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ملخص البحث :
جیه الفكري في المجتمع یعد الخطاب الوعظي احد اهم وسائل االصالح االجتماعي والتو 

؛ لمــا لهــذا الخطــاب مــن وقــع وثــأثیر نفســي فــي المقابــل ، وهــو اســلوب حضــاري دعــا الیــه المــنهج 

الدعوي القرآني في قوله تعـالى : {اْدُع ِإِلـى َسـِبیِل َربِّـَك ِباْلِحْكَمـِة َواْلَمْوِعَظـِة اْلَحَسـَنِة َوَجـاِدْلُهم بِـالَِّتي 

. والشخصـیة ١٢٥النحـل}ُهـَو َأْعلَـُم ِباْلُمْهتَـِدینَ ُهَو َأْعَلُم ِبَمـن َضـلَّ َعـن َسـِبیِلِه وَ ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربَّكَ 

المعرفیـة والمــؤثرة فــي اســلوبها الــوعظي ، هــي احــد اهـم ركــائز نجــاح هــذا الخطــاب وتفعیلــه ، وهــو 

ظ ماسیتناوله هذا البحث من خالل تسلیط الضوء على شخصیة وعظیة ، تلك هي شخصیة الواع

الـذي كـان یحضـى بشـعبیة عالیـة فـي بغـداد بسـبب  )هــ ٣٨٧ -هــ ٣٠٠ابي الحسین بن سمعون (

تاثیر مواعظه في الوسط االجتماعي ، سیما وانه عاش ضمن حقبة حرجة ومضطربة وهي حقبـة 

التســلط التركــي والنصــف االول مــن عصــر الســیطرة البویهیــة علــى العــراق ومــا رافقهــا مــن اوضــاع 

البنیة االجتماعیة ، جراء الفتن الطائفیة التي شـهدتها تلـك الحقبـة ، فضـال عـن سیئة على مستوى 

سوء االوضاع العامة . 

ویتضـــــمن البحـــــث معالجـــــة تلـــــك النقـــــاط معتمـــــدا المـــــنهج التحلیلـــــي القـــــائم علـــــى اســـــتقراء 

النصوص التاریخیة وتحلیلها ، متبعا قواعد منهج البحث التاریخي . 
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Abstract:
In regard, the preaching is one of basic of social reforming and

intellectual thought in society. So Allah says " Call unto way of thy lord
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with wisdom and fair exhortation , and reason with them in the better way

. Lo! thy is best aware of him who strayeth from his way , and He is Best

Aware of those who go aright."(An-Nahl \ 125)

The preacher Ibi-Al Hussian Ibnsamoon (300. 387. A.H) well

excepted in various location in Islamic society, especially during his

existence in an embarrassed a atmospheres where the Turkish and

Buyahides demonance on Iraq.

So, the research adopted the Analyzing method to improve the

historical texts.

المقدمة :
یعد الخطاب الوعظي احد اهم وسائل االصالح االجتماعي والتوجیه الفكري في المجتمع 

؛ لمــا لهــذا الخطــاب مــن وقــع وثــأثیر نفســي فــي المقابــل ، وهــو اســلوب حضــاري دعــا الیــه المــنهج 

ِة اْلَحَسـَنِة َوَجـاِدْلُهم بِـالَِّتي {اْدُع ِإِلـى َسـِبیِل َربِّـَك ِباْلِحْكَمـِة َواْلَمْوِعَظـالدعوي القرآني في قوله تعـالى : 

  . ١٢٥النحل}ُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِدینَ ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبیِلِه وَ 

ـــوعظي ، هـــي احـــد اهـــم ركـــائز نجـــاح هـــذا  والشخصـــیة المعرفیـــة والمـــؤثرة فـــي اســـلوبها ال

هـذا البحـث مـن خـالل تسـلیط الضـوء علـى شخصـیة وعظیـة ، الخطاب وتفعیله ، وهو ماسیتناوله 

الـــذي كـــان یحضـــى  )هــــ ٣٨٧ -هــــ ٣٠٠ابـــي الحســـین بـــن ســـمعون (تلـــك هـــي شخصـــیة الـــواعظ 

بســبب تــاثیر مواعظــه فــي الوســط االجتمــاعي ، ســیما وانــه عــاش ضــمن بشــعبیة عالیــة فــي بغــداد

صــر الســیطرة البویهیــة حقبــة حرجــة ومضــطربة وهــي حقبــة التســلط التركــي والنصــف االول مــن ع

علــى العــراق ومــا رافقهــا مــن اوضــاع ســیئة علــى مســتوى البنیــة االجتماعیــة ، جــراء الفــتن الطائفیــة 

التي شهدتها تلك الحقبة ، فضال عن سوء االوضاع العامة . 

ویتضـــــمن البحـــــث معالجـــــة تلـــــك النقـــــاط معتمـــــدا المـــــنهج التحلیلـــــي القـــــائم علـــــى اســـــتقراء 

لها ، متبعا قواعد منهج البحث التاریخي . النصوص التاریخیة وتحلی
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سیرتھ : 
ابـن سـمعون بــ: هو ابو الحسین محمد بن احمد بن اسماعیل البغـدادي الـواعظ المعـروف

)٣(هـ .٣٠٠ولد سنة )٢(وسمعون هو لقب جده اسماعیل .)١(.

كثیـر تـي كـاناشتغل اول حیاته بالنسخ ، وكان ینفق من عملـه هـذا علـى نفسـه ووالدتـه ال

عــرف عنــه الزهــد )٥(كمــا كــان یســتعین علــى معاشــه مــن اجــرة دار خلفهــا لــه والــده . )٤(البــر لهــا.

)٦(والتصوف ، وصحة العقیدة ومصاحبة الفقراء .

اراد ابـن ســمعون الحـج ، فمنعتــه امـه ، لفقــر حالـه وعــدم امتالكـه نفقــة الحـج ، فــروي انهــا 

فبــاع مــن دفــاتره وجهــز نفســه وحــج ، دعیــه یحــج "فــي المنــام یقــول لهــا : "رات رســول اهللا 

وتعــرض فــي الطریــق للســلب مــن قبــل بعــض االعــراب واخــذوا مالــه وثیابــه ، وكــان لســیرته الحســنة 

، فقــال : كــان للخلیفــة جاریــة فــاراد اخراجهــاوخلقــه اثــرا فــي قصــة زواجــه ، فبعــد عودتــه مــن الحــج 

سنه ، فزوجها له ، وكان ذلك فاتحة خیـر لـه اطلبوا لي رجال مستورا فذكروا له ابن سمعون فاستح

حیـــث اكرمـــه الخلیفـــة بالمـــال والثیـــاب والجـــواهر، فتحســـنت حالـــه ، وكـــان یشـــرح ذلـــك للنـــاس فـــي 

ورغـم ذلـك ظـل ابـن سـمعون یعـیش حالـة الزهـد والتصـوف فـي مـنهج معتـدل ، )٧(مجالس وعظـه .

وضـرب التوحیـدي )٨(.امـاتكمـا قیـل عنـه صـاحب احـوال ومقالسیما وانه حنبلي المـذهب ، فكـان 

)٩(المثل فـي طربـه الصـوفي فقـال : " ... وال طـرب ابـن سـمعون الصـوفي علـى ابـن بهلـول ... " 

وكان لـه ثیـاب یجلـس فیهـا للنـاس ، ثـم یطویهـا الـى المجلـس االخـر ورثهـا عـن ابیـه ، بقیـت عنـده 

ض حدیثــه عــن اربعــین عامــا ، كمــا قــال ابــن الجــوزي وهــو یستشــهد بســیرة ابــن ســمعون فــي معــر 

وقـــد رویـــت البـــن ســـمعون )١٠.(التصـــنع للخلـــق والتقـــرب لالمـــراء وبـــذل الـــدین عنـــد بعـــض العلمـــاء 

هــ ودفـن فـي داره ٣٨٧ببغـداد سـنة -رحمـه اهللا-تـوفي)١١(كرامات عدیدة تدل على ورعـه وزهـده .

، قــال هـــ الــى مقبــرة االمــام احمــد بــن حنبــل ببــاب حــرب ٤٢٦بشــارع العتــابین ، ثــم نقــل منهــا ســنة 

.)١٢(الخطیب :" ولم تكن اكفانه بلیت فیما قیل " ، وشهد جنازته والصالة علیه خلق كثیر

عالقتھ بالخالفة والسلطة :
ولــم یعــرف عــن ابــن ســمعون تقربــه الــى اصــحاب الســلطة ولــم یلتقــي احــدا مــنهم اال فــي 

االمیـر البـویهي عضـد واالخـرى مـع  )هـ٣٦٣ -هـ ٣٣٤(حادثتین ، احدهما مع الخلیفة الطائع هللا 

، امـا الحادثـة االولـى : فقـد بلـغ الخلیفـة الطـائع ان ابـن سـمعون ینـتقص )هــ٣٧٢-هــ ٣٦٧الدولة (

، ثــم اخــذ ارســل بطلــب ابــن ســمعون ، فحضــر وســلم، فغضــب الخلیفــة و مــن االمــام علــي 

مع واســتمر بوعظــه حتــى ابكــى الخلیفــة وســیعــظ الخلیفــة وابتــداه بروایــة عــن االمــام علــي 

الخلیفــة درجــا فیــه مــن ثــم اعطــى -كمــا نقــل دحــى مــولى الخلیفــة الطــائع-شــهیقه وابتــل مندیلــه 

.)١٣(مه باالمر وبرأ ساحته مما وشي به، فعجب الخلیفة من علالطیب وغیره، ثم انصرف
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وامـا مـاجرى لـه مـع االمیـر البـویهي عضـد الدولـة ،فانـه یشـیر الـى جراتـه وعـدم خوفـه فـي 

هـ بعد ٣٦٧وزهده وتاثیره في المقابل ، وذلك ان عضد الدولة لما دخل بغداد عام اهللا لومة الئم ،

هـــ) ، فســال عــن احوالهــا فقیــل لــه ان اهلهــا ٣٦٧ -هـــ ٣٥٦قتلــه ابــن اخیــه االمیرعزالدولــة بختیــار(

اخــذتهم الفــتن والطــاعون والمجاعــات والغــرق ، فاصــدر امــرا یمنــع بموجبــه القصــاص والوعــاظ مــن 

بب تلــك الفــتن ، فامتثــل الوعــاظ اال ابــن ســمعون ، وجلــس كعادتــه یعــظ النــاس، الــوعظ وعــدهم ســ

:" وتحول عضد الدولـة مـن مجلسـه وجلـس وحـده )١٤(فامر عضد الدولة باحضاره ، یقول ابن كثیر

الـذي احضـر –، لئال یبدر من ابن سمعون الیه بین الدولة كالم یكرهه ." ویروي شكر العضدي 

اث ، یقول :" فدخل رجل علیه نور فجلس غیر مكترث ، فقلت: ان هذا بقیة االحد-ابن سمعون 

الملك جبار عظیم ما اؤثر لك مخالفته واني موصلك الیه فقبل االرض وتلطف واستعن باهللا علیه 

، فقال : الخلق واالمر هللا ، ودخل ابن سمعون علـى عضـد الدولـة دون اسـتئذان وادار وجهـه الـى 

ــیٌم تعــالى :﴿ دار عــز الدولــة وتــال قولــه  ــَذُه َأِل ــٌة ِإنَّ َأْخ ــَرى َوِهــَي َظاِلَم ــَك ِإَذا َأَخــَذ اْلُق ــَذِلَك َأْخــُذ َربِّ َوَك

ثُـمَّ َجَعْلَنـاُكْم َخَالئِـَف ِفـي اَألْرِض ِمـن  ﴿، ثم حول وجهه الى عضد الدولـة وقـرأ  ١٠٢﴾ هود/َشِدیدٌ 

وعظـه فـاتى بالعجـب فـدمعت عـین الملـك ، ، ثم اخـذ فـي ١٤یونس/َبْعِدِهم ِلَننُظَر َكْیَف َتْعَمُلوَن﴾

وما رایت ذلك منه قط ..." خرج بعد ذلك ابن سمعون عائـدا الـى منزلـه ، فامرلـه عضـد الدولـة بــ: 

االف درهم وعشرة اثواب ، وقال للرسول : " ان امتنع فقل لـه فرقهـا علـى اصـحابك ، وان  ٣٠٠٠

الخبـر قـال عضـد الدولـة : الحمـد هللا الـذي قبلها فجئني براسـه"، فرفضـها ابـن سـمعون ، ولمـا بلغـه 

)١٥(سلمه منا وسلمنا منه ." 

تھ العلمیة : أنش
نشـأ ابـن ســمعون وتعلـم فــي بغـداد ، وقـد تنبــأ لـه بــالخیر فـي صـباه الشــیخ الزاهـد الصــوفي 

  ) ١٦(هـ)،حیث رآه مرة فقال :" ... هللا في هذا الفتى من الذخائر." ٣٣٤(ت:  *ابو بكر الشبلي

ن سمعون على ید شیوخ كثیرین من كبار علماء عصره ومنهم : ابوبكرعبداهللا بن درس اب

ابــي داود السجســتاني ، وهــو اعلــى شــیوخه ، ومحمــد بــن مخلــد العطــار ومحمــد بــن عمــر البختــري

واحمــد بــن ســلیمان بــن زبــان الدمشــقي ومحمــد بــن محمــد بــن ابــي حذیفــة ، وهــؤالء هــم شــیوخه فــي 

، وغیرهم الكثیر ممن )١٧(املى عنهم عشرین مجلسا سمعناها عالیة " الحدیث ، قال الذهبي : " و 

وتفقـه ابـن سـمعون علـى یـد اوائـل فقهـاء المـذهب الحنبلـي )١٨(سمعهم واخذ وروى عـنهم الحـدیث .

وقرأ علیه مختصره ، المعروف بمختصر  )هـ٣٣٤الشیخ ابو القاسم عمر بن الحسین الخرقي (ت 

وساهم بنشره حیـث سـمعه منـه جماعـة مـنهم الشـیخ -قه الحنبلي وهو اول مؤلف في الف-الخرقي 

الزاهد ابو الحسین القزویني ، الذي حدث به جماعة منهم المبارك بـن عبـد الجبـار ، والـذي حـدث 

)١٩( به ایضا .
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، وله مجلس المالء یمكن القول ان ابن سمعون الى جانب كونه واعظا فقد كان محدثاو

لمجلس الحدیث عنده ادب عال ، فقـد راى و )٢٠(جلس فیه كل ثالثاء. الحدیث بجامع المنصور ی

مــرة احــد تالمیــذه ینســخ الحــدیث اثنــاء القــراءة فقــال لــه : " حضــرت لتســمع او لتنســخ ، كــن كــأن 

)٢١(جالس یحدثنا ونسمع حدیثه ." رسول اهللا 

یـه ومـنهم : ابـو عبـد وقد تتلمذ علیه الكثیر واخذوا وسمعوا عنـه الحـدیث ورووه باالسـناد ال

والقاضــي ابـو علـي بـن ابـي موسـى الهاشــمي–مؤلـف كتـاب طبقـات الصـوفیة –الـرحمن السـلمي 

ـــو الحســـین بـــن  ـــو طالـــب العشـــاري واب وعلـــي بـــن طلحـــة المقـــريء والحســـن بـــن محمـــد الخـــالل واب

االبنوسي وعلي بن الحسن الـدقاق وخدیجـة بنـت محمـد الشـاهجانیة وابـو بكـر احمـد بـن محمـد بـن 

، وهــذا االخیــر هــو اخــر مــن حــدث عــن ابــن ســمعون )٢٢()هـــ٤٧٠مدویــه البغــدادي المقــريء (تح
)٢٤(، وغیر هؤالء الكثیر . )٢٣(

ظلـت تسـمع )٢٥(وألبن سمعون عشرون مجلسا في الحدیث تعرف بـ: امالي ابن سمعون ،

رة محمــد بــن عبــداهللا بــن ظهیــبجــامع دمشــق الــى عصــور متــاخرة ، وممــن ســمعها : قاضــي مكــة

مما یشیر الى ثقة اسنادها )٢٦(هـ) وسمعها غیرهم الكثیر.٨١٧وفقیهها جمال الدین ابو حامد (ت 

فـي رده علـى ابـي -، ویبدو ان ابن سمعون قد رحل في طلـب العلـم واالسـناد العـالي حیـث یقـول 

د اورد كتــاب وقــ )٢٧(،الجــازة ماســفرنا االســفارالبعیدة "یــا أبــا حامــد لوقنعنــا با:"-**حامــد االســفراییني

السیر والتراجم الكثیر من االحادیث التي رویت عن ابن سمعون عن جلة من شیوخ عصره الـذین 

  ) ٢٨(روى عنهم ، وتتناول مواضیع عدة .

واخیـرا فقــد كـان البــن سـمعون درایــة فـي نظــم الشـعر ، ولــه فـي ذلــك مجموعـة ابیــات منهــا 

احـــــد كبـــــار الشـــــهود العـــــدول ببغـــــداد ماقالـــــه لصـــــدیقه ابـــــو اســـــحق ابـــــراهیم بـــــن احمـــــد الطبـــــري ، 

بعد عودته من البصرة ، وكان یشهد بها : هـ) ، عندما زاره٣٩٣(ت 

والعیش اال بك منكود       ودالصبر اال عنك محم

  ود ـیوم على االخوان مسعا غانماتي سالمأویوم ت

.)٢٩( وان تعد فالخیر مردود  انمذ غبت غاب الخیر من عند
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مكانتھ العلمیة :
حظي ابن سمعون بمكانة علمیـة مرموقـة فـي عصـره شـهد لـه بهـا تالمیـذه ومـن رووا عنـه 

ومعاصریه من كبار العلماء ، وكتـاب سـیرته واثنـوا علـى علمـه محـدثا وواعظـا ، فكـان تالمیـذه او 

مـن حـدثوا عنـه یجلونـه ، حتـى اذا حـدثوا عنـه قـالوا : " حـدثنا الشـیخ الجلیـل المنطـق بالحكمـة ابـو 

)٣٠(بن سمعون " الحسین

)٣١(وقــال عنــه الســلمي : " هــو مــن مشــایخ البغــدادیین ... یرجــع الــى فنــون مــن العلــم " 

والفقیـه ابـو ***ویكن له كبار علماء عصره احتراما عالیا ، فقد كان القاضي ابو بكر ابن الباقالني

، وشــهد لــه )٣٣(لــذهبي وكــان ثقــة مأمونــا ، كمـا وصــفه ا)٣٢(حامـد االســفراییني اذا لقیــاه قــبال یـده ،

وعـده الجرجـاني )٣٥(ونعته ابن الغزي بـ" االمام الحبر" ،)٣٤(ابن عساكر بالفضل والعلم والحكمة ،

:" االمـام القــدوة )٣٧(وقـال عنـه ابــن العمـاد )٣٦(مـن مشـایخ اهـل الســنة علـى مـذهب االمــام احمـد .

الناطق بالحكمة ."

المذاهب ، فیروي القاضـي ابـو علـي بـن ابـي وجالس ابن سمعون مشایخ العلماء ورؤساء 

یقول : " حضرت دعوة فـي –احد كبار فقهاء الحنابلة في بغداد  - هـ)٤٢٨موسى الهاشمي (ت 

دار شــیخنا ابــي الحســن عبــد العزیــزبن الحــرث التمیمــي الحنبلــي عملهــا الصــحابه حضــرها : ابــو 

وابو الحسـن طـاهر بـن الحسـن )افعیینبكراالبهري (شیخ المالكیین) وابو القاسم الداركي (شیخ الش

(شیخ اصحاب الحدیث) وابو الحسین بن سـمعون (شـیخ الوعـاظ والزهـاد) وابـو عبـداهللا بـن مجاهـد 

شیخ الحنابلـة) ، ((شیخ المتكلمین) وصاحبه ابو بكر بن الباقالني ، في دار ابي الحسن التمیمي 

)٣٨(شبه واحدا منهم ." لو سقط السقف علیهم لم یبق بالعراق من یفتي في حادثة ی

ومن خالل سیرة الواعظ ابن سمعون العلمیة یمكـن القـول انـه یمثـل انموجـا للعـالم المنفـتح 

والمنهج المعتدل الذي جعل نفسه فوق المیول واالهواء ، وذا افق واسع الداء رسـالته العلمیـة رغـم 

ه ذلــك مـن اقامـة عالقــات انـه حنبلـي ، ذلــك المـذهب الـذي وصــف علـى الـدوام بالتشــدد ، فلـم یمنعـ

علمیـــة واجتماعیـــة مـــع علمـــاء المـــذاهب االخـــرى ، ولـــذا قـــال عنـــه بعـــض مـــن تـــرجم ســـیرته انـــه " 

)٣٩(الینتمي الى أي استاذ " ،

، واورد )٤٠(الحنابلــةذكره مؤلفــوا طبقــات فــه فــي مختلــف كتــب التــراجم والطبقات،وورد ذكــر ســیرت

)٤٢(وتــرجم لــه ابــن عســاكر فــي طبقــات االشــاعرة ،)٤١(الســلمي ســیرته فــي كتابــه تــاریخ الصــوفیة ،

Hوهــذا مــادفع المستشــرق الفرنســي :  . Laoust الــى القــول :" مــن الصــعوبة حصــره فــي حــدود

وهـــذا هـــو اســـاس نجاحـــه كـــواعظ لـــه تـــأثیره فـــي الوســـط االجتمـــاعي ، وهـــو )٤٣(مدرســـة محـــددة ." 

ماسنتناوله في الصفحات اآلتیة .
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عون وتاثیره االجتماعي :الخطاب الوعظي البن سم
مدخل عام : 

تنوعـت وانتشــرت المجــالس االجتماعیـة فــي بغــداد منــذ القـرنین الرابــع والخــامس الهجــریین 

واخذت طابعا رسمیا فضـال عـن طابعهـا االجتمـاعي والثقـافي ، وتشـمل مجـالس الـوعظ والقصـص 

شرط ، وعموما كان لهـذه واشعر واالدب ، وكانت تعقد في المساجد ویحضرها الناس دون قید او 

فضــال عــن دورهــا فــي حفــظ التــراث العربــي )٤٤(المجــالس اهمیتهــا فهــي تعــالج امــور الــدین والــدنیا ،

)٤٥(االسالمي من قیم ومثل من خالل سردها وتكرارها .

اهمیتهـــا فـــي ذلـــك العصـــر كونهـــا تعـــد الوســـیلة االكثـــر -خصوصـــا -ولمجـــالس الـــوعظ 

الدیني واالصالح االجتماعي ونق لمظاهر الفساد السیاسي وبث روح فاعلیة في التثقیف واالرشاد 

التسامح بین العامة ، فضال عـن ان وسـیلة االلقـاء المباشـر تكـون اكثـر تـاثیرا فـي السـامع مـن أي 

الوسائل االعالمیة الحدیثة المرئیة والمسموعة . من

ره من مسائل دینیة وفي هذه المجالس یكون بامكان الفرد ان بطرح كل ما یجول في خاط

ولـیس كـل مایقـال عـن الوعـاظ ومجـالس الـوعظ ایجابیـا ، بـل قـد یكـون لبعضــهم دورا )٤٦(ویومیـة .

سلبیا في تأ جیج الفتن الطائفیة والمذهبیة والتـرویج ألفكـار وسیاسـات معینـة ، ولهـذا كانـت الدولـة 

الخلیفــة الطــائع مــع ابــن تراقــب هــذه المجــالس وتســتدعي الوعــاظ احیانــا للتحقیــق معهــم ، كمــا فعــل 

سمعون ، او تامر بمنع مجالس الوعظ فـي فتـرات االضـطراب السیاسـي كمـا فعـل االمیـر البـویهي 

امیرالعــراق مــن قبــل االمیــر البــویهي بهــاء -عضــد الدولــة فــي بغــداد ، وكــذلك فعــل عمیــد الجیــوش 

الســـلجوقي وكـــذلك شـــهد العصـــر)٤٧(هــــ ،٣٩٨بعـــد فتنـــة وقعـــت عـــام  )هــــ٤٠٣ -هــــ ٣٧٩(الدولـــة 

  ) ٤٨(اجراءات مماثلة تجاه بعض الوعاظ الذین انجرفوا في تیار التعصب المذهبي .

كمــا كانــت الخالفــة تقــوم باصــدار المناشــیر التــي توضــح الخطــوط العامــة للمــنهج الفكــري 

والخلیفـة القادربـاهللا )٤٩(هــ ،٣٢٣للعمل به ، كمـا فعـل فعـل الخلیفـة الراضـي بـاهللا عـام  والعقدي لها

)٥٠(هـــ ، وكانــت تلــك المناشــیر تقــرا بحضــور القضــاة والفقهــاء والوعــاظ ورجــال الــدین ،٤٢٠م عــا

ولهذا فان مهمة الوعاظ تتاثر ایضا بظروف العصر السیاسیة ووجود التسلط االجنبي، كمـا حـدث 

)٥١(خالل العصرین البویهي والسلجوقي.

-وضـوع هـذا البحـثم - هــ)٣٨٧ -هــ ٣٠٠(وهذا ماشـهده عصـر الـواعظ ابـن سـمعون 

فقــد عاصــرحقبتین مضــطربتین سیاســیا واجتماعیــا مــن تــاریخ الخالفــة العباســیة همــا عصــر التســلط 

، وقـد اتصـفت تلـك المرحلـة )هــ٤٤٧ - ٣٣٤(التركي والنصف االول مـن عصـر التسـلط البـویهي 

السـیما بالتدهور السیاسي وضعف نفوذ الخالفة ، فضال عن المزید مـن الفـتن الطائفیـة والمذهبیـة

خــالل العصــر البــویهي بســبب ســوء السیاســة البویهیــة التــي افتتحهــا االمیــر معــز الدولــة احمــد بــن 

هــــ) بـــاجراءات اثـــارت الخالفـــات والفـــتن الطائفیـــة فـــي بغـــداد ومـــدن العـــراق ٣٥٦ -هــــ ٣٣٤(بویـــه 
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ویصــف)٥٣(ویصــور المقدســي حالــة المذهبیــة الســائدة فــي بغــداد خــالل هــذا العصــر،) ٥٢(االخـرى ،

هــ بقولـه ٣٩٦ابن ابي یعلى باختصار الوضع عشیة دخول االمیرالبویهي عضد الدولة بغداد سنة 

، وقـد ادت )٥٤(: " ... وقد هلك اهلها قتال ونهبا وحرقا وخوفا من الفـتن التـي اتصـلت فیهـا ... " 

ســم تلــك الظــروف الــى هجــرة بعــض العلمــاء خــارج بغــداد واعتــزال قســم اخــر ومــنهم الفقیــه ابــو القا

)٥٦(هـ).٣٦٣وابوبكر عبد العزیز المعروف بـ: غالم الخالل ()٥٥(هـ)٣٣٤ت(الخرقي

وســادت هــذا العصــر ایضــا مظــاهر الفســاد االجتمــاعي بانتشــار القیــان والخمــر حتــى امــر 

، وكـذلك خـالل العصـر البـویهي وبتشـجیع مـن )٥٧(هــ ٣٢١الخلیفة القاهر بمنع تلك المظاهر سنة 

  ) ٥٨المیرعزالدولة بختیار انشغاله باللهو والغناء .(السلطة حیث عرف عن ا

شھرة ابن سمعون في الوعظ :
ـــه ابـــن  ـــة وشـــهرة عـــالیتین فـــي مجـــال الـــوعظ واســـتحق ماقالـــه عن ـــال ابـــن ســـمعون منزل ن

"، رابوالحســــین البغــــدادي واعــــظ العــــراقاالمــــام الحبرالزاهــــد الصــــوفي الــــواعظ المشهو "...)٥٩(الغــــزي

:" لم یرمثله جودة )٦١(، وقال عنه ابن ماكوال)٦٠(المام الواعظ الكبیر المحدثوسماه الذهبي الشیخ ا

:"... له ید طولى في الوعظ ".)٦٢(لسان وسرعة خاطرومالحة اشارة "، وقال ابن كثیر

:")٦٣(وفاق صیته وعاظ عصره وبلغ مرتبة لم ینلها غیره حتى قال عنه الخطیب البغدادي

الكالم على علم الخواطر واالشارات ولسان الوعظ "، واثنى علیه كان اوحد دهره وفرید عصره في

ابــو عبـــد الـــرحمن الســـلمي فـــي كتابـــه تـــاریخ الصــوفیة بقولـــه:" ... وهـــو امـــام المتكلمـــین علـــى هـــذا 

، ونعته القاضي الفقیه ابو علي بن ابي موسى الهاشمي بــ:" شـیخ الوعـاظ والزهـاد " )٦٤(اللسان " 
ولهــذا  :" ولـم یخلــف ببغـداد مثلــه." )٦٦(د وفاتـه ، فقــال عنــه ابـن العمــاد، وظـل صــیته حتـى بعــ)٦٥(

یمكــن القــول ابــن ســمعون صــارالموجه لثقافــة عصــره االجتماعیــة والمعبرعنهــا مــن خــالل مجالســه 

الوعظیة ، وخیر من عبر عن ذلك معاصره واول من ترجم له ابو عبد الرحمن السلمي فـي كتابـه 

هو لسان الوقت والمعبر عن االحوال بالطف بیـان مـع مـایرجع الیـه تاریخ الصوفیة حیث یقول :" 

،وبهذا یقف السلمي على اهـم عناصـر نجـاح ابـن سـمعون ) ٦٧(من صحة االعتقاد وصحبة الفقراء"

وبلـــغ مـــن مكانـــة ابـــن كـــواعظ ، وهـــي : قـــوة االســـلوب والعقیـــدة الســـلیمة وصـــلته الوثیقـــة بالعامـــة .

، ویقاس به مسـتوى )٦٨("المثل فقیل: "اوعظ من ابن سمعونالوعظ ان اخذ یضرب به سمعون في 

الوعـــاظ ان كـــان دونـــه او اعلـــى منـــه ، كمـــا وصـــف الحریـــري فـــي مقاماتـــه واعظـــا مـــن اهـــل الـــري 

.)٦٩(یقصده الناس ویحضرون مجالسه ، فقال :" ویحلون ابن سمعون دونه "
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ثیره االجتماعي : أت
ملموسا في الوسط الشعبي ، وشغف النـاس مارس ابن سمعون ومن خالل مواعظه تاثیرا 

، ووصــف ابــن خلكــان بایجــازبلیغ )٧٠(بــه ، فصــارت مواعظــه حكمــا جمعهــا ودونهــا وتــداولها النــاس

مكانتــه فــي المجتمــع العراقــي وشــعبیته وتــاثیره فیــه ، بقولــه:" كــان الهــل العــراق فیــه اعتقــاد كبیــر ، 

الى القول :" ان الحنابلـة مارسـوا Laoustسيوهذ مادفع المستشرق الفرن) ٧١(ولهم به غرام شدید."

تــاثیرا شــعبیا علــى المجتمــع البغــدادي ، ویتجلــى ذلــك التــاثیرعبر شخصــیة الــواعظ ابــو الحســین بــن 

ولهــذا امـر عضــد الدولـة البــویهي ابــن سـمعون واقرانــه مـن عقــد جلسـات الــوعظ بعــد )٧٢(سـمعون ."

)٧٣(مة.هـ خوفا من تاثیرهم على العا٣٦٧دخوله بغداد عام 

تمیزابن سمعون بقوة االسلوب الذي اعتمد االیجازه البلیغ ودقة التعبیر كمایبدو من خـالل 

مواعظــه ، وشــهد لــه بــذلك مترجمــوا ســیرته ومــن كــان یحضــر مجــالس وعظــه مــن كبــار العلمــاء ، 

، وكــان ابــو بكــر بــن البــاقالني یقــول:" ربمــا خفــي علــي مــن كالمــه )٧٤(فلقبــوه:" المنطــق بالحكمــة"

، وهي شهادة قیمة سیما وانها تاتي من ابن الباقالني ابرز علماء الكالم في عصره .)٧٥(قته"لد

وبذلك استطاع ابن سمعون ان یكون ذا عمق في التـاثیر فـتمكن مـن الولـوج الـى مـایجول 

في فكر السامع وخواطره لیتحدث عما یریده الناس ویفكرون به ، كالطبیب النفسـي المـتمكن الـذي 

لــة المــریض فــي اولــى جلســاته فیوجهـــه الــى مــایهيء لــه اســباب الشــفاء ، وقــد وضـــع یشــخص حا

الشریشي یـده علـى امكانیـة ابـن سـمعون وموهبتـه تلـك التـي لـم تكـن لغیـره مـن الوعـاظ فقـال:" كـان 

)٧٦(وحید عصره في االخبار عما هجس في االفكار."

ني والخلقي بشكل اساس تناول ابن سمعون في مواعظه مواضیع عدة تتعلق بالجانب الدی

فكــان یعقــد فــي بغــداد جلســات الــوعظ الــدیني )٧٧(، فضــال عــن مواضــیع اخــرى تضــمنتها مواعظــه،

ولــه مــنهج قــویم وجدیــد فــي معالجــة القضــابا التــي یتصــدى لهــا فــي مواعظــه ، فكــان )٧٨(والخلقــي

روحــي اكثــر مــن یــدعوا النــاس الزهــد فــي الــدنیا والســعي لالخــرة ، مؤكــدا علــى جوهرالزهــد ومعنــاه ال

فقـد  - )٧٩(سیما وان لـه درایـة ومعرفـة فـي علـوم التصـوف-تاكیده على الزهد المادي او المظهري

قیــل لــه مــرة :" تــدعو النــاس الــى الزهــد وتلــبس احســن الثیــاب وتاكــل اطیــب الطعــام ! كیــف هــذا ؟ 

یـب الطعـام ، فقال : كل مایصلحك هللا فافعله ، اذا صلح حالـك مـع اهللا بلـبس لـین الثیـاب واكـل ط

، وسئل عن التصوف فقال:" اما االسم ، فترك الدنیا واهلها ، واما حقیقته فنسیان )٨٠(فال یضرك "

ابــو محمـد الخــالل:" سـألني ابــن سـمعون مــرة ، مااسـمك ؟ فقلــت : وقـال)٨١(الـدنیا ونسـیان اهلهــا "

تــــرك المعاصــــي ودعــــا الــــى  ،)٨٢(حســــن ، فقــــال : اعطــــاك اهللا االســــم فســــله ان یعطیــــك المعنــــى."

باســلوب اخالقــي عملــي فعــد ارتكــاب المعصــیة نذالــة وتركهــا مــروءة ، فتتحــول المســالة فــي النهایــة 

التــي تعــد احــد )٨٤(، ولــه كمــا یقــول ابــن الجــوزي تــدقیق فــي بــاب المعــامالت)٨٣(الــى دیانــة وعبــادة

الجوانب االجتماعیة الیومیة المهمة .
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، ویتحــدث عــن)٨٥(عــن صــفات المــؤمنینوكــان یــروي للنــاس مــاورد عــن بعــض الوعــاظ 

الصــادقین ، ویــدعو الــى ذكــر اهللا وشــكره ومخافتــه . ویؤكــد علــى العمــل بــالعلم ، واال كــان العلـــم 

وكیـف انتقـل مـن الفقـر الـى یسـر -لالعتبـار-، وكـان یشـرح حالـه للنـاس )٨٦(حجة على صـاحبه

)٨٧(الحال بعد حجه وزواجه.

ي اذهان الناس من اسئلة وخواطر ، فقـد سـئل عـن واجاب في مجالس وعظه عما یدور ف

:مـــنهج صـــوفي ، كتفســـیره لقولـــه تعـــالىتفســـیر بعـــض االیـــات القرانیـــة ، التـــي كـــان یفســـرها وفـــق 

، فقـال١٤٢﴾ االعـراف/َوَواَعْدَنا ُموَسى َثَالِثیَن َلْیَلًة َوَأْتَمْمَناَها ِبَعْشٍر َفَتمَّ ِمیقَـاُت َربِّـِه َأْرَبِعـیَن َلْیلَـًة ﴿

، وســــئل عـــــن معنــــى قولــــه تعـــــالى :)٨٨(: " هــــي مواعیــــد االحبــــة ، وان اختلفـــــت فانهــــا تــــؤنس "

ْیُتوَن َوالرُّمَّاَن ُمْشَتِبهًا َوَغْیَر ُمَتَشاِبٍه ﴿ ، هذا ل:"مشتبه االوراق مختلف المذاق، فقا ٩٩﴾االنعام/َوالزَّ

)٨٩(جالء للظالم وهذا شفاء للسقام ".

ــه الســالم)  تعــالى لكلیمــه موســىوبــین عمــق وبعــد غــور قــول اهللا ــَك َمَحبَّــًة  :﴿(علی ــُت َعَلْی َوَأْلَقْی

نِّي ، وعدم قدرة البشرعلى الوقوف على ذلك ، وقـال:" ولـوان ارق النـاس لسـانا والطفهـم ٣٩/طه ﴾مِّ

)٩٠(بیانا اراد ان یتوسط حقیقة هذا القول ، لم یستطع."

(علیـه السـالم)واه عـن النبـي عیسـىكما تضمنت مواعظـه قصصـا مـن سـیر االنبیـاء منهـا مـار 

)٩١(فیها من عبرعن قوة االیمان والتوكل على اهللا .بمامن كرامات وعن ورعه وتقواه

وكذلك استعان بقصص الزهاد والصوفیة بما فیها من العبرفـي االخـالق والتوكـل والـورع ، 

الشــبلي البغــدادي (ت والزاهــد الصــوفي ابــو بكــر )٩٢(هـــ)٢٨٥امثــال : الزاهــد ابــراهیم الحربــي (ت 

)٩٣(هـ).٣٣٤

ولــه فــي مواعظــه اشــارات لطیفــة وحكــم واقــوال استشــهد بهــا وضــمنها فــي مؤلفــاتهم كبــار 

، وابـو حیـان االدباء والكتاب والمؤرخین امثال : الراغب االصفهاني في كتابـه محاضـرات االدبـاء

مي فــي تــاریخ الصــوفیة وابــن التوحیــدي فــي كتابیــه االمتــاع والمؤانســة والصــداقة والصــدیق ، والســل

)٩٤(الجوزي في كتابه صفة الصفوة،.

وقــد اســتقى ابــن ســمعون مواعظــه ممــا یمتلكــه مــن ثــروة معرفیــة فــي القــرآن الكــریم والســنة 

انه یرجـع -وهو ممن یحضرون مجالسه -النبویة والتفسیر واالثر ، وقال عنه ابو سعید النقاش 

، كما انـه كـان محـدثا ولـه درایـة بالسـنة )٩٥(كا بالكتاب والسنةالى القرآن والسنة وعلم الظاهر متمس

)٩٦(النبویة كما مر ذكره، وله معرفة في كثیر من فنون العلم .

وكـان البـن سـمعون مواعیـد محـددة للـوعظ یجلـس فیهـا للنـاس ، فضـال عـن مجلـس امـالء 

الثالثـــاء الحـــدیث ، فقـــد خصـــص لـــه كرســـي بجـــامع المنصـــور یعـــظ فیـــه یـــومین فـــي االســـبوع همـــا

والهمیة مجلسه فقد كان یحضرها كبار الشخصیات والعلماء ومن مختلف المذاهب )٩٧(والجمعة ،

، امثـال : الفقیــه الشــافعي ابـو حامــد االســفراییني ، والقاضـي ابــو بكــر ابـن البــاقالني ، والزاهــد ابــو 
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 الحنبلــي ، وابــو الفــتح ابــن القــواس الــذي كــان الیفــارق مجلســه ، وابــو ســعید النقــاش ، وابــن شــاقال

، وممـــن یحضـــر مجالســـه ایضـــا )٩٩(، واالدیـــب الكاتـــب ابـــو حیـــان التوحیـــدي)٩٨(حفـــص البرمكـــي

، وصـاحبه وحضرمجالسـه الـواعظ ابـو طـاهر بـن )١٠٠****(الصاحب بن عباد ابو القاسـم اسـماعیل

، وتعلمـــت الـــوعظ عنـــه الواعظـــة)١٠١(العـــالف ، الـــذي یشـــار الیـــه دائمـــا بــــ: صـــاحب ابـــن ســـمعون

)١٠٢(هـ).٤٦٠-هـ ٣٧٦(المعروفة خدیجة بنت محمد الشاهجانیة 

الخاتمة : 
وبعـد دراســة ســیرة العـالم المحــدث الــواعظ ابــو الحسـین بــن ســمعون نخلـص الــى القــول انــه 

كان یمثل مدرسة بحد ذاتها بما تمیز به من خصوصیات فـي سـیرته الشخصـیة و منهجـه العلمـي 

للعــالم العصــري الــذي عــایش عصــره بكــل جوانبــه ، یؤكــد ذلــك ورســالته الوعظیــة ، فكــان انموذجــا

ماحظي به من مكانة علمیة واجتماعیة ، وعالقاتـه االجتماعیـة والعلمیـة الواسـعة مـع كبـار علمـاء 

المذاهب في عصره ، ومع عامة الناس بفضل رسالته الوعظیة التي اداها بنجـاح ، فكـان لخطابـه 

وسط االجتماعي البغدادي ،واهمیته التي بنیت علـى جملـة الوعظي اثره االصالحي الواضح في ال

اسس واعتبارات تـاتي فـي مقـدمتها حالـة العصـر السیاسـیة واالجتماعیـة التـي وصـفت بالمضـطربة 

بسبب الفتن الطائفیة والمذهبیة وضعف نفوذ الخالفة في ظل التسلط االجنبي والمحلـي ، وانتشـار 

ى التوجیه واالرشـاد واالصـالح ، هـذا فضـال عمـا اتصـفت الفساد ، فكان المجتمع احوج مایكون ال

وقـــوة خطابـــه الـــوعظي وشـــعبیته ، الـــى جانـــب زهـــده بـــه شخصـــیة الـــواعظ ابـــن ســـمعون وامكانیاتـــه

اط العامة ، وحضوركبار العلمـاء والشخصـیات مجـالس وعظـه ممـا وورعه الذي زاده قبوال بین اوس

اضفى علیها اهمیة اخرى وجعلها مجالس ذات طبیعة اجتماعیة وعلمیـة ، اكثـرمن كونهـا مجـالس 

قصص او سرد حكایات وعبر . 
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)١الملحق (

االحادیث التي حدث بها ابن سمعون ورویت عنه :

د البرمكـي أنـا أبـو الحسـین محمـد بـن إسـماعیل بـن أنا أبو العباس أحمد بن عمر بـن أحمـ....١

ذیفــة حبــن أبــيعیســى بــن إســماعیل المعــروف بــابن ســمعون نــا أبــو علــي محمــد بــن محمــد

قـال :﴿ یـدخل رجـل مـن هـذه ان رسـول اهللا الخطاب ... عن عمر بنبدمشق

االمة الجنة قبل موته ﴾

وأخبرنـا أبـو -إمالء -لحسین بن سمعون أنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح نا أبو ا....٢

قـال لـه :﴿اال رسـول اهللا  ان ... عـن عقبـة بـن عـامر الجهنـي الحسـن الفرضـي 

قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ بـرب النـاس ... ---اعلمك من خیر سورتین قرأ بهما الناس 

إقرأ بهما كل ما نمت وقمت ﴾

... عــن  أحمــد بــن الهیــثمنــا أبــو الحســن علــي بــنابــن ســمعونأنــا أبــو طالــب العشــاري نــا ....٣

:﴿ ان اهللا مقمصـك قمیصـا یریـدك النـاس قال لعثمـانان النبي عائشة 

على خلعه فال تخلعه فان خلعته لم ترح رائحة الجنة ﴾

أنبأنا أبو الحسین محمد بن أحمد ابن محمد بـن اآلبنوسـي أنبأنـا أبـو الحسـین بـن سـمعون ....٤

انهــا قالــت :﴿ مــن ... عــن عائشــة بــن ســلیمان الكنــدي بدمشــقبــو بكــر أحمــدأنبأنــا أ

قائمـا منـذ انـزل بـال قائمـا فـال تصـدقه ، مـا بـال رسـول اهللا حدثك ان رسـول اهللا 

علیه الفرقان﴾

أخبرني عبد العزیز بن علي قال نا أبو الحسین محمد بن أحمد بن سمعون الواعظ امالء ....٥

قــال ان رسـول اهللا ... عـن معاویــة د اهللا بـن سـلیمان بــن األشـعثقـال نبأنـا عبــ

:﴿ لم یبق من الدنیا اال بالء وفتنة﴾

أخبرنــي أبــو الفضــل بــن المهــدى حــدثنا أبــو الحســین محمــد بــن احمــد بــن ســمعون الــواعظ ....٦

قـال :﴿ لـو كـان ان رسـول اهللا ... عن عائشـة حدثنا احمد بن محمد بن سالم

حیاء رجال لكان رجال صالحا ﴾ال

نبأنــا أبــو بكــر محمــد بــن علــى المطــرز نبأنــا أبــو الحســین محمــد بــن احمــد بــن إســماعیل ....٧

...عـن انـس بـن مالـك الواعظ نبأنا أبو على محمد بن محمد بن أبى حذیفة الدمشقي بدمشـق 

 ان رســـول اهللا عــــاة قـــال :﴿ لــــو اقســـمت لبــــررت ان احـــب عبــــاد اهللا الـــى اهللا لر

وانهم لیعرفون یوم القیامة بطول اعناقهم ﴾)المؤذنین(الشمس والقمر 

إمالء قال حدثنا أبو الحسـن بن سمعونأخبرنا أبو بكر بن حمدوة قال حدثنا أبو الحسین....٨

قـال فیهـا :﴿ یـا خطبـةقال خطبنـا رسـول اهللا ... عن ابي بكر الصدیق الكاتب

والمعافاة ﴾ایها الناس سلوا اهللا العفو 
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ن حمدویه قال حدثنا أبو الحسین بن سمعون إمـالء قـال بحدثنا احمد بن محمد المقرىء ا....٩

... عن عتبان بن مالـك حدثنا أحمد بن محمد بن أبي حمد بن أبي سلیمان قال حدثنا

قــال :﴿ حــرم اهللا علــى النــار مــن قــال ال الــه اال اهللا یبتغــي بهــا وجــه اهللاان رســول اهللا 

عز وجل ﴾

أخبرنـــا فـــارس بـــن نصـــر حـــدثنا محمـــد بـــن احمـــد بـــن إســـماعیل بـــن عیســـى بـــن إســـماعیل ....١٠

قــال عهــدي برســول اهللا ... عــن جــابرالــواعظ امــالء حــدثنا احمــد بــن محمــد بــن مســلم 

 قبــل ان یمــوت بثالثــة ایــام وهــو یقــول :﴿ ان اســتطعت ان تمــوت وانــت تحســن الظــن

باهللا فافعل ﴾

خدیجــة بنــت محمــد قالــت حــدثنا أبــو الحســین محمــد بــن أحمــد بــن إســماعیل بــن أخبرتنــا ....١١

ان  ... عــن معاویــة الــواعظ حــدثنا أبــو بكـر عبــد اهللا بــن ســلیمان بـن األشــعث سـمعون

قال :﴿ ما من احد اال وانا اعرفـه یـوم القیامـة ، قـالوا یارسـول اهللا مـن رایـت رسول اهللا 

م ار ، غرا محجلین من آثار الوضوء ﴾ومن لم تر؟ قال: من رایت ومن ل

اخبرنا محمد بـن علـي العشـاري، أخبرنـا أبـو الحسـین بـن سـمعون، أخبرنـا أحمـد بـن محمـد بـن .١٢

فـــي غـــزاة، فأصـــابهم عـــوز مـــن ســـلم ، ... ، عـــن أبـــي هریـــرة، قـــال: كـــان رســـول اهللا 

ال: جـئ بـه، الطعام، فقال: یا أبا هریرة أعندك شئ ؟ قلت: نعم، شئ من تمر في مـزودي، قـ

وقال: هات نطعا، فجئت بالنطع، فبسطه، فأدخل یده وقبض من التمر، فإذا هو إحدى عشرة 

تمــرة، ثــم قــال: باســم اهللا، فجعــل یضــع كــل تمــرة ویســمي، حتــى أتــى علــى التمرفقــال بــه هكــذا 

فجمعـــه، فقـــال: ادع فالنـــا وأصـــحابه، فـــأكلوا وشـــبعوا وخرجـــوا، ثـــم قـــال: ادع فالنـــا وأصـــحابه، 

وشــبعوا وخرجــوا، وفضــل تمــر، فأكــل وأكلـت، وفضــل تمــر، فأدخلــه فــي المــزود، إلــى أن  فـأكلوا

قال: فجهزت منه خمسین وسقا في سبیل اهللا، فوقع زمن عثمان.

وزهــده وتوكلــه علــى اهللا وروي عنــه ایضــا احادیــث عــن بعــض كرامــات النبــي عیســى .١٣

الحســین محمــد بــن احمــد بــن انــا أبــو طالــب محمــد بــن علــي بــن الفــتح حــدثنا أبــو،منهــا : ... 

قـال عـن ابـن عبـاس ...سـمعون واخبرنـا أبـو بكـر محمـد بـن الحسـین المقـرئ الفرضـي

خرج عیسى بن مریم یستسقي بالنـاس فـأوحى اهللا إلیـه ال یستسـقي معـك خطـاء فـاخبرهم بـذلك 

فقــال مــن كــان مــن اهــل الخطایــا فلیعتــزل فــاعتزل النــاس كلهــم اال رجــل مصــاب بعینــه الیمنــى 

فقال له عیسى ما لك ال تعتزل قال یا روح اهللا ما عصیت اهللا طرفة عین ولقد التفـت فنظـرت 

بعینـــي هـــذه الـــى قـــدم امـــرأة مـــن غیـــر ان كنـــت اردت النظـــر إلیهـــا فقلعتهـــا ولـــو نظـــرت إلیهـــا 

بالیسرى لقلعتها قال فبكى عیسى حتى ابتلت لحیته بدموعه وقال اللهم انك خلقتنا وقد علمـت 

بــل ان تخلقنــا فلــم یمنعــك ذلــك ان ال تخلقنــا فلمــا خلقتنــا وتكفلــت بارزاقنــا فارســل مانعمــل مــن ق

الســماء علینــا مــدرارا فــو الــذي نفــس عیســى بیــده مــا خرجــت الكلمــة تامــة مــن فیــه حتــى ارخــت 

السماء عزالیها وسقي الحاضر والباد "
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المصادر :
ـــــاریخ بغـــــداد ، ج. ١ ـــــب البغـــــدادي : ت ،  ٣؛ ج ٣٥٥، ص  ٢؛ ج ٢٧٥ - ٢٧٤، ص  ١الخطی

  . ٤٤٧، ص  ١٤؛ ج ٣٩١، ص  ١٢؛ ج ٣٨١، ص  ٤؛ ج ٩٩ص 

،  ٢٨٤، ص  ٣٩؛ ج ٤٩، ص  ٣٦؛ ج ٣٤٣، ص  ٢١ابـــن عســـاكر : تـــاریخ دمشـــق ، ج. ٢

  . ٨، ص  ٥١؛ ج ٤١٠ - ٤٠٩، ص  ٤٧؛ ج٢٢٣، ص  ٤٥ج

. ٢٤٢،  ١٥٦، ص  ٢ابن ابي یعلى : طبقات الحنابلة ، ج. ٣

  . ٥١١/  ١٦بالء ،سیر أعالم النالذهبي : . ٤



…بن سمعون الخطاب الوعظي والتأثر اإلجتماعيأ

٢٨٤

  )٢الملحق (

نماذج من مواعظ ابن سمعون :

اخــتم مجلســنا بــدعاء الصــوفیة ، فقلــت: ســمعت ابــن ســمعون قــال ابــو حیــان التوحیــدي :

یدعو في الجامع في آخر مجلسه ویقول: اللهم اجعل قولنا موصوًال بالعمل، وعملنا محققًا لألمل، 

یـه، وكنـف علینـا بسـترك، وسـوغنا بـرك، وألهمنـا شـكرك، وال تضایقنا فیما نتحول بـه، ونتقلـب لـك ف

وخفف على أفواهنا ذكرك، واخصصنا بعد ذلـك بمـا هـو ألیـق بـذلك؛ اللهـم اسـمع واسـتجب وقـرب. 

  )١٧٧، ١٧٦، ص  ١اإلمتاع والمؤانسة ،ج (وانصرفت.

وقال ایضا : سمعت ابن سمعون الصوفي یقول: ما یقـف البشـر علـى بعـد غـور قـول اهللا 

لكلیمه: " وألقیـت علیـك محبـة منـي ولتصـنع علـى عینـي " ، فـإن فـي هـاتین الكلمتـین مـا ال تعالى 

یبلغ كنهه، وال ینال آخره، ولو أن أرق الناس لسانًا، وألطفهم بیانًا أراد أن یتوسط حقیقة هذا القول 

لــم یســتطع وعــاد حســیرًا، ونكـــص بهیــرًا، وبقــي عــاجزًا. ثــم قـــال: اللهــم حبــب بعضــنا إلــى بعـــض، 

واجمع شملنا إلى رضاك عنا مع إحسانك إلینا، إنك أهل ذلك، والجواد به.

  )٤٨، ص  ١الصداقة والصدیق ،ج (

حــدثنا أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد بــن غالــب البرقــاني قــال قلــت ألبــي الحســین بــن ســمعون: 

أیهـا الشــیخ أنـت تــدعو النـاس إلــى الزهـد فــي الــدنیا والتـرك لهــا وتلـبس أحســن الثیـاب وتأكــل أطیــب

الطعام فكیف هذا؟ فقال: كل ما یصلحك هللا فافعله إذا صلح حالك مع اهللا بلبس لین الثیاب وأكل 

طیب الطعام فال یضرك.

حدثني الحسن بن محمد الخالل قال: قال لي أبو الحسین بن سمعون: ما اسـمك؟ فقلـت: 

حسن فقال: قد أعطاك اهللا االسم فسله أن یعطیك المعنى.

الواحد بن عمر بن المظفـر المـالح قـال سـمعت ابـن سـمعون یقـول: حدثنا أبو طاهر عبد 

، ١الخطیــب البغــدادي : تــاریخ بغــداد ،ج (رأیــت المعاصــي نذالــة فتركتهــا مــروءة فاســتحالت دیانــة.

  )١٢٥ص 

وقــال أبــو علــي الغضــائري: ســئل ابــن ســمعون عــن قولــه تعــالى والزیتــون والرمــان مشــتبهًا 

وكان یومًا مختلف المذاق هذا جالء للظالم وهذا شفاء للسقام.وغیر متشابه فقال: مشتبه األوراق 

ما فیك من دفع كـرب ... جالسًا على الكرسي یتكلم فعرق فرمى إلیه بمروحة فأخذها وأنشأ یقول:

فهبك روحت جسمي ... فمن یروح قلبيلهائم القلب صب

  )٢٣٦، ٢٣٤، ص ١ابن ابي یعلى : طبقات الحنابلة ، ج (

لب محمـد بـن علـي بـن الفـتح نـا أبـو الحسـین بـن سـمعون حـدثني محمـد بـن اخبرنا أبو طا

عبد اهللا العبدي قال كتب إلي أبو حارثة أحمد بـن إبـراهیم بـن هشـام بـن یحیـى بـن یحیـى الغسـاني 

حـدثني أبـي عـن أبیــه عـن جـده أن عمـر بــن عبـد العزیـز كـان یقــول اللهـم إن رجـاال أطـاعوك فیمــا 

لهم وٕان توفیقك إیاهم كان قبل طاعتهم إیاك فوفقني .أمرتهم وانتهو عما نهیتهم ال
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حدثنا أبـو بكـر الخطیـب أنبأنـا أبـو الحسـن علـي بـن طلحـة بـن محمـد المقـرئ قـال سـمعت 

أبا الحسین محمد بن أحمد ابن سمعون الواعظ یقول كل مـن لـم ینظـر بـالعلم فیمـا هللا علیـه فـالعلم 

حجة علیه ووبال .

نبأنــا أبــو بكــر البیهقــي أنبأنــا أبــو عبــد الــرحمن الســلمي قــال: أخبرنــا أبــو القاســم الشــحامي أ

سمعت محمد بن أحمد بن سمعون وكان قد سئل عن الرضا ، الرضا بالحق والرضا عنه والرضـا 

له ، فقال الرضا به مدبرا مختارا والرضاعنه قاسما ومعطیا والرضا له إلها وربا .

ت مجلس أبـي الحسـین بـن سـمعون فسـأله قال وأنبأنا أبو زكریا بن أبي إسحاق قال حضر 

رجل عـن التصـوف مـا هـو قـال إن لـه اسـما وحقیقـة فعـن أیهمـا تسـأل فقـال عنهمـا جمیعـا قـال أمـا 

اسمه فنسیان الدنیا ونسـیان أهلهـا وأمـا حقیقتـه فالمـداراة مـع الخلـق واحتمـال األذى مـنهم مـن جهـة 

الحق . 

حمـد بـن حیـان الصـوفي أنبأنـا أبـو بكـر أخبرنا أبو سـعد عبـد اهللا بـن أسـعد بـن أحمـد بـن م

الحســین بــن ســمعون ببغــداد وســئل عــن ابــن خلــف أنبأنــا أبــو عبــد الــرحمن الســلمي قــال ســمعت أبــا

هذه اآلیة " وواعدنا موسى ثالثین لیلة وأتممناها بعشر " فتكلم فیه بفصول ثم قال في آخر كالمه 

مواعید األحبة وٕان اختلفت فإنها تؤنس .

)١٢،١٢،١٣-١١، ص ٥١؛ ج٢٢٣، ص  ٤٥تاریخ دمشق ، ج ابن عساكر : (

عن علي بن طلحة المقـري قـال سـمعت ابـا الحسـین بـن سـمعون یقـول الصـادقون الحـذاق 

هم الذین نظروا الى ما بذلوا في جنب ما وجدوا فصغر ذلك عندهم فاعتذروا.

الشـكر والبسـوا وسمعته یقول قللوا اهتمامكم لكم ووفروا اهتمامكم بكم وتوسدوا اوسـادا مـن

لباسا من الذكر والتحفوا لحافا من الخوف تفوزوا بمدحـة الـرب اهللا ان تسـتهینوا بشـيء یوجـب الـذم 

  )٢٨٧، ٢٨٦، ص  ١ابن الجوزي : صفة الصفوة ،ج (دون ان تستهینوا بما یوجب العقوبة.

ومــن كالمـــه مــا رواه الصـــاحب أبــو القاســـم إســـماعیل بــن عبـــاد قال:ســمعت ابـــن ســـمعون 

، وهــو علــى الكرســي فــي مجلــس وعظــه یقــول: ســبحان مــن أنطــق بــاللحم، وبصــر بالشــحم، یومــا

وأســـمع بـــالعظم، إشـــارة إلـــى اللســـان والعـــین واألذن، وهـــذه مـــن لطـــائف اإلشـــارات. ولـــه كـــل معنـــى 

  )٣٠٤، ص  ٤ان : وفیات األعیان ،ج ابن خلك(لطیف.

علــم الظــاهر، متمســكا قــال أبــو ســعید النقــاش: كــان ابــن ســمعون یرجــع إلــى علــم القــرآن و 

قال: أنا بالكتاب والسنة، لقیته وحضرت مجلسه، سمعته یسأل عن قوله: " أنا جلیس من ذكرني "

صائنه عن المعصیة، أنا معه حیث یذكرني، أنا معینه.

قــال الســلمي: ســمعت ابــن ســمعون، وســئل عــن التصــوف، فقــال: أمــا االســم، فتــرك الــدنیا 

وسمعته یقول: أحق الناس بالخسارة یوم القیامـة لدنیا ونسیان أهلها.وأهلها، وأما حقیقته، فنسیان ا

)٥١٠، ٥٠٨، ٥٠٧، ص  ١٦ء ، ج سیرأعالم النبال(الذهبي:أهل الدعاوي واالشارة.
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الھوامش : 
(بیـروت ، د تاریخ بغـداد او مدینـة السـالم ، دارالكتـاب العربـي:ابي بكر احمد بن علي ،الخطیب البغدادي) ١(

االرتیـــاب عـــن المؤتلـــف االكمـــال فـــي رفـــع:ابـــو نصـــر علـــي بـــن هبـــة اهللا ،ابـــن مـــاكوال؛ ٢٧٤ص ،١) حت

، مطبعــة  ٢الــرحمن بــن یحیــى المعلمــي، طوالمختلـف فــي االســماء والكنــى واالنســاب ،تصــحیح وتعلیــق : عبــد

مـــد بـــن القاضـــي ابـــو الحســـین محابـــن ابـــي یعلـــى ،  .) م١٩٦٦مجلـــس دائـــرة المعـــارف العثمانیـــة ، (الـــدكن ، 

حامـد الفقـي ، مطبعـة السـنة المحمدیـة الحنابلـة ، تحقیـق : محمـدطبقـات:القاضي محمد بن الحسین الفراء

تبیــین كــذب :بــن هبــة اهللا ابــو القاســم علــي بــن الحســن؛ ابــن عســاكر،١٥٥ص  ،٢ج م)١٩٥٢لقــاهرة ، (ا

، مطبعـة التوفیـق المقدسـيالـدینعنـي بنشـره : حسـام ،االشـعرينسب الى االمام ابـي الحسـنالمفتري فیما

تــاریخ الملــوك المنــتظم فــي:علــي بــن محمــدعبــد الــرحمن بــن؛ ابــن الجــوزي ، ٢٠٠) صهـــ١٣٤٧(دمشــق، 

؛ ابـن ١٩٨، ص ٧ج هــ)  ١٣٥٨ -هــ  ١٣٥٧(حیـدر آبـاد،  ١واالمم ، تحقیـق دائـرة المعـارف العثمانیـة ، ط

تحقیــق : احســان عبــاس ، دار صــادر بنــاء الزمــان ، وفیــات االعیــان وانبــاء ا:ابــو العبــاس احمــد خلكــان ، 

ســیر اعــالم النــبالء ، :الــدین بــن محمــد بــن عثمــانشــمس ؛ الــذهبي ،  ٣٠٤،ص ٤جم)  ١٩٧٧(بیــروت ، 

ـــه  ٥٠٥، ص ١٦جم) ١٩٨٦الرســـالة (بیـــروت ، ، مؤسســـة ٤تحقیـــق: شـــعیب االرنـــؤوط، ط . وینظـــر ترجمت

دار الفكــر للطباعــة والنشــر ،علــي شــیري :راســة وتحقیــقد،تــاریخ مدینــة دمشقایضــا فــي : ابــن عســاكر :  

االســـــالم تـــــاریخ هــــــ)٤٠٠ -هــــــ ٣٨١(؛ الـــــذهبي : تـــــاریخ االســـــالم ، حـــــوادث  ٨، ص ٥١ج)د ت( والتوزیـــــع

، ١صـالح مهـدي عبـاس، ط ووفیات المشاهیر واالعالم ، تحقیق : بشار عواد معروف ، شعیب االرنؤوط ، 

البدایــــة :: ابــــو الفــــداء الدمشــــقي ؛  ابــــن كثیــــر ، ١٥٦ - ١٥٣ص  م)١٩٨٨مؤسســــة الرســــالة ، (بیــــروت، 

؛ ابــن مفلــح ، برهــان الــدین ابــراهیم : المقصــد  ٣٢٣،  ص  ١١ج )بیــروت، د ت(والنهایــة ، دار ابــن كثیــر

الریــاض ، ( ١االرشــد فــي ذكــر اصــحاب االمــام احمــد ،  تحقیــق: عبــد الــرحمن بــن ســلیمان بــن العثیمــین ، ط

، تحقیــق : ١: الــوافي بالوفیــات ،جصــالح الــدین خلیــل بــن ایبــك؛ الصــفدي ،  ٣٤٠ص ،  ٢ج )هــــ ١٤١٠

ـــر،  ـــن ؛ العلیمـــي ،  ١٧٣ص  م)١٩٦١، (فیســـبادن٢ ط هلمـــوت ریت ـــدالرحمن ب ـــدین عب ـــر ال ـــیمن مجی ـــو ال اب

،  ١ط المــنهج االحمــد فــي تــراجم اصــحاب االمـــام احمــد ، تحقیــق: محمــد محــي الــدین عبدالحمیـــد، :محمــد 

:الفالح عبد الحـي ابو ؛ ابن العماد ،  ٧٩ -٧٦، ص  ٢ج م) ١٩٦٥ - ١٩٦٣القاهرة ، (لمدني مطبعة ا

(بیـروت ، د دار االفـاق الجدیـدةالعربـي ، التـراثالذهب في اخبـار مـن ذهـب، تحقیـق : لجنـة احیـاءشذرات

ین (بیــــروت ، دارالعلــــم للمالیــــ، ٤، طـــــ االعــــالم؛ الزركلــــي ، خیــــر الــــدین :   ١٢٥ – ١٢٤، ص  ٢ج )ت

  .  ٣١٢، ص  ٥ج  م)١٩٧٩

؛ ابــن حجــر العســقالني ، احمــد بــن علــي بــن محمــد :  نزهــة االلبــاب فــي  ٤/٣٦٢) ابــن مــاكوال : االكمــال ، ٢(

  .  ٣٧٥، ص  ١) ج١٩٨٩االلقاب ، تحقبق : عبد العزیز محمد بن صالح السدیري ، (الریاض ،  

  .  ٥١/١٠ن عساكر : تاریخ دمشق ، . اب١/٢٧٥) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد ، ٣(

   ١٦/٥٠٦) الذهبي : سیر ، ٤(

. ١١/٢٩٠؛ ابن كثیر : البدایة والنهایة ،  ١٦/٥١٠) الذهبي : سیر ، ٥(

؛ الزركلــي :  االعــالم ،  ١/٥٣؛ وینظــر: ابــن الغــزي : دیــوان االســالم ،  ٩،  ٥١/٨) ابــن عســاكر : تــاریخ ، ٦(

٥/٣١٢ .  

  .  ١٦/٥٠٧؛ الذهبي : سیر ،  ٥١/١١) ابن عساكر : تاریخ ، ٧(

  .  ٢/١٢٥) ابن العماد : شذرات الذهب ، ٨(
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  . ١/١٢٥) ابو حیان التوحیدي : االمتاع والمؤانسة ، ٩(

  . ١/١٤٧) صید الخاطر ، ١٠(

؛ ابــــن الجــــوزي : صــــفة  الصــــفوة ،  ٢٧٦ -١/٢٧٥) ینظرلـــذلك: الخطیــــب البغــــدادي : المصــــدر الســــابق ، ١١(

  .١٦/٥٠٧؛ الذهبي : سیر، ٢/١٥٧ابي یعلى : طبقات الحنابلة ، ؛ ابن٢٨٧،  ١/٢٨٦

؛ ابــن خلكــان : وفیــات  ١٦١ - ٢/١٦٠؛ ابــن ابــي یعلــى : المصــدر الســابق ، ١/٢٧٧) المصــدر الســابق ، ١٢(

  .  ٢/٣٤١؛ ابن مفلح : المقصد االرشد ،  ٣/٣٠٥االعیان ، 

 -٢/١٥٧بـن ابـي یعلـى : المصـدر السـابق ،  ؛ ا ٢٧٧ -١/٢٧٦) الخطیب البغدادي : المصـدر السـابق ، ١٣(

  . ٧/١٩٩؛ ابن الجوزي : المنتظم ،  ٢٠٥ -٢٠٤؛ ابن عساكر: تبیین ، ص ١٥٨

  .  ١١/٢٩٠) البدایة والنهایة ، ١٤(

  ؛  ٨٩ - ٧/٨٨؛ ابن الجوزي : المنتظم ،  ١٦٠ - ٢/١٥٨) ابن ابي یعلى : المصدر السابق ، ١٥(

  .  ٢٩٠ -١١/٢٨٩ابن كثیر : المصدر السابق ، 

  . ١/٢٨٣ینظرترجمته في : ابن الجوزي : صفة الصفوة ، *

؛ ابــن الجــوزي  : صــفة  ٥١/٩؛ ابــن عســاكر : تــاریخ ،  ١/٢٧٧) الخطیــب البغــدادي : المصــدر الســابق ، ١٦(

  .  ١/٢٨٦الصفوة ، 

؛  ابـن مـاكوال :  ١/٢٧٤؛ وینظر : الخطیب البغـدادي : المصـدر السـابق ،  ١٦/٥٠٥) سیراعالم النبالء ، ١٧(

. وینظــر: ابــن العمــاد : المصــدر ٢/١٥٦؛ ابــن ابــي یعلــى : المصــدر الســابق ،  ٤/٣٦٢المصــدر الســابق ، 

  .  ٢/١٢٥السابق ن 

؛ ابــــن  خلكــــان :  ١/٢٨٧؛ ابــــن الجــــوزي : صــــفة الصــــفوة ،  ٩،  ٥١/٨) ینظــــر: ابــــن عســــاكر : تــــاریخ ، ١٨(

  . ٣/٣٠٥المصدر السابق ، 

،  ٢/٣٤٠؛ ابــن مفلـــح : المصـــدر الســـابق ،  ١٥٦، ٢/١٥٥علــى : المصـــدر الســـابق ، ) ینظــر: ابـــن ابـــي ی١٩(

٣/٦٠   

  . ٢/٧٨؛ العلیمي : المنهج االحمد ، ١٦١،  ٢/١٥٨) ابن ابي یعلى : المصدر السابق ، ٢٠(

  .  ٥١/١٥) ابن عساكر : تاریخ ، ٢١(

؛  ابن ابي یعلى :  ٥١/٨تاریخ ، ؛ ابن عساكر : ١/٢٧٤) ینظر: الخطیب البغدادي : المصدر السابق ، ٢٢(

  . ٥٠٦ - ١٦/٥٠٥؛ الذهبي : سیر ، ٢/١٥٦المصدر السابق ، 

   .٢/١٦٨؛ ابن مفلح : المصدر السابق  ١٨/٤٢٣) الذهبي : سیر ، ٢٣(

،  ٨،  ج ٤٠٠، ص  ٧، ج ٣٥٥ -٣٥٤، ص ٢) ینظــــــر: الخطیــــــب البغــــــدادي : المصــــــدر الســــــابق ، ج٢٤(

،  ٣٤٣، ص   ٢١؛ ابــــــن عســــــاكر : تـــــــاریخ ، ج  ٣٩١،  ٤٣، ص  ١٢، ج ٤٢٢، ص  ١١، ج ٦١ص

   ٢٢٣، ص  ٤٥، ج ٢٨٤، ص ٣٩، ج ٤٩، ص  ٣٦ج

بیـروت (  ١) ابو الطیب ، محمد بن احمد الفاسي المكي : ذیل التقیید ، تحقیق : كمال یوسـف الحـوت ، ط ٢٥(

  .  ١٦/٥٠٥؛ وینظر : الذهبي : سیر ، ٣٣٣، ص٢) ج١٤١٠، 

 ٤٠٥،  ٣٦١،   ٢٩٦،  ٢٠٠،  ١٨٨،  ١٦٤،  ١٣٨، ص ص  ١ذیل التقییـد ، ج) ینظر: ابو الطیب :٢٦(

؛  ابـــن مفلـــح : المصـــدر  ٣٣٣،  ٢٧٣،  ٢٦٥،  ١٧٨،  ١٢٨،  ٧٢،  ٢٨،  ٢٤،  ١٢، ص ص  ٢، ج

.١/٧٨السابق 
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هت الیه ** ابوحامد االسفراییني احمد بن محمد : فقیه شافعي ، قدم بغداد وهو حدث واقام بها مشغوال بالعلم وانت

رئاسة المذهب وعظـم جاهـه عنـد الملـوك والعامـة ودرس الفقـه ، وقیـل عنـه : " ماراینـا فـي الشـافعیین افقـه مـن 

السـمعاني؛  ٣٧٠ - ١/٣٦٨الخطیب البغدادي : المصدر السـابق ، هـ . ٤٠٦ابي حامد " توفي ببغداد سنة 

م)  ١٩٨٨(بیـروت ،  ١ط عمـر البـارودي ،االنسـاب، تقـدیم وتعلیـق: عبـداهللا:ابو سعد عبدالكریم بن محمد ،

  . ١٤٥ – ١٤٤ص  ،١ج

. وذكرفــي بعــض االحادیــث التــي امالهــا انــه ســمعها بدمشــق . ٢/١٦١) ابــن ابــي یعلــى : المصــدر الســابق ، ٢٧(

  .١٣ -١٢) ص ١راجع الملحق رقم (

  .١٣ -١٢) ص ١) راجع الملحق رقم (٢٨(

  . ٦/١٩) الخطیب البغدادي : المصدر السابق ، ٢٩(

  . ١٥٣هـ) ،  ص ٤٠٠ -هـ  ٣٨١؛ الذهبي : تاریخ االسالم ، حوادث  ٥١/٩ابن عساكر : تاریخ ، ) ٣٠(

  . ١١/٣٢٣؛ ابن كثیر : المصدر السابق ،   ١٦/٥٠٦؛ الذهبي : سیر ،  ٥١/٩) ابن عساكر : تاریخ ، ٣١(

كن بغــداد وصــاراحد ابــرز *** ابــو بكــر ابــن البــاقالني محمــد بــن الطیــب ، مــن اهــل البصــرة ، مــالكي اشــعري ســ

هـ ودفن بداره ثم نقل الـى ٤٠٣علماء الكالم فیها ، لهامؤلفات كثیرة في الفرق وعلم الكالم ، توفي ببغداد سنة 

  .  ٢٢١ - ٢١٧ابن عساكر: تبیین ، صمقبرة االمام احمد .  

  .  ١٦/٥٠٧؛ الذهبي : سیر ،  ٢٠١) ابن عساكر: تبیین ، ص٣٢(

  .  ١٦/٥١٠؛ الذهبي : سیر ،  ٥١/١٥خ ، ) ابن عساكر : تاری٣٣(

  . ٢٠٠) ابن عساكر: تبیین ، ص٣٤(

  .  ١/٥٣) ابن الغزي : دیوان االسالم ، ٣٥(

  . ١١١، ص   ١) ، ج١٩٨١بیروت ، ( ٣، ابو القاسم حمزة بن یوسف : تاریخ جرجان ، طالجرجاني )٣٦(

  .  ٢/١٢٤) شذرات الذهب ، ٣٧(

  .  ٣٩٠) ابن عساكر: تبیین ، ص ٣٨(

  .  ١٦/٥٠٧؛ الذهبي : سیر ،  ٢٠٠) المصدر نفسه ، ص ٣٩(

) وهــم : ابــن ابــي یعلــى فــي طبقــات الحنابلــة ، ابــن مفلــح فــي المقصــد االرشــد ، العلیمــي فــي المــنهج االحمــد ٤٠(

  ) . ١والنابلسي في مختصر طبقات الحنابلة ، للتفاصیل راجع هامش رقم (

هــــ) وهوغیركتابـــه طبقـــات  الصـــوفیة ، ذكـــره ٤١٢رحمن الســـلمي (ت ) كتـــاب تـــاریخ الصـــوفیة لــــ: ابـــي عبـــد الـــ٤١(

، ونقـل عنه معظـم  تـراجم الصـوفیة . وفـي ترجمـة ابـن  ٣٠٢، ص  ١الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد ، ج

وبعدها ، والذهبي في سیراعالم النـبالء ،  ٩، ص  ٥١سمعون نقـل عنه : ابن عساكر في تاریخ دمشق ، ج 

القـاهرة (دها . عن الكتاب  ینظر: نور الدین شـریته : مقدمة كتاب طبقـات الصـوفیة ، وبع ٥٠٥، ص ١٦ج 

  .  ٨ص  )١٩٥٣، 

  .  ٣٩٠) ینظر: تبیین كذب المفتري ، ص ٤٢(

(43) H . Laoust : Le Hanbalism sous Caliphat in Baghdad (241- 656) , R.E.I. (Paris ,
1959) p , 94 .

(دارالشـــعب ،  ٢ئـــرة المعـــارف االســـالمیة ، ترجمـــة : ابـــراهیم زكـــي خورشـــید وآخـــرون ، طالوســـت : الحنابلـــة ، دا

  . ٩٤، ص ١٦ج )١٩٦٩
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) محمــد محمــود ادریــس : تــاریخ العــراق والمشــرق االســالمي خــالل العصــر الســلجوقي االول، مكتبــة نهضــة ٤٤( 

  . ٢٤٧ -٢٤٦م) ص ١٩٨٥الشرق (القاهرة، 

م) ص ١٩٦٧داد فــي القــرن الخــامس الهجــري، مطبعــة االرشــاد (بغــداد، ) ؛ بــدري محمــد فهــد : العامــة ببغــ٤٥( 

٢٢٥.  

  .  ٢٢٣) بدري محمد فهد ، المرجع السابق ، ص ٤٦(

  .٢/١٥٨؛ وینظرایضا : ابن ابي یعلى : المصدر السابق ،   ٧/٢٣٨) ابن الجوزي : المنتظم ، ٤٧(

هــ ؛  البنـداري ، الفـتح ٤٦٩هــ ، ٤٦٥هـ ، ٤٥٦هـ ، ٤٤٧) ینظر: ابن الجوزي : المنتظم ، حوادث السنوات ٤٨(

  .  ٥٠) ص ١٩٠٠القاهرة ، (علي بن محمد : تاریخ دولة ال سلجوق 

  .٣٢٣ -١/٣٢٢، وینظر: مسكویه : تجارب ،٣٠٩-٨/٣٠٨ابن االثیر: الكامل ،  )٤٩(

  . ٢٦/  ١٢، المصدر السابق ؛ ابن كثیر : ٤١/  ٨) ینظر : ابن الجوزي : المنتظم ، ٥٠(

  .  ٢٢٥بدري محمد فهد ، المرجع السابق ، ص  )٥١(

كتــاب ذیــل ، مــذیل علــى ٨تــاریخ الصــابي ، ج:ابــو الحســین هــالل بــن المحســن ابــراهیم ،الصــابي) ینظــر: ٥٢(

ص  م)١٩١٩(القـاهرة، مرجلیـوث: هــ. ف . امـدروز ، د. س . ، تحقیـق ٤، جتجارب االمـم البـي شـجاع

،  ١٦ -١٥،  ٨ -٧، ص ٧؛ ابـــن الجـــوزي : المنـــتظم ، ج ٢/٤٠٨؛ مســـكویه : المصـــدر الســـابق ،  ٣٣٩

٢٢٢ -٢٢٠ .  

  . ١٢٦ص  م)١٩٠٦لیدن ، (، مطبعة بریل ٢احسن التقاسیم في معرفة االقالیم ، ط) ٥٣(

  .  ٧/٨٨ ابن الجوزي : المنتظم ،؛  ١٥٨ - ٢/١٥٧) طبقات الحنابلة ، ٥٤(

  . ٢/٢٩٨بن مفلح : المصدرالسابق ، ؛ ا ٣/٤٤١) ینظر: ابن خلكان : المصدر السابق ، ٥٥(

  .  ٢/١٢٦ابن ابي یعلى : المصدر السابق ، ) ٥٦(

  .  ٦/٢٥٠ ابن الجوزي : المنتظم ،) ٥٧(

  . ٨/٥٧٦) ابن االثیر : المصدر السابق ، ٥٨(

  .  ١/٥٣) دیوان االسالم ، ٥٩(

  .  ١٦/٥٠٦) سیر اعالم النبالء ، ٦٠(

  .  ٤/٣٠٤خلكان : المصدر السابق ، ؛ وینظر : ابن  ٤/٣٦٢) االكمال ، ٦١(

  .  ١١/٣٢٣) البدایة ، ٦٢(

، ونقـل عنه ذلك معظم المؤرخین وكتاب السیر والتراجم ممن  ترجموا البـن سـمعون  ١/٢٧٤) تاریخ بغداد ، ٦٣(

، تاییـدا لكـالم الخطیـب البغـدادي الـذي كـان اقـرب المــؤرخین العلمـاء  الـى عصـر ابـن سـمعون ، ینظـر : ابــن 

؛ ابن خلكـان : المصـدر  ٢٠١ - ٢٠٠؛ ابن عساكر:  تبیین ، ص  ٢/١٥٥على : المصدر السابق ، ابي ی

؛ الصفدي : الوافي  ١٥٣هـ) ، ص ٤٠٠ -هـ  ٣٨١؛ الذهبي : تاریخ  االسالم ، حوادث  ٤/٣٠٤السابق ، 

  . ٢/٣٤٠ابن مفلح : المصدرالسابق ، ؛   ١/١٧٣، 

  .  ٤/٣٠٤لكان : المصدر السابق ، ؛ ابن خ ٥١/٩ابن عساكر : تاریخ ، ) ٦٤(

  .  ٣٩٠) ابن عساكر: تبیین ، ص ٦٥(

الصـــــفدي : ؛   ٤/٣٠٤؛ وینظـــــر ایضـــــا : ابـــــن خلكـــــان : المصـــــدر الســـــابق ، ٢/١٢٥) شـــــذرات الـــــذهب ، ٦٦(

  . ١/١٧٣المصدرالسابق ، 

  . ٢/١٢٥؛ ابن العماد : المصدر السابق ،  ٥١/٩ابن عساكر : تاریخ ، ) ٦٧(
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  .  ٥/٣١٢االعالم ،  ) الزركلي :٦٨(

ـــن) الحریـــري ، ٦٩( ـــو محمـــد القاســـم ب ـــي اب ـــاریس ، (: مقامـــات الحریـــري ، تحقیـــق : دي ساســـي  عل ،  )١٨٧١ب

  .  ٢٠٥، ص  ١، المقامة الرازیة ، ج ٢١المقامة 

   ٢/١٥٥؛ ابن ابي یعلى : المصدر السابق ،  ١/٢٧٤) الخطیب البغدادي : المصدر السابق ، ٧٠(

  . ٢٠١ - ٢٠٠یین ، ص ؛ ابن عساكر: تب

  . ١/١٧٣الصفدي : المصدرالسابق ، ؛ وینظر:  ٤/٣٠٤) وفیات االعیان ، ٧١(

)٧٢ (Laoust : Le Hanbalism … p , 90 – 91.

من هذا البحث .  ٤ - ٣) راجع ص ٧٣(

 ؛٢/١٥٥؛ ابــن ابــي یعلــى : المصــدر الســابق ،   ١/٢٧٤الخطیــب البغــدادي : المصــدر الســابق ، ) ینظــر: ٧٤(

 ٤/٣٠٤؛ ابن خلكان :  المصدر السـابق ،  ٧/١٩٨ ابن الجوزي : المنتظم ،؛  ٥١/٩ابن عساكر: تاریخ ، 

.

  . ١٦/٥٠٧؛ الذهبي : سیر ، ٢٠١) ابن عساكر: تبیین ، ص ٧٥(

ــــري ، المقامــــة (٧٦( ــــة ، ج٢١) الشریشــــي: شــــرح مقامــــات الحری ــــي :  االعــــالم ،  ٣٢٢، ص  ١) الرازی ، الزركل

٥/٣١٢  .  

  .١٥ – ١٤) نماذج من مواعظ ابن سمعون ، ص ٢راجع الملحق رقم () ٧٧(

  .  ١٦/٩٤الوست : الحنابلة ، المرجع السابق ، ) ٧٨(

  . ٢٠٠) ابن عساكر: تبیین ، ص ٧٩(

  .  ١/٢٨٧؛ ابن الجوزي : صفة الصفوة ،  ١/٢٧٤) الخطیب البغدادي : المصدر السابق ، ٨٠(

  . ١٦/٥١٠) الذهبي : سیر ، ٨١(

  . ٥١/١٢؛ ابن عساكر: تاریخ ،  ١/٢٧٥لخطیب البغدادي : المصدر السابق ، ) ا٨٢(

  . ١/٢٨٦) المصادر نفسها ؛ ابن الجوزي : صفة الصفوة ، ٨٣(

  . ٣٢٣/  ١١، المصدر السابق ابن كثیر :؛  ٧/١٩٨ المنتظم ،) ٨٤(

  .١٢/٧٥الخطیب البغدادي : المصدر السابق ، ینظر:  )٨٥(

  . ١/٢٨٦ة الصفوة ، ابن الجوزي : صف) ٨٦(

  . ١٦/٥٠٧) الذهبي : سیر ، ٨٧(

) المصدر نفسه . ٨٨(

  . ٢/١٦١) ابن ابي یعلى : المصدر السابق ، ٨٩(

  . ٤٨، ص  ١) ابو حیان التوحیدي : الصداقة والصدیق ، ج٩٠(

  .  ٤٧/٤٠٩) ابن عساكر: تاریخ ، ٩١(

  . ١/٨٧سابق ، ابن ابي یعلى : المصدر  ال ؛ ٣٢ - ٦/٣١: المصدر السابق ، ینظر: الخطیب البغدادي )٩٢(

  .  ١٤/٣٩٣) الخطیب البغدادي : المصدر السابق ، ٩٣(

.--------) نماذج من مواعظ ابن سمعون ، ص ٢راجع الملحق رقم () للتفاصیل : ٩٤(

  .  ١٦/٥١٠الذهبي : سیر ، ) ٩٥(

   . ٣٢٣/  ١١، بق المصدر الساابن كثیر :؛  ٥١/٩) ینظر: ابن عساكر : تاریخ ، ٩٦(

  . ١٦١، ١٥٨/ ٢ابن ابي یعلى : المصدر السابق ،  )٩٧(
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  ٥١٠،  ٥٠٨،  ١٦/٥٠٧؛ الذهبي : سیر ،  ٢/١٦١) المصدر نفسه ، ٩٨(

  . ١/١٧٧) ینظر: ابو حیان التوحیدي : االمتاع والمؤانسة ، ٩٩(

س الطالقاني االدیب الكاتب، وزیر **** الوزیر الكبیر العالمة، الصاحب، أبو القاسم إسماعیل بن عباد بن عبا

الملك مؤید الدولة بویه بن ركن الدولة صحب الوزیر أبا الفضل بن العمیـد، ومـن ثـم شـهر بالصـاحب ، تـوفي 

هــــ ، عــن تســـع وخمســـین ســنة ، لـــه كتــاب الـــوزراء ، وكتـــاب الكشــف عـــن مســاوئ شـــعر المتنبـــي ، ٣٨٥ســنة 

  ٥١٤ - ٥١١/  ١٦بي : سیر أعالم النبالء ، وكتاب االسماء الحسنى ، لقب كافي الكفاة. الذه

  .٤/٣٠٤) ابن خلكان : المصدر السابق ، ١٠٠(

،  ٦، تحقیق : س .  دریدرینغ ، جالصفدي : المصدرالسابق ، ؛  ٥/٨٢ ابن الجوزي : المنتظم ،) ینظر: ١٠١(

  . ٢٢٩/  ١٢، المصدر السابق ابن كثیر:؛  ٤٦٣ص 

الخطیــب ة صــالحة ، ولمــا توفیــت دفنــت بجــوار قبــرابن ســمعون . ) روت عــن ابــن ســمعون وكانــت صــادق١٠٢(

  . ١٤/٤٤٧البغدادي : المصدر السابق ، 


