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ʿUBAYD ALLĀH IBN AḤMAD IBN ABĪ ṬĀHIR 
AND HIS (CONTINUATION OF HIS FATHER’S)

HISTORY OF BAGHDĀD

Shawkat M. Toorawa

In 1989, I decided to focus my doctoral work on the Baghdadi bookman, Ibn Abī Ṭāhir 
Ṭayfūr (d. 280/893). I started in the three usual places: Brockelmann,1 Sezgin,2 and the 
Encyclopaedia of Islam (second edition). In his 1968 (and still definitive) EI2 entry, Franz 
Rosenthal writes:3 

He [sc. Ibn Abī Ṭāhir] is particularly famous for his History of Baghdād which 
he continued down to the reign of al-Muhtadī. Only the section dealing with 
the caliphate of al-Maʾmūn is preserved…. As far as we can judge, the work is 
a pioneering and highly successful effort in the field of political local histori-
ography, leaning heavily toward literary and cultural matters. Its importance 
as a source is assured by its early date, its use of documents and sources now 
lost, and its author’s sense for the interesting detail. Ibn Abī Ṭāhir’s treatment 
agrees widely with that of the later Ṭabarī. Numerous quotations in his name 
in the Aghānī show much agreement with the material found in the surviving 
section of the History of Baghdād, though they may also be related to the mono-
graphs he wrote on various poets… 

Ibn Abī Ṭāhir’s Kitāb Baghdād is indeed well known in the Arabic historiographical tradi-
tion.4 The work was annalistically arranged, with obituary notices at end of each caliphal 

This article, which I offer as a tribute to my Doktorvater, is based on a paper presented at the 2004 Meet-
ing of the American Oriental Society, in honor of Franz Rosenthal, Everett Rowson’s own Doktorvater. 

1. Brockelmann, GAL Supplement, i, 210. See also GAL, i, 144, and Supplement, i, 236.
2. Sezgin, GAS, i, 348–9 (where the attribution of the Kitāb fī al-Nagham to Ibn Abī Ṭāhir is an error).
3. F. Rosenthal, “Ibn Abī Ṭāhir Ṭayfūr,” in EI2, iii, 693–94. Ibn Abī Ṭāhir remained an interest of his: see 

F. Rosenthal, “Male and Female: Described and Compared,” in Homoeroticism in Classical Arabic Literature, 
ed. J. W. Wright Jr. and E. K. Rowson (New York, 1997), 24–54.

4. See F. Rosenthal, History of Muslim Historiography, 2nd ed. (Leiden, 1968), 408. For the surviving volume on 
the reign of al-Maʾmūn, see Das Kitâb Bagdâd von Abu l-Fadl Ahmad Ibn Abi Tāhir Tayfūr: Folio 1–26, ed. H. Keller 
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reign. It was evidently preceded by a topographical introduction, used extensively (if 
indirectly) by al-Khaṭīb al-Baghdādī (d. 436/1071) in his composition of Tārīkh Baghdād,5 
and before that by al-Rāzī (d. 344/955), who modeled his own description of the city of 
Córdoba on Ibn Abī Ṭāhir’s description of Baghdad. Indeed, Ibn Abī Ṭāhir is credited with 
having been the first to include such an introduction:6 

He wrote a book—in the manner originated by Aḥmad Ibn Abī Ṭāhir in his Ac-
counts of Baghdād and his record [there] of the residences of the companions of 
[Caliph] al-Manṣūr—describing Córdoba, the quarters of the city, and the resi-
dences of its distinguished inhabitants. 

This fact is repeated by al-Maqqarī (d. 1021/1612) in the Nafḥ al-ṭīb, where he observes 
that although other works of history do exist by men from Baghdad (ahluhā), only one 
specialized in their city (baldatahum).7 The absence of a work other than Ibn Abī Ṭāhir’s 
is a source of great disappointment to al-Maqqarī.

Rosenthal’s EI2 entry closes with a statement not about Ibn Abī Ṭāhir, but about his 
son, ʿUbayd Allāh, and the latter’s continuation of his father’s History:8

His son, Abu l-Ḥusayn ʿUbayd Allāh, followed in his footsteps and became a 
highly respected but much less productive man of letters. He continued his fa-
ther’s History of Baghdād, adding the history of the reigns of the caliphs from al-
Muʿtamid to al-Muḳtadir. He died during al-Muḳtadir’s caliphate, in 313/925–26.

(Leipzig, 1898); Sechster Band des Kitâb Bagdâd von Ahmad Ibn Abî Tâhir Taifûr, 2 vols, ed. H. Keller (Leipzig, 
1908); Kitāb Baghdād, ed. M. Z. al-Kawtharī (Cairo, 1949), reprinted as Baghdād fī tārīkh al-khilāfah al-Abbāsiyyah: 
aqdam mā kutiba fī tārīkh al-khalīfa al-Maʾmūn wa-ʿaṣrihi al-dhahabī (Baghdad and Beirut, 1968, 1972); Kitāb 
Baghdād: awwal muṣannaf ʿan Madīnat al-Salām, ed. S. ʿA. Ḥ. Hāshimī (Baghdad, 2002); Kitāb Baghdād, ed. I. Dh. 
Thāmirī (Beirut, 2009). John Nawas is preparing a new edition and translation for the Library of Arabic Litera-
ture. Much of the surviving volume overlaps with al-Ṭabarī: see The History of al-Ṭabarī, xxxii: The Reunification 
of the ʿAbbāsid Caliphate, trans. C. E. Bosworth (Albany, 1987), 94–287, and see also Bosworth’s remarks (7–8). 

As I noted in Ibn Abī Ṭāhir Ṭayfūr and Arabic Writerly Culture: A Ninth-Century Bookman in Baghdad (London and 
New York, 2005), 154, n. 105, the title listed by Brockelmann (GAL Supplement, I, 210) as a translation of Kitāb 
Baghdād, viz. “Moslem Schisms and Sects (tr. K. C. Seelye New York: Columbia University Press, 1920),” is in fact 
a translation of al-Farq bayn al-firaq by ʿAbd al-Qāhir al-Baghdādī (d. 429/1037); Sezgin inherits this error, as 
does A. F. Sayyid in both the first edition of al-Fihrist lil-Nadīm: (London, 2009), i/2, 453, n. 1, and the second, 
corrected edition, (London, 2014), 453, n. 1.

5. J. Lassner, “Notes on the Topography of Baghdad,” Journal of the American Oriental Society, 83/4, 462, 464, 
468–69; Lassner, The Topography of Baghdad in the Early Middle Ages: Texts and Studies (Detroit, 1970), 30, 34–37. 

6. Al-Ḥumaydī, Jadhwat al-muqtabis fī tārīkh ʿulamāʾ al-Andalus, ed. I. al-Ibyārī (Cairo, n.d.), i, 168.
7. Al-Maqqarī, Kitāb Nafḥ al-ṭīb min ghuṣn al-Andalus al-raṭīb (Cairo, n.d.), ii, 129.
8. Rosenthal, “Ibn Abī Ṭāhir Ṭayfūr,” 694.
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ʿUbayd Allāh

ʿUbayd Allāh’s date of birth cannot be known with certainty.9 But given his father’s dates, 
it seems reasonable to surmise that ʿUbayd Allāh was born during or after the caliphate 
of al-Wāthiq, that is, after 225/840. Nothing is known of his early life other than that 
he studied with his father.10 His own students included ʿAlī ibn Hārūn al-Munajjim (d. 

9. Cf. S. Toorawa, “ʿUbayd Allāh b. Aḥmad b. Abī Ṭāhir,” in EI2, x, 761–62. 
10. In his entry devoted to Ibn Abī Ṭāhir, al-Khaṭīb mentions only two students, his son ʿUbayd Allāh 

and Ibn al-Marzubān (d. 309/921). Al-Khaṭīb al-Baghdādī, Tārīkh Baghdād (Cairo, 1931), iv, 211–12, #1900. 
Yāqūt repeats this. 

caliphs and rulers regnal dates birth and death dates of the historians

al-Saffāḥ 132/749–136/754
al-Manṣūr 136/754–158/775
al-Mahdī 158/775–169/785
al-Hādī 169/785–170/786
Hārūn al-Rashīd 170/786–193/809
al-Amīn 193/809–198/813
al-Maʾmūn 198/813–201/833
 [Ibrāhīm ibn al-Mahdī 202/817–204/819] ~ 204/819:  birth of Ibn Abī Ṭāhir
al-Muʿtaṣim 218–227—833–42
al-Wāthiq 227/842–232/847 ~ probable birth of ʿUbayd Allāh
al-Mutawakkil 232/847–247/861
al-Muntaṣir 247/861–248/862
al-Mustaʿīn 248/862–252/866
al-Muʿtazz 252/866–255/869
al-Muhtadī 255/869–256/870
al-Muʿtamid 256/870–279/892
 *al-Muwaffaq (Regent)
al-Muʿtaḍid 279/892 –289/902 280/893:  death of Ibn Abī Ṭāhir
al-Muktafī 289/902–295/908
 [Ibn al-Muʿtazz 295/908]
al-Muqtadir 295/908–320/932 313/925:  death of ʿUbayd Allāh

Table 1.  Abbasid caliphs and rulers who featured in Ibn Abī Ṭāhir’s History and in the continua-
tion by his son, ʿUbayd Allāh (in boldface).
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352/963) and Abū ʿUmar ibn Ḥayyawayh (295–381/907–991).11 Contact with a member 
of the Munajjim family is not surprising as Abū Aḥmad Yaḥyā ibn ʿAlī al-Munajjim (241–
300/855–913) is recorded in extant isnāds as a primary transmitter to ʿUbayd Allāh.12 
ʿUbayd Allāh also came into contact with prominent literary personalities such as al-
Buḥturī; one anecdote has al-Buḥturī declaiming seven verses to him.13 

The (only) biographical notices devoted to ʿUbayd Allāh are found in the Fihrist, 
where his notice immediately follows his father’s; in Tārīkh Baghdād; and in al-Wāfī bil-
wafayāt. I translate these below.

[a] Ibn al-Nadīm in the Fihrist (d. ca. 380/990):14

His son, ʿUbayd Allāh ibn Aḥmad ibn Abī Ṭāhir, whose patronymic was Abū 
l-Ḥusayn. He followed the example of his father’s method (salaka ṭarīqat abīhi) in 
compiling and writing (al-taṣnīf wa-l-taʾlīf), but he transmitted less (riwāyatuhu aqall)  
than his father did. In his mastery and composition, Aḥmad demonstrated more 
skill and expertise (aḥdhaq wa-amhar). Abū l-Ḥusayn’s books include his supple-
ment to his father’s book (mā zādahu alā kitāb abīhi) of accounts relating to the his-
tory of Baghdad. His father wrote through al-Muhtadī’s reign, and Abū l-Ḥusayn 
supplemented this with accounts about al-Muʿtamid, al-Muʿtaḍid, al-Muktafī, and 
al-Muqtadir, which he did not complete. He also wrote The Book of Sikbāj and its 
Virtues, and The Book of Women and Men Affecting/Displaying Wit and Elegance.

Ibn al-Nadīm describes Ibn Abī Ṭāhir as superior to ʿUbayd Allāh as a scholar and author 
(fa-amma al-dirāyah wa-l-taʾlīf fa-kāna Aḥmad aḥdhaq wa-amhar), and details which caliph-
ates ʿUbayd Allāh covered. ʿUbayd Allāh did not finish his account of al-Muqtadir’s ca-
liphate as he died five years into that caliph’s twenty-four-year reign. Unusually for Ibn 
al-Nadīm, he does not provide a death date. 

[b] al-Khaṭīb al-Baghdādī (d. 436/1071) in Tārīkh Baghdād:15 

ʿUbayd Allāh ibn Aḥmad ibn Abī Ṭāhir. Abū Ṭāhir’s given name was Ṭayfūr. ʿ Ubayd 
Allāh’s patronymic was Abū l-Ḥusayn. He was originally from Marwarrūdh. He 
transmitted the book his father composed chronicling the events of Baghdad, 

11. Al-Khaṭīb al-Baghdādī, Tārīkh Baghdād, x, 348, #5490. 
12. E.g., in ʿAlī Ibn Ẓāfir al-Azdī, Badāʾiʿ al-badāʾih, ed. M. A. Ibrāhīm (Cairo, 1970), 69–70, 79–80. 
13. Al-Tanūkhī, Nishwār al-muḥāḍaraḥ, ed. ʿA. al-Shāljī (Beirut, 1971–73), vi, 145, and al-Sarrāj, Maṣāriʿ 

al-ʿushshāq (Beirut, n.d.), ii, 195. 
14. Ibn al-Nadīm, al-Fihrist, ed. Sayyid (2014), i, 453. 
15. Al-Khaṭīb al-Baghdādī, Tārīkh Baghdād (Cairo, 1931), x, 348, #5490. ʿUbayd Allāh also appears in 

three isnāds: in the entry on the Umayyad Marwānid poet, Ādam ibn ʿAbd al-ʿAzīz (vii, 27), in the entry 
on Bishr al-Marīsī (vii, 531), and in the entry on Marwān ibn Abī l-Janūb (xiii, 155). (An inventory of 
ʿUbayd Allāh’s appearance in isnāds—which is beyond the scope here—would take into account such 
other occurrences as in Ibn Abī l-Ḥadīd, Sharḥ Nahj al-balāgha, ed. M. A. Ibrāhīm [Cairo, 1960], xvi, 252.) 
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describing the reigns of its rulers and explaining notable events. ʿAlī ibn Hārūn 
al-Munajjim [276 or 277–352/889 or 890–963] and Abū ʿUmar Ibn Ḥayyawayh 
[295/908–382/992] studied with him. ʿAlī ibn Abī ʿAlī cited Muḥammad ibn al-
ʿAbbās who related that Muḥammad ibn al-ʿAbbās ibn Ḥayyawayh reported 
that Abū l-Ḥusayn ibn Abī Ṭāhir died in the year 313 [921].

Whereas Ibn al-Nadīm had not provided a death date for ʿUbayd Allāh, al-Khaṭīb does: 
313/921.

[c] al-Ṣafadī (d. 764/1362) in al-Wāfī bil-wafayāt:16 

ʿUbayd Allāh ibn Aḥmad ibn Abī Ṭāhir Ṭayfūr, Abū l-Ḥasan [sic]. He died in the 
year 313 [921] and showed greater mastery (aḥdhaq) than his father. His composi-
tions include: his supplement (dhayl) to his father’s History chronicling the events 
of Baghdad; The Book of Sikbāj and its Virtues; The Book of Elegant Men and Women.

Al-Ṣafadī is mistaken about ʿUbayd Allāh’s patronymic, listing him under Abū l-Ḥasan, 
rather than Abū l-Ḥusayn; he compares father and son using a term Ibn al-Nadīm does 
(viz. aḥdhaq), but contra Ibn al-Nadīm, characterizes the son as superior to the father; and 
he has al-mustaẓrifāt and al-mustaẓrifīn, whereas all other biographers have al-mutaẓarrifāt 
and al-mutaẓarrifīn.

ʿUbayd Allāh is also often mentioned in the notices devoted to his father, usually in the 
context of his continuation of/supplement to his father’s History. He appears, for example, 
in the second part of Ibn Abī Ṭāhir’s biography in Tārīkh Baghdād;17 and al-Ṣafadī cites him 
for his father’s death date, which al-Ṣafadī gets from ʿUbayd Allāh’s continuation (dhakara 
dhālika waladuhu ʿUbayd Allāh fīmā dhayyala bihi ʿalā tārīkh wālidihi).18 When citing the con-
tinuation for Ibn Abī Ṭāhir’s date of birth, Yāqūt says of ʿUbaydallāh’s work that it was a 
supplement to his father’s History (fīmā dhayyalahu alā tārīkh wālidihi wa-ḥakāhu ʿanhu).19

Ibn al-Nadīm states that Ibn Abī Ṭāhir’s history went up to the end of the caliphate 
of al-Muhtadī, that is, 256/870. Ibn Abī Ṭāhir would then have been about fifty (he would 
live for more than twenty years after that). ʿUbayd Allāh’s continuation picked up there 
and continued through the caliphate of al-Muqtadir. He could not have completed his ac-
count of that caliphate, which ran from 295/908–320/932, as he died in 315/921.20 

16. Al-Ṣafadī, al-Wāfī bil-wafāyāt (Wiesbaden, 1962–), xix, 346, #324. 
17. Al-Khaṭīb al-Baghdādī, Tārīkh Baghdād, iv 12. 
18. Al-Ṣafadī, al-Wāfī bil-wafāyāt, viii, 8. 
19. Yāqūt, Muʿjam al-udabāʾ, ed. I. ʿAbbās (Beirut, 1993), i, 282 (#94). 
20. Ibn al-Nadīm also mentions that ʿUbayd Allāh wrote other works and identifies Kitāb al-Sikbāj wa-

faḍāʾilihā [Sikbāj stew and its virtues], and Kitāb al-Mutaẓarrifāt wa-l-mutaẓarrifīn [Women and men who 
affect/display wit and elegance], a title similar to his father’s Kitāb Akhbār al-mutaẓarrifāt [Accounts of 
women who affect/display wit and elegance], though al-Ṣafadī records the title as Kitāb al-Mustaẓrifāt 
wa-l-Mustaẓrifīn [Book of Poseurs and Poseuses?]. 
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Sources Citing ʿUbaydallāh Mentioned by Rosenthal

In his 1968 History of Muslim Historiography, Rosenthal enumerated (in abbreviated form) 
six sources preserving passages from ʿUbayd Allāh’s continuation:21

Quotations of the continuation of the work [sc. Kitāb Baghdād] by Aḥmad’s [sc. 
Ibn Abī Ṭāhir] son ʿUbaydallāh (died under al-Muqtadir, cf. Fihrist 210, Cairo 
1348 = 147 FLÜGEL) are found in Elijah of Nisibis, History, years 266–81; al-Azdî, 
op. cit. [sc. Badāʾiʿ I, 62, 89; Yâqût, Muʿjam, I, 153, II, 788 WÜSTENFELD; Ibn 
H̱allikân, IV, 315 ff. transl. DE SLANE; al-Maqrîzî, H̱iṭaṭ, I, 273 (Bûlâq 1270); Ibn 
Ḥajar, Lisân, I, 190, 373.

Rosenthal later noted (in 1990) that “What little we know of it is based on sparse quota-
tions in later authors (which have yet to be collected).”22 Below, I collect these passages. 

[1] Elijah (also Elias) of Nisibis (d. after 438/1046)

In the Kitāb al-Azminah (“Chronicle”), his bilingual Syriac and Arabic history, Elias (or 
Elijah) of Nisibis, also known as Bar Shenāyā, explicitly names ʿUbayd Allāh ibn Aḥmad 
(in Syriac) under the year 266 H [879–80 AD], and ʿUbayd Allāh ibn Aḥmad together with 
al-Ṭabarī (in Syriac) once under the year 281 H [894–95 AD]. These years fall in the reigns 
of al-Muʿtamid and al-Muʿtaḍid, respectively.23 ʿUbayd Allāh is one of the five princi-
pal Arabic sources for Elias’s chronicle—the other four being: Muḥammad ibn Mūsā al-
Khawārizmī (fl. early third/ninth c.), Muḥammad ibn Yaḥyā al-Ṣūlī (d. 335/947), al-Ṭabarī 
(d. 310/923), and Thābit ibn Sinān (d. 363/974).24

The two short passages are:
[1a]

[H 266] فيها مات مساور بن عبد الحميد الشارّي في شهر رمضان وأقاموا األكراد الذين 
يدعون ايعاقبة مع الوازقين25 عوضه رجاًل من بنو تغلب وقتل والذين كانوا معه تفّرقوا.26 

[1b]
[H 281] فيها مات أحمد بن محّمد الطائّي في مدينة الكوفة ودفن بها وفيها انقطعت ينابيع 

21. F. Rosenthal, History of Muslim Historiography (Leiden, 1968), 386, n. 5. 
22. The Return of the Caliphate to Baghdad: The Caliphates of al-Muʿtaḍid, al-Muktafī and al-Muqtadir A.D. 

892–915/A.H. 279–302, trans. F. Rosenthal, vol. 38 of The History of al-Ṭabarī (Albany, 1990), xiv.
23. This corrects Rosenthal’s “266–81,” though Elias evidently had access to ʿUbayd Allāh’s History 

for that whole range.
24. F. Baethgen, “Einleitung,” in Elias of Nisibis, Fragmente syrischer und arabischer Historiker, ed. and 

trans. F. Baethgen (Leipzig, 1884, reprint Nendeln, Lichtenstein, 1966), 4–5. 
25. Unpointed, but the Syriac has W’zyqāyē.
26. Elias of Nisibis, Eliae Metropolitae Nisibeni Opus chronologicum, ed. [vol. 21] and trans. [vol. 23] E. W. 

Brooks (Louvain, 1909–10), i, 186 (Syriac and Arabic), i, 88 (Latin translation).
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المياه في الرّي وطبرستان وفيها خرج المعتضد إلى بني شيبان وغلبهم وقتل منهم كثير ونهب 
معاشهم وبيوتهم وصعد إلى ناحية باهُذرا وأخذ حصن حمدان بن حمدون الذي على جانب 

عمر ربّن افنيمرن.27

[2] Ibn Ẓāfir (d. 613/1216 or 623/1226)

Ibn Ẓāfir al-Azdī quotes from “his [sc. ʿUbayd Allāh’s] History, which was a continuation 
of his father’s book” (tārīkhihi lladhī dhayyala bihi kitāb abīhi) in four places in the Badāʾiʿ 
al-badāʾih, an adab collection of witty replies, witticisms and improvisations.28 In every 
case the subject is attendance of majālis.29 The four passages are:

[2a]
وذكر عبيد هللا بن أحمد بن أبي30 طاهر في تاريخه الذي ذيّل به كتاب أبيه قال حّدثني أبو أحمد 
يحيى بن علّي بن المنّجم أنّه أّول ما قال الشعر حضر أبو الصقر إسماعيل بن بلبل عند أبيه في 
أبو عبد هللا أحمد بن أبي فنن ووالدي أحمد بن أبي طاهر وجماعة من أهل األدب  مجلس فيه 
فاستنشدني أبو الصقر شيئًا من شعري فأنشدته فاستنكره أبو الصقر ثّم قال أريد أن أمتحنك في 

شيء تجيزه فقلت له ذلك لك ففّكر ثّم قال

أَْنَت ُغالٌم شاِعٌر َخبيُث

فقلت من غير تلبّث

أَْنَت اْمُرٌؤ بِجوِدِه يُغيُث
يـَْعِجُل ما يُْعِطي َوال يُريُث

لََك اْلقَديُم َولََك اْلَحديُث

المائدة  ثّم حضرت  األّولين واآلخرين  فأنت أشعر  يا غالم  اذهب  فنن  أبي  أبو عبد هللا بن  فقال 
وحضر عليها كباب رشيدّي فقال ابن أبي فنن

َكباٌب َرشيِديٌّ إِذا ما َرأَْيتَهُ

ثّم قال أجز فقلت

َوإِْن ُكْنَت َشْبعانًا قََرْمَت إِلى اأْلَْكِل

ثّم قال ابن أبي فنن ما سمعت أحسن من هذا ما لهذا الصدر عجز أولى به من هذا.31

27. Elias of Nisibis, Fragmente, 193 (Syriac and Arabic), 91 (Latin translation).
28. Ibn Ẓāfir also preserves passages from nonextant volumes of Ibn Abī Ṭāhir’s Kitāb Baghdād.
29. On these majālis and the regular attendees, see the section on ‘Majālis habitués’ in Toorawa, Ibn 

Abī Ṭāhir Ṭayfūr, 118–21.
30. Correcting to Ibn Abī.
31. Ibn Ẓāfir, Badāʾiʿ al-badāʾih, 69–70 (#63).
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[2b]
وذكر عبيد هللا بن أحمد بن أبي طاهر في تاريخ بغداد قال حّدثني أبو أحمد يحيى بن علّي بن 
يحيى المنّجم قال استزارني أحمد بن سعيد الدمشقّي وأنا صغير وسأل أبي أبا الحسن اإلذن لي في 
المسير إليه وأخبره أّن أحمد بن أبي طاهر وأبا طالب بن مسلمة وعلّي بن مهدّي وجماعة من أهل 
العلم واألدب عنده فأذن له فصرت إليه فصادفت عنده أبا الحسن جحظة فلّما أردنا القيام إلى صفّة 

في داره لألكل لبس  الجماعة نعالهم وبقي جحظة بغير نعل فسمعته يقول

يا قَْوُم َمن لي بِنَْعِل

فقلت

في بَْيِت تَْصحيِف نَْعِل

فضحكت الجماعة وغضب الدمشقّي فقلت

َولَْيَس ذا قَْوٍل ِجدٍّ         لَِكنَّهُ قَْوُل هزِل

فضحك وتعّجب القوم من بديهتي.32

[2c]
وذكر عبيد هللا بن أحمد بن أبي طاهر في تاريخه قال حّدثني أبو أحمد يحيى بن علّي بن المنّجم 
قال صرت إلى أبي زيد عمر بن شبّة فقال لي قد قلت بيتًا تعّذر علّي ثان له فأحّب أن تجيزه فقلت 

وما هو قال

كبِْرُت َوغالَْتنِي ُخطوٌب تَتابََعْت   َوَمْن يَْصَحِب ٱألَيّاَم ال بُدَّ يَْهَزُم

فقلت

َوَمْن يَْصَحِب األَيّاَم تَْنقُْص ُخطوبُها   قُواهُ َويَْجهَْل بَْعَض ما كاَن يَْعلَُم

فأعجب به وحّدث الناس بما بيننا فكتبوه عنه.33 

[2d]
وذكر عبيد هللا بن أحمد بن أبي طاهر في تاريخ بغداد قال اجتمع عند أبي الحسن علّي بن يحيى 
بن المنّجم أحمد بن أبي طاهر وأبو هفّان عبد هللا بن أحمد العبدّي وأبو يوسف يعقوب بن يزيد 

على نبيذ فقال أبو هفّان بديهًا يمدح عليًّا

َوقائٍِل إذا َرأَى َعْزمي َعلى ٱلطَّلَِب    أتْهُت أَْم نِْلُت ما تْرجوَن ٱألَدِب
يِن َوٱْلَحَسِب إنَّ اْبَن يَْحيى َعلِيًّا قَْد تََكفََّل بي    َوصاَن ِعْرضي َكَصْوِن ٱلدِّ

32. Ibn Ẓāfir, Badāʾiʿ al-badāʾih, 79–80 (#80).
33. Ibn Ẓāfir, Badāʾiʿ al-badāʾih, 97 (#112).
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فابتدر التّمار فقال

َعلى يَفاٍع َوال تُْذَكى َعلى َصبَِب َرةٌ    تُْذَكى لُِزّواِرِه ناٌر ُمنَوَّ  
َوفي ٱأْلَكاِر ِم ِمْن ُجْرثَُمِة ٱلنََّسِب ِمْن فاِرِس ٱْلَخْيِل فِي أَْبياِت َمْملََكٍة      

فقال أحمد بن أبي طاهر

َونائٌِل َوَصلَْت أَْسبابُهُ َسبَبي لَهُ َخالئُِق لَْم تُْطبَْع َعلى طَبٍَع       
َولَْيَس يُْعطيَك ما يُْعطيَك َعْن طَلَِب.34 يِّ نائِلَهُ     كٱْلَغْيِث يُْعطيَك بَْعَد ٱلرِّ  

[3] Yāqūt (d. 626/1229)

In his geographical encyclopedia, Muʿjam al-buldān, in the entry “Ruṣāfat Naysābūr,” 
Yāqūt quotes from material sub anno 296 (= 908–9) in ʿUbayd Allāh’s continuation.

رصافة نيسابور    ذكر عبيد هلل بن أحمد بن أبي طاهر في تاريخه قال قال عبد العزيز بن سليمان 
لّما ولدت كتب أبي إلى عبد هللا بن أحمد بن طاهر يخبّره بمولدي وأنّه قد أّخر تسميتي إلى أن 
يختار األمير االسم فكتب إليه أنّي قد سّميته عبد العزيز وقد أقطعته الرصافة ضيعة بنيسابور فلم 

يزل التوقيع عند أبي رحمه هللا ذكر ذلك في أخبار ٢٩٦.35

[4] Ibn Khallikān (d. 681/1282)

In the Wafayāt al-aʿyān, Ibn Khallikān quotes a section on the Ṣaffārids “from the supple-
ment ʿUbayd Allāh made to his father’s History” (alladhī jaʿalahu dhaylan ʿalā tārīkh abīhi), 
but Ibn Khallikān abridges because of what he regards as ʿUbayd Allāh’s prolixity (wa-qad 
aṭāla al-qawl fīhi fa-khtaṣartuhu wa-hadhaftu mā takarrara minhu):36 

ونقلت من تاريخ أبي الحسين عبيد هللا بن أحمد بن أبي طاهر الذي جعله ذياًل على تاريخ أبيه في 
أخبار بغداد وقد أطال القول فيه فاختصرته وحذفت ما تكّرر منه فقال

كان وثوب يعقوب بن الليث على درهم وغلبته على سجستان يوم السبت لخمس خلون من المحّرم 
بن  إخراجه صالح  بعد  سنين  ثالث  النضر  بن  درهم  والية  وكانت  ومائتين  وأربعين  سبع  سنة 
النضر وهو رجل من بني كنانة من سجستان في ذي الحّجة سنة سبع وثالثين ومائتين ولم يزل 
يعقوب الصفّار مقيًما بسجستان يحارب الشراة واألتراك ويظهر أنّه متطّوعّي حتّى كانت سنة 
ثالث وخمسين ومائتين فخرج إلى هراة ثّم قصد بوشنج وحاصرها وأخذها عنوة وكان ذلك في 
خالفة المعتّز ومات المعتّز ويعقوب على حاله ولم يزل على ذلك إلى أيّام المعتمد على هللا ثّم دخل 
بلخ وخرج منها ثّم وصل إلى رامهرمز وهو يظهر الطاعة للخليفة المعتمد وذلك في المحّرم من 
سنة اثنين وستّين ومائتين ثّم أرسل رسله إلى المعتمد فدخلوا بغداد ألربع عشرة ليلة خلت من 

34. Ibn Ẓāfir, Badāʾiʿ al-badāʾih, 222–23 (#57). 
35. Yāqūt, Muʿjam al-buldān, i, 153. Rosenthal’s reference to a second quotation (“ii, 788”) appears to 

be an error.
36. Ibn Khallikān, Wafayāt al-aʿyān, ed. I. ʿAbbās (Beirut, 1968–77), vi, 416–19.
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جمادى اآلخرة من السنة المذكورة ثّم صار إلى واسط وأقام بها نائبًا عنه ثّم صار إلى دير العاقول 
يوم السبت لثمان خلون من رجب ثّم صار إلى اصطربند فنزل بها ولّما اتّصل خبره بالمعتمد وأنّه 
يقصد بغداد جمع أصحابه من األطراف وخرج من سّر من رأى قاصًدا لمحاربته ودخل بغداد يوم 

األحد لخمس بقين من ذي الحّجة من السنة.

قال أبو الفرج كاتب القاضي أبي عمر لّما نهض الخليفة لمحاربة الصفّار لم تزل كتبه تسير إليه 
من الطريق يؤمر باالنصراف ويحذر سوء عاقبة فعله وأّن أمير المؤمنين قد نهض إليه في الَعداد 
والُعدد وكتب الصفّار واردة بأنّي قد علمت نهوض أمير المؤمنين ليشرفني وينبّه على موقعي منه 
ثّم عبّى الخليفة جيشه للقتال على القرية المذكورة وأرسلوا الماء على طريق الصفّار فكان سبب 
هزيمته فإنّهم أخذوا عليه الطريق وهو ال يدري واصطّف الفريقان ولم يزل القوم يحمل بعضهم 
على بعض حتّى انهزم الصفّار فغنم الناس من أثقاله غنيمة عظيمة وتوهّموا أّن ذلك حيلة منه 
ومكر ولوال ذلك التّبعوه ولقد حّدثني من حضر ذلك أّن رشق الجند الموالي كان في ذلك الوقت 
عشرين ألف سهم وانصرف الخليفة مسروًرا بما فتح هللا عليه وكان مّمن تخلّص من أسره ذلك 
اليوم أبو عبد هللا محّمد بن طاهر أمير خراسان وجاء إلى الخليفة وهو في قيده ففّك الخليفة عنه 
القيد وخلع عليه خلعة سلطانية وذكر المعتمد ذلك النهار أنّه رأى تلك الليلة في المنام كأّن إنسانًا 
كتب على صدره }إنّا فَتَْحنا لََك فَْتًحا ُمبينًا{ وقّص الرؤيا على خواّصه وقال لهم قد وثقت بنصر 

هللا تعالى.

وقبل الوقعة وردت كتب الصفّار إلى الخليفة وفيها خضوع وتضّرع ويخبر بأنّه لم يجئ إاّل لخدمة 
أمير المؤمنين والتشّرف بالمثول بين يديه والنظر إليه وأن يموت تحت ركابه فقال المعتمد نحن 
في مخاريق الصفّار بعد أعلموه أنّه ما له عندي إاّل السيف وأمر الخليفة بالكتاب إلى أبي أحمد 
إليه وهو  عبيد هللا بن عبد هللا بن طاهر وهو عّم محّمد بن طاهر بن عبد هللا بن طاهر فكتب 
يومئذ يتولّى الشرطة ببغداد نيابة عن ابن أخيه المذكور فإنّه كان يتولّى خراسان وشرطتي بغداد 
وسّر من رأى وفي الكتاب فصول طويلة وحاصله أّنه عّدد ذنوب الصفّار وما قابله به الخليفة 
من اإلحسان واإلنعام وأنّه قلّده خراسان والبالد التي تقّدم ذكرها قبل هذا وأنّه رفع مرتبته وأمر 
بتكنيته في كتبه وأقطعه الضياع السنيّة ولم يبق شيء مّما يقدر فيه استصالحه إاّل فعله فما زاده 
ذلك إاّل البغي والطغيان والتمس أشياء إن رّد عنها قصد أبواب أمير المؤمنين إلثارة الفتنة وابتغاء 
الغلبة فلم ير أمير المؤمنين إجابته إلى ما التمسه وتابع الكتب بالرجوع إلى أعماله الجليلة التي 
واّله إيّاه وحذره التعّرض لزوال النعم التي أنعم هللا عليه بها فقد خالفه وعصاه وخرج عن طاعته 
وعّرفه أنّه إن أقام على المصير إلى الباب فقد عصاه وخرج عن طاعته ثّم وّجه إليه في ذلك مّرة 
بعد أخرى مع جماعة من القضاة والفقهاء والقّواد وقّدر بتوّجههم إليه أنّه يرجع إلى ما هو ألزم به 
وأوجب عليه فأقام على سبيل واحد في البغي والعناد والعصيان ولم يثنه اإلرشاد ولم يزل استحواذ 
الشيطان عليه يقوده إلى الحين ويصّده عن سبيل النجاة إلى مهاوي الهلكة فلّما تبيّن أمير المؤمنين 
ذلك منه رأى أن يقضي عليه في أمر مثله فنهض متوّكاًل على هللا تعالى معتمًدا على كفايته لدفع 
الملعون عّما يحاوله وهو يغّذ السير إلى المصرع الذي سبق به قضاء هللا تعالى فيه حتّى توّسط 
الطريق بين مدينة السالم وواسط وأظهر أعالًما على بعضها الصلبان واستنجد أهل الشرك على 
أهل اإليمان وبارز هللا بسريرته ليسلمه بجريرته وفارق شرائع اإلسالم وأحكامه نقًضا للعهود 
ونكثًا وخفًرا للذّمة وإعالنًا للمشاقّة فقدم أمير المؤمنين أخاه الموفّق باهلل أحمد ولّي عهد المسلمين 
ومعه جماعة من موالي أمير المؤمنين الذين أخلصوا هلل طاعتهم وثبّت في المحاماة عن دولته 
بصائرهم وأتبعهم أمير المؤمنين الرغبة إلى هللا تعالى في تأييدهم ونصرهم على عدّوهم ولعنه 
أمير  وبالها ووقف  وألحقه  فيها  نيّته  علّم هللا صدق  التي  والمواقف  األوقات  في  المؤمنين  أمير 
المؤمنين يتأّمل ما يكون من أخيه ومواليه وأوليائه ويواصل اإلمداد والجيوش إليهم وكان الموفّق 
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باهلل في قلب العسكر وظهر الملعون عدّو هللا في أشياع ضاللته قد أدرع العصيان وتسربل البغي 
واعتمد على وفور حشده وكثرة أتباعه فلّما تراءى الجمعان شهر عدّو هللا وأشياع ضاللته السالح 
وأسرعوا إلى موالي أمير المؤمنين وأوليائه وشرعت في الملعون وضالله سيوف الحّق باترة 
ورماحه طاعنة وسهامه نافذة حتّى أثخن الملعون بالجراح ورأى أتباع ضاللته ما حّل به فبادروا 
فيهم ويأسرون منهم وعّجل  يقتلون  المؤمنين وأوليائه  أمير  بالويل والثبور وأكّب عليهم موالي 
هللا إلى النار من جماعته من ال يحصى عدده ولم يزل األمر كذلك حتّى انتزع أبو عبد هللا محّمد 
بن طاهر مولى أمير المؤمنين سالًما من أيديهم وحسروا عن مستقّرهم فولّى الباقون منهزمين 
مفلولين ال يلوون على شيء وأسلم هللا تعالى الملعون وهم وما كانوا حووه وملكوه في سالف األيّام 
التي أملى هللا تعالى لهم فيها أقطار األرض من األموال واألمتعة واألثاث واإلبل والدواّب والبغال 

والحمير فأفاءه هللا على الموالي وسائر األولياء وملكهم إيّاه وصاروا به إلى رحالهم.

Ibn Khallikān continues, noting again that he has truncated ʿUbayd Allāh’s account:

وعلى الجملة فأّن هذا الكاتب أطال القول في ذلك فاختصرته ثّم كتب في آخره
وكتبه عبيد هللا بن يحيى يوم األربعاء الثنتي عشرة ليلة خلت من رجب سنة اثنتين وستّين ومائتين 

ثّم قال هذا المؤّرخ بعد هذا ومضى الصفّار منهزًما إلى واسط يتخطّف أصحابه أهل القرى وتؤخذ 
عنه  فأمسكوا  والنهب  بالكسب  والشتغالهم  رجعته  مخافة  الموالي  تتّبعه  ولم  وأسالبهم  أسلحتهم 
ورجع الخليفة إلى معسكره ثّم رجع الصفّار إلى السوس وجبى األموال ثّم قصد تستر وحاصرها 
إلى  قد رجع  الخليفة  إلى فارس في شّوال وكان  ثّم رحل  نائبًا وكثر جمعه  فيها  وأخذها ورتّب 
ثّم رحل إلى بغداد ومنها إلى سّر من رأى ودخلها يوم الجمعة لثالث  المدائن وأقام بها يومين 

عشرة ليلة خلت من شعبان.

ثّم ذكر المؤّرخ بعد هذا وورد الخبر على الخليفة بوفاة يعقوب بن الليث الصفّار يوم الثالثاء ألربع 
عشرة ليلة خلت من شّوال والذي أصيب في بيوت أمواله من العين أربعة آالف الف دينار ومن 
الورق خمسون ألف ألف درهم ووافى أحمد بن أبي األصبغ يوم الخميس لسبع بقين من شّوال 
وقد كان الخليفة أنفذه ليصلح أمر يعقوب فانصرف من عند يعقوب فلّما قرب من واسط اتّصل به 
وفاة يعقوب وقد كان قلّد خراسان وفارس وكرمان والرّي وقّم وأصبهان وصيرت إليه الشرطتان 
البالد  ثلثي ما يجبى من خراج  يولّيها من أحّب وعلى أن يوّجه  ببغداد وسّر من رأى على أن 
التي يتواّلها من جميع األعمال وتولّى أخوه عمرو بن الليث مكانه باجتماع عسكر يعقوب عليه 
ووردت كتب عمرو إلى الموفّق أخي الخليفة المعتمد على هللا بالسمع والطاعة وأن يتولّى ما كان 

أخوه يتواّله فأجيب إلى سؤاله وواّله في ذي القعدة من السنة.

[5] Al-Maqrīzī (d. 845/1442) 

In the Khiṭaṭ (full title, al-Mawāʿiẓ wa-l-iʿtibār fī dhikr al-khiṭaṭ wa-l-āthār), in a section on 
conversion from the Coptic to the Islamic calendar (dhikr taḥwīl al-sanah al-kharājiyyah 
al-Qubṭiyyah ilā al-sanah al-hilāliyyah al-ʿArabiyyah wa-kayfa ʿumila dhālika fī al-millah al-
Islāmiyyah), the Egyptian historian al-Maqrīzī copies from (wa-minhu naqaltu) ʿUbayd 
Allāh’s “Book of Accounts relating to the Caliph al-Muʿtaḍid billāh, Abū l-ʿAbbās Aḥmad 
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ibn Abī Aḥmad Ṭalḥah al-Muwaffaq ibn al-Mutawakkil.” This may have existed as a dis-
crete work: Ibn Ḥajar, cites from it, too; see #6 below):37 

قال أبو الحسين عبيد هللا بن أحمد بن أبي طاهر في كتاب أخبار أمير المؤمنين المعتضد باهلل أبي 
العبّاس أحمد بن أبي أحمد طلحة الموفّق بن المتوّكل ومنه نقلت

وخرج أمر المعتضد في ذي الحّجة سنة إحدى وثمانين ومائتين بتصيير النوروز إلحدى عشرة 
ليلة خلت من حزيران رأفة بالرعيّة وإيثاًرا ألرفاقها وقالوا خرج التوقيع في المحّرم سنة اثنتين 
وثمانين ومائتين بإنشاء الكتب إلى جميع العّمال في النواحي واألمصار بترك افتتاح الخراج في 
النوروز الفارسّي الذي يقع يوم الجمعة إلحدى عشرة ليلة خلت من صفر وأن يجعل ما يفتتح 
من خراج سنة اثنتين وثمانين ومائتين يوم األربعاء لثالث عشرة ليلة تخلو من شهر ربيع اآلخر 
من هذه السنة وهو اليوم الحادي عشر من حزيران ويسّمى هذا النوروز المعتضدّي ترفيهًا ألهل 

الخراج ونظًرا لهم ونسخة التوقيع الخارج في تصيير افتتاح الخراج في حزيران

أّما بعد فإّن هللا لّما حّول أمير المؤمنين للمحّل الذي أحلّه به من أمور عباده وبالده رأى أّن من 
حّق هللا عليه أاّل يكلّفها إاّل يكلّفها إاّل ما به العدل عليها واإلنصاف لها  والسيرة القاصدة وأن يتولّى 
لها صالح أمورها ويستقرئ السير والمعامالت التي كانت تعامل بها ويقّر منها ما أوجب الحّق 
إقراره ويزيل ما أوجب إزالته غير مستكثر لها كثير ما يسقطه العدل وال مستقّل لها قليل ما يلزمه 
إيّاها الجور وقد وفّق هللا أمير المؤمنين لما يرجو أن يكون لحّق هللا فيها قاضيًا ولنصيبها من 
العدل موازيًا وباهلل يستعين أمير المؤمنين على حفظ ما استرعاه منها وحياطة ما قلّده من أمورها 
وهو خير موفّق ومعين وأّن أبا القاسم عبيد هللا رفع إلى أمير المؤمنين فيما أمر أمير المؤمنين به 
من رّد النوروز الذي يفتتح به الخراج بالعراق والمشرق وما يتّصل بهما ويجري مجراهما من 
الوقت الذي صار فيه من الزمان إلى الوقت الذي كان عليه متقّدًما مع ما أمر به في مستقبل السنين 
ا في الزمان كلّه باقيًا على غابر الدهر ومّر األيّام مؤامرة أمر  من الكبس حتّى يصير العدل عاّمً
أمير المؤمنين بنسخها لك في آخر كتابه مع ما وقع به فيها لتمثيله فافعل ذلك إن شاء هللا تعالى 
والسالم عليك ورحمة هللا وبركاته وكتب يوم الخميس لثالث عشرة ليلة خلت من ذي الحّجة سنة 

إحدى وثمانين ومائتين.

نسخة المؤامرة 
إيّاه من رأفته وحسن نظره  به على رعيّته ورزقها  أنعم هللا  مّما  أّن  المؤمنين  أمير  إلى  أنهيت 
وإقامته عليها من عدله وإنصافه ورفعه عنها في خالفته من الظلم الشامل ما كان األقصى واألدنى 
والصغير والكبير والمسلم والذّمّي فيه سواء ما حّررته من نقل كتب الخراج عن السنة التي كانت 
تنسب إليها من سني الهجرة إلى السنة التي فيها تدرك الغاّلت ويستخرج المال وإّن ذلك ما كان 
به  أهله ومطالبتهم  الخراج على  تثبيت  استعمله من  المتغلّبين  الجهل حاوله وبعض  أهل  بعض 
قبل وقت الزراعة وإعناتهم بذكر سنة من السنتين اللتين ينسب الخراج إلحداهما وتدرك الغاّلت 
ويقع االستخراج في األخرى منهما في حساب شهور الفرس التي عليها يجري العمل في الخراج 
بالسواد وما يليه واألهواز وفارس والجبل وما يتّصل به من جميع نواحي المشرق وما يضاف 
إليه إذا كان عمل الشام والجزيرة والموصل جرى على حساب شهور الروم الموافقة لألزمنة 
فليست تختلف أوقاتها مع الكبيسة المستعملة فيها والعمل في خراج مصر وما واالها على شهور 

37. Al-Maqrīzī, al-Mawāʾiẓ wa-l-iʿtibār fī dhikr al-khiṭaṭ wa-l-āthār, ed. A. F. Sayyid (London, 2002), i, 740–
45. Note that the edition Rosenthal references (ed. G. Wiet [Cairo, 1924], iv, 263–70) has ʿAbd Allāh for 
ʿUbayd Allāh (as well as other differences, all recorded in Sayyid’s footnotes).
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القبط الموافقة لشهور الروم وكانت من شهور الفرس قد خالفت مواقعها من الزمان بما ترك من 
الكبس منذ أزال هللا ملك فارس وفتح للمسلمين بالدهم فصار النوروز الذي كان الخراج يفتتح 
فيه بالعراق والمشرق قد تقّدم في ترك الكبس شهرين وصارا بينه وبين إدراك الغلّة  فأمر أمير 
لألسباب  ما عاد بصالح رعيّته وحسًما  كّل  إلى  التوّصل  في  رأيه  عليه  بما جبل هللا  المؤمنين 
اثنتين وثمانين ومائتين من سني  الذي يقع في شهور سنة  النوروز  المؤّدية إلى إعناتها بتأخير 
الهجرة عن الوقت الذي يتّفق فيه أيّام سنة الفرس وهو يوم الجمعة إلحدى عشرة تخلو من صفر 
مثل عّدة أيام الشهرين من شهور الفرس التي ترك كبسها وهي ستّون يوًما حتّى يكون نوروز 
السنة واقًعا يوم األربعاء لثالث عشرة ليلة تخلو من شهر ربيع اآلخر سنة اثنتين وثمانين ومائتين 
وهو الحادي عشر من حزيران وهو يتّصل بهما ويجري مجراهما وينسب ويضاف إليهما وسائر 
أعمالهم وما يعمله أصحاب الحساب من التقويمات وجميع األعمال وما يعّده الفرس من شهورهم 
إلى شهوره الكبيسة األّول واآلخر ثّم يكبس بعد ذلك في كّل أربع سنين من سني الفرس وال يقع 
تفاوت بينه وبينها على مرور األيّام  وليكن أبًدا واقًعا في حزيران وغير خارج عنه وأن يلغى ذكر 
كّل سنة من أربع سنين تنسب إلى الخراج بالعراق وفي المشرق والمغرب وسائر النواحي واآلفاق 
الغاّلت  وأن يخرج  فيها  تتكامل  التي  الجامعة لألزمنة  والسنة  الهجرة  أيّام  مقدار سني  كان  إذ 
التوقيع بذلك لتنشأ الكتب به من ديوان الرسائل إلى والة المعاون واألحكام وتقرأ على المنابر 
ويحمل أصحاب المعاون الرعيّة عليه وتأخذها بامتثال ما أمر به أمير المؤمنين وسنّته الحّكام في 
ديوان حكمهم ليمتثل الضمناء والمقاطعون ذلك على حسبه واستطلع رأي أمير المؤمنين في ذلك 
فرأى أمير المؤمنين في ذلك مرفّقًا إن شاء هللا تعالى وكانت نسخة التوقيع ينفّذ ذلك إن شاء هللا 

تعالى  وكتب في شهر ذي الحّجة لسنة إحدى وثمانين ومائتين.

قال وكان السبب في نقل الخراج إلى حزيران في أيّام المعتضد ما حّدثني به أبو أحمد يحيى بن 
النديم قال كنت أحّدث أمير المؤمنين المعتضد فذكرت خبر المتوّكل في  علّي بن يحيى المنّجم 

تأخير النوروز فاستحسنه وقال لي كيف كان ذلك 
قلت حّدثني أبي قال دخل المتوّكل قبل تأخير النوروز بعض بساتينه الخاّصة التي كانت في يدّي 
وهو متوّكئ علّي يحادثني وينظر إلى ما أحدث في ذلك البستان فمّر بزرع فرآه أخضر فقال يا 
علّي إّن الزرع اخضر بعد ما أدرك وقد استأمرني عبيد هللا بن يحيى في استفتاح الخراج فكيف 
كانت الفرس تستفتح الخراج في النوروز والزرع لم يدرك بعد قال فقلت له ليس يجري األمر 
اليوم على ما كان يجري عليه في أيّام الفرس وال النوروز في هذه األيّام في وقته الذي كان في 
أيّامها قال وكيف ذاك فقلت ألنّها كانت تكبس في كّل مائة وعشرين سنة شهًرا وكان النوروز إذا 
تقّدم شهًرا وصار في خمس من حزيران كبست ذلك الشهر فصار في خمس من أيار وأسقطت 
شهًرا ورّدته إلى خمس من حزيران فكان ال يتجاوز هذا  فلّما تقلّد العراق خالد بن عبد هللا القسرّي 
وحضر الوقت الذي تكبس فيه الفرس منعها من ذلك وقال هذا من النسيء الذي نهى هللا عنه فقال 
}إِنّما النّسيُء ِزياَدةٌ فِي اْلُكْفر{ وأنا ال أطلقه حتّى أستأمر فيه أمير المؤمنين فبذلوا على ذلك مااًل 
جلياًل فامتنع عليهم من قبوله وكتب إلى هشام بن عبد الملك يعّرفه ذلك ويستأمره ويعلمه أنّه من 
النسيء الذي نهى هللا عنه فأمر بمنعهم من ذلك فلّما امتنعوا من الكبس تقّدم النوروز تقّدًما شديًدا 
حتّى صار يقع في نيسان والزرع أخضر فقال له المتوّكل فاعمل لهذا يا علّي عماًل ترّد النوروز 
فيه إلى وقته الذي كان يقع فيه في أيّام الفرس وعّرف بذلك عبيد هللا بن يحيى وأّد إليه رسالة 
منّي في أن يجعل استفتاح الخراج فيه قال فصرت إلى أبي الحسن عبيد هللا بن يحيى وعّرفته ما 
جرى بيني وبين المتوّكل وأّديت إليه رسالته فقال لي يا أبا الحسن قد وهللا فّرجت عنّي وعن الناس 
وعملت عماًل كثيًرا يعظم ثوابك عليه وكسبت ألمير المؤمنين أجًرا وشكًرا فأحسن هللا جزاءك 
فمثلك من يجالس الخلفاء وأحّب أن يتقّدم بالعمل الذي أمر به المتوّكل وينفذه إلّي حتّى أجري األمر 

عليه وأتقّدم في كتب الكتب باستفتاح الخراج
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قال فرجعت وحّررت الحساب فوجدت النوروز لم يكن يتقّدم في أيّام الفرس أكثر من شهر يتقّدم 
من خمس تخلو من حزيران فيصير في خمسة أيّام تخلو من أيّار فتكبس سنتها وترّده إلى خمسة 
أيّام من حزيران وأنفذته إلى عبيد هللا بن يحيى فأمر أن يستفتح الخراج في خمس من حزيران 
وتقّدم إلى إبراهيم بن العبّاس في أن ينشئ كتابًا عن أمير المؤمنين في ذلك ينفذ نسخته في النواحي 
فعمل إبراهيم بن العبّاس كتابه المشهور في أيدي الناس قال أبو أحمد فقال لي المعتضد يا يحيى 
هذا وهللا فعل حسن وينبغي أن يعمل به فقلت ما أحد أولى بفعل الحسن وإحياء السنن الشريفة من 
سيّدنا وموالنا أمير المؤمنين لما جمعه هللا فيه من المحاسن ووهبه له من الفضائل فدعا بعبيد 
هللا بن سليمان وقال له اسمع من يحيى ما يخبرك به وأمض األمر في استفتاح الخراج عليه  قال 
فصرت مع عبيد هللا بن سليمان إلى الديوان وعّرفته الخبر فأحّب تأخيره عن ذلك لئاّل يجري األمر 
المجرى األّول بعينه فجعله في أحد عشر من حزيران واستأمر المعتضد في ذلك فأمضاه  فقلت 

في ذلك شعًرا أنشدته للمعتضد في هذا المعنى

َر يَْوُم نَوروِزَك يَْوٌم    واِحٌد ال يَتَأَخَّ
ِمْن ُحَزْيراَن يُوافِي   أَبًَدا في أََحَد َعَشَر

قال وأخبرني بعض مشايخ الكتّاب قال وكانت الخلفاء تؤّخر النوروز عن وقته عشرين يوًما وأقّل 
وأكثر ليكون ذلك سببًا لتأخير افتتاح الخراج على أهله

وأّما المهرجان فلم تكن تؤّخره عن وقته يوًما واحًدا فكان أّول من قّدمه عن وقته بيوم المعتمد 
بمدينة السالم في سنة خمس وستّين ومائتين وأمر المعتضد بتأخير النوروز عن وقته ستّين يوًما 

[6] Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī (d. 852/1449)

Ibn Ḥajar quotes ʿUbayd Allāh twice in the Lisān al-mizān, both times from the “Akhbār 
al-Muʿtaḍid.”  The first passage is from the entry on Aḥmad ibn al–Ṭayyib al-Sarakhsī (d. 
286/899), al-Muʿtaḍid’s teacher (muʿallim).

[6a]
 أحمد بن الطيّب السرخسّي مّعلم المعتضد 

وذكر عبيد38 هللا بن أحمد بن أبي طاهر في أخبار المعتضد أّن أحمد بن الطيّب هو الذي أشار 
من  فيها  ذكر  ومّما  بذلك  البالد  إلى  التواقيع  وإنشاء  المنابر  على  معاوية  بلعن  المعتضد  على 

المجازفة أنّه ال اختالف بين أحد أّن هذه اآلية نزلت في بني أميّة والشجرة الملعونة في القرآن
قال وفي الحديث المشهور المرفوع أّن معاوية في تابوت من نار في أسفل درك منها ينادى يا 

حنّان يا منّان فيجاب اآلن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين39 

The second passage is from the entry on Isḥāq ibn Muḥammad al-Nakhaʿī al-Aḥmar:

[6b]
 إسحاق بن محّمد النخعّي األحمر 

بن  الحسن أحمد  أبو  حّدثني  المعتضد  أخبار  كتاب  في  طاهر  أبي  أحمد بن  بن  هللا  وقال عبيد 
يحيى بن علّي بن يحيى حّدثني أبو بكر محّمد بن خلف المعروف بوكيع قال كنت أنا ومحّمد بن 

38. Correcting ʿAbd Allāh to ʿUbayd Allāh.
39. Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Lisān al-mīzān (Hyderabad, 1911), i, 190, #602.
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التشيّع  النخعّي بباب الكوفة نكتب عنه وكان شديد  بن محّمد  إلى إسحاق  نسير  الجّراح  داود بن 
فكنّا في يوم من األيّام عنده إذ دخل عليه رجل ال نعرفه فنهض إليه النخعّي وسلّم عليه وأقعده 
مكانه واحتفل به غاية االحتفال واشتغل عنّا فلم يزل معه كذلك مّدة ثّم تساّرا أسراًرا طوياًل ثّم 
خرج الرجل من عنده فأقبل علينا النخعّي لّما خرج فقال أتعرفان هذا قلنا ال قال هذا رجل من أهل 
الكوفة يعرف بابن أبى الفوارس وله مذهب في التشيّع وهو رئيس فيه وله تبع كثير وأنّه أخبرني 
وأنّه يقتل في  جمل  فيدخل بغداد على  ويحمل  سيؤسر  بنواحي الكوفة وأنّه  يخرج  أنّه  الساعة 
الحبس قال وكيع وكان هذا الخبر في سنة سبعين ومائتين فلّما كان الوقت الذي أسر فيه ابن أبي 
الفوارس وجيء يدخل إلى بغداد وصفته لبعض أصحابنا فذهب حين أدخل فعرفه بالصفة نفسها 
وذلك في سنة سبع وثمانين وذكره الطوسّي في رجال الشيعة وقال كان يروى عن ابن أبي40 
هاشم الجعفرّي وإسماعيل بن محّمد بن علّي بن إسماعيل بن علّي بن عبد هللا بن عبّاس وجعفر 
بن محّمد الفالّس والحسن بن طريف والحسن بن بالل ومحّمد بن الربيع بن سويد وسرد جماعة 

ومات سنة سّت وثمانين ومائتين.41

In his bibliography to his 1968 EI2 entry on Ibn Abī Ṭāhir, Rosenthal also mentions:

[7]  al-Dhakhāʾir wa-l-Tuḥaf (late fifth/eleventh c.)

The author of al-Dhakhāʾir wa-l-Tuḥaf mentions a Sīrat al-Muktafī bi-llāh by Ubayd Allāh, 
part of his continuation of his father Ibn Abī  Ṭāhir’s Kitāb Baghdād, in connection with 
the gift of Bertha, daughter of Lothair, to al-Muktafī:42

ورأيت في كتاب سيرة المكتفي باهلل الذي ألّفه عبيد هللا43 بن أحمد بن أبي طاهر تماًما لكتاب أبيه 
تنفذ إلى  المذكورة لم  الهدية  أّن  أبي الفضل أحمد بن أبي طاهر المعروف بكتاب بغداد ما يدّل 
المكتفي وإن كان في كتاب برتا بنت األوتاري أن أرسل معه هدية وذكرت الهدية بكمالها على 

ما تقّدم شرحه.

وجمعت ذلك كلّه ليأخذه فقال إنّه يخاف أن يتّصل خبره بصاحب إفريقية مواله فيجيء هو ويأخذ 
ذلك ورجوت أن يكون األمر كما ذكر إن شاء هللا وأن يرّد علّي جواب كتابي هذا إليك فقد استحلفته 
على ذلك باأليمان والعهود التي تأخذها أنت عليه ليكون رسواًل بيننا وجميع ما يخطر بقلبك مّما 
تحتاج إليه من مملكتي فهو لك وما أحتاج أنا أيًضا إليه في مملكتك سألتك إيّاه هذا الكالم لم تتهيّأ 

ترجمته ويكون بيننا عهد وأرسل إليك جميع من قد حويناه من أسرى المسلمين.44 

40. Emending Ibn to Ibn Abī.
41. Ibn Ḥajar, Lisān al-mīzān, i, 373, #1162.
42. I have not been able to locate a manuscript entitled Sīrat al-Muktafī, inventoried in K. ʿAwwād, 

Fihrist makhṭūṭāt khizānat Yaʿqūb Sirkīs (Baghdad, 1966). 
43. Correcting ʿAbd Allāh to ʿUbayd Allāh.
44. [Pseudo-] Ibn al-Zubayr, Kitāb al-Dhakhāʾir wa-l-tuḥaf, ed. M. Hamidullah, rev. Ṣ. Al-Munajjid (Ku-

wait, 1959), 53–54. For a translation, see The Books of Gifts and Rarities (Kitāb al-Hadāyā wa-al-Tuḥaf). Selec-
tions Compiled in the Fifteenth Century from an Eleventh-Century Manuscript on Gifts and Treasures, ed. and 
trans. Gh. Ḥ. al-Qaddūmī (Cambridge, Mass., 1996), 94.
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Further Sources

In what follows, I identify several further passages from ʿUbayd Allāh’s History.45

[8] Ibn al-Nadīm (d. 380/990) 

Ibn al-Nadīm cites a passage on the life, capture, and execution of the mystic al-Ḥallāj 
(d. 309/922), which he says he read in ʿUbayd Allāh’s own hand (bi-khaṭṭ). As no work on 
al-Ḥallāj is attributed to ʿUbayd Allāh, this presumably comes from the work (or part) on 
al-Muʿtaḍid:46

قرأت بخطّ أبي الحسين عبيد هللا بن أحمد بن أبي طاهر

الحسين بن منصور الحاّلج وكان رجاًل محتااًل مشعبًذا يتعاطى مذاهب الصوفيّة ويتحلّى ألفاظهم 
ويّدعي كّل علم وكان صفًرا من ذلك وكان يعرف شيئًا من صناعة الكيمياء وكان جاهاًل مقداًما 
متدهوًرا جسوًرا على السالطين مرتكبًا للعظائم يروم إقالب الدول ويّدعي عند أصحابه اإللهية 
ويقول بالحلول ويظهر مذاهب الشيعة للملوك ومذاهب الصوفيّة للعاّمة وفي تضاعيف ذلك يّدعي 
ا كبيًرا قال وكان  أّن اإللهيّة قد حلّت فيه وأنّه هو هو تعالى هللا جّل وتقّدس عّما يقول هؤالء علّوً
يتنقّل في البلدان ولّما قبض عليه سلّم إلى أبي الحسن علّي بن عيسى فناظره فوجده صفًرا من 
القرآن وعلومه ومن الفقه والحديث والشعر وعلوم العرب فقال له علّي بن عيسى تعلّمك لطهورك 
وفروضك أجدى عليك من رسائل ال تدري أنت ما تقول فيها كم تكتب ويلك إلى الناس ينزل ذو 
النور الشعشعانّي الذي يلمع بعد شعشعته ما أحوجك إلى أدب وأمر به فصلب في الجانب الشرقّي 
بحضرة مجلس الشرطة وفي الجانب الغربّي ثّم حمل إلى دار السلطان فحبس فجعل يتقّرب بالسنّة 

إليهم فظنّوا أّن ما يقول حّق.
وروي عنه أنّه في أّول أمره كان يدعو إلى الرضا من آل محّمد فسعي به وأخذ بالحبل فضرب 
بالسوط ويقال إنّه دعا أبا سهل النوبختّي فقال لرسوله أنا رأس مذهب وخلفي ألوف من الناس 
يتبعونه باتّباعي له فأنبت لي في مقّدم رأسي شعًرا فأّن الشعر منه قد ذهب ما أريد منه غير هذا 
يده فنثر دراهم  فانتثر على قوم مسًكا فحّرك مّرة أخرى  يده  الرسول وحّرك يوًما  إليه  فلم يعد 
فقال له بعض من يفهم مّمن حضر أرى دراهم معروفة ولكنّي أؤمن بك وخلق معي أن أعطيتني 
درهًما عليه اسمك واسم أبيك فقال وكيف وهذا لم يصنع قال من أحضر ما ليس بحاضر صنع ما 
ليس بمصنوع ودفع إلى نصر الحاجب واستغواه وكان في كتبه إنّي مغرق قوم نوح ومهلك عاد 
وثمود فلّما شاع أمره وذاع وعرف السلطان خبره على صّحته وقّع بضربه ألف سوط وقطع يديه 

ثّم أحرقه بالنار في آخر سنة تسع وثالث مائة. 

45. Building on Toorawa, Ibn Abī Ṭāhir Ṭayfūr, 156, n. 133, and Toorawa, “ʿUbayd Allāh b. Aḥmad b. 
Abī Ṭāhir.”

46. Ibn al-Nadīm, al-Fihrist (London, 2014), i, 675–677. The espousal of the ways of al-Ḥallāj by the 
poet al-Muhannad al-Baghdādī (d. 390/999) is said to have led people to have a low opinion of him. 
Of interest is the fact that al-Ḥumaydī (d. 488/1095), who says that these reports are uncorroborated, 
describes al-Muhannad as “being descended from Ibn Abī Ṭāhir Ṭayfūr, the author of Tārīkh Baghdād” 
(al-Ḥumaydī, Jadhwat al-muqtabis fī tārīkh ʿulamāʾ al-Andalus, ed. I. Abyārī (Cairo, n.d.), i, 383, [#516]). Also 
of interest is the fact that information about the beginning of Ibn Abī Ṭāhir’s Kitāb Baghdād comes from 
al-Ḥumaydī: see n. 8 above.
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[9] Yāqūt (d. 626/1229)47

Yāqūt quotes ʿUbayd Allāh in the entry on Aḥmad al-Balādhurī in Muʿjam al-udabāʾ:48 

وله فيما أورده عبيد49 هللا بن أبي طاهر

َوَرأَْيتَنِي أَْخفى بِبابِكْ  لََما َرأَْيتَُك زاِهيًا    
َوَحِجْبُت نَْفسي َعْن ِحجابِكْ  ْيُت َرأِس َمِطيَّتي   َعدَّ

In addition, Yāqūt writes about some lines of verse by Ibn Abī Ṭāhir: “His son ʿUbayd 
Allāh declaimed lines by him in his book.” The book to which Yāqūt refers is likely the 
supplement, where, as we have seen, he also records his father’s death date.50

 
[10] Ibn al-Najjār (d. 643/1245)

Ibn al-Najjār quotes a very short passage in Tārīkh Madīnat al-Salām, his continuation of 
al-Khaṭīb al-Baghdādī’s Tārīkh Baghdād:51 

ذكرعبيد هللا بن أحمد بن أبي طاهر أّن اسم خاقان النضر بن موسى بن مسلم بن صبيح ومسلم 
يكنى الضحى الراوي عن ابن عبّاس وغيره وإنّما لقّب بخاقان ألنّه كان معجبًا بالغلمان األتراك 

فقال بعض أهل خراسان وقد رآه راكبًا أّما أنت خاقان ملك الترك فبقيت عليه.

[11] Ibn al-Sāʿī (d. 674/1276)

In Nisāʾ al-khulafāʾ, Ibn al-Sāʿī cites ʿ Ubayd Allāh for the death dates of three prominent wom-
en, ʿArīb, a prominent and accomplished concubine of al-Maʾmūn’s; Būrān, al-Maʾmūn’s 
free-born wife; and Isḥāq, al-Mutawakkil’s concubine and the mother of al-Muwaffaq. 

[11a] 
ذكر عبيد هللا بن أحمد بن أبي طاهر أّن عريب جارية المأمون توفّيت في شهر ربيع اآلخر من 

سنة سبع وسبعين ومائتين52

47. ʿUbayd Allāh also appears in some isnāds in Yāqūt, e.g., in the entry on Aḥmad ibn al-Ḥārith al-
Kharrāz (Muʿjam al-udabāʾ, ed. ʿAbbās, i, 228, #72).

48. Yāqūt, Muʿjam al-udabāʾ, ed. ʿAbbās, ii, 535. 
49. Correcting ʿAbd Allāh to ʿUbayd Allāh.
50. Yāqūt, Mujam al-udabāʾ, ed. ʿAbbās, ii, 285, ll. 6–7. Two further lines that immediately follow “wa-

min qawlihi ayḍan” may also be taken from ʿUbayd Allāh. Verse transmitted by ʿUbayd Allāh includes 
lines by Abū Nuwās which he transmitted from his father: see Ibn ʿAsākir, Tārīkh Dimashq (Damascus, 
n.d.), xiii, 442. 

51. Ibn al-Najjār, Dhayl Tārīkh Baghdād, ii, 109–10. ʿUbayd Allāh appears in some isnāds in the Dhayl, 
e.g., one in which he transmits from his father about the Abbasid royal, ʿAbd al-Malik ibn Ṣāliḥ (i, 26).

52. Ibn al-Sāʿī, Nisāʾ al-khulafāʾ, ed. S. M. Toorawa (New York, 2015), §6.8 (Arabic, 30, English 31).
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[11b] 
وذكر عبيد هللا بن أحمد بن أبي طاهر أّن بوران توفّيت يوم الثالثاء لثالث بقين من شهر ربيع 

األّول من سنة إحدى وسبعين ومائتين وقد بلغت من السّن ثمانين سنة53

[11c]
قال عبيد هللا بن أحمد بن أبي طاهر في سنة سبعين ومائتين ماتت إسحاق أّم الموفّق بمدينة السالم 

إلحدى عشرة ليلة بقيت من جمادى اآلخرة ودفنت برصافة54

[12] Ibn al-Kāzarūnī (d. 697/1297) 

In his Mukhtaṣar al-tārīkh min awwal al-zamān ilā muntahā dawlat al-ʿAbbāsī (The Abridged 
History, from the beginning of time to the end of Abbasid rule), Ibn al-Kāzarūnī invariably 
includes information about the caliphs’ children. When writing about al-Mutawakkil, he 
mentions Abū l-Ḥasan, who died in 272/885, noting that “Ibn Abī Ṭāhir mentions him” 
(dhakarahu Ibn Abī Ṭāhir).55 Ibn Abī Ṭāhir is again cited with reference to another son of 
al-Mutawakkil’s, Abū ʿĪsā, who was killed in 279 [892].56 Ibn al-Kāzarūnī says this took 
place during the caliphate of his nephew al-Muʿtaḍid. If we believe Ibn al-Nadīm that Ibn 
Abī Ṭāhir only wrote through the caliphate of al-Muhtadī, then either Ibn al-Nadīm’s in-
formation is incorrect, or Ibn al-Kāzarūnī is confusing ʿUbayd Allāh for his father in both 
cases (272/885 and 279/892), which is entirely possible given that the son continued or 
supplemented that father’s work. (It is also possible that Ibn Abī Ṭāhir commenced work 
on events during the caliphates of al-Muʿtamid and Muʿtaḍid, that he did not give them 
final shape, that ʿUbayd Allāh continued and expanded upon these, and that it is upon 
those accounts that Ibn al-Kāzarūnī is relying). 

On two subsequent occasions Ibn al-Kāzarūnī cites Ibn Abī Ṭāhir’s mention of the 
children of al-Muktafī (b. 263/877).57 As al-Muktafī’s caliphate lasted from 289/902 to 
295/908, Ibn al-Kāzarūnī must either be suggesting that Ibn Abī Ṭāhir mentions the five 
children in question—ʿAbbās, Abū al-Faḍl, al-Ḥasan, Asmāʾ and Amat al-Wāḥid, all of 
whose deaths in any case postdate Ibn Abī Ṭāhir’s—or must (once again?) be quoting 
ʿUbayd Allāh, who covered al-Muktafī’s caliphate in his continuation, and to whom the 
author of al-Dhakhāʾir wa-l-tuḥaf ascribes a Sīrat al-Muktafī bi-llāh (see above). Writing of 
al-Muntaṣir’s children (dhikr wuldihi), Ibn al-Kāzarūnī has “They were Aḥmad and ʿAbd 
al-Wahhāb and ʿUbayd Allāh, so writes (dhakarahu) Ibn Abī Ṭāhir.”

53. Ibn al-Sāʿī, Nisāʾ al-khulafāʾ, §8.7 (Arabic, 44, English, 45).
54. Ibn al-Sāʿī, Nisāʾ al-khulafāʾ, §12.2 (Arabic, 60, English, 61).
55. Ibn al-Kāzarūnī, Mukhtaṣar al-tārīkh min awwal al-zamān ilā muntahā dawlat al-ʿAbbāsī (Baghdad, 

1390/1970), 148.
56. Ibn al-Kāzarūnī, Mukhtaṣar al-tārīkh, 148.
57. Ibn al-Kāzarūnī, Mukhtaṣar al-tārīkh, 170, 171.
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[13] Al-Dhahabi (d. 748/1348)

ʿUbayd Allāh—mistakenly given as ʿUbayd Allāh ibn Abī Ṭāhir—is quoted twice by al-
Dhahabī in the Siyar aʿlām al-nubalāʾ. The first instance is in the entries on al-Muʿtamid’s 
vizier (appointed by al-Muwaffaq), Abū l-Ṣaqr Ismāʿīl Ibn Bulbul (d. 278/892):

[13a]
قلّما  فاستوزر رجالً  الصقر  أبي  لوزارته على  الموفّق  اختيار  أبي طاهر وقع  بن  قال عبيد هللا 
رؤي مثله كفاية للمهّم واستقالاًل باألمور وأمضى للتدبير في أصّح سبله وأعودها بالنفع وأحوطها 
ألعمال السلطان مع رفع قدره لألدب وأهله وبذله لهم الكرائم مع الشجاعة وعلّو الهّمة وصغر 

الدنيا عنده إاّل ما قّدمه لمعاده مع سعة حلمه وكظمه وإفضاله على من أراد تلف نفسه58 

The second instance is in the entry on al-Muktafī’s vizier, al-ʿAbbās ibn al-Ḥasan al-
Jarjarāʾī (d. 295/908):

[13b]
قال عبيد هللا بن أبي طاهر ضرب ابن حمدان العبّاس فطيّر قحف رأسه ثّم ثنّاه فسقط ثّم قطعوه 
وقيل شّد مملوكه على ابن حمدان فأشار ابن حمدان إلى خاتم في يده وقال هذا خاتم أمير المؤمنين 
نيُفًا  وعاش  ونصفًا  سنين  أربع  العبّاس  وزارة  وكانت  عنه  المملوك  فكّف  العبّاس  بقتل  أمرني 

وأربعين سنة59

[14] al-Ṣafadī (d. 764/1362) 

Al-Ṣafadī quotes ʿUbayd Allāh in two entries. In the first, an entry on Abū ʿAlī al-Sulamī 
al-Sāmirī, about whom, the editor of al-Wāfī bil-wafayāt notes, no other extant notice is 
available, no specific source is identified: 

[14a]
ذكره عبيد هللا بن أحمد بن أبي طاهر في من كان بسامّراء من الشعراء وقال شاعر ظريف ابن 
نعمة سمح مقتبل ألخالق أبي نواس وهو القائل في ابن حمدون وقد قطع عليه الطريق قادًما من 

مّكة 

َوأَنََّك لَْم تَْحلُْل بِداِر اْبِن طاِهِر ٍة َوَرِزيَّةٍ  لِيَْهنَِك أَْجرا َحجَّ  
َوأَْبياتِها َضْيٌف ألَْهِل اْلَمقابِِر ْيَف في ُحُجراتِها      بِداٍر َكأَنَّ الضَّ  

وقال وكان يتتلمذ ألبي هفّان وفيه يقول

َوأَْحَذقُهُ بِِشْعٍر في َزمانِْه أَبو ِهفّاِن أَْظَرُف َمْن َرأَْيتُْم       
ْيُف اْليَمانِّي ِمْن لَِسانِْه60 بَِل السَّ َكأَنَّ لِسانَهُ َسْيٌف يَماٍن       

58. Al-Dhahabī, Siyar aʿlām al-nubalāʾ, ed. Sh. Al-Arnaʾūṭ (Beirut, 1996), xiii, 200 (#115).
59. Al-Dhahabī, Siyar aʿlām al-nubalāʾ, xiv, 55 (#25).
60. Al-Ṣafadī, al-Wāfī bil-wafāyāt, xviii, 301 (#233).
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In the second, an entry on Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn Ghālib “al-Kātib Bāḥ,” the 
source is identified as “Kitāb Baghdād.”

[14b]
ذكره عبيد هللا بن أحمد بن أبي طاهر في كتاب بغداد وقال مترّسل شاعر مجيد وله مدايح في 

المعتمد والموفّق وإسماعيل بن بلبل الوزير له من قصيدة

بِي والتَّصابي ُكلِّ ُمْنَزِجِر َعِن الصَّ َوفي اْلَمشيِب لَْو أَنِّي ُكْنُت ُمْنَزِجًرا    
لَْم يُْثِن ناِظَرهُ َعْن فِْطنَِة النَّظَِر ال ُعْذَر في حاِل اْلَمشيِب إِذا    

وله من التصانيف كتاب جامع الرسائل جّزأه ثمانية أجزاء وأضاف إليه بعد ذلك تاسًعا61 

Adequately to inventory further passages will require more trawling of the vast corpus 
of material as yet unpublished and unstudied, but also, it would seem, a look again at 
materials at hand, especially as ʿ Ubayd Allāh is often misidentified as ʿ Abd Allāh and ʿ Abd 
Allāh ibn Ṭāhir.

Envoi

In 1968, Rosenthal characterized ʿUbayd Allāh in an encyclopedia entry as “a highly re-
spected,” but “much less productive” than his father, whose History of Baghdad he con-
tinued.62 And that same year, in his history of Muslim historiography, he wrote that “Sub-
sequent annalistic works were… conceived as mere continuations of the annalistic works 
of former authors.”63 But in 1990, in the preface to his translation of the Ṭabarī volume 
covering the caliphates of al-Muʿtaḍid, al-Muktafī, and al-Muqtadir, Rosenthal referred 
to “The great historical work of ʿUbaydallāh b. Aḥmad b. Abī Ṭāhir Ṭayfūr, who died only 
a few years after al-Ṭabarī” (emphasis mine).64 Indeed, as al-Qifṭī (d. 646/1248) writes in 
the Tārīkh al-ḥukamāʾ (History of scientists), from the entry devoted to Thābit ibn Sinān 
(d. 363/974):65

61. Al-Ṣafadī, al-Wāfī bil-wafāyāt, iii, 344 (#1410).
62. Rosenthal, “Ibn Abī Ṭāhir Ṭayfūr,” 694.
63. Rosenthal, History of Muslim Historiography, 81. Cf. Lassner, “Notes on the Topography of Baghdad,” 

464: “Because of the thorough and comprehensive scholarship which was required by the secular and 
religious histories of Baghdad, there was no real need for a second magnum opus in any given genera-
tion. Moreover, authors in subsequent generations tended to imitate rather than experiment with new 
forms of their own. Upon the death of Ibn Ṭayfūr, the chronicles of Baghdad were not rewritten but 
brought up to date by his son ʿUbayd Allāh in a manner similar to the continuation of Ṭabarī’s universal 
history.”

64. The Return of the Caliphate to Baghdad: The Caliphates of al-Muʿtaḍid, al-Muktafī and al-Muqtadir A.D. 
892–915/A.H. 279–302, trans. F. Rosenthal, vol. 38 of The History of al-Ṭabarī (Albany, 1990), xiv.

65. Al-Qifṭī, Kitāb ikhbār al-ʿulamāʾ bi-akhbār al-ḥukamāʾ, ed. B. Ibrāhīm (Cairo, 1903), 85–86.
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If you want continuous and well-laid out history (al-tārīkh muttaṣilan jamīlan), 
you should consult the book of Abū Jaʿfar al-Ṭabarī for the beginning of the 
world to the year 309 [= 921]. And if you wish, you can combine it with the book 
by Aḥmad Ibn Abī Ṭāhir and his son ʿUbayd Allāh. In fact, you would benefit 
from doing so because they were assiduous in their reporting (bālaghā fī dhi-
kr) about the Abbasid state/dynasty and provide analyses of events (atayā min 
sharḥ al-aḥwāl) which reliance on al-Ṭabarī alone will not provide. 

Evidently subsequent historians did so. Prominent writers, even several centuries later, 
relied on ʿUbayd Allāh’s work for information, including the theologian Elias of Nisibis 
in the eleventh century; the biographer Ibn Khallikān in the thirteenth century; and 
the historian al-Maqrīzī in the fifteenth century. In the thirteenth century, Yāqūt cites 
ʿUbayd Allāh for poetry. We must presume that many more writers relied on and quoted 
ʿUbayd Allāh too. And although the passages quoted above are indeed “sparse,” two are 
longish, all provide illuminating glimpses into the kinds of material recorded by ʿUbayd 
Allāh, and together reveal that a range of authors had access to his work. 

In sum, aspects of Rosenthal’s characterization of the father’s History might very 
well apply also to the son’s continuation, namely, (and minimally, in the absence of more 
evidence) that it was a “highly successful effort in the field of political local historiog-
raphy,” and that its importance as a source “is assured by its early date,” and “its use 
of documents and sources now lost.”66 ʿUbayd Allāh’s other books on women and men 
affecting (or displaying) wit and elegance and on the virtues of sikbāj stew notwithstand-
ing, he does not appear to have been the bon vivant and “bad boy” his father was.67 This 
may account for his not (based on what survives) “leaning heavily toward literary and 
cultural matters,” as did his father,68 and for his being regarded (unfairly?) by many sub-
sequent scholars as a less accomplished historian. 

66. Rosenthal, “Ibn Abī Ṭāhir Ṭayfūr,” 694.
67. See Toorawa, Ibn Abī Ṭāhir Ṭayfūr, 102–22.
68. Rosenthal, “Ibn Abī Ṭāhir Ṭayfūr,” 694.


