وأ

 وذكر احلديث بطوله ومتامه.
لسعد بن مالك إين أريد أن أسألك عن شيء وإين أهابك، فقال: ال  وعن سعيد بن املسيب قال

لعلي يف غزوة  ين عنه، فقلت: قول رسول اهلل هتبين يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علًما فسْل
ي مبزنلة هارون نِّأما ترضى أن تكون َم ،: ))يا عليسعد: قال رسول اهلل تبوك حني خلفه فقال 

 .55من موسى((
 ر العامل.وقال طاووس: إن من السنة أن توقِّ

ى إسحاق وعن حممد بن عطية الشاعر قال: كان حيىي بن أكثم يف جملس له جيتمع الناس إليه فواَف
م يف وتكلَّ ن واحتجَّم يف الفقه فأحَسمث تكلَّاملوصلي فجعل يناظر أهل الكالم حىت انتصف منهم، 

القاضي، أيف شيء  -تعاىل  -اهلل  فقال: أعزَّ حيىي بن أكثمن حضر، فأقبل على الشعر واللغة ففاق َم
ا ناظرت فيه وحكيت نقص أو معطن؟ قال: ال، قال: فما بايل أقوم بسائر العلوم قيام أهلها ممَّ

حيىي بن أكثم فقال: جوابه  س عليه؟ قال العطوي: فالتفت إيلَّوأنسب إىل فن واحد قد اقتصر النا
اهلل القاضي جوابه علي، مث  دل، قال فقلت: نعم أعزَّيف هذا عليك، وكان العطوي من أهل اجل

اء واألخفش يف النحو، فقال: ال، فقلت: فأنت يف إسحاق وقلت: يا أبا حممد أنت كالفرَّ إيلَّ التفَت
صمعي، قال: ال، قلت: فأنت يف األنساب كالكليب، قال: ال، قلت فأنت يف اللغة كأيب عبيدة واأل

يه ألنه ال نظري لك ف ؛نسبته إليهما هنا نسبته إىل ام، قال ال: قلت فمن هاالكالم كأيب هذيل والنظَّ
يت أهله، فضحك وقام فانصرف، فقال حيىي بن أكتم: لقد وفَّ ىوال شبيه وأنت يف غريه دون أوَف

 .56وإنه ليقل يف الزمان نظريه قها وفيها ظلم قليل إلسحااحلجة حق
فأوسع له فجلس مع  ،دخل اليزيدي يوًما على اخلليل وعنده مجاعة وهو جالس على وسادة

قت عليك، فقال اخلليل: ما ضاق مكان فقال له اليزيدي: أحسبين قد ضيَّ ،اليزيدي على وسادته
 .57 متباغضنيوالدنيا ال تسع اثنني ،نيعلى اثنني متحابَّ

                                                            

 هو عتبان بن مالك. 54

 .(31(، )2404(، ومسلم )4416أخرجه البخاري ) 55
 لألنباري. ؛"نزهة األلباء يف طبقات األدباء"من كتاب  56

 لألنباري. ؛"ة األلباء يف طبقات األدباءنزه"من كتاب  57
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املرء؟  ملنصور فقال: يا شرقي على ما يؤتىوحيكى عن شرقي بن القطامي أنه قال: دخلت على ا
أو  ،أو قدمي شرف ،أو مثله مؤتنف ،اخلليفة على معروف قد سلف -تعاىل  -فقلت: أصلح اهلل 

 .58علم مطرف
راذين اخللفاء تركب هذا! ب ركب األصمعي محاًرا ذميًما فقيل له: بعَد وروى عباس بن الفرج قال:

 فقال متمثاًل:
 اَياِفَص اَنَك يِذالَّ َبْرالشُّ اَهيَركِدَتا = َوَهدُِّوِب ااًقَرِط الَِّإ ْتَبَأ امََّلَف
 اَياِدَص اَنَك ْنَم َقْنالرِّ اُفَعَي َفْيَكَو = ٍردََّكُم ااَهَوَه ْنِم ٍقْنِرِب اَنْبِرَش

 .59فقدمهامن ذلك مع  وهذا وأملك ديين أحب إيل
* * * 
 

                                                            

 لألنباري. ؛"هة األلباء يف طبقات األدباءنز" 58

 املرجع السابق. 59
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 نشر العلم ومذاكرته
لك من  قال لعلي: ))ألن يهدي اهلل بك رجاًل واحًدا خرٌي روى سهل بن سعد أن رسول اهلل 

 .60محر النعم((
ألن يهدي اهلل على يديك رجاًل  ،لعلي: ))يا علي ويف حديث أيب رافع قال: قال رسول اهلل 

 .61ا طلعت عليه الشمس((لك ممَّ واحًدا خرٌي
قال: ))إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة  وعن أيب هريرة أن رسول اهلل 

 .62أو ولد صاحل يدعو له(( ،أو علم ينتفع به من بعده ،جارية
: مل يؤخذ على اجلاهل عهد بطلب العلم حىت أخذ على العلماء عهد ببذل العلم وقال علي 

 به.ألن العلم كان قبل اجلهل  ؛الهَّللُج
وعن أيب القاسم قال: كنا إذا ودعنا مالًكا يقول لنا: اتقوا اهلل وانشروا هذا العلم وعلموه وال 

 تكتموه.
ض قبًضا سريًعا َبْقوعن ابن شهاب أنه مسع عبدامللك بن مروان خطيًبا يوم الفطر فقال: إن العلم ُي

 فيه. عنه وال غاٍل ن كان عنده علم فلينشره غري جاٍففَم
ن يوم القيامة كما ألوْسالرمحن بن مهدي: كان أنس بن مالك يقول: بلغين أن العلماء ُيوقال عبد

 عن تبليغه. :يعين تسأل األنبياء؛
غوا فيقول: بلِّ ،تم؟ فنقول: نعملقو أمامة حيدثنا فيكثر مث يقول: عوعن سليم بن عامر قال: كان أب

 ع.ا عليه أن حيدث بكل ما مسعنا فقد بلغناكم، يرى أن حقًّ
أهل الفقه والعلم من عندك  ْرفُم أما بعد،": وعن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن عبدالعزيز

 ."مهم اهلل يف جمالسهم ومساجدهم، والسالمفلينشروا ما علَّ
 وال نشره أحد نشري. ،وقال ابن شهاب: ما صرب أحد على العلم صربي

، [31: مرمي]﴾ُكْنُت َما َأْيَن ُمَباَرًكا َوَجَعَلِني﴿: - عز وجل -وعن سفيان بن عيينة يف قول اهلل 
 قال: معلًما للخري.

                                                            

 ( من حديث سهل بن سعيد.2406(، ومسلم )3071( و )3009( و )2942أخرجه البخاري ) 60

 تقدم من حديث سهل بن سعد. 61

 تقدم خترجيه. 62
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فأوجر عليه وال  ؛وقال الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم وال ينسب إيل شيء منه أبًدا
 حيمدوين.

هل تدري يا معاذ ما حق اهلل على )فقال: ) وعن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النيب 
يا حقه عليهم أن يعبدوه وال يشركوا به شيًئا، تدري ))ال: اهلل ورسوله أعلم، قال: ق ،((الناس؟

حق الناس ))قال: قلت: اهلل ورسوله أعلم، قال:  ،((معاذ ما حق الناس على اهلل إذا فعلوا ذلك؟
 .63دعهم يعملون(())، قال: قلت: يا رسول اهلل أال أبشر الناس قال: ((على اهلل أن ال يعذهبم

قد جعل اهلل هلن  ،يخذوا عنِّ ،ي: ))خذوا عنِّرسول اهلل  :قال :بادة بن الصامت قالعن ع
 .64سبياًل: الثيب بالثيب جلد مائة ورجم باحلجارة، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة((

رمى اجلمرة يوم النحر على راحلته وقال: ))خذوا عين مناسككم فإين  وعن جابر أن رسول اهلل 
 .65علي ال أحج بعد حجيت هذه((ال أدري ل

 اقاهل -، قال: لبيك يا رسول اهلل وسعديك ((قال: ))يا معاذ وعن أنس بن مالك أن رسول اهلل 
 .66ر الناس أنه من قال: ال إله إال اهلل دخل اجلنة((بشِّ))قال:  -ثالًثا 

 وقال علي: أال رجل يسأل الناس فينتفع أو ينفع جلساءه.
 فإين قد أصبحت طيبة نفسي. ؛دخلنا على ابن عباس فقال: سلوين وقال ابن أيب مليكة:

 ين وددت أن الناس قد أخذوا ما معي من العلم.ا يهمُّوقال سعيد بن جبري: إن ممَّ
 وين.ُلوكان احلسن يبتدئ الناس بالعلم ويقول: َس

 حديثه. عروة يستألف الناس آتوين فتلقوا مين، وكان :يل عروة وعن عمرو بن دينار قال: قال
 وعن سعيد بن زيد عن عكرمة قال: ما لكم ال تسألوننا؟

وعن هشام بن عروة قال: قال يل أيب: واهلل ما يسألين الناس عن شيء حىت لقد نسيت، قال هشام: 
إنا كنا أصاغر قوم مث حنن اليوم كبار قوم، وإنكم اليوم أصاغر قوم وستكونون  :وكان أيب يقول لنا
 ودوا به قومكم وحيتاجون إليكم.م تُسكباًرا، فتعلموا العل

                                                            

 (.32(، ومسلم )7373( و )2856( و )6267( و )5967( و )128أخرجه البخاري ) 63

 .(12( )1690لم )أخرجه مس 64

 أخرجه مسلم مطواًل من حديث جابر. 65

 (.5/230أخرجه أمحد  66
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قال هشام: وكان أيب يدعوين وعبداهلل بن عروة وعثمان وإمساعيل وإخويت وآخر قد مساه هشام 
احلج  ،وت فسلوين، فكان حيدثنا يأخذ يف الطالق مث اخللع مثفيقول: ال تغشوين مع الناس وإذا خَل

 جب من حفظي.فكان يع روا عليَّمث اهلدي مث كذا، مث يقول: كرِّ
 من ألف جزء من أحاديثه. قال هشام: واهلل ما تعلمنا منه جزًء

 أنسى.أن وقال عبدالرمحن بن مهدي: كان زائدة خيرج إليهم فيقول: اكتبوا اكتبوا قبل 
 .أصحاب احلديث :عيني -وقال سفيان الثوري: واهلل لو مل يأتوين ألتيتهم يف بيوهتم 

 لو قدرت أن أطعمك العلم ألطعمتك إياه. ،الشافعي: يا ربيع وقال الربيع بن سليمان: قال يل
ولوال آيتان يف كتاب اهلل ما حدثت حبديث، مث  ،أكثر أبو هريرة :قال أبو هريرة: إن الناس يقولون

 َأْنَزْلَنا َما ُموَنَيْكُت الَِّذيَن نَّإ﴿، و[174: البقرة] ﴾اْلِكَتاِب ِمَن اللَُّه َأْنَزَل َما َيْكُتُموَن الَِّذيَن ِإنَّ﴿ :تال
 ،، وإن إخواننا املهاجرين كان يشغلهم الصفق باألسواق[159: البقرة] ﴾َواْلُهَدى اْلَبيَِّناِت ِمَن

ليشبع  يف أمواهلم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول اهلل  لموإخواننا األنصار كان يشغلهم الع
 وحيضر ما ال حيضرون. ،بطنه

اهلل بن عبداهلل يسأله عن علم ابن عبدالعزيز يأيت عبيد ل: رأيت عمر بنوعن أيب الزناد عن أبيه قا
 فرمبا أذن له ورمبا حجبه. ،عباس

نال به العلم؟ قال: باحلرص عليه يتبع، وباحلب ل بعض العلماء أو احلكماء: ما السبب الذي ُيِئوُس
 له يستمع، وبالفراغ له جيتمع.

 يف صدرك أحرص منك على مدارسة ما يف كتبك. على مدارسة ما وقال اخلليل بن أمحد: كْن
ه بيين وبني نفسي أو أحدث به فرمبا أدسُّ ،الليل حىت أصبح فألقاهم نه ليطول عليَّإوقال إبراهيم: 

 ه يقول: أحفظه.أهلي، قال أبو أسامة: يعين بقوله: أدسُّ
 ا.وقيل له: حفظت ونسي أصحابك؟ قال: درست وتركو ي: مسعت األصمعيوقال الرياش

 وعن أيب سيعد اخلدري: قال: تذاكروا احلديث فإن احلديث يهيج احلديث.
العزيز أن عطاء اخلراساين كان إذا مل جيد أحًدا أتى املساكني فحدثهم يريد وعن سعيد بن عبد

 بذلك احلفظ.
: أمحد بن عبدالدائم بن نعمة بن أمحد بن نعمة بن حممد بن إبراهيم "نكت اهلميان"قال الصفدي يف 

د الوقت زين الدين أبو العباس املقدسي الفندقي احلنبلي الناسخ، بن أمحد بن بكري املعمر العامل مسِن
 668من شهر رجب سنة هـ وتويف لتسع خلون  575ولد بفندق السوخ من جبل نابلس سنة 
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ب ن أدرك حياته، وأدرك اإلجازة اخلاصة من خطيَملفي اليت أجازها ِلازة من السِّهـ وأدرك اإلج
 املوصل أيب الفضل الطوسي وأيب الفتح بني شاتيل ونصر اهلل القزاز وخلق سواهم.

 ،وإمساعيل اجلزنوي ،وحممد بن علي ابن صدقة ،وأيب احلسني املوازيين ،ومسع من حيىي الثقفي
واحلافظ عبدالغين، ورحل إىل بغداد  ،وابن طربزد ،وبركات اخلشوعي ،واملكرم بن هبة اهلل الصويف

 ،وعلي ابن يعيش األنباري ،وابن سكينة ،دارنبلان كليب بقراءته من عبداخلالق بن بومسع ا
حىت  ،وكتب خبطه املليح السريع ما ال يوصف لنفسه وباألجرة ،ه على الشيخ املوفقوغريهم، وتفقَّ

 غ يف اليوم تسع كراريس أو أكثر، ويكتب الكراسني والثالثة مع اشتغاله يف يومكان يكتب إذا تفرَّ
وقيل: إنه كان ينظر  -وعندي أن هذا مستحيل  -وليلة، وقيل: إنه كان يكتب القدوري يف ليلة 

ط فيما كتبه كثرًيا، والزم النسخ يف الصفحة الواحدة نظرة واحدة ويكتبها، ولذلك يوجد له الغَل
امة الق لدة وكان تامَّنقط وال ضبط، وكتب على ما قال يف شعره ألفي جم خطه الومخسني سنة، 

 حسن األخالق والشكل.
تاريخ "ذكر ابن اخلباز أنه مسع ابن عبدالدائم يقول: كتبت خبطى ألفي جزء، وذكر أنه كتب خبطه 

ف أيب املواهب بن حصري، ْقمنها واحدة يف َو :مرتني، قال الشيخ مشس الدين الذهيب "دمشق
وحدث سنني  ،أ خطًبا عديدةا وأنشيًئا كثرًيا، وويل خطابة كفر بطنصانيف الكبار شتوكتب من ال

والشيخ شرف الدين  ،والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد ،كثرية، وروى عنه الشيخ حمىي الدين
الدين  وشرف ،وجنم الدين بن حصري ،وابن تيمية ،وابن جعوان ،وابن الظاهري ،الدمياطي
والشرف منيف  ،ومشس الدين إمام الكالسة ،وولده برهان الدين ،وأخوه تاج الدين ،اخلطيب

واحد  وخلق كثري مبصر والشام، ورحل إليه غري ،وعالء الدين بن العطار ،الدين قاضي القدس
 بصره يف آخره عمره. فَّد بالكثري وُكوتفرَّ

* * * 
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 سؤال العلماء
 وقول: ال أدري فيما ال يعلمه

 َكاَن ُأوَلِئَك ُكلُّ َواْلُفَؤاَد َواْلَبَصَر السَّْمَع ِإنَّ ِعْلٌم ِبِه َلَك َلْيَس َما َتْقُف َواَل﴿يف القرآن الكرمي:  ءجا
 .[36: اإلسراء] ﴾َمْسُئواًل َعْنُه
 اللَِّه َعَلى ِلَتْفَتُروا َحَراٌم َوَهَذا ٌلَحاَل َهَذا اْلَكِذَب َأْلِسَنُتُكُم َتِصُف ِلَما َتُقوُلوا َواَل﴿ :-تعاىل  -قال و

 .[116: النحل] ﴾اْلَكِذَب
من التحذير والتخويف من القول بال علم، وقرن القول على اهلل بال  واحلديث الكثرُيويف القرآن 

وا على األمانة يف ، وعلى هذا املنوال سار السلف الصاحل فحث67ُّعلم بالشرك يف آية من القرآن
روا من التهاون يف من أجل الوصول إىل احلقيقة، وحذَّ ؛والبحث العميق ،والتصويب للخطأ ،العلم
ا جيب ط به املرء علًما، واعتربوا هذا من آفات العلم وممَِّحعاء ما مل ُيوادِّ ،ص يف الفتياخرُّوالت ،ذلك

 ي ملخاطره.االبتعاد عنه والتوقِّ
 .[43: النحل] ﴾َتْعَلُموَن اَل ُكْنُتْم ِإْن الذِّْكِر َأْهَل َفاْسَأُلوا﴿: -تعاىل  -قال 

ر باالغتسال، ِممث أصابه احتالم فُأ هد رسول اهلل وعن ابن عباس أن رجاًل أصابه جرح على ع
 .68فقال: ))قتلوه قتلهم اهلل، أمل يكن شفاء العي السؤال(( فمات، فبلغ ذلك رسول اهلل 

 هن فيه.مل مينعهن احلياء أن يسألن عن الدين ويتفقَّ ؛وقالت عائشة: نعم النساء نساء األنصار
هل على املرأة من غسل إذا احتلمت؟  ،ال يستحي من احلقإن اهلل  ،وقالت أم سليم: يا رسول اهلل

 .69قال: ))نعم إذا رأت املاء((
واعمل مبا  ،م ما جهلتودرك العلم السؤال، فتعلَّ ،وقال عبداهلل بن مسعود: زيادة العلم االبتغاء

 علمت.
 وقال ابن شهاب: العلم خزانة مفاحتها املسألة.

                                                            

 من سورة األعراف. 33وذلك يف اآلية  67

 ( عن ابن عباس.572(، وابن ماجة )337(، وأبو داود )1/330أخرجه أمحد ) 68

 (.32أخرجه مسلم ) 69
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ابة فسأله عن العربية، وسأله عن يب سفيان دعا دعباًل النسَّوعن عبداهلل بن بريدة أن معاوية بن أ
عامل فقال: يا دعبل، من أين حفظت هذا؟ قال:  اكتساب الناس، وسأله عن النجوم، فإذا رجٌل

 ول، وذكر متام اخلرب.ُؤولسان َس ،قولَع حفظت هذا بقلٍب
لقرآن نزل من سبعة أبواب على ا أال إن ،مل يعلم فليسأل العلماءن وَم ،من علم فليعلِّوقال عمر: َم
 سبعة أحرف.

مهم ا فعلِّوقال: إن مل تعلم الناس ثواًبوكان اخلليل بن أمحد يقول: العلوم أقفال والسؤال مفاتيحها، 
 فإنه ينبهك على علم ما مل تعلم. ؛جتزع من تقريع السؤاللتدرس بتعليمك علمك، وال 

 ف العيش.والرفق نْص ،ف العلمساءلة نْصن املوقال وهب بن منبه وسليمان بن يسار: حْس
 وتلقي احلكمة الشرود. ،ت؟ قال: بكثرة سؤايلت ما نْلنْل َمل األصمعي: ِبِئوُس

إال أشياء كنت أستحي أن أسأل عنها  ،وقال عبدالعزيز بن عمر: ما شيء إال وقد علمت منه
 جهالتها. فكربت ويفَّ

 ذنبه، وال يرجو إال ربه، وال الإ عبد فوعن عكرمة قال: قال علي: مخس احفظوهن: ال خيا
ميان مبزنلة ن يقول: اهلل أعلم، والصرب من اإلعامل إن مل يعلم أ يستحي جاهل أن يسأل، وال يستِح

 ن ال صرب له.َموال إميان ِل ،وال خري يف جسد ال رأس له ،الرأس من اجلسد
فاقطعوا سرابيل اجلهل عنكم  ،هن استتر عن طلب العلم باحلياء لبس للجهل سربالوقال احلسن: َم

 علمه. وجهه رقَّ ن رقَّفإنه َم ،ع احلياء يف العلمبدْف
 فة.وقال اخلليل: اجلهل مزنلة بني احلياء واألَن

ن ظن أن للعلم غاية فقد خبسه علمه عند الرجال، وَم وجهه عن السؤال رقَّ ن رقَّوكان يقال: َم
 حقه.

من مرياث الذهب والفضة، والنفس  : مرياث العلم خرٌيوعن عبداهلل بن أيب كثري عن أبيه قال
 من اللؤلؤ، وال يستطاع العلم براحة اجلسم. الصاحلة خرٌي

براحة البدن، وروي عن يزيد بن العلم وقال عبداهلل بن حيىي بن أيب كثري: مسعت أيب يقول: ال ينال 
 علي بن حسني مثل ذلك.

ل عن الشيء قال: ِئوهو الذي إذا ُس ،د ما عندههم املعدِّمن العلماء وليس من دَُّعوقال األصمعي: ُي
 هو عندي يف الطاق أو يف الصندوق.

 واحفظ حفظ األكياس. ،وقال إبراهيم بن املهدي: سل مسألة احلمقى
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املسألة فأسهر  كان اإلمام مالك يطيل التفكري يف املسألة قبل أن يفيت فيها ويقول: رمبا وردت عليَّ
مث يعود إليه السائل بعد حني  ،، وإذا جاءه السائل ليسأله قال له: انصرف حىت أنظرة ليليتفيها عامَّ

ليسمع منه اجلواب، وحدثه بعض الناس يف ذلك فبكى مالك وقال: إين أخاف أن يكون يل من 
 هذه املسائل يوم وأي يوم.

قال له السائل: ف ،وجاءه ذات يوم أحد الناس وسأله سؤااًل فاستمهله مالك حىت يفكر يف اجلواب
من ذلك وقال: مسألة  فغضب مالك -ال حتتاج إىل تفكري وال تأجيل  :أي -هذه مسألة خفيفة 

 َقْواًل َعَلْيَك َسُنْلِقي ِإنَّا﴿ :- تعاىل -أما مسعت قول اهلل  ،ليس يف العلم شيء خفيف خفيفة سهلة!
 القيامة. وخاصة ما يسأل عنه يوم ،، فالعلم كله ثقيل[5: املزمل]﴾َثِقياًل

ألن هذا هو  ؛وقال مالك ذات مرة: ما من شيء أشد عليَّ من أن أسأل عن مسألة احلالل واحلرام
 القطع يف حكم اهلل.

 .فق يل فيها رأي إىل اآلنة: إين ألفكر يف مسألة منذ بضع عشرة سنة ما اتَّرَّوقال َم
ية ولو كانت بنت ذي ني أوقهور النساء على أربع: ال تزيدوا يف ماب قال عمر بن اخلط

ن زاد ألقيت زيادته يف بيت املال، فقامت امرأة من يزيد بن احلصني احلارثي، فَم :يعين العصبة؛
 -عز وجل  -؟ قالت: ألن اهلل َمقال: وِل طويلة فيها فطس قفالت: ما ذاك لك،النساء  صفِّ

، فقال عمر: امرأة أصابت [20: النساء] ﴾َشْيًئا ُهِمْن َتْأُخُذوا َفاَل ِقْنَطاًرا ِإْحَداُهنَّ َوَآَتْيُتْم﴿يقول: 
 ورجل أخطأ.

ظي قال: سأل رجل عليًّا عن مسألة فقال فيها، فقال الرجل: ليس كذلك َروعن حممد بن كعب الُق
 ﴾َعِليٌم ِعْلٍم ِذي ُكلِّ َوَفْوَق﴿ وأخطأُت : أصبَتيا أمري املؤمنني ولكن كذا وكذا، فقال علي 

 .[76: يوسف]
سفيان بن عينية عن ابن أيب حسني قال: اختلف ابن عباس وزيد يف احلائض تنفر فقال زيد: وروى 

سليمان  نساءك أمَّ ال تنفر حىت يكون آخر عهدها الطواف بالبيت، فقال ابن عباس لزيد: سْل
 .باهتا، فذهب زيد فسأهلن مث جاء وهو يضحك فقال: القول ما قلَتحِيَووُص

ا تسألونا عنه، ولئن يعيش املرء جاهاًل إنا واهلل ال نعلم كثرًيا ممَّ ،أهل العراققال القاسم بن حممد: يا 
 له من أن يقول على اهلل ورسوله ما ال يعلم. ض عليه خرٌيِرال يعلم ما افُت

ا يوًما عند مالك فجاءه رجل فقال له: يا أبا عبداهلل جئتك من كنَّ :وقال عبدالرمحن بن مهدي
لين أهل بلدي مسألة أسألك عنها، قال: فسل، فسأله الرجل عن املسألة فقال: مسرية ستة أشهر محَّ
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ن يعلم كل شيء، فقال: أي شيء أقول ألهل ت الرجل كأنه قد جاء إىل َمِهها، قال فُبُنِسْحال ُأ
 بلدي إذا رجعت إليهم؟ قال: تقول هلم قال مالك: ال أحسن.

 نا األلواح.ملأل "ال أدري"وقال ابن وهب: لو كتبنا عن مالك 
 وقال ابن عيينة: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علًما.

 ل يل مالك بن أنس وهو ينكر كثرة اجلواب للمسائل: يا عبداهلل ما علمته فقْلاوقال ابن وهب: ق
 وإياك أن تتقلد قالدة سوء. ،وما مل تعلم فاسكت عنه ،عليه لَّبه وُد

شيء  هاهنا حىت أفيدك علًما بل هو رأس العلم، قلت: أيُّمعي  ْمدي: قال يل الشعيب: ُقْووقال اأَل
 فإنه علم حسن. ،اهلل أعلم :ا ال تعلم فقللت عمَِّئتفيدين؟ قال: إذا ُس

 ال.هَّفما أنا من العلماء وال من اجُل ؛يت جبمع الكتبِنوقال خالد بن يزيد بن معاوية: ُع
 ي إال وجدته.نِّوقال الشعيب: ما رأيت مثلي ما أشاء أن أرى أعلم ِم

فيه برأيك، فقال:  مل يبلغين فيه شيء، فقيل له: قْل :ل أيوب عن شيء فقالِئاد بن زيد: ُسوقال مح
 ال يبلغه رأيي.

اهلل بن احلسني القاضي حبديث وهو يومئذ قاضي فخالفين ل عبدالرمحن بن مهدي: ذاكرت عبيدوقا
 وأرجع أنا صاغًرا. ،يث كما قلت أنتمساطني فقال يل: ذلك احلد فيه، فدخلت عليه وعنده ناٌس

 .70ا ال يعلم أن يقول: اهلل أعلمل الرجل عمَِّئوقال ابن مسعود: إن من العلم إذا ُس
 وال أدري. ،ة ماضيةوسنَّ ،وقال ابن عمر: العلم ثالث: آية حمكمة

 وقال الشعيب: ال أدري نصف العلم.
 فيقول اهلل له: كذبت. ،عن هذا وُنِهي م هذاحيُر :وقال الربيع بن خثيم: إياك أن يقول الرجل

 فه.من أن أتكلَّ إيلَّ وقال أمحد بن عبدالرمحن احلمريي: ألن أرده مغبة أحبُّ
 ا ال أعلم.ا أعلم أو عمَّلت عمَِّئوقال الشعيب: واهلل ما أبايل ُس

 أن أقول: ال أعلم. يقول: إنه أسهل عليَّ
 الطريق ما دمت على األثر. وقال عبداهلل بن عتبة بن مسعود: إنك لن ختطئ

 .71وعليكم بالعتيق ،ع والتنطعوقال معاذ بن جبل: إياكم والتبدُّ

* * * 
  
                                                            

 .70، ص1ج ،"طبقات احلنابلة" 70

 .71 - 70، ص1، ج"طبقات احلنابلة" 71
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 احلرص على مجع الكتب 
هـ بواسطة الفضل الربمكي، ومن مث  794صناعة للورق يف بغداد سنة  لست أوَّلقد تأسَّ

ى ذلك إىل ًنا ملموًسا وأدَّناعة حتسُّنت الصانتشرت بسرعة فائقة يف مجيع أحناء العامل العريب، وحتسَّ
ظل األوروبيون يف  :"العرب حضارة"تسهيل إنتاج الكتب، فبينما يقول غوستاف لوبون يف كتابه 

ون الوسطى زمًنا طوياًل ال يكتبون إال على رقوق من جلد احليوان، وكان مثنها املرتفع عائًقا رالق
 .فات املكتوبةكبرًيا وقف أمام انتشار املؤلَّ

سبًبا يف انتشار  -يعين الورق  -: كان إدخال هذا االختراع "قصة احلضارة"يقول ول ديورانت يف 
 الكتب يف كل مكان.

ن يقول: ولقد أيف بغداد إىل  -رَّاق و -زمانه أكثر من مائة بائع للكتب  ويدلنا اليعقويب أنه كان يف
 لنقل مكتبته. نه حيتاج إىل أربعمائة بعريأل ؛ى لإلقامة ببالطةاَرَخرفض أحد األطباء دعوة سلطان ُب

 وملا مات الواقدي ترك ستمائة صندوق من الكتب حيتاج كل منها إىل رجلني حلمله.
أوروبا  ة من الكتب تقدر مبا كان يف مكتباتورمبا ملك الصاحب ابن عباد يف القرن العاشر كمي

 .72جمتمعة
 وكان للقاضي الفاضل مكتبة ضخمة، وغريه كثريون.

* * * 

                                                            

 هـ.26/6/1388( يف 2931، العدد )"جريدة الندوة"من مقال للدكتور حممد أمني املصري، نشر يف  72
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 منيالطب عند املسلمني املتقدِّ
: "وابن سينا هو أشهر مجيع أطباء العرب، وبلغ ابن "حضارة العرب"قال غوستاف لوبون يف كتابه 

 مري الطب.أب معه بقِّة قرون ما ُلدَّسينا من التأثري يف عامل الطب ِع
فارتقى إىل منصب ، وكان يف مقتبل عمره جابًيا 1037سنة  وتويف 980د ابن سينا سنة ِلُو

 اهنماكه يف اللذات.وبسبب إفراطه يف العمل  ؛نٍِّسوزير، وكتب ابن سينا ممتازة مع وفاته غري ُم
وعلم  ،الذي هو كتاب ابن سينا املهم يف الطب على علم وظائف األعضاء "القانون"ويشتمل 

ا وصفت به بأحسن ممَّوعلم املعاجلة واملادة الطبية، ووصفت فيه األمراض  ،وعلم األمراض ،الصحة
 ت قبله.فلِّيف الكتب اليت ُأ

وظلت مرجًعا للطب ستة قرون، وبقيت أساًسا  ،كتب ابن سينا إىل أكثر لغات العامل لْتِقوُن
اد حىت القرن الثامن عشر، ومل َعللمباحث الطبية يف مجيع جامعات فرنسا وإيطاليا، وكان طبعها ُي

 منذ مخسني سنة. لية إالونبينقطع تفسريها يف جامعة م
وأنشأ العرب مشايف للمصابني ببعض األمراض كاجملانني، وكان عندهم مجعيات لإلحسان تقوم 
مبعاجلة فقراء املرضى جماًنا يف أيام معينة، وكان يرسل يف احلني بعد احلني أطباء وأدوية إىل األماكن 

 ى.قليلة األمهية اليت ال تستحق أن يقام فيها مشًف
عرب بعقاقري كثرية كالسليخة، والسنا املكي والراوند، والتمر اهلندي، وجوز والطب مدين لل

 وما إىل ذلك. ،الطيب، والقرمز، والكافور، والكحول
 ،واللعوق ،كاألشربة ؛وبكثري من املستحضرات اليت ال تزال تستعمل ،ن هلم بفن الصيدلةيدوهو م

 رة.واملياه املقطَّ ،والدهان ،واملراهم ،واللزقات
لطب مدين هلم كذلك بطرق طريفة يف املداواة عاد إليها على أهنا اكتشافات حديثة بعد أن وا
مصاص النبات بعض األدوية كما صنع ابن زهر الذي كان يعاجل إومنها طريقة  ت زمًنا طوياًل؛َيِسُن

 ب من بعض املسهالت.ِرْشبالقبض بإطعامهم عنًبا ُأ املرضى املصابني
ة ت كتبهم فيه مرجًعا للدراسلعرب أيًضا بكثري من مبتكراته األساسية، وظلَّين لِدوعلم اجلراحة َم

 .73ايف كليات الطب إىل وقت قريب جدًّ

                                                            

 لغوستاف لوبون، مع تلخيص وتصرف وإضافة. ؛"حضارة العرب"من كتاب  73
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م بعد أن 932م واملتوىف سنة 850الرازي املولود سنة  اء العرب واملسلمنيومن مشاهري األطبَّ
 ،والكيمياء ،والتاريخ ،فلسفةكال ؛ى املوضوعاتف يف شتَّل الطب يف بغداد مخسني سنة، وقد ألَّزاَو

 والطب.
مه من األطباء، وكان ما كتبه يف بعض احلميات ذات البثور كاحلصبة واجلدري ن تقدَّد كتب َمَقوَن

ل األطباء زمًنا طوياًل، وكان واسع اإلطالع على علم التشريح، وكان كتابه يف أمراض معوَّ
 كتبه وسائل جديدة للمداواة كاستخدام املاء ى يفَركتاب حبث يف هذا املوضوع، وُي لاألطفال أوَّ

ة الذي أخذ به علم الطب احلديث، وكاستخدام الكحول والفتائل، يات املستمرَّمِّالبارد يف احُل
 خل.إ .وكاستخدام احملاجم ملعاجلة داء السكتة..

ث وأشهر كتب الرازي كتاب "احلاوي" الذي مجع فيه صناعة الطب، وكتاب "املنصوري" الذي بع
ف من عشرة أقسام هي: التشريح، األمزجة، األغذية، واألدوية، الصحة، به إىل األمري منصور واملؤلَّ

 ى.دواء البشرة، نظام السفر، اجلراحة، السموم، األمراض على العموم، احلمَّ
ت جامعات الطب يف أوربا ة مرات، وظلَّدَّرمجت أكثر كتب الرازي إىل اللغة الالتينية وطبعت ِعوُت

تعتمد على كتبه زمًنا طوياًل، وكانت كتبه مع كتب ابن سينا أساًسا للتدريس يف جامعة لوفان يف 
 القرن السابع عشر من امليالد.

لو  :له اء نزل على عينيه فقال حينما قيلي يف آخر زمانه مبِمخو العرب أن الرازي َعوروى مؤرِّ
 فال حاجة يل إىل عينني. ،قد أبصرت من الدنيا حىت مللت منها ،قدحت، قال: ال

بن العباس املعاصر للرازي تقريًبا، ومن كتبه "امللكي املشتمل  ومن األطباء العرب واملسلمني عليُّ
 ته يف املشايف ال إىل الكتب.اوالذي استند فيه إىل مشاهد ،ي"ملعلى الطب النظري والطب الع

ل أبو القاسم كثرًيا من حي العرب، وختيَّام، وهو أشهر جر1107َّى سنة وأبو القاسم القرطيب املتوفَّ
ق احلصاة يف املثانة على اخلصوص، وكانت ووصف عملية سْح ،آالت اجلراحة ورمسها يف كتبه

احني بعد القرن الرابع عشر امليالدي، ن ظهر من اجلرَّكتبه املصدر العام الذي استقى منه مجيع َم
 كما شهد بذلك أحد كبار علماء أوربا.

 إلشبيلي الذي عاش يف القرن الثاين عشر يف امليالد.وابن زهر ا
وشروح كتب  ،وكتاب يف السموم واحلميات "املداواة"م وله كتاب 1188وابن رشد املتوىف سنة 

 وغري ذلك، وطبعت كتب ابن رشد يف الطب كثرًيا يف أوربا. ،ابن سينا
ذات  ،إذ كانت واسعة العصرية؛ ا من املشايفأفضل صحيًّن موواملشايف اليت أنشأها العرب املتقدِّ

هواء كثري وماء غزير، وكانت مشايف العرب كمشايف أوربا يف الوقت احلاضر مالجئ للمرضى 
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وهنم يف ا يتلقَّون دروسهم يف فرش املرضى أكثر ممَّوأماكن لدراسة الطالب، وكان الطالب يتلقَّ
 الكتب.

حممد بن زكريا الرازي " العميان": ان يف نكتميقال صالح الدين الصفدي يف كتابه "نكت اهل
ا التحى قال: كل غناء خيرج بني شارب وحلية الطبيب الفيلسوف، كان يف صباه مغنًيا بالعود، فلمَّ

ب على فقرأها قراءة متعقِّ ،فأعرض عن ذلك وأقبل على دراسة كتب الطب والفلسفة ،ما يطرب
كثرية، فمن  ف يف الطب كتًباسقيمها وصنَّ لمؤلفيها فبلغ من معرفتها الغاية واعتقد صحيحها وعلَّ

 ،تاب "األعصاب" وهو أيًضا كبريوك ،و"اجلامع" ،دةذلك "احلاوي" يدخل يف مقدار ثالثني جملَّ
فه أليب صاحل منصور بن أحد، صنَّ املنصوري" املختصر مجع فيه بني العلم والعمل حيتاج إليه كلُّو"

 نوح أحد ملوك السامانية، وغري ذلك.
بعني، وطال عمره رإنه اشتغل فيه بعد األ :ر، قيلَبيزل رئيس هذا الفن واشتغل به على ِكومل 

الطربي صاحب التصانيف اليت  وعمي يف آخره، وأخذ الطب عن احلكيم أيب احلسن علي بن زيد
ف للملك منصور إن سبب عماه أنه صنَّ :ا مث أسلم، وقيل"فردوس احلكمة"، وكان مسيحيًّ منها

أريد أن خترج ما ذكرت من القول إىل  اء فأعجبه ووصله بألف دينار وقال:تاًبا يف الكيمياملذكور ك
الفعل، فقال: إن ذلك حيتاج إىل مؤن وآالت وعقاقري صحيحة وإحكام صنعة، فقال امللك: كل ما 

عن مباشرة ذلك وعمله قال له امللك: ما اعتقدت أن  تريده أحضره إليك وأمدك به، فلما كعَّ
ا يرضى بتخليد الكذب يف كتب ينسبها إىل احلكمة يشغل هبا قلوب الناس ويتعبهم فيما ال حكيًم

من عقوبتك على ختليد الكذب يف الكتب، مث أمر أن  دَُّب فائدة فيه، واأللف دينار لك صلة وال
ع، فكان ذلك الضرب سبب نزول املاء يف يضرب بالكتاب الذي وضعه عل رأسه إىل أن يتقطَّ

 ."عينيه
إن الرازي  :قال عبداهلل بن جربيل": "تاريخ األطباء"هـ، قال ابن أيب أصيبعة يف  311وتويف سنة 

ن أر الوزير بن العميد، وهو الذي كان سبب إظهار كتاب "احلاوي" بعد وفاته بر إىل أن عاَصمُِّع
الكتاب فخرج  رتبوا فجمع تالميذه األطباء بالري حىت ،دات لهبذل ألخته ماالً حىت أظهرت املسوَّ

 .هـ.ا "على ما هو عليه من االضطراب الكتاب
: هو أبو (أخبار جابر بن حيان وأمساء كتبه") :517 -512ص  "الفهرست"قال ابن الندمي يف 

عبداهلل جابر بن حيان بن عبداهلل الكويف املعروف بالصويف، واختلف الناس يف أمره فقالت الشيعة: 
وكان من أهل  زعموا أنه كان صاحب جعفر الصادق إنه من كبارهم وأحد األبواب، و

وزعم أهل  ،وله يف املنطق والفلسفة مصنفات ،الكوفة، وزعم قوم من الفالسفة أنه كان منهم
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وزعموا أنه كان  ،صناعة الذهب والفضة أن الرياسة انتهت إليه يف عصره وأن أمره كان مكتوًما
من السلطان على نفسه، وقيل: إنه كان يف مجلة الربامكة  به بلد خوًفا ل يف البلدان ال يستقرُّيتنقَّ

إنه عىن بسيده جعفر هو الربمكي،  :ن زعم هذا قالًقا جبعفر بن حيىي فَمومنقطًعا إليهم ومتحقِّ
 إنه إمنا عىن جعفر الصادق. :وقالت الشيعة

ب رف بدَرْعب ُيى الصنعة أنه كان يزنل يف شارع باب الشام يف درن تعاَطوحدثين بعض الثقات ممَّ
كسري لصحة ر اإلوهبا كان يدبِّ ،بالكوفة هإن جابًرا كان أكثر مقام :الذهب، وقال يل هذا الرجل

هوائها، وملا أصيب بالكويف األزج الذي وجد فيه هارون ذهب حنو مائيت رطل، ذكر هذا الرجل 
األزج غري اهلاون  أن املوضع الذي أصيب ذلك فيه كان دار جابر بن حيان، فإنه مل يصب يف ذلك

فقط وموضع قد بين للحل والعقد، هذا يف أيام عز الدولة ابن معز الدولة، وقال يل أبو اسبكتكني 
 م ذلك.دستار دار: إنه هو الذي خرج ليتسلَّ
ال أصل له وال حقيقة،  -جابًرا  :يعين -اقني: إن هذا الرجل وقال مجاعة من أهل العلم وأكابر الورَّ

وإن هذه  ،وإن كان له حقيقة كتاب "الرمحة" ،ما صنفها كلها -كتبه  :أي -ا وبعضهم قال: إهن
 ."إليه ااملصنفات صنفها الناس وحنلوه

وأنا أقول: إن رجاًل فاضاًل جيلس ويتعب فيصنف كتاًبا حيتوي على ألفي ورقة "مث قال ابن الندمي: 
ا موجوًدا أو معدوًما لغريه إمَّ مث ينحله ،ويتعب يده وجسمه بنسخه ،ه بإخراجهريتعب قرحيته وفك

ن حتلى ساعة واحدة بالعلم، وال يدخل حتته َم ،على أحد ضرب من اجلهل، وإن ذلك ال يستمرُّ -
عائدة والرجل له حقيقة وأمره أظهر وأشهر وتصانيفه أعظم وأكثر، وهلذا  فائدة يف هذا وأيُّ وأيُّ

شىت من العلوم قد ذكرهتا  ، وكتب يف معاٍنالرجل كتب يف مذاهب الشيعة أنا أوردها يف مواضعها
 يف مواضعها من الكتاب.

إن أصله من خراسان، والرازي يقول يف كتبه املؤلفة يف الصنعة: قال أستاذنا أبو موسى  :وقد قيل
 جابر بن حيان.

 ومن أمساء تالميذه: اخلرقي الذي ينسب إىل سكة اخلرقي باملدينة، وابن عياض املصري واألمخيمي.
ن أمساء كتبه يف الصنعة: له فهرست كبري حيتوي على مجيع ما ألف يف الصنعة وغريها، وله وم

 فهرست صغري حيتوي على ما ألف يف الصنعة فقط.
اسطقس األس "فمن ذلك كتاب  ناها وشاهدها الثقات فذكروها لنا؛وحنن نذكر مجالً من كتبه رأي

هو الثالث إليهم،  "الكمال"كتاب  ،مإليه "اسطقس األس الثاين"كتاب  إىل الربامكة، "األول
، كتاب "البيان"، كتاب "الركن"، كتاب "الواحد الصغري"، كتاب "الواحد الكبري"وكناب 
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اخلمائر "، كتاب "اخلمائر الكبري"، كتاب "الصبغ األمحر"، كتاب "النور"، كناب "الرتيب"
، "الزيبق"، كتاب "الروح"تاب ، ك"الثالث"ـ، كتاب يعرف ب"التدابري الرائية"، كتاب "الصغري
العمالقة "، كتاب "العمالقة الكبري"، كتاب "املالغم الربانية"، كتاب "املالغم اجلوانية"كتاب 
، "النيات"، كتاب "الشعر"، كتاب "الدم"، كتاب "البيض"، كتاب "البحر الزاخر"، كتاب "الصغري

، كتاب "األمالح"كتاب ، "بالتبوي"، كتاب "احلكمة املصونة"، كتاب "االستيفاء"كتاب 
، كتاب "التكرير"، كتاب "الباهر"، كتاب "التدوير"، كتاب "إىل قلمون"، كتاب "األحجار"
، كتاب "القمر"، كتاب "احلاوي"، كتاب "اخلالص"، كتاب "الربوج"، كتاب "الدرة املكنونة"
ب ، كتا"احليوان"، كتاب "االسطقس"، كتاب "الفقه"، كتاب "التركيب"، كتاب "الشمس"
، "الكيفية"، كتاب "كيمياء املعادن"، كتاب "األسرار"كتاب  -آخر  - "التدابري"، كتاب "البول"

 ."األرض"، كتاب "السماء أوىل وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة"كتاب 
ثاغورس من كتاب مصححات في"وله بعد ذلك عشر مقاالت تتلو هذه الكتب، وهي: كتاب 

، كتاب "مصححات أرسطاليس"، كتاب "مصححات أفالطون"، كتاب "اطمصححات سقر
، كتاب "مصححات أمورس"، كتاب "مصححات أكاغانيس"، كتاب "مصححات أرسنجانس"
 ."مصححات تناحنت"، كتاب "مصححات حرى"، كتاب "مصححات دميقراطيس"

، "املهجعة"، كتاب "جاألمنوذ"، كتاب "الزمردة"مث يتلو هذه عشرون كتاًبا بأمسائها، وهي: كتاب 
، "البلورة"، كتاب "العقيقة"، كتاب "الفاضل"، كتاب "البعيد"، كتاب "سفر األسرار"كتاب 
، كتاب "التفاضل"، كتاب "املسائل"، كتاب "املخايل"، كتاب "اإلشراق"، كتاب "الساطع"كتاب 

 ."الكمال والتمام"، كتاب "التمييز"، كتاب "التفسري"، كتاب "التشابه"
، كتاب األعراض، "الطهارة"، كتاب "الضمري"صل هبا، هي: كتاب وها أيًضا ثالثة كتب تتَّويتل
، كتاب "املدخل إىل الصناعة"، كتاب "املبدأ بالرياضة"كتاب  د ذلك سبعة عشر كتاًبا: أوهلاوبع

، كتاب "احملنة"، كتاب "التوسط يف الصناعة"، كتاب "الثقة بصحة العلم"، كتاب "التوقف"
السر "، كتاب "املوازين"، كتاب "السنن واحلرية"، كتاب "االتفاق واالختالف"، كتاب "قةاحلقي"

، "اإلغراء يف النهاية"، كتاب "الشرح"، كتاب "املخالفة"، كتاب "املبلغ األقصى"، كتاب "الغامض
 ."االستقصاء"كتاب 

 ."األعراض"ب ، كتا"التفسري"كتاب  -آخر  - "الطهارة"مث يتلو ذلك ثالثة كتب هي: كتاب 
فت بعد هذه الكتب ثالثني رسالة ال أمساء قال حممد بن إسحاق: قال جابر يف كتاب فهرسته: ألَّ

وهي النار،  "كةالطبيعة الفاعلة األوىل املتحرِّ"فت بعد ذلك أربع مقاالت هي: كتاب هلا، مث ألَّ
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وهي  "لثالثة املنفعلة اليابسةالطبيعة ا"وهي املاء، كتاب  "الطبيعة الثانية الفاعلة اجلامدة"كتاب 
 وهي اهلواء. "الطبيعة الرابعة املنفعلة الرطبة"األرض، كتاب 

، مث "األعراض"، كتاب "الطهارة"فيهما شرح ذلك ومها: كتاب  قال جابر: وهلذه الكتب كتابان
، كتاب "الكامل"، كتاب "السلوة"، كتاب "الزهرة"فت بعد ذلك أربعة كتب هي: كتاب ألَّ
، وألفت بعد ذلك عشرة كتب على رأي بليبسناس صاحب الطلسمات وهي: كتاب "ةاحليا"
، "الزهرة"، كتاب "الشمس األصغر"، كتاب "الشمس األكرب"، كتاب "املريخ"، كتاب "زحل"

، كتاب يعرف خباصية نفسه، كتاب "األعراض"، كتاب "القمر األكرب"، كتاب "عطارد"كتاب 
 ."املثىن"

، كتاب "العني"، كتاب "ميدان العقل"، كتاب "احلاصل"طالب هي: كتاب وله أربعة كتب يف امل
 ."النظم"

فت ثالمثائة كتاب يف الفلسفة وألف وثالمثائة كتاب يف احليل على مثال كتاب قال أبو موسى: ألَّ
 ،فت يف الطب كتاًبا عظيًماتقاطر، وألف وثالمثائة رسالة يف صنائع جمموعة وآالت احلرب، مث ألَّ

 كتًبا صغاًرا وكباًرا. وألفت
، مث ألفت يف كتب املنطق على "ة والتشريحاجملسَّ"فت يف الطب حنو مخسمائة كتاب مثل كتاب وألَّ

، وكتاب "شرح إقليدس"حنو ثالمثائة ورقة كتاب  "الزيج اللطيف"رأي أرسطاليس، مث ألف كتاب 
إنه أليب  :تكلمون، وقد قيلالذي نقضه امل "اجلاروف"، وكتاب "املرايا"، وكتاب "شرح اجملسطي"

 سعيد املصري.
مث ألفت كتًبا يف الزهد واملواعظ، وألفت كتًبا يف العزائم كثرية حسنة، وألفت كتًبا يف النريجنات، 

 وألفت يف األشياء اليت يعمل خبواصها كتًبا كثرية.
يعرف بكتاب مث ألفت بعد ذلك مخسمائة كتاب نقًضا على الفالسفة، مث ألفت كتاًبا يف الصنعة 

الرياض" أوىل وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة، كتاب وكتاًبا يعرف بـ" "امللك"
الباب "، كتاب "األمالح الثاين"، كتاب "احليوان الثاين"، كتاب "البيض الثاين"، كتاب "اجملردات"

، "الت اخلمائرفض"، كتاب "الطرح"، كتاب "الكامل"، كتاب "األحجار الثاين"، كتاب "الثاين
، "البستان"، كتاب "التذكري"، كتاب "اخلواص"، كتاب "التركيب الثاين"، كتاب "العنصر"كتاب 

، كتاب "األنواع"، كتاب "االستمام"، كتاب "روحانية عطارد"، كتاب "السيول"كتاب 
، "الطني"، كتاب "املي"، كتاب "الرائحة اللطيف"، كتاب "اجلواهر الكبري"، كتاب "الربهان"

ما بعد "، كتاب "الطبيعة"، كتاب "األلبان"، كتاب "احلجر احلق األعظم"، كتاب "امللح"كتاب 
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، كتاب "اإلفرند"، كتاب "الصارع"، كتاب "الفاخر"، كتاب "التلميع"، كتاب "الطبيعة
تقدمة "، كتاب "اخليال"، كتاب "التاج"، كتاب "الزاهر"، كتاب "الروضة"، كتاب "الصادق"

، "إىل مجهور الفرجني"، كتاب "إىل خاطف"، كتاب "اهلي"، كتاب "الزرانيخ"تاب ، ك"املعرفة
، "إىل علي بن إسحاق الربمكي"، كتاب "مزارع الصناعة"، كتاب "إىل علي بن بقطني"كتاب 
، كتاب "تليني احلجارة إىل منصور بن أمحد الربمكي"، كتاب "اهلدى"، كتاب "التصريف"كتاب 

، وهذه "عرض األعراض"، كتاب "الباهت"، كتاب "ر بن حيىي الربمكيأعراض الصنعة إىل جعف"
 الكتب مائة واثنا عشر كتاًبا.

، "الثالثني كلمة"، كتاب "الباب"، كتاب "الالهوت"وله بعد ذلك سبعون كتاًبا منها: كتاب 
، كتاب "النعوت"، كتاب "العشرة"، كتاب "الصفات"، كتاب "اهلدى"، كتاب "املىن"كتاب 

، "املشاكلة"، كتاب "البالغة"، كتاب "احلكومة"، كتاب "احلي"، كتاب "السبعة"، كتاب "العهد"
، كتاب "القبة"، كتاب "الرواق"، كتاب "اإلحاطة"، كتاب "الكفوء"، كتاب "مخسة عشر"كتاب 

، كتاب "اإلكليل"، كتاب "املخنقة"، كتاب "املواهب"، كتاب "األشجار"، كتاب "الضبط"
، "الروضة"، كتاب "اهليئة"، كتاب "اخللقة"، كتاب "الرغبة"، كتاب "الوجيه"، كتاب "اخلالص"

، "اللعبة"، كتاب "املنافع"، كتاب "ليلة"، كتاب "الطاهر"، كتاب "النقد"، كتاب "الناصع"كتاب 
 ، فهذه أربعون كتاًبا من السبعني كتاًبا."اجلمع"، كتاب "املصادر"كتاب 

وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة وتاسعة  مث يتلو ذلك رسائل يف احلجر أوىل
وعاشرة، وال أمساء هلا، وله بعد ذلك عشر رسائل يف النبات أوىل إىل العاشرة، وله يف األحجار 
عشر رسائل على هذا املثال، فذلك سبعون رسالة، ويتلو ذلك عشرة كتب مضافة إىل السبعني 

، "امليزان"، كتاب "اهلمة"، كتاب "اإليضاح"، كتاب "عىنامل"، كتاب "التصحيح"وهي: كتاب 
 ."األعراض"، كتاب "التمام"، كتاب "الفضلة"، كتاب "الشرط"، كتاب "االتفاق"كتاب 
ة حممد بن زكريا الرازي أبو بكر: فيلسوف من األئمَّ": 364، ص6للزركلي، ج "األعالم"جاء يف 

اب تَّوسافر إىل بغداد بعد سن الثالثني، يسميه ُك ،هبام د وتعلَِّليف صناعة الطب، من أهل الري، ُو
ره، واشتغل بالسيمياء َغوالغناء ونظم الشعر يف ِص ع باملوسيقاوِلُأ Rhazesالالتينية "رازيس" 

مث  ،ره فنبغ واشتهر وتوىل تدبري مارستان الريَبمث عكف على الطب والفلسفة يف ِك ،والكيمياء
 دي يف بغداد.ُضرياسة أطباء البيمارستان الَع

 ،وقال أحد معاصريه: كان شيًخا كبري الرأس مسفطه، وكان جيلس يف جملسه ودونه تالميذه
ن يلقاه فإن كان املريض فيذكر مرضه ألول َم يءر، فيجَخودوهنم تالميذ ُأ ،ودوهنم تالميذهم
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ي يف آخر عمره ِمم الرازي يف ذلك، وَعاهم إىل غريهم، فإن أصابوا وإال تكلَّعندهم علم وإال تعدَّ
هـ، له تصانيف مسى ابن أيب  320و 290نيف وومات ببغداد، ويف سنة وفاته خالف بني 

كتبه ترجم  يف صناعة الطب، وهو أجلُّ 74)خ( "احلاوي"كتاًبا ورسالة منها:  232 أصيبعة منها
)خ(  "الفصول يف الطب")خ( طبع بالالتينية، و "الطب املنصوري"إىل الالتينية وطبع فيها، و

)خ(،  "الكايف")ط( رسالة، و "برء الساعة"، و75)ط( "اجلدري واحلصبة"، و"املرشد"ويسمى 
تقسيم "خ، و "اآلخر باذين"ط، و "مقالة يف احلصى والكلى واملثانة")خ(، و "الطب امللوكي"و

)خ(،  "الفاخر يف علم الطب")ح(، و "خواص األشياء")خ(، و "املدخل إىل الطب")خ(، و "العلل
)خ( طبعت ترمجته الالتينية باسم األسرار  "سر الصناعة")خ(، و "ه ومنافعه ومضاره ومداواتهلباا"و
منافع األغذية ")خ(، و "الربء"، "تلخيص كتاب جالينوس يف حيله"و ،)خ( "أسئلة من الطب"و

)خ(،  "خزانة األطباء"، و"جراب اجملربات")خ(، و "الفقراء واملساكني")ط(، وكتاب  "ومضارها
)ط( نشرته  "جمموع رسائل")خ(، و "القولنج")خ(، و "رسالة ومقال يف النقرس")خ(،  "اخلواص"و

)خ( باملدينة، وللدكتور  "من ال حيضره الطبيب"( رسالة، وكتاب 11اجلامعة املصرية يشتمل على )
 .76)ط( "حممد بن زكريا الرازي"وصلي كتاب داود اجلليب امل

* * * 

                                                            

 خمطوط. :أي 74

 مطبوع. :أي 75

، 249ص  :"نكت اهلميان"، و321 -309، ص 1، ج"طبقات األطباء"، و299، ص1ابن الندمي، ج 76
، اجمللد "جملة املنهل"، و216، ص2ج ،"آداب اللغة"، و21ص  :"تاريخ حكماء اإلسالم"، و78، ص 2، ج"الوفيات"

، ص "الطب العريب"، و268، ص "مفتاح السعادة"، و457 -451، ص9، ج"دائرة املعارف اإلسالمية"الثالث، و
 .76، ص3، ج"ايف بالوفياتالو"، و274، وابن العربي، ص 178، ص "أخبار احلكماء"، و137 -129
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 تعلم الفروسية
 أنه سابق باألقدام، وثبت عنه أنه سابق بني اإلبل، وثبت عنه أنه سابق بني اخليل. لنيب ثبت عن ا

فأمسكت األخرى فصار مع  ؛وثبت عنه أنه حضر نضال السهام وصار مع إحدى الطائفتني
 الطائفتني كلتيهما.

 وثبت عنه أنه رمى بالقوس.
لفرس، وراهنوه على أن ال يكون ذلك ة على غلبة الروم لار مكَّوثبت عن الصديق أنه راهن كفَّ

 وإذنه. وكان ذلك بعلم النيب  ،ووضعوا احلظ من اجلانبني
 .77د السيفجة ومعراة وتقلَّأنه طعن بالرمح وركب اخليل مسرَّ وثبت عنه 

 َما َلُهْم َوَأِعدُّوا﴿يقول:  عن عقبة بن عامر قال: مسعت رسول اهلل  "صحيح مسلم"ويف 
، ))أال إن القوة الرمي، أال إن القوة الرمي، أال إن القوة [60: األنفال] ﴾ُقوٍَّة ِمْن اْسَتَطْعُتْم
 الرمي((.

ر ينتضلون فقال: ))ارموا َفبَن عن سلمة بن األكوع قال: مرَّ رسول اهلل  "صحيح البخاري"ويف 
بأيديهم فقال:  ، فأمسك أحد الفريقني((ارموا وأنا مع بين فالن ،بين إمساعيل فإن أباكم كان رامًيا

 ارموا وأنا معكم كلكم((.))كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: فقالوا:  ،((ما لكم ال ترمون؟))
 وكان عقبة بن عامر خيتلف بني الغرضني وهو شيخ كبري، فقيل له: مل تفعل هذا وأنت شيخ كبري

م الرمي مث ن تعلَّمسعته يقول: ))َم ،همل أعاِن يشق عليك؟ فقال: لوال كالم مسعته من رسول اهلل 
 رواه أهل السنن. فقد عصى((؛))، ويف لفظ ((اتركه فليس منَّ

: ))إن اهلل ليدخل بالسهم الواحد ثالثة نفر عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اهلل  "السنن"ويف 
ركبوا ومنبله، فارموا وا))، ويف راوية: ((ب يف عمله اخلري، والرامي به، واملمد بهاجلنة: صانعه احملتِس

، ليس من اللهو احملمود إال ثالثة: تأديب الرجل باطٌل هلٍو وأن ترموا أحب إيل من أن تركبوا، كلُّ
ما علمه رغبًة فإهنا  ن ترك الرمي بعدوَم ،ورميه بقوسه ونبله، فإهنن من احلق هفرسه ومالعبته أهل

 كفرها((.))أو قال:  ((انعمة تركه
 رواه الطرباين. تعلموا الرماية فإهنا خري لعبكم؛ ،ي بيند: كان سعد يقول: أوقال مصعب بن سع

                                                            

 .2البن القيم، ص ؛"الفروسية"كتاب  77
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إىل أيب عبيدة بن اجلراح: أن  وعن أيب أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب عمر بن اخلطاب 
األغراض، فجاء سهم غرب فقتل غالًما  فكانوا خيتلفون يف ،لتكم الرمَيعلموا غلمانكم العوم ومقاِت
ن أدفع عقله؟ فكتب إليه أهل، فكتب أبو عبيدة إىل عمر: إىل َم علم لهوهو يف حجر خال له ال ُي

ن ال وارث واخلال وارث َم ،ن ال موىل لهكان يقول: ))اهلل ورسوله موىل َم عمر: أن رسول اهلل 
 رواه الطرباين. له((؛

ا زروفاتَّ ،ا بعدأمَّ"وقال أبو عثمان النهدي: أتانا كتاب من عمر بن اخلطاب وحنن بأذربيجان: 
اكم وألقوا السراويالت، وعليكم بثياب أبيكم إمساعيل، وإيَّ ،فافوانتعلوا وألقوا اخِل ،وارتدوا

واخلولقوا  ،العجم، وعليكم بالشمس فإهنا محام العرب، ومتعددوا واخشوشنوا م وزيَّوالتنعُّ
 وارمتوا األغراض. ،وانزوا على اخليل نزًوا ،واقطعوا الركب

رواه  الغرضني كان له بكل خطوة حسنة((؛ ن مشى بني: ))َمل اهلل وعن أيب ذر قال: قال رسو
 الطرباين.

 وقال إبراهيم التيمي عن أبيه: رأيت حذيفة يعدو بني اهلدفني باملدائن يف قميص.
ون بني األغراض يضحك بعضهم إىل بعض، وقال األوزاعي عن بالل بن سعد: أدركت قوًما يشتدُّ

 ا.فإذا كان الليل كانوا رهباًن
 ضني وهو شيخ كبري.بني الغَر وقال جماهد: رأيت ابن عمر يشتدُّ

بعد النساء من  إىل رسول اهلل  عن أنس قال: مل يكن شيء أحبَّ "سننه"وروى النسائي يف 
 اخليل.
: ))ارتبطوا والنسائي من حديث أيب وهب اجلشمي قال: قال رسول اهلل  "سنن أيب داود"ويف 
 وال تقلدوها األوتار((. ،دوهاوقلِّ ،ا وأكفاهلاوامسحوا بنواصيه ،اخليل

ن رمى بسهم يف سبيل اهلل فهو عدل يقول: ))َم وعن عمرو بن عبسة قال: مسعت رسول اهلل 
 حديث حسن صحيح. :حمرر((، قال الترمذي

ن رمى بسهم فله درجة يف وهو حماصر الطائف: ))َم رسول اهلل قال وعن عمرو بن عبسة قال: 
 عشر سهًما((، رواه الطرباين. غت ستةاجلنة، فبل

يقول: ))ستفتح لكم األرض وتكفوا املؤنة، فال  وعن عقبة بن عامر قال: مسعت رسول اهلل 
 .78يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه((

* * * 
                                                            

 (.1918أخرجه مسلم ) 78
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 مؤلفون مكثرون
 هـ، من أكثر الناس تأليًفا.276: املتوىف سنة أبو حممد عبداهلل بن مسلم بن قتيبة الدِّينوري* 

نقل ابن تيمية عن صاحب كتاب "التحديث مبناقب أهل احلديث" قوله: وهو أحد أعالم األئمة 
 والعلماء والفضالء، وأجوُدهم تصنيًفا، وأحسنهم ترصيًفا، له زهاء ثالمثائة مصنف.

وقال النووي يف "هتذيب األمساء واللغات": والبن قتيبة مصنفاٌت كثرية جدًّا، رأيت فهرسها، 
 .79ا، أظنُّها تزيد على ستني يف أنواع العلومونسيت عدده

 -وقرأ علينا املسند، وما مسعه منه  - أنا وصاحل وعبداهلل -: مجَعنا عمي قال حنبل بن إسحاق* 
غرُينا، وقال لنا: إن هذا الكتاَب قد مجعُته وأتقنته من أكثر من سبعمائة ومخسني ألًفا،  -يعين تامًّا 

 فارجعوا إليه، فإن كان فيه، وإال فليس حبجة. حديِث رسول اهلل فما اختلف املسلمون فيه من 
: ِلمَ كرهتَ وْضع الكتب وقد عملتَ املسند؟ -رمحه اهلل تعاىل  -وقال عبداهلل بن أمحد: قلتُ أليب 

 ُرِجَع إليه. فقال: عملُت هذا الكتاب إماًما، إذا اختلف الناُس يف سنة رسول اهلل 
 يًضا: خرج أيب املسنَد من سبعمائة ألف حديث.وقال عبداهلل بن أمحد أ

يعين عبداهلل بن  -وقال أبو بكر اخلطيب: قال ابن املنادي: مل يكن يف الدنيا أروى عن أبيه منه 
ألنه مسع املسند، وهو ثالثون ألًفا، والتفسرَي، وهو مائة ألف وعشرون ألًفا، مسع  -أمحد بن حنبل 

 منه مثانني ألًفا والباقي وجادة.
وذكر أبو عبداهلل احلسني بن أمحد األسدي يف كتاب "مناقب أمحد بن حنبل" أنه مسع أبا بكر بن 

 -مالك يذكر أن مجلة ما وعاه املسند أربعون ألف حديث، غرَي ثالثني أو أربعني، قال: ومسعته 
مجلة مسعت عبداهلل بن أمحد بن حنبل يقول: أخرج أيب هذا املسند من  -يعين أبا بكر بن مالك 
 سبعمائة ألف حديث.

وقال أبو عبداهلل األسدي: وقد أفردُت لذلك كتاًبا يف جزء واحد، ومسيته: "كتاب املدخل إىل 
 املسند"، أثبتُّ فيه ذلك أمجع.

هـ، له كتاب تفسري القرآن املسمى 310، وتويف سنة 244: ولد سنة حممد بن جرير الطربي* 
"أخبار الرسل وامللوك"، وهذان الكتابان من أهمِّ الكتب  "جامع البيان يف تفسري القرآن"، وكتاب

 يف باهبما.
 قال عنه بعض من له به صلة: إنه مكث أربعني سنًة يكتب يف كل يوم منها أربعني ورقة.

                                                            

 وعد منها سبعة وأربعني كتاًبا. ،لألستاذ أمحد زكي العدوي "،عيون األخبار"مقدمة كتاب  79
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ونثُره كفرَسيْ رهان، ولكن  -رمحه اهلل  -ويف كتاب "مثرات األوراق": كان نظمُ القاضي الفاضل 
 الناُس أنه أتى مع اإلكثار بالعجائب.نثر أكثر ما نظم، وأمجع 

وذكر قاضي القضاة مشس الدولة ابن َخلِّكان: أن مسودات رسائله إذا مجعْت، ما تقصر عن مائة 
 .80جملد، وهو جييد يف أكثرها

: له كتٌب كثرية، منها كتاب "الفنون"، الذي قيل: إنه يقارب أربعمائة أبو الوفاء ابن عقيل* 
ظ الذهيب: مل يصنَّف يف الدنيا أكرُب من هذا الكتاب؛ بل قال بعضهم عن هذا جملد، وقال عنه احلاف

 الكتاب: إنه يبلغ مثامنائة جملد، ومهما قيل عن عدد جملداته، فال ريب أنه أشبه بدائرة معارف.
* واحلافظ أبو بكر عبداهلل بن حممد بن أيب الدنيا، له املصنفات املشهورة يف فنون كثرية، قيل: إن 

 فاته تزيد على ثالمثائة مصنف.مصن
 * وللخطيب البغدادي من املؤلفات قريب من مائة مصنف، منها "تاريخ بغداد".

 * وأبو حممد علي بن حزم الظاهري صنَّف حنو أربعمائة جملد، يف قريب من مثامنائة ألف ورقة.
شام" الذي يقع * وأبو القاسم علي بن احلسن بن هبة اهلل بن عساكر الدمشقي، صاحب "تاريخ ال

 يف مثانني جملدة.
 * وحممد بن عمر بن احلسني الفخر الرازي، صاحب التفسري املعروف، مصنفاته تقارب املائتني.

 * وجالل الدين عبدالرمحن السيوطي، له من املؤلفات ما بني صغري وكبري حنو ستمائة كتاب.
 * وابن حيان مؤلفاته تقارب الستني كتاًبا.

الرمحن بن اجلوزي: من املصنِّفني املكثرين، قيل: إنه لو ُقسمِت الكراريُس اليت * وأبو الفرج عبد
ألَّفها على أيام حياته، حَلِظيَ كلُّ يوم تسعَ كراريس، وقدَّرها بعضهم بثالمثائة مصنف، وكتب بيده 

 حنًوا من مائيت جملدة.
 * وأمحد بن حجر العسقالين مؤلفاته أكثر من مائة ومخسني مصنًفا.

وابن عروة احلنبلي الذي ألَّف كتاب "الداري يف ترتيب مسند اإلمام أمحد على صحيح البخاري" * 
 يف أكثر من مائة ومخسني جملًدا.

* علي بن أمحد بن سيده، أبو احلسن اللغوي األندلسي الضرير: من تصانيفه كتاب "احملكم واحمليط 
كالغريب املصنف، وكتاب "شرح األعظم يف اللغة"، وكتاب "املخصص" مرتب على األبواب 

إصالح املنطق" وكتاب "األنيق يف شرح احلماسة" كبري إىل الغاية، كتاب "العامل يف اللغة على 
األجناس" يف غاية االستيعاب حنو مائة جملد )بدأ فيه بالفلك، وختم بالذرة(، وكتاب "العامل واملتعلم 
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ايف"، وكتاب "شاذ اللغة" يف مخس جملدات، على املسألة واجلواب"، وكتاب "الوايف يف علم القو
 .81هـ 458وكتاب "شرح كتاب األخفش"، تويف سنة 

وقال ابن خزمية لرجل رحل إىل بغداد يكتب احلديث عن املشايخ، ومل يتفق له مساع من ابن جرير؛ 
 نه.ألن احلنابلة كانوا مينعون أن جيتمع به أحد: لو كتبَت عنه لكان خرًيا لك من كل من كتبَت ع

* صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي )من صفد بفلسطني(: مؤرخ كثري التصانيف املمتعة، وله 
 زهاء مائيت مصنف.

* شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم ابن تيمية: قال الذهيب: وله من 
كون أربعة آالف كراس املصنفات الكبار اليت سارْت هبا الركبان، ولعل تصانيفه يف هذا الوقت ت

 وأكثر.
وقال الذهيب يف موضع آخر مترمًجا لشيخ اإلسالم ابن تيمية: ويكتب يف اليوم والليلة من التفسري، 

من أربعة كراريس أو حنًوا  -أو من الفقه، أو من األصلني، أو من الردِّ على الفالسفة واألوائل 
 نف مفرد يف جملد.جملدة، وله يف غري مسألة مصأزيد، وما أبعد أن تصانيفه إىل اآلن تبلغ مخسمائة 

من املصنفات والفتاوى والقواعد واألجوبة  -رمحه اهلل  -وقال تلميذه ابن عبداهلادي: وللشيخ 
ما ال ينضبط، وال أعلم أحًدا من متقدمي األمة وال متأخِّريها  -والرسائل، وغري ذلك من الفوائد 
ما صنف، وال قريب من ذلك، مع أن أكثر تصانيفه إمنا أمالها َجَمَع ِمثَل ما مجع، وال صنَّف حنو 

 من حْفظه، وكثرٌي منها صنفه يف احلبس وليس عنده ما حيتاج إليه من الكتب.
* أبو داود سليمان بن األشعث السِّجستاين: أحد أئمة الدين، وحفَّاظ اإلسالم للحديث، رحل إىل 

وألف، ومسع الكثري عن مشايخ البلدان يف الشام  اآلفاق يف طلب احلديث، مث مجع وصنَّف، وخرج
ومصر واجلزيرة والعراق وخراسان، وغري ذلك، له كتاب "السنن" الذي قال فيه أبو حامد الغزايل: 

 يكفي اجملتهَد معرفُتها من األحاديث النبوية.
محد سكن أبو داود البصرة، وقدم بغداد غري مرة، وحدث بكتاب السنن، وعَرَضه على اإلمام أ

 فاستحسنه.
مخسمائة ألف حديث،  قال أبو بكر بن داسة: مسعت أبا داود يقول: كتبُت عن رسول اهلل 

انتخبُت منها ما ضمَّنُته كتاب السنن، مجعت فيه أربعة آالف حديث ومثامنائة، حيث ذكرُت 
 الصحيح وما يشبهه ويقاربه.

                                                            

 .205 - 204ص  ،"نكت اهلميان"من  81
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حًلا مقدًَّما، روى عنه اإلمام أمحد حديًثا كان ثبًتا عارًفا باحلديث سنده ومتنه وخترجيه، ورًعا صا
 واحًدا.

 قال إبراهيم احلريب: ُألني أليب داود احلديث، كما ُألني لداود احلديد.
* أبو عبدالرمحن بقي بن خملد األندلسي احلافظ: له املسند املبوَّب على الفقه، روى فيه عن ألف 

مام أمحد، وقد رحل بقي بن خملد يف طلب وستمائة صحايب، وبالغ ابن حزم ففضَّله على مسند اإل
احلديث إىل العراق وغريها، فسمع على اإلمام أمحد وعلماء كثريين يزيدون على املائتني بأربعة 

 وثالثني شيًخا، وله مؤلفات أخرى، كان رجاًل صاحًلا زاهًدا جماب الدعوة.
الفنون املختلفة، منها "زاد املسري  * أبو الفرج عبدالرمحن بن اجلوزي اإلمام الواعظ: له املصنفات يف

تلقيح يف علم التفسري" يف أربعة أجزاء، و"املنتظم يف التاريخ"، و"املوضوعات" يف أربعة أجزاء، و"
"، و"لقط املنافع يف الطب"، و"جامع املسانيد"، و"التبصرة"، و"تلبيس إبليس"، فهوم أهل األثر

 و"صيد اخلاطر".
ُبه أكثرُ من أن ُتَعدَّ، وكتب خبطه شيًئا كثرًيا، والناس يغالون يف ذلك قال ابن خلكان: وباجلملة فكت

حىت يقولون: إنه مجعت الكراريس اليت كتبها وحسبت على املدة، فكان ما خص كلَّ يوم تسع 
كراريس، وهذا شيء عظيم ال يكاد يقبله العقل، ويقال: إنه مجعت براية األقالم اليت كتب هبا 

فحصل منه شيءٌ كثري، وأوصى أن يسخن هبا املاء الذي يغسَّل به بعد موته،  حديثَ رسول اهلل 
 .82ففعل ذلك، فكفْت وفضل منها

* أبو حامد اإلسفراييين: إمام الشافعية يف زمانه، كان عظيَم اجلاه عند السلطان والعوام، وكان 
  جملًدا.فقيًها إماًما جلياًل نبياًل، شرح املزين يف تعليقه حافلة حنًوا من مخسني

قال اخلطيب البغدادي: ورأيته غري مرة، وحضرت تدريسه مبسجد عبداهلل بن املبارك يف صدر 
قطيعة الربيع، وحدثنا عنه األزجي واخلالل، ومسعت َمن يذكر أنه كان حيضر تدريسه سبعمائة 

 .83متفقه، وكان الناس يقولون: لو رآه الشافعي لفرح به
"خلق اإلنسان"، وكتاب "األجناس"، وكتاب "األنواء"، * ولألصمعي من التصانيف: كتاب 

وكتاب "اهلمزة"، وكتاب "املقصور واملمدود"، وكتاب "الفرق"، وكتاب "الصفات"، وكتاب 
"األثواب"، وكتاب "امليسر والقداح"، وكتاب "خلق الفرس"، وكتاب "اخليل"، وكتاب "اإلبل"، 

ش"، وكتاب "فعل وأفعل"، وكتاب وكتاب "الشاء"، وكتاب "األخبية"، وكتاب "الوحو
                                                            

 هـ ببغداد.597تويف سنة  82
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"األمثال"، وكتاب "األضداد"، وكتاب "األلفاظ"، وكتاب "السالح"، وكتاب "اللغات"، وكتاب 
"مياه العرب"، وكتاب "النوادر"، وكتاب "أصول الكالم"، وكتاب "القلب واإلبدال"، وكتاب 

ملصادر"، وكتاب "جزيرة العرب"، وكتاب "االشتقاق"، وكتاب "معاين الشعر"، وكتاب "ا
"األراجيز"، وكتاب "النحلة"، وكتاب "النبات"، وكتاب "ما اتفق لفظه واختلف معناه"، وكتاب 

 .84"غريب احلديث"، وكتاب "نوادر األعراب"، وغري ذلك
* أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة اهلل بن عساكر الدمشقي: قال ابن كثري يف تارخيه: أحد أكابر 

ُعِني به مساًعا ومجًعا، وتصنيًفا واطِّالًعا، وحفًظا ألسانيده ومتونه، وإتقاًنا حفاظ احلديث، ومن 
 ألساليبه وفنونه.

صنَّف "تاريخ الشام" يف مثانني جملدة، فهي باقية بعده خملَّدة، وقد ندر على من تقدَّمه من املؤرخني، 
وتأمَّله، رأى ما وصفه  وأتعب من يأيت بعده من املتأخرين، فحاز فيه قصب السبق، ومن نظر فيه

فيه وأصَّله، وحكم بأنه فريد دهره يف التواريخ، وأنه الذروة العليا من الشماريخ، هذا مع ما له يف 
علوم احلديث من الكتب املفيدة، وما هو مشتمل عليه من العبادة والطرائف احلميدة، فله "أطراف 

على أيب احلسن األشعري"، وغري ذلك من الكتب الستة"، و"الشيوخ النبل"، و"تبيني كذب املفتري 
املصنفات الكبار والصغار، واألجزاء واألسفار، وقد أكثر يف طلب احلديث من الترحال واألسفار، 
وجاز املدن واألقاليم واألمصار، ومجع من الكتب ما مل جيمعه أحد من احلفاظ، نسًخا واستنساًخا 

الدماشقة، ورياسُته فيهم عالية باسقة، من  ومقابلة وتصحيح األلفاظ، وكان من أكابر سروات
 .85ذوي األقدار واهليئات، واألموال اجلزيلة واهلبات

* حممد بن عمر بن احلسني الفخر الرازي: من مشاهري فقهاء الشافعية، له املصنَّفات الكثرية، فله 
أهبة يف املساكن حنو مائيت مصنف، منها التفسري املعروف، كان غنيًّا واسع الثراء، ذا خدم وحشم و

واملالبس واألثاث واملراكب، وله أربعون مملوًكا من الترك، له مكانة سامية عند امللوك والعامة، 
وكانت تركُته يوم مات تزيد على مائيت ألف دينار، عدا ما ميلكه من عقار وآالت ودواب وغريها، 

قاد طريقته، ويف آخر عمره تراجع عن وكان توسُُّعه يف مباهج احلياة مما أثار بعضَ العلماء عليه وانت
 آراء الفالسفة، وحبَّذ طريقة السلف.

: ومن صدور القضاة وأعالم الفقهاء احلافُظ أبو 112ومن كتاب "تاريخ قضاة األندلس"، ص
رمحه اهلل  -حممد عبداهلل بن سليمان بن داود بن عبدالرمحن بن حوط اهلل األنصاري املالقي، كان 

                                                            

 .349 - 344، ص 2، ج"وفيات األعيان" :هـ، وانظر216تويف سنة  84

 هـ.571وكانت وفاته سنة  85
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م، عارًفا باألحكام، متقدًما يف علم احلديث وما يتعلق به من التاريخ واألنساب إماًما يف العلو -
 وأمساء الرجال، بصرًيا باألصول، أديًبا ماهًرا، معتنًيا بالرواية، زاهًدا فاضاًل.

هـ: من املؤلفني املكثرين، قال السيوطي يف 911* جالل الدين عبدالرمحن السيوطي، املتوىف سنة 
اضرة": وشرعُت يف التصنيف يف سنة ستة وستني ومثامنائة )مولده سنة كتاب "حسن احمل

هـ(، وبلغت مؤلفايت إىل اآلن ثالمثائة كتاب، سوى ما غسلته ورجعت عنه، وهذه املؤلفات 849
 يف التفسري والقراءات، واحلديث والفقه، واألجزاء املفردة، والعربية واآلداب.

مصنًفا،  560ا بني مطبوع وخمطوط، والعالمة فلوغال مصنًف 415وعدَّ له األستاذ بروكلمان 
 مصنًفا بني كتب كثرية، ورسائل، ومقامات. 576وذكر له األستاذ مجيل بك العظم 

 وذكره ابن إياس فيمن تويف يف عصر الغوري، وقال: بلغت مؤلفاته ستمائة مؤلف.
 ا، مذكورة يف فهرس كتبه.وقال الشعراين يف ذيل طبقاته: له من املؤلفات أربعمائة وستون مؤلًف

وقد ُطبع من هذه الكتب كثرٌي، أحصى له األستاذ يوسف سركيس يف "معجم املطبوعات العربية" 
م(، وقد طبع له بعد هذا التاريخ مؤلفات 1919هـ /1339كتاًبا لعهد تأليف معجمه ) 94

وي: رأيت منها أخرى، على أن الكثري من كتب السيوطي يقع يف رسائل صغرية، قال عنها السخا
 ما هو يف ورقة، وأمَّا ما فوق الكراسة، فكثري.

وقد رأينا له أخرًيا جمموعة من الكتب مطبوعة بعنوان "احلاوي للفتاوى، يف الفقه وعلوم التفسري، 
صفحة، وحيوي  750واحلديث واألصول، والنحو واإلعراب، وسائر الفنون"، يقع يف قريب من 

مجلة ما ذكره السيوطي يف حسن احملاضرة، ومهما يكن من شيء  كتاًبا، مذكور معظمها يف 78
فإن للسيوطي مؤلفاٍت مل يتطرق الشكُّ يف صحة نسبتها إليه، وهي يف ذاهتا تعدُّ مفخرًة من مفاخر 
التأليف والتصنيف، منها: "اإلتقان يف علوم القرآن"، و"املزهر يف علوم اللغة"، و"مهع اهلوامع"، 

يف النحو"، و"بغية الوعاة يف تراجم النحاة"، و"أسباب الزنول"، وغري ذلك مما  و"األشباه والنظائر
 .86جيعل السيوطيَّ يف مقدمة العلماء واملصنفني

قال السيوطي يف كتابه "حسن احملاضرة" يف ترمجته لنفسه: ولو شئُت أن أكتب يف كل مسألة 
ونقوضها وأجوبتها، واملوازنة بني اختالف  مصنًفا هلا، بأقواهلا وأدلتها النقلية والقياسية، ومداركها

 املذاهب فيها، لَقَدرُت على ذلك من فضل اهلل.
هـ: عدَّ له يف الترمجة املذكورة يف 1250* حممد بن علي بن عبداهلل الشوكاين، املتوىف سنة 

 مقدمة كتابه "نيل األوطار شرح منتقى األخبار" حوايل سبعني مصنًفا، مث قيل: إىل غري ذلك من
                                                            

 ."املزهر"من ترمجة السيوطي املطبوعة يف آخر اجلزء الثاين من كتاب  86
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التصانيف اليت ال يتَّسع املقام لبسطها وِذكرها، وأما األحباث اليت اشتملت عليها فتاواه املسماة 
 "بالفتح الرباين"، فكثرية جدًّا.

 * وعباس حممود العقاد مؤلفاته تزيد على الثمانني كتاًبا.
 :ومن املؤلفني املكثرين

 يزيد.* حممد الغزايل: مصنفاته تربو على الثالثني كتاًبا أو 
 * وأبو األعلى املودودي: له مؤلفات كثرية.

 * وسيد قطب: له مؤلفات كثرية، منها كتابه "يف ظالل القرآن".
 * وأبو احلسن الندوي: من ذوي التآليف الكثرية.

 * وحممد فريد وجدي: له مؤلفات كثرية، منها كتابه "دائرة املعارف يف القرن العشرين".
 ليم اللكنوي: مؤلفاته حنو مائة وعشرة كتب.* والشيخ عبداحلي بن عبداحل

* وحممود حسن خان التونكي: له مصنف مساه "معجم املصنفني" كدائرة معارف، يقع يف ستني 
جملًدا، حيتوي على عشرين ألًفا من الصفحات املطبوعة، وعلى تراجم أربعني ألًفا من املصنفني، 

 منهم ألفان باسم أمحد.
ور عطار: له مؤلفات كثرية، وتبلغ مؤلفاته والكتب اليت حققها حوايل * واألستاذ أمحد عبدالغف

 ستني كتاًبا.
 * واألستاذ أنور اجلندي: مؤلف مكثر.

* والشيخ عبدالرمحن بن حممد بن قاسم: له مؤلفات كثرية، منها مجعه فتاوى شيخ اإلسالم ابن 
 جملًدا. 35تيمية يف 

 تقارب اخلمسني.* والشيخ عبدالرمحن الناصر السعدي: كتبه 
 كتاب. 300* واألستاذ حممد عبداملنعم خفاجي: له حنو مخسمائة كتاب، طبع منها حنو 

* األستاذ عبدامللك بن عبدالكرمي بن أمر اهلل: الزعيم اإلندونيسي املعروف باسم "مهكا"، وأحد 
هتْ إليه هـ، وج1326َّقادة حزب ماشومي اإلسالمي يف إندونيسيا، املولود يف سومطرا يف سنة 

األول من السنة السادسة، الصادر  وأجاب عليها يف العددجملة رابطة العامل اإلسالمي عدَة أسئلة، 
 م.1968هـ، املوافق مايو )آيار( 1388يف ربيع األول سنة 

وإين كخادم بسيط من خدَّام الدعوة اإلسالمية، جندُت كلَّ طاقايت  يف إحدى إجاباته:وقال 
ي لنشر اللغة العربية بني قومي، وقد ألَّفُت ما ال يقل عن مائة ومخسني كتاًبا وإمكانيايت طول عمر
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كتاًبا وروايات  12منوًعا يف الدين والفلسفة، والتفسري والتاريخ؛ بل ألفت وأنا يف عنفوان شبايب 
 قصصية.

الكرمي إىل  ويف املدة األخرية اليت قضيُتها يف السجن سنتني وأربعة أشهر، قمت بترمجة معاين القرآن
اللغة اإلندونيسية يف ثالثني جملًدا، وقد اعتمدُت على املراجع العربية، فقرأت الكتب القدمية 

 واحلديثة، من تفسري الطربي إىل تفسري رشيد رضا وسيد قطب.
إن كتب الغزايل حسنت روحي وشعوري؛ ولكن ابن تيمية بعث يل روًحا قويًّا، وحممد بن 

ن األفغاين أوجدا يف نفسي روح التطلُّع، وحممد عبده جعلين أحبُّ العمل عبدالوهاب مث مجال الدي
واحلركة بأسلوب نظامي، وحسن البنا فتح بصري على إمكانيات البعث اإلسالمي من جديد، 

 وجماهبة العهد اجلديد.
: والبن عقيل 156 -155، ص 1، البن رجب، ج"الذيل على طبقات احلنابلة"* ويف كتاب 
ٌة يف أنواع العلم، وأكرب تصانيفه كتاب "الفنون"، وهو كتاب كبري جدًّا، فيه فوائُد تصانيُف كثري

كثرية جليلة يف الوعظ والتفسري، والفقه واألصلني، والنحو واللغة والشعر، والتاريخ واحلكايات، 
 وفيه مناظراته وجمالسه اليت وقعْت له، وخواطره ونتائج فكره قيدها فيه.

 وهذا الكتاب مائتا جملد، وقع يل منه حنو من مائة ومخسني جملدة.وقال ابن اجلوزي: 
وقال عبدالرزاق الرسعين يف تفسريه: قال يل أبو البقاء اللغوي: مسعت الشيخ أبا حكيم النهرواين 

 يقول: وقفت على السفر الرابع بعد الثالمثائة من كتاب "الفنون".
لدنيا أكربُ من هذا الكتاب، حدَّثين من رأى منه اجمللد وقال احلافظ الذهيب يف تارخيه: مل يصنَّف يف ا

الفالين بعد األربعمائة قلت: وأخربين أبو حفص عمر بن علي القزويين ببغداد قال: مسعت بعض 
مشاخينا يقول: هو مثامنائة جملدة، وله يف الفقه كتاب "الفصول" ويسمى "كفاية املفيت" يف عشر 

كتاب "املفردات"، وكتاب "اجملالس النظريات"، وكتاب جملدات، وكتاب "عمدة األدلة"، و
 "التذكرة" جملد، وكتاب"اإلشارة" جملد لطيف، وهو خمتصر.

* احلافظ أبو بكر عبداهلل بن حممد بن عبيد بن أيب الدنيا: كان صدوًقا حافًظا، له املصنفات 
ثالمثائة مصنف، كان  املشهورة يف فنون كثرية، قدَّرها بعضهم مبائة مصنف، وقيل: بل تزيد على

 أصحابه يوًما ينتظرونه فحال بينه وبينهم املطُر، فكتب إليهم رقعة فيها:
 َأَنا ُمْشَتاٌق ِإَلى ُرْؤَيِتُكْم = َيا َأِخالََّي َوَسْمِعي َوالَبَصْر

 َكْيَف َأْنَساُكْم َوَقْلِبي ِعْنَدُكْم = َحاَل ِفيَما َبْيَنَنا َهَذا امَلَطْر
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ر أمحد بن علي البغدادي اخلطيب صاحب "تاريخ بغداد" من املؤلفات قريب من وللحافظ أيب بك
 مائة مصنف.

* مسلم بن احلجاج القشريي النَّْيسابوري: صاحب الصحيح الذي هو ثاين كتاب بعد صحيح 
 البخاري يف احلديث، اتَّفق العلماء على صحته وتلقَّْوه بالقبول.

إىل خراسان والري والعراق، واحلجاز ومصر والشام،  كان اإلمام مسلم قد رحل يف طلب العلم
 وجدَّ يف الطلب، وبلغ يف هذا العام شأًوا بعيًدا.

وكان له مصنفات عديدة، منها: "الكتاب املسند الكبري على أمساء الرجال"، و"كتاب اجلامع الكبري 
وكتاب "من ليس له على األبواب"، وكتاب "العلل"، وكتاب "أوهام احملدثني"، وكتاب "التمييز"، 

 إال راٍو واحد"، وكتاب "طبقات التابعني"، وكتاب "املخضرمني"، وغري ذلك.
 وقال مسلم: صنفت هذا املسند الصحيح من ثالمثائة ألف حديث مسموعة.

الذي  "األغاين"* وأليب الفرج علي بن احلسني األموي األصبهاين املصنفاتُ املستملحة، منها كتاب 
أنه مل ُيعمل يف بابه مثُله، يقال: إنه مجعه يف مخسني سنة، ومحله إىل سيف الدولة وقع االتفاق على 

 ابن محدان، فأعطاه ألف دينار واعتذر إليه.
وُحكي عن الصاحب ابن عباد أنه كان يف أسفاره يستصحب محل ثالثني مجاًل من كتب األدب 

 صحب سواه؛ استغناًء به عنها.ليطالعها، فلما وصل إليه كتاب "األغاين" مل يكن بعد ذلك يست
* أبو حممد علي بن حزم الظاهري: قرأ القرآن واشتغل بالعلوم الشرعية وبرز فيها، وصنف الكتب 
الكثرية، يقال: إنه صنف أربعمائة جملد يف قريب من مثانني ألف ورقة، وكان أديًبا طبيًبا، شاعًرا 

ارة ورياسة، ومال وثروة، كان كثري فصيًحا، له مؤلفات يف الطب واملنطق، وكان من بيت وز
 الوقوع يف العلماء؛ مما سبَّب له عداءهم، وُنفي عن بلده.

أي: ابن  -قال صاعد األندلسي: أخربين ابنه الفضل املكين أبا رافع، قال: اجتمع عندي خبطِّ أيب 
خ والنسب من تواليفه يف الفقه واحلديث واألصول، والنِّحل وامللل، وغري ذلك من التاري -حزم 

وكتب األدب، والرد على املعارضني حنو أربعمائة جملد، تشتمل على قريب من مثانني ألف ورقة، 
وهذا شيء ما علمناه عن أحدٍ ممن كان يف دولة اإلسالم قبله، إال أليب جعفر بن جرير الطربي، فإنه 

 أكثر أهل اإلسالم تأليًفا.
بعد أن ذكر ترمجة احلافظ أيب  -اس الَيعُمري املصري وقال احلافظ فتح الدين أبو الفتح ابن سيد الن

: وهو الذي حداين على رؤية الشيخ اإلمام، شيخ اإلسالم تقي الدين أيب العباس - املزياحلجاج 
أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم ابن تيمية، فألفيُته ممن أدرك من العلوم حظًّا، وكاد يستوعب 
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يف التفسري فهو حامُل رايته، أو أفىت يف الفقه فهو مدرك غايته، أو  السنن واآلثار حفًظا، إن تكلَّم
ذاكر باحلديث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالنحل وامللل مل ُيَر أوسع من حنلته يف 

 ذلك وال أرفع من درايته.
، كان يتكلَّم يف برز يف كل فن على أبناء جنسه، ومل َتَر عنُي َمن رآه مثَله وال رأْت عيُنه مثَل نفسه

التفسري، فيحضر جملسه اجلّم الغفري، وَيِرُدون من حبر علمه العذب النمري، ويرتعون من ربيع فضله 
يف روضة وغدير، إىل أن دبَّ إليه من أهل بلده داء احلسد، وألَّب أهل النظر منهم على ما ينتقد 

، أوسعوه بسببه مالًما، وفوقوا لتبديعه عليه يف حنبليته من أمور املعتقد، فحفظوا عنه يف ذلك كالًما
سهاًما، وزعموا أنه خالف طريقهم، وفرق فريقهم، فنازعهم ونازعوه، وقاطع بعضهم وقاطعوه، مث 

 وأْجلىنازع طائفة أخرى ينتسبون من الفقر إىل طريقة، ويزعمون أهنم على أدق باطن منها 
وائق، فآضْت إىل الطائفة األوىل من حقيقة، فكشف تلك الطرائق، وَذَكر هلا على ما زعموا ب

يف منازعيه، واستعانت بذوي الطعن عليه من مقاطعيه، فوصلوا باألمراء أمَره، وأعمل كل منهم 
، فكتبوا حماضر، وألبوا الرويبضة للسعي هبا بني األكابر، وسَعْوا يف نقله إىل حضرة هفكر نصرة

حضوره واعتقل، وعقدوا إلراقة دمه جمالس، اململكة بالديار املصرية فنقل، وأودع السجن ساعة 
وحشدوا لذلك قوًما من عمار الزوايا وسكان املدارس، من ُمَحامل يف املنازعة ُمخاتل باملخادعة، 

 َوَما ُصُدوُرُهْم ُتِكنُّ َما َيْعَلُم َوَربَُّك﴿ ؛مبارز باملقاطعة، يسومونه ريب املنون بالتكفريومن جماهٍر 
، وليس اجملاهر بكفره بأسوأ حااًل من املخاتل، وقد دبَّت إليه عقارب [69 القصص:] ﴾ُيْعِلُنوَن
 فردَّ اهلل كيد كلٍّ يف حنره، فنجَّاه على يد من اصطفاه واهلل غالب على أمره.مكره، 

مث مل خيُل بعد ذلك من فتنة بعد فتنة، ومل ينتقل طول عمره من حمنة إال إىل حمنة، إىل أن فوض أمره 
تعاىل  -، فقلد ما تقلد من اعتقاله، ومل يزل مبحبسه ذلك إىل حني ذهابه إىل رمحة اهلل لبعض القضاة

وانتقاله، وإىل اهلل ُترجع األمور، وهو املطَّلع على خائنة األعني وما ختفي الصدور، وكان يومه  -
 مشهوًدا، ضاقت جبنازته الطريق، وانتاهبا املسلمون من كل فج عميق.

* * * 
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 لعلماءمناذج من ا
 * ذكر أبو عبيدة يف كتاب "مثالب أهل البصرة":

أن النضر بن مشيل النْحوي البصري كان عامًلا بفنونٍ من العلم، صاحبَ غريب وفقه وشعر، ومعرفٍة 
بأيام العرب، ورواية احلديث، وهو من أصحاب اخلليل بن أمحد، فاتَّفق أنْ ضاقتْ به املعيشُة، ورقَّ 

ان، فشيَّعه من أهل البصرة ثالثُة آالف رجل، ما فيهم إال حمدٌِّث، أو حاُله، فخرج يريد خراس
، فلمَّا بعدوا عن املدينة، جلس فقال: يا أهل أو إخباري، أو فقيهحنوي، أو عروضي، أو لغوي، 

البصرة، يعزُّ عليَّ فراُقكم، واهلل لو وجدُت كلَّ يوم أكلَة باقالء، ما فارقُتكم، قال: فلم يكن أحد 
 يتكلَّف له ذلك القدَر اليسري، وسار حىت وصل إىل خراسان، فاستفاد هبا مااًل عظيًما.فيهم 

فمن ذلك أنه أخذ على حرٍف مثانني ألف درهم، وهذه القصة نقلها احلريري صاحب "املقامات" 
 يف كتابه املسمى بـ"درة الغواص يف أوهام اخلواص".
ين النضر بن مشيل املازين قال: كنت أدخل قال: حكي عن حممد بن ناصح األهوازي قال: حدَّث

فدخلتُ ذات ليلة وعليَّ قميصٌ مرقوع، فقال: يا نضر، ما هذا التقشف حىت ، مسرهعلى املأمون يف 
 شديد، مرو وحرُّ ضعيف، شيخ أناتدخل على أمري املؤمنني يف هذه اخللقان؟ قلت: يا أمري املؤمنني، 

 ف.فأتربَّد هبذه اخللقان، قال: ولكنك قش
مث أجرينا احلديث، فأجرى ذكر النساء، فقال: حدَّثين هشام، عن جماهد، عن الشعيب، عن ابن 

: ))إذا تزوَّج الرجل املرأة جلماهلا ولدينها، قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنهما  -عباس 
 فقلت: صدق يا أمري املؤمنني هشام، -بفتح السني من سداد  - 87َسداد من عوز(( كان فيها

 قال: قال رسول اهلل  حدثنا عوف، عن ابن أيب مجيلة، عن احلسن، عن علي ابن أيب طالب 
 بكسر السني. -من عوز((  كان فيها ِسداد: ))إذا تزوَّج الرجل املرأة لدينها ومجاهلا 

؟! قال: نعم يا ِسدادقال: وكان أمري املؤمنني متكًئا فاستوى جالًسا وقال: يا نضر، كيف قلت: 
املؤمنني؛ ألن َسداًدا بالفتح هنا حْلن، قال: أَوتلحِّنين؟ قلُت: إمنا حَلن هشام وكان حلَّانة، فَتِبع  أمري

القصد يف الدين والسبيل،  :أمرُي املؤمنني لْفَظه، قال: فما الفرق بينهما؟ قلت: السَّداد بالفتح
أَوتعرف العرُب ذلك؟ قلُت:  والسِّداد بالكسر: الُبلغة وكلُّ ما سددَت به شيًئا فهو سداد، قال:

 نعم، هذا العرجي يقول:

                                                            

 (.44520"كزن العمال" ) 87
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 َثْغِر َوِسَداِد َكِريَهٍة ِلَيْوِم = َأَضاُعوا َفًتى َوَأيَّ َأَضاُعوِني
فقال املأمون: قبَّح اهلل َمن ال أدب له، وأطرق مليًّا مث قال: ما ماُلك يا نضر؟ قلت: أريضة يل مبرو، 

 لذلك حملتاج، قال: فأخذ القرطاس وأنا ال أدري ما يكتب، قال: أفال نفيدك معها مااًل؟ قلت: إين
مث قال: كيف تقول إذا أمرت أن ُيْتَرب؟ قلت: أتربه، قال: فهو ماذا؟ قلت: مترب، قال: فمن 

: فهو ماذا؟ قلت: مطني، قال: هذا أحسن من األول، مث قال: يا غالم قلت: أطنه، قالالطني؟ 
لغالٍم: تبلغ النضر إىل الفضل بن سهل، قال: فلما قرأ الفضل  أتربه، مث صلى بنا العشاء، مث قال

الكتاب، قال: يا نضر، إن أمري املؤمنني قد أمر لك خبمسني ألف درهم، فما كان السبب؟ فأخربُته 
 -وكان حلَّانة  -ومل أْكذبه شيًئا، فقال: أكنَت أحلنت أمري املؤمنني؟ قلت: كالَّ، إمنا حلن هشام 

نني لفظه، وقد تتبع ألفاظ الفقهاء ورواة اآلثار، مث أمر يل الفضل بثالثني ألف درهم، فتبع أمري املؤم
 .88فأخذُت مثانني ألف درهم حبرف واحد؛ انتهى

* قال حممد بن إمساعيل البخاري: إين ألرجو أن ألقى اهلل وليس أحٌد يطلبين أين اغتبُته، فُذكر له 
))ائذنوا له،  لك، فقال: ليس هذا من هذا، قال النيب التاريخ وما فيه من اجلرح والتعديل وغري ذ

 ، وحنن إمنا روينا ذلك رواية، ومل نُقْله من عند أنفسنا.89فلبئس أخو العشرية((
* وعن عيسى بن يونس قال: ما رأينا يف زماننا مثلَ األعمش، وال الطبقة الذي كانوا قبلنا، ما رأينا 

 .90منهم يف جملس األعمش، وهو حمتاٌج إىل درهم األغنياَء والسالطني يف جملس قط أحقَر
وقال احلارث بن أيب أسامة: قلت حلفص بن أيب حفص األبَّار: رأيت األعمش؟ قال: نعم، ومسعته 

أقواًما، ويضع به آخرين، وأنا ممن يرفعين اهلل به، لوال  -أو بالقرآن  -يقول: إن اهلل يرفع بالعلم 
 .91به يف سكك الكوفة أطوفذلك لكان على عنقي دن صحنا 

عن حيىي بن أيب زائدة، حدثنا األعمش، قال: دخل عليَّ إبراهيم يعودين وكان ميازحين، فقال: أمَّا 
 .92أنت، فيعرف من يف مزنله أنه ليس برجل من القريتني عظيم

                                                            

 .115 - 113، ص1لتقي الدين أيب بكر ابن حجة احلموي، ج "،يف احملاضرات مثرات األوراق" 88

 (.2591(، ومسلم )10/393أخرجه البخاري ) 89

 .48 - 47/ 5أليب نعيم،  "،احللية" 90

 .54، ص5أليب نعيم، ج "،احللية" 91

 .50، ص5، ج، أليب نعيم"احللية" 92
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قال شريك: ما كان هذا العلم إال يف العرب وأشراف امللوك، فقال رجٌل من جلسائه: وأيُّ نبل 
لألعمش؟ قال شريك: أما لو رأيَت األعمش ومعه حلم حيمله، وسفيان الثوري عن ميينه، كان 

 .93وشريك عن يساره، وكالمها ينازعه محل اللحم، لعلمَت أن َثمَّ نباًل كبرًيا
وعن سفيان بن عيينة قال: رأيت األعمش لبس فرًوا مقلوًبا، وتبَّاًنا تسيل خيوطه على رجليه، مث 

 أنين تعلَّمُت العلم، َمن كان يأتيين؟ لو كنُت بقااًل كان يقذرين الناس أن يشتروا قال: أرأيتم لوال
 .94مين

وقال أبو بكر بن عيَّاش: رأيت األعمش يلبس قميًصا مقلوًبا، فيقول: الناس جمانني؛ يلبسون اخلشن 
 .95مقابل جلودهم

خمرَّق، فقال: لو لبست  وعن األعمش قال: استعان يب مالك بن احلارث يف حاجة، فجئُت يف قباء
ثوًبا غريه، فقلت: امِش، فإمنا حاجتك بيد اهلل، قال: فجعل يقول يف املسجد: ما صرت مع سليمان 

 .96إال غالًما
 وقال أبو ثور: ما رأينا مثل الشافعي، وال هو رأى مثَل نفسه.

 .97وقال أبو عبيد القاسم بن سالم: ما رأيت أفصح وال أعقل وال أورع من الشافعي
وملا احتضر ابن إدريس بكِت ابنُته، فقال: عالَم تبكني؟ فقد ختمُت يف هذا البيت أربعة آالف 

 .98ختمة
* قال الذهيب مترمًجا لشيخ اإلسالم ابن تيمية: قرأ القرآن والفقه، وناظر واستدلَّ وهو دون البلوغ، 

لتصانيف وصار من كبار وبرع يف العلم والتفسري، وأفىت ودرَّس وله حنو العشرين سنة، وصنَّف ا
العلماء يف حياة شيوخه، وله من املصنَّفات الكبار اليت سارْت هبا الركبان، ولعل تصانيفه يف هذا 

مدة سنني من صدره أيام  -تعاىل  -الوقت تكون أربعة آالف كراس وأكثر، وفسَّر كتاب اهلل 
أكثر من مائيت شيخ، ومعرفته اجلمع، وكان يتوقَّد ذكاء، ومساعاُته من احلديث كثرية، وشيوخه 

بالتفسري إليها املنتهى، وحفظه للحديث ورجاله، وصحته وسقمه، فما يلحقه فيه أحد، وأمَّا نقله 

                                                            

 .48، ص5، ج، أليب نعيم"احللية" 93

 .47، ص5، ج، أليب نعيم"احللية" 94

 .51، ص5، ج، أليب نعيم"احللية" 95

 .50- 49، ص5، ج، أليب نعيم"احللية" 96

 .253، ص10، ج"البداية والنهاية" 97

 .209، ص10املصدر السابق، ج 98
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فليس له فيه نظري، وأما معرفته  -فضاًل عن املذاهب األربعة  -للفقه ومذاهب الصحابة والتابعني 
ا، ويدري مجلًة صاحلة من اللغة وعربية قوية بامللل والنحل واألصول والكالم، فال أعلم له فيه نظرًي

جدًّا، ومعرفته بالتاريخ والسري فعجب عجيب، وأما شجاعته وجهاده وإقدامه، فأمٌر يتجاوز 
الوصف، ويفوق النعت، وهو أحد األجواد األسخياء الذين ُيْضَرب هبم املثل، وفيه زهد وقناعة 

 باليسري يف املأكل وامللبس.
إمساعيل البخاري: صاحب الصحيح الذي أمجع العلماء على تلقِّيه بالقبول، وعلى  * اإلمام حممد بن

صحة ما روي فيه، نشأ يف حجر أمِّه؛ لكون أبيه مات وهو صغري، وطلب علم احلديث منذ 
يفاعته، وقرأ الكتب املشهورة وهو ابن ست عشرة سنة، قيل: إنه كان حيفظ وهو صيب سبعني ألف 

عمُره مثانيَة عشَر عاًما، فأقام مبكة يطلب احلديث هبا، مث رحل إىل بلدان حديث سرًدا، وحجَّ و
 عديدة لطلب احلديث، وكتب عن أكثر من ألف شيخ، وروى عنه خلق كثري.

: مسع الصحيح من البخاري معي حنٌو من سبعني ألًفا، مل يبق -راوي الصحيح  -قال الفربري 
 منهم أحد غريي.

لعلم، حىت إنه كان يستيقظ يف الليلة الواحدة من نومه، فيوقد السراج كان البخاري حريًصا على ا
ويكتب الفائدة مترُّ خباطره، مث يطفئ سراجه، مث يقوم مرة أخرى وأخرى، حىت كان يتعدَّد منه 

 ذلك قريًبا من عشرين مرة.
ئيت ألف وقال البخاري عن نفسه: فكَّرُت البارحة، فإذا أنا قد ُكِتبت يل مصنفات حنًوا من ما

 حديث مسندة، وكان حيفظها كلها.
ودخل مرَّة إىل مسرقند، فاجتمع بأربعمائة من علماء احلديث هبا، فركَّبوا أسانيَد، وأدخلوا إسناد 
الشام يف إسناد العراق، وخلطوا الرجال يف األسانيد، وجعلوا متون األحاديث على غري أسانيدها، 

يث إىل إسناده، وقوَّم تلك األحاديث واألسانيد كلها وما مث قرؤوها على البخاري، فردَّ كلَّ حد
 تعنتوا فيها، ومل يقدروا أن يعلقوا عليه سقطة يف إسناد وال منت.

 وقد ذكروا أنه كان ينظر يف الكتاب مرة واحدة، فيحفظه من نظرة واحدة.
 قال فيه اإلمام أمحد: ما أخرجْت خراسان مثَله.

 رأينا مثله.وقال أبو بكر بن أيب شيبة: ما 
 وقال أبو نعيم: هو فقيه هذه األمة.

وقال قتيبة بن سعيد: رحل إيلَّ من شرق األرض وغرهبا خلٌق، فما رحل إيلَّ مثُل حممد بن إمساعيل 
 البخاري.
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 وقال مرجى بن رجاء: هو آية من آيات اهلل متشي على األرض.
 نا وأعلمنا وأغوصنا وأكثرنا طلًبا.وقال عبداهلل بن عبدالرمحن الدارمي: حممد بن إمساعيل أفقه

 وقال أبو حامت الرازي: حممد بن إمساعيل أعلُم َمن دخل العراق.
وقال الترمذي: مل أَر بالعراق وال يف خراسان يف معىن العلل والتاريخ ومعرفة األسانيد أعلم من 

األمة، قال الترمذي: البخاري، وكنا يوًما عند عبداهلل بن منري فقال للبخاري: جعلك اهلل زين هذه 
 فاسُتجيب له فيه.

وال أحفظ له من حممد بن  وقال ابن خزمية: ما رأيت حتت أدمي السماء أعلم حبديث رسول اهلل 
 إمساعيل البخاري.

 وقال الفالَّس: كلُّ حديث ال يعرفه البخاري فليس حبديث.
والكوفة، ورأيت علماءها  وقال حممود بن النضر بن سهل الشافعي: دخلت البصرة والشام واحلجاز

 .99كلَّما جرى ذكر حممد بن إمساعيل البخاري، فضَّلوه على أنفسهم
* وقال صاحل بن أمحد بن حنبل: عزم أيب على اخلروج إىل مكة ورافق حيىي بن معني، فقال أيب: 

لطواف، حنجُّ ومنضي إىل صنعاء إىل عبدالرزَّاق، قال: فمضينا حىت دخلنا مكة، فإذا عبدالرزاق يف ا
وكان حيىي يعرفه، فطفنا مث جئنا إىل عبدالرزاق، فسلَّم عليه حيىي وقال: هذا أخوك أمحد بن حنبل، 
فقال: حيَّاه اهلل، إنه ليبلغين عنه كلُّ ما أسرُّ به، ثبَّته اهلل على ذلك، مث قام لينصرف، فقال حيىي: أال 

رحليت إليه، أو كما قال، مث سافر إىل اليمن نأخذ عليه املوعد؟ فأىب أمحد وقال: مل أغيِّر النية يف 
 ألْجله، ومسع منه الكتب وأكثر عنه.

وقال حممد بن إسحاق بن راهويه: مسعت أيب يقول: قال يل أمحد بن حنبل: تعالَ حىت أريك رجاًل 
مل تَر مثله، فذهب يب إىل الشافعي، قال أيب: وما رأى الشافعي مثل أمحد بن حنبل، ولوال أمحُد 

 ل نفسه ملا بذهلا له لذهب اإلسالم.وبْذ
وقال املروذي: قلت أليب عبداهلل: ما أكثر الداعي لك! قال: أخاف أن يكون هذا استدراًجا، بأي 

 شيء هذا؟
وقال املروذي أيًضا: قلت أليب عبداهلل: إن فالًنا قال: مل يزهد أبو عبداهلل يف الدراهم وحدها؛ بل 

 حىت أزهد يف الناس؟! الناس يريدون أن يزهدوا يفَّ.قد زهد يف الناس، فقال: ومن أنا 

                                                            

 .27 - 24، ص11، ج"البداية والنهاية" 99

http://www.alukah.net/


82 
 

www.alukah.net 

 العلم والعلماء

وهو خالد بن أمحد الذهلي نائب  -* بعث بعض السالطني إىل حممد بن إمساعيل البخاري 
ليأتَيه حىت يسمع أوالده عليه، فأرسل إليه: "يف بيته العلم واحللم يؤتى"، وأىب  -الظاهرية ببخارى 

 .100أن يذهب إليهم
 ال الزهري: جالسُته سبع حجج وأنا ال أظن عند أحٍد علًما غريه.* سعيد بن املسيب: ق

وقال حممد بن إسحاق: عن مكحول قال: طفُت األرض كلَّها يف طلب العلم، فما لقيت أعلم من 
 سعيد بن املسيب.

 وقال سعيد بن املسيب: كنت أرحل األيام والليايل يف طلب احلديث الواحد.
 ان يرسل إىل سعيد بن املسيب يسأله عن قضايا عمر وأحكاِمه.قال مالك: وبلغين أن ابن عمر ك

وقال أمحد بن عبداهلل العجلي: كان سعيد رجاًل صاحًلا فقيًها، كان ال يأخذ العطاء، وكانت له 
 بضاعة أربعمائة دينار، وكان يتَّجر يف الزيت.

طجع، فقال جاء رجل إىل سعيد بن املسيب وهو مريض، فسأله عن حديث، فجلس فحدثه مث اض
 وأنا مضطجع. الرجل: وددت أنك مل تتعنَّ، فقال: إين كرهُت أن أحدِّثك عن رسول اهلل 

وكان جيعل على ظهره إهاب الشاة، وكان له مال يتَّجر فيه ويقول: اللهم إنك تعلم أين مل أمسْكه 
عن بين مروان، حىت خباًل وال حرًصا، وال حمبًة للدنيا ونيل شهواهتا؛ وإمنا أريد أن أصون به وجهي 

ألقى اهلل فيحكم يفَّ وفيهم، وأِصل منه رمحي، وأؤدِّي احلقوق اليت فيه، وأعود منه على األرملة 
 والفقري واملسكني واليتيم واجلار.

وقال حيىي بن سعيد: كان يقال: ابن املسيب راوية عمر، قال ليث: ألنه كان أحفظ الناس 
 ألحكامه وأقضيته.

 أحياء. ى اجلمحي: كان سعيد بن املسيب يفيت وأصحاُب رسول اهلل وقال قدامة بن موس
وقال حممد بن حيىي بن حبان: كان رأس َمن باملدينة يف دهره، املقدَّم عليهم يف الفتوى سعيد بن 

 املسيب، ويقال له: فقيه الفقهاء.
 وقال مكحول: سعيد بن املسيب عامل العلماء.

 أعلم الناس مبا تقدَّمه من اآلثار، وأفقههم يف رأيه. وقال علي بن حسني: سعيد بن املسيب
 وقال ميمون بن مهران: أتيتُ املدينة فسألت عن أفقه أهلها، فُدفعت إىل سعيد بن املسيب فسألُته.
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وقال مالك بن أنس: كان عمر بن عبدالعزيز ال يقضي بقضاء حىت يسأل سعيد بن املسيب، فأرسل 
ه حىت دخل، فقال عمر: أخطأ الرسول؛ إمنا أرسلناه يسألك يف إليه أناًسا يسأله، فدعاه فجاء

 جملسك.
 وقال عمرو بن عاصم: كان سعيد بن املسيب حيبُّ أن يسمع الشعر وال ينشده.

* قال أبو بكر القرشي: حدثنا ابن مثىن أن ابن عون كان يف جيش، فخرج رجل من املشركني 
فقتله مث اندس، فجهد الوايل أن يعرفه فلم يقدر عليه،  فدعا للرباز، فخرج إليه ابُن عون وهو متلثِّم

فنادى مناديه: أعزم على َمن قَتَل هذا املشرك إال جاءين، فجاءه ابن عون، فقال: وما على الرجل 
 .101أن يقول: أنا قتلته

* قال عبدالعزير بن أيب رجاء: مسعت الربيع يقول: مرض الشافعي فدخلت عليه، فقلت: يا أبا 
قوَّى اهلل ضعفك، فقال: يا أبا حممد، واهلِل لو قوَّى اهلل ضعفي على قوَّيت أهلكين، قلت: يا عبداهلل، 

 .102أبا عبداهلل، ما أردت إال اخلري، فقال: لو دعوَت اهلل عليَّ، لعلمُت أنك مل ترد إال اخلري
شيوخه * عبداهلل بن اإلمام أمحد بن حنبل: طلب العلم صغرًيا، ومسع احلديث يف سن مبكرة، و

يزيدون على األربعمائة، روى عن أبيه املسند والتفسري، والزهد والتاريخ، والعلل والسنة واملسائل، 
وغريها، ومجع وصنَّف ورتب مسند أبيه وهذَّبه بعض التهذيب، وزاد فيه أحاديَث كثريًة عن 

 مشاخيه.
ل: يا عباس، إن أبا قال عباس الدوري: كنت يوًما عند أمحد بن حنبل فدخل ابنه عبداهلل، فقا

 عبدالرمحن قد وعى علًما كثرًيا.
وقال أبو زرعة: قال يل أمحد: ابين عبداهلل حمظوظ من علم احلديث، ال يكاد يذاكراين إال مبا ال 

 أحفظ.
وقال ابن عدي: نبل عبداهلل بأبيه، وله يف نفسه حمل من العلم، أحيا علم أبيه مبسنده الذي قرأه أبوه 

 أن يقرأه على غريه، ومل يكتب عن أحد إال من أَمَره أبوه أن يكتب عنه. عليه خصوًصا قبل
، والتفسري مائة ألف املسند ثالثون ألًفاوقال ابن املنادي: مل يكن أحد أروى عن أبيه منه، روى عنه 

حديث وعشرون ألًفا، من ذلك مساع، ومن ذلك إجازة، ومن ذلك الناسخ واملنسوخ، واملقدم 
ب اهلل، والتاريخ، وحديث السبعة، وكرامات القراء، واملناسك الكبري والصغري، واملؤخر يف كتا

 وغري ذلك من التصانيف، وحديث الشيوخ.
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فقال: رمحه اهلل يف الدين ما كان أبصره، وعن  -وذكر أمحد يوًما  -وقال أبو عمر بن النحاس 
ن أحلقه، وباملاضني ما كان الدنيا ما كان أصربه، ويف الزهد ما كان أخربه، وبالصاحلني ما كا

 أشبهه، ُعرضت عليه الدنيا فأباها، والبدُع فنفاها.
وقال قتيبة: إن أمحد بن حنبل قام يف األمة مقام النبوة، قال البيهقي: يعين يف صربه على ما أصابه 

 من األذى يف ذات اهلل.
 وقال بشر احلايف: أُُدخل أمحُد الكري، فخرج ذهًبا أمحر.

معني: كان يف أمحد بن حنبل خصاٌل ما رأيتها يف عامل قط، كان حمدًِّثا، وكان  وقال حيىي بن
 حافًظا، وكان عامًلا، وكان ورًعا، وكان زاهًدا، وكان عاقاًل.

وقال هالل بن املعلى الرقي: منَّ اهلل على هذه األمة بأربعة: بالشافعي؛ َفِهم األحاديث وفسرها، 
والعام، والناسخ واملنسوخ، وبأيب عبيد؛ بيَّن غريبها، وبيحىي بن  وبيَّن جمملها من مفصلها، واخلاص

معني؛ نفى الكذب عن األحاديث، وبأمحد بن حنبل؛ َثَبَت يف احملنة، لوال هؤالء األربعة هللك 
 الناس.

يوم الرِّدة، وبأمحد بن  أيَّد هذه الدنيا بأيب بكر الصديق  -تعاىل  -وقال علي بن املديين: إن اهلل 
 يوم احملنة. -رمحه اهلل تعاىل  -بل حن

وقال احلافظ الذهيب: انتهت إليه اإلمامة يف الفقه واحلديث، واإلخالص والورع، وأمجعوا على أنه 
 ثقة ُحجة إمام.

وقال أمحد بن داود أبو سعيد احلداد: دخلت على أمحد احلبس قبل الضرب، فقلُت له يف بعض 
ولك صبيان، وأنت معذور، كأين أسهِّل عليه اإلجابة، فقال يل كالمي: يا أبا عبداهلل، عليك عيال، 

 .103أمحد بن حنبل: إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد، فقد استرحت
 وقال املروذي: دخلت يوًما على أمحد، فقلت: كيف أصبحت؟

ه بتصحيح فقال: كيف أصبح َمن ربُّه يطالبه بأداء الفرض، ونبيُّه يطالبه بأداء السنة، واملَلكانِ يطالبان
العمل، ونفُسه تطالبه هبواها، وإبليس يطالبه بالفحشاء، وملُك املوت يطالبه بقبض روحه، وعياُله 

 104يطالبونه بنفقتهم؟
* عبداهلل ابن اإلمام أمحد بن حنبل: قال عنه الذهيب: له من التصانيف كتاب "السنة" جملد، وكتاب 

ذلك، وقال: ولو أنه حرَّر ترتيب املسند وقرَّبه  "اجلمل والوقعة" جملد، وكتاب سؤاالته أباه، وغري
                                                            

 .43، ص1ج ،"طبقات احلنابلة" 103

 .57، ص1ج ،"طبقات احلنابلة" 104

http://www.alukah.net/


85 
 

www.alukah.net 

 العلم والعلماء

أن يقيِّض هلذا الديوان السامي من خيدمه،  -تبارك وتعاىل  -وهذَّبه، ألتى بأسىن املقاصد، فلعل اهلل 
ويبوِّب عليه، ويتكلَّم على رجاله، ويرتب هيئته ووضعه، فإنه حمتوٍ على أكثر احلديث النبوي، وقلَّ 

 هو فيه.أن يثبت حديٌث إال و
فيه، وأما الغرائب وما فيه  -إن شاء اهلل تعاىل  -قال: وأما احلسان، فما استوعبت فيه؛ بل عامتها 

لني، فروى من ذلك األشهر، وترك األكثر مما هو مأثور يف السنن األربعة، ومعجم الطرباين األكرب 
 ذلك.واألوسط، ومسند أيب يعلى، ومسند البزار، ومسند بقي بن خملد، وأمثال 

 قال: وِمن سْعد مسند اإلمام أمحد أنه قلَّ أن جتد فيه خرًبا ساقًطا.
قال مشس الدين ابن اجلزري يف كتابه "املصعد األمحد يف ختم مسند اإلمام أمحد"، تعقيًبا على ما 

ظ، لترتيبه شيَخنا، خامتة احلفَّا -تعاىل  -قاله الذهيب: قلت: أمَّا ترتيب هذا املسند، فقد أقام اهلل 
فرتَّبه على  -رمحه اهلل تعاىل  -اإلمام الصاحل الورع أبا بكر حممد بن عبداهلل بن احملب الصامت 

معجم الصحابة، ورتب الرواة كذلك كترتيب كتاب األطراف، تعب فيه تعًبا كثرًيا، مث إن شيخنا 
رمحه اهلل  -كثري اإلمام، مؤرخ اإلسالم، وحافظ الشام، عماد الدين أبا الفداء إمساعيل بن عمر بن 

أخذ هذا الكتاب املرتب من مؤلفه، وأضاف إليه أحاديث الكتب الستة، ومعجم الطرباين  -تعاىل 
الكبري، ومسند البزار، ومسند أيب يعلى املوصلي، وأجهد نفسه كثرًيا، وتعب فيه تعًبا عظيًما، فجاء 

ت قبل أن يكمله، فإنه عوجل بكف ال نظري له يف العامل، وأكمله إال بعض مسند أيب هريرة؛ فإنه ما
ذهب بصري  والسراج ُينونص، حىت: ال زلت أكتب يف الليل -رمحه اهلل تعاىل  -بصره، وقال يل 

معه، ولعل اهلل يقيض له من يكمله، مع أنه سهل؛ فإن معجم الطرباين الكبري مل يكن فيه شيء من 
 رضي اهلل عنه. -مسند أيب هريرة 

احلنابلة بدمشق اليوَم رتَّبه على ترتيب صحيح البخاري، وهو الشيخ  وقد بلغين أن بعض فضالء
جزاه اهلل تعاىل خرًيا، وأعانه على إكماله  -اإلمام الصاحل العامل أبو احلسن علي بن زكنون احلنبلي 

 فإنه أنفع كتاب يف احلديث، والسيما أنه عزا أحاديثه. -يف خري 
ب الكمال"، فقد أفرده احملدث احلافظ مشس الدين حممد بن وأما رجال املسند، فما مل يكن يف "هتذي

وما فاته فإين  فما قصر،علي بن احلسني احلسيين، بإفادة شيخنا احلافظ أيب بكر حممد بن احملب، 
استدركته وأضفته إليه يف كتاب مسيته "املقصد األمحد يف رجال مسند أمحد"، وقد تلف بعضه يف 

 ًرا؛ ا.هـ.الفتنة، فكتبُته بعد ذلك خمتص
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قال: وما زلنا نرى أكابر شيوخنا يشهدون له مبعرفة الرجال وعلل احلديث واألمساء والكىن، 
واملواظبة على طلب احلديث يف العراق وغريها، ويذكرون عن أسالفهم اإلقرار له بذلك، حىت إن 

 بعضهم أسرف يف تقريظه له باملعرفة وزيادة السماع للحديث عن أبيه.
ير الطربي: روى عن عدد كثري من العلماء، ورحل إىل اآلفاق يف طلب احلديث، * حممد بن جر

 وصنف الكتب النافعة.
قال اخلطيب البغدادي: استوطن ابن جرير بغداد، وأقام هبا إىل حني وفاته، وكان من أكابر أئمة 

يشاركه فيه أحٌد العلماء، وُيحَكم بقوله، وُيرَجع إىل معرفته وفضله، وكان قد مجع من العلوم ما مل 
من أهل عصره، وكان حافًظا لكتاب اهلل، عارًفا بالقراءات كلها، بصرًيا باملعاين، فقيًها يف 
األحكام، عامًلا بالسنن وطرقها، وصحيحها وسقيمها، وناسخها ومنسوخها، عارًفا بأقوال الصحابة 

هور يف تاريخ األمم وامللوك، والتابعني ومن بعدهم، عارًفا بأيام الناس وأخبارهم، وله الكتاب املش
وكتاب يف التفسري مل يصنف أحد مثله، وكتاب مساه "هتذيب اآلثار" مل أَر سواه يف معناه إال أنه مل 

 يتمه، وله يف أصول الفقه وفروعه كتب كثرية واختيارات، وتفرَّد مبسائل حفظت عنه.
يه اإلسفرائيين أنه قال: لو سافر قال اخلطيب: وبلغين عن الشيخ أيب حامد أمحد بن أيب طاهر الفق

 رجل إىل الصني حىت ينظر يف كتاب تفسري ابن جرير الطربي، مل يكن ذلك كثرًيا، أو كما قال.
وروى اخلطيب عن اإلمام أيب بكر بن خزمية أنه طالع تفسري حممد بن جرير يف سنني من أوله إىل 

 ر، ولقد ظلمْته احلنابلة.آخره، مث قال: ما أعلم على أدمي األرض أعلم من ابن جري
جيلس يف حلقته إذا صلى  -رمحه اهلل  -* وحدَّث الربيع بن سليمان أنه قال: كان الشافعي 

الصبح، فيجيُئه أهل القرآن، فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل احلديث، فيسألونه تفسريه 
إذا ارتفع الضحى، تفرَّقوا ومعانيه، فإذا ارتفعت الشمس قاموا، فاستوت احللقة للمذاكرة والنظر، ف

 -وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر، فال يزالون إىل قرب انتصاف النهار، مث ينصرف 
 .105رضي اهلل عنه

وحدث ابن خزمية قال: مسعت يونس بن عبداألعلى يقول: كان الشافعي إذا أخذ يف العربية قلت: 
لت: هو هبذا أعلم، وإذا تكلم يف الفقه، قلت: هو هو هبذا أعلم، وإذا تكلَّم يف الشعر وإنشاده، ق

 .106هبذا أعلم

                                                            

 .383، ص 6لياقوت، ج ،"معجم األدباء" 105

 .380، ص6لياقوت، ج ،"معجم األدباء" 106
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قال األصمعي: صححُت أشعار هذيل على فىت من قريش يقال له حممد بن إدريس الشافعي، 
وحكي عن مصعب الزبريي أنه قال: كان أيب والشافعي يتناشدان، فأتى الشافعي على شعر هذيل 

 .107هل احلديث؛ فإهنم ال حيتملون هذاحفًظا، وقال: ال ُتعِلم هبذا أحًدا من أ
* قال أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية أليب بكر بن بالويه: بلغين أنك كتبَت التفسري عن حممد 
بن جرير، قلت: نعم، كتبنا التفسري عنه إمالء، قال: كله؟ قلت: نعم، قال: يف أي سنة؟ قلت: من 

مين أبو بكر وردَّه بعد سنني، مث قال: نظرُت فيه  سنة ثالث ومثانني إىل سنة تسعني، قال: فاستعاره
من أوله إىل آخره، وما أعلم على أدمي األرض أعلم من ابن جرير، ولقد ظلمْته احلنابلة، قال: 

 .108وكانت احلنابلة متنع وال تترك أحًدا يسمع عليه
مقداره؟ قال:  قال أبو جعفر بن جرير الطربي ألصحابه: أتنشطون لتفسري القرآن؟ قالوا: كم يكون

ثالثون ألف ورقة، فقالوا: هذا مما تفىن األعمار قبل إمتامه، فاختصره يف حنو ثالثة آالف ورقة، مث 
قال: تنشطون لتاريخ العامل من آدم إىل وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر حنًوا مما ذكره يف 

 .109يف حنو مما اختصر التفسريالتفسري، فأجابوه مبثل ذلك، فقال: إنا هلل ماتِت اهلمم، فاختصره 
: حدَّث القاضي كثري بن يعقوب البغدادي النْحوي يف 110* قال ياقوت يف "معجم األدباء"

الستور، عن الفقيه أيب احلسن علي بن عيسى الولواجلي، قال: دخلت على أيب الرحيان )البريوين( 
ال: كيف قلت يل يوًما وهو جيود بنفسه، قد حشرج نفسه، وضاق به صدره، فقال يل يف تلك احل

حساب اجلدات الفاسدة؟ فقلت له إشفاًقا عليه: أيف هذه احلالة؟ قال يل: يا هذا، أودِّع الدنيا وأنا 
عامل هبذه املسألة، أال يكون خرًيا أن أخليها وأنا جاهل هبا؟ فأعدت ذلك عليه، وحفظ وعلمين ما 

 وعد، وخرجت من عنده فسمعت الصراخ وأنا يف الطريق.
، يف ترمجة حممد بن أمحد أيب الربكات البريوين: 308، ص6ياقوت يف "معجم األدباء"، ج قال

وبلغين أنه ملا صنف "القانون املسعودي"، أجازه السلطان حبمل فيل من نقده الفضي، فردَّه إىل 
 اخلزانة بعذر االستغناء عنه، ورفض العادة يف االستغناء به.

                                                            

 .380، ص6لياقوت، ج ،"معجم األدباء" 107

 .425، ص6ج ،"معجم األدباء" 108

 .425، ص6لياقوت، ج ،"معجم األدباء" 109

 .309، ص6لياقوت، ج ،"ألدباءمعجم ا" 110
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بعشرة آالف درهم، فردَّها، فعاد الرسول فقال: فرِّقها يف * أرسل املعتضد إلبراهيم احلريب 
 .111جريانك، فقال: هذا ما مل نشغل أنفسها جبمعه، فال نشغلها بتفريقه

وكان له ابن فمات، فقال: كنت أشتهي موته، فقيل له: أنت عامل الدنيا، تقول مثل هذا يف صيب 
، رأيت يف النوم كأن القيامة قد قامت، وكأن قد أجنبَته ولقنَته القرآن واحلديث والفقه؟! قال: نعم

صبياًنا بأيديهم قالل يستقبلون الناس يسقوهنم واليوم حارٌّ، فقلت ألحدهم: اسقين، فنظر إيلَّ وقال: 
 .112ليس أنت أيب، حنن الصبية الذين متنا وخلفنا آباءنا، نستقبلهم فنسقيهم

حول، واستفيت يف الديوان يف زمن القائم يف * قال ابن اجلوزي: وأفىت ابن عقيل ودرَّس، وناظر الف
زمرة الكبار، ومجع علم الفروع واألصول وصنف فيها الكتب الكبار، وكان دائم التشاغل بالعلم، 
وكان له اخلاطر العاطر، والبحث عن الغوامض والدقائق، وجعل كتابه املسمى "بالفنون" مناًطا 

 ور الرجل.خلواطره وواقعاته، ومن تأمَّل واقعاته عرف غ
وتكلم على املنرب بلسان الوعظ مدة، فلما كانت سنة مخس وسبعني وأربعمائة، جرت فيها فنت بني 

بسمعه وبصره ومجيع  -تعاىل  -احلنابلة واألشاعرة، فترك الوعظ واقتصر على التدريس، ومتَّعه اهلل 
 جوارحه.

نني، وما أرى نقًصا يف اخلاطر قال: وقرأت خبطه قال: بلغت االثنيت عشرة سنة وأنا يف سن الثما
والفكر واحلفظ، وحدة النظر وقوة البصر برؤية األهلة اخلفية، إال أن القوة باإلضافة إىل قوة الشيبة 

 والكهولة ضعيفة.
قال: وكان ابن عقيل قويَّ الدين، حافًظا للحدود، وتويف له ولدان، فظهر منه من الصرب ما ُيتعجب 

جيد، ومل خيلف سوى كتبه وثياب بدنه، وكانت مبقدار كفنه، وقضاء منه، وكان كرمًيا ينفق ما 
 َدْينه.

قال السلفي: ما رأت عيناي مثل الشيخ أيب الوفاء بن عقيل، ما كان أحد يقدر أن يتكلم معه؛ 
لغزارة علمه، وحسن إيراده، وبالغة كالمه، وقوة حجته، ولقد تكلَّم يوًما مع شيخنا أيب احلسن 

 مسألة، فقال شيخنا: هذا ليس مبذهبك، فقال: أنا يل اجتهاد، مىت ما طالبين الكيا اهلراسي يف
 خصمي حبجة كان عندي ما أدفع به عن نفسي، وأقوم له حبجيت، فقال شيخنا: كذلك الظن بك.
وكان ابن عقيل عظيم احلرمة، وافر اجلاللة عند اخللفاء وامللوك، وكان شهًما مقداًما، يواجه 

مع شهرته بالزهد  -بلفظه وخطه، حىت إنه أرسل مرة إىل محاد الدباس  األكابر باإلنكار
                                                            

 ."أحاسن احملاسن خمتصر صفة الصفوة" :نظرا 111

 نفس املصدر. 112
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يتهدَّده يف أمر كان يفعله، ويقول له: إن عدَت إىل هذا،  -واملكاشفات وعكوف العامة عليه 
 ضربُت عنقك.

قال أبو الوفاء ابن عقيل: وعانيت من الفقر والنسخ باألجرة مع عفة وتًقى، وال أزاحم فقيًها يف 
وال تطلب نفسي رتبة من رتب أهل العلم القاطعة يل عن الفائدة، وتقلَّبْت عليَّ الدول، فما  حلقة،

أخذتين دولة سلطان وال عامة عما أعتقده أنه احلق، فأوذيت من أصحايب حىت طلب الدم، وأوذيت 
 - يف دولة النظام بالطلب واحلبس، فيا من خفُت الكل ألْجله، ال ختيب ظين فيك، وعَصمين اهلل

يف عنفوان شبايب بأنواع من العصمة، وقصر حمبيت على العلم وأهله، فما خالطت ُلعَّاًبا قط،  -تعاىل 
 وال عاشرت إال أمثايل من طلبة العلم.

 قال: والغالب على أحداث طائفة أصحاب أمحد العفة، وعلى مشاخيهم الزهادة والنظافة.
آدم، مفرط الذكاء، متسع الدائرة يف العلوم، وكان وكان ابن عقيل من أفاضل العلماء، وأذكياء بين 

خبرًيا بالكالم، مطلًعا على مذاهب املتكلمني، وله بعد ذلك يف ذم الكالم وأهله شيٌء كثري، كما 
ذكر ابن اجلوزي وغريه عنه أنه قال: أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا اجلوهر والعرض، فإن 

أيتَ أن طريقة املتكلمني أوىل من طريقة أيب بكر وعمر، فبئس رضيتَ أن تكون مثلهم فكن، وإن ر
 ما رأيت.

مث عدت القهقرى إىل مذهب املكتب، وذكر عنه أنه قال: لقد بالغت يف األصول طول عمري، 
يف السنة، واالنتصار هلا، والرد على  وقد حكى هذا عنه القرطيب يف شرح مسلم، وله من الكالم

 صنف يف ذلك مصنًفا. املتكلمني شيٌء كثري، وقد
بارًعا يف الفقه وأصوله، وله يف ذلك استنباطات عظيمة حسنة، وحتريرات  -رمحه اهلل  -وكان 

كثرية مستحسنة، وكانت له يد طوىل يف الوعظ واملعارف، وكالمه يف ذلك حسن، وأكثره 
شاراٍت مستنبط من النصوص الشرعية، فيستنبط من أحكام الشرع وفضائله معارَف جليلًة، وإ

دقيقًة، ومن معاين كالمه يستمد أبو الفرج ابن اجلوزي يف الوعظ، والبن عقيل تصانيف كثرية يف 
 أنواع العلم.

وكان ابن عقيل كثري التعظيم لإلمام أمحد وأصحابه، والرد على خمالفيهم، وكان مع ذلك يتكلَّم 
، ويقول: الواجب اتِّباع الدليل ال كثرًيا بلسان االجتهاد والترجيح، واتِّباع الدليل الذي يظهر له

اتباع أمحد، وكان خيونه قلةُ بضاعته يف احلديث، فلو كان متضلًعا من احلديث واآلثار، ومتوسًعا يف 
 علومهما، لكملت له أدوات االجتهاد، والكمال هلل وحده.
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فقه يف بعضها، وله مسائل كثرية ينفرد هبا، وخيالف فيها املذهب، وقد خيالفه يف بعض تصانيفه ويوا
 فإن نظره كثرًيا خيتلف، واجتهاده يتنوع.

 ومن كالمه:
احليوان، السيما ابن آدم؛ حيث أباحه الشرك عند اإلكراه وخوف  -سبحانه  -لقد عظَّم اهلل 

 .[106النحل: ] ﴾ِباْلِإمَياِن ُمْطَمِئنٌّ َوَقْلُبُه ُأْكِرَه َمْن ِإلَّا﴿الضرر على نفسه، فقال: 
، وهتمل أمره وأنت أنت، هو حط رتب عباده ألجلك، وأهبط إىل األرض من يعظمك وهو هو

 امتنع من سجدة يسجدها لك.
 -تعاىل  -ووعظ يوًما فقال: يا من جيد يف قلبه قسوة، احذر أن تكون نقضت عهًدا؛ فإن اهلل 

 .[13املائدة: ] ﴾َيًةَقاِس ُقُلوَبُهْم َوَجَعْلَنا َلَعنَّاُهْم ِميَثاَقُهْم َنْقِضِهْم َفِبَما﴿يقول: 
وسئل فقيل له: ما تقول يف عزلة اجلاهل؟ فقال: خبال ووبال، تضره وال تنفعه، فقيل له: فعزلة 

 العامل؟ قال: ما لك وهلا، معها حذاؤها وسقاؤها، َتِرُد املاء، وترعى الشجر إىل أن يلقاها ربُّها.
السماء غربهتا بترقية الغيوم، فكستها ومن كالمه يف صفة األرض أيام الربيع: إن األرض أهدت إىل 

السماء زهرهتا من الكواكب والنجوم، وقال: كأن األرض أيام زهرهتا، مرآة السماء يف انطباع 
 صورهتا.

وكان البن عقيل ولدان ماتا يف زهرة العمر، ذوا دين وفضل وأدب، فصرب واحتسب، تويف عقيل 
 ربع عشرة سنة.وعمره سبع وعشرون سنة، وتويف هبة اهلل وعمره أ

قال أبو الوفاء: مات ولِدي عقيل وكان قد تفقَّه وناظر، ومجع أدًبا حسًنا، فتعزيت بقصة عمرو بن 
 فقالت أمُّه ترثيه: عبد ُود الذي قتله علي 

 َلْو َكاَن َقاِتُل َعْمٍرو َغْيَر َقاِتِلِه = َما ِزْلُت َأْبِكي َعَلْيِه َداِئَم اأَلَبِد
 َمْن اَل ُيَقاُد ِبِه = َمْن َكاَن ُيْدَعى َأُبوُه َبْيَضَة الَبَلِد َلِكنَّ َقاِتَلُه

فأسالها وعزَّاها جاللُة القاتل، وفخرها بأن ابنها مقتول، فنظرُت إىل قاتل ولدي احلكيم املالك، 
 فهان عليَّ القتُل واملقتول؛ جلاللة القاتل.

و يف أكفانه، وقال: يا ُبين، استودعتك اهلل الذي وذكر عن اإلمام أيب الوفاء أنه أكبَّ عليه وقبَّله وه
 رمحه اهلل. -ال تضيع ودائُعه، الربُّ خرٌي لك مين، مث مضى وصلى عليه جَبَناٍن ثابت 

أما االبن الثاين أليب الوفاء، فهو منصور هبة اهلل، كان قد حفظ القرآن وتفقَّه، وظهرْت منه دالئُل 
 أموااًل طائلة يف معاجلته، ولكن ذلك مل يردَّ الَقَدر.النبوغ، مث مرض وأنفق عليه والُده 
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قال أبو الوفاء: قال يل ابين ملا تقارب أجُله: يا سيدي، قد أنفقَت وبالغت يف األدوية والطب 
سبحانه وتعاىل  -يفَّ اختيار، فدْعين مع اختياره، قال: فواهلل ما أنطق اهلل  -تعاىل  -واألدعية، وهلل 

لة اليت تشاكل قوَل إسحاق إلبراهيم: افعل ما تؤمر، إال وقد اختاره ولدي هبذه املقا -
 .113للحظوة

 وكان أبو الوفاء يقول: لوال أن القلوب توقن باجتماع ثاٍن، لتفطَّرِت املرائُر لفراق احملبوبني.
وقد دخل يف عشر التسعني، وذكر من رأى يف زمانه من السادات من  -وقال يف آخر عمره 

: قد محدُت ريب إذ أخرجين ومل يبق يل مرغوب فيه، فكفاين صحبة -ه وغريهم مشاخيه وأقران
التأسف على ما يفوت؛ ألن التخلُّف مع غري األمثال عذاٌب، وإمنا هوَّن فقداين للسادات نظري إىل 
اإلعادة بعني اليقني، وثقيت إىل وعد املبدئ هلم، فَلكأنِّي أمسع داعي البعث قد دعا، كما مسعُت 

هم وقد نعى، حاشا املبدئ هلم على تلك األشكال والعلوم، أن يقنع هلم من الوجود بتلك األيام ناعَي
اليسرية املشوبة بأنواع التنغيص وهو املالك، ال واهلِل، ال قنع هلم إال بضيافة جتمعهم على مائدة تليق 

 ة.بكرمه: نعيم بال ثبور، وبقاء بال موت، واجتماع بال فرقة، ولذَّات بغري نغص
تويف أبو الوفاء بكرة اجلمعة ثاين عشر مجادى األوىل، وُصلِّي عليه يف جامعي القصر واملنصور، 
وكان اجلمع الذي صلى عليه يفوت احلصر، قال ابن ناصر: حزرهتم بثالمثائة ألف، وذكر املبارك 

شياخ أنه بن كامل اخلفاف أنه جرت فتنة على محله وجتارحوا، قال ابن اجلوزي: وحدَّثين بعض األ
 .114ملا احتضر ابن عقيل بكى النساء، فقال: قد وقَّعُت عنه مخسني سنة، فَدعوين أهتنَّأ بلقائه

* أبو السعادات املبارك حممد بن حممد بن عبدالكرمي بن األثري: له مؤلفات كثرية، منها جامع 
كتاب "النهاية يف  األصول الستة: املوطأ، والصحيحني، وسنن أيب داود، والنسائي، والترمذي، وله

 غريب احلديث"، وشرح مسند الشافعي، والتفسري يف أربع جملدات.
ملوك املوصل، فلما آل امللك إىل نور الدين أرسالن شاه، أرسل إليه مملوكه وكان معظًَّما لدى 

ىب، فركب السلطان إليه، فامتنع أيًضا وقال له: قد كِبرْت سين، واشتهرت أن يستوزره، فأ "لؤلًؤا"
 العلم، وال يصلح هذا األمر إال بشيء من العسف والظلم، وال يليق يب ذلك، فأعفاه.ب

* ألَّف أبو غالب اللغوي كتاًبا، فبذل له جماهد العامري ملك دانية ألفَ دينار، ومركوًبا، وكسوة، 
وأخلد على أن جيعل الكتاب بامسه، فلم َيقَبل ذلك أبو غالب وقال: كتاب ألفُته؛ لينتفع به الناس، 

                                                            

 اْفَعْل َأَبِت َيا} :وهو الذي قال -عليه السالم  -أثبتنا ذلك مثل ما ذكره أبو الوفاء، والصحيح أن الذبيح إمساعيل  113
 .[102: الصافات] {ُتْؤَمُر َما

 .146 - 145، ص1ب، جالبن رج "،الذيل على الطبقات" 114

http://www.alukah.net/


92 
 

www.alukah.net 

 العلم والعلماء

فيه مهيت، أجعل يف صدره اسَم غريي، وأصرف الفخر له؟! ال أفعل ذلك، فلما بلغ هذا جماهًدا 
استحسن أنفَته ومهََّته، وأضعف له العطاء، وقال: هو يف حلٍّ من أن يذكرين فيه، ال نصدُّه عن 

 .115غرضه
فظ الصحيحني * بدر الدين احلسين: كبري علماء الشام يف وقته وشيخهم، احملدث التقي، حي

 .116هـ1354بأسانيدمها، تويف بدمشق عام 
م، إحصائيًة ملا كتبه 1935* كتب األمري جميد أرسالن يف رسالة إىل صديقه هاشم األتاسي عام 

 ذلك العام:
 رسالة خاصة. 1871
 مقالة يف اجلرائد 176

 .117صفحة كتًبا طبعت، مث قال: هذا حمصول قلمي كل سنة 1100
بن أيب عامر ملك األندلس أن يأخذ أرًضا حمبسة، ويعاوض عنها خرًيا منها،  * ملا احتاج املنصور

استحضر الفقهاء يف قصره فأفَتْوه بأنه ال جيوز، فغضب السلطان وأرسل إليهم رجاًل من الوزراء 
مشهوًرا باحلدة والعجلة، فقال هلم: يقول لكم أمري املؤمنني: يا مشيخة السوء، يا مستحلِّي أموال 

يا آكلي أموال اليتامى ظلًما، يا شهداء الزور، يا آخذي الرشا، ومتلفي اخلصوم، وملقحي  الناس،
أعزَّه  -الشرور، وملبسي األمور، وملتمسي الروايات التباع الشهوات، تبًّا لكم وآلرائكم، فهو 

ة واقف على فسوقكم قدمًيا وخونكم ألماناتكم، مغٍض عنه، صابر عليه، مث احتاج إىل دقَّ -اهلل 
نظركم يف حاجة مرَّة واحدة يف دهره، فلم تسعفوا إرادته، ما كان هذا ظنَّه بكم، واهلل 

 ليعارضنكم، وليكشف ستوركم، وليناصحن اإلسالم فيكم.
وأفحش عليهم هبذا وحنوه، فأجابه شيخ منهم ضعيف امُلنَّة، فقال: نتوب إىل اهلل مما قاله أمري 

 -وكان جْلًدا صارًما  -عليهم زعيمُ القوم حممد بن إبراهيم بن حيويه املؤمنني، ونسأله اإلقالة، فردَّ 
فقال للمتكلم: ممَّ نتوب يا شيخ السوء؟! حنن براء من متابك، مث أقبل على الوزير فقال: يا وزير، 
بئس املبلُِّغ أنت، وكل ما نسبَته إلينا عن أمري املؤمنني، فهو صفُتكم معاشَر َخَدمه؛ فأنتم الذين 

                                                            

، مجعها ونشرها "فضائل األندلس وأهلها"، من كتاب 32من رسالة إمساعيل بن حممد الشقندي، ص  115
 الدكتور صالح الدين املنجد.

 هـ.1392مجادى األوىل  ،3السنة  ،6يف عددها  ،بريوتبجملة الفكر اإلسالمي اليت تصدر  116

مجادى  ،للسنة الثالثة ،6العدد  ،وجملة الفكر اإلسالمي ،لثالثة، الطبعة ا251، ص 3للزركلي، ج "،عالماأل" 117
 هـ.1392األوىل 
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لون أموال الناس بالباطل، وتستحلُّون ظلمهم بغري احلق، وأما حنن فليسْت هذه صفاتنا وال تأك
كرامة، ال يقوهلا لنا إال متَّهٌم يف الديانة، فنحن أعالم اهلدى، وسرج الظلمة، بنا يتحصَّن اإلسالم، 

ق، وُتحقن الدماء، ويفرَّق بني احلالل واحلرام، وتنفذ األحكام، وبنا ُتقام الفرائض، وَتثبت احلقو
وُتستحل الفروج، فهالَّ إذا عتب علينا سيُدنا أمري املؤمنني بشيء ال ذنب فيه لنا، وقال بالغيظ ما 

رسالَته بأهوَن من إفحاشك، وعرضَت لنا بإنكاره حىت فهمنا منك، فأجبناك قاله، تأنَّيت إلبالغنا 
 تفشي سرَّه، وتستحيينا مبا استقبلتنا ب عنه به، فكنت تزين على السلطان والعنه مبا يصُلح اجلوا

الرأي فينا، وال يعتقد هذا املعتقد يف صفاتنا، به، فنحن نعلم أن أمري املؤمنني ال يتمادى على هذا 
والعياذ  -ه على هذه احلال اليت وصفَتها عنا وأنه سرياجع بصريته يف إيثارنا وتعزيزنا، فلو كنا عند

ا صنعه وعقده من أول خالفته إىل هذا الوقت، فما يثبت له لبَطل عليه كل م -باهلل من ذلك 
كتاٌب من حرب وال سلم، وال شراء وال بيع، وال صدقة وال حبس، وال هبة وال عتق، وال غري 

 ذلك إال بشهادتنا، هذا ما عندنا، والسالم.
قصر، فتلقَّاهم مث قاموا منصرفني، فلم يكادوا يبلغوا باب القصر إال والرسُل تناديهم، فُأدخلوا ال

الوزراء باإلعظام، ورفعوا منازهلم، واعتذروا هلم مما كان من صاحبهم، وقالوا هلم: أمري املؤمنني 
يعتذر إليكم من فرط موجدته، ويستجري باهلل من الشيطان الرجيم ونزعته اليت محلْته على اجلفاء 

يف تعظيمكم وقضاء حقوقكم، عليكم، وُيعِلمكم أنه نادٌم على ما كان منه إليكم، وهو مستبصر 
عنكم، فَدُعوا له، وقبضوا ما أمر  وكسوة عامة لرضاهوقد أمر لكل واحد منكم ما ترون من صلة 

 .118هلم، وانصرفوا غالبني مل يسسهم سوء
* * * 

                                                            

 .60 - 58أليب بكر الطرطوشي، ص  ،"سراج امللوك" 118
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 العلماء من طرائف
 يذكر * قال ابن اجلوزي: وبلغنا أن رجاًل جاء إىل أيب حنيفة، فشكا أنه َدَفن مااًل يف موضع وال

املوضع، فقال أبو حنيفة: ليس هذا فقًها فأحتال لك فيه، ولكن اذهب فصلِّ الليلةَ إىل الغداة، فإنك 
فَفَعَل الرجُل ذلك، فلم ميِض إال أقلُّ من ربع الليل حىت َذَكر  -إن شاء اهلل تعاىل  -ستذكره 

يَدُعك تصلِّي حىت تذكر، املوضع، فجاء إىل أيب حنيفة فأخربه، فقال: قد علمُت أن الشيطان ال 
 .119عز وجل -فهال أمتمَت ليلتك؛ شكًرا هلل 

* قال إبراهيم بن أيب عبلة: أراد هشام بن عبدامللك أن يولِّيين خراج مصر، فأبيُت، فغضب حىت 
اختلج وجهه، وكان يف عينه احلول، فنظر إيلَّ نظر منِكر وقال: لتأتنيَّ طائًعا أو لتأتني كارًها، 

الكالم حىت سكن غضبه، فقلت: يا أمري املؤمنني، أتكلم؟ قال: نعم، قلت: إن اهلل فأمسكُت عن 
 اآلية ﴾َيْحِمْلَنَها َأْن َفَأَبْيَن َواْلِجَباِل َواْلَأْرِض السََّمَواِت َعَلى اْلَأَماَنَة َعَرْضَنا ِإنَّا﴿قال يف كتابه العزيز: 

يهن إذ أَبْيَن، وال أكرههن إذ كِرْهَن، وما أنا ، فواهلل يا أمري املؤمنني ما غضب عل[72األحزاب: ]
 .120حبقيق أن تغضب عليَّ إذ أبيُت، وتكرهين إذا كرهُت، فضحك وأعفاين

وكان  * أمحد بن مسعود الضرير السنهوري: املعروف باملادح؛ ألنه كان يكثر من مدائح النيب 
املعجم، ويف كل بيت طاء، ويف َحَفَظًة، وله قدرة على النظم، ينظم القصيدة ويف كل بيت حروف 

كل بيت ضاد، وهكذا من هذا اللُّزوم، وكان أواًل كثري األهاجي للناس، مث إنه رفض ذلك ورجع 
 صلى اهلل عليه وسلم. -إىل مدائح النيب 

* وكان الوجيه بن الدهَّان أعمى قد أتقن العربية، وحفظ شيًئا كثرًيا من أشعار العرب، ومسع 
ا مث انتقل إىل مذهب أيب حنيفة، مث إىل مذهب الشافعي، وكان حيفظ الكثري من احلديث، كان حنبليًّ

احلكايات وامللح واألمثال، ويعرف العربية والتركية والعجمية والرومية واحلبشية والزجنية، وكان له 
 يٌد طوىل يف نظم الشعر.

يه، فتبسَّم ضاحًكا وكان ال يغضب، وتراهن اثنان على إغضابه، فصار أحدمها يسأله ويسيء إل
وقال: إن كنتَ راهنتَ فقد ُغلبت، وإمنا َمَثُلك مثل البعوضة، سقطت على ظهر الفيل، فلما أرادْت 

                                                            

 .94البن اجلوزي، ص ،"األذكياء" 119

 .249 - 248للسيوطي، ص  "،تاريخ اخللفاء" 120
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أن تطري، قالت له: استمسك؛ فإين أحب أن أطري، فقال هلا الفيل: ما أحسستُ بكِ حني سقطِت، 
 فما أحتاج أن أستمسك إذا طرِت.
م الفراهيدي األزدي: من أئمَّة اللغة واألدب، وواضع علم * اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متي

 العروض، أخذه من املوسيقا، وكان عارًفا هبا، وهو أستاذ سيبويه النْحوي.
ولد ومات يف البصرة، وعاش فقرًيا صابًرا، كان شعث الرأس، شاحب اللون، قشف اهليئة، متمزِّق 

بعضهم: أبدع اخلليل بدائَع مل ُيسبق إليها، فمن  الثياب، متقطِّع القدمني، مغموًرا يف الناس، قال
ذلك تأليفه كالم العرب على احلروف يف الكتاب املسمى بكتاب العني، فإنه هو الذي رتب أبوابه، 
وتويف قبل أن حيشوه، وهو الذي اخترع العروض، وأحدث أنواًعا من الشعر ليست من أوزان 

 .121العرب
ة أيب عمرو بن العالء، جلس إليه ومل يتكلم بشيء، فسئل عن قيل: ملا دخل اخلليل البصرة ملناظر

 ذلك فقال: هو رئيس منذ مخسني سنة، فخفت أن ينقطع، فيفتضح يف البلد.
 .122وقال الواحدي يف تفسريه: اإلمجاع منعقٌد على أنه مل يكن أحٌد أعلَم بالنحو من اخلليل

لس، وِعلُمه قد انتشر وكسب به قال النضر بن مشيل: أقام على خص بالبصرة ال يقدر على ف
 أصحابه األموال، قال: ومسعته يقول: إين ألغلق بايب علي ما جياوزه مهِّي.

* َخَلف الصفَّار أمري سجستان: تفقَّه وروى احلديث، مجع كبار العلماء يف بالده فصنفوا معه 
رين والقراء والنحاة تفسرًيا للقرآن الكرمي من أكرب الكتب، اشتمل على أقوال َمن تقدم من املفس

 واحملدِّثني.
قال العتيب: أنفق على العلماء مدة اشتغاهلم مبعونته على تصنيفه عشرين ألف دينار، ونسخته 

 .123بنيسابور موجودة يف مدرسة الصابونية، تستغرق عمر الكاتب، وتستنفذ حرب الناسخ
العلماء يقولون: ابن دريد  * حممد بن احلسن بن دريد: من أئمة اللغة واألدب، كان َمن تقدم من

 أشعر العلماء، وأعلم الشعراء، وهو صاحب املقصورة الدريدية، له كتب عديدة.

* شهاب الدين أبو العباس أمحد بن أيب طالب بن نعمة احلجار املعروف بابن الشحنة: ُقِرئ 
عليه وألبسه  البخاري عليه حنًوا من ستني مرة وغريه، وقد مسع عليه السلطان امللك الناصر وخلع

اخللعة بيده، ومسع عليه من أهل الديار املصرية والشامية أممٌ ال حيَصْون كثرة، وانتفع الناس بذلك، 
                                                            

 .363، ص2للزركلي مع تصرف واختصار، ج "،األعالم" 121

 .277، ص1، ج"بشذرات الذه" 122

 .357، ص2للزركلي، ج "،األعالم" 123

http://www.alukah.net/


96 
 

www.alukah.net 

 العلم والعلماء

وكان شيًخا حسًنا، هبيَّ املنظر، سليم الصدر، ومتمتًعا حبواسِّه وقواه، فإنه عاش مائة سنة حمقًقا 
 .124هـ730وزاد عليها، وتويف سنة 

ُتْدَرك، حىت قيل: إن بعض امللوك طلبه يؤدِّب له أوالده، فأتاه الرسول  وكان من الزهد يف طبقة ال
وبني يديه كسر يابسة يأكلها، فقال له: قل ملرسلك: ما دام يلقى مثل هذه، ال حاجة به إليك، ومل 

 .125يأت امللك
ورسوله  * عامر الشعيب: ُيْضَرب به املثل يف حفظه، اتَّصل بعبدامللك بن مروان، فكان ندميه ومسريه

إىل ملك الروم، وكان ضئياًل حنيًفا، وقيل له: ما لنا نراك ضئياًل؟ قال: إين زومحت يف الرَّحم، 
 وكان ولد هو وأخ له يف بطن واحد.

* نفطويه: قال الثعاليب: لقب نفطويه؛ لدمامته وأدمته، تشبيًها بالنفط، وزيد "ويه" نسبة إىل 
 رس كتابه.سيبويه؛ ألنه كان جيري على طريقته، ويد

* مكِّي بن ريان بن شبه املاكسيين النحوي: قرأ على علماء املوصل، مث تتلمذ عليه عدٌد كثري من 
أهلها، مث مضى إىل الشام وعاد إىل املوصل، وكان عارًفا بالقراءات السبع، ومسع احلديث فأكثر، 

ري مكي، فلما يعرف مُبكيك تصغ ماكاسنيوقد أخذ من كل علم بطرف، وكان أوَّل حياته يف 
واشتغل يف طلب العلم، اشتاق إىل وطنه فعاد إليها، ففرح الناس به؛ لعلمه وأدبه  ماكسنيارحتل عن 

وفضله، وكان ينوي اإلقامة يف بلده، ويف تلك الليلة مسع امرأًة تقول ألخرى: ما تدرين َمن جاء؟ 
ت يف بلد أدعى فيه مبكيك، قالت: ال، قالت: مكيك بن فالنة، فقفل راجًعا وقال: واهلِل ال أقم

 وسافر من وقته إىل املوصل.
* أبو علي احلسن بن شهاب العكربي: مسع احلديث وهو كبري السن، له اليد الطوىل يف الفقه 

 واألدب، واإلقراء واحلديث، والشعر والفتيا.
 قال العكربي: كسبت يف الوراقة مخسة وعشرين ألف درهم راضية، وكنت أشتري كاغًدا خبمسة
 دراهم، فأكتب فيه ديوان املتنيب يف ثالث لياٍل، وأبيعه مبائيت درهم، وأقله مبائة ومخسني درمًها.

له مصنفات يف الفقه والفرائض والنحو، خلف أموااًل طائلة، وأخذ السلطان من تركته ما قدره 
قِّهة احلنابلة، ألف دينار، وكان قد ترك ثروًة من األموال والعقار والكروم، وأوصى بثلث ماله ملتف

 فلم ُتنفذ وصيته ومل ُيعَطْوا شيًئا.

                                                            

 .150، ص14، ج"البداية والنهاية" 124

 .276، ص1، ج"شذرات الذهب" 125
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فقال: جليل القدر حافظ، وكان عاصم بن علي بن عاصم  -وذكر األثرم  -* قال أبو بكر اخلالل 
ملا قدم بغداد طلب رجاًل خيرج له فوائد ميليها، فلم جند له يف ذلك الوقت غري أيب بكر األثرم، 

وقع؛ حلداثة سنِّه، فقال له: أخرْج كتبك، فجعل يقول له: هذا احلديث فكأنَّه ملا رآه مل يقع منه مب
خطأ، وهذا احلديث كذا، وهذا غلط، وأشياء حنو هذا، فُسرَّ عاصم به، وأماله قريًبا من مخسني 

 .126جملًسا
* احلافظ عبدالغين بن عبدالواحد بن علي بن سرور املقدسي: ارحتل إىل بلدان كثرية يف طلب 

ل إىل بغداد ودمشق ومصر وإسكندرية واجلزيرة وأصبهان، وله مؤلفات كثرية نافعة، احلديث، فرح
منها: "الكمال يف أمساء الرجال"، واألحكام الكربى والصغرى، و"عمدة األحكام"، وغريها، وقد 

 قيض له ُحسَّاد آَذْوه وألُبوا عليه.
يب نعيم يف أمساء الصحابة، فأخذ ملا رحل إىل أصفهان ومسع فيها الكثري من احلديث، وجد مصنًفا أل

يف مناقشته واعترض عليه يف مائة وتسعني موضًعا، فغضب بنو اخلجندي من ذلك، فبغضوه 
وأخرجوه منها خمتفًيا يف آزاد، مث دخل املوصل ومسع كتاب العقيلي يف اجلرح والتعديل، فثار عليه 

برواق احلنابلة من جامع دمشق، احلنفية، فلما ورد دمشق كان يقرأ احلديث بعد صالة اجلمعة 
 فاجتمع الناس عليه وإليه.

وكان رقيق القلب، سريع الدمعة ،فحصل له َقبول من الناس جدًّا، فحسده بنو الزكي والدولعي 
وكبار الدماشقة من الشافعية وبعض احلنابلة، وجهَّزوا الناصح احلنبلي، فتكلم فيه حتت قبة النسر، 

أمكنه؛ حىت يشوش عليه، فحوَّل عبدالغين ميعاده إىل بعد العصر،  وأمروه أن جيهر بصوته مهما
فذكر يوًما عقيدته على الكرسي، فثار عليه القاضي ابن الزكي وضياء الدين الدولعي، وعقدوا له 
جملًسا يف القلعة يوم االثنني الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة مخس وتسعني ومخسمائة، وتكلَّموا 

لعلو، ومسألة الزنول، ومسألة احلرف والصوت، وطال الكالم وظهر عليهم باحلجة، معه يف مسألة ا
فقال له برغش نائب القلعة: كل هؤالء على الضاللة، وأنت على احلق؟! قال: نعم، فغضب برغش 
من ذلك وأمره باخلروج من البلد، فارحتل بعد ثالث إىل بعلبكَّ مث إىل القاهرة، فآواه الطحانيون، 

رأ احلديث هبا، فثار عليه الفقهاء مبصر أيًضا، وكتبوا إىل الوزير صفي الدين بن شكر، فأمر فكان يق
 بنفيه إىل املغرب فمات قبل وصول الكتاب.
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وكان هذا العامل اجلليل من أحذق احملدِّثني، ومن املشهورين بالعبادة والورع، والسخاء والصدقات 
مره ضعف بصُره؛ من كثرة املطالعة والبكاء من على الفقراء واألرامل واأليتام، ويف آخر ع

 .127خشية
وكان موفَّق الدين عبداهلل بن قدامة، وأخوه أبو عمر حممد بن أمحد بن قدامة، وابن خاهلم عبدالغين 

 ال يتخلَّفون عن غزاة خيرج فيها امللك صالح الدين إىل بالد اإلفرنج.
الواعظ املتفنِّن، قال ابن كثري يف "البداية * أبو الفرج عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي: العامل 

والنهاية": "برز يف علوم كثرية وانفرد هبا عن غريه، ومجع املصنفات الكبار والصغار حنًوا من ثالمثائة 
مصنف، وكتب بيده حنًوا من مائيت جملدة، وتفرَّد بفن الوعظ الذي مل ُيسبق إليه، وال يلحق شأوه 

فصاحته وبالغته، وعذوبة وحالوة ترصيعه، ونفوذ وْعظه، وغوصه  فيه، ويف طريقته وشكله، ويف
على املعاين البديعة، وتقريبه األشياء الغريبة فيما يشاهد من األمور احلسية، بعبارة وجيزة سريعة 

 الفهم واإلدراك، حبيث جيمع املعاين الكثرية، يف الكلمة اليسرية.
ركات يف سائر أنواعها من التفسري واحلديث، والتاريخ هذا، وله يف العلوم كلها اليد الطوىل، واملشا

واحلساب، والنظر يف النجوم، والطب والفقه، وغري ذلك من اللغة والنحو، وله من املصنفات يف 
ذلك ما يضيق هذا املكاُن عن َتعدادها وحصر أفرادها، منها كتابه يف التفسري املشهور بـ"زاد 

ليس مبشهور، وله "جامع املسانيد" استوعب به غالب مسند  املسري"، وله تفسري أبسط منه ولكنه
أمحد وصحيحي البخاري ومسلم وجامع الترمذي، وله كتاب "املنتظم يف تواريخ األمم من العرب 
والعجم" يف عشرين جملًدا، قد أوردنا يف كتابنا هذا كثرًيا منه من حوادثه وترامجه، ومل يزل يؤرخ 

 ا، وما أحقَّه بقول الشاعر:أخبار العامل حىت صار تارخًي
 َما ِزْلَت َتْدَأُب ِفي التَّاِريِخ ُمْجَتِهًدا = َحتَّى َرَأْيُتَك ِفي التَّاِريِخ َمْكُتوًبا

وله مقامات وخطب، وله "األحاديث املوضوعة"، وله "العلل املتناهية يف األحاديث الواهية"، وغري 
امللوك واألمراء، والعلماء والفقراء، ومن سائر ذلك، وقد حضر جملَس وعظه اخللفاُء والوزراء، و

صنوف بين آدم، وأقل ما كان جيتمع يف جملس وعظه عشرُة آالف، ورمبا اجتمع فيه مائُة ألف أو 
 يزيدون.

 وله من النظم والنثر شيء كثري جدًّا، وله كتاب مساه "لفظ اجلمان يف كان وكان".
ابن عشرين سنة أو دوهنا، كان شغوًفا بالعلم مات أبوه وعمره ثالث سنني، وحفظ الوعظ وهو 

 منذ الصغر، وكان ال يلعب مع الصبيان، وبلغ يف الوعظ شأًوا ال يلحق فيه.
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التفت مرَّة إىل ناحية اخلليفة املستضيء وهو يف الوعظ، فقال: يا أمري املؤمنني، إن تكلمُت خفُت 
، خرٌي لك من قوله لكم: إنكم أهل منك، وإن سكتُّ خفت عليك، وإن قول القائل لك: اتَِّق اهلل

بيت مغفور لكم، كان عمر بن اخلطاب يقول: إذا بلغين عن عامٍل يل أنه ظلم فلم أغيِّره، فأنا 
 الظامل.

يا أمري املؤمنني، وكان يوسف ال يشبع يف زمن القحط؛ حىت ال ينسى اجلائع، وكان عمر يضرب 
اهلل ال ذاق عمُر مسًنا وال مسيًنا، حىت خيصب الناس، بطنه عام الرمادة ويقول: قرقر أو ال تقرقر، و

 خلًقا من الفقراء. وأطلق احملاسيب، وكسافبكى املستضيء وتصدَّق مباٍل، كثري 
وقد ابُتلي ابن اجلوزي بولٍد له عاق، امُسه علي، كان يبيع كتب والده بأخبس األمثان يف غيبة أبيه 

ه حميي الدين يوسف، ووعظ بعد أبيه وصار له شأن عند بواسط، ولكن ابنه األصغر كان جنيًبا، امس
 .128اخللفاء وامللوك، وابتىن املدرسة اجلوزية

* قال حممد بن سعد يذكر علي بن احلسني: كان ثقة مأموًما، كثري احلديث، عالًيا رفيًعا ورًعا، 
رب، وتكشف وكان كثري الصدقة بالليل، ويقول: صدقة الليل تطفئ غضب الرب، وتنوِّر القلب والق

 عن العبد ظلمَة يوم القيامة.
* وقال حممد بن إسحاق: كان ناس باملدينة يعيشون ال يدرون من أين يعيشون وَمن يعطيهم، فلمَّا 
مات علي بن احلسني فقدوا ذلك، فعرفوا أنه هو الذي كان يأتيهم يف الليل مبا يأتيهم به، وملا مات 

إىل بيوت األرامل واملساكني يف الليل، وقيل: إنه كان  وجدوا يف ظهره وأكتافه أثَر محل اجلراب
 يعول أهل مائة بيت باملدينة، وال يدرون بذلك حىت مات.

ودخل علي بن احلسني على حممد بن أسامة بن زيد يعوده، فبكى ابن أسامة، فقال له: ما يبكيك؟ 
 -بعة عشر ألف دينار ويف رواية س -قال: عليَّ دين، قال: وكم هو؟ قال: مخسة عشر ألف دينار 

 فقال: هي عليَّ.
فقال له الرجل: إياك أعين، فقال له:  -يريه أنه مل يسمعه  -ونال منه رجلٌ يوًما، فجعل يتغافل عنه 

 وعنك أغضي.
وخرج يوًما من املسجد فسبَّه رجل، فانتدب الناس إليه، فقال: دُعوه، مث أقبل عليه فقال: ما ستره 

، ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحيا الرجل، فألقى إليه مخيصة كانت اهلل عنك من عيوبنا أكثر
 عليه، وأمر له بألف درهم، فكان الرجل بعد ذلك إذا رآه يقول: إنك من أوالد األنبياء.
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فنال منه حسن بن حسن  -وكان بينهما منافسة  -واختصم عليُّ بن احلسني وحسن بن حسن 
احلسني إىل مزنله فقال: يا ابن العم، إن كنَت صادًقا وهو ساكت، فلما كان الليل ذهب علي بن 

 يغفر اهلل يل، وإن كنَت كاذًبا يغفر اهلل لك، والسالم عليكم، مث رجع، فلحقه فصاحله.
وقال علي بن احلسني البنه: يا ُبين، ال تصحب فاسًقا؛ فإنه يبيعك بأكلة وأقل منها، يطمع فيها مث 

ك يف ماله أحوج ما تكون إليه، وال كذاًبا؛ فإنه كالسراب، يقرب ال يناهلا، وال خبياًل؛ فإنه خيذل
منك البعيد، ويباعد عنك القريب، وال أمحق؛ فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وال قاطع رحم؛ فإنه 

 ُعواَوُتَقطِّ اْلَأْرِض ِفي ُتْفِسُدوا َأْن َتَولَّْيُتْم ِإْن َعَسْيُتْم َفَهْل﴿: -تعاىل  -ملعون يف كتاب اهلل، قال 
 .[23 ،22حممد: ] ﴾َأْبَصاَرُهْم َوَأْعَمى َفَأَصمَُّهْم اللَُّه َلَعَنُهُم الَِّذيَن ُأوَلِئَك * َأْرَحاَمُكْم

وروى املقربي قال: بعث املختار إىل علي بن احلسني مبائة ألف، فَكِره أن يقبلها، وخاف أن يردَّها، 
امللك بن مروان: إن املختار بعث إيلَّ مبائة ألف، فاحتبسها عنده، فلما ُقتل املختار، كتب إىل عبد

فكرهُت أن أقبلها، وكرهت أن أردَّها، فابعث من يقبضها، فكتب إليه عبدامللك: يا ابن العم، 
 خذها فقد طيبُتها لك، فَقِبلها.

أن أرى األخ من إخواين فأسأل اهلل له  -عز وجل  -وقال علي بن احلسني: إين ألستحي من اهلل 
وأخبل عليه بالدنيا، فإذا كان يوم القيامة قيل يل: فإذا كانِت اجلنة بيدك، كنتَ هبا أخبَل وأخبل  اجلنة

 وأخبل.
وقال عبدالرزاق: سكبْت جارية لعلي بن احلسني عليه ماء ليتوضأ، فسقط اإلبريق من يدها على 

، قال: قد ﴾اْلَغْيَظ ِمنَيَواْلَكاِظ﴿وجهه فشجَّه، فرفع رأسه إليها، فقالت اجلارية: إن اهلل يقول: 
 ُيِحبُّ َواللَُّه﴿، قال: عفا اهلل عنك، فقالت: ﴾النَّاِس َعِن َواْلَعاِفنَي﴿كظمُت غيظي، قالت: 

 ، قال: أنت حرة لوجه اهلل.﴾اْلُمْحِسِننَي
* قال ابن كثري يف ترمجة عبداهلل بن املبارك: وكان موصوًفا باحلفظ والفقه والعربية، والزهد 

والشجاعة والشعر، له التصانيف احلسان، والشعر احلسن املتضمِّن حكًما مجة، وكان كثري  والكرم،
الغزو واحلج، وكان له رأس مال حنو أربعمائة ألف يدور يتَّجر به يف البلدان، فحيث اجتمع بعامل 

د أحسن إليه، وكان يربو كسبه يف كل سنة على مائة ألف، ينفقها كلَّها يف أهل العبادة والزه
 والعلم، ورمبا أنفق من رأس ماله.

قال سفيان بن عيينة: نظرُت يف أمره وأمر الصحابة، فما رأيتهم يفضلون عليه إال يف صحبتهم 
 صلى اهلل عليه وسلم. -رسول اهلل 
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وقال إمساعيل بن عياش: ما على وجه األرض مثُله، وما أعلم خصلة من اخلري إال وقد جعلها اهلل يف 
قدم مرَّة الرقة وهبا هارون الرشيد، فلمَّا دخلها احتفل الناس به، وازدحم الناس حوله، ابن املبارك، و

فأشرفت أم ولد للرشيد من قصر هناك، فقالت: ما للناس؟ فقيل هلا: قدم رجل من علماء خراسان 
ارون الرشيد يقال له: عبداهلل بن املبارك، فاجنفل الناس إليه، فقالت املرأة: هذا هو امُلْلك، ال ُمْلك ه

 الذي جيمع الناس عليه بالسوط والعصا، والرغبة والرهبة.
وخرج مرَّة إىل احلج فاجتاز ببعض البالد، فمات طائر معهم، فأمر بإلقائه على مزبلة هناك، وسار 
أصحابه أمامه وختلَّف هو وراءهم، فلما مر باملزبلة إذا جاريٌة قد خرجْت من دار قريبة منها، 

طائر امليت، مث لفَّْته، مث أسرعتْ به إىل الدار، فجاء فسأهلا عن أمرها وأْخذها امليتة، فأخذتْ ذلك ال
فقالت: ذلك أنا وأخي هنا ليس لنا شيء إال هذا اإلزار، وليس لنا قوت إال ما ُيلقى على هذه 

أمر ابن املبارك املزبلة، وقد حلَّت لنا امليتة منذ أيام، وكان أبونا له مال، فُظِلم وُأخذ ماله وُقتل، ف
بردِّ األمحال وقال لوكيله: كم معك من الفضة؟ قال: ألف دينار، فقال: ُعدَّ منها عشرين ديناًرا 

 تكفينا إىل مرو وأعطها الباقي؛ فهذا أفضل من حجِّنا يف هذا العام، مث رجع.
بن هشام: * كان حممد بن سريين إذا ُذِكر عنده أحٌد بسوء، َذَكره بأحسن ما يعلم، وقال خلف 
 كان حممد بن سريين قد أعطي هدًيا ومسًتا وخشوًعا، وكان الناس إذا رَأْوه َذَكروا اهلل.

 وقال ابن سريين: ظلٌم ألخيك أن تذكر منه أسوَأ ما تعلم منه وتكتم خرَيه.
 وكان إذا ُسِئل عن الرؤيا قال للسائل: اتَِّق اهلل يف اليقظة، وال يغرَّك ما رأيَت يف املنام.

 ال أنس بن مالك: إين ألغبط أهل البصرة هبذين الشيخني: احلسن، وابن سريين.وق
* وقال عبداهلل بن أمحد: حدَّثنا علي بن اجلهم، قال: كان لنا جار فأخرج إلينا كتاًبا، فقال: 
أتعرفون هذا اخلط؟ قلنا: هذا خط أمحد بن حنبل، فكيف كتب لك؟ قال: كنا مبكة مقيمني عند 

ة، ففقدنا أمحَد أياًما، مث جئنا لنسأل عنه، فإذا الباب مردود عليه وعليه خلقان، سفيان بن عيين
فقلت: ما خربك؟ قال: ُسِرقت ثيايب، فقلت له: معي دنانري، فإن شئت صلة، وإن شئت قرًضا، 

 -فأىب، فقلت: تكتب يل بأجرة؟ قال: نعم، فأخرجت ديناًرا، فقال: اشتِر يل ثوًبا واقطعه نصفني 
 وجئين ببقية الدينار، ففعلُت وجئت بورق، فكتب يل هذا. -زاًرا ورداء يعين إ

 * عطاء بن أيب رباح املكي: أحد كبار التابعني الثقات، يقال: إنه أدرك مائيت صحايب.
وقال ابن سعد: مسعت بعض أهل العلم يقول: كان عطاء أسود أعور أفطس أشلَّ أعرج، مث عمي 

  احلديث.بعد ذلك، وكان ثقة فقيًها كثري
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إنه حج مائة وقال أبو جعفر الباقر وغري واحد: ما بقي أحد يف زمانه أعلم باملناسك منه، قيل: 
  حجة، وعمَّر مائة سنة.

 وكان ينادي منادي بين أمية: ال يفيت الناَس يف احلج إال عطاُء بن أيب رباح.
 وقال أبو جعفر الباقر: ما رأيت فيمن لقيُت أفقَه منه.

 اعي: مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل األرض عندهم.وقال األوز
 وكان عطاء من أحسن الناس صالة.

 قال قتادة: كان سعيد بن املسيب واحلسن وإبراهيم وعطاء، هؤالء أئمة األمصار.
وقال عطاء: إن الرجل ليحدِّثين باحلديث، فأنصت له كأين مل أكن مسعته، وقد مسعته قبل أن ُيوَلد، 

 .129ا مسعته اآلن منه، ويف رواية: أنا أحفظ منه له، فأريه أين مل أمسعهفأريه أين إمن
* الشيخ اإلمام، وحيد عصره، تاج الدين، أبو اليمن، زيد بن احلسن بن زيد بن احلسن بن سعيد 
بن عصمة الكندي: ولد ببغداد ونشأ هبا، واشتغل وحصل، مث قدم دمشق فأقام هبا، وفاق أهل 

اللغة والنحو، وغري ذلك من فنون العلم، وعلوم اإلسناد، وجيد الطريقة  زمانه شرًقا وغرًبا يف
 والسرية، وحسن العقيدة، وانتفع به علماء زمانه، وأثَنوا عليه وجبَّلوه، وكان حنبليًّا مث صار حنفيًّا.
ولد يف اخلامس والعشرين من شعبان سنة عشرين ومخسمائة، فقرأ القرآن بالروايات وعمره عشر 

ومسع الكثري من احلديث العايل على الشيوخ الثقات وعين به، وتعلَّم العربية واللغة واشتهر سنني، 
بذلك، مث دخل الشام يف سنة ثالث وستني ومخسمائة، مث سكن مصر واجتمع بالقاضي الفاضل، مث 

لماء انتقل إىل دمشق فسكن بدار العجم منها، وحظي عند امللوك والوزراء واألمراء، وتردد إليه الع
 وامللوك وأبناؤهم.

يتردد إليه يف مزنله، وكذلك أخوه احملسن  -وهو صاحب دمشق  -كان األفضل بن صالح الدين 
واملعظم ملك دمشق كان يزنل إليه إىل درب العجم، يقرأ عليه يف "املفصل" للزخمشري، وكان 

بدرب العجم مجيُع املعظم يعطي ملن حفظ "املفصل" ثالثني ديناًرا جائزة، وكان حيضر جملَسه 
املصدرين باجلامع، كالشيخ علم الدين السخاوي، وحيىي بن معطي الوجيه اللغوي، والفخر 

 التركي، وغريهم.
 وكان القاضي الفاضل يثين عليه.

 قال السخاوي: كان عنده من العلوم ما ال يوجد عند غريه.

                                                            

 هـ.114تويف سنة  129
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ارح زيد، فقال السخاوي ومن العجب أنه قد شرح كتاب سيبويه، واسم سيبويه عمرو، واسم الش
 يف ذلك:

 َلْم َيُكْن ِفي َعْهِد َعْمٍرو ِمْثُلُه = َوَكَذا الِكْنِديُّ ِفي آِخِر َعْصِر
 َفُهَما َزْيٌد َوَعْمٌرو ِإنََّما = ُبِنَي النَّْحُو َعَلى َزْيٍد َوَعْمِرو

 هـ:592املتوىف سنة  ابن الدهانقال أبو شامة: وهذا كما قال فيه 
 ُيَقصُِّر َعْن ِإْدَراِكَها اأَلَمُل ُنْعَمىَزاَدَك َربِّي ِمْن َمَواِهِبِه =  َيا َزْيُد

 اَل َبدََّل اللَُّه َحااًل َقْد َحَباَك ِبَها = َما َداَر َبْيَن النَُّحاِة احَلاُل َوالَبَدُل
 َثُلالنَّْحُو َأْنَت َأَحقُّ الَعاَلِمنَي ِبِه = َأَلْيَس ِباْسِمَك ِفيِه ُيْضَرُب امَل

وقد مدحه السخاوي بقصيدة حسنة، وأثىن عليه أبو املظفر سبط ابن اجلوزي فقال: قرأت عليه 
وكان حسن العقيدة، ظريف اخللق، ال يسأم اإلنساُن من جمالسته، وله النوادر العجيبة، واخلطُّ 

هـ 613نة املليح، والشعر الرائق، وله ديوان شعر كبري، وكانت وفاته يوم االثنني سادس شوال س
وله ثالث وتسعون سنة وسبعة عشر يوًما، وصلِّي عليه جبامع دمشق، مث محل إىل الصاحلية فدفن 

 هبا.
وستون جملًدا على معتقه جنيب  وواحٌدوهي سبعمائة  -وكانت نفيسة  -وكان قد وقف كتبه 

كبرية يف  الدين ياقوت، مث على العلماء يف احلديث والفقه واللغة وغري ذلك، وجعلت يف خزانة
مقصورة ابن سنان احللبية، اجملاورة ملشهد علي بن زين العابدين، مث إن هذه الكتب تفرَّقت وِبيَع 
كثريٌ منها، ومل يبق باخلزانة املشار إليها إال القليلُ الرث، وهي باملقصورة احللبية، وكانت قدمًيا يقال 

 هلا: مقصورة ابن سنان.
يلة، ومماليَك متعددة من الترك احلسان، وكان رقيق احلاشية، وقد ترك نعمة وافرة، وأموااًل جز

حسَن األخالق، يعامل الطلبة معاملًة حسنة من القيام والتعظيم، فلما كِبر ترك القيام هلم، وأنشأ 
 يقول:

 َتَرْكُت ِقَياِمي ِللصَِّديِق َيُزوُرِني = َواَل َذْنَب ِلي ِإالَّ اإِلَطاَلُة ِفي ُعْمِري
 130= َتَبيََّن ِفي َتْرِك الِقَياِم َلُهْم ُعْذِري ِمْن عشر ِتْسِعنَي ِنْصَفَهاُغوا َفِإْن ُبلِّ

                                                            

 خيص وتعديل طفيف اقتضاه سبك الكالم.من تاريخ ابن كثري بتل 130
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 فكاهات وملح
رواه  ؛ا((ك تداعبنا، قال: ))إين ال أقول إال حقًّإنَّ ،قالوا: يا رسول اهلل :عن أيب هريرة

 ."األدب املفرد"خاري يف الترمذي والُب
عن أنس بن مالك، قال: جاء رجل  "األدب املفرد" وروى أبو داود والترمذي والبخاري يف

يستحمله فقال: ))أنا حاملك على ولد ناقة((، قال: يا رسول اهلل، وما أصنع بولد   إىل النيب
 ((؟إال النوُق ))وهل تلد اإلبَل : الناقة؟ فقال رسول اهلل

  رسول اهللقال: كان أصحاب  ،عن بكر بن عبداهلل "األدب املفرد"خاري يف وروى الُب
 جال.كانوا هم الرِّ فإذا كانت احلقائُق ،يخطِّون بالِبُحاَدَبَتَي

 ها متل كما متل األبدان.فإنَّ ،وا هذه القلوب وابتغوا هلا طرائف احلكمة: أمجُّقال علي 
العرب وحديث الناس نصيًبا  حلديِث قال: إنَّ ،وكان القاسم بن حممد إذا أكثروا من املسائل

 فال تكثروا علينا من هذا. من احلديث،
 حوا القلوب ساعة وساعة.وقال ابن شهاب الزهري: روِّ

ويتذاكرون أيامهم  ،فيتناشدون األشعار  وقال أبو خالد الوايل: كنا جنالس أصحاب النيب
 يف اجلاهلية.

امسه عبداهلل ويلقب محاًرا، وكان كثرًيا ما يؤتى به من اخلمر،   كان رجٌل يضحك النيب
 ،حب اهلل ورسولهإنه رجل ُي ،))ال تعينوا عليه الشيطان  ه، فقال النيبِزرجل: اللهم أْخ فقال

 .131حبه اهلل ورسوله((وُي
فما أتى علينا  ،قال مطرف بن الشخري: صحبت عمران بن احلصني من الكوفة إىل البصرة

 أنشدنا فيه شعًرا. يوم إالَّ
ومعه  ،بعام  صرى قبل موت رسول اهللعن أم سلمة قالت: خرج أبو بكر يف جتارة إىل ُب

 اًلوكان سويبط رج ،وكان نعيمان على الزاد نعيمان وسويبط بن حرملة، وكانا قد شهدا بدًرا،
 ،فقال لنعيمان: أطعمين، قال: حىت جييء أبو بكر، قال: أما ألغيظنك، قال: فمروا بقوم ،اًحازََّم

                                                            

 (.6777) ،أخرجه البخاري 131
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ي وهو قائل لكم: إنِّ ،نعم، قال: إنه عبد له كالم فقال هلم سويبط: أتشترون مين عبًدا يل؟ قالوا:
فال تفسدوا عليَّ عبدي، قالوا: ال بل نشتريه  ،حر، فإن كنتم إذا قال لكم هذه املقالة تركتموه

فقال نعيمان: إن هذا  اًل،مث أتوه فوضعوا يف عنقه عمامة أو حب ،منك، قال: فاشتروه بعشر قالئص
فأخربه  ،فجاء أبو بكر ،فانطلقوا به ،، فقالوا: قد أخربنا خبربكي حر ولست بعبدإنِّ ،يستهزئ بكم

فضحك  ،أخربوه  وأخذ نعيمان، فلما قدموا على النيب ،فرد عليهم القالئص ،بع القوَمفاتَّ ،بذلك
 .اًلوأصحابه منه حو  النيب

فخرج إىل احلجرة  ،وعن ابن عباس أن عبداهلل بن رواحة كان مضطجًعا إىل جنب امرأته
فخرجت فإذا هو على بطن اجلارية، فرجعت فأخذت  ،هَرفانتبهت املرأة فلم َت ،واقع جارية لهف

ي لو وجدتك حيث كنت ا إنَِّمَأ ،فقالت: مهيم ؟فقال هلا: ما بك ،فلقيها ومعها الشفرة ،شفرة
: فإن تلوجأتك هبا، قال: وأين كنت؟ قالت: على بطن اجلارية، قال: ما كنت، قالت: بلى، قال

 اقرأ، فقال: :نا القرآن وهو جنب، فقالتهنى أن يقرأ أحُد  ول اهللرس
 ُعاِطَس ِحْبالصُّ َنِم وٌرُشْنَم َحا اَلَم= َك ُهاَبَتو ِكُلْتَي ِهاللَّ وُلُسا َراَنَتَأ

 ُعاِقَو اَلا َقَم نََّأ اٌتَنوِقُم ِها = ِبَنوُبُلُقى َفَمَعاْل َدْعى َبَدُها اْلاَنَرَأ
 ُعاِجَضَماْل نَيِكِرْشُماْلِب ْتَلَقْثَتا اْسَذ= ِإ ِهاِشَرِف ْنَع ُهَبْني َجِفاَجُي يُتِبَي

فضحك حىت  ،فأخربته  صري، قال: فغدوت إىل رسول اهللَب ُتْبوكذَّ ،قالت: آمنت باهلل
 بدت نواجذه.

 وأنشد سفيان بن عيينة قول أيب نواس:
 ُبِعَشْنَيَو ُهْني ِمِدَتْب= َي ٌبَبَس ُهَل الَّى ِإًوا َهَم
 ُبِقَتْنُم ِنْسُحاْلا ِبَهُهْج= َو ٌةَبجََّحي ُمِبْلَق ْتَنَتَف

 ُبِخَتْنَتَو ُهْني ِمِقَتْن= َت ُهُذُخْأَت َنْسُحاْلَو ْتَيلُِّخ
 ُبَها َتَم َضْعَب ْتدََّرَتاْس= َو ُهَفاِئَرَط ُهْنِم ْتَسَتاْكَف

 ُبَرا َأَهِنْثُي ْمَل ًةَدْوا = َعَهَل يِهِف ْتَريََّص ْوَل َيِهَف
 ُبِعاللَّ ُهرََّج دٍِّج بَّ= ُر ِهِب ْتَحَزا َمدًّا َمِج اَرَص

 فقال ابن عيينة: آمنت بالذي خلقها.
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حضر القاضي منذر بن سعيد عند اخلليفة احلكم املستنصر باهلل يوًما يف خلوة له وهو يف 
ف القاضي من صالة البستان على بركة من زمان صيف شديد احلر والوهج، وذلك حني منصر

فلم  ،جهًدا، فأمره خبلع ثيابه والتخفيف من جسمه ففعل رِّا إىل اخلليفة من قوة احَلَكاجلمعة، فَش
 يطفئ ذلك ما به.

نغماسة تربد جسمك وتعدله، فقم اواب أن تنغمس يف هذا الصهريج الصَّ َنفقال له احلكم: ِم
فكأنه استحيا  ،لصقليب أثري اخلالفة ال رابع هلمما كان معهما جعفر اهنا من حتتشمه، وإنَّ فليس ها
 وانقبض عنه وقاًرا. ،من ذلك

زول يف الصهريج؛ ليسهل األمر فيه على القاضي، ه جعفًرا أن يسبقه إىل النَُّبفأمر احلكم حاِج
فلم يسع القاضي عند  ،حسن السباحةوكان ُي ،زر وألقى بنفسه يف املاءفبادر جعفر إىل ذلك واتَّ

والذ بالقعود يف درج  ،جرد وألقى بنفسه خلف جعفرزر وَتفقام واتَّ ،إنفاذ أمر اخلليفة ذلك إال
 فلم ينشط يف السباحة وجعفر جيول فيه جماله مصعًدا يف الصهريج ومصوًبا. ،الصهريج متربًدا

ويعجزه يف إخالده إىل  ،فهو يدعوه إىل املساجلة يف العوم ،وأخذ احلكم ميزح مع القاضي
 ،ويناغيه بإلقاء املاء عليه والرش له، واآلخر ال ينبعث وال يفارق مكانه إىل أن كلمه احلكم ،القعود

وقال: ما لك أيها القاضي؟ ال تساعد احلاجب يف فعله وتعوم معه، فمن أجلك تبذَّل فيما تبذَّل 
 فيه.

عي مطلق ال هوجل معه، وأنا باهلوجل الذي م - سلمه اهلل - احلاجب ،فقال له: يا سيدي
فاستفرغ  ،جمبوب اجعفًر وأنَّ - ِهْيَيَثْنُأ :يريد مبقالته - منعين من اإلعماق يف الصهريجيعقلين وَي

فخجل احلاجب من قوله وسبه سب األشراف وخرجا  ،احلكم ضحًكا من نادرته ولطف تعريضه
 .132سنيةمنهما ووصلهما بصلة  الًّبكسوة تشاكل ك - رمحه اهلل - عن املاء، فأمر هلما اخلليفة
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 أجوبة طريفة
فغمض عينيه، فقال داود:  ،فرأى داود األزدي بال إزار ،جاهد: دخل الشعيب احلمامقال ُم
 .133كَرْتاهلل ِس َكَتيا أبا عمرو، فقال: منذ َه مىت عميَت

ى أبا كنَّوحكي أن النضر بن مشيل مرض فدخل عليه قوم يعودونه، فقال له رجل منهم ُي
أذهبه  :أي - اهلل بالصاد َحَصولكن قل: َم ،فقال: ال تقل مسح بالسني صاحل: مسح اهلل ما بك؟

 أما مسعت قول األعشى: - وفرقه
 ْحَصَما َويَهِف اُدَبْزِإاْل َلَف= َأ ْتَدَبْزا َأيَهِف ُرْمَخا اْلا َمَذِإَو
وصقر وسقر،  ،كما يقال: الصراط والسراط ،السني قد تبدل بالصاد فقال له الرجل: إنَّ

 له النضر: فأنت إًذا أبو ساحل. فقال
ز حبضرة الوزير أيب بعض األدباء جوَّ أنَّ َيِكقال ابن حجة احلموي: ويشبه هذه النادرة ما ُح

جنات عدن  :وضع، فقال الوزير: أتقولاحلسن بن الفرات أن تقام السني مقام الصاد يف كل َم
 نقطع.؟ فخجل الرجل واَحَلمن آبائهم أم َس َحَليدخلوهنا ومن َص

 ،ه يف كل كلمة كان فيها سنياللغة يف جواز إبدال الصاد من السني أنَّ والذي ذكره أرباُب
وهي الطاء واخلاء والغني والقاف، فتقول: الصراط والسراط،  ،وجاء بعدها أحد احلروف األربعة

 .134ويف سخر لكم صخر لكم، ويف مسغبة مصغبة، سيقل صيقل، وقس على هذا
 ،ودخلت النهر أغتسل ،قال له: إذا نزعت ثيايب اًلرج ض الفقهاء: أنَّومن املنقول عن بع

 .135أتوجه إىل القبلة أم إىل غريها؟ قال: توجه إىل ثيابك اليت نزعتها
 .136يف البئر ،قى؟ قال: نعمْلي من ُيِققيل أليب العيناء: َب

: بينهما يف فقال ،سئل أبو العيناء عن محاد بن زيد بن درهم وعن محاد بن سلمة بن دينار
 .137رفالقدر ما بني أبواهبما يف الصَّ

                                                            

 .88 - 87، ص "األذكياء" 133

 .116 - 115، ص1، ج"مثرات األوراق" 134

 .103، ص"األذكياء" 135

 .101، ص"األذكياء" 136
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ه ضرير، فقال أبو العيناء: إن أعفاين أنادم أبا العيناء لوال أنَّ وي أن املتوكل قال: أشتهي أْنُر
 .138ي أصلحفإنِّ ،ؤية اهلالل ونقش اخلواتيمأمري املؤمنني من ُر

فقال: أمل  ،ه إىل عبداهلل بن سليمانزِقر ره شكا تأخُّجلوزي: وبلغنا عن أيب العيناء أنَّاقال ابن 
، قال: أنت اخترته؟ ِلْطَمين على شوك اْليكن كتبنا لك إىل فالن؟ فما فعل يف أمرك؟ فقال: جرَّ

فأخذهتم الرجفة،  ،فما كان فيهم رشيد اًل،ه سبعني رجوقد اختار موسى قوَم ،قال: وما عليَّ
أبا موسى فحكم  رتدًّا، واختار عليٌّبالكفار ُم فلحق ،ابن أيب سرح كاتًبا  اهلل واختار رسوُل

 .139عليه
شيء  فقال له ابن املبارك: أيُّ ،حمد اهللفلم َي ،قال ابن محيد: عطس رجل عند ابن املبارك

 .140قال: يرمحك اهلل ،يقول العاطس إذا عطس؟ قال: احلمد هلل
فقد  ،بداهلل بن الزبريان يلعبون فهربوا كلهم إال عَيْبوِص أقبل اخلليفة عمر بن اخلطاب 

فقال بال خوف وال  ؟فسأله عمر: ملاذا مل يهرب كغريه من الصبيان ،ى عن الطريق ووقفتنحَّ
 رعة بديهته.ولست ظامًلا فأخافك، فتعجب عمر من ذكائه وُس ،فأهرب ْئِسد: مل ُأتردُّ

وك؟ قال: حتلم: إىل من أوصى بك أبقال معاوية لعمرو بن سعيد بن العاص قبل أن يبلغ وَي
 أوصاك؟ قال: أوصاين أن ال يفقد إخوانه منه إال وجهه. ومل يوِص يب، قال: فيَم يَّإن أيب أوصى إَل

 قال رجل من أهل احلجاز لرجل: العلم خرج من عندنا، قال: نعم إال أنه مل يرجع إليكم.
الطاعون  الذي دفع عنكم ،قال أبو جعفر املنصور لرجل من أهل الشام: امحد اهلل يا أعرايب

 : واليتكم والطاعون.ٍلْيَك ًفا وسوَءاهلل ال جيمع علينا حَش بواليتنا، فقال الرجل: إنَّ
أيهما  :- على إثر خالف بني أهل السنة والشيعة - وسئل ابن اجلوزي وهو يف درس الوعظ

لى من ع اًلفقال ابن اجلوزي: أفضلهما من كانت ابنته حتته، وأسرع ناز ؟أفضل أبو بكر أو علي
 أن احلق معه. املنرب، وختلص من املوقف احملرج، وانصرفوا وكل يظنُّ

                                                                                                                                                                          

 .101، ص"األذكياء" 137
 اء األمة وفقهائها.يف باب املنقول عن علم 101، ص "األذكياء" 138

 .101األذكياء، ص  139

 .95األذكياء، ص  140
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ل معه يف وأمر الوايل أن حيضر له أديًبا لبيًبا يتجوَّ ،باملدينة رَّكان أبو جعفر املنصور قد َم
فال يبدأ بكالم حىت يسأله املنصور، ووعده املنصور بعد ذلك جبائزة فلم ينلها، مث عاد  ،املدينة

: يا أمري املؤمنني، وهذا بيت عاتكة الذي اًلمشي معه بادره قائوبينما كان َي ،إىل املدينة املنصور
 يقول فيه الشاعر األحوص:

 ُلكََّوُم اُدَؤُفاْل ِهِبَو اَدِعاْل َرَذ= َح ُلزََّغَتي َأِذالَّ َةَكاِتَع َتْيا َبَي
 ،ن يسأل، فقرأ املنصور القصيدةه تكلم من غري أألنَّ ؛فأنكر عليه أمري املؤمنني املنصور ذلك

 وكان حيفظها حىت وصل إىل قوله فيها:
 ُلَعْفَي ا اَلَم وُلُقَي اِنَساللِّ ُقِذ= َم ْمُهُضْعَبَو وُلُقا َتَم ُلَعْفَت اَكَرَأَو
 .141فتذكر ما وعده به وأجنزه واعتذر إليه ،ه أشار إىل هذا البيتفعلم املنصور أنَّ

فبالغ  ،وجرى يف جملسه يوًما ذكر أيب الطيب ،سيف الدولةكان السري الرفاء من مداح 
األمري ينتخب يل قصيدة من غرر قصائده  ناء عليه، فقال له السري: أشتهي أنَّسيف الدولة يف الثَّ

ه أركب املتنيب يف غري سرجه، فقال له سيف الدولة على الفور: ويتحقق األمري بذلك أنَّ ،ألعارضها
 عها:طلعارض قصيدته اليت َم

 يِقا َبَمي َونِِّم َقْبَي ْما َلَم بُِّحْلِلي = َوِقا َلَمَو اُدَؤُفاْل ىَقْلا َيَم ِكْيَنْيَعِل
 ،ختارات أيب الطيبفلم أجدها يف ُم ،قال السري: فكتبت القصيدة واعتربهتا يف تلك الليلة

 لكن رأيته يقول يف آخرها عن ممدوحه:
 ِق: اْلَحُهَل اَلَق مَّي ُثاِرَبُغ اُهَر= َأ ٍقَمْحَأ ِةَيْحِلو ِبُهْلَي ْنَأ اَءا َشَذِإ

 .142فقلت: واهلل ما أشار سيف الدولة إال إىل هذا البيت
فحضر يوًما فجلس املرتضى  ،ب أليب الطيب املتنيبي أن أبا العالء املعري كان يتعصَِّكُح

كن أليب الطيب من فهضم من جانبه املرتضى، فقال أبو العالء: لو مل ي ،أيب الطيب فجرى ذكُر
 قوله: الشعر إالَّ

 ... لكفاهٌلاِزَنَم وِبُلُقي اْلِف ُلاِزَنا َمَي ِكَل

                                                            

 وغريه. 139، ص1، ج"مثرات األوراق" 141

 ."املستطرف"، هبامش 140، ص 1، ج"مثرات األوراق" 142
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فغضب املرتضى وأمر به فسحب وأخرج، وبعد إخراجه قال املرتضى: هل تعلمون ما أراد 
 أيب الطيب يف القصيدة: به قوَل بذكر البيت؟ قالوا: ال، قال: عين

 143ُلاِمَك َينَِّأي ِبِل ُةاَدَهالشَّ َيِه= َف ٍصاِقَن ْني ِمِتمََّذَم َكْتَتا َأَذِإَو
لطان سليم بن السلطان عثمان علماء بغداد على دار اخلليفة العلية يف أيام السُّ وفد بعُض

رأى السلطان سليمان يف القائق  فق له أْنفاتَّ ،ظمى إذ ذاكخان، ونزل يف دار صاحب املشيخة الُع
امللك  ُرَظر قائق الشيخ بالقرب من قائق السلطان، فلما وقع عليه َنبني أسكي دار وإسالمبول، فم

 فقال عندما ناداه: ،هَبأن يداِع أحبَّ ،العلم ورأى عليه سيما أهِل
 ِلَشَواْل ُةصََّم ُهْنِم يَكِفْكَت َتْنَأ= َو ُهُبَكْرَت ِرْحَباْل جَُّل َكاُمَحِتاْق يَمِف

 فأجاب على الفور:
 يِلَبِق ىَلُعْلِل وٍقُقُح اِءَضى َقَلا = َعَهِب نُيِعَتْسَأ فٍَّك َةَطْسَب يُدِرُأ

مث أمره أن  وذكر له صفًة ،وسأله عن الشيخ ،السلطان سليم بشيخ اإلسالم وبعد أيام اجتمَع
غييت القرية الفالنية يف حمل فقال: ُب ،ه أن ذلك عن أمر امللكعلَمفسأله من غري أن ُي ،رادهيسأله عن ُم
وعاد وقد  ،سواها، فأخرب امللك بذلك فأقطعه القرية وال أريُد ،إن أقطعنيها كفتين ،كذا وكذا

 .144رحبت جتارته ببضاعة أدبه
فقال هلم  ،مث ابتدؤوا يف عثمان ،فذكروا أبا بكر وعمر فنالوا منهما ،من أهل العراق جاء قوٌم

 ِدَياِرِهْم َوَأْمَواِلِهْم ِمْن ْخِرُجواُأ الَِّذيَن﴿بن احلسني: أخربوين، أأنتم من املهاجرين األولني  عليُّ
؟ قالوا: ال، قال: فأنتم من [8احلشر: ] ﴾َوَرُسوَلُه اللََّه َوَيْنُصُروَن َوِرْضَواًنا اللَِّه ِمَن اًلَفْض َيْبَتُغوَن
؟ قالوا: ال، فقال هلم: [9 :احلشر] ﴾ِإَلْيِهْم َهاَجَر َمْن ُيِحبُّوَن َقْبِلِهْم ِمْن َواْلِإمَياَن الدَّاَر َتَبوَُّؤوا﴿الذين 

كم كم لستم من هؤالء وال من هؤالء، وأنا أشهد أنَّأما أنتم فقد أقررمت وشهدمت على أنفسكم أنَّ
 َربََّنا َيُقوُلوَن َبْعِدِهْم ِمْن َجاُؤوا الَِّذيَن﴿فيهم:  -عزَّ وجلَّ  - لستم من الفرقة الثالثة الذين قال اهلل

 [10 :احلشر] ﴾...َمُنواآ ِللَِّذيَن ِغلًّا ُقُلوِبَنا ِفي َتْجَعْلاَل َو ِباْلِإمَياِن َسَبُقوَنا الَِّذيَن ْخَواِنَناَوِلِإ َلَنا اْغِفْر

                                                            

 ."املستطرف"، هبامش 139، ص1، ج"مثرات األوراق" 143

 .281 - 280، ص 2، ج"املستطرف"ذكره حممد بن إبراهيم األحدب، على هامش  144

http://www.alukah.net/


111 
 

www.alukah.net 

 العلم والعلماء

أنتم مستهزئون باإلسالم ولستم من  ،كمب دوَررَّاهلل فيكم وال َق اآلية، فقوموا عين ال بارَك
 .145أهله

 القيامة وهتمه نفسه. وَموسأله رجل: مىت يبعث علي؟ فقال: يبعث واهلل ي
ويف  ،فوجدناه قاعًدا يف ناحية فجلسنا يف ناحية أخرى ،وعن جرير قال: جئنا األعمش يوًما

قال: قم عربين يف هذا اخلليج وجذب  ،وعليه فروة حقرية املوضع خليج من ماء املطر، فجاء رجٌل
، [13 :الزخرف] ﴾ُمْقِرِننَي َلُه ُكنَّا َوَما اَهَذ َلَنا َسخََّر الَِّذي ُسْبَحاَن﴿وقال:  ،بيده فأقامه وركبه

 َوَأْنَت ُمَباَرًكا اًلُمْنَز َأْنِزْلِني َربِّ َوُقْل﴿وقال:  ،مث رمى به ،فمضى به األعمش حىت توسط به اخلليج
 .146، مث خرج وترك املسود يتخبط يف املاء[29 :املؤمنون] ﴾اْلُمْنِزِلنَي َخْيُر

اشتريت محاًرا بنصف  ،فقال: يا أبا حممد ،ء رجل إىل األعمشقال أبو احلسن املدائين: جا
 .147بالنصف وارجع فأتيتك ألسألك عن حديث كذا وكذا، فقال: اكتِر ،درهم

فسأله عن مسألة  ،وقال حممد بن عبيد الطنافسي: جاء رجل نبيل كبري اللحية إىل األعمش
أربعة آالف  ل حفَظأحليته تتحمَّ ،وقال: انظروا إليه ،فالتفت إلينا األعمش ،خفيفة من الصالة

 .148؟!ومسألته مسألة صبيان الكتاب ،حديث
 ،ه على بابه: يا سليمانْوفناَد ،قال سفيان: جاء شبيب بن شيبة وأصحاب له إىل األعمش

حنن من الذين ينادونك من وراء احلجرات،  :ن أنتم؟ قالوااخرج إلينا، فقال األعمش من داخل: َم
 .149ل: أكثرهم ال يعقلونفقال األعمش من داخ

هاب الشكل؟ قال: ليس من حسنه ُي وقال رجل لبشار بن برد: ِلمَ يهابك الناس ولست مجيَل
 األسد.

 قال نفطويه يهجو ابن دريد:
 ْهَرَشَو ٌمْؤُل يِهِف= َو ْهَرَقَب ٍدْيَرُد ُناْب

                                                            

 .137، ص3أليب نعيم، ج "،احللية" 145

 .89 - 88البن اجلوزي، ص  "،األذكياء"، وكتاب 53، ص5أليب نعيم، ج "،احللية"كتاب  146

 .89البن اجلوزي، ص  "،األذكياء"كتاب  147

 .47، ص 5أليب نعيم، ج  "،احللية" 148

 أليب نعيم. "،احللية" 149
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 ْهَرَهْمَجاْل اِبَتِك َعْم= َج ِهِلْهَج ْنى ِمَعادَّ ِدَق
 ْهَريََّغ ْدَق ُهنََّأ=  الَِّإ ِنْيَعاْل ُباَتِك َوْهَو

 فرد عليه ابن دريد بقوله:
 ْخًطا َعَلْيْه= َلَكاَن َذاَك اْلَوْحُي ُس َلْو ُأْنِزَل اْلَوْحُي َعَلى ِنْفَطَوْيْه

 َأْحَرَقُه اللَُّه ِبِنْصِف اْسِمِه = َوَصيََّر اْلَباِقي ُصَراًخا َعَلْيْه
: بعث زياد إىل 72املطبوع، ص  - القسم األول - يف الفنونقال أبو الوفاء ابن عقيل 

صفني مع أمري املؤمنني علي  وكان له غناء يوَم ،ميم يقال له: أجند بن قيسمن بين َت اًلمعاوية رج
 ها كانت إنَّ ،عاوية: أنت القائم يف الفتنة علينا واملكثر عدونا، فقال: يا أمري املؤمننيفقال له ُم

حىت إذا حسرت  ،واحتدمت وأكلت علينا مث شربت ،وخف الرفيع ،ا فيها الرضيعفتنة عمياء نز
وتركنا  ،عرفنا خليفتنا ،وصرح احلق عن حمضه ،إىل مآله وآل األمُر ،وكشف غطاؤها ،ظلماؤها

 د اهلل به عقاًبا، فقربه معاوية وأحسن إليه.ِرتاًبا مل ُيحدث َمومن ُي ،ولزمنا عصمتنا ،فتنتنا
، فقلت له: بو يوسف عبدالسالم القزويين: قال املعري: مل أهج أحًدا قطُّقال القاضي أ

 فتغري لونه. - عليهم الصالة والسالم -األنبياء  صدقت إالَّ
عن عليه، فقال: ما يل فذكر له ما يسمعه عن الناس من الطَّ ،ودخل عليه القاضي املنازي

م، فقال: يا قاضي، وآخرهتم وجعل نياهم، فقال له القاضي: وآخرهتوللناس وقد تركت هلم ُد
 كررها.ُي
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 جوائز
كان أبو جعفر املنصور قد طلب من اإلمام مالك أن يضع كتًبا يضمنها ما اجتمع عليه 

ويف املنصور ط من اختالف العلماء لينشرها يف اآلفاق، وُتَسحابة واألئمة، ويأخذ بالقول الَوالصَّ
سأل مالًكا عما صنع فيما أمره به أبو جعفر، فأتاه  ،م املدينةوويل اخلالفة بعده ابنه املهدي، وملا قد

ر له َموقرئت على مالك، فلما أمت قراءهتا َأ ،بالكتب وهي كتب املوطأ، فأمر املهدي باستنساخها
 بأربعة آالف دينار والبنه بألف دينار.
 ومن اجلوائز على الشعر ما يلي:

 فأنشده قصيدته اليت أوهلا: ،على عبدامللك بن مروان يدخل جرير بن عطية اخلطف
 اِحَوالرَِّب َكُبْحَص مََّه َةيَِّش= َع اِحَص ُرْيَغ َكاُدَؤُف ْمو َأُحْصَتَأ
 ياِحَزي ِمِنُعَنْمَي ُبْيا الشََّذَه= َأ ٌبْيَش َكاَلَع ُتاَلاِذَعاْل وُلُقَت

 اِحَقي ِلِوَذ يَنِدِراَواْل ُتْيَأ= َر ْتاَلَق مَُّث َةَرْزَح مُُّأ زَّْتَعَت
 اِحَجالنَِّب ِةيَفِلَخاْل ِدْنِع ْنِم= َو يٌكِرَش ُهَل َسْيَل ِهاللَّي ِبِقِث
 ياِحَني َجِف َماِدَوَقاْل تََّبْنَأي = َويِشيَّ ِرلَِإ َتْدَدَر ْنَأ ُرُكْشَأَس
 اِحَر وَنُطُب نَيِماَلَعى اْلَدْنَأا = َواَيَطَماْل َبِكَر ْنَم َرْيَخ ْمُتْسلََأ

وقال: من مدحنا  ،كان عبداهلل متكًئا فاستوى جالًسا ،إىل هذا البيت قال جرير: فلما انتهيُت
 رويها مائُةتأترى أم حزرة  ،وقال: يا جرير ،منكم فليمدحنا مبثل هذا أو فليسكت، مث التفت إيلَّ

رواها اهلل، قال: فأمر يل هبا كلها فال أ ،هاإن مل ترِو ،بين كلب؟ قلت: يا أمري املؤمنني ِمَعناقة من َن
فلو  ،حنن مشايخ وليس بأحدنا فضل عن راحلته، واإلبل أباق ،سود احلدق، قلت: يا أمري املؤمنني

حاف من الذهب وبيده قضيب، فقلت: يا وكان بني يديه ِص ،فأمر يل بثمانية ،عاءأمرت يل بالرِّ
 .َكذها ال نفعْتوقال: ُخ ،فنبذها إيلَّ بالقضيبحاف أمري املؤمنني، واحمللب؟ وأشرت إىل إحدى الصِّ

 وإىل ذلك يشري جرير بقوله:
 ُفَرَس اَلَو نٌَّم ُمِهاِئَطي َعا ِف= َم ٌةَياِنَما َثوَهُدْحَت َةَدْيَنا ُهْوَطْعَأ
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 .اسم على املائة من اإلبل :وهنيدة
 قول فيها:وملا أنشد أبو متام حممد بن اهليثم بن شبابة اخلراساين قصيدته اليت ي

 يُمِمَذ اِرَيالدِّ َدْنا ِعَهُدْها َع= َم ٍةاَبَحَس اُدَهِع ْمُهَداِهَعَم ْتاَدَج
 مث كتب له أبو متام: ،وخلع عليه خلعة حسنة ،قال: فلما فرغ منها أمر له بألف دينار

 150اِعَسَمَو ٍماِرَكَم ْنِم ٍسَتْك= ُم ٌقْرِخ ِفْيالصَّ ِةَوْسِك ْنا ِماَنَسَك ْدَق
 اِعَجالشُّ اِءَدِر ْوَأ ِضْيَقا اْلَحَس= َك اًءَدِرَو ًةيَّرِّاِبَس ًةلَُّح

 اِعَدِخي اْلِف ُهَلْثِم َسْيَل ُهنَّ= َأ الَِّإ ِنْسُحي اْلِف اِقَرْقالرَّ اِبَرالسََّك
 151اِعَطُم وِبُهُباْل َنِم ٍرْمَأِب ِهـ =ـ ْيَنْتَم يُحالرِّ ُفِجْرَتْسا َتيًِّبَصَق

 اِعَتْرُما اْلَشَح ْوَأ بِّالصَّ ُدِب= َك ُهْنِم ُرْهالدَّ ُهنََّأاًنا َكَفْجَر
 ِعاَلْضَأاْلَو ِنْيَتَنْتَماْل َن= ًءا ِم ْزُج ُهُبَسْحَت يِهِلا َيا َمًمِزاَل

 اِعَدَواْل ِمْوَيِب ِهرِّي َحِف َهِبـ =ـ ْبُش ْوَلَو رِيِجَها اْلَذ َمْوَياْل ُدُرْطَي
 اِعَرالذِّ ِبْحَر اِدَؤالُف ِبْحَر ِرَصْد = ـالْص ِبْحَر َعَوْرَأ رََّغَأ ْنِم ًةَعْلِخ

 اِعَنالصَّ ِدْرُب ِدْرُباْلَك اٍءَنَث ْنا = ِمَهْيَلي َعفَِّعا ُيَم وَكُسْكَأ َفْوَس
 اِعَمْسَأاْلَو وِبُلُقي اْلِف ُهُنْسا = ُحَذَهَو وِنُيُعي اْلِف يَكاِتَه ُنْسُح

 يعطي على هذا ملكه؟ واهلل ال بقي يف داري ثوب إال دفعته إىل فقال حممد بن اهليثم: من ال
 ملكه يف ذلك الوقت.أيب متام، فأمر له بكل ثوب َي

وأقاموا ببابه أياًما ال يؤذن هلم،  ،وفد الشعراء إليه  قيل: ملا استخلف عمر بن عبدالعزيز
قام إليه  اًله جرير داخفبينما هم كذلك إذ مرَّ هبم رجاء بن حيوة وكان جليس عمر، فلما رآ

 وأنشده:
 اَرَما ُعَنَل ْنِذْأَتاْسَف َكاُنَما َزَذ= َه ُهَتاَمَمي ِعِخْرُماْل ُلُجا الرََّهيُّا َأَي

                                                            

 هو السخي الكرمي. :ق بكسر اخلاءْرِخ 150

 ناعم من كتان. ثوب :القصيب 151
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فقال جرير أبياًتا آخرها  ،فدخل عليه ومل يذكر له شيًئا من أمرهم، مث مر هبم عدي بن أرطاة
 قوله:

 ياِنَطْوَأي َوِلْهَأ ْنَع َيِثْكُم اَلَط ْد= َق ًةَرِفْغَم َتْيَقاا َلَنَتاَجَح َسْنَت اَل
الشعراء ببابك وسهامهم مسمومة  ،فقال: يا أمري املؤمنني ،قال: فدخل عدي على عمر

  إن رسول اهلل ،وأقواهلم نافذة، قال: وحيك يا عدي ما يل وللشعراء؟ قال: أعز اهلل أمري املؤمنني
سنة، قال: كيف؟ قال: امتدحه العباس بن مرداس دح وأعطى، ولك يف رسول اهلل أسوة حامُت

 فأعطاه حلة فقطع هبا لسانه، قال: أَوتروي من قوله شيًئا؟ قال: نعم، قوله: ،السلمي
 اَمِلْعُم قَِّحاْلِب اَءاًبا َجَتِك َتْرَشا = َنَهلُِّك ِةيَِّرَبْلِل اًرْيَخ َكُتْيَأَر

 اَمِلْظُم احلقُّ َحَبْصا َأمََّل قَِّحاْل ِنا = َعَنِرْوَج َدْعى َبَدُهاْل يَنا ِدَنَل َتْعَرَش
 اَمرََّضُماًرا َن ِماَلْسِإاْلِب َتْأَفْطَأًسا = َومََّدًرا ُمْمَأ اِنَهْرُباْلِب َتْروََّنَو
 اَمدََّق اَنا َكَمى ِبَزْجُي ٍئِراْم لُُّكًدا = ُومََّحُم يَِّبي النَّنَِّع ٌغِلْبُم ْنَمَف
 اَمدََّهَت ْدَق ُهُنْكمًيا ُرِدَق اَنَك= َو ِهاِجَجِواْع َدْعَب قَِّحاْل يَلِبَس َتْمَقَأ

فقال عمر: ويلك يا عدي، من بالباب منهم؟ قال: عمر بن أيب ربيعة، قال: أليس هو الذي 
 يقول:

 ْفَلًة َما ُتِبنُي َرْجَع اْلَكاَلِمْهُتَها َفَمدَّْت ِكَعاًبا = طُثمَّ َنبَّ
 ا َبْعُد َقاَلْت = َوْيَلَتا َقْد َعِجْلَت َيا اْبَن اْلِكَراِمَساَعًة ُثمَّ ِإنََّه

فمن  ،أبًدا لكان أستر له، ال يدخل واهلل عليَّ ،فلو كان عدو اهلل إذ فجر كتم على نفسه
 ليس الذي يقول:َوبالباب سواه، قال: الفرزدق، قال: َأ

 ْهُراِسَك يِشالرِّ ُمَتْقَأ اٍزَب ضََّقا اْنَم= َك ًةاَمَق نَياِنَمَث ْني ِماِنَتلَّا َدَمُه
 هُراِذَحُن يٌلِتَق ْمى َأَجْرُيَف يٌَّحا = َأَتاَلَق ِضْرَأي اْلِف َياَلْجِر ْتَوَتا اْسمََّلَف

 واهلل، فمن بالباب سواه، قال األخطل، قال: يا عدي هو الذي يقول: ال يدخل عليَّ
 ياِحَضَأاْل َمْحَل ٍلآِكِب ُتْسَلًعا = َوْوَط اَنَضَمَر ٍماِئَصِب ُتْسَلَو

 اِحَجلنَِّل َةكََّم اِءَحْطى َبَل= ِإ وٍرُكِبَعْنًسا  ٍراِجَزِب ُتْسَلَو
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 يِحاَلَص يِهي ِفِغَتْبَأ َةكََّميًقا = ِبِتًتا َعْيَب ٍراِئَزِب ُتْسَلَو
 اِحَبالصَّ ِجَلَبْنُم َدْنِع ُدُجْسَأ= َو اًلوُما َشَهُبَرْشَأي َسنِِّكَلَو

وهو كافر أبًدا، فمن بالباب سوى من ذكرت؟ قال: األحوص، قال:  يدخل عليَّ واهلل ال
 أليس الذي يقول:

 ُهُعَبْتَأا َوَهِبَيِفرُّ َعنِّي ا = َهِديَِّس َنْيَبي َوِنْيَب ُهاللَّ
 بن معمر، قال: أليس هو الذي يقول: ن ذكرت، فمن هنا أيًضا؟ قال: مجيُلفما هو دون َم

 اَهحَيِري َضحِيِرى َضَتْوَمي اْلِف ُقاِفَو= ُي ْتُمَأ ْنِإيًعا َوِما َجَيْحا َنَنَتْيَل اَلَأ
نيا ليعمل بعد ذلك صاحًلا لكان أصلح، واهلل ال يدخل ها يف الدُّاهلل متىن لقاَء فلو كان عدوُّ

 علي أبًدا، فهل سوى من ذكرت أحد؟ قال: جرير: قال: أما هو الذي يقول:
 ِماَلَسي ِبِعِجاْرَف ِةاَرَيالزِّ َتْقا = َوَذ َسْيَلَو وِبُلُقاْل ُةَداِئَص ِكْتَقَرَط

وال تقل إال  ،اهلل ِقاتَّ، قال: يا جرير ،بني يديه َلُثفإن كان وال بد فهو الذي يدخل، فلما َم
 ا، فأنشده قصيدته الرائية املشهورة اليت منها:حقًّ

 ِرَطَماْل َنو ِمُجْرا َنَم ِةيَفِلَخاْل َنا = ِمَنَفَلْخَأ ُثْيَغا اْلا َمَذو ِإُجْرَنا َلنَِّإ
 ِرَدى َقَلى َعوَسُم ُهبَّى َرَتا َأَمًرا = َكَدَق ُهَل ْتاَنَك ِإْذ َةَفاَلِخاْل اَلَن
 ِرَكالذَّ ِلَمْرَأا اْلَذَه ِةاَجَحِل ْنَما = َفَهَتاَجَح َتْيَضَق ْدَق ُلاِمَرَأي اْلِذَه
 ِرَمُع ْنِم اِتَرْيَخاْل َرَما ُعَي َتْكوِرا = ُبَنُقاِرَفُي ا اَليًَّح َتْما ُدَم ُرْيَخاْل

ي ابن سبيل ا، قال: بلى يا أمري املؤمنني، إنِّحقًّ هنا ما أرى لك فيما ها ،فقال: يا جرير
ملك إال ثالمثائة درهم، فمائة أخذها قد ولينا هذا األمر وال َن ،حك يا جريرومنقطع، فقال له: وْي

وقال: واهلل هلي  ،قال: فأخذها جرير ،أعطه املائة الباقية ،ا أم عبداهلل، يا غالمومائة أخذهت ،عبداهلل
ك؟ فقال: ما يسوءكم، خرجت من عند : ما وراَءفقال الشعراُء ،اكتسبته، مث خرج ماٍل أحبُّ

 ، وأنشد:ي عليه لراٍضوإنِّ ،منع الشعراءعطي الفقراء وَيخليفة ُي
 152اقًياَر نِِّجاْل َني ِماِنَطْيَش اَنَك ْدَق= َو ُهزُِّفَتْسَت اَل اِنَطْيى الشََّقُر ُتْيَأَر

                                                            

 .74 - 71، ص 1، ج"املستطرف"املطبوع على هامش  "مثرات األوراق" 152
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وكان فيهم أبو العتاهية وبشار  ،عراء إىل جملسهاملهدي استدعى الشُّ فق يف بعض األحيان أنَّاتَّ
ها هنا أبو العتاهية؟ قال: نعم،  مَّار جلليسه: أَثشَّأيب العتاهية، فقال َب رد األعمى، فسمع صوَتبن ُب
 طلق يذكر قصيدته اليت أوهلا:فان

 اَهَلاَلْدِإ َلْحِمَأَف ْتلََّدا = َأَها َلي َمِتَديَِّسا ِلَم اَلَأ
 فقال بشار جلليسه: ما رأيت أجسر من هذا، حىت انتهى أبو العتاهية إىل قوله:

 اَهاَلَيْذَأ ُررَِّجُت ِهْيَلًة = ِإاَدَقْنُم ُةَفاَلِخاْل ُهْتَتَأ
 اَهَل الَِّإ ُحُلْصَي ُكَي ْمَل= َو ُهَل الَِّإ ُحُلْصَت ُكَت ْمَلَف
 اَهاَلَزْلِز ُضْرَأاْل ِتَلِزْلُز= َل ُهُرْيَغ ٌدَحا َأَهاَمَر ْوَلَو
 اَهاَلَمْعَأ ُهاللَّ َلِبا َقَم= َل وِبُلُقاْل اُتَنَب ُهْعِطُت ْمَل ْوَلَو
هلل ما خرج أحد من الشعراء نظر أطار اخلليفة عن فراشه أم ال؟ قال: فواافقال بشار جلليسه: 

 .153يومئذ جبائزة غريه
 مدح الربيع ملا أخذ البيعة للمهدي:قال سلم اخلاسر َي

 وِدُخْيَص اَءَيْمَع ْنِم اَسالنَّ َذَقْنَتاْسى = َوَهَو َمْوَي َماَلْسِإاْل َرَبي َجِذالَّ َناْبَيا 
 يِداِلَقَماْلا ِبْوَطْعَأَو يِعِبلرَّا َناْبَيا =  ُمُهُكْلُم ْنَهاَضا اَةَدَغ ٌشْيَرُق ْتاَلَق

 يِداِحَمَقاْل اُبرََّض ِةمَيِزَعي اْلاِض= َم ِهِتَدْحَوِب اٌسَنْئِم ِرْمَأاْلِب اَمَقَف
 وِدُقْعَم لَّا ُكَهْنِم ِلْضَفاْل ُدَي ْتلَّا = َحَهُكاِلَسَم ْتَقاا َضَذِإ وَرُمُأاْل نَِّإ

 وِدُدْمَم اِسبََّعى اْلَلَع ٍدْجَم اَقَوا = ُرَيَنَب ْدَق َلْضَفاْل نَِّإَو يَعِبالرَّ نَِّإ
 فوهب له الفضل مخسة آالف دينار.

 وملا عقد الرشيد البيعة البنه حممد األمني أنشد سلم:
 ِرَفْعَج ِةَناْب َةَدْيَبُز ِنْب ِدمََّحُمى = ِلَدُهاْل ِدْهي َمِف ِناَلَقالثَّ َعاَيَب ْدَق

 ِرَكْنُماْل َسْأَر وِفُرْعَماْلِب َتْغَمَد= َف ْمُهَرْمَأَو اِمَنَأاْل َدْهَع ُهَتْيلََّو
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 فأعطته زبيدة مائة ألف درهم.
 قول فيها:يوملا قال سلم يف املهدي قصيدته اليت 

 اَهاَرَدْقِم اُسالنَّ ُفِرْعَي اَل ا = ِءَطَعاْل ِلْذَب َدْنِع ٌةيَمِش ُهَل
 اَهاَرَتْوَأ َكَرْدَأا َواَهَمي = َحِذالَّا َوَنِتمَُّأ يُِّدْهَمَو

 فأمر له املهدي خبمسني ألف درهم.
وقد أمر ملروان بن أيب حفصة بأربعني ألف  ،وقال منصور بن أيب مزاحم: شهدت املهدي

درهم، وفرض له على أهل بيته وجلسائه ثالثني ألف درهم، وأمر الرشيد بعد ذلك ملا ويل اخلالفة 
إن أكثر ما أعطى املهدي  ،ف درهم، قال له: يا أمري املؤمننيلسلم اخلاسر، وقد مدحه، بسبعني أل

مروان سبعون ألف درهم، فزدين وفضلين عليه، ففعل ذلك وأعطاه تتمة مثانني ألف درهم، فقال 
 سلم:

 اَكاِئَقِل ْني َعِنَثْنَي اَل ٌأَبا َنَه= َل ٌةاَلَسِر َكْتَتَأ اٍنَوْرَمِل ْلُق اَلَأ
 اَكاِئَبِح ْنِم ْتَأَطْأَط ْدَق ٍةَرهََّش= ُم ٍةَحْفَنِب نَيِنِمْؤُماْل رُيِمي َأاِنَبَح

 اَكِئواَلُأي َووِلُأ ْنًما ِمْسِق ُكَي ْمَل= َو ِهاِلَم ِبْلُص ْنِم ُتْزًفا ُحْلَأ نَياِنَمَث
 فأجابه مروان فقال:

 اَكاِئَنَع ِلوُط َدْعا َبَهْنَع ُرصَِّق= ُت ًةاَيَغ َتْياَطَعَت ْدو َقٍرْمَع َنْب َمْلَسَأ
 اَكاِئَشي ِرِفالَِّتي  ُوْلالدَّ ِتلََّتا اْبَم= َل ُهُدْفِرَو يِعِبالرَّ  اْبُناَلْوَل ُمِسْقُأَف
 اَكاِئَدي ِرِف ًةوَرُرْصا َمَهِب وُمُق= َت ًةيَِّطَع الَِّإ َتْروُِّص ْذُم َتْلا ِنَمَف

 ،كان الفضل بن حيىي غائًبافاحتاج فيه إىل الرأي فأشكل، و ،وحدث يف أيام الرشيد أمٌر
 فأشار بالرأي يف وقته وأنفذه األمر على مشورته. ،فورد يف ذلك الوقت فأخربه بالقصة

 فدخل عليه سلم اخلاسر فأنشده:
 رُيِبَكاْل ُبْطَخاْل ُهاَبا َنا َمَذ= ِإ اٌءَوَس ُهُتَرْكِفَو ُهُتيَهِدَب

 رُيِشُماْلَو ُراِوَشُماْل يََّع اَذًيا = ِإْأَر َرْهالدَّ وُنُكا َيَم ُمَزْحَأَو
 فأمر له بعشرة آالف درهم.
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 وملا أنشد سلم اخلاسر الرشيد قصيدته فيه:
 .154، أمر له مبائة ألفاُجَدْحَأاْل ِتدَُّشَو يُلِحالرَّ َرَضَح

ربيعة بن ثابت بن جلاء األسدي أبو شبانة، من أهل الرقة كان شاعًرا ضريًرا يلقب بالغاوي، 
وأثابه عليها ثواًبا كثرًيا، وهو الذي يقول يف العباس بن  ،إليه فمدحه بعدة قصائد أشخصه املهدي

 ، منها:اسًنق إليها ُحَبْسحممد بن علي بن عبداهلل بن العباس قصيدته اليت مل ُي
 اَهاَلا َقَم ٌدلََّخُم َتْنَأَو اَل ْل= ُق ٍدمََّحُم َنا اْبَي اِسبََّعْلِل يَلِق ْوَل
 اَهاَلَخ ْوا َأَهمََّع َكُتْدَجَو الَّ= ِإ ًةَلَخْص ِماِرَكَماْل َنِم دُُّعَأ ْنا ِإَم
 اَهَلاَلِه َتْنُكا َوَهَباِكَووا َكاُن= َك ٍةَدْلي َبوا ِفُراَيَسَت وُكُلُما اْلَذِإَو
 اَهاَلَقِع َكْيَتاَحَرَب َتْلَلى َحتَّ= َح ًةوَلُقْعَم ْلَزَت ْمَل َماِرَكَماْل نَِّإ

 هبذه القصيدة بعث إليه بدينارين، فقال:وملا مدحه 
 ُتْيَرا َجَمَك اِمَرِكي اْلِف َيِرْجَتى = ِللََّحُماْل ِفْيالسَّ َةَحْدِم َكُتْحَدَم

 ُتْيَرَتاْفا َويَهِف َكْيَلَع ُتْبَذاًعا = َكَيَض ْتَبَهَذ ًةَحْدا ِمَهْبَهَف
 ُتْيَثَر ْدَق َكُتْحَدَم ْذي ِإنَِّأ= َك اٌءَفَو ُهَل َسْيَل ُءْرَماْل َتْنَأَف

ربيعة الرقي قد  غضب وتوجه إىل الرشيد وكان عظيًما، فقال: إنَّ ،فلما وقف عليها العباس
فلما  ،ره بإحضار القصيدة فأحضرهاُم ،له، فقال: يا أمري املؤمننيْتبَق مَّهجاين، فأحضره الرشيد وَه

ها، فكم أثابك؟ قال: دينارين، فغضب يف اخللفاء مثَل وقال: واهلل ما قال أحٌد ،رآها استحسنها
وامحله على بغلة، وقال  ،ثالثني ألف درهم وخلعة ربيعَة أعِط ،وقال: يا غالم ،الرشيد على العباس

ففتر  ،ابنته بأن يزوج العباَس مَّشيد قد َهله: ال تذكره يف شعرك ال تعريًضا وال تصرحًيا، وكان الرَّ
 .155عنه بعد ذلك

مدح  ،تقريًبا، كان شاعًرا جميًدا هـ190اري الكويف الضرير املتوىف سنة املؤمل بن أميل احمل
فأمر له بعشرين ألف درهم،  ،مرة فأجازه ألف دينار، وقد كان مدح املهدي وهو ويل عهد املهديَّ
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ه أربعة آالف درهم بعد أن ما كان ينبغي أن تعطَيوقال: إنَّ ،فكتب إليه يلومه ،فبلغ املنصور ذلك
 ك سنة.يقيم بباب

 ،به املؤمل بن أميل الناس حىت مرَّ هروان يتصفح وجوَهوأجلس قائًدا من قواده على جسر النَّ
فقال: من أنت؟ قال: املؤمل بن أميل، قال: أتيت إىل غالم  ،فأخذه ودخل به على املنصور فسلم

ع، فكأن ذلك رغب خدعته؟ قال: نعم أصلح اهلل أمري املؤمنني، أتيت غالًما كرمًيا فخدعته فاخند
 فقال: أنشدين ما قلت فيه، فأنشده القصيدة اليت منها: ،أعجب املنصور

 رِيِنُماْل ِرَمَقاْل َنِم ٌةَهاَبَش= ُم يِهِف نََّأ الَِّإ يُِّدْهَماْل َوُه
 رِيِصَبى اْلَلَع ِناَلِكْشا ُماَرَنا = َأا َمَذا ِإَمُها َفَذا َوَذ َهاَبَشَت
 وِرُن اُءَيِض اِرَهي النَّا ِفَذَه= َو ٍلْيَل اُجَرِس ِماَلي الظَّا ِفَذَهَف

 يِرِرالسََّو ِراِبَنَماْلا ِبى َذَلا = َعَذَه ُنَمْحالرَّ َلضََّف ْنِكَلَو
 يِرِزَواْل اَلَو رِيِمَأاْلا ِبا َذَمرٌي = َوِما َأَذَف يِزِزَعاْل ِكْلُماْلِبَو

 وِرُهالشُّ اِنَصْقُن َدْنِع رٌيِنا = ُمَذَها َوَذ ُصُقْنَي ِرْهالشَّ ُضْعَبَو
فقال: واهلل أحسنت ولكن هذا ال يساوي عشرين ألف درهم، فأين املال؟ فقال: هو ذا، 

رفع املؤمل  الباقي، ففعل فلما توىل املهديُّ معه فأعطه أربعة آالف درهم وخِذ امِض ،فقال: يا ربيع
 لف درهم فردت.وا إليه عشرين أدُّوقال: ُر ،فضحك ،رقعة ذكر فيها واقعته

فاحتفل  ،عاوية للناس يوًما فدخلوا عليهروى هشام بن سليمان املخزومي عن أبيه قال: أذن ُم
فقال: أنشدوين لقدماء العرب ثالثة أبيات جامعة من  ،فأجال بصره فيهم ،اجمللس وهو على سريره

فقال: نعم يا أمري  ،أنشد ذلك :فقال: مهيم، قال ،أمجع ما قالتها العرب، مث قال: يا أبا خبيب
 قال: أنت باخليار وأنت واٍف ،املؤمنني بثالمثائة ألف، كل بيت مبائة ألف، قال: نعم: إن ساوت

 ، فأنشده لألفوه األزدي:كاٍف
 اِلَقَو اٍلتََّخ َرْيَغ َرَأ ْمَل= َف ٍنْرَق َدْعًنا َبْرَق اَسالنَّ ُتْوَلَب

 فقال معاوية: صدق.
 اِلَجالرِّ ِةااَدَعُم ْنًدا ِمْيَكًعا = َوْقَو دََّشَأ وِبُطُخي اْلِف َرَأ ْمَلَو

 .فقال معاوية: صدق
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 اِلَؤالسُّ َنِم رَُّمَأ ٌءْيا َشَما = َفرًُّط اِءَيْشَأاْل َةاَرَرَم ُتْقُذَو
هنا انتهى، فدعا معاوية بثالثني عبًدا على عنق  إىل ها :مث قال معاوية: هيه يا أبا خبيب، قال

 بري حىت انتهوا إىل داره.رة وهي عشرة آالف درهم، فمروا بني يدي ابن الزُّكل واحد منهم بد
 وملا أنشد أبو متام أبا دلف العجلي قصيدته البائية املشهورة اليت أوهلا:

 ِباِكَوالسَّ وِعُمالدُّ اُتوَنُصَم ْتيَلِذ= ُأ ِبِعاَلَمَو ٍعُبْرَأ ْنا ِمَهِلْثى ِمَلَع
ما  ،عرك، مث قال له: واهللِش ها لدوَنإنَّ ،درهم، وقال: واهللاستحسنها وأعطاه مخسني ألف 

مثل هذا القول يف احلسن إال ما رثيت به حممد بن محيد الطوسي، فقال أبو متام: وأي ذلك أراد 
 األمري؟ قال: قصيدتك الرائية اليت أوهلا:

 ُرْذا ُعَهاُؤَم ِفْضَي ْمَل ٍنْيَعِل َسْيَل= َف ُرْمَأاْل ِحَدْفَيْلَو ُبْطَخاْل لَِّجَيْلا َفَذَك
ها لك يفَّ، فقال: بل أفدي األمري بنفسي وأهلي وأكون املقدم قبله، فقال: إنه وددت واهلل أنَّ

 ي مبثل هذا الشعر.ِثمت من ُرمل َي
 مدح الشاعر بكر بن النطاع أبا دلف العجلي، فقال:

 ُمَظْعَأاْل اَءَييِمِكى اْلَسيِع ِناْب ُحْد= َم ِهِمْلِعَو اِءَييِمِكْلًبا ِلاِلا َطَي
 ُمَهْرالدِّ اَكَذ اَكَتَأَل ُهُتْحَدَم= َو ٌمَهْرِد الَِّإ ِضْرَأي اْلِف ْنُكَي ْمَل ْوَل

 فيقال: إنه أعطاه عشرة آالف درهم؛ مكافأة له على هذين البيتني.
يف  كان أبو دلف من الكرماء الشجعان، ويل دمشق يف خالفة املعتصم، وقد أكثر الشعراء

 مدحه، ومدحه بعض الشعراء فقال:
 ُمَغلََّفًة َتْشُكو ِإَلى اللَِّه َحلََّها= ِإنَّ اْلَمَكاِرَم َلْم َتَزْل  َأَبا ُدَلٍف

 اَهلََّحا َفَهْيلَِإ اًليِرْبِج َلَسْرَأ= َف ٍماِسَق ِدياَلِمِبَربِّي ا َهَرشََّبَف
املال، فأمر له بضعفه، فقال: هذا غري فأمر له مبال، فقال اخلازن: مل يكن هذا القدر ببيت 
 ممكن، فأمر له بضعفه، فلما محل إليه املال، قال أبو دلف:

 ِداَلالتِّ َعَم يُفِرالطَّ َبَهَذ ْنِإًنا = َوْييَّ َدَلَع َتْيَأَر ْنِإ ُبَجْعَتَأ
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 156اِدَوَجى اْلَلَع اُةَكالزَّ ُبِجَت ْلَه= َو اٍلَم اُةَكيَّ َزَلَع ْتَبَجا َوَمَو
 وقال آخر:
 ْفَرى الشََّنْسى َألَِإ َكْيَنْيَعِب ْرُظْنا=  ْفَقَو لََّح ْوَأ ُدْجَماْل اَرَس اَرَس ْنِإ

 ْفَلي ُدِبى َأَوِس اِسالنَّ َنِم ٌقْل= َخ ْفَلَكِب ْوَأ ٍةَرْدُقِب ُهاَلَن ْلَه
 .157فأعطاه مخسني ألف درهم

 وفيه يقول العكوك بن علي بن جبلة:
 ْهِرَضَتْحُمَو يِهاِدَب َنْي= َب ٍفَلو ُدُبا َأَيْنا الدَُّمنَِّإ
 ْهِرَثى َأَلا َعَيْنالدُّ ِتلَّ= َو ٍفَلو ُدُبلَّى َأا َوَذِإَف

 ْهِرَضى َحلَِإ َبْيَن َباِديِه= َعَرٍب  ْنِم ِضْرَأي اْلِف ْنَم لُُّك
 ْهِرَخَتْفُم َمْوا َييَهِسَتْك= َي ًةَمُرْكَم َكْنِم رٌيِعَتْسُم

 .158أبو دلف مائة ألف درهمفأعطاه 
قيل: إن خالد بن عبداهلل القسري كان جالًسا يف مظلة، إذ نظر إىل أعرايب خيب على بعريه 

 حنوه، فقال حلاجبه: إذا قدم ال حتجبه، فلما قدم أدخله، فسلم فقال: اًلمقب
 واُرُثَك ْذِإ اَلَيِعاْل يُقِطا ُأَمي = َفِدَيا ِبَم لََّق ُهاللَّ َكَحَلْصَأ

 واُرَظَتاْنَو َكْيَلي ِإوِنُلَسْرَأ= َف ِهِلَكْلَكى ِبَمَر ٌرْهَد اَخَنَأ
هم، فأمر له جبائزة عظيمة رُُّسفقال خالد: إذا أرسلوك إيل وانتظروا، واهلل لتعودن إليهم مبا َي

 .159وكسوة شريفة
 ي مدحتك،فقال: إنِّ ،قال: دخل أبو دارة على عدي بن حامت "العقد الفريد"حكى صاحب 

ي أكره أن أعطيك مثن ما تقول، هذه ألف شاة وألف درهم قال: أمسك حىت آتيك مبال؛ فإنِّ
 .160كُتد وثالث إماء، وفرسي هذا حبس يف سبيل اهلل، فامدحين على حسب ما أجْزوثالثة أعُب
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حينما التقى أبو الطيب املتنيب باألمري سيف الدولة ابن محدان ألول مرة، ورغب األمري يف أن 
أبو الطيب، فاشترط عليه املتنيب أن ال ينشده وهو واقف، وأن ال يقبل األرض بني يديه،  ميدحه

طه، وكان ذلك مما متيز به أبو الطيب عن الشعراء الذين ميدحون سيف ْرفقبل سيف الدولة َش
 وة وتقدًما مل ينلهما غريه؛ مما أغرى الشعراء حبسده وعمل املكايد له.ْظالدولة، ونال عنده ُح

حب املتنيب سيف الدولة مثاين سنني، مدحه خالهلا بثماٍن وثالثني قصيدة، وإحدى وص
وثالثني قطعة، مث مدحه بقصيدتني وعزاه عن أخته، وكان سيف الدولة يغدق على أيب الطيب 

 ر املتنيب عن إنشاده.ويستحثه على اإلسراع يف مدحه، ويغتم إذا تأخَّ
وكربياء، وشديد العنف يف انتقاصه لشراء وقته، حىت غمز  عمهة وترفُّ وقد كان يف املتنيب علوُّ

 أبا فراس مع ما له من قرابة ومكانة لدى سيف الدولة.
 اليت أوهلا: وملا أنشد املتنيب سيف الدولة قصيدته

 ُمَقَس ُهَدْني ِعِمْسِجي َواِلَحِب ْنَم= َو ُمِبَش ُهُبْلَق ْنمَِّم اُهَبْلَق رَّاَحَو
 يفلت منهم. مري وكادوا يفتكون به، ومل يكْدثارت عليه حاشية األ

 ولة مرة: إن هذا املتشدق كثري اإلدالل عليك، وأنت تعطيه كلَّوقال أبو فراس لسيف الدَّ
ك ننار على عشرين شاعًرا يأتويقصائد، وميكن أن تغدق مائيت د ثالثسنة ثالثة آالف دينار على 

 مبا هو خري من شعره.
ن يف التفريق بني سيف الدولة وأيب الطيب، مث رحل املتنيب إىل ولقد أثرت دسائس احلاسدي

 ه سراًبا، وعاد إىل العراق.َدْعوجد َو بعد أْن امصر، مث فارق كافوًر
متاز به شعره من قدر يتقاصر دونه ه، وما َيه وأدَبلقد كان سيف الدولة يعرف للمتنيب فضَل

ة املشار إليها حصل بعد إنشاده القصيدة امليميَّله، فحينما حصل أليب الطيب ما  املنافسونالشعراء 
فأنكر أن يكون أراده  ،آنًفا، وأوشك على اهلالك، ظل متخفًيا تسعة عشر يوًما، وراسل األمري

 بسوء، مث بعث إليه الشاعر األبيات اليت مطلعها:
 ًبااِرَضَم وِفُيلسُّى اَضْمى َأَرَواْل اُهَدًبا = َفاِتَع َمْوَياْل ِةَلْوالدَّ ِفْيَسا ِلَم اَلَأ
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ودخل على األمري، فخلع عليه، ورحب به، وسأله عن حاله، فقال: رأيت املوت عندك 
ك، مث ركب الشاعر وأتبعه األمري باهلدايا، أحب من احلياة عند غريك، فقال األمري: بل يطيل اهلل بقاَء

 فقال القصيدة:
 ِلِبِإاْلَو ِبْكالرَّ َلْبَق اُهبََّلا َفَع= َد ٍلَلى َطَوي ِساِعا الدََّمي َوِعْمَد اَبَجَأ

مدحهم أبو الطيب، ويسعون لذلك بكل وسيلة، ون أن َيوكان امللوك والوزراء والكرباء يتمنَّ
خماطًبا ابن العميد عندما طلب منه  - الطيب شديد املراس، عزيز النفس، فهو كما يقول أبا ولكنَّ

بعد الواحد،  من هؤالء امللوك، أقصد الواحَد يلِق َميأيت :- الدولة ويشيد به َدُضأن يقصد َع
 ًضا فانًيا.َرعطونين َعن، وُيْيَرهم شيًئا يبقى ببقاء النيُِّكملِّوُأ

ب ملالقاة الوزير ابن العميد األديب الفاضل، وقف بظاهر البلد وأرسل وعندما ذهب أبو الطيِّ
باله، ْقأمر حاجبه باسِت ه، مثَّر من مضجِعه، فقال الغالم: موالي خارج البلد، فثالمانه إلْيِغ أحَد

ه، وأدخلوه البلد، فدخل على أيب وا حقَّاعر، وقَضوا الشَّن لقيه يف الطريق، فتلقَّكب َمفركب واستْر
رح له كرسي عليه وسادة ديباج، وقال أبو الفضل: كنت مشتاًقا ل ابن العميد، فقام له وُطالفْض

 .بك يا أبا الطّيإلْي
 اجلوائز.مدحه وأعطاه 

ذهب أبو الطيب إىل عضد الدولة ابن بويه، فلما كان على أربعة فراسخ من شرياز،  مثَّ
ا دخل البلد أنزل داًرا مفروشة، مث مدح عضد الدولة مبدائح، استقبله ممثل عن عضد الدولة، وملَّ

 م.رت ِصالته له بأكثر من مائيت ألف درهى قدِّفأجزل له اهلبات واجلوائز واخللع، حتَّ
مل جيتمع عند باب أحد من امللوك بعد اخللفاء من فطاحل العلماء، وكبار الشعراء واألدباء ما 

 اجتمع عند باب سيف الدولة، وكان يقرهبم وجيزل صالهتم.
قصد أبو الطيب بالد فارس ومدح عضد الدولة ابن بويه الديلمي، فأجزل جائزته، وملا رجع 

ة من أصحابه، وكان مع ك بن أيب اجلهل األسدي يف عدَّمن عنده قاصًدا الكوفة، عرض له فات
ه، أراد الفرار، فقال له غالمه: ا شعر أبو الطيب بالغلبة لعدوِّاملتنيب مجاعة من أصحابه فقاتلوهم، وملَّ

 مفلح ال ينجد.
 أن املتنيب ملا مدح حممد بن زريق الطرسوسي بقصيدته: "معجم األدباء"روى ياقوت يف 

 ايَسِسَن ِتْيَفا َشَمَو ِتْيَنَثاْن مَّا = ُثيَسِسَر ِتْجِها َفَنَل ِتْزَري َبِذَه
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شعره حسن، فقال: ما أدري أحسن هو أم قبيح،  ه عليها بعشرة دراهم، فقيل له: إنَّوصَل
 دراهم، فكانت صلته عليها عشرين درمًها. ه لقولك هذا عشرَةولكن أزيُد

 طى أبا الطيب ديناًرا حينما مدحه بقصيدته:منصور احلاجب أع أن عليَّ بنوروى الثعاليب 
 اَبالِبَج يِرِراحَل َنِم اُتَسِبا = الالََّباِرَوَغ اُتَحاِناجَل وُسُمي الشُِّبَأِب

 ة.يت القصيدة الديناريَّمِّفُس
يف دار املعتضد  ليلًة اعر: بّترير الشَّقال أبو بكر احلسن بن علي املعروف بابن العالف الضَّ

فقال: أمري املؤمنني يقول: أرقت الليلة بعد انصرافكم،  اًلندمائه، فأتانا خادم ليمع مجاعة من 
 فقلت:

 يُدِعَب اُرَزامَلَو ٌرْفَق اُرالدَّ اَذى = ِإَري َسِذالَّ اِلَيلَخا ِلَنْهَبَتا اْنمََّلَو
اجلماعة،  ج علىِتْرله جبائزة، قال: فُأ ن أجازه مبا يوافق غرضي أمرُتوقد أرتج عليَّ متامه فَم

 وقلت: فابتدرُت ،هم شاعر فاضلوكّل
 وُدُعَيًقا َساِرَط اًلاَيَخ لََّعي = َلِعَجاْهَو َمْوي النَِّداِوي َعِنْيَعِل ُتْلُقَف

 فرجع اخلادم مث عاد، فقال: وأمري املؤمنني يقول: قد أحسنت، وقد أمر لك جبائزة.
اعر عن الذهاب، فأقسم ا، فامتنع الشَّيركبه وركوبًة اًلأرسل احلسن بن طغج إىل املتنيب رسو

ركب مع  وعاد ومدادها مل جيف مثَّ ب قصيدًةب فكَتسول أن ال يربحه، فدخل أبو الطّيالرَّ
 وهي: ،اهاسول، فدخال على ابن طغج فأنشده إيَّالرَّ

 ِملِاَعامَل َكْلِت َنْيي َبا ِبَمِب َتْمِل= َع ِماِئَواللَّ َتْقَو َتْنُك ْني ِإِما الِئَيَأ
ها ل قصيدة يعطى علْيوقد منحه املمدوح على هذه القصيدة ألف دينار جائزة له، وهذه أوَّ

 جائزة كبرية.
ب أن ميدح أبا القاسم طاهر بن احلسني بن طاهر العلوي، ي الطيِّابن طغج على أِب وقد أحلَّ

ي أبو هبا ابن طغج، فرِض مدحسأله أن ميدحه بقصيدة كان املتنيب يريد أن َي ع من ذلك، مثَّوكان ميتِن
جلس ده يف فريق من أشراف قومه َياعر إىل أيب القاسم ومعه حاشية، وَجا ذهب الشَّب، وملَّالطّي

جلسه على ه ويؤنسه وُيُثب عن سريره ولقيه بعيًدا، وأقبل عليه حيدِّعلى سريره وقد نزل أليب الطّي
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 قبل أيب الطيب أنَّ ا، فلم يسمع أحٌدديح حقًّه، وقد كان هذا بدًعا يف املسريره مث جيلس هو بني يدْي
 ه، وهذا مطلع القصيدة اليت مدحه هبا:شاعًرا جلس املمدوح بني يدْي

 ِباِئَباحَل ُظْحَل َوْهي َفاِدَقوا ُردُُّر= َو ِباِعَوالَك َدْنِع َوْهي َفاِحَبوا َصيُدِعَأ
احب بن قاسم الزعفراين مدح الصَّأبا ال ، قيل: إنَّ"راق يف احملاضراتمثرات األْو"ويف كتاب 

 عباد بقصيدة نونية، وانتهى إىل قوله منها:
 اَنَأ الَِّإ زِّاخَل َنِم وٍفُني = ُصِف وَنُشْمَي اِرالدَّ ُةَياِشَحَو

 ،ها األمريقال له: امحلين أّي اًلرج يف أخبار معن بن زائدة الشيباين أنَّ احب: قرأُتفقال الصَّ
خلق  -سبحانه وتعاىل  -اهلل  أنَّ قال: لو علمُت غل ومحار وجارية، مثَّفأمر له بناقة وفرس وب
اعة وسراويل ة وقميص وعمامة ودرَّجببَّ نا لك من اخلّزوقد أمْر ،ك عليهمركوًبا غري هذا حلملُت

 .161ناكهألعطْي ومنديل ومطرف وكساء وجورب وكيس، ولو علمنا لباًسا من اخلّز
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 تشجيع ذوي املواهب والذكاء
قه وال أقرأ لكتاب اهلل من شمرًيا وال أْفَت أشدُّ املدينة وما فيها شابٌّ قال نافع: لقد رأيُت

 عبدامللك بن مروان.
وقبيصة بن  ،وعروة ،وقال األعمش عن أيب الزناد: كان فقهاء املدينة أربعة: سعيد بن املسيب

 وعبدامللك بن مروان قبل أن يدخل يف اإلمارة. ،ذويب
ي ما عبدامللك بن مروان فإّن ه إالَّيل الفضل علْي وجدُت أحًدا إالَّ : ما جالسُتوقال الشعيب

 زادين فيه. ه، وال شعًرا إالَّزادين مْن ه حديًثا إالَّذاكرُت
ر عبًدا بني الدنيا وبني ما عنده اهلل خيَّ فقال: ))إنَّ  اهلل وعن أيب سعيد قال: خطب رسوُل

نا من بكائه أن أخرب ْبقال: فبكى أبو بكر فعِج، 162((-عزَّ وجلَّ  - فاختار ذلك العبد ما عند اهلل
 نا به.َمر وكان أبو بكر أعَلهو املخيَّ  ره، فكان رسول اهللخّي عن عبٍد  اهلل رسوُل

ها الشجر شجرة ال يسقط ورقها، وإنَّ قال: ))إن من  رسول اهلل عن عبداهلل بن عمر أنَّ
ا هي؟((، قال عبداهلل: فوقع الناس يف شجر البوادي ووقع يف نفسي ثوين ممثل الرجل املسلم، حدِّ

، قال عبداهلل بن عمر: ((النخلة))ما هي؟ قال:  ،فقالوا: يا رسول اهلل ،تْييخلة، قال فاستحها النَّأنَّ
ها أحب إيل من أن قلَت ألن تكوَن"ذي وقع يف نفسي، قال عمر: اب بالَّثت عمر بن اخلطَّفحدَّ

 .163وكذا" يكون يل كذا
قال  وعن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أنه قال: ما صالة جيلس يف كل ركعة منها؟ مثَّ

 ها.الة كّلة الصَّك منها ركعة، قال: وكذلك سنَّب إذا فاتْتسعيد: هي املغِر
ه وهي لك جلس مع إمامك يف ثانيِتك منها ركعة أن َتقال أبو عمر بن عبدالرب: يعين إذا فاتْت

 ها إذا فاتتك منها ركعة.الة كّلالصَّ أوىل، وهذه

                                                            

 (.3904( و )3654( و )466أخرجه البخاري ) 162

 (.63( )2811( ، ومسلم )61أخرجه البخاري ) 163
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ل ة فاقصر اخلطبة، وعّجاج: إن كنت تريد السنَّوقال سامل بن عبداهلل بن عمر للحجَّ
ا رأى عبداهلل قال: الوقوف، قال: فجعل ينظر إىل عبداهلل بن عمر كيما يسمع ذلك منه، فلمَّ

 صدق.
رجل  - ن ثابت فجاءه ابن فهداج بن عمرو بن غزية أنه كان جالًسا عند زيد بوعن حجَّ

منهن،  بأعجب إيلَّ عندي جواري ليس نسائي الالئي أكنُّ فقال: يا أبا سعيد، إنَّ - من اليمن
ما : غفر اهلل لك إنَّاج، قال قلُته يا حجَّأفأعزل؟ فقال زيد: أفِت ،يعجبين أن حتمل مين وليس كلهنَّ

 - ه، وإن شئت عطشتهك إن شئت سقيَتهو حرُث ه، قال: قلُتم منك، فقال: أفِتجنلس إليك لنتعلَّ
 فقال زيد: صدق. -وكنت أمسع ذلك من زيد بن ثابت 

 ه األغاين إىل سيف الدولة احلمداين فأعطاه ألف دينار.أهدى أبو الفرج األصفهاين كتاَب
ل العلم االستماع، مث احلفظ، مث د بن النضر احلارثي وسفيان: أوَّوقال فضيل بن عياض وحممَّ

 النشر. لعمل، مثَّا
يف أمحد بن املعتصم  ه ملا أنشد قصيدًةأنَّ "امأخبار أيب متَّ"ذكر أبو بكر الصويل يف كتاب 

 ووصل إىل قوله:
 اِسَيِإ اِءَكي َذِف َفَنْحَأ ِمْلي ِح= ِف ٍماِتَح ِةاَحَمي َسو ِفٍرْمَع اُمَدْقِإ

األمري فوق  :- حاضًرا وكان - قال له أبو يوسف يعقوب بن الصباح الكندي الفيلسوف
 مث أنشد البيتني: اًلقلي ن وصفت، فأطرَقَم

 ِساالَبى َوَدي النَّوًدا ِفُرَش اًلَثَم=  ُهوَنُد ْنَم ُهي َلِبْروا َضُرِكْنال ُت
 اِسَرْبالنَِّو اِةَكْشامِل َنِم اًلَث= َم ِهوِرُنِل لََّقاأَل َبَرَض ْدَق ُهاللََّف

ا ه وفطنته، وملَّبوا من سرعِتن، فعِجن البيتْيه مل جيدوا فيها هذْيالقصيدة من يِد ا أخذِتوملَّ
 هذا الفىت ميوت قريًبا. :- وكان فيلسوف العرب - خرج قال أبو يوسف

اس إىل أيب متام ميل النَّل أن َيها عبدالصمد بن املعذَّقصد أبو متام البصرة فخاف شاعُر
 ويعرضوا عنه، فكتب إليه هذه األبيات:

 اِلَذُم ٍهْجَوا ِبَماُهَتْلِكَو ا = ِسلنَِّل ُزُرْبَت ِنْيَتَناْث َنْيَب َتْنَأ
 اِلَوَنًبا ِلاِلَط ْوَأ يٍبِبَح ْن= ِم اٍلِوَصًيا ِلاِجَر كَُّفْنَت َتْسَل
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 اِلَؤالسُّ لُِّذى َوَواهَل لُِّذ َنْيا = َبَذَه َكِهْجَوى ِلَقْبَي اٍءَم يَُّأ
 ت قال من فوره:ا وقف أبو متام على األبيافلمَّ

 ِدَدي الَعِف َءْيال َش ْنِم ُصَقْنَأ َتْنَأ= َو ِدَنالَفَو وِرالزُّ َلْوَق ُمِظْنَت يَِّفَأ
 ِدَسي اجَلِف وِحالرُّ اُتَكَرا َحَهنََّأ= َك ٍقَنى َحَلَع ٍظْيَغ ْنِم َكَبْلَق َتْجَرْشَأ
 ِدَسى اأَلَلَع ٍفْوَخ ْنِم ُمِدْقُي رِيالِع= َك ٍرَطى َخَلي َعِوْجَه ْنِم َكَلْيَو َتْمَدْقَأ

ا قرأ البيت الثاين قال: وملَّ !ه باجلدلَمْلِع ل قال: ما أحسَنمد البيت األوَّا قرأ عبدالصَّفلمَّ
 على شفته. الث عضَّا قرأ البيت الثَّاشني وال مدخل له ها هنا، فلمَّشراج من عمل الفرَّاإل

 ات الوزير بقصيدته اليت منها:ك الزيَّد بن عبدامللام حممَّا مدح أبو متَّوملَّ
 وُبُرْكامَل ىَرا الثََّهِب يٌثِغَتْس= ُم وُبُكَس اِدَيالِق ُةَحْمَس ٌةمَيِد
 يُبِداجَل اُنَكا امَلَهَوْحى َنَعَسى = َلَرْخُأ اِمَظْعإِل ٌةَعْقُب ْتَعَس ْوَل

وبديع معانيك ما يزيد ك ام، إنك لتحلي شعرك من جواهر لفِظات: يا أبا متَّقال ابن الزيَّ
ويقصر عن  خر لك شيء من جزيل املكافأة إالَّوما يدَّ ،اجلواهر يف أجياد الكواعب حسًنا على هبّي

 شعرك يف املوازاة.
رين اب استعمل املغرية بن شعبة على البْحمر بن اخلطَُّع وعن زيد بن أسلم عن أبيه أنَّ

كم به مل عليهم فقال دهقاهنم: إن فعلتم ما أمرُت دَّهوه وأبغضوه، قال: فعزل عنهم فخافوا أن يرفكِر
وأقول: إنَّ هب هبا إىل عمر ى أْذألف درهم حتَّ جمعون مائَةنا بأمرك، قال: َتْرعلينا، قالوا: ُم يردَّ

املغرية اختان هذا  املغرية اختان هذا فدفعه إيلَّ، قال: فجمعوا املائة ألف درهم وأتى عمر، فقال: إنَّ
ما كانت إنَّ - أصلحك اهلل -ب فدعا عمر املغرية فقال: ما يقول هذا؟ قال: كَذ :، قالودفعه إيلَّ

ج: ما تقول؟ قال: ال ْلي ألف، قال: فما محلك على هذا؟ قال: العيال واحلاجة، فقال عمر للِعمائَت
إىل هذا  ما أردَت للمغرية: وال كثرًيا، فقال عمُر اًلك أصلحك اهلل، واهلل ما دفع إيلَّ قليواهلل ألصدقنَّ

 أن أخزيه. ب عليَّ فأحببُتج؟ قال: اخلبيث كَذْلالِع
فبعث إليه  ،ةى نزل على غزَّا فتح عمرو بن العاص قيسارية، سار حتَّقال ابن الكليب: ملَّ

غريي، فقام  ر عمرو فقال: ما هلذا العلج أحٌدمه، ففكَّك أكلِّمن أصحاِب اًلعلُجها أْن أرسل رج
ين هل من ْث، فقال له العلج: حدِّمه، فسمع كالًما مل يسمع مثله قّطالعلج فكلَّى دخل على حتَّ
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ضوين إىل ما عرضوين، بعثوين إليك وعرَّ ك أحد مثلك؟ قال: ال تسأل عن هواين عندهم إْذأصحاِب
بك فاضرب عنقه  اب: إذا مرَّرون ما تصنع يب، قال: فأمر له جبائزة وكسوة وبعث إىل البوَّفال يْد

خول ان فعرفه فقال: يا عمرو قد أحسنت الّدصارى من غسَّل من النَّبرُج ذ ما معه، فمرَّوُخ
ين فلم أجد ذلك فيما أعطيَت نا؟ قال: نظرُتك إلْيما ردَّ :فقال له امللك ،فأحسن اخلروج، فرجع

ك بعشرة منهم تعطيهم هذه العطية، فيكون معروفك عند عشرة أن آتَي ي، فأردُتبين عّم ليسَع
سبيله، فخرج  خّل :ابهبم، وبعث إىل البوَّ ْلرًيا من أن يكون عند واحد، قال: صدقت أعِجخ

 ،و ودخل عليه العلجا صاحله عمٌرها أبًدا، فلمَّملثِل قال: ال عدَت ،ى إذا أمنت حتَّعمرو وهو يلتِف
 رك.فقال له: أنت هو؟ قال: على ما كان من غْد

ك حلديُث ،ه ويقول: يا شعيبروان فجعل يلقمين بيِدعلى عبدامللك بن م قال الشعيب: دخلُت
ام ويقول: أهل الشَّ فجعل يساّر ،: ألفي درهمكم عطاك فقلتقال:  د، مثَّمن املاء الباِر أشهى إيلَّ

ألفي  :لفقال: أمل تُق ،ا درهمفقلت: ألَف ،قويل فيغلطين ألرّد ؟كقال: كم عطاُؤ العراقي، مثَّ َنحَل
وأكون فارًسا، فقال:  اًلأن تكون راج ُتي كرْهاملؤمنني فلحنُت؛ ألّن أمرَي فقلت: حلنتَ يا ؟درهم

 .164واستحيا ،صدقت
؟ قال: العلم مسعَت : كّلاّبفقال الشَّ !عيب: ما مسعنا هبذاعيب، فقال الشَّعند الشَّ م شاّبتكلَّ

 الشعيب.ه، فأفحم ذي مل تسمْعطر الَّال، قال: فشطره؟ قال: ال، قال: فاجعل هذا يف الشَّ
ه دخل على املنصور فجلس على مرتبته ا عن عمارة بن محزة أنََّنقال ابن اجلوزي: بلَغ

ن ظلمك؟ قال: عمارة غصبين رجل فقال: مظلوم يا أمري املؤمنني، قال: وَم ماملرسومة له، فقا
خصم، قال: وكيف ك، قال: ما هو يل ِبعيت، فقال املنصور: قم يا عمارة فاجلس مع خصِمضْي

وال أقوم  ،ها لهه فيها، وإن كانت يل فقد تركُتيعة له مل أنازْعقال: إن كانت الضَّ ؟م منكيتظلَّ وهو
 .165عةعة فيه فأجلس يف أدناه بسبب ضْيْففين أمري املؤمنني بالرِّمن جملس شرَّ

وجعلين اهلل فداك يا أمري  ،فقال: ال ،حيىي بن املبارك عن شيء د: سأل املأموُنقال املرّب
 .166ووصله ومجله ،موضًعا أحسن منها يف هذا املوضع ك ما وضعت واو قّطنني، فقال: هلل درُّاملؤم

                                                            

 .88 كتاب األذكياء، ص 164

 ، يف باب املنقول عن علماء هذه األمة وفقهائها.95األذكياء، ص  165

 .100األذكياء، ص  166
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صى؟ فقال ربيعة: ْعقال غيالن القدري لربيعة بن عبدالرمحن: أنشدك اهلل أترى اهلل حيب أن ُي
 ربيعة ألقم غيالن حجًرا. ى قسًرا، فكأنََّصْعأنشدك اهلل أترى اهلل ُي

 ئيس:أبو علّي بن سينا الرَّ
غر، اشتغل يف طلب العلم صغرًيا، وحصل ، وذكاء خارق، وبرز منذ الّصكان ذا ذهن حاّد

ا بلغ عشر سنني كان حصيل، وملَّم والتَّل يف مدائن كثرية من أجل العْلم، وتنقَّة علوم قبل أن حيتِلعدَّ
 اجلرب واملقابلة، مثَّقن علم القرآن العزيز واألدب وحفظ أشياء من أصول الدين وحساب اهلند وقد أْت
احلكيم أبو عبداهلل الناتلي فأنزله أبو الرئيس عنده، وكان ذا مال ووجاهة، وابتدأ أبو  همه حنوتوجَّ

وأحكم عليه علم املنطق وإقليدس واجملسطي  "إيساغوجي"علي يقرأ على الناتلي فقرأ عليه كتاب 
 ت مل يكن الناتلي يدريها، وكان أبو علّيى أوضح له رموزه وفهمه إشكاالحتَّ ،وفاقه أضعاًفا كثرية

رغب بعد ذلك  ى حذقها، مثَّل العلم واملعرفة يف فنون عديدة حتَّختلف إىل غري هذا العامل من أْجَي
ب، ونال يف الطب املزنلة ل الكتب املصنفة فيه، وعاجل الناس ال رغبة يف التكّسوتأّم ّبيف علم الّط

يقرؤون عليه أنواعه واملعاجلات  د عليه فضالء هذا الفّنة، وتردَّمدَّ قّلائعة يف أهرة الذَّالرفيعة والّش
 عشرة سنة من عمره إالَّ عشرة سنة، ومل يستكمل مثايَن ه إذ ذاك حنو سّتاملقتسبة من التجربة وسنُّ

 ها اليت عاناها.وقد فرغ من حتصيل العلوم بأسِر
م ليلة واحدة بكماهلا، وال اشتغل يف مل يَن ة اشتغاله بطلب العلموكان أبو علي بن سينا يف مدَّ

ى أ وقصد املسجد اجلامع وصلَّهار بشيء سوى املطالعة، وكان إذا أشكلت عليه مسألة توضَّالنَّ
 لها عليه ويفتح مغلقها له.أن يسهِّ -عزَّ وجلَّ  - ودعا اهلل

برئ، ه فأحضره وعاجله حىت وذكر عند األمري نوح الساماين صاحب خراسان يف مرِض
ب املشهورة الكُت فّن صل به وقرب منه، ودخل دار كتبه وكانت عدمية املثل، فيها من كّلواتَّ

فق بعد ذلك احتراق تلك لع على أكثر علومها، واتَّها واطَّوحصل خنب فرائِد ،اس وغريهابأيدي النَّ
 د أبو علي مبا حصله من علومها.اخلزانة فتفرَّ

ى، ل ورسائل يف فنون شتَّف ما بني مطوَّا حوايل مائة مصنَّفات أيب علي بن سينوبلغت مصنَّ
، وغري ذلك، وله من "القانون"و "اإلشارات"و "النجاة"، "الشفاء يف الفلسفة"فاته كتاب ومن مؤلَّ

 ، وسواها."الطري"ورسالة  "سالمان"، ورسالة "حي بن يقظان"الرسائل رسالة 
أن أمحل عليها  نفسي ببعض الباطل؛ كراهَة جّمي ألستإنِّ :وقال األصمعي: قال أبو الدرداء

 من احلق فأكلها.
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 نبوغ العميان
 : قال له رسول اهلل -رضي اهلل عنهما  -قيل بن أيب طالب أبو يزيد اهلامشي أخو علي َع

 .167اك((ي إيَّعّم ا ملا كنت أعلم من حّبوحبًّ ،يا لقرابتك مّنحبًّ :نيك حبَّي أحّب))يا أبا يزيد، إّن
كورة، وكان وتويف يف خالفة معاوية وله دار باملدينة مْذ ،امالشَّ أتى الكوفة مثَّ البصرة مثَّ قدم

بية وشهد غزوة مؤتة، ه أتى مسلًما قبل احلدْيإنَّ اس، مثَّه العبَّرًها ففداه عّممْك ٍرقد أخرج إىل بْد
من أخيه جعفر بعشر  سائي وكان أسنَّبصره، وروى له النَّ ي يف حدود اخلمسني وقد أضرَّوتوفِّ

 بعشر سنني. من علّي سنني، وجعفر أسّن
 ه كان يعّدهم؛ ألنًَّضا إلْيه كان مبغَّامهم، ولكنَّقيل أنسب قريش وأعلمهم بأيَّوكان َع

ه يف علم وجيتمع إلْي ،ي عليهايصلِّ  م، وكانت له طنفسة تطرح يف مسجد رسول اهللمساوئُه
 اس جواًبا، وأحضرهم مراجعة يف القول، وأبلغهم يف ذلك.رع النَّام العرب، وكان أسسب وأيَّالنَّ

سب أربعة: عقيل بن أيب طالب هم يف علم النَّم ويوقف عند قوِلِهذين يتحاكم إلْيوكان الَّ
 هري وأبا جهم بن حذيفة العدوي وحويطب بن عبدالعزى، وعقيل أكثرهموخمرمة بن نوفل الزُّ

مق واختلقوا عليه أحاديث لك وقالوا فيه الباطل، ونسبوه إىل احُلوه بذش، فعاَدذكًرا ملثالب قرْي
 وخروجه إىل معاوية وإقامته معه. هم عليه يف ذلك مغاضبته ألخيه علّيا أعاَنرة، وكان ممَّمزوَّ

له من أخيه ملا أقام عندنا  ي خرٌيال علمه بأنِّوقال معاوية يوًما حبضرته: هذا أبو يزيد لْو
أخي خري يل يف ديين وأنت خري يل يف دنياي، وقد آثرت دنياي وأسأل اهلل  وتركه، فقال عقيل:

 خامتة خري.
معاوية باألمر  واستقلَّ ل علّيِتا ُقغاًما لعلي، فلمَّقيل مبعاوية بالغ يف إكرامه إْرا التحق َعوملَّ

بأعيان نما هو يوًما يف جملس حفل فكان يسمعه ما يكره لينصرف عنه، فبْي ،ثقل عليه أمر عقيل
 ﴾َلَهٍب َأِبي َيَدا َتبَّْت﴿ :هذي أنزل اهلل يف حقِّفون أبا هلب الَّاميني إذ قال معاوية: أتعِراس من الشَّالنَّ
وأشار إىل عقيل، فقال عقيل:  ،هذا فقال معاوية: هو عّم ،ام: الن هو؟ فقال أهل الشََّم [1: املسد]

ن هي؟ فقالوا: ال، فقال َم [4: املسد] ﴾اْلَحَطِب مَّاَلَةَح﴿ :هايت قال اهلل يف حقِّه الَّأتعرفون امرأَت
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ته أم مجيل بنت حرب بن أمية بن عبد مشس بن ة هذا وأشار إىل معاوية، وكانت عمَّعقيل: هي عمَّ
 جة أيب هلب عبدالعزى.عبد مناف هي زْو

مى بعد د أعمى أو حصل له العِلن ُوحسن أن نذكر هنا بعًضا من مشاهري العميان سواء َموَي
: الرباء بن عازب، جابر بن عبداهلل، حسان بن ثابت، - رضي اهلل عنهم -ن الصحابة ذلك، فِم

اس ر بن حرب أبو سفيان، العبَّاحلكم بن أيب العاص، سعد بن أيب وقاص، سعيد بن يربوع، صْخ
ري، عبداهلل بن بن عبداملطلب، عبداهلل بن األرقم، عبداهلل بن عمر، عبداهلل بن العباس، عبداهلل بن عم

ىف، عتبان بن مالك، عتبة بن مسعود اهلذيل، عثمان بن عامر أبو قحافة، عقيل بن أيب طالب، أيب أْو
عمرو بن أم مكتوم، قتادة بن النعمان، كعب بن مالك، مالك بن ربيعة، أبو أسيد الساعدي، خمرمة 

 بن نوفل.
ن بن احلارث بن هشام، قتادة بن ابعني: عطاء بن أيب رباح، أبو بكر بن عبدالرمحومن التَّ

 .168لمي، أبو هالل الراسيبدعامة، أبو عبدالرمحن السُّ
إيلَّ يوم   اهلل فدفعها رسوُل قوٌس  دي إىل رسول اهللْهعمان قال: ُأوعن قتادة بن الّن

  ت ومل أزل عن مقامي نصب وجه رسول اهللى اندقَّحتَّ  ي رسول اهللد فرميت هبا بني يَدأُح
استقبلته، فكان آخرها سهًما ندرت   السهام، وكلما مال سهم منها إىل وجه رسول اهلل ألقى

 ي إىل رسول اهللي فسعيت هبا يف كّففأخذت حدقيت بكّف ،وافترق اجلمع ،يمنه حدقيت على خّد
 َّا رآها رسول اهللفلم  ه، ك بوجِهه نبيِّقتادة فدى وْج إنَّ مَّي دمعت عيناه فقال: اللُهيف كّف

 مها نظًرا.مها نظًرا، فكانت أحسن عيين وأحدَّه وأحدَّفاجعلها أحسن عينْي
 وقال يف ذلك اخلرنق األوسي:

 دِّالرَّ َنَسْحى َأَفَطْصامُل فَِّكِب ْتدَُّر= َف ُهُنْيَع دِّى اخَلَلَع ْتاَلي َسِذا الَّنَِّمَو
 ِدا َيَم يَبا ِطَيَو ٍنْيا َعَم يَبا ِطَيا = َفَهاِلَح ِنَسْحأَل ْتاَنا َكَمَك ْتاَدَعَف

 :"نكت اهلميان"قال صالح الدين الصفدي يف 
ه، م كان من سادات قوِمشاعر خمضَر حايب الصَّ ،ة بن األشكر الكناين، من بين ليثأميَّ

ه يف اجلند الغازي مع أيب موسى األشعري يف خالفة عمر امسه كالب، اكتتب نفَس وكان له ابٌن
 ه ودخل به على عمر وهو يف املسجد فأنشده:فأخذ قائده بيِد ن قد أضرَّفاشتاقه أبوه وكا 
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 يالِقا ُأَم َلاِذَع يَنِرْدا َتَم= َو ٍرْدَق ِرْيَغِب ِتْلَذَع ْدَق َلاِذَعَأ
 اِقَرلِعِل َهجََّوَت ْذالًبا ِإي = ِكدُِّري َفِتَلاِذَع ِتْنا ُكمَِّإَف
 الِقالتَّ ِمْوي َيِف ِنْكالرُّ يُدِدَش=  ٍرْسُيَو ٍرْسي ُعِف اِنَيْتى الِفَتَف
 ياِقَيِتال اْشَو َكْيَلي َعِفَغال َشي = َوِدْجَو َتْياَلا َبَم يَكْبَأال َوَف
 ياِقَنِتاْعي َوِرْحَن َتْحَت َكمََّضا = َوَنْوَتا َشَذِإ َكْيَلي َعاِديَقِإَو
 الِقِفاْني ِبِبْلَق اُدَوَس مََّه= َل ٍدْجَو يُدِدَش اَدَؤالُف َقَلَف ْوَلَف

 اِقَسى ُبلَِإ يُجِجاحَل َرَمَع ُها = َلبًَّر وِقاُرى الَفَلي َعِدْعَتْسَأَس
 اِقَقى ُدلَِإ ِنْيَبَشْخاأَل ِنْطَب= ِب ِهْيَلًبا َعِسَتْحُم َهو اللَُّعْدَأَو
 اِقَوا َزَمُهاُمَه ِنْيَخْيى َشَلالًبا = َعِك ْدُدْرَي ْمَل وُقاُرالَف ِنِإ

ا قدم ودخل كالب إىل املدينة، فلمَّ وكتب إىل أيب موسى األشعري برّد فبكى عمر 
أن أحلب  ه، وكنت إذا أردُتك بأبيك؟ قال: كنت أوثره وأكفيه أمَره، قال عمر: ما بلغ من برِّعلْي

 مثَّ ى تربدها حتَّسل أخالَفأْغ مثَّ ى تستقرَّر ناقة يف إبله فأرحيها وأتركها حتََّزله لبًنا أجيء إىل أْغ
فقال له:  ،فدخل عليه وهو يتهادى وقد احنىن ،ة فجاءهإىل أميَّ أحلب له فأسقيه، فبعث عمر 

 ،يا أبا كالب؟ فقال: كما ترى يا أمري املؤمنني، فقال: هل لك من حاجة؟ قال: نعم كيف أنَت
ستبلغ يف  وقال: ة قبل أن أموت، فبكى عمر ه ضمَّة وأضّمه مشَّكنت أشتهي أن أرى كالًبا فأمّش

ها إليه، كما كان يفعل ويبعث بلبِن أمر كالًبا أن حيلب ألبيه ناقًة ، مثَّاهلل تعاىلإن شاء  حبُّهذا ما ُت
ا أدناه من فيه قال: واهلل يا اإلناء وقال: اشرب هذا يا أبا كالب، فأخذه فلمَّ ففعل وناوله عمر 

ناك وقال: هذا كالب عندك وقد جْئ رائحة يدي كالب، فبكى عمر  ي ألشّمأمري املؤمنني إّن
م أبويك، فلم يزل واحلاضرون يبكون وقالوا لكالب: الَز ه وجعل عمر ه وضمَّبه، فوثب إىل ابِن

 مقيًما عندمها إىل أن ماتا، واهلل أعلم.
ابعني واألئمة العاملني، روى اب األعمى أحد علماء التَّقتادة بن دعامة السدوسي: أبو اخلطَّ

ري وأبو العالية وزرارة بن أيب منهم سعيد بن املسيب والبْص ،ابعنيمالك ومجاعة من التَّعن أنس بن 
ث عنه مجاعات من د بن سريين ومسروق وأبو جملز وغريهم، وحدَّىف وعطاء وجماهد وحممَّأْو

ويل وسعيد بن أيب عروبة واألعمش وشعبة واألوزاعي ميد الطَّاد بن سلمة وُحوب ومحَّكأّي ،الكبار
 مسعر ومعمر ومهام.و
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 راقي أفضل منه.قال ابن املسيب: ما جاءين ِع
 أحفظ منه. وقال بكر املزين: ما رأيُت

 د بن سريين: هو من أحفظ الناس.وقال حممَّ
 ى حيفظه.ويل حتَّع احلديث يأخذه العويل والزَّوقال مطر: كان قتادة إذا مِس

 هري: هو أعلم من مكحول.وقال الزُّ
 هري ومحاد وقتادة.أفقه من الزُّ أيُتوقال معمر: ما ر

 وعاه قليب. وقال قتادة: ما مسعت شيًئا إالَّ
عليه صحيفة  رئْتحفظه، وُق فظ أهل البصرة ال يسمع شيًئا إالَّوقال أمحد بن حنبل: هو أْح

 ها.َظة فحِفجابر مرَّ
 .169فسري وغري ذلكىن على عمله وفقهه ومعرفته باالختالف والتَّر يوًما فأْثِكوُذ

د أكمه ال يرى ِله من األعاجم من الدهاقني، ُور البندنيجي، أصُلاليمان بن أيب اليمان أبو بْش
 .هـ284وتويف سنة  هـ 200الدنيا يف سنة 

نشأ بالبندنيجني، وحفظ هناك أدًبا كثرًيا، وأشعاًرا كثرية، وكان هبا أبو احلسن علي بن 
ها، وكتب األصمعي، فلزم أبو بشر ذلك النمط به كلاملغرية األثرم صاحب أيب عبيدة يروي كُت

 وحفظ من كتب األثرم علًما كثرًيا.
من رأى  رَّت يف جملس واحد مائة ومخسني بيًتا من الشعر، وخرج إىل بغداد وُسْظقال: حِف

د بن زياد األعرايب، ومسع منه، ولقي أبا نصر صاحب األصمعي وهو ولقي العلماء، وقرأ على حممَّ
ظ كتاب األجناس األكرب، وكانت أليب بشر ضياع كثرية وبساتني خلفها أبوه ِفابن أخته، وح

 فباعها، وأنفقها يف طلب العلم.
 ولقي يعقوَب بن السكيت ولقي الزيادي والرياشي بالبصرة، وقرأ عليهما من حفظه كتًبا

 كثرية، وِمن تصانيفه: كتاب التقفية، كتاب معاين الشعر، كتاب العروض، ومن شعره:
 اِنَيْمي الُعِف ُتْرَصْبَأ ْنَم ُدَعْس= َأ اِنَمي الَيِبَأ ُنْب اُنَما الَيَنَأ

                                                            

 هـ وعمره ست ومخسون سنة.117تويف بواسط سنة  -169
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 اِنَبْحَس ْنِم َغَلْبي َأِنالِق= ُت اِنالشَّ يَمِظَع َقْلي َتِنَقْلَت ْنِإ
 اِنَيالَبَو ِةَمْكاحِلَو ِمْلي الِعِف

فقيه منصور املصري كاء، منهم احلافظ الترمذي، والمن العميان الذَّ وقد اشتهر عن كثرٍي
، "وض األنفالرَّ"هيلي صاحب ي، والسُّاطيب املقرئ، وأبو العالء املعّراعر، وأبو العيناء، والشَّالشَّ

 وابن ِسيده اللغوي، وأبو البقاء العكربي، وابن اخلباز النحوي، والنيلي شارح احلاجبية وغريهم.
 وأورد امليداين يف األمثال: أحفظ من العميان.

شيخ اإلسالم، ومفيت الشام، القاضي شرف الدين أبو   بن عبداحلليم بن إبراهيم:هبة اهلل
القاسم بن القاضي جنم الدين بن القاضي الكبري مشس الدين بن الطاهر بن املسلم اجلهين احلموي 

 البارزي، قاضي محاة، صاحب التصانيف.
، والشيخ إبراهيم ، مسع من أبيه وجده وابن هاملهـ 738وتويف سنة  هـ 645ولد سنة 

بع على التاذيف، وأجاز له جنم الدين البادرائي والكمال الضرير والرشيد بن األرموي، وتال بالسَّ
 الدين بن عبدالسالم، وبرع يف الفقه وغريه. العطار وعماد الدين احلرستاين، وعّز

علم قوي شارك يف الفضائل وانتهت إليه اإلمامة يف زمانه وُرحل إليه، وكان من حبور ال
ون والدين، والفضل والرزانة واخلري والتواضع، مع الصَّ ا على الطلب ال يفتر وال ميّلكاء مكبًّالذَّ

 وكان جم احملاسن كثري الزيارة للصاحلني حسن املعتقد اقتىن من الكتب شيًئا كثرًيا.
ات، مرَّ ه ترك حلكم وذهب بصره وحجَّإنَّ ن جلماعة باإلفتاء وحكم حبماة دهًرا، مثَّوأِذ

 وحّدث بأماكن، ومحل عنه خلق، وملا تويف أغلقت محاة ملشهده.
وله من التصانيف: تفسريان، وكتاب البديع يف القرآن، وشرح الشاطبية، وكتاب الشرعة يف 
السبعة، والناسخ واملنسوخ، وخمتصر جامع األصول، والوفا يف شرف املصطفى، واألحكام على 

، وشرح احلاوي أربع جملدات وخمتصر التنبيه والزبدة يف الفقه، أبواب التنبيه وغريب احلديث
 وكتاب املناسك، وكتاب عروض وغري ذلك.

ة خذ درَّوال اتَّ ،ب لغناه عنهووقف كتبه وهي تساوي مائة ألف درهم، وباشر القضاء بال راِت
ى، وكانت ن مرات لقضاء مصر فاستعفر أحًدا قط، وال ركب مبهماز وال مبقرعة، وعيِّوال عزَّ

 جاللته عجيبة مع تواضعه.
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الشيخ برهان الدين  رد ترمجته: وقال يل غري واحد: إنَّوقال صالح الدين الصفدي بعد أن أْو
اوي شيخ دمشق، كان يقول مع جاللته: وددُت لو سافرت إىل محاة وقرأت بن تاج الدين الغزَّ

 ها حمروس".وًسا "سور محاة بربِّنبيه على القاضي شرف الدين البارزي، وله ما يقرأ معكالتَّ
 :"نكت اهلميان"قال الصفدي يف 

وحكى يل الشيخ حيىي بن حممد اخلباز احلموي قال: كان عندنا يف محاة أعمى يعرف بنجم 
ه عن ذلك، صيد الطائر الغريب، فقال يل: سألُت يلعب باحلمام ويصيد الطري الغريب، فاستبعدُت

عرفه، وأطريها، فإذا طارت ونزلت ومعها الطري الغريب هدرْت طيوري أخبرها ببخور أ فقال: إنَّ
ذي على اجلميع وآخذها واحًدا بعد واحد فأمشه، فالَّ 170معها غريًبا فأرمي العب حوله فأعرف أنَّ

 ه غريب فأصطاده.ليس فيه شيء من خبوري أعرف أنَّ
الء الدين بن قريان بالديار املصرية إنساًنا يعرف بع مث قال الصفدي: وأما أنا فقد رأيُت

ه إىل بيت اخلالء ويعود إىل ر، ويتوجَّْعث وينشد الشِّطرنج يلعب ويتحدَّأعمى، وهو عالية يف الّش
 ر عليه نقل شيء من القطع، وهذا معروف يعرفه أصحابنا يف القاهرة.اللعب وال يتغيَّ

لد رويفع بن هو أنصاري من و هـ 711مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم املتوىف سنة 
ثابت الصحايب، مسع من يوسف بن املخيلي وعبدالرمحن بن الطفيل، ومرتضى بن حامت وابن املقري 

عنده تشيع بال رفض، خدم يف ديوان اإلنشاء مبصر مث  اًلوطائفة، وقد عمِّر، وأكثروا عنه، كان فاض
ثاين والعشرين من احملرم ويل نظر طرابلس، وكتب عنه الشيخ مشس الدين الذهيب، ولد يوم االثنني ال

 ه مخسمائة جملد.، وقد ترك خبطِّهـ 711وتويف سنة  هـ 630سنة 
وقد اختصره، من ذلك كتاب األغاين  ب األدب شيًئا إالَّقال الصفدي: وما أعرف يف كُت

خرية، ونشوان احملاضرة، ري، واليتيمة، والذَّبه على احلروف خمتصًرا، وزهر اآلداب للحْصالكبري رتَّ
صحاح اجلوهري، ار عليه، ومجع بني اختصر تاريخ ابن عساكر، وتاريخ اخلطيب، وذيل ابن النجَّو

 وبني احملكم البن سيده، وبني األزهري يف سبع وعشرين جملدة.

                                                            

 ة ترمى على الطائر فيمسكه.العب: عصا طويلة يف أحد طرفيها دائرة فيها شبك 170
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ظونه ويصفونه هلا بالقاهرة، وقد كتب عليه أهل ذلك العصر يقرِّأنا أوَّ قال الصفدي: ورأيُت
اس، وشهاب الدين حممود، وحمىي الدين بن عبدالقاهر النحَّ باحلسن، كالشيخ هباء الدين بن

 .171وغريهم
واختصر صفوة الصفوة، ومفردات ابن البيطار، وكتاب التيفاشي فصل اخلطاب يف مدارك 

 احلواس اخلمس ألويل األلباب، اختصره يف عشر جملدات، ومساه سرور النفس.
ومل  ،ه، يف غاية احلسندة واحدة خبطِّحاح للجوهري يف جملَّقال الصفدي: ورأيت كتاب الصِّ

 .اهلل تعاىلي يف آخر عمره، رمحه يزل يكتب إىل أن أضرَّ وعِم
ببغداد، فقيه زاهد ورع فرضي، كان  هـ 489املتوىف سنة  عبدامللك بن إبراهيم املقدسي

جاع إماًما يف الفرائض واحلساب وقسمة التركات، وإليه مرجع الناس يف ذلك، طلبه الوزير أبو ش
 منها، وأنشد: مة الستعفيُت، وقال: لو كانت والييت متقدِّّنالّس ز وعلّوللقضاء فاعتذر بالعْج

 يُدِدَش ِهْيَلَع اًلْها َكَهُبَلْطَمًئا = َفاِشَن ُةاَدَيالسِّ ُهْتَيْعَأ ُءْرا امَلَذِإ
تاب أحًدا ه اغأليب عبيدة، ومل يعرف أنَّ "غريب احلديث" البن فارس و "اجململ"وكان حيفظ 

 .172قط
 قال الصفدي يف كتاب "نكت اهلميان يف أخبار العميان".

الشيخ اإلمام العامل العالمة احلافظ مشس الدين أبو عبداهلل  مان بن قامياز،ثحممد بن أمحد بن ع
جارى، والفظ ال يبارى، أتقن احلديث ورجاله، ونظر علله وأحواله، وعرف الذهيب، حافظ ال ُي
إىل الذهب نسبته  ال اإليهام يف توارخيهم واإللباس، مع ذهن يتوقد ذكاؤه، ويصحُّتراجم الناس، وأز

وانتماؤه، مجع الكثري، ونفع اجلم الغفري، وأكثر من التصنيف ووفر باالختصار مؤنة التطويل يف 
 التأليف.

 وقف الشيخ كمال الدين ابن الزملكاين على تارخيه الكبري املسمى تاريخ اإلسالم جزًءا بعد
 هاه مطالعة، وقال: هذا كتاب علم.جزء، إىل أن أْن

ومل أجد عنده مجود احملدِّثني وال  ،ه وقرأت عليه كثرًيا من تصانيفهاجتمعت به وأخذت عْن
نة النقلة، بل هو فقيه النظر، له دربة بأقوال الناس ومذاهب األئمة من السلف، وأرباب دكو

                                                            

 وهذا الكتاب هو لسان العرب. 171

 نكت اهلميان يف نكت العميان. 172
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ن أنه ال يتعدى حديًثا يورده حىت يبيِّن ما فيه من ضعف املقاالت، وأعجبين ما يعانيه يف تصانيفه م
رمحه  -ي منت أو ظالم إسناد أو طعن يف رواة، وهذا مل أر غريه يعاين هذه الفائدة فيما يورده، توفِّ

 ودفن يف مقابر باب الصغري. هـ 748ليلة االثنني ثالث ذي القعدة سنة  -اهلل 
دته ليلة افعي قال: ُعبكي الشَّأبو احلسن علي السُّأخربين العالمة قاضي القضاة تقي الدين 

قبل موته بأربع  - تعاىل هللرمحه ا - أضرَّ قدوكان  ،دك؟ فقال: يف السياقمات فقلت له: كيف جِت
ك لو قدحت هذا رجع إلْي :ى ويغضب إذا قيل لهسنني أو أكثر مباء نزل يف عينيه، فكان يتأذَّ

إىل أن  اًلقلي اًلين ما زال بصري ينقص قليسي؛ ألنَّعرف بنْفبصرك، ويقول: ليس هذا مباء وأنا أ
 تكامل عدمه.

 ، وارحتل ومسع بدمشق وبعلبكَّهـ 673وأخربين عن مولده فقال: يف ربيع اآلخر سنة 
ومحص محاة وحلب وطرابلس ونابلس والرملة وبلبيس والقاهرة واإلسكندرية واحلجاز والقدس 

 وغري ذلك.
وقد قرأت منه عليه املغازي والسرية النبوية إىل آِخر أيام  - "اإلسالم تاريخ"ومن تصانيفه: 

م فيه الثني البلدية ومن تكلِّوالثَّ -هـ  700احلسن رضي اهلل عنه، ومجيع احلوادث إىل آخر سنة 
وتاريخ النبالء والدول اإلسالمية، وطبقات القراء  - هما خبطي وقرأهتما عليهوقد كتبُت -وهو موثق 

 اء الكبار على الطبقات واألعصار.اه القرَّومسَّ -
 عليه: تناولته منه وأجازين روايته عنه وكتبُت

 اِقَر َتْنُك ْنا ِإَنالثَّا ِبَهْيَل= ِإ ْدَعاْصَف اِتَقَبالطَّ ِهِذَهِب َكْيَلَع
 اِقَفاتِّ ِنْسي ُحِف رِّالدُّ ِمْظَن= َك ٍرْشَع ِدْعَب ْنِم ًةَعْبا َسَهْدِجَت
 اِقَثي َوِف َكاُلَقى َمَحْضَأ ِه= ِب ٍلْهَج لُِّك َةَمْلُظ َكْنَعي لَِّجُت
 اِقَبالطِّ ِعْبي السَِّف ا الَحا َمَذ= ِإ اُهَرا َتَم ُنَسْحَأ ِسْمالشَّ وُرُنَف

وطبقات احلفاظ جملدان، وميزان االعتدال يف الرجال يف ثالثة أسفار، وكتاب املشتبه يف 
مجال لرجال جملد، تذهيب التهذيب، اختصار هتذيب الكمال للشيخ األمساء واألنساب جملد، نبأ ا

اختصار السنن  الدين املزي، واختصار كتاب األطراف أيًضا للمزي، والكاشف اختصار التذهيب،
الكبري للبيهقي، تنقيح أحاديث التعليق البن اجلوزي، املستحلى يف اختصار احمللى، املقتىن يف الكىن، 

العرب يف خرب من غرب جملدان، اختصار تاريخ نيسابور جملد، اختصار املستدرك املغين يف الضعفاء، 
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للحاكم، اختصار تاريخ ابن عساكر يف عشرة أسفار، اختصار تاريخ اخلطيب جملدان، الكبائر 
وفيق على ن، أخبار السد، أحاديث خمتصر ابن احلاجب، تدقيق أهل التَّآن، حترمي اإلدبار جزآجز

م السمر يف سرية عمر، التبيان يف مناقب عثمان، فتح املطالب يف أخبار علي بن مناقب الصديق، نع
معجم أشياخه وهم ألف وثالمثائة شيخ، اختصار  - ه عليه من أوَّله إىل آخرهوقرأُت -أيب طالب 

كتاب اجلهاد لبهاء الدين بن عساكر، ما بعد املوت جملد، اختصار كتاب القدر للبيهقي ثالثة 
ر، اختصار تقومي البلدان لصاحب محاة، نفض اجلعبة يف أخبار البدر يف عدد أهل بْد أجزاء، هالة

شعبة، قض هنارك بأخبار ابن املبارك، أخبار أيب مسلم اخلراساين، وله يف تراجم األعيان لكل واحد 
ء، وقد يف تاريخ النبال ن جرى جمراهم، لكنَّه أدخل الكلَّة األربعة وَممصنف قائم الذات مثل األئمَّ

 رواية مجيع ما جيوز له تسميعه. -تعاىل  -اهلل مه أجازين رِح
أحد األئمة األعالم صاحب السنن املعروفة  أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الترمذي:

املشهور، إحدى الكتب الستَّة، كان ضريًرا، ويقال: بل كان أكمه، وله من املؤلفات غريها 
 علل.حابة، والالشمائل، وأمساء الصَّ

قال أبو يعلى اخلليل بن عبداهلل اخلليلي القزويين يف كتابه علوم احلديث: حممد بن عيسى بن 
فق عليه، له كتاب يف السنن، وكتاب يف اجلرح والتعديل، وروى عنه أبو اد احلافظ متَّسورة بن شدَّ

 حمبوب واألجالَّء، وهو مشهور باألمانة واإلمامة والعلم.
حيح وعرضته على علماء احلجاز، فرضوا به، وعرضته هذا املسند الصَّفت قال الترمذي: صنَّ

على علماء العراق فرضوا به، وعرضته خراسان فرضوا به، ومن كان يف بيته هذا الكتاب، فكأمنا 
 يف بيته نيب ينطق.

أبو البقاء عبداهلل بن احلسني بن عبداهلل العكربي الضرير النحوي احلنبلي، صاحب إعراب 
ل الزخمشري وديوان على املقامات، ومفصَّ لعزيز، وكتاب اللباب يف النحو، وله حواٍشالقرآن ا

 املتنيب وغري ذلك، وله يف احلساب وغريه، وكان صاحًلا ديًنا، مات وقد قارب الثمانني.
 .173وكان إماًما يف اللغة، فقيًها مناظًرا، عارًفا باألصلني والفقه

اطيب الضرير، مصنِّف الشاطبية يف القراءات السبع اليت أبو القاسم خلف بن أمحد الرعيين الش
 مل ُيسبق إليها وال يلحق فيها.

                                                            

 هـ. 616تويف سنة  -173
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وبلده شاطبة يف األندلس، وقد أريد منه أن يلي اخلطابة، فامتنع من ذلك ألجل مبالغة 
اخلطباء على املنابر يف وْصف امللوك، خرج إىل احلج وقدم اإلسكندرية فواله القاضي الفاضل 

درسته، وزار القدس وصام به شهر رمضان، مث رجع إىل القاهرة فكانت وفاته هبا، مبراء مشيخة اإلق
 .174م فيما ال يعنيهوكان ديًنا ورًعا وقوًرا، ال يتكلَّ

 قال صالح الدين الصفدي يف كتابه )نكت اهلميان يف نكت العميان(:
محاة الشافعي حممد بن سامل بن نصر اهلل بن سامل بن واصل القاضي مجال الدين قاضي 

وتويف سنة  اًلوعمر دهًرا طوي هـ 604ة األعالم، ولد حبماة ثاين شوال سنة احلموي، أحد األئمَّ
، وبرع يف العلوم الشرعية والعقلية، واألخبار وأيام الناس، وصنف ودرس وأفىت واشتغل هـ 697

 ه واشتهر امسه.وبعد صيُت
وحدَّث عن احلافظ زكي الدين الِبرزايل وكان من أذكياء العامل، ويل القضاء مدة طويلة 

بدمشق وحبماة، وخترج به مجاعة، وما زال حريًصا على االشتغال، وغلب عليه الفكر إىل أن صار 
يوم اجلمعة رابع عشر شوال  -تعاىل  -اهلل ن جيالسه، وملا مات رمحه يذهب عن أحوال نفسه وعمَّ

 سنة. 94من السنة املذكورة، تويف عن عمر يبلغ 
صنف يف اهليئة وله تاريخ، واختصر األغاين، قال صالح الدين الصفدي: وملكُت و

، وهي كتابة َمن قد ه عليها بعدما أضرَّباختصاره نسخة عظيمة إىل الغاية يف ثالثة جملدات، وخطُّ
عمي رمحه اهلل، وله خمتصر األربعني، وشرح املرجز لألفضل اخلوجني، وشرح اجلمل له، وهداية 

 املنطق، وشرح قصيدة ابن احلاجب يف العروض والقوايف، والبارع الصايل، وخمتصر األلباب يف
 األدوية البن البيطار.

ه جهزه بعض ملوك مصر )أظنه الصاحل( إىل األنربور ملك الفرنج يف الرسيلة، فلتقاه وقيل إنَّ
ك وال ه ما حترَّ: إنَّه فيقالامه، وأراد بذلك ليستخفَّمه وأحضر له األرغل يوًما وضرب به قدَّوعظَّ
ه بقي إنَّ :ه نقط دم، يقالا قام وجدوا حتَته ملَّأنَّ ة لذلك وال طرًبا، إالَّوثبت وما أظهر هلم خفَّ اهتزَّ
أنا ما عندي ما  ،ه يف األرض إىل أن أدماها، فعظم أمره عند األنربور، مث قال له: يا قاضيكعبْي حيكُّ

من علم املناظر فبات تلك الليلة وصبَّحه باجلواب  اًلله ثالثني سؤاة، وسأأسألك عنه ال فقه وال عربيَّ

                                                            

 هـ. 590وفاته سنة  -174
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القاضي مل يكن معه  ها، فصلب األنربور على وجهه، وقال: هكذا يكون قسيس املسلمني؛ ألنَّعْن
 ما أجابه عن ظهر قلب.كتب يف تلك السفرة، وإنَّ

شغل يف إنه كان ُي ، وغري ذلك، وقيل"مفرج الكروب يف دولة بين أيوب"وله أيًضا كتاب 
يف  اًلحلقته يف ثالثني علًما، وحضر حلقته جنم الدين دبريان الكاتيب املنطقي، وأورد عليه إشكا

 املنطق، وحكى يل عنه اإلمام البارع مشس الدين بن األكفاين غرائَب عن حفظه وذكائه.
عالء الدين بن  وحكى يل احلكيم السديد الدمياطي اليهودي قال: جاء ليلًة إيلَّ عند الشيخ

النفيس يف بعض سفراته إىل القاهرة، ونام عنده تلك الليلة، فصلى العشاء اآلخرة وانفتح بينهما 
يخ عالء الدين يبحث معه من غري انزعاج، وء والشَّباب البحث، فلم يزاال إىل أن طلع الضَّ

وء التفت إىل الشيخ وجهه، فلما طلع الض والقاضي مجال الدين بن واصل حيتد يف البحث، وحيماّر
عالء الدين، وقال له: يا شيخ عالء الدين، حنن عندنا نكت ومسائل وأطراف، وأما خزائن علم 

 هكذا فما عندنا.
نا القاهرة مع املظفر فسمعت منه وأجاز وحكى يل العالمة أثري الدين أبو حيان قال: قدم علْي

خلميس التاسع والعشرين من احملرم سنة فاته، وذلك بالكبش من القاهرة يوم ايل رواياته ومصنَّ
 م الذين ختمت هبم املائة السابعة.ْلتسعني وستمائة، وهو ِمن بقايا من رأيناه من أهل الِع
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 من نوادر العميان
 شافع بن علي بن عباس بن إمساعيل بن عساكر الكناين العسقالين، مث املصري، له النظم الكثري، والنثر الكبري.

ب، قاله الصفدي، وقال: أخربين الشهاب البوتيجي الكتيب املعروف بزحل، قال: خلف مثانية عشر كان مجاعة للكت
خزانة كتًبا نفائس أدبية، وكانْت زوجته َتْعرف مثن كل كتاب، وبقيْت تبيع منها إىل أن أخرجت أنا من القاهرة 

كتاب وجسه قال: هذا الكتاب الفالين سنة تسع وثالثني وسبعمائة، وأخربين املذكور أيًضا قال: كان إذا ملس ال
ملكته يف الوقت الفالين، وكان إذا أراد أيَّ جملٍد كان، قام إىل اخلزانة اليت هو فيها، وتناوله منها كأنه اآلن وضعه 

 .175فيها
قال الصفدي: أمحد بن إبراهيم بن حسن بن إبراهيم بن جعفر بن أمحد بن هشام بن يوسف بن توهيبت القرشي 

 -رمحه اهلل تعاىل  -لبهنسي، علم الدين القمين الضرير املفيت الفقيه، ولد سنة عشرين وستمائة، وتوفِّي األموي ا
َسنة ست ومثانني وستمائة، روى عن ابن اجلميزي وغريه، وأعاد بالظاهرية بالقاهرة، وكانوا يكتبون عنه يف 

 الفتوى.
قال: كان فقيًها فاضاًل، له مشاركة يف حنو  -رمحه اهلل تعاىل  -أخربين من لفظه اإلمام العالمة أثري الدين أبو حيان 

وأصول، وكان يف احلفظ آية، حيفظ السُّطور الكثرية واألبيات ِمن مسعة واحدة، وكان يقعد يوَم اجلمعة حتت 
كان اخلطيب فيحفظ اخلطبة من إنشاء اخلطيب يف مرة واحدة، وميليها بعد ذلك، إال أنه كان ال يثبت له احلفظ، و

 فيه صالٌح وديانة، وله أدب وَنْظم وَنْثر.
قال الصفدي: أمحد بن حممد بن علي بن منري أبو سعيد اخلوارزمي الضرير الفقيه العالمة الشافعي، تلميذ الشيخ أيب 

 448سنة  -رمحه اهلل  -حامد، قال اخلطيب: درس وأفىت، ومل يكن بعد أيب الطيب الطربي أفقُه منه، وتوفِّي 
 هـ.

ل الصفدي: أمحد بن املختار بن حممد بن عبيد بن جرب بن سليمان أبو العباس بن أيب الفتوح بن أخي مهذب قا
الدولة، كان أمحد هذا وأبوه من أمراء البطيحة، وكان كثري الشعر، قدم بغداد ومدح اإلمامني املسترشد واملستظهر، 

، وكان قد مات له ابن فبكى عليه إىل أن ذهبْت هـ 548سنة  -رمحه اهلل  -ومدح املقتفي ألمر اهلل، وتويف 
 عينه، مث تلتها العني األخرى، فقال يشكو الزمان:

 َكَأنََّما آَلى َعَلى َنْفِسِه = َأالَّ َيَرى َشماًل الْثَنْيِن
 َلْم َيْكِفِه َما َناَل ِمْن ُمْهَجِتي = َحتَّى َأَصاَب الَعْيَن ِبالَعْيِن

                                                            

 .164نكت اهلميان، ص  175
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الدين أبو العباس الضرير  بن أمحد بن ممدود بن برسق األديب الفاضل شهاب قال الصفدي: أمحد بن مسعود
كان حافًظا للشعر، وله قدرة على النظم، ينظم  السنهوري، املعروف باملادح؛ ألنه كان يكثر من مدائح النيب 

 القصيدة، ويف كل بيت حروف املعجم، ويف كل بيت طاء، ويف كل بيت ضاد، وهكذا من هذا اللزوم.
 صلى اهلل عليه وسلم. -وأخربت عنه أنه كان أوالً كثري األهاجي للناس، مث إنه رفض ذلك، ورجع إىل مدائح النيب 

قال الصفدي: أمحد بن يوسف بن حسن بن رافع، اإلمام العالمة الزاهد الكبري، موفق الدين أبو العباس املوصلي 
رمحه  -تسعني أو إحدى وتسعني ومخسمائة، وتويف الكواشي، ولد بكواشة )وهي قلعة من أعمال املوصل( سنة 

 سنة مثانني وستمائة. -اهلل تعاىل 
قرأ القرآن على والده، واشتغل وبرع يف القراءات والتفسري والعربية والفضائل، مسع من أيب احلسني بن روزبة، 

 وقدم الشام، وأخذ عن السخاوي وغريه، وحج وزار القدس وعاد إىل بلده وتعبَّد.
عدمي املثل، زهًدا وصالًحا، وصدًقا وتبتاًل، وكان السلطان ومن دون يزورونه، وال يعبأ هبم، وال يقوم هلم،  وكان

 وال يقبل منهم شيًئا، وله كشف وكرامات، وأضر قبل موته حنو عشرين سنة.
ن كثريَ اإلنكار صنف التفسري الكبري والصغري، وأرسل نسخة إىل مكة، وإىل املدينة نسخة، وإىل القدس نسخة، وكا

 على بدر الدين صاحب املوصل، وإذا شفع عنده ال يرده.
لقد سلبت أحسن وجهك، قال: صدقت، غري أين منعت النظر  -وقد ذهب بصره  -قال رجل للقاسم بن حممد 

 إىل ما ُيلهي، وعوضت الفكرة يف العمل فيما جيدي.
إليه سفيان: أما بعد فقد فهمت كتابك، فيه  وكتب مبارك أخو سفيان الثوري إليه يشكو ذهاب بصره، فكتب

 شكاية ربك، فاذكر املوت يهن عليك َذهاب بصرك.
قال بعضهم لبشار بن برد: ما أذهب اهلل كرمييت مؤمن إال عوضه اهلل خرًيا منها، فبم عوضك؟ قال: بعدم رؤية 

 الثقالء مثلك.
يان: عني بني اثنني، فكان النخعي إذا انتهى إىل قيل: إن األعمش كان يقوده النخعي وهو أعور، فيصيح هبما الصب

 جمامعهم خلى عنه، فقال له األعمش: ما عليك يأمثون وتؤجر، فقال النخعي، وما عليك أن يسلموا وتؤجر!
يا أمري  -وكان يعادي أبا حنيفة:  -وعن أيب يوسف قال: دعا املنصور أبا حنيفة، فقال الربيع حاجب املنصور 

و حنيفة خيالف جدك، )كان عبداهلل بن عباس يقول: إذا حلف على اليمني مث استثىن بعد ذلك بيوم املؤمنني، هذا أب
ال جيوز االستثناء إالَّ متصاًل باليمني(، فقال أبو حنيفة: يا أمري املؤمنني،  :أو يومني جاز االستثناء، وقال أبو حنيفة

؟ حيلفون لك، مث يرجعون إىل منازهلم فيستثنون إن الربيع يزعم أن ليس لك يف رقاب جندك بيعة، قال: وكيف
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أردت أن  :فتبطل أمياهنم، فضحك املنصور وقال: يا ربيع، ال تعرض أليب حنيفة، فلما خرج أبو حنيفة قال له الربيع
 .176تشيط بدمي؟! قال: ال ولكنَّك أردت أن تشيط بدمي فخلصتك، وخلصت نفسي

باس الطوسي سيئ الرأي يف أيب حنيفة، وكان أبو حنيفة يعرف ذلك، حدَّث عبدالواحد بن غياث قال: كان أبو الع
فدخل أبو حنيفة على أيب جعفر أمري املؤمنني، وكثر الناس فقال الطوسي: اليوم أقيد أبا حنيفة، فأقبل عليه فقال: يا 

ن يضرب عنقه؟ أبا حنيفة، إن أمري املؤمنني يدعو الرجل منا فيأمره بضرب عنق الرجل ال يدري ما هو؟ أيسعه أ
فقال: يا أبا العباس، أمري املؤمنني يأمر باحلق أو الباطل؟ قال: باحلق، قال: أنفذ احلق حيث كان وال تسأل عنه، مث 

 .177قال أبو حنيفة ملن قرب منه: إنَّ هذا أراد أن يوثقين فربطته
بغداد فاشتغل بالعربية، فأتقن أبو بكر بن سعيد بن الدهان النحوي األعمى امللقَّب بالوجيه، ولد بواسط، وقدم 

ذلك وحفظ شيًئا كثرًيا من أشعار العرب، ومسع احلديث، وكان حنبليًّا، مث انتقل إىل مذهب أيب حنيفة مث صار 
 شافعيًّا، وويل تدريس النحو بالنظامية، وفيه يقول الشاعر:

 ِإَلْيِه الرََّساِئُلَفَمْن ُمْبِلٌغ َعنِّي الَوِجيَه ِرَساَلًة = َوِإْن َكاَن اَل ُتْجِدي 
 ا َأْعَوَزْتَك امَلآِكُلَتَمْذَهْبُت ِللنُّْعَماِن َبْعَد اْبِن َحْنَبٍل = َوَذِلَك ملَّ

 َأَخْذُت ِبَرْأِي الشَّاِفِعيِّ ِدَياَنًة = َوَلِكنََّما َتْهَوى الَِّذي ُهَو َحاِصُل
 َقاِئُل اْنُظْر ِلَما َأْنَتَفَوَعمَّا َقِليٍل َأْنَت اَل َشكَّ َصاِئٌر = ِإَلى َماِلٍك 

وكان حيفظ كثرًيا من احلكايات واألمثال وامُلَلح، ويعرف العربية والتركية والعجمية والرومية واحلبشية والزجنية، 
 وكانت له يٌد طوىل يف نظم الشعر.

قالوا: وكان الوجيه ال  وله مدائح حسنة وأشعار رائعة، ومعانٍ فائقة، ورمبا عاَرض شعر البحتري مبا يقاربه ويدانيه،
يغضب قط، فتراهن مجاعة مع واحد أنه إن أغضبه كان له كذا كذا، فجاء إليه فسأله عن مسألة يف العربية، فأجاب 
فيها باجلواب، فقال له السائل: أخطأت أيها الشيخ، فأعاد عليه اجلواب بعبارة أخرى فقال: كذبت، وما أراك إال 

أيها الرجل، فلعلك مل تفهم ما أقول لك، فقال: بلى، ولكنك ختطئ يف اجلواب، قد نسيت النحو، فقال الوجيه: 
فقال: فقل أنت ما عنَدك لنستفيد منك، فأغلظ له السائل يف القول فتبسم ضاحًكا، وقال له: إن كنت راهنت فقد 

مسك، فإين أحب أن غلبت، وإمنا مثلك مثل البعوضة سقطْت على َظْهر الفيل، فلما أرادْت أن تطري قالت له: است
 .178أطري، فقال هلا الفيل: ما أحسسُت بك حني سقطت فما أحتاج أن أستمسك إذا طرت

                                                            

 .91كتاب األذكياء، ص  176

 .91كتاب األذكياء، ص 177
 هـ. 612وفاته سنة  كانْت 178
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أبو احلسني علي بن إمساعيل بن سيده: كان إماًما حافًظا يف اللغة، وكان ضرير البصر، وأبوه من َقبِله كان ضريًرا، 
 ء صاحب البغدادي.وقد تلقَّى علم العربية واللغة عن أبيه، وقرأ على أيب العال

يف جملدات عديدة، وله شرح احلماسة يف ست جملدات وغري ذلك، وقرأ على الشيخ أيب  "احملكم"ألف ابن سيده 
؛ أليب عبيد سرًدا من حفظه، فتعجَّب الناس لذلك، وكان الشيخ يقابل مبا يقرأ "الغريب"عمرو بن الطلمنكي كتاب 

 يف الكتاب فسمع الناس بقراءته من حفظه.
 ال الصفدي يف نكت اهلميان:ق

هـ باملوصل، ضر يف آخر عمره، وكان قد  603مكي بن ريان بن شبه املاكسيين النحوي أبو احلرم املتوفَّى سنة 
قدم بغداد وجالس شيوخها، وقرأ هبا على أيب حممد بن اخلشاب وأيب احلسن بن العطار، وأيب الربكات ابن 

ر حيىي بن سعدون القرطيب، وغريه، وقرأ عليه أهل املوصل، وخترج به أعيان األنباري، وقرأ يف املوصل على أيب بك
 زمانه من أهلها، ومضى إىل الشام وعاد إىل املوصل.

كان صاحًلا كرمًيا، صبوًرا على املشتغلني، جيلس هلم من سحر إىل أن يصلِّي العشاء اآلخرة، وكان ِمن أحفظ الناس 
 من كل علم طرًفا، ومسع احلديث فأكثر. للقرآن، ناقاًل للسبع، وكان قد أخذ

يعرف مُبَكْيك )تصغري مكي(، فلما ارحتل عن ماكسني ومتيز، واشتغل يف طلب  179وكان أول حياته يف ماكسني
العلم، اشتاق إىل وطنه، فعاد إليها وتسامع به الناس فمن كان قد بقي يعرفه زاره وفرح بفضله، فبات تلك الليلة 

إىل احلمام سحًرا، فسمع امرأة تقول من غرفتها ألخرى: ما تدرين َمن جاء؟ قالت: ال،  فلما كان من الغد خرج
قالت: مكيك ابن فالنة، فقال: واهلل ال أقمت يف بلد أدعى فيه مبكيك، وساَفر من وقته إىل املوصل بعدما كان قد 

 نوى اإلقامة يف وطنه.
ل بعض السادة: كنا يف جنازة وحضرها معنا أبو بكر قال الصفدي يف نكت اهلميان: ونقلت من بعض اجملاميع قا

الضرير، وبني يدي اجلنازة صبيان يبكون ويقولون من لنا بعدك يا أبِت؟! فلما مسعهم أبو بكر يقولون ذلك قال: 
الذي أليب بكر الضرير، فسألته عن سبب ذلك، فقال: كان أيب من ُفقراء املسلمني، وكان يبيع اخلزف، وكانت يل 

ن مين، وكنت قد أيت عليَّ يف بصري، فانتبهت ليلًة فسمعت أيب يقول ألمي: أنا شيخ كبري، وأنت أيًضا أخت أس
 قد كربت وضعفت، وقد قرب منا ما َبُعد، مث أنشد:
 ْرِدِه َلَقِريُبِحجًَّة = ِإَلى َمْنَهٍل ِمْن ِوَوِإنَّ اْمَرًأ َقْد َساَر َخْمِسنَي 

ختدم الناس، وهذا الصيب ضرير قطعة حلم ليت شعري ما يكون منه؟ مث بكيا وهذه الصبية تعيش بصحة جسمها، و
وداما على ذلك وقًتا من الليل، فأحزنا قليب فأصبحُت ومضيت إىل املكتب على عاديت، فما لبثت إال يسرًيا إذ جاء 

صبيًّا دون البلوغ قد أقبل شهر رمضان، وأريد منك  :غالم للخليفة، وقال للمعلم: السيدة تسلم عليك، وتقول لك
                                                            

 .ال اجلزيرةماكسني بليدة على هنر اخلابور من أعم 179
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حسن القراءة، طيب الصوت، ُيَصلِّي بنا التراويح، فقال: عندي من هذه صفته، وهو مكفوف البصر، مث أمرين 
بالقيام معه فأخذ الرسول بيدي وسرنا حىت وصلنا الدار فاستأذن فأذنت السيدة يل بالدخول، فدخلت وسلمت 

، واسترسلت يف القراءة، فزاد بكاؤها وقالت: ما مسعت قط بسم اهلل الرمحن الرحيم، فبكت :واستفتحت، وقرأت
مثل هذه التالوة، فرقَّ قليب فبكيت فسألتين عن سبب ذلك، فأخربهتا مبا مسعت من أيب، فقالت: يا بين يكون يف 
ذلك ما مل يكن يف حساب أبيك، مث أمرت يل بألف دينار، فقالت: هذه يتجر هبا أبوك، وجيهز أختك، وقد أمرت 

بإجراء ثالثني ديناًرا يف كل شهر إدراًرا، وأمرت يل بكسوة وبغلة مسرجة ملجمة، وسرج حملى، فهو سبب لك 
 قويل جواًبا للصبيان عندما قالوا: من لنا بعدك يا أبِت؟

منصور بن إمساعيل بن عمر بن أيب احلسن، الفقيه الشافعي التميمي، له مصنفات يف املذهب مليحة، وتوفِّي سنة 
مبصر، ومن طرائف ما روي عنه أنه أصابه مسغبة شديدة يف سين القحط، فرقى سطح داره، ونادى هـ  306

 بأعلى صوته يف الليل.
 الِغَياَث الِغَياَث َيا َأْحَراُر = َنْحُن خْلَجاُنُكْم َوَأْنُتْم ِبَحاُر

 َعاُرِة اَل ِحنَي َتْرُخُص اأَلْسـَد=  ْحُسُن امُلَواَساُة ِفي الشِّْدِإنََّما َت

 فسمع جريانه فأصبح على بابه مائة محل من بر، وكان جنديًّا قبل عماه، ويظهر يف شعره التشيُّع.
حني بلغ العز بن عبدالسالم امللقب بسلطان العلماء باإلقامة اجلربية يف بيته، ومنعه من الفتيا، قال للوزير الذي بلغه: 

ملوجبة للشكر على الدوام، أما الفتيا فقد كنُت واهلل هبا متربًما يا غرز، إن هذه الشروط من نعم اهلل اجلزيلة علي ا
وأكرهها، وأعتقد أن املفيت على شفري جهنم، ولوال اعتقادي أن اهلل أوجبها عليَّ يف هذا الزمان، ملا كنُت تلوثت 

ي بالناس ولزوم هبا، واآلن قد عذرين احلق وسقط عين الوجوب وختلصت ذميت وهلل احلمد واملنة، وأما ترك اجتماع
بييت فما أنا يف بييت اآلن، وإمنا أنا يف بستان ومن سعاديت لزوم بييت وتفرغي لعبادة ريب، والسعيد من لزم بيته وبكى 

 على خطيئته، واشتغل بطاعة اهلل تعاىل.
 يا غرز لو وهذا تْسلية من احلق وهدية من اهلل إيلَّ، أجراها على يد السلطان وهو غضبان وأنا هبا فرحان، واهلل

كانت عندي خلعة تصلح لك هلذه الرسالة املتضمنة هلذه البشارة خللعت عليك، وحنن على الفتوح، خذ هذه 
 .180السجادة وصل عليها فقبلها وقبلها

                                                            

، وقد نسبه إىل 218 - 217لألستاذ عبدالعزيز البدري، ص  ؛" العلماء واحلكامنياإلسالم ب"نظر كتاب: ا 180
 .80، ص5، ج"طبقات السبكي"
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 ابتالءات وِمَحن
ض كان لعليِّ بن احلسني غالم، فسقط من يده سفود، وهو يشوي شيًئا يف التنُّور على رأس صيب لعلي فقتله، فنه

 علي بن احلسني مسرًعا، فلما نظر إليه قال للغالم: إنك مل تتعمد أنت حر، مث شرع يف جهاز ابنه.
األمري الشاعر أمحد بن املختار بن حممد بن ُعَبيد بن جرب، كان قد مات له ابن فبكى عليه إىل أن ذهبت عينه، مث 

 تلتها العني األخرى .
ًها إىل دمشق ليجتمع بالوليد، وقعت األكلة يف رجله يف واد قرب املدينة، ملا خرج عروة بن الزبري من املدينة متوج

وكان مبدؤها هناك، فظن أهنا ال يكون منها ما كان، فذهب يف وجهه ذلك، فما وصل دمشق إال وهي قد أكلت 
أكلت رجله  نصفَ ساقه، فدخل على الوليد فجمع له األطباء العارفني بذلك، فأمجعوا على أنه إن مل يقطعها، وإال

كلها إىل وركه، ورمبا ترقت إىل اجلسد فأكلته، فطابت نفسه بنشرها، وقالوا له: أال نسقيك مرقًدا حىت يذهب 
عقلك منه فال حتس بأمل النشر؟ فقال: ال واهلل ما كنت أظن أنَّ أحًدا يشرب شراًبا أو يأكل شيًئا يذهب عقله، 

ا يف الصالة، فإين ال أحسُّ بذلك وال أشعر به، قال: فنشروا رجله من ولكن إن كنتم ال بد فاعلني، فافعلوا ذلك وأن
فوق األكلة من املكان احلي احتياًطا أنه ال ُيبقي منها شيًئا وهو قائم يصلي، فما تضور وال اختلج، فلما انصرف 

فلئن كنت قد  من الصالة عزاه الوليد يف رجله، فقال: اللهم لك احلمد، كان يل أطراف أربعة، فأخذت واحًدا،
 أخذت فقد أبقيت، وإن كنت قد أبليت فلطاملا عافيت، فلك احلمد على ما أخذت وعلى ما عافيت.

وكان قد صحب معه بعض أوالده من مجلتهم ابنه حممد وكان أحبَّهم إليه، فدخل دار الدواب فرفسته فرس فمات، 
ا، وأبقيت ستة، فلئن كنت قد ابتليت، فلطاملا فأتوه فعزوه فيه، فقال: احلمد هلل كانوا سبعة فأخذت منهم واحًد

عافيت، ولئن كنت قد أخذت فلطاملا أعطيت، فلمَّا قضى حاجته من دمشق رجع إىل املدينة، فما مسعناه َذَكر رجله 
لقد "وال ولده، وال شكا ذلك إىل أحد، حىت دخل وادي القرى، فلما كان يف املدينة الذي أصابته األكلة فيه قال: 

، فلما دخل املدينة أتاه الناس يسلِّمون عليه ويعزونه يف رجله وولده، فبلغه أنَّ بعض الناس "من سفرنا هذا نصًبا لقينا
 واألبيات ملعن بن أوس: -قال: إمنا أصابه هذا بذنب أحدثه، فأنشد عروة يف ذلك 

 ِرْجِلي َشٍةَفاِح َنْحَو َحَمَلْتِني ِلِريَبٍة = َواَل َكفِّي َأْهَوْيُت َما َلَعْمُرَك
 َعْقِلي َواَل َعَلْيَها َرْأِيي َدلَِّني َواَل = َلَها َبَصِري َواَل َسْمِعي َقاَدِني َواَل

 ِمْثِلي ِمْثِلِه ِإَلى َيْمِشي اَل اأَلْمِر ِمَن ِلُمْنَكٍر = َحِييُت َما ِبَماٍش َوَلْسُت
 َأْهِلي َعَلى َأَقاَم َما ِفيَضْي َقَراَبٍة = َوُأوِثُر ِذي َعَلى َنْفِسي ِثًراُمْؤ َواَل

 181ِمْثِلي َفًتى َأَصاَبْت َقْد ِإالَّ الدَّْهِر ِمَن = ُمِصيَبٌة ُتِصْبِني َلْم َوَأْعَلُم َأنِّي
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ُتطلق عليه هذا الوْصف، فغلب  -إمعاًنا يف تْدليله  -سيبويه إمام النحاة، ومعىن سيبويه رائحة التفاح، وكانت أمُّه 
 على امسه عمرو.

 .182 مناظرة بينه وبني الكسائي، مل يلبث أن تويف من أثر احلزن، إذ شعر باحليف يف احلكمجرْت
لفظي  :حصل بني اإلمامني حممد بن إمساعيل البخاري وحممد بن حيىي الذهلي وحشة بسبب اختالفهما يف مسألة

أوذي البخاري يف ذلك بالقرآن خملوق، أو غري خملوق، وكان الصواب مع البخاري، وقد أيد مسلم البخاري، و
 إيذاًء شديًدا.

وكان مسلم مرة يف دار حممد بن حيىي الذهلي بنيسابور، فقال الذهلي يوًما ألهل جملسه، وفيهم مسلم بن احلجاج: 
أال من كان يقول بقول البخاري يف مسألة اللفظ بالقرآن فليعتزل جملَسنا، فنهض مسلم من فوره إىل مزنله، ومجع 

الذهلي مجيعه، وأرسله إليه، وترك الرواية عن الذهلي بالكلية، فلم يرِو عنه شيًئا، ال يف صحيحه، ما كان مسعه من 
وال يف غريه، واستحكمِت الوحشة بينهما؛ علًما أنَّ البخاري قد روى يف كتابه الصحيح عن الذهلي، وروى عنه 

 أيًضا يف غري الصحيح.
ا وقعت عليهم اهلزمية ذهب سعيد إىل مكَّة مستخفًيا، وعلم به كان سعيد بن ُجبري قد خرج مع ابن األشعث، فلمَّ

خالد بن عبداهلل القسري أمري مكة، فأرسله مشدوًدا يف وثاقه إىل احلجاج، ودارت بني سعيد وبني احلجاج احملاورة 
 التالية:

 احلجاج: ما امسك؟
 سعيد: سعيد.

 احلجاج: ابن من؟
 سعيد: ابن جبري.

 كسري. احلجاج: بل أنت شقي بن
 سعيد: أمي أعلم بامسي واسم أيب.

 احلجاج: شقيت وشقيت أمك.
 سعيد: الغيب يعلمه غريك.

 احلجاج: ألوردنك حياض املوت.
 سعيد: أصابت إًذا أمي امسي.

 احلجاج: ألبدلنك بالدنيا ناًرا تلظَّى.
 سعيد: لو أنِّي أعلم أنَّ ذلك بيدك الختذتك إهًلا.

                                                            

 ، بتلخيص وتصرف.134، ص3وفيات األعيان، ج 182

http://www.alukah.net/


150 
 

www.alukah.net 

 العلم والعلماء

 احلجاج: فما قولك يف حممد؟
 يد: نيب الرمحة، ورسول رب العاملني إىل الناس كافة باملوعظة احلسنة.سع

 احلجاج: فما قولك يف اخللفاء؟
 سعيد: لست عليهم بوكيل، كل امرئ مبا كسب رهني.

 احلجاج: أشتمهم أم أمدحهم؟
 سعيد: ال أقول ما ال أعلم، إمنا استحفظت أمر نفسي.

 احلجاج: أيهم أعجب إليك؟
 ل بعضهم على بعض.سعيد: حاهلم يفضِّ

 احلجاج: صف يل قولك يف علي، أيف اجلنة هو أم يف النار؟
سعيد: لو دخلت اجلنة فرأيت أهلها علمت، ولو رأيت من يف النار علمت، فما سؤالك عن غْيب قد حفظ 

 باحلجاب؟
 احلجاج: فأي رجل أنا يوم القيامة؟

 سعيد: أنا أهون على اهلل من أن يطلعين على الغْيب.
 ج: أبيت أن تصدقين؟احلجا

 سعيد: بل مل أرد كذبك.
 احلجاج: فدع عنك هذا كله، أخربين ما لك مل تضحك قط؟

سعيد: مل أر شيًئا يضحكين، وكيف يضحك خملوق من طني، والطني تأكله النار، ومنقلبه إىل اجلزاء، واليوم يصبح 
 !وميسي يف االبتالء؟

 احلجاج: فأنا أضحك.
 واًرا.سعيد: كذلك خلقنا اهلل أط

 احلجاج: هل رأيت شيًئا من اللهو؟
 سعيد: ال أعلمه.

فدعا احلجاج بالعود والناي، فلما ضرب بالعود ونفخ يف الناي بكى سعيد، قال احلجاج: ما يبكيك؟ قال: يا 
 حجاج، ذكرتين أمًرا عظيًما، واهلل ال شبعت وال رويت وال اكتسبت وال زلت حزيًنا ملا رأيت.

 يت هذا اللهو؟احلجاج: وما كنت رأ
سعيد: بل هذا واهلل احلزن يا حجاج، أما هذه النغمة فذكرتين يوم النفخ يف الصور، وأما هذا املطران، فمن نفس 

 ستحشر معك إىل احلساب، وأما هذا العود فنبت حبقٍّ، وقطع لغري حق.
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 احلجاج: أنا أحب إىل اهلل منك.
 واهلل بالغيب أعلم. سعيد: ال يقدم أحد على ربه حىت يعرف مزنلته منه،

 احلجاج: كيف ال أقدم على ريب يف مكاين هذا وأنا مع إمام اجلماعة، وأنت مع إمام الفرقة والِفتنة؟
 له. سعيد: ما أنا خبارج عن اجلماعة، وال أنا راٍض عن الفتنة، ولكن قضاء الرب نافذ ال مردَّ

 احلجاج: كيف ترى ما جنمع ألمري املؤمنني؟
 سعيد: مل أر.

 عا احلجاج بالذهب والفضة والكسوة واجلوهر فوضع بني يديه.فد
 سعيد: هذا حسن إن قمت بشرطه.

 احلجاج: وما شرطه؟
سعيد: أن تشتري له مبا جتمع األمن من الفزع األكرب يوم القيامة، وإالَّ فإن كل مرضعة تذهل عما أرضعت، ويضع 

 كل ذي محل محله، وال ينفعه إال ما طاب منه.
 رى مجعنا طيًبا؟احلجاج: فت

 سعيد: برأيك مجعته، وأنت أعلم بطيبه.
 احلجاج: أحتب أن لك شيًئا منه؟
 سعيد: ال أحب ما ال حيب اهلل.

 احلجاج: ويلك.
 سعيد: الويل ملن ُزحزح عن اجلنة فأدخل النار.

 احلجاج: اذهبوا به فاقتلوه.
وأن حممًدا عبده ورسوله، استحفظكهن يا  سعيد: إين أشهدك يا حجاج، أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له،

 حجاج، حىت ألقاك، فلما أدبر ضحك.
 احلجاج: ما يضحكك يا سعيد؟

 سعيد: عجبت من جرأتك على اهلل، وحلم اهلل عليك!
 احلجاج: إمنا أقتل من شقَّ عصا اجلماعة، ومال إىل الفرقة اليت هنى اهلل عنها، اضربوا عنقه.

تقبل القبلة وهو يقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيًفا وما أنا سعيد: حىت أصلي ركعتني، فاس
 من املشركني.

 احلجاج: اصرفوه عن القبلة إىل قبلة النصارى الذين تفرقوا واختلفوا بغًيا بينهم، فإنه من حزهبم، فصرف عن القبلة.
 السرائر.الكايف ب ﴾َفَأْيَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه اهلِل﴿فقال سعيد: 
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 احلجاج: مل نوكل بالسرائر، وإمنا وكلنا بالظاهر.
 سعيد: اللهم ال تترك له ظلمي، واطلبه بدمي، واجعلين آخر قتيل يقتل من أمَّة حممد، فضربت عنقه.

احلجاج: يضطرب ويصيح من غري شعور: قيودنا قيودنا، وماذا يهم احلجاج من قيود احلديد يف رجل سعيد بن 
 جبري.

يلبون صيحات احلجاج اهلستريية، فيسرعون االنتزاع القيود فال تتهيأ هلم بالعجلة اليت يريدون، فيقطعون  اجلالوزة
 رجلي سعيد بقيودها.

ومتر سبعون ليلة مليئة بفَزع احلجاج وأحالمه املزعجة، وهو يف كل ليلة يهب مذعوًرا من نومه صائًحا، ما لنا 
 !؟ولسعيد بن جبري

 جاج فيها ِعربة عسى أن يرعوي عن سْفك الدماء، والتجرؤ على قتل املسلمني.وكأمنا كانت هناية احل
لقد ضجَّ الناس لقتل سعيد بن جبري، ونقموا على احلجاج، وساءهم أن يرضى اخلليفة بتصرفات احلجاج واستهانته 

خطة احلجاج وتقليل بعلماء املسلمني، واستباحته الدماء ألهون األسباب، وقد يكون لذلك دوره أيًضا يف تغيُّر 
 شره.

بن أيب عبدالصمد، فكنا  وقال بكر بن عبداهلل الشرود الصنعاين: أتينا مالك بن أنس فجعل حيدثنا عن ربيعة الرأي
نستزيده من حديث ربيعة، فقال لنا ذات يوم: ما تصنعون بربيعة؟ هو نائم يف ذاك الطاق، فأتينا ربيعة فأنبهناه، 

 عبدالرمحن؟ قال: بلى، قلنا: ربيعة بن فروخ؟ قال: بلى، قلنا: ربيعة الرأي؟ قال: بلى، فقلنا له: أنت ربيعة بن أيب
بلى، قلنا له: كيف حظي بك مالك ومل حتظ أنت بنفسك؟ قال:  :قلنا: هذا الذي حيدِّث عنك مالك بن أنس؟ قال
 ؟183أما علمتم أنَّ مثقااًل من دولة خري من محل علم

شافعي احلكم بنجران، مث تعصبوا عليه ووشوا به إىل الرشيد أنه يروم اخِلالفة، فحمل ويل اإلمام حممد بن إدريس ال
على بغٍل يف قيد إىل بغداد، فدخلها يف سنة أربع ومثانني ومائة وعمره ثالثون سنة، فاجتمع بالرشيد فتناظر هو 

براءته مما نسب إليه، وأنزله  وحممد بن احلسن بني يدي الرشيد، وأحسن القول فيه حممد بن احلسن، وتبني للرشيد
حممد بن احلسن عنده، وكان أبو يوسف قد مات قبل ذلك بسنة، وقيل بسنتني، وأكرمه حممد بن احلسن، وكتب 
عنه الشافعي وقر بعري، مث أطلق له الرشيد ألفي دينار، وقيل: مخسة آالف دينار، وعاد الشافعي إىل مكة، ففرق 

 ه من بين عمه.عامة ما حصل له يف أهله وذوي رمح
قال جرثومة الباهلي: كنا يف دهليز بالل بن أيب بردة، إذ أتى ابن عون فجاء قتادة فدخل فقال: يا ابن عون، 
تزوجت إىل قوم من العرب، مث مل ترض حىت خبطاب إىل قومي بين ثعلبة، ستعلم، وصعد إىل بالل، مث أصعد بابن 

طلقتها َتْطِليقة بتتها، فقال: تفقه علي؟ فأنت عندي عبد، وأنا قاٍض عون، فقال له بالل: طلقها، فقال ابن عون قد 
                                                            

 .424، ص8تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ج 183
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ابن قاٍض، فأمر به فضرب، فقال قتادة: لو ضربته ألًفا ما طلقها إال السنة إنه ابن عون، فقال: إين قد طلقتها طلقة 
 .184ال رجعة يل فيها

ون فضربه حىت طلق السدوسية، قيل لقتادة: وعن عبداهلل بن زياد املنقري قال: ملا رفع قتادة إىل بالل خرب ابن ع
 .185ضرب األمري ابن عون، قال: كان ينبغي أن جيبه

وذكر ابن عباس الزينيب أن رجاًل من بين صبري قال: كنُت حاضًرا حني دخل قتادة إىل دهليز بالل، فقام إليه ابن 
 عون فقال: يا أبا اخلطاب، اتَِّق اهلل، قال: وجدهتا بدار مضيعة.

 و الذَِّئاُب َعَلى َمْن اَل ِكاَلَب َلُه = َوَتتَِّقي َصْوَلَة امُلْسَتْنِفِر احَلاِميَتْعُد
مث دخل على بالل فأفتاه بضربه، فضربه أربعة وأربعني سوًطا، وحنن نعدها وإين ألديل له من إزار صغري كان عليه 

 والدم يسيل.
يًضا فتزوجها سدوسية، ويقال: إن بالاًل إمنا يغضب وقال النمريي: إن قتادة ملا ضرب ابن عون قال له: وأنت أ

لقتادة؛ ألن بين سدوس انتقلوا يف اجلاهلية إىل بكر بن وائل وأصلهم من األشعريني، ويف ذلك يقول السرادق 
 الذهلي ينتمي إليهم، وينتفي من بكر بن وائل:

 ُم َحِنيًناَوَقْوِمي اأَلْشَعُروَن َوِإْن َنَأْوِني = َأِحنُّ ِإَلى ِلَقاِئُه
 َفَلْو َأنِّي ُتَطاِوُعِني سُدوٌس = َلُزْرَنا اأَلْشَعِريَن ُمَغرِِّبيَنا
 َمَع الضَّحَّاِك َوْهُو ِإَماُم َعْدٍل = ُتَخيُِّرُه َأِمرُي امُلْؤِمِنيَنا
 ُنَكاِثُر َحيَّ َبْكٍر َما َأَتْيَنا = ُمَكاَثَرًة َوَنْأُخُذ َما َهِويَنا

 ا َضْيًما َأَبْيَنا = َوَيمَّْمَنا َمَناِكَب َأّوِليَناَوِإْن َعَرُضوا َلَن
 َوَلْسُت ِبَباِئٍع َقْوِمي ِبَقْوٍم = َوَلْو َأنَّا اْعَتَرْيَنا َأْو َحِفيَنا

 186َراِة اأَلْشَعِريَنالنَّاس َكْيَف َأُلوُم َنْفِسي = َوُأْصَلى ِمْن ُسَفَيا َل
ن عوف الزهري على املدينة، فدعا الناس إىل البيعة البن الزبري، فقال استعمل عبداهلل بن الزبري جابر بن األسود ب

سعيد بن املسيب: ال حىت جيتمع الناس، فضرَبه ستني سوًطا، فبلغ ذلك ابن الزبري، فكتب إىل جابر يلومه يقول: ما 
 لنا ولسعيد، دعه.

املدينة قد تزوج اخلامسة قبل أن  قال عبدالواحد بن أيب عون: كان جابر بن األسود وهو عامل ابن الزبري على
تنقضي ِعدَّة الرابعة، فلما ضرب سعيد بن املسيب صاح به سعيد والسياط تأخذه: واهلل ما ربعت على كتاب اهلل، 

                                                            

 .28، ص2ار القضاة، جأخب 184

 .28، ص2أخبار القضاة، ج 185

 .29، ص2أخبار القضاة، ج 186
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، وإنك تزوجت اخلامسة قبل [3 :النساء] ﴾َوُرَباَع َوُثَلاَث َمْثَنى النَِّساِء ِمَن َلُكْم َطاَب َما َفاْنِكُحوا﴿يقول اهلل 
نقضاء عدة الرابعة، وما هي إالَّ ليال فاصنع ما بدا لك فسوف يأتيك ما تكره، فما مكث إال يسرًيا حىت قتل ابن ا

 الزبري.
وملا توفِّي عبدالعزيز بن مروان، وكان ويل العهد بعد أخيه، وكانت وفاته مبصر يف مجادى سنة أربع ومثانني، عقد 

كتب بالعهد وكتب بالبيعة هلما إىل البلدان، وعامله يومئذ على املدينة عبدامللك البنيه الوليد وسليمان بالعهد و
هشام بن إمساعيل املخزومي، فدعا الناس إىل البيعة هلما فبايع الناس، ودعا سعيد بن املسيب أن يبايع هلما فأىب، 

رأس الثنية، فلما قال: حىت أنظر، فضربه هشام بن إمساعيل ستني سوًطا، وطاف به يف تبان من شعر حىت بلغ به 
أين تكرون يب؟ قالوا: إىل السجن، قال: واهلل لوال أين ظننت أنه الصلب ما لبست هذا التبان أبًدا،  :كروا به قال

فردُّوه إىل السجن وحبسه، وكتب إىل عبدامللك خيربه خبالفه، وما كان من أمره، فكتب إليه عبدامللك يلومه فيما 
أحوج إىل أن تصل رمحه من أن تضربه، وإنا لنعلم ما عند سعيد شقاق وال  صنع به، ويقول: سعيد كان واهلل

 خالف.
ودخل أبو بكر بن عبدالرمحن بن احلارث بن هشام على سعيد بن املسيب يف السجن فجعل يكلم سعيًدا، ويقول 

نك خرقت به ومل له: إنك خرقت به، فقال: يا أبا بكر، اتق اهلل وآثره على ما سواه، فجعل أبو بكر يرد عليه، إ
ترفق، فجعل سعيد يقول: إنك واهلل أعمى البصر، أعمى القلب، فخرج أبو بكر من عنده، وأرسل إليه هشام بن 
إمساعيل فقال: هل الن سعيد بن املسيب منذ ضربناه؟ فقال أبو بكر: واهلل ما كان أشد لساًنا منه منذ فعلت به ما 

بن مروان يلومه يف ضربه سعيد بن  عيل كتاب من عبدامللكفعلت، فاكفف عن الرجل، وجاء هشام بن إمسا
املسيب ويقول: ما ضرك لو تركت سعيًدا أو وطئت ما قال؟ وندم هشام بن إمساعيل على ما صنع بسعيد فخلَّى 

 سبيله.
ال: وصنعت ابنة سعيد بن املسيب طعاًما كثرًيا حني حبس، فبعثت به إليه، فلما جاء الطعام دعا أسلم أبا أمية فق

ال تعودي ملثل هذا أبًدا، فهذه حاجة هشام بن إمساعيل، يريد أن يذهب مايل فأحتاج إىل  :اذهب إىل ابنيت فقل هلا
ما يف أيديهم، وأنا ال أدري ما أحبس فانظري إىل القوت الذي كنت آكل يف بييت، فابعثي إيل به، فكانْت تبعث 

 إليه بذلك.
 نة فإذا سعيد جالس وحده، فقال: ما شأنه؟ قالوا: هني أن جيالسه أحد.قال أبو يونس القزي: دخلت مسجد املدي

كان أبو علي بن سينا قد تولَّى األعمال للسلطان وهو صغري السن، مث سار إىل مهذان فتوىل الوزارة لشمس الدولة، 
تنع، مث أطلق فتوارى مث تشوش العسكر عليه، فأغاروا على داره وهنبوها، وقبضوا عليه، وسألوا مشس الدولة قتله فام

مث مرض مشس الدولة بالقولنج، فأحضره ملداواته وأعاده وزيًرا، مث مات مشس الدولة وتوىل تاج اجلولة فلم 
 يستوزره، فتوجه إىل أصبهان وهبا عالء الدولة ابن كاكويه فأحسن إليه.
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وأضعفته، ومل يكن يداوي مزاجه،  كان أبو علي بن سينا قوي املزاج، وتغلب عليه قوة اجلماع حىت أهنكته مالزمته
فعرض له قولنج، فحقن نفسه يف يوم واحد مثاين مرات فقرح بعض أمعائه، وظهر له سحج واتفق سفره مع عالء 
الدولة فحدث له الصرع احلادث عقيب القولنج، فأمر باختاذ دانقني من كرفس يف مجلة ما حيقن به، فجعل الطبيب 

فازداد السحج به من حدة الكرفس، وطرح بعض غلمانه يف بعض أدويته شيًئا كثرًيا الذي يعاجله فيه مخسة دراهم، 
من األفيون، وكان سببه أن غلمانه خانوه يف شيء فخافوا عاقبة أمره عند برئه، وكان منذ حصل له األمل يتحامل 

ء الدولة مهذان ومعه أسبوًعا، وميرض أسبوًعا، مث قصد عال يصحوجيلس مرة بعد أخرى وال حيتمي وجيامع، فكان 
الرئيس، فحصل له القولنج يف الطريق، ووصل إىل مهذان وقد ضعف جدًّا، وأشرفت قوته على السقوط، فأمهل 
املداواة وقال: املدير الذي يف بدين قد عجز عن تدبريه فال تنفعين املعاجلة، مث اغتسل وتاب وتصدق مبا معه على 

 تق مماليكه وجعل خيتم يف كل ثالثة أيام ختمة، مث مات.الفقراء، ورد املظامل على من عرفه وأع
أمحد بن إمساعيل بن يوسف أبو اخلري القزويين الشافعي املفسر: قدم بغداد ووعظ بالنظامية، وكان يذهب إىل قول 

ناس األشعري يف األصول، وجلس يف يوم عاشوراء، فقيل له: اْلعن يزيد بن معاوية، فقال: ذاك إمام جمتهد، فرماه ال
 .187باآلجر، فاختفى مث هرب إىل قزوين

هـ، فاستقل به خري استقالل على ما كان  401ومنهم حيىي بن عبدالرمحن بن وافد اللخمي: ويل القضاء سنة 
بذلك الزمان ِمن فنت واعتالل، قال ابن حيَّان: كان آخر كمالء القضاة باألندلس عْلًما وهْدًيا، ورجاحة وديًنا، 

ضل، تقلد الشورى بعهد العامرية، فكان مربًزا يف أهلها، وتقلد الصالة بالزهراء مدة إىل أن جامًعا خلالل الف
استعفاها، وملا قامت فتنة الربابر كان ابن وافد أحَد األشداء عليهم، وأكرب الناس نفاًرا منهم، فتغلَّبوا على قرطبة 

ه عند امرأة، فسيق راجاًل مكشوَف الرأس وخلعوا أمريها، واشتد طلبهم على القاضي، وقد استخفى، فعثر علي
هناًرا، يقاد بعمامته يف عنقه، واملنادي ينادي عليه: هذا جزاء قاضي النصارى، ومسبب الفتنة وقائد الصالة، وهو 

نزل  يقول جماوًبا: بل واهلل ويل املؤمنني وعدو املارقني، أنتم شر مكاًنا واهلل أعلم مبا تصفون، والناس تتقطَّع قلوهبم ملا
به، فلقيه يف هذه احلالة بعضُ عداه، فقال له: كيف رأيت صنع اهلل بك؟ فقال: ما أنتم قضاة، كان ذلك يف الكتاب 

 مسطوًرا.
ولقيه بعضُ أصحابه فقال: أرى أن أبلغ أمرك أبا العباس بن ذكوان؛ فإنه مقبول القول عند الربابرة، فقال: ال حاجَة 

يمان بن احلكم يف تلك احلالة فأكثر توبيخه وأغرته به الربابرة، فأمر بصلبه، يل بذلك، فأدخل على املستعني سل
فشرع يف ذلك فوردتْ عليه شفاعات من الفقهاء والصاحلني الذين ال يرى ردهم، يرغبون إليه يف شأنه، ويقبحون 

جيري وظيفة على َمن فيه،  إليه ما أمر فيه، فرفع عنه الصلب واملثلة، وأمر بضمه إىل املطبق وتثقيفه، وكان السلطان
أن اعتل يف حمبسه فأخرج ميًتا يف نْعش منتصف ذي احلجة  -رمحه اهلل  -فكان ابن وافد ال يأكل منها، ومل يبعد 
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هـ، فوضعه األعوان بالساقية موضع غسل اجملاذم، فاحتمله قوم إىل دار صهره، فسد بابه يف وجه  404سنة 
 هد محاد بن عمار بالقصة، فبادر وصار بنعشه إىل مزنله فقام بأمره.النْعش، وتربأ منه تقية، ومسع الزا

قال صحاب املدارك: وكان من عجيب االتفاق أن ابن وافد كان قد أودع عند هذا الصاِلح كفنه وحنوطه، 
وقارورة من ماء زمزم جلهازه، فتمَّ مراُده وعدت من كراماته، وجاء بنعش وصلى عليه يف طائفة من العامة عند 

 .188غفر اهلل لنا وله -باب اجلامع، مث ساروا به فواروه التراب 
"ملعت يف كل عصر من العصور ويف خمتلف بقاع املعمورة ومضات فكر، وبرقت كربق العارض املتهلل بوارق 

ون آراء، دوَّهنا تاريخ اإلسالم خالل أكثر من ألف سنة مما تعدون، ومل تزل هذه سنة اهلل يف البالد والعباد أن تك
 هنالك أفكار، وأن تكوَن هناك ُمعارضات وخماَلفات؛ لينتفَي اخلبث، وينصع الطيب يف املعترك.

وما خال أيًضا عصر من اجلمود الذي عبث بالعقل، وال من اجلهل الذي اضطهد أهل العلم، وكان يف ذلك اختبار 
َتن أخرى يفصلها التاريخ وال جيملها، وَيرثي للعلماء ليبلوهم اهلل أيهم أحسن عماًل، فوقعتْ ِمَحن كثرية، وثارتْ ِف

 هلا الفؤاد، وال ينفك إيالم ذكراها، والتبعة بعد ذلك تقع على َذوي املعرفة وأرباب التمييز.
ومل يزل العلماء يف خمتلف العهود يتقلبون يف شىت النكبات واحملن اليت عرضت هلم، فتارة اضطهدوا يف سبيل العقيدة 

وتارة تقلصت عنهم الدنيا ومل حيظوا منها بطائل، وآخرون زهدوا فيها فلم يتعلَّقوا بأْعراضها، واملذهب واإلصالح، 
وُسعي ببعضهم إىل الوالة إلنزال العقوبة، فصمدوا وثبتوا، َلم تلنْ هلم قناة حىت قضوا َنْحبهم، ومن ذلك ما كان من 

بَلها وبعدها مما قد يرجع سببه إىل غري أمور الدِّين احلوادث أياَم ظهور الزندقة ومسائل القدر والقرآن، وما كان ق
 أيًضا، كضرب احلجاج عبدالرمحن بن أيب ليلى الفقيه أربعمائة سوط مث قتله.

وصدق أبو هالل يف تاريخ الوزراء؛ إذ يقول: ليس تكليُف العقالء كتكليف اجُلَهالء، وال آلة الفريقني يف األفعال 
 :فاطر] ﴾اْلُعَلَماُء ِعَباِدِه ِمْن اللََّه َيْخَشى ِإنََّما﴿متساوية، وكذلك قال اهلل تعاىل: واحدة وال مؤاخذهتما باألعمال 

؛ ألن اهلل كلف كل نفس حبسب قوهتا، وأخذها مبا جعله يف قدرهتا، ولو أن أحًدا غلط غلًطا جاهاًل حلكمه، [28
د، وعلى ذاك فمىت كان علم اإلنسان أكثر من وأخطأ خطأ خارًجا عن علمه َلَما تعيَّن عليه حكٌم، وال تعلق به ح

 عقله كان حتفه يف عْلمه، أو عقله أكثر من علمه أمكن به جرب عجزه وإمتام نقصه.
ومن بواعث الشجن أن نتذكر اليوم أمثلة من ضحايا األفكار، ممن قضوا حنبهم فيها، ومتاأل عليهم اجلهلة فعذبوهم 

 يناِوُئون كل باحث خالف هلم أمًرا. وآذوهم، وأثاروها عليهم شعواء، وذهبوا
ولو جئنا ُنعدِّد هؤالء وأولئك، لطال بنا املسري؛ ألن التاريخ َمِليء مبا نال العلماء من إرهاق وقْتل، وتشريد وسجن، 
يف سبيل املبدأ، ومل يدرِ من كان يرتكب هذا أن يف ذلك قضاءً على الفكر، ووأًدا للعقل وإطفاءً للنور، فحالوا دون 

 "أحسن التقاسيم". :هور النبوغ، والسبب هو التعصُّب، كما ُيَعلِّل املْقدسي يف كتابظ
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غري أنا نضرب هنا أمثلة من هذا الصنف، ولو تتبع الباحث لوَجد منها يف املدونات الكربى ما ميأل منه سفًرا 
 ضْخًما.

ضره املعتصم وامتحنه بالقرآن، فلم جيب اإلمام أمحد بن حنبل، أحد أئمة املسلمني، أح :فممن امتحن يف سبيل اهلل
إىل القول خبلِقه، فجلده حىت غاب عقله، وتقطع جلُده، وقيد وحبس، وحمنته مشهورة، وقصتها أنه استحوذ على 
املأمون مجاعٌة من املعتزلة، وقولوه خبلق القرآن، فعن له أن يكتب إىل نائب بغداد بدعاء الناس إىل القول بذلك، 

لفتنة، فلمَّا وصل الكتاب استدعى العلماء، فأجاب أكثرهم ُمكَرهني، واستمر على االمتناع اإلمام فكان ذلك أول ا
أمحد وحممد بن نوح، فحمال على بعري مقيدين، مث جاء الصريخ مبوت املأمون ووالية املعتصم، فردا إىل بغداد مع 

جن حنًوا من مثانية وعشرين شهًرا، وناظره بعض األسارى، ومات حممد بن نوح يف الطريق، وأودع اإلمام أمحد الس
ليس من التدبري أن ختلي سبيله فيغلب خليفتني، فعند ذلك  :أمحد بن أيب دؤاد وغريه، وقال نائب بغداد للمعتصم

محى واشتد غضبه، فأخذ وجيء له بالعقابني والسياط، وضربه ضرًبا مربًحا شديًدا، حىت أغمي عليه، ومحل إىل 
 ر.أهله وهو ال يشع

شديَد احليطة، حىت إنه هجر احلارث احملاسيب بسبب تصنُّعه يف الردِّ على  -رمحه اهلل  -قال أبو تراب: وكان 
املبتدعة، وقال له: وحيك، ألست حتكي بدعتهم أواًل مث تردُّ عليها؟! ألست حتمل الناس بتصنيفك على مطالعة 

 ي والبحث؟!البدعة والتفكر يف تلك الشبهات، فيدعوهم ذلك إىل الرأ
بن هبرية أمري العراقني  وامتحن اإلمام أبو حنيفة النُّعمان بن ثابت الكويف صاحب املذهب، وكان يزيد بن عمر

أراده لقضاء الكوفة أيام مروان بن حممد آخر ملوك بين أمية، فأىب فضربه مائة سوط وعشرة أسواط، كل يوم عشرة 
 ات اجلبِّ يف أحد القولني.أسواط، وسجنه وَلم خترج جنازته إال من غياب

وضرب اإلمام مالك بن أنس إمام دار اهلجرة وأحد أئمة اإلسالم سبعني سوًطا، ومدت يداه حىت اخنلع كتفاه، 
إنه غري واقع، ومل توافق الفتوى غرض السلطان، فسعى به إىل جعفر  :وذلك يف مسألة طالق املكَره، قال فيها مالك

ور، وقالوا: إنه ال يرى إميان بيعتكم هذه بشيء، فدعا به وجرده، قيل: وركب على بن سليمان عمّ أيب جعفر املنص
محار وطيف به، وسوِّد وجهه، وكان يقول: من عرفين فقد عرفين، وَمن مل يعرفين فأنا مالك بن أنس، وطالق 

 املكره غرُي واقع.
الذي كان حييل عليه يف املسائل، محل  إن أبا يعقوب البويطي خليفة الشافعي :وقال السيوطي يف "حسن احملاضرة"

إىل بغداد يف أيام الواثق مغلواًل مقيًدا، ففي عنقه ُغّل، ويف رجليه قيد، وبني الغل والقيد سلسلة حديد فيها طوق 
 وزنتها أربعون رطاًل، وأريد على القول خبلق القرآن، فامتنع فحبس إىل أن مات يف القيد والسجن.

مام احملدِّثني وحافظ الدنيا، وكان خالد بن أمحد الذهلي أراد منه أن يأيت يف بيته ليسمَع وُنفي اإلمام البخاري إ
أوالده فأىب، وقال: يف بيته يؤتى احلكم، فاتفق أن جاءه كتاب من حممد بن حيىي الذهلي بأن البخاري يقول بأن 
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خْلق أفعال " :ف البخاري كتابلفظي بالقرآن خملوق، وكان قد وقع بينه وبني الذهلي يف ذلك كالم حىت صنَّ
، وإمنا قال البخاري غري ذلك، واهتم مبسائل أخرى غريها، فأراد األمري أن يصرف الناس عنه فلم ينصرفوا، "العباد

فأمر بنفيه فخرج، ودعا على خالد فلم ميض شهر حىت أمر ابن طاهر بأن ينادي على خالد الذهلي على أتان وزال 
 مات، أما البخاري فربح إىل بليدة يقال هلا: خرتنك، ومات هبا ليلة عيد الفطر.ملكه، وسجن ببغداد حىت 
إنه دخل دمشق، فسأله أهلها أن حيدثهم بشيء من فضائل معاوية، فامتنع، فجعلوا  :وأوذي اإلمام النسائي، قالوا

عنه، فضربوه باجلامع يطعنون فيه حىت أخرج من اجلامع، فسار إىل مكة، وسئل بالرملة عن فضائل معاوية فأمسك 
 .بالسياط واحلجارة، فقال: أخرجوين إىل مكة، فتوفِّي هبا شهيًدا

ومتاأل الُفقهاء على احلافظ اإلمام أيب حممد بن حزم، وسعوا به لُنصرته السنة النبوية، وتركه التقليد األعمى، حىت 
 نضر اهلل ضرحيه. -هبا  فمات ليلة من ضياعه وهاجر إىلأحرقت كتبه ومزقْت عالنية بإْشِبيلَية، 

وأوذي اإلمام حممد بن جرير الطربي صاحب التفسري والتاريخ العظيَمني، من أْجل كتاب ألََّفه يف اختالف الفقهاء، 
فاشتد عليه الناس وشغبوا ورموه باحلجارة والدوى وملؤوا بيته أحجاًرا، فلما مات منعوا من دفنه هناًرا، وادعوا 

 حاشاه من ذلك.عليه الرفض واإلحلاد، و
 وضرب اإلمام سحنون؛ ألنه اشتد على ابن أيب جواد حني قال خبلق القرآن يف إفريقية، ومات حتت السياط.

: وملا ويل حممد بن عبدون القضاء بعد موت سحنون بالقريوان، ضرب "تاريخ الفقه اإلسالمي"قال اجلحوي يف 
غًضا منه يف مذهب مالك وأصحابه، وكان ابن عبدون طائفة من أهل العلم من أصحابه وطيف هبم على اجلمال ب

 حنفيًّا، فلو ساعده أمري البالد ملأل من العلماء الذين أراد القضاء عليهم مقربة كبرية.
أنَّه ملا قدم املعز يف القرن الرابع محل  :ويف كتاب "البيان املغرب"؛ البن عذاري، وكتاب "املؤنس"؛ البن أيب دينار

 الك يف إفريقية، ومل يبق يف أيامه غريه، وكان قبل ذلك من مذاهب أهل السُّنة احلنفيَّة.الناس على مذهب م
: إنه جاء زمن وليس يف األندلس إال مذهب مالك، فإن ظهروا على شافعي أو "معجم البلدان"وقال ياقوت يف 

 حنفي نفوه.
 رمحه اهلل. - قال أبو تراب: وأول َمن أدخل كتب احلديث إىل تلك الديار بقي بن خملد

وقد ُأوذي اإلمام الشاطيب يف سبيل التمسُّك بالسنة وطْرح البدع، كما ُأوذي أبو بكر بن العريب؛ ألنه التزم األمر 
 باملعروف والنهي عن املنكر، فُأِخذْت كتُبه وماُله وُصِرف عن القضاء.

رمحهما  -بيل اهلل، ومثله وقع لتلميذه ابن القيم وابُتِلي شيخ اإلسالم ابن تيمية احلراين، وُسِجن مراًرا، وُعذِّب يف س
وعاملومها معاملة جائرة بغيَة القضاء على كتب ابن تيمية ومصنفاته؛ إلقامته احلجَّة على اخلصوم، وإظهاره  -اهلل 

لَّ حاحلق يف مسائل الصفات والعقائد والتوحيد والزيارة والتوسُّل وغريها، وكتب السلطان أنَّ َمن اعتقد عقيدته 
آخر  القيم وحبسوه ماله ودمه، وُحِبس سنني يف اإلسكندرية والقاهرة ودمشق، ومل خيرجوه إال إىل قربه، ونكبوا ابن
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مرَّة مع شيخه يف حجرة منفردة، وحاكموا الشيخ على اعتقاده، واعتقلوه بعدها يف جبِّ يوسف هو وإخوته 
 بالقاهرة.

حبان البسيت وهو من أعلم أهل عصره، ومن طبقة البخاري يف  : إن ابن"التاريخ"وقال اخلطيب البغدادي يف 
هـ، ولعلَّ السبب أنه ألَّف كتاًبا يف القرامطة،  354احلديث، ُقِتل بدعوى أنه يعرف بعض العلوم الرياضية يف 

 وقال حاسدو فضله: إن هواه كان معهم.
ملناقشة يف خلق القرآن: مه يا صيب، فأَمر به أن : إن أمحد بن نصر قال للواثق أثناء ا"التاريخ"وقال أبو الفداء يف 

 يوضع هو وَمن كان مشايًعا له يف احُلُبوس املظلمة، وضيَّق عليهم.
: إن الكاظميني قتلوا أبا بكر بن هذيل وأبا إسحاق الربذون من فقهاء السُّنة، وسحبومها "اخلطط"وقال املقريزي يف 

 الصادق. يف أذناب اخليل؛ لعدم إفتائهما مبذهب جعفر
أن ابن الربذون ضرب مخسمائة سوط، مث ضم إىل السجن هو وابن هذيل، مث ضربت  "طبقات علماء إفريقية"ويف 

 رقبتامها، وربطت أرجلهما باحلبال وُجرَّا مكشوَفني غري مستوَرين من دار اإلمارة، مث ُصِلَبا ثالثة أيام.
ني أهل امللل واألهواء وحصلت مناظرات وُقطعت ألسن، وهكذا حدثت فنت مظِلَمة كقطع الليل يف عهود خمتلفة ب

وال شكَّ يف أن احلق يعلو وال ُيْعَلى عليه، فَرِحم اهلل علماء اإلسالم الذين ُأوذوا يف سبيل إظهار كلمته وقمع الباطل 
زال أهل احلق يف  ودحر الضالل، ولقَّاهم من لدْنه نضرة ونعيًما، وثبَّت خلفهم على احلق املبني والنْهج القومي، فال

حمنة يؤَذون يف سبيله، لكن ال يزعزعهم عنه سطوةُ الطغيان وال صْولة الشيطان، فهم أبًدا معتِصمون حببل اهلل املتني، 
 ، ولنعم ما قال الفقيه ابن حزم:[10فاطر: ] ﴾َيُبوُر ُهَو ُأوَلِئَك َوَمْكُر﴿ال يعتري عقيدهتم عَطب، 

  َنْحَوَها = ِبِخفَِّة َأْرَواٍح َوِلنِي َعَراِئِكَفُطوَبى ِلَأْقَواٍم َيُؤمُّوَن
 َفَعاُشوا َكَما َشاُؤوا َوَماُتوا َكَما اْشَتَهْوا = َوَفاُزوا ِبَداِر اخُلْلِد َرْحَب امَلَباِرِك

 َضاِحِكَما َكاَن َحيٌّ ِب َلُه ُخِلُقوا=  الذي ِفيالتََّفكَُّر َفَلْو َأْعَمَل النَّاُس 
 189دََاًرا َقِلياًل ُلَباُثَها = َفَقْد َأْنَذَرْتَنا ِبالَفَناِء امُلَوشَِّكَفاَل َتتََّبُع 

: "حممد األودن" العامل األزهري الذي عاش طول حياته مرفوع الرأس، فما استماله 190كتب حممد عطية مخيس
 وْعد، وال أرهبه وعيد، ورَفض مشيخة األزهر؛ حىت ال يدفع مثنها من دينه ومن كرامته.

أسرة كرمية ميسورة احلال يف الدقهلية، ودفعه والده إىل األزهر الشريف؛ ليتلقَّى علوم الدين، وليؤدِّي  كان من
رسالة العامل الصادق، وكان الذي ينظر إىل هذا الشاب األزهري يرى عليه دالئل البيوت الكرمية األصل، الواسعة 

بسه ويف مظهره، وأقبل على العلم بشَغف فأمثر العلم يف الرزق واحلال، كانت تبدو عليه آثار النعمة والرخاء يف مل
                                                            

 هـ. 18/1/1390يف  1820، العدد "جريدة املدينة"مقال أيب تراب الظاهري،  189
 هـ. 21/7/1396يف  364هـ والعدد  10/5/1396يف  354دد ع، ال"جملة البالغ الكويتية" 190
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قلبه إمياًنا وصدًقا، وخترَّج يف األزهر عامًلا مرموًقا يف علمه، ومرموًقا يف صدقه مع ربه، آماله كلها أن يرى كتاب اهلل 
 مطبًَّقا، واألخالق الكرمية سائدة، واجملتمع اإلسالمي مؤمًنا طاهًرا.

زغلول زعيًما للحركة الوطنية مبصر، ألقيت يف يده مقاليد الوزارة والزعامة، كان السلطان خترج وقد برز جنم سعد 
والصوجلان يف يده؛ سلطان احلكم، وصوجلان الزعامة الوطنية والشعبية، فتوجَّه إليه العامل الشاب حممد األودن يف 

أال حتب أن تكون كعمر بن اخلطاب يف هذا  بيت األمَّة يطلب مقابلته، ومتَّت املقابلة وقال األودن له: يا باشا،
الزمان؟ قال سعد: وكيف يكون هذا؟ فقال األودن: تردُّ إىل األزهر أوقاَفه اليت اغتصبها االستعمار واحلكَّام 
املستبدُّون باملكر واخلديعة، وحتمل األمَّة على األخالق الكرمية، وتطبِّق شريعةَ اهلل كاملة... واستدار سعد بكرسيه 

 عطى لألودن ظهَره قائاًل: ال أريد أن أكون كعمر.وأ
مبا كان بينه وبني سعد، لقد ُصِدم يف هذا الزعيم الذي كان حيسن الظنَّ فيه، ولكنه مل  -رمحه اهلل  -هكذا أخربين 

ييأس، لقد راح يشعل يف قلوب العلماء جذوة العمل الصادق، وعقد معهم االجتماعات تلَو االجتماعات يف بيت 
يخ الدجوي حيًنا، ويف بيته حيًنا آخر، ويف بيوت علماء آخرين أحياًنا كثرية، والبوليس السياسي يرُقبهم الش

ويطاردهم، حىت استطاع أن حيمل األزهر على التظاهر من أْجل حتقيق رسالة العلماء، ولكن القصر واالستعمار 
منهم َمن استطاعوا شراءه، وأرهبوا منهم َمن  والبوليس السياسي استطاعوا أن يقضوا على هذه احلركات؛ فاشتروا

 خاف على منصبه، إالَّ الشيخ األودن.
ومل ييأس الرجل، لكنه اختطَّ خطَّة أخرى؛ احتضن بعض تالميذه، كان يعلمهم ويؤويهم، وينفق عليهم ويشحذ 

يظن أنه قد يستعبد  مهمهم، ويأخذ عليهم العهود واملواثيق أن يؤازروه يف سبيل إعزاز اإلسالم وإقامته، كان
اإلحسان اإلنسان، ولكنَّه لألسف كان ُيصاب خبيبة األمل فيهم، كان إذا خترَّج تلميذه ومريده وصنيعته، ويصبح 

 عامًلا له مكانته، ينسى املواثيق والعهود، وَيِثب إىل الدنيا وجيعلها مهَّه األكرب وشغله الشاغل.
ته، مهموًما برسالة العامل الذي حيمل مرياث النبوَّة، فزِهد يف الدنيا، وإذا كان مقبالً على ربه، منشغالً بالعلم ودراس

بالشاب الذي كان يلبس أفخَر الثياب ال يلبس وهو عامل وأستاذ إال املالبس العادية املتوسطة الثمن، إن مل تكن 
ان العاِلم الزاهد يف وقت نُدر فيه العلماء الرخيصة، فما كان يهتمُّ بأهبة املظهر، وإمنا مهُّه كله صفاء ونقاء امَلْخَبر، فك

 الزاهدون.
كان عامًلا عظيًما، يقول فيه الداعية اإلسالمية الكبري الشيخ حممد الغزايل السقَّا وهو ينعاه: "الذين تتلمذوا على 

ن الشيء يعرفون أن لدى الرجل العظيم ثروة علمية طائلة، ولكن هذه الثروة مل تك -وما أكثرهم  -الشيخ األودن 
البارز يف حياته، بل كان السر وراء توقريه وااللتفاف حوله شيًئا آخر، إنه ميزج الِعلم بالتقوى، واإلرشاد 
باإلخالص، وكان درسه معراًجا يرقِّي سامعيه إىل رقابة اهلل، واحلماس لدينه، وإمجاع النية على اجلهاد لنصرته، وقد 
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لى هذا النحو، حيسبه الناس وهو يدرس بركاًنا يقذف احِلَمم وهو مكث نصف قْرن يف القاهرة خيدم اإلسالم ع
 يهدر وينذر ويوقظ النيام، ويزعج القاعدين، ويرد ُقَوى الشر املتألِّبة على هذا الدين".

أنه إذا بدأ يف الشرح خيلع نعليه ويتربع  كان أستاذ احلديث الذي ال يضاهى، بلغ من أدبه مع حديث رسول اهلل 
وكان يتصبَّب عرًقا يف أشدِّ أيام الشتاء برودة، وهو ملتهب بوجدانه وروحه يف جو  ذكر رسول اهلل  تأدًبا مع

 احلديث النبوي الشريف.
 -رمحه اهلل  -كان يعتزُّ بكرامة العلم والعامل إىل أبعد حدود االعتزاز، فحينما عني الشيخ حممد مصطفى املراغي 

األزهرية، ودخل قاعات احملاضرات، فكان كل أستاذ يوقف الدرس عند  شيًخا لألزهر، قام جبولة يف الكليات
 دخول الشيخ املراغي يف قاعة احملاضرة، ويسارع إىل إحسان استقباله وتقدميه للطالب.

فلم يتوقَّف  يشرح حديًثا لرسول اهلل  -رمحه اهلل  -ودخل الشيخ املراغي قاعَة حماضرة الشيخ األودن، وكان 
يهرول حنو الشيخ، بل ومل يتحرك من مكانه، ولكن استطرد يف الشرح واحلديث، حىت إذا انتهى  عن الشرح، ومل

من حماضرته ودرسه، استأذنه اإلمام األكرب وسأل الطالب، والشيخ األودن مل َيُقم من مكانه، حىت انتهى املراغي 
 من أسئلته توجَّه إىل حيث جيلس الشيخ وصافحه شاكًرا مث انصرف.

دعاة واملخلصون عن الشيخ ودروسه، وكيف كان ميأل القلوب إمياًنا، ويشعل األرواح َغْيرة وصدًقا، فكانوا ومسع ال
يطرقون بابه جيلسون إليه، ويتعلمون منه ويدرس معهم قضايا املسلمني، ومشاكل اجملتمع، ويرسم هلم طريَق 

 زنع منهم اليأس، وجيدِّد فيهم األمل والرجاء.اخلالص، فكان بيته مقرًّا للدعاة يقصده عشرات الوافدين كل يوم ي
م، 1948من تالميذه ومريديه البطل أمحد عبدالعزيز الذي ضرب مثاًل عالًيا يف البطولة يف حرب فلسطني سنة 

ومعروف احلضري الذي حطَّم حصار اليهود حول جيشنا يف الفالوجا، وأوصل إليهم التموين، ورشاد مهنَّا الوصي 
 يوليو. 23لك أمحد فؤاد الثاين، ومصطفى راغب أحد رجال ثورة السابق على امل

ومسع به الضباط األحرار فقصدوه يف داره، وتردَّدوا عليه عشرات املرات، وشجَّعهم على السري يف طريق حترير 
ق، األمة، واخلالص من أجهزة الفساد يف احلكم، على شريطة أن ُيطبِّقوا كتاب اهلل، ويعملوا على سيادة األخال

وأخذ عليهم العهد أال يسفكوا دًما، وال حىت دم امللك نفسه، وأخذ عليهم العهد أن يعملوا يف األمة بسرية عمر بن 
 رضي اهلل عنه. -اخلطاب 
صلُّوا يف بيته صالة االستشهاد، مجال عبدالناصر، وعبداحلكيم عامر وغريمها، وجنحت  1952يوليو  23ويف ليلة 
 الثورة.

 ثورةُ املشيخةَ فأىب؛ ألنه مل يكن طالب دنيا، وألنه كان يفتقد الرجال الذين يعملون معه ويعاونوه.وعرضتْ عليه ال
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فعيَّنته الثورة عضًوا يف جلنة الدستور، وكان من أبرز شخصيات هذه اللجنة، ونادى ألوَّل مرة يف تواريخ الدساتري 
قرير أحكام هلا يف الدستور، حىت تسري يف مجيع موادها املصرية وغري املصرية إىل إرساء قواعد األخالق الفاضلة وت

 كما يسري الدم يف العروق.
وشعرت الثورة خبطورة دستور يشترك األودن يف وْضعه، إنه يطلب أن تكون األخالق والعناية هبا أساَس اجملتمع 

شاد مهنا ورجاله، ومجال والتشريعات، فصدر قرار حبلِّ جلنة الدستور كلها، وقام خالف بني رجال الثورة، بني ر
 عبدالناصر وأصحابه، ودبَّرت حماكمة لرشاد مهنا، وأعدت العدة إلعدامه لوال تدخُّل األودن.

وشعرت الثورة خبطورة األودن أنه يريد أن يعيد عهدَ السلف، وحديثه إىل الناس ال مييت القلوب احلية، ولكن حيىي 
ال الثورة حملَّ الود فانقطعوا عن التردُّد عليه وهو ال يعبأ هبم؛ ألنه ليس القلوب امليتة، فحلَّت اجلفوة بني الشيخ ورج

 ممَّن يطرق أبواب احلكام.
لقد فشلت حماولة شرائه مبشيخة األزهر، وفشلت حماولة استمالته إىل الثورة يف تيَّارها اجلديد، فكانت اجلفوة مث 

 ص منه.التآمر عليه، ال حلبسه وتعذيبه فحسب، ولكن لقتله واخلال
قد أوهنته الشيخوخة وحىن ظهره املرض، ولكنه ظل أسًدا هصوًرا، جهري الصوت قوي اإلميان ال  كان الشيخ 

 يهدأ عن قولة احلق.
والسيدة زينب الغزايل وعبدالفتاح إمساعيل ومشس الدين الشناوي  -رمحه اهلل  -تردَّد عليه الشهيد سيد قطب 

ة، وقامت يف هذه األثناء حرب اليمن وجهر الشيخ يف كل املترددين منكًرا هذه وغريهم من رجال الدعوة اإلسالميَّ
يف قوة ويف شرح فياض: ))إذا التقى املسلمان  حبديث رسول اهلل  -وهو رجل احلديث  -احلْرب حمتجًّا 

وا عليه وعلى وخشوه ودبَّروا طريًقا للخالص منه، فقبض، فأرهب الطغاة 191بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار((
 ؟مجيع أبنائه وتآمروا على إعدامه، ولكن كيف

لقد قبضوا على األستاذ مشس الدين الشناوي احملامي، وكان يتردَّد على الشيخ، وألقوا به يف السجن احلريب، مث ناداه 
دن السفَّاح مشس بدران، وقال له: إذا أردت أن يفرج عنك وتنجو بنفسك، فعليك أن تعترف بأن الشيخ األو

أرسلك إىل عبدالفتاح الشريف يف طنطا لتطلب إليه أن حيضر ملقابلته لالتفاق على قْلب نظام احلكم، وأن الشيخ 
 عنده جمموعة من ضباط اجليش، وعبدالفتاح الشريف عنده اإلخوان املسلمون.

 مل حيدث شيء من هذا. -
 أريدك أن تقول هذا. -
 واهلل ما حصل. -
 أنا اآلن، وال أريد أن تقول ما تعرفه أنت.أريد أن تقول ما أقوله  -

                                                            

 (.2888(، و مسلم )7083( و )6875( و )31أخرجه البخاري ) 191
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واتَّصل مشس بدران جبمال عبدالناصر أماَم مشس الدين الشناوي، وقال للرئيس الراحل: أستأذنك يا "بابا" يف إلغاء 
 قرار اإلفراج عن مشس الدين الشناوي، وأعدك أن أحصل منه على اعتراف كامل َيدين الشيخ األودن.

مع مشس الدين الشناوي، علق كما يعلق اجلزار الذبيحة، وجلدوه حىت غاب عن وعيه،  وبدأت علميات التعذيب
وجيء إليه بالكالب املتوحشة، ولكن الرجل الشجاع الذي مأل اإلميان قلبه فضل كل هذا العذاب، بل املوت على 

 أن يقبل على ربه وعلى يديه دم ويل من أولياء اهلل، بشهادة ُزور وإمث وهبتان.
شيخ القعيد فقد القى من العذاب ما القى، وقلوب الطغاة ال ترحم شيخوخته وال مرضه، ومل ختَش اهلل، ومل أما ال

يستطيع مشس بدران أن يقدِّمه إىل املشنقة كما وعد مجال عبدالناصر، وكل ما استطاع أن يصنعه أن زيَّف له اهتاًما 
وكان الشيخ الوقور الذي وهن عظمه حيمل إىل احملكمة فارًغا: علم بوجود مؤامرة لقْلب نظام احلكم ومل يبلغ، 

 أمام الدجوي محاًل ليزيدوا من عذابه.
ويقول حممد مشس الدين الشناوي احملامي: كان احلقد والضغينة ميآلن قلب مشس بدران على الشيخ األودن، مما 

جسد الشيخ، وخاصَّة أن الشيخ جعل مشس يصمِّم على قتل الشيخ يف جرمية كاملة ال تترك أيَّ أثر لتعذيب على 
كان قد ناهز الثمانني من عمره وقتئذ، فاتبع مع الشيخ األودن أسلوًبا فريًدا يف التعذيب، مل ينفذ إال معه ومع حسن 

 الذي كان يف مثل سنِّ الشيخ األودن أو يزيد. -رمحه اهلل  -اهلضييب مرشد اإلخوان املسلمني 
ب ملدَّة شهرين تأكل وتنام وتتربز وتتبول مع الشيخ يف الزنزانة، حىت لقد حبس مع الشيخ األودن عشرة كال

أصبحت الرائحة الكريهة تنبعث من الزنزانة بصور مفِزعة، وقد أصيبت الكالب بشلل يف أطرافها وأصبحت ال 
عها وحتوطه تكفُّ عن العواء والنباح ليالً وهناًرا بصوت مزعج لكلِّ من يف السجن، فما بالك بالشيخ الذي يعيش م

 برائحتها الكريهة!
وكان للشيخ طقم أسنان فطلب من زبانية السجن احلريب أن حيضروه له من مزنله حىت يستطيع أن يأكل، فأحضروه 

 ولكن بداًل من إعطائه له سحقوه، وعاش الرجل بدون طقم أسنان، وكان معىن ذلك اجلوع حىت املوت.
ان العساكر يف ليايل الشتاء القارسة خيرجون الشيخ األودن من زنزانته ويقول حممد مشس الدين الشناوي احملامي: ك

 ويغرقونه يف املاء البارد، أو يلقون عليه باملاء البارد يف الزنزانة.
ما كان ليجزع، كانت ابتسامة املؤمن الراضي بقضاء اهلل ال تفارق وجهه حني قبض عليه، ويف  ولكن الشيخ 

  حينما حكم عليه الدجوي باحلبس سنة مع الشغل ابتسم وقال: احلمد هلل.السجن، ويف قفص االهتام، حىت
 وهكذا يكون العلماء؛ علم وعمل، وإخالص وصرب على البالء، ورضا بقضاء اهلل.

ومسع امللك فيصل بقصة الرجل فأراد أن يكرمه وينقذه من براثن الوحوش البشرية، فطلب من مصر رمسيًّا أن تأذن 
إىل مكة وطيَّب امللك فيصل  1967دية ليعمل جبامعة مكة، وسافر الشيخ األودن يف أوائل سنة بالسفر إىل السعو

 خاطره.
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ومضت األيام وإذا فجأة ميوت مجال عبدالناصر الذي كان يتعجَّل موت األودن، بينما يعيش األودن الشيخ املسن 
ر ميوت األودن يف مكة خري بقاع األرض، ليؤدَي رسالة ربه، يعلم ويريب وينصح، وبينما ميوت عبدالناصر يف مص

 ونرى ألول مرة يف تاريخ اململكة العربية السعودية يسمح جلسد ميِّت مات يف مكة أن ينقل ويدفن باملدينة.
لقد كان يف موت األودن كرامة، ويف دفنه كرامة، لقد كان أستاَذ احلديث الشريف الذي عمل على خدمته، فال 

 -أول َمن تنشق عنه األرض يوَم القيامة، فيشفع  يكون مدفنه يف البقيع جبوار رسول اهلل غرو أن يكرمه اهلل بأن 
 ألهل البقيع. -أوِّل ما يشفع 

رحم اهلل األودن رمحة واسعة، وأعاننا على أن نواِصل السري على دربه، درب اجلهاد يف سبيل اهلل، إعزاًزا لدينه 
 ورفًعا للواء اإلسالم".

هو حديث اجملالس وكل اجملتمعات؛ ألنه أول حماولة من نوعها يف التعبري  192قاهرة كتاب جديدظهر يف أسواق ال
عن حالة مسجون سياسي، فقد شاهدت املكتبات عدًدا كبرًيا من الكتب خالل األعوام األخرية تتحدث عمَّا 

االستئناف، ومروًرا حدث للمسجونني السياسيني داخل السجون، ابتداء من ليمان طره، وأيب زعبل، إىل سجن 
باملعتقالت يف كل مكان، وما حدث للمسجونني السياسيني من خمتلف أنواع اإلهانات، ولكن أن يصدر كتاب 
لزوجة مسجون سياسي تتحدَّث فيه عن الظروف اليت مرت هبا وما عانته من معاملة )البشر(، وما قاسته وهي أم 

 لعدد من البنات، فهذا هو األمر اجلديد.
ب حماولة صادقة ورائدة لكاتبة جديدة تأثَّرت مبا حدث هلا، وأيًّا كان الرأي من نقد الكتاب إال أنه بداية والكتا

 لسلسلة تفتقدها املكتبة العربية والسياسية يف عصرنا احلديث.
 صفحة من القطع املتوسط، ويف سطور دامعة هتزُّ العواطف اإلنسانية، وهي تتابع خطى 86وقد ظهر الكتاب يف 

احتاد مسلمي العامل(، وحتت راية )ال إله إال اهلل حممد )زوجة واحد من الكتاب املسلمني الذين يرفعون الدعوة بـ
 رسول اهلل(.

 -وقد أهدت املؤلفة الكتاب إىل النموذج الرائع للزوجة األم، املكافحة الصابرة، أم املؤمنني الطاهرة السيدة خدجية 
 رضي اهلل عنها.
يف مقدمة كتاهبا أهنا ترددت كثرًيا يف كتابة هذه املذكرات، وكانت تؤجلها ألمرين؛ أوهلما: أن ال وتقول املؤلفة 

يساء فهم ما جاء فيها أو يكون فيها ما يسيء ألحد، وثانيهما: أن أطمئن للعدالة املوجودة يف بالدنا، ومبعىن أصح 
 أطمئن على زوجي ونفسي وعيايل.

إىل اهلل أن أوفَّق فيما أكتبه، وكل هديف أن أقول احلقيقة، احلقيقة من وأمسكت القلم ألكتب وكل دعائي 
 مشاعري، ويف ذكريايت، ويف األحداث اليت مرَّت يب.

                                                            

 هـ. 10/5/1396بتاريخ  354، العدد "جملة البالغ الكويتية" 192
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وبعد أن تتحدث املؤلفة عن مكانة املرأة مع الرجل تعود قبل هناية املقدمة لتسأل: وإين إذا أكتب هنا عن دوري 
ال نستطيع رفع دعوى للمطالبة بالتعويض الالزم لنا من الدولة إزاء ما كزوجة وأم، أتساءل وأسأل نفسي إذا كنا 

حتملناه وما تكبدناه، أليس من حقنا أن نطالب بتعويض األزواج أنفسهم، كل األزواج األبطال الذين حوربوا يف 
أرواحهم من رزقهم وأفكارهم وعملهم، فتفتح أمامهم األبواب، وليأخذوا يف احلسبان ما مسَّهم يف أنفسهم ويف 

اإلساءات، شأهنم يف ذلك شأن جرحى احلرب الذين نضمد جراحهم بكل ما أوتينا من قوة، علينا أن نضمِّد جراح 
هؤالء األبطال الذين تركوا يف تاريخ مصر بصمات تتناقلها األجيال، ولتعرف األجيال القادمة أن رجاالً كانوا هنا 

 يف أشد األوقات حرًجا من تاريخ مصر.
ـ مث بد وكلها تتحدث عن رحلة البحث عن الزوج الذي ذهب يوًما إىل عمله وليحضر  21أت فصول الكتاب ال

أشهر من العمر، ومل يعد، ومضت الساعات وجاء الليل وانتصف الليل، ومل يعد  7معه دواء ابنته املريضة ذات 
ىل مزنهلا تسأل كل َمن تلقاه: )هل الزوج، وكانت عند أسرهتا مع ابنتها املريضة فاخترقت حواجز الليل وعادت إ

رأيته(، مث فوجئت بأن )زوار الليل والنهار( قد عاثوا يف البيت، وأهنم قلبوا كل شيء فيه، وأن مالبسه موجودة 
 وبقايا نقود ال تتجاوز اجلنيهات تركها هلا ولبناهتا فقد حيتجن هلا حىت يقضي اهلل أمره.

املخابرات العامة، وكل فريق منهم يؤكِّد أنه مل يأخذه وأنه ليس عندهم، وذهبت إىل املباحث العامة، وذهبت إىل 
تقسم لضابط املخابرات أنه عندهم؛ ألهنا تشم رائحة زوجها وحتس بقلبها أنه موجود  -أي الزوجة  -ولكنها 

 عندهم، ولكنهم ينفون وإن كانت احلقيقة أنه موجود فعاًل.
ا وحدها، كل الناس خائفون إال ما ندر، تركوها وحدها يف دوَّامة احلياة وتتحدث الزوجة عن املعاناة اليت عاشْته

 تبحث عن الزوج بال سند وال مال معها، إال ما بدأ أهلها يقدمونه هلا.
وقصة البشرية يف أروع صور مآسيها ورمضان يقبل والعيد من بعده، واأليام جتري والزوج غري معروف املكان، 

عرفت مكانه بعد أن نقلوه إىل سجن آخر، مث مسحوا هلا بزيارته، وتقص املؤلفة السيدة وال مىت يعود... وأخرًيا 
 عبدالقادر كيف رأته وكيف قابلته وراء األسوار وألول مرة يف حياهتا. حسن زينب

مث ُتطالب الزوجة بضرورة تكوين مجعيات للرفق باإلنسان املسجون السياسي، فاحليوانات جتد َمن يرفق هبا، 
 فإنه ال جيد. -مجعيات هلا، أمَّا اإلنسان ويف ظل ظروف معينة  وتشكل

وبني صفحات الكتاب تعريف بتهمة الزوج من غري تعرُّض ملا القاه، وهذا هو اجلديد يف هذه البداية اجلديدة من 
ض الكتب اجلديدة، وتقول الزوجة: إن جيل زوجي جيل صاحب مبدأ تعلَّم من سابقيه من الرجال، وكان املفرو

أن يستقي هذا اجليل أفكاره ومبادئه من احلديث والقدمي؛ ليكونوا رجااًل هم اآلخرين، عرفت من زوجي حرصه 
الشديد على أن ال يذكر أسم أحد من أصدقائه ومعارفه وتالميذه، عرفت أنه نَفى بشدة عند مواجهته بأحد 
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 يف حمنته، وكانت جرميته أنه يدعو إىل اإلسالم وإىل املتَّهمني معه أهنم يعرفون فالًنا أو زاروا فالًنا... كان رجاًل
 وحدة الصف اإلسالمي وإىل عودة األحزاب.

مث.... وبعد ُمدَّة تقرر اإلفراج عن الزوج، ومع ذلك مل يعد إىل البيت، فقد كان عليه أن مير برحلة أخرى بني 
 اليت أضنْتها. الظُّلمات قبل اإلفراج عنه... وتقص الزوجة مراحل وخطوات هذه الرحلة

مث... عاد الغائب إىل بيته حمطًَّما مريًضا، يعاين من آالم جسدية ونفسية؛ لتصرخ رفيقة العمر: ماذا تفعل إال أن تبدأ 
 مرحلة جديدة من النضال لتعيَده إىل ما كان عليه.

نساء، كل النساء: كتاب جديد ومشرق لصورة الزوجة الفاضلة، وليته ظهر يف عام املرأة لتقول لل "أين زوجي"و
 هكذا جيب أن تكون الزوجات.
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 العلم يقوي اإلميان
إن الطيور هلا غريزة العودة إىل املوطن، فعصفور اهلزاز الذي عشَّش ببابك يهاجر جنوًبا يف اخلريف، ولكنه يعود إىل 

 عشه القدمي الربيع التايل.
طع يف الغالب حنو ألف ميل فوق عرض البحار ويف شهر سبتمرب تطري أسراُب معظم طيورنا إىل اجلنوب، وقد تق

ولكنها ال تضل طريقها، واحلمام الزاجل إذا حتري من جرَّاء أصوات جديدة عليه يف رحلة طويلة داخل قفص حيوم 
برهة، مث يقصد قدًما إىل موطنه دون أن يضلَّ، والنحلة جتد خليتها مهما طمست الريح يف هبوهبا على األعشاب 

لك دليل يرى، وحاسة العودة إىل الوطن هذه هي ضعيفة يف اإلنسان ولكنه يكمل عتاده القليل واألشجار، كل ذ
منها بأدوات املالحة، وحنن يف حاجة إىل هذه الغزيرة وعقوهلا تسد هذه احلاجة، وال ُبدَّ أن للحشرات الدقيقة عيوًنا 

 ا.ميكروسكوبية ال ندري مبلغها من اإلحكام وأن للصقور بصًرا تلسكوبًي
وهنا أيًضا يتفوق اإلنسان بأدواته امليكانيكية؛ فهو بتلسكوبه ميكن أن يبصر سدمًيا بلغ من الضعف أنه حيتاج إىل 
مضاعفة قوَّة إبصاره مليوين مرة لرياه، وهو مبيكروسكوبه الكهريب يستطيع أن يرى بكتريا كانت غري مرئية، بل 

 كذلك احلشرات الصغرية اليت تعضها.
كت حصانك العجوز وحده فإنه يلزم الطريق مهما اشتدَّت ظلمة الليل، وهو يستطيع أن يرى ولو يف وأنت إذا تر

غري وضوح، ولكنَّه يلحظ اختالف درجة احلرارة يف الطريق وجانبيه بعينني تأثَّرتا قلياًل باألشعَّة حتت احلمراء اليت 
ي على العشب البارد مهما تكن ظلمة الليل، وحنن للطرق، والبومة تستطيع أن تبصر الفأر الدافئ اللطيف وهو جير

 نقلب الليل هناًرا بإحداث إشعاع يف تلك اجملموعة اليت نسميها بالضوء.
إن عدسات عينك تلقي صورة على الشبكة فتنظِّم العضالت العدسات بطريقة آلية إىل بؤرة حمَكمة، وتتكوَّن 

 أمسك من ورقة رفيعة.الشبكية من تسع طبقات منفصلة هي يف جمموعها ليست 
وكل هذه التنظيمات العجيبة للعدسات والعيدان واملخروطات واألعصاب وغريها، ال ُبدَّ أهنا حدثت يف وقت 
واحد؛ ألنه قبل أن تكمل كل واحدة منها كان اإلبصار مستحياًل، فكيف استطاع كلُّ عامل أن يعرف احتياجات 

 العوامل األخرى ويوائم بني نفسه وبينها؟!
ن احملَّار العادي الذي نأكل عضله، له عيون ِعدَّة تشبه عيوننا كثرًيا وهي تلمع؛ ألن كل عني منها هلا عاكسات إ

صغرية ال ُتْحَصى، ويقال: إهنا تساعدها على رؤية األشياء من اليمني إىل فوق، وهذه العاكسات غري موجودة يف 
 ال ميلك كاإلنسان قوة ذهنية؟ العني البشرية، فهل رتبت للمحار تلك العاكسات؛ ألنه
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وملا كان عدد العيون يف احليوانات يتراوح بني اثنتني وعدَّة آالف وكلها خمتلفة؛ فال ريب أن الطبيعة كانت تلقى 
 مشقة كبرية يف أحكام علم املرئيات، اللهم إال إذا وجدت عوًنا من اخلالق.

ولكنها تراها بالضوء فوق البنفسجي الذي جيعلها أكثر مجاالً يف إن حنلة العسل ال جتذهبا األزهار الزاهية كما نراها، 
نظرها، وفيما بني أشعة االهتزازات البطيئة واللوحة الفوتغرافية وما وراءها عوامل من اجلمال والبهجة واإلهلام بدأنا 

طريق النبوغ يف االبتكار، نقدرها ونسيطر عليها، فلنتأمَّل أن يأيت علينا يوم نستطيع فيه أن نستمتع بعامل الضوء عن 
 وها حنن أوالء قد أصبحنا قادرين على أن نكشف اهتزازات احلرارة يف كوكب بعيد، ونقيس طاقاهتا.

إنَّ العامالت من النَّحل تصنع حجرات خمتلفات األحجام يف املشط الذي يستخدم يف التربية، وتعد احلجرات 
 رفة خاصة للملكات احلوامل.الصغرية للعمال واألكرب منها لليعاسيب، وتعد غ

والكلب مبا أويت من أنف فضويل يستطيع أن حيس احليوان الذي مرَّ وليس مثَّة أداة من اختراع اإلنسان لتقوي 
حاسة الشم الضعيفة لديه، وحنن ال نكاد ندري أين نبدأ لنفحص امتدادها، ومع هذا فإن حاسة الشم اخلاصة بنا 

أهنا ميكنها أن تتبني الذرَّات امليكروسكوبية البالغة الدقة، وكيف نعرف أننا  هي على ضعفها قد بلغت من الدقة
نتأثر تأثًرا واحًدا، كذلك حاسَّة الذوق تعطي كالمنا شعوًرا خمتلًفا عن شعور اآلخر، والغريب أن اختالفات 

 اإلحساس هذه هي وراثية.
ا مًعا فيسمع صريرها هذا يف الليلة الساكنة على حتكُّ ساقها أو جناحيه Katydidواجلندبة )النطيط( األمريكية 

 مسافة نصف ميل، إهنا هتز هبا ستمائة طن من اهلواء وتنادي رفيقها.
الذي إذا فقد خملًبا عرف أن جزًءا من جسمه قد ضاع  Lobsterوكثري من احليوانات هي مثل سرطان البحر 

ومىت متَّ ذلك كفَّت اخلاليا عن العمل؛ ألهنا تعرف  وسارع إىل تعويضه بإعادة تنشيط اخلاليا وعوامل الوراثة،
 بطريقة ما أن وقت الراحة قد حان.

وكثري األرجل املائي إذا انقسم إىل قسمني استطاع أن يصلح نفسه عن طريق أحد هذين النصَفني، وأنت إذا قطعت 
اجلروح، ولكن مىت يتاح للجراحني رأس دودة الطعم تسارع إىل صنع رأس بدالً منه، وحنن نستطيع أن ننشِّط التئام 

أن يعرفوا كيف حيرِّكون اخلاليا لتنتج ذراًعا جديدة أو حلًما أو عظًما أو أظافر أو أعصاًبا، هذا إذا كان حقًّا يف 
 حيز اإلمكان؟!

ثرًيا وكل احليوانات تسمع األصوات اليت يكون كثري منها خارج دائرة االهتزازات اخلاصَّة بنا، وذلك بدقَّة تفوق ك
حاسَّة السمع احملدودة عندنا، وقد أصبح اإلنسان يستطيع بفضل وسائله أن يسمع صوت ذبابة على ُبْعد أميال كما 

 لو كانت فوق طبلة أذنه، ويستطيع مبثل تلك األدوات أن يسجِّل وقع شعاع مشسي.
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دة متدرِّجة بنظام بالغ يف دقيقة معقَّ -قوس  -إن جزًءا من أذن اإلنسان هو سلسلة من حنو أربعة آالف حنية 
احلجم والشكل، وميكن القول بأن هذه احلنية تشبه آلة موسيقية، ويبدو أهنا ُمَعدَّة حبيث تلتقط وتنقل إىل املخ 

 بشكل ما كل وقع صوت أو ضجة من قصف الرعد إىل حفيف الشجر.
ومل  -أو زمار الرمل  -ر الطيطوى ويبدو أن احليوانات هلا القدرة على تبادل الشعور، َمن ذا الذي يراقب طائ

 يعجب به وهو حيلق يف اجلو ويدور حىت تطري كل طيور ذوات الصدر األبيض يف أشعة الشمس يف وقت واحد؟
وإذا محلت الريح فراشة أنثى من خالل نافذة إىل علية بيتك فإهنا ال تلبث أن ترسل إشارة خفية، وقد يكون الذكر 

تلك اإلشارة وجياوهبا مهما أحدثت أنت من رائحة مبعملك لتضليلها، ترى هل  على مسافة بعيدة ولكنه يتلقى
لتلك املخلوقة الضئيلة حمطَّة إذاعة؟ وهل لذَكر الفراشة جهاز راديو عقلي فضاًل عن السلك الالقط للصوت 

 )إيريال(؟ أتراها هتز األثري فهو يتلقى االهتزاز؟
ندرك ما هو غري حمدود، وعلى ذلك ال نقدر إال أن نؤمن بوجود اخلالق وما دامت عقولنا حمدودة فإننا ال نقدر أن 

والزمن  -مجيع سدمي  -املدبر الذي خلق كل األشياء مبا فيها تكوين الذرَّات والكواكب والشمس والسدم 
 والفضاء مها عنصران يف هذا اإلدراك، وإن حماولة معرفة حقيقة اخلالق لتحري أذكى األذكياء.

ننا أن حنسب أن اإلنسان هو الغرض الوحيد أو النهائي، ولكننا ميكننا أن ننظر إىل اإلنسان على أنه كذلك ال ميك
أعجب مظهر لذلك الغرض، على أننا لسنا مضطرين ألن نفهم ذلك كله حىت نتقدم كثرًيا، وإن زيادة العلم لتشري 

 إىل هذه النهاية.
رك أن املادة كلها قد أصبحت من الوجهة العلمية جمرد مظهر إننا نقترب فعاًل من عامل اجملهول الشاسع، إذ ند

لوحدة عاملية هي يف جوهرها كهربية، ولكن ممَّا ال ريب فيه أن املصادفة مل يكن هلا دخل يف تكوين الكون؛ ألن 
 .193هذا العامل العظيم خاضع للقانون

* * * 

                                                            

 .189، ص"العلم يدعو لإلميان" 193
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 متفرقات ... جيمعها حب العلم
وهو كتاب فيه ألف ومخسمائة حديث يف جملس  "معجم الطرباين الصغري"لشامية قرأ احلافظ ابن حجر يف رحلته ا

 يف أربعني ساعة رملية. "صحيح اإلمام البخاري"واحد بني صاليت الظهر والعصر، كما أنه قد قرأ 
 بدمشق يف ثالثة أيام. "صحيح اإلمام مسلم"قد قرأ  "القاموس احمليط"وجمد الدين الفريوزأبادي اللغوي صاحب 

كان اإلمام الشافعي يضع يده اليسرى على الصفحة اليسرى حني يقرأ الصفحة اليمىن؛ كي ال يسبق نظره إليها، 
 .فإذا قرأ اليسرى وضع ميناه على اليمىن

 .194وغريه على ألفي شيخ "املستدرك"قرأ احلاكم صاحب 
 .195كانت خزانة كتب الصاحب ابن عباد محل أربعمائة مجل

اللغوي يف أواخر عمره وسوسة فمضى إىل اجلامع القدمي بنيسابور وصعد إىل سطحه حماواًل  أصابت اجلوهري العامل
الطريان، ويروى أنه قال بعد أن صعد السطح: أيها الناس إين عملت يف الدنيا شيًئا مل أسبق إليه، وضمَّ إىل جنبيه 

 .196 اجلامع فماتمصراعي باب وتأبطهما حببل، وزعم أنه يطري، فألقى بنفسه من أعلى مكان يف
: ملا دخلت مصر مل يبَق أحد من أهل العلم إال -ابن جرير الطربي  -وقال هارون بن عبدالعزيز: قال أبو جعفر 

لقيين وامتحنين يف العلم الذي يتحقَّق به، فجاءين يوًما رجل فسألين عن شيء من العروض ومل أكن نشطت له قبل 
وم يف شيء من العروض، فإذا كان يف غٍد فِصْر إيلَّ، وطلبت من صديق ذلك، فقلت له: علي قول أن ال أتكلم الي

 .197يل العروض للخليل بن أمحد فجاء به، فنظرت فيه ليليت فأمسيت غري عروضي وأصبحت عروضيًّا
: قال اخلطيب البغدادي: ومسعت علي بن عبيد اهلل اللغوي السمسمي حيكي أن 198"معجم البلدان"قال ياقوت يف 
 ير مكث أربعني سنَّة يكتب يف كل يوم منها أربعني ورقة.حممد بن جر

تاريخ ابن "، وهو كتاب وصل به "الصلة"وحدَّث عبداهلل بن أمحد بن جعفر الفرغاين يف كتابه املعروف بكتاب 
أيام حياته منذ بلغ احللم إىل أن تويف وهو ابن ست ومثانني، مث  199، أن قوًما من تالميذ ابن جرير حصلوا"جرير

                                                            

 ."طبقات السبكي" 194

 .87، ص "الصحاح"مقدمة كتاب  195

 .434، ص6، ج"معجم األدباء لياقوت" 196

 .426 -424، ص6ج 197

 ."كتاب الصحاح ومدارس املعجمات" :انظر 198

 لعله حصروا. 199
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موا عليها أوراق مصنَّفاته فصار منها على كل يوم أربع عشرة ورقة، وهذا شيء ال يتهيَّأ ملخلوق إال بعناية قسَّ
 اخلالق.

مرَّ أبو الدرداء يوًما على رجل قد أصاب ذنًبا والناس يسبُّونه، فنهاهم وقال: أرأيتم لو وجدمتوه يف حفرة، أمل 
 تسبُّوه إًذا وامحدوا اهلل الذي عافاكم، قالوا: أفال تبغضه؟ قال: إمنا أبغض تكونوا خمرجيه منها؟ قالوا: بلى، قال: فال

 عمله، فإذا تركه فإنه أخي.
قال لسعد  جماب الدعوة، عن قيس بن حازم قال: ُنبِّئت أن رسول اهلل  وكان سعد بن مالك بن أيب وقاص 

 بن مالك : ))اللهم استجب دعاءه إذا دعاك((.
اص رجاًل يسب عليًّا وطلحة والزبري فنهاه، فلم ينتِه فقال له: إًذا أدعو عليك، فقال الرجل: مسع سعد بن أيب وق

أراك هتددين كأنك نيب، فانصرف سعد وتوضَّأ وصلى ركعتني، مث رفع يديه وقال: اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
فاجعله آية وعربة، فلم ميضِ غري وقت  الرجل قد سبَّ أقواًما سبقت هلم منك احلسىن، وأنه قد أسخطين سبُّه إيَّاهم

قصري حىت خرجت من إحدى الدُّور ناقة ال يردها شيء حىت دخلت يف زحام الناس كأنَّها تبحث عن شيء مث 
 اقتحمت الرجل فأخذته بني قوائمها وما زالت تتخبطه حىت مات.

سلمت فيه، ولقد أتى عليَّ يوم وإين : ما أسلم رجلٌ قبلي إال رجل أسلم يف اليوم الذي أقال سعد بن أيب وقاص 
 لثلث اإلسالم.

 وقال سعد بن أيب وقاص: أنا أول َمن رمى يف اإلسالم بسهم، خرجنا مع عبيدة بن احلارث ستني راكًبا سرية.
يفدي أحًدا بأبويه إال سعًدا؛ فإين مسعته يقول يوم أحد:  قال: ما مسعت رسول اهلل  وعن علي بن أيب طالب 

 .((د، فداك أيب وأميارِم سع))
 ومن شعر سعد:

 َأاَل َأْبِلْغ َرُسوَل اهلِل َأنِّي = َحَمْيُت َصَحاَبِتي ِبُصُدوِر َنْبِلي
 َأُذوُد ِبَها َعُدوَُّهُم ِذَياًدا = ِبُكلِّ حُزوَنٍة َوِبُكلِّ َسْهِل
 َفَما َيْعَتدُّ َراٍم ِمْن َمَعدٍّ = ِبَسْهٍم َمْع َرُسوِل اهلِل َقْبِلي

طلحة  ة بن عبيداهلل: من خيار الصحابة وأكثرهم مااًل، وكان ينفق أمواله يف سبيل اهلل، لقَّبه رسول اهلل طلح
 اخلري، وطلحة اجلواد، وطلحة الفياض.

قالت زوجته سعدى بنت عوف: دخلت على طلحة يوًما فرأيته مهموًما فسألته: ما شأنه؟ فقال: املال الذي عندي 
وأكربين، وقلت له: ما عليك، اقسمه، فقام ودعا الناس، وأخذ يقسمه بينهم حىت ما بقي منه قد َكُثر حىت أمهَّين 

 درهم.
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عضو هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية، وعضو اجمللس التأسيسي  200حممد األمني الشنقيطي )آبه(
 املدينة املنورة. لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة، واملدرس يف اجلامعة اإلسالمية ب

هـ ونشأ يف بيت علم من رجال ونساء، ودرس  1325ولد حممد األمني بن حممد املختار يف مدينة شنقيط عام 
 العلوم الشرعية واللغوية على أخواله، والسريَة على نساء أخواله.

يف املعهد  هـ بدأ التدريس 1371هـ بدأ التدريَس يف املسجد النبوي الشريف، ويف عام  1367ويف عام 
ـ انتقل للتدريس يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة وبقي  1381العلمي بالرياض مث الكليات هناك، ويف عام  ه

 حياضر يف معهد القضاء العايل بالرياض.
 هـ ومتَّ دفنه يف مقابر املعالَّة. 1393ذي احلجة  17تويف فجر يوم اخلميس 

المذته املنتشرين يف أحناء العامل اإلسالمي، عامل من علماء املدينة املنورة والشيخ )آبه( وهذه هي شهرته بني ت
املربَّزين، وقد قضى حياته كلها يف طلب العلم ونشِره حىت بلغ يف العلوم النقلية والعقلية مكاًنا قلَّ أن يبلغه عامل يف 

 العصر احلديث.
يعة اإلسالمية واألصول واملنطق وما إىل ذلك، وله وقد قضى حياته يف تدريس كافَّة علوم اللغة العربية والشر

 مؤلَّفات منها ما هو خمطوط ومنها ما هو مطبوع.
ويف السنوات األخرية من حياته كرَّس جهوده يف وْضع مؤلَّف صدرت منه ِعدَّة جملَّدات، وهناك أخرى خمطوطة منه 

مقدرة الشيخ )آبه( وتطويعه لعلوم القرآن واللغة،  بعنوان "أضواء البيان يف تفسري القرآن بالقرآن"، الكتاب جيسِّد
 كما عكست عبقريته يف ختريج األحكام واالستدالل عنها والتوفيق بينها، ومعاجلة املتشابه من القرآن الكرمي.

، ومن مؤلفاته املطبوعة "الفرائض"، "الغني يف املنطق"، "فروع مالك"، "أنساب العرب"ومن مؤلفاته املخطوطة 
للتعبُّد  اجملاز يف املزنَّلواز منع ج"، "رفع إيهام االضطراب"، "شرح على مسلم"، و"اقي السعودشرح مر"

)جزءان(، ِعدَّة  "مذكرة يف آداب البحث واملناظرة"، "مذكرة يف أصول الفقه على روضة الناظر"، "واإلعجاز
القرآن الكرمي... )هذه كلها طبعتها  حماضرات منها حكمة التشريع، امُلُثل العليا يف اإلسالم، آيات الصفات يف

 اجلامعة اإلسالمية(، حماضرة حول شبهة الرق، املصاحل املرسلة.
ـ قال: يف املدينة املنورة  1393ذي احلجة  20السعودية بتاريخ  201صحيفة عكاظ""كتب أنيس منصور يف  ه

أحد علماء املدينة وأن يضع يدي  أن يبحث يل عن -مدير املراسم امللكية  -طلبت من األستاذ عبدالعزيز إلياس 
على كتفه؛ لكي أتفرج على اآلثار الباقية هلذه املدينة املقدَّسة اليت أرسيت فيها كل قواعد اإلسالم يف الصالة 

                                                            

 هـ. 1393ذي احلجة  18، اجلمعة 2967العدد  ،"صحيفة املدينة املنورة" 200

 .7هـ، ص  1393ذي احلجة  20، "صحيفة عكاظ" 201
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يف هذه  والصوم والزكاة واملعامالت، وكل أصول الدولة احلديثة، وكانت السنوات العشر اليت أقامها الرسول 
 شر سنوات يف تاريخ العامل.املدينة أصعب وأعظم ع

وكان األستاذ عبدالعزيز إلياس يف سرعة الربق، فما طلبت منه شيًئا إال قال: األمري عبداهلل قال يل: أحضر له كل ما 
 يريد من الكتب ومن املقابالت.

 وجاءت سيارة وختطَّت السيارة كلَّ احلواجز، ووقفت أمام أحد البيوت، وطال الوقوف وطال، ورأيت على
الرصيف رجالً يتوكَّأ على عًصا وخيطو بصعوبة ويلهث، ويساعده رجالن آخران ويسنده من اخللف رجل ثالث، 

 وتساءلت طبًعا: ما هذا؟ َمن هذا؟ ملاذا هذا؟ فقيل يل: هذا هو أعلم علماء املدينة.
 الطريق إىل دفن هذا وسألت: إن كان من عادة أهل املدينة أن ميشوا يف جنازة امليت قبل أن ميوت؟ وهل حنن يف

 الرجل؟ وقالوا: بل إنه سعيد جدًّا.
 َمن هذا السعيد؟

 هذا الرجل، إنه مريض، حبيس املرض، وهذه فرصة سعيدة لكي يرى الدنيا.
 هو سعيد؟ ومن أين يستمد هذا الرجل سعادته؟

 إن أحًدا ال يدق بابه، وهذا حيزنه، ولذلك فهو سعيد أنك جئت تسأله، تستوضحه، تكلمه.
 وهنضت بسرعة ألصافح الرجل، وكاد الرجل يلفظ آخر أنفاسه وهو يقول: أهاًل وسهاًل يا أستاذ.

وال أعرف أين هم "األهل" وأين هو "السهل"، وأين "األستاذ"؟ واعتذرت له عن هذه الرغبة الطائشة، وقلت: واهلل 
ا اضطررتك إىل اخلروج إىل الشارع، فأنا وإال جللست إليك ومل -أي حبالتك  -يا أستاذ إن أحًدا مل خيربين بذلك 

 شديد األسف.
بأنه سعيد جدًّا، رغم  -على قدر طاقته  -ولكن األستاذ الشريف إبراهيم العياشي أعلم العلماء بآثار املدينة أكَّد 

أمراضه الكثرية، يف ساقيه ويف البنكرياس، ورغم أنه كان يبكي على نفسه وعلى جسمه وعلى أسرته وعلى ما 
ابه على أيدي الناس، رغم هذا كله فهو سعيد ألنين أخرجته من هذا العذاب، وأنه مل يكن قد رأى الشارع منذ أص

أربعة أشهر، وأنه شديد االمتنان لذلك، منتهى الرقَّة واللطف من هذا العامل اجلليل، ومنتهى القسوة أن أرى ذلك 
من مسجد قباء إىل حيث اخلندق وجبل أحد وأحياء بين وأن أمسع ساعتني كاملتني يف سيارة جتوب أطراف املدينة 

 النضري وبين قينقاع.
ومل يكن األستاذ العياشي يتحدَّث عن اليهود يف املدينة حىت سألته: أريد أن أحتقَّق من كلمة قرأهتا يف تاريخ املدينة 

صارخ كأنه صوت طفل يا أستاذ، فقال دون أن يلتفت ناحييت؛ ألنه عاجز عن حتريك عنقه متاًما، ويف صوت 
صغري: ما هي يا أستاذ؟ تفضَّل، واهلل إنين مريض واهلل كنت أبكي قبل أن جتيئ يا أستاذ، فتفضل إنين حتت أمرك يا 

 أستاذ.
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 -دون أن أنظر إليه وقد أوجعين صوته وحالته متاًما: كلمة قفوص أو قفاص أو قفاصي، قرأت أن الرسول  -قلت 
ستوىل على قلعة من قالع اليهود هلا هذا االسم، فأجاب الرجل: نعم هلا هذا االسم، قد ا -عليه الصالة والسالم 

ومل يدرك األستاذ العياشي أن كلمة قفاص أو قفاس هي الكلمة املدوَّنة اآلن "قبوتص أو قبوتس" ومعناه املستعمرة 
 أن تنطق هكذا: قبوتص. السكنية عند اليهود، واليت تكتب اآلن باللغة احلديثة هكذا: كبوتز، ولكن األصح

ومعىن ذلك أن اليهود يف املدينة كانت هلم مستعمرات سكنية، وكان الناس يعيشون فيها مًعا ميلكون األرض مًعا؛ 
 أي: ال ميلك أحد منهم شيًئا.

ث ثنيَّات، وراح األستاذ العياشي يبهرين بعلمه الغزير املؤكِّد، فهو يقول: هنا ثنيات الوداع يا أستاذ، ويف املدينة ثال
هنا وقف اليهود، وهنا سقط اليهود، وهنا كان الطريق يلتوي ثالثة أمتار مث  -ويشري إىل جبل صغري  -وهنا 

 ينعطف أربعة أمتار.
ومتضي السيارة، ويقول األستاذ العياشي: شيء غريب يا أستاذ، هذه املباين مل تكن موجودة منذ أربعة أشهر، إن 

 رعة عجيبة.املدينة تتغيَّر معاملها بس
وأصحابه يف ستة أيام،  هنا يا أستاذ كان اخلندق الذي حفره رسول اهلل  -ويشري إىل شارع مرصوف  -وهنا 

ويف منتصف اخلندق كان حجر، احلجر كان هنا بالضبط، وهنا كانت تنطلق قوَّات خالد بن الوليد، وهنا كان 
بني معركة أحد ومعركة اخلندق، إن األماكن متقاِربة، والناس خيلطون يا أستاذ  الرماة حيث وضعهم رسول اهلل 

 وهنا عقارب كثرية يا أستاذ، كنت أقتل منها كل يوم ثالثني أو أربعني.
ومتنيت لو يسكت األستاذ العياشي؛ فإنين أخشى أن ميوت ويكون موته نوًعا من االستشهاد، إنين ال أعترض على 

يدخل اجلنة وأدخل أنا النار؛ ألنين قاتل هذا الرجل، وإن رغبيت يف  ولكن أخاف أن -أستغفر اهلل  -دخوله اجلنة 
 أن أعرف قد جاءت على حساب حياة هذا الرجل!

ومررنا على مسجد الغمامة، ومررنا على مساجد أخرى كثرية، ومل يتوقف األستاذ العياشي عن السُّعال، وأنا ال 
أستاذ عياشي أنا مل أقصد إىل تعذيبك، فأنا شديد األسف، وهو  أكفَّ عن القول: ال حول وال قوة إال باهلل، واهلل يا

 وما عنده منها إال قليل جدًّا. -ينكر ذلك بكل ما عنده من قوة 
وقبل أن نصل إىل بيته كنت قد جدَّدت االعتذار له، وكنت قد قلت له: إن األستاذ عبدالعزيز إلياس ال يعرف 

األمري عبداهلل الفيصل باحلرف الواحد: افعل كل ما تستطيع من أجل حالتك بالضبط، وإمنا هو فقط نفَّذ أوامر 
راحيت، وهو مل يقصد أن تكون راحيت يف القضاء على راحتك أو القضاء عليك، أو يف أن أستريح بعض الوقت 

 ألتعذب بسببك كل الوقت.
هو جير نفسه جًرا ويتوكأ وأصر األستاذ العياشي على أن نزوره يف البيت، وقاومت ولكنه أصر، وزحفنا وراءه و

على عصاه، ودخلنا بيًتا هو الفوضى كلها، فليس يف البيت أحد، طفالن صغريان، أمَّا بقية األطفال فقد أخذهتم 
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األم، وأما األم فقد تركت البيت هلذا الرجل العامل املريض، وتركت غرفة هبا ست مراتب كانت لسبعة من 
املراتب زجاجات فارغة، وعلى األرض أنابيب املياه من املطَّاط كأهنا أحشاء  األطفال، واملقاعد فوق املراتب، وحتت

البيت، وكأن هذا البيت حيوان ضخم ذحبوه وسلخوه وأكلوه ومل تبقَ منه إال هذه العظام، وإال هذا الرجل املريض 
ف أين يوجد املقعد أو الذي يتساند على جدرانه، هذا العامل الذي يعرف كلَّ طوبة وكل بئر يف املدينة، ال يعر

 الكوب أو الطريق إىل دورة املياه يف هذا البيت، إنه وحده متاًما.
وطلب منِّي أن احضر له لوحة على احلائط وخريطة على املنضدة، وهنا مأساة هذا الرجل، هذه اللوحة أعدَّها يف 

أحرقتها زوجُته قد أنفق عليها كلَّ  عاًما، وهذه املخطوطات اليت 15عشر سنوات، وهذه اخلريطة أعدَّها الرجل يف 
وأنفق عليها أكثر سنوات شبابه، وثارت الزوجة على جنون هذا العامل جنونه بالتاريخ  -وهي قليلة  -ثروته 

 واآلثار واملدينة املنورة.
خلريطة وُجنَّ جنوننا حنن عندما عرفنا أنه أمضى مئات الليايل حيقِّق يف موقعة بدر وموقعة أحد، ويرصدها على ا

إنه جمنون، ولكن العلماء الذين خدموا  :جنديًّا جنديًّا، وسيًفا سيًفا، ورحًما رحًما، وميكن لكل زوجة أن تقول
اإلنسانية كلها من هذا الطراز من الناس، الذي هتون عليهم الدنيا من أْجل شيء ما، والذين هتون عليهم حياهتم من 

 ل دنياه وأسرُته، ومل يبَق إال البكاء على اجلميع.أجل التأكُّد من شيء ما، وراحت على الرج
وتذكَّرت أينشتني الذي اكتشف نظرية "النسبية" واليت تقول بأن أي شيء له طول وعرض وارتفاع وزمن، وأن 
الزمن هو البعد الرابع لألشياء، هذا الرجل كان مدرًِّسا للرياضيات يف إحدى جامعات سويسرا، وكان يستأجر 

طالب فاستأجر منه غرفة يف هذه الشقة، ويف أحد األيَّام جاء الطالب يدق بابه ويسأله: كم الساعة شقة، مث جاء 
من فضلك؟ ويضحك أينشتني قائاًل: إنَّين وضعت ساعة على كل مليمتر يف هذا العامل ولكن نسيت أن أضع يف 

 يدي ساعة!
لكنه ال يعرف وال يستطيع أن يهتدي إىل أيِّ شيء  وهذا األستاذ العياشي يعرف كلَّ حَجر يف أرض املدينة املنورة،

 يف بيته.
ومل أكن قد رأيت صورة زوجة الفيلسوف اليوناين سقراط، ولكن كتبت عن هذه السيدة الكثري جدًّا، وأعدت 
اآلن وجه الشبه بني زوجة األستاذ العياشي وزوجة سقراط، إن سقراط كان أسعد حااًل، فهو أعظم الفالسفة على 

ق، ولكنَّه مل يكتب سطًرا واحًدا، وإمنا جاء متليذه أفالطون وسجَّل حماوراته مع كل الناس، ولذلك مل يكن اإلطال
 لدى زوجة سقراط ما حترقه من الكتب لو أرادت، وإمنا كانت فقط تلقي املاء القذر فوق صدره العريان.

افهة؛ فهو كان ميسك قطعة من القماش ولكنه ألنه رجل عاطل والناس كلهم مشغولون، وكان سقراط له صناعة ت
املبلل وميسح هبا التماثيل اليت تلوَّثت مبخلَّفات العصافري، وكأنه يقول عن زوجته: إن زوجيت تشبه السماء، ترعد 

 وتربق مث متطر!
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 وكانت زوجة سقراط جتمع أوالدها أيًضا وتذهب إىل بيت أسرهتا، ولكن سقراط مل يكن يهتمُّ كثرًيا بأوالده أو
زوجته، وال يهمُّه كثرًيا ما تفعله بعد ذلك، فلم يكن يف حاجة إىل ماله؛ ألن تالمذته من أغنياء أثينا، ومل تكن عنده 

 كتب خياف عليها.
وال أعرف يف النهاية إن كان األستاذ العياشي قد أراحين أو أوجع قليب، إنه أراحين قلياًل وعذبين طوياًل، ليس هو 

 لك الشريرة اليت تفرَّدت بتعذيب هذا العامل اجلليل.الذي عذَّبين ولكنها ت
إن كل العلماء والناس الطيبني جيب أن ينهضوا حلماية هذا الرجل الفريد، إن احلزن عليه ال يكفي، إن االنبهار أمام 
علمه الغزير ليس أفضل من أن ينقلوه إىل أحد املستشفيات وأن يدخلوا زوجته أحد السجون، فمن أجلها ومن 

 ل زوجة سقراط ابتدع اإلنسان املشانق واحملارق، فلريمحك اهلل يا أستاذ عياشي، ميًتا وحيًّا قبل ذلك.أج
محاًدا : هو محاد بن ميسرة وقيل إنه محاد بن سابور، وهكذا اختلفوا يف اسم أبيه ونسبه، فسموه 202محاد الرواية

ل: إين أروي لكل شاعر تعرفه يا أمري املؤمنني أو زيد عن سبب تسميته بالراوية فقاالراوية، وقد سأله الوليد بن 
مسعت به، مث أروي ألكثر ممَّن تعرف أنك ال تعرفه ومل تسمع به، وقال: إنين أستطيع أن أنشدك على كل حرف 

 من حروف املعجم مائة قصيدة طويلة، عدا املقطَّعات من شعر اجلاهلية، دون شعر اإلسالم.
 (.2151 -6 "األغاين"فيما قال فأنشد ألفني وتسعمائة قصيدة للجاهليني )وقيل: إن الوليد أراد امتحانه 

نشأ محاد صعلوًكا متشرًِّدا، وصاَحب من أجل هذا اللصوص والسرَّاق، وكان يسطو معهم على أموال الناس يف 
كان شهر  بادئ حياته، ويف أحد األيام سطا على مزنل رجل فوقع يف يده شعر لألنصار، فأخذه وقرأه، ويبدو أنه

مواعظ فتاب من ساعته واستقام وبدأ جيمع الشعر وحيفظه، ورمبا ال تكون هذه الرواية صحيحة، ذلك أنَّ محاًدا 
 الرواية واجه أعداًء ال حصر هلم، طعنوا فيه كثرًيا وأساؤوا إىل ُسْمعته، وهذه الرواية عن ابن النطاح.

ن العالء عن محاد إال قدَّمه على نفسه، وما سألت محاًدا عن ها هو أبو عمرو الشيباين يقول: ما سألت أبا عمرو ب
 (.2153 -6 "األغاين"أيب عمرو إال قدَّمه على نفسه )

وحنن نعلم أن أبا عمرو بن العالء رجل فاضل، ما كان يفعل ذلك لو أن محاًدا فاسًقا كما تقول الروايات، وكان 
حبيب حينما رفض األخذ برأيه، وقد برَّر محاد موقفه من اللحن يؤخذ على محاد أنَّه يلحن، وهذا ما فعله يونس بن 

حني قال: إننا نتحدَّث إىل العامَّة ونتكلَّم بكالمها، لكن مل ينكر أحد على محاد أنه راوية، وأنه روى الكثري الكثري 
 من الشعر.

قصًصا منها ما هي على لسان وقد أرادوا الطعن يف روايته للشعر فقالوا إنه كان يتزور على الشعراء، واخترعوا 
محاد نفسه يف هذا اخلصوص، وأغلب الظن أن هذا يعود إىل احلسد، فقد كسب محاد من روايته للشعر أموااًل 

 طائلة، وكان اخللفاء من بين أمية يطلبونه لريحل إليهم ولينشدهم ما حيفظ من األشعار، مث جييزونه على ذلك.
                                                            

 هـ. 1399ذو القعدة  19، األربعاء 4725، العدد "صحيفة املدينة املنورة" 202
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وا عليه أن روايته كاذبة، وأنه كان يضيف من شعره إىل شعر أولئك ورمبا أوغر ذلك صدور بعض الناس فدسُّ
ال ندري ماذا كان  -أي لو أن محاًدا كان قادًرا على قول شعر جاهلي متني  -الشعراء، ولو كان األمر كذلك 

ق ما مينعه أن ينسب شعره إىل نفسه، وبالتايل يكون أفضل شعراء عصره، وأقدرهم وينال على شعره ما كان سيفو
 ناله من رواية الشعر.

بسم اهلل الرمحن الرحيم، من "يقول محاد: صرت إىل يوسف بن عمر وهو يف اإليوان األمحر فرمى إيلَّ كتاًبا فيه: 
عبداهلل هشام أمري املؤمنني إىل يوسف بن عمر، أمَّا بعد، فإذا قرأت كتايب هذا فابعث إيل محاد الراوية َمن يأتيك به 

 متمِنع، وادفع إليه مخسمائة دينار، ومجاًل مهريًّا يسري عليه إىل دمشق.غري مروَّع وال 
ويقول: سرت إىل هشام واستأذنت فأذن يل، فدخلت عليه يف دار قوراء مفروشة بالرخام، وهشام جالس على 

يقلِّبه  طنفسة محراء، وعليه ثياب خز ُحْمر، وقد تضمَّخ باملسك والعنرب، وبني يديه مسك مفثوث يف أواين ذهب،
بيده فتفوح روائحه، فسلَّمت فردَّ عليَّ واستدناين، وإذا جاريتان مل أَر قبلهما مثلهما، يف أذَني كل واحدة منهما 
حلقتان من ذهب فيهما لؤلؤتان تتوقَّدان، فقال يل: كيف أنت يا محاد وكيف حالك؟ قلت: خبري يا أمري املؤمنني، 

 قال: بعثت إليك لبيت خطر ببايل مل أدِر َمن قاله، قلت: وما هو؟ فقال: قال: أتدري فيَم بعثت إليك؟ قلت: ال،
 َفَدَعْوا ِبالصَُّبوِح َيْوًما َفَجاِءْت = َقْيَنٌة ِفي َيِميِنَها ِإْبِريُق

 قلت: هذا يقوله عديُّ بن زيد يف قصيدته املطوَّلة اليت أوَّهلا:
 ُقوُلوَن ِلي َأاَل َتْسَتِفيُقِح َيـَبكََّر الَعاِذُلوَن ِفي َوَضِح الصُّْبـ = 

 َمْوُثوُق ِعْنَدُكْم َوالَقْلُب َلِهـ = اْلـ َعْبِد بَنَةا َيا ِفيِك َوَيُلوُموَن
 إىل آخر القصيدة.

 فما كان من هشام إال أن وهب محاًدا اجلاريتني وأمدَّه مبائة ألف دينار ومسكن فخم أقام فيه ُمدَّة من الزمن.
خلوا عليها أنه سكر مع هشام، والدليل على كذهبم أن هشاًما معروف عنه أنه مل يشرب تلك رواية محاد، لكن أد

 قط.
 هذا منوذج من الدس على محاد، أتيت به لكي ال نصدق الروايات اليت متس بالتراث، وهو أساس بنيان األمم.

اهليني، ورمبا يكون هو أوَّل َمن على القصائد الشعرية للشعراء اجل (املعلقات)محاد الراوية هو أوَّل َمن أطلق لفظ 
قال بأهنا كانت معلقة بالكعبة وتبعه ابن الكليب، وحني تعرض "نولدكه" املستشرق األملاين هلذا األمر أنكر ذلك 

 رغم أن اإلغريق كانوا يعلقون القصائد العظام يف معابدهم.
كان سنة يف اجلاهلية بقي أثرها يف  ويقول األستاذ أمحد حسن الزيات أن تعليق الصحائف اخلطرية على الكعبة

تاريخ "اإلسالم، وضرب مثاًل بتعليق هارون الرشيد وصيَّته بتولية اخلالفة َمن بعده لولديه األمني فاملأمون، راجع 
 طبعه دار الثقافة لبنان. -34؛ أمحد حسن الزيات "األدب العريب
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 نه اشتق ذلك االسم ممَّا كانت عليه وممَّا علمه عنها.فإذا صح أن محاًدا قد أطلق عليها املعلَّقات فهذا يعين: أ
وقال أبو جعفر النحاس يف القرن الرابع اهلجري: إن أوَّل من مجع السبع الطوال هو محاد الراوية، وهو ممَّن ساعدوا 
الوليد بن يزيد على مجع ديوان العرب الذي ال يعرف عنه شيء حىت اليوم، وكل الذي هو معروف أن محاًدا 

 (.140 "الفهرست"جناًدا ساعدا الوليد على مجعه، حسب رواية ابن الندمي )و
وكان حلماد ديوان مجع فيه أشعاًرا خمتلفة، أو كانت له كتب خمتلفة مدوَّن هبا أشعار القوم، فها هو يقول: أرسل 

دمت عليه سألين عن أشعار، الوليد إيلَّ مبائيت دينار وأمر حبملي على الربيد، فنظرت يف كتايب قريش وثقيف فلمَّا ق
 فأنشدته منها ما استحسنه.

وإذا عِلمنا أن محاًدا كان ُيَعدُّ من رؤوس مدرسة الكوفة، وكانوا هم أكثر الناس رواية للشعر، ويقال: إهنم 
فإن رواية  -استحوذوا على الطنوج اليت كانت للنعمان بن املنذر؛ أي: الكراريس اليت دونت للنعمان بن املنذر 

أكثر الناس طعًنا يف محاد، وجناد ويليه  -وهو بصري  -اد تصبح مقبولة، خاصَّة إذا وجدنا أن يونس بن حبيب مح
 خلف األمحر يف ذلك الطعن.

مل يكن محاد شاعًرا حىت جتوز عليه دسيسة أنه أدخل شعًرا على شعراء اجلاهلية، فمن األبيات القليلة اليت جندها هنا 
اد ضعيف، وأنه ال يرقى إىل مرتبة الشعر اجلاهلي حبيث جيوز أن يدس يف أشعارهم، ومن وهناك يتَّضح أن شعر مح

 شعر محاد:
 ِلْلَخْسِف ِحَذاَرَك َفاْحَذْرَها َصَحاَبٍة = َوِكنَدَة ِفي َفِسْر ِعْجٍل ِفي ِسْرَت ِإَذا

 إىل أن قال:
 َحْتِف َعَلى َيدلُّ ًفاَقْص َلَها َفِإنَّ = َفِاسَتِمْع َبِجيَلَة ِفي َحيَّْي ُكنُت َمىت

 َوِبالَعْزِف ِبالنَُّباِح َعَلْيِه تَََداَعْوا = َزاِئٍر َقْتِل َعَلى َيْوًما اْعَتَزموا ِإَذا
 فهذا شعر محاد، وهو شعر سطحي عادي، إخباري أو تقريري ليس به أيُّ عمق.

 حني ينطق العربية، ويف ذلك قال محاد: ومن شعر محاد خماطبته للشاعر أيب العطاء السِّندي، الذي كان بلسانه حلن
 ِمْنَجاَلِن ُرَجيَلَتْيَها َكَأنَّ = َعْوٍف ُأمَّ ُتْكَنى َصْفراُء َفَما

 فرد عليه أبو العطاء:
 ِلَساِني ِسَوى َأَرْدَت َما ِبَأنََّك = َزنًّا َوَأُزنُّ َزَراَدًة َأَرْدَت

 .(5/558 "احليوان"راجع )أظن ظنًّا،  (أزن زنًّا)هي جراده، و (زرادة)و
 فليس إًذا يف شعر محاد كبري معًنى أو أيُّ عمق، وما كان له ليستطيع أن يدخل شعًرا له يف الشعر اجلاهلي.

واالدِّعاء بأن محاًدا أقحم بيتني على زهري بن أيب سلمى يف قصيدته "دع ذا" فإن البيتني يؤكِّدان من خالل ما احتويا 
 مها: وهذان البيتانجاهلي يؤكِّدان أهنما جاهليان يف كل الفروض، من معان وأمساء أماكن ومطلع 
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 َشْهِر  َوِمْن ِحَجٍج ِمْن َأْقَوْيَن = احِلْجِر ِبُقنَِّة الدَِّياُر ِلَمِن
 َوالسِِّْدِر الضَّاِل ُأواَلِت َضْفَوى = ِمن النََّحاِئِت ِبُمْنَدَفِع َقْفًرا

 مث قال: 
 َهِرٍم = َخْيِر الُكُهوِل َوَسيِِّد احَلْضِر َدْع َذا َوَعدِّ الَقْوَل ِفي

تتواتر الروايات عن محاد بأنه عامل بالعربية، كما تواترت بأنه كثري اللحن، وهي روايات متناقضة، فاملفضَّل الضبِّي 
ه أم قال: قد سلط على الشعر من محاد الراوية ما أفسده فال يصلح أبًدا، فلمَّا ُسِئل: وكيف ذلك أخيطئ يف روايت

يلحن، قال: ليته كان كذلك فإن أهل العلم يردُّون َمن أخطأ إىل الصواب، ولكنه رجل عامل بلغات العرب 
وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم، فال يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله يف شعره، وحيمل ذلك 

 (.2169 -6 "األغاين"عامل ناقد وأين ذلك ) عنه يف اآلفاق فتختلط أشعار القدماء وال يتميز الصحيح إال عند
ويف هذا مدح وذم؛ مدح حلماد بأنه عامل بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء، وذم لالدِّعاء بأنه يدخل يف 

 أشعارهم ما يشاء.
 (.2150 -6 "األغاين"وقال األصمعي: كان محاد أعلم الناس إذا نصح )

ب الشعراء وبالشعر، لكن هذا العامل مل يكن يتعرَّض كثرًيا لنقد الشعر، كان فحماد إذا كان عامًلا باللغات ومذاه
يدرك أنه حمارب، وأنه رمبا لو تعرَّض للشعر والشعراء ألثار حفيظة أناس آخرين عليه، وهو يكفيه ما هو فيه، متَّهم 

د هتكُّمي تفهم منه إرضاء بسوء اخللق وغري ذلك، من هنا جند أن نقده ال يأخذ شكل النقد املوضوعي، ولكنه نق
 أذواق أناس معينني أو االستهتار بعقوهلم.

فحني فضَّل أبو عمرو بن العالء ويونس بن حبيب األخطل على الفرزدق وجرير من الشعراء احملَدثني آنذاك، كان 
 ،خطلغري ذلك؛ فكان يرى أن جريًرا أفضل من األخطل، لكنه حني ُسِئل عن ذلك قال متهكًِّما: األهو يرى 

أنه حبَّب إلينا النصرانية يف شعره، وهذا الكالم نْقد جارح لشعر األخطل، وحتطيم له يف شكل جتاوب  ألست ترى
 مع السائل، وهو أراد أن يقول: إن شعر األخطل نوٌع من التبشري ال أكثر وال أقل.

و ناقد من اجلوارح؟ لكن إنين أضرب كفًّا بكفٍّ؛ كيف تغلبت الظروف على محاد فأسكتته عن نقد الشعر وه
كيف نطلب ممَّن حبس نفسه يف داره عاًما كاماًل ال خيرج منها ختوًُّفا من الناس ومن حقدهم عليه، كيف نطلب 

 منه أن ينشب خمالبه بقرض أبيات الشعر الركيكة وينهش ما سقط منها معىن وقالًبا، ويلحق باجلديد اجليد؟
فضَّل النابغة الذبياين؛ ألنه كان يرى أن معانيه ميكن أخذها يف البيت الواحد وحني تعرَّض محاد للشعراء اجلاهليني 

أو نصف البيت أو ربعه، فهي موَجزة مستقلَّة، ال ترتبط مبا حوهلا من حمسنات أو تتعلق بسبب أعمال اللغة، فشعره 
 يف نظره موجز وفصيح.
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 الشعر، وأن املعاين يلزم أن تأيت مباشرة، وأن ال ومن هذا النقد يتَّضح أن محاًدا كان يرى أن اإلفصاح ضروري يف
 تضيع يف كَنف احملسنات أو البديع، وهو ما كان قد بدأ يرى ظهوره يف عصره.

وحنن إذ تعمَّقنا يف هذا الذي قاله عن النابغة، جند أنه يف احلقيقة أراد انتقاد شعر وشعراء عصره الذين بدؤوا يأتون 
 لفظية".بشعر تغلب عليه احملسنات ال

: "ابن األعرايب" هو أبو عبداهلل حممد ابن زياد األعرايب، ربيب املفضَّل الضيب، وكانت 203كتب عبداهلل العباسي
 أمه حتته.

 عامل بليغ ملمٌّ بالشعر وروايته وناقد.
أبو  أخذ عنه ثعلب الذي قال: قد أملى على الناس ما حيمل على مجال ومل يَر أحد يف الشعر أغزر منه، وأخذ عنه

، 69 "الفهرست") "صفة اخليل"، وكتاب "األنواء"، وكتاب "النوادر"عكرمة وإبراهيم احلريب، وله كتب منها 
 حا(. 157 -1 "البيان"و

كان أبو عبداهلل ابن األعرايب: ممَّن استهوهتم القراءة، وُتروى عنه هذه الرواية: بعث إليه أبو أيوب أمحد بن حممد بن 
ه يسأله اجمليء إليه، لكنَّه مل يلبِّ الطلب، وقال للغالم: عندي قومٌ من األعراب فإذا قضيت شجاع غالًما من غلمان

أريب معهم أتيت، وقال الغالم: ما رأيت عنده أحًدا إال أين رأيت بني يديه كتًبا ينظر فيها، فينظر يف هذه مرَّة ويف 
 : "عندي قوم من األعراب".هذه مرَّة، وأظنُّه مل يكن ينظر إال يف دواوين شعر حبكم قوله

ولقد كان متحمًِّسا كبرًيا للمفضَّل الضبِّي، وهو الذي نقل إلينا الكثري من أقواله، وُتَعدُّ األشعار املروية عنه عن 
 املفضل الضيب عند كثري من الدارسني أهنا األكثر صحَّة ودقَّة.

ابن األعرايب يأمر بكتابة مجيع ما جيري يف جملسه،  : أخربنا أمحد عن أيب بكر الصويل قال: كان"الصناعتني"ورد يف 
 قال: فأنشده رجل يوًما أرجوزة أيب متام يف وصف السحاب على أهنا لبعض العرب، وهي:

 َمْحِض َهَطاَلٍن َذاُت َكْدَراُء = ِبَغْمِض َتْكَتِحْل َلْم َساِرَيٌة
 َتْمِضي اَل ِنَعًما َوُتْبِقي َتْمِضي = َوَحْمِض ُخلٍَّة ِمْن مْوَقَرٌة

 َقَضْت ِبَها السََّماُء َحقَّ اأَلْرِض
قال: خرِّق خرِّق، ال جرم أن  -أيب متام  -فقال ابن األعرايب: اكتبوها، فلمَّا كتبوها قيل له: إهنا حلبيب بن أوس 

 .(أخرى حيث تروى أرجوزة 175؛ للصويل "أخبار أيب متام"، راجع أيًضا: 51 "الصناعتني"أثر الصنعة فيها بيَّن )
هذه الرواية تعطي مفهومني؛ األول: أن لفًظا جديًدا أصبح يستعاض به عن معىن التكلُّف، وهو لفظ الصنعة أو 
التصنُّع أو الصناعة... اخل، والثاين: أن مدلول هذا اللفظ عندهم أوسع من مدلول لفظ التكلُّف؛ ألهنم قد دخلوا 

ات اليدوية، فاستعاروا اللفظ واستخدموه بدالً من التكلُّف ليعطي مرحلة اقتصادية جديدة بظهور الكثري من الصناع
                                                            

 .7هـ، ص 1400صفر  7، األربعاء 4788، العدد "نورةصحيفة املدينة امل" 203
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مفهوًما أكثر دقَّة بأن هناك مثابرة واجتهاد وتأنٍّ ودقة، تصل يف مرتبتها إىل مرتبة الصانع يف إخراج العمل املصنوع، 
 وهو يف نظرهم عيب من عيوب الشعر الذي جيب أن ينساب من النفس دون صناعة.

هذا اللفظ قد ذكره النابغة الذبياين حني نبَّه إىل اإلقواء يف شعره، حيث قال: دخلت يثرب فوجدت  وبالرغم من أن
يف شعري صنعة، وبالرغم من أن الفرزدق قد استخدم أيًضا هذا اللفظ مبعىن العيب؛ حيث قال "القصائد تصنًعا"، 

عرايب وما تاله من عصور، حىت إننا سوف جند إال أن هذا اللفظ أخذ مدلوله أو بدأ يف أخذ مدلوله يف عصر ابن األ
 اجلاحظ يف مرحلة الحقة يصف شعر احلطيئة بأنه من الشعر املصنوع.

 نستدل من هذا أن الشعر املصنوع مرفوض لدى نقاد ذلك العصر ومنهم ابن األعرايب.
ابقة أن يبيِّنوا بأن النقد مل كان يتحامل على أيب متام، وأرادوا من الرواية الس -كما يقولون  -لكن ابن األعرايب 

 يكن نقًدا صادًقا، ولكن به حتامل على الشعراء املعاصرين هلم.
املعاصرة حجاب"، فإن حتامل ابن األعرايب على أيب متام ربَّما يكون "وملا كنَّا نذهب إىل ما ذهب إليه األقدمون أن 

تفسري غريبه، يف الوقت الذي جاء أبو متام ليقول صحيًحا من ناقد اهتم كثرًيا بالشعر القدمي ودراسته وتدريسه و
شعًرا بلغة العصر ليس به غريب وال وحشي، وهلذا قال ابن األعرايب عن شعره: لو كان هذا شعًرا، فإنَّ ما قالته 

 العرب باطل.
نا ميكن أن نستنتج فابن األعرايب كان يرى أن شعر أيب متام ال يصل يف مرتبته إىل شعر األقدمني من الشعراء، إالَّ أنَّ

أسباب الذهاب إىل هذا احلدِّ من القول، فالنقَّاد يف ذلك الزمان كان نقدهم يدور يف فلك املقارنة باستمرار؛ مبعىن: 
أن الناقد وقد درس وحفظ شعر األقدمني ما إن ينظر يف شعر حمَدث إال وقارنه بالشعر القدمي الذي عنده، فتكون 

من الشِّعر احملَدث وُيعِلي الشعر القدمي؛ وذلك ملا للشِّعر القدمي يف نفسه من مكانة، وهم النتيجة أنه ُيسقط ما بيده 
حني كانوا يفعلون ذلك ينسون الظروف املوضوعية للشعر وللشعراء، ويضعون نْصَب أعينهم اللغة القدمية اليت 

 هبرهتم، ومجال األلفاظ الذي استحَوذ على قلوهبم.
املقارنة العمياء اليت ال ترى أكثر من  -إذا كان ال ُبدَّ من مقارنة  -نوعني من املقارنة  لكننا جيب أن نفرِّق بني

صورة تارخيية تعشِّش يف الذاكرة، واملقارنة اليت ترفع حجابَ الظالم عن احلاضر وشعر وشعراء العصر الذي يقارن 
رنة لشعراء أيِّ عصر من العصور حقوقهم باملاضي، فإذا ما ُرِفع حجاب الظالم أمكن أن يعطى حىت على ضوء املقا

 اليت يستحقوهنا.
قد يكون النقد القدمي يف بعض جوانبه فيه حتاُمل كما رأينا، لكن ال يعين هذا أن ذلك التحامل يف كل الظروف 
مقصود إليه قصًدا، وإمنا كما قلنا مل يكونوا مبستطيعني أن ينسوا النابغة وزهرًيا وعدي بن زيد وامرأ القيس 

 وغريهم.
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ومجعوها من أشتات وأصقاع، فهم غري مفرطني فيها مهما جاء هلم  ،كانوا بالنسبة هلم الكنوَز اليت عثروا عليها
 الشعراء احملَدثون بشعر حمَدث.

ولقد كانت حركة الدفاع عن الشعر القدمي يف جانٍب من جوانبها نفسيًَّة، مبعىن أننا جند هذا املوقف يف كل 
إال وانتصبْت أمامه صفوٌف من املدافعني عن القدمي، وبعضهم قد ال يعرف  ،أيت جيل جديد جبديدما أن ي ،األزمنة

 القدمي أبًدا.
تصبح ظاهرًة مقبولة؛ ألهنا ختفف من غلواء التطرف واالندفاع وراء  ،وإذا خلْت هذه املواقف من اجلاهلني بالقدمي

نتيجة عكسية  إهنم يؤدُّون إىلف ،ا قاد لواءها اجلاهلون بالقدميحبيث ُيختار من اجلديد أكثُره أصالة، أما إذ ،اجلديد
 خطرة على اجلديد والقدمي سواء بسواء.

ابن األعرايب: كان من الذين أملُّوا بالقدمي إملاًما واسًعا، فهو الذي فتح هلم ضوابط اللغة واجلمال اللغوي، ومن هنا 
كان عن غرية متفهمة، وليست غريًة جاهلة كما نرى  ، زمانهفوقوفه يف وجه أيب متام وغريه من الشعراء اجلدد يف

 اليوَم يف كثري من اجلدل الذي نقرؤه.
 وُبعد مراميه. ،ومجال صوره ،ابن األعرايب الناقد أراد للشعر أن حيافظ على فخامة ألفاظه

ن اجلامع ويف يده أمحد بن حيىي بن زيد بن سيار، امللقب بثعلب: قال ابن خلكان: وكان سبب موته أنه خرج م
فصدمْته فرس فألقْته يف هوة، فاضطرب دماغه فمات يف اليوم الثاين  ،كتاب ينظر فيه، وكان قد أصابه صممٌ شديد

 .204رمحه اهلل -
إبراهيم بن عبداهلل بن مسلم الكجي: أحد املشايخ املعمَّرين، كان حيضر جملَسه مخسون ألًفا ممن معه حمربة سوى 

يه سبعة مستملني كلٌّ يبلغ صاحبه، ويكتب بعض الناس وهم قيام، وكان كلما حدَّث بعشرة النظارة، ويستملي عل
عمل مأدبة غرم عليها ألف دينار، وقال: شهدت  ،آالف حديث تصدَّق بصدقة، وملا فرغ من قراءة السنن عليه

 205عز وجل؟! -فُقبلت شهاديت وحدي، أفال أعمل شكًرا هلل  اليوم على رسول اهلل 
وابنه  ،قال: انتهى املعتضد وأنا بني يديه إىل مزنل شعث ،اخلطيب البغدادي بسنده عن صايف اجلرمي اخلادموروى 

وحوله حنٌو من عشرة من الوصائف والصبيان من أصحابه يف سنه عنده، وبني يديه طبٌق  ،املقتدر جعفر جالس فيه
عنبة واحدة، مث يفرِّق على أصحابه من الصبيان وهو يأكل  ،من فضة فيه عنقود عنب، وكان العنب إذا ذاك عزيًزا

فقلت له: ما لك يا أمري املؤمنني؟ فقال: وحيك!  ،كل واحد عنبة، فتركه املعتضد وجلس ناحية يف بيت مهموًما
فإن يف قتله صالًحا لألمة، فقلت: أعيذك باهلل يا أمري املؤمنني من ذلك،  ؛واهلل لوال النار والعار ألقتلن هذا الغالم

وهذا  ،فإن طباع الصبيان تأىب الكرم ،ملا أراه يفعل مع الصبيان ؛هذا الغالم يف غاية السخاء ،فقال: وحيك يا صايف
                                                            

 .98، ص11، ج"البداية والنهاية" 204

 .99، ص11ج  ،"البداية والنهاية" 205
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مث ال تطول  ،فَسيلي عليهم املكتفي ،يف غاية الكرم، وإن الناس من بعدي ال يولُّون عليهم إال من هو من ولدي
فيذهب مجيع أموال بيت املال إىل  ،فيلي الناسَ جعفر هذا الغالم ،وتمث مي -وهي داء اخلنازير  -لعلته اليت به  ؛أياُمه

وتكثر الفنت واهلرج  ،وقرب عهده من تشبُِّبه هبن، فتضيع أمور املسلمني، وتعطل الثغور ،لشغفه هبن ؛احلظايا
 .206قال صايف: واهلل لقد شاهدت ما قاله سواء بسواء ،واخلوارج والشرور

مل أَر  ،أمحد العسال األصبهاين: من أكابر العلماء، قال ابن منده: كتبت عن ألف شيخأبو أمحد العسال، حممد بن 
 .207أفهَم وال أتقَن من أيب أمحد العسال

أبو احلسني بن املنادى أمحد بن جعفر بن حممد بن يزيد: نقل ابن اجلوزي عن أيب يوسف القدسي أنه قال: صنف 
بل هو نقي  ؛مائة كتاب ونيًفا وأربعني كتاًبا، وال يوجد يف كالمه حشٌوأبو احلسني بن املنادى يف علوم القرآن أربع

 .208مجع بني الرواية والدراية ،الكالم
حدثنا حديثك مع عبداهلل  ،فقال سفيان: أيا أبا عمرو ،وقال الفريايب: اجتمع سفيان واألوزاعي وعباد بن كثري مبكة

دعا أصحابه أربعة أصناف:  ،وجلس يوًما على سريره ،ميةبن علي عم السفاح، فقال: ملا قدم الشام وقتل بين أ
 ،وصنف معهم الكافر كوب، مث بعث إيلَّ ،وصنف معهم األعمدة ،وصنف معهم اجلزرة ،صنف بالسيوف املسللة

حىت أقاموين حبيث يسمع  ،وأخذ اثنان بعضدي وأدخلوين بني الصفوف ،فلما صرت إىل الباب أنزلوين عن دابيت
: أنت عبدالرمحن بن عمرو األوزاعي؟ قلت: نعم أصلح اهلل األمري، قال: ما تقول يف دماء بين كالمي، فقال يل

اجعلين وإياهم ال عهد بيننا،  ،قال: وحيك ،209أمية؟ قال: قد كان بينك وبينهم عهود وكان ينبغي أن يثقوا به
م عليك حرام، فغضب فذكرُت مقامي بني يدي اهلل فلفظتها فقلُت: دماؤه ،فأجشهت نفسي وكرهت القتل

: ))ال حيل دم امرئ مسلم إال وامحرَّت عيناه، فقال يل: وحيك وِلَم؟ قلت: قال رسول اهلل  ،وانتفخْت أوداجه
أليس األمر لنا ديانة؟ قلت: كيف ذاك؟  ،، قال: وحيك210وتارك لدينه(( ،ونفس بنفس ،بإحدى ثالث: ثيب زاٍن

 لت: لو أوصى له ملا حّكم احلكمني.أوصى لعليٍّ؟ ق قال: أليس كان رسول اهلل 

                                                            

 .88 - 87، ص11ج ،"البداية والنهاية" 206

 .237، ص11ج  ،"البداية والنهاية" 207

 .219، ص11ج  ،"البداية والنهاية" 208

 لعل الصحة أن تفوا هبا. 209

 (.1676(، ومسلم )6878ري )أخرجه البخا 210
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فسكَت وقد اجتمع غضًبا، فجعلُت أتوقع رأسي يسقط بني يدي، فقال بيده هكذا أومى أْن أخِرجوه، فخرجت 
فسلم  ،فما ابتعدت حىت حلقين فارس، فزنلت وقلت وقد بعث ليأخذ رأسي: أصلي ركعتني، فكبَّرت وأنا أصلي

 .211نري، قال: ففرقُتها قبل أن أدخل بييتوقال: إن األمري بعث إليك هذه الدنا
تذاكر مالك واألوزاعي مرة يف املدينة من الظهر حىت صلََّيا العصر، ومن العصر حىت صليا املغرب، فغمره األوزاعي 

 وغمره مالك يف الفقه أو يف شيء من الفقه. ،يف املغازي
 خربنا.وقال ابن زياد: أفىت األوزاعي يف سبعني ألف مسألة حبدََّثنا وأ

 وقال أبو زرعة: روي عنه ستون ألف مسألة.
وقال غريمها: أفىت يف سنة ثالث عشرة وعمره إذ ذاك مخس وعشرون سنة، مث مل يزل يفيت حىت مات وعقله 

 .212ذاك
حج األوزاعي مرًة فدخل مكة وسفيان الثوري آخٌذ بزمام مجله، ومالك بن أنس يسوق به، والثوري يقول: 

 .213أجلساه عند الكعبة، وجلسا بني يديه يأخذان عنهحىت  ،أفسحوا للشيخ
ها هنا  تفرُّ منا ،سفيانفأقبل عليه بوجه طلق وقال له: يا  ،حيكى أن اإلمام سفيان الثوري دخل على اخلليفة املهدي

 وها هنا، أتظن أنا لو أردناك بسوء مل نقدر عليك؟ فقد قدرنا عليك اآلن، أفما ختشى أن حنكم فيك هبوانا؟ قال
يفرِّق بني احلق والباطل، فقال الربيع وهو القائم على رأس اخلليفة:  ،حيكم فيك ملٌك قادر ،سفيان: إن حتكم يفَّ

ائذن يل يا أمري املؤمنني بضرب عنقه، فقال املهدي: اسكت ويلك، وهل يريد هذا وأمثاله إال أن نقتلهم فنشقى 
بأالَّ يعترض عليه حبكم، فأخذه سفيان وخرج ورمى به يف بسعادهتم؟ مث كتب له عهًدا على قضاء الكوفة، وأمر 

 دجلة.
قيل ملكحول: َمن أعلم َمن رأيت؟ قال: ابن شهاب، قيل له: مث من؟ قال: ابن شهاب، قيل له: مث من؟ قال: ابن 

 شهاب.
تعجَُّبه من : ما رأيت أيب يتعجَّب من شيء ما رآه يف الدنيا 214وقال العباس بن الوليد بن مزيد العذري البريويت

األوزاعي، كان يقول: سبحان اهلل! يفعل ما يشاء، وكان األوزاعي يتيًما فقرًيا يف حجر أمه، فخرجت به أمُّه من 
عجزتِ امللوك أن تؤدب أنفسها وأوالدها أدَبه يف نفسه، ما  ،إىل أن بلغته حيث رأيته، مث يقول: يا ُبين ،بلد إىل بلد

                                                            

 ."حماسن املساعي" 211
 .72، ص "حماسن املساعي يف مناقب اإلمام األوزاعي" 212

 .69، ص "حماسن املساعي يف مناقب اإلمام األوزاعي" 213

 .61 - 60، ص "حماسن املساعي يف مناقب اإلمام األوزاعي" 214
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مُعها إىل إثباهتا، وال رأيته ضاحًكا قط حىت يقهقه، ولقد كان إذا أخذ يف ذكر مسعت منه كلمة قط إال احتاج مست
 أقول يف نفسي: أيرى يف اجمللس قلب مل َيبِك؟ ،املعاد

فلم يكن معه ما يعطيه فبكى، فقال له: ما  ،قال مسعر بن كدام: كنت أمشي مع سفيان الثوري فسأله رجل
 فال يصيبه عندك؟ ،فيك رجٌل خرًيايبكيك؟ قال: وأي مصيبة أعظم من أن يؤمل 

كان الصاحب بن عباد يقول: مل أمسع جواًبا أطرف وأوقع وأبلغ من جواب عبادة، فإنه قال لرجل: من أين أقبلَت؟ 
 من لعنة اهلل، فقال: ردَّ اهلل عليك غربتك. :قال

ديث، وإقبال األلوف فصل يف مكانة حفاظ احل ،150، 148، ص2قال ابن مفلح يف كتابه "اآلداب الشرعية"، ج
 على جمالسهم، وَحَسد اخللفاء هلم:

 ؛فنقعد طول الليل ،قال جعفر بن درستويه: كنا نأخذ اجمللس يف جملس علي بن املديين وقَت العصر اليوم جمللس غد
افة أن خم ؛شيًخا يف اجمللس يبول يف طيلسانه، ويدرج الطيلسانخمافةَ أن ال نلحق من الغد موضًعا نسمع فيه، فرأيت 

 يؤخذ مكاُنه إن قام للبول.
 وذكر غري واحد أنه كان يف جملس يزيد بن هارون عدٌد حيزر بسبعني ألًفا.

 فحزروا اجمللس عشرين ألًفا ومائة ألف. ،وأمر املعتصم حبزر جملس عاصم بن علي
 فاجتمع له عشرون ألًفا. ،وأملى البخاري ببغداد

ما  ،عفر الفريايب من أصحاب احلديث َمن يكتب حدود عشرة آالفوقال أبو الفضل الزهري: كان يف جملس ج
 سوى من ال يكتب. ،بقي منهم غريي

فكان يف جملسه سبعة مستملني يبلغ كل واحد منهم صاحبه الذي يليه،  ،وأملى أبو مسلم الكجي يف رحبة غسان
فبلغ ذلك نيًفا وأربعني ألف  ،ةمث مسحت الرحبة وحسب من حضر مبحرب ،وكتب الناس عنه قياًما بأيديهم احملابر

 سوى العطارة. ،حمربة
مث ما زالتْ تقلُّ الرغبات حىت اضمحلت، فحكى  ،قال ابن اجلوزي: قد كانت اهلمم يف طلب العلم كما قد ذكرنا

فطلبنا حمربة نكتب هبا  ،قال: كنا يف حلقة ابن يوسف نسمع احلديث ،شيخنا أبو حفص عمر بن طفر املغازيل
ا وجدنا، قال: وقد كان اخللفاء والكرباء يغبطون احملدثني على هذه املرتبة، مث روى بإسناده عن حممد فم ،السماع

أنْ أقعد يف مصطبة  ،بن سالم اجلمحي أنه قال: قيل للمنصور: هل من لذَّات الدنيا شيء مل تنْله؟ قال: بقيتْ خصلٌة
؟ قال: فغدا عليه الندماء وأبناء الوزراء باحملابر رمحك اهلل -فيقول املستملي: من ذكرتَ  ،وحويل أصحاب احلديث
 وَنَقلة احلديث. ،الطويلة شعوُرهم، برد اآلفاق ،املتشققة أرجُلهم ،إمنا هم الدنسة ثياُبهم ،والدفاتر، فقال: لستم هبم

عرف أجلَّ مين؟ وقال حيىي بن أكثم: قال يل الرشيد: ما أنبل املراتب؟ قلت: ما أنت فيه يا أمري املؤمنني، قال: فت
قلت: يا أمري  قلت: ال، قال: لكين أعرفه: رجٌل يف حلقة يقول: حدثنا فالن عن فالن، قال: قال رسول اهلل 
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ألن  ؛وويل عهد املسلمني؟! قال: نعم، ويلك هذا خري مين هذا خرٌي منك، وأنت ابن عم رسول اهلل  ،املؤمنني
 والعلماء باقون ما بقي الدهر. ،وحنن منوت ونفىن ،ال ميوت أبًدا امسه مقترن باسم رسول اهلل 

ما خال هذا احلديث، فإين كنت أحب أن أقعد على كرسي  ،وقال املأمون: ما طلبْت مين نفسي شيًئا إال وقد نالْته
 فِلَم ال حتدث؟ قال: ال يصلح امللك واخلالفة ،ويقال يل: من حدثك؟ فأقول: حدثين فالن، قيل له: يا أمري املؤمنني

 مع احلديث.
ما سررُت لشيء كسروري بقول  ،والوزارة، وكذا وكذا ،وقضاء القضاء ،وقال حيىي بن أكثم: وليت القضاء

 رضي اهلل عنك؟ -املستملني: َمن ذكرت 
بعد ما كفَّ بصُره، وحوله ناس من قريش، إذ أقبل أعرايب خيطر  بينما ابن عباس جالٌس يف جملس رسول اهلل 

 ،فردُّوا عليه السالم، فقال: أيا ابن عم رسول اهلل ،جبَّة وعمامة خز، حىت سلم على القومو ،وعليه مطرف خز
به؟  وقّصر يب فقصرت ،وشتمين فشتمته ،أفتين، قال: يف ماذا؟ قال: أختاف عليَّ جناًحا إن ظلمين رجل فظلمته

رأيت امرأ أتاين فوعدين وغرَّين أ فقال: العفو خري، ومن انتصر فال جناح عليه، فقال: يا ابن عم رسول اهلل 
أيسعين أن أهجوه؟ قال: ال يصلح اهلجاء؛ ألنه ال بد لك من أن هتجو غرَيه  ،مث أخلفين واستخف حبرميت ،ومنَّاين

ويف  ،والبغي مرتٌع وخيم ،وتبغي على من مل يبِغ عليك ،وتشتم من مل يشتمك ،فتظلم من مل يظلْمك ،من عشريته
 الفضل، قال: صدقَت وبِررَت.العفو ما قد علمَت من 

أجلَّه وأعظمه وألطف يف  ،فلم ينشب أن أقبل عبدالرمحن بن سيحان احملاريب حليف قريش، فلما رأى األعرايب
وقال: قرَّب اهلل دارك يا أبا مليكة، فقال ابن عباس: أجرول؟ قال: جرول، فإذا هو احلطيئة، فقال ابن  ،مسألته

وذائد عن عشريته، ومثىن بعارفه تؤتاها أنت يا أبا مليكة، واهلل لو كنت عركت أي مردي قذاف  ،عباس: هلل أنت
وشتمت من مل  ،جبنبك بعض ما كرهت من أمر الزبرقان كان خرًيا لك، ولقد ظلمت من قومه من مل يظلمك
مث  -يرمحك اهلل  - يشتمك، قال: إين واهلل هبم يا أبا العباس َلعامٌل، قال: ما أنت بأعلم هبم من غريك، قال: بلى واهلل

 أنشأ يقول:
 َأَنا اْبُن َبْجَدِتِهْم ِعْلًما َوَتْجِرَبًة = َفَسْل ِبَسْعٍد َتِجْدِني َأْعَلَم النَّاِس

 َوَرْأُس َسْعِد ْبِن َزْيٍد آُل َشمَّاِسَسْعُد ْبُن َزْيٍد َكِثرٌي ِإْن َعَدْدَتُهُم = 
 َناَبى َأَبا الَعبَّاِس َكالرَّاِسَلْيَس الذَُّوالزِّْبِرَقاُن ُذَناَباُهْم َوَشرُُّهُم = 

فقال ابن عباس: أقسمت عليك أال تقول إال خرًيا، قال: أفعل، مث قال ابن عباس: يا أبا مليكة من أشعر الناس؟ 
 قال: أمن املاضني أم من الباقني؟ قال: من املاضني؟ قال: الذي يقول:

 اَل َيتَِّق الشَّْتَم ُيْشَتِم ِضِه = َيِفْرُه َوَمْنِعْرَوَمْن َيْجَعِل امَلْعُروَف ِمْن ُدوِن 
 وما بدونه الذي يقول:
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 ذَُّبَهامُل اِلَجالرِّ يَُّأ َشَعٍث ىَلَع = َتُلمُُّه اَل اًخَأ ٍقْبَتْسُمِب َتْسَلَو
شع لكنُت لوال الطمع واجل ،واهللِ يا ابن عم رسول اهلل -يعين نفسه  -ولكن الضراعة أفسدْته كما أفسدت جروالً 

 .215أشعر الناس املاضني، فأما الباقون فال تشكك أين أشعرهم وأصوهبم سهًما إذا رميت
 .216كان أبو بكر بن األنباري حيفظ كل مجعة عشرة آالف ورقة

 .217كان أبو العالء اهلمذاين حيفظ من مجلة حمفوظاته كتاب "اجلمهرة"
 .218م تزيد على مائة تصنيفحممد بن حيىي الزبيدي القرشي: صنف كتًبا يف فنون العل

 .219أبو النجيب السهروردي حفظ كتاب الوسيط يف التفسري للواحدي
 .220ابن محويه اليزدي علي بن أمحد بن احلسني: زادت مصنفاته على مخسني مصنًفا

عبدالرمحن بن عبداهلل بن أمحد أبو القاسم السهيلي: استخرج "الروض األنف" من نيف وعشرين ومائة 
 .221ديوان
املعروف بابن يونس املوصلي الشافعي: أحد املتبحرين يف العلوم املتنوعة، قيل:  ،يونس موسى بن حممد بن منعةابن 

 ،إنه كان يتقن أربعة عشر علًما، كان يقرأ عليه احلنفيون كتبهم، وكان يقرأ عليه أهل الكتاب التوراة واإلجنيل
تقي الدين بن الصالح يبالغ يف الثناء عليه، فقيل له يوًما: من  فيقرُّون أهنم مل يسمعوا مبثل تفسريه هلا، وكان الشيخ

ال يقال: على من اشتغل؟ فإنه أكرب من هذا، قال ابن خلكان: وكان  ،شيُخه؟ فقال: هذا الرجل خلقه اهلل عامًلا
 .222هـ639لكون العلوم العقلية غالبة عليه، تويف سنة  ؛يتهم يف دينه

املعروف بغالم ثعلب، أحد أئمة اللغة املشاهري املكثرين، صحب أبا العباس  ،هدأبو عمر حممد بن عبدالواحد الزا
وكانت تسعه روايُته وحفظه، يكذبه أدباء زمانه يف أكثر نقل اللغة، ويقولون:  ،ثعلًبا فُعرف به، وله تصانيفُ كثرية

ا كثرًيا، وكان أغلب تصانيفه ويذكر يف معىن ذلك شيًئ ،لو طار طائر يقول أبو عمر: حدثنا ثعلب عن ابن األعرايب
قال امللك املؤيد صاحب محاة  ،فلهذا اإلكثار ُنسب إىل الكذب ؛حىت إنه أملى يف اللغة ثالثني ألف ورقة ،من حفظه

 هـ.345فلم يزل مضيًقا عليه، تويف سنة  ،يف تارخيه: وكان اشتغاله بالعلوم قد منعه من اكتساب الرزق
                                                            

 .111 - 110، ص2، ج"األغاين" 215

 .127ص ،"الفالكة واملفلوكون"كتاب  216

 .99، ص"الفالكة واملفلوكون"كتاب  217

 .98كتاب افالكة واملفلوكون، ص 218
 .98، "الفالكة واملفلوكون"كتاب  219

 .87، ص "الفالكة واملفلوكون"كتاب  220

 .87، ص "الفالكة واملفلوكون"كتاب  221

 .84، ص"الفالكة واملفلوكون"كتاب  222
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املعروف بابن مقلة الوزير،  ،حممد بن علي بن احلسني بن عبداهلل أبو علي ، الكتابابن مقلة الوزير: أحد املشاهري
وفيه من الطيور والقمارى واهلزار والطواويس شيٌء  ،وعليه مجيعه شبكة من أبريسم ،كان له بستان كبري جدًّا

زارةَ لثالثة من اخللفاء: املقتدر كثري، وفيه من الغزالن وبقر الوحش ومحريه والنعام واأليل شيء كثري أيًضا، ويل الو
فاتَّفقوا على أن تبىن يف الوقت الفالين،  ،فُجمع عند بنائها خلٌق كثري من املنجمني ،والظاهر والراضي، وبىن له داًرا

 فما لبث بعد استتمامها إال يسرًيا، وقد أنشد فيه بعض الشعراء: ،فأسس جدراهنا بني العشاءين كما أشاروا
 اَل َتُكْن َعِجاًل = َواْصِبْر َفِإنََّك ِفي َأْضَغاِث َأْحاَلِم اًلْهَم ُمْقَلَةُقْل اِلْبِن 

 َبْعَد َأيَّاِم أَيًضا ِبَأْنَقاِض ُدوِر النَّاِس ُمْجَتِهًدا = َداًرا َسَتْنَقضَُّتْبِني 
 اِمَرْهَب ِسْحَن ْنا ِمَهِب َفَلْم ُتَوقَّ =ا َهَل ُهُبُلْطًدا َتْعَسَتاُر َما ِزْلَت َتْخ

 ِإنَّ الُقَراَن َوَبْطَلْيُموَس َما اْجَتَمَعا = ِفي َحاِل َنْقٍض َواَل ِفي َحاِل ِإْبَراِم
مث  ،وأغرم ألف ألف دينار ،مث ُقطع لسانه ،وُقطعت يده ،وانقلعت أشجاره ،وأحرقْت داُره ،مث عزل عن وزارته

فسه من بئر عميق يديل احلبل بيده الُيسرى مع الكَبر والضعف والضرورة، وكان يستقي املاء بن ،سجن وحده
 ومن نظمه وهو يبكي على يده: ،هـ328حىت مات يف احلبس سنة  ،وميسكه بفيه، وقاسى جهًدا جهيًدا

 223ِإَذا َما َماَت َبْعُضَك َفاْبِك َبْعًضا = َفِإنَّ الَبْعَض ِمْن َبْعٍض َقِريُب
ابن الدهان النحوي البغدادي، شارح كتاب "اإليضاح املعروف ب ،ابن الدهان: ناصح الدين أبو حممد سعيد

والتكملة" وكتاب "اللمع" البن جين، وكان يفضل على أيب حممد اجلواليقي وابن اخلشاب الشجري املعاصرينِ له، 
واستوىل  ،انتقل إىل املوصل قاصًدا جناب الوزير مجال الدين األصفهاين املعروف باجلواد، وكانت كتبه ببغداد

فتلفت كتُبه هبذا  ،ففاضت بالغرق إىل بيته ، تلك السنة على البلد فغرقت كتبه، وكان خلف داره مدبغةالغرق يف
السبب زيادة على تلف الغرق، فأرسل من أحضرها له وكان قد أفىن عمره فيها، فأشاروا عليه أن يطيبها بالبخور 

فطلع ذلك إىل  ،خبَّرها بأكثر من ثالثني رطالً الذًناإىل أن  ،ويصلح ما أمكنه فيها، فبخرها بالالذن والزمها بالبخور
 .224هـ569رأسه وعينيه فأحدث له العمى، تويف سنة 
وزير املعتصم مث ابنه هارون الواثق، مث ملا مات الواثق أشار هو بتولية  ،حممد بن الزيات: أبو جعفر بن عبدامللك

مضموًما إىل حقده  ،ل، ومت أمر املتوكل فحقد ذلك عليهوأشار القاضي أمحد بن أيب دؤاد بتولية أخيه املتوك ،ولده
ألنه كان يغلظ عليه يف حياة الواثق تقرًُّبا إليه، وكان ابن الزيات قد صنع تنوًرا من حديد يف أيام  ؛عليه القدمي

، فلما يعذِّب فيه الناس، وكان يقول إذا استرحم: الرمحة خور يف الطبيعة ،وله مسامري حمددة إىل داخله ،وزارته

                                                            

 ."الفالكة واملفلوكون"كتاب  223
 ."ملفلوكونالفالكة وا"كتاب  224
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، فوجد قد 225هـ333وقيده خبمسة عشر رطالً من احلديد، ومات يف التنور سنة  ،اعتقله املتوكل أدخله التنور
 كتب يف التنور بفحمة:

 الصَّبَّ ِإَلْيِه َعْهٌد ِبُنو = ٍر ُيْرِشُدَمْن َلُه 
 َسِهَرْت َعْيِني َوَناَمْت = َعْيُن َمْن ُهْنُت َعَلْيِه

 َعَلْيِه َعْيِني َدلَّيًما = َرِحَرِحَم اللَُّه 
طبق الشيخ أبو حامد األرض باألصحاب،  ،أبو حامد اإلسفرايين ،أبو حامد اإلسفرايين: أمحد بن حممد بن أمحد

ومجع جملسه ثالمثائة متفقٍِّه، واتَّفق املوافق واملخالف على تفضيله، حىت قال أبو احلسني القدوري: هو عندي أفقه أو 
حىت  ،وأفىت وهو ابن سبع عشرة سنة، وقام يفيت إىل مثانني سنة، انتهْت إليه رئاسة الدين والدنيا أنظر من الشافعي،

إيَّاها، وأنا أقدر أن أكتب إىل  -تعاىل  -إنه قال للخليفة: إنك لست بقادر على عزيل من والييت اليت أوالين اهلل 
 فاشترى أمايل الشافعي مبائة دينار.خراسان بكلمتني أو ثالثة، أعزلك عن خالفتك، وأرسل إىل مصر 

 ،وكان يطالع يف زيت احلرس ،قال السبكي يف الطبقات عن سليم الرازي: إن الشيخ أبا حامد كان حيرس يف درب
 هـ.456ويأكل من أجرة احلرس، تويف يف شوال سنة 

ين احلنبلي: كان من أعيان حممد بن عبدالرزاق بن رزق بن أيب بكر العدل العامل مشس الدين بن حممد احملدث الرسع
 الشهود حتت الساعات، ومن شعره:

 َشاَوَلْو َأنَّ ِإْنَساًنا ُيَبلُِّغ َلْوَعِتي = َوَوْجِدي َوَأْشَجاِني ِإَلى َذِلَك الرَّ
 أَلْسَكْنُتُه َعْيِني َوَلْم َأْرَضَها َلُه = َوَلْواَل َلِهيُب الَقْلِب َأْسَكْنُتُه احَلَشا

شهادة، مث عاد على محار، فُسرق محاره وما عليه يف الطريق، فرجع إىل القاهرة شاكًيا فلم حيصل سافر إىل مصر يف 
 هـ.689فأتى ليسقي فرسه بالتشريعة فغرق، ومل يظهر له خرب، تويف سنة  ،له مقصود، فخرج متوجًها إىل دمشق

يد بن عمر بن هبرية الفزاري أمريَ العراقني، أبو حنيفة النعمان بن ثابت الفقيه الكويف: أحد األئمة املتبوعني، كان يز
فأراده لقضاء الكوفة أيام مروان بن حممد آخر ملوك بين أمية، فأىب فضرَبه مائة سوط وعشرة أسواط، كل يوم 

 .226هـ ببغداد 150عشرة أسواط، وبقي على االمتناع وسجنه فتويف بالسجن يف أحد القولني سنة 
بن املنذر أبو حامت احلنظلي الرازي، أحد اأَلْثبات العارفني بعلل احلديث واجلرح أبو حامت الرازي حممد بن إدريس 

مسع الكثري وطاف األقطار واألمصار، وروى عن  -تغمَّدمها اهلل برمحته  -والتعديل، وهو قرين أيب زرعة الرازي 
قال البنه عبدالرمحن: يا بين  خلق من الكبار، وحدَّث عنه الربيع بن سليمان ويونس بن عبداألعلى ومها أكرب منه،

                                                            

 ."الفالكة واملفلوكون"كتاب  225

 .123، ص "الفالكة واملفلوكون"كتاب  226
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مشيُت على قدمي يف طلب احلديث أكثر من ألف فرسخ، وذكر أنه مل يكن له شيء ينفق منه يف بعض األحيان، 
 .227هـ 277وأنه مكث ثالًثا ال يأكل شيًئا حىت استقرض من بعض أصحابه نصف دينار، تويف سنة 

ابن اخلشاب البغدادي، العامل املشهور يف األدب والنحو والتفسري ابن اخلشَّاب: أبو حممد عبداهلل بن أمحد املعروف ب
واحلديث والنسب والفرائض واحلساب، له يف العلوم اليد الطوىل، كان فيه بذاذة وقلَّة اكتراث باملأكل وامللبس، زاد 

ته على رأسه حىت تتقطع احلافظ الذهيب ناقاًل له عن ابن النجار ومجال الدين القفطي أنه كان خبياًل قذًرا تبقى عمام
مما يلي رأسه من الوسخ، ويرمي عليها العصافري ذرقها، فيتركه على حاله، ومل يتزوج قط وال تسرَّى، وكان يستقي 
جبرة مكسورة، ويلعب بالشطرنج حيثما وجده، ويقف على املشعبذ وأصحاب النرود، ويستعري الكتاب فال يعيده 

 .228اًحا...متعلاًل بضياعه بني كتبه، وكان مزَّ
أبو الوقت السجزي، عبداألول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم ابن إسحاق أبو الوقت السجزي األصل، اهلروي 
الصويف مسند العصر ورحلة الدنيا، روى عن خالئق، وروى عنه أمم ال حيصون، حكى عنه والده أنه أخذ ماشًيا 

شًيا، فكان إذا أعيا محله على كتفه وعمره إذ ذاك دون من هراة إىل بوشنج ليسمَعه احلديث، وكان أبوه أيًضا ما
عشر سنني قال: وكنا نلتقي على أفواه الطرق فالحني، فيقولون: يا شيخ عيسى، ادفع إليه هذا الطفل نركبه وإياك، 

قال: فلحسن نية الوالد صارِت الوفود ترحل إيلَّ من  فيقول: معاذ اهلل أن يركب يف طلب حديث رسول اهلل 
 .229هـ 553مصار، تويف سنة األ

أبو الطيب الطربي طاهر بن عبداهلل بن طاهر بن عمر أبو الطيب الطربي: شيح الشافعية، أخذ عن أيب حامد 
اإلسفرايين وأيب احلسن املاسرجسي، وصنَّف يف األصول واجلدل وغري ذلك، كان له وألخيه عمامة وقميص، إذا 

 يف ذلك القاضي أبو الطيب: لبسهما هذا جلس اآلخر يف البيت، وقد قال
 َقْوٌم ِإَذا َغَسُلوا ِثَياَب مَجاِلِهْم = َلِبُسوا الُبُيوَت ِإَلى َفَراِغ الَغاِسِل
 هـ. 450بلغ مائة وستني سنة صحيح العقل والفهم واألعضاء، ُيفيت ويقضي ويشتغل، تويف سنة 

أبو عبداهلل اإلمام املدين أحد أئمة  -املعجمة بالغني  -مالك بن أنس بن أيب عامر بن احلارث بن غياث بن غيمان 
اإلسالم سعى به آل جعفر بن سليمان بن علي ابن عمِّ أيب جعفر املنصور، فدعا به وجرَّده وضربه سبعني سوًطا، 
ومدْت يداه حىت اخنلع كتفاه، وسبب ضربه أهنم سألوه عن مبايعة حممَّد بن عبداهلل بن حسن، وقالوا له: إنَّ يف 
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نا مبايعة أيب جعفر، فقال: إمنا بايعتم مكَرهني، وليس على مكره ميني، فأسرع الناس إىل حممد فسعى به أعناق
 .230هـ 174يف علوٍّ ورفعة، كأمنا كانت تلك السياط حليًّا حتلَّى هبا، تويف سنة  لذلك، مث مل يزل بعدهفُضِرب 

بن عمر بن سريج البغدادي أبو العباس، فقيه هـ(: أمحد  306 -249: ابن سريج )"األعالم"قال الزِّركلي يف 
مصنف، وكان يلقَّب بالباز األشهب، ويل القضاء بشرياز  400الشافعية يف عصره، مولده ووفاته يف بغداد، له حنو 

وقام بنصرة املذهب الشافعي فنشره يف أكثر اآلفاق حىت قيل: بعث اهلل عمر بن عبدالعزيز على رأس املائة من 
ر السنة وأمات البدعة، وَمنَّ اهلل يف املائة الثانية باإلمام الشافعي، فأحيا السنة وأخفى البدعة، وَمنَّ بابن اهلجرة، فأظه

سريج يف املائة الثالثة فنصر السنن وخذل البدع، وكان حاضرَ اجلواب، له مناظرات ومساجالت مع حممد بن داود 
 .231الظاهري، وله نظم حسن

دالواحد بن علي بن سرور املقدسي احلنبلي ال يرى منكًرا إال غيَّره بيده أو لسانه، كان احلافظ عبدالغين بن عب
وكان ال تأخذه يف اهلل لومة الئم، قال ضياء الدين املقدسي: ولقد رأيته مرة يهريق مخًرا فجبذ صاحبه السيف فلم 

، وكثرًيا ما كان ينكر املنكر، ويكسر قويًّا يف بدنه ويف أمر اهلل -رمحه اهلل  -خيف من ذلك وأخذه ِمن يده، وكان 
 الطنابري والشبابات.

قيل البن املبارك: إىل مىت تطلب العلم؟ قال: حىت املمات إن شاء اهلل، وقيل له مرة أخرى مثل ذلك فقال: لعلَّ 
 الكلمة اليت تنفعين مل أكتبها بعد.

 ل: ما دام حتسن به احلياة.وُسِئل أبو عمرو بن العالء: حىت مىت حيسن باملرء أن يتعلَّم؟ فقا
 وُسِئل سفيان بن عيينة: َمن أحوج الناس إىل طلب العلم؟ قال: أعلمهم؛ ألن اخلطأ منه أقبح.

 وقال ابن أيب غسان: ال تزال عامًلا ما كنت متعلًما، فإذا استغنيت كنت جاهاًل.
فعلَّمها وأحسن تعليمها، وأدَّهبا : ))أميا رجل كانت عنده وليدة عن أيب موسى األشعري قال: قال رسول اهلل 

فأحسن تأديبها وأعتقها فتزوَّجها، فله أجران، وأميا رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن يب فله أجران، وأميا مملوك 
 .232أدَّى حقَّ مواليه وأدى حق ربه فله أجران((

 ما دوهنا إىل املدينة.قال الشعيب بعد روايته هلذا احلديث: خْذها بغري شيء قد كان الرجل يرحل في
وروى خالد بن خداش البغدادي قال: ودعت مالك بن أنس فقلت: يا أبا عبداهلل أوصين فقال: عليك بتقوى اهلل 

 يف السر والعالنية، والنصح لكل مسلم، وكتابة العلم من عند أهله.
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 عنها. وعن األعمش قال: قال يل إبراهيم وأنا شاب يف فريضة: احفظ هذه لعلك أن ُتْسَأل
وكان عروة بن الزبري يقول لبنيه: يا بين إن أزهد الناس يف عامٍل أهُله، فهلمُّوا إيلَّ فتعلموا منِّي، فإنكم توشكون أن 
تكونوا كباَر قوم، إين كنت صغرًيا ال ُيْنَظر إيلَّ فلمَّا أدركت من السن ما أدركت جعل الناس يسألونين، وما شيء 

 عن شيء من أمر دينه فيجهله. أشد على امرئ من أن ُيْسَأل
 وكان يقال: من أدَّب ولده أرغم أنَف عدوِّه.

 وقال ابن عون عن حممد قال: كانوا يقولون: أكرم ولدك، وأحسن أدبه.
وقال يوسف بن يعقوب بن املاجشون: قال لنا ابن شهاب وحنن نسأله: ال حتقروا أنفسكم حلداثة أسنانكم، فإن 

 ل به األمر املعضل دعا الفتيان فاستشارهم يتبع حدَّة عقوهلم.عمر بن اخلطاب كان إذا نز
وقال عبدامللك بن عبدالعزيز بن أيب سلمة املاجشون: أتيت املنذر بن عبداهلل اخلزامي وأنا حديث السن، فلما 

ن عبدالعزيز بن حتدَّثت إليه اهتز إيلَّ على غريي؛ ملا رأى يفَّ بعض الفصاحة فقال يل: َمن أنت؟ فقلت له: عبدامللك ب
 أيب سلمة، فقال: اطلب العلم فإن معك حذاءك وسقاءك.

 قال إبراهيم بن املنذر اخلزامي: ما رأيت شابًّا قط ال يطلب العلم وال سيما إذا كانت له حدة إال رمحُته.
ابن عباس فرمبا  وروى ابن أيب الزناد عن أبيه قال: رأيت عمر بن عبدالعزيز يأيت عبيداهلل بن عبداهلل يسأله عن علم

 أذن له ورمبا حجبه.
وكان مالك يقول: إنَّ هذا األمر لن ينال حىت يذاق فيه طعم الفقر، وذكر ما نزل بربيعة من الفقر يف طلب العلم، 
 حىت باع خشب سقف بيته يف طلب العلم، وحىت كان يأكل ما يلقى على مزابل املدينة من الزبيب وعصارة التمر.

 ال يصلح العلم ِلَمن يأكل حىت يشبع، وال ِلَمن يهتم بغسل ثوبه.وكان سحنون يقول: 
 وقال أيوب: إنك ال تعرف خطأ معلمك حىت جتاِلَس غريه.

ولكنه قال: هل أتبعك على أن  -عليه السالم  -وقال قتادة: لو كان أحد يكتفي من العلم بشيء الكتفى موسى 
 مما علمت رشًدا. تعلمين

 اكروا احلديث، فإنكم إن مل تفعلوا يدرس علمكم.: تزاوروا وتذوقال علي 
 وعن األعمش عن إمساعيل بن رجاء أنه كان يأيت صبيان الُكتاب فيعرض عليهم حديثه كي ال ينسى.

وقال إبراهيم: إذا مسعت حديًثا فحدِّث به حني تسمعه، ولو أن حتدث به َمن ال يشتهيه، فإنه يكون كالكتاب يف 
 صدرك.

الرمحن بن أيب ليلى: إحياء احلديث مذاكرته، فقال له عبداهلل بن شداد: يرمحك اهلل، كم من وقال يزيد بن عبد
 حديث أحييته يف صدري قد كان مات.

 وقال اخلليل بن أمحد: كن على مدارسة ما يف صدرك أحرص منك على مدارسة ما يف كتبك.
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 : درست وتركوا.وقال الرياشي: مسعت األصمعي وقيل له: كيف حفظت ونسي أصحابك؟ قال
عن يونس بن يزيد قال: قال يل ابن شهاب: يا يونس، ال تكابر العلم، فإن العلم أودية فأيها أخذت فيه قطع قبل أن 
تبلغه، ولكن خذه مع األيام والليايل، وال تأخذ العلم مجلة؛ فإن من رام أخذه مجلة ذهب عنه مجلة، ولكن الشيء 

 بعد الشيء مع األيام والليايل.
 أيب سعيد قال: تذاكروا احلديث، فإن احلديث يهيج احلديث. وعن

: النهضة اليت نشرت فيها نفائس املخطوطات جتلت هبا شخصية )أيب حيان التوحيدي( يف كتبه 233التوحيدي
املتعددة بني الدراسات األدبية واالجتماعية، فهي اآلن بعد حنو ألف سنة من وفاته يذكر هبا، كان هذا األديب 

يشكو القلة وَضَعة احلال، فلم يلقَ ممَّن صحبهم من األمراء والوزراء إال جحود فضله وإساءة معاملته، حىت  منكوًدا
 ضاق بأمره واستبدَّت به احملنة فأدَّت به إىل أزمة نفسية غضب فيها عن عمله ونقم من كتبه فأحرقها مجيًعا.

ا خرجت نسخه من يده قبل هذا احلريق املشؤوم، وقد وما ينشر اليوم من مؤلفاته هو مما كتب عنه يف حياته، ومم
كتب إليه القاضي أبو سهل يعذله على سوء صنيعه يف إحراق كتبه، فأجابه برسالة طويلة تفيض يأًسا وكمًدا يقول 

 فيها:
ًبا، "... هذه الكتب حَوت من أصناف العلم سره وعالنيته؛ فأما ما كان سرًّا فلم أجد له َمن يتحلَّى حبقيقته راغ

 وأما ما كان عالنية فلم أجد َمن حيرص عليه طالًبا.
إين فقدت ولًدا جنيًبا وصديًقا حبيًبا وصاحًبا قريًبا وتابًعا أديًبا ورئيًسا مشيًبا، فشق علي أن أدع كتيب للقوم 

 يف يتالعبون هبا ويدنسون عرضي إذا نظروا فيها، ويشمتون بسهوي وغلطي إذا تصفحوها، ويتراءون نقصي وعييب
 أجلها.

ويل يف إحراق هذه الكتب أسوة بأئمة يقتدى هبم، هذا داود الطائي طرح كتبه يف البحر وقال يناجيها: نعم الدليل 
كنت والوقوف مع الدليل بعد الوصول عناء وذهول وبالء ومخول، وهذا أبو سليمان الداراين مجع كتبه يف تنُّور، 

 رقتك حىت كدت أحترق بك، وهذا وهذا.وزجَّ به يف النار، مث قال: واهلل ما أح
على أنك لو علمت يف أي حال غلب عليَّ ما فعلت وعند أي مرض وعلى أية عسرة وفاقة، لعرفت من عذري 

 أضعاف ما أبديته واحتججت يل بأكثر مما نشرته وطويته".
 فيه. قالت عائشة: نعم النساء نساء األنصار؛ مل مينعهن احلياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن

وروى عبداهلل بن بريرة أن معاوية بن أيب سفيان سأل دعباًل النسَّابة فسأله عن العربية وسأله عن أنساب الناس 
وسأله عن النجوم فإذا رجل عامل، فقال: يا دعبل من أين حفظت هذا؟ قال: حفظت هذا بقلب عقول ولسان 

 سؤول.
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 لقي احلكمة الشرود.وسئل األصمعي: مب نلت ما نلت؟ قال: بكثرة سؤايل وت
وقال احلسن: َمن استتر عن طلب العلم باحلياء لبس للجهل سرباله، فاقطعوا سرابيل اجلهل عنكم بدْفع احلياء يف 

 العلم؛ فإنه َمن رقَّ وجهه رقَّ علمه.
 وقال حيىي بن أيب كثري: ال ُينال العلم براحة البدن.
 لب لعلم يف أفق من اآلفاق من مسروق.قال الشعيب: ما علمت أنَّ أحًدا من الناس كان أط

 وقال بسر بن عبداهلل احلضرمي: إن كنت ألركب إىل املصر من األمصار يف طلب احلديث الواحد ألمسعه.
 وقال الشعيب: لو أن رجاًل سافر من أقصى الشام إىل أقصى اليمن ليسمع كلمة حكمة ما رأيت أن سفره ضاع.

 كون عنده العلم أن يترك التعلم.وقال مالك بن أنس: ال ينبغي ألحد ي
أبو علي عبدالرحيم بن علي بن احلسن اللخمي البيساين مث العسقالين مث املصري، حمي الدين، وقيل: جمري الدين، 

ـ وقيل: إن مسودات رسائله لو مجعت بلغت مائة  529الوزير صاحب ديوان اإلنشاء وشيخ البالغة، ولد سنة  ه
هـ  596الطيلسان، وله آثار مجيلة وأفعال محيدة، مات يف سابع ربيع اآلخرة سنة جملد، وكان له حدبة خيفيها 

 .234ودفن بالقرافة
 وقال سفيان الثوري: ال أعلم من العبادة شيًئا أفضل من أن يعلم الناس العلم.

 يف وقال ميمون بن مهران: بنفسي العلماء هم ضالَّيت يف كل بلد وهم بغييت إذا مل أجدهم، وجدت صالح قليب
 جمالسة العلماء.

 وقال احلسني: َمن طلب احلديث يريد به وجه اهلل كان خرًيا مما طلعت عليه الشمس.
 وقال ابن مسعود: نعم اجمللس جملس تنشر فيه احلكمة، وترجى فيه الرمحة.

 وقال الزهري: ما عبد اهلل مبثل العلم.
  من الدنيا وما فيها.وقال احلسن: إن الرجل ليتعلم الباب من العلم فيعمل به خرٌي

 وقال ميمون: إن مَثل العامل يف البلد كمَثل عني عذبة يف البلد.
بشيء أفضل من طلب العلم، وما طلب العلم يف زمان أفضل منه  -عز وجل  -وقال سفيان الثوري: ما يراد اهلل 

 اليوم.
خرًيا له من الدنيا لو جعلها يف وقال احلسن: إن كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم فينتفع به فيكون 

 اآلخرة.
وقال سفيان لرجل من العرب: وحيكم، اطلبوا العلم فإين أخاف أن خيرج العلم من عندكم فيصري إىل غريكم 

 فتذلون، اطلبوا العلم فإنه شرف يف الدنيا وشرف يف اآلخرة.
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http://www.alukah.net/


195 
 

www.alukah.net 

 العلم والعلماء

وإن مل يكن من أهله، وكل َمن دفع وقال بعض العلماء: من شرف العلم وفضله أن كل منه نسب إليه فرح بذلك، 
 عنه ونسب إىل اجلهل عزَّ عليه ونال ذلك من نفسه، وإن كان جاهاًل.

 وقال ابن شهاب: العلم ذَكر حيبه ذكورة الرجالة ويكرهه مؤنثوهم.
 ويقال: مَثل العلماء مَثل املاء حيثما سقطوا نفعوا.

 علماء حكام على امللوك.وقال أبو األسود الدؤيل: امللوك حكام على الناس، وال
 وقال عبدامللك بن مْروان لبنيه: يا بين، تعلموا العلم؛ فإن استغنيتم كان لكم كمااًل، و إن افتقرمت كان لكم مااًل.

قال: ))نضَّر اهلل امرأ مسع منَّا حديًثا فحفظه وبلغه غريه، فرب حامل فقه ليس بفقيه،  وعن زيد بن ثابت أن النيب 
ليهن قلب مسلم: إخالص العمل هلل، ومناصحة والة األمر، ولزوم اجلماعة، فإن دعوهتم حتيط من ثالٌث ال يغل ع

نضَّر اهلل امرأ مسع منَّا حديًثا فحفظه حىت يبلغه غريه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ))، ويف رواية أخرى: ((ورائهم
 .235ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه((

: ))نضر اهلل امرأ مسع منَّا حديًثا فحفظه حىت يبلغه فرب مبلَّغ أوعى من  اهلل  وعن ابن مسعود قال: قال رسول
 .236سامع((

وروى حيىي بن أيب كثري عن األزدي قال: سألت ابن عباس عن اجلهاد؟ فقال: أال أدلك على خرٍي من اجلهاد؟ 
 فقلت: بلى، قال: تبين مسجًدا وتعلم فيه الفرائض والسنة والفقه يف الدين.

 ال أبو الدرداء: ما من أحد يغدو إىل املسجد خلري يتعلمه أو يعلمه إال كتب له أجر جماهد ال ينقلب إال غامًنا.وق
حججت مع أيب سنة ثالث وتسعني ويل ست عشرة سنة، فإذا شيخ  :وروى أبو يوسف عن أيب عن أيب حنيفة قال

يقال له: عبداهلل بن  جٌل قد صحب النيب قد اجتمع الناس عليه، فقلت أليب: َمن هذا الشيخ؟ فقال: هذا ر
فقلت أليب: قدِّمين إليه حىت  احلارث بن جزء، فقلت أليب: فأي شيء عنده؟ قال: أحاديث مسعها من رسول اهلل 

: ))َمن تفقَّه يف  أمسع منه، فتقدم بني يدي وجعل يفرج الناس حىت دنوت منه فسمعته يقول: قال رسول اهلل 
 .237 مهَّه وَرَزقه من حيث ال حيتسب((دين اهلل كفاه اهلل

                                                            

( من حديث زيد بن 230(، وابن ماجة )2656(، والترمذي )3660(، وأبو داود )5/183أخرجه أمحد ) 235
 ثابث.

( من حديث زيد بن 230(، وابن ماجة )2656(، والترمذي )3660، وأبو داود )(5/183أخرجه أمحد ) 236
 ثابث.

(، واخلطيب يف "شرف أصحاب احلديث" 232(، وابن ماجة )2657(، والترمذي )437 /1أخرجه أمحد ) 237
(26.) 
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وقال علي: العلم خرٌي من املال؛ ألن املال حترسه والعلم حيرسك، واملال تفنيه النفقة والعلم يزكو على اإلنفاق، 
والعلم حاكم واملال حمكوم عليه، مات ُخزَّان املال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعياهنم مفقودة 

 القلوب موجودة. وآثارهم يف
وقال املربد: كان يقال: تعلموا العلم فإنه سببٌ إىل الدين، ومنبهة للرجل، ومؤنس يف الوحشة، وصاحب يف الغربة، 

 ووصلة يف اجملالس، وجالب للمال، وذريعة يف طلب احلاجة.
 وقال ابن املقفع: اطلبوا العلم، فإن كنتم ملوًكا برزمت، وإن كنتم سوقة عشتم.

ا: إذا أكرمك الناس مبال أو سلطان فال يعجبك ذلك؛ فإن زوال الكرامة بزواهلا، ولكن ليعجبك إذا وقال أيًض
 أكرموك لعلم أو دين.

 .238: ))َمن سئل عن علم فكتمه أجلمه اهلل بلجام من نار يوم القيامة(( قال رسول اهلل 
ياء: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به بعده، : ))إذا مات ابن آدم انقطع عمله إالَّ من ثالثة أشوقال رسول اهلل 

 .239أو ولد صاحل يدعو له((
 وقال الشافعي: لطلُب العلم أفضل من الصالة النافلة.

وقال سفيان الثوري: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحَّت النية، وقال أيًضا: ال أعلم من العبادة شيًئا 
 أفضل من أيٍّ يعلِّم الناس العلم.

 حلسن: اغُد عامًلا أو متعلًما أو مستمًعا، وال تكن رابًعا فتهِلك.وقال ا
 وقال ابن مسعود: اغُد عامًلا أو متعلًما، وال تغُد إمَّعة بني ذلك.

 قال أبو بكر بن دريد:
 َأْهاًل َوَسْهاًل ِبالَِّذيَن ُأِحبُُّهْم = َوَأَودُُّهْم ِفي اهلِل ِذي اآلاَلِء

  َذِوي ُتًقى = ُغرِّ الُوُجوِه َوَزْيِن ُكلِّ َماَلِءَأْهاًل ِبَقْوٍم َصاِلِحنَي
 َيْسَعْوَن ِفي َطَلِب احَلِديِث ِبِعفٍَّة = َوَتَوقٍُّر َوَسِكيَنٍة َوَحَياِء

 َوِمَداُد َما َتْجِري ِبِه َأْقاَلُمُهْم = َأْزَكى َوَأْفَضُل ِمْن َدِم الشَُّهَداِء
 ٍد = َما َأْنُتُم َوِسَواُكُم ِبَسَواِءالنَِّبيِّ ُمَحمَّ َيا َطاِلِبي ِعْلِم

قال ابن شهاب الزهري: إن للعلم غوائل؛ فمن غوائله أن يترك حىت يذهب بعلمه، ومن غوائله النسيان، ومن 
 غوائله الكذب فيه، وهو شرُّ غوائله.

 وقال أيًضا: إمنا ُيذهب العلم النسيان وترك املذاكرة.
                                                            

 تقدم خترجيه. 238

 تقدم خترجيه. 239
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 وترك املذاكرة.وقال احلسن: غائلة العلم النسيان 
 وكان علقمة يقول: كرِّروه لئالَّ يدرس.

 وعن طاووس قال: إن من السنَّة أن توقِّر العامل.
قال ابن شهاب الزهري: إين ألمرُّ بالبقيع فأسدُّ آذاين؛ خمافة أن يدخل فيها شيء من اخلنا، فواهلل ما دخل أذين شيٌء 

 قط فنسيته.
 ت كتبه يوم احلرة، وكان يقول: وددت لو أن عندي كتيب بأهلي ومايل.وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه احترق

 وذكر حممد بن عبداهلل بن نزار قال: أقام شهاب بن عبدامللك كاتَبني يكتبان عن الزهري، فأقاَما سنة يكتبان عنه.
 وقال اخلليل بن أمحد: ما مسعت شيًئا إال كتبته، وال كتبته إال حفظته، وال حفظته إال نفعين.

 وعن هشام بن عروة قال: قال يل أيب: كتبت؟ قلت: نعم، قال: عارضت؟ قلت: ال، قال: مل تكتب.
وقال عبدالرزاق، مسعت معمًرا يقول: لو عورض الكتاب مائة مرة ما كاد يسلم من أن يكون فيه سقط، أو قال: 

 خطأ.
 ومما ينسب إىل منصور الفقيه:

 ُصْنُدوِق َبْطُن اَل َلُه ِوَعاٌء َبْطِني = ِمُلُهَأْح َيمَّْمُت َما َحْيُث َمِعي ِعْلِمي
 السُّوِق ِفي الِعْلُم َكاَن السُّوِق ِفي ُكْنُت َأْو = َمِعي ِفيِه الِعْلُم َكاَن الَبْيِت ِفي ُكْنُت ِإْن

ون قبل وقيل لألعمش: يا أبا حممد، قد أحييت العلم بكثرة َمن يأخذه عنك، فقال: ال تعجبوا؛ فإن ثلًثا منهم ميوت
 أن يدركوا، وثلًثا يلزمون السلطان فهم شر من املوتى، ومن الثلث الثالث قليل َمن يفلح.

 قال ابن وهب: ما تعلمت من أدب مالك أفضُل من علمه.
 ويقال: ثالثة ال ُبدَّ لصاحبها أن يسود: الفقه، واألمانة، واألدب.

ل له: احلسن، فقال: وكيف ذلك وهو موًلى؟ فقال: وقال احلجَّاج خلالد بن صفوان: َمن سيد أهل البصرة؟ فقا
احتاج الناس إليه يف دينهم، واستغىن عنهم يف دنياهم، وما رأيت أحًدا من أشراف أهل البصرة إال وهو يروم 

 الوصول يف حلقته ليستمع قوله، ويكتب علمه، فقال احلجاج: هذا واهلل السؤدد.
ح جملًسا، فجلس عليه ومعه زوجته ابنة قرظة بن عبدعمرو بن نوفل، وحجَّ معاوية يف بعض احلجات فابتىن باألبط

 فإذا هو جبماعة على رحال هلم، وإذا شابٌّ منهم قد رفع عقرية يغين:
 الَعَرْب َبْيِت ِمْن اجِلْلَدِة َأْخَضُر = َيْعِرُفِني َمْن اأَلْخَضُر َوَأَنا
 الكَرْب َعْقِد ِإَلى ْلَوالدَّ َيْمَلُأ = َماِجًدا ُيَساِجْل ُيَساِجْلِني َمْن

فقال معاوية: َمن هذا؟ فقالوا: فالن بن جعفر بن علي بن أيب طالب، قال: خلُّوا له الطريق فليذهب، مث إذا هو 
 جبماعة فيهم غالم يغين:
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 اأَلَغرّْ ِبي َيْعُدو امَلْيِل َقْيِد ُدوَن = َأْبَصْرَنِني َيْذُكْرَنِني َبْيَنَما
 لَفَتى ُقْلَن َنَعْم = َقْد َعَرْفَناُه َوَهْل َيْخَفى الَقَمْرُقْلَن َتْعِرْفَن ا

قال: َمن هذا؟ قالوا: عمر بن عبداهلل بن أيب ربيعة، قال: خلُّوا له الطريق فليذهب، مث إذا هو جبماعة حول رجل 
أشكلت  يسألونه، فبعضهم يقول: رميت قبل أن أحلق، وبعضهم يقول: حلقت قبل أن أرمي، يسألونه عن أشياء

عليهم من مناسك احلج، فقال: َمن هذا؟ قالوا: هذا عبداهلل بن عمر، فالتفت إىل زوجته ابنة قرظة فقال: هذا وأبيك 
 امُلشرَّف، وهذا واهلل شرف الدنيا واآلخرة.

 قال أبو العتاهية:
 َمْن ُمِنَح احِلْفَظ َوَعى = َمْن َضيََّع احِلْفَظ َوِهْم

 وقال أبو معشر يف احلفظ:
 ا َأيَُّها امُلَضمُِّن الصََّحاِئَفا = َما َقْد َرَوى ُيَضاِرُع امَلَصاِحَفاَي

 اا َعاِصَفاْحَفْظ ِوِإالَّ ُكْنَت ِرحًي
 ومسع يونس بن حبيب رجاًل ينشد:

 اْسَتْوَدَع الِعْلَم ِقْرَطاًسا َفَضيََّعُه = َوِبْئَس ُمْسَتْوَدُع الِعْلِم الَقَراِطِيُس
اهلل، ما أشد صيانته للعلم وصيانته للحفظ، إن علمك من روحك، وإن مالك من بدنك، فُصْن فقال يونس: قاتله 

 علمك صيانتك روحك، وُصْن مالك صيانتك بدنك.
 وقد حفظ ابن عباس قصيدة عمر بن أيب ربيعة:

 َفُمَهجُِّر َراِئٌح َأْم َغٍد َغَداَة = َفُمْبِكُر َغاٍد َأْنَت ُنْعٍم آِل َأِمْن
 ها مرة واحدة، وكانت تقارب سبعني بيًتا.عندما مسع

 قال ابن عباس: قيِّدوا العلم بالكتاب.
 وقال الضحَّاك: إذا مسعت شيًئا فاكتبه، ولو يف حائط.

 وكان سعيد بن جبري يكون مع ابن عباس فيستمع منه احلديث، فيكتبه يف واسطة الرحل، فإذا نزل نسخه.
 لنسيان.وقال أبو قالبة: الكتاب أحب إلينا من ا

 .[52طه: ] ﴾ِكَتاٍب ِفي َربِّي ِعْنَد ِعْلُمَها﴿وقال أبو املليح: يعيبون علينا الكتاب، وقد قال اهلل: 
 وعن عبداهلل بن خنيس قال: رأيتهم عند الرباء يكتبون على أيديهم بالقصب.

يكتب كلَّ ما مسع، فلمَّا  وعن عبدالرمحن بن أيب الزناد عن أبيه قال: كنا نكتب احلالل واحلرام، وكان ابن شهاب
 احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس.
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وعن حيىي بن أيب كثري أنه حدَّث معمًرا بأحاديث مث قال له: اكتب يل حديث كذا وحديث كذا، فقلت له: أما 
 ُيْكَره أن تكتب العلم؟ قال: اكتب؛ فإنك إن مل تكن كتبت فقد ضيَّعت، أو قال: عجزت.

ي: كتب أبو عمرو الشيباين شعر سبعني قبيلة، وكان كلَّما كتب شعر قبيلة كتب مصحًفا، قال أبو العالء املعر
 .240فكتب سبعني مصحًفا، وعاش مائة وستني

 وملا غىن علوية للمأمون قول الشاعر:
 ِإَلى ِظلِّ َصاِحٍب = َيُروُق َوَيْصُفو ِإْن َكَدْرُت َعَلْيِه َوِإنِّي َلُمْشَتاٌق

 .241ات، مث قال: هات يا علوية، هذا الصاحب وخذ اخلالفةاستعاده املأمون مرَّ
وقال عبدامللك بن مروان: من كل شيء قد قضيت وطًرا إال من حمادثة اإلخوان يف الليايل الزهر على التالل 

 .242العفر
"أكرِّر  ، بعنوان "األزهر يف مهبِّ الريح" جاء فيها:243"جملة اجملتمع الكويتية"كتب حممد عبداهلل السمان مقالة يف 

شيء أن أي مسلم خالص اإلسالم يف مشارق األرض ومغرهبا ال حيمل لألزهر إال كل خري، ويتمىن هنا قبل كل 
أن يصبح األزهر يف املكان الالئق به، وأن يؤدِّي رسالته امَلُنوط هبا وامللقاة على عاتقه، ولكن أي  من أعماق نفسه

 ال األزهر اإلدارة واألشخاص واملباين.أزهر نعين؟ بالطبع األزهر الشخصية املعنوية 
وأودُّ أن أشري هنا إىل أن الدافع إىل هذه املقالة هو حبنا لألزهر وحرصنا عليه، ونعوذ باهلل أن يكون الدافع هًوى أو 
حاجة يف نفس يعقوب، وحرصنا على األزهر نابع من أن األزهر ال يزال له مكانة يف نفوس املسلمني، والسيما 

سلمة خارج مصر وخارج العامل العريب، اليت مل يقدَّر هلا أن حتتك باألزهر اإلدارة واألشخاص واملسار، الشعوب امل
ولقد قال لنا املهندس أمحد الشرباصي الذي كان وزيًرا لألوقاف وشؤون األزهر لبضع سنني، وأشهد أنه كان من 

ور اهلند والباكستان، وكان معنا الشيخ الباقوري أخلص وزراء األوقاف لإلسالم واألزهر، قال لنا عندما ُكنَّا نز
ملسنا مدى تقدير الشعوب املسلمة للشيخ، ال شيء إال ألنه يف نظرهم بزيِّه ممثِّالً لألزهر، ولقد متنيت بزيِّه األزهري، 

 قد ارتديت الزيَّ األزهري ألكون موضع احلفاوة اليت ال تقدر. أن لو كنت
 -رمحه اهلل  -يًدا للشيخ عبداجمليد سليم شيخ األزهر األسبق، والعامل السلفي الكبري لعل القرَّاء يذكرون موقًفا جم

كان يطالب احلكومة بأن حتقق لألزهر حاجته من املال، واحلكومة متاِطل، وكان امللك يقضي الصيف بإيطاليا وال 
على موائد امَلْيِسر، وعلى فتيات  حديث للصحف العاملية إال بَذخ امللك فاروق وإسرافه، وإنفاق األموال الطائلة

                                                            

 . 218، ص2، ج "تاريخ ابن الوردي" 240

 ؛ أليب حيان التوحيدي."الصديقالصداقة و"من كتاب  50ص  241

 ؛ أليب حيان التوحيدي."الصداقة والصديق"من كتاب  23ص  242

 هـ. 15/11/1398يف  416، العدد "جملة اجملتمع الكويتية" 243
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الليل، وفاض الكيل بالشيخ فأدىل بتصريحٍ كان قنبلة مدوية، قال: تقتري هنا وإسراف هناك، وكان الشيخ يدرك أنه 
سوف يدفع مثن تصرحيه التضحية مبنصبه، ولكنه مل يتردد يف أن يقول كلمة احلق، وُأْبِعد عن منصبه ومات الشيخ، 

 م مل ميت ولن ميوت.ولكن موقفه العظي
ونظرة معاصرة من ناحيتني، األوىل: ما يعانيه األزهر من اختناق؛ بسبب ميزانيته وبسبب التفرقة يف املعاملة بني 
األزهر وبني غريه من املؤسسات، فمثاًل ما تزال كليات األزهر الثالث يف مدينة أسيوط الشريعة واللغة وأصول 

دمي هناك، واملباين قدمية متهاِلكة، بينما جامعة أسيوط العلمانية تضارع أحدث الدين، حتتلُّ املعهد الديين الق
تربَّع بعشرين مليون دوالٍر إلنشاء جامعة جديدة  -غفر اهلل له  -جامعات أوربا، ولوال أن جاللة امللك فيصل 

كة، وإذا حنن نظرنا إىل كليات لألزهر يف أسيوط لكان مقدًرا جلامعة األزهر أن تظلَّ تشغل املباين القدمية املتهاِل
األزهر العتيقة يف القاهرة وجدنا الفرق شاسًعا بينها وبني مبىن معاهد املوسيقى مثاًل، وقد ُأِقيم أفخم مبًنى شهدته 
القاهرة لدار الكتب املصرية، بينما مكتبة األزهر اليت تضمُّ زهاء أربعني ألًفا من املخطوطات آيلة للسقوط، وقد 

 راثها الكثري وتوقَّف العمل فيها منذ سنوات.ُنِهب من ت
النظرة األخرى: ما تعانيه السياسة املصرية من تضخُّم يف اإلسراف الذي ال مربِّر له، ومثالً مؤسسة السينما خسرت 
يف عام واحد زهاء مثانية ماليني من اجلنيهات، واملهرجانات اليت تقام يف مصر، ومنها مهرجان السينما تكلف 

ماليني اجلنيهات، بل إن نقل مباريات كرة القدم يف كأس العامل عن طريق القمر الصناعي تكلف زهاء مائيت  الدولة
ألف من اجلنيهات، وعالج املمثلني واملمثالت يف أوروبا وأمريكا يكلِّف الدولة مئات األلوف من اجلنيهات، 

اء مقابر للخالدين، وإقامة التماثيل لكل َمن هب وكذلك جوائز املسرح والسينما وبرامج التليفزيون اهلابطة، وإنش
 ودب... وما خفي كان أعظم.

 ومع هذا فاألزهر قابع ساكت مل يوجد فيه بعُد َمن يصرخ يف وجه الدولة: تقتري هنا وإسراف هناك.
ور طه استقبل خديوي مصر البعثة املصرية املسافرة إىل باريس يف طلب العلم، وكان من بني أفراد البعثة الدكت

وهو والد احملدث  -حسني، ورحَّب به اخلديوي ترحيًبا خاصًّا، وكان الشيخ حممد شاكر وكيل مشيخة األزهر 
كان يصلي اجلمعة مبسجد حممد أيب الذهب اجملاور  -الشيخ أمحد حممد شاكر واألستاذ احملقق حممود حممد شاكر 

اءه األعمى، فما عبس وما توىل، فاعترب الشيخ لألزهر، ومسع خطيب اجلمعة يثين على خديوي مصر ويقول: وج
وما أن انتهت الصالة حىت وقف الشيخ حممد شاكر يقول  حممد شاكر أن يف هذا القول تعريًضا برسول اهلل 

للمصلني: أيها الناس، أعيدوا صالتكم فإن صالتكم خلف هذا اإلمام باطلة، ومل يقف عند هذا احلد، بل كتب 
 سؤولني، وكان أن أبعد اخلطيب عن املسجد.مذكرة ورفعها إىل امل

وكان عبدالناصر يف مؤمتر شعيب يف أسيوط، ووقف حمافظها خيطب وكان مما قاله: اللهم إننا حنبك ولكننا حنب 
مجااًل، فما حيلتنا؟! ووقف مدير جامعة أسيوط يومئذ خيطب وقارن بني معجزات مجال، ومعجزات الرسل، فإذا 
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ات الرسل: لئن كان عيسى قد أحيا ميًتا أو ميَتني، فأنت يا مجال أحييت مائة مليون معجزات مجال تفوق معجز
عريب، وإذا كان موسى قد ُشقَّ له البحر فأنت يا مجال شققت النيل، وأقمت السد العايل، وإذا كان حممد قد 

إلذاعة على اهلواء، وألقم األزهر ُأْعِطي القرآن فأنت يا مجال قد أعطيت امليثاق، كان املؤمتر مذاًعا بالتليفزيون وا
 حجًرا ومل يتفوَّه بعبارة واحدة.

ومنذ سنوات كتب أمحد حممد الصاوي باألخبار ميتدح كتاًبا لصالح نصر مدير املخابرات السابق السفَّاح 
ألعني وما املعروف، وكان مما قاله الكاتب: لقد تأكَّد لديَّ أن السيد صالح نصر مدير املخابرات كان يعلم خائنة ا

 ختفي الصدور.
ومنذ سنوات قال العقيد معمَّر القذايف يف حديث له بتليفزيون مصر: جيب أن تقوم راية الناصرية وراية اإلسالم جنًبا 

 إىل جنب.
ومنذ ثالثة شهور قال الشيخ الشعراوي وزير الدولة لشؤون األوقاف واألزهر: لو كان األمر بيدي العتربت السيد 

 ة يف مقام الذي ال ُيسأل عما يفعل.رئيس اجلمهوري
 وإزاء هذا كله تصنع األزهر الصمم، وعدم األزهر رجاًل واحًدا يصرخ يف هؤالء قائاًل: فض اهلل أفواهكم.

وُعِزل عن العرش، وساَند  -رمحه اهلل  -م حدث اعتداء فرنسي على سلطان املغرب حممد اخلامس 1953ويف عام 
، وكان شيخ األزهر هو الشيخ حممد اخلضر حسني، فجمع هيئة كبار العلماء ذلك بعض اخلَونة من املغاربة

وأصدروا بياًنا اهتموا فيه املغاربة اخلَونة باخلروج على اإلسالم، وأرسل البيان إىل الصحف، ومنع نشر البيان بأمر 
 أن ُنِشر البيان.عاٍل، فكتب شيخ األزهر استقالته وأرفقها بالبيان وأرسلها إىل رئيس اجلمهورية، وكان 

ومنذ سنوات قالئل صدر يف الصومال قانون لألحوال الشخصية اعتربه علماء الدين هناك حتدًيا لشريعة اهلل، 
وخطبوا يف املساجد ضدَّ القانون وشنَّ زياد بري محلة مسعورة على العلماء استشهد خالهلا شنًقا ورمًيا بالرصاص 

اإلعدام أرسل الدكتور عبداحلليم حممود شيخ األزهر برقية هادئة يطلب بضعٌة وعشرون عامًلا، وقبل تنفيذ حكم 
فيها وْقف حكم اإلعدام، وأمر الدكتور أمحد كمال أبو اجملد وزير اإلعالم يومئذ بعدم نشر الربقية يف الصحف، 

 وكان أن التزم شيخ األزهر الصمت.
ملثال ال على سبيل احلصر، وإننا ال ننسى يوم أن وجَّه واألمثلة كثرية ال حْصر هلا، وإمنا قدَّمت بعضها على سبيل ا

عبدالناصر يف مؤمتر عام ُمذاٍع على اهلواء شتائمه وسبابه لعلماء الدين املشايخ الذين ميلؤون بطوهنم بدين اهلل، 
لديار يأكلون الديوك الرومي مث يصدرون الفتوى، وكان يقصد عامًلا جليالً شجاًعا هو الشيخ حسنني خملوف مفيت ا

املصرية األسبق؛ ألنه أدىل للصحف السعودية حبديٍث أنكر فيه باسم اإلسالم االشتراكية الناصرية، وعمليات 
 التأميم، وحتديد امللكية، وتثاءب األزهر ولكنه عجز عن أن ينطق ببنت شفة".
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من آخر الليل يطوف ويصلي وعن ابن املهاجر قال: قدم أمري املؤمنني املنصور مكة حاجًّا، فكان خيرج إىل الطواف 
وال يعلم به أحد، فإذا طلع الفجر رجع، فخرج ذات ليلة حني أسحر فبينما هو يطوف إذ مسع رجاًل عند امللتزم 
وهو يقول: اللهم إين أشكو إليك ظهوَر البغي والفساد يف األرض، وما حيول بني احلق وأهله من الظلم والطمع، 

سامعه من قوله، مث خرج فجلس ناحية من نواحي املسجد وأرسل إليه فدعاه فأسرع املنصور يف مشيه حىت مأل م
فأتاه الرسول، وقال له: أجب أمري املؤمنني، فصلى ركعتني وأقبل مع الرسول فسلم عليه فقال له املنصور: ما هذا 

لم، فواهلل لقد الذي مسعُتك تقوله من ظهور البغي والفساد يف األرض وما حيول بني احلق وأهله من الطمع والظ
 حشوت مسامعي ما أمهَّين وأقلقين.

فقال: يا أمري املؤمنني إن الذي دخله الطمع حىت حال بينه وبني احلق وإصالح ما ظهر من البغي والفساد يف األرض 
هو أنت، فقال: وحيك! وكيف يدخلين الطمع والصفراء والبيضاء يف يدي واحللو واحلامض يف قبضيت؟ فقال: وهل 

د من الطمع ما دخلك يا أمري املؤمنني، إن اهلل استرعاك أمور املسلمني وأمواهلم، فأغفلت أمورهم، دخل أح
واهتممت جبمع أمواهلم، وجعلت بينك وبينهم حجاًبا وأبواًبا، وبعثت ُعمَّالك يف مجع األموال وجبايتها، واختذت 

ك، وقوَّيتهم على ظلم الناس باألموال والسالح وزراء وأعواًنا ظَلمة؛ إن نسيت مل يذكِّروك، وإن ذكرت مل يعينو
وأمرت أن ال يدخل عليك من الناس إال فالن وفالن نفر مسَّيتهم، فلما رآك هؤالء النفر الذين استخلصتهم لنفسك 
جتين األموال وال تقسمها قالوا: هذا قد خان اهلل فما لنا ال خنونه، فأمتروا على أن ال يصل إليك من علم أخبار 

س شيء إال ما أرادوا، وأن ال خيرج لك عامل فيخالف هلم أمًرا إال أقصوه حىت تسقط مزنلته ويضعف قدره، النا
فلمَّا انتشر ذلك عنك وعنهم أعظمهم الناس وهابوهم، فاتِق اهلل يا أمري املؤمنني فإنه يرى منك ما ُعقد عليه قلبك 

يا من يدك، ودعاك إىل احلساب؟ فبكى املنصور بكاًء وأضمرته جوارحك، فماذا تقول غًدا إذا انُتِزع ملك الدن
 شديًدا مث قال: ليتين مل ُأخَلق ومل أُك شيًئا.

يف ترمجة العاضد العبيدي آخر خلفاء العبيديني مبصر وذكر خملفاته: "قال ابن أيب طي:  "تارخيه"وذكر ابن كثري يف 
لفي ألف جملد، قال: ومن عجائب ذلك أنه كان ووجد خزانة كتب ليس هلا يف مدائن اإلسالم نظري تشتمل على أ

، وكذا قال العماد الكاتب: كانت قريبة من مائة وعشرين "تاريخ الطربي"هبا ألف ومائتان وعشرون جملد منها 
ألف جملد، وقال ابن األثري: كان فيها من الكتب باخلطوط املنسوبة مائة ألف جملد، وقد تسلَّمها القاضي الفاضل 

 ًئا كثرًيا مما اختاره وانتخبه".وأخذ منها شي
: قال حممد بن إسحاق: قرأت خبط عتيق قال: خلف الواقدي بعد وفاته 150ص  "الفهرست"قال ابن الندمي يف 

ستمائة قمطر كتًبا، كل قمطر منها مْحل رجلني، وكان له غالمان مملوكان يكتبان الليل والنهار، وقبل ذلك بيع له 
 كتب بألفي دينار.
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شيخ أبو احلسن الندوي يف كتابه "ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني؟": ومما روى لنا الشيوخ من ذلك أنه وقال ال
وقع نزاع بني اهلنادك واملسلمني يف قرية كاندهلة من مديرية مظفر نكر يف الواليات املتحدة اهلندية على أرض، 

وحتاكموا إىل حاكم البلد اإلجنليزي، فسمع احلاكم القضية فادَّعى اهلنادك أهنا معبد هلم واملسلمون أهنا هلم مسجد، 
ودالئل الفريقني ومل يطمئن إىل نتيجة فسأل اهلنادك هل يوجد يف القرية مسلم تثقون بصدقه وأمانته أحكم على 

لما رأيه؟ قالوا: نعم فالن، ومسوا شيًخا من علماء املسلمني وصاحليهم، فأرسل إليه احلاكم وطلبه إىل احملكمة، ف
جاءه الرسول قال: لقد حلفت أن ال أرى وجه إفرجني، ورجع الرسول فقال احلاكم: ال بأس ولكن أحضر وأدِل 
برأيك يف القضية، فحضر الشيخ ووىل دبره إىل احلاكم وقال: احلق مع اهلنادك يف هذه القضية واألرض هلم، وبذلك 

 نادك، وأسلم منهم مجاعة.قضى احلاكم، وخسر املسلمون القضية، ولكن كسبوا قلوَب اهل
أرسل يزيد بن عبدامللك عمر بن هبرية ملا كان والًيا على البصرة إىل العامل الفقيه احلسن بن يسار البصري أنَّه سوف 
يزوره يف مزنله من أجل استشارته يف بعض األمور، وقام األمري بزيارة احلسن البصري وقال له: إن أمري املؤمنني 

أعرف أن يف إنفاذها اهلَلكة فإن أطعته عصيت اهلل وإن عصيته أطعت  -رسائل  -ينفذ إيلَّ كتًبا يزيد بن عبدامللك 
 فهل ترى يف متابعيت إياه فرًجا؟ -عز وجل  -اهلل 

فظ غليظ ال يعصي اهلل ما  -تعاىل  -فقال له احلسن: يا عمر بن هبرية، يوشك أن يزنل بك ملك من مالئكة اهلل 
يعصمك من يزيد بن  -تعاىل  -قصرك إىل ضيق قربك، يا عمر بن هبرية: إن تتِق اهلل  أمره، فيخرجك من سعة

 -تعاىل  -يا عمر بن هبرية، ال تأمن أن ينظر اهلل  -عز وجل  -عبدامللك، وال يعصمك يزيد بن عبدامللك من اهلل 
ملغفرة دونك، يا عمر بن هبرية: إليك على أقبح ما تعمل يف طاعة يزيد بن عبدامللك نظرَة َمْقت، فيغلق هبا باب ا

لقد أدركت ناًسا من صدر هذه األمة كانوا واهلل على الدنيا وهي مقِبلة أشد إدباًرا من إقبالكم عليها وهي مدبرة، 
 ﴾ َوِعيِد َوَخاَف َمَقاِمي َخاَف ِلَمْن َذِلَك﴿فقال:  -تعاىل  -يا عمر بن هبرية: إين أخوِّفك مقاًما خوَّفكه اهلل 

يف طاعته كفاك بائقة يزيد بن عبدامللك، وإن تُك مع  -تعاىل  -، يا عمر بن هبرية: إن تُك مع اهلل [14 :يمإبراه]
 إليه، فبكى وقام بعربته. -تعاىل  -يزيد بن عبدامللك على معاصي اهلل وكلك اهلل 

شتهر نبأ وفاة األستاذ : ا361ذكر الشيخ أبو احلسن الندوي يف كتابه "ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني؟" ص 
هـ( صاحب منهاج الدرس النظامي اجلاري تطبيقه يف اهلند  1161 م) اللكهنويالشهري العالمة نظام الدين 

وخراسان، فلما أتى النعي تلميذه السيد كمال الدين العظيم آبادي مات من شدة احلزن، وعمي تلميذه اآلخر 
 بعد ذلك أن اإلشاعة غري صحيحة.ظريف العظيم آبادي من كثرة البكاء، وحتقَّق 

(: ومما حكى لنا الثقات وقرأناه يف التاريخ أن 355 -354وقال الشيخ أبو احلسن الندوي يف كتابه هذا )ص 
هـ( كان يعمل يف بلدة رامبور براتب زهيد يتقاضاه كل شهر من اإلمارة  1234الشيخ عبدالرحيم الرامبوري )م

فقدَّم إليه حاكم الوالية اإلجنليزي املستر هاكنس  -أقل من جنيه مصري  -ت اإلسالمية ال يزيد على عشر روبيا
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وظيفة عالية يف كلية بريل، راتبها مائتان ومخسون روبية )تسعة عشر جنيًها مصريًّا( وذلك يساوي مخسني جنيًها يف 
قاضى عشر روبيات، وإهنا هذا العهد، ووعد بالزيادة يف الراتب بعد قليل، فاعتذر الشيخ عن قبوله وقال: إين أت

ستنقطع إذا حتوَّلت إىل هذه الوظيفة، فتعجب اإلجنليزي وقال: ما رأيت كاليوم أنا أقدم راتًبا يزيد على راتبك 
احلايل بأضعاف أضعاف وتترك األضعاف املضاعفة وتقنع بالزنر اليسري، فتعلل الشيخ بأن يف بيته شجرة سدر وهو 

أقام يف بريلي، ومل يفطن اإلجنليزي إىل مقصود الشيخ فقال: أنا زعيم بأن هذا الثمر  مغرم بثمرها وأنه سيحرمها إذا
يصل إليك من رامبور إىل بريلي، فتشبَّث ثالثة بأن حوله طلبة وتالميذ يقرؤون عليه يف بلده، فلو انتقل إىل هذه 

جري هلم جرايات يف بريلي ويواصلون الوظيفة انقطعت دروسهم، ومل ييأس اإلجنليزي املناقش من إقناعه فقال: أنا أ
 دروسهم هناك.

وهنا أطلق الشيخ آخر سهامه الذي أصمى رميته فقال: وماذا يكون جوايب غًدا إذا سألين ريب: كيف أخذت 
األجرة على العلم؟ وهنا هبت اإلجنليزي وُأسِقط يف يده، وعرف نفسية العامل املسلم، وقضى الشيخ حياته على أقل 

 ه كل شهر.من جنيه يأخذ
( وقد روى لنا التاريخ اهلندي طرائف يف هذا 352وذكر الشيخ أبو احلسن الندوي يف كتابه املذكور آنًفا )ص 

الباب ال ُبدَّ أن تكون أمثلتها متوافرة يف تاريخ مجيع البالد اإلسالمية، منها: أن الشيخ رضي اهلل البداوين اتُّهم 
م وُحوِكم أمام حاكم إجنليزي كان من تالميذه، فأوعز إليه احلاكم 1857 باالشتراك يف الثورة على اإلجنليز عام

على لسان بعض األصدقاء أن جيحد االتِّهام فيطلقه، ولكن الشيخ أىب وقال: قد اشتركُت يف اخلروج على اإلجنليز 
 يف هذه الساعة لو فكيف أجحد؟ واضطرَّ احلاكم فحكم عليه باإلعدام، وملا ُقدِّم للشنق بكى احلاكم وقال له: حىت

قلت مرة: إن القضية مكذوبة عليَّ وإين برئ الجتهدت يف ختليصك، فغضب األستاذ وقال: أتريد أن أحبط عملي 
 بالكذب على نفسي؛ لقد خسرت إًذا وضلَّ عملي، بل لقد اشتركت يف الثورة فافعلوا ما بدا لكم، وُشِنق الرجل.

ن، فقيه أصله من محاة )يف سورية(، ومولده يف امليدان بدمشق، جاور حممد بن حممد بن يوسف امليداين مشس الدي
يف األزهر مبصر تسع سنني، وعاد إىل دمشق فتصدَّر للتدريس حنو أربعني سنة، وعظم شأنه حىت كان احلكام ال 

فعية، ومل يستطيعون الظلم خوًفا منه مع قلة اكتراثه هبم، وتويف بدمشق، له حاشية على شرح التحرير يف فقه الشا
 هـ. 1033يعَن بالتأليف، تويف سنة 

 يف ترمجة علي بن أمحد بن علي الغايل: هذه األبيات: 70ص  12ج "البداية والنهاية"وذكر ابن كثري يف 
 َلمَّا َتَبدََّلِت امَلَجاِلُس َأْوُجًها = َغْيَر الَِّذيَن َعِهْدُت ِمْن ُعَلَماِئَها

 ى اأُلَلى = َكاُنوا ُواَلَة ُصُدوِرَها َوَفَناِئَهاَوَرَأْيُتَها َمْحُفوَفًة ِبِسَو
 َأْنَشْدُت َبْيًتا َساِئًرا ُمتََّقدًِّما = َوالَعْيُن َقْد َشِرَقْت ِبَجاِري َماِئَها
 َأمَّا اخِلَياُم َفِإنََّها َكِخَياِمِهْم = َوَأَرى ِنَساَء احَليِّ َغْيَر ِنَساِئَها

http://www.alukah.net/


205 
 

www.alukah.net 

 العلم والعلماء

 ومن شعره أيًضا:
 ْدِريِس ُكلُّ ُمَهوٍِّس = َبِليٍد َتَسمَّى ِبالَفِقيِه امُلَدرِِّسَتَصدََّر ِللتَّ

 َفُحقَّ ِلَأْهِل الِعْلِم َأْن َيَتَمثَُّلوا = ِبَبْيٍت َقِدمٍي َشاَع ِفي ُكلِّ َمْجِلِس
 َلَقْد ُهِزَلْت َحتَّى َبَدا ِمْن ُهَزاِلها = ُكاَلَها َوَحتَّى َساَمَها ُكلِّ ُمْفِلِس

املبوَّب على الفقه، روى فيه عن ألف  "املسند": بقي بن خملد، له 244هـ 276 يف حوادث سنة قال ابن كثري
وستمائة صحايب، رحل بقي إىل العراق فسمع من اإلمام أمحد وغريه من أئمة احلديث بالعراق وغريها يزيدون على 

 وة.املائتني بأربعة وثالثني شيًخا، كان رجاًل صاحًلا عابًدا زاهًدا جماب الدع
: مكث يف اخلالفة ثالًثا وعشرين سنة وستة أيام، وكان 245املعتمد على اهلل بن املتوكل بن املعتصم بن الرشيد

عمره يوم مات مخسني سنة وأشهًرا، وكان أسنَّ من أخيه املوفق بستة أشهر وتأخَّر بعده أقل من سنة، ومل يكن إليه 
 ض األيام ثالمثائة دينار فلم َيِصْل إليها، فقال الشاعر يف ذلك:مع أخيه شيء من األمر، حىت إن املعتمد طلب يف بع

                                                         
 َرى َما َقلَّ ُمْمَتِنًعا َعَلْيِهَي=  يِلْثِم نََّأ ِباِئَجالَع َنِم َسْيلََأ
  َشْيٌء ِفي َيَدْيِهَوَما ِمْن َذاَك يًعا =ِما َجَيْنالدُِّباْسِمِه  ُذَخْؤَوُت

 ْمَنُع َبْعَض َما ُيْجَبى ِإَلْيِهمَُّل اأَلْمَواُل ُطرًّا = َوُيِإَلْيِه ُتَح
 :246قال عبداهلل بن ثابت بن يعقوب املقري النحوي

 ِإَذا َلْم َتُكْن َحاِفًظا َواِعًيا = َفِعْلُمَك ِفي الَبْيِت اَل َيْنَفُع
 = َوِعْلُمَك ِفي الُكْتِب ُمْسَتْوَدُعَوَتْحُضُر ِباجَلْهِل ِفي َمْجِلٍس 
 :247وقال حممد بن خلف بن حيان الضيب املعروف بوكيع

 الُكْتِب ِفي ُيَخلَُّد َما ِإالَّ الِعْلمِِ ِمَن = َما َلَها الِعْلِم طالَّبُة َغَدْت َما ِإَذا
 َقْلِبي اَوَدْفَتُرَه َسْمِعي َوحْمَبَرِتي = َعَلْيِهُم َوِجدٍّ بَتْشِمرٍي َغَدْوُت

 هـ: 288قال عبداهلل بن املعتز يرثي اخلليفة املعتضد املتوىف سنة 
 َيا َدْهُر َوْيَحَك َما َأْبَقْيَت ِلي َأَحًدا = َوَأْنَت َواِلُد ُسوٍء َتْأُكُل الَوَلَدا

 َأْسَتْغِفُر اهلَل َبْل َذا ُكلُُّه َقَدٌر = َرِضيُت ِباهلِل َربًّا َواِحًدا َصَمَدا

                                                            

 .56، ص 11، ج"البداية والنهاية" 244

 .65، ص11، ج "البداية والنهاية" 245

 .131، ص 11، ج "البداية والنهاية" 246

 .130، ص10، ج "يةالبداية والنها" 247
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 ِكَن الَقْبِر ِفي َغْبَراَء ُمْظِلَمٍة = ِبالظَّاِهِريَِّة ُمْقَصى الدَّاِر ُمْنَفِرَداَيا َسا
 ُنَها = َأْيَن الُكُنوُز الَِّتي َلْم ُتْحِصَها َعَدَدا؟ُيوُش الَِّتي َقْد ُكْنَت ُتَشحَِّأْيَن اجُل

 َأْتُه َعْيُنُه اْرَتَعَدا؟َأْيَن السَِّريُر الَِّذي َقْد ُكْنَت َتْمَلُؤُه = َمَهاَبًة َمْن َر
 َأْيَن الُقُصوُر الَِّتي َشيَّْدَتَها َفَعَلْت = َواَلَح ِفيَها َسَنا اإِلْبِريِز َفاتََّقَدا؟

استدعى الرشيد إليه أبا معاوية الضرير حممد بن حازم؛ ليسمع منه احلديث فقال أبو معاوية: ما ذكرت عنده حديًثا 
سيدي، وإذا مسع فيه موعظة بكى حىت يبل الثرى، وأكلت عنده يوًما مث قمت إال قال: صلى اهلل وسلم على 

ألغسل يدي فصب املاء علي وأنا ال أراه، مث قال: يا أبا معاوية أتدري َمن يصب عليك املاء؟ فقلت: ال، قال: 
 يصب عليك أمري املؤمنني، قال أبو معاوية: فدعوت له، فقال: إمنا أردت تعظيم العلم.

و معاوية يوًما عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة حبديث احتجاج آدم وموسى فقال له عم الرشيد: وحدثه أب
أين التقيا يا أبا معاوية؟ فغضب الرشيد من ذلك غضًبا شديًدا وقال له: أتعترض على احلديث؟ عليَّ بالنطع والسيف 

زندقٌة مث أمر بسجنه وأقسم أن ال خيرج منه حىت فُأْحِضر ذلك، فقام الناس إليه يشفعون فيه فقال الرشيد: هذه 
خيربين َمن ألقى إليه هذا، فأقسم عمُّه باألميان املغلظة ما قال هذا له أحد، وإمنا كانت هذه الكلمة بادرة منِّي، وأنا 

 .248أستغفر اهلل وأتوب إليه منها، فأطلقه
بن القاسم األنباري: "وكان له من احملافيظ  يف ترمجة حممد 196، ص 11ج "البداية والنهاية"قال ابن كثري يف 

جملدات كثرية أمحال مجال، وكان ال يأكل إال النقايل وال يشرب ماء إال قريب العصر مراعاة لذهنه وحفظه، 
ويقال: إنه كان حيفظ مائًة وعشرين تفسرًيا وحفظ تعبري الرؤيا يف ليلة واحدة، وكان حيفظ يف كل مجعة عشرة 

 آالف ورقة".
وغريه، املتوىف سنة إحدى  "شرح أدب الكاتب"أبو حممد عبداهلل بن حممد البَطْلَيوسي مث التنيسي صاحب  وقال

 وعشرين ومخسمائة من اهلجرة:
 َأُخو الِعْلِم َحيٌّ َخاِلٌد َبْعَد َمْوِتِه = َوَأْوَصاُلُه َتْحَت التَُّراِب َرِميُم

 249َرى = ُيَظنُّ ِمَن اأَلْحَياِء َوْهَو َعِدمُيَوُذو اجَلْهِل َمْيٌت َوْهَو َماٍش َعَلى الثَّ

                                                            

 .215، ص10، ج "البداية والنهاية 248
 .198، ص12، ج"البداية والنهاية" 249
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