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 المقالة األولى 

  في أخبار العلماء وأسماء كتبهم

  وهي ثالثة فنون 

  الفن األول 

  في وصف لغات األمم من العرب والعجم

  ونعوت أقالمها وأنواع خطوطها وأشكال كتاباتها 

  الكالم على القلم العربي

اختلف الناس يف أول وضع اخلط العريب فقال هشام الكليب أول من صنع ذلك قوم من العرب العاربة 
هذا من خط بن . أبو جاد، هواز حطي، كلمون، صعفص، قريسات: نزلوا يف عدنان بن أد وأمساؤهم

 أمسائهم الكويف ذا الشكل واإلعراب وضعوا الكتاب على أمسائهم مث وجدوا بعد ذلك حروفاً ليست من
وهي الثاء واخلاء والذال والظاء والشني والغني فسموها الروادف قال وهؤالء ملوك مدين وكان مهلكهم 

  يوم الظلة يف زمن شعيب النيب عليه السالم وأنشد ألخت كلمون ترثيه 

 وسط المحله هلكت  هد ركني كلمون

  الحتف ثاو وسط ظله  القوم أتاه سيد

 كالمضمحلة دراهم  نارا عليهم جعلت

قرأت خبط بن أيب سعد على هذه الصورة وذا اإلعراب أجباد، هواز، حاطئ، كلمان، صاع فض، 
استعربوا وضعوا الكتاب قالوا هم اجلبلة األخرية وكانوا نزوالً يف عدنان بن أد وأشباهه فلما . قرست

العريب واهللا أعلم وقال كعب وأنا أبرأ إىل اهللا من قوله أن أول من وضع الكتابة العربية والفارسية وغريها 
من الكتابات آدم عليه السالم وضع ذلك قبل موته بثلثمائة سنة يف الطني وطبخه فلما أصاب األرض 

وقال بن عباس أول من كتب بالعربية ثالثة رجال من الطوفان سلم فوجد كل قوم كتابام فكتبوا ا 
بوالن وهي قبيلة سكنوا األنبار وأم اجتمعوا فوضعوا حروفا مقطعة وموصولة وهم مرار بن مرة وأسلم 

بن سدرة وعامر بن جدرة ويقال مروة وجدلة فأما مرامر فوضع الصور وأما أسلم ففصل ووصل وأما 
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رية ممن أخذمت العريب فقالوا من أهل األنبار ويقال إن اهللا تعاىل أنطق عامر فوضع اإلعجام وسئل أهل احل
إمساعيل بالعربية املبينة وهو بن أربع وعشرين سنة قال حممد بن إسحاق فأما الذي يقارب احلق وتكاد 
النفس تقبله فذكر الثقة أن الكالم العريب بلغة محري وطسم وجديس وأرم وحويل وهؤالء هم العروب 

ة وأن إمساعيل ملا حصل يف احلرم ونشأ وكرب تزوج يف جرهم آل معاوية بن مضاض اجلرمهي فهم العارب
أخوال ولده فتعلم كالمهم ومل يزل ولد إمساعيل على مر الزمان يشتقون الكالم بعضه من بعض 

عر ويصنعون األشياء أمساء كثرية حبسب حدوث األشياء املوجودات وظهورها فلما اتسع الكالم ظهر الش
اجليد الفصيح يف العدنانية وكثر هذا بعد معد بن عدنان ولكل قبيلة من قبائل العرب لغة تنفرد ا وتؤخذ 

وأن الزيادة يف اللغة امتنع العرب منها بعد بعث النيب صلى اهللا عليه : عنها وقد اشتركوا يف األصل قال
ن وضع الكتاب العريب نفيس، وسلم ألجل القرآن ومما يصدق ذلك روى مكحول عن رجاله إن أول م

ونضر، وتيما، ودومة، هؤالء ولد إمساعيل وضعوه مفصالً وفرقة قادور بنت بن مهيسع بن قادور قال وإن 
نفراً من أهل األنبار من أياد القدمية وضعوا حروف ألف ب ت ث وعنه أخذت العرب قرأت يف كتاب 

ا الذي كتب هذا العريب اجلزم رجل من بين مكة لعمر بن شبة وخبطه أخربين قوم من علماء مضر قالو
خملد بن النضر بن كنانة فكتبت حينئذ العرب وعن غريه الذي محل الكتابة إىل قريش مبكة أبو قيس بن 

عبد مناف بن زهرة وقد قيل حرب بن أمية وقيل أنه ملا هدمت الكعبة قريش وجدوا يف ركن من أركاا 
رأ على ربه السالم من رأس ثالثة آلف سنة وكان يف خزانة املأمون حجراً مكتوباً فيه السلف بن عبقر يق

كتاب خبط عبد املطلب بن هاشم يف جلد آدم فيه ذكر حق عبد املطلب بن هاشم من أهل مكة على 
فالن بن فالن احلمريي من أهل وزل صنعا عليه ألف درهم فضة كيال باحلديدة ومىت دعاه ا أجابه شهد 

وكان اخلط شبه خط النساء ومن كتاب العرب أسيد بن أيب العيص أصيب يف حجر اهللا وامللكان قال 
مبسجد السور عند قرب املريني وقد حسم السيل عن األرض فيه أنا أسيد بن أيب العيص ترحم اهللا على بين 
عبد مناف مل مسيت العرب ذا االسم من خط بن أيب سعد ذكروا أن إبراهيم عليه السالم نظر إىل ولد 
إمساعيل مع أخواهلم من جرهم فقال له يا إمساعيل ما هؤالء فقال نيب وأخواهلم جرهم فقال له إبراهيم 

  باللسان الذي كان يتكلم به وهو السريانية القدمية أعرب له يقول أخلطهم به واهللا أعلم 

  الكالم على القلم الحميري

    

 كانت تكتب باملسند على خالف أشكال ألف زعم الثقة أنه مسع مشايخ من أهل اليمن يقولون أن محري
وباء وتاء ورأيت أن جزءاً من خزانة املأمون ترمجته ما أمر بنسخه أمري املؤمنني عبد اهللا املأمون أكرمه اهللا 



ابن الندمي-الفهرست  4  

من التراجم وكان يف مجلته القلم احلمريي فأثبت مثاله على ما كان يف النسخة قال حممد بن إسحاق 
 املكي وبعده املدين مث البصري مث الكويف فأما املكي واملدين ففي ألفاته تعويج فأول اخلطوط العربية اخلط

  إىل مينة اليد وأعال األصابع ويف شكله انضجاع يسري وهذا مثاله 

  خطوط المصاحف

املكي املدنيني التئم واملثلث واملدور الكويف البصري املشق التجاويد السلواطي املصنوع املائل الراصف 
 السجلي القرياموز ومنه يستخرج العجم وبه يقرون حدب قريباً وهو نوعان الناصري واملدور األصبهاين

قال حممد بن إسحاق أول من كتب املصاحف يف الصدر األول ويوصف حبسن اخلط خالد بن أيب اهلياج 
ذي رأيت مصحفاً خبطه وكان سعد نصبه لكتب املصاحف والشعر واألخبار للوليد بن عبد امللك وهو ال

كتب الكتاب الذي يف قبلة مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم بالذهب من والشمس وضحاها إىل آخر 
القرآن ويقال أن عمر بن عبد العزيز قال أريد أن تكتب يل مصحفاً على هذا املثال فكتب له مصحفاً 

 أسامة بن لؤي بن تنوق فيه فأقبل عمر يقلبه ويستحسنه واستكثر مثنه فرده عليه ومالك بن دينار موىل
  غالب ويكىن أبا حيىي وكانت تكتب املصاحف بأجرة ومات سنة ثالثني ومئة 

  ومن كتاب المصاحف

خشنام البصري ومهدي الكويف وكانا يف أيام الرشيد ومل ير مثلهما إىل حيث انتهينا وأن خشنام كانت 
 يف أيام املعتصم من كبار ألفاته ذراعاً شقا بالقلم ومنهم أبو حدي وكان يكتب املصاحف اللطاف

الكوفيني وحذاقهم وبعد هؤالء من الكوفيني بن أم شيبان واملسحور وأبو محرية وابن محرية وأبو الفرج يف 
زماننا فأما الوراقون الذين يكتبون املصاحف باخلط احملقق واملشق وما شاكل ذلك فمنهم بن أيب حسان 

فاطمة وابن جمالد وشراشري املصري وابن سري وابن حسن وابن احلضرمي وابن زيد والفريايب وابن أيب 
املليح واحلسن بن النعايل وابن حديدة وأبو عقيل وأبو حممد األصفهاين وأبو بكر أمحد بن نصر وابنه أبو 

  احلسني ورأيتهما مجيعاً 

  نسخة ما نسخ من خط أبي العباس بن ثوابة

قالم األربعة واشتق بعضها من بعض وكان قطبة أول من كتب يف أيام بين أمية قطبة وهو استخرج األ
أكتب الناس على األرض بالعربية مث كان بعده الضحاك بن عجالن الكاتب يف أول خالفة بين العباس 

فزاد على قطبة فكان بعده أكتب اخللق مث كان بعده إسحاق بن محاد الكاتب يف خالفة املنصور واملهدي 
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 محاد عدة تالمذة منهم يوسف الكاتب امللقب بلقوة الشاعر فزاد على الضحاك مث كان إلسحاق بن
وكان أكتب الناس ومنهم إبراهيم بن احملسن زاد على يوسف ومنهم شقري اخلادم وكان مملوك مؤدب 

القاسم بن املنصور ومنهم ثناء الكاتبة جارية بن فيوما ومنهم عبد اجلبار الرومي ومنهم الشعراين واألبرش 
اتب خادم جعفر بن حيىي وعمرو بن مسعدة وأمحد بن أيب خالد وأمحد الكليب كاتب وسليم اخلادم الك

املأمون وعبد اهللا بن شداد وعثمان بن زياد العايل وحممد بن عبد اهللا امللقب باملدين وأبو الفضل صاحل بن 
  أحد عبد امللك التميمي اخلراساين هؤالء كتبوا اخلطوط األصلية املوزونة اليت ال يقوى عليها 

  تسمية األقالم الموزونة وصفة ما يكتب بكل قلم منها

    مما ال يقوى عليه أحد فمن ذلك قلم اجلليل 

وهؤالء األقالم كلها ال يقوى عليه أحد إال بالتعليم الشديد وفيه يقول يوسف لقوة قلم اجلليل يدق 
ج منه قلمان السجالت صلب الكاتب يكتب به عن اخللفاء إىل ملوك األرض يف الطوامري الصحاح خير

والديباج قلم السجالت األوسط خيرج منه قلمان السميع وقلم األشرية وقلم الديباج يكتب به يف 
الطوامري خيرج به قلم الطومار الكبري الذي يعمل به يف الطوامري املستخرج من الديباج وخيرج منه اخلرفاج 

 به عن اخللفاء إىل العمال واألمراء يف اآلفاق خيرج قلم الثلثني الصغري الثقيل املستخرج من الطومار يكتب
منه ثالثة أقالم قلم الزنبور ويستخرج من الثلثني ويكتب به يف اإلنصاف ال خيرج منه شيء وقلم املفتح 

خيرج منه وقلم احلرم يكتب به يف اإلنصاف إىل امللوك مستخرج من الثقيل وقلم املؤامرات املستخرج من 
 اإلنصاف بني امللوك خيرج من هذين القلمني أربعة أقالم وهم قلم احلرم قلم املؤامرات الثلثني يكتب به يف

قلم العهود املستخرج من احلرم يكتب به يف ثلثي طومار ال خيرج منه شيء وقلم أمثال النصف خيرج منه 
 خيرج قلمان ن خفيف ومفتح وقلم القصص املستخرج من احلرم وقلم املؤامرات يكتب به يف النصف ال

منه شيء وقلم األجوبة املستخرج من احلرم وقلم املؤامرات يكتب به يف األثالث ال خيرج منه شيء 
فذلك اثنا عشر قلما منها اثنا عشر قلما خيرج منها قلم اخلرفاج الثقيل وهو حفيف الطومار الكبري 

 السميعي وهو شبه خط وخمرجه منه يكتب به يف الطوامري وخيرج منه قلم اخلرفاج اخلفيف ومنها قلم
السجالت خمرجة من السجالت األوسط يكتب به يف الطوامري وغريها ومنها قلم يقال له قلم األشرية 

خمرجه من خط السجالت األوسط يكتب به عتق العبيد وأشرية األرضني والدور وغري ذلك ومنها قلم 
إلنصاف خمرجه منه وخيرج منه ثالثة يقال له املفتح خمرجه من قلم الثقيل النصف املمسك يكتب به يف ا

أقالم قلم يقال له املدور الكبري خمرجه من خفيف النصف الثقيل ويسميه كتاب هذا الزمان الرياسي 
يكتب به يف اإلنصاف خيرج منه قلم يقال له املدور الصغري وهو قلم جامع يكتب به يف الدفاتر واحلديث 
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لكر يكتب به يف اإلنصاف خمرجه من خفيف النصف الثقيل واألشعار ومنها قلم يقال له خفيف الثلث ا
خيرج منه قلم يسمى خط الرقاع خمرجه من خفيف الثلث الكبري يكتب به التوقيعات وما أشبه ذلك 

ومنها قلم يقال له مفتح النصف خمرجه من النصف الثقيل ومنها قلم النرجس يكتب به األثالث خمرجه 
ن قلماً خمرجها كلها من أربعة أقالم قلم اجلليل وقلم الطومار من خفيف النصف فذلك أربعة وعشرو

الكبري وقلم النصف الثقيل وقلم الثلث الكبري الثقيل وخمرج هذه األربعة األقالم من القلم اجلليل وهو أبو 
  األقالم 

  ومن غير خط ابن ثوابة

 العباسية فحني ظهر اهلامشيون مل يزل الناس يكتبون على مثال اخلط القدمي الذي ذكرناه إىل أول الدولة
اختصت املصاحف ذه اخلطوط وحدث خط يسمى العراقي وهو احملقق الذي يسمى وراقي ومل يزل 

يزيد وحيسن حىت انتهى األمر إىل املأمون فأخذ أصحابه وكتابه بتجويد خطوطهم فتفاخر الناس يف ذلك 
عاين اخلط وأشكاله فتكلم على رسومه وظهر رجل يعرف باألحول احملرر من صنائع الربامكة عارف مب

وقوانينه وجعله أنواعاً وكان هذا الرجل حيرر الكتب النافذة من السلطان إىل ملوك األطراف يف الطوامري 
وكان يف اية اخلرقة والوسخ ومع ذلك مسحاً ال يليق على شيء فلما رتب األقالم جعل أوهلا األقالم 

لها يكتب به يف طومار شآم بسعفة ورمبا كتب بقلم وكانت تنفذ الثقال فمنها قلم الطومار وهو أج
الكتب إىل امللوك به ومن األقالم قلم الثلثني قلم السجالت قلم العهود قلم املؤامرات قلم األمانات قلم 

الديباج قلم املدمج قلم املرصع قلم النساخ فلما نشأ ذو الرياستني الفضل بن سهل اخترع قلماً هو أحسن 
م ويعرف بالرياسي ويتفرع إىل عدة أقالم فمن ذلك قلم الرياسي الكبري قلم النصف من الرياسي األقال

قلم الثلث قلم صغري النصف قلم خفيف الثلث قلم احملقق قلم املنثور قلم الوشي قلم الرقاع قلم املكاتبات 
  قلم غبار احللبة قلم النرجس قلم البياض 

  أخبار البربري المحرر وولده

    

تضاه هذا املوضع من الكتاب فذكرناه وهو إسحاق بن إبراهيم بن عبد اهللا بن الصباح بن بشر بن اق
سويد بن األسود التميمي مث السعدي وكان إبراهيم أحول وكان إسحاق يعلم املقتدر وأوالده ويكىن بأيب 

 أحسن خطاً منه وال احلسني وأليب احلسني رسالة يف اخلط والكتابة مساها حتفة الوامق مل ير يف زمانه
أعرف بالكتابة وأخوه أبو احلسن نظريه ويسلك طريقته وابنه أبو القاسم إمساعيل بن إسحاق بن إبراهيم 
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وابنه أبو حممد القاسم بن إمساعيل بن إسحاق ومن ولده أيضاً أبو العباس عبد اهللا بن أيب إسحاق وهؤالء 
 قبل إسحاق رجل يعرف بابن معدان وعنه أخد إسحاق القوم يف اية حسن اخلط واملعرفة بالكتابة وكان

ومن غلمان بن معدان أبو إسحاق إبراهيم النمس ومن احملررين بنو وجه النعجة وابن منري والزنفلطي 
والروايدي قال حممد بن إسحاق وممن كتب باملداد من الوزراء الكتاب أبو أمحد العباس بن احلسن وأبو 

 حممد بن علي بن مقلة ومولده بعد العصر من يوم اخلميس لتسع بقني احلسن علي بن عيسى وأبو علي
من شوال سنة اثنتني وسبعني ومائتني وتويف يوم األحد لعشر خلون من شوال سنة مثان وعشرين وثلثمائة 

وممن كتب باحلرب أخوه أبو عبد اهللا احلسن بن علي ولد مع الفجر من يوم األربعاء سلخ شهر رمضان 
بعني ومائتني وتويف يف شهر ربيع اآلخر سنة مثان وثالثني وثلثمائة وهذان رجالن مل ير سنة مثان وس

مثلهما يف املاضي إىل وقتنا هذا وعلى خط أبيهما مقلة كتباً واسم مقلة علي بن احلسن بن عبد اهللا ومقلة 
يبذر الواحد منهم لقب وقد كتب يف زماما مجاعة وبعدمها من أهلهما وأوالدمها فلم يقاربومها وإمنا 

احلرف بعد احلرف والكلمة بعد الكلمة وإمنا الكمال كان أليب علي وأيب عبد اهللا فممن كتب من 
أوالدمها أبو حممد عبد اهللا وأبو احلسن بن أيب علي وأبو أمحد سليمان بن أيب احلسن وأبو احلسني بن أيب 

  علي ورأيت مصحفا خبط جدهم مقلة 

  المذهبين للمصاحف المذكورينأسماء 

اليقطيين، إبراهيم الصغري، أبو موسى بن عمار، ابن السقطي، حممد وابن حممد أبو عبد اهللا اخلزميي وابنه 
  يف زماننا 

  أسماء المجلدين المذكورين

شريان، ابن أيب احلريش وكان جيلد يف خزانة احلكمة للمأمون، شفة املقراض العجيفي، أبو عيسى بن 
  دميانة األعسر بن احلجام، إبراهيم، ابنه حممد، احلسني بن الصفار 

  كالم في فضل القلم

قال العتايب األقالم مطايا الفطن وقال ابن أيب داود القلم سفري العقل ورسوله ولسانه األطول وترمجانه 
رسطاطاليس القلم العلة األفضل وقال طريح بن إمساعيل الثقفي عقول الرجال حتت أسنان أقالمها وقال أ

الفاعلة واملداد العلة اهليوالنية واخلط العلة الصورية والبالغة العلة املتممة وقال العتايب ببكاء األقالم تتبسم 
الكتب وقال الكندي القلم على وزن نفاع ألن الفاء مثانون والنون مخسون واأللف واحد والعني سبعون 
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حد والالم ثالثون والقاف مائة والالم ثالثون وامليم أربعون فذلك فذلك مائتان وواحد والقلم األلف وا
مائتان وواحد وقال عبد احلميد القلم شجرة مثرها األلفاظ والفكر حبر لؤلؤه الكمة وفيه ري العقول 

  الظميئة 

  كالم في فضائل الخط ومدح الكالم العربي

تب عدد حروف العربية مثانية قال سهل بن هارون صاحب بيت احلكمة ويعرف بابن راهيون الكا
وعشرون حرفاً على عدد منازل القمر وغاية ما تبلغ الكلمة منها مع زيادا سبعة أحرف على عدد 

النجوم السبعة قال وحروف الزوائد اثنا عشر حرفاً على عدد الربوج اإلثين عشر قال ومن احلروف ما 
القمر املستترة حتت األرض وأربعة عشر حرفا يدغم مع الم التعريف وهي أربعة عشر حرفاً مثل منازل 

ظاهرا ال تدغم مثل بقية املنازل الظاهرة وجعل اإلعراب ثالث حركات الرفع والنصب واخلفض ألن 
احلركات الطبيعية ثالث حركات حركة من الوسط كحركة النار وحركة إىل الوسط كحركة األرض 

أول طريف وقال الكندي ال أعلم كتابة حتتمل وحركة على الوسط كحركة الفلك وهذا اتفاق ظريف وت
من جتليل حروفها وتدقيقها ما حيتمل الكتابة العربية وميكن فيها من السرعة ما ال ميكن يف غريها من 

الكتابات وقال أفالطون اخلط عقال العقل وقال إقليدس اخلط هندسة روحانية وإن ظهرت بآلة جسمانية 
  وقال النظام اخلط أصيل يف الروح وإن ظهر حبواس البدن وقال أبو دلف اخلط رياض العلوم 

  كالم في قبح الخط

    

  يقال رداءة اخلط إحدى الزمانتني وقيل رداءة اخلط زمانة األدب وقيل اخلط الرديء جدب األدب 

  كالم في فضائل الكتب

مل أحفل بسقام أما ختاف على عينيك من إدامة النظر يف الكتب فقال إذا سلمت البصرية : قيل لسقراط
: البصر مهنود لوال ما عقدته الكتب من جتارب األولني ال حنل مع النسيان عقود اآلخرين وقال بزرمجهر

الكتب أصدق احلكم تنشق عن جواهر الشيم وقال آخر هذه العلوم فوارد فاجعلوا الكتب هلا نظاماً وهذه 
  العتايب األبيات شوارد فاجعلوا الكتب هلا زماماً ولكلثوم بن عمرو 

 مأمونون غيباً ومشهدا أمينون  ندماء ما نمل حديثهم لنا

 ورأياً وتأديباً وأمراً مسددا  يفيدوننا من علمهم علم ما مضى
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 نتقى منهم بناناً وال يدا وال  علة تخشى وال خوف ريبة بال

  وإن قلت هم موتى فلست مفندا  قلت هم أحياء لست بكاذب فإن

وقال نطاحة وامسه أمحد بن إمساعيل ويكىن أبا علي وسيمر ذكره مستقصى يف صفة الكتاب الكتاب هو 
. إىل التجمل لهاملسامر الذي ال يبتدئك يف حال شغلك، وال يدعوك يف وقت نشاطك، وال حيوجك 

والكتاب هو اجلليس الذي ال يطريك، والصديق الذي ال يغريك، والرفيق الذي ال ميلك والناصح الذي 
كتبت على ظهر جزء أهديته إىل صديق يل : ال يستزلك، وأنشدين السري بن أمحد الكندي لنفسه قال

  وجلدته جبلد أسود 

 سفر الليل إذ ودعا كما  يسفر عن ضده وأدهم

  يناجي العيون بما استودعا  بعثت إليك به أخرسا

 فن حله أمتعا لبيب  إذا زر جلبابه صموت

 يروح ويغدو لها مجمعا  أنواعه جامعا تخبر

 الهموم به مصرعا وتلقى  النفوس سروراً به تالقى

 حاز ما تبتغي اجمعا فقد  تعدلن به نزهة فال

  وأنشدين أبو بكر الزهري البن طباطبا يف الدفاتر 

 فبوصلهم ووفائهم أتكثر  إخوان أفادوا مفخراً هللا

  هم فاحصون عن السرائر تضمر  ناطقون بغير ألسنة ترى هم

 مضى فيه الدفاتر تخبر علماً  إن أبغ من عرب ومن عجم معاً

 مضت من دون ذلك أعصر ولقد  حتى كأني شاهد لزمانها

 كفى للدفاتر منبر كفى  إن أبغ الخطابة يرتقوا خطباء

 عقل الفتى بكتاب علم يسبر  قد بلوت بها الرجال وإنما كم

 ال يستطيع له الهزيمة عسكر  قد هزمت به جليساً مبرماً كم

حممد قد استقصيت هذا املعىن وغريه مما جيانسه يف مقالة الكتابة وأدواا من الكتاب الذي ألفته يف قال 
  األوصاف والتشبيهات 

  الكالم على القلم السرياني
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باللسان النبطي قال تيادورس املفسر يف تفسريه للسفر األول من التوراة أن اهللا تبارك وتعاىل خاطب آدم 
وهو أفصح من اللسان السرياين وبه كان يتكلم أهل بابل فلما بلبل اهللا األلسنة تفرقت األمم إىل األصقاع 

واملواضع ويبقى لسان أهل بابل على حاله فأما النبطي الذي يتكلم به أهل القرى فهو سرياين مكسور 
تب والقراءة وهو الفصيح فلسان أهل سوريا غري مستقيم اللفظ وقال غريه اللسان الذي يستعمل يف الك

وحران واخلط السرياين استخرجه العلماء واصطلحوا عليه وكذلك سائر الكتابات وقال آخر أن يف أحد 
األناجيل أو يف غريه من كتب النصارى أن ملكاً يقال له سيمورس علم آدم الكتابة السريانية على ما يف 

انيني ثالثة أقالم وهي املفتوح ويسمى أسطر جناال وهو أجلها أيدي النصارى يف وقتنا هذا وللسري
وأحسنها ويقال له اخلط الثقيل و ونظريه قلم املصاحف والتحرير املخفف ويسمى اسكوليثا ويقال له 

  الشكل املدور ونظريه قلم الوراقني والسرطا وبه يكتبون الترسل ونظريه يف العربية قلم الرقاع 

  ارسيالكالم على القلم الف

    

يقال إن أول من تكلم بالفارسية جيومرت ويسميه الفرس للكل شاه ومعناه ملك الطني وهو عندهم آدم 
أبو البشر وقيل أول من كتب بالفارسية بيوراسب بن ونداسب املعروف بالضحاك صاحب االجدهاك 

نهم بثلث وقيل أفريدون بن أثفيان ملا قسم األرض بني ولده سلم وطوج وايراج خص كل واحد م
املعمورة وكتب كتاباً بينهم قال يل أماد املوبد أن الكتاب عند ملك الصني محل مع الذخائر الفارسية أيام 

يزدجرد واهللا أعلم ويقال أن أول من كتب جم الشيد بن أجنهان وكان يرتل أسان من طساسيج تستر 
س أمره أن خيرج ما يف الضمري إىل فزع الفرس أنه ملا ملك األرض ودانت له اجلن واإلنس وسخر له إبلي

العيان فعلمه الكتابة قرأت خبط أيب عبد اهللا حممد بن عبدوس اجلهشياري يف كتاب الوزراء تأليفه قال 
كانت الكتب والرسائل قبل ملك كشتاسب بن هلراسب قليلة ومل يكن هلم اقتدار على بسط الكالم 

فظ ودون من كالم جم الشيد بن أوجنهان إىل وإخراج املعاين بفصيح األلفاظ من النفوس فمما ح
ادرباذاين قد أمرتك بسياسة األقاليم السبعة وانفذ لذلك وسس ما أمرتك بسياسته ومنها من أفريدون بن 

كاواثفيان بن أفريدون بن أثفيان إىل إين قد حبوتك برب معه دباوند فأقبل ذلك واختذ سريراً من فضة 
بن كيقباذ إىل رستم إين قد أعتقتك من رق العبودية وملكتك على مموها بالذهب ومنها من كيقاوس 

سجستان فال تقرر ألحد بعبودية وأملك سجستان كما أمرتك فلما ملك بستاسب اتسعت الكتابة وظهر 
زرادشت بن أسبتمان صاحب شريعة اوس وأظهر كتابه العجيب جبميع اللغات أخذ الناس نفوسهم 

ا ومهروا وقال عبد اهللا بن املقفع لغات الفارسية الفهلوية والدرية والفارسية بتعلم اخلط والكتابة فزادو
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واخلوزية والسريانية فأما الفهلوية فمنسوب إىل فهله اسم يقع على مخسة بلدان وهي أصفهان والري 
ومهدان وماه اوند وأذربيجان وأما الدرية فلغة مدن املدائن وا كان يتكلم من بباب امللك وهي 

نسوبة إىل حاضرة الباب والغالب عليها من لغة أهل خراسات واملشرق لغة أهل بلخ وأما الفارسية م
فتكلم ا املوابدة والعلماء وأشباههم وهي لغة أهل فارس وأما اخلوزية فبها كان يتكلم امللوك واألشراف 

 ا أهل السواد واملكاتبة يف نوع يف اخللوة ومواضع اللعب واللذة ومع احلاشية وأما السريانية فكان يتكلم
من اللغة بالسرياين فارسي وقال بن املقفع للفرس سبعة أنواع من اخلطوط منها كتابة الدين ويسمى دين 
دفتريه يكتبون ا الوستاق وكتابة أخرى يقال هلا ويش دبرييه وهي ثالمثائة ومخسة وستون حرفاً يكتبون 

 األذان وإشارات العيون واإلمياء والغمز وما شاكل ذلك ومل يقع ا الفراسة والزجر وخرير املاء وطنني
ألحد قلمها وال يف أبناء الفرس من يكتب ا اليوم سألت أماد املوبد عنها فقال نعم هي جتري جمرى 

الترمجة كما يف كتابة العربية تراجم وكتابة أخرى ويقال هلا الكستج وهي مثانية وعشرون حرفاً يكتب ا 
واملورية والفظائع وذه الكتابة كانت تنقش خواتيم الفرس وطرز ثيابه وفرشهم وسكة دنانريهم العهود 

  .ودرامههم وهذا مثاهلا

  .وكتابة أخرى يقال هلا نيم كستج وهي مثانية وعشرون حرفاً يكتب ا الطب والفلسفة وهذا مثاهلا

مون ا فيما بينهم دون العوام ومينع منها وكتابة أخرى يقال هلا الشاه دبرييه وكانت ملوك األعاجم يتكل
  .سائر أهل اململكة حذراً من أن يطلع على أسرار امللوك من ليس مبلك ومل تقع إلينا

    

وكتابة الرسائل على ما جرى به اللسان وليس فيها نقط ويكتب بعضها بلغة السريانية األولة اليت يتكلم 
ا ثالثة وثالثون حرفاً يقال هلا نامه دبرييه وهام دبرييه وهي ا أهل بابل ويقرأ بالفارسية وعدد حروفه

لسائر أصناف اململكة خال امللوك فقط وهذا مثاهلا وكتابة أخرى يقال راز سهريه كانت امللوك تكتب ا 
األسرار مع من يريدون من سائر األمم وعدد حروفها وأصواا أربعون حرفاً ولكل واحد من احلروف 

 معروفة وليس فيها شيء من اللغة النبطية وهلم كتابة أخرى يقال هلا راس سهريه يكتب واألصوات صورة
ا املنطق والفلسفة وهي أربعة وعشرون حرفاً وفيها نقط ومل تقع إلينا وهلم هجاء يقال له زوارشن 
 أنه يكتبون ا احلروف م موصول ومفصول وهو حنو ألف كلمة ليفصلوا ا بني املتشاات مثال ذلك

من أراد أن يكتب كوشت وهو اللحم بالعربية كتب بسرا ويقرأه كوشت على هذا املثال وإذا أراد أن 
يكتب تان وهو اخلبز بالعربية كتب هلما ويقرأه نان على هذا املثال وعلى هذا كل شيء أرادوا أن يكتبوه 

  إال أشياء ال حيتاج إىل قلبها تكتب على اللفظ 
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  رانيالكالم على القلم العب

قرأت يف بعض الكتب القدمية أن أول من كتب بالعربانية عابر بن شاخل وضع ذلك بني قومه فكتبوا به 
وذكر تيادروس أن العرباين مشتق من السرياين وإمنا لقب بذلك حيث عرب إبراهيم الفرات يريد الشام 

 خالف بينهما أن الكتابة هارباً من منرود بن كوس بن كنعان فأما الكتابة فزعمت اليهود والنصارى ال
العربانية يف لوحني من حجارة وأن اهللا جل امسه دفع ذلك إليه فلما نزل إىل الشعب من اجلبل وجدهم قد 
عبدوا الوثن اغتاظ عليهم وكان حديداً فكسر اللوحني قال وندم بعد ذلك فأمره اهللا جل امسه أن يكتب 

 أفاضل اليهود أن تيك الكتابة العربانية غري هذه وإا على لوحني يعلمهما الكتابة األولة وذكر رجل من
صحفت وغريت وقال بعض أهل العلم من اليهود أن يوسف عليه السالم ملا كان وزير العزيز مبصر كان 

  ما يضبطه من أمور اململكة باحلساب والعالمات وهذه صورة احلروف العربانية 

  الكالم على القلم الرومي

خ القدمية مل يكن اليونانيون يعرفون اخلط يف القدمي حىت ورد رجالن من مصر قرأت يف بعض التواري
يسمي أحدمها قيمس واآلخر أغنور ومعهما ستة عشر حرفاً فكتب ا اليونانيون مث استنبط أحدمها أربعة 
أحرف فكتب ا مث استنبط آخر يسمى مسونيدس أربعة أخر فصارت أربعاً وعشرين ويف هذه األيام جنم 

قراطيس على ما ذكر إسحاق الراهب يف تارخيه وسألت رجالً من الروم مراطناً بلغتهم وكان يذكر أنه س
قد وصل إىل املرتبة اليت تسمى األيطومولوجيا وهو النحو الرومي فقال املتعارف الذي يستعمله الروم يف 

قالم العرب قلم الوراقني الذي ويقال له ليطون ونظريه من أ: مدينة السالم ثالثة أقالم منها القلم األول
  .يكتب به املصاحف وبه يكتبون مصاحفهم ويعرب برييا ملة الروم أي باملقدسي

    

وهلم قلم يسمى أفوسفيبادون ونظريه من أقالم العرب قلم الثلث الذي يشترك فيه احملقق واملسهل وهلم قلم 
وهلم .  الديواين فتدغم فيه احلروفيسمى سوريطون وهو قلم الكتاب املخفف ومثله عندنا قلم الترسل

قلم يعرف بالساميا وال نظري له عندنا فإن احلرف الواحد منه حييط باملعاين الكثرية وجيمع عدة كلمات 
وقد ذكره جالينوس يف فينكس كتبه ومعىن هذه اللفظة ثبت الكتب قال جالينوس كنت يف جملس عام 

د أيام لقيين صديق يل فقال أن فالناً حيفظ عليك جملسك فتكلمت يف التشريح كالماً عاماً فلما كان بع
العام أنك تكلمت بكذا وكذا وأعاد على ألفاظي بعينها فقلت من أين لك هذا فقال يل إين لقيت بكاتب 

ماهر بالساميا فكان يسبقك بالكتابة يف كالمك وهذا القلم يتعلمه امللوك وجلة الكتاب ومينع منه سائر 
نا من بعلبك يف سنة مثان وأربعني رجل متطبب زعم أنه يكتب بالساميا فجربنا عليه ما الناس جلاللته جاء
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قال فأصبناه إذا تكلما بعشر كلمات أصغى إليها مث كتب كلمة فاستعدناها فأعادها بألفاظنا قال جعفر 
جلالس أن بن املكتفي السبب الذي من أجله تكتب الروم من اليسار إىل اليمني أم يعتقدون أن سبيل ا

يستقبل املشرق يف كل حاالته فإنه إن وجه إىل املشرق يكون الشمال على يساره فإذا كان كذلك 
فاليسار تعطى اليمني فسبيل الكاتب أن يبتدأ من الشمال إىل اجلنوب قال وللروم قوانني يف اخلط ورسوم 

والقبا والسغما والطاو واخلي وهلم منها احلروف املتعاقبة من األربعة والعشرين احلرف وهي الغما والدلطا 
حروف تسمى املصونات وهي األلفا واأليب واأليطا واليوطا واهلو والواو الصغرى والكربى وهي 

الطوميغل واحلروف املؤنثة أربعة األلفا والواو الصغرى والواو الكربى واحلروف املذكرات اآليب االيطا 
روف اليونانية إال على السبعة األحرف املصوتات ويعرف اليوطا اهلو واإلعراب ال يقع على شيء من احل

باللجني والبلجني واللسان اليوناين مستغن عن استعمال ستة أحرف من اللغة العربية وهي احلاء والدال 
  والضاد والعني واهلاء والم ألف 

  قلم لنكبرده ولساكسه

 كتابتهم اثنان وعشرون حرفاً هؤالء أمة بني رومية واإلفرجنه يقارم صاحب األندلس وعدد حروف
ويسمى اخلط أفيسطليق يبتدئون بالكتابة من اليسار إىل اليمني وعلتهم يف ذلك غري علة الروم قالوا ليكون 

  االستمداد عن حركة القلب ال عليه وأما الكتابة عن اليمني إمنا هي عن الكبد على القلب 

  قلم الصين

كاتبها احلاذق املاهر فيها وقيل إنه ال ميكن اخلفيف اليد أن الكتابة الصينية جتري جمرى النقش يتعب 
يكتب منها يف اليوم أكثر من ورقتني أو ثالثة وا يكتبون كتب ديانتهم وعلومهم يف املراوح وقد رأيت 

منها عدة وأكثرهم ثنوية مسينه وأنا استقصى أخبارهم فيما بعد وللصني كتابة يقال هلا كتابة اموع وهو 
ل كلمة تكتب بثالثة أحرف وأكثر صورة واحدة ولكل كالم يطول شكل من احلروف يأيت على أن لك

املعاين الكثرية فإذا أرادوا أن يكتبوا ما يكتب يف مائة ورقة كتبوه يف صفح واحد ذا القلم قال حممد بن 
 وخطاً يف مدة مخسة زكريا الرازي قصدين رجل من الصني فأقام حبضريت حنو سنة تعلم فيها العربية كالماً

أشهر حىت صار فصيحاً حاذقاً سريع اليد فلما أراد االنصراف إىل بلده قال يل قبل ذلك بشهر إين على 
اخلروج فأحب أن ميل على كتب جالينوس الستة عشر ألكتبها فقلت لقد ضاق عليك الوقت وال يفي 

دة مقامي ومتل علي بأسرع ما زمان مقامك لنسخ قليل منها فقال الفىت أسألك أن ب يل نفسك م
ميكنك فإين أسبقك يف الكتابة فتقدمت إىل بعض تالميذي باالجتماع معنا على ذلك فكنا منل عليه 
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بأسرع ما ميكنا فكان يسبقنا فلم نصدقه إال يف وقت املعارضة فإنه عارض جبميع ما كتبه وسألته عن 
 إذا أردنا أن نكتب الشيء الكثري يف املدة اليسرية ذلك فقال إن لنا كتابة تعرف باموع وهو الذي رأيتم

كتبناه ذا اخلط مث إن شئنا نقلناه إىل القلم املتعارف واملبسوط وزعم أن اإلنسان الذكي السريع األخذ 
والتلقني ال ميكنه أن يتعلم ذلك يف أقل من عشرين سنة وللصني مداد يركبونه من أخالط يشبه الدهن 

ئاً على مثال األلواح خمتوماً عليه صورة امللك تكفي القطعة الزمان الطويل مع مدوامة الصيين رأيت منه شي
  الكتابة وهذا مثال قلمهم 

  الكالم على القلم المناني

    

اخلط املناين مستخرج من الفارسي والسورياين استخرجه ماين كما أن املذهب مركب من اوسية 
ربية وذا القلم يكتبون أناجيلهم وكتب شرائعهم وأهل ما والنصرانية وحروفه زائدة على حروف الع

وراء النهر ومسرقند ذا القلم يكتبون كتب الدين ويسمى مث قلم الدين وللمرقيونية قلم خيتصون به 
أخربين الثقة أنه رآه قال ويشبه املناين إال أنه غريه وهذه أحرف املناين وهلم صورة واحلروف ختتلف منها 

   أم يكتبون

  الكالم على قلم الصغد

قال الثقة دخلت بلد الصغد وهي بناحية ما وراء النهر ويسمى صغدايران األعلى وهلم حاضرة الترك 
  وقصبتها تسمى قرنكت قال وأهلها ثنوية ونصارى ويسمون الثنوية بلغتهم أحار كف وهذا مثال خطهم 

  الكالم على السند

هب وهلم أقالم عدة قال يل بعض من حيول بالدهم أن هلم حنو هؤالء القوم خمتلفي اللغات خمتلفي املذا
مائيت قلم ولذى رأيت صنماً صفراً يف دار السلطان أنه صورة اليد وهو شخص على كرسي قد عقد 

بإحدى يديه ثالثني وعلى الكرسي كتابة هذا مثاهلا وذكر هذا الرجل املقدم ذكره أم يف األكثر يكتبون 
وابتداؤه أ ب ج د ه و ز ح ط فإذا بلغ إىل ط أعاد احلرف األول . ذا املثالبالتسعة األحرف على ه

فيكون ي ك ل م ن س ع ف ص يزاد عشرة عشرة فإذا بلغ إىل صاد يكتب . ونقطته حتته على هذا املثال
وينقط حتت كل حرف نقطتني هكذا فيكون ق ر ش ت ث خ ذ ظ فإذا بلغ ظ كتب . على هذا املثال
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األصل وهو هذا ونقط حتته ثالث نقط هكذا فيكون قد أتى على مجيع حروف املعجم احلرف األول من 
  .ويكتب ما شاء

  الكالم على السودان

فأما أجناس السودان مثل النوبة والبجة والزغاوة واملراوة واألستان والرببر وأصناف الزنج سوى السند 
ة والذي ذكره اجلاحظ يف كتاب البيان للزنج فإم يكتبون باهلندية للمجاورة فال قلم هلم يعرف وال كتاب

خطابة وبالغة على مذهبهم وبلغتهم وقال يل من رأى ذلك وشاهده قال إذا حزبتهم األمور ولزم 
الشدائد جلس خطيبهم على ما على من األرض وأطرق وتكلم مبا يشبه الدمدمة واهلمهمة فيفهم عنه 

 الرأي الذي يريدونه فيعملون عليه واهللا أعلم وخربين بعض من الباقون قال وإمنا يظهر هلم يف تلك اخلطابة
جيول يف األرض أن للبجة قلما وكتابة ومل تصل إلينا وذكره ممن جيري جمراه أن النوبة تكتب بالسريانية 

والرومية والقبطية من أجل الدين فأما احلبشة فلهم قلم حروفه متصلة كحروف احلمريي يبتدئ من 
ني يفرقون بني كل اسم منها بثالث نقط ينقطوا كاملثلث بني حروف االمسني وهذا الشمال إىل اليم

مثال احلروف وكتابتها من خزانة املأمون غري اخلط حرف التاء والثاء واحد وحرف الراء والزاي واحد 
  وحرف احلاء واخلاء واحد وحرف العني والغني واحد وحرف الطاء والظاء واحد 

  ا جانسهمالكالم على الترك وم

فأما الترك والبلغر والبلغار والربغز واخلزر والالن وأجناس الصغار األعني املفرطي البياض فال قلم هلم 
يعرف سوى البلغر والتبت فإم يكتبون بالصينية واملنانية واحلزر تكتب بالعربانية والذي تادى إىل من أمر 

س قال حدثين محود حرار التركي املكلي وكان من الترك ما حدثين به أبو احلسن حممد بن احلسن بن أشنا
التوزونية ممن خرج عن بلده على كرب وتنفط أن ملك الترك األعظم إذا أراد أن يكتب إىل ملك من 

األصاغر وزيره وأمر بشق نشابه ونقش الوزير عليها نقوشاً يعرفها أفاضل األتراك تدل على املعاين اليت 
إليه وزعم أن النقش اليسري حيتمل املعاين الكثرية وإمنا يفعلون ذلك عند يريدها امللك ويعرفها املرسل 

مهادنام ومساملام ويف أوقات حروم أيضا وذكر أن ذلك النشاب املكتوب عليه حيتفظون به ويفون 
  من أجله واهللا أعلم 

  الروسية
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زعم أن هلم كتابة على قال يل من أثق حبكايته أن بعض ملوك جبل القبق أرسله إىل ملك الروسية و
اخلشب حفراً وأخرج إيل قطعة خشب بياض عليها نقوش ال أدري أهي كلمات أم حروف مفردات 

  مثال ذلك 

  الفرنجة

وكتابتهم تشبه اخلط الرومي أحسن استواء منه ورمبا رأينا ذلك على السيوف الفرجنية وكانت ملكة 
فذته مع خادم وقع إىل بلدها من جهة املغرب ختطب الفرجنة كتبت إىل املكتفي كتاباً يف حرير أبيض وأن

  صداقة املكتفي وتطلب التزويج به وكان اسم اخلادم علباً من خدم بن األغلب 

  األرمن وغيرهم

    

كتب أناجيلهم بالرومية فأما األرمن فإم يكتبون يف األكثر بالرومية والعربية لقرم من البلدان وكذلك 
وهلم قلم يشبه كتابة الرومي وأما امللوك الذين يف جبل القبق ويف سفحة وهم اللكز والشروان والزرزق 

فال قلم هلم ولغتهم تشترك بااورة ولكل طائفة لغة وعبارم خمتلفة وحنن نستقصي أخبارهم يف موضعه 
  من الكتاب 

  الكالم على برى األقالم

 يف بري أقالمها فربى العرباين يف غاية التحريف وبري السرياين حمرف إىل اليسار ورمبا كان األمم ختتلف
إىل اليمني ورمبا قلبوا القلم على ظهره ورمبا شقوا قصبة وبروا ذلك النصف ومسوه صلبا وكتبوا به وبرى 

 الفارسي أن يكون الرومي حمرف إىل اليمني شديد التحريف ألنه يكتب به من اليسار إىل اليمني وبري
سن قلمه مشعثاً إما أن يكون شعثه الكاتب باألرض أو بأسنانه حىت حيسن به اخلط ورمبا كتبوا بأسفل 

قصبة غري مربية ويسمون هذه األنبوبة خاماً وا يكتبون اهلماه ديباب وهي كتب الديانة والسياق وغريه 
عمل املصورون والعرب تكتب بسائر األقالم والصني يكتبون بالشعر جيعلونه يف رؤوس األنابيب كما ي

  والربايات واملعمول على التحريف األمين والكتاب يقطون القلم غري حمرف 

  الكالم على أنواع الورق

يقال أول من كتب آدم على الطني مث كتبت األمم بعد ذلك برهة من الزمان يف النحاس واحلجارة 
ورق الشجر للحاجة يف الوقت وكتبوا يف التوز الذي يعال للخلود هذا قبل الطوفان وكتبوا يف اخلشب و



ابن الندمي-الفهرست  17  

به القسي أيضاً للخلود وقد استقصينا خرب ذلك يف مقالة الفالسفة مث دبغت اجللود فكتب الناس فيها 
وكتب أهل مصر يف القرطاس املصري ويعمل من قصب الربدى وقيل أول من عمله يوسف النيب عليه 

 األبيض والرق وغريه ويف الطومار املصري ويف الفلجان وهو جلود احلمري السالم والروم تكتب يف احلرير
الوحشية وكانت الفرس تكتب يف جلود اجلواميس والبقر والغنم والعرب تكتب يف أكتاف اإلبل 

واللخاف وهي احلجارة الرقاق البيض ويف العسب عسب النخل والصني يف الورق الصيين ويعمل من 
ع البلد واهلند يف النحاس واحلجار ويف احلرير األبيض فأما الورق اخلراساين احلشيش وهو أكثر ارتفا

فيعمل من الكتان ويقال أنه حدث يف أيام بين أمية وقيل يف الدولة العباسية وقيل إنه قدمي العمل وقيل إنه 
ين الطلحي حديث وقيل أن صناعاً من الصني عملوه خبراسان على مثال الورق الصيين فأما أنواعه السليما

النوحي الفرعوين اجلعفري الطاهري أقام الناس ببغداد سنني ال يكتبون إال يف الطروس ألن الدواوين بت 
يف أيام حممد بن زبيدة وكانت يف جلود فكانت متحا ويكتب فيها قال وكانت الكتب يف جلود النورة 

ني مت الفن األول من املقالة األوىل من وهي شديدة اجلفاف مث كانت الدباغة الكوفية تدبغ بالتمر وفيها ل
  كتاب الفهرست يف أخبار العلماء واحلمد هللا وحده 

  الفن الثاني من المقالة األولى 

  في أسماء كتب الشرائع المنزلة

  على مذهب المسلمين ومذاهب أهلها 

    

مون ذكر ناقله فيه قال حممد بن إسحاق قرأت يف كتاب وقع إىل قدمي النسخ يشبه أن يكون من خزانة املأ
أمساء الصحف وعددها والكتب املرتلة ومبلغها وأكثر احلشوية والعوام يصدقون به ويعتقدونه فذكرت منه 
ما تعلق بكتايب هذا وهذه حكاية ما حيتاج إليه منه على لفظ الكتاب قال أمحد بن عبد اهللا بن سالم موىل 

اب من كتاب احلنفاء وهم الصابيون اإلبراهيمية أمري املؤمنني هارون أحسبه الرشيد ترمجت هذا الكت
الذين آمنوا بإبراهيم عليه السالم ومحلوا عنه الصحف اليت أنزهلا اهللا عليه وهو كتاب فيه طول إال أين 

اختصرت منه ما ال بد منه ليعرف به سبب ما ذكرت من اختالفهم وتفرقهم وأدخلت فيه ما حيتاج إليه 
 واآلثار اليت جاءت عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم وعن أصحابه وعن من من احلجة يف ذلك من القرآن

أسلم من أهل الكتاب منهم عبد اهللا بن سالم ويامني بن يامني ووهب بن منبه وكعب األحبار وابن 
التيهان وحبري الراهب قال أمحد بن عبد اهللا بن سالم ترمجت صدر هذا الكتاب والصحف والتوراة 
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ألنبياء والتالمذة من لغة العربانية واليونانية والصابية وهي لغة أهل كل كتاب إىل لغة واإلجنيل وكتب ا
العربية حرفاً حرفاً ومل أبتغ يف ذلك حتسني لفظ وال تزيينه خمافة التحريف ومل أزد على ما وجدته يف 

هل ذلك الكتاب الكتاب الذي نقلته ومل أنقص إال أن يكون يف بعض ذلك من الكالم ما هو متقدم بلغة أ
فال يستقيم لفظه يف النقل إىل العربية إال أن يؤخر ومنه ما هو مؤخر ال يستقيم إال أن يقدم ليستقيم ذلك 

بالعربية وهو مثل قول من يقول آت مامي تان ترمجته بالعربية ماء هات فأخرت املاء وقدمت هات 
 أن أزيد يف ذلك أو أنقص منه إال على هذا وكذلك اللغات فيما يستقيم إذا نقل إىل العربية وأعوذ باهللا

الوجه الذي ذكرته وبينته يف هذا الكتاب وقال يف موضع آخر من الكتاب فجميع األنبياء مائة ألف نيب 
وأربعة وعشرون ألف نيب منهم املرسلون بالوحي شفاهاً ثالمثائة ومخسة عشر نبياً ومجيع ما أنزل اهللا تعاىل 

عة كتب من ذلك مائة صحيفة أنزهلا اهللا تعاىل فيما بني آدم وموسى فأول من الكتب مائة كتاب وأرب
كتاب منها أنزله جل امسه صحف آدم عليه السالم وهي إحدى وعشرون صحيفة والكتاب الثالث الذي 
أنزله اهللا على شيث عليه السالم وهو تسع وعشرون صحيفة والكتاب الثالث الذي أنزله اهللا على أخنوخ 

عليه السالم وهو ثالثون صحيفة والكتاب الرابع أنزله جل امسه على إبراهيم عليه السالم وهو إدريس 
وهو عشر صحائف والكتاب اخلامس على موسى وهو عشر صحائف فذلك مخسة كتب مائة صحيفة مث 

أنزل تبارك وتعاىل التوراة على موسى عليه السالم بعد الصحف بزمان يف عشرة ألواح وذكر أمحد بن 
اهللا أن األلواح خضر وكتابتها محرة يف مثل شعاع الشمس قال أمحد بن إسحاق اليهود ال تعرف عبد 

هذه الصفة قال أمحد فلما نزل موسى من اجلبل ووجد أصحابه قد عبدوا العجل رمى ا فتكسرت مث 
ه ذلك فأحد ندم فسأل اهللا عز وجل أن يردها عليه فأوحى اهللا جل امسه أىن أردها يف لوحني وفعل اهللا ل

اللوحني لوح امليثاق واآلخر لوح الشهادة مث أنزل اهللا عز وجل على داود املزامري وهو الزبور الذي يف 
  أيدي اليهود والنصارى وهو مائة ومخسون مزموراً 

  الكالم على التوراة التي في يد اليهود

  وأسماء كتبهم وأخبار علمائهم ومصنفيهم 

    

ذلك فقال أنزل اهللا جل امسه على موسى التوراة وهي مخسة أمخاس سألت رجالً من أفاضلهم عن 
وينقسم كل مخس إىل سفرين وينقسم السفر إىل عدة فراسات ومعناها السورة وتنقسم كل فراسة إىل 

عدة أبسوقات ومعناها اآليات قال وملوسى كتاب يقال له املشنا ومنه يسخرج اليهود علم الفقه والشرائع 
اب كبري ولغته كسداين وعرباين ومن كتب األنبياء بعد ذلك كتاب يهوسع كتاب واألحكام وهو كت
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سفطى كتاب مشويل كتاب سفر أشعيا كتاب سفر أرميا كتاب سفر حزقيل كتاب ملخي وهو سفر 
داود وأصحابه ويعرف بتفسري ملخي امللوك كتاب األنبياء وهو اثين عشر سفراً صغاراً وهلم كتب يقال 

رجة من كتب األنبياء الثمينة ومن كتبهم كتاب عزور كتاب دانيال كتاب أيوب هلا بطارات مستخ
كتاب سري سريين كتاب أخا كتاب روث كتاب قوهلت كتاب زبور داود كتاب أمثال سليمان كتاب 

ديوان األيام فيه سري امللوك وأخبارهم كتاب حشوارش ويسمى الة ومن أفاضل اليهود وعلمائهم 
غة العربانية ويزعم اليهود أا مل تر مثله الفيومي وامسه سعيد ويقال سعديا وكان قريب املتمكنني من الل

العهد وقد أدركه مجاعة يف زماننا وله من الكتب كتاب املبادي كتاب الشرائع كتاب تفسري أشعيا كتاب 
ب تفسري تفسري التوراة نسقا بال شوح كتاب األمثال وهو عشر مقاالت كتاب تفسري أحكام داود كتا

النكت وهو تفسري زبور داود عليه السالم كتاب تفسري السفر الثالث من النصف اآلخر من التوراة 
  مشروح كتاب تفسري كتاب أيوب كتاب إقامة الصلوات والشرائع كتاب العبور وهو التاريخ 

  الكالم على إنجيل النصارى

  وأسماء كتبهم وعلمائهم ومصنفيهم 

الً عن الكتب اليت يفسروا ويعملون ا مما خرج إىل اللسان العريب فقال سألت يونس القس وكان فاض
من ذلك كتاب الصورة وينقسم إىل قسمني الصورة العتيقة والصورة احلديثة وزعم أن العتيقة هي السند 

القدمي على مذهب اليهود واحلديثة على مذهب النصارى قال والعتيقة تستند على عدد كتب أوهلا كتاب 
وراة وهي مخسة أسفار كتاب حمتوى وحيتوي على عدة كتب منها كتاب يوشع بن نون كتاب الت

األسباط وهو كتاب القضاة كتاب مشاويل وقضية داود كتاب أخبار بين إسرائيل كتاب قضية رعوث 
كتاب سليمان بن داود يف احلكم كتاب قوهلت كتاب سري سريين كتاب حكمة هو يسع بن سريي 

وحيتوي على أربعة كتب كتاب أشعيا النيب عليه السالم كتاب أشعيا عليه السالم كتاب كتاب األنبياء 
أرميا النيب عليه السالم كتاب االثين عشر نبيا عليهم السالم كتاب حزقيل كتاب الصورة احلديثة وحيتوي 

نا كتاب على األناجيل األربعة كتاب إجنيل مىت كتاب إجنيل مرقس كتاب إجنيل لوقا كتاب إجنيل يوح
احلواريني ويعرف بفراكسيس كتاب بولس السليح أربعة وعشرون رسالة وهلم كتب يف الفقه واألحكام 
جلماعة منهم فمن ذلك كتاب سيهودس املغريب واملشرقي وكل واحد منهما حيتوي على عدة كتب يف 

ان حران مث صار األحكام ومن حكامهم يف الشريعة والفتاوى بن ريز وامسه عبد يسوع وكان أول مطر
مطران املوصل وحرة وله رسائل وكتب فمن ذلك كتاب املرقس يعقويب يعرف ببادوي يف جواب كتابني 

وردا منه عليه يف اإلميان وفيهما إبطال وحدانية القنوم اليت يقول ا اليعقوبية وامللكية وكان بن ريز 
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ة شيئاً كثرياً ومنهم قينون وهو أصح حكمة قريباً حكمة اإلسالم وقد نقل من كتب املنطق والفلسف
الناقلني نقالً وأحسنهم عبارة ولفظاً وثيادورس ويوشع خيت وحزقيل وطماثاوس ويوشع بن بد هؤالء 

نقلة ومفسرون وحنن نستقصي أخبارهم يف مقالة العلوم القدمية ومن علمائهم تاوما الرهاوي وله رسالة 
اإلسكندرية والليا مطران دمشق وله كتاب الدعاء وأبو عزة إىل أخته فيما جرى بينه وبني املخالفني ب

  وكان أسقف امللكية حبران وله من الكتب كتاب يطعن فيه على أسطورس الرئيس وقد نقضه عليه مجاعة 

  الفن الثالث من المقالة األولى 

  في أخبار العلماء وأسماء كتبهم

 من بني يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم وحيتوي هذا الفن على نعت الكتاب الذي ال يأتيه الباطل
    محيد وأمساء الكتب املؤلفة فيه وأخبار القراء السبعة وغريهم ومصنفام 

قال حممد بن إسحاق حدثنا أبو احلسن حممد بن يوسف الناقط قال حدثين حيىي بن حممد أبو القاسم قال 
عد عن الزهري عن عبيد بن السلف أن زيد بن حدثنا سليمان بن د داود اهلامشي قال أخربنا إبراهيم بن س

ثابت حدثه قال أرسلت إىل أيب بكر فأتيته فإذا عمر بن اخلطاب عنده فقال أبو بكر أن عمر أتاين فقال 
يل أن القتل قد استحر بالقراء يوم اليمامة وإين أخشى أن يستحر القتل يف القراء يف املواطن كلها فيذهب 

مع القرآن حبال فقلت لعمر كيف أفعل شيئاً مل يفعله رسول اهللا صلى اهللا كثري من القرآن فأرى أن جي
عليه وسلم فقال عمر هو واهللا خري فلم يزل عمر يراجعين يف ذلك حىت شرح اهللا له صدري ورأيت ذلك 
الذي رآه عمر قال زيد بن ثابت قال أبو بكر أنك رجل شاب عاقل ال متهمك قد كنت تكتب الوحي 

لى اهللا عليه وسلم فتتبع القرآن وامجعه قال زيد فوا هللا لنقل جبل من اجلبال ما كان أثقل لرسول اهللا ص
علي من الذي أمرين به من مجع القرآن أمجع من الرقاع واللخاف والعسف وصدور الرجال حىت وجدت 

 عليه سورة التوبة مع أيب خزمية األنصاري مل أجدها مع أحد غريه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز
ما عنتم حىت خامتة السورة فكانت الصحف عند أيب بكر حياته حىت توفاه اهللا مث عند عمر حىت توفاه اهللا 
مث عند حفصة ابنة عمر قال حممد بن إسحاق روى الثقة أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان 

 اختالف اليهود والنصارى فأرسل وكان بالعراق وقال لعثمان أدرك هذه األمة قبل أن اختلفوا يف الكتاب
عثمان إىل حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها يف املصاحف مث نردها إليك فأرسلت ا حفصة إىل 
عثمان فأمر عثمان زيد بن ثابت وعبد اهللا بن الزبري وسعيد بن العاص وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام 

ختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف شيء من القرآن فنسخوها يف املصاحف وقال للرهط من قريش إذا ا
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فاكتبوه بلسان قريش فإمنا أنزل بلسام ففعل ذلك حىت إذا نسخ املصحف رد عثمان الصحف إىل 
حفصة وأرسل إىل كل أفق مصحفاً مما نسخوا وأمر بكل ما سواه من القرآن يف كل صحيفة ومصحف 

  أن حيرق 

   نزولهباب نزول القرآن بمكة والمدينة وترتيب

    

حدثين أبو احلسن حممد بن يوسف قال حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن غالب قال حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن 
احلجاج املديين قدم من املدينة سنة تسع وتسعني ومائتني قال حدثنا بكر بن عبد الوهاب املديين قال 

ي عن حممد بن نعمان بن بشري قال حدثين الواقدي حممد بن عمر قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهر
أول ما نزل من القرآن على النيب صلى اهللا عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق إىل قوله علم اإلنسان ما 
مل يعلم مث نون والقلم مث يا أيها املزمل وآخرها بطريق مكة مث املدثر وروى عن جماهد قال نزلت تبت يدا 

بح اسم ربك األعلى مث أمل نشرح لك صدك مث والعصر مث والفجر مث أيب هلب مث إذا الشمس كورت مث س
والضحى مث والليل مث والعاديات ضبحاً مث إنا أعطيناك الكوثر مث إهلاكم التكاثر مث أرأيت الذي مث قل يا 

أيها الكافرون مث أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مث قل هو اهللا أحد مث قل أعوذ برب الفلق مث قل 
ذ برب الناس ويقال أا مدنية مث والنجم مث عبس وتوىل مث إنا أنزلناه مث والشمس وضحاها مث والسماء أعو

ذات الربوج مث والتني والزيتون مث إليالف قريش مث القارعة مث ال أقسم بيوم القيامة مث ويل لكل مهزة مث 
وحي مث يس مث املص مث تبارك الذي نزل واملرسالت مث ق والقرآن مث ال أقسم ذا البلد مث الرمحن مث قل أ

الفرقان مث سورة املليكة مث احلمد هللا فاطر مث سورة مرمي مث سورة طه مث إذا وقعت الواقعة مث طسم الشعراء 
مث طس مث طسم آلخره مث سورة بين إسرائيل مث سورة هود مث سورة يوسف مث سورة يونس مث سورة 

ان آخرها مدين مث سورة قد أفلح املؤمنون مث سبأ مث سورة األنبياء احلجر مث سورة والصافات مث سورة لقم
مث سورة الزمر مث سورة حم املؤمن مث سورة حم السجدة مث سورة حم عسف مث حم الزخرف مث حم 

الدخان مث حم الشريعة مث حم األحقاف فيها آي مدين مث والذاريات مث هل أتاك حديث الغاشية مث سورة 
 مث األنعام فيها آي مدين مث سورة النحل آخرها مدين مث سورة نوح مث سورة إبراهيم الكهف آخرها مدين

مث سورة السجدة مث والطور مث تبارك الذي بيده امللك مث احلاقة مث سأل سائل مث عم يتساءلون مث 
ويقال إا والنازعات مث إذا السماء انفطرت مث إذا السماء انشقت مث الروم مث العنكبوت مث ويل للمطففني 

مدنية مث اقتربت الساعة وانشق القمر مث والسماء والطارق قال حدثين الثوري عن فراس عن الشعيب قال 
نزلت النحل مبكة إال هؤالء اآليات وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به وحدث بن جريج عن عطاء 
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دينة مثان وعشرون سورة نزل اخلراساين عن بن عباس قال نزلت مبكة مخس ومثانون سورة ونزل بامل
باملدينة البقرة مث األنفال مث األعراف مث آل عمران مث املمتحنة مث النساء مث إذا زلزلت مث احلديد مث الذين 

كفروا مث الرعد مث هل أتى على اإلنسان مث يا أيها النيب إذا طلقتم النساء مث مل يكن الذين كفروا مث احلشر 
تح مث النور مث احلج مث املنافقون مث اادلة مث احلجرات مث يا أيها النيب مل حترم مث مث إذا جاء نصر اهللا والف

  اجلمعة مث التغابن مث احلواريني مث الفتح مث املائدة مث التوبة ويقال نزلت املعوذات باملدينة مث سائر القرآن 

  باب ترتيب القرآن في مصحف عبد اهللا بن مسعود

    

جدت يف مصحف عبد اهللا بن مسعود تأليف سور القرآن على هذا الترتيب البقرة قال الفضل بن شاذان و
النساء آل عمران املص األنعام املائدة يونس براءة النحل هود يوسف بين إسرائيل األنبياء املؤمنون الشعراء 

ليكة الصافات األحزاب القصص النور األنفال مرمي العنكبوت الروم يس الفرقان احلج الرعد سبأ امل
إبراهيم ص الذي كفروا القمر الزمر احلواميم املسبحات حم املؤمن حم الزخرف السجدة األحقاف 

اجلاثية الدخان إنا فتحنا احلديد سبح احلشر ترتيل السجدة ق الطالق احلجرات تبارك الذي بيده امللك 
متحنة يا أيها النيب مل حترم الرمحن التغابن املنافقون اجلمعة احلواريون قل أوحي إنا أرسلنا نوحاً اادلة امل

النجم الذاريات الطور اقتربت الساعة احلاقة إذا وقعت ن والقلم النازعات سأل سائل املدثر املزمل 
املطففني عبس هل أتى على اإلنسان القيامة املرسالت عم يتساءلون إذا الشمس كورت إذا السماء 

ألعلى والليل إذا يغشى الفجر الربوج انشقت اقرأ انفطرت هل أتاك حديث الغاشية سبح اسم ربك ا
باسم ربك ال أقسم ذا البلد والضحى أمل نشرح لك والسماء والطارق والعاديات أرأيت القارعة مل 

يكن الذين كفروا من أهل الكتاب الشمس وضحاها والتني ويل لكل مهزة الفيل إليالف قريش التكاثر 
في خسر إذا جاء نصر اهللا إنا أعطيناك الكوثر قل يا أيها الكافرون ال أعبد إنا أنزلناه والعصر إن اإلنسان ل

ما تعبدون تبت يدا أيب هلب وتب ما أغىن عنه ماله وما كسب قل هو اهللا أحد اهللا الصمد فذلك مائة 
سورة وعشر سور ويف رواية أخرى الطور قبل الذاريات قال أبو شاذان قال ابن سريين وكان عبد اهللا بن 

سعود ال يكتب املعوذتني يف مصحفه وال فاحتة الكتاب وروى الفضل بإسناده عن األعمش قال يف قوله م
يف قراءة عبد اهللا حم سق قال حممد بن إسحاق رأيت عدة مصاحف ذكر نساخها أا مصحف بن 

 مسعود ليس فيها مصحفني متفقني وأكثرها يف رق كثري النسخ وقد رأيت مصحفاً قد كتب منذ مائيت

سنة فيه فاحتة الكتاب والفضل بن شاذان أحد األئمة يف القرآن والروايات فلذلك ذكرنا ما قاله دون ما 
  شهدناه 
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  باب ترتيب القرآن في مصحف أبي بن كعب

قال الفضل بن شاذان أخربنا الثقة من أصحابنا قال كان تأليف السور يف قراءة أيب بن كعب بالبصرة يف 
نصار على رأس فرسخني عند حممد بن عبد امللك األنصاري أخرج إلينا مصحفاً قرية يقال هلا قرية األ

وقال هو مصحف أيب رويناه عن آبائنا فنظرت فيه فاستخرجت أوائل السور وخواتيم الرسل وعدد اآلي 
فأوله فاحتة الكتاب البقرة النساء آل عمران األنعام األعراف املائدة الذي التبست وهي يونس األنفال 

توبة هود مرمي الشعراء احلج يوسف الكهف النحل األحزاب بين إسرائيل الزمر حم ترتيل طه األنبياء ال
النور املؤمنني حم املؤمن الرعد طسم القصص طس سليمان الصافات داود سورة ص يس أصحاب 

م احلجر حم عسق الروم الزخرف حم السجدة سورة إبراهيم املليكة الفتح حممد صلى اهللا عليه وسل
احلديد الطهارة تبارك الفرقان أمل ترتيل نوح األحقاف ق الرمحن الواقعة اجلن النجم نون احلاقة احلشر 
املمتحنة املرسالت عم يتساءلون اإلنسان ال أقسم كورت النازعات عبس املطففني إذا السماء انشقت 

 امللك الليل إذا يغشى إذا السماء التني اقرأ باسم ربك احلجرات املنافقون اجلمعة النيب عليه السالم الفجر
انفطرت الشمس وضحاها السماء ذات الربوج الطارق سبح اسم ربك األعلى الغاشية عبس وهي أهل 

الكتاب مل يكن أول ما كان الذين كفروا الصف الضحى أمل نشرح لك القارعة التكاثر اخللع ثالث 
حق اللمز إذا زلزلت العاديات أصحاب الفيل آيات اجليد ست آيات اللهم إياك نعبد وآخرها بالكفار مل

التني الكوثر القدر الكافرون النصر أيب هلب قريش الصمد الفلق الناس فذلك مائة وستة عشر سورة قال 
إىل هاهنا أصبحت يف مصحف أيب بن كعب ومجيع آي القرآن يف قول أيب بن كعب ستة آالف آية 

 قول عطاء بن يسار مائة وأربع عشرة سورة وآياته ستة ومائتان وعشر آيات ومجيع عدد سور القرآن يف
آالف ومائة وسبعون آياته وكلماته سبعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثالثون كلمة وحروفه ثالمثائة 
ألف حرف وثالثة وعشرون ألفاً ومخسة عشر حرفاً ويف قول عاصم اجلحدري مائة وثالثة عشر سورة 

حيىي بن احلارث الذماري ستة آالف ومائتان وستة وعشرون آية وحروفه ومجيع آيات القرآن يف قول 
  .ثالمثائة ألف حرف واحد وعشرون ألف حرف ومخسمائة وثالثون حرفاً

    

  الجماع للقرآن على عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم

 أبو الدرداء علي بن أيب طالب رضوان اهللا عليه سعد بن عبيد بن النعمان بن عمرو بن زيد رضي اهللا عنه
عومير بن زيد رضي اهللا عنه معاذ بن جبل بن أوس رضي اهللا عنه أبو زيد ثابت بن زيد بن النعمان أيب بن 

  كعب بن قيس بن مالك بن امرئ القيس عبيد بن معاوية بن زيد بن ثابت بن الضحاك 
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  ترتيب سور القرآن في مصحف أمير المؤمنين

  علي بن أبي طالب كرم اهللا وجهه 

 بن املنادي حدثين احلسن بن العباس قال أخربت عن عبد الرمحن بن أيب محاد عن احلكم بن ظهري قال
السدوسي عن عبد خري عن علي عليه السالم أنه رأى من الناس طرية عند وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

مجع القرآن فهو أول فأقسم أنه ال يضع عن ظهره رداؤه حىت جيمع القرآن فجلس يف بيته ثالثة أيام حىت 
مصحف مجع فيه القرآن من قلبه وكان املصحف عند أهل جعفر ورأيت أنا يف زماننا عند أيب يعلي محزة 

احلسين رمحه اهللا مصحفاً قد سقط منه أوراق خبط علي بن أيب طالب يتوارثه بنو حسن على مر الزمان 
  وهذا ترتيب السور من ذلك املصحف 

  ماء رواياتهم وقرائتهمأخبار القراء السبعة وأس

أبو عمرو بن العالء وامسه زبان بن العالء بن عمار بن عبد اهللا بن احلسن بن احلارث بن جلهم بن خزاعي 
بن مازن مالك بن عمرو املازين من األعالم يف القرآن وعنه أخذ يونس وغريه من مشايخ البصريني يف 

  .الطبقة الرابعة منهم

  راءتهتسمية من روى عن أبي عمرو ق

كتاب قراءة أيب عمرو وتصنيف أمحد بن زيد احللواين كتاب قراءة أيب عمرو بن العالء عن أيب ذهل روى 
  عنه عصمة بن أيب عصمة كتاب قراءة أيب عمرو رواه اليزيدي 

  أخبار نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني

  من أصفهان وقيل أبان وقيل أبو احلسن وروى األصمعي عن نافع له قال أصلي 

  تسمية من روى عن نافع

عيسى بن ميناقالون حممد بن إسحاق املسييب األصمعي إمساعيل بن جعفر بن أيب كثري األنصاري يعقوب 
  بن إبراهيم بن سعيد الزهدي 

  أخبار بن كثير
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عمرو وامسه عبد اهللا بن كثري ويكىن أبا سعيد ويقال أبو بكر من قراء مكة يف الطبقة الثانية وكان موىل 
بن علقمة الكناين ويقال له الداراين ألنه كان عطاراً والعطار يقال له باحلجاز الداراين بل الداري اللخمي 

ألن بين الدار بن هاين بن خلم وكان منهم متيم الداري وقيل أنه من أبناء فارس الذين بعثهم كسرى يف 
نة عشرين ومائة مبكة وا دفن واليه السفن إىل اليمن حىت طردوا احلبشة ومات عبد اهللا بن كثري س

  صارت الرياسة 

  تسمية من روى عن ابن كثير

  إمساعيل بن عبد اهللا بن قسطنطني موىل ميسرة موىل العاص بن هشام 

  أخبار عاصم بن بهدلة

ويكىن أبا بكر بن أيب النجود موىل بن جذمية بن ملك بن نصر بن قعني يف الطبقة الثالثة من الكوفيني بعد 
ىي بن وثاب ومات عاصم سنة مثان وعشرين ومائة وقرأ عاصم على أيب عبد الرمحن السلمي وزر بن حي

  حبيش 

  تسمية من روى عن عاصم

روى عنه أبو بكر بن عياش وامسه حممد ويقال شعبة بن سامل األسدي واختلف يف امسه حىت قيل أن كنيته 
 األحدب وتويف بالكوفة سنة ثالث وتسعني هي امسه فما كان يعرف إال ا وهو موىل واصل بن حيان

ومائة يف الشهر الذي تويف فيه الرشيد وروى عنه حفص بن سليمان أبو عمرو الرباز وكانت القراءة اليت 
أخذها عن عاصم مرتفعة إىل علي بن أيب طالب عليه السالم من رواية أيب عبد الرمحن السلمي ومات 

  دى وثالثني ومائة حفص قبل الطاعون وكان الطاعون سنة إح

  أخبار عبد اهللا بن عامر اليحصبي

أحد السبعة ويكىن أبا عمر أن قال أنه أخذ القرآن عن عثمان بن عفان وقرأ عليه وهو يف الطبقة األوىل 
من التابعني من أهل دمشق وتويف ا سنة مثان عشرة ومائة وروى بن عامر عن مجاعة من الصحابة منهم 

  لة بن عبيد ومعاوية بن أيب سفيان واثلة بن األسقع وفضا

  تسمية من روى عن ابن عامر
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حيىي بن احلارث الذماري منسوب إىل ذمار خمالف من خماليف اليمن ومات سنة مخس وأربعني ومائة 
وإمساعيل بن عبد اهللا بن أيب املهاجر وعبد الرمحن بن عامر أخوه وسعيد بن عبد العزيز وهشام بن عمار 

ى عن حيىي بن احلارث مجاعة منهم أيوب بن متيم وسويد بن عبد العزيز وصدقة بن وثور بن يزيد ورو
     حيىي وحممد بن سعيد بن سابور وعمر بن عبد الواحد وغزال بن خالد وحيىي بن محزة وغريهم 

  أخبار حمزة بن حبيب الزيات

لتيمي وكان جيلب الزيت أحد السبعة وقد قيل أنه بن عمارة ويكىن أبا عمارة موىل آلل عكرمة بن ربعي ا
من الكوفة إىل حلوان وحيمل من حلوان اجلنب واجلوز إىل الكوفة يف الطبقة الرابعة من الكوفيني وكان 

فقيهاً وتويف سنة ست ومخسني ومائة يف خالفة أيب جعفر وله من الكتب كتاب قراءة محزة كتاب 
  الفرائض 

  تسمية من روى عن حمزة

  عايد الكسائي احلسن بن عطية عبد اهللا بن موسى العبسي خالد بن يزيد عايد بن أيب 

  أخبار الكسائي

النحوي علي بن محزة بن عبد اهللا بن من بن فريوز أصله أعجمي من القراء السبعة من أهل الكوفة 
سنة تسع وسبعني ومائة ومنشؤه ا وكان ينتقل يف البلدان ومات بقرية من قرى الري يقال هلا رنبويه 

وقرأ على عبد الرمحن بن أيب ليلى ومحزة بن حبيب فما خالف فيه الكسائي محزة فهو بقراءة بن أيب ليلى 
وكان بن أيب ليلى يقرأ حبرف علي عليه السالم وكان الكسائي من قراء مدينة السالم وكان أوالً يقرئ 

 ا الناس يف خالفة هارون وحنن نستقصي أخباره فيما بعد الناس بقراءة محزة مث اختار لنفسه قراءة فأقرأ
  .إن شاء اهللا

  تسمية من روى عن الكسائي

إسحاق بن إبراهيم املروزي وأبو احلارث الليث بن خالد وأبو عمر وجعفر بن عمر بن عبد العزيز 
 بن يوسف وهاشم اليزيدي فأما من أخذ عنه وخالفه يف حروف يسرية فأبو عبيد القاسم بن سالم ونصري

وأمحد بن حسن مقرئ الشام وأبو توبة ميمون بن حفص وعلي بن املبارك العجايب وهشام الضرير 
النحوي وأبو ذهل أمحد بن أيب ذهل وصاحل بن عاصم الناقط أخذ عنه من غري أن يقرأ عليه روى عنه 

  حيىي بن آدم شيئا من القراءة ليس بالكثري 
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   قراءتهتسمية الكتب التي ألفها العلماء في

كتاب ما خالف الكسائي فيه أليب جعفر بن املغرية كتاب قراءته عن املغرية بن شعيب التميمي كتاب 
قراءته على أيب مسلم عبد الرمحن بن واقد الواقدي كتاب حروف الكسائي عن سورة بن املربدولة كتاب 

  معاين القرآن 

  أسماء قراء الشوذان وأنساب القراء من أهل المدينة

هللا بن عباس بن أيب ربيعة املخزومي يف الطبقة األوىل من أهل املدينة من التابعني له قراءة أبو سعيد عبد ا
أبان بن عثمان بن عفان من الطبقة األوىل من التابعني له قراءة مسلم بن حبيب من التابعني له قراءة شيبة 

 موىل أم سلمة وال نعلم أحداً روى بن نصاح بن سرجس بن يعقوب من أهل املدينة يف الطبقة الثانية وهو
عن نصاح إال ابنه وكان إمام دهره يف القراءة وله قراءة أبو جعفر املدين وامسه يزيد بن القعقاع موىل عبد 
  اهللا بن عياش بن أيب ربيعة عتاقة روى عن أيب هريرة وابن عمر وغريمها وتويف يف خالفة هارون وله قراءة 

  أهل مكة

 عنه أبو عمر وبن العالء وله قراءة ابن حميص له قراءة درباس له قراءة محيد بن قيس ابن أيب عمارة روى
  األعرج له قراءة 

  أهل البصرة

عبد اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي له قراءة عاصم اجلحدري له قرأ عيسى بن عمر الثقفي له قراءة يعقوب 
  احلضرمي له قراءة أبو املنذر سالم له قراءة 

  أهل الكوفة

حة بن مصرف األيامي من أهل مهدان ويكىن أبا عبد اهللا من أهل الكوفة ملا رأى الناس كثروا عليه طل
مشى إىل األعمش فقرأ عليه فمال الناس إىل األعمش وتركوا طلحة ومات سنة ثالث ومائة وله قراءة 

 قراءة بن أيب عيسى بن عمر اهلمداين وليس بالنحوي وله قراءة األعمش وحنن نستقصي ذكرمها بعد وله
  ليلى ومير ذكره بعد وله قراءة 

  أهل الشام

  أبو الرب هاشم وامسه عنوان بن عثمان الزبيدي وله قراءة يزيد الربيدي وله قراءة خالد بن معدان وله قراءة 
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  أهل اليمن

  حممد بن السميفع وأصله من اليمن وسكن البصرة يف آخر أيامه وله قراءة 

  أهل بغداد

 ثعلب البزار وكان من أهل فم الصلح وصار مبدينة السالم كأنه من أهلها مسع من خلف بن هشام بن
شريك وأيب عوانة ومحاد بن زيد وقرأ على سليم صاحب محزة وخالف محزة يف أشياء وتويف يف سنة تسع 

  وعشرين ومائتني وله من الكتب 

  ابن مجاهد

    

 بكر أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد وكان آخر من انتهت اليه الرياسة مبدينة السالم يف عصر أبو
واحد عصره غري مدافع وكان مع فضله وعلمه وديانته ومعرفته بالقراءات وعلوم القرآن حسن األدب 
رقيق اخللق كثري املداعبة ثاقب الفطنة جواداً ومولده سنة مخس وأربعني ومائتني وتويف يف يوم األربعاء 

وعشرين وثالمثائة ودفن يف تربة يف حرمي داره بسوق العطش ثاين يوم لليلة بقيت من شعبان سنة أربع 
موته وله من الكتب كتاب القراءات الكبري كتاب القراءات الصغري كتاب الياءات كتاب اهلاءات كتاب 
قراءة أيب عمرو كتاب قراءة بن كثري كتاب قراءة عاصم كتاب قراءة نافع كتاب قراءة محزة كتاب قراءة 

  تاب قراءة بن عامر كتاب قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم الكسائي ك

  ابن شنبوذ

وامسه حممد بن أمحد بن أيوب بن شنبوذ وكان يناوئ أبا بكر وال يفسده وكان ديناً فيه سالمة ومحق قال 
كثري اللحن قليل العلم وقد روى يل الشيخ أبو حممد يوسف بن احلسن السريايف أيده اهللا عن أبيه أنه كان 

قراءات كثرية وله كتب مصنفة يف ذلك وتويف سنة مثان وعشرين وثالمثائة يف حمبسه بدار السلطات وكان 
  الوزير أبو علي بن مقلة ضربه أسواطاً فدعا عليه بقطع اليد فاتفق أن قطعت يده وهذا من عجيب االتفاق 

  ذكر شيء مما قرأ به ابن شنبوذ

 للصالة من يوم اجلمعة فامضوا إىل ذكر اهللا وقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صاحلة إذا نودي
غصباً وقرأ اليوم ننجيك ببدنك لتكون ملن خلفك آية وقرأ فلما خر تبينت الناس أن اجلن لو كانوا 



ابن الندمي-الفهرست  29  

والذكر واألنثى وقرأ يعلمون الغيب ما لبثوا حوالً يف العذاب املهني وقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا جتلى 
فقد كذب الكافرون فسوف يكون لزاماً وقرأ إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد عريض وقرأ وليكن 
منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف ناهون عن املنكر ويستعينون اهللا على ما أصام أولئك هم 

ترف بذلك كله مث استتيب وأخذ خطه بالتوبة املفلحون واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ويقال أنه اع
فكتب يقول حممد بن أمحد بن أيوب قد كنت أقرأ حروفاً ختالف مصحف عثمان امع عليه والذي اتفق 

أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قراءته مث بان يل أن ذلك خطأ وأنا منه تائب وعنه مقلع 
صحف عثمان هو احلق الذي ال جيوز خالفه وال يقرأ غريه وله من واىل اهللا جل امسه منه بريء إذ كان م

  الكتب كتاب ما خالف فيه بن كثري أبا عمرو 

  ابن كامل أبو بكر

أحد املشهورين يف علوم القرآن وهو أمحد بن كامل بن خلف بن شجرة ومولده بسر من رأى وكان 
مفتياً يف علوم كثرية وتويف وله من الكتب كتاب غريب القرآن كتاب القراءات كتاب التقريب يف 

كشف الغريب كتاب موجز التأويل عن معجز الترتيل كتاب الوقوف كتاب التاريخ كتاب املختصر يف 
  الفقه كتاب الشروط الكبري والصغري 

  أبو طاهر

اشم البزار من أهل بغداد قرأ على أيب بكر بن جماهد وعلى وامسه عبد الواحد بن عمر بن حممد بن أيب ه
أيب العباس أمحد بن سهل األشناين وأيب عثمان سعيد بن عبد الرمحن الضرير املقرئ ولزمه وكان بارعاً يف 
اإللقاء واإلقراء ويعرف قطعة من النحو حسنة وتويف يوم اخلميس لثمان بقني من شوال سنة تسع وأربعني 

له من الكتب كتاب شواذ السبعة كتاب الياءات كتاب اهلاءات كتاب قراءة األعمش كتاب وثالمثائة و
قراءة محزة الكبري كتاب قراءة الكسائي الكبري كتاب الرسالة يف اجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم كتاب 

تاب الفصل بني أيب عمرو والكسائي كتاب اخلالف بني أيب عمرو والكسائي كتاب االنتصار حلمزة ك
  قراءة حفص صنعته كتاب اخلالف بني أصحاب عاصم وحفص وسليمان 

  النقاد

أبو علي احلسن بن داود ويعرف بالنقاد قرشي من بين أمية من أهل الكوفة قرأ على أيب حممد القاسم 
املعروف باخلياط وقرأ اخلياط على الشمويل وقرأ الشمويل على األعشى وقرأ األعشى على أيب بكر وقرأ 
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بكر على عاصم وقرأ عاصم على أيب عبد الرمحن السلمي وقرأ السلمي على علي عليه السالم وقرأ أبو 
علي عليه السالم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وتويف النقاد بالكوفة وله من الكتب كتاب قراءة األعشى 

  .كتاب اللغة وخمارج احلروف وأصول النحو

  ابن مقسم

    

ن مقسم بن يعقوب أحد القراء مبدينة السالم قريب العهد وكان عاملاً باللغة أبو بكر حممد بن احلسن ب
والشعر ومسع من ثعلب وتويف سنة اثنتني وستني وثالمثائة وله من الكتب كتاب األنوار يف علم القرآن 
كتاب املدخل إىل علم الشعر كتاب احتحاج القراءات كتاب يف النحو كتاب مقصور وممدود كتاب 

املؤنث كتاب الوقف واالبتداء كتاب عدد التمام كتاب املصاحف كتاب اختيار فقه كتاب املذكر و
السبعة بعللها الكبري كتاب السبعة األوسط كتاب األوسط آخر كتاب األصغر ويعرف بشفاء الصدور 

  كتاب انفراداته كتاب جمالس ثعلب 

  النقاش أبو بكر

لده وكان أحد القراء مبدينة السالم يرحل إليه ويقرأ حممد بن احلسن األنصاري من أهل املوصل وا مو
عليه وله من الكتب كتاب اإلشارة يف غريب القرآن كتاب املوضح يف القرآن ومعانيه كتاب ضد العقل 
كتاب املناسك كتاب فهم املناسك كتاب أخبار القصاص كتاب ذم احلسد كتاب دالئل النبوة كتاب 

العماد كتاب املعجم األوسط كتاب املعجم األصغر كتاب املعجم األبواب يف القرآن كتاب إرم ذات 
الكبري يف أمساء القراء وقرائتهم كتاب اإلشارة يف غريب القرآن كتاب السبعة بعللها الكبري كتاب السبعة 
األوسط كتاب السبعة األصغر كتاب التفسري الكبري اثنا عشر ألف ورقة وتويف النقاش ببغداد سنة إحدى 

  ثالمثائة وقد مسع منه بن جماهد شيئاً من احلديث وهذا طريف ومخسني و

  تسمية الكتب المصنفة في تفسير القرآن

كتاب الباقر حممد بن علي بن احلسني عليهم السالم رواه عنه أبو اجلارود زياد بن املنذر رئيس اجلارودية 
ن جماهد محيد بن قيس الزيدية وحنن نستقصي خربه يف موضعه كتاب بن عباس رواه جماهد ورواه ع

وورقا عن أيب جنيح عن جماهد وعيسى بن ميمون عن أيب جنيح عن جماهد كتاب التفسري البن ثعلب 
كتاب تفسري أيب محزة الثمايل وامسه ثابت بن دينار وكنيته دينار أبو صفية وكان أبو محزة من أصحاب 
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 حممد بن علي بن جين منه أجزاء علي عليه السالم من النجباء الثقات وصحب أبا جعفر كتاب تفسري
كتاب التفسري عن زيد بن أسلم خبط السكري كتاب تفسري مالك بن أنس كتاب تفسري السدي وحنن 

نذكره فيما بعد كتاب تفسري إمساعيل بن أيب زياد كتاب تفسري داود بن أيب هند كتاب تفسري أيب روق 
تاب تفسري شل عن الضحاك بن مزاحم كتاب تفسري رشيد بن داد كتاب تفسري سعيد بن عيينة ك

كتاب تفسري عكرمة عن بن عباس كتاب تفسري احلسن بن أيب احلسن البصري كتاب تفسري أيب بكر 
األصم من املتكلمي كتاب تفسري أيب كرمية حيىي بن املهلب كتاب سيار بن عبد الرمحن النحوي كتاب 

معمر عنتادة كتاب تفسري الكليب حممد بن سعيد بن بشري عن قتادة كتاب تفسري حممد بن ثور عن 
السائب كتاب تفسري مقاتل بن سليمان كتاب تفسري يعقوب الدورقي كتاب تفسري احلسن بن واقد وله 

كتاب الناسخ واملنسوخ كتاب تفسري مقاتل بن حبان كتاب تفسري سعيد بن جبري كتاب تفسري وكيع بن 
اب تفسري يوسف القطان كتاب تفسري حممد بن أيب اجلراح كتاب تفسري أيب رجاء حممد بن سيف كت

بكر املقدمي كتاب تفسري أيب بكر بن أيب شيبة كتاب تفسري هشيم بن بشري كتاب تفسري بن أيب نعيم 
الفضل بن دكني كتاب تفسري أيب سعيد األشج كتاب تفسري اآلي الذي نزل يف أقوام بأعيام هلشام 

 كتاب تفسري بن أيب داود السجستاين كتاب تفسري بكر بن أيب الكليب كتاب تفسري أيب جعفر الطربي
كتاب أيب علي حممد بن عبد الوهاب اجلبائي كتاب أيب القاسم البلخي كتاب أيب مسلم حممد بن : الثلج

حبر األصفهاين كتاب أيب بكر بن اإلخشيد يف اختصار كتاب أيب جعفر الطربي كتاب املدخل إىل التفسري 
  صري كتاب التفسري أليب بكر األصم البن اإلمام امل

  الكتب المؤلفة في معاني القرآن ومشكله ومجازه

    

كتاب معاين القرآن للكسائي كتاب معاين القرآن لألخفش سعيد بن مسعدة كتاب معاين القرآن 
للرؤاسي كتاب معاين القرآن ليونس بن حبيب صغري وكبري كتاب معاين القرآن للمربد كتاب معاين 

 لقطرب النحوي كتاب معاين القرآن للفراء ألفه لعمر بن بكري كتاب معاين القرآن أليب عبيدة القرآن
كتاب معاين القرآن أليب فيد مؤرج السدوسي كتاب الرد على من نفى ااز من القرآن للحسن بن 

عاين جعفر الرحى كتاب جوابات القرآن البن عيينة كتاب معاين القرآن البن حممد السدوسي كتاب م
القرآن للمفضل بن سلمة كتاب ضياء القلوب يف معاين القرآن وغريبه ومشكله للمفضل بن سلمة كتاب 

معاين القرآن لألخفش لطيفة كتاب معاين القرآن البن كيسان ويعرف بالعشرات كتاب معاين القرآن 
معاين القرآن لثعلب البن األنباري كتاب معاين القرآن للزجاج كتاب معاين القرآن خللف النحوي كتاب 



ابن الندمي-الفهرست  32  

كتاب معاين القرآن أليب معاذ الفضل بن خلف النحوي كبري عمله إلسحاق بن إبراهيم الطاهري كتاب 
معاين القرآن أليب املنهال عيينة بن املنهال كتاب التوسط بني ثعلب واألخفش يف املعاين البن درستويه 

بن أشته األصفهاين كتاب أيب احلسن علي بن كتاب رياضة األلسنة يف إعراب القرآن ومعانيه أليب بكر 
عيسى بن داود بن اجلراح الوزير يف معاين القرآن وتفسريه ومشكله أعانه على عمله أبو بكر بن جماهد 

  وأبو احلسن اخلزاز النحوي 

  الكتب المؤلفة في غريب القرآن

. يب القرآن البن قتيبةكتاب غر. كتاب غريب القرآن ملؤرج السدوسي. كتاب غريب القرآن أليب عبيدة

كتاب . كتاب غريب القرآن حملمد بن سالم اجلمحي. كتاب غريب القرآن أليب عبد الرمحن اليزيدي
كتاب غريب القرآن أليب عبيد القاسم كتاب غريب القرآن . غريب القرآن أليب جعفر بن رستم الطربي

كتاب غريب القرآن أليب . قكتاب غريب املصاحف أليب بكر بن الور. حملمد بن غزيز السجستاين
. كتاب غريب القرآن أليب زيد البلخي. كتاب غريب القرآن حملمد بن دينار األحول. احلسن العروضي

  .كتاب غريب املصاحف أليب بكر الوراق. كتاب إعراب ثالثني سورة من القرآن البن خالويه

  الكتب المؤلفة في لغات القرآن

كتاب لغات . كتاب لغات القرآن لألصمعي. ات القرآن أليب زيدكتاب لغ. كتاب لغات القرآن للفراء
كتاب لغات القرآن أليب دريد مل . كتاب لغات القرآن حملمد بن حيىي القطيعي. القرآن للهيثم بن عدي

  .يتم

  الكتب المؤلفة في القراءات

. بن عبيد القاسمكتاب القراءات ال. كتاب القراءات البن سعدان. كتاب القراءات خللف بن هشام البزار

لثعلب كتاب . كتاب غريب القراءات. كتاب القراءات لثعلب. كتاب القراءات أليب حامت السجستاين
كتاب . كتاب القراءات الصغري البن جماهد. كتاب القراءات الكبري البن جماهد. القراءات البن قتيبة

اب القراءات لعلي بن عمر الدار كت. كتاب القراءات أليب الطيب بن أشناس. القراءات هلشام بن بشري
كتاب القراءات لنصر بن علي كتاب .كتاب القراءات للواقدي. كتاب القراءات ليحىي بن آدم. قطين

القراءات البن كامل مل يتمه كتاب القراءات للفضل بن شادان كتاب القراءات أليب طاهر كتاب 
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امت الكويف كتاب القراءات للعباس بن الفضل القراءات أليب عمرو بن العالء كتاب القراءات هلارون بن ح
  األنصاري كتاب االحتجاج للقراء أليب درستويه 

  الكتب المؤلفة في النقط والشكل للقرآن

كتاب اخلليل يف النقط كتاب حممد بن عيسى يف النقط كتاب اليزيدي يف النقط كتاب بن األنباري يف 
ط والشكل جبداول ودارت كتاب الدينوري يف النقط النقط والشكل كتاب أيب حامت السجستاين يف النق

  والشكل 

  الكتب المؤلفة في المات القرآن

كتاب الالمات لداود بن أيب طيبة كتاب الالمات حملمد بن سعيد كتاب الالمات البن األنباري كتاب 
  الالمات لألخفش سعيد 

  الكتب المؤلفة في الوقف واالبتداء في القرآن

ء عن محزة كتاب الوقف واالبتداء عن الفراء كتاب الوقف واالبتداء خللف كتاب كتاب الوقف واالبتدا
الوقف واالبتداء البن سعدان كتاب الوقف واالبتداء لضرار بن صرد كتاب الوقف واالبتداء أليب عمر 
اب الدوري كتاب الوقف واالبتداء هلشام بن عبد اهللا كتاب الوقف واالبتداء أليب عبد الرمحن اليزيدي كت
الوقف واالبتداء البن األنباري كتاب الوقف واالبتداء البن كيسان كتاب الوقف واالبتداء للجعدي 

  كتاب الوقف واالبتداء أليب أيوب سليمان بن حيىي الضيب 

  الكتب المؤلفة في اختالف المصاحف

    

ف املصاحف كتاب اختالف مصاحف أهل املدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة عن الكسائي كتاب اختال
خللف كتاب اختالف أهل الكوفة والبصرة والشام يف املصاحف للفراء كتاب اختالف املصاحف أليب 
داود السجستاين كتاب اختالف املصاحف ومجيع القراءات للمدائين كتاب اختالف مصاحف الشام 

  . املصاحفواحلجاز والعراق البن عامر اليحصيب كتاب حممد بن عبد الرمحن األصفهاين يف اختالف

  الكتب في وقف التمام
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كتاب أمحد بن عيسى اللؤلؤي كتاب األخفش سعيد كتاب نصر كتاب يعقوب احلضرمي كتاب نافع 
  بن عبد الرمحن كتاب روح بن عبد املؤمن 

  الكتب المؤلفة فيما اتفقت ألفاظه ومعانيه في القرآن

  كتاب أيب العباس املربد كتاب أيب عمر الدوري 

  المؤلفة في متشابه القرآنالكتب 

كتاب حممود بن احلسن كتاب خلف بن هشام كتاب القطيعي كتاب نافع كتاب محزة كتاب علي بن 
القاسم الرشيدي كتاب جعفر بن حرب املعتزيل كتاب مقاتل بن سليمان كتاب أيب على اجلبائي كتاب 

  .أيب اهلذيل العالف

  الكتب المؤلفة في هجاء المصاحف

   احلارث كتاب بن شبيب كتاب أمحد بن إبراهيم الوراق كتاب حيىي بن

  الكتب المؤلفة في مقطوع القرآن وموصوله

  كتاب الكسائي كتاب محزة بن حبيب كتاب عبد اهللا بن عامر اليحصيب 

  الكتب المؤلفة في أجزاء القرآن

كسائي كتاب كتاب أيب عمر الدوري كتاب محيد بن قيس اهلاليل كتاب أسباع القرآن حلمزة كتاب ال
  سليمان بن عيسى كتاب أجزاء ثالثني عن أيب بكر بن عباس 

  الكتب المؤلفة في فضائل القرآن

كتاب أيب عبيد القاسم بن سالم كتاب حممد بن عثمان بن أيب شيبة كتاب أمحد بن املعذل كتاب هشام 
كتاب احلداد كتاب بن عمار كتاب أيب عبد اهللا الدوري كتاب أيب شبيل كتاب أيب بن كعب األنصاري 

علي بن إبراهيم بن هاشم يف نوادر القرآن شيعي كتاب علي بن حسن بن فضال من الشيعة كتاب عمرو 
  بن هشيم الكويف كتاب أيب النصر العباسي من الشيعة 

  الكتب المؤلفة في عدد آي القرآن أهل المدينة
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العدد عيسى كتاب بن العباس يف عدد كتاب عدد املدين األول لنافع كتاب العدد الثاين عن نافع كتاب 
  .املدين األول كتاب إمساعيل بن أيب كثري يف املدين االخر كتاب نافع يف عواشر القرآن

  أهل مكة

  كتاب العدد لعطاء بن يسار كتاب العدد للخزاعي كتاب حروف القرآن عن خلف البزار 

  أهل الكوفة

  عدد حملمد بن عيسى كتاب العدد للكسائي كتاب العدد حلمزة الزيات كتاب العدد خللف كتاب ال

  أهل البصرة

  كتاب العدد أليب املعافا كتاب العدد عن عاصم اجلحدري كتاب احلسن بن أيب احلسن يف العدد 

  أهل الشام

كتاب حيىي بن احلارث الذماري كتاب خالد بن معدان كتاب اختالف العدد لوكيل على مذهب أهل 
  الشام وغريهم 

  في ناسخ القرآن ومنسوخهالكتب المؤلفة 

كتاب حجاج األعور كتاب أيب عبيد القاسم بن سالم كتاب بن أيب داود السجستاين كتاب مقاتل بن 
سليمان كتاب جعفر بن مبشر كتاب أيب إمساعيل الزبيدي كتاب أيب مسلم الكجي كتاب إمساعيل بن أيب 

م بن علي بن هشام كتاب أمحد بن زياد كتاب أيب قاسم احلالج الزاهد كتاب بن الكليب كتاب هشا
حنبل كتاب الزبري بن أمحد كتاب عبد الرمحن بن زيد كتاب أيب إسحاق إبراهيم املؤدب كتاب إبراهيم 

  احلريب كتاب أيب سعيد النحوي كتاب احلارث بن عبد الرمحن 

  الكتب المؤلفة في نزول القرآن

  كتاب احلسن بن أيب احلسني كتاب عكرمة عن بن عباس 

  الكتب المؤلفة في أحكام القرآن
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كتاب أحكام القرآن إلمساعيل بن إسحاق القاضي كتاب أحكام القرآن على مذهب مالك كتاب أحكام 
القرآن عن أمحد بن املعذل كتاب أحكام القرآن أليب بكر الرازي على مذهب أهل العراق كتاب أحكام 

تاب جمرد أحكام القرآن ليحىي بن آدم كتاب القرآن لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي ك
أحكام القرآن للكليب رواه عن بن عباس كتاب إجياب التمسك بأحكام القرآن ليحىي بن أكثم كتاب 

أحكام القرآن أليب ثور إبراهيم بن خالد كتاب أحكام القرآن لداود بن علي كتاب اإليضاح عن أحكام 
  القرآن جمهول يسألنه 

  معاني شتى من القرآنالكتب المؤلفة في 

    

كتاب أمحد بن علي املهرجاين املقرئ يف جوابات القرآن كتاب ترك املرء عن القرآن عن الفريايب كتاب 
ااز أليب عبيد كتاب نظم القرآن للجاحظ كتاب قطرب فيما سأل عن امللحدون من آي القرآن كتاب 

ائي كتاب احلروف تأليف عبد الرمحن بن أيب املسائل يف القرآن للجاحظ كتاب املخلوق أليب علي اجلب
محاد الكويف كتاب بشر بن املعتمر يف متشابه القرآن كتاب اعجاز القرآن يف نظمه وتأليفه حملمد بن يزيد 
الواسطي معتزيل كتاب املسائل املنثورة يف القرآن عن أيب شقري كتاب نظم القرآن البن االخشيد كتاب 

تاب األنوار أليب مقسم كتاب البيان عن بعض الشعر مع فصاحة القرآن خلق القرآن البن الراوندي ك
للحسن بن جعفر الربجلي كتاب أيب زيد البلخي يف أن سورة احلمد تنوب عن سائر القرآن كتاب 
الناسخ واملنسوخ للجعد كتاب أحكام القرآن أليب بكر الرازي كتاب اللغات يف القرآن جلماعة من 

آن أليب علي احلسن بن علي بن نصر كتاب األمثال البن اجلنيد هذا آخر ما العلماء كتاب نظم القر
صنفناه من املقالة األوىل من كتاب الفهرست إىل يوم السبت مستهل شعبان سنة سبع وسبعني وثلثمائة 

على فنسأل اهللا البقاء ملن صنفناه له ولنا يف عافية وامن وكفاية وهو مبنه يفعل ذلك ويلهمنا رضاه ويعيننا 
  طاعته بكرمه وقدرته 

  "ابن المنادى"ذكر أسماء قوم من القراء المتأخرين 

وهو أبو احلسن أمحد بن جعفر بن حممد بن عبد اهللا بن أيب داود من أهل بغداد يرتل الرصافة وكان 
يعرب يف القراءات كتبه ويتعاطى الفصاحة يف تأليفه فأخرجه ذلك إىل االشتغال وكان عاملاً بالقراءات 

وغريها وله مائة ونيف وعشرون كتاباً يف علوم متفرقة وكان الغالب عليه علوم القرآن وتويف سنة أربع 
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وثالثني وثلثمائة وله من الكتب كتاب اختالف العدد كتاب دعاء أنواع االستعاذات من سائر اآلفات 
  .والعاهات

  النقاش

ق العطش وتويف وله من الكتب كتاب ويكىن أبا احلسن علي بن مرة من أهل بغداد يرتل يف جهاز سو
الكسائي كتاب محزة كتاب القراء الثمانية أضاف إىل السبعة رواية خلف بن هشام البزار بكار ويكىن أبا 
عيسى بكار بن محد بن بكار أحد القراء مبدينة السالم وتويف يف اثنتني ومخسني وثلثمائة وله من الكتب 

   كتاب قراءة الكسائي كتاب قراءة محزة

  ابن الواثق

أبو حممد بن عبد العزيز بن الواثق قرأ على الضيب قراءة محزة وكان يرتل مبدينة أيب جعفر املنصور تويف وله 
  من الكتب رسالته إىل ثعلب يسأله أي البالغتني أبلغ كتاب قراءة محزة كتاب السنن كتاب التفسري 

  أبو الفرج

  صاحب بن شنبوذ 

  المقالة الثانية 

  لنحويين واللغويين وأسماء كتبهمفي أخبار ا

  وهي ثالثة فنون 

  الفن األول 

  في ابتداء الكالم في النحو وأخبار النحويين واللغويين

  من البصريين وفصحاء األعراب وأسماء كتبهم 

    

قال حممد بن إسحاق زعم أكثر العلماء أن النحو أخذ عن أيب األسود الدؤيل وان أبا األسود أخذ ذلك 
ملؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم وقال آخرون رسم النحو نصر بن عاصم الدؤيل ويقال عن أمري ا

الليثي قرأت خبط أيب عبد اهللا بن مقلة عن ثعلب انه قال روى ابن هليعة عن أيب النضر قال كان عبد 
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 وكذا الرمحن بن هرمز أول من وضع العربية وكان أعلم الناس بأنساب قريش وأخبارها وأحد القراء
حدثين الشيخ أبو سعيد رضي اهللا عنه وحدثين أيضاً قال كان نصر بن عاصم الليثي أحد القراء والفصحاء 
وأخذ عنه أبو عمرو بن العالء والناس قال أبو جعفر بن رستم الطربي امنا مسي النحو حنواً ألن أبا األسود 

لنحو قال أبو األسود واستأذنته أن أصنع حنو الدؤيل قال لعلي عليه السالم وقد ألقى عليه شيئاً من أصول ا
ما صنع فسمى ذلك حنواً وقد اختلف الناس يف السبب الذي دعا أبا األسود إىل ما رمسه من النحو فقال 

أبو عبيدة أخذ النحو عن علي بن أيب طالب أبو األسود وكان ال خيرج شيئاً أخذه عن علي كرم اهللا 
أن أعمل شيئاً يكون للناس إماماً ويعرف به كتاب اهللا فاستعفاه من وجهه إىل أحد حىت بعث اليه زياد 

ذلك حىت مسع أبو األسود قارئاً يقرأ إن اهللا بريء من املشركني ورسوله بالكسر فقال ما ظننت أن أمر 
اتب الناس آل إىل هذا فرجع إىل زياد فقال افعل ما أمر به األمري فليبغين كاتباً لقناً يفعل ما أقول فأتى بك

من عبد القيس فلم يرضه فأتى بآخر قال أبو العباس املربد أحسبه منهم فقال أبو األسود إذا رأيتين قد 
فتحت فمي باحلرف فانقط نقطة فوقه على أعاله وان ضممت فمي فانقط نقطة بني يدي احلرف وان 

عنه ويقال ان كسرت فاجعل النقطة من حتت احلرف فهذا نفط أيب األسود قال أبو سعيد رضي اهللا 
السبب يف ذلك أيضاً انه مر بأيب األسود سعد وكان رجالً فارسياً من أهل زندخان كان قدم البصرة مع 

مجاعة أهله فدنوا من قدامة بن مظعون وادعوا إم أسلموا على يديه وام بدلك من مواليه فمر سعد هذا 
قال ان فرسي ضالع أراد ظالعاً قال فضحك بأيب األسود وهو يقود فرسه فقال مالك يا سعد مل ال تركب 

به بعض من حضره فقال أبو األسود هؤالء املوايل قد رغبوا يف اإلسالم ودخلوا فيه فصاروا لنا أخوة فلو 
  عملنا هلم الكالم فوضع باب الفاعل واملفعول 

  سبب يدل على أن 

  من وضع في النحو كالماً أبو األسود الدؤلي

    

ان مبدينة احلديثة رجل يقال له حممد بن احلسني ويعرف بابن أيب بعرة مجاعة قال حممد بن إسحاق ك
للكتب له خزانة مل أر ألحد مثلها كثرة حتتوي على قطعة من الكتب العربية يف النحو واللغة واألدب 
والكتب القدمية فلقيت هذا الرجل دفعات فأنس يب وكان نفوراً ضنينا مبا عنده خائفاً من بين محدان 

أخرج يل قمطراً كبرياً فيه حنو ثالمثائة رطل جلود فلجان وصكاك وقرطاس مصر وورق صيين وورق ف
امي وجلود آدم وورق خراساين فيها تعليقات عن العرب وقصائد مفردات من أشعارهم وشيء من 

 من النحو واحلكايات واألخبار واألمساء واألنساب وغري ذلك من علوم العرب وغريهم وذكر أن رجالً
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أهل الكوفة ذهب عىن امسه كان مستهتراً جبمع اخلطوط القدمية وأنه ملا حضرته الوفاة خصه بذلك لصداقة 
كانت بينهما وأفضال من حممد بن احلسني عليه وجمانسة املذهب فإنه كان شيعياً فرأيتها وقلبتها فرأيت 

كان على كل جزء أو ورقة أو مدرج عجباً إال أن الزمان قد أخلقها وعمل فيها عمالً أدرسها وأحرفها و
توقيع خبطوط العلماء واحدا أثر واحد فذكر فيه خط من هو وحتت كل توقيع توقيع آخر مخسة وستة من 

شهادات العلماء على خطوط بعض لبعض ورأيت يف مجلتها مصحفاً خبط خالد بن أيب اهلياج صاحب 
 بن حاين رمحه اهللا ورأيت فيها خبطوط اإلمامني علي رضي اهللا عنه مث وصل هذا املصحف إىل أيب عبد اهللا

احلسن واحلسني ورأيت عنده أمانات وعهوداً خبط أمري املؤمنني علي عليه السالم وخبط غريه من كتاب 
النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن خطوط العلماء يف النحو واللغة مثل أيب عمرو بن العالء وأيب عمر 

ايب وسيبويه والفراء والكسائي ومن خطوط أصحاب احلديث مثل سفيان والشيباين واألصمعي وابن األعر
بن عيينة وسفيان الثوري واألوزاعي وغريهم ورأيت ما يدل على أن النحو عن أيب األسود ما هذه 

حكايته وهي أربعة أوراق أحسبها من ورق الصني ترمجتها هذه فيها كالم يف الفاعل واملفعول من أيب 
عليه خبط حيىي بن يعمر وحتت هذا اخلط خبط عتيق هذا خط عالن النحوي وحتته هذا األسود رمحة اهللا 

خط النضر بن مشيل مث ملا مات هذا الرجل فقدنا القمطر وما كان فيه فما مسعنا له خرباً وال رأيت منه غري 
سود املصحف هذا على كثرة حبثي عنه تسمية من أخذ النحو عن أيب األسود الدؤيل أخذ عن أيب األ

مجاعة منهم حيىي بن يعمر وعنبسة بن معدان وهو عنبسة الفيل وميمون بن األقرن وقال بعض العلماء أن 
نصر بن عاصم أخذ عن أيب األسود فأما حيىي بن يعمر فهو رجل من عدوان بن قيس بن غيالن بن مضر 

ىي بن عباس وابن عمر وكان عدده يف بين ليث بن كنانة وكان مأموناً عاملاً قد روى عنه احلديث ولق
وغريمها وروى عنه قتادة وغريه وأما عنبسة بن معدان الفهري فرجل من أهل ميسان قدم البصرة وأقام 

ا وإمنا مسي بالفيل الن معدان أباه مقبل بنفقة فيل زياد فسمي به وكان بعد عنبسة عبد اهللا بن أيب 
  : إسحاق احلضرمي موىل حلضرموت وهجاه الفرزدق فقال

 عبد اهللا مولى مواليا ولكن  فلو كان عبد اهللا مولى هجوته

وممن برع يف أيامه عيسى بن عمر الثقفي حدثين أبو سعيد رمحه اهللا قال حدثنا أبو مزاحم قال حدثنا بن 
عمر قال كنا منشي مع احلسن أيب سعيد قال حدثنا أبو عثمان املازين قال حدثنا األصمعي عن عيسى بن 

ومعنا عبد اهللا بن أيب إسحاق قال فقال احلسن جاذبوا هذه النفوس فاا طلعة فأخرج عبد اهللا بن أيب 
  .إسحاق ألواحه فكتبها وقال استفدنا منك يا أبا سعيد طلعة وأبو عمرو بن العالء

  أخبار عيسى بن عمر الثقفي
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طبقة أيب عمرو بن العالء وهو عيسى بن عمر الثقفي وليس بعيسى بن عمر اهلمداين الذي من أهل من 
الكوفة ويروى عنه قراءات وهو بصري من مقدمي حنويي البصرة وكان أخذ عن عبد اهللا بن أيب إسحاق 

ومات سنة وغريه وعن عيسى بن عمر أخذ اخلليل بن أمحد وكان ضريراً أعين عيسى أحد قراء البصريني 
تسع وأربعني ومائة وله من الكتب كتاب اجلامع كتاب املكمل أنشدنا القاضي أبو سعيد رمحه اهللا 

  : للخليل يذكر عيسى بن عمر والكتابني

  غير ما أحدث عيسى بن عمر  النحو جميعاً كله بطل

 فهما للناس شمس وقمر  إكمال وهذا جامع ذاك

فقد الناس هذين الكتابني مذ املدة الطويلة ومل تقع إىل أحد علمناه وال خرب أحد أنه رآمها فأما أبو وقد 
  .عمرو بن العالء فقد ذكرت خربه فيما تقدم من أخبار القراء يف املقالة األوىل

    

  أخبار يونس بن حبيب

ه موىل لبين ليث بن بكر بن قرأت خبط أيب احلسن اخلزاز قال يونس بن حبيب أبو عبد الرمحن قال أرا
عبد مناة بن كنانة قال ال أحقه ولكنه كان يكون مع هؤالء فال أدري هو موىل أم ال وذكر أبو سعيد أنه 

يكىن بأيب حممد موىل ضبة وقال صاحب مفاخر العجم أنه أعجمي األصل من أهل اجلبل ففخر بذلك 
أمسع من عبد اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي وكان أعلم الناس بتصاريف النحو وحكى عنه أنه قال مل 

ولكين سألته هل يعلم أحد يقول الصويق مكان السويق فقال هي لغة عمرو بن متيم وكان يونس من 
أصحاب أيب عمرو بن العالء وكانت حلقته بالبصرة وينتاا طالب العلم وأهل األدب وفصحاء األعراب 

لة قال أبو العباس ثعلب جاوز يونس املائة وقد تفرغ من الكرب ووفود البادية قرأت خبط أيب عبد اهللا بن مق
ومات يف سنة ثالث ومثانني ومائة ومن خط إسحاق بن إبراهيم املوصلي عاش يونس مثانياً ومثانني سنة مل 

يتزوج ومل يتسر ومل تكن له مهة إال طلب العلم وحمادثة الرجال وله من الكتب كتاب معاين القرآن 
  تاب النوادر الكبري كتاب األمثال كتاب النوادر الصغري كتاب اللغات ك

  أخبار الخليل بن أحمد

وهو أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد قال بن أيب خيثمة أمحد أبو اخلليل أول من مسى يف اإلسالم بأمحد 
وأصله من األزد من فراهيد وكان يونس يقول فرهودي مثل أردوسي وكان غاية يف استخراج ما سئل 

لنحو وتصحيح القياس وهو أول من استخرج العروض وحصن به أشعار العرب وكان من الزهاد يف ا
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الدنيا املنقطعني إىل العلم وكان شاعراً مقالً وتويف اخلليل بالبصرة سنة سبعني ومائة وعمره أربع وسبعون 
رات وكان صدوقاً سنة وله من الكتب املصنفة كتاب العني قرأت خبط أيب الفتح النحوي صاحب بين الف

منقراً حباثاً قال أبو بكر بن دريد وقع بالبصرة كتاب العني سنة مثان وأربعني قدم به وراق من خراسان 
وكان يف مثانية وأربعني جزءاً فباعه خبمسني ديناراً وكان مسع ذا الكتاب أنه خبراسان يف خزائن الطاهرية 

اب العني وحج وخلف الكتاب خبراسان فوجه به إىل حىت قدم به هذا الوراق وقيل إن اخلليل عمل كت
العراق من خزائن الطاهرية ومل يرو هذا الكتاب عن اخلليل أحد وال روى يف شيء من األخبار أنه عمل 

هذا البتة وقيل أن الليث من ولد نصر بن سيار صحب اخلليل مدة يسرية وأن اخلليل عمله له وأحذاه 
تممه الليث وحروفه على ما خيرج من احللق واللهوات فأوهلا العني احلاء طريقته وعاجلت املنية اخلليل ف

اهلاء اخلاء الغني القاف الكاف اجليم الشني الصاد الضاد السني الراء الطاء الدال التاء الظاء الذال الثاء 
  .الزاي الالم النون الفاء امليم الواو األلف الياء

  حكاية أخرى في كتاب العين

    

ذكر أبو حممد بن درستويه أنه مسع كتاب العني ذا اإلسناد قال أبو احلسن علي بن مهدي الكسروي 
حدثين حممد بن منصور املعروف بالزاج احملدث قال قال الليث بن املظفر بن نصر بن سيار كنت أسري إىل 

ثاء على ما أمثله اخلليل بن أمحد فقال يل يوماً لو أن إنساناً قصد وألف حروف ألف وباء وتاء و
الستوعب يف ذلك مجيع كالم العرب فتهيأ له أصل ال خيرج عنه شيء منه بتة قال فقلت له وكيف يكون 

ذلك قال يؤلفه على الثنائي والثالثي والرباعي واخلماسي وأنه ليس يعرف للعرب كالم أكثر منه قال 
ه يف هذا املعىن أياماً مث اعتل الليث فجعلت استفهمه ويصف يل وال أقف على ما يصف فاختلفت الي

وحججت فما زلت مشفقاً عليه وخشيت أن ميوت يف علته فيبطل ما كان يشرحه يل فرجعت من احلج 
وسرت إليه فإذا هو قد ألف احلروف كلها على ما يف صدر هذا الكتاب فكان ميلي على ما حيفظ وما 

اب قال علي بن مهدي فأخذت من حممد شك فيه يقول يل سل عنه فإذا صح فأثبته إىل أن عملت الكت
بن منصور نسخة هذا الكتاب وهي العني انتسخها حممد بن منصور بن الليث بن املظفر وكان الليث من 
الفقهاء والزهاد جهد به املأمون أن يوليه القضاء فلم يفعل وروى عنه أبو اهلندام كالب بن محزة العقيلي 

 عند دعلج هي نسخة ابن العالء السجستاين وذكر بن قال حممد بن إسحاق والنسخة اليت كانت
درستويه أن بن العالء أحد من كان يسمع معهم هذا الكتاب وقد استدرك على اخلليل مجاعة من العلماء 
يف كتاب العني خطأ وتصحيفاً وشيئاً ذكر أنه مهمل وهو مستعمل وشيئاً ذكر أنه مستعمل وهو مهمل 
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ة وعبد اهللا بن حممد الكرماين وأبو بكر بن دريد واجلهضمي والسدوسي فمنهم أبو طالب املفضل بن سلم
وقد انتصر له مجاعة من العلماء وخطأ بعضهم بعضاً وحنن نستقصي ذلك يف موضعه عند ذكرنا هؤالء 
القوم يف موضعهم من الكتاب إن شاء اهللا وللخليل أيضاً من الكتب كتاب النغم كتاب العروض كتاب 

  نقط والشكل كتاب فائت العني كتاب اإليقاع الشواهد كتاب ال

  أسماء فصحاء العرب المشهورين

  الذين سمع منهم العلماء وشيء من أخبارهم وأنسابهم 

قال حممد اقتضي ذكرهم يف هذا املوضع مع اختالف أصقاعهم وتباين أوقاا أن العلماء عنهم أخذوا 
  .فذكرم على غري ترتيب

  أفار بن لقيط

 على زبالة عالية واجتمع إليه أصحابه يأخذون عنه فقال ما هذه القنمة فقال بعضم إنك يقال إنه جلس
  .لعلي شبح منها

  أبو البيداء الرباحي

زوج أم أيب مالك عمرو بن كركرة واسم أيب البيداء أسعد بن عصمة أعرايب نزل البصرة وكان يعلم 
  شاعراً فمن شعره الصبيان بأجرة أقام ا أيام عمره يؤخذ عنه العلم وكان 

 ي وكل بوصفها منطيق  قال فيها البليغ ما قال ذو الع

 جميالً كما يقول الصديق ل  وكذاك العدو لم يعد قد قا

  أبو مالك عمرو بن كركرة

أيب البيداء أعرايب كان يعلم يف البادية ويورق يف احلضر موىل بين سعد رواية أيب البيداء وكانت أمه حتت 
ويقال إن أبا مالك كان حيفظ اللغة كلها وكان بصري املذهب قال اجلاحظ كان أحد الطياب يزعم ان 

األغنياء عند اهللا اكرم من الفقراء ويقول إن فرعون عند اهللا أكرم من موسى ويلتقم احملاد املمتنع وال 
  .يورطه وله من الكتب كتاب خلق اإلنسان كتاب اخليل

  عرابي من بني عجلأبو عرار أ
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فصيح ويقال إنه قريب من أيب مالك يف غزارة علم اللغة وكان شاعراً قال صار جناد وإسحاق بن 
  : اجلصاص إىل أيب عرار فقال له جناد امسع شيئاً قلته وأعزه فقال قل فقال جناد

 دير هند كيف خطت مقابره إلى  فان كنت ال تدرين ما الموت فانظري

  إسحاق وقال 

 حتف أوجبته مقادره رهائن  ترى عجباً مما قضى اهللا فيهم

  وقال أبو عرار 

 زور ال يكلم زائره ومجمع  بيوت ترى أقفالها فوق أهلها

  وال مصنف له 

  أبو زياد الكالبي

 الناس ااعة وامسه يزيد بن عبد اهللا بن احلر أعرايب بدوي قال دعبل قدم بغداد أيام املهدي حني أصابت
ونزل قطيمة العباس بن حممد فأقام ا أربعني سنة وا مات وكان شاعراً من بين عامر بن كالب وله من 

  .الكتب كتاب النوادر كتاب الفرق كتاب اإلبل كتاب خلق اإلنسان

  أبو سوار الغنوي

    

يب عثمان املازين قال أبو وكان فصيحاً أخذ عنه أبو عبيدة فمن دونه وله جملس مع حممد بن حبيب بن أ
عثمان قرأت على أيب وأنا غالم ترى الودق خيرج من خالله فقال أبو سوار وكان فصيحاً خيرج من خلله 

  : فقال أيب من خلله قراءة فقال أبو سوار أما مسعت قول الشاعر

  خروج الودق من خلل السحاب  بغمزة يخرجن منها يشير

  أبو عثمان خلل وخالل وأحدمها مصدران قال 

  أبو الجاموس ثور بن يزيد أعرابي

  .وكان يفد البصرة على آل سليمان بن علي وعنه أخذ بن املقفع الفصاحة وال مصنف له

  أبو الشمح
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صعوداً أعرايب بدوي نزل احلرية وله من الكتب على ما ذكره الشيخ أبو حممد بن أيب سعيد أنه رآه خبط 
  له كتاب اإلبل 

  شبيل بن عرعرة الضبعي

من خطباء اخلوارج وعلمائهم وهو صاحب قصيدة الغريب وكان أوالً رافضياً حنو سبعني مث انتقل إىل 
  الشراة وقال بريت من الروافض يف القيمة ويف دار املقامة والسالمة ومات بالبصرة وله ا عقب 

  أبو عدنان

ألعلى ويقال ورد بن حكيم رواية أيب البيداء الرباحي بصري شاعر عامل باللغة وهو أبو عبد الرمحن عبد ا
وله من الكتب كتاب النحويني كتاب غريب كتاب احلديث وترمجته ما جاء من احلديث املأثور عن النيب 

  صلى اهللا عليه وسلم مفسراً وعلى أثره ما فسر العلماء من السلف 

  أبو ثوابة األسدي

 األموي قال األموي دخلنا على أيب ثوابة فقال ما جاء بكم ما عندي طعام مشنق وال أعرايب يروى عنه
  .حديث مؤنق

  أبو خيرة

  .وامسه شل بن زيد أعرايب بدوي من بين عدي دخل احلرية وله من الكتب كتاب احلشرات

  أبو شبلي العقيلي

امكة وله من الكتب كتاب النوادر وكان شاعراً وامسه اخلليخ أعرايب فصيح وفد على الرشيد واتصل بالرب
  .رأيته خبط عتيق بإصالح أيب عمر الزاهد حنو ثالمثائة ورقة

  رهمح بن محرر البصري

نصر بن مضر من بين أسد بن خزمية وله من الكتب كتاب النوادر رواه عنه حممد بن احلجاج بن نصر 
  .زاهداألنباري رأيته حنو مائة ومخسني ورقة وفيه إصالح خبط أيب عمر ال

  أبو محلم الشيباني
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وامسه حممد بن سعد ويقال حممد بن هشام بن عوف السعدي وكان يسمى حممد وأمحد أعرايب أعلم 
الناس بالشعر واللغة وكان يغلظ طبعه ويفخم كالمه ويعرب منطقه فرأت خبط بن السكيت أصل أيب 

 مسعته يقول عندي مخسة عشر هاوناً حملم من الفرس ومولده بفارس وإمنا انتسب إىل بين سعد وقال املربد
مل أر اهلاون يف البادية فلما رأتيه استنكرت منه وكان حياجي شاعراً يهاجي أمحد بن : وقال يل يوماً

إبراهيم الكاتب وشعر أيب حملم دون شعر أمحد بن إبراهيم قال مؤرج كان أبو حملم أحفظ الناس استعار 
يلة وكان مقداره حنو مخسني ورقة وقال أبو حملم ولدت يف السنة مين جزءاً ورده من الغد وقد حفظه يف ل

اليت حج فيها املنصور وتويف سنة مثان وأربعني ومائتني وله من الكتب كتاب األنواء كتاب اخليل كتاب 
  خلق اإلنسان 

  أبو مهدية أعرابي

له أبو مسحل صاحب غريب يروى عنه البصريون وكان يهيج به املربد يف كل سنة مديدة وال مصنف 
أعرايب يكىن بأيب حممد وامسه عبد الوهاب بن حريش حضر بغداد وافداً على احلسن بن سهل وله مع 

األصمعي مناظرات يف التصريف وله من الكتب كتاب النوادر كتاب الغريب الوحشي أبو ثروان العكلي 
من الكتب كتاب خلق من بين عكل أعرايب فصيح يعلم يف البادية كذا ذكر يعقوب بن السكيت وله 

  .اإلنسان كتاب معاين الشعر

  أبو ضمضم الكالبي

وهو أبو عثمان سعيد بن ضمضم وفد على احلسن بن سهل وله فيه أشعار جياد منها قصيدة مل يسبق إىل 
  : ما فيها وهي

  منذ زمان ثم هذا عهدهم  لحى باللوى عهدتهم سقياً

  البهدلي

عمرو بن عامر ويكىن أبا اخلطاب وكان راجزاً فصيحاً راوية أخذ عنه األصمعي وجعله حجة وامسه 
  وروى شعره فمن شعره 

 زماناً عنده مكتوفا كان  إلينا معمر خروفاً أهدى

  أهدى فأهدى قصباً ملفوفا  إذا ما كاد مستجيفاً حتى

  جهم بن خلف المازني
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عامل بالغريب والشعر يف زمان خلف واألصمعي وكانوا بكتبهم يتقاربون يف علم الشعر والغريب رواية 
  : وله شعر يف احلشرات واجلارح من الطري وكان من آل أيب عمرو بن العالء والبن منادر ميتدح جهما

  أهل العالء ومعدن العلم  آل العالء ألنكم سميتم

    

 أحلوه مع النجم بيتاً  ولقد بنى أهل العالء لمازن

  ومن خطوط العلماء

أبو اهليثم األعرايب، أبو احمليب الربعي وامسه مرثد بن حمبا أبو اجلراح العقيلي أبو صاعد الكاليب العدبس 
غنية أم احلمارس أبو قرة الكاليب أبو الكناين أبو زكريا األمحر أبو أدهم الكاليب أبو الصعق العدوي 

احلدرجان أبو متام احلراين أبو احلصني اهلجمي مكوزة أبو العمر وامسه العالء بن بكر بن عبد رب بن 
مسحل بن احمللق بن حشم بن سداد بن ربيعة بن عبد اهللا بن أيب بكر من خط يعقوب أبو العماقمر 

ألعور بن براء الكاليب الصقيل ويكىن أبا الكميت العقيلي أبو القعيين روى عنه الكناين أبو زياد ويقال ا
الفقعس لزاز أبو الدقيس القناين الغنوي أبو الصقر الكاليب هداب اهلجيمي غنية أم اهليثم رداد الكاليب 

قريبة أم البهلول دالمز البهلول رأيت له كتاب النوادر واملصادر خبط السكري أبو دثار الفقعسي جزء له 
 فيه أبو الكلس الباهلي أبو صاحل الطائي أبو الكلس النمري أبو السمح الطائي ممن أحضر يف أيام اللحن

املعتز ليؤخذ عنه أبو اليد الكاليب أبو علي اليمامي الرمهي يف أيام قاسم األنباري وروى عن أيب عبيد 
أيب سعيد هدم بن زيد القاسم بن اإلصبغ السلمي أبو حجار عبد الرمحن بن منصور الكاليب من خط بن 

الكليب أبو زيد املازين روى عنه حممد بن حبيب أبو النعمان أعرايب روى عنه حممد بن حبيب أبو املسلم 
  .العاصي روى عنه أبو عمرو الشيباين يف نوادره

  ومن فصحاء األعراب

ه كتاب أبو مسهر األعرايب روى عنه أبو عطية حرد بن قطن الثكين ومن فصحائهم أبو املضرحي ول
النوادر رأيته خبط بن أيب سعد ومن غري هذه الطبقة أبو دعامة العبسي عالمة رواية وأصله من البادية أطال 

املقام باحلضر وانقطع إىل الربامكة قرأت خبط اليوسفي امسه علي بن مرثد بالراء وله من الكتب كتاب 
  .الشعر والشعراء

  مؤرج السدوسي
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لسدوسي العجلي وجدت خبط عبد اهللا بن املعتز مؤرج بن عمرو النسابة ويكىن أبا فيد مؤرج بن عمرو ا
من ولد مؤرج وامسه مرثد بن احلارث بن ثور بن حرملة بن علقمة بن عمرو بن السدوس قال والفيد 

الزعفران ويقال رائحة الزعفران ويقال فاد يفيد فيداً إذا مات وكان أبو فيد من أصحاب اخلليل وتويف 
ني ومائة يف اليوم الذي تويف فيه أبو نواس الشاعر وله من الكتب كتاب األنواء كتاب سنة مخس وتسع

  غريب القرآن كتاب مجاهري القبائل كتاب املعاين 

  اللحياني غالم الكسائي

وامسه علي بن املبارك وقيل بن حازم ويكىن أبا احلسن لقي العلماء والفصحاء من األعراب وعنه أخذ أبو 
  . سالم وله من الكتب املصنفة كتاب النوادرعبيد القاسم بن

  األموي

وامسه عبد اهللا بن سعيد وليس من األعراب لقي العلماء ودخل البادية وأخذ عن الفصحاء من األعراب 
  .وله من الكتب كتاب النوادر كتاب رحل البيت

  أبو المنهال

ل السائرة ووجدته يف موضع آخر عيينة بن املنهال أحد الرواة له من الكتب كتاب الشراء كتاب األمثا
  .األبيات السائرة

  الحرمازي

أبو علي احلسن بن علي كذا مساه حممد بن داود عن إبراهيم بن سعيد أعرايب بدوي رواية قدم البصرة 
ونزهلا منسوب إىل حرماز بن مالك بن عمرو بن متيم وقيل انه كان يرتل ببين حرماز فسمي بذلك وكان 

رمازي قيل ملدينية بأي شيء تعرفني السحر قالت بربد احللي على جسدي وقيل شاعراً رواية قال احل
  .لدهقانية بأي شيء تعرفني السحر فقالت بفوار أنوار البساتني وله من الكتب كتاب خلق اإلنسان

  أبو العميثل

ذيال أعرايب وامسه عبد اهللا بن خليد موىل جعفر بن سليمان والعميثل من أمساء اخليل وهو السبط ال
املتبختر يف مشيته وكان يؤدب ولد عبد اهللا بن طاهر خبراسان وقيل أصله من الري يفخم كالمه ويعربه 

وكان يقول إين موىل بين هاشم واسم جده سعد موىل العباس بن عبد املطلب وخدم طاهر بن احلسني مث 
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يدي خبشونة شاربك فقال له أبو ابنه عبد اهللا فدخل عليه يوماً فقبل يده فقال له عبد اهللا مازحاً خدشت 
العميثل مسرعاً إن شوك القنفد ال يؤمل برثن األسد فأعجبه قوله وأمر له جبائزة نفيسة وجاءه فحجب 

  : فقال

  على ما أرى حتى يخف قليال  سأترك هذا الباب ما دام إذنه

 إلى ترك اللقاء سبيال وجدت  لم أجد يوماً إلى اإلذن سلماً إذا

    

فبلغ ذلك عبد اهللا فأنكره وأمر بإيصاله على أي حال كان وتويف أبو العميثل سنة أربعني ومائتني وله من 
  .الكتب كتاب التشابه كتاب األبيات السائرة كتاب معاين الشعر

  عباد بن كسيب

   العرب من بين عمرو بن جندب من بين العنرب ويكىن أبا اخلنساء وكان رواية الشعر عاملاً بأخبار

  الفقعسي

وامسه حممد بن عبد امللك األسدي رواية بين أسد وصاحب مآثرها وأخبارها وكان شاعراً أدرك املنصور 
  : ومن بعده وعنه أخذ العلماء مآثر بين أسد فمن شعره من أبيات ميدح الفضل بن الربيع

  وابن الربيع على طريق واحد  مختلفون في أحوالهم الناس

  .من الكتب املصنفة كتاب مآثر بين أسد وأشعارهاوله 

  ابن أبي صبح

عبد اهللا بن عمرو بن أيب صبح املازين أعرايب بدوي نزل بغداد وا مات كان شاعراً فصيحاً أخذ عنه 
فيها وليمة وحضرها بن أيب صبح العلماء وله مع الفقعسي أخبار طريفة قال دعبل حضر الفقعسي دارا 

  : األعرايب فازدمحا على الباب فلعب بن أيب صبح ودخل قبل حممد وقال

 مقامنا كي تعذريني شهدت  يا ليت أنك أم عمر أال

 على عجل بناحية زبون  منكب األسدي عني ودفعي

 بالحواجب والعيون رمتني  كأنك األسد فيها بمنزلة

 القوم أن يتقدموني منعت  وكنت إذا سمعت لحق خصم
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  ربيعة البصري

بدوي حتضر وكان شاعراً راوية وله من الكتب كتاب ما قيل يف احليات من الشعر والرجز كتاب حنني 
  .اإلبل إىل األوطان

  أخبار خلف األحمر

خلف بن حيان ويكىن بأيب حمرز موىل أيب موسى األشعري وقيل موىل بين أمية وقيل أصله من وهو 
خراسان من سيب قتيبة بن مسلم وكان من أمرس الناس لبيت شعر وكان شاعراً يعمل الشعر على لسان 

ل يا العريب وينحله إياهم قرأت خبط إسحاق بن إبراهيم قال مسعت كيسان النحوي سأل خلف األمحر فقا
أبا حممد بن علقمة بن عبدة جاهلي أو من بين ضبة وله من الكتب كتاب العرب وما قيل فيها من الشعر 

قال حممد بن إسحاق قد بقي من الرواة واألعراب من نذكره يف موضعه من أخبار النحويني واللغويني 
  والكوفيني 

  أخبار اليزيديين على النسق

    

قال أبو عبد اهللا حممد بن :  اهللا شيئاً خبط أيب بكر بن السراج قالأخرج إىل القاضي أبو سعيد رمحه
العباس اليزيدي كان أليب حممد حيىي بن املبارك العدوي املعروف باليزيدي وإمنا مسي باليزيدي لصحبته 

يزيد بن منصور خال املهدي وذاك أن أبا عمر بن العالء ضمه إليه وضمه يزيد بن منصور إىل املهدي وله 
الذكور حممد بن أيب حممد وهو أشهر اجلماعة وهو جد أيب عبد اهللا وهو أكثر اجلماعة شعراً وإبراهيم من 

وإمساعيل وعبد اهللا ويعقوب وإسحاق وذكرهم هاهنا على تواليهم يف السن فيعقوب وإسحاق زهداً 
ماعة حممد وإبراهيم وكانا عاملني باحلديث واألربعة برعوا يف اللغة والعربية وخدم املأمون من هذه اجل

وكان حممد املتقدم منهما وهو اخلارج مع املعتصم حني خرج إىل املبيضة مبصر فمات ا ومات الباقون 
ببغداد فولد حممد من الذكور اثين عشر ولداً فأوهلم أمحد وعبد اهللا والغالب عليه عبدوس ملا لقب به 

أبيهم وجعفراً وعليا واحلسن والفضل واحلسني ومها والعباس بن حممد بن أيب حممد وهؤالء الثالثة أوصياء 
توأمان وعيسى وسليمان وعبيد اهللا ويوسف والبارع منهم أمحد والعباس وجعفر واحلسن والفضل 

وسليمان وعبيد اهللا فمات أمحد قبل سنة ستني ومائتني ومات عبدوس قبل هؤالء مبدة وكان مولعاً باللهو 
لم ضرب العود وتعلم ابناه منه ذلك وكانا طييب الغناء ومات قبل سنة والطرب وبلغ من هلجه بذلك أن تع

مثان وسبعني ومائتني وعبيد اهللا سنة أربع ومثانني ومات احلسن مبصر وذلك أنه خرج مصاحباً أليب أيوب 
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بن أخت أيب الوزير وكان وايل مصر ومات جعفر بالبصرة يف سين نيف وثالثني ومائتني ومات سليمان 
س وأربعني ومل يتبني هلؤالء أين روى احلديث غري أيب عبد اهللا وابنني ألمحد بن حممد أحدمها يف سنة مخ

موسى بن أمحد ويكىن بأيب عيسى ويكىن بأيب موسى رويا عن عم أبيهما إبراهيم بن أيب حممد ما مسعه من 
ىي كتاب املقصور أيب زيد واألصمعي والذي ألف أبو حممد من الكتب كتاب النوادر ألفه جلعفر بن حي

واملمدود كتاب خمتصر حنو ألفه لبعض ولد املأمون والذي ألفه إبراهيم بن أيب حممد اليزيدي كتاب النقط 
والشكل كتاب بناء الكعبة كتاب املقصور واملمدود كتاب املصادر يف القرآن وبلغ منه إىل سورة احلديد 

ه عبد اهللا بن أيب حممد ويكىن أبا عبد الرمحن ومات كتاب ما اتفقت ألفاظه واختلفت معانيه والذي ألف
كتاب غريب القرآن كتاب خمتصر حنو كتاب إقامة اللسان على املنطق كتاب الوقف واالبتداء والذي ألفه 
إمساعيل بن أيب حممد اليزيدي كتاب طبقات الشعراء والذي ألفه أبو عبد اهللا حممد بن العباس بن أيب حممد 

و كتاب اخليل كتاب مناقب بين العباس كتاب أخبار اليزيديني وتويف أبو عبد اهللا اليزيدي كتاب خمتصر حن
اليزيدي يف سنة عشر وثالمثائة وكان استدعي يف آخر عمره إىل تعليم ولد املقتدر باهللا فخدمهم مدة 

وزت وبلغين أن بعض أصحابه لقيه بعد اتصاله بالسلطان فسأله أن يقريه بعض ما كان يرويه فقال له جتا
  .األحص إين أنا يف شغل عن ذلك

  أخبار سيبويه

    

من أصحاب اخلليل قال شيخنا أبو سعيد رمحه اهللا سيبويه امسه عمرو بن عثمان بن قنرب موىل بين احلارث 
ويقال كنيته أبو احلسن وسيبويه بن كعب بن عمر بن وعلة بن خالد بن مالك بن أدد ويكىن أبا بشر 

بالفارسية رائحة التفاح وأخذ النحو عن اخلليل وهو أستاذه وعن عيسى بن عمر وعن يونس وعن غريهم 
وأخذ اللغات عن أيب اخلطاب األخفش الكبري وغريه وعمل كتابه الذي مل يسبقه إىل مثله أحد قبله ومل 

 على صنعة كتاب سيبويه اثنان وأربعون إنساناً منهم يلحق به بعده قرأت خبط أيب العباس ثعلب اجتمع
سيبويه واألصول واملسائل للخليل وقد قدم سيبويه أيام الرشيد إىل العراق وهو ابن اثنتني وثالثني سنة 

وتويف وله نيف وأربعني سنة بفارس وقال غريه كان وروده العراق قاصداً حيىي بن خالد فجمع بينه وبني 
ناظراه وخاطباه يف مسائل سأاله عنها وحاكماه إىل فصحاء األعراب وكانوا قد الكسائي واألخفش ف

وفدوا على السلطان وهم أبو فقعس وأبو دثار وأبو اجلراح وأبو ثروان فكان الكسائي على الصواب 
وكلم الكسائي حيىي بن خالد فأجازه بعشرة آالف درهم فأخذها وعاد إىل البصرة ومنها إىل فارس 

نة سبع وسبعني ومائة ومن غري خط ثعلب كان املربد إذا أراد إنسان أن يقرأ عليه كتاب ومات ا س
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سيبويه يقول له ركبت البحر تعظيماً له واستعظاماً ملا فيه وكان املازين يقول من أراد أن يعمل كتاباً 
  .كبرياً يف النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي

  أخبار النضر بن شميل

ن خرشة بن يزيد بن كلثوم بن عنترة بن زهري بن جلهمة بن حجر بن خزاعي بن هو النضر بن مشيل ب
مازن بن مالك بن عمرو بن متيم بصري األصل نزل مرو الروذ وهي بالد مازن أخذ عن اخلليل وعن 
فصحاء األعراب وتويف سنة أربع ومائتني أو ثالث وله من الكتب كتاب الصفات وهو كتاب كبري 

ب ومنه أخذ أبو عبيد القاسم بن سالم كتابه غريب املصنف قرأت خبط أيب احلسن وحيتوي على عدة كت
بن الكويف ثبت كتاب الصفات على ما قد ذكرته ومل أعول على ما رأيته قال بن الكويف اجلزء األول 

حيتوي على خلق اإلنسان واجلود والكرم وصفات النساء اجلزء الثاين حيتوي على األخبية والبيوت وصفة 
جلبال والشعاب واألمتعة اجلزء الثالث لإلبل فقط اجلزء الرابع حيتوي على الغنم الطري الشمس القمر الليل ا

النهار األلبان الكماة اآلبار احلياض األرشية الدالصفة اخلمر اجلزء اخلامس حيتوي على الزرع الكرم العنب 
اب خلق الفرس وله بعد ذلك من أمساء البقول األشجار الرياح السحاب األمطار كتاب السالح كت

الكتب املصنفة ما ال يدخل يف هذا الكتاب كتاب األنواء كتاب املعاين كتاب غريب احلديث كتاب 
  املصادر كتاب املدخل إىل كتاب العني كتاب اجليم كتاب الشمس والقمر 

  أخبار األخفش المجاشعي

ري حنويي البصرة أخذ عن سيبويه وهو أبو احلسن سعيد بن مسعدة موىل لبين جماشع بن دارم من مشه
أحد أصحابه وكان األخفش أسن منه ولقي من لقيه سيبويه من العلماء والطريق إىل كتاب سيبويه 

األخفش وذلك أن كتاب سيبويه ال يعلم أن أحداً قرأه عليه وال قرأه عليه وال قرأه سيبويه ولكنه ملا مات 
يه أبو عمر اجلرمي وأبو عثمان املازين وغريمها ومات قرئ الكتاب على األخفش وكان ممن قرأه عل

األخفش سنة إحدى وعشرين ومائتني بعد القراء قال البلخي يف كتاب فضائل خراسان وأصله من 
خوارزم ويقال تويف سنة مخس عشرة ومائتني وروى األخفش عن محاد بن الزبرقان وكان بصرياً وله من 

فسري معاين القرآن كتاب املقاييس يف النحو كتاب االشتقاق الكتب كتاب األوسط يف النحو كتاب ت
كتاب األربعة كتاب العروض كتاب املسائل الكبري كتاب املسائل الصغري كتاب القوايف كتاب امللوك 

  .كتاب معاين الشعر كتاب وقف التمام كتاب األصوات كتاب الغنم وألواا وعالجها وأسباا

  أخبار قطرب
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مد بن املستنري ويقال أمحد بن حممد ويقال احلسن بن حممد واألول أصح حكاية أخذ عن هو أبو علي حم
سيبويه وعن مجاعة من علماء البصريني ثقة فيما حيكيه والقطرب دويبة تدب ال تفتر ويقال إن سيبويه 

 أيب دلف لقبه بذلك ملباكرته إياه يف األسحار قال له يوماً ما أنت إال قطرب ليل وكان قطرب يعلم ولد
القاسم بن عيسى وكان ابنه احلسني بن قطرب يؤدم فيما بعد تويف قطرب سنة ست ومائتني وله من 

الكتب املصنفة كتاب معاين القرآن كتاب القوايف كتاب النوادر كتاب األزمنة كتاب الفرق كتاب 
ق الفرس كتاب األصوات كتاب املثلث كتاب الصفات كتاب العلل يف النحو كتاب األضداد كتاب خل

خلق اإلنسان كتاب غريب اآلثار كتاب الرد على امللحدين يف متشابه القرآن كتاب اهلمز كتاب فعل 
  .وافعل كتاب إعراب القرآن

  أخبار أبي عبيدة

قال الشيخ أبو سعيد رمحه اهللا أبو عبيدة معمر بن املثىن التيمي من تيم قريش ال تيم الرباب وهو موىل هلم 
 لبين عبيد اهللا بن معمر التيمي وحدثنا قال حدثنا أبو بكر بن جماهد قال حدثين الكدميي ويقال هو موىل
قال رجل أليب عبيدة يا أبا عبيدة قد ذكرت الناس وطعنت يف أنسام فباهللا أال عرفتين : وأبو العيناء قال

خبط أيب عبد اهللا بن مقلة من كان أبوك وما أصله فقال حدثين أيب أن أباه كان يهودياً بباجروان قرأت أنا 
قال أبو العباس ثعلب كان أبو عبيدة يرى رأي اخلوارج وإذا قرأ القرآن قرأه نظراً وله غريب القرآن وجماز 
القرآن وكان مع معرفته إذا أنشد بيتاً مل يقم بإعرابه وملا مات مل حيضر جنازته أحد ألنه مل يكن يسلم منه 

 الذي كان يطعن فيه على بعض أسباب النيب صلى اهللا عليه وسلم شريف وال غريه وعمل كتاب املثالب
قال أبو العباس وقارب أبو عبيدة املائة وكان غليظ اللثغة وله علم اإلسالم واجلاهلية وكان ديوان العرب 
يف بيته وإمنا كان مع أصحابه مثل األصمعي وأيب زيد وغريمها نيف مبثل ما كان معه وكان مع ذلك كله 

خول الدين مدخول النسب قرأت خبط عالن الشعويب أبو عبيدة يلقب بسحب من أهل فارس وسخا مد
أعجمي األصل وولد أبو عبيدة سنة أربع عشرة ومائة وتويف سنة عشر ومائتني وقيل إحدى عشرة وقال 
أبو سعيد سنة مثان وقيل سنة تسع وله من الكتب كتاب جماز القرآن كتاب غريب القرآن كتاب معاين 

قرآن كتاب غريب احلديث كتاب الديباج كتاب جفوة خالد كتاب احليوان كتاب األمثال كتاب ال
مسعود كتاب النصرة كتاب خرب الراوية كتاب خراسان كتاب مغارات قيس واليمن كتاب خرب عبد 

القيس كتاب خرب أيب بغيض كتاب خوارج البحرين واليمامة كتاب املوايل كتاب العلة كتاب الضيفان 
ب الطروفة كتاب مرج راهط كتاب املنافرات كتاب القبائل كتاب خرب التؤام كتاب القوارير كتاب كتا
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البازي كتاب احلمام كتاب احليات كتاب النوائح كتاب العقارب كتاب خصى اخليل كتاب النواشز 
اب كتاب االعتبار كتاب املالص كتاب أيادي األزد كتاب مناقب باهلة كتاب اخليل كتاب اإلبل كت

األسنان كتاب اان كتاب الزرع كتاب الرحل كتاب الدلو كتاب البكرة كتاب السرج كتاب اللجام 
كتاب القوس كتاب السيف كتاب مثالب باهللة كتاب الشوارد كتاب األحالم كتاب الزوائد كتاب 

فعل مقاتل الفرسان كتاب قامة الرئيس كتاب مقاتل األشراف كتاب الشعر والشعراء كتاب فعل وأ
كتاب املصادر كتاب املثالب كتاب خلق اإلنسان كتاب الفرق كتاب احلسف كتاب مكة واحلرم كتاب 

اجلمل وصفني كتاب بيوتات العرب كتاب اللغات كتاب الغارات كتاب املعاتبات كتاب املالويات 
ياء كتاب كتاب األضداد كتاب مآثر العرب كتاب القبالني كتاب العققة كتاب مآثر غطفان كتاب االوف

أمساء اخليل كتاب أدعياء العرب كتاب مقتل عثمان كتاب قضاة بصرة كتاب فتوح أرمينية كتاب فتوح 
األهواز كتاب لصوص العرب كتاب أخبار احلجاج كتاب قصة الكعبة كتاب اخلمس من قريش كتاب 

ة كتاب مسلم فضائل الفرس كتاب أعشار اجلزور كتاب احلمالني واحلماالت كتاب ما تلحن فيه العام
بن قتيبة كتاب روستقباذ كتاب السواد وفتحه كتاب مسعود بن عمرو ومقتله كتاب من شكر من 

العمال كتاب غريب بطون العرب كتاب تسمية من قتلت بنو أسد كتاب اجلمع والتثنية كتاب األوس 
يام كتاب واخلزرج كتاب حممد وإبراهيم ابين عبد اهللا بن حسن بن حسني كتاب األمثال كتاب األ
  .احلرات كتاب إعراب القرآن كتاب أيام بين يشكر وأخبارهم كتاب بين مازن وأخبارهم

  ومن أصحاب أبي عبيدة

    

دماد أبو غسان وامسه رفيع بن سلمة بن مسلم بن رفيع العبدي روى عن أيب عبيدة ركان يورق كتبه 
  .وأخذ عنه األنساب واألخبار واملآثر

  أخبار أبي زيد

 بن أوس األنصاري من صلبية اخلزرج قال أبو العباس املربد كان أبو زيد عاملاً بالنحو ومل يكن امسه سعيد
مثل اخلليل وسيبويه وكان يونس مرتاب أيب زيد يف اللغة وكان أعلم من أيب زيد بالنحو وكان أبو زيد 

 وال أعلم أحداً من أعلم من األصمعي وأيب عبيدة بالنحو وكان يقال له أبو زيد النحوي قال أبو سعيد
علماء البصريني يف النحو واللغة أخذ عن أهل الكوفة شيئاً من علم العرب إال أبا زيد فإنه روى عن 
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املفضل الضيب قال أبو زيد يف أول كتاب النوادر أنشدين املفضل الضيب لضمرة بن ضمرة النهشلي 
  : جاهلي

 عليك مالمتي وعتابي بسل  بكرت تلومك بعدوهن في الندى

وقرأت خبط إسحاق قال يل أبو زيد أتيت بغداد حني قام املهدي حممد فوافاها العلماء من كل بلدة 
بأنواع العلوم فلم أر رجالً أفرس ببيت شعر من خلف وال عاملاً أبذل لعلمه من يونس وتويف أبو زيد سنة 

 حيلة وحمالة كتاب اهلوش والنوش كتاب مخس عشرة ومائتني وله من الكتب كتاب إميان عثمان كتاب
مشابه كتاب ملعدي كتاب اإلبل والشاه كتاب األبيات كتاب املطر كتاب خلق اإلنسان كتاب القرائن 
كتاب النبات والشجر كتاب اللغات كتاب قراءة أيب عمرو كتاب النوادر كتاب اجلمع والتثنية كتاب 

تاب الواحد كتاب التمر كتاب املياه كتاب املقتضب حتقيق اهلمز كتاب اللنب كتاب بيوتات العرب ك
كتاب الوحوش كتاب الفرق كتاب فعلت وأفعلت كتاب نعت الغنم كتاب نعت املشافهات كتاب 

  .غريب األمساء كتاب اهلمز كتاب املصادر كتاب اجللسة كتاب نابه ونبيه كتاب املنطق

  أخبار األصمعي

 قال أبو العباس ثعلب األصمعي عبد امللك بن قريب بن عبد قال حممد قرأت خبط أيب عبد اهللا بن مقلة
امللك بن علي بن أصمع بن مظهر بن عمرو بن عبد اهللا الباهلي ويروى أنه قيل أليب عبيدة أن األصمعي 
يقول بينا أيب يسابق سلم بن قتيبة على فرس له فقال أبو عبيدة سبحان اهللا واحلمد هللا واهللا أكرب املتشبع 

ت كالبس ثويب زور واهللا ما ملك أبو األصمعي قط دابة وال محل إال على ثوبه قال شيخنا أبو ا مل يؤ
سعيد قال أبو العباس املربد كان األصمعي أنشد للشعر واملعاين وكان أبو عبيدة كذلك ويفضل على 

ويكىن األصمعي بعلم النسب وكان األصمعي أعلم منه بالنحو وكان يكىن أبا سعيد واسم قريب عاصم 
بأيب بكر وذكر أبو العيناء قال تويف األصمعي بالبصرة وأنا حاضر يف سنة ثالث عشرة ومائتني وصلى 

إنا هللا وإنا إليه من الراجعني : عليه الفضل بن أيب إسحاق ومسعت عبد الرمحن بن أخيه يف جنازته يقول
بع عشرة ومائتني وله من ما عليه لو استرجع كما علمه اهللا ويقال مات األصمعي يف سنة س: فقلت

الكتب كتاب خلق اإلنسان كتاب األجناس كتاب األنواء كتاب اهلمز كتاب املقصور واملمدود كتاب 
الفرق كتاب الصفات كتاب األثواب كتاب امليسر والقداح كتاب خلق الفرس كتاب اخليل كتاب اإلبل 

تاب فعل وأفعل كتاب األمثال كتاب الشاه كتاب األخبية والبيوت كتاب الوحوش كتاب األوقاف ك
كتاب األضداد كتاب األلفاظ كتاب السالح كتاب اللغات كتاب االشتقاق كتاب النوادر كتاب أصول 
الكالم كتاب القلب واإلبدال كتاب جزيرة العرب كتاب الدلو كتاب الرحل كتاب معاين الشعر كتاب 
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 النبات والشجر كتاب اخلراج كتاب مصادر كتاب القصائد الست كتاب األراجيز كتاب النحلة كتاب
ما اتفق لفظه واختلف معناه كتاب غريب احلديث حنو مائتني ورقة رأيته خبط السكري كتاب السرج 

واللجام والشوى والنعال كتاب غريب احلديث والكالم الوحشي كتاب نوادر اإلعراب كتاب مياه 
ل األصمعي قطعة كبرية من أشعار العرب كتاب النسب كتاب األصوات كتاب املذكر واملؤنث وعم

العرب ليست باملرضية عند العلماء لقلة غربتها واختصار روايتها كتاب أمساء اخلمر كتاب ما تكلم به 
  العرب فكثر يف أفواه الناس 

  أخبار بن أخي األصمعي

أنه ثقة فيما من خط اليزيدي امسه عبد الرمحن ويكىن أبا حممد وقيل يكىن أبا احلسن وكان من الثقالء إال 
  .يرويه عن عمه وعن غريه من العلماء وله من الكتب كتاب معاين الشعر

  أحمد بن حاتم

    

روى عن األصمعي ويكىن أبا نصر وقد روى عن أيب عبيدة وأيب زيد وغريمها وتويف سنة إحدى وثالثني 
لنب كتاب اإلبل ومائتني وله نيف وسبعون سنة وله من الكتب كتاب الشجر والنبات كتاب اللبأ وال

كتاب أبيات املعاين كتاب اشتقاق األمساء كتاب الزرع والنخل كتاب اخليل كتاب الطري كتاب ما يلحن 
  .فيه العامة كتاب اجلراد

  أخبار األثرم

صاحب األصمعي وأيب عبيدة وهو أبو احلسن علي بن املغرية األثرم روى عن مجاعة من العلماء وعن 
يب عبيدة واألصمعي وكان ال يفارقها قال ثعلب كنت عند األثرم صاحب فصحاء األعراب وروى كتب أ

األصمعي وهو ميلي شعر الراعي قال فلما استتم الس وضع الكتاب من يده وكان مع يعقوب بن 
فقلت ال تفعل فلعله ال حيضره جواب فتكون قد : السكيت فقال ال بد أن أسئله عن أبيات الراعي قال

  : ما تقول يف قول الراعي: ال بد من ذلك مث وثب فقال: أل قالهجنته على رؤوس امل

  من ذي األبارق إذا رعين حيال  بعد كظومهن بحرة وأفضن

  : قال فتلجلج الشيخ وتنحنح ومل جيب بشيء فقال فما تقول يف بيته

  غرثان ضرم عرفجا مبلوال  كدخان مرتحل بأعلى تلعة
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فعاد إىل تلك الصورة ورأينا يف وجهه الكراهة واإلنكار فقال األثرم مثقل استعان برقبه فقال يعقوب قال 
  .هذا تصحيف إمنا هو بذقنه فقال األثرم تريد الرياسة بسرعة ودخل بيته

  معنى المثل

يف ذلك راحة إن البعري إذا محل عليه فأثقله احلمل مد عنقه واعتمد على ذقنه فال يكون له : قال يعقوب
يقال للرجل إذا تكلف أمراً أو نزل عليه أمر فضعف عنه فاستعان بأضعف منه عليه هذا معىن املثل وتويف 

  األثرم سنة ثالثني ومائتني وله من الكتب كتاب النوادر كتاب غريب احلديث 

  أخبار الجرمي

بن أمنار بن إراش بن الغوث قرأت خبط أيب احلسن اخلزاز أبو عمر صاحل بن إسحاق البجلي موىل جبيلة 
أخي األزد بن الغوث وقال أبو سعيد وهو موىل جلرمن ربان وجرم قبيلة من قبائل العرب من اليمن أخذ 

النحو عن األخفش وغريه وقرأ كتاب سيبويه وأخذ اللغة عن أيب زيد واألصمعي وطبقتهم وقال أبو 
وله من الكتب كتاب القوايف كتاب التثنية واجلمع العباس املربد هو موىل لبجيلة بن أمنار وتويف اجلرمي 

كتاب الفرخ كتاب األبنية كتاب العروض كتاب خمتصر حنو املتعلمني كتاب تفسري غريب سيبويه كتاب 
  .األبنية والتصريف

  أخبار المازني

وامسه بكر بن حممد من بين مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن 
ائل وكان أبوه حممد بن حبيب حنوياً قارئاً وله مع أيب سوار الغنوي خرب قد ذكرناه وأشخص الواثق و

  : املازين من البصرة لسبب شعر غنت فيه جارية وهو

 السالم تحية ظلم أهدى  أظلوم إن مصابكم رجالً

وصل إىل سر من رأى ودخل على الواثق وأعرب البيت على الصواب ويف ذلك رأى الواثق فوصله فلما 
خبمسة آالف درهم على يد أمحد بن أيب داود ورده إىل البصرة وتويف وله من الكتب ما يلحن فيه العامة 

كتاب كتاب األلف والالم كتاب التصريف كتاب العروض كتاب القوايف كتاب الديباج على خلل من 
  .أيب عبيدة

  الثوري
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قال شيخنا أبو سعيد رمحه اهللا امسه عبد اهللا بن حممد بن هارون ومن خط بن وداع بن الفضل األسدي 
عبيدة وغريه وقرأ القرشي عن أيب سعيد موىل قريش ويكىن بأيب حممد قرأ على األصمعي وروى عن أيب 

قرأت : حدثنا حممد بن يزيد قال: كتاب سيبويه على أيب عمر اجلرمي أخربنا أبو علي الصفار إجازة قال
  : على عمارة بن عقيل بن بالل بن جدير أليب حممد الثوري كلمة جرير اليت أوهلا

 زلت في فنن وأيك ناضر ال  طرب الحمام بذي األراك فشاقني

  صرت إىل قوله حىت 

  يهوى حمامة أو بريا العاقر  الفؤاد فال يزال موكالً أما

فقال عمارة للثوري ما يقول صاحبكم قال الثوري مها امرأتان فضحك عمارة مث قال مها واهللا رملتان من 
أليب عبيدة قال اكتب فان أبا عن ميني بييت وعن مشاله فقال يل الثوري أكتب ما قال قال فتوقفت إجالالً 

عبيدة لو حضر أخذ هذا الضرب عنه هذا بيت الرجل وأخذ الثوري عن األصمعي حىت كان ينسب إليه 
وتويف وله من الكتب كتاب األمثال كتاب األضداد كتاب اخليل وسبقها وأنساا وشياا وغرا 

  .روأضمارها ومن نسب إىل فرسه كتاب فعلت وافتعلت كتاب النواد

  أخبار الزياد

    

قال أبو سعيد رمحه اهللا هو أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان بن سليمان بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن زياد 
بن أبيه قرأ على األصمعي وغريه من العلماء وقرأ كتاب سيبويه ومل يتمه وله من الكتب كتاب شرح 

بار كتاب أمساء السحاب والرياح كتاب سيبويه كتاب األمثال كتاب النقط والشكل كتاب األخ
  .واألمطار

  أخبار الرياشي

وهو أبو الفضل العباس بن الفرج موىل حممد بن سليمان بن علي اهلامشي ورياش رجل من جذام وكان 
الرياشي عبداً له فبقي عليه نسبه إىل رياش وكان عاملاً باللغة والشعر كثري الرواية عن األصمعي روى أيضاً 

بو الفتح حممد بن جعفر النحوي قرأ الرياشي النصف األول من كتاب سيبويه على املازين عن غريه قال أ
حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو بكر بن دريد قال رأيت رجالً يف الوراقني بالبصرة يقرأ كتاب املنطق البن 

ذنا اللغة من حرشة السكيت ويقدم الكوفيني فقلت للرياشي وكان قاعداً يف الوراقني ما قال فقال إمنا أخ
الضباب وأكلة الريابيع وهؤالء أخذوا اللغة من أهل السواد أكلة الكواميخ والشواريز وكالم يشبه هذا 
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حدثنا أبو بكر بن دريد سنة سبع ومخسني ومائتني وله من : وتويف الرياشي فيها حدثنا أبو سعيد قال
  .الم العربالكتب كتاب اخليل كتاب اإلبل كتاب ما اختلف أمساؤه من ك

  أخبار أبي حاتم السجستاني

قال أبو سعيد امسه سهل بن حممد وكان كثري الرواية عن أيب زيد وأيب عبيدة واألصمعي عاملاً باللغة 
والشعر قال أبو العباس املربد ومسعته يقول قرأت كتاب سيبويه على األخفش مرتني وكان حسن املعرفة 

 يقول الشعر صادق الرواية وعليه اعتمد أبو بكر بن دريد يف اللغة بالعروض كثري التأليف للكتب يف اللغة
وخرب يل أنه مات سنة مخس ومخسني وقال ابن الكويف قرأته خبطه تويف يف شهر رجب من سنة مخس 
ومخسني ومائتني يف يوم مطري وصلى عليه سليمان بن القاسم أخو جعفر بن القاسم ودفن عند املصلى 

يد وكان يتبحر يف الكتب وخيرج املعمى حاذق بذلك دقيق النظر فيه وله من حيال امليل قال بن در
الكتب كتاب ما يلحن فيه العامة كتاب الطري كتاب املذكر واملؤنث كتاب الشجر النبات كتاب املقصور 

واملمدود كتاب املقاطع واملبادئ كتاب الفرق كتاب القراءات كتاب الفصاحة كتاب النخلة كتاب 
اب القسي والنبال والسهام كتاب السيوف والرماح كتاب الوحوش كتاب احلشرات كتاب األضداد كت

اهلجاء كتاب الزرع كتاب خلق اإلنسان كتاب اإلدغام كتاب اللبأ واللنب احلليب كتاب الكرم كتاب 
الشتاء والصيف كتاب النحل والعسل كتاب اإلبل كتاب الشوق إىل الوطن كتاب العشب والبقل كتاب 

اع كتاب اخلصب والقحط كتاب اختالف املصاحف كتاب اجلراد كتاب احلر والربد والشمس االتب
  .والقمر والليل والنهار كتاب الفرق بني اآلدميني وبني كل ذي روح

  أخبار المبرد

    

قرأت خبط أيب احلسن اخلزاز قال املربد وامسه حممد بن يزيد بن عبد األكرب بن عمري بن حسان بن سلم بن 
ن عبد اهللا بن دريد بن مالك بن احلارث بن عامر بن عبد اهللا بن بالل بن عوف بن أسلم بن مثالة سعد ب

بن أحجن بن كعب ن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر بن األزد ويقال لألزد بن الغوث 
اس حممد بن يزيد وقال شيخنا أبو سعيد رمحه اهللا انتهى النحو بعد طبقة اجلرمي واملازين إىل أيب العب

األزدي الثمايل وهو من مثالة قبيلة من األزد وأخذ النحو عن اجلرمي واملازين وغريمها و على املازين ويقال 
إنه ابتدأ كتاب سيبويه على اجلرمي وختمه على املازين من خط احلكيمي من كتاب حيلة األدباء قال أبو 

ني بالبصرة ممن يكسر األرضني وكان يقال له حيان عبد اهللا حممد بن القاسم كان املربد من السورحي
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السورحي وانتمى إىل اليمن ولذلك تزوج املربد ابنة احلفصي واحلفصي شريف من اليمنية قال أبو سعيد 
وكان مولده فيما خربنا به أبو بكر بن السراج وأبو علي الصفار يف سنة عشر ومائتني ومات سنة مخس 

مسعته يقول ذلك ودفن يف : وقيل مولده سنة سبع ومائتني قال الصويلومثانني وله تسع وسبعون سنة 
مقابر باب الكوفة وله من الكتب كتاب الكامل كتاب الروضة كتاب املقتضب كتاب االشتقاق كتاب 
األنواء واألزمنة كتاب القوايف كتاب اخلط واهلجاء كتاب املدخل إىل سيبويه كتاب املقصور واملمدود 

ؤنث كتاب معاين القرآن ويعرف بالكتاب التام كتاب احتجاج القراءة كتاب الرسالة كتاب املذكر وامل
الكاملة كتاب الرد على سيبويه كتاب قواعد الشعر كتاب إعراب القرآن كتاب احلث على األدب 

والصدق كتاب قحطان وعدنان كتاب الزيادة املنتزعة من سيبويه كتاب املدخل يف النحو كتاب شرح 
ب سيبويه كتاب ضرورة الشعر كتاب أدب اجلليس كتاب احلروف يف معاين القرآن إىل طه شواهد كتا

كتاب صفات اهللا جل وعال كتاب املمادح واملقابح كتاب الرياض املؤنقة كتاب أمساء الدواهي عند 
العرب كتاب األعراب كتاب اجلامع مل يتمه كتاب التعازي كتاب الوشى كتاب معىن كتاب سيبويه 

لناطق كتاب العروض كتاب معىن كتاب األوسط لألخفش كتاب البالغة كتاب شرح كالم كتاب ا
العرب وختليص ألفاظها ومزاوجة كالمها وتقريب معانيها كتاب ما اتفقت ألفاظه واختلفت معانيه يف 

 القرآن كتاب الفاضل واملفضول كتاب طبقات النحويني البصريني وأخبارهم كتاب العبارة عن أمساء اهللا

  .تعاىل كتاب احلروف كتاب التصريف

  ومن وراقي المبرد

ابن الزجاجي وامسه إمساعيل بن أمحد والساسي وامسه إبراهيم بن حممد قال أبو سعيد رمحه اهللا وقد نظر 
يف كتاب سيبويه يف عصره مجاعة مل يكن هلم كتب هته يعين املربد مثل أيب ذكوان القاسم بن إمساعيل 

اين الشعر رواه بن درستويه وقع إىل سرياف أيام الزنج وكان عالمة أخبارياً قد وأليب ذكوان كتاب مع
لقي مجاعة وكان التوزي زوج أم أيب ذكوان ومثل عبيد بن ذكوان وكان مقيما بعسكر مكرم وله من 

الكتب كتاب األضداد كتاب جواب املسكت كتاب أقسام العربية ومثل أيب يعلى بن أيب زرعة من 
ين وكان مقدماً عاملاً بالنحو ثقة فيما يرويه وله من الكتب املصنفة كتاب اجلامع يف النحو مل أصحاب املاز

  .يتمه

  ومن علماء البصريين
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أبو جعفر أمحد بن حممد بن رستم بن يزدبان الطربي ويعد يف طبقة أيب يعلي بن أيب زرعة وله من الكتب 
كر واملؤنث كتاب صورة اهلمز كتاب التصريف كتاب غريب القرآن كتاب املقصور واملمدود كتاب املذ

كتاب النحو ومثل االشنانداين ويكىن أبا عثمان روى عنه أبو بكر بن دريد ولقيه بالبصرة وله من الكتب 
كتاب معاين الشعر كتاب األبيات ومثل املربمان وامسه حممد بن علي بن إمساعيل ويكىن أبا بكر من أهل 

رح سيبويه مع أيب هاشم حنن نذكرها مبشيئة اهللا وعونه وله من الكتب العسكر وله حكاية يف تلقني ش
كتاب العيون كتاب النحو اموع على العلل كتاب شرح كتاب سيبويه ومل يتمه كتاب شرح شواهد 

  كتاب سيبويه كتاب ااري لطيف كتاب صفة شكر املنعم 

  أخبار الزجاج

    

الزجاج أقدم أصحاب املربد قراءة عليه وكان من يريد أن وهو أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن السرى 
يقرأ على املربد يعرض عليه أوال ما يريد أن يقرأه مث ارتفع الزجاج وصار مع املعتضد يعلم أوالده ومع 
عبيد اهللا بن سليمان أوالً وكان سبب اتصاله باملعتضد أن بعض الندماء وصف للمعتضد كتاب جامع 

ة الندمي واسم حمربة حممد بن حيىي بن أيب عباد ويكىن أبا جعفر واسم أيب عباد حمابر النطق الذي عمله حمرب
بن يزيد بن الصباح العسكري وكان حسن األدب ونادم املعتضد وجعل كتابه جداول فأمر املعتضد 

القاسم بن عبيد اهللا أن يطلب من يفسر تلك اجلداول فبعث إىل ثعلب وعرضه عليه فلم يتوجه إىل 
 اجلداول وقال لست أعرف هذا فان أردمت كتاب العني فموجود وال رواية له وكتب إىل املربد أن حساب

يفسرها فأجام بأنه كتاب طويل حيتاج إىل شغل وتعب وأنه قد أسن وضعف عن ذلك فان دفعتموها 
 حىت أحل إىل صاحيب إبراهيم بن السرى رجوت أن يفي بذلك فتغافل القاسم عن مذاكرة املعتضد بالزجاج

عليه املعتضد فأخربه بقول ثعلب واملربد وأنه أحال على الزجاج بذلك ففعل القاسم فقال الزجاج أنا 
أعمل ذلك على غري نسخة وال نظر يف جدول فأمره بعمل البتاين فاستعار الزجاج كتب اللغة من ثعلب 

 خبط الترمذي الصغري أيب احلسن والسكري وغريمها ألنه كان ضعيف العلم باللغة ففسد البتاين كله وكتبه
وجلده ومحله الوزير إىل املعتضد فاستحسنه وأمر له بثالمثائة دينار وتقدم إليه بتفسريه كله ومل خيرج ملا 

مث ظهر يف بقيات السلطان هذا : عمله الزجاج نسخة إىل أحد إال إىل خزانة املعتضد قال حممد بن إسحاق
لحى لطيف قال وصار للزجاج ذا السبب مرتلة عظيمة وجعل له رزق التفسري متقطعاً ورأيناه وهو يف ط

يف الندماء ورزق يف الفقهاء ورزق يف العلماء ثالمثائة دينار وتويف الزجاج يوم اجلمعة إلحدى عشرة ليلة 
بقيت من مجادى اآلخرة سنة عشر وثالمثائة وله من الكتب كتاب ما فسره من جامع النطق كتاب معاين 
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تاب االشتقاق كتاب القوايف كتاب العروض كتاب الفرق كتاب خلق اإلنسان كتاب خلق القرآن ك
الفرس كتاب خمتصر حنو كتاب فعلت وافتعلت كتاب ما ينصرف وما ال ينصرف كتاب شرح أبيات 

  .سيبويه كتاب النوادر

  أخبار ابن دريد

أبو احلسن الدريدي وكان أحد غلمانه وخصيصاً به قال أبو بكر رمحه اهللا ولدت بالبصرة يف سكة قال 
صاحل سنة ثالث وعشرين ومائتني وهو أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد بن عتاهية بن حشم بن حسن 

سلمة بن محامي وهو منسوب إىل قرية من نواحي عمان يقال هلا محاما بن جرو بن واسع بن وهب بن 
بن حشم بن حاضر بن حشم بن ظامل بن حاضر بن أسد بن عدي بن عمرو بن مالك بن فهم بن غامن 
بن دوس بن عدنان بن عبد اهللا بن زهران بن كعب بن احلرث بن عبد اهللا بن مالك بن نصر بن أزد بن 

كنها مدة مث صار الغوث وأقام بالبصرة مث مضى إىل عمان فأقام ا مدة مث صار إىل جزيرة بن عمارة فس
إىل فارس فقطنها مث صار إىل بغداد نزهلا وكان عاملاً باللغة وأشعار العرب قرأ على علماء البصريني وأخذ 

عنهم مثل أيب حامت والرياشي والتوزي والزيادي وروى أبو بكر عن عمه احلسن بن حممد كتاب مساملات 
ن باملقربة املعروفة بالعباسية من اجلانب الشرقي األشراف وتويف ببغداد سنة إحدى وعشرين وثالمثائة ودف

يف ظهر سوق السالح وله من الكتب كتاب اجلمهرة يف علم اللغة خمتلف النسخ كثري الزيادة والنقصان 
ألنه أماله بفارس وأماله ببغداد من حفظه فلما اختلف اإلمالء زاد ونقص وملا أماله بفارس على غالمه 

قية اليت عليها املعول هي النسخة األخرية وآخر ما صح من النسخ نسخة أيب تعلم من أول الكتاب والبا
الفتح عبد اهللا بن أمحد النحوي ألنه كتبها من عدة نسخ وقرأها عليه كتاب السرج واللجلجام كتاب 
االشتقاق كتاب املقتبس كتاب الوشاح كتاب اخليل الكبري كتاب اخليل الصغري كتاب األنواء كتاب 

تاب املقتىن كتاب املالحن كتاب رواة العرب كتاب ما سئل عنه لفظا فأجاب عنه حفظاً مجعه اتين ك
علي بن إمساعيل بن حرب عنه كتاب اللغات كتاب السالح كتاب غريب القرآن مل يتمه كتاب فعلت 

ل وافتعلت كتاب أدب الكاتب على مثال كتاب بن قتيبة ومل جيرده من املسودة فلم خيرج منه شيء يعو
  .عليه كتاب صفة السحاب والغيث

    

قال يل أبو احلسن الدريدي حضرت وقد قرأ أبو علي بن مقلة وأبو حفص كتاب املفضل بن سلمة الذي 
يرد فيه على اخلليل على أيب بكر فكان يقول صدق أبو طالب يف شيء إذا مر به وكذب أبو طالب يف 

   املائة ورقة وترمجه بالتوسط شيء آخر مث رأيت هذا الكالم وقد مجعه حفص يف حنو
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  أخبار بن السراج

قال أبو حممد بن درستويه إنه كان من أحدث غلمان املربد سنا مع ذكائه وفطنته وكان املربد مييل اليه 
ورأيت ابن السراج يوماً وقد حضر : ويقربه ويشرح له وجيتمع معه يف اخللوات والدعوات وتأنس به قال

عد موت املربد فسأل رجل الزجاج عن مسألة فقال البن السراج أجبه يا أبا عند الزجاج مسلماً عليه ب
بكر فأجابه فأخطأ فانتهزه الزجاج وقال واهللا لو كنت يف مرتيل ضربتك ولكن الس ال حيتمل هذا وقد 
كنا نشهد بالذكاء والفطنة أليب احلسن بن رجاء وأنت ختطئ يف مثل هذا فقال قد ضربتين يا أبا إسحاق 

أدبتين وأنا تارك ما درست مذ قرأت هذا الكتاب يعين كتاب سيبويه ألين تشاغلت عنه باملنطق و
واملوسيقى واآلن أنا أعاود فعاود وصنف وانتهت إليه الرياسة بعد موت الزجاج وتويف يف سنة وله من 

ح الكتب كتاب األصول الكبري كتاب مجل األصول كتاب املوجز صغري كتاب االشتقاق كتاب شر
سيبويه كتاب احتجاج القراءة كتاب الشعر والشعراء كتاب اجلمل كتاب الرياح واهلواء والنار كتاب 
املواصالت يف األخبار واملذكرات قال أبو احلسن علي بن عيسى الرماين جرى حبضرة بن السراج ذكر 

 تقل هكذا كتابه يف األصول الذي صنفه فقال قائل هو أحسن من كتاب املقتضب فقال أبو بكر ال
  : وأنشد

 فقلت الفضل للمتقدم بكاها  ولكن بكت قبلي فهيج لي البكا

  أخبار أبي سعيد السيرافي

مولده بسرياف قال الشيخ أبو أمحد أمده اهللا أبو سعيد احلسن بن عبد اهللا بن املرزبان وأصله من فارس 
وفيها ابتدأ بطلب العلم وخرج عنها قبل العشرين ومضى إىل عمان وتفقه ا مث عاد إىل سرياف ومضى 
إىل العسكر فأقام ا مدة ولقي حممد بن عمر الصيمري املتكلم وكان يقدمه ويفضله على مجيع أصحابه 

 بن معروف على قضاء اجلانب وكان فقيهاً على مذاهب العلماء العراقيني وخلف القاضي أبا حممد
الشرقي وكان أستاذه يف النحو مث اجلانبني مث اجلانب الشرقي وكان الكرخي الفقيه يقدمه ويفضله وعقد 
له حلقة يفيت فيها ومولده قبل التسعني وتويف يف رجب لليلتني خلتا منه سنة مثان وستني وثالمثائة وله من 

ف والقطع كتاب أخبار النحويني كتاب الوقف واالبتداء الكتب كتاب شرح سيبويه كتاب ألفات الوص
  .كتاب صنعة الشعر والبالغة كتاب شرح مقصورة بن دريد

  أخبار بن درستويه
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أبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن حممد بن درستويه لقي املربد وثعلباً وأخذ مها وكان فاضالً مفنناً يف علوم 
بية شديدة وله رد على املفضل بن سلمة ونقض كتاب العني كثرية من علوم البصريني ويتعصب هلم عص

وتويف سنة نيف وثالثني وثالمثائة وله من الكتب كتاب املتمم كتاب اإلرشاد يف النحو كتاب اهلداية 
شرح اجلرمي كتاب شرح الفصيح كتاب أدب الكاتب كتاب املذكر واملؤنث كتاب املقصور واملمدود 

ث كتاب معاين الشعر كتاب احلي وامليت كتاب التوسط بني األخفش كتاب اهلجاء كتاب غريب احلدي
وثعلب يف معاين القرآن واختيار أيب حممد يف ذلك كتاب تفسري السبع ومل يتمه كتاب املعاين يف القراءات 

مل يتمه كتاب تفسري الشيء مل يتمه كتاب أسرار النحو مل يتمه كتاب شرح املقتضب مل يتمه كتاب 
الراوندي على النحويني كتاب الرد على مدرج العروضي كتاب األزمنة مل يتمه كتاب نقض كتاب بن 

الرد على ثعلب يف اختالف النحويني كتاب خرب قس بن ساعدة وتفسريه كتاب شرح الكالم ونقاه ومل 
يتمه كتاب الرد على بن خالويه يف الكل والبعض كتاب يف األضداد كتاب الرد على أيب مقسم يف 

 كتاب إخبار النحويني كتاب الرد على الفراء يف املعاين كتاب جوامع العروض كتاب االحتجاج اختياره
للقراء كتاب تفسري شبل بن عروة كتاب رسالة إىل جنيح الطولوين يف تفضيل العربية كتاب الكالم على 

 قال بالزوائد بن قتيبة يف تصحيف العلماء كتاب الرد على بن زيد البلخي يف النحو كتاب الرد على من
وأن يكون يف الكالم حرف زائد كتاب النصرة لسويد على مجاعة النحويني وحيتوي هذا الكتاب على 
عدة ومل يتمه كتاب مناظرة سيبويه للمربد كتاب الرد على من نقل كتاب العني عن اخلليل أبو احلسن 

حوي أصله من سر من رأى علي بن عيسى الرماين أبو احلسن علي بن عيسى بن علي بن عبد اهللا الن
ومولده ببغداد سنة ست وتسعني ومائتني من أفاضل النحويني واملتكلمني البغداديني مفنن يف علوم كثرية 

من الفقه والقرآن والنحو والكالم كثري التصرف والتأليف وأكثر ما يصنفه يؤخذ عنه إمالء وحييا إىل 
 املوضع ما له من الكتب املصنفة يف النحو واللغة الوقت الذي بيض هذا الكتاب فيه وحنن نذكر يف هذا

والشعر ونذكر ما له يف الكالم يف موضعه وكذلك الفقه كتاب شرح سيبويه كتاب نكت سيبويه كتاب 
أغراض كتاب سيبويه كتاب املسائل املفردة من كتاب سيبويه كتاب شرح املدخل للمربد كتاب شرح 

 صغري وكبري كتاب شرح األلف والالم للمازين كتاب شرح خمتصر اجلرمي كتاب شرح املسائل لألخفش
املوجز البن السراج كتاب التصريف كتاب اهلجاء كتاب اإلجياز يف النحو كتاب املبتدأ يف النحو كتاب 

االشتقاق الصغري كتاب االشتقاق الكبري كتاب األلفات يف القرآن كتاب إعجاز القرآن كتاب شرح 
  .كتاب األصول البن السراج
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  الفارسي أبو علي

ابن أمحد بن عبد الغفار النحوي تويف قبل السبعني وثالمثائة وله من الكتب كتاب احلجة كتاب التذكرة 
كتاب أبيات اإلعراب كتاب شرح أبيان اإليضاح كتاب خمتصر عوامل اإلعراب كتاب املسائل املصلحة 

  .يرويها عن الزجاج وتعرف باألغفال

  ثانية الفن الثاني من المقالة ال

  أخبار النحويين واللغويين الكوفيين

إمنا قدمنا البصريني أوال ألن علم العربية عنهم أخذ وألن البصرة أقدم بناء من : قال حممد بن إسحاق
  .الكوفة

  أخبار الرؤاسي

    

قرأت خبط أيب الطيب أخي الشافعي قال اسم الرؤاسي حممد بن أيب سارة ويكىن أبا جعفر ومسي الرؤاسي 
 رأسه وكان يرتل النيل فسمي النيلي وهو أول من وضع من الكوفيني كتاباً يف النحو قال ثعلب كان لكرب

قد خرج : الرؤاسي أستاذ الكسائي والفراء وقال الفراء ملا خرج الكسائي إىل بغداد قال يل الرؤاسي
الرؤاسي فأجابين الكسائي وأنت أسن منه فجئت إىل بغداد فرأيت الكسائي فسألته عن مسائل من مسائل 

خبالف ما عندي فغمزت قوماً من علماء الكوفيني كانوا معي فقال مالك قد أنكرت لعلك من أهل 
الكوفة فقلت نعم فقال الرؤاسي يقول كذا وكذا وليس صواباً ومسعت العرب تقول كذا وكذا حىت آيت 

خلليل بطلب كتايب فبعثت به على مسائلي فلزمته وكان الرؤاسي رجالً صاحلاً وقال الرؤاسي بعث إىل ا
إليه فقرأه ووضع كتابه قال ويف كتاب سيبويه قال الكويف يعين الرؤاسي قال بن درستويه زعم ثعلب أن 
أول من وضع من النحويني الكوفيني يف النحو كتاب الرؤاسي وتويف وله من الكتب كتاب الفيصل رواه 

ليوم كتاب الوقف واالبتداء الكبري كتاب الوقف مجاعة كتاب التصغري كتاب معاين القرآن يروى إىل ا
  .واالبتداء الصغري

  أخبار معاذ الهرا

من خط أيب الطيب أخي الشافعي معاذ اهلرا عن الرؤاسي وهو أبو مسلم معاذ اهلرا وقيل يكىن أبا علي من 
ه وكان معاذ موايل حممد بن كعب القرظي وكان أبوه كناه بايب مسلم مث ولد له ولد فسماه علياً فكين ب
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صديقاً للكميت فأشار عليه باخلروج من عمل خالد القسري وقال هو شديد العصبية على املضرية فلم 
  : يقبل منه فلما قبض خالد على الكميت وحبسه اغتم لذلك معاذ فقال

  هوى المنصوح عز لها القبول  والنصيحة إن تعدت نصحتك

 دون ما أملت غول فغالت  الذي لك فيه رشد فخالفت

 له عرض من البلوى وطول  خالف ما تهوى خالفا وعاد

  : فبلغ الكميت قوله فكتب إليه

  إلى الرمل من يبرين متجراً رمال  كمهدي الماء للبحر حامالً أراك

معاذ اهلرا إىل أيام الربامكة وولد يف أيام يزيد بن عبد امللك ومات يف السنة اليت نكبت فيها وعاش 
  .الربامكة سنة سبع ومثانني ومائة وكان له أوالد وأوالد أوالد فماتوا كلهم وهو باق وال كتاب له يعرف

  أخبار الكسائي

ريوز وقيل يكىن بأيب عبد اهللا كويف أخذ أبو احلسن علي بن محزة بن عبد اهللا بن عثمان وقيل من بن ف
: عن الرؤاسي وعن مجاعة وقدم بغداد فضمه الرشيد إىل ولديه املأمون واألمني قرأت خبط أيب الطيب قال

أشرف الرشيد على الكسائي وهو ال يراه فقام الكسائي ليلبس نعله حلاجة يريدها فابتدرها األمني 
هما وأيديهما مث أقسم عليهما أال يعاودا فلما جلس الرشيد جملسه واملأمون فوضعاها بني يديه فقبل رؤوس

قال أي الناس أكرم خادما قالوا أمري املؤمنني أعزه اهللا قال بل الكسائي خيدمه األمني واملأمون وحدثهم 
  : احلديث قال وملا اشتدت علة الكسائي بالري جعل الرشيد يدخل عليه يعوده دائما فسمعه يوما منشداً

 مالك ذو النخيل بدار وأبيك  أحلك ذا النخيل وقد أرى رد

  هيهات ذو نغر من المزدار  بداركم بذي نفر الحمى ال

أعرابياً كان يرتل فخرج الرشيد وقال مات الكسائي واهللا قيل وكيف يا أمري املؤمنني قال ألنه حدثين أن 
عليه فاعتل فتمثل ذا البيت ومات عنده قال فمات الكسائي من يومه وإمنا مسي الكسائي ألنه كان 

حيضر جملس معاذ اهلرا والناس عليهم احللل وعليه كساء ورداء وتويف بالري سنة سبع وتسعني ومائة ودفن 
القرآن كتاب خمتصر النحو كتاب وأبو يوسف القاضي يف يوم واحد وله من الكتب كتاب معاين 

القراءات كتاب العدد كتاب النوادر الكبري كتاب النوادر األوسط كتاب النوادر األصغر كتاب مقطوع 
القرآن وموصوله كتاب اختالف العدد كتاب اهلجاء كتاب املصادر كتاب أشعار املعاياة وطرائقها كتاب 

 بن يوسف صاحب الكسائي وكان حنوياً لغوياً وله من اهلاءات املكىن ا يف القرآن كتاب احلروف نصر
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     الكتب كتاب اإلبل كتاب خلق اإلنسان 

ومن علماء الكوفيني أبو احلسن أمحد وليس خيلف قبل وبعد الكسائي وكان مقدماً أخذ عن الرؤاسي 
م خالد وقرأ على الكسائي وله من الكتب كتاب التصريف كتاب يقني البلغاء ومن علمائهم أيضا وروا

بن كلثوم الكليب من رواة األشعار والقبائل وعارف باألنساب واأللقاب وأيام الناس وله صنعة يف األشعار 
والقبائل هذه حكاية من خط بن الكويف وله من الكتب كتاب الشعراء املذكورين كتاب أشعار القبائل 

  .وحيتوي على عدة قبائل

  أخبار الفراء

راء موىل بين منقر ولد بالكوفة ومن خط سلمة الفراء العبسي ومن خط أبو زكريا حيىي بن زياد الف
اليوسفي حيىي بن زياد بن قرأ حيب ومن خط أيب عبد اهللا بن مقلة قال أبو العباس ثعلب كان السبب يف 

إمالء كتاب الفراء يف املعاين إن عمر بن بكري كان من أصحابه وكان منقطعاً إىل احلسن بن سهل فكتب 
راء أن األمري احلسن بن سهل رمبا سألين عن الشيء بعد الشيء من القرآن فال حيضرين فيه جواب إىل الف

فان رأيت أن جتمع يل أصوالً أو جتعل يف ذلك كتاباً ارجع إليه فعلت فقال الفراء ألصحابه اجتمعوا حىت 
سجد رجل يؤذن ويقرأ أمل عليكم كتاباً يف القرآن وجعل هلم يوما فلما حضروا خرج إليهم وكان يف امل

بالناس يف الصالة فالتفت إليه الفراء فقال له اقرأ بفاحتة الكتاب نفسرها مث نويف الكتاب كله فقرأ الرجل 
ويفسر الفراء فقال أبو العباس مل يعمل أحد قبله مثله وال أحسب أن أحداً يزيد عليه قال أبو العباس 

اب الكسائي صاروا إليه وسألوه أن ميلي عليهم أبيات وكان السبب يف إمالئه احلدود أن مجاعة من أصح
النحو ففعل فلما كان الس الثالث قال بعضهم لبعض أن دام هذا على هذا علم النحو الصبيان والوجه 
أن يقعد عنه فقعدوا فغضب وقال سألوين القعود فلما قعدت تأخروا واهللا ألملني النحو ما اجتمع اثنان 

ة ومل ير يف يده كتاب إال مرة واحدة أمال كتاب مالزم من نسخة قال أبو فأمال ذلك ستة عشر سن
العباس كان الفراء جيلس الناس يف مسجده إىل جانب مرتله وكان يرتل بإزائه الواقدي قال وكان الفراء 
يتفلسف يف تأليفاته ومصنفاته يعين يسلك يف ألفاظه كالم الفالسفة كان أكثر مقامه ببغداد كان جيمع 

ال دهره فإذا كان آخر السنة خرج إىل الكوفة وأقام ا أربعني يوماً يف أهله يفرق فيهم ما مجعه طو
  : ويربهم ومل يؤثر من شعره غري هذه األبيات رواها أبو حنيفة الدينوري عن الطوال

 له تسعة من الحجاب ض  أميرا على جريب من األر يا

 سمعنا بحاجب في خراب ما  جالساً في الخراب يحجب عنه
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 مثلي يطيق رد الحجاب ليس  تراني لك العيون بباب لن

وتويف الفراء بطريق مكة سنة سبع ومائتني وله من الكتب كتاب معاين القرآن ألفه لعمر بن بكري أربعة 
القرآن كتاب اجلمع والتثنية يف أجزاء كتاب البهي ألفه لعبد اهللا بن طاهر كتاب اللغات كتاب املصادر يف 

القرآن كتاب الوقف واالبتداء كتاب الفاخر كتاب آلة الكتاب كتاب النوادر رواه سلمة بن قادم كتاب 
فعل وأفعل كتاب املقصور واملمدود كتاب املذكر واملؤنث أمساء احلدود له نسختها من خط سلمة بن 

ية حد النصب املتولد من الفعل حد املعرفة والنكرة عاصم على هذا الترتيب حد اإلعراب يف أصول العرب
. حد من ورب حد العدد حد مالزمة رجل حد العماد حد الفعل الواقع حد إن وأخواا حد كي وكيال

حد حىت حد اإلغراء حد الدعاء حد النونني الشديدة واخلفيفة حد االستفهام حد اجلزاء حد اجلواب حد 
سم حد الثنوية واملثىن حد النداء حد الندبة حد الترخيم حد أن الذي ومن وما حد رب وكم حد الق

املفتوحة حد إذ وإذا وإذا حد ما مل يسم فاعله حد احلكاية حد التصغري حد الثنية حد اهلجاء حد راجع 
الذكر حد الفعل الرباعي حد الفعل الثالثي حد املعرب من مكانني حد اإلدغام حد اهلمز حد األبنية حد 

املقصور واملمدود حد املذكر واملؤنث حد فعل وأفعل حد النهي حد االبتداء والقطع حد ما اجلمع حد 
  جيرى وما ال جيرى 

  ذكر المشاهير من أصحاب الفراء

    

أبو قادم أبو جعفر حممد بن قادم صاحب الفراء وكان معلم املعتز قبل اخلالفة فلما ويل اخلالفة بعث إليه 
شيخ كبري فقال رسول أمري املؤمنني فقال أليس أمري املؤمنني ببغداد يعين فجاءه الرسول وهو يف مرتله 

املستعني قال ال قد ويل املعتز وكان املعتز قد حقد عليه عسف تأديبه له فخشي من بادرته فقال لعنا له 
عليكم السالم وخرج فلم يرجع إليهم وهذا سنة إحدى ومخسني ومائتني وله من الكتب كتاب الكايف 

  لنحو كتاب غريب احلديث كتاب خمتصر حنو يف ا

  سلمة بن عاصم

ويكىن أبا حممد سلمة بن عاصم صاحب الفراء وأحد العلماء الكوفيني ثقة راوية عاملاً بالنحو روى عن 
الفراء كتبه كلها وكان ال يفارقه وتويف سلمة وله من الكتب كتاب غريب احلديث كتاب احللول يف 

  .النحو

  الطوال
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 أبا عبد اهللا وال كتاب له يعرف قال أبو العباس ثعلب كان الطوال حاذقاً بالعربية وكان وامسه ويكىن
  سلمة حافظاً لتأدية ما يف الكتب وكان أبو قادم حسن النظر يف العلل 

  أخبار أبي عمرو الشيباني

اء بين شيبان أبو عمرو وامسه إسحاق بن مرار بكسر امليم الشيباين موىل هلم وكان أبو عمرو يؤدب يف أحي
فنسب إليهم بالوالء ويقال بااورة وبالتعليم ألوالدهم وكان راوية واسع العلم باللغة ثقة يف احلديث 

كثري السماع وأخذ عنه دواوين أشعار القبائل كلها وله بنون وبنو بنني يروون عنه كتبه فمن ولده عمرو 
من كتب عمرو بن أيب عمرو كتاب اخليل بن أيب عمرو وروى عنه وأخذ منه وصنف كتباً يف اللغة ف

وكان يلزم جملس أيب : كتاب غريب املصنف كتاب اللغات كتاب النوادر كتاب غريب احلديث قال
حدثنا علي بن : عمرو الشيباين أمحد بن حنبل وكتب عنه حديثاً كثرياً قال القاضي أبو احلسن اهلامشي

يب عمر وقال ملا مجع أيب أشعار العرب كانت نيفاً حدثنا عمرو بن أ: احلسني القرشي عن احلزنبل قال
ومثانني قبيلة فكان كلما عمل منها قبيلة وأخرجها إىل الناس كتب مصحفاً وجعله يف مسجد الكوفة حىت 

كتب نيفاً ومثانني مصحفاً خبطه وبلغ أبو عمرو الشيباين مائة سنة وعشر سنني ومات سنة ست ومائتني 
 أبو عمرو الشيباين وله مائة ومثاين عشر سنة وكان يكتب بيده إىل أن وقال يعقوب بن السكيت مات

مات وكان رمبا استعار مين الكتاب وأنا إذ ذاك صيب آخذ عنه وأكتب من كتبه وقال بن كامل مات أبو 
عمرو يف اليوم الذي مات فيه أبو العتاهية وإبراهيم املوصلي سنة ثالث عشرة ومائتني وله من الكتب 

ب احلديث رواه عنه عبد اهللا بن أمحد بن حنبل عن أبيه أمحد عن أيب عمرو كتاب النوادر كتاب غري
املعروف حبرف اجليم كتاب النحلة كتاب النوادر الكبري على ثالث نسخ كتاب خلق اإلنسان كتاب 

  احلروف كتاب شرح كتاب الفصيح 

  أخبار المفضل الضبي

 بن سامل بن الرمال من بين ثعلبة بن السيد بن ضبة ويقال أبو العباس املفضل بن حممد بن يعلى بن عامر
بن أيب الضيب هذا من خط اليوسفي ويكىن أبا عبد الرمحن من خط بن الكويف ويقال أنه خرج مع إبراهيم 

بن عبد اهللا بن حسن فظفر به املنصور فعفا عنه وألزمه املهدي وللمهدي عمل األشعار املختارة املسماة 
مائة ومثانية وعشرون قصيدة وقد تزيد وتنقص وتتقدم القصائد وتتأخر حبسب الرواية املفضليات وهي 

  .عنه والصحيحة اليت رواها عنه بن األعرايب قال وأول النسخة لتأبط شراً

  ومر طيف على األهوال طراق  عيد مالك من شوق وابراق يا
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املفضل سنة وله من الكتب كتاب االختيارات وقد ذكرناه كتاب األمثال كتاب العروض كتاب تويف 
  معاين الشعر كتاب األلفاظ 

  أخبار ابن األعرابي

أبو عبد اهللا حممد بن زياد األعرايب قرأت خبط أيب عبد اهللا بن مقلة قال أبو العباس ثعلب شاهدت جملس 
نسان وكان يسأل ويقرأ عليه فيجيب من غري كتاب قال ولزمته بن األعرايب وكان حيضره زهاء مائة إ

بضع عشرة سنة م ما رأيت بيده كتابا قط ومات بسر من رأى وقد جاوز الثمانني قال أبو العباس قد 
أملي على الناس ما حيمل على إمجال مل ير أحد يف الشعر أغزر منه قال أبو العباس وأدرك الناس قرأ على 

ع من املفضل بن حممد وكان يذكر أنه ربيب املفضل كانت أمه حتته قرأت خبط بن القاسم بن معن ومس
ولدت يف الليلة اليت : قال ثعلب مسعت ابن األعرايب يف سنة مخس وعشرين ومائتني يقول: الكويف قال

  .مات فيها أبو حنيفة ومات سنة إحدى وثالثني وكان عمره إحدى ومثانني سنة وأربعة أشهر وثالثة أيام

  خبر القاسم بن معن

    

اقتضاه هذا املكان فذكرته الن أبا عبد اهللا بن األعرايب أخذ عنه وهو القاسم بن معن بن عبد الرمحن بن 
عبد اهللا بن مسعود وواله املهدي القضاء قال وكيع كان القاسم من أشد الناس افتناناً يف اآلداب كلها 

أهله ويف الرأي وأهله ويف الشعر وأهله ويف األخبار وكانت له مروءة حسنة وكان يناظر يف احلديث و
وأهلها ويف الكالم وأهله ويف النسب وأهله وكان جيالس أبا حنيفة فقيل له أوصى أن تكون من غلمان 

أيب حنيفة فقال ما جلس الناس إىل أحد أنفع من جمالسة أيب حنيفة ومات ابن األعرايب سنة إحدى وثالثني 
نوادر رواه عنه مجاعة منهم الطوسي وثعلب وغريمها وقيل أنه اثنا عشر رواية وله من الكتب كتاب ال

وقيل تسعة كتاب األنواء كتاب صفة النخل كتاب صفة الزرع كتاب اخليل كتاب مدح القبائل كتاب 
معاين الشعر كتاب تفسري القبائل كتاب النبات كتاب األلفاظ كتاب نسب اخليل كتاب نواد الزبرييني 

در بين فقعس كتاب الذباب خبط السكري كتاب النبت والبقل وروى بن األعرايب عن مجاعة كتاب نوا
  .من فصحاء األعراب منهم الصمويت الكاليب وأبو ايب الربعي

  ثابت بن أبي ثابت
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هو أبو حممد ثابت بن أيب ثابت واسم أيب ثابت سعيد ومن خط السكري اسم أيب ثابت حممد لغوي لقي 
 وأخذ عنهم من كبار الكوفيني وتويف وله من الكتب كتاب خلق اإلنسان كتاب الفرق فصحاء األعراب

  .كتاب الزجر والدعاء كتاب خلق الفرس كتاب أبو يونس كتاب خمتصر العربية

  ابن سعدان

أبو جعفر حممد بن سعدان الضرير وكان معلماً للعامة وأحد القراء بقراءة محزة مث اختار لنفسه ففسد عليه 
 والفرع بغدادي املولد كويف املذهب وتويف سنة إحدى وثالثني ومائتني يوم عرفة وله من الكتب األصل

  كتاب القراءة كتاب خمتصر النحو وله قطعة حدود على مثال حدود الفراء ال يرغب الناس فيها 

  هشام الضرير

أيت منها خبط أيب هو هشام بن معاوية الضرير ويكىن أبا عبد اهللا صاحب الكسائي وله قطعة حدود ر
  جعفر الطربي وغريه ال يرغب فيها وله من الكتب كتاب املختصر كتاب القياس 

  الخطابي

ويكىن أبا حممد وامسه عبد اهللا بن حممد بن حرب اخلطاب من النحويني الكوفيني ويعرف باخلطايب وله 
  .ب عمود النحو وفصولهمن الكتب كتاب النحو الكبري كتاب النحو الصغري كتاب املكتم يف النحو كتا

  السرخسي

وامسه عبد العزيز بن حممد ويكىن أبا طالب قرأت خبط بن الكويف أنه كان جاراً هلشام الضرير وكان 
جيلس يف مسجد الترمجانية وله من الكتب كتاب يف النحو الكبري غري موجود ابن مردان الكويف أبو 

ن أيب طالب وروى عنه وله من الكتب كتاب موسى عيسى بن مردان قرأت خبط بن الكويف انه أخذ ع
  .القياس على أصول النحو

  الكرماني

األنصاري وامسه هشام بن إبراهيم الكرماين من كرنبا أخذ عن األصمعي وغريه من الكوفيني ويكىن أبا 
  علي وله من الكتب كتاب احلشرات كتاب الوحش كتاب خلق اخليل كتاب النبات 

  أخبار ابن كناسة
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حممد عبد اهللا بن حيىي ومولده سنة ثالث وعشرين ومائة قرأت خبط بن الكويف أنه أبو حيىي حممد بن أبو 
عبد اهللا بن عبد األعلى األسدي من أهل الكوفة انتقل إىل بغداد وأقام ا وأخذ عن جلة الكوفيني ولقي 

من بين أسد وعنهم أخذ رواة الشعراء وفصحاء بين أسد مثل جزى وأيب املوصول وأيب صدقة وكل هؤالء 
شعر الكميت وكان بن كناسة بن أخت إبراهيم بن أدهم الزاهد وتويف بالكوفة لثالث خلون من شوال 
سنة سبع ومائتني وكان شاعراً وله من الكتب كتاب األنواء كتاب معاين الشعر كتاب سرقات الكميت 

  من القرآن وغريه 

  سعدان ابن المبارك

ارك املكفوف موىل عاتكة موالة املهدي امرأة املعال بن أيوب بن طريف واملبارك أبو عثمان سعدان بن املب
من سيب طخارستان من علماء الكوفيني وروام وقد روى عن أيب عبيدة من البصريني وتويف وله من 
الكتب كتاب خلق اإلنسان كتاب الوحوش كتاب األمثال كتاب النقائض رواه عن أيب عبيدة كتاب 

  ملياه واجلبال والبحار رأيت منه قطعة خبط بن الكويف األرضني وا

  الطوسي

أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن سنان التيمي عامل رواية القبائل وأشعار الفحول ولقي مشايخ الكوفيني 
والبصريني وكان أكثر جمالسته وأخذه من بن األعرايب وله بن امسه سلك طريقته يف العلم واحلفظ وكان 

  . البن السكيت ألما أخذا عن نصران اخلراساين واختلفا يف كتبه بعد موته وال مصنف لهالطوسي عدواً

    

  أبو عبيد القاسم بن سالم

أبو عبيد القاسم بن سالم وقيل بن سالم بن مسكني بن زيد وكان محاالً وكان أبو عبيد خيضب باحلنا 
رائمة مث صار قاضياً بطرسوس أيام ثابت بن نصر أمحر الرأس واللحية ذا وقار وهيئة وكان مؤدباً ألوالد اهل

بن مالك ومل يزل معه ومع ولده مث صار يف ناحية عبد اهللا بن طاهر وكان ذا فضل ودين وستر ومذهب 
حسن وروى عن بن األعرايب وأيب زياد الكاليب واألموي وأيب عمرو الشيباين والكسائي والفراء ومن 

أيب زيد وكان إذا ألف كتاباً أهداه إىل عبد اهللا بن طاهر فيحمل إليه البصريني عن األصمعي وأيب عبيدة و
ماالً خطرياً وتويف سنة أربع وعشرين ومائتني مبكة وكان قدم بغداد حاجاً بعد أن صنف ما صنف من 
الكتب قرأت خبط بن النحوي مسعت علي بن حممد بن صدقة الكويف حيكي عن محاد بن إسحاق بن 
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 أبو عبيد عرضت كتايب يف الغريب املصنف على أبيك قلت نعم وقال يل فيه قال يل: إبراهيم قال
تصحيف مائيت حرف فقال أبو عبيد كتاب مثل هذا يكون فيه تصفيح مائيت حرف قليل وأليب عبيد من 

الكتب كتاب غريب املصنف كتاب غريب احلديث كتاب غريب القرآن كتاب معاين القرآن كتاب 
واملمدود كتاب القراءات كتاب املذكر واملؤنث كتاب األموال كتاب النسب الشعراء كتاب املقصور 

كتاب األحداث كتاب األمثال السائرة كتاب عدد آي القرآن كتاب أدب القاضي كتاب الناسخ 
واملنسوخ كتاب اإلميان والنذور كتاب احليض كتاب فضائل القرآن كتاب احلجر والتفليس كتاب 

لكتب الفقهية ومن أصحاب أيب عبيد ممن روى عنه وأخذ منه علي بن عبد الطهارة وله غري ذلك من ا
العزيز ومات سنة سبع ومثانني ومائتني وثابت بن عمرو بن حبيب موىل علي بن رابطة روى عنه كتبه 

كلها واملشعري وامسه علي بن حممد بن وصب قال مسعت أبا عبيد يقول هذا الكتاب أحب إىل من عشرة 
   الغريب املصنف وعدد أبوابه على ما ذكر ألف باب ومن شواهد الشعر ألف ومائتا بيت آالف دينار يعين

  نصران

أستاذ بن السكيت قيل أن يعقوب بن السكيت عنه أخذ وكان أستاذه قال نصران قرأت شعب الكميت 
  على أيب حفص عمر بن بكري وكانت كتب نصران البن السكيت حفظاً وللطوسي مساعاً 

  لعروضيأخبار برزخ ا

كان برزخ حافظاً راوية وكان كذاباً كثرياً ما حيدث بالشيء عن رجل مث عن غريه وكان يونس النحوي 
يقول إن مل يكن برزخ أروى الناس فهو أكذب الناس وكان منقطعاً إىل الفضل بن حيىي وهو من 

لكتب كتاب العروض الكوفيني كذا قرأت يف أخبار علماء الكوفة خبط أيب الطيب أخي الشافعي وله من ا
كتاب بناء الكالم رأيته يف جلود كتاب معاين العروض على حروف املعجم كتاب النقض على اخلليل 

  وتغليطه يف كتاب العروض كتاب األوسط يف العروض كتاب تفسري الغريب 

  أخبار السكيت وابنه يعقوب

    

لوس هلم وقالوا أنت أعلمنا فأىب من خط بن الكويف ملا مات الكسائي اجتمع أصحاب الفراء وسألوه اجل
أن يفعل فأحلوا عليه يف ذلك باملسألة فأجام واحتاج أن يعرف أنسام لريتب كل رجل منهم على قدر 
جملسه وكان ممن سأله عن نسبه السكيت فقال ما نسبك فقال خوزي أصلحك اهللا من قرى دورق من 
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 يظهر ألحد من أصحابه فسئل عن ذلك فقال سبحان اهللا كور األهواز فبقي الفراء أربعني يوماً يف بيته ال
أستحيي من السكيت ألين سألته عن نسبه فصدقين عن ذلك وفيه بعض القبح وكان عاملاً وكان أبو 

العباس ثعلب يقول كان يعقوب بن السكيت متصرفاً يف أنواع العلم وكان أبوه رجال صاحلاً وكان من 
بية وكان يقول أنا أعلم من أيب بالنحو وأيب أعلم مين بالشعر واللغة أصحاب الكسائي حسن املعرفة بالعر

وكان يعقوب يكىن بأيب يوسف من علماء بغداد ممن أخذ عن الكوفيني وكان مؤدباً لولد املتوكل وله 
معه أخبار وكان عاملاً بنحو الكوفيني وعلم القرآن والشعر وقد لقي فصحاء األعراب وأخذ عنهم وحكى 

ا مسعه منهم وله حظ من الستر والدين ويقال أن املتوكل ناله بشيء حىت مات يف سنة ست يف كتبه م
وأربعني ومائتني وليعقوب بن يقال له يوسف نادم املعتضد وخص به وله من الكتب كتاب األلفاظ 

كتاب إصالح املنطق كتاب األمثال كتاب القلب واإلبدال كتاب الزبرج كتاب البحث كتاب املقصور 
مدود كتاب املذكر واملؤنث كتاب األجناس كبري كتاب الفرق كتاب السرج واللجام كتاب فعل وامل

وأفعل كتاب األضداد كتاب النبات والشجر كتاب اإلبل كتاب النوادر كتاب معاين الشعر الكبري كتاب 
كتاب األيام معاين الشعر الصغري كتاب املثىن واملبين واملكين كتاب سرقات الشعراء وما اتفقوا عليه 

  .والليايل

  الحزنبل

  .أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عاصم التميمي عامل راوية روى عن بن السكيت كتاب السرقات

  أخبار أبي عصيدة

أمحد بن عبيد بن ناصح من علماء الكوفيني روى عنه قاسم األنباري ملا أراد املتوكل أن يأمر باختاذ 
تز جعل ذلك إىل اتياخ فأمر اتياخ كاتبه أن يتوىل ذلك فبعث إىل الطوال املؤدبني لولديه املنتصر واملع

واألمحر وابن قادم وأمحد بن عبيد وغريهم من األدباء فأحضرهم جملسه فجاء أمحد بن عبيد فقعد يف آخر 
الناس فقال له من قرب منه لو ارتفعت فقال حيث انتهى يب الس فلما اجتمعوا قال هلم الكاتب لو 

  رمت وقفنا على موضعكم من العلم فاخترنا فألقوا بينهم بيتاً البن علفا تذاك

 وإنما أنفقت مال علي  ذريني إنما خطئي وصوابي

األعراب فما فقال ارتفع مال فإمنا هذه كانت موضع الذي مث سكنوا فقال هلم أمحد من آخر الناس هذا 
املعىن فأحجم القوم فقيل له ما املعىن عندك قال أراد ما لومك إياي وإمنا أنفقت ماال مل انفق عرضاً فاملال 

ال أالم على إنفاقه فجاءه خادم من صدر الس فأخذ بيده حىت ختطى به إىل أعاله وقال ليس هذا 
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ىل من أن أكون يف جملس مث أحط عنه موضعك فقال ألن أكون يف جملس أرتفع منه إىل أعاله أحب إ
اختري هو وأخر معه وهو بن قادم وأليب عصيدة من الكتب كتاب املقصور واملمدود كتاب املذكر 

  .واملؤنث كتاب الزيادات من معاين الشعر ليعقوب وإصالحه كتاب عيون األخبار واألشعار

  أخبار المفضل بن سلمة

عامل كويف املذهب مليح اخلط وكان يف مجلة الفتح بن أبو طالب املفضل بن سلمة بن عاصم لغوي 
خاقان أوالً لقي بن األعرايب وغريه من العلماء واستدرك على اخلليل يف كتاب العني وخطاه وعمل يف 

ذلك كتاباً وتويف املفضل وله من الكتب كتاب البارع يف علم اللغة والذي خرج منه اهلمزة واهلاء والعني 
اء كتاب الفاخر كتاب العود واملالهي كتاب جالء الشبه كتاب الطيف كتاب ضياء واخلاء والغني واخل

القلوب يف معاين القرآن نيف وعشرون جزءاً كتاب معاين القرآن مفسر كتاب االشتقاق كتاب الفاخر 
فيما يلحن فيه العامة كتاب الزرع والنبات والنحل وأنواع الشجر كتاب خلق اإلنسان كتاب ما حيتاج 

 الكاتب كتاب املقصود واملمدود كتاب املطيب كتاب املدخل إىل علم النحو كتاب األنواء والبوارج إليه
كتاب اخلط والقلم كتاب مجاهري القبائل لطيف كتاب الرد على اخلليل وإصالح ما يف كتاب العني من 

  .الغلط واحملال والتصحيف

  صعودا

    

 أبا سعيد أحد العلماء بالنحو واللغة على مذهب من الكوفيني وامسه حممد بن هبرية األسدي ويكىن
الكوفيني وكان منقطعاً إىل عبد اهللا بن املعتز وله من الكتب رسالته إىل عبد اهللا بن املعتز فيما أنكرته 

العرب على أيب عبيد القاسم بن سالم ووافقته فيه كتاب خمتصر ما يستعمله الكاتب رأيته خبط احلفناين 
  . رسالته يف اخلط وما يستعمل يف الربي والقطوإصالح بن املعتز

  أخبار ثعلب

من خط بن الكويف أمحد بن حيىي بن زيد بن سيار أبو العباس ثعلب ومن خط أيب عبد اهللا بن مقلة قال 
أربع ومائتني وقد خرج من أبو العباس أمحد بن حيىي رأيت املأمون ملا قدم من خراسان وذلك يف سنة 

باب احلديد وهو يريد قصر الرصافة والناس صفان إىل املصلى قال فكان أيب قد محلين على يده فلما مر 
املأمون رفعين على يده وقال يل هذا املأمون وهذه سنة أربع فحفظت ذلك عنه إىل الساعة وكان سين 
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لعربية والشعر واللغة يف سنه ست عشرة وحذقت يومئذ أربع سنني قال أبو العباس ابتدأت بالنظر يف ا
العربية وحفظت كتب الفراء حىت مل يشذ عين حرف منها ويل مخس وعشرون سنة قال أبو العباس 
واذكر يوماً وقد صار إليه أمحد بن سعيد وأنا عنده ومجاعة منهم السكري وأبو العالية فأقام عنده 

عانيه واملسألة عنه فجعلت أجيب وال أتوقف وابن وتذاكرنا شعر الشماخ وأخذوا يف البحث عن م
األعرايب مسع حىت أتينا على معظم شعره فالتفت إليه أمحد بن سعيد يعجبه مين وتويف أبو العباس سنة 

إحدى وتسعني ومائتني ودفن يف جوار داره بقرب باب الشام وله من الكتب كتاب املصون يف النحو 
ني كتاب معاين القرآن كتاب املوفقي خمتصر يف النحو كتاب وجعله حدوداً كتاب اختالف النحوي

القراءات كتاب معاين الشعر كتاب التصغري كتاب ما ينصرف وماال ينصرف كتاب ما جيزي وماال جيزي 
كتاب الشواذ كتاب األمثال كتاب اإلميان والدواهي كتاب الوقف واالبتداء كتاب استخراج األلفاظ من 

تاب األوسط رأيته كتاب غريب القرآن لطيف كتاب املسائل كتاب حد النحو األخبار كتاب اهلجاء ك
  .كتاب تفسري كالم ابنة اخلسي كتاب الفصيح

وأليب العباس جمالسات أمالها على أصحابه يف جمالسه حتتوي على قطعة من النحو واللغة واألخبار معاين 
 أبو بكر بن األنباري وأبو عبد اهللا اليزيدي القرآن والشعر مما مسع وتكلم عليه روى ذلك عنه مجاعة منهم

وأبو عمر الزاهد وابن درستويه وابن مقسم وعمل أبو العباس قطعة من أشعار الفحول وغريهم منها 
  األعشى والنابغتان وطفيل والطرماح وغري ذلك من أصحابه 

  أبو محمد عبد اهللا

  .ائل جمموعةابن حممد الشامي على مذهب الكوفيني وله من الكتب كتاب مس

  وابن الحائل

وامسه هارون وأصله يهودي من أهل احلرية من غلمان أيب العباس متقدم عنده وعارف بالنحو على 
مذهب الكوفيني وكان يناظر املربد فيقال إنه ناظره يوماً فقال له املربد إين أرى لك فهما فال تكابر فقال 

إن كان خبزك ومعاشك فكابر إذا : اشنا فقال له أبو العباسله بن احلائل يا أبا العباس أيدك اهللا خبزنا ومع
كابر وله من الكتب كتاب العلل يف النحو كتاب الغريب للهشامي اختلف فيه فقيل إن اهلشامي ألفه عن 

  .ثعلب وقيل ألفه اهلشامي قريب لثعلب وأحسبه أمحد بن إبراهيم املؤلف له

  أخبار أبي محمد قاسم األنباري
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 أبو حممد قاسم بن حممد بن بشار األنباري من أهل األنبار لقي سلمة وأمثاله من أصحاب وابنه أبو بكر
الفراء ولقي مجاعة من اللغويني وكان أخبارياً وله من الكتب كتاب خلق اإلنسان كتاب خلق الفرس 

    كتاب األمثال كتاب املقصور واملمدود كتاب املذكر واملؤنث كتاب غريب احلديث 

كر حممد بن القاسم أخذ عن أبيه وعن أيب جعفر أمحد بن عبيد وأخذ النحو عن أيب العباس وابنه أبو ب
ثعلب وكان أفضل من أبيه واعلم يف اية الذكاء والفطنة وجودة القرحية وسرعة احلفظ ومع ذلك ورعا 

 وأكثر من الصاحلني ال يعرف له حرمة وال زلة وكان يضرب به املثل يف حضور البديهة وسرعة اجلواب
ما كان ميليه من غري دفتر وال كتاب ومل ميت من سن عالية مات عن دون اخلمسني وتويف سنة مثان 

وعشرين وثالمثائة يف ذي احلجة ودفن يف داره وله من الكتب كتاب املشكل يف معاين القرآن مل يتمه 
يف النحو كتاب املقصور كتاب األضداد يف النحو كتاب الزاهر كتاب أدب الكاتب مل يتمه كتاب الكايف 

واملمدود كتاب الواضح يف النحو كبري كتاب املوضح يف النحو كتاب األلفات كتاب بعض مسائل بن 
مشوذ كتاب غريب احلديث مل يتمه كتاب اهلجاء كتاب الالمات كتاب غريب احلديث كتاب املفضليات 

كتاب السبع الطوال صنعتها كتاب كتاب إيضاح الوقف واالبتداء كتاب اهلاءات يف كتاب اهللا عز وجل 
شعر الراعي صنعته كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان وعمل أبو بكر عدة دواوين من أشعار 

العرب الفحول منه شعر زهري والنابغة واجلعدي واألعشى وغري ذلك وله جمالسات لغة وحنو وأخبار 
  .لدبيلي وغريهومسعها منه مجاعة ممن يأتيه من أهل العلم منهم أبو سعيد ا

  أبو عمر الزاهد

    

أبو عمر حممد بن عبد الواحد بن أيب هاشم املطرز املعروف بالزاهد صاحب أيب العباس ثعلب ومسعت 
مجاعة من العلماء يضعفون حكايته وانتسبوا به إىل التزيد وكان اية يف النصب وامليل على علي عليه 

سنة مخس وأربعني وثالمثائة وسنه ومثانون سنة لقاه اهللا عمله السالم وكان يرتل يف سكة أيب العنرب وتويف 
وله من الكتب كتاب الياقوت يف اللغة خرب هذا الكتاب وكيف صح قرأت خبط أيب الفتح عبد اهللا بن 
أمحد النحوي عليه وكان صدوقاً حباثاً منقراً وكان أبو عمر حممد بن عبد الواحد صاحب أيب العباس 

هذا الكتاب كتاب الياقوت يوم اخلميس لليلة بقيت من احملرم سنة ست وعشرين ثعلب ابتدأ بإمالء 
وثالمثائة يف جامع املدينة مدينة أيب جعفر ارجتاالً من غري كتاب وال دستور فمضى يف اإلمالء جملساً جملساً 

ما أمال وارجتل إىل أن انتهى إىل آخره وكتبت ما أماله جملساً جملساً مث رأى الزيادة فيه فزاد يف أضعاف 
يواقيت أخر واختص ذه الزيادة أبو حممد الصفار ملالزمته وتكرير قراءته هلذا الكتاب على أيب عمر 
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فأخذت الزيادة منه مث مجع الناس على قراءة أيب إسحاق الطربي له ومسي هذه القراءة الفذلكة فقرأ عليه 
زيادات كلها وبدأت بقراءة الكتاب عليه يوم ومسعه الناس مث زاد فيه بعد ذلك فجمعت أنا يف كتايب ال

الثالثاء لثالث بقني من ذي القعدة سنة تسع وعشرين وثالمثائة إىل أن فرغت منه يف شهر ربيع اآلخر سنة 
إحدى وثالثني وثالمثائة وحضرت النسخ كلها عند قراءيت نسخة أيب إسحاق الطربي ونسخة أيب حممد 

قطربلي ونسخة أيب حممد احلجازي وزاد يل يف قراءيت عليه أشياء الصفار ونسخة أيب حممد بن سعد ال
فتوافقنا يف الكتاب كله من أوله إىل آخره مث ارجتل بعد ذلك يواقيت أخر وزيادات يف أضعاف الكتاب 

واختص ذه الزيادة أبو حممد وهب ملالزمته مث مجع الناس ووعدهم بعرض أيب إسحاق عليه هذا الكتاب 
ة يتقرر عليها الكتاب فال يكون بعدها زيادة ومسي هذه العرضة البحرانية واجتمع وتكون آخر عرض

الناس يوم الثالثاء ألربع عشرة ليلة خلت من مجادى األوىل من إحدى وثالثني وثالمثائة يف مرتله حبضرة 
 اليت تفرد ا منله أيب العنرب فأمال على الناس ما نسخته قال أبو عمر حممد بن عبد الواحد هذه العرضة هي

أبو إسحاق الطربي آخر عرضة أمسعها بعده فمن روى عين يف هذه النسخة هذه العرضة حرفاً واحداً 
فليس من قويل فهو كذاب على وهي من الساعة إىل الساعة من قراءة أيب إسحاق على سائر الناس وأنا 

 ألربع عشرة ليلة خلت من مجادى األوىل وبدأ ذه العرضة يوم الثالثاء: أمسعها حرفاً حرفاً قال أبو الفتح
سنة إحدى وثالثني وثالمثائة ومن كتب أيب عمر كتاب شرح كتاب الفصيح كتاب فائت الفصيح كتاب 

املرجان كتاب على الكلمات عمله للحصري وأحنله إياه و وترجم الكتاب بالكتاب احلصري كتاب 
 السريع كتاب تفسري أمساء الشعراء كتاب املوشح كتاب الساعات كتاب العشرات كتاب الشورى كتاب

القبائل كتاب املكنون واملكتوم كتاب التفاحة كتاب فائت املستحسن كتاب املداخل كتاب حلى 
املداخل كتاب النوادر كتاب فائت اجلمهرة والرد على بن دريد كتاب ما أنكره األعراب على أيب عبيد 

  :  انه شاعر مع عاميته فمن شعرهفيما رواه أو صنفه كتاب يوم وليلة وكان يقول

 تختم في يمينه معايبه  ما الرافض الشامي تمت إذا

  فإن الرفض بادئ في جبينه  فأما إن أتاك لسمت وجه

   جهالً هذا الشعر ويكفيه

  الفن الثالث من المقالة الثانية 

  أسماء وأخبار جماعة من علماء النحويين واللغويين

  ممن خلط المذهبين 
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  ابن قتيبة

    

أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الكويف مولده ا وإمنا مسي الدينوري ألنه كان قاضي الدينور وكان 
ابن قتيبة يغلو يف البصريني إال انه خلط املذهبني وحكى يف كتبه عن الكوفيني وكان صادقاً فيما يرويه 

آن ومعانيه والشعر والفقه كثري التصنيف والتأليف وكتبه باجلبل مرغوب عاملاً باللغة والنحو وغريب القر
فيها ومولده يف مستهل رجب وتويف سنة سبعني ومائتني وله من الكتب كتاب معاين الشعر الكبري 

وحيتوي على اثين عشر كتاباً منها كتاب الفرس ستة وأربعون بابا كتاب اإلبل ستة عشر باباً كتاب 
اب كتاب العرور عشرون باباً كتاب الديار عشرة أبواب كتاب الرياح إحدى وثالثون اجلرب عشرة أبو

باباً كتاب السباع والوحوش سبعة عشر باباً كتاب اهلوام أربعة عشر باباً كتاب اإلميان والدواهي سبعة 
اب أبواب كتاب النساء والعزل باب واحد كتاب النسب واللنب مثانية أبواب كتاب تصحيف العلماء ب

واحد كتاب عيون الشعر وحيتوي على عشرة كتب منها كتاب املراتب كتاب القالئد كتاب احملاسن 
كتاب املشاهد كتاب الشواهد كتاب اجلواهر كتاب املراكب كتاب عيون األخبار وحيتوي على عشرة 

كتب كتاب السلطان كتاب احلرب كتاب السؤدد كتاب الطبائع كتاب العلم كتاب الزهد كتاب 
خوان كتاب احلوائج كتاب الطعام كتاب النساء كتاب التفقيه هذا كتاب رأيت منه ثالثة أجزاء حنو اإل

ستمائة ورقة خبط برك وكانت تنقص على التقريب جزءين وسألت عن هذا الكتاب مجاعة من أهل اخلط 
تاب أدب فزعموا أنه موجود وهو أكرب من كتب البندنيجي وأحسن من كتبه كتاب احلكاية واحملكي ك

الكاتب كتاب الشعر والشعراء كتاب اخليل كتاب جامع النحو كتاب خمتلف احلديث كتاب إعراب 
القرآن كتاب ديوان الكتاب كتاب فرائد الدر كتاب خلق اإلنسان كتاب القراءات كتاب املراتب 

اب دالئل واملناقب من عيون الشعر كتاب التسوية بني العرب والعجم كتاب األنواء كتاب املشكل كت
النبوة كتاب اختالف تأويل احلديث كتاب املعارف كتاب جامع الفقه كتاب إصالح غلط أيب عبيد يف 

غريب احلديث كتاب املسائل واجلوابات كتاب العلم حنو مخسني ورقة كتاب امليسر والقداح كتاب 
ب آداب العشرة حكم األمثال كتاب األشربة كتاب جامع النحو الصغري كتاب الرد على املشبهة كتا

  كتاب غريب احلديث 

  أبو حنيفة الدينوري

وهو أمحد بن داود من أهل الدينور أخذ عن البصريني والكوفيني وأكثر أخذه من السكيت وابنه وكان 
مفنناً يف علوم كثرية منها النحو واللغة واهلندسة واحلساب وعلوم اهلند وثقة فيما يرويه معروف بالصدق 
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. كتاب القبلة. كتاب األنواء. كتاب الفصاحة.  النبات يفضله العلماء يف تأليفهكتاب: وله من الكتب

كتاب . كتاب البحث يف حساب اهلند. كتاب الرد على رصد األصفهاين. والزوال كتاب حساب الدور
كتاب األخبار الطوال كتاب الوصايا . كتاب اجلرب واملقابلة. كتاب اجلمع والتفريق. كتاب كبري. البلدان

تاب نوادر اجلرب كتاب الشعر والشعراء كتاب ما يلحن فيه العامة أبو اهليثم الرازي حيكى عنه السكري ك
ال يعلم من أمره غري هذا وله من الكتب كتاب األنوار رأيته خبط السكري حنو عشرين ورقة كتاب جمرد 

  .اللغة

  السكري

سعيد احلسن بن احلسني بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن العالء السكري كتبت من خط أيب احلسن بن أبو 
كتاب : الكويف حسن املعرفة باللغة واألنساب واأليام مرغوب يف خطه لصحته وتويف وله من الكتب

ة من الوحوش جود يف تأليفه كتاب النبات رأيت منه شيئا يسرياً خبطه وعمل السكري أشعار مجاع
الفحول وقطعة من القبائل فممن عمل شعره من الشعراء امرؤ القيس والنابغتان وقيس بن اخلطيم ومتيم 

بن أيب مقبل وأشعار اللصوص وأشعار هذيل وهدبة بن خشرم واألعشى ومزاحم العقيلي واألخطل 
خبط احللواين وزهري وغري ذلك وعمل شعر أيب نواس وتكلم على معانيه وغرضه حنو ألف ورقة ورأيته 

  .وكان قريب أيب سعيد كتاب األبيات السائرة كتاب املناهل والقرى رأيته خبطه

  الحامض

أبو موسى سليمان بن حممد احلامض بن أمحد احلامض من أصحاب ثعلب وخيتص به وقد اخذ عن 
البصريني ويوصف بصحة اخلط وحسن املذهب يف الضبط فكان يورق وله من الكتب كتاب خلق 

  .ن كتاب النبات كتاب الوحوش رأيته خبط بن أبيه زكريا كتاب خمتصر حنواإلنسا

  األحول

    

أبو العباس حممد بن احلسن بن دينار األحول من العلماء باللغة والشعر وكان ناسخاً وله من الكتب 
وأفعل كتاب األشباه كتاب الدواهي كتاب السالح كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه كتاب فعل 

  .وعمل شعر ذي الرمة وغريه من الشعراء

  ابن الكوفي
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أبو احلسن علي بن حممد بن الزبري األسدي الكويف عامل صحيح اخلط راوية مجاعة للكتب صادق يف 
احلكاية منقر حباث وله من الكتب كتاب يف معاين الشعر واختالف العلماء رأيت منه شيئاً يسرياً كتاب 

  .الفرائد يف اللغة والشعرالقالئد و

  ابن سعدان

إبراهيم بن حممد بن سعدان بن املبارك مجاعة للكتب صحيح اخلط صادق الرواية وله من الكتب كتاب 
اخليل رأيته لطيفاً كتاب حروف القرآن والبنه حممد بن سعدان كتاب القراءات كبري كتاب املختصر يف 

  .النحو

  المعيدي

 أبا احلسني روى عن علي بن ثابت عن أيب عبيد وخطه يرغب فيه أحد وامسه أمحد بن سليمان ويكىن
  .العلماء املشاهري الثقات

  الكرماني

أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن موسى الكرماين مضطلع بعلم اللغة والنحو مليح اخلط صحيح 
ه اخلليل يف كتاب العني وما النقل يرغب الناس يف خطه كان يورق باألجرة وله من الكتب كتاب ما أغفل

ذكر أنه مهمل وهو مستعمل وما هو مستعمل وقد أمهل كتاب اجلامع يف اللغة كتاب النحو ومل يتمه 
  .كتاب املوجز يف النحو

  الفزاري

  .أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن حبيب بن سليمان بن مسرة بن جندب الفزاري عامل صحيح اخلط

  أبو القاسم

  . إسحاق الزجاجي من النحويني وله من الكتب كتاب القوايفعبد الرمحن بن

  ابن وداع

وامسه عبد اهللا بن حممد بن وداع بن الزياد بن هاين األزدي ويكىن أبا عبد اهللا حسن املعرفة صحيح اخلط 
  .خطه يرغب الناس فيه ويأخذ حطة الثمن
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  النميري

  . معاين احلماسة كتاب احلليأبو عبد اهللا وله من الكتب كتاب اللمع يف األلوان كتاب

  الرمذي الكبير

  ...وامسه

  الرمذي الصغير

أمحد بن إبراهيم اللغوي أستاذ أيب العباس ثعلب ويكىن أبا احلسن وخطه يرغب فيه وال مصنف ... وامسه
  .له

  ابن فارس

  وله من الكتب كتاب احلماسة 

  الحلواني

سهل وامسه أمحد بن حممد بن عاصم احللواين ويقال إنه كان قريباً أليب سعيد السكري وروى كتبه أبو 
  وأخذ عنه وخطه يف اية القبح إال أنه من العلماء وله كتاب اانني األدباء 

  أبو عبد اهللا الخوالني

  .ابن مهرويه وله من الكتب كتاب اخليل السوابق

ن شاهني أبو العباس أمحد بن سعيد بن شاهني علي بن ربيعة البصري وله اب. الطلحي. السكري. املنحلي
  .من الكتب كتاب ما قالته العرب وكثر يف أفواه العامة

  ابن سيف

  .وامسه أمحد بن عبيد اهللا بن سيف السجستاين ويكىن أبا بكر من العلماء

  األسدي

  . منقطعاً حتماً به وخطه مليح صحيحابن احلسن وامسه حممد بن عبد اهللا بن صاحل خرج من بغداد وكان

  احمد بن سهل
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  .وله كتاب اختيار السري

  الجرمي

أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن إسحاق بن أيب محيضة املكي املعروف بابن أيب العالء أحد العلماء ويرغب 
  .يف خطه لضبطه وكان أخبارياً

  أبو دماش

  .وله من الكتب كتاب احلماسة

  أخبار ابن كيسان

احلسن حممد بن أمحد بن حممد بن كيسان والكيسان الغدر اسم له وهي لغة سعدية وكان كيسان أبو 
حنوياً ومعقالً وكان أبو احلسن فاضالً خلط املذهبني وأخذ عن الفريقني وله من الكتب كتاب غريب 

ء كتاب احلديث حنو أربعمائة ورقة كتاب الربهان كتاب احلقائق كتاب املختار كتاب الوقف واالبتدا
املهذب كتاب القراءات كتاب اهلجاء كتاب التصاريف كتاب املقصور واملمدود كتاب الشاذاين يف 

النحو كتاب املذكر واملؤنث كتاب خمتصر النحو كتاب معاين القرآن كتاب املسائل على مذهب 
  .النحويني مما اختلف فيه البصريون والكوفيون

  األصفهاني

صفهاين املولد دخل احلضرة وأخذ عمن أخذ عنه أبو حنيفة الدينوري وله أبو علي احلسن بن عبد اهللا أ
من الكتب كتاب الرد على الشعراء كتاب النطق كتاب علل النحو كتاب املختصر يف النحو كتاب 

الصفات كتاب اهلشاشة والبشاشة كتاب التسمية كتاب شرح كتاب املعاين للباهلي كتاب نقض علل 
  .النحو

  ابن الخياط

    

بو بكر حممد بن أمحد بن منصور اخلياط من أهل مسرقند قدم إىل بغداد واجتمع مع إبراهيم بن السري أ
الزجاج وجرت بينهما مناظرة وكان خيلط املذهبني وله من الكتب كتاب النحو الكبري كتاب معاين 

  .القرآن كتاب املقنع كتاب املوجز
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  نفطويه

 سليمان بن املغرية بن حبيب بن املهلب العتكي األزدي أخذ عن أبو عبد اهللا إبراهيم بن حممد بن عرفة بن
ثعلب واملربد ومسع من حممد بن اجلهم وعبد اهللا بن إسحاق بن سالم وأصحاب املدائين وأنه من ولد 

خالد بن عبد اهللا الطحان احملدث ومولده سنة أربع وأربعني ومائتني وكان طاهر األخالق حسن االسة 
وكان جملسه يف مسجد األنباريني بالغدوات ويتفقه على مذهب داود وتويف يف صفر وخلط املذهبني 

لست خلون منه سنة ثالث وعشرين وثالمثائة ودفن ثاين يوم موته بباب الكوفة وصلى عليه بن الريهاري 
وله من الكتب كتاب التاريخ كتاب اإلقتصارات كتاب غريب القرآن كتاب املقنع يف النحو كتاب 

ناء والشروط يف القراءات كتاب امللح كتاب األمثال كتاب الشهادات كتاب املصادر كتاب القوايف االستث
والرد على من زعم أن العرب تشتق الكالم بعضه من بعض كتاب الرد على من قال خبلق القرآن كتاب 

  .الرد على املفض يف نقضه على اخلليل كتاب يف أن العرب تتكلم طبعاً ال تعلماً

  الجعد

وهو أبو بكر حممد بن عثمان اجلعد صاحب بن كيسان وخلط املذهبني وله من الكتب كتاب القراءات 
كتاب معاين القرآن كتاب املقصور واملمدود كتاب اهلجاء كتاب املذكر واملؤنث كتاب خمتصر النحو 

  .كتاب العروض كتاب خلق اإلنسان كتاب الفرق كتاب األلفات

  البندنيجي

أيب اليمان البندنيجي وكان ضريراً شاعراً عارفاً باللغة لقي بن السكيت غريه من علماء وامسه اليمان بن 
البصريني والكوفيني وله من الكتب كتاب التفقيه كتاب معاين الشعر كتاب العروض اخلزاز أبو احلسن 

ومن النحويني عبد اهللا بن حممد بن سقري اخلزاز وكان معلماً يف دار أيب احلسن علي بن عيسى مليح اخلط 
ممن خلط املذهبني وهو الذي عمل كتاب املعاين يف القرآن لعلي بن عيسى وتويف وله من الكتب كتاب 

املختصر يف علم العربية كتاب معاين القرآن كتاب املقصور واملمدود كتاب املذكر واملؤنث كتاب 
حلكام ألفه أليب احلسن بن أيب الفسيح يف علم اللغة ومنظومها كتاب معاين القرآن كتاب أخبار أعيان ا

  .عمر كتاب السرار يف الراسيات واملستكفات كتاب أعياد النفوس يف العلم كتاب رمضان وما قيل فيه

  العمري
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قاضي تكريت وله من الكتب كتاب تفسري السبع اجلاهليات بغريبها كتاب تفسري مقصورة أيب بكر بن 
  .دريد

  أبو الهندام

كالب بن محزة من أهل حران وقد أقام بالبادية وقيل أنه كان معلما ودخل احلضرة يف أيام القاسم وامسه 
بن عبيد اهللا ومدحه وكان عاملاً شاعرا وخطه معروف وخلط املذهبني وله من الكتب كتاب جامع النحو 

  .كتاب األراكة كتاب ما تلحن فيه العامة

  األشنانداني

  .قدموله كتاب معاين الشعر وقد ت

  ابن لزة

الكرخي من علماء اجلبل وامسه منداد بن عبد احلميد ولزة لقب ويكىن منداد بايب عمر وخلط املذهبني 
وله من الكتب كتاب معاين الشعراء كتاب شرح معاين الباهلي األنصاري كتاب جامع اللغة رأيت منه 

  .قطعة كتاب الوحوش

  ابن شقير

نحوي قال الشيخ أبو سعيد رمحه اهللا انه خلط املذهبني وله من أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن شقري ال
  .الكتب كتاب خمتصر حنو كتاب مقصور وممدود كتاب املذكر واملؤنث

  المفجع

أبو عبد اهللا املفجع حممد بن عبد اهللا الكاتب البصري لقي ثعلباً وأخذ عنه وعن غريه وكان شاعراً شيعياً 
يها علياً عليه السالم وبينه وبني أيب بكر بن دريد مهاجاة وله من وله قصيدة يسميها باألشباه ميدح ف

الكتب كتاب الترمجان يف معاين الشعر وحيتوي على كتاب حد اإلعراب كتاب حد املديح كتاب حد 
البخل كتاب احللم والرأي كتاب اهلجاء كتاب املطانا كتاب الشجر والنبات كتاب اإلعراب كتاب اللغز 

ب كتاب املنقد يف اإلميان كتاب أشعار احلراب ومل يتمه كتاب عرائس االس كتاب وله أيضا من الكت
  .غريب شعر زيد اخليل

  األخفش الصغير
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أبو احلسن علي بن سليمان األخفش النحوي وكان يضجر كثرياً إذا سئل عن شيء من النحو وكان 
األنواء كتاب التثنية واجلمع كتاب حافظاً لألخبار وتويف سنة مخس عشرة وثالمثائة وله من الكتب كتاب 

  .اجلراد

  الهنائي

    

امسه علي بن احلسن ويكىن أبا احلسن من أهل مصر وكان كويف املذهب وقد أخذ عن البصريني ويعرف 
بالدوسي قبيلة من العرب وكتبه مبصر موجودة مرغوب فيها وله من الكتب كتاب جمرد الغريب على 

له هذا كتاب ألفه يف غريب كالم العرب ولغاا على عدد حروف اهلجاء مثال العني وعلى غري ترتيبه وأو
الثمانية والعشرين اليت هي ب ت ث مث على تالوة احلروف وله أيضاً كتاب املنضد يف اللغة كتاب 

  .الفريد

  دومى

  .من النحويني قريب العهد وامسه عبد اهللا بن جعفر وله من الكتب كتاب القوايف كتاب اللغات

  قوم من جماعة بلدانأسماء 

  ال تعرف أسماءهم وأخبارهم على استقصاء ابن خالويه 

أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد بن خالويه أخذ عن مجاعة مثل أيب بكر بن األنباري وأيب عمر الزاهد وقرأ 
من على أيب سعيد السريايف وخلط املذهبني وتويف حبلب يف خدمة بين محدان يف سنة سبعني وثالمثائة وله 

الكتب كتاب االشتقاق كتاب اجلمل يف النحو كتاب أطرغش لغة كتاب القراءات كتاب املبتدي كتاب 
إعراب ثالثني سورة من القرآن كتاب املقصور واملمدود كتاب املذكر واملؤنث كتاب األلفات كتاب 

  .ليس

  أبو تواب

ة وله من الكتب كتاب هذا استدرك على اخلليل يف كتاب العني وقد نقض ما استدركه عليه مجاع
  .االعتقاب يف اللغة كتاب االستدراك على اخلليل يف املهمل واملستعمل

  أبو الجود
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القاسم بن حممد بن رمضان العجالين حنوي قريب العهد من البصريني وله من الكتب كتاب املختصر 
  .للمتعلمني كتاب املقصور واملمدود كتاب املذكر واملؤنث كتاب الفرق

  ضانأخو ابن رم

  .ويعرف مبحمد بن احلسن بن رمضان وله من الكتب كتاب أمساء اخلمر وعصريها كتاب الدبرة

  المكتيمي

من نواحي خراسان حسن التأليف ال أعلم على من قرأ وال ما عهده وله من الكتب كتاب فعلت 
  .وأفعلت على حروف املعجم كبري يف اية احلسن كتاب التصاريف كبري أيضاً

  مخنف

  .أعلم من أمره غري هذا له من الكتب كتاب شرح النحو كتاب التصريفال 

  المهلبي

أبو العباس أمحد بن حممد مقيم مبصر ومبصر آخر يعرف بابن والد وآخر يعرف بالزحايب وللمهليب كتاب 
  .شرح علل النحو كتاب املختصر يف النحو

  أبو مسهر

 كتاب اجلامع يف النحو كتاب املختصر كتاب حممد بن أمحد بن مروان بن يسرية حنوي وله من الكتب
  .أخبار أيب عيينة حممد بن أيب عيينة

  القمي

  .إمساعيل بن حممد القمي وله من الكتب كتاب اهلمز كتاب العلل

  أبو الفهد

قان له الزجاج وقد قرأ عليه كتاب سيبويه دفعة ثانية يا أبا الفهد أنت يف الدفة األوىل أحسن حاالً منك 
  . الثانية وله من الكتب كتاب اإليضاح يف النحويف الدفعة

  األزدي
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أبو القاسم عبد اهللا بن حممد األزدي من أهل البصرة وله من الكتب كتاب النطق كتاب االختالف 
  .اهلروي من العجم وله من الكتب كتاب التصريف كتاب الشرح

  المصيصي

  .اإلفصاحال يعرف غري هذا وله من الكتب كتاب الشايف يف اللغة كتاب 

  الوشاء

أبو الطيب حممد بن أمحد بن إسحاق األعرايب الوشاء أحد األدباء الظرفاء وكان حنوياً معلماً ملكتب العامة 
والغالب عليه تصنيف كتب األخبار كالشعر واملقطعات وله من الكتب كتاب خمتصر يف النحو كتاب 

ث كتاب الفرق كتاب خلق اإلنسان كتاب جامع يف النحو كتاب املقصور واملمدود كتاب املذكر واملؤن
  .خلق الفرس كتاب املثلث

  وأما كتبه األدبية األخبارية

كتاب أخبار صاحب الزنج كتاب الزاهر يف األنوار والزهر كتاب احلنني إىل األوطان كتاب حدود 
تاب الطرف الكبري كتاب املوشا كتاب أخبار املتظرفات كتاب السلوان كتاب املذهب كتاب املوشح ك

  .سلسلة الذهب

  ابن المراغي

أبو الفتح حممد بن جعفر اهلمذاين مث املراغي وكان معلم عن دولة أيب منصور وكان حافظاً حنويا بليغاً 
أخبارياً يف اية السرور واحلرية وله من الكتب كتاب البهجة على مثال كتاب الكامل كتاب االستدراك 

  .ملا أغفله اخلليل

  المراغي

بكر حممد بن علي من أهل املراغة وكان ممتنعا أطال املقام باملوصل واتصل بأيب العباس ذكاء وكان أبو 
  .عاملاً ديناً قرأ على الزجاج وله من الكتب كتاب خمتصر يف النحو كتاب شرح شواهد سيبويه وتفسريها

  البكري
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  .يف النحو كتاب الفرقويعرف بأيب الفضل حممد بن أيب غسان البكري وله من الكتب كتاب خمتصر 

    

  عرام

أبو الفضل العباس بن حممد وكان رفيعا ويتعاطى بعد تسميته بالنحوي املنادمة وله ترسالت جتري جمرى 
  .الطرت واللهو إىل مجاعة

  الزجاج

  .معلم ولد ناصر الدولة وامسه حممد بن الليث رأيته باملوصل وال أعرف له كتاباً

  العوامي

بكر حممد بن إبراهيم النحوي القاضي صديقي وكان يعرف بالقاضي وتويف يف سنة وله من الكتب أبو 
  .كتاب اإلصالح واإلفصاح يف النحو

  رجل يعرف بابن عبدوس

وامسه علي بن حممد بن عبدوس الكويف حنوي وله من الكتب كتاب ميزان الشعر بالعروض كتاب الربهان 
  .يف علل النحو كتاب معاين الشعر

  الوفراوندي

وامسه يونس بن حممد بن إبراهيم الوفراوندي حنوي وله من الكتب كتاب الشايف يف علم القرآن كتاب 
  .الوايف يف علم العروض

  الديمرتي

أبو حممد القاسم بن حممد من أهل أصفهان من قرية يقال هلا دميرت وله من الكتب كتاب تقومي األلسنة 
  .كتاب العارض يف الكامل

  باسأبو الع
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حممد بن خلف بن املرزبان وله من الكتب كتاب احلاوي يف علوم القرآن سبعة وعشرون جزءاً كتاب 
  .احلماسة كتاب أخبار عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب عليهم السالم

  أبو الحسن

  .حممد بن احلسني من مصنفاته كتاب شرح اجلرمي كتاب اهلداية كتاب العلل

  أبو أحمد بن الحالب

  . له كتابمل يذكر

  أبو الفتح

عثمان بن جين مولده قبل الثالثني وثالمثائة وتويف ليلة اجلمعة من صفر سنة اثنتني وتسعني وثالمثائة وله 
من الكتب كتاب التعاقب يف العربية كتاب املعرب كتاب التلقني كتاب اللمع كتاب الفسر لشرح ديوان 

تاب العروض والقوايف كتاب مجل أصول التصريف أيب الطيب كتاب الفصل بني الكالم اخلاص والعام ك
كتاب الوقف واالبتداء كتاب األلفاظ من املهموز كتاب املذكر واملؤنث كتاب تفسري املراثي الثالثة 

  .والقصيدة الرائية للشريف الراضي كتاب معاين أبيات املتنيب كتاب الفرق بني الكالم اخلاص والعام

  أبو عبد اهللا النمري

  مصنف ما ذكر هل 

  بردويه

  مل يذكر له مصنف 

  الكتب القديمة في أخبار النحويين

أخبار النحويني للنجريمي أخبار النحويني أليب سعيد السريايف أخبار النحويني للمرزباين املقتبس الكبري 
 أخبار النحويني أليب بكر حممد بن عبد امللك التارخيي هذا آخر ما صنفناه من مقالة النحويني واللغويني

  .إىل يوم السبت مستهل شعبان سنة سبع وسبعني وثالمثائة واحلمد هللا وصلى اهللا على حممد وآله

  تسمية الكتب المؤلفة في غريب الحديث
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كتاب غريب احلديث أليب عبيدة كتاب غريب احلديث لألصمعي كتاب غريب حلديث للنضر بن مشيل 
ايب كتاب غريب احلديث أليب عدنان كتاب غريب احلديث لقطرب كتاب غريب احلديث البن األعر

كتاب غريب احلديث البن قادم كتاب غريب احلديث أليب زيد كتاب غريب احلديث لسلمة كتاب 
غريب احلديث لألثرم كتاب غريب احلديث أليب عبيد كتاب غريب احلديث لفستقة صاحب الكراسي 

ح غلط أيب عبيد البن قتيبة كتاب غريب احلديث للحامض كتاب غريب احلديث البن قتيبة كتاب إصال
كتاب غريب احلديث البن األنباري كتاب غريب احلديث البن دريد كتاب غريب احلديث أليب احلسن 
القاضي بن أيب عمر كتاب غريب احلديث البن حبيب كتاب غريب احلديث البن كيسان كتاب غريب 

 كتاب غريب احلديث للسلمي احلديث للجعد كتاب غريب احلديث للحضرمي ألفه عن أيب عمر الزاهد
كتاب غريب احلديث البن رستم احلريب كتاب غريب احلديث البن درستويه كتاب غريب احلديث 

  .ألمحد بن احلسن الكندي كتاب غريب القرآن لعبد اهللا بن سالم الدينوري

  تسمية الكتب المؤلفة في النوادر

    

كتاب النوادر عن أيب عمر بن العالء كتاب النوادر أليب عمر الشيباين ثالث نسخ كربى وصغرى 
ووسطى كتاب نوادر بن دريد كتاب نوادر األصمعي كتاب نوادر الكسائي ثالث نسخ كتاب نوادر 

طوال كتاب األعراب رواه عنه اثنا عشر إنساناً كتاب نوادر الفراء حيىي بن زياد رواه سلمة وابن قادم وال
نوادر اللحياين كتاب نوادر أيب مسحل كتاب نوادر أيب حممد اليزيدي كتاب نوادر زياد الكاليب كتاب 

نوادر أيب شبل العقيلي كتاب نوادر دمهج البصري كتاب نوادر األموي كتاب نوادر األندم كتاب نوادر 
ب نوادر ابن السكيت كتاب نوادر الزيرين عن ابن األعرايب كتاب نوادر بين فقعس عن بن األعرايب كتا

أيب املضرحي كتاب نوادر أيب اليقظان رأيته خبط بن سعدان كتاب نوادر النور بن أيب حممد كتاب أيب 
  إسحاق الزجاج يف النوادر 

  تسمية الكتب المؤلفة في األنواء

بن األعرايب كتاب كتاب األنواء لألصمعي كتاب األنواء أليب حملم كتاب األنواء لقطرب كتاب األنواء ال
األنواء للمربد كتاب األنواء البن قتيبة كتاب األنواء أليب حنيفة الدينوري كتاب األنواء للزجاج كتاب 
األنواء البن دريد كتاب األنواء للدهين كتاب األنواء للمزيدي كتاب األنواء لوكيع كتاب األنواء البن 

  .ي كتاب األنواء حملمد بن حبيبعمار كتاب األنواء أليب غالب أمحد بن سليم الراز
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  المقالة الثالثة 

  في أخبار اإلخباريين والنسابين وأصحاب األحداث واآليات

  وهي ثالثة فنون 

  الفن األول 

  في أخبار اإلخباريين والنسابين وأصحاب السير

  . واألحداث وأسماء كتبهم

املثالب كتاباً زياد بن أبيه فإنه ملا قال حممد بن إسحاق قرأت خبط أيب احلسن بن الكويف أول من ألف يف 
  .ظفر عليه وعلى نسبه عمل ذلك ودفعه إىل ولده وقال استظهروا به على العرب فإم يكفون عنكم

  أسماء وأخبار الصدر األول

  ممن أخذ عنه المآثر واألنساب واألخبار من خط اليزيدي 

لنسابة هو دغفل بن حنظلة السدوسي هو احلجر بن احلارث الكناين ودغفل لقب وقيل دغفل الذهلي ا
أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يسمع منه ووفد على معاوية وأتاه قدامة بين ضرار القريعي فنسبه 
دغفل حىت بلغ أباه الذي ولده فقال وولد ضرار رجلني أما أحدهم فناسك وأما اآلخر فشاعر فأيهما 

سيب وكل أمري فأخربين مىت أموت قال ليس ذاك عندي أنت فقال أنا الكناين السفيه وقد أصبت يف ن
  .وقتلت دغفل الشراة وال مصنف له

  النسابة البكري

  .وكان نصرانياً وروى عنه رؤبة بن العجاج أن للعلم آفة وهجنة ونكداً

  لسان الحمرة

  .وامسه وقاء بن األشعر وكنيته أبو كالب وكان ناسبا وأشد الناس تيها وكرباً

  عبيد بن شرية
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جلرمهي يف زمان معاوية وأدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يسمع منه شيئاً ووفد على معاوية بن أيب ا
سفيان فسأله عن األخبار املتقدمة وملوك العرب والعجم وسبب تبلبل األلسنة وأمر افتراق الناس يف البالد 

ون وينسب إىل عبيد بن شرية وكان استحضره من صنعاه اليمن فأجابه إىل ما أمر فأمر معاوية أن يد
وعاش عبيد بن شرية إىل أيام عبد امللك بن مروان وله من الكتب كتاب األمثال كتاب امللوك وأخبار 
املاضني اسم من روى عنه عبيد بن شرية الكيس النمري اللسني اجلرمهي عبدود اجلرمهي وامسه زيد بن 

يف أيام يزيد بن معاوية عارف بأيام العرب الكيس عالقة بن كرمي الكاليب من بين عامر بن كالب 
  .وأحاديثها وهو أحد من أخذت عنه املآثر كتاب األمثال حنو مخسني ورقة رأيته

  صحار العبدي

وكان خارجياً وهو صحار بن العباس أحد النسابني واخلطباء يف أيام معاوية بن أيب سفيان وله مع دغفل 
روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديثني أو ثالثة وله من أخبار وكان صحار عثمانياً من عبد القيس 

  .الكتب كتاب األمثال

  الشرق بن القطامي

ويكىن أبا املثىن الكليب وامسه الوليد بن احلصني أحد النسابني الرواة لألحبار واألنساب والدواوين ومن 
ما كانت :  قلت للشرقيخط اليوسفي وكان كذاباً روى عن األصمعي أنه قال حدثين بعض الرواة قال

  : العرب تقرأ يف صالا على موتاها قال ال أدري فقلت له كانوا يقرؤون شعر

  رويدك حتى يبعث الخلق باعثه  كنت وكواكاً وال ابن أويل ما

  .فإذا به يوم اجلمعة حيدث به يف املقصورة وللشرقي قصيدة يف الغريب: قال

  صالح الحنفي

    

وابن الكواء وامسه عبد اهللا بن عمرو من بين يشكر كان ناسباً عاملاً وكان من الشيعة من أصحاب علي 
  عليه السالم قال واحتجوا بأن بن الكواء كان ناسباً وفيه يقول مسكني الدارمي 

 بأنساب الرجال بحكمهم  هلم إلى بني الكواء تقضوا

  الصغدي
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صاحل بن عمران وإمنا مسي بالصغدي ألن أباه أطال املقام بالصغد وكان عارفاً بأخبار النيب صلى اهللا وامسه 
  .عليه وسلم وله من الكتب كتاب عراة ذات األباطيل

  مجالد بن سعيد

ابن عمري من مهدان ويكىن أبا عمري وكان اهليثم بن عدي يروى عنه ويكثر وكان راوية لألخبار وقد مسع 
  .وكان ضعيفا عند احملدثني وتويف سنة أربع وأربعني ومائةاحلديث 

  سعد القصير

  .موىل بين أمية وكان ناسباً وعنه أخذ العتيب أخبار أهله ومناقبهم وأشعارهم

  عيسى بن دأب

أبو الوليد عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب وهو كنانة من بين الشداخ وله عقب بالبصرة وأخوه حيىي بن 
  .ا أيضا عاملاً بأخبار العرب وأشعارها وكان شاعراً واألغلب على آل دأب األخباريزيد وكان أبومه

  القرقبي

وامسه زهري بن ميمون اهلمداين ويكىن أبا حممد وكان حنوياً قارئاً وسئل زهري أىن لكم النحو فقال مسعناه 
ت سنة مخس ومخسني من أصحاب أيب األسود وأخذناه وكان عاملاً باألنساب واألخبار وأيام الناس وما

  .ومائة

  أخبار عوانة

هو عوانة بن احلكم بن عياض بن وزير بن عبد احلارث الكليب ويكىن أبا احلكم من علماء الكوفيني راوية 
خطبنا : لألخبار عاملاً بالشعر والنسب وكان فصيحاً ضريراً قال عوانة فيما يروي عنه هشام بن الكليب قال

  . ما أحسن شيئاً قاله اهللا جل وعز يف كتابه:عتبة بن النهاس العجلي فقال

 وجه المسيح الخالق غير  ليس حي على المنون بباق

قال فقمت إليه فقلت اهللا عز وجل مل يقل هذا وإمنا قاله عدي بن زيد فقال قاتله اهللا ما ظننته إال من 
 من اخلوارج فقال يا عدوة اهللا ما كتاب اهللا وال نعم ما قال عدي بن زيد مث نزل عن املنرب وأتى بامرأة

  ...خروجك على أمري املؤمنني أمل تسعى إىل قول اهللا عز وجل ال
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  وعلى الغانيات جر الذيول  القتل والقتال علينا كتب

سنة سبع يا عدو اهللا محلين على اخلروج جهلكم بكتاب اهللا وإضاعتكم حلق اهللا وتويف عوانة يف : فقالت
وأربعني ومائة وله من الكتب كتاب التاريخ كتاب سرية معاوية وبين أمية ويقال أن هذا الكتاب ملنجاب 
بن احلارث والصحيح أنه لعوانة قرأت خبط أيب عبد اهللا بن مقلة قال أبو العباس ثعلب مجع ديوان العرب 

  .لك ورد الديوان إىل محاد وجنادوأشعارها وأخبارها وأنساا ولغاا الوليد بن يزيد بن عبد امل

  أخبار حماد

أبو القاسم محاد بن سابور بن املبارك بن عبيد وكان سابور يكىن أبا ليلى من سيب الديلم سباه بن عروة 
بن يزيد اخليل ووهبه البنته ليلى خيدمها مخسني سنة مث ماتت فبيع مبائيت درهم فاشتراه عامر بن مطر 

 اسم أيب ليلى ميسرة وكان محاد رمبا حلن يف الشيء يف أيام الوليد بن عبد امللك الشيباين وأعتقه وقيل أن
وعاش إىل سنة ست ومخسني ومائة وفيها مات وجالس املهدي وقال كنت أنشد الوليد الشعر اجليد 

فيطلب مين السفساف فأنشده فيطرب فاعلم أن األمر مدبر مث أنشد املهدي السفساف فيطلب مين اجليد 
  . فاعلم أن أمرهم مقبل وكان مولد محاد سنة مخس وسبعني ومات فرثاه حممد بن كناسةالفحل

  جاوزت حتى انتهى بك القدر  أبعدت من نومك الغرار فما

 مما أصابك الحذر نجاك  كان ينجي من الردى حذر لو

 القاسم ما في صفاته كدر  يرحمك اهللا من أخ يا أبا

  .كذا يفسد الزمان ويفىن العلم منه ويدرس األثرفها 

  .ومل ير حلماد كتاب وإمنا روى عنه الناس وصنفت الكتب بعده

  أخبار جناد

أبو حممد جناد بن واصل الكويف موىل بين أسد وقيل يكىن بأيب واصل ومل يكن له علم بالنحو إال إنه كان 
 قرأت خبط أخي الشافعي قال صار جناد وإسحاق أعلم الناس بأشعار العرب وأيامها وكان يلحن كثرياً

  : امسع شيئاً قلته فقال قل فقال: بن اجلصاص إىل أيب عرار العجل األعرايب وكان فصيحاً فقال له جناد

 دير هند كيف خطت مقابره إلى  فإن كنت ال تدرين ما الموت فانظري

    فقال إسحاق 

 حتف أوجبته مقادره رهائن  ترى عجباً مما قضى اهللا فيهم
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  : فقال أبو عرار

 زور ال يكلم زائره ومجمع  بيوت ترى أقفالها فوق أهلها

  أبو إسحاق

الغلط يف إبراهيم بن حممد بن احلارث بن امسا بن خارجة الفزاري وكان حراً فاضالً غري أنه كان كثري 
حديثه وتويف باملصيصة سنة مثان ومثانني ومائة وله من الكتب كتاب السري يف األخبار واألحداث رواه 

  .عنه أبو عمر ومعاوية بن عمرو الرومي وتويف أبو عمرو هذا ببغداد سنة مخس عشرة ومائتني

  أخبار ابن إسحاق

يه غري مرضي الطريقة حيكى أن أمري صاحب السرية أبو عبد اهللا حممد بن إسحاق بن يسار مطعون عل
املدينة رقى إليه أن حممداً يغازل النساء فأمر بإحضاره وكانت له شعرة حسنة فوقف رأسه وضربه أسواطاً 

واه عن اجللوس يف مؤخر املسجد وكان حسن الوجه يروى عن فاطمة بنت املنذر زوجة هشام بن 
يها ومىت مسع منها ويقال كان يعمل له األشعار ويؤتى عروة فبلغ هشاماً ذلك فأدركه وقال مىت دخل إل

ا ويسئل أن يدخلها يف كتابه يف السرية فيفعل فضمن كتابه من األشعار ما صار به فضيحة عند رواة 
الشعر وأخطأ يف النسب الذي أورده يف كتابه وكان حيمل عن اليهود والنصارى ويسميهم يف كتبه أهل 

ث يضعفونه ويتهمونه وتويف سنة مخسني ومائة وله من الكتب كتاب اخللفاء العلم األول وأصحاب احلدي
رواه عنه األموي كتاب السرية واملبتدأ واملغازي رواه عنه إبراهيم بن سعد والنفيلي واسم النفيلي حممد بن 

  عبد اهللا بن منري النفيلي وتويف سنة أربع وثالثني ومائتني حبران ويكىن أبا عبد الرمحن 

  المدنينجيح 

أبو معشر وامسه جنيح املدين موىل وكان مكاتباً المرأة من بين خمزوم وعتق عارق باألحداث والسري وأحد 
  .احملدثني وتويف أيام اهلادي سنة وله من الكتب كتاب املغازي

  أبو مخنف

إسالم لوط بن حيىي بن سعيد بن خمنف بن سليم األزدي وكان خمنف بن سليم من أصحاب علي عليه 
وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وتويف وله من الكتب كتاب الردة كتاب فتوح الشام كتاب فتوح 

العراق كتاب اجلمل كتاب صفني كتاب أهل النهروان واخلوارج كتاب الغارات كتاب احلريث بن راشد 
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 بن أيب بكر وبين ناجية كتاب مقتل علي رضي اهللا عنه كتاب مقتل حجر بن عدي كتاب مقتل حممد
واألشتر وحممد بن أيب حذيفة كتاب الشورى ومقتل عثمان كتاب املستورد بن علفة كتاب مقتل احلسني 
عليه السالم كتاب وفاة معاوية ووالية ابنه يزيد ووقعة احلرة وحصار بن الزبري كتاب املختار بن أيب عبيد 

ن ومقتل الضحاك بن قيس كتاب كتاب سليمان بن صرد وعني الوردة كتاب مرج راهط وبيعة مروا
مصعب وواليته العراق كتاب مقتل عبد اهللا بين الزبري كتاب مقتل سعيد بن العاص كتاب حديث يا 

محرياً ومقتل بن األشعث كتاب بالل اخلارجي كتاب جندة أيب قبيل كتاب حديث األزارقة كتاب حديث 
 امليغرة كتاب دير اجلماجم وخلع روستقبان كتاب شبيب اخلارجي وصاحل بن مسرح كتاب مطرف بن

عبد الرمحن بن األشعث كتاب يزيد بن املهلب ومقتله بالعقر كتاب خالد بن عبد اهللا القسري ويوسف 
بن عمرو وموت هشام ووالية الوليد كتاب حيىي كتاب الضحاك اخلارجي قرأت خبط أمحد بن احلارث 

 وفتوحها يزيد على غريه واملدائين بأمر خراسان واهلند اخلزاز قالت العلماء أبو خمنف بأمر العراق وأخبارها
  .وفارس والواقدي باحلجاز والسرية وقد اشتركوا يف فتوح الشام

  نصر بن مزاحم

أبو الفضل من طبقة أيب خمنف من بين منقر وكان عطاراً ومزاحم بن سيار املنقري وتويف وله من الكتب 
قتل حجر بن عدي كتاب مقتل احلسني بن علي كتاب الغارات كتاب صفني كتاب اجلمل كتاب م

  .عليهما السالم

  إسحاق بن بشر

من أصحاب السري واألحداث وله من الكتب كتاب املبتدأ كتاب الردة كتاب اجلمل كتاب األلوية 
  .كتاب صفني كتاب حفر زمزم

  سيف بن عمر األسدي

بري والردة كتاب اجلمل ومسري التميمي أحد أصحاب السري واألحداث وله من الكتب كتاب الفتوح الك
  .عائشة وعلي وروى سيف عن شعيب بن إبراهيم

  عبد المنعم بن إدريس

ابن سنان بن ابنة وهب بن منبه مات سنة مثان وعشرين ومائتني وبلغ فوق املائة السنة وعمي آخر عمره 
  .وله من الكتب كتاب املبتدأ
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  معمر بن راشد

  .ن أصحاب السري واألحداث وله من الكتب كتاب املغازيمن أهل الكوفة يروى عنه عبد الرزاق م

  لقيط المحاربي

    

وهو أبو هالل لقيط بن بكر احملاريب الكويف من بين حمارب بن خصفة من الرواة للعلم املصنفني للكتب 
السمر كتاب احلراب وكان سيء اخللق شاعر عاش إىل سنة تسعني ومائة وله من الكتب كتاب 

  .واللصوص كتاب أخبار اجلن

قال الزبري قال املدائين أبو اليقظان هو : أبو اليقظان النسابة حكى احلسني بن فهم عن الدمشقي قال
سحيم بن حفص وسحيم لقب وامسه عامر بن حفص وكان حلفص بن يقال له حممد وكان أكرب ولده 

 وقال أبو اليقظان مستين أمي مخسة عشر يوما عبيد اهللا وكان حفص اسود شديد السواد ويعرف باألسود
قال املدائين فإذا قلت حدثنا أبو اليقظان فهو أبو اليقظان وإذا قلت سحيم بن حفص وعامر بن حفص 
وعامر بن أيب حممد وعامر بن األسود وسحيم بن األسود وعبيد اهللا بن حفص وأبو إسحاق فهو أبو 

ر واألنساب واملآثر واملثالب ثقة فيما يرويه وتويف سنة تسعني ومائة وله من اليقظان وكان عاملاً باألخبا
الكتب كتاب حلق متيم بعضها بعضاً كتاب أخبار متيم كتاب نسب خندف وأخبارها كتاب النسب 
الكبري وحيتوي على نسب إياد كنانة أسد بن خزمية اهلون بن خزمية هذيل بن مدركة قريش بين طاخبة 

  .يعة بن نزار تيم بن مرة كتاب النوادر رأيته خبط بن سعدان وغري ذلك من النسبقيس عيالن رب

  خالد بن طليق

ابن حممد بن عمران بن حصني اخلزاعي إمنا رأى راوية من النسابني وكان معجباً تياها واله املهدي قضاء 
فقال له مرة إنسان استوى البصرة وبلغ من تيهه انه كان إذا أقيمت الصالة قام يف موضعه فرمبا قام وحده 

بل يستوي الصف يب وله من الكتب كتاب املآثر كتاب املتزوجات كتاب املنافرات كتاب : الصف فقال
  .الربهان

  الزهري
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وامسه عبد اهللا بن سعد الزهري من أصحاب السري وله من الكتب كتاب فتوح خالد بن الوليد بن أيب 
مرمي نسابة أخباري وله من الكتب كتاب النسب كتاب املآثر مرمي أبو عبد اهللا سعيد بن احلكم بن أيب 

  .كتاب نوافل العرب

  أخبار محمد بن السايب الكلبي

وهو أبو النضر حممد بن السايب ومن خط بن الكويف حممد بن املالك بن السايب بن بشر بن عمرو بن 
ن عوف بن كنانة بن عذرة بن احلارث بن عبد العريب بن امرء بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود ب

زيد الالت بن رفيدة بن كلب من علماء الكوفة بالتفسري واألخبار وأيام الناس ومقدم الناس بعلم 
األنساب وكان له بن يعرف بالعباس يروى عنه وحكى له أن سليمان بن علي أقدم حممد بن السايب من 

 القرآن حىت بلغ إىل آية يف سورة براءة ففسرها الكوفة إىل البصرة وأجلسه يف داره فجعل ميلي على الناس
واهللا ال أمليت حرفاً حىت يكتب تفسري : على خالف ما يعرف فقالوا ال نكتب هذا التفسري فقال حممد

اكتبوا ما يقول ودعوا فأسوى ذلك : هذه اآلية على ما أنزله اهللا فرفع ذلك إىل سليمان بن علي فقال
 أخذت نسب قريش عن أيب صاحل وأخذه أبو صاحل عن عقيل بن أيب قال يل أيب: وقال هشام بن حممد

طالب قال وأخذت نسب كندة عن أيب الكناس الكندي وكان أعلم الناس وأخذت نسب معد بن عدنان 
عن النجار بن أوس العدواين وكان أحفظ الناس ممن رأيت ومسعت به وأخذت نسب اياد عن عدي بن 

د قال هشام وأخذت نسب ربيعة عن أيب وعن خراش بن إمساعيل العجلي رثاث اإليادي وكان عاملاً بإيا
أميمة فقال : قال حممد بن السايب سألين عبد اهللا بن حسان ما اسم سكينة ابنة احلسني عليه السالم فقلت

  .أصبت وتويف حممد بن السايب بالكوفة سنة ست وأربعني ومائة وله من الكتب كتاب تقسيم القرآن

  لكلبيأخبار هشام ا

قال حممد بن سعد كاتب الواقدي هو هشام بن حممد بن السايب بن بشر عامل بالنسب وأخبار العرب 
وأيامها ومثالبها ووقائعها أخذ عن أبيه وعن مجاعة من الرواة قال إسحاق املصلي كنت إذا رأيت ثالثة 

ة والزهري إذا رأى هشاماً وتويف يرون ثالثة يذوبون علويه إذا رأى خمارقاً وأبا نواس إذا رأى أبا العتاهي
هشام يف سنة ست ومائتني وله من الكتب املصنفة ما أنا أذكره على ترتيبه من خط أيب احلسن بن 

  .الكويف

كتبه يف األحالف كتاب حلف عبد املطلب وخزاعة كتاب حلف الفضول وقصة الغزال كتاب حلف 
  .كلب ومتيم كتاب املعران كتاب حلف أسلم يف قريش
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     يف املآثر والبيوتات واملنافرات واملوؤدات كتبه

كتاب املنافرات كتاب بيوتات قريش كتاب فضائل قيس كتاب عيالن كتاب املوؤدات كتاب بيوتات 
ربيعة كتاب الكىن كتاب أخبار العباس بن عبد املطلب كتاب خطبة علي كرم اهللا وجهه كتاب شرف 

اب ألقاب قريش كتاب ألقاب بين طاخبة كتاب ألقاب قصي بن كالب وولده يف اجلاهلية واإلسالم كت
قيس عيالن كتاب ألقاب ربيعة كتاب ألقاب اليمن كتاب املثالب كتاب النوافل حيتوي على نوافل قريش 
نوافل كنانة نوافل أسد نوافل متيم نوافل قيس نوافل أياد نوافل ربيعة كتاب تسمية من نقل من عاد ومثود 

سرائيل من العرب وقصة اهلجرس وأمساء قبائلهم نوافل قضاعة نوافل اليمن ومن والعماليق وجرهم وبين إ
كتب هشام كتاب ادعاء زياد معاوية كتاب أخبار زياد بن أبيه كتاب صنائع قريش كتاب املساجرات 

كتاب املناقالت كتاب املعاتبات كتاب املشاغبات كتاب ملوك الطوائف كتاب ملوك كندة كتاب 
اب ملوك اليمن من التبابعة كتاب افتراق ولد نزار كتاب تفرق األزد كتاب طسم بيوتات اليمن كت

  .وجديس كتاب من قال بيتا من الشعر فنسب إليه كتاب املعرفات من النساء يف قريش

كتبه يف أخبار األوائل كتاب حديث آدم وولده كتاب عاد األوىل واآلخرة كتاب تفرق عاد كتاب 
ى عليه السالم كتاب املسوخ من بين إسرائيل كتاب األوائل كتاب أصحاب الكهف كتاب رفع عيس

أمثال محري كتاب حي الضحاك كتاب منطق الطري كتاب غزية كتاب لغات القرآن كتاب املعمرين 
كتاب األصنام كتاب القداح كتاب أسنان اجلزور كتاب أديان العرب كتاب حكام العرب كتاب وصايا 

كتاب الدفائن كتاب أمساء فحول العرب كتاب الفدا كتاب الكهان العرب كتاب سيوف كتاب اخليل 
كتاب اجلن كتاب أخذ كسرى رهن العرب كتاب ما كانت اجلاهلية تفعله ويوافق حكم اإلسالم كتاب 
أيب عتاب ربيع حني سأله عن العويص كتاب عدي بن زيد العبادي كتاب الدوسي كتاب حديث بيهس 

  . السيوفوإخوته كتاب مروان القرظ كتاب

كتبه فيما قارب اإلسالم من أمر اجلاهلية كتاب اليمن وأمر سيف كتاب مناكح أزواج العرب كتاب 
الوقود كتاب أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاب زيد بن حارثة حب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 فخر بأخواله من قريش كتاب تسمية من قال بيتاً أو قيل يف كتاب الديباج يف أخبار الشعراء كتاب من
كتاب من هاجر وأبوه كتاب أخبار احلر وأشعارهم كتاب دخول جرير على احلجاج كتاب أخبار عمرو 

بن معدي كرب كتبه يف أخبار اإلسالم كتاب التاريخ كتاب تاريخ أجناد اخللفاء كتاب صفات اخللفاء 
  .كتاب املصلني

ب البلدان الصغري كتاب تسمية من باحلجاز من أحياء كتبه يف أخبار البلدان كتاب البلدان الكبري كتا
العرب كتاب قسمة األرضني كتاب األار كتاب احلرية كتاب منار اليمن كتاب العجائب األربعة كتاب 



ابن الندمي-الفهرست  100  

  .أسواق العرب كتاب األقاليم كتاب احلرية وتسميه البيع والديارات ونسب العباديني

ية ما يف شعر امرئ القيس من أمساء الرجال والنساء كتبه يف أخبار الشعر وأيام العرب كتاب تسم
وأنسام وأمساء األرضني واجلبال واملياه كتاب من قال بيتاً من الشعر فنسب إليه كتاب املنذر ملك 

العرب كتاب داحس والغرباء كتاب أيام فزارة ووقائع بين شيبان كتاب وقائع الضباب وفزارة كتاب يوم 
م السنابس كتاب أيام بين حنيفة كتاب أيام قيس بن ثعلبة كتاب األيام سنيق كتاب الكالب وهو يو

  .كتاب مسيلمة الكذاب

كتبه يف األخبار واألمسار كتاب الفتيان األربعة كتاب السمرتاب األحاديث كتاب املقطعات كتاب 
  .حبيب العطار كتاب عجائب البحر

نسب مضر كنانة بن خزمية أسد بن فأما كتاب النسب الكبري فمحتوى على : قال حممد بن إسحاق
خزمية هذيل بن مدكرة بين زيد مناة بن تيم تيم الرباب عكل عدي ثور أطحل مزينة ضبة قيس عيالن 

غطفان باهلة غين سليم عامر بن صعصعة مرة بن صعصعة احلارث بن ربيعة نصر بن معاوية سعد بن بكر 
  . وعليثقيف حمارب بن خصفة فهم عدوان ربيعة بن عامر ايادعك

  نسب اليمن

كندة السكون السكلسك عاملة جذام قادم خوالن معافر مذحج طي بن مذحج بين مذحج بن كعب 
مسيلمة أشجع رهاء صداء جنب حكم بن سعد زبيد مراد عنس األشعر أدد مهدان األزد األوس اخلزرج 

مهرة عذرة سالمان ضنة خزاعة بارق غسان جبيلة خثعم محري قضاعة بلقني النمرة بن وبرة خلم سليم دمر 
  .بن سعد جهينة فهد بن زيد

  ومن النسب الكبير مما هو نسب مفرد

    

كتاب نسب قريش كتاب نسب معد بن عدنان كتاب ولد العباس كتاب نسب أيب طالب كتاب نسب 
بين عبد مشس بن عبد مناف كتاب بين نوفل بن عبد مناف كتاب أسد بن عبد العزى بن قصي كتاب 

 الدار بن قصي كتاب نسب بين زهرة بن كالب كتاب نسب بين تيم بن مرة كتاب نسب نسب بين عبد
بين عدي بن كعب بن لؤي كتاب سهم بن عمرو بن هصيص كتاب بين عامر بن لؤي كتاب بين 

احلارث بن فهر كتاب بين حمارب بن فهر كتاب الكالب األول والكالب الثاين ومها يومان من أيام 
  .العرب

ضاً كتاب أوالد اخللفاء كتاب أمهات النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاب أمهات اخللفاء كتاب ومن كتبه أي
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العواقل كتاب تسمية ولد عبد املطلب كتاب كىن آباء الرسول صلى اهللا عليه وسلم وله أيضا كتاب 
  .مجهرة اجلمهرة رواية بن سعد

  أخبار الواقدي

ميني من سهم بن أسلم وكان يتشيع حسن املذهب يلزم أبو عبد اهللا حممد بن عمر الواقدي موىل األسل
التقية وهو الذي روى أن علياً عليه السالم كان من معجزات النيب صلى اهللا عليه وسلم كالعصا ملوسى 

عليه السالم وإحياء املوتى لعيسى بن مرمي عليه السالم وغري ذلك من األخبار وكان من أهل املدينة انتقل 
ضاء ا للمأمون بعسكر املهدي عاملاً باملغازي والسري والفتوح واختالف الناس يف إىل بغداد وويل الق

قرأت خبط عتيق قال خلف الواقدي بعد وفاته : احلديث والفقه واألحكام واألخبار قال حممد بن إسحاق
ل ذلك ستمائة قمطر كتباً كل قمطر منها محل رجلني وكان له غالمان مملوكان يكتبان الليل والنهار وقب

بيع له كتب بألفي دينار قال حممد بن سعد كاتبه أخربين أبو عبد اهللا الواقدي انه ولد سنة ثالثني ومائة 
ومات عشية يوم االثنني إلحدى عشرة ليلة خلت من ذي احلجة سنة سبع ومائتني وله مثان وسبعون سنة 

اب التاريخ واملغازي واملبعث ودفن يف مقابر اخليزران وصلى عليه حممد بن مساعه وله من الكتب كت
كتاب أخبار مكة كتاب الطبقات كتاب فتوح الشام كتاب فتوح العراق كتاب اجلمل كتاب مقتل 
احلسن عليه السالم كتاب السرية كتاب أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاب الردة والدار كتاب 

 وسلم كتاب أمر احلبشة والفيل حرب األوس واخلزرج كتاب صفني كتاب وفاة النيب صلى اهللا عليه
كتاب املناكح كتاب السقيفة وبيعة أيب بكر كتاب ذكر القرآن كتاب سرية أيب بكر ووفاته كتاب 
مداعي قريش واألنصار يف القطائع ووضع عمر الدواوين وتصنيف القبائل ومراتبها وأنساا كتاب 

ني ومقتل احلسني عليه السالم كتاب الرغيب يف علم القرآن وغلط الرجال كتاب مولد احلسن واحلس
ضرب الدنانري والدراهم كتاب تاريخ الفقهاء كتاب اآلداب كتاب التاريخ الكبري كتاب غلط احلديث 
كتاب السنة واجلماعة وذم اهلوى وترك اخلوارج يف الفنت كتاب االختالف وحيتوي على اختالف أهل 

قىب والوديعة والعارية والبضاعة واملضاربة والغصب املدينة والكوفة يف الشفعة والصدقة والعمرى والر
  والسرقة واحلدود والشهادات وعلى نسق كتب الفقه ما يبقى 

  محمد بن سعد كاتب الواقدي
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أبو عبد اهللا حممد بن سعد من أصحاب الواقدي روى عنه وألف كتبه من تصنيفات الواقدي وكان ثقة 
تويف سنة ثالثني وله من الكتب كتاب أخبار النيب صلى اهللا عليه مستوراً عاملاً بأخبار الصحابة والتابعني و

  .وسلم

  أخبار الهيثم بن عدي

أبو عبد الرمحن اهليثم الثعلي عامل بالشعر واألخبار واملثالب واملناقب واملآثر واألنساب وكان يطعن يف 
  : نسبه وأنشد لدعبل يهجو بن أيب داود ويستطرد جاء اهليثم

 الحواضر والبوادي بأخبار  سألت أبي وكان أبي عليماً

 كأحمد بن أبي داود فقال  فقلت هل هيثم من عدي

 غير شك من اياد فأحمد  يك هيثم منهم صميماً فان

  لقد غضب اإلله على العباد  كانت إياد يروس قوماً متى

    

وتويف بفم الصلح عند احلسن بن سهل سنة سبع ومائتني وله من الكتب املصنفة كتاب املثالب كتاب 
املعمرين كتاب بيوتات قريش كتاب الدولة كتاب بيوتات العرب كتاب هبوط آدم وافتراق العرب يف 

اب نزوهلا منازهلا كتاب نزول العرب خبراسان والسواد كتاب نسب طي كتاب مديح أهل الشام كت
حلف كلب ومتيم وحلف دهبل وحلف طي وأسد كتاب تاريخ العجم وبين أمية كتاب املثالب الصغري 

كتاب املثالب الكبري كتاب مثالب ربيعة كتاب أخبار طي ونزوهلا اجلبلني وحلف دهبل وثعل كتاب 
عرب كتاب مداعي أهل الشام كتاب النوافل كتاب أخبار زياد بن أمية كتاب من تزوج من املوايل يف ال

النشاب كتاب اجلامع كتاب الوفود كتاب أمساء بغايا قريش يف اجلاهلية وأمساء من ولدن كتاب خطط 
الكوفة كتاب والة الكوفة كتاب النساء كتاب النكد كتاب فخر أهل الكوفة على البصرة كتاب تاريخ 

 كتاب األشراف كتاب األشراف الكبري كتاب تاريخ األشراف الصغري كتاب طبقات الفقهاء واحملدثني
خواتيم اخللفاء كتاب شرط اخللفاء كتاب قضاة الكوفة والبصرة كتاب عمال الشرط ألمراء العراق 

كتاب املواسم كتاب الصوايف كتاب اخلوارج كتاب النوادر كتاب طبقات من روى عن النيب صلى اهللا 
 على السنني كتاب منتخل اجلواهر عليه وسلم من الصحابة كتاب تسمية الفقهاء واحملدثني كتاب التاريخ

كتاب أخبار احلسن عليه السالم ووفاته كتاب السمي كتاب أخبار الفرس كتاب خطب املضرس مبكة 
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واملدينة كتاب مقطعات اإلعراب كتاب احملرب كتاب مقتل خالد بن عبد اهللا القسري والوليد بن يزيد بن 
  .مصنفةخالد بن عبد اهللا ومن أخذ عن اهليثم ممن له كتب 

  أبو عمر العنبري

وامسه حفص بن عمر وله من الكتب كتاب زباد األشراف وذكر شباب العرب وما جيري بينهما وذكر 
  .أدعياء اجلاهلية كتاب النساء من خط السكري

  أخبار أبي البختري

وهو أبو البختري وهب بن وهب بن كثري بن عبد اهللا بن زمعة بن األسود بن أسد بن عبد العزي بن 
قصي ويقال ان جعفر بن حممد عليهما السالم كان متزوجاً بأمة من أهل املدينة وكان فقيهاً أخبارياً ناسباً 

وواله هارون القضاء بعسكر املهدي مث عزله وواله مدينة الرسول عليه السالم بعد بكار بن عبد اهللا 
 يف احلديث وله من الكتب كتاب وجعل إليه حرا مع القضاء مث عزل فقدم بغداد وتويف ا وكان ضعيفاً

الرايات كتاب طسم وجديس كتاب صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاب فضائل األنصار كتاب 
الفضائل الكبري وحيتوي على مجيع الفضائل كتاب نسب ولد إمساعيل بن إبراهيم عليه السالم وحيتوي 

  .على قطعة من األحاديث والقصص

  أخبار المدائني

بن أيب أسامة املدائين أبو احلسن علي بن حممد بن عبد اهللا بن أيب سيف املدائين موىل مشس قال احلارث 
بن عبد مناف ومولده على ما رواه حممد بن حيىي عن احلسني بن فهم عنه أنه قال ولدت سنة مخس 

ماُ من وثالثني ومائة ومات سنة مخس عشرة ومائتني قرأت خبط أيب بكر بن اإلخشيد كان املدائين متكل
غلمان معمر بن األشعث قال وحفص الفرد ومعمر وأبو مسر وأبو احلسن املدائين وأبو بكر األصم وأبو 

عامر عبد الكرمي بن روح ستة كانوا غلمان معمر بن األشعث وقد قيل وقرأته خبط بن الكويف مات 
راهيم املوصلي وكان املدائين سنة مخس وعشرين ومائتني وله ثالث وتسعون سنة يف مرتل إسحاق بن إب

  .منقطعاً إليه وله من الكتب على ما أنا ذاكره من خط أيب احلسن بن الكويف

     كتبه يف أخبار النيب صلى اهللا عليه وسلم 

كتاب أمهات النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاب صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاب أخبار املنافقني 
 كتاب تسمية املنافقني ومن نزل القرآن فيه منهم ومن غريهم كتاب عهود النيب صلى اهللا عليه وسلم
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كتاب تسمية الذين يؤذون النيب صلى اهللا عليه وسلم وتسمية املستهزئني الذين جعلوا القرآن عضني 
كتاب رسائل النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاب كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل امللوك كتاب آيات 

 وسلم كتاب اقطاع النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاب صلح النيب صلى اهللا عليه وسلم النيب صلى اهللا عليه
كتاب خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاب عهود النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاب املغازي وزعم أبو 

 احلسن بن الكويف أا عنده يف مثانية أجزاء جلود خبط عباس الناسي وزعم حتت هذا الفصل وأخرى يف

جزءين تأليف أمحد بن احلارث اخلزاز كتاب سرايا النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاب الوفود وحيتوي على 
وفود اليمن ووفود مصر ووفود ربيعة كتاب دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاب حرب اإلفك كتاب 

تاب ما ى عنه النيب أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاب السرايا كتاب عمال النيب على الصدقات ك
صلى اهللا عليه وسلم كتاب حجة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه كتاب خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
كتاب اخلامت والرسل كتاب من كتب له النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاباً وأماناً كتاب أموال النيب وكتابه 

  .ومن كان يرد عليه بالصدقة من العرب

  أخبار قريش

تاب نسب قريس وأخبارها كتاب العباس بن عبد املطلب كتاب أخبار أيب طالب وولده كتاب خطب ك
النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاب عبد اهللا بن العباس كتاب علي بن عبد اهللا بن العباس كتاب آل أيب 

بن أيب العاص كتاب آل أيب العيص كتاب خرب احلكم بن أيب العاص كتاب عبد الرمحن بن مسرة كتاب 
عتيق كتاب عمرو بن الزبري كتاب فضل حممد بن احلنفية كتاب فضائل جعفر ابن أيب طالب كتاب 

فضائل احلارث بن عبد املطلب كتاب فضائل عبد اهللا بن جعفر كتاب معاوية ابن عبد اهللا كتاب عبد اهللا 
عبد اهللا بن عامر بن بن معاوية كتاب حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس كتاب العاص بن أمية كتاب 

كريز كتاب بشر بن مروان بن احلكم كتاب عمر بن عبد اهللا بن معمر كتاب هجاء حسان لقريش 
كتاب فضائل قريش كتاب عمرو بن سعيد بن العاص كتاب حيىي ابن عبد اهللا بن احلارث كتاب أمساء 

عوته كتاب اجلوابات وحيتوي من قتل من الطالبني كتاب أخبار زياد بن أمية كتاب مناكح زياد وولده ود
  .على جوابات قريش جوابات مضر جوابات ربيعة جوابات املوايل جوابات اليمن

كتبه يف أخبار مناكح األشراف وأخبار النساء كتاب الصداق كتاب الوالئم كتاب املناكح كتاب 
ع بني أختني النواكح والنواشز كتاب املعربات كتاب املغنيات كتاب املردفات من قريش كتاب من مج

ومن تزوج ابنه امرأته ومن مجع أكثر من أربع ومن تزوج جموسية كتاب من كره مناكحته كتاب من ميل 
عنها زوجها كتاب من يت عن تزويج رجل فزوجته كتاب من زوج من األشراف من كلب كتاب من 
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اء كتاب من هجاها زوجها كتاب من شكت زوجها أو شكاها كتاب مناقضات الشعراء وأخبار النس
تزوج يف ثقيف من قريش كتاب الفاطميات كتاب من وصف امرأة فأحسن كتاب الكلبيات كتاب 

  .العوائل كتاب مناكح الفرزدق كتاب البكر كتاب من تزوج من نساء اخللفاء

كتبه يف أخبار اخللفاء كتاب تسمية اخللفاء وكناهم وأعمارهم كتاب تاريخ أعمار اخللفاء كتاب تاريخ 
اء كتاب حلى اخللفاء كتاب أخبار اخللفاء الكبري وحيتوي على أخبار أيب بكر عمر عثمان علي اخللف

عليهم السالم معاوية يزيد بن معاوية معاوية بن الزبري مروان بن احلكم عبد امللك الوليد سليمان عمر 
اح املنصور املهدي يزيد بن عبد امللك هشام بن عبد امللك الوليد بن يزيد يزيد بن الوليد مروان السف
  .اهلادي الرشيد األمني املأمون املعتصم كتاب أخبار السفاح كتاب آداب السلطان

    كتبه يف األحداث 

كتاب مقتل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه كتاب اجلمل كتاب الردة كتاب الغارات كتاب اخلوارج 
ربمجي كتاب بين ناجية واحلر بن كتاب النهروان كتاب توبة بن املضرس كتاب خرب ضايب بن احلارث ال

راسد ومصقلة بن هبرية كتاب خطب علي عليه السالم وكتبه إىل عماله كتاب عبد اهللا ابن عامر 
احلضرمي كتاب إمساعيل بن هبار كتاب عمرو بن الزبري كتاب مرج راهط كتاب الربذة ومقتل جبيش 

وأقمر كتاب اجلارود ابن روستقباد كتاب أخبار احلجاج ووفاته كتاب عباد بن احلصني كتاب محرة 
كتاب مقتل عمرو بن سعيد كتاب زياد بن عمرو بن األشرف العبلي كتاب خالفة عبد اجلبار األزدي 

ومقتله املسور كتاب مسلم بن قتيبة وروح بن حامت كتاب مقتل يزيد بن عمرو بن هبرية كتاب بن عمر 
  .بن عباد احلبطي وعمرو بن سهل كتاب يوم سنيل

 يف الفتوح كتاب فتوح الشام أيام أيب بكر أول خرب الشام مرج الصفر أيام أيب بكر خرب بصرى خرب كتبه
الواقوصة خرب دمشق أيام عمر خرب فحل محص الريموق ايلياء قيسارية عسقالن غزة قربس كتاب عمرو 

لنخيلة خرب بن سعد األنصاري كتاب فتوح العراق وفاة أيب بكر خرب اجلسر خرب مهران ومقتله يوم ا
القادسية املدائن جلوالء اوند كتاب خرب البصرة وفتوحها وحيتوي على دستميسان والية املغرية بن شعبة 

والية أيب موسى خرب األهواز خرب مناذر خرب ر تريى خرب السوس خرب دستوا خرب القلعة خرب اهلرمزان 
رب سرق خرب رام هرمز خرب البستان خرب ضبة بن حمصن خرب جند سابور خرب صهرباج قرية العبدي خ

كتاب اإلشارة كتاب فتوح خراسان وحيتوي على والية اجلنيد بن عبد الرمحن رافع بن الليث بن نصر بن 
سيار اختالف الرواية يف خرب قتيبة خبراسان كتاب نوادر قتيبة بن مسلم كتاب والية أسد بن عبد اهللا 

لة كتاب ثغر اهلند كتاب عمال اهلند كتاب فتوح القسري كتاب والية نصر بن سيار كتاب الدو
سجستان كتاب فارس كتاب فتح األبلة كتاب أخبار أرمينية كتاب كرمان كتاب فتح بابل وراما مسال 
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كتاب القالع واألكراد كتاب عمان كتاب فتوح جبال طربستان كتاب طربستان أيام الرشيد كتاب 
ر احلسن بن زيد وما مدح به يف الشعر وعماله كتاب فتوح مصر كتاب الري وأمر العلوي كتاب أخبا

فتوح اجلزيرة كتاب فتوح األهواز كتاب فتوح الشام كتاب فتح سهول كتاب أمر البحرين كتاب فتح 
برقة كتاب فتح مكران كتاب فتوح احلرية كتاب موادعة النوبة كتاب خرب سارية بن زنيم كتاب فتوح 

  .الري كتاب فتوح جرجان وطربستان

به يف أخبار العرب كتاب البيوتات كتاب احلران كتاب أشراف عبد القيس كتاب أخبار يف كتاب كت
من نسب إىل أمه كتاب من مسي باسم أبيه من العرب كتاب اخليل والرهان كتاب بناء الكعبة كتاب خرب 

  .خزاعة كتاب محا املدينة وجباهلا وأوديتها

اء كتاب من نسب إىل أمه من الشعراء كتاب العمائر كتاب كتبه يف أخبار الشعراء كتاب أخبار الشعر
الشيوخ كتاب الغرماء كتاب من هادن أو غزا كتاب من أفرض من األعراب يف الديوان فندم وقال شعراً 

كتاب املتمثلني كتاب من متثل بشعر يف مرضه كتاب األبيات اليت جواا كالم كتاب النجاشي كتاب 
ر كتاب من بلغه موت رجل فتمثل بشعر أو كالم كتاب من تشبه بالرجال من وقف على قرب فتمثل بشع

من النساء كتاب من فضل العربيات على احلضريات كتاب من قال شعراً على البديهة كتاب من قال 
شعراً يف األوابد كتاب االستعداء على الشعراء كتاب من قال شعراً فسمي به كتاب من قال يف احلكومة 

ب تفضيل الشعراء بعضهم على بعض كتاب من ندم على املديح وندم على اهلجاء كتاب من الشعراء كتا
من قال شعراً فأجيب بكالم كتاب أيب األسود الدئلي كتاب خالد بن صفوان كتاب مهاجاة عبد الرمحن 

بن حسان النجاشي كتاب قصيدة خالد بن يزيد يف األحداث وامللوك كتاب أخبار الفرزدق كتاب 
 اهللا بن إسحاق بن الفضل بن عبد الرمحن كتاب خرب عمران بن حطان اخلارجي كتاب النكد قصيدة عبد

  .كتاب األكلة

    ومن كتبه املؤلفة 

كتاب األوائل كتاب املتيمنني كتاب التعازي كتاب املنافرات كتاب األبلة كتاب من جور من األشراف 
ل والزجر كتاب احلمقاء كتاب الضراطني كتاب كتاب العقبة والربدة كتاب املسريين كتاب القيافة والفأ

خصومات األشراف كتاب اخليل كتاب التمين كتاب اجلواهر كتاب املقتبس كتاب املسومني كتاب كان 
يقال كتاب ذم اجلنيد كتاب من وقف على قرب كتاب احليل كتاب من استجيبت دعوته كتاب قضاة أهل 

قبة بن مصقلة كتاب مفاخر العرب والعجم كتاب مفاخرة املدينة كتاب قضاة أهل البصرة كتاب أخبار ر
أهل البصرة وأهل الكوفة كتاب ضرب الدراهم والصرف كتاب أخبار إياس بن معاوية كتاب أخبار 

أصحاب الكهف كتاب صالح املال كتاب خطبة واصل كتاب أدب اإلخوان كتاب البخل كتاب 
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رسالة إىل ابن أيب داود كتاب النوادر كتاب أخبار املنقطعات املتجردات كتاب أخبار بن سريين كتاب ال
املختار كتاب القيافة والزجر والفأل كتاب املدينة كتاب مكة كتاب املختصرين ومعناه من مات يف شبابه 

كتاب معرفة املراقب والرسوم كتاب املراعي واجلراد وحيتوي على الكور والطساسيج وجباياا كتاب 
  .اجلوابات

  الحارث الخزازأخبار أحمد بن 

صاحب املدائين قرأت خبط بن الكويف قال أبو جعفر أمحد بن احلارث بن املبارك موىل املنصور بغدادي 
كبري الرأس طويل اللحية كبريها حسن الوجه كبري الفم ألثغ خضب قبل موته بسنة خضابا قانيا فسئل 

يباً قال منكر لنكري جتاف عنه، ومن غري عن ذلك فقال بلغين أن منكراً ونكرياً إذا حضرا ميتاً فرأياه خض
خط ابن الكويف وكان راوية املدائين العتايب من أسرى جده املنصور ليجعل يف املوايل وكان يقال له 

  حسان من سيب اليمامة وكان أمحد شاعراً فمن شعره 

 تمنع دوني حاجب بالباب إذا  إني امرؤ ال أرى بالباب أقرعه

 أطالب ود الكاره اآلبي وال  وال ألوم امرأ في ود ذي شرف

وأكثر شعره بذم احلجاب وتويف أمحد بن احلارث يف ذي احلجة سنة مثان ومخسني ومائتني وكان مرتله 
كتاب املسالك بباب الكوفة ودفن يف مقابرها ويقال مات سنة ست ومخسني وله من الكتب املصنفة 

واملمالك كتاب أمساء اخللفاء وكتام والصحابة كتاب مغازي البحر يف دولة بين هاشم وذكر أيب حفص 
صاحب اقريطش كتاب القبائل كتاب األشراف كتاب ما ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عنه كتاب أبناء 

نيب صلى اهللا عليه وسلم السراري كتاب نودار الشعر كتاب خمتصر كتاب البطون كتاب مغازي ال
وسراياه وذكر أزواجه كتاب أخبار أيب العباس كتاب األخبار والنوادر كتاب شحنة الربيد كتاب النسيت 

  .كتاب احلالئب والرهان

  أبو خالد الغنوي

  .وله من الكتب كتاب أخبار غىن وأنسام كتاب األنساب

  أخبار ابن عبدة

عبد الرمحن ويكىن حممد ابنه بأيب بكر أحد النسابني الثقات عبد الرمحن وعبدة لقب ويكىن عبدة أبا 
وحسن املعرفة باملآثر واألخبار وأيام العرب وكان متصالً خبدمة السلطان وتويف وله من الكتب كتاب 
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النسب الكبري وحيتوي على انساب القبائل على مثال كتاب هشام الكليب وله من غريه كتاب خمتصر أمساء 
كايف يف النسب كتاب مناكح آل املهلب كتاب نسب ولد أيب صفرة واملهلب وولده القبائل كتاب ال

كتاب معد بن عدنان وقحطان كتاب مناقب قريش كتاب نسب بين فقعس بن طريف بن أسد بن خزمية 
كتاب األمهات كتاب نسب األخنس بن شريق الثقفي كتاب نسب كنانة كتاب أيب جعفر املنصور 

وفرسام وأيامهم ومناقبهم وأجالئهم كتاب أمساء فحول الشعر كتاب كتاب أشراف بكر وتغلب 
  .الشجعاء

  أخبار عالن الشعوبي

    

وهو عالن الشعويب أصله من الفرس وكان راوية عارفاً باألنساب واملثالب واملنافرات منقطعاً إىل الربامكة 
 املثالب الذي هتك فيه العرب وينسخ يف بيت احلكمة للرشيد واملأمون والربامكة عمل كتاب امليدان يف

واظهر مثالبها وكان قد عمل كتابا مل يتمه مساه احللية انقرض أثره كذا قرأت خبط ابن شاهني اإلخباري 
وله من الكتب كتاب املثالب وحيتوي على مثالب قريش صناعات قريش وجتاراا مثالب تيم بن مرة بن 

زوم بن يقظة بن مرة بن كعب مثالب سامة بن لؤي كعب مثالب بين أسد بن عبد العزي مثالب بين خم
مثالب عبد الدار بن قصي مثالب ولد زهرة بن كالب مثالب بين عدي بن كعب مثالب سعد بن لؤي 

مثالب احلارث بن لؤي مثالب خزمية بن لؤي مثالب عوف بن لؤي مثالب عامر بن لؤي مثالب أسد بن 
 القيس بن زيد مناة بن متيم مثالب بين طاخبة بن الياس خزمية مثالب هذيل بن مدركة مثالب بين امرئ

مثالب بين ضبة بن أد مثالب مزينة بن أد مثالب عدي بن الرباب مثالب عكل مثالب بلعم بن تيم مثالب 
متيم عمرو بن متيم أسد اللخم القني مأرب احلبط يربوع بنو دارم الراحم ربيعة اجلوع بنو سعد بن زيد 

ن مثالب غين مثالب باهلة مثالب بين سليم بن منصور مثالب غرية مثالب عامر بن مناة مثالب قيس عيال
صعصعة مثالب فزارة بنو مرة بن عوف بن غطفان عبس بن بغيض ثقيف مثالب ربيعة مثالب عجل بن 

جليم مثالب تغلب ابن وايل مثالب يشكر بن بكر مثالب النمر بن قاسط مثالب سدوس بن شيبان مثالب 
سد مثالب تيم الالت بن ثعلبة مثالب قيس بن ثعلبة مثالب حنيفة بن جليم مثالب بين سنان عرتة بن أ

مثالب عبد القيس مثالب إياد مثالب اليمن غري مفصل األوس اخلزرج قضاعة طي بنو احلارث بن كعب 
النخع خزاعة وغسان كندة األسعدون خلم جذام عنس مراد السكاسك القني د زبيد خبيلة مهدان 

ضرموت محري ومن كتبه الفردات كتاب فضائل كنانة كتاب نسب النمر بن قاسط كتاب نسب تغلب ح
  .بن وائل كتاب فضائل ربيعة كتاب املنافرة
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  أخبار محمد بن حبيب

أبو جعفر حممد بن حبيب بن أمية بن عمرو ومن خط السكري وقال أبو القاسم احلجازي صاحب 
لك حدثين أبو القاسم عبد العزيز بن عبد اهللا اهلامشي قال كان حممد التاريخ امللحق قال حممد بن عبد امل

بن حبيب موىل لنا يعين لبين العباس بن حممد وكانت أمه حبيب موالة لنا أيضاً ومل يكن حبيب أباه 
ولكن كانت أمه قال حممد بن إسحاق وكان من علماء بغداد باألنساب واألخبار و واللغة والشعر 

طعة من أشعار العرب روى عن بن األعرايب وقطرب وأيب عبيدة وأيب اليقظان وغريهم والقبائل وعمل ق
وكان مؤدباً وكتبه صحيحة وتويف وله من الكتب كتاب األمثال على أفعل كتاب النسب كتاب السعود 

والعمود كتاب العمائر والربائع يف النسب كتاب املوشح كتاب املؤتلف واملختلف يف النسب كتاب 
 كتاب املقتىن كتاب غريب احلديث كتاب األنواء كتاب املشجر كتاب املوشا كتاب من استجيب املخرب

دعوته كتاب أخبار الشعراء وطبقام كتاب نقائض جرير بن عمر ابن جلأ كتاب نقائض جرير والفرزدق 
كتاب احلف كتاب تاريخ اخللفاء كتاب من مسي ببيت قاله كتاب مقاتل الفرسان كتاب الشعراء 

وأنسام كتاب العقل كتاب كرت الشعراء كتاب املسماة كتاب أمهات النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاب 
جرير اليت ذكرها يف شعره كتاب أمهات أعيان بين عبد املطلب كتاب املقتبس كتاب أمهات الشيعة من 

بني أصحابه سوى قريش كتاب اخليل خبط بن الكويف كتاب النبات كتاب األرحام اليت بني رسول اهللا و
العصبة كتاب ألقاب النمر وربيعة ومضر كتاب األلقاب ويشتمل على ألقاب القبائل كتاب القبائل الكبري 
واأليام مجعة للفتح بن خاقان ورأيت النسخة بعينها عند أيب القاسم بن أيب اخلطاب بن الفرات يف طلحى 

ني جزءاً يف كل جزء مائتا ورقة وأكثر نيف وعشرين جزءاً وكانت تنقص تدل على أا حنو من أربع
وهلذه النسخة فهرست ملا حيتوي عليه من القبائل واأليام خبط التستري بن علي الوراق يف طلحى حنو 

  .مخسة عشر ورقة خبط جرك أنا أذكر مجل ذلك دون تفصيلة

  خالد بن يزيد الباهلي

  .أحد الرواة لألخبار والقبائل واألشعار وال مصنف له نعرفه

  مر بن بكيرع

صاحب احلسن بن سهل وكان أخبارياً رواية نسابة وله عمل الفراء كتاب معاين القرآن وله من الكتب 
  .كتاب يوم الغول يوم الظهر يوم أرمام يوم الكوفة عزاوة بين سعد بن زيد مناة يوم منابض

  ابن أبي أويس
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أحد الرواة للغة واألباب واملآثر ولقى فصحاء األعراب وروى عن أيب سهل سعد بن سعيد من كتاب 
  .احلضرمي يف الغريب

  ابن النطاح

أبو عبد اهللا حممد بن صاحل بن النطاح روى عن احلسن بن ميمون وهذا الرجل أول من ألف يف الدولة 
ن بن سنان البصري حكايات وكان بن النطاح وأخبارها كتاباً وحكى بن البطاح عن إبراهيم بن زادا

أخباريا ناسباً راوية للسنن وله من الكتب كتاب أفخاذ العرب كتاب البيوتات كتاب الرد على أيب عبيدة 
  .يف كتاب الديباج كتاب أنساب أزد عمان كتاب مقتل زيد بن علي عليهما السالم

  سلمويه بن صالح الليثي

  .له من الكتب كتاب الدولة روى فيه عن مجاعة من النسابنيمن الرواة األخبار واألنساب و

  السكري

  .وامسه احلسن بن سعيد وله من الكتب كتاب أنساب بين عبد املطلب كتاب كبري

  ابن عبد الحميد الكاتب

أبو الفضل حممد بن أمحد بن عبد احلميد الكاتب من أهل السري وله من الكتب كتاب أخبار خلفاء بين 
  .العباير

   أبي ثابت الزهريابن

  .وامسه عبد العزيز بن عمران الزهري وله من الكتب كتاب األحالف

  عيينة بن المنهال

ويكىن أبا املنهال من الرواة لألخبار واألمثال واألنساب وله من الكتب كتاب األبيات السائرة كتاب 
  .املباينات كتاب األمثال السائرة كتاب السراب

  الرواندي
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عمل كتاب أخبار الرواة وجود فيه ورأيت منه شيئاً يسرياً وكان جيلس للرواندية يقرؤنه عليه هذا 
  ويأخذون عنه أخبار الدولة وله من الكتب كتاب الدولة حنو ألفي ورقة 

  ابن شبيب

ويكىن أبا سعيد عبد اهللا بن شبيب الربعي البصري من اإلخباريني وله من الكتب كتاب األخبار واآلثار 
  .اه عنه ثعلبرو

  الغالبي

وهو أبو عبد اهللا حممد بن زكريا بن دينار الغاليب أحد الرواة للسري واألحداث واملغازي وغري ذلك وكان 
ثقة صادقة وله من الكتب كتاب مقتل احلسني بن علي كتاب وقعة صفني كتاب اجلمل كتاب احلرة 

  األجواد كتاب املبخلني كتاب مقتل أمري املؤمنني كتاب الثواء بني وعر ورده كتاب 

  طائفة أصبنا ذكرهم بخط ابن الكوفي

قد ذكرناهم فيما بعد خراش بن إمساعيل الشيباين ويكىن بأيب رعشن أخذ عنه حممد بن السائب الكليب 
  .وهو أحد النسابني وله من الكتب كتاب أخبار ربيعة وأنساا

  ابن زبالة

  .ةأخباري نسابة له من الكتب كتاب أخبار املدين

  عبيد اهللا بن أبي سعيد الوراق

كان أخبارياً نسابة راوية للشعر وله من الكتب كتاب العربية كتاب اإلميان والدعاء والدواهي كتاب 
  .املدينة وأخبارها كتاب الشعراء كتاب األلقاب

  البصري

الدولة وهو احلسن بن ميمون من بين نصر بن قعني وعنه روى حممد بن النطاح وله من الكتب كتاب 
  .كتاب املآثر

  خالد بن خداش
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ابن عجالن ويكىن أبا اهليثم موىل آل املهلب بن أيب صفرة وتويف سنة ثالث وعشرين ومائتني وله من 
  .الكتب كتاب األزارقة وحروب املهلب كتاب أخبار املهلب

  ابن عابد

  .وال يعرف من أمره غري هذا وله من الكتب كتاب امللوك وأخبار األمم

  مغيرة

  .بن حممد املهليب وله من الكتب كتاب مناكح املهلبا

  ابن غنام الكالبي

  وكان كوفياً يف أيام بن كناسة وله معه أخبار وله من الكتب كتاب النسب كتاب امللح 

  أبو المنعم

  .وامسه وله من الكتب كتاب طبقات الشعراء

  الخثعمي

  .ب كتاب الشعر والشعراءوامسه حممد بن عبد اهللا أو عبد اهللا بن حممد وله من الكت

  منجوف السدوسي

وله من الكتب كتاب العول ومن ولده غنويه السدوسي وامسه عبد اهللا بن الفضل بن سفيان بن منجوف 
ويكىن أبا حممد أخباري روى عن أيب عبيدة ومات بعد املائتني وله من الكتب كتاب املآثر واألنساب يف 

  .األيام

  الوليد بن مسلم

  . واألحداث وله من الكتب كتاب املغازيمن أصحاب السري

  الفاكهي

  .وله من الكتب كتاب مكة وأخبارها يف اجلاهلية واإلسالم
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  يزيد بن محمد المهلبي

  .الشاعر ومير ذكره وله من الكتب كتاب املهلب وأخباره وأخبار ولده

  أبو إسحاق

سن بن علويه العطار وله من إمساعيل بن عيسى العطار من أهل بغداد من أصحاب السري يروي عنه احل
الكتب كتاب املبتدأ كتاب حفر زمزم كتاب الردة كتاب الفتوح كتاب اجلمل كتاب صفني كتاب 

  .األلوية كتاب الفنت

  ابن أبي طيفور

    

وامسه حممد بن أمحد اجلرجاين من أهل جرجان وله من الكتب كتاب أبواب اخللفاء ومعناه من كان 
  .ونه ويستعقلونه ويستعضدونهاخللفاء يأنسون به ويستشري

  ابن تمام الدهقان

وهو أبو احلسن حممد بن علي بن الفضل بن متام الدهقان وأصله من الكوفة وله من الكتب كتاب فضائل 
  .الكوفة

  أبو حسان الزيادي

أديباً ناسباً هو أبو حسان احلسن بن عثمان الزيادي يروي عن هيثم بن عدي وغريه وكان قاضياً فاضالً 
جواداً كرمياً يعمل الكتب وتعمل له وكانت له خزانة حسنة كبرية وأخذ عن الناس ومات هو واحلسن 
بن علي بن أيب اجلعد يف وقت واحد سنة ثالث وأربعني ومائتني وله سبع ومثانون سنة وأشهر وله من 

  .لشعراء كتاب اآلباء واألمهاتالكتب كتاب معاين عروة بن الزبري كتاب طبقات الشعراء كتاب ألقاب ا

  مصعب بن عبد اهللا الزبيري

أبو عبد اهللا مصعب بن عبد اهللا بن مصعب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبري بن العوام حواري نزل بغداد 
راوية أديباً حمدثاً وهو عم الزبري بن أيب بكر وكان شاعراً وكان أبوه عبد اهللا من أشرار الناس متحامالً 

على عليه السالم وخربه مع حيىي بن عبد اهللا معروف وتويف مصعب بن عبد اهللا يوم األربعاء على ولد 
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ليومني خليا من شوال سنة ثالث وثالثني ومائتني وله ست وتسعون سنة كذا ذكره بن أيب خيثمة وله 
  .من الكتب كتاب النسب الكبري كتاب نسب قريس

  أخبار الزبير بن بكار

بن أيب بكر بكار بن عبد اهللا بن مصعب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبري بن العوام من أبو عبد اهللا الزبري 
أهل املدينة أخباري أحد النسابني وكان شاعراً صدوقاً راوية نبيل القدر وويل قضاء مكة ودخل بغداد 

الته مع عدة دفعات آخرها سنة ثالث ومخسني ومائتني قال حممد بن داود وكان فىت يف شعره ومروته وبط
  : سنه وعفافه فمن شعره

 عواقب دولة الدهر يرجو  الصبي متجمل الصبر عف

 يسكن لوعة الصدر فيما  المنى سبباً لراحته جعل

 المنى متبين الهجر قطع  إذا ما الفكر راجعه حتى

  بعض الذي يلقى من الفكر  الضمير إلى جوانحه يشكي

الزبري مبكة وهو قاض عليها ودفن ا ليلة األحد لتسع بقني من ذي القعدة سنة ست ومخسني وتويف 
ومائتني وبلغ من السن أربعاً ومثانني سنة وكان سبب موته أنه سقط من سطح له فانكسرت ترقوته 

 ووركه وصلى عليه ابنه مصعب وحضر جنازته حممد بن عيسى بن املنصور ودفن إىل جانب قرب علي بن

عيسى اهلامشي يف مقربة احلجون وله من الكتب كتاب أخبار العرب وأيامها كتاب نسب قريش وأخبارها 
كتاب نوادر أخبار النسب كتاب االختالف كتاب اللغة للموفق وهو املوفقيات يف األخبار كتاب مزاح 

اب العقيق وأخباره النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاب نوادر املدنيني كتاب النحل رأيته خبط السكري كت
كتاب األوس واخلزرج كتاب وفود النعمان على كسرى كتاب إغارة كثري على الشعراء كتاب أخبار بن 

ميادة ومن خط بن الكويف أخبار حسان أخبار األحوص أخبار عمر بن أيب ربيعة أخبار أيب دهبل أخبار 
 السائب أخبار حامت أخبار عبد الرمحن محيل أخبار نصيب أخبار كثري أخبار أمية أخبار العرجي أخبار أيب

بن حسان أخبار هدبة وزيادة أخبار توبة وليلى أخبار بن هرمة أخبار انون أخبار القارئ أخبار بن 
  .الدمينة أخبار عبد اهللا بن قيس الرقيات أخبار أشعث

  تسمية من روى عنه الزبير من خط ابن الكوفي

ن احلسن املخزومي وحممد بن الضحاك بن عثمان ومسلم بن روى عن عمه مصعب بن عبد اهللا وحممد ب
عبد اهللا بن مسلم بن جندب وإبراهيم بن املنذر وحيىي بن حممد بن عبد اهللا بن ثوبان وعبد امللك بن عبد 
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العزيز ويعقوب بن إسحاق الربعي وعثمان بن عبد الرمحن وبكار بن رباح ومسلمة بن إبراهيم بن هشام 
د اهللا وحممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن عبد احلميد ومحيد بن حممد بن عبد العزيز وعبد العزيز بن عب

الزهري وعبد اجلبار بن سعيد بن نوفل بن مساحق ومؤمن ابن عمر بن أفلح وعلي بن املغرية وعبد اهللا بن 
  .نافع بن ثابت

  أخبار الجهمي

    

أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن محيد بن سليمان بن عبد اهللا بن أيب جهم بن حذيفة العدوي من بين عدي 
بن كعب ويعرف باجلهمي منسب إىل جده أيب اجلهم بن حذيفة حواري دخل العراق وا تعلم وكان 

كتب قال حممد بن داود أديباً راوية شاعراً مفنناً ويذكر النسب واملثالب ويتناول جلة الناس وله يف ذلك 
حدثين سوار بن أيب شراعة قال وقع بينه وبني قوم من العمريني والعثمانيني شر فذكر سلفهم بأقبح ذكر 
فقال له بعض اهلامشيني يف ذلك فذكر العباس بأمر عظيم فأى خربه إىل املتوكل فأمر بضربه مائة سوط 

  :  من ضربه قال فيهضربه إياها إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم فلما فرغ

 مورد علة صدر ولكل  الكلوم وينبت الشعر تبرى

 ما أورق الشجر لعبيده  واللوم في األتراب منبطح

وله من الكتب كتاب أنساب قريش وأخبارها كتاب املعصومني كتاب املثالب كتاب اإلبتصار يف الرد 
  .على الشعوبية كتاب فضائل مصر

  األزرقي

حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن الوليد بن عقبة بن األزرق وامسه عثمان بن عمرو بن احلارث وامسه 
بن أيب مشر بن عمرو بن عوف بن احلارث بن ربيعة بن حارثة بن احلارث ابن ثعلبة العنقاء بن حقبة بن 

ه من الكتب كتاب عمرو بن عامر مزيقياً هذا من خط بن الكويف وأحد اإلخباريني وأصحاب السري ول
  .مكة وأخبارها وجباهلا وأوديتها كتاب كبري

  أخبار عمر بن شابة
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تسمية من روى عنه عمر روى عن أيب عاصم النبيل وحممد بن سالم اجلمحي وهارون بن عبد اهللا 
وإبراهيم بن املنذر أبو زيد عمر بن شبة بن عبيد بن ربطة وشبة امسه زيد ويكىن أبا معاذ قال عمرو إمنا 

  : مسي بأيب شبة الن أمه كانت ترقصه وتقول

 شيخاً كبيراً أحنا دبا  بابا وشبا وعاشا حتى

  : وكان عمر بصرياً موىل لبين منري شاعراً أخبارياً فقيهاً صادق اللهجة غري مدخول الرواية فمن شعره

  فقلت بلى عبد الرحيم بن جعفر  لم يبق في الناس سيد وقائلة

ابنه أبو طاهر أمحد بن عمر بن شبة شاعراً ظريفاً جميداً راوية مات بعد أبيه بنحو عشر سنني ومن وكان 
  : شعر أيب طاهر

 وشؤم أبي جعفر كشؤمي  فلم أر في العسكر نظرت

  من اليوم في منظر أزهر  الناس للعيد في زينة غدا

 من المنزل المقفر مراراً  عليهم بال أهبة ويغدوا

 الناس ينظر في دفتر من  للشؤم في عزلة فيقعد

ومات عمر بن شبة بسر من رأى ويوم االثنني لست بقني من مجادى اآلخرة سنة اثنتني وستني ومائتني 
أيب طاهر بن عمر بن وبلغ يف السن تسعني سنة وصارت كتبه إىل أيب احلسن علي بن حيىي ابتاعها من 

شبة وله من الكتب كتاب الكوفة كتاب البصرة كتاب املدينة كتاب مكة كتاب أمراء الكوفة كتاب 
أمراء البصرة كتاب أمراء املدينة كتاب أمراء مكة كتاب السلطان كتاب مقتل عثمان كتاب الكتاب 

ر كتاب حممد وإبراهيم ابين عبد كتاب الشعر والشعراء كتاب األغاين كتاب التاريخ كتاب أخبار املنصو
اهللا بن حسن كتاب أشعار الشراة كتاب النسب كتاب أخبار بين منري كتاب ما يستعجم الناس فيه من 

القرآن كتاب االستعانة بالشعر وما جاء يف اللغات كتاب االستعطام للنحو ومن كان يلحن من 
  .النحويني

  البالذري

ذري وقيل يكىن أبا احلسن من أهل بغداد وكان جده جابر يكتب أبو جعفر أمحد بن حيىي بن جابر البال
للخصيب صاحب مصر وكان شاعراً راوية ووسوس آخر أيامه فشد يف البيمارستان ومات فيه وسبب 

وسوسته أنه شرب مث البالذر على غري معرفة فلحقه ما حلقه وكان يهجو كثرياً ويتناول وهب بن سلمان 
  : يه وكانت الضرطة حبضرة عبيد اهللا بن حيىي بن خاقانملا ضرط فمزقه فمن قوله ف
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 في سلها جهده تنوق  ضرطة حسبت رعدة أيا

 أخو صاعد بعده وصلى  وهب بها سابقاً فقدمت

  كذى كل من يطعم الفهدة  هتك اهللا ستريهما لقد

من الكتب كتاب البلدان الصغري كتاب البلدان الكبري ومل يتمه كتاب األخبار واألنساب كتاب عهد وله 
  .أردشري ترمجه بشعر وكان أحد النقلة من الفارسي إىل اللسان العريب

  الطلحي

    

 من أبو إسحاق طلحة بن عبيد اهللا بن حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن حممد بن طلحة بن عبيد اهللا التيمي
أهل البصرة ونادم املوفق وكان راوية أخبارياً وتويف ليلة األحد النصف من ذي احلجة سنة إحدى 

  .وسبعني ومائتني وله من الكتب كتاب املتيمني كتاب جواهر األخبار

  ابن األزهر

ومن اإلخباريني جعفر بن أيب حممد بن األزهر بن عيسى االخباري ومولده سنة مائتني وتويف سنة تسع 
وسبعني ومائتني وله تسع وسبعني سنة ومسع من ابن األعرايب وغريه وله من الكتب كتاب التاريخ وهو 

  .من جياد الكتب

  محمد بن سالم

أبو عبد اهللا حممد بن سالم اجلمحي أحد اإلخباريني والرواة وله من الكتب كتاب الفاصل يف ملح 
عراء اجلاهليني كتاب طبقات الشعراء األخبار واألشعار كتاب بيوتات العرب كتاب طبقات الش

  .اإلسالميني كتاب احلالب وأجر اخليل

  أبو خليفة

الفضل بن احلباب بن حممد بن شعيب بن صخر اجلمحي البصري من بين مجح وويل قضاء البصرة من 
 رواة األخبار واألشعار واألنساب مات أبو خليفة ليلة األحد لثالث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األول

سنة مخس وثالمثائة ودفن يوم األحد يف مرتله وله من الكتب كتاب طبقات الشعراء اجلاهليني كتاب 
  .الفرسان
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  ومن اإلخباريين

أبو العباس عبد اهللا بن إسحاق بن سالم املكاويل وكان حسن العلم بالغريب والفقه واآلثار والشعر 
  : صدوقاً شاعراً فمن شعره

 يصلح الدين والدنيا بقراط ال  يا نعمة اهللا حلي في يدي ملك

  .يعين قبيحة أم املعتز وله من الكتب كتاب األخبار واألنساب والسري رأيت بعضه مل أره كامالً

  أبو األشعث

كتاب صفات عزيز بن الفضل بن فضالة بن خمارق بن عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن خمراق وله من الكتب 
  .اخليل واألردية وأمسائها مبكة وما واالها

  ابن أبي شيخ

وامسه سليمان ويكىن أبا أيوب إخباري راوية لقي جلة الناس وأخذ عنه أصحاب األخبار وله من الكتب 
  .كتاب األخبار املسموعة رأيته

  وكيع القاضي

اضي وكان مفنناً يف مجيع اآلداب أبو حممد بكر بن حممد بن خلف بن حيان بن صدقة املعروف بوكيع الق
وويل القضاء ببعض النواحي وكان أوالً يكتب أليب عمر حممد بن يوسف بن يعقوب القاضي وله من 

الكتب كتاب أخبار القضاة وتارخيهم وأحكامهم كتاب الشريف جيري جمرى املعارف البن قتيبة كتاب 
ويعرف أيضاً بالنواحي وحيتوي على أخبار األنواء كتاب العزو وأخبار كتاب املسافر كتاب الطريق 

  .البلدان ومسالك الطرق ومل يتمه كتاب التصرف والنقد والسكة كتاب البحث

  أبو الحسن النسابة

وامسه حممد بن القاسم التميمي من أهل البصرة وأحد العلماء باألنساب إىل زماننا هذا وله من الكتب 
وأنساا كتاب املنافرات بني القبائل وأشراف العشائر كتاب األنساب واألخبار كتاب أخبار الفرس 

  .وأقضية احلكام بينهم يف ذلك

  األشناني القاضي
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وهو أبو احلسني عمر بن احلسن بن مالك الشيباين وله من الكتب كتاب مقتل زيد بن علي كتاب اخليل 
السالم أبو احلسني بن كتاب فضائل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب كتاب مقتل احلسن بن علي عليهما 

  .أيب عمر حممد بن يوسف وله من الكتب كتاب غريب ب احلديث ومل يتمه كتاب الفرج بعد الشدة

  أبو الفرج األصفهاني

وهو علي بن احلسني بن اهليثم القرشي من ولد هشام بن عبد امللك وكان شاعراً مصنفاً أديباً وله رواية 
ى الكتب املتسوية اخلطوط أو غريها من األصول اجلياد وتويف سنة يسرية وأكثر تعويله كان يف تصنيفه عل

نيف وستني وثالمثائة وله من الكتب كتاب األغاين الكبري حنو مخسة آالف ورقة كتاب جمرد األغاين 
كتاب مقاتل آل أيب طالب كتاب تفضيل ذي احلجة كتاب األخبار والنوادر كتاب أدب السماع كتاب 

 أدب الغرباء من أهل الفضل واألدب كتاب جمموع اآلثار واألخبار كتاب أشعار أخبار الطفيليني كتاب
اإلماء واملماليك كتاب احلمارين واحلمارات كتاب الديارات كتاب صفة هارون كتاب الفرق واملعيار 

  وهي رسالة يف هارون بن املنجم بني األوغاد واألحرار 

  الجلودي

ودي من أهل البصرة أخباري صاحب سري وزيادات وتويف بعد وهو أبو أمحد عبد العزيز بن حيىي اجلل
الثالثني والثالمثائة وله من الكتب كتاب أخبار خالد بن صفوان كتاب أخبار العجاج ورد به ابنه كتاب 

  .جمموع قراءة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب

  الفن الثاني من المقالة الثالثة 

    

  الملوك والكتاب والخطباء والمرسلينأخبار 

  . وعمال الخراج وأصحاب الدواوين

  أخبار إبراهيم بن المهدي بن المنصور

ابن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب أول نابغ نبغ من بين العباس مث من أوالد اخللفاء له 
ا ابنة ملك طربستان وكان أسود حلك ترسل وشعر وصنف كتباً وأمه شكلة أصلها من طربستان وقيل إ

السواد عظيم اجلثة عايل اخللوف مل ير يف أوالد اخللفاء قبله أفصح منه وال أشعر وله مع ذلك صنعة يف 
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الغىن يتقدم ا كل أحد وكان إسحاق وإبراهيم قبله يأخذان عنه ويتحاكم املغنون إليه يف صناعتهم 
  .كتاب الطبيخ كتاب الطب كتاب الغناومولده وله من الكتب كتاب أدب إبراهيم 

  المأمون

وهو عبد اهللا بنب هارون بن املهدي بن املنصور بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب 
أعلم اخللفاء بالفقه والكالم وكان دون أخيه حممد بن زبيدة يف الفصاحة وحنن نستغين بشهرة أخباره عن 

ب كتاب جواب ملك الربغر فيما سأل عنه من أمور اإلسالم والتوحيد استقصاء ذكره وله من الكت
  .رسالته يف حجج مناقب اخللفاء بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم رسالته يف أعالم النبوة

  ابن المعتز

عبد اهللا بن املعتز بن املتوكل بن املعتصم بن الرشيد بن املهدي واحد دهره يف األدب والشعر وكان يقصد 
األعراب ويأخذ عنهم ولقي العلماء من النحويني واإلخباريني كثري السماع غزير الرواية وأمره فصحاء 

أشهر من أن يستقصى وألف كتباً كثرية منها كتاب الزهر والرياض كتاب البديع كتاب مكاتبات 
ى اإلخوان بالشعر كتاب اجلوارح والصيد كتاب السرقات كتاب أشعار امللوك كتاب اآلداب كتاب حل

  .األخيار كتاب طبقات الشعراء كتاب اجلامع يف الغناء كتاب أرجوزته يف ذم الصبوح

  أبو دلف

أبو دلف القاسم بن عيسى بن معقل بن إدريس العجل سيد قومه أمرياً أخذ عنه األدباء الفضالء والشعراء 
ب السالح كتاب الرته اودون وله صنعة يف الغناء وأمره مشهور وله من الكتب كتاب البزاة والصيد كتا

  .كتاب سياسة امللوك

  الفتح بن خاقان

الفتح بن خاقان بن أمحد يف اية الزكاة والفطنة وحسن األدب من أوالد امللوك اختذه املتوكل أخا وكان 
يقدمه على سائر ولده وأهله وكان له خزانة مجعها على بن حيىي املنجم له مل ير أعظم منها كثرة وحسناً 

ثالثة مل أر قط وال مسعت :  داره فصحاء األعراب وعلماء الكوفيني والبصريني قال أبو هفانوكان حيضر
أحب إليهم من الكتب والعلوم، اجلاحظ والفتح بن خاقان وإمساعيل بن إسحاق القاضي فأما اجلاحظ فإنه 

وراقني ويثبت فيها مل يقع بيده كتاب قط إال استوىف قرائته كائناً ما كان حىت إنه كان يكترى دكاكني ال
للنظر والفتح بن خاقان فإنه كان حيضر السة املتوكل فإذا أراد القيام حلاجة أخرج كتاباً من كمه أو 
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خفه وقرأه يف جملس املتوكل إىل عوده إليه حىت يف اخلالء وأما إمساعيل بن إسحاق فإين ما دخلت إليه إال 
وتويف الفتح يف الليلة اليت قتل فيها املتوكل قتال معه رأيته ينظر يف كتاب أو يقلب كتباً أو ينفضها 

بالسيف وله من الكتب كتاب البستان منسوب إليه والذي ألفه رجل يعرف مبحمد بن عبد ربه ويلقب 
  .برأس البغل كتاب اختالف امللوك كتاب الصيد واجلارح كتاب الروضة والزهر

  آل طاهر

غاً وكذلك أبوه طاهر بن احلسني ولكل واحد منهما جمموع كان عبد اهللا بن طاهر شاعراً مترسالً بلي
  .رسائل ورسالة طاهر بن احلسني إىل املأمون عند فتح بغداد مشهورة وهي حسنة

  منصور بن طلحة

ابن طاهر بن احلسني وكان عبد اهللا بن طاهر يسميه حكم آل طاهر ويعجب به اإلعجاب كله وكان 
 كتب مشهورة منها كتاب املؤنس يف املوسيقى قرأه الكندي فقال يلي مرو وأمل وخوارم وله يف الفلسفة

هو مؤنس كما مساه صاحبه وله من الكتب كتاب اإلبانة عن أفعال الفلك كتاب الوجود كتاب رسالته 
  .يف العدد واملعدودات كتاب الدليل واالستدالل

  عبيد اهللا بن عبد اهللا

 خالفة حممد بن عبد اهللا بن طاهر بباد وكان سيداً وإليه طاهر وكان شاعراً مترسالً أمرياً ويل الشرطة يف
انتهت رياسة أهله وهو آخر من مات منهم رئيسا وله من الكتب كتاب اإلشارة يف أخبار الشعر كتاب 

  .رسالته يف السياسة امللوكية كتاب مراسالته لعبد اهللا بن املعتز كتاب الرباعة والفصاحة

  الكتاب وأبناء أجناسهم

    "  الكتاب املترسلني ممن لرسائله كتاب جمموعتسمية"

  عبد الحميد بن يحيى

كاتب مروان بن حممد وكان أوالً معلم صبية ينتقل يف البلدان وعنه أخذ املترسلون ولطريقته لزموا وهو 
الذي سهل سبيل البالغة يف الرسل واحد دهره وكان من أهل الشام من مدينة ولرسائله جمموع حنو ألف 

  .ورقة

  غيالن أبو مروان
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  .وامسه وقد استقصيت خربه يف مقالة املتكلمني يف أخبار املرجئة ولرسائله جمموع حنو ألفي ورقة

  سالم

ويكىن أبا العالء كاتب هشام بن عبد امللك وكان خنت عبد احلميد وكان أحد الفصحاء البلغاء وقد نقل 
  .ائل جمموع حنو مائة ورقةمن رسائل أرسطاليس إىل اإلسكندر ونقل له وأصلح هو له رس

  عبد الوهاب بن علي

  .وكان يكتب لبالل بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري أحد البلغاء الفصحاء ورسائله قليلة

  خالد بن ربيعة اإلفريقي

  .مترسل بليغ نشأ يف الدواوين وله رسائل جمموعة حنو مائيت ورقة

  يحيى ومحمد ابنا زياد الحارثان

  .ولد احلارث بن كعب شاعران مترسالن بليغان وهلما رسائل جمموعةمن 

  عمارة بن حمزة

كاتب أيب جعفر املنصور ومواله وكان تائهاً معجباً كرمياً بليغاً فصيحاً أعور وكان أبو جعفر واملهدي 
وعة من يقدمانه وحيتمالن أخالقه لفضله وبالغته ووجوب حقه وويل هلما األعمال الكبار وله رسائل جمم

  .مجلتها رسالة اجليش اليت تقر لبين العباس

  جبل بن يزيد

  .كاتب عمارة بن محزة وكان مترمجاً من معدودي البلغاء والربعاء

  محمد بن حجر

ابن سليمان وكان حجر من أهل حران وكان بليغاً فكاتب والة أرمينية والشام عن نفسه وله كتب 
  بليغ مترسل وأصله من األنبار وله رسائل جمموعة مدونة كاتب العباس بن حممد بن عبد اهللا 

  أخبار عبد اهللا بن المقفع
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وامسه بالفارسية روزبه وهو عبد اهللا بن املقفع ويكىن قبل إسالمه أبا عمرو فلما أسلم اكتىن بأيب حممد 
ان واملقفع بن املبارك وإمنا تقفع ألن احلجاج بن يوسف ضربه بالبصرة يف مال احتجنه من مال السلط

ضرباً مربحاً فتقفعت يده وأصله من حوز مدينة من كور فارس وكان يكتب أوالً لداود بن عمر بن 
هبرية مث كتب لعيسى بن علي على كرمان وكان يف اية الفصاحة والبالغة كاتبا شاعراً فصيحاً وهو 

 جعفر فلما قتله الذي عمل شرط عبد اهللا بن علي على املنصور وتصعب يف احتياطه فيه فاحفظ ذلك أبا
سفيان بن معاوية حرقا بالنار وقع ذلك من املنصور باملوفق فلم يطلب بثأره وطل دمه وكان أحد النقلة 
من اللسان الفارسي إىل العريب مضطلعاً باللغتني فصيحاً ما وقد نقل عدة كتب من كتب الفرس منها 

لة ودمنة كتاب مزدك كتاب التاج يف سرية كتاب خدينامه يف السري كتاب آيني تامه يف اإلصر كتاب كلي
  .أنوشروان كتاب اآلداب الكبري ويعرف مبا قرأ حسيس كتاب األدب الصغري كتاب اليتيمة يف الرسائل

  أخبار أبان الالحقي

وهو أبان بن عبد احلميد بن الحق بن عفري الرقاشي وكان شاعراً هو ومجاعة أهله واختص هو من بني 
املنثورة إىل الشعر املزدوج فمن ما نقل كتاب كليلة ودمنة كتاب سرية أردشري اجلماعة بنقل الكتب 

  .كتاب سرية انوشروان كتاب بلوهر وبردانيه كتاب رسائل كتاب حلم اهلند

  قمامة بن زيد

كاتب عبد امللك بن صاحل وكان بليغاً فصيحاً وسعى على عبد امللك إىل الرشيد فقتله صرباً ضربت رقبته 
  .ن الكتب كتاب رسائلبفاس وله م

  الهرير بن الصريح

كاتب قمامة ويكىن أبا هاشم من أهل حاضر طي وكان فصيحاً مترسالً وله كتاب رسائل رأيته حنو مائة 
  .ورقة

  أخبار علي بن عبيدة الريحاني

    

أحد البلغاء والفصحاء له اختصاص باملأمون ويسلك يف تصنيفاته وتأليفاته طريقة احلكمة وكان يرمى 
بالزندقة وكان كاتباً بارعاً وله مع املأمون أخبار منها انه كان حيضره املأمون فخمش غالم غالماً ورآمها 

املأمون فأحب أن يعلم هل علم علي أم ال فقال له أرأيت فأشار علي بيده وفرق أصابعه أي مخسة 
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لي بن عبيدة وله من وتصحيف مخسة مخشه وغري ذلك من األخبار املتعلقة بالفطنة والذكاء وتويف ع
الكتب كتاب املصون كتاب الربزخ كتاب رايد الرد كتاب املخاطب كتاب الطارق كتاب اهلامشي 

كتاب املعاين كتاب اخلصال كتاب الناشي كتاب املوشح كتاب مشل وإلفة كتاب احلد كتاب الزمام 
سف امللك كتاب صفة كتاب املتحلي كتاب الصرب كتاب سباء واء كتاب ر أردحسبس كتاب كيلهرا

الرما كتاب اإلخوان كتاب روسيا بدل كتاب صفة اجلنة كتاب األنواع كتاب الوشيح كتاب العقل 
واحلبال كتاب أدب جوانشري كتاب شرح اهلوى ووصف اإلخاء كتاب الطاووس كتاب الشبحي كتاب 

نبيه كتاب أخالق هارون كتاب األصناف كتاب اخلطب كتاب الناحم كتاب صفة الفرس كتاب الت
املشاكل كتاب فضائل إسحاق كتاب صفة املوت كتاب السمع والبصر كتاب اليأس والرجاء كتاب 

صفة العلماء كتاب بن امللك كتاب املؤمل واملهيب كتاب ورود وودود املاكنني كتاب صفة النمل 
 كتاب والبعوض كتاب املعاقبات كتاب مدح الندمي كتاب اجلمل كتاب خطب املنابر كتاب النكاح

  .األنواع كتاب األوصاف كتاب امتحان الدهر كتاب األجواد كتاب االسات

  أخبار سهل بن هارون

وهو سهل بن هارون بن رامنوى الدستميساين انتقل إىل البصرة وكان متحققاً خبدمة املأمون وصاحب 
عصبية على العرب خزانة احلكمة له وكان حكيماً فصيحاً شاعراً فارسي األصل شعويب املذهب شديد ال

وله يف ذلك كتب كثرية ورسائل يف البخل وعمل للحسن بن سهل رسالة ميدح فيها البخل ويرغبه فيه 
ويستميحه يف خالل ذلك فأجابه احلسن على ظهر رسالته وصلت رسالتك ووقفنا على نصيحتك وقد 

 وكان أبو عثمان اجلاحظ جعلنا املكافاة عنها القبول منك والتصديق لك والسالم ومل يصله عنها بشيء
يفضله ويصف براعته وفصاحته وحيكي عنه يف كتبه ولسهل ابن هارون من الكتب كتاب ديوان الرسائل 

كتاب ثعلة وعفرا على مثال كليلة ودمنة كتاب اهلذلية واملخزومي كتاب النمر والثعلب كتاب الوامق 
وس يف احتاد اإلخوان كتاب الغزالني والعذرا كتاب ندود وودود ولدود كتاب الضربني كتاب اسباسي

  .كتاب أدب أسل بن أسل كتاب إىل عيسى بن أبان يف القضاء كتاب تدبري امللك والسياسة

  سعيد بن هارون الكاتب

شريك سهل بن هارون يف بيت احلكمة وكان بليغاً فصيحاً مترسالً وحيكى عنه اجلاحظ وله من الكتب 
  .موعةكتاب احلكمة ومنافعها وله رسائل جم

  سلم صاحب بيت الحكمة
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  .مع سهل بن هارون وله نقول من الفارسي إىل العريب

  علي بن داود

كاتب زبيدة بنت جعفر وكان أحد البلغاء ويسلك يف تصنيفاته طريقة سهل بن هارون وله من الكتب 
  .كتاب اجلرمهية وتوكيل النعم كتاب احلرة واألمة كتاب الظراف

  محمد بن الليث الخطيب

ويكىن أبا الربيع وكتب ليحىي بن خالد وله والء ببين أمية ويعرف بالفقيه وكان بليغاً مترسالً كاتباً فقيهاً 
متكلماً بارعاً حمارفاً ويقال انه كان من امسح خلق اهللا ال يليق على شيء وكانت الربامكة تقدمه وحتسن 

ار كتاب الرد على الزنادقة كتاب جواب إليه ويرمى بالزندقة وله من الكتب كتاب اهلليلجة يف االعتب
قسطنطني عن الرشيد كتاب اخلط والقلم كتاب عظة هارون الرشيد كتاب حيىي بن خالد يف األدب وقيل 

يف خربه غري ذلك من خط بن حفص حممد بن الليث من بين حصن واسع الكالم من موايل بين أمية 
ك وكان واعظاً يف رسائله قرأت خبط بن ثوابة هو وكان فيه ميل على العجم وكانت الربامكة تبغضه لذل

حممد بن الليث اخلطيب صاحب الرسائل وهو ابن أدرباد بن مريوز بن شاهني بن أدرهرمز بن هرمز 
  .سروشان بن من بن افرندار ويتصل يف نسبه إىل دارا بن دارا امللك وله رسائل جمموعة

  العتابي

يب العتايب شامي يرتل قنسرين شاعر كاتب حسن الترسل وكان أبو عمرو كلثوم بن عمرو بن أيوب الثعل
يصحب الربامكة وخيتص م مث صحب طاهر بن احلسني وعلي بن هشام فيقال إن الرشيد لقيه بعد قتل 

ما أحدثت بعدي يا عتايب فارجتل أبياتا حسنة املعىن يقول : جعفر بن حيىي وزوال نعمة الربامكة فقال
    : فيها

  من الملك أو ما نال يحيى بن خالد  أمنزل إني نلت ما نال جعفر

 بالمشرقات البوادر مغصيهما  أمير المؤمنين أغصني وإن

 أتكلف هول تلك الموارد ولم  تجئني ميتتي مطمئنة دعيني

 في بطون األساود بمستودعات  عليات األمور مشوبة فإن
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أحسن الناس اعتداداً يف رسائله وشعره يسلك طريقة النابغة وتويف العتايب وله من الكتب كتاب وكان 
املنطق كتاب اآلداب كتاب فنون احلكم كتاب اخليل لطيف كتاب األلفاظ رواه أبو عمر الزاهد عن 

  .املربد وهذا طريف كتاب األجواد

  العتبي

عاوية بن عمرو بن عتبة بن أيب سفيان بصري قال أبو أبو عبد الرمحن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن م
العينا عمرو بن عتبة تعمن يف نسبه وكان من أفصح الناس وكان العتيب وأبوه سيدين أديبني فصيحني 

والعتيب كان شاعراً ومل يكن أبوه كذلك يقال إن العتيب وقف بباب إمساعيل بن جعفر بن سليمان فطلب 
  :  احلمام فقالاإلذن فقال له غلمانه هو يف

 غلمانه مضى الحماما قال  إذا أراد طعاماً وأمير

  جب ما إن أردت إال السالما  الجواب مني إلى الحا فيكون

 كل يوم ترون فيه صياما  آتيكم من الدهر إال لست

العتيب سنة مثان وعشرين ومائتني وله من الكتب كتاب اخليل كتاب األعاريب وأشعار النساء الاليت وتويف 
  .أحبنب مث أبغضن كتاب األخالق

  أسماء الكتاب المترسلين ممن رويت رسائله

القاسم بن صبيح حيىي بن خالد الفضل ابنه قليل جعفر ابنه القاسم بن أيب صاحل يوسف بن القاسم قليل 
 بن نوح قليل الفضل بن سهل كثري احلسن بن سهل قليل حممد بن بكر قليل أمحد بن املنجم كثري يعقوب

  .أمحد بن يوسف كاتب املأمون كثري

  أبو إسحاق إبراهيم بن العباس

ابن حممد بن صول الكاتب أحد البلغاء والشعراء الفصحاء وكان إليه ديوان الرسائل يف مدة مجاعة من 
 نبيالً قال أبو متام لوال أن مهة إبراهيم مست به إىل خدمة السالطني ملا ترك لشاعر اخللفاء وكان ظريفاً

  .خبزاً يعين جلودة شعره وله من الكتب كتاب رسائل كتاب الدولة كبري كتاب الطبيخ كتاب العطر

  الحسن بن وهب بن سعيد
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 ملا ويل الشام مث ملعاوية ابن عمرو بن حصني بن قيس بن قنان بن مىت وكتب قنان ليزيد بن أيب سفيان
بعده ووصله معاوية بابنه يزيد ويف خالفته مات واستكتب يزيد ابنه قيس وكتب قيس ملروان ولعبد امللك 
مث هلشام ويف أيامه مات واستكتب هشام ابنه احلصني مث استكتبه مروان وصار إىل بن هبرية فلما خرج بن 

 املنصور واملهدي وتويف يف طريق الري فاستكتب املهدي هبرية إىل أيب جعفر أخذ للحصني أماناً فخدم
ابنه عمراً مث كتب خلالد بن برمك مث تويف وخلف سعيدا فما زال يف خدمة آل برمك وحتول ابنه وهب 

فكتب بني يدي جعفر بن حيىي مث صار بعده يف مجلة ذي الرياستني وقال فيه ذو الرياستني عجبت ملن معه 
مث استكتبه احلسن بن سهل بعد وقلده كرمان وفارس فأصلحهما مث وجه به وهب كيف ال مه نفسه 

إىل املأمون برسالة من فم الصلح فغرق يف طريقه بني بغداد وفم الصلح وكتب سليمان للمأمون وهو ابن 
أربع عشرة سنة مث كتب إليتاخ مث ألشناس مث ويل الوزارة للمعتمد ولسليمان بن وهب كتاب ديوان 

ا احلسن بن وهب أخو سليمان فكان يكتب حملمد بن عبد امللك الزيات وقد ويل ديوان رسائله فأم
  .الرسائل وكان شاعراً بليغاً مترسالً فصيحاً وأحد ظرفاء الكتاب وله كتاب ديوان رسائله

  ابن عبد الملك الزيات

ل هلا الدسكرة جيلب وهو حممد بن عبد امللك بن أبان وكان أبان رجالً من أهل جبل من قرية كان ا يقا
الزيت إىل بغداد من مواضعه وكان شاعراً بليغاً وزر لثالثة خلفاء املعتصم والواثق واملتوكل وبعد أربعني 
يوماً من وزارته للمتوكل نكبه وقتله يف النكبة وحنن نستقصي خربه يف غري هذا املوضع وتويف سنة ثالث 

  .وثالثني ومائتني وله كتاب رسائل

  وسفالقاسم بن ي

  .أخو أمحد بن يوسف وكان شاعراً مترسالً وله كتاب رسائل

  عمرو بن سعيد

  .ابن مسعدة وزير املأمون وكان بليغاً شاعراً مترسالً وله كتاب رسائل كبري

  سعيد بن وهب

  .الكاتب وليس من آل وهب بن سعيد أصله من الفرس وله كتاب رسائل كتاب ديوان شعره

  الحراني
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  .أبو الطيب عبد الرحيم بن أمحد احلراين وكان شاعراً مترسالً بليغاً وله كتاب رسائل كتاب يف البالغة

  أبو علي البصير

وكان شاعراً بليغاً مترسالً وبينه وبني أيب العينا مهاجاة ومكاتبات طيبة وله فيه عدة أشعار وله كتاب 
  .رسائل كتاب ديوان شعره

  اليوسفي

 عبد اهللا من ولد أمحد بن يوسف الكاتب كاتب املأمون وأليب الطيب أمحد ابن أبو الطيب حممد بن
يوسف رسائل مشهورة وكان مترسال بليغا وله كتاب الفصول يف الرسائل املختارة كتاب رسائله 

  .خاصة

  بنو المدبر

  .أمحد وحممد وإبراهيم ومجيعهم شاعر مترسل بليغ وألمحد كتاب االسة واملذاكرة

   محمدهارون بن

ابن عبد امللك الزيات ويكىن أبا موسى من مجاعي األخبار وأخذ الرواة وله من الكتب كتاب أخبار ذي 
  .الرمة كتاب رسائله

  سعيد بن حميد

ويكىن أبا عثمان كاتب شاعر مترسل عذب األلفاظ مقدم يف صناعته جيد التناول للسرقة كثري اإلغارة لو 
لك ملا بقي معه شيء هذا لفظ أمحد بن أيب طاهر وكان يدعي أنه قيل لكالم سعيد وشعره ارجع إىل أه

من أوالد ملوك الفرس وله من الكتب كتاب انتصاف العجم من العرب ويعرف بالتسوية كتاب ديوان 
  .رسائله كتاب ديوان شعره واملصارعة ألمحد وإبراهيم ولكل واحد منهم كتاب رسائل

  إبراهيم بن إسماعيل

  . تقدم يف الرباعة والبالغة وله كتاب رسائلابن داد الكاتب وله

  سعيد بن حميد بن البختكان
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ويكىن أبا عثمان وكان فهما متكلما فصيحا وله أصل يف الفرس قدمي وكان شديد العصبية على العرب 
وله من الكتب كتاب فضل العجم على العرب وافتخارها كتاب رسائله وله كتب يف الكالم ذكرا يف 

  .كتابموضعها من ال

  حميد بن مهران الكاتب

  .من أصفهان وكان يكتب للربامكة مدة حيام وله كتاب رسائل

  ابن يزداد أبو عبد اهللا

حممد بن يزداد بن سويد وزير املأمون وكان بليغاً مترسالً شاعراً وله من الكتب كتاب رسائل كتاب 
  .ديوان شعره

  محمد بن مكرم

  .كاتب بليغ مترسل وله كتاب رسائل

  و صالحأب

  .عبد اهللا بن حممد بن يزداد بن سويد أحد الكتاب البلغاء له من الكتب كتاب التاريخ كتاب رسائله

  وابنه أبو أحمد

  .عبد اهللا بن حممد بن يزداد ومتم كتاب التاريخ الذي عمله أبوه إىل سنة ثالمثائة

  ميمون بن إبراهيم

ان بليغاً فصيحاً مترسالً وله كتاب رسائل موسى الكاتب وكان إليه خاص املكاتبات يف أيام املتوكل وك
بن عبد امللك وكان إليه ديوان السواد وغريه يف أيام املتوكل وكان مترسالً ورأيت من رسائله شيئاً 

  .يسرياً

  ابن سعيد القطربلي

وأفاضلهم وهو أبو احلسن أمحد بن عبد اهللا بن احلسني بن سعيد بن مسعود القطربلي من علماء الكتاب 
وله من الكتب كتاب التاريخ عمله إىل أيامه كتاب فقر البلغاء كتاب املنطق نطاحة أبو علي أمحد بن 
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إمساعيل بن اخلصيب األنباري كاتب عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر وقتله حممد بن طاهر وكان بليغاً 
يكتب عن نفسه إىل إخوانه وبينه وبني أيب مترسالً شاعراً أديباً متقدماً يف صناعة البالغة وكان يف األكثر 

العباس بن املعتز مراسالت وجوابات وله ديوان رسائل حنو ألف ورقة حيتوي على كل شيء حسن من 
أصناف الرسائل وله كتاب الطبيخ كتاب طبقات الكتاب وله أيضا كتاب أمساء اموع املنقول من 

 من أخبار اجللة كتاب صفة النفس كتاب رسائله إىل الرقاع حيتوي على مساعاته من العلماء وما شاهد
  .إخوانه

  ابن فضيل الكاتب

وهو أبو احلسن علي بن احلسني بن الفضيل بن مروان وأصله فارسي وله من الكتب كتاب األصنام وما 
  .كانت العرب والعجم تعبد من دون اهللا تبارك امسه

  أبو العيناء محمد بن القاسم بن خالد

يغاً حاضر اجلواب سريع اإلجابة شاعراً وعمل يف آخر عمره وبينه وبني أيب علي البصري وكان فصيحاً بل
مكاتبات ومهاجاة وكذلك بينه وبني أيب هفان وكان أهل العسكر خيافون لسانه وروي عن األصمعي 

يناء عمله وغريه من العلماء وتويف أبو العيناء سنة نيف ومثانني ومائتني وله من الكتب كتاب أخبار أيب الع
بن أيب طاهر كتاب شعر أيب العيناء حنواً من ثالثني ورقة قرأت خبط أيب علي بن مقلة ما هذا نسخته 

  .أوردته على ترتيبه وبلفظه اقتضاء هذا الكتاب

  أسماء الخطباء

    

عبد اهللا بن عباس بن أمري املؤمنني علي عليه السالم طلحة بن عبله خالد وإمساعيل ابنا عبد اهللا القسري 
عبد املطلب جرير بن يزيد بن خالد يزيد بن عبد اهللا بن خالد خالد بن صفوان عبد اهللا ابن األهتم 

صعصعة بن صوحان بن القرية حممد بن قيس اخلطيب زياد بن أيب سفيان قطري بن الفجاءة الوليد بن 
ن العلوي حممد بن خالد بن عبد اهللا يزيد أبو جعفر املنصور املأمون شبيب بن شيبة العباس بن احلس

  .القسري وعبد اهللا ابنه شبة بن عقال

  أسماء البلغاء
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أبو مروان غيالن سامل موىل هشام بن عبد امللك عبد احلميد بن حيىي كاتب مروان خالد بن ربيعة الشرقي 
احلارثيان من ولد عبد الوهاب بن علي كان زمن بالل بن أيب بردة عمارة بن محزة حيىي وحممد ابنا زياد 

احلارث بن كعب حجر بن سليمان حراين حممد بن حجر كاتب العباس بن حممد جبل بن يزيد كاتب 
عمارة بن محزة مسعدة أبو عمرو عبد اجلبار بن عدي ومسعدة بن خالد كتباً للمنصور الرقاشي يونس 

سعيد بن هارون بن أيب ذروة كتب لعيسى بن موسى سهل بن هارون صاحب بيت احلكمة للمأمون 
شريك سهل بن هارن على بيت احلكمة هبة اهللا بن خاقان جعفر ابن حممد بن األشعث عبيد اهللا بن 

عمران كتب جلماعة أحدهم الفضل بن حيىي بن أدهم كاتب أيب حمزم أبو الربيع حممد بن الليث غسان بن 
ان بن أيب جعفر بن أعني كاتب عبد احلميد مديين كتب جلعفر بن سليمان على املدينة خطاب موىل سليم

خطاب بن أيب خطاب من أهل الدعوة يكتب عن نفسه أبو السامي كاتب الوليد بن معاوية عبد اهللا بن 
خراش من أهل الشام كاتب كلثوم بن عمرو العتايب وكان أديباً يكتب عن نفسه أبو املسلم الشامي قمامة 

مامة بن زيد اهلرير بن صريخ كاتب عبد امللك كاتب عبد امللك بن صاحل إسحاق بن اخلطاب كاتب ق
بن صاحل أبو روح كاتب علي بن عيسى خليفة يوسف بن سليمان بن العبادية حممد بن حرب كتب 
للمخلوع أمحد بن يوسف مسلم كاتب خزمية بن خازم إمساعيل بن صبيح أبو عبد اهللا كاتب املهدي 

حلميد التميمي زمن بالل بن أيب بردة القاسم بن حممد بن سعيد زمن املأمون بكر بن الفيض بن عبد ا
حممد زمن بالل أيضاً بشر بن أيب سارة أبو النجم حبيب بن النجم أيام املهدي مطرف بن أيب مطرف 
الليثي إبراهيم بن إمساعيل أستاذ حممد بن مكرم يوسف بن سليمان كاتب أيب حوط وكاتب اهلرير بن 

  . طاهر بن احلسني مسلم بن صدقة شامي أبو هاشم احلراينالصريح محزة بن عفيف بن احلسن كاتب

  بلغاء الناس عشرة

عبد اهللا بن املقفع عمارة بن محزة حجر بن حممد حممد بن حجر أنس بن أيب شيخ وعليه اعتمد أمحد بن 
  .يوسف الكاتب سامل مسعدة اهلرير عبد اجلبار بن عدي أمحد بن يوسف

  البلغاء الحدث

  .حلسن بن وهب سعيد بن عبد امللكإبراهيم بن العباس ا

  الكتب المجمع على جودتها
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عهد أردشري كليلة ودمنة رسالة عمارة بن محزة املاهانية اليتيمة البن املقفع رسالة احلسن ألمحد بن 
  .يوسف

  أنواع ما كتب فيه

يف العهود يف يف العامة يف الفتوح يف اهلزائم يف السالمة يف الطاعة يف الشرائع يف الشكر يف الواليات 
املشورة يف العصبية يف املطر يف الرجفة يف البيعة يف الصلح يف الشتم يف احلوائج يف الرضا يف املودة يف 

املعاتبات يف االعتذار يف الوثائق يف التهاين يف اهلدايا يف القضاء يف التعازي يف اجلهاد يف املوسم يف العبادة 
  .يف األهواء جوابات الفتوح

  لملوك إلى الملوك في اآلفاقما كتب من ا

يف املنحبني يف احلريق يف االستسقاء يف الصلة يف األمان يف الشوق ومما جيري يف العمل رؤية اهلالل األعياد 
  .يف العزل طلب احلوائج االنقطاع يف العدل انقضى ما كتب من خط أيب علي بن مقلة

يغاً حلو الكالم لطيف املعاين وله كتب غسان بن عبد احلميد يكتب جلعفر بن سليم بن علي وكان بل
مدونة كتاب رسائله حممد بن عبد اهللا بن حرب كاتب احلسن بن قحطبة على أرمينية مث كتب ليزيد بن 

  .أسيد مث كتب للفضل بن حيىي وله كتاب رسائل

ابه بكر بن صود كان كاتباً ليزيد بن مزيد وله بالغة وكتب مشهورة وهو الذي عمل ليزيد بن مزيد كت
  .إىل الرشيد عند وفاة برمك وله كتاب رسائل كتاب الرسالة املزيدية إىل الرشيد

     أبو الوزير عمر بن مطرف 

الكاتب من عبد القيس من أهل مرو وكان يتقلد ديوان املشرق للمهدي واهلادي والرشيد وكان يكتب 
م الرشيد فحزن عليه وكان ثقة للمنصور وكتب للمهدي وقيل إنه يف أيامه مات والصحيح أنه مات يف أيا

مقدماً يف صناعته بليغاً راوية وله كتاب منازل العرب وحدودها وأين كانت حملة كل قوم وإىل أين انتقل 
منها كتاب رسائل إىل الوزير كتاب مفاخرة العرب ومنافرة القبائل يف النسب وملا صلى الرشيد عليه قال 

  .مها هللا واآلخر لك إال آثرت ما هو هللا على ما هو لكرمحك اهللا فوا هللا ما عرض لك أمران أحد

الفضل بن مروان بن ماسرخس النصراين من قرية تعرف سلى من طسوج ر بوق عمر ثالثاً وتسعني 
سنة وخدم املأمون واملعتصم ووزر له وخدم من بعدمها من اخللفاء وكان قليل املعرفة بالعلم حسن املعرفة 

  .كتب كتاب املشاهدات واألخبار اليت شاهدها ورآها كتاب رسائلهخبدمة اخللفاء وله من ال

اجلهشياري أبو عبد اهللا حممد بن عبدوس أحد الكتاب اإلخباريني املترسلني وله من الكتب كتاب الوزراء 
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  .والكتاب كتاب ميزان الشعر واالشتمال على أنواع العروض

الً مع العلوي البصري مث صار إىل بغداد شيلمة وهو حممد بن احلسن الكاتب وشيلمة لقب وكان أو
وأومن مث خلط وسعى لبعض اخلوارج فحرقه املعتضد حياً وكان مصلوباً على عمود خيمة وله من الكتب 

  .كتاب أخبار صاحب الزنج ووقائعه كتاب رسائله

 الكتابة ابن أيب اإلصبع وهو أبو العباس أمحد بن حممد بن أيب اإلصبع وله من الكتب كتاب العلم وشرف
  .حنو مخسني ورقة وله رسائل يسرية

ابن أيب السرح وهو أبو العباس أمحد بن أيب السرح الكاتب وله من الكتب كتاب العلم وما جاء فيه وله 
  .رسائل إسحاق بن سلمة فارسي كاتب وله من الكتب كتاب فضل العجم على العرب وله رسائل

 األوطان كتاب مناقضات من زعم أنه ال ينبغي موسى بن عيسى الكسروي وله من الكتب كتاب حب
  .أن يقتدي القضاة يف مطاعمهم باألئمة واخللفاء

يزدجرد بن مهنبدان الكسروي يف أيام املعتضد وله من الكتب كتاب فضائل بغداد وصفتها كتاب 
  .الدالئل على التوحيد من كالم الفالسفة

  طبقة أخرى 

بن عيسى وكان يكتب للمستعني وله من الكتب كتاب التاريخ داود بن اجلراح وهو جد أيب احلسن علي 
  .وأخبار الكتاب كتاب الرسائل

حممد بن داود بن اجلراح ويكىن أبا عبد اهللا ومل ير يف زمانه أفضل منه ووزر لعبد اهللا بن املعتز يف يوم 
ما ال حيصى كثرة خالفته وكان عاملاً قد لقي الناس وأخذ عن العلماء والفصحاء والشعراء وكتب خبطه 

ومجيع ما يقع خبطه قد قرأه وأصلحه وظهر بعد فتنة ابن املعتز إىل مؤنس اخلادم وكان له قدم يف أمره 
وخافه أبو احلسن بن الفرات فأشار بقتله فقتل واخرج فطرح يف سقاية على باب عند املأمونية فحمل إىل 

به إىل بن املنجم كتاب الشعر والشعراء لطيف مرتله وله من الكتب كتاب الورقة يف أخبار الشعراء كتب 
كتاب من مسي من الشعراء عمرو يف اجلاهلية واإلسالم كتاب الوزراء كتاب األربعة على مثال كتاب 

  .أيب هفان

علي بن عيسى بن داود بن اجلراح وكان مبرتلة من الرياسة جيل وصفها ومن الصناعة والفقه مبا هو اشهر 
ث دفعات نسبه إىل احلسن وتويف يف اليوم الذي عرب فيه معز الدولة وهو يوم واظهر ووزر للمقتدر ثال

اجلمعة انتصاف الليل من شهر ذي احلجة سنة أربع وثالثني وثالث مائة ودفن يف داره وله من الكتب 
كتاب جامع الدعاء كتاب معاين القرآن وتفسريه وأعانه عليه أبو احلسن اخلزاز وأبو بكر بن جماهد كتاب 
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  .الكتاب وسياسة اململكة وسرية اخللفاء

ابنه أبو القاسم عيسى بن علي أوحد زمانه يف املنطق والعلوم القدمية ومولده وله من الكتب كتاب يف 
  .اللغة الفارسية

أبو القاسم عبد اهللا بن علي ابن حممد بن داود بن اجلراح ويعرف بابن أمسا وهي أخت علي بن عيسى 
  .من الكتب كتاب االستفادة يف التاريخ كتاب البيان وتقومي اللسانكاتب فاضل مترسل وله 

عبد الرمحن بن عيسى أخو أيب احلسن كان فاضالً كاتباً ووزر للمتقي مبشورة أخيه وكان املسدد له 
والنائر يف األمور علي بن عيسى وله من الكتب كتاب سرية أهل اخلراج وأخبارهم وأنسام يف القدمي 

  . التاريخ من سنة سبعني ومائتني إىل أيامه كتاب اخلراج كبري ومل يتمهواحلديث كتاب

    ابن العرمرم 

  ...أبو القاسم عبد اهللا ومات بالبطائح عند عمران وله من الكتب كتاب اخلراج ومساه

املطوق علي بن الفتح ويكىن أبا احلسن وله من الكتب كتاب الوزراء وصل به كتاب حممد بن داود بن 
  . وعمله إىل أيام أيب القاسم الكلوذايناجلراح

  .ابن احلرون له من الكتب كتاب فضل نظم القرآن كتاب الرسائل

املرثدي أبو أمحد بن بشر املرثدي الكبري الذي كتب إليه بن الرومي األشعار يف السهك وكان بينهما 
 اية احلسن كتاب مداعبة وكان يكتب للموفق يف خاص أمره وله من الكتب كتاب األنواء كبري يف

  .أشعار قريش وعليه عول الصويل يف األوراق وله انتحل ورأيته خبط املرثدي كتاب ديوان الرسائل

ذكر آل ثوابة بن يونس وأصلهم نصارى وقيل إن يونس يعرف بلبابة وكان حجاماً وقيل أمهم لبابة 
ني وأبيه أيب العباس أمحد بن حدثين أبو سعيد وهب ابن إبراهيم بن طازاد قال كان بني علي بن احلس

حممد بن ثوابة منازعة يف ضيعة فاجتمعا يف جملس بعض الرؤساء وأحسبه عبيد اهللا بن سليمان فرد علي بن 
احلسني مناظرة أيب العباس إىل أخيه أيب القاسم جعفر بن احلسني فناظر أبا العباس فاقبل أبو العباس يهاتره 

 أنتم إمنا بققتم بالرببرة قال فالتفت علي بن احلسني إىل صيب كان معه ويطرت به وقال له يف مجلة قوله من
يا معشر : كأنه الدنيا املقبلة فأخذ بيده وقام قائماً يف موضعه وكشف عن رأسه وقال بأعلى صوته

الكتاب قد عرفتموين وهذا ولدي من فالنة ابنة فالن الفالين وهي مين طالق طالق احلرج والسنة على 
اهب إن مل يكن هذا الشرط الذي يف أخدعي من شرط جده فالن بالبحرين ال يكىن عن جد بن سائر املذ

ثوابة قال فاستخذل أبو العباس ومل جير جواباً وال أجرى بعد ذلك كالماً يف الضيعة وأسلمها من غري 
م مدون منازعة وال حماورة وتفرق أهل الس عن ذلك وكان أبو العباس من الثقالء البغضاء وله كال

مستهجن مستثقل منه على مباء ورد أغسل فمي من كالم احلاخم ومنه ملا رأى أمري املؤمنني قل قد رأسوا 
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وقد قلموا وقد سبقوا وقد وزروا وتويف سنة سبع وسبعني ومائتني وله كتاب رسائل جمموع كتاب 
 بليغاً وكان كتب للمعتضد رسالته يف الكتابة واخلط أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن ثوابة وكان مترسالً

  .وله كتاب رسائل مدون

  .أبو احلسني ثوابة وهو آخر من رأينا من أفاضلهم وعلمائهم وله كتاب رسائل

قدامة بن جعفر وهو قدامة بن جعفر بن قدامة وكان نصرانياً واسلم على يد املكتفي باهللا و وكان قدامة 
يشار إليه يف علم املنطق وكان أبوه جعفر ممن ال تفكر فيه أحد البلغاء الفصحاء والفالسفة الفضالء وممن 

وال علم عنده وله من الكتب كتاب اخلراج مثان منازل وأضاف إليه تاسعة كتاب نقد الشعر كتاب 
صابون الغم كتاب صرف اهلم كتاب جالء احلزن كتاب درياق الفكر فيما عاب به أبا متام كتاب 

 كتاب حشو حشاء اجلليس كتاب رسالته يف أيب علي بن مقلة ويعرف السياسة كتاب الرد على بن املعتز
  .بالنجم الثاقب كتاب صناعة اجلدل كتاب نزهة القلوب وزاد املسافر

ابن محارة أبو احلسن أمحد بن حممد بن محارة الكاتب حسن األدب من أفاضل الكتاب صنف الكتب 
  .ن ذوي األلباب كتاب الرسائلولقي األدباء وله من الكتب كتاب امتحان الكتاب وديوا

الكلوذاين أبو القاسم عبيد اهللا بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن احلسني بن احلسن بن خسرو فريوز بن 
أيب املهروان بن أردشري بن بابك الكلوذاين صاحب ديوان السواد وخلف أبا احلسن علي بن عيسى ورأس 

 الفرات ومولده قبل الثالمثائة وتويف وله من الكتب كتاب جلة الكتاب مث وزر باالسم ونشأ يف ديوان أيب
  .اخلراج نسختان األوىل عملها يف سنة ست وعشرين والثانية يف سنة ست وثالثني وثالمثائة

إبراهيم بن عيسى النصراين وكان من ظرفاء الكتاب وأدبائهم وله من الكتب كتاب أخبار اخلوارج 
  .كتاب الرسائل

اهيم بن طاراذ ممن شاهدناه وكان فاضالً أديباً مترسالً مجاعة للكتب النفيسة وخرياً أبو سعيد وهب بن إبر
يف نفسه وكان بقية من رأيناه من الكتاب وبنو أيب احلسن طاراذ بن عيسى من صنائع أيب جعفر بن 

ع شريزاد وتويف أبو سعيد وهب وله من الكتب كتاب الزيادات يف الكتاب الذي ألفه إبراهيم كتاب مج
  .فيه أخبار خالد وله كتاب رسائل من بالغته

    ابن نصر 

وهو أبو احلسن علي تويف منذ شهور وكان من األدباء املوصوفني املصنفني وله عدة كتب كان يذاكرين 
  .ا وأحسبه مل يتمم أكثرها فمن كتبه كتاب الرباعة كتاب صحبة السلطان

لبازيار وكان ندمياً لسيف الدولة وكان جده نصر بن ابن البازيار أبو علي أمحد بن نصر بن احلسني ا
احلسني من ناقلة سر من رأى واتصل باملعتضد وخدمه وخف على قلبه وأصله من خراسان وكان يتعاطى 
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لعب اجلوارح فرد إليه املعتضد نوعاً من أنواع جوارحه وتويف أبو علي حبلب يف حياة سيف الدولة سنة 
  . من الكتب كتاب ذيب البالغة كتاب اللساناثنتني ومخسني وثالمثائة وله

ابن زجني أبو عبد اهللا وهو حممد بن إمساعيل بن زجني الكاتب وكان يوصف حبسن اخلط وله من الكتب 
  .كتاب رسائله كتاب الكتاب والصناعة

    املرزباين 

رأينا من أبو عبد اهللا حممد بن عمران بن موسى بن سعيد بن عبد اهللا أصله من خراسان آخر من 
اإلخباريني املصنفني راوية صادق اللهجة واسع املعرفة بالروايات كثري السماع ومولده يف مجادى اآلخرة 
سنة سبع وتسعني ومائتني وحييا إىل وقتنا هذا وهو سنة سبع وسبعني وثالمثائة ونسأل اهللا العافية والبقاء 

 وله من الكتب كتاب عدد ورقه عشرة آالف ورقة مبنه وكرمه وتويف سنة مثان وسبعني وثالمثائة رمحه اهللا
يف املسنني خبطه يف سليماين فيه أخبار الشعراء املشهورين واملكثرين من شعراء احملدثني وخمتار أشعارهم 

على أنسام وأزمام أوهلم بشار بن برد وآخرهم بن املعتز كتاب املفيد عدد ورقه أكثر من مخسة آالف 
فصل األول منها يشتمل على أخبار املقلني من شعراء اجلاهلية واإلسالم وأخبار ورقة فيه عدد فصول ال

من غلبت عليه كنيته منهم أو شهر بكنية ابنه وعرف بأمه أو نسب إىل جده أو عزي إىل مواليه وما 
جانس هذه األحوال أو دخل عليها الفصل الثاين ذكر فيه ما روي من نعوت الشعراء وعيوم يف 

صورهم كالسودان والعور والعميان والعمش والربصان وسائر ما يؤثر يف اجلسد من شعر أجسامهم و
الرأس إىل القدمني عضواً عضواً الفصل الثالث مذاهب الشعراء يف ديانام كالشيعة وأهل الكالم 

واخلوارج واملتهمني واليهود والنصارى ومن جرى جمراهم الفصل األخري فيه من ترك قول الشعراء يف 
اجلاهلية تكربا يف اإلسالم تديناً ومن ترك املديح ترفعاً واهلجاء تكرماً والغزل تعففاً ومن أنفذ شعره يف 

معىن واحد كالسيد بن حممد احلمريي والعباس بن األحنف ومن جرى جمرامها كتاب األزمنة عدد ورقه 
والربد والغيوم والربوق والرياح ألفا ورقة فيه أحوال الفصول األربعة الصيف والشتاء االعتدالني واحلر 

واألمطار والرواء واالستسقاء وغري ذلك مما دخل يف مجلتها من أوصاف الربيع واخلريف مث ذكر طرفاً من 
أمر الفلك والربزخ والشمس والقمر ومنازله ونعوت العرب له وأسجاعها وأيام العرب والعجم والشهور 

من األخبار واألشعار كتاب املونق عدد ورقه أكثر من مخسة والسنني واألعوام والدهور وما حياكي ذلك 
آالف ورقة فيه أخبار الشعراء املشهورين من اجلاهلية بدأ فيه بامرئ القيس وطبقته واملخضرمني ومن 

تبعهم من اإلسالميني على طبقام وجعل جريراً والفرزدق يف صدر اإلسالميني وأورد حماسن أخبارهم 
اسية وذكر بن هرمة واحلسني بن مطري ومن يستشهد بشعره منهم كتاب شعر حامت إىل أول الدولة العب

الطائي حنو مائتني ورقة كتاب أخبار عبد الصمد بن املعدل حنو مائيت ورقة كتاب اهلدايا حنو ثالمثائة ورقة 
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قة كتاب اهلدايا نسخة أخرى خبطه كتاب الزهد وأخبار الزهاد خبطه كتاب ذمر احلجاب حنو مائيت ور
كتاب الدعاء مائيت ورقة كتاب التهاين حنو مخسمائة ورقة كتاب احملتضرين حنو مائة ورقة كتاب الرياض 
عدد ورقه ثالثة آالف ورقة فيه أخبار املتيمني من الشعراء اجلاهليني واملخضرمني واالسالميني وفيه ذكر 

أمسائه وأجناسه واشتقاق تلك األمساء احلب وما يتشعب فيه وذكر ابتدائه وانتهائه وما ذكر أهل اللغة من 
بشواهد من أشعار اجلاهلية واملخضرمني واإلسالميني واحملدثني كتاب املراثي حنو مخسمائة ورقة كتاب 
تلقيح العقول أكثر من مائة باب أوله باب العقل مث باب األدب مث باب العلم وما جانس ذلك وقاربه 

ر له وهو جامع لفضائله ووصف حماسنه ومنافعه ومضاره وهو أكثر من ثالثة آالف ورقة كتاب الشع
وأوزانه وعيوبه ونعت أجناسه وضروبه وعروضه وأعيانه وخمتاره وتأديب قائليه ومنشديه والبيان عن 

منحوله ومسروقه إىل غري ذلك من أنواعه ومعانيه كتاب أشعار اخللفاء أكثر من مائيت ورقة كتاب 
كثر من ثالمثائة ورقة كتاب املديح يف الوالئم والدعوات والشراب حنو املزخرف يف اإلخوان واألصحاب أ

مخسمائة ورقة كتاب التسليم والزيارة حنو أربعمائة ورقة كتاب املنري يف التوبة والعمل الصاحل والتقوى 
والورع حنو أربعمائة ورقة كتاب املشرف يف حكم النيب صلى اهللا عليه وسلم وآله وآدابه ومواعظه 

به وغريهم والوصايا وحكم العرب والعجم حنو ثالثة آالف ورقة كتاب العبادة حنو أربعمائة ورقة وأصحا
أخبار أيب عبد اهللا حممد بن محزة العلوي حنو مائة ورقة كتاب املستطرف يف احلمقا والنوادر حنو ثالمثائة 

 ورقة كتاب الوثائق فيه وصف ورقة كتاب أخبار ملوك كندة حنو مائيت ورقة أخبار أيب متام مفرد حنو مائة
    أحوال الغناء ونعوته وضروبه وطرقه وأخبار املغنيني واملغنيات 

األحرار واإلماء والعبيد كتاب املغازي حنو ثالمثائة ورقة كتاب أخبار عبد الصمد بن املعدل كتاب املعجم 
 وفيه حنو مخسة آالف اسم له ذكر فيه الشعراء على حروف املعجم بدأ مبن أول امسه ألف إىل حرف الياء

وفيه من شعر كل واحد منهم أبيات فيه يسرية من مشهور شعره فيه ألف ورقة كتاب األوائل فيه أخبار 
الفرس القدماء وأهل العدل والتوحيد وشيء من جمالسهم ونظر حنو ألف ورقة كتاب املوسخ فيه وصف 

واللحن والسناد وااليطاء واألفواء واإلحالة ما أنكره العلماء على بعض الشعراء يف أشعارهم من الكسر 
واالضطراب وهلهلة النسج وغري هذه اخلصال من عيوب الشعر عدد ورقه ثالمثائة ورقة كتاب املرشد 
أخبار املتكلمني دون املائة ورقة كتاب املقتبس يف أخبار النحويني البصريني وأول من تكلم يف النحو 

هل البصرة والكوفة ومن نزل منهم مدينة السالم حوايل الثمانني ورقة وألفه وأخبار الفراء والرواة من أ
كتاب أخبار أيب حنيفة النعمان بن ثابت حنو مخسمائة ورقة كتاب أخبار شعبة بن احلجاج حنو مائة ورقة 

كتاب أشعار النساء حنو ستمائة ورقة كتاب أشعار اجلن املتمثلني فيه ذكر من متثل بشعر أكثر من مائة 
 كتاب املفصل يف البيان والفصاحة حنو ثالمثائة ورقة كتاب الشباب والشيب حنو ثالمثائة ورقة كتاب ورقة
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املتوج يف العدل وحسن السرية أكثر من مائة ورقة كتاب الفرخ حنو مائة ورقة كتاب أخبار أيب مسلم 
فيهم من مدح وذم صاحب الدعوة أكثر من مائة ورقة كتاب أخبار األوالد والزوجات واألهل وما جاء 

حنو مائيت ورقة كتاب ذم الدنيا حنو مخسمائة ورقة كتاب أخبار الربامكة من ابتداء أمرهم إىل انتهائه 
مشروحاً حنو مخسمائة ورقة كتاب األنوار واملار حنو مخسمائة ورقة فيه بعض ما قيل يف الورد والنرجس 

خبار مث ذكر الثمار والنخل ومجيع الفواكه وما جاء ومجيع األنوار من األشعار وما جاء فيها من اآلثار واأل
  .فيها من مستحسن النظم والنثر كتاب نسخ العهود إىل القضاة حنو مائيت ورقة

ابن التستري وهو سعيد بن إبراهيم بن التستري ويكىن أبا احلسني وكان نصرانيا قريب العهد من صنائع 
 وله من الكتب كتاب املقصور واملمدود على حروف بين الفرات هو وأبوه ويلزم السجع يف مكاتباته

املعجم كتاب املذكر واملؤنث على ذلك الترتيب كتاب الرسل يف الفتوح على هذا الترتيب كتاب رسائله 
  .اموعة يف كل فن من صنعته

    ابن حاجب النعمان 

كاتب وكان أبو احلسن أحد أبو احلسني عبد العزيز بن إبراهيم وكان أبوه حاجب النعمان أيب عبد اهللا ال
أفراد الزمان يف الفضل والنبل ومعرفة كتابة الدواوين وكان إليه يف أيام معز الدولة ديوان السواد ومل 
يشاهد خزانة للكتب أحسن من خزانته ألا كانت حتتوي على كل كتاب عني وديوان فرد خبطوط 

 يف أخبار اجلوار كتاب الصبوة كتاب أشعار العلماء املنسوبة وتويف وله من الكتب كتاب نشوة النهار
الكتاب كتاب أخبار النساء ويعرف بكتاب بن الدكاين كتاب الغرر وجمتىن الزهر كتاب أنس ذوي 

  .الفضل يف الوالية والعزل

الصايب أ أبو إسحاق إبراهيم بن هالل بن إبراهيم بن هارون مترسل بليغ شاعر عامل باهلندسة والغلب 
تابة والبالغة والشعر ومولده سنة نيف وعشرين وثالمثائة وتويف قبل الثمانني وثالمثائة وله عليه صناعة الك

ديوان شعر كتاب ديوان رسائل إىل وقتنا هذا حنو ألف ورقة كتاب مراسالت الشريف الرضي أيب احلسن 
 بويه وأخبار حممد بن احلسني املوسوي كتاب أخبار أهله وولد ابنه عمله إىل بعض ولده كتاب دولة بين

  .الديلم وابتداء أمرهم ويعرف بالتاجي

أخبار أيب حممد بن يزيد املهليب أبو حممد احلسن بن حممد الوزير ملعز الدولة شاعر بليغ بقية الزمان يف وقته 
  .وتويف وله من الكتب كتاب ديوان رسائل وتوقيعات ديوان شعره وهو قليل

  . ديوان رسائله كتاب املذهب يف البالغاتابن العميد أبو الفضل وله من الكتب كتاب

الصاحب أبو القاسم بن عباد أوحد زمانه وفريد عصره يف البالغة والفصاحة والشعر وله من الكتب 
كتاب ديوان رسائل كتاب الكايف يف الرسائل كتاب الزيدية كتاب األعياد وفضائل النريوز كتاب اإلمامة 
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 أيب طالب وتثبيت إمامة من تقدمه كتاب الوزراء كتاب الكشف يذكر فيه تفضيل أمري املؤمنني علي بن
  عن مساوي شعر املتنيب كتاب خمتصر أمساء اهللا عز وجل وصفاته 

  طبقة أخرى 

حفصويه وكان من أفاضل كتاب اخلراج متقدماً يف صناعته وهو أول من ألف يف اخلراج كتاباً وله من 
  .الكتب كتاب اخلراج كتاب الرسائل

لكهم امسه أمحد بن حممد بن عبد الكرمي بن أيب سهل ويقال أبو سهل األحول ويكىن أبا العباس ابن عبد ا
من متقدمي الكتاب وأفاضلهم وكان عاملاً بصناعة اخلراج متقدماً يف ذلك على أهل عصره وتويف سنة 

  .سبعني ومائتني وله من الكتب كتاب اخلراج

لقبه املظلوم بابن املاشطة ومل يكن بعيد العهد وله صناعة ابن املاشطة وهو أبو احلسن علي بن احلسن و
وتقدم يف احلساب وصناعة اخلراج وله من الكتب كتاب جواب املعنت كتاب اخلراج لطيف كتاب تعليم 

  .بعض املؤامرات

ابن بشار أمحد بن حممد بن سليمان بن بشار الكاتب أستاذ أيب عبد اهللا الكويف الوزير وكان أحد أفاضل 
تاب بالغة وصناعة وله من الكتب كتاب اخلراج كبري ورأيت املسودة خبطه حنو ألف ورقة كتاب الك

  .البيوتات واملنادمة خبطه

عبد اهللا بن محاد ابن مروان الكاتب ال أعرف يف أمره غري هذا وله من الكتب كتاب معاين الشيب وآدابه 
  .واخلضاباتوفضل ألوانه وترتيب مقدماته وما قيل فيه نثراً ونظماً 

كاتب آخر يعرف بيعقوب بن حممد بن علي وله من الكتب كتاب اخلضابات وذم الشيب ومدح 
  .الشباب

  .حممد بن أمحد بن علي بن خيار الكاتب وله من الكتب كتاب اخلراج

ابن سريح يف زماننا وحييا إىل وقتنا هذا وامسه إسحاق بن حيىي بن سريح النصراين ويكىن أبا احلسني حسن 
ملعرفة بأمور الدواوين ومناظرة العمال وصناعة اخلراج وله قدم ومعرفة بالنحو ومولده لسنة ثالمثائة يف ا

شعبان وله من الكتب كتاب اخلراج كبري جزءين كتاب اخلراج الصغري وجعله منازل كتاب علم 
  .ااملؤامرات باحلضرة كتاب حتويل سين املواليد حنو مائة ورقة كتاب مجل التاريخ مجعه

  طبقة أخرى 
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باح أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن غالب األصفهاين وباح لقب وكان فصيحاً مترسالً كاتباً وإمنا لقب 
بباح لقوله من أبيات باح مبا يف الفؤاد باحاً وورد بغداد فرتل على البغياين الكاتب ولولده ألف كتابه يف 

 مثانية أجزاء وأضاف إليه بعد ذلك تاسعاً ومساه الرسائل وله من الكتب كتاب جامع الرسائل وجزأه
الكتاب املوصول نثره بالنظم كتاب التوشيح والترشيح يف بعض التسوية بني الشعوبية كتاب اخلطب 

  .والبالغة كتاب الفقر

    أبو مسلم 

 يصفه حممد بن حبر األصفهاين وكان كاتباً مترسالً بليغاً متكلماً جدالً وكان أبو احلسن علي بن عيسى
ويشتاقه وله من الكتب كتاب جامع التأويل حملكم الترتيل على مذهب املعتزلة يف تفسري القرآن كبري 

  .كتاب جامع رسائله

ابن طباطبا العلوي وله يف الشعر والشعراء وله من الكتب كتاب سنام املعايل كتاب عبار الشعر كتاب 
  .الشعر والشعراء اختياره كتاب ديوان شعره

ودميرت من ارض أصفهان وكان بليغاً مصنفاً حنوياً وله من الكتب كتاب ذيب الطبع ...  وامسهالدميريت
  .بن أيب العواذل وله من الكتب كتاب الرباعة واللسن

أبو حصني حممد ابن علي األصفهاين الدميريت وله من الكتب كتاب مثالب ثقيف وسائر العرب كتاب 
ين كاتب بكر بن عبد العزيز بن أيب دلف وكان شاعراً كاتباً وله من احلماسة عبد الرمحن بن عيسى اهلمدا

  .الكتب كتاب األلفاظ

ابن عبد كان وكان امسه حممد كاتب الطولونية وكان بليغاً مترسالً فصيحاً وله ديوان رسائل كبري ابن أيب 
 بلي الوزارة يف أيام البغل امسه حممد بن حيىي بن أيب البغل ويكىن أبا احلسني استدعى من أصفهان وكان

املقتدر وكان بليغاً مترسالً فصيحاً من أهل املروات كان شاعراً أيضاً جموداً مطبوعاً فله ديوان رسائل 
  .كتاب رسائله يف فتح البصرة

حممد بن املقسم الكرخي أحد الكتاب وممن أهل للوزارة وكان مترسالً بليغاً وله من الكتب ديوان رسائل 
  .ديوان شعره

احث عن معتاص العلم وامسه حممد بن سهل بن املرزبان الكرخي ويكىن أبا م منصور من أهل الكرخ الب
أحد البلغاء الفصحاء وقال يل من رآه انه انتقل إليه وله من الكتب كتاب املنتهى يف الكمال وحيتوي على 

كتاب الشوق اثين عشر كتاباً وهي كتاب مدح األدب كتاب صفة البالغة كتاب الدعاء والتحاد 
والفراق كتاب احلنني إىل األوطان كتاب التهاين والتعازي كتاب األمل واملأمول كتاب التسبيبات 

  .والطلب كتاب احلمد والذم كتاب االعتذارات كتاب األلفاظ كتاب نفائس احلكم
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ره أكثر أبو سعيد عبد الرمحن ابن أمحد األصفهاين وله كتاب رسائل األري األصفهاين ال يعرف من أم
من هذا وله من الكتب كتاب ذيب الفصاحة كتاب أدب الكاتب كتاب الندمي اجليهاين أبو عبد اهللا 

أمحد بن حممد نصر وزير صاحب خراسان وله من الكتب كتاب املسالك واملمالك كتاب آيني مقاالت 
  .سائلكتب العهود للخلفاء واألمراء كتاب الزيادات يف كتاب آيني يف املقاالت كتاب ر

    أبو زيد البلخي 

وامسه أمحد بن سهل وكان فاضالً يف سائر العلوم القدمية واحلديثة تال يف تصنيفاته وتأليفاته طريقة 
الفالسفة إال أنه بأهل األدب أشبه واليهم أقرب فلذلك رتبته يف هذا املوضع من الكتاب حكى عن أيب 

 صعلوك جيري على صالت معلومة دائمة فلما زيد انه قال كان احلسني بن علي املرور وذي وأخوه
أمليت كتايب يف البحث عن كيفية التأويالت قطعها عين وكان أليب علي اجليهاين وزير نصر بن أمحد 
جواري يدرها علي فلما أمليت كتايب القرابني والذبائح حرمنيها وكان احلسني قرمطياً وكان اجليهاين 

فحكى عن البلخي انه قال هذا الرجل مظلوم يعين أبا زيد وهو موحد ثنوياً وكان يرمي أبو زيد باإلحلاد 
أنا اعرف به من غريي وإنا نشأنا معاً وإمنا أتى من املنطق وقد قرأنا املنطق وما أحلدنا حبمد اهللا وأليب زيد 

من الكتب كتاب شرائع األديان كتاب أقسام املعلوم كتاب اختيارات السري كتاب كمال الدين كتاب 
ياسة الكبري كتاب السياسة الصغري كتاب فضل صناعة الكتابة كتاب مصاحل األبدان واألنفس كتاب الس

أمساء اهللا عز وجل وصفاته كتاب صناعة الشعر كتاب فضيلة علم األخبار كتاب األمساء والكىن واأللقاب 
دود الفلسفة كتاب أسامي األشياء كتاب النحو والتصريف كتاب الصورة واملصور كتاب رسالته يف ح

كتاب ما يصح من أحكام النجوم كتاب الرد على عبدة األصنام كتاب فضيلة علوم الرياضيات كتاب يف 
إنشاء علوم الفلسفة كتاب القرابني والذبائح كتاب عصم األنبياء عليهم السالم كتاب نظم القرآن كتاب 

ريب القرآن كتاب يف أن سورة قوارع القرآن كتاب العتاك والنساك كتاب مجع فيه ما غاب عنه من غ
احلمد تنوب عن مجيع القرآن كتاب أجوبة أيب القاسم الكنعي الكعيب كتاب النوادر يف فنون شىت كتاب 
أجوبة أهل فارس كتاب تفسري صور كتاب السماء والعامل أليب جعفر اخلازن كتاب أجوبة أيب علي بن 

 القاسم املؤدب كتاب املصادر كتاب أجوبة مسائل أيب بكر بن املظفر املعروف بن حمتاج كتاب أجوبة أيب
أيب الفضل السكري كتاب الشطرنج كتاب فضائل مكة على سائر البقاع كتاب جواب رسالة أيب علي 
بن املنري الزيادي كتاب منبه الكتاب كتاب البحث عن التاويالت كتاب الرسالة السالفة إىل العاتب عليه 

اب وصية البسيت وهو أبو القاسم ومل أر من كتبه شيئا بل خربين أبو كتاب رسالته يف مدح الوراقة كت
علي بن سوار الكاتب وهو الذي عمل خزانة القوف بالبصرة وكان حمبا للعلوم شديد الشغف ا قال يف 
خزانيت بالبصرة من كتبه قال حممد بن إسحاق إن سألت يف البسيت هل هو بالسني أو بالشني الن بست 
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ض سجستان وبست ال نعرفها والذي أثبته من لفظ أيب علي بالشني املعجمة نسأل عن هذا معروفة من أر
الرجل وعن كتبه ونلحق ببابه إن شاء اهللا قال أبو علي وله من الكتب كتاب األشجار والنبات كتاب 

وصف هواء جرجان كتاب جوابه يف قدم العامل كتاب يف علة الوزير املوجه بوجهني كتاب صون العلم 
  .وسياسة النفس كتاب رسالته يف سري العضو الرئيس من بدن اإلنسان

محزة بن احلسن من أهل أصفهان وكان أديباً مصنفاً وله من الكتب الشعرية كتاب األمثال على أفعل 
ويدخل فيه الشعرية والنثرية كتاب األمثال الصادرة عن ثبوت الشعر كتاب أصفهان وأخبارها كتاب 

واع الدعاء كتاب التنبيه على حروف املصحف كتاب رسائل كتاب التماثيل يف التشبيهات كتاب أن
  .تباشري السرور

حكمويه بن عبدوس من نواحي اجلبل ال يعرف يف أمره أكثر من هذا وله من الكتب كتاب السواد يف 
  .الرسائل كتاب اآلداب

  .خبار العباسينيمسكة معلم بن العميد وامسه حممد بن علي بن سعيد وله من الكتب كتاب أ

كشاجم وهو أبو الفتح حممود بن احلسني وأدبه وشعره مشهور وله من الكتب كتاب أدب الندمي كتاب 
  .الرسائل كتاب ديوان شعره

خشكناكه الكاتب من أهل بغداد وكان أكثر مقامه بالرقة مث انتقل إىل املوصل وامسه علي بن وصيف أبو 
ف عدة كتب وحنلها عبدان صاحب اإلمساعيلية وكان يل صديقاً احلسن وكان من البلغاء يف معناه وأل

وأنيساً وتويف باملوصل وكان يتشيع وله من الكتب كتاب النثر املوصول بالنظم كتاب صناعة البالغة 
  .ديوان شعره كتاب الفوائد

  .أبو كبري األهواري وهو أبو كبري أمحد بن حممد بن الفضل وله من الكتب كتاب مناقب الكتاب

    أبو منيلة النميلي 

ويقال النملي ال يعرف من أمره أكثر من هذا وله من الكتب كتاب الشذور يف مؤامرات اخللفاء 
  .واألمراء

  الفن الثالث من المقالة الثالثة 

  أخبار الندماء والجلساء واألدباء والمغنيين والصفادمة

  . والصفاعنة والمضحكين وأسماء كتبهم

  إسحاق بن إبراهيم الموصليأخبار 
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وابنه وأهله ولد إبراهيم يف سنة مخس وعشرين ومائة وهو إبراهيم بن ميمون وكان اسم ميمون ماهان 
فقلبوه إىل ميمون وقال أبو الفضل محاد بن إسحاق نسب إىل جدي إبراهيم فقال هو إبراهيم بن ماهان 

فرس من أهل أرجان موالينا احلنظليني وكانت بن من بن نسك وقال يزيد املهليب قال يل إسحاق حنن 
هلم ضياع عندنا وإمنا مسي املوصلي وقال الصويل إلسحاق بن إبراهيم من الولد محيد ومحاد وأمحد 
وحامد وإبراهيم وفضل ومل يكن يف مجاعة ولد إبراهيم املوصلي من يغين إال إسحاق وطياب وولد 

 سنة مثان ومثانني ومائة وعمره أربع وستون سنة وولد إبراهيم سنة مخس وعشرين ومائة ومات ببغداد
إسحاق سنة مخسني ومائة ومات سنة مخس وثالثني ومائتني وكانت سنه مخساً ومثانني سنة وهو إسحاق 
بن إبراهيم بن من بن نسك أصله من فارس خرج هارباً منها من جور بين أمية يف خراج كان عليه فأتى 

وكان إسحاق يقول ال أشتهي أموت حىت خيرج عين شهر رمضان لعلي أرزق الكوفة فرتل يف بين دارم 
صومه فيكون يف مربايت قال فصام يف أوله أياماً وكان إذا مت له صوم يوم تصدق مبائة دينار مث اشتدت 

  : عليه يف آخره فلم يطق الصوم وكان مرضه من إسهال عرض له ورثاه إدريس بن أيب حفصة فقال

 من الغيث قبراً أنت فيه مقيم  ن الموصلي بوابلسقى اهللا باب

 غرو أن يبكي عليك حميم فال  ذهبت وأوحشت الكرام ورعتهم

قدموا حضرة وكان إسحاق راوية للشعر واملآثر قد لقي فصحاء األعراب من الرجال والنساء وكانوا إذا 
السلطان قصدوه ونزلوا عليه وكان مع ذلك شاعراً حاذقاً بصناعة الغناء مفنناً يف علوم كثرية يرتزق من 

السلطان يف عدة أعطية لكماله وفضله وله من الكتب املصنفة اليت توىل بنفسه تصنيفها سوى كتاب 
ليت غىن ا كتاب أخبار عزة امليالء األغاين الكبري فقد اختلف يف أمره وحنن نذكر حاله كتاب أغانيه ا

كتاب أغاين معبد كتاب أخبار محاد عجرد كتاب أخبار حنني اخلريي كتاب أخبار ذي الرمة كتاب 
أخبار طويس كتاب أخبار املكسن كتاب أخبار سعيد بن مسجح كتاب أخبار الدالل كتاب أخبار حممد 

وء كتاب االختيار من األغاين للواثق كتاب بن عائشة كتاب أخبار األجبر كتاب أخبار بن صاحب الض
اللحظ واإلشارات كتاب الشراب يروي فيه عن العباس بن معن بن اجلصاص ومحاد بن مسرة كتاب 

مواريث احلكماء كتاب جواهر الكالم كتاب الرقص والزفن كتاب الندماء كتاب املنادمات كتاب النغم 
 احلجاز كتاب الرسالة إىل علي بن هشام كتاب منادمة وااليقاع وعدد مهاله كتاب اهلذليني كتاب قيان

اإلخوان وتسامر اخلالن كتاب القيان كتاب النوادر املتخرية كتاب االختيار يف النوادر كتاب أخبار معبد 
وابن سريج وأغانيهما كتاب أخبار الغريض كتاب تفضيل الشعر والرد على من حيرمه وينقضه كتاب 

أيب احلسن علي بن حممد بن عبيد بن الزبري الكويف األسدي حدثين فضل بن األغاين الكبري قرأت خبط 
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حممد اليزيدي قال كنت عند إسحاق بن إبراهيم املوصلي فجاءه رجل فقال يا أبا حممد أعطين كتاب 
األغاين فقال أما كتاب األغاين الذي صنفته أو الكتاب الذي صنف يل يعين بالذي صنفه كتاب أخبار 

  .حداً واحداً والكتاب الذي صنف له أخبار األغاين الكبري الذي يف أيدي الناساملغنيني وا

    حكاية أخرى يف ذلك 

حدثين أبو الفرج األصفهاين قال حدثين أبو بكر حممد بن خلف وكيع قال مسعت محاد بن إسحاق يقول 
 أن أكثر أشعاره ما ألف أيب هذا الكتاب قط يعين كتاب األغاين الكبري وال رآه والدليل على ذلك

املنسوبة إمنا مجعت ملا ذكر معها من األخبار وما حييي فيها إىل وقتنا هذا وإن أكثر نسبة املغنيني خطأ 
والذي ألفه أيب من دواوين غنائهم يدل على بطالن هذا الكتاب وإمنا وضعه وراق كان أليب بعد وفاته 

 أخباره كلها من روايتنا وقال يل أبو الفرج هذا سوى الرخصة اليت هي أول الكتاب فان أيب ألفها إال أن
مسعته من أيب بكر وكيع حكاية فحفظته واللفظ يزيد وينقص وأخربين جحظة انه يعرف الوراق الذي 

وضعه وكان يسمى سندي بن علي وحانوته يف طاق الزبل وكان يورق إلسحاق فاتفق هو وشريك له 
ب الشركة وهو أحد عشر جزءاً لكل جزء أول يعرف به على وضعه وهذا الكتاب يعرف يف القدمي بكتا

ترتيب أجزاء الكتاب ." فاجلزء األول من الكتاب الرخصة وهو تأليف إسحاق ال شك فيه وال خلف
  : األول منه" ويروى إىل اليوم

 الحول ينمى حبها ويزيد إلى  علقت الهوى منها وليداً فلم يزل

  الثاين منه 

  وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا  وال أحمل الحقد القديم عليهم

  الثالث منه 

  قل العزاء لئن كان الرحيل غدا  بزينب إن الركب قد رقدوا ألمم

  الرابع منه 

  بسقط اللوى بين الدخول فحومل  نبك من ذكرى حبيب ومنزل قفا

  اخلامس منه 

  ويبقى من المال األحاديث والذكر  إن المال غاد ورائح أعاذل

  السادس منه 

  إنك إن لم تفعلي تحرجي  علينا ربة الهودج عوجي

  السابع منه 
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  حذر العدى وبه الفؤاد موكل  بيت عاقلة الذي أتعزل يا

  الثامن به 

  فانظر بتوضح باكر األحداج  الهوى لفؤادك المهتاج هاج

  التاسع منه 

  وإن خلت أن المنتأى عنك واسع  كالليل الذي هو مدركي فإنك

  العاشر منه 

  إذا اذنبت دارها أهلها

كتاب وقد ألف إسحاق أخبار مجاعة من الشعراء فمن ذلك كتاب أخبار حسان كتاب أخبار ذي الرمة 
أخبار األحوص كتاب أخبار مجيل كتاب أخبار كثري كتاب أخبار نصيب كتاب أخبار عقيل بن علقة 

  .كتاب أخبار بن هرمة

  حماد بن إسحاق

قال الصويل كان محاد أديباً راوية شارك أباه إسحاق يف كثري من مساعه وحلق بكبار مشاخيه مسع من أيب 
رية وأخذ أكثر علم أبيه وقال غريه كان محاد يلقب بالبارد عبيدة واألصمعي وألف كتباً يف األدب كث

وقال حيىي بن علي قلت أليب مل مسي محاد البارد فقال يا بين ظلموه كان جيلس مع أبيه إسحاق وكان 
إسحاق كالنار املوقدة طرفاً وحدة مراج وتويف محاد وله من الكتب كتاب األشربة كتاب أخبار احلطيئة 

مة كتاب أخبار عروة بن أذينة كتاب خمتار غين إبراهيم جده كتاب أخبار رؤبة كتاب أخبار ذي الر
  كتاب أخبار عبيد اهللا بن قيس الرقيات كتاب أخبار الندامى 

  أخبار آل المنجم على النسق

اسم أيب منصور أبان حسيس بن وريد بن كاد بن مهابنداد حساس بن فروخ داد بن استاد بن مهر 
 حيىي ابنه موىل املأمون وكنيته أبو علي وكان أوالً متصالً بالفضل بن سهل حسيس بن يزدجرد وكان

يعمل برأيه يف أحكام النجوم فلما حدثت على الفضل احلادثة اجتباه املأمون ورغبه يف اإلسالم فاسلم 
على يده واختصه وتويف حيىي يف خروجه إىل طرسوس ودفن حبلب يف مقابر قريش فقربه هناك مكتوب 

له من الولد حممد علي وسعيد واحلسن فأما حممد فكان حسن األدب حسن البالغة فصيح اللسان عليه و
وله كتب مدونة وأخبار مشهورة فمن كتبه كتاب أخبار الشعراء وله معرفة بالغناء والنجوم واتصل علي 
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مة نقل إليها بن حيىي مبحمد بن إسحاق بن إبراهيم املصعي مث اتصل بالفتح بن خاقان وعمل له خزانة حك
من كتبه و ومما استكتبه الفتح أكثر مما اشتملت عليه خزانة حكمة قط وتويف آخر أيام املعتمد ودفن بسر 

من رأى وله من الولد أمحد أبو عبسى عبد اهللا أبو القاسم حيىي أبو أمحد هارون أبو عبد اهللا وهلارون 
  .كتب كثرية

    حكاية أخرى يف أمرهم 

ىي بن أيب منصور املنجم نادم املتوكل من خاصة ندمائه ومتقدمهم عنده وخص به أبو احلسن علي بن حي
ومبن بعده من اخللفاء إىل أيام املعتمد وكان راوية لألشعار واألخبار شاعراً حمسناً قد أخذ عن إسحاق 

ى وشاهده وله صنعة مقدماً عند اخللفاء جيلس بني يدي أسرم ويقصون إليه بأسرارهم ويأمنونه عل
أخبارهم وتويف سنة مخس وسبعني وله من الكتب كتاب الشعراء القدماء واإلسالمية روى فيه عن حممد 

  .بن سالم وحممد بن عمر اجلرجاين وغريمها كتاب أخبار إسحاق ابن إبراهيم كتاب الطبيخ

  ابنه

ة االثنني لثالث أبو أمحد حيىي بن علي بن حيىي بن أيب منصور ولد سنة إحدى وأربعني ومائتني ومات ليل
عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األول سنة ثالمثائة ونادم املوفق ومن بعده من اخللفاء وكان متكلماً معتزل 

املذهب وله يف ذلك كتب كثرية وكان له جملس حيضره مجاعة من املتكلمني باحلضرة فمن كتبه كتاب 
ابن هرمة وطريح وابن ميادة ومسلم وإسحاق الباهر يف أخبار شعراء خمضرمي الدولتني ابتدأ فيه ببشار و

بن إبراهيم وأيب هفان ويزيد بن الطثرية وآخر ما عمل مروان بن أيب حفضة ومل يتمه ومتمه ابنه أبو 
احلسن أمحد بن حيىي وعزم على أن يضيف إىل كتاب أبيه سائر الشعراء احملدثني فعمل منهم أبا دالمة 

طيع بن إياس وأبا علي البصري وكان أبو احلسن متكلماً فقيها على ووالبة بن احلباب وحيىي بن زياد وم
مذهب أيب جعفر يف الفقه وأليب احلسن كتب ألفها سوى ما تقدم منها كتاب أخبار أهله ونسبهم يف 
الفرس كتاب اإلمجاع يف الفقه على مذهب الطربي كتاب املدخل إىل مذهب الطربي ونصرة مذهبه 

 هارون بن علي بن حيىي بن أيب منصور وتويف سنة مثان ومثانني ومائتني حديث كتاب األوقات أبو عبد اهللا
السن وله من الكتب كتاب البارع وهو اختيار شعر احملدثني ومل يستقص ذكرهم كتاب اختيار الشعراء 

الكبري ومل يتمه والذي خرج منه بشار وأبو العتاهية وأبو نواس كتاب النساء وما جاء فيهن من اخلرب 
  .وحماسن ما قيل فيهن من الشعر والكالم احلسن

  أبو الحسن علي بن هارون بن علي
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ابن حيني رأيناه ومسعنا منه وكان راوية للشعر شاعراً أديباً ظريفاً متكلماً حرباً نادم مجاعة من اخللفاء وقال 
 ست وسبعون يل مولدي سنة سبع وسبعني وكان خيضب إىل أن تويف سنة اثنتني ومخسني وثالمثائة وله

سنة وله من الكتب كتاب شهر رمضان عمله للراضي كتاب النوروز واملهرجان كتاب الرد على اخلليل 
يف العروض كتاب رسالته يف الفرق بني إبراهيم بن املهدي وإسحاق املوصلي يف الغناء كتاب ابتدأ فيه 

 اللقيط وهو معارضة عن كتاب بنسب أهله عمله للمهليب ومل يتمه كتاب اللفظ احمليط بنقض ما لفظ به
  .أيب الفرج األصفهاين كتاب الفرق واملعيار بني األوغاد واألحرار

  أبو عيسى أحمد بن علي بن يحيى

  .من أفاضلهم قبل علي بن هارون وله من الكتب كتاب تاريخ سين عامل

  أبو عبد اهللا هارون بن علي

ارفاً بالغناء وله صنعة وتقدم يف الكالم ولد سنة وتويف ابن هارون يف جنار أهله وآبائه وكان شاعراً أديباً ع
  .وله كتاب خمتار يف األغاين

  آل حمدون

وهو محدون بن إمساعيل بن داود الكاتب وهو أول من نادم من أهله وابنه أمحد بن محدون راوية أخباري 
  .روى عن العدوي وله من الكتب كتاب الندماء واجللساء

  أبو عفان المهزمي

كره يف مجلة شعراء احملدثني وكان أخبارياً راوية مصنفاً وله الكتب كتاب األربعة يف أخبار وسيمر ذ
  .الشعراء كتاب صناعة الشعر كبري رأيت بعضه

  يونس الكاتب

املعروف بيونس املغين وهو يونس بن سليمان ويكىن أبا سليمان من أهل فارس أدرك الدولة العباسية من 
 الزبري بن العوام وله كتب مشهورة يف األغاين واملغنيني ويقال إن إبراهيم خط السكري من املوايل موىل

  .عنه أخذ فمن كتبه كتاب جمرد يونس كتاب القيان كتاب النغم

  ابن بانه
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وامسه عمرو وبانه أمه وهوهو عمرو بن حممد بن سليمان بن راشد موىل يوسف بن عمر الثقفي وبانه ابنة 
ن الكتب كتاب جمرد األغاين وكان خصيصاً باملتوكل أنيساً به أخذ روح كاذب سلمة الوصيف وله م

عن إسحاق وغريه وله صنعة يف الغناء وعاش أيام املعتضد وكان مرتله ببغداد ويف األوقات ميضي إىل سر 
  .من رأى وتويف سنة مثان وسبعني ومائتني

  النصبي

    

وامسه حسن بن موسى صاحب كتاب األغاين على حروف املعجم ألفه للمتوكل وذكر يف هذا الكتاب 
أشياء من األغاين مل يذكرها إسحاق وال عمرو بن بأنه وذكر من أمساء املغنيني واملغنيات يف اجلاهلية 

  واإلسالم كل طريف وغريب وله كتاب األغاين على احلروف كتاب جمردات املغنيني 

  حشيشةأبو 

وامسه حممد بن علي بن أمية ويكىن أبا جعفر من و ولد أيب أمية الكاتب وكان طنبورياً حاذقاً يف صنعته 
  .وزعم جحظة أخذ عنه وتويف وله من الكتب كتاب املغين ايد رأيته خبط عتيق كتاب أخبار الطنبوريني

  جحظة

احلسن أمحد بن جعفر بن موسى بن خالد بن برمك شاعر مغين مطبوع يف الشعر حاذق بصناعة غناء أبو 
الطنبور حسن األدب بارع يف معناه وقد لقي العلماء والرواة وأخذ عنهم وأخباره أشهر وأظهر من أن 

 ويف دينه نذكرها يف كتابنا لقرب عهده منا وكان مع ما وصفناه به بعيدا عن أدب النفس وكان وسخاً
  : بعض العهدة بل العهدة كلها أنشدين أبو الفتح بن النحوي قال أنشدين جحظة لنفسه

  جعلت المدامة منه بديال  إذا ما ظمئت إلى ريقه

 أعلل قلباً غليال ولكن  المدامة من ريقه وأين

جحظة بواسط وقد خرج إىل أيب بكر بن رائق سنة ست وعشرين وثالمثائة بعلة الذرب وله ما وتويف 
لكتب كتاب الطبيخ لطيف كتاب الطنبورتني كتاب فضائل السكباج كتاب الندمي كتاب ما شاهده من 

  أمر املعتمد كتاب املشاهدات كتاب ما مجعه مما جربه املنجمون فصح من األحكام 

  ر قريص المغنيبعد أخباره أخبا
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وهو حيىي بعد هذه الورقة بسبع عشرة ورقة كذا رتبه مؤلف الكتاب رجعنا إىل املغنيني املشهورين قال 
حممد بن إسحاق إذا ذكرت من املصنفني املشهورين إنساناً اتبعته بذكر من يقاربه ويشبهه وان تأخرت 

  .واهللا يعني مبنه وفضلهمدته عن مدة من أذكره بعده وهذه سبيلي يف مجع الكتاب 

  أخبار ابن أبي طاهر

وهو أبو الفضل أمحد بن أيب طاهر واسم أيب طاهر طيفور من أبناء خراسان من أوالد الدولة مولده ببغداد 
قال جعفر بن محدان صاحب كتاب الباهر إنه كان مؤدب كتاب عامياً مث ختصص وجلس يف سوق 

شهر مبثل ما تشهر به من تصنيف الكتب وقول الشعر أكثر الوراقني يف اجلانب الشرقي ومل أر ممن ت
تصحيفاً منه وال أبلد علماً وال أحلن ولقد أنشدين شعراً يعرضه علي يف إسحاق بن أيوب حلن يف بضعة 
عشر موضعاً منه وكان أسرق الناس لنصف بيت وثلث بيت قال وكذا قال يل البحتري فيه وكان مع 

شرة وحلواً من الكهوب ومولده سنة أربع ومائتني وقت دخول املأمون هذا مجيل األخالق ظريف املعا
بغداد من خراسان وتويف سنة مثانني ومائتني وله من الكتب املصنفة كتاب املنثور واملنظوم أربعة عشر 

جزءاً والذي بيد الناس ثالثة عشر جزءاً كتاب سرقات الشعراء كتاب بغداد كتاب اجلواهر كتاب 
اهلدايا كتاب املشتق املختلف من املؤتلف كتاب أمساء الشعراء األوائل كتاب ألقاب املؤلفني كتاب 

الشعراء ومن عرف باملكىن ومن عرف باسم كتاب املعروفني من األنبياء كتاب املوشا كتاب اعتذار 
وهب من حبقته كتاب من أنشد شعراً وأجيب بكالم كتاب مرتبة هرمز بن كسرى أنوشروان كتاب 

 العايل يف تدبري اململكة والسياسة كتاب امللك املصلح والوزير املعني كتاب امللك البابلي وامللك خرب امللك
املصري الباغيني وامللك احلكيم الرومي كتاب العلة والعليل كتاب املزاح واملعاتبات كتاب املعتذرين 

لشعراء كتاب اخليل كتاب مفاخرة الورد والنرجس كتاب احلجاب كتاب مقاتل الفرسان كتاب مقاتل ا
الكبري كتاب الطرد كتاب سرقات النحويني من أيب متام كتاب مجهرة بين هاشم كتاب رسالته إىل 

إبراهيم بن الوليد كتاب رسالته يف النهي عن الشهوات كتاب رسالته إىل علي بن حيىي كتاب اجلامع يف 
كتاب أخبار املتظرفات وقد قيل الشعراء وأخبارهم كتاب فضل العرب على العجم كتاب لسان العيون 

إن أبا احلسني ابنه عمل هذين الكتابني كتاب يف اختيارات أشعار الشعراء اختيار شعر بكر بن النطاح 
اختيار شعر دعبل بن علي اختيار شعر مسلم اختيار شعر العتايب اختيار شعر منصور النمري اختيار شعر 

 شعره اختيار مروان واالختيار من شعره وأخبار آل مروان أيب العتاهية اختيار شعر بشار واالختيار من
كتاب أخبار بن ميادة كتاب أخبار بن هرمة وخمتار شعره كتاب أخبار بن الدمينة كتاب اختيار شعر 

  .عبيد اهللا بن قبس الرقيات
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  ابنه عبيد اهللا

    

يف وروايته أقل من رواية أبيه ابن أمحد بن أيب طاهر ويكىن أبا احلسني سلك طريقة أبيه يف التصنيف والتأل
فأما الدراية والتأليف فكان أمحد أحذق وأمهر فمن ما أليب احلسني من الكتب ما زاده على كتاب أبيه 

يف أخبار بغداد فان أباه عمل إىل آخر أيام املهتدي وزاد أبو احلسني أخبار املعتمد وأخبار املعتضد وأخبار 
  .له من الكتب كتاب السكباج وفضائلها كتاب املتظرفات واملتظرفنياملكتفي وأخبار املقتدر ومل يتمه و

  آل أبي النجم

اسم أيب النجم هالل من أهل األنبار وكان كاتبا وابنه صاحل بن أيب النجم من أهل بغداد وكان أبو النجم 
  : يص قولهموىل لبين سليم وأمحد بن أيب النجم وكان شاعراً ويكىن أبا الرميل ويقال انه أنشد أبا الش

  كأنه في الفلك الدوار صوت المردن

قاتلكم اهللا يا معشر بين سليم بقول اخلنساء كأنه علم يف رأسه نار وأنت تقول هذا : فقال أبو الشيص
وأبو عون أمحد بن املنجم الكاتب بن أخيهما وكان متكلما مترسالً شاعراً وله من الكتب كتاب التوحيد 

  .النواحي يف أخبار األرض وقد قيل انه أليب إسحاق إبراهيم بن أيب عونوأقاويل الفالسفة كتاب 

  أبو إسحاق بن أبي عون

وهو أبو إسحاق إبراهيم بن أيب عون أمحد بن املنجم وكان من أصحاب أيب جعفر حممد بن علي 
إهله تعاىل اهللا عن ذلك الشلمغاين املعروف بابن أيب العزاقر أحد ثقاته ومن كان يغلو يف أمره ويدعي أنه 

وملا أخذ بن أيب العزاقر وأخذ معه وضربت عنقه بعده فإنه عرض عليه الشتم له والبصاق عليه فأىب وأرعد 
وأظهر خوفاً من ذلك للجنب والشقاء وكان من أهل األدب مؤلفاً للكتب ناقص العقل وحنن نشرح خريه 

بار البلدان كتاب اجلوابات املسكتة كتاب يف ذكر العزاقري وله من الكتب كتاب النواحي يف أخ
التشبيهات كتاب بيت مال السرور كتاب الدواوين كتاب الرسائل أخبار بن أيب األزهر وهو أبو بكر 
حممد بن أمحد بن مزيد النحوي اإلخباري البوسنجي من بوسنج أصله وتويف عن سن عالية قرأت خبط 

 املعروف بابن العرمرم أنه سأل بن أيب األزهر عن عمره يف عبد اهللا بن علي بن حممد بن داود بن اجلراح
مضى من عمري ثالثون سنة وثالثة أشهر وعاش بعد ذلك وله من : سنة ثالث عشرة وثالمثائة فقال

الكتب كتاب أخبار اهلرج واملرج يف أخبار املستعني واملعتز كتاب أخبار عقالء اانني كتاب أخبار 
املديين وامسه سليمان بن أيوب بن حممد من أهل املدينة من الظرفاء األدباء عارف قدماء البلغاء أبو أيوب 
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بالغناء وأخبار املغين له يف ذلك عدة كتب منها كتاب أخبار عزة امليالء كتاب بن مسجح كتاب قيان 
احلجاز كتاب قيان مكة كتاب االتفاق كتاب طبقات املغنيني كتاب النعم وااليقاع كتاب املنادمني 

كتاب أخبار ظرفاء املدينة كتاب بن أيب عتيق كتاب أخبار بن عائشة كتاب أخبار حنني احلرى كتاب 
  .بن سريج كتاب الغريض

  التغلبي

وامسه حممد بن احلارث وكان يف مجلة الفتح بن خاقان وله من الكتب كتاب أخالق امللوك كتاب رسائله 
  .كتاب الروضة

  ابن الحرون

احلسني بن اإلصبغ بن احلرون حسن التأليف والتصنيف مليح األدب من أهل وامسه حممد بن أمحد بن 
بغداد من أوالد الكتاب وله من الكتب كتاب املطابق واانس كتاب احلقائق كتاب كبري كتاب الشعر 

  .والشعراء كتاب اآلداب كتاب الرياض كتاب الكتاب كتاب احملاسن كتاب جمالسة الرؤساء

  ابن عماد الثقفي

العباس أمحد بن عبيد اهللا بن حممد بن عماد الثقفي الكاتب وكان يتوكل للقاسم بن عبيد اهللا ولولده أبو 
وصحب أبا عبد اهللا حممد بن اجلراح ويروي عنه وله جمالسات وأخبار وتويف سنة تسع عشرة وثالمثائة 

ثالب أيب خراش كتاب وله من الكتب كتاب املبيضة يف أخبار مقاتل آل أيب طالب كتاب األنواء كتاب م
أخبار سليمان بن أيب شيخ كتاب الزيادات يف أخبار الوزراء كتاب أخبار حجر بن عدي كتاب رسالته 

يف بين أمية كتاب أخبار أيب نواس كتاب أخبار ابن الرومي واالختيارات من شعره كتاب رسالته يف 
يف أمر بن احملرز احملدث كتاب أخبار أيب تفضيل بين هاشم وأوليائهم وذم بين أمية وأتباعهم كتاب رسالته 

  .العتاهية كتاب املناقضات كتاب أخبار عبد اهللا بن معاوية بن جعفر

  ابن خرداذبه

    

أبو القاسم عبيد اهللا بن أمحد بن خرداذبه وكان خرداذبه جموسياً أسلم على يد الربامكة فتوىل أبو القاسم 
 وخص به وله من الكتب كتاب أدب السماع كتاب مجهرة الربيد واخلرب بنواحي اجلبل ونادم املعتمد
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أنساب الفرس والنوافل كتاب املسالك واملمالك كتاب الطبيخ كتاب اللهو واملالهي كتاب الشراب 
  .كتاب األنواء كتاب الندماء واجللساء

  السرخسي

ياسة كتاب أبو الفرج أمحد بن الطيب السرخسي متأدب بليغ كثري الرواية وله من الكتب كتاب الس
  .املسالك واملمالك كتاب أدب امللوك كتاب الداللة على أسرار الغناء

  جعفر بن حمدان الموصلي

أبو القاسم جعفر بن حممد بن محدان املوصلي الفقيه حسن التأليف والتصنيف متفقه على مذهب الشافعي 
كرها عند ذكرنا الفقهاء فأما كتبه وكان شاعراً أديباً ناقداً للشعر كثري الرواية وله يف الفقه عدة كتب نذ

األدبية فهي كتاب الباهر يف االختيار من أشعار احملدثني كتاب الشعر والشعراء الكبري ومل يتمه كتاب 
  .السرقات ومل يتمه ولو أمته الستغىن الناس عن كل كتاب يف معناه كتاب حماسن أشعار احملدثني لطيف

  أبو ضياء النصيبي

 بن علي القيين النصييب من نصيبني وكان شاعراً قليل الشعر وأديباً وله من الكتب أبو ضياء بشر بن حيىي
  .كتاب سرقات البحتري من أيب متام كتاب اجلواهر كتاب اآلداب كتاب السرقات الكبري و ومل يتمه

  ابن أبي منصور الموصلي

حسن األدب وله من الكتب وهو حيىي بن أيب منصور وأهله باملوصل كثري وكتبه موجودة وكان يف اية 
  .كتاب االغاين عمله على احلروف كتاب املعاريض كتاب الطبيخ لطيف كتاب العود واملالهي

  ابن المرزبان

أبو عبد اهللا حممد بن خلف بن املرزبان يتعاطى طريقته أمحد بن طاهر حافظاً لألخبار واألشعار وامللح وله 
 سبعة وعشرون جزءاً كتاب أخبار أيب قيس الرقيات من الكتب كتاب احللوى يف علوم القرآن كبري

وخمتار شعره كتاب املتيمني املعصومني كتاب الشراب وحيتوي على عدة كتب كتاب املساعدين كتاب 
الروض كتاب اجللساء والندماء كتاب السودان وفضلهم على البيضان كتاب ألقاب الشعراء كتاب الشعر 

 والصيف كتاب النساء والغزل كتاب أخبار عبد اهللا بن جعفر بن أيب والشعراء كتاب اهلدايا كتاب الشتاء
  .طالب رضي اهللا عنهم كتاب ذم احلجاب والعتب على احملتجب كتاب ذم الثقالء كتاب أخبار العرجي
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  الكسروي

ويعرف بعلي بن مهدي ويكىن أبا احلسني وكان مؤدبا اديباً حافظاً عارفاً بكتاب العني خاصة وكان 
 هارون بن علي الندمي واتصل بعد ذلك بايب النجم بدر املعتضدي وله من الكتب كتاب يؤدب ولد

اخلصال كتاب مناقضات من زعم أنه ال ينبغي أن يقتدى القضاة يف مطاعمهم باألئمة واخللفاء وقد عزى 
  .نهذا الكتاب إىل الكسروي الكاتب كتاب األعياد والنواريز كتاب مراسالت االخوان وجمايات اخلال

  ابن بسام الشاعر

علي بن حممد بن نصر بن منصور بن بسام وأم علي امامة بنت محدون الندمي ألبيه وأمه وكان شاعراً أديباً 
من الطرفاء الكتاب ال يسلم عن لسانه أحد وتويف وله من الكتب كتاب أخبار عمر بن أيب ربيعة ومل أر 

تاب ديوان رسائله كتاب مناقضات الشعراء كتاب يف معناه أبلغ منه كتاب الزجنيني وهم املعاقرون ك
  .أخبار األحوص

  المروزي

وامسه جعفر بن أمحد املروزي ويكىن أبا العباس أحد املؤلفني للكتب يف سائر العلوم وكتبه عزيزة جداً 
وهو أول من ألف يف املسالك واملمالك كتاباً ومل يتمه وتويف باألهواز ومحلت كتبه إىل بغداد وبيعت يف 
طارق احلراين سنة أربع وسبعني ومائتني فمن كتبه كتاب املسالك واملمالك كتاب اآلداب الكبري كتاب 

  .اآلداب الصغري كتاب تاريخ القرآن لتاييد كتب السلطان كتاب البالغة واخلطابة كتاب الناجم

  أبو بكر الصولي

    

لكتب نادم الراضي وكان أوالً يعلمه حممد بن حيىي بن العباس الصويل من األدباء الظرفاء واجلماعني ل
وكان من ألعب .ونادم املكتفي مث املقتدر دفعة واحدة وأمره أظهر وأشهر وعهده أقرب من أن نستقصيه

أهل زمانه بالشطرنج حسن املروة وعاش إىل سنة ثالثني وثلثمائة وتويف مستترا بالبصرة ألنه روى خرباً يف 
عامة لقتله وله من الكتب كتاب األوراق يف أخبار اخللفاء والشعراء علي عليه السالم فطلبته اخلاصة وال

ومل يتمه والذي خرج منه أخبار اخللفاء بأسرهم وأشعار أوالد اخللفاء وأيامهم من السفاح إىل أيام بن 
املعتز اشعار من بقي من بين العباس ممن ليس خبليفة وال ابن خليفة لصلبه وأول ذلك شعر عبد اهللا بن علي 

واخره شعر أيب أمحد حممد بن أمحد بن إمساعيل بن إبراهيم بن عيسى بن املنصور ويتلو ذلك اشعار 
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الطالبني ولد احلسن واحلسني وولد العباس بن علي وولد عمر بن علي وولد جعفر بن أيب طالب مث تلي 
يد احلمريي وخمتار ذلك اشعار ولد احلارث بن عبد املطلب وبعده أخبار بن هرمة وخمتار شعره أخبار الس

شعره أخبار أمحد بن يوسف وخمتار شعره أخبار سديف وخمتار شعره وهذا الكتاب عول عند تأليفه على 
كتاب املريدي يف الشعر والشعراء بل نقله نقالً وانتحله وقد رأيت دستور الرجل يف خزانة الصويل 

أدب الكاتب على احلقيقة كتاب فافتضح به ومن كتبه بعد ذلك كتاب الوزراء كتاب العبادة كتاب 
تفضيل السنان عمله أليب احلسن علي بن الفرات كتاب األنواع ومل يتمه كتاب سؤال وجواب رمضان 

أليب النجم كتاب رمضان كتاب الشامل يف علم القرآن ومل يتمه وللعلماء يف ذلك نوادر ليس هذا 
اب أخبار اجلبائي أيب سعيد كتاب العباس موضعها كتاب مناقب علي بن الفرات كتاب أخبار أيب متام كت

بن األحنف وخمتار شعره كتاب أخبار أيب عمرو بن العالء كتاب الغرر أمايل ومما صنفه أبو بكر من 
أشعار احملدثني على حروف املعجم بن الرومي أبو متام البحتري أبو نواس العباس بن األحنف علي بن 

  .عيينة بن شراعة الصويل بن الرومياجلهم بن طباطبا إبراهيم بن العباس بن 

  الحكيمي

أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن إبراهيم بن قريش احلكيمي وكان أخبارياً قد مسع خرب مجاعة وتويف وله من 
الكتب كتاب حلية األدباء حيتوي على أخبار كتاب سقط اجلوهر كتاب الشباب وفضله على الشيب 

  .كتاب الفكاهة والدعابة

  وهو أبو عليالرحابي 

  " طبقة أخرى من غري من مضى"

  أبو العنيسي الصميري

أصله من الكوفة وكان قاضي الصمرية وهو أبو العنبس حممد بن إسحاق بن أيب العنبس من أهل 
الفكاهات واملراطزات وكان مع ذلك أديباً عارفاً بالنجوم وله يف ذلك كتاب رأيت أفاضل املنجمني 

 مجلة ندمائه وخص به وله حبضرته خرب مع البحتري مشهور عاش إىل أيام مبدحونه وأدخله املتوكل يف
  : املعتمد ودخل يف مجلة ندمائه وله يهجو طباخ املعتمد

 في بعد من السوق ونحن  طيب أيامي بمعشوق يا

 لي صالح في البوق ينفخ  اذا طلبت الخبز من فارس
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من الكتب كتاب تأخري املعرفة كتاب العاشق واملعشوق كتاب الرد على املنجمني كتاب الطنبلنب وله 
كتاب كورابالء كتاب طوال اللحيني كتاب الرد على املطيبني كتاب عنقاء مغرب كتاب الراحة ومنافع 

الرزق العيارة كتاب فضائل خلق اإلنسان كتاب هندسة العقل كتاب األحاديث الشاذة كتاب فضائل 
كتاب الرد على أيب ميخائيل الصيدناين يف الكيمياء كتاب مساوي العوام وأخبار السفلة األغنام كتاب 
عجائب البحرة كتاب اجلوابات املسكتة كتاب اجلوارش والدرياقات كتاب فضل السلم على الدرجة 

كتاب السحاقات كتاب الدولتني يف تفضيل اخلالفتني كتاب الفاس بن احلائك كتاب تذكية العقول 
واليعامري كتاب اخلضخضة يف جلد عمرية كتاب أخبار أيب فرعون كندر بن حجدر كتاب تفسري الرؤيا 

كتاب نوادر احلوصي كتاب مناظرته للبحتري كتاب نوادر القواد كتاب دعوة العامة كتاب اإلخوان 
تنجيم كتاب صاحب واألصدقاء كتاب كي الدواب كتاب أحكام النجوم كتاب املدخل إىل صناعة ال

  .الزمان كتاب اخللعتني كتاب استغاثة اجلمل إىل ربه كتاب فضل السرم على الفم كتاب نوادره وأشعاره

  أبو حسان النملي

    

أحاديث وله من وهو أبو حسان حممد بن حسان أحد الطياب واألدباء وكان يف أيام املتوكل وله معه 
الكتب كتاب برجان وحباحب يف أخبار النساء والباه كتاب صغري يف هذا املعىن كتاب البغاء كتاب 

  .السحق كتاب خطاب املكارى جلارية البقال

  أبو العبر الهاشمي

ويكىن أبا العباس حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن عبد الصمد بن علي بن عبد اهللا بن العباس قال جحظة مل 
ر أحفظ منه لكل عني وال أجود شعراً ومل يكن يف الدنيا صناعة وإال وهو يعملها بيده حىت لقد رأيته أ

يعجن وخيبز وكان أبوه يلقب باحلامض حافظاً أديباً وكان يف اية النصب واللعنة وقتل بقصر بن هبرية 
هه فرموا به من سطح كان وقد خرج ألخذ أرزاقه قتله قوم من الرفضة مسعوه يتناول عليا كرم اهللا وج

  : بايتاً عليه فمات يف سنة مخسني ومائتني ومن شعره

  كيف يخفى الليل بدراً طلعا  نم عليه حسنه زائر

 السامر حتى هجعا ورعى  الغفلة حتى أمكنت أمهل

 ما سلم حتى ودعا ثم  األهوال في زورته ركب
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من الكتب كتاب الرسائل كتاب مساه جامع احلماقات ومأوى الرقاعات كتاب املنادمة وأخالق وله 
  .اخللفاء واألمراء كتاب نوادره وأماليه كتاب أخباره وشعره

  ابن الشاه الظاهري

أبو القاسم علي بن حممد بن الشاه الظاهري من ولد الشاه بن ميكال وكان أديباً طيباً مفاكهاً يف اية 
رف والنظافة وله من الكتب كتاب أخبار الغلمان كتاب أخبار النساء كتاب دعوة التجار كتاب فخر الظ

املشط على املرأة كتاب الرؤيا كتاب اخلبز والزيتون كتاب حرب اللحم والسمك كتاب عجائب البحرة 
  كتاب البغاء ولذاته كتاب قصيدة جياد يا مكانس كتاب اخلضخضة كتاب البدال 

  بالمدادكيرجل يعرف 

  .وله من الكتب كتاب اهلمج والرعاع وأخالق العوام كتاب نوادر الغلمان واخلصيان

  الكتنجي

وهو يف طبقة أيب العنبس وأيب العرب وقيل انه خلف أبا العرب على احلماقة بعد موته قرأت خبط بن ناميداد 
ك مين فداك إخوانك كلهم أظنه مانيداد كتب الكتنجي إىل سليمان بن وهب أو إىل عبيد اهللا ال تش

األمحق منهم مثلي والعاقل مثلك حنن يف زمان رأى العقالء قلة منفعة العقل فتركوه ورأى اجلهالء كثرة 
منفعة اجلهل فلزموه فبطل هؤالء ملا تركوا وهؤالء ملا لزموا فما ندري مع من يعيش وله من الكتب كتاب 

  .مقني كتاب الصفاعنة كتاب املخرقةجامع احلماقات وأصل الرقاعات كتاب امللح واحمل

  جراب الدولة

وامسه أمحد بن حممد بن علوجة السجزي ويكىن أبا العباس وكان طنبورياً أحد الظرفاء واملتطايبني ويلقب 
بالريح ويعرف جبراب الدولة وله من الكتب كتاب النوادر واملضاحك يف سائر الفنون والنوادر ومسي هذا 

  . ومفتاح السرور واألفراح وجعله فنوناً وهو كتاب كبريالكتاب ترويح األرواح

  البرمكي

كاتب أيب جعفر بن عباسة صاحب مجال معز الدولة وامسه وكان أشل اليد وله من الكتب كتاب اجلامع 
  .يف أشعار املفلقني كتاب النوادر واملضاحك

  ابن بكر الشيرازي
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 وله من الكتب كتاب الشجون والفنون كتاب مطبوع متأدب طيب احملاضرة كاتب املطيع وله شعر مليح
  .إنشاء الرسائل والكتب أخذه عن املطيع هللا

  طائفة أخرى

متأخرون من مواضع خمتلفة ابن الفقيه اهلمداين وامسه أمحد من أهل األدب ال يعرف من أمره أكثر من 
يهاناين كتاب هذا وله من الكتب كتاب البلدان حنو ألف ورقة أخذه من كتب الناس وسلخ كتاب اجل

  .ذكر الشعراء احملدثني والبلغاء منهم واملفحمني

عبيد اهللا بن حممد بن عبد امللك الكاتب وله من الكتب كتاب نشوة النهار ومعاقرة العقار كتاب فضائل 
  .الصبوح ومناقبه ومعائب الغبوق ومثالبه

وله من الكتب كتاب الشجاعة رجل يعرف بابن املعتمر أو بأيب املعتمر زيد بن أمحد بن زيد الكاتب 
  .وتلقيح البالغة ميدح فيه آل أمحد بن عيسى بن شيخ

املسعودي هذا الرجل من أهل املغرب يعرف بأيب احلسن علي بن احلسني بن علي املسعودي من ولد عبد 
اهللا بن مسعود مصنف لكتب التواريخ وأخبار امللوك وله من الكتب كتاب يعرف مبروج الذهب ومعادن 

وهر يف حتف األشراف وامللوك وأمساء القرايات كتاب ذخائر العلوم وما كان يف سائر الدهور كتاب اجل
  .االستذكار ملا مر يف سالف األعمار كتاب التاريخ يف أخبار األمم من العرب والعجم كتاب رسائل

    

لفالحة األهواري حممد بن إسحاق ويكىن أبا بكر وله من الكتب كتاب النحل وأجناسه كتاب ا
  .والعمارة

السميساطي وهو أبو احلسن علي بن حممد العدوي أصله من مسيساط من بالد أرمينية من الثغور وكان 
يعلم أبا تغلب بن ناصر الدولة وأخاه مث نادمهما وهو شاعر مصنف مؤلف مليح احلفظ كثري الرواية 

خالفه عند علو سنه وحييا يف عصرنا هذا ونسبه تزيد قد كنت أعرفه قدمياً وقد قيل إنه قد ترك كثرياً من أ
وله من الكتب كتاب األنوار جيري جمرى األوصاف وامللح والتشبيهات عمله قدمياً مث زاد فيه بعد ذلك 

كتاب الديارات كبري كتاب املثلث الصحيح كتاب أخبار أيب متام واملختار من شعره كتاب العلم وجود 
  .يف تأليفه

أهل نيسابور روى عنه رجل يعرف باملركن وامسه إبراهيم بن حممد حممد بن إسحاق السراج من 
النيسابوري وله من الكتب كتاب األخبار ذكر فيه أخبار احملدثني والوزراء والوالة وغري ذلك من سائر 

  .البلدان وجعله رجالً رجالً كتاب رسائل لطيف كتاب األشعار املختارة والصحيحة منها واملعارة
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رمري وهو أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خالد قاضي حسن التأليف مليح التصنيف ابن خالد الرامه
يسلك طريقة اجلاحظ قال يل بن سوار الكاتب إنه شاعر وقد كان مسع احلديث ورواه وله من الكتب 

سلم كتاب ربيع املتيم يف أخبار العشاق كتاب العلل يف خمتار األخبار كتاب أمثال النيب صلى اهللا عليه و
كتاب الرجحان بني احلسن واحلسني عليهما وعلى أهلهما السالم كتاب إمام الترتيل يف القرآن كتاب 

النوادر والشوارد كتاب أدب الناطق كتاب الرثاء والتعازي كتاب رسالة السفر كتاب الشيب والشباب 
احلسن بن بشر بن حيىي كتاب أدب املوائد كتاب املناهل واالعطان واحلنني إىل األوطان اآلمدي وامسه 

ويكىن أبا القاسم من أهل البصرة قريب العهد وأحسبه حيا مليح التصنيف جيد التأليف متعاطي مذهب 
اجلاحظ فيما يعمله من الكتب وله من الكتب كتاب املختلف واملؤتلف يف أمساء الشعراء كتاب معاين 

 والبحتري كتاب الرد على علي بن عمار فيما شعر البحتري كتاب نثر املنظوم كتاب املوازنة بني أيب متام
خطأ فيه أبا متام كتاب يف أن الشاعرين ال يتفق خواطرمها كتاب يف إصالح ما يف معيار الشعر البن 
طباطبا كتاب يف نثر ما بني اخلاص واملرتل من معاين الشعر كتاب يف تفضيل شعر امرئ القيس على 

  .ىل أن يعرف قدر نفسهاجلاهليني كتاب يف شدة حاجة اإلنسان إ

  الشطرنجيون

  .الذين ألفوا يف اللعب بالشطرنج كتباَ

وله من الكتب كتاب الشطرنج وهو أول كتاب عمل يف الشطرنج كتاب النرد وأسباا ... العديل وامسه
  .واللعب ا

كتاب لطيف يف وكان نظر العديل وكانا مجيعاً يلعبان بني يدي املتوكل وللرازي ... الرازي وامسه
  .الشطرنج

الصويل أبو بكر حممد بن حيىي وقد تقدم ذكره وله فيها كتاب الشطرنج النسخة الويل كتاب الشطرنج 
  .النسخة الثانية

اللجالج وهو أبو الفرج حممد بن عبيد اهللا ورأيته وخرج إىل شرياز إىل امللك عضد الدولة وبشرياز مات 
  .يها بارعاً وله من الكتب فيها كتاب منصوبات الشطرنجيف سنة نيف وستني وثالمثائة وكان ف

ابن اإلقليدسي أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن صاحل وكان من احلذاق ا وله كتاب جمموع يف 
  .منصوبات الشطرنج

قريص املغين قريص اجلراحي وكان يف مجلة أيب عبد اهللا حممد بن داود بن اجلراح وامسه من حذاق املغنيني 
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هم وينبغي أن يكون يف طبقة حجظة وبعده فيلحق مبوضعه فإن سهونا عن ذكره وفيه يقول وعلمائ
  : جحظة من أبيات

 على شرف الفالج فبتنا  أكلنا قريصاً وغنى قريص

املغنيني وتويف قريص يف سنة أربع وعشرين وفيها مات حجظة وله من الكتب كتاب صناعة الغناء أخبار 
وذكر األصوات اليت غىن فيها على احلروف ومل يتمه والذي خرج منه حنو ألف ورقة ابن طرخان أبو 

احلسن علي بن حسن حسن املذهب يف الغناء وله بضاعة يف األدب وتويف وله من الكتب كتاب النوادر 
  .يف تفضيل الطري اهلاديواألخبار كتاب أخبار املغنيني الطنبوريني كتاب أنساب احلمام كتاب ما ورد 

  المقالة الرابعة 

  .الشعر والشعراء

  وهي فنان 

  الفن األول 

  في طبقات الشعراء الجاهليين واإلسالميين

  ممن لحق الجاهلية وصناع دواوينهم وأسماء رواتهم 

    

هم قال حممد بن إسحاق غرضنا يف هذه املقالة أن نبني عن ذكر صناع أشعار القدماء وأمساء الرواة عن
ودواوينهم وأمساء أشعار القبائل ومن مجعها وألفها ونذكر يف الفن الثاين من هذه املقالة وحيتوي على 
أشعار احملدثني مقدار حجم شعر كل شاعر واملكثر منهم واملقل واهللا يعني على ما ألزمناه نفوسنا من 

  .ذلك مبنة لطفه

  ميينأسماء رواة القبائل وأشعر الشعراء الجاهليين واإلسال

  إلى أول دولة بني العباس 

أبو عمرو الشيباين وقد مضى ذكره وخالد بن كلثوم الكويف وقد مضى ذكره وحممد بن حبيب وقد 
مضى ذكره والطوسي وقد مضى ذكره واألصمعي عبد امللك بن قريب وقد مضى ذكره وابن األعرايب 

من الرواة الفصحاء واألعراب وال وقد مضى ذكره قد ذكرنا فيما تقدم من أحد هؤالء العلماء منهم 
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حاجة بنا إىل إعادة ذلك فليلتمس عند احلاجة إليه يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل امرؤ القيس بن حجر رواه 
أبو عمرو واألصمعي وخالد بن كلثوم وحممد بن حبيب وصنعه من مجيع الروايات أبو سعيد السكري 

بن السكيت زهري بن أيب سلمى رواه مجاعة وقصروا فجود وعه أبو العباس األحول ومل يتمه وعمله 
  .واختلفت روايتهم وصنعه السكري فجوده

  . أمساء الشعراء الذين عمل أبو سعيد السكري

  أشعارهم

    

قال حممد بن إسحاق الذي عمل من علماء أشعار الشعراء فجود فأحسن أبو سعيد السكري وامسه 
عه وأنا أذكر يف هذا املوضع ما عمله ليقرب على املريد احلسن بن احلسني وقد استقصيت ذكره يف موض

لذلك تناوله وأذكر يف هذا املوضع أيضاً من عمل ما عمله السكري فقصر أو جود حىت ال أحتاج إىل 
التكرار أن شاء اهللا فمن ذلك امرؤ القيس وقد مضى ذكره النابغة الذبياين وعمله أيضاً األصمعي زهري 

ن السكيت فجود والطوسي احلطيئة عمله األصمعي وأبو عمرو الشيباين وقد مضى ذكره فقصر واب
والطوسي وابن السكيت النابغة اجلعدي وعمله األصمعي وابن السكيت لبيد بن ربيعة العامري عمله أبو 

عمرو الشيباين واألصمعي والطوسي وابن السكيت متيم ابن أيب مقبل عمله أبو عمر واألصمعي والطوسي 
 دريد بن الصمة اجلشمي عمله أبو عمر والشيباين واألصمعي عمرو بن معدي كرب أبو وابن السكيت

عمرو األعشى الكبري أبو عمرو واألصمعي وابن سكيت والطوسي وثعلب مهلهل بن ربيعة األصمعي 
وابن السكيت بشر بن أيب حازم األصمعي وابن السكيت املتلمس األصمعي وغريه املسيب بن علس 

 ثور الرباحي األصمعي وأبو عمرو وابن السكيت والطوسي محيد األرقط األصمعي وأبو مجاعة محيد بن
عمرو وابن السكيت والطوسي عدي بن زيد العبادي مجاعة عدي بن الرقاع مجاعة سحيم بن وثيل 

العاملي الرياحي األصمعي وابن السكيت الطرماح الطوسي فجود ومجاعة عروة بن الورد األصمعي وابن 
العباس بن مرداس الطوسي وابن السكيت شبيب بن الربصاء عمرو بن شاس األصمعي وابن السكيت 

حبيب النمر بن تولب األصمعي وابن األعرايب املرار الفقعسي أبو الطمخان القيين سامل بن وابصة العباس 
ن عبد بن عتبة بن أيب هلب الشماخ معن بن أوس الراعي عبد الرمحن بن حسان ابنه سعيد بن عبد الرمح

اهللا بن قيس الرقيات أبو األسود الدؤيل األصمعي وأبو عمر واجران العود النمريي احلادرة مضرس بن 
ربعي األصمعي وغريه حريثة مجاعة خداش بن زهري مزاحم العقيلي مجاعة أبو حية النمريي األصمعي 

اد فيه ابن السكيت ورواه وغريه اخلنساء ابن السكيت وابن األعرايب وغريمها الكميت عمله األصمعي وز
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مجاعة عن ابن كناسة األسدي ورواه بن كناسة عن أيب جزى وأيب املوصل وأيب صدقة وهؤالء من بين 
أسد ورواه بن السكيت عن نصران أستاذه وقال نصران قرأت شعر الكميت على أيب حفص عمر بن 

له أبو العباس من مجيع بكري وعمل شعر الكميث السكري ذو الرمة عمله مجاعة ورووه والذي عم
الروايات وعمله السكري فزاد فيه على اجلماعة وهالل بن مياس واملنتجع بن نبهان روى عنه أبو عبيدة 

والليث بن ضمام يرويه عن ابن املرضي والقاسم بن قاسم عن أيب جهمة العدوي أبو النجم العجلي روى 
ن أيب النجم وعن أيب األزهر بن بنت أيب النجم أبو عمرو الشيباين شعر أيب النجم عن حممد بن شيبان ب

وعمله أبو سعيد السكري وجوده العجاج الراجز األصمعي وأبو عمرو الشيباين رؤبة بن العجاج من 
احملدثني روى األصمعي شعر رؤبة عنه وكذلك أبو عمرو الشيباين ومجاعة من العلماء وعمله أبو سعيد 

وده الفرزدق عمله السكري فجوده ومل يعمل السكري شعر السكري وجوده األخطل عمله السكري فج
جرير والذي عمله مجاعة من العلماء منهم أبو عمرو الشيباين واألصمعي وابن السكيت والذي روى شعر 

جرير أيضاً عنه مسحل بن كسيب بن عمار بن عكابة بن اخلطفا هذا من خط بن الكويف نقائض جرير 
 بن املثىن ورواها األصمعي دون تلك الرواية وعملها أبو سعيد احلسن والفرزدق عملها أبو عبيدة معمر

  .بن احلسني فجودها وقد عملها أبو املغيث األودي رواها عنه ثعلب

أمساء من ناقض جرير وناقضه جرير نقائض جرير واألخطل نقائض جرير وعمر بن جلأ نقائض جرير 
ر مقل بالل بن جرير شاعر مقل ابنة جرير وامسها والفرزدق أمساء ولد جرير الشعراء نوح بن جرير شاع

  .عقيل بن بالل شاعر مقل عمارة بن عقيل شاعر جمود مكثر

    أمساء القبائل اليت عملها السكري 

أشعار بين ذهل أشعار بين شيبان أشعار بين أيب ربيعة أشعار بين يربوع أشعار طيء أشعار بين كنانة أشعار 
جبيلة أشعار الفند أشعار بين يشكر أشعار بين حنيفة أشعار بين حمارب أشعار بين ضبة أشعار فزارة أشعار 

األزد أشعار بين شل أشعار بين عدي أشعار أشجع أشعار بين متيم أشعار بين عبدود أشعار بين خمزوم 
أشعار بين أسد أشعار بين احلارث أشعار ضباب أشعار فهم أشعار مزينة وعدوان ومن أشعار الشعراء 

  .اً شعر هدبة بن خشرم الكميت بن معروف وزيادة بن زيد الصمة القشريي عمله املفضل بن سلمةأيض

  الفن الثاني من المقالة الرابعة 

  أسماء الشعراء المحدثين وبعض اإلسالميين

  ومقادير ما خرج من أشعارهم إلى عصرنا 
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حممد بن إسحاق قد قلنا يف أول هذه املقالة إنا ال نستحسن أن نطبق الشعراء ألنه قد قدمنا من قال 
العلماء واألدباء من فعل ذلك وإمنا غرضنا أن نورد أمساء الشعراء ومقدار حجم شعر كل شاعر منهم 

ذلك ويكون سيما احملدثني والتفاوت الذي يقع يف أشعارهم ليعرف الذي يريد مجع الكتب واألشعار 
إن شعر فالن عشر ورقات فإنا إمنا عنينا بالورقة أن تكون سليمانية ومقدار ما : على بصرية فيه فإذا قلنا

فيها عشرون سطراً أعين يف صفحة الورقة فليعمل على ذلك يف مجيع ما ذكرته من قليل أشعارهم وكثريه 
  .التحقيق والعدد اجلزموعلى التقريب قلنا ذلك وحبسب ما رأيناه على مر السنني ال ب

  بشار بن برد

ويلقب باملرعث موىل بين عقيل وقيل أصله فارسي ومل جيتمع شعره ألحد وال احتوى عليه ديوان وقد 
  .رأيت منه حنو ألف ورقة منقطع وقد اختار شعره مجاعة

  ابن هرمة

كري حنو مخسمائة وهو إبراهيم بن علي بن هرمة وشعره جمرد حنو مائيت ورقة ويف صنعة أيب سعيد الس
  .ورقة وقد صنعه الصويل فلم يأت بشيء

  أبو العتاهية

الصورة يف شعره مثل صورة بشار والذي رأيت من شعره باملوصل نيف وعشرين جزءاً أنصاف الطلحي 
خبط ابن عمار كاتب شعر احملدثني وكان ما رأيته يدل على أا من ثالثني جزءاً وقد عمل أخباره وأخبار 

  . فذكرنا ما عملوه عند ذكرهمشعره مجاعة

  أبو نواس

ويستغىن بشهرته عن استقصاء نسبه وخربه وتويف أبو نواس يف الفتنة قبل قدوم املأمون من خراسان سنة 
مائتني وقال بن قتيبة سنة تسع وتسعني ومائة فممن عمل شعر أيب نواس على غري احلروف حيىي بن 

اء أبو يوسف يعقوب بن السكيت وفسره يف حنو مثان مائة الفضل راويته وجعله عشرة أصناف ومن العلم
ورقة وجعله أيضاً عشرة أصناف وعمله أبو سعيد السكري ومل يتمه ومقدار ما عمل منه ثلثيه يف مقدار 

ألف ورقة وعمله من أهل األدب الصويل على احلروف واسقط املنحول منه وعمله علي بن محزة 
 يوسف بن الداية أخباره واملختار من شعره وعمل أبو هفان أخباره األصفهاين على احلروف أيضاً وعمل

واملختار من شعره وعمل بن الوشاء أبو الطيب أخباره واملختار من شعره وعمل بن عمار أخباره 
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واملختار من شعره وعمل أيضاً رسالة يف مساويه وسرقاته وعمل آل املنجم أخباره وخمتار شعره فيما 
أشعار احملدثني وقد مضى ذكر ذلك وعمل أبو احلسن السميساطي أخبار أيب نواس عملوه من كتبهم يف 

  .واملختار من شعره واالنتصار له والكالم على حماسنه

  مسلم بن الوليد

  .كان يف زماننا.. وأمره مشهور وشعره حنو مائيت ورقة على احلروف عمله الصويل ورجل

  .اءمروان بن أبي حفصة الرشيدي وآله وولده الشعر

  .أبو حفصة األول وامسه يزيد يف أيام عثمان بن عفان رضي اهللا عنه شاعراً مقل جداً

  يحيى بن أبي حفصة

  يف أيام عبد امللك بن مروان شاعر مقل عشرين ورقة 

  مروان بن سليمان بن يحيى

  .ابن أيب حفصة ويكىن أبا السمط شعره حنو ثالمثائة ورقة

  أبو السمط مروان بن أبي الجنوب

  .ن مروان أبو السمط شاعر شعره حنو مائة ومخسني ورقةاب

  محمد بن مروان

  .ابن أيب اجلنوب شاعر حنو مخسني ورقة

  فتوح بن محمود

  .ابن مروان بن أيب اجلنوب شاعر حنو مائة ورقة

  أبو سليمان إدريس

  .ابن سليمان بن أيب حفصة شاعر حنو مائة ورقة

  محمد بن إدريس
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  .شاعر مقل حنو مائة ورقة

  آمنة بنت الوليد

  .ابن حيىي بن أيب حفصة شاعرة مقلة

  أبو السمط

  .عبد اهللا بن السمط شاعر حنو مائة ورقة

  الرزين

  ابن سليمان له شعر 

  علي بن رزين

    

  .شاعر حنو مخسني ورقة

  دعبل بن علي الخزاعي

  ة حنو ثالمثائة ورقة وقد عمله الصويل وله من الكتب كتاب طبقات الشعراء كتاب الواحد

  الحسين

  .بن دعبل شاعر شعره حنو مائيت ورقة

  أبو الشيص

حممد بن عبد اهللا بن رزين ابن عم دعبل ويكىن أبا جعفر شاعر شعره حنو مخسني ومائة ورقة عمله 
  .الصويل

  عبد اهللا

  .ابن أيب الشيص شاعر شعره حنو سبعني ورقة

  آل أبي العتاهية
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  .من كان من ولده وولد ولده شاعراً فمنهمقد تقدم ذكر أيب العتاهية وحنن نذكر هاهنا 

  محمد بن أبي العتاهية

  .ويكىن أبا عبد اهللا وكان ناسكا ويلقب بعتاهية

  محمد بن أبي عيينة

حنو مائة ورقة سلم بن عمرو اخلاسر حنو مائة ومخسني ورقة سليمان بن املهاجر حنو مخسون ورقة املؤمل 
ن مقل املهدي عشر ورقات صاحل ابن جناح مخسني ورقة الرقي حنو مخسني ورقة السري بن عبد الرمح

اخلليل بن أمحد عشرون ورقة خلف األمحر مخسون ورقة احلسني بن مطري األسدي حنو مائة ورقة زيد بن 
اجلهم مخسون ورقة داود األسود مخسون ورقة بن حساب مخسون ورقة شراعة بن الزيد نود سبعون 

 بن ايلس مائة ورقة حيىي بن زياد احلارثي سبعون ورقة منقذ اهلاليل ورقة علي بن اخلليل مائة ورقة مطيع
مخسون ورقة أبو السحار مخسون ورقة آدم بن عبد العزيز ويرمى بالزندقة عشرون ورقة عبد اهللا بن 
مصعب مخسون ورقة عكاشة بن عبد الصمد ثالثون ورقة عبد امللك بن املبارك اخلياط ثالثون ورقة 

ون ورقة حممد بن عبد الرمحن ست وثالثون ورقة أبو ملك األعرج ثالثون ورقة بن مساور الوراق مخس
أيب الوليد الزنديق ثالثون ورقة بشر بن املعتمر وحنن نستقصي أخباره يف املقالة اخلسة وكان هذا الرجل 

ره فمن شاعراً وأكثر شعره على املسمط واملدرج وقد نقل من الكتب من معاين شىت إىل الشعر ما أنا ذك
ذلك كتاب التوحيد كتاب حدوث األشياء كتاب الرد على النحويني كتاب احلجة يف إثبات نبوة النيب 
صلى اهللا عليه وسلم كتاب الرد على النصارى كتاب الرد على اليهود كتاب الرد على الرافضة كتاب 

رد على النظام كتاب الرد الرد على املرجئة كتاب الرد على اخلوارج كتاب الرد على أيب اهلذيل كتاب ال
على أيب مشر كتاب الرد على زياد املوصلي كتاب الرد على ضرار كتاب الرد على أيب خلدة كتاب الرد 

على حفص الفرد كتاب الرد على هشام بن احلكم كتاب الرد على أصحاب أيب حنيفة كتاب اجتهاد 
لي عليه السالم وطلحة رضي اهللا الرأي كتاب احلسني بن صبعي كتاب الرد على األصم كتاب قتال ع

عنه كتاب الرد على األصم أيضاً يف اإلمامة كتاب الرد على املشركني أبو السدانة الفزاري عشرون ورقة 
إسحاق بن الفضل وأخوته عبد الرمحن وحممد وعبد اهللا مقلون غالب بن عثمان اهلمداين عشرون ورقة 

ون ورقة الداري املدين ثالثون ورقة علي بن رؤمي الكويف أبو البيان مخسون ورقة أبو عاصم األسلمي عشر
مخسون ورقة عمر بن املبارك موىل خزاعة مقل بن يامني البصري عشرون ورقة أبو حنش النمريي ثالثون 

  .ورقة



ابن الندمي-الفهرست  166  

  آل أبي أمية

أمية أمية بن أيب أمية مخسون ورقة حممد بن أيب أمية مخسون ورقة علي بن أيب أمية مائة ورقة عبد اهللا بن 
بن أيب أمية مخسون ورقة أمحد بن أمية بن أيب أمية ثالثون ورقة أبو حشيشة الطنبوري وقد مر ذكره وال 
شعر له يعول عليه أبو حية النمريي مخسون ورقة أبو جندة النمريي ثالثون ورقة حممد بن ذؤيب العماين 

ار بن عمر األنصاري مقل الراجز مخسون ورقة أمحد بن أيب عثمان الكاتب مخسون ورقة عبد الغف
سقاليب بن املنتهى مقل عبد اهللا بن احلر مقل أبو املعافا املدين عشرون ورقة احملسن بن أرطاة األعرجي 

مقل الديفعي مقل بن أيب عاصية السلمي مخسون ورقة إبراهيم بن عبد اهللا بن حسن مقل موسى بن عبد 
لقدوس يرمى بالزندقة مخسون ورقة سلمة بن عباد اهللا بن حسن مقل معن بن زايدة مقل صاحل بن عبد ا

بن منصور مقل أبو احلجناء نصيب سبعون ورقة حيىي بن بالل العبدي مقل سليمان بن الوليد أبو مسلم 
  .مقل احلكم بن قنرب املازين مخسون ورقة أبو هاشم املطليب مقل

  أبان الالحق وآله

    

أبان بن عبد احلميد بن الحق بن عفري شاعر مكثر وأكثر شعره مزدوج ومسمط وقد نقل من كتب 
الفرس وغريها ما أنا ذاكره كتاب كليلة ودمنة كتاب الزهر وبرداسف كتاب السندباد كتاب مزدك 
حق كتاب الصيام واالعتكاف أبو عبد احلميد شاعر مقل محدان بن أبان بن عبد احلميد مخسون ورقة ال

  .بن عبد احلميد شاعر مقل عبد احلميد أنظر مقل عبد احلميد بن عبد احلميد أخو أبان شاعر

سهل بن هارون وقد مضى ذكره شاعر مقل العباس بن األحنف عمل شعره زنبور الكاتب شاعر مخسون 
 أبو ورقة بكر بن النطاح شاعر مائة ورقة صاحل بن أيب النجم مخسون ورقة شهاب اخلياط عشرون ورقة

اهلول احلمريي مخسون ورقة داود بن در بن الواسطي ثالثون ورقة كلثوم بن عمرو العتايب مائة ورقة 
منصور بن سلمة مائة ورقة أبو قاموس الشيباين مائة ورقة يوسف بن الصيقل مخسون ورقة العباس بن أيب 

لعباسي مخسون ورقة عتبة العشلي مائة ورقة أمحد بن سيار اجلرجاين مخسون ورقة العباس بن احلسن ا
األعور الكويف مقل عبد اهللا بن أيوب التيمي مائة ورقة إبراهيم بن سيارة مخسون ورقة احلسني اخلليع بن 
الضحاك مائة ومخسون ورقة عمر والوراق مخسون ورقة يعقوب بن الربيع سبعون ورقة الفضل الرقاشي 

دام مقل أخوه الفضل الرقاشي أمحد والعباس وعبد مائة ورقة أبو األسود الشيباين مخسون ورقة أبو الع
املبدي مقلون أبو املسبع املدين مقل عمرو بن نصر الرصايف مخسون ورقة حممد بن عبد امللك الفقعسي 
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مائة ورقة البطني بن أمية احلمصي مقل ابن أيب شيخ مقل حممد بن مناذر الصبريي تسعون ورقة أبو 
  .الشمقمق سبعون ورقة سهل بن غالب احلروحي مقلالبصري وأبو املضرحي مقالن أبو 

  آل أبي عيينة المهلبي

عبد اهللا بن حممد بن أيب عيينة مائة ورقة أبو عيينة حممد بن أيب عيينة مائة ورقة عبد اهللا بن املبارك الدبيثي 
محزة الكسائي مائة ورقة الرشيد عشر ورقات إبراهيم بن املهدي مائة ورقة أبو اهلندام املدين مقل علي بن 

  .مقل وزير العروض مائة ورقة الفضل بن العباس بن جعفر الفراغي مقل

  النساء الحرائر والمماليك

    

علية ابنة املهدي عشرون ورقة ورور الزرقاء عشر ورقات عنان جارية الناطفي عشرون ورقة الدلفاء مقلة 
 رئم مقلة دنانري جارية كناسة مقلة خنساء مقلة ملك مقلة حمتية مقلة مدام مقلة حسب مقلة علم مقلة

فضل الشاعرة عشرون ورقة مندون اخلادم عشرون ورقة عبد اجلبار بن سعيد املساحقي مخسون ورقة 
الصمري مقل أبو فرعون الشاسي ثالثون ورقة عمرو احلاركي مخسون ورقة أمحد بن إسحاق اخلارجي 

ن مقل أبو العبد الرياحي ثالثون ورقة أبو الرميح مخسون ورقة أبو اخلطاب البهديل ثالثون ورقة أبو دمها
جندب بن سودد مقل ميمون احلصري مقل املستهل بن الكميت مخسون ورقة إمساعيل بن جدر احلريري 

مقل حممد بن كناسة األسدي مخسون ورقة عبد القدوس وعبد اخلالق ابنا عبد الواحد بن النعمان بن 
طالب وطالوت ابنا األزهر مقالن أبو الصلع السندي ثالثون بشري مقالن عمرو بن جزى السكري مقل 

ورقة املنجم الراسيب ثالثون ورقة برية املصري مقل معقل بن طوق مقل عباد بن املمزق مخسون ورقة 
إمساعيل القراطيسي تسعون ورقة أبو يعقوب احلرميي مائتا ورقة علي بن جبلة العكوك مائة ومخسون ورقة 

لي سبعون ورقة حممد بن بشري مخسون ورقة أمحد بن يوسف مخسون ورقة القاسم حممد بن خادم الباه
بن يوسف مخسون ورقة عوف بن حملم ثالثون ورقة الغساين أبو حممد مقل احلسن بن طلحة القرشي 
مقل علي بن أيب كثري مخسون ورقة العنسق الضيب مخسون ورقة حممد وإسحاق ابنا إبراهيم الفزاري 

سدي مقل أبو دلف العجلي مائة ورقة إسحاق بن إبراهيم مخسون ورقة معقل بن عيسى مقالن ورقة األ
أخو أيب دلف مقل املأمون عشرون ورقة حممد بن علي الضيب ثالثون ورقة حممد بن أيب محزة العقيلي مقل 

 أبو صعصعة الضرير الكويف مقل أبو بكر العروضي مخسون ورقة العالء بن عاصم الغساين مقل احلسني

بن الضحاك الباهلي مقل أبو العميثل مائة ورقة أمحد بن هشام مخسون ورقة علي بن هشام مخسون ورقة 



ابن الندمي-الفهرست  168  

أبو حفص الشطرجني مخسون ورقة أبو النفيعي عشر ورقات جعفر بن عفان الطائي من شعراء الشيعة 
ة أمحد بن وشعره مائتا ورقة أمحد ابن احلجاج مقل القاسم بن سيار الكاتب مخسون ورقة أبو دفاف

منصور مقل حممد بن أيب بدر السلمي مخسون ورقة أبو زياد الكاليب ثالثون ورقة حممد بن يزيد بن 
مسلمة احلصين مائة ورقة إسحاق بن الصباح السبيعي مقل أبو راسب البجلي مخسون ورقة أبو موسى 

بن عبد األعلى املكفوف مخسون ورقة األخفش البصري مقل احلرمازي مخسون ورقة أبو مهام روح 
مخسون ورقة عطاء بن أمحد املديين مقل حممد بن علي اجلواليقي مخسون ورقة العداء احلنفي املصري 

مخسون ورقة سعيد بن صمصم الكاليب مخسون ورقة أبو عدنان السلمي ثالثون ورقة إمساعيل بن أيب 
سلمي مخسون ورقة أبو شبل حممد اليزيدي مخسون ورقة منصور اهلندي غالم حفصويه مقل أبو عمران ال

  .العقيلي مقل اهليثم بن مطهر الغافا مقل الفضل بن إمساعيل بن صاحل اهلامشي مائة ورقة

  آل المعدل

    

املعدل بن عيالن بن احملارب بن البحتري يكىن أبا عمرو مخسون ورقة عبد الصمد بن املعدل شاعر مائة 
 وقد مضى ذكرهم أبو حرام العكلي مخسون ورقة ومخسون ورقة أمحد وعيسى وعبد اهللا شعراء مقلون

حممد املهليب ثالثون ورقة الفرات بن عبد اهللا املصري ثالثون ورقة اخلطاب بن املعلى مخسون ورقة أبو 
الكلب احلسن بن النجاح مخسون ورقة عبد اهللا بن حممد املكي ثالثون ورقة يوسف بن املعتز بن أبان 

صري مخسون ورقة اجلمل املصري القاسم بن عبد السالم مخن ورقة العسري مقل حممد بن احلارث امل
اخلليل بن مجاعة املصري مخسون ورقة هشام بن أحصن اإلباضي املصري ثالثون ورقة إسحاق بن معاذ 

البصري ثالثون ورقة أمحد بن حممد املدبر سبعون ورقة أبو سعيد املخزومي مائة ومخسون ورقة الكسائي 
ورقات حممد بن وهيب مخسون ورقة عمارة بن عقيل ثالمثائة ورقة فروة بن محيضة علي بن محزة عشر 

األسدي مخسون ورقة أبو العالية الشامي مخسون ورقة مكنف أبو سلمة املدين مقل أبو متام حبيب بن 
أوس الطائي وله من الكتب كتاب احلماسة كتاب االختيارات من شعر الشعراء كتاب االختيار من 

بائل كتاب الفحول مل يزل شعره غري م مؤلف يكون مائيت ورقة إىل أيام الصويل فإنه عمله على أشعار الق
احلروف حنو ثالمثائة وعمله علي بن محزة األصفهاين أيضاً فجود فيه على غري احلروف بل على األنواع 

حاق بن محيد عبد اهللا بن حممد العتيب مخسون ورقة عبد اهللا بن عبد اهللا العايسي مخسون ورقة إس
الطوسي سبعون ورقة أبو شل وأبو نصر وحممد بن محيد شعراء مقلون إبراهيم إمساعيل بن داود الكاتب 

  .سبعون ورقة أخو محدون وداود شعراء مخسون ورقة لكل واحد
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  البحتري الوليد بن عبادة

 محزة األصفهاين كان شعره على غري احلروف إىل أيام الصويل فإنه عمله على احلروف وعمله علي بن
  .أيضاً فجوده على األنواع وله من الكتب كتاب احلماسة على مثال محاسة أيب متام كتاب معاين الشعراء

  ابن الرومي

علي بن العباس بن جريج كان شعره على غري احلروف رواه عنه املسييب مث عمله الصويل على احلروف 
اد على كل نسخة مما هو على احلروف وغريها ومجعه أبو الطيب وراق بن عبدوس من مجيع النسخ فز

حنو ألف بيت مثقال غالم ابن الرومي مائة ورقة ورواه عنه أبو احلسن علي بن العصب امللحي عن مثقال 
عن ابن الرومي بن احلاجب غالم بن الرومي مائة ورقة أمحد بن أيب قسر الكاتب مائة ورقة خالد الكاتب 

  .وعمله الصويل مائتا ورقة

  ء الشعراء الكتابأسما

  على ما ذكره بن الحاجب النعمان في كتابه 

    

وقد تكرر فيه ما مضى من كتاب حممد بن داود القاسم بن صبيح مخسون ورقة حيىي بن خالد مقل 
الفضل بن حيىي مقل علي بن عبيدة مقل جعفر بن حيىي مقل الفيض بن أيب صاحل مقل يوسف بن القاسم 

 مقل يعقوب بن نوح مخسون ورقة بن املقفع مقل عبد الوهاب مخسون مخسون ورقة أمحد بن يوسف
ورقة الفضل بن ربيع مقل يعقوب بن الربيع ثالثون ورقة احلسن بن سهل مقل الفضل بن سهل مقل 

زنبور بن الفرج مخسون ورقة يوسف لقوة مخسون ورقة سندي بن صدقة مخسون ورقة سهل بن هارون 
ن ورقة محزة بن خزمية الكاتب مقل محاد بن جناح الكاتب مائة ورقة مخسون ورقة حممد بن بكر مخسو

القاسم بن يوسف أخو أمحد بن يوسف مقل مخسون ورقة أبو عبد اهللا حممد بن داود مقل مسلمة بن 
سلم مقل صاحل بن أيب النجم مقل حممد بن احلسني بن شعيب مقل داود بن مجهور ديوان أبو احلارث 

راين ديوان مخسون ورقة أبو جعفر أمحد بن أيب عثمان الكاتب ثالثون ورقة إبراهيم حممد بن عبد اهللا احل
بن العباس الصويل عشرون ورقة عمله الصويل حممد بن عبد امللك الزيات مخسون ورقة احلسن بن وهب 

مائة ورقة سليمان بن وهب مقل أبو عثمان سعيد بن محيد الكاتب مخسون ورقة سعيد بن وهب ليس 
وهب مخسون ورقة موسى بن عبد امللك عشرون ن ورقة احلسن بن رجاء بن أيب الضحاك من آل 

مخسون ورقة إبراهيم بن إمساعيل بن داود سبعون ورقة عمرو بن مسعدة وجماشع أخوه اجلميع مخسون 
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ورقة أمحد بن املدبر أبو احلسن ديوان مخسون ورقة إبراهيم بن املدبر مقل أبو اجلهم أمحد بن يوسف 
سون ورقة أبو علي البصري عشرون ورقة أبو الطيب عبد الرحيم احلراين مخسون ورقة أمحد بن أيب مخ

سلمة كاتب عباس مخسون ورقة أمحد بن حيىي بن جابر البالذري مخسون ورقة أبو عبد الرمحن العطوي 
بن سهل مائة ورقة جنان الكاتب مقل سليمان بن أيب سهل بن نوخبت مخسون ورقة احلسن بن احلسني 

مقل أمحد بن حممد بن زيدونة الكاتب ثالثون ورقة أبو حكيمة راشد بن إسحاق الكاتب سبعون ورقة 
أبو الغمر هارون بن حممد كاتب احلسن بن زيد مخسون ورقة هرمثة بن اخلليع مقل أبو جعفر حممد بن 

لكرمي ثالثون ورقة أبو جعفر الكاتب مخسون ورقة إبراهيم بن عيسى املدائين مخسون ورقة علي بن عبد ا
احلسن أمحد ابن إبراهيم مخسون ورقة بن داود العربتائي مقل أبو بكر حممد بن هارون بن خملد بن أبان 
مقل أمحد بن عيسى قرأته خبط علي بن يعقوب مقل أبو صاحل عبد اهللا بن حممد بن يزداد ثالثون ورقة 

يزيد مقل القاسم بن يوسف السلمي مخسون ورقة عبد اهللا بن النصر الكاتب ثالثون ورقة عبد اهللا بن 
أمحد بن خالد الرياشي مقل غالب بن أمحد املعروف بالفطن ثالثون ورقة عمر بن عثمان بن اسنفداد من 

شعراء مصر مخسون ورقة علي بن احلسن من شعراء مصر كاتب ثالثون ورقة سهل بن حممد الكاتب 
لكاتب ثالثون ورقة عبد اهللا بن أمحد بن يوسف مخسون مخسون ورقة حممد بن أمحد املعروف مبجون ا

ورقة عبيد اهللا بن حممد بن عبد امللك مقل أبو الصقر إمساعيل بن بلبل مقل أبو الفضل أمحد بن سليمان 
بن وهب مخسون ورقة محد بن مهران الكاتب مخسون ورقة أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن يعقوب بن 

رقة عبد اهللا ابن عبد اهللا بن يعقوب أخوه مقل أمحد بن علي بن خيار الكاتب داود اليعقويب مخسون و
مخسون ورقة منصور بن عبد اهللا الكاتب مخسون ورقة أمحد بن علوية األصفهاين الكاتب مخسون ورقة 
أبو الطيب حممد بن عبد اهللا اليوسفي مخسون ورقة أبو احلسن علي بن عبد الغفار اجلرجاين كان كاتباً 

سون ورقة أبو احلسني عبد الوهاب بن عمرو الشلمغاين مائة ورقة أبو علي أمحد بن علي بن احلسن مخ
املادرائي مخسون ورقة ميمون بن إبراهيم الكاتب عشرون ورقة عبد اهللا بن أخت أيب الوزير مقل حممد 

 الكاتب وزير بن علي بن أيب حكيمة مقل حممد بن علي املعروف بديدن مقل حممد بن الفضل احلوفزاين
ثالثون ورقة عيسى بن فرخانشاه الكاتب مقل أبو علي أمحد بن إمساعيل نطاحة مخسون ورقة علي بن 
حممد بن نصري بن منصور بن بسام مائة ورقة أبو العباس هبة اهللا ابن حممد بن عبد اهللا الناشي مخسون 

 باح األصفهاين سبعون ورقة أبو ورقة أبو بكر أمحد بن حممد الطالقاين مخسون ورقة حممد ابن غالب
القاسم جعفر بن حممد بن حدار كاتب الطولونية سبعون ورقة أبو حممد العباس بن الفضل الفاسي 

مخسون ورقة أمحد بن صاحل بن شريزاد الكاتب ثالثون ورقة حممد بن علي الكاتب ويعرف باذجنانه مقل 
    حممد بن أمحد بن علي 
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حممد بن سري املاذياين مخسون ورقة عبد اهللا بن طالب الكاتب مائة ورقة بن حيان مخسون ورقة علي بن 
حممد بن عمر املعروف بابن اخلنساء ثالثون ورقة أبو احلسن علي بن حممد الفياض ديوان مخسون ورقة 

أبو علي هو علي عبد الرمحن بن عيسى اهلمداين مخسون ورقة أمحد بن حممد بن متوكل من ساكين مصر 
ة أبو سعيد عبد الرمحن بن أمحد األصفهاين مخسون ورقة أبو احلسني أمحد بن حيىي بن أيب مخسون ورق

البغل مخسون ورقة أبو حممد القاسم بن حممد الكرخي مخسون ورقة مقاتل نصر بن املنتصر الدئلي 
سني مخسون ورقة أبو احلسني أمحد بن خالد املادرائي مخسون ورقة أبو احلسني حممد بن إسحاق بن احل

املادرائي مخسون ورقة أبو علي عاصم بن حممد ابن الكاتب ثالثون ورقة أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد 
املادرائي مقل أبو عبد اهللا حكم بن معبد األصفهاين مل ير شعره أبو علي حممد بن عروس الكاتب ثالثون 

سم بن عبيد اهللا بن سليمان مقل أبو ورقة أبو العباس بن ثوابة عشرون ورقة أبو احلسني بن ثوابة مقل القا
العباس بن الفرات مقل أبو احلسني علي بن عباس النوخبيت مائيت ورقة أبو عبد اهللا أمحد بن عبد اهللا 

النوخبيت مائة ورقة حممد بن عبد اهللا السنوي مائة ورقة جعفر بن قدامة مائة ورقة أبو عبد اهللا املفجع 
العباس بن عبد اجلبار مخسون ورقة أبو القاسم علي بن حممد النسوي البصري حنو مائة ورقة أبو الفضل 

مقل أبو الطيب حممد بن علي البخاري مائة ورقة أمحد بن عبد اهللا بن رسيد الكاتب مائة ورقة احلسن بن 
حممد بن غالب بن أيب عبد اهللا األصفهاين مخسون ورقة أبو القاسم بن أيب العالء مخسون ورقة محدون بن 

 األنباري مقل حيىي بن زكريا بن حيىي مقل أبو علي احلسن بن يوسف ال نعرفه أبو عبد اهللا أمحد بن حامت
كامل مقل أبو علي حممد بن علي الفياض مقل أبو غالب مقاتل بن النضر مقل أبو جعفر حممد بن شعبة 

قة أبو عبد اهللا اجلرجاين مخسون ورقة جنادة مخسون ورقة أبو علي حممد بن علي بن مقلة ثالثون ور
حممد بن إمساعيل بن صاحل بن حيىي الكاتب مقل أبو احلسني سعيد بن إبراهيم الربيت نصراين كاتب مائة 
ورقة هذا آخر ما تضمنه كتاب أيب احلسني بن حاجب النعمان الكاتب من أمساء الكتاب الشعراء الذين 

    اختار من أشعارهم 

  أسماء جماعة من الشعراء المحدثين

   ليس بكاتب بعد الثالثمائة إلى عصرنا هذا ممن

مدرك بن حممد الشيباين مائتا ورقة أبو بكر بن العالين وعمل شعره بعض أهله مع أخباره مع من مدحه 
ومقداره أربعمائة ورقة أبو طاهر سندوك بن حبيبة واسطي جيد الشعر مخسمائة ورقة التجييب أبو بكر 

مثائة ورقة السالمي من أهل البطيحة دون املائيت ورقة أبو احلسن ثال... مائة ورقة القراطيسي وامسه
مطبوع العبدوسي وامسه حممد بن أمحد مائتا ورقة أبو جعفر نصر بن حممد بن جهان املوصلي الفقيه مائتا 
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مائتا ... جعفر الضرير وامسه... ورقة أبو احلسن حممد بن السالمي حنو مخسمائة ورقة بن جلباب أبو
حنو مائيت ورقة حممد بن الصنوبري أبو بكر من أهل أنطاكية عمل شعره الصويل ... كايف وامسهورقة اإلس

على احلروف مائتا ورقة كشاجم ولد السندي بن شاهك مائة ورقة وله كتاب أدب التدمي املغنم املصري 
 الداللة دون من شعراء سيف الدولة وامسه أبو احلسن حممد بن سلمى الشعباين مل يذكر ماله وله قصيدة

... مائيت ورقة البدحيي وامسه أمحد بن حممد من أهل أنطاكية مائة ورقة أبو املعتصم األنطاكي وامسه

ثالمثائة ورقة ابن أيب زرعة الدمشقي قتل الثالمثائة مائة ومخسون ورقة الببغا أبو الفرج عبد الواحد بن 
ره ثالمثائة ورقة اخلبزارزي وامسه نصر بن نصر الشامي مطبوع الشعر ولقي سيف الدولة وله رسائل وشع

أمحد بن مأمون من شعراء البصرة رقيق األلفاظ غري بصري بصناعة الشعر وقد عمل شعره على احلروف 
وحنل إىل الصويل ثالمثائة ورقة أبو الطيب أمحد بن احلسني املتنيب وشهرته تغين عن اإلطناب يف ذكره 

هور ثالمثائة ورقة وقد عرب شعره وتكلم عليه مجاعة منهم أبو كويف ولقي سيف الدولة وشعره فيه مش
الفتح بن جين اللغوي أبو العباس النامي وإىل الوقت الذي تويف فيه وشعره حنو املائة ومخسني ورقة وعمله 
أبو أمحد اخلالل اخلالع أبو عبد اهللا حممد بن احلسني لقي سيف الدولة وله من الكتب أبو منصور بن أيب 

هذا أستاذ السري بن أمحد الكندي شاعر جمود ويقال إن السري سرق شعره وانتحله والذي رأيت براك 
منه حنو مائيت ورقة أبو نصر بن نباتة التميمي من شعراء سيف الدولة وتويف بعد األربعمائة وكان خمفياً 

ين وشعره حنو موصلي حبيب الشعر هجاء وكان غواصاً على املعا... حنو أربعمائة ابن الزمكون أبو
ويكىن أبا بكر وقد عمل اخلالديان شعره باملوصل حنو ... حممد بن... الثالمثائة ورقة اخلباز البلدي وامسه

وكان حيول مث انقطع إىل سيف الدولة وقد عمل شعره قبل ... ثالمثائة ورقة وكان جموداً الشيظمي وامسه
  .موته ومقداره حنو مخسمائة ورقة

  الخالديان

أبو عثمان حممد وسعيد ابنا هاشم من قرية من قرى املوصل تعرف باخلالدية وكانا شاعرين أبو بكر و
: أديبني حافظني على البديهة قال أبو بكر منهما وقد تعجبت من كثرة حفظه وسرعة بديهته ومذاكراته

 حياً أو وكانا مع ذلك إذا استحسنا شيئاً غصباه صاحبه. إين احفظ ألف مسر كل مسر يف حنو مائة ورقة
ميتاً ال عجزاً منهما عن قول الشعر ولكن كذا كانت طباعهما وقد عمل أبو عثمان شعره وشعر أخيه 

قبل موته وأحسب غالماً يعرف برشاء عمله أيضاً حنو ألف ورقة وتويف أبو بكر وعثمان وهلما من الكتب 
خبار املوصل كتاب يف أخبار كتاب محاسة شعر احملدثني كتاب يف أخبار أيب متام وحماسن شعره كتاب أ

  .شعر ابن الرومي كتاب اختيار شعر البحتري كتاب اختيار شعر مسلم بن الوليد
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  السري

ابن أمحد الكندي من أهل املوصل شاعر مطبوع كثري السرقة عذب األلفاظ مليح املأخذ كثري االفتنان يف 
 حيسن من العلوم غري قول الشعر وقد التشبيهات واألوصاف طالب هلا ولو مل يكن هلا رواء وال منظر ال

  .عمل شعره قبل موته حنو ثالمثائة ورقة مث زاد بعد ذلك وقد عمله بعض احملدثني األدباء على احلروف

  أبو الحسن بن النمح

وامسه من أهل بغداد أطال املقام باملوصل وكان متكلماً شاعراً ومات باملوصل وعمل شعره قبل موته حنو 
  .مخسمائة ورقة

  لتميميا

  .أبو احلسن علي بن حممد من أهل بغداد وأقام باملوصل وعمل شعره حنو مخسمائة ورقة

  ومن الشعراء الشاميين قبل هؤالء

    

أبو اجلوذ الرسعين وامسه حممد بن أمحد وشعره حنو مائة ورقة أبو مسكني الربدعي شاعر حمدث يتنقل يف 
يع الرقي ويقال حراين إال أنه من تيك النواحي وامسه حممد البلدان وكان جموداً وشعره حنو مائة ورقة اخلل

بن أيب الغمر القرشي شاعر جمود يسلك يف شعره التجنيس والتطبيق قل ما خال له بيت من ذلك وشعره 
غري معمول حنو ثالمثائة ورقة وقيل إن بعض األدباء يف عصرنا عمله على احلروف واختار قطعة من شعره 

  .أبو حممد املهليب

  القصائد التي قيلت في الغريب

، قصيدة شبيل ...قصيدة الشرقي بن القطامي وقد مضى ذكره قصيدة حيىي بن جنيم قصيدة اإلبزاري وامسه
  بن عروة وقد مضى ذكره قصيدة موسى بن حزنبل 

  القصائد المهموزات

  : قصيدة بن هدمة أوهلا

  إن سليمى واهللا يكلؤها
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  : موي ومن بين القرية وأكثر الرواة يرويها أليب صعصعة العامري وأوهلاقصيدة حفص بن أيب النعمان األ

  كألت وميض البرق حين تألأل

وهذه الكلم قد فضله يف قوهلا قوم على قصيدة بن هدمة وان كان بن هدمة قد سبقه قصيدة قصيدة 
  قصيدة قصيدة 

  ما صنف في سجع الحمام وأنسابها

 موسى النهرتريي يف أنساب احلمام كتاب ما قالته العرب يف خماطبة احلمام البن ربيعة قصيدة حيىي بن أيب
  .البصري كتاب األجناس لثابت كتاب أخبار العرب وما قالته يف نوح احلمام وهديل الطري

  ذكر ما وجدت من الكتب المصنفة في اآلداب

  لقوم لم يعرف حالهم على استقصاء 

 احلسني أمحد بن جنيح بن أيب حنيفة كتاب األلفاظ حملمد بن احلسني الكاتب كتاب العفو واالعتذار أليب
كتاب العفو والصفح أليب عاصم النبيل كتاب من نسج بيتا فنبز به ومن نسج بيتا فنسب إليه للكندي 
كتاب الرباعة واللسن البن احلرون كتاب الرباعة اللسن البن أيب العواذل كتاب اهلدايا للجنديسابوري 

تاب األشعار املنتخبات من أقوال الشعراء اإلسالميني أليب الفضل جعفر كتاب أحلان القطربلي لسعد ك
البارع كتاب الشواهد البن خشنام كتاب االتصال أليب اجلهم كتاب خلق اإلنسان أليب ملك كتاب 

 سعد كتاب التأريخ لسنان كتاب العطر للشطرجني كتاب ترمجة كتاب الفالحة للروم لعلي بن حممد بن
أدب الشعر للخثعمي كتاب الشراب أليب زكريا الرازي كتاب الفالحة البن وحشية كتاب التفقيه 

للبندنيجي كتاب الباه للرازي كتاب املوشح لعلي بن عبيدة كتاب األزمنة البن عباد املهليب كتاب األوائل 
لسرخسي إىل املعتضد يف أدب لسعيد بن سعدون العطار كتاب املشاكهة أليب عبد اهللا األزدي كتاب ا

النفس كتاب الدولة الديلمية أليب جعفر الدامغاين كتاب ألفاظ لعبد الرمحن بن عيسى اهلمداين كتاب 
مذاهب اخلطباء لعلي بن إمساعيل كتاب الطبقات حملمد بن سعد كتاب املعرفة والتاريخ أليب سفيان كتاب 

 الرمحن بن سعيد كتاب السلوة املستخرج عن تاريخ إمساعيل اخلطيب كتاب الشيب واخلضاب لعبد
مواريث احلكماء كتاب تاريخ واسط لبحشل كتاب اجلواد الفياح البن روسند الطائي كتاب الرد على 
اجلهال للحسن بن بدر الليثي يفضل الكندي يف الفروسية كتاب خمتصر كتاب النحل حملمد بن إسحاق 

  .صري كتاب السيوف وصفاا للكندياألهوازي كتاب تاريخ حيىي بن أيب بكري امل

  الرسائل التي لم يجرد ذكرها بذكر أربابها
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رسائل أمحد بن حممد بن ثوابة رسائل حيىي بن زياد احلارثي رسائل أيب علي البصري رسائل أمحد بن 
الشريف الرضي يوسف الكاتب رسائل أمحد بن الطيب السرخسي رسائل أيب احلسن بن طرخان رسائل 

رسائل أيب احلسن حممد بن جعفر رسائل النيسابوري اإلسكايف رسائل أمحد بن سعد األصفهاين رسائل 
أيب احلسن التونسي رسائل حممد بن مكرم رسالة أمحد بن الوزير صنعه علي بن حممد العسكري رسالة 

يف استخراج املصحف واملعمى حممد بن زياد احلارثي وهو أخو حيىي رسالة أيب عبد اهللا حممد بن علي 
رسائل أيب احلسن حممد بن احلارث التميمي رسائل بن عبد كان رسائل العشاري يف أرزاق العمال رسالة 

أيب غزوان القرشي يف العفو رسائل باح خمتار الفصول والرسائل ألمحد بن حممد بن عبد اهللا الكاتب 
 كتاب الفهرست ومت بتمامها اجلزء األول يتلوه إن شاء اهللا رسائل الببغا رسائل الصايب مت املقالة الرابعة من

تعاىل املقالة اخلامسة من الكتاب يف أخبار العلماء وأصناف ما صنفوه من الكتب وهي مخسة فنون 
واحلمد هللا كما هو أهله ومستحقه ومستوجبه والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله الطاهرين 

    وأصحابه األكرمني 

  قالة الخامسة الم

  في الكالم والمتكلمين

  وهي مخسة فنون 

  الفن األول 

  في ابتداء أمر الكالم والمتكلمين

  من المعتزلة والمرجئة وأسماء كتبهم 

  الواسطي

أبو عبد اهللا حممد بن زيد الواسطي من جلة املتكلمني وكبارهم أخذ عن أيب علي اجلبائي واليه كان ينتمي 
ت كثري األصحاب وقيل إنه من متكلمي بغداد وفيهم بعد وهو الصحيح وكان وكان يف زمانه علي الصو

  : يرتل يف الفصيل وكان من أخف عامل اهللا روحا ومع ذلك يقول الشعر وهجا نفطويه وقال فيه

 أن يرى نفطويه فليجتنب  من سره أن ال يرى فاسقاً

  وصير الباقي صراخاً عليه  أحرقه اهللا بنصف اسمه
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من أراد أن يتناهى يف اجلهل فليتعرف الكالم على مذهب : ومن طريف قوله يف نفطويه أنه كان يقول
الناشئ والفقه على مذهب داود بن علي والنحو على مذهب نفطويه قال ونفطويه يتعاطى الكالم على 

د أيب علي بأربع مذهب الناشئ والفقه على مذهب داود وهو نفطويه فهو إذا اية يف اجلهل وتويف بع
سنني وقيل سنة ست وثالمثائة وله من الكتب كتاب إعجاز القرآن يف نظمه وتأليفه كتاب اإلمامة جود 

  .فيه كتاب

  ومن أصحاب الواسطي

  .أبو العباس الكتاب وامسه وله من الكتب كتاب نقض كتاب اإلرادة صفة يف الذات

  ابن اإلخشيد

شاد من أفاضل املعتزلة وصلحائهم وزهادهم وكانت له ضيعة هو أبو بكر أمحد بن علي بن معجور األح
منها مادته وكان نصف أكثر ما حيمل إليه منها إىل العلم وأهله ومع ذلك كان حسن الفصاحة وله معرفة 
بالعربية والفقه وله يف الفقه عدة كتب ومرتله يف سوق العطش يف درب يعرف بدرب األحشاد وكان من 

ول لوكيل له يف ضيعته ال حتدثين بشيء من أمر ضيعيت وتعمد ما يقم رمقي وال غىن حمبته للعلم وورعه يق
يب عنه ودعين أتوفر على العلم وعلى أمر اآلخرة وتويف أبو بكر يوم األحد لثمان بقني من شعبان سنة 
ست وعشرين وثالمثائة وله من الكتب كتاب املعونة يف األصول ومل يتمه كتاب املبتدي كتاب نقل 

القرآن كتاب اإلمجاع كتاب النقض على اخلالدي يف األرجاء كتاب اختصار كتاب أيب علي يف النفي 
  .واإلثبات كتاب اختصار التفسري للطربي

  الحصيني

  .وهو أبو احلسني عبد الواحد بن حممد احلصيين من أصحاب أيب علي اجلبائي أخذ عنه وله من الكتب

  ومن أصحاب بن اإلخشيد

  بو احلسن علي بن عيسى وأبو عمران بن رباح وأبو عبد اهللا احلنشي أبو العالء وأ

  أسماء ما صنفه أبو الحسن علي بن عيسى

  من الكتب في الكالم من غير خطه 
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هو الرماين قد مضى ذكر أيب احلسن يف مقالة النحويني واللغويني وحنن نذكر يف هذا املوضع أمساء كتبه 
  ...يف الكالم فمن ذلك كتاب

  المعتزلة ممن ال نعرف من أمره غير ذكرهومن 

أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن عياش معتزيل وله من الكتب كتاب نقض كتاب بن أيب بشتر يف إيضاح 
  .الربهان

  الحسن بن أيوب من المتكلمين

  .وله من الكتب كتاب إىل أخيه علي بن أيوب يف الرد على النصارى وتبيني فساد مقالتهم وتثبيت النبوة

  ابن رباح

أبو عمران موسى بن رباح املتكلم على مذهب أيب علي قرا على أيب بكر بن اإلخشيد وعلي الصيمري 
  .وغريه من املتكلمني وقيل حيىي يف زماننا هذا مبدينة مصر وقد جاوز الثمانني ومولده وله من الكتب

  ابن شهاب

وغريمها وتويف بعد اخلمسني وثالمثائة عن أبو الطيب إبراهيم بن حممد بن شهاب أخذ عن البلخي واخلياط 
  سن عالية وكان مولده وله من الكتب كتاب جمالس الفقهاء ومناظرام حنو أربع مائة ورقة 

  ابن الخالل القاضي

أبو عمر أمحد بن حممد بن حفص اخلالل البصري مولده ا ولقي الصيمري وأبا بكر بن اإلخشيد وأخذ 
ينة حرة وهي احلديثة ورد إليه قضاء تكريت وهو ا إىل هذه الغاية وله من عنهما وكان إليه القضاء مبد

  .الكتب كتاب األصول كتاب املتشابه

  أبو هاشم وأصحابه

    

أبو هاشم عبد السالم بن حممد اجلبائي قدم مدينة السالم سنة أربع عشرة وثالمثائة وكان ذكياً حسن 
ليه قيما به وتويف سنة إحدى وعشرين وثالمثائة وله من الكتب الفهم ثاقب الفطنة صانعاً للكالم مقتدراً ع

كتاب اجلامع الكبري كتاب األبواب الكبري كتاب األبواب الصغري كتاب اجلامع الصغري كتاب اإلنسان 
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كتاب العوض كتاب املسائل العسكريات كتاب النقض على أرسطاليس يف الكون والفساد كتاب 
  .ا كتاب االجتهادالطبائع والنقض على القائلني 

  ابن خالد البصري

أبو علي حممد بن خالد من أصحاب أيب هاشم خرج إليه إىل العسكر وأخذ عنه وكان مقدماً من 
، املعروف بقشور ...أصحابه وله من الكتب كتاب األصول وممن أخذ عن أيب هاشم وال كتاب له يعرف

  . عايشة ويكىن أبا القاسمبن سهلويه حممل... وعبد اهللا بن خطاب ويعرف... وامسه

  البصري المعروف بالجعل

وهو أبو عبد اهللا احلسني بن علي بن إبراهيم املعروف بالكاغدي من أهل البصرة ومولده ا وأستاذه أبو 
القاسم بن سهلويه ويلقب بقشور على مذهب أيب هاشم وإليه انتهت رياسة أصحابه يف عصره وكان 

لذكر نبيه القدر عاملاً مبذهبه منتشر الذكر يف األصقاع والبلدان وسيما خبراسان فاضالً فقيهاً متكلماً عايل ا
وكان يتفقه على مذاهب أهل العراق قرأ علي أيب احلسن الكرخي وحنن نذكر يف هذا املوضع كتبه يف 

كالم الكالم ونذكر كتبه يف الفقه يف مقالة الفقهاء إن شاء اهللا وقرأ أيضاً علي أيب جعفر املعروف بسه
الصيمري العبادايت وصحب أبا علي بن خالد وقرأ على أيب هاشم عبد السالم بن حممد ومولده سنة مثان 

وثالمثائة وتويف مبدينة السالم سنة تسع وتسعني وثالمثائة وله من الكتب كتاب نقض كالم الروندي يف أن 
 البلخي على الرازي كتاب نقض اجلسم ال جيوز أن يكون خمترعاً ال من شيء ونقضه لنقض الرازي لكالم

كتاب الرازي يف أنه ال جيوز أن يفعل اهللا تعاىل بعد أن كان غري فاعل كتاب اجلواب عن مسئليت الشيخ 
أيب حممد الرامهرمزي كتاب الكالم يف أن اهللا تعاىل مل يزل موجودا وال شيء سواه إىل أن كتاب خلق 

  .فةاخللق كتاب اإلميان كتاب اإلقرار كتاب املعر

  الفن الثاني من المقالة الخامسة 

  أخبار متكلمي الشيعة األمامية والزيدية

  ذكر السبب في تسمية الشيعة بهذا االسم

قال حممد بن إسحاق ملا خالف طلحة والزبري على علي رضي اهللا عنه وأبيا إال الطلب بدم عثمان بن 
ر اهللا جل امسه تسمى من اتبعه على ذلك عفان وقصدمها علي عليه السالم ليقاتلهما حىت يفيئا إىل أم

  : الشيعة فكان يقول شيعيت ومساهم عليه السالم
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  شرطة الخميس األصحاب  األولياء األصفياء

 طبقة طبقة  طبقة طبقة

اجلنة ولست ومعىن شرطة اخلميس أن علياً رضي اهللا عنه قال هلذه الطائفة تشرطوا فإمنا أشارطكم على 
أشارطكم على ذهب وال فضة إن نبياً من األنبياء فيما مضى قال ألصحابه تشرطوا فإين لست أشارطكم 

  .إال على اجلنة

  علي بن إسماعيل بن ميثم التمار

أول من تكلم يف مذهب اإلمامة علي بن إمساعيل بن ميثم الطيار وميثم من جلة أصحاب علي رضي اهللا 
  .تاب اإلمامة كتاب االستحقاقعنه ولعلي من الكتب ك

  هشام بن الحكم

    

وهو أبو حممد هشام بن احلكم موىل بين شيبان كويف حتول إىل بغداد من الكوفة من أصحاب أيب عبد اهللا 
جعفر بن حممد رضي اهللا عنه من متكلمي الشيعة ممن فتق الكالم يف اإلمامة وهذب املذهب والنظر وكان 

أشهد بدراً؟ فقال نعم من ذاك اجلانب : ر اجلواب سئل هشام عن معاويةحاذقاً بصناعة الكالم حاض
وكان منقطعاً إىل حيىي بن خالد الربمكي وكان القيم مبجالس كالمه ونظره وكان يرتل الكرخ من مدينة 
السالم وتويف بعد نكبة الربامكة مبدة مستتراً وقيل يف خالفة املأمون وله من الكتب كتاب اإلمامة كتاب 

دالالت على حدوث األشياء كتاب الرد على الزنادقة كتاب الرد على أصحاب االثنني كتاب الوحيد ال
كتاب الرد على هشام اجلواليقي كتاب الرد على أصحاب الطبائع كتاب الشيخ والغالم كتاب التدبري 

يف اإلمامة كتاب امليزان كتاب امليدان كتاب الرد على من قال بإمامة املفضول كتاب اختالف الناس 
كتاب الوصية والرد على من أنكرها كتاب يف اجلرب والقدر كتاب احلكمني كتاب الرد على املعتزلة يف 
طلحة والزبري كتاب القدر كتاب األلفاظ كتاب املعرفة كتاب االستطاعة كتاب الثمانية األبواب كتاب 

يف التوحيد كتاب املعتزلة الرد على شيطان الطاق كتاب األخبار كيف يفتح كتاب على أرسطاليس 
  .آخر

شيطان الطاق وهو أبو جعفر األحول وامسه حممد بن النعمان ويلقب بشيطان الطاق ويلقبه الشيعة مبؤمن 
الطاق من أصحاب أيب عبد اهللا جعفر بن حممد رضي اهللا عنه وكن متكلماً حاذقاً وله من الكتب كتاب 
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ة يف إمامة املفضول كتاب يف أمر طلحة والزبري وعائشة رضي اإلمامة كتاب املعرفة كتاب الرد على املعتزل
  .اهللا عنهم

  الشكال

صاحب هشام بن احلكم وخالفه يف األشياء إال يف أصل اإلمامة وله من الكتب كتاب املعرفة كتاب يف 
  .االستطاعة كتاب اإلمامة كتاب على من أىب وجوب اإلمامة بالنص

  ابن قبة

ة من متكلمي الشيعة وحذاقهم وله من الكتب كتاب اإلنصاف يف اإلمامة وهو أبو جعفر بن حممد بن قب
  .كتاب اإلمامة

  أبو سهل النوبختي

أبو سهل إمساعيل بن علي بن نوخبت من كبار الشيعة وكان أبو احلسن الناشئ يقول إنه أستاذه وكان 
ئم من آل حممد مل يسبق إليه فاضالً عاملاً متكلماً وله جملس حبضرة مجاعة من املتكلمني وله رأي يف القا

وهو أنه كان يقول أنا أقول أن اإلمام حممد بن احلسن ولكنه مات يف الغيبة وكان تاله يف الغيبة ابنه 
وكذلك فيما بعد من ولده إىل أن ينفذ اهللا حكمه يف إظهاره وكان أبو جعفر حممد بن علي الشلمغاين 

فتنة ويبذل له املعجز وإظهار العجيب وكان مبقدم رأس أيب املعروف بابن أيب العزاقر راسله يدعوه إىل ال
سهل جلح يشبه القرع فقال للرسول أنا معجز ما أدري أي شيء هو ينبت صاحبك مبقدم رأسي الشعر 

حىت أؤمن به فما عاد إليه رسول بعد هذا وتويف أبو سهل وله من الكتب كتاب االستيفاء يف اإلمامة 
تاب الرد على الغالة كتاب الرد على الطاطري يف اإلمامة كتاب الرد على كتاب التنبيه يف اإلمامة ك

عيسى بن أبان يف اللباس كتاب نقض رسالة الشافعي كتاب اخلواطر كتاب االس كتاب املعرفة كتاب 
تثبيت الرسالة كتاب حدث العامل كتاب الرد على أصحاب الصفات كتاب الرد على من قال باملخلوق 

يف اإلنسان كتاب إبطال القياس كتاب احلكاية واحملكي كتاب نقض كتاب عبث احلكمة كتاب الكالم 
على الروندي كتاب نقض التاج على الروندي ويعرف بكتاب السبك كتاب نقض اجتهاد الرأي على 

ابن الروندي كتاب الصفات وكان أليب سهل أخ يكىن أبا جعفر من املتكلمني على مذهبه وله من 
  .الكتب

  بن موسى النوبختيالحسن 
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وهو أبو حممد احلسن بن موسى بن أخت أيب سهل بن نوخبت متكلم فيلسوف كان جيتمع إليه مجاعة من 
النقلة لكتب الفلسفة مثل أيب عثمان الدمشقي وإسحاق وثابت وغريهم وكانت املعتزلة تدعيه والشيعة 

بوالية على وولده عليهم السالم يف الظاهر تدعيه ولكنه إىل حيز الشيعة ما هو ألن آل نوخبت معروفون 
فلذلك ذكرناه يف هذا املوضع وكن مجاعة للكتب قد نسخ خبطه شيئاً كثرياً وله مصنفات وتأليفات يف 

الكالم والفلسفة وغريها وتويف وله من الكتب كتاب اآلراء والديانات ومل يتمه كتاب الرد على أصحاب 
كتاب نقض كتاب أيب عيسى يف الغريب املشرقي كتاب اختصار التناسخ كتاب التوحيد وحدث العلل 

اختصار الكون والفساد ألرسطاليس كتاب االحتجاج لعمر بن عباد ونصرة مذهبه كتاب اإلمامة ومل 
  .يتمه

  السوسنجردي

    

من غلمان أيب سهل النوخبيت وامسه حممد بن بشر ويكىن أبا احلسن ويعرف باحلمدوين منسوباً إىل آل 
  . وله من الكتب كتاب اإلنفاذ يف اإلمامةمحدون

  ومن القدماء الطاطري

  .وكان شيعياً وامسه وتنقل يف التشيع وله من الكتب كتاب اإلمامة حسن

  هشام الجواليقي

أبو ملك احلضرمي بن مملك األصفهاين أبو عبد اهللا بن مملك األصفهاين من متكلمي الشيعة وله مع أيب 
امة وتثبيتها حبضرة أيب حممد القاسم بن حممد الكرخي وله من الكتب كتاب علي اجلبائي جملس يف اإلم

  .اإلمامة كتاب نقض اإلمامة على أيب علي ومل يتمه

  أبو الجيش بن الخراساني

وامسه املظفر وله من الكتب غالم أيب اجليش وهو الناشئ الصغري وهو أبو احلسني علي بن وصيف وكان 
  .عليهم السالم ومتكلماً بارعاً وله من الكتبشاعراً جموداً يف أهل البيت 

  ابن المعلم
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أبو عبد اهللا يف عصرنا انتهت رياسة متكلمي الشيعة إليه مقدم يف صناعة الكالم على مذهب أصحابه 
  ...دقيق الفطنة ماضي اخلاطر شاهدته فرأيته بارعاً وله من الكتب

  الزيدية

السالم مث قالوا بعده باإلمامة يف ولد فاطمة كائناً من كان بعد الزيدية الذين قالوا بإمامة زيد بن علي عليه 
أن يكون عنده شروط اإلمامة وأكثر احملدثني على هذا املذهب مثل سفيان بن عيينة وسفيان الثوري 

وصاحل بن حي وولده وغريهم وأخبار هؤالء مث يف هذه املواضع اليت غلبت عليهم لشهرا من العلم أو 
  .هللا تعاىلالدين إن شاء ا

  أبو الجارود

من علماء الزيدية أبو اجلارود ويكىن أبا النجم زياد بن املنذر العبدي فقال إن جعفر بن حممد بن علي 
ما فعل أبو اجلارود؟ أرجا بعدما أوىل إماماً انه ال ميوت إال بإمام؟ قال لعنه : عليه السالم سأله عنه فقال

 فيه حممد بن سنان أبو اجلارود مل ميت حىت شرب املسكر وتوىل اهللا فإنه أعمى القلب أعمى البصر وقال
  .الكافرين

  ومن متكلمي الزيدية

  .فضيل الرسان وهو ابن الزبري من أصحاب حممد بن علي وأبو خالد الواسطي ومنصور بن أيب األسود

  الحسن بن صالح بن حي

ومائة وكان من كبار الشيعة ولد احلسن بن صاحل بن حي سنة مائة ومات متخفياً سنة مثان وستني 
الزيدية وعظمائهم وعلمائهم وكان فقيهاً متكلماً وله من الكتب كتاب التوحيد كتاب إمامة ولد علي 
من فاطمة كتاب اجلامع يف الفقه كتاب وللحسن أخوان أحدمها علي بن صاحل واآلخر صاحل ابن صاحل 

د بن إسحاق أكثر علماء احملدثني زيدية هؤالء على مذهب أخيهم احلسن وكان علي متكلماً قال حمم
  .وكذلك قوم من الفقهاء احملدثني مثل سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وجلة احملدثني

  مقاتل ابن سليمان

كتاب التفسري الكبري رواه عنه كتاب الناسخ : وله من الكتب... من الزيدية واحملدثني والقراء وتويف
آية كتاب القراءات كتاب متشابه القرآن كتاب نوادر التفسري كتاب واملنسوخ كتاب تفسري اخلمس مائة 
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الوجود والنظائر كتاب اجلوابات يف القرآن كتاب الرد على القدرية كتاب األقسام واللغات كتاب 
  .التقدمي والتأخري كتاب اآليات واملتشاات

  الفن الثالث من المقالة الخامسة 

  .ية وأسماء كتبهمأخبار متكلمي المجبرة وبابية الحشو

  النجار

    

أبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن عبد اهللا النجار وكان حائكاً يف طراز العباس بن حممد اهلامشي من جلة 
اربة ومتكلميهم وقد قيل إنه كان يعمل املوازين من أهل مب وإذا تكلم كان كالمه صوت اخلفاش وكان 

ناظرات والسبب يف موت احلسني النجار أنه اجتمع مع إبراهيم من أهل الناظرين وله مع النظام جمالس وم
النظام عند بعض إخوانه فسلم احلسني فقال له إبراهيم جتلس حىت أكلمك فجلس فقال له إبراهيم جيوز 

أن تفعل خلق اهللا فقال احلسني جيوز أن أفعل الذي هو خلق اهللا قال إبراهيم فالذي هو خلق اهللا خلق هللا 
له قال احلسني هو خلق اهللا قال إبراهيم فقد فعلت خلق اهللا فلم ال جيوز أن ختلق خلق اهللا أو ليس خبلق 

كما جاز أن تفعل خلق اهللا قال حسني مل افعل خلق اهللا وإمنا فعلت الذي هو خلق اهللا قال إبراهيم 
قال قم أخزى اهللا والذي هو خلق اهللا خلق هللا أو ليس خبلق له قال احلسني فهو خلق اهللا فرفسه إبراهيم و

من ينسبك إىل شيء من العلم والفهم وانصرف حمموماً وكان ذلك سبب علته اليت مات فيها وله من 
الكتب كتاب االستطاعة كتاب كان يكون كتاب املخلوق كتاب الصفات واألمساء كتاب إثبات الرسل 

العبادات كتاب اإلرادة كتاب التعديل والتجويز كتاب اإلرادة صفة يف الذات كتاب األرجاء كتاب 
املوجبة كتاب القضاء والقدر كتاب التأويالت كتاب املستطيع على إبراهيم كتاب املوجز كتاب العلل يف 

االستطاعة كتاب املطالبات كتاب النكت كتاب البدل كتاب الرد على امللحدين كتاب الترك كتاب 
  .ملعرفة يف اإلمجاعاللطف والتأييد كتاب الثواب والعقاب كتاب األبواب كتاب ا

  حفص الفرد

من اربة ومن أكابرهم نظري النجار ويكىن أبا عمرو وكان من أهل مصر قدم البصرة فسمع بأيب اهلذيل 
األفعال وكان يكىن أبا حيىي وله من واجتمع معه وناظره فقطعه أبو اهلذيل وكان أوال معتزلياً مث قال خبلق 

الكتب من خط بن أخي اإلسكايف موىل بين جشم كتاب االستطاعة كتاب التوحيد كتاب يف املخلوق 
  .على أيب اهلذيل كتاب الرد على النصارى كتاب الرد على املعتزلة كتاب األبواب يف املخلوق
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  ومن متكلمي المجبرة وال يعرف له كتاباً

  . وأبو احلسن السمري وابن وكيع البناين-  هؤالء موايل - ركان واحلسني بن كوران سبالن ونسيان و

  ابن كالب

من بابية احلشوية وهو عبد اهللا بن حممد بن كالب القطان وله مع عباد بن سليمان مناظرات وكان يقول 
 دخلنا على فثيون إن كالم اهللا هو اهللا وكان عباد يقول انه نصراين ذا القول قال أبو العباس البغوي

النصراين وكان يف دار الروم باجلانب الغريب فجرى احلديث إىل أن سألته عن ابن كالب فقال رحم اهللا 
عبد اهللا كان جبنيب فيجلس إىل تلك الزاوية وأشار إىل ناحية من البيعة وعىن أخذ هذا القول ولو عاش 

قاين فقال ما تقول يف املسيح قال ما يقوله أهل لنصرنا املسلمني قال البغوي وسأله حممد بن إسحاق الطال
السنة من املسلمني يف القرآن ولعبد اهللا من الكتب كتاب الصفات كتاب خلق األفعال كتاب الرد على 

  .املعتزلة

  ومن الكالبية

  .أبو حممد قاضي السنة وله من الكتب كتاب السنة واجلماعة

  العطوي

الرمحن بن أيب عطية ووالؤه لبين ليث بن بكر بن عبد مناة بن وامسه حممد بن عطية وقيل حممد بن عبد 
كنانة من حذاق املتكلمني ويكىن أبا عبد الرمحن على مذهب احلسني النجار وخيالفه يف اإلدراك وهو مع 
ذلك شاعر مطبوع من أهل البصرة نزع إىل مدينة السالم مث منها إىل سرمري وله من الكتب كتاب خلق 

  .دراكاألفعال كتاب اإل

  سالم القاري

ويكىن أبا املنذر ويلقبه أهل العدل أبا املدير أصاب غالمه على جاريته فقال له ما هذا ويلك فقال كذا 
قضاء اهللا فقال له أنت حر لعلمك بالقضاء والقدر وزوجه اجلارية وله من الكتب كتاب عبد اهللا بن داود 

 أين توجه فقالوا أصلحت بني فالن وفالن قال قد من اربة اجتاز جبماعة من أصحابه وكانوا علموا
  .أصلحنا إن مل يفسد اهللا تعاىل اهللا عن ذلك وله من الكتب كتاب

  الكرابيسي
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أبو علي احلسني بن علي بن يزيد املهليب الكرابيسي وكان من اربة وعارفاً باحلديث والفقه فذكرته 
ن الكتب كتاب املدلسني يف احلديث كتاب اإلمامة هاهنا ألنه أقرب إىل اإلجبار من غريه وتويف وله م

  .وفيه غمر على علي عليه السالم

  ومن غلمانه

    

فستقة وامسه حممد بن علي وابن ماحية ومشخصة، ولفستقة كتاب غريب احلديث وتصحيح اآلثار مل 
  .كبري. يتمه

  ابن أبي بشر

صرة وكان أوالً معتزلياً مث تاب من وهو أبو احلسن علي بن إمساعيل بن أيب بشر األشعري من أهل الب
القول بالعدل وخلق القرآن يف املسجد اجلامع بالبصرة يف يوم اجلمعة رقى كرسياً ونادى بأعلى صوته من 

عرفين فقد عرفين ومن مل يعرفين فأنا أعرفه نفسي أنا فالن بن فالن كتب خبلق القرآن وأن اهللا ال يرى 
ها وأنا تائب مقلع معتقد للرد على املعتزلة فخرج بفضائحهم ومعايبهم باألبصار وأن أفعال الشر أنا أفعل

وكان فيه دعابة ومزح كبري وتويف بن أيب بشر وله من الكتب كتاب اللمع كتاب املوجز كتاب إيضاح 
  .الربهان كتاب التبيني عن أصول الدين كتاب الشرح والتفصيل يف الرد على أهل اإلفك والتضليل

  ومن أصحابه

ياين ومحويه من أهل سرياف وكان يستعني ما على املهاترة واملشاغبة وقد كان فيهما علم على الدم
  .مذهبه وال كتاب هلما يعرف

  ومن المجبرة

وله مع صاحلي مناظرات وله عدة كتب على مذاهب أصحابه فمنها كتاب خلق ... الكوشاين وامسه
  ، ...األفالك كتاب الرؤية كتاب

  قالة الخامسة الفن الرابع من الم

  أخبار متكلمي الخوارج وأسماء كتبهم
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قال حممد بن إسحاق الرؤساء من هؤالء القوم كر وليس مجيعهم صنف الكتب ولعل من ال نعرف له 
  .كتاباً قد صنف ومل يصل إلينا ألن كتبهم مستورة حمفوظة

  فمن متكلميهم

بن رباب من جلة اخلوارج ورؤسائهم وكان أوالً ثعلبياً مث انتقل إىل قول البيهسية وكان نظاراً اليمان 
متكلماً مصنفاً للكتب وله يف ذلك كتاب املخلوق كتاب التوحيد كتاب أحكام املؤمنني كتاب على 

تاب على املعتزلة املعتزلة يف القدر كتاب املقاالت كتاب إثبات إمامة أيب بكر كتاب الرد على املرجئة ك
  .يف القدر كتاب الرد على محاد بن أيب حنيفة

  يحيى بن كامل

أبو علي حيىي بن كامل بن طليحة اخلدري وكان أوالً من أصحاب بشر املريسي ومن املرجئة مث انتقل إىل 
حرب وتعرف باجلليلة مذاهب اإلباضية وله من الكتب كتاب املسائل اليت جرت بينه وبني جعفر بن 

  .كتاب املخلوق كتاب التوحيد والرد على الغالة وطوائف الشيع

  الصيرفي

  أبو علي بن حرب من متكلمي اخلوارج وكان هاللياً من بين هالل وله من الكتب كتاب 

  عبد اهللا بن يزيد

 كتاب اإلباضي من أكابر اخلوارج ومتكلميهم وله من الكتب كتاب التوحيد كتاب على املعتزلة
  .االستطاعة كتاب الرد على الرافضة

  حفص بن أشيم

  .من اخلوارج وله من الكتب كتاب الفرق والرد عليهم رواه عن جبري بن غالب

  ومن رجالهم الناظرين

  .صاحل وداود وزياد األعصم وهلؤالء مسائل خالف وال كتاب هلم يعرف

  ومن رؤساء اإلباضية
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  .ضي وله من الكتب كتاب الرد على القدرية كتاب اإلمامةممن له تصنيف إبراهيم بن إسحاق اإلبا

  صالح الناجي

  .من بين ناجية من كبارهم وله من الكتب كتاب التوحيد كتاب الرد على املخالفني

  الهيثم بن الهيثم

  .الناجي أيضاً وله من الكتب كتاب اإلمامة كتاب الرد على امللحدين

  ...خطاب بن

  ...وله من الكتب

   من المقالة الخامسة الفن الخامس

  أخبار السياح والزهاد والعباد والمتصوفة

  المتكلمين على الخطرات والوساوس 

قال حممد بن إسحاق قرأت خبط أيب حممد جعفر اخللدي وكان رئيساً من رؤساء املتصوفة وورعاً زاهداً 
 عن أيب احلسن السري ومسعته يقول ما قرأته خبطه أخذت عن أيب القاسم اجلنيد بن حممد وقال يل أخذت

بن املغلس السقطي وقال أخذ السري عن معروف الكرخي وأخذ معروف الكرخي عن فرقد السنجي 
  .وأخذ فرقد عن احلسن البصري وأخذ احلسن عن أنس بن مالك ولقي احلسن سبعني من البدريني

  أسماء العباد والزهاد والمتصوفة

    

حممد بن سريين هرم بن حيان علقمة األسود : ى خربهمن خطه احلسن بن أيب احلسن البصري وقد مض
إبراهيم النخعي الشعيب مالك بن دينار حممد بن واسع عطاء السلمي مالك بن أنس سفيان الثوري ومير 

ذكره بعد األوزاعي ومير ذكره بعد ثابت البناين إبراهيم التيمي سليمان التيمي وقد مر ذكره فرقد 
م صاحل املري وكان قروياً إبراهيم بن أدهم عبد الواحد بن زيد بن املنكدر السنجي بن السماك عتبة الغال

حممد بن حبيب الفارسي الربيع بن خثيم أبو معاوية األسود أيوب السختياين يوسف بن أسباط أبو 
سليمان الداراين بن أيب احلواري داود الطائي فتح املوصلي شيبان الراعي املعافا بن عمران الفضيل بن 
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  .عياض

حيىي بن معاذ الرازي من الزهاد املتهجدين وكان عابداً وله أصحاب وتويف سنة ست ومائتني وله من 
  .الكتب كتاب املريدين

اليماين عمر بن حممد بن عبد احلكم ويكىن أبا حفص من الزهاد املتصوفة وله من الكتب كتاب قيام الليل 
  .والتهجد

  .بع وعشرين ومائتني وله من الكتب كتاب الزهدبشر بن احلارث العابد الزاهد وتويف سنة س

احلارث بن أسد احملاسيب البغدادي من " أمساء املصنفني من الزهاد واملتصوفة وذكر ما صنفوه من الكتب"
الزهاد املتكلمني على العبادة والزهد يف الدنيا واملواعظ وكان فقيهاً متكلماً مقدماً كتب احلديث وعرف 

نة ثالث وأربعني ومائتني وله من الكتب كتاب التفكر واالعتبار قال اخلطيب له مذاهب النساك وتويف س
كتب كثرية يف الزهد وأصول الديانة والرد على املعتزلة عبد العزيز بن حيىي املكي يف طبقة احلارث وهو 

بداً وله يف عبد العزيز بن حيىي بن عبد امللك بن مسلم بن ميمون الكناين وكان متكلماً مقدماً وزاهداً عا
  .الكالم والزهد كتب وتويف وله من الكتب كتاب احليدة فيما جرى بينه وبني بشر املريسي

منصور بن عمار ويكىن أبا السري وكان زاهداً معصوماً وما أخذ عن منصور فإمنا جعله جمالس مل يسم 
جملس يف ذكر املوت ذلك كتباً فمن ذلك جملس يف اجلنني جملس الديباج جملس صفة البل جملس السبيل 

جملس يف حسن الظن باهللا جملس يف العينة والدين جملس يف البلى جملس السحاب على أهل النار جملس يف 
أنظرونا جملس يف الغمسة جملس العرض على اهللا عز وجل جملس نقتبس من نوركم يف النار جملس 

  .التقفورية يف الغزو جملس املسجى يف ذكر املوت

حممد بن احلسني ويكىن أبا جعفر من املصنفني لكتب الزهد والورع وتويف وله من الكتب الربجالين وامسه 
  .كتاب الصحبة كتاب املتيمني كتاب اجلود والكرم كتاب اهلمة كتاب الصرب كتاب الطاعة

  .عتبة الغالم أحد الزهاد وله من الكتب كتاب رسالته يف الزهد

ن عبيد ويكىن أبا بكر وكان قرشياً من والء وكان يؤدب املكتفي ابن أيب الدنيا وامسه عبيد اهللا بن حممد ب
باهللا وكان ورعاً زاهداً عاملاً باألخبار والروايات وتويف يوم الثالثاء ألربع عشرة ليلة خلت من مجادى 
اآلخرة سنة إحدى ومثانني ومائتني وله من الكتب كتاب مكايد الشيطان كتاب احللم كتاب فقه النيب 

م كتاب ذم املالهي كتاب ذم الفحش كتاب العفو كتاب ذم املسكر كتاب التوكيد كتاب عليه السال
فضل شهر رمضان كتاب صدقة الفطر كتاب تزويج فاطمة رضي اهللا عنها كتاب القراءة كتاب 

األصوات كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر كتاب اهلم واحلزن والكمد كتاب اإلخالص والنية 
ني كتاب الصرب وآداب اللسان كتاب النوادر كتاب الرغائب كتاب التوابع كتاب أخبار كتاب الطواع
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قريش كتاب ذم الدنيا كتاب صفة امليزان كتاب صفة الصراط كتاب املوقف كتاب شجرة طوبا كتاب 
سدرة املنتهى كتاب مكارم األخالق كتاب ذكر املوت والقبور كتاب فعل املنكر كتاب التقوى كتاب 

لك بن دينار ابن اجلنيد وامسه وله من الكتب كتاب احملبة كتاب اخلوف كتاب الورع كتاب زهد ما
  .الرهبان

    املصري 

أبو احلسن علي بن حممد بن أمحد واصله من سرمرى انتقل إىل مصر مث عاد إىل بغداد ومولده بسرمرى 
باحلديث وتويف سنة مثان وثالثني سنة سبع ومخسني ومائتني وا منشأه وكان ورعاً زاهداً فقيهاً عارفاً 

وثالمثائة وله من الكتب يف الزهد الكتاب الكبري وحيتوي على أربعني كتاباً منها كتاب قيام الليل كتاب 
املتحابني كتاب املراقبة كتاب الصمت كتاب اخلوف كتاب التوبة كتاب الصرب كتاب اإلناث واانني 

ديث يف الزهد كتاب التواضع حديث كتاب اإلخالص وله بعد كتاب اجلامع الصغري يف اآلداب كتاب احل
ذلك يف الفقه كتاب املناسك كتاب الطهارة كتاب الصالة كتاب الفرائض كتاب النية كتاب الزكاة 

  كتاب الصيام كتاب فضل الفقر على الغىن 

  طائفة أخرى من المتصوفة

 بن فراس الباهلي ويعرف بغالم خليل غالم خليل وامسه عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن غالب بن خالد
وتويف وله من الكتب كتاب الدعاء كتاب االنقطاع إىل اهللا جل امسه كتاب الصالة كتاب املواعظ سهل 

التستري بن عبد اهللا بن يونس بن عيسى بن عبد اهللا بن رافع التستري املتصوف وتويف وله من الكتب 
  .تاب جوابات أهل اليقنيكتاب دقائق احملبني كتاب مواعظ العارفني ك

فتح املوصلي وأصله مملوك وكان من الزهاد املتصوفة وال كتاب له يعرف وإمنا حيفظ كالمه ويعلق ألفاظه 
أبو محزة الصويف وامسه حممد بن إبراهيم وله من الكتب كتاب املنتمني من السياح والعباد واملتصوفني 

محد بن حممد الدينوري وله من الكتب كتاب اإلبدال رواه عنه رجل من املتصوفة يقال له أبو احلسن أ
  .كتاب مواطن العباد

حممد بن حيىي األزدي أو األدمي الشك مين وله من الكتب كتاب التوكل رواه عنه أبو علي حممد بن معن 
  .بن هشام القاري

 الثالمثائة وله اجلنيد ابن حممد بن اجلنيد ليس من ولد األول من املتكلمني على مذهب الصوفية وكان بعد
  ...من الكتب كتاب أمثال القرآن كتاب رسائل وحيتوي على

  الكالم على مذهب اإلسماعيلية
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قال أبو عبد اهللا بن رزام يف كتابه الذي رد فيه على اإلمساعيلية وكشف مذاهبهم ما قد أوردته بلفظ أيب 
عبد اهللا بن ميمون ويعرف ميمون عبد اهللا وأنا أبرأ من العهدة يف الصدق عنه والكذب فيه قال إن 

بالقداح وكان من أهل قوزح العباس بقرب مدينة األهواز وأبوه ميمون الذي ينسب إليه الفرقة املعروفة 
بامليمونية اليت أظهرت أتباع أيب اخلطاب حممد بن أيب زينب الذي دعا إىل إهلية علي بن أيب طالب رضي 

دعى عبد اهللا انه نيب مدة طويلة وكان يظهر الشعابيذ ويذكر إن اهللا عنه وكان ميمون وابنه ديصانيني وا
األرض تطوى له فيمضى إىل أين أحب يف أقرب مدة وكان خيرب باألحداث الكائنات يف البلدان الشاسعة 

وكان له مرتبون يف مواضع يرغبهم وحيسن إليهم ويعاونونه على نواميسه ومعهم طيور يطلقوا من 
ىل املوضع الذي فيه بيت عبد اهللا فيخرب من حضره مبا يكون فيتموه ذلك عليهم وكان املواضع املتفرقة إ

انتقل فرتل عسكر مكرم فكبس ا فهرب منها فنقضت له داران يف موضع يعرف بساباط أيب نوح فبنيت 
ب إحدامها مسجداً واألخرى خراب إىل اآلن وصار إىل البصرة فرتل على قوم من أوالد عقيل بن أيب طال

فكبس هناك فهرب إىل سلمية بقرب محص واشترى هناك ضياعاً وبث الدعاة آيل سواد الكوفة فأجابه 
من هذا املوضع رجل يعرف حبمدان بن األشعث ويلقب بقرمط لقصر كان يف متنه وساقه وكان قرمط 

عبدان صاحب هذا أكاراً بقاراً يف القرية املعروفة بقس رام ورأس قرمط وكان داهياً وتصبب لدعوته 
الكتب املصنفة وأكثرها منحول إليه وفرق عبدان الدعاة يف سواد الكوفة وأقام قرمط بكلواذى ونصب له 
عبد اهللا بن ميمون رجالً من ولده يكاتبه من الطالقان وذلك يف سنة إحدى وستني ومائتني مث مات عبد 

 وأهل جملتهم فزعم بعضهم أن أخاه أمحد اهللا فخلفه ابنه حممد بن عبد اهللا مث مات حممد فاختلفت دعام
بن اهللا خلفه وزعم آخرون أن الذي خلفه ولد له يسمى أمحد أيضاً ويلقب بأيب الشلعلع مث قام بالدعوة 

بعد ذلك سعيد بن احلسني بن عبد اهللا بن ميمون وكان احلسني مات يف حياة أبيه ومن قبل سعيد 
 يزل عبد اهللا وولده بعد خروجهم من البصرة يدعون أم من انتشرت الدعوة يف بين العليص الكلبيني ومل

ولد عقيل وكانوا قد احكموا النسب بالبصرة فمن ولد عبد اهللا انتشرت الدعوة يف األرض وقدم الدعاة 
إىل الري وطربستان وخراسان واليمن واألحسى والقطيف وقدس مث خرج سعيد إىل مصر فادعى انه 

 وعاشر هناك النوشري ووجوه أصحاب السلطان وختوق يف األموال وبلغ علوي فاطمي وتسمى بعبد اهللا
خربه املعتضد فكتب يف القبض عليه فهرب إىل املغرب وقد كانت دعاته هناك قد غلبت على طائفتني من 
الرببر وكانت له أحاديث معروفة ووطأ لنفسه ذلك البلد مث نظر أن ما ادعاه من نسبه ال يقبل منه فأظهر 

 حدثاً وزعم أنه من ولد حممد بن إمساعيل وهو احلسن أبو القاسم وهو القيم باألمر بعد عبيد اهللا غالماً
ويف أيامه ظهر يف كثري من أتباعه االستخفاف بالشريعة والوضع من النبوة فخرج عليه رجل يعرف بأيب 
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كاري ويعرف بصاحب يزيد احملتسب وامسه خملد بن كيداد الرببري الزنايت من بين يفرن اإلباضي الن
احلمار فكثر أتباعه ومعاونوه فحاربه وحصره يف املهدية إىل أن مات احلسن يف احلصار فقام بعده ابنه 
إمساعيل ويكىن أبا طاهر فأظهر تعظيم الشريعة وأظهر أبو يزيد مذهب اإلباضية فأقفل عنه الناس فقتل 

ة أربعني ظهر يف البلد قريب مما كان ظهر وصلب وذلك يف سنة ست وثالثني وثالمثائة فلما كان يف سن
يف أيام احلسن من االستخفاف بالشرع فعاجل اهللا إمساعيل باملنية وقام باألمر بعده ابنه معد أبو متيم مث 

تويف معد مبدينة مصر يف سنة وكان فتحها يف سنة وقام باألمر مكانه ابنه نزار بن معد ويكىن أبا منصور 
    ذه احلكاية ومن جهة أخرى على غري ه

كان عبيد اهللا أنفذ يف سنة سبع وثالثني أبا سعيد الشعراين إىل هراسان فموه على القواد بذكر التشيع 
واستغىن خلقاً كثرياً مث مات فخلفه احلسني بن علي املروى فتمكن هناك جداً مث حبسه نصر بن أمحد 

الدعوة وأغرمه دية املروزي مائة فمات يف حبسه فخلفه النسفي واستغوى نصر بن أمحد وأدخله يف 
وتسعة عشر ديناراً يف كل دينار ألف دينار وزعم أنه ينفذها إىل صاحب املغرب القيم باألمر فلحق نصراً 

سقم طرحه على فراشه وندم على إجابته للنسفي فأظهر ذلك ومات فجمع ابنه نوح بن نصر الفقهاء 
 على أربعني ديناراً من تلك الدنانري فقتل النسفي وأحضر النسفي فناظروه وهتكوه وفضحوه وعثر نوح

ورؤساء الدعاة ووجوهها من قواد نصر ممن دخل يف الدعوة ومزقهم كل ممزق حكاية أخرى أول من 
قدم من بين القداح إىل الري وأذربيجان وطربستان رجل حالج القطن مث مات فخلفه ابنه مث مات االبن 

فه ابنه ورجل يعرف باحملروم مث مات فخلفه أبو حامت الورسناين فخلفه رجل يعرف بغياث مث مات فخل
وكان سنوياً مث صار دهرياً مث تزندق وحصل على الشك فأما اليمن وفارس واألحسى فإن الدعاة صاروا 

إىل هناك من جهة عبدان خليفة محدان قرمط وصهره أو من قبل دعاة كانوا من قبله واهللا أعلم حكاية 
 بين القداح قريب ممن يتعصب للمجوس ودولتها وجيتهد لردها يف أوقات منها أخرى قد كان قبل

بااهرة ومنها باحليلة سراً فأحدثوا لذلك يف اإلسالم حوادث منكرة وقد قيل إن أبا مسلم صاحب 
الدعوة رام ذلك وعمل عليه فاحترم دون ذلك وممن جترد وأظهر وكاشف بابك احلرمي وسيمر ذكره يف 

لتاسعة وكان ممن واطأ عبد اهللا على أمره رجل يعرف مبحمد بن احلسني ويلقب بزيدان من ناحية املقالة ا
الكرخ من كتاب أمحد بن عبد العزيز ابن أيب دلف وكان هذا الرجل متفلسفاً حاذقاً بعلم النجوم شعوبياً 

اهليويل ويرى أن شديد الغيظ من دولة اإلسالم وكان يدين بإثبات النفس والعقل والزمان واملكان و
للكواكب تدبرياً وروحانية فخربين عنه الثقة أنه كان يزعم أنه وجد يف احلكم النجومي انتقال دولة 

اإلسالم إىل دولة الفرس ودينهم الذي هو اوسية يف القران الثامن النتقال املثلثة من برج العقرب الدال 
ل فكان يقول فإين ألرجو أن أكون أنا سبب ذلك على امللة إىل برج القوس الدال على ديانة الفرس قا
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وكان واسع املال علي اهلمة عظيم احليلة فوطأ هذه الدعوة وظاهر عليها ابن القداح وأسعفه باملال وإمنا 
لقيه بالعسكر عند قدومه يريد دار السلطان من قبل محوية وزير بن دلف حني قدم خلطبة والية احلرمني 

عة مث مات على باب السلطان واتسق األمر البن القداح فهذا ما عرفناه يف هذا واحلضرة والدخول يف الطا
  .املعىن واهللا أعلم حبقيقته من بطالنه

  أسماء المصنفين لكتب اإلسماعيلية وأسماء الكتب

عبدان وقد تقدم ذكره وهو أكثر اجلماعة كتباً وتصنيفاً وكل من عمل كتاباً حنله إياه ولعبدان فهرست 
ى ما صنفه من الكتب فمن ذلك كتاب الرحا والدوالب كتاب احلدود واإلسناد كتاب الالمع حيتوي عل

كتاب الزاهر كتاب امليدان ومن كتبه الكبار كتاب النريان كتاب املالحم كتاب املقصد فهذه الكتب بلغة 
وهلم البالغات وهي املوجودة واملتداولة وباقي ما يف الفهرست فقل ما رأيناه أو عرفنا إنسان أنه رآه 

السبعة وهي كتاب البالغ األول للعامة كتاب البالغ الثاين لفوق هؤالء قليالً كتاب البالغ الثالث ملن 
دخل يف املذهب سنة كتاب البالغ الرابع ملن دخل يف املذهب سنتني كتاب البالغ اخلامس ملن دخل يف 

ربع سنني كتاب البالغ السابع وفيه املذهب ثالث سنني كتاب البالغ السادس ملن دخل يف املذهب أ
نتيجة املذهب والكشف األكرب قال حممد بن إسحاق قد قرأته فرأيت فيه أمراً عظيماً من إباحة احملظورات 
والوضع من الشرائع وأصحاا ومنذ حنو عشرين سنة تناقص أمر املذهب وقل الدعاة فيه حىت إين ال أرى 

كان يف أيام معز الدولة يف أوله ظاهراً شائعاً ذائعاً والدعاة منبثون يف من الكتب املصنفة فيه شيئاً بعد أن 
كل صقع وناحية هذا ما أعلمه يف هذه البالد وقد جيوز أن يكون األمر على حاله بنواحي اجلبل 

وخراسان فأما ببالد مصر فاألمر مشتبه وليس يظهر من صاحب األمر املتملك على املوضع شيء يدل 
    كى من جهته وجهة آبائه واألمر غري هذا والسالم ومن املصنفني النسفي على ما كان حي

  .الذي تقد ذكره وله من الكتب كتاب عنوان الدين كتاب أصول الشرع كتاب الدعوة املنجية

أبو حامت الرازي وامسه وله من الكتب كتاب الزينة كبري حنو أربع مائة ورقة كتاب اجلامع فيه فقه وغري 
  .ذلك

اد املواصلة وهؤالء كانوا أصحاب الدعوة باجلزيرة وما واالها من قبل أيب يعقوب خليفة اإلمام بنو مح
املقيم كان بالري وقد صنفوا كتباً وأضافوها إىل عبدان فمن ذلك كتاب احلق النري كتاب احلق املبني 

  .كتاب بسم اهللا الرمحن الرحيم

داعية ملا مات بنو محاد وعمل كتباً كثرية فمنها رجل يعرف بابن حتمدان وامسه رأيته باملوصل وكان 
كتاب الفلسفة السابعة كتاب ابن نفيس أبو عبد اهللا هذا من جلة الدعاة وكانت احلضرة إليه خالفة أليب 
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يعقوب فتنكر عليه أبو يعقوب ألمر بلغه عنه فأنفذ قوماً من األعاجم فقتلوه بالغيلة يف كاره ومل يظهر له 
  ... سنةكتاب مصنف وقتل يف

  .الدبيلي هذا نظري أيب عبد اهللا وكانا يتنافسان الرياسة وبقي بعده سنني وتويف وال كتاب له

احلسناباذي وامسه هذا رأيته وكنت أمضي إليه يف مجلة أصحابه وكان يرتل بناحية بني القصرين وكان 
مر حلقه ببغداد بعد نفي ظريف العمل عجيب املعىن يف عبارته وكالمه وما يورده وخرج إىل أذربيجان أل

  .الشريمدي الديلمي فإنه كان يعىن به

  احلالج ومذاهبه واحلكايات عنه 

  وأسماء كتبه وكتب أصحابه 

وامسه احلسني بن منصور وقد اختلف يف بلده ومنشأه فقيل إنه من خراسان من نيسابور وقيل من مرو 
ون من اجلبال وليس يصح يف أمره وأمر وقيل من الطالقان وقال بعض أصحابه إنه من الري وقال آخر

بلده شيء بتة قرأت خبط أيب احلسني عبيد اهللا بن أمحد ابن أيب طاهر احلسني بن منصور احلالج وكان 
رجالً حمتاالً مشعبذاً يتعاطى مذاهب الصوفية يتحلى ألفاظهم ويدعي كل علم وكان صفراً من ذلك 

هالً مقداماً مدهوراً جسوراً على السالطني مرتكباً وكان يعرف شيئاً من صناعة الكيمياء وكان جا
للعظائم يروم انقالب الدول ويدعي عند أصحابه اإلهلية ويقول باحللول ويظهر مذاهب الشيعة للملوك 

 تعاىل اهللا جل -ومذاهب الصوفية للعامة ويف تضاعيف ذلك يدعي أن اإلهلية قد حلت فيه وأنه هو هو 
 قال وكان يتنقل يف البلدان وملا قبض عليه سلم إىل أيب احلسن - كبرياً وتقدس عما يقول هؤالء علواً

علي بن عيسى فناظره فوجده صفراً من القرآن وعلومه ومن الفقه واحلديث والشعر وعلوم العرب ف 
فقال له علي بن عيسى تعلمك لطهورك وفروضك أجدى عليك من رسائل ال تدري أنت ما تقول فيها 

 الناس يرتل ذو النور الشعشعاين الذي يلمع بعد شعشعته ما أحوجك إىل أدب وأمر كم تكتب ويلك إىل
به فصلب يف اجلانب الشرقي حبضرة جملس الشرطة ويف اجلانب الغريب مث محل إىل دار السلطان فحبس 
فجعل يتقرب بالسنة إليهم فظنوا أن ما يقول حق وروى عنه أنه يف أول أمره كان يدعو إىل الرضا من 

 حممد فسعي به وأخذ باجلبل فضرب بالسوط ويقال إنه دعا أبا سهل النوخبيت فقال لرسوله أنا رأس آل
مذهب وخلفي ألوف من الناس يتبعونه باتباعي له فأنبت يل يف مقدم رأسي شعراً فإن الشعر منه قد 

وحرك مرة أخرى ذهب ما أريد منه غري هذا فلم يعد إليه الرسول وحرك يوماً يده فانتثر على قوم مسك 
يده فنثر دراهم فقال له بعض من يفهم ممن حضر أرى دراهم معروفة ولكين أومن بك وخلق معي أن 

أعطيتين درمهاً عليه امسك واسم أبيك فقال وكيف وهذا مل يصنع قال من أحضر ما ليس حباضر صنع ما 
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نوح ومهلك عاد ومثود فلما ليس مبصنوع ودفع إىل نصر احلاجب واستغواه وكان يف كتبه إين مغرق قوم 
شاع أمره وذاع وعرف السلطان خربه على صحته وقع بضربه ألف سوط وقطع يديه مث أحرقه بالنار يف 

  .آخر سنة تسع وثلثمائة

    السبب يف أخذه 

قرأت خبط أيب احلسن بن سنان ظهر أمر احلالج وانتشر ذكره يف سنة تسع وتسعني ومائتني وكان السبب 
حب الربيد بالسوس اجتاز يف موضع بالسوس يعرف بالربض والقطعة فرأى امرأة يف يف أخذه أن صا

بعض األزقة وهي تقول إن تركتموين وإال تكلمت فقال ألعراب معه اقبضوا عليها فقال هلا أي شيء 
عندك فجحدت فأحضرها مرتله وددها فقالت قد نزل يف جانب داري رجل يعرف باحلالج وله قوم 

يف كل ليلة ويوم خفية ويتكلمون بكالم منكر فوجه من ساعته إىل مجاعة من أصحابه يصريون إليه 
وأصحاب السلطان وأمرهم بكبس املوضع ففعلوا فأخذوا رجالً أبيض الرأس واللحية قبضوا عليه وعلى 

قالوا مجيع ما معه وكان مجلة من العني واملسك والثياب والعصفر والعنرب والزعفران فقال ما تريدون مين ف
أنت احلالج فقال ال ما أنا هو وال أعرفه فصاروا به إىل مرتل علي بن احلسني صاحب الربيد فحبسه يف 

بيت وتوثق منه وأخذ له دفاتر وكتب وقماش وفشا اخلرب يف البلد واجتمع الناس للنظر إليه فسأله علي بن 
نا أعرفه بعالمة يف رأسه وهي احلسني هل أنت احلالج فأنكر أن يكون هو فقال رجل من أهل السوس أ

ضربة ففتش فأصيب كذلك وكان السلطان أخذ غالماً للحالج يعرف بالدباس وأطال حبسه وأوقع به 
مكروهاً مث خاله بعد أن كفله وأحلفه أنه يطلب احلالج وبذل له ماالً وكان جيول البالد خلفه واتفق أن 

سلطان الصورة وحتقق أمره فحمل وكان من دخل السوس يف ذلك الوقت وعرف اخلرب فبادر وعرف ال
أمره ما كان والذي صمد لقتله وقام يف ذلك حامد بن العباس وقد كاد السلطان أن يطلقه ألنه منس عليه 

وعلى من يف داره من اخلدم والنساء بالدعاء والعوذ والرقى وكان يأكل اليسري ويصلي الكثري ويصوم 
القشوري يسميه الشيخ الصاحل وإمنا غلط وحامد يقرره وقد رمي الدهر فاستغواهم واسترقهم وكان نصر 

ببعض األمر فقال أنا أباهلكم فقال حامد اآلن صح أنك تدعي ما قرفت به فقتل وأحرق أمساء كتب 
احلالج كتاب طاسني األزل واجلوهر األكرب والشجرة الزيتونة النورية كتاب األحرف احملدثة واألزلية 

ب الظل املمدود واملاء املسكوب واحلياة الباقية كتاب محل النور واحلياة واألرواح واألمساء الكلية كتا
كتاب الصيهون كتاب تفسري قل هو اهللا أحد كتاب األبد واملأبود كتاب قران القرآن والفرقان كتاب 

خلق اإلنسان والبيان كتاب كيد الشيطان وأمر السلطان كتاب األصول والفروع كتاب سر العامل 
بعوث كتاب العدل والتوحيد كتاب السياسة واخللفاء واألمراء كتاب علم البقاء والفناء كتاب شخص وامل

الظلمات كتاب نور النور كتاب املتجليات كتاب اهلياكل والعامل كتاب مدح النيب واملثل األعلى كتاب 
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لعظمة كتاب الصالة الغريب الفصيح كتاب اليقظة وبدء اخللق كتاب القيامة والقيامات كتاب الكرب وا
والصلوات كتاب خزائن اخلريات ويعرف باأللف املقطوع واأللف املألوف كتاب موابيد العارفني كتاب 

خلق خالئق القرآن واالعتبار كتاب الصدق واإلخالص كتاب األمثال واألبواب كتاب اليقني كتاب 
أنزل عليك القرآن لرادك إىل التوحيد كتاب النجم إذا هوى كتاب الذاريات ذروا كتاب يف إن الذي 

معاد كتاب الدرة إىل نصر القشوري كتاب السياسة إىل احلسني ابن محدان كتاب هو هو كتاب كيف 
كان وكيف يكون كتاب الوجود األول كتاب الكربيت األمحر كتاب السمري وجوابه كتاب الوجود 

ز عبد اهللا بن بكري من الشيعة روى عنه الثاين كتاب ال كيف كتاب الكيفية واحلقيقة كتاب الكيفية باا
  .احلسن بن فضال وله من الكتب كتاب يف األصول

  .احلصني بن خمارق من الشيعة املتقدمني وله من الكتب كتاب التفسري كتاب جامع العلم كتاب

  ..أبو القاسم علي بن أمحد الكويف من اإلمامية من أفاضلهم وله من الكتب كتاب األوصياء كتاب

  ...ورة أبو سليمان داود بن كورة من أهل قم وله من الكتب كتاب الرمحة كتابابن ك

  .قنربة وامسه إمساعيل بن حممد من أهل قم وله من الكتب كتاب املعرفة

احلسين أبو عبد اهللا وله من الكتب كتاب أخبار احملدثني كتاب أخبار معاوية كتاب الفضائل كتاب 
  .الكشف

 حممد البلوي من بلى قبيلة من أهل مصر وكان واعظاً فقيهاً عاملاً وله من الكتب البلوي وامسه عبد اهللا بن
  .كتاب األبواب كتاب املعرفة كتاب الدين وفرائضه

ابن عمران قمي أبو جعفر حممد بن أمحد بن حيىي بن عمران صاحب الفقه وله من الكتب كتاب النوادر 
  .كبري

    

صر للحق احلسن بن علي بن احلسن بن زيد بن عمر بن علي ابن احلسني الزيدية الداعي إىل اهللا اإلمام النا
بن علي بن أيب طالب عليهم السالم على مذاهب الزيدية ومولده وتويف سنة وله من الكتب كتاب 

الطهارة كتاب األذان واإلقامة كتاب الصالة كتاب أصول الزكاة كتاب الصيام كتاب املناسك كتاب 
لنذور كتاب الرهن كتاب بيع أمهات األوالد كتاب القسامة كتاب الشفعة كتاب السري كتاب األميان وا

هذا ما رأيناه من كتبه وزعم بعض الزيدية أن له حنوا من مائة كتاب ومل ... الغصب كتاب احلدود كتاب
  .نرها فإن رأى ناظر يف كتابنا شيئاً منها أحلقها مبوضعها إن شاء اهللا تعاىل

ن بن زيد بن حممد بن إمساعيل بن احلسن بن زيد بن احلسن بن علي صاحب الداعي إىل احلق احلس
طربستان ظهر ا يف سنة مخسني ومائتني ومات بطربستان مملكاً عليها سنة سبعني ومائتني وقام مكانه 
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الداعي إىل احلق أخوه حممد بن زيد وملك الديلم وللحسن من الكتب كتاب اجلامع يف الفقه كتاب 
  . احلجة يف اإلمامةالبيان كتاب

العلوي الربسي وهو القاسم بن إبراهيم بن صاحب صعدة من الزيدية واليه ينتسب الزيدية القامسية وله من 
الكتب كتاب األشربة كتاب اإلمامة كتاب األميان والنذور كتاب سياسة النفس كتاب الرد على 

  .الرافضة

  . وله من الكتب كتاب الصالة كتاب جامع الفقهاهلادي حيىي بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم احلسين

املرادي من الزيدية وهو أبو جعفر حممد بن منصور املرادي الزيدي وله من الكتب كتاب التفسري الكبري 
كتاب التفسري الصغري كتاب أمحد بن عيسى كتاب سرية األئمة العادلة وله كتاب يف األحكام مثل طهارة 

كتب الفقه وله كتاب اخلميس كتاب رسالته على لسان بعض الطالبني إىل وصالة وغري ذلك على تالوة 
  .احلسن بن زيد بطربستان

     العياشي 

أبو النضر حممد بن مسعود العياشي من أهل مسرقند وقيل انه من بين متيم من فقهاء الشيعة اإلمامية أوحد 
كتب جنيد بن حممد بن نعيم ويكىن دهره وزمانه يف غزارة العلم ولكتبه بنواحي خراسان شأن من الشأن 

أبا أمحد إىل أيب احلسن علي بن حممد العلوي كتاباً يف آخره نسخة ما صنفه العياشي وقد ذكرته على ما 
رتبه صاحبه هذا كتاب التفسري كتاب الصالة كتاب الطهارات كتاب خمتصر الصالة كتاب خمتصر 

كتاب خمتصر اجلنائز كتاب املناسك كتاب احليض كتاب الصوم كتاب خمتصر الصوم كتاب اجلنائز 
خمتصر املناسك كتاب العامل واملتعلم كتاب الدعوات كتاب الزكاة كتاب قسم الزكاة كتاب زكاة الفطر 
كتاب األشربة كتاب حد الشارب كتاب األضاحي كتاب العقيقة كتاب النكاح كتاب الصداق كتاب 

 سجود القرآن كتاب القول بني القولني كتاب معرفة الطالق كتاب التقية كتاب األجوبة املسكتة كتاب
الناقلني كتاب الطب كتاب الرؤيا ككتاب النجوم والفأل والقيافة والزجر كتاب القرعة كتاب الفرقان 
بني حل املأكول وحرامه كتاب البيوع كتاب السلم كتاب لصرف كتاب الرهن كتاب الشركة كتاب 

ء كتاب التجارة كتاب القضايا وآداب احلكام كتاب احلد يف الزنا املضاربة كتاب الشفعة كتاب االستربا
كتاب احلدود يف السرقة كتاب حد القاذف كتاب الديات كتاب املعاقل كتاب املالهي كتاب معاريض 

الشعر كتاب السبق والرمي كتاب قسم الغنيمة والفيء كتاب الدين واحلمالة واحلوالة كتاب القباالت 
جارات كتاب اهلبة كتاب الزهد كتاب األحباس كتاب القبلة كتاب اجلزية واخلراج واملزارعة كتاب اإل

كتاب الطاعة كتاب احتجاج املعجزة كتاب احليض كتاب العمرة كتاب مكة واحلرم كتاب نكاح 
املماليك كتاب ما يكره من اجلمع بينهم كتاب جزافات اخلطأ كتاب جناية العبيد واجلناية عليهم كتاب 
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جم كتاب احلدود كتاب الشروط كتاب دية اجلنني كتاب الغيبة كتاب احلث على النكاح جناية الع
كتاب األكفاء واألولياء والشهادات يف النكاح كتاب فداء األسارى والغلول كتاب جزاء احملارب كتاب 

رة قتال املشركني كتاب اجلهاد كتاب األنبياء واألئمة كتاب األوصياء كتاب املداراة كتاب االستخا
كتاب دالئل األئمة كتاب الصوم والكفارات كتاب اجلمع بني الصالتني كتاب املساجد كتاب املآمث 

كتاب فرض طاعة العلماء كتاب الصدقة غري الواجبة كتاب الكعبة كتاب جلد الشارب كتاب ما أبيح 
ب الذبائح قتله للمحرم كتاب وجوب احلج كتاب باطن القراءات كتاب اجلنة والنار كتاب الصيد كتا

كتاب الرضاع كتاب املتعة كتاب الوطء بامللك كتاب الوصايا كتاب املواريث كتاب الرب والصلة كتاب 
حماسن األخالق كتاب حقوق األخوان كتاب األميان كتاب النذور كتاب النسبة والوالء كتاب 

د كتاب العتق االستئذان كتاب عشرة النساء كتاب الشهادات كتاب الشروط كتاب اليمني مع الشاه
والكتابة كتاب النشوز واخللع كتاب صنائع املعروف كتاب اخليار والتخيري كتاب العدة كتاب الظهار 
كتاب االيالء كتاب اللعان كتاب الرجعة كتاب الصفة والتوحيد كتاب الصالة على األئمة كتاب الرد 

إمامة علي بن احلسني كتاب من على من صام وأفطر قبل رؤية اهلالل كتاب اللباس كتاب الثياب كتاب 
يكره مناكحته كتاب إثبات مسح القدمني كتاب جوابات مسائل وردت من عدة بلدان كتاب صوم 

السنة والنافلة كتاب فروع فرض الصوم كتاب معرفة البيان كتاب القطع والسرقة كتاب املالحم كتاب 
مس كتاب النوادر كتاب يوم وليلة املروة كتاب الترتيل كتاب فضائل القرآن كتاب الغسل كتاب اخل

كتاب خمتصر يوم وليلة كتاب الوضوء كتاب الزنا واألحصان كتاب االستنجاء كتاب التيمم كتاب 
تطهري الثياب كتاب صالة احلضر كتاب صالة السفر كتاب حمبة األوصياء كتاب املساجد كتاب خمتصر 

اب صالة نوافل النهار كتاب مواقيت الظهر الطهارات كتاب ابتداء فرض الصالة كتاب ألبسة الصالة كت
والعصر كتاب األذان كتاب حدود الصالة كتاب السهو كتاب صالة العليل كتاب صالة يوم اجلمعة 

كتاب صالة احلوائج والتطوع كتاب صالة العيدين كتاب صالة اخلوف كتاب صالة اخلسوف 
امليت كتاب املآمث كتاب الصالة والكسوف كتاب صالة االستسقاء كتاب صالة السفينة كتاب غسل 

  .على اجلنائز كتاب البدء

ومما صنفه من رواية العامة كتاب سرية أيب بكر كتاب سرية عمر كتاب سرية عثمان كتاب سرية معاوية 
كتاب معيار األخيار كتاب املوضح وذكر حيدر أن كتبه مائتان ومثانية كتب وأنه ضل عنه من مجيعها 

  .سبعة وعشرون كتاباً

    

ابن بأبويه وامسه علي بن احلسني بن موسى القمي من فقهاء الشيعة وثقام قرأت خبط ابنه أيب جعفر 
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حممد بن علي على ظهر جزء قد أجزت لفالن بن فالن كتب أيب علي بن احلسني وهي مائتا كتاب 
  .وكتيب وهي مثانية عشر كتاباً

هد من أكابر الشيعة اإلمامية وله من الكتب كتاب ابن اجلنيد أبو علي حممد بن أمحد بن اجلنيد قريب الع
نور اليقني ونصرة العارفني كتاب تبصرة العارف يف نقد الزائف كتاب األسفار وهو الرد على املرتدة 

كتاب حدائق القدس يف األحكام اليت اختارها لنفسه كتاب تنبيه الساهي بالعلم اإلهلي كتاب استخراج 
ب الشهب احملرقة لألباليس املسترقة يرد فيه على أيب القاسم بن البقال املراد من خمتلف اخلطاب كتا

املتوسط كتاب اإلفهام ألصول األحكام جيري جمرى رسائل الطربي لكتبه كتاب إزالة الران عن قلوب 
اإلخوان يف معىن كتاب الغيبة كتاب قدس الطور وينبوع النور يف معىن الصالة على النيب صلى اهللا عليه 

كتاب الفسخ على من أجاز النسخ ملا مت شرعه وجل نفعه كتاب يف تفسح العرب يف لغاا وسلم 
وإشاراا إىل مرادها كتاب يف معىن اإلشارات إىل ما ينكره العوام وغريهم من األسباب أبو جعفر حممد 

  .بن علي وله من الكتب كتاب اهلداية

 ا يف النجارين عند سكة طرخان يف دار سختويه من أبو سليمان داود بن بوزيد من أهل نيسابور ويرتل
رواة الشيعة املعروفني بصدق اللهجة ومن أصحاب علي بن حممد بن علي رضي اهللا عنهم وله من الكتب 

  .كتاب اهلدى

اجللودي أبو أمحد عبد العزيز بن حيىي بن أمحد بن عيسى اجللودي من أكابر الشيعة اإلمامية والرواة لآلثار 
د ذكرت ماله من كتب السري يف موضعه من مقالة اإلخباريني والنسابني وله من الكتب يف والسري وق

  .الفقه كتاب املرشد واملسترشد كتاب املتعة وما جاء يف حتليلها

أبو احلسن وامسه حممد بن إبراهيم بن يوسف بن أمحد بن يوسف الكاتب ومولده سنة إحدى ومثانني 
اهر يتفقه على مذهب الشافعي ويرى رأي الشيعة اإلمامية يف الباطن ومائتني باحلسنية وكان على الظ

وكان فقيها على املذهبني وقد ذكرت كتبه على مذهب الشافعي يف موضعها وله من الكتب على مذهب 
الشيعة كتاب كشف القناع كتاب االستعداد كتاب العدة كتاب االستبصار كتاب نقض العباسية كتاب 

 احلديث كتاب الطريق الصفواين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن قضاعة املعتل كتاب املفيد يف
الصفواين وكان أمياً لقيته يف سنة ست وأربعني وثلثمائة وكان رجالً طواالً معرقاً حسن امللبوس وكان 

 كتاب يزعم أنه ال يقرأ وال يكتب وقال يل عنه الثقة أنه كان ينمس بذلك وتويف سنة وله من الكتب
الكشف واحلجة كتاب أنس العامل كتاب يوم وليلة كتاب حتفة الطالب وبغية الراغب كتاب املتعة 

وحتليلها والرد على من حرمها كتاب صحبة آل الرسول وذكر إحن أعدائهم ابن اجلعايب القاضي أبو بكر 
 وخرج إىل سيف الدولة عمرو بن حممد بن سالم بن الرباء املعروف بابن اجلعايب وكان من أفاضل الشيعة
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وله من الكتب كتاب ذكر من كان يتدين مبحبة أمري املؤمنني علي كرم اهللا ... فقربه وخص به وتويف سنة
  .وجهه من أهل العلم والفضل والداللة على ذلك وذكر شيء من أخباره

بعد اخلمسني أبو بشر أمحد بن إبراهيم بن أمحد العمي قريب العهد وكان يستملي على اجللودي وتويف 
وله من الكتب كتاب حمن األنبياء واألوصياء واألولياء ابن املعلم أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن النعمان يف 

زماننا إليه انتهت رياسة أصحابه من الشيعة اإلمامية يف الفقه والكالم واآلثار ومولده سنة مثان وثالثني 
  .ن ال يعرف مذاهبهموثالمثائة وله من الكتب قوم من الشيعة متفرقو

أبو طالب عبيد اهللا بن أمحد بن يعقوب األنباري وكان مقيماً بواسط وقيل إنه من الشعية البابوشية قال 
أن له مائة وأربعني كتاباً ورسالة فمن ذلك كتاب البيان عن حقيقة : يل أبو القاسم بوباش بن احلسن

  .اإلنسان كتاب الشايف يف علم الدين كتاب اإلمامة

عفري منسوب إىل مذهب جعفر الصادق رضي اهللا عنه وامسه عبد الرمحن بن حممد وإليه ينتسب الفرقة اجل
    املعروفة باجلعفرية وله من الكتب كتاب اإلمامة كتاب الفضائل 

تأليف حممد . اجلزء السادس يف أخبار العلماء املصنفني من القدماء واحملدثني وأمساء ما صنفوه من الكتب
  . الندمي املعروف بأيب الفرج بن أيب يعقوب الوراق حكاية خط املصنف عبده حممد بن إسحاقبن إسحاق

  المقالة السادسة 

  في أخبار الفقهاء

  .وهي مثانية فنون

  الفن األول 

  في أخبار المالكيين وأسماء ما صنفوه من الكتب

  أخبار مالك

ة من قريش ومحل به ثلث سنني وكان مالك بن أنس بن أيب عامر من محري وعداده يف بين تيم بن مر
شديد البياض إىل الشقرة طويالً عظيم اهلامة أصلع الرأس يلبس الثياب العدنية اجلياد ويكثر حلق شاربه 
وال يغري شيبه وكان يأيت املسجد ويشهد الصلوات ويعود املرضى ويقضي احلقوق مث ترك اجللوس يف 

نائز فكان يعاتب على ذلك فكان يقول ليس يقدر كل أحد املسجد وكان يصلي يف مرتله وترك إتباع اجل
يقول عذره وسعي به إىل جعفر بن سليمان وكان وايل املدينة فقيل له أنه ال يرى أميانان بيعتكم فدعي به 
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وجرده وضربه أسواطاً ومددوه فاخنلع كتفه وارتكب منه أمر عظيم فلم يزل بعد ذلك يف علو ورفعة 
ط حلياً عليه وكان من عباد اهللا الصاحلني فقيه احلجاز وسيدها يف وقته العلم وكأمنا كانت تلك السيا

وتويف سنة تسع وسبعني ومائة وهو ابن مخس ومثانني ودفن بالبقيع وله من الكتب كتاب املوطأ كتاب 
  .رسالته إىل الرشيد رواها أبو بكر بن عبد العزيز من ولد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

  لذين أخذوا منه ورووا عنهأصحاب مالك ا

القعنيب، وامسه عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب احلارثي يكىن أبا عبد الرمحن روى عن مالك أصوله وفقهه 
وموطأه ومات سنة إحدى وعشرين ومائتني وكان ثقة صاحلاً عبد اهللا ابن وهب روى عن مالك كتبه 

صحاب مالك من جلتهم وأخذ عنه وروى وسننه وموطأه وكان صاحلاً ثقة معن بن عيسى القزاز من أ
كتبه ومصنفاته داود بن أيب ذنرب وابنه سعيد رويا عن مالك وكان داود من الثقات أبو بكر وإمساعيل ابنا 

أيب أويس مغرية بن عبد الرمحن احلرسي عبد امللك بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة املاجشون 
سني عليهما السالم واملاجشون صبغ يكون باملدينة من جلة ولقبت أبا سلمة بذلك سكينة بنت احل

  ...أصحاب مالك وله كتب يف الفقه مصنفة منها كتاب كبري حيتوي 

  عبد اهللا بن عبد الحكم المصري

  .روى عن مالك كتاب السنة يف الفقه

  عبد الرحمن

  .ابن القاسم من أهل مصر روى عن مالك وأخذ عنه

  أشهب

  .مصر روى عن مالكابن عبد العزيز من أهل 

  الليث

ابن سعد من أصحاب مالك وعلى مذهبه مث اختار لنفسه وكان يكاتب مالكاً ويسأله وله يف خاصة من 
  .الكتب كتاب التاريخ كتاب م مسائل يف الفقه

  ابن المعذل
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يضاً وهو قرأ علي عبد العزيز املاجشون وعلى بن املعذل قرأ إمساعيل بن إسحاق القاضي وقرأ ابن املعذل أ
  .على عبد الرمحن بن القاسم وعلى عبد اهللا بن وهب وتويف بن املعذل وله من الكتب

  إسحاق بن حماد

  والد إمساعيل تويف سنة مخس وسبعني ومائتني 

  أخبار إسماعيل بن إسحاق القاضي وولده المالكيين

بن إسحاق بن إمساعيل بن محاد بن زيد بن درهم ويكىن وهو الذي بسط فقه مالك ونشره إمساعيل 
واحتج له وصنف فيه الكتب ودعا إليه الناس ورغبهم فيه وكان فاضالً فقيهاً نبيالً وكان إليه القضاء 

ه من الكتب وتويف إمساعيل بن حق سنة اثنتني ومثانني ومائتني ليلة األربعاء لسبع بقني من ذي احلجة ول
كتاب أحكام القرآن كبري كتاب أهوال القيامة حنو ثالمثائة ورقة كتاب املبسوط كتاب حجاج القرآن 

  .كتاب شواهد املوطأ كتاب املغازي كتاب الرد على حممد بن احلسن ومل يتمه

  حماد بن إسحاق

  ...أخو إمساعيل وكان فقيها وله من الكتب

  إبراهيم بن حماد بن إسحاق

أخيه على مذهب مالك ويكىن أبا إسحاق وتويف وله من الكتب كتاب الرد على الشافعي كتاب من جنار 
  .اجلنائز كتاب اجلهاد كتاب دالئل النبوة

  محمد بن الجهم

ويكىن أبا بكر على مذهب مالك وأخذ عنه الفقهاء وله من الكتب كتاب شرح خمتصر بن عبد احلكم 
  .ام كتاب إمساعيل بن إسحاقالصغري كتاب الرد على حممد بن احلسن مت

  أبو يعقوب الرازي

  .أحد الفقهاء وويل قضاء األهواز وال يعرف مصنفا والذي له كتاب مسائل

  أبو الفرج المالكي
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وهو عمر بن حممد على مذهب مالك قريب العهد وتويف سنة إحدى وثالثني وثالمثائة وولد سنة وله من 
  مع يف أصول الفقه الكتب كتاب احلاوي يف الفقه كتاب الل

  ابن مساب

  تعليقات : والذي له... وامسه

  عبد الحميد

ابن سهل املالكي القاضي من أصحاب إمساعيل بن إسحاق وله من الكتب كتاب جامع الفرائض كتاب 
  .املختصر يف الفقه الكبري كتاب املختصر الصغري

  األبهري

 ومولده بأر من أرض اجلبل سنة سبع ومثانني وهو أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد بن صاحل األري
ومائتني وتويف يوم السبت خلمس خلون من شوال سنة مخس وسبعني وثالمثائة وله من الكتب كتاب 

شرح كتاب بن عبد احلكم الصغري كتاب شرح كتاب ابن عبد احلكم الكبري كتاب الرد على املزين يف 
  .ه لطيف كتاب فضل املدينة على مكةثلثني مسألة يف املدينة كتاب يف أصول الفق

  غالم األبهري

أبو جعفر بن حممد بن عبد اهللا األري غالم أيب بكر تويف وله من الكتب كتاب مسائل اخلالف كتاب 
  الرد على ابن علية سبعون مسألة ومل يتمه كتاب الرد على مسائل املزين 

  القيرواني

 مالك أحد الفضالء يف زماننا هذا وله من الكتب كتاب وهو عبد اهللا بن أيب زيد القريواين على مذهب
  التبويب املستخرج كتاب مساه املختصر حيتوي على حنو مخسني ألف مسألة كتاب النوادر يف الفقه 

  الفن الثاني من المقالة السادسة 

  .في أخبار أبي حنيفة وأصحابه العراقيين أصحاب الرأي

  أبو حنيفة النعمان بن ثابت
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أيب حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي وكان خزازاً بالكوفة وزوطي من موايل تيم اهللا بن ثعلبة وهو اسم 
من أهل كابل وقيل موىل لبين قفل وكان من التابعني لقي عدة من الصحابة وكان من الورعني الزاهدين 

ولد محاد أبو حيان وكذلك ابنه محاد وكان له من الولد محاد ويكىن أبا إمساعيل ومات بالكوفة فمن 
إمساعيل وعثمان وعمر وويل إمساعيل ابن محاد قضاء البصرة للمأمون قال الشاعر وأحسبه مساور الوراق 

  : ميدح أبا حنيفة

 من الفتيا طريفة بآبدة  إذا ما الناس يوماً قايسونا

  تالد من طراز أبي حنيفة  بمقياس صحيح أتيناهم

 بحبر في صحيفة وأثبتها  سمع الفقيه بها وعاها إذا

  : وقال بعض أصحاب احلديث وهو عبد اهللا بن املبارك

 المسلمين أبو حنيفة أمام  زان البالد ومن عليها لقد

 كآيات الزبور على الصحيفة  وفقه في حديث بآثار

 بالمغربين وال بكوفة وال  في المشرقين له نظير فما

  خالف الحق مع حجج ضعيفة  العايبين له سفاهاً رأيت

وتويف أبو حنيفة سنة مخسني ومائة وله سبعون سنة ودفن يف مقابر اخليزران بعسكر املهدي من اجلانب 
شيخ وله من الكتب الشرقي وصلى عليه احلسن بن عمارة روى ذلك بن أيب خيثمة عن سليمان بن أيب 

كتاب الفقه األكرب كتاب رسالته إىل البسيت كتاب العامل واملتعلم رواه عنه مقاتل كتاب الرد على القدرية 
  .والعلم براً وحبراً شرقاً وغرباً بعداً وقرباً تدوينه رضي اهللا عنه

  حماد بن أبي سليمان

بو حنيفة الفقه واحلديث وتويف سنة عشرين موىل إبراهيم بن أيب موسى األشعري وكان قاضياً وعنه أخذ أ
  .ومائة

  أخبار ربيعة الرأي

وهو ربيعة بن أيب عبد الرمحن واسم أيب عبد الرمحن فروخ من موايل املنكدر التيميني ويكىن أبا عثمان 
وكان بليغاً خطيباً إذا أخذ يف الكالم وصله حىت ميل ويضجر قيل أنه تكلم يوماً وعنده أعرايب فقال له 

بيعة ما العي قال له األعرايب ما أنت فيه منذ اليوم وتويف سنة ست وثلثني ومائة باألنبار يف مدينة اهلامشية ر
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اليت بناها أبو العباس وعن أيب حنيفة أخذ ولكنه تقدمه يف الوفاة وال مصنف له نعرفه رمحه اهللا تعاىل وعفا 
  عنه 

  زفر

العنرب ومات بالبصرة سنة مثان ومخسني ومائة بعد أيب وهو أبو اهلذيل زفر بن اهلذيل بن قيس من بين 
  .حنيفة وتفقه وغلب عليه الرأي وكان أبوه اهلذيل على أصفهان وله من الكتب

  ابن أبي ليلى

وهو حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى واسم أيب ليلى يسار من ولد أحيحة بن اجلالح وقيل إنه كان 
  . يهجوهمدخول النسب قال عبد اهللا بن شربمة

  ولم تصب الحكم في نفسكا  وكيف ترجا لفصل القضا

    

  وهيهات دعواك من أصلكا  انك البن الجالح فتزعم

وأربعني ومائة وهو وويل القضاء لبين أمية وولد العباس وكان يفيت بالرأي قبل أيب حنيفة ومات سنة مثان 
  يلي القضاء أليب جعفر وله من الكتب كتاب الفرائض كتاب 

  أخبار أبي يوسف

وامسه يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة وكان سعد سيد بين حبتة وكان أبو يوسف يروي 
وويل القضاء عن األعمش وهشام بن عروة وكان حافظاً للحديث مث لزم أبا حنيفة فغلب عليه الرأي 

ببغداد ومل يزل ا إىل أن مات سنة اثنتني ومثانني ومائة يف خالفة الرشيد وكان له ابن يقال له يوسف بن 
أيب يوسف ويل القضاء يف حياة أبيه وتويف بعده يف سنة اثنتني وتسعني ومائة وأليب يوسف من الكتب يف 

 كتاب الفرائض كتاب البيوع كتاب احلدود األصول واألمايل كتاب الصالة كتاب الزكاة كتاب الصيام
كتاب الوكالة كتاب الوصايا كتاب الصيد والذبائح كتاب الغصب واالسترباء وأليب يوسف إمالء رواه 
بشر بن الوليد القاضي حيتوي على ستة وثلثني كتاباً مما فرعه أبو يوسف كتاب اختالف األمصار كتاب 

اخلراج إىل الرشيد كتاب اجلوامع ألفه ليحىي بن خالد حيتوي الرد على مالك بن أنس كتاب رسالته يف 
  على أربعني كتاباً ذكر فيه اختالف الناس والرأي املأخوذ به 

  وممن روى عن أبي يوسف
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معلى بن منصور الرازي ويكىن أبا يعلى روى عنه فقهه وأصوله وكتبه وتويف ببغداد سنة إحدى عشرة 
  .ومائتني

  بشر بن الوليد

لوليد بشر بن الوليد الكندي من كبار أصحاب الرأي وكان مسناً صليب النسب عفيفاً وويل وهو أبو ا
القضاء للمأمون قال أبو خالد املهليب حدثين عمر بن عيسى األنيسي القاضي قال كنا يوماً يف دار املأمون 

ا قاضياً زناء وقاضياً مير بنا إبراهيم بن غياث حيث اشترى والءه املأمون وأعده للقضاء فقال بشر قد رأين
  ...مأبوناً وقاضياً لوطياً أفترانا نرى قاضياً مؤاجراً وتويف

  محمد بن الحسن

    

ويكىن أبا عبد اهللا وهو موىل لبين شيبان وولد بواسط ونشأ بالكوفة فطلب احلديث ومسع من مسعر بن 
خذ عنه فغلب عليه الرأي كدام ومالك بن مسعود وعمر بن ذر واألوزاعي والثوري وجالس أبا حنيفة وأ

وقدم بغداد ونزهلا ومسع منه احلديث وأخذ عنه الرأي وخرج إىل الرقة فواله الرشيد القضاء ا مث عزله 
وملا خرج الرشيد إىل خراسان صحبه فمات بالري سنة تسع ومثانني ومائة يف السنة اليت تويف فيها 

 يف درب أيب حنيفة وكان جيلس يف وسطه ويقرأ الكسائي وله مثان ومخسون سنة وكان يرتل بباب الشام
عليه كتبه وكان جياوره يف الدرب الروندي الذي عمل كتاب الدولة وكان جيتمع إليه الروندية أبناء 

الدولة وكان يتعمد يوم جملس حممد أن جييء فيجلس يف املسجد ويقرأه عليهم فإذا قرأ رجل من أصحاب 
وه فترك حممد اجللوس يف ذلك املسجد وصار إىل املسجد املعلق حممد شيئاً من كتبه صاحوا به وسكت

الذي بباب درب أسد مما يلي ساباط رومي ورومي هذا كان نفلياً فكانت الكتب يقرأ عليه هناك وحملمد 
من الكتب يف األصول كتاب الصالة كتاب الزكاة كتاب املناسك كتاب نوادر الصالة كتاب النكاح 

اق وأمهات األوالد كتاب السلم والبيوع كتاب املضاربة الكبري كتاب املضاربة كتاب الطالق كتاب العت
الصغري كتاب األجارات الكبري كتاب األجارات الصغري كتاب الصرف كتاب الرهن كتاب الشفعة 

كتاب احليض كتاب املزارعة الكبري كتاب املزارعة الصغري كتاب املفاوضة وهي الشركة كتاب الوكالة 
ية كتاب الوديعة كتاب احلوالة كتاب الكفالة كتاب اإلقرار كتاب الدعوى والبينات كتاب كتاب العار

احليل كتاب املأذون الصغري كتاب القسمة كتاب الديات كتاب جنايات املدبر واملكاتب كتاب الوالء 
 كتاب الشرب كتاب السرقة وقطاع الطريق كتاب الصيد والذبائح كتاب العتق يف املرض كتاب العني
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والدين كتاب الرجوع عن الشهادات كتاب الوقوف والصدقات كتاب الغصب كتاب الدور كتاب اهلبة 
والصدقات كتاب األميان والنذور والكفارات كتاب الوصايا كتاب حساب الوصايا كتاب الصلح 

واخلنثى واملفقود كتاب اجتهاد الرأي كتاب اإلكراه كتاب االستحسان كتاب اللقيط كتاب اللقطة 
كتاب اآلبق كتاب اجلامع الصغري كتاب أصول الفقه وحملمد كتاب يعرف بكتاب احلج حيتوي على كتب 

كثرية كتاب اجلامع الكبري كتاب أمايل حممد يف الفقه وهي الكيسانيات كتاب الزيادات كتاب زيادة 
لى أهل املدينة الزيادات كتاب التحري كتاب املعاقل كتاب اخلصال كتاب األجارات الكبري كتاب الرد ع

  .كتاب نوادر حممد رواية بن رستم

  اللؤلؤي

وهو احلسن بن زياد اللؤلؤي ويكىن أبا علي من أصحاب أيب حنيفة ممن أخذ عنه ومسع منه وكان فاضالً 
عاملاً مبذاهب أيب حنيفة يف الرأي وقال حيىي بن آدم ما رأيت افقه من احلسن بن زياد وتويف سنة أربع 

حاوي وله من الكتب كتاب ارد أليب حنيفة روايته كتاب أدب القاضي كتاب اخلصال ومائتني قال الط
  .كتاب معاين اإلميان كتاب النفقات كتاب اخلراج كتاب الفرائض كتاب الوصايا

  هالل بن يحيى

ويكىن أبا بكر ويعرف الل الرأي على مذاهب أهل العراق وكان يرتل البصرة وا تويف سنة مخس 
  ومائتني وله من الكتب كتاب احملافرة كتاب تفسري الشروط كتاب احلدود وأربعني 

  عيسى بن أبان

أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة وكان فقيهاً سريع اإلنفاذ للحكم ويقال إنه كان قليل األخذ عن 
من حممد بن احلسن وقيل أيضاً أنه مل حيضر عند أيب يوسف واألحاديت اليت ردها على الشافعي أخذها 

كتاب سفيان بن سحبان وكان عيسى شيخاً عفيفاً وويل القضاء عشر سنني ومات يف احملرم سنة عشرين 
ومائتني وصلى عليه قثم بن جعفر بن سليمان قرأت خبط احلجازي عيسى بن أبان بن صدقة بن عدي بن 

هو الذي أشار على مرادنشاه من أهل فسا وكان إىل صدقة اجلهبذة وأبواب االستخراج يف أيام املنصور و
املنصور وقد شكا إليه لني حجابه استخدم قوماً وقاحاً قال ومن هم قال اشتر قوماً من اليمامة فإم 

يربون املالقيط فاشتراهم وجعل حجابه إليهم منهم الربيع احلاجب ولعيسى بن أبان من الكتب كتاب 
  اجتهاد الرأي احلج كتاب خرب الواحد كتاب اجلامع كتاب إثبات القياس كتاب 
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  سفيان بن سحبان

  ...من أصحاب الرأي وكان فقيها متكلما من املرجئة وله من الكتب كتاب

  قديد بن جعفر

    

وكان فقيهاً من أصحاب الرأي وأخذ عن أيب حنيفة وكان مرجئاً أيضاً ومل أر من مصنفاته يف الفقه شيئاً 
  .وله يف الكالم

  ابن سماعة

مساعة التميمي أخذ عن حممد بن احلسن وكان فقيهاً وله كتب مصنفة وأصول وهو أبو عبد اهللا حممد بن 
يف الفقه وتويف سنة ثالث وثالثني ومائتني وويل القضاء ببغداد باجلانب الغريب وله من الكتب كتاب أدب 

  القاضي كتاب احملاضر والسجالت وقد روى كتب حممد ابن احلسن عنه وقد ذكرناها 

  الجوزجاني

يمان اجلوزجاين أخذ عن حممد بن احلسن وكان ورعاً ديناً فقيهاً حمدثاً ويرتل يف درب أسد وهو أبو سل
ويقرأ عليه كتب حممد قرأت خبط احلجازي ملا كان يف فتنة األمني رأى رجالً قد عدا ورجل يعدو خلفه 

عرفون الرجل شاهراً سيفه فصاح خذوه فأخذ له الذي يعدو وحلقه اآلخر فقتله فقال هلم أبو سليمان أت
قالوا ال نعرف واحداً منهما قال فتمسكون رجالً حىت يقتل وحلف ال يساكنهم وانتقل إىل طاقات 

العكي فهناك مسع منه بن البلخي الكتب فلما سكنت الفتنة كان يألف احمللة فصار إىل درب أسد فاشترى 
م يتخذ فيه مرتالً فليس من أهله مث قال فيه داراً وقال أنا اليوم صرت بغدادياً ألن الرجل ما قام يف بلد فل

كان علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه كوفياً وعبد اهللا بن عباس طائفياً الختاذهم ا املنازل ومل يزل أبو 
  .سليمان فيه هذه احمللة إىل أن مات يف سنة وال مصنف له وإمنا روى كتب حممد ابن احلسن

  علي الرازي

وهو على مذاهب أهل العراق ومن علمائهم وله من الكتب كتاب املسائل الكبري كتاب املسائل ويكىن 
  .الصغري كتاب اجلامع

  الخصاف
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وامسه أمحد بن عمر بن مهري الشيباين اخلصاف ويكىن أبا بكر وكان فقيهاً فارضاً حاسباً عاملاً مبذاهب 
 دولة بن أيب داود ويقدم اجلهمية وعمل اخلصاف أصحابه متقدماً عند املهتدي حىت قال الناس هو ذا حيىي

للمهتدي كتابه يف اخلراج فلما قتل املهتدي ب اخلصاف فذكر إن بعض كتبه ذهب ويف مجلته كتاب 
عمله يف املناسك مل يكن خرج إىل الناس وتويف سنة وله من الكتب كتاب احليل كتاب الوصايا كتاب 

تاب الرضاع كتاب احملاضر والسجالت كتاب أدب القاضي الشروط الكبري كتاب الشروط الصغري ك
كتاب اخلراج للمهتدي كتاب النفقات كتاب إقرار الورثة بعضهم لبعض كتاب العصري وأحكامه 
  وحسابه كتاب النفقات على األقارب كتاب أحكام الوقوف كتاب ذرع الكعبة واملسجد والقرب 

  ابن الثلجي

أبو عبد اهللا حممد بن شجاع الثلجي مربز على نظرائه من أهل زمانه وكان فقيهاً ورعاً وثباتاً على وهو 
آرائه وهو الذي فتق فقه أيب حنيفة واحتج له وأظهر علله وقواه باحلديث وحاله يف الصدور وكان من 

ق قرأت خبط بن الواقفة على القراءة إال أنه ي يرى رأي أهل العدل والتوحيد قال حممد بن إسحا
احلجازي أن قال حممد بن شجاع قال يل إسحاق بن إبراهيم املصعيب وكان يل صديقاً دعاين أمري املؤمنني 

فقال يل اختر يل من الفقهاء رجالً قد كتب احلديث وتفقه به مع الرأي وليكن مديد القامة مجيل اخللقة 
لده القضاء قال فقلت ال أعرف رجال هذه خراساين األصل من نشأة دولتنا ليحامي على ملكنا حىت أق

صفته غري حممد بن شجاع وأنا أفاوضه ذلك قال فافعل فإذا أجابك فصر به إيل فدونك يا أبا عبد اهللا 
فقلت أيها األمري لست إىل ذلك مبحتاج وإمنا يصلح القضاء ألجل ثالثة ملن يكتسب ماالً أو جاهاً أو 

 وان األمري ليوجه إىل باملال ألفر به ولو احتجت إىل شيء منه ألخذته ذكراً فأما أنا فمايل وافر وأنا غين
والذكر فقد سبق يل عند من يقصدنا من أهل العلم والفقه مبا فيه كفاية وتويف سنة سبع وقيل ست 

ومخسني ومائتني يوم الثالثاء لعشر ليال خلون من ذي احلجة وصلى عليه أبو عبد اهللا حممد بن طاهر يف 
ة بنت عبد اهللا بطاهر ودفن يف دار كان يرتل فيها وله من الكتب كتاب تصحيح اآلثار الكبري دار طاهر

  ...كتاب النوادر كتاب املضاربة كتاب

  قتيبة بن زياد

القاضي وكان من أفقه أهل زمانه على مذاهب العراقيني وكان جموداً يف كتب الشروط وهو و الذي 
هل له يف الوقف شيء وله من الكتب كتاب الشروط ورأيته كتب السجل ملا وقفه أمحد بن اجلنيد ف

  كامالً كتاب احملاضر والسجالت والوثائق والعهود كتاب كبري 
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  الطحاوي

    

أبو جعفر أمحد بن حممد بن سلمة بن سالمة بن عبد امللك األزدي الطحاوي من قرية من قرى مصر يقال 
لب على حليته من البياض يتفقه على مذهب أهل هلا طحا وبلغ من السن مثانني سنة وكان السواد أغ

العراق وكان أوحد زمانه علماً وزهداً ويقال أنه عمل ألمحد ابن طولون كتاباً يف نكاح ملك اليمني 
يرخص له يف نكاح اخلدم واهللا أعلم وتويف سنة اثنتني وعشرين وثالمثائة وله من الكتب كتاب االختالف 

 يتمه والذي خرج منه حنو مثانني كتاباً على ترتيب كتب االختالف على بني الفقهاء وهو كتاب كبري مل
الوالء وال حاجة بنا إىل ذكرها وله بعد ذلك من الكتب كتاب الشروط الكبري كتاب الشروط الصغري 

كتاب املختصر الصغري كتاب املختصر الكبري كتاب شرح اجلامع الكبري حملمد كتاب شرح اجلامع الصغري 
ضر والسجالت كتاب الوصايا كتاب الفرائض كتاب شرح مشكل أحاديث رسول اهللا صلى كتاب احملا

اهللا عليه وسلم حنو ألف ورقة كتاب نقض كتاب املدلسني على الكرابيس كتاب أحكام القرآن كتاب 
  .شرح معاين اآلثار كتاب العقيدة كتاب التسوية بني حدثنا وأخربنا صغري

  علي بن موسى القمي

 العراقيني املشهورين والعلماء الفضالء املصنفني ويكىن أبا احلسن تكلم على كتب الشافعي أحد الفقهاء
ونقضها وله من الكتب كتاب أحكام القرآن كبري كتاب بعض ما خالف فيه الشافعي العراقيني يف أحكام 

  القرآن كتاب إثبات القياس واالجتهاد وخرب الواحد 

  أبو حازم القاضي

 عبد العزيز جليل القدر أخذ العلم عن الشيوخ البصريني ويل القضاء بالشام والكوفة وهو عبد احلميد بن
والكرخ أخذ عنه الطحاوي والدباس ولقيه أبو احلسن الكرخي وله من الكتب كتاب احملاضر والسجالت 

  كتاب الفرائض كتاب أدب القاضي 

  ابن موصل

  .لكبري كتاب الوثائق والسجالتوهو على مذهب أهل العراق وله من الكتب كتاب الشروط ا

  أبو زيد
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أمحد بن زيد الشروطي من أهل العراق وله من الكتب كتاب الوثائق كتاب الشروط الكبري كتاب 
  .الشروط الصغري كتاب

  يحيى بن بكر

  ...من أهل العراق وله من الكتب كتاب الشروط كتاب

  البردعي

 قرأ عليه أبو احلسن الكرخي وتويف يف وقعة وامسه أمحد بن احلسني من فقهاء أهل العراق وهو ممن
  ...القرامطة وكان خارجاً إىل احلج وله من الكتب كتاب

  الكرخي

أبو احلسن عبيد اهللا بن احلسن الكرخي الفقيه العراقي ممن يشار إليه يؤخذ عنه وعليه قرأ املربزون من 
ويف سنة أربعني وثالمثائة يف شعبان فقهاء الزمان وكان أوحد عصره غري مدافع وال منازع ومولده سنة وت

  .وله من الكتب كتاب املختصر يف الفقه مسألة يف األشربة وحتليل نبيذ التمر

  الرازي

أبو بكر أمحد بن علي تويف يف يوم األحد سابع العشر األول من ذي احلجة من سنة سبعني وثالمثائة وله 
كتاب شرح اجلامع الكبري حملمد بن حسن من الكتب كتاب شرح خمتصر الطحاوي كتاب أحكام القرآن 

  .النسخة األوىل كتاب املناسك لطيف كتاب شرح اجلامع الكبري النسخة الثانية

  أبو عبد اهللا البصري

وقد مضى ذكره يف مقالة املتكلمني والذي ألفه يف الفقه كتاب شرح خمتصر أيب احلسن الكرخي كتاب 
  تعة كتاب جواز الصالة بالفارسية األشربة وحتليل نبيذ التمر كتاب حترمي امل

  ابن األشناني

  .عراقي وله من الكتب كتاب الشروط

  الفرحي
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  .عراقي وله من الكتب كتاب الشروط

  الفن الثالث من المقالة السادسة 

  .في أخبار الشافعي وأصحابه

  الشافعي وأصحابه

    

قال حممد بن إسحاق الندمي قرأت خبط أيب القاسم احلجازي يف كتاب األخبار الداخلة يف التاريخ أنه أبو 
عبد اهللا حممد بن إدريس من ولد شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد ابن هاشم بن املطلب بن عبد 

ىل هارون الرشيد ومعه مناف وخبطه أيضاً قرأت قال ظهر رجل من بين أيب هلب بناحية املغرب فحمل إ
الشافعي فقال الرشيد للهيب مست بك نفسك إىل هذا قال وأي الرجلني كان أعال ذكراً وأعظم قدراً 

جدي أم جدك أنت ليس تعرف قصة جدك وما كان من أمره وأمسعه كلما كره ألنه استقيل قال فأمر 
 وخرجت أضرب يف البالد طلباً حببسه مث قال للشافعي ما محلك على اخلروج معه قال أنا رجل أملقت

للفضل فصحبته لذلك فاستوهبه الفضل بن الربيع فوهبه فأقام مبدينة السالم مدة فحدثنا حممد بن شجاع 
الثلجي قال كان مير بنا يف زي املغنيني على محار وعليه رداء حمشا وشعره جمعد قال ولزم حممد بن احلسن 

سليمان عن الشافعي قال كتبت عن حممد وقر مجل كتباً سنة حىت كتب كتبه فحدثونا عن الربيع بن 
وكان الشافعي شديداً يف التشيع وذكر له رجل يوما مسألة فأجاب فيها فقال له خالفت علي بن أيب 

طالب رضي اهللا عنه فقال له ثبت يل هذا عن علي بن أيب طالب حىت أضع خدي على التراب وأقول قد 
حضر ذات يوم جملساً فيه بعض الطالبييني فقال ال أتكلم يف جملس أخطأت وأرجع عن قويل إىل قوله و

حبضرة أحدهم هم أحق بالكالم وهلم الرياسة والفضل قال وصار إىل مصر سنة مائتني فأقام ا وأخذ عنه 
الربيع بن سليمان املصري وكان الشافعي يقول الشعر قال أبو الفتح بن النحوي وحدثين أبو احلسن بن 

ملصري قال رأيت قرب أيب عبد اهللا الشافعي مبصر بني بيطار بالل وبني الربكتني وعند رأسه لوح الصابوين ا
  : مس مكتوب عليه

 بهم غفلة ونوم حمقى  نحبي فسر قوم قضيت

 للشامتين يوم وليس  كأن ي يومي على حتم

    

وتويف سنة أربع ومائتني مبصر وله من الكتب كتاب املبسوط يف الفقه رواه عنه الربيع ابن سليمان 
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والزعفراين وحيتوي هذا الكتاب على كتاب الطهارة كتاب الصالة كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب 
ب احلج كتاب االعتكاف كتاب قال حممد بن إسحاق قرأت خبط بن أيب يوسف ما هذه نسخته كتا

الرسالة كتاب الطهارة كتاب اإلمامة كتاب استقبال القبلة كتاب اجلمعة كتاب صالة اخلوف كتاب 
العيدين كتاب صالة اخلسوف كتاب االستسقاء كتاب صالة التطوع كتاب املرتد الصغري كتاب املرتد 

تاب الكبري كتاب الزكاة كتاب فرض الزكاة كتاب أحكام القرآن كتاب املناسك كتاب البيوع ك
اختالف مالك والشافعي كتاب جراح العمد كتاب الرهن الكبري كتاب الرهن الصغري كتاب اختالف 
احلديث كتاب اختالف العراقيني كتاب اليمني مع الشاهد كتاب قتل املشركني كتاب قتال أهل البغي 

اب غسل كتاب الغصب كتاب األسارى واملغلول كتاب التعريس باخلطبة كتاب االسترباء واحليض كت
امليت كتاب اجلنائز كتاب السبق والرمي كتاب األحباس والبلوغ كتاب احلدود وكرى الرقاب كتاب 
الرضاع كتاب الطعام والشراب كتاب البحرية والسائبة كتاب املزارعة كتاب العمري والرقيب كتاب 

تاب االعتكاف األشربة كتاب فضائل قريش كتاب الشعار كتاب النشوز واخللع كتاب مسألة اخلنثى ك
كتاب املساقاة كتاب الصيد كتاب الوليمة كتاب الشفعة كتاب القراض كتاب فرض اهللا كتاب 

األجارات والغارمني والرجل يكرى الداية كتاب إحياء األموات كتاب الشروط كتاب الظهار كتاب 
 األوالد االيالء كتاب اختالف الزوجني كتاب الضحايا كتاب اختالف املواريث كتاب عتق أمهات

كتاب اللقطة كتاب اللقيط كتاب بلوغ الرشد كتاب خمتصر احلج الصغري كتاب مسألة املين كتاب إباحة 
الطالق كتاب الصيام كتاب املدبر كتاب املكاتب كتاب الوالء واحللف كتاب األجارات الكبري كتاب 

 اهللا كتاب اللعان كتاب اإلمجاع كتاب الصداق كتاب الشهادات كتاب ما خالف العراقيون علياً وعبد
خمتصر احلج الكبري كتاب قسم الفيء كتاب القرعة كتاب اجلزية كتاب الوصايا كتاب الدعوى والبينات 

كتاب حترمي اخلمر كتاب الرجعة كتاب أدب القاضي كتاب عدد النساء كتاب القطع والسرقة كتاب 
على حممد بن احلسن كتاب عسرة األميان والنذور كتاب الصيد والذبائح كتاب الصرف كتاب الرد 

النساء كتاب سري الواقدي كتاب سري األوزاعي كتاب احلكم على الساحر والساحرة كتاب الوديعة 
واألقضية كتاب وصية احلامل كتاب شهادة القاذف كتاب صدقة احلي عن امليت كتاب الرجل يضع مع 

  ر كتاب إبطال االستحسان الرجل بضاعة كتاب العارية كتاب املواريث كتاب احلكم بالظاه

  أسماء من روى عن الشافعي

وأخذ عنه الربيع بن سليمان املرادي من مراد قبيلة ويكىن أبا سليمان وكان مؤذناً مبصر يأخذ جاري 
رواه املبسوط وتويف السلطان على آذانه وأصله من مصر روى عن الشافعي كتب األصول ويسمى ما 
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مبصر سنة سبعني ومائتني وروى عن الربيع بن سيف وهو أبو بكر أمحد بن عبد اهللا بن سيف بن سعيد 
  .وأبو عبد اهللا حممد بن محدان الطرائفي واألصم النيسابوري وعبد اهللا بن أيب سفيان املوصلي

ن الشافعي على ترتيب ما رواه الربيع الزعفراين أبو عبد اهللا احلسن بن حممد بن الصباح وروى املبسوط ع
وفيه خلف يسري وليس يرغب الناس فيه وال يعملون عليه وإمنا يعمل الفقهاء على ما رواه الربيع وال 
حاجة بنا إىل تسمية الكتب اليت رواها الزعفراين ألا قد قلت واندرس أكثرها وليس ينسخ فيما بعد 

  .وتويف سنة ستني ومائتني

يم بن خالد بن اليمان الفقيه الكليب أخذ عن الشافعي وروى عنه وخالفه يف أشياء وأحدث أبو ثور إبراه
لنفسه مذهباً اشتقه من مذاهب الشافعي وله مبسوط على ترتيب كتب الشافعي وأكثر أهل أذربيجان 

اب وأرمينية يتفقهون على مذهبه وتويف يف سنة أربعني ومائتني تسمية كتب أيب ثور كتاب الطهارة كت
  .الصالة كتاب الصيام كتاب املناسك وممن اخذ عن أيب ثور

ابن اجلنيد وامسه من جلة أصحابه ومقدميهم وعبيد بن خلف البزاز وكان من جلة أصحابه أيضاً العيايل 
  .على مذهب أيب ثور وهو أبو جعفر أمحد بن حممد العيايل وله من الكتب كتاب املعاقل والديات

  .صري وتويف وله من الكتب كتاب زاد املسافر يف الفقهمنصور ابن إمساعيل امل

    وممن أخذ عن الشافعي 

وله من الكتب ... حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم روى عن الشافعي ومييز من أخويه املالكيني وتويف
  .كتاب السنن على مذهب الشافعي

هل مصر روى عن الشافعي كتاب حرملة بن حيىي املصري أخذ عن الشافعي حيىي ابن نصر احلوالين من أ
  .الشافعي يف الرد على بن علية

البويطي وامسه يوسف بن حيىي ويكىن أبا يعقوب روى عن الشافعي قال الربيع كتب إيل البويطي من 
  : السجن يوصيين بأهل حلقيت ويقول اصرب نفسك عليهم فإين كنت امسع الشافعي يقول

  ولن يكرم النفس الذي ال يهينها  لهم نفسي لكي يكرمونها أهين

وللبويطي من الكتب كتاب املختصر الكبري كتاب املختصر الصغري كتاب الفرائض وروى عن البويطي 
املزين من مزينة قبيلة الربيع بن سليمان وأبو إمساعيل الترمذي املزين وهو أبو إبراهيم إمساعيل بن إبراهيم 

من قبائل اليمن أخذ عن الشافعي وكان ورعا فقيها على مذهب الشافعي ومل يكن يف أصحاب الشافعي 
أفقه من املزين وال أصلح من البويطي وتويف مبصر يوم األربعاء ودفن يوم اخلميس سلخ شهر ربيع األول 

ؤذن صاحب الشافعي وله من الكتب كتاب سنة أربع وستني ومائتني وصلى عليه الربيع بن سليمان امل
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املختصر الصغري الذي بيد الناس وعليه يعول أصحاب الشافعي وله يقرأون وإياه يشرحون وله روايات 
خمتلفة وأكثرها ما رواه النيسابوري األصم وامسه وابن األكفاين عبد اهللا بن صاحل وأخو حروري اجلوهري 

  .كبري وهو متروك كتاب الوثائقوامسه أمحد بن موسى كتاب املختصر ال

املروزي أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد املروزي صاحب املزين وله من الكتب كتاب شرح خمتصر املزين 
أول وثاين كتاب الفصول يف معرفة األصول كتاب الشروط والوثائق كتاب الوصايا وحساب الدور 

  .كتاب اخلصوص والعموم

ه الزبري بن عبد اهللا بن سليمان بن عاصم بن املنذر بن الزبري بن العوام الزبريي ومن الشافعيني الزبري وامس
وتويف بعد الثالمثائة وله من الكتب كتاب خمتصر الفقه ويعرف بالكايف كتاب اجلامع يف الفقه كتاب 

  .الفرائض

املروزي آخر وامسه أمحد نصر وله من الكتب كتاب اختالف الفقهاء الكبري كتاب اختالف الفقهاء 
  .الصغري

ابن سريج أبو العباس أمحد بن عمر بن سريج من مجلة الشافعيني وفقهائهم ومتكلميهم وبينه وبني حممد 
بن داود مناظرات حبضرة أيب احلسن علي بن عيسى وتويف سنة مخس وثالمثائة وله من الكتب كتاب الرد 

زين والشافعي كتاب جواب على حممد بن احلسن كتاب الرد على عيسى بن أبان كتاب التقريب بني امل
القاشاين كتاب خمتصر يف الفقه الساجي أبو حيىي زكريا بن حيىي بن حممد بن الساجي أخذ عن املزين 

  .والربيع وعن املصريني وله من الكتب كتاب االختالف يف الفقه

ذهب الشافعي القاشاين وهو حممد بن إسحاق ويكىن أبا بكر من قاشان وكان أوالً داودياً مث انتقل إىل م
وصار رأسا فيه ومتقدماً عند أهل نظاراً وله من الكتب كتاب الرد على داود يف إبطال القياس كتاب 

  .إثبات القياس للقاشاين كتاب الفتيا الكبري كتاب صدر كتاب الفتيا كتاب أصول الفتيا

اً مقدماً وتويف األصطنحري أبو سعيد وكان رأساً يف مذهب الشافعي وحدث وكان ثقة مستوراً وفقيه
سنة مثان وعشرين يف يوم اجلمعة ألربع عشرة ليلة خلت من مجادى اآلخرة ودفن مبقابر الدير وله من 
الكتب كتاب الفرائض الكبري كتاب الشروط والوثائق واحملاضر والسجالت ابن الصرييف وهو أبو بكر 

علي بن عيسى وصاحباً له يف جلة حممد بن عبد اهللا الصرييف الشافعي وكان منقطعاً إىل أيب احلسن 
الشافعيني ومتكلميهم ومولده وتويف يوم اجلمعة الثنيت عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األول سنة ثالثني 
وثالمثائة وله من الكتب كتاب البيان يف دالئل األعالم على أصول األحكام كتاب شرح رسالة الشافعي 

بن طالب الكاتب لرسالة الشافعي كتاب الفرائض أبو كتاب حساب الدور كتاب نقض كتاب عبيد اهللا 
وله من الكتب كتاب اإلمجاع واالختالف كتاب املقاالت يف أصول الفقه ... عبد الرمحن الشافعي وامسه
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  .غري األول

الطربي أبو علي احلسن بن القاسم من الشافعيني وله من الكتب كتاب خمتصر مسائل اخلالف يف الكالم 
  .والنظر

    يب بن سلمة أبو احلسن أبو الط

حممد بن أمحد بن إبراهيم بن يوسف بن أمحد الكاتب من جلة الشافعيني ولد سنة إحدى ومثانني ومائتني 
باحلسنية وله كتب على مذهب الشيعة فمن كتبه على مذهب الشافعي كتاب البصائر كتاب اإلبلي 

ث فأما كتبه على مذهب الشيعة فنحن كتاب املستعذب كتاب الرد على الكرخي كتاب املفيد يف احلدي
  .نذكرها يف موضعها إن شاء اهللا تعاىل

  ....وله من الكتب... ابن سيف الفارض وامسه

ابن األشيب أبو عمران موسى بن األشيب فقيه على مذهب الشافعي وكان متكلماً وله من الكتب أبو 
  ...وله من الكتب... الطيب بن سلمة من الشافعيني وتويف

  ...األهوازي بن اجلنيد أبو احلسن القاضي وله من الكتب... طيب امللقي وله من الكتبأبو ال

وهو أمحد بن بشر بن عامر العامري وله من الكتب ... أبو حامد القاضي البصري من الشافعيني وتويف
  .كتاب اجلامع الكبري ألف ورقة كتاب اجلامع الصغري كتاب األشراف على أصول الفقه

بكر حممد بن احلسني بن عبيد اهللا األجري الفقيه أحد الصاحلني العباد وله يف ذلك كتب األجري أبو 
كثرية قد ذكرا يف موضعها من الكتب وكان مقيما مبكة وتويف قريباً وكان على مذهب الشافعي وله 

  .من الكتب كتاب خمتصر الفقه كتاب أحكام النساء كتاب النصيحة وحيتوي على عدة كتب يف الفقه

  .ابن شقراء اخلفاف الشافعي جماور مبكة وامسه وله من الكتب كتاب الشروط

ابن رجا أبو العباس من الشافعيني بصري خليفة القاضي بالبصرة وله من الكتب كتاب علل الشروط 
  .كتاب الشروط كبري رأيت الشافعيني ميدحونه ويستحسنونه

  ابن دينار الهمداني

   يف اية احلسن حنو ألف ورقة وله من الكتب كتاب الشروط كبري

  أبو الحسن

  كتاب املسائل والعلل والفروق : وله من الكتب... النسوي وامسه

  أبو بكر
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حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري الفقيه على مذهب الشافعي واحد املتقدمني وله من الكتب كتاب 
  املسائل يف الفقه كتاب إثبات القياس 

  الفرجي

  .محد بن إبراهيم بن حممد الفرجي فرائضي وله من الكتب كتاب البيان ألحكام الفرائض كبريأبو العباس أ

  ابن أبي هريرة

  كتاب املسائل كتاب التعليق يف الفقه واملسائل : وله من الكتب... أبو علي وتويف

  القفال

  كتاب األصول : أبو بكر وله من الكتب

  أبو الحسن

  لطيف، كتاب املقدمات كتاب ال: ابن خريان وله من الكتب

  الفن الرابع من المقالة السادسة 

  .في أخبار داود وأصحابه

  داود بن علي

    

أبو سليمان داود بن علي بن داود بن خلف األصفهاين وهو أول من استعمل قول الظاهر وأخذ بالكتاب 
وتويف داود سنة سبعني ومائتني والسنة وألغى ما سوى ذلك من الرأي والقياس وكان فاضالً صادقاً ورعاً 

وله من الكتب كتاب اإليضاح كتاب اإلفصاح كتاب الدعوى والبينات كبري كتاب األصول كتاب 
احليض قال حممد بن إسحاق قرأت خبط عتيق يوشك أن يكون كتب يف زمان داود بن علي تسمية كتب 

طهارة كتاب احليض كتاب األذان أيب سليمان داود بن علي وقد أثبتها على ترتيبا ما قرأت كتاب ال
كتاب الصالة كتاب القبلة كتاب املواقيت كتاب السهو أربع مائة ورقة كتاب االستسقاء كتاب افتتاح 

الصالة كتاب ما يفسد به الصالة كتاب اجلمعة كتاب صالة اخلوف كتاب صالة اخلسوف كتاب صالة 
ب اجلنائز كتاب غسل امليت كتاب الزكاة العيدين كتاب اإلمامة كتاب احلكم على تارك الصالة كتا
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ثالمثائة ورقة كتاب صدقة الفطر كتاب صيام التطوع كتاب صيام الفرض ستمائة ورقة كتاب االعتكاف 
كتاب املناسك كتاب خمتصر احلج كتاب النكاح ألف ورقة كتاب الصداق كتاب الرضاع كتاب النشوز 

ليه كتاب االسترباء كتاب الرجعة كتاب مسألة يفء كتاب اخللع كتاب البينة على من يستحق البينة ع
كتاب االيالء كتاب الظهار كتاب اللعان كتاب املفقود كتاب الطالق كتاب طالق السنة كتاب األميان 

يف الطالق كتاب الطالق قبل امللك كتاب طالق السكران والناشي كتاب العدد كتاب البيوع كتاب 
كتاب الشركة كتاب القراض كتاب الوديعة كتاب العارية كتاب الصرف كتاب املأذون له يف التجارة 

احلوالة والضمان كتاب الرهن كتاب األجارات كتاب املزارعة كتاب املساقاة كتاب احملافرة واملعاقل 
كتاب الشرب كتاب الشفعة كتاب الكفالة بالنفس كتاب الوكالة كتاب أحكام اإلباق كتاب احلدود 

املسكر كتاب األشربة كتاب الساحر كتاب قتل اخلطاء كتاب قتل العمد كتاب السرقة كتاب حترمي 
كتاب القسامة كتاب اجلنني كتاب األميان والكفارات كتاب النذور كتاب العتاق كتاب املكاتب كتاب 

املدبر كتاب إجياب القرعة كتاب الصيد كتاب ذبائح املسلمني كتاب األضاحي كتاب العقيقة كتاب 
باس كتاب الطب كتاب اجلهاد كتاب السري كتاب قسم الفيء كتاب سهم ذوي األطعمة كتاب الل

القرىب كتاب قسم الصدقات كتاب اخلراج كتاب املعدن كتاب اجلزية كتاب القسمة كتاب احملاربة 
كتاب سري العادلة كتاب املريد كتاب اللقطة والضوال كتاب اللقيط كتاب الفرائض كتاب ذوي 

تاب الوصايا يف احلساب كتاب الدور كتاب الوالء واخللف كتاب اخلناث األرحام كتاب الوصايا ك
كتاب األوقات كتاب اهلبة والصدقة كتاب القضاء كتاب أدب القاضي كتاب القضاء على الغائب كتاب 

احملاضر كتاب الوثائق ثالثة آالف ورقة كتاب السجالت كتاب احلكم بني أهل الذمة كتاب الدعوى 
 كتاب اإلقرار كتاب الرجوع عن الشهادات كتاب احلجر كتاب التفليس كتاب والبينات ألف ورقة

الغصب كتاب الصلح كتاب النضال كتاب ما جيب من االكتساب كتاب الذنب عن السنن واألحكام 
واألخبار ألف ورقة كتاب الرد على أهل اإلفك كتاب املشكل كتاب الواضح والفاضح للساعي كتاب 

هللا عليه وسلم كتاب أعالم النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاب املعرفة كتاب الدعاء صفة أخالق النيب صلى ا
كتاب املستقبل واملستدبر كتاب اإلمجاع كتاب إبطال التقليد كتاب إبطال القياس كتاب خرب الواحد 

كتاب اخلرب املوجب للعلم كتاب احلجة كتاب اخلصوص والعموم كتاب املفسر وامل كتاب ترك 
 كتاب رسالة الربيع بن سليمان كتاب رسالة أيب الوليد كتاب رسالة القطان كتاب رسالة هارون األفكار

الشاري كتاب نصاح مخس مائة ورقة كتاب اإليضاح أربعة آالف ورقة كتاب املتعة قال حممد بن 
إسحاق نسخت هذه الكتب من جزء عتيق خبط حممود املروزي وأحسب هذا الرجل على مذهب داود 

نه غري معروف ولداود مسائل وردت عليه من األصقاع واملواضع منها كتاب املسائل األصفهانيات إال أ
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كتاب املسائل املكتومات كتاب املسائل البصريات كتاب املسائل اخلوارزميات كتاب الكايف يف مقالة 
كتاب مساه املطليب يعين الشافعي كتاب مسألتني خالف فيهما الشافعي والكتب األوىل حيتوي عليها 

  .كتاب السري

  محمد بن داود

    

ويكىن أبا بكر وكان فقيها على مذهب أبيه فاضالً بارعاً أديبا شاعراً أخبارياً أحد الظرفاء واملستورين 
وقد ذكرت ما صنفه من الكتب يف األدب والشعر يف موضعه من مقالة اإلخباريني والنسابني واألدباء 

كتب الفقهية كتاب اإلنذار كتاب األعذار كتاب الوصول إىل معرفة ومولده سنة وتويف سنة وله من ال
األصول كتاب اإلجياز كتاب الرد على بن شرشري كتاب الرد على أيب عيسى الضرير كتاب االنتصار من 

  أيب جعفر الطربي 

  ابن جابر

تب كتاب ابن جابر من علمائهم وأكابرهم وله من الك... من ولد الداوديني أبو إسحاق إبراهيم بن
  .االختالف ومل يعمل أكرب منه وأصحابه يستحسنونه

  ابن المغلس

وهو أبو احلسن عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن املغلس وإليه انتهت رياسة الداوديني يف وقته ومل ير مثله 
 يقصده فيما بعد وكان فاضالً عاملاً نبيالً صادقاً ثقة مقدماً عند مجيع الناس ومرتله ببغداد على ر مهدي

العامل من سائر البلدان وتويف ألربع خلون من مجادى اآلخرة سنة أربع وعشرين وثالمثائة وله من الكتب 
كتاب املوضح جوابات كتاب املزين كتاب املنجح كتاب املفصح كتاب أحكام القرآن كتاب الطالق 

  كتاب الوالء 

  المنصوري

ود من أفاضل الداوديني وله كتب جليلة حسنة وهو أبو العباس أمحد بن حممد بن صاحل على مذهب دا
  .كبار منها كتاب املصباح كبري كتاب اهلادي كتاب النري

  الرقي
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وهو أبو سعيد على مذهب داود من علماء املذهب وله من الكتب كتاب األصول ويشتمل على مائة 
  .كتاب على مثال كتب داود وال حاجة بنا إىل ذكرها وله بعد ذلك كتاب شرح املوضح

  النهرباني

  .وامسه احلسن بن عبيد أبو سعيد وله من الكتب كتاب إبطال القياس

  ابن الخالل

ويكىن أبا الطيب وله من الكتب كتاب إبطال القياس كتاب النكت كتاب نعت احلكمة يف أصول الفقه 
  .حيتوي على عدة كتب

  الرباعي

لداوديني وكان قريب العهد وخرج عن وامسه إبراهيم بن أمحد بن احلسن ويكىن أبا إسحاق من علماء ا
  بغداد إىل مصر وا مات يف سنة وله من الكتب كتاب االعتبار يف إبطال القياس 

  حيدرة

وله ... ويكىن أبا احلسن وكان من األخيار وفقيهاً على مذاهب أصحابه ورأيته وكان يل صديقاً وتويف
  ...من الكتب

  القاضي الحزري

لعزيز بن أمحد األصفهاين احلزريري أحد علماء الداوديني يف عصرنا واملتمكنني أيده اهللا أبو احلسن عبد ا
من املذهب من أفاضل أصحابه ومصنفيهم ومولده سنة وواله عضد الدولة قضاء الربع األسفل من 

اجلانب الشرقي من مدينة السلم وإىل وقتنا هذا وهو سنة سبع وسبعني وثالمثائة وله من الكتب كتاب 
  الف مسائل اخل

  فقهاء الشيعة ومحدثوهم وعلماؤهم

  الفن الخامس من المقالة السادسة 

  أخبار فقهاء الشيعة وأسماء ما صنفوه من الكتب
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من أصحاب أمري املؤمنني عليه السالم سليم بن قيس اهلاليل وكان هارباً من : قال حممد بن إسحاق
ه فلما حضرته الوفاة قال ألبان أن لك علي حقاً احلجاج ألنه طلبه ليقتله فلجأ إىل أبان بن أيب عياش فآوا

وقد حضرتين الوفاة يا بن أخي انه كان من أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كيت وكيت وأعطاه 
كتاباً وهو كتاب سليم بن قيس اهلاليل املشهور رواه عنه أبان بن أيب عياش مل يروه عنه غريه وقال أبان 

 نور يعلوه وأول كتاب ظهر للشيعة كتاب سليم بن قيس اهلاليل رواه أبان يف حديثه وكان قيس شيخاً له
  .بن أيب عياش مل يروه غريه

  الكتب المصنفة في األصول والفقه

  وأسماء الذين صنفوها 

    

ترتيب فمنهم قال حممد بن إسحاق هؤالء مشايخ الشيعة الذين رووا الفقه عن األئمة ذكرم على غري 
كتاب صاحل بن أيب األسود كتاب علي بن غراب كتاب أيب حيىي ليث املرادي كتاب رزيق بن الزبري 

كتاب أيب سلمة البصري كتاب إمساعيل بن زياد كتاب أيب أمحد عمر بن الرضيع كتاب داود بن فرقد 
مد بن احلسن كتاب علي بن رئاب كتاب علي بن إبراهيم بن معلى كتاب هشام بن سامل كتاب حم

العطار كتاب عبد املؤمن بن القاسم األنصاري كتاب سيف بن عمرية النخعي كتاب إبراهيم بن عمر 
الصنعاين كتاب عبد اهللا ابن ميمون القداح كتاب الربيع بن أيب مدرك كتاب عمر بن أيب زياد األبزاري 

ي كتاب حريز بن عبد اهللا كتاب زكار بن حيىي الواسطي كتاب أيب خالد بن عمرو بن خالد الواسط
األزدي السجستاين كتاب عبد اهللا احلليب كتاب زكريا املؤمن كتاب ثابت الضرير كتاب مثىن بن أسد 

اخلياط كتاب عمر بن أذينة كتاب عمار بن معاوية الدهين العبدي الكويف كتاب معاوية بن عمار الدهين 
رضا عليه السالم وحممد ابنه من بعد أبان بن كتاب احلسن بن حمبوب السراد وهو الوارد من أصحاب ال

تغلب وله من الكتب كتاب معاين القرآن لطيف كتاب القراءات كتاب من األصول يف الرواية على 
  مذهب الشيعة 

  آل زرارة بن أعين

زرارة لقب وامسه عبد ربه أخوه محران بن أعني وكان حنوياً وابنه محزة بن محران وحممد بن محران وبكري 
أعني وابنه عبد اهللا بن بكري وعبد الرمحن بن أعني وعبد امللك بن أعني وابنه ضريس بن عبد امللك من بن 

أصحاب أيب جعفر حممد بن علي عليه السالم وكان أعني بن سنبس عبدا روميا لرجل من بين شيبان تعلم 
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والئي وكان سنبس راهباً القرآن مث أعتقه فعرض عليه أن يدخل يف نسبه فأىب أعني ذلك وقال أقرين على 
يف بلد الروم ويكىن بكري أبا اجلهم وزرارة يكىن أبا علي أيضا وزرارة أكرب رجال الشيعة فقهاً وحديثاً 

ومعرفة بالكالم والتشيع ومن ولده احلسني بن زرارة واحلسن بن زرارة من أصحاب جعفر بن حممد روى 
  عن زرارة بن أعني عبيد بن زرارة وكان أحول 

  يونس

ابن عبد الرمحن من أصحاب موسى بن جعفر عليه السالم من موايل آل يقطني عالمة زمانه كثري 
التصنيف والتأليف على مذاهب الشيعة وله من الكتب كتاب علل األحاديث كتاب الصالة كتاب الصيام 

  كتاب الزكاة كتاب الوصايا والفرائض كتاب جامع اآلثار كتاب البداء 

  البزنطي

لشيعة أمحد بن حممد بن أيب نصر البزنطي من أصحاب موسى عه السالم وله من الكتب من علماء ا
  كتاب ما رواه عن الرضا عليه السالم كتاب اجلامع كتاب املسائل 

  البرقي

أبو عبد اهللا حممد بن خالد الربقي القمي من أصحاب الرضا ومن بعده صحب ابنه جعفر وقيل كان يكىن 
كتاب العويص كتاب التبصرة كتاب احملاسن كتاب الرجال فيه ذكر من روى أبا احلسن وله من الكتب 

  عن أمري املؤمنني رضي اهللا عنه 

  الحسن بن محبوب

السراد وهو الزراد من أصحاب موالنا الرضا وحممد ابنه وله من الكتب كتاب التفسري كتاب النكاح 
ل كتاب احملاسن للربقي حيتوي على نيف كتاب الفرائض واحلدود والديات قرأت خبط أيب علي بن مهام قا

وسبعني كتاباً ويقال على مثانني كتاباً وكانت هذه الكتب عند أيب علي بن مهام كتاب احملبوبات كتاب 
املكروهات كتاب طبقات الرجال كتاب فضائل األعمال كتاب أخص األعمال كتاب التحذير كتاب 

ب علل األحاديث كتاب معاين احلديث والتحريف التخويف كتاب الترهيب كتاب احلياة والصفوة كتا
كتاب الفروق كتاب االحتجاج كتاب اللطائف كتاب املصاحل كتاب تعبري الرؤيا كتاب صوم األيام 

كتاب السماء كتاب األرضني كتاب البلدان كتاب ذكر الكعبة كتاب احليوان واألجناس كتاب أحاديث 
هري كتاب األوامر والزواجر كتاب ما خاطب اهللا به خلقه اجلن واألنس كتاب فضائل القرآن كتاب األزا
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كتاب األنبياء والرسل كتاب اجلمل كتاب جدول احلكمة كتاب األشكال كتاب القرائن كتاب البزائر 
كتاب الرياضة كتاب األوائل كتاب التاريخ كتاب األسباب كتاب املآثر كتاب االصفية كتاب األفانني 

   كتاب الرواية كتاب النوادر

  ابنه أحمد

ابن أيب عبد اهللا حممد بن خالد الربقي وله من الكتب كتاب االحتجاج كتاب السفر كتاب البلدان أكرب 
  من كتاب أبيه 

  الحسن والحسين ابنا سعيد األهوازيان

    

من أهل الكوفة من موايل علي بن احلسني من أصحاب الرضا أوسع أهل زماما علماً بالفقه واآلثار 
وغري ذلك من علوم الشيعة ومها احلسن واحلسني ابنا سعيد بن محاد بن سعيد وصحبا أيضاً أبا واملناقب 

جعفر بن الرضا وللحسني من الكتب كتاب التفسري كتاب التقية كتاب األميان والنذور كتاب الوضوء 
 كتاب كتاب الصالة كتاب الصيام كتاب النكاح كتاب الطالق كتاب األشربة كتاب الرد على الغالية

  الدعاء كتاب العتق والتدبري 

  زيدان

  .ابن احلسن بن سعيد وله من الكتب كتاب االحتجاجات

  األشعري

أبو جعفر حممد بن أمحد بن حيىي بن عمران األشعري من علماء الشيعة والروايات والفقه وله من الكتب 
ما نزل من القرآن يف احلسني باباً يف الفقه واآلداب كتاب النوادر كتاب ... كتاب اجلامع وحيتوي على

  .بن علي عليهما السالم رواه أبو علي بن مهام اإلسكايف

  علي بن هاشم

وهو علي بن إبراهيم بن هاشم من العلماء والفقهاء وله من الكتب كتاب املناقب كتاب اختيار القرآن 
  كتاب قرب اإلسناد 

  حريز بن عبد اهللا
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  .تاب الصيام كتاب النوادروله من الكتب كتاب الزكاة كتاب الصالة ك

  صفوان بن يحيى

وله من الكتب كتاب الشراء والبيع كتاب التجارات غري األول كتاب احملبة والوظائف كتاب الفرائض 
  كتاب الوصايا كتاب اآلداب كتاب بشارات املؤمن 

  عيسى بن مهران

من الكتب كتاب الفرق بني األمة واآلل كتاب احملدثني كتاب السنن املشتركة كتاب الوفاة كتاب وله 
  الكشف كتاب الفضائل كتاب الديباج 

  الحسن بن محمد

  ابن مساعه وله من الكتب كتاب القبلة كتاب الصالة كتاب الصيام 

  ابن بالل

ن الكتب كتاب الرشد والبيان ومن القميني قمي أبو احلسن علي بن بالل بن معاوية بن أمحد املهليب وله م
أبو جعفر أمحد بن حممد بن عيسى وله من الكتب كتاب الطب الكبري كتاب الطب الصغري كتاب 

  املكاسب 

  سعد بن إبراهيم القمي

  كتاب تصدير الدرجات : وله من الكتب

  ابن معمر

  أبو احلسني بن معمر الكويف وله من الكتب كتاب قرب اإلسناد 

  بن فضالا

أبو علي احلسن بن علي بن فضال التيملي بن ربيعة بن بكر موىل تيم اهللا بن ثعلبة وكان من خاصة 
  أصحاب أيب احلسن الرضا عليه السالم وله من الكتب كتاب التفسري كتاب االبتداء واملبتدأ كتاب الطب 

  ابن جمهور
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خاصة أصحاب الرضا عليه السالم وله العمي وامسه حممد بن احلسني بن مجهور العمي بصري ويعد يف 
  من الكتب كتاب الواحدة يف األخبار واملناقب واملثالب وجزأه مثانية أجزاء 

  محمد بن عيسى

ابن عبيد بن يقطني من أهل بغداد من أصحاب علي بن حممد واحلسن بن علي عليهم السالم وله من 
يف هذا الكتاب عن حممد بن مجهور العمي الكتب كتاب األمل والرجاء وقال أبو علي بن مهام ما كان 

فقد حدثين به احلسن بن حممد بن مجهور عن أبيه وقال هذا الكتاب يذكر فيه أشياء مما يرجوه الشيعة من 
  فضائلهم ومرتلتهم ويشبه هذا الكتاب كتاب البشارات 

  إسماعيل بن مهران

  .كتاب املالحم: أخو عيسى بن مهران وله من الكتب

  أبو جعفر

  .د بن احلسن بن أمحد بن الوليد القمي وله من الكتب كتاب اجلامع يف الفقه كتاب تفسري القرآنحمم

  أبو القاسم

  كتاب القضايا واألحكام : عبد اهللا بن أمحد بن عامر بن سليمان الطائي وله من الكتب

  األدمي الرازي

  .السالم وله من الكتب كتابأبو سعيد سهل بن زياد الرازي من أصحاب أيب حممد احلسن بن علي عليه 

  الثقفي

أبو إسحاق إبراهيم بن حممد األصفهاين من الثقات العلماء املصنفني وله من الكتب كتاب أخبار احلسن 
  بن علي عليه السالم 

  موسى بن سعدان

  وله من الكتب كتاب الطوائف 

  أبو جعفر
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  بن احلسني الصائغ من الشيعة اإلمامية وله من الكتب كتاب التباشري حممد 

  بندار

ابن حممد بن عبد اهللا الفقيه إمامي متقدم وله من الكتب كتاب الطهارة كتاب الصالة كتاب الصيام 
كتاب احلج كتاب الزكاة وله غري ذلك من الكتب على نسق األصول وله من الكتب غري ذلك كتاب 

  هة اخلرب كتاب املتعة كتاب العمرة اإلمامة من ج

  آل يقطين

    يلحق مبوضعه يف األول 

كان يقطني من وجوه الدعاة وطلبه مروان فهرب وابنه علي بن يقطني ولد بالكوفة سنة أربع وعشرين 
ومائة وهربت أم علي به وبأخيه عبيد بن يقطني إىل املدينة فلما ظهرت الدولة اهلامشية ظهر يقطني 

علي بعلي وعبيد فلم يزل يقطني يف خدمة أيب العباس وأيب جعفر منصور ومع ذلك يرى رأي وعادت أم 
آل أيب طالب ويقول بإمامتهم وكذلك ولده وكان حيمل األموال إىل جعفر بن حممد بن علي واأللطاف 

 اثنتني ومن خربه إىل املنصور واملهدي فصرف اهللا عنهم كيدمها وتويف علي بن يقطني مبدينة السالم سنة
ومثانني ومائة وسنه سبع ومخسون سنة وصلى عليه ويل العهد حممد بن الرشيد وتويف أبوه بعده يف سنة 

مخس ومثانني ومائة ولعلي بن يقطني كتاب ما سأل عنه الصادق من أمور املالحم كتاب مناظرته للشاك 
  حبضرة جعفر 

  فقهاء المحدثين وأصحاب الحديث

  لسادسة الفن السادس من المقالة ا

  .أخبار فقهاء أصحاب الحديث

  أخبار سفيان الثوري

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من ولد ثور بن عبد مناة بن أد بن طاخبة بن الياس بن مضر بن نزار 
بن معد بن عدنان وكان يقال إنه يف بين ثور ثالثون رجالً ليس منهم رجل دون الربيع بن خثيم وهم 

منهم أحد ومات سفيان الثوري بالبصرة مستتراً من السلطان ودفن عشاء وذلك بالكوفة وليس بالبصرة 
يف سنة إحدى وستني ومائة وهو بن أربع وستني سنة وولد سنة سبع وتسعني وأوصى إىل عمار بن سيف 

يف كتبه فمحاها وأحرقها ومل يعقب سفيان كان له بن مات قبله فجعل كل شيء له ألخته وولدها ومل 
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رك بن سعيد شيئا وله من الكتب كتاب اجلامع الكبري جيري جمرى احلديث رواه عنه مجاعة يورث املبا
منهم يزيد بن أيب حكيم وعبد اهللا بن الوليد العدين وإبراهيم بن خالد الصنعاين وعبد امللك اجلدي ومن 

ي غسان بن غري أهل اليمن احلسني بن حفص األصفهاين كتاب اجلامع الصغري ورواه مجاعة منهم األشجع
عبيد احلسن بن حفص األصفهاين املعافا بن عمران املوصلي عبد العزيز بن أبان عبد الصمد بن حسان 

زيد بن أيب الزرقاء القاسم بن يزيد اجلرمي كتاب الفرائض كتاب رسالة إىل عباد بن عباد األرسويف 
  كتاب رسالة 

  أبو عبد الرحمن

ئب من بين عامر بن لؤي من الفقهاء واحملدثني وكان قاضياً وتويف حممد بن عبد الرمحن بن املغرية بن أيب ذ
سنة تسع ومخسني ومائة وله من الكتب كتاب السنن وحيتوي على كتب الفقه مثل صالة وطهارة وصيام 

  .وزكاة ومناسك وغري ذلك

  عبد الرحمن

من الكتب كتاب ابن زيد بن أسلم بن موىل عمر بن اخلطاب ومات يف أول خالفة هارون الرشيد وله 
  .الناسخ واملنسوخ كتاب التفسري

  عبد الرحمن

ابن أيب الزناد واسم أيب الزناد عبد اهللا بن ذكوان من فقهاء احملدثني وتويف ببغداد سنة أربع وسبعني ومائة 
  .وله من الكتب كتاب الفرائض كتاب رأي الفقهاء السبعة من أهل املدينة وما اختلفوا فيه

  إبن حزم األنصاري

عبد امللك بن حممد بن أيب بكر بن عمرو بن حزم األنصاري تويف سنة ست وسبعني ومائة ببغداد وكان 
  قاضياً ا هلارون وله من الكتب كتاب املغازي 

  عبد الملك

ابن عبد العزيز بن جريج موىل آل أسيد بن أيب العيص بن أمية ويكىن أبا الوليد تويف سنة مخسني ومائة 
ب السنن وحيتوي على مثل ما حيتوي عليه كتب السنن مثل الطهارة والصيام والصالة وله من الكتب كتا
  .والزكاة وغري ذلك



ابن الندمي-الفهرست  227  

  سفيان بن عيينة

اهلاليل موىل وتويف سنة مثان وتسعني ومائة وكان فقيهاً جموداً وال كتاب له يعرف وإمنا كان يسمع منه له 
  تفسري معروف 

  مغيرة

  .أبا هشام تويف سنة ست وثالثني ومائة وله من الكتب كتاب الفرائضابن مقسم الضيب موىل هلم ويكىن 

  زائدة

ابن قدامة الثقفي من أنفسهم ويكىن أبا الصلت مات بالروم يف غزاة احلسن بن عطية سنة إحدى وستني 
السنن كتاب القراءات كتاب أو ستني وله من الكتب كتاب السنن حيتوي على مثل ما حيتوي عليه كتب 

  .التفسري كتاب الزهد كتاب املناقب

  محمد

ابن الفضيل بن غزوان الضيب موىل هلم ويكىن أبا عبد الرمحن تويف سنة مخس وتسعني ومائة وله من 
الكتب كتاب الطهارة كتاب الصالة كتاب املناسك كتاب الزكاة على ترتيب كتب الفقه إىل آخره 

  .يضا كتاب التفسري كتاب الزهد كتاب الصيام كتاب الدعاءويعرف بكتاب السنن أ

  يحيى

    

ابن زكريا بن زائدة ويكىن أبا سعيد مات باملدائن وهو قاض ا سنة ثالث ومثانني ومائة وله من الكتب 
  .كتاب السنن مثل األول

  وكيع بن الجراح

رفاً من احلج بفيد، سنة سبع ابن مليح الرواسي من بين عامر بن صعصعة ويكىن أبا سفيان وتويف منص
  وتسعني ومائة يف احملرم وله من الكتب كتاب السنن مثل األول 

  أبو نعيم
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الفضل بن دكني موىل طلحة بن عبيد اهللا التيمي تويف سنة تسع عشرة ومائتني وله من الكتب كتاب 
  املناسك كتاب املسائل يف الفقه 

  يحيى

بن أيب معيط مات بفم الصلح سنة ثالث ومائتني وله من الكتب ابن آدم ويكىن أبا زكريا موىل آلل عقبة 
  كتاب الفرائض كبري كتاب اخلراج كتاب الزوال 

  ابن أبي عروبة

وامسه سعيد واسم أيب عروبة مهران ويكىن أبا النضر وتويف سنة سبع ومخسني ومائة وله من الكتب كتاب 
  السنن مثل األول 

  حماد بن سلمة

با سلمة وتويف يف احملرم بالبصرة سنة مخس وستني ومائة وله من الكتب كتاب السنن موىل بين متيم يكىن أ
  مثل األول 

  إسماعيل

ابن علية وهي أمه وهو بن إبراهيم موىل بين أسد ويكىن أبا بشر ومولده سنة ست عشرة ومائة وتويف 
 من الكتب كتاب ببغداد يف ذي القعدة سنة ثالث وتسعني ومائة وهو بن ثالث ومثانني وأشهر وله

  التفسري كتاب الطهارة كتاب الصالة كتاب املناسك 

  إبراهيم

ابن إمساعيل ويكىن أبا إسحاق ومولده سنة اثنتني ومخسني ومائة وتويف سنة مثان عشرة ومائتني وله من 
  الكتب 

  روح

الشامي موىل ابن عبادة القيسي ويكىن أبا حممد وتويف بعد املائتني وله من الكتب كتاب السنن مكحول 
المرأة من هذيل وتويف سنة ست عشرة ومائة وله من الكتب كتاب السنن يف الفقه كتاب املسائل يف 

  .الفقه
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  األوزاعي

عبد الرمحن بن عمرو أبو عمر من األوزاع قبيلة وتويف سنة تسع ومخسني ومائة وله من الكتب كتاب 
  .السنن يف الفقه كتاب املسائل يف الفقه

  مالوليد بن مسل

ويكىن أبا العباس موىل لقريش وتويف سنة أربع وتسعني ومائة منصرفاً من احلج وله من الكتب كتاب 
  .السنن يف الفقه كتاب املغازي

  عبد الرزاق

ابن مهام بن نافع الصنعاين ويكىن أبا بكر موىل حلمري تويف سنة إحدى عشره ومائتني وله من الكتب 
  .كتاب السنن يف الفقه كتاب املغازي

  هشيم

ابن بشري السلمي ويكىن أبا معاوية موىل لبين سليم مات ببغداد سنة ثالث ومثانني ومائة وله من الكتب 
  .كتاب السنن يف الفقه كتاب التفسري كتاب القراءات

  يزيد

  .ابن هارون موىل بين سليم يكىن أبا خالد تويف بواسط سنة ست ومائتني وله من الكتب كتاب الفرائض

  قإسحاق األزر

ويكىن أبا حممد وهو بن يوسف وتويف بواسط سنة مخس وتسعني ومائة وله من الكتب كتاب املناسك 
  كتاب الصالة كتاب القراءات 

  عبد الوهاب

ابن عطاء العجلي اخلفاف ويكىن أبا نصر من أهل البصرة وتويف ببغداد بعد املائتني وله من الكتب كتاب 
  .ناسخ واملنسوخالسنن يف الفقه كتاب التفسري كتاب ال

  إبراهيم بن طهمان
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  اهلروي وله من الكتب كتاب السنن يف الفقه كتاب املناقب كتاب العيدين كتاب التفسري 

  الحسن

  ابن واقد املروزي وله من الكتب كتاب التفسري كتاب الوجوه يف القرآن 

  عبد اهللا بن المبارك

إحدى ومثانني ومائة وله من الكتب كتاب السنن ويكىن أبا عبد الرمحن تويف يت منصرفاً من الغزو سنة 
يف الفقه كتاب التفسري كتاب التاريخ كتاب الزهد كتاب الرب والصلة أبو داود الطيالسي وامسه مهام بن 

  عبد امللك من احملدثني ويكىن أبا يزيد وتويف سنة سبع وعشرين ومائتني وله من الكتب 

  الفيريابي الكبير

ارية وهو أبو عبد اهللا حممد بن يوسف بن واقد الفرييايب أخذ عن الكوفيني صاحب سفيان من أهل قيس
وتويف وله من الكتب كتاب التفسري كتاب الطهارة كتاب الصالة كتاب الصيام كتاب الزكاة كتاب 

  .املناسك وعلى هذا إىل أن يستغرق مجيع كتب الفقه

  عبد اهللا

يف سنة مخس وثالثني ومائتني وله من الكتب كتاب السنن ابن حممد بن أيب شيبة من احملدثني املصنفني وتو
يف الفقه كتاب التفسري كتاب التاريخ كتاب الفنت كتاب صفني كتاب اجلمل كتاب الفتوح كتاب املسند 

  .يف احلديث

  عثمان بن أبي شيبة

    

الفقه كتاب التفسري من احملدثني املصنفني وتويف سنة سبع وثالثني ومائتني وله من الكتب كتاب السنن يف 
  كتاب العني كتاب املسند 

  محمد بن عثمان

  ابن أيب شيبة وتويف سنة سبع وتسعني ومائتني وله من الكتب كتاب السنن يف الفقه 

  أحمد بن حنبل
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وهو أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل وله من الكتب كتاب العلل كتاب التفسري كتاب الناسخ واملنسوخ 
ل كتاب الفضائل كتاب الفرائض كتاب املناسك كتاب اإلميان كتاب األشربة كتاب الزهد كتاب املسائ

كتاب طاعة الرسول كتاب الرد على اجلهمية كتاب املسند حيتوي على نيف وأربعني ألف حديث 
وألمحد بن حنبل بن يقال له عبد اهللا ثقة يسمع منه احلديث وصاحل بن أمحد وابنه زهري بن صاحل وتويف 

  .ثني ومائةسنة ثالث وثال

  األثرم

من أصحاب أمحد بن حنبل وامسه أمحد بن حممد بن هاين ويكىن أبا بكر من أهل إسكاف بين جنيد 
وتويف وله من الكتب كتاب السنن يف الفقه على مذاهب أمحد وشواهده من احلديث كتاب التاريخ 

  كتاب العلل كتاب الناسخ واملنسوخ يف احلديث 

  المروزي

بن حممد بن احلجاج على مذهب أمحد بن حنبل وتويف وله من الكتب كتاب السنن بشواهد أمحد 
  .احلديث

  أسحق بن راهويه

واسم راهويه إبراهيم بن مروزي من جلة أصحاب أمحد بن حنبل وتويف وله من الكتب كتاب السنن يف 
  الفقه كتاب التفسري 

  أبو خيثمة

أربع وثالثني ومائتني وله من الكتب كتاب املسند كتاب وولده أبو خيثمة زهري بن حرب وتويف سنة 
  العلم 

  ابن أبي خيثمة

أبو بكر أمحد بن زهري بن حرب من احملدثني اإلخباريني وكان فقيهاً وتويف سنة تسع وسبعني ومائتني وله 
  من الكتب كتاب التاريخ كتاب املنتمني كتاباً األعراب كتاب أخبار الشعراء 

  ابنه أبو عبد اهللا
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حممد بن أمحد بن زهري بن حرب وكان يف جنار أبيه وتويف وله من الكتب كتاب الزكاة وأبواب األموال 
  بعلله من احلديث كتاب التاريخ ومل خيرج بأسره أو مل يتمه 

  البخاري

أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن املغرية البخاري من علماء احملدثني الثقات وله م من الكتب كتاب 
خ الكبري كتاب التاريخ الصغري كتاب األمساء والكىن كتاب الضعفاء كتاب الصحيح كتاب السنن التاري

  .يف الفقه كتاب األدب كتاب التاريخ األوسط كتاب خلق أفعال العباد كتاب القراءة خلف اإلمام

  المعمري

  سنن يف الفقه وله من الكتب كتاب ال... وامسه احلسن بن علي بن شبيب من احملدثني الفقهاء وتويف

  أبو عروبة

  وامسه احلسني بن مودود احلراين وكان يصنف حديث الشيوخ وال كتاب له غري هذا 

  مسلم بن الحجاج

أبو احلسني القشريي النيسابوري من احملدثني العلماء باحلديث والفقه وله من الكتب كتاب الصحيح 
  ريخ كتاب الطبقات كتاب األمساء والكىن كتاب األوحاد كتاب املفرد كتاب التا

  علي بن المديني

قبل هذا املوضع بن عبد اهللا بن جعفر املديين من احملدثني وكان عاملاً باحلديث وتويف بسرمرى يوم االثنني 
لثالث بقني من ذي القعدة سنة مثان ومخسني ومائتني وله اثنان وسبعون سنة وله من الكتب كتاب املسند 

  في كتاب العلل كتاب األمساء والكىن كتاب األشربة كتاب الترتيل بعلله كتاب املدلسني كتاب الضع

  يحيى بن معين

  .وتويف سنة ثالث وثالثني ومائتني وله من الكتب كتاب التاريخ عمله أصحابه عنه ومل يعمله هو

  سريج
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اب ابن يونس أبو احلارث املروزي من جلة احملدثني وثقام والفقهاء والقراء وتويف وله من الكتب كت
  .التفسري كتاب الناسخ واملنسوخ كتاب القراءات كتاب السنن يف الفقه

  حفص الضرير

أبو عمر حفص بن عمر من أهل البصرة من جلة احملدثني وتويف وله من الكتب كتاب أحكام القرآن 
  .كتاب السنن يف الفقه

  الفضل بن شاذان

وابنه العباس بن الفضل وهو خاصي عامي الشيعة تدعيه وقد استقصيت ذكره عند ذكرهم الرازي 
واحلشوية تدعيه وله من الكتب اليت تعلق باحلشوية كتاب التفسري كتاب القراءات كتاب السنن يف الفقه 

  ...والبنه العباس بن الفضل من الكتب

  إبراهيم الحربي

    

يم بن بشري بن عبد اهللا من جلة احملدثني العارفني باحلديث وكان أبو أسحق إبراهيم بن أسحق بن إبراه
عاملاً ورعاً عارفاً باللغة وكان من احلفاظ وعبد اهللا بن ديسم املروزي وتويف إبراهيم سنة مخس ومثانني 

ومائتني وله من الكتب كتاب غريب احلديث والذي خرج منه مسند أيب بكر مسند عمر مسند عثمان 
د الزبري مسند طلحة مسند سعد بن أيب وقاص مسند عبد الرمحن بن عوف مسند العباس مسند علي مسن

مسند شيبة بن عثمان مسند عبد اهللا بن جعفر مسند املسور بن حمرمة الزهري مسند املطلب بن ربيعة 
مسند السائب املخزومي مسند خالد بن الوليد مسند أيب عبيدة بن اجلراح مسند معاوية وغريه مسند 

رو بن العاص مسند عبد اهللا بن العباس مسند عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب مسند املوايل وهو آخر ما عم
عمل وله بعد ذلك من الكتب كتاب األدب كتاب املغازي كتاب التيمم مطني بن أيوب أبو جعفر حممد 

 ومائتني وله من بن عبد اهللا بن سليمان احلضرمي من احملدثني الثقات ومولده وتويف سنة مثان وتسعني
  .الكتب كتاب السنن يف الفقه كتاب التفسري كتاب املسند كتاب تفسري املسند كتاب األدب

  الفيريابي

الصغري أبو بكر جعفر بن حممد بن احلسن الفرييايب أخذ عن شيوخ الدنيا وجول األرض وتويف سنة 
  .رية حنو مخسني كتاباًثالمثائة آخر يوم منها وله من الكتب كتاب السنن حيتوي على كتب كث
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  شبيب العصفري

وامسه خليفة بن خياط من أهل البصرة وله من الكتب كتاب الطبقات كتاب التاريخ كتاب طبقات القراء 
  .كتاب تاريخ الزمىن والعرجان واملرضى والعميان كتاب أجزاء القرآن وأعشاره وأسباعه وآياته

  الكجي

وبىن دارا باجلص واآلجر فكان يقول للصناع كج كج أي وهو أبو مسلم انتقل أبوه من إىل البصرة 
استعملوا اجلص فغلب عليه هذا الكالم فسمي الكجي وكان أبو مسلم من جلة احملدثني من عالية اإلسناد 

  ومولده وتويف سنة وله من الكتب كتاب السنن كتاب املسند 

  ابن أبي داود

ري بن شداد وهو أبو بكر بن سليمان أيب داود السجستاين وامسه سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بش
من جلة احملدثني وفقهائهم ثقة ومولده وتويف سنة ست عشرة وثالمثائة وله من الكتب كتاب التفسري 
عمله ملا عمل أبو جعفر الطربي كتابه وأكرب كتاب بن أيب داود حديث كتاب املصابيح يف احلديث 

ئل القرآن كتاب شريعة التفسري كتاب شريعة املقاري كتاب املصاحف كتاب نظم القرآن كتاب فضا
  .كتاب الناسخ واملنسوخ كتاب البعث والنشور

  أبو عبد اهللا

حممد بن خملد بن حفص العطار من احملدثني الثقات ومولده سنة ثالث وثالثني ومائتني وتويف سنة إحدى 
  .ب كتاب املسند كبريوثالثني وثالمثائة وله من الكتب كتاب السنن يف الفقه كتاب اآلدا

  المحاملي

القاضي أبو عبد اهللا احلسني بن إمساعيل بن حممد الضيب من الثقات ومولده سنة مخس وثالثني ومائتني 
وتويف سنة ثالثني وثالمثائة يوم اخلميس لثمان ليال بقني من شهر ربيع اآلخر ونودي عليه يف شوارع 

مع صدقه وثقته وستره وله من الكتب كتاب السنن يف بغداد ومل يكن بقي على األرض حمدث اسند منه 
  .الفقه

  جعفر الدقاق
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 وله من 330وكان حافظاً للحديث وكان يعد بعد احملاملي يف الصدق والثقة والستر وتويف سنة 
  ...الكتب

  ابن صاعد

لكتب أبو حممد حيىي بن حممد بن صاعد موىل املنصور ومولده وتويف سنة مثان عشر وثالمثائة وله من ا
  .كتاب السنن كتاب املسند كتاب القراءات

  البغوي

أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي ويعرف بابن بنت منيع ومولده سنة أربع عشرة 
ومائتني وتويف سنة سبع عشرة وثالمثائة وله من الكتب كتاب املعجم الكبري كتاب املعجم الصغري كتاب 

  ذاهب الفقهاء املسند كتاب السنن على م

  الترمذي

  وامسه حممد بن عيسى بن سورة وله من الكتب كتاب التاريخ كتاب الصحيح كتاب العلل 

  ابن أبي الثلج

أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد بن أيب الثلج الكاتب خاصي عامي والتشيع أغلب عليه وله رواية كثرية 
 فاضالً ورعا وحنن قد ذكرناه قبل هذا وتويف وله من روايات العامة وتصنيفات يف هذا املعىن وكان ديناً

من الكتب كتاب السنن واآلداب على مذاهب العامة كتاب فضائل الصحابة كتاب اإلختيار من 
  .األسانيد

  الطبري وأصحابه والشراة وفقهاؤهم

  الفن السابع من المقالة السادسة 

  الطبري وأصحابه

    

قال حممد بن أسحق الندمي قال أبو الفرج املعافا بن زكريا النهرواين هو أبو جعفر حممد ابن جرير بن يزيد 
 ومات يف شوال 224بن خالد الطربي اآلملي عمالة عالمة وقته وإمام عصره وفقيه زمانه ولد بآمل سنة 
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الرازي وأيب جريج وأيب  سنة أخذ احلديث عن الشيوخ الفضالء مثل حممد بن محيد 87 وله 310سنة 
كريب وهناد بن السري وعباد بن يعقوب وعبيد اهللا بن إمساعيل اهلباري وإمساعيل بن موسى وعمران بن 
موسى القزاز وبشر بن معاذ العقدي وقرأ الفقه على داود وأخذ فقه الشافعي عن الربيع بن سليمان مبصر 

 عن يونس بن عبد األعلى وبين عبد احلكم حممد وعن احلسن بن حممد الزعفراين ببغداد وأخذ فقه مالك
وعبد الرمحن وسعد وابن أخي وهب وأخذ فقه أهل العراق عن أيب مقاتل بالري وأدرك األسانيد العالية 

مبصر والشام والعراق والكوفة والبصرة والري وكان متفنناً يف مجيع العلوم علم القرآن والنحو والشعر 
ال يل أبو أسحق بن حممد بن أسحق أخربين الثقة انه رأى أبا جعفر الطربي واللغة والفقه كثري احلفظ ق

مبصر يقرأ عليه شعر الطرماح أو احلطيئة الشك مين ورأيت أنا خبطه شيئاً كثرياً من كتب اللغة والنحو 
والشعر والقبائل وله مذهب يف الفقه اختاره لنفسه وله يف ذلك عدة كتب منها كتاب اللطيف يف الفقه 

توي على عدة كتب على مثال كتب الفقهاء يف املبسوط وعدد كتب اللطيف كتاب البسيط يف الفقه حي
ومل يتمه والذي خرج منه كتاب الشروط الكبري كتاب احملاضر والسجالت كتاب الوصايا كتاب أدب 

 القاضي كتاب الطهارة كتاب الصالة كتاب الزكاة كتاب اللطيف يف الفقه وحيتوي كتاب التاريخ

 وهاهنا قطع وقد اختصر هذا الكتاب وحذف 302ويضاف إليه القطعان وآخر ما أمل منه إىل سنة 
أسانيده مجاعة منهم رجل يعرف مبحمد بن سليمان اهلامشي وآخر كاتب يعرف ومن أهل املوصل أبو 

ننا احلسني الشمشاطي املعلم ورجل يعرف بالسليل بن أمحد وقد أحلق به مجاعة من حيث قطع إىل زما
هذا ال يعول على إحلاقهم ألم ليس ممن خيتص بالدولة وال بالعلم كتاب التفسري مل يعمل أحسن منه وقد 

اختصره مجاعة منهم أبو بكر بن اإلخشيد وغريه كتاب القراءات كتاب اخلفيف يف الفقه لطيف كتاب 
اختالف الفقهاء والذي املسترشد كتاب ذيب اآلثار ومل يتمه والذي خرج منه ما أنا ذاكره كتاب 

  .خرج منه

  ومن أصحابه

املتفقهني على مذهبه علي بن عبد العزيز بن حممد الدواليب وله من الكتب كتاب الرد على بن املغلس 
كتاب يف بسم اهللا الرمحن الرحيم كتاب القراءات كتاب أصول الكالم كتاب أفعال النيب صلى اهللا عليه 

صر القشوري رسالته إىل علي بن عيسى رسالته إىل بربر احلزمي كتاب وسلم كتاب التبصري رسالته إىل ن
املسئلة يف اقتراض اإلماء كتاب األصول األكرب مل يوجد كتاب األصول األصغر كتاب األصول األوسط 

كتاب عبارة الرؤيا كتاب إثبات الرسالة كتاب رسالة كذبتما ومعناه أنه روي يف أدب النفوس خرب 
ا السالم وقد شكوا إىل النيب عليه السالم اخلدمة فقال كذبتما ومن أصحابه املتفقهني فاطمة وعلي عليهم
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على مذهبه أيضا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد بن أيب الثلج الكاتب وله من الكتب ومن أصحابه أبو 
ه أبو القاسم بن العراد وله من الكتب كتاب االستقصاء يف الفقه وله رسائل يسرية منها ومن أصحاب

احلسن أمحد بن حيىي بن علي بن حيىي بن أيب منصور املنجم املتكلم وقد مر ذكره وله من الكتب كتاب 
املدخل إىل مذهب الطربي ونصرة مذهبه كتاب اإلمجاع يف الفقه على مذهب أيب جعفر ومن املتفقهني 

شروط كتاب الرد على على مذهبه أيضا أبو احلسن الدقيقي احللواين الطربي وله من الكتب كتاب ال
املخالفني ومنهم أبو احلسني بن يونس وامسه وكان متكلماً وله يف ذلك كتب وله يف الفقه كتاب اإلمجاع 

يف الفقه ومنهم أبو بكر بن كامل وقد مضى خربه يف املقالة األوىل وله من الكتب على مذهب الطربي 
ومنهم أبو أسحق إبراهيم بن حبيب كتاب جامع الفقه كتاب احليض كتاب الشروط كتاب الوقوف 

السقطي الطربي من أهل البصرة وله تاريخ موصول بكتاب أيب جعفر وقد ضمنه من أخبار أيب جعفر 
وأصحابه شيئاً كثرياً وله من الكتب كتاب الرسالة كتاب جامع الفقه ومنهم رجل يعرف بابن أذنوىب 

وكان أبو : ه له من الكتب قال أبو الفرج املعافاوامسه وله من الكتب ومنهم رجل يعرف بابن احلداد وامس
  .مسلم الكجي ينتمي اىل أيب جعفر الطربي يف الفقه وكان يف سن أيب جعفر

  المعافا النهرواني القاضي

    

يف عصرنا وهو أبو الفرج املعافا بن زكريا من أهل النهروان أوحد عصره يف مذهب أيب جعفر وحفظ 
 كثرية مضطلع ا مشار إليه فيها يف اية الذكاء وحسن احلفظ وسرعة كتبه ومع ذلك متفنن يف علوم

اخلاطر يف اجلوابات وله سنة وله من الكتب يف الفقه وغريه ما أنا ذاكره إىل وقتنا هذا كتاب التحرير 
واملنقر يف أصول الفقه كتاب احلدود والعقود يف أصول الفقه كتاب املرشد يف الفقه كتاب شرح كتاب 

د يف الفقه كتاب احملاضر والسجالت كتاب شرح كتاب اخلفيف للطربي كتاب الشايف يف مسح املرش
الرجلني كتاب الشروط كتاب أجوبة اجلامع الكبري حملمد بن احلسن كتاب الرد على الكرخي يف مسائل 

ىل كتاب الرد على أيب حيىي البلخي يف اقتراض اإلماء كتاب الرد على داود بن علي كتاب رسالته إ
العنربي القاضي يف مسألة الوصايا كتاب يف تأويل القرآن كتاب الرسالة يف واو عمرو كتاب القراءات 

كتاب احملاورة يف العربية كتاب شرح كتاب احلزمي كتاب رسالة عمر وقال يل إن له نيفاً ومخسني 
كتاب اجلليس رسالة يف الفقه والكالم والنحو وغري ذلك ومن أحسن كتبه ما خال املصنف تذكرة 

  واألنيس يذكر فيه فضائل مجة وأخباراً مستحسنة وغري ذلك من الفوائد 

  الفن الثامن من المقالة السادسة 
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  فقهاء الشراة

هؤالء القوم كتبهم مستورة قل ما وقعت ألن العامل تشنأهم وتتبعهم باملكارم وهلم مصنفون ومؤلفون يف 
ثرية منها عمان وسجستان وبالد أذربيجان ونواحي السن الفقه والكالم وهذا املذهب مشهور مبواضع ك

  .والبوازيج وكرخ جدان وتل عكرباء وحزة وشهرزور فمن فقهائهم املتقدمني

  جبير بن غالب

ويكىن أبا فراس وكان فقيهاً شاعراً خطيباً فصيحاً فمن كتبه كتاب السنن واألحكام كتاب أحكام القرآن 
  مع الكبري يف الفقه كتاب رسالته إىل مالك ابن أنس كتاب املختصر يف الفقه كتاب اجلا

  القرطلوسي

وهو أبو الفضل من نواحي عكرباء وله كتب كثرية منها كتاب اجلامع الكبري يف الفقه وحيتوي على عدة 
كتب على مثال كتب الفقهاء كتاب اجلامع الصغري وعليه يعول أصحابه كتاب الفرائض كتاب الرد على 

  .أي كتاب الرد على الشافعي يف القياسأيب حنيفة يف الر

  ومنهم

أبو بكر الربدعي وامسه حممد بن عبد اهللا رأيته يف سنة أربعني وثالمثائة وكان يب آنساً يظهر مذهب 
االعتزال وكان خارجياً وأحد فقهائهم وقال يل ان له يف الفقه عدة كتب وذكر بعضها وهو كتاب 

لفني يف الفقه كتاب تذكرة الغريب يف الفقه كتاب التبصر للمتعلمني املرشد يف الفقه كتاب الرد على املخا
كتاب االحتجاج على املخالفني كتاب اجلامع يف أصول الفقه كتاب الدعاء كتاب الناسخ واملنسوخ يف 

القرآن كتاب األذكار والتحكيم كتاب السنة واجلماعة كتاب اإلمامة كتاب نقض كتاب بن الروندي يف 
  حترمي املسكر كتاب الرد على من قال باملتعة كتاب الناكثني كتاب األميان والنذور اإلمامة كتاب 

  أبو القاسم الحديثي

رأيته وكان زاهدا ظاهر اخلشوع غري مظهر ملذهبه وكان من أكابر الشراة وفقهائهم وله من الكتب 
وعيد كتاب التحرمي كتاب اجلامع يف الفقه كتاب أحكام اهللا عز وجل كتاب اإلمامة كتاب الوعد وال

والتحليل كتاب التحكيم يف اهللا جل امسه اجلزء السابع يف أخبار العلماء املصنفني من القدماء واحملدثني 
  وأمساء ما صنفوه من الكتب تأليف حممد بن إسحاق الندمي املعروف بايب الفرج بن أيب يعقوب الوراق 
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  حكاية خط المصنف عبده محمد بن إسحاق

  عة المقالة الساب

  أخبار الفالسفة والعلوم القديمة والكتب المصنفة في ذلك

  وهي ثالثة فنون 

  الفن األول 

  في أخبار الفالسفة الطبيعيين والمنطقيين

  . وأسماء كتبهم ونقولها وشروحها والموجود منها وما ذكر ولم يوجد وما وجد ثم عدم

  حكايات في صدر هذه المقالة عن العلماء بلفظهم

    

قال أبو سهل بن نوخبت يف كتاب النهمطان قد كثرت صنوف العلوم وأنواع الكتب ووجوه املسائل 
واملآخذ اليت اشتق منها ما يدل عليه النجوم مما هو كائن من األمور قبل ظهور أسباا ومعرفة الناس ا 

هم على مثال ما على ما وصف أهل بابل يف كتبهم وتعلم أهل مصر منهم وعمل به أهل اهلند يف بالد
كان عليه أوائل اخللق قبل مقارفتهم املعاصي وارتكام املساوي ووقوعهم يف جلج اجلهالة إىل أن لبست 

عليهم عقوهلم وأضلت عنهم أحالمهم فان ذلك قد كان بلغ منهم فيما ذكر يف الكتب من أمورهم 
ا حيارى ضالالً ال يعرفون شيئاً وأعماهلم مبلغاً سفه عقوهلم وحري حلومهم وأهلك عليهم دينهم فصارو

فلم يزالوا على ذلك حيناً من الدهر حىت أيد من خلف من بعدهم ونشأ من أعقام وذرأ من أصالم 
بالتذكر لتلك األمور والفطنة هلا واملعرفة ا والعلم للماضي من أحوال الدنيا يف شأا وسياسة أوهلا 

وحال سكاا ومواضع أفالك مسائها وطرقها ودرجها ودقائقها واملؤتنف من تدبري أوسطها وعاقبة آخرها 
ومنازهلا العلوي منها والسفلى مبجاريها ومجيع أحنائها وذلك على عهد جم بن أوجنهان امللك فعرفت 
العلماء ذلك وضعته يف الكتب وأوضحت ما وضعت منه ووصفت مع وضعها ذلك الدنيا وجاللتها 

ها وحال العقاقري واألدوية والرقى وغري ذلك مما هو آلة للناس يصرفوا ومبتدأ أسباا وتأسيسها وجنوم
فيما هو موافق ألهوائهم من اخلري والشر فكانوا كذلك برهة وعصراً حىت ملك الضحاك ابن قي من غري 

ده أك معناه عشر آفات فجعلته العرب الضحاك رجعنا إىل كالم أيب سهل بن قي : كالم أيب سهل قال
شتري ونوبته وواليته وسلطانه من تدبري السنني بأرض السواد بين مدينة اشتق امسها من اسم يف حصة امل
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املشتري فجمع فيها العلم والعلماء وبىن ا اثين عشر قصراً على عدد بروج السماء ومساها بأمسائها وخزن 
لكواكب السبعة كتب أهل العلم وأسكنها العلماء من غري كالم أيب سهل بىن سبعة بيوت على عدد ا

وجعل كل بيت منها إىل رجل فجعل بيت عطارد إىل هرمس وبيت املشتري إىل تينكلوس وبيت املريخ 
إىل طينقروس رجعنا إىل كالم أيب سهل فانقاد هلم الناس وانقادوا لقوهلم ودبروا أمورهم ملعرفتهم بفضلهم 

زمان فام أنكروا عند ظهوره وما بلغهم عليهم يف أنواع العلم وحيل املنافع إىل أن بعث نيب يف ذلك ال
من أمره علمهم واختلط عليهم كثري من رأيهم فتشتت أمرهم واختلفت أهواؤهم ومجاعتهم فأم كل عامل 

منهم بلدة يسكنها ويكون فيها ويترأس على أهلها وكان فيها عامل يقال له هرمس وكان من أكملهم 
ىل أرض مصر فملك أهلها وعمر أرضها وأصلح أحوال عقالً وأصوم علماً وألطفهم نظراً فسقط إ

سكاا وأظهر علمه فيها وبقي جل ذلك وأكثره ببابل إىل أن خرج اإلسكندر ملك اليونانيني غازياً أرض 
فارس من مدينة للروم يقال هلا مقدونية عند الذي كان من إنكاره الفدية اليت مل تزل جارية على أهل 

اراً بن دار امللك واستيالئه على ملكه وهدمه املدائن وإخرابه اادل املبنية بابل ومملكة فارس وقتله د
بالشياطني واجلبابرة وإهالكه ما كان يف صنوف البناء من أنواع العلم الذي كان منقوشاً مكتوباً يف 
صخور ذلك وخشبه دم ذلك وإحراقه وتفريق مؤتلفه ونسخ ما كان جمموعاً من ذلك يف الدواوين 

زائن مبدينة اصطخر وقلبه إىل اللسان الرومي والقبطي مث أحرق بعد فراغه من نسخ حاجته منها ما واخل
كان مكتوباً بالفارسية وكتاب يقال له الكشتج وأخذ ما كان حيتاج إليه من علم النجوم والطب والطبائع 

بالد مصر وقد كانت فبعث بتلك الكتب وسائر ما أصاب من العلوم واألموال واخلزائن والعلماء إىل 
تبقت أشياء بناحية اهلند والصني كانت ملوك فارس نسختها على عهد نبيهم زرادشت وجاماسب العامل 

وأحرزا هناك ملا كان نبيهم زرادشت وجاماسب حذراهم من فعلة اإلسكندر وغلبته على بالدهم 
فدرس عند ذلك العلم بالعراق وإهالكه ما قدر عليه من كتبهم وعلمهم وحتويله إياه عنهم إىل بالده 

ومتزق واختلفت العلماء وقلت وصار الناس أصحاب عصبية وفرقة وصار لكل طائفة منهم ملك أقسموا 
ملوك الطوائف واجتمع ملوك الروم مللك واحد بعد الذي كان فيهم من التفرق واالختالط والتحارب 

بل منتشراً ضعيفاً فاسداً ومل يزل أهله قبل ملك اإلسكندر فصاروا بذلك يداً واحدة ومل يزل ملك با
مقهورين مغلوبني ال مينعون حرمياً وال يدفعون ضيماً إىل أن ملك أردشري بن بابك من نسل ساسان فألف 

    خمتلفهم ومجع متفرقهم وقهر عدوهم 

صني واستوىل على بالدهم واجتمع له أمرهم وأذهب عصبيتهم واستقام له ملكهم فبعث إىل بالد اهلند وال
يف الكتب اليت كانت قبلهم واىل الروم ونسخ ما كان سقط إليهم وتتبع بقايا يسرية بقيت بالعراق فجمع 
منها ما كان متفرقاً وألف منها ما كان متبايناً وفعل ذلك من بعده ابنه سابور حىت نسخت تلك الكتب 
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رسوس السرياين وقيدروس كلها بالفارسية على ما كان هرمس البابلي الذي كان ملكاً على مصر ودو
اليوناين من مدينة أثينس املذكورة بالعلم وبطلميوس اإلسكندراين وفرماسب اهلندي فشرحوها وعلموها 

الناس على مثل ما كانوا أخذوا من مجيع تلك الكتب اليت كان أصلها من بابل مث مجعها وألفها وعمل ا 
بته وألهل كل زمان ودهر جتارب حادثة وعلم من بعدمها كسرى أنوشروان لنيته كانت يف العلم وحم

جمدد هلم على قدر الكواكب والربوج الذي هو ويل تدبري الزمان بأمر اهللا تعاىل جده انقضى كالم أيب 
سهل وحكى إسحاق الراهب يف تارخيه أن بطولوماوس فيالدلفوس من ملوك اإلسكندرية ملا ملك فحص 

مريه فجمع من ذلك على ما حكى أربعة ومخسني ألف كتاب عن كتب العلم وويل أمرها رجالً يعرف بز
ومائة وعشرين كتاباً وقال له أيها امللك قد بقي يف الدنيا شيء كثري يف السند واهلند وفارس وجرجان 

  واألرمان وبابل واملوصل وعند الروم 

  حكاية أخرى 

    

هم بصيانة العلوم وحرصهم على قال أبو معشر يف كتاب اختالف الزجيات إن ملوك الفرس بلغ من عنايت
بقائها على وجه الدهر وإشفاقهم عليها من أحداث اجلو وآفات األرض أن اختاروا هلا من املكاتب 

أصربها على األحداث وأبقاها على الدهر وأبعدها من التعفن والدروس حلاء شجر اخلدنك وحلاؤه يسمى 
ألمم يف ذلك واختاروها أيضاً لقسيهم اليت يرمون عنها التوز وم اقتدوا أهل اهلند الصيين ومن يليهم من ا

لصالبتها ومالستها وبقائها على القسي غابر األيام فلما حصلوا ملستودع علومهم أجود ما وجدوه يف 
العامل من املكاتب طلبوا هلا من بقاع األرض وبلدان األقاليم أصحها تربة وأقلها عفونة وأبعدها من 

ها طيناً وأبقاها على الدهر بناء فانتفضوا بالد اململكة وبقاعها فلم جيدوا حتت الزالزل واخلسوف وأهلك
أدمي السماء بلداً أمجع هلذه األوصاف من أصفهان مث فتشوا عن بقاع هذا البلد فلم جيدوا فيها أفضل من 

هر رستاق جي وال وجدوا يف رستاق جي أمجع ملا راموه من املوضع الذي اختط من بعد فيه بدهر دا
مدينة جي فجاؤوا إىل قهندز هو داخل مدينة جي فأودعوه علومهم وقد بقي إىل زماننا هذا وهو يسمى 

سارويه ومن جهة هذه البنية درى الناس من كان بانيها ذلك انه ملا كان قبل زماننا هذا بسنني كثرية 
دوا فيه كتباً كثرية من دمت من هذه املصنعة ناحية فظهروا فيها على أزج معقود من طني الشقيق فوج

كتب األوائل مكتوبة كلها يف حلاء التوز مودعة أصناف علوم األوائل بالكتابة الفارسية القدمية فوقع بعض 
تلك الكتب إىل من عين به فقرأه فوجد فيه كتاباً لبعض ملوك الفرس املتقدمني يذكر فيه أن طهمورث 

 احلدث املغريب الذي كان من جهة اجلو خربه يف تتابع امللك احملب للعلوم وأهلها كان انتهى إليه قبل



ابن الندمي-الفهرست  242  

األمطار هناك وإفراطها يف الدوام والغزارة وخروجها عن احلد والعادة وأنه كان من أول يوم من سين 
ملكه إىل أول يوم من بدء هذا احلدث املغريب مائتان وإحدى وثالثون سنة وثالمثائة يوم وأن املنجمني 

 ابتداء ملكه تعدي هذا احلدث من جانب املغرب إىل ما يليه من جانب املشرق كانوا خيوفونه من أول
فأمر املهندسني بايقاع االختيار على أصح البقاع يف اململكة تربة وهواء فاختاروا له موضع البنية املعروفة 

ه منها نقل إليها بسارويه وهي قائمة إىل الساعة داخل مدينة جي فأمر بابتناء هذه البنية الوثيقة فلما فرغ ل
من خزائنه علوماً كثرية خمتلفة األجناس فحولت له إىل حلاء التوز فجعلها يف جانب من ذلك البيت لتبقى 

للناس بعد احتباس هذا احلدث وأنه كان فيها كتاب منسوب إىل بعض احلكماء املتقدمني فيه سنون 
ل زمان طهمورث وسائر من تقدمهم وأدوار معلومة الستخراج أوساط الكواكب وعلل حركاا وإن أه

من الفرس كانوا يسموا أدوار اهلزارات وإن أكثر علماء اهلند وملوكها الذين كانوا على وجه األرض 
وملوك الفرس األولني وقدماء الكلدانيني وهم سكان األحوية من أهل بابل يف الزمان األول إمنا كانوا 

سنني واألدوار وإنه إمنا ادخره من بني الزجيات اليت يستخرجون أوساط الكواكب السبعة من هذه ال
كانت يف زمانه ألنه وسائر من كان يف ذلك الزمان وجدوه أصوا كلها عند االمتحان وأشدها اختصاراً 
واستخرج منه املنجمون يف ذلك الزمان زجياً مسوه زيج الشهريار ومعناه ملك الزجيات هذا آخر لفظ أيب 

 من سين اهلجرة أزج آخر مل يعرف مكانه 35حاق خربين الثقة أنه اار يف سنة معشر قال حممد بن إس
ألنه قدر يف سطحه أنه مصمت إىل أن اار وانكشف عن هذه الكتب الكثرية اليت ال يهتدي أحد إىل 

 قراءا والذي رأيت أنا باملشاهدة أن أبا الفضل بن العميد أنفذ إىل هاهنا يف سنة نيف وأربعني كتباً

منقطعة أصيبت بأصفهان يف سور املدينة يف صناديق وكانت باليونانية فاستخرجها أهل هذا الشان مثل 
يوحنا وغريه وكانت أمساء اجليش ومبلغ أرزاقهم وكانت الكتب يف اية ننت الرائحة حىت كأن الدباغة 

ها يف هذا الوقت شيء فارقتها عن قرب فلما بقيت ببغداد حوالً جفت وتغريت وزالت الرائحة عنها ومن
عند شيخنا أيب سليمان ويقال إن سارويه أحد األبنية الوثيقة القدمية املعجزة البناء وتشبه يف املشرق 

  .باألهرام اليت مبصر من أرض املغرب يف اجلاللة وإعجاز البناء

  حكاية أخرى 

    

 يتقبلها طبعاً وكانت الفالسفة كانت احلكمة يف القدمي ممنوعاً منها إال من كان من أهلها ومن علم أنه
تنظر يف مواليد من يريد احلكمة والفلسفة فإن علمت منها أن صاحب املولد يف مولده حصول ذلك له 
استخدموه وناولوه احلكمة وإال فال وكانت الفلسفة ظاهرة يف اليونانيني والروم قبل شريعة املسيح عليه 
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ا بعضها وخزنوا البعض ومنع الناس من الكالم يف شيء من السالم فلما تنصرت الروم منعوا منها وأحرقو
الفلسفة إذ كانت بضد الشرائع النبوية مث إن الروم ارتدت عائدة إىل مذاهب الفالسفة وكان السبب يف 

ذلك أن ليوليانس ملك الروم وكان يرتل بأنطاكية وهو الذي وزر له ثامسطيوس مفسر كتب أرسطاليس 
اف وظفر به ليوليانس إما يف حربه له وإما ألن سابور كما يقال مضى إىل أرض ملا قصده سابور ذو األكت

الروم ليقبض أمرها ففطن له وقبض عليه واحلكاية يف ذلك خمتلفة وأن ليوليانس سار إىل أرض العجم حىت 
يا بلغ جنديسابور وا إىل وقتنا هذا ثلمة يقال هلا ثلمة الروم فحضر رؤساء األعاجم واألساورة وبقا
حفظة امللك وأطال املقام عليها واستصعب عليه فتحها وكان سابور حمبوسا يف بلد الروم يف قصر 

ليوليانس فعشقته ابنته فخلصته فطوى البالد خمتفياً إىل أن وصل إىل جنديسابور فدخلها وقويت نفوس من 
يوليانس فقتله واختلفت ا من أصحابه وخرجوا من فورهم فأوقعوا بالروم تفاؤالً خبالص سابور فأسر ل

الروم وكان قسطنطني األكرب يف مجلة العسكر فاختلفت الروم فيمن يولونه وضعفوا عن مقاومته وكان 
لسابور عناية بقسطنطني فواله على الروم ومن عليهم بسببه وجعل هلم طريقا إىل اخلروج عن بالده بعد 

ض السواد وبالده شجرة زيتون وأن ينفذ أن شرط على قسطنطني أن يغرس بإزاء كل خنلة قطعت من أر
إليه من بالد الروم من يبين ما هدمه ليوليانس بعد أن ينقل اآللة من بالد الروم فوىف له وعادت النصرانية 

إىل حاهلا فعاد املنع من كتب الفلسفة وخزا إىل ما كان عليه إىل اآلن وقد كانت الفرس نقلت يف القدمي 
  لطب إىل اللغة الفارسية فنقل ذلك إىل العريب عبد اهللا بن املقفع وغريه شيئاً من كتب املنطق وا

  حكاية أخرى 

    

كان خالد بن يزيد بن معاوية يسمى حكيم آل مروان وكان فاضالً يف نفسه وله مهة وحمبة للعلوم خطر 
صح بالعربية بباله الصنعة فأمر بإحضار مجاعة من فالسفة اليونانيني ممن كان يرتل مدينة مصر وقد تف

وأمرهم بنقل الكتب يف الصنعة من اللسان اليوناين والقبطي إىل العريب وهذا أول نقل كان يف اإلسالم من 
لغة إىل لغة مث نقل الديوان وكان باللغة الفارسية إىل العربية يف أيام احلجاج والذي نقله صاحل بن عبد 

وكان يكتب لزاد انفروخ بن بريي كاتب الرمحن موىل بين متيم وكان أبو صاحل من سيب سجستان 
احلجاج خيط بني يديه بالفارسية والعربية فخف على قلب احلجاج فقال صاحل لزادانفروخ إنك أنت سبيب 

إىل األمري وأراه قد استخفين وال آمن أن يقدمين عليك وأن تسقط مرتلتك فقال ال تظن ذلك هو إيل 
ه غريي فقال واهللا لو شئت أن أحول احلساب إىل العربية أحوج مين إليه ألنه ال جيد من يكفيه حساب

حلولته قال فحول منه أسطراً حىت أرى ففعل فقال له متارض فتمارض فبعث احلجاج إليه تيادروس طبيبه 
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فلم ير به علة وبلغ زادانفروخ ذلك فأمره أن يظهر واتفق أن قتل زادانفروخ يف فتنة ابن األشعث وهو 
ه إىل مرتله فاستكتب احلجاج صاحلا مكانه فأعلمه الذي كان جرى بينه وبني خارج من موضع كان في

صاحبه يف نقل الديوان فعزم احلجاج على ذلك وقلده صاحلا فقال له مردانشاه بن زادانفروخ كيف تصنع 
بدهويه وششويه قال أكتب عشراً ونصف عشر قال فكيف تصنع بويد قال أكتب وأيضاً قال 

دة تزاد فقال له قطع اهللا أصلك من الدنيا كما قطعت أصل الفارسية وبذلت له الفرس والويدالنيف والزيا
مائة ألف درهم على أن يظهر العجز عن نقل الديوان فأىب إال نقله فنقله فكان عبد احلميد بن حيىي يقول 

وان بالشام هللا در صاحل ما أعظم منته على الكتاب وكان احلجاج أجله أجالً يف نقل الديوان فأما الدي
فكان بالرومية والذي كان يكتب عليه سرجون بن منصور ملعاوية بن أيب سفيان مث منصور بن سرجون 
ونقل الديوان يف زمن هشام بن عبد امللك نقله أبو ثابت سليمان بن سعد موىل حسني وكان على كتابة 

نه أمر سرجون ببعض األمر فتراخى الرسائل أيام عبد امللك وقد قيل إن الديوان نقل يف أيام عبد امللك فإ
  فيه فأحفظ عبد امللك فاستشار سليمان فقال له أنا أنقل الديوان وأرجتل منه 

  ذكر السبب الذي من أجله كثرت كتب الفلسفة

  وغيرها من العلوم القديمة في هذه البالد 

    

 محرة واسع اجلبهة مقرون أحد األسباب يف ذلك أن املأمون رأى يف منامه كأن رجالً أبيض اللون مشرباً
احلاجب أجلح الرأس أشهل العينني حسن الشمائل جالس على سريره قال املأمون وكأين بني يديه قد 

ما : سل قلت: ملئت له هيبة فقلت من أنت قال أنا أرسطاليس فسررت به وقلت أيها احلكيم أسألك قال
شرع قلت مث ماذا قال ما حسن عند احلسن قال ما حسن يف العقل قلت مث ماذا قال ما حسن يف ال

اجلمهور قلت مث ماذا قال مث ال مث ويف رواية أخرى قلت زدين قال من نصحك يف الذهب فليكن عندك 
كالذهب وعليك بالتوحيد فكان هذا املنام من أوكد األسباب يف إخراج الكتب فإن املأمون كان بينه 

 فكتب إىل ملك الروم يسأله اإلذن يف إنفاذ ما من وبني ملك الروم مراسالت وقد استظهر عليه املأمون
خمتار من العلوم القدمية املخزونة املدخرة ببلد الروم فأجاب إىل ذلك بعد امتناع فأخرج املأمون لذلك 
مجاعة منهم احلجاج بن مطر وابن البطريق وسلما صاحب بيت احلكمة وغريهم فاخذوا مما وجدوا ما 

رهم بنقله فنقل وقد قيل إن يوحنا بن ماسويه ممن نفذ إىل بلد الروم قال حممد اختاروا فلما محلوه إليه أم
بن إسحاق ممن عين بإخراج الكتب من بلد الروم حممد وأمحد واحلسن بنو شاكر املنجم وخربهم جييء 

بعد ذلك وبذلوا الرغائب وأنفذوا حنني بن إسحاق وغريه إىل بلد الروم فجاؤهم بطرائف الكتب 
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صنفات فيفي الفلسفة واهلندسة واملوسيقى واألرمثاطيقى والطب وكان قسطا بن لوقا البعلبكي وغرائب امل
قد محل معه شيئاً قنقله ونقل له قال أبو سليمان املنطقي السجستاين إن بين املنجم كانوا يرزقون مجاعة 

و مخسمائة دينار من النقلة منهم حنني بن إسحاق وحبيش بن احلسن وثابت بن قرة وغريهم يف الشهر حن
للنقل واملالزمة قال حممد بن إسحاق مسعت أبا إسحاق بن شهرام حيدث يف جملس عام أن ببلد الروم 

هيكال قدمي البناء عليه باب مل ير قط أعظم منه مبصراعني حديد كان اليونانيون يف القدمي وعند عبادم 
 ملك الروم أن يفتحه يل فامتنع من ذلك الكواكب واألصنام يعظمونه ويدعون ويذحبون فيه قال فسألت

ألنه أغلق منذ وقت تنصرت الروم فلم أزل أرفق به وأراسله وأسأله شفاها عند حضوري جملسه قال 
فتقدم بفتحه فإذا ذلك البيت من املرمر والصخر العظام ألواناً وعليه من الكتابات والنقوما مل أر ومل أمسع 

ل من الكتب القدمية ما حيمل على عدة أمجال وكثر ذلك حىت قال ألف مبثله كثرة وحسناً ويف هذا اهليك
مجل بعض ذلك قد أخلق وبعضه على حاله وبعضه قد أكلته األرضة قال ورأيت فيه من آالت القرابني 

من الذهب وغريه أشياء طريفة قال وأغلق الباب بعد خروجي وامنت علي مبا فعل معي قال وذلك يف أيام 
م إن البيت على ثالثة أيام من القسطنطينية وااورون لذلك املوضع قوم من الصابة سيف الدولة وزع

  الكلدانيني وقد أقرم الروم على مذاهبهم وتأخذ منهم اجلزية 

  أسماء النقلة من اللغات إلى اللسان العربي

    

 أيام املنصور وأمره اصطفن القدمي ونقل خلالد بن يزيد بن معاوية كتب الصنعة وغريها البطريق وكان يف
بنقل أشياء من الكتب القدمية ابنه أبو زكريا حيىي بن البطريق وكان يف مجلة احلسن بن سهل احلجاج بن 

مطر فسر للمأمون وهو الذي نقل اسطي واقليدس بن ناعمة وامسه عبد املسيح بن عبد اهللا احلمصي 
مكة ويوجد بنقله السماع الطبيعي كذا حكى سيدنا الناعمي سالم األبرش من النقلة القدماء يف أيام الربا

أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى أيده اهللا حبيب بن ريز مطران املوصل فسر للمأمون عدة كتب 
زروبا بن ماجوه الناعمي احلمصي هالل بن أيب هالل احلمصي تذاري فثيون أبو نصر أوى بن أيوب 

ريون اصطفن، ابن باسيل، ابن رابطة، تيوفيلي، مشلي، عيسى بسيل املطران أبو نوح بن الصلت اسطاث ج
بن نوح، قويري وامسه إبراهيم ويكىن أبا إسحاق تذرس السنقل داريع الراهب هيابثيون صليبا أيوب 

الرهاوي ثابت بن قمع أيوب وسنمعان فسرا زيج بطلميوس حملمد بن خالد بن حيىي بن برمك وغري ذلك 
وكان خيدم ذا اليمنيني بن شهدي الكرخي نقل من السرياين إىل العريب نقالً من الكتب القدمية، باسيل 

رديئاً فما نقل كتاب األجنة لبقراط أبو عمرو يوحنا بن يوسف الكاتب أحد النقلة ونقل كتاب أفالطون 
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يف آداب الصبيان أيوب ابن القاسم الرقي نقل من السرياين إىل العريب ومن نقله كتاب أيساغوجى، 
حى، يف زماننا جيد املعرفة بالسريانية عفطي األلفاظ بالعربية ينقل بني يدي علي بن إبراهيم الدهكي مرال

من السرياين إىل العريب ويصلح نقله بن الدهكي داريشوع كان يفسر إلسحاق بن سليمان بن علي 
ن اليوناين والسرياين اهلامشي من السريانية إىل العربية قسطاً بن لوقا البعلبكي جيد النقل فصيح باللسا

والعريب وقد نقل أشياء وأصلح نقوالً كثرية وسيمر ذكره يف موضعه من العلماء املصنفني حنني إسحاق 
ثابت حبيش عيسى بن حيىي الدمشقي إبراهيم بن الصلت إبراهيم بن عبد اهللا حيىي بن عدي التفليسي حنن 

  اء اهللا تعاىل نستقصي ذكر هؤالء فيما بعد ألم ممن صنف الكتب إن ش

  أسماء النقلة من الفارسي إلى العربي

ابن املقفع وقد مضى خربه يف موضعه آل نوخبت أكثرهم وقد مضى ذكرهم وميضي فيما بعد إن شاء اهللا 
تعاىل موسى ويوسف ابنا خالد وكانا خيدمان داود ابن عبد اهللا بن محيد بن قحطبة وينقالن له من 

ي وامسه علي بن زياد ويكىن أبا احلسن نقل من الفارسي إىل العريب فمما نقل الفارسية إىل العربية التميم
زيج الشهريار احلسن بن سهل ومير ذكره يف موضعه من أخبار املنجمني البالذري أمحد بن حيىي بن جابر 
وقد مضى ذكره وكان ناقالً من اللسان الفارسي إىل العريب جبلة بن سامل كاتب هشام وقد مضى ذكره 

ان ناقالً إىل العريب من الفارسي إسحاق بن يزيد نقل من الفارسي إىل العريب فمما نقل كتاب سرية وك
الفرس املعروف باختيار نامه، ومن نقلة الفرس حممد بن اجلهم الربمكي هشام بن القاسم موسى بن 

 بن مردان شاه عيسى الكردي زادويه بن شاهويه األصفهاين حممد بن رام بن مطيار األصفهاين رام
  .موبد مدينة نيسابور من بلد فارس عمر بن الفرخان وحنن نستقصي ذكره يف املصنفني

  نقلة الهند والنبط

منكه اهلندي وكان يف مجلة إسحاق بن سليمان بن علي اهلامشي ينقل من اللغة اهلندية إىل العربية بن دهن 
ن اللسان اهلندي بن وحشية ينقل من النبطية إىل اهلندي وكان إليه ميارستان الربامكة نقل إىل العريب م

  العربية وقد نقل كتباً كثرية على ما ذكر وسيمر ذكره إن شاء اهللا تعاىل 

  أول من تكلم في الفلسفة

    

قال يل أبو اخلري بن اخلمار حبضرة أيب القاسم عيسى بن علي وقد سألته عن أول من تكلم يف الفلسفة 
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 يف كتابه التاريخ وهو سرياين أن أول الفالسفة السبعة ثالس بن مالس فقال زعم فرفوريوس الصوري
األمليسي، وقد نقل من هذا الكتاب مقالتني إىل العريب فقال أبو القاسم كذا هو وما أنكره وقال آخرون 
إن أول من تكلم يف الفلسفة بوثاغورس وهو بوثاغورس بن ميسارخس من أهل سامينا وقال فلوطرخس 

س أول من مسى الفلسفة ذا االسم وله رسائل تعرف بالذهبيات وإمنا مسيت ذا االسم ألن إن بوثاغور
جالينوس كان يكتبها بالذهب إعظاماً هلا وإجالالً والذي رأينا لبوثاغورس من الكتب رسالته يف السياسة 

هذه الرسائل بتفسري العقلية رسالته إىل متمرد سقلية رسالته إىل سيفانس يف استخراج املعاين وقد تصاب 
امليخس قال مث تكلم بعد ذلك على الفلسفة سقراط ابن سقراطيس من أهل مدينة أثينة مدينة العلماء 
واحلكماء بكالم مل يدروا منه كثري شيء والذي خرج من كتبه مقالة يف السياسة وقيل إن رسالته يف 

ة وأنه من أهل أثينوس وكان زاهداً السرية اجلميلة له صحيح حكاية أخرى سقراطيس معناه ماسك الصح
خطيباً حكيماً وقتله اليونانيون ألنه خالفهم وخربه معروف وكان امللك الذي توىل قتله أرطخاشت ومن 

أصحاب سقراط أفالطون من خط إسحاق بن حنني عاش سقراط قريباً مما عاش أفالطون ومن خط 
  .إسحاق عاش أفالطون مثانني سنة

  افالطون

أفالطون بن أرسطن، ومعناه الفسيح وذكر ثاون أن أباه يقال له اسطون وأنه كان : كتاب فلوطرخسمن 
من أشراف اليونانيني وكان يف قدمي أمره مييل إىل الشعر فأخذ منه حبظ عظيم مث حضر جملس سقراط فرآه 

ال إحدى ومثانني سنة يثلب الشعر فتركه مث انتقل إىل قول فيثاغورس يف األشياء املعقولة وعاش فيما يق
وعنه أخذ أرسطاليس وخلفه بعد موته وقال إسحاق إنه أخذ عن بقراط وتويف أفالطن يف السنة اليت ولد 
فيها اإلسكندر وهي السنة الثالثة عشر من ملك الوخوس وخلفه أرسطاليس وكان امللك يف ذلك الوقت 

نني سنة ما ألفه من الكتب على ما ذكر مبقدونية فيلبس أبو اإلسكندر من خط إسحاق عاش أفالطون مثا
ثاون ورتبه كتاب السياسة فسره حنني بن إسحاق كتاب النواميس نقله حنني ونقله حيىي بن عدي قال 
ثاون وفالطن جيعل كتبه أقواالً حيكيها عن قوم ويسمى ذلك الكتاب باسم املصنف له فمن ذلك قول 

اعة قول مساه ارسطا يف الفلسفة قول مساه خرميدس يف مساه تاجيس يف الفلسفة قول مساه الخس يف الشج
العفة قوالن مسامها القيبادس يف اجلميل قول مساه أوثودميس قول مساه غورجياس قوالن مسامها أفيا قول 
مساه أين قول مساه فروطاغورس قول مساه أوثوفرن قول مساه قرطن قول مساه فأذن قول مساه ثاطاطس 

مساه قراطولس قول مساه سوفسطس رأيت خبط حيىي بن عدي سوفسطس قول مساه قيلوطوفون قول 
ترمجه إسحاق بتفسري األمقيدورس قول مساه طيماوس أصلحه حيىي بن عدي قول مساه فرمانيدس 
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جلالينوس جوامعه قول مساه فدرس قول مساه مانن قول مساه مينس قول مساه أبرخس كتاب مساه 
 حكاية ثاون مما رأيته وخربين الثقة أنه رآه كتاب طيماوس مانكسانس كتاب مساه أطليطقوس ومن غري

ثالث مقاالت نقله بن البطريق ونقله حنني بن إسحاق أو أصلح حنني ما نقله بن البطريق كتاب 
املناسبات من خط حيىي بن عدي كتاب أفالطن إىل أقرطن يف النواميس من خط حيىي بن عدي كتاب 

واجلوهر والعرض كتاب احلس واللذة مقالة كتاب طيماوس يتكلم عليه التوحيد وقوله يف النفس والعقل 
فلوطرخس من خط حيىي كتاب سطسطس ترمجه املسودريوس خبط حيىي كتاب تأديب األحداث وله 
رسائل موجودة قال ثاون وفالطن يرتب كتبه يف القراءة أن جيعل كل مرتبة أربعة كتب يسمى ذلك 

طن وشهر أمره يف أيام أرطخشاشت املعروف بالطويل اليد قال رابوع قال إسحاق الراهب عرف فال
حممد بن إسحاق هذا امللك من الفرس وال معاملة بينه وبني فالطن وهو كستاسب امللك الذي خرج إليه 

  .زرادشت واهللا أعلم كتاب أفالطن أصول اهلندسة ترمجه قسطاً

  أخبار أرسطاليس

    

ل ويقال التام الفاضل وهو أرسطاليس بن نيقوماخس بن ومعناه حمب احلكمة ويقال الفاضل الكام
مأخاون من ولد اسقلبيادس الذي اخترع الطب لليونانيني كذا ذكر بطلميوس الغريب قال وكان اسم أمه 
افسيطيا وترجع إىل اسقلبيادس وكان من مدينة لليونانيني تسمى أسطاغاريا وكان أبوه نيقوماخس متطبباً 

وهو من تالميذ أفالطن قال بطلميوس إن إسالمه إىل أفالطن كان بوحي من اهللا لفي لبس أيب اإلسكندر 
تعاىل يف هيكل بوثيون قال ومكث يف التعليم عشرين سنة وإنه ملا غاب أفالطن إىل سقلية كان 

أرسطاليس خيلفه على دار التعليم ويقال إنه نظر يف الفلسفة بعد أن أتى عليه من عمره ثالثون سنة وكان 
 اليونانيني ومترسلهم وأجل علمائهم بعد فالطن ومن مضى عايل املرتبة يف الفلسفة عظيم احملل عند بليغ

امللوك وعن رأيه كان اإلسكندر ميضي األمور وله إليه مجاعة رسائل ومكاتبات يف السياسة وغريها فمن 
الشيء القدمي قد أنس ذلك رسالة يف السياسة أوهلا أما التعجب من مناقبك فقد فسخه تواترها فصارت ك

به ال كاحلديث يتعجب منه وأنت كما تقول العامة ال يكذب املثىن عليك ويف هذه الرسالة أن الناس إذا 
أحزنتهم الشدائد حتركوا ملا فيه مصلحتهم فإذا صاروا إىل إال من مالوا إىل الشره وخلعوا عذار التحفظ 

لدعة وفيها أيضاً تعاهدوا األعداء باإلذن وذوي فأحوج ما يكون الناس إىل السنة عند حال األمن وا
التنصل باملغفرة وذوي االعتراف بالرأفة وذوي االغتيال باملناقضة وأهل البغي باملداحسة واحلساد باملغايظة 

وأهل السفاهة باحللم وأهل املواثبة بالوقار وأهل املشاغبة باحملقرة وأهل املالدغة باالحتراس ويف األمور 
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 باإلرجاء والواضحات بالعزمية واملشكالت بالبحث مث صحبة امللوك بكتمان السر وإرشاد املتشاات
األعمال والتقريظ واملالزمة فان مههمتها يف نفسها االمتداح ويف الناس االستعباد وهذا كالم يف اية 

ال إن فيلبس ملا تويف احلكمة والبالغة وكثرة املعاين مع نقله من لغة إىل لغة فكيف به و على لغة قائله ويق
وملك اإلسكندر وتوجه إىل حماربة األمم ختلى أرسطاليس وتبتل وصار إىل أثينة فهيأ موضعاً للتعليم وهو 
املوضع الذي ينسب إىل الفالسفة املشائني وأقبل على العناية مبصاحل الناس ورفد الضعفاء وجدد بين مدينة 

لة منها وتويف أرسطاليس وله ست وستون سنة يف آخر أيام وأخباره كثرية وإمنا أوردنا مج: باسطاغرييا
اإلسكندر ويقال أول ملك بطليموس الغوس وخلفه على التعليم ثاوفرسطس بن أخته وصية أرسطاليس 
قال الغريب ملا حضرته الوفاة قال إين قد جعلت وصييت أبدا يف مجيع ما خلفت أنطبطرس وإىل أن يقدم 

مرخس وأبفرخس وذيوطالس عانني بتفقد ما حيتاج إىل تفقده والعناية مبا نيقانر فليكن أرسطومانس وطي
ينبغي أن يعنوا به من أمر أهل بييت واربليس خادمي وسائر جواري وعبيدي وما خلفت وإن سهل على 

ثاوفرسطيس وأمكنه القيام معهم يف ذلك كان معهم ومىت أدركت ابنيت توىل أمرها نيقانر وإن حدث ا 
قبل أن تتزوج أو بعد ذلك من غري أن يكون هلا ولد فاألمر مردود إىل نيقانر يف أمر ابين حدث املوت 

نيقوماخس وتوصييت إياه يف ذلك أن جيري التدبري فيما يعمل به على ما يشتهي وما يليق به وان حدث 
نر فيما خلفت بنيقانر حدث املوت قبل تزويج ابنيت أو بعد تزوجيها من غري أن يكون هلا ولد فأوصي نيقا

بوصية فهي جائزة نافذة وإن مات نيقانر من غري وصية فسهل على ثاوفرسطس وأحب أن يقوم يف األمر 
مقامه من أمر ولدي وغري ذلك مما خلفت وإن مل حيب ذلك فلترجع األوصياء الذين مسيت إىل انبطرس 

ليحفظين األوصياء ونيقانر يف فيشاوروه فيما يعملونه فيما خلفت وميضوا األمر على ما يتفقون عليه و
أربليس فإا تستحق مين ذلك ملا رأيت من عنايتها خبدميت واجتهادها فيما وافق مسريت ويعنوا هلا جبميع 
ما حتتاج إليه وان هي أحبت التزويج فال توضع إال عند رجل فاضل وليدفع إليها من الفضة سوى ماهلا 

اإلماء ثالث ممن ختتار مع جاريتها اليت هلا وغالمها وإن طن واحد وهو مائة ومخسة وعشرون رطال ومن 
أحبت املقام خبلقيس فلها السكىن يف داري دار الضيافة اليت إىل جانب البستان وان اختارت السكىن يف 

املدينة باسطاغرييا فلتسكن يف منازل آبائي وأي املنازل اختارت فليتخذ األوصياء هلا فيه ما تذكر أا 
 فإما أهلي وولدي فال حاجة يب إىل أن أوصيهم حبفظهم والعناية بأمرهن وليعن نيقانر مبرقس حمتاجة إليه

    الغالم حىت يرده إىل بلده ومعه مجيع ماله على 

احلال اليت يشتهيها وليعتق جارييت إمارقيس وان هي بعد العتق أقامت على اخلدمة البنيت إىل أن تتزوج 
اريتها ويدفع إىل ثاليس الصبية اليت ملكلناها قريباً غالماً من مماليكنا فليدفع إليها مخسمائة درمخى وج

وألف درمخى ويدفع إىل سيمس مثن غالم يبتاعه لنفسه غري الغالم الذي كان دفع إليه مثنه ويوهب له 
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سوى ذلك ما يرى األوصياء ومىت تزوجت ابنيت فليعتق غلماين ثادن وفيلن وأربليس وال يباع بن اربليس 
 يباع أحد ممن خدمين من غلماين ولكن يقرون يف اخلدمة إىل أن يدركوا مدارك الرجال فإذا بلغوا وال

فليعتقوا ويفعل م فيما يوهب هلم على حسب ما يستحقون إن شاء اهللا تعاىل ومن خط إسحاق وبلفظه 
 الكالم على كتبه عاش أرسطاليس سبعا وستني سنة ترتيب كتبه املنطقيات الطبيعيات األهليات اخللقيات

قاطيغورياس معناه املقوالت بارى إرمانياس معناه العبارة أنالوطيقا معناه حتليل : املنطقية هي مثانية كتب
القياس أبو دقطيقا وهو أنالوطيقا الثاين ومعناه الربهان طوبيقا ومعناه اجلدل سوفسطيقا ومعناه املغالطني 

وطيقا معناه الشعر الكالم على قاطيغورياس بنقل حنني بن ريطوريقا معناه اخلطابة أبو طيقا ويقال ب
إسحاق فممن شرحه وفسره فرفوريوس اصطفن اإلسكندراين اللينس حيىي النحوي أمونيوس ثامسطيوس 
ثاوفرسطس سنبليقوس ولرجل يعرف بثاون سرياين وعريب ويضاف م تفسري سنبليقوس إىل املضاف ومن 

 قال الشيخ أبو زكريا يوشك أن يكون هذا منحوال إىل أمليخس غريب التفاسري قطعة تضاف ال مليخس
ألين رأيت يف تضاعيف الكالم قال اإلسكندر وقال الشيخ أبو سليمان أنه استنقل هذا الكتاب أبا زكريا 

بتفسري اإلسكندر األفروديسي حنو ثالمثائة ورقة وممن فسر هذا الكتاب أبو نصر الفارايب وأبو بشر مىت 
ب خمتصرات وجوامع مشجرة وغري مشجرة جلماعة منهم بن املقفع بن ريز الكندي إسحاق وهلذا الكتا

بن حنني أمحد بن الطيب الرازي الكالم على بارى ارمينياس نقل حنني إىل السرياين وإسحاق إىل العريب 
سري النص املفسرون اإلسكندر ومل يوجد حيىي النحوي امليخس فرفوريوس جوامع اصطفن وجلالينوس تف

وهو غريب غري موجود قويرى مىت أبو بشر الفارايب ولثاوفرسطس ومن املختصرات حنني إسحاق بن 
نقله ثيادورس : املقفع الكندي بن ريز ثابت بن قرة أمحد بن الطيب الرازي الكالم على أنالوطيقا األوىل

 ونقل إسحاق الباقي إىل إىل العريب ويقال عرضه على حنني فأصلحه ونقل حنني قطعة منه إىل السرياين
السرياين املفسرون فسر اإلسكندر إىل األشكال اجلميلة تفسريين أحدمها أمت من اآلخر وفسر ثامسطيوس 

للمقالتني مجيعا يف ثالث مقاالت وفسر حيىي النحوي إىل األشكال اجلميلة وفسر قويرى إىل الثالثة 
للكندي تفسري هذا الكتاب الكالم على أبو ديقطيقا األشكال أيضاً وفسر أبو بشر مىت للمقالتني مجيعاً و

وهو أنالوطيقا الثاين مقالتني نقل حنني بعضه إىل السرياين ونقل إسحاق الكل إىل السرياين ونقل مىت نقل 
إسحاق إىل العريب املفسرون شرح ثاميوس هذا الكتاب شرحاً تاماً وشرحه اإلسكندر ومل يوجد وشرحه 

     املروزي الذي قرأ عليه مىت كالم فيه وشرحه أبو بشر مىت والفارايب والكندي حيىي النحوي وأليب حيىي

نقل إسحاق هذا الكتاب إىل السرياين ونقل حيىي بن عدي الذي نقله إسحاق إىل : الكالم على طوبيقا
رحون العري ونقل الدمشقي منه سبع مقاالت ونقل إبراهيم بن عبد اهللا الثامنة وقد توجد بنقل قدمي الشا
قال حيىي بن عدي يف أول تفسري هذا الكتاب إين مل أجد هلذا الكتاب تفسرياً ملن تقدم إال تفسري 
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اإلسكندر لبعض املقالة األوىل وللمقالة اخلامسة والسادسة والسابعة والثامنة وتفسري أمونيوس للمقالة 
 على ما فهمته من تفسري اإلسكندر األوىل والثانية والثالثة والرابعة فعولت على ما قصدت يف تفسريي هذا

وأمونيوس وأصلحت عبارات النقلة هلذين التفسريين والكتاب بتفسري حيىي حنو ألف ورقة ومن غري كالم 
حيىي شرح أمونيوس للمقاالت األربع األول واإلسكندر لألربع األواخر إىل االثين عشر موضعاً من املقالة 

للفارايب تفسري هذا الكتاب وله خمتصر فيه وفسر مىت للمقالة األوىل الثامنة وفسر ثامسطيوس املواضع منه و
والذي فسره أمونيوس واإلسكندر من هذا الكتاب نقله إسحاق وقد ترجم هذا الكتاب أبو عثمان 

الدمشقي الكالم على سوفسطيقا ومعناه احلكمة املموهة نقله بن ناعمة وأبو بشر مىت إىل السرياين ونقله 
من تيوفيلي إىل العريب املفسرون فسر قويري هذا الكتاب ونقل إبراهيم بن بكوس العشاري حيىي بن عدي 

ما نقله ابن ناعمة إىل العريب على طريق اإلصالح وللكندي تفسري هذا الكتاب وقد حكى أنه أصيب 
ل أن باملوصل تفسري اإلسكندر هلذا الكتاب الكالم على ريطوريقا معناه اخلطابة يصاب بنقل قدمي وقي

إسحاق نقله إىل العري ونقله إبراهيم بن عبد اهللا فسره الفارايب أبو نصر رأيت خبط أمحد بن الطيب هذا 
الكتاب حنو مائة ورقة بنقل قدمي الكالم على أبو طيقا ومعناه الشعر نقله أبو بشر مىت من السرياين إىل 

ل إنه منحول إليه وللكندي خمتصر يف هذا العريب ونقله حيىي بن عدي وقيل إن فيه كالماً لثامسطيوس ويقا
الكتاب الكالم على كتاب السماع الطبيعي بتفسري اإلسكندر وهو مثان مقاالت قال حممد بن إسحاق 

املوجود من تفسري اإلسكندر األفروديسي املقالة األوىل من نص كالم أرسطاليس يف مقالتني واملوجود من 
ح الصايب وأصلح هذا النقل حيىي بن عدي واملقالة الثانية من ذلك مقالة وبعض األخرى ونقلها أبو رو

نص كالم أرسطاليس يف مقالة واحدة ونقلها من اليوناين إىل السرياين حنني ونقلها من السرياين إىل 
العريب حيىي بن عدي ومل يوجد شرح املقالة الثالثة من نص كالم أرسطاليس فأما املقالة الرابعة ففسرها يف 

الت واملوجود منها املقالة األوىل والثانية وبعض الثالثة إىل الكالم يف الزمان ونقل ذلك فسطا ثالث مقا
والظاهر املوجود نقل الدمشقي واملقالة اخلامسة من كالم أرسطاليس يف مقالة واحدة ونقل ذلك قسطا 

ملقالة السابعة يف مقالة بن لوقا واملقالة السادسة يف مقالة واحدة واملوجود منها النصف وأكثر قليالً وا
واحدة ترمجه قسطا واملقالة الثامنة يف مقالة واحدة واملوجود منها أوراق يسرية الكالم على السماع 

الطبيعي بتفسري حيىي النحوي اإلسكندراين قال حممد بن إسحاق ما ترمجه قسطا من هذا الكتاب فهو 
م والذي ترجم قسطا النصف األول وهو أربع تعاليم وما ترمجه عبد املسيح بن ناعمة فهو غري تعالي

مقاالت والنصف اآلخر بن ناعمة أربع مقاالت الكالم على السماع الطبيعي بتفاسري مجاعة فالسفة 
متفرقني وجد تفسري فرفوريوس األوىل والثانية والثالثة والرابعة ونقل ذلك بسيل وأليب بشر مىت تفسري 

نية وهو موجود سرياين ببعض من املقالة األوىل وفسر أبو أمحد بن تفسري ثامسطيوس هلذا الكتاب بالسريا
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كرنيب بعض املقالة األوىل وبعض املقالة الرابعة وهو إىل الكالم يف الزمان وفسر ثابت بن قرة بعض املقالة 
األوىل وترجم إبراهيم بن الصلت املقالة األوىل من هذا الكتاب ورأيتها خبط حيىي بن عدي وأليب الفرج 

قدامة بن جعفر بن قدامة تفسري بعض املقالة األوىل من السماع الطبيعي الكالم على كتاب السماء والعامل 
وهو أربع مقاالت نقل هذا الكتاب بن البطريق وأصلحه حنني ونقل أبو بشر مىت بعض املقالة األوىل 

شرح الكتاب كله نقله وشرح اإلسكندر االفروديسي من هذا الكتاب بعض املقالة األوىل ولثامسطيوس 
أو أصلحه حيىي بن عدي وحلنني فيه شيء وهو املسائل الست عشرة وأليب زيد البلخي شرح صدر هذا 

الكتاب إىل أيب جعفر اخلازن الكالم على كتاب الكون والفساد نقله حنني إىل السرياين وإسحاق إىل 
     العريب والدمشقي وذكر أن بن بكوس نقله شرح هذا 

سكندر كله نقله مىت ونقل املقالة األوىل قسطا ولالمقيدورس شرح بنقل أسطاث ونقله مىت الكتاب اإل
أبو بشر وأصلحه أعين نقل مىت أبو زكريا عند نظره فيه وأصيب قريباً لثامسطيوس شرح للكون والفساد 

 اجلودة ومها شرحان كبري وصغري وليحىي النحوي يف الكون والفساد شرح تام والعريب دون السرياين يف
الكالم على اآلثار العلوية للمقيدورس شرح كبري نقله أبو بشر مىت علقه عنه الطربي ولإلسكندر شرح 

نقل إىل العريب مل ينقل إىل السرياين ونقله حيىي بن عدي فيما بعد إىل العريب من السرياين الكالم على 
له إسحاق إال شيئاً يسرياً مث نقله كتاب النفس وهو ثالث مقاالت نقله حنني إىل السرياين تاما ونق

إسحاق نقالً ثانياً تاماً جود فيه وشرح ثامسطيوس هذا الكتاب بأسره أما األوىل ففي مقالتني والثانية يف 
مقالتني والثالثة يف ثالث مقاالت ولألمقيدورس تفسري سرياين قرأت ذلك خبط حيىي بن عدي وقد يوجد 

ياين وعمله إىل أثاواليس وقد يوجد عريب ولإلسكندرانيني تلخيص بتفسري جيد ينسب إىل سنبليقيوس سر
هذا الكتاب حنو مائة ورقة والبن البطريق جوامع هذا الكتاب قال إسحاق نقلت هذا الكتاب إىل العريب 

من نسخة رديئة فلما كان بعد ثالثني سنة وجدت نسخة يف اية اجلودة فقابلت ا النقل األول وهو 
الكالم على كتاب احلس واحملسوس وهو مقالتان ال يعرف له نقل يعول عليه وال يذكر شرح ثامسطيوس 

والذي ذكر إن شيئاً يسرياً علقه الطربي عن أيب بشر مىت بن يونس الكالم على كتاب احليوان وهو تسع 
كذا قرأت عشرة مقالة نقله بن البطريق وقد يوجد سرياين نقالً قدمياً أجود من العريب وله جوامع قدمية 

خبط حيىي بن عدي يف فهرست كتبه ولنيقوالوس اختصار هلذا الكتاب من خط حيىي بن عدي وقد ابتدأ 
أبو علي بن زرعة بنقله إىل العريب وتصحيحه الكالم على كتاب احلروف ويعرف باإلهليات ترتيب هذا 

وجود منه إىل حرف مو الكتاب على ترتيب حروف اليونانيني وأوله األلف الصغرى ونقلها إسحاق وامل
ونقل هذا احلرف أبو زكريا حيىي بن عدي وقد يوجد حرف نو باليونانية بتفسري اإلسكندر وهذه 

احلروف نقلها اسطاث للكندي وله خرب يف ذلك ونقل أبو بشر مىت مقالة الالم بتفسري اإلسكندر وهي 
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اة إىل السرياين وفسر ثامسطيوس احلادية عشرة من احلروف إىل العريب ونقل حنني بن إسحاق هذه املق
ملقالة الالم ونقلها أبو بشر مىت بتفسري ثامسطيوس وقد نقلها مشلي ونقل اشحاق بن حنني عدة مقاالت 

وفسر سورياوس ملقالة الباء وخرجت عريب رأيتها مكتوبة خبط حيىي بن عدي يف فهرست كتبه ومن كتب 
 كتاب األخالق فسره فرفوريوس اثنتا عشرة أرسطاليس نسخ من خط حيىي بن عدي من فهرست كتبه

مقالة نقل إسحاق بن حنني وكان عند أيب زكريا خبط إسحاق بن حنني عدة مقاالت بتفسري ثامسطيوس 
  .وخرجت سرياين كتاب املرآة ترمجه احلجاج بن مطر كتاب أثولوجيا وفسره الكندي

    

  ثاوفرسطس

الذين وصى إليهم أرسطاليس وخلفه على دار التعليم أحد تالميذ أرسطاليس وابن أخته وأحد األوصياء 
بعد وفاته وله من الكتب كتاب النفس مقالة كتاب اآلثار العلوية مقالة كتاب األدب مقالة كتاب احلس 

واحملسوس أربع مقاالت نقله إبراهيم بن بكوس كتاب ما بعد الطبيعة مقالة نقلها أبو زكريا حيىي بن عدي 
له إبراهيم بن بكوس والذي وجد تفسري بعض املقالة األوىل ومما ينحل إليه تفسري كتاب أسباب النبات نق

  .كتاب قاطيغورياس

  ديدوخس برقلس

كتاب حدود أوائل الطبيعيات كتاب الثماين عشرة مسألة اليت نقضها حيىي : من أهل أطاطرية األفلطوين
كان يف زمان دقلطيانوس القبطي بل على النحوي ذكر حيىي النحوي يف املقالة األوىل من النقض عليه انه 

رأس ثالمثائة من ملكه هذا صحيح كتاب شرح قول أفالطن أن النفس غري مائية ثالث مقاالت كتاب 
الثالوجيا وهي الربوبية كتاب تفسري وصايا فيثاغورس الذهبية حنو مائة ورقة ويوجد سرياين عمله البنته 

ومل يتمه كتاب اجلواهر العالية مقالة كتاب برقلس ويسمى وكان ثابت نقل منه ثالثة أوراق مث تويف 
ديادوخس أي عقيب فالطن يف العشر مسائل كتاب اخلري األول كتاب املسائل العشر املعضالت كتاب 
اجلزء الذي ال يتجزأ كتاب يف املثل الذي قاله فالطن يف كتابه املسمى غورغياس سرياين كتاب تفسري 

 خرج سرياين كتاب برقلس األفالطوين املوسوم بسطوخوسيس الصعري كتاب املقالة العاشرة يف السري
  .برقلس يف تفسري فادن يف النفس سرياين وقد نقل منه أبو علي بن زرعة شيئاً يسرياً عربياً

  اإلسكندر األفروديسي
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برأس وكان يف أيام ملوك الطوائف بعد اإلسكندر ورأى جالينوس واجتمع معه وكان يلقب جالينوس 
البغل وبينه مشاغبات وخماصمات فقد فقد ذكرنا شرحه لكتب أرسطاليس يف ذكرنا أرسطاليس قال أبو 
زكريا حيىي بن عدي أن شرح اإلسكندر للسماع كله ولكتاب الربهان رأيته يف تركة إبراهيم بن عبد اهللا 

 ألحتال يف الدنانري مث عدت الناقل النصراين وأن الشرحني عرضا علي مبائة دينار وعشرين ديناراً فمضيت
فأصبت القوم قد باعوا الشرحني يف مجلة كتب على رجل خراساين بثالثة آالف دينار وقال يل غريه ممن 

أثق به أن هذه الكتب كانت حتمل يف الكم وقال أبو زكريا إنه التمس من إبراهيم بن عبد اهللا فص 
 ديناراً فلم يبعها وأحرقها وقت وفاته سوفسطيقا وفص اخلطابة وفص الشعر بنقل إسحاق خبمسني

ولإلسكندر من الكتب كتاب النفس مقالة كتاب الرد على جالينوس يف التمكن مقالة كتاب الرد عليه يف 
الزمان واملكان مقالة كتاب األبصار مقالة كتاب أصول العاميمقالة كتاب عكس املقدمات مقالة كتاب 

أن املوجود ليس جمنس للمقوالت العشر كتاب العناية مقالة مبادئ الكل على رأي أرسطاليس كتاب يف 
كتاب الفرق بني اهليويل واجلنس كتاب الرد على من قال أنه ال يكون شيء إال من شيء كتاب يف أن 
األبصار ال تكون إال بشعاعات تنبث من العني والرد على من قال بانبثاث الشعاع مقالة كتاب اللون 

  أي أرسطاليس مقالة كتاب املاليخوليا مقالة مقالة كتاب الفصل على ر

  فرفوريوس

بعد اإلسكندر وقبل أمونيوس من أهل مدينة صور وكان بعد جالينوس وفسر كتب أرسطاليس وقد 
ذكرناها يف املوضع الذي ذكرنا فيه أرسطاليس وله من الكتب بعد ذلك كتاب ايساغوجى يف املدخل إىل 

لقياسات احلملية نقل أيب عثمان الدمشقي كتاب العقل واملعقول بنقل الكتب املنطقية كتاب املدخل إىل ا
قدمي كتابان إىل أنابو كتاب الرد على سحسوس يف العقل واملعقول سبع مقاالت سرياين كتاب 

  االسطقسات مقالة سرياين كتاب أخبار الفالسفة ورأيت منه املقالة الرابعة سرياين 

  أمونيوس

ه أنه من الفالسفة الذين بعد جالينوس وقد فسر كتب أرسطاليس وقد قال إسحاق بن حنني يف تارخي
ذكرنا املوجود منها عند ذكر كتب أرسطاليس ومن كتبه بعد ذلك كتاب شرح مذاهب أرسطاليس يف 

  .الصانع كتاب يف أغراض أرسطاليس يف كتبه كتاب حجة أرسطاليس يف التوحيد

  ثامسطيوس
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ب الفالسفة عن النصرانية بعد جالينوس وقد ذكرنا ما فسره من وكان كاتب ليوليانس املرتد إىل مذه
كتب أرسطاليس يف موضعه وله من الكتب كتاب إىل ليوليانس يف التدبري كتاب النفس مقالتني رسالة إىل 

  .ليوليانس امللك

  نيقوالوس

    

فلسفة مفسر كتب أرسطاليس وقد ذكرنا أيضاً ما فسره يف موضعه وله من بعد ذلك كتاب يف مجل 
أرسطاليس يف النفس مقالة كتاب النبات وخرج منه مقاالت كتاب الرد على جاعل الفعل واملفعوالت 

  شيئاً واحداً كتاب اختصار فلسفة أرسطاليس 

  فلوطرخس كتاب اآلراء الطبيعية

وحتتوي على آراء الفالسفة يف األمور الطبيعيات هو مخس مقاالت ونقله قسطا بن لوقا البعلبكي كتاب 
إىل مورياليا فيما دله عليه من مداراة العدو واالنتفاع به كتاب الغضب كتاب الرياضة مقالة سرياين 

  كتاب النفس مقالة 

  األمقيدورس

مفسر كتب أرسطاليس وقد مر ذكر ما فسر يف موضعه من ذكر أرسطاليس ومل يقع إلينا من كتبه يف 
  خاصة شيء 

  ديافرطيس

  دميقراطيس يف إثبات الصانع من خط حيىي بن عدي رسالته إىل 

  أثافروديطوس

وماله من الكتب قرأته خبط حيىي بن عدي كتاب تفسري كالم أرسطاليس يف اهلالة وقوس قزح نقله ثابت 
  بن قرة 

  فلوطرخس آخر

  وله من الكتب كتاب األار وخواصها وما فيها من العجائب واجلبال وغري ذلك 
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  أخبار يحيى النحوي

اوارى وكان أسقفاً يف بعض الكنائس مبصر ويعتقد مذهب النصارى اليعقوبية مث رجع كان حيىي تلميذ س
عما يعتقده النصارى يف التثليث فاجتمعت األساقفة وناظرته فغلبهم واستعطفته وآنسته وسألته الرجوع 
عما هو عليه وترك إظهاره فأقام على ما كان عليه وأىب أن يرجع فأسقطوه وعاش إىل أن فتحت مصر 

على يدي عمرو بن العاص فدخل إليه وأكرمه ورأى له موضعاً وقد فسر كتب أرسطاليس وقد ذكرت 
ما فسره يف موضعه وله من الكتب بعد ذلك كتاب الرد على برقلس مثان عشرة مقالة كتاب يف أن كل 

طاليس جسم متناه فقوته متناهية مقالة كتاب الرد على أرسطاليس ست مقاالت كتاب تفسري ما بال أرس
العاشر مقالة يرد فيها على نسطورس كتاب يرد فيه على قوم ال يعترفون مقالتان ومقالة أخرى يرد فيها 

على قوم آخرين وله تفسري شيء من كتب جالينوس يف الطب حنن نذكر ذلك عند ذكرنا جالينوس 
م يف الزمان مثاالً قال فيه وذكر حيىي النحوي يف املقالة الرابعة من تفسريه لكتاب السماع الطبيعي يف الكال

مثل سنتنا هذه وهي سنة ثالث وأربعني وثالمثائة لدقلطانوس القبطي فهذا يدل على أن بيننا وبني حيىي 
النحوي ثالمثائة سنة ونيف وقد جيوز أن يكون فسر هذا الكتاب يف صدر عمره ألنه كان يف أيام عمرو 

  بن العاص 

  أسماء فالسفة طبيعيين

م وال مراتبهم وهم أرسطن وله من الكتب كتاب النفس بيطواليس وله من الكتب كتاب ال تعرف أوقا
أسرار الطبيعة مقالة طوريوس وله من الكتب كتاب الرؤيا مقالة أرطاميدورس صاحب كتاب الرؤيا وله 

من الكتب كتاب تعبري الرؤيا مخس مقاالت نقله حنني بن إسحاق غرغوريوس أسقف نوسا وله من 
كتاب طبيعة اإلنسان بطليميوس الغريب وكان يتواىل أرسطاليس وينشر حماسنه وله من الكتب الكتب 

كتاب أخبار أرسطاليس ووفاته ومراتب كتبه ثاوان املتعصب ألفالطن وله من الكتب كتاب مراتب قراءة 
 كتب فالطن وأمساء ما صنفه وجدت على ظهر جزء خبط عتيق مكتوب تسمية من خرج إلينا امسه من

مفسري كتب الفيلسوف يف املنطق وغريه من الفلسفة وهم ثاوفرسطس أودميس أرمينس يوانيوس 
أيامليخس اإلسكندر ثامسطيوس فرفوريوس سنبليقس سوريانوس ماكسيمس أراسيس لوقيس 

  نيقسطراطس فلوطينس 

  أخبار الكندي
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 األشعث بن قيس وهو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إمساعيل بن حممد بن
الكندي بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية بن احلارث بن معاوية بن 

كندة وهو ثور بن مرتع بن عدي بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد بن اهلميسع بن زيد بن كهالن بن 
رها ويسمى فيلسوف سبا بن يشجب بن يعرب فاضل دهره وواحد عه يف معرفة العلوم القدمية بأس

العرب وكتبه يف علوم خمتلفة مثل املنطق والفسفة واهلندسة واحلساب واألرمثاطيقى واملوسيقى والنجوم 
وغري ذلك وكان خبيال إمنا وصلنا ذكره بالفالسفة الطبيعيني إيثاراً لتقدميه ملوضعه يف العلم وحنن نذكر 

     مجيع ما صنفه يف سائر العلوم إن شاء اهللا تعاىل 

أمساء كتبه الفلسفية كتاب الفلسفة األوىل فيما دون الطبيعيات والتوحيد كتاب الفلسفة الداخلة واملسائل 
املنطقية واملعتاصة وما فوق الطبيعيات كتاب رسالته يف أنه ال تنال الفلسفة إال بعلم الرياضيات كتاب 

سطاليس يف املقوالت إياها احلث على تعلم الفلسفة كتاب ترتيب كتب أرسطاليس كتاب يف قصد أر
قصدا واملوضوعة هلا كتاب مائية العلم وأقسامه كتاب أقسام العلم األنسي كتاب رسالته الكربى يف 

مقياسه العلمي كتاب رسالته باجياز يف مقياسه العلمي كتاب يف أن أفعال الباري جل امسه كلها عدل ال 
بأي نوع يقال الذي ال اية له كتاب رسالته يف اإلبانة جور فيها كتاب يف مائية الشيء الذي ال اية له و

أنه ال ميكن أن يكون جرم العامل بال اية وان ذلك إمنا هو يف القوة كتاب يف الفاعلة واملنفعلة من 
الطبيعيات األوىل كتاب يف عبارات اجلوامع الفكرية كتاب مسائل سئل عنها يف منفعة الرياضات كتاب 

 أن األشياء الطبيعية تفعل فعالً واحداً باجياب اخللقة كتاب يف أوائل األشياء احملسوسة يف حبث قول املدعي
رسالته يف الترفق يف الصناعات رسالته يف رسم رقاع إىل اخللفاء والوزراء رسالته يف قسمة القانون رسالته 

استيفاء القول فيه كتاب يف مائية العقل واإلبانة عنه كتبه املنطقية كتاب رسالته يف املدخل املنطقي ب
رسالته يف املدخل املنطقي باختصار واجياز كتاب رسالته يف املقوالت العشر كتاب رسالته يف اإلبانة عن 
قول بطليموس يف أول كتابه اسطي عن قول أرسطاليس يف أنالوطيقا كتاب رسالته يف االحتراس من 

ربهان املنطقي كتاب رسالته يف األصوات اخلمسة خدع السوفسطائني كتاب رسالته باجياز واختصار يف ال
كتاب رسالته يف مسع الكيان كتاب رسالته يف عمل آلة خمرجة اجلوامع كتبه احلسابيات كتاب رسالته يف 

املدخل إىل األرمثاطيقى مخس مقاالت كتاب رسالته يف استعمال احلساب اهلندي أربع مقاالت كتاب 
يت ذكرها فالطن يف كتابه السياسة كتاب رسالته يف تأليف األعداد كتاب رسالته يف اإلبانة عن األعداد ال

رسالته يف التوحيد من جهة العدد كتاب رسالته يف استخراج اخلبئ والضمري كتاب رسالته يف الزجر 
والفأل من جهة العدد كتاب رسالته يف اخلطوط والضرب بعدد الشعري كتاب رسالته يف الكمية املضافة 

ه يف النسب الزمانية كتاب رسالته يف احليل العددية وعلم أضمارها كتبه الكريات كتاب كتاب رسالت
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رسالته يف أن العامل وكلما فيه كري الشكل كتاب رسالته يف اإلبانة عن أنه ليس شيء من العناصر األوىل 
 من مجيع واجلرم األقصى غري كري كتاب رسالته يف أن الكرة أعظم األشكال اجلرمية والدائرة أعظم

االشكال البسيطة كتاب رسالته يف أن سطح ماء البحر كري كتاب رسالته يف تسطيح الكرة كتاب 
رسالته يف الكريات كتاب رسالته يف عمل السمت على كرة كتاب رسالته يف عمل احللق الست 

م الدالة على واستعماهلا كتبه املوسيقيات كتاب رسالته الكربى يف التأليف كتاب رسالته يف ترتيب النغ
طبائع األشخاص العالية وتشابه التأليف كتاب رسالته يف االيقاع كتاب رسالته يف املدخل إىل صناعة 

املوسيقى كتاب رسالته يف خرب صناعة التأليف كتاب رسالته يف صناعة الشعر كتاب رسالته يف األخبار 
    عن صناعة املوسيقى كتبه النجوميات 

اهلالل ال تضبط باحلقيقة وإمنا القول فيها بالتقريب كتاب رسالته يف مسائل كتاب رسالته يف أن رؤية 
سئل عنها من أحوال الكواكب كتاب رسالته يف جواب مسائل طبيعية يف كيفيات جنومية كتاب رسالته 
يف مطرح الشعاع كتاب رسالته يف الفصلني كتاب رسالته فيما ينسب إليه كل بلد من البلدان إىل برج 

وج وكوكب من الكواكب كتاب رسالته فيما سئل عنه من شرح ما عرض له االختالف يف من الرب
صور املواليد كتاب رسالته فيما حكي من أعمر الناس يف الزمن القدمي وخالفها يف هذا الزمن كتاب 
رسالته يف تصحيح عمل منودارات املواليد واهليالج والكتخداه كتاب رسالته يف إيضاح علة رجوع 

اكب كتاب رسالته يف الشعاعات كتاب رسالته يف سرعة ما يرى من حركة الكواكب إذا كانت يف الكو
األفق وإبطائها كلما علت، كتاب رسالته يف اإلبانة عن االختالف الذي يف األشخاص العالية كتاب 

الته رسالته يف فصل ما بني التسيري وعمل الشعاع كتاب رسالته يف علل األوضاع النجومية كتاب رس
املنسوبة إىل األشخاص العالية املسماة سعادة وحناسة كتاب رسالته يف علل القوى املنسوبة إىل األشخاص 

العالية الدالة على املطر كتاب رسالته يف علل أحداث اجلو كتاب رسالته يف العلة اليت هلا يكون بعض 
 إقليدس كتاب رسالته يف إصالح املواضع ال تكاد متطر كتبه اهلندسيات كتاب رسالته يف أغراض كتاب

كتاب إقليدس كتاب رسالته يف اختالف املناظر كتاب رسالته فيما نسب القدماء كل واحد من 
اسمات اخلمس إىل العناصر كتاب رسالته يف تقريب قول أرمشيدس يف قدر قطر الدائرة من حميطها 

 الدائرة كتاب رسالته يف تقريب وتر كتاب رسالته يف عمل شكل املوسطني كتاب رسالته يف تقريب وتر
التسع كتاب رسالته يف مساحة ايوان كتاب رسالته يف تقسيم املثلث واملربع وعملهما كتاب رسالته يف 
كيفية عمل دائرة مساوية لسطح إسطوانة مفروضة كتاب رسالته يف شروق الكواكب وغروا باهلندسة 

اب رسالته يف إصالح املقالة الرابعة عشرة واخلامسة عشرة كتاب رسالته يف قسمة الدائرة ثالثة أقسام كت
من كتاب إقليدس كتاب رسالته يف الرباهني املساحية ملا يعرض من احلسابات الفلكية كتاب رسالته يف 



ابن الندمي-الفهرست  259  

تصحيح قول أسقالوس يف املطالع كتاب رسالته يف اختالف مناظر املرآة كتاب رسالته يف صنعة 
الته يف استخراج خط نصف النهار ومست القبلة باهلندسة كتاب رسالته اإلسطرالب باهلندسة كتاب رس

يف عمل الرخامة باهلندسة كتاب رسالته يف استخج الساعات على نصف كرة باهلندسة كتاب رسالته يف 
  .السوانح كتاب رسالته يف عمل الساعات على صفيحة تنصب على السطح املوازي لألفق خري من غريها

اب يف امتناع وجود مساحة الفلك األقصى املدبر لألفالك كتاب رسالته يف ظاهريات كتبه الفلكيات كت
الفلك كتاب رسالته يف أن طبيعة الفلك خمالفة لطبائع العناصر األربعة وأنه طبيعة خامسة كتاب رسالته 

نية يف العشر يف العامل األقصى كتاب رسالته يف سجود اجلرم األقصى لباريه كتاب رسالته يف الرد على املنا
مسائل يف موضوعات الفلك كتاب رسالته يف الصور كتاب رسالته يف أنه ال ميكن أن يكن جرم العامل 

بال اية كتاب رسالته يف املناظر الفلكية كتاب يف امتناع اجلرم األقصى من االستحالة كتاب رسالته يف 
ب رسالته يف املعطيات كتاب رسالته يف صناعة بطلميوس الفلكية كتاب رسالته يف تناهي جرم العامل كتا

مائية الفلك واللون الالزم الالزودي احملسوس يف جهة السماء كتاب رسالته يف مائية اجلرم احلامل بطباعه 
لأللوان من العناصر األربعة كتاب رسالته يف الربهان على اجلسم السائر ومائية األضواء واألظالم كتبه 

    الطبيات 

الطب البقراطي كتاب رسالته يف الغذاء والدواء املهلك كتاب رسالته يف األخبرة املصلحة كتاب رسالته يف 
للجو من األوباء كتاب رسالته يف األدوية املشفية من الروائح املؤذية كتاب رسالته يف كيفية اسهال 

تاب رسالته األدوية واجنذاب األخالط كتاب رسالته يف علة نفث الدم كتاب رسالته يف أشفية السموم ك
يف تدبري األصحاء كتاب رسالته يف علة حبارين األمراض احلادة كتاب رسالته يف نفس العضو الرئيس من 
اإلنسان واإلبانة عن األلباب كتاب رسالته يف كيفية الدماغ كتاب رسالته يف علة اجلذام وأشفيته كتاب 

لغم وعلة موت الفجأة كتاب رسالته يف رسالته يف عضة الكلب كتاب رسالته يف األعراض احلادثة من الب
وجع املعدة والنقرس كتاب رسالته إىل رجل يف علة شكاها إليه كتاب رسالته يف أقسام احلميات كتاب 

رسالته يف عالج الطحال اجلاسي من األعراض السوداوية كتاب رسالته يف أجساد احليوان إذا فسدت 
سالته يف صنعة أطعمة من غري عناصرها كتاب رسالته كتاب رسالته يف قدر منفعة صناعة الطب كتاب ر

يف تغري األطعمة كتبه اإلحكاميات كتاب رسالته يف تقدمة املعرفة باالستدالل باألشخاص العالية على 
املسائل كتاب رسالته األوىل والثانية والثالثة إىل صناعة األحكام بتقاسيم كتاب رسالته يف مدخل األحكام 

رسالته يف املسائل كتاب رسالته يف دالئل التحسني يف برج السرطان كتاب رسالته يف على املسائل كتاب 
قدر منفعة االختيارات كتاب رسالته يف قدر منفعة صناعة األحكام ومن الرجل املسمى منجماً باستحقاق 

 االستدالل كتاب رسالته املختصرة يف حدود املواليد كتاب رسالته يف حتويل سين املواليد كتاب رسالته يف
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  .بالكسوفات على احلوادث

كتبه اجلدليات كتاب رسالته يف الرد على املنانية كتاب رسالته يف الرد على الثنوية كتاب رسالته يف 
االحتراس من خدع السوفسطائني كتاب رسالته يف نقض مسائل امللحدين كتاب رسالته يف ثبيت الرسل 

األول التام والفاعل الثاين بااز كتاب رسالته يف االستطاعة عليهم السالم كتاب رسالته يف الفاعل احلق 
وزمان كوا كتاب رسالته يف الرد على من زعم أن لألجرام يف هويتها يف اجلو توقفات كتاب رسالته يف 
بطالن قول من زعم أن بني احلركة الطبيعية والعرضية سكون كتاب رسالته يف أن اجلسم يف أول إبداعه 

 متحرك ظن باطل كتاب رسالته يف التوحيد بتفسريات كتاب رسالته يف بطالن قول من ال ساكن وال
زعم أن جزءاً ال يتجزأ كتاب رسالته يف جواهر األجسام كتاب رسالته يف أوائل اجلسم كتاب رسالته يف 

يد افتراق امللل يف التوحيد وأم جممعون على التوحيد وكل قد خالف صاحبه كتاب رسالته يف التمج
كتاب رسالته يف الربهان كتبه النفسيات كتاب رسالته يف أن النفس جوهر بسيط غري داثر مؤثر يف 

األجسام كتاب رسالته يف مائية اإلنسان والعضو الرئيس منه كتاب رسالته يف خرب اجتماع الفالسفة على 
 يف عامل احلس كتاب الرموز العشقية كتاب رسالته يف ما للنفس ذكره وهي يف عامل العقل قبل كوا

  .رسالته يف علة النوم والرؤيا وما يرمز به النفس

كتبه السياسيات كتاب رسالته الكربى يف السياسة كتاب رسالته يف تسهيل سبل الفضائل كتاب رسالته 
يف دفع األحزان كتاب رسالته يف سياسة العامة كتاب رسالته يف األخالق كتاب رسالته يف التنبيه على 

 كتاب رسالته يف خري فضيلة سقراط كتاب رسالته يف ألفاظ سقراط كتاب رسالته يف حماورة الفضائل
جرت بني سقراط وأرشيجانس كتاب رسالته يف خ خرب موت سقراط كتاب رسالته يف ما جرى بني 

     سقراط واحلرانيني كتاب رسالته يف خرب العقل كتبه األحداثيات 

لفاعلة القريبة للكون والفساد يف الكائنات الفاسدات كتاب رسالته يف كتاب رسالته يف اإلبانة عن العلة ا
العلة اليت هلا قيل أن النار واهلواء واملاء واألرض عناصر جلميع الكائنة الفاسدة وهي وغريها يستحيل 

بعضها إىل بعض كتاب رسالته يف اختالف األزمنة اليت يظهر فيها قوى الكيفيات األربع األوىل كتاب 
ته يف النسب الزمانية كتاب رسالته يف علة اختالف أنواع السنة كتاب رسالته يف مائية الزمان واحلني رسال

والدهر كتاب رسالته يف العلة اليت هلا يربد أعلى اجلو ويسخن ما قرب من األرض كتاب رسالته يف 
ه يف كوكب الذوابة أحداث اجلو كتاب رسالته يف األثر الذي يظهر يف اجلو ويسمى كوكباً كتاب رسالت

كتاب رسالته يف الكوكب الذي ظهر ورصده أياماً حىت اضمحل كتاب رسالته يف علة الربد املسمى برد 
العجوز كتاب رسالته يف علة كون الضباب واألسباب احملدثة له يف أوقاته كتاب رسالته فيما رصد من 

اديات كتاب رسالته يف أبعاد مسافات األثر عظيم يف سنة اثنتني وعشرين ومائتني للهجرة كتبه األبع
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األقاليم كتاب رسالته يف املساكن كتاب رسالته الكربى يف الربع املسكون كتاب رسالته يف أخبار أبعاد 
األجرام كتاب رسالته يف استخراج بعد مركز القمر من األرض كتاب رسالته يف استخراج آلة وعملها 

 عمل آلة يعرف ا بعد املعاينات كتاب رسالته يف معرفة يستخرج ا أبعاد األجرام كتاب رسالته يف
أبعاد قلل اجلبال كتبه التقدميات كتاب رسالته يف أسرار تقدمة املعرفة كتاب رسالته يف تقدمة املعرفة 

باألحداث كتاب رسالته يف تقدمة اخلرب كتاب رسالته يف تقدمة األخبار كتاب رسالته يف تقدمة املعرفة يف 
 باألشخاص السماوية كتبه األنواعيات كتاب رسالته يف أنواع اجلواهر الثمينة وغريها كتاب االستدالل

رسالته يف أنواع احلجارة كتاب رسالته يف تلويح الزجاج كتاب رسالته فيما يصبغ فيعطي لوناً كتاب 
ثلم وال تكل رسالته يف أنواع السيوف واحلديد كتاب رسالته فيما يطرح على احلديد والسيوف حىت ال تت

رسالته يف الطائر اإلنسي كتاب رسالته يف متويخ احلمام كتاب رسالته يف الطرح على البيض كتاب 
رسالته يف أنواع النحل وكرائمه كتاب رسالته يف عمل القمقم النباح كتاب رسالته يف العطر وأنواعه 

صرها كتاب رسالته يف األمساء كتاب رسالته يف كيمياء العطر كتاب رسالته يف صنعة أطعمة من غري عنا
املعماة كتاب رسالته يف التنبيه على خدع الكيميائيني كتاب رسالته يف أركان احليل كتاب رسالته الكبرية 

يف األجرام الغائصة يف املاء كتاب رسالته يف األثرين احملسوسني يف املاء كتاب رسالته يف املد واجلزر 
اب رسالته يف عمل املرايا احملرقة كتاب رسالته يف سعار املرآة كتاب كتاب رسالته يف األجرام اهلابطة كت

رسالته يف اللفظ وهي ثالثة أجزاء أول وثان وثالث كتاب رسالته يف احلشرات مصور عطاردي كتاب 
رسالته يف علم حدوث الرياح يف باطن األرض احملدثة كثري الزالزل واخلسوف كتاب رسالته يف جواب 

 طبيعيات سأله عنها بعض إخوانه كتاب رسالته يف جواب ثالث مسائل سئل عنها أربع عشرة مسألة
كتاب رسالته يف قصة املتفلسف بالسكوت كتاب رسالته يف علة الرعد والربق والثلج والربد والصواعق 
واملطر كتاب رسالته يف بطالن دعوى املدعني صنعة الذهب والفضة وخدعهم كتاب رسالته يف الوفاء 

الته يف اإلبانة أن االختالف الذي يف األشخاص العالية ليس علة الكيفيات األوىل كما هي علة كتاب رس
ذلك يف اليت حتت الكون والفساد تالميذ الكندي ووراقوه حسنويه ونفطويه وسلمويه وآخر على هذا 

  الوزن ومن تالمذته أمحد بن الطيب ونذكره فيما بعد وأخذ عنه أبو معشر 

  أحمد بن الطيب

    

هو أبو العباس أمحد بن حممد بن مروان السرخسي ممن ينتمي إىل الكندي وعليه قرأ ومنه أخذ فذكرناه 
يف هذا املوضع التصاله به وكان متفننا يف علوم كثرية من علوم القدماء والعرب حسن املعرفة جيد القرحية 
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ادمه وخص به وكان يفضي إليه بليغ اللسان مليح التصنيف والتأليف وكان أوال معلماً للمعتضد مث ن
بأسراره ويستشريه يف أمور مملكته وكان الغالب على أمحد بن الطيب علمه ال عقله وكان سبب قتل 
املعضد إياه اختصاصه به فإنه أفضى إليه بسر يتعلق بالقاسم بن عبيد اهللا وبدر غالم املعتضد فأفشاه 

د إليهما فاستصفيا ماله مث أودعاه املطامري فلما كان وأذاعه حبيلة من القاسم عليه مشهورة فسلمه املعتض
يف الوقت الذي خرج فيه املعتضد لفتح آمد وقتال أمحد بن عيسى بن شيخ أفلت من املطامري مجاعة من 
اخلوارج وغريهم والتقطهم مؤنس الفحل وكان إليه الشرطة وخالفة املعتضد على احلضرة وأقام أمحد يف 

ة فكان قعوده سبباً ملنيته وأمر املعتضد القاسم بإثبات مجاعة ممن ينبغي أن موضعه ورجا بذلك السالم
يقتلوا ليستريح من تعلق القلب م فأثبتهم فوقع املعتضد بقتلهم فأدخل القاسم اسم أمحد يف مجلتهم فيما 

لغ السماء بعد فقتل وسأل عنه املعتضد فذكر له القاسم قتله وأخرج إليه الثبت فلم ينكره ومضى بعد أن ب
رفعة يف سنة وله من الكتب كتاب خمتصر كتاب قاطيغورياس كتاب خمتصر كتاب بارميناس كتاب 

خمتصر كتاب أنالوطيقا األول كتاب خمتصر كتاب أنالوطيقا الثاين كتاب األعشاش وصناعة احلسبة الكبري 
للهو واملالهي يف كتاب عش الصناعات واحلسبة الصغري كتاب نزهة النفوس ومل خيرج بأسره كتاب ا

الغناء واملغنني واملنادمة واالسة وأنواع األخبار وامللح كتاب السياسة الكبري كتاب السياسة الصغري 
كتاب املدخل إىل صناعة النجوم كتاب املوسيقى الكبري مقالتان ومل يعمل مثله حسناً وجاللة كتاب 

واملقابلة كتاب املسالك واملمالك كتاب اجلوارح املوسيقى الصغري كتاب األرمثاطيقى يف األعداد واجلرب 
والصيد ا كتاب املدخل إىل صناعة الطب نقض فيه على حنني بن إسحاق كتاب املسائل كتاب فضائل 
بغداد وأخبارها كتاب الطبيخ ألفه على الشهور واأليام للمعتضد كتاب زاد املسافر وخدمة امللوك مقالتان 

ملوسيقى كتاب آداب امللوك كتاب اجللساء واالسة كتاب رسالته يف لطيف كتاب املدخل إىل علم ا
جواب ثابت بن قرة فيما سئل عنه كتاب مقالته يف النمش والكلف كتاب رسالته يف السالكني وطريف 

اعتقاد العامة كتاب منفعة اجلبال كتاب رسالته يف وصف مذاهب الصابيني كتاب يف أن املبدعات يف 
  تحركة وال ساكنة حال اإلبداع ال م

  قويري

وامسه إبراهيم ويكىن أبا إسحاق ممن أخذ عنه علم املنطق وكان مفسراً وعليه قرأ أبو بشر مىت بن يونس 
ولقويرى من الكتب كتاب تفسري قاطيغورياس مشجر كتاب باريرمينياس مشجر كتاب أنالوطيقا األوىل 

  ألن عبارته كانت عفطية غلقة مشجر كتاب أنالوطيقا الثاين مشجر وكتبه مطرحة جمفوة 

  ابن كرنيب
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أبو أمحد احلسني بن أيب احلسني إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الكاتب ويعرف بابن كرنيب وكان من جلة 
املتكلمني ويذهب مذهب الفالسفة الطبيعيني وكان أخوه أبو العالء يتعاطى علم اهلندسة وحنن نذكره يف 

 الفضل واملعرفة واالضطالع بالعلوم الطبيعية القدمية وتويف وله من موضعه فأما أبو أمحد فكان يف اية
الكتب كتاب الرد على أيب احلسن ثابت بن قرة يف نفيه وجوب وجود سكونني بني كل حركتني 

  متضادتني كتاب مقالة يف األجناس واألنواع وهي األمور العامية 

  الفارابي

 من الفارياب من أرض خراسان من املتقدمني يف أبو نصر حممد بن حممد بن حممد بن طرخان أصله
صناعة املنطق والعلوم القدمية وله من الكتب كتاب مراتب العلوم كتاب تفسري قطعة من كتاب األخالق 

ألرسطاليس وفسر الفارايب من كتب أرسطاليس مما يوجد ويتداوله الناس كتاب القياس قاطيغورياس 
 اخلطابة أروطوريقا كتاب املغالطني سوفسطيقا على جهة اجلوامع كتاب الربهان أنالوطيقا الثاين كتاب

  وله جوامع لكتب املنطق لطاف 

  أبو يحيى المروزي

هذا قرأ عليه أبو بشر مىت بن يونس وكان فاضالً لكنه كان سريانياً ومجيع ماله يف املنطق وغريه بالسريانية 
  وكان طبيباً مشهوراً مبدينة السالم 

  أبو يحيى المروزي

  .آخر، اقتضاه هذا املكان فذكرته وكان طبيباً عاملاً باهلندسة

    كتب مفردات جلماعة مفردين 

  كتاب السرب املظلم يف سر اخلليقة كتاب روفس يف تدبري املرتل لعلوسوس 

  متى بن يونس

أبو بشر مىت بن يونس وهو يونان من أهل دير قىن ممن نشأ يف أسكول مرماري قرأ على قويرى وعلى 
وفيل وبنيامني وعلى أيب أمحد بن كرنيب وله تفسري من السرياين إىل العريب وإليه انتهت رياسة املنطقيني د

يف عصره فمن تفسريه كتاب تفسري الثالث مقاالت األواخر من تفسري ثامسطيوس كتاب نقل كتاب 
سكندر كتاب الربهان الفص كتاب نقل سوفسطيقا الفص كتاب نقل كتاب الكون والفساد بتفسري اإل

نقل كتاب الشعر الفص كتاب نقل اعتبار احلكم وتعقب املواضع لثامسطيوس كتاب نقل كتاب تفسري 
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اإلسكندر لكتاب السماء وأصلحه أبو زكريا حيىي بن عدي وفسر مىت الكتب األربعة يف املنطق بأسرها 
 ا كتاب أنالوطيقا كتاب وعليها يعول الناس يف القراءة وله من الكتب كتاب مقالة يف مقدمات صدر

  املقاييس الشرطية 

  يحيى بن عدي

أبو زكريا حيىي بن عدي بن محيد بن زكريا املنطقي وإليه انتهت رياسة أصحابه يف زماننا قرأ على أيب 
بشر مىت وعلى أيب نصر الفارايب وعلى مجاعة وكان أوحد دهره ومذهبه من مذاهب النصاري اليعقوبية 

راقني وقد عاتبته على كثرة نسخه فقال من أي شيء تعجب يف هذا الوقت من صربي قال يل يوماً يف الو
قد نسخت خبطي نسختني من التفسري للطربي ومحلتهما إىل ملوك األطراف وقد كتبت من كتب 

املتكلمني ما ال حيصى ولعهدي بنفسي وأنا أكتب يف اليوم والليلة مائة ورقة وأقل وقال يل مولدي سنة 
وله من الكتب والتفاسري النقول كتاب تفسري كتاب طوبيقا الرسطاليس مقالته يف البحوث وتوىف سنة 

األربعة كتاب رسالته يف نقض حجج كان أنفذها الرئيس يف نصرة قول القائلني بأن األفعال هللا تعاىل 
  .واالكتساب للعبد

  أبو سليمان السجستاني

 ومولد سنة وله من الكتب مقالة يف مراتب قوى وهو أبو سليمان حممد بن طاهر بن رام السجستاين
  اإلنسان وكيفية اإلنذارات اليت ينذر ا النفس مما حيدث يف عامل الكون 

  ابن زرعة

وهو أبو علي عيسى بن إسحاق بن زرعة بن مرقس بن زرعة بن يوحنا، يف زماننا هذا أحد املتقدمني يف 
ولده سنة ببغداد يف ذي احلجة سنة إحدى وثالثني وثالمثائة علم املنطق وعلوم الفلسفة والنقلة اودين وم

وله من الكتب كتاب اختصار كتاب أرسطاليس يف املعمور من األرض مقالة كتاب أغراض كتب 
أرسطاليس املنطقية مقالة كتاب معاين ايساغوجى مقالة كت معاين قطعة من املقالة الثالثة من كتاب 

لة مل خيرج كتاب النميمة مقالة نقلها ما نقله من السرياين كتاب احليوان السماء مقالة كتاب يف العقل مقا
ألرسطاليس كتاب منافع أعضاء احليوان بتفسري حيىي النحوي مقالة يف األخالق جمهولة كتاب مخس 

  مقاالت من كتاب نيقوالوس يف فلسفة أرسطاليس كتاب سوفسطيقا الفص الرسطاليس 

  ابن الخمار



ابن الندمي-الفهرست  265  

سن بن سوار بن بابا بن رام يف زماننا من أفاضل املنطقيني ممن قرأ على حيىي بن عدي وهو أبو اخلري احل
يف اية الذكاء والفطنة واالضطالع بعلوم أصحابه ومولده يف شهر ربيع األول سنة إحدى وثالثني 

قاالت وثالمثائة وله من الكتب كتاب اهليويل مقالة كتاب الوفاق بني رأي الفالسفة والنصارى ثالث م
كتاب تفسري ايساغوجى مشروح كتاب تفسري ايساغوجى خمتصر كتاب الصديق والصداقة مقالة كتاب 
سرية الفيلسوف مقالة كتاب احلوامل مقالة يف الطب كتاب يف ديابطا ومعناه التقطري مقالة كتاب اآلثار 

ة نقله من السرياين إىل العريب املخيلة يف اجلو احلادثة عن البخار املائي وهي اهلالة والقوس والضباب مقال
كتاب اآلثار العلوية نقله كتاب اللبس يف الكتب األربعة املنطق املوجود من ذلك كتاب مسائل 

ثاوفرسطس نقله كتاب مقالة يف األخالق نقلها العوقي من أهل البصرة يف زماننا هذا وامسه وله من 
  .الكتب

  الفن الثاني من المقالة السابعة 

   التعاليم المهندسين واألرثماطيقيين والموسيقيينأخبار أصحاب

  . والحساب والمنجمين وصناع اآلالت وأصحاب الحيل والحركات

  إقليدس

    

املربز فيها أقدم صاحب جومطريا ومعناه اهلندسة وهو إقليدس بن نوقطرس بن برنيقس املظهر للهندسة 
من أرمشيدس وغريه وهو من الفالسفة الرياضيني الكالم على كتابه يف أصول اهلندسة وامسه االسطروشيا 
ومعناه أصول اهلندسة نقله احلجاج بن يوسف بن مطر نقلني أحدمها يعرف باهلاروين وهو األول ونقالً 

سحاق بن حنني وأصلحه ثابت بن قرة احلراين ثانياً وهو املأموين ويعرف باملأموين وعليه يعول ونقله إ
ونقل أبو عثمان الدمشقي منه مقاالت رأيت منها العاشرة باملوصل يف خزانة علي بن أمحد العمراين وأحد 
غلمانه أبو الصقر القبيصي ويقرأ عليه اسطي يف زماننا وفسر هذا الكتاب وحل شكوكه ايران وشرحه 

ي مير ذكره فيما بعد شرح له وللجوهري شرح هذا الكتاب من أوله النرييزي ولرجل يعرف بالكرابيس
إىل آخره ومتر أخبار اجلوهري وللماهاين شرح املقالة اخلامسة من الكتاب حدثين نظيف املتطبب أعزه اهللا 

أنه رأيي املقالة العاشرة من إقليدس رومي وهي تزيد على ما يف أيدي الناس أربعني شكالً والذي بيد 
ائة وتسعة أشكال وأنه عزم على إخراج ذلك إىل العريب وذكر يوحنا القس أنه رأى الشكل الذي الناس م

ادعاه ثابت يف املقالة األوىل وزعم أنه له يف اليوناين وذكر نظيف أنه أراه إياه وأليب جعفر اخلازن 
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سر املقالة اخلراساين وسيمر ذكره شرح كتاب إقليدس وأليب الوفاء شرح هذا الكتاب ومل يتمه وف
العاشرة رجل يعرف بابن راهويه األرجاين وفسر أبو القاسم األنطاقي الكتاب كله وقد خرج وكان سند 
بن علي قد فسره فرأى أبو علي منه تسع مقاالت وبعض العاشرة وفسر العاشرة أيضاً أبو يوسف الرازي 

 هذا الكتاب ألفه رجل يقال له وجوده البن العميد وذكر الكندي يف رسالته يف أغراض كتاب إقليدس أن
ابلينس النج وأنه رمسه مخسة عشر قوالً فلما تقادم عهد هذا الكتاب وامل حترك بعض ملوك 

اإلسكندرانيني لطلب علم اهلندسة وكان على عهده أقليدس فأمره بإصالح هذا الكتاب وتفسريه ففعل 
وهي الرابعة عشرة واخلامسة عشرة فنسب إليه مث وجد بعد ذلك بسقالوس تلميذ إقليدس مقالتني 

فأهدامها إىل امللك وانضافت إىل الكتاب وكل ذلك باإلسكندرية ومن كتب إقليدس كتاب الظاهرات 
كتاب اختالف املناظر كتاب املعطيات كتاب النغم ويعرف باملوسيقى منحول كتاب القسمة إصالح 

ة كتاب التركيب منحول كتاب التحليل ثابت كتاب الفوائد منحول كتاب القانون كتاب الثقل واخلف
  منحول 

  أرشميدس

أخربين الثقة أن الروم أحرقت من كتب أرمشيدس مخسة عشر محالً ولذلك خرب يطول شرحه إال أن 
املوجود من كتبه كتاب الكرة واالسطوانة مقالتان كتاب تربيع الدائرة مقالة كتاب تسبيع الدائرة مقالة 

 كتاب املثلثات مقالة كتاب اخلطوط املتوازية كتاب املأخوذات يف أصول كتاب الدوائر املماسة مقالة
اهلندسة كتاب املفروضات مقالة كتاب خواص املثلثات القائمة الزوايا مقالة كتاب آلة ساعات املاء اليت 

  ترمى بالبنادق مقالة 

  أبسقالوس

ة وأصلح من كتاب إقليدس املقالة كتاب األجرام واألبعاد مقالة كتاب املطالع وهو الطلوع والغروب مقال
  الرابعة واخلامسة 

  أبلونيوس

صاحب كتاب املخروطات ذكر بنو موسى يف أول كتاب املخروطات بلينوس كان من أهل اإلسكندرية 
وذكروا أن كتابه يف املخروطات فسد ألسباب منها استصعاب نسخه وترك االستقصاء لتصحيحه والثاين 

وحصل متفرقاً يف أيدي الناس إىل أن ظهر رجل بعسقالن يعرف ألن الكتاب درس وحما ذكره 



ابن الندمي-الفهرست  267  

باوطوقيوس وكان هذا مربزاً يف علم اهلندسة وقال بنو موسى أن هلذا الرجل كتباً حسنة يف اهلندسة مل 
خيرج إلينا منها شيء البتة فلما أن مجع ما قدر عليه من الكتاب أصلح منه أربع مقاالت وقال بنو موسى 

مثان مقاالت واملوجود منه سبع وبعض الثامنة وترجم األربع املقاالت األوىل بني يدي أمحد ى أن الكتاب 
بن موسى هالل بن أيب هالل احلمصي والثالث األواخر ثابت بن قرة احلراين والذي يصاب من املقالة 

وط على الثامنة أربعة اشكال والبلينوس كتاب املخروطات سبع مقاالت وبعض الثامنة كتاب قطع اخلط
نسبة مقالتان كتاب يف النسبة احملدودة مقالتان أصلح األوىل ثابت والثانية منقولة إىل العريب وغري مفهوم 

كتاب قطع السطوح على نسبة مقالة كتاب الدوائر املماسة وقد ذكر ثابت بن قره أن له مقالة يف أن 
  .اخلطني إذا خرجا على أقل من زاويتني قائمتني يلتقيان

  هرمس

    

وقد تقدم ذكره وله من الكتب يف النجوم كتاب عرض مفتاح النجوم األول كتاب طول مفتاح النجوم 
الثاين كتاب تسيري الكواكب كتاب قسمة حتويل سين املواليد على درجة درجة كتاب املكتوم يف أسرار 

  .النجوم ويسمى قضيب الذهب

  اوطوقيوس

الكرة واالسطوانة كتاب يف اخلطني وبني مجيع ذلك من كتاب شرح املقالة األوىل من كتاب أرمشيدس يف 
أقاويل الفالسفة املهندسني نقله ثابت إىل العريب واستطاب كتاب تفسري املقالة األوىل من كتاب بطلميوس 

  يف القضاء على النجوم 

  مناالوس

عرفة كمية قبل بطلميوس ألنه ذكره يف كتاب اسطي وله من الكتب كتاب األشكال الكرية كتاب يف م
متييز األجرام املختلطة وعمله إىل طوماطيانوس امللك كتاب أصول اهلندسة عمله ثابت بن قرة ثالث 

  مقاالت كتاب املثلثات وخرج منه إىل العريب شيء يسري 

  بطلميوس

صاحب كتاب اسطي يف أيام أدريانوس وانطونينوس ويف زماما رصد الكواكب وألحدمها عمل 
هو أول من عمل اإلسطرالب الكري واآلالت النجومية واملقاييس واألرصاد واهللا أعلم كتاب اسطي و
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ويقال أنه رصد النجوم قبله مجاعة منهم ابرخس وقيل أنه أستاذه وعنه أخذ والرصد ال يتم إال بآلة 
من فاملبتدي بالرصد هو الصانع لآللة الكالم على كتاب اسطي هذا الكتاب ثالث عشرة مقالة وأول 
عين بتفسريه وإخراجه إىل العربية حيىي بن خالد بن برمك ففسره له مجاعة فلم يتقنوه ومل يرض ذلك 

فندب لتفسريه أبا حسان وسلم صاحب بيت احلكمة فاتقناه واجتهدا يف تصحيحه بعد أن أحضر النقلة 
ضاً فإما الذي عمله اودين فاختربا نقلهم وأخذا بأفصحه وأصحه وقد قيل إن احلجاج بن مطر نقله أي

النرييزي وأصلح ثابت الكتاب كله بالنقل القدمي ونقل إسحاق هذا الكتاب وأصلحه ثابت نقالً غري 
مرضي ألن اصالحه األول أجود وله من الكتب بعد ذلك كتاب األربعة كتبه إىل سورى تلميذه نقل هذا 

األوىل اوطوقيوس ومجع املقالة األوىل الكتاب إبراهيم بن الصلت وأصلحه حنني بن إسحاق وفسر املقالة 
ثابت وأخرج معانيها وفسره عمر بن الفرخان وإبراهيم بن الصلت والنرييزي والبتاين كتاب املواليد 

كتاب احلرب والقتال كتاب استخراج السهام كتاب حتويل سين العامل كتاب حتويل سين املواليد كتاب 
اب يف اإلسراء واحملبسني كتاب يف أسر السعود واصطناعها املرض وشرب الدواء كتاب يف سري السبعة كت

كتاب اخلصمني أيهما يفلح كتاب ذوات الذوائب كتاب يعرف بالسابع كتاب القرعة جمدول كتاب 
اقتصاص أحوال الكواكب كتاب الثمرة فسره أمحد بن يوسف املصري املهندس كتاب جغرافيا يف 

االت نقل للكندي نقالً رديئاً مث نقله ثابت إىل العريب نقالً املعمور وصفة األرض وهذا الكتاب مثان مق
  جيداً ويوجد سرياين 

  اوطولوقس

  وله من الكتب كتاب الكرة املتحركة إصالح الكندي كتاب الطلوع والغروب ثالث مقاالت 

  سنبليقيوس الرومي

طيغورياس وله من الكتب كتاب شرح صدر كتاب إقليدس وهو املدخل إىل اهلندسة كتاب شرح قا
  .الرسطاليس املقالة الرابعة

  ذورثيوس

وله من الكتب كتاب كبري حيتوي على عدة كتب ويسمى الكتاب كتاب اخلمسة وينضاف إىل ذلك ما 
أنا ذاكره فأما الكتاب األول يف املواليد الكتاب الثاين يف التزويج واألوالد الكتاب الثالث يف اهليالج 

ويل سين املواليد الكتاب اخلامس يف ابتداء األعمال الكتاب السادس والكدخداه الكتاب الرابع يف حت
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الكتاب السابع يف املسائل واملواليد وله الكتاب السادس عشر يف حتويل سين املواليد وهذه الكتب فسرها 
  عمر بن الفرخان الطربي 

  ثاون اإلسكندراني

 املعروف بالقانون املسري كتاب وله من الكتب كتاب العمل بذات احللق كتاب جداول زيج بطليموس
  .العمل باإلسطرالب كتاب املدخل إىل اسطي بنقل قدمي

  فاليس الرومي

كتاب املدخل إىل علم صناعة النجوم كتاب املواليد كتاب املسائل كتاب الزبرج فسره بزرمجهر كتاب 
   كتاب امللوك املسائل الكبري من كل نوع كتاب السلطان كتاب األمطار كتاب حتويل سين العامل

  ثيودورس

وله من الكتب كتاب األكر ثالث مقاالت كتاب املساكن مقالة كتاب الليل أو النهار مقالتان ببس 
الرومي وله من الكتب كتاب تفسري كتاب بطلميوس يف تسطيح الكرة نقل ثابت إىل العريب كتاب تفسري 

  املقالة العاشرة من إقليدس يف مقالتني 

  ايرن

    

وله من الكتب كتاب حل شكوك إقليدس كتاب العمل باإلسطرالب كتاب شيل األثقال كتاب احليل 
  .الروحانية

  الزفني... ابرخس

وله من الكتب كتاب صناعة اجلرب ويعرف باحلدود نقل هذا الكتاب وأصلح أبو الوفا حممد بن حممد 
  .كتاب قسمة األعداداحلاسب هذا الكتاب وله أيضاً شرحه وعلله بالرباهني اهلندسية 

  ذيوفنطس

  .اليوناين اإلسكندراين وله من الكتب كتاب صناعة اجلرب

  ثاذينس
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  .وله من الكتب كتاب الطوفانات كتاب الكواكب املذنبة

  نيقوماخس الجهراسيني

  .وله من الكتب كتاب االرمثاطيقى مقالتان كتاب املوسيقى الكبري وهلذا الكتاب خمتصرات

  بادروغوغيا

لكتب كتاب استخراج املياه وهو ثالثة أبواب الباب األول تسعة وثالثون قوالً الباب الثاين ستة وله من ا
  .وثالثون قوالً الباب الثالث ثالثون قوالً

  تينكلوس البابلي

الكواكب السبعة وله هذا أحد السبعة العلماء الذين رد إليهم الضحاك البيوت السبعة اليت بنيت على أمساء 
  .من الكتب كتاب الوجود واحلدود

  طينقروس البابلي

هذا من السبعة املوكلني بسدانة البيوت وأحسبه صاحب بيت املريخ كذا مر يل يف بعض الكتب وله من 
  .الكتب كتاب املواليد على الوجود واحلدود

  مورطس ويقال مورسطس

ة باألرغنن البوقي واألرغنن الزمري كتاب آلة مصوتة وله من الكتب كتاب يف اآلالت املصوتة املسما
  .تسمع على ستني ميالً

  ساعاطس

  .وله من الكتب كتاب اجللجل الصياح

  هرقل النجار

  .وله من الكتب كتاب الدوائر والدواليب

  قيطوار البابلي

  .من السبعة السدنة وله من الكتب كتاب صناعة النجوم
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  أرسطكاس

  .الكتب كتاب الرميوس مقالة كتاب اإليقاع مقالةمن علماء املوسيقى وله من 

  مزابا

قرأت خبط أيب معشر أن هذا كان منجم خبت نصر وله من الكتب على ما ذكره أبو معشر ومل أره 
  .كتاب امللوك والدول والقرانات والتحاويل

  أرسطرخس

  .يوناين اسكندراين وله من الكتب كتاب جرم الشمس والقمر

  أبيون البطريق

   قبل اإلسالم بيسري أو بعده بيسري وله من الكتب كتاب العمل باإلسطرالب املسطح وأحسبه

  كنكه الهندي

وله من الكتب كتاب النمودار يف االعمار كتاب أسرار املواليد كتاب القرانات الكبري كتاب القرانات 
  .الصغري

  جودر الهندي

  .وله من الكتب كتاب املواليد عريب

  صنجهل الهندي

  .كتب كتاب أسرار املسائلوله من ال

  نهق الهندي

  .وله من الكتب كتاب املواليد الكبري

  ومن علماء الهند

  .ممن وصل إلينا كتبه يف النجوم والطب باكهر راحه صكه داهر آنكو زنكل أريكل جبهر اندى جبارى
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  طبقة محدثين من المهندسين وأصحاب الحيل واألعداد

 بن شاكر وكان أصل موسى بن شاكر وهؤالء القوم ممن بنو موسى حممد وأمحد واحلسن بنو موسى
تناهى يف طلب العلوم القدمية وبذل فيها الرغائب وأتعبوا فيها نفوسهم وأنفذوا إىل بلد الروم من أخرجها 
إليهم فأحضروا النقلة من األصقاع واألماكن بالبذل السين فأظهروا عجائب احلكمة وكان الغالب عليهم 

 واحليل واحلركات واملوسيقى والنجوم وهو األقل وتويف حممد بن موسى سنة تسع من العلوم اهلندسة
ومخسني ومائتني يف شهر ربيع األول وكان ألمحد بن موسى بن يقال له مطهر قليل األدب ودخل يف 

مجلة ندماء املعتضد ولبين موسى من الكتب كتاب بين موسى يف الفرسطون كتاب احليل ألمحد بن 
شكل املدور املستطيل للحسن بن موسى كتاب حركة الفلك األوىل مقالة حملمد كتاب موسى كتاب ال

املخروطات كتاب ثلث حملمد كتاب الشكل اهلندسي الذي بني جالينوس أمره حملمد كتاب اجلزء حملمد 
كتاب بني فيه بطريق تعليمي ومذهب هندسي أنه ليس يف خارج كرة الكواكب الثابتة كرة تاسعة ألمحد 

موسى كتاب يف أولية العامل حملمد كتاب املسألة اليت ألقاها على سند بن علي أمحد بن موسى كتاب بن 
على مائية الكالم مقالة حملمد كتاب مسائل جرت أيضاً بني سند وبني أمحد كتاب مساحة االكر وقسمة 

  .الزوايا بثالثة أقسام متساوية ووضع مقدار بني مقدارين ليتواىل على قسمة واحدة

     املاهاين 

أبو عبد اهللا حممد بن عيسى من علماء أصحاب األعداد واملهندسني وله من الكتب كتاب رسالة يف 
عروش الكواكب كتاب رسالته يف النسبة كتاب يف ستة وعشرين شكالً من املقالة األوىل من أقليدس اليت 

  .ال حيتاج يف شيء منها إىل اخللف

 مجلة أصحاب األرصاد والغالب عليه علم اهلندسة وله من الكتب العباس ابن سعيد اجلوهري وكان يف
كتاب تفسري كتاب إقليدس كتاب األشكال اليت زادها يف املقالة األوىل من إقليدس ثابت بن قرة وولده 

وهو أبو احلسن ثابت بن قرة بن مروان بن ثابت بن كرايا بن إبراهيم بن كرايا بن مارينوس بن 
 إحدى وعشرين ومائتني وتويف سنة مثان ومثانني ومائتني وله سبع وسبعون سنة سالمويوس ومولده سنة

مشسية وكان صريفياً حبران استصحبه حممد بن موسى ملا انصرف من بلد الروم ألنه رآه فصيحاً وقيل إنه 
ل قرأ على حممد بن موسى فتعلم يف داره فوجب حقه عليه فوصله باملعتضد وأدخله يف مجلة املنجمني وأص

رياسة الصابة يف هذه البالد وحبضرة اخللفاء ثابت بن قرة مث ثبتت أحواهلم وعلت مراتبهم وبرعوا ولثابت 
من الكتب كتاب حساب األهلة كتاب رسالته يف سنة الشمس كتاب رسالته يف استخراج املسائل 

ة املنسوبة إىل اهلندسية كتاب رسالته يف األعداد كتاب الشكل القطاع مقالة كتاب رسالته يف احلج
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سقراط كتاب إبطال احلركة يف فلك الربوج مقالة كتاب رسالته يف احلصى املتولد يف املثانة كتاب وجع 
املفاصل والنقرس مقالة كتاب رسالته يف السبب الذي من أجله جعلت مياه البحار ماحلة كتاب رسالته يف 

امعه لكتاب جالينوس يف األدوية املفردة البياض الذي يظهر يف البدن كتاب رسالته إىل دانق كتاب جو
  .كتاب رسالته يف اجلدري واحلصبة ومن تالميذه

عيسى ابن أسيد النصراين وكان ثابت يقدمه ويفضله وقد نقل عيسى بن أسيد من السرياين إىل العريب 
  .حبضرة ثابت كتاب جوابات ثابت ملسائل عيسى بن أسيد

  . الطب وابنه أبو احلسن ومير أيضا ذكره يف الطبسنان بن ثابت ومات مسلماً ومير ذكره يف

إبراهيم بن سنان ويكىن أبا إسحاق بن ثابت وتويف عن سن قليلة . أبو احلسن احلراين ومير يف الطب أيضاً
وكان فاضالً يف علم اهلندسة مقدماً فيها مل ير يف زمانه أذكى منه وتويف سنة وله من الكتب كتاب ما 

  .لة األوىل من املخروطات كتاب أغراض كتاب اسطيوجد من تفسريه للمقا

أبو احلسني بن كرنيب وأبو العالء ابنه قد تقدم ذكرمها يف الطبيعيني عند ذكر أيب أمحد بن أيب احلسني 
وأبو احلسني وأبو العالء من أصحاب علوم التعاليم واهلندسة وأليب احلسني من الكتب كتاب كيف يعلم 

  .ساعة من قبل االرتفاع املفروضما مضى من النهار من 

أبو حممد احلسن ابن عبيد اهللا بن سليمان بن وهب وله من الكتب كتاب شرح املشكل من كتاب 
  .إقليدس يف النسبة مقالة

  طبقة أخرى وهم المحدثون 

الفزاري وهو أبو إسحاق إبراهيم بن حبيب الفزاري من ولد مسرة بن جندب وهو أول من عمل يف 
رالباً وعمل مبطحاً ومسطحاً وله من الكتب كتاب القصيدة يف علم النجوم كتاب املقياس اإلسالم إسط

للزوال كتاب الزيج على سين العرب كتاب العمل باإلسطرالب وهو ذات احللق كتاب العمل 
باإلسطرالب املسطح عمر بن الفرخان وهو أبو حفص عمر بن حفص املفسر لكتاب األربعة لبطلميوس 

لبطريق أبو حيىي بن البطريق وله من الكتب كتاب احملاسن كتاب اتفاق الفالسفة واختالفهم يف ونقلها له ا
  .خطوط الكواكب

ابنه أبو بكر حممد بن عمر بن حفص بن الفرخان الطربي أحد أفاضل املنجمني وله من الكتب كتاب 
كتاب االختيارات كتاب املقياس كتاب املواليد كتاب العمل باإلسطرالب كتاب املسائل كتاب املدخل 

املسائل الصغري كتاب حتويل سين املواليد كتاب التسيريات كتاب املياالت كتاب حتويل سين العامل كتاب 
  .التسيريات يف املواليد
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    ما شاء اهللا 

ابن أثرى اسم ما شاء اهللا ميشى ومعناه يثرو وكان يهودياً يف أيام املنصور وإىل أيام املأمون وكان فاضالً 
وحد زمانه يف علم األحكام وله من الكتب كتاب املواليد الكبري وحيتوي على أربعة عشر كتاباً كتاب أ

الواحد والعشرين يف قرانات واألديان وامللل كتاب مطرح الشعاع كتاب املعاين كتاب صنعة 
روف اإلسطرالبات والعمل ا وكتاب ذات احللق كتاب األمطار والرياح كتاب السهمني كتاب املع

بالسابع والعشري الكتاب األول ابتداء األعمال الكتاب الثاين على دفع التدبري الكتاب الثالث يف املسائل 
الكتاب الرابع يف شهادات الكواكب الكتاب اخلامس يف احلدوث الكتاب السادس يف تسيري النريين وما 

اب املواليد كتاب حتويل سين يدالن عليه كتاب احلروف كتاب السلطان كتاب السفر كتاب األسعار كت
املواليد كتاب الدول وامللل كتاب احلكم على االجتماعات واالستقباالت كتاب املرضى كتاب الصور 

واحلكم عليها أبو سهل الفضل بن نوخبت فارسي األصل وقد ذكرت نسب آل نوخبت يف كتاب 
لرجل نقل من الفارسي إىل العريب املتكلمني واستقصيته وكان يف خزانة احلكمة هلارون الرشيد وهلذا ا

ومعوله يف علمه على كتب الفرس وله من الكتب كتاب النهمطان يف املواليد كتاب الفأل النجومي 
كتاب املواليد مفرد كتاب حتويل سين املواليد كتاب املدخل كتاب التشبيه والتمثيل كتاب املنتحل من 

  .واملسائل واملواليد وغريهامفرد كتاب التحويل أقاويل املنجمني يف األخبار 

سهل بن بشر وهو أبو عثمان سهل بن بشر بن هاين ويقال هايا اليهودي وكان خيدم طاهر بن احلسني 
األعور مث احلسن بن سهل وكان عارفاً فاضالً وله من الكتب كتاب مفاتيح القضاء وهو املسائل الصغري 

 العامل كتاب املدخل الصغري كتاب املدخل الكبري كتاب السهمني كتاب املواليد الكبري كتاب حتويل سين
كتاب اهليئة وعلم احلساب كتاب حتاويل سين املواليد كتاب املواليد الصغري كتاب املسائل الكبري كتاب 

االختيارات كتاب األوقات كتاب املفتاح كتاب األمطار والرياح كتاب املعاين كتاب اهليالج والكدخداه 
الكسوفات كتاب التركيب كتاب له كبري وحيتوي على ثالثة عشر كتاباً مجع كتاب االعتبارات كتاب 

  .فيه عيون كتبه ومساه كتاب العاشر صنفه خبراسان قيل يل أن الروم تعظم كتاب اجلرب واملقابلة له وتصفه

اخلوارزمي وامسه حممد بن موسى وأصله من خوارزم وكان منقطعاً إىل خزانة احلكمة للمأمون وهو من 
حاب علوم اهليئة وكان الناس قبل الرصد وبعده يعولون على زجييه األول والثاين ويعرفان بالسند هند أص

وله من الكتب كتاب الزلزيج نسختني أوىل وثانية كتاب الرخامة كتاب العمل باالسطرالبات كتاب 
ياً وأسلم على يد عمل اإلسطرالب كتاب التاريخ سند بن علي اليهودي ويكىن أبا الطيب كان أوالً يهود

املأمون وكان منجماً له وهو الذي بىن الكنيسة اليت يف ظهر باب الشماسية يف حرمي دار معز الدولة 
وعمل يف مجلة الراصدين بل كان على األرصاد كلها وله من الكتب كتاب املنفصالت واملتوسطات 
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  .ب اجلرب واملقابلةكتاب القواطع نسختني كتاب احلساب اهلندي كتاب اجلمع والتفريق كتا

حيىي بن أيب منصور وقد استقصيت ذكره يف موضعه وكان أحد أصحاب األرصاد يف أيام املأمون وتويف 
ببلد الروم وله من الكتب كتاب الزيج املمتحن نسختني أوىل وثانية كتاب مقالة يف عمل ارتفاع سدس 

  . مجاعة يف األرصادساعة لعرض مدينة السالم كتاب حيتوي على أرصاد له ورسائل إىل

حبش بن عبد اهللا املزوي احلاسب أحد أصحاب األرصاد وجاوز املائة من السن وله من الكتب كتاب 
الزيج الدمشقي كتاب الزيج املأموين كتاب األبعاد واألجرام كتاب عمل اإلسطرالب كتاب الرخائم 

السطوح املبسوطة والقائمة واملائلة واملقاييس كتاب الدوائر الثالث املماسة وكيفية األوصال كتاب عمل 
  .واملنحرفة

  .ابن حبش أبو جعفر بن أمحد بن عبد اهللا بن حبش وله من الكتب كتاب اإلسطرالب املسطح

األبح وامسه احلسن بن إبراهيم يف أيام املأمون وله من الكتب كتاب االختيارات عمله للمأمون كتاب 
     تفي املطر كتاب املواليد حكاية من خط بن املك

قال قرأت يف كتاب خبط بن اجلهم ما هذه حكايته كتاب املدخل لسند بن علي وهبه أليب معشر فانتحله 
أبو معشر ألن أبا معشر تعلم النجوم على كرب ومل يبلغ عقل أيب معشر صنعة هذا الكتاب وال التسع 

  .ذا كله لسند بن علياملقالت يف املواليد وال الكتاب يف القرانات املنسوب إىل بن البازيار ه

  .كتاب األنواء: احلسن بن سهل بن نوخبت وله من الكتب

ابن البازيار حممد بن عبد اهللا بن عمر بن البازيار تلميذ حبش بن عبد اهللا وكان فاضالً مقدماً يف صناعة 
عامل النجوم وله من الكتب كتاب األهوية تسع عشرة مقاالت كتاب الزيج كتاب القرانات وحتويل سين ال

  .كتاب املواليد وحتويل سين املواليد

كتاب املواليد كتاب : وله من الكتب. خرزاذ بن دارشاد احلاسب غالم سهل بن بشر اليهودي
  .االختيارات

بنو الصباح حممد وإبراهيم واحلسن واجلميع من حذاق املنجمني بعلوم اهليئة واألحكام وهلم من الكتب 
 حممد ومل يتمه فتممه إبراهيم كتاب عمل نصف النهار بقيسة واحدة كتاب برهان صنعة اإلسطرالب ألفه

  .باهلندسة عمل الكتاب حممد ومتمه احلسن كتاب رسالة حممد يف صنعة الرخامات

احلسن بن اخلصيب أحد احلذاق بصناعة النجوم وله من الكتب كتاب يسميه الكارمهتر حيتوي على أربعة 
  .ئة كتاب حتويل سين العامل كتاب املواليد كتاب حتويل سين املواليدكتب منها كتاب املدخل إىل علم اهلي

اخلياط وهو أبو علي حيني بن غالب وقيل إمساعيل بن حممد وكان تلميذ ما شاء اهللا من أفاضل املنجمني 
وله من الكتب كتاب املدخل كتاب املسائل كتاب املعاين كتاب الدول كتاب املواليد كتاب حتويل سين 
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  .د كتاب املنثور عمله ليحىي بن خالد كتاب قضيب الذهب كتاب حتاويل سين العامل كتاب النكتاملوالي

عمر بن حممد املروروذي من أصحاب األرصاد وكان فاضالً وله من الكتب كتاب تعديل الكواكب 
  .كتاب صنعة اإلسطرالب املسطح

ن الكتب كتاب األشكال واملسائح احلسن بن الصباح من العلماء باهليئة وغري ذلك من اهلندسة وله م
  .كتاب الكرة كتاب العمل بذات احللق

    أبو معشر 

وهو أبو معشر جعفر بن حممد البلخي وكان أوالً من أصحاب احلديث ومرتله يف اجلانب الغريب بباب 
خراسان وكان يضاغن الكندي ويغري به العامة ويشنع عليه بعلوم الفالسفة فدس عليه الكندي من 

ه النظر يف علوم احلساب واهلندسة فدخل يف ذلك فلم يكمل له فعدل إىل علم أحكام النجوم حسن ل
وانقطع شره عن الكندي بنظره يف هذا العلم ألنه من جنس علوم الكندي ويقال أنه تعلم النجوم بعد 

شيء سبع وأربعني سنة من عمره وكان فاضالً حسن اإلصابة وضربه املستعني أسواطاً ألنه أصاب يف 
خربه بكونه قبل وقته فكان يقول أصبت فعوقبت وتويف أبو معشر وقد جاوز املائة بواسط يوم األربعاء 

لليلتني بقيتا من شهر رمضان سنة اثنتني وسبعني ومائتني وله من الكتب كتاب املدخل الكبري مثانية فصول 
ليد الكبري ومل يتمه والذي خرج كتاب املدخل الصغري كتاب زيج اهلزارات نيف وستون باباً كتاب املوا

منه كتاب هيئة الفلك واختالف طلوعه مخسة فصول كتاب الكدخداة كتاب اهليالج كتاب القرانات 
كتب به إىل بن البازيار كتاب حتاويل سين العامل ويلقب بالنكت كتاب االختيارات على منازل القمر 

جزاء كذا جزأها أبو معشر كتاب السهمني كتاب األلوف مثان مقاالت كتاب الطبائع الكبري مخسة أ
وأعمار امللوك والدول كتاب زائر جات واالنتهاءات واملمرات كتاب اقتران النحسني يف برج السرطان 

كتاب الصور واحلكم عليها كتاب الصور والدرج واحلكم عليها كتاب حتاويل سين املواليد مثان مقاالت 
ب األنواء كتاب املسائل جمموع كتاب إثبات علم النجوم كتاب املزاجات وكان عزيزاً مث وجد كتا

كتاب مجعه وما أمته أراد يسميه الكامل أو املسائل كتاب اجلمهرة مجع فيه أقاويل الناس يف املواليد كتاب 
األصول وادعاه أبو العنبس كتاب تفسري املنامات من النجوم كتاب القواطع على اهليالجات كتاب 

لتان ثالثة عشر فصالً كتاب زيج القرانات واالحترافات كتاب األوقات كتاب املواليد الصغري مقا
األوقات على اثين عشرية الكواكب كتاب السهام يعين سهام املأكوالت وامللبوسات واملشمومات 

والرخص والغالء واحلكم على ذلك كتاب األمطار والرياح وتغري األهوية كتاب طبائع البلدان وتولد 
امليل يف حتويل سين املواليد وكان أبو معشر حيكي عن عبد اهللا بن حيىي وحممد بن اجلهم الرياح كتاب 

الربمكيني ويفضلهما يف العلم عبد اهللا بن مسرور النصراين غالم أيب معشر وله من الكتب كتاب مطرح 
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  .الشعاع كتاب حتاويل سين العامل واحلكم عليها كتاب حتاويل سين املواليد

 احلاسب املنجم وكان فاضالً عاملاً وله من الكتب كتاب اجلفر اهلندي تفسريه كتاب عطارد بن حممد
  .العمل باإلسطرالب كتاب العمل بذات احللق كتاب تركيب األفالك كتاب املرايا احملرقة

يعقوب بن طارق من أفاضل املنجمني وله من الكتب كتاب تقطيع كردجات اجليب كتاب ما ارتفع من 
ر كتاب الزيج حملول يف السند هند لدرجة درجة وهو كتابان األول يف علم الفلك قوس نصف النها

  .والثاين يف علم الدول

أبو العنبس الصيمري وقد مر ذكره مستقصى وكان منجماً وله من الكتب يف ذلك كتاب املواليد كتاب 
  .املدخل إىل علم النجوم

  .ب املدخل إىل علم النجوم كتاب األمطاركتا: وله من الكتب... ابن سيمويه وكان يهودياً امسه

  .علي بن داود وكان فاضالً منجماً مقدماً وله من الكتب كتاب األمطار

ابن األعرايب أبو احلسن علي بن األعرايب من أهل الكوفة وكان فاضالً مقدماً يف صناعته ويعرف بالشيباين 
  .ألنه من بين شيبان وله من الكتب كتاب املسائل واالختيارات

حارث املنجم وكان منقطعاً إىل احلسن بن سهل وكان فاضالً حيكي عنه أبو معشر وله من الكتب كتاب 
  .الزيج املصيصي وهو أبو احلسن علي بن املصيصي وله من الكتب كتاب القرانات

ابن أيب قرة ويكىن أبا علي وكان منجم العلوي البصري وله من الكتب كتاب العلة يف كسوف الشمس 
  .ر عمله إىل املوفقوالقم

ابن مسعان وامسه حممد بن عبد اهللا وكان غالم أيب معشر وله من الكتب كتاب املدخل إىل علم صناعة 
  .النجوم

الفرغاين وامسه حممد بن كثري وكان فاضالً منجماً مقدماً يف صناعته وله من الكتب كتاب الفصول اختيار 
  .اسطي كتاب عمل الرخامات

     و أبو احلسن وكان فاضالً وله من الكتب كتاب اختالف الطلوع ابنه أبو حممد ابن أيب رافع وه

  .عبد اهللا بن أيب احلسن بن أيب رافع وله من الكتب كتاب رسالته يف اهلندسة

ابن أيب عباد حممد بن عيسى ويكىن أبا احلسن ال يعرف غري هذا وله من الكتب كتاب العمل بذات 
  .الشعبتني وغريها مقالة

نرييزي وهو أبو العباس الفضل بن حامت النرييزي ممن يشار إليه يف علم النجوم وسيما يف علم اهليئة وله ال
من الكتب كتاب الزيج الكبري كتاب الزيج الصغري كتاب مست القبلة كتاب تفسري كتاب األربعة 

 أبعاد األشياء البتاين لبطلميوس كتاب أحداث اجلو ألفه للمعتضد كتاب الرباهني ويئة آالت يتبني فيها
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أبو عبد اهللا حممد بن جابر بن سنان الرقي وكان أصله من حران صابئاً وابتدأ الرصد على ما ذكر جعفر 
بن املكتفي أنه سأله فأخربه أنه ابتدأ يف سنة أربع وستني ومائتني إىل سنة ست وثالمثائة وأثبت الكواكب 

رد إىل بغداد مع بين الزيات من أهل الرقة يف ظالمات كانت الثابتة يف زجيه لسنة تسع وتسعني ومائتني و
هلم فلما رجع مات يف طريقه بقصر اجلص سنة سبع عشرة وثالمثائة وله من الكتب كتاب الزيج وهو 

نسختان أوىل وثانية والثانية أجود من األوىل كتاب معرفة مطالع الربوج فيما بني أرباع الفلك وتعرف 
  .ر االتصاالت عمله إىل أيب احلسن بن الفراترسالته يف حتقيق أقدا

ابن أماجور وهو أبو القاسم عبد اهللا بن أماجور من أوالد الفراعنة وكان فاضالً وله من الكتب كتاب 
القن كتاب الزيج املعروف باخلالص كتاب زاد املسافر كتاب الزيج املعروف باملزنر كتاب الزيج املعروف 

  . كتاب زيج املمراتبالبديع كتاب زيج السند هند

  ...وله من الكتب. ابنه أبو احلسن علي بن أيب القاسم

  .اهلروين وامسه يوسف بن وله من الكتب كتاب الزرق النجومي حنو ثالمثائة ورقة

كتاب االحتجاج يف صحة النجوم : وله من الكتب. أبو زكرياء جنون بن عمرو بن يوحنا بن الصلت
  .واألحكام فيها

ه عبد اهللا بن احلسن احلاسب املنجم وله من الكتب كتاب شرح كتاب حممد بن موسى الصيدناين وامس
  .اخلوارزمي يف اجلرب كتاب شرح كتابه يف اجلمع والتفريق كتاب يف صنوف الضرب والقسمة

الدنداين قدمي وامسه عبد اهللا بن علي النصراين ويكىن أبا علي وله من الكتب كتاب صناعة التنجيم رأيته 
  .عتيقاً

  طبقة أخرى ال تعرف مواضعهم 

  منجمون ومهندسون متأخرون

  .األدمي أبو علي احلسني بن حممد وله من الكتب كتاب اخلرافات واخليطان وعمل الساعات

  .احلياين ويكىن أبا الفضل وامسه وله من الكتب كتاب الزيج اهلندسي

 أصحاب علوم اهليئة وله من الكتب كتاب ابن باغان وهو العباس بن باغان بن الربيع ويكىن أبا الربيع من
  .قسمة املعمور من األرض وهيئة الدنيا

  .ابن ناجية وامسه حممد بن الكاتب وله من الكتب كتاب املساحة

أبو عبد اهللا حممد بن احلسن بن أخي هشام الشطوي وله من الكتب كتاب عمل الرخامة املنحرفة كتاب 
  .عمل االرتفاع والسموتعمل الرخامة املطبلة وصنعة البنادق و
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  الحساب وأصحاب األعداد محدثون

عبد احلميد وهو أبو الفضل عبد احلميد بن واسع بن ترك اخلتلي احلاسب وقيل يكىن أبا حممد وله من 
  .الكتب كتاب اجلامع يف احلساب حيتوي على ستة كتب كتاب املعامالت

اخلتلي وله من الكتب كتاب املعامالت كتاب أبو برزة الفضل بن حممد بن عبد احلميد بن ترك بن واسع 
املساحة أبو كامل وهو أبو كامل شجاع بن أسلم بن حممد بن شجاع احلاسب من أهل مصر وكان 

فاضالً حاسباً عاملاً وله من الكتب كتاب الفالح كتاب مفتاح الفالح كتاب اجلرب واملقابلة كتاب العصري 
خلطائني كتاب املساحة واهلندسة كتاب الكفاية سنان بن كتاب الطري كتاب اجلمع والتفريق كتاب ا

الفتح من أهل حران وكان مقدماً يف صناعة احلساب واألعداد وله من الكتب كتاب التحت يف احلساب 
اهلندي كتاب اجلمع والتفريق كتاب شرح اجلمع والتفريق كتاب الوصايا كتاب حساب املكعبات كتاب 

  .يشرح اجلرب واملقابلة للخوارزم

أبو يوسف املصيصي وامسه يعقوب بن حممد احلاسب وله من الكتب كتاب اجلرب واملقابلة كتاب الوصايا 
كتاب تضاعيف بيوت الشطرنج كتاب اجلامع كتاب نسبة السنني كتاب جوامع اجلامع كتاب اخلطائني 

  .كتاب حساب الدور

    الرازي 

تاب اجلامع يف احلساب كتاب التحت كتاب وامسه يعقوب بن حممد ويكىن أبا يوسف وله من الكتب ك
  .حساب اخلطائني كتاب الثالثني املسألة الغريبة

  .حممد ابن حيىي بن أكثم القاضي وله من الكتب كتاب مسائل األعداد

الكرابيسي وهو أمحد بن عمر من أفاضل املهندسني وعلماء األعداد وله من الكتب كتاب تفسري إقليدس 
  .الوصايا كتاب حمة احللقة كتاب اهلنديكتاب حساب الدور كتاب 

أمحد بن حممد احلاسب ال يعرف من أمره أكثر من هذا وله من الكتب كتاب إىل حممد بن موسى يف 
  .النيل كتاب املدخل إىل علم النجوم كتاب اجلمع والتفريق

ملكعب املكي هو جعفر بن علي بن حممد املهندس املكي وله من الكتب كتاب يف اهلندسة رسالة ا
اإلصطخري احلاسب وامسه وله من الكتب كتاب اجلامع يف احلساب كتاب شرح كتاب أيب كامل يف 
اجلرب رجل يعرف مبحمد بن غرة احلاسب من أهل أصفهان وله من الكتب كتاب اجلمع يف احلساب 

  .احملدثون ممن قرب العهد مبوته وحبياته من املهندسني واألعداديني واملنجمني

وامسه يوحنا بن يوسف بن احلارث بن البطريق القس ممن كان يقرأ عليه كتاب إقليدس يوحنا القس 
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وغريه من كتب اهلندسة وله نقل من اليوناين وكان فاضالً وتويف سنة وله من الكتب كتاب اختصار 
جدولني يف هندسة كتاب مقالته يف الربهان على أنه مىت وقع خط مستقيم على خطني مستقيمني 

  . سطح واحد صري الزاويتني الداخلتني اللتني يف جهة واحدة أنقص من زاويتني قائمتنيموضوعني يف

  .ابن روح الصايب أبو جعفر اخلازن وامسه وله من الكتب كتاب زيج الصفائح كتاب املسائل العددية

دة علي بن أمحد العمراين من أهل املوصل وكان فاضالً مجاعة للكتب يقصده الناس من املواضع البعي
للقراءة عليه وتويف سنة أربع وأربعني وثالمثائة وله من الكتب كتاب شرح كتاب اجلرب واملقابلة أليب 

كامل أبو الوفاء حممد بن حممد بن حيىي بن إمساعيل بن العباس مولده ببوزجان من بالد نيسابور سنة مثان 
روف بأيب عمرو املغازيل وخاله وعشرين وثالمثائة يوم األربعاء مستهل شهر رمضان قرأ على عمه املع

املعروف بأيب عبد اهللا حممد بن عنبسة ما كان من العدديات واحلسابيات وقرأ أبو عمرو اهلندسة على أيب 
حيىي املاوردي وأيب العالء بن كرنيب وانتقل أبو الوفاء إىل العراق سنة مثان وأربعني وله من الكتب كتاب 

صناعة احلساب وهو سبعة منازل وكل مرتلة سبعة أبواب املرتلة األوىل ما حيتاج إليه العمال والكتاب من 
يف النسبة املرتلة الثانية يف الضرب والقسمة املرتلة الثالثة يف أعمال املساحات املرتلة الرابعة يف أعمال 

مالت التجار اخلراج املرتلة اخلامسة يف أعمال املقامسات املرتلة السادسة يف الصروف املرتلة السابعة يف معا
كتاب تفسري كتاب اخلوارزمي يف اجلرب واملقابلة كتاب تفسري كتاب ديوفنطس يف اجلرب كتاب تفسري 

كتاب ابرخس يف اجلرب كتاب املدخل إىل األرمثاطيقى مقالة كتاب فيما ينبغي أن حيفظ قبل كتاب 
ى ما استعمله هو يف التفسري أرمثاطيقى كتاب الرباهني على القضايا اليت استعمل ديوفنطس يف كتابه وعل

كتاب استخراج ضلع املكعب مبال مال وما يتركب منهما مقالة كتاب معرفة الدائرة من الفلك مقالة 
كتاب الكامل وهو ثالث مقاالت املقالة األوىل يف األمور اليت ينبغي أن تعلم قبل حركات الكواكب 

 األمور اليت تعرض حلركات الكواكب كتاب زيج املقالة الثانية يف حركات الكواكب املقالة الثالثة يف
الواضح ثالث مقاالت األوىل يف األشياء اليت ينبغي أن تعلم قبل حركات الكواكب الثانية يف حركات 
الكواكب الثالثة يف األشياء اليت تعرض حلركات الكواكب ولعمه أيب سعيد من الكتب كتاب مطالع 

  .العلوم للمتعلمني حنو ستمائة ورقة

لكوهي أبو سهل وجين ابن رستم من الكوة جبال طربستان وله من الكتب كتاب مراكز األكر ومل يتمه ا
كتاب األصول على حنو كتاب إقليدس والذي خرج منه كتاب الربكار التام مقالتان كتاب صنعة 

احلركتني اإلسطرالب بالرباهني مقالتان كتاب أحداث النقط على اخلطوط كتاب على املنطقيني يف توايل 
انتصاراً لثابت بن قرة كتاب مراكز الدواء على اخلطوط من طريق التحليل دون التركيب كتاب الزيادات 

  .على أرمشيدس يف املقالة الثانية رسالة يف استخراج الضلع املسبع يف الدائرة
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    غالم زحل 

قالة كتاب الشعاعات وهو أبو القاسم عبد اهللا بن احلسن من أهل وله من الكتب كتاب التسيريات م
مقالة كتاب أحكام النجوم كتاب التسيريات والشعاعات كبري كتاب اجلامع الكبري كتاب األصول اردة 

  .كتاب االختيارات كتاب االنفصاليات

.. الصويف أبو احلسني عبد الرمحن بن عمر من أفاضل املنجمني خادم عضد الدولة وهو بشاذكوه ومولده

  .كتاب الكواكب مصور:  الكتبوله من... وتويف سنة

مات قريباً من سنة ست وسبعني وثالمثائة وله من الكتب كتاب ... األنطاكي ويلقب باتيب وامسه
التحت الكبري يف احلساب اهلندي كتاب يف احلساب على التحت بال حمو كتاب تفسري األرمثاطيقى كتاب 

  .تاستخراج التراجم كتاب تفسري إقليدس كتاب يف املكعبا

الكلوذاين وهو أبو نصر حممد بن عبد اهللا الكلوذاين احلاسب من أفاضل احلساب وحيىي يف زماننا وله من 
  .الكتب كتاب التحت يف احلساب اهلندي

  ... القصراين وامسه

  الكالم على اآلالت وصناعها

يدرك كانت اإلسطرالبات يف القدمي مسطحة وأول من عملها بطلميوس وقيل عملت قبله وهذا ال 
بالتحقيق وأول من سطح اإلسطرالب أبيون البطريق وكانت اآلالت تعمل مبدينة حران ومن مث تشتت 

وظهرت ولكنها زادت و واتسع للصناع العمل يف الدولة العباسية منذ أيام املأمون إىل وقتنا هذا فان 
بعينها عند بعض علماء املأمون ملا أراد الرصد تقدم إىل بن خلف املروروذي فعمل له ذات احللق وهي 

  بلدنا هذا وقد عمل املروروذي اإلسطرالب 

  أسماء الصناع

ابن خلف املروروذي الفزاري وقد مر ذكره قبل هذا علي بن عيسى غالم املروروذي خفيف غالم علي 
أيضاً أمحد بن عيسى وكان حاذقا فاضالً أمحد بن خلف غالم علي بن عيسى حممد بن خلف غالم علي 

بن إسحاق احلراين الربيع بن فراس احلراين قطسطولس غالم خفيف علي بن أمحد املهندس غالم خفيف 
حممد بن شداد البلدي علي بن صرد حراين شجاع بن وكان مع سيف الدولة غالم بطولس بن سالم 

  . بطولسغالم بطولس العجلي اإلسطراليب غالم بطولس العجلية ابنته مع سيف الدولة تلميذة

  ومن غلمان أحمد ومحمد ابني خلف
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جابر بن سنان احلراين وجابر بن قرة احلراين وسنان بن جابر احلراين فراس بن احلسن احلراين أبو الربيع 
  .حامد بن علي غالم علي بن أمحد املهندس

  ومن غلمان حامد بن علي

  .صمدابن جنية وامسه والبوقي وكان امسه احلسني فجعل بدالً منه عبد ال

  ومن صناع اآلالت ممن تقدم

علي بن يعقوب الرصاص علي بن سعيد اإلقليدسي أمحد بن علي بن عيسى قريب العهد قرة بن قميطا 
احلراين هذا عمل صفة الدنيا وانتحلها ثابت بن قرة احلراين ورأيت هذه الصفة يف ثياب دبيقي خام 

  .بأصباغ وقد مشعت األصباغ

  حركاتأسماء الكتب المؤلفة في ال

كتاب عمل اآللة اليت تطرح البنادق ألرمشيدس كتاب الدوائر والدواليب هلرقل النجار كتاب يف األشياء 
املتحركة من ذاا إليران كتاب آلة الزمر البوقي كتاب الزمر الرحيي كتاب الدواليب ملورطس كتاب 

  .األرغنن كتاب احليل لبين موسى املنجم وحيتوي على عدة حركات

  وب إسحاقأبو يعق

ابن حنني يف جنار أبيه يف الفضل وصحة النقل من اللغة اليونانية والسريانية وكان فصيحاً بالعربية يزيد 
على أبيه يف ذلك وخدم من خدمه أبوه من اخللفاء والرؤساء وكان منقطعاً يف آخر أيامه إىل القاسم بن 

 يف شهر ربيع األول سنة مثان وتسعني عبيد اهللا وخصيصاً به مقدماً عنده يفضي إليه بأسراره وتويف
ومائتني وله من الكتب سوى ما نقل من الكتب القدمية كتاب األدوية املفردة على احلروف كتاب كناش 

  .اخلف كتاب تاريخ األطباء

  الفن الثالث من المقالة السابعة 

  .أخبار المتطببين القدماء والمحدثين وأسماء ما صنفوه من الكتب

  ابتداء الطب
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قال حممد بن إسحاق اختلف يف أول من استنبط الطب ويف أول األطباء كان فقال إسحاق بن حنني يف 
تأرخيه قال قوم أن أهل مصر استخرجوا الطب والسبب يف ذلك أن امرأة كانت مبصر وكانت شديدة 

 ردية وكان احلزن واهلم مبتالة بالغنظ والدرد ومع ذلك فكانت ضعيفة املعدة وصدرها مملوء أخالطاً
حيضهاً حمتبساً فاتفق أن أكلت الراسن شهوة منها له فذهب عنها مجيع ما كان ا ورجعت إىل صحتها 

ومجيع من كان به ش شيء مما كان ا استعمله فربئ به واستعمل الناس التجربة على سائر األوجاع 
تخرجه وبعض يقول أن أهل وقال آخرون أن هرمساً استخرج سائر الصنائع والفلسفة والطب هو مما اس

قو ويقال قولوس استخرجوها ويصححون ذلك من األدوية اليت ألفتها القابلة المرأة امللك للذي كان ا 
  .وبعض يقول املستخرج هلا السحرة وقيل أهل بابل وقيل أهل فارس وقيل اهلند وقيل اليمن وقيل الصقالبة

  ذكر أول من تكلم في الطب

وجد يف تارخيه على الوالء رياسة إىل أيام جالينوس مثانية اسقلبيوس األول على رأي حيىي النحوي 
غوروس مينس برمانيدس أفالطن الطبيب اسقلبيوس الثاين بقراط الثاين ماسك النفوس جالينوس معناه 
الساكن قال حيىي وعدد السنني منذ وقت ظهور اسقلبيوس األول إىل وفاة جالينوس مخسة آالف سنة 

سنة وستون سنة وبني هذه السنني فترات بني كل واحد من الرؤساء الثمانية فأما األطباء ومخس مائة 
الذين كانوا يف هذه الفترات فكان بني اسقلبيوس وبني غوروس سوريدوس ماينوس مناوياس مسيناوس 

وبني غوروس : سفردوس األول أسفلوس مسربلس أفطيمياخس أفلطيمون أغانيس أمقورس الطبيب قال
 فترة ظهر فيها من األطباء أفينورس سفودندوس الثاين احطيفون اسقوريس وراوس أسفطس ومينس

موطيمس أفالطن األول الطبيب بقراط األول قال وبني مينس وبرمانيدس فترة فيها من األطباء سيمانس 
ساوارس حوراطيمس مولوقس سورانيديقوس ساموس ميقنلوس الثاين فيطافلون سوناخس سونانوس 

 برمانيدس مث كانت فترة فيها من األطباء بني برمانيدس وأفالطن الطبيب اقرن االفراغيطي ماماخنس
سجيس انقلس فيلس اغافوطيمس أكسيدوس ميلسنس وبني أفالطن األول واسقلبيوس الثاين فترة فيها من 

ورس األطباء ميلن االفراغيطي ثامسطيوس الطبيب أندروماخس القدمي أفالغورس ما خالس ونسطس منيع
غالوس ماراطناس افرقلس الطبيب فوثاغورس الطبيب ماحينس فسطس غالوس ماذاموموس قال إسحاق 

بن حنني وكان يف هذا الوقت من الفالسفة املذكورين فوثاغورس ديوقليس بارون انبادقلس قليدس 
  طيماناناوس انكسيمانس ساوري نالسس دميقراطس فإنه حلق بقراط وهو مع أستاذه اسقلبيوس 

  ل ومن الشعراء اليونانيينقا
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أمريوس وفلقس وماريس قال حممد بن إسحاق وقد ذكرنا نفراً من األطباء ممن مل يصل إلينا هلم تصنيف 
وال خرج هلم إىل العريب كتاب إال ما نعلمه إىل وقتنا هذا وحنن نبدأ بذكر األطباء املؤلفني الذين وصلت 

  . رأس األطباءكتبهم إلينا ونقلت إىل العريب ونبدأ ببقراط

  بقراط ويقال بالتاء

وهو بقراط بن ايراقليس من تالميذ اسقلبيوس الثاين وكان اسقلبيوس ملا مات خلف ثالثة تالميذ وهم 
ماغارينس ووارخس وبقراط فلما مات ماغارينس ووارخس انتهت الرياسة إىل بقراط قال حيىي النووي 

لسائر األشياء الذي يضرب به املثل الطبيب الفيلسوف بقراط وحيد دهره الكامل الفاضل املبني املعلم 
وبلغ به األمر إىل أن عبده الناس وسريته طويلة وقوي صناعة القياس والتجربة قوة عجيبة ال يتهيأ لطاعن 
أن يتكلم فيها وهو أول من علم الغرباء الطب وجعلهم شبيهاً بأوالده ملا خاف على الطب أن يفىن من 

  . يف كتاب عهده إىل األطباء الذين أعلمهم ما دعاه إىل ذلكالعامل كما ذكر ذلك

     ومن غري كالم حيىي 

من بعض التواريخ القدمية كان بقراط يف أيام من بن أردشري وكان من اعتل فانفذ إىل أهل بلد بقراط 
رق هلم من يستدعيه فامتنعوا من ذلك وقالوا أن أخرج بقراط من مدينتنا خرجنا بأمجعنا وقتلنا دونه ف

وأقره عندهم وظهر بقراط سنة ست وتسعني لبخت نصر وهي سنة أربع عشرة مللك من رجعنا إىل 
كالم حيىي وبقراط هو السابع من الثمانية الذين من اسقلبيوس األول خمترع الطب على الوالء وجالينوس 

نة ومخس وستون سنة قال حيىي الثامن واليه انتهت الرياسة ومل يلقه جالينوس بل كان بينهما ستمائة س
وعاش بقراط مخساً وتسعني سنة منها صبياً ومتعلماً ست عشرة سنة وعاملاً ومعلماً تسعاً وسبعني سنة 

وتويف بقراط وخلف من األوالد لصلبه ثالثة وهم ثاسلوس دراقن مايا أرسيا وهي ابنته وكانت أبرع من 
  .دراقن ومن خط إسحاق عاش بقراط تسعني سنةبنيه ومن ولد ولده بقراط بن ثاسلوس وبقراط بن 

تالميذ بقراط من أهل بيته وغريهم الذن، ماسرجس، ساورى، مكسانوس، فولوس وهو أجل تالميذه، 
  .مانيسون، اسطاث غورس سنبلقيوس، ثاثالس

املفسرون لكتب بقراط بعده إىل أيام جالينوس سنبلقيوس سنطالس ديسقورودس األول طيماوس 
نطياس أرسطراطس الثاين القياسي بالديوس ويقع تفسريه للفصول وجالينوس أمساء كتب الفلسطيين ما

  بقراط ونقوهلا وشروحها وتفاسريها 

  الموجود منها بلغة العرب 

  ما فسره جالينوس
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كتاب عهد بقراط بتفسري جالينوس ترمجه حنني إىل السريانية وأضاف إليه شيئاً من جهته وترمجه حبيش 
إىل العربية مقالة كتاب الفصول بتفسري جالينوس ترمجه حنني إىل العريب حملمد بن موسى وعيسى بن حيىي 

سبع مقاالت كتاب تقدمة املعرفة بتفسري جالينوس ترجم الفص حنني إىل العربية مث ترجم عيسى التفسري 
ية عيسى بن إىل العربية كتاب األمراض احلادة بتفسري جالينوس وهو مخس مقاالت والذي ترجم إىل العرب

حيىي ثالث مقاالت كتاب الكسر بتفسري جالينوس ترمجه حنني إىل العريب حملمد بن موسى أربع مقاالت 
كتاب أبيدمييا وفسره جالينوس األوىل يف ثالث م مقاالت والثانية يف ثالث مقاالت والثالثة يف ست 

ة ففسرها يف مثان مقاالت فسر ذلك مقاالت والرابعة واخلامسة والسابعة مل يفسرها جالينوس وأما السادس
إىل العربية عيسى بن حيىي كتاب األخالط بتفسري جالينوس ثالث مقاالت نقلها عيسى بن حيىي إىل العربية 
ألمحد بن موسى كتاب قاطيطيون بتفسري جالينوس ثالث مقاالت ترج حنني إىل العريب حملمد بن موسى 

مقاالت ترجم حنني الفص إىل العريب والتفسري حبيش بن كتاب املاء واهلواء بتفسري جالينوس ثالث 
احلسن كتاب طبيعة اإلنسان بتفسري جالينوس ثالث مقاالت فسر الفص حنني إىل العريب والتفسري عيسى 

  .بن حيىي

  أرجيجانس

  .قبل جالينوس وقد ذكره يف كتبه فتناوله وقطعه وله من الكتب كتاب

  جالينوس

جالينوس بعد ستمائة ومخس وستني سنة من وفاة بقراط وانتهت إليه الرياسة يف عصره وهو الثامن ظهر 
من الرؤساء الذين أوهلم اسقلبيادس خمترع الطب وكان معلم جالينوس أرمينس الرومي وأخذ عن أغلوقن 

ق وذكر الوفاء وله إليه مقاالت وبينه مناظرات قال جالينوس يف املقالة األوىل من كتابه يف األخال
واستحسنه وأتى فيه بذكر القوم الذين نكبوا بأخذ صاحبهم ونيلوا باملكاره يلتمس منهم أن يبوحوا 

مبساوي أصحام وذكر معايبهم وامتنعوا من ذلك وصربوا على غليظ املكاره وأن ذلك كان يف سنة 
موضعه من الزمان حكاية أربع عشرة ومخسمائة لإلسكندر وهذا أصح ما ذكر من أمر جالينوس وقته و

أخرى كان جالينوس يف أيام ملوك الطوائف يف أيام قباذ بن سابور بن أشغان ومنذ وفاة جالينوس إىل 
عهدنا هذا على ما أوجبه احلساب الذي ذكره حيىي النحوي وإسحاق بن حنني بعده تسع مائة سنة وكان 

نقل يف البلدان طالباً ملصاحل الناس وأكثر أسفاره إىل جالينوس وجيهاً عند امللوك كثري الوفادة عليها كثري الت
مدينة رومية فان ملكها كان يف أيامه جمذوما فكان يستحضره كثرياً وكان جالينوس كثرياً ما يلتقي مع 
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اإلسكندر األفروديسي وكان اإلسكندر يلقبه برأس البغل لعظم رأسه وتويف جالينوس أيضاً يف أيام ملوك 
  .سيح وبينه سبع ومخسون سنة املسيح عليه السالم أقدم منهالطوائف وبني امل

    تسمية كتب جالينوس ونقوهلا وشروحها 

قال حممد بن إسحاق من سعادات حنني أن ما نقله حبيش بن احلسن األعسم وعيسى بن حيىي وغريمها 
لي بن حيىي إىل العريب ينحل إىل حنني وإذا رجعنا إىل فهرست كتب جالينوس الذي عمله حنني إىل ع
  .علمنا أن الذي نقل حنني أكثره إىل السرياين ورمبا أصلح العريب من نقل غريه أو تصفحه

  ثبت الستة العشر كتاب اليت يقرأها املتطببون 

  على الوالء 

كتاب الفرق نقل حنني مقالة كتاب الصناعة نقل حنني مقالة كتاب إىل طوثرن يف النبض نقل حنني مقالة 
ن يف التأيت لشفاء األمراض نقل حنني مقالتان كتاب املقاالت اخلمس يف التشريح نقل كتاب إىل اغلوق

حنني كتاب االسطقصات نقل حنني مقالة كتاب املزاج نقل حنني ثالث مقاالت كتاب القوى الطبيعية 
نقل حنني ثالث مقاالت كتاب العلل واألعراض نقل حنني ست مقاالت كتاب تعرف علل األعضاء 

نقل حبيش ست مقاالت كتاب النبض الكبري نقل حبيش ست عشرة مقالة أربعة أقسام ونقل الباطنة 
حنني مقالة واحدة إىل العريب كتاب احلمايات نقل حنني مقالتان كتاب البحران نقل حنني ثالث مقاالت 
 كتاب أيام البحران نقل حنني ثالث مقاالت كتاب تدبري األصحاء نقل حبيش ست مقاالت كتاب حيلة

الربء نقل حبيش إىل العريب وأصلح حنني الست األوىل والكتاب أربع عشرة مقالة وأصلح الثمان األواخر 
  .ملسألة حممد بن موسى

    الكتب اخلارجة عن الستة العشر 

كتاب التشريح الكبري مخس عشرة مقالة مل يذكر حنني يف فهرسته من نقل إىل العريب ورأيته بنقل حبيش 
شريح نقل حبيش إىل العريب مقالتان كتاب تشريح احليوان امليت نقل حبيش إىل العريب كتاب اختالف الت

مقالة كتاب تشريح احليوان احلي نقل حبيش إىل العريب مقالتان كتاب يف علم بقراط بالتشريح نقل 
حبيش إىل العريب مخس مقاالت كتاب علم أرسطوطاليس يف التشريح نقل حبيش ثالث مقاالت كتاب 

 الرحم نقل حبيش إىل العريب مقالة كتاب حركات الصدر والرئة نقل أصطفن بن بسيل إىل العريب تشريح
وإصالح حنني إلسقاطه ثالث مقاالت كتاب علل النفس نقل أصطفن بن بسيل وإصالح حنني لولده 

مقالتان كتاب الصوت نقل حنني حملمد بن عبد امللك الزيات إىل العريب أربع مقاالت كتاب حركة 
العضل نقل اصطفن وإصالح حنني مقالتان كتاب احلاجة إىل النبض نقل حبيش مقالة كتاب احلاجة إىل 
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النفس نقل أصطفن ونقل حنني نصفه مقالة واحدة كتاب العادات نقل حبيش مقالة كتاب آراء بقراط 
 مقالة كتاب وأفالطن نقل حبيش إىل العريب عشر مقاالت كتاب احلركات اهولة نقل حنني إىل العريب

اإلمتالء ترمجه اصطفن مقالة كتاب منافع األعضاء نقل حبيش وإصالح حنني السقاطه سبع عشرة مقالة 
كتاب أفضل اهليئات نقل حنني إىل السرياين والعريب مقالة كتاب خصب البدن نقل حبيش مقالة كتاب 

 إحدى عشرة مقالة كتاب األورام سوء املزاج املختلف نقل حنني مقالة كتاب األدوية املفردة ترمجه حنني
ترمجه إبراهيم ابن الصلت مقالة كتاب املىن نقل حبيش مقالتان كتاب املولود لسبعة أشهر ترمجه حنني 

مقالة كتاب املرة السوداء نقل اصطفن مقالة كتاب رداءة التنفس نقله حنني لولده ثالث مقاالت كتاب 
ة كتاب الفصد نقل عيسى بن حيىي ترمجه اصطفن وعيسى تقدمة املعرفة نقل عيسى بن حيىي مقالة واحد

كتاب الذبول نقل حنني مقالة كتاب صفات لصيب يصرع نقل بن الصلت إىل السرياياين والعريب مقالة 
كتاب قوى األغذية نقل حنني ثالث مقاالت كتاب التدبري امللطف نقل حنني مقالة كتاب الكيموس نقل 

قالة كتاب أرسطراطس يف مداواة األمراض نقل حنني بن إسحاق ثابت ومشلي وحبيش إىل العريب م
كتاب تدبري بقراط لألمراض احلادة نقل حنني مقالة واحدة كتاب تركيب األدوية نقل حبيش األعسم 

سبع عشرة مقالة كتاب األدوية املقابلة لألدواء نقل عيسى بن حيىي مقالتان كتاب الترياق إىل بيسن نقل 
قالة كتاب إىل ثراسابولوس نقل حنني مقالة كتاب الرياضة بالكرة الصغرية نقل حبيش حيىي بن البطريق م

مقالة كتاب الرياضة بالكرة الكبرية نقل حبيش مقالة كتاب يف أن الطبيب الفاضل فيلسوف نقل حنني 
مقالة كتاب كتب بقراط الصحيحة نقل حنني مقالة كتاب احلث على تعلم الطب نقل حبيش مقالة 

نة الطبيب نقل حنني مقالة كتاباً يعتقده رأيا نقل ثابت مقالة كتاب الربهان هذا جعله مخس كتاب حم
عشرة مقالة واملوجود منها كتاب تعريف املرء عيوب نفسه ترمجة توما وإصالح حنني مقالة كتاب 
ه األخالق نقل حبيش أربع مقاالت كتاب انتفاع األخيار بأعدائهم نقل حبيش مقالة كتاب ما ذكر

أفالطن يف طيماوس املوجود منه عشرون مقالة بنقل حنني وترجم إسحاق الثالث الباقية كتاب يف أن 
قوى النفس تابعة ملزاج البدن نقل حبيش مقالة كتاب املدخل إىل املنطق نقل حبيش مقالة كتاب احملرك 

ييس نقل أصطفن بن األول ال يتحرك نقل حنني مقالة له ونقل عيسى بن حيىي وإسحاق كتاب عدد املقا
بسيل وإسحاق أيضاً لعلي بن حيىي كتاب تفسري الثاين من كتب أرسطاليس نقل إسحاق بن حنني ثالث 

  .مقاالت

  روفس قبل جالينوس
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وكان من مدينة أفسس قبل جالينوس مقدم يف صناعة الطب ومل يكن يف الروفسيني أفضل منه وله من 
 يف العلة اليت يعرض معها الفزع من املاء مقالة كتاب الريقان الكتب تسمية أعضاء اإلنسان مقالة كتاب

واملرار مقالة كتباً األمراض اليت تعرض يف املفاصل مقالة كتاب تنقيص اللحم مقالة كتاب تدبري من ال 
حيضره طبيب مقالتان كتاب الذحبة مقالة كتاب طب بقراط مقالة كتاب استعمال الشراب مقالة كتاب 

 حيبلن مقالة كتاب يف وصايا حفظ الصحة مقالة كتاب الصرع مقالة كتاب الترياق مقالة عالج اللوايت ال
كتاب احلمى الربع مقالة كتاب املرة السوداء مقالتان كتاب ذات اجلنب وذات الرئة مقالة كتاب التدبري 

نات مقالة كتاب مقالتان كتاب املياه مقالة كتاب الطب مقالة كتاب يف األعمال اليت تعمل يف البيمارستا
اللنب مقالة كتاب الفرق مقالة كتاب الباه مقالة كتاب يف األبكار مقالة كتاب يف التني مقالة كتاب يف 
تدبري املسافر مقالة كتاب يف البخر مقالة كتاب يف القيء مقالة كتاب األدوية القاتلة مقالة كتاب علل 

لوالء نافع كتاب يف األورام الصلبة كتاب يف الذكر الكلى واملثانة مقالة كتاب هل كثرة شرب الدواء يف ا
مقالة كتاب يف علة ديونوسوس مقالة وهو القيح كتاب اجلراحات مقالة كتاب تدبري الشيخوخة مقالة 
كتاب وصايا األطباء مقالة كتاب احلقن مقالة كتاب الوالدة مقالة كتاب اخللع مقالة كتاب احتباس 

  .منة على رأي بقراط مقالة كتاب يف مراتب األدوية مقالةالطمث مقالة كتاب األمراض املز

  فيلغريوس

هذا مل يذكره إسحاق بن حنني يف تاريخ األطباء وال يعلم يف أي زمان كان وله من الكتب على ما رأيته 
مثبتاً خبط عمرو بن الفتح يف آخر جزء كتاب من ال حيضرهم طبيب مقالة كتاب وجع النقرس مقالة 

قالة كتاب املاء األصفر مقالة كتاب وجع الكبد مقالة كتاب القولنج مقالة كتاب الريقان كتاب احلصاة م
مقالة كتاب خناق الرحم مقالة كتاب عرق النسا مقالة كتاب السرطان مقالة كتاب صنعة ترياق امللح 

ا أبو مقالة كتاب عضة الكلب مقالة كتاب عالمات األسقام مخس مقاالت كتاب يف القوباء مقالة نقله
  .احلسن احلراين ومل يتمها كتاب إىل فيما يعرض للثة واألسنان نقلها أبو احلسن احلراين

  أوريباسيوس

ال يعلم أهو قبل جالينوس أو بعده مل مير ذكره يف تاريخ األطباء والذي له من الكتب كتاب إىل ابنه 
حنني كتاب تشريح األحشاء أسطاث تسع مقاالت نقل حنني كتاب إىل أبيه أونافيس أربع مقاالت نقل 
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مقالة كتاب األدوية املستعملة نقل اصطفن بن بسيل كتاب السبعني مقالة نقلها حنني وعيسى بن حيىي إىل 
  السرياين 

  أسماء جماعة من األطباء القدماء

مقلني وال يعرف أوقام على صحة اصطفن جاسيوس انقيالوس مارينوس هؤالء اسكندرانيون وهم ممن 
  .الينوس ومجعها واختصرها وأوجز القول فيها وسيما كتب جالينوس الستة العشرفسر كتب ج

  أوارس

  كان يف الفترة اليت بني اسقلبيوس وبني غوريس وله من الكتب كتاب العلل املهلكة مقالة 

  أفالطن

  صاحب الكي ويقال أنه أحد من أخذ عنه جالينوس وله من الكتب كتاب الكي مقالة ال يعرف من نقلها 

  أرسيجانس

  .اقدم من جالينوس وله من الكتب كتاب طبيعة اإلنسان مقالة جمهولة النقل

  مغنس الحمصي

  .قبل جالينوس من تالميذ بقراط وله من الكتب كتاب البول مقالة

  فولس األجانيطي

  ويعرف بالقوابلي وله من الكتب كتاب الكناش يف الطب نقل حنني سبع مقاالت كتاب يف علل النساء 

  وريدس العين زربيديسق

ويقال له السايح يف البالد وحيىي النحوي ميدحه يف كتابه يف التاريخ ويقول تفديه األنفس صاحب النفس 
الزكية النافع للناس املنفعة اجلليلة املتعوب املنصوب السايح يف البالد املقتبس لعلوم األدوية املفردة من 

د ملنافعها قبل املسألة عن أفاعيلها وله من الكتب كتاب الرباري واجلزائر والبحار واملصور هلا املعد
احلشائش مخس مقاالت وأضاف إال مقالتني يف الدواب والسموم وقد قيل أن املقالتني منحولتان إليه نقل 

  .حنني وقيل حبيش



ابن الندمي-الفهرست  290  

  أقريطون

  املعروف باملزبن وكان قبل جالينوس وبعد بقراط وله من الكتب كتاب الزينة 

  األسكندروس

    

ويعرف بطرالينوس وهو اإلسكندر الطبيب قبل جالينوس وله من الكتب كتاب علل العني وعالجاا 
ثالث مقاالت رأيته بنقل قدمي كتاب الربسام نقل ابن البطريق للقحطيب كتاب الصفار واحليات والديدان 

  .اليت تتولد يف البطن بنقل قدمي مقالة

  سسقالس

  .وله من الكتب كتاب الرحم

  سورنوس

  احلكيم ال يعرف موضعه وله من الكتب كتاب احلقن نقل أسطاث وإصالح حنني 

  من خط ثابت في البقارطة

سئل ثابت بن قرة كم البقراطيون فقال األول الذي من نسل اسقلبيوس أربعة فمن بقراط األول وهو بن 
بقراط األول إىل اغنوسوديقوس إىل اسقلبيادس تسعة آباء ومن بقراط الثاين وهو بن آيل قليدس بن 

اسقلبيوس تسعة آباء وكان بقراط الثاين أدرك يف منتهى سنه حرب القوم املعروفني بالبولونيساس ومن 
بقراط الثالث وهو بن دراقن بن بقراط الثاين إىل أسقلبيودس أحد عشر أبا ومن بقراط الرابع وهو بن 

راط الثالث وبقراط الرابع ابين عم وذا ثاسلوس بن بقراط الثاين إىل اسقلبيادس أحد عشر أبا وكان بق
السبب صار عدة اإلباء بني كل واحد منهما وبني اسقلبيودس عددا واحداً وينبغي أن يتهم أنه قد دخل 

يف عدد آباء كل واحد من هؤالء البقارطة األربعة أو من ثاسلوس أيب بقراط الثاين وجيري هؤالء اخلمسة 
إن كان بعضهم أفضل من بعض وأحق بالتقدمي فترتضى كتبهم مجيعاً جمرى من يعظم شأنه ويفخم أمره و

وترى أن تفسرها وال تبايل إىل من نسب الكتاب منهم ويقال أن أول من كتب الطب بقراط األول وهو 
بن اغنوسوديقوس وأنه ألف كتابني كتاب الكسر واخللع وكتاب املفاصل وأن بقراط الثاين كتب أربعة 

 املعرفة وكتاب الفصول واملقالة األوىل من أبيذمييا واملقالة الثالثة من أبيذمييا كتب وهي كتاب مقدمة
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والكتب اليت عددها جالينوس هي مثانية كتب ستة منها مقدمة وهي كتاب الكسر واخللع وكتاب 
تمة املفاصل وكتاب تقدمة املعرفة وكتاب الفصول واألوىل من ابيذمييا والثالثة منه والكتابان الباقيات ت

الثمانية الكتب كتاب االهوية واملياه والبلدان كتاب األمراض احلادة وهو ماء الشعري ويقال أنه كان يف 
مجيع أقاليم األرض السقلبيوس اثنا عشر ألف تلميذ و وانه كان يعلم الطب مشافهة وكان ولد 

ط ورأى أن أهل بيته اسقلبيادس يتوارثون صناعة الطب إىل أن تضعضع األمر يف صناعة الطب على بقرا
وشيعته قد قلوا ومل يأمن أن ينقرض الصناعة فابتدأ يف تأليف الكتب على جهة اإلجياز متت احلكاية عن 

  .ثابت

  المحدثون

حنني حنني بن إسحاق العبادي ويكىن أبا زيد والعباد نصارى احلرية وكان فاضالً يف صناعة الطب 
ية دار البالد يف مجع الكتب القدمية ودخل بلد الروم وأكثر نقوله فصيحا باللغة اليونانية والسريانية والعرب

لبين موسى وتويف يوم الثالثاء لست خلون من صفر سنة ستني ومائتني وهو أول يوم من كانون األول 
سنة ألف ومائة ومخس ومثانني لإلسكندر الرومي وله من الكتب اليت ألفها سوى ما نقل من كتب 

إلعراب على مذاهب اليونانيني مقالتان كتاب املسائل يف الطب للمتعلمني وزاد القدماء كتاب أحكام ا
فيها حبيش األعسم تلميذه كتاب احلمام مقالة كتاب اللنب مقالة كتاب األغذية ثالث مقاالت كتاب 
عالج العني عشر مقاالت لطيف كتاب تقاسيم علل العني مقالة كتاب اختيار أدوية علل العني مقالة 

الج أمراض العني باحلديد مقالة كتاب آالت الغذاء ثالث مقاالت كتاب األسنان واللثة مقالة كتاب ع
كتاب الباه مقالة كتاب تدبري الناقه مقالة كتاب معرفة أوجاع املعدة وعالجها مقالتان كتاب يف املد 

قالة كتاب يف واجلزر مقالة كتاب يف السبب الذي صارت مياه البحر له ماحلة مقالة كتاب األلوان م
البول على طريق املسألة واجلواب مقالة كتاب املولودين لثمانية أشهر مقالة عمله ألم ولد املتوكل كتاب 
الترياق مقالتان كتاب العني على طريق املسألة واجلواب ثالث مقاالت كتاب ذكر ما ترجم من الكتب 

ته إىل الطيفوري يف قرص الورد مقالتان كتاب قاطاغورياس على رأي ثامسطيوس مقالة كتاب رسال
كتاب القرح وتولده مقالة كتاب اآلجال مقالة كتاب تولد النار بني احلجرين مقالة كتاب تولد احلصاة 

  .مقالة كتاب اختيار األدوية احملرقة مقالة كتاب إىل ابن املنجم يف استخراج كمية كتب جالينوس

     قسطا 

 أن يقدم على حنني لفضله ونبله وتقدمه يف صناعة الطب وهو قسطا بن لوقا البعلبكي وقد كان جيب
ولكن بعض اإلخوان سأل أن يقدم حنني عليه وكال الرجلني فاضل وقد ترجم قسطا قطعة من الكتب 
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القدمية وكان بارعاً يف علوم كثرية منها الطب والفلسفة واهلندسة واألعداد واملوسيقى ال مطعن عليه 
د العبارة بالعربية وتويف بأرمينية عند بعض ملوكها ومن مث أجاب أبا عيسى بن فصيحاً باللغة اليونانية جي

املنجم عن رسالته يف نبوة حممد عليه السالم ومث عمل الفردوس يف التاريخ وله من الكتب سوى ما نقل 
وفسر وشرح كتاب الدم كتاب البلغم كتاب الصفراء كتاب السوداء كتاب املرايا احملرقة كتاب السهر 

كتاب يف األوزان واملكاييل كتاب السياسة ثالث مقاالت كتاب علة موت الفجأة كتاب األعداء كتاب 
معرفة اخلدر وعالجه كتاب أيام البحران كتاب علل الشعر كتاب الفصل بني النفس والروح كتاب الباه 

يف مترك فيه كتاب العلة يف اسوداد احلبش وتغريه من الرش كتاب يف املروحة وأسباب الريح كتاب 
األخالط األربعة كتاب الفرسطون كتاب يف اإلستدالل بالنظر إىل أصناف البول كتاب املدخل إىل املنطق 

كتاب العمل بالكرة النجومية كتاب نوادر اليونانيني نقله كتاب شرح مذاهب اليونانيني كتاب املدخل 
 األغذية كتاب شكوك كتاب إقليدس إىل علم اهلندسة كتاب رسالته يف اخلضاب كتاب رسالته يف قوانني

كتاب الفصد مثانية عشر باباً كتاب املدخل إىل علم النجوم كتاب احلمام كتاب الفردوس يف التاريخ 
كتاب رسالته يف استخراج مسائل عدديات من املقالة الثالثة من إقليدس كتاب تفسريه لثالث مقاالت 

  .ونصف من كتاب ديوفنطس يف املسائل العددية

حنا بن ماسويه وهو أبو زكريا حيىي بن ماسويه وكان فاضالً طبيباً مقدماً عند امللوك عاملاً مصنفاً خدم يو
املأمون واملعتصم والواثق واملتوكل قرأت خبط احلكيمي قال عبث بن محدون الندمي بابن ماسويه حبضرة 

لى مائة خنفساء لكانت كل املتوكل فقال له بن ماسويه لو أن مكان ما فيك من اجلهل عقل مث قسم ع
واحدة منهن أعقل من أرسطاليس وتويف حيىي بن ماسويه وله من الكتب كتاب الكمال والتمام كتاب 

الكامل كتاب احلمام كتاب دفع ضرر األغذية كتاب اإلسهال كتاب عالج الصداع كتاب السدر 
كتاب حمنة الطبيب كتاب جمسة والدوار كتاب مل امتنع األطباء من عالج احلوامل يف بعض شهور محلهن 

العروق كتاب الصوت والبحة كتاب ماء الشعري كتاب الفصد واحلجامة كتاب املرة السوداء كتاب 
عالج النساء الاليت ال حيبلن كتاب السواك والسنونات كتاب إصالح األدوية املسهلة كتاب احلميات 

  .مشجر كتاب القولنج

 وكان يف صدر الدولة وقد نقل كتاباه يف الطب إىل العريب كتاب حيىي بن سرافيون ومجيع ما ألفه سرياين
  .كناش يوحنا الكبري اثنا عشرة مقالة نقله كتاب الكناش الصغري سبع مقاالت

علي بن زيل بالالم أبو احلسن علي بن سهل الطربي وكان يكتب للمازيار بن قارن فلما أسلم على يد 
ه املتوكل يف مجلة ندمائه وكان مبوضع من األدب وله من املعتصم قربه وظهر باحلضرة فضله وأدخل

الكتب كتاب فردوس احلكمة وجعله أنواعاً سبعة واألنواع حتتوي على ثالثني مقالة واملقاالت حتتوي 
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  .على املائة وستني باباً كتاب حتفة امللوك كتاب كناش احلضرة كتاب منافع األطعمة واألشربة والعقاقري

  .ألطباء املتقدمني وله من الكتب كتاب قوى األغذية كتاب من ال حيضره طبيبعيسى بن ماسة من ا

  .جورجس أبو خبتيشوع يف صدر الدولة وكان فاضالً وله من الكتب كتاب الكناش املعروف

سلمويه ابن بنان وكان فاضالً متقدماً وخدم املعتصم وخص به حىت أن املعتصم قال ملا مات سلمويه 
ميسك حيايت ويدبر جسمي وله من الكتب خبتيشوع ويكىن أبا جربيل وهو بن جربيل سأحلق به ألنه كان 

معروف مشهور متقدم عند امللوك خدم الرشيد واألمني واملأمون واملعتصم والواثق واملتوكل وكسب 
بالطب ما مل يكسبه مثله وكانت اخللفاء تثق به على أمهات أوالدها وأخباره مشهورة وله من الكتب 

لتذكرة عمله البنه جربيل مسيح الدمشقي وهو أبو احلسن وال يعرف يف أمره أكثر من هذا وله كتاب ا
  .من الكتب

أهرن القس يف صدر الدولة وعمل كتابه بالسريانية ونقله ماسرجيس وله من الكتب كتاب الكناش 
  .وجعله ثالثني مقالة وزاد عليها ماسرجيس مقالتني

    ماسرجيس 

الً من السرياين إىل العريب وله من الكتب كتاب قوى األطعمة ومنافعها ومضارها من األطباء وكان ناق
  .كتاب قوى العقاقري ومنافعها ومضارها

سابور بن سهل صاحب بيمارستان جنديسابور وكان فاضالً عاملاً متقدماً وله من الكتب كتاب األقاقر 
ثنان وعشرون بابا كتاب قوى األطعمة اباذين املعمول عليه يف البيمارستانات ودكاكني الصيادلة ا

ومضارها ومنافعها وتويف سابور بن سهل وكان نصرانياً يوم االثنني لتسع بقني ذي احلجة سنة مخس 
ومخسني ومائتني ابن قسطنطني وامسه عيسى ويكىن أبا موسى من أفاضل األطباء وله من الكتب كتاب 

  .البواسري وعللها وعالجاا

ه من الكتب كتاب األلوان كتاب الروائح والطعوم عيسى بن علي من تالميذ عيسى بن ماسرجيس ول
حنني وكان فاضال وله من الكتب كتاب املنافع اليت تستفاد من أعضاء احليوان حبيش بن احلسن 

وكان نصرانياً وأحد تالميذ حنني والناقلني من السرياين إىل العريب وكان حنني يقدمه ويعظمه . األعسم
ضى نقله وله من الكتب سوى ما نقله كتاب الزيادة يف املسائل اليت حلنني عيسى بن حيىي بن ويصفه وير

  .إبراهيم من تالميذ حنني والناقلني اودين وله من الكتب سوى ما نقل

الطيفوري املتطبب وقد نقل له حنني عدة كتب يف الطب وكان متقدماً فاضالً خادماً للخلفاء وله من 
ويعرف بيحىي بن أيب حكيم من أطباء املعتضد وله من الكتب كتاب تدبري األبدان الكتب احلالجي 

  .النحيفة اليت غلبت عليها الصفراء ألفه للمعتضد
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ابن صهارخبت وامسه عيسى من أهل جنديسابور وله من الكتب كتاب قوى األدوية املفردة على احلروف 
ن الزمان وله من الكتب كتاب السفر واحلضر يف ابن ماهان ويعرف بيعقوب السريايف وال يعلم موضعه م

  .الطب لطيف

رجعنا إىل النسق بعد حنني إمنا ذكرنا من ذكرناه قبل هذا املوضع ألم متقاربون يف العلم والزمان وحنن 
  .نذكر بعدهم من يلحق حبنني إذ كانت له الرياسة على أبناء جنسه

  إسحاق بن حنين

ر أبيه يف الفضل وصحة النقل من اللغة اليونانية والسريانية إىل العربية أبو يعقوب إسحاق بن حنني يف جنا
وكان فصيحاً بالعربية يزيد على أبيه يف ذلك وخدم من خدمه أبوه من اخللفاء والرؤساء وكان منقطعاً 

ت إىل القاسم بن عبيد اهللا وخصيصاً به مقدماً عنده يفضي إليه بأسراره حقه يف آخر عمره الفاجل وبه ما
وتويف يف شهر ربيع اآلخر سنة مثان وتسعني ومائتني وله من الكتب سوى ما نقل من الكتب القدمية 

كتاب األدوية املفردة على احلروف كتاب الكناش اللطيف كتاب تاريخ األطباء كتاب األدوية املفردة 
  .اللطيف على احلروف

  أبو عثمان الدمشقي

حد النقلة ايدين وكان منقطعاً إىل علي بن عيسى وله من وهو أبو عثمان سعيد بن يعقوب الدمشقي أ
  .الكتب سوى ما نقل

  الساهر

  وامسه يوسف يف أيام املكتفي وله من الكتب كتاب الكناش وهو الذي يعرف بامسه وينسب إليه 

  الرازي

قدماء أبو بكر حممد بن زكريا الرازي من أهل الري أوحد دهره وفريد عصره قد مجع املعرفة بعلوم ال
وسيما الطب وكان ينتقل يف البلدان وبينه وبني منصور بن إمساعيل صداقة وله ألف كتاب املنصوري قال 
يل حممد بن احلسن الوراق قال يل رجل من أهل الري شيخ كبري سألته عن الرازي فقال كان شيخاً كبري 

م تالميذهم ودوم تالميذ أخر وكان جييء الرأس مسفطاً وكان جيلس يف جملسه ودونه تالميذ ودو
الرجل فيصف ما جيد ألول من تلقاه فان كان عندهم علم وإال تعداهم إىل غريهم فان أصابوا وإال تكلم 
الرازي يف ذلك وكان كرميا متفضالً باراً بالناس وحسن الرأفة بالفقراء واإلعالء حىت كان جيري عليهم 
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ملدارج والنسخ ما دخلت عليه قط إال رأيته ينسخ إما اجلرايات الواسعة وميرضهم قال ومل يكن يفارق ا
يسود أو يبيض وكان يف بصره رطوبة لكثرة أكله للباقلى وعمي يف آخر عمره وكان يقول أنه قرأ 

  .الفلسفة على البلخي

خرب فلسفة البلخي هذا كان من أهل بلخ يطوف البالد وجيول األرض حسن املعرفة بالفلسفة والعلوم 
يقال أن الرازي ادعى كتبه يف ذلك ورأيت خبطه شيئاً كثرياً يف علوم كثرية مسودات ودساتري القدمية وقد 

مل خيرج منها إىل الناس كتاب تام وقيل أن خبراسان كتبه موجودة وكان يف زمان الرازي رجل يعرف 
    بشهيد بن احلسني 

صنفة وبينه وبني الرازي مناظرات ويكىن أبا احلسن جيرى جمرى فلسفته يف العلم ولكن هلذا الرجل كتب م
  .ولكل واحد منهما نقوض على صاحبه

    ما صنفه الرازي من الكتب 

منقول من فهرسته كتاب الربهان مقالتان األوىل سبعة عشر فصالً والثانية اثنا عشر فصالً كتاب أن 
و أيساغوجى كتاب لإلنسان خالقاً حكيماً مقالة كتاب مسع الكيان مقالة كتاب املدخل إىل املنطق وه

مجل معاين قاطيغورياس كتاب مجل معاين أنالوطيقا األوىل إىل متام القياسات احلملية كتاب هيئة العامل 
كتاب الرد على من استقل بفصول اهلندسة كتاب اللذة مقالة كتاب يف سبب قتل ريح السموم أكثر 

اخلريف والربيع كتاب يف الفرق بني احليوان مقالة كتاب فيما جرى بينه وبني سيس املناين كتاب يف 
الرؤيا املنذرة وبني سائر ضروب الرؤيا كتاب الشكوك على جالينوس كتاب كيفيات األبصار كتاب الرد 
على الناشي يف نقضه الطب كتاب يف أن صناعة الكيمياء إىل الوجوب أقرب منها إىل االمتناع قال حممد 

كرنا مجيعها يف موضعه من الكتاب وكذلك سائر كتبه يف بن إسحاق هذا من االثين عشر كتاباً وقد ذ
الصناعة فمن يريد معرفة ذلك فلينظر يف املقالة العاشرة إن شاء اهللا تعاىل كتاب الباه مقالة كتاب 

املنصوري يف الطب إىل منصور بن إمساعيل وحيتوي على عشر مقاالت كتاب احلاوي ويسمى اجلامع 
 الكتاب اثين عشر قسماً القسم األول منه يف عالج املرضى واألمراض احلاصر لصناعة الطب ويقسم هذا

القسم الثاين يف حفظ الصحة القسم الثالث يف الرتبة واجلرب واجلراحات القسم الرابع يف قوى األدوية 
واألغذية ومجيع ما حيتاج إليه من املواد يف الطب القسم اخلامس يف األدوية املركبة القسم السادس يف 

 الطب القسم السابع يف صيدنة الطب األدوية وألواا وطعومها وروائحها القسم الثامن يف األبدان صنعة
القسم التاسع يف األوزان واملكاييل القسم العاشر يف التشريح ومنافع األعضاء القسم احلادي عشر يف 

تان يف األوىل األمساء األسباب الطبيعية من صناعة القسم الثاين عشر يف املدخل إىل صناعة الطب مقال
الطبية ويف الثانية أوائل الطب كتاب يف استدراك ما بقي من كتب جالينوس مما مل يذكره حنني وال 
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جالينوس يف فهرسته مقالة كتاب يف أن الطني املنتقل به فيه منافع مقالة كتاب يف أن احلمية املفرطة تضر 
لناس عن أفاضل األطباء إىل أخسائهم كتاب ما يقدم من باألبدان مقالة كتاب يف األسباب املميلة لقلوب ا

الفواكه واألغذية وما يؤخر كتاب على أمحد بن الطيب فيما رد به على جالينوس يف أمر الطعم املر 
كتاب الرد على املسمعي املتكلم يف رده على أصحاب اهليويل كتاب الرد على جرير الطبيب فيما خالف 

عقب البطيخ كتاب يف نقص كتاب أنابوا إىل فرفوريوس يف شرح مذاهب فيه من أمر التوت الشامي ب
أرسطاليس يف العلم اإلهلي كتاب يف اخلالء واملالء مها الزمان واملكان كتاب الصغري يف العلم اإلهلي كتاب 

اهليويل املطلقة واجلزئية كتاب إىل أيب القاسم البلخي يف الزيادة على جوابه وعلى جواب هذا اجلواب 
تاب الرد على أيب القاسم البلخي يف نقضه املقالة الثانية يف العلم اإلهلي كتاب اجلدري واحلصبة كتاب ك

احلصى يف الكلى واملثانة كتاب إىل من ال حيضره طبيب كتاب األدوية املوجودة بكل مكان كتاب الطب 
كتاب الرد على اجلاحظ امللوكي كتاب التقسيم والتشجري كتاب اختصار كتاب النبض الكبري جلالينوس 

يف نقص الطب كتاب مناقضة اجلاحظ يف كتابه يف فضيلة الكالم كتاب الفاجل كتاب اللقوة كتاب هيئة 
الكبد كتاب النقرس وعرق املديين كتاب هيئة العني كتاب األنثيني كتاب هيئة القلب كتاب هيئة 

ن كتاب االنتقاد والتحرير على السماخ كتاب أوجاع املفاصل اثنان وعشرون فصالً كتاب أقراباذي
املعتزلة كتاب اخليار املر كتاب كيفية االغتذاء كتاب إبدال األدوية كتاب خواص األشياء كتاب اهليويل 
الكبري كتاب سبب وقوف األرض وسط الفلك كتاب سبب حترك الفلك على استدارة كتاب يف نقض 

 يكون العامل مل يزل على مثال ما نشاهده كتاب الطب الروحاين على بن اليمان كتاب يف أنه ال ميكن أن
يف أن احلركة ليست مرئية بل معلومة كتاب يف أن اجلسم يتحرك من ذاته وأن احلركة مبدأ طبيعته كتاب 
يف الشكوك اليت على برقلس كتاب تقسيم األمراض وأسباا وعالجاا على الشرح كتاب تفسري كتاب 

تاب نقضه على سهيل البلخي فيما ناقضه به من اللذة كتاب يف فلوطرخس يف تفسري كتاب طيماوس ك
العلة اليت هلا حيدث الورم من الزكام يف رؤوس بعض الناس كتاب يف التلطف يف إيصال العليل إىل بعض 

شهواته كتاب العلة يف خلق السباع واهلوام كتاب على بن اليمان يف نقضه على املسمعي يف اهليويل 
     كتاب نقض نقض كتاب

التدبري كتاب النقض على الكيال يف اإلمامة اختصار كتاب حيلة الربء جلالينوس كتاب تلخيصه لكتاب 
العلل واألعراض كتاب تلخيصه لكتاب املواضع املؤملة كتاب نقض نقض البلخي للعلم اإلهلي كتاب 

 يف وجوب األدعية رسالته يف قطر املربع كتاب يف أن جواهر ال أجسام كتاب يف السرية الفاضلة كتاب
كتاب يف اإلشفاق على أهل التحصيل من املتكلمني واملتفلسفني كتاب احلاصل يف العلم اإلهلي كتاب 

رسالته يف العلم اإلهلي لطيفة كتاب دفع مضار األغذية كتاب على سهيل البلخي يف تثبيت املعاد كتاب 
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 النفس كبري كتاب يف النفس يف علة جذب حجر املغناطيس كتاب يف أن النفس ليست جبسم كتاب
صغري كتاب ميزان العقل كتاب يف السكر مقالتان كتاب القولنج مقالة كتاب السكنجبني مقالة كتاب 

تفسري تفسري كتاب جالينوس لفصول بقراط كتاب الفصول ويسمى باملرشد كتاب األبنة وعالجها 
ا يدعي من عيوب األنبياء كتاب كتاب نقض كتاب الوجود ملنصور بن طلحة كتاب يف يرد به إظهار م

يف أن للعامل خالقاً حكيماً كتاب يف آثار اإلمام الفاضل املعصوم كتاب يف األوهام واحلركات والعشق 
كتاب يف استفراغ احملمومني قبل النضح كتاب اإلمام واملأموم واحملقني كتاب خواص التالميذ كتاب 

أكل الفواكه كتاب خطاء غرض الطبيب كتاب ما شروط النظر كتاب اآلراء الطبيعية كتاب ترتيب 
يعرض يف صناع الطب كتاب السرية الفاضلة أشعاره يف العلم اإلهلي كتاب األنثيني جلابر إىل الشعر 

  .قصيدة يف املنطقيات قصيدة يف العظة اليونانية

    ما مساه الرازي رسالة 

رب وكيف يساق إليه وعالمة احلق فيه رسالته رسالة يف التعري والتدثر رسالته يف التركيب رسالته يف اجل
فيما ال يلصق مما يقطع من البدن وان صغر وما يلصق من اجلراحات وإن كرب رسالته يف تربيد املاء على 
الثلج وتربيد املاء يقع الثلج فيه رسالته يف املنطق رسالته يف تعطيش السمك والعلة فيه رسالته يف كيفية 

 اليت هلا ال يوجد شراب يفعل فعل الشراب الصحيح بالبدن رسالته يف غروب النحور رسالته يف العلة
الشمس والكواكب وإن ذلك ليس من أجل حركة األرض بل حركة الفلك رسالته يف أنه ال يتصور ملن 

ال رياضة له بالربهان أن األرض كروية وان الناس حوهلا رسالته يف فسخ ظن من توهم أن الكواكب 
االستدارة رسالته يف البحث عن األرض الطبيعية هي الطني أم احلجر رسالته يف تثبيت ليست يف اية 

االستحالة رسالته يف العطش وازدياد احلرارة لذلك رسالته يف العادة وأا حتول طبيعة رسالته يف العلة اليت 
بعض اجلهال أن الثلج من أجلها تضيق النواظر يف النور وتتسع يف الظلمة رسالته يف العلة اليت هلا زعم 

يعطش رسالته يف أطعمة املرضى كتاب ما استدركه من الفصل يف الكالم يف القائلني حبدوث األجسام 
على القائلني بقدمها كتاب يف أن العلة اليسرية بعضها أعسر تعرفاً وعالجاً من الغليظة رسالته يف العلل 

مهم الطبيب وإن كان حاذقاً رسالته يف أن الطبيب املشكلة كتاب يف العلة اليت يذم هلا بعض الناس وعوا
احلاذق ليس هو من قدر على إبراء مجيع العلل وان ذلك ليس يف الوسع رسالته يف العلل القاتلة لعظمها 

والقاتلة لظهورها بغتة رسالته يف أن الصانع املستغرق بصناعة معدوم يف جل الصناعات إال يف الطب 
 ظهر ذلك يف صناعة الطب كتاب املشجر يف الطب على طريق كناش رسالته خاصة والعلة اليت من أجلها

يف العلة اليت من أجلها صار ينجح جهال األطباء والعوام والنساء يف املدن يف عالج بعض األمراض أكثر 
من العلماء وعذر الطبيب يف ذلك رسالته يف حمنة الطبيب وكيف ينبغي أن يكون حاله يف نفسه وبدنه 
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قالة يف مقدار ما ميكن أن يستدرك يف أحكام النجوم على رأي الفالسفة الطبيعيني ومن مل يقل وشربه م
  .منهم أن الكواكب أحياء مت ما وجد من فهرست الرازي

  أبو سعيد سنان بن ثابت بن قرة

قاهر احلراين وقد مر نسب أبيه وكان طبيباً مقدماً وأراده القاهر على اإلسالم فهرب مث أسلم وخاف من ال
فمضى إىل خراسان وعاد وتويف ببغداد مسلما سنة إحدى وثالثني وثالمثائة يف غرة ذي احلجة وله من 

  .الكتب

  أبو الحسن بن سنان

ابن ثابت بن قرة وكان طبيباً حمذقاً وتويف حادي عشر ذي القعدة سنة مخس وستني وثالمثائة وله من 
  .إىل حني وفاتهالكتب كتاب التاريخ من سنة مخس وتسعني ومائتني 

  أبو الحسن الحراني

وامسه ثابت بن إبراهيم بن هارون وكان طبيباً حمذقاً مصيباً وكان أسوفاً ضنيناً مبا حيسن وتويف وله من 
الكتب أصلح مقاالت من كتاب حيىي بن سرافيون ونقل ما لبين فيلغريوس كتاب جوابات مسائل سئل 

  .عنها

  بلغة العربأسماء كتب الهند في الطب الموجودة 

كتاب سرد عشر مقاالت أمر حيىي بن خالد بتفسريه ملنكه اهلندي يف البيمارستان وجيرى جمرى الكناش 
كتاب استانكر اجلامع تفسري بن دهن كتاب سريك فسره عبد اهللا بن علي من الفارسي إىل العريب ألنه 

لنجح تفسري بن دهن صاحب أوالً نقل من اهلندي إىل الفارسي كتاب سند ستاق معناه كتاب صفوة ا
البيمارستان كتاب خمتصر للهند يف العقاقري كتاب عالجات احلباىل للهند كتاب توقشتل فيه مائة داء 

ومائة دواء كتاب روسا اهلندية يف عالجات النساء كتاب السكر للهند كتاب أمساء عقاقري اهلند فسره 
يات ومسومها كتاب التوهم يف األمراض منكه إلسحاق بن سليمان كتاب رأي اهلندي يف أجناس احل

  .والعلل لتوقشتل اهلندي

  أسماء كتب الفرس في الطب

  .املشهورين بالطب يف أيام ملوك األعاجم ممن وصل إلينا تأليفه ونقل إىل العريب
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  تيادورس

ونقل له إىل وكان نصرانياً وبىن له سابور ذو األكتاف البيع يف بلده ويقال أن الذي بىن له رام جور 
  .العريب كتاب كناش تيادورس

  تيادوق

  ...هذا متطبب احلجاج بن يوسف وحلق ملك

اجلزء الثامن يف أخبار العلماء يف سائر العلوم القدمية واحملدثة وأمساء ما صنفوه من الكتب تأليف حممد بن 
 إسحاق الوراق إسحاق الندمي املعروف إسحاق بأيب يعقوب الوراق حكاية خط املصنف عبده حممد بن

  .فيه املقالة الثامنة

    

  المقالة الثامنة 

  في أخبار العلماء وأسماء ما صنفوه من الكتب

  وهي ثالثة فنون 

  الفن األول 

  في أخبار المسامرين والمخرفين

  . وأسماء الكتب المصنفة في األسمار

 وجعل بعض ذلك على قال حممد بن إسحاق أول من صنف اخلرافات وجعل هلا كتباً وأودعها اخلزائن
ألسنة احليوان الفرس األول مث أغرق يف ذلك ملوك األشغانية وهم الطبقة الثالثة من ملوك الفرس مث زاد 

ذلك واتسع يف أيام ملوك الساسانية ونقلته العرب إىل اللغة العربية وتناوله الفصحاء والبلغاء فهذبوه 
يف هذا املعىن كتاب هزار أفسان ومعناه ألف خرافة ومنقوه وصنفوا يف معناه ما يشبهه فأول كتاب عمل 

وكان السبب يف ذلك أن ملكاً من ملوكهم كان إذا تزوج امرأة وبات معها ليلة قتلها من الغد فتزوج 
جبارية من أوالد امللوك ممن هلا عقل ودراية يقال هلا شهرزاد فلما حصلت معه ابتدأت خترفه وتصل 

حيمل امللك على استبقائها ويسأهلا يف الليلة الثانية عن متام احلديث إىل أن أىب احلديث عند انقضاء الليل مبا 
عليها ألف ليلة وهو مع ذلك يطأها إىل أن رزقت منه ولدا أظهرته وأوقفته على حيلتها عليه فاستعقلها 
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قد قيل أن ومال إليها واستبقاها وكان للملك قهرمانة يقال هلا دينار زاد فكانت موافقة هلا على ذلك و
هذا الكتاب ألف حلماين ابنة من وجاءوا فيه خبرب غري هذا قال حممد بن إسحاق والصحيح أن شاء اهللا 
أن أول من مسر بالليل اإلسكندر وكان له قوم يضحكونه وخيرفونه ال يريد بذلك اللذة وإمنا كان يريد 

ي على ألف ليلة وعلى دون املائيت احلفظ واحلرس واستعمل لذلك بعده امللوك كتاب هزار أفسان وحيتو
مسر ألن السمر رمبا حدث به يف عدة ليال وقد رأيته بتمامه دفعات وهو باحلقيقة كتاب غث بارد 

احلديث قال حممد بن إسحاق ابتدأ أبو عبد اهللا حممد بن عبدوس اجلهشياري صاحب كتاب الوزراء 
 والروم وغريهم كل جزء قائم بذاته ال يعلق بتأليف كتاب اختار فيه ألف مسر من أمسار العرب والعجم

بغريه وأحضر املسامرين فأخذ عنهم أحسن ما يعرفون وحيسنون واختار من الكتب املصنفة يف األمسار 
واخلرافات ما حيلو بنفسه وكان فاضالً فاجتمع له من ذلك أربعمائة ليلة ومثانون ليلة كل ليلة مسر تام 

ثر مث عاجلته املنية قبل استيفاء ما يف نفسه من تتميمه ألف مسر ورأيت حيتوي على مخسني ورقة وأقل وأك
من ذلك عدة أجزاء خبط أيب الطيب أخي الشافعي وكان قبل ذلك ممن يعمل األمسار واخلرافات على 

ألسنة الناس والطري والبهائم مجاعة منهم عبد اهللا بن املقفع وسهل بن هارون وعلي بن داود كاتب زبيدة 
 وقد استقصينا أخبار هؤالء وما صنفوه يف مواضعه من الكتاب فأما كتاب كليلة ودمنه فقد وغريهم

اختلف يف أمره فقيل عملته اهلند وخرب ذلك يف صدر الكتاب وقيل عملته ملوك اإلسكانية وحنلته اهلند 
علم بذلك كتاب وقيل عملته الفرس وحنلته اهلند وقال قوم أن الذي عمله بزر مجهر احلكيم أجزاء واهللا أ

سندباد احلكيم وهو نسختان كبرية وصغرية واخللف فيه أيضاً مثل اخللف يف كليلة ودمنة والغالب 
  .واألقرب إىل احلق أن يكون اهلند صنفته

  أسماء كتب الفرس

كتاب هزاردستان كتاب موسفاس وفينلوس كتاب ححد حسروا كتاب املربني كتاب خرافة ونزهة 
اب روزبه اليتيم كتاب مسك زنانه وشاه زنان كتاب منرود ملك بابل كتاب كتاب الدب والثعلب كت

  .خليل ودعد

  أسماء الكتب التي ألفها الفرس

يف السري واألمسار الصحيحة اليت مللوكهم كتاب رستم واسفنديار ترمجه جبلة بن سامل كتاب رام شوس 
يف سرية أنوشروان كتاب التاج وما ترمجه جبلة بن سامل كتاب شهريزاد مع ابرويز كتاب الكارنامج 
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تفاءلت به ملوكهم كتاب دارا والصنم الذهب كتاب اثنني نامه كتاب خداي نامه كتاب رام ونرسى 
  .كتاب أنوشروان

  أسماء كتب الهند في الخرافات واألسمار واألحاديث

    

 بن املقفع وغريه وقد نقل هذا كتاب كليلة ودمنة وهو سبعة عشر باباً وقيل مثانية عشر باباً فسره عبد اهللا
الكتاب إىل الشعر نقله أبان بن عبد احلميد بن الحق بن عفري الرقاشي ونقله علي بن داود إىل الشعر 

ونقله بشر بن املعتمد والذي خرج بعضه ورأيت أنا يف نسخة زيادة بابني وقد عملت شعراء العجم هذا 
ية وهلذا الكتاب جوامع وانتزاعات عملها مجاعة منهم بن الكتاب شعراً ونقل إىل اللغة الفارسية بالعرب

املقفع وسهل بن هارون وسلم صاحب بيت احلكمة واملريد األسود الذي استدعاه املتوكل يف أيامه من 
فارس ومن كتبهم كتاب سندباد الكبري كتاب سندباد الصغري كتاب البد كتاب بوناسف وبلوهر كتاب 

والصني كتاب هابل يف احلكمة كتاب اهلند يف قصة هبوط آدم عليه بوناسف مفرد كتاب أدب اهلند 
السالم كتاب طرق كتاب دبك اهلندي يف الرجل واملرأة كتاب حدود منطق اهلند كتاب ساديرم كتاب 

  .ملك اهلند القتال والسباح كتاب شاناق يف التدبري كتاب أطر يف األشربة كتاب بيدبا يف احلكمة

  سمار والتواريخأسماء كتب الروم في األ

كتاب الروم يف األمسار والتواريخ كتاب تاريخ الروم كتاب مسسه ودمن على مثال كتاب كليلة ودمنة 
وامسه بالرومية وهو كتاب بارد التأليف بغيض التصنيف وقد قيل أن بعض احملدثني عمله كتاب أدب 

ب حماورة امللك مع حممد الروم كتاب مورويانوس يف األدب كتاب أنطوس السايح وملك الروم كتا
عاربوس كتاب ديسون وراجيل امللكني كتاب مساس العامل يف األمثال كتاب العقل واجلمال كتاب خرب 

  .ملك لد كتاب سطرينوس امللك وسبب تزوجيه بساراد الفقصة

  أسماء كتب ملوك بابل وغيرهم

  من ملوك الطوائف وأحاديثهم 

 له وأغواه كتاب نيمرود ملك بابل كتاب امللك الراكب كتاب ملك بابل الصاحل وابليس كيف احتال
القصبة كتاب الشيخ والفىت كتاب أردشري ملك بابل وأربوبه وزيره كتاب الهج بن أبان كتاب احلكيم 

  .الناسك
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  أسماء العشاق الذين عشقوا في الجاهلية واإلسالم

  وألف في أخبارهم 

هؤالء الذين نذكرهم ألف أخبارهم مجاعة مثل عيسى بن داب والشرقي بن القطامي وهشام الكليب كتب 
واهليثم بن عدي وغريهم كتاب مرقس وأمساء كتاب عمرو بن عجالن وهند كتاب عروة وعفرا، كتاب 

بن مجيل وبثينة كتاب كثري وعزة كتاب قيس ولبىن كتاب جمنون وليلى كتاب توبة وليلى كتاب الصمة 
عبد اهللا وريا كتاب بن الطثرية وحوشية كتاب ملهى وتعلق كتاب يزيد وحبابة كتاب قابوس ومنية 

كتاب أسعد وليلى كتاب وضاح اليمن وأم البنني كتاب أميم بن عمران وهند كتاب حممد بن الصلت 
كتاب وجنة اخللد كتاب العمر بن ضرار ومجل كتاب سعد وأمساء كتاب عمر بن أيب ربيعة ومجاعة 

املستهل وهند كتاب باكر وحلظة كتاب مليكة ونعم وابن الوزير كتاب أمحد وداحة كتاب الفىت الكويف 
موىل مسلمة وصاحبته كتاب عمار ومجل وصواب كتاب املغمر بن ملك وقبول كتاب عمرو بن زيد 

 الكف الطائي وليلى كتاب علي بن إسحاق ومسنة كتاب األحوص وعبدة كتاب بشر وهند كتاب عاشق
كتاب عاشق الصورة كتاب عبقر وسحام كتاب إياس وصفوة كتاب بن مطعون ورتيلة وسعادة كتاب 

حرافة ورق كتاب املخزومي واهلذلية كتاب عمرو بن العنقفري ود بن زيد مناة كتاب مرة وليلى كتاب 
  .ذي الرمة ومي

  أسماء العشاق من سائر الناس

تاب علي بن أدمي ومنه كتاب املهذب ولذة كتاب الفضل بن ممن ألف يف حديثه كتاب سبيل وقالون ك
أيب دالمة وكليم كتاب املعذب والغواء والطرية كتاب سحر اللهو وسكر كتاب إبراهيم وعلم كتاب 

طرب وعجب كتاب عمرو بن صاحل وقصاف كتاب أمحد وسنا كتاب حممد ودقاق كتاب حكم وخلد 
تاب أمحد وزين العصور كتاب بشر املهليب وبسباسة كتاب عباد الفاتك وفنك كتاب شعوب وعطرق ك

كتاب عاصم وسلطان كتاب ذوب ورخيم كتاب أمحد بن قتيبة وبانوجة كتاب سهل وسليمة كتاب 
الكاتب ومىن كتاب أيب العتاهية وعتب كتاب عباس وفور كتاب عاشق البقرة كتاب عسى وسراب 

  . بن املهذب ولبىن بنت املعمركتاب عصام ودمينة كتاب مزيد والزهراء كتاب عبيد اهللا

  أسماء الحبائب المتطرفات

كتاب رحيانة وقرنفل كتاب رقية وخدجية كتاب مؤيس وذكياً كتاب سكينة والرباب كتاب العطريفة 
والدلفاء كتاب هند وابنة النعمان كتاب عبدة العاقلة وعبدة الغدارة كتاب لؤلؤة وشاطرة كتاب جندة 
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  .تاب صواب وسرور كتاب الدمها ونعمةوزعوم كتاب سلمى وسعاد ك

    

  أسماء العشاق الذين تدخل أحاديثهم في السمر

كتاب صاحب بشر بن مروان وابنة عمه كتاب الكليب وابنة عمه كتاب التميمي والتميمية الذين تعاهدوا 
 كتاب كتاب املصري واملكية كتاب عبد اهللا بن جعفر والشجرة املكتوب عليها كتاب الوجيهة واألعرايب

أمساء بن خارجة الفزاري كتاب ملك بن امسا وصاحبة احلص كتاب عباس احلنفي واليت رماها كتاب 
اجلارية وموالها وعبيد اهللا بن معمر كتاب عبد الرمحن بن احلكم بن حسان األسدي وسعد صاحيب الغار 

اب سليمان وعنوان كتاب الفىت واملرأة اليت رمت باحلصاة كتاب الرياب وزوجها الذين تعاهدوا كت
وشيبان كتاب سليمان بن عبد امللك واجلارية وطفلها كتاب املرأة وأخوا والرجل الذي هواها كتاب 

األعرايب وابنة عمه آخر كتاب عبد امللك والكليب صاحب خالد بن الوليد كتاب الزهري وابنة عمه الذين 
لعيار وابنة عمه كتاب عنمة وازيهر ساروا إىل هشام بن عبد امللك كتاب ديار وظميا كتاب ملك ا

وعمرو امللك كتاب الكردوحية وابنة الكاهن كتاب األخوين العراقي واملدين كتاب املعلى وسينا كتاب 
املتجرد يف النساء كتاب بدن وشادن كتاب حبيب العطار كتاب حسن واللص اإلسرائيلي كتاب حافية 

رة ومظعون اجلين كتاب عامر ودعد جارية خالصة ابنة هاشم الكندي كتاب املومل بن الشريف والصو
كتاب عروة بن عبد يا ليل الطائي وابنة عمه كتاب الفىت العاشق وصاحبته كتاب املخنث والفتاة اليت 

عشقته كتاب الفىت العاشق وهند املستعجلة كتاب الفىت العاشق الست وذات اخلال كتاب الفىت األمحق 
  .ون وسلم وجاريتها املخيلةومشسة عاشقته كتاب العاشق ان

  أسماء عشاق األنس للجن وعشاق الجن لألنس

كتاب دعد والرباب كتاب رفاعة العبسي وسكر كتاب سعسع وقمع كتاب ناعم بن دارم ورحيمة 
وشيطان الطاق كتاب األغلب والذباب كتاب الضرغام وحودروفس كتاب عمرو ودقيانوس كتاب 

ل وامسا كتاب حضر بن النبهان واجلنية كتاب الدلفاء وأخوا الشماخ ودمع كتاب اخلزرجي واحملتا
واجلين كتاب دعد الفزارية واجلين وعمرو كتاب عمر بن سفيان السلمي واجلنية كتاب عمرو بن 

املكشوح واجلنية كتاب ربيعة بن قدام واجلنية كتاب سعد بن عمري والنوار قال حممد بن إسحاق كانت 
 فيها مشتهاة يف أيام خلفاء بين العباس وسيما يف أيام املقتدر فصنف الوراقون األمسار واخلرافات مرغوباً

وكذبوا فكان ممن يفتعل ذلك رجل يعرف بابن دالن وامسه أمحد بن حممد بن دالن وآخر يعرف بابن 
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العطار ومجاعة وقد ذكرنا فيما تقدم من كان يعمل اخلرافات واألمسار على ألسنة احليوان وغريه وهم 
  ل بن هارون وعلي بن داود والعتايب وأمحد بن أيب طاهر سه

  الكتب المؤلفة في عجائب البحر وغيره

وهي كتاب يعرف بكتاب صخر املغريب وألفه وحيتوي على ثالثني حديثاً عشرة يف عجائب الرب وعشرة 
 يف عجائب الشجرة وعشرة يف عجائب البحر كتاب واثلة بن األسقع كتاب السميفع بن ذي ترحم

  .احلمريي والعقوق بنت زيد كتاب الشيخ بن الشاب

  الفن الثاني من المقالة الثامنة 

  أخبار المعزمين والمشعبذين والسحرة وأصحاب

  النيرنجيات والحيل والطلسمات 

قال حممد بن إسحاق الندمي زعم املعزمون والسحرة أن الشياطني واجلن واألرواح تطيعهم وختدمهم 
يهم فأما املعزمون ممن ينتحل الشرائع فزعموا أن ذلك يكون بطاعة اهللا جل امسه وتتصرف بني أمرهم و

واالبتهال إليه واألقسام على األرواح والشياطني به وترك الشهوات ولزوم العبادات وان اجلن والشياطني 
ة أمسائه يطيعوم إما طاعة هللا جل امسه ألجل األقسام به وإما خمافة منه تبارك وتعاىل وألن يف خاصي

تقدست وذكره عال وجل قمعهم وإذالهلم فأما السحرة فزعمت أا تستعبد الشياطني بالقرابني واملعاصي 
وارتكاب احملظورات مما هللا جل امسه يف تركها رضا وللشياطني يف استعماهلا رضا مثل ترك الصالة 

 وهذا الشان ببالد مصر وما والصوم وإباحة الدماء ونكاح ذوات احملرم وغري ذلك من األفعال الشرية
واالها ظاهر والكتب فيه مؤلفة كثرية موجودة وبابل السحرة بأرض مصر قال يل من رآها وا بقايا 

ساحرين وساحرات وزعم اجلميع من املعزمني والسحرة أن هلم خواتيم وعزائم ورقي وصنادل وأحزاب 
  .ودخن وغري ذلك مما يستعملونه يف علومهم

  حكاية أخرى

    

زعم طائفة من الفالسفة وعبدة النجوم ام يعملون الطلسمات على أرصاد الكواكب جلميع ما يريدونه 
من األفعال البديعة والتهيجات والعطوف والتسليطات وهلم نقوش على احلجارة واخلرز والفصوص وهذا 

 من طريقة أخرى علم فاشي ظاهر يف الفالسفة وللهند اعتقاد يف ذلك وأفعال عجيبة وللصني حيل وسحر
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وللهند خاصة علم التوهم وهلا يف ذلك كتب قد نقل بعضها إىل العريب وللترك علم من السحر قال يل من 
أثق بفضله ام يعملون عجائب من هزائم اجليوش وقتل األعداء وعبور املياه وقطع املسافات البعيدة يف 

ألشخاص غري أن أفعاهلا قد بطلت لتقادم املدة القريبة والطلسمات بأرض مصر والشام كثرية ظاهرة ا
  .العهد

  الكالم على الطريقة المحمودة في العزائم

يقال واهللا أعلم وأحكم أن سليمان بن داود عليهما السالم أول من استعبد اجلن والشياطني واستخدمها 
اود وقيل أول من استعبدها على مذاهب الفرس مجشيد بن أوجنهان قال وكان يكتب لسليمان بن د

آصف بن برخيا وهو ابن خالة سليمان عرباين ويوسف بن عيصو عرباين واهلرمزان بن الكردول فارسي 
  .وعرباين

  أسماء العفاريت الذين دخلوا على سليمان بن داود

وهم سبعون زعموا أن سليمان بن داود صلى اهللا على نبينا وعليهما السالم جلس وأحضر رئيس اجلن 
وعرضهم فعرفه فقطس اسم واحد واحد منهم وفعله يف ولد آدم وأخذ عليهم والشياطني وامسه فقطس 

: العهد وامليثاق فإذا أقسم عليهم بذلك العهد أجابوا وانصرفوا والعهود أمساء اهللا تعاىل عز وجل وهم

فقطس، عمرد، كيوان، مشرعال، فريوز، مهاقال، ذيزب، سيدوك، حبذرب، سيار زنبور، الراحس، 
اهر، قارون، شداد، صعصعة، بكتان، هرمثة، بكلم، فروخ هرمز، مههمة، عيزار، كوكب، محران، د

مزاحم، مرة، فترة، اهليم، إرهبة، خيثع، خيفتة، رياح، زحل، ذويعة حمتوكرا، هيشب، طقعيطان، وقاص، 
قدمنة، مفرش، ابرايل، نزار، شفطيل، ديويذ، أنكرا، خطوفة تنكيوش، مسلقر، قادم، أشجع، نودر، 

 عصار، ثعبان، نامان، منودركي، طبابور، ساهتون عذافر، مرداس، شيطوب، زعروش، صخر، تيشامة،
  العرمرم، خشرم، شاذان، احلرث، احلويرث، عزرة فقرون، 

  أسماء السبعة الذين هؤالء من ولدهم

خلامس فأوهلم دش اليوم األول شاخبا اليوم الثاين مربيا اليوم الثالث عربا اليوم الرابع مسمار اليوم ا
  .منودركي اليوم السادس خبطش اليوم السابع

  أريوس الرومي
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أريوس بن اصطفانوس بن بطلينس الرومي ويلقب برشيد قومه وكان من علماء الروم بالعزائم وله من 
الكتب كتاب يذكر فيه أوالد إبليس وتفرقهم يف البالد وما خيتص به كل جنس منهم يف العلل واألرواح 

  .فعال وأنساب اجلنواإلستهالكات واأل

  لوهق

هو لوهق بن عرفج قدمي وله من الكتب كتاب طبائع اجلن ومواليدهم ومواخيذهم واألرواح الصارعة 
  .وهذا الكتاب أكرب من كتاب أريوس الرومي

  ابن هالل

يف اإلسالم من احملدثني وهو أبو نصر أمحد بن هالل البكيل وهالل بن وصيف وهو الذي فتح هذا األمر 
وكان خمدوماً ومناطقاً وله أفعال عجيبة وأعمال حسنة وخواتيم جمربة وله من الكتب كتاب الروح 

املتالشية كتاب املفاخر يف األعمال كتاب تفسري ما قالته الشياطني لسليمان بن داود صلى اهللا على نبينا 
  .وعليهما وما أخذ عليهم من العهود

  ابن اإلمام

ذين يعملون بأمساء اهللا جل امسه رجل يعرف بابن اإلمام وكان يف أيام املعتضد وطريقته ومن املعزمني ال
  .حممودة غري مذمومة

  أبو خالد الخراساني

  عبد اهللا بن هالل، صالح المديبري، عقبة األذرعي، أبو خالد الخراساني 

  .هؤالء يعملون بالطريقة احملمودة وهلم أفعال جليلة وأعمال نبيلة

  رصاصةابن أبي 

وهو أبو عمرو عثمان بن أيب رصاصة ممن رأيناه وشاهدناه وكان مقدماً يف صناعته سألته يوماً فقلت يا 
أبا عمرو أنا أنزهك عن التعرض هلذا الشأن فقال يا سبحان اهللا يل نيف ومثانون سنة لو مل أعلم أن هذا 

تب كثرية وأعمال حسنة وأهل أمر حق لتركته ولكين ال أشك يف صحته فقلت واهللا ال أفلحت وله ك
  .هذه الصناعة يفضلونه ويقدمونه
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  الكالم على الطريقة المذمومة

    

فأما الطريقة املذمومة وهي طريقة السحرة فزعم من خيرب ذلك أن بيذخ ابنة إبليس وقيل هي ابنة ابن 
ليها وأخدمته من يريد إبليس وأن هلا عرشاً على املاء وأن املريد هلذا األمر مىت فعل هلا ما تريد وصل إ

وقضت حوائجه ومل حيتجب عنها والذي يفعل هلا القرابني من حيوان ناطق وغري ناطق وأن يدع 
املفترضات ويستعمل كل ما يقبح يف العقل استعماله وقد قيل أيضاً أن بيذخ هو إبليس نفسه وقال آخر 

تعاىل اهللا وتقدست أمساؤه وقال يل أن بيذخ جتلس على عرشها فيحمل إليها املريد لطاعتها فيسجد هلا 
إنسان منهم أنه رآها يف النوم جالسة على هيئتها يف اليقظة وإنه رأى حوهلا قوماً يشبهون النبط سوادية 

حفاة مشققي األعقاب وقال يل رأيت يف مجلتهم بن منذر بين وهذا رجل من أكابر السحرة قريب العهد 
  . يناطق من حتت الطستوامسه أمحد بن جعفر غالم بن زريق وكان

  ومنهم خلف

  ..ابن يوسف الدستميساين وله من الكتب على ما ذكر بعض أصحابه ويعرف بابن قنان كتاب

  ومنهم حماد بن مرة

  .اليماين روى عن الزرقاء الساحرة على زعمه وله من الكتب كتاب التماثيل

  ومنهم الحريري

كتب كتاب احللوالت والربوطات والعقد وهو أبو القاسم الفضل بن سهل بن الفضل وله من ال
  واإلدارات 

  ابن وحشية الكلداني

وهو أبو بكر أمحد بن علي بن املختار بن عبد الكرمي بن جرثيا بن بدنيا بن برطانيا بن عاالطياً الكسداين 
الصويف من أهل قسني وكان يدعي أنه ساحر يعمل أعمال الطلسمات ويعمل الصنعة وحنن نذكر كتبه 

نعة يف موضعها من آخر الكتاب ومعىن كسداين نبطي وهم سكان األرض األوىل وهو من ولد يف الص
سنحاريب وله من الكتب يف السحر والطلسمات كتاب طرد الشياطني ويعرف باألسرار كتاب السحر 

الكبري له كتاب السحر الصغري كتاب دوار على مذهب النبط وهو تسع مقاالت كتاب مذاهب 
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األصنام كتاب اإلشارة يف السحر كتاب أسرار الكواكب كتاب الفالحة الكبري والصغري الكلدانيني يف 
كتاب حاطوثى أناعي الكسداين يف النوع الثاين من الطلسمات نقله ابن وحشية كتاب احلياة واملوت يف 

عالج األمراض لراهطا بن مسوطان الكسداين كتاب األصنام كتاب القرابني كتاب الطبيعة له كتاب 
  .األمساء له كتاب مفاوضاته مع أيب جعفر األموي وسالمة بن سليمان اإلمخيمي يف الصنعة والسحر

  أبو طالب

أمحد بن احلسني بن علي بن أمحد بن حممد بن عبد امللك الزيات صاحب بن وحشية وهو الذي يروي 
  .هذه الكتب عنه وحييا يف وقتنا هذا بل أحسبه مات قريباً

  والطلسمات والنيرنجاتالكالم على الشعبذة 

أول من لعب بالشعبذة يف اإلسالم عبيد الكيس وآخر يعرف بقطب الرحا وهلما يف ذلك عدة كتب منها 
كتاب الشعبذة لعبيد الكيس كتاب اخلفة والدك والقف لقطب الرحا كتاب بلع السيف والقضيب 

عبيد الكيس وآخر من رأينا ممن واحلصى والسبج وأكل الصابون والزجاج واحليلة يف ذلك كتاب املخرقة ل
  .يلعب باخلفة منصوراً بالعجب ومات عن مائة ومخس عشرة سنة وكان يقول لعبت بني يدي املعتمد

  قالشتانس

هذا قدمي ممن تكلم على خواص األشياء والنريجنات والطلسمات وله من الكتب كتاب اجلامع يف 
  .النريجنات واخلواص

  بليناس الحكيم

أهل الطوانة من بالد الروم ويقال أنه أول من أحدث الكالم على الطلسمات وكتابه فيما عمله من 
  .مبدينته ومبمالك امللوك من الطلسمات معروف مشهور

  أروس

  رومي وله من الكتب كتاب النريجنات 

  سسه الهندي

  .وهممن القدماء ومذهبه يف النريجنات مذهب اهلند وله كتاب سلك فيه مسلك أصحاب الت
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  كتب هرمس في النيرنجات والخواص والطلسمات

كتاب هرمس يف النشر والتعاويذ والعزائم كتاب اهلاريطوس يف نريجنات األشجار والثمار واألدهان 
الشمس والقمر والنجوم واحلشائش كتاب فريقونيوس يف األمساء واحلفظة والتمائم والعوذ من حروف 

  .اخلمسة وأمساء الفالسفة كتاب فريقونيوس يف اخلواص وجزأه ثالثة أجزاء كل جزء حيتوي على معىن

  الفن الثالث من المقالة الثامنة 

  الكتب المصنفة في معان شتى

  . ال يعرف مصنفوها وال مؤلفوها

  أسماء خرافات تعرف باللقب

    

شكبذة كتاب كعب ضب كتاب ضلع الدير كتاب مخج كتاب عاشق ال يعرف يف أمرها غري هذا كتاب 
البقرة كتاب حرة الريح كتاب سعدة كتاب حديثة كتاب حبل مشق كتاب ذو نقطة كتاب رقاصة 

كتاب سكن كتاب خرء الطري كتاب يثلب كتاب صعيدة كتاب طعنة الصراخ كتاب برص كتاب ري 
  .بلبل كتاب حىب وحلمة كتاب جلبذةكتاب عرازة كتاب رخية كتاب جوسق كتاب قور كتاب 

  أحاديث البطالين ال يعرف من صنفها

كتاب حوشب األسدي كتاب عروة بن عبد اهللا كتاب الغاضري كتاب أيب السايب املخزومي كتاب 
أيب عمر األعرج كتاب ضمضم املديين كتاب قلوص كتاب أيب سكة كتاب مسرور األوسي كتاب أيب 

تاب بن امحر كتاب عقريط كتاب حطمي الدالل كتاب أيب احلر املديين معن الغفاري كتاب الدارمي ك
  .كتاب فند كتاب هبة اهللا كتاب نومة الضحى كتاب بن الشونيزي

  أسماء قوم من المغفلين ألف في نوادرهم الكتب

ال يعلم من ألفها كتاب نوادر جحا كتاب نوادر أيب ضمضم كتاب نوادر بن أمحر كتاب نوادر سورة 
 كتاب نوادر بن املوصلي كتاب نوادر بن يعقوب كتاب نوادر أيب عبيد احلزمي كتاب نوادر أيب األعرايب

  .علقمة كتاب نوادر سيفويه

  أسماء الكتب المؤلفة



ابن الندمي-الفهرست  310  

  في الباه الفارسي والهندي والرومي والعربي 

على طريق احلديث املشبق كتاب بنيان دخت كتاب بنيان نفس كتاب رام دخت يف الباه كتاب 
رطوس الرومي يف حديث الباه كتاب األلفية الكبري كتاب األلفية الصغري كتاب بردان وحباحب أليب م

حسان الكبري كتاب بردان وحباحب الصغري كتاب احلرة واألمة كتاب السحاقات والبغاسر أليب العبس 
ي كتاب كتاب ألفه بن حاجب النعمان ويعرف حبديث بن الدكاين كتاب لعوب الرئيسة وحسني اللوط

  .اجلواري احلبايب

  الكتب المؤلفة في الخيالن واالختالج والشامات واالكتاف

  والكتب المؤلفة في الفأل والزجر والحزر وما أشبه ذلك 

  الفرس والهند والروم والعرب

كتاب منحول الفراسة ألرسطاليس كتاب الفراسة لقليمون كتاب فراسة احلمام كتاب زجر الفرس 
اب زجر اهلند كتاب زجر العرب كتاب اخليالن ملينس الرومي كتاب الشامات كتاب زجر الروم كت

ملينس الرومي كتاب الفال ألهل فارس كتاب خطوط الكف والنظر يف اليد للهند كتاب االختالج على 
ثالثة أوجه للفرس كتاب زجر الطري والفال والعيافة والقيافة والكهانة للمدائين كتاب الفأل الفلكي 

تاب االختالج والزجر وما يرى الرجل يف ثيابه وجسده وصفة اخليالن وعالج النساء ومعرفة للكندي ك
ما يدل عليه احليات كتاب قرعة بن املرحتل الكبرية كتاب قرعة بن املرحتل الصغرية كتاب فيثاغورس يف 

كتاب قرعة القرعة اليت يقترع ا عند كل حاجة كتاب قرعة ذي القرنني كتاب قرعة ألفتها النصارى 
  منسوبة إىل دانيال كتاب قرعة منسوبة إىل اإلسكندر بالسهام 

  الكتب المؤلفة في الفروسية وحمل السالح

  وآالت الحروب والتدبير والعمل بذلك لجميع األمم 

كتاب اثنني الرمي لبهرام جور وقيل لبهرام جوبني كتاب اثنني الضرب بالصواجلة للفرس كتاب تعبئة 
ألساورة وكيف كانت ملوك الفرس تويل األربعة الثغور من الشر ق والغرب و احلروب وآداب ا

واجلنوب والشمال كتاب احليل للهرمثي الشعراين ألفه للمأمون يف احلروب جود يف تأليفه وجعله مقالتني 
ول عشرون املقالة األوىل ثالثة أجزاء املقالة الثانية ستة وثالثون فصالً ألف ومخسة وعشرون باباً اجلزء األ

باباُ حيتوي على مائتني وأربع وستني مسألة اجلزء الثاين سبعة أبواب حيتوي على اثنتني وأربعني مسألة 
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اجلزء الثالث أربعة وعشرون باباً حيتوي على مائة وأربع وأربعني مسألة كتاب عبد اجلبار بن عدي 
تاب آداب احلروب وفتح للمنصور يف آداب احلروب وصورة العسكر كتاب امشيطي يف الفروسية ك

احلصون واملدائن وتربيص الكمني وتوجيه اجلواسيس والطالئع والسريا ووضع املساحل ترمجته مما عمل 
لألردشري بن بابك كتاب باجهر اهلندي يف فراسات السيوف ونعتها وصفاا ورسومها وعالماا كتاب 

ي يف أمر تدبري احلرب وما ينبغي السيوف اليت كانت عند العرب وأصناف ذلك كتاب شاناق اهلند
للملك أن يتخذ من الرجال ويف أمر األساورة والطعام والسم كتاب العمل بالنار والنفط والزراقات يف 

  .احلروب كتاب الدبابات واملنجنيقات واحليل واملكايد رأيته خبط بن خفيف

  الكتب المؤلفة في البيطرة

  وعالج الدواب وصفات الخيل واختياراتها 

    

كتاب ابن أخي حزام يف البيطرة ألفه للمتوكل كتاب ألفه حكيم من حكماء الروم يف عالج سائر 
الدواب كتاب البيطرة لسموس مقالة موجودة كتاب اخليل وعلى أي نعت وصفة شية أفره ما يكون من 

الدواب اخليل كتاب ارتباط اخليل جمهول كتاب نقله إسحاق بن علي بن سليمان للفرس يف عالج سائر 
واخليل والبغال والبقر والغنم واإلبل ومعرفة مثنها وسومها كتاب البيطرة للحصييب جمهول كتاب البيطرة 

  .للروم كتاب البيطرة للفرس

  الكتب المؤلفة في الجوارح واللعب بها وعالجاتها

  للفرس والروم والترك والعرب 

لبزاة للفرس كتاب البزاة للترك كتاب البزاة كتاب اجلوارح حملمد بن عبد اهللا بن عمر البازيار كتاب ا
  للروم كتاب البزاة للعرب كتاب اجلوارح واللعب ا أليب دلف القاسم بن عيسى 

  أسماء الكتب المؤلفة في المواعظ واآلداب والحكم

  . للفرس والروم والهند والعرب مما يعرف مؤلفه أو ال يعرف

 وحسيس املوبدان إىل بزرمجهر بن البختكان أوله أنه مل كتاب زاد الفروخ يف تأديب ولده كتاب مهراد
يتنازع الرأي متنازعان أحدمها خمطئ واآلخر مصيب كتاب بفروس يف األدب كتاب بروسن يف تدبري 

املرتل كتاب إبراهيم بن زياد يف األدب للمهدي كتاب حممد بن الليث إىل الرشيد يعظه كتاب حممد بن 
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ب الرد على الزنادقة جمهول كتاب عهد كسرى إىل ابنه هرمز يوصيه حني الليث إىل حيىي بن خالد كتا
أصفاه امللك وجواب هرمز إياه كتاب ملك من امللوك اخلالية إىل ابنه يف التأديب كتاب عهد كسرى إىل 

من أدرك التعليم من بيته كتاب ملك صاحل من امللوك فيه مجاع رؤوس امللوك اليت عليها تدور سياستها 
هد أردشري بابكان إىل ابنه سابور كتاب موبدان موبد يف احلكم واجلوامع واالداب كتاب عهد كتاب ع

كسرى أنوشروان إىل ابنه الذي يسمى عني البالغة كتاب مسائل استرعاحبس العامل واجلواب عنها كتاب 
سرى إىل امللك ذي الشيبة وما جرى بينه وبني وزرائه وأهل مملكته من احملاورة كتاب ما كتب به ك

املرزبان وإجابته إياه كتاب حديث اليأس والرجاء واحملاورة اليت جرت بينهما كتاب امللك واملرأة اليت 
علقها بني السماء واألرض يستظل حتتها ألف فارس كتاب املسائل اليت أنفذها ملك الروم إىل أنوشروان 

لفرس يسأله عن أشياء من احلكمة على يد بقراط الرومي كتاب إرسال ملك الروم الفالسفة إىل ملك ا
كتاب الفيلسوف الذي بلي باجلارية قيطر وحديث الفالسفة يف أمرها كتاب امللك الذي أشار عليه أحد 
وزرائه بالنوم واآلخر باليقظة كتاب ما أمر أردشري باستخراجه من خزائن الكتب اليت وضعها احلكماء يف 

ك والضرتني والوزراء كتاب امرأيت امللك إحدامها تفضل التدبري كتاب حديث السمع والبصر كتاب املل
الغلمان واألخرى اجلواري وكالم الفالسفة يف ذلك كتاب اهلنديني اجلواد والبخيل واالحتجاج بينهما 
وقضاء ملك اهلند يف ذلك كتاب سكربريى بن مرديودهلرمز بن كسرى ورسالة كسرى إىل جواسب 

ية يف الشكر كتاب أروى وذكر ديرها وما تكلمت به من احلكمة وجواا كتاب كسرى إىل زعماء الرع
كتاب نوادر ميمون بن ميمون يف األدب كتاب محزة بن عفيف يف سرية ذي اليمينني كتاب أدب مسعدة 
الكاتب كتاب العرزمي يف األدب بنوادر وشعر كتاب آداب عافية بن يزيد القاضي كتبه إىل إسحاق بن 

اب آداب إبراهيم بن املهدي كتاب آداب كلثوم بن عمر العتايب كتاب آداب عبسي بن علي اهلامشي كت
عبد اهللا بن املعتز كتاب شاناق اهلندي يف اآلداب مخسة أبواب كتاب سرية نامه تأليف حداهود بن 

فرخزاذ وهو كتاب األخبار واألحاديث كتاب علي بن زين النصراين يف اآلداب واألمثال على مذاهب 
   والعرب كتاب ترمجته نوادر أهل الشرفية ونوادر أوساط الناس ونوادر السفلة والوضعاء الفرس والروم

  الكتب المؤلفة في تعبير الرؤيا

كتاب أرطاميدورس يف تعبري الرؤيا مخس مقاالت كتاب النوم واليقظة لفرفوريوس كتاب أيب سليمان 
 الرؤيا كتاب تعبري الرؤيا البن سريين كتاب املنطقي يف اإلنذارات النومية كتاب ألفه إبراهيم بن بكوس يف

تعبري الرؤيا للكرماين كتاب تعبري الرؤيا للفريياين حديث كتاب تعبري الرؤيا البن قتيبة كتاب تعبري الرؤيا 
  .على مذاهب أهل البيت عليهم السالم كتاب تعبري الرؤيا ألهل البيت لطيف
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  الكتب المؤلفة في العطر

    

ىي بن خالد كتاب العطر إلبراهيم بن العباس كتاب العطر للكندي كتاب كيماء كتاب العطر ألف ليح
العطر للكندي كتاب العطر جمهول كتاب آخر جمهول يف العطر والتركيبات كتاب العطر حلبيب العطار 

  ..كتاب العطر وأجناسه للمفضل بن سلمة كتاب العطر وأجناسه ومعادنه لرجل جبلي يقال له

   الطبيخالكتب المؤلفة في

كتاب الطبيخ للحارث بن بسخر كتاب الطبيخ إلبراهيم بن املهدي كتاب الطبيخ البن ماسويه كتاب 
الطبيخ إلبراهيم بن العباس الصويل كتاب الطبيخ لعلي بن حيىي املنجم كتاب الطبيخ ملخربة كتاب الطبيخ 

ى للرازي كتاب الطبيخ ألمحد بن الطيب كتاب الطبيخ جلحظة كتاب السكباج له كتاب أطعمة املرض
  .له

  الكتب المؤلفة في السمومات وعمل الصيدنة

  رنطاح

ال يعلم أحمدث هو أم قدمي وله من الكتب كتاب السمومات وتركيبها وأصوهلا حنو مخسني ورقة كتاب 
السمومات البن البطريق كتاب السمومات للهند كتاب السمومات ودفع ضررها للكندي كتاب 

لوقا ودفع مضارها كتاب أجناس احليات لناقل اهلندي كتاب أجناس احلشرات السمومات لقسطا بن 
  .البن البطريق كتاب الصيدنة لراوق الصيدناين كتاب الصيدنة للرازي

  الكتب المؤلفة في التعاويذ والرقى

كتاب اهلياكل السبعة كتاب اخلواتيم السبعة كتاب اجلواب السبعة كتاب املنازل السبعة كتاب الرقى 
لتعاويذ البن وحشية كتاب الرقى والتعاويذ ألمحد بن هالل كتاب سفر آدم وفيه أمساء املالئكة وا

واألعمال على أمسائها جمهول واليهود تدعيه كتاب اهلياجات والعطوف واحللول والربوط جمهول 
  .املصنف

  أسماء كتب مفردات وأسماء مصنفيها
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ان اجلوهري كتاب التالويح ليحىي بن حممد الزجاج كتاب اجلوهر وأصنافه ألفه للمعتضد حممد بن شاذ
كتاب السيوب واملعجونات والغضار الصيين جلعفر بن احلسني كتاب الندا على األشياء مسجع ال يعرف 

مؤلفه كتاب اهلليلجة ال يعرف مؤلفها ويقال ألفها الصادق رضي اهللا عنه وهذا حمال كتاب أجناس الرقيق 
أهل مصر البن بطحا حنو مائة ورقة كتاب الكنوز السبعة ال يعرف مؤلفه والكالم عليه ألفه رجل من 

كتاب دفائن السيوب ال يعرف مؤلفه كتاب املعادن واملطالب والكنوز لبعض املصريني كتاب مزاجات 
  .اجلواهر املعدنية وعمل الفوالذ والطاليقون واخلماهن والصفر وغري ذلك ال يعرف مؤلفه

  المقالة التاسعة 

   المذاهب واالعتقاداتمقالة

  الفن األول من المقالة التاسعة 

  وصف مذاهب الحرنانية الكلدانيين

  . المعروفين بالصابة ومذاهب الثانوية الكلدانيين

    

علة مل يزل حكاية من خط أمحد بن الطيب يف أمرهم حكاها عن الكندي اجتماع القوم على أن للعامل 
واحد ال يكثر ال يلحقه صفة شيء من املعلوالت كلف أهل التمييز من خلقه اإلقرار بربوبيته وأوضح هلم 
السبيل وبعث رسالً للداللة وتثبيتاً للحجة أمرهم أن يدعوا إىل رضوانه وحيذروا غضبه ووعدوا من أطاع 

اقه مث ينقطع ذلك وقد حكى عن بعض نعيماً ال يزول وأوعدوا من عصى عذاباً اقتصاصاً بقدر استحق
أوائلهم أنه قال يعذب اهللا تسعة ألف دور مث يصري إىل رمحة اهللا وأن خيص هؤالء القوم الذين دعوا إىل اهللا 

وإىل احلنيفية اليت يقسمون ا وأن مشهوريهم وأعالمهم أراين وأغاثاذميون وهرميس وبعضهم يذكر 
وة هؤالء القوم كلهم واحدة وسنتهم وشرائعهم غري خمتلفة سولون جد أفالطون الفيلسوف ألمه ودع

جعلوا قبلتهم واحدة بأن صريوها لقطب الشمال يف سفرة العقالء قصدوا بذلك للبحث عن احلكمة 
ودفعوا ما ناقض القطر ولزموا فضائل النفس األربع وأخذوا بالفضائل اجلزئية وجتنبوا الرذائل اجلزئية 

حركة اختيارية وعقلية املفترض عليهم من الصالة يف كل يوم ثالث أوهلا قبل وقالوا إن السماء تتحرك 
طلوع الشمس بنصف ساعة أو أقل لتنقضي مع طلوع الشمس وهي مثان ركعات وثالث سجدات يف 
كل ركعة الثانية انقضاؤها مع زوال الشمس وهي مخس ركعات وثالث سجدات يف كل ركعة الثالثة 
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د غروب الشمس وإمنا ألزمت هذه األوقات ملواضع األوتاد الثالثة اليت هي وتد مثل الثانية انقضاؤها عن
املشرق ووتد وسط السماء ووتد املغرب ومل يذكر أحد منهم أن من الفرض صالة لوقت وتد األرض 
وصلوام النافلة اليت هي مبرتلة الوتر يف لزومه للمسلمني ثالث يف كل يوم األوىل يف الساعة الثانية من 
النهار والثانية يف الساعة التاسعة من النهار والثالثة يف الساعة الثالثة من الليل وال صالة عندهم إال على 

طهور واملفترض عليهم من الصيام ثالثون يوماً أوهلا لثمان مضني من اجتماع آذار وتسعة أخر أوهلا لتسع 
 من شباط وهي أعظمها وهلم تنفل من بقني من اجتماع كانون األول وسبعة أيام أخر أوهلا لثمان مضني

صيامهم وهو ستة عشر وسبعة وعشرون يوماً وهلم قربان يتقربون به وإمنا يذحبون للكواكب ويقول 
بعضهم أنه إذا قرب باسم الباري كانت داللة القربان رديئة ألنه عندهم تعدى إىل أمر عظيم وترك ما هو 

ذبح للقربان الذكور من البقر والضأن واملعز وسائر ذي األربع دونه ملا جعله متوسطاً يف التدبري والذي ي
غري اجلذور مما ليس له أسنان يف اللحيني مجيعاً ومن الطري غري احلمام مما ال خملب له والذبيحة عندهم مع 
قطع األوداج واحللقوم والتذكية متصلة مع الذبيحة ال انفصال بينهما وأكثر ذبائحهم الديوك وال يؤكل 

بان وحيرق وال يدخل اهلياكل ذلك اليوم وللقربان أربعة أوقات يف الشهر االجتماع واالستقبال القر
وسبعة عشر ومثانية وعشرين وأعيادهم عيد يسمى عيد فطر السبعة وفطر الشهر وقيل فطر الثالثني بيومني 

ين من الشهر وعيد وبعد هذا الفطر خبمسة أيام وبعد هذا الفطر بثمانية عشر يوماً وهو يوم ستة وعشر
احلبل وهو يف مخسة وعشرين من تشرين األول وعيد امليالد وهو يف ثالثة وعشرين من كانون وعيد يف 
تسعة وعشرين من متوز وعليهم الغسل من اجلنابة وتغيري الثياب ومن مس الطامث وتغيري الثياب ويعتزل 

طرون وال ذبيحة عندهم إال ملاله رئة ودم الطامث البتة وقد يغتسل من اجلنابة ومس الطامث بالغسل والن
وقد وا عن أكل اجلذور وما مل يذك وكل ما له أسنان يف اللحيني مجيعاً كاخلرتير والكلب واحلمار ومن 

الطري غري احلمام وما له خملب ومن النبات غري الباقلى والثوم ويتعدى بعضهم اللوبيا والقنبيط والكرنب 
اجلمل حىت يقولون أن من مشى حتت خطام بعري مل يقض حاجته ذلك والعدس ويفرطون يف كراهة 

وجيتنبون كل من به مرض الوضح واجلذام وسائر األمراض اليت تعدي ويتركون االختتان وال حيدثون على 
فعل الطبيعة حدثاً ويتزوجون بشهود ال من القريب القرابة وفريضة الذكر واألنثى سواء وال طالق إال 

فاحشة ظاهرة وال يراجع املطلقة وال جيمع بني امرأتني وال يطأهن إال لطلب الولد وعندهم حبجة بينة عن 
أن الثواب والعقاب إمنا يلحق األرواح وليس يؤخر ذلك عندهم إىل أجل معلوم ويقولون أن النيب هو 

جابة الربيء من املذمومات يف النفس واآلفات يف اجلسم والكامل يف كل حممود وأن ال يقصر عن اإل
    بصواب كل مسألة وخيرب مبا يف األوهام وجياب يف دعوته يف إنزال الغيث ودفدفع اآلفات عن 

النبات واحليوان ويكون مذهبه ما يصلح به العامل ويكثر به عامره وقوهلم يف اهليويل والعنصر والصورة 
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م يف السماء إا طبيعة والعدم والزمان واملكان واحلركة كما قال ارسطاطاليس يف مسع الكيان وقوهل
خامسة ليست من العناصر األربعة ال تضمحل وال تفسد ما قال يف كتاب السماء وقوهلم يف الطبائع 
األربع وفسادها إىل احلرث والنسل وكون احلرث والنسل منها وكوا منه كما قال يف كتاب الكون 

ما قال يف كتاب العلوية وقوهلم يف النفس والفساد وقوهلم يف اآلثار العلوية واألحداث حتت جرم القمر ك
إا دراكة ال تبيد وإا جوهر ليست جبسم وال يلحقها لواحق اجلسم كما قال يف كتاب النفس وقوهلم 
يف الرؤيا الصادقة وغريها واحلس واحملسوس كما قال يف كتاب احلس واحملسوس وقوهلم يف أن اهللا واحد 

وجب وإنه لذلك ال يلحقه سولوجسس كما قال يف كتاب ال تلحقه صفة وال جيوز عليه خرب م
مطاطافوسيقا وقوهلم يف براهني األشياء على ما شرط يف كتاب فوديقطيقا وقال الكندي أنه نظر يف 

كتاب يقر به هؤالء القوم وهو مقاالت هلرمس يف التوحيد كتبها البنه على غاية من التقانة يف التوحيد ال 
  نفسه مندوحة عنها والقول ا جيد الفيلسوف إذا أتعب 

  حكاية أخرى في أمرهم

    

قال أبو يوسف ايشع القطيعي النصراين يف كتابه يف الكشف عن مذاهب احلرنانيني املعروفني يف عصرنا 
بالصابة أن املأمون اجتاز يف آخر أيامه بديار مضر يريد بالد الروم للغزو فتلقاه الناس يدعون له وفيهم 

انيني وكان زيهم إذ ذاك لبس األقبية وشعورهم طويلة بوفرات كوفرة قرة جد سنان بن مجاعة من احلرن
ثابت فأنكر املأمون زيهم وقال هلم من أنتم من الذمة فقالوا حنن احلرنانية فقال أنصاري أنتم قالوا ال قال 

 القول فقال هلم فيهود أنتم قالوا ال قال فمجوس أنتم قوا ال قال هلم أفلكم كتاب أم نيب فمجمجوا يف
فأنتم إذا الزنادقة عبدة األوثان وأصحاب الرأس يف أيام الرشيد والدي وأنتم حالل دماؤكم ال ذمة لكم 
فقالوا حنن نؤدي اجلزية فقال هلم إمنا تؤخذ اجلزية ممن خالف اإلسالم من أهل األديان الذين ذكرهم اهللا 

ك فأنتم ليس من هؤالء وال من هؤالء فاختاروا عز وجل يف كتابه وهلم كتاب وصاحله املسلمون عن ذل
اآلن أحد أمرين إما أن تنتحلوا دين اإلسالم أو دينا من األديان اليت ذكرها اهللا يف كتابه وإال قتلتكم عن 

آخركم فإين قد أنظرتكم إىل أن أرجع من سفريت هذه فإن أنتم دخلتم يف اإلسالم أو يف دين من هذه 
 يف كتابه وإال أمرت بقتلكم واستئصال شأفتكم ورحل املأمون يريد بلد الروم األديان اليت ذكرها اهللا

فغريوا زيهم وحلقوا شعورهم وتركوا لبس األقبية وتنصر كثري منهم ولبسوا زنانري وأسلم منهم طائفة 
وبقي منهم شرذمة حباهلم وجعلوا حيتالون ويضطربون حىت انتدب هلم شيخ من أهل حران فقيه فقال هلم 

د وجدت لكم شيئاً تنجون به وتسلمون من القتل فحملوا إليه ماالً عظيماً من بيت ماهلم أحدثوه منذ ق
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أيام الرشيد إىل هذه الغاية وأعدوه للنوائب وأنا أشرح لك أيدك اهللا السبب يف ذلك فقال هلم إذا رجع 
مسه يف القرآن فانتحلوه فأنتم املأمون من سفره فقولوا له حنن الصابئون فهذا اسم دين قد ذكره اهللا جل ا

تنجون به وقضى أن املأمون تويف يف سفرته تلك بالبذندون وانتحلوا هذا االسم منذ ذلك الوقت ألنه مل 
يكن حبران ونواحيها قوم يسمون بالصابة فلما اتصل م وفاة املأمون ارتد أكثر من كان تنصر منهم 

نوا عليه قبل مرور املأمون م على ام صابئون ورجع إىل احلرنانية وطولوا شعورهم حسب ما كا
ومنعهم املسلمون من لبس األقبية ألنه من لبس أصحاب السلطان ومن أسلم منهم مل ميكنه االرتداد 

خوفا من أن يقتل فأقاموا متسترين باإلسالم فكانوا يتزوجون بنساء حرانيات وجيعلون الولد الذكر مسلما 
 سبيل كل أهل ترعوز وسلمسني القريتني املشهورتني العظيمتني بالقرب من واألنثى حرنانية وهذه كانت

حران إىل منذ حنو عشرين سنة فان الشيخني املعروفني بأيب زرارة وأيب عروبة علماء شيوخ أهل حران 
بالفقه واألمر باملعروف وسائر مشايخ أهل حران وفقهائهم احتسبوا عليهم ومنعوهم من أن يتزوجوا 

نيات أعين صابئات وقالوا ال حيل للمسلمني نكاحهم ألم ليس من أهل الكتاب وحبران أيضاً بنساء حرا
منازل كثرية إىل هذه الغاية بعض أهلها حرنانية ممن كان أقام على دينه يف أيام املأمون وبعضهم مسلمون 

وم يقال هلم بنو وبعضهم نصارى ممن كان دخل يف اإلسالم وتنصر يف ذلك الوقت إىل هذه الغاية مثل ق
  .ابلوط وبنو قيطران وغريهم مشهورين حبران

  حكاية في الرأس

    

قال الرجل املقدم ذكره أنه رأس إنسان صورته عطاردية على ما يعتقدونه يف صور الكواكب يؤخذ ذلك 
عد يف اإلنسان إذا وجد على الصورة اليت يزعمون أا عطاردية حبيلة وغيلة فيفعل به أشياء كثرية منها يق

الزيت والبورق مدة طويلة حىت تسترخي مفاصله وتصري يف حال إذا جذب رأسه اجنذب من غري ذبح 
فيما أرى ولذلك يقال فالن يف الزيت مثل قدمي هذا إذا كان يف شدة يفعلون ذلك يف كل سنة إذا كان 

ق على لسانه وخيرب عطارد يف شرفه ويزعمون أن نفس ذلك اإلنسان تتردد من عطارد إىل هذا الرأس وينط
مبا حدث وجييب عما يسأل عنه ألم يزعمون أن طبيعة اإلنسان أليق وأشبه بطبيعة عطارد من سائر 
احليوان وأقرب إليه بالنطق والتمييز وغري ذلك مما يعتقدونه فيه فتعظيمهم هلذا الرأس وحيلتهم فيه وما 

ته أيضاً بعد أخذ الرأس عنها طويل مثبت يف يعملونه قبل أخذه عن اجلثة وبعد ذلك وما يتخذونه من جث
كتاب هلم يلقب بالكتاب احلاتفي هلم فيه عجائب من النريجنات ورقى وعقد وصور وتعليقات من أعضاء 

حيوان خمتلفة األجناس مثل خرتير ومحار وغراب وغري ذلك وتدخينات ومتاثيل حيوانات تنقش على 
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أكثرها منقوشاً على فصوص خواتيمهم إىل هذه الغاية فصوص اخلواتيم تصلح بزعمهم لفنون وشاهدت 
  وسألتهم عنها فزعموا أم يصيبوا يف قبور موتاهم القدمية يتربكون ا 

  نسخة ما قرأته بخط أبي سعيد

  وهب بن أهيم النصراني من القربانات 

خ وامسه آريس يوم يوم األحد للشمس وامسها ايليوس يوم االثنني للقمر وامسه سني يوم الثالثاء للمري
األربعاء لعطارد وامسه نابق يوم اخلميس للمشتري وامسه بال يوم اجلمعة للزهرة وامسها بلثى، يوم السبت 

  .لزحل و وامسه قرنس

  معرفة أعيادهم

أول سنتهم نسيان أول يوم من نسيان والثاين والثالث يضرعون آلهلتهم بلثى وهي الزهرة يدخلون يف هذا 
آلهلة مجاعة مجاعة متفرقني ويذحبون الذبائح وحيرقون احليوان أحياء ويوم السادس منه اليوم إىل بيت ا

يذحبون ثوراً آلهلتهم القمر ويأكلونه آخر النهار ويوم الثامن منه يصومون ويفطر على حلوم اخلراف 
 للسبعة اآلهلة ويعملون يف هذا اليوم عيداً للسبعة اآلهلة والشياطني واجلن واألرواح وحيرقون سبعة خرفان

وخروفاً لرب العميان وخروفاً لآلهلة الشياطني ويوم اخلامس عشر منه يعملون سر الشمال وقربان 
وتشميس وذبائح وإحراقات ويأكلون ويشربون ويوم العشرين منه خيرجون إىل دير كادي وهو دير على 

فحل البقر واحداً لقرنس باب من أبواب حران يسمى باب فندق الزيت ويذحبون ثالثة زبرخ والزبرخ 
اآلهلة وهو زحل وواحداً آلريس وهو املريخ وهو اإلله األعمى وواحداً للقمر وهو سني اإلله ويذحبون 

تسعة خرفان سبعة للسبعة اآلهلة وواحداً إلله اجلن وواحداً لرب الساعات وحيرقون خرفانا وديكة كثرية 
رية تسمى سبىت على باب من أبواب حران يقال له باب ويف يوم مثانية وعشرين خيرجون إىل دير هلم يف ق

السراب ويذحبون ثوراً كبرياً هلرمس اآلله ويذحبون تسعة خرفان للسبعة اآلهلة وإلله اجلن ولرب الساعات 
  .ويأكلون ويشربون وال حيرقون يف هذا اليوم شيئاً من احليوان

  أيار

س ويشمون الورد ويأكلون ويشربون ويف اليوم أول يوم م من أيار يعملون قربان السر للشمال وتشمي
  الثاين يعملون عيداً البن السالم ونذوراً وميلون موائدهم كل طرفة وفاكهة وحلوا ويأكلون ويشربون 

  حزيران
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يوم سبعة وعشرين منه يعملون تشميس السر للشمال لإلله الذي يطري النشاب وينصبون يف هذا اليوم 
قسام للسبعة اآلهلة للشمال وحيضر الكمر قوساً فيوترها وجيعل فيها نشابة مائدة وجيعلون عليها سبعة أ

فيها بوصني يف رأسه نار وهو خشب ينبت يف أراضي حران عليه زئري تشتعل النار فيه كما تشتعل يف 
الشمع ويرمي الكمر اثين عشر سهماً مث ميشي الكمر على يديه ورجليه كما ميشي الكلب حىت يرد تلك 

فعل ذلك مخس عشر مرة وهو يقصم أي يتفاءل إن طفئ ذلك البوصني فعنده أن العيد غري السهام ي
  مقبول وإن مل يطفأ فقد قبل العيد 

  تموز

    

يف النصف منه عيد البوقات يعين النساء املبكيات وهو تاوز عيد يعمل لتاوز اإلله وتبكي النساء عليه 
 الريح وال تأكل النساء شيئاً مطحونا يف رحا بل تأكلن كيف قتله ربه وطحن عظامه يف الرحا مث ذراها يف

حنطة مبلولة ومحصاً ومتراً وزبيباً وما أشبه ذلك ويف سبعة وعشرين منه يعمل الرجال سر الشمال للجن 
والشياطني واآلهلة ويعملون طرموساً كثرياً من دقيق وبطم وزبيب ميس وجوز مقشر كما يعمل الرعاة 

امان الرئيس أيب اآلهلة وقرباناً لنمريا ويأخذ الرئيس من كل رجل منهم يف هذا ويذحبون تسعة خرفان هل
  .اليوم درمهني ويأكلون ويشربون

  آب

يف مثانية أيام منه يعصرون مخراً حديثاً لآلهلة ويسمونه بأمساء خمتلفة كثرية ويضحون يف هذا اليوم بصيب 
لق حىت يتهرأ ويؤخذ حلمه فيعجن بدقيق السميد طفل حني يولد لآلهلة أوىل األصنام يذبح الصيب مث يس

وزعفران وسنبل وقرنفل وزيت ويعمل منه أقراص صغار مثل التني وخيبز يف تنور جديد ويكون ألهل 
السر للشمال لكل سنة وال تأكل منه امرأة وال عبد وال ابن أمة وال جمنون وال يطلع على ذبيحة هذا 

رين وما بقي من عظامه وغضاريفه وعروقه وأوردته حيرقه الكمرين الطفل وعمله إذا عمل إال الثالثة كم
  .قرباناً لآلهلة

  أيلول

يف ثالثة أيام منه يطبخون ماء يستحمون به سراً للشمال لرئيس اجلن وهو اإلله األعظم ويطرحون يف هذا 
 تطلع املاء شيئاً من طرفاء ومشع وصنوبر وزيتون وقصب وشيطرج مث يغلونه وجيعلون ذلك قبل أن
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الشمس ويصبونه على أبدام مثل السحرة ويذحبون يف هذا اليوم مثانية خرفان سبعة لآلهلة وواحداً إلله 
الشمال ويأكلون يف جممعهم ويشرب كل واحد سبعة كاسات من مخر ويأخذ الرئيس منهم لبيت املال 

عملون استقبال الشمس من كل رأس درمهني ويف يوم ستة وعشرين من هذا الشهر خيرجون إىل اجلبل وي
وزحل والزهرة وحيرقون مثانية فراريج وديوك عتق ومثانية خرفان ومن كان عليه نذر لرب البخت يأخذ 

ديكاً عتيقاً أو فروجاً ويشد يف جناحه بوصينا قد أشعل طرفيه بالنار ويرسل الفروج لرب البخت فان 
ن حيترق الفروج مل يتقبل منه رب البخت احترق الفروج كله فقد قبل نذره وإن انطفأ البوصني قبل أ

النذر وال القربان ويف يوم سبعة وعشرين ويوم مثانية وعشرين هلم أسرار وقرابني وذبائح وإحراقات 
  .للشمال وهو الرب األعظم وللشياطني واجلن اليت تدبرهم وتوقيهم وتعطيهم البخت

  تشرين األول

للموتى وهو أن يشتري كل واحد منهم من كل شيء يف النصف من هذا الشهر يعملون إحراق الطعام 
يؤكل مما وجد يف السوق من صنوف اللحوم والفواكه الرطبة واليابسة ويطبخون أصناف الطبيخ 

واحللوى مث حيرق مجيع ذلك بالليل للموتى وحيرق مع هذا الطعام عظم من فخذ مجل وجيعل ذلك لكلب 
صبون أيضاً ملوتاهم على النار مخراً ممزوجاً ليشربوه كما املوذية حىت ال ينبح على موتاهم فيفزعون وي

  يأكلون الطعام احملرق 

  تشرين الثاني

يصومون يف أحد وعشرين يوماً منه تسعة أيام آخرها يوم تسعة وعشرين لرب البخت ويفتون يف كل ليلة 
 وخيلطونه ويبددونه يف اخلبز اللني وخيلطون معه الشعري والتنب واللبان واآلس الرطب ويرشون عليه الزيت

منازهلم ويقولون يا طراق البخت هاكم خبزاً لكالبكم وشعرياً وتبناً لدوابكم وزيتا لسرجكم وآساً 
  ألكاليلكم أدخلوا بسالم واخرجوا بسالم واتركوا لنا أجرة حسنة وألوالدنا 

  كانون األول

    

يف اليوم الرابع منه ينصبون قبة يسموا اخلدر لبلثى وهي الزهرة اآلهلة برقيا ويسموا السحمية وينصبون 
هذه القبة على الرخامة اليت يف احملراب ويعلقون عليها أصناف الفاكهة والرياحني والورد األمحر اليابس 

والرطبة ويذحبون الذبائح من كل احليوان واألترج والدستبوية وسائر ما يقدرون عليه من الفاكهة اليابسة 
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الذي يقدرون عليه من ذوات األربع والطري بني يدي هذه القبة ويقولون هذه ذبائح إهلتنا بلثى وهي 
الزهرة يفعلون ذلك سبعة أيام وحيرقون أيضاً يف هذه األيام إحراقات كثرية من احليوان لآلهلة واإلهلات 

ت املاء ويف ثالثني يوماً منه رأس شهر رئيس احلمد جيلس يف هذا اليوم املستورات البعيدة النائية وبنا
الكمر على منرب مرتفع يصعد إليه تسع مراقي ويأخذ يف يده قضيباً من طرفاء ومير به سائرهم فيضرب 

كل واحد منهم ثالثة بالقضيب أو مخسة أو سبعة مث خيطب خطبة هلم يدعو فيها جلماعتهم بالبقاء وكثرة 
واإلمكان والعلو على مجيع األمم وبرد دولتهم وأيام ملكهم إليهم وخبراب مسجد اجلامع حبران النسل 

وكنيسة الروم والسوق املعروفة بسوق النساء ألن هذه املواضع كانت فيها أصنامهم فقلعها ملوك الروم ملا 
 عن املنرب فيأكلون من تنصروا وبإقامة دين عزوز اليت كانت يف مواضع هذه األشياء اليت وصفنا مث يرتل
  الذبائح ويشربون ويأخذ الرئيس من كل رجل يف هذا اليوم لبيت ماهلم درمهني 

  كانون الثاني

يف أربعة وعشرين يوماً منه ميالد الرب الذي هو القمر يعملون فيه سراً للشمال ويذحبون الذبائح 
 ويوقدون الداذي وهو قضبان الصنوبر وحيرقون مثانني حيواناً من ذوات األربع والطري ويأكلون ويشربون

  .لآلهلة واإلهلات

  شباط

يصومون فيه سبعة أيام أوهلا يوم التاسع منه وهذا الصوم للشمس هي الرب العظيم رب اخلري وال يأكلون 
  .يف هذه األيام شيئاً من الزفر وال يشربون اخلمر وال يصلون يف هذا الشهر إال للشمال واجلن والشياطني

  آذار

ون يوم الثامن منه ثالثني يوماً للقمر ويف عشرين منه يقسم الرئيس خبز شعري على مجاعتهم ألريس يصوم
اإلله وهو املريخ ويف ثالثني يوماً منه رأس شهر التمر أعين القسب وهو عرس اآلهلة واإلهلات ويقسمون 

 سبع قسبات باسم فيه القسب ويكحلون فيه أعينهم ويدعون حتت املخاد اليت حتت رؤوسهم يف الليل
السبعة اآلهلة وكسرة خبز وملح لإلله الذي ميس البطون ويأخذ الرئيس من كل واحد منهم لبيت املال 

درمهني وخيرجون يف كل يوم سبعة وعشرين من الشهر أعين شهر اهلالل إىل دير هلم يعرف بدير كادي 
 وخيرجون يف يوم مثانية وعشرين إىل فيذحبون وحيرقون إحراقات لسني اإلله وهو القمر ويأكلون ويشربون

قبة األجر ويذحبون وحيرقون خروفاً وديوكاً وفراريج كثرية ألريس اإلله وهو املريخ وإذا أرادوا أن يذحبوا 
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ذبيحة كبرية مثل الزبرخ وهو فحل البقر أو خروف يصبون عليه اخلمر وهو حي فان انتفض قالوا هذا 
له غضبان ال يقبل هذا النذر وسبيلهم يف الذبيحة من أي احليوان كان قربان يتقبل وان مل ينتفض قالوا اإل

أن يقطعوا رأسه دفعة واحدة مث يتأملون عينيه وحركتهما وفمه واضطرابه وكيف خيتلج فيزجرون عليه 
ويقصمون ويتفاءلون مبا حيدث ويكون وإذا أرادوا إحراق احليوان الكبري مثل البقر والغنم والديوك وهي 

يعلقوا بكالليب وسالسل وميده مجاعة منهم على النار من كل ناحية حىت حيترق وذلك عندهم أحياء 
القربان الكبري الذي جيمع اآلهلة واإلهلات ويذكرون أن هذه النجوم السبعة اليت هي اآلهلة ذكور وإناث 

  .وأا تتناكح ويعشق بعضها بعضاً وأا تنحس وتسعد

  ي سعيدفهذا آخر ما كتبناه من خط أب

  وهب ومن خط غيره في أمرهم 

    

من آهلة احلرنانيني رب اآلهلة الرب األعمى املريخ روحاً شريراً بيل شيخ الوقار فسفر احلرب الكامل 
قوسطري الشيخ املنتخب ذات جناح الريح صارح ابنة الفقر اليت خرج هؤالء من بطنها وحساب الفارسية 

 توجه م إىل ساحل البحر أبورم ربة الثل اليت قبلت متوراً أرو أمهم اليت كان هلا ستة أرواح شريرينت
الرب بلثى اإلهلة فأما ربة الثل اليت جعلت حتفظ املعزى احملرمات اليت مل يطلق ألحد منهم بيعهن بل 

يقربوا ذبائح وال يقرن امرأة حامل وال يدنون منهن ومن آهلتهم صنم املاء الذي سقط بني اآلهلة يف 
أسطة وطرينقوس وخرج زعموا هاربا قاصدا إىل بلد اهلند وخرجوا يف طلبه وسألوه وتضرعوا إليه أن أيام 

يرجع وال يتأخر فقال هلم إين ال أدخل بعدها مدينة حران ولكين أجيء إىل هاهنا ومعىن هاهنا بالسريانية 
ومنا هذا خيرجون يف كاذا وهو مما يلي الشرق من حران وأتعهد مدينتكم وأفاضلكم وردهم فهم إىل ي

كل عشرين يوما من شهر نيسان الرجال والنساء معا يتوقعون ورود صنم املاء وقدومه عليهم ويسمى 
  .املكان كاذا

  ومن طرائف مالهم

أم حيتفظون باجلناح األيسر من الفراريج اليت تكون يف سر بيت اآلهلة الرجال يعرقونه على االستقصاء 
ن وقالئد النساء وعلى أوساط احلوامل ويزعمون أن هذا حفظ وحرز عظيم ويعلقونه يف أعناق الصبيا

وقال الثقة وقد كان فيهم قدمياً مقاالت و وبدع وال أعلم أهي فيهم اليوم أم ال منها أن طائفة منهم 
يسمون الروفسيني كانت نساؤهم ال يلبسن وال يتحلني بذهب البتة وال يلبسن خفاً أمحر وكان هلم يف 



ابن الندمي-الفهرست  323  

يوم يضحون فيه اخلنازير ويقربوا آلهلتهم وكانوا يأكلون يف ذلك اليوم كلما وقع يف أيديهم كل سنة 
من حلوم اخلنازير وطائفة أخرى مذهبهم أن يلزموا بيوم وحيلقوا رؤوسهم باملواسي أو بالنورة وكان 

  .فيهم نسوة إذا هن تزوجن األزواج حيلقن رؤوسهن على مثل ذلك

  نتاريخ رؤساء الصابئي

احلرانيني الذين جلسوا على كرسي الرياسة يف اإلسالم منذ عهد عبد امللك بن مروان وذلك يف سنة أربع 
وألف لإلسكندر أوهلم ثابت بن أحوسا رأس أربعاً وعشرين سنة ثابت بن طبون رأس ست عشرة سنة 

ايليا رأس إحدى ثابت بن قرثيا رأس سبع عشرة سنة ثابت بن ايليا رأس عشرين سنة قرة بن ثابت ابن 
وعشرين سنة جابر بن قرة بن ثابت رأس عشرنني سنان بن جابر بن قرة بن ثابت بن ايليا رأس تسع 

سنني عمروس بن طيبا رأس سبع عشرة سنة ميخائيل بن أهر بن بقراريس رأس ثالث عشرة سنة نقني بن 
بعاً وعشرين سنة قرة قصرونا رأس مخس سنني مغلس بن طيبا رأس مخس سنني عثمان بن مايل رأس أر

بن األشتر رأس تسع سنني القاسم بن القوقائي رأس تسع سنني وكان هذا الرجل أعين القاسم مسافراً مث 
عاد فرأس أربع سنني قسطاس بن حيىي ابن زونق رأس اثنتني وأربعني سنة وبعد هؤالء ممن مل جيلس على 

ن بين هرقليس حكيم بن حيىي من بين كرسي وكان مطاعاً جيري جمرى الرؤساء سعدون بن خريون م
  .هرقليس

  حكاية أخرى في أمرهم

    

وقع إيل جزء قد نقله بعض النقلة من كتبهم وحيتوي على أسرارهم اخلمسة فأما أول السر األول فسقط 
منه ورقة وآخر كلمات فيه هذه الكلمات بلفظ الناقل كاخلروف يف القطيع والعجل يف الباقر وكحداثة 

عزمني الرعفانني األقربائني املرسلني إىل بيت البغداريني ربنا القاهر وحنن نسره وأول السر الثاين الرجال امل
وهو سر األبالسة واألوثان فمن كالمهم يقول الكاهن ألحد الغلمان أليس الذي أعطيتين قد أعطيته وما 

 له وما الذي جيب علينا سلمت إيل منه فقد سلمته فيجيب ويقول للكالب والغربان والنمل فيجيب قائالً
للكالب والغربان والنمل فيجيب قائالً يا كمراه إم إخواننا والرب القاهر وحنن نسره وآخر السر الثاين 

أيضا كاخلراف يف الغنم والعجاجيل يف البقر ومثل حداثة الرجال الرعن األفراريني الداخلني يف بيت 
 الثالث ويقول أيضاً أنتم بنو البوغداريني أي القول والنظر البوغداريني بيت القاهر وحنن نسره وأول السر

فيجيب من اتفق ويقول من خلفه حنن ناصتون وآخر السر الثالث وقد يتظهر مثل اخلراف والغنم 
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والعجاجيل يف قطيع البقر ومثل حداثة الرجال يترددون إىل بيت البوغداريني ربنا القاهر وحنن نسره وأول 
لكاهن من بعد ذلك يا بين البوغداريني كونوا سامعني فيجيب من خلفه من اتفق قائالً السر الرابع يقول ا

حنن ناصتون فينادي كونوا ناصتني فيجيبون قائلني حنن سامعون وآخر السر الرابع املترددين إىل بيت 
 سامعني البغداريني ربنا القاهر وحنن نسره وأول السر اخلامس يقول الكاهن يا بين البوغداريني كونوا

فيجيبون قائلني حنن راضيون فيقول كونوا ناصتني فيجيبون أيضاً قائلني حنن سامعون فيبتدي قائالً وأي 
فإين قائل ما أعلم وما أقصر عنه وآخر السر اخلامس املتوجهني إىل بيت البوغداريني ربنا القاهر وحنن 

هذا البيت يف هذه السبعة األيام اثنان نسره قال صاحب الكتاب وعدد األمثال اليت تقال من الكاهنة يف 
وعشرون مثالً تقال فيهم على سبيل أحدوثة تنشد وترتل فأما الغلمان الذين يترمسون بالدخول إىل هذا 

البيت فام يقيمون فيه سبعة أيام يأكلون ويشربون وال تنظر إليهم امرأة يف هذه السبعة األيام ويأخذون 
صفوفة اليت يسموا يسوراً وميسحون ذلك الشراب على أعينهم ومن قبل الشراب من السبعة الكاسات امل

أن يقولوا أو يلفظوا بشيء يطعموم خبزاً وملحاً من تلك الكؤوس ومن تلك القرص والفراريج ويف 
اليوم السابع فام يأكلونه عن آخره وقد يكون أيضاً يف ذلك البيت قدس من شراب موضوعاً يف زاوية 

ا ويقولون لرئيسهم فيقرأ مبدع يا كبرينا فيجيب قائالً لتمأل األجانة مسطرياً انتقطا الوتر ويسمونه فاع
فهو سر السبعة الغري مقهور قال حممد بن إسحاق الناقل هلذه األسرار اخلمسة كان عفطياً غري فصيح 

تركها على حاهلا يف بالعربية أو أراد بنقلها على هذا التقبيح والرداءة الصدق عنهم والتحري أللفاظهم ف
بعد االئتالف وتقطع الكالم وقد كان هارون بن إبراهيم بن محاد بن إسحاق القاضي ملا كان يلي حبران 

وأعماهلا القضاء وقع إليه كتاب سرياين فيه أمر مذاهبهم وصلوام فأحضر رجالً فصيحاً بالسريانية 
تاب موجود كثري بيد الناس واحتسب هارون بن والعربية ونقله له حبضرته من غري زيادة وال نقصان والك

إبراهيم محله إىل أيب احلسن علي بن عيسى ويف ذلك الكتاب أمرهم مشروح فلينظر فيه فإنه يغين عن 
  .كثري من الكتب املعمولة يف معناه

  مذاهب المنانية

    

ويقال أوتاخيم ويقال قال حممد بن إسحاق ماين بن قتق بابك بن أيب برزام من احلسكانية واسم أمه ميس 
مرمرمي من ولد األشغانية وقيل إن ماين كان أسقف قىن والعربان من أهل حوحى وما يلي بادرايا 

وباكسايا وكان أحنف الرجل وقيل أن أصل أبيه من مهدان انتقل إىل بابل وكان يرتل املداين يف املوضع 
ر سائر الناس فلما كان يف يوم من الذي يسمى طيسفون وا بيت األصنام وكان فتق حيضر كما حيض
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األيام هتف به من هيكل بيت األصنام هاتف يا فتق ال تأكل حلماً وال تشرب مخراً وال تنكح بشراً تكرر 
ذلك عليه دفعات يف ثالثة أيام فلما رأى فتق ذلك حلق بقوم كانوا بنواحي دستميسان يعرفون باملغتسلة 

وقتنا هذا وكانوا على املذهب الذي أمر فتق بالدخول فيه وكانت وبتيك النواحي والبطائح بقاياهم إىل 
امرأته حامالً مباين فلما ولدته زعموا كانت ترى له املنامات احلسنة وكانت ترى يف اليقظة كأن آخذا 

يأخذه فيصعد به إىل اجلو مث يرده ورمبا أقام اليوم واليومني مث يرد مث أن أباه أنفذ فحمله إىل املوضع الذي 
كان فيه فريب معه وعلى ملته وكان يتكلم ماين على صغر سنه بكالم احلكمة فلما مت له اثنتا عشرة سنة 

أتاه الوحي على قوله من ملك جنان النور وهو اهللا تعاىل عما يقوله وكان امللك الذي جاءه بالوحي 
هلها وعليك بالرتاهة وترك يسمى التوم وهو بالنبطية ومعناه القرين فقال له اعتزل هذه امللة فلست من أ

الشهوات ومل يأن لك أن تظهر، حلداثة سنك فلما مت له أربع وعشرون سنة أتاه التو فقال قد حان لك أن 
  .خترج فتنادي بأمرك

  الكالم الذي قاله له التو

عليك السالم ماين مين ومن الرب الذي أرسلين إليك واختارك لرسالته وقد أمرك أن تدعو حبقك وتبشر 
شرى احلق من قبله وحتتمل يف ذلك كل جهدك قالت املانوية فخرج يوم ملك سابور بن أردشري ووضع بب

التاج على رأسه وهو يوم األحد أول يوم من نيسان والشمس يف احلمل ومعه رجالن قد تبعاه على 
سحاق ظهر مذهبه أحدمها يقال له مشعون واآلخر زكوا ومعه أبوه ينظر ما يكون من أمره قال حممد بن إ

ماين يف السنة الثانية من ملك الغالوس الرومي وظهر مرقيون قبله بنحو مائة سنة يف ملك ططوس 
أنطونيانوس يف السنة األوىل من ملكه وظهر بن ديصان بعد مرقيون بنحو ثالثني سنة وإمنا مسي بن ديصان 

عيسى عليه السالم واستخرج ماين ألنه ولد على ر يقال له ديصان وزعم ماىن أنه الفارقليط املبشر به 
مذهبه من اوسية والنصرانية وكذلك القلم الذي يكتب به كتب الديانات مستخرج من السرياين 

والفارسي وجول ماين البالد قبل أن يلقى سابور حنو أربعني سنة مث أنه دعا فريوز أخا سابور بن أردشري 
خل إليه وعلى كتفيه مثل السراجني من نور فلما رآه فأوصله فريوز إىل أخيه سابور قالت املنانية فد

أعظمه وكرب يف عينه وكان قد عزم على الفتك به وقتله فلما لقيه داخلته له هيبة وسر به وسأله عما جاء 
فيه فوعده أنه يعود إليه وسأله ماين عدة حوائج منها أن يعز أصحابه يف البلد وسائر بالد مملكته وأن 

من البالد فأجابه سابور إىل مجيع ما سأل وكان ماىن دعا اهلند والصني وأهل ينفذوا حيث شاءوا 
  خراسان وخلف يف كل ناحية صاحبا له 

  ذكر ما جاء به ماني وقوله في صفة القديم
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  تبارك وتعالى وبناء العالم والحروب التي كانت بين النور والظلمة 

    

لمة كل واحد منهما منفصل من اآلخر فالنور هو قال ماين مبدأ العامل كونني أحدمها نور واآلخر ظ
العظيم األول ليس بالعدد وهو اإلله ملك جنان النور وله مخسة أعضاء احللم والعلم والعقل والغيب 

والفطنة ومخسة أخر روحانية وهي احلب واإلميان والوفاء واملروة واحلكمة وزعم أنه بصفاته هذه أزيل 
ا اجلو واآلخر األرض قال ماين وأعضاء اجلو مخسة احللم والعلم والعقل ومعه شيئان اثنان أزليان أحدمه

والغيب والفطنة وأعضاء األرض النسيم والريح والنور واملاء والنار والكون اآلخر وهو الظلمة وأعضاؤها 
مخسة الضباب واحلريق والسموم والسم والظلمة قال ماين وذلك الكون النري جماور للكون املظلم ال 

 بينهما والنور يلقي الظلمة بصفحته وال اية للنور من علوه وال مينته وال يسرته وال اية للظلمة يف حاجز
األسفل وال يف اليمنة واليسرة قال ماين ومن تلك األرض املظلمة كان الشيطان ال أن يكون أزلياً بعينه 

 فتكونت شيطاناً رأسه كرأس ولكن جواهره كانت يف عناصره أزلية فاجتمعت تلك اجلواهر من عناصره
أسد وبدنه كبدن تنني وجناحه كجناح طائر وذنبه كذنب حوت وأرجله أربع كأرجل الدواب فلما 
تكون هذا الشيطان من الظلمة وتسمى إبليس القدمي أزدرد وأسترط وأفسد ومر مينة ويسرة ونزل إىل 

ات النور فأنكرها مث رآها متعالية فارتعد األسفل يف كل ذلك يفسد ويهلك من غالبه مث رام العلو فرأى حمل
وتداخل بعضه يف بعض وحلق بعناصره مث أنه رام العلو فعلمت األرض النرية بأمر الشيطان وما هم به من 
القتال والفساد فلما علمت به علم به عامل الفطنة مث عامل العلم مث عامل الغيب مث عامل العقل مث عامل احللم 

نان النور فاحتال لقهره قال وكان جنوده أولئك يقدرون على قهره ولكنه أراد أن قال مث علم به ملك ج
يتوىل ذلك بنفسه فأولد بروح مينته وخبمسة عامليه وبعناصره االثين عشر مولوداً وهو اإلنسان القدمي وندبه 

ريح والنور واملاء لقتال الظلمة قال فتدرع اإلنسان القدمي باألجناس اخلمسة وهي اآلهلة اخلمسة النسيم وال
والنار واختذهم سالحاً فأول ما لبس النسيم وارتدى على النسيم العظيم بالنور املسبغ وتعطف على النور 

باملاء ذي اهلباء واكنت بالريح اهلابة مث أخذ النار بيده كان والسنان واحنط بسرعة من اجلنان إىل أن 
قدمي إىل أجناسه اخلمسة وهي الدخان واحلريق والظلمة انتهى إىل احلد مما بلى احلريب وعمد إبليس ال

والسموم والضباب فتدرعها وجعلها جنة له ولقي اإلنسان القدمي فاقتتلوا مدة طويلة واستظهر إبليس 
القدمي على اإلنسان القدمي واسترط من نوره وأحاط به مع أجناسه وعناصره وأتبعه ملك جنان النور بآهلة 

ر على الظلمة ويقال هلذا الذي أتبع به اإلنسان حبيب األنوار فرتل وخلص اإلنسان أخر واستنقذه واستظه
القدمي من اجلهنمات مع ما أخذ وأسر من أرواح الظلمة قال مث أن البهجة وروح احلياة ظعناً إىل احلد 
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زجريون فنظرا إىل غور تلك اجلهنم السفلى وأبصرا األسنان القدمي واملالئكة وقد أحاط م إبليس وال
العتاة واحلياة املظلمة قال فدعا روح احلياة اإلنسان القدمي بصوت عال كالربق يف سرعة فكان إهلا آخر 

قال ماين فلما شابك إبليس القدمي باإلنسان القدمي باحملاربة اختلط من أجزاء النور اخلمسة بأجزاء الظلمة 
فيه من اللذة والترويح عن األنفس وحياة اخلمسة فخالط الدخان النسيم فمها هذا النسيم ممزوج فما 

احليوان فمن النسيم وما فيه من اهلالك واإليذاء فمن الدخان وخالط احلريق النار فمنها هذه النار فما فيها 
من اإلحراق واهلالك والفساد فمن احلريق وما فيها من اإلضاءة واإلنارة فمن النار وخالط النور الظلمة 

ثيفة مثل الذهب والفضة وأشابه ذلك فما فيها من الصفاء واحلسن والنظافة فمنها هذه األجسام الك
واملنفعة فمن النور وما فيها من الدرن والكدر والغلظ والقساوة فمن الظلمة وخالط السموم الريح فمنها 

هذه الريح فما فيها من املنفعة واللذة فمن الريح وما فهيا من الكرب والتعوير والضرر فمن السموم 
وخالط الضباب املاء فمنها هذا املاء فما فيه من الصفاء والعذوبة واملالئمة لألنفس فمن املاء وما فيه من 
التغريق والتخنيق واإلهالك والثقل والفساد فمن الضباب قال ماين فلما اختلط األجناس اخلمسة الظلمية 

 أصول األجناس الظلمية لئال تزيد مث باألجناس اخلمسة النورية نزل اإلنسان القدمي إىل غور العمق فقطع
    انصرف صاعدا إىل موضعه يف الناحية احلربية قال مث أمر بعض املالئكة باجتذاب ذلك املزاج إىل 

جانب من أرض الظلمة يلي أرض النور فعلقوهم بالعلو مث أقام ملكاً آخر فدفع إليه تلك األجزاء املمتزجة 
مالئكته خبلق هذا العامل وبنائه من تلك األجزاء املمتزجة لتخلص قال ماين وأمر ملك عامل النور بعض 

تلك األجزاء النورية من األجزاء الظلمية فبىن عشر مساوات ومثاين أرضني ووكل ملكا حيمل السماوات 
وآخر يرفع األرضني وجعل لكل مساء أبوابا اثين عشر بدهاليزها عظاما واسعة كل واحد من األبواب 

بالته على كل واحد من الدهاليز مصراعني وجعل يف تلك الدهاليز يف كل باب من أبواا بإزاء صاحبه وق
ست عتبات ويف كل واحدة من العتبات ثالثني سكة ويف كل سكة اثين عشر صفاً وجعل العتبات 
والسكك والصوف من أعاليها يف علو السماوات قال ووصل اجلو بأسفل األرضني على السماوات 

 العامل خندقا ليطرح فيه الظالم الذي يستصفي من النور وجعل خلف ذلك اخلندق وجعل حول هذا
سورا لكي ال يذهب شيء من تلك الظلمة املفردة عن النور قال ماين مث خلق الشمس والقمر الستصفاء 

ما يف العامل من النور فالشمس يستصفي النور الذي اختلط بشياطني احلر والقمر يستصفي النور الذي 
لط بشياطني الربد يف عمود السبح يتصاعد ذلك مع ما يرتفع من التسابيح والتقاديس والكالم الطيب اخت

وأعمال الرب قال فيدفع ذلك إىل الشمس مث أن الشمس تدفع ذلك إىل نور فوقها يف عامل التسبيح فيسري 
لنور شيء منعقد ال تقدر يف ذلك العامل إىل النور األعلى اخلالص فال يزال ذلك من فعلها حىت يبقى من ا

الشمس والقمر على استصفائه فعند ذلك يرتفع امللك الذي كان حلمل األرضني ويدع امللك اآلخر 
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اجتذاب السماوات فيختلط األعلى على األسفل وتفور نار فتضطرم يف تلك األشياء فال تزال مضطرمة 
ار ألف سنة وأربعمائة ومثان وستني حىت يتحلل ما فيها من النور قال ماين ويكون ذلك االضطرام مقد

سنة قال فإذا انقضى هذا التدبري ورأت اهلمامة روح الظلمة خالص النور وارتفاع املالئكة واجلنود 
واحلفظة استكانت ورأت القتال فيزجرها اجلنود من حوهلا فترجع إىل قرب قد أعد هلا مث يسد ذلك القرب 

ستريح النور حينئذ من الظلمة وأذاها وزعمت املاسية من املانوية بصخرة تكون مقدار الدنيا فريدمها فيه في
    أن النور يبقى منه شيء يف الظلمة 

  ابتداء التناسل على مذهب ماني

قال مث أن أحد أولئك األراكنة والنجوم والزجر واحلرص والشهوة واإلمث تناكحوا فحدث من تناكحهم 
أركونان ذكر وأنثى مث حدث تناكح آخر فحدث منه اإلنسان األول الذي هو آدم والذي توىل ذلك 

املرأة احلسناء اليت هي حواء قال فلما رأيي املالئكة اخلمسة نور اهللا وطيبه الذي استلبه احلرص وأسره يف 
ذينك املولودين سألوا البشري وأم احلياة واإلنسان القدمي وروح احلياة أن يرسلوا إىل ذلك املولود القدمي من 

لصه ويوضح له العلم والرب وخيلصه من الشياطني قال فأرسلوا عيسى ومعه أله فعمدوا إىل يطلقه وخي
األركونني فحبسوهم واستنقذوا املولودين قال فعمد عيسى فكلم املولود الذي هو آدم وأوضح له اجلنان 

عه منها واآلهلة وجهنم والشياطني واألرض والسماء والشمس والقمر وخوفه من حواء وأراه زجرها ومن
وخوفه أن يدنو إليها ففعل مث أن األركون عاد إىل ابنته اليت هي حواء فنكحها بالشبق الذي فيه فأولدها 

ولدا أشوه الصورة أشقر وامسه قاين الرجل األشقر مث أن ذلك الولد نكح أمه فأولدها ولداً أبيض مساه 
سمى إحدامها حكيمة الدهر واألخرى هابيل الرجل األبيض مث رجع قاين فنكح أمه فأولدها جاريتني ت

ابنة احلرص فاختذ ابنة احلرص قاين زوجة ودفع حكيمة الدهر إىل هابيل فاختذها امرأة له قال فكان يف 
حكيمة الدهر فضل من نور اهللا وحكمته ومل يكن يف ابنة احلرص من ذلك شيء مث أن ملكا من املالئكة 

 فإنه يولد منك جاريتان مكملتان ملسرة اهللا ووقع عليها جاز إىل حكيمة الدهر فقال هلا احفظي نفسك
فولدت منه جاريتني فسمت إحدامها فرياد واألخرى فرفرياد فلما بلغ هابيل ذلك احتشى غضباً ومشله 

احلزن وقال هلا ممن جئت ذين الولدين أحسبهما من قاين وهو الذي خالطك فشرحت له صورة امللك 
فشكا إليها ما فعله قاين وقال هلا بلغك ما فعله بأخيت وامرأيت فبلغ ذلك قاين فتركها ومضى إىل أمه حواء 

فعمد إىل هابيل فدمغه بصخرة فقتله مث اختذ حكيمة الدهر امرأة قال ماين مث أن أولئك األراكنة وذلك 
ت الصنديد وحواء اغتموا ملا رأوا من قاين وعلم الصنديد حلواء رطانة السحر لتسحر آدم فمضت ففعل

وتصدت له بإكليل من زهر الشجر فلما رآها آدم لشهوته وقع عليها فحملت منه وولدت رجال مجيال 
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صبيح الوجه فبلغ الصنديد ذلك فاغتم له واعتل وقال حلواء أن هذا املولود ليس من وهو غريب فرامت 
ذ الصنديد األراكنة قتله فأخذه آدم وقال حلواء إين أغذوه بألبان البقر ومثار الشجر وأخذه ومضى فأنف

ليحملوا الشجر والبقر ويباعدوها من آدم فلما رأى آدم ذلك أخذ ذلك املولود وأدار حوله ثالث دائرات 
ذكر على األوىل اسم ملك اجلنان وعلى الثانية اسم اإلنسان القدمي وعلى الثالثة اسم روح احلياة وتنجى 

 إليكم جرماً فما ذنب هذا املولود مث أن واحداً من وضرع إىل اهللا جل امسه فقال له أن كنت أنا اجترمت
الثالثة عجل ومعه إكليل البهاء أخذه بيده إىل آدم فلما رآه الصنديد واألراكنة مضوا لوجوههم قال مث 

ظهرت آلدم شجرة يقال هلا لوطيس فظهر منها لنب فكان يغذى الصيب به ومساه بامسها مث مساه بعد ذلك 
يد نصب العداوة آلدم وألولئك املولودين فقال حلواء اطلعي إىل آدم فلعلك أن شاثل مث أن ذلك الصند

ترديه إلينا ا فانطلقت فاستغوت آدم فخالطها بالشهوة فما رآه شاثل وعظه وعذله وقال له هلم تنطلق إىل 
فرياد املشرق إىل نور اهللا وحكمته فانطلق معه وأقام مث إىل أن تويف وصار إىل اجلنان مث أن شائل ور

وبرفرياد وحكيمة الدهر أمهما دبروا بالصديقوت حنو واحد وسبيل واحدة إىل وقت وفام وصارت 
  حواء وقاين وابنة احلرص إىل جهنم 

  صفة أرض النور وجو النور

  وهما االثنان اللذان كانا مع إله النور أزليين 

    

قال ماين ألرض النور أعضاء مخسة النسيم والريح والنور واملاء والنار وجلو النور أعضاء مخسة احللم 
والعلم والعقل والغيب والفطنة قال العظمة هذه األعضاء العشرة كلها اليت هي للجو واألرض قال وتلك 

حسن أجسامها األرض النرية ذات جسم نضرية جة ذات وميض وشروق يشرق عليه صفاء طهرها و
صورة صورة وحسناً حسناً وبياضاً بياضاً وصفاء صفاء وجاً جاً ونوراً نوراً وضياء ضياء ومنظراً منظراً 
وطيباً طيباً ومجاالً مجاالً وأبوابات أبوابات وبروجاً بروجاً ومساكن مساكن ومنازل منازل وجناناً جناناً 

مثار جة املنظر ونور ي بألوان شىت بعضها أطيب وأشجاراً أشجاراً وغصوناً غصوناً ذات فروع و
وأزهر من بعض وغماماً غماماً وظالالً ظالالً وذلك اإلله النري يف هذه األرض إله أزيل قال ولإلله يف هذه 
األرض عظمات اثين عشر يسمون األبكار صورهم كصورته كلها علماء عاقلون قال وعظمات يسمون 

  .قال والنسيم حياة العاملالعمار العاملون األقوياء 

  صفة أرض الظلمة وحرها
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قال ماين أرضها ذات أعماق وأغوار وأقطار وأطباق وردوم وغياض وآجام أرض متفرقة متشعبة مملوة 
حرشات وينابيع دخان منها من بالد بالد ومن ردم ردم وينبع النار منها من بالد بالد وينبع الظلمة من 

بعض وبعضه أسف والدخان الذي ينبع منه وهو محة املوت ينبع من بالد بالد وبعض ذلك أرفع من 
ينبوع غور قواعده من الزفية تراب وعناصر النار وعناصر الريح الشديدة املظلمة وعناصر املاء الثقيل 

والظلمة جماورة لتلك األرض النرية فوق وتلك أسفل ال اية لواحد منها يف جهة العلو والظلمة من جهة 
  .األسفل

  يف ينبغي لإلنسان أن يدخل في الدينك

قال وينبغي للذي يريد الدخول يف الدين أن ميتحن نفسه فإن رآها تقدر على قمع الشهوة واحلرص وترك 
أكل اللحم وشرب اخلمر والتناكح وترك أذية املاء والنار والسحر والرياء فليدخل يف الدين وإن مل يقدر 

كان حيب الدين ومل يقدر على قمع الشهوة واحلرص فليغتنم على ذلك كله فال يدخل يف الدين وإن 
حفظ الدين والصديقني وليكن له بإزاء أفعاله القبيحة أوقات يتجر فيها للعمل والرب والتهجد واملسألة 

والتضرع فان ذلك يقنعه يف عاجله وآجله ويكون صورته الصورة الثانية يف املعاد وحنن نذكرها فيما بعد 
  .عاىلأن شاء اهللا ت

  الشريعة التي جاء بها ماني والفرائض التي فرضها

فرض ماين على أصحابه عشر فرائض على السماعني ويتبعها ثالث خواتيم وصيام سبعة أيام أبداً يف كل 
شهر فالفرائض هي اإلميان بالعظائم األربع اهللا ونوره وقوته وحكمته فاهللا جل امسه ملك جنان النور 

قوته األمالك اخلمسة وهي النسيم والريح والنور واملاء والنار وحكمته الدين ونوره الشمس والقمر و
املقدس وهو على مخسة معاين املعلني أبناء احللم املشمسني أبناء العلم القسيسني أبناء العقل الصديقني أبناء 

ترك القتل ترك الغيب السماعني أبناء الفطنة والفرائض العشر ترك عبادة األصنام ترك الكذب ترك البخل 
  .الزنا ترك السرقة وتعليم العلل والسحر والقيام متني وهو الشك يف الدين واالسترخاء والتواين يف العمل

  وفرض صلوات أربع أو سبع

    

وهو أن يقوم الرجل فيمسح باملاء اجلاري أو غريه ويستقبل النري األعظم قائماً مث يسجد ويقول يف 
ليط رسول النور ومبارك مالئكته احلفظة ومسبح جنوده النريون يقول هذا سجوده مبارك هادينا الفارق
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وهو يسجد ويقوم وال يلبث يف سجوده ويكون منتصبا مث يقول يف السجدة الثانية مسبح أنت أيها النري 
ماين هادينا أصل الضياء وغصن احلياء الشجرة العظيمة اليت هي شفاء كلها ويقول يف السجدة الثالثة 

أسبح بقلب طاهر ولسان صادق لإلله العظيم أيب األنوار وعنصرهم مسبح مبارك أنت وعظمتك أسجد و
كلها وعاملوك املباركون الذين دعوم يسبحك مسبح جنودك وأبرارك وكلمتك وعظمتك ورضوانك 

من أجل أنك أنت اإلله الذي كله حق وحياة وبر مث يقول يف الرابعة أسبح وأسجد لآلهلة كلهم 
كة املضيئني كلهم ولألنوار كلهم وللجنود كلهم الذين كانوا من اإلله العظيم مث يقول يف اخلامسة وللمالئ

أسجد وأسبح للجنود الكرباء ولآلهلة النريين الذين حبكمتهم طعنوا وأخرجوا الظلمة وقمعوها ويقول يف 
ذا إىل السجدة الثانية السادسة أسجد وأسبح أليب العظمة العظيم املنري الذي جاء من العلمني وعلى ه

عشرة فإذا فرغ من الصلوات العشر ابتدأ يف صالة أخرى وهلم فيها تسبيح ال حاجة بنا إىل ذكره فأما 
الصالة األوىل فعند الزوال والصالة الثانية بني الزوال وغروب الشمس مث صالة املغرب بعد غروب 

كل صالة وسجدة مثل ما فعل يف الصالة الشمس مث صالة العتمة بعد املغرب بثالث ساعات ويفعل يف 
األوىل وهي صالة البشري فأما الصوم فإذا نزلت الشمس القوس وصار القمر نورا كله يصام يومني ال 
يفطر بينهما فإذا أهل اهلالل يصام يومني ال يفطر بينهما مث من بعد ذلك يصام إذا صار نوراً يومني يف 

 الدلو ومضى من الشهر مثانية أيام يصام حينئذ ثالثني يوماً يفطر اجلدي مث إذا أهل اهلالل ونزلت الشمس
كل يوم عند غروب الشمس واألحد يعظمه عامة املنانية واالثنني يعظمه خواصهم كذا أوجب عليهم 

  ماين 

  اختالف المانوية في اإلمامة بعد ماني

مام بعده فكان يقيم دين اهللا وطهارته قال املانوية ملا ارتفع ماين إىل جنان النور أقام قبل ارتفاعه سيس اإل
إىل أن تويف وكانت األئمة يتناولون الدين واحداً عن واحد ال اختالف بينهم إىل أن ظهرت خارجة منهم 

يعرفون بالديناورية فطعنوا على إمامهم وامتنعوا من طاعته وكانت اإلمامة ال تتم إال ببابل وال جيوز أن 
ه الطائفة خبالف هذا القول ومل يزالوا عليه وعلى غريه من اخلالف الذي يكون إمام يف غريها فقالت هذ

ال فائدة يف ذكره إىل أن أفضت الرياسة الكلية إىل مهر وذلك يف ملك الوليد بن عبد امللك يف والية خالد 
بن عبد اهللا القسري العراق وانضم إليهم رجل يقال له زاد هرمز فمكث عندهم مدة مث فارقهم وكان 

الً له دنيا عريضة فتركها وخرج إىل الصديقوت وزعم أنه يرى أموراً ينكرها وأراد اللحاق بالديناورية رج
وهم وراء ر بلخ فأتى املدائن وكان ا كاتب للحجاج بن يوسف ذو مال كثري وقد كانت بينهما 

الدنياورية فقال له صداقة فشرح له حاله والسبب الذي أخرجه من اجلملة وأنه يريد خراسان لينضم إىل 
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الكاتب أنا خراسانك وأنا أبين لك البيع وأقيم لك ما حتتاج إليه فأقام عنده وبىن له البيع فكتب زاد هرمز 
إىل الديناورية يستدعي منهم رئيساً يقيمه فكتبوا إليه أنه ال جيوز أن يكون الرياسة إال يف وسط امللك 

ظر يف األمر فلما احنل ومعناه حضرته الوفاة سألوه أن ببابل فسأل عمن يصلح لذلك فلم يكن غريه فن
جيعل هلم رئيساً فقال هذا مقالص قد عرفتم مكانه وأنا أرضاه وأثق بتدبريه لكم فلما مضى زاد هرمز 

  .أمجعوا على تقدمي مقالص

  فصارت المانوية فرقتين المهرية والمقالصية

لوصاالت حىت قدم أبو هالل الدحيوري من إفريقية وخالف مقالص اجلماعة إىل أشياء من الدين منها يف ا
وقد انتهت رياسة املانوية إليه وذلك يف أيام أيب جعفر املنصور فدعا املقالصة إىل ترك ما رمسه هلم مقالص 
يف الوصاالت فأجابوه إىل ذلك وظهر من املقالصة يف ذلك الوقت رجل يعرف ببزرمهر واستمال مجاعة 

مل يزل أمرهم على ذلك إىل أن انتهت الرياسة إىل أيب سعيد رحا فردهم يف منهم وأحدث أشياء أخر و
الوصاالت إىل رأي املهرية وهو الذي مل يزل الدين عليه يف الوصاالت ومل يزل حاهلم على ذلك إىل أن 
ظهر يف خالفة املأمون رجل منهم أحسبه يزدانبخت فخالف يف األمور وأدرى م ومالت إليه شرذمة 

  .منهم

    

  ومما نقمته المقالصة على المهرية

أم زعموا أن خالد القسري محل مهراً على بغلة وختمه خبامت فضة وخلع عليه ثياب وشي وكان رئيس 
املقالصة يف أيام املأمون واملعتصم أبو علي سعيد مث خلفه بعد كاتبه نصر بن هرمزد السمرقندي وكانوا 

ء حمظورة يف الدين وكانوا خيالطون السالطني ويؤاكلوم يرخصون ألهل املذهب والداخلني فيه أشيا
وكان من رؤسائهم أبو احلسن الدمشقي وقتل ماين يف مملكة رام بن سابور وملا قتله صلبه نصفني 

النصف الواحد على باب واآلخر على باب آخر من مدينة جنديسابور ويسمى املوضعني املار األعلى 
 يف حمبس سابور فلما مات سابور أخرجه رام ويقال بل مات يف احلبس واملار األسفل ويقال أنه كان

والصلب ال شك فيه وحكى بعض الناس أنه كان أحنف الرجلني وقيل الرجل اليمىن وماين ينتقص سائر 
األنبياء يف كتبه ويزري عليهم ويرميهم بالكذب ويزعم أن الشياطني استحوذت عليهم وتكلمت على 

 مواضع من كتبه إم شياطني فأما عيسى املشهور عندنا وعند النصارى فيزعم أنه ألسنتهم بل يقول يف
  .شيطان
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  قول المانوية في المعاد

اهلادي ومعه ثالثة قال ماين إذا حضرت وفاة الصديق أرسل إليه اإلنسان القدمي إهلاً نرياً بصورة احلكيم 
آهلة ومعهم الزكوة واللباس والعصابة والتاج وإكليل النور ويأيت معهم البكر الشبيهة بنسمة ذلك الصديق 
ويظهر له شيطان احلرص والشهوة والشياطني فإذا رآهم الصديق استغاث باآلهلة اليت على صورة احلكيم 

لت هاربة وأخذوا ذلك الصديق وألبسوه التاج واإلكليل واآلهلة الثالثة فيقربون منه فإذا رأم الشياطني و
واللباس وأعطوه الركوة بيده وعرجوا به يف عمود السبح إىل فلك القمر وإىل اإلنسان القدمي وإىل النهنهة 

أم األحياء إىل ما كان عليه أوالً يف جنان النور مث يبقى ذلك اجلسد ملقى فتجتذب منه الشمس والقمر 
ن القوي اليت هي املاء والنار والنسيم فريتفع إىل الشمس ويصري إهلاً ويقذف باقي جسده اليت واآلهلة النريو

هي ظلمة كله إىل جهنم فأما اإلنسان احملارب القابل للدين والرب احلافظ هلما وللصديقني فإذا حضرت 
من الرب وحفظ وفاته حضر أولئك اآلهلة الذين ذكرم وحضرت الشياطني واستغاث ومت مبا كان يعمل 

الدين والصديقني فيخلصونه من الشياطني فال يزال يف العامل شبه اإلنسان الذي يرى يف منامه األهوال 
ويغوص يف الوحل والطني فال يزال كذلك إىل أ أن يتخلص نوره وروحه ويلحق مبلحق الصديقني ويلبس 

لي عليه احلرص والشهوة فإذا حضرت وفاته لباسهم بعد املدة الطويلة من تردده فأما اإلنسان األثيم املستع
حضرته الشياطني فأخذوه وعذبوه وأروه األهوال فيحضر أولئك اآلهلة ومعهم ذلك اللباس فيظن اإلنسان 
األثيم أم قد جاءوا خلالصه وإمنا حضروا لتوبيخه وتذكريه أفعاله وإلزامه احلجة يف ترك إعانته الصديقني 

 يف العذاب إىل وقت العاقبة فيدحي به يف جهنم قال ماين فهذه ثالث طرق مث ال يزال يتردد يف العامل
يقسم فيه نسمات الناس أحدها إىل اجلنان وهم الصديقون والثاين إىل العامل واألهوال وهم حفظة الدين 

  .ومعينو الصديقني والثالث إىل جهنم وهو اإلنسان األثيم

  والجحيمكيف حال المعاد بعد فناء العالم وصفة الجنة 

قال مث أن اإلنسان القدمي يأيت من عامل اجلدي والبشري من املشرق والبناء الكبري من اليمن وروح احلياة من 
عامل املغرب فيقفون على البين العظيم الذي هو اجلنة اجلديدة مطيفني بتلك اجلحيم فينظرون إليها مث يأيت 

يتعجلون إىل جممع اآلهلة فيقومون حول تلك اجلحيم الصديقون من اجلنان إىل ذلك النور فيجلسون فيه مث 
مث ينظرون إىل عملة اإلمث يتقلبون ويترددون ويتضورون يف تلك اجلحيم وليست تلك اجلحيم قادرة على 

األضرار بالصديقني فإذا نظر أولئك اآلمثون إىل الصديقني يسألوم ويتضرعون إليهم فال جييبوم إال مبا ال 
  .ن التوبيخ فيزداد األمثة ندامة ومهاً وغماً فهذه صورم أبد األبدمنفعة هلم فيه م
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  أسماء كتب ماني

    

ملاين سبعة كتب أحدها فارسي وستة سوري بلغة سوريا فمن ذلك كتاب سفر األسرار وحيتوي على 
أبواب باب ذكر الديصانيني باب شهادة يستأسف على احلبيب باب شهادة على نفسه ليعقوب باب بن 

رملة وهو عند ماين املسيح املصلوب الذي صلبوه اليهود باب شهادة عيسى على نفسه يف يهودا باب األ
ابتداء شهادة اليمني بعد غلبه باب األرواح السبع باب القول يف األرواح األربع الزوال باب الضحكة 

سد باب الرد باب شهادة آدم على عيسى باب السقاط من الدين باب قول الديصانيني يف النفس واجل
على الديصانيني يف نفس احلياة باب اخلنادق الثالثة باب حفظ العامل باب األيام الثالثة باب األنبياء باب 

القيامة فهذا ما حيتوي عليه سفر األسرار كتاب سفر اجلبابرة وحيتوي كتاب فرائض السماعني باب 
اعني باب احنالل اتبني باب احنالل فرائض اتبني كتاب الشابرقان وحيتوي على باب احنالل السم

  اخلطاة كتاب سفر األحياء وحيتوي كتاب فرقماطيا وحيتوي 

  أسماء الرسائل التي لماني واألئمة بعده

رسالة األصلني رسالة الكرباء رسالة هند العظيمة رسالة هيئ الرب رسالة قضاء العدل رسالة كسكر رسالة 
وليا الكافر رسالة طيسفون يف الورقة رسالة الكلمات العشر رسالة فتق العظيمة رسالة أرمينية رسالة أم

رسالة .. املعلم يف الوصالت رسالة رمحن يف خامت الفم رسالة خربهات يف التعزية رسالة خربهات يف
رسالة طيسفون إىل السماعني رسالة فايف .. أمهسم الطيسفونية رسالة حيىي يف العطر رسالة خربهات يف

لصغرية رسالة سيس ذات الوجهني رسالة بابل الكبرية رسالة سيس وفتق يف الصور رسالة رسالة اهلدى ا
اجلنة رسالة سيس يف الزمان رسالة سعيوس يف العشر رسالة سيس يف الرهون رسالة التدبري رسالة أبا 

ة حبرانا يف اهلول التلميذ رسالة ايرين إىل الرها رسالة أبا يف احلب رسالة ميسان يف النهار رسالة أبا يف رسال
رسالة أبا يف ذكر الطيب رسالة عبد يسوع يف العصبات رسالة حبرانا يف الوصاالت رسالة شايل وسكىن 

رسالة أىب يف الزكوات رسالة حدانا يف احلمامة رسالة أفقورياً يف الزمان رسالة زكو يف الزمان رسالة 
فرس رسالة ابراحيا رسالة أيب يسام املهندس سهراب يف العشر رسالة الكرح والعراب رسالة سهراب يف ال

رسالة ابراحيا الكافر رسالة املعمودية رسالة حيىي يف الدراهم رسالة أفعند يف األعشار األربعة وبعد ذلك 
رسالة أفعند يف السعد األول رسالة سويف ذكر الوسائد رسالة يوحنا يف تدبري الصدقة رسالة السماعني يف 

لسماعني يف النار الكربى رسالة األهواز يف ذكر امللك رسالة السماعني يف تعبري الصوم والنذر رسالة ا
يزدادنبخت رسالة مينق الفارسية األوىل رسالة مينق الثانية رسالة العشر والصدقات رسالة أردشري ومينق 
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لة أردد رسالة سلم وعنصرا رسالة حطا رسالة خربهات يف امللك رسالة ابراحيا يف األصحاء واملرضى رسا
يف الدواب أجا يف اخلفاف رسالة احلمالن النرية رسالة مانا يف التصليب رسالة مهر السماع رسالة فريوز 

  .وراسني رسالة عبد بال يف سفر األسرار ورسالة مسعون ورمني رسالة عبد بال يف الكسوة

  قطعة من أخبار المنانية

  وتنقلهم في البلدان وأخبار رؤسائهم 

    

بالد ما وراء النهر من غري السمنية من األديان املنانية وكان السبب فيه أن ماين ملا قتله أول من دخل 
كسرى وصلبه وحرم على أهل مملكته اجلدل يف الدين جعل يقتل أصحاب ماين يف أي موضع وجدهم 

 لقب فلم يزالوا يهربون منه إىل أن عربوا ر بلخ ودخلوا يف مملكة خان فكانوا عنده وخان بلسام
يلقبون به ملوك الترك فلما نزل املنانية مبا وراء النهر إىل أن انتثر أمر الفرس وقوي أمر العرب فعادوا إىل 

هذه البالد وسيما يف فتنة الفرس ويف أيام ملوك بني أمية فان خالد بننب عبد اهللا القسري كان يعىن م إال 
 مث ميضي الرئيس إىل حيث يأمن من البالد وآخر ما أن الرياسة ما كانت تعقد إال ببابل يف هذه الديار

اجنلوا يف أيام املقتدر فإم حلقوا خبراسان خوفاً على نفوسهم ومن تبقى منهم ستر أمره وتنقل هذه البالد 
وكان اجتمع منهم بسمرقند حنو مخس مائة رجل فاشتهر أمرهم وأراد صاحب خراسان قتلهم فأرسل 

ب التغزغز يقول أن يف بالدي من املسلمني أضعاف من يف بالدك من أهل إليه ملك الصني وأحسبه صاح
ديين وحيلف له أن قتل واحداً منهم قتل اجلماعة به وأخرب املساجد وترك األرصاد على املسلمني يف 

سائر البالد فقتلهم فكف عنهم صاحب خراسان وأخذ منهم اجلزية وقد قلوا يف املواضع اإلسالمية فأما 
لم فكنت أعرف منهم يف أيام معز الدولة حنو ثالمثائة وأما يف وقتنا هذا فليس باحلضرة منهم مدينة الس

  .مخسة أنفس وهؤالء القوم يسمون أجاري وهم برستاق مسرقند والصغد وخاصة بنو نكث

  أسماء وذكر رؤساء المنانية في دولة بني العباس

ذلك كان اجلعد بن درهم الذي ينسب إليه مروان بن حممد فيقال مروان اجلعدي وكان مؤدباً له وقبل 
ولولده فأدخله يف الزندقة وقتل اجلعد هشام بن عبد امللك يف خالفته بعد أن أطال حبسه يف يد خالد بن 

عد فقال عبد اهللا القسري فيقال أن آل اجلعد رفعوا قصة إىل هشام يشكون ضعفهم وطول حبس اجل
هشام أهو حي بعد وكتب إىل خالد يف قتله فقتله يوم أضحى وجعله بدالً من األضحية بعد أن قال ذلك 
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على املنرب بأمر هشام فإنه كان يرمى أعين خالداً بالزندقة وكانت أمه نصرانية وكان مروان اجلعدي 
  .زنديقاً

  ومن رؤسائهم المتكلمين

  دقة الذين يظهرون اإلسالم ويبطنون الزن

ابن طالوت أبو شاكر بن أخي أيب شاكر بن األعدي احلريزي نعمان بن أيب العوجا صاحل بن عبد 
القدوس وهلؤالء كتب مصنفة يف نصرة اإلثنني ومذاهب أهلها وقد نقضوا كتباً كثرية صنفها املتكلمون يف 

ليل علي بن ثابت ذلك ومن الشعراء بشار بن برد إسحاق بن خلف بن سبانة سلم اخلاسر علي بن اخل
  وممن تشهر أخرياً أبو عيسى الوراق وأبو العباس الناشي واجلبهاين حممد بن أمحد 

  ذكر من كان يرمى بالزندقة من الملوك والرؤساء

قيل أن الربامكة بأسرها إال حممد بن خالد بن برمك كانت زنادقة وقيل يف الفضل وأخيه احلسن مثل 
ب املهدي زنديقاً واعترف بذلك فقتله املهدي قرأت خبط بعض أهل ذلك وكان حممد بن عبيد اهللا كات

  .املذهب أن املأمون كان منهم وكذب يف ذلك وقيل كان حممد بن عبد امللك الزيات زنديقاً

  ومن رؤسائهم في المذهب في الدولة العباسية

ن الري بعد أن أمنه أبو حيىي الرئيس أبو علي سعيد أبو علي رجا يزدانبخت وهو الذي أحضره املأمون م
فقطعه املتكلمون فقال له املأمون أسلم يا يزدانبخت فلوال ما أعطيناك إياه من األمان لكان لنا ولك شان 
فقال له يزدانبخت نصيحتك يا أمري املؤمنني مسموعة وقولك مقبول ولكنك ممن ال جيرب الناس على ترك 

رم ووكل به حفظة خوفاً عليه من الغوغاء وكان فصيحاً مذاهبهم فقال املأمون أجل وكان أنزله بناحية احمل
  .لسناً

  ومن رؤسائهم في وقتنا هذا

  .انتقلت الرياسة إىل مسرقند وصاروا يعقدوا مث بعد أن كانت ال تتم إال ببابل وصاحبهم مث يف وقتنا هذا

  الديصانية

    

ن قريب بعضهما من بعض وإمنا إمنا مسي صاحبهم بديصان باسم ر ولد عليه وهو قبل ماين واملذهبا
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بينهما خلف يف اختالط النور بالظلمة فإن الديصانية اختلفت يف ذلك على فرقتني فرقة زعمت أن النور 
خالط الظلمة باختيار منه ليصلحها فلما حصل فيها ورام اخلروج عنها امتنع ذلك عليه وفرقة زعمت أن 

ها ونتنها شابكها بغري اختياره ومثال ذلك أن اإلنسان إذا النور أراد أن يرفع الظلمة عنه ملا أحس خبشونت
أراد أن يرفع عنه شيئاً ذا شظايا حمددة دخلت فيه فكلما دفعها ازدادت ولوجا فيه وزعم بن ديصان أن 

النور جنس واحد والظلمة جنس واحد وزعم بعض الديصانية أن الظلمة أصل النور وذكر أن النور حي 
 بضد ذلك عامية غري جاسة وال عاملة فتكارها وأصحاب بن ديصان بنواحي حساس عامل وأن الظلمة

البطائح كانوا قدمياً وبالصني وخراسان أمم منهم متفرقون ال يعرف هلم جممع وال بيعة واملنانية كثري جداً 
 والبن ديصان كتاب النور والظلمة كتاب روحانية احلق كتاب املتحرك واجلماد وله كتب كثرية ولرؤساء

  .املذهب يف ذلك أيضاً كتب ومل تقع إلينا

  المرقيونية

أصحاب مرقيون وهم قبل الديصانية وهم طائفة من النصارى أقرب من املنانية والديصانية وزعمت 
املرقيونية أن األصلني القدميني النور والظلمة وأن هاهنا كوناً ثالثاً مزجها وخالطها وقالت بترتيه اهللا عز 

ن خلق مجيع األشياء كلها ال خيلو من ضرر وهو جمل يف ذلك واختلفوا يف الكون وجل عن الشرور وأ
الثالث ما هو فقالت منهم طائفة هو احلياة وهو عيسى وزعمت طائفة أن عيسى رسول ذلك الكون 
الثالث وهو الصانع لألشياء بامره وقدرته إال أم أمجعوا على أن العامل حمدث وأن الصنعة بينة فيه ال 

ون يف ذلك وزعمت أن من جانب الزهومات واملسكر وصلى هللا دهره وصام أبدا أفلت من حبائل يشك
الشيطان واحلكايات عنه خمتلفة كثرية االضطراب وللمرقيونية كتاب خيتصون به يكتبون به ديانتهم 

لنصرانية وملرقيون كتاب إجنيل مساه وألصحابه عدة كتب غري موجودة إال حيث يعلم اهللا وهم يتسترون با
  .وهم خبراسان كثري وأمرهم ظاهر كظهور أمر املنانية

  الماهانية

طائفة من املرقونية خيالفوم يف شيء ويوافقوم يف شيء فما يوافقون املرقيونية يف مجيع األحوال إال يف 
  .النكاح والذبائح ويزعمون أن املعدل بني النور والظلمة هو املسيح وال يعرف من أمرهم غري هذا

  الجنجيين
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هؤالء أصحاب جنجي اجلوخاين وكان هذا الرجل يعبد األصنام ويضرب بالزجنليج يف بيت الوثن فترك 
ذلك املذهب وعدل إىل مذهب ابتدعه وزعم أن هاهنا شيئاً كان قبل النور والظلمة وأنه كان يف الظلمة 

وسرق قليالً من النور عامل صورتان ذكر وأنثى قال فكان مع زوجته يف الظلمة قال فظهر لألنثى نور 
األحياء فتحركت كالدودة وارتفعت فقبلها النور وألبسها شيئاً من نوره مث أا فارقته وسرقت منه نوراً 

فرجعت إىل موضعها فخلقت من النور الذي سرقت من الذي ألبسها النور السماء واجلبال واألرض 
  .شياء نستغفر اهللا من ذكرها وال نعرف هلم كتاباًوسائر األشياء ويزعمون أن النار هي ملكة العامل وأ

  مقالة خسرو األرزمقان

هذا أيضاً من جوخى من قرية على النهروان وكان أصحابه يتفاخرون باللباس والزي وكان يأمرهم بذلك 
ويزعم أن النور كان حياً مل يزل وأنه كان نائماً فغشيته الظلمة وأخذت منه نوراً وعادت إىل موضعها 

سل إليها بإله خلقه ومساه ابن األحياء وقال امض وائتين مبا أخذت الظلمة مين من النور فلما صار ابن فأر
األحياء إىل الظلمة أصاا قد حتاكت فحدث منها بقوة النور الذي حصل فيها كونان ذكر وأنثى فمضى 

ن وأنه يذكر أن املاء الذي هو وعاد إىل النور واىل معدن احلياة والنفوس فأخذ منها وألبسها ذلك املولودي
صبابة االحتكاك خلق منه السماوات واألرضني وما فيها من النجوم واملياه واجلبال وكان يطعن على 

عيسى ويعجزه ويكتم مذهبه وال يذيعه وال كتاب له والذي حيفظ من كالمه وكالم أصحابه حنن الذين 
ظيم فعمنا فذهبنا إىل النهر فذهبنا ن سوداً وأتينا ن حفرنا السرب يف العامل فسرقنا من الدنيا املال الع

بيضاً ورددناهن مشرقات مضيئات هذا الكالم يغنون به ملحناً موزوناً ويشبه مذهبهم يف هذا مذهب 
  احلرمية 

  الرشيين

    

 يزعمون أنه مل يكن غري الظلمة فقط وكان يف جوفها املاء ويف جوف املاء الريح ويف الريح الرحم ويف

الرحم املشيمة ويف املشيمة بيضة ويف البيضة املاء احلي ويف املاء احلي ابن األحياء العظيم وارتفع إىل العلو 
  .خللق الربيات واألشياء والسماوات واألرض واآلهلة قالوا وأبوه الظلمة ال يعلم مث عاد

  المهاجرين
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ون يف بيعهم البقر والغنم واخلنازير وال مينعون هؤالء يقولون باملعمودية والقرابني واهلدايا وهلم أعياد ويذحب
  .نساءهم من أئمتهم ويقبحون الزنا

  الكشطيين

يقولون بالذبائح والشهوة واحلرص واملفاخرة ويقولون أنه كان قبل كل شيء احلي العظيم فخلق من 
   احلسنة نفسه ابنا ومساه جنم الضياء ويسمونه احلي الثاين ويقولون بالقربان واهلدايا واألشياء

  المغتسلة

هؤالء القوم كثريون بنواحي البطائح هم صابة البطائح يقولون باالغتسال ويغسلون مجيع ما يأكلونه 
ورئيسهم يعرف باحلسيح وهو الذي شرع امللة ويزعم الكونني ذكر وأنثى وأن البقول من شرع الذكر 

شنيعة جترى جمرى اخلرافة وكان تلميذه وأن األكشوث من شرع األنثى وأن األشجار عروقه وهلم أقاويل 
يقال له مشعون وكانوا يوافقون املانوية يف األصلني ويفترق ملتهم بعد وفيهم من يعظم النجوم إىل وقتنا 

  .هذا

  حكاية أخرى في أمر صابة البطائح

وفني هؤالء القوم على مذهب النبط القدمي يعظمون النجوم وهلم أمثلة وأصنام وهم عامة الصابة املعر
  .باحلرنانيني وقد قيل إم غريهم مجلة وتفصيالً

  مقالة أي وعملكما

هؤالء يزعمون أن األكوان أربعة ال يشبه بعضها بعضاً يسمون األول حوسطف العظيم ويسمون الثاين 
روميان ويسمون الثالث وردود احلية األنثى ويسمون الرابع اإلمساحيني ويزعمون أن هذه األشياء قبل كل 

كان يف العامل من األرض والسماء وغريمها وان هذه األكوان الثالثة دعت حوسطف إىل أن جتعله شيء 
  .رئيسها مث اختلفت بعد فحدث من اختالفها الشرور واآلثام

  مقالة الشيليين

كان شيلى من املغتسلة إال أنه كان خيالفها وكان يلبس اخلشن ويأكل الطيب وكان مييل إىل مذهب 
  .بهاليهود ويأخذ 

  مقالة الخوالنيين
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هؤالء أصحاب مليح اخلوالين وكان تلميذ بابك بن رام وكان بابك تلميذ شيلي وكان يوافق شيلي 
  .ويقف عن اليهود

  الماريين والدشتيين

وصاحبهم ماري األسقف ويرون مذاهب الثنوية وال حيرمون الذبائح وكان دشىت من أصحاب ماري مث 
  .خالفه

  أهل خيفة السماء

بهم أريدي وكان يرتل طيسفون ورسري وكان رجالً موسراً فخدع رجالً يهودياً فكتب له كتب صاح
  األنبياء واحلكماء واخترع لنفسه ملة ودعا الناس إليها وبنواحي طيسفون قوم على مذهبه 

  األسوريين

 يف شيء وصاحبهم ورئيسهم يقال له بن سقطرى بن أسورى يسقون األموال واملكاسب ويوافقون اليهود
  .وخيالفوم يف شيء ويظهرون ملة عيسى

  مقالة األوردجيين

هؤالء القوم يعظمون البحر ويقولون أنه هو القدمي الذي قبل كل شيء وأنه ملا خب أظهرت رحيه زبده 
فلما رأته الريح صنعت منه مسكناً وسكنته وباضت سبع بيضات قال فكان من تلك البيضات السبع آهلة 

 اآلهلة النشابة ألنه زعموا غاص يف البحر مث خرج بسرعة كما خيرج النشابة وقال أنه سبع ويسمون أحد
خلق كوثراً ويعرف بالثل وأجرى يف ذلك الثل راً يسمى الفرات العظيم مث غرس على ذلك الثل سدرة 

ن الرابعة قالوا وكان من البيضات السبع من إحداهن النشابة ومن األخرى املرياش ومن الثالثة استربق وم
التاج ومن اخلامسة سيدة العامل ومن السادسة الفىت ومن السابعة الليل والنهار قال فرتل التاج على املرياش 
وأجلسه مث أنشأ مجيع العامل مبا فيه من تلك األشياء وهؤالء القوم يعظمون البحر ويقولون أنه اإلله العظيم 

 نر منهم أحداً وهلم أقاويل طريفة جتري جمرى اخلرافة ويقال أن منهم بنواحي السواحل أمماً كثرية ومل
  .تركنا ذكرها لئال يطول الكتاب ا

  أسماء الفرق

  التي كانت بين عيسى عليه السالم ومحمد النبي صلى اهللا عليه وسلم 
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ية قال حممد بن إسحاق ذكر القحطيب يف الرد على النصارى هذه الفرق امللكية النسطورية اليعقوبية الصام
الكتثانية البهانية اإلليانية املارونية السالية األربوسية املنانية الديصانية املرقيونية األجرعانية املقداموسية 

املاقادونية اليماسية الغولية النولية األربامنوسية العطاحرية اهليالنية الباكولية البولفانية احملرانية السوروانية 
ليونانية احلاوحسية األنسية الكواركية البقالية الردوية العولية األطمربونية الساورمية العالنشية األفخارية ا

اللوعانية القرياطسية السمغسانية األثرنية األرطماسية السابانسية الباونطسة اإلسحاقية الثمانية املارونية 
قورية اآلدمية النفسطونية املوليانية األقوليارسطية األوطاخية البوالنطرية البقالوسية املرمسية امللورية البا

  والعرتونية النفسانية احلسبية الديقطانية 

  مذهب الحرمية والمزدكية

قال حممد بن إسحاق احلرمية صنفان احلرمية األوىل ويسمون احملمرة وهم بنواحي اجلبال فيما بني 
هواز وهؤالء أهل اذربيجان وأرمينية وبالد الديلم ومهدان ودينور منتشرون وفيما بني أصفهان وبالد األ

جموس يف األصل مث حدث مذهبهم وهم ممن يعرف باللقطة وصاحبهم مزدك القدمي أمره بتناول اللذات 
واالنعكاف على بلوغ الشهوات واألكل والشرب واملواساة واالختالط وترك االستبداد بعضهم على 

ر وال مينعه ومع هذه احلال بعض وهلم مشاركة يف احلرم واألهل ال ميتنع الواحد منهم من حرمة اآلخ
فريون أفعال اخلري وترك القتل وإدخال اآلالم على النفوس وهلم مذهب يف الضيافات ليس هو الحد من 
األمم إذا أضافوا اإلنسان مل مينعوه من شيء يلتمسه كائناً ما كان وعلى هذا املذهب مزدك األخري الذي 

تل أصحابه وخربه مشهور معروف وقد استقصى البلخي ظهر يف أيام قباد بن فريوز وقتله أنوشروان وق
أخبار احلرمية ومذاهبهم وأفعاهلم يف شرم ولذام وعبادام يف كتاب عيون املسائل واجلوابات وال 

  حاجة بنا إىل ذكر ما قد سبقنا إليه غرينا 

  أخبار الحرمية البابكية

ول ملن استغواه أنه إله وأحدث يف مذاهب فأما احلرمية البابكية فان صاحبهم بابك احلرمي وكان يق
  .احلرمية القتل والغصب واحلروب واملثلة ومل يكن احلرمية يعرف ذلك

  السبب في بدء أمره وخروجه وحروبه ومقتله
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قال واقد بن عمرو التميمي وعمل أخبار بابك قال وكان أبوه رجالً من أهل املدائن دهاناً نزح إىل ثغر 
 تدعى بالل أباذ من رستاق ميمد وكان حيمل دهنه يف وعاء على ظهره ويطوف أذربيجان فسكن قرية

يف قرى الرستاق فهوى امرأة عوراء وهي أم بابك وكن يفجر ا برهة من دهره فبينا هو وهي منتبذان 
عن القرية متوحدان يف غيضة ومعهم شراب يعتكفان عليه إذ خرج من القرية نسوة يسقني املاء من عني 

يضة فسمعن صوتاً نبطياً يترمن به فقصدن إليه فهجمن عليهما فهرب عبد اهللا وأخذن بشعر أم بابك يف الغ
وجئن ا إىل القرية وفضحنها فيها قال واقد مث أن ذلك الدهان رغب إىل أبيها فزوجه منها فأولدها بابكاً 

ات بعد مديدة وأقبلت مث خرج يف بعض سفراته إىل جبل سبالن واعترضه من استقفاه وجرحه فقتله فم
أم بابك ترضع للناس بأجرة إىل أن صار لبابك عشر سنني فيقال إا خرجت يف يوم من األيام تلتمس 

بابكاً وكان يرعى بقراً لقوم فوجدته حتت شجرة قائالً وهو عريان وإا رأت حتت كل شعرة من صدره 
لدم فلم جتده قالت فعلمت أنه سيكون البين ورأسه دما فانتبه من نومه فاستوى قائماً وحال ما رأت من ا

نبأ جليل قال واقد وكان أيضاً بابك مع الشبل بن املنقى األزدي برستاق سراة يعمل يف سياسة دوابه 
وتعلم ضرب الطنبور من غلمانه مث صار إىل تربيز من عمل اذربيجان فاشتغل مع حممد بن الرواد األزدي 

ان عشرة سنة فأقام عندها قال واقد بن عمرو وكان جببل البذ وما يليه حنو سنتني مث رجع إىل أمه وله مث
من جباله رجالن من العلوج متحرمني وهلما جدة وثروة وكانا متشاجرين يف التملك على من جببال البذ 
من احلرمية ليتوحد أحدمها بالرياسة يقال ألحدمها جاويدان بن سهرك واآلخر غلبت عليه الكنية يعرف 

ران وكانت تقوم بينهما احلرب يف الصيف وحتول بينهما الثلوج يف الشتاء النسداد العقاب فان بأيب عم
جاويدان وهو أستاذ بابك خرج من مدينته بألفي شاة يريد ا مدينة زجنان من مدائن ثغور قزوين 

 بالل أباذ فدخلها وباع غنمه وانصرف إىل جبل البذ فأدركه الثلج والليل برستاق ميمد فعاج إىل قرية
فسأل جزيرها إنزاله فمضى به باالستخفاف منه جباويدان فأنزله على أم بابك وما تستبيت من ضنك 

وعدم فقامت إىل نار فأججتها ومل تقدر على غريها وقام بابك إىل غلمانه ودوابه فخدمهم وأسقى هلم 
طبه وناطقه فوجده على رداءة حاله املاء وبعث به جاويدان فابتاع له طعاماً وشراباً وعلفاً وأتاه به وخا

وتعقد لسانه باألعجمية فهماً ورآه خبيثاً شهماً فقال ألمه أيتها املرأة أنا رجل من جبل البذ ويل ا حال 
ويسار وأنا حمتاج إىل ابنك هذا فادفعيه إيل ألمضي به معي فأوكله بضياعي وأموايل وأبعث بأجرته إليك 

 له إنك لشبيه باخلري وإن آثار السعة عليك ظاهرة وقد سكن قليب إليك يف كل شهر مخسني درمهاً فقالت
فأضه معك إذا ضت مث أن أبا عمران ض من جبله إىل جاويدان فحاربه فهزم فقتل جاويدان أبا 

عمران ورجع إىل جبله وبه طعنة أخافته فأقام يف مرتله ثالثة أيام مث مات وكانت امرأة جاويدان تتعشق 
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وكان يفجر ا فلما مات جاويدان قالت له إنك جلد شهم وقد مات ومل أرفع بذلك صويت إىل بابكاً 
أحد من أصحابه فتهيأ لغد فإين جامعتهم إليك ومعلمتهم أن جاويدان قال إين أريد أن أموت يف هذه 

أمراً مل الليلة وإن روحي خترج من بدين وتدخل يف بدن بابك وتشترك مع روحه وإنه سيبلغ بنفسه وبكم 
يبلغه أحد وال يبلغه بعده أحد وإنه ميلك األرض ويقتل اجلبابرة ويرد املزدكية ويعز به ذليلكم ويرتفع به 
وضيعكم فطمع بابك فيما قالت له واستبشر به ويأ له فلما أصبحت جتمع إليها جيش جاويدان فقالوا 

نتم متفني يف منازلكم من القرى وأنه أن يكف مل يدع بنا ويوصي إلينا قالت ما منعه من ذلك إال أنكم ك
بعث ومجعكم انتشر خربه فلم يأمن عليكم شرة العرب فعهد ايل مبا أنا أؤديه إليكم أن قبلتموه وعملتم به 
فقالوا هلا قويل ما عهد إليك فإنه مل تكن معنا خمالفة ألمره أيام حياته وليس معنا خمالفة له بعد موته قالت 

 ليليت هذه وإن روحي خترج من جسدي وتدخل بدن هذا الغالم خادمي وقد رأيت قال يل إين أموت يف
أن أملكه على أصحايب فإذا مت فأعلميهم ذلك وأنه ال دين ملن خالفين فيه واختار لنفسه خالف 

اختياري قالوا قد قبلنا عهده إليك يف هذا الغالم فدعت ببقرة فأمرت بقتلها وسلخها وبسط جلدها 
    لد طستاً مملوءاً مخراً وكسرت فيه خبزاً فصريته حوايل وصريت على اجل

الطست مث دعت برجل رجل فقالت طأ اجللد برجلك وخذ كسرة واغمسها يف اخلمر وكلها وقل آمنت 
بك يا روح بابك كما آمنت بروح جاويدان مث خذ بيد بابك فكفر عليها وقبلها ففعلوا ذلك إىل وقت 

رم الطعام والشراب وأقعدته على فراشها وقعدت معه ظاهرة هلم فلما شربوا ما يأ هلا فيه طعام مث أحض
ثالثاً ثالثاً أخذت طاقة رحيان فدفعتها إىل بابك فتناوهلا من يدها وذلك تزوجيهم فنهضوا فكفروا هلما 

  .رضا بالتزويج واملسلمون غريبهم ومواليهم

  المذاهب التي حدثت بخراسان في اإلسالم

  مذاهب المجوس والحرمية من 

ظهر يف صدر الدولة العباسية وقبل ظهور أيب العباسن رجل يقال له ا فريد من قرية يقال هلا روى من 
أبرشهر جموسي يصلي الصلوات اخلمس بال سجود متياسر عن القبلة وتكهن ودعا اوس إىل مذهبه 

بد اهللا بن سعيد فعرضا عليه اإلسالم فاستجاب له خلق كثري فوجه إليه أبو مسلم شبيب بن داح وع
وأسلم وسود مث مل يقبل إسالمه لتكهنه فقتل وعلى مذهبه خبراسان مجاعة إىل هذا الوقت هذا ذكره 

  إبراهيم بن العباس الصويل يف كتاب الدولة العباسية واهللا أعلم بالصواب 

  المسلمية
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أصحاب أيب مسلم يعتقدون إمامته ويقولون ومن االعتقادات اليت حدثت خبراسان بعد اإلسالم املسلمية 
أنه حي يرزق وكان املنصور ملا قتل أبا مسلم هرب دعاته وأصحابه املتحققون به إىل نواحي البالد فوقع 

رجل يعرف بإسحاق إىل الترك إىل بالد ما وراء النهر وأقام ا داعية أليب مسلم وادعى أن أبا مسلم 
خيرج يف وقت يعرفونه كما يزعم الكيسانية يف حممد بن احلنفية قال حمبوس يف جبال الري وعندهم أنه 

حاكي هذا اخلرب وسألت مجاعة مل مسي إسحاق بالترك فقالوا ألنه دخل إىل بالد الترك يدعوهم برسالة 
أيب مسلم وذكر قوم أن إسحاق من العلوية وإمنا تستر ذا املذهب عندهم وهو من ولد حيىي بن زيد بن 

أنه خرج هارباً من بين أمية جيول بالد الترك وقال صاحب كتاب أخبار ما وراء النهر من علي وقال 
خراسان حدثين إبراهيم بن حممد وكان عاملاً بأمور املسلمية أن إسحاق إمنا كان رجالً من أهل ما وراء 

ن من أيب مسلم النهر وكان أمياً وكان له تابعة من اجلن فكان إذا سئل عن شيء أجاب بعد ليلة فلما كا
ما كان دعا الناس إليه وزعم أنه نيب أنقذه زرادشت وادعى أن زرادشت حي مل ميت وأصحابه يعتقدون 
أنه حي ال ميوت وأنه خيرج حىت يقيم الدين هلم وهذا من أسرار املسلمية قال بلخي وبعض الناس يسمي 

  .ة يقال هلا حرماد وتتخاىفاملسلمية احلرمدينية وقال بلغين أن عندنا ببلخ منهم مجاعة بقري

  مذاهب السمنية

قرأت خبط رجل من أهل خراسان قد ألف أخبار خراسان يف القدمي وما آلت إليه يف احلديث وكان هذا 
وعلى هذا املذهب كان أكثر أهل ما وراء النهر قبل : اجلزء يشبه الدستور قال نيب السمنية بوداسف

ب إىل مسىن وهم أسخى أهل األرض واألديان وذلك أن نبيهم اإلسالم ويف القدمي ومعىن السمنية منسو
بوداسف أعلمهم أن أعظم األمور اليت ال حتل وال يسع اإلنسان أن يعتقدها وال يفعلها قول ال يف األمور 

  .كلها فهم على ذلك قوالً وفعالً وقول ال عندهم من فعل الشيطان ومذهبهم دفع الشيطان

  سعة الفن الثاني من المقالة التا

  المذاهب واالعتقادات

  مذاهب الهند

    

قرأت يف جزء ترمجته ما هذه حكايته كتاب فيه ملل اهلند وأدياا نسخت هذا الكتاب من كتاب كتب 
يوم اجلمعة لثالث خلون من احملرم سنة تسع وأربعني ومائتني ال أدري احلكاية اليت يف هذا الكتاب ملن 

حاق الكندي حرفاً حرفاً وكان حتت هذه الترمجة ما هذه حكايته هي إال أين رأيته خبط يعقوب بن إس
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بلفظ كاتبه حكى بعض املتكلمني بأن حيىي بن خالد الربمكي بعث برجل إىل اهلند ليأتيه بعقاقري موجودة 
يف بالدهم وأن يكتب له أديام فكتب له هذا الكتاب قال حممد بن إسحاق الذي عين بأمر اهلند يف دولة 

  .ىي بن خالد ومجاعة الربامكة واهتمامها بأمر اهلند وإحضارها علماء طبها وحكمائهاالعرب حي

  أسماء مواضع العبادات ببالد الهند

  وصفة البيوت وحالة البددة 

    

أكرب البيوت بيت مبانكري يكون طوله فرسخ ومانكري هذه هي املدينة اليت ا البلهرا وطوهلا أربعون 
وأنوع اخلشب ويقال أن ا للناس العامة ألف ألف فيل ينقل األمتعة وعلى مربط فرسخاً من الساج والقنا 

امللك ستون ألف فيل وللقصارين ا عشرون ومائة ألف فيل ويف هذا البيت من البددة حنو عشرين ألف 
بد من أنواع اجلواهر مثل الذهب والفضة واحلديد والنحاس والصفر والعاج وأنواع احلجارة املعجونة 

رصع باجلواهر السنية وامللك يركب يف كل سنة إىل هذا البيت بل ميشي من داره ويرجع راكباً وفيه م
صنم من ذهب ارتفاعه اثنا عشر ذراعاً على سرير من ذهب ويف وسط قبة من ذهب مرصع ذلك كله 

ائح وأكثر باجلوهر األبيض احلب والياقوت األمحر واألصفر واألزرق واألخضر ويذحبون هلذا الصنم الذب
ما يقربون نفوسهم يف يوم من السنة معروف عندهم وبيت باملولتان ويقال أن هذا البيت أحد البيوت 
السبعة وبه صنم من حديد طوله سبعة أذرع يف وسط القبة متسكه حجارة املغناطيس من مجيع جهاته 

 جبل وهو قبة ارتفاعها مائة بقوي متفقة وقيل أنه قد مال إىل ناحية آلفة دخلت عليه وهذا البيت يف حلف
ومثانون ذراعاً حتجه اهلند من أقاصي بالدهم براً وحبراً والطريق إليه من بلخ مستقيم ألن سواد املولتان 

مصاقب لسواد بلخ وعلى قلة اجلبل ويف سفحه بيوت للعباد والزهاد ومث مواضع للذبائح والقرابني وقيل 
 خلق من الناس وهلم صنمان يقال ألحدمها جنبكت واآلخر أنه ما خال قط وال ساعة واحدة ممن حيجه

زنبكت قد استخرج صورتيهما من طريف واد عظيم خرطا من حجارة اجلبل يكون ارتفاع كل واحد 
منهما مثانني ذراعاً يرى من مسافة بعيدة قال واهلند حتج إليهما وتعمل معها القرابني والدخن والبخورات 

 مسافة بعيدة احتاج الرجل أن يطرق إعظاماً هلما فان حانت منه إلتفاتة أو فإذا وقعت العني عليهما من
سها فنظر إليهما احتاج أن يرجع إىل املوضع الذي ال يرامها منه مث يطرق ويقصد قصدمها هذا إعظاماً 

ق أن هلما وقال يل من شاهدمها أنه يسفك عندمها من الدماء أمر ليس بالقليل يف الكثرة وزعم أنه رمبا اتف
يقرب بنفسه حنو مخسني ألفا أو أكثر واهللا أعلم وهلم بيت بالباميان من أوائل اهلند مما يلي سجستان وإىل 

هذا املوضع بلغ يعقوب بن الليث ملا قصد لفتح اهلند والصور اليت أنفذت إىل مدينة السالم من ذلك 
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العباد ومن األصنام الذهب املرصعة املوضع من الباميان محلت عند فتحها وهذا بيت عظيم حيله الزهاد و
ما جياوز القدر وال يبلغه النعت والصفة واهلند حتجه من أقاصي بالدها براً وحبراً وبفرج بيت الذهب بيت 
وقد اختلف فيه فقال قوم أنه بيت من حجارة فيه بددة وإمنا مسي بيت الذهب ألن العرب ملا فتحت هذا 

 أن البيت -  وكان جوالة - ائة ار ذهباً وقال يل أبو دلف الينبوعي املوضع يف أيام احلجاج أخذوا منه م
الذي يعرف ببيت الذهب ليس هو هذا والبيت يف براري اهلند من أرض مكران والقندهار ال يصل إليه 
إال العباد والزهاد من اهلند وأنه مبين بالذهب يكون طوله سبعة أذرع وعرضه مثل ذلك وارتفاعه اثين 

 مرصع بأنواع اجلواهر وفيه من البددة املعمولة من الياقوت األمحر وغريه من احلجارة الثمينة عشر ذراعاً
العجيبة املرصعة بالدر الفاخر الذي الذرة منه مثل بيضة الطائر وأكرب وزعم أن الثقة من أهل اهلند أخربه 

 ينعرج عنه سائالً مينة ويسرة أن هذا البيت يتنكبه املطر من فوقه ومينته ويسرته فال يصيبه وكذلك السيل
وقال قال يل بعض اهلند أن من رآه وكان مريضاً من أي علة كانت شفاه اهللا جل امسه وقال ملا حبثت عن 

أمره اختلف فيه فزعم يل بعض الربامهة أنه معلق بني السماء واألرض بال دعامة وال عالقة وقال يل أبو 
هب وسقوفه من أعواد العود اهلندي الذي طول كل عود دلف أن للهند بيتاً بقمار حيطانه من الذ

مخسون ذراعاً وأكثر قد رصعت بددته وحماريبه ومتوجهات عبادته بالدر الفاخر واليواقيت العظام قال 
وقال يل بعض من أثق به أن هلم مبدنية الصنف بيتاً دون هذا وأن هذا البيت قدمي وأن مجيع ما فيه من 

يبها عن مجيع ما تسئلها عنه قال أبو دلف والوقت الذي كنت فيه ببلد اهلند كان البددة تكلم العباد وجت
امللك اململك على الصنف يقال له الجني وقال يل الراهب النجراين أن امللك يف هذا الوقت ملك يعرف 

  .مبلك لوقني قصد الصنف فأخرا وملك مجيع أهلها

  الكالم على البد

    

كندي اختلف اهلند يف ذلك فزعمت طائفة أنه صورة الباري تعاىل جده من غري الكتاب الذي خبط ال
وقالت طائفة صورة رسوله إليهم مث اختلفوا هاهنا فقالت طائفة الرسول ملك من املالئكة وقالت طائفة 

الرسول بشر من الناس وقالت طائفة عفريت من العفاريت وقالت طائفة هذه صورة بوداسف احلكيم 
د اهللا جل امسه ولكل طائفة منهم طريقة يف عباده وتعظيمه وحكى بعض من يصدق الذي أتاهم من عن

عنهم أن لكل ملة منهم صورة يرجعون إىل عبادا ويعظموا وأن البداسم للجنس واالصنام كاألنواع 
فأما صفة البد األعظم فانسان جالس على كرسي ال شعر بوجهه مغموس الذقن يف الفقم ما هو مشتمل 

كاملتبسم عاقد بيده اثنني وثلثني وقال الثقة أن كل مرتل فيه صورته من مجيع أصناف األشياء بكساء 
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وعلى حسب حال اإلنسان إما من الذهب املرصع بأنواع اجلواهر أو الفصة أو الصفر أو احلجارة أو 
ولكنهم يف اخلشب يعظمونه كيف استقبلهم بوجهه إما من املشرق إىل املغرب أو من املغرب إىل املشرق 

األكثر يستدبرون به املشرق حىت يستقبلون املشرق وحكى أن هلم هذه الصورة بأربعة أوجه قد عملت 
ندسة ودقة صنعة حىت من أي موضع استقبلوها رأوا الوجه كامالً وصفحته صحيحة ال يغيب عنهم 

  .منها شيء بتة وقيل أن الصنم الذي باملولتان هذه صورته من خط الكندي

  كاليةالمها

هلم صنم يقال له مهاكال وله أربع أيد ولونه امساجنوين كثري شعر الرأس سبطه كاشر األسنان كاشف 
البطن على ظهره جلد فيل يقطر منه الدم قد عقد جبلد يدي الفيل بني يديه وبإحدى يديد ثعبان عظيم 

 أذنيه حيتان كالقرطني وعلى فاغر الفاه وباألخرى عصا وبالثالثة رأس إنسان واليد الرابعة قد رفعها ويف
جسده ثعبانان عظيمان قد التفا عليه وعلى رأسه إكليل من عظام القحف وعليه من ذلك قالدة ويزعمون 

أنه عفريت من الشياطني يستحق العبادة لعظيم قدره واستحقاقه اخلصال احملمودة احملبوبة واملذمومة 
  .انه املفزع هلم يف الشدائداملكروهة من العطية واملنع واإلحسان واالساءة و

  ومنهم أهل ملة الدينكيتية

وهو عباد الشمس قد اختذوا هلا صنماً على عجل وقوائم العجلة أربعة أفراس وبيد الصنم جوهر على لون 
النار ويزعمون أن الشمس ملك املالئكة يستحق العبادة والسجود فهم يسجدون هلذا الصنم ويطوفون 

ملعازف وهلذا الصنم ضياع وغالت وله سدنة وقوام يقومون مبصلحته ومصلحة حوله بالدخن واملزاهر وا
ضياعه وعبادته يف النهار ثالث دفعات هلم فيها ضورب من األقاويل ويأتيه أصحاب األسقام واجلذام 
والربص والزمانة وغري ذلك من األمراض الفظيعة يقيمون عنده ويبيتون الليايل ويسجدون ويتضرعون 

ن يربئهم وال يأكلون وال يشربون ويصومون له فال يزال املريض كذلك حىت يرى يف منامه ويسألونه أ
  .كأن قائالً يقول له قد برئت وبلغت املراد ويقال أن الصنم يكلمه يف منامه فيربأ ويرجع إىل حال الصحة

  منهم أهل ملة الجندريهكنية

ظيم والعبادة ومن سنتهم أن يتخذوا له صنماً وهم عباد القمر يقولون أن القمر من املالئكة يستحق التع
على عجل جير العجل أربعة بطوط وبيد ذلك الصنم جوهر يقال له جندركيت من دينهم أن يسجدوا له 
ويعبدوه وأن يصوموا النصف من كل شهر وال يفطروا حىت يطلع القمر مث يأتون صنمه بالطعام والشراب 



ابن الندمي-الفهرست  348  

ر ويسئلونه حوائجهم فإذا كان رأس الشهر وهل اهلالل صعدوا واللنب ويرغبون إليه وينظرون إىل القم
على السطوح ونظروا إىل اهلالل وأوقدوا الدخن ودعوه عند رؤيته ورغبوا إليه مث نزلوا عن السطوح إىل 

الطعام والشراب والفرح والسرور ومل ينظروا إليه إال على الوجوه احلسنة ويف نصف الشهر إذا فرغوا من 
  .ا يف الرقص واللعب واملعازف بني يدي القمر الصنماإلفطار أخذو

  ومنهم أهل ملة اإلنشنية

  .يعين املمتنع من الطعام والشراب

  ومنهم أهل ملة

يقال هلم البكرنتينية يعين املصفدين أنفسهم باحلديد وسنتهم أم حيلقون رؤوسهم وحلاهم ويعرون 
 ال يكلموه دون أن يدخل يف دينهم ويأمرون أجسادهم ماخال العورة وليس من سنتهم أن يعلموا أحداً

من يدخل يف دينهم بالصدقة للتواضع ا ومن دخل يف دينهم مل يصفد باحلديد حىت يبلغ املرتبة اليت 
يستحق ا ذلك وتصفيدهم أنفسهم من أوساطهم إىل صدورهم لئال ينشق بطوم زعموا من كثرة العلم 

  .وغلبة الفكر

  ومنهم أهل ملة

    

يقال هلا الكنكاياترة وأهل هذه املقالة متفرقون يف مجيع بالد اهلند ومن سنتهم أن اإلنسان إذا أذنب ذنباً 
  .عظيماً أن يشخص من بعد أو قرب حىت يغتسل يف ر الكيف فيطهر بذلك

  ومنهم أهل ملة

 اخلالق تبارك وتعاىل يقال هلا الرامحرنية وهم شيعة امللوك ومن سنتهم يف دينهم معونة امللوك قالوا اهللا
  .ملكهم وإن قتلنا يف طاعتهم مضينا إىل اجلنة

  ومنهم أهل ملة

من سنتهم أن يطولوا شعورهم ويفتلوا على وجوههم ومجيع جوانب رؤوسهم مغشو والشعر على 
نواحي الرأس بالسواء ومن سنتهم أن ال يشربوا اخلمر وهلم جبل يقال له حورعن حيجون إليه فإذا 
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 من حجهم مل يدخلوا العمران يف طريقهم إذا انصرفوا وإن رأوا امرأة هربوا منها وهلم يف هذا انصرفوا
  .اجلبل الذي حيجون إليه بيت عظيم فيه صورة

  مذاهب أهل الصين وشيء من أخبارهم

ما حكاه يل الراهب النجراين الوارد من بلد الصني يف سنة سبع وسبعني وثالمثائة هذا الرجل من أهل 
ن أنفذه اجلاثليق منذ حنو سبع سنني إىل بلد الصني وأنفذ معه مخسة أناس من النصارى ممن يقوم بأمر جنرا

الدين فعاد من اجلماعة هذا الراهب وآخر بعد ست سنني فلقيته بدار الروم وراء البيعة فرأيت رجالً شاباً 
 إبطائه طول هذه املدة فذكر حسن اهليئة قليل الكالم إال أن يسأل فسألته عما خرج فيه وما السبب يف

أموراً حلقته يف الطريق عاقته وأن النصارى الذين كانوا ببلد الصني فنوا وهلكوا بأسباب وانه مل يبق يف 
مجيع البالد إال رجل واحد وذكر أنه كان هلم مث بيعة خربت قال فلما مل أر من أقوم هلم بدينهم عدت 

اياته قال أن املسافات يف البحر قد اختلفت وفسد أمر البحر يف أقل من املدة اليت مضيت فيها فمن حك
وقل أهل اخلربة به وظهر فيه آفات وخوف وجزائر قطعت املسافات إال أن الذي يسلم على الغرر يسلك 
وحكى أن اسم مدينة امللك طاجويه وفيها امللك وكانت اململكة إىل اثنني فهلك أحدمها وبقي اآلخر قال 

يدخل به خدم امللوك إىل حضرا البشان وهو القطع اليت عليها الصور خلقة يف القرن وكان الفاخر مما 
وتبلغ األوقية منه مخسة أمناء ذهباً فاطرحه هذا امللك الباقي ورسم هلم الدخول إليه يف مناطق الذهب وما 

 القرن أشبهه فسقط ذلك حىت صارت األوقية منه بأوقية ذهب وأقل قال الراهب وسألت عن أمر هذا
فذكر فالسفة الصني وعلماؤها أن احليوان الذي هذا قرنه إذا وضع الولد حصل يف قرنه صورة أي شيء 

نظر إليه أوالً عند خروجه من الرحم قال وأكثر ما يصاب فيه الذباب والسمك قلت له فيقال أنه قرن 
 دابة من بلد اهلند وهذا هو الكركدن فقال ليس كما يقال هو دابة من دواب تيك البالد قال وقيل يل أنه

الصحيح قال ويف كل مدينة من مدن الصني أربعة أمراء أحدهم يقال له الجنون ومعناه أمري األمراء 
واآلخر امسه صراصبه ومعناه رأس اجليش ويف املوضع الذي فيه الصنم األعظم وهو صورة البغبور بغراز 

بون وجنبون قال ومعىن بغبور بلغة الصني بن وهي من مملكة أرض خانقون ومن مدن الصني جنجون وسي
السماء أي نزل من السماء وكذا قال يل جيكي الصيين يف سنة ست ومخسني وثالمثائة وسألت الراهب 
عن املذهب فقال أكثرهم ثنوية ومسنية قال وعامتهم يعبدون امللك ويعظمون صورته وهلا بيت عظيم يف 

يف مثله مبين بأنواع الصخر واآلجر والذهب والفضة وقبل مدينة بغران يكون حنو عشرة آالف ذراع 
الوصول إىل هذه يشاهد القاصد إليها أنواعاً من األصنام والتماثيل والصور والتخيالت اليت تبهر عقل من 

ال يعرف كيف هي وأي شيء موضوعها وقال يل واهللا يا أبا الفرج أن لو عظم أحدنا من النصارى 
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 جل امسه تعظيم هؤالء القوم لصورة ملكهم فضالً عن شخص نفسه ألنزل اهللا له واليهود واملسلمني اهللا
القطر فإم إذا شاهدوها وقع عليهم األفكل والرعدة واجلزع حىت رمبا فقد الواحد عقله أياماً قلت ذاك 

  الستحواذ الشيطان على بلدهم وعلى مجلتهم يستغويهم ليضلهم عن سبيل اهللا قال يوشك أن يكون ذلك 

  حكاية أخرى عن غير الراهب

    

قال أبو دلف الينبوعي اسم مدينة امللك األعظم يسمى محدان ومدينة التجار واألموال خانقوا وطوهلا 
أربعون فرسخاً وليس كذا قال الراهب حال دون هذا بكثري وقال غريه للصني ثالمثائة مدينة كلها عامرة 

ن مدم ورصنوا وبانصوا ومدينة يقال هلا أرمابيل ومنها وعلى كل مخسني مدينة ملك من قبل البغبور وم
إىل بانصوا مسرية شهرين وبانصوا تتصل بناحية التبت والترك والتغزغز وهم هلم موادعون ومن التبت إىل 

خراسان وساحل الصني على استدارة يكون ثالثة آالف فرسخ ويف بلد الصني السيال وهي من أطيب 
هباً وبالصني بوادي وجبال ومفاوز إىل ر الرمل واجلبل الذي تطلع وراءه البالد وأجلها وأكثرها ذ

الشمس وقال يل مجاعة من أهل أندلس أن بني بلدهم وبلد الصني مفاوز قال ويسمى بلد الصني األرض 
الكبرية واألندلس يف الشمال فلذلك قربوا من مشرق الشمس وبالد الصني واملسافر يف بالد الصني منا 

إذا سافر كتب نسبه وحليته ومبلغ سنه ومبلغ ما معه ورقيقه وحاشيته واىل أن حيصل إىل مقصده ومنهم 
ومأمنه خوفاً من أن حيدث عليه يف بالد الصني حدث فيكون عيبا على امللك وامليت إذا مات منهم بقي 

ملصيبة واحلزن يف مرتله يف نقر من خشب سنة مث حينئذ دفن يف ضريح بال حلد ويطالب أهله وخملفيه با
ثالث سنني وثالثة أشهر وثالثة أيام وثالث ساعات فمن رئي غري حزين ضرب رأسه باخلشب وقيل له 
أنت قتلته وال يدفن امليت إال يف الشهر الذي ولد يف مثله ويف اليوم والساعة وإذا تزوج الواحد منا إليهم 

ة سراً وظهر عليه أغرم غرماً له مبلغ قد وأراد االنصراف قيل له دع األرض وأخذ البذر فإن أخذ املرأ
اصطلحوا عليه وحبس ورمبا ضرب وال يويل امللك عامال وال أمرياً إال وله أربعون سنة ال أقل من ذلك 
والعدل ا أكثر وأظهر منه يف سائر بالد األرض وال يدخلها وال خيرج عنها إال من وقف عليه يف مائة 

 الذي حيمل فيه امليت إىل قربه يزين الطريق بأنواع الديباج واحلرير موضع وأكثر حبسب املسافة واليوم
حبسب حال امليت وعظم قدره فإذا عادوا أبوا ذلك من يتبعهم والصني تدعي أا من التغزغز وبالد 

التغزغز متامخة للصني وبني التبت وبني الصني واد ال يدرك غوره وال يعرف قعره مهول مش من جانبه 
ىل جانبه املشرقي حنو مخس مائة ذراع وعليه جسر من عقب عملته حكماء الصني وصناعها املغريب إ

وعرضه ذراعان وال ميكن جتويز املاشية عليه من الدواب وغريها إال بالشد واجلذب فإنه ال يتهيأ وال 
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ل الذين قد يستقر عليه البهيمة وكذلك أكثر الناس جيعل البهيمة واإلنسان يف مثل الزنبيل ويسحبه الرجا
تعودوا العبور عليه ومن سنة الصني تعظيم امللوك والعبادة هلا على هذا أكثر العامة فأما مذهب امللك 

  .وأكابر الناس فثنوية ومسنية

اجلزء العاشر يف أخبار العلماء يف سائر العلوم القدمية واحملدثة وأمساء ما صنفوه من الكتب وهو آخر 
الندمي املعروف إسحاق بايب يعقوب الوراق حكاية خط املصنف عبده الكتاب تأليف حممد بن إسحاق 

  .حممد بن إسحاق

  المقالة العاشرة 

  أخبار الكيميائين والصنعويين من الفالسفة القدماء والمحدثين

    

قال حممد بن إسحاق الندمي املعروف بابن أيب يعقوب الوراق زعم أهل صناعة الكيمياء وهي صنعة 
غري معادا أن أول من تكلم على علم الصنعة هرمس احلكيم البابلي املنتقل إىل مصر الذهب والفضة من 

وله يف ذلك . عند افتراق الناس عن بابل وأنه ملك مصر وكان حكيماً فيلسوفاً وأن الصنعة صحت له
عدة كتب وانه نظر يف خواص األشياء وروحانياا وصح له ببحثه ونظره علم صناعة الكيمياء ووقف 

لى عمل الطلسمات وله يف ذلك كتب كثرية وقد قيل أن ذلك قبل هرمس بألوف سنني على مذهب ع
أصحاب القدم وزعم أبو بكر الرازي وهو حممد بن زكريا أنه ال جيوز أن يصح علم الفلسفة وال يسمى 

كون مجيعهم اإلنسان العامل فيلسوفاً إال أن يصح له علم صناعة الكيميا فيستغىن بذلك عن مجيع الناس وي
حمتاجاً إليه يف علمه وحاله وقالت طائفة أخرى من أهل صناعة الكيمياء أن ذلك كان بوحي من اهللا جل 

امسه إىل مجاعة من أهل هذه الصناعة وقال آخرون كان هذا بوحي من اهللا تعاىل إىل موسى بن عمران 
ن وانه ملا كثر ما عنده من الذهب واىل أخيه هارون عليهما السالم وأن الذي كان يتوىل ذلك هلما قارو

والفضة كرت الكنوز وأن اهللا تبارك وتعاىل ملا رآه جترب وتكرب وسطا مبا عنده من األموال أخذه بدعاء 
موسى عليه السالم وزعم الرازي يف موضع آخر من كتبه أن مجاعة من الفالسفة مثل فيثاغورس 

وا يعملون الصناعة قال حممد بن إسحاق وللفريقني ودميقراط وأفالطن وارسطاليس وجالينوس أخرياً كان
  .مجيعاً يف الصنعة كتب وعلوم وهذه أمور اهللا العامل ا وحنن نربأ يف ذكرها من العيب واحلكاية

  ذكر هرمس البابلي
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وأنه كان إليه بيت قد اختلف يف أمره فقيل أنه كان أحد السبعة السدنة الذين رتبوا حلفظ البيوت السبعة 
عطارد وبامسه يسمى فان عطارد باللغة الكلدانية هرمس وقيل أنه انتقل إىل أرض مصر بأسباب وأنه 

ملكها وكان له أوالد عدة منهم طاط وصا وامشن واثريب وقفط وانه كان حكيم زمانه وملا توىف دفن يف 
مني فان أحدها قربه واآلخر قرب زوجته وقيل البناء الذي يعرف مبدينة مصر بأيب هرمس ويعرفه العامة باهلر

  .قرب ابنه الذي خلفه بعد موته

  حكاية في الهرمين

    

واهللا أعلم قرأت يف كتاب وقع إيل حيتوي على قطعة من أخبار األرض وعجائب ما عليها وفيها من 
األمشوين أن بعض األبنية واملمالك وأجناس األمم منسوباً إىل بعض آل ثوابه قال أخربين أمحد بن حممد 

والة مصر أحب أن يعلم ما على قلة أحد اهلرمني واشرأبت نفسه إىل ذلك فتوصل إليه بكل حيلة حىت 
وقع إليه رجل من أرض اهلند فبذل له الصعود إىل رأسها برغبة أرغبه فيها قال وإمنا يعجز اإلنسان عن 

عند نظره إىل ما بني يديه قال وهذه البنية الصعود ملا يلحقه عند ترقيه وتسلقه من هيجان املدار واجلزع 
طوهلا بالذراع اهلامشية أربعمائة ذراع ومثانون ذراعاً على مساحة أربعمائة ومثانني ذراعاً مث ينخرط البناء 
فإذا حصل اإلنسان يف رأسه كان مقدار سطحه أربعني ذراعاً يف أربعني ذراعاً هذا باهلندسة فأما الرجل 

نزوله أنه رأى القلة فكانت مقدار مربك عشرين خبتيا من اجلمال قال وكان على الذي صعد فذكر عند 
وسط هذا السطح قبة لطيفة يف وسطها شبيه بالقرب وعند رأس ذلك القرب صخرتان يف اية النظافة يف 

احلسن وكثرة التلون وعلى كل واحدة منهما شخص من حجارة صورة ذكر وأنثى وقد تقابال بوجهيهما 
ذكر لوح فيه كتابة وبيد األنثى مرآة وآله من ذهب تشبه املنقاش وبني الصخرتني برنية من حجارة بيد ال

على رأسها غطاء ذهب قال فاجتهدت يف قلعه حىت قلعته فرأيت فيها شبيهاً بالقار بغري رائحته قد يبس 
هلواء مجد كما قال فأدخلت يدي فوقع فيها حقة ذهب فرتعت رأسها فإذا فيها دم عبيط ساعة قرعه ا

جيمد الدم واىل أن متكنت من الرتول جف قال وعلى القرب أغطية حجارة مل أزل أحرص حىت قلعت عنه 
الغطاء فإذا رجل نائم على قفاه على اية الصحة واجلفاف بني اخللقة ظاهر الشعر واىل جانبه امرأة على 

 ذات إزاج من حجارة فيها صور ومتاثيل هيئته قال وذلك السطح مقعر حنو قامة وكما يدور مثل املسمار
مطروحة وقائمة وغري ذلك من اآلهلة اليت ال يعرف أشكاهلا واهللا أعلم ومبصر أبنية يقال هلا الربايب من 
احلجارة العظيمة املفرطة الكرب والرببا بيوت على أشكال خمتلفة وفيها مواضع للصحن والسحق واحلل 

ت لصناعة الكيمياء ويف هذه األبنية نقوش وكتابات بالكلدانية والقبطية والعقد والتقطري تدل على أا عمل
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ال يدرى ما هي وقد أصيبت خزائن حتت األرض فيها هذه العلوم مكتوبة يف الفلجان املتوز ويف التوز 
الذي يستعمله القواسون ويف صفائح الذهب والنحاس ويف احلجارة وهلرمس كتب يف النجوم والنريجنات 

  .ياتوالروحان

  كتب هرمس في الصنعة

كتاب هرمس إىل ابنه يف الصنعة كتاب الذهب السائل كتاب إىل طاط يف الصنعة كتاب عمل العنقود 
كتاب األسرار كتاب اهلاريطوس كتاب املالطيس كتاب األسطماخس كتاب السلماطيس كتاب أرمينس 

  تاب دمانوس هلرمس تلميذ هرمس كتاب نيالدس تلميذ هرمس يف رأي هرمس كتاب االدخيقي ك

  أسطانس

ومن الفالسفة أهل الصناعة الذين شهروا ا وألفوا فيها كتباً أسطانس الرومي من أهل اإلسكندرية وله 
من الكتب على ما ذكر يف بعض رسائله ألف كتاب ورسالة ولكل كتاب ورسالة اسم يسمى ا وكتب 

  . كتاب حماورة اسطانس توهري ملك اهلندهؤالء القوم مبنية على الرمز واأللغاز فمن كتب أسطانس

  ذيسموس

ومنهم ذيسموس وجيرى جمرى اسطانس وله من الكتب كتاب مساه املفاتيح يف الصنعة حيتوى على عدة 
  .كتب ورسائل على ترتيب أوىل وثانية وثالثة ويعرف بالسبعني رسالة

  أسماء الفالسفة الذين تكلموا في الصنعة

لينوس أفالطن ذيسموس اسطوس دميقراط اسطانس هرقل بوروس مارية وهم هرمس أغاذميون انطوس م
دساورس أفراغسوس أسطفانس أسكندروروس كيماس جاماسب دراسطوس أرخالوس مرقونس سنقحا 
سيماس روستم فورس سعورس ديالوس مويالس سفيدس مهدارس فرناوانس مسطيوس كاهنرطى آرس 

ىي بن خالد بن برمك خاطف اهلندي اإلفرجني ذو القس خالد بن يزيد اصطفن حريب جابر بن حيان حي
النون املصري سامل بن فروح أبو عيسى األعور احلسن بن قدامة أبو قران البوين سجادة الرازي السايح 
العلوي بن وحشية العزاقري هؤالء املذكورون بعمل الرأس واألكسري التام وبعد هؤالء ممن طلب هذا 

األعمال الربانية وهو كثري وحنن نذكر بعضهم يف موضعه إن شاء اهللا األمر فقصر به العجز فحصل على 
  .تعاىل
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  خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان إسالمي محدث

    

وكان خطيباً قال حممد بن إسحاق الذي عين بإخراج كتب القدماء يف الصنعة خالد بن يزيد بن معاوية 
شاعراً فصيحاً حازماً ذا رأي وهو أول من ترجم له كتب الطب والنجوم وكتب الكيمياء وكان جواداً 
يقال أنه قيل له لقد فعلت أكثر شغلك يف طلب الصنعة فقال خالد ما أطلب بذاك إال أن أغين أصحايب 

 أن أبلغ آخر هذه الصناعة فال وإخواين إين طمعت يف اخلالفة فاختزلت دوين فلم أجد منها عوضاً إال
أحوج أحداً عرفين يوماً أو عرفته إىل أن يقف بباب سلطان رغبة أو رهبة ويقال واهللا أعلم أنه صح له 

عمل الصناعة وله يف ذلك عدة كتب ورسائل وله شعر كثري يف هذا املعىن رأيت منه حنو مخسمائة ورقة 
لكبري كتاب الصحيفة الصغري كتاب وصيته إىل ابنه يف ورأيت من كتبه كتاب احلرارات كتاب الصحيفة ا

  .الصنعة

  أسماء كتب ألفها الحكماء

ورأيناها وعرفنا الثقة أنه رآها وذكرها علماء هذه الصنعة يف كتبهم كتاب ديسقرس يف الصنعة كتاب 
ر كتاب مارية القبطية مع احلكماء حني اجتمعوا إليها كتاب اإلسكندر يف احلجر كتاب الكربيت األمح

ديسقرس حني سأله بدسيوس عن املسائل كتاب أصطفن كتاب فرانيس السمائي كتاب السموس كتاب 
مارية الكبري كتاب بطور بن نوح كتاب نوادر الفالسفة يف الصنعة كتاب أوجيانس كتاب مثود كتاب 

 كتاب قلوبطرة امللكة كتاب ماغس كتاب سقرس كتاب بلقيس ملكة مصر الذي أوله ملا صعدت اجلبل
العناصر لرميس كتاب سرخس الرأس عيين إىل قويرى األسقف الرهاوي كتاب سقناس يف حكمته للملك 

أدريانوس كتاب أرس األكرب كتاب أرس األصغر كتاب أندريا كتاب معي إىل مريبا كتاب نادرس 
ندرياما احلكيم كتاب النصراين الذي يقول فيه أن احلكمة حكمة كامسها كتاب صاحب احملراب كتاب أ

من أهل أفسوس إىل نيسافرس كتاب األخوة السبعة احلكماء يف الصنعة كتاب دميقراطيس يف الرسائل 
كتاب دوسيموس إىل مجيع احلكماء يف الصنعة كتاب كرمانوس بطرك رومية يف الصنعة كتاب سرجس 

توفيل يف الراهب يف الصنعة كتاب ماغس احلكيم يف الصنعة كتاب رسالة بالخس يف الصنعة كتاب 
الصنعة كتاب الكلمتني األول كتاب الكلمتني الثاين كتاب رسالة هبة اإلسكندر كتاب بطرانوس كتاب 
قبان كتاب هرقل األكرب أربعة عشر كتاباً كتاب سقرس الكبري الذي يف الرؤيا يف الصنعة كتاب سرخس 

  .يف الصنعة كتاب جاماسب يف الصنعة
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  أخبار جابر بن حيان وأسماء كتبه

    

هو أبو عبد اهللا جابر بن حيان بن عبد اهللا الكويف املعروف بالصويف واختلف الناس يف أمره فقالت الشيعة 
أنه من كبارهم وأحد األبواب وزعموا أنه كان صاحب جعفر الصادق رضي اهللا عنه وكان من أهل 

عم أهل صناعة الذهب الكوفة وزعم قوم من الفالسفة أنه كان منهم وله يف املنطق والفلسفة مصنفات وز
والفضة أن الرياسة انتهت إليه يف عصره وأن أمره كان مكتوماً وزعموا أهه كان يتنقل يف البلدان ال 

يستقر به بلد خوفاً من السلطان على نفسه وقيل أنه كان يف مجلة الربامكة ومنقطعاً إليها ومتحققاً جبعفر 
 الربمكي وقالت الشيعة إمنا عين جعفر الصادق بن حيىي فمن زعم هذا قال أنه عين بسيده جعفر هو

وحدثين بعض الثقات ممن تعاطى الصنعة أنه كان يرتل يف شارع باب الشام يف درب يعرف بدرب 
الذهب وقال يل هذا الرجل أن جابراً كان أكثر مقامه بالكوفة وا كان يدبر األكسري لصحة هوائها وملا 

ان ذهب فيه حنو مائيت رطل ذكر هذا الرجل أن املوضع الذي أصيب بالكوفة االزج الذي وجد فيه هو
أصيب ذلك فيه كان دار جابر بن حيان فإنه مل يصب يف ذلك األزج غري اهلاون فقط وموضع قد بين 

للحل والعقد هذا يف أيام عز الدولة بن معز الدولة وقال يل أبو اسبكتكني دستاردار أنه هو الذي خرج 
 من أهل العلم وأكابر الوراقني أن هذا الرجل يعين جابراً ال أصل له وال حقيقة ليتسلم ذلك وقال مجاعة

وبعضهم قال أنه ما صنف وإن كان له حقيقة إال كتاب الرمحة وأن هذه املصنفات صنفها الناس وحنلوه 
كره إياها وأنا أقول أن رجالً فاضالً جيلس ويتعب فيصنف كتاباً حيتوي على ألفي ورقة يتعب قرحيته وف

بإخراجه ويتعب يده وجسمه بنسخه مث ينحله لغريه إما موجوداً أو معدوماً ضرب من اجلهل وإن ذلك ال 
يستمر على أحد وال يدخل حتته من حتلى ساعة واحدة بالعلم وأي فائدة يف هذا وأي عائدة والرجل له 

الشيعة أنا أوردها يف حقيقة وأمره أظهر وأشهر وتصنيفاته أعظم وأكثر وهلذا الرجل كتب يف مذاهب 
مواضعها وكتب يف معان شىت من العلوم قد ذكرا يف مواضعها من الكتاب وقد قيل أن أصله من 

  .خراسان والرازي يقول يف كتبه املؤلفة يف الصنعة قال أستاذنا أبو موسى جابر بن حيان

  أسماء تالمذته

  .صري واألمخيمياخلرقي الذي ينسب إليه سكة اخلرقي باملدينة وابن عياض امل

  أسماء كتبه في الصنعة
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له فهرست كبري حيتوي على مجيع ما ألف يف الصنعة وغريها وله فهرست صغري حيتوي على ما ألف يف 
الصنعة فقط وحنن نذكر مجالً من كتبه رأيناها وشاهدها الثقات فذكروها لنا فمن ذلك كتاب اسطقس 

الثاين اهليم كتاب الكمال هو الثالث إليهم كتاب الواحد األس األول إىل الربامكة كتاب أسطقس األس 
الكبري كتاب الواحد الصغري كتاب الركن كتاب البيان كتاب الترتيب كتاب النور كتاب الصبغ األمحر 

كتاب اخلمائر الكبري كتاب اخلمائر الصغري كتاب التدابري الرائية كتاب يعرف بالثالث كتاب الروح 
غم اجلوانية كتاب املالغم الربانية كتاب العمالقة الكبري كتاب العمالقة الصغري كتاب الزيبق كتاب املال

كتاب البحر الزاخر كتاب البيض كتاب الدم كتاب الشعر كتاب النبات كتاب االستيفاء كتاب احلكمة 
املصونة كتاب التبويب كتاب األمالح كتاب األحجار كتاب إىل قلمون كتاب التدوير كتاب الباهر 

ب التكرير كتاب الدرة املكنونة كتاب البدوح كتاب اخلالص كتاب احلاوي كت القمر كتاب كتا
الشمس كتاب التركيب كتاب الفقه كتاب األسطقس كتاب احليوان كتاب البول كتاب التدابري آخر 

كتاب األسرار كتاب كيمان املعادن كتاب الكيفية كتاب السماء أوىل وثانية وثالثة ورابعة وخامسة 
سادسة وسابعة كتاب األرض أوىل وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة كتاب اردات كتاب و

البيض الثاين كتاب احليوان الثاين كتاب األمالح الثاين كتاب الباب الثاين األحجار الثاين كتاب الكامل 
خلواص كتاب التذكري كتاب الطرح كتاب فضالت اخلمائر كتاب العنصر كتاب التركيب الثاين كتاب ا

كتاب البستان كتاب السيول كتاب روحانية عطارد كتاب االستتمام كتاب األنواع كتاب الربهان 
كتاب اجلواهر الكبري كتاب االصباغ كتاب الرائحة الكبري كتاب الرائحة اللطيف كتاب املىن كتاب 

عة كتاب ما بعد الطبيعة كتاب الطني كتاب امللح كتاب احلجر احلق األعظم كتاب األلبان كتاب الطبي
التلميع كتاب الفاخر كتاب الصارع كتاب اإلفرند كتاب الصادق كتاب الروضة كتاب الزاهر كتاب 

التاج كتاب اخليال كتاب تقدمة املعرفة كتاب الزرانيخ كتاب اهلي كتاب إىل خاطف كتاب إىل مجهور 
ب إىل علي بن إسحاق الربمكي كتاب الفرجني كتاب إىل علي بن يقطني كتاب مزارع الصناعة كتا

التصريف كتاب اهلدى كتاب تليني احلجارة إىل منصور بن أمحد الربمكي كتاب أغراض الصنعة إىل 
جعفراً بن حيىي الربمكي كتاب الباهت كتاب عرض األعراض وهذه الكتب مائة واثنا عشر كتاباً وله بعد 

 كتاب الثالثني كلمة كتاب املىن كتاب اهلدى ذلك سبعون كتاباً منها كتاب الالهوت كتاب الباب
كتاب الصفات كتاب العشرة كتاب النعوت كتاب العهد كتاب السبعة كتاب احلي كتاب احلكومة 

كتاب البالغة كتاب املشاكلة كتاب مخسة عشر كتاب الكفؤ كتاب اإلحاطة كتاب الراوق القبة كتاب 
 كتاب اإلكليل كتاب اخلالص كتاب الوجيه كتاب الضبط كتاب األشجار كتاب املواهب كتاب املخنقة
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الرغبة كتاب اخللقة كتاب اهليئة كتاب الروضة كتاب الناصع كتاب النقد كتاب الطاهر كتاب ليلة 
كتاب املنافع كتاب اللعبة كتاب املصادر كتاب اجلمع فهذه أربعون كتاباً من السبعني كتاباً مث يتلو ذلك 

الثة رابعة خامسة سادسة سابعة ثامنة تاسعة عاشرة وال أمساء هلا وله بعد رسائل يف احلجر أوىل ثانية ث
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 وهي كتاب التصحيح كتاب املعىن كتاب اإليضاح 
 كتاب امليزان كتاب االتفاق كتاب الشرط كتاب الفضلة كتاب التمام كتاب األعراض و كتاب اهلمة

بعد ذلك عشر م مقاالت يتلو هذه الكتب وهي كتاب مصححات فرثاغورس كتاب مصححات سقراط 
كتاب مصححات أفالطون كتاب مصححات أرسطاليس كتاب مصححات أرسنجانس كتاب 

رس كتاب مصححات دميقراطيس كتاب مصححات مصححات أاركاغانيس كتاب مصححات أمو
حريب كتاب مصححاتنا حنن مث يتلو هذه عشرون كتاباً بأمسائها وهي كتاب الزمردة كتاب األمنوذج 

كتاب املهجة كتاب سفر األسرار كتاب البعيد كتاب الفاضل كتاب العقيقة كتاب البلورة كتاب 
 كتاب التفاضل كتاب التشابه كتاب التفسري الساطع كتاباب اإلشراق كتاب املخايل كتاب املسائل

كتاب التمييز كتاب الكمال والتمام ويتلوها أيضاً ثالثة كتب تتصل ا كتاب الضمري كتاب الطهارة 
    كتاب األعراض وبعد ذلك سبعة عشر كتاباً أوله كتاب املبدأ بالرياضة كتاب املدخل 

كتاب التوسط يف الصناعة كتاب احملنة كتاب احلقيقة إىل الصناعة كتاب التوقف كتاب الثقة بصحة العلم 
كتاب االتفاق واالختالف كتاب السنن واحلرية كتاب املوازين كتاب السر الغامض كتاب املبلغ األقصى 

كتاب املخالفة كتاب الشرح كتاب اإلغراء يف النهاية كتاب االستقصاء مث يتلو ذلك ثالثة كتب وهي 
سري كتاب األعراض قال حممد بن إسحاق قال جابر يف كتاب فهرسته كتاب الطهارة آخر كتاب التف

ألفت بعد هذه الكتب ثالثني رسالة ال أمساء هلا مث ألفت بعد ذلك أربع مقاالت وهي كتاب الطبيعة 
الفاعلة األوىل املتحركة وهي النار كتاب الطبيعة الثانية الفاعلة اجلامدة وهي املاء كتاب الطبيعة الثالثة 

علة اليابسة وهي األرض كتاب الطبيعة الرابعة املنفعلة الرطبة وهي اهلواء قال جابر وهلذه الكتب املنف
كتابان فيهما شرح ذلك ومها كتاب الطهارة كتاب األعراض مث ألفت بعد ذلك أربعة كتب وهي كتاب 

اس صاحب الزهرة كتاب السلوة كتاب الكامل كتاب احلياة وألفت بعد ذلك عشرة كتب على رأي بلين
الطلسمات وهي كتاب زحل كتاب املريخ كتاب الشمس األكرب كتاب الشمس األصغر كتاب الزهرة 

كتاب عطارد كتاب القمر األكرب كتاب األعراض كتاب يعرف خباصية نفسه كتاب املثىن وله أربعة 
لفت كتب يف املطالب كتاب احلاصل كتاب ميدان العقل كتاب العني كتاب النظم قال أبو موسى أ

ثالمثائة كتاب يف الفلسفة وألف وثالمثائة كتاب يف احليل عي مثال كتاب تقاطر وألف وثالمثائة رسالة يف 



ابن الندمي-الفهرست  358  

صنائع جمموعة وآالت احلرب مث ألفت يف الطب كتاباً عظيماً وألفت كتباً صغاراً وكباراً وألفت يف الطب 
طق على رأي أرسطاليس مث ألفت حنو مخسمائة كتاب مثل كتاب احملبسة والتشريح مث ألفت كتب املن

كتاب الزيج اللطيف حنو ثالمثائة ورقة كتاب شرح إقليدس كتاب شرح اسطي كتاب املرايا كتاب 
اجلاروف الذي نقضه املتكلمون وقد قيل أنه أليب سعيد املصري مث ألفت كتباً يف الزهد واملواعظ وألفت 

ريجنات وألفت يف األشياء اليت يعمل خبواصها كتباً كثرية مث كتباً يف العزائم كثرية حسنة وألفت كتباً يف الن
ألفت بعد ذلك مخسمائة كتاب نقضاً على الفالسفة مث ألفت كتاباً يف الصنعة يعرف بكتب امللك وكتاباً 

  .يعرف بالرياض

    

  ذو النون المصري

فة فمن كتبه كتاب هو أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم وكان متصوفاً وله أثر يف الصنعة وكتب مصن
  .الركن األكرب كتاب الثقة يف الصنعة

  الرازي محمد بن زكريا

وموضعه من علم الفلسفة والطب معروف مشهور وقد استقصيت ذكره يف أخبار الطب وكان يرى 
حقيقة الصنعة وقد ألف يف ذلك كتباً كثرية فمنها كتاب حيتوي على اثين عشر كتاباً وهي كتاب املدخل 

تاب املدخل الربهاين كتاب األبيات كتاب التدبري كتاب احلجر كتاب اإلكسري كتاب شرف التعليمي ك
الصناعة كتاب الترتيب كتاب التدابري كتاب نكت الرموز كتاب احملبة كتاب احليل وله بعد ذلك كتب 
أخرى يف الصنعة كتاب األسرار كتاب سر األسرار كتاب التبويب كتاب رسالة اخلاصة كتاب احلجر 

  .ألصفر كتاب رسائل امللوك كتاب الرد على الكندي يف رده على الصناعةا

  ابن وحشية

أبو بكر أمحد بن علي بن قيس بن املختار بن عبد الكرمي بن حرثيا بن بدنيا بن بوراطيا الكرداين من أهل 
ثامنة يف فن جنبالء وقسني أحد فصحاء النبط بلغة الكسدانيني وقد استقصيت ذكره فيما فعل يف املقالة ال

السحر والشعبذة والعزائم وقد كان له يف ذلك حظ وحنن نذكر يف هذا املوضع كتبه يف صناعة الكيمياء 
وهي كتاب األصول الكبري يف الصنعة كتاب األصول الصغري يف الصنعة أيضا كتاب املدرجة كتاب 

 الوالء نسخة األقالم اليت املذاكرات يف الصنعة كتاب حيتوي على عشرين كتاباً أول وثان وثالث وعلى
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يكتب ا كتب الصنعة والسحر ذكرها بن وحشية وقرأا خبطه وقرأت نسخة هذه األقالم بعينها يف مجلة 
أجزاء خبط أيب احلسن بن الكويف فيها تعليقات لغة وحنو وأخبار وأشعار وآثار وقعت أليب احلسن بن 

خبط ابن الكويف بعد كتاب مساوي العوام أليب التنح من كتب بين الفرات وهذا من أظرف ما رأيته 
العنبس الصيمري حروف الفاقيطوس ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك 
ل م ن و ه ال ي حروف املسند ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م 

ف العنبث رمبا وقعت هذه اخلطوط ن و ه ال ي هذه احلروف اليت يصاب العلوم القدمية ا يف الربايب حرو
يف كتب العلوم اليت ذكرا من الصنعة والسحر والعزائم باللغة اليت أحدث أهلها العلم فال تفهم اللهم أن 

يكون اإلنسان عارفاً بتلك اللغة وهذا معوز ورمبا كانت هذه الكتابات تراجم تؤدي إىل اللغة العربية 
  . مثاالً هلا ويرجع إليها إن شاء اهللا تعاىلوينبغي أن يتأمل وجيعل هذه األقالم

  األخميمي

وامسه عثمان بن سويد أبو حرى االمخيمي من أمخيم قرية من قرى مصر وكان مقدماً يف صناعة الكيمياء 
ورأساً فيها وله مع بن وحشية مناظرات وبينه وبينه مكاتبات كتاب الكربيت األمحر كتاب اإلبانة كتاب 

 التوهم عن ذي النون املصري كتاب التعليقات كتاب آالت القدماء كتاب التصحيحات كتاب صرف
احلل والعقد كتاب التدبري كتاب التصعيد والتقطري كتاب اجلحيم األعظم كتاب مناظرات العلماء 

  .ومفاوضام

  أبو قران

لصناعة هذا من أهل نصيبني ممن كان يزعم أن صناعة الكيمياء صحت له وهو ممن يشري إليه أهل هذه ا
ويقدمونه ويفضلونه وقد ذكره ابن وحشية وله من الكتب كتاب شرح كتاب الرمحة جلابر كتاب اخلمائر 

كتاب البلوغ كتاب شرح األثري كتاب التصحيحات كتاب البيض كتاب الفرقني املسبع كتاب اإلشارة 
  .كتاب التمويه

  أصطفن الراهب

وكان حيكى عنه أنه عمل الكيمياء فلما مات ظهرت هذا الرجل كان باملوصل يف عمر يقال له ميخاييل 
كتبه باملوصل فرأيت منها شيئاً وهو كتاب الرشد كتاب ما حدثناه كتاب الباب األعظم كتاب األدعية 



ابن الندمي-الفهرست  360  

والقرابني اليت تستعمل قبل صناعة الكيمياء كتاب االختيار النجومي للصناعة كتاب التعليقات كتاب 
  .األوقات واألزمنة

  ويالسايح العل

وهو أبو بكر علي بن حممد اخلراساين العلوي الصويف من ولد احلسن بن علي رضي اهللا عنهما ممن 
صحت له صناعة الكيمياء على ما ذكر أهل هذا الشأن وكان يتنقل يف البلدان خوفاً على نفسه من 

ة اليتيم السلطان ومل أر من شاهده وكتبه وصلت إلينا من نواحي اجلبال وله من الكتب كتاب رسال
كتاب احلجر الطاهر كتاب احلقري النافع كتاب الطاهر اخلفي كتاب األصول كتاب الشعر والدم والبيض 

  .وعمل مياههما

  دبيس تلميذ الكندي

    

هو حممد بن يزيد ويعرف بدبيس ممن يتعاطى الصناعة وأعمال الربانيات وله من الكتب كتاب اجلامع 
  .كتاب عمل األصباغ واملداد واحلرب

  ابن سليمان

وهو أبو العباس أمحد بن حممد بن سليمان وقيل أنه من أهل مصر ومل يتأت إليها أنه صح له الصنعة 
والذي وقع له إىل هذه البالد كتاب اإلفصاح واإليضاح يف برانيات كتاب اجلامع برانيات كتاب املالغم 

  .البن عياض املصري تلميذ جابركتاب املعجونات كتاب التخمري ويقال أن كتاب اإلفصاح واإليضاح 

  إسحاق بن نصير

أبو إبراهيم إسحاق بن نصري ممن يتعاطى الصنعة وله معرفة بالتلوحيات واعمال الزجاج وله من الكتب 
  .كتاب التالويح وسيول الزجاج كتاب صناعة الدر الثمني

  ابن أبي العزاقر

ار الشيعة وكان له قدم يف صناعة أبو جعفر حممد بن علي الشلمغاين وقد استقصيت ذكره يف أخب
  الكيمياء وله من الكتب كتاب اخلمائر كتاب احلجر كتاب شرح كتاب الرمحة جلابر كتاب الربانيات 

  الخنشليل
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وهو أبو احلسن أمحد واخلنشليل لقب وكان يل صديقاً وزعم يل دفعات أن الصناعة صحت له ومل أر 
يخاً حمارفاً وكان مسجاً وله من الكتب كتاب شرح نكت الرموز آثار ذلك عليه ألين ال أراه إال فقرياً وش

كتاب الشمس كتاب القمر كتاب مسعف الفقراء كتاب األعمال على رأس الكور قال حممد بن إسحاق 
والكتب املؤلفة يف هذا الشأن أكثر وأعظم من أن حتصى ألن املؤلفني هلا تنحلوها عنهم وألهل مصر يف 

اء وأصل الكالم يف الصنعة من مث أخذوها والربايب املعروفة وهي بيوت احلكمة هذا األمر مصنفون وعلم
ومارية من بالد مصر وقيل أن أصل الكالم يف الصنعة للفرس األول وقيل أول من تكلم عليه اليونانيون 

ب وهللا وقيل اهلند وقيل الصني واهللا أعلم متت املقالة العاشرة من كتاب الفهرست ومت بتمامها مجيع الكتا
  .احلمد واملنة واحلول والقوة صلى اهللا على سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وسلم تسليماً
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	   ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﻟﺎﻘﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻥﻔﻟﺍ
	  ﻥﻴﻴﻤﻼﺴﻹﺍ ﺽﻌﺒﻭ ﻥﻴﺜﺩﺤﻤﻟﺍ ﺀﺍﺭﻌﺸﻟﺍ ﺀﺎﻤﺴﺃ
	   ﺎﻨﺭﺼﻋ ﻰﻟﺇ ﻡﻫﺭﺎﻌﺸﺃ ﻥﻤ ﺝﺭﺨ ﺎﻤ ﺭﻴﺩﺎﻘﻤﻭ

	   ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﺔﻟﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﻥﻴﻤﻠﻜﺘﻤﻟﺍﻭ ﻡﻼﻜﻟﺍ ﻲﻓ
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻥﻔﻟﺍ
	  ﻥﻴﻤﻠﻜﺘﻤﻟﺍﻭ ﻡﻼﻜﻟﺍ ﺭﻤﺃ ﺀﺍﺩﺘﺒﺍ ﻲﻓ
	   ﻡﻬﺒﺘﻜ ﺀﺎﻤﺴﺃﻭ ﺔﺌﺠﺭﻤﻟﺍﻭ ﺔﻟﺯﺘﻌﻤﻟﺍ ﻥﻤ
	   ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﺔﻟﺎﻘﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻥﻔﻟﺍ
	  ﺔﻴﺩﻴﺯﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﺎﻤﻷﺍ ﺔﻌﻴﺸﻟﺍ ﻲﻤﻠﻜﺘﻤ ﺭﺎﺒﺨﺃ
	   ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﺔﻟﺎﻘﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻥﻔﻟﺍ
	  .ﻡﻬﺒﺘﻜ ﺀﺎﻤﺴﺃﻭ ﺔﻴﻭﺸﺤﻟﺍ ﺔﻴﺒﺎﺒﻭ ﺓﺭﺒﺠﻤﻟﺍ ﻲﻤﻠﻜﺘﻤ ﺭﺎﺒﺨﺃ
	   ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﺔﻟﺎﻘﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻥﻔﻟﺍ
	  ﻡﻬﺒﺘﻜ ﺀﺎﻤﺴﺃﻭ ﺝﺭﺍﻭﺨﻟﺍ ﻲﻤﻠﻜﺘﻤ ﺭﺎﺒﺨﺃ
	   ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﺔﻟﺎﻘﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻥﻔﻟﺍ
	  ﺔﻓﻭﺼﺘﻤﻟﺍﻭ ﺩﺎﺒﻌﻟﺍﻭ ﺩﺎﻫﺯﻟﺍﻭ ﺡﺎﻴﺴﻟﺍ ﺭﺎﺒﺨﺃ
	   ﺱﻭﺎﺴﻭﻟﺍﻭ ﺕﺍﺭﻁﺨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻥﻴﻤﻠﻜﺘﻤﻟﺍ

	   ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﺀﺎﻬﻘﻔﻟﺍ ﺭﺎﺒﺨﺃ ﻲﻓ
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻥﻔﻟﺍ
	  ﺏﺘﻜﻟﺍ ﻥﻤ ﻩﻭﻔﻨﺼ ﺎﻤ ﺀﺎﻤﺴﺃﻭ ﻥﻴﻴﻜﻟﺎﻤﻟﺍ ﺭﺎﺒﺨﺃ ﻲﻓ
	   ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﻘﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻥﻔﻟﺍ
	  .ﻱﺃﺭﻟﺍ ﺏﺎﺤﺼﺃ ﻥﻴﻴﻗﺍﺭﻌﻟﺍ ﻪﺒﺎﺤﺼﺃﻭ ﺔﻔﻴﻨﺤ ﻲﺒﺃ ﺭﺎﺒﺨﺃ ﻲﻓ
	   ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﻘﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻥﻔﻟﺍ
	  .ﻪﺒﺎﺤﺼﺃﻭ ﻲﻌﻓﺎﺸﻟﺍ ﺭﺎﺒﺨﺃ ﻲﻓ
	   ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﻘﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻥﻔﻟﺍ
	  .ﻪﺒﺎﺤﺼﺃﻭ ﺩﻭﺍﺩ ﺭﺎﺒﺨﺃ ﻲﻓ
	   ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﻘﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻥﻔﻟﺍ
	  ﺏﺘﻜﻟﺍ ﻥﻤ ﻩﻭﻔﻨﺼ ﺎﻤ ﺀﺎﻤﺴﺃﻭ ﺔﻌﻴﺸﻟﺍ ﺀﺎﻬﻘﻓ ﺭﺎﺒﺨﺃ
	   ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﻘﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻥﻔﻟﺍ
	  .ﺙﻴﺩﺤﻟﺍ ﺏﺎﺤﺼﺃ ﺀﺎﻬﻘﻓ ﺭﺎﺒﺨﺃ
	   ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﻘﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﻥﻔﻟﺍ
	  ﻪﺒﺎﺤﺼﺃﻭ ﻱﺭﺒﻁﻟﺍ
	   ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﻘﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﻥﻔﻟﺍ
	  ﺓﺍﺭﺸﻟﺍ ﺀﺎﻬﻘﻓ

	   ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﺔﻔﻨﺼﻤﻟﺍ ﺏﺘﻜﻟﺍﻭ ﺔﻤﻴﺩﻘﻟﺍ ﻡﻭﻠﻌﻟﺍﻭ ﺔﻔﺴﻼﻔﻟﺍ ﺭﺎﺒﺨﺃ
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻥﻔﻟﺍ
	  ﻥﻴﻴﻘﻁﻨﻤﻟﺍﻭ ﻥﻴﻴﻌﻴﺒﻁﻟﺍ ﺔﻔﺴﻼﻔﻟﺍ ﺭﺎﺒﺨﺃ ﻲﻓ
	   .ﻡﺩﻋ ﻡﺜ ﺩﺠﻭ ﺎﻤﻭ ﺩﺠﻭﻴ ﻡﻟﻭ ﺭﻜﺫ ﺎﻤﻭ ﺎﻬﻨﻤ ﺩﻭﺠﻭﻤﻟﺍﻭ ﺎﻬﺤﻭﺭﺸﻭ ﺎﻬﻟﻭﻘﻨﻭ ﻡﻬﺒﺘﻜ ﺀﺎﻤﺴﺃﻭ
	   ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﻘﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻥﻔﻟﺍ
	  ﻥﻴﻴﻘﻴﺴﻭﻤﻟﺍﻭ ﻥﻴﻴﻘﻴﻁﺎﻤﺜﺭﻷﺍﻭ ﻥﻴﺴﺩﻨﻬﻤﻟﺍ ﻡﻴﻟﺎﻌﺘﻟﺍ ﺏﺎﺤﺼﺃ ﺭﺎﺒﺨﺃ
	   .ﺕﺎﻜﺭﺤﻟﺍﻭ ﻝﻴﺤﻟﺍ ﺏﺎﺤﺼﺃﻭ ﺕﻻﻵﺍ ﻉﺎﻨﺼﻭ ﻥﻴﻤﺠﻨﻤﻟﺍﻭ ﺏﺎﺴﺤﻟﺍﻭ
	   ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﻘﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻥﻔﻟﺍ
	  .ﺏﺘﻜﻟﺍ ﻥﻤ ﻩﻭﻔﻨﺼ ﺎﻤ ﺀﺎﻤﺴﺃﻭ ﻥﻴﺜﺩﺤﻤﻟﺍﻭ ﺀﺎﻤﺩﻘﻟﺍ ﻥﻴﺒﺒﻁﺘﻤﻟﺍ ﺭﺎﺒﺨﺃ

	   ﺔﻨﻤﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﺏﺘﻜﻟﺍ ﻥﻤ ﻩﻭﻔﻨﺼ ﺎﻤ ﺀﺎﻤﺴﺃﻭ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺭﺎﺒﺨﺃ ﻲﻓ
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻥﻔﻟﺍ
	  ﻥﻴﻓﺭﺨﻤﻟﺍﻭ ﻥﻴﺭﻤﺎﺴﻤﻟﺍ ﺭﺎﺒﺨﺃ ﻲﻓ
	   .ﺭﺎﻤﺴﻷﺍ ﻲﻓ ﺔﻔﻨﺼﻤﻟﺍ ﺏﺘﻜﻟﺍ ﺀﺎﻤﺴﺃﻭ
	   ﺔﻨﻤﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺎﻘﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻥﻔﻟﺍ
	  ﺏﺎﺤﺼﺃﻭ ﺓﺭﺤﺴﻟﺍﻭ ﻥﻴﺫﺒﻌﺸﻤﻟﺍﻭ ﻥﻴﻤﺯﻌﻤﻟﺍ ﺭﺎﺒﺨﺃ
	   ﺕﺎﻤﺴﻠﻁﻟﺍﻭ ﻝﻴﺤﻟﺍﻭ ﺕﺎﻴﺠﻨﺭﻴﻨﻟﺍ
	   ﺔﻨﻤﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺎﻘﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻥﻔﻟﺍ
	  ﻰﺘﺸ ﻥﺎﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﻔﻨﺼﻤﻟﺍ ﺏﺘﻜﻟﺍ
	   .ﺎﻫﻭﻔﻟﺅﻤ ﻻﻭ ﺎﻫﻭﻔﻨﺼﻤ ﻑﺭﻌﻴ ﻻ

	   ﺔﻌﺴﺎﺘﻟﺍ ﺔﻟﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﺕﺍﺩﺎﻘﺘﻋﻻﺍﻭ ﺏﻫﺍﺫﻤﻟﺍ ﺔﻟﺎﻘﻤ
	   ﺔﻌﺴﺎﺘﻟﺍ ﺔﻟﺎﻘﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻝﻭﻷﺍ ﻥﻔﻟﺍ
	  ﻥﻴﻴﻨﺍﺩﻠﻜﻟﺍ ﺔﻴﻨﺎﻨﺭﺤﻟﺍ ﺏﻫﺍﺫﻤ ﻑﺼﻭ
	   .ﻥﻴﻴﻨﺍﺩﻠﻜﻟﺍ ﺔﻴﻭﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﻫﺍﺫﻤﻭ ﺔﺒﺎﺼﻟﺎﺒ ﻥﻴﻓﻭﺭﻌﻤﻟﺍ
	   ﺔﻌﺴﺎﺘﻟﺍ ﺔﻟﺎﻘﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻥﻔﻟﺍ
	  ﺕﺍﺩﺎﻘﺘﻋﻻﺍﻭ ﺏﻫﺍﺫﻤﻟﺍ

	   ﺓﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﺔﻟﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﻥﻴﺜﺩﺤﻤﻟﺍﻭ ﺀﺎﻤﺩﻘﻟﺍ ﺔﻔﺴﻼﻔﻟﺍ ﻥﻤ ﻥﻴﻴﻭﻌﻨﺼﻟﺍﻭ ﻥﻴﺌﺎﻴﻤﻴﻜﻟﺍ ﺭﺎﺒﺨﺃ
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