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هـ105سنةأحداث

وخيسهئةإحرفىسنةخلت5ث!

()1(المطلببنمحمدبناللهأهبة،المعاليأبيالجديدوزيرهعلىالخلعالخليفةجدد:وفيها.

وعظمه.وأكرمه

أهلها،إلىوأحسن،والأعيانالوزيرفتلقاه،بغدادإلىمحمدالسلطاندخلمنهاالآخرربيعوفي

.شيءإلىجيشهمنأحديتعرضولم

الحلةصاحبالأسديمنصوربنصدقةعلىالسلطانبنمحمد)3(الذينغياثالسلطان)2(وغضب.

،ساوةصاحب،)5(الديلميسرخابدلفأبو:لهيقال،أعدائهمنرجلااوى)4(أنهبسبب،وتكريت

فارسألفعشرينجيشهكانوقد،جيشهفهزموا،جيشاإليهفأرسل،يفعلفلم،ليرسلهإليهوبعث

زوجتهمنوأخذ،أصحابهرؤوسمنجماعةوأسرت،المعركةفيصدقةوقتل،راجلألفوثلاثين

نفيسة.وجواهردينارألفخمسمئة

فيالناس)6(وبالغ،الناسأسرارعلىتتكلمعمياءصبيةالسنةهذهفيوظهر:الجوزيابنقال

.يعلموافلمحالهاليعلمواالحيل

نقوشعنتسألكانتإنهاحتى،والعواموالخواصالعلماءعلىأمرهاوأشكل:)7(عقيلابنقال

والحبوالطينالشمعمنالبيادقداخلفيوما،الأشخاصوصفاتالفصوصوألوانالخواتيم

إلىيحمله:فقالت؟يدهفيالذيما:فقيل،ذكرهعلىيدهتركحتىأحدهموبالغ.والخرزالمختلف

.)8(وعيالهأهله

المسلمينيستنفر،بغدادإلىطرابلسصاحبعمار)9(بنعليأبوالملكفخرالقاضيقدم:وفيها.

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(0/1438)الأثيرلابنالكاملفيوالخبر.ط،بمنزيادة

وتغضب.:آفي

.الجزءهذامن151سنةفيوفاتهستردملكشاهبنمحمدهو

المعنى.بهيستقيمولا،آذى:افي

،8/246)الأثيروابن(8/156)المنتظمفيمايعضدههناوما،تصحيفوهو"سرحان":ط،آفي

.(بشار)(1/17)الإسلامتاريخفيالذهبيوخط،(248

.لغواوبا:آفي

.()عالجزءهذامن(513)سنةوفياتمعترجمتهستردعقيلبنعليالوفاءأبوهوعقيلابن

.()عتعالىاللهإلاالغيبيعلمولا،الغيبتعلمكانتأنهاعلىذلكيدلولا:أقول

ذكرهوقد،عماربنمحمدبنعمارعليأبواسمهطرابلسصاحبلأنتصحيفوهو،عليعبيدأبو:ب،طفي

كاملا.اسمهوردحيث(991ص)وبخاصةفهرسهيراجعالثامنالجزءفيموضعمنأكثرفيالأثيرابن
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لقتالالكثيرةالجيوشمعهوبعث،عليهوخلع،محمدالدينغياثالسلطانفأكرمه،الفرنجعلى

.)1(الفرنج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

إفريقية.صاحب،)2(باديسبنالمعزبنتميم

وترك،سنةوسبعينتسعأوعمر،سنةوأربعينستاملك،وإحساناوكرمأخلقاالملوكخيارمنكان

الأميربهمدحماأحسنومن.يحيىولدهبعدهمنوملك،بنتأستينالبناتومن،مئةمنأزيدالبنينمن

:،)3(الطويلامن:الشاعرقولتميم

قديممنذالمرويالخبرمنالندىفيسمعناهماوأعلىأصحأ

()4(تميمالأميركفعنالبحرعنالحياعنالسيولترويهاأحاديث

وواسطوتكريتالحلةصاحبالدولةسيفالأميرالأسديمزيدبندبيسبنمنصوربن)5(صدقة

.البلادمنوغيرها

ولاالمشكلةالكتبيقرأ)6(وكان،بلادهفييأمن،خائفلكلملجأ،ذمامذاعفيفأكريمأكان

سريةعلىيتسرىولا،قطامرأةعلىيتزوجلاوكان،نفيسةجداكثيرةكتبااقتنىوقد،الكتابةيحسن

،)7(الحروببعضفيقتل،جذاكثيرةجميلةبأوصافمدحوقد،أحدقلبيكسرلئلا،للذممحفظأ

وعشرينإحدىالإمارةمنهاولي،سنة)9(وخمسونتسعالعمرمنلهوكان،بزغش)8(اسمهغلامقتله

الله.رحمه،سنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(بشار)!"شيئأيغنلمعسكرامعهالسلطانوجرد":(1/19)الإسلامتاريخفيالذهبيقال

والعبر(2/223)والمختصر(356-1354/)الأعيانووفيات(255-8/924)الأثيرابنفيترجمته

.(3916/)الجنانومراة(41/)

.(3916/)الجنانومرآة(1/435)الأعيانوفياتفيالبيتان

الترجمة.مصادر.أعز:بوفيبمنزيادة

الأعيانووفيات(825/)الزمانومراة(924-8245/)الأثيروابن(9915/)المنتظمفيوأخبارهترجمته

(2222/)الفداءلأبيوالمختصر(3/185)الألقابمعجمفيالآدابمجمعوتلخيص(1294-294/)

.(3517/)الجنانومرآة(2-4/1)والعبر

.يقرأيحسنوكان:افي

المعركة.:افي

الأثيرلابنالكاملفيالذيوهو،أثبتناماوالصواب،تصحيفوهوالمهملةبالراء"برغش":ط،آفي

.(بشار)(11/8)الإسلامتاريخفيالذهبيوخط(8248/)

وخمسين.تسعا:افي
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وخمسهئةثنتيوسنةكلت5ث!

صداقعلى؟محمدالسلطانأختشاهملكبنتبالخاتونباللهالمستظهرالخليفةتزوجشعبانفي.

.بأصبهانالعقد(1)وكتب،الذهبونثر،دينارألفمئة

الله.لعنهم،الفرنجوبيندمشقصاحبطغتكينالأتابكبينكثيرةحروبكانت:وفيها.

.السيفية،)2(الحلةالعمريحميدبنسعيدملك:اوفيها.

.الأسعارغلاءوزاد،الغلاتفغرقت،دجلةزادت:وفيها.

.قيمازالأميربالناسوحج.

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.همذانرئيسابن،هاشمأبو)3(العلويالحسن

.غيرهولاعقارافيهايبعفلم،دينارألف)4(بتسعمئةالسلطانصادره،جزيلمالذاوكان

.المنسوببالخطالمشهورالكاتبالخازنابن،الفوارسأبو،علي)5(بنالحسين

منها.الحجةذيفيوفاتهكانت

تعالى.اللهرحمه،فجأةوفاتهوكانت،)6(ختمةخمسمئةبيدهكتب:خلكانابنقال

:الرويالي)8(المحاسنأبو،محمدبنأحمدبن)7(إسماعيلبنالوإحدعبد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

وقت.:آفي

وحدها.طعن

بنزيداسمهفالرجل،بينغلطوهو(9165/)المنتظمفيالجوزيابنذلكفيمتابعاالمؤلفسماههكذا

.(بشار)(1/133)للذهبيالإسلاموتاريخ(8258/)الأثيرابنكاملفيكما،الحسين

.(بشار)"مئةبسبع":الذهبيوتاريخالأثيرابنكاملفي

.(2422/)والمختصر(2191/)الأعيانووفيات(1/92)والروضتين(8582/)الأثيرابنفيترجمته

."وجامعربعةبينما..نسخة":الأعيانوفياتفيأقول

ومراة(8/258)الأثيروابن،(رويان)البلدانومعجم(9016/)والمنتظم(6891/)الأنسابفيترجمته

.(3017/)الجنانومراة(ه-44/)والعبر(991-3891/)الأعيانووفيات(892/)الزمان

مدنوأكبر،وجبلسهلوهوالخزرلبحرالجنوبيالساحلعلىيقعالذيطبرستانإقليمفيبلدتانوآملرويان

.(رويان)البلدانمعجم.رويانالجبلمدنوأكبر،آملالسهل
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حتى،الآفاقإلىورحل،وأربعمئةعشرةخمسسنةولد.الشافعيةأئمةأحد،طبرستانأهلمن

ذلك:من،المذهبفيكتباوصنف،الكثيرالحديثوسمع،جمةعلوماوحصل،النهروراءمابلغ

ولاالبحرعنحدث:المثلوفي،وغيرها،للغرائبشاملحافلكتابوهو،الفروعفي"البحر"

)1(
يوموهو،)2(الجمعةيومظلماقتل.حفظيمنأمليتهاالشافعيكتباحترقتلو:يقولوكان،حرج

.طبرستانآملمنالجامعفيعاشوراء

العظيمالجاهللرويانيوكان،عنهوعلق،المروزيناصرعنالفقهأخذوقد:)3(خلكانابنقال

الفقهأصولفيصنفوقد،لهالتعظيمكثيرالملكنظاموكان،الديارتلكفيالوافرةوالحرمة

،"الكافي"وكتاب،"الشافعيالإماممناصيص)4("وكتاب،"المذهببحر":منها،والفروع

تعالى.اللهرحمهأيضاالخلاففيوله،")5(المؤمنحليةو"

،)6(
زكريا:أبو،التبريزيالشيبانيبسطامبنالحسنبنمحمدبنعليبنيحى

منصورأبومنهم،جماعةبهوتخرج،وغيرهالمعريالعلاءأبيعلىقرأ.والنحو)7(اللغةأئمةأحد

الجواليقي.ابن

.الكثيرةالمصنفاتوله،النقلفيثقةوكان:ناصرابنقال

الشيخجانبإلىودفن،الآخرةجمادىفيتوفي.الطريقةمرضييكنلم:خيرونابنوقال

أعلم.والله،أبرز)9(بباب)8(الشيرازيإسحاقأبي

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

للعبدريالأمثالتمثال.حرجولامعنوعن،حرجولاالفضلوعن،حرجولاالبحرعنحذث:وتمامه

.()ع.(-2/423424)

جمعة.:آفي

.(891)3/الأعيانوفيات

.(بشار)(11/36)الإسلامتاريخفيالذهبيوخطب،طمنهناوما،"تناصيص":آفي

.(بشار)(1/136)الإسلامتاريخفيالذهبيوخططمنهناوما،"الموقن":أبفي

(8/258)الأثيروابن،(تبريز)البلدانومعجم(0225/)الأدباءومعجم(9161/)المنتظمفيترجمته

.(3721/)الجنانومرآة(45/)والعبر(2422/)والمختصر(1/92)والروضتين

اللفظة.هذهبعدافيالكنيةجاءت

السابق.الجزءمن476سنةوفياتمعترجمتهمرت.إسحاقأبوالشيرازييوسفبنعليبنإبراهيمهو

وأبنيتهالبلدعماراتبينمقبرة-ياقوتزمن-اليوموهي،ببغدادمحلة،أبرزبابيسميهامنومنهم،بيبرز

البلدان.معجمالشيرازيإسحاقأبومنهمالأئمةمنجماعةقبوربها،والمقتدريةالظفريةمحلةجهةمن

.(بيبرز)
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وخمسهئةث!اثسنةخلت5ثي

وسبوا،الرجالمنفيهامنوقتلوا،طرابلسمدينة،،)1(اللهلعنهمأ،الفرنجأخذت:فيها.

ولاحولفلاأ،ليالبعشربعدها)2(جبيلمدينةأخذواثم،والأموالالأمتعةوغنموا،والأطفالالحريم

.()3(المتعالالكبيرباللهإلاقوة

بلاداوأقطعه،فأكرمه،طغتكيندمشقصاحبفقصد،عمار)4(بنالملكفخرمنهمهربوقد

كثيرة.

فأخذ،أفجرحوهالملكنظامبنأحمد)6(نصرأبيالوزيرعلىالباطنيةبعصولب:وفيها.
.)5(ء

.فقتلوافأخذواالباطنيةمنجماعةعلى()7"فاعترف،الخمرفسقيالجارح

.قيمازالأميربالناسوحج.

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.العلبي)9(بكرأبو،أحمدبنعلي)8(بنأحمد

يبيعأملاكلهوكانت،شيئاأحدمنيأخذولا،صورةينقشولا،الحيطانتجصيصفييعملكان

حجإذاوكان.الفقهمنبشيء)01(عليهوتفقه،يعلىأبيالقاضيمنالحديثسمعوقد.ويتقوتمنها

:ويقول،بعصاهخطأجانبهإلىيخطعياضبن)11(الفضيلالشيخقبرإلىوصلفإذا،بمكةالقبوريزور

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

وحدها.آعن

.(46/)والعبر(8925/)الأثيرابنفيوالخبر،تصحيفوهو.جبلة:طفي

وحدها.طعن

.105سنةحوادثفيإليهالإشارةتقدمت

وثبت.:آفي

.الجزءهذامن544سنةوفياتفىترجمتهسترد

فأقر.الخمرفسقيالباطنيأخذثمفجرحه:طفيالعبارة

(1401/)رجبلابنالحنابلةطبقاتوذيل(9163/)والمنتظم(2255/)يعلىأبيابنطبقاتفيترجمته

.(2222/)الأحمدوالمنهج

تاريخفيالذهبيخطمنهناوما.العلثي:(9163/)والمنتظميعلىأبيابنطبقاتوفي،العلوي:ط،افي

.(بشار)(46/)والشذرات،(11/43)الإسلام

شيئا.:آفي

قدم.تابثمالطريقيقطعشاطرأأمرهأولفيكان.المشهورالزاهدالطالقانيالتميميمسعودبنعياضبنالفضيل

الأعيانوفيات:فيترجمتههـ.ا87سنةبهاماتأنإلىبهاوجاورمكةإلىانتقلثم،بهاالحديثوسمعالكوفة

.(892/)التهذيبوتهذيب(1892/)والعبر(447-05/)
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فغسل،اليومذلكآخرفيبهافتوفي،محرمابعرفاتفوقف،السنةهذهفيحجأنهفقدر،هاهناربيا

يخطهكانالذيالمكانذلكفي،عياضبنالفضيلجانبإلىدفنثم،)1(الكعبةحولبهوطيفوكفن

.بعصاه

يكنلمأظهرهمبينماتلوحتى،الغائبصلاةعليهللصلاةفاجتمعوا،ببغدافىوفاتهالناسوبلغ

تعالى.اللهرحمه،)2(الجمعذلكعلىمزيدعندهم

:الدهستاني)4(الفتيانأبو،سعدويهبن)3(الكريمعبدبنعمر

ثقة،وكان،)5(الشأنبهذافهملهوكان،وانتخبوخرج،الدنياودار،الحديثطلبفيرحل

السنة.هذهفيبسرخس)8(وفاتهوكانت.")7(الصحيحين")6(الغزاليحامدأبوعليهصححوقد

ء.)9(
.(01حماد)باخيويعر!

مسجدافلزم،فعوفي()12(المنامأفي!سي!النبيفرأىمزمنمرضبهكان.الكبارالصلحاءأحد)11(

السنة،هذهفيوفاتهوكانت.الناسمخالطةعنوانقطع،الجمعةإلىإلايخرجلا،سنةأربعينله

حنيفة.أبي(مشهد)13منبالقربزاويةفيودفن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

البيت.:طفي

.أمنساقطهناإلىبعصاه:قولهمن

وفيه:وجرجانخوارزمقربمازندرانعندبلدوهي(دهستان)البلدانومعجم(9164/)المنتظمفيترجمته

الدهستاني()واللباب(8026/)الأثيروابن،الدهستانيالرؤاسيالحسنأبيبنحفصأبوويقالالفتيانأبو

.(3173/)الجنانومراة(46/)والعبر

.()ع.خطأوهو،الداهقاني:طفي:أقول

.النبويالحديثعلوميريد

.الجزءهذامن505سنةوفيات،الكتابهذاتراجمأحدهو

للذهبيالإسلاموتاريخالمنتظمفيجاءتكماحذفهاوالصواب،تستقيمولا"الصحيحينكتاب"(ط)في

.(بشار)مسلموصحيحالبخاريصحيحالمرادإذ(11/54)

معجم.ومرونيسابوربينخراساننواحيمنمدينةوهي،أكثروالأول-بالتحريكسرخسويقال-سرخس

.()عوالراءالسينبفتح،سرخس:المحيطالقاموسوفي..البلدان

.(165-9164/)المنتظمفيترجمته

.حماديويعرفمحمد:افي

أحد.كان:ط

وحدها.طعن

.الأيامهذهفيببغدادالمتصلةالمعروفةالبلدةالأعظميةفيوهوقبر:طفي
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ابن)3(وفيهم،وغيرهمالفقهاءمنالبغاددة()2(أمنجماعةتجهز)1(السنةهذهأوائلفي.

مدائنفتحواأنهمبلغهمحينوذلك،الفرنجليقاتلوا)5(الجهادلأجلالشامإلىللخروجالزاغوني)4(

بلغهمحينمنهمكثيررجع)6(ثم،المدائنمنغيرهاوكذا،الأولربيعفيصيدامدينةذلكمن،عديدة

الفرنج.كثرة

فيفنزلت،()7(عظيمتجملأمع،بغدادإلىالخليفةزوجةشاهملكبنتالخاتونقدمت:وفيها.

وزينت،بغلاوعشرينوسبعة،جملاوستينواثنينمئةعلىجهازهاحملثم،محمدالسلطانأخيهادار

.مشهودةليلةوكانت،رمضانمنالعاشرةالليلةفيالخليفةعلىدخولهاوكان،لقدومهابغداد

منوالأعيانالوزراءمجلسهفيوحضر،التاجيةمعبالنظاميةالشاشي)8(بكرأبودرسشعبانوفي.

وغيرهم.الدولة

.الماءوقلةالعطشكثرةمنالحجمنالخراسانيونيتمكنولم،قيمازالأميربالناسوحج.

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

العثماني:الرمليالشافعيالحسنأبو،)9(حمزةبنإدريس

أبيالشيخعلىثم،)01(إبراهيمبننصرعلىأولاتفقه،الشافعيمذهبعنالمناظرينفحولأحد

بمدرستهاودرس،بسمرقندوأقام،النهروراءماإلىوصلحتىخراسانودخل.(1)1الشيرازيإسحاق

تعالى.اللهرحمهالسنةهذهفيبهاتوفيأنإلى

أولها.في:طفي(1)

.وبطعن)2(

ومنهم.:طفي)3(

.الجزءهذامن527سنةوفياتفيترجمتهسترد،نصربناللهعبدبنعليهو)4(

وقتال!.:طفي()5

حين.رجعواثم:آفي()6

وحدها.آعن(7)

.الجزءهذامن705سنةوفياتفيترجمتهسترد،المستظهريصاحبالحسنبنأحمدبنمحمدهو)8(

.(9166/)المنتظمفيترجمته)9(

السابق.الجزءمن094سنةوفياتمعترجمتهتقدمت،نصربنإبراهيمبننصرهو(51)

هـ.205سنةحوادثفيإليهالإشارةتقدمت(11)
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الهراسي:بإلكياويعرف،الطبريالحسنأبو،)2(الدينعماد،عليبن(محمد)1بنعلي

إمامعلىواشتغل.وأربعمئةخمسينسنةولد.الشافعيةرؤوسمنالكبارالفقهاءأحد

.ببغدادالنظاميةتدريسمنهماكلوليوقد،التلامذةأكبروالغزاليهووكان،)3(الحرمين

منمرقاةكلعلى)5(الدرسيكرروكان.جميلأ()4(الصوتجهوريفصيحاهذاالحسنأبوأوكان

.مرقاةسبعينالمراقيوكانت،مراتسبعبنيسابورالنظاميةمراقي

.الفقهاءوساداتالعلماء)6(أكابرمنوكان،ودرسوأفتىوناظر،الكثيرالحديثسمعوقد

.المصنفاتمنغيرهوله،مجلدفيحنبلبنأحمدالإمامبهانفردماعلىفيهيردكتابوله

منببراءتهالعلماءمنجماعةشهدثم،التدريسمنهفنزع،الباطنيةيمالئبأنهوقتفياتهمولقد

إليه.فأعيد،عقيلابنمنهم،ذلك

أبيالشيخجانبإلىودفن،سنةوخمسينأربععنالسنةهذهمنالمحرممستهل)7(وفاتهوكانت

الله.رحمهما،الشيرازيإسحاق

فرسانجالتإذا:القائلوهو،بهويناظر،الحديثيحفظكانأنه)8(خلكانابنالقاضيوذكر

.الرياحمهابفيالمقاييسرؤوسطارتالكفاحميادينفيالأحاديث

نعم،:فأجاب؟للفقهاءالوصيةفييدخلونهلالحديثكتبةفياستفتيأنهعنه)9(السلفيوحكى

.1(")0عالمافقيهااللهبعثهحديثاأربعينأمتيعلىحفظمن":ع!ي!لقوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

(837/)الزمانومرآة(8262/)الأثيروابن(9167/)والمنتظم(288)المفتريكذبتبيينفيترجمته

والمختصر(4/2197/ق)جالألقابمعجمفيالآدابمجمعوتلخيص(092-3/286)الأعيانووفيات

.(3173/)الجنانومرآة(48/)والعبر(2522/)

الآدابمجمعتلخيصفيكما،الدينعمادفلقبهأثبتناماوالصواب،تحريفوهو"الدينعمادبن":(ط)في

.(بشار)(11/52)بخطهالقسموهذا،للذهبيالإسلاموتاريخالفوطيلابن

السابق.الجزءمن478سنةوفياتمعترجمتهتمدمت،الجوينييوسفبناللهعبدبنالملكعبدالمعاليأبوهو

.وبطعن

إبليس.لعنيكرر:طفي،الدرسعلىيكرر:افي

.الفضلاء:وطبفي

مستهل.توفي:طفي

.(3287/)الأعيانوفيات

.الجزءهذافي576سنةوفياتمن

كلهاطرقه:النوويقال411صفحةالحسنةالمقاصدكتابهفيالحديثهذاعنقولالسخاويللحافظ:أقول

.()عبثابتوليسضعيفة
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فإنه)3(الغزاليوأما.شتمه)2(وسوغوفسقاثلبا!أ(عنهفذكر،معاويةبنيزيدفياستفتيوأنه

يكنلمثبتولو،الحسينبقتلرضيأنهيثبتولم،مسلملأنهولعنهشتمهمنومنع،ذلكفيخالف

!هوءعبادهعنالنؤبةيقبلألذىوهو)مفتوحالتوبةوبابسيماولا،يلعنلاالقاتللأن،للعنهمسوغاذلك

المؤمنينجملةفيعليهنترحمنحنبل،مستحببل،فجائزعليهالترحموأما:قال.(25:الشورىأ

.هذاالهراسيإلكياترجمةفيبلفظهمبسوطاخلكانابنذكره؟)4(الصلواتفيعموماوالمسلمين

تعالى.اللهرحمه،المعظموالمقدمالقدركبيرمعناهوإلكيا:قال

وخمسمئةخه!لعسنةخلت5ثي

صاحب)5(زنكيبنمودودالأميرصحبةكثيفأجيشامحمدالدينغياثالسلطانبعث:فيها.

صاحبوأحمديل)8(،تبريزصاحبالقطبي)7(سكمان()6(منهم،ونوابأمراءجملةفيأ،الموصل

لقتال،الموصلصاحبمودودالأميرالجميععلىوالمقدم،ماردينصاحبإيلغازيوالأمير،مراغة

الحمد.ودله،كثيراخلقامنهموقتلوا،كثيرةحصوناالفرنجأيديمنفانتزعوا،بالشامالفرنج

سائلزيفيباطنيفجاءه،فيهليصليأميةبنيجامعإلىمودودالأميردخلدمشقإلىدخلواولما

الباطني.هذاعلىاللهفلعنة،ساعتهمنفمات،فؤادهفيضربهمنهاقتربفلما،فأعطاهشيئامنه)9(يطلب

قتليريدكانإنه:فقيل،مسمومةسكينومعه،ببغدادالجامعسطحفيأعمىرجلووجد

الخليفة.

الوزيروجلس،والبوقاتالدبادبفضربتذكرولدالسلطانبنتمنللخليفةولدالسنةهذهوفي.

.للهناء)01(الفردوسبباب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

تلاعبا.:طفي

ذلك.بعدسيردمصدرهالأنطروايةورجحت.وجوز:افي

.الجزءهذافي505سنةوفياتمن

نحبه.ولانسبهلاممنويزيد:(436/)النبلاءأعلامسير:فيالذهبيالحافظقال:أقول

.الجزءهذامن656سنةوفياتأحدوهو.افيمصحفةاللفظة

.وبطعن

.(8262/)الأثيروابنطمنأثبتوما،سمكان:آفي

.(8262/)الأثيروابنطمنأثبتوما،آفيمصحفالاسم

فطلب.:طفي

.آمنساقطهناإلى...السلطان:قولهمن
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وهكذا،للعزاءالفردوسببابالوزيروجلس،أيامأالطبلفقطع،الخليفةأخو)1(توفي:وفيها.

.بهناءوعزاء،بعزاءهناء،بوفاء)2(قرضالدنيا

عشروأحد،سنينأربعوزارتهمدةوكانت،)3(النظامبنأحمدالوزيرعزلرمضانوفي.

!4(ء
.سهرا

،جهضم)5(بنالأعزعليها،المصريينبأيديوكانت،صورمدينةالفرنجحاصرت:وفيها.

دمشقصاحبفأمده،والعددالنشابمنعندهمافنيحتىجيدامنعأومنعها،عظيماقتالافقاتلهم

السنة.هذهمنشوالفيالفرنجعنهوترحلت،والالاتالعدد)6(إليهوأرسلطغتكين

.الخادمنظر)7(الجيوشأميربالناسوحج.

مخصبة.سنةوكانت

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

وتفقه.وأربعمئةخمسينسنةولد.الغزاليحامدأبو،محمدبنمحمدبنمحمد:)8(الغزاليحامدأبو

أذكياءمنوكان،متعددةفنونفيمنتشرةمصنفاتوله،كثيرةعلومفيوبرع،)9(الحرمينإمامعلى

وله،وثمانينأربعسنةفيببغدادبالنظاميةدرسإنهحتى،شبيبتهفيوساد،فيهيتكلمماكلفيالعالم

:عندهحضرممنفكان،()01(الوقتذلكأفيالعلماءرؤوسعندهفحضر،سنةوثلاثونأربع

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

ولد.لهومات:طفي

تصحيف.وهو،بوفاتهفرضي:طفي

.الجزءهذامن544سنةوفياتفيترجمتهسترد

خطأ.وهو.عشروإحدى:طفي

جهتهم.منالأعزالملكعزعليها:طوفي،افيالعبارةليست

.آمنساقط،هناإلى...ومنها:قولهمن

تصحيف.وهو.قطز:طفي

(1/92)والروضتين(8492/)الأثيروابن(9/916)والمنتظم(192)المفتريكذبتبيينفيترجمته

(401/)والعبر(71-1/162)الإسلاموتاريخ(2225/)والمختصر(921-4216/)الأعيانووفيات

نسبةبالتشديدأحدهماوجهانلفظهفيوالغزالي(291-3177/)الجنانومراة(97ص)الاثارذواتوالأمصار

.(1/89)الأعيانوفيات.طوسقرىمنقريةوهيغزالةإلىنسبةبالتخفيفوالثانيالغزالإلى

السابق.الجزءمن478سنةوفياتفيترجمتهتقدمت

.طفيالحاصرتينبينماليس
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.)3(واطلاعهفصاحتهمنفتعجبوا،الحنابلةرؤوسمن،)2(الخطابوأبو()1عقيلابن

)4(العبادةعلىوأقبل،بالكليةالدنياعنخرجإنهثم،مصنفاتهمفيكلامهوكتبوا:الجوزيابنقال

إنهثممدةالمقدسوبيتبدمشق)5(فأقام،الشامإلىورحل،النسخمنيرتزقفكان،الاخرةوأعمال

منأكثيرةعلومعلىيشتمل،عجيبكتابوهو"الدينعلومإحياء"كتابهالمدةهذهفيصنف

غرائبكثيرةا)6(أحاديثفيهولكن،القلوبوأعمالالتصوفمنلطيفةبأشياءوممزوجالشرعيات

الحرامعلىبهايستدلالتيالفروعكتبمنغيرهفييوجدكما،موضوعهوماومنها،ومنكرات

.هذافيغيرهمنأمراأسهلوالترغيبوالترهيبللرقائقالموضوعفالكتاب.والحلال

.كثيراتشنيعاذلكفيالصلاحابنثم،الجوزيبنالفرجأبوعليهشنعوقد

كتابهذا:وقالوا.المغاربةمنغيرهوكذلك"الدينعلومإحياء"كتابهيحرقأن)7(المازريوأراد

منترجمتهفيكلامهحكيتقدكما.رسولهوسنةاللهكتابعلومهفإحياءدينناوأما،دينهعلومإحياء

."الشافعيةطبقات"

.مفيد)9(مصنففيزيفهاوبين،الدينعلومإحياءأفي()8(مواضعشكرابنزيفوقد

الحديث.فيالبضاعةمزجىأنا:يقولالغزاليكانوقد

للصحيحين.والتحفظالأحاديثسماعإلىعمرهاخرفيمالإنه:ويقال

."الإحياءبأغاليطالأحياء(01)إعلام":وسماهالإحياءعلىكتاباالجوزيابنصنفوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.015سنةوفياتفيالكتابهذاتراجمأحد

.051سنةوفياتفيترجمتهسترد.أحمدبنمحفوظهو

تباعه.أو:آفي

وحدها.طعن

بها.:طوفي.ببغداد:بفيبعدها

.بفيالحاصرتينبينماليس

المشارالأعلامأحد،المحدثالمالكيالفقيهالمازريالتميميمحمدبنعمربنعليبنمحمداللهعبدأبوهو

مسلم.كتاببفوائدالمعلمكتاب:سماهجيداشرحأمسلمصحيحوشرح،عليهوالكلامالحديثحفظفيإليهم

مازرإلىونسبته536سنةتوفي.متعددةكتبالأدبفيوله.لهتكملةوهوالإكمالكتابهعياضالقاضيبنىوعليه

(4001/)والعبر(4285/)الأعيانوفياتفيترجمته.صقليةبجزيرةبليدةهي-تكسروقدمفتوحةبزاي-

.(4151/)والوافي

.للسياقزيدت

.طمنزيادةهناإلىزيفوقد:قولهمن

.علوم:طفي
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إلىعادثم،بنظاميتهافدرس،نيسابورإلىبالخروجالوزراءبعضألزمهثم:)1(الجوزيابنقال

تلاوةعلىوأقبل.أنيقأبستانافيهاوغرس،حسنةداراواتخذ،رباطابهاوابتنى،بهافأقام،طوسبلده

.الصحاحالأحاديثوحفظالقرآن

اللهرحمهبطوسودفن،السنةهذهمنالآخرةجمادىمنعشرالرابعالاثنينيومفيوفاتهوكانت

تعالى.

)2(السياقفيوهو،أصحابهبعضسألهكانوقد

الله.رحمه،ماتحتىيكررهايزلولم.بالإخلاص

عليك:لفقا!!وصنيأ:لفقا،

وكمسمئةستسنةخلت5ث!

.الشاشي)4(عنهاوعزل،بالنظاميةمدرساالطبريابنجلس)3(الاخرةجماىفي.

لهوكان،الناسفوعظ،بغدادإلى)5(أيوببنيوسفالعبادأحدالصالحالشيخدخل:وفيها.

بالعبادةاشتغلئم،)8(الشيرازيإسحاقأبيبالشيختفقه،شافعيافقيها)7(وكان،)6(التامالقبول

صالحة.أحواللهوكانت،والزهادة

رائحةكلامكفيأجدفإني،اسكت:لهفقال.مسألةفيالسقاءابن:لهيقالرجل)9(مرةماراه

فيالرومبلادإلىالشقاءابنخرجأنمدة)01(بعدفاتفق،الإسلامدينغيرعلىتموتأنولعلك،الكفر

توكلنا.اللهعلى،الوكيلونعماللهوحسبنا،راجعونإليهوإناللهفإنا.(1)1هنالكفتنصر،حاجة

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(9/916المنتظم)

أوصني.:أصحابهبعضالموتقبيلوسأله:(9017/)المنتظمفي

منها.:طفيبعدها

.الجزءهذافي705سنةوفياتمنالشاشيبكرأبوهو

.الجزءهذامن535سنةوفياتفيترجمتهسترد

.العام:بفي

.طفياللفظةليست

.471سنةوفياتمعترجمتهتقدمت

.مرةرجلجاراه:طفي

بعدحين.:طفي

.هناك:طفي
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مذهبعلىتتكلمكنتإن:لهأفقالا،الشاشيبكرأبيابناالناسيعظوهو)1(،مرةإليهوقام

الكهولة.سنيبلغاولم،)2(شابينفماتا،بشبابكمالامتعتما:فقال،فاسكتوإلا،الأشعري

شديد.عطشونالهم،الخادمنظر)4(الجيوشأمير،،)3(السنةهذهأفي،بالناسوحج.

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

:)5(النيسابوريالخطيبالعلاءأبو،صاعدبنإسماعيلبنمنصوربنصاعد

)7(الجوينيالمعالي6(أبؤوكان.والتذكيروالتدريسأبيهبعدالخطابةوولي،الكثيرالحديثسمع

.خوارزمقضاءوليوقد،عليهيثني

:(01باللامشي)ويعرف،الحنفي)9(التركي)8(البلاساغونياللهعبدأبو،اللهعبدبنموسىبنمحمد

وليثم.عنهفعزل،منهفشكوا،المقدسبيتقضاءوليأنهوذكر،حديثاعساكرابنعنهأورد

اللهأزالأنإلى:قال.مثنىالإمامةرتبالذيوهو،حنيفةأبيمذهبفيغالياوكان.دمشققضاء

دمشقأهلفامتنع،بالجامعحنفيإمامنصبعلىعزمقدوكان:قال.الدينصلاحالملكبدولةذلك

مكان،الجامعقبليالتيوهي،الخيلدارفيبأجمعهموصلوا،خلفهالصلاةمنوامتنعوا،ذلكمن

الأربعة.الطرقاتوحدها،يجاورهاوماالأمينيةالمدرسة

مالكلأصحابمبغضاوكان،الجزية)11(الشافعيةمنلأخذتولايةليكانتلو:يقولوكان

.محمودةالقضاءفيسيرتهتكنولم:قال.أيضا

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

.بهامشفيمستدركةاللفظة

وحدها.طعن

فيها.:طفيالحاصرتينبينما

تصحيف.وهو،بظر:طفي

.(11/78)الإسلاموتاريخ،(266-8265/)الأثيروابن(9172/)المنتظمفيترجمته

.بفياللفظةليست

السابق.الجزءمن478سنةوفياتمعترجمتهتقدمت

بالشينالبلاشاغوني:للذهبي"الإسلامدولو"الإسلامتاريخوفي.المهملةبالعينالبلاساعوني:طفي:أقول

.الإسلامتاريخعلىبشارالدكتورتعليقوانظر،المعجمتينوالغين

.بالتركيعرف:البلدانمعجمفي

83(-11/82)الإسلاموتاريخ،(56/76)دمشقوتاريخ،(ساغونبلا)البلدانمعجمفيترجمته

منوهيلامشإلىنسبةواللامشي.كاشغرمنقريب،سيحوننهروراء،التركثغورفيعظيمبلد:وبلاساغون

.التركلبلادالمتاخمةفرغانةقرى

للذهبي.الإسلاموتاريخدمشقوتاريخ(ب)منهناوما.الشافعيأصحاب:(ط)في



18
هـ605سنةوفيات

جنازتهشهدتوقد،وخمسمئةستسنةالآخرةجمادىمنعشرالثالثالجمعةيوموفاتهوكانت

.)1(الجامعفيصغيروأنا

:)4(الواعظ)3(عمامةأبيبنسعدأبو،المعمربن()2(عليبنأالمعمر

توفي.مستحسنةمسموعةورسائل،حسنةالوعظفيكلماتله.ذكياظريفاماجنابليغافصيحاكان

.حرب)6(ببابودفن،()5(السنةهذهمنأالأولربيعفي

:)7(المغربيعليأبو

دارإلىفأخذ،الكيمياءبعلميشتغلأنلهعنثم،شيءبأدنىيتقوتوربما)8(،عابدازاهدأكان

ذلك.بعدخبرلهيظهرفلم،الخلافة

:)9(باللهالمستظهرالخليفةولدأم،نزهة

.(01)السنةهذهمنشوالثانيالجمعةيومتوفيت.النفسكريمةمحتشمةسوداءوكانت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

.آمنساقطةالترجمةهذه

.(بشار)ترجمتهمصادرفيوهو،منهبدلاالحاصرتينبينما

.()ع.عمارأبيبنسعدأبو:المطبوعوفي:أقول!.تصحيفوهو،عنايةأبيبنسعيدأبو:افي

ذيلوفي(411/)والعبر،(1/183)الإسلاموتاريخ(8265/)الأثيروابن(9173/)المنتظمفيترجمته

.(2422/)الأحمدوالمنهج(011-1/701)الحنابلةطبقات

منها.:طفيالحاصرتينبينمامكان

والخطيب،حنبلبنأحمد،مثلمنالعلماءكبارفيهادفن.الحربيةمحلةبجانببغدادمقابرإحدىحربباب

.(الحربية-حربباب)البلدانمعجم.وغيرهما،البغدادي

.(8265/)الأثيرلابنوالكامل،(9171/)المنتظمفيخبره

.ط،بفياللفظةليست

الله.لأمرالمتقي:ب،آفيبعدها

محمدبنالكريمعبدسعيدأبيترجمةيبدوماعلىواحدأصلمننقلتالتيالنسخوبعض(ط)فيهذابعدتأتي

562سنةتوفيسعدفأبو،الموضعهذافيالترجمةهذهلمثلمحلولا،وغيره"الأنساب"صاحبالسمعاني

،النساخمنهنامقحمةالترجمةهذهبأنعاقليشكولا.المؤلفسيترجمهوفيها،563سنةفيبعضهموذكره

غالباكثيرابنأنيلاحظثم،هناكترجمهلماهنابوفاتهيعتقدكانولو،ذلكمثلعليهيخفىلاكثيرابنمثلفرجل

كما،الخليفةولدأمنزهةبترجمةالسنةأنهىوقد،المعجمحروفعلىالواحدةالسنةفيالمترجمينيرتبما

الموضعهذامنالترجمةحذفنالذلك،وفاتهلاالسمعانيسعدأبيمولدسنةهيالسنةهذهأنيلاحظكما.ترى

.(بشار)
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وكملثلمئةسبحسنةخلت5ث!

91

الأتابكدمشقملكفيهاكان،طبريةأرضفيوالفرنجالمسلمينبينعظيمةوقعةكانت:فيها.

الفرنجفهزموا،الموصلوصاحب،ماردينوصاحب،سنجارصاحب)2(خدمتهوفي،)1(طغتكين

ودله،أكلهاالنواحيتلكوملكوا،جزيلةأموالأمنهموغنموا،كثيرأخلقامنهموقتلوا،فاضحةهزيمة

دمشق.إلىرجعواثم،)3(والمنةالحمد

هوصلى:قال؟السنةهذهفيالموصلصاحبمودودالملكمقتل"تاريخه"فيالساعيابنفذكر

الآخر،يدفيمنهماواحدكلويد،الصحنإلىخرجاثم،بالجامعالجمعةيومطغتكينوالأتابك)4(

فالله،عليه6(مالالمقدكانالذيهوطغتكينإن:ويقال،اللهرحمه،فقتلهمودودعلىباطنيفطفر)5(

بيتفيعيدهايومفيعميدها)7(قتلتأمةإن:وفيهالمسلمينإلىالفرنجمنكتابفيوجاء.أعلم

يبيدها.أناللهعلىفحقيق،معبودها

لؤلؤ)9(يديهبين)8(السلطنةبأمروقامأبيهبعدتتشبنرضوانبنأرسلانألبحلبملك:وفيها.

الرسم.سوىمعهيبقفلم،الخادم

.ببغدادالخادمكمشتكين(1)0ابتناهالذيالمارستانفتح:وفيها.

.برسق)11(بنزنكيبالناسوحج.

.522سنةوفياتفيالجزءهذافيترجمةله(1)

ومعه.:طفي)2(

.آفيالحاصرتينبينماليس)3(

والملك.:طفي(4)

فظفر.:آفي()5

.افيمصحفةاللفظة)6(

.آفيمصحفةاللفظة)7(

سلطنته.:طفي)8(

.طفيتردلم.يديهبين:عبارة()9

.أنشأه:طفي(01)

يوسف.بنزنكي:آفي(11)
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:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

:)2(البيهقيالحسينبن(أحمد)1بكرأبيالحافظبنإسماعيل

مرضي،الحديثأهلمنفاضلاوكان.خوارزمبمدينةودرس،البلادفيوتنقلالكثيرسمع

السنة.هذهفيبيهقببلدةوفاتهوكانت.الطريقة

:)3(الحافظالذهليغالبأبو،فارسبنالحسينبنفارسشجاعأبيبنشجاع

غسله.ثم،للخطيبالتاريختتميمفيشرع،الشأنهذافيفاضلاوكان،الكثير)4(الحديثسمع

سبععنالعامهذافيتوفي.مراتسبعالحجاجابنشعركتبلأنه،والتوبةالاستغفارمنيكثروكان

سنة.وسبعين

بنعثمانبنمحمدبنمعاويةبنمنصوربنالحسينبنإسحاقبنأحمدبنمحمدبنأحمدبنمحمد

الأبيوردي)5(العباسأبيبنالمظفرأبو،الأمويحرببنصخرسفيانأبيبنمعاويةبنعنبسةبنعتبة

الشاعر:

الكثير.وسمع.والأنسابباللغةعالماوكان

ذلك.وغير،والمختلفالمؤتلففيكتابوله."العربأنساب"و،"أبيوردتاريخ"وصنف

مشارقملكنياللهم:)7(فيقولصلاتهفييدعوكانإنه)6(حتى،الزائدوالتيهالكبرإلىينسبوكان

فبقيت:الميمالخليفةفكشط"المعاويالخادم":الخليفةإلىمرةوكتب.ومغاربهاالأرض

."العاوي"

:(الطويلمنأ)8(شعرهومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.ط،بفياللفظةليست

الإسلاموتاريخ،(1227/)البشرأخبارفيوالمختصر(8267/)الأثيروابن(9175/)المنتظمفيترجمته

(1/187).

.(3491/)الجنانومراة(413/)والعبر(8267/)الأثيروابن(9176/)المنتظمفيترجمته

.ط،بفياللفظةليست

والمحمدون(9/267)الأثيروابن(17/224)الأدباءومعجم(177-9/176)المنتظمفيترجمته

والمختصر(944-4444/)الأعيانوفيات(8/92)الزمانومرآة(3/94)الرواةوإنباه(41/46)

.(3691/)الجنانومرآة(291/)والوافى(41/:4)والعبر(1/272)

.طفياللفظةليست

.طفياللفظةليست

.(491/)والشذرات،والمختصرالأعيانووفيات،الشعراءمنالمحمدون:فيالبيتان



هـ705سنةوفيات
21

تهونالزمانوأحداثأعزأننييدرولمدهريليتنكر

يكونكيفالصبرأريهوبت)1(اعتداؤهكيفالدهريرينيوظل

الحافظ:)3(المقدسيالفضلأبو،أحمدبنعليبنطاهر)2(بنمحمد

بلادإلىالحديثطلبفيوسافر.ستينسنةسماعهوأول.وأربعمئةوأربعينثمانسنةولد

الصناعة.بهذهجيدةمعرفةله)4(وكانت.كثيراوسمع،كثيرة

أحاديثفيه)5(وساق،التصوفوفي،السماعإباحةفيكتاباصنفأنهغير،مفيدةكتباوصنف

.)6(غيرهفيصحيحةأحاديثوأورد،جدامنكرة

الأئمة.منواحدغيرحفظهعلىأثنىوقد

وكان:قال.راهمنمنهيضحك:وقال(التصوفصفة)سماهالذيهذا)7(الجوزيابنوذكر

أولى.به)9(يجرحفماوإلا،للحديثحفظه)8(فلأجلعليهأثنىفمن،المذهبداوودي

إسماعيلشيخناعنهسألت:قالأنبعد،حجةبغيرلهوانتصر،السمعانيسعدأبووذكره:قال

فيه.الرأييسيء)12(وكان،عليهالثناء1(فأساء)1(01)الطلحيأحمدابن

جوازفيصنف،بهيحتجلاطاهربنمحمد:يقولناصر)13(بنالفضلأباوسمعنا:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

.مصادرهفيمايوافقوهو،آعنهناوما.اعتداده:طفي

الاعتدالوميزان(4287/)الأعيانووفيات،(مقدس)البلدانومعجم(917-9177/)المنتظمفيترجمته

وتضيف.(3591/)الجنانومرآة(3166/)والوافي(441/)والعبر(4212)الحفاظوتذكرة(3587/)

.(القيسرانيبابنالمعروف)اسمهإلىالمصادرهذهبعض

تصحيف..شيلقرا:آفي

.وكان:طفي

ستعمل.وا:آفي

كتبهما.غيرفي:آفي

كتابه.في:طفي

للحديث.حفظهلأجلأثنىعليهأثنىفمن:طفي

.يخرجفما:آفي

.الجزءهذامن535سنةوفياتفيترجمتهسترد(

فأكثر.:طفي(

.الرأيسيءوكان:طفي(

.الجزءهذامن055سنةوفياتفيترجمتهسترد(
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البسيط(منأ:قولهشعرهمنلهأوردثم.()1الإباحيةمذهبيذهبوكان.للأمردالنظر

الناسمنأقوابم)2(جوارحبهاشتغلتالذيوالزهدالتصوفدع

وشماسقسيس!بينماالرهبانبهفإندارياديرعلىوعج

كاسومنلحظمنخمرينتسقيككافرةكفمنمعتقةواشرب

الماسمنأمضىطرفهمهفهفرشأمنالأوتاررنةاستمعثم

قرطاسصدرفيعندهممدونمشتهرالناسفيامرئبشعرغنى

أنفاسي(حرمنمحترقأ)3(لكنتيروحنيمنكمبدانسيملولاا

كله.هذاعنتابقدلعله:السمعانيقالثم

.)4(توبتهباحتمالذلكعنيعتذرثمفيهالأئمةجرحيذكرأنمرضيغيروهذا:الجوزيابنقال

(ادمتقاربمنأ:)5(ويقولالبيتهذايرددجعلاحتضرلماأنه:الجوزيابنوذكر

تعلمتمقدترىفممنالجفاتعرفونكنتموما

السنة.هذهمنا)6(الأولربيعفيأبغدادمنالغربيبالجانبوفاتهكانتثم

الشاشي:()8(بكرأبو،عمرأبنالحسينبنأحمدبنمحمدالمستظهريصاحبالشاشي)7(بكرأبو

أبيعلىالحديثوسمع.وأربعمئةوعشرينسبعسنةالمحرمفيولد.زمانهفيالشافعيةأئمةأحد

وقرأ،غيرهوعلىعليهوتفقه،الشيرازيإسحاقأبيوالشيخ،الخطيببكروأبي،الفراءبنيعلى

حلية)وسماه،باللهللمستظهرجمعهالذيكتابهفيواختصره،)9(الصباغابنمصنفهعلى"الشامل"

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

مسلموالرجل،كافرالكانمطلقةإباحةإلىيذهبكانفلووإلا،الملاحإلىالنظرفييعني":معتذراالذهبيقال

تاريخ)"صنفهلاليتهمصنفأفيهصنفوقد،السماعجوازمثلأمورفيخالفقدكانوإن،سنيللألرمتبع

.(بشار)(1/159:الإسلام

.خوار!:طفي

.محترق:افي

.(بشار)وعلمهسعدأبىمنالجوزيابنوأين،السمعانيسعدأبيعلىالجوزيابنحملةمنجزءهذا

.ط،بفياللفظةليست

.آفيالحاصرتينبينماليس

(1/92)والروضتين(8/268)الأثيروابن(9/917)والمنتظم(356)المفتريكذبتبيينفيترجمته

.(3491/)الجنانومراة(0/273والوافي(4/13)والعبر(122-4912/)الأعيانووفيات

.طفيالحاصرتينبينماليس

وفياتمعترجمتهتقدمت.الصباغبابنالمعروفجعفربنأحمدبنالواحدعبدبنمحمدبنالسيدعبدنصرأبوهو

السابق.الجزءمن477سنة
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عنها.عزلثم،ببغداد)1(بالنظاميةدرسوقد.بالمستظهريويعرف(الفقهاءمذاهببمعرفةالعلماء

الوافر(منأ:ينشدوكان

قابلوالطبعلينوطينكغضوالعودفتىياتعلم

قائلوأنتالحاضرينسكوتوفخراشرفافتىيافحسبك

إسحاقأبيالشيخجانبإلىودفن،السنةهذهمنشوالمنعشرالحاديالسبتيومسحرتوفي

.أبرزبباب

:)2(المقدسيالساجينصرأبو،اللهعبيدبنالحسينبنعليبنأحمدبنالمؤتمن

،السيرةمشكور،الخطحسن،النقلصحيحثقة)3(وكان،وخرج،الكثيرالحديثسمع

منأوغيرهأصبهانإلىورحل،مدةالشيرازيإسحاقأبيالشيخعلىالفقهفياشتغل.النفس)4(لطيف

.المتونسيماولا،الحفاظجملةمنمعدودوهو،،)5(البلاد

طاهر.بنمحمدفيهتكلموقد

.الثرىمنالثرياوأين،بذلكمنهأحقوهو:)6(الجوزيابنقال

.حربببابودفن،،)9(السنةهذهأمنصفرعشر)8(ثامنالسبتيومالمؤتمن)7(وفاةوكانت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

وخمسينتسعسنةببغدادمدرستهفتحلماالملكنظامأن:تاريخهفيالصابيهلالأبيعننقلأخلكانابنذكر

فأحضرالصباغبننصرأبيإلىفأرسل،يحضرلمولكنه،الشيرازيإسحالتىأبابهاالمدرسيكونأنأمروأربعمئة

الصباغابنإلىمضوابهايدرسلمإن:أصحابهفراسله،مسجدهفيإسحاقأبووظهر،مدرسابهاورتب

ثمالمتوليسعدأبوتولىإسحالتىأبوماتولما،يومأعشرينبعدالصباغابنوعزل،ذلكإلىفأجاب.وتركوه

.ماتأنإلىسعدأبووأعيد77سنةفيصرفثم،الصباغابنوأعيد76سنةفيصرف

الإسلاموتاريخ،(06384/)دمشقوتاريخ(8268/)الأثيرابنوعند(018-9917/)المنتظمفيترجمته

.(3791/)الجنانومرآة(451/)العبروفي(11/401)

.طفياللفظةليست

لطيفا.:طفي

.طفيالحاصرتينبينماليس

.(9018/)المنتظم

توفي.:طفي

ثاني.:طفي

منها.:طفيالحاصرتينبينمامكان
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وخمسهئةثما!3سنةخلت5ث!

.ببغدادعظيمحريقوقع:فيها

.)1(
وبعض،الرها)3(منبرجاعشرثلاثةمنهاسقط)2(،الجزيرةبأرضهائلةزلزلةكانت:وميها

مئةمننحؤ)5(بالسومن،ألفمئةمننحؤأهلهامنفهلك،شتىبلادفيكثيرةودور،)4(حرانسور

كثير،خلقالردمتحتوهلك،)6(سميساطبمدينةوخسف.نصفهاوسلم،قلعتها!فوقلب،دار

.،)7(راجعونإليهوإناللهأفإنا

منوقام،غلمانهقتله،تتشبنرضوانبن)9(أرسلانألبالدولةتاجحلبصاحب)8(قتل:وفيها

.رضوانبنشاهسلطانأخوهبعده

منهاوأخذعظيمةمقاتلةبعدفيهالهوخطب،)01(غزنةبلادملكشاهبنسنجرالسلطانملك:وفيها

عشروسبعة،دينارألفألفمنهاتاجكلقيمة،تيجانخمسة:ذلكمن،مثلهايرلم،كثيرةأموالا

ملكهافيوقرر،يوماأربعينبهافأقام.مرصعةمصاغقطعةوثلاثمئةوألف،وفضةذهبمنسريرا

لأحد،السلجوقيةمنسنجرالسلطانقبلبغزنةيخطبولم،سبكتكينبنيبيتمنرجلشاهبهرام

مقاومتهم،أحديطيقولا،عليهمالملوكمنأحديجسرلا،وسنةجهادأهلسادةملوكلهاكانوإنماأ

.،)11(سبكتكينبنووهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

وحدها.طعن

لكثرتها،عنهاأعرضتوقد.المخطوطتينوالنسختينطبينكثيرةخلافاتالخبرهذافيوسترد.هدمت:طفي

فقط.النسختينخلافاتبذكرواكتفيت

البلدانمعجمفيكمافراسخستةبينهماوالشامالموصلبينبالجزيرةمدينة:والقصر،والمد،أولهبضم:الرها

.(الرهاء)

مدنمنهيياقوتيقولفكماحزانوأما،الجزيرةعنجدابعيدةخراسانلأنتصحيفوهو،خراسان:طفي

.والروموالشامالموصلطريقعلىيومانالرقةوبينبينها،الجزيرة

.(بالس)البلدانمعجمفيكماوالرقةحلببينبلدة:وبالس،بفي.بالسمن:عبارةليست

.البلدانمعجم.الرومبلادطرفمنالغربيالفراتشاطئعلىمدينة:سميساط

.طفيالحاصرتينبينماليس

.بفياللفظةليست

العبروفي(2/328)الفداءأبيومختصر(8271/)الأثيرابنوعند(522/)عساكرابنمختصرفيترجمته

.(422/)والشذرات(2293/)وبيروت(4/61الكويتط)

وهي:ياقوتقال.والهندخراسانبينالحدوهي،خراسانطرففيواسعةوولايةعظيمةمدينة:"غزنة"

غزنة.:البلدانمعجم.انقرضواأنإلىسبكتكينبنمحمدبنيمنزلكانت

.طمنزيادةالحاصرتينبينما
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الفرنج،بمقاتلةوأمره،وأعمالهاالموصلالبرسقي)1(آقسنقرللأميرمحمدالسلطانولي:وفيها

وأسر،)4(ماردينونهبوسميساط)3(وسروجوخربها)2(الرهامنهمفأخذ،السنةهذهأواخرفيفقاتلهم

دمشق،صاحبطغتكينإلىمنهففر،يتهددهأمنإليهمحمدالسلطانفأرسل.إيلغازيإيازملكهاابن

)7(حروبقراجةبنقراخان)6(حمصنائبوبينبينهمافجرت،محمد،)5(السلطانعصيانعلىواتفقا

.اصطلحواثمكثيرة

الله.لعنهما،زوجهاوفاةبعدالإفرنجية)9(مرعش،)8(صاحبأزوجةملكت:وفيها

معه.حجهمالناسوشكر،الخادميمنالخيرأبوالجيوشأميرفيهابالناسوحج

وخمسمئةتسحسنةخلت5ثم

برسقالأميرمعكثيفاجيشأالعراقصاحب()01(ملكشاهبنأمحمدالدينغياثالسلطانجهز:فيها

علىليقاتلهما،)12(دمشقصاحبطغتكينوإلى،ماردينصاحبإيلغازيإلى،)11(برسقأبن

بلادمنالجيشاقتربفلما.الفرنجلقتالصمد)14(ذلكمنفرغوإذا،خطبتهوقطعالسلطان)13(عصيان

ففتحهاكفرطابإلىبرسقالأميروجاء،الفرنجإلىوتحيزادمشقوصاحبماردينصاحبهربالشام

والذرية.النساءمنفيهاكانماوأخذ،عنوة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

14(

الألقابومعجم(1242/)الأعيانوفياتوفي،التاسعالجزءفيمختلفةمواضعفيالأثيرابنعندترجمته

(4/3/588).

.بمنأثبتهوماتصحيفوكلاهما.حريمها:طوفيبهاومر:آفي

الحريرييعيدالتيوهي،مضردارمنحرانمنقريبةبلدة:أولهبفتحوسروج.تصحيفهوو.بروج:طفي

.(سروج)البلدانمعجم.مقاماتهفيويبديذكرهافي

.البلدانمعجم.ونصيبينودارادنيسرعلىمشرفالجزيرةجبلقنةعلىمشهورةقلعة:ماردين

.اهامشفيمستدركالحاصرتينبينما

قراجا.بنقيرخان:(2227/)الفداءأبيمختصروفي،قراجةبنقرجان:طفيوهي.آفيمصحفةاللفظة

.بفياللفظةوليست،حرب:آفي

.(8926/)الأثيرابنعناستدركتهاوقد،طفيولاالأصلينفياللفظةليست

.البلدانمعجم.الروموبلادالشامبينالثغورفيمدينة:"مرعش"

وحدها.طعن

منها.بدولا،طفيلي!

عليه.عصيانهمالأجلليقاتلهماالبرشقيأقسنقروإلىطغتكيندمشقصاحبإلى:ط

.السلطانعصيانعلىتماليهماعلى:ا

عمد.:ط
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خلقأمنهمفقتل،المسلمينفكبس،راجلوألفيفارسخمسمئةفي)1(أنطاكيةصاحبوجاء

الذيالجيشوتمزق،الناسمن)3(قليلةطائفةفيبرسقوهرب.جزيلة)2(كثيرةأموالأوأخذ،كثيرأ

.راجعونإليهوإناللهفإنا،مذرشذرمعهكان

صاحبطغتكينإليهوجاء،بغدادإلىمحمد،)4(الدينغياثالملكأقدممنهاالقعدةذيوفي

عمله.إلىورده،عنهورضي،)5(عليهفخلع،إليهمعتذرادمشق

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

:)7(الأصبهانيعثمانأبو،ملة)6(بنأحمدبنمحمدبنإسماعيل

عليهواستملى.مجلساثلاثينالمنصورجامعفيوعظوقد.الحديثطلبفيالرحالينأحد

.بأصبهانتوفي.ناصربنمحمد

عليهأثنىوقد.والعبادةالصلاحكثيركان:الخادمالحسنأبو،)8(المستظهرياللهعبدبنمنجب

.ا)9(حنبلبنأحمدالإماممسندمنهاكتباأالحديثأصحابعلىوقف:وقال،ناصربنمحمد

:(1)1السقطيالبركاتأبو،موسىبنالمباركبنالله(1هبة)0

.حربببابودفن.باللغةعارفافاضلأوكان،(فيه)12ورحل،الكثيرسمع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

رويجل.أنطاكيهصاحب:ط

وحدها.بعن

هامشها.فيالثانيةالروايةواستدركت.كثيرة:ب

.السلطان:ط

إليه.:ا

علي.بن:ط

رجبابنوذيل(3891/)الجنانومرآة(418/)والعبر(8273/)الأثيروابن(9183/)المنتظمفيترجمته

(/1111-121).

.المستظهريالدواميالحسنأبواللهعبدبنمنتخب:وفيه(9183/)المنتظمفيالجوزيابنلهترجم

وقفا.:طفيومكانها،المنتظمعنمستدركالمعقوفتينبينما

عبد.:ط

رجبابنوذيل(3891/)الجنانومرآة(491/)والعبر(8273/)الأثيروابن(9183/)المنتظمفيترجمته

(/1411).

وسئل.منهالسماعسنهيحتمللافإنه،الجوهريمحمدأبومنهم،يرهلمممنسماعأادعى:الجوزيابنقال

عندهم.كذبهفظهر،يرهملمشيوخعنبواسطحدث،واللهلا:فقال؟هوأثقة:فقالواعنهناصرابنشيخنا
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)1(
إفريقية:صاحب،باديسبنالمعزبنتميمبنيحى

.أرزاق)2(عليهمله،والعلماءللفقراءمحبا،السيرةحسن،عارفا،الملوكخيارمنكان

3(-
تعالىاللهرحمهعليولدهبعدهمنبالأمروقام.ولداثلاثينوترك.سنهوخمسينشتينعمرهوكان

آمين.

وكيسمئةلمحشرسنةخلتر5ث!

ورباط)5(الزينبيالهدىنوردارمنها،كثيرةدورفيهاحترقت،ببغداد)4(عظيمحريقوقع:فيها

.)6(ه
نقلوها.الفقهاءلأنالكتبوسلمت،النظاميةالكتبوداربهرور

الباطنية.قتلته،محمدالسلطانمجلسفيمراغةصاحبقتل:وفيها

،طوسبمدينةالرضاموسىبنعليبمشهدوالسنةالروافضبينعظيمةفتنةوقعتعاشوراءيوموفي

كثير.خلقفيهافقتل

.كرمانصاحبمنعليهاخوفا،نائبهاموتبعدفارسإلىالسلطانسار:وفيها

الحمد.ودله،امنةمخصبةسنةوكانت،الخادمنظرالحسنأبوالجيولشأميربالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

أعلم.والله،سيأتيكما،عشرةستسنةفي:وقيل:الفقيهالمحدثالمفسر)8()7(البغوي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

الجنانومرآة(4/91)والعبر(921-6211/)الأعيانووفيات(8/273)الأثيرابنعندترجمته

(3/891).

عليه.ولهم:افي

سنة.وخمسوناثنتانولهمات:ط

.طفيليس

حوادثفيترجمتهسترد:قلت.الزينبيمحمدبنالحسينطالبأبيالهدىنوردار:(9184/)المنتظمفي

.الجزءهذامن512سنة

تصحيف..زورنهر:ط

.غيرافيالترجمةهذهليست

الأعيانوفياتفي051سنةبينوفاتهسنةفيالمصادراختلفت.البغويمحمدبنمسعودبنالحسينهو

السنتين.فيكثيرابنذكرهوقد(3132/)الجنانومراة(437/)العبرفي165وسنة(2136/)
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:الرزاز)3()2(بيانبنمحمد)1(بنأحمدبنعلي

هذهفيوتوفي.أيضاغيرهبأشياءوتفرد،عرفةبنالحسنبجزء)4(مخلدابنعنحدثمناخر

سنة.وتسعينسبععنالسنة

مليحا،وكتب،القرانوحفظبرعقدشاباكان:)6(الحنبليعقيلبنعلي)5(الوفاءأبيالإمامبنعقيل

قالوا!و:العزاءفيقارئفقرأ،التجلدوأظهر،وتشكرعليه)7(أبوهتصبرتوفيولما،جيداالمعانيوفهم

.شديدابكاءعقيلابنفبكى،لآيةا(78:يوسفأ!زأحمدنام!انهفخذبهيراشئخاأباؤلهإناتعزليزئائها

:)8(السمعانيبكرأبو،الجبارعبدبنمحمدبنمنصوربنمحمد

لهوكانت.مجلساوأربعينمئةبمرووأملى،ببغدادبالنظاميةووعظ،وحدث،)9(الحديثسمع

سنة.وأربعينثلاثعنبمروتوفي.عظيمقبولله،فاضلاشاعراأديباوكان.بالحديثتامةمعرفة

:)01(الشافعيالفقيهالنسويبكرأبو،محمدبنعليبنمحمد

ورعا.دينافاضلاوكان.ببغدادالشهودتزكيةإليهوكانت،الحديثسمع

،بالكرخومفتيهمالإماميةفقيه:)13(الخازنمنصور)12(أبوحمد)11(بنطاهربنأحمدبنمحمد

.رمضانفيوفاتهوكانت.غيلانوابنالتنوخيمنالحديثسمعوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

-8276/)الأثيروابن(9186/)المنتظمفيوترجمته.(عقيل)ترجمةبعدط،بفيالترجمةهذهجاءت

.(412/)والعبر(3441/)بغدادتاريخوذيل(277

.اهامشفيمستدركةاللفظة

.الوزان:المنتظموفيالرزازابن:ط

.آفيليس

.آفيليس

.(1/288)بغدادتاريخوذيل(188-9186/)المنتظمفيترجمته

وحدها.طعن

وهو،(3052/)الجنانومراة(23-422/)والعبر(8277/)الأثيروابن(9188/)المنتظمفيترجمته

سعد.أبيوالد

الكثير.:ط

وقد(1/1144)الإسلاموتاريخ(918-9188/)والمنتظم(191-2091/)للسمعانيالتحبيرفيترجمته

.الخازنترجمةبعدماإلىآفيالترجمةهذهتأخرت

.(11/141)الإسلامتاريخفيالذهبيوخطب،امنهناوما،محرف،"أحمد":(ط)في

"منصوربن":طفيووقع:بشارقال.(9918/)والمنتظم(926-17267/)الأدباءمعجمفيترجمته

.(بشار)أثبتناماوالصواب،تحريفوهو

القديمة.الكتبداربخازنيعرف:"المنتظم"
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:(الكلوذاني)1الخطابأبو،الحسنبنأحمدبنمحفوظ

علىالفرائضوقرأ.يعلىأبيبالقاضيوتفقه.الكثيرسمع.ومصنفيهمالحنابلةأئمةأحد

يذكر)3(قصيدةوجمع.حسنشعروله.والفروعالأصولفيوصنف،وناظروأفتىودرس.الوني)2(

الكامل،مزاأ:فيهايقولومذهبهاعتقادهفيها

الخردالانساتنحووالشوقالمنجدالخليطتذكارعنكدع

يسعدلممنشغلسعدىتذكارإنماسعدىتذكار)4(فيوالنوح

تهتد)5(بهديوخذالحسابيومتخلصاأردتإنمقاليواسمع

وسبعينثمانعنالسنةهذهمنالآخرةجمادىفيوفاتهوكانت.طويلةوهي،تمامها)6(وذكر

.أحمد)7(الإماممنبالقربودفنالمنصوروجامعالقصربجامععليهوصلي،سنة

وكمسيئةلمحشرةإحرفىلثلنةخلت5ث!

كليا.كسوفاالقمرانكسفمنهاصفر8(عشزرابعوفي

إلى-اللهلعنهم-ورجعوا،كثيراخلقافقتلوا،حماةأرض)9(علىالفرنجهجمالليلةتلكوفي

)01(
دهم.

فيببغدادالغلاتوغلت،الغربيبالجانبكثيرةدورمنهاسقطتببغدادعظيمةزلزلةكانت:وفيها

.جداالسنةهذه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

(8277/)الأثيروابن(ذيكلوا)البلدانومعجم(9591/)والمنتظم(2258/)يعلىأبيطبقاتفيترجمته

رجبابنوذيل(2233/)الأحمدوالمنهج(3002/)الجنانومرآة(421/)والعبر(866/)الزمانومرآة

(/1161-126).

السابق.الجزءمن451سنةوفياتمعترجمتهتقدمت.الونياللهعبدأبومحمدبنالحسينهو

.(-9191391/)المنتظمفيبيتاوخمسيناثنينمنمؤلفةقصيدةمنالأبياتهذه

.أطلال:المنتظمفي

بقولي.:ط

منه.ينقلفهو،المنتظمفيالجوزيابن:يعني

سنةدخلتثم...صحيحبياضهذامقابلالمواجهةالصفحة:التاليةالتعليقةزاويتهاوفي342/بالورقةآخر

وخمسمئة.عشرةإحدى

.(8927/)الأثيرابنفيوالخبر،طفيليس

ربض.:ط،ب

.بفيليس
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بنرضوانأستاذهموتبعد،حلبمملكةعلىاستحوذقدكانالذيالخادملؤلؤ)1(قتل:وفيها

منجماعةفتنادى،جعبرإلىمتوجهاحلبمنخرجقدوكان،الأتراكمنجماعةقتله،تتش

،أرنبا)3(يصيدونأنهمموهمين،)2(بالسهامفرموه،أرنبأرنب:الطريقأثناءفيوغيرهممماليكه

.فقتلوه

بنميكائيلبنداودبنأرسلانألببنملكشاهبنمحمد)4(الدينغياثالسلطانوفاةكانت:وفيها

خيارمنوكان،الواسعةوالأقاليمالشاسعةالبلادمنذلكوغيروخراسانالعراقبلادملكسلجوق

الله.رحمه،العشرةمحمود،الأخلاقسهل،القلبرحيمعادلا،سيرةوأحسنهم،الملوك

علىبالجلوسأمرهثم،منهماكلوبكى،إليهوضمه،محموداولدهاستدعىالوفاةحضرتهلما

ولما.وحكم،والسوارانالتاجوعليهفجلس،سنةعشرةأربع،)5(ذاكإذأوعمره،المملكةسرير

،له)7(الملكواستقر.دينارألفألفعشر)6(أحدفيهاوكان،العساكرإلىالخزائنصرفأبوهتوفي

أشهروأربعةسنةوثلاثينتسعامحمدالسلطانأبيهعمركانوقد1،البلادمنوغيرهاببغدادلهوخطب

السنةهذهإلىلهالملكاستقرثمبركياروقأخوهونازعه،مراتعدةببغدادلهيخطبكانوقد،وأياما

.،)8(مثواهوأكرماللهرحمه

ودمشق.حلبصاحب،آقسنقربنزنكيبنمحمودالديننورالعادلالملكولد)9(:وفيها

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

والدالشهرزوريالقاسمبنعليبنالمظفربنالقاسمبناللهعبدمحمدأبو:)01(المرتضىالقاضي

الدين.نورإمام،دمشققاضيالشهرزورياللهعبدبنمحمدالدينجمالالقاضي

،بلدهإلىعادثم.النظمحسن،أديبادينابارعاالمذهبشافعيوكان.بهاوتفقه،ببغداداشتغل

.(8927/)الأثيروابن(9491/)المنتظمفيترجمته(1)

.بالنشاب:ط(2)

.صيدأيصيدونه:ب،1)3(

.(11/018)الإسلاموتاريخ،(278-277/)الأثيروابن(9691/)المنتظمفيترجمته()4

وحدها.طعن()5

خطأ..ألفعشرإحدى:ط)6(

.افيليس)7(

وأياما.أشهروأربعةسنةوثلاثينتسععنمحمدالسلطانومات:طفيالحاصرتينبينمابدل)8(

.(51)النوريةالسيرةفيالدريةالكواكبفيترجمته)9(

.(53-394/)الأعيانوفيات(132-2803/)الشامشعراء-الخريدةفيترجمته(01)
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خلكانابنالقاضيأوردها)1(،التصوفعلمفيبارعةقصيدةوله.القلوبعلىويتكلم،يعظفكان

الخفيف(منأ:2(وأولها)،وفصاحتهالحسنهابتمامها

الدليلوحارالحاديومل)3(ولاللبعسعسوقدنارهملمعت

كليلعينيولحظعليلصالببمنوفكريفتأملتها

الدخيلالغرامذاكوغراميالمعنىالفؤادذاكوفؤادي

السريع(منأ:()4شعرهومن

ليتطوىالأرضوجدتإلازائراجئتكمإنماليليا

بأذيالي)6(تعثرتإلابابكمعنالعزم)5(ثنيتولا

:(بيتدوأشعرهومن

المزحعليكجنىكممزحكدعالنصحيفيدلاإلامقلبيا

تصحوحتىبالخمارتشعرماجرحغذاهامنكجارحةما

العشرين،بعدتوفيأنهالخريدة)8(فيالعمادوزعم:)7(خلكانابنقال.السنةهذهفيوفاتهكانت

.)9(أعلمفالله

:)01(الكاتبعليأبو،نبهانبنسعيدبنمحمد

فيقولهذلكفمن،حسنشعروله.موتهقبلوتغير،سنةمئةوعمر.وروى،الحديثسمع

السريع،منأ:)11(قصيدة

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)1"(

)11(

إثباته.يصعبمماوطالأصلينبينالعبارةتختلف

.آفيليس

ومد.:آ

وله.:ب،ط

نفيت.:آ

.تفترت:آ

.(353/)الأعيانوفيات

.(2312/)الشامقسم-الخريدة

.(بشار)(368-11/367)تاريخهمن(152)سنةالمتوفينفيالذهبيذكره

والوافي(425/)والعبر(485)الشعراءمنوالمحمدون(8028/)الأثيروابن(9591/)المنتظمفيترجمته

،الصوابهوأثبتناهوما،سعدبنمحمد:طوفيالمصادرهذهبعضوفي(3302/)الجنانومراة(3451/)

.(1/1917)الإسلامتاريخفيالذهبيبخطالذيوهو

.(487-)485المحمدون:فيبيتا26منمؤلفةقصيدةمنالأخيرةالأبياتوهي(591)9/المنتظمفيالأبيات
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أتوقاهورزقنعماللهقدرهأجللي

أتعداهلاليتمقدالذيمنهاستوفيتإذاحتى

أغشاهكنتقد)1(مجلسفيأغشاهمكنتكرامقال

وإياهاللهيرحمناربهإلىنبهانابنصار

)3(وفطنةرأيذاممدحاكريماجواداكان:)2(المستظهريالخيرأبو،اللهعبدبنيمنالحاجأمير

يؤموكان.الأصبهانينصرأبيلإفادةالنعاليطلحةبنالحسيناللهعبدأبيمنالحديثسمعوقد،ثاقبة

هذهمنالآخرربيعفيوفاته)4(واتفقت.بهاحدثأصبهانإلىرسولاقدمولما.الصلواتفيبه

تعالى.اللهرحمههناكودفن.السنة

وخمسمنةمحلثموةثنتل!سنةخلت5ث!

بالله.المستظهرالخليفةبأمرملكشاهبنمحمدبنمحمودللسلطانخطب:فيها

مماوغيرهاالحلةإلىيرذهأنمحمودالسلطانمنالأسديمنصوربنصدقةبندبيسسأل:وفيها

فعظم،()6(ذلكمنيتولاهأبوهكانماوولاه1،ذلكإلىفأجابه،الأعمالمن)5(يتولاهأبوهكان

شأنه.وارتفع

باللهالمستظهرالخليفةوفاة

كتب،بارعاذكيافاضلاخيراوكان.اللهبأمرالمقتدي()7(المؤمنينأميرأبنأحمدالعباسأبووهو

ذلك،إلىمسارعا،والخيراتالبرفيراغباوكان،الأعيادكأنهاببغدادأيامهوكانت.المنسوبالخط

بالمباشرين.يثقولا،الناسفيالوشاةأقوالإلىيصغيلا،)8(المعاشرةجميلوكان.سائلايردلا

.طفيليس)1(

غرس:(11184/)الإسلاموتاريخ(4/21172/)الآدابمجمعوتلخيص(9691/)المنتظمفيترجمته)2(

الأمير.العزيزياللهعبدبنيمنالفضلأبوالدين

خطأ..وفتنة:1)3(

واتفق.:آ(4)

.افيليس)5(

.طفيليس)6(

.طفيليس)7(

.العشرة:ط)8(
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قد،حسنشعروله.كبيروفضلكثيرعلمولديه،وعلمهاوعرفهاوأحكمهاجيداالخلافةأمورضبطقد

وصلى،السيبي)3(وابن)2(عقيلابنالإمامغسلهوليوقد.والدهبعد)1(خلافتهذكرعندأولاذكرناه

ماتلماأنهالعجبومن.يسكنهاكانحجرةفيودفن،أربعاوكبر،الفضلمنصورأبوولدهعليه

الخليفةبعدهتوفيملكشاهالسلطانماتلماثم.اللهبأمرالقائمالخليفةبعدهماتأرسلانألبالسلطان

وكانت.اللهرحمهم،باللهأالمستظهرالخليفةبعدهماتمحمدالسلطانماتولما.اللهبأمرالمقتدي

سنةوأربعونإحدىالعمرمنوله،السنةهذهمن(الاخماهربيععشرسادسفي()4(باللهالمستظهروفاة

يوما.عشروأحدأشهروثلاثة

باللهالمسترشد)6(خلافة

بالخلافة،لهبويع،ذكرناكما،أبوهتوفيلما.المستظهربنالفضلمنصورأبو،المؤمنينأمير

قاضيلهالبيعةأخذالذيوكان.سنةوعشرينثلاثمدةمنالعهدوليكانوقد.المنابرعلىلهوخطب

.الدامغاني)7(الحسنأبوالقضاة

دبيسوقصد،أنفارثلاثةومعه،سفينةفيالحسنأبوأخوههربللمسترشد)8(البيعةاستقرتولما

الخليفةأخوهفقلق،إليهوأحسنفأكرمه،بالحلةالأسديمزيدبنعليبندبيسبنمنصوربنصدقةابن

الخليفةأخوفهرب،الزينبيالنقباءنقيبمعذلك()01(فيدبيسافراسل،ذلكمنأ)9(باللهالمسترشد

،ماءفسقياه،بدويانفلقيه،شديدعطشفلحقهالبريةإلىفألجؤوهجيشاإليهفأرسل،دبيسمن

الخلافة،قبليسكنهاكانداراالخليفةوأنزله،وتباكيافاعتنقا،إليهأخوهفأحضره،بغدادإلىوحملاه

.الكتابهذامنالسابقالجزءمن487سنةفي()1

.الجزءهذامن513سنةحوادثفيترجمتهوسترد،عقيلبنعليالوفاءأبوهو)2(

.الجزءهذامن451سنةحوادثفيترجمتهوستردالوهابعبدبنأحمدهو)3(

.هذا:ط،بفيالحاصرتينمكان()4

ربيعشهرمنوالعشرينالثالثالأربعاءيومتوفيأنهوالصواب،الكاملفيالأثيرابنالمؤلففيهتابعبينخطأهذا)5(

المنتظمفيالجوزيابنقولويؤكدهذلكويقوي.وغيره(1/1186)الإسلامتاريخفيالذهبيذكركما،الآخر

"...الآخرربيعمنوالعشرينالرابعالخميسبكرةبيعتهوكانت":قال،المسترشدابنهبيعةعلىكلامهعند

.(بشار)(9791/المنتظم)

.(3552/)الجنانومرآة(477/)والعبر(934-8281/)الأثيرلابنالكاملفيوأخبارهترجمته)6(

الدامغاني.ابن:1)7(

له.:ط)8(

وحدها.اعن)9(

إلى.:ب)15(
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منازعةبلاالخلافةواستقرت.شهراعشر(1أحد)بغدادعنغيبتهمدةوكانت.نفسهوطيب،إليهوأحسن

للمسترشد.

أمروتفاقم،الأقواتوعدمت،الغيثوانقطع،ببغدادشديدغلالمح!كان()2(السنةهذهوفيأ

.531(إنكارولاتغييرالذلك()4الشرطيستطعولم.جهارانهاراالدور)3(ونهبوا،ببغدادالعيارين

.الخادمنظرالسنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.العامهذافيانفأذلكذكرتقدمكما:()8(أحمدالعباسأبوأباللهالمستظهر)7(الخليفة)6(الإمام

قرةوتدعى،الأرمنيةأرجواناللهبأمرالمقتديأبيهأمجدتهبعدهوتوفيت:()9(الأرمنيةأرجوانأ

ابنهاخلافةأدركت،حجاتثلاثحجتوقد.وصدقات،ومعروف،كثيربزلهاوكان.العين

وكانت.ولداللمسترشدورأت،المسترشدابنهوخلافة،المستظهرابنهاوخلافة،اللهبأمرالمقتدي

تعالى.اللهرحمها،السنةهذهفيوفاتها

:1()0الأنصاريالفضلأبو،الفضلبنعليبنمحمدبنبكر

بنالعزيزعبدعلىتفقهقدوكان.حثيفةأبيمذهبحفظفيالمثلبهيضربوكان.الحديثروى

وربما،مراجعةولامطالعةغيرمنسئلموضعأيفي)13(الدرسيذكروكان،الحلوائي)12(أحمد)11(

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

13

.إحدى:ط

وفيها.:ط

.الديارات:ب،آ

لشرطة.ا:ب،ا

ذلك.دفعالشرط:ط

.طفيلي!

والروضتين(8/273)الزمانومرآة(8281/)الأثيروابن(991-9/791)المنتظمفيوترجمتهأخباره

.(3302/)الجنانومرآة(426/)والعبر،(11/185)الإسلاموتاريخ،(128/)

وحدها.بعن

.(1/1188)الإسلاموتاريخ(426/)والعبر(8285/)الأثيروابن(9002/)المنتظمفيترجمتها

.(3302/)الجنانومراة(27-426/)والعبر(8285/)الأثيروابن(9002/)المنتظمفيترجمته

.(9002/)المنتظم،محمد:ط

الحلواءعملإلىالنسبةهذهاللاموسكونالمهملةالحاءبفتح:والحلوائي،"الحلواني":والمنتظم(ط)في

الإسلامتاريخفيالذهبيبخطمجودوهو،النسبةهذههذاالعزيزعبدالسمعانيسعدأبونسبوقد،وبيعها

.(بشار)الفرضيشيخهخطمننقلا(0/171)هذاتاريخهمن456سنةوفياتفيوترجمه،(1/1918)

.لدروسا:ط
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السنة.هذهمنشعبانفي(()1وفاتهأوكانت.مرةأربعمئةالمسألةعلىيكررطلبهابتداءفيكان

:)3(الزينبيالوهابعبدبنمحمدبن)2(الحسنبنعليبنمحمدبنالحسين

أبيبمشهدودرسوأفتىفبرع،الدامغانيبناللهعبدأبيعلىوتفقه،الحديثوسمع،القرانقرأ

الرسيلةفيوسار،الهدىنورولقبه،حنيفةأبيمذهبرئاسةإليهوانتهت،أوقافهافيونظر،حنيفة

()4(نقابةطرادأخوهفولي،شهوربعداستعفىثم،والعباسيينالطالبيينأنقابةوولي.الملوكإلى

سنة،وتسعونثنتانالعمرمنوله،صفرمنعشرالحاديالإثنينيومفيوفاتهوكانت.العباسيين

داخل،حنيفةأبيقبرعندودفن،والعلماءالأعيان)5(جنازتهوحضرت.عليالقاسمأبوابنهعليهوصلى

الله.رحمه،القبة

المستظهر،أيامفيالمخزنصاحب:الخرزي)7(بابنويعرف،طاهرأبو،أحمد)6(بنيوسف

ألفبمئةصادرهالخلافةإليهصارتفلما،عهدوليوهو،التعظيممنحقهالمسترشديوفيلاوكان

وفاتهكانتثمالخليفةفأخذها،دينارألفأربعمئةفيهفوجد،بيتإلىفأومألهغلامااستقر)8(ثم،دينار

.العامهذافيبقليلهذابعد

قوله:1()0شعرهفمن،فاضلاشاعرا،لطيفاأديباكان:)9(الخازنبنالفضلأبو

ضاحكبوجهتلقانيإلاحاجبا113(أرفلممنزلهوافيت

المالكوجهضياء)12(لمقدماتنتيجةالغلاموجهفيوالبشر

مالكورأفة،رضوانأفشكرتجحيمهوزرت،جنتهودخلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

(.ط:)توفي

تاريخفيالذهبيوخط،الأثيرلابنوالكامل(9102/)المنتظممنهناوما،خطأ،"الحسين":طفي

.(بشار).وغيرها(1/1091)الإسلام

ومرآة(4/9124)الحفاظوتذكرة(4/27)والعبر(8285/)الأثيروابن(9251/)المنتظمفيترجمته

.(2133/)المضيةوالجواهر(3302/)الجنان

.بفيليس

.وحضره:ب،آ

.(9302/)المنتظمفيترجمته

.وبالمنتظمعنوماهنا،الجزري:ط،الحريري:ا

.والاعترافالإقرارعلىحملهبمعنى

.الخازنبنأحمد:فيهواسمه(8285/)الأثيروابن(9452/)المنتظمفيترجمته

الأثير.وابن،المنتظمفيالأبيات

صاحبا.:الأثيروابنوالمنتظم،ط

.حياء:ب،آ
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وكمسهئةعشرةث!اثسنةخلت5ث!

سنجرالسلطانعمهوبينملكشاهبنمحمدبنمحمودالسلطانبينالشديدة)1(الحروبكانت:فيها

السنة.هذهمنالأولىجمادىعشرسادسفيببغدادلهفخطب،لسنجرفيهاالنصروكان.ملكشاهابن

أخيهلابن)2(يخطبأنسنجرالسلطانورسم،بينهماالصلحوقعثممحمودالسلطانأخبطةوقطعت

)3(.
.)4(بعدهأعمالهسائرلمحيمحمود

فسار،خلقا()5(أهلهامنأوقتلوا،وملكوهاعنوةففتحوهاحلبمدينةإلىالفرنجسارت:وفيها

تحصنواقدجبلإلىولحقهم،عنهافهزمهم،)6(كثيفجيشفيأرتقبنإيلغازيماردينصاحبإليهم

مقدميهممنوأسر،اليسيرإلامنهميفلتولم)8(،والمنةالحمدودله،عظيمةمقتلة)7(هنالكفقتلهمفيه

)39.!.01()
فقال،اللهلعنه،رأسهوحمل،أنطاكية)11(صاحبسرجالقتلفيمنوقتل.رجلاوسبعين

الكامل(منأ:فاحشةمبالغةبالغوقد،ذلكفيالشعراءبعض

التعويلالخالقبعدوعليكالمقبولفقولكتشاءماقل

)12(الإنجيلرجالهلفقدوبكىنصرتهحينالقرانواستبشر

محمودالملكقتله،السيرةسيء،غاشماظالماوكان،بغدادشحنةمنكوبرسالأميرقتل:وفيها

ونعم،عدتهاانقضاءقبللأبيهسريةتزوجأنه:منها؟لأمور)13(يديهبينصبراملكشاهبنمحمدابن

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

.الحرب:آ

.طفيليس

.طفيليس

.طفيليس

وحدها.طعن

كبير.:ب

.هناك:آ

فلم.:ب

.(8288/)الأثيرابنعندوكذلك،تسعأ:ب،آ

.(8288/)الأثيرابنوكذلك،وتسعين:ط

.بفيليس

.(8928/)الأثيرابنفيالبيتان

منهالمسلميناللهأراحوقد،فعلماونعم.عدتهاانقضاءقبللأبيهسريةتزوجأنه:منها؟(8892/)الأثيرابن

وأغشمه.أظلمهكانفما،اللهقبحه
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وأغشمه.أظلمهكانفما،اللهقبحهمنهالمسلميناللهأراحوقد،فعلما

وخلعالزينبيمحمدبنالحسينطالبأبيبنعليالقاسمأبوالأكملبغدادقضاةقضاءتولى:وفيها

.()1ترجمتهوستأتيالدامغانيالحسنأبيموتبعدعليه

ذلكوشاهد،السلامعليهم،ويعقوبإسحاقوقبر،إبراهيمالخليلقبرظهر:وفيهاأ

تاريخه""فيالخازنابنذلكذكر.وفضةذهبمنقناديلوعندهم،أجسادهمتبلولم،ا)2(الناس

.بالصوابأعلموالله،الجوزيلابن")3(المنتظم"مننقلهوأظنه

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

صاحب،ببغدادالحنابلةشيخ،الوفاءأبو،عقيلبنمحمدبنعقيلبنعلي:)4(عقيلابن

.المفيدةالتصانيفمنوغيره")5(الفنون"

وتفقه.الكثيرالحديثسمع.شيطاابنعلى)6(القراءاتوقرأ.وأربعمئةوثلاثينإحدىسنةولد

الهمذاني،الملكعبدعلىوالفرائض،)7(برهانابنعلىالأدبوقرأ.الفراءبنيعلىأبيبالقاضي

وكان.المعتزليالوليدأبيعلىوالأصول،سمعونابنصاحب،العلافبنطاهرأبيعلىوالوعظ

علىبرزفلهذا،عليهميلويفلا،أصحابهبعضلامهوربما،مذهبكلمنالعلماءبجميعيجتمع

فيوعظوقد.اشتغالوكثرة،مروءةوحسنوديانةصيانةمع،كثيرةفنونفيزمانهأهلوبذ،أقرانه

وكانت01موتهحينإلى،حواسهبجميع()8(اللهمتعهوقد1،ذلكفتركفتنةفوقعت،الأحيانبعض

.الجزءهذامن543سنةحوادثفيترجمتهسترد()1

.طفيمختلفةالعبارة)2(

ماعلىتاريخهفيالتميميأسدبنحمزةقاله:(11/153)الإسلامتاريخوفيالمنتظممنطبعفيماأجدهلم)3(

الذهبي.قالكماالأثيرابنكاملفيوهو،الأثيرابنحكاه

(883/)الزمانومرآة(8192/)الأثيروابن(9212/)والمنتظم(2925/)يعلىأبيابنطبقاتفيترجمته()4

.(1أ-1/4263)رجبابنوذيل(2252/)الأحمدوالمنهج(3402/)الجنانومرآة(492/)والعبر

مئةالأربعبعدالفلانيالمجلدمنهرأىمنحدثني؟منهأكبرالدنيافييصنفلمالفنونكتابله":الذهبيقال)5(

منهطبعوقد(11402/الإسلامتاريخ)"لهوقعقدوما،ونوادروتواريخومناظراتشريفةبحوثأفيهيحكي

مخطوطأمجلداتونسإلىرحلاتيإحدىفيورأيتالتحقيقرديئةطبعة(أم969المشرقدار)بيروتفيمجلد

.(بشار)الكتابهذامنأظنهالأولمخرومالزيتونيةفيمحفوظأ

المنتظم.فيوالخبر.تصحيفوهو.شيطانابنعلىوقرأالقرآنقرأ:آ،القرانقرأ:ط،ب)6(

ذهب:ماكولاابنقالحتىالفنونذوالعربيةشيخالعلامة،العكبريبرهانبنعليبنالواحدعبدالقاسمأبوهو)7(

نقلأقصيرةترجمةالمؤلففيهاوترجمه(456)سنةتوفي.مثلهأرولم،الأنسابيعرفمن،العربيةعلمبموته

.(بشار).العافيةاللهنسأل،المذهبفيالمخالفةبسببإليهوأساءمحاسنهمنغضالذيالجوزيابنمن

ومتع.:ب،افيمكانهما)8(
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جنازتهوكانت.الثمانينجاوزوقد،السنةهذهمنالأولىجمادىثانيالجمعةبكرةفي()1(وفاته

الله.رحمه،مخلصالخادمجانبإلىأحمدالإمامقبرمنقريبأودفن،حافلة

بنالحسينبنمحمدبنعليبنمحمدبنعلي:)3(تعالىاللهرحمه()2(الدامغانيبنأالحسنأبو

فيولد.القضاةقاضيابنالقضاةقاضي،الدامغانيالحسنأبو،حمويهبنالوهابعبدبنالملكعبد

بكربأبيعزلثم،أبيهبعدالقضاةقضاءوتولى،وبرعواشتغل،)4(وأربعمئةوأربعينتسعسنةرجب

.()5(سنةعشرةستالعمرمنولهبغدادمنالطاقببابالقضاءوولي01الحكمإلىأعيدثم،الشامي

.القضاءقضاةمن-ببغداديعني-منهسئاأصغرالحكموليحاكميعرفولا:الجوزيابنقال

محمدطاهرأباإلااشريحوغير)7(غيرهالخلفاءمنلأربعة،)6(الحكمولياحاكميعرفولا:قال

والمسترشد،،المستظهر-مستنابأكانوإنخلفاءلخمسةالقضاءوليرأيناهقدالكرخيبنأحمدابن

.والمستنجد،)8(،والمقتفي،والراشد

الله.رحمه،وقوته(1وتوقيه)0تحريهعلىيدلما)9(وصيانتهوديانتهأمانتهمنذكرثم

ثلاثعنالسنةهذهمنالمحرمفيوفاتهوكانتكذلكسنةوعشرينأربعأالحكم،)11(وليوقدا

الله.رحمه،حنيفةأبيمشهدعندوقبره،أشهروستةسنةوستين

:المخرمي)12(سعدأبو،الحسينبنعليبنالمبارك

)1

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

11

12

ط:توفي.

الألقابمعجمفيالادابمجمعوتلخيص(8/192)الأثيروابن(212-9/802)المنتظمفيترجمته

.(3402/)الجنانومراة(403/)والعبر(097-2978/ق4/ج)

.طفيليس

وردلأنهالمرجحهوهناوما،وأربعمئةوأربعينست:يعلىأبيابنوطبقاتطوفي،وأربعمئةست:ب،آفي

سنة.وستينأربععنتوفي:قولهمنالعبرفيمايوافقولأنه،الأثيروابنالجوزيابنعند

سنة.عشرةسبع:(11/802)الإسلامتاريخوفي،(9802/)المنتظمفيوالخبروحدهاطعن

المنتظم.فيوالخبر.قضى:ط،ب

تصحيف.وهو.إلا:وطالأصلينفي

.(9/802)المنتظمعنالمعقوفتينبينما

.افيليس

بالشروطجيدبصرلهوكان.وعفافوصدقاتمروءةذامتدينافقيهأوكان:الجوزيابنوعبارة(وتفوقه):ط

.والسجلات

تولى.:ط

وذيل(3502/)الجنانومراة(431/)والعبر(9152/)والمنتظم(925-2258/)يعلىأبيعندترجمته

.(2052/)الأحمدوالمنهج(171-1/166)رجبابن
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يسبقلم،كثيرةكتباوجمعودرس،وأفتىوناظر،أحمدالإماممذهبعلىوتفقه،الحديثسمع

مدرسةبنىوقد.الأقضيةسديد،الطريقةجميل،السيرةحسنوكان.القضاءفيوناب،مثلهاإلى

بأموالوصودرالقضاءعنعزلثم،)1(الجيليالقادرعبدالشيخإلىالمنسوبةوهي،الأزجبباب

بكرأبيجانبإلىودفن.السنةهذهمنالمحرمفيوفاتهوكانت.عشرةإحدىسنةفيوذلك،جزيلة

أحمد.قبرعندالخلال

وك!سمئةلمحشوةأربمسنةخلت5ث!

بنمحمدابنيومسعودمحمودالسلطانينالأخوينبينعظيمةوقعةكانتالأولربيعمنالمنتصففي

أمرائه.منوجماعة)2(إسماعيلأبوالأستاذوزيرهوأسر،مسعودعسكرفانهزم.أسداباذعقبةعندملكشاه

صناعةفي()3(تصانيفوله،سنةأوستوننيفولهفقتلإسماعيلأبيالوزيربقتلمحمودالسلطانفأمر

واصطلحا.وبكيااعتنقا)6(اجتمعا)5(فلما،عليهواستقدمه،الأمانمسعودأخيهإلى)4(أرسلثم.الكيمياء

خيمةونصب،بغدادإلىبنفسهوركب،البلادالحلةصاحب()7(صدقةبنأدبيسنهب:وفيها

وتهدد،البلادفيأبيهبرأسطيفكيفوذكر،الضغائنمننفسهفيماوأظهر،الخلافةدارلإزاء

قدمفلما.محمودالسلطانوبينبينهسيصلحأنويعده،جأشهيسكنالخليفةإليهفأرسل.المسترشد

فركب،السلطانجيش)8(نهبإنهثم،عادتهعلىوأجراه،فأمنه،يستأمندبيسأرسلبغدادالسلطان

مندبيسأفهرب0()9(الحلةإلىبهاأليعبرسفينةألفمعهواستصحب،لقتالهبنفسهمحمودالسلطان

والسلطانالخليفةإلىوأرسل،(01()الحلةإلىعادثم،سنةعندهفأقام،إيلغازيإلىوالتجأ،يديهبين

الشيخروضةتعميرضمنالأخيرةالسنياتفيجددتوقد،والمدرسينبالطلبةعامرةاليومإلىقائمةالمدرسةهذه(1)

.(بشار)تعالىاللهحررهابغدادمنالشيخباببمحلةاليومالمعروفةهيالأزجبابومحلة،القادرعبد

للذهبيالإسلامتاريخفيوالتفاصيل،الجزءهذامن515سنةحوادثفيترجمتهوسترد،الطغرائيالشاعرهو)2(

(1/1154-155).

.بفيليس)3(

نفذ.:ب،1)4(

التقيا.:ط)5(

التقيا.:ب)6(

.طفيليس)7(

جسر.:ط)8(

فيها.ليعبر:ط)9(

.افيليس)15(
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قريباعليهوضيقوافحاصروهجيشا)2(إليهالسلطانوجهز،منهيقبلافلم.منه()1(كانأمماإليهمايعتذر

.()3(الأماكنتلكفيإليهالوصولمنالجيشيتمكنلا،بلادهمنيعفيأوهو،سنةمن

كفارالكرجأومع،تفليسمنبالقربوالمسلمينالكرجبينالعظيمةالوقعةكانت:وفيها

أسير،آلافأربعةمننحواوأسروا،جزيلةأموالاوغنموا،كثيراخلقاالمسلمينمنفقتلواالقفجاق)4(

ثممدةتفليسوحاصروا،منكرةأشياءوفعلوا،النواحيتلكالكرجونهب.(()راجعونإليهوإناللهفإنا

،الأمانمنهميطلبونالبلدأهلمنلهم)6(جاءاحينوالخطيبالقاضيأحرقوابعدما،عنوةملكوها

العزيزالعظيمالعليباللهإلاقوةولاحولفلاالأموالعلىواستحوذوا،الذريةوسبوا،أهلهاعامةوقتلوا

الحكيم.

)8(وغنمفقتلهموالتركمانالعربمنخلقعلىالرهاصاحبالفرنجيجوسكين)7(أغار:وفيها

أموالهم.

الوكيل.ونعماللهفحسبنا،ونهاراليلاجهاراالدوروأخذوا،ببغداد)9(العيارونتمرد:وفيها

المغربببلادالتومرتبنمحمدملكابتداءكان(01ا)السنةهذهأوفي

النظاميةفسكن،بغدادإلىالمغرببلادمنسنهحداثةفيقدمأنهالرجلهذاأمرابتداءكان

.وغيرهالغزاليعلىوالأصولالفروعمنجيداجانبامنهفحصل،بالعلمواشتغل،ببغداد)11(

حينسيماولا،ملابسهحسنالغزاليعلىينكر()12(كانأوربما،والورعوالزهدالتعبديظهروكان

وحدها.طعن(1)

.السلطانإليهوجهز:ط)2(

إليه.الوصولعلىالجيشيقدرلابلادهفيممتنعوهو:ط)3(

-(121)الآثارذواتوالأمصار(162)البلدانتقويم.قزوينبحرمنالشمالإلىتقعواسعةصحراءالقفجاق)4(

.(4462/)الأعشىوصبح-كثيرابندارطبعة

.افيمكررالحاصرتينبينما)5(

بهما.فأخرقوا:(3892)الأثيرابنوفي.أوفق:آ.إليهمخرجوا:ط()6

جوسلين.:(136)الدريةوالكواكب(8203/)الأثيرابنوعند،وطالأصلينفيكذا)7(

وأخذ.:ط)8(

.(9216/)المنتظمفيالعيارينعنأكثرتفصيلاتيوجد)9(

وفيها.:ط(01)

وحدها.طعن(1)1

أنكر.وربما:ب،ا(21)
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.غيرهعلىوكذلك،جداالإنكارعليهأظهر،بالنظامية(1/التدريسخلعةلبس

)2(ير
ويشغلهم،القرانالناسويقرئ،المنكرعلىوينهىبالمعروفيأمرفكانبلادهإلىوعادحج3

.الناسفيذكرهفطار،الفقهفي

وسأله،وأكرمهفعظمه،إفريقيةبلادصاحبباديسبن)3(المعزبنتميمبنيحيىبهواجتمع

المساجد.إلايسكنولا،وعصاركوةإلامعهوليس،()4(صيتهوبعدأبذلكأيضأفاشتهر،الدعاء

كانوقد،عليبنالمؤمنعبدتلميذهومعه،مراكشدخلحتىبلدإلىبلدمنينتقل(كان)ثم

غيرها.فيرأىماأضعافالمنكراتمن()7(مراكشأفيفرأى،)6(والشهامةالنجابةفيهتوسم

حتى.ذلكإنكارفيفأخذ،وجوههنعنحاسراتيمشينوالنساء،يتلثمونالرجالأنذلكمن

ومامراكشملك()9(تاشفينأبنيوسفبنعليالمسلمينأميرأختالأيامبعضفيبه)8(اجتازتإنه

عليهن،)11(ينكرونوأصحابههوفشرع،مثلهاوجههنحاسراتراكباتنساء)01(ومعها،حولها

،الفقهاءوأحضر،الملكفأحضره،دابتهاعنالملكأختفسقطت،الدوابوجوهيضربونوجعلوا

ابنالملكنفاههذاومع،أبكاهحتى،نفسهخاصةفيالملكيعظوأخذ،بالحجةعليهمفظهر

.8)12(
فجهز،كثيرخلقذلكعلىفاتبعه،قتالهإلىالناسويدعو،عليهيشنعفشرع،بلدهعنتاسمين

وقويت،أمرهوارتفع،شأنهفعظم،التومرتابنفهزمهمكثيفاجيشا()13(تاشفينابنأإليه

ص")14(ء تسمىوعقيدة،التوحيدفيكتابأوألف.الموحدينجيشجيشهوسمى،بالمهديوسممى،سوكته

.المرشدة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

التدريس.خلعلبسلماسيماولا:ط

.بفيليس

.افيليس

.هذا:ب،افيمكانهما

جعل.ثم:ط

فيه.والشهامة:ط

فيها.:ب،ا

اجتازته.:بفي

.بفيليس

مثلها.نساء:(ط

.الإنكارفي:ط(

وحدها.اعن(

الملك.:ط،ب(

أركانه.:ب،آ(



المغربببلادالتومرتبنمحمدملكابتداء42

نحواالأيامبعضفيمنهمفقتل،مراكشصاحب،)2(تاشفينابنأجيوشمع)1(وقعاتلهكانتثم

.الونشريشي)3(اللهعبدأبيبإشارةوذلك،ألفاسبعينمن

بئرفي،بهيشهدونملائكةبذلكوله،"الموطأو"القرآنوعلمه،ملكإليهنزلأنهذكروكان

بذلك،لهشهدوايسمعونوالناسذلكعنسألهمفلما،رجالافيهأرصدقدوكان،بهاجتازفلما،سماه

.)6(عليهسلطظالماأعانمن:يقالولهذا،آخرهمعنفهلكوا)5(،عليهمالبئربطم)4(حينئدفأمر

وعبدالونشريشياللهعبدأبوعليهمجيشا،بالمهدينفسهلقبالذي،التومرتابنجهزثم

اللهعبدأبوقتلممنفكان،عظيمأ)7(قتالافاقتتلوا،أهلهاإليهمفخرج،مراكشلمحاصرة،المؤمن

رفعته:قالوايجدوهفلمالقتلىفيافتقدوهفلما،تخاطبهالملائكةأنزعمالذيهذا،الونشريشي

كثير.خلقالمهديأصحابمن)8(وقتل.المعركةفيوالناس،دفنهالمؤمنعبدكانوقد،الملائكة

أبيقتلوساءه،مرضهإلىمرضاازدادالخبربهجاءفلما،مدنفامريضاالجيشجهزحينكانوقد

كانوقد.المؤمنينأميرولقبه،علي،)9(أبنالمؤمنلعبدبعدهمنالأمروجعل،الونشريشياللهعبد

عاقلا.حازماحسناشابا

.(1)1سنينعشر(1()0ملكهومدة،سنةوخمسونإحدىعليهأتتوقد،التومرتابنماتأثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

.قعاتوا؟آ

لملك.ا:ب

بالسينالونشريسي:أيضأالنسبةهذهفيويقال(8792/)الأثيرابنعنهناوما،ط،ب،افيمصحفةاللفظة

.(475/)عذاريلابنالمغربالبيان.المغاربةعندالنسبةضبطفياختلافذلكفيولعل

فطم.:بفي

.فماتوا:ط

والثلاثونالتاسعالجزءفيتاريخهفيعساكرابنالحافظرواهوقد.المرفوعفييثبتولم،الألسنةعلىدائرهو

بنسعيدعنزكريابنعليبنالحسنطريقمن،الفقيهالطرسوسيأحمدبنالباقيعبدترجمةفي(041)صفحة

مرفوعاعنهاللهرضيمسعودبناللهعبدعنحبيشبنزرعنعاصمعنسلمةبنحمادعنالكرابيسيالجبارعبد

ابنالحافظقالولذلك،زكريابنعليبنالحسنوافته"عليهاللهسلطهظالماأعانمن":!يماللهرسولقال:قال

سورةفيتعالىاللهقال،صحيحومعناه:أقول،ضعيف:أيغريبحديثوهذا(2176/)تفسيرهفيكثير

.!...بعفحاالطفينبغضنوذلككذ):921الأنعام

.يدأشد:ط

أصحابه.منمعهممنوقتل:ط

.بفيليس

سنة.وخمسينإحدىابنماتحينالتومرتابنكانوقد:ب،آ

يدعلىالفتوحاتوكانت،الموتوبغته،ومهدهاالقواعدقرروإنما،البلادمنشيئاتومرتابنيتملكلم

.(1/1042للذهبيالإسلامتاريخ)المؤمنعبد
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فأحبه،جيدةسيرةمنه)2(وظهرت،الرعاياإلىأحسنعليبنالمؤمنعبدإلىالأمر)1(صاروحين

ولممراكشصاحبتاشفين)3(لابنالعداوةونصب،ورعيتهجيوشهوكثرت،ممالكهواتسعت،الناس

فيفمات،بعدهمنتاشفينولدهفقام،تاشفينابن)4(فمات،وثلاثينخمسسنةإلىبينهماالحربتزل

.رمضانمنوعشرينسبعليلةوثلاثينتسعسنة

.ء".)5
النواحيتلكفملك،المؤمنعبدإليهفسار،لاسمينبنيوس!بنعليبنإسحاقأخوه(!ولي

وكان،إسحاقملكهاوقتل،وجلعزاللهإلاعددهميعلملاأممأهنالكفقتل،مراكشمدينةوفتح

وأربعين.ثنتينسنةفي،السنصغير

منهمملكواوالذين،سنةسبعينملكهممدةوكان،المرابطينملوكآخرهذاإسحاق)6(وكان

.المذكورعليابنا،وإسحاق)7(تاشفين:وولداه،يوسفوولده،علي:أربعة

وأربعينثلاثسنةفيوظفر،)8(النواحيبتلكملكهواستقر،مراكشمدينةالمؤمنعبدفاستوطن

الشجعانمنمقاتل)11(فارسألفوعشرينراجلألفمئتيفي)01(عظيمةقبيلةوهي،بدكالة)9(

)12(بيعتإنهحتى،أموالهموغنم،ذراريهموسبى،غفيراوجما،كثيراخلقامنهمفقتل،الأبطال

.معدودةبدراهمالحسناءالجارية

وكيفأيامهفي()13(كانوماأوإمامتهأحكامهفيمجلداهذاالتومرتابنسيرةفيلبعضهمرأيتوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

.طفيليس

له.:ط

تاشفين.إلى:ط

.طفيليس

فتولى.:ط

.فكان:آ

.سفيانأبو:ط

الناحية.:ط

فبالضم.أباديالفيروزأما،الدالبفتحوالصاغانيياقوتضبطها

نحو.:ط

راجل.:ا

.()عأبيعت:النسخبعضوفي،بيعت:طفيكذا

.آفيليس
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عنإلاتصدرلامحالوهي،بزةأحوالأنهاتوهمالتيالأشياءمنيتعاطاهكانوما،المغرببلادتملك

.()1الأنفسمنوأزهقالناسمنقتلوما،فجرة

:الأعيانمن-()2(وخمسمئةعشرةأرجسنةأعنيأ-فيهاتوفيوممن

:البركاتأبو،السيبي)3(بنالوهابعبدبنأحمد

ولاهالمسترشدإلىالخلافةصارتفلما،المستظهرالخليفةأولاديعلموكان.الحديثأسند

ألف)5(بمئةحزر،كثيرأمالاوخلف.العلمأهليتعهد)4(والصدقاتالأموالكثيروكان.المخزن

وخمسينستعنالسنةهذهفيوفاتهوكانت.والمدينةلمكةدينارألفبثلاثينذلك)6(منأوصى،دينار

.حربببابودفن.الدولةأرباب()8(وأ)7(صدقةبنعليأبوالوزيرعليهوصلى،أشهروثلاثةسنة

:)9(القشيرينصرأبو،هوازنبنالكريمعبدبنالرحيمعبد

حاضرخاطروله،وفطنةذكاءذاوكان،جماعةعنالحديثوروى.الحرمينوإمامأبيهعلىقرأ

والشافعية،الحنابلةبينفتنةبسببهفوقع،بهافوعظ،بغداددخلوقد.فصيح1(ماهر)0ولسان،جريء

لإطفاءبغدادمن()11(بالخروجالقشيريابنأوأمر،موسىأبيبنجعفرأبوالشريفبسببهافحبس

السنة.هذهفي(()12وفاتهأوكانت،بلدهإلىفعاد،الفتنة

:()14الدينوريحامدأبو،(عمر)13بنعليبنالعزيزعبد

)2

)3

)6

)7

)8

)9

11

12

13

14

.لأنفاسا:ب،ا

وحدها.بعن

.(8203/)الأثيرابنوتاريخ(3227/)الأدباءومعجم(9912/)المنتظمفيترجمته

يتعاهد.:ط

المنتظم.فيوالخبر.بمئتي:ط

منه.:ط

.الجزءهذامن522سنةحوادثفيترجمتهسترد

.(9912/)المنتظمعنمستدرك

(433/)والعبر(8203/)الأثيروابن(221-9022/)والمنتظم(803)المفتريكذبتبيينفيترجمته

.(3012/)الجنانومرآة(2031/)الوفياتوفوات

باهر.:آ

.القشيريابنوأخر!:ط

توفي.:ط

الذهبي.المؤلفبخطوهوالإسلاموتاريخالمنتظممنهناوما.محمد:النسخبعضوفي،حامد:ط

.(11/223)الإسلاموتاريخ(9122/)المنتظمفيترجمته
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ووعظ.،الحديثروىوقد،الخليفةعندووجاهةومروءةحشمةذا،والصدقاتالمالكثيركان

أعلم.والله،(()1السنةهذهأفيبالريوفاتهوكانت.المنطقحلو،الإيرادمليحوكان

وخمسمنةلمحشرةخيللعلللنةخلتص5ثي

صلاحأخذهاأنإلىأولادهيدفيفبقيتميافارقينمدينةإيلغازيمحمودالأميرالسلطانأقطع:فيها

.أ)2(أوخمسمئةثمانينسنةفيأيوببنيوسفالدين

الفرنج.)5(بقتال4(وأمما،الموصلمدينةالبرلسقيآقسنقر3(أيضاأقطع:وفيها

جوسكين)6(ملكهافأسر،الرهامدينةإيلغازيأخيابنوهو،بهرامبنملكحاصر:وفيها

.خرتبرتبقلعةوسجنهمأصحابهرؤوسمنوجماعةالفرنجي

.أ)7(والأنعاموالدوابالناسمنكثيراخلقافأهلكت،أيامثلاثةافاستمرتبمصرسوداءريحهبت:وفيها

وتهدم،شرفااللهزاده،اليمانيالركنبسببهافتضعضع)8(بالحجازعظيمةزلزلةكانت:وفيها

.المنورةبالمدينة،()9(وأميهوأبأبي،جمي!اللهرسولحرممنشيءوتهدم،بعضه

عنوينهىبالمعروفيأمر،وغيرهالفقهفيبالنظاميةاشتغلقدكانبمكةعلويرجلظهر:وفيها

البحرين.(1إلى)1هاشمأبيابنصاحبهافنفاه،(1كثير)0ناسفاتبعه،المنكر

والجواهر()12(والفراشالأثاثأمنشيءفيهايبقفلم،بأصبهانالسلطانداراحترقت:وفيها

.راجعونإليهوإناللهفإنا،الأحمرالياقوتسوىوالفضةوالذهب

.طفيليس)1(

وحدها.طعن)2(

.طفيليس)3(

.طفيليس)4(

.لقتال:ط)5(

جوسلين.:الأثيرابنوعندالأصلينفيكذا)6(

.طفيليس)7(

.بفياللفظةوليست،تضعضع:1)8(

وحدها.بعن()9

.كثيرة:ب(01)

.بفيليس)11(

.والقماشالآثار:ط)12(
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ألفتساويأخشابفيه،عظيماجامعاوكان،أيضابأصبهانالجامعاحترق)1(بأسبوعذلكوقبل

رضى،كعببنأبىبخطمصحفمنها،مصح!خمسمئةفيهاحترقماجملةوفى.دينار)2(ألف
.)3(

.راجعونإليهوإناللهوإنا)4(،عنهالله

كتفيه،علىالبردة،الخلافةأرلهةفيالخلافةدارفيباللهالمسترشدالخليفةجلسشعبانوفي

.الأرضوقبلا،يديهبينفوقفا)6(،ومسعودمحمود)5(الملكانالأخوانوجاء،يديهبينوالقضيب

عليهوتلا،الخليفةووعظه،كرسيعلىوأجلس،وتاجاوسوارينوطوقأخلعسبعمحمودعلىفخلع

(8-7:الزدزدةا!ييشراذرةمثقاليغملومن!ير؟خيراذرةمشقاليغملفمن):تعالىقوله

يديهبينمنوخرجا،الملكوقلده.)7(يديهبيناللواءالخليفةلهوعقد،الرعاياإلىبالإحسانوأمره

.جداعظيمةأبهةفيدارهماإلىأيديهمابينوالجيش،معظمينمطاعين

.الخادمنظربالناسوحج

فيها:توفيوقد

بنأحمدبنالحسينبناللهعبدبنمحمدبنعليبنجعفربنعليالقاسمأبو،)8(اللغويالقطاعابن

:اللغويالمصريثمالصقلي)9(السعديالأغلببنمحمدبناللهزيادةبنمحمد

حدودفيمصرقدموقد.كثيرةمصنفاتوله.القوطتةابنعلىفيهبرزالذيالأفعالكتابمصنف

وكان.)01(أمرهفيوبالغوا،المصريونفأكرمه،صقليةأخذعلىالفرنجأشرفتلما،خمسمئةسنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

في4القصرحريقوقعبينماالاخرربيع27فيوقعأصبهانجامعحريقلأنطفيماوالأصح.بليلة:ب؟ا

.(9223/)المنتظمفيوالخبرالآخرةجمادى

.دينارألفيساويماالأخشابمنفيه:ط

ثمنية.:افيبعدها

فإنا.:ط،آ

.السلطان:ط

وتوقفا.:آوفي،يديهبينووقفاالأرضفقبلا:ط

.بيدهلواءين:ط

الإسلاموتاريخ(324-3322/)الأعيانووفيات(2236/)الرواةوإنباه(12/927)الأدباءمعجمفيترجمته

.(3122/)الجنانومراة(432/)والعبر،(11/124)

.الصفدي:آ

إكرامه.:ط
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ا)1(الدينافيالتساهلإلىينسب

الثمانين.جاوزوقدمات)2(

.جيدةقطعةمنهخلكانابنالقاضيلهأورد،قويجيدشعروله.

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بمصر.الفاطمييندولةمدبر:)4(الجماليبدرالجيوشأمير)3(بنالأفضلشاهنشاهالقاسمأبو

الذيالجامعبانيوأبوه.مرجوش)7(:)6(يقولونوالعامة،الجيوشأميرقيساريةتنسب،)5(أبيهاوإلى

مدينةعلىالمستنصرنائبأبوهوكان.أيضأبعسقلانالرأسومشهد،العطارينبسوقالإسكندريةبثغر

مصر،ديارعلىفاستنابه،البحرفيفركب،الشتاءفصلفيإليهاستدعاهثم.عكا:وقيل،صور

الأفضلولدهبعدهالوزارةفيوقام.وأربعمئةوثمانينثمانسنةفيومات.فسادهابعدالأمورفسدد

والصرامة.الشهامةفيكأبيهوكان،هذا

،السيرةحسن،عادلاوكان،يديهعلىالأمورواستمرت،المستعليأقامالمستنصرماتولما

عن،السنةهذهمن،رمضانفيفقتله،راكبوهوفداويضربه.أعلمفالله،السريرةبجودةموصوفا

اليومالوكالةداردارهوكانت.سنةوعشرين)8(ثمانيأبيهبعدذلكمنإمارتهوكانت.سنةوخمسينسبع

الذهبمنالمقنطرةالقناطيرمنوالإحصاءالعد)11(تفوقجدا1()عظيمةأمواللهوجد)9(وقد،بمصر

إلىاالفاطميالخليفةإلىكلهذلكفانتقل،النفائسوالجواهروالحرثوالأنعامالمسومةوالخيلوالفضة

.المأمونولقبهالبطائحياللهعبدبأبيالخليفةعنهواعتاض.(،)12وخزائنهحواصله

وحدها.طعن(1)

وحدها.طعن)2(

بمصر.الجيوشأمير:ط)3(

الجنانومراة(35-34)والعبر(451-2/448)الأعيانووفيات(8303/)الأثيرابنفيوأخبارهترجمته)4(

(/3121-212).

إليه.:ط)5(

.تقول:ط)6(

.مرجيوش:ب)7(

.(8303/)الأثيرابنفيوالخبر.ثنتان:آ)8(

.وجدت:ب()9

.عديدة:ط(01)

.العدد:ب(11)

والقطمير.والنقيرذلكمنالفتيلعلىالحسابسواءإلىجامعهوذهبخزانتهفيفجعل:طفيمكانهما()12
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ومن،)2(مكررةدينارألفألفستمئةالعينالذهبمنالأفضلترك:)1(خلكانابنالقاضيقال

عراقي،ذهبأحقاقراحلةوثلاثين،أطلسديباجثوبألفوسبعين،إردبا)3(وخمسينمئتينالدراهم

عشرةفي،مثقالمئةمسمار)4(كلزنة،ذهبمسمارومئة،دينارألفعشرباثنيجوهرفيهاذهبودواة

منالألوانمنلونعلىمنديلكل،بذهبمشدودمنديلمسماركلعلى،فيهايجلسكانمجالس

بدنه.للبسكسوةصندوقوخمسمئة،ملابسه

اللهإلاقدرهيعلملاماوالحليوالطيبوالمسكوالمراكبوالبغالوالخيلالرقيقمنوخلف:قال

فيألبانهاضمانوبلغ،عده)5(ذكرمنيستحيىماوالغنموالجواميسالبقرمنوخلف.وجلعز

.النساءبرسمذهبإبرفيهماكبيرينصندوقينوترك.دينارألفثلاثين)6(السنة

الملك:نظامأخيابن،)7(الطوسيإسحاقبنعليبناللهعبدبنالرزاقعبد

السنة.هذهفيوتوفي،سثجرللملكووزر،وناظرودرسوأفتى،الحرمينبإمامتفقه

وسنجر.محمدالسلطانينأموهي:ملكشاهالسلطانحظية،)8(السفريةخاتون

دينوفيها،الحجاجمعيخرجسبيلسنةكلفيلها،الناسإلىوالإحسانالصدقةكثيرةوكانت

ولما،استحضرتهمحتىالجزيلةالأموالفبعثت،وأهلهاأمهامكانعرفتحتىتبحثتزلولم،وخير

جواريها،بينفجلست،فهمهاتستعلمأنفأحبت،ترهالمسنةأربعينعنهالهاكانأمهاعليهاقدمت

اللهجزاها،يديهاعلىأمهاأسلمتثم،وبكتافاعتنقتا،إليهافقامت،عرفتهاكلامهاأمهاسمعتفلما

والعجم،الأتراكدولةفي،المسلمينا)9(ملوكامنملكينبولادةتفردتوقد،إليهاوأحسن،خيرا

الوليدالملكلعبدولدت،العباسبنت)11(ولادةذلكمن؟اليسيرإلاذلكفينظيرلهذا)01(يعرفولا

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(2154/)الأعيانوفيات

ستالناقلهذاقالكذا":ذلكعلىوعقبالأزديظافرلابن"المنقطعةالدول"كتابمنذلكخلكانابننقل

.(بشار)(1/1238الإسلامتاريخ)"عليهوالعهدة،دينارألفألفمئة

.(القاموس)بمصرضخممكيالوهوأردب:ب،آ

.واحدةكل:آ

.ذكره:ط،ب

وفاته.سنة:ط

.(11/042)الإسلاموتاريخ(8435/)الأثيروابن(9922/)المنتظمفيترجمته

.(8403/)الأثيروابن(922-9228/)المنتظمفيترجمتها

وحدها.طعن

لها.:ط

وهي.:طفيقبلها
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ولدتوالخيزران،أيضاالخلافةولياوقد،وإبراهيميزيدللوليدولدتقدوشاهوند)1(.وسليمان

الله.رحمهم،والرشيدالهادي:للمهدي

العميد،،الأصبهانيالدينمؤيد،الصمدعبدبنعليبنالحسينالعجملاميةناظم)2(الطغرائي

.مدةب!ربلالوزارةوليوقد:بالطغرائيالمعروفالشاعرء)3(المنشىالكتابفخر

فيهايشرحببغدادوخمسمئةخمسسنةفيألفهاالتياللاميةقصيدتهخلكانابنالقاضيلهأورد

البسيط(أمن:أولها،العجمبلاميةوتعرف،وأمورهأحواله

العطللدىزانتنيالفضلوحليةالخطلعنصاتئنيالرأيأصالة

الطفلفيكالشمسرأدالضحىوالشمسشرغأولا)4(ومجديأخيرامجدي

جمليولافيهاناقتيولابهاسكنيلابالزوراءالإقامةفيم

أيضا.الشعرمنذلكغيرلهوأورد،بكمالها)5(خلكانابنالقاضيسردهاوقد

أ)6(وخيسمئةلمحشوةستسنةخلت5ث!أ

وأخذ،عنهاخرجقد)7(كانبعدما،محمودأخيهطاعةإلىطغرلبكالس!لطانرجعمنهاالمحرمفي

.)8(أذربيجانبلاد

إليهافسير،الموصلإلىمضافا،لاقسنقروأعمالها)9(واسطمدينةمحمودالسلطانأقطع:وفيها

وكفاية.حزمعنوأبان،بها(01)السيرةوأحسنفوليها،اقسنقربنزنكيالدينعماد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

فريد.شاه:(17ص)حزملابنالخلفاءأمهاتوفي.آفريدشاه:(7892/)الطبريوفي،الأصولفيكذا

فرند.شاه:(5031/)الأثيرلابنالكاملوفي

(423/)والعبر(091-2185/)الأعيانووفيات(0/156)الأدباءومعجم(الطغرائي)الأنسابفيترجمته

.(3012/)الجنانومرآة

الليثي.:بفي

.افيليس

.(188-2185/)الأعيانوفيات

.بفيليس

وحدها.طعن

قزوين.بحرقربلإيرانالغربيالشمالىفيالانهي

.طفيليس

.افيليس
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إلىللمسيربرزقدوكان،باطنيقتله،السميرميطالبأبومحمودالسلطانوزيرقتلمنهاصفروفي

حافياترجعنقتلهبلغهنفلما،الذهببمراكبجاريةمئةفيزوجتهخرجتقدوكانت،همذان

نظامبنعثمان)2(الملكشمسبعدالسلطانواستوزر.العزبعدهنقد،وجوههنعن)1(حاسرات

الملك.

فأوثق،جيشهمنخلقاوقتل،دبيسفهزمه،صدقةبنودبيسالبرسقياقسنقرالتقى:وفيها

الناحية،تلكدبيسآذىذلكفعند،القلعةإلىورفعهما،وولده)3(دبيسأخاصدقةبنمنصورالسلطان

بغدادفيفنودي،البلادمنأيضاالخليفةأموالونهب،السوادولبس،شعرهوجز،البلادونهب

،البردةكتفيهوعلى،وطرحةسوداءوعمامةأسودقباءوعليهالجيشفيالخليفةوبرز،لقتالهللخروج

ونقيب،الملكنظامبنأحمدالديننظاموزيرهومعه،)4(صينيحريرمنطقةوسطهوفي،القضيبوبيده

ومعه،البرسقياقسنقروتلقاه.إسماعيلالدينصدرالشيوخوشيخ،الزينبيطراد)5(بنعليالنقباء

وبين،دبيسوأقبل،الخليفةيديبينالقراءووقف،الجيشالبرسقيورتب،الأرضفقبلوا،الجيش

بالملاهي.والمخانيثبالدفوفيضربنالإماءيديه

العسكر)6(أبيبنعنيزفحمل،المعركةمنواقتربوكبرسيفهالخليفةشهروقد،الفريقانوالتقى

عمادعليهفحمل،كالأولىفكشفهم،ثانيةمرةحملثم،أميرهاوقتل،فكسرها،الخليفةميمنةعلى

فيأنفسهموألقوا،دبيسعسكرفانهزم،زائدةبن)7(بريكمعهوأسرعنيزافأسر،اقسنقربنزنكيالدين

دبيسنساءوحصلت،يديهبينصبرا،الأسارىأعناقبضربالخليفةفأمر،منهمكثيرفغرق،الماء

يوماوكان،الآتيةالسنةمنعاشوراءيومفيفدخلها،بغدادإلىالخليفةوعاد.()8(السبيأفيوسراريه

يومأ.عشرستةبغدادعنغيبتهوكانت،مشهودا

:1)1(

)2(ط

،1)3(

)4(ب

)5(قيد

)6(ط

من

)7(ط

)8(ط

.تسراخا

الملك.الدينشمس:

دبيس.أخيصدقةبنمنصورمنالسلطانفاستوثق:ب

.صوف:

.(بشار)كتابوزنعلىأنهفذكرالعروستاجفيالزبيديالسيد5

أثبتناهوما،العسكرأبيبنعنتر:(0/1806)الأثيروابن(2242/)المنتظموفي.العسكرأبيبنعنبر:

.(1/1162)الإسلامتاريخفيالذهبيخط

.(صادر.ط0/1906)الأثيرلابنالكاملمنهناوما،بديل:

الأسر.تحت:
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فدخلها،البصرةإلىفصحبهم)2(،المنتفقإلىثم،)1(غزيةوقصد،بنفسهنجافإنهدبيسفأما

)3(
بالفرنج،والتحق،البريةإلىوسار،منهادخرج،البرسقيمنخافثم،أميرهاوقتل،ونهبها

.محمودالسلطانأخيطغرلبالملكوالتحقفارقهمثم،حلب)4(حصارمعهموحضر

وملكأبيهوفاةبعدماردينقلعةأرتقبنإيلغازيبنتمرتالش)5(الدينحسامالسلطانملك:وفيها

ميافارقين.سليمانأخوه

القرنين.ذيقلعةمنقريبابكربديارنحاسمعدنظهر:وفيها

.العواممنتامقبوللهموحصل،بهافوعظوابغدادإلىالوعاظمنجماعةدخل:وفيها

.نظرالخادمالسنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

القاسم:أبيأخو،)6(السمرقنديمحمدأبو،الأشعثأبيبنعمربنأحمدبناللهعبد

زرعةأبيعندليسماعندهأنزعموقد.الحديث)8(حفاظ،)7(أحدهذامحمدأبوأوكان

يوموفاتهوكانت.الافاقإلى)11(ورحلوصنفوألفوجمع،مدةالخطيبصحب1(وقد)0)9(الرازي

سنة.()13ثمانينعن(،)12السنةهذهمنأالأولربيعمنعشرالثانيالإثنين

.بأصبهانقريةإلىنسبة،(السميرمي)14طالبأبو،أحمدبنعلي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

12(

13(

14(

.(بشار)نجدعربمنقبيلةغزية

فصبحهم.:آ

ودخلها.فنهبها:ب،آ

السلامة.اللهنسأل!،هذابمثلقاممنعصرناوفي،النفسوضعةوالخيانةالخذلانهذاتأمل:بشارقال!

.(8131/)الأثيرابنفيوالخبر،تمراش:ط،تمرتشاه:آ

ومرآة(457/)الحفاظوتذكرة(437/)والعبر(8031/)الأثيروابن(923-9238/)المنتظمفيترجمته

.(3132/)الجنان

.طفيليس

.حفاظمنوكان:ط

.(923-9238/)المنتظمفيالخبر

وحدها.طعن

ودخل.:آ

بها.:طفيمكانهما

سنة.وسبعيناثنتينوعاش:(494/)الشذراتفيوردماالروايتينمنوالأصح.ستين:بفي

الأعيانووفيات(8/701)الزمانومرآة(8/803)الأثيروابن(241-9/923)المنتظمفيترجمته

.(3892/)الجنانومرآة(438/)والعبر(2091/)
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،مكوسا)1(الناسعلىوأحدث،والفسقبالظلممجاهراوكان،محمودالسلطانوزيركان

ناصرلالمنالظلمكثرةمناستحييتقد:يقولوكان،متطاولةمدةمنأزيلتقدكانتبعدماوجددها

فضربوا،المنجمينأحضرهمذانإلىالخروجعلىعزمولما،السيئةالسننمنأحدثتما)2(وكثرة،له

السيوفيديهوبينالساعةتلكفيفخرج،ا)3(لعودهأسرعلتكونأخروجهلساعةرملتختله

فقتلهفضربه،ا)5(باطنيجاءهبل،شيئاذلكعنهأغنىفماأ0الباهرةبالعددوالمماليك،)4(المسلولة

يضربونهوالمماليك،الشاةتذبحكماذبحهثم،مقاتلهفيمرةماغيرضربهبعدماالراهنةالساعةفيأ

.ا)6(بعدهماتثم،قتلهحتىذلكمنبشيءيباليولا،ظهرهفيوالنبالبالسيوف

الأمن،بعدوالخوف،ا)7(العزةبعدالذلةأاللهأبدلهنوقد،وجوههنعنحاسراتنساؤهورجع

أبيبقولحالهنأشبهوما،صفرسلخالثلاثاءيومذلكوكان،وفاقاجزاء،والفرحالسروربعدوالحزن

الرمل(مجزوءمنأ:المهديماتحينوجواريهاالخيزرانفيالعتاهية

المسوحعليهن-وأصبحىالوشيفيرحن

ا)8(يطوحيومله-الدهـمننطاحكلا

نوحعمرماصرتع!ولولتموتن

تنوحبدلاكنتإننحنفسكفعلى

محمدأبو،الدينفخر،عثمانبنمحمد)01(بنعليبنالقاسمالمقاماتصاحب)9(الحريري

:البصريالحريري

إلىيسبقولم1،سحبانعلىفيهايربووكاد،الركبانبفصاحتهاسارتالتي"المقامات"مؤلف

.آفيليس()1

.آفياللفظةوليست.ولكثرة:ب2()

لعودته.أسرعليكون:ط)3(

المسللة.:ب(4)

باطني.جاءهذاومع:ب)5(

.بعدهالباطنيماتثم:طفيمكانهما)6(

العز.بعدالذل:ط)7(

.(9142/)المنتغفيوهماطأخطاءمننموذجوهو،واحدببيتبيتينكلوالأبياتامنساقطالثانيالبيت)8(

(323/)الرواةوإنباه(8503/)الأثيروابن(292-16/261)الأدباءومعجم(9142/)المنتظمفيترجمته)9(

.(222-3132/)الجنانومراة(438/)والعبر(68-463/)الأعيانووفيات(8901/)الزمانومراة

ترجمته.مصادرفيمايعضدهأثبتناهوما،خطأ،محمدبنمحمدبنعليبنالقاسم:ط(01)
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والنحو،باللغةواشتغل،الحديثوسمع.وأربعمئةوأربعينستسنةولد.ا)1(يلحقولامثلها

معالإنشاءصناعةوعمل،ببغدادوأقام.)2(أقرانهعلىوبرز،زمانهأهلوفاق،كلهذلكفيوصنف

فكرته.تتعكرولابديهتهتنكرممنيكنولم،الخليفةبابفيالكتاب

والفطنة،بالذكاءزمانهأهلوفاق،واللغة)4(الأدبوقرأ،الحديثسمع:)3(الجوزيابنقال

فيتوفي.منشئها)6(قدرعرفتأملهامنالتيالمعروفةالمقامات)5(وصنف،العبارةوحسنوالفصاحة

.بالبصرةالسنةهذه

بابمنالمقاماتهذهجعلوإنما،لهماوجودلا)7(همامبنوالحارثزيدأباإن:قيلوقد

علمله،فاضلاوكان،وجودلهكانالسروجيسلامبنالمطهر)8(زيدأبو:يقولمنومنهم.الأمثال

أعلم.فالله،باللغةومعرفة

النحوفيفاضلابصرياوكان،)9(سلامبنالمطهراسمهكانزيدأباأنخلكانابنالقاضيوذكر

فيجاءلما)11(بنفسهغنيفإنههمامبنالحارثوأما،بالبصرةالحريريعلى)01(يشتغلوكان،واللغة

.(")12هماموكلكمحارثكلكم":الحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

وحدها.طعن

إخوانه.:ب،آ

.(9124/)المنتظم

.الأدبوقرأصنف:طوفي،وقرأوحدثالحديثوسمع:ب،آ

وأنشأ.:المنتظمفي

المنتظم.فيالعبارةهذهوليست.وعلمهوفصاحتهوقدره:طفيبعدها

المطهر.:طفيبعده

.طفيليس

.سلار:الوفياتفي

عليه.:ط

نفسه.بهغنيفإنما:ا

وقال.بحديثليس:"المراتبمختلفةأحاديثفيالمطالبأسنى"كتابهفيالحوتدرويشمحمدالشيخقال

مقوله،منوجعله،مقاماتهصدرفيالحريريذكره:(931)صفحة"الحسنةالمقاصد"فيالسخاويالحافظ

وهبأبيحديثبعدهاللهرحمهالمؤلفقالكماالمحفوظاللفظوهوالمعنىهذافيالواردوالحديث:أقول

اللهعبدتعالىاللهإلىالأسماءوأحب،الأنبياءبأسماءتسموا":!عاللهرسولقال:قالعنهاللهرضيالجشمي

فيوالبخاري(4345/)المسندفيأحمدرواه"ومرةحربوأقبحها،وهمامحارثوأصدقها،الرحمنوعبد

،ثقاترجالهوباقيمجهولوهوشبيببنعقيلسندهوفي(0594)سننهفيداودوأبو(2277/)المفردالأدب

.()عضعيفوإسناده:أقول
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حارثإماأحدكللأن()2(وهمامحارثالأسماءأصدق)المحفوظاللفظوإنما()1القاضيقالكذا

.(والخاطر)4العزموهو)3(الهمةمنهمامأو،الفاعلوهو

مسجدعليهمدخلأنهسببهاوكان،الحراميةوهي،والأربعونالثامنةعملهامقامةأولأنوذكر

هذهفيهفعمل،السروجيزيدأبو:فقال،فاستسموه،اللسانفصيح،طمرينذورجلالبصرة

أبيبنالحسنعليأبوالدولةعميدالدينجلالوهوالمسترشد)!(الخليفةوزيرعليهفأشار.المقامة

مقامة.خمسينتمامعليهايكملأنصدقةبنعليالعز)6(

منقولمنأصحوهذا:حاشيتهاعلى،)8(المصنفبخطنسخةفيرأيتهكذا:)7(خلكانابنقال

المسترشدوزيروهو،القاشانيمحمد)9(بنخالدبنأنوشرواننصرأبوالدينشرفالوزيرهو:قال

لعجزاذلكفييصدقلمبغدادقدمفلما،مقامةأربعينعملهاقدكانالحريريإن:ويقال،أيضا

وقرطاسا)12(دواةوأخذ،ناحيةفجلسمقامةيعملأنالوزراءبعضفامتحنه)11(،()01(مثلهاعنالناس

.()13(مقامةخمسينافأتمهاأخرىعشراعملبلدهإلىعادفلما.شيءلهيتيسرفلم

(المنسرحمنأ:له)14(المكذبينجملةمنوكان،الشاعرأفلحبنعليالقاسمأبوفيهقالوقد

الهوسمنعثنونهينتفالفرسربيعةمنلناشيخ

)15(بالخرسالعراقوسطرماهوقدبالمشاناللهأنطقه

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

14

.خلكانابن:ط

.()عضعيفوهو،قبلهالذيبمعنىوهو

الهم.:ب،آ

.الخطرةأو:آ

للخليفة.الذيالوزير:ب،ا

.الجزءهذامن522سنةحوادثفيترجمتهوسترد،العزيزعبدبنالحسن:بوفي،المعز:ط

.(464/)الأعيانوفيات

المصنف.:للفظةاختصارأ،المص:آ

محمد.بنخالدبنمحمدبنأنوشروان:ط

وحدها.طعن

وامتحنه.:ب،آ

ناحية.وجلسوالقرطاسالدواةفأخذ:ط

بها.:ب،آفيمكانهما

بها.:طفيبعدها

.بالخرسالديوانوسطرماهكما:ط
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:ويقال،المشانديوان،)1(صدركانأنهويذكر01بالبصرةمكانهو(بالمشان):قولهومعنى

:يقولفأنشأ،ذلكالحريريففهم،ازدراهراهفلما،إليهرحلرجلاأنفاتفق،الخلقدميمكانإنه

البسيط(منأ

الدمنخضرةأغجبته2(رائدصأوقمرغرهسارأولأنتما

)3(ترنيولابيفاسمعالمعيديمثلرجلإننيغيريلنفسكفاختر

أعلم.والله.)4(الخلقدميمالعربفيكانجوادحصاناسمالمعيديإن:يقال

:البغوي(محمدأبو1،محمدبنمسعودبنا!حسينالمفسر)5(البغوي

،"الصحيحينبينالجمعو"،")6(الفقهفيالتهذيبو"،"السنةشرحو"،"التفسير"صاحب

ذلك.وغير"والحسانالصحاحفيالمصابيحو"

زاهداورعاديناوكان.فيهازمانهعلامةوكان،العلومهذهفيوبرع،)7(حسينالقاضيعلىاشتغل

شيخهمعودفن.أعلمفالله،عشرسنةفي:وقيل،ا)8(السنةهذهمنأشوالفيتوفي.صالحاعابدا

أعلم.والله.بالطالقانحسينالقاضي

وخمسيئةلمحشرةسبحسنةخلت5ث!

وقطع،شملهومزق،دبيسا)01(جيشكسربعدأالحلةمنالخليفةعادمنها)9(عاشوراءيومفي

.(()12مسروراأهلهإلىورجع1،منصورامؤيداببغدادبلدهإلى(1()1عادثم،الشهرهذاأولفي،وصله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.صدرالحريريوكان:ط

.ئدأورا:ط

الأمثالوجمهرة(65)والفاخر(1/912)الأمثالمجمعفي.تراهأنمنخيربالمعيديتسمع:المثل

(136و135)المقالوفصل(89و79)سلامبنالقاسموأمثال(1/037)الأمثالفيوالمستقصى(1/266)

.(معد).واللسان(27)لمجهولوالأمثال(55)الضبيوأمثال

الخلقة.:آ

.الجزءهذامن051سنةحوادثفيومظانهاترجمتهتقدمت

تصحيف.وهو.اللفة:آ

.المروروذيمحمدبنحسينالقاضيهو

فيها.:ط

وحدها.طعن

.جيوش:ب

.طفيليس

دبيس.قتالمن:طفيمكانهما
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أيامسبعةبغدادفزينت،ذكراعشراثنيوكانوا،أخيهوأولادأولادهطهورعلىالخليفةعزم:وفيها

.()1(مثلهايرلمماوالثيابوالمصاغالحليمنالناسوأظهر1،مثلهايرلمبزينة

الباقرحي)2(وصرف،عليهاوناظرا،ببغدادللنظاميةمدرساالميهنيأسعدقدممنهاشعبانوفي

فلم،منهمطالبابثمانينواكتفى،جماعةمنهمقطعأنهبسببفتنةالفقهاءبعضوبينبينه)3(فوقع،عنها

منهم.كثيرعلىذلكيهن

فهزمهم،فقتلهمخلفالقفجاقوبينبينهموقعوقد،الكرجبلادإلىمحمودالسلطانسار:وفيها

.منصورامؤيداهمذانإلىعادثم.الحمدودله

كانوقد1،قراجابنمحمودصاحبهاوفاةبعدحماةمدينةدمشقصاحبطغتكينملك:وفيها

غاشمأ.ظالما

إلىوأضيفلدبيس)5(عيناكانالأنهماأفلحبن()4(عليداروهدمت،العلوييننقيبعزلوفيها

العباسيين.نقابةمعالعلوييننقابةالزينبيطرادبنعلي

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الكاتبالدمشقيالشاعر)6(الخياطبابنالمعروفالتغلبيصدقةبنيحىبنعليبنمحمدبنأحمد

الماهر:

ماهراشاعراوكان،بدمشقالشعراءديوانبهختم:عساكر)8(ابنالحافظقال؟مشهور)7(ديوانله

وأخبارهم.المتقدمينلأشعارحفظةمكثرامجيدامحسنا

وحدها.آعن(1)

.(بشار).تصحيفوكله"الباقرمي":النسخبعضوفي،"الباقرجي":(ط)في(2)

ووقع.:ط)3(

.افيليس)4(

تصحيفوهذا.لدبيسعينأكانلأنهأفلحبنعليوهودارهوهدمتالعلوييننقيبعزلوفيها:طفيالعبارة)5(

.(8431/)الأثيرابنفىوالخبر.واحدلاشخصانلأنهما

القصر-وخريدة(3276/)منظورلابندمشقتاريخومختصر(201و2101/)عساكرابنتهذيبفيترجمته)6(

.(3122/)الجنانومرآة(493/)والعبر(1/451)الأعيانووفيات(432)الشامشعراءقسمبداية

ال!ه.رحمهبكمردمخليلالأستاذبتحقيق،أم589سنةبدمشقالعربيةاللغةمجمعفيالخياطابنديوانطبع)7(

الأعيانووفيات(3276/)منظورابنمختصروفي(7361/)عساكرابنتاريخفيالروايةفيبخلافالخبر)8(

(1/146).
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سواهالهيكنلملوالتيقصيدتهذلك)2(من،قطعاالرائقشعرهمن)1(خلكانابنالقاضيلهوأورد

الطويلأمنأ:أولهافييقولالتيوهي،لكفته

بلبهيطيررياهاكادفقدلقلبهأمانانجدصبامنخذا

خطبهأيسرالوجدكانهبمتىفإنهالنسيمذاكوإياكما

صبه)3(القلبمغرممنالهوىمحلأحببتمالعلمتمالوخليلي

يصبهالحببهيعلقومنيتوقالهوىوذوتشوقوالذكرىأتذكر

وقربهالمزاربعدعلىوشوقورجائهالهوىيأسعلىغرام

يلبهالغرامداعييدعهمتىجوىعلىالضلوعمطويالركبوفي

صحبهدونداؤهمنهاتضمننفحةالرملجانبمنخطرتإذا

حجبهمثل)4(إعراضهمنالقلبوفيمعرضالأسنةبينومحتجب

لحبهتكونأنوخوفاحذاراأنةالحيفيانستإذاأغار

بدمشق.سنة)5(وستينسبععنرمضانفيوفاتهكانتوقد

وكمسمئةلمحشرةثمافيسنةخلت5ث!

.()6(الحمدودله1،سبعمئةمنهمفقتلوا،أهلهافقاتلهم،بامدالباطنيةظهرت:فيها

أخو،صدقةبنمنصورإليهوسلم،الزكوييرنقشالدولةسعدإلىببغدادالشحنكيةرذت:وفيها

الخلافة.دارإلىليسلمه،دبيس

)7(بالتأهبالناسفأخذ،بغدادأخذعلىاتفقاوقد،طغرلبكإلىالتجأقددبيسابأنالخبروورد

اقسنقر.بنزنكيالدينعمادالبصرةعلىفاستناب،الموصلإلىبالعودالتركياقسنقروأمر.لقتالهما)8(

.قصيدةمنشعرهمنجيدةقطعة:ط()1

....يكنلملوفيهاقالالتي:ب،آ)2(

(1/146)الأعيانوفياتفيهناكماوهي(177-017)ديوانهفيبيتا78منمؤلفةقصيدةمطلعالأبيات)3(

.(445/)والشذرات

إعراضها.:ب،آ(4)

.045سنةولدالخياطابنلأنتصحيفوكلاهما.سنةوتسعينسبععن:طوفي،سنةسبعينعن:ب)5(

.طفيليس)6(

للتأهب.:ب،آ)7(

قتالهما.إلى:ط)8(
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ملكهاوقد،حلب)1(مدينةأرتقبنإيلغازيبنتمرتاشالدينحسامالملكدخلالأولربيعوفي

.فاستنابفماتحلقهفيسهمفجاءه،منبجقلعةحاصرقدوكان،أرتقبنبهرامبنبلكملكهابعد

إلىمضافةالبرسقيآقسنقرأخذها،ذلكبعدمنهفأخذت،،ماردينإلىعادثم،بحلبتمرتاش

الموصل.

بناءفيالخليفةوشرع،سنجرالسلطانابنةلهليخطبالهرويسعدأباالقاضيالخليفةأرسل:وفيها

السنة.هذهفيالمثفنةبناءوكمل،العروسلأجلدجلةحافةعلىدار

.المسترشديإقبالالدولةجمالالسنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الحفامي:بابنويعرف،الفتحأبو،)2(برهانبنعليبنأحمد

أصحابهعليهنقمثم.ا)3(حنبلبنأأحمدالإماممذهبفيوبرع،عقيلبنالوفاءأبيعلىتفقه

وسادوبرع،والشاشيالغزاليعلىفاشتغل،)4(الشافعيالمذهبإلىالانتقالعلىذلكفحمله،أشياء

.أبرزببابودفن،الأولىجمادىفيوتوفي.شهراالنظاميةفيودرس)5(الزينبيالقاضيعندوشهد

)7(:الدامغاني()6(جعفرأبو،محمدبنعليبنمحمدبناللهعبدأ

بابحجابةوولي،كلهذلكتركثم،أخيهعنالكرخربعفيوناب،أبيهعندوشهدالحديثسمع

.()8(السنةهذهمنالأولىجمادىفيوفاتهوكانت،الأخلاقدمثوكان1،أعيدثم،عزلثم،النوبي

:)9(الميدانيالفضلأبو،إبراهيمبنأحمدبنمحمدبنأحمد

جيد.شعروله.بابهفيمثلهيعلمولم،الأمثالكتابصاحب

السنة.هذهمنرمضانشهرمنوالعشرينالخامسالأربعاءيوموتوفي:خلكانابنقال

)1(ط:صاحب.

.(7101/)والوافي(1/99)الأعيانووفيات(8317/)الأثيروابن(125-9052/)المنتظمفيترجمته)2(

وحدها.بعن)3(

.افيليس)4(

المنتظم.فيوليست.فقتله:طفيبعدها)5(

المنتظم.فيوالخبر.الدامغانيعليأبو،جعفربنمحمدبناللهعبد:ط)6(

.(1/1192)الإسلاموتاريخ،(9251/)المنتظمفيترجمته)7(

.جمادىفيتوفي:طفيمكانهما)8(

ووفيات(1112/)الرواةوإنباه(3281/)واللباب(545/)الأدباءومعجم(1/1563)الأنسابفيترجمته)9(

.(3223/)الجنانومرآة(1/481)الأعيان
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وخهسمئةممشوةتسحسنةكلت5ثي

95

الخليفةإليهمابرزمنهااقتربافلما،الخليفةيدمنليأخذاهابغدادطغرلوالسلطاندبيسقصد:فيها

ثم.منزلةأولإلى،)1(القضيبوبيدهوالبردالسوادوعليهأيديهبينمشاةوالناس،عظيمجحفلفي

أرسل،بغدادينهبواأنعزمهمومن،صبيحتهافييقتتلونالتيالليلةأمستفلما،ذلكبعدالناسركب

أعقابهمعلىورجعوا،الجموعتلكفتفرقت،الليلةتلكفيطغرلالسلطانومرض،عظيمامطراالله

.)2(خائبينخائفين

والسلطان،الخليفةمنالأمانوسألاه،سنجرالملكإلىوطغرل،اللهقبحه،دبيسوالتجأ

وقد،بالملكيستأثرأنيريدالخليفةأنسنجرالملكإلىواشووشى،قلعةفيدبيسافحبس،محمود

وأضمر،شيءذلكمنسنجرالسلطاننفسفيفوقع،الأعداء)4(لقتالاللانإلى)3(بغدادمنخرج

)531 الخليفة.منابنتهزوجقدأنهمع،سوء

الباطنية،1)8(قتله،بهمذانالهرويمنصور)7(بننصربنمحمد)6(سعدأبوالقاضيقتل:وفيها

.(1()0السلطانابنة)9(يخطبسنجرالسلطانإلىالخليفةأرسلهقدوكان

.الخادمنظربالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.(حلب)12صاحب:(1البرسقي)1آقسنقر

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.طفيليس

خائفين.خائبين:ط

.آفيليس

لمحاربة.:ط

.شرأ:ب

وحدها.آعن

بخطهوهوللذهبيالإسلامتاريخفيمايعضدههناوما،(8/931)الأثيرابنعندوكذلك،مسعود:ط،ب

.518سنةفيمقتلهجعللكنه(11/792)

قتلته.:ط

عليه.يخطب:ا

ابنته.ليخطبسنجرإلىالخليفةأرسلهالذيوهو:ط

(1422/)الأعيانووفيات(25-1/42)والروضتين(464/)والعبر(132-8032/)الأثيرابنفيترجمته

.(1/1313)الإسلاموتاريخ(3588/ق4/ج)الألقابمعجمفيالآدابمجمعوتلخيص

قتله..الموصل:ا
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الله،رحمه،كانوقد.)2(الجمعةجامعهايوممقصورةفي،()1(الفداويةوهم1،الباطنيةقتلته

الفقراءإلىوالصدقاتالبركثير،أوقاتهافيالصلواتعلىمحافظا،السريرةصحيح،السيرةجيدتركيا

السلطانوأقره،مسعودالدينعزالسلطانولدهبعدهالملكفيقامتوفيولما.الرعاياإلى)3(والإحسان

عمله.علىمحمود

رباحبنبلالبنسليمانبنإبراهيمبنمحمدبنأحمدبنعمربنشريحبنالرحمنعبدبن)4(هلال

:!ي!)5(اللهرسولمؤذن

هذهفيتوفي،النغمةطيب،القراءةحسن،الصوتجهوريشيخاوكان.البلادفيوجالرحل

تعالى.اللهرحمه،بسمرقندالسنة

مشاهيرأحد:)8(الهرويسعدأبو،منصوربننصربنمحمد)7(،)6(الهرويسعدأبوالقاضي

السلطانإلىالخليفةعنالرسيلةفيذهبحين،بهمذان)9(الباطنيةقتلته،الكبراءوالسادة،الفقهاء

ابنته.خطبةفيسنجر

اليجوةمروخمسمئةأ)15(لمحشويرسنةخلت5ث!أ

بذلكعلمفلما،عليهيكوناأن)11(سنجوالسلطانعلىوالخليفةمحمودالسلطانتراسل:فيها

الخليفة،منويحذره،إليهويستميله،ذلكعنينهاهمحمودأخيهابنإلىكتب،سنجر)12(السلطان

ورجع،عمهقولإلىفأصغى.()14عليهووثب،لهتفرغمنهفرغمتىوأنه،(،)13غائلتهتؤمنلاوأنهأ

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

13

وحدها.طعن

جمعة.:ا

.الصدقاتكثير:ط

.بلال:ط،آ

.(8931/)الأثيروابن(9254/)المنتظمفيترجمته

لإعادته.معنىفلاالترجمةهذهبمثلالحوادثفيقليلقبلتقدم

.(بشار).تحريفوهو"أحمد":(ط)في

.(11/792)الإسلاموتاريخ(8931/)الأثيرابنفيترجمته

بها.بهمذان:ط

.افيليس

.وأن:ط

.آفيليس

وحدها.طعن

.فأخذهإليكدارمنيفرغمتىوإنه:ط
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الأقواتلقلةذلكعنينهاهالخليفةإليهفكتب.ذلك)2(عامهليدخلها)1(بغداديقصدوأقبل،عزمهعن

الغربي،الجانبإلىوتجهزدارهمنالخليفةخرجقدومهأزففلما،إليهوأقبل،منهيقبلفلم،بها

.)3(الناسوعلىعليهذلكفشق

خطباءوراءهوكبر،جدافصيحةبليغةعظيمةخطبةبنفسهالناسالخليفةفخطبالأضحىعيدودخل

حضرهاعمنورواها.بطولهاا)4(المنتظمفيأالجوزيابنسردهاوقد.مشهودايومأوكان،الجوامع

.العدولمنوجماعةالزينبيالقاسمأبيالقضاةقاضيمع،الخليفةعن

الهاشمي(العزيزفىعبدبنأحمدبنمحمدالمظفرأبوابتدرهالمنبرعنينزلأنالخليفةأرادولما )5(

الطويل(منأ:فأنشده

النصرأعلامهحفقدمنبرعلى)7(علامنخيريااللهسلامعليك

الأمرلهوكانالحسنىبسيرتهوعمهمالأنامأممنوأفضل

الصخرلهايلينفصل)9(وموعظةخطسةمنكأسماعناسنمتء 8.)8(

مصرتخويفهاخوفمنرجفتفقدمهابةالقلوبكلبهاملأت

.1(حصزبهايلمأنعلاهاوجلقائلكلعلىفضلالفظهاسما

الزهرالأنجمإدراكهاعنتقاصررفعةالمنابرشأنبهاأشدت

12(الفخزبك)11(الأنامبينلهافأضحىمؤثلامجداعدنانبهاوزدت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

)11(

)12(

.بغدادليدخلوأقبل:ط

ذلك.عليه:ط

ذلك.وعلى:ب

.(-9256258/)المنتظمفيوالخبر،طفيبينهماماليس

.(952-9582/)المنتظمفيوالخبر.آغيرفييردلمالأبياتآخرإلىهنامن

بخطهوهو،للذهبيالإسلامتاريخفيمايعضدههناوما،العزيزعبدبنعليبنأحمد:المنتظمفي

(11/916).

.الإسلاموتاريخالمنتظمعنواستدركتالأصلفيليست

شرفت.:الإسلاموتاريخالمنتظم

فصل.:الإسلاموتاريخالمنتظم

حصر.بهاسلمآلعلاهاوحلت:ا

الفخر.بكللأناممنبهافأضحى:آ

:الإسلاموتاريخالمنتظمفيبعده

الحبروالعالمالسجادبكيباهيغدالقدحتىالعباسبنيوسدت
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إمامهفيهأنتعصزفلله

كلماوالملكالاصلامعلىبقيت

مهنأالسعيدبالعيدوأصبحت

الصدرلنافيهأنتدينولله

عصرأتىفيهأنتعصرتقادم

والنحرصلاتكفيهيشرفنا

للخليفةودعوا،الناسوتباكى،السرادقودخل،بيدهالبدنةذبحالمنبرعنالخليفةنزلولما

والنصر.بالتوفيق

الناسبيوتفيفنزلوا،الحجةذيمنعشرالثامنالثلاثاءيومبغدادإلىمحمودالسلطاندخلثم

ذلكفأبى،الصلحفي()1(الخليفةراسلالسلطانإنثمأ،حريمهمفيكثيرأذىمنهمللناسوحصل

معه.كلهمالعامةولكن،المقاتلةمنقليلةشرذمةومعه،الأتراكوقاتل،جيشهفيوركب.الخليفة

كثير.خلقالأتراكمنفقتل

استشعرفلما.نجدةالسلطانإلى)2(السفنفيواسطمنكثيفجيشفيزنكيالدينعمادجاءثم

،جدابذلكيستبشرالملكوأخذ،والخليفة)4(الملكبينالصلح)3(فوقع.الصلحإلىدعاذلكالخليفة

له.حصللمرضهمذانإلىالاتية)5(السنةأولفيخرجثم،وقعمماالخليفةإلىويعتذر

وعمره،الناسيعظالمنبرعلىالجوزيابنفيهتكلممجلسأولكان-()6(السنةهذهأيأ-وفيها

علمه،سنيا)7(وكان،البلخيالعلوييعلىبنعليالقاسمأبوالشيخحضره،سنةعشرةثلاثذاكإذ

.مشهودايوماوكان،فقالهاالمنبرأصعدهثمكلمات

.،)9(أعلموالله01ألفابخمسينيومئذالجمعوحزر:)8(الجوزيابنقال

أموالأمنهموغنم،كثيراخلقامنهمفقتل،الفرنجمنوأعداؤهدمشقصاحبطغتكيناقتتل:وفيها

والمنة.الحمدولله،جزيلة

فراسل.:ب،آ(1)

سفن.:ط(2)

وحدها.طعن)3(

.السلطان:ط()4

.آفيليس)5(

.طفيليس)6(

نسيبأ.:ط)7(

.(9/925-026)المنتظم)8(

.بفيليس)9(



هـهـ52سنةوفيات
63

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الغزالي:حامدأبيأخوالواعظ)2(الغزاليالطوسي(1)الفتوحأبو،محمدبنمحمدبنأحمد

دارفيمرةووعظ.جيدةنكتوله،التأتي)3(وحسنوالزهدالكلاممنحظذامفوهاواعظاكان

المذهب،بسرجهاالوزيرفرسالبابعلىفإذاوخرج،دينارألفلهفأطلق،محمودالملك

.الفرسعليتردولا،دعوه:فقال،الوزيرذلكفبلغ.فركبها،الحليمنعليهاوما،وسلاسلها

الغزالي.فأخذها

قطعا.قطعافتمزق،رداءهعليهافألقى،تئنناعورةمرةوسمع

الأحاديثورواية،التخليطكلامهعلىالغالبأنإلا،نكتلهكانتوقد:)4(الجوزيابنقال

.الفاسدةوالمعاني،الفارغةوالحكايات،المصنوعة

رأىشيءعليهأشكلكلماأنه:ذلكمن؟أعلموالله،كلامهمنمنكرةأشياءالجوزيابنأوردثم

.الصوابعلىفدلهذلكعنفسألهاليقظةفيع!يماللهرسول

له.ويعتذرلإبليسيتعصبوكان:قال

كثير.طويلبكلامالجوزيابنفيهوتكلم

ذلك.بصحةأعلمفالله،بالمشاهدةوالقول،المردانمحبةإلىونسب:قال

منوكان.وإشاراتكراماتصاحب،المنظرحسن،الوعظمليحواعظاكان:()خلكانابنقال

واختصر.وتركهاتزهدلماأخيهعننيابةبالنظاميةودرس.عليهفغلبالوعظإلىمالأنهغير،الفقهاء

البلادوطاف."البصيرةعلمفيالذخيرة"وله"الإحياءلباب"سماهمجلدفي"الدينعلومإحياء"

والعزلة.الانقطاعإلىمائلأوكان.بنفسهالصوفيةوخدم

الشافعي:الفقيهالفتحأبو،برهانبابنالمعروف،)6(الوكيلمحمدبنعليبنأحمد

لفتح.اأبو:ط(1)

(89-179/)الأعيانووفيات،(الغزالي)واللباب(8323/)الأثيروابن(9026/)المنتظمفيترجمته)2(

.(3422/)الجنانومراة(762/)والوافي(46-454/)والعبر

."التأني":(د)في)3(

.(162-9062/)المنتظم(4)

.(1/79)الأعيانوفيات)5(

منهناكنقلهافقد،الموردمنالنقلتنوعبسببقليلامختلفةبترجمة(518)سنةوفياتفيترجمتهتقدمت)6(

الإسلامتاريخمن(518)سنةوفياتفيالذهبيوترجمة،(1/99)الأعيانوفياتمنهناونقلهاالمنتظم

.(بشار)النجارابنتاريخمننقلا(11/285)
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كتابفيهله،الأصولفيبارعاوكان.الشاشيبكر)2(وأبيالهراسي)1(وإلكياالغزاليعلىتفقه

دونببغدادالنظاميةتدريسوولي،جيدا!4(يتقنهاجيدةفنونلهوكانت."الفقهأصولفيالوجيز)3("

.()5(اللهرحمه،خلكانابنذكرهكماالسنةهذهفيوفاتهوكانت01شهر

:)6(البيعشجاعأبو،بهرامبنبهرام

علىأملاكهمنقطعةووقف،بكلواذى)7(أحمدالإماملأصحابمدرسةوبنى،الحديثسمع

.الفقهاء

أحد،الحافظالهرويالإسحاقيالعلاء)9(أبو،إبراهيمبناللهعبدبنمحمدبنسيار)8(بنصاعد

السنة.هذهفي(1)0هراةبابعلىقريةبغورجوتوفي.وحدثالكثيرسمع،المتقنين

وخمسمئةولمحشريوإحرفىسنةخلت5ث!

الغربي،الجانبفيالسرادقفيوالخليفة،يتحاربانمحمودوالسملطانوالخليفةالسنةهذهاستهلت

ألففيهافحصل،الخلافةدارإلىالسلطانجندمنجماعةتوصلالمحرمرابعالأربعاءيومكانفلما

دار)11(دخلنحتىيستغثنحاسراتوهنالجواريوخرج،الأموالفنهبوا،السلاحعليهممقاتل

.خاتون

كذلك.رأيتهنوأنا:)12(الجوزيابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.آفيليس

الشاشي.وعلي:ط

.الذخيرةكتابوله:ط

بعينها.جيدةفنونأيعرفوكان:ط

.طفيليس

.(316-1/1531)الإسلاموتاريخ،(9262/)المنتظمفيترجمته

،كلواذىبابعندالأزجبباببناهاالمدرسةأنالمنتظمفيوالذي،الإسلاموتاريخوطالأصلينفيكذا

.البلدانمعجم.بغدادمدينةقربناحية:وكلواذى

.(446/)والعبر(9262/)والمنتظمالأنسابمن"الإسحاقي"فيترجمته

الأعلى.أبو:ط

.طفي.السنةهذهفي:عبارةليست

دخل.:ب،ا

صبي.وأنافرأيتهن:وعبارته(01/2)المنتظم
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بغدادوانقلبت،()1(الجيشفيهافركبابالسفنوجيء،جيشهفيالخليفةركبذلكوقعفلما

خلقاوقتلواالسلطانجيشفكسروا،الخليفةجيشمعالعامةوثارت،زلزلتقدالدنياكأنحتىبالصراخ

فيكانماوأخذوا،البركاتأبيطبيبهوداروزيرهودارالسلطاندارونهبوا،اخرينوأسروا،الأمراءمن

وجرت.بهروز)5(برباطالصوفيةنهبوا)4(أنهمحتى،جداعظيمة)3(خبطة)2(وجرت،الودائعمنداره

قتالتترك،باطنييا:لهيقولونوجعلوا،السلطانمنالعامةونالت،جليلةوخطوب،طويلةأمور

الخليفة.وتقاتل،والرومالفرنج

السلطانوطلب،الحالتماثلعاشوراءيوم)6(كانفلما،المحرمسابعفيدارهإلىانتقلالخليفةإنثم

نقيب)7(إليهالخليفةفأرسل،بالصلحالناسوتباشر،ذلكإلىالخليفةفلان،والصلحالأمانالخليفةمن

فساء،أيامستة)8(عندهالسلطانفاحتبسهم،شاهداوثلاثينوبضعأالشيوخوشيخالقضاةوقاضيالنقباء

السلطانيغريبغدادشحنةالزكوييرنقشوكان،الأولىمنأشد)9(أخرىفتنةمنوخافوا،الناسذلك

فصلىالمغربوقتعليهفدخلوا)01(،الجماعةلأولئكأذنثم،منهيقبلفلم،أموالهملينهببغدادبأهل

ووقع،عليهاقترحماجميعإلىالخليفةفأجاب،قائمافقام،الخليفةكتابعليهوقرؤوا،القاضيبه)11(

فيعندهمالطعامقلةمنالجهدغايةفيوهم،()12(بغدادإلىاالسلطانجيشودخل،والتحليفالصلح

الحمد.ودئه،العوامعنكثيرحلمالسلطانمنوظهر،جوعا)14(لمتنا)13(نصالحلملو:وقالوا.العسكر

.()15(دمهأبيحشيئامنهكتممنوأن،الجنددورمننهبمابردالخليفةوأمرا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

14(

وحدها.آعن

.ومرت:ط

عة.جما:ا

.بفيليس

.(5/13)المنتظمفيوالخبرتصحيفوهو،جورنهر:ط

.يومفي:ط

الخليفة.إليه:ط

.(51/3)المنتظمفيوالخبر.سبعة:ا

وحدها.طعن

.فأدخلوا:ط

بهم.:ط

.طفيليس

يصالح.:ط.تصالح:ا

خوفأ.:ب

.آفيليس
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معهوأرسل،دبيسابابهعنليبعدسنجرالسلطانإلىالنقيبالزينبيطرادبنعليالخليفةوبعث

،أوقاتثلاثةفيبابهعلىالطبولبضربوأمر)2(،الرسولسنجرالسلطانفأكرم،)1(والألويةالخلع

.)3(كبيرةطاعةمنهوظهرت

الاخر،ربيعفيفسار،همذانإلىعنهابالانتقالالطبيبفأمره،ببغدادمحمودالسلطانمرضثم

مجاهدبغدادشحنكيةعلىبعثهمذانالسلطانوصلفلما،زنكيالدينعمادإلىبغدادشحنكيةوفوض

وأعمالها.الموصلإلىزنكيالدينعمادوبعث،(()4الحلةإليهوجعل1،بهروزالدين

.ببغدادبالنظامية)6(سلمانبن)5(الحسندرس:وفيها

منها،فاستتيبجدامنكرةكثيرةأحاديثفأورد،ببغدادفوعظ،الإسفرايينيالفتوحأبوورد:وفيها

فتنبسببهفوقع،عليهكانماإلىوردوه،الأكابرمنجماعةمعهفشد،غيرهاإلىعنهابالانتقالوأمر

إلىيحتاجلاعباراتيطلقكانلأنهوذلك،الأسواقفيأالعامةبعضرجمهحتى،الناسبينكثيرة

.وأبغضوه،()7(العامةقلوبمنهفنفرت،إيرادها

.ذاكوتركوا،وأحبوه،فأعجبهم)8(الناسعلىفتكلم،الجيليالقادرعبدالشيخوجلس

ألفا.عشر،)9(اثنيمننحوأأالباطنيةمنسنجرالسلطانقتل:وفيها

.الخادمنظربالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الفرضي،)11(الهمذانيالفضلأبيبن)01(الحسنأبو،أحمدبنإبراهيمبنالملكعبدبنمحمد

التاريخ.صاحب

.مالاكروا:ط(1)

فى.وأذن:ب،آ(2)

.كثيرة:ب)3(

والحلة.بغدادعلى:ب،افيمكانهما()4

وحدها.طعن()5

.الجزءهذامن525سنةحوادثفيترجمتهوسترد(0/15)المنتظموانظر،تصحيفوهو(سليمان):ط)6(

.بفيليس)7(

.فأعجبوه:آ)8(

إثنا.:ط)9(

الحسين.أبو:ب(51)

.(437/)والوافي(8325/)الأثيروابن(0/18)المنتظمفيترجمته(11)
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توفي.فيهطعنأنه:الوهابعبدشيخهعن)2(الجوزيابنوذكر.)1(والأئمةالحديثبيتمن

.)3(سريجابنجانبإلىودفن.السنةهذهمنلثموالفيفجأة

:فضلويه)5(بنالحسنبنالحسنبنت)4(فاط!ة

وقد.الزاهداتفيهتجتمعرباطلها،واعظةوكانت.وغيرهماالمسلمةوابنالخطيبسمعت

.وغيرهالشافعيمسند)6(الجوزيابنعليهاسمع

اللغةفيالمصنفاتصاحب:)8(البلنسيثم)7(البطليوسيالسيدينمحمدبناللهعبدمحمدأبو

لأبي"الزندسقط"شرحوله.كثيرأشيئأقطربعلىفيهوزاد،مجلدينفي"المثلث"جمع.وغيرها

أوردهالذيشعرهومن.قتيبةلابن"الكاتبأدب"شرحوله،المصنفشرحمنأحسن،العلاء

الطويل(منأ:)9(خلكانابنالقاضي

رميمالترابتحتوأوصالهموتهبعدخالدحيالعلمأخو

عديموهوالأحياءمنيظنالثرىعلىماشوهوميتالجهلوذو

وخمسيئةوعشريرثنتيرسنةخلت5ثي

(ببغداد)11المنابرعلىلهيخطبأنمنهيسألالخليفةإلىسنجرمن)01(رسولقدمأولهافي

.)12(جامعفيجمعةكللهيخطب

.فكان

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

12(

.طفيليس

.(01/8)المنتظم

المنتظم.وانظر،خطأ،(شريح):ط

.(1/1373)الإسلاموتاريخ،(-0/178)المنتظمفيترجمتها

.(الرازي):المنتظمفيبعدها

ومنالحربيلإبراهيمالغيبةذمكتابناصربنالفضلأبيشيخنابقراءةمنهاوسمعت):(15/8)المنتظمفي

ذلك.وغيرالشافعيومسندعنهالنقورابنعنروايتهاسمعونابنمجالس

.(3228/)الجنانومرآة(79-369/)الأعيانووفيات(2141/)الرواةإنباهفيترجمته

فيهووهكذا،توفيوبهابلنسيةنزلثم،بطليوسمنأصلهالسيدفابن،تحريفوهو"التنيسي":(ط)في

.(بشار)(11/368)الإسلامتاريخفيالذهبيوخط،(643الترجمة)بشكواللابنالصلة

.(369/)الأعيانوفيات

.طفيليس

.بغدادمنابر:ط

.المنصوربجامعجمعةكلفيلهيخطب:طوفي،جمعةكلفيجامعهكلفيلهيخطب:ا
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-)1(.
.النقباءنقيب()2(الوزارةفيواستنيبأالخليفةوزيرصدلمحةابنمات:ولمحيها

إلىدبيساسنجروسلم.خشونةبعدواصطلحا،سنجربعمهمحمود)3(السلطاناجتمع:وفيها

ذلك)4(ويسلم،وبلادهاالموصلعنزنكيويعزل،الخليفةعنهيسترضيأنعلى،محمودالسلطان

إلىالخليفةفكتب،كثيفجيشفيبغدادإلىأقبلدبيساأنببغدادالأولربيعفيواشتهر.دبيسإلى

منوبينكبينناماونقضنا،إليهخرجناوإلابغداد)5(إلىالقدومعندبيساتكفلملئن:محمودالسلطان

والصلح.العهود

.البلادمنحولهاوماحلبمدينةآقسنقربنزنكيالأتابكملك:وفيها

تتشمماليكمنأبوهكانوقد،أبيهوفاةبعددمشقمدينةطغتكينبنبوريالملوكتاجملك:وفيها

الله.رحمه،الفرنجفيالجهادكثيرخيراعادلاحازماعاقلاوكان.أرسلانألبابن

قبلة.فيهوجعل،عليهوحوط،الحلبةبابظاهرللعيدمصلىببغدادعمل:وفيها

.خيرااللهجزاه،ذكرهالمتقدمالخادمنظرالأميرالسنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الذيشعرهومن.منهارجبفيتوفي:المسترشدوزير،عليأبو،)6(صدقةبنعليبنالحسن

ادطويل(منأ:قولهفيه)8(بالغمما)7(الجوزيابنلهأورده

زلالهالمؤمنينأميروأنورقةطعماكالماءالورىوجدت

مثالهالمؤمنينأميروأنمصوراشخصاالعقلمعنىوصورت

()11جلالهجلالإعظاممنلقلتوالتقى)01(والشرعالدين)9(مكانفلولا

وحدها.طعن(1)

مكانه.وجعل:ط)2(

الملك.:ب،آ)3(

.ذاك:آ()4

.بغدادقدومعنيكفهلملئن:ب،1)5(

.(3922/)الجنانومرآة(415/)والعبر(8334/)الأثيروابن(أ9-./01)المنتظمفيترجمته)6(

والأخير.الأولالبيتان(01/01)المنتظمفي)7(

وأخطأ.فيهالخليفةمدحفيبالغوقد:ط)8(

طريق.:المنتظم()9

والدين.الشرعمكان:ط(01)

الله-رحمهكثيرابنالحافظذكروقد،بلغمابالغاإنسانعلىفيهاالقولإطلاقيجوزلاالتيالمبالغاتمنالبيتهذا(1)1
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:اللامشي)1(القاسمأبيبنعليبنالحسين

علىديناخيراوكان،المناظرةفيالمثلبهيضربوكان.وتفقه،الحديثروى،سمرقندأهلمن

إلىرسالةفيالنهروراءماملكالخاقانعندمنقدم.بالمعروفأمارا،للتكلفمطرحا،السلفطريقة

،بلدهإلىفعاد.لرسالتهمتبعاالحجأجعللا:فقال؟هذاعامكتحجألا:لهفقيل،الخلافةدار

الله.رحمه،سنةوثمانينإحدىعنالسنةهذهمنرمضانفيفمات

التركي:دمشقصاحب،)2(الأتابكطغتكين

وأكثرهموأعدلهمالملوكخيارمنكان.السلجوقيأرسلانألببنتتشالدولةتاجغلمانأحد

.بوريالملوكتاجولدهبعدهمنالملكفيوقام،العامهذافيوفاتهوكانت،للأعداءجهادا

وخمسمئةولمحشويوث!ثصسنةحلت5ث!

عنالخليفة)4(يرضيأنفيواجتهد،بغدادإلىمحمودالسلطاندخل،منها)3(المحرمفي

ا)5(يمكنولما،الإباءأشدوأبى،ذلكمنالخليفةفامتنع،الموصلبلادإليهيسلموأندبيس

.ذلك)6(

فيوشتموهفلعنوه،الناسبينوركب،دخلهاثم،بغدادإلىالدخولعندبيستأخروقدهذا

وجهه.

وتحفا،وهدايا،دينارألفمئةسنةكلفيللسلطانفبذلا)7(آقسنقربنازنكيالدينعمادوقدم

فأقره،بالموصلعملهعلىزنكييستمرأنوعلى،شيئادبيسايوليألاعلىبمثلها)8(للخليفةوالتزم

المبالغاتمنهوطالماالبيتهذايذكرلاأنكثيربابنالأولىكانولكن.فيهبالغمماالجوزيابنلهأوردهمماأنه

وجل.عزللهإلاتجوزلاالتي

-91/83و)(418-18414/)النبلاءأعلاموسير.لامش:البلدانومعجم(0/151)المنتظمفيترجمته()1

85).

.(451/)والعبر(8337/)الأثيرابنفيترجمته)2(

وحدها.طعن)3(

.إرضاءفي:ط(4)

وحدها.آعن(5)

وحدها.بعن)6(

.طفيليس)7(

.للسلطانالخليفةوالتزم:ب،آ)8(
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ملكهاوأسر،وحماةحلبمدينةالسنةهذهفيوملك.عملهإلىفرجع،عليهوخلع،ذلكعلى

.)1(
.دينارألفبخمسيننمسهفافتدى،الملوكتاجابنسولج

منأحديعرفولا،استقلالابالوزارةالنقباءنقيبعلىالخليفةخلعالآخرربيعسلخالإثنينيوموفي

.غيرهالوزارةباشرالعباسيين

ثلاثمئةوكانوا،أصحابهفيإليهاودخل،فملكهاالحلةإلىجيشفيدبيسجاءمنهارمضانوفي

،دينارألفخمسمئةمننحواحصلحتىالقرىمنالغلاتوأخذ،الأموالجمعفيشرعإنهثم،فارس

فلم،يسترضيهالخليفةإلىوبعث.وبسببهبأمرهالحالوتفاقم،مقاتلآلافعشرةمنقريباواستخدم

فبعث،)2(السلطانإلىالخليفةوكتب،الخليفةيقبلهافلم،جداكثيرةأموالاعليهوعرض،عنهيرض

حواصلمنهافأخذالبصرةعلىوأغار،شملابهاللهجمعلا،البريةإلىوذهب،منهمفانهزمجيشاإليه

.خبرهفانقطعالبريةدخلثم.والخليفةالسلطان

القلعة،بابعلى)3(كبيرهمرأسوعلقآلافستةالباطنيةمندمشقصاحبقتلالسنةهذهوفي

منهم.الشامأهلاللهوأراح

أهلوبعث.عظيماقتالأفقاتلوهم،أهلهاإليهمفخرج،دمشقمدينةالفرنجحاصرت:وفيها

منبربكسرفهموا)5(،بالخليفةيستغيثونبغدادإلىالتجارمنجماعةومعه،الواعظ)4(الوهابعبددمشق

،()7(الشاملأهلنصرةأ،كثيفاجيشالهمليبعث)6(السلطانإلىسيكتببأنهوعدهمحتىالجامع

وقتلوا،ا)8(المسلمونفهزمهمأ،عندهمناللهنصرهمحتى،جيشاإليهميبعثفلم،الأمورفسكنت

والمنة.الحمدودله،نفساأربعينسوىمنهميفلتولمآلافعشرةمنهم

أنطاكية.صاحبالفرنجيبيمندقتل:وفيها

حجحتى،الثهقبحه،دبيسفتنةبسببالوقتضاقحتى،الحجفيالناستخبطالسنةهذهوفي

بغاجق.اسمهوكان،الزكوييرنقشمماليكأحدبهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(932033-8/)الأثيرابنفيوالخبر،آفيمصحفةاللفظة

النسخ.بينطفيفةخلافاتثمة

كبارهم.رؤوس:ط

.(0/113)المنتظمفيوالخبر،اللهعبد:ط

.وهموا:ط

.(01/13)المنتظمفيوالخبر،السلطانإلىسيكتبونوعدواحتى:ب،ا

الفرنج.يقاتلون:ط

هزموهم.المسلمينفإن:ط
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:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الفتح:أبو،(الميهني)1نصرأبيبنأسعد

بينمنوتفردوبرعزمانهأهلوساد.السمعانيالمظفرأبيعلىتفقه،زمانهفيالشافعيةأئمةأحد

فيتعليقة"عنهوعلق،والعامالخاصعندوجاهةلهوحصل،ببغدادالنظاميةتدريسوولي.أقرانه

تعالى.اللهرحمه،السنةهذهفيبهافمات.همذانإلىفسارالنظاميةعنعزلثم"الخلاف

وخيسيئةوعشريرأربمسنةخلت5ث!

.ببغدادكثيرةدوربسببها)2(تهدمت،بالعراقعظيمةزلزلةكانت:فيها

وتهاربذلكمنكثيرةدور)3(فاحترقت،تأججنارابعضهفسقط،عظيممطرالموصلبأرضووقع

.الناس

.شديداخوفامنهاالناسفخاف،شوكتانلهاطيارةعقاربببغدادوجد:وفيها

.خان)4(محمدبهاوكانسمرقندمدينةسنجرالسلطانملك:وفيها

معهملهوجرت.الفرنج()5(بلادومنأالجزيرةمنكئيرةبلادازنكيالدينعمادملك:وفيها

منخلقاوقتل،والمنةالحمدودله،كلهاالمواقفتلكفيعليهمونصر،جليلةوخطوبطويلةحروب

ذلك.علىالشعراءومدحه،الشامإلىقدمواحينالرومجيش

الفاطميمصرخليفةقتل

)6(قتله،مصرصاحب،المستعليبناللهبأحكامالآمرالفاطميالخليفةقتلالقعدةذيثانيوفي

ونصفا.أشهروخمسةسنةوعشرينتسعاخلافتهمدةوكانت،سنةوئلاثونأربعالعمرمنوله،الباطنية

الإسلاموتاريخ(1/702)الأعيانووفيات(01/13)والمنتظم(032)المفتريكذبتبيينفيترجمته)1(

ومرآة(471/)والعبر(41288/)الحفاظوتذكرة(634-91/633)النبلاءأعلاموسير(11/457-458)

وفاته.فيالأصوبوهو،الجزءهذامن527سنةحوادثفيأخرىمرةترجمتهوسترد(3252/)الجنان

.تهدم:ط)2(

المطر.ذلكمنوخلقأكثيرةدورافأحرقت:ط)3(

.خاقانمحمد:ط(4)

مع.وهما:ط(5)

قتلته.:ط)6(
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علىتغلبالأميرقتلولما،المهدياللهعبيدولدمنوالعاشرالفاطميينمنالعاشرهوالرجلهذاوكان

عليأبوحضرحتىأيامثلاثةالأمورعلىفاستحوذ،أرمنيالخليفةغلمانمن)1(غلامالمصريةالديار

بنالقاسمأبيالأميربنالمجيدعبدالميمونأباالحافظالخليفةفأقام،الجماليبدربنالأفضلبنأحمد

فيوحصره،دونهالأمورعلىاستحوذأقامهولما،سنةوخمسونثمانالعمرمنوله،باللهالمستنصر

للحافظيبقولم،دارهالقصرإلىمنالأموالونقل،ا)2(يريدهمنإلاأحدإليهيدخللاأ،مجلسه

فقط.الاسمسوى

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

:()الكلبيالغزي()4إسحاقأبو،محمدبن)3(عثمانبنإبراهيم

()6(البسيطمنأ:قولهالأتراكفيشعرهومن.جيدشعروله.الثمانينجاوز.غزةأهلمن

صيتاولاصوتاكزاتهم)7(للرعدتركتماالتركجيوشمنفتيةفي

عفاريتاكانواقوتلواوإنحسناملائكةكانواقوبلوا)8(إذاقوم

الكامل(منأ:وله

بينناالمحبةقسمظالميياخصنيدونكبالعشقالذيليت

رناإذاالغزالنظرويروعنيوثوبهأخاففلاالهزبرألقى

الخفيف(منأ:وله

يصطفيهامنالغويوالسفيهمتاعالحياةهذهإنما

فيهاأنتالتيالساعةولكغيمبوالمؤملفاتمضىما

الكامل(منأ:أيضا)9(وله

.بفيليس)1(

هو.يريدمنإلاإليهيدخلأحدايدعلا:ط)2(

.عثمانبنيحيىبنإبراهيم:ط)3(

ووفيات(8332/)الأثيروابن(75-14/)-الشامشعراء-والخريدة(16-0/115)المنتظمفيترجمته)4(

.(3023/)الجنانومراة(4/55)والعبر(62-1/57)الأعيان

وحدها.طعن()5

المنتظم.فيالأبيات)6(

لنابهم.:1)7(

.قوتلواإذاقوما:آ)8(

.(0/116)المنتظمفيالأبيات)9(
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مغلق)2(والدواعيالبواعثبابضرورةقلتالشعر)1(هجرتقالوا

يعشقمليحولاالنوالمنهيرتجىكريمفلاالبلاد)3(خلت

ويسرقالكسادمعفيهويخان)4(يشترىلاأنهالعجائبومن

البسيط(منأ:قولهالرائقشعرهمن"الوفيات"فيخلكانابنأنشدهومما

بالعنمالبينغداةالسلامردماوأحسنتكفينامنكإشارة

الظلمفيالعقدسلكبالضموانحلدهشمنالمرطعنهاطاحإذاحتى

منتظمضوءفيمنتثرحباتفالتقطتالليلفأضاءتبسمت

.()6(اللهرحمه1،فيها)5(ودفن،بلخببلادالسنةهذهفيوفاتهوكانت

بن)8(القاسمبن)7(اللهعبدبنالحسينبنمحمدبنأحمدبنالوهابعبدبنمحمدبنالحسين

:بالبارع)9(المعروفالشاعراللهعبدأبو،الدباسوهببنسليمانبن(اللهعبد)

وفاتهوكانت،رائقشعروله،والأدبواللغةبالنحوعارفاوكان،الحديثوسمع،القراءاتقرأ

الله.رحمه،الثمانينجاوزوقد،السنةهذهفي

بلادمنميورقة)11(منأصله:الحافظالقرشي)01(العبدريعامرأبو،مرجىبنسعدونبنمحمد

معرفةلهوكانت.واحدوغيروالحميديالزينبيطرادعلىبها)13(وسمع،بغدادودخل،المغرب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

.بفيليس

والبواعث.الدواعيباب:ط

.الديار:ط

.ويخاف:ب،ا

بها.ودفن:ط

.طفيليس

الله.عبدبنالحسن:ب،ا

.(ط)من

الرواةوإنباه(8332/)الأثيروابن(154-15/147)الأدباءومعجم(91-1516/)المنتظمفيترجمته

والعبر(11/156)والوافي(11/993)الإسلاموتاريخ(184-2181/)الأعيانووفيات(1/328)

(4/56).

الجنانومرآةالميورقي(457/)والعبر(583-91957/)النبلاءأعلاموسير(0/191)المنتظمفيترجمته

(/3232).

.(بشار).ترجمتهمصادرفيلماالموافقوهو،أمنهناوما،محرف،"بيروقة":ط،بفي

فسمع.:ط
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)1(جيدةبالحديث

.)3(الله

هـووفياتها525سنةأحداث

الاخر)2(ربيعفيببغدادتوفي.الظاهريةمذهببالفروعيذهبوكان،

وخمسمئةولمحشويرخمللعسنةخلتر5ث!

،رحمه

ملكإلىوحمله،الشامبأرضالأعرابأمراءبعضفأسره،البريةفيالطريقعندبيسنضل:فيها

حصلفلما،دينارألفبخمسينالموصلصاحب،اقسنقربنزنكيمنفباعه،طغتكينبنبوريدمشق

جزيلة،أموالاوأعطاه،زنكيفأكرمه،العداوةمنبينهمالما،سيهلكهأنه)4(دبيسيشكلميدهفي

فيحبسالموصلإلىوصلفلما،معهمفبعثه،طلبهفيالخليفةرسلجاءتثم،واحترمهوقدمه

قلعتها.

اصطلحا.ثم،للقتالفتواجها،ومسعودمحمودالأخوينبينوقع:وفيها

الملكفيفأقيم،أ)5(أرسلانألببنملكشاهبنمحمدأبنمحمودالملكوفاةكانت:وفيها

.البلاد)7(بأكثرلهوخطب،أبيهوزير،أتابكلهوجعل،داود)6(ابنهمكانه

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الطواسي:نصرأبو،القاهر)9(عبدبنمحمد)8(بنأحمد

.نورعليهلطيفاشيخاوكان.الشيرازيإسحاقأبيبالشيخوتفقه،الحديثسمع

الطويل(منا:أنشدني:(1)0الجوزيابنقال

والذهرالنوائببين)11(تقدمهعدةالحزمفاجعلحالكلعلى

بالحديث.جيدةمعرفة:ط(1)

.بغدادفيالآخرربيعفيتوفي:ط)2(

.(1/95)الأعيانوفيات)3(

.طفيليس)4(

.طفيليس)5(

أبيه.مكان:1)6(

.البلادبأكثروخطبووزيرأتابكلهوجعل:ب،آ)7(

.(464/)والعبر(3334/)الأثيروابن(22-0/112)المنتظمفيترجمته)8(

.القادرعبد:ب()9

.(032-318)المفتريكذبوتبيين(01/12)المنتظم(01)

المنتظم.فيوالأبيات،تقدمها:ط(11)
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عذرفعنالخطوبعنكقصرتوإنبعزيمةنلتهخيرانلتفإن

البسيطأمنأ:أيضاوأنشدني:(1قال)

أجدمامولايإلىأشكووقمترقدواقدوالناسالرجاثوبلبست

أعتمدالضرلكشفعليهومننائبةكلفيعدتيياوقلت

يدإليهمدتمنخيرياإليك)2(مشتملوالضريديمددتوقد

يردمنكل)3(يرويجودكفبحرخائبةربياتردنهافلا

الفقيه:عليأبو،)6(الفتىبناللهعبدبن)5(سلمانبن)4(الحسن

الوعظوفي،منتهيالفقهفيأنا:يقولوكان،القصربجامعوعظ.وقدالنظاميةمدرس

.إسحاقأبيعندودفن،الرطبيبنالعباسأبوالقاضيوغسله،السنةهذهفيتوفيوقد.مبتدي)7(

:)8(الدباسالرحبيمسلمبنحماد

.المقاماتمنذلكوغير،)9(مغيباتعلىواطلاع،ومكاشفاتأحواللهيذكركان

.الجهالعلىينفقوإنما،الشرعيةالعلوممنعرياكان:ويقولفيهيتكلم1()0الجوزيابنورأيت

.عدويعقيلابن:يقولالدباسحمادوكان،عنهالناسينفركانأنهعقيلابنعنوذكر

منيأخذوصار،ذلكتركثم،ذلكفيقبللهينذرونالناسوكان:)11(الجوزيابنقال

.(الشونيزية)12فيودفن،رمضانفيوفاتهوكانت.أصحابهعلىوينفق،المنامات

.(01/22المنتظم))1(

.صاغرةوالذل:المنتظم)2(

.بفيليس)3(

.(612-91161/)النبلاءأعلاموسير(8334/)الأثيروابن(0/122)المنتظمفيترجمته()4

.سليمان:ب،ط)5(

الغنى.عبد:ط،الغني:آ)6(

.(0/122)المنتظمفيوالخبر،مبتداالوعظفيولامنتهىالفقهفيما:ط)7(

-11/942)الإسلاموتاريخ(464/)والعبر(8334/)الأثيروابن(23-0122/)المنتظمفيترجمته)8(

.(3422/)الجنانومرآة(695-91/495)النبلاءأعلاموسير،(431

هذايدعيوقد،صحيحةغيرالأقوالهذهومثل،تجوزلاالتيالمبالغاتمنوهذا.تعالىاللهإلاالغيبيعلملا)9(

الله.رحمهالجوزيابنعنهذكركما،الشرعيةالعلوممنعريأكانمن

.يروجأي:وينفق(0/122)المنتظم(1)5

.(-152223/)المنتظم)11(

-الإسلامتاريخفيالذهبينقلهحينمالذلك،واضحوهوىتحاملفيهالدباسحمادفيالجوزيابنكلام:بشارقال()12
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منوله،()2(السنةهذهمنارجبفيتوفي:المسترشدالخليفةأخو،باللهالمستظهربنعلي)1(

أياما.للعزاءالناسوجلسالطبولضربفترك،سنةوعشرونإحدىالعمر

الشافعية:أئمةأحد،الماهيانيالفضلأبيبنأحمدبنمحمد)3(

وناظر.وأفتىودرس.شتىبلادإلىوالحديثالعلمطلبفيورحل.وغيرهالحرمينبإمامتفقه

الله.رحمه،مروبلادمنماهيان)6(بقريةودفن.()5(التسعينقاربوقد1،()4(السنةهذهفيأوتوفي

سلجو!تى:بنميكائيلبنداودبنأرسلانألببنملكشاهبنمحمدالسلطانبنالسلطانمحمود)7(

سامحه،أيامثلاثةلعزائهوجلس،()8(وصلاتوبز1،وأناةحلمفيهوكان،الملوكخيارمنكان

الله.

الشيباني:القاسمأبو،(1)0الحصينبنالعباسبنأحمدبنالواحدعبدبنمحمدبن)9(اللههبة

()12(أحمدبنأاللهعبدعن،مالكبنبكرأبيعن،()11(المذهببنعليأبيعنأالمسندراوي

)1

)2

)3

)6

)7

)8

)9

01

11

12

ابنوسبط(0/1671الكامل)الأثيرابننقموقد."اللهقابلهالجوزيابنوقال":بقولهصدره(1/1043)

،العلماءكبارعليهأثنىوقد.الدباسحمادالشيخعلىحطحيثالفرجأبيعلى(8913/الزمانمراة)الجوزي

النجيبوأبو،السمعانيسعدوأبو،الجيليصالحبنوأحمد،الشاهدحمزةبنمحمدبنالرحمنعبد:منهم

الله،رحمهالقادرعبدالشيخشيوخأبرزمنوهو.وغيرهمالخفافكاملبنوالمبارك،السهرورديالقاهرعبد

.(بشار).معروفالمتصوفةمنوموقفه،الذهبيعليهأثنىوقد

(953-91536/)النبلاءأعلاموسير(466/)والعبر(8334/)الأثيروابن(5/123)المنتظمفيترجمته

.(3542/)الأعيانووفيات

منها.:ط

.(2442/)الأسنويوطبقات(357/)واللباب(01/23)المنتظمفيترجمته

منها.:ط

.بفيليس

.البلدانومعجمالمنتظممنأثبتوما،ماهان:الأصولفي

والعبر(183-5182/)الأعيانووفيات(334-8/333)الأثيروابن(0124/)المنتظمفيترجمته

.(3542/)الجنانومرآة(466/)

تصحيف.وهو،وصلابة:طفيمكانهما

(466/)والعبر(183-5182/)الأعيانووفيات(334-8333/)الأثيروابن(742/)المنتظمفيترجمته

.(3542/)الجنانومرآة

تحريف.وهو،الحسين:ا

تصحيف.وهو،المهذببنعليعن:ط

وحدها.طعن
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أخوهومعهفأسمعهأبوهبهوباكر،وأربعمئةوثلاثينثنتينسنةفيولدلأنه،قديماسمعوقد.أبيهعن

صحيحثبتأثقةوكان.واحدوغيرالجوزيابنعنهروىوقد،المشايخعليةمنجماعةعلىالواحدعبد

سنةوتسعونثلاثوله،()1(السنةهذهمنشوالرابعأالأربعاءيوموالعصرالظهربينتوفي.السماع

.)2(تعالىاللهرحمه

وكمسيئةولمحشريرستصسنةكين5ثي

بنشاهسلجوق)4(ومعه،الساقيقراجاوقدمها،()3(ملكشاهبنامحمدبنمسعودقدم:فيها

قراجافتلقاه،إليهمالينضماقسنقربنزنكيالدينعمادوقدم،لنفسهالملكيطلبمنهماوكل،محمد

صلاحالملكوالداأيوبالديننجمقلعتهانائبفخدمه،تكريتإلىمنهفهرب،فهزمه،الساقي

أيوب()6(الديننجممصيرفيالسببهوهذافكان،بعدفيماالقدسفتحاالذي(()يوسفالدين

.)7(تعالىاللهقدرهممابيانهسيأتيماالأمورمنكانثم،عندهفخدم،بحلبوهو،إليه

فاقتتلا)9(،سنجرالملكإلىوركبا،فاصطلحا،اجتمعاشاهوسلجوقمسعودأ)8(الملكإنثم

بينهمقتلمنجملة)01(فكان،ألفاثلاثينمنقريبأجيشهماوكان،ألفاوستينمئةجيشهفكان،معه

علىمحمدبنطغرل)11(وأجلس،يديهبينصبرافقتلهالساقيقراجاسنجرجيشوأسر،ألفاأربعين

ليذهباوزنكيدبيسإلىطغرلوكتب،بلادهإلىسنجرورجع،المنابرعلىلهوخطب،الملكسرير

منخلقاوقتل،فهزمهما،الخليفةإليهمفبرز،كثيفجيشفيفأقبلا،ليأخذاها)12(بغدادإلى

الحمد.ودله،عنهشرهمااللهوأزاح،أصحابهما

منها.:طفيمكانهما()1

.طفيولابفيتعالىلفظةليست)2(

وحدها.طعن)3(

.طفيليس)4(

.فهزموه:ب)5(

.بفيليس)6(

تعالى.اللهشاءإن:ط)7(

الملكين.:ط)8(

.فاقتتلوا:ب،آ()9

.وكان:ط(01)

أجلس.ثم:ب(11)

فيأخذاها.:آ()12
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الأموالالحافظفنقل،)2(الفاطميالحافظوزيرالجماليبدربنالأفضلبنعلي)1(أبوقتل:وفيها

لهاحتالثم،الجيوشأميرولقبه،الحافظييانسالفتحأبابعدهواستوزر،دارهإلىأخذهاكانالتي

العهد.بولايةلهوخطبحسناولدهالحافظواستوزرفقتله

تمنع.بعدخالدبنأنوشروانواستوزرالزينبيطرادبنعليوزيرهالمسترشدعزل:وفيها

ابنيوسفواستوزر،أبيهوفاةبعدطغتكينبنبوريبنإسماعيلالملوكشمسدمشقملك:وفيها

.)3(إخوتهوأطاعه،كثيرةبلادافملك،خيراوكان،فيروز

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بنإبراهيمبنعيسىبنعمربنحمدانبنأحمدبنمحمدبناللهعبيدبنمحمدبناللهعبيدبنأحمد

)4(-
:البغداديالعزأبو،)6(العكبريكادشبابنويعر!،السلمي(فرقد)بنعتبهبن

غيرعليهأثنىوقد،الماورديعنروىمناخروهو،)7(ويرويهيفهمهوكان،الكثيرالحديثسمع

الحديث،بوضمعاعترفبأنهويرميهيتهمهناصربنمحمدوكان،الخشاببنمحمدأبومنهم،واحد

أعلم.فالله

.()9(السنةهذهمنأالأولىجمادىفيتوفي.مخلطاكان:الأنماطي)8(الوهابعبدوقال

الفراء)11(بنيعلىأبيالقاضيبن()01(الحسينأبو،محمدبنأالحسينبنمحمدبنمحمد

الحنبلي:

لهوكان.ودرسوأفتىوناظروتفقه،وغيرهأباهسمع.وأربعمئةوخمسينإحدىسنةمنشعبانفيولد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(478/)والشذرات(8334/)الأثيرابنفىوالخبرب،آفيبنليست

فانتقل.الهاشمي:ط

أخويه.:آ

المنتظم.وانظرسعيد:ط،ا

.(01/28)المنتظمعنهناوما،يزيد:وطالأصلينفي

الجنانومرآة(056-91558/)النبلاءأعلاموسير(4/68)والعبر(0/128)المنتظمفيترجمته

(/3338).

ويدرسه.:ا

.(01/28)المنتظم

منها.:طفي

وحدها.آعن

الجنانومراة(1/915)والوافي(4/96)والعبر(8/338)الأثيروابن(01/92)المنتظمفيترجمته

.(2275/)الأحمدوالمنهج(178-1/176)رجبابنوذيل(3251/)
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فقتلوا)1(قاتليهوجلعزاللهأظهرثم،مالهوأخذفقتلالليلمنعليهفعديمالفيهبيت

وك!سمئةولمحشويرسبحسنةخلت5ث!

97

.)2(تعالىاللهرحمه،

الخليفةعليهوخلع،،)4(منابرهاعلىألهفخطب،بغدادإلىمسعودالسلطاندخلمنها)3(صفرفي

علىأيضأوخلع،الناسعلىوالذهبالدنانير)6(نثرتا)5(المنابرعلىذكرولما1،السلطنةوولاه

.محمودبنداود)7(الملك

فكسروهجيشاالسلطانإليهفأرسل،جماعةإليهوانضم،بواسطكثيرأجمعأدبيسجمع:وفيها

جيشفيفخرج،زنكييدمنليأخذهاالموصلإلىالخروجعلىعزمالخليفةإن)8(ثم.شملهوفرقوا

من)9(عليهيعرضزنكيالدينعمادإليهبعثمنهااقتربفلما،والوزراءوالأكابرالأمراءمنوخل!كثيف

معاصطلحقدمسعوداالسلطانأنبلغهثم.يقبلفلم،عنه)01(ليرجعكثيراشيئاوالتحفالجزيلةالأموال

معظما.سالمابغدادإلىسريعاراجعافكر،عليهوخلع،دبيس

فحصلت،شاباوكان،الجوزيابنحلقتهفطلب،الحنابلةأئمةأحدالزاغونيابنمات:وفيها

منمتعددةبأماكنالناسعلىالسنةهذهفيفتكلم،الوعظفيأنوشروانالوزيرلهأذنولكن،لغيره

.(11)عليهالناسوازدحم،مجالسهوكثرت،بغداد

زنكي.بيدوكانت،حماةمدينةدمشقصاحب،إسماعيلالملوكشمسملك:وفيها

الفرنجي،،اللهلعنه،(القومص)13إليهم()12فخرج،طرابلسمدينةالتركماننهبالحجةذيوفي

.فقتلوهقاتله:ط(1)

.آغيرفيالترحمجملةليست)2(

وحدها.طعن)3(

بها.:ط(4)

.طفيليس)5(

ونثر.:ط)6(

.السلطان:ط)7(

.بفيليس)8(

زنكي.عليه:ط)9(

ويرجع.:ب،آ(51)

.(0/103)المنتظم(11)

.وخر!:ط()12

.الإسلامتاريخفيالذهبيوخط،(ط)منهناوما،"القوقص":آفي()13
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.فانصرفوا،الحصارعليهمطالحتى،طويلةمدة(بها)1وحاصروه،أصحابهمنخلقاوقتلوافهزموه

أبيه.بعدفليتةأبيبنقاسممكةولي)2(:وفيها

سونج.أخاهالملوكشمسقتل:وفيها

منجاورهممنوحاربوا،فسكنوها)4(،بالشامالقدموسحصنقلعة)3(الباطنيةاشترى:وفيها

والفرنج.المسلمين

وغزاهم،كثيراخلقامنهمذلكبسبباللهفمحق،(شديدا!هقتالابينهمفيماالفرنجاقتتلت:وفيها

.أسوار)6(غزاةلهاويقال،جزيلةأموالاوغنم،قتيلألفمنهمفقتل،زنكيالدينعمادأيضافيها

.وقبلها)7(بعدهاالتيفيوكذاالخادمنظرالأميرالسنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الرطبي:بنالعباسأبو،إبراهيمبنمخلدبناللهعبيدبن)8(سلامةبنأحمد

وليثم،الخجنديثاتجابنمحمدعلىوبأصبهان،ببغدادالصباغوابنإسحاقأبيعلىتفقه

،(1()0السنةهذهمنارجبفيوتوفي.الخليفةأولاديؤدبوكان.)9(والحسبةبالحريمببغدادالحكم

.إسحاقأبيالشيخعندودفن

الدين.مجد،الميهني)12(الفتحأبو،الفضلأبيبننصرأبيبنأسعد)11(

سبعسنةفيببغدادبالنظاميةدرسوقد.المطروقةالخلاففيالطريقةوصاحب،الشافعيةأئمةأحد

)2

)3

)4

)6

)7

)"

)9

12

ط:فيها.

مكة.فليتةأبيبنقاسمتولىوفيها:ط

.بالشامالباطنية:ب،آ

.فسكنوه:ب،آ

.كثيرا:آ

.غزوة:ط

وبعدها.قبلها:آ

(8341/)الأثيروابن(رطبة)البلدانومعجم(0131/)والمنتظم(321)المفتريكذبتبيينفيترجمته

والعبر(611-91061/)النبلاءأعلاموسير(4/1288)الحفاظوتذكرة،(اللهعبدبنسلامةبنأحمد)

.(3252/)الجنانومرآة(471/)

.ببغداد:طفيبعدها

منها.:طفيمكانهما

.الجزءهذامن523سنةحوادثفيترجمتهتقدمت

الفضل.أبو:ط،ب
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صيته،وبعد،هنالكأصحابهواشتهر)3(.عنهافعزل.)2(وعشرينثلاثسنةإلىوخمسمئة)1(عشرة

.)4(اللهرحمهالسنةهذهفيخلكانابنذكرهفيماوفاتهكانتثم

.أصبهانقرىمن:اليونارتي)7(()6(نصرأبو،عليبنأحمدبنأإبراهيمبنمحمدبن)5(الحسن

توفي.فصيحا)9(ويقرأ،حسنأيكتبوكان،تاريخوله)8(.وخرجورحل،الحديثسمع

السنة.هذهفيبأصبهان

،القراءاتقرأ:(الشهير)12الإمامالزاغونيالسريبننصربناللهعبيدبن1(علي)11(الزاغوني)0ابن

فييدوله.والفروعالأصولفيالكثيرةالمصنفاتوله.واللغةوالنحوبالفقهواشتغل،الحديثوسمع

.()14(جداحافلةوكانت1،()13(كثيراخلقاأجنازتهفيالناسواجتمع،الوعظ

:الهرويالعلويالقاسمأبو،عوضبنيعلىبن(علي)15

الناسيعظوكان.الأزديعامرأبيمنوالترمذي،الحصينابن)16(منأحمدمسندسمع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

.(9642/)المنتظم.ضروريةوهي.ب،آفيليست

.(902/)المنتظم،تصحيفوهو،عشرةثلاث:ب،آ

.(1/702)الوفياتفيوالخبر،واستمر:ط

سبعسنةتوفيخلكانابنوقال،وعشرينللاثسنةفيتوفيوأنهوليهاأنهعشرةسبعسنةفيتقدموقد:طفي

.175سنةفيمصادرهاومظانترجمتهوتقدمت.وعشرين

ومعجم(0132/)المنتظمفياليونارتينصرأبيوترجمة.الزاغونيابنترجمةبعدطفيالترجمةهذهجاءت

المنتظم(1288-4/1286)الحفاظوتذكرة(622-91621/)النبلاءأعلاموسير(يونارت)البلدان

.(التورتاني)

.طفيليس

.(يونارت)البلدانمعجموانظر،تصحيفوكلها.البورباري:طالتورتاني:المنتظم،البورتاقي:ا

له.:ب،آ

قصصا.:ا

الحنبلي.الزاغونيابن:ط

رجبابنوذيل(3252/)الجنانومرآة(472/)والعبر(8134/)الأثيروابن(0/132)المنتظمفيترجمته

.(2277/)الأحمدوالمنهج(1/018-184)

.المشهور:ط

.طفيليس

وحدها.طعن

الإسلاموتاريخ(8134/)الأثيروابن(0/132)والمنتفى،الأنسابمن"العمري"فيترجمته

(1/1463).

تصحيف.وهو،أبيمن:ط
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وكتبا.أموالاوجمع،بغدادأهلمنالتامالقبوللهفحصل،بهافوعظ،بغدادقدمثم،بنيسابور

وتكلمت،صغيروأنا،يديهبينوتكلمت،الوعظفيلسلكنيمنأولوهو:الجوزيابن)1(قال

انصرافه.عندالناسعلى

تفقه.بالمقدسييعرفببغدادوكان:)2(الديباجيالعثمانياللهعبدأبو،يحيىبنأحمدبنمحمد

.ببغدادالناسووعظ،الاعتقادأشعريوكان

الخفيفأمنأ:مجلسهفيينشدسمعته:()3(الجوزيأابنقال

صحيحاقلباالدنوبليتدعلمأنوحاأنلييحى4جموليد

فصيحانعياالمشيبونعانيالمعاصيأكفمهجتيأخلقت

جريحاالذنوبمنقلبيعادقلبيجرحبرىقدقلتكلما

مستريحاامناالحشرفيجاءلعبدوالنعيمالفوزإنما

الفقيهالفراءبنيعلىأبيبن)6(خازمأبو،خلفبنأحمدبنمحمدبنالحسينبنمحمدبنمحمد)5(

الفقيه:ابن

فيتوفي.الأخيارالزاهدينالفقهاءمنوكان.الحديثوسمع،وأربعمئةوخمسينسبعسنةولد

منها.صفر

:المشهورالشاعرالصقليالأزديحمديسبنمحمدبنبكرأبيبنالجبارعبدمحمد)7(أبو

السريع(منأ:(01)قولهفمنها)9(،رائقةأشعارا)8(خلكانابنلهأورد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(15/32)المنتظم

(0/133)والمنتظم،محرف،جنيبنأحمدبنمحمد:اسمهوفيه(321)المفتريكذبتبيينفيترجمته

.(4آ11/5)الإسلاموتاريخ،(8134/)الأثيروابن

.بفيليس

دموعي.ح!:ط

525فيهووفاته(42/847/ق)جالألقابمعجمفيالأدابمجمعوتلخيص(0134/)المنتظمفيترجمته

.(3522/)الجنانومرآة(185-1/184)رجبابنوذيل(473/)والعبر

.جازمبن:بوفي،حازم:ط،آفي

الإسلاموتاريخ(215-3212/)الأعيانووفيات(257-2491/)المغربقسم-الخريدةفيترجمته

(/11046).

.(3132/)الأعيانوفياتانظر

.طفيليس

.(98)والديوان(3132/)والوفيات(2302/)الخريدةفيالأبيات
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الصباحبشيرالليلنعىفقدالوشاحذاتكفمنهاتهاقم

المراحذواتاللهوسوابقلهاواركباللذاتإلىباكر

الأقاحثغورمنالغواديريقالضحىشمسترشفأنقبلمن

:(1أيضا)وله

قتولوهوالسهمنصلوتسمتكحلاالجفونكحلعلىزادت

83

وخهل!دمئةوعلثلويرثها!3سنةخلت5ثي

وزنكي.الخليفةاصطلح:فيها

الفرنج.منخلقاوقتل،كثيرةقلاعأزنكيفتح:وفيها

الفرنج.بلادونهبوبيروت)2(الشقيفالملوكشمسفتحوفيها

)3(الخليفةإليهوأرسل،الخليفةوأكرمه،المملكةبدارفنزل،بغدادشاهسلجوققدم:وفيها

الخيل.لقلة()4الجمالعلىركابأصحابهوأكثرمسعودالسلطانقدمثم،دينارآلافعشرة

لجدهم.إكرامأالعقيليمهارشبنسليمانأولادعقيلبني)5(إمرةولي:وفيها

.الوزارةإلىطرادابنأعيد:وفيها

فيوركب،الدولةسيف،العربملكولقب،الملوكخلعالمسترشديإقبالعلىخلع:وفيها

كذلك.الديوانوحضرالخلع

.مسعودالملكأمروضعف،طغرلالملكأمرقوي:وفيها

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

:)6(الفيروزآباديالوفاءأبو،إبراهيمبنعليبنأحمد

.(585)والديوان(3412/)والوفيات(2302/)الخريدةفيالبيت(1)

.تيرونالشقيف:الأثيرابنعند2()

وحدها.آعن)3(

.لجما:ب،آ(4)

.أسرة:آ(5)

الجنانومراة(946-11/468)الإسلاموتاريخ(4/74)والعبر(37-15/36)المنتظمفيترجمته)6(

خطأ.،"الوقتأبو":(3253/)
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الصوفيةسيرمنيحفظوكان،مستحلى)1(كلامهوكان،الزوزنيرباطسكن.الصوفيةمشايخأحد

.كثيراشيئا)2(وأشعارهموأخبارهم

الفارقي:عليأبو،برهونبنإبراهيمبنالحسن،)3(الفارقيعليأبو

صاحبالكازرونيبيانبنمحمداللهعبدأبيعلىبهاوتفقه،وأربعمئةوثلاثينثلاثسنةولد

")5(المهذب"علىيكرروكان.الحديثوسمع.الصباغوابنإسحاقأبي)4(بالشيخثم،المحاملي

إلى)6(وحواسهبعقلهممتعا،السريرةجيد،السيرةحسنوكان.بواسطالقضاءوليثم."الشاملو"

سنة.)7(وتسعينستعنالسنةهذهمحرمفيتوفيأن

الشاشي:بكرأبيبنمحمدأبو،الحسينبنأحمدبنمحمدبن)8(اللهعبد

ابنشكر.مفوهافصيحاواعظافاضلاوكان.وأفتى،وناظر،أبيهعلىوتفقه،الحديثسمع

ودفن،اللهرحمه،الخمسينقاربوقدالمحرمفيتوفي.ولفظهونثرهنظمهوحسنوعظهمنالجوزي

أبيه.عند

الحديث،سمع:البغداديالحلاجبابنويعرف)01(القطانبكر)9(أبو،عليبنأحمدبنمحمد

الله.رحمه،ويزار،بدعائهويمبرك.عابدأزاهداخيراوكان.القرآنوقرأ

.طبرستانأهلمن:رشيدأبو،الشافعيالواحدعبدبن(محمد)11

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

ط:يستحلى.

وسيرهم.الصوفيةأخبارمنيحفظوكان:ط

الجنانومرآة(277/)الأعيانووفيات،هرهونابن:(8344/)الأثيروابن(0/173)المنتظمفيترجمته

(/3253).

الشيخ.على:ط

التهذيب.:ب،المذهب:آ

وعقله.بحواسهممتعا:ب

تصحيف.وهو،وسبعين:ط

.(بشار)(11/475)الإسلاموتاريخ(8344/و)،(3738-0/1)المنتظمفيترجمته

والصواب،تحريفوكله،بكرأبيبنعليبنمحمد:بوفي،بكرأبيبنعليبنأحمدبنعليبنمحمد:آ

أثبتنا.ما

.(1/1478)الإسلاموتاريخ،(9304-0/1)المنتظمفيترجمته

الشافعي.الواحدعبدبنعليبنمحمد:وفيهما(11/048)الإسلاموتاريخ(01/04)المنتظمفيترجمته
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شيئا)3(وروى)2(الحديثوسمع.مدةبمكةوأقاموحج.وأربعمئةوثلاثينسبع)1(سنةولد

.)4(بنفسهمشتغلاالناسعنمنقطعازاهداوكان.يسيرا

فيها،)5(تعالىاللهأعبدهذهفيدعوني:فقال،جزيرةعلىفأوفوا،البحرفيتجارمعمرةركب

معهم،المسيرعلىفراودوهأ،إليهالريحفردتهم،وساروافتركوه،بهاالمقامإلافأبى،فمانعوه

بهاالمقامأردتوإذا،بكإلاالمسير)7(يمكنلاإنه:فقالوا،()6(إليهالريحفردتهم،فساروا،فامتنع

عنها.ترحلثم،مدةبهافأقامإليهارجعثم،معهمفسار.إليهافارجع

يبتلعثعبانبهاكانإنه:ويقال.()8(فيهاموجودةبأشياءالجزيرةتلكفييقتاتكانإنه:ويقالا

ويتوضأ.منهايشربكانماءعينوبها،الإنسان

الله.رحمه،ويزارمشهوروقبرهالعامهذافيبهافماتآمل)9(بلدهإلىرجعثم

والله،()11(السنةهذهمناشوالتاسعالعتمةبعدالإثنينليلةتوفيت:المسترشدالخليفةأم)01(

.()12أعلمسبحانه

وخمسينةولمحشريرتسحسنةكين5ث!

الراشد.وولايةالمسترشدوفاةكانت:فيها

أرادالخليفةأنالحالاقتضى،كبيرواقعالخليفةوبينمسعودالسلطانبينكانأنهذلكسببوكان

ربع.أ:ط(1)

الحديث.من:ط2()

.طفيليس)3(

.بفيليس)4(

وحدها.طعن()5

.طبينماليس)6(

تسير.أن:ا)7(

.طفيالحاصرتينبينماليس)8(

آمر.:ب)9(

.(8424/)الأثيروابن(0/114)المنتظمفيترجمتها(01)

منها.:ط(11)

.بفي،سبحانه:لفظةوليست،آفيالأخيرةالجملةليست()12
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وقوي،فملكهاالبلادفسارإلى،ملكشاهبنمحمدبنطغرلأخيهموتفاتفق،بغدادمن()1خطبتهقطع

انزعج،بذلكالخليفةعلمفلما،الخليفةيد)2(منبغدادليأخذ،العساكربجمعشرعئم،جأشه

الملكسطوةمنأنفسهمعلىخوفأالخليفةإلىالأمراءرؤوسمنجماعةففر)3(،لذلكواستعد

)4(
جميعمنالدولةورؤوسالقضاةفيهم،كثيرةجحافلفيبغدادمنالخليفةوركب.مسعود

الملكوأرسل،مقدمةيديهبينوبعث،السرادقإلىوصلحتى،منزلةأوليديهبينفمشوا،الأصناف

،كثيرةخطوبفجرت،الحلةصاحبكانالذي،منصوربنصدقةبندبيسا)5(مقدمتهعلىامسعود

.ا)6(كبيرةوحروبا

منيقتلولم،شديدا!7(قتالافاقتتلوا،الإثنينيومرمضانعاشرفيالتقياالجيشينأنالأمروحاصل

فحملوا،تراجعواثم،فهزمهم،مسعودالملكجيشعلىالخليفةحملثم.أنفسخمسةسوىالصفين

أمواله)8(نهبتثم،الخليفةوأسروا،كئيراخلقأمنهموقتلوا،فهزموهم،الخليفةجيشعلى

والقماشوالأثاثوالخلعالثيابمنذلكوغير،دينارألفالافأربعة:ذلكجملةمن،وحواصله)9(

.راجعونإليهوإناللهفإنا،(01والماعون)

زلزالأوزلزلوا،لذلكالناسانزعجبغدادإلىالخبربلغوحين،بذلكالأقاليمفيالخبروطار

وخرج،الجماعاتحضورعنوامتنعوا،فكسروهاالمنابرإلىالعامةوجاءت.ومعنىصورة،شديدأ

خلقذلكفيبغدادبأهلوتأسى،الأسرمنعليهجرىوماالخليفةعلىينحنحاسراتالبلدمنالنساء

مستهلإلىذلكعلىالحالواستمر)11(،الأقاليمفيوانتشرت،كبيرةفتنةوتمت،البلادأهلمنكثير

غب)12(يحذرهمسعودأخيهابنإلىسنجرالملكفكتب،منتشرةالأقاليمفيوالشناعة،القعدةذيشهر

له.الخطبة:طأ(

.طفيليس2(

وكلاهماتصحيف.،قفز:وط،وقعت:آ3(

.(01/43)المنتظمفيوالخبر.محمود:ط(4

عليهم.مقدمة:ط(ه

وحدها.طعن6(

.كثيرا:ب،71(

ونهبت.:آ8(

وحواصلهم.أموالهم:ط(9

.والقماشوالآنيةوالخلعالأثاثمن:ط(01

.القعدةذيشهرذلكعلىالحالواستمر:ط(11

عن.:آ(12
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مستقرإلىاالخليفةيعيدأنويأمره،الجسيموالخطبالعظيمالأمرمنفيهوقعبما)1(ويبصرهذلك

!)2(
قبةلهونصب،عظيمسرادقللخليفةوضرب،ذلكمسعودالملكفامتثل،خلافتهودار(عزه

مراكبه.منيركبهكانمابعضوأركب،)3(عادتهعلىالسوادوألبس،هائلسريروتحتها،عظيمة

والجيش،خدمتهفي)4(ومشى،الفرسلجاموأمسك،يديهبينالأرضفقبل،مسعودالملكوجاء

(()الأرضفمبلأ،مسعودالملكووقف،سريرهعلىالخليفةأجلسحتىالملكفمشى،مشاةكلهم

عليه.الخليفةوخلع،يديهبين

ونسعة،مسلولوسيف،أميرانيسارهوعن،أميرانيمينهوعلى،مكتوفأ)6(بدبيسوجيء

ملقىوهودبيسفي)7(يشفعالسلطانفأقبل.لقلبهتطييبافيهيرسمماذاالخليفةيديبينفطرح،بيضاء

:يقولوهو،بإطلاقهالخليفةفأمر،المقدرةعندوالعفو،أخطأتأنا،المؤمنينأميرياالعفو:يقول

لهفأذن،الخليفةيديقبلأنوالتمس،قائمافنهض(29:يوسفأ!لكتميغفراللهاليومعلئكملاتزلمجبا

علىالأمرواستقر.منه)9(كانعماعنهالعفووسأل.وصدره)8(وجههعلىوأمرها،فقبلها

قلوبهم.()12واطمأنت،بذلكالناسوفرح،الافادتى(1في)19الخبرهذاوطار،(1ذكرنا)0ما

الإحسانعلىيستحثهأخيهابنإلىسنجرالملكجهةمنالرسلجاءتالحجةذيمستهلكانفلما

خدمةفيليكونواجيشأالرسلمعوأرسل،وطنهإلىردهسرعةإلىيبادروأنأ،الخليفةإلى

بل:وقيل،يشعرونلاحيثمن:فقيل،الباطنيةمنعشرةالجيشفصحب،بغدادإلى()13(الخليفة

فيهافقتلوهخيمتهفيالخليفةعلىحملواهناكإلىوصولهمأحالةأنهمإلا.أعلمفالله،مجهزين

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

وقع.ماعاقبة:ط

مكانه.:ط

هيئته.:ا

تمشى.:آ

.آفيليس

مكشوفا.:آ

ط:فشفع.

وحدها.طعن

.آفيليس

ذلك.على:ط

إلى.:آ

وطابت.:ا

.بهامشفيمستدركالرقمينبينما
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منهم،أصحابهمنجماعةمعهوقتلوا،الرسومإلامنهالناسيلحقولم)2(.ا)1(قطعاوقطعوه

.)4(اللهقبحهم،فحرقواالرهطأولئكفأخذ.سكينةبن)3(اللهعبدأبو

)5(.

منالمسترشدالخليفةعلىحزناأشدوهمإلابلدةأهلمنفما،البلدانفيالركبانبذلكوسارت

ابنالفرجأبوذكروقد.ويندبنهعليهينحنالطرقاتفيالنساءخرجت،بغدادأهلسيمالا،الأخرى

الله.رحمهالخليفةعلىالنياحةمنيقلنهكنما)6(الجوزي

.بغداد)8(إلىفحمل،القعدةذيعشرسابعالخميسيومفيمراغةبابعلىا)7(مقتلهوكانأ

الراشد.لولدهبويعبعدماأيامثلاثةلهالعزاءعملببغدادموتهخبراستقرولما

المسترشد)9(ترجمةمنشيءذكر

مليح،الإيرادحسنالكلامعذب،بليغافصيحاالهمةبعيدمقداماشجاعأ،اللهرحمه،كان

خطيبا.رؤيخليفةآخروهو.والخاصةالعامةإلىمحببا،(1،)0العبارةسديدأ،الخط

سنةعشرةسبعخلافتهمدةوكانت،أشهروثلاثةسنةوأربعون)11(ثلاثوعمره،اللهرحمه،قتل

يوما.وعشرينأشهروستة

الله.رحمه،الأتراكمنولدأمأمهوكانت

قطعا.وقطعوهخيمتهفيفقتلوهالخليفةعلىحملواالجيشوصلفلما:ط(1)

فلم.:آ)2(

.(صادر.ط11/27)الأثيروابن(0/194)المنتظممنهناوما،اللهعبيد:ط)3(

أعلم.واللهلقتلهمجهزينكانواإنهم:وقيلاللهقبحهمفأحرقواالباطنيةأولئكأخذثم:ط()4

لكثرتها.المقطعهذافيالأصولبينالخلافاتأذكرلم)5(

.(05-01/94)المنتظم)6(

قتل.:ط)7(

.(51/94)المنتظمفيوالخبر.أعضاؤهوحملتالحجةذي:ط)8(

الجنانومراة(348و)(282-8281/)الأثيروابن(54-53و)(55-0/147)المنتظمفيوترجمتهأخباره)9(

.(542-442)والفخري(3552/)

.العبادةكثير:ط(01)

.(8934/)الأثيرابنفيوالخبر(18/8486/)فيوولادته،خمس:ط(11)
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المسترشد)2(بنمنصورجعفرأبيالراشد)1(خلافة

قتلفلما،()3(يغدرلملأنهاذلكعلىيقدرفلم،يخلعهأنأرادثم،العهدلهأخذقدأبوهكان

ذكرنا،كماوخمسمئةوعشرينتسعسنةمنالقعدةذيمنعشرالسابعالخميسيومفيمراغةببابأبوه

ببغدادالمنابرعلىلهوخطب،والأعيانالأمراء)5(بايعه()4(إليهاخبرهجاءفلما،ببغدادهوكانأ

.اللونحسن،جسيماأبيضوكان.أولادلهكبيراذاكإذوكان،البلادوسائر

ببيتعليهفصلي،بغدادإلىهناكمننقلقد،بالمسترشدجيءالسنةهذهمنعرفةيومكانفلما

رحمه،المسترشدعلىشديدحزنفيوهم،الغدمنالعيدلصلاةالناسوخرج،الزحاموكثر،النوبة

الراشد.أيامأولفيقليلاالرفضظهروقد،الله

..)6(
:الأعيانمنلمحيهاتولمحيوممن

:الشاشي)7(بكرأبيبن،المظفرأبو،عمربنالحسينبنأحمدبنمحمدبنأحمد

..)9(الروايةسن)8(يبلغولم،أخيهبعدالمنيةواخترمته،بأبيهتفقه

:(1)1الحاكمي(01)القاسمأبو،عليبنالملكعبدبنإسماعيل

يحترمهالغزاليكانفلهذا)12(،منهوأسنالاشتغالفيالغزاليرفيقوكان،الحرمينبإمامتفقه

جانبإلىودفن،()13(بطوسالسنةهذهفيوفاتهوكانت01ورعاوعابدابارعافقيهاوكان.ويكرمه

الله.رحمهماالغزالي

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

12(

13(

وحدها.بعن

.(942)والفخري(8348/)الأثيروابن(52-01/05)المنتظمفيوترجمتهأخباره

.يقدرلم:طوفي.بفيليس

.طفيليس

.الناس:ط

وخمسمئة.وعشرينتسعسنةفي:ب

.(1/1482)الإسلاموتاريخ(5/152)المنتظمفيترجمته

من.:آ

السنة.هذهفيتوفيوممن:بفيبعده

.(1/1484)الإسلاموتاريخ(0/125)المنتظمفيترجمته

الحاكم.:ط

.ولهذا:ب

.بطوستوفي:ط
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منالأميرابنالأمير)2(الأسديالأغر)1(أبو،مزيدبنعليبندبيسبنمنصوربنصدقةبندبيس

:الأعرابوسادةالإمرةبيت

الخليفةعنهاسترضيثم،الخليفةمنخوفهمنالبلادفيوتمزق،الأفاعيلفعل،بطلاشجاعاكان

بأنهمسعودالسلطانعنداتهمثم،يوماوثلاثينأربعةبعدهعاشالخليفةقتلفلما،ذكرناكماالمسترشد

إليهفبعث،بنفسهينجوأنويأمرها)4(منهويحذره1،السلطانإلى)3(القدومعنينهاهزنكيكاتبقد

وضربه،سيفهشهرحتىكلمهفما،)6(أمرهفييفكر،رأسهمنكسا)5(فوجده،أرمنياغلاماالسلطان

أعلم.فالله،يديهبينصبرافقتله،)7(إليهالسلطاناستدعاهبل:ويقال.جثتهعنرأسهفأبان

:)8(ملكشاهبنمحمدالسلطانبنالسلطانطغرل

السنة.هذهمنالمحرمثالثالأربعاءيومبهمذانتوفي

:(1الدرزيجاني)0بنالحسنبنعلي)9(

ثم،)12(بالمستحيلتتعلقالقدرةبأن:يقولكانأنهعنه)11(الجوزيابنحكى.زاهداعابداكان

.يقوللما()16تعقلهوعدملجهلهوعذره،(ا)15الزاغونيالحسنأبو1(ذلك)14()13عليهأنكر

1(

2(

3(

6(

7(

8(

9(

2(

3(

6(

لأعز.ابوأ:ط،ب.لمعزا:آ

(265-2263/)الأعيانووفيات(035-8934/)الأثيروابن(53-0/152)المنتظمفيوأخبارهترجمته

.(3925/)الجنانومراة(478/)والعبر

على.:ا

وحدها.طعن

متكئا.:آ

خيمته.:ط،ب

وحدها.اعن

.(8345/)الأثيروابن(0/153)المنتظمفيترجمته

.(0/153)المنتظمفيترجمته

فيوقع:هامشهوفيالمنتظمعنهناوما،النروجانيمحمدبنعلي:ط،الرورعاني:ب،الروريجاني:آ

الدرزنجاني.الأصل

.(01/53)المنتظم

المنتظم.فيوالخبر،المستحيلات:ط

.طفيليس

ذلك.عليهأنكر:ب

المنتظم.عنمستدركالمعقوفتينبينما

تعلقه.:ا
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شهما)3(،العباسيينالخلفاءخيارمنكان:)2(باللهالمسترشدالمؤمنينأمير،منصورأبو)1(الفضل

الخميسيوممراغةببابالباطنيةقتله.تقدمفيماذلكأسلفناوقد،بنفسهالحروبيباشر،شجاعا

،ثراهبالرحمةوبل،اللهرحمه،بهافدفنبغدادإلىنقلثم،السنةهذهمنالقعدةذيمنعشرالسابع

.ومأواه)4(منزلتهالجنةوجعل

وخمسمئةثماثيرسنةخلت5ث!

كانمامنهيطلبالخليفةإلىأرسلأنهبسبب،مسعودالسلطانوبينالراشدالخليفةبينوقع:فيها

:وقال،ذلكأداء)6(منفامتنع،دينارألفبأربعمئةله)5(التزم،أسرهحينالمسترشدوالدهلهكتب

الخليفةواستنهض،بالعساكرالسلطانفاستجاش،الخلفبينهمافوقع،السيفإلاوبينكمبينناليس

السلطانذلك)9(غضونفيوجاء.خلائق)8(عليهوالتففجاء)7(زنكيالدينعمادإلىوأرسل،الأمراء

الملك،على1()0وبايعه،عليهوخلع،ببغدادالخليفةلهفخطب،ملكشاهبنمحمدبنمحمودبنداود

يديه،بينالجيشومشى،بغدادظاهرإلىالخليفةوبرز،جداوالخليفةالسلطانبينالوحشةفتأكدت

منداودالسلطانوخرج،شعبانسلخالأربعاءيوموذلك،()12(قبلهأباه1به)11(يعاملونكانواكما

يذهبأنللخليفةزنكيالدينعمادحسنمسعود)13(السلطانمعالجيوشكثرةبلغهمفلما،اخرجانب

)14(10)16( الإثنينيوملمحيغيبتهمفيبغدادإلىمسعود1(()السلطاندخولواتفق.الموصلبلادإلىمعه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

صفحتين.قبلمصادرهذكرتقدم

أعلم.واللهترجمتهمنشيءتقدم:التاليةالعبارةمكانهماوجاءطفيليسالترجمةآخرإلىاللفظةهذهمن

شهما.كان:ب

.بفيليس

.بفيليس

وحدها.اعن

وحدها.اعن

الخليفة.علىوالتف:ط

.عيون:ب،آ

تابعه.:ب

.طفيليس

.طفيليس

.محمودالسلطانجيوشكثرة:ط

.افيليس

.آفيليس

ثم.:ط
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الحليوحظاياهالخليفةنساءمناستخلصحتىجميعهفيهابماالخلافةدارعلىفاستحوذ،شوالرابع

منخرجمتىأنهالراشدخطلهموأبرز،والفقهاءالقضاةوجمع،ذلكوغيرللزينةالتيوالثيابوالمصاغ

يومفيفخلع،بخلعهالفقهاءمنأفتىمنفأفتى،الخلافةمننفسهخلعفقد،السلطانلقتالبغداد

شهراعشرأحدخلافتهوكانتالفقهاءأكبروفتياالحاكمبحكمالقعدةذي1شهر)1(عشرسادسالإثنين

أخيهعنعوضابالخلافةفبويعالمستظهربنالمقتفيبعمه()2(السلطانواستدعى.يوماعشروأحد

بالله.الراشد

باللهالمستظهربنمحمداللهعبدأبياللهلأمرالمقتفيخلافة

بويع،سنةأربعونيومئذالعمرمنوله،السادةست:لهاويقال،نسيما)3(تسمىصفراءوأمه

.()4(القعدةذيمناالعشرينالجمعةيومالمنابرعلىلهوخطب،بيومينالراشدخلعبعدبالخلافة

.(إليكالأمرهذاسيصل):يقولوهوالمنامفي)6(،ع!ي!)5(النبيرأىإنه:يقاللأنهبالمقتفيولقب

لذلك.بذلكفلقبأيامستةبعدإليهفصار،بيفاقتف

عليها)8()7(التنبيهينبغيحسنةفائدة

أخوين.وكاناالخلافةوالمسترشدالمقتفيولي

.والمنصورالسفاحوكذلك

.المهديابناوالرشيدالهاديوكذلك

.أخوانالمعتصمابناوالمتوكلالواثقوكذلك

الرشيد.بنووالمعتصموالمأمونفالأمين:أخوةثلاثةوأما

المتوكل.بنووالمعتمدوالمعتزوالمنتصر

وحدها.طعن(1)

وحدها.طعن)2(

.()عنسيم:الأصلوفي،نسيما:طفيكذا)3(

منه.:ب،آ()4

الله.رسول:ط(5)

.المنامفيوهو:ط)6(

التنبه.:ط)7(

الأفصح.وهو،امنهناوما.لها:طفي)8(
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المعتضد.بنووالقاهروالمقتدروالمكتفي

.المقتدربنووالمطيع()1والمتقيوالراضي

.مروانبنالملكعبدبنووهشامويزيدوسليمانالوليد:وهمأميةبنيفيإلايكنفلمإخوةأربعةوأما

زنكي،الدينعمادصاحبهاصحبةالموصلإلىذاهباالراشداستمربالخلافةالمقتفياستقر)2(ولما

السنة.هذهمنالحجةذيفيفدخلها

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

:)4(الجوينياللهعبدأبو،حمويهبنمحمدبنحمويه)3(بنمحمد

)5(ودعهمفلمابلدإلىودخل.كراماتوله.والزهدبالعلممشهوراصدوقاوكان،الحديثروى

الطويل(منأ:أنشدهم)6(

)7(لديكمالفؤادلباناتقضيتإليكمعودبعدمنليكانلئن

عليكمفالسلامقضالمح!وحالعبرم!الغيبوفيالأخرىتكنوإن

:)01(الخبازةبابنالمعروف()9(العامريبكرأبو،حبيببنأحمدبناللهعبدبنمحمد)8(أ

كتابشرحوقد،والحديثبالفقهمعرفةلهوكانت01طلبهفيورحل،الحديثسمع

به،تأدبممن)13()12(الجوزيابنوكان.التصوفطريقةعلىالناسيعظوكان.،)11(الشهاب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

تصحيف.وهو،المقتفي:ط

المقتفي.لأمراستقراولما:ا

.محمود:ا

(3/28)والوافي(8356/)الأثيروابن(65-0/164)والمنتظم،(126-2125/)التحبيرفيترجمته

.(3582/)الجنانومرآة(483/)والعبر(895-91/795)النبلاءأعلاموسير

أنشدهم.منهابالخروجودعهمفلمابغدادإلىودخل:ط

.(0/164)المنتظمفيالبيتان

إليكم.الفؤادلباناتنصيب:ط

.(151-1/1051)الإسلاموتاريخ(8356/)الأثيروابن(65-0/164)المنتظمفيترجمته

تصحيف.،العاملي:ا

.الإسلامتاريخفيالذهبيبخطالذيوهوامنهناوما،الحنازةابن:المنتظموفي.الخبازابن:ط

وقدالقضاعيللحافظ"الشهاببمسند"المعروفهوالشهابوكتاب،اللاميينالبيتينبعدطفيجاءبينهماما

.(أم859هـ/أ504)مجلدينفيوصدرالسلفيحمديالشيخبتحقيق،الرسالةمؤسسةفيطبع

وحسنبالإخلاصيأمر،المؤدبنعموكان،والتفسيرالحديثمنكئيرأعليهوقرأت:(0/164)المنتظمفي

القصد.

فيمن.:ط
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ادبسيط(منأ:عنه)2((أنشد)1وقد.عليهأثنىوقد

عذاليعذلمنبي)3(أملكوالشوقحاليالهوىفيوهذااحتياليكيف

وأشغاليمهماتيبينيحولشغللهحبيوفيأسلو)4(وكيف

وجلعزاللهبتقوىأوصاهماحتضرولما،والزهادالمتعبدينمنجماعةفيه)5(فكانرباطاابتنىوقد

أمن:قال)7(ثميدهفمد،جبينهوعرق،النزعفيشرعفرعفلما.()6(والديندلهأوالإخلاص

ا)8(الكامل

الأعداءبشماتةلابالفضلفردهاإليكيدي)9(بسطتقدها

نصفالأربعاءليلةوذلك،1(مات)0ثم.ينتظروننيوهمالأطباقأيديهمبينالمشايخأرى:قالثم

.(1()1اللهرحمه،وخمسمئةوخمسينأربعأسنةفيوقبرهرباطهغرقثم،برباطهودفن،رمضان

:الفراوي)13(الصاعدياللهعبدأبو،العباسأبيبن()12(محمدبنأأحمدبنالفضلبنمحمد

علىالكثيرالحديثسمعوقد.هذامحمدبهافولد،نيسابورفسكن،فراوةثغرأهلمناأبوهكان

جميل،الوجهحسنظريفاوكان.ووعظوناظروأفتىوتفقه.()15الافاقفيالمشايخمن(()14جماعة

:يقالكانحتى،الافاقمنالطلبةإليهورحل،مجلسألفمنأكثروأملى.التبسمكثير،المعاشرة

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

14

.شعرهومن:آ

.(0/164)المنتظمفيالبيتان

لي.:ط

أشكو.:ط

.عنده:ا

.آفيليس

.لغيرهبيتاوقال:ط،ب

.(8356/)الأثيرابنعندأيضاوهوالقشيرينصرلأبيالبيتأنوفيه(0/165)المنتظمفيالبيت

.(1/1151)الإسلامتاريخفيلماموافقهناوما،مددت:الأثيروابنالمنتظمفي

.وماتينظرونني:آ

.(0/165)المنتظمفيوكذلكوخمسمئةأربعين:ط

وحدها.طعن

الأثيروابن(فراوة)البلدانومعجم(66-01/65)والمنتظم(322)المفتريكذبتبيينفيترجمته

(4/3484/!تى)جالألقابمعجمفيالآدابمجمعوتلخيص(192-4092/)الأعيانووفيات(8/356)

.(3582/)الجنانومرآة(483/)والعبر

.آفيليس

بالافا!تى.:ط
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عشرينمنقريبامسلمصحيحأسمعوقد.خاتمهفيمكتوباكانذلكإن:وقيل،راوألفللفراوي

.)1(اللهرحمه،سنةتسعينعنالسنةهذهمنشوالفيتوفي.مرة

وك!سمئةوث!اثيرإحرفىسنةكيتر5ث!

رحمهم1،كثيرةدوروأغلقت،الناسمنألوففمات،أصبهانببلادالفجأةموتكثر:فيها

.()2(الله

فحضر،دينارألفمئةصداقعلىملكشاهبنمحمدبنتفاطمةبالخاتونالخليفةتزوج:وفيها

.النثارأنواعالناسعلىونثر،والأمراءوالوزراءالدولةأعيانمنوجماعةالعقدمسعودالسلطانأخوها

السماءكونمع،وثلاثينإحدىليلةالهلاليرواولم،يوماثلاثينرمضانبغدادأهلصام:وفيها

مثله.يقعلمشيءوهذا:)3(الجوزيابنقال.مصحيةكانت

وأساءالبلادفيتمكنكانوقد،النصرانيبهرامالدولةتاجوهو،مصرصاحبوزيرهرب:وفيها

بعدهفاستوزر،العمل)4(وتركفترهب،أطلقهثم،فسجنه،أخذهحتىالحافظالخليفةفتطلبه،السيرة

وبينبينهوقعثم.)6(قبلهبذلكوزيريلقبولم،الأفضلالملكولقبه،الولخشي)5(بنرضوان

.وحدهأمورهبتدبيرواستقل،قتلهحتى)8(الحافظالخليفةبهيزلفلم،الحافظ)7(الخليفة

.بلاد)9(عدةزنكيالدينعمادملك:وفيها

أضاءتناركأنهأحمرسحاببعدهظهرثم،الدنيالهأظلمتأسودسحاببالشامأ(.ظهر:وفيها

.كباربردوسقط،شديدمطرأوقعثم،كثيرةأشجارافألقتعاصفريحجاءتثم،الدنياله

.طفياللهرحمه:ليست(1)

.طفيليس)2(

.(01/96)المنتظم)3(

.وأدرك:آ)4(

نسخإحدىفيوهو،(1/1528)الإسلامتاريخفيالذهبيخطمنأثبتناهوما،محرف،"الريحيني":طفي)5(

.(بشار)(صادر.ط1/148)عليهالتعليقمنيظهركماالأثيرلابنالكامل

.بهذاقبلهوزير:ط)6(

وحدها.طعن)7(

.بفيليس)8(

.بلدان:ط)9(

طلع.:)01(ط
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ملكبناليونوأطاعهالفرنجأيديمن()1(كثيرةبلدانافأخذالشامبلادالرومملكقصد:وفيها

.)2(الأرمن

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

:الخجندي)4(سعدأبو،()3(الحسنبنأثابتبنمحمدبنأحمد

ببغداد()5(النظاميةبالمدرسةالتدريسأوولي،الأصبهانيالخجنديبكرأبيالإماموالدهعلىتفقه

قاربوقدالسنةهذهمنشعبانغرةفيوتوفي،ووعظالحديثسمعوقد،عنهاويعزل،مرارأ

التسعين.

الطبر:بابنويعرف،)6(الحريريعمربنأحمدبناللههبة

بكر)8(أبوعنه)7(حدثوقد،الحرةزوجابنالحسنأبيعنروىمناخروهو.الكثيرسمع

جمادىفيتوفيأنإلىوقواهبحواسهممتعا،والتلاوةالذكركثير،السماعصحيحثبتاوكان.الخطيب

عنه.ورضيواسعةرحمةالله)9(رحمه،سنةوتسعينستعنالسنةهذهمنالأولى

وخمسمئةوث!اثيوثنتيرسنةخلت5ث!

،الأمراءكبارمنوجماعةداودالملكمعهاجتمعأنهوذلك،المخلوعالراشدالخليفةقتل:فيها

بينأصبراخلقامنهموقتل،شملهموبدد،فهزمهم،مراغةبأرضمسعود)01(السلطانقتالفقصدوا

المخلوعالخليفةوهرب،الحلةعلىمكانهمحمدا)12(أخاهوولى،دبيسبنصدقةمنهم،()11(يديه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)11(

)12(

آ.لي!في

الأرمني.ليونابن:(8358/)الأثيروابنط

.آفيلي!

.(543-11/425)الإسلاموتاريخ(8935/)الأثيروابن(0/107)المنتظمفيترجمته

النظامية.تدريسوولي:ط

.(486/)والعبر(495-91/395)النبلاءأعلاموسير(8935/)الأثيروابن(0/171)المنتظمفيترجمته

.الحرةزوجابنالحسنأبيعنحدثالخطيبأنوالمقصود،تصحيفوهو.بكرأبيعن:آ

الخطيب.عنهحدث:ط

وحدها.آعنالترجمةاخرإلىهنامن

.طفيلي!

وحدها.آعن

.آفيلي!
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أصابه،وجعمنبرأقدوكان،الخراسانيةمنيخدمهكانممنرجل)1(فقتله،أصبهانفدخل،الراشد

.أصبهانظاهربشهرستانودفن،رمضانمنوالعشرينالخامسفيفقتلوه

تعالى.اللهرحمه،ولدأمأمه.مهيبا،القوةشديد،الوجهمليح،اللونحسنكانوقد

لملأنهوذلكدينارألفعشربثمانيةالفارسي)2(راست:لهيقالالتجارمنرجلالكعبةكسا:وفيها

.)3(الملوكاختلافلأجلالعامهذافيكسوةتأتها

ومات،البيوتمنكئيرشيءفانهدم،والعراقوالجزيرةالشامببلادعظيمةزلزلةكانت:وفيها

غفير.وجمكثيرخلقا)4(الهدمتحتأ

.)5(الكلابأكلواحتىشديدغلاءبخراسانكان:وفيها

.المحرمفيحمصمدينةزنكيالدينعمادالملكأخذ:وفيها

الخاتونيةإليهاتنسبالتيوهي،دمشقصاحبأم،خاتونزمردبالسترمضانفيوتزوج

البرانية.

نجواالذينأهلهافجاء،حلبمنفراسخستةعلىوهي،بزاعة)6(مدينةالرومصاحبملك:وفيها

طويلة.فتنوجرتببغدادالخطبةفمنعت،ببغدادبالمسلمينيستغيثونوالسبيالقتلمن

.ا)7(تكريتبقلعةشاذيبنأيوببنيوسفالدينصلاحالناصرالملكالسلطانولد:وفيهاأ

تعالى.اللهأثابه،قبلهاالتيالسنواتفيوكذا،الخادمنظرالأميربالناسحج:وفيها

ابنقال.أيامسبعةبغدادلذلكوزينت،صدقةبندبيسبنتبسفرىمسعودالسلطانتزوج:وفيها

منتشر.)9(عريضطويلفسادذلكبسببفحصل:)8(الجوزي

أيضا.أيامئلاثةبغدادفزينتعمهابنةتزوجثم

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

وحدها.طعن

رامشت.:(8363/)الأثيرابنوعند.راشت:آ

.اختلافلأجل:ط

تحته.:ب،آ

.آمنزيادةهناإلى...كانوفيها:قولهمن

.(8935/)الأثيروابن(01/72)المنتظمفيوالخبر،مراغة:ب

أسطر.بعدطفيالرقمينبينماجاء

مختلفة.والرواية(01/72)المنتظم

طويل.عريض:ط،ب
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:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الحنبلي.()1الدينوريالفتحأبيبنبكرأبو،أحمدبنمحمدبنأحمد

الميهنيأسعدكان.وناظرودرسوأفتى،الكلوذانيالخطابأبيعلى)2(وتفقه،الحديثسمع

بنالفرجأبوالشيخبهتخرجوقد.ثلمهإلاأحددليلعلىالدينوريبكرأبواعترضما:يقول

()4(الطويلمنأ:قولهعثهوأنشد،)3(الجوزي

فنونفالجنونعناءبغيرمناظرأفقيهأ)5(تمسيأنتمنيت

يكونكيففالعلمتلقيتهامشقةدونالمالاكتسابفليس

وأباأباهسمع.)7(منهمبقيمنآخر،)6(القشيريالمظفرأبو،هوازنبنالكريمعبدبنالمنعمعبد

وقارب)9(،الجوزيابنوأجازالأنماطيالوهابعبدمنه)8(وسمع.وغيرهماالبيهقيبكر

)01(.التسعين

شتى،بلادفيالكثيرسمع،)12(الكرجيالحسنأبو،عمر)11(بنمحمدبنالملكعبدبنمحمد

فصيحأ.شاعراأديبا)15(وكان.الشافعية)14(أئمةمنوغيرهإسحاقبأبيتفقه.شافعيا)13(فقيهأوكان

بابفيالسلفمذاهبفيهيذكر"الفحولالأئمةاعتقادفيالفصول"منها،كثيرةمصنفاتوله

1(

2(

3(

6(

7(

8(

9(

2(

3(

4(

رجبابنوذيل(7/323)والوافي(4/87)والعبر(8/363)الأثيروابن(01/73)المنتظمفيترجمته

.(2284/)الأحمدوالمنهج(1/591)

المنتظم.فيوالخبر،والفقه:ا

.مدةدرسهعليهسمعت:(0/173)المنتظمفي

.(0/173)المنتظمفيالبيتان

تسمى.:والمنتظم.يمسى:ط

.(3026/)الجنانومراة(488/)والعبر(0/175)المنتظمفيترجمته

.(5/175)المنتظمفيكماالقشيريالقاسمأبيأولادمنيقصد

عنه.:آ

.(01/75)المنتظمفيوالخبر،إجازةمنهولي:الجوزيابنقال

المنتظم.فيكما445سنةولدلأنهتصحيفوهو.الستين:ب

.(3026/)الجنانومراة(498/)والعبر(8363/)الأثيروابن(76-01/75)المنتظمفيترجمته

(بله11/578)الإسلامتاريخفيالذهبيخطمنأثبتناهوما،تصحيفوهو"الكرخي":النسخوبعضطفي

.بالحروفالنسبةلهذهالعمادابنتقييد

مفتيا.:ط

.طفيليس

.طفيليس
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الفجرفييقنتلاوكان."الفقه"فيوكتاب"تفسير":وله.حسنةغريبةأشياءفيهويحكي،الاعتقاد

بقوليفاضربوا)2(الحديثصحإذا:يقولالشافعيإمامناكانوقد،()1حديثفيذلكيصحلم:ويقول

()4(الوافرمنأ:)3(شعرهومن.المعاشرةجميلالصورةحسنكانوقد.الحائطهذا

ساكنالقلبفيجمالهخيالولكنعنيدارهتناءت

الأماكنمنهخلتإذايضرفماذابهالفؤادامتلأإذا

.،)5(التسعينقاربوقداللهرحمهتوفيأ

المسترشد:بنمنصورالراشدالخليفة

فاقتتلجموعاجمعثم،الموصلأرضإلىزنكيالعمادمعفذهب،خلعثم،أبيهبعدالخلافةولي

إنه:فقيل،أصابهمرضبعدبهافقتل،أصبهانإلىفذهب،فهزمهم،السنةهذهفيمسعودالملكمع

أعلم.فالله،أمره،)7(يلونكانواالذينالفزاشونقتلهابل:وقيل،الباطنيةقتلته:ولمحيل،سم
")6(

الناسبأمريقومسادسكل:يقولونالناس:قالأنهالصوليبكرأبيعن)8(الجوزيابنحكىوقد

يخلع.وأنبدلاالإسلامأول)9(منذ

عجبأ.فرأيتهذلكفتأملت:الجوزيابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

فيالشافعيةبالغوقد،صحيحكلاموهذا،حديثفييصحلمالفجرفيالقنوتعلىالملازمةأنيريدالشيخلعل

منبذلكأخذواوقد،صحيحدليلعليهليسوهذا.للسهويسجدأنتركهلمنينبغي:قالواحتىالفجرقنوت

فارقحتىالصبحفييقنتيزل!لم!شي!اللهرسول!أنعنهاللهرضيمالكبنأنسعنالأربعينفيالحاكمرواهحديث

،الرازيجعفرأبووهو،ماهانبنعيسىسندهفيفإن،الحاكمصححهقدكانوإنضعيفالحديثوهذا،الدنيا

والدارقطنيداودأبيسننفيجاءكما،الخمسالصلواتفيفثابت،للنازلةالقنوتوأما.الحفظسيءوهو

ويرفع،بدعائهيجهروكان.قنتأحدعلىيدعوأنأو،لأحديدعوأنأرادإذاع!اللهرسول!وكان.وغيرهما

خلفه.منويؤفن،يديه

مذهبي.فهو:طفيبعده

قوله.:طفيبعده

.(0/176)المنتظمفيالبيتان

وفاتهحينسنهفتكونهـ،458سنةولدأنهالأثيروابنالمنتظموفي،بهامشفيواستدرك،آفيبينهماماليس

التسعين.لاالثمانينقاربأنهيقول!أنفالمفروض،74

وحدها.طعن

.بفيليس

.(01/67)المنتظم

من.:ط
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.)2(فخلعالحسنثم،عليثم،عثمانثم،عمرثم،بكرأبوثم،!يواللهرسولقام)1(

)3(فخلعالزبيربناللهعبدثم،الملكوعبد،ومروان،يزيدبنومعاوية،ويزيد،معاويةثم

وقتل.

وقتل.،فخلعيزيدبنالوليدثم،وهشام،ويزيد،العزيزعبدبنوعمر،وسليمانالوليدثم

ثمالمهديثم،المنصورأخوهثم،العباسيالسفاحقامحتىأمرأمية)4(لبنيبعدهينتظمولم

وقتل.فخلعالأمينثم،الرشيدثم،الهادي

وقتل.فخلعالمستعينثم،والمنتصر،والمتوكل،والواثق،والمعتصم،المأمونثم

فقتل.أعيدثمفخلعالمقتدر)5(ثم،والمكتفي،والمعتضد،والمعتمد،والمهتدي،المعتزثم

فخلع.الطائعثم،والمطيع،والمستكفي،والمتقي،والراضي،القاهرثم

.)6(وقتلفخلعالراشدثم،والمسترشد،والمستظهر،والمقتدي،والقائم،القادرثم

أبوالوزير،قاشانمنقينقريةمنوهو)01(:القيني)9()8(القاشانيمحمدبنخالدبن)7(أنوشروان

نصر.

أباألزمالذيوهو،الخلقةعظيممهيباعاقلاوكان.المسترشدوللخليفةمحمودللسلطانوزر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

ط:قيام.

والخلع.التنازلبينفرقوثمة،للدماءحقناالخلافةفيحقهعنتنازلبل،يخلعلمالحسن:بشارقال

لابعدهجعلهوكونه،مروانبنالملكلعبدالبيعةقبلكانتالزبيرلابنالبيعةلأننظرهذاوفي":الأثيرابنقال

.(بشار)."لهوجه

.بعدهأميةلبنيينتظمولم:ط

(صادر.ط1/163الكامل)غيرهذكرهبعدهومن،باللهالمقتدرأيامإلىذكرإنما"والصولي":الأثيرابنقال

.(بشار)

وحدها.طعن

.نوشراون:ب،ا

القاساني.:المنتظم

والعبر(الحريريترجمةفي67//4)الأعيانووفيات(8365/)الأثيروابن(7778-/01)المنتظمفيترجمته

فيبخطهالإسلامتاريخفيترجمتهالذهبيوكتب.533سنةفيوفاتهالأثيرابنذكروقد:بشارقال.(409/)

.(95895-.1/1الإسلامتاريخينظر)فحولناها533سنةإلىتحويلهاطلبثم532سنةوفيات

وحدها.آعن
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مسجدفي()1(يومذاتأجالساكانمحمدأباأنذلكسببوكان،المقاماتبتكميلالحريريمحمد

رجلأنا:قال؟أنتمن:فقالوا،طمرينذوشيخعليهمفدخل،البصرةمحالمنمحلةفيحرامبني

طالعهافلما،الناسفيواشتهرت،الحراميةالمقامةالحريريفعمل.زيدأبولييقال،سروجمن

الخمسينتماممعهافعمل،غيرهاعليهايزيدأنالحريريمحمدأباوكلف،بهاأعجبأنوشروانالوزير

كانأنهغيرممدحاأكريماأنوشروانالوزيركانوقد.الناسبينالمتداولةالمشهورةهذهفهي،مقامة

ادطويل(منأ:المقاماتصاحبالحريريمدحهوقد،()2(التشيعإلىينسب

الكربلأخيراحةفيهكانوإنتعلة)3(والتمنيشعريليتألا

الرحبجنابكممن)4(اقترابيوشطدياركمتناءتمذأنيأتدرون

جنبعلىجنباالليلفييقلبني)5(أوارهيزالماشوقاأكابد

اللبطائرالأسىباديلتذكارهافأنثني)6(التلاقيأياموأذكر

)7(العذبالباردإلىالصاديحنةولاإليكموقتكلفيحنةولي

غربولابشرقمكتوماكانلماهواكمكتمتأنيلوفوالله

كتبيعنالإجابةب!همالرضاكموشفهالمعنىقلبيشجاومما

ذنبمنليوماأخشاهاصرتفقدجفوةالذنبمعأخشىلاكنتوقد

الركبمعإليكمالمسرىوأعوزنينحوكمالعراقيالوفدسرىولما

بالتربتيفمماءيجدلمومنضرورةعننائباكتابيجعلت

وتستنبيحاليشر()01(أعنلتنبئكم)9(جوارحيمنلضعةأيضاولمدت ة.)8(

حسبي)12(اعتذاركمحسبيبمكرمة)11(خبركمبعدتذكاركمأرىولست

.طفيليس)1(

.طفيليس)2(

المنتظم.عنهناوما،لعله:وطالأصلينفي)3(

افتراقي.:المنتظم(4)

.أدارهأزالما:ط()5

.بفيليس)6(

يليه.الذيبعدبفيالبيتهذاجاء)7(

سرحالي.عنتنبيكم...ويعضد:ط)8(

تنبيكم.:ط()9

سر.:ط(01)

خيركم.بعدإذكاركم...:ط(11)

اهتزازكم.:المنتظم(21)
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وخيسيئةوث!اثيرث!اثسنةخلت5ث!

مكانهاوصار،ألفاوثلاثونألفمئتابسببها)3(فمات،جنزة)2(بمدينة)1(عظيمةزلزلةكانت:فيها

.مرةثمانينواحدةليلةفيحلبأهلوزلزل.مثلهافيفراسخعشرة،أسودمالمح!

.له)5(الأدعيةوكثرت،الناسعنكثيرةمكوسامسعود)4(السلطانوضع:وفيها

المعركةفيوقتل،سنجرفهزمه،شاهوخوارزمسنجرالسلطانبينعظيمةوقعةكانت:وفيها

.شديداحزنأوالدهعليهفحزن،)6(ولده

منثلاثة)7(قتلهطغتكينبنبوريالملوكتاجبنمحمودالدينشهابدمشقصاحبقتل:وفيها

الدينكمالأخوهبعدهوملك01واحدوأفلت،فصلبااثنانفأدرك،القلعةمنوهربوا،ليلاخواصه

عليهاواستناب،زنكيالدينعمادببعلبكبعدهفهلك،ذلكقبلببعلبكوكان،الملوكتاجبنمحمد

.،)8(وذريتهمابكرأبيالعادلوالملكالدينصلاحالملكوالدأيوبالديننجمالأمير

.(11شهر)قبلأعيدواثم،(01)المباشراتعنوالنصارىاليهودصرف)9(:وفيها

الله.أثابه،الخادمنظرفيهابالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

المحدث،الشحاميبكرأبيبنالرحمنعبدأبيبنالقاسمأبو،محمدبنطاهر)13(بنزاهر)12(

يكثرمرضبهكانإنه:ويقال،مجلسألفنيسابوربجامعوأملى،الكثيرسمع،الجوالالرحالالمكثر

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

)12

)13

وحدها.طعن

."كنجة"نسخةوفي.(خبزة/4251/)والشذرات،جبرت:ط

.مات:ا

.محمود:ا

.بفيليس

المعركة.فيولده:ط

.آفيليس

وحدها.آعن

.طردت:المنتظموفي،عزل:ط

.والمخزنالديوانعنطردواأنهم:المنتظمفي

.()عأعلموالله،بمباشرتهالهميسمحفلمالأعمالعنصرفواأي،بالأعمالالمباشراتيقصدلعله

.الخلافأثبتولم.هناعماروايتهافيمختلفةطفيالترجمة

.(2047/)الميزانولسان(419/)والعبر(08-01/97)المنتظمفيترجمته
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ابنردوقد.بالصلواتيخلكانإنه:وقالالسمعانيسعدأبوفيهفتكلم،الصلواتمنالجمعبسببه

فيبنيسابوروفاتهوكانت.سنةوثمانينخمسابلغ.أعلمفالله،المرضبعذرالسمعانيعلى()1الجوزي

.)2(اللهرحمه،يحيىبنيحيىبمقبرةودفن،الاخرربيع

الكاتب:القاسمأبو،أفلحبنعلي)3(

جانبهنإلىدارلهوكانت،دورأربعةوأعطاه،الملكجمالولقبه،المسترشدعليهخلعوقد

لهوأطلق.ذراعأأربعينعرضفيذراعاستونطولها،هائلةدارامكانهنواتخذ،كلهنفهدمهن

وطرازاتهاأبوابهاعلىوكتب،جزيلأمالاأفلحابنعليهاوغرمفبناها،وذهبأواجراأخشاباالخليفة

:الدار)4(بابعلىهوماذلكفمن،غيرهونظمنظمهمنحسنةأشعارأ

أعجبعلموالوفباطنيظاهريمنص()الراؤونعجبإن

الصي!العارضمنها)8(.7(لا..)6(.8 لحجلمزلهكمهمنلي"

مذهبنورهارياضافيأخلاقهروصه9ودبجت

تغربلاالأيامعلىشمسانورهمنصدريكساصدر

الكامل(مجزوءمنأ:مكتوبالطرزوعلى

فاخرهدارعالشماللفتىالمروءةومن

الاخرهلدارواعملبهاالدنيامنفاقنع

ساخره)11(وهاتيوعدتبماوافية)01(هاتيك

عساكر.ابنومشايخمشايخهمنوهو(0/108)المنتظم(1)

أفلح.بنعليبنيحيىبنيحيى.بمقبرتهودفن:التاليالنحوعلىالترجمتينبينطمزجت)2(

.(-1/1895995)الإسلاموتاريخ(84-0/108)المنتظمفيترجمته)3(

الديوانمنوالنصارىاليهودالكتابطردتأنهفيهاالحوادثفمن:الجوزيابنوقال.طعنمختلفبينهما)4(

بنفسه.وليهإذاالأمرفلانباشر:المجازوهو:بشر:التاجوفي(01/78)المنتظم.والمخزن

.الزوار:المنتظم(5)

لاباني.اشد:ط(6)

مزنة.منكفهشيدني:آ)7(

يحمل.:المنتظم)8(

ورنحت.:ط)9(

:ط(01)

باترةوهاتيوعدتبماوافيتهاتيك

المنتظم.فيوالبيت

.ساحرة:المنتظم(11)
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رونقاحسنهامنأعارتهالخلود)1(جنانكأنوناد

موبقا)2(بهايلمألانالزماحادثاتمنوأعطته

مشرقاأوكانمغربابنىماكلعلىيتيهفأضحى

طرقابهالضيوفوتمشيعكفابهالوفودتظل)3(

البقاأردتمهماوالفضلكالملوجماليالهبقيت

يتقىالذيفيهووقيتالزمانريبفيكوسالمه

()6(أفلحابنأالخليفةاتهم،()5(نيلهابعدأ،قريبعمابل،الأمانيهذهصدقت-)4(والله-فما

قدكانبعدما)8(خرابةوصارت،جدارفيهايبقفلم،الدار)7(هذهبتخريبفأمر،دبيسايكاتببأنه

وهي،الأقدار)9(بمشيئتهوتجري،النهارعلىالليليقلبمنحكمةوهذه،والقرارالمقامفيهاحسن

والأشر.والكبرالتيهعلىلبسلباسكلوفي،والبطربالأشربنيتداركلفيحكمته

ادبسيط(منأ:قولهذلكفمن،ونثرهنظمهمنحسنةأشياء1()0الجوزيابنلهأوردوقد

أصعبهلانحتىالحبمارسواقدبهيعرفونلأناسالهوىدع

يجربهلامنعلىصعبوالشيء)11(تخبرهلستفيمانفسكبلوت

مطلبهعزأمر)13(مدركفربجلداتستطعلموإناصطبارااقن)12(

.الوزنبهايستقيمولا.الخلد:ط،آ(أ

موثقأ.بهتسلملاأن:المنتظم2(

يظل.:آ3(

وحدها.طعن(4

.طفيليس(ه

.طفيليس6(

تلك.دارهبخرابفأمر:ط7(

خربة.:ط8(

بمشيئته.تجريوما:ط9(

.(01/82)المنتظم(01

تجربه.لستفيمانفسكأدخلت:ط(11

امن.:بفيالنقطمهملةواللفظة.افن:(0/182)المنتظموفي،امن:ط(12

.أمرا:المنتظمفي(13
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تقلمه)2(.،0(1).ء ويعيييميومكلفييحيرنيقلبعلىالصلوعحمى

يطربهنعمانمنالبرقولامعيهيجهنجدمنالريحتناوح

الرمل(منأ:أيضا)3(وله

منىوهاتيكالخيفهذه

ساعةعليناالركبواحبس

البكاأعددتالموقففلذا

جيرةوكناكانزمنا)5(

التقاأثيلاتيومبيننا

بناالحاديأيهافترفق

الدمنا)4(ونبكيالربعنندب

تقتنىالدموعاليومولذا

الزمناذاكاللهأعاد)6(يا

بيننا)7(تراضغيرمنكان

501

وكمسمئةوثماثيرأربمسنةكين5ثي

ملكهاموتفاتفق،طغتكينمملوكأنر)8(الدينمعينالأتابكفحصنها،دمشقزنكيحاصر:فيها

وهو،أبق)01(الدينمجيرأخيهإلىالدينمعينفأرسل،طغتكينبنبوريبنمحمد)9(الدينجمال

.(1)1أيوبالديننجمعليهاواستناب،فأخذها،بعلبكإلىزنكيفذهب،دمشقفملكه،ببعلبك

،مسعودالسلطانأخت)13(فاطمةالخاتونعلىا)12(اللهلأمرالمقتفياالخليفةدخل:وفيها

.مشهوداوقتاوكان،أيامابغدادوأغلقت

احن.:ط،احنو:آ(1)

العطف.واووبدون،يعييني:ط)2(

وقوله.:ط،قولهذلكومن:ب)3(

الدنا.ونبكيالدارنندب:ط()4

.الوزنبهايستويولا.زماننا:ط)5(

.فأعاد:ط()6

نلتقى.ائتلافيومبيننا:ط)7(

.الجزءهذامن454سنةحوادثفيوفاتهوستردتصحيفوهوبن:ط)8(

.محمود:ط)9(

أتق.:ط)15(

.والدههوبلالدينصلاحليسالديننجملأنتصحيفوهو،الدينصلاح:طفيبعدها(11)

.طفيليس)12(

بنت.:ط)13(



هـ535سنةأحداثهـ-534سنةوفيات601

نأاتفقثم،القافىرعبدالشيخبمدرسةالناسفاجتمع،صالحرجلعلىللصلاةنودي:وفيها

.فأفاقعطسالرجل

.(ا)1الكثيرالجمعذلكأعليهفصلىآخررجلجنازةوحضرت

الدنيا.سائرمنالمياهنقصت:وفيها

.)2(شاذيبنأيوببنشاهنشاهبنعمرالدينتقيحماةصاحبولد:وفيها

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

:)3(الحربيالعباسأبو،الفرجبنجعفربنأحمد

فييرىكانإنه:يقالكانحتى،صالحةأحواللهوكانت،الحديثسمع.الزهادالعبادأحد

السنة.تلكفيحجيكنولمبعرفاتالسنينبعض

:)5(الجيليالقاسمأبو)4(الفضلبنالسلامعبد

قضاءوولي.ذلكوغيروالفروعالأصولفيوبرع،الهراسيإلكياعلىوتفقه،الحديثسمع

الله.)6(رحمه،القضاةخيارمنوكان،البصرة

وخيسهئةوثهـاثيرخمللعسنةخلت5ث!

وعشرينتسعسنةالمسترشدمن()7(أخذاقدأوكانا،بغدادإلىوالقضيبالبردةوصلت:فيها

)8("..

السنة.هذهفيردهماحتىعندهسنجرالسلطاندحمظهما،وخمسمئه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

وحدها.طعن

تصحيف..شاري:ط

.(1/1706)الإسلاموتاريخ(0/186)المنتظمفيترجمته

بن.:ا

.(1/1613)الإسلاموتاريخ(0/187)المنتظمفيترجمته

وحدها.بعن

.طفيليس

فيأسروإنمايهربلمالمسترشدلأنإشكالوفيه"وعشرينتسعسنةهربحينالمسترشدمعوكانا":(ط)في

الذيالأثيرابنقولهووالأحسن"وعشرينتسعسنةالمسترشدمعأخذاقدوكانا":آوفي.اغتيلثم،الحرب

نأفذكرالذهبيأما.(صادر.ط1/197الكامل)"المسترشدمنأخذاقدوكانا":النصهذامنهالمؤلفنقل

يكونقدإذقوياحتمالوهو،(1/1535الإسلامتاريخ)أصبهانبظاهرقتللماالراشدمعكاناوالقضيبالبردة

.(بشار)أعلموالله،532سنةأصبهانبظاهرقتلحينمعهكاناثم،الموصلإلىهربحينمعهأخذهماالراشد
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صاحبطلحةبنحمزةالفتوحأبيالدينكمالإلىالمنسوبةببغدادالكماليةالمدرسةكملت:وفيها

تعالى.اللهرحمهوالرؤساءالأعيانعندهوحضر،()1الخلبنالحسنأبوالشيخفيهاودرس.المخزن

:الأعيانمنفيهالوفىوممن

الكثير،سمع،)2(الأصبهانيالطلحيالقاسمأبو،أحمدبنعليالفضلبنمحمدبنإسماعيل

والتفسيروالحديثالفقهفيإماماوكان،مجلسآلافثلاثةمنقريبابأصبهانوأملى،وكتب،ورحل

عنالخرقةتنحيةالغاسلأرادولما،الثمانينقاربوقد،الأضحىعيدليلةتوفي.متقناحافظا،واللغة

.)3(فرجهعلىيدهوضعإنه:وقيل،بيدهردها،فرجه

وهببنا)4(ثابتبنأالربيعبنالرحمنعبدبنمحمدبناللهعبدبنمحمدبنالباقيعبدبنمحمد

:الأنصاري)5(مالكبنكعببناللهعبدبنالحارثبنمشجعةابن

فيمشاركاوكان،القصرجامعفيالحديثوأملى،المشايخمنجماعةعنولفرد،الحديثسمع

وتعلم،يفعلفلم،الكفربكلمةيتكلمأنفأرادوه)6(،الرومأيديفيصغرهفيأسروقد.كثيرةعلوم

المنابر.خدمتهالمحابرخدممن:يقولوكانالرومخطمنهم

الكامل(منأ:قولهمنهوسمعهعنه)7(الجوزيابنلهأوردهالذيشعرهومن

()8(ومذهب-استطعت-ماومالأسنبثلاثةتبحلالسانكاحفظ

ومكذبوبحاسدبمكفربثلاثةتبتلىالثلاثةفعلى

الكامل(منأ:قولهذلكومن

متولصرمتانقضتفإذاأبلغهابدلامد!لي

.552سنةحوادثفيترجمتهوسترد(5/198)المنتظمفيوالخبر.تصحيفوهو،الحليالحسنأبو:ط(1)

ومراة(59-449/)والعبر(275/)الحفاظوتذكرة(8936/)الأثيروابن(0/109)المنتظمفيترجمته)2(

.(3263/)الجنان

.()عتصحلاالتيالمبالغاتمنهذا)3(

.مكررة.الربيعبن:آ(4)

ومرآة(469/)والعبر(8/178)الزمانومرآة(8936/)الأثيروابن(49-0/129)المنتظمفيترجمته)5(

-223/)النبلاءأعلاموسير(2286/)الأحمدوالمنهج(891-1291/)رجبابنوذيل(3263/)الجنان

28).

يتكلم.أنعلى:ط)6(

.(49-01/29)المنتظم)7(

.افيليس)8(
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الوقتيجلمماضرنيماضاريةالأسدعاندتنيلو

قوله:ذلكومن

والضيقالضنكداروللمفاليسطيبةالعلملأهلداربغداد

زنديقدارفيمصحفكأننيأزقتهافيأمشيحيرانظللت

فيوفاتهوكانت.وعقلهحواسهتتغيرلم،سنةوتسعينثلاثاالعمرمنبلغ:)1(الجوزيابنقال

بشر.قبرمنقريباودفنوالناسالأعيانجنازتهوحضر،السنةهذهمنرجبثاني

:)5(الهمذانييعقوبأبو،)4(وهرةبن)3(الحسنبن()2(يوسفبنأأيوببنيوسف

بالتعبد)7(واشتغل،()6(ذلكتركثمأ،والمناظرةالفقهفيوبرع،إسحاقأبيبالشيختفقه

ربيعفيوتوفي.قبوللهوحصل،بهافوعظ،بغدادإلىعادثم،بالجبالوأقام،الصالحينوصحب

.)8(اللهرحمه،هراةقرىببعضالأول

وخمسمئةوث!اثيوستسنةخلت5ث!

خوارزمفاستحوذ.شاهخوارزم()9(السلطانوبينأسنجرالسلطانبينكثيرةحروبكانت:فيها

وكان،بهاالذينالحنفيةالفقهاءإلىبالنسبةالتدبيروأساء،بها(1)0فقتل،سنجرهزيمةبعدمروعلىشاه

مقاتل.ألفثلاثمئةشاهخوارزمجيش

الحريرجبابالصناععلىبغداد)12(شحنةبهروزوخلع،النهروانبثق)11(عملكمل:وفيها

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

)01

)11

)12

.شيءمنهايتغيرلمالحواسصحيحوتسعينثلاثبعدورأيته:فيهوالرواية(01/49)المنتظمفي

.بفيليس

."الحسين":الذهبيكتبوفي،والكاملوالمنتظمالنسخفيهكذا

.خلكانابنعنوالضبط،زهرة:ط

(81-778/)الأعيانووفيات(8001/)الزمانومراة(8893/)الأثيروابن(59-01/49)المنثظمفيترجمته

.(26وه3264/)الجنانومرآة(11/643)الإسلاموتاريخ(96-0/266)النبلاءأعلاموسير(479/)والعبر

وحدها.طعن

.بالعبادةاشتغلثم:ط

وحدها.بعن.اللهرحمه:جملة

.طفيليس

ففتك.:ط

.(القاموس)الماءلينبثقشطهكسر:وتبثاقاوبثقابثقاالنهروبثق.نهروزوخلعالنهروزدمشقعملتحمل:ط

فقط..الشحنة:وبوط.ببغدادالشحنة:ا
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قدوكان،بذلكالسلطانوفرح،النهرذلكفيسفينةفيمسعودوالسلطانهووركب.)1(الرومي

.)2(
.دينارألفسبعينالنهرذلكعلىصر!

.دارهولزم،العملوترك،فتزهدوعاد،المخزنصاحب)3(طلحةبنالدينكمالحج:وفيها

الخليفة.بإذنالعباسيينبمسجدالجمعةعقدت:وفيها

.)4(الخادمنظربالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

ثمالدمشقي)5(السمرقنديبكرأبيبنالقاسمأبو،الأشعثأبيبتعمربنأحمدبنإسماعيل

:البغدادي

مننحوأكثيرةمجالسالمنصوربجامعوأملى،صحيحاسماعهوكان،بمشايخوتفرد،الكثيرسمع

الله.رحمه،الثمانينجاوزوقد،()6(السنةهذهفيوفاتهوكانتأمجلسثلاثمئة

:المدير)9()8(الطراح()7(بن)محمدأبو،عليبنمحمدبنعليبنيحى

كثير،مهيباحسنا)11(شيخاوكان.وأسمع،الكثيروسمع،وأربعمئة)01(وخمسينتسعسنةولد

.منها)12(رمضانفيتوفي.العبادة

)2

)3

)6

)7

)8

)9

15

11

12

الرومي.الحريرصباغحبابعلى:ط

.السلطانصرف:ط

.(0/1201)المنتظمفيوالخبر.طلحةالدينكمال:ط،ب

وحدها.آعن

.(652-1/1065)الإسلاموتاريخ(99-0/189)المنتظمفيترجمته

توفي.:ط

منها.بدولا،طمن

الجنانومراة(4/99)والعبر(667-11/666)الإسلاموتاريخ(201-01101/)المنتظمفيترجمته

(3/267).

بالياءالمشتبهكتبوقيدته،معروفونالطراحبنيوبيت،تصحيفوهو،الموحدةبالباء"المدبر":(ط)في

الإسلامتاريخ)الزينبيالقاسمأبيالقضاةقاضيمديروكان:السمعانيوقال،(بشار)الحروفاخر

.(بشار)السجلاتيحفظالذيهووالمدير.(1/1667

الجوزيلابنالمنتظمفيالذيوهو،أثبتناهماوالصواب،أحدبهيقلولمالبتةيصحولا"وعشرين":ط،آفي

السمعانيسعدلأبيبغدادتاريخذيلمنذلكونقل،مئةوأربعالستينقبلولدأنهالذهبيوذكر،(0/1101)

.(11/667)الإسلامتاري!

.افيليس

-أنأشكولا،"امينعنهورضيتعالىاللهرحمهسنينوسبعمئةعنالسنةهذهمنرمضانفيوفاتهوكانت":آفي
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وخمسمئهوث!ثيوسبحسنةخلت5ثي

مننوابأفيهاورتب،الموصلإلىمنهامهارشالونقل،الحديثةزنكيالدينعمادملك:فيها

.)1(جهته

خمسمئةووث!ثيوثماث!سنةخلت5ثي

علىفصالحه،زنكي()3(الدينعمادأمنوالشامالموصلليأخذمسعود)2(السلطانتجهز:فيها

الدينسيفابنهأنذلكوسبب،الباقيلهوأطلق،دينارألفعشرينمنهاإليهفدفع،دينارألفمئة

.مسعودالسلطانخدمةفييزاللاكانغازي

بكر.بلادبعضزنكي()4(الدينعمادأملك:وفيها

وأطلقه.مالامنهأخذثم،شاهخوارزمسنجرالملكحصر:وفيها

.منارةرأسمنفألقيبصبييفسقرجلوجد:وفيها

.الأرضزلزلتالقعدةذيمنوالعشرينالرابعالثلاثاءليلةوفي

.()5(تعالىاللهأثابه1،الخادمنظربالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الكثير،أسمع:الحافظالأثماطي)6(البركاتأبو،أحمدبنالمباركبنالوهابعبد

وتسعينستعنالمحرمفيتوفي.الأخلاقسهل،الوجهطليقورعاديناثقةوكان.()7(وحدث

سنة.

وتلامذتهمعاصريهمنأحدبهايقللمالتيالعبارةهذهفأضافالمحرفمولدهتاريخوجدالذيالناسخزيادةمنهذا

.(بشار).الصوابهو(ط)منأثبتناهوما،وغيرهمالجوزيوابنعساكروابنالسمعانيابنمثل

.(بشار)الأعيانمنفيهاتوفيمنكثيرابنيذكرولم،مبتسرةالنسخفيالسنةحوادثجاءتهكذا(1)

.محمود:آ)2(

.طفيليس)3(

.طفيليس)4(

وحدها.آعن(5)

ابنوذيل(926-3268/)الجنانومرآة(4451/)والعبر(97/)الأثيروابن(5/1581)المنتظمفيترجمته)6(

.(2192/)الأحمدوالمنهج(532-1152/)رجب

.طفيليس)7(



111هـ953سنةأحداث

علىالنقباءنقيبالقاسمأبو،العباسيالوزير،)1(الزينبيعليبنمحمدبنطرادبنعلي

المستظهر:أيامفي)2(الطائفتين

سمعوقد.غيرهالعباسيينمنالوزارةيلولم،وأعيد،عزلثم،والمقتفيأللمسترشدووزر

.،)4(تعالىاللهرحمه1،سنةوسبعينستعنرمضانفيوتوفي.،)3(وأسمع،الكثير

:الزمخشريالقاسمأبو،عمربنمحمدبنعمربنمحمود)5(الزمخشري

سمعوقد.المفيدةالمصنفاتمنذلكوغير،النحوفي"المفصلو"،التفسيرفي"الكشاف"صاحب

فيبذلكويصرحالاعتزالمذهبيظهروكان،مدةبمكةوجاور،ا)6(العلمطلبفياالبلادوطاف،الحديث

.عنه)8(ورضياللهرحمه،،)7(السنةهذهمناعرفةليلةبخوارزموفاتهكانتثم،عليهويناظر،تفسيره

وخمسمئةوث!اثيرتسحسنةخلت5ث!

،كثيراخلقأمنهموقتل،الفرنجأيديمنالجزيرةحصونمنوغيرهاالرهازنكيالعمادأخذ:فيها

اللهجزاه،1()1كثيرةشديدةكرباالمسلمينعن)01(وأزاح،جزيلةأموالاوغنم،ا)9(كثيرة4نساوسبىا

.خيرا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

.(3926/)الجنانومراة(4401/)والعبر(98/)الأثيروابن(01/901)المنتظمفيترجمته

والعباسيين.العلويين:يعني

.طفيليس

وحدها.آعن

(3265/)الرواةوإنباه(98/)الأثيروابن(135-91126/)الأدباءومعجم(0/1121)المنتظمفيترجمته

والعبر(2/2293/ق)جالألقابمعجمفيالادابمجمعوتلخيص(174-5/168)الأعيانووفيات

.(3926/)الجنانومرآة(4561/)

ها.وحدآعن

يصحلاغلطوكله،"سنةوسبعينستعن":طوفي،"سنةوتسعينستعن":آفيهذاوبعد.منها:ط

ابنحددهبل،ترجمتهمصادرذلكعلىأجمعت،(467)سنةولدفالرجل،كثيرابنعنهذامثليخفىولا

وستينسبعسنةرجبشهرمنوالعشرينالسابعالأربعاءيومالزمخشريولادةوكانت":فقالباليومخلكان

عمرهفيكون،(5173/الأعيانوفيات)"مئةوخمسوثلاثينثمانسنةعرفةليلةوتوفي،بزمخشروأربعمئة

.(بشار)النساخأوالقراءبعضإضافاتمنهذافلعل،تقريباونصفأشهروأربعةسنةوسبعينإحدى

.آغيرفيالأخيرتانالدعاءجملتاليست

.آفيلش!

.وأزال:ط

.شديداكربأ:ط
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فنهبمكةوأميرهووتنافس،الخادمنظرا)1(الجيوشأميرأبالناسوحج

.يطوفون

وهمالحجيج)2(

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

:()4الكرخيالبدر)3(أبو،عمربنمنصوربنمحمدبنإبراهيم

هذهفيومات.وصلاحافقهازمانهأوحدصارحتى،المتوليسعدوأبي،إسحاقأبيبالشيختفقه

السنة.

:الرزاز)8(بنمنصور)7(أبو،عمربن)6(محمدبن(سعد)

تدريسوولي،الميهنيوأسعدالهراسيوإلكياوالمتوليوالشاشيبالغزاليوتفقه،الحديثسمع

.إسحاقأبيالشيخعندودفن،مشهوداجنازتهيوموكان.وسكونووقارحسنسمتلهوكان.النظامية

بنالحسينبنيحيىبنحمزةبنعليبنالحسينبنعليبنأحمد)9(بنمحمدبنإبراهيمبنعمر

:(1)0البغداديثمالكوفيالبركاتأبو،العلويالقرشيطالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبنزيد

والتفسيروالحديثبالفقهجيدةمعرفةلهوكانت،مدةبدمشقوأقام.كثيراوكتب،كثيرا113(سمع

هذهمنشعبانفيتوفي.محتسباصابرا،العيشخشنوكان.النحوفيتصانيفوله.والأدبواللغة

.)12(تعالىاللهرحمه،سنةوتسعينسبععنالسنة

.طفيليس)1(

فنهبت.:ب)2(

خطأ.،الوليدأبو:ط)3(

.(4561/)والعبر(-0/1121113)المنتظمفيترجمته)4(

سعيد.:المصادرجميعوفي.وطالأصلينفيكذا)5(

.بفيليس)6(

.(بشار)ترجمتهومصادرطمنهناوما،تحريفوهو،"منصوربن":النسخبعضفي)7(

.(3271/)الجنانومرآة(4701/)والعبر(901/)الأثيروابن(0/1131)المنتظمفيترجمته)8(

الإسلامتاريخ)"أحمدبنمحمدبنمحمدبنإبراهيمبنعمر":الذهبيبخطونسبه،والمنتظمالنسخفيهكذا)9(

(0/2451)السيركتابهفيهووكذلك.وغيرهماالمدينيموسىوأبي،السمعانيسعدأبيمننقله(1/1471

.(بشار)

وميزان(4801/)والعبر(2324/)الرواةوإنباه(1557/)الأدباءومعجم(0/1411)المنتظمفيترجمته(1)5

.(2942/)الاعتدال

الكثير.:ب(11)

.بفي(تعالى)لفظةليست()12
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وك!سمنةأربميرسنةخلت5ث!

113

وملكها.،الحلةيدهمناقتلعحتىيحاصرهيزلولم،محمداأخاهدبيسبنعليحصر:فيها

ابنشاهومحمدالريصاحبعباساجتماعمنخوفابغدادإلى)1(مسعودالسلطاندخلرجبوفي

.رمضانفيمنهاخرجثم،محمود

فيمكةوأميرنظربينوقعكانمابسبب،نظرالجيوشأميرمملوكالأرجوانيقيماز)2(بالناسوحج

الماضية.السنة

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

:البغداديثم)3(الأصبهانيسعدأبو،سليمانبنأحمدبنعليبنالحسنبنمحمدبنأحمد

السوقإلىخرجربما.الكلفةمطرح،الشمائلحلو،السلفطريقةعلىوكان،الحديثسمع

فيبنهاوندتوفي.الصومويكثر،الحديثيمليوكان،حجةمحشرةإحدىوحج.وقلنسوةبقميص

الثمانين.قاربوقدالسنةهذهمنالأولربيع

الحديثوسمع،الشاشيبكربأبيتفقه:)4(اليزديالحسنأبو،أحمدبنالحسينبنأحمدبنعلي

وكذا)6(البيتفيالآخروجلس()لبسههذاخرجإذا،واحدقميصولأخيهلهوكان.وأسمعه

.7(الآخز

:ألجواليقي)8(منصورأبو،الخضربنمحمدبنأحمدبنموهوب

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.طفيليس

.الجزءهذامن555سنةحوادثفي.قيمازترجمةوسترد.أرجوان:ط

.(3273/)الجنانومراة(4011/)والعبر(911/)الأثيروابن(171-01/161)المنتظمفيترجمته

.(3892/)الجنانومراة(441-4431/)والعبر(0/1181)ائمنتظمفيترجمته

وحدها.طعن

عريانا.البيتفي:ط

ابننقلفقد،واهمأإلاالجوزيابنأظنوماالمنتظمفيالجوزيلابنتبعأالسنةهذهفيوفاتهالمؤلفذكرهكذا

سنةفيوفاتهذكرسعدوأبو،بذلكيصرحلموإن،السمعانيسعدلأبيبغدادتاريخذيلمنالترجمةهذهالجوزي

الدينمحبوترجمه."منيوسمعمنهسمعت":(1232/)الإسلامتاريخفيالذهبينقلكما-وقال(551)

:قال،أيضا(551)سنةفيوفاتهوذكر(الهندطبعةمن3/48)السلاملمدينةالمجددالتاريخفيالنجارابن

.(بشار).الآخرةجمادىتاسعفيوفاتهشافعبنأحمدبخطوقرأت

=(3335/)الرواةوإنباه(911/)الأثيروابن(91502/)الأدباءومعجم(01171/)المنتظمفيترجمته
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يؤموكان.مدةالتبريزيزكرياأبيشيخهبعد)1(بالنظاميةاللغةمشيخةباشر،زمانهفياللغةشيخ

الصمت،طويل،ملبسهفيمتواضعاعاقلاوكان.الكتبمنشيئاالخليفةعليهقرأوربما،بالمقتفي

جانبهإلىيجلسوكان.لكنةفيهوكانت.الجمعأيامالقصربجامعحلقةلهوكانت.التفكركثير

:الأدباء)2(بعضفيهفقال،مجلسهفيالنعاسكثيركانلكنهفاضلاوكان.المناماتمعبرالمغربي

الكامل(منأ

يغفرالنذنبهاعنديبغداد

ممليافيهاالجواليقيكون

فصاحةيقوللكنتهمأسور

تسترالنمكشوفة!وعيوبها

معبراالمغربيوكونلغة

الكرىفييعبريقظتهونؤوم)3(

وكمسهنةوأربميرإحرفىسنةكلت5ث!

الحسن،غايةفيوكان.المسترشدبناهالذيالقصراحترق()5(منهاالأولربيع1)4(مستهلليلةفي

احترق،نامواأنإلاهوفما،أيامثلاثةفيهليقيم)6(إليهوحظاياهبجواريهانتقلقدالمقتفيالخليفةوكان

القصر،فاحترق،الأخشابببعضلهبهافعلق،شمعةيدهافيأخذتجاريةأنبسبب،القصرعليهم

المحبسين.منخلقاوأطلق،كثيرةبأشياءفتصدقفأصبح.وأهلهالخليفةاللهوسلم

الجوامعإلىالخليفةفبعث،واقعمسعودالسلطان)8(وبينالخليفةبينوقعمنها)7(رجبوفي

اصطلحا.حتى،أيامثلاثةفأغلقت،والمساجد

مسعودوالسلطانفتكلم،الواعظ1()0العباديابنجلسالقعدةذيمن)9(المنتصفالجمعةيوموفي

الجنانومرآة(344-5342/)الأعيانووفيات(4/1286)الحفاظوتذكرة(111-4115/)والعبر

.(2392/)الأحمدوالمنهج(702-1/402)رجبابنوذيل(3271/)

.آفيليس)1(

مختلفة.برواية(5434/)الأعيانوفياتفيالأبيات)2(

.ليوم:ط)3(

وحدها.طعن(4)

وحدها.طعن)5(

وحدها.طعن)6(

وحدها.طعن)7(

.طفيليس)8(

.القعدةذينصف:ط)9(

.الجزءهذامن547سنةحوادثفيترجمتهوسترد.أردشيربنالمظفراسمه(01)
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أنتالعالمسلطانيا:وعظهجملةفيفقال،فاحشاالبيعفيمكساالناسعلىوضعقدوكان،حاضر

فهبني،)1(المكسهذامنالمسلمينعلىوضعتمماقريباطربتإذاللمغنيالأحيانبعضفيتطلق

السلطانفأشار،الناسعنوأسقطه،عليكالله)2(لنعمشكراالمكسهذاليفهب،طربتوقدمغنيا

ذلكبإسقاطالبلادفيونودي،سجلاتبذلكوكتب،لهبالدعاءالناسفضج،فعلتقدأنبيده

والمنة.الحمدودله،بذلكالناسففرح،المكس

2داالناسوأصاب،عظيمجرادوانتشر،الأنهارمياهوقفت،جداالمطرقل()3(السنةهذهوفيأ

.راجعونإليهوإناللهفإنا،كثيرةخلائقبذلكفمات،حلوقهمفي

وحلبالموصلصاحب،)5(التركيآقسنقرالدولةقسيم)4(بنزنكيالدينعمادالملكقتل:وفيها

جعبر.قلعةمحاصراوكان.والجزيرةالشامبلادمنوغيرهما

الليلةفيقتلوهحتىزنكيمماليكبعضفبرطل،)6(العقيليمالكبنسالمالدينشهاب:وفيها

السنة.هذهمنالأولربيعمنالخامسة

وأحسنهم،الملوكخيارمنزنكيكانوقد.أعلموالله،سكرانا)7(وكان:الكاتبالعمادقال

علىغيرةالناسأشدمنوكان،الأطرافملوكلهخضعت،حازمأمقداماشجاعاوكان.وشكلاسيرة

بالعامة.وأرفقهم،معاملةالملوكوأجود،الرعيةنساء

،محمودالديننورولدهوبحلب،()9(غازيالدينسيفأولدهبالموصلبعدهمن)8(وملك

فقهرهم.عصواثم.فتحهاقدأبوهوكان،الزهامدينةهذامحمودالديننورالملكفاستعاد

.الغربطرابلسمدينة-اللهلعنهم-الفرنجملكت:وفيها

بعلبك.مدينةدمشقصاحباستعاد:وفيها

فاحشا.مكسأالبيعفي:ط()1

لنعمة.:ط)2(

وفيها.:ط)3(

الدولة.قيم:ط(4)

.(913/)الأثيروابن(12وا0/1911)المنتظم)5(

.(917/)الأثيرابن)6(

قلعةفيكانالذيالعقيليمالكبنسالمالدينشهابإلى-أعلموالله-الضميرفيهايعود"سكراناوكان":جملة)7(

.()عجعبر

بالأمر.وقام:ط)8(

الدولة.سيف:ط)9(
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وأعطاه،القلعةفسلمه،دمشقصاحبإلىزنكيجهةمنأيوبالديننجمالأميرجاء)1(:وفيها

)2(-
بدمشق.عندهءمريه

برأسهوألقىالريصاحبعباساوقتل،طغرلبكبنالرحمنعبدحاجبهمسعودالسلطانقتل:وفيها

قتلت،المشهورينالشجعانمنهذاعباسكانوقد.عباسخيامونهبوا،الناسفانزعج،أصحابهإلى

.الريبمدينةرؤوسهممنمئذنةبنىحتىمنهميقتليزلفلم،جوهرا)3(الباطنية

الزينبي.طلحةبنعلي)5(بعده)4(فولي،الزينبيطرادبنمحمدببغدادالنقباءنقيبمات:وفيها

جنازتهافحضر،فماتت،النساءمبالغبلغتقدوكانت،الخليفةابنةعلىجدارسقط:وفيها

.الأعيان

.ا)6(الوزيرجهيربنالديننظامالسنةهذهفيوحجأ

:الأعيانمنفيهاتوفيوممنا

محمودالديننورأبووهو1،()7(الحوادثفيأترجمتهمنشيءذكرتقدم:آقسنقربنزنكي

وما،ترجمتهفي"الروضتين"فيا)01(شامةأبو1ا)9(الدينشهابأالشيخأطنبوقد،،)8(الشهيد

الله.رحمه،ونثرنظممنفيهقيل

:)11(الأنصاريالأندلسيالمغربيالحسنأبو،سعدبنسهلبنمحمدبنالخيرسعد

عنهوروى.نفيسةكتباوحصل،بالغزاليوتفقه،الحديثوسمع.الصينإلىالأندلسمنرحل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

وحدها.آعن

وقال،إقطاعاأعطاهأوأميراجعله:أي،أثبتناماوالصواب،"إمرته":النسخبعضوفي،أمزبه:ط

.(1/1752)الإسلامتاريخ"وسكنهادمشقإلىفانتقل،قرىعدةوملكه،بدمشقخبزاوأقطعه":الذهبي

.(بشار)

مخدومه.معالباطنيةقاتل:ط

فتولى.:ط

علي.بنطلحةأحمدأبو:(0/1911)المنتظمفي

.الخادمنظربالناسوحج:بوفي.الخادمقطزبالناسوحج:طفيمكانهالحاصرتينبينما

.طفيليس

وحدها.طعن

.طفيليس

وحدها.طعن

الجنانومرآة(4/112)والعبر،(783-11/782)الإسلاموتاريخ(01121/)المنتظمفيترجمته

(3/274).
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قبرجانبإلىيدفنوأن،)2(الغزنويعليهيصليأنببغدادوفاتهعندأوصىوقد،وغيره)1(الجوزيابن

.الناسمنخلائقجنازتهوحضر،أحمدالإمامبناللهعبد

الشافعي:)3(الجيلياللهعبدأبو،القاسمبنالرشيدعبدبنشافع

فيالمنصوربجامعحلقةوله،الكرخيسكنوكان،الغزاليعلىثمالهراسيإلكياعلىتفقه

.الرواق

حلقته.أحضروكنت:)4(الجوزيابنقال

:الزاهد)5(منصورأبيسبطمحمدأبو،اللهعبدبنأحمدبنعليبناللهعبد

نيفأمسجدهفيوأم،الحسنةالكتبواقتنى،الكثيرالحديثوسمع،فيهاوصنف،القراءاتقرأ

)7(س.")6(

.كثيراخلقاوحتم.سنهوخمسين

كثير.خلقجنازتهوحضر.منهقراءة)9(أحسنأحداسمعتوما:)8(الجوزيابنقال

0(1).1("1)

:الريشحنهس.

إلىوالإحسانالصدقاتكثيركانوقد.ذكرناكما،مسمعودالسلطانقتلهثم،ملكهاأنإلىتوصل

الله.رحمه،عليهالناسوتأسف،بالريمنارةرؤوسهممنوابتنىخلقاالباطنيةمنوقتلالرعية

الهاشميين:نقيبالحسنأبو،()12الزينبيمحمدبنطرادبنمحمد

السبعين.وقارب،وغيرهمانصرأبيوعمهأبيهمنالكثيرسمع،الوزيرطرادبنعليأخووهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

12(

الكثير.عليهوقرأت:(51/112)المنتظمفيالجوزيابنقال

.الجزءهذامن551سنةحوادثفيترجمتهسترد.الحسينبنعليهو

.(122-01/112)المنتظمفيترجمته

صبي.وأناحلقتهأحضروكنت:(01/122)المنتظمفي

الجنانومرآة(4131/)والعبر(916/)الأثيروابن(2123/)الرواةوإنباه(0/1122)المنتظمفيترجمته

.(2792/)الأحمدوالمنهج(122-1/902)رجبابنوذيل(3275/)

توفي،أنإلىوثمانينسبعسنةمنذالمسجدفيوأم:(1/1784)الإسلاموتاريخ،(0/1122)المنتظمفي

سنة.وخمسينأربعأالمسجدهذافيأمأنهيعنيوهذا

يحصى.مالاوختمالكثيرالخلقعليهوقرأ:المنتظموفي،وعلم:ط

المنتظم.

طيب.أ:آفي

.(11/784)الإسلاموتاريخ(951/)الأثيروابن(01/123)المنتظمفيترجمته

.(القاموس)السلطانجهةمنلضبطهاالكفايةفيهمنالبلدفيالشحنة

.(1/1297)الإسلاموتاريخ(51/123)المنتظمفيترجمته
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زاهر:أخو،(الشحامي)1بكرأبو،محمدبنمحمدبنطاهربنوجيه

الذكر،كثير،الدمعةسريع،الوجهحسنشيخاوكان.بهمعرفةلهوكانت،الحديثمنالكثيرسمعوقد

)2(
.ا)4(امينعنهورضيتعالىاللهرحمه1،السنةهذهمنببغدادتوفي.)3(اللهجةصدوق،السماعصحيح

وكمسهئةواربميرثنتيوسنةخلت5ث!

الأندلس.جزيرةمنحصونعدةالفرنجملكت:فيها

.وغيرها)7(بالسواحلالفرنج)6(أيديمنحصونعدةزنكيبنمحمود)5(الديننورملك:وفيها

المقتفي.أبيهبعدمنالعهدبولايةباللهللمستنجدخطب:وفيها

صدريةجعفربنيحىالدينزعيموولي،الزمامديوانكتابةهبيرةبنيحيىالدينعونولي:وفيها

.المعمورالمخزن

المعاقل.وأقفرت،المنازلخلتحتى،الناسأكثربسببهفهلك،بإفريقيةالغلاءاشتد:وفيها

نأبعد،أرتقبنتمرتاشالدينحسامماردينصاحببنتغازيالدينسيفتزوج:وفيها

علىأشرفقد،مريضوهو،سنتينبعدالموصلإلىإليهفحملت،ذلكعلىفصالحه،حاصره

فتزوجها.مودود)9(الدينقطبأخوهالموصلعلىبعده)8(فولي.ماتحتىبهايدخلفلم،الموت

غفرحنبلبنأحمدقبرزارمن:(1)1يقولقائلاالمنامفيرجلرأىصفروفي:(01)الجوزيابنقال

.زارهإلاعامولاخاصيبقفلم:قال.(له)12

.(1/1697)الإسلاموتاريخ(4131/)والعبر(5/1124)المنتظمفيترجمته(1)

جمع.:ب)2(

اللهجة.صدقمعالعملإلىالسماعجمع:ط)3(

.غيرافيالحاصرتينبينماليس)4(

.محمودبنالديننور:ط()5

يد.من:ط)6(

.طفيليس)7(

فتولى.:ط)8(

.مودودبنالدينقطب:ط)9(

.(15124/)المنتظم)01(

له.يقول:ط(1)1

حق=فييقالالذيالحديثحتى،يقظةأومنامأكانسواء،صحيحغيروهذا،شرعيحكممنهايؤخذلاالمنامات()12
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.الناسمنألوففيهفاجتمع،مجلساثميومئذوعقدت:الجوزيابنقال

:()1*االأعيانمنأفيهاتوفيوممن

:منصورأبو،باللهالمهتديبنالصمدعبدبناللهعبدبنمحمدبنأحمدبناللهعبدبنأسعد)2(

)3(
منبنحوالمئةجاوزوقد،الوفاةحينإلىوقواهبحواسهممتعا،صالحاخيراوكان،الكثيرسمع

الله.رحمه،سنينسبع

الأندلسياللخميعمربنأحمدبنخلفبن()5(عليبناللهعبدبنعليبنااللهعبدمحمد)2(أبو

:)7(الحافظالرشاطي)6(

أحسنمنوهو"الآثارورواةالصحابةأنسابفيالأزهاروالتماسالأنواراقتباس"كتابصنف

.بالمرية)8(جمادىمنالعشرينالجمعةيومصبيحةشهيداقتل.الكبارالتصانيف

:)9(الشافعيالمصيصياللاذقيالفتحأبو،القويعبدبنمحمدبناللهنصر

ببغدادوسمع.الخطيببكرأبيومنمنهبهاوسمع،بصورالمقدسيإبراهيمبننصربالشيختفقه

،()11(السنةهذهفيوفاتهوكانت01والفروعالأصول!فيفقيها،الشاممشايخمن)01(وكان.والأنبار

الله.رحمه،سنينبأربعالتسعينجاوزوقد

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

والمؤمن،والعاصيالطائعقبرهيزورقدلأنه،صحيحغير"شفاعتيلهوجبتقبريزارمن"!ي!اللهرسول

.()علااللهم؟الشفاعةلهتجبفهل،والكافر

.بفيليس

.(1/1408)الإسلاموتاريخ(0/1127)المنتظمفيترجمته

الكثير.الحديثسمع:طفي

تصحيف.وهو،اللهعبدبنمحمدأبو:ب

محمد.بن:طفيمكانهما

تصحيف.وهو،الرباطي:ط

بالحديثتامةعنايةوله.والصدفيالغسانيعليأبويعنروى):وفيه(رشاطة)البلدانمعجمفيترجمته

-3601/)الأعيانووفياتهـ(054سنةهـوتوفي466سنةالآخرةجمادىفيومولده...والتاريخورجاله

.(11/708)الإسلاموتاريخ(47013/)الحفاظوتذكرة(701

.مصادرهعنهناوما،بالبرية:الأصولطفي

(11816/)الإسلاموتاريخ(4/116)والعبر،(لاذقيةاالبلدانومعجم(01/912)المنتظمفيترجمته

.(3275/)الجنانومرآة

أحد.:ط

فيها.توفي:ط



هـ435سنةأحداث125

:)3(النحوي)2(الشجريالسعاداتأبو،حمزةبن(()1محمدبنأعليبناللههبة

.النحاةرئاسةإليهوانتهت،الحديثوسمع.وأربعمئةخمسينسنةولد

()5(الطويلمنأ:)4(مسكويهقولمنأبلغالذمفيبيتأسمعتما:الشجريقال

يضوعالأكئرينوعنديضيععندكمضاعقدالمسكإلاأناوما

وخمسمئةواربميرث!اثسنةكلت5ثي

الفرنج.علىحلبصاحبمحمود)6(الديننوربالملكدمشقأتابكبنالدينمجيراستغاث:فيها

مجيردمشقملكوخرج.الكسوةعلىفنزلورجع،فهزمهم،بصرىبأرضفالتقاهم)7(،سريعافركب

.()9(تمنوهحتىأالديننورحرمةالدماشقةوشاهد،واحترمهفخدمهأبق)8(الدين

بنالمعزبنتميمبنيحيىبنعليبنالحسنصاحبهامنهاوهرب)01(المهديةالفرنجملكت:وفيها

.وو)11(
،البلاد)12(فيفتمزق،أموالهمنخفومابأهلهريريبنبلكينبنيوس!بنمنصوربنباديس

وثلائينخمسسنةفيملكهمابتداءكانوقد،()13(باديسبنيملوكاخروكان01الأقطاروأكلتهم

إليهوإناللهفإنا،ذلكوغيروالعددوالأموالبالحواصلمشحونةوخزائنهاإليهاالفرنجفدخل،وثلائمئة

.راجعون

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

)12

)13

.افيليس

.الشجريابن:ط

الأعيانووفيات(3356/)الرواةوإنباه(284-91282/)الأدباءومعجم(01013/)المنتظمفيترجمته

.(3275/)الجنانومراة(11/818)الإسلاموتاريخ(4111/)والعبر(654-55/)

مسكونة.:آوفي،مكوبة:طفي

.(13"0/1)المنتظمفيالبيت

.طفيليس

معهم.فالتقى:ط

.(918-5188/)الأعيانووفيات(434)القلانسيابنتاريخمنأثبتوما،تصحيفوهو،ارتق:ط

وحدها.طعن

المهدية.ملك:ب

.(6551/)خلدونوابن(5233/)الأعيانوفيات،تصحيفوكلاهما.بليكين:ط،بلتكين:ب،آ

.البلادفيأيضاهووتمزقالبلادفيفتمزقتأموالهعلىوخاف:ط

.بفيليس
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اللهإلايعلمهملاخلقفيالألمانملكومعهممقاتلألفسبعينفيوهم،الفرنجحاصرت:وفيها

أنر)2(الدينمعينوأتابكه)1(،طغتكينبنبوريبنمحمدبنابقالدينمجيروعليها،دمشق،وجلعز

ألفا،وثلاثينألف)3(مئةفيأهلهاإليهمفخرج.الأولربيعسادسالسبتيوموذلك،المملكةمدبر

كثيرخلقالفرنجومن،)6(المئتيننحويومأولفي)5(المسلمينمنوقتل،عظيمأ)4(قتالأمعهمفاقتتلوا

واجتمع.الجامعصحن)8(وسطإلىعثمانمصحفوأخرج،مدةالحرب)7(واستمرت،يحصونلا

والرماد،ويتباكونيدعون،الرؤوسمكشفو)01(والأطفالوالنساء،وجلعزاللهيدعون)9(الناس

غازيالدينسيفوبأخيهحلبصاحبمحمودالديننوربالملكأنر)11(فاستغاث.البلدفيمفرولش

فلما،وغيرهمالملوكمنإليهمانضافممنألفأسبعينمننحوفيسريعافقصداه،الم!وصلصاحب

فقتلوا،الجيشفلحقهم،البلدعنأجلوا)13(نحوهم)12(الجيشبقدوم،اللهقبحهم،الفرنجسمعت

أغراهمالذيوهو،إلياساسمهمعهمقسيسامنهمقتلوافيمنوقتلوا،غفيراوجماكثيراخلقامنهم

كادوا)15(وقد،اللهلعنهفقتل،دمشقبفتحوعدهأنه)14(المسيحعنمنامأافترىأنهوذلك،بدمشق

بغضهصالناساللهدفعولؤلا):تعالىقال،وقوتهبحوله)16(تعالىاللهحماهاولكن،البلديأخذون

ولؤلا):وقال،(251:اد!رةأ!الحبتعلىفضلذوأدلهولتلأزضالفسدتببغض

.(04:ادججأ!!ثيرااللهأشميذ!رفيهاومشجدوصحلؤتوليعلهد!اصحوءببغضبغفحهمالناساللهدغ

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

14(

16(

بك.تاأو:ب،آ

تصحيف.وكلاهما.وهوأبيه:ب.وهو:ط

.آفيليس

.شديدأ:ط

.لحربا:آفيبعدها

رجل.مئتيمننحو:ط

واستمر.:ط

الصحن.:ب،ا

حوله.الناس:ط

اللغة.تتطلبههناوما،مكشفي:ط،ب،ملتقي:آ

تصحيف.،ارتق:ط

.الجيوش:ا

.تحولوا:ط

الشيخ.:ب،ا

.كادواكانواوقد:ب،آ

تعالى.اللهحماه:آ
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معقلأنهاعنها!ماللهرسولأخبرالتيالمحلةلأنها،عليهاالكفرةمنللأعداءسبيللادمشقومدينة

.()1السلامعليه،مريمابنعيسىينزلوبها،والفتنالملاحمعندالإسلام

شيخالدينحجةالملقبالكبيرالفقيهقتلواوممن،دمشقأهلمنكثيراخلقأقتلواالفرنجكانتوقد

وقد.الصغيرباببمقابرودفن،النيرببأرضالفندلاوي)2(دوناسبنيوسفالحجاجأبوبهاالمالكية

.بانياسوتسلموا،عنهافرحلوا،ببانياسدمشقعنالفرنجالدينمجيرصالح

فقتلوا،العامةمعفاقتتلوا،بغدادوقصدواففارقوه،وأمرائهمسعودالسلطانبينوقع)3(:وفيها

إلىواعتذروا،الأرضوقبلوا،التاجقبالةاجتمعوا)5(إنهمثم،والكبارالصغارمنكثيرأخلقأ)4(منهم

بالعراقالأسعارفغلت،أهلهاونهبوا،البلادفيفتفرقوا،النهرواننحووساروا،وقعمماالخليفة

ذلك.بسبب

وفاةبعدالدامغانيبنعليبنأحمدبنعليالحسنأبوببغدادالقضاةقضاءولي)6(:وفيها

الزينبي.

بنمسعودبنشاهبهرامصاحبهافذهب،غزنةمدينةالغورملك)7(الحسينبنسوريملك:وفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

فيوالحاكم(8942)رقمالملاحممنالمعقلفيباب،الملاحمفيداودوأبو(5791/)مسندهفيأحمدروى

الكبرىالملحمةيوم":يقولع!ه!اللهرسولسمعأنهعنهاللهرضيالدرداءأبيحديثمن(4486/)المستدرك

الحاكموصححه"يومئذالمسلمينمنازلخير،دمشقلهايقالمدينةفيهاالغوطةلهايقالبأرضالمسلمينفسطاط

فيالحاكموروى.الناسمجتمعفيهاالتيالمدينة:وكسرهاالفاءبضم،والفسطاط.قالاكماوهوالذهبيووافقه

!ي!:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن(4548/)المستدرك

بهماللهيؤيد،سلاحاوأجودهفرساالعربأكرمهم،دمشقمنالمواليمنبعثخرج،الملاحموقعتإذا"

عنهاللهرضيسمعانبنالنواسحديثمن(3792)رقمصحيحهفيمسلموروى.حسنحديثوهو."الدين

طويل،حديثمنجزءوهو"دمشقشرقيالبيضاءالمنارةعندمريمبنالمسيحينزل":قالع!ي!اللهرسولأن

عندمريمبنعيسىينزل":قاللمجي!اللهرسولأنعنهاللهرضيالثقفيأوسبنأوسحديثمنالطبرانيورواه

.(اهـ)ع0(8502/)"الزوائدمجمع"وانظرقبلهبالذيصحيححديثوهو"دمشقفيالبيضاءالمنارة

وفياتوفي.درناس:(5282/)والنجوم(فندلاو):البلدانومعجمطفي.دوباس:(4012/)والعبرب

والروضتين(2/442)واللباب(8002/)الزمانمراةفيمايوافقوهواعنهناوما،درباس:الأعيان

.(3028/)الجنانومراة(27912/)الحفاظوتذكرة(1/53)

علىتغيرتقدالأمراءأنالسلطانمعسكرمنالأخبارووصلت:(0/1131)المنتظموعبارة،الأصولفيكذا

.مسعودالسلطان

منهم.كثيرا:ب،آ

.طفيليس

وحدها.طعن

.(11/755)الإسلامتاريخفيالذهبيوخط(922/)الأثيرابنعندهناوما،الحسينبنسولي:ط
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يدمنغزنةفاقتلع،عظيمةبجيوشفجاء،ملكها)1(فاستجاشالهندإلىسبكتكينأولادمن،إبراهيم

.الصدقاتكثيرجواداكريماكانوقد،فصلبهأسيراوأخذهسوري

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بالشاشيوتفقه،الحديثسمع:)3(الرقيالغنويمحرزبن)3(نبهانبنمحمدبنإبراهيم

بهيالصمتكثيرمهيباحسناوكان.كثيراوصحبهعليهوقرأها،مصنفاتهمنكثيراشيئاوكتب،والغزالي

الثمانين.جاوزوقد،()4(السنةهذهمنأالحجةذيفيتوفي.السمت

:)5(شاذيبنأيوببنشاهنشاه

التقويةواقفعمرالدينوتقي،العذراويةواقفةعذراء)6(الستوالدوهو.الديننورمعاستشهد

ذلك.وغير

أبيبنالهدىنورطالبأبيبنالأكملالقاسمأبو،)7(الزينبيعليبنمحمدبنأالحسينبنعلي

القضاةقاضي:العباسيتمامأبيالقاضيابنالقاسمأبيالنقباءنقيبابنالحضرتيننظام()8(الحسن

ذلك.وغيروالعراقببغداد

الخليفةمعسافر،الكلامقليل،والسمتالهيئةحسنوقورارئيسافقيهاوكان،الحديثسمع

جاوزوقد،السنةهذهفيبهافمات،بغدادإلىعادثم،فصوللهوجرت،الموصلإلىالراشد

.()9(واسعةرحمةأاللهرحمه،حافلةجنازتهوكانت،الستين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

بملكها.فاستغاثفرغانةإلى:ط

.نهار:ط

(3/927)الجنانومرآة،(11822/)الإسلاموتاريخ(4/911)والعبر(01134/)المنتظمفيترجمته

.وخشوعووقاروصمتسمتولهورأيته:المصنفقال:المنتظموفي.إسحادتىأبو:فيهاوكنيته

منها.:طفيمكانهما

ومرآة(2452/)الأعيانووفيات(8372/)الزمانومرآة(113)الشامقسممقدمة-الخريدةفيترجمته

.(48)القلوبوترويح(3028/)الجنان

.الجزءهذامن395سنةحوادثفيترجمتهاوتسردتصحيفوهو،عذار:ط

الألقابمعجمفيالادابمجمعوتلخيص،الأثيروابن(471)القلانسيلابندمشقتاريخفيترجمته

.(11/831)الإسلاموتاريخ(4911/)والعبر(246-3245/ق4/ج)

.آفيليس

وحدها.اعن
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بدمشق:المالكيةشيخ)2(الفندلاوي(1()دوناسبنيوسفأالحجاجأبو

الرحمنعبدوالشيخهو،النيربأرضفيالربوةمنقريبا،الأولربيعسادسالسبتيومقتل

.(4)آمينتعالىاللهرحمهما،معاقتلا،الزهادأحد،)3(الحلحولي

وخيسمئةوأربميرأربحسنةخلت5ث!

بنمحمدبنعياضبنموسىبنعمرون)5(بنعياضبنموسىبنعياضالقاضيوفاةكانت:فيها

قاضيها.السبتياليحصبيعياضبنموسى

")7(،الشفا":منها،)6(الشهيرةالمفيدةالكثيرةالمصنفاتوصاحب،المالكيةالعلماءمشايخأحد

)8(
علومفيإماماوكان.حسنشعروله.ذلك)01(وغير")9(الأنوارمشارقو"،"مسلمسرحو"

يومفيوتوفي.وأربعمئةوستينستسنةولد.الناسوأياموالأدبوالحديثواللغةكالفقه،كثيرة

الله.رحمه،سبتةبمدينة،السنةهذهمن،رمضانفي:وقيل،الاخرةجمادىفيالجمعة

كثيراأخلقامنهمفقتل،الفرنجبلادحلبصاحبزنكيبنمحمودالديننورالملكغزا:وفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.درباسبنيوسفالحجاجأبو:ط

ووفيات(153/)والروضتين(2424/)واللباب(8002/)الزمانومراة(فندلاو)البلدانمعجمفيترجمته

والنجوم(3028/)الجنانومرآة(4012/)والعبر(27912/)الحفاظوتذكرة(2452/)الأعيان

(/5282).

.(1/53)والروضتين(464)القلانسيلابندمشقتاريخ

.بفيالترحمعبارةليست

عمر،:آوفي(246/)المذهبالديباجفيومثلهمحمدلابنهعياضالقاضيترجمةفيكذلكوهوبفيكذا

النبلاءأعلاموسير(11086/)الإسلامتاريخفيالذهبيوخطترجمتهمصادرفيوكذا،عمرو:طوفي

(02/213).

.طفيليس

المصطفى.حقودتىبتعريفالشفا:اسمه

.للمازري،مسلمشرحفيالمعلم:كتاببهكمل،مسلمكتابشرحفيالإكمال:اسمه

الثلاثةبالصحاحالمختصالحديثغريبتفسيرفيجدامفيدكتابوهو،الآثارصحاحعلىالأنوارمشارق:اسمه

.الأعيانوفيات.ومسلموالبخاريالموطأوهي

شرح:وكتاب،العقيدة:وكتاب،مالكمذهبفقهاءذكرفيالمسالكوتقريبالمداركترتيب:كتابأيضاوله

التواريخ.جامع:وكتاب،زرعأمحديث
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ولله،قلاعهممنكثيراشيئاوفتح،أنطاكيةملك)4(البرنسقتل)3(فيمن)2(فكان،،)1(غفيراوجما

الأميرصحبةجيشهمنبفريقإليهفأرسل،دمشقأتابكأنرالدينبمعيناستنجدقدوكان.والمنةالحمد

الغزوةهذهفيالشعراء)6(قالوقد.حسنابلاءفأبلواصرخدثائب(مامين)بنبزانالدينمجاهد

فيشامةأبوالدينشهابالشيخسردهاوقد،وغيرهالقيسرانيابنمنهم،كثيرةأشعارا

.")7(الروضتين"

عونولقبهبيرةبنمحمدبنيحيىالمظفرأبوللخلافةاستوزرالاخرربيعثالثالأربعاءيوموفي

عليه.وخلع،الدين

منوجماعةدبيسبنعليمنهم،الأمراءمنخلقومعهبغدادمحمودبنملكشاهقصدرجبوفي

وأرسل،المكاتباتوتكررت،ذلكمنفامتنع،لهيخطبأنالخليفةمنوطلبوا،وغيرهمالتركمان

علىالخرقواتسع،النطاقوضاق،عليهفتمادى،القدومفييستحثهمسعودالسلطانإلىالخليفة

إلاجاءفما.الخليفةإلىالمشييسرعلمإنيتوعدهمسعودأخيهابنإلىسنجرالملكوكتب.)8(الراقع

أجمعها.سروراوتبدلت،كلهاالشرورتلكفانقشعت،السنةأواخرفي

،بحلوانجبلوتقطع،مراتعشرالأرضوتموجت،شديدازلزالاالأرضزلزلتالسنةهذهوفي

.يموتواحتىبهالمرضىيتكلملا،(01بالبرسام)كثيرخلقوهلك،البهروزي)9(الرباطوانهدم

مودودالدينقطبأخوهبعدهوملك،الموصلصاحب،زنكيبنغازيالدينسيفمات:وفيها

صاحبأرتقبنإيلغازيبنتمرتاشبنتالخاتونبهايدخللمالتيأخيهبامرأةوتزوج،زنكيابن

وحدها.آعن(1)

.نوكا:ط(2)

ممن.:31()

حب.صا:ط(4)

تاريخمنهناوما،بزان:(1/124)الوفياتوفي،مامينبننران:الروضتينوفي،ماسبنمروان:طفي)5(

.(11/975)الإسلامتاريخفيالذهبيوخطالقلانسيابن

بيتا:وستيناثنينفيتقعالتيقصيدتهومطلعالطرابلسيمنيربنأحمدالشعراءهؤلاءمن)6(

قسماتهوتبلجتالهدىوعلاعرصاتهوأقفرتالضلالأقوى

.(62-158/)الروضتين)7(

فيالإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةطبع-(مرادالحميدعبدرياضتأليف)العربيةالأمثالمعجمفيالمثل)8(

.(ع)(228/)لرياضا

.(01/138)المنتظمفيوالخبر،النهرجوري:ط)9(

.الورم:معناهوسام،الصدر:بالفارسيةمعناهبرلأن،الصدرورم:معناه،معربفارسي-بالكسر-البرسام(01)

.(البرسام)المحيطوالقاموس(245/)الأطباءقاموس
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)2(بحضرةخمارهاتضمع)1(الخاتونهذهوكانت،الموصلملكواكلهم،أولادالهفولدت،ماردين

ملكا.عشرخمسة

جيشامودودالدينقطبأخوهإليهفجهز،ففتحهاسنجارإلىمحمود)3(الديننورالملكساروفيها

نوروعاد،الدينلقطبسنجارواستمرت،وحمصالرحبةعنهافعوضه،اصطلحاثم،عنهاليرده

فمدحه.أنطاكيةصاحبالبرنسوأسر،خلقامنهمفقتل)4(الفرنجالسنةهذهفيوغزا.بلدهإلىالدين

()6(البسيطمنأ:أولها)5(فييقولطنانةبقصيدةالقيسرانيالفتحمنهم،الشعراء

الكتبقالتمالاالمكارموذيالقضب)7(تدعيمالاالعزائمهذي

والخطبالأشعارخلفهاتعثرتخطبتمتىاللاتيالهمموهذه

تعبدونها)8(للمساعيبراحةذروتهاالدينعماديابنصافحت

الشهبأوتادهاقبةبنى)9(حتىشاهقةكليبنيجدكزالما

.حماةمنقريبوهو،أفاميةحصنالديننورفتح:وفيها

المستنصر،بنمحمدالقاسمأبيبنالمجيدعبداللهلدين)01(الحافظمصرصاحبمات:وفيها

استحوذقدالجيوشأميربنالأفضلبنأحمدكانوقد.إسماعيلالظافر)11(ولدهبعدهمنبالأمرفقام

هوهذاوالحافظ.العملخيرعلىبحي،)12(وأذن،الزمانآخرللقائمبمصروخطب1،الحافظعلى

.به)13(الذيوالريحالقولنجمنهيخرجالقولنجبهمنضربهإذاالذيالقولنجطبلوضعالذي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

.ةألمرا:ط

بين.:ط،ب

.طفيليس

الفرنج.فيهاغزاثم:ط

تصحيف..اخرهافي:آ

.(06-158/)الروضتينفيوردتبيتاوخمسيناثنينفيتقعقصيدةمطلعالأبيات

تنعق.:ط

تعبها.:آ

ابتنى.:الروضتينفي

والعبر(237-3235/)الأعيانووفيات(165/)والروضتين(25-924/)الأثيرابنعندوأخبارهترجمته

(/4122).

(237-1237/)الأعيانووفيات(89-179/)والروضتين(44-943/)الأثيرابنعندوترجمتهأخباره

.(4136/)والعبر

.أذنالأمرأخرثم،ثلاثابمصرلهوخطب:ط

.خروجيخرجضربهمنكانالذيالقولنجقليلوضعوللحافظ:ا
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مولاهالحجاجعلىواستخلففرجع،بالكوفةفمرض،الخادمنظرالأمير)1(بالحجيجوخرج

فوقفوا،)3(الحجاجفيالعربفطمعت،أيامبعداللهرحمهتوفي،بغدادإلىوصولهوحين.قايماز)2(

إليهموأسلموهرب،أمانالنفسهفأخذ،مقاومتهمعنقايمازفضعف،راجعونوهمالطريقفيلهم

.راجعونإليهوإناللهفإنا،نجافيمنسلممنوقل،الناسأموالوأخذوا،أكثرهمفقتلوا،الحجيج

ذلكبعدكانثم،طغتكينممالكأحدوكان.بدمشقالعساكرأتابكأنر)4(الدينمعينمات:وفيها

واقفوهو)7(،الديننورالملكزوجةخاتونالدين)6(عصمةالستوالدوهو.بدمشق)5(الملوكأتابك

البطيخ.دارعندالعوينةبمحلةالبرانيةالشامية)8(قبليقبةفيوقبره،الفرجبابداخلالمعينيةالمدرسة

الدولةزينوأخيهالصوفيبنعليالدولةمؤيدالرئيسالوزيرشوكةقويتالدينمعينماتولما

العامةمنجندا)01(أنهمااقتضت،وحشةأبق)9(الدينمجيرالملكوبينبينهماووقعت،حيدرة

.الشعراءوامتدحه،ذلكبعدالصلحوقعثم.الفريقينمنخلقفقتل،فاقتتلوا(1)1يقاومهماوالغوغاء

:()12(الأعيانمنأفيهاتوفيوممن

:محمودوللسلطانللمسترشدالوزيرنصرأبو،(علي)13بنالحسنالملكنظامبنأحمد

الله.رحمه،الوزراءخيارمنوكان.الحديثسمعوقد

تستر:قاضي،الأرجاني)15(الحسين()14(بنمحمدأبنأحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

قطز.الأميربالحجاج:ط

.قيماز:ط

الحجيج.فيالعربوطمعت:ا

وتاريخ،(4121/)والعبر(8401/وه1/792)الأعيانووفيات(926/)الأثيرابنفيوأخبارهترجمته

.(1/1852)الإسلام

.المسلمون:ا

.581سنةوفيات.الجزءهذافيترجمتهاسترد

وحدها.طعن

تصحيف..قتلى:ط

تحريف..أرتق:ط

.حشداأن:ب،آ

تقاومانه.:آ

.بفيليس

.(11/484)الإسلاموتاريخ(926/)الأثيروابن(913-01/138)المنتظمفيترجمته

.بفيليس

-1151/)الأعيانووفيات(926/)الأثيروابن(أرجان)البلدانومعجم(0/1913)المنتظمفيترجمته
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منأ:قولهذلكفمن،حسنةمعانييبتكر)2(،رائقحسنشعرلهوكان،ا)1(الحديثروىا

)3(،لطويلا

الشدائداعتراضعندثقةأخا)4(منهمأطلبالناسبلوتولما

مساعدمنهلالأحياءفيوناديتوشدةرخاءحاليفيتطمعت

حاسدغيرسرنيفيماأرولمشامتغيرساءنيفيماأرفلم

واحد)5(غيرعلىألويفلاورحتجميعهمالعالمينودفطلقت

المواردأمرقلبيوأوردتمابنظرةناظريياتمتعتما

واحدقتلفياثنينسعيالبغيمنفإنهفؤاديعنكفاأعيني

البسجط(منأ:قولهشعرهومن.المفيدةالتصانيفصاحب:)7(السبتيموسىبنعياض)6(القاضي

الجناحينريشخانهكطائيرأركملممنذأنييعلمالله

حينيجنىعنيبعدكمفإننحوكمالبحرركبتقدرتولو

.جذا)9(حسنةترجمة)8(خلكانابنترجمهوقد

:)01(النقاشاللهعبدأبو،عيسىبناللههبةبنعيسى

وأربعمئة.وخمسينسبعسنةومولده.الحديثسمع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(3281/)الجنانومرآة(4/6013)الحفاظوتذكرة(4/121)والعبر(551

.آفيليس

يتضمن.:ط

.(041-0/1913)المنتظمفيالأبيات

عندهم.:ط

وحدها.طعنالبيت

.افيالترجمةليست

الحفاظوتذكرة(4122/)والعبر(485-3/483)الأعيانووفيات(2/363)الرواةإنباهفيترجمته

.(3282/)الجنانومراة(4/4013)

.(485-3483/)الأعيانوفيات

.طفيليس

-3165/)الوفياتوفوات(1/1862)الإسلاموتاريخ(927/)الأثيروابن(0/1114)المنتظمفيترجمته

166).
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وعاشر،الناسرأىقد،حسنةنوادرله.الروحخفيفظريفاوكان:)1(الجوزيابنقال

إلي:فكتب،)2(الكتابفيفعظمتهمرةإليهكتبت.وأكاتبهويكاتبنيمجلسييحضروكان،الأكياس

البسيطامخلعأ

حتىالخطابفيزدتنيقد

مثليخطابخطابيفاجعل

)5(.
(المتقاربمنأ:وله

الزياده)3(مننقصاخشيت

)4(عادهعليتغيرولا

خفيموتفذلكنشاطانفسهفيالشيخوجدإذا

ينطفيأنقبللهمبلهالسراجضوءأنترىألست

محمودالديننورأخووهو:الموصلصاحبالدينسيفالملكآقسنقر)7(()6(بنزنكيأبنغازي

،سيرةوأحسنهمالملوكخيارمنهذاالدينسيفكانوقد،()8(بعدفيماا،دمشقثم،حلبصاحب

ولمماليكه،الغنممنمئةلجيشهيومكليذبح،كريماشجاعا،صورةوأصبحهم،سريرةوأجودهم

منسنجقرأسهعلىحملمنأولوهو.والدجاجالبقرسوى،رأسألفالعيديوموفي،رأساثلاثين

للصوفية.ورباطا،بالموصلمدرسةوبنى.ودبوسبسيفإلايركبواألاالجندوأمر،الأطرافملوك

هذهمنالآخرةجمادىفيبالحمىتوفيولما.وخلعة،عينادينارألففأعطاهبيص)9(الحيصوامتدحه

سنينثلاثأبيهبعدملكهمدةوكانتسنةأربعونالعمرمنوله،المذكورةمدرستهفيدفن،السنة

الله.رحمه،يوماوخمسين

الزاغوني،ابنعلىوقرأ،الحديثوسمع.وأكثرسنةعشرينمدةالحاجأمير1()0الخادمنظر

)1(المنتظم)01/141(.

الكتابة.:آ(2)

.طفينثراوردالبيت)3(

.غيرافيالبيتهذايردلم)4(

.الوفياتفواتفيوالبيتان.شعرهومن:ب()5

(8302/)الزمانومرآة(42-923/)الأثيروابن(1/65)والروضتين(476)القلانسيابنتاريخفيترجمته)6(

.(284-3283/)الجنانومرآة(4135/)والعبر59-44/)الأعيانووفيات

وحدها.آعن()7

وحدها.طعن)8(

.الجزءهذامن574سنةحوادثفيترجمتهسترد)9(

:الجوزيابنوعند(1/1087)الإسلاموتاريخ(927/)الأثيروابن(142-0/1114)المنتظمفيترجمته(01)

.الخادمالحسنأبو،الجيوشياللهعبدبننظر
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ووجاهتهلشجاعتهوذلك،والأمنوالراحةالدعةغايةفيمعهالحاجوكان،والصدقةالعلميحبوكان

الحاديالثلاثاءليلةالحجازطريقمن)2((()1رجوعهبعدوفاتهوكانت01والأمراءوالملوكالخلفاءعند

بالرصافة.ودفن،القعدةذيمنعشر

وخمسمئةوأربميوكهلىسنةخلت5ث!

فتحه

()3(البقاعوأمنع1،القلاعأحصنمنوهو،أفاميةحصنمحمودالديننورفتحفيها

قبلها.التي)5(السنةفي

.وقيل:

وعلىأبق)7(الدينمجيرملكهاعلىفخلع،أخذها)6(لهيتفقفلم،ليأخذهادمشققصد:وفيها

السكة.وكذلك،والسلطانالخليفةبعدبهاله)8(الخطبةوتقررت،الصوفيابنالرئيسوزيره

كافة،بذلكالمسلمونففرح،جوسلينابنملكهاابنوأسر،عزاز)9(حصنالديننورفتح:وفيها

شيئابلادهمنأسرهبعدوفتح،أعظمالفرحةفكانتأ،()01الإفرنجيالملكجوسلينوالدهبعدهأسرثم

.(1،)1والعصمةالتوفيقوبه،والمنةالحمدودله،الحصونمنكثيرا

الأعيان)12(عندهوحضر،عليهوخلع،النظاميةتدريسالدمشقييوسفحضرمنهاالمحرموفي

ولم،بيتهفلزم،ذلكمنمنع،الملكنظاموابن،السلطانبمرسومبلالخليفةبإذنذلكيكنلمولما

.السلطانومرسومالخليفةبإذنالنجيبأبوالشيخبعدهوولي،بالكليةالمدرسةإلىيعد

توفي.:طفيمكانهما(1)

أسنا.من:آ)2(

.طفيليس)3(

وحدها.طعن(4)

.طفيليس)5(

ذلك.:ط)6(

ارتق.:ط)7(

له.الخطبةعلىالحالوتقرر:ب،1)8(

فيها.لغةوهى.اعزاز:ط)9(

الفرنجي.:ط(01)

.بلادهمنكثيرةبلادأوفتح،بذلكالفرحةفتزايدت:ط(11)

.بفيليس)12(
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.الناسثيابصبغحتىدمكلهمطر()1باليمنوقعالسنةهذهوفي:الجوزيابنقال

131

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

:)2(النيسابوريالمفاخرأبو،الحسنأبيبنالقاسمأبيبنالنونذيبنالحسن

معتزليهوفإذااختبروهثم،الحنابلةفأحبته،)3(الأشعريةمنينالوجعل،بهافوعظ،بغدادقدم

البسيط(أ:ذلكمن،شعرهمنشيئأ)4(الجوزيابنمنهسمعوقد.ببغدادفتنةبسببهوجرت،سوقهففتر

الكراماتتلكبعدهممنوماتومضواوانقضواومرواالكراممات

ماتواالكرىفيضيفطيفأبصروالوسفمذويقومفيوخلفوني

الدين:بهاء،القاضي)5(الحنبليالوهابعبدبنالملكعبد

.الشهداءبقبوروجدهأبيهمعودفن،عنهماويناظر،وأحمدحنيفةأبي)6(مذهبييعرفكان

الجيلي:المعاليأبو،عمر)7(بننصرأبيبنالملكعبد

وقد.المهجورةبالمساجديبيتوإنما،يسكنهبيتلهليس،فقيرأمتعبدادينأصالحافقيهاكان

.خيراعليهيثنونأهلهافكان،العلمويفيد،ربهيعبدبمكةفأقامالحجيجمعخرج

(01)الترمذيشارح:)9(المالكيالعربيبنبكرأبو)8(الفقيه

باليمن.مطروقعالسنةهذهفي:ط()1

.(11/872)الإسلاموتاريخ(992/)الأثيروابن(441-01/431)المنتظمفيترجمته)2(

.الأشاعرة:ط)3(

.(01/441)المنتظم(4)

الأحمدوالمنهج(1/921)رجبابنوذيل(11/877)الإسلاموتاريخ(1/77)الروضتينفيترجمته)5(

(/2403).

مذهب.:ط)6(

.(1/1878)الإسلاموتاريخ(451-0/1441)المنتظمفيترجمته)7(

.افيالترجمةهذهتردلم)8(

والعبر(1924/)والمغرب(792-4692/)الأعيانووفيات(512-171)الرعينيشيوخبرنامجفيترجمته)9(

(543سنةوفياتفي3/927/)الجنانومرآة(3033/)بالوفياتوالوافي(546سنةوفياتفي4/125/)

بابنالمعروفالمالكيالإشبيليالمعافريمحمدبناللهعبدبنمحمد:فيهاواسمه(2/25)الطيبونفح

.المتصوفعربيابنغيروهو،العربي

.مطبوعوهو.الترمذيسننبشرحالأحوذيعارضة:الكتاباسممنجزءوهو،الأحوذيشارح:ب(01)
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وأخذالغزاليوصحب،الفقهفياشتغالهبعدالحديثوسمع،عابداوزاهدا،عالمافقيهاوكان

.()1أعلمسبحانهوالله،منهايخرجفلمأجوافهمفيدخلويقول،الفلاسفةبرأييتهمهوكان،عنه

وخمسمئةوأربميوستسنةخلت5ثي

سالمين.ورجعوا،خلقافقتلوا،الإسماعيليةبلادعلىالسلطانجيش)2(أغار:فيها

يديعلىالصلحوكان،()3(حلبإلىعنهاترحلثم،شهوراأدمشقالديننورحاصر:وفيها

الله.رحمه،البلخيالبرهان

وإناللهفإنا،خلقمنهموقتل،المسلمونفانهزم،محمودالديننوروجيشالفرنجاقتتل:وفيها

.راجعونإليه

يأخذحتى،)4(اللذةوهجر،الترفهوترك،الديننورالملكعلىذلكشقالأمرهذاوقعولما

حتىبهيزالوافلم،جوسلينالملكترصدوا)5(أعوانهممنجماعةومعهم،التركمانأمراءإنثم.بالثأر

منوكان.أسيراجوسلينمنهموأخذ،التركمانفكبس،الديننورفأرسل،متصيداتهبعضفيأسروه

ثم،،)8(حالأذلفيأيديهبينالديننورفأوقفه.اللهلعنه،،)7(الفجرةوأعظم1،الكفرة)6(أعيان

.كلها)9(بلادهفملكالديننورسارثم.سجنه

،الأعيانمنجماعة)11(وعندهوتكلم،المنصور)01(جامعفيالعباديابنجلسالحجةذيوفي

وسلم.اللهلطفولكن،حنبليغيرلكونه،اليومذلكفتنةيثيرونالحنابلةوكادت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

فيالمقدسيالمفضلبنوعلي،(7912الترجمة،الصلة)بشكوالابنفذكر،وفاتهفيالمؤرخوناختلف

وصحح،ستسنةفيالنجارابنوورقههـ،543سنةتوفيأنهخلكانوابن،(الذهبينقلكما)النقلةوفيات

.(بشار)(1/1836الإسلامتاريخ)ثلاثسنةفيوفاتهالذهبي

.طفيليس

.مريمدينةإلىرحلثمشهرا:آ

والترفه.اللذةوهجر:ب،ا

لملكهم.فترصدواالتركمانمنجماعةبهموأغرى:ب،آ

.أعتاء:آ

وحدها.آعن

وحدها.طعن

فيها.بماكلهافأخذهابلادهإلىالديننورسارثم:ط

بجامع.:ب،ا

.عنده:ب،آ
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الأرجواني.(قايماز)1فيهابالناسوحج

:()2(الأعيانمنأفيهاتوفيوممن

بدمشق:الحنفيةشيخ،البلخيعلي)3(الحسنأبو،الدينبرهانالشيخ

باببمقابرودفن.زاهداورعا،عاملا)4(عالماوكان.البرانيةبالخاتونيةثم،بالبلخيةدرس

الصغير.

وخيسيئةأربميكوسبحسنةخلت5ثي

السلطانجاءثم.محمودبنملكشاهأخيهابنبعدهمنبالأمروقام.مسعودالسلطانتوفي:فيها

فاختبطتأ،للكلابوألقاه،أموالهوأخذ،بكخاصالأميروقتل.لهواستقر،الملكفأخذمحمد

فركب،أيضاتخبطتقدواسطأنالخليفةوبلغ.()5(القواعدوتغيرت،الأمورواضطربت،بغداد

مؤيداأبغدادإلىعادثم،والحلةالكوفةعلىوكر،شأنهاوأصلح،عظيمةأبهةفيالجيشفيإليها

الحمد.ودله،البلد)7(لهفزينت،()6(منصورأ

ملوكهماخرفكان،حمادبنيبلادوهي،بجايةالمغرببلاد)8(صاحبالمؤمنعبدملك:وفيها

أموالها.وأخذفحاصرهاصنهاجةإلىجيشا)9(بعثثم.حمادبنالعزيزعبدبنيحيى

(خلقا)12منهموقتلفكسرهم،الفرنجوبين(1محمود)1الديننوربين(1)0عظيمةوقعةكانت:وفيها

والمنة.الحمدودله،كثيرا

)1(ط:قيماز.

.بفيليس)2(

علي.بن:ط)3(

عاملاعالما.:ب)4(

.طفيليس)5(

.طفيليس)6(

.بغداد:1)7(

وحدها.آعن(8)

جيشا.المؤمنعبدجهزثم:ط)9(

وحدها.طعن(01)

الشهيد.:ط(11)

.بفيليس)12(
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فكسره،ملوكهمأول)1(الحسينبنالحسينالدينعلاءالغوروملكسنجرالسلطاناقتتل:وفيها

فضة،منقيدافأخرج،أسرتنيلوبيتصنعكنتماذا:لهقاليديهبينأحضرهفلما،وأسرهسنجر

شاهبهرامصاحبهايدمنفانتزعهاغزنةإلىفسار،بلادهإلىوأطلقه،عنهفعفا.بهذاأقيدككنت:وقال

فصلبه.شاهبهرامإلىوسلموه،البلدأهلبهفغدر،الدينسيفأخاهعليهاواستخلف،السبكتكيني

الدين،علاءفدخلها،عنهاشاهبهرامبنخسروفهرب،الدينعلاءإليهافسار،قريباشاهبهرامومات

محلةإلى)3(مخاليفيترابافحملوا،أهلهاوسخر،كثيرابشرا()2(أهلهامنأوقتل،أيامثلاثةفنهبها

بنيدولة)4(انقضتوبذلك،الانإلىمعروفةقلعةالترابذلكمنفعمر،البلدعنبعيدة،هناك

وأربعينسبعسنةإلىوثلاثمئةوستينستسنةفيأمرهمابتداءوكان.وغيرهاغزنةبلادعنسبكتكين

،وعدداوعددا2ونساأموالاوأكثرهم،الكفرةفيجهاداوأكثرهم،الملوكخيارمنوكانوا،وخمسمئة

بلادهمأنمع،الملوكمنغيرهميجمعلمماالأموالمنوجمعوا،الكفاروأبادوا،الأصنامكسرواوقد

منالمئنتؤقىالمفكفلكاللهوقل)عنهموزالجميعهففني،ومياهاريفاوأكثرهمالبلادأطيبمنكانت

يرطر
.،62:عمرانآلأقدير!شئءكلعلىإئكآلختربيدكتشدمنلتشآبىتذلمنوتحزتشآممنآقمربروتزخلتثا

سلطانهم.وعظم،ممالكهمواتسعت،وخراسانالهندالغورملكثم

بازيوباض،واحدةبيضةديكباضالسنةهذهفيأن")5(المنتظم"فيالجوزيابنوحكى

عجيب.شيءوهذا،ذكرلهاليسنعامةوباضت،بيضتين

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الواعظ:)6(العباديمنصورأبو،أردشيربنالمظفر

ذلكمنلهفاجتمع،بهالناسيعظمايكتب)7(وكان،ووعظفأملى،بغدادودخل،الحديثسمع

.مجلدات

.(1/1765)الإسلامتاريخفيالذهبيوخططمنهناوما،"الحسن":النسخبعضفي(1)

منها.:ب،1)2(

.(933/)الأثيرابنفيوالخبر.محلةإلىمحالمن:بوفي.آفيمصحفةاللفظة)3(

انتقضت.:ب،1(4)

.(0/1461)المنتظم()5

(903/)الأثيروابن(سنج)البلدانومعجم(151-0/1015)والمنتظم(العبادي)الأنسابفيترجمته)6(

وتاريخ،(172-3072/ق4/ج)الألقابمعجمفيالادابمجمعوتلخيص(132-5122/)الأعيانووفيات

.(11/179)الإسلام

به.يعظمايكتبونالناسوكان:ط)7(
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الحطوأطالفيهوتكلم01جيدةكلماتخمسمنهاالمجلدفيتجدتكاد)2(لا:)1(الجوزيابنقال

تحتماإلىالناسففر)4(،الناسيعظوهو،مطرسقطوقد،قولهكلامهمنواستحسن()3(عليه

،نارشرار)5(منفزواولكن،نعمةسحابمنقطر،رحمةماءرشاشمنتفروالا:فقالالجدران

بقليل.الخمسينجاوزوقدتوفي.الغضبزنادمناقتدح

التركىسلحوقلنميكائيللنداودلنأرسلانألببنملكشاه()7(لنمحمد)لنالسلطان(مسعود 6(1.....

وغيرها:)8(العراقصاحبالسلجوقي

()9(وحروب،كثيرةاخطوبلهوجرت،لغيرهيحصللمكثيرشيءوالسعادةالتمكنمنلهحصل

يوم()12(وفاتهوكانت01تقدمكماالمسترشدالخليفةالحروبتلكبعضفيأسر(1وقد)1،(1)0طويلة

.(()13السنةهذهمناالآخرةجمادىسلخالأربعاء

:()14الكاتبالخطاطيعقوب

فجرت،الفقهاءفمنعهم،الماللبيتميراثهليأخذوا)16(()15الحشريةديوانفجاء،بالنظاميةتوفي

.()18بالديوانتعزيراوضربه،النجيبأبيالشيخ(مدرسها)17عزلإلىالحالالعظيمةفتنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

12(

13(

15(

16(

17(

18(

.(0/1151)المنتظم

.يكادلا:ب،آ

عليه.الحثفيهوأطال:آ

.الجدرانتحتإلىالناسذهبوقد:ط

.رشاش:ط،ب

الأعيانووفيات(1/98)والروضتين(32-931/)الأثيروابن(01151/)المنتظمفيوأخبارهترجمته

.(3285/)الجنانومرآة(281-4127/)والعبر(5002-202/)

.(بشار).منهابدلاإضافةالحاصرتينبينما

.العراقملكصاحب:ا

.طفيليس

.كثيرةوحروبطويلةخطوب:ب

وحدها.طعن

توفي.:ط

منها.:ط

.(11/029)الإسلاموتاريخ(937/)الأثيروابن(01/521)المنتظمفيترجمته

الحشر.:ط

منه.ليأخذوا:آ

.المدرس:ط

.طفيالأخيرةاللفظةليست
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وخهسمئةوأربميوثما!3سنةخلت5ثي

خلقاجيشهمنالأتراكفقتل،()1(بلخببلادأالأتراكوبينسنجرالسلطانبينالحربوقعت:فيها

الأمراءمنمعهكانمنوقتلواسنجرالسلطانوأسروا،)2(العظيمةالتلالمثلالقتلىصارتبحيث،كثيرا

وكانوا،عبيدكنحن:وقالوا،()4(يديهبينأالأرضوقبلوا()3(يديهبينقامواأأحضروهولما،صبرا

وهي،مروفدخلوا،معه)6(جاؤواثم،شهرينعندهمفأقام،مماليكهممنالكبار)5(الأمراءمنعدة

كرسيهذه،يمكنلاهذا:سنجرفقال،إقطاعالهيجعلهاأنبعضهمفسأله،خراسانمملكةكرسي

فقيراوصار،خانقاهودخل.المملكةسريرعنفنزل،بعضهمبه)7(وأضرط،منهفضحكوا،المملكة

قاعاوتركوها،فثهبوها،البلادعلىالأتراكأولئكواستحوذ،الملكعنوتاب،أهلهاجملةمن

،عزلوهحتى)8(أيامهتطلفلم،ملكاشاهسليمانوأقاموا،عريضافساداالأرضفيوأفسدوا،صفصفا

منهمإنسانكلواستحوذ،الأموروتفرقت،كوخانبنمحمدبنمحمودالخاقانسنجرأختابنوولوا

دولا.الدولةوصارت،الممالكتلكمنناحيةعلى

.المغربببلادالعربوبينالمؤمنعبدبينكثيرةحروبكانت:وفيها

.)9(السواحلمنعسقلانمدينةالفرنجأخذت:وفيها

.بغدادإلىوعاد،شأنهافأصلحجحفلفيواسطإلىالخليفةخرج:وفيها

الأرجواني.قيمازفيهابالناسو!ج

وجرير،بالفرزدق،الأخيرالزمانفيالمشبهينالشهيرينالقرينينالشاعرينوفاةكانت:وفيها

.طفيليس)1(

العظيمة.السلالمثلالقتلىبقيتبحيث،جداكثيرأجيشاخلقهمنفقتلوا:1)2(

وحدها.طعن)3(

له.:ط(4)

.الكرام:1()5

.أخذوهثم:ط()6

به.وهزىء،كالضراطبفيهعمل:بهوأضرط.تصحيفوكلاهما،لهوأضرط:ب،آ.بهوضرطوا:ط)7(

.(القاموس)

مدته.:1)8(

.غزةساحل:ط)9(
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ابنصغيربننصربنمحمداللهعبدوأبو،بحلب)2(الجونيمنيربنأحمد)1(الحسينأبو:وهما

الله.رحمهما،بدمشق)3(الحلبيالقيسراني

فيها:توفيوممن

ابنالحافظقال:(الرفاء)الشاعرالطرابلسيالحسينأبو،مفلحبنأحمدبنمنيربنأحمد)4(

فقرأ،هذاالحسينأبوونشأ.ويغني،)7(العونيأشعارطرابلسبأسواقينشدأبوهكان:عساكر)6(

الهجويكثر،خبيثارافضيافكان،الإماميةمذهبإلىوصار،والأدبالعربيةوتعلم،القرآن

منهفاستوهبه،لسانهقطعوأراد.)8(طريقتهسوءعلىبدمشقطغتكينبنبوريسجنهوقد،والفحش

.ونفاهلهفوهبه،فيروزبنيوسفالحاجب

الكامل(منأ:(1)0قولهذلكفمن،طرفأأشعارهمنعساكر)9(ابنوذكر

يترحلاأنفالحزممنزلفينزيلهالخمولرأىالكريموإذا

متنقلا)11(فحازهالكمالطلبنورهتضاءلأنلماكالبدر

حنظلالكجنواعسلاأمطرتهمكلماقومبهجرالهجيروصل

تكملاأنعندهمالفضيلةذنبوأهلهبالزمانعلميلله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

تصحيف.وهو.الحسنبوأ:ط

الحوفي.:بوفي،الحوبي:آوفي،طفيكذا

.آغيرفيتردلمالترجمةهذه

(9164/)الأدباءومعجم(169/)-الشامقسم-الخريدةوفي(894)القلانسيلابندمشقتاريخفيترجمته

ومرآة(4/133)والعبر(461-4/458)الأعيانووفيات(191/)والروضتين(8/213)الزمانومرآة

.(3287/)الجنان

وتهذيب(703-3603/)منظورلابندمشقتاريخومختصر(894)القلانسيلابندمشقتاريخفيترجمته

(016-1/561)الأعيانووفيات(49-1/19)والروضتين(1/76)الشامقسم-والخريدة(279/)بدران

.(3287/)الجنانومراة

.(633/)دمشقتاريخ

فيعنهماللهرضيالصحابةيسبرافضياكانالشاعروالعوني.عساكرابنعنهناوما،العربيابن:الأصلفي

واللباب(204/ب)الأنساب.شعرهلأجلفماتبالمدينةفضرببهأمرالعزيزعبدبنعمرإنقيل.شعره

(2/365).

الأخير.الخبرقبلافيالترجمةهذهجاءت

.(3703/)منظورابن

.خلكانابنعندعشروخمسةدمشقتاريخمختصرفيعشراثناالأبيات

السابقين:المصدرينفيقبله

انجلىثمحلاطيفأوكندنسمنأدناكمادنياكعنترضلا
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تقولاسكتوإنقالقلتإنفخيرهمالطباعلؤمعلىطبعوا

قبيحة.ورائحة،خبيثةشرفيالمنامفيوفاتهبعدرآهبعضهمأن:بسندهعساكر)1(ابنروىثم

مدوصار،وثخنطالقدلسانيإن؟أقولهاكنتالتيالقصائدهذهمنعليجرىماأتدري:فقال

منيقرأقارئاوسمعت:الرائيقال.لسانيفييتعلقكلأباصارتقدمنهاقصيدةأنشدتكلما،البصر

.مدعورافانتبهت(61:الزمرأظلل!تخنهتمومنأفارمنظللفؤلمحهئممنالم):رأسهفوق

مصر:صاحبالظافر)3(وزير،بالعادلالملقبالسلار)2(بنعلي

هذاالعادلكانوقد.اللهرحمه،السلفيطاهرأبيللحافظللشافعيةبالإسكندريةالمدرسةبانيوهو

.)4(خلكانابنترجمهوقد.حطوماغشوماظلوماكان،اسمهضد

وك!سمئةوأربميرتسحسنةخلت5ث!

جمعا()5(هناكولقي1،قلعتهافحاصر،تكريتإلىكثيفجيشفيالمقتفيالخليفةركب:فيها

بغدادإلىعادثم،()7(عليهمكلمتهوأعلىلهوهزمهم1،بهم)6(اللهفأظفره،والتركمانالأتراكمن

.()8(منصورامؤيداأ

)9((بدمشقالشهيدنورالدينالسلطانملكأ

قدخمس)01(ابنصغيرصبيإلامنهميبقولم،الظافرخليفتهاقتلقدمصربأنالأخباروجاءت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(1951/)خلكانوابن(3703/)منظورابن

(8/214)الزمانومرآة(941/)الأثيرابنوتاريخ(187)منقذبنلأسامةالاعتبارفيوأخبارهترجمته

-3/288)الجنانومراة(4131/)والعبر(941-3416/)الأعيانووفيات(19-109/)والروضتين

928).

تصحيف.وهو.الظاهر:ب

.(914-3164/)الأعيانوفيات

جمعأ.هنالكوالتقى:ب،هنالكجمعأوالتقى:ا

.بفيليس

.طفيليس

.طفيليس

وحدها.طعن

.شهورخمسابن:طوفي،سنتان:وقيلسنينخمسابن:(3294/)الأعيانوفياتفي
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البلادعلىبالولايةزنكيبنمحمودالديننورللملكعهداالخليفةفكتب،الفائزولقبوه،عليهمولوه

.)2(إليهوأرسله،المصريةوالديار(1)الشامية

الأرضوزلزلت.الساعةتكونأنالناسفخاف،نارفيها،العشاءبعدشديدةريحهاجت:وفيها

سببه.يعرفلادم)3(الأرضفيواسطبأرضوظهر.الحمرةإلىدجلةماءوتغير

علىيبكيوأنه،)4(والإهانةالذلغايةفيوهو،التركأسرفيأنهسنجرالملكعنالأخباروجاءت

وقت.كلفينفسه

محمدبنأبق)د(الدينمجيرملكهايد(منأدمشقزنكيبنمحمودنورالدينالملكانتزع:وفيها

معمرةغيرالقلعةفيلهالعامةومحاصرة،دولتهوضعف،سيرتهلسوءوذلك،طغتكينبنبوريابن

فكان،وغشمهظلمهمعالمملكةعلىعطاءالخادموتغلب،الصوفيبنعليالدولةمؤيدالرئيسوزيره

الدينأسدالأميريديهبينفأرسلأ،الديننوربالملكغيرهيبدلهمأنونهاراليلااللهيدعونالناس

خرجولا،شيئاعدهولا،الدينمجيرإليهيلتفتفلم،الصلحطلبصفةفي،فارسألففيشيركوه

.()6(لهجرىومابذلكالديننورإلىفكتب،البلدأهلأعيانمنأحدإليه

يمكنهولا،ذلكعلىالديننورالملك)7(فحزن،عسقلانمدينةأخذواالفرنجأنذلكمعواتفق

الفرنجإلىملكهافيبعثبعسفدمشقيحاصرأنويخشى،)8(وبينهبينهمدمشقلأن،إليهمالوصول

(1)1يتقوىلأنه،دمشقالديننوريملكأن(1)0يختارونلاالفرنجلأن،مرةغيرجرىكما،فينجدونه!9(

أرضمنالفاسريا)12(عيونفنزلجيشهفيالديننورالملكفركب.أبدايطيقونهولا،عليهمبها

.الشامبلادعلى:ط(1)

إليه.:ب،آ)2(

.بالأرض:ط)3(

.والذلالإهانةغايةفيالتركأسرفيسنجرالملكبأنالأخباروجاءت:1(4)

تصحيف..ارتقالديننور:ط()5

التالية.الفقرةبعدطفيبينهماماجاء)6(

.فتحزن:ب،آ)7(

وبينهم.بينه:ط)8(

فيخذلونه.الفرنجإلىالدينمجيريرسلأنويخافأهلهاعلىفيشقدمشقيحاصرواأنويخشى:ط()9

.يريدونلاالفرنجأنوذلك:ط(01)

بها.فيقوى:ط(11)

.(98و57)دمشقغوطة.دمشقضواحيمندوماجبلسفحفيتقع:الفاسرياعيون()12
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حصاربعد،)1(الشرقيالبابمنالبلدودخل،قهرأففتحها،الشرقيالبابمنقريبإلىانتقلثم،دمشق

فأنزله،القلعةفيالدينمجيروتحصن،السنةهذهمنصفرعاشرالأحديومفيدخولهوكان،أيامعشرة

فيفنادى،الحمدودلهدمشقعلىيدهواستقرت،القلعةالديننورودخل.حمصمدينةوعوضه،منها

ففرح،(المنبر)على)4(بذلكالتواقيعوقرئت،المكوسعنهم)3(ورفع،)2(والبشارةبالأمانالبلد

له.ويخضعونإليهويتقربون،بدمشقيهنئونهإليهالفرنجملوكوكتب،لهالدعاءوأكثروا،بذلك)6(الناس

:()7(الأعيانمنفيهااتوفيوممن

ابق:الدينلمجيردمشقوزير)8(الصوفيبنعليالدولةمؤيدالرئيس

.تقدمكما،بينهماالصلحيقعثم،أمره)9(ويستفحل،مرةغيرالملكعلىثاروقد

دمشق:أمراءأحد(01)الخادموعطاء

.الأحيانبعضفي()12ببعلبكينوبوكان،المذكورابقالدينمجير(1)1أيامالأمورعلىتغلبوقد

أعلم.()13والله،شرقيبابخارجعطاءمسجدإليهينسبالذيوهو.غاشمأظالماوكان

وخيسينةخمسيرسنةكين5ثي

إليهفخرج،فحاصرها؟1(دقوقاء)إلىعظيمتجملفي()14(اللهلأمرالمقتفيأالخليفةخرج:فيها

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

14

.افيليس

بالخير.الناسيبشروأنه:ب،ا

عنهم.وضعثم:ط

التواقغ.عليهموقرئت:ط

المنابر.:ط

.المسلمون:اوفي،بفياللفظةليست

وخمسمئة.وأربعينتسعسنةفي:بفيمكانهما

.(3692/)الجنانومرآة(4138/)والعبر(59-109/)الروضتينفيوأخبارهترجمته

استفحل.:ط

.(69-1/59)الروضتينفىوأخبارهترجمته

بأمر.:ط

بعلبك.على:ط،بعلبكفي:ب

.بغيرفيالأخيرةالدعائيةالجملةليست

.طفىليس

في=داقوقناحيةمركزوهي،وطاووقداقوقباسماليوموتعرف،وبغدادإربلبينمدينةودقوقاء.دموقا:طفي



الشهيدالديننوربيدبعلبكفتح

)3(ورحلفأجابهم،الجيشينبين)2(هلكواقدأهلهافإن؟)1(يرحلأنفسألوه،أهلها

ونصف.شهرينبعدبغداد

لىإوعاد،عنهم

فإن،سنجرعهدوليأنا:شاهسليمانلهوقال.يديهبينوالجيشوالكوفةالحلةنحوخرجثم

علىالخليفةيديبين)5(الغاشيةيحملوكان،خيرافوعده،الأمراءكأحدفأناوإلا،ذلكلي)4(قررت

دخولعلىعزمقدوكان،)7(بإصبعهإشارةعليمشهدعلىوسلم،وأطدها)6(الأمورفمهد،كاهله

مننفسهفييعتقدأنأو1،الروافضغائلةمنعليهخافكأنه،ذلكعنهبيرةابنالوزيرفنهاه،المشهد

أعلم.والله،()8(ذلكغيرأو،شيئاالقبر

الشهيدالديننوربيدبعلبكفتح

البلادعلىنائبا)9(كانأيوبالديننجمأنوذلك،بدءعلىعودابعلبكالديننورافتتح:وفيها

لنورالديننجم)01(وكاتب،عليهافاستحوذ،البقاعيالضحاكلهيقالرجلإلىفسلمها،والقلعة

فأقطعه،دمشقإلىإليهأيوبالدينبنجمواستدعى،أيضاالقلعةأخذحتىيتلطفيزلولم،الدين

العادلللملكدمشقفتحفيالطولىاليدلهكانتفإنه،الدينأسدأخيهأجلمنوأكرمه،حسنأإقطاعا

أخاهجعلبعدهمنثم،دمشقشحنةالديننجمبنشاه)11(تورانالدولةشمسالأميروجعل،الديننور

حسنكانلأنه،سفراولاحضورأيفارقهلا،خواصهمنوجعله،الشحنةهويوسفالدينصلاح

والفر،الكروتعليمهاالخيللتمرينالكرةلعبيحبالديننوروكان،بالكرةاللعبحسن،الشكل

.(21وأ83)الشرقيةالخلافةبلدان(دقوقاء)البلدانمعجم.كركوكلواء

يترحل.أن:ب(1)

من.:ط2()

فترحل.:ب)3(

في.قررت:ب،قررتني:ط(4)

.()عالسيفجفنألبسجلد:الغاشية)5(

.(الأطد)القاموس.ثبته:تأطيداملكهتعالىاللهأطد()6

بإصبعيه.:ط)7(

وحدها.طعن)8(

بها.نائبا:ط)9(

فكاتب.(01)

.(471)السلطانيةالأحكام.تصحيفوهو،شاهورانب:ط(11)



هـ055سنةوفيات421

(-1).

()2(ادمتقاربمنأ:الشاعرعرقلةيموليوس!الدينصلاحسحنكيهوفي

مقاليفيناصحلكمفإنيالشاملصوصيارويدكم

)3(والكمالالحجاربيوسفصالنبوسميوإياكم

الرجالأيدي)5(مقطعوهذاالنساءأيدي)4(مقطعفذاك

الدولة.شمسيلقبوكان،ذلكبعدفيمااليمنبلادهذاشاهتورانأخوهملكوقد

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

:)6(البغداديالفضلأبو،الحافظعمربنعليبنمحمدبنناصربنمحمد

حافظاوكان،بمشايخوتفرد،الكثيروسمع،وأربعمئةوستينسبعسنةشعبانمنالنصفليلةولد

ابنالفرجأبوالشيخ:منهم،جماعةبهتخرجوقد،الدمعةسريع،الذكركثير،السنةأهلمن،مكثرا

دروقد،كثيراعليهيثنيوكان،الكبارالكتبمنوغيره،أحمدالإماممسندبقراءتهسمع،الجوزي

والكلام:)7(الجوزيابنقال.الناسفييقعأنيحبناصربنمحمد:قولهفيالسمعانيسعدأبيعلى

الإمامأصحابعلىيتعصبأنيحبالسمعانيابنوإنما،القبيلهذامنليسوالتعديل)8(الجرحفي

.)9(والتعصبالقصدسوءمنباللهنعوذ،أحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

ط:شحنة.

والروضتين(147)السلطانيةوالأحكام،الندىأبوالكلبينميربنحسانوهو(87)عرقلةديوانفيالأبيات

(/1001).

.والحجال:الروضتينفيوهي،الديوانروايةهيوكذا،والجمال:ا

يقطع....يقطعفذاك:ا

يقطع.....يقطعفذاك:آ

ووفيات(8225/)الزمانومرآة(9472/)الأثيروابن(01/162)والمنتظم(آ0/32)الأنسابفيترجمته

-1/225)رجبابنوذيل(3092/)الجنانومرآة(5401/)والوافي(4041/)والعبر(4392/)الأعيان

فيالسمعانيوكلام،السلاميوهيبهااشتهرالتينسبتهالمصادرذكرتوقد(2031/)الأحمدوالمنهج(922

.(11/299)الإسلامتاريخفيالذهبينقلهكما"السلاممدينةتاريخذيل"كتابه

.(01/163)المنتظم

المنتظم.فيوالخبر،بالجرحالناسفيوالكلام:ب،ط

الذهبيالمؤرخينإمامتعقبهوقد،العلماءفيوكلامهالجوزيابنتعصبمنهذابل:عوادبنبشارالعبادأفقرقال

لمسعدأباأنمنها،عديدةمؤاخذاتالفصلهذافيعليكفإن،مثلهوتأتيخلقعنتنهلاالفرجأبايا":بقوله

فيقالفقدوالرجل،عليهيجبماقالبل،الناسأعراضفييتكلمإنهقالوإنما،وتعديلهتجريحهفيشيئايقل

مئةوأربعوستيننيفسنةمنالمنتظمكتابكفيماوعامةبل،بهاوصبغتهمنهسرقتهاالتيبعينهاعبارتكناصرابن

ابن=كلامفينظرومن،وتتفاججعليهتتفاخمأنتئم.الرجل"ذيل"منأخذتهإنماالتراجممنهذاوقتناإلى
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ثلاثعن،()2(السنةهذهمنأشعبانمنعشرالثامنالثلاثاءليلةناصربنمحمد()1(وفاةوكانتأ

الله.رحمهحربببابودفن،مراتعليهوصلي،سنةوثمانين

الفقيه:قاضيها،)4(المصريثمالأرسوفيالمخزوميالمعاليأبو،نجابنجميعبن
ك!)3(صك!

الشافعي.

.)5(اللهرحمه،المفيدةالكتبمنوهي،كثيرةغرائبوفيها،المذاهبفي"الذخائر"مصنف

وخمسمئةوخمسيوإحرفىلللنةخلتر5ث!

()7(السلجوقيأرسلانألببنأملكشاهبنمحمدبنشاهسليمانالسلطاندخلمنها)6(المحرمفي

،الأرضفقبل،الخليفةعلىوأدخله،هبيرةابنالوزيرفتلقاه،الشمسة)8"(رأسهوعلى،بغدادإلى

للخليفةأنوتقرر،الملوكخلععليهوخلع،والمودةوالمناصحةالنيةوصفاء،الطاعةعلى)9(وحلفه

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

فيوقوعهذاإنقائلقالفإذا:تقولثم.الأوقاتبعضوتعسفهعترستهعرفأيضاوالتعديلالجرحفيناصر

غيبةولاجرحإلىلاتعرضوماقولهقالفالرجل،الغيبةمنالجرحيعرفولابمحدثليسأنهعلىدل،الناس

والتاريخ،،والرجال،والطردتى،بالحديثمنكأعلمأنهبالحديثالعالمونعلموقد،قالهمابشيءتلزمهحتى

الشامودخل،شيخآلافأربعةمنوسمعخاصةوالفنالرحلةفيعمرهأفنىمنوأين،بسواءوهوأنتوما

لممنإلىالكثيرةالتصانيفوصنفمدينةمئةمنأكثرفيوسمعالنهروراءوماوخراسانوالجبالوالعراقوالحجاز

اصطلاحناباعتبارالحفظاسمعليكيطلقأنينبغيلافأنت!؟نفساوثمانينبضعةعنإلاروىولاببغدادإلايسمع

علىالتعصبإلىتنسبهثم.ولكلنااللهفغفر،عظيمواطلاعكثيرةوفنونواسعوعلمحافظةقوةذوأنكباعتباربل

فإنك،عقيدتكمنأحسنالسنةفيعقيدتهواللهبل،سعدأبيمنليظهرماواللهوهذا،القصدسوءوإلىالحنابلة

رأيناكوقد.الشافعيةولابعقيدتكراضينالحنابلةرأينافما،بذلكتنبئوتصانيفك،حنبليويوماأشعرييوما

الإسلامتاريخ)!مساكتةفخلنا،وتحسنهابهاتحتجأخرمواضعفيثمالموضوعاتفيأحاديثعدةأخرجت

.!الرجلينأنصففقدمنصفرجلكلامهذاالذهبيكلام:بشارقال(1/1299-399

توفي.:ط

منها.:ط

العبر.عنوماهنا،محلى:الزمانمرآةوفي.جميعبنمجلي:الأعيانوفياتفيالاسمضبط

الجنانومرآة(11/899)الإسلاموتاريخ(4141/)والعبر(158-4154/)الأعيانوفياتفيترجمته

(3/792).

.طفيالترحمجملةليست

الجملة.أولفيبفيوجاءت،طفيليس

.طفيليس

تحريف.وهو،"الشمسية":طفي

وكلفه.:آ
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فيمنهاخرجثم،سنجرالملكبعدببغدادلهخطبثم،خراسانمنيغتنمهماشاهولسليمان،العراق

،عسكرهوهزم،محمد)1(فهزمه،ملكشاهبنمحمودبنمحمدوالسلطانهوفاقتتل،الأولربيع

بقلعةوحبسهفأسره،الموصلصاحب،زنكيبنمودودالدينقطبنائبفتلقاه،هاربا)2(فذهب

.الاتفاقاتأغربمنوهذا،وخدمه،حبسهمدةوأكرمه،الموصل

شديد.حصاربعدالمغرببلادمنالمهديةالفرنجملكت:وفيها

أحصنمنوكانت،الفرنجأيديواقتلعهامن،حارمتلقلعةزنكيبنمحمودالديننورفتح:وفيها

امتدحهوقدالفتوحاتأكبرمنكانت،هائلةووقعة،عظيمقتالبعدوذلك،البقاعوأمنع،القلاع

ذلك.عندالشعراء)3(

مننحوأيديهمفيلهوكان،بمروملكهإلىوعادا)4(الغزأسرمنأسنجرالملكهرب:وفيها

سنين.خمس

بلدعلى)5(منهمواحدكلاستناب،بلادهعلىأولادهالمغربملكالمؤمنعبداستعمل:وفيها

كبير.

بغدادحصارذكر

اللهبأمرالمقتفيالخليفةإلىأرسلملكشاهبنمحمدبنمحمودبنمحمدالسلطانأنذلكوسبب

ء)6(
فانجفل،ليحاصرهابغدادإلىهمذانمنفسار،ذلكإلىيجبهفلم،ببغدادلهيخطبانمنهوطلب

فيالخلافةدارمنالتاجتجاهووقف،بغدادفحصرمحمدالسلطانوجاء،البلدالخليفةوحصن،الناس

واستمر،وغيرهبالنفطشديدأقتالاالخليفةمعالعامةوقاتلت،بالنشاب)7(نحوهورموا،عظيمجحفل

بغدادعنفانشمرأ،همذانفيخلفهقدا)9(أخاهأنالسلطانبلغإذأكذلكهمفبينما،مدة)8(القتال

وحدها.طعن(1)

مهزومأ.:ط)2(

.(101-1/001)الروضتين)3(

.وعادالأسرمن:ط،وعادسنجر:ب،الغارعليةالغزأسرمن:آ(4)

في.:ب،آ()5

يطلب.:ط،فطلب:ب)6(

.النشاب:ط)7(

.مدةإلى:1)8(

.أخاهأنالخبرجاءهإذ:ط)9(
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فيمعهكانواالذينالعساكرعنهوتفرقت،وخمسينثنتينسنةمنالأولا)1(ربيعفيهمذانإلىراحلا

،بغدادمنكثيرةمحالواحترقت،ذريعوموت،شديدمرضالقتالهذا)2(بعدالناسوأصاب،البلاد

شهرين.مدةفيهاذلكواستمر

ثلاثمدةمنفيهامعتقلاوكان،تكريتقلعةمنهبيرةابنالوزيربنالبدر)3(أبوأطلق:وفيها

أنشد،الشاعر)4(الأبلهجملتهممنوكان،الشعراءوامتدحه،الطريقأثناءإلىالناسفتلقاه،سنين

الطويل(أ:أولهافييقولقصيدةالوزير

ونامواسهرتأنيعلمواوقدألامللوشاةلسانبأي

:قالأنإلى

وعامبالصدودعاممروقدليلةمنكليالوصلويستكثرون

.ديناراخمسينلهوأطلق،ثيابهعليهوخلع،ذلكعندالوزيرفطرب

.قيمازبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الخاتونلهوبنت.العامةمنكثيرقبوللهكان:الواعظ)5(الغزنويالحسنأبو،الحسينبنعلي

.السلطانوزاره.عريضجاهلهوحصل،كثيرةأوقافاعليهووقف،الأزجببابرباطاالمستظهرزوجة

.الناسأصنافمنغفيروجم،كثيرخلقمجلسهيحضر،الوعظمليح،الإيرادحسنوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.الأولربيعفيإليهابغدادعنفانشمر:ط

ذلك.:ط

وعند،البدرأبوهبيرةبنمحمدبنيحيىبنظفر:المصادرفيوهو.البدرالوليدأبو:طوفي،ب،افيكذا

أديبا،وكان.الوزارةفيوالدهعنناب.ظفرالبدرأبو:حاشيتهوفي،مظفرالوليدأبوالدينشرف:خلكانابن

ولم،وحبسوالدهتوفيلماعليهوقبض.خلصثم،تكريتقلعةفيسنينوالدهأيامسجن.فاضلا،شاعرا

الأعيانووفيات(1101/)العراقوخريدة(22و.0/1165)المنتظمهـ.562سنةماتأنإلىحبسهفييزل

.(2141/)الوفياتوفوات(6422/)

سنةتوفي،علمدونالشعريقول،بغدادشعراءمن:اللهعبدأبو،اللهعبدبنبختياربنمحمدهوالشاعرالأبله

ومختصر(4463/)الأعيانووفيات(254/)والروضتين(242)الزمانمرآةفيوترجمته.585وقيل957

ومرآة(4/38)والعبر(235)والمحمدون(1/28)إليهالمحتاجوالمختصر(957)وفيات-الفداءأبي

.(3164/)الجنان

.(11/33)الإسلاموتاريخ،(11/162)الأثيروابن،(168-01/166)المنتظمفيترجمته
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أعدالمنخيرحزنحزمة:يقوليوماوسمعته:قال.وعظهمنأشياء)1(الجوزيابنذكروقد

الرجز(مجزوءمنأ:ألشدثم،أعمال

نشاإذاولدمنالحشافيليحسرةكم

نشاكمانشافمارشدهفيهأملت

السريع(منأ:قولهينشديوماوسمعته:قال

فارسصنعتىفيلأننيصنعتيعلىقومييحسدني

والناعسالساهريستويهلواستنعسواليليفيسهرت

يجلسونويصبحون،عيدهميومفينبيكمفيسبون،والنصارىاليهودتولون:يقولوكان:قال

.!بلغتهلألا:يقولثم.جانبكمإلى

فكانالعباديابنللناسظهرولكن،لهأذنثم،الوعظمنمنعهفيسعيثم،يتشيعوكان:قال

السلطانماتفلما.مجلسهويحضر،يعظمهمسعودالسلطانكانوقد.إليهيميلونالناسمنكثير

السنة.هذهمنالمحرمفيوماتفمرض،بالغةإهانةوأهين،بعدهالغزنويذلمسعود

ماتولما.وتسليمرضى:يقولوهو،يفيقثم،نزعهفييعرقكانأنهوبلغني:الجوزيابنقال

فيه.كانالذيرباطهفيدفن

:)2(الدمياطيالفتحأبو،قادوسبنإسماعيلبنمحمود

وذكره.البلاغتينذايسميهوكان،الفاضلالقاضيشيخوهو.المصريةبالديارالإنشاءكاتب

فيالصلاةنيةفيويوسوسأالتكبيريكررفيمنشعرهومن.عليهوأثنى")3(الخريدة"فيالكاتبالعماد

()د(السريعمنأ:(،)4أولها

)6(والهزةالرعدةكثرةمععنينهاالنيةوفاتر

)7(حمزةعلىصلىكأنهمرةفيالسبعينيكبر

.(-01166168/)المنتظم)1(

.(12/36)الإسلاموتاريخ(1/162)الأعيانوفياتفيترجمته)2(

.(2684/)الخريدة)3(

.الصلاةأولفي:ب،افيمكانهما()4

.(21/36)الإسلاموتاريخ(4101/)والفوات(1/301)الروضتينفيالبيتان(5)

.والهزةللرعدةيواصل:الفواتفي)6(

:طفيالبيترواية)7(



147هـ551سنةوفيات

الخاشع)2(الناسكالعابدالزاهدالفقيه)1(الحورانيبابنالمعروفمحمدبننبأالبيانأبوالشيخ

:ا)3(روحهاللهقدسأ

كثير،باللغةالمعرفةحسنوكان.الشافعيمذهبعلى""التنبيهوكتاب،القرآنقرأ

بلهجةوأتباعهأصحابهيقولها)4(التيالنظائمفيه،بخطهكتابالهورأيت.عنهيؤثركلاموله،المطالعة

فيمحمود)5(الديننورالملكزارهوقد.صالحةطريقةعلىتوفيأنإلىنشأتهمنكانوقد.غريبة

الأولربيعمنالثالثالثلاثاء)7(يومفيوفاتهوكانت،شيئاعليهووقف،الحجردربداخل)6(رباطه

الشافعية"طبقات"فيذكرتهوقد.مشهودأيوماوكان،الصغيرباببمقابرودفن،السنةهذهمن

الله.رحمه

الغافر)8(عبدبنإسماعيلبنالغافرعبد

:)01(الحافظ

الفارسيسعيدبنأحمدبنالغافرعبدبنمحمدبن
)9(

،البلاد)11(إلىورحل،القشيريالقاسمأبيلأمهجدهعلىالكثيروسمع،الحرمينبإمامتفقه

مرةفيالتسعينيكبر

الروضتين:فيوروايته

مرةفيسبعينمكبرا

حمزةعلىيصليكأنه

حمز-علىصلىكأنه

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

:الفواتفيوروايته

حمزةعلىصلىكأنمامرةفيسبعينمكبرأ

النبلاءأعلاموسير(2/13)والروضتين(9/53)التاريخفيوالكامل(512)القلانسيابنتاريخفيترجمته

.(1/137)الإسلاموتاريخ(4441/)والعبر(0/2326)

الفاضل.:ط

.طفيليس

له.التي:آ

وحدها.طعن

.رباط:آ

ثاني.الثلاثاء:الإسلامتاريخوفي،ثالث:ا

تصحيف.وهو.القادرعبد:ط،ب

تصحيف.وهو.لغازيا:آ

الألقابمعجمفيالادابمجمعوتلخيص(228-1227/)الزمانومرآة(905-1705/)التحبيرفيترجمته

الجنانومرآة(4552/)السبكيوطبقات(5271/)الحفاظوتذكرة(497/)والعبر(134-3133/ق4/ج)

مصادرفيكماهـ،952سنةتوفيأنهفالمحفوظ،المؤلفمنوهمالسنةهذهفيوذكره:بشارقال(3256/)

أعلم.والله،لوفاتهتاريخاوصار(155)فجعلهعليهاشتبهفكأنه(145)سنةفيومولده،ترجمته

.بلاد:ب



هـ525سنةأحداث481

)1(وغيره"مسلمغريبفيالمفهم"وصنف،الكثيروأسمع

الله.رحمه،حافظأدينا

بارعافاضلاوكان.نيسابورخطابةوولي.

وخيسمئهوكهسيرثنتيرسنةخلتص5ث!

الخليفةجهةمنوالجندوالعامة،بغدادمحاصرمحمودبنشاهومحمدالسنةهذهاستهلت

بذهاباللهيسرثم،)2(كبيرةوالفتنة،القتاللعذرتقاملاوالجمعة،القتالأشديقاتلونالمقتفي

السنة،هذهفي)4(الجوزيابنذلكبسطوقد.قبلهاالتيالسنةفي()3(ذلكذكرأتقدمكما،السلطان

.فطول

حلبأكثروتهدم،اللهإلايعلمهملاكثيرخلقبسببهاهلك،بالشامعظيمةزلزلةكانت:وفيها

وطرابلس.وأنطاكيةوفامية)5(والمعزةواللاذقيةالأكرادوحصنطابوكفروحمصوشيزروحماة

كفروأما،الباقونوهلك،لهاوخادمامرأةإلامنها)7(يسلمفلمشيزروأما:)6(الجوزيابنقال

وبيوتانواويسفأبدىنصفينانقسمحرانوتل،قلعتها)9(ساختوأفامية،أحدمنها)8(يسلمفلمطاب

وسطه.فيكثيرة

مكتباإنحتى،الشاممدنأكثرأسواروتهدم،كثيرشيء)01(الفرنجمدائنمنوهلك:قال

منهم.أحدعنيسألأحد(يأت)13فلم،اخرهمعنفهلكوا،()12الصبيانعلىانهدم(1)1بحماة

)2

)3

)6

)7

)8

)9

)11

)12

)13

.نيسابورلتاريخوالسياقالحديثغريبفيالغرائبمجمع:كتبهمنخلكانابنلهأورد

.منتشرة:طكثيرة:ب

.طفيليس

.(-1/168177)المنتظم

.(فامية)البلدانمعجم.أفاميةأيضالهايقال،وفامية:وحدهاطعن

.(01/176)المنتظم

.بفيليس

أهلها.من:ط

انخسفت.:بهمالأرضوساخت،تصحيفوهو.ساحت:ط

لافرنج.ا:آ

.حماةمدينةمن:ط،حماةمن:ب

.الصغارمنفيهمنعلى

.(1501/)الروضتينفيوالخبر،ينجى:ب،آ
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منأالشعراء)2(قالهماوذكر،مستقصى)1(الروضتينكتابفيشامةأبوالشيخالفصلهذاذكروقد

ذلك.في()3(القصائد

.بلادهجميعسنجرخالهبعدمحمدبنمحمودالسلطانملك:وفيها

بهاوكان،بعلبكمدينةوأخذ،شديدحصاربعدشيزرحصنزنكيبنمحمودالسلطانفتح:وفيها

ذلك.تقدموقد،أعلم)4(والله،تقدمكما،خمسينسنةفيكانذلكإن:قيلوقد،البقاعيالضحاك

فرحا)7(بذلكالمسلمونففرح،)6(عوفيثم،)5(لمرضهالشامفمرض،الديننورمرض:وفيها

عمر.ابنجزيرةعلىالموصلصاحبمودودالدينقطبأخوهواستولى،شديدأ

تابوتا.لنفسهفجعله،الأولبابهوأخذ،بالذهبمصفحاللكعبةباباالخليفةعمل:وفيها

.)8(عالمولازاهدلا،أحدعلىمنهميبقوافلم،خراسانحجاجعلىالإسماعيليةأغارت:وفيها

فطبخه،علويارجلا)9(منهمإنسانوذبح،الحشراتأكلواحتى،بخراسانشديدغلاءكان:وفيها

قتل.عليهظهرفحين،السوقفيوباعه

كانوقد.لنفسهالديننورالملكيد)11(علىالسنةهذهفيكانلانياسفتحان:شامةألوودح .ء.1(.ص)0

شيئاوغنم،الهنفري)12(ملكهافقتل،حاصروهاحيندمشقعنصلحاالفرنجإلىأرسلهالدينمعين

والمنة.(الحمد)14ودله.(كثيرا133

.(501-1/401)لروضتينا(1)

مطلعها:نسبةبدونوقصيدة،رزيكبنولصالحولعرقلةمنقذبنلأسامةالأشعاربعضشامةأبوأورد()2

السماءربقضاهبقضاءحادثاتزلازلروعتنا

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

)14(

.آفيليس

فالله.:ط

لمرضه.:بفيكذا

تصحيف.وهو.توفي:آ

وحدها.آعن

لما.عاولااهدزاولاحدأأ:ط

وحدها.طعن

يليه.الذيبعدافيالمقطعهذاورد

أحسن.وهو،طمنهناوما،"يدي":آفي

.بفيليس

.كثيراشيئاوغنمملكهاوقيلبهافعوضهمدمشقحاصرواحينالفرنجإلىسلمهاالدينمعينكانوقد:طعبارة

.طفيالأخيرةالجملةليست



هـ552سنةوفيات015

البخاريعليهفسمعوا)2(،السجزي)1(شعيببنعيسىبنالأولعبدالوقتأبوالشيخقدم:وفيها

الوزير.دارفي

.قيمازبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

:)4(النسفيالليثأبو،إسماعيلبنأحمدبنمحمدبنعمر)3(بنأحمد

)5(الناسفوعظبغدادقدم.السمتحسنوكان،ووعظوتفقه،الحديثسمع.سمرقندأهلمن

الله.رحمه،الطريققطاعفقتله،بلدهإلىعادثم

الحديث،سمع:قاضيهاالواسطيالماندائي)6(العباسأبو،محمدبنعليبنبختياربنأحمد

توفي.صدوقاثقةوكان.ذلكوغيرالتاريخفيكتباوصنف،واللغةبالأدبتامةمعرفةلهوكانت

بالنظامية.عليهوصلي،ببغداد

واسمهالحارثأبو)7(،سلجوقبنميكائيلبنداودبنأرسلانألببنملكشاهبنسنجرالسلطان

ذلكمن،سنةوستيننيفاالملكفيوأقام،وأربعمئة)8(وسبعينتسعسنةرجبفيمولده.بسنجرولقب،أحمد

،بمروملكهإلىفعاد،منهمهربثم،سنينخمسمننحواالغزأسرهوقد،سنة)9(وأربعينإحدىاستقلالا

الله.رحمه،الآخرةدارسماها،بناهاقبةفيودفن،السنةهذهمنالأولربيعفي1(()0وفاتهكانتثمأ

الشافعي:الفقيهالخجندي)11(بكرأبو،ثابتبنمحمدبناللطيفعبدبنمحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

ا:سعد.

آ،ب:فسمع.

عمر.بنمحمدبنأحمد:ط

.(5326/)والنجوم(21/42)الإسلاموتاريخ(01/177)المنتظمفيترجمته

.آفيليس

الإسلاموتاريخ(9/57)الأثيروابن(233-2231/)الأدباءومعجم(01/178)المنتظمفيترجمته

.(437/)الشافعيةوطبقات(5128/)والوافي(12/42)

-2/427)الأعيانووفيات(1114/)والروضتين(955/)الأثيروابن(01/178)المنتظمفيترجمته

.(21/54)الإسلاموتاريخ(481-4/471)والعبر(284

.(2428/)الأعيانوفياتفيوالخبر،تصحيفوهو،وأربعين:آ

تصحيف..وأربعمئة:ا

توفي.:ط

ومراة(4914/)والعبر،(1254/)الإسلاموتاريخ(9/57)الأثيروابن(0/1917)المنتظمفيترجمته

.(3035/)الجنان
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مسللة.السيوفوحولهالناسويعظ،حسنايناظروكان،ببغدادالنظاميةتدريسولي

وتقدم،العلماءمنبالوزراءأشبه،)2(حالهوكانت01بالوعظماهرايكنولم:)1(الجوزيابنقال

.،)3(السنةهذهمنأفجأةبأصبهانتوفي.رأيهعنيصدرونكانواحتى،السلاطينعند

علىوتفقه،الحديثسمع.البقاءأبيبنالحسنأبو،)4(الخلبنمحمدبنالمباركبنمحمد

السنة.هذهمحرمفيوتوفي.وأفتىودرس،الشاشي

وتوفي:

منها.القعدةذيفي:الشاعرالخا!)5(بنالحسينأبوالشيخأخوه

الواعظ:)6(الأنباريالبركاتأبو،إدريسبنعيسىبنيحى

أولمنيبكيوكان،الصالحينطريقةعلىالناسووعظ،وتفقه،الحديثوسمع،القرآنقرأ

أولاداورزق.المنكرعنناهيا،بالمعروفآمرا،ورعاعابدا!7(زاهداوكان.نزولهحينإلىصعوده

كلهمالقرآنوحفظهم،)8(وعلي،وعثمان،وعمر،بكرأبو:الأربعةالخلفاءبأسماءسماهمصالحين

بعدإلايفطرانولا،الليلويقومان،الدهريصومانوزوجتههووكان.كثيراخلقاوختم،)9(بنفسه

.بعدهتحيينيلااللهم:زوجتهقالتماتولما.صالحةومناماتكراماتلهوكانت.العشاء)01(

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(01/917)المنتظم

وحدها.طعن

فيها.:ط

(4015/)والعبر(4/227)الأعيانووفيات(952/)الأثيروابن(018-0/1917)المنتظمفيترجمته

.(3203/)الجنانومرآة،(خلل)والقاموس(9آ4/)السبكيوطبقات(4381/)والوافي

سنةمولدهوأن.المباركبنأحمد:وسماه(4227/)فيخلكانابنلهوترجم(0/1018)المنتظمفيذكرله

.شعرهمنشيئالهوأورد482

.(0/1018)المنتظمفيترجمته

.زاهداعابدا:آ

علي.ثم،عثمانثم،عمرثمبكرأبو:آ

وحدها.طعن

الصيامأحب:وقال،الدهرصيامعنع!ي!اللهرسولنهىوقد،مكروهالدهرفصوم،السنةخلافهي،الثلائةالأمورهذه

كانوإنما،بتمامهاليلةقامأنه!يماللهرسولعنعهدوما،يوماويفطريومايصومكان،السلامعليهداودصيامتعالىاللهإلى

قال:قالعنهاللهرضيالساعديسعدبنسهلعنالصحيحينوفي،بالفطورالتعجيلأيضاالسنةومنويرقد،يقوم

عنهاللهرضيأنسعنصحيحيهمافيحبانوابنخزيمةابنوروى،الفطرعجلوامابخيرالناسيزاللا:غ!ي!اللهرسول

.ماءمنشربةعلىولويفطرحتىالمغربصلاةصلىفطلمجراللهرسولرأيتما:قال
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وأرضاهمتعالىاللهرحمهما،الصالحاتمنوكانت.يوماعشربخمسةبعدهفماتت

وخمسهئةوكهسيرث!اثسنةخلت5ث!

)1(

منكورس)5()4(الخليفةإليهمفجهز.الإيوائي)3(برجمابنأصحابمنالتركمانفساد)2(كثر:فيها

والرؤوسبالأسارى()6(وجاؤواهزيمةأقبحفهزموهمأ،معهمفالتقوا،كثيفجيشفيالمسترشدي

.بغدادإلى

خلقاوغيرهمأصحابهمنوقتلوافكسروها،محمود)7(والملكالغزبينعظيمةوقعةكانت:وفيها

بينولدهفأرسل،نفسهعلىفخاف،إليهمطلبوهإنهمثم،بمرووأقاموا،البلادونهبوا،()8(كثيرا

.وعظموهعليهفاجتمعوا،)9(إليهمالسلطانقدمثم،فأكرموه،يديه

القاسمأبيبهاالعلوييننقيبوبينالحسينبنالمؤيدالشافعيةفقيهبينبمروكبيرةفتنةوقعت:وفيها

المؤيدوانهزم،والأسواقوالمدارسالمساجد)01(واحترقت،عظيمخلقمنهمفقتل،الحسنبنزيد

.القلاعبعضإلى

الله.بأمرالمستضيءبنأحمدالعباسأبواللهلدينالناصرولد:وفيها

واسط،إلىومضى،الحسينوزار،الفراتوعبر،متصيداالأنبارنحوالمقتفيخرج:وفيها

الوزير.معهيكنولم،بغدادإلىوعاد

)12(الصالحالملكصحبة)11(،فظيعةكسرةعسقلانبأرضالفرنجمصرجيشكسر:وفيها

وحدها.آعناللفظة(1)

.بفيليس)2(

الإيواني.ترجم:الأثيرابنوعند،الأصولفيكذا)3(

وحدها.طعن(4)

.منكوبرس:والثانية،خطلوبرس:الأولى،مرتينالأثيرابنعندالاسمورد()5

...وجاءهزيمةأقبحفهزمهم:ط)6(

الغز.وبينمحمودالسلطانبين:ط)7(

.طفيليس)8(

عليهم.:ط،ب)9(

والمساجد.المدارسوأحرقتكثير:ط(01)

فجيعة.:ط(11)

صالح.:ط()12
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.الشعراءوامتدحه،رزيكلنطلائعالدينفارسلغارات(1)" بيا

،المسلمونبهففرح،المرضمنشفيوقد،دمشقإلىحلبمنالديننورالملكقدم:وفيها

فرموهم،العدو)2(نحرفيأصحابهمنقليلةشرذمةفيهووبقي،جيشهفانهزم،الفرنجقتالإلىوخرج

كمينليجيء)4(خديعةالقليلةالشرذمةهذهفيوقوفهيكونأنالفرنجخاف)3(ثم.الكثيرةبالسهام

الحمد.ولله،منهزمينففروا،إليهم

الأرجواني.قيمازفيها)6(بالناسوحج
)5(

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

:)7(الهرويالصوفيالسجزيالوقتأبو،إسحاقبنإبراهيمبنشعيببنعيسىبنالأولعبد

الناسعليهفسمع،بغدادقدم.حميدبنعبدمسندمنوالمنتخبالدارميومسندالبخاريراوي

الحديث.قراءةعلىوأصبرهم،سمتا)8(وأحسنهمالمشايخخيارمنوكان.الكتبهذه

فيأإليأسندته:قالالصوفيالتكريتيالحسينبنمحمداللهعبدأبوأخبرني:الجوزيابنقال

اتمكرمين!منوجحلنىربىغفرلىبما!يغلمونقؤ!ىيخلتت):قالأنبه)9(تكلمماآخرفكان،فمات،مرضه

.،بالشونيزيةودفن1(-2627:ي!أ

:(1)0الحرانيالقاسمأبو،العطارالخالقعبدبنأحمدبنالحسينبنمنصوربننصر

تلاوةمنويكثر،الحسنةالقرباتأنواعمنالكثيرالمعروفصدقاتهمنيعمل،المالكثيركان

الثمانين.وقارب،صالحةمناماتلهورؤيت،الجماعةفي(1)1الصلواتعلىويحافظ،القران

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

خطأ.(أبو)الأصولفي

.العدولجةفيأصحابهمنوشرذمةهوفبقي:آ

.خافواثم:ا

.لمجيء:ط

.الوفياتوقبلخبرينقبلط،بفىالسطرهذاجاء

.آفيليس

والروضتين(/2/501السجزي)واللباب(961/)الأثيروابن(183-01/182)المنتظمفيترجمته

الجنانومراة(1315)الحفاظوتذكرة(4151/)والعبر(227-3226/)الأعيانووفيات(1122/)

.(96-12/63)رائقةترجمةالإسلامتاريخفيالذهبيوترجمة(3403/)

صمتأ.:آ

وحدها.طعن

.(78-1277/)الإسلاموتاريخ،(961/)الأثيروابن(5/1183)المنتظمفيترجمته

.الصلاة:ب
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:الحصكفي)2(الشافعيالفضلأبو،()1(محمدبنالحسينأبنسلامةبنيحى

إلىينسبأنهغير،وناثراناظما،والأدبالفقهمنكثيرةعلومفيإماماكان،كيفاحصنإلىنسبة

التشيع.فيالغلؤ

()د(الرجزمنأ:)4(قصيدةجملةفيقولهذلكفمن،31(نظمهمنقطعةأالجوزيابنلهأوردوقد

كبدتولوامنذليفليسكبديالوداعيوم6(تقاسموأ

وردواعينيوماءنزلوا)8(الحشاوفيرحلواالجفون)7(على

تبرد)9(ماوغلتيمقروحةوكبديمسفوحةوأدمعي

(مشرد)01ونومهاداميةومقلتيدائمةوصبوتي

الأغيدالغزالذاكحبذاياأغيدغزالمنهمتيمني

موردوخدهممردوصرحهمجردحسامه
مجعدمعقربمبلبلخدهاحمرارفوقوصدغه
(برد)11والثناياوخمرمسكوريقهنكهتهكأنما

المقعدالمقيممنهالحشاوفيردفهالقيامعنديقعدم!12(

أودفيهليسقصدايهتزبانةكقضيبقوائمله

رحمهم1،عشرالاثنيوالأئمةالبيتأهلمدحإلىالتغزلهذامنخرجثم،جداطويلةوهي

-ء،)13(! :يمولحي!

)1

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

.طفيليس

ومعجم،(طنزة)البلدانومعجم(054-2471/)الشاموخريدة(188-01/183)المنتظمفيترجمته

.(3892/)الجنانومرآة(012-6502/)الأعيانووفيات(961/)الأثيروابن(91-0/218)الأدباء

.بفيليس

قصيدته.:آ

.(494-2294/)الخريدةفيالنسيبوأبيات(187-0/1184)المنتغفيكاملةالقصيدة

بيتأ.عشرأحدالخريدةوفيأبياتعشرةالمنتظمفيالبيتهذاقبل

.الجنون:آ

.تقبلوا:والخريدةالمنتظملروايةتصحيفوهي،قبلوا:ا

.بدواقدماوعلتي:ط

.بيتانالخريدةفيبعده

المنتظم.فييردلم

تصحيف..يعقده:ط

بهم.ونفعناعنهمتعالىاللهرضي:افيمكانهما



ذكرثم

سنةوفيات

هل)1(البيتأهلحبعنوسائلي

ودميبلحميممزوجهيهات

بعدهوالحسنانحيدرة

جعفيروابنالصادقوجعفر

محمدابنهثمالرضاأعني

تلوهويتلو)2(التاليوالحسن

وسادتيأئمتيفإنهم

أئمةبهمأكرمأئمة

عبابعلىاللهحججهم

باذخومجذفضللهمقوئم

مشهذأرضكلفيلهمقوئم

لهموالمشعرانمنىقوئم

وادوالأبطحمكةلهمقوئم

:قالأنإلى،بالطفالحسينمقتل

)4(عدتيياالمصطفىبيتأهليا

وسيلتيغدأاللهإلىأنتم

خالدحيالخلدفيوليكم

غيركمببغضأهواكمولست

أننيرافضييظنفلا

بعدهوالخلفاءمحمد

لناالدينقواعدأسسمواهم

أصحابهفيأحمديخنومن

تفلحوافالزموهاعتقاديهذا

أجمدأمبهإعلاناأقر

والرشدالهدىوهوحبهم

محمدوابنهعليثم
السيدعليويتلوهموسى

المسددوابنهعليثم
المفتقدالحسنبنمحمد

وفندوامعشزلحانيوإن

تطردمسرود!أسماؤهم

ومقصدمنهبئإليهوهم

والموحدالمشركيعرفه

مشهد)3(قلبكلفيلهمبللا

والمسجدلهموالمروتان

الغرقدوالبقيعوجمغخيف

أعتمدحبهمعلىومن)5(

أعتضدوبكمأخشىوكيف

مخلدلظىنارفيوالضد

أسعدلابكمأشقىإذأإني

مفسدخارجيأووافقته

أجدفيمااللهخلقأفضل

وشيدواأركانهبنواوهم

أحمدالمعاديومفخصمه

تهتدوافالسلكوهطريقيهذا

.آفيليس)1(

الثاني.:ط)2(

.القصيدةمنالأخيرللمقطعبدايةبفييلياهواللذانالبيتهذاجاء)3(

.الوزنفكسرتالثانيالشطرفيطفياللفظةهذهجاءت()4

.بفيليس)5(
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)4(وله

7(."
لولمحي

سنةأحداث

مذهبهمذهبيوالشافعي

معأوالفرعالأصلفيأتبعه

سابقناجاللهبإذنإني

الطويلامنا

ضارعا)5(تجدنيلمماليقلإذا

نعمةاللهجذدإنبطراولا

بمياالسنةهذهمنالأولربيعفياللهرحمه

مؤيدقولهفيلأنه

المسترشد)2(الطالب)1(فليتبعني

والمقتصد)3(الظالمونىإذا

الأناملبعضمغرىالأسىكثير

لي)6(الأنامجميعأوتيماأنولو

.-)8(
ر!ين.

وخمسمئةوخمسيكأربحسنةخلت5ث!

وتصدق،أيامابغدادله)9(فزينت،منهعوفيثم،شديدامرضاالمقتفيالخليفةمرض:فيها

.كثيرة(01)عظيمةبصدقات

سنةفيالمسلمينمنأخذوهاكانواوقد،الفرنجأيديمنالمهديةمدينةالمؤمنعبداستعاد:وفيها

وأربعين.ثلاث

()14هنالكالقتلىعظام()13صارتحتى،)12(المغربببلادكثيرأ111(خلقاالمؤمنعبدقاتل:وفيها

.راجعونإليهوإناللهفإنا،العظيمكالتل

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

)12

)13

)14

.الوزنبهايستقيمولا،فليستضيء:آ

المرشد.:ط،ب

المنتظم.عنهناوما.المفسد:الأصولفي

.(0/1188)المنتظمفيالبيتان

جازعأ.:ط

.()عليالناسجميع:طفيكذا

.طفيالسطرهذايردلم

.بفييردلم،هناإلى...وله:قولهمن

وحدها.طعن

.طفيليس

عظيما.:ا

.الغربمنكثيرا:طوفي،ببلادالعبادمن:ب

.صار:آ

.هناك:ط
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أرطالتسعةهوماومنها،أرطالخمسةمنقريبالبردةزنة،كباربالعراقبردسقطمنهاصفروفي

.الغلاتمنكثيرشيءبذلكفهلك،بالبغدادي

عوفي.ثم،جبينهفشجفرسهعنوسقط،جامعهاورأى،بسوقهافاجتاز،واسطإلىالخليفةوخرج

أكثرصارحتى،بغدادمنكثيرةمحالذلكبسبب)1(فغرقت،عظيمةزيادةدجلةزادتالاخرربيعوفي

.الماءوجهعلىالموتىوطفت،القبورهنالك)2(وخسفت،أحمدالإمامتربةوغرقت،تلولابهاالدور

.والموتالمرضكثرالسنةهذهوفي:الجوزيابنقال

وذلكخاسئا)3(خاسراخائبااللهفردهالشامبلادقاصداكثيرةجحافلفيالرومملكأقبل:وفيها

.()4والمنةالحمدودله،أختهابنالمسلمونوأسر،الميرةمنحالهملضيق

تعالى.اللهأثابه،الأرجوانيقيماز()5(السنةهذهفيابالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

:"6(الحربيبركةبنمعاليبنأحمد

ذلكبعدصارثم،وأفتىودرس،النظر)7(فيوبرع،الحنبليالكلوذانيالخطاببأبيتفقه

مكانفي)8(دابتهبهدخلتأنهوذلك،السنةهذهفيوتوفي،ببغدادووعظ،حنبلياعادثم،شافعيا

الله.رحمه،فمات،)9(صدرهفيسرجهقربوسفدخل،ضيق

:)12(أرسلانألببنملكشاهبن،)11(محمدبنمحمودأبن1(شاه)0محمدالسلطان

الحجةذيفيتوفيبل،منهينجفلم،السلمرضأصابههمذانإلىبغدادمحاصرةمنرجعلما

)1(ط:فغرق.

وانخسفت.:المنتظموفي،وتخسفت:ب،آ)2(

.افيليس)3(

وحدها.آعن(4)

فيها.:ط(5)

.316()2/الأحمدوالمنهج(233-1/232)رجبابنوذيل(121)7/والوافي(01/091)المنتظمفيترجمته)6(

وناظر.وبرع:ط)7(

راحلته.:ط)8(

بطنه.:آ()9

حدها.وآعن(01)

.بفيلش!)11(

والعبر(5/183)الأعيانووفيات(67-9/66)الأثيروابن(01191/)المنتظمفيوأخبارهترجمته)12(

.(3803/)الجنانومرآة(4551/)
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فيجالسوهو،عليهويقدريملكهماجميععليهيعرضأنأمربأياموفاتهوقبل،ا)1(السنةهذهمنا

يبكيفجعل،وحظاياهجواريهحتىومماليكه،كلهاأموالهوأحضرت،بكمالهالجيشفركب،المنظرة

علىوتأسفندمثم،لحظةعمريفييزيدونولا،ذرة)2(مثقالعنييدفعونلاالعساكرهذه:ويقول

والأموالالخزائنوهذه:قالثم.وأذيتهموحصارهم،بغدادوأهلالمقتفيالخليفةإلىمنهكانما

الحسانوالجواريالحظاياوهذه،لهجميعهبذلكلجدتفداءمنيالموتملكقبلهملووالجواهر

!)3(سقطتيةمحت!هلكمايىأكأعنىئآ!و:قالثم.لهسمحابذلكلكنتمنيفداءقبلهملووالمماليك

صغير،ولدعنوتوفي.)6(والأموالالحواصلتلكمن)5(كثيرا43(شيئافرقثم.(92-28:الحاقةأ

الله.رحمه

مسجونا)7(وكان،ملكشاهبنمحمدبنشاهسليمانعمهعلىوالأمراءالعساكرواجتمعت

بغدادسوىالبلادتلكمنابرعلىلهوخطب،له)9(السلطنةوانعقدت،عنه)8(فأفرج،بالموصل

أعلم.سبحانه(01)والله،والعراق

وخمسمئةوخهسيوخمللعسنةخلت5ث!

()12(المستنجدوخلافة)11(المقتفيالخليفةوفاةذكرا

بالته،المستظهربنمحمداللهعبدأبواللهبأمرالمقتفيالخليفة(ا)13المؤمنينأميروفاةأكانت:فيها

)1

)2

)3

)6

)7

)8

)9

)12

)13

ط:منها.

ربي.أمرمن:طفيبعدها

وحدها.طعن

.آفيليس

تلك.منذلكمن:ط

والحواصل.الأموال:ب

وهو.:آ

وأخرص!.:آ

السلطنة.له:ط

وحدها.طعنالتسبيحجملة

والعبر(1/124)والروضتين(9/68)الأثيروابن(791و62-0106/)المنتظمفيوأخبارهترجمته

.(3033/)الجنانومراة(052)والفخري(4581/)

.طفيليس

وحدها.بعن



915المظفرأبيباللهالمستنجدخلافة

بدمل:وقيل،بالتراقيمرض.،)2(الجواريخيارمنسمراء،)1(السادةستالمدعوة،نسيموأمهأ

ثمانيةإلاسنةوستينستعن()4(السنةهذهمناالأولربيعثانيالأحدليلةفمات،حلقهلمحيحرج
.)3(.

بدار)6(ودفن،يوماعشر)5(وستةأشهروثلاثةسنةوعشرينأربعاخلافتهوكانت.يوماوعشرين

.)7(التربإلىنقلثم،الخلافة

الكثيرةالأموالويبذل،الحروبويشاهد،بنفسهالأموريباشر،مقداماشجاعاشهماكانوقد

إلىالديلمأيامأولمن،)9(السلاطينعنمنفردابالعراقاستبدمنأول)8(وهو.الأخبارلأصحاب

.والأمراءالعسكرعلىوحكم،الخلافةفيوتمكن،أيامه

السلطانموتوتقدم،الأولربيعفيوموته.بالتراقيمرضهذلكمن:أشياءفيأباهوافقوقد

.أشهر)11(بثلاثةمحمود،)01(السلطانقبلهماتالمستظهرأبوهأوكذلك،أشهربثلاثةقبلهشاهمحمد

.الآخر)13(وكذا،بسنةبغدادغرقبعد(()12المقتفيوماتأ

سنةيعني،المقتفيماتخاءاتثلاثاجتمعتإذا:يقولقائلاالمنامفيرأيت:الناسخعفيفقال

وخمسمئة.وخمسينخمس

المقتفيبنيوسفالمظفرأبيباللهالمستنجد)14(خلافة

السنة.هذهمنالأولربيعثانيالأحديومصبيحةفيبالخلافةهوبويع،ذكرناكما،أبوهتوفيلما

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

14(

.(01/16)المنتظم.تصحيفوهو.دةلناا:ا

وحدها.آعن

خرجت.:ب،ا

منها.:ط

.(01/791)المنتظم.وعشرينستة:ط

سطر.قبلطفيجاءتالجملةهذه

بالرصافة.التربوكانت،(01/791)المنتظم،تصحيفوهو.التراب:ب،آ

.بفيليس

.السلطان:ط

وحدها.طعن

.افيليس

.(01/791)المنتظمعن

.هذاوكذلكأبوهماتبسنةبغدادغرقوبعد:ط

(191-1/091)والروضتين(96-968/)الأثيروابن(236و491-01/291)المنتظمفيوأخبارهترجمته

.(3937/)الجنانومرآة(552)والفخري(4491/)والعبر
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سنة.وأربعونخمسيومئذوعمره.والأمراءوالعلماءوالقضاةالوزيرثم،العباسبنيأشرافبايعه

يوملهخطبولما،أبيهعزاءعملثم.متطاولةمدةمنأبيهعهدولي)1(وكان.صالحارجلاوكان

علىهبيرةابنالوزيروأقر.أبيهبعدبهالمسلمونوفرح،الناسعلىوالدنانيرالدراهمنثرت)2(الجمعة

عبد)3(جعفرأبامكانهوولىالدامغانيابنالقضاةقاضيوعزل.المماتإلىبذلكووعده،منصبه

)5(توفيثم.مدة)4(بالكوفةالحكموباشر،بالحديثسماعله،كبيراشيخاوكان،الثقفيبنالواحد

،المذكورجعفر)7(ولدهمكانهفولي()6(السنةهذهمنأالحجةذيفي

شاهلأرسلانوخطبوا.شاهسليمانخلع)8(علىهمذانببابالأتراكاتفقالسنةهذهمنشوالوفي

.طغرلابن

الظافر.إسماعيلبنعيسىالقاسمأبووهو:مصر)9(صاحبالفاطمياللهبنصرالفائزتوفيوفيها

ذلكمنولايتهومدة،سنةعشرةإحدىيومئذوعمره،()11(منهاأصفرفي()01(وفاتهوكانتأ

وهو،خلفائهمآخرالعاضد)13(بعدهقامثم.)12(الغاراتأبودولتهمدبروكان،وشهرانسنينست

فقام،الاحتلامناهز)14(قديومئذوكان،خليفةأبوهيكنولم،الحافظبنيوسفبناللهعبدمحمدأبو

عظيم(بأمر)15وجهزها،بابنتهوزوجهالبيعةلهأخذ،الوزيررزيكبنطلائعالصالحالملكمملكتهبتدبير

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

13

14

آ:وهو.

الخطبة.فيالجمعةيوماسمهذكرولما:ط

تصحيف.وهو.الواحدعبدبنجعفرأبا:ط

وحدها.آعن

فتوفي.:ب،ا

منها.:ط

.بفيليس

.طفيليس

-4194/)الأعيانووفيات(1124/)والروضتين(9/68)الأثيروابن(01/691)المنتظمفيترجمته

ومرآة(158-157و4156/)والعبر(92-328/!تى4/)جالألقابمعجمفيالادابمجمعوتلخيص(494

.(3803/)الجنان

توفي.:ط

وحدها.طعن

.الجزءهذامن556سنةفيترجمتهسترد

.الجزءهذامن567سنةحوادثفيترجمتهسترد

نافذ.:ا

.بجهاز:ط



161هـ555سنةوفيات

الملكيدعلىالفاطمييندولةزوالورأت،العاضدزوجهابعدعمرتوقد)1(،الوصفعنهيعجز

تعالى.اللهشاءإنمفصلاسيأتيكما،وستينأربعسنةفي()2(شاذيبنأيوببنيوسفالدينصلاحأ

بنإبراهيمبنمسعودبنشاهبهرامبنخسروشاه)3(غزنةصاحبالكبيرالسلطانوفاةكانت:وفيها

ساداتمنوكان،كابرعنكابرايرثونهاباذخةورئاسةملك)4(بيتمنسبكتكينبنمحمودبنمسعود

السنة.هذهمنرجبفيوفاتهوكانت.وأهلهالعلميحب،سيرةوأحسنهمالملوك

،مدةغزنةفحاصر،(الغور)ملكبنالحسينالدينعلاءإليهفسار،ملكشاهولدهبعدهمنوقام

خائبا.فرجععليهايقدرفلم

السلجوقيأرسلانألببنملكشاهبنمحمدبنمحمودالسلطانبن)6(ملكشاهالسلطانمات:وفيها

أعلم.والله،إياهسقاهمنإليهدسهبيرةبنالدينعونالوزيرإن:فيقال،مسمومابأصبهان

بالكرةيلعبوهو،فرسهعن)9(سقط.)8(الأرجوانياللهعبدبنقايماز)7(الحاجأميرمات:وفيها

،الأمراءخيارمنكانوقد.اللهرحمه،ساعتهمنفمات،أذنهمندماغهفسال،الخليفةبميدان

فيهابالناسفحج،السنةهذهمنشعبانفيمات)01(.كثيرخلقجنازتهوحضر،عليهالناسفتأسف

الكوفة.مقطعبزغشالأمير

بنمحمودأالديننورالملكعساكرمقدم،شاذيبنشيركوهالكبيرالأميرالسنةهذهفيوحج

.كثيرةبأموالوتصدق،(11()زنكي

منالقرشيعليبنيحيىبنمحمدأبنعليالحسنأبو)12(الدينزكيالقاضياستعفى:وفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

.آفيليس

تصحيف.وهو.يوسفبنالدينصلاح:ط

.(12/29)الإسلاموتاريخ(4571/)والعبر(975/)الأثيرابنفيترجمته

الملك.:ا

.(974/)الأثيرابنفيوترجمته.الغوريبن:ط

.(3935/)والعبر(971/)الأثيروابن(1891/وه996/)المنتظمفيترجمته

.قيماز:ط

.(971/)الأثيروابن(791-0/1691)المنتظمفيترجمته

من.:ب،آ

.بطمنهناوما،"كان":افي

.طفيليس

والروضتين(915)الدريةوالكواكب(548)القلانسيابنفيوالخبر،تصحيفوهو،الدينركن:آ

(/1124).
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اللهعبد،)2(بنمحمدالدينكمالالقاضيمكانهوولى،الديننورا)1(الملكفأعفاه،بدمشقالقضاء

بارعا،عالماوكان،بعدهجاريةصدقاتوله،صدقةوأكثرهم،القضاةخيارمنوكان.الشهرزوري

بالجامعالغربيالمشهدمنالجمعةصلاةبعدالحكامفيهيجلساالذيالكماليالشباكينسبوإليه

.ا)3(الأموي

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

:)4(الكرديمامينبنبزانالدينمجاهدالأمير

شهماوكان.مدةصرخدمدينةفينابوقد.وبعدهالديننورالملكقبل،الشامجيشمقدميأحد

جوار،)6(النوريةمنبالقربالمجاهدية)5(المدرسةواقفوهو،والصلاتوالصدقاتالبركثيرشجاعا

السبعوله.قبرهوبها،البرانيالفراديسبابداخلالتيالمجاهديةالمدرسةأيضاوله.الخيميين

هذهمنصفرفيبدارهوفاتهوكانت01الخضربمقصورةالجامعمنالزيادةبابداخلالمجاهدي

الفراديس.بابداخلبهافدفن،مدرستهإلىأعيدثم،عليهوصلي،الجامعإلىفحمل،،)7(السنة

عنه.تعالىاللهورضياللهرحمه،عليهالناسوتأسف

،مروانبنالحسنبنمروانبنموسىبنإسماعيلبنمسافربنعديالشيخ

بيتقريةمندمشقغربيالبقاعمنأصله:)8(العدويةالطائفةشيخالهكاري

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.طفيليس

.بفيليس

الجمعة.صلاةبعدالجامعفيالحكامفيهيجلس:ب،آ

الأعيانووفيات(1123/)والروضتين(547)القلانسيابنعندهناكماوهو،نزار:ط،بفياسمهورد

.(1209/)الإسلاموتاريخ،(1/142)

منبالقربالخواصينبابمنبالقربالجوانيةالمجاهديةتسمىإحداهما:مدرستاندمشقفيالدينلمجاهد

جامعوتسمى،الآنإلىموجودةوهي،الفراديسبابيبينالبرانيةالمجاهديةتسمىوالثانية.درست،النورية

.(481-461)الأطلالومنادمة(72-71)الطالبتنبيهومختصر(2332/)الدارس.دفنوبها،السادات

تصحيف..الغورية:ط

منها.صفرفيبدارهتوفي:ط

جبلفيلهوبني،الموصلأعمالمن،الهكاريةإلىذلكبعدوتوجه،بعلبكمنبلدةفيولد،مسافربنعدي

قبلتهمجعلوهحتى،الحداعتقادهمجاوزخلقوتبعه،ناسكاعابدأزاهداوكان،للعبادةوانقطع،زاويةالهكارية

بعضوكان،اللهرحمهكثيرابنالحافظقالكماجملةالدينمنالخروجإلىيؤديشركوهذا،إليهايصلونالتي

تحملقد:يقولونالعدويةالطائفةمنأتباعهوبعض،القدسوزيارةالحجمنأفضلقبرهزيارةإن:يقولونالغلاة

ذلك.منباللهنعوذكفروهذا.عقابأوعتابدونمنالجنةإلىالقيامةيومبناوسيذهب،وصلاتناصومناعنا

ووفاته-(313-3312/)الجنانومراة(4631/)والعبر(552-3452/)الأعيانوفياتفيوترجمته.()ع
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،الدباسحمادوالشيخ(الجيلانيأالقادرعبدبالشيخفيهافاجتمع،بغدادإلىرحل)2(ثم،فار)1(

الناسعنانفردثم.وغيرهمالسهرورديالنجيبوأبي،الحلوانيالوفاءوأبيالمنبجيعقيلوالشيخ

منمنهمإنحتى،بليغااعتقاداالناحيةتلكأهل()4(فيهواعتقد01زاوية)3(هنالكلهوبني،هكاربجبل

منالخروجإلىيؤديفاحشاعتقادوهذا،شريكاأوإلهايجعلهمنومنهم،منكرا(كثيرا!هغلوافيهيغلو

.()8(اللهرحمه1،سنة)7(تسعونولهبزاويتهالسنةهذهفي)6(وفاتهكانتثم.جملةالدين

:)9(الثقفيجعفرأبو،حمزةبنأحمدبنمحمدبنأحمدبنالواحدعبد

بالكوفةقاضياوكان.السنةهذهأولفيالدامغانيبنالحسنأبيعزلبعدوليها،بغدادقضاةقاضي

ابنهبعدهوولي،الثمانينناهزوقد،()01(السنةهذهمنالحجةذيفيوفاتهكانتثمأ.ذلكقبل

جعفر.

.(،)11الحوادثفيتقدمأ:مصرصاحبالفائز

أيضا.تقدم:الأرجوانيقيماز

وفاته.ذكرعندترجمتهتقدمت:المستظهرأحمدالعباسأبيبنمحمداللهعبدأبوالمقتفيالخليفة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

قالفقد،أصحسبعسنةووفاته:بشارقال.معاالسنتينخلكانابنذكروقد،557سنةالأخيرينالمصدرينفي

نصرالشيخسمعت:الضياءالحافظبخطقرأت":خلكانابنعنالتاريخيننقلأنبعدالإسلامتاريخفيالذهبي

الشمسطلوعوقتعاشوراءيوموتوفي،شعريمنأخذوفيهاوخمسينستسنةالموصلعديالشيخقدم:يقول

القادرعبدالحافظصحبهوقد،سنياناسكاصالحاكانوالرجل(135-12/912الإسلامتاريخ)"سبعسنة

فيهيغلوبمنلهعلاقةولا،الإسلامتاريخفيالذهبينقلهعاطراثناةعليههـوأثنى612سنةالمتوفىالرهاوي

الحد.ويجاوز

.(3254/)الأعيانوفياتفيوالخبر.تصحيفوكلاهما.نار:ط،مار:آ

دخل.:ط،ب

البلدانمعجمفيكماعمرابنجزيرةفيوهكار.هناكلهوبنيهكاربجبلوتخلىالناسعنانفرد:ط

.(الهكارئة)

.واعتقده:ط

.كبيرأ:ا

.مات:ط

.(511/)والأعلام(4163/)العبر،467سنةولدعديالشيخلأنتصحيفوهو.سبعون:ط،ب

.افيليس

.(3358/)الجنانومراة(12/49)الإسلاموتاريخ(4571/)والعبر(7691/)المنتظمفيترجمته

منها.الحجةذيفيتوفي:ط

.الحوادثفيتقدما:ط
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:)1(الزبيدياللهعبدأبو،مسلمبنعليبنيحىبنمحمد

لهوكانت.فوعظوخمسمئةتسعسنةلغدادوقدم.ثمانينسنةتقريبا!3(باليمنزبيدبمدينةمولده
)2(

رحمه،صالحةأحواللهوكانت،أحدإلىحالهيشكولاالفقرعلىصبوراوكان،والأدببالنحومعرفة

أعلم.سبحانهوالله،الله

وكمسهئةوخهسيرستسنةكلت5ث!

بالدين،مبالاةوقلةتهور)5(عندهوكان،ملكشاهبنمحمدبنشاه)4(سليمانالسلطانقتل:فيها

بعدهوبايع،فقتله،الخادمكردبازو)7(مملكتهمدبرعليهفثار،رمضانفيحتىالخمرشرب)6(يدمن

.ملكشاهبنمحمدبنطغرلبنشاهأرسلانالسلطان

العاضدوزير1،الأرمنيرريك)8(بنطلائعالغاراتأبوالدينفارسالصالحالملكقتل:وفيها

فقتلته،الأمورعلىواستحوذ،()9(لصغرهالعاضدعلىحجرقدوكان،زوجتهووالدمصرصاحب

العلم،أهليحب،أديباكريماالصالحأبوهكانوقد،بالعادلولقب،رزيكولدهبعدهووزرالحاشية

.والأدباءالشعراءمنواحدغيرامتدحهوقد.والوزراءالملوكخيارمن(01كان).إليهمويحسن

وزرأنإلىالحالبهآلثم،خصيببنيبمنيةمتولياأولاكان:)11(خلكانابنالقاضيقال

بعدهالوزارةفيقامالسنةهذهفيهلكلماثم،وأربعينتسعسنةفيعباسوزارةلهوذهبتللفائز)12(

سيأتي.كماشاورمنهانتزعهاحتىفيهايزلفلم،طلائعبنرزيكالعادلولده

الأعيانووفيات(917/)الأثيروابن(1-91/60180)الأدباءومعجم(891-01/791)المنتظمفيترجمته(1)

.(12/201)الإسلاموتاربخ(432و6231/)

ولد.:ط)2(

تقريبا.ثمانينسنة:ط)3(

.(3031/)الجنانومراة(4016/)والعبر(972/)الأثيرابنفيترجمته()4

.استهزاء:ط()5

مدمن.:ط)6(

الأثير.لابنوالكاملاعنأثبنناهوما.بزدياد:ط.ودبازوه:ب)7(

الأعيانووفيات(271-1/421)والروضتين(972/)الأثيروابن(1/173)-مصر-القصرخريدةفيترجمته)8(

.(312-3031/)الجنانومراة(4016/)والعبر(2526-053/)

.طفيليس)9(

وحدها.طعن(01)

.(2526/)الأعيانوفياتفيالروايةمختلفالنص(11)

قبله.والفائزالعاضدوزيرصارأنإلى:ط()12



لوزاا

فرلواا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(
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.القاهرةظاهرزويلةبابعند)2(الجامعبانيهوهذاوالصالح:(قال)1

دارمنونقل،شهرعشرتاسعفيوقتل،شهرعشرتاسعفيالوزارةوليأنهالعجائبومن:قال)3(

آخر.شهرعشرتاسعفيدولتهموزالت،آخر)4(شهرعشرتاسعفيالقرافةإلىرة

منأ:)7(قولهوهو،الحنبلينجا)6(بنعليالدينزينالواعظعنهرواهمماشعرهومنقال)5(:

،

الشبابصبغنضا)8(قدمشيبك

يقظىالحدثانومقلةتنام

كنزوهوعمركبقاءوكيف

(()01الكاملمنأ:)9(وقوله

أحداثهمنالدهريريناذاكم

ذكرهيحريوليسلممات)11(.. .اسسى

الطويل(منأ:)12(قولهأيضاالجيدشعرهومن

الغرابوكرفيالبازوحل

نابيعنكالنوائبنابوما

حساببلامنهأنفقتوقد

والإعراضالصدوفيناعبرا

الأمراضبهفتذكرنافينا

.(2952/)الأعيانوفيات

رزيكبنطلائعالصالحبناهوالذي،العزاءوبمسجد،القبةوبمسجد،اللهعبيدبنيبمسجدعرف:المقريزيقال

-المقريزيخطط.ثمانمئةسنةبعدماإلىعامراوأدركته،الزيمتقنةوعمارته،مناظرأعلاهفيوكان،مصروزير

.(2644/)-بولاق

.(2052/)الأعيانوفيات

وحدها.آعن

.(2527/)الأعيانوفيات

بابنالمعروفالدينزينالملقبالأنصاريغنائمبننجابنإبراهيمبنعليالحسنابو:الأعيانوفياتفياسمه

.الجزءهذامن995سنةحوادثفيترجمتهوسترد.الدمشقيالمشهورالواعظنجية

.(3131/)الجنانومرآة(2527/)الأعيانوفياتفيالأبيات

محى.:ط

.بفياللفظةوليستوله:ط

.(131-3031/)الجنانومرآة(2526/)الأعيانوفياتفيالبيتان

تنسى.:ا

التاليين:البيتينبإضافة(975/)الأثيرابنعندخمسةالأبيات

والنسرالذئبأضيافناومنقرانامرةالحربإلىرحناإذاقرانا

والحرالعبدأنعامنافيويرتعجهدنانبذلالسلمفيأنناكما
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والأمر)1(النهيملكنافيويخدمناالدهرلنايدينأنإلااللهأبى

والذكرالأجربعدهمنلناويبقىألوفهتفنىالمالبأنعلمنا

والقطر)3(والرعدالبردتىلديهسحال!كأنناحتى)2(بالبأسالندىخلطنا

ادخفيف(منأ:)4(ليالبثلاثموتهقبلنظمهمما،أيضأوله

تناملايقظانةعيونتوللموونومغفلؤفينحن

الحماميكونمتىشعريليتسنيناالحمامإلىرحلناقد

.بالوزارةالعادلولدهعلىوخلع،سنةوستونإحدىوله،غيلةالنهارفيالعاضدغلمانقتلهثم

.حسانبقصائد)6()5(اليمنيعمارةورثاه

)7(،

فيفدفنهقبرهإلىوصلحتىمعهالعاضدساربالقرافةتربتهإلى،)8(الوزارةمنألملويوم

.التابوت

صفةفيذلكفمن،فيهاأجادطويلة)9(قصيدةذلكفيعمارةالفقيهفعمل:خلكانابنالقاضيقال

()01(الكاملمنأ:قولهالتابوت

ووقارسكينةجانبيهفيأودعتموسىتابوتوكأنه

قيصر،الأميرمنهم،،)11(خلقافقتلوا،عظيمةوقعةالكوفةبأهلخفاجةبنوأوقعت:وفيهاأ

فتبعهم،جيشفيهبيرةابنالدينعونالخلافةوزيرإليهمفنهض.جراحاتبزغشالحاجأميروجرحوا

العفو.يطلبونفبعثوا،كثيفجيشفي،البريةفيخلفهمأوغلحتى

لنصر.والعزا:ط(1)

.لناسبا:ب(2)

وحدها.طعن)3(

.(975/)الأثيروابن(1/125)الروضتينفيالبيتان()4

.956سنةحوادثفيترجمتهوسترد.تصحيف.التميمي:ط)5(

.(127-1125/)الروضتينفيمنهاشيئأشامةأبوأورد)6(

ولما.:ط)7(

.طفيليس)8(

.(-1126127/)الروضتينفيبيتا41فيالقصيدة)9(

.(2952/)الأعيانوفياتفيوحدهوهو(1/126)الروضتينفيالقصيدةمنالعاشرهوالبيت(01)

خلقا.الكوفةأهلمنفقتلواالكوفةوأهلخفاجةبنيبينعظيمةوقعةكانتوفيها:ط(11)
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ابنقاسمبن)2(فليتةبن-قاسم:وقيل-،)1(هاشمأبيبنقاسمبنعيسىالشريفمكةولي:وفيها

هاشم.أبي

فيالباعةمنأحديجلسوألا،الطرقاتتضيقالتيالدكاكينبإزالةالمستنجدالخليفةأمر:وفيها

.)4(بالمارةذلكيضرلئلا)3(الطريقعرض

.جداببغدادعظيمرخصوقع:وفيها

ديناربنإبراهيمحكيمأبوفيهاودرس،المأمونيةفيالشمحلابنبناهاالتيالمدرسةفتحت:وفيها

وقد،الجوزيبنالفرجأبوالشيخبعدهفيهاودرس،السنةهذهاخرفيتوفيوقد،()الحنبليالنهرواني

موته.عندالأزجببابآخرتدريسعنلهونزل،معيداعندهكان

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

:)6(الحاجبالفتوحأبو،طلحةبنعليبنحمزة

فرجعوحج.دارهجانبإلىمدرسةبنىوقد.أيضاوالمقتفيالمسترشدعندخصيصاوكان

)8(بعضهمامتدحهوقد.السنةهذهفيوفاتهوكانت.سنةعشرينمننحوامعظمابيته)7(ولزم،متزهدا

()9(السريعمنأ:فقال

الفاخرههمتهالعلاإلىسمتمنياالإسلامعضديا

الآخرهإلىفأخلدتملكاترضهافلمالدنيالككانت

وكملللمئةوكمسيوللدبحسنةكلتر5ث!

فاجتمعأ،أممأالذراريمنوأسروا،الرجالمنخلقافقتلوا،المسلمينبلادالكرجدخلت:فيها

.بفيليس)1(

فليتة.أبي:ط)2(

.الطرقات:1)3(

.بالمارةتضرلئلا:ب،1)4(

.(1923/)رجبابنوذيل(4915/)العبرفيترجمةله)5(

.(12/111)الإسلاموتاريخ(978/)الأثيروابن(01/202)المنتظمفيترجمته)6(

.فلزم:آ)7(

.الشعراء:ط)8(

.(0/1202)المنتظمفيالبيتان)9(
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وابن،خلاطصاحبمسكمانوابن،أذربيجانصاحبايلدكز:الناحيةتلكملوك()1(لحربهم

والتقوا،ذراريهموأسروا،فنهبوهاالاتيةالسنةفيبلادهمإلىوساروا.مراغةصاحبقراسنقر)2(

.أيامثلاثةويأسرون،فيهميقتلونمكثوا،منكرةفظيعةذريعةكسرةفكسروهم،معهم

ادعتامرأةأنبسببالملكنظامابنعزلبعدالنظاميةتدريسإلىالدمشقييوسفأعيدرجبوفي

التدريس.عنفعزل،اعترفثم،فأنكرتزوجهاأنه

وفقيها.مدرسافيها)3(ورتب،البصرةببابهبيرةابنالوزيربناهاالتيالمدرسةكملت:وفيها

بزغش.الكوفةأميربالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

أبيبمشهدالحنفيةشيخوكان.المشهدعندودفنا:حنيفةأبيبمشهدالحنفيةشيخ)5()4(شجاع

-.)6(،
المشهد.عندودفن.الحنفيةعنهأخذ.النظرفيالكلامجيدوكان.حنيمه

التشيعإلىيميلوكان.زائدأتقشفأوأظهر،بهاووعظبغداددخل:)7(الواسطيوزيربنصدقة

رباطأ،منهابتنى.كئيرفتوحلهوحصل،الأمراءوبعضالعوامعندراجكلههذاومع،الكلاموعلم

الله.سامحه،فيهودفن

)8(.

لأمه:تتشبن)9(دقاقالملكأختجاوليبنتحاتونرمرد

غربيالثعالبتل:لهيقالبمكانصنعاء)11(قريةعندظاهرهابدمشق)01(البرانيةالخاتونيةبانيةوهي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.طفيليس

اقسنقر.:ط

بها.:آ

فيواسمه(247-2246/)المضيةوالجواهر(12126/)الإسلاموتاريخ(01402/)المنتظمفيترجمته

الغنائمأبو،البغداديالفضلبنالحسن:الأخير

.افيليس

وحدها.طعن

الحسينبنصدقة:واسمه(12126/)الإسلاموتاريخ(908/)الأثيروابن(0/1402)المنتظمفيترجمته

وزير.بنمحمدبنأحمدابن

والعبر(218)الخطيرةوالأعلاق(8/935)الأثيروابن(168-96/167)دمشقتاريخفيترجمتها

.امنبكاملهاالترجمةهذهسقطتوقد.(4162/)

تصحيف..دقماق:ط

.(168-167)الأطلالومنادمة(182)الخطيرةالأعلاق

في=بنيالذيالثعالبتللهيقالكانلمامحاذيةودمشقالمزةبينكانتقريةدمشقصنعاء:كردعليمحمدقال
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برهانالشيخعلىوأوقفتها.قديمامعروفةقريةوهي،الشامبصنعاءالقبلي)1(الشرفجانبعلىدمشق

.ذكرهالمتقدمالحنفيالبلخيمحمدبنعليالدين

وقدالمذكورإسماعيلالملوكشمس!ابنيهلهفولدت،طغتكينبنبوريالملكزوجةوكانت

البلدأبتسليموهم،المسلمينعلىالفرنجومالأ،الناسوصادر،سيرتهفساءت،أبيهبعد)2(تملك

ومساعدتها.مراجعتهابعدوذلك،أخوهوتملك.فقتلوهإليهم،)3(والأموال

العلماءتحب،المذهبحنفيةوكانت،الحديثوسمعت،العظيمالقرآنقرأتكانتوقد

يظفرفلم،دمشقبسببهايأخذأنفيطمعا،حلبصاحبزنكيالأتابكتزوجهاوقد.والصالحين

منوسارت،بغداددخلتوقد.وفاتهبعددمشقإلىعادتثم،حلبإلىإليهذهبتبل،)4(بطائل

بها،ماتتحتىالنبويةبالمدينةفأقامت()عادتثم،سنةبمكةوجاورت،الشريفالحجازإلىهناك

.والصلواتوالصوموالصلاتوالصدقاتالبركثيرةكانتوقد.السنةهذهفيبالبقيعودفنت

،بأجرتها)6(وتتقوت،والشعيرالقمحتغربلوكانت.بيدهاماقلحتىتمتولم:السبطقال

.)7(أعلموالله،تعالىاللهرحمهاالخاتمةوحسنوالسعادةالخيرتماممنوهذا

وخمسمئةوخمسيرثها!3سنةكلت5ث!

بمدينةبعدهمنوخليفتهالتومرتابنتلميذأ،عليبنالمؤمنعبدالمغربصاحبمات:فيها

الناسفعزاهموتهأظهروصلهافلما.()8(مريضأنهصفةفيمراكشإلىوحملهيوسفابنهفصبره.سلا

المؤمنين.أميرولقبوه،بعدهمنالملكعلىوبايعوه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

باسموسموهااليمانيوننزلهاالتيالقرىمنوهي،الأخضروالمرجبانياسعلىالمشرفخاتونمسجدموضعه

.(174)دمشقغوطة.بساتينلعهدناوهيمزرعةدمشقصنعاءأصبحتالسادسالقرنومنذ،قطرهمعاصمة

تصحيف..الشرق:ط

سيرته.وسارأبيهبعدملك:ط

دمشق.:ب

بذلك.:طفي

فأقامت.جاءتثم:ط

بأجرته.:ط

وحدها.طعنالأخيرةالجملة

مدينة:وسلا،مريضأنهصفةعلىمراكشإلىأباهوحمليوسفابنهبعدهمنالملكفيوخلفهالتومرتي:ط

.(سلا)البلدانمعجم*المغربيةالمملكةفيالرباطمدينةبجانباليوموتقع:قك.المغرببأقصى
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فيالصلواتعلىيحافظلامنأ)1(وكان.للشريعةمعظماجواداشجاعأحازمأالمؤمنعبدكانوقد

اذالصلاةحسنوكان.المساجدفيالخلقيزدحمالأذانوقبل،المؤذنأذنإذاوكان01يقتلزمانه

يحكماللهإلىفأمره،الصغيرالذنبعلىحتىللدماءسفاكاكان()2(ولكن،الخشوعكثير،فيهاطمأنينة

.يشاءبمافيه

عادلا.وكانالغزقتله،الغوريالدينعلاءبنمحمد)3(الدينسيفالملكقتل:وفيها

ونهض.أحدعلىأحديلويلا،المسلمونفانهزم،وجيشهالديننورالفرنجكبست:وفيها

السلطانسار)5(حتىفقطعها،كرديرجلفنزل،رجلهفيوالشبحة)4(فرسهفركب،الديننورالملك

ذريته،إلىالديننورفأحسن.اللهرحمه،فقتلوه،الكرديذلكالفرنجوأدركت،فنجاالديننور

له.ذلكينسىلاوكان

ومكاتبتهملإفسادهموذلك،منهمتخلفمنوقتل،الحلةعنأسدبنيبإجلاءالخليفةأمر:وفيها

الباقونوخرج،الافأربعةأسدبنيمنفقتل،بغدادحصارعلىلهوتحريضهم،شاهمحمدالسلطان

المزيدية.الحلةالخليفةنوابوتسلم،منها

.الكبير)6(بزغشالأميرالسنةهذهفيبالناسوحج

:الأعيان!تفيهاتوفيوممن

أبوهكان:)8(تومرتابنتلميذ،)7(الكوميالقيسيعليبنالمؤمنعبدمحمدأبوالكبيرالسلطان

سعيد،شجاعأنهفيهوتفرس،أحبهعليهالتومرتابننظروقعفحين،فاعلأ)9(الطينفييعمل

وغيرهم،المصامدةمنالتومرتابنجمعهاالتيالعساكرعليه)01(والتفت،شأنهفيفعظمفاستصحبه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.طفيليس

.طفيليس

.افيليس

.الأماميتانالفرسرجلابهتقيدقيد:الشبحة

.فسار:طفي

وحدها.طعن

البربر.منكوميةإلىمنسوب:والكومي،تحريفوهو،"الكوفي":(ط)في

الإسلاموتاريخ(4165/)والعبر(241-3/237)الأعيانووفيات(82-981/)الأثيرابنفيترجمته

.(318-3531/)الجنانومرآة(12/913-051)

وحدها.طعن

والتف.:ا
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علىالمؤمنعبدفاستحوذ)1(،الملثمينملك،تاشفينبنيوسفبنعليمراكشصاحبوحاربوا

وأربعينثنتينسنةفيفافتتحها،شهراعشرأحدمراكشحاصرثم،وسبتةوسلاوفاسوتلمسانوهران

الوقت.لهوصفا،هناكالممالكلهوتمهدت،وخمسمئة

فيوله،وخمسينثمانسنةفيوفاتهوكانت01للخيرمحباحسناشكلاوقوراحازما)2(عاقلاوكان

المؤمنين.أميرنفسهيسميوكان.ا)3(سنةوثلاثونثلاثالملك

:النقباء)4(نقيب،الزينبيأحمدأبو،طرادبنعليبنطلحة

هذهفيافعزل،أمردوكانعلي)5(الحسنأبوولدهالنقابةبعدهمنوولي،اللهرحمهفجأةمات

.ا)6(وصودر،السنة

:)9(الأنباريبابن)8(المعروفاللهعبدأبو،()7(الكريمعبدبنأإبراهيمبنالكريمعبدبنمحمد

الملكإلىرسولاوبعثالإنشاءبصناعةوانفرد.ظريفاحسناشيخاوكان،ببغدادالإنشاءكاتب

(ا)01والصورالدنيامحبيفيأشعرهومن.التسعينوقارب.والخلفاءالملوكوخدم،وغيرهسنجر

()11(البسيطمخلعمنأ:قوله

الوصالدولةترجعهلتباليفما)12(هجرتمنيا

باليهواكفيينعمأنقلبيعذابيا)13(أطمعما

)14(باليترينكماوالجسمباكعهدتكماالطرف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

.ستحوذوا:ط

وحدها.آعن

سنة.وثلاثينثلاثاالملكفيومكثالسنةهذهفيتوفي:ط

.(0/1602)المنتظمفيترجمته

السنة.هذهوصودر:ط

القاسم.أبو:آ

.طفيليس

وحدها.طعن

.(3927/)والوافي(661-4651/)والعبر(984/)الأثيروابن(01/602)المنتظمفيترجمته

وحدها.طعن

الأولىوالخمسة،المتوثيالعزيزعبدبنالفضلبناللهلهبةمنسوبة(0/1702)المنتظمفيبيتاعشرأحدالأبيات

.(984/)الأثيرابنفيمنها

ولا.:ط

وحدها.اعنالبيت

أطمع.هل:ط
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محالبموعد)1(الوصلفيتعللينيأنضركما

احتياليفماقاتلتي)2(ياغيريح!وأنتأهواك

باللياليأشمبههنماسودفيك)3(عنايأيام

وماليلهمماحبكعنيعذلونيفيكالعذل

ساليوأنتأناالصبعنهاالسلوملزمتييا

لي)4(استوىلوأحسنهماصواببتركهاوالقول

)5(خياليفيبعدوالصبوةثلاثاتجلديطلقت

وخمسيلةوخهسيرتسمسنةخلت5ث!

الدياروزيرذاكإذوهو،الجيوشبأميرالملقبالسعديشجاعأبو،مجير)6(بنشاورقدم:فيها

أمرهواستفحل،بعدهبالوزارةوقام،()7(طلائعبنأرزيكالناصرقتللما.رزيكالبعدالمصرية

ولديهوقتل،عليهواستظهر،كثيرةجموعألهوجمع،سوار)8(بنالضرغاملهيقالأميرعليهثار،فيها

.عندهلأبيهكانتليديقتلهولمفسجنه،شاوربنالكاملوهو،الثالثوأسر،وسليمانطئا)9(

العاضدمنهارباالمصريةالديارمنشاورفخرج،بالمنصورولقب،بعدهضرغامواستوزر

وأحسن،الأخضرالميدانبجوسقالديننورلهفأمرأ،محمودالديننورإلىملتجئأ،وضرغام

المصرية،الدياربهمليفتحمعهليكونواعسكراشاورمنهوطلب،()01(وكرامتهضيافته

:1)1(

)2(آ:

)3(ط

)4(بعد

)5(بعد

)6(ط

2(

)7(عن

)8(في

2(

)9(ط

)01(ط

لموصل.با

تلي.قايا

قبل.:

المنتظم:في5

اختياليبعشقهاصحقداختياريبلاطاعتهافي

المنتظم:في5

غاليلكلأرخصنيمنقضاهمنعلىالحكمذا

الأعيانووفيات(101-999/)الأثيرابن،لشاورترجمواممنأحدلدىالدينلفظةوليست،الدينمجير:

.(4/186)والعبر(943-434/

وحدها.ط

الأعيانوفياتوفي،ثعلبةبنضرغام:الدريةالكواكبوفي،سوادبنضرغام:(1013/)الروضتين

.البابنائب،المنذرياللخميالمسلمينفارسالملقب،سواربنعامربنضرغامالأشبالأبو:(044/

.(2044/)الأعيانووفيات(13وا1/013)الروضتينفيوالخبر.طيبا:

.المذكوربالجوسقوأنزلهضيافتهفأحسنالأخضرالميدانبجوسقنازلوهو:
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.شاذيبنشيركوهالدينأسدعليهمجيشامعهفأرسل.مغلهاثلثالدينلنور()1ويكون

وقتل،الدينأسدفهزمهم،القتالأشدفاقتتلوا،بهاالذيالجيشإليهمخرجمصربلاددخلوافلما

.البلادفيبرأسه)3(وطيف،سواربنضرغاما)2(وقتل،خلقأامنهم

ورجع،الدينأسدعلىوشاورالعاضداصطلحثم.حالهوتمهد،الوزارةفيشاورأمرواستقر

وأخذالملادفيوعاث،منهيقلفلم،لالرحوعالدينأسدوأمر،الديننورعليهعاهدكانر)4(" ...عما

،بعسقلانالذيالفرنجبملكعليهمشاورفاستعان،وغيرهاالشرقيةمنكثيرةبلداناوافتتح،كثيرةأموالا

بالعددوشحنهاحصنهاوقد،بلبيسإلىالدينأسدفتحول،كثيرخلقفي)5(إليهفأقبل،مريواسمه

.الامتناعأشدوأصحابهالدينأسدوامتنع.أشهرثمانيةفيهافحصروه،ذلكوغيروالآلات

العساكر)6(فسارتالفرنجغيبةاغتنمقدالديننورالملكبأنالأخبارجاءتإذ،ذلكعلىهمفبينما

فضعفأ،بانياسإلىوسار.خلقاالفرنجمنوقتل،حارموفتح.كثيراخلقأمنهمفقتل،بلادهمإلى

وقبض،ذلكإلىفأجابهم،)8(المصالحةالدينأسدمن()7(وطلبوا،ذلكعندمصربديارالفرنجأمر

منها.الحجةذيفيالشامإلىفساروا)9(وجيشهالدينأسدوخرج،دينارألفستينشاورمن

حارموقعة

بعساكر)11(استغاثالديننورأنوذلك،السنةهذهمنرمضانفيا)01(حارمفتحوكانأ

،حارمبتلمعهمفالتقى،الفرنجمنبثأرهليأخذ)12(عميقفجكلمنفجاؤوه،المسلمين

طرابلس،صاحبوالقومص،أنطاكيةصاحببيمند)13(البرنسوأسر،عظيمةكسرةفكسرهم

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

وليكولط.:ط

.بفيليس

العطف.بدودط.طيف:ا

.طفيليس

.طفىليس

.فسار:ب،ط

.وطلبواالفرنجيعسقلالطصاحبفضعف:طرواية

الصلح.:ط

.وساروا:ط

رمضالط.فيفتحت؟ط

الدين.نوراستغاث:ب،آ

.طفيليس

وحدها.طعن
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ألفا.عشرين:وقيل،آلافعشرةمنهموقتل،جوسلينوابن،الروم(1)مقدموالدوك

أعلم.فالله،)2(ستينسنةفيلهافتحهكانإنما:وقيل،بانياسمدينةالديننورفتحمنهاالحجةذيوفي

الدين:نورالملكلهفقال،فأذهبها،عينيهإحدىفيسهمفأصابه،)3(أميرانأميرالديننصرةأخوهمعهوكان

اليوم:()الدينمعينلابنوقال.الأخرىتذهبأنلأحببتالآخرةفيالأجرمنلكاللهأعدما)4(إلىنظرتلو

)6(
دمشق.عنصلحا)7(الفرنجإلىسلمهاقدكانلأنه،جهنمنارمنوالدكجلدةبردت

الليلةتلكفيفحضر.عظيماحريقاجيرونقصر)9(احترق()8(السنةهذهمنأالحجةذيشهروفي

هذهكف)12(فيعظيماسعياوسعى،)11(المصريةالديارمنرجوعهبعدشيركوهالدينأسدالأمير)01(

.(()13القرارداروأثابهخيرااللهجزاهأ،منهاالجامعحوزةوصونالنار

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الملقب،الأصبهانيجعفرأبو،منصورأبيبنعليبنمحمد:)14(الموصلصاحبوزيرالجمال

زنكي.بنمودودالدينقطبالموصلصاحبوزير،(1بالجواد)

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

12(

13(

14(

15(

ط:صاحب.

ستين.سنةفيفتحهاإنماإنه:وقيل:ط

أكثروأجمعت.الديننصيروقيلالديننصرة:وقيلالدينناصر:فقيل،ولقبهاسمهفيالمصادراختلفت

.بانياسفتحيومعينهذهبت.الديننورأخوالتركياقسنقربنزنكيبنالديننصرة،أميرانأميرأنهعلىالمصادر

ابنفيوترجمته.عليهمصابهوعظم،056سنةتوفي.الديننورأخيهعلىعزيزامقداماشجاعاأميراوكان

والعبر(57-3/156/)الخطيرةوالأعلاق(913و11و.1701/)والروضتين(543-542و533)القلانسي

.(5367/)والنجوم(681و531)الدريةوالكواكب(5462/)خلدونوابن(4961/)

لما.:ط

أنز.:بفيبعدها

.بردتاليومإنه:ط

للفرنج.:ط

.طفيالجملةوليست،السنةمنهذا:ب

.افيليس

منهم.الأمراء:ط

مصر.من:ط

.بفياللفظةوليست،إطفاء:ط

.بفيالثانيةالجملةوليست،طفيالجملتانليست

الأعيانووفيات(913-1134/)والروضتين(88-9/87)الأثيروابن(01/902)المنتظمفيترجمته

.(3342/)الجنانومراة(4166/)والعبر(164-12/163)الإسلاموتاريخ(5431-471/)

ترجمته.مصادرمنهناوما،محرف،"بالجمال":(ط)في
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إلىعيناساقأنه:ذلكمن،والمدينةبمكةحسنةآثاراأثروقد،والصدقاتالمعروفكثيركان

مسجدوبنى،الحرمأبوابوأحكم،ودرجهعرفاتمسجدوبنى،مصانعهناكوعمل،عرفات

،سوراالنبويةالمدينةعلىوبنى،بالرخاموعملهاوأذهبها،الكعبةوزخرف،الحجروبنى،الخيف

الكثيرةالربطوبنى،والرصاصوالحديدالمنحوتبالحجرعمرابنجزيرةعنددجلةعلىجسراوبنى

تزالولا،دينارالافبعشرةسنةكلفيالأسارىمنويفتدي،ديناربمئةبابهعلىيومكليتصدقوكان

ثمانسنةفيحبسوقد.البلادمنوغيرهابغدادمنكانواحيثوالفقراءالفقهاءإلىوافدةصدقاته

وخمسين.

موته،قبلأبيضطائرإليهنزلأنهالسجنفيمعهكانشخصعن"تاريخه"فيالساعيابنفذكر

فيودفن،عنهطارثم،السنةهذهمنشعبانفيتوفيحتى،وجلعزاللهيذكروهو،عندهيزلفلم

قبلماتأيهما،وعهدمواخاةشاذيبنشيركوهالدينأسدوبينبينهكانوقد،بالموصللنفسهبناهرباط

،()2(المدينةإلىفنقلوهرجالاشيركوهالدينأسدلهفاستأجرا،)21(النبويةالمدينةإلىيحملهأنالاخر

وتكريتبالموصلعليهفصلوا.خيرا!3(عليهوأثنوا،عليهوترحموا،عليهصلواإلابلدةفيبهمروافما

برباطفدفن،النبويةالمدينةإلىنقل)4(ثم.الكعبةحولبهوطيف،ومكةوفيدوالكوفةوالحلةوبغداد

.()النبويالمسجدشرقيبناه

عشرخمسةسوىوقبره!ي!اللهرسولحرموبينبينهليسا:الساعيوابن)6(الجوزيابنقال

فأنشد)8(نشزعلىشابصعدبالحلةعليهصلواولما-()7(ع!ي!اللهرسول-:الساعيابنقال.ذراعا

-.)9(
(1،)الطويلمنأ:يمولى

ونائلهالركابفوقجودهسرىوطالماالرقابفوقنعشهسرى

أراملهفتثنيوبالناديعليهرمالهفتثنيالواديعلىيمر

.طفيليس)1(

.الرجالأعناقعلىالموصلمنإليهافحمل:ط)2(

وحدها.طعن)3(

حمل.:ط(4)

!يو.النبيمسجدشرقيبناهرباطفيبهاودفن:ط)5(

.(0/1902)المنتظم)6(

.آفيليس)7(

فأنشد.نشزأشابصعدبالحلةعليهصليولما:ط)8(

وحدها.آعن(9)

.(5461/)الأعيانووفيات(1137/)والروضتين(988/)الأثيرابنعندالبيتان(01)
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الخمسين:بعدفيهاتوفيوممن

الخازنبابنالمعروفالفضلأبو،الخالقعبدبنالفضلبنمحمدبنأحمد:)1(الكتبالخازنابن

الشاعر.البغداديالكاتب

،المقاماتكتابةمناللهنصرالفتحأبوابنهوأكثر،الختماتبكتابةاعتنى،فائقاجيدايكتبكان

.كبيرة)2(قطعةخلكانابنمنهوأورد،شعرديوانلأبيهوجمع

ستير)4(وخهسمئةأ)3(سنةكين5ثيأ

خلقفيهاوقتل،أيامادامت،المذاهببسببالفقهاءبينعظيمةفتنةبأصبهانوقعتمنهاصفرفي

كثير.

.(هجدالمكثيرةمحالفاحترقت،ببغدادعظيمحريقكان:وفيها

واحد.بطنفيبناتأربعببغدادامرأةولدتالسنةهذهفيأن)6(الجوزيابنوذكر

.()8(تعالىاللهأثابه1،الكبيربزغشالأمير()7(السنةهذهفيأبالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

فيهتقامأنفيالخليفةواستأذن،ببغدادالعقبةجامعجددالذي:)9(الطحانبهليقابنعمر

،دنبشت)11(،ذلك)01(إليهفأضاف،القبورمنحولهمااشترىقدوكان.ذلكفيفأذن،جمعة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

:المصادرهذهوفي(151-1941/)الأعيانووفيات(8285/)الأثيروابن(0/1402)المنتظمفيترجمته

:عنوانتحت،الجزءهذامن512سنةحوادثفيلهأخرىترجمةتقدمتوقد:قلت،518سنةتوفيأنه

تصح.لاالسنةهذهفيوترجمته،الخازنالفضلأبو

أعلم.واللهكثيرا:ب

.آفيليس

تصحيف..خمسين:آ

وحدها.طعن

.(0/1012)المنتظمفيأكثربتفصيلالخبر

فيها.:ط

وحدها.آعن

.(12/174)الإسلاموتاريخ(0/1212)المنتظمفيترجمته

إليه.وذلك:ط

فقيض.ونبشت:ب،اوفي.منهاالموتىونبش:طفي
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.(46:فصدتألفعبيد!بظقضومارفي)،وفاقاجزاء،دفنهبعدقبرهمننبشهمنلهاللهفقيض

:)1(الحرانياللهعبدأبو،الحميدعبدبنالعباسبناللهعبدبنمحمد

لطيفاوكان،الحديثسمعوقد،الدامغانيالحسنأبيعندالمقبولينالشهودمنبقيمنآخركان

حسنة.نتففيه(الأدباءروضة)سماهكتابأجمع.ظريفا

:)3(فأنشدني،ثقلتفقدأقوم:فقلت،عندهالجلوسفأطلت،يومأزرته:)2(الجوزيابنقال

وافرأأ

قدريبهنرفعتزياراتوثقلاإبراماسميتلئن

شكريظهرإلائقلتولاوديحبلإلاأبرمتفما

:)4(الخادممرجان

ويعادي،ويكرههم،الحنابلةعلىيتعصبوكان،الشافعيلمذهبوتفقه،()القرآنيقرأكان

مذهبكم،قلعأمقصودي:الجوزيلابنويقول،،)6(شديدةمعاداةأالجوزيوابنهبيرةابنالوزير

ابنوخافهالجوزيابنعلى)9(أمرهقوي،السنةهذهفيهبيرةابن)8(توفيولما.،)7(ذكركموقطع

منها.القعدةذيفي1(،)0وفاتهوكانت01شديدافرحابذلكفرحالسنةهذهفيتوفيفلما،الجوزي

صاعد.بناللههبةاسمه:الماهر)12(الحاذقالطبيب1(التلميذ)1ابن

عندوله،الدنيافيعليهموسعأوكان،سنةوتسعينخمسعن،)13(السنةهذهفيوفاتهكانتأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

(3033/)والوافي(4171/)والعبر(12175/)الإسلاموتاريخ(213-01212/)المنتظمفيترجمته

.(2331/)الأحمدوالمنهج(1/025)رجبابنوذيل

.(01/122)المنتظم

الأحمد.والمنهج،رجبابنوذيل(01/122)المنتظمفيالبيتان

.(21/917)الإسلاموتاريخ(412-01/132)المنتظمفيترجمته

.القراءات:ط

.شديدأ:ب،آ

المذهب.قلع:ب،ا

.مات:آ

.طفيليس

توفي.:ط

الإسلاموتاريخ(77-696/)الأعيانووفيات(1925/)الأنباءوعيون(9276/)الأدباءمعجمفيترجمته

.(3412/)الجنانومرآة(4172/)والعبر،(12/018-183)

.الماهرالحاذق:ا

توفي.:ط
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ماتكانإن،اللهرحمهلا،العتيقةبالبيعةودفن،دينهعلىاللهقبحهتوفيوقد.)1(كبيرةوجاهةالناس

.(دينهعلىماتثم،مسلمأنهيزعمكانفإنهأ0نصرانيا

للخلافةالوزير،المظفرأبو،هبيرةبنمحمدبنيحمى:()3(اللهرحمهأ)2(هبيرةابنالوزير

الدين.عون،المعظمة

.)4(
جيدةمعرفةلهوكانت.الحديثوسمع،)6(القراءاتقرأوقد)5(."الإفصاح"كتابمصف

ذلك:من،مفيدة)7(جيدةكتباوصنف.أحمدالإماممذهبعلىوتفقه.والعروضواللغةبالنحو

مذهبعلىوكان.العلماءمذاهبعلى()8(ويتكلم،الأحاديثفيهأيشرح،مجلداتفي"الإفصاح"

ثمأللمقتفيوزرأنإلىفتقدم،)9(للخدمةتعرضثم،لهماللافقيرأكانوقد.الاعتقادفيالسلف

الحرير.يلبسلاوكان.الظلمعنوأبعدهم،سيرةوأحسنهم،الوزراءخيارمنفكان،المستنجدلابنه

به.معجباكانالمستنجدابنهوكذلك.مثلهالعباسلبنيوزرما:يقول()01(المقتفيوكان

:الخادممرجانقال

:له)11(مادحاشعرهمنيديهبينوهو،هبيرةلابنينشدالمستنجدالخليفةالمؤمنينأميرسمعت

يذكر)12(القيامةحتىفذكرهماوعمتاخصتاكنعمتانصفت

ينكرالناسفيوالمعروفوجودكفقيرةإليكوالدنيا)13(وجودك

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

ب:كثيرة.

(8255/)الزمانومراة(39و917/)الأثيروابن(169/)العراقوخريدة(0/1412)المنتظمفيترجمته

4/172)والعبر(187-12/184)الإسلاموتاريخ(442-6023/)الأعيانووفيات(1/141)والروضتين

والمنهج(928-1/125)رجبابنوذيل(346-3434/)الجنانومرآة(255-252)والفخري(173-

.(2332/)الأحمد

.طفيليس

ومصنف.:ب

وحدها.طعن

.القرآن:ط

.آفيليس

وتكلم....شرح:ط

.للخدم:ب،ا

.بفيليس

الأحمد.والمنهجرجبابنوذيلالمنتظمفيالأبيات

ينشر.:المنتظم

الدنيا.فيوجودك:آ
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وجعفريحيىعنهلكفاويحيىجعفرمكانكيحيىيارامفلو

المظفرأنتكنتإلا!ظفرادأباياالسوءلكينويمنأرولم

حتى،ممكنبكلعنهمالسلجوقيةالملوكمادة)1(وحسم،العباسيةالدولةإقامةفييبالغكانوقد

الحمد.ودله،بالكليةحكممعهمللملوكليس،كلهالعراقفيالخلافةاستقرت

ويستفيد،يديهوبينعندهويناظرون،فيهيبحثون،للمناظرةمجلساللعلماءدارهفييعقدوكان

منه.ويستفيدون،منهم

أريدأن:فقالندمثم،حماريا:لهقال،بشاعةفيهاكلمةالفقهاءمنرجلاكلمأنهيومالمى
.".")2(

.دينارمئتيعلىفصالحه،الرجلذلك)3(فامتنع،لكقلتكماليتقول

الطبيبوكان.أشهرستةبعدالطبيبذلكفسم،طبيبسمهإنه:ويقال،فجأةوفاتهوكانت

السنةهذهمنالأولىجمادىمنعشرالثانيالأحد()4(يومفيموتهوكان1،سممتكماسممت:يقول

وغلقت،جداغفيروجم،جداكثيرخلقجنازتهوحضر،الجوزيابنوغسله،سنةوستينإحدىعن

الله.رحمه،البصرةببابأنشأهاالتيالمدرسةفيودفن،عليهالناسوتباكى،الأسواق

.كثيرةبمراث)6()5(الناسرثاهوقد

إ)7(وخمسهئةوستيرإحرفىسنةخلت5ثيأ

)9(المنيطرةحصنزنكيبنمحمودالديننور)8(الملكفتح:فيها

جزيلة.أموالأوغنم،الفرنجمنكثيرا

خلقاعندهوقتل.)01(الشاممن

)1(آ،ب:ختم.

كلمة.كلمهالفقهاءمنرجلأأنفاتفق:آ)2(

فتمنع.:ب،آ)3(

.يوممات(4)

.الشعراء:ط(5)

الأحمد.والمنهجرجبابنوذيلالمنتظمفيالمراثيهذهبعض)6(

.بفيليس)7(

.طفيليس)8(

.البلدانمعجم.طرابلسمنقريببالشامحصن:المهملةوبالطاءمصغرا-المنيطرةحصن)9(

وحدها.طعن(01)
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البلد:فيعليهفنودي،تركيمملوكومعه،السجنمنهبيرةابنالوزيرابن()1الدينعزهرب:وفيها

فدلهم.يديهبينأولادهوذبحت،بابهاعلىوصلب،دارههدمتعندهوجدومن،دينارمئةفلهردهمن

عليه.وضيق،السجنإلىوأعيد1،شديداضربافضرب،بستانمنفأخذ،عليهالأعرابمنرجل

فيمنهايتمكنونيكونوالم،منكرة،)2(بأشياءوتظاهروا،الصحابةسبالروافضأظهر:وفيها

.هبيرةابنمنخوفا،المتقدمةالأعصارهذه

.القرآنبخلقيتعلقفيماكلامالعوامبينووقع

بزغش.بالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الرستمي:)3(الأصبهانياللهعبدأبو،رستمبنالطيبأبيبنالعباسبنالحسن

وهو،شاذه)6(مامجلسيوماحضرت:قال!)5(.البكائينالصالحين،)4(اللهعبادأكبارمنكان

وسمعت،مبتدععلىوقفت:لييقول!وهو،الليلةتلكفيالعزةربفرأيت،الناسعلىيتكلم

بصير.كأنهمفتوحتانوعيناه،يبصرلافأصبح:قال!.الدنيافيالنظرلأحرمنك،كلامه

المعروف)9(المصريالمعاليأبو،القاضيالسعديالأغلبي)8(الجباببن)7(الحسينبنالعزيزعبد

مصر.صاحبيجالسكانلأنه:(01بالجليس)

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

أديبا،شاعرافاضلاوكان.أبيهعنالوزارةفيناب:الدينعزلقبه،هبيرةبنيحيىبنمحمداللهعبدأبوهو

-6241/)الأعيانوفيات.562سنةمنصفرفيقتل:وقيل،الحبسبعدخبرهيعلمولمأبيهموتبعدوحبس

.(2361/)لأحمداوالمنهج(552)والفخري(422

.آفيليس

الإسلاموتاريخ(949/)الأثيروابن(01/921)والمنتظم،(187الترجمة)للحاجيالوفياتفيترجمته

.(3347/)الجنانومرآة(4174/)والعبر،(21/542-472)

وحدها.آعن

.(0/1912)المنتظمفيالخبر

سنةتوفي،ماشاذةابنالحسنأبو،الأصبهانيميلةبنأحمدبنمحمدبنعليأ-:الاسمبهذاراويانثمة

المقصوديكونأنوالمرجحهـ.572سنةتوفي،الأصبهانيبكرأبو،ماشاذةبنأحمدبنومحمد2-هـ4140

المترجم.يولدأنقبل141سنةماتالأوللأن،الثانيهوهنا

الحسن.:ب

وفياتفيضبطكما،بالحرفبالفواتضبطوقد،والفواتالأعيانوفياتمنهناوما،الحباب:الأصولفي

.خلكانابنبخطالأعيان

.البصري:آ

=الإسلاموتاريخ(7223/و1/163)الأعيانووفيات(1/141)والروضتين(1/918)مصرخريدةفيترجمته
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:)1(قولهذلكفمن،مأثوروشعر،مشهورفضللهكان:وقال"الخريدة"فيالعمادذكرهوقد

الطويل(منأ

ذكوروالسيوفدماءتحيضلديهمالسيوفأنعجبومن

بحوروالأكفنارا)2(تأججأكفهمفيأنهاذامنوأعجب

الجيلي.محمدأبو،صالحأبيبنالقادرعبد،()4(اللهرحمه1،)3(الجيليالقادرعبدالشيخ

الحنبلي.المخرمي)5(سعدأبيعلىوتفقه،الحديثفسمع،بغدادودخل.مئةوأربعسبعينسنةولد

)8(وينتفع،ويعظهم،بهاالناسعلىيتكلم)7(فكان،القادرعبدالشيخإلىففوضهامدرسةبنىقد)6(وكان

وفيه.المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرغيروصمت،حسنسمتلهوكان.ا)9(كثيراانتفاعاابوعظهالناس

وأفعالأأقوالاعنهويذكرون،مقالاتفيهوأصحابهولأتباعه1،ومكاشفات)01(صالحةأحوالوله،كثيرتزهد

وفيهما،الغيبوفتوح،الغنيةكتابصنفوقد.()11(بارعاصالحاكانوقد.مغالاةأكثرها،ومكاشفات

،الكبارأالمشايخساداتمنكانوبالجملة.وموضوعةضعيفةأحاديثفيهماذكر)12(ولكن،حسنةأشياء

وله)14(،()13(السنةهذهمنالاخرربيعشهرثامنالسبتليلةوفاتهوكانت،ضريحهونور،روحهاللهقدس

الله.رحمه،لهكانتالتيبالمدرسةودفن،سنةتسعون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

14(

.(335-2332/)الوفياتوفوات(12/252)

.والفواتوالروضتينالخريدةفيالبيتان

توقد.ولعلهتتوقد:بهامشفي

-12252/)الإسلاموتاريخ(8264/)الزمانومرآة(9491/)الأثيروابن(0/1921)المنتظمفيترجمته

رجبابنوذيل(3347/)الجنانومرآة(374-2373/)الوفياتوفوات(176-4175/)والعبر،(263

اللهعبدبناللهعبدأبيبندوستجنكيبناللهعبدصالحأبيبنالقادرعبد:اسمهأنوفيه(1092-103/)

عنهما.اللهرضيعليبنالحسنإلىنسبهينتهي:الكتبيشاكرابنوقال،الجيلي

.افيليس

.الجزءهذامن451سنةوفياتفيترجمتهتقدمتوقد،تصحيفوهو.المخزومي:آ

.كانوقد:ط

.وكان:ب

.كثيراانتفاعاالناسبهوانتفع:ط

وحدها.طعن

كبير.زهدفيهوكان:ا

وحدها.طعن

وحدها.آعن

.طفيليس

وله.توفي:ط
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وكمسيئةوستيرثنتيرسنةكلت5ث!

فيفتصرفوا،المصريونوساعدهم،المصريةالديارإلىكثيرةجحافلفيالفرنجأقبلت:فيها

إليها،العودفيالديننورالملكفاستأذن،(()1شاذيبنأشيركوهالدينأسدذلكفبلغ،البلادبعض

صلاحأخيهابنمعه،الاخرربيعفيإليهاوسار،لهفأذن،شاورالوزيرعلى()2(الحنقكثيروكانأ

المسمىعرقلةيقولذلكوفي،المصريةالديارسيملكأنهالنفوسفيوقعوقد،أيوببنيوسفالدين

السريعأمنأ:الشاعر)3(بحسان

الأعاريبحربإلىمصرأزمعتقدوالأتراك)4(أقول

يعقوبأولادمن!ذيقالصيوسفمفكتهاكماردث

أيوبأولادمندقالصايوسفعصرنافي(يملكها)

العراقيبوضرابحقاالعداهام)6(ضرابيزللممن

عميق،فجكلمنفجاؤوا،الفرنجإلىبعثمعهوالجيشأالدينأسدقدومشاورالوزيربلغولما

فكلهم،الأمراءمنمعهمنفاستشار،فارسألفامعهوإنما،شأنهممنذلك،)7(الدينأسدبلغولما

فإنه،بزغشالدينشرف:لهيقال،واحداأميراإلاالفرنجلكثرةنورالدينالملكإلىبالرجوععليهأشار

بلادهميسلمفلا)9(المسلمينأموالأكلومن،زوجتهعندبيتهفيفليقعدوالقتلالأسر)8(خافمن:قال

لهم،اللهفعزم،شاذيبنأيوبالديننجمبنيوسفالدينصلاحأخيهابنذلكمثلوقال.العدوإلى

منهم،)01(وقتلوا،وهزموهمالفرنجفكسرواأ،عظيماقتالاوإياهمهمفاقتتلوا،الفرنجنحوفساروا

.حالكلعلىوالمنةالحمدودله،وجلعزاللهإلايعلمهملاكثيرأخلقا

وحدها.آعن(1)

لحنق.اكثروقد:ب،آ(2)

عرقلة.وديوان(1421/)الروضتينفيالأبيات)3(

.طفىاللفظةليس)4(

.والديوانالروضتينعنهناوما،الوزنبهايستويولا،فملكها:الأصولفي(5)

.آفيليست)6(

.بفيليس)7(

والأسر.القتل:ط)8(

.الناس:ط()9

.قتلواثموهزموهمعظيمةمقتلةالفرنجمنفقتلوا:ط(01)



شيركوهالدينأسديدعلىالإسكندريةفتح

شيركوهالدينأسد(1يد)علىالإسكندريةفتحذكر

183

وجبىفملكها،الإسكندريةإلىبالمسيروالمصريينالفرنجكسرأنبعدشيركوهالدينأسدسارثمأ

أموالامنهوجمع،فملكهالصعيدإلىوعاد،يوسفالدينصلاحأخيهابنعليهاواستناب،()2(أموالها

والمنة.الحمدولله،جداجزيلة

صلاحالملكيدمنلينزعوهاأشهرثلاثةالإسكندريةحصارعلىاجتمعواوالمصريينالفرنجإنثم

ضاقتولكن،الامتناعأشدمعهومنالدينصلاحبها)3(وامتنع،الصعيدفيعمهغيبةفيوذلك،الدين

شاورفصالحه،اللهأيدهشيركوهالدينأسدإليهمفسار،جداالحال)4(عليهموضاق،الأقواتعليهم

إلىوسلمها،منهاالدينصلاحخرج،ذلكإلىفأجابه،دينارألفبخمسينالإسكندريةعنالوزير

عامكلفيمصرعلىللفرنجشاوروقرر،القعدةذيأوشوالمنتصففيالشامإلىوعاد،المصريين

محمودالديننورالملككانأنبعدبلادهمإلىوعادوا،بالقاهرةشحنةلهميكونوأن،دينارألفمئة

رجالهم،منخلقأوقتل،()6(بلادهممنكثيرةحصونأوافتتح1،بلادهمفي)5(تبعهمقدزنكيابن

وكان.الحمدودله،)8(وأموالهمأمتعتهممنكثيرأشيئاوغنم،وأطفالهمنسائهممنغفيرأ)7(جماوأسر

فتسلمها.فسار،الرقةلهفأطلق،مودودالدينقطبأخوهمعه

وهو،دمشقإلىبغدادمنالكاتبالعماد)01(قدومكانمنهاشعبانفي()9(السنةهذهوفيا

")12(الشاميو"البرق"القدسيالفتح"صاحب)11(،الأصبهانيمحمدبنمحمدأبوحامد

)1(ط:يدي.

.بفيالفقرةبأولالعنوانويندمج.أموالهاوجبىفملكها،الإسكندريةإلىأبالمسيرالدينأسدأشارثم:ط)2(

فيها.:ط)3(

وحدها.طعن(4)

أعقبهم.:ط،بعثهم:1()5

.بفيليس)6(

وحدها.طعن)7(

.والأموالالأمتعةمنكثيرأشيئاوغنموالأطفالالنساءمن:ط)8(

وفيها.:ط()9

.(155/)الشاميالبرقسنا(01)

.الجزءهذامن795سنةحوادثفيترجمتهسترد(11)

الدكتوربتحقيقام719سنةبيروتفيالمختصرهذامنالأولالجزءوطبع،البنداريعليبنالفتحاختصره)12(

ششن.رمضان
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النوريةبالمدرسة)3(الشهرزوريالدينكمالالقضاةقاضي)2(فأنزله.المصنفاتمنذلكوغير")1(الخريدة"و

وستينسبعسنةفيتدريسهاوليثم،)4(العماديةلهافيقال،بهالسكناهإليهفنسبت،الفرجبابداخلالشافعية

منجيدةمعرفةبهلهوكانت،أيوبالديننجمعليهللسلامجاءمنوأول،عبد)5(ابنالفقيهالشيخبعد

وصلاحشيركوهالدينأسدوكان1،شامةأبو)6(الدينشهابالشيخذكرهابقصيدةالعمادفامتدحه،تكريت

.(البسجطمنأ:يقولحيثالمصريةالديارالدينصلاحبولايةفيهافبشره،بمصريوسفالدين

يعقوبعينالتنائيبعدتقروبهيوسفثبمصرويستقر

()7(تثريبغيرمنيجمعهمواللهبإخوتهفيهايوسفثويلتقي

الله.رحمه،الديننورللملكالإنشاءكتابةالعماد)8(وليثم

:()9(الأعيانمنفيهاتوفيوممنأ

شملةلقتالبغدادمنخرج،العساكرعلىمقدماكان،متعددةسنين:الحاجأميربزغش

.فمات،فرسهعنفسقط،(01)التركماني

:()11حمدونبنعليبنمحمدبنالحسنبنمحمدالكاتبالمعاليأبو

،القعدةذيفي()12(وفاتهوكانت01مدةالزمامديوانوليوقد،"الحمدونيةالتذكرة"صاحب

قريش.بمقابرودفن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

المغربوقسم،العرا!تىوقسم،الشامقسم:أقسامثلاثةالكتابهذامنطبعوقد.تصحيفوهو،الجريدة:ط

لأندلس.وا

وأنزله.:آ

.الجزءهذامن586سنةحوادثفيترجمتهسترد

.(134-133)الأطلالومنادمة(238-237)الخطيرةالأعلادتى

السنة.هذهفىتوفى،الحارثيعبدبنشبلبنالخضر:اسمه

.(1/441)الروضتين

بيتاعشرثلاثةمنمؤلفةقصيدةمن12والبيت11البيتيمثلانوالبيتانالعمادخبرقبلجاءافيالحاصرتينبينما

من1،3،6الأبياتهي(91/13)الأدباءمعجمفيأبياتخمسةومنها(84-83)العمادديوانفي

.القصيدةمن1،9،12هي(1144/)الروضتينفيبيتاأ1ومنها،القصيدة

الدين.عمادتولىثم:ط

السنة.هذهفيتوفيوممن:ب

.الجزءهذامن057سنةحوادثفيترجمتهسترد

038-4/)الأعيانووفيات(979/)الأثيروابن(1/184)العرا!تى-والخريدة(01/122)المنتظمفيترجمته

.(3037/)الجنانومرآة(3323/)الوفياتوفوات(2357/)والوافي(382

توفي.:ط
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وسمت،حسنةشيبةلهكانت.الكرسيعلى)1(العباديابنيديبينيجلسكان:الصوفيالرشيد

،السماعاتبعضفييرقصوهوماتأنهفاتفق.السماعاتحضور(علىأيواظبوكان.ووقار

)2(!.
تعالى.اللهرحمه

وكمسمئةوستيرث!ثسنةخلت5ث!

لتلقيهالجيشفخرج،بغدادإلىواسطمن)4(البلديبنجعفرأبوالدينشرفوصل)3(منهاصفرفي

وكان،عهدهوقرئ،الوزارةدستفيفجلس،الديوانإلىيديهبينالناسومشى.والقاضيوالنقيبان

الشرقصدر،الوزراءسيد،الدولةمعز،الإسلامجلال!،الدينشرفبالوزيرولقب،مشهودايوما

.والغرب

فيفهربوا،بغدادمنجيشإليهمه(فجهز،القرىونهبوا،البلادفيخفاجةأفسدت:وفيها

وأسروا،خلقامنهمفقتلوا،الجيشعلىفكروا،العطشمنخوفا،عنهمالجيشفانحسر،البراري

.الأسوارعلىفصلبوا،خلقا)6(الجيشمنهمأسرقدوكان،اخرين

منتحج)8(أنتريد،بغدادإلىزنكيبنمحمودالديننورالملكامرأةوصلتمنها)7(شوال!وفي

صندل!)01(ومعهم،،)9(الجيشفتلقاهاأ،أنرالدينمعينبنتخاتونالدينعصمةالستوهي.هناك

.الإكرامغايةوأكرمت،(11)الإقاماتلهاوحملت،الخادم

وعشرين)12(ثلاثةحاكمعنالبلدفشغر،الثقفيبنجعفربغدادقضاةقاضيمات:وفيها

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)12(

.الجزءهذامن547سنةحوادثفيترجمتهتقدمتوقد

.طفيتعالىاللهرحمهليست

دخل.:آ

الشاميالبردتىسنافيترجمةله.566سنةتوفيالبلديبنالفتحأبيبنمحمدجعفرأبوالدينشرفهو

.(257-256)والفخري(4291/)والعبر(1001/)

فخرص!.:ط

منهم.الجيش:ط

وحدها.طعن

الحج.تريد:ط

.بفيليس

وفيهم.:ط،ب

.رأيإلىفيهاأصلولم،الإمامات:ط

خطأ.وهو،ثلاثا:ط،ا
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رجب.رابعفي(،)1القضاةقضاءالحديثيبنروحوليأحتىيوما

بزغش.بالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

تسعسنةولد.أبيهبعدببغداد)3(القضاةقاضي:)2(الثقفيالبركاتأبو،الواحدعبدبنجعفر

)4(،

ابنالوزيروكلمه،مالمنهطلبأنهوفاتهوسبب،العامهذافيوفاتهوكانت،وخمسمئةعشرة

.،)د(وإياهأباهاللهرحم1،وماتالدمفرمى،فخاف،خشناكلاماالبلدي

،بغدادإلىرحل.السمعانيسعدأبو،منصوربنمحمدبنالكريمعبد:)6(السمعانيسعدأبو

وذكر.")7(المنتظم"فيالجوزيابنناقشهوقد.البغداديللخطيب"تاريخها"علىوذيل،بهافسمع

عنقولهمثل،)8(عامةبعبارةيترجموأنه،منهمجماعةفيويطعن،مذهبهأهلعلىيتعصبكانأنهعنه

لهايقالأ!مالهكانتأنهبيص)9(بالحيصالمشهورالشاعروعن،عفيفةكانتأنهاالشيخاتبعض

.(01ذلك)وغير(خرجدخل)

:()13السهرورديالنجيبأبو،(عمويه)12بنمحمد)11(بناللهعبدبنالقاهرعبد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

12(

13(

.الجزءهذاهـمن057سنةحوادثفيالحديثيترجمةوسترد.القضاةقاضيالحديثيبنروحألزمواحتى:ط

(4181/)والعبر(592-12492/)الإسلاموتاريخ(9/89)الأثيروابن(0/1224)المنتظمفيترجمته

.(217/)المضيةوالجواهر

.بغدادقضاةقاضي:ط

تصحيف.وهو،وعشرونتسع:ط

.طفيليس

الإسلاموتاريخ(122-3902/)الأعيانووفيات(989/)الأثيروابن(225-01/422)المنتظمفيترجمته

.562سنةوفاتهفيوالصحيح:بشارقال،(3371/)الجنانومراة(4178/)والعبر(12274-276/)

.(15/224-225)المنتظم

عامية.:ط،ب

.574سنةوفيات،الجزءهذافيترجمتهسترد.سعدبنمحمدبنسعدهو

تقدموقد،فحسبالجوزيابنعلىاعتمادهبسببوذلك،الكبيرالعالمهذاترجمةفيالمؤلفقضر:بشارقال

فراجعه.،للذهبيالإسلامتاريخمننقلناهالمسألةهذهعلىمطولتعليقناصربنمحمدترجمةفي

كافة.ترجمتهمصادرمنهناوما،مقلوب"اللهعبدبنمحمد":ب،آفي

عموية.اسموهو.اللهعبدبن:بوفي،تصحيف.حموية:ا

وتاريخ(502-3402/)الأعيانووفيات(226-5/1225)والمنتظم،(سهرورد)البلدانمعجمفيترجمته

.(373-3372/)الجنانومرآة(182-4181/)والعبر(203-21/003)لإسلاما
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ودرس،وأفتىوتفقه،الحديثسمع.عنهاللهرضيالصديقبكرأبي)1(سلالةمنأنهيذكركان

بمدرسته.ودفن،الناسيعظمتصوفاذلكمعوكان.ورباطامدرسةلنفسهوابتنى،بالنظامية

العالم:بالعلاءالمعروف،)3(الرازيالفتحأبو،)2(،الحسينأبيبنالحميدعبدبنمحمد

ويقال،والجدلالخلاففيطريقةوله،المناظرةفيالفحولمنوكان.سمرقندأهلمنوهو

.(العالمي):لتعليقته)4(

مجلسي.وحضربغدادوردوقد:)5(الجوزيابنقال

أطالعهكتابمنأطيبالدنيامنليس:يقولوكان.الخمريدمنكان:السمعانيسعدأبووقال

والمناظرةالخمرشربعنأقلعأنهعنه)7(بلغنيثم:الجوزيابنقال.منهاأشربالخمر)6(منوباطية

.()9(اللهرحمه1،والخير)8(التنسكعلىوأقبل

.ببغدادالنظاميةمدرس:1()0الدمشقيبنداربناللهعبدبنيوسف

السنةهذهفيرسولابعثوقدللأشعريةيتعصبوكان،المناظرةفيوبرع،الميهنيأسعدعلىتفقه

)12(الله.رحمهالبلادتلكفيفمات،)11(التركمانيشملةإلى

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

عنه.اللهرضيالصديقبكرأبيإلىمتصلأنسبهياقوتأورد

الحسن.بن:المنتغوفي،الحسنأبيبن:ا

وتلخيص(3/218)والوافي(1/47)واللباب(0/1226)والمنتظم،(أسمند)البلدانمعجمفيترجمته

.(28701/ق4/ج)الألقابمعجمفيالآدابمجمع

العالمية.التعليقة:لهايقال:ط

.(0/1226)المنتظم

خمر.منوباطية:المناظرةكتابمن:ط

وحدها.طعن

النسك.:ط

أبيكلامونقلالسمعانيسعدأبيعننقلأتاريخهمن552سنةوفياتفيالذهبيوترجمه:بشارقال.طفيليس

السادسةالطبقةأصحابمنالتقريبعلىتوفيفيمنمختصرةبترجمةذكرهثم.(1253/)هنافيهالمذكورسعد

أنهوذكر(302-12202/)شيخهفهو،السمعانيسعدأبيبنالمظفرأبيعننقلأ(056-551)والخمسين

.488سنةولد

.(12312/)الإسلاموتاريخ(51/226)المنتظمفيترجمته

.الجزءهذامن057سنةحوادثفيترجمتهسترد

.طفيالترحمجملةليست
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وخهسمئةوستيرأربمسنةخلتص5ث!

.شيركوهالدينأسدالأميريديعلىمصرفتحكان:فيها

أبوابها،فيوتحكموا،بهاشحنةلهمجعللماوذلك01المصريةبالديارالفرنجطغت:وفيها

منأهلهامنهاويخرجوا،عليهايستحوذواأنمنشيءيبقولم،شجعانها()1(أكثروسكنها

في)3(عسقلانملكمريصحبةوساروا،ناحيةكلمنالفرنجإمدادجاءذلكفعند،)2(المسلمين

هائلة.جحافل

أثقالهم،فيهاوتركوا،بهاونزلوا،اخرينوأسروا،خلقامنهافقتلوا،بلبيسمدينةأخذوامافأول

شاورالوزيرفأمر،البرقيةبابناحيةمنالقاهرةعلىفنزلواجاؤواثم،(لهماومعقلأموئلاوجعلوها

كثيرةأموالللناسوذهب،البلدفنهبوا،القاهرةإلى(منها)الناسينتقلوأن،مصر)4(يحرقواأنالناس

.()6(راجعونإليهوإناللهفإناا،يوماوخمسينأربعةمصرفيتعملالناروبقيت،جدا

:يقولنسائهبشعورإليهوبعث،الديننوربالملكيستغيثالعاضدالخليفةأرسلذلكوعند)7(

بهامقيماالدينأسديكونأنعلىمصرخراجبثلثلهوالتزم،الفرنجأيديمننسائيواستنقذ،أدركني

الثلث.علىزائدةبإقطاعاتلهم)8(والتزم،عندهم

بوصولشاورالوزيراستشعرفلما.()9(المصريةالدياراإلىالجيوشتجهيزفيالديننورفشرع

()01والمسلمينالعاضدولكنومودتيمحبتيعرفتقد:لهيقولالفرنجملكإلىأرسل،المسلمين

وعجل،دينارألفبألفالبلدعن،ذلكعامهم،ليرجعواوصالحهم.البلدتسليمعلىيوافقونيلا

أفواجأ.أفواجاومساكنهاأموالهافيوتحكموا،بهالهمشحنةشاورجعلواأنهموذلك:ط(1)

شجعانهم.أكثرسكنهاوقد:طفيبعدها)2(

.عسقلانملكصحبةوناحيةفجكلمنجاؤوابذلكالفرنجسمعفلما:ط)3(

.(بشار)."مصر"وبقيت"فسطاط"لفظةفحذفت،مصرفسطاطوهي،الفسطاط:يعني()4

.طمن)5(

.طمن)6(

صاحبها.أرسلذلكفعند:ط)7(

.آفيليس)8(

مصر.:ط)9(

المحدثين.لغة:يسمونهمماوهذا:قلت.والمسلمون:ب،1(هـ1)
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الملكوصولمنخوفا()2(بلادهمإلىراجعينأوانشمروافأخذوها،دينارألف)1(بمئةذلكمنلهم

أتمبهرين!ضيزواللهاللهو!رومحروا!و،ثانيةمرةإليهاالعودةفيوطمعا)3(الديننور

.(45:عمرانآلأ

وضيق،،)5(عليهالفرنجصالحالذيأالذهببتحصيلالناسمطالبةفيشاورالوزير)4(شرعثم

عساكربقدومبهمماوأحسن،مصابهماللهفجبر،والخوفالحريق:الضيقمننالهممامعالناسعلى

الدينأسدالأمير)6(استدعىالديننورالملكأنوذلك.يديهمعلىالوزيروهلاك،عليهمالمسلمين

بذلكفسر،اليومذلكحلبفدخل،حمصمنواحديومفيإليهفساق.حلبإلىحمصمنشيركوه

،دينارألفبمئتيعليهوأنعم،المصريةالديارإلىجهزهاقدالتيالعساكرعلىفقدمه،الديننور

فيوالجهادأتعالىاللهرضابمسيرهيبتغيمنهمكل،جماعةوالأعيانالأمراءمنإليهوأضاف

منشرحايكنولم،()8(شاذيبنأأيوببنيوسفالدينصلاحأخيهابنجملتهمفيوكان،،)7(سبيله

أنوعسىئحتموهوصثرشخاتكرهواأنوعممئ):)9(تعالىاللهقالوقد،لهكارهاكانبل،هذالخروجه

،التركمانمنالافستةإليهوأضاف.(216:البقرةأ!لغدوتلاوأشضيغلمواللهوهوشرلكغشجاتحئوا

الدينونور،دمشقإلىحلبمنوإياههووسار،كلهاالعساكرهذهعلىمقدماالدينأسدوجعل

بدمشق.الديننوروأقام،معهبمنالمصريةالديارإلىدمشقمنجهزهثم،معهم

خائبينالقاهرةعنانشمرواقدالفرنجوجدوا،المصريةالديارإلىالنوريةالجيوشوصلتولما

الأميرفدخل،الآخرربيعسابعفيإليهاوصولهوكان.الخاسرةبالصفقة)11(بلادهمإلى1)01(راجعين

البلد،بظاهرمخيمهإلىوعادفلبسها،سنيةخلعةعليهوخلع،اليومذلكفيالعاضدعلىالدينأسد

(154/)والروضتين(951/)الأثيروابن(174/)الشاميالبرقسنافيلماموافقهناوما،ثمانمئة:ط،ب(1)

.(354/)الفداءأبيومختصر(176)الدريةوالكواكب

وحدها.طعن)2(

الدين.نورعساكر:ط)3(

الأمير.:آ(4)

وتحصيله.الفرنجبهصالحالذي:ط)5(

الدين.نورالملكاستدعىبهمما:آ)6(

وحدها.ط"هم")7(

.طفيليس)8(

الآية....الملكمالكاللهمقل:طفيالآيةهذهمكان)9(

.ب،افيمصحفةاللفظة)15(

وحدها.طهم(11)
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،والكراماتالتحفإليهموحملت،()1(الجراياتعليهموأجريت،إليهمبقدومهالمسلمونوفرح

العاضدالخليفةالمخيمإلىإليهجاءفيمنوكان،لهخدمةالدينأسدمخيمإلىالناسوجوه)2(وخرج

معه.ذلكوقرر،شاورالوزيرقتلمنها،مهمةأموراإليهفأسر،متنكرا

الذيالجيشلكثرةذلكمنشيءمنععلىشاورالوزيريقدرولم،بمصرالدينأسدالأميرأمروعظم

وهو،ولهملهالتزمواكانوامماالديننوروللملكلهتقرركانفيما)3(يماطلشرعولكن،الدينأسدمع

عنأصحابهفنهاه،لهضيافةعملعلىوعزم،معهويركب1،الدينأسدالأميرإلىيترددذلكمع

.()4(ذلكمنالدينأسدالأميريمكنهمفلم،شاورقتلفيوشاوروه،غائلتهمنعليهخوفاعندهالحضور

الشافعي،قبرلزيارةذهبقدفوجدهالدينأسدالأميرمنزلإلىشاورجاءالأيامبعضفيكانفلما

ولم،()6(شاورالوزيرعلىأبالقبضالدينصلاحأمرذلكفعند،هنالك)5(الدينصلاحأخيهابنوإذا

فأرسل،ينقذهيبعثلعلهالعاضدفأعلموا،أصحابهوانهزم،الدينأسدعمهمشاورةبعدإلاقتلهيمكنه

عشرسابعفيالعاضدإلى)7(رأسهوأرسل،شاورفقتل،رأسهمنهيطلبالدينأسدالأميرإلىالعاضد

فنهبت.شاورداربنهبالدينأسدالأميروأمر،بذلكالمسلمونففرح،الاخرربيع

الملكولقبه،عظيمةخلعةعليهوخلع،فاستوزره،العاضدعلى)8(شيركوهالدينأسدودخل

هنالك.شأنهوعظم،شاوردارفسكن.المنور

الشعراءوقصدته،بذلكفرحمصرفتحخبرالديننورالعادلذلكبلغولما:طي)9(أبيابنقال

أخيهابنإلىالوزارةانتهتلماوكذلك،للعاضدوزيراصارالدينأسدلكونينشرحلمأنهغيربالتهنئة

نأبلغهحين)01(ولاسيما،عليهقدرولا،يتمكنفلمذلكإزالةفيالحيلةإعمالفيوشرع،صلاح

أعلم.والله،(1()1اللهشاءإن1،بيانهسيأتيكما،العاضدخزائنعلىاستحوذالدينصلاح

.الخيراتلهموأجريت:1(1)

وخرجت.:1(2)

الدين.نورللملكالتزمهكانبمايماطل:طفيالعبارة)3(

.افيليس)4(

يوسف.:ط)5(

عليه.:ط)6(

إليه.وأرسلوا:ط)7(

وحدها.آعن()8

أهلمنأديبمؤرخالنجارطيأبيبابنالشهيرالحلبيالغسانياللهعبدبنعليبنظافربنحميدةبنيحيىهو)9(

.(13591/)المؤلفينومعجم(9175/)الأعلامفيترجمتههـ.063سنةتوفي،شيعيحلب

أنه.:ط)15(

وحدها.طعن(11)
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إذامعهيقتلأنرجاء1،الفاضل(1)بالقاضيإليهفأرسلوا،كاتبايطلبالقصرإلىالدينأسدوأرسل

في)3(وولي،الإقطاعاتوأقطعالأعمالفيالعمالالدينأسدوبعث،()2(يؤملونكانوافيماقتل

الاخرةجمادىمنوالعشرينالثانيالسبتيومفيحمامهفأدركه،معدوداتأيامابنفسهوفرحالولايات

أشار،اللهرحمه،شيركوهالدينأسدتوفيفلما،أياموخمسةشهرينولايته)4(وكانت.السنةهذهمن

وخلع،الوزارةالعاضدفولاه،عمهبعدالوزارةيوسفالدينصلاحبتوليةالعاضدعلىالشاميونالأمراء

الله.رحمه،الناصرالملكولقبه،سنيةخلعةعليه

الدينصلاحلبسهاالتيالخلعةصفة

")5(الروضتين"فيالدينشهابالشيخذكرهممايومئذ

)7(-ص
،()8(ذهببطرازوجبة1،ذهببطرازدبيميولوب،ذهببطرف)6(تنيسيبيضاءعمامة

،دينارآلافبخمسةمحلىوسيف،دينارالافبعشرةجوهروعقد،)9(بذهبمطرزوطيلسان

حمةمئتارأسهاوفي،مجوهرذهبوسرفسار)11(ذهبطوقوعليها،دينارآلافبثمانيةوحجر 01()

بأعلامبيضاءشدة)12(رأسهاوفي،ذهبقصبةرأسهاوفي،جوهرعقودأربعةقوائمهاوفي،جوهر

أبيض.أطلسثوبفيملفوفالوزارةومنشور.أخروأشياءوخيل،بقج)13(عدةالخلعةومع.بيض

القاضي.:ط(1)

الروضتينفيوالخبر.تصحيفوهو.يؤملونكانوافيماوأفاضقالإذامنهيقبلأنرجاء:طفيالعبارة)2(

(1/915).

.طفيليس)3(

فكانت.:آ)4(

.(1/173)الروضتين)5(

ومعجموالتاجالقاموس.الفاخرةالثيابإليهتنسب،دمياطقربالرومبحرجزائرمنبجزيرةبلد-كسكين-تنيس)6(

.البلدان

البلدانومعجمالقاموس.والدبقيةالدبيقيةالثيابمنهابمصربلد-كأمير-ودبيق.تصحيفوهو.ديبقي:ط)7(

.(917)الدريةوالكواكب(1/172)والروضتين

.آفيليس)8(

ذهبي.دقيقبطرازدبيقيوطيلسان:والكواكبالروضتينوفي،مذهبةبطراز:ط()9

وفرس:الكواكبوفي،صفراءحجروفرس:الروضتينوفي.والتاجالقاموس.الخيلمنالأنثى:الحجر(1)0

.صفراءحجرة

.وشربشار:آ(11)

.بيضاءتندةفيها:ط()12

.(بشار)العراقيةالعاميةفياليومإلىمستعملةوهي،والثيابالأقمشةفيهاتلفماوهي،بقجةجمع()13
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وسار،مشهودايوما()1فكان،السنةهذهمنالاخرةجمادىمنوالعشرينالخامسالإثنينيومذلكوكان

نوربعديوسفأخدملا:قالالياروقيالدولةعينسوىعنهميتخلفولم،خدمتهفيبكمالهالجيش

ذلك.علىالديننورفلامه،الشامإلىبجيشهوسار،الدين

علىلهيخطب،الديننورللملكثائب)2(بصفة(المصريةبالديارأالدينصلاحالملكوأقام

فيالدينصلاحلهويتواضع،الدينصلاحالأسفهلاربالأميرالديننورويكاتبه.المصريةبالديارالمنابر

غايةأيامهفيالعاضدواضطهد،النفوسلهوخضعت،القلوبعليهالتفتقدولكن،والعلامةالكتب

فأحبوه،معهالذينإقطاعاتفيوزاد،البلادتلكفيالعبادبينالدينصلاحقدروارتفع،الاضطهاد

يقيمأنوأمره،مرسومهبدونالوزارةقبولعلىيعنفهالديننورإليهوكتب.)3(واحترموهوخدموه

ابنملك:ذلكغضونفييقولالديننوروجعل،ذلكإلىالناصريلتفتفلم،المصريةالديارحساب

وشرط،إليهفأرسلهم،وقرابتهوإخوتهأهلهمنهيطلبالديننورالملكإلىالدينصلاحوأرسل.أيوب

وتمكن،أمرهوكمل،بذلكدولته)5(وتوطدت،)4(هنالكأمرهفاستقر،لهوالطاعةالسمععليهم

أركانه.وقويت،سلطانه

الطويل(منأ:الوزير)6(لشاورالدينصلاحقتلفيالشعراءبعضقالوقد

موقوتاكانقد)8(الزحمنمنبأمرملكهايوسفحوز)7(لمصرهنيئا

جالوتا)01(داودقتلإلا)9(يماثلشاورايوسفقتلفيهاكانوما

والطاري،بالكاملالملقبشجاع:وهمشاورأولادالسنةهذهفيالعاضدوقتل:(1)1شامةأبوقال

مصر.ببلادبرؤوسهموطيف،المسلمينبفارسالملقبالآخروأخوهما،بالمعظمالملقب

.سارثم:ط)1(

صفة.:ط)2(

.وخدموهواحترموهفأحبوه:ط)3(

بمصر.:ط(4)

.وتوطأت:ط،وحفظ:آ()5

.(1/018)والروضتين(86)العمادديوانفيثالثمعالبيتان)6(

تصحيف.وهو.حورلمصرهيا:ط)7(

.طفيليس)8(

.افيليس)9(

والروضتين:الديوانفيبعده(01)

ماشيتاحزتبلأملتمانلتفقدبالمنىاليومأبشرلقلبيوقلت

.(1018/)الروضتين1()1



السودانوقعة-وأصحابهالخلافةمؤتمنالطواشيمقتل

وأصحابهالخلافةمؤتمنالطواشي(1)مقتلذكر

()2(اللهنصرها،الدينصلاخالملكيدعلى
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منهاليخرجوا،المصريةالديارإلى)4(ليقدمواالفرنجإلىبمصرالخلافةدارمنكتبأنه)3(وذلك

مؤتمن)6(الخادمإليهمبالكتابيفد)5(الذيوكان،النوريةوالعساكرالشاميةالإسلاميةالجيوش

في)8(فصادفه،إليهأمنإنسانمع)7(أرسلهقدوكان،حبشياوكان،بالقصرالعساكرمقدم،الخلافة

ففهم،الكتابفأخرج،فقرره،الدينصلاحالناصرالملكإلىوحمله،حالهأنكرمنالطريقبعض

علىاطلعقدالدينصلاحالملكأن)9(الخادمالخلافةمؤتمنواستشعر.وكتمهالحالالدينصلاح

فأرسلالصيدإلىخرجأنالأيامبعضفيلهعنثم،نفسهعلىخوفاطويلةمدةالقصرفلازم،الأمر

خدمةيلونالذينالخدامجميععزلثم،إليهرأسهوحمل،وقتلهعليهقبضمنإليهالدينصلاحالملك

صغارهاالأموربجميعيطالعهأنوأمره،قراقوشالدينبهاءعوضهمالقصرعلىواستناب،القصر

وكبارها.

السودانوقعة

قريباواجتمعوا،لذلكغضبواالخدامبقيةوعزل،الحبشيالخادمالخلافةمؤتمنقتللماأنهوذلك

منكثيرخلقفقتل،القصرينبينالدينصلاحالناصرالملكوجيشهمفاقتتلوا،ألفاخمسينمن

،بحجارةالقصرمنالشاميالجيشقذفوقد،المعركةإلىالقصرمنينظرالعاضدوكان،الفريقين

شمسالناصر1(أخا)0إنثم.بأمرهيكنلم:وقيل،العاضدبأمرذلككان:فقيل،سهاممنهوجاءهم

)1(ط

)2(عن

)3(ب

)4(عن

)5(أ:

)6(ط

)7(ط

)8(ب

)9(ط

)01(أ:

:قتل.

وحدها.ب

لأنه.:

وحدها.ط

.الكتابنفذالذيوكان

الطواشي.:

.الكتابوأرسل:

فصدفه.:

الخلافة.مؤتمنالطواشي:

أخو.فأمر:ب،أخوفجمع
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منظرةبإحراقأمر،أزرهليشد)2(أخيهإلىالديننوربعثهقد،للحربحاضراوكان،()1تورانشاهالدولة

أظهركمبينمنالسودانهؤلاءتخرجواأنيأمركمالمؤمنينأميرإن:ونودي،بابها)3(ففتح،العاضد

إلى()4(الناصرالملكأوأرسل.جداالسودانجأشوضعف،الشاميونفقوي،بلادكمومن

عندفولوا،فأحرقهازويلةببابوأولادهموأهلوهمدورهمفيهاالتي،بالمنصورةالمعروفةمحلتهم)5(

الدين،صلاحالملكمنالأمانطلبواثم،كثير)6(خلقمنهمفقتل،السيفوركبهم،مدبرينذلك

صلاحالملكأخوتورانشاهالدولةشمس)8(إليهمخرجثم،)7(الجيزةإلىوأخرجهم،ذلكإلىفأجابهم

!وظلموأبماضاوصيتمابيوتهتمفتتف):القليلإلامنهميبقولم،أيضاأكثرهمفقتل،الأكبر)9(الدين

.(52:النملأ

الدينشهابصاحبهايدمنوانتزعها،جعبرقلعةزنكيبنمحمودالديننورالملكافتتح:وفيها

.ملكشاهالسلطانأياممنأيديهمفيوكانت،العقيلي)01(مالكبنعليبنمالك

الدين.نورفجدده،حلبجامعاحترق:وفيها

حلب.بظاهرالمحلةإليهتنسبالذي(1ياروق)1مات:وفيها

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الحنبلي:الواعظالحسنأبو،)12(الدجاجيسعيدبننصربناللهسعد

.(1/603)الأعيانوفياتفيوالخبر.تصحيف.نورشاه:ط(أ

لأخيه.:ط2(

.الباب:ط3(

.السلطان:ط(4

.السودانمحلة:ط(ه

.كثيراخلقا:ط6(

.(1178/)الروضتينانظر.تصحيفوهو.الجزيرة:أ7(

لهم.:ط8(

الأعيانوفياتفيوالخبر.تصحيفوكلاهما.الاخر:بوفي،الاكثر:أوفي،طفياللفظةليست9(

(1/603).

.(989/)الأثيروابن(جعبر)البلدانمعجم،العقيليعليبنفلك:بوفي،بللبنعليبنبلل:أ(01

-6117/)الأعيانووفيات(1018/)والروضتين(الياروقية)البلدانمعجم.تصحيفوهو.ماروق:ط(11

.(348/)الفداءأبيومختصر(181

(246/)الوفياتوفوات(13941/)والوافي(12317/)الإسلاموتاريخ(01/228)المنتظمفيترجمته(12

.(503-1/203)رجبابنوذيل
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عليهأثنىوقد)2(.الوعظلطيفوكان،ووعظوتفقهالحديثوسمع.وأربعمئةثمانينسنةولد
)1(

:وأنشد)3(،لذلكالتعرضعنفنهى،الصفاتأحاديثعنمرةسئلأنهوذكر،ذلكفيالجوزيابن

ا)4(طويلا

فرضاطاعتهصيرتالتيوأنت)6(يرضىأننفسياالغضبان)5(العاتبأبى

والأرضا)7(خديكبالهجرانهموإنهجرهتطيقينلامنتهجريفلا

لي:وقالى،المنامفيهاتفبيفهتف،الخليفةمنمرةخفت:قالىأنهعنه)8(الجوزيابنوذكر

الكامل(منأ:)9(اكتب

()01العلامالواحدلطفوترجالأيامحادثبصبركادفع

بسهامصروفهاريبورماككربهاتضايقوإنتيأسنلا

)11(والأوهامالأبصارعلىتخفىفرجةذلكبينتعالىفله

الضرغاممنسلمتوفريسةالقناأطرافبينمننجامنكم

الزوزني،رباطجانبإلىودفن،سنة)13(وثمانينأربععن،)12(السنةهذهمنأشعبانفيتوفي

أحمد.الإماممقبرةإلىنقلثم

العاضد.أيامالمصريةالدياروزير،الجيوشأميرالملقب،()14السعديشجاعأبو،مجيربنشاور

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

سنة.مولده:ب،فيولد:أ

وحدها.طعن

.أفياللفظةليست

رجب.ابنوذيلالمنتظمفيالبيتان

الغائب.:والمنتظم،ط،أ

المنتظم.عنهناوما.ترضى:الأصولفي

.خدك:المنتظم

.(01/282)المنتظم

رجب.ابنوذيلالمنتظمفيالأبيات

.أفيالبيتليس

.والأوهامالأفهامعلىتخفى:ط

منها.:ط

وحدها.طعن

الأثيرابنفيترجمته.لهترجموامنعندولاب،أفي(الدين)لفظةوليست.الدينمجيربنشاور:ط

(46)3/الفداءأبيومختصر(484-2943/)الأعيانووفيات(571-1/561)والروضتين(999-101/)

.(3374/)الجنانومرآة(4186/)والعبر(931-21/317)الإسلاموتاريخ
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بهاستدعى،الفاضلالقاضياستكتبمنأولوهو،رزيكبني)1(أيديمنالوزارةانتزعالذيوهو

فضلهمنرأوالمابالقصرالكتابمنهوانحصر،عندهفحظي،)2(السدرةبابمنإسكندريةمن

الكامل(منأ:)3(يقولحيثاليمنيعمارةفمنهم،الشعراءامتدحهوقد.وفضيلته

يضجرلممحمددين)5(نصرمن)4(وشاوزالحديدمنالحديدضجر

فكفرزمانيايمينكحنثتبمثلهليأتينالزمانحلف

معهفأرسل،الديننور)6(الملكإلىفالتجأ،سواربنضرغامالأميرعليهثارأنإلىقائمايزلولم

الدينأسديزلفلم،()7(حدهوجهل1،عهدهفنكث،عدوهعلىفنصروه،شيركوهالدينأسدالأمير

يديهأبينعنقهضرب،يوسفالدينصلاحأخيهابنيدي!ىالسنةهذهفيقتلهكانحتى،عليهحنقا

()9(ذكرناكما،شيركوهأالدينأسدبعدهواستوزر.الآخرربيعمنعشرالسابعفي()8(جرديكالأمير

.أياموخمسةشهرينإلابعدهمدتهتطلولم

حبيببنمغيثبنشأسبنعشائربننزاربنمجير)11(بنشاورشجاعأبوهو:)01(خلكانابنقال

.)13(السعديةحليمةوالدوهو،اللهعبدذؤيبأبيبنمخيس)12(بنربيعةبنالحارثابن

أعلم.والله،المدةبعدإلىبالنسبةالنسبهذالقصرنظرهذاوفي،قالكذا)14(

وحدها.أعن(1)

.السدرة:أ)2(

.الأعيانوفياتفيالبيتان)3(

نصر.في:أ()4

.آل:الأصلينفي()5

.طفيليس)6(

وحدها.بعن)7(

.شاورترجمة:الأعيانوفيات.تصحيفوهو.جردنكالأميريديبين:ط)8(

.طفيليس)9(

.(2943/)الأعيانوفيات(51)

الدين.مجير:ط(11)

يخنس.:الأعيانوفياتوفي،الأصلينفيمصحفةاللفظة()12

.(265)حزمابنوجمهرة(288/)الكلبيابنجمهرة()13

.أفيليس)14(
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:)2(الرواديالكرديالدينأسد(1)شاذيبنشيركوه
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هوخدم.أذربيجانأعمالمن،)4(دوينلهايقالقريةمنوهو،الأكراد)3(شعوبأشرفوهم

فاستناب،العراقشحنةالخادمبهروزالدينمجاهد(هالأمير-الأكبروكان-أيوبالديننجموأخوه

قراجامنهاربا)7(زنكيالدينعمادالملكدخلهاأنفاتفق،تكريتقلعةعلى)6(أيوبالديننجم

منبهروزفأخرجهما،تأديبفيالعامةمنرجلاقتل)8(أناتفقثم،وخدماهإليهفأحسنا،الساقي

أيوبفاستناب،محمودالديننورولدهعندحظياثم،إليهمافأحسن،بحلبزنكيإلىفصارا،القلعة

قدوكان.عندهوأخصهم،أمرائهأكبرالديننورعندالدينأسدوصارالديننوروأقره،)9(بعلبكعلى

فيوجهادهوصرامتهوشجاعتهلشهامتهوذلك،الإقطاعاتمنعندهلهمامع،وحمصالرحبةأقطعه

يومسيماولا،ومحمودةمعتبراتووقعات،ومعدودةمعدوداتأيامفي،وغيرهمالفرنج(1)0اللهأعداء

،ثراهبالرحمةاللهفبل،مصربديارفعلهماذلكمنوأعجب،بالنصرالمحروسةدمشقالشهيدفتح

منوالعشرينالثانيفيوذلك،لهحصلبخانوقفجأةالسبتيوموفاتهوكانت،مأواهالجنةوجعل

الله.رحمهالسنةهذهمنالاخرةجمادى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

(481-2947/)الأعيانووفيات(201-9101/)الأثيروابن(81-108/)الشاميالبردتىسنافيترجمته

الجنانومرآة(187-4186/)والعبر(47-346/)الفداءأبيومختصر(037-936)العبريابنوتاريخ

شير:لأن،الجبلأسدمعناهأعجميلفظشيركوهأنخلكانابنوعند.(917)الدريةوالكواكب(3374/)

جبل.:وكوه،أسد

منبطن:والواوالراءبفتحوهو.الترجمةمصادرعنهناوما.الزرزاري:ط،الدراري:ب،الزراري:أ

الفداءأبيومختصر(7/913)الأعيانووفيات(037)العبريابنتاريخ.الاكرادمنكبيرةقبيلةالهذبانية

(3/47).

وتزوجناالاكرادعندنزلناعربنحنإنما:وقالواالاكرادإلىالنسبةأيوببنيمنجماعةوأنكر":الذهبيقال

.(بشار)(21/931)الإسلامتاريخ"منهم

وكسر-(7913/)خلكانابنعندبضمهاأو-ياقوتعند-الدالبكسر:ودوين.تصحيفوهو.درين:ط

ولم،تفليسمنبالقرب،أرانجهةمن،أذربيجانعملآخرفيبلدةوهي:نونوبعدها،الياءوسكون،الواو

جمهوريةفياليومتفليسوتقع.الشرقيةالخلافةبلدانفيوتفليسأرانعنحديثهأثناءدوينلوسترانجكييذكر

جورجيا.

وحدها.بعن

وحدها.طعن

.بفيليس

قتلا.:أ

زنكي.بعلبك:أ

.طفياللفظةوليست.أعدائه:ب
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بدربالجابيةبابداخلالأسديةالخانقاه)3(تنسبوإليه:)2(الدينشهابالشيخ)1(وقال

القبلي.)5(بالشرفالأسدية)4(والمدرسة،الهاشميين

الممالكوأطاعته،الملكلهاستوسق)6(ثم،يوسفالدينصلاحأخيهابنإلىبعدهمنالأمروال

الحمد.ولله،هنالك

البطي:بابنالمعروفسلمانبنأحمد)7(بنالباقيعبدبنمحمد

الله.رحمه،التسعينوقارب،إليهورحل،وأسمع،الكثيرالحديثسمع

وكان.ألفاظهويغير)9(،البلاغةنهجيحفظكانإنه:يقال:الواعظاللهعبدأبو،)8(الفارقيمحمد

."الفارقيةالحكم"بيعرفكتابعنهويروى،كلامهيكتب،بليغافصيحا

:()12الأصبهاني(1محمد)1أبو،(01رجاء)بنالواحدعبدبنمعمر

وهوتوفي.بالحديثجيدةمعرفةلهوكانت،نعيمأبيأصحابعنروى،الوعاظالحفاظأحد

بالبادية.الحجإلىذاهب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

شامة.أبوقال!:ط،قالثم:ب

.75()2/الروضتين

.(272)الأطلالمنادمة

.(97)الأطلالمنادمة

تصحيف.وهو.الشرق:ط

اجتمع.:واستوسق،ط،أمنهناوما،استوثق:ب

كتبفيهذامثليوجدولا،يصحولا"أحمدبنالواحدعبدبناللهعبدبنمحمد":النسخوبعض،طفي

عنهوروى،وسمع،947سنةولد،مشهوربغداديشيخهذاالبطيوابن،الصوابهوأثبتناهوما،التراجم

(73-271/)الدبيثيابنوتاريخ(83)نقطةلابنوالتقييد(0/1922)المنتظمفيترجمةوله،الغفيرالجم

.(بشار)وغيرها(327-21/326)الإسلاموتاريخ(41)المستفادفيكماالنجارابنوتاريخ

الأعيانووفيات(9501/)الأثيروابن(454-2431/)الشاموخريدة(01/922)المنتظمفيترجمته

نأالمصادرهذهبعضوفي(444/)والوافي(4/188)والعبر(3/48)الفداءأبيومختصر(5156/)

الفارقي.الملكعبدبنمحمد:اسمه

.(01/922)المنتظم.تصحيفوهو.ويعبر:ط

.رجاربن:الأثيروابنط

أحمد.أبو:المصادروباقيطوفي،الأثيروابنالأصلينفيكذا

.(3377/)الجنانومراة(4918/)والعبر(4011/)الحفاظوتذكرة(01/922)المنتظمفيترجمته
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وكهسمئةوستيرخيللعسنةكين5ث!
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أهلها،علىضيقوابحيث،يوماخمسينمصربلادمندمياطمدينةالفرنجحاصرتمنهاصفرفي

الدياريملكواأنرجاء،والبحرالبرمنتجمعواقد،)1(كثرةيحصونلاأممفيخلقامنهموقتلوا

نور)3(الملكإلىالدينصلاح)2(الملكفكتب.القدسعلىالمسلميناستيلاءمنوخوفا،المصرية

)4(خلفهمصرمنخرجإنفإنه،الجيوشمنلإمدادإليهيرسلأنمنهويطلب،عليهميستنجدهالدين

مصر،أخذعلىبه)6(يتقوونلهممعقلاوجعلوها،دمياطأخذواالفرنجعنغفل)5(وإن،بسوءأهلها

عنالفرنجغيبةاغتنمالديننورإنثم،بعضابعضهايتبع،كثيرةببعوث()7(الديننورأإليهفارسل

رجالهممنوقتل،أموالهممنوغنم،ديارهمخلالفجاس،)9(جيشهفيإليهمفصمد،بلادها)8(

الأميرأبوهالدينصلاحإلى()12أرسلهمنجملة(1من)1(1)0وكان.كثيراشيئاوأطفالهمنسائهممنوسبى

رجب.فيمصرمنالجيشفتلقاه،أولادهبقيةومعه،الجيوشتلكمنجيشفي)13(أيوبالديننجم

وكذلكوالجيزةودمياط)14(الإسكندريةوأقطعه،الدينصلاحلولدهإكرامالتلقيهالعاضدوخرج

)16(انفصلتحتىدينارألفبألفالكائنةهذهفيالدينصلاحالملكالعاضدأمدوقد،أولاده)15(لبقية

بلادهم،حاصر)17(قدالديننورالملكأنبلغهملأنه،دمياطعنالفرنجوأجلت،دمياطعنالفرنج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

17(

إليها.جاؤواكثيرةأممأ:ط،لحقواقدكثرةيحصونلامامنهموقتلوا:ب

.طفيليس

وحدها.أعن

خلف.:أ

قعد.:ط

ط:بها.

وحدها.طعن

بلدانهم.:ط

.كثيرةجيوش:ط

.بفيليس

في.:ط

.أباهأيوبالديننجمالأمير-أرسل:ب-بعثأنالدينصلاحإلىأرسل:ب،أ

.أفيليس

إسكندرية.:ط،ب

بقية.:أ

انقطعت.:أ

.غزا:ط
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عناللهفجزاه،أموالهممنجزيلامالاوغنم،وأطفالهمنسائهممنكثيراوسبى،رجالهممنخلقاوقتل

،البلادأمنعمنوكانتفحاصرها،)1(الكركإلىالآخرةجمادىفيالديننورسارثم،خيراالإسلام

عليهما)3(يلتفأنفخاف،دمشقنحوأقبلاقدالفرنجمنمقذمينأنبلغهولكن،يفتحهاأنفكاد)2(

الديننورفرحدمياطعنالفرنجأجلتولما،فحصنهادمشقإلى)4(وأقبل،الحصارفترك،الفرنج

الديننورالملككانوقد،قصيدأ96(ذلكفيمنهمكل)5(الشعراءوأنشد،شديدافرحاوالمسلمون

مسلسلحديثفيهجزءا73(الحديثطلبةبعضعليهقرأإنهحتى،بذلكالاغتمامقوي،الاهتمامشديد

نأاللهمنلأستحيإني:وقال،ذلكمنفامتنع،التسلسل)9(ليتصل)8(يتبسمأنمنهفطلب،بالتبسم

.دمياطبثغرالفرنجيحاصرهموالمسلمون،متبسمايراني

فيرأىالمنصورةبالقلعةالدرداءأبيمسجد)12(إمامأن()11(الدينشهابأالشيخذكر)01(وقد

بأنوبشرهالديننورعلىسلم:لهيقولوهو،!اللهرسولدمياطعنفيهاالفرنجأجلىالتيالليلةتلك

،حارمتليومسجدمابعلامة:فقال؟علامةبأي،اللهرسوليا:فقلت،دمياطعنرحلواقدالفرنج

صلىفلما؟الكلبمحمودهوومن،()13(محموداتنصرولا1،دينكانصراللهم:سجودهفيوقال

محمودهومن):ذكرعندإلىجاءفلما،بالعلامةوأخبره1،بذلكبشرهالصبحصلاةعندهالديننور

:فقال،ذلكفقال:!اللهرسولبهأمركماقل:الديننورلهفقال،ذلكقولانقبفمن(الكلب

.(()14المنامفيأخبركماالأمرفإذاكشفواثم،بذلكوفرحاتصديقاالديننوروبكى،صدقت

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

14

.(1/831)وضتينلرا0تصحيفوهو،لكرخا:ط

.دوكا:ط

يلتفت.:ب

نحو.:ط

كلا.:أ

الروضتين.الأصفهانيوللعماد،الشاغوريولفتيان،اليمنيلعمارةمنها،ثلاثةالقصائدهذهمنشامةأبوأورد

(/1181-182).

ذلك.فىجزءا:ط،خبرا:أ

تبسم.:أ

ليصل.:ط

.(1181/)الروضتينفىأكثربتفصيلالقصة

شامة.أبو:ط

حديثأ.شقالذيالطريقعلىدمشققلعةمنالشماليةالجهةفييقع

الروضتين.عنالمعقوفتينبينما

والروضتين.طمنأثبتناهوما،هيهيفإذاالليلةتلكوكشفواففرحبالعلامةوأعلمه:ب،أ
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سليمانأبيمشهدوعمر،دارياجامعالديننورالملكعمرالسنةهذهوفي:)1(الكاتبالعمادقال

بدمشق.وشتى،بهاالداراني

صلاحوالداأيوبالديننجمهناكمنوفارقه،أيامأربعةالكرك()2(الديننوراحاصر:وفيها

للخليفةيخطبأنالدينصلاحابنهيأمرأنالديننورالملكوصاهوقد،بمصرابنهإلىمتوجهاا)3(الدين

ليمنعواالسواحلمنالفرنجوقدم،ذلكفييعاتبهبعثالخليفةأنوذلك،4(بمصرالعباسيالمستنجد

الديننورفقصدهما،الفرنجفرسانأشجعوكانا،الهنفريوابن)5(الدقيقبنفيليبمعالكرك

طريقه.عنفحاداليتلقاهما)6(

كثيرةأسوار)7(فتهدمت،الأرضأكثروعمت،والجزيرةبالشامعظيمةزلزلةكانت:وفيها

سقطتوبعلبكوحلبوحماةوحمصبدمشقولاسيما،أهلهاعلىكثيرةدوروسقطت،بالشام

.)8(الزلزلةبهذهسقطماأكثرعمارةالديننورالملكفجدد،قلعتهاوأكثرأسوارها

الديننورأخو،)01(الموصلصاحب،)9(زنكيبنمودودالدينقطبالملكتوفي:وفيها

،الملوكخيارمنوكان.سنةوعشرونإحدىمنهاملكهومدة،سنةأربعونالعمرمنوله،محمود

سيفولدهبعدهمنوتملك.الشكلحسن،إليهممحسنا،)12(عليهمعطوفا،)11(الرعيةإلىمحببا

مملكتهمدبروكان،ماردينأصحاب،أرتقبنإيلغازيبنتمرتاشبنتخاتونالستابنغازيالدين

غاشما.ظالماوكان،المسيحعبدالدينفخر)13(فيهموالمتحكم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

12(

13(

.(98-188/)الشاميالبرقسنا

.طفيليس

وحدها.طعن

بمصر.يخطبأن:ط

:(1183/)الروضتينوفي،الرقيقبنقريب:الأثيرابنوعند،النسخمنأيدينابينفيماالتصحيفكثيرتااللفظتان

!أ.ء9111،ا!4االاااأ3:اسمهأنحاشيتهوفي(1/09)الشاميالبرقسناعنهناوما،الرفيقبنفليب

ليقابلهما.:ط

وتهدمت.:ط

الأماكن.بهذهوقعما

الأعيانووفيات(187-1186/)والروضتين(8028/)الزمانومرآة(701-9601/)الأثيرابنفيترجمته

.أخرىلمصادرذكروفيه(865/)والأعلام(3378/)الجنانومرآة(4/191)والعبر(5203-303/)

الموصل.صاحبالديننورأخو:ط

للرعية.:أ

إليهم.:ب

فيها.:ط
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بينكثيرةحروبكانتوكذلك،الأندلسبجزيرةالمغربملوكبينكثيرةحروبكانت:وفيها

أيضا.المشرقملوك

الكبير.بزغشالأميرأ)1(قبلهاوالتيالسنةهذهفيأبالناسوحج

ء)2(.
فيها.توفيالأعيانأكابرمنأحداارولم

وخمسمئةوستيرستسنةحنلت5ث!

مرضقدكانالمستنجد)3(الخليفةأنوذلك،المستضيءابنهوخلافةالمستنجدوفاةكانت:فيها

الناسوفرح،ذلكبسببعظيمةضيافة)5(فعملت،()4(للناسيبدوفيماأعوفيثم،السنةهذهأولفي

.)8(اللهرحمه،الحمامفيفمات،شديدضعف)7(وفيه،الحفامإلى)6(الطبيبأدخلهثم،بذلك

يوم()9(وفاتهفكانتأ،لموتهاستعجالاالطبيبعلىالدولةبعضبإشارةكانذلكإن:ويقال

سنةعشرةإحدىخلافتهمدةوكانت.سنةوأربعينثمانعنالآخرربيع)11(ثامنالظهر)01(بعدالسبت

.وشهرا

يتركولم،والضرائبالمكوسعنهموضع)12(،بالرعاياوأرفقهموأعدلهمالملوكخيارمنوكان

لهفقال،دينارالافعشرةفيه)13(وبذل،شريررجلفيأصحابهبعضإليهشفعوقد،مكسابالعراق

.شرهمنالمسلمينلأريحبمثلهوائتنيدينارالافعشرةأعطيكأنا:الخليفة

)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

)01

)11

)12

)13

قبلها.وفيمافيها:ط

.أمنالسطرهذاسقط

.طفيليس

.بفيليس

فعمل.:ط

الحكيم.:أ

وبه.:ط،وعنده:أ

.555سنةولايتهذكرعندترجمتهمصادرتقدمت

ط:توفي.

وحدها.طعن

الاخر.ربيعتاسع:الأثيرابنوعند.الزمانمراة.ثاني:ط،بفي

ومنع.:ط

لها.لزومولا.المستنجدوكان:بفيوقبلها.فبذل:ب،أ
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الجملفيوذلك،العباسيينمن)1(والثلاثونالثانيوهو،اللحيةطويلأسمرالمستنجدوكان

ادبسبط(منأ:الأدباءبعضفيهقالولهذا.()2(باء،لاما

الخلفا)3(الجملبحسابعددتإنكلهمالعباسبنيلبأصبحت

غير!ك!يواللهرسولالمنامفيرأىوقد.،)2(اللهرحمه1،المنكرعننهاء،بالمعروفأفاراوكان

..)5(
وعافني،هديتفيمناهدنياللهمقل:لهيقولوهو،أيامبأربعةيليأنقبلاخرهن!كالت،مرة

.)6(بتمامهالقنوتدعاء،عافيتفيمن

اللهرحمه،الرصافةمنالتربإلىنقلثم،الخلافةبدارودفن،الظهرقبلالأحديومعليهوصلي

.تعالئ)7(

المستضيء)8(خلافة

وكان.غضة)9(:تدعى،أرمنيةوأمه،المقتفيبنالمستنجديوسفبنالحسنمحمدأبووهو

تاسعالأحدبكرةوجلس،أبوهماتيومبالخلافةلهبويع.وخمسمئةوثلاثينستسنةشعبانفيمولده

فيووافقه،هذاغيرعليبنالحسنبعدالحسناسمهأحدالخلافةيلولم.الناسوبايعه،الاخرربيع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

خطأ.وهو.والثلاثين:الأصولكلفي

.32=لمجموعوا2-لباءوا03-اللام

.(391)والكواكب(1/091)الروضتينفيالبيت

وحدها.أعن

وكانت.:ب

رقموالترمذي(5241)رقمداودوأبو(1/373)والدارمي(1/991)المسندفيأحمدرواه،الوترقنوتدعاء

سننهفيوالبيهقي(3172/)المستدركفيوالحاكم(1178)رقمماجهوابن(3/248)والنسائي(464)

قنوتفيأقولهنكلماتلمجي!اللهرسولعلمني:قالعنهمااللهرضيعليبنالحسنحديثمنكلهم(2902/)

وقني،أعطيتفيماليوبارك،توليتفيمنوتولني،عافيتفيمنوعافني،هديتفيمناهدنياللهم":الوتر

ربناتباركت،عاديتمنيعزولا،واليتمنيذللاوإنه،عليكيقضىولاتقضيفإنك،قضيتماشر

.هذامنأحسقشيئاالوترفيالقنوتفيع!يلأالنبيعننعرفولا:الترمذيقالصحيححديثوهو."وتعاليت

نأيستحببل،واجبغيرأنهعلىدليلففيه،عليهيداوميكنولم،أحياناالدعاءبهذايدعوكي!وكان:أقول

.()ع.أحياناويتركه،أحياناالإنسانبهيدعو

.بفيتعالئوليست،أفيالعبارةليست

(4/223)والعبر(8/256)الزمانومرآة(9/901)الأثيروابن(233-01232/)المنتظمفيترجمته

.(3104/)الجنانومراة(1/037)الوفياتوفوات(257)والفخري

الأثير.وابنالوفياتوفواتوالمنتظم(26)الخلفاءوأمهاتأمنأثبتوماعصمة:ط،ب
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بغدادقضاةقضاءوولى،مشهودايوماوكان،خلعةألفمنأكثرالناسعلىيومئذوخلع،أيضاالكنية

الأستاذوهو،عظيمةخلعةالوزيرعلىوخلع،الاخر)1(ربيععشررابعالجمعةيومالحديثيبنلروح

عشرسبعةوأمر،والعشاءوالمغربالفجر:أوقاتثلاثةفي)3(نوبةبابهعلىوضربت،)2(الدينعضد

ذلك.(بعد)5احتجابهكثرثم،طويلةمدةمنعواقدكانوابعدمافتكلمواللوعاظوأذن،(4)المماليكمنأميرا

منأ:)7(الموصلبأرضوهمالمستضيءبخلافةالبشارةجاءتهمحينالكاتبالعماد)6(نظمهومما

الخفيف(

النبيءعموابنالبردوارثبالمستضيءالزمانأضاءقد

المجيء)8(بهذامرحبافيالوالعدوالشريعةبالحقجاء

هنيءعيشبكلبؤسبعدفازوابغدادلأهلفهنيئا

المضيءالزمانفيفالعود)9(،طمالم!الزمنفيكانإنلمح!ومضي

والخابورنصيبين)11(وكذلك،فأخذهاالرقةإلى،)01(زنكيبنمحمودأالديننورسار:وفيها

إلىسارثم،،)13(مودودبنزنكيأالدينعماد)12(،أخيهابن،ابنتهزوجإلىوسلمها،وسنجار

مودودالدينقطببنغازيالدينسيفأخيهابنعلىوأقرها،يوماوعشرينأربعةبهافأقام،الموصل

بنفسه،تأسيسهعلىووقف،)14(وتوسعتهجامعهابعمارةوأمر،الأخرىابنتهوزوجه،الجزيرةمع

)1

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

13

14

السبتيوموهو،القضاةلقضاءولايتهمنالثانيباليومأبيهعند(المعاليأبو)الحديئيأحمدبنروحبنالملكعبدشهد

انظر.الآخرربيععشرينحاديالجمعةيوميكونوبذلك،وخمسمائةوستينستسنةالآخرربيعمنوالعشرونالثاني

.بيروت-العلميةالكتبدارطبعة22(/)16النجارلابنبغدادتاريخذيلفيالحديثيروحبنالملكعبدترجمة

.(1/371)الوفياتوفوات(572)الفخريفيترجمته،الدولةعضد:ط

.دبابات:ط

لك.لمماا:أ

.هذا:ب

الكاتب.العمادقالالموصلإلىبولايتهالبشارةجاءتولما:طفيالعبارة

(112/)العرا!تىوخريدة(65-64)العمادديوانفيبيتأ13منمؤلفةقصيدةمن1،2،6،13هيالأبيات

الروضتين.فيعدداهناكماوهي

تصحيف..المحي:ط

.بالعود:ط،ب

.طفيليس

.وكذا:ط

الدين.عمادبنمودود:ط

.بفيليس

ووسعه.:أ
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تلميذيحيىبنمحمدتلميذ،النوقاني)1(بكرأبيللفقيهالتدريسوولى،للفقهومدرساخطيبألهوجعل

الشيخبإشارةكلهوذلك،الموصلقرىمنقريةالجامععلىووقف،بذلكمنشورالهوكتب،الغزالي

يحضر،المولدشهرفيدعوةسنةكلفيوله،فيهايقصدزاويةلهكانتوقد،الملاعمرالعابدالصالح

صاحبه،الديننورالملككانوقد،بذلكويحتفل،والوزراءوالأمراءوالعلماء)2(الملوكعندهفيها

)4(بالموصلمقامهمدةفيعليهأشارالذيوهو،المهماتمن)3(يعتمدهوما،أمورهفييستشيرهوكان

المصائب،عنهمواندفعت،مسرةكلالموصللأهلبقدومهحصلفلهذا،الخيراتمنفعلهمابجميع

.(()والضرائبالمكوسعنهموأسقطأ

معهوأخذه،اللهعبدوسماه،المسيحعبد()7(الدينفخرأالغاشمالظالمأهلها)6(بينمنوأخرج

.الإسلامفأظهر،نصرانياهذاالمسيحعبدكانوقد.خيرااللهفجزاه،حسنأإقطاعافأقطعه،دمشقإلى

والمسلمينالعلماءحقفيالسريرةخبيثالسيرةسيئوكان.دارهجوففيكنيسةلهإن:يقالوكان

.(1الملا)0عمرالشيخله)9(استأمنالذيكانالموصلالديننوردخلولما.)8(خاصة

إليهفأحسن،يديهبينفوقف،أخيهابنإليهخرجالموصلإلى)11(الديننوردخلوحين

نوريدخلولم،عظيمةاصلهةفيالبلدإلىبها)13(فدخل،الخليفةمنجاءتهخلعةوألبسه،)12(وأكرمه

أقامليلةاخر)14(كانتفلما،يومأوعشرينأربعةذكرناكما،بهافأقام،الشتاءقويحتىالموصلالدين

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

:(1918/)الروضتينوفي،التوقاني:(189/)الشاميالبرقسناوفي،البرقاني:ط،ب،اليوقاني:أ

الأصولي.النوقانيالعباسأبيبنمحمدبناللهعبدبكرأبوالدينعمادوهو.تصحيفذلكوكل.التوقاتي

.(4/2753/)الألقابمعجمفيالآدابمجمعتلخيصفيترجمته

.والوزراءوالعلماءوالأمراءالملوك:ط

.يعتمدهوممن:ط

الموصل.في:ط

وحدها.أعن

أظهرهم.بين:ط

.أفيليس

المسلمين.وخاصة:ب،أ

الدين.نوراستأمن:ط

.غازيالدينسيفالملكمنفطلب:ب،أفيبعدها

.طفياللفظةوليست.على:ب

إليه.وأحسنفأكرمه:أ

فيها.:ط

بها.إقامتهمنليلةآخرفيكانفلما:ط
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الله.أعداءوقتال،الجهادوتركت،بلدكلكطابت:لهيقولوهوالمنامفي!ي!اللهرسولرأى،بها

.الشامإلى()1(سائروهوأإلاأصبحوما،السفرإلىفورهمنفنهض

،والخابور،ونصيبين،سنجارعلىمعهوكان،عصرونأبيبنالدينشرفالشيخواستقضى

وأصحابا.نواباعصرونأبيابنفيهافاستناب

بهاالقضاةقضاءوولى،شيعةكانوالأنهممصرقضاة()2(يوسفالدينصلاحأالملكعزل:وفيها

شافعية،)5(قضاة)4(الأعمالسائرفيواستناب،الشافعيالماراني)3(درباسبنالملكعبدالدينلصدر

تعرفكانتداراشاهنشاهبنعمرالدينتقيأخيهابنواشترى،للمالكيةوأخرى،للشافعيةمدرسةوبنى

وغيرها.الروضةعليهاوأوقف،للشافعيةمدرسةوجعلها،العزبمنازل

إحساناالرعاياإلىوأحسن،إسكندريةأسواروكذلك،البلدأسوارالدينصلاحالملكوعمر

وقتل،أيلةعلىلهمكانتقلعةوضرب،وغزةعسقلانبنواحيالفرنجبلادعلىفأغار،وركب،كثيرا

طويلة.فرقةبعدبهمشمله)7(واجتمع،الشاممنواردون)6(وهمأهلهوتلقى،مقاتلتهممنكثيراخلقا

الخطبةتمهيدفيوشرع،كلهامصرديارمنالعملىخيرعلىبحيالأذانالدينصلاحقطع:وفيها

المنابر.علىالعباسلبني

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

إحدىسنةولد:الدارالهمذانيالمولدالرازيالأصل)8(المقدسيزرعةأبوطاهربنمحمدبنطاهر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.ئراسالاإ:ط

.طفيليس

وفي،الكرديدرياسابن:(67)الروضتينذيلوفي،المارداني:(491)الدريةوالكواكبط،المازني:أ

عمروأبيالدينضياءأخو،الملكعبدالقاسمأبوالدينصدرالقاضيوهو.دواسابن:(1191/)الروضتين

الموصلتحتبالمروجمارانبنيإلىنسبة-المارانيالهذبانيعبدوسبنجهمبنفيربندرباسبنعيسىبنعثمان

مصر.وسكن.البنبنالقاسمأبيمنبدمشقوسمع،المراديالحسنأبيعلىبحلبوتفقههـ.516سنةولد-

(243-3/242)الأعيانووفيات،هـه(1/701)الشاميالبرقسنافيترجمتههـ.506سنةتوفيوبها

.(513/)والعبر

.المعاملات:ط

.أفيليس

.قادمون:ط

فاجتمع.:ب

الجنانومراة(391-4291/)والعبر(352-12/035)الإسلاموتاريخ(4288/)الأعيانوفياتفيترجمته

(/3378-937).
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الشافعيمسنديرويهكانومما،الكثير)1(طاهربنمحمدالحافظوالدهوأسمعه.وأربعمئةوثمانين

التسعين.قاربوقد،الاخرربيعسابعالأربعاءيومبهمذان()2(وفاتهوكانتأ

شيخوهو:()4(المصريةبالديارأالإنشاءديوانصاحبالخلاللنالحجاجأبو)3(القاضييوسف

عن)6(الشيخضعفحينمكانهصارأنهقدرحتى)5(وبرعفيهعليهاشتغل.الفنهذافيالفاضلالقاضي

بعدأكانثم.ماتحتى)8(وبأهلهبهيقومالفاضلالقاضي76(افكان،لكبرهالوظيفةبأعباءالقيام

)9(
الله.رحمهمأهلهإلىالإحسانكثير،(موته

فيوترجمتهوفاتهذكر)11(تقدم:المستظهربنالمقتفيبنباللهالمستنجد)01(الخليفةيوسف

.الحوادث

أحدبعدهيبقولم،بأشهرالمستظهربننصرأبوعفه()13بعدهتوفيوقد:(المستظهر()12بننصرأبوأ

تعالئ.الله()14رحمه،القعدةذيمنوالعشرينالثامنالثلاثاءيومفيوفاتهوكانت،المستظهرولدمن

وكمسمئهوستيرسبحسنةخلت5ث!

.()15(مصرصاحبأالعاضدوفاةكانت:فيها

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

أ:الكبير.

ط:توفي.

الإسلاموتاريخ(225-7921/)الأعيانووفيات(9111/)الأثيروابن(1235/)مصرخريدةفيترجمته

المعروفمحمدبنيوسف:المصادرهذهفيواسمه-(3937/)الجنانومراة(4491/)والعبر(12/036)

.الحجاجأبو،بالموفقالملقبالخلالبابن

بمصر.:ط

.فبرع:ط

.طفيليس

.وكان:ط

ثم.:أ

وحدها.طعن

ظاهر.خطأ"الخليفةبنيوسف":(ط)في

.بفيليس

نصر.:وفيه(9111/)الأثيروابن(23آ0/1)المنتظمفيترجمته

بعد.:ط

.أغيرفيالترحمجملةليست

وحدها.طعن
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الجمعةوفي،بمصر)3(العباسلبنيالخطبةبإقامةالدينصلاح)2(الملكأمر)1(منهاجمعةأولفي

إلىأرسلبالشامالديننورالملكإلىالخبرانتهىولما.مشهودايوماذلكوكان،بالقاهرةالثانية

،بغدادفزينت،المطهر)5(المعاليأبو)4(الدينشهابوهوعصرونأبيابنمعبذلكيعلمهالخليفة

.شديدافرحاالمسلمونوفرح،القبابوعملت،الأسواقوغلقت

خلافةفيوثلاثمئةوخمسينتسعسنةمنمصرديارمنقطعتقد)6(العباسلبنيالخطبةوكانت

وذلك،الأوانهذاإلىالقاهرةبانيالفاطميالمعزأيامعليها)7(الفاطميونتغلبحينالعباسيالمطيع

سنين.وثمانيسنةمئتا

.()8((مصرعلىالنصر)سميتهكتاباذلكفيألفتوقدأ:الجوزيابنقال

العبيديينالخلفاء)9(اخرالعاضدموت

دولتهم.قطعتوبه.)11(يقطعلا:(شجرهايعضدلاوا،القاطع:)01(اللغةفيوالعاضد

بن()12(الظاهربنأالمستنصرمحمدبنالحافظيوسفبن،محمدبأبيويكنى،اللهعبد:واسمه

سنةفيالعاضدمولدوكان.ملوكهمأولالمهديبنالقائمبن(المنصور)13بنالمعزبنالعزيزبنالحاكم

كلقتلأمكنهلو،خبيثاشيعئاوكان،مذمومةسيرتهوكانت.سنةوعشرينإحدىفعالش،وأربعينست

السنة.أهلمنعليهقدرمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ط:فأمر.

ط.لي!في

في.وأعمالهابمصر:ط

.بفيلي!

والروضتين(1151/)الشاميالبرقسنا.تصحيفوهو،المظفر:فهيأفيوأما.ط،بفياللفظةليست

(/1791).

ديارمنالعباسلبنيالخطبةقطعتقدوكانت:التاليالنحوعلىطفيوجاءت،أفي"العباسلبني":ليست

مصر.

مصر.)7(ط:على

.(01237/)المنتظم)8(

الخلائف.:ب()9

اللغة.فياسمه:ب(1)0

.(عضد)القاموس.يقطع:أيشجرهايعضدأننهى:الحديثغريبفيالنهايةفي(11)

.(3901/)الأعيانوفيات،وحدهاأعن(1)2

.كانأولهمالمهديبنالغنائمأبيالقاهري:طفيوبعدها.زيادةوهو.الطاهربن:بفيبعدها()13
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الديننورالملكمرسومعنالعباسلبنيبالخطبةرسم،الدينصلاحالملكأمراستقرلماأنهواتفق

فكانت،مدنفامريضاذاكإذالعاضدوكان،ذلكفيوفاتهقبلإياهالمستنجدالخليفة)1(لمعاتبةبذلكله

منهوظهر،وتأسفعليهوبكى،عزاءهوشهدجنازتهالدينصلاحالملكفحضر،عاشوراءيومفيوفاته

الله.سامحهممدحاجواداكريماالعاضدوكان،بهيأمرهفيمالهمطيعاكانوقد.)2(عليهكثيرحزن

أفردهادارإلىالعاضدأهلمنهوأخرج،فيهبماالقصرعلىالدينصلاحالملكاستحوذماتولما

وكان.الخلافةمنفاتهمعماعوضا،الرضيةوالعيشة،الهنيةوالأرزاقالنفقاتعليهموأجرى،لهم

إلىبهاصبروهلا،العاضدوفاةقبلبمصر،)4(العباسلبنياالخطبةإقامةعلىيتندم()3(الديناصلاح

.مسطوراالكتابوفي،مقدورأقدرأذلككانولكن،()وفاتهبعدما

(المنسرحمنأ:ذلك)7(في)6(الكاتبالعمادنظمهومما

فمابمصربدعةذويفتحفماالدعيالعاضدتوفي

محتكماالأمورفييوسفهاوغداانقضىلمحرعونها8وعصر

اضطرماماكلالشركمنباح)01(وقدالغواةجمرة)9(وانطفأت

منتظماالسدادوعقدبهاملتئماالصلاحشملوصار

اكتتماوالباطلحقا!باسادبنيشعارمعلنا)11(غدالما

منتقماالإشراكدعاةومنمنتصراالتوحيدداعيوبات

وعمىغيابةمنداجيةظللفيالضلالأهلوظل

العلمامنابرأضاءتلماظلمفيالجاهلون)12(وارتبك

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)11(

)12(

.طفيهناعمامختلفةالخبررواية

.حزنمنهوظهرعليهوتأسف:ب،أ

.الأصولفيليست

العباسية.:ب،أ

وفاته.:ب،أ

.طفيليس

.(1/591)والروضتين(377-376)العمادديوانفيالأبيات

.الوزنبهايستويولا.وبمصر:أ

طفئت.قد:ط

.داخ

والروضتين.الديوانعنهناوما،مشعرأ:ط،متعلما:ب.معلمأ:أ

وارتكس.:ط،وارتكب:أ
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منهدماكان)2(قدحقبناءمعتليأ)1(بالمستضيءوعاد

اهتضمامابعدالدينوانتصراضطهدتالتيالدولة)3(واعتلت

وابتسما)5(الإسلامثغروافتر)4(جذليمنالإسلامعطفواهتز

ندماسنهالكفر)6(فليقرعفرحاالهدىأوجهواستبشرت

مقتسماالطغاةوفيءحمىادمنتهكالأعداءحريمعاد

سماالكمالمنبيمغعامرأخربهاالقصورأهلقصور

رغماوأنفهذلا)8(وماتساكنها)7(السكونبعدأزعج

منأ:وأعمالها)9(بمصرلهبالخطبةاللهبأمرالمستضيءالخليفةبهيبشرببغدادالشعرمنقيلومما

()01(الطويل

تتابعتفتخمولايياليهنك

دونهاحالوقدمصرأبهأخذت

إمامناباسماللهبحمدفعادت

مصرهليوسفذلت)12(إنغروولا

يوسفثالكفرقبضةمنتملكها

توجفالركائبخوصبهإليك

يقذفالحقلهىفي)11(يأسنالشركمن

وتشرفالبلادكلعلىتتيه

تتشوفعليائهإلىوكانت

)13(يوسفالرفضعصبةمنوخلصها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

.امجتهد:نيوالدوا،ممتهدا:لروضتينواأ

.كانقد:ط

.أعيدت:ط

جلل.:ط،ب

.الإيمان:والروضتينالديوان

.ليقرع:ب،أ

.السكوت:ط

.وبات:ب،أ

وحدها.طعن

الأخيربدونبيتاعشرأربعةوهي(0/1902)المنتظمفي.الرابعبدونبيتاعشراثنيمنمؤلفةقصيدةمنالأبيات

.(1/791)الروضتينفي

لحى.فيناس:المنتظموفي،ناس:الروضتينفي

دانت.:الروضتينفي

.أخيراالروضتينفيوجاء،طفيالبيتليس
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يخلفالأرضفيالرحمنعن)1(وكلوعفةوخلقاخلقافشابهه

يكشفبسيفكإلاأبىوعاراسبةهاشمالعنبهاكشفت

نأوذكر.هذهمنأطولوهي،")3(الروضتين"فيشامةأبوالدينشهابالشيخذكرها)2(وقد

تأويلعندموتهقبل)5(المستنجدللخليفةأنشدهاهبيرةابنوزير)4(تركانبنمحمدبنالحسينالفضائلأبا

المستنجد.الخليفةالثانيبيوسفوأراد،المعنىهذافيللخليفةالناسبعضراهمنام

لابنهإلابهايخطبولم،المستنجدحياةفيأنشدتأنها:)7(الجوزيابنذكر)6(وهكذا

.()9(اللهرحمه1،أيوببنيوسفالدينصلاحالناصرالملكباسم)8(الفألفجرى،المستضيء

بشرلماأ،()01(سنيةسنيةخلعةأالديننورالملكإلىاللهبأمرالمستضيءالخليفةأرسلوقد

ولواء،سودأعلامومعها،المصريةالديارإلىالدينصلاحللملكوكذلك،،)11(بمصرلهبالخطبة

والنصر.العزمنمنحماعلىالحمدفلله،مصروبلادبالشام()12الجوامععلىففرقت،معقود

المملكة،توطيدمنالناصرالملكالدينصلاحالملكتفرغولما:)13(كتابهفيطيأبيابنقال

حواصلاستعرض،فاطميةبأنهاالزاعمةالعبيديةالدولةعلىبالقضاءوالتعزية،العباسيةالخطبةوإقامة

وأمراباهراشيئاوالمفارشوالملابسوالثيابوالالاتوالأمتعةالحواصلمنفيهمافوجد،القصرين

،الإبهامنحووسمكة،شبرمنأكثرطولهزمردوقضيب،الجوهرمنيتيمةسبعمئة:ذلكفمن،هائلا

)1(أ:من.

ذلك.ذكروقد:ط(2)

.(1/791)الروضتين3()

.نبركا:أ،بركات:ط(4)

.راهمنامبعدموتهند:ط)5(

.المستضيءلمولدلاإيخطبولم،وغيره،الجوزيابنالمستنجدحياةفيالقصيدةهذهذكروهكذا:ب،أ)آ(

.(01/902)المنتظم)7(

تصحيف.وهو.المقال:ط)8(

.طفيليس)9(

معظمة.:)01(ط

وحدها.طعن(11)

الجامع.:أ()12

الدينصلاحسيرةفيالموحدينكنز:الكاملواسمه(1/165)الروضتينفي.الصلاحيةالسيرة:شامةأبوسماه()13

.(13591/)المؤلفينومعجم(134/)الشاميالبرقسنافيكما
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لهيحصلأحد)3()2(عليهضربإذاللقولنجوطبل،المانعالحجرمنعظيم)1(وإبريق،ياقوتمنوحبل

ولم،يدهفيأخذهالأكرادأمراءبعضأنفاتفق،القولنجمنيجدهماعنهينصرفدبرهمنريحخروج

وأما.أمرهفبطلفكسره،الأرضعلىيدهمنفألقاه-ضرط:أي-حبقعليهضربفلما،شأنهمايدر

كثيراشيئأالأمراءبينوقسم،نسائهبينفقسمه،فلقثلاثكسره)5(الدينصلاحفإنالزمرفى)4(القضيب

عليهوجمع،ذلكعنفضلماباعثم،ذلكوغيروالأثاثوالفضةوالذهبوالياقوتالبلخشقطعمن

سنين.عشرمننحواوالأمتعةالأثاثمنهنالككان)7(فيماالبيع6(واستمر،التجارأعيان

إليهأرسلالديننورالملكإلىوكذلك،نفيسةسنئةعظيمةهداياذلكمنببغدادالخليفةإلىوأرسل

كانبل،والغنائمالأموالمنلهيحصلمماشيئالنفسهيدخرلاوكان،صالحا8(كبيرالمجانبأذلكمن

.1(()0اللهرحمه،والأصحابوالملوكوالوزراءأالأمراءمنحولهلمن)9(كلهذلكيعطي

مثقالأ،وثلاثونأحد)13(الواحدةزنة،بلخش)12(قطعثلاثالديننورإلىأرسلهمما)11(وكان

ألفوستون،كثيرةلالئمع،()14(أكثروقيل،مثاقيلعشرةأوالثالثة،مثقالاعشرثمانيةوالأخرى

بمثله.يسمعلموعطر،دينار

وتحفهداياجملةفيالخليفةإلىالحمارةفأرسلت.جداعظيموفيل،عتابية)15(حمارةذلكومن

.)16(هائلة

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

14

16

إبريق.فيهووجد:ب،أ

.بفيليس

.وينصرفدبرهمنالريحذلكمنهخرجغيرهاأوغليظةريحفيهأحد:ط

.أفيليس

.السلطان:ب،أ

ط:فاستمر.

ط:بقي.

حصل.مماشيئالنفسهيدخرولمصالحأكثيرا:ط

من.:ط

وغيرهم.:طفيبينهماما

.فكان:ط

.(1/914)المعاجمتكملةفيكما،اللونالورديالياقوت:بلخش

.إحدى:ط

دونها.:ب،أ

.طفيليست،عتابية:ولفظة،العتابيةالحمارة:(1/602)الروضتينوفي،عتابيحمارة:ب،أ

وحدها.أعن
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ألفألفينحوعلىتشتمل،نظير)1(الإسلاممدائنفيلهاليسكتبخزانةووجد:طيأبيابنقال

مجلد.

.قال)3(كذا.الطبريتاريحمننسخةوعشرونومئتانألفبهاكانأنهذلكعجائبومن:قال
.)2(

مجلد.ألفوعشرينمئةمنقريبةالكتبوكانت:)4(الكاتبالعمادقال

القاضيتسلمهاوقد.مجلدألفمئةالمنسوبةبالخطوطالكتبمنفيهاكان:الأثير)5(ابنوقال

وانتخبه.اختارهمماكثيراشيئامنهافأخذ،الفاضل

علىعظيمقصرفي()6(الديننجمأأباهوأسكن،فسكنوهالأمراءبينالشماليالقصروقسم:قال

إلىينتميكانمندورفيالأمراءأكثروأسكن.الكافوريبستانفيهالذياللؤلؤةلهيقالالخليج

ونهبوا،ثيابهشلحوهإلاالأكابرمنبهاكانواالذينأولئكمنأحداالأتراكمنأحديلقىولا.الفاطميين

سبأ.أياديوصاروا،مذرشذروتفرقوا،البلادفيمنهمكثيرتمزقحتى،داره

يغنوالتمكأن!والذاهبكأمسفصاروا،وكسراسنة)7(وثمانينمئتينالفاطميينملكمدةكانتوقد

.(29:الأعرافأفيهأ!و

وكان،سعيد)01(اسمه،حدادا)9(سلميةأهل)8(منوكان،المهديمنهمملكمنأولوكان

عنأوقال.فاطميعلويشريفأنه:وادعى،اللهبعبيدوتسمى،المغرببلادفدخل،يهوديا

00)11(، بكرأبيكالقاضي،الكبراءالعلماءساداتمنواحدغيرهذاذكروقد،المهديإنه:لمسه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

أ:لهانظير.

ريخ.بتا:ب،أ

تب.لكاادلعماالطقااوكذ:ط

.(1131/)الشاميالبرقسنا

أيضا.(1552/)الروضتينفيوالخبر.الكلامهذامعينطبقلاالأثيرابنعندما

.أفيليس

الروضتينفيكما،وكسورأسنةوثمانينمئتيندامتإنها:قائلفمن:مصرفيالعبيدييندولةمدةفياختلف

فيكما،سنة268دامتإنها:قائلومن،692سنةسجلماسةفياللهعبيدالمهديظهوراعتبارعلى(1002/)

272دامتإنها:قائلومن،792سنةوالقيروانبرقادةاللهعبيدالمهديمبايعةاعتبارعلى(1202/)الروضتين

.592سنةبدأتدولتهمأناعتبارعلى(351/)الفداءأبيمختصرفيكماسنة

.طفيليس

قلت:.(سلمية)البلدانمعجمفيوأخبارها(3911/)الأعيانوفياتفيكماحمصأعمالطمنبالشامبليدة

السورية.العربيةالجمهوريةفيحماةمحافظةتتبعاليوموهي

عبيد.هوفسعيدأيضاصحيحوهوعبيد:ط

وحدها.طعن
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ذلكبسطناكما،الأربعمئةبعدالأئمةساداتمنواحدوغير،الإسفرايينيحامدأبيوالشيخالباقلاني

منجماعةوآزره،البلادتلكفيافتراهمالهراجالكذابالمدعيالدعيهذاأن:والمقصود.تقدمفيما

إليه،نسبة،المهديةسماهامدينةبنىأنإلىفتمكن،وصولةوجولةدولةلهوصارت،العبادجهلة

المحض.الكفرعلىوينطوي،الرفضيظهر،مطاعاملكاوصار

منأولوهو،معدالمعزابنهثم،إسماعيلالمنصورابنهثم،محمد)1(القائمابنهبعدهمنكانثم

،منصورالحاكمابنهثم،نزارالعزيزابنهثم،والقصرانالمعزيةالقاهرةلهوبنيت،منهممصردياردخل

ابنثم،منصورالآمرابنهثم،أحمدالمستعليابنهثم،معدالمستنصرابنهثم،علي)2(الظاهرابنهثم

وهو،اللهعبدالعاضدعمهابنثم،عليالفائزثم،إسماعيلالظافرابنهثم،المجيدعبدالحافظعمه

آخرهم.

أربعةأميةبنيخلفاءعدة)3(وكانت،سنةوثمانونونيفمئتانومدتهم،ملكاعشرأربعةفجملتهم

سنة.)4(وتسعيننيفامدتهمكانتولكن،أيضأعشر

سنةفي،ببغداددولتهمانقضاءعندالعباسبنيلأرجوزةتابعةأرجوزةفيوهؤلاءهؤلاءنظمتوقد

.التكلانوعليهالثقةوبالئه)5(،سيأتيكما،وستمئةوخمسينست

الملوكوأنجس،وأظلمهموأجبرهم،مالأوأكثرهمالخلفاء،)6(أغنىالفاطميونكانوقدأ

عندهموقل،الفسادأهلوكثر،والمنكراتالبدعدولتهمفيظهرت،سريرةوأخبثهم،سيرة

علىالفرنجوتغلب،والحشيشيةوالدرزيةالنصيريةالشامبأرضوكثر،والعبادالعلماء)7(منالصالحون

وكركوعسقلانغزةوبلادوالغوروعجلونونابلس)8(الشريفالقدسأخذواحتى،بكمالهالشامسواحل

ماوجميعوأنطاكيةوطرابلسوصفدوعكاوبيروتوصيداوعثليث)9(وصوروبانياسوطبريةالشوبك

العبيديين.ملوكأسماءجميعفيالقرابةوصلةالاسمدونفقطاللقبذكرعلىأناسخدأب(1)

.(3704/)الأعيانوفيات.تصحيفوهو.الطاهر:ط2()

وكذلك.:ط)3(

سنة.29وبينهما132سنةوانتهت04سنةبدأتأميةبنيدولةلأن،خطأوهو.وثمانيننيفا:ط()4

وحدها.بعنالأخيرةالجملة)5(

أغنى.منكانواوقد)6(

.أفيليس)7(

.طفيليس)8(

معجمهـ،583سنةالدينصلاحفتحه،الأحمربالحصنيعرفالشامبسواحلحصن:وعثليث.عكا:طفي)9(

.البلدان
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شتىوبلادا)3(العينورأسأوالرهاآمدبلادعلىواستحوذوا)2(،وسيس)1(إياسبلادإلىذلكوالى

منالمسلمينذراريوسبوا)5(وجلعزاللهإلا)4(يعلمهملاوأمماخلقأالمسلمينمنوقتلوا.ذلكغير

داروصارت،فتحوهاقدالصحابةكانتالبلادهذهوكل،يوصفولايحدلامماوالولدانالنساء

دمشق،علىيتغلبوا)6(أنمرةوكادوا.يوصفولايحدلاماالمسلمينأموالمنوأخذوا،إسلام

عزاللهأعاد،إبرامهموانتقض،أيامهمزالتوحين،ا)7(برعايتهوسلمها،بعنايتهاللهصانهاولكنأ

الكفرةاللهورد،ورحمتهوجودهوقوتهبحوله()8(المسلمينالسادةمنأهلهاأعلىكلهاالبلادهذهوجل

الدين.ويومالدنياهذهفيكسبوابماوأركسهم،خائبين

ادخفيف(منأ:(01)بعرقلةالمدعو)9(الشاعرحسالىقالوقد

()11شاذيالمنبالملوكمشرقاعليآلبعدالملكأصبح

بغدادعلىتزهوومصرمللقو)12(الغربيحسدالشرقوغدا

الفولاذ)15(فيالفولاذوصليل)14(وحزمبعزمإلاحووها)13(ما

والأستاذكالخصيب)17(بهانكاومن)16(والعزيزكفرعونلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

17(

بسيس.دائماوتقرنقلت.قيلقياببلدالبحرفرضةهي:العبريابنوقال.معجمهفيياقوتيذكرهالمإياسبلاد

عينعلىوطرسوسأنطاكيةبينالشاميةالثغورمدنأعظممنوهيسيسيقولونأهلهاوعامة:سيسية:ياقوتقال

.(894و19)العبريوابن(سيسية)البلدانمعجم.الأرمنيالناحيةتلكسلطانليونابنمسكنوبها.زربة

.ستحوذوا:أ

وحدها.طعن

يحصيهم.لا:ط

من.وسبوا:ط

.ينقلون:أ

سلم.اللهولكن:ط

المسلمين.إلىكلها:ط

عرقلة.المعروفالشاعرقالوقد:ط

.(1/002)والروضتين(37)عرقلةديوانفيالأبيات

القوافي.بقيةوكذلكبالدال.شادي:ط

عروضي.خطأوهواللفظةهذهمنالباءبحرفطفيالثانيالشطريبدأ

حواها.ما:الديوانفي

.وعزمبحزملاإ:والروضتينالديوانفي

.الاكبادفي:ط

عروضي.خطأوهو،طفيالأولالشطرينتهياللفظةبهذه

كالخطيب.:ط
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لآ):وقوله،الإخشيديكافورا:بالأستاذيعني:اللهرحمه)1(شامةأبوالدينشهابالشيخقال

عبيد،إلىينسبونأدعياءكانواوإنما،فاطميينيكونواولم،زعمهمعلى،الفاطميين:يعني(علي

فيوطعنهم،فيهمالأئمةكلاممنذكرناهماذكرثم.بسلميةحدادايهودئاوكان،سعيدااسمهوكان

نسبهم.

بن)3(الرحيمعبد)ترجمةفيدمشقتاريخمختصرفيذلكفيالكلاماستقصيتوقد:قال)2(

.(إلياس

بعضفيبهيجهرونكانواوما،قبائحهم)4(منكثيرةأشياءالموضعهذافي"الروضتين"فيذكرثم

الله.لعنهم،العظيماتوالمصائبأالكفرياتمنالأحيان

وينفرالأسماعيسدمماالمتقدمةالسنينفيسيرتهممنسقتهماغضونفيكثيرةأشياءذكرتوقد

.()5(الطباع

والمكروالكذبالكفرمنعبيدبنوعليهكانماكشف":سميتهكتابأأفردتوقد:)6(شامةأبوقال

أبيالقاضيكتاب:ذلكفيوضمعماأجلمن،كثيرةكتباعليهمالردفيالعلماءصنفوكذا."والكيد

."الأستاروهتكالأسراركشف":سماهالذيالباقلانيبكر

الطويل(منأ:مصر)7(بديارفعلوهماعلىيمدحهمأيوببنيفيالشعراءبعضقالهماأحسنوما

الكفرهوهذاإنبمصرعبيدبنيمن)9(الكفردولةمزيلي)8(ألستم

أصللهمالصالحينفيومامجوسنباطنيةشيعيةزنادقة

الجهلوعمهمشيئاليستتروا)01(تشيعايظهرونكفرايسرون

.(102-1/002)لروضتينا(1)

.(1/252)وضتينلرا(2)

.(1/102)وضتينلرا0حمنلراعبد:ط(3)

قبائحهم.منسقتهماغضونفي:ط)4(

تراجمهم.فيكثيرشيءذلكمنتقدموقد:ط)5(

.(1/202)الروضتين()6

.(1/202)الروضتينفيالأبيات)7(

تصحيف.وهو.بلىمنأبدتم:ط)8(

عروضي.خطأوهوطفيالأولالشطرينتهياللفظةبهذه)9(

.سابورليستروا:ط(01)
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المنشوروقرئ،والضرائبالمكوسمصرأهلعنالدينصلاحالملكأسقط،)1(السنةهذهوفيأ

صفر.ثالثالصلاةبعدالجمعةيومالأشهادرؤوسعلىبذلك

)5(الملكأنوذلك،الناصر)2(الدينصلاحوالملكالديننور)3(الملكبيننفرة)2(وقعت:وفيها

نقمةمنهأنفسهمفيوقرر،شديدابأسابهمفأحلالسواحلفيالفرنجبلادالسنةهذهفيغزاالديننور

بلادإلىالمصريةبالعساكريلتقيهأنالدينصلاحإلىوكتب،الكركمحاصرةعلىعزمثم،ووعيدأ

الملكذلكمنفتوهم،المسلمينعلى)7(نفعهيعودفيماالمصالحعلىويتفقا)6(هنالكليجتمعا،الكرك

معولكنه،مصربلادمنالتمكنمنلهحصلمابهايزولغائلةالأمرلهذايكونأنوخاف،الدينصلاح

معتلاراجعاكرثم،أيامأفسار،المرسومامتثال)9(لأجل()8(المصريةالديارأمنجيشهفيركبذلك

إلىبذلكيعتذروأرسل،عنهاواشتغل،منهابعدإذاالمصريةالديار(1)0اختلالعلىوالخوفالظهربقلة

الدخولعلىوعزم،عليهغضبهواشتد،منهنفسهفيفوقع،اللهرحمهالديننورالعادلالملكالسلطان

إلىالخبرهذابلغولما.فيهاغيره)13(وتوليةالدينصلاحمنوانتزاعها)12(،)11(المصريةالديارإلىأ

الدينتقي)15(أخيهابنفبادر،والكبراءالأمراءبحضرةذلكوذكر)12(،ذرعهبذلكضاقالدينصلاح

صلاحالملكوالدأيوبالديننجمالأميرفشتمه،لنقاتلنه)16(الديننورقصدنالووالله:فقال،عمر

ومنمنيعليكأشفقأحدهاهناماوالله،لكأقولمااسمع:لابنهقالثم،وأسكتهوسبه،الدين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

ط:وفيها.

ط:حصلت.

.طفيليس

.طفيلش!

.طفيليس

وحدها.طعن

نفعها.يعودالتي:ط

مصر.من:ط

ليقصد.:ب،أ

.إذاالأموراختلال:ط

مصر.إلى:ط

وانتزعها.:أ

وتوليتها.:ط

.وذكره:ب،أ

صلاحأخيابنهو،أيوببنشاهنشاهبنعمرالدينتقيلأن،تصحيفوهو.الدينتقيعمرأختهابن:أ

.(4564/)الأعيانوفيات،أختهابنلا،الدين

.(7163/)الأعيانووفيات(1/402)والروضتين(9131/)الأثيرابن.تصحيفوهو.ثلتةلتنا:أ
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بينالأرضولقبلناإليهألبادرناالديننورالملكرأيناولو-الحارميالدينشهابيعني-هذاخالك

أمرثم.لفعلتنجابمعإليهأبعثكأنإلي()1(كتبولو،والجيشالأمراءهؤلاءبقيةوكذلك،يديه

،هؤلاءبحضرةهذامثلتذكر!؟عقللكأما:لهقالبابنهخلافلما،والذهاببالانصرافهنالكمن

وخرابوقتالكقصدكمنأهموجهالديننورعنديبقىفلا!!عليهوتقره،الكلامهذامثلعمرفيقول

له،وترقق،إليهابعثولكن،إليهكلهمولذهبوا،واحدمنهممعكيبقلمهؤلاءرآه)2(قدولو،ديارنا

جمالأوبنجابإليابعث!؟قتاليإلىالسلطانمولانامجيءإلىحاجةوأي:لهوقل،عندهوتواضع

له،قلبهلانالكلامهذامثلالديننورسمعفلما.بذلكإليهفبعث.يديكبينإلىمعهأجيءحتى

.(38:ا!حزابأ!ومقدوراقدرااللهأقروكان)بعيرهواشتغل،عنههمتهوالصرمت

النوبةحدمنملكفإنه،واتساعهامملكتهلامتدادوذلك،الهواديالحمامالديننوراتخذ:وفيها

كلفياتخذ)4(فلذلك.وهدنتهقهرهتحتوكلهم،)3(اللهلعنهمالفرنجبلادإلايتخللهالاهمذانإلى

فيهنقالماأحسنوما،عدةوأيسرمدةأسرعفيالافاقإلىالرسائلتحملالتيالحماموحصنقلعة

،وأطربوأطرف،()الكاتبالعمادذلكفيأطنبوقد.الملوكملائكةالحمام:الفاضلالقاضي

تعالئ.اللهرحمه،وأغرب)6(وأعجب

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

:)8(الخشاببنمحمدأبو،()7(أحمدبنأحمدبناأحمدبناللهعبد

")9(الجمل"وشرح.فيهمازمانهأهلسادحتىواللغةبالنحوواشتغل،الحديثوسمع،القرآنقرأ

في()01(وفاتهكانتأ.النحاةفينادروهذا،متطوعاصالحارجلاوكان،الجرجانيالقاهرلعبد

.بفيليس)1(

منهم.واحدمعكيبقلمالديننوركلهمالجيشرأىقدولو:ط)2(

خطأ.هناورودهاأنإلىإشارة(إلى)وفوتها.الملوكملائكة:بفيبعدها)3(

ولذلك.:ط(4)

.(1911/)الشاميالبرقسنا)5(

وأعجب.وأغرب:ب()6

وحدها.طعن)7(

(2/99)الرواةوإنباه(9114/)الأثيروابن(12/47)الأدباءومعجم(01/238)المنتظمفيترجمته)8(

3381/)الجنانومرآة(2561/)الوفياتوفوات(791-4691/)والعبر(401-3201/)الأعيانووفيات

.(323-1/316)رجبابنوذيل(382-

.(3301/)الأعيانوفيات.الجملشرحفيالمرتجل:سماه()9

توفي.:ط(01)
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فقال!:؟بكاللهفعلما:لهفقيل،المنامفيورئيأحمد)1(الإماممنقريباودفن،السنةهذهمنشعبان

واشتغلوا،العملتركواالعلماءمنجماعةوعن،عنيأعرضأنهإلا،الجنةوأدخلني،ليغفر

بالقول!.

وأشرقبمنيباليلاوكان،وملبسهمأكلهفي)3(الكلفةمطرحوكان:)2(خلكانابنالقاضيقال!

.()4(اللهرحمه1،غرب

:)7(البرويالمظفر)6(أبو،"ا()محمدبنأمحمدبنمحمد

،الأشعريمذهبيظهروكان،ببغدادووعظوناظر،الغزاليتلميذيحيىبنمحمدعلىتفقه

منها.رمضانفيوماتالحنابلةفيويتكلم

الله.رحمه،ببغدادتوفي.حافياالحديثطلبفييمشيكان:)9(الصوفيالخوي)8(بنناصر

بننصر)12(توفيوفيها:)11(شامةأبوالدينشهابالشيخقال!:(الشاعرقلاقس)01(ابنأ

.بفيليس)1(

.الأعيانوفياتمنطبعفيماالكلامهذاليس)2(

للكلفة.مطرحا:ط)3(

.طفيليس)4(

.أفيليس)5(

الإسلاموتاريخ(226-4/225)الأعيانووفيات(9114/)الأثيروابن(01/923)المنتظمفيترجمته)6(

ابنكناهوهكذا.(383-3382/)الجنانومرآة(1927/)والوافي(4002/)والعبر(12381-382/)

وبه(55402/)دمشقتاريخ.حامدأبافكناهعساكرابنأما.منصورأباخلكانابنوكناه.المظفرأباالجوزي

الذهبي.أخذ

أعلملا،وواو،بعدهاوالراء،الموحدةالباءبفتح:والبروي:خلكانابنقال.تصحيفوهو.الدوى:ط)7(

الشذراتوفي.أعلموالله،طوسنواحيمنأنهاظنيوغالب،السمعانيذكرهاولا،شيءأيإلىالنسبةهذه

:الزمانمراةوفي.جذ،بزويهإلىنسبة،المضمومةالراءوتشديد،المعجمةبفتحوالبروي:(4224/)

برويهإلىالنسبةلأننظرالعمادابنقولوفيقلت.البرويويقالالبغويمراتثلاثمحمدبنمحمدبنمحمد

.خلكانابنيقولكماالبرويأهملبينما،السمعانيأوردهاهذهلأن،البرويغيرالنسبةوهذه،بروي

واللبابالبلدانومعجم(212/ب)الأنساب.أذربيجانمدنإحدىوهيخويإلىوالنسبةالجوني:ط)8(

(1/472).

.(01/923)المنتظمفيترجمته)9(

الأعيانووفيات(1/502)والروضتين(91/226)الأدباءومعجم(1/145)مصرخريدةفيترجمته)01(

.(384-3383/)الجنانومرآة(5385-793/)

.(1/502)الروضتين(11)

الله.نصر:الأعيانووفياتطفي(1)2
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بعيذابالشاعرقلاقسبابنالمعروف،الإسكندريالفتوحأبو،اللهعبد

سنة.

)1(
وثلاثينخمسعنتوفي،

)2(

الموصل،نزيل،القرطبيسعدونبنيحيىبكرأبووالشيخ:()3(القرطبيسعدونبنيحعىأ

الله.رحمه،النحويالمقرئ

تقيبنمحمدوالمنصور)7(،الدينصلاحابناوالظاهر)6((العزيز)5ولدوفيها:(قال)4:(اتولافىأ

.بالصوابأعلم)8(والله.عمرالدين

وخيسمئةوستيرثما!3سنةخلت5ثي

خالدالموفق()11(الرسولوكان1،الدينصلاح)01(الملكإلىالديننور)9(الملكأرسل:فيها

أرسلها)13(التيالهديةاستقلالديننورلأنوذلك،المصريةالديارحسابله)12(ليقيم،القيسرانيابن

.عامكلفيإليهيحمل(خراجا)15المصريةالديارعلىيقررأنومقصوده،العاضدخزائنمن()14إليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

.البلدانمعجم.الصعيدإلىعدنمنتقدمالتيالمراكبمرسىهيالقلزمبحرضفةعلىبليدة:"عيذاب"

ترجمته.مصادرفيكما532سنةولدقلاقسابنلأن،تصحيفوهو.وأربعينخمس:ط

والعبر(173-6171/)الأعيانووفيات(9/114)الأثيروابن(02/14)الأدباءمعجمفيترجمته

.(383-3038/)الجنانومراة(4002/)

.(1/502)الروضتين

.الجزءهذامن595سنةحوادثفيترجمتهسترد

(8957/)الزمانومرآة(9312/)الأثيرابنفيترجمته.الكتابهذامن613سنةحوادثفيترجمتهسترد

.(546/)والعبر(01-46/)الأعيانووفيات(49)الروضتينوذيل

ووفيات(124)الروضتينوذيل(9038/)الأثيرابنفيأيضاوترجمته617سنةحوادثفيترجمتهسترد

.(3574/)الأعيان

وحدها.بعنالأخيرةالجملة

.طفيليس

.طفيليس

وحدها.طعن

وحدها.أعن

.بفيليس

بها.غيربفيمنهايبقولم.بهاأرسل:ط،ب

خطأ.وهوخرا!:ب،أ
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كثيرةأماكنوخرب،ساكنيها)1(علىفضيق،والشوبكالكركالدينصلاحالملكحاصر:وفيها

ذلك.عامهبهايظفرلمولكن،معاملتها)2(من

نورإليهمفبرز،شمسكين)4(إلىفوصلوا،زرع)3(مدينةلقصدبالشامالفرنجاجتمعت:وفيها

فعاثوا،طبريةإلىسريةفبعث،)6(الشلالةإلىثم،(السواد)إلىثم،الغورإلىمنهفهربوا،الدين

اللهلعنهم،خائبين)8(الفرنجورجع،،)7(اللهسلمهموقدأوعادوا،وغنمواوقتلواوسبوا،هنالك

.الغزوةهذهفيطنانة)9(بقصيدةالكاتبالعمادامتدحهوقد.أجمعين

النوبةبلادفتح

فافتتحها،النوبةبلادإلىشاه)01(تورانالدولةشمس!أخاهالدينصلاحالملكأرسل:وفيها

(خراجها)12يفيلا،الجدوىقليلةبلدةرآهاولما،(1إبريم)1لهيقالحصنوهو،معقلهاعلىواستحوذ

مقررأمقدمافجعله،إبراهيم:لهويقال،الأكرادمنرجلاالمذكورالحصنعلىاستخلف،بكلفتها

هنالك،حالهموحسنت،أموالهمفكثرت،البطالينالأكرادمنجماعةإليهوانضاف،إبريمبحصن

.الصالحاتتتمبنعمته()13الذيالحمدودله،والمسراتالغنائمعلىوحصلوا،الغاراتوشنوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

ط:أهلها.

أعمالها.:(1/602)الروضتينوفي.معاملاتها:ط

."إزرع"بالانتعرفبلدة

الروضتينفيواسمها.مسكينشيخاليوموتسمى،حورانمدنإحدىوهي.سمسكين:ط،سمشكين:ب

سمسكين.:البلدانومعجم(1702/)

.(البلدانمعجم)حجارتهالسوادبذلكسميتالبلقاءقربنواح:"السواد"

.هـ7(1127/)الشاميالبرقسنا.طبريةبحيرةجنوبيفيموضع

سالمين.:ط

ورجعت.:أوفي،(خائبين-أجمعيناللهلعنهم-الفرنجورجعت):ب

ومطلعها:القصيدةهذهمن(802-1/702)الروضتينفيشامةأبوأورد

الإحسانآيةلعصركوبدتالأعيانرايةبنصركعقدت

.(62-53)الشامشعراءبداية-الشاموخريدة(184-014)العمادديوان

تصحيف..نورشاه:ط

الدريةوالكواكب(1802/)الروضتينفيمايوافقهناوما.ابزيم(9181/)الأثيرابنوعند،بريم:ب،أ

(921).

خرجها.:أ

.بفيليسالفقرةاخرإلىاللفظةهذهمن
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فرسهعنسقط.الدينصلاحالملكوالد،شاذيبنأيوبالديننجمالأميروفاةكانت:وفيها

تعالئ.اللهشاءإنالوفياتفيترجمتهوستأتي،فمات

بنأرسلانبنقليجبنمسعودبنأرسلان)1(قليجالدينعزبلادإلىالديننورالملكسار:وفيها

سارثم،الخللمنفيهاوجدهماوأصلح،بلادهطريقهفيوتفقد)2(،الرومملكالسلجوقيسليمان

بالحسنى.منهما)5(كلفيوعمل،وبهسنا)4()3(مرعشفافتتح

وهو،)8(النيسابوريالدينقطبالكبيرالإمامالفقيهوصلالسنةهذه)7(وفي:)6(الكاتبالعمادقال

إلى)9(أطلعهثم،العراقباببمدرسةبحلبوأنزله،الديننوربهفسر،وحدهونسيج،عصرهفقيه

،(1الجاروق)1بمدرسةونزل،المقدسينصربالشيخالمعروفةالغربية(1)0الجامعبزاويةفدرس،دمشق

ذلك.قبلالأجلفأدركه،للشافعيةكبيرةمدرسةإنشاءفيالديننوروشرع

.أيوببنبكرأبوالعادلالملك()13بعدهعمرهاالتيالكبيرةالعادليةوهي:()12شامةأبوقال

العباسيةبالخطبةللهناءسار)16(وقد،بغدادمنعصرونأبيبن)15(الدينشهابعاد)14(:وفيها

2(

3(

6(

7(

8(

9(

1(

2(

3(

6(

.الجزءهذامن588سنةحوادثفيومظانهاترجمته.قلج:ط

وافتقد.:أ

.البلدانمعجم.الروموبلادالشامبينالثغورفيمدينة:"مرعش"

حلب.أعمالمناليوموهي.وسميساطمرعشبقربعجيبةحصينةقلعة:ياقوتقال،بهسنا

.()عمنها:الأصلوفي،الصوابوهومنهما:طفيكذا

.(135-1134/)الشاميالبرقسنا

وفيها.:ط

.الجزءهذامن578سنةحوادثفيترجمتهسترد

به.أتىثم:ط

زاويتهفهيالغربيةوأما،الأمويالجامعهووإنما(الغربيةجامع)الجامعاسمبأنيوحيقدمما.جامع:ط

فيها،درسمنأوللأنهالمقدسينصربالشيخأيضأوتعرفالغزاليإلىالمنسوبةالغزاليةبالمدرسةوتعرفالغربية

.(522)الطالبتنبيهومختصر(2214/)والدارس(472-642و84)الخطيرةالأعلاق

الفرجبابيداخلالواقعةذاتهاالجاروخيةالمدرسةهيأنهاويبدو(1/214)والروضتينالأصولفيكذا

تنبيهمختصر.(922)الخطيرةالأعلاق.والظاهريةالأمويالجامعشمالي،الحنفيةالإقباليةلصيق:والفراديس

.(38)الطالب

.(1/412)الروضتين

ذلك.بعد:ط

رجع.:ط

.الجزءهذامن585سنةحوادثفيستردالتيترجمتهفيالدينشرفولقبه،وطالأصلينفيكذا

بالخطبة.الرسالةأدىوقد:ط
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وقد،الديننور)2(للملكوصريفينهاروندرببإقطاعالخلافةمنلو!يعومعه،المصريةبالديار
"")1(

)د(حافةعلىمدرسةببغداد)4(يبنيأنالديننور)3(الملكفأراد،زنكيالدينعمادلأبيهقديماكانتا

الله.رحمه،ذلك)7(عنالقدرفعاقه،عليها)6(وقفاالمكانينهذينويجعل،دجلة

(01الأثير)ابنتقصاها)9(،أعدائهوبينشاهسلطانبينكثيرةحروبخوارزمبناحيةجرت:وفيها
)8(

الساعي.وابن

نورإلىوبعث،كثيراشيئأمنهموغنم،الروم(عساكر)12(1)1ليونبنمليحالأرمنملكهزم:وفيها

المستضيءالخليفةإلىالديننورفأرسلها،()13رؤوسهممنرأساوبثلاثين،ذلكمنكثيرةبأموالالدين

العباسي.اللهبأمر

إلىشاهنشاهبنعمرالدينتقيمملوك)14(قراقوشصحبةسريةالدينصلاحالملكبعث:وفيها

معها.مدنوعدةالغربطرابلسمدينةذلكمن،منها()15كبيرةطائفةفملكوا،إفريقيةبلاد

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

وغيرها:أذربيجانصاحب()18الأتابك()17التركي(إيلدكز)16

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

17(

18(

ب:توقيعة.

.طفيليس

.طفيليس

.ينشىء:ط

.أفيليس

عليهما.:أ

.()عذلكمنالقدروفاقه:الأصلوفي.ذلكعنالقدرفعاقه:طفيكذا

وقعت.:ط

استقصاها.:ط

.(1-914118/)الأثيرابن

.2(10)4/العبر،(911)9/الأثيرابن،2(1/51)الروضتين،النونبنمليح:بوفي،،أليونبنفليح:أ

لعساكر.:ب،بعسكر:أ

كبارهم.رؤوس:ط

.قراقرش:ط،قراقش:أ

.بفياللفظةوليست.كثيرة:ط

الرسمين.يحتملأعجمياسموهو،إلدكز:(21/938)الإسلاموتاريخالعبروفي،المذكر:أ

.(4302/)والعبر(12وا9911/)الأثيرابنعندوأخبارهترجمته

الأتابكي.:ط
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عندهذاإيلدكزحظيمحمودقتلهفلما،محمودالسلطانوزيرالسميرمي)1(لكمالمملوكأكان

عادلأوكان،وغيرهاالجبلوبلادأذربيجانبلادملكحتىوتمكن،أمرهعلاثم،محمودالسلطان

.بهمذانالسنةهذهفيتوفي،اللهرحمه،الرعيةإلىمحسناشجاعامنصفا

الكردي،أيوببنيالملوكوالد:)2(شاذيبنأيوب،الشكرأبو،الديننجمالأمير

يليمماأذربيجانبلادشمالي،)4(دوينإلىنسبة،الدويني،الأكرادخيارمنوهم،الدزداري)3(

والذي،يعقوبابن:مروانبعدبعضهموزاد.مروانبنشاذيبنأيوب:يقولمنومنهم.الكرج

سلالةمنأنهم:فزعمبعضهموأغرب،نسبهمفيأحدشاذيبعديعرفلاأنه)5(جمهورهمعليه

هوهذاادعاء)7(إليهنسب)6(والذي،بصحيحليسوهذا،أميةبنيخلفاءآخرالجعديمحمدبنمروان

ملكوقد،الإسلامسيف)8(بابنويعرف،شاذيبنأيوببنطغتكينبنإسماعيلالفداءأبوالملك

لدينالمعز1،اللهبنور)9(الهاديبالإماموتلقب،الخلافةوادعى،نفسهفيفتعاظم،أبيهبعداليمن

فيهووقال.بذلك(11ولهجوا)،(01()وأطروهالشعراءومدحه.أمويأنهوزعم،المؤمنينأمير،الله

ادطودل(منأ:(أيضأ)12ذلك

الجرد)15(بالضمر)14(الغلبرقابأدوس)13(والذيالخليفةالهاديأناوإني

للبردالسماسر)16(نشروأنشرهاربوعهاأطويبغدادمنبدولا

)1

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

14

16

.الجزءهذاهـمن165سنةحوادثفيترجمتهتقدمت

والعبر(193-12/938)الإسلاموتاريخ(261-1/255)الأعيانووفيات(1/902)الروضتينفيترجمته

.(386-3384/)الجنانومراة(4302-402/)

.(7421/)الأعيانوفيات.القلعةحافظومعناه،دزدارإلىالنسبة

كليهما.فيمكسورةفهيالواووأما،بضمها(1925/)خلكانابنضبطهابينماالدالبفتحياقوتضبطها

.الجمهور:أ

ينسب.:أ

.(1/112)والروضتين(2452/)الأعيانوفيات

.(2523/)الأعيانوفيات.تصحيفوهو،يوسفابن:أ

الدين.نور:أ

.بفيليس

.ونهجوا:ب،أ

.(1/012)الروضتينفيالأبيات

.الوزنبهايستقيمولا.الذي:أ

الصلب.:ب

يليه.الذيبعدأفيالبيتهذاجاء

الروضتين.عنهناوما.البردعلىالسماس:ط،الشماس:ب،أ
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جدي)2(ألسسهكانمابها)1(وأحييشرفاتهاعلىأعلاميوأنصب

والنجدالغورفياللهدين)3(وأظهرمنبركلعلىفيهاليويخطب

نأوالمقصود.إليهيستندمستندولا،عليهيعتمدله(أصل)ولا،بصحيحليسالادعاء)4(وهذا

الديننجمالأميروكان.الموصلبأرضولد،شيركوهالدينأسدأخيهمنأسنكانالديننجمالأمير

تكريت،قلعةفولاه،وأمانةشهامةفيهفرأى،ملكشاهبنمحمدالملكخدم)7(،باسلا)6(شجاعأ

،العراقشحنةبهروز)8(الدينلمجاهدالملكأقطعهاثم.الناسأكرممنوكان،فعدل،فيهافحكم

فآواه)9(الساقيقراجامنمنهزمازنكيالدينعمادالملكالأحيانبعضفيبهفاجتاز،فيهافاستمر

بلدهإلىارتحلثم،يوماعشرخمسةمدةعندهوأقام،1()1جراحهوداوى،تامة1()0بالغةخدمةوخدمه

الموصل.

.شيركوهالدينأسدأخوهقتلهإنما:وقيل،فقتلهنصرانيارجلاعاقبأيوبالديننجمأناتفقثم

لهفذكرت،الخدمبعضمنجاريةرجعت:قالفإنه،)12(خلكانابنالقاضيذكرهالذيبخلافوهذا

فقتله.،بحربةفطعنه،شيركوهالدينأسدإليهفخرج،القلعةببابالذياسفهسلارلهاتعرضأنه

:يقولإليهفكتب،الحالبصورةيخبره،بهروزمجاهدإلىوكتب،)13(أيوبالديننجمأخوهفحبسه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

جني.وأ:أ

.بفيالبيتهذاليس

اللهءأمر:ط

ليس.ادعاء:ط

أصل.لهولا:ب،أ

.طفيليس

.يخدم:أ

بنمسعودالسلطانولاه.اللونأبيضرومياخادماكان،العراقشحنة،الفياتياللهعبدبنبهروزالدينمجاهدهو

وسكون،الموحدةالباءبكسرهـوبهروز054سنةتوفي.العراقشحنةالسلجوقيملكشاهبنمحمدالدينغياث

-7141/)الأعيانوفيات.جيديوم:معناهأعجميلفظوهو،زايوبعدها،الواووسكون،الراءوضم،الهاء

.(وا/142256

مسعودالسلطانبينوقعتالتيالمعركةفيأصيب،وخوزستانفارسبلادصاحب،برس:اسمهالساقيقراجا

وفيات،(9101/و337-8335/)الأثيرابن5260سنةماتثم.سنجروأسره،سنجرالسلطانوعمه

.(7421/)الأعيان

وحدها.طعن

جراحاته.:ط

.(7572/)الأعيانوفيات

وحدها.أعن
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نأأكرهوإني-أيوبالديننجمابنهقبلالقلعةهذهفياستنابهقدوكان-خدمةعليلهكانتأباكماإن)

قلعته.منبهروزفأخرجهما.(منهاانتقلاولكن،أسوءكما

بلديلفقديبهفتشاءمت:قال.يوسفالدينصلاحالناصرالملكلهولدمنهاخروجهليلةوفي

هذايكونأنيؤمنكفما،المولودبهذاالتشاؤممنفيهأنتماترىقد:الناسبعضلهفقال،ووطني

.)2(كذلكفكان،كبير)1(صيتلهعظيماملكاالمولود

الملكمحمودالديننورابنهعندكاناثم،الديننورأبيزنكيالدينعمادالملكبخدمةفاتصلا

الدينأسدوكان،بعلبكعلىأيوبالديننجمالديننورواستناب)3(،وعظما،عندهوتقدما،العادل

.أولادهأكثربهالهوولد،طويلةمدةبهاأقامبعلبك)4(تسلمولما،أمرائهأكبرمن

)7(أيوبالديننجمالأميروصيرورة،المصريةالديار)6(دخولهمفيذكرناهما(الأمر)منكانثم

وستين.أربعسنةفيبهاابنهإلى

الحجةذيمنوالعشرينالسابعاليومفي،أيامثمانيةبعدومات،سقطالحجةذيفيأنهاتفقثم

الخبروصلهفلما،والشوبكللكركمحاصرأ19(الدينصلاحالناصر)8(الملكابنهوكان،السنةهذهمن

الكاملأمنأ:يقولوأنشد،ويتحزنيتحرقوأرسل،ذلكحضورهلعدمتألم

أصنعماذافكنت،)11(حضرتهبنيغيبتىفىالردىيد)01(.-" ولحطممه-

ممدحا.جوادا،النفسكريم،والصدقةوالصيامالصلاة(كثير)12،أيوبالديننجمكانوقد

النصربابخارجوقناةومسجد،المصريةبالديارخانقاهوله:)13(خلكانابنالقاضيقال

.طفياللفظةوليستكثير:ب()1

.قالكمافكان:ط)2(

ببعلبك.الديننورالملكواستنابه:ب،أ)3(

.أقامإليهسلمت:ب،أ()4

.أمره:ط(5)

دخوله.:ط()6

وحدها.بعن)7(

وحدها.بعن)8(

وأرسل.حضورهعنلغيبتهتألمموتهخبربلغهفلماعنهغائباالكركمحاصر:ط)9(

وتخطفه.:ط،أ(01)

.بفيليس)11(

.والصياموالصدقةالصلاةكثير:ط،والصياموالصلاةالصدقةكثير:ب(12)

البعض.وإرادةالكلإطلاققبيلمنولعلهاببعلبكالخانقاهأن:وفيه(26وا1/572)الأعيانوفيات()13
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"".)1(لقاة،قفها.سنة س!وسمينمناهرو!ي

.بالنجمية)2(تعرفأيضأخانقاهبدمشقوله:قلت

أكرممنوكان.الخزائنفي)3(وحكمه،الكركإلىخرجحينالمصريةالديارعلىابنهاستنابهوقد

ورثوه.واحد)5(وغير،()4(اليمنيوعمارة،وعرقلة،الكاتبأكالعماد،الشعراءامتدحهوقد.الناس

.")6(الروضتين"كتابهفيشامةأبوالدينشهابالشيخمستقصىذلكذكروقد.كثيرةبمراثماتحين

ثمانين،سنةفيالنبويةالمدينةإلىنقلاثم،الإمارةبدارشيركوهالدينأسدأخيهمعدفنماتولما

الجمالوهو1،شيركوهالدينلأسدمؤاخياكانالذيالموصلي)8(الدينجمالالوزير)7(بتربةفدفنا

.()9(عندهفدفنا،ذراعاعشرسبعةمقدارإلا!يوالنبيومسجدتربتهبينليسالذيذكرهالمتقدم

ملكتوفيالسنةهذهوفي:شامةأبوالدينشهابالشيخقال)12(:()11(صافيبن)01(الحسنأ

صافي.بنالحسنالنحاة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

12(

.القاهرةفي:أ

.أفيمتقدمةالأخيرةالفقرة

.أفيليس

.طفيليس

.وغيره:ط

.(1/212-213)الروضتين

الوزير.الملكبتربة:أ

.بفيليس

وحدها.طعن

تصحيفاتعدةالكلامهذاوفي،التركيبزدنبنصافيبنالحسنوالنحاةالرافضةملكتوفيالسنةهذهوفي:ط

اسميهما.فيالتصحيفعنناهيك،واحدأاسمأالاسمينجعلأنهأشنعهالعل،وأخطاء

ومراة(1/553)الرواةهـانباه(1/281)الدبيثيوابن(8122/)الأدباءومعجم(4166/)بدرانعندترجمته

الجنانومرآة(4402/)والعبر(49-229/)الأعيانووفيات(1502/)والروضتين(8592/)الزمان

الحسنأبيبننزاربناللهعبدبنصافيالحسنأبيبنالحسننزارأبوهو):المصادرهذهوفي(3/386)

أحمدعلىالفقهوقرأ،الزينبيطالبأبيمنالحديثوسمع948سنةببغدادولد.النحاةبملكالمعروفالنحوي

أهلأنحىصارحتىالنحوفيوبرع،الفصيحيعلىوالنحو،الميهنيأسعدعلىوالخلافبرهانابنعلىوأصوله

والشريفوالقيسرانيمنيرابن:همشعراءثلاثةفيهافهاجاهدمشقوقدموغزنةوكرمانخراسانإلىرحل.طبقته

كريم،الاعتقادصحيحكان.جميعاماتواحتىإليهاعادومامنهافخرجالصوفيابنبهواستخف،الواسطي

فيكثيرةمصنفاتوله.النحاةملكنفسهلقب،وتيهبنفسهعجبعندهكانأنهإلا،ذكيافصيحافهما،النفس

الصغيرببابودفندمشقفيتوفي.مقاماتوكتابشعرديوانوله،والعروضوالقراءاتوأصولهوالفقهالنحو

الثمانين.ناهزوقد

.(1/502)الروضتين
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متعصباخبيثارافضياكانولكنه،الدولةفيالمتحكمينبغدادأمراءأكابرمنكان:)1(التركييزدن

منها.الحجةذيفيالسنةهذهفيمنهالمسلميناللهأراححتى،وجاههخفارته)2(فيوكانوا،للروافض

فرحابموتهالسنةأهلفرحماتوحين.والمنةالحمدودئه،قريشمقابرإلىنقلثم،بدارهودفن

ونشأت،ذلكمنالشيعة)3(فغضب،اللهيحمدإلامنهمأحداتجدفلا،دلهالشكروأظهروا،شديدا

ذلك.بسببفتنةبينهم

:قال.الناسمنللأكابرمعشوقامليحاحسناشاباصغرهفيكانأنه"تاريخه"فيالساعيابنوذكر

الطويلأمنأ:عينهرمدتوقد،فيه)4(الكندياليمنأبيولشيخنا

وسلامأبوابكمعلىوقوف!عشيةوكلليصباحبكل

ونضام)5(نشتكيمنهانحنفهابعينهسقامايشكوليقيلوقد

وخمسمنةوستيرتسحسنةخلتص5ث!

وزنهماومنه،كالنارنجكباربردببغداد)7(عندهمسقطإنه:")6(المنتظم"فيالجوزيابنقال

أصلا،مثلهايعهدلم،)01(بدجلةعظيمةوزيادة)9(عظيمسيلأذلك)8(أعقبثم،أرطالسبعة

وكثر،الصحراءإلىالناسوخرج،القبورحتىوالمزارعوالقرىالعمرانمنكثيرا!12(شيئا)11(فخربت

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)11(

)12(

.قماجبنيزدنالأخيرفيواسمه(12وأ801و983/)الأثيروابن(0/1242)المنتظمفيترجمته

.صارت:أفيوالمجرورالجارمكان

فتنة.ذلكبسببفكانذلكمنالشيعةوغضب:ب،أ

،والوفاةالدارالدمشقي،والمنشأالمولدالبغداديالدينتاج:الملقبالكنديسعيدبنالحسنبنزيدهو

،السماعوعلوالادابفنونفيعصرهوحيدوكان.613سنةهـوتوفي052سنةولد،الأديبالنحويالمقرىء

(201/)الرواةهـانباه(1/1171)الأدباءومعجم(1001/)الشامخريدة،المعجمحروفعلىمشيخةوله

.(42-293/)الأعيانووفيات(59)الروضتينوذيل

.ب،أفيمصحفالشطر

.(0/1244)المنتظم

وحدها.طعن

عقب.:أ

.أفيليس

دجلة.في:ط

.فخرب:ط

.بفيليس
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فللهأ،الماءزيادةوتناقصت،وجلعزاللهفرجحتى،()1(الدعاءفيأاللهإلىوالابتهالالضجيج

.()2(والسماءالأرضربالحمد

،دارألفيمننحوبالماءوانهدم،أكثرأوببغدادكانمما)4(ثحوبهاكانفإنهالموصلوأما:قال)3(

أيضا،عظيمةزيادةزادتالفراتوكذلك.كثيرخلق)5(الهدمتحتوهلك،ذلكمثلبسببهواستهدم

ووقع،والثمارالزروعفيالسنةهذهفيبالعراقالأسعاروغلت،القرىمنكثيرشيءبسببهافهلك

وغيرها.بالعراقمنهاأكلممنكثير)7(وأصيب،الغنمفيالموتان)6(

يروالم،صباحا)9(أربعينوالموصلبكربديارالأمطارتوالت)8(رمضانوفي:الساعيابنقال

على)01(والمساكنالبيوتفتهدمت،بالغيومتستترثم،يسيرتينلحظتينمرتينسوىفيهاالشمس

تناقصثم،والموصلبغدادمساكنمن(1كثير)1وغرق،عظيمةزيادةذلكبسببالدجلةوزادت،أهلها

وجل.عزاللهبإذنالماء

ثيابمنثيابومعهالديننورعندمن)12(الشهرزوريابنوصلرجبوفي:الجوزيابنقال

العتابي.الثوبمثلمخططجلدها،ملونةوحمارة()13المصريين

ا!قزويني.الخيرأبو(1)4وولي،النظاميةتدريسعنالشاشيابنعزلوفيها:قال

الصلاةوتركوالانحلالالزندقةإلىونسب،الفقيهالمجير)15(اعتقلالآخرةجمادىوفي:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

.طفيليس

ومنه.اللهبحمد:ط

.(01/247)المنتظمفيوالخبرب،أفياللفظةليست

ما.:ط

.الردم:ط

.الجوزيابنروايةلأنهابروايةوآثرت،الموت:وط.الوباء:أ

كثير.شيء:أ

.(9/128)الأثيرابنعندمايوافقهناوما،شوال:ط،ب

وليلة.يوما:ط

ومساكن.كثيرةبيوت:ط

.كثيراوغرق:ب،كثيروغرقت:أ

تصحيف.وهو(الهرويابن):المنتظمفي

المنتظم.عنهناوما،المصرية:ط،المصريثياب:ب،أ

ووليها.:ط

المحيي.:المنتظمفي
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ناسله()1تعصبثم.والصوم

.الفا)6(ثلاثينمن)5(قريب

)2(

هـ956سنةأحداث

عندهفاجتمعيومذات()4بالحربيةوعظأنهوذكر.)3(وأخرج،وزكوه

إلىشاهقةقبةمنالمستضيءالمؤمنينأميربنأحمدالعباسأبوسقطوفيها:الساعيابنقال

أنفه،منشيءوانسلخ،اليسرىيدهوساعداليمنىيدهنبت)7(ولكن،الحمدودله،فسلم،الأرض

حاجةلا:وقال،خلفهأيضانفسههوألقىسقطقدسيدهرأىفلما،نجاحلهيقالأسودخادممعهوكان

كان-سقطالذيهووهذا-الناصرالعباسأبيإلىالخلافةصارتفلما.أيضافسلم،بعدهبالحياةلي

سقطا.لماصغيرينكاناوقدإليهوأحسن،الدولةفيفحكمه،لنجاحينساها)8(لا

وصاحب،الأرمنوملك،الجيشخدمتهوفي،الزومبلادنحوالديننورالملكسار:وفيها

،الرومقلعةوحاصر.الحمدودله،حصونهممنعدةوافتتح،والأمراءالملوكمنوخلق،ملطية

ثم،طلبماكلفي)01(أنجحوقد،حلبإلىعادثم.جزيةدينارالفبخمسينصاحبهافصانعه)9(

.محبورأمسرورا،منصورامؤيدادمشقإلى(11عاد)

ذلك:سببوكان،أيوببنيوسفالدينصلاحللملكاليمنبلادفتحكان،)12(السنةهذهوفيأ

نفسه،إلىودعا،عليهاتغلبقد)13(مهديبنالنبيعبدلهيقالرجلابهاأنبلغهالدينصلاحأن

تغلبمهديبنعليأخوهكانوقد،كلهاالأرض()15سيملكأنهلأصحابه)14(ويزعم،بالإماموتسمى

2(

3(

6(

7(

8(

9(

2(

3(

ط

أ:

أ:

ط

ط

أ:

كذ

ط

ط

(ط

(ط

(ط

(ط

(ط

:فغضب.

.ناسأ

.فأخرج

.(الحربية)البلدانمعجم.الحديثة:

قريبا.:

ألف.ثلاثمئة

ثبت.:الأصلوفي،نبت:طفي

ينسها.لم:

فصالحه.:

.لنجاحاوجد:

دمشق.أتىثم:

وفيها.:

:وقد.

وزعم.:

سيهلك.
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منهماوكل،هذاأخوهبعده)1(فملك،ستينسنةومات،زبيدأهلأيديمنوانتزعها،اليمنعلىقبله

سرية)4(إرسالعلى،وقوتهجيشهلكثرة،الدينصلاح)3(الملكفعزم،والسريرةالسيرةسيئكان)2(

عمارة)6(يجالسهممنوكان،بطلامهيباشجاعاشاهتورانالدولةشمس!)5(الأكبرأخوهوكان،إليه

فيخرجأنإلىذلكفحداه،خيرهاوكثرة،وحسنها)7(اليمنبلادلهينعتعمارةفكان،الشاعراليمني

زبيد،إلىمنهاسارثم،بهافاعتمر،اللهشرفها،مكةفورد،السنةهذهمنرجبفيالسريةهذه)8(

أموالذاتوكانت،الحرةزوجتهوأسروأسره،تورانشاه)9(فهزمه،فقاتله،النبيعبدإليهفخرج

فقاتله،عدنإلىسارثم،زبيدالجيشونهب.جليلةوذخائر،(01)جزيلةأشياءعلىفاستقرها،جزيلة

1(1)

نهبها،منالجيشومنع،الحصارمنبيسيرالبلدوأخذ،وأسره،تورانشاه!هزمه،ملكهاياسر

عادلة،حسنةسيرةالناسفيسارثم.وملكهالعمارتهاجئناوإنما،البلاد)12(لتخريبجئناما:وقال

وألقى،بحذافيرهاليمنملكلهواستوسق،والمخاليف)13(والمعاقلالحصونبقيةتسلمثم،فأحبوه

الدعيوقتل،المستضيءالحسنمحمدأبيالعباسيللخليفةفيهاوخطب.ومطاميرهكبدهبأفلاذإليه

إلىبذلكوكتب،مضمارهامنسبقماإلىوعادت،أكدارهامناليمنوصفت،النبيبعبدالمسمى

صلاحالملكبذلكفكتب،إليهوأحسن،عليهاللهفتحبمايخبرهالدينصلاحالناصرالملكأخيه

والخطبةاليمنبفتحيبشره()15(الخليفةإلىبذلكالديننورفأرسلا،الديننورالملكإلى)14(الدين

بها.له)16(

)1

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

14

16

ط:فملكها.

وحدها.طعن

.طفيليس

إرساله.:أ

والدين.الدولةشمس:ب

يجالس.:ط

وحصنها.:أ

تلك.:ط

جيشه.تورانشاهفهزمه:ب،جيشهتورانشاهفهزم:أ

نفيسة.:ط

.(9122/)الأثيرابنفيوالخبر.أفيمحرفالاسم

.لنخرب:ط

والمخالف.:ط

بذلك.الدينصلاحالملكفكتب:ط

.أفيليس

.بفيليس



هـ956سنةوفيات232

الديارحسابالناصرالملكلهأقاموقد،المصريةالديارمنالقيسرانيبنخالدالموفقخرج:وفيها

الناصرالملككادوقد،ذكرهتقدمكماالديننورالملكبهرسمماحسبالحواصلمنخرجوماالمصرية

إلىعادولكن،والإباءبالمخالفةويكاشر)1(،العصاشقيظهربذلكالرسالةجاءتهلماالدينصلاح

فامتثل،والجوابالكتابوتحرير،الحساببكتابةوأمر،المستحسنةالطاعةوأظهر،الحسنةطباعه

هنية.هائلةوتحفسنيةبهديةالقيسرانيابن)2(معوبعث،والكتابوالحسابالدواوينجماعةذلك

المثمناتالجواهرمنعقدومئة،)3(منسوباتبخطوطمعظماتشريفاتختماتخمسذلكفمن

والأباريقوالأواني،الفاخراتوالثيابوالفصوص،واليواقيت)5(البلخشقطع)4(عنخارجا

)7(والذهب،والحسناتالحسانوالجواريوالغلمان،المسوماتوالخيول،الفضيات)6(والصحاف

الذهبمن)8(ومئاتألوفمئينمنفيهاماعدةكميدرىلامما،مختوماتمثقلاتصناديقعشرةفي

)9(وفاةكانتحتىالشامإلىتصللمالمصريةالديارمنالعيروصلتفلما.للنفقاتالمعدالمصري

ردهامنالدينصلاحالناصرالملكفأرسل،والسمواتالأرضينرباللهرحمه،الديننورالملك

يديه.بين(1)1استقرتحينبذلكوعلم،عليهعديمامنهاإن:ويقال.(1)0إليهوأعادها،عليه

الدينبنجمالملقبمحمدأبو،قحطانمنالحكمي)12(زيدانبنالحسنأبيبنعمارةمقتل

الفاطميةالدولةرؤوسمنجماعة()15(اجتمعأنهقتلهوسببأ:الشافعي)14(الفقيهالشاعر)13(اليمني

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

14

جه.ايوو:ط

.أفيليس

تصحيف.وهي،مستوياتبخطوطمغطات:ط

القطع.:ب

.الياقوت:أ

وحدها.بعن

.عشرةالذهبومن:ط

.ألوفمئين:أ،الألوفمئين:ب

.ماتالديننورإنحتى:ط

عليه.وأعادهاإليهردها:ط

الدريةالكواكبوكذلك،الدينصلاحلهديةأكثرخريدةتفصيلات(1921/)الروضتينوفي،وضعت:ط

(-223224).

.(201)3/الخريدةفينسبهعلىفيصلشكريالدكتورالمرحومعلققد،المهملةبالراءريدان:الأعيانوفياتفي

(436-3431/)الأعيانووفيات(227-1921/)والروضتين(141-3101/)الشامخريدةفيترجمته

.(293-3093/)الجنانومراة(4802/)والعبر(345/)الفداءوأبو

الشاعر.الفقيه:ط

اجتمع.قدكان:ب،أ
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يستدعونهمالفرنجإلىفكتبوا،الفاطميةالدولةيعيدوا)1(أنبينهمفيمافاتفقوا،حكاماكانواالذين

اتفقثم،الكركببلادالسلطانغيبةفيوذلك،وأمراءووزيراالفاطميين)2(ذريةمنخليفةوعينوا،إليهم

الجيشبذلك)4(ليضعفاليمنإلىالمصير)3(علىتورانشاهالدولةشمساليمنيعمارةفحرض،مجيئه

بل،)5(اليمنيعمارةمعهيخرجولم،شاهتورانفخرج،الفاطميينلنصرةقدمواإذاالفرنجمقاومةعن

الدعاةأكابرمنوكان،ويصافيهم)6(،فيهالمتكلمينويداخل،الحديثهذافييفيضبالقاهرةأقام

الناصرالملكإلى)8(ينسبمن)7(بعضالأمرهذافيمعهمأدخلواوقدهذا،عليهوالمحرضين،إليه

وهوإليهكانواماأحوجفخانهم.دمارهموتعجيل،جهلهموكثرة،عقلهمقلةمنوذلك،الدينصلاح

عليه،القومتمالأبمافأخبره،الناصرالملكالسلطانإلىجاءأالواعظنجابنعليالدينزينالشيخ

جميلة.حللاعليهوأفاض،جزيلةأموالاالسلطانلهفأطلق،()9(إليهأمرهمانتهىوبما

فيالفقهاء)01(استفتىثم،فاعتقلهم،بذلكفأقروافقررهم،واحداواحداالسلطاناستدعاهمثم

أتباعهمدونوأعيانهمرؤوسهمبقتلأمر)11(ذلكعندثم،شملهموتبديد،بقتلهمفأفتوهأمرهم

.البلاد()12أقاصيإلىالعبيديينجيشمنبقيمنبنفيوأمر،وغلمانهم

ماعليهموأجرى،إفسادولاإصلاحإليهميصلفلا)14(،دارفيبيتهوأهلالعاضد)13(ذريةوأفرد

كفايتهم.والثيابالأرزاقمنبهميليق

الفاضلالقاضيقامالسلطانيديبينأحضر)15(فلما،الفاضلللقاضيمعادياعمارةكانوقد

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

14(

.وادير:ط

وحدها.أعن

المسير.:ط

الفرنج.مقاومةعنويضعفويمنعالحبشليخيف:ب،أ

.طفيليس

وحدها.طعن

.بفيليس

عليه.وتعاقدواتمالؤوابماالسلطانأخبرفإنه:ط

.الفقهاءاستفتاهمثمفأعتقهم:ب

بصلب.أمر:أ

أقصى.:ط

دولة.:ب

لا.:ط

.عمارةحضر:ط
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منه،تسمعلاالسلطانمولانايا:فقال،فيه)2(يتكلمأنهعمارةفتوهم،عندهفيهليشفعالسلطانإلى)1(

ندمافندم،فيك)3(يشفعكانإنماإنه:السلطانلهفقال،القصرمنوخرج،الفاضلالقاضيفغضب

منأ:ذلكعندفأنشد،عنهفتغيبفطلبه،الفاضلالقاضيبداراجتاز)4(ليصلببهذهبولما،عظيما

أ)د(الكاملمجزوء

العجبهوالخلاصإناحتجبقد)6(الرحيمعبد

:صلبواالذينوكان:طيأبيابنقال

الديارقضاةقاضيكاملبناللهعبدبناللههبةالقاسمأبووهو:القاضيكاملبن)7(الفضل-ا

ينسبوكان.الكاتبالعمادقالهفيماصلبمنأولوكان،الأمناءبفخرويلقبالفاطميينزمنالمصرية

البسيطأمخنعمنأ:رفاء)8(غلامفيقولهذلكفمن،رائقشعروله،وأدبفضيلةإلى

اعتقاديحبهرشا)9(وياثوبكلخرقرافيايا

فؤاديمنالهجرمامزقترفوالوصالبكفعسى

منفامتنع،(1عليها)1ليدذفعوقب،القصربدفائنيعلموكان،الدعاةداعي(01)عبدالقويوابن-2

واندرست.فمات،ذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.بالسلطانفاجتمع:ب،أ

تكلم.:أ

فيك.شفعقدكانإنه:ب،أ

الفاضل.بدارمر:ط

.(225)الدريةوالكواكب(1/223)الروضتينفيالبيت

القاضيفيعمارةقالهومما.الجزءهذامن695سنةحوادثفيترجمتهستردالذيالفاضلالقاضياسمهو

الفاضل:

رحيمالرحيمعبدولاعليعاطفطالدهرفلاالدنيارأفةقست

.(1/223)الروضتين

(1/148)الشامىالبرقوسنا(226)الدريةوالكواكب(1022/)الروضتينفيوالخبر.المفضل:ب

.(4/235)والشذرات

.(1224/)الروضتينفيالبيتان

رفا.وما:ط

.(1/941)الشامىالبرقوسنا(226)الدريةوالكواكب(1/022)الروضتين

بها.ليعلم:ب،أ
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.القضاءذلكمعوتولىالديوانناصركان)2(الذي(والعوريس)3-1

السر.كاتبوهو)4(وشبريا)3(-4

المصريين.أمراءأحدوهو،الكاتب)6(القشة(الصمد)وعبد-5

.)7(الحماميونجاح-6

235

.النجومبعلميتمالأمرهذابأنبشرهمقدكان،أرمني)8(نصرانيمنجمورجل-7

.الشأنهذافيشأوهيلحقلا،فصيحابليغامطبقاشاعراكان)9(وقد،الشاعراليمنيوعمارة-8

وله،الشافعيبمذهبيشتغلكان)01(لأنه"الشافعيةطبقات"فيذكرتهوقد.مشهورشعرديوانوله

يعتقدهاكانالتي)12(نفيسةسيرةفيهجمعوكتاب،الفاطميينالوزراءوكتاب،الفرائض!يتصني!
.)11(.

وفيفيهموله،الفاطميينموالاةإلىينسبكانأنهغير،فصيحافقيهأفاضلاأديباكانوقد.مصرعوام

بالكفر)14(باطنهاتهموقد،الرفضإلى)13(ينسبكانماوأقل،جداكثيرةمدائحوأمرائهموزرائهم

المحض.

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

14(

الدريةوالكواكب(1522/)الروضتينفيوالخبر.العوروس:أوفي،العويرس:(1941/)البرقوسناط

.(12/236)الإسلاموتاريخ(226)

ناظر.وهو:ط

شبرما.:(1/522)الروضتينفي

وحدها.طعن

.(1/941)الشاميالبرقوسنا(226)الدريةوالكواكب(1/022)الروضتين

.طفيليس

.(226)الدريةوالكواكب(1/022)الروضتين

.(226)الدريةوالكواكب(1/022)الروضتين

.شاعراعمارةوكان:ط

يشتغل.كانفإنه:ب،المذهبيستعملفكان:أ

مصنف.:ط

اهـ45سنةولدت.أجمعينعنهماللهرضيطالبأبيبنعليبنالحسنبنزيدبنالحسنبنتنفيسةالسيدةهي

بمصر،المعروفالمشهدصاحبةوهيهـ.258سنةفيهافتوفيتالقاهرةإلىوانتقلتبالمدينةونشأتبمكة

عليهاوسمع،الكريمالقرآنتحفظوكانتحجةثلاثينحجت-خلكانابنقالكما-عظيماعتقادفيهاوللمصريين

(2185/)والنجوم(1355/)والعبر(424-5/423)الأعيانوفيات.عنهمااللهرضيالشافعيالإمام

.(917/)والأعلام(212/)والشذرات

نسب.ماوأقل:أ

والكفر.بالزندقةاتهموقد:ط
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)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

)12
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البسيط(منأ:أولهافييقولالتيقصيدتهفيقالأنه(الخريدة)1فيالعمادوذكر

القلمعنتستغنيالسيفوشفرةالعلمإلىمحتافيكانمذالعلم

:فيها)2(قال،كثيرةوزندقةكفرفيها،جداطويلةوهي

الأممسيددعوهأنإلىسعىرجلمنالدينهذاأولكانقد

يكونأنويجوز.)4(بمثلهالمثلةعلىالسلطانوحرضوا،بقتلهمصر)3(علماءفأفتى:العمادقال

.)5(أعلمفالله،عليهمعمولاالبيت

الكامل(منأ:)6(الملوكبعضيمدحقولهذلكفمن،شعرهرقيقمنشيئاالساعيابنأوردوقد

جبينيفوقوالبشرفارقتهجبينهبشرقابلتإذامللث

يمينيالملوكلثم)7(أبوابهمنوخرجتيمينهلثمتوإذا

البسيط(منأ:)8(يتغزلقولهذلكومن

إنكارالدمعأقر)9(مذلييبقلمأعذارالعذريالرشأهوىفيلي

وأوطارلباناتالنهودضموفيالخدودلثموفيالقدودفيلي

وأختارأهوىبما)01(فدعنيلاأوبهرضيتإنفوافقاختياريهذا

ادطويل(منأ:(1صلب)1حيناليمنيعمارةفيالكنديالدينتاجالشيخأنشدهومما

وصليبابيعةفيهاوبايع)12(خيانةأبدىالإسلامفيعمارة

.(3401/)الشامخريدة

وفيها.قال:ط

مصر.أهلمنالعلمأهلفأفتى:ط

وبمثله.وبه:ط

.العمادكلاممنالجملةوليست،أعلموالله:ط

.(1/522)والروضتين(3601/)الشامخريدةفيالبيتان

يوانه.إ:الخريدة

.(1/225)الروضتينوفي(801-3701/)الشامخريدةفيخمسةالأبيات

قسر.مدا:ط

وما.:والخريدة،لمافدعنيوإلا:ط

.(1/222)والروضتين(3501/)الخريدةفيالأبيات

ية.جنا:لروضتينوا،ط،ب
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صليباالصليبحبفي)2(فأصبحأحمدبغض)1(فيالشركشريكوأمسى

صليبا)3(النفاقفيعودامنهتجدعجمتهإنالملتقىخبيثوكان

وصليبالظىفيصديداويسقىلأجلهيسعىكانماغداسيلقى

بمعنىصليب:والثاني،النصارىصليب:فالأول:)5(شامةأبو()4(الدينشهابأالشيخقال

.العظامودكهووالرابع،)6(القويبمعنىوالثالث،مصلوب

بينأ،السنةهذهمنرمضانشهرمنالثانيالسبتيومذلكوكان،هؤلاءالناصرالملكصلبولما

منبهم()8(أوقعوما1،منهموقعبمايعلمهالديننورالملكإلىكتب،،)7(القاهرةمنالقصرين

.والنكالالخزي

اللهرحمه،الديننورالملكتوفييومالأمربذلكالكتابفوصل:الكاتبالعماد)9(قال

.تعالئ)01(

قدكان،)12(القفاصقديد:لهيقال،1()1إسكندريةأهلمنرجلاالدينصلاحالملكقتلوكذلك

فأراد،بهفأحيط،أموالهنمنالنساءحتى،أكسابهممنجزءالهوجعلوا،الناسبهافتتن

الحمدودله،الخلفبئسكانولقد،سلففيمنأسوةفقتل،مناصحينولات،)13(الخلاص

والعصمة.التوفيقوبه،والمنة

وأيامهودولتهالعاضديرثيعمارةشعرمنوجدومما

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

14(

.تصحيف.ط:بعض

صبح.وأ:ط

.أغيرفيالبيتيردلم

.طفيليس

.(1/222)الروضتين

الصلابة.منوالثالث:الروضتينفي

.هؤلاءلفظةبعدسطرقبلأفيالعبارةهذهوردت

وحدها.أعن

.(1/051)الشاميالبرق

وحدها.طعن

الإسكندرية.:ط

.(1/122)الروضتين،القفاجي:ط،القصاص:أ

.الخلاصالقفاجيفأراد:ط

.(1/223)الروضتينفيالأبيات

الكامل،منأ:()14
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الواحدفراقعلىالعقيمأسفالعاضدالإمامزمنعلىأسفي

الخالد)1(الثناءأهلأمرائهمنوصحبتوزرائهمنجالست

الوافدازدحاممنالنبييابنخلتإذقصركحجراتعلىلهفي

الراكدالخضمكأمواجكانوا)2(التيعساكركمنانفرادكوعلى

الفالسدصلاحعنوقصرفكباأمرهمالخلافة3مؤلمنت

عوائدجميلمنعودتكمما)4(إليكمتردأناللياليفعسى

ادبسيط(منأ:)6(قصيدة)5(جملةفيوله

عذليفيقصرتإنالملامةلكفاطمةأبناءهوىفيعاذلييا

والجمل)7(صفينعلىلاعليهمامعيوابكالقصرينساحةزربالئه

بمندملجرحيولاقروحيفيكمالتحصتماواللهلأهلهماوقل

عليالمؤمنينأميرال)8(نسلفيفاعلةالإفرنجكانتترىماذا

فيومدائحهاليمنيعمارةأشعارمنأ"الروضتين"فيشامةأبوالدينشهابالشيخأوردوقد

.خفكانابنالقاضيوكذا.()9(كثيراشيئاوذويهمالفاطميينالخلفاء

،)11(الحمزيالقائدبنباديسبناللهعبدبنإبراهيمبنيوسفبنإبراهيم:قرقول)01(ابن

مشارق"كتابعلىوضعهالذي"الأنوارمطالع"كتابصاحب،الأندلسيقرقولابن،إسحاقأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

.طفيالبيتوليس،الماجد:أ

.الذي:أ

ظلالوزنأنإلا،مؤتمنبعدبلادكلمةالثانيةالطبعةفيوأضيف.الوزنبهيستقيمولا،أمرهممؤتمنقلدت:ط

المعنى.ففسد(أمرهم)راءشددتولذلكصحيحغير

عليكم.:أ

.أفيليس

مطلعها:(422-1223/)الروضتينفيبيتاوثلاثينواحدمنمؤلفةقصيدةفيالأبيات

بالعطلالحسنحليبعدوجيدهبالشللالمجدكفدهريارميت

.الوزنبهايستقيمولا،البكاصفينعلىلا:ط

ابني.:ط

الفاطميين.فيمدائحهمنكثيرةأشعارأ:ط

-12/204)الإسلاموتاريخ(63-1/62)الأعيانووفيات(الهراسط1/131)الأبارلابنالتكملةفيترجمته

304).

ومعجم(163/)الأعيانوفياتانظر.حمادبنيوقلعةبجايةبينمابإفريقيةبليدة:اشيرحمزةإلىنسبةالحمزي

.(حمزة)البلدان
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الجمعةصلاةبعدفجأةمات.المشهورينوفضلائهمبلادهمعلماءمنوكان،عياضللقاضي"الأنوار

.)2(خلكانابنقاله.سنةوستينأربععنالسنة(،)1هذهمناشوالسادس

فصل

السلجوقيالتركياقسنقربنأزنكيبنمحمودإ3(الديننورالعادلالملكوفاةفي

الكاملةوأيامه،العادلةسيرتهمنشيءوذكر،(41(اللهرحمه،السنةهذهفي

سعيدأبيالدينعمادالدولةقسيمالأتابكالملكبنمحمود)5(القاسمأبوالديننورالعادلالملكهو

مولاهم.السلجوقيالتركيأيضاالدولةبقسيمالملقبالأتابكاقسنقرالملكبنبالشهيدالملقبزنكي

بحلب.وخمسمئةعشرةإحدىسنةشوالمنعشرالسابعالأحديوممن)6(الشمسطلوعوقتولد

)7(القرانوتعلم.الكثيرةالبلدانمنوغيرهماوالموصلحلبصاحبوالدهكفالةفيونشأ

وديانة،وافرةوحرمة،صالحوقصد،عاليةهمةذا،شجاعاشهماوكان.والرميوالفروسية

.)8(متينة

ابنهإلىبحلبالملكصار،ذكرناكماجعبر)9(محاصروهو،وأربعينإحدىسنةأبوهقتلفلما

فيدمشقالديننورالملكافتتحثم،تقدمكماالموصلغازيالدينسيفأخوهوأعطي،هذامحمود

الطردتىلهمووسع،والربطوالمساجدالمدارسلهموبنى،أهلهاإلىفأحسن،وأربعينتسعسنة

ذلك.وغير،(11والعرصة)والغنمالبطيخبدارالمكوسووضع،(01)والأسواق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

ط:منها.

.(1/62)الأعيانوفياتانظر

ومراة(126-9124/)الأثيروابن(01/482)والمنتظم(بعدفما57181/)دمشقتاريخفيوترجمتهأخباره

(354/)الفداءأبيومختصر(188-5184/)الأعيانووفيات(1227/)والروضتين(8503/)الزمان

-3386/)الجنانومراة(358/)بيروت-(4502/)الكويت-والعبر(43آ-12424/)الإسلاموتاريخ

938).

.طفيالحاصرتينبينماليس

تصحيف.وهو،الغنائمأبو:أفي

وحدها.طعن

وحدها.طعن

بنية.:طفي

.البلدانمعجم.صفينقربوالرقةبالسبينالفراتعلىقلعة:جعبر

.(الأسواقووسعالرصافاتعليهاوبنىالمارةعلىالطرقلهمووسع):طفيالعبارة

وغيرها.والكيالة:(1/5)الروضتينوفيالعرصد:طفي
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فييقوموكان.إليهمويحسنويحترمهمويكرمهموالفقراءالعلماءيحب،المذهبحنفيوكان

إليهويجتمع،بنفسهويتولاها،العدلمجالسويعقد،المطهرالشرعواتباع،الحسنةبالمعدلةأحكامه

الذيالمعلقبالمسجدالثلاثاءيومفيويجلس.المذاهبسائرمن()1والمفتونوالفقهاءالقاضيذلكفي

.)4(نساؤهمحتى،الذمةوأهلالمسلمينمنأحد)3(كلإليهليصل،)2(بالكشك

خرابا.وكان،اليهودحارةعلىالسوروأحاط

بالكلية.بابقبلههناكيكنولم،الفرجبابوفتح)5(كيسانبابوأغلق

.الفلاحعلىحي،الصلاةعلىبحي)6(بحلببالتأذينوأمر،البدعةوأماتالسنةببلادهوأظهر

شعارلأن،العملخيرعلىبحييؤذنكانوإنما،وجدهأبيهدولتيفيبهمايؤذنيكن)7(ولم

بها.ظاهراكان)8(الروافض

منكثيرةمعاقلأيديهممنواستنقذ،مرة)9(غيرالفرنجوكسر،الحصونوفتح،الحدودوأقام

السنينفيذلكبسطتقدمكما،المسلمينبلاد)01(منعليهااستحوذواقدكانواالتيالمنيعةالحصون

.()11(أيامهفيأالمتقدمة

للحجيج.يتعرضوالئلا()12إقطاعاتالعربأمراءوأقطع

منعلىوقفاووقف.أيضامثلهبعدهولا)13(مثلهقبلهالشامفييبنلمحسنامرستانابدمشقوبنى

المجاورينوعلى،القرآنالأيتاميقرئمنوعلى،وكسوةنفقةلهموجعل،والقراءةالخطالأيتاميعلم

.(()14والمحاويجالأراملوعلى،الخيرأبوابجميععلىداز!أوقافوله01بالحرمين

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

14

.طأخطاءمنوهو،المفتيون:طفي

أيضا.،الكوشك:وتكتب

واحد.:طفي

.طتصحيفاتمنوهي،يساويهمحتى:طفيوهي،أفياللفظةليست

.طأخطاءمنوهو،كسان:طفي

.طفياللفظةليست

تصحيف.وهو،كانوإنما:ب،أفي

الرفض.شعار:طفي

.عديدةمرارا:طفي

معاقل.:طفي

.طفيليس

وحدها.طعن

وحدها.طعن

وحدها.طعن
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الذي)1(الموصليالشهرزورياللهعبدبنمحمدالدينكمالالقاضينظرهفولىداثراالجامعوكان

الجامعحواصلكانتوقد،الأربعةالمشاهدوفتح،أمورهفأصلح،بدمشقالقضاةقضاءفولاهبهقدم

المعلومةالجامعأأوقافإلىوأضاف،وأربعمئةوستينإحدىسنةفياحترقتحينمنبها

مال:)3(وسماه،واحداقلماوجعلها،فيهاشروطهميعرفولا،واقفوهايعرفلاالتي،)2(الأوقاف

وشاكله.ذلكأشبهوماوالأيتاموالأراملوالمساكينوالفقراءالحاجاتلذويعليهورتب،المصالح

النبوية،للآثارمتبعأ،الدينيةللكتبالمطالعةكثير،الخطحسناللهرحمهالديننورالملككانوقد

،والفرجالبطنعفيف،الخيراتلفعلمحئا،التلاوةكثير،)4(الجماعاتفيالصلواتعلىمحافظأ

فيالفقراءأدنىكانإنه:قيلحتى،والملبسالمطعمفيوعيالهوأهلهنفسهعلىالإنفاقفيمقتصدا

ولاغضبفي،قطفحشكلمةمنهتسمعولم،بالدنيااستئثارولااكتنازغيرمن،منهنفقةأعلىزمانه

.وقوراصموتا،رضا

ولاالديننورملكمثلالعزيزعبدبنعمربعد()6(الإسلامملوكفيأيكنلم:(الأثير)ابنقال

منه.والإنصافللعدلتحرياأكثر

ماتولو،شيئاعليهيزيدولايتناولهفكانالمالبيتمنلهيحلمامقدارفيالعلماءاستفتىقدكان

جوعا.

كراهافزاد،منهايقتاتفكان،المغانممنيخصهممااشتراهاقدبحمصدكاكينله)7(وكانت

عليها.استقلتهاحيننفقتهاعلىلامرأته

وإنما،بالنياتالأعمالإنما:فقالذلكفيالصالحينبعض)8(فعاتبه،بالكرةاللعبيكثروكان

.الجهادنتركلاونحن،والفرالكرعلىوتعليمها)9(الخيلتمرينبذلكأريد

الله.رحمه،ورمحهبسيفهيدهكسبمنويأكل،الحريريلبسلاوكان

.الكتابهذامن572سنةوفياتفيترجمتهسترد()1

.بفيلي!)2(

وسمي.:ط،بفي)3(

.والجماعاتالصلوات:بفي(4)

الرواية.فيبخلاف(9125/)الأثيرلابنالكاملفيالخبر)5(

وحدها.أعن)6(

.(9125/)الأثيرلابنالكاملفيأخرىبصيغةالخبر،عليهانفقتهاعلىكراهامنامرأتهوزاد:طفي)7(

الصالحين.كبارمنرجل:طفي)8(

ذلك.وتعليمهاوالفرالكرعلىالخيلتمرين:طفيالعبارة()9
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رجعاثم،يدركانهلاأيديهمابينوظلهما)1(ظهورهمافيوالشمس،أصحابهبعضمعيوماوركب

وظلهوراءهيلتفتوجعل،أ)3(عنيفاسوقافرسهأالديننورالملك)2(فساق،وراءهماالظلفصار

ممنتهرببالدنيافيهنحنماشبهتقد؟فيهنحنالذيهذاشبهتماأتدري:لصاحبهقال)4(ثم،يتبعه

()د(الرملمنأ:المعنىهذافيبعضهمأنشدوقد،منهايهربمنوتطلب،يطلبها

معكيمشيالذيالظلمثلتطلبهالذيالرزقمثل

تبعكعنهوت!يتفإذامتبعا)6(تدركهلاأنت

وقتمنبالليلالصلاةيكثر)7(وكان،وأسمعهالحديثوسمع،حنيفةأبيمذهبعلىفقيهاوكان

()9(الكاملمنأ:أ)8(قيلكمافكانأ،يركبأنإلىالسحر

المحرابفي)11(الشجعانأحسنما)01(لربهوالخشوعالشجاعةجمع

فنامت،الليلالقيامتكثرأنرالدينمعينالأتابكبنتخاتون)12(الدينعصمةزوجتهكانتوكذلك

منلهاحصلمافذكرت،أمرهاعنالديننورفسألها،غضبىوهيفأصبحت،وردهاعنليلةذات

وأمثالهاليوقظهاالسحروقتالقلعةفيطبلخانةبضربالديننورفأمر،وردها)13(عنقطعهاالذيالنوم

أ(()دالبسيطمنأ:كثيرةوجرايةجزيلاأجرأالطبلخانةعلىالضاربوأعطى،الليللقيام()14النوممن

وغفراناعفواالثرىتحتبلينوإنالعظامهاتيكاللهفألبس

وريحاناروحاقبورهممثوىملأترحمةأودعوهثرىسقى

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

13

والظل.:طفي

الدين.نورسادتىثم:طفي

وحدها.طعن

.فقال:طفي

.(1/6)الروضتينفيالبيتان

مستعجلأ.:طفي

كثير.:طفي

.(355/)الفداءأبيمختصرعن

.(9125/)الأثيرابنوكاملالفداءأبيومختصر(1/6)الروضتينفيالبيت

.طتصحيفاتمنوهي،لديه:طفي

الأثير.ابنوكاملالفداءأبيمختصرفيوالبيتالمحراب:الأصلوفي،الشجعان:طفيكذا

.الجزءهذامن581سنةوفياتفيترجمتهاسترد

وردها.عليهافوتالذينومهافذكرت:طعبارة

الوقت.ذلكالنائملتوقظ:طفي

.(14/)الروضتينفيالبيتان
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آخر،يحدثرجلارأىإذ،بالكرةيلعبيوماهوبينماالديننورالملكأنالأثير)1(ابنوذكر

لهأنيزعموهو،الحاكمجهةمنرسولمعهرجلهوفإذا،شأنهماليسألهالحاجبفبعث،إليهويومئ

،يدهمنالجوكان)2(ألقىبذلكالحاجبأعلمهفلما،القاضيعنديحاكمهأنيريدحقاالملكعلى

إلاتعاملنيألاالطريقأثناءمنإليهأرسلوقد،الشهرزوريالدينكمال)3(القاضيإلىخصمهمعوأقبل

ولم،الحكومةانفصلتحتىالقاضييديبينخصمهمعالديننوروقفوصلافحين،الخصوممعاملة

إنما:السلطانقالذلكتبينفلما،الرجلعلىللسلطانالحقثبتبل،حقالديننورعلىللرجليثبت

أعلموأنا،يديهبينشحنكيةنحنفإنما،إليهدعيإذاالشرعإلىالحضورعنأحديتخلفلئلامعهجئت

له.ووهبته،ذلكملكتهقدأنيأشهدكمهذاومع،عنديلهحقلاأنه

مجلسإلىالديننورالملكليحضرسويد:لهيقالجهتهمنرسولاالدينتاجالقاضي)4(وأرسل

يضحكوهو،عليهفدخل،الحاجبإلىالرسالةسويدفبلغ،عليهرجلمندعوىلسماعالحكم

ا)5(تهزأبكوما:الملكلهفقال،بذلكايهزأوكأنه،دعوىلسماعالقاضيإلىالمولىليقم:ويقول

ليخكوبثن!ءورسولهأللهإلىدعواإذاآتمؤصمين؟نق!لإنما):يقولوهوفنهض،بفرسيائتوني:لقاثم؟بذلك

تعالئ.اللهرحمه،الوحلكثيرمطيرايوماوكان،الحاكمإلىوذهب،(51:النورأسمغاوأطعنأ!يقولواأ

،)8(يومينالأسبوعفيفيهايجلسفكان،)7(للعدلداراابتنىمنأولوهو:الأثيرفى(ابنقال

حاجبيومئذيحجبهولا،المذاهبسائرمنوالفقهاءالقاضيويحضر،خمسة:وقيل،أربعة:وقيل

بنفسه،ويخاطبهمويستفهمهمالناسيكلم)01(فكان،والضعيفالقويإليهيصلبل،)9(غيرهولا

الظالم.منالمظلوموينصف،المظالمفيكشف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

ذكرهاعنأعرضتالنسخبينكثيرةخلافاتوثمة(1/7)والروضتين(9251/)الأثيرابنفيأخرىبروايةالخبر

لكثرتها.

.الكرةمضرب:الجوكان

.بمنساقطهناإلى..أعلمهفلما:قولهمن

.طفيولابفيالخبرليس

.(1/7،51)الروضتينفيوالخبر،تتهزى..يتهزى:الأصلفي

.(1/8)والروضتين(9521/)الأثيرابن

.العدلدار:بفي

خمس.:وقيلمراتأربع:وقيل:طفيوبعدها،مرتين:ط،بفي

.أفيليست

وحدها.طعن
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صارحتىالديننورعندشأنهعظمقدكانشاذيبنشيركوهالدينأسدأنذلكسببوكان:قال)1(

جيرانهمنوابهظلمربماوكان.والقرىوالمزارعوالأموال)3(الأملاكواقتنى،المملكةفي)2(شريكهكأنه

الدينأسدإلاالأمراءجميععلى)5(استعداهمنكلينصفالدينكمالالقاضيوكان،)4(الأراضيفي

عندهلأحديدعواألانوابهإلىالدينأسدتقدمالعدلدارالديننورابتنىفلما،عليهيهجمكانفما،هذا

معيوقفهأوظالمبعينالديننوريراهأنمنإليهأحبعندهمالهزوالفإن،)6(عظيمةكانتوإن،ظلامة

)7(
أحدايرولم،متطاولةمدةالعدلبدارالديننورجلسفلما،ذلكففعلوا،العامةمنحصم

ذلكعندالديننورفسجد،الحالبصورةفأعلمه،ذلكعنالقاضيفسأل،الدينأسدعلى)8(يستعدي

أنفسهم.منينصفونأصحابنا)9(الذيدئهالحمد:وقال،للهشكرا

اللعبيحسنوكان.منهأثبتولاأحسنالفرسظهرعلىيرلمإنه:يقالفكانشجاعتهوأما

يرولم،الميداناخرإلىيرميهاثم،بيدهالهواءمنويأخذهاوراءهايسوقثمضربهاوربما،بالكرة

.الكرةبلعباستهانةولكنه،لهاساترالكملأن،يدهفيالجوكانيرىولا،رأسهعلىيعلوجوكانه

ذلك.فيالمثلبهيضرب،الحربفيصبورا،شجاعاوكان

الدينقطبالفقيهيومالهفقال،ذلك)01(لييتفقفلم،مرةغيرللشهادةتعرضتقد:يقولوكان

وأخذتمعكمنجميعقتلقتلتلوفإنك،بنفسكتخاطرلاالسلطانمولانايابالته:)11(النيسابوري

يحفظكانمن؟محمودهوومناللهمعأدبإساءةقولكفإن،الدينقطبيااسكت:فقال،البلاد)12(

الله.رحمه.حضر)13(منفبكى:قال؟هوإلاإلهلاالذياللهغيرقبليالدين

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

13

.طفيليست

شريك.:ب،أ

.والأولاد:أفيبعدها

.العدلوالأملاك:طفيبعدها

.استدعاه:أفي

عظيمأ.كانهـان:ب،أ

خصمه.:ب

الدين.نورعلىيستدعي:أ

.بفيليست

.(1/8)الروضتينفيوالخبر.بالنيةوالأعماللرزقنيهاقيمةاللهعندوليخيرفيكانولو:طفيبعدها

.الجزءهذامن578سنةوفياتفيترجمتهوستردمحمدبنمسعودهو

المسلمين.حالوفسد:طفيبعدها

.حاضراكانمن:ط
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مامنهيأخذأويقتلههل:فيهالأمراءفاستشار،الفرنجملوكبعضالغزواتبعضفيبنفسهأسروقد

رأيهفيحسنثم،عليهفاختلفوا،كثيرأمالانفسهفداءفيلهبذلقدوكان،الفداءفيالمالمنلهيبذل

سريعأ،بهفجاء،نفسهبهافتدىبمايأتيهمنخلاصتهمنبلدهإلىفبعث،منهاالفداءوأخذإطلاقه

وأصحابه.الديننورذلكفأعجب،(()1ببلدهالملكذلكماتبلادهإلىوصلفحين،الديننورفأطلقه

منبنيماأحسنوهوأ،بدمشق)3(الذيالبيمارستانالمالذلكمنالدينلوروابسى .")2(.

الأدويةبعضيوجدلموإذا،والمساكينالفقراءعلى،)5(وقفاأنهشرطهومن،،)4(البيمارستانات

ولهذا،شرابهمنيمنعفلا()6(مستوصفأإليهجاءومن،الأغنياءمنهيمنعفلاأفيهإلاوجودهايعزالتي

الله.رحمه.شرابهمنوشربالديننورإليهجاء

أعلم.فالله،هذازمانناإلىبنيمنذالنارمنهتخمدلمإنه:الناسبعضويقول:قلت

فيهاوجعل،المخوفةالأماكنفيالخفراءورتب،والأبراج)7(الطرقاتفيالكثيرةالخاناتبنىوقد

.مدةأسرعفيالأخبارعلى)8(تطلعهالتيالهواديالحمام

.الخانقاهاتالربطوبنى

الصالحين.يحبوكان،ويعظمهمويكرمهم،)9(للزيارةوالصوفيةوالمشايخعندهالفقهاءيجمعوكان

الدين:نورلهفقال(،)01النيسابوريالدينقطبوهو،العلماءبعضمنعندهمرةالأمراءبعضنالوقد

نإذكرتماسيئاتعنهيكفرمماعندكليسماالكثيرة)11(الحسناتمنفلهحقاتقولماكانإنويحك

:قال،(لأؤدبنك)12بسوءعنديغيرهأحداأوذكرتهعدتوإن،أصدقكلاواللهأنيعلى،صادقاكنت

ذلك.بعديذكرهولم،عنهفكف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

.ببلدهماتالفداءبعثجهزفحين:وبأفي

وبنى.:طفي

بني.:أفيبعده

نظير.البلادفيلهوليس:ط

.(1/9)الروضتينعن

وحدها.طعن

.الطرق:أ

تطالع.:وب،يطالع:أ

.طفيليست

.الجزءهذامن578سنةوفياتفيترجمتهسترد

.الكبيرةالحسنات:ب

ؤذينك.لأ:ط
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وإسماعه.الحديثلسماعدارابدمشقوابتنى

.()1حديثداربنىمنأولوهو:الأثيرابنقال

إلايديهبينيجلسأنأحديتجاسرلا،الأمراء)2(قلوبفيالهيبةشديد،وقورامهيباكانوقد

الدينأسدوأما.)4(أيوبالديننجمالأميرسوىإذنبلايجلسالأمراءمنأحديكنولم،)3(بإذنه

)5(
كانهذاومع،يديهبينيقفونفكانواوغيرهموالأكابر)7(حلبنائب)6(الدايةبنالدينومجدسيركوه

فييحادثهوشرع،سجادتهعلىمعهوأجلسه،خطواتومشىلهقامالفقراءأوالفقهاءمنأحددخلإذا

فيولهم،الأعداءعلىننصروبدعائهماللهجثدهؤلاء:يقولشيئأمنهمأحداأعطىوإذا،وسكونوقار

علينا.المنةفلهمحقهمببعضمنارضوافإذا،)8(أعطيهمماأضعافحقالمالبيت

منيتعجبفجعل(()01السيفمتقلدأ99(ع!ي!اللهرسولفخرج):وفيه،حديثجزءعليهسمعوقد

على)13(السيوفوالأمراءالأجناد)12(يربطوكيف،،)11(السلامعليهعنهثبتلماأالناسعاداتتغيير

متقلديها،إلاالسيوفيحملوالابأنالجندأمرثم.!يماللهرسولفعلكمايفعلونولا)14(،أوساطهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

12(

13(

14(

النوريةقبلحديثدور:عنوانهامقالةثراهاللهطيبمعروفناجيالدكتورالعلامةولعمي،نظرالقولهذافي

.(بشار)

أمرائه.:أ

.ب!ذن:أ

.568سنةوفياتفيترجمتهتقدمت

.564سنةوفياتفيترجمتهتقدمت

وجعبروحارمحلبوكانت،عندهمنزلةالأمراءأعظممنكان.الديننوررضيعهو:الدايةبنبكرأبوالدينمجد

.(394/)الفداءأبيومختصر(1/018)والروضتين(9801/)الأثيرابنهـ.565سنةتوفي.إقطاعهمن

الاكابر.منوغيرهما

.(1/01)الروضتين،هذاأضعاف:ب،أ

.(1/11)الروضتين،متقلدوهو:ب،أ

(1686)رقموالترمذي،بالليلفزعواإذاباب،الجهادفي(6411/)البخاريرواهطويلحديثمنجزءهو

أحسن!ي!النبيكان:قالعنهاللهرضيمالكبنأنسعن،الفزععندالخروجفيجاءماباب،الجهادفي

ع!يماللهرسولفتلقاهم:قال،صوتاسمعوا،المدينةأهلفزعوقد:قال،الناسوأشجع،الناسوأجود،الناس

"بحراوجدته":كيهمالنبيفقال"تراعوالم،تراعوالم":فقال(سيفهمتقلدوهو)عريطلحةلأبيفرسعلى

لذلك.يندبهبمنأوبنفسهالخبريكشفأنالعسكرلأميرينبغي:والمعنى،الفرس:يعني

وحدها.طعن

ربط.:أ

في.:أ

.هكذايفعلونولا:أ
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)2(بذلكيريد،كذلكالجيشوجميع،السيفمتقلدوهو،الموكبإلىالثانياليوم!يوحرج
.)1(.

!يو.اللهبرسولالاقتداء

رأىأنهالشاعرالقيسراني()3(بن،صفيربننصربنأمحمدبنخالدالدينموفقوزيرهعليهوقص

عنوالضرائب)4(المكوسبوضعمناشيريكتبأنفأمره،الديننورالملكثيابيغسلأنهمنامهفي

.رؤياك()تأويلهذا:لهوقال.البلاد

قتالفيصرفإنما:لهمويقول،منهمأخذكانمماحلفيمنهم)6(ليكونالناسإلىوكتب

إلىبذلكوكتب.وأولادكمونسائكمبلادكمعنوالذب،ولعنهمالله)7(قبحهم،الكفرةمنأعدائكم

.التجار)8(منلهيستحلواأنالوعاظوأمر،سلطانهوبلدانممالكهسائر

.المكاس)9(العشارارحماللهم:سجودهفييقولوكان

بأموال)01(الحروبفياستعانتهالديننورالملكعلىأنكرالبلخيالدينبرهانإن:وقيل

.!!؟والزموروالطبولالخمورعساكركموفيتنصرونكيف:مرةلهوقال.المكوس

محمدأبيبنالمنتجبعثمانأباالواعظأن)11(الناسعنالمكوسوضعهسببإن:ويقال

إنما،شيئاأحدمنيقبلولا،شيءلهليسالرجلهذاوكان،الكبارالصالحينمنوكان،الواسطي

أنشد،الناسمنالألوفوعظهمجلسفييجتمعوكان،وعظهمجلسإلىخرجإذايلبسهاجبةلهكانت

(121(ادكاملمنأ:لهشديدوتحذيرتخويفوفيها،ملكهفيبهمتلبسهوماتتضمنأبياتاالديننور

تموروالسماءالقيامةيومالمغرورأيهاوقوفكمثل

نورومالكتبقىبأنفاحذرمسلمارحتالديننورقيلإن

خرص!.)1(ط:ثم

به.يريد:ب:أ)2(

.بفيليس)3(

.المكوسات:ب،أ)4(

.(111/)الروضتينفيوالخبر،تفسير:أ)5(

.(1/11)الروضتين،يستجعل:ب،يستعجل:أ)6(

.طفيالدعائيةالجملةوليستاللهلعنهم:ب)7(

الدين.لنورالتجارمنيستحلوا:ب،أ)8(

.(111/)الروضتين.الكلبمحمودالظالمالعشارالمكاسارحم:ط)9(

.الكفارحروب:ط(01)

.البلاد:ط(11)

.(112/)الروضتينفيالأبيات()12
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مخمورطافحالمظالممن)1(كأسوأنتالخمورشربعنأنهيت

تدورالحرامكاساتوعليكتعففأالمدامكاساتعطلت

ونكيرمنكزوجاءكفرداالبلاإلى)2(نقلتإذاتقولماذا

مجرورمسحب)3(الحسابيومفيوأنتالخصومفيكوتعلقت

مقبورموسداللحود)4(ضيقفيوأنتالجنودعنكوتفرقت

أسيرالأنامقالولايوماولايةوليتماأنكوودت

حقيروأنتالموتىعالمفيحفيرةرهنالعزبعدوبقيت

مجيرالأنامفيلكوماقلقاباكيأحزيناعرياناوحشرت

المعموروجسمك)5(الخرابعافيدارس!وقلبكتحياأنأرضيت

مهجورمبعد)6(وأنتأبدابقربهسواكيحظىأنأرضيت

()8(المعذور)7(لعلكالمعاديومبهاتنجوحجةلنفسكمهدأ

المكوسبوضعوأمر،شديدابكاءبكى()01(الأبياتهذهأالديننور)9(الملكسمعفلما

.)11(اللهرحمه،البلادسائرفيوالضرائب

،يعلموهحتىأمرابهايفصلواألابهاوالأمراءالولاةأمرقدوكان،الموصلمنالملاعمرإليهوكتب

شهركلفيمنهيستقرضالديننوروكان،الزاهدينالصالحينمنوكان،امتئلوهشيءمنبهأمرهمفما

.رمضانجميععليهفيفطر،ورقاقبفتيتإليهيرسلوكان،عليهيفطرمارمضان

يجيءلاهذاومثل،سياسةإلىويحتاجكثرواقدالمفسدينإن:هذاالملاعمرالشيخإليهكتب)12(

الروضتين.عنهناوما،في:الأصولفي(1)

انقلبت.:ب،أ)2(

مسلسل.:ط)3(

.القبورضيق:ط(4)

.التراب:أ()5

.معذب:ط)6(

.العورتبدوويوم:ط)7(

.بفيليس)8(

.طفيليس)9(

وحدها.طعن(01)

وحدها.بعن(11)

.(1/13)الروضتينفيوالخبر،فكتب:ط()12
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الديننورالملكفكتب!؟لهفيشهديجيءمنالبريةفيرجل)1(مالأخذوإذا،وضربوصلببقتلإلا

فيأنعلمولو،يصلحهمبماأعلموهو،شريعةلهموشرع،الخلقخلقاللهإن:الكتابظهرعلى

فقدزادفمن،تعالئالله)2(شرعهماعلىالزيادةإلىحاجةفلا،لنالشرعهاالمصلحةفيزيادةالشريعة

المظلمةوالعقول،شرعهماوعلىاللهعلىالجرأةمنوهذا،بزيادتهيكملهافهوناقصةالشريعةأنزعم

جمعالملاعمرالشيخإلىالكتابوصلفلما.مستقيمصراطإلىوإياكيهديناسبحانهوالله،تهتديلا

وكتاب،الملكإلىالزاهدكتابإلىانظروا:يقولوجعل،الكتابوأقرأهم)3(.بالموصلالناس

الزاهد.إلىالملك

يبالغوجعل،متنامسمراءبأنهويرميهيسبهأنه)4(رجلعلىيستعديهالبيانأبيالشيخأخوإليهوجاء

سنما!هوقالواألخيلوتضاطبهموإذا):يقولتعالئاللهأليس:السلطانلهفقال،منه)5(شكايتهفي

جوابا.يحرولملشيخافسكت(991:أ!عرافأأتجهلين!هوعنوأغرض):وقال(63:الفرقانأ

وقفا.عليهووقف،مراتزائراوأتاه،)6(البيانأباأخاهويعتقديعتقدهالديننوركانوقد

الدينلنورمختصرةسيرةجمعقدوكان،ببغدادالنظاميةمعيد،الأشتري)7(الفتحأبوالفقيهوقال

وسجودها)8(وركوعهاوأركانهاشروطهابتمامجماعةفيأوقاتهافيالصلواتعلىيحافظوكان:قال

كلها.أمورهفيوجلعزاللهإلىوالتضرعالدعاءفي)6(والابتهالبالليلالصلاةكثيروكان

أيامللزيارةالقدسبلاددخلواأنهمقولهمعلىيعتمدممنالصوفيةمنجماعةعنوبلغنا:قال

يظفرمافإنهسراللهمعله-الديننور:يعنون-)01(القسيمابن:يقولونالكفارفسمعوا،الفرنج

بالليليصليفإنه،الليلوصلاةبالدعاءوينصرعلينايظفروإنما،وجيشهجندهلكثرة.وينصر علسا.)11(

.ننساإاتخذناذاوإ:وب،ننساإخذأ:ط(1)

.شرع:أ(2)

عليهم.وقرأ:ط)3(

وأنه.وأنهيرائيبأنهورماهسبهأنه:ط(4)

عليه.الشكاية:ط()5

.الجزءهذامن551سنةوفياتفيترجمتهتقدمت،الحورانيبابنالمعروفمحمدبننباهو)6(

.الأشترىبنجهبنالحسنأبيبنبنجه:(1/13)الروضتينوفي.وطالأصلينفيمصحفةاللفظة)7(

وسجودها.ركوعهافيوالطمأنينةبأركانهاوالقيامشروطهابتمام:ط)8(

.الابتهالكثير:ط()9

القسيم.ابنالقسيم:ط1()0

وحدها.طعن(11)
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خائبةيدهيردوماسؤلهويعطيهدعاءهلهيستجيبوتعالئسبحانه)2(فإنه،ويدعو)1(اللهإلىيدهويرفع

.()3(اللهرحمهأحقهفيالكفاركلامفهذا:قال.علينافيظفر

.)4(ص

التيالغيض!سوىالميدانبستانوقفالديننورالملكأن:شامةأبوالدينشهابالشيخوحثى

)5(ا-

تطييبعلىجزءان:جزءاعشرأحديقسمالآخروالنصف،دمشقجامعتطييبعلىنصفه،!بديهمن

وهي:التسعةالمساجدتطييبعلىالباقيةأجزاء)6(والتسعة،للحنفيةأنشأهاالتيالمدرسة

.)7(قاسيونبجبلالصالحينمسجد-ا

القلعة.وجامع-2

.)8(عطيةومسجد-3

.بالفسقارلبيدابنومسجد-4

.(الرماحين)9ومسجد-5

.(الصاغةبسوقأالمعلق()01(والمسجد-أ6

.()12بالصالحية(1)1العباسيومسجد-7

المعلق.البطيخدارومسجد-8

.اليهودبيعةجوارالديننورجددهالذيوالمسجد-9

)13(النصفمنجزءاعشرأحدمنجزءالمساجدهذهمنلكل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

.بفيليس

فالله.:أ

.طفيليس

.(1/17)الروضتين

.الصوابهوأثبتوما،تليه:الروضتينفي

خطأ.وهو،والثمانية:ط

خطأ..قيسون:ط

الجابية.بابداخلعطيةابنمسجد:الروضتينفي

الرماحين.سوقمسجد:الروضتينفي

فقط.الروضتينعن

.العباس:ط

بالصاغة:أ

.طأخطاءمنوهذا،النصفمنجزءعشرإحدىمنجزء:ط



152زنكيبنمحمودالديننورالعادلالملكوفاةفيفصل

عداها.ماعلىبهايستدلذلكمننبذةذكرناوقد،جداكثيرةومحاسنهوماثرهومناقبه

منبهمدحماوذكر،محاسنهمنكثيرا)1(الروضتينأولفيالدينشهابالشيخذكروقد

.القصائد)2(

غير،فيهاغيرهواستنابةعنهابعزلههم)4(المصريةالديارالدينصلاحالملكفتحلماأنهوذكر)3(

هذهفيكانفلما.عمره)5(وفراغأجلهواقترابالفرنجقتالويصده،القدرذلكمحنيعوقهولكن،مرة

إلىوأرسل،المصريةالديارعلىصمم)6(قد،مدتهآخروهي-وخمسمئةوستينتسعسنةأعني-السنة

جمهورفيهوويركب،غيبتهفيالفرنجمنلهاحفظاالشامببلادليكونواوغيرهاالموصلبلادعساكر

هذهمنالفطرعيديومكانفلما.شديدا83(خوفأالدينصلاحالملكمنهخافوقد.مصرإلى)7(جيشه

الأحد،يوم)9(ذلكوكان،الفطرعيدصلاةفيهالخطيبوصلىالقبليالأخضرالميدانإلىركبالسنة

اليومذلكفيومد،(1)1أعيادكآخرهذا:لهيقولوالقدر،الشماليالأخضرالميدانفي(1القبق)0ورمى

،اليومهذافي)13(إسماعيلالصالحالملكولدهوطهر()12(العادةعلىأبانتهابهوأمر،حافلاسماطا

.والختانللعيدالبشائروضربت،البلدله)14(وزينت

منغيظلهفحصل،ذلك)15(يومهفيبالكرةلعبثم،العادةعلىالموكبفيالإثنينيوموركب

لهوحصل،الغضبغايةفيكذاصكوهو،القلعةإلىفبادر،سجيتهمنذلكيكنولم،الأمراءبعض

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

.(42-1/5)لروضتينا

الصالح.وقصدهعدلهمنصالحأطرفادولتهعيونفيأوردناوقد:وحدهاأفيبعدها

.(1/822)الروضتين

الدين.صلاحتولىثمماتثمالمصريةالديارالدينأسدفتحلماأنهوذكر:ط

.أمنسقطتولذلك،بفيالسطرفوق(عمره)لفظةاستدركت

عليه.وصممالمصريةالديارإلىالدخولعلىأضمر:ط

الجيش.جمهور:ط

.أفيلي!

.نهار:ط

العتق.:ط

الأحد.يوم:وهوبسيطبخلافولكنبروايةوهي.العيديومومدالأعياد:أ

.طفيليس

.الجزءهذامن577سنةفيووفاتهأخبارهسترد

.وضربالبلدلهوزين:أ

.اليومذلكفي:ط
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حواسهجميععليهوتنكرت،)3(وأوجاعهبنفسهواشتغل،المزاجسوءحيز)2(فيودخل،)1(انزعاج

التيبالزينةوالانشراحاللعبمنفيههمبماعنهشغلفيوالناس،الناسعنأسبوعاواحتبس،وطباعه

ونسخ،بالأتراحالأفراحتلك)6(وانعكست،)5(بجودهيروحوهذا،بروحهيجودفهذا،نصبوها)4(قد

الحلق،أوجاعشأنوهذا،النطقأداءمنمنعتهحلقهفيخوانيقللملكوحصلت،المزاحذلكالجد

قدرااللهأمروكان،يفعلفلم()7(المعالجةإلىوبالمبادرة،يقبلفلمأ،بالفصدعليهأشيركانوقد

.مسطوراالكتابفيذلكوكان،مقدورا

ثمانعنتعالئاللهرحمةإلىقبضالسنةهذهمنشوالمنعشرالحاديالأربعاءيومكانفلما

القلعةبجامععليهوصلي.اللهرحمهسنةوعشرينثمانالملكفي()8(منهامكثأسنةوخمسين

للحنفيةأنشأهاالتي()12(المدرسةببابلهبنيتتربةأإلىحول(حتى)1،11(()0بهاودفن1،)9(بدمشق

.مأواهالجنةوجعل،ثراهبالرحمةوبل،اللهرحمه،الدربعلى

")13(الروضتين"فيشامةأبوأوردهاقد،كثيرةبمراثالشعراءرثاهوقد

(المتقاربمنأ:(1العماد)4

قالماأحسنوما،

أتىلما)15(الموتمنعجبت

المستدبالفلكثوىوكيف

ملكسجايافيملكإلى

فلكوسطوالأرضالأرضفيص

2(

3(

6(

7(

8(

9(

2(

3(

ودخل.وانزعج:ط

.حيرة:أفي

!ازعاجه.:أ

نصبوها.التيالزينةفي:ط

بذلك.سرورابموجودهيجود:ط

.بفيليس

.أفيلش!

وله.:أفيمكانهما

وحدها.طعن

وحدها.أعن

ثم.:ط

تربته.:طفيمكانهما

.(231-1227/)الروضتين

.(1/228)والروضتين(032)الأصفهانيالعمادديوانفيالبيتان

كيف.:والروضتينالديوان
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منأ:تعالئ)1(اللهرحمه،فيهادفنحينالديننورمدرسةفيبالعرقلةالملقبالشاعرحسانوقال

فر(لواا

ونسكعلمحمىفيوتبقىشيءكل)2(ستدرسومدرسة

زنكيبنمحمودالدينبنوروغرباشرقاذكرها)3(تضوع

شذوبغيركنايةبغيروصدنحقوقولهيقول

ملكبيت)2(المدارسفيوهذيملكيبيتالمدائنفيدمشق

.ماركلبريحهفيطيبشباكهويخلقيزاربدمشقمشهوزوقبرهأ

لأبيهيقالكانوكذا،الخوانيقمنحلقهفيلهحصللما،الشهيدالديننورالناسيقولوإنما

.()5(القسيمابن:لهيقولونالفرنجوكانت،بالقسيمويلقب،الشهيد

تعالئ)7()6(اللهرحمهالديننورصفة

ليس،الشكلتركي،الصورةحسن،الجبينواسع،العينينحلو،اللونأسمر،القامةطويلكان

رحمه،الشرعقواعدأ)8(ويعظم،الإسلامونورجلالةعليه،متواضعامهيبا،حنكهفيإلالحيةله

.،)9(الله

(()11وخمسمئةوستينتسعسنة:أعني-أالسنةهذهمنشوالفيالديننورالملكماتلما)01(

.(122)الأطلالومنادمة(1/922)والروضتين(07)الكلبيعرقلةديوانفيالأبيات(1)

.ستدرس:الأصول!في)2(

نورها.:أفي)3(

ملكي.بنت:ط(4)

مخالفة.وبروايةالأبياتقبلطفىجاءالحاصرتينبينما()5

عنه.اللهورضي:ب)6(

وحدها.طعن)7(

وتعظيم.:أ)8(

.الشرعويعظمالدينوقواعدالإسلاميعظمونورجلالةوعليه:ط)9(

فلما.:ط(01)

وحدها.بعن(11)
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شمسالأميرأتابكه)2(وجعل،صغيراوكان،إسماعيلالصالح)1(الملكلولدهبالملكبعدهمنبويع

كانتوقد،الخموروكثرت،الشروروظهرت،الآراءوحارت،الأمراءفاختلف،)3(مقدمبنالدين

ابنإنحتى،وظهرتالفواحش)4(وانتشرت،منهاشيئايتعاطىأنيجسرأحدولا،زمنهفيتوجدلا

منه،محظورا!7(وكان،عمه)6(موتتحققلماالموصلصاحبمودود)5(بنغازيالدينسيفأخيه

وقدحدف)8(المناديومع،والطربوالمسكروالشرابواللهواللعبفيبالمسامحةبالبلدمناديهنادى

حكملهالذينوالأمراءالملوكمنوغيرههذاأخيهابنكانوقد1،راجعونإليهوإناللهفإنا،ومزمار

الأرضفيوعاثواأمرهممرجماتفلما،والفواحشالمناكرمنشيئايفعلأنمنهمأحديستطيعلاعليهم

.()9(فسادا

الطويل(منأ:الشاعرقولحينئذوتحقق

الجهرأمكنوقدسراتسقنيولاالخمرهيليوقلخمرافاسقنيألا

أيديمنوانتزاعها،دمشققصدعلىالفرنجوعزم،المسلمينفيجانبكلمنالأعداءوطمعت

،بانياسعندمقاومتهمعنفضعف،بانياسعند(1فواقعهم)0،الأتابكمقدمابنإليهمفبرز،المسلمين

صلاحالملكبقدومخوفهمأنهولولا،لهمعجلها،)11(جزيلةأموالاإليهمودفع،مدةفهادنهم

.هادنوهلما)12(الدين

إلىكتبالمصريةالديارصاحبأيوببنالدينصلاحالناصرالملكالسلطانذلكبلغولما

أقلوهم،الفرنجإلىالأموالودفعالمهادنةمنصنعواماعلىيلومهم،المقدمابنوخاصة،الأمراء

وكلامغلظةأفيهكتاباإليهفردوا،الفرنجمنليحفظها)13(البلادقصدعلىعزمأنهوأفهمهم،وأذل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

.طفيليس

أتابك.:أ

.الجزءهذامن583سنةوفياتفيترجمتهسترد،الملكعبدبنمحمدهو

الفواحش.منولا:طفيقبلها

.الجزءهذامن576سنةوفياتفيترجمتهوستردتصحيفوهو،الدينشرف:أ

موته.:ط

.محصورا:ط،أ

وزمر.قدحوعليهدنايدهعلىالمناديأخذوقيل:(1232/)الروضتينوفي،دن:أ

وحدها.طعن

فوافقهم.:ب،أ

.كثيرة:أ

.أيوببنيوسفالدينصلاحالناصرالملك:ط

.البلادقصدعزمعلىأنهوأخبرهم:ب،ط
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(1)
الموصل،صاحبغازيالدينسيفإلىكتبوامنهخوفهمشدةومن،إليهميلتفتفلم،بشاعة(!يه

منهممكيدةيكونأنخافلأنه،يفعلفلم،مصرصاحبالناصرالملكبهليدفعوا)2(،عليهمليملكوه

الملكعندهجعلهقدكان)5(الذيكمشتكين)4(الدولةسعدالطواشيمنههربقدكان)3(أنهوذلك،له

،،)7(واللهوواللعبوالخمرالفواحشمنأيليقلاماتعاطيمنلهوحافظا)6(،عليهعيناالديننور

إثرفيبعثعمهموتغازي)8(تحققفحين،سرافهربيمسكهأنخافأستاذهبموتالخادمسمعفلما

فاتفق،دمشقإلىسارثم،،)9(حلبالدولةأسعدودخل.حواصلهعلىفاستحوذففاته،الخادمهذا

دمشقوتكون،(1)1هنالكفيربيهحلبإلىإسماعيلالصالحالملك،أستاذهابنيأخذ)01(أنالأمراءمع

.ريحانالدينجمالالطواشيإلىوالقلعة،مقدمابنالدينشمسالأتابكإلىمسلمة

فيوذلك،حلب)13(إلى()12(والكبراءالأمراءمعهخرجدمشقمنالصالحالملكسارفلماأ

سريرعلىالصبيجلسحلبوصلواوحين،السنةهذهمنالحجةذيمنوالعشرينالثالث

رضيعكانالذيالدينمجدأخو،الدايةبنعليالدينشمس:الدايةبنيعلىواحتاطوا،مملكتها)14(

إليهيسلمالديننورابنأنيظنالدايةبنعليالدينشمسكانوقد.الثلاثةوإخوتهالشهيدالديننور

الدينصلاحالملكفكتب.الجبفيوإخوتهوسجنوه،ظنهفخيبوا،بذلكالناسأحقلأنه،فيربيه

وقد،الداية)15(لبنيسجنهمومن،حلبإلىدمشقمنالولدنقلمنفعلواماعلىيلومهمالأمراءإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

أ:ويحفظها.

مصر.صاحبالدينصلاحالناصرالملككيدعنهمليدفع:ط

.بفيليس

.الجزءهذامن573سنةفيأخبارهبعضسترد

.بفيليس

وحفظا.:أ

وحدها.طعن

منهفهربيمسكهأنالمذكورالطواشيمنهخافالقبيحةالمناداةتلكالموصلفيونادى،الديننورماتفلما:ط

تحقق.فلما،سرا

.أفيليس

الدين.نورابنيأخذواأنعلى:ط

.والدهربىمكان:طفيبعدها

.فسار:أفيمكانهما

ذلك.إلى:أ

ملكها.:أ

بني.:ط
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هوالذيالدايةابنالدينمجدإلىالولديسلموالاولم،الكبراء)2(ورؤوس،الأمراءخيارمنكانوا)1(

،)4(عليهالأدبيسيئون،إليهفكتبوا.منهمالناسوعند،()3(اللهرحمهالديننورعندأالناسأحظى

شغلفيالوقتهذافيولكنه،إليهمبجيشهالقدومعلىويحرضه،عليهمحنقايزيدهمماذلكوكل

الآتية.)6(السنةأولفيتعالئاللهشاءإنبيانهسيأتيكما،الهائلالأمرمن)5(ببلادهدهمهلما،شاغل

والمشاهير:الأمحيانمنالسنةهذهفيتوفيوممن

الحافظالهمذانيالعلاءأبو،العطارمحمدين"حمدبنالحسنبنالحسن:)7(الهمذانيالعلاءأبو

الكبير.

الكتبوحصل،بغدادوقدم،بالمشايخواجتمع،كثيرةبلدانإلىورحل،الكثيرسمع

وصنف.والسنةالكتابعلميفيزمانهوحيد)9(صارحتى،واللغةالقراءاتبعلمواشتغل،)8(الكثيرة

صحيح،زاهداعابداسخيا،()01(الطريقةمرضي،السلفأطريقةعلىوكان،المفيدةالكثيرةالكتب

منعشرالحاديالخميسليلةوفاتهوكانت.التاموالقبولالمكانةببلدهله،السمتحسن،الاعتقاد

.وأيامأشهربأربعةالثمانينجاوزوقد،السنةهذهمنالآخرةجمادى

وحوله،كتبجدرانهاجميع()12(مدينةفيأالمنامفيرؤيأنهبلغنيوقد:)11(الجوزيابنقال

كنتبمايشغلنيأناللهسألت:فقال؟هذاما:لهفقيل،بمطالعتهامشتغلوهو،تحد)13(لاكتب

.)14(فأعطانيالدنيافيبهأشتغل

)1(ط:وهم.

.ءمرالأا:أ(2)

.طفىليس)3(

.الأدبعليه:ب،أ(4)

.بلادهدهم:أ(5)

.هذه:ب()6

-12/304)الإسلاموتاريخ(9912/)الأثيروابن(85/)الأدباءومعجم(01/248)المنتظمفيترجمته)7(

.(57-365/)وبيروت(4/602)الكويت-والعبر(604

.الكبيرة:ب)8(

أوحد.:ط()9

حسنة.:طفيمكانهما(01)

.(0/1248)المنتظم(11)

والمنتظم.طعن()12

المنتظم.فيوالخبر،تحصىولاتعدلا:ط()13

توفي.وفيها:طفيبعدها(1)4
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وكذلك،السنةهذهمنالأولربيعفيفجأةتوفي:ببغدادحنيفةأبيمشهدكتبخازن)1(الأهوازي

تعالئ.اللهرحمهم.ماتكمافجأةوأخوهأبوهتوفي

البلدانمنوغيرهاالشامبلادصاحبالديننورالعادلالملكالسلطانسنقرآقبنزنكيبنمحمود

للعلماءمحبا،المنكرعنناهيا،بالمعروفآمرا،الفرنجفيمجاهداكانأ:)2(الواسعةالكثيرة

يظلمأنأحديجسرلا،الخيرلأفعالمؤثرا،الاعتقادصحيح،للظلممبغضا،والصالحينوالفقراء

يصوم،الليللقياممدمناوكان،والشرعالعلمورفع،وأهلهاالمناكرقمعقدوكان.زمانهفيأحدا

والفقراءالعلماءإلىالبرويرسل،المسلمينعلىالتيسيريحبوكان.الشهواتعننفسهويمنع،كثيرا

بالرحمةثراهوبل،اللهرحمه،بشيءعندهالدنياوليست،والأراملوالأيتاموالمساكين

.ا)3(والرضوان

رحمه،)6(يكاتبنيكانوقد..مدينةوخمسيننيفاالكفارأيديمن()انتزع:)4(الجوزيابنقالأ

()7(.الله

إسماعيل،الصالح:يعني،لولدهبعدهمنالأمراءعلىالعهدأخذالوفاةحضرتهو:قال)8(لما

أسرهقدكانأنهوذلك،عليهامادهكانالتيالمدةالشامعلىيغيرلاأنطرابلسصاحبمعالعهدوجدد

وخمسمئة،دينارألفبثلاثمئةمنهنفسهفافتدى،دولتهأهلمنجماعةمعهوأسر،غزواتهبعضفي

المسلمين،منأسيروخمسمئة،وقنطوريات)11(،أتراس)01(ومثلها،زردية)9(وخمسمئة،حصان

مئةذلكعلىرهائنمنهوأخذ،أياموسبعةأشهروسبعةسنينسبعإلىالمسلمينعلىيغيرألاوعاهده

،)12(المقدسبيتفتحعلىوعزم.دماءهمأراقنكثفإن.وبطارقتهمالفرنجأكابرأولادمن

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)12(

.الأهوازيابن:(01/482)المنتظمفي

وحدها.طعن

الله.رحمهالحوادثفيذكرهتقدمقد:ب،أفيمكانهما

.(942-01/482)المنتظم

تعالئ.اللهرحمهزنكيبنمحمودالديننوراسترجع:ط

.مراراوكاتبني:الجوزيابنوعبارة،وأكاتبهيكاتبنيكانوقد:ط

.بفيليس

مخالفة.برواية(01/942)المنتظم

المنتظم.فيوالخبر،وردية:ط،ذروية:أ

برانس.:ط،ب

تركي.أصلمنالنساء:"القنطوريات"

الله.شرفه:طفيبعدها
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.وأشهرأأ3(سنةوعشرينثمانولايته)2(وكانت،(1)السنةهذهمنشوالفيالمنيةفوافته

.)4(الجوزيابنذكرهمامقتضىوهذا

ثلاثسنةفيبإربلدرسمنأول:)6(الشافعيالفقيهالإربلينصربن)5(عقيلبننصربنالخضر

وغيرهالهراسي)8(إلكياعلىاشتغلقدوكان،به)7(الناسانتفع.دينافاضلأوكان.وخمسمئةوستين

"الوفيات"فيخلكانابنالقاضيوترجمه،السنةهذهفيعساكرابنفأرخهدمشقوقدم.ببغداد

.ا)9(اللهرحمه1،مرةغيرزرتهوقد،يزارقبره:وقال

وأظنه،اللهلعنه،مريالفرنجملكا)11(وفاةكانتالسنةهذهوفيأ:()01(مريالفرنجملكأ

ورحمتهاللهفضللولا،المصريةالدياريملكأنقاربقد)13(وكان،ونحوهاعسقلانبلاد)12(ملك

المؤمنين.بعباده

وك!سيئةسبميرسنةخلت5ث!

بلاد)14(إلىالدخولعلىعزمقدأيوببنالدينصلاحالناصرالملكوالسلطانالسنةهذهاستهلت

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

13

14

.نوىماأجرلهفحصل،بالنياتوالأعمال:طفيبعدها

فكانت.:أ

ذلك.تقدموقد:طفيبعدها

.ومعناه:طفيبعدها

علي.:ب،ط

تاريخ(567)سنةوفياتفيالذهبيوترجمه(2/237)الأعيانووفيات(5/348)دمشقتاريخفيترجمته

.(21/236)الإسلام

.الناسبهانتفع:ط

.405سنةوفياتفيترجمتهتقدمت

وعلىعليهالعلمأهلمماينكرهخلكانابنقالهالذيوهذا،بهويتبركونقبرهينتابونالناسورأيت:طفيمكانهما

.القبوريعظمممنأمثاله

(1234/)والروضتين(9132/)الأثيرابنفيترجمته،نصربنالخضرترجمةقبلأفيالترجمةهذهجاءت

تلظىنارعلىوأقدمه،مشتقاكاسمهعذابإلىونقله،اللهلعنهالفرنجملكمريهلك:منهفاضليكتابوفيه

الأشقى.إلايصلاهالا

هلك.وفيها:ط

.طفيليس

.وقدكان:ط

وحدها.طعن
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إلىقدمواالفرنجأنوذلك،عنهشغلهأمردهمهولكنه،المخذول!)1(الفرنجأيديمنليحفظهالشام

الحربالاتمنفيهوما،)3(مراكبهكثرةفي،بمثلهيسمعلمأسطول!في)2(المصريةبالبلادالساحل

وخمسونمئةمنهاكلفي،)6(شينيمئتا)5(:ذلكجملةمن.المقاتلة()4(الرجال!وكثرة1،والحصار

،أيامبأربعةالسنةرأسقبلإسكندريةظاهرإلىصقليةمنقدومهموكان.أخرىقطعةوأربعمئة،مقاتلا

القتال!واستمر،شديداقتالادونهافقاتلوهمأهلهاإليهموبرز،البلدحول!والدباباتالمنجنيقاتفنصبوا

)7(المنجنيقاتمننصبوهماتحريقعلىالبلادأهلاتفقثم،كثيرخلقالفريقينكلامنوقتل،أياما

المسلمونكبسهمثم،()8(أعضادهمفيوفل1،الفرنجقلوبذلكفأضعف،ذلكففعلواوالدبابات

وجه،كلفي(01الكفار)وانهزم،واختارواشاؤواماوغنموا،وأرادواأحبوامنفقتلوا)9(،منازلهمفي

وماوخيولهموأثقالهمأموالهمعلىالمسلمونواستحوذ،الأسرأوالقتلأوالبحرإلاملجألهميكنولم

منوركب،الأموال!منكثيراشيئاوغنموا،الرجال!منخلقاقتلواوبالجملة،لنزولهمالخياممنضربوه

بالمأمول!.يفوزوالم،خائبينبلادهمإلىراجعينالأسطول!فيمنهمبقي

بنعباس:بعضهموسماه،بالكنزيعرفرجلاأن:أيضاالشامعنالناصرالملكعوقومما

إلى(1انتزح)1قدكان،العبيديةهيوإنماالفاطميةالدولةومن،المصريةالديارمقدميمنوكان،شاذي

أنهلهمويزعم،والعربانالحاضرةمنالرعاعمنخلقا)12(عليهيجمعوجعل،أسوان:لهيقال!بلد

وقصد)13(.غفيروجم،كثيرخلقعليهفالتف،التركيةالأتابكةويدحض،الفاطميةالدولةسيعيد

الجيشمنطائفةالدينصلاحالملكإليهفجرد،ورجالهاأمرائهامنطائفةوقتل،وأعمالهاقوص

دهمه.ولكنالفرنجمنحفظهلأجل:ط(1)

.المصريالساحل:ط)2(

.طفيليس)3(

.طفيليس)4(

.طأخطاءمنوهي،مئتي:ط()5

السريعة.السفنمننوع:"الشونةأوالشيني")6(

المجانيق.حريقعلى:ط)7(

وحدها.بعن)8(

.أرادوامامنهموغنمواجماعةمنهمفقتلوا:ط)9(

الفرنج.فانهزم:ط(01)

استند.:ط)11(

إليهم.يزعموكان،والرعيانوالعربانالحاضرةمنالرعاعمنكثيرخلقعليهفاجتمعالناس:طفيبعدها()12

.قصدواثم:ط()13
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سميئبكرأبوهزمهالتقيافلما،الكرديبكرأباالدينسيفالعادلالملكأخاهعليه)1(وقدم،المصري

اللهجعلولهذا،)2(حنيفةبثيلمقدمجرىكماوقتله،أهلهوأسر،شملهوبدد،السقيفةيومالمبايع

منيفة.عاليةأيوببنيدولة

فصل

الناصرالملكالسلطانبرز،العبيديةالدولةبقيةمنرأسبهايبقولم،المصريةالبلادتمهدتلما

بنمحمودالديننورسلطانهاماتحينوذلك،الشاميةالبلادإلىقاصداالتركيةالجيوشفيالدينصلاح

وقصده،وإبرامهانقضهاوفسد،حكامها)3(واختلف،أركانهاوتضعضعت،سكانهاوأخيف،زنكي

ودفع،الإسلامونصرة،وجبلهاسهلهاوأمن،أهلهاإلىوالإحسان،شملهاجمع()4(اللهرحمهأ

.الشيطانوإرغام،الرحمنورضا،)5(الصلبانوخفض،الأديانسائروإخفاء،القرانوإظهار،الطغام

العسكر،إليهاجتمعحتىهنالكوأقام،صفرمستهلفي)7(البركةإلىالمصريةالديارمن)6(فخرج

ثم.الأولربيعمنعشرالثالثفي)8(بلبيسإلىسارثم،بكرأباالدينسيفأخاهمصرعلىاستنابوقد

جاولي.بنصديقصاحبهاخدمتهفيفسار،بصرىبمدينةاجتازحتىساق

)9(عليهاختلفولا،عنزانفيهاينتطحولم،الأولربيعسلخالإثنينيومفيدمشقمدينةفدخل

أمرهرأىفلما،الكتابفيلهفأغلظأولاإليهكتبقدكانمقدمبنالدينشمسنائبهاأنوذلك.سيفان

يمكنهلمالجدرأىفلما.البلدبتسليمويعده،دمشقإلىالقدومعلىويستحثهيكاتبهجعلمتوجها

،)11(العقيقيداروهي،والدهدارفيأولاالسلطانفنزل،مدافعةبلاالبلد)01(فسلمه،المخالفة

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

عليهم.مروأ:ط

.الكذابمسيلمةيعني

واختلفت.:ب،أ

.طفيليس

الرحمن.رضافيالصلبانوتكسير:ط

.فنزل:ط

القرافة.خلفمصرنيلعلىمشرفة..واسعةالأرضمنوهدةفيأرضهي:ياقوتقال.الحبشبركةواسمها

.(1/104)البلدانمعجم

.البلدانمعجم.الشامطريقعلىفراسخعشرةمصرفسطاطوبينبينهامدينة:البائين-بكسربلبيس

وحدها.طعن

فسلم.:ط

دارأواتخذهاتركتهمنالدينصلاحوالدأيوبالديننجماشتراهاالعقيقيودار.خطأوهو،العقيليدار:طفي

.(911)الأطلالمنادمة.له
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.الظاهر)2(للملك()1مدرسةبنيتالتيوهي

نائبوكان.الإحسانغايةمنهفرأوا()3(السلطانعلىللسلامالدماشقةوأعيانالقاضيوجاءا

،والغاربالذروةفيلهويفتل،يكاتبهيزلفلما،الخادمريحانالدينجمالالطواشيذاكإذالقلعة

فأكرمهإليهنزلثمأيديهبينومثل،عليهووفد،إليهفسلمها،نوالهوأجزل،،)4(استمالهحتى

منعليهمله)7(لماالديننورولد()6(بتربيةأحقأنهالناصر)5(الملكوأظهر،إليهوأحسن،واحترمه

الناس)9(عاملثم،السكةباسمهوضرب،مصربديار)8(الدينلنورخطبأنهوذكر،المتينالإحسان

وأمر،الحدودوأقاموالضرائبالمكوسمنالديننوربعدأحدثكانمابوضعوأمر،بالجميل

.الأمورعاقبةودثه،المنكرعنونهىبالمعروف

فصل

منفيهالما()11(مسرعاأحلبإلىنهضأن()01(يلبثلمأ،بحذافيرهادمشقلهاستقرتفلما

اجتازفلما.الإسلامبسيفالملقبأيوببن)12(طغتكينأخاهدمشقعلىفاستناب،والتخليطالتخبيط

بحصولها.لعلمه،بقلعتهايشتغلولم،ربضهاأخذبحمص

)1(

)2(

عصرناإلىتزالولا:قلت.الأمويالجامعبجوارالبريدبابشمالوتقع،الجوانيةالظاهريةالمدرسةواسمها

العربيةاللغةمجمعبناءمقابلوتقع.دمشقفيعامةمكتبةأولوهي،الظاهريةالكتببداراليوموتعرفالحاضر

.(911)الأطلالمنادمة.سابقا

الصالحيبيبرسالفتحأبوالدينركنالظاهرالملكالسلطانوهو.مدرسةبيبرسللظاهرالملكبناهاالتي:ط

الداربناءفيوشرع،658سنةقطزقتلبعدالمحكمةتولىأيوبالديننجمالصالحالملكمماليكأحد،النجمي

الأطلالومنادمة(4/155)الأعيانوفيات.لهوتربةمدرسةهـلتجعل676سنةالعقيقيبدارتعرفالتي

(911).

عليه.للسلامالبلدأعيانوجاء:ط)3(

فكاتبه.:طفيمكانهما()4

.السلطان:طفيمكانهما)5(

.بفيليسحاصرتينبينما)6(

الدين.لنورلما:ط)7(

المصرية.بالديار:ط)8(

.أحدثمابإبطالوأمربالإحسانالناسعاملالسلطانإنثم:ط()9

.طفيليس)01(

وحدها.طعن(1)1

.الجزءهذامن395سنةحوادثفيترجمتهسترد()12
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يكونأنوسأله،جرديك)2(الدينعزصاحبها(،)1إليهسفمها،المدينةفأخذأ،حماةإلىسارثم

يلتفتوافلم،الدينصلاحبأس)3(فحذرهمإليهمفسار،ذلكإلىفأجابه،الحلبيينوبينبينهسفيره

همالذيالبئرفيالدايةبنيوبينبينهوجمعوا،واعتقالهبسجنهأمروابل،،)4(عليهيعؤلواولم1،إليه

منفيههمماعلىفيهيلومهم،بليغاكتابا)6(إليهمفكتب،)5(الدينصلاحعلىالجوابفأبطأ،فيه

أيامهيذكرهمإليهمفأرسل،الحرابمنوأحد،جوابأسوأعليهفردوا،الائتلافوعدم،الاختلاف

الدين.أهلبهالهميشهدالتي،المحمودةالمواقففي،الديننورخدمةفيوعمهأبيهوأيام

فيفنودي،جوشنذيكلسطوتهمنفخاف،جوشنجبل)8(على)7(فنزل،حلبإلىسارإنهثم

فتودد،الديننورالملكابنعليهمفأشرف،فاجتمعوا،العراقبابميدانفيبالحضورحلبأهل

فأجابه،المقدمينالأمراءإشارةعنوذلك،الدينصلاحقتالعلىوحرضهم،لديهموتباكى،إليهم

أحد.كلعلىطاعتهبوجوبالبلدأهل

يكونوأن،الأسواقفييذكروأن،العملخيرعلىبحيالأذانيعادأنمنهمالروافضعليهوشرط

علىيكبرواوأن،الجنائزيديبينعشرالاثنيالأئمةأسماءيذكروأن،الشرقيالجانبالجامعفيلهم

زهرةبنحمزةالمكارمأبيبنطاهرأبيالشريفإلىأنكحتهمعقودتكونوأن،خمساالجنائز

العمل.خيرعلىبحي،البلدبسائروغيرهبالجامعفأذن،كلهذلكإلىفأجيبوا،)9(الحسيني

سنانأإلىأولافأرسلوا.خاطركل)01(مكيدتهفيوأعملوا،الناصرمقاومةعنالبلدأهلوعجز

بل،بشيءمنهيظفروافلم،()12(الناصرليقتلواأأصحابهمننفرأفأرسل،()11(الحشيشيةصاحب

والمنة.الحمدودله،اخرهمعنفقتلواعليهمظهرثم،الأمراءبعضقتلوا

صاحبها.منفتسلمها:طفيمكانهما()1

.الجزءهذامن495سنةحوادثفيترجمتهوسترد،تصحيفوهو،جبريلبنعزالدين:ط،أ)2(

يحذرهم.:ب)3(

.طفيليس)4(

.السلطان:ط)5(

.بفيليس)6(

فنازلها.ةب،أ)7(

.البلدانمعجم.للشيعةومشاهدمقابرسفحهفي،غربيهافي،حلبعلىمطلجبل:"جوشن")8(

.(1/238)الروضتينفىوالخبر،زهربنحمزة:أوفي،زاهربنحمزة:ط()9

.كيده:ط(01)

والروضتين(9/132)الأثيرابنفيوالخبر،العجيبةطتصحيفاتمنوهي،الحسبةصاحبشيبان:)11(ط

(1/238).

.ليقتلوهالناصرإلى:ط()12
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عنهمرحلهوإن،جزيلةبأموالووعدوه،الفرنجي()1طرابلسصاصماالقومصذلكعندفراسلوا

ثم،سنينعشرمدةعندهمعتقلا)2(وبقي،الديننورأسرهقدالقومصهذاوكان.الناصرالسلطان

الله،رحمه1،الدينلنورينساهالافكان،المسلمينأسارىمنأسيروألفدينارألفمئةعلىفاداه)3(

قصدبل،()4(السلطانمقاتلةعلىيتجاسرفلم،جيشهفيطرابلسبلدهمن،اللهلعنه،القومصفركب

فقتلوا،)6(طرابلسبلدهإلىسريةأرسلوقد،الناصر)5(السلطانإليهفركب،بغتةليأخذهاحمص

،بلدهإلىراجعاوكر،عقبيهعلىنكصمنهالناصرالسلطاناقتربفلما،وغنموا،وأسروا،منها

فيقلعتهاأخذيكنلمحمص)8(إلىالدينصلاحرجعولما،منه)7(أرادواماإلىأجابهمقدأنهورأى

،،)9(قهراساكنهاوقهرت،قسراإياهاملكتهالتيأالمنجنيقاتعليهافنصب،لأخذهافتصدىذهابه

علىالفاضلالقاضيإليهمكتببهانزلفلما،طلبماالكرةهذهفياللهفأناله،حلبإلىراجعاكرثم

:(فيه)12يقول(1)1الدينشمسالخطيبيديعلى،فائقا)01(رائقافصيحابليغاكتاباالسلطانلسان

ماحوادثوليعدفليعد)13(،الدعاءجهدالإخلاصفاستدعى،اللقاءحقالتسليمقضىفإذا"

لعلهأمنهاصدراوليشرح،جرىقدمامنهفأكثركثيرافيهاقالإنأموروجواري،يفترىحديثاكان)14(

الكامل(منأسرايعبدلااللهفإنالمنتشرةالأحوالوليوضح،(()15صدرامنهايشرح

المأمولبهايعلملمالأرضفيغرائبتسيرأنالعجائبومن

محمولظهورهافوقوالماءالصدىلهايكونماأقتلكالعيس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

.الجزءهذامن582سنةحوادثنفيترجمتهسترد.الصنجيليرمنيدبنريمندهو

.(1238/)الروضتينعنهناوما،معتقلأوهو:ب،أ،معتقلوهو:ط

نفسه.افتدى:ط

.طفيليس

وحدها.طعن

سرية.بلدهإلىالسلطانأرسلوقد:ط

.نكلواإذبذلوامالهعلىوحصل،سألواماأجابقد:ب،أ

حمص.إلىالناصرفصلفلما:ط

.قهراوملكهاقسرافأخذها:ط

رائقا.فائقا:ط

.الجزءهذامن572سنةحوادثفيترجمتهسترد

.(1/142)الروضتين

.فليعدوا:أ

كانت.ما:الروضتين

.أفيليس
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السهام)1(وتلقى،يستميروسوانابأيديناالماءونستنبط،يستنيروغيرنابأكفناالنارنقتبسكنافإنا

تستردوالأبدان،التصديريدعيوغيرنابصدورناالصفاحونصافح،التصويريعتمدوغيرنابنحورنا

بحظأخذناكماالألسنبحظفنأخذطاعتناوتظهر،المغصوببهيردالذيالعدلبموقفبضاعتنا

بالخدمة،ابتداءنايضاهي،بالنعمةالشريفالجانبمنابتداءننتظركناأناإلاالعائقكانوما1،القلوب

)4(مباشرينالفتوح)3(نفتحالشامفيكناأناأمرناأولوكان.()2(للسبقإنجابنايشاكل،للحقوإنجابا

معقلأيأو،فتحتمدينةفأي)5(،وعمناووالدنانحن،بعساكرنامتقدمينالكفارونجاهد،بأنفسنا

عدونايجحدولا،صنعناأحديجهلفما،ضربمعهللإسلاممصافأو،كسرللعدوعسكرأو،ملك

نأإلى،التعبئةوندبر،المقاتلةونرتب،الجماعة)8(ونقدم،الكرة)7(ونملك،الجمرة)6(نصطليأنا

."ذكرهالغيرنايكونأنيضزناولا،أجرهالناالتيالآثارالشامفيظهرت

،0)9(

كانتالتيالبدعوهدم،الفرنجوقمع،المنكروإزالة،الكفركسرمنبمصرصنعوامادكرلم

واليمنمصرببلادالعباسية)11(الخطبةمنأقامهوما،الفضلمنومد)01(،العدلمنبسطوما،هنالك

حسن.بسيطبكلام،ذلكوغيروإفريقية،والنوبة

.الجوابأساؤواالكتابوصلهمفلما

زنكي،بنمحمودالديننورأخي(مودود)12بنغازيالدينسيفالموصلصاحبكاتبواكانواوقد

إليهمفانضاف)15(،دساكرهفي)14(عليهموأقبل،عساكرهفيالدينعزمسعودا!13(أخاهإليهمفبعث

2(

3(

6(

7(

8(

9(

2(

3(

ط:ونلتقى.

.أمنمستدركالمعقوفتينبينما

لفتح.:الروضتينفي

الروضتين.وانظر.بمباشرتنا:وط،نباشر:أ

.أيفي:الروضتينفي

يصطلي.:ط

ويملك.:ب،أ

.نتقدم:الروضتينفي

الروضتين.فيالرسالةباقي

ونشر.:ط

الخطب.:ط

.الجزءهذامن576سنةحوادثفيترجمتهسترد

.طفيليس

إليهم.:ط

.وانضاف:ط
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سارخبرهمبلغهفلما.وعمارتهاحمصبقلعةواشتغاله)1(السلطانغيبةفيحماةوقصدوا،الحلبيون

وهموا،معهمنلقلةفيهوطمعوافوافقوه،كثيرةجحافلفيوهمإليهمفانتهى،الجيشمنقلفيإليهم

ماجملةفيلهمقالحتى،يلحقونهالجيشلعل،المصالحةإلىويدعوهم،يداريهمفجعل،بمناجزته

أرضمنعداهاماوأترك،إسماعيلالصالحللملكالخطبةبهاوأقيم،وحدهابدمشقأقنعأنا:قال

بيدهيالتيالرحبةلهم)3(يجعلأنإلا،كمشتكين)2(الدولةسعدالخادمالمصالحةمنفامتنع،الشام

وأقدموا،الصلحفأبوا،عليهأقدرولا،ذلكليليس:فقال!،)/4(الدينأسدبنالدينناصرعمهابن

قرونعندرمضانشهرمنعشرالتاسعالأحديوموذلك،واحداكردوسا)5(جيشهفجعل،القتال!على

أخوهومعه،)6(شاهنشاهبنعمرالدينتقيأخيهابنالحالأثناءفيوجاء.عظيماصبرأفصبر،حماة

هنالكفولوا،إليهم)8(رعبهوخلص،عليهمدستهترجحوقد،الجيشمنطائفةفيفروخشاه)7(

علىيذفف)9(ولا،مدبريتبعألاونادى،رؤوسهممنأسرمنفأسر،منهزمينوتولوا،هاربين

إلىوالوا،الحالعليهمفانعكس،حلبإلىالفورعلىوسار،منهمأسرهفيوقعمنأطلقثم،جريح

عنهميكفأنمنهيطلبوناليوموهم،والمسالمةالمصالحةمنهميطلبكانفبالأمس،مال!شر

حماةأراضيمنبيدهماعلىزيادةله)13(وبارين)12(،طاب)11(وكفر،المعرةأنعلى،)01(ويرجع

وأن،الصالحالملكبعدهايغزوألاوحلف،عنهموكف،)14(منهمفقبل،دمشقمعوبعلبكوحمص

منيخرجواأنعلىالدينمجدأخوهالدايةبنيفيوشفع.وممالكهبلادهسائرمنابرعلىلهيدعو

.محبورامسلمأ،منصورامؤيدارجعثمذلكففعل،السجن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

12(

13(

14(

الناصر.:ط

.573سنةحوادثفيووفاتهأخبارهسترد

.طفيليس

.581سنةحوادثفيترجمتهسترد

كتيبة.:أ

.الجزءهذامن587سنةحوادثفيترجمتهسترد

.الجزءهذامن587سنةحوادثفيترجمتهسترد

رغبة.:ب،أ

.(ذفف).المحيطالقاموس.عليهأجهز،ذفأالجريحعلىذف:يذفف

عنهم.ويسيرعنهميكفأنمنهطلبواواليوم:ب،أ

.البلدانمعجم.حلبومدينةالمعرةبينبلدة

منوحماةحلببينحسنةمدينة-بعرينتقولوالعامة-وبارين(2248/)الروضتينفيكماهناوماماردين:ط

.البلدانمعجم.الغربجهة

وحدها.طعن

ذلك.:ط
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والتشريفاتالسنيةالخلعومعهم،اللهبأمرالمستضيء)1(الخليفةرسلإليهوصلتبحماةكانفلما

علىالخلعوأفيضت،والشاممصرببلادبالسلطنةالديوانمن)2(وتوقيع،السودوالأعلام،العباسية

.مشهودايوماوكان،وأنصارهوأعوانهوأصهارهوأصحابهوأقاربهأهله

فأطلقهاحمصإلىسار)4(ثم،محمود)3(الدينشهابالأميروصهرهخالهابنحماةعلىواستناب

إلىثم،بعلبكإلىثم،الدينأسدشيركوهقبلهمنلأبيهاكانتكما،)6(الدينناصرعمه)5(لابن

.القعدةذيفيدمشقإلىورجع،،)7(البقاع

فادعى،مغربياوكان،دمشقمعاملةمن،مشغرى)9(قريةمنرجلظهر،)8(السنةهذهوفيأ

منأطوائفبهفافتتن،النيرنجيةوالأبوابوالشعبذةوالمخاييل)01(المخاريقمنشيئاوأظهر،النبوة

معاملةإلى،)12(مشغرىمنالليلفيأفهربالسلطانفتطلبه،،)11(والعوامالطغاممنالناحيةتلكأهل

أحبها،امرأةوتزوج،المفلحينلاالفلاحينمنخلقاوأضل،الذنبمقطوعكلعلى()13فالتف،حلب

كلما،اللهفلعنهما،وسجاحمسيلمةقصةفأشبها،النبوةادعتأنفعفمها،البطائحتلكأهلمنوكانت

وقطر.الغمامصبوكلما،وهدرالحمامعب

.دارهونهبتالخليفة(وزير)14هرب:وفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

.الجزءهذامن575سنةوفياتفيترجمتهسترد

والتوقيع.:ط

.الجزءهذامن573سنةحوادثفيترجمتهسترد

.صار:ب

ابن.إلى:ط

.الجزءهذامن581سنةحوادثفيترجمتهسترد

.البقاععلىبعلبكثمالدينأسدشيركوهلأبيهقبلهمنكانتكما:ط

وفيها.:طفيمكانهما

.البلدانمعجم.البقاعناحيةمنقرية

.والتمويهاتالتخاييل:(1/125)الروضتينفي

.والعوامالهمجمن:ط

.طفيليس

فالف.:ط

وتولى.514سنةولد.الرؤساءرئيسبنالمظفربناللههبةبناللهعبدبنمحمدالفرجأبوالدينعضدالوزيرهو

قتلهأنإلىبهافظلالوزارةإلىأعيدثم،دارهوالعوامالجندفنهب057سنةعزلهثم،566سنةللمستضيءالوزارة

(361/)الفداءأبيومختصر(9/143)الأثيروابن(01/273)المنتظمفيأخباره.573سنةفيباطني

.(3893/)الجنانومرآة(952-572)والفخري(346/)وبيروت-(4712/)الكويت-والعبر
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القضاةقاضيعندهفحضر،للحنابلةأنشئت)2(بمدرسة)1(الجوزيبنالفرجأبوالشيخدرس:وفيها

سنية.خلعةعليهوخلعت،مشهودايوماوكان،والكبراءوالفقهاءالدامغاني)3(بنالحسنأبو

:)4(الأعيانمنفيهاتوفيوممن

:الأحيانبعضفيببغدادالقضاةقاضيالحديثيطالبأبو،أحمد)5(بنروح

بالرفض.ينبز)7(وكان.أيامبعدفماتبعدهمرضأبيهموتبلغهفلما،الحجازبأرض)6(ابنهوكان

التركماني:شملة)8(

نحواالدستلهوانتظم،السلجوقيةعلىوتغلب.قلاعاواستحدث،فارسبلادعلىتغلبقدكان

.فقتلوهالتركمانبعضحاربهثم،سنةعشرينمن

:المستنجديالدينقطب،اللهعبدبنقيماز)9(

الخليفة،علىخرجإنه)11(ثم،)01(كلهمالعساكرعلىمقدماوكان،المستضيءللخليفةوزر

،قيمازداربنهبالعامةوأمر،دارهفيسطح)12(فوقالخليفةفصعد،الخليفةدارينهبأنوقصد

.والقفار)14(المهامهفيمعهكان)13(منوهلكفهلك،فهرب،الفقهاءبإفتاءذلكوكان.فنهبت

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

.الجزءهذامن795سنةوفياتفيترجمتهسترد

.(15025/)المنتظم

.الجزءهذامن583سنةحوادثفيترجمتهسترد

.الأعيانمنتوفيوفيها:ط

حديثة)معجمهفيياقوتلهوأورد،الترجمةهذهفيكثيرابنمصدرأنهويبدو(0/1255)المنتظمفيترجمته

الإسلاموتاريخ(2295بارشى)52الورقة،الدبيثيابنتاريخفيترجمةوله،طيبةترجمة(الفرات

(/12044).

بالكوفة.وهووفاتهفبلغته،الحجفيالملكعبدولدهوكان:المنتظموعبارة،خطأوهو،أبيه:ب،أ

خطأ.وهو.ينبذ:ط

الكويت-والعبر(12441/)الإسلاموتاريخ(9/134)الأثيروابن(01/255)المنتظمفيترجمته

تصحيف..سلمة:(2237/)الشذراتوفي(357/)الفداءأبيومختصر(395/)وبيروت(4112/)

،قايماز(1/252)والروضتين،قايماز(135-9134/)الأثيروابن(256-01/255)المنتقفيترجمته

.قايماز(306/)بيروت-(4/112)الكويت-والعبر(21/434)الإسلاموتاريخ(58-357/)الفداءوأبو

كلها.:ط

.طفيليس

السطح.:ب

معه.ومنهوفهلكفهرب:ط

الموصل.بناحيةتوفيأنهمصادرهفي
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وخيسمئةوسبميكإحرفىسنةخلت5ث!

يهادنهمأن،الصفرمرجفيبدمشق)1(أقامقدوكان،الدينصلاحالسلطانمنالفرنجطلب:فيها

الفاضلالقاضيصحبةجيشهوأرسل،()2(ذلكإلىفاحتاجمجدباكانالشاملأنا،ذلكإلىفأجابهم

العمادكاتبهعلىواعتمد،بالشامالمقامعلىوعزم،يقبلواثم،المغلليستغلوا،المصريةالديارإلى

ورحلة،والأماثلالعلماءقدوة،الفاضلالقاضيوهو،البلادبتلك،العبادأفصحأعنعوضا

إرسالهإلىالسلطاناحتاجولكن،حساممنأحدلسانهومن،الإسلامزين،المحافلوزين،الطالبين

يكنولم،عنهيتعوضأنفاحتاج،عنهايعبرفصيحاولسانا،بهالهوعوناعيناليكونالمصريةالديارإلى

الطويل(منأ0()3(منهإليهأحبولاعليهأعزأحد

أحكامللضروراتولكنبليلىبديلةسليمىكانترضىعنوما

مناستجدماليحفظ،والإلهاموالتدبيرالحزمغايةهو،الشام()2(ببلادالسلطانأإقامةوكانت

هنالك.(ما)سطوةمنعليهخوفا،الممالك

كتب،بالنصرلهتكفلقدوالله،عسكرهمنقليلة)6(طائفةفيوبقي،مصرإلىالجيوشأرسلولما

وقعماعلىيلومهم،الحلبيينجماعةإلى،الديننورأخيابن)7(غازيالدينسيفالموصلصاحب

الدينعمادأخيهبمحاصرةمشغولاذاكإذكانوقد،المصالحةمنالدينصلاحالملكوبينبينهم

الملك)9(طاعةأبىلكونهإلالأخيهقتالهسببكانوما،صالحةبفعلةهذهوليست،بسنجار)8(زنكي

نقضعلىالحلبيينحرضثم،وناصريهالناصرقوةعرفحينأخيهمعفاصطلح،وذويهالناصر

باللهفاستعان.إليهاودعوه،عليهاعاهدوهالتيبالعهودإليهفأرسلوا،)01(إليهونبذها،العهود

الصفر.بمرجمقيموهو:ط()1

.أفيليس)2(

منه.عليهأعزأحديكنولم،القاضي:طفيمكانهما)3(

.طفيليس)4(

من.:ب)5(

.يسيرةطائفة:ط)6(

.الجزءهذامن575سنةحواشيفيترجمتهتقدمت)7(

.بسنجارزنكيالدينعمادوهوومحاصرتهأخيهبمحاربةمشغولا:ط)8(

افاصر.الطكطاعةإلى-انتماؤه:أفي-إباؤهإلا:ب،أ()9

الدين.صلاحالملكإلىالعهودنبذعلى:ب،أ(01)
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،ودساكره)3(بعساكرهالموصلصاحبوأقبل،)2(إليهليقدمواالمصريةجيوشهإلىوأرسل،)1(عليهم

الخيولعلىمقاتلألفعشرينفيوسار،إسماعيلالدينعمادالصالحالملكعمهبابنواجتمع

الحماةمنفارسألفمعهوإنما،الكاسركالهزبروهوالناصرنحوهموسار،الأبابيلالجردالضمر)4(

قد)5(المصريةالجيوشولكن(924:ةادبقمأ!هوأدئةبإدن!خيرةمفثةغلتقليلةفثةمن-)و

،الفريقانفاجتمع،كالرمالوعددوعدة،كالجبالجحافلفيناصرينوله،قاصدينإليهخرجوا

حملحتى،هائلا)6(قتالافاقتتلوا،شوالمنالعاشرالخميسيومفيوذلك،النزالإلىوتداعوا

وأخذت،والمواصلةالحلبيينمنخلقافقتلوا،الهزيمةاللهبإذنفكانت،الكريمةبنفسهالسلطان

مابعدالسلطانفأطلقهمأ،رؤوسهممنجماعةوأسروا،وحواصلهغازيالدينسيفالملكمضارب

وهذا،القتالحالفيالفرنجمنبجماعةاستعانواكانواوقد،ا)7(ورؤوسهمأبدانهمعلىالخلعأفاض

الأقفاصمنشيئا)9(غازيالسلطانمخيمفيالسلطانوجدوقد،والأبطالالصناديد)8(صنيعمنليس

ومسلكهحالههذاكانمنوكيف،.ا(المسكماشرابهمجلسفيوذلك،المطربةالطيورفيهاالتي

إليه،وصولكلعدلهقل:للرسولوقال.اليهوتسييرها،عليهدهاالسلطانفأ،)11(.-
.ءبرمريسصر

مناالسلطانوغنم،المحذور)12(منرأيتفيماالوقوعمنأحبالطيوربهذهاشتغالك،عليهوسلامك

الدينسيف)14(الملكبخيمةوأنعم،حضوراأوكانواغيباأصحابهعلىففرقه،كثيراشيئا،)13(أموالهم

منوطاقهفيكانماورد،الديننجمبنشاهنشاهابنفروخشاه)15(الدينعزأخيهابنعلىغازي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

بالله.عليهمفاستعان:ط

عليه.ليقدمواالمصريةالجيوش:ط

.ودساكرهومشاريهبعساكره:ب،أ

.المضمرة:ط

المصرية.الديارمنخرجتقدالجيوشولكن:ب،أ

الناصر.الملكحملحتىشديدأقتالأ:ط

.بفيليس

.أفعال:ط

سبتأ.:ط

.بفيليس

ينتصر.ومذهبهمسلكههذاكانمنينصروكيف:ب،أ

.المحذورمنفيهوقعتمماإليكأحب:ط

.طفيليس

.طفيليس

.الجزءهذامن578سنةحوادثفيترجمتهسترد
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إلىواللعباللهو)1(وآلاتالأقفاصورد،مغنيةمئةمنأكثرمعهكانوقد،والمغنياتالجواري

المواصلةعسكرووجد.والحربوالسجودالركوعمنإليكأحبهذه:له)2(قولوا:وقال،حلب

.لاهساهالخيرطريقعنهومن،فاسقكلسبيلوهذه،والملاهيوالبرابطالخموركثرةمنكالحانة

طاعةومخالفتهم،)3(الأيماننقضهمعلىوندموا،منقلببشرفاؤواحلبإلىالحلبيونرجعلما

صاحبوأسرع،الأسدوثوبمنخوفا،البلدفحصنوا،السلطانعلىالعصاوشقهم،الرحمن

دخلها.حتىصدقوما،فوصلهاالموصل

أسرع،سلمومنعطبمنتركهمما،غنمماقسمةمنفرغلمافإنه،الدينصلاحالسلطانوأما)4(

والقلعة،حصنوهاقدفوجدهم،القعساءوالعزةوالقوةالسطوةغايةفيوهو،الشهباءحلبإلىالسير

يمتنعفلاإليهمنعودثم،البلدحولالتيالحصونفتحإلىنبادرأنالمصلحةمن:فقال،أحكموهاقد

ركنأ،ركنادولتهمأركانمنويهدمإليهميعودثم،حصناحصناالحصونبفتحفشرع.أحدمنهمعلينا

ليقتلواأصحابهمنجماعةفأرسل،سنانإلىالحلبيونفأرسل،عزازإلىصارثم،ومنبجبزاعة)5(ففتح

بهم،اختلطواحتى،القتالأشدفقاتلوا،الجندزيفيجيشهفيمنهمطائفةفدخل،الدينصلاح

رأسه،علىبالسكينفضربهمنهمواحدعليهفحمل،للناسظاهروالسلطان،يومذاتفرصةفوجدوا

ثم،هيناجرحأفجرحته،خدهعلىمرتالسكينأنغير،اللهفسلمه،باللأمةمنهممحترسهوفإذا

إليهمثابثم،دهشةأخذتهمقدحولهومن،ليذبحهالأرضإلىفوضعه،السلطانرأسالفداويأخذ

ثم،فقتلالسلطانعلىالراهنةالساعةفيآخرهجمثم،وقطعوهفقتلوهالفداويإلىفبادروا،عقلهم

صممثم،اليومذلكالقتالوبطل،فقتلفأدركالرابعوهرب،أيضأفقتلالأمراءبعضعلىآخرهجم

أهلعلىحنقهاشتدوقد،أيوببنشاهنشاهبنعمرالدينتقيأخيهابنوأقطعهففتحهالبلدعلىالسلطان

عليه.وإقدامهم،إليهالفداويةمنأرسلواولمافعلوالما،حلب

وحدها.طعن(1)

إليكم...لهم:ط2()

.الأيمانمننقضواماعلىوندموامنقلبشرانقلبواوقدحلبإلىالجيوشرجعتفلما:ط)3(

.ب،أروايةوأثبت.لكثرتهاتركتهاوالأصلينطبينالروايةفيخلافالمقطعهذافي()4

بينحلبأعمالمنبلدةوهي:بزاعا،بالقصروقيل،وكسرهاالباءبضم:وبزاعة،مراغة:كلهاالأصولفي)5(

.البلدانمعجم.وحلبمنبج
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خامسفيوذلك،الياروقية)1(رأسعلىخيمتهوضربت،جوشنجبلعلىالبلدتجاهفنزلفجاء

منهيخرجأوشيءالبلديدخلأنومنع،القرىمنالخراجوأخذ،الأموالوجبى،الحجةذيعشر

السنة.انسلختحتىإياها)3(حصارهواستمر،شيء)2(

منوذلك1،اليمنبلادمنالسلطانأخوتورانشاه)4(الدولةشمسعادالسنةهذهمنالحجةذيوفي

قدكانوإن،اليمنحرمنضجرلأنه،وظلالهوطيبهالشاموإلى،وذويهأخيهإلى)6(()5(اشتياقهكثرة

الناصرقالاجتمعاولما،بسببهأزرهواشتد،بهالناصرالملكأخوهأففرح،جزيلةأموالعلىحصل

بلادعلىالدولةشمساستنابوقد(09:يوسفأ!اشوهذآيوسف)أنأ:،)7(الوفيالبرالناصح

أخيهعنداستقرولما،المننسالف)9(عليهلهومنقراباتهذوي)8(منمخاليفهاعلىاستنابوإنما،اليمن

الظفرأسبابأكبرمنوكان،المواصلةوقعةقبلكانقدومهإن:وقيل،وأعمالهادمشقعلىاستنابه

.(1)0وبسالتهوفروسيتهوشجاعتهلشهامتهوالنصر

بلادإلىجيشفي)12(قراقوشالدينبهاءمملوكه)11(السلطانأخيبنعمرالدينتقيأنفذ:وفيها

تلكوترك،لهوطابت،مصرإلىعادثم،جزيلةأموالأوغنم،هنالككثيرةبلاداففتح،المغرب

.البلاد

التنوخيمقلدبنمحمدبنيوسفبنالسلامعبدالفتوحأبوالكبيرالواعظدمشقإلىقدم:وفيها

:وقال(")13الخريدة"فيالعمادذكره.المنشأالبغداديالأصلالدمشقي

منالتركمانيأرسلانبنياروقإلىتنسبحلبمدينةبظاهركبيرةمحلةوالياروقية.تصحيفوهو.البادوقية:ط(1)

أهلإليهايتردد،آهلة،مسكونةمعمورةاليومإلىوهي:خلكانابنقال،القريةشبهوهي،الديننورأمراء

.(6171/)الأعيانووفيات،البلدانمعجم.هناكيتنزهونالربيعأيامفيحلب

أحد.:ط)2(

لها.محاصرا:ط)3(

.الجزءهذامن576سنةحوادثفيترجمتهوسترد،أخوالدولةنور:ط()4

.طفيليس)5(

إليه.شوقأأخيهإلى:ط)6(

التقي.البرالسلطانقالاجتمعافلماالسلطانبهففرح:ط)7(

قرابته.ذويمن:ط)8(

وحدها.بعن)9(

وفروسيته.لشجاعتهوالنصرالفتحأسباب:ط(51)

الناصر.:ط(11)

.الجزءهذامن795سنةحوادثفيترجمتهسترد()12

.طتصحيفاتمنوهو.الجريدة:ط()13
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،أشعارمقطعاتلهوأورد.الدينصلاحالسلطانعندهوحضر،للوعظوجلس،صاحبيكان

()1(البسيطمنأ:مجلسهفييقولكانماذلكفمن

والفكرالقلبفيشاهداحاضراياأمليمنتهىيامهجتيمالكايا

الصورمنتمثالاصرتإذاحتىخالقهأنتترابمنخلقتني

الشجرفيالماءكجريفيهتمرمنورةروحاقالبيفيأجريت

كدرمعدنمنصغتهوهيكلمنورةروحصفامنجمعتني

بصريوياسمعيفياحضرتوإنشرفيويافخريفيافيكغبتإن

خطرفي)2(منكفقلبيخطرتوإنولهفيفيكفسرياحتجبتأو

بالأثرعشتعنيتغيبتوإنتثبتهاثمرسوميفتمحوتبدو

:الأعيانمنفيها)3(توفيوممن

الدمشقي.القاسمأبو،عساكربناللههبةبنالحسنبقعلي:عساكر)4(بنالقاسمأبوالكبيرالحافظ

وحفظا،واطلاعاوتصنيفاوجمعا،(وإسماعا)كسماعابهعنيومن،الحديثحفاظأكابرأحد

وفنونه.لأساليبهوإتقانا،ومتونهلأسانيده

منتقدمهمنعلىندروقد.)6(مخلدةبعدهباقيةفهي،مجلدةثمانينفي"الشامتاريخ"صنف

منيأمنحداوحاز1،السباققصب)8(فيهفحاز،المتأخرينمنبعدهيجيء)7(منوأتعب،المؤرخين

التواريخ،في(فريد)11بأنهحكم،وأصله1(فيه)0وصفهماورأى،وتأملهفيهنظرومن،ا)9(اللحاقفيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

)11(

.(1/261)الروضتينفيالأبيات

.أفيليس

.طفيليس

الزمانومرآة(13/73)الأدباءومعجم(1274/)-الشام-والخريدة(01261/)المنتظمفيترجمته

الإسلاموتاريخ(362/)الفداءوأبو(131-3935/)الأعيانووفيات(1261/)والروضتين(8336/)

.(693-3393/)الجنانومرآة(61-306/)بيروت-(4212/)الكويت-والعبر(21/394-155)

وحدها.بعن

.بفيليس

يأتي.:ط

السبق.قصب:ط

.طفيليس

.أفيليس

.فريددهره:ط
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عليهمشتملاكانوما،مفيدةكتبمنالحديثعلومفيلهمامعهذا،الشماريخمنالعلياالذروةفيوأنه

كذبتبيينو"،")3(النملالشيوخو"")2(الستةالكتبأطراف":فله،الحميدةوالطرائق()1العبادةمن

والأجزاء،والصغارالكبارالمصنفاتمنذلكوغير،")4(الأشعريالحسنأبيعلىالمفتري

.والأسفار)5(

منوجمع،والأمصاروالأقاليمالمدنوجاب،والأسفارالترحالمنالحديثطلبفيأكثروقد

.للألفاظوتصحيحاومقابلة،واستنساخانسخاالحفاظمنأحديجمعهلمماالكتب

،والهيئاتالأقدارذويمن،باسقةعاليةفيهمورئاسته،الدماشقة)6(بيوتاتأكابرمنوكان

.)!1(والهباتوالصلاةالجزيلةوالأموال

السلطانوحضر.سنةوسبعونثنتانالعمرمنوله،رجبشهرمنعشرالحاديفيوفاتهوكانت

الدينقطبالشيخعليهصلىالذي)8(وكان.تعالئاللهرحمهالصغيرببابودفن،جنازتهالدينصلاح

.()9النيسابوري

(المتقاربمنأ:قولهمنهاكثيرةأشعاروله:(01)خلكانابنقال

المشيبجاءويحكنفسأيا

يكنلمكأن)11(شبابيتولى

غرةعلىبنفسيكأني

أكونممنشعريليتفيا

الغزلوماذاالتصابيفماذا

يزللمكأن)12(المشيبوجاء

نزلقدبهاالمنونوخطب

الأزلفيلياللهقدروما

.العبادةمنعليهمشتملهووماالمفيدةالكتبمن:ط(1)

.(بشار)عليهاكتابهوبنى"الأشرافتحفة"فيالمزيالحافظاعتمدهاالتيالكتبأحدهو)2(

.(بشار)الشهابيسكينةالفاضلةحققته"النبلالأئمةشيوخعلىالمشتملالمعجم"هو)3(

.(بشار)الأهوازيعليأبيالمقرىءعلىفيهرد،مشهورمنتشرمطبوع(4)

تصحي!.وهو.والأشعار:ب،أ(5)

.تسروا:ط(6)

وحدها.طعن)7(

.بالنسخةخطيتغيراللفظةهذهعند)8(

.الجزءهذامن578سنةوفياتفيترجمتهسترد)9(

قوله.أيضاإليهالمنسوبومن:بقولهللأبياتقدموقد(131-3031/)الأعيانوفيات(01)

مشيب.وجاء..شبابتولى:أ(11)

...المشيبوجاء:طوفي(21)
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.()1اللامقبلالزايوهو،يلزملابمافيهاالتزموقد:قال

أسعدعلىببغداداشتغل.فقيهامحدثاالحسنبناللههبةالدينصائنأخوهوكان:قال)2(

تعالئاللهرحمهما،)5(وستينثلاثسنةفيبهاوتوفي.بالغزالية)4(فدرس،دمشققدمثم،الميهني)3(

بمنه.وإياثا

وخمسمئةوسبميرثنتيرسنةخلت5ث!

نيلعلىمنهاأشرفوقدا،حلبمحاصرا)6(الدينصلاحوالسلطاناالسنةهذهاستهلت

للملكوأعمالها)8(حلبتكونأنعلىفصالحهم،يصالحهمأنإليهوتوسلوافسألوه،()7(الطلب

الصالحالسلطانبعثالمساء)01(كانفلما.الحسابوأبرم،الكتاببذلك)9(فكتب،فقطالصالح

بأختوأرسل،الإعزازمنبهشرفهماعلى،إعزازقلعةزيارةمنه(1)1يطلبالناصرالملكإلىإسماعيل

ا)12(لحصولوأنجع،السؤالاقبولإلىأدعىذلكليكون،الديننوربنتالخاتونوهي،صغيرةله

وأطلقسؤالهاإلىوأجابها،الأرضوقبل،الناضركالقضيبقائماقامالناصر)13(رآهافحين.النوال

.(،)14فرضعليهأنهرأىماوالتحفاالجواهرمنلها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

.اللاممعالزايوهويلزملمبما:ط،ب

أكثر.معلوماتفيه(3131/)الأعيانوفيات

سنةحوادثفيترجمتهتقدمتوقد،عساكرابنشيوخمنالميهنيوأسعد،تصحيفوهو.أسعدأبي:أفي

.الجزءهذامن523

زاويةالغزاليةالمدرسةلأنواحدأنهماويبدو.دمشقجامعفيالغربيةبالمقصورةودرس:الأعيانوفياتفي

الأطلالمنادمة.إليهنسبتالغزاليبهاأقاملماثم،المقدسينصرالشيخبزاويةتعرفكانت،الأمويبالجامع

(134-135).

وصلالبغداد!الخطيببتاريخنسخةبخطهالصائنوكتب:بشارقال.طفيولابفيلاالأخيرةالعبارةليست

عليها.القاسمأبيأخيهوسماعوسماعه،النسخأجودمنوهي،بعضهاإلينا

والناصر.:طفيمكانهما

.طفيليس

وعملها.:ب

.فكتبوا:ط

.المساء:ط

يطلب.:ط

.النوالحصولفيوأنجح،السؤالبقبوللهأدعى:ط

.السلطان:ط

.كثيراشيئاوالتحف:ط
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فقتل،مصياث)2(حصنهمفحاصر،عليهاعتدواالذين)1(الإسماعيليةفقصد،حلبعنترحلثم

")3(.
الدينشهابخالهفيهمشمعحتى،أعمارهموقصر،ديارهموحرب،أبقارهموأخذ،وحرووسبى

شفاعته.فقبل،جيرانهلأنهمحماةصاحبتتش)4(بنمحمود

نائبكانالذي،)5(مقدمبنالملكعبدبنمحمدالدينشمسالأميربعلبكنائبإليهأحضروقد

،مصياثبحصارواشتغاله،)6(السلطانغيبةفيبالبقاععاثواالذينالفرنجأسارىمنجماعة،دمشق

إلىراجعاكرثم،سنانأصحاب)7(الإسماعيليةفصالح،والانبعاثالفرنجغزوعلىالعزملهذلكفجدد

وتعانقا،فتسالما،حماةإلىشاه)8(تورانالدينشمسأخوهتلقاهوقد،الرحمنحراسةفيدمشق

الدولةشمسهذاأخيهإلىفوضهاصفرعشرسابعفيدمشقإلىالسلطاندخلولما.الأشعاروتناشدا

المعظم.الملكولقبهشاهتوران

قدالشهرزورياللهعبدبنمحمدالدينكمالالقاضيوكان،مصرإلىالسفرعلىالسلطانوعزم

الشهيد،الدينبنورالناسوأخص،القضاةخيارمنكانوقد،السنةهذهمنالمحرمسادسفيتوفي

حضرهولما،العامةالمصالحفيوالنظر،الأسواروعمارة،الضربودارالجامعنظرإليهفوض

السلطانذلكفأمضى،)01(الشهرزوريالدينتاجبنالدينضياءأخيهلابنبالقضاءأوصى)9(الموت

وبينهبينهكانمابسببعليهيجدكانأنهمعالشهرزوريالكماللحقرعايةالدينصلاحالناصرالملك

فجلس،أخيهلابنوصيتهأمضىهذاومع،ويخالفهيعاكسهوكان.بدمشقسجنهالدينصلاحكانحين

أبيالدينشرفتوليةمنالسلطاننفسفيوبقي،ورسمهوقاعدته،عمهعادةعلىالقضاءمجلسفي

يوليهأنفوعده،دمشقإلى)12(السلطانإلىهاجرقدوكان،الحلبيعصرون)11(أبيبناللهعبدسعيد

وية.الفدا:ط(1)

:يقولوبعضهم،طرابلسقربالشاميبالساحلللإسماعيليةمشهورحصينحصنوهو:مصياب:ط،ب)2(

.مصياف

وسبى.-وضرب:أ-وخربفقتل:ب،أ)3(

.الجزءهذامن573سنةحوادثفيترجمتهسترد)4(

.الجزءهذامن583سنةحوادثفيترجمتهسترد)5(

غيبته.فيالبقاعفي:ط)6(

الإسماعيلية.الفداويةفصالحالفرنجفيالغزولهذلكفجدد:ط)7(

.الجزءهذامن576سنةحوادثفيترجمتهسترد)8(

.الوفاةحضرته:ب،ط()9

.الجزءهذامن995سنةحوادثفيترجمتهسترد(01)

.الجزءهذامن585سنةحوادثفيترجمتهسترد(1)1

.للسلطان:أ()12
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منيستعفيأنالضياءعلىالفاضل)2(القاضي،)1(فأشار،الفاضلالقاضياإلىبذلكفأسر،قضاءها

يستنيبأنعلىعصرونأبيابنالسلطانوولى.المالبيتوكالةلهوترك،فأعفي،فاستعفى،القضاء

بعدثم،ذلكففعل،عنهوالأوحد)5()4(الدينزكيبنمحمدالمعاليأبا)3(الدينمحييالقاضي

لا)6( ضعفبسببالدينشرفأبيهعنعوضاعصرونأبيبنحامدأبوالدينمحييلحكم.استقلسنوات

.بصره

ومنالغزاليةالزاويةعلىخرم)8(قريةالناصرالملكالسلطانوقف،)7(السنةهذهمناصفروفي

()11النيسابوريالدينلقطبالنظروجعل،الفقيهإليهيحتاجما)01(أو،الشرعية)9(العلومفيبهايشتغل

مدرسها.

أنر،الدينمعينبنت()13الدينعصمةخاتونبالست)12(الدينصلاحالسلطانتزوجالشهرهذاوفي

وولي،،)14(معظمةمكرمةمحترمةالقلعةفيبعدهفأقامتا،محمودالديننورالملكزوجةوكانت

ومعه،العقدعصرونأبيابنالقاضيوحضر.أنربنمسعود)15(الدينسعدالأميرأخوهامنهتزويجها

يومينبعدمصرإلىسافرثم،بعدهاوالتي،الليلةتلكعندها)16(السلطانوبات،العدولمنجماعة

الصنمين،منقريبافعشىسارثم،الصفربمرجفنزل،الصلاةقبلالجمعةيومفركب،بهاالدخولمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

.بفيليس

.طفيليس

خطأ.وهو.أبو:ط،ب

.الجزءهذامن895سنةحوادثفيترجمتهسترد

.ط،بفياللفظةليست

ذلك.بعد:ط

منها.:طفيمكانهما

منباللوىخرمقرية:وفيهما(135)الأطلالومنادمة(1263/)الروضتين،حزم:طوفي،حرم:بفي

.حوران

.بالعلوم:ط،ب

الفقيه.إليهيحتاجبعلمأو:الأطلالومنادمةالروضتينوفي،يحتاجوما:ط

.الجزءهذامن578سنةحوادثفيترجمتهسترد

الناصر.الملكالسلطان:ط

.الجزءهذامن581سنةحوادثفيترجمتهاسترد

.أفي،معظمة:لفظةوليست.بالقلعةمقيمةوكانت:ط

.الجزءهذامن581سنةحوادثفيترجمتهسترد

الناصر.وباتالعدولمنمعهومنعصرونابنالقاضيوحضر:ط
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منعشرسادس)1(السبتيومالمعزيةالقاهرةإلىثم،المصريةالديارإلىدخولهكانحتىالسيرأغذثم

الدينسيفالعادلالملكعليهاونائبهأخوهتلقاهوقد،الملكأبهةفي،السنةهذهمنالأولربيع

المتنوعةالماكلمنسيماولا،كثيرشيءوالتحفالهدايامنومعه،)3(القلزمبحرعندإلىبكر)2(أبو

)4(فشرع،ذلكقبلالمصريةالديارورديكنولم،الكاتبالعمادالسلطانصحبةفيوكان،وغيرها

،التشبيهاتمنبأنواعوشبههما)5(الهرمينووصف،البلدانبينمنبهاختصتوما،محاسنهايذكر

.")6(الروضتين"فيذكرماحسبذلكفيوبالغ

)9(الأفضلولديهفأسمع،الإسكندريةإلى،)8(أيوببنالناصرالسلطانأركبمنها)7(شعبانوفي

والجمعةالخميس:أيامثلاثةإليهبهماوتردد،)11(السلفيالحافظعلى)01(عثمانوالعزيز،علي

.رمضانرابعوالسبت

الأسطولبتجديدوأمر،البلدعلىالسورعمارةكملوقد،بها()12(الصيامعلىأالسلطانوعزم

وأقطعهم،البحرجزائربغزووأمرهم،والمقاتلة)13(بالرجالوشحنه،وسفنهمراكبهوإصلاح

السبت.يوممصرفدخلسارثمالصفينمنقريبافعشاسافرثم:ط(1)

الدين.صلاحالسلطانأخوالدينسيفالعادلبالملكالملقب،شاذيبنأيوبالشكرأبيبنمحمدبكرأبوهو)2(

واستنابه،وغزواتهفتوحاتهفيالدينصلاحأخيهمعوحضر،زنكيبنالديننورخدمةفيونشأ،953سنةولد

ومرآة(327-9326/)الأثيرابنفيهـأخباره615سنةتوفي.وغيرهاحلبأعطاهثم،مرةالمصريةبالديار

والعبر(012-3911/)الفداءوأبو(97-574/)الأعيانووفيات(111)الروضتينوذيل(8495/)الزمان

.(2532/)فيلواوا(681-3671/)وبيروت-(558/)-لكويتا-

الأحمر.بالبحرالآنيعرف)3(

فجعل.:ط(4)

.الأهراموذكر:ط)5(

.(1/672)الروضتين(6)

وحدها.طعن)7(

الناصر.:ط)8(

سنةولد.الأفضلبالملكالملقب،أيوببنيوسفالدينصلاحبنعليالحسنأبووهو.الفاضل:ط،ب)9(

فيهـأخباره622سنةوتوفي.الملكعلىمصرصاحبأخاهحاربثم،أبيهبعدبدمشقوتسلطن،بالقاهرة565

-3941/)الأعيانووفيات(145)الروضتينوذيل(8/637)الزمانومرآة(357-9356/)الأثيرابن

.(3188/)بيروت-(519/)الكويت-والعبر(124

.الجزءهذامن595سنةحوادثفيترجمتهسترد(01)

.الجزءهذامن576سنةحوادثفيترجمتهسترد(1)1

.الصيامتمام:ط()12

.طفي)13(ليس
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عادثم،شؤونهلجميعيكفيهماومغلاتهالمالبيتمنالأسطوللصالحوأرصد،)1(الجزيلةالإقطاعات

بها.صومهفأكملرمضانأثناءفيالقاهرةإلىالسلطان

وجعلالشافعي)2(الإمامقبرعلىللشافعيةمدرسةببناءيوسفالدينصلاحالسلطانأمر:وفيها

وناظرها.مدرسهاالخبوشاني)3(الديننجمالشيخ

.كثيرة(أوقافا)4عليهووقف،بالقاهرةالمارستانببناءأمر:وفيها

ومارستانأومدرسةورباطأحسنأجامعأالموصلقلعةنائبقيماز)5(الدينمجاهدالأميربنى:وفيها

.،)6(اللهرحمهأوخمسمئةوتسعينخمسسنةإلىوفاتهتأخرتوقد،الموصلمدينةبظاهرمتجاورات

فييذاكر،المذهبحنفيفاضلاخيراديناوكان.ذكرناماغيروجوامعوخوانق)7(مدارسعدةوله

روحه.اللهقدس،الليلوقيامالصيامكثير،والفقهوالأشعارالأدب

العافيةاللهنسأل،العافيةأهلعنليتميزوامنهاناحيةإلىبغدادأهلمنالمجذومون)8(أخرج:وفيها

وكرمه.بفضله

يعارضنيرجلوكان،الطريقفيأمشيكنت:قالتأنهاامرأةعن")9(المنتظم"فيالجوزيابنوذكر

الحاكم،عندفتزوجني،وشهودبكتابإلامنيترومهالذيهذاإلىسبيللاإنه:لهفقلت،بهمررتكلما

ولد،مدةبعدكانفلما،لذلكفنداويه،4استسقابهأننظنفكنا،)01(بطنهانتفاخاعتراهثم،مدةمعهفمكثت

أعلم.تعالئوالله،الأشياءأغربمنوهذا،مشكلخنثىهووإذا،النساءتلدكماولدأ

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.اللغويالمقرئالبطائحيالحسنأبو،()11العوامبنالمرحببنعساكربنعلي

ذلك.على:ط)1(

وحدها.أعن)2(

.الجزءهذامن587سنةحوادثفيترجمتهسترد،سعيدبنالموفقبنمحمدهو)3(

وقوفا.:ط(4)

.الجزءهذامن595سنةحوادثفيترجمتهسترد)5(

.أفيليس)6(

.وخوانقات:طوفي،ومدارسخوانق:أ)7(

.(0/1263)المنتظمفيوالخبر،بإخراجالخليفةأمر:ط)8(

.(0/1266)المنتظم)9(

ببطنه.:ط(01)

(2892/)الرواةوإنباه(9913/)الأثيروابن(62-4/161)الأدباءومعجم(0/1267)المنتظمفيترجمته(11)

.(512-412)الهميانونكت(362/)بيروت-(4512/)الكويت-والعبر(12/512)الإسلاموتاريخ
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.ببغدادجردةابنبمسجدكتبهووقف.واللغةبالنحوالمعرفةحسنوكان،وأسمعهالحديثسمع

.،)2(تعالئاللهرحمهأالثمانينعلىنيفوقد،شعبانفي،)1(وفاتهوكانتأ

الشهرزوريالدينكمال،بدمشقالقضاةقاضي،الفضلأبو،)م\(القاسمبناللهعبدبنمحمد

الموصلي.

القضاءولي.ورعاثقةأمينادينافاضلاوكان.بنصيبينوأخرى،الشافعيةعلىمدرسةبهاوله

فييبعثهوكان:قال،الساعيابنحكاهفيما،أيضاواستوزره،زنكيبنمحمودالدينلنوربدمشق

فكتب،(الرسولاللهعبدبنمحمد):)5(المقتفيالخليفةإلىقصة)4(أعلىعلىمرةكتب.الرسائل

،والأسوار)6(الفحربودارالجامعنظرالديننورإليهفوضوقد:قلت.(!يم):ذلكتحتالخليفة

المحرمفيوفاتهوكانت.تعالئاللهرحمهالمهماتالأمورمنذلكوغيروالمدارسالمارستانلهوعمر

بدمشق.السنةهذهمن

وزيرها:وابنالمصريةالديارخطيبالمضاءأبيالوزيربنالدينشمسالخطيب

الدينصلاحالناصرالملكبأمر،العباسيالثهبأمرالمستضيءللخليفةمصربديارخطبمنأولكان

مطاعارئيساوكان،والخلفاءالملوكوبينبينهسفيراجعلهقدكانحتىعندهحظيثم،أيوببنيوسف

ضياءالرسائلوأداءالسفارةفيمكانهالناصر)7(جعلثم،والأدباءالشعراءعليهيقرأ،ممدحاكريما

تعالئالله)01(رحمه،مقررةوظيفة)9(وكانت،سلطانيبمرسومالشهرزوريالقضاةقاضيبن)8(الدين

وكرمه.بمنهوإيانا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

توفي.:طفيالحاصرتينبينما

وحدها.أعن

المحتاجوالمختصر(9141/)الأثيروابن(2323/)-الشامقسم-والخريدة(0/1268)المنتظمفيترجمته

الفداءوأبو(245-4124/)الأعيانووفيات(1262/)والروضتين(8034/)الزمانومراة(55)إليه

تصحيف..ورديالسهر:وفيه(3892/)الجنانومرآة(3331/)والوافي(4512/)والعبر(395/)

.طفيليس

.الجزءهذامن053سنةحوادثفيترجمتهتقدمت

.(1/632)الروضتين

وحدها.طعن

.الجزءهذامن995سنةحوادثفيترجمتهسترد

.مقررةوظيفةوصارتالسلطانبمرسومالمتقدمالشهرزوري:ب،ط

وحدها.أعنكلهاالأخيرةالدعائيةالجملة
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وخمسمئةوسبميوثماثسنةخلت5ث!

يشملهاومصر)1(القاهرةعلىأالسوروإحاطة،الجبلقلعةببناءالناصرالسلطانأمر:فيها

ذلكعمارةوولي.شكلها)3(علىولامثلهاالمصريةبالدياريكنلمللملكقلعةفعمرت.()2(جميعأ

.أيوببن)5(شاهنشاهبنعمرالدينتقيمملوك)4(قراقوشالدينبهاءالأمير

الناصرالملكالسلطانسارمنهاالأولىجمادىفي؟المسلمينعلىالرملةوقعةكانت:وفيها

وسلب،فسبى)6(الرملةبلادإلىفانتهى،الفرنجغزوقاصدأالمصريةالديارمنيوسفالدينصلاح

القرىفيوتفرقوا،بالغثائمجيشهتشاغلثم،)8(وكسبوكسر)7(،وقسروأسر،وغلبوغنم

جحفلفيالفرنجعليهفهجمت،منفرداالجيشمنطائفةفي)9(السلطانوبقي،البهائمتفرقوالمحال

الجيشوتراجع.التحميدأبلغ)01(والمنةالحمدودله،جهيدجهدبعدإلاالسلطانسلمفما،المقاتلةمن

بلغهممابعدبرؤيتهالمصريةالديارأهلصذقوما1،أيامبعد)11(السلطانعلىواجتمعوا،تفرقهمبعد

:(قيل)13كماالأمروصار،(()12والإرهابالإرجافمن

بالإيابالغنيمةمنرضيت

عشربعدإلا)14(الوقعةهذهمثليجرولم،السلطانبسلامةفرحا،البلدانفيالبشائردقتهذاومع

عظيمأ،ثباتأالوقعةهذهفيالسلطانثبتوقد.العالمينربدلهفالحمد،حطينيوموذلك،سنين

أ(أ:سور.

.طفيليس2(

شكلها.علىمثلهاالمصريةالديارفييكنلمللملكقلعةفعمر:ط3(

.الجزءهذامن795سنةحوادثفيترجمتهسترد4(

مصر.منالدينصلاحالناصرالسلطانسارمنها:ط(ه

.96()3/البلدانمعجم.البحرباتجاهفرسخا18المقدسبيتعنتبعد،اللدقربفلسطينفيبلدةالرملة6(

.بفيليس7(

وغنم.فسبىالرملةبلادإلى:ط8(

هو.:ط9(

.أفي.التحميدأبلغوالمنة:عبارةليس(01

عليه.واجتمعوا:ط(11

إليه.نظرواحتىمصرأهلصدقوماذلكبسببالناسفيالأراجيفووقعت:ط(12

الشاعر.قالكما:ب(13

الوقعة.هذهتجرولم:ط(41
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وقتل،سنينسبععندهمفبقي،شاهنشاهولدهالسلطانأخيبنعمر)1(الدينتقيالمظفرللملكوأسر

ناحكماوناح،بأيوبتأسياوصبر،والمفقودالمقتولعلىفحزن،شاربهطرقدشاباوكان،الآخرابنه

أ!سنينبعدالسلطانفافتداهما،الدينوظهير)2(عيسىالدينضياء،الأخوانالفقيهانوأسر،داود

.دينارألف()4بتسعين

الخادمعلىالديننوربنإسماعيلالصالحالملكالسلطانوقبض،بحلبالدولةتخبطت:وفيها

أنفهتحتودخن،منكوسافعلقه،ذلكمنفأبى،لهوكانت،حارمقلعةبتسليموألزمه،كمشتكين

ساعته.منماتح!ى

الصالح.الملكإلىسلمتثم،عليهمفامتنعت،حارمالفرنجوقصدت

.بلذاتهم)5(نوابهواشتغال،السلطانلغيبةالشامأخذيرومالفرنجملوكمنكبيرملكجاء:وفيها

دفعهيمكنهملا،ملوكهممنكبيرملكجاءمتىأنهالفرنجهدنةشرطومن:الكاتبالعمادقال

كانت.كماالهدنةعادتعنهمانصرففإذا،وينصرونهويؤازرونهمعهيقاتلونفإنهم

السلطانخالمحمودالدينشهابوصاحبها،حماةمدينةمعه)6(الفرنجوجملةالملكهذافقصد

هزمهمولكن،البلديأخذونفكادوا،بلذاتهم)7(مشغولونالأمراءمنمعهومندمشقونائب،مريض

صاحبالصالحالملكعنهاوكشفهم،أخذهامنيتمكنوافلم،حارمإلىفانصرفوا،أيامأربعةبعدالله

الدينشهابالأميرحماةصاحبوتوفي،منه)8(طلبوهماوالأسارىالأموالمنإليهمدفعوقد،حلب

.(1)1اللهرحمه،(1،)0أيامبثلاثةأتتشولدهقبله،)9(وتوفي،الناصرأالسلطانخالتتشبنمحمود

بلادقاصدا)12(المصريةالديارمنبرزحارمعلىالفرنجبنزولالناصرالملكالسلطانسمعولما

.الجزءهذامن587سنةحوادثفيترجمتهسترد()1

.الجزءهذامن585سنةحوادثفيترجمتهسترد)2(

سنتين.:ط)3(

بسبعين.:أ)4(

تصحيف.وهو.ببلدانهم:ط)5(

.طفيليس)6(

تصحيف..ببلدانهم:ط)7(

.ب،أفي،منه:وليست،والنصارىالكفرةطلبهما:ب)8(

وحدها.طعن)9(

.بفيليس)01(

وحدها.بعن(11)

معه.منبرز:ط()12
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،)2(شوالمنوالعشرينالرابعفيدمشقإلىدخولهفكان،تعالئالله)1(لعنهم،الفرنجلغزوالشام

.منه)4(اللهتقبل،العامهذافيالحجناويابمصر)3(الفاضلالقاضيوتأخر،الكاتبالعمادوصحبته

،داودسليمانأبووهو،مولودبوجود)6(يهسئهالناصرإلىالفاضلالقاضي)5(كتابجاء:وفيها

،ذكراولداعشرسبعةعنتوفيفإنه،أيضاذكورعدةبعدهلهولدوقد،ذكراعشرلاثنيموف)7(وهو

فيذلكبيانسيأتيكما)9(العادلبنمحمدالكاملعمهاابنتزوجهاالتيمؤنسةوهي)8(،صغيرةوابنة

.(1)0تعالىاللهشاءإنموضعه

عندأذنمؤذناأنبسببوكانت،ببغدادوالعامةاليهودبينعظيمة)11(فتنةجرتالسنةهذهوفي

،المؤذنفجاء،فاقتتلا،المسلم)12(فشتمه،فيهلهأغلظبكلاماليهودبعضمنهفنال،اليهودكنيسة

)13(الجمعةيومكانولما،الضجيجوأكثروا،العواموكثرت،الحالوتفاقم،الديوانإلىمنهيشتكي

فيهالذيالعطارينسودتىفنهبوا،فورهممنوخرجوا،الجوامعبعضفيالخطبةإقامةالعامةمنعت

بعضبصلبالخليفةفأمر،ردهممنالشرطيتمكنولم،فنهبوهااليهودكنيسةإلىوذهبوا،اليهود

كانهذاأنالناسمنكثيرفظن،فصلبوا،)14(الحبسمنالشطارمنجماعةالليلفيفأخرج،العامة

الحمد.ودله،الفتنة()15فسكنت،الكائنةهذهبسبب

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

.العلامالملكلعائنعليهم:ب

.شوالعشررابعفيدمشقفدخل:ط

مصر.بديار:ب

الحج.لأجلبمصر:ط

.(277-1276/)الروضتينفيالكتابهذاورد

.أفيليس

.ذكرأعشراثنىلهكملوبه:ط

اسمها.:ط

الدياروتملكهـ.576سنةولد.الدينناصرالكاملبالملكالملقبالعادلالملكابنمحمدالمعاليأبوهو

سنةوتوفي،بشهرينموتهقبلدمشقوتملك،سنةعشرينوبعده،سنةعشرينوالدهجناحتحتالمصرية

بيروت-والعبر(98-597/)الأعيانووفيات(166)الروضتينوذيل(8507/)الزمانمرآةهـ.635

(/3223-224).

بيانه.سيأتيكما:أ،ب

.(9441/)الأثيروابن(0/1275)المنتظمفيالحادثة

فسبه.كلامبعضب

الجمعة.وقتحانفلما:ط

القتل.عليهموجبوقدالحبوسفيكانواالذينالشطارمن:ط

.الناسفسكن:ط
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الناسوخرج،للحجقاصداالمسلمةبنالرؤساءرئيسبنالدولةعضدالخليفةوزيرخرج:وفيها

ليناولهأحدهمفتقدم،قصصومعهمفقراءصورةفيالباطنيةمنثلاثةإليهفتقدم،ليودعوهخدمتهفي

جماعةوجرحوا،فهبروه،الثالثوكذا)2(،الثانيوهجم،ضرباتبالسكينوصربهفاعتنمهقصته
-)1(.

من)د(فمات،محمولامنزلهإلىالوزيرورجع،وحرقوا)4(،فورهممنالثلاثةوقتل،حولهمن )3(

وأعدمهما،قتلهماحتىومازالهبيرةابنالوزير)6(ولديتبعكانوقد.بهولطفاللهسامحه،يومه

.()8(للعبيدبظلامربكوما1،وفاقاجزاء،تدانتدينوكما،()7(قتلهمنعليهاللهفسلطأ

:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوممن

:الحداد)9(الفرجأبو،الحسينبنصدقة

وله.وناظر،الكلامفيا(.ونظز،الشعروقال!،وأفتىوتفقه،الحديثوسمع،القرآنقرأ

وعجائب.غرائبوفيه،(1الزاغوني)1ابنشيخهعلىفيهذيلتاريخ

إلىيأويوكان،النسخأجرةمنيأكلفقيراوكان،فاضلاعالماشيخاكان:الساعيابنوقال!

فيالجوزيابنورأيت.وبنيهالزمانعلىيتعتبوكان،فيهيؤمالبدريةعندببغدادمسجد

الزندقة،في()13الراونديلابنمشابهةفيهماأشعارهمنلهوأورد،بالعظائمويرميهيذمه")12(المنتظم"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

.أفيليس

عليه.الثالثوكذلك:ط

وحدها.بعن

.طفياللفظةوليست.وجرحوا:ب

يومه.في:أ

وأعدمهما.هبيرةابنالوزيرولديقتلالذيهوالوزيروهذا:ط

وحدها.طعن

.طفيليست

-12/523)الإسلاموتاريخ(361/)الفداءوأبو(9144/)الأثيروابن(01/276)المنتظمفيترجمته

.(342-1/933)رجبابنوذيل(452

.وقال:ط

.527سنةحوادثفيترجمتهسبقت

.(-0/1277278)المنتظم

معومجالسمناظراتوله،كتابأأ41منونحوالكلامعلمفيمقالةله،الراونديإسحاقبنيحيىبنأحمدالحسينأبوهو

حدودفيوقيل025وقيل245سنةفيتوفي.كتبهمفيعنهالكلامأهلنقلهابمذاهبانفردوقد،الكلامعلماءمنج!اعة

.النبواتعلىبهايزريوالزمردة،القرانبهيدمغالدامغصنفوقديقتللمكيفعجبي:عقيلابنقال.الثلاثمئة

.الريوندي:وفيه(1/943)بيروت-والعبر(1/49)الأعيانووفيات(699/)والمنتظم(801)الفهرست
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لهورؤيت.حربببابودفن،سنةوسبعينخمسعنالاخرربيعفي)1(وفاتهوكانت.أعلمفالله

.والآخرةالدنيافيالعافيةاللهنسأل،صالحةغيرمنامات

:بالمشطب)3(المعروفالحنفيالمظفرأبو،الجبارعبدبنأحمدبنمحمد)2(

جاوزوقد،السنةهذهفيتوفي.وناظر)4(وأفتىودرستفقه،المشاهيرالفضلاءمنكان

الثمانين.

:بحفدة)5(المعروفالعطارمنصورأبو،محمدبنأسعدبنمحمد

اللهرحمه،السنةهذهفيبهافماتبغدادوقدم.ودرسوأفتىوناظروتفقه،الكثيرسمع

.تعالئ)6(

الدين:صلاحالسلطانخال،الحارمي)7(الدينشهاببنمحمود

الفرنجحاصرهوقد،فتحهاحينحماةأختهابنأقطعهوقد،وشجعانهمالأمراءخيارمنكان

ودله،خائبينفردوهمأهلهاتناخىثم،أهلهابعضوقتلوا،ففتحوها،مريضوهو،السنةهذه)8(هناك

الحمد.

:العطار)9(بننصربنتفاطمة

العابداتمنوكانت،)11(المخزنصاحبأختسلالةمنفإنها)01(،النساءساداتمنكانت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

ط:توفي.

.طمنالترجمةهذهسقطت

.(12/527)الإسلاموتاريخ(9441/)الأثيروابن(01/927)المنتظمفيترجمته

وناظر.ودرسوأفتىتفقه:ب

وتاريخ(923-4/238)الأعيانووفيات(1/177)الدبيثيابنوتاريخ(01/927)المنتظمفيترجمته

فيذكرهتقدموقد(3193/)الجنانومرآة(361/)بيروت-(2132/)الكويت-والعبر(21/528)الإسلام

هـ.571سنةهوامش

أعلم.والله:بوفي.طفيالدعائيةالجملةليست

الإسلاموتاريخ(3/6)الفداءوأبو(1275/)والروضتين(9134،913،142/)الأثيرابنفيأخباره

(/12531).

.بفيليس

.(12/526)الإسلاموتاريخ(01/927)المنتظمفيوترجمتها،العطارنصربنفاطمة:طفي

وهي.:ط

.الجزءهذامن575سنةحوادثفيوأخبارهترجمتهسترد.العطاربابنالمعروفنصربنمنصورهو



)1(المخدراتالمتورعات

أعلم.(2)والله،وغيره

285هـ574سنةأحداث

الخليفةعليهاأثنىوقد،مراتثلاثسوىمنزلهامنتخرجلمإنها:يقال،

وخيسمنةوسبحيرأربحسنةخلت5ث!

بسلامةيهنئه،)4(بالشاموهو،السلطانإلى،3(بمصزوهو،الفاضلالقاضيمنكتابورد:فيها

:()5(بعضهفيأيقولعشرالاثنيالملوكأولاده

فراقهموسعفؤاداوإن،وزهرتهاالحياة)7(وريحان،وزينتها)6(الدنيابهجةاللهبحمدوهم"

تصبره)9(ملكملكاوإن،لهاجع)8(عنهمالبعدعلىنامطرفاوإن،لقانعبأخبارهمقنعقلباوإن،لواسع

يتطوق)11(أنالمولىجيديشتاقأما،ناعمالعيشبها)01(لنعمةفيهماللهنعمةوإن،لحازمعنهم

الطائرذلكيلتقطأما،)13(قلبهإلىقلبهيحنأما،)12(بنظرهمتروىأنعينهتظمأأما.بدررهم

الطويل(منأ:يقولأناللهأبقاهوللمولى،حبهمنخرجما()14بتقبيلهم

)17(يتقلبالهوىفيقلبيولكن16(مضغةتحملالشوق1(هذا)مثلوما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

17(

.بفيليس

وحدها.طعن.أعلموالله:جملة

مصر.من:طوفي،المصريةبالدياروهو:ب

.المحروسبالشام:ب

.طفيليس

وزهرتها.والأرواحالقلوبوريحانة،وزينتهاالحياةبهجة:ط

وريحانة.:(23/)الروضتينفى

.(23/)الروضتينفيوالخبر،منهم:أ

.صبره:ط

بهم.اللهنعمة:طوفي.ناعمالعيشبهافنقمةفيهماللهنعمةوأما:أ

.تطرقأن:ط

بنظرهم.يروىأنطرفهصادييحنأما:أ

للقيهم.:ط

.خرجمن:أوفي،وللمولىبفتيلهم:ط

.بفيليس

بعضه.يحمل:ط،ب

متقلب.:الروضتينوفي،مقلوب:ب،بقلوب:أ
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كانوقد،بمكةالحجاجعنوالضرائبالمكوسالدينصلاحالناصر)1(السلطانأسقط:وفيها

وعوض،بعرفةالوقوففاتهفربما،حبسأدائهعنعجزومن،كثيرشيء)2(المغربحجاجمنيؤخذ

ليكون،مكةإلىغلةأردبالافثمانيةسنةكلفيإليهيحملوأن،مصربديار)3(يقطعهبمالأميرها

تحمل،غلاتأيضاللمجاورينوقرر)4(،ابتياعهمنالمجاورينعلىتيسربماورفقأولأتباعهلهعونا

.الأوقاتسائرفياللهرحمه،وصلاتإليهم

نازلوهو،السلطانخدمةإلىيجئولم،ببعلبك)5(مقدمبنالدينشمسالأميرعصى:وفيها

فأطلقها)8(السلطانمنبعلبكطلبشاه)7(تورانالسلطانأخا)6(أنبلغهأنهوذلك،حمصظاهرعلى

،قتالغيرمنفيهافحصره)01(،بنفسهالسلطانجاءحتى)9(مقدمابنمنهاالخروجمنفامتنع،له

ثم،،)11(قتالغيرمنيحصرهمنبالبلدووكل،رجبفيدمشقإلىفعاد،والبردالأمطارفجاءتا

.تورانشاهوتسلمهامنهافخرج،بيدهكانمماخيركثيربتعويضعنهامقدمابنعوض

ودياروالشامالعراقوعم،المطرقلةبسبب،شديدغلاءالسنةهذهفيوكان:الأثير)12(ابنقال

وبالمح!ذلك)13(عقبثم،الأسعارورخصت،المطرفجاء،وسبعينخمسسنةإلىواستمر،مصر

(في)16فمات،وسبعينستسنةفيإلاارتفعفما،(\البرسام)دوهو(واحد)14مرض!البلادوعم،شديد

.)17(خلقهمالذيإلاعددهميعلملاوأمم،كثيرخلقالوباءذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

17(

.أفيليس

.الغرب:ط

بمصر.إياهأقطعهبمال:ط

.وقررت:ط

.الجزءهذامن583سنةحوادثفيترجمتهسترد

.أخاه:أ

.الجزءهذامن576سنةحوادثفيترجمتهسترد

منه.:ط

منها.الخروجمنالمقدمابنفامتنع:ط

.فحصروه:ب

وحدها.أعن

.(9541/)الأثيرابن

ذلك.تعقبولكن:ب،أ

الأثير.ابنروايةوهي،السرساموهوواحدومرض:ط

.(الوسيطالمعجم).بالرئةالمحيطالغشاءفيالتهابوهو،الجنبذاتهو

ذلك.بسبب:ط

الله.إلا:ط
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سنيةوكانت1،بدمشقوهو،الدينصلاحالملكإلىالخليفةخلعوصلتمنها)1(رمضانوفي

ولقب)3(تورانشاهأخيهعلىأيضأوخلع،(المؤمنينأميرمعز)ألقابهفيوزيد،()2(جذاعظيمة

.(المؤمنينأميربمصطفى)

لقتاليديهبينأيوببنشاهنشاهبنفروخشاه)3(أخيهابن،)4(الدينصلاحالملكأجهز:وفيها

حولهاماونهبوا،وقراهاأدمشقنواحيفيوعاثوا،المسلمينقتالعلىعزمواقدالذينالفرنج

عاجلوهالتقوافلما،عليه،)6(يقدمحتىيقاتلهمولا،البلاديتوسطواحتىيداريهمأنوأمره،وأرجاءها

وشجعانهم،ملوكهمأكابرمنوكان،والهنفريالناصرةصاحبملوكهممنوقتل،فكسرهم،بالقتال

إلىوصلفماأخيهابنإثرفيالدينصلاحالسلطانوركب،الغزوةهذهفياللهفكبته،اللقاءينهنههلا

منوبيضهسمرهفيوالجيش،والأرماح)7(والأسارىوالغنائم،الرماحعلىالرؤوستلقتهحتىالكسوة

.والصفاحالمشارف

لحربمرصادأفجعلوهاللداوية)8(الأحزانبيتعندقلعة،اللهلعنهم،الفرنجبنتالسنةهذهوفي

الدين.صلاحوبينبينهمكانتالتيالعهودملوكهمونقضت،)9(عليهمطرقاتهموقطع،المسلمين

بقعةفيجيوشهم1()وتتفرق،عنهمالمسلمينليشغلوا،جانبكلمنالبلداننواحيعلىوأغاروا

،)12(مقدمبنالدينشمسومعه،حماةبثغرعمر)11(الدينتقيأخيهابنالسلطانفرتب،واحدة

وحدها.طعن(1)

.طفيليس)2(

.الجزءهذامن576سنةحوادثفيترجمتهسترد)3(

الناصر.:طفيمكانهما)4(

.الجزءهذامن578سنةحوادثفيترجمتهسترد)5(

.بفيليس)6(

وحدها.بعن)7(

أنفسهميحبسونفهم،الصليبيةالحروبفيهامدورلهماكانالفرنجمنجماعتانالديويةأووالداويةالاستبار)8(

المسلمونوكان،عليهملأحدطاعةولاوسلاحأموالولهموغيرهالنكاحمنأنفسهمويمنعونالمسلمينلجهاد

قدموهشجاعةأوبعقلأفرادهمأحدبينهمتميزوإذا،وشجاعتهمللمسلمينعدائهملشدةقتلهمعلىيحرصون

وابن(الحصن)البلدانمعجم،الفرنجاحتلهاالتيالمناطقجميعفيوحصونأقلاعألأنفسهموبنوا.أميرأعليهم

.(3184/)الأعيانووفيات(9176،917،184،188،691/)الأثير

طريقهم.وقطعالمسلمينلحربمرصدافجعلوها:ط)9(

وتفرقت.:ط(01)

.الجزءهذامن587سنةحوادثفيترجمتهسترد(11)

.الجزءهذامن583سنةحوادثفيترجمتهسترد)12(
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،)2(شيركوهالدينأسدبنالدينناصرعمهابنحمصوبثغر.)1(المشطوبأحمدبنعليالدينوسيف

وخمسمئةبألفإليهيرسلأنيأمرهمصرنائب)3(العادلالملكوهو،بكرأبيالدينسيفأخيهإلىوبعث

)4(
بنوهالذيالحصنهذابتخريبيأمرهمالفرنجإلىوكتب.الفرنجقتالعلىبهميستعينرس

ثم،يقبلوافلم،دينارألفستينلهمفبذل،عليهغرموهمالهميبذلأنإلافامتنعوا،للداوية

المسلمين،أجناد)6(فيهذهابذل:عمرالدينتقيأخيهابنلهفقال،فأبوادينارألفمئةإلى)5(أوصلهم

شاءإنبعدسنذكرهكما)9(الاتيةالسنةفي)8(كذلكفكان،ذلكففعل،فخربه)7(الحصنهذاإلىوسر

الله.

آيةفيه)12(حنبلبنأحمد)11(الإمامقبرعلىلوحبكتابةالمستضيء)01(الخليفةأمر:وفيها

الزاهد،الفقيه،العابدالعالم،الهمةالعالي،()13الأمةوحيد،السنةتاجقبرهذا:وبعدها،الكرسي

.(تعالئ)15اللهرحمهوفاتهتاريخ(وذكر)14

ويذكرالأسواقفييقفقرايا)17(ابنلهيقال،)16(للروافضينشدشاعرعلىببغداداحتيط:وفيها

لهفعقد.أحبهممنوتهجين،وتجويرهموسبهم،(،)18عنهماللهرضي1،الصحابةذميضمنهاأشعارا

2(

3(

6(

7(

8(

9(

2(

3(

6(

7(

8(

.الجزءهذامن588سنةحوادثفيالمشطوبترجمةوسترد،وغيرهاالبقاعبنواحي:ط

.الجزءهذامن581سنةحوادثفيترجمتهسترد

.572سنةهوامشفيترجمتهتقدمت

.فارسوخمسمئةألفأإليهيبعثأنبمصرنائبهالعادلبكرأبيالملكأخيهإلىوبعث:ط

ووصلهم.:بوفي،فوصلهم:أ

.جنود:أوفي.هذاابذل:ط

.أفيليست

وضربه.ذلكفيبقولهفأخذ:ط

.نذكره:ب

.575سنةحوادثفيترجمتهسترد

وحدها.طعن

.الجزءهذامن583سنةحوادثفيترجمتهسترد

.(284-01/283)المنتظمفيوالخبر.الأمةوحبر:ط

.وذكروا:ط

.بفيليس

.طفيليس

قرايا.ابنالسعاداتأبو:(0/1283)المنتظم

وحدها.أعن
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الفقهاءفأفتى،جلد،)3(داعيةخبيثرافضيهوفإذا،)2(واستنطق،المستضيء)1(الخليفةبأمرمجلس

فينفسهألقىحتى،بالآجريرمونهزالوافما،العامةاختطفتهثم،ذلكبهففعل،)4(ويدهلسانهبقطع

فيبهوطوفوا،)5(رجليهفيوربطوه،شريطافأخذوا.ماتحتىوقتلوه،منهافاستخرجوه،دجلة

عنالشرطوعجز،والكلسالآجرمع)6(الاع!لوناتبعضفيألقوهثم،أكنافهافييجرجرونهالبلد

منهم.تخليصه

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

:الجبريلي)7(أحمدأبويلدركبنأسعد

فيتوفي.)8(المبادرةسريع،النادرةجيد،المذاكرةحسن،ظريفاشيخاوكان،الحديثسمع

تعالئ.اللهرحمه،سنينوأربعسنةمئةعنالسنةهذه

:عيشون)9(بنالفضلأبيالرئيسعتيقالخياطاللهعبدأبو،اللهعبدبننسيمبنمحمد

ابنيعنيوالديمولىأنشدنيقال.فمات،درجةمنسقط،الثمانينوقارب،الحديثسمع

الكامل(منأ:عيشون1(بن)0الفضلأبو،الحكيمأعلى

متقوسديرهفيراهبمنبالتقىأجدر)11(التشريحالقارىم

الأنفسأحرىالرحمنبعبادةنمسهكانتالأفلاك12ومرا!ب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

وحدها.بعن

استنطق.ثم:طوفي،فاستنطق:ب

داهية.جلدرافضي:أوفي.جلدداعيةخبيثرافضي:ب

يديه.:ط

رجله.:ط

الأتونة.بعضفيألقوهثمالأسواقوجميعالبلدبهطافواحتىوجههعلىوجروه:ط

الإسلاموتاريخ(باشاعليالشهيدنسخةعنبشارالدكتورمصورة)212الورقة،الدبيثيابنتاريخفيترجمته

(4346/)والشذرات(684/)الزاهرةوالنجوم(365/)بيروت-(4912/)والعبر(12/535)

.المبادرةجيدالمذاكرةظريف:طوفي،البادرةجيدالمذاكرةحسنظريفا:ب

-12544/)الإسلامتاريخفيوترجمتهالسنةآخرفيبيصالحيصترجمةبعدط،بفيالترجمةهذهجاءت

العيشوني.:فيهماونسبته(366/)بيروت-(4122/)والعبر(455

.عبسونبنالحكيمعلامابنيعنيالدينمولىأنشدني:ط

.المخزونالقارئ:ط

ومراكب.:ب
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)2(اللمسأكففيبمسحأولىرحيبه!أ(وهيالأرضينوالماسح

ومخمسومربعبمثلثجاهلمنربهبخيفة)3(أولى

المعروفالشاعر)5(الصيفيالفوارسأبو،الدينشهاب،سعدبنمحمدبنسعدبيص)4(الحيص

السنة،هذهمنشعبانخامسالثلاثاءيومفيوفاتهوكانت.مشهورشعر)6(ديوانله:"بيصحيص"ب

فيلهيكنولم.يعقبولم،)7(التبنببابودفن،بالنظاميةعليهوصلي،سنةوثمانونثنتانوله

بنيمنأنهيزعموكان،مغربة)8(وهيإلاتواتيهفلا،جداويتفاصح،فيهايتقعركان،بديلالمراسلات

)9(
منادعاهفيمايهجوهالشعراءبعضفقال،منهإلاسمعتهما:فقال،ذلكعنأبوهفسئل،لميم

الخفيفأمنأ:دلك)01(

تميممنشعرةفيك)14(ما!رك)13(!طرطو)12(تطولوكمتبافىى)11(كم

الظليمبولشئتماواشرببسالياالحننى)15(وابلعالضبفكل

حريمعنالأذىيدفعولا-ييفولايضيفمنوجهذاليس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

ط:فسيحة.

.بفيالبيتهذاليس

بخشية.أولى:ط

وابن(702-1/1991)الأدباءومعجم(1202/)-العراققسم-والخريدة(0/1288)المنتظمفيترجمته

والعبر(361/)الفداءوأبو(365-2362/)الأعيانووفيات(1283/)الأطباءوطبقات(9146/)الأثير

.(4122/)السبكىوطبقات(004-3993/)الجنانومراة(365/)بيروت-(4912/)

بيص.بالحيصالمعروف:بفيبعدها

.م7491سنةبغدادفيجزأينفيالديوانهذاطبع

قريش،مقابرولصقها،أحمدالإمامقبروبها،جعفرأمقطيعةبإزاءالخندقعلىببغدادكانتمحلة:التبنباب

ومقبرةالتبنبابومقبرةقريشمقبرةأنلستربخويعتقد،التبنباببمشهدقبرهويعرفالكاظمموسىقبروبها

معجم.المدينةحدودوراءواسعةمساحاتيمتدواحدمدفنمنأقسامأكانتكلهاالكاظميينومقبرةالشونيزي

.(702)بغدادخطط،البلدان

معجرفة.:ط،أ

.العربحكيمالتميميصيفيبنأكثمولدمنأنهويزعم:(2365/)الأعيانوفياتوفي،تميممن:ب

.(2364/)الأعيانوفياتفيالأبيات

.تنادا:ب

تطيل.:ط،ب

الطيراطير.:ب

.الوزنبهايستويولا.فيكوما:ط،ب

.واقرط:والوفياتط
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(ادمنسرحمنأ:()1قولهالمستجادأبيصالحيصشعرومن

سببلحتفهشيءوكلعجبساعةالمرءسلامة

الهربونحوهامنهايفرتطلبهوالحادثاتيفر

العطبحياتهمنمسلماتقلبهعلىيبقىوكيف

السريع(منأ:)2(قولهأيضاشعرهومن

بد()3(منالحيلموتفماغرةعلىالدهرتلبسألا

الخلد)4(منالطولفتحسبالبقاطويليخادعكولا

اللحدمنالمهدأقربمااخرلهكانمايقرب

:)6(عقدهفي)د(الأندلسيربهعبدبنمحمدبنأحمدعمرأبووهو،العقدصاحبقولهذامنويقرب

جانبجفجانبمنهااخضرإذاأيكةغضارةالدنياإنماألا

مصائبإلااللذاتوماعليهافجائعإلاوالآمالالدهروما

ذاهبفإنكمنهاذاهبعلىبعبرةفيهاعيناكيمتحلفلا

ديوانهعليهوسمع،عليهوأثنى،)8(ذيلهفيهذابيصحيصسعدأبو)7(السمعانيذكروقد

ورسائله.

مغربا،إلايتكلملاوكان،(1وكبر)0تيهفيهكان:وقال،)9(خلكانابنالقاضيرسائلهعلىوأثنى

الجيد.:طفيمكانهما(1)

وحدها.أعن(2)

.بفيليس)3(

خلد.منالتطويلفتحسب:ط)4(

هشامبنالرحمنعبدبنهشاممولى،الأمويالأندلسيالقرطبيحبيببنربهعبدبنمحمدبنأحمدعمرأبوهو)5(

أخبارعلىوالاطلاعالمحفوظاتمنالمكثرينالعلماءمنكانهـ.246سنةولد.مروانبنالملكعبدابن

سنةتوفي.شعرديوانوله.شيءكلمنحوى،الممتعةالكتبمنوهو،الفريدالعقدكتابهوصنف.الناس

.(121-1511/)الأعيانووفيات(4112/)الأدباءمعجمفيوأخبارهترجمتههـ.328

الثاني:بعدالتاليالبيتبزيادةأربعةفيهفهي،والعددالروايةمختلفة(3175/)الفريدالعقدفيالأبيات)6(

ساكباليومدمعهاعيونوقرتقريرةعينبالأمسسخنتفكم

وحدها.بعن)7(

.(أول.663):رقمكمبردجبجامعةترينتيكليةفيمنظورلابنمختصرةصغيرةقطعةالذيلهذامن)8(

.(2363/)لوفياتا(9)

وتعاظم.تيه:والوفيات،ط(01)
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وكان،بالشعركلهذلكعنتشاغلثم،النظروعلمبالخلافواشتغل،المذهبشافعي،فقيهاوكان

لغاتهم.واختلافالعرببأشعارالناسأخبرمن

فيللناسما:فقال،واختلاطحركةفيالناسرأىلأنه،بيصالحيص:لهقيلوإنما:قال)1(

صيفيبنأكثمولدمنأنهيزعموكان،الكلمةهذهعليهفغلبت،وهرجشدةفي:أي،بيصحيص

هذهفيببغدادفتوفي،يتقاضاها)2(فذهب،بالحلةحوالةلهكانت.عقبايتركولم،العربطبيب

تعالئ.اللهرحمه،السنة

وخمسمئةوسبميوخم!لعسنةخلت5ث!

.عيونمرجوقعةكانت:وفيها

ثم،ببانياسالقاضيتلعلىبجيشهنازلالناصر)3(الدينصلاحوالسلطان،السنةهذهاستهلت

نأإلاهوفما،()5(فالتقاهم،الأسدنهوضأإليهمفنهض،)4(وقضيضهمبقضهمالفرنجقصده

الأعداءوهزمأ،جندهوأعز،نصرهاللهأنزلحتى،)7(الجيشانواصطدم،الفريقان)6(تواجه

وجم1،كثيرخلقمنهمفقتل،راكبة1(لرقابهم)0اللهوخيل،ذاهبةالصلبانألوية)9(ففرت،()8(وحده

ومقدم،الداويةمقدممنهم،والطاعةالسمعإلىوأنابوا،جماعةملوكهممنوأسر،()11(غفير

منوخلق،ملوكهممنوآخرون،يافاوقسطلان،طبريةوصاحب،الرملةوصاحب،الاستبارية

أشرافمن،أسيرثلاثمئةمنقريبا)12(،كثيرةجماعةالقدسفرسانومن،وأبطالهمشجعانهم

.بسكارىهموما،سكارىكأنهمقيودهمفي()13يتهادونفصاروا،النصارى

.(2365/)الأعيانوفيات(1)

.بفيليس)2(

وحدها.طعن)3(

بجمعهم.:طفيمكانهما)4(

فالتقاهم.الصلاصلذاتتحبالروايانهوض:بوفي.طفيليس)5(

التقى.:ط)6(

.الجندان:ط)7(

.طفيلشى)8(

فولت.:ط،ب)9(

لركابهم.:ط)01(

.طفيلشى)11(

تقريبا.كثيرون:ط،ب(21)

.يهانونفصارواأشرافهممن:ط()13
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يومئذوصلى،الظلماءعنالفجرأضاء(أن)1إلىالليلفيالسلطانفاستعرضهم:الكاتبالعمادقال

()2(العدةهذهفيوهم1،العشريننحوفيليلتئذجالساالسلطانكانوقد،العشاءبوضوءالصبح

العالمين.ربالحمدودله،منهمتعالئالثهفسلمه

)4(البارزانيابنفافتدى،دولتهاكنففيوليكونوا،بقلعتهاليعتقلوادمشقإلىبهم)3(أرسلثم

أسيرألفوإطلاق،صورية()6(دينارألفوخمسينادينارألفبمئة()5(سنةبعدأنفسهالرملةصاحب

منومنهم،جليلةوتحف،جزيلةبأموالأنفسهممنهمجماعةافتدىوكذا.ذلكإلىفأجيب،بلادهمن

بالكافرين.)7(اللهيفعلوهكذا،سجينإلىمنهفانتقل،السجنفيمات

على(أالأسطولظهر،هذاعيونبمرجالفرنجعلىالسلطانفيهظفرالذياليومفيأنهواتفق

مؤيداالساحلإلىوعاد،السبيمنرأسألفمنهافغنموا،معهاوأخرى،البحرفيللفرنجبطسة)8(

.منصورا

البشائرفدقت،بغدادإلىبذلكوكتب،كثيرةبمدائحالغزوةهذهفيالسلطانالشعراءامتدحوقد

المجرمين.)9(اللهأعداءعلىالمسلمينبظهوروسرورافرحابها

نأوذلك.منها(1)1أعظمهوبمامشتغلاالوقعةهذهعنغائبا1(0عمر)الدينتقيالمظفرالملكوكان

قدولدهوأن،منهاغتصبهالديننورأنوزعم،)13(رعبانحصنيطلببعثقرارسلان)12(الرومملك

)1(ب،ط:حتى.

كثير.الفرنج:ط(2)

أرسلهم.:ط)3(

.بارزانبنبادينهو(4)

.بفيليس)5(

.بفيليس)6(

الكافرين.منأمرهعنأخرجمنبكلتعالئاللهيفعلهكذا:ب)7(

نفس"ألفوأسروا،ببطستينمصرأسطولظفر":الإسلامتاريخوفي،الكبيرةالحربيةالسفنمننوع:البطسة)8(

.(بشار)(12473/)

الملحدين.اللهأعداء:أ()9

.الجزءهذامن587سنةحوادثفيترجمتهسترد(1)0

منه.أعظم:ط(11)

:(9481/)الأثيرابنوفي،أرسلانقليج:(29/)الروضتينوفي،سلانفرار:طوفي،الأصلينفيكذا()12

.الجزءهذامن588سنةحوادثفيأرسلانقلجترجمةوسترد،أرسلانقلج

قربوسميساطحلببينالثغورفيجبلتحتقلعة:ورعبان،تصحيفوكلاهما،رعيان:وأ،رعنان:ط()13

.البلدانمعجم.الفرات
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ألفعشرين،)2(الرومصاحبفبعث،ذلكإلىعمرالذينتقيالسلطانيجبهفلمأ،عنهلهأغضى)1(

أحمدبنعليالدينسيفمنهم،فارسثمانمئةفيعمرالدينلقيالسلطانفأرسل،يحصرونهمقاتل

حصنعلىالدينصلاخ)6(الملكيدواستقرت.تعالئالله)5(بإذن)4(فهزموهم،بهمفالتقوا،)3(المشطوب

أنهويرى،الوقعةبهذهيفتخرعمرالدينتقيوكان.بعلبكعن)7(المقدمابنبهعوضمماكانوقد،رعبان

عليهم،وأغاربيتهمأنهذلكفيالسببوكان.فارسمئةبثمان،ألفاثلاثين:وقيل،ألفاعشرينهزمقد

تركوهماجميععلىواستحوذ،القتلفيهمفأكثراخرهمعنمنهزمينفروابل،أمامهلبثوافما،غارونوهم

أعلم.والله،عيونبمرجالفرنجالسلطانكسريوم)8(أصابهمإنه:ويقال،خيامهمفي

-(01)ء()9."

صفدمنلمحريبالاحزانبيتحصنلحريب

فيهوحفرواالماضيالعامفيبنوهقدالفرنجكانتالذيالحصنإلىجحافلهفيالسلطانركبثم

جهاته،جميعمنونقبه،فحاصره،السلطانفقصده،الداويةإلىوسلموه،عينالهموجعلوه،بئرا

ألفمئةفيهفكان،الحواصلمنفيه)11(ماوغنم،الأساسإلىوخربه،دكافجعله،النيرانفيهوألقى

دمشقإلىوأرسل،بعضافقتل،أسيرسبعمئةمنهوأخذ،كثيرشيءالمأكلومن،السلاحمنقطعة

الحرمننالهممابسبب،عشرةأمرائهمنماتأنهغير،منصورامؤيدادمشقإلىعادثم،)12(الباقين

العادةعلىيعقوبمشهدزيارةإلىالناسوعاد،يومأعشر)13(أربعةوكانت،الحصارمدةفيوالوجاء

.(41)القديمة

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)11(

)12(

)13(

)14(

إليه.بعودهورضيبهعليهأنعمقدولدهالصالحالملكوإن:(291/)الروضتينوفي،عصى:ط

.بفيليس

.الجزءهذامن588سنةحوادثفيترجمتهسترد

فهزمهم.:أ

.أفيليس

.طفيليس

.الجزءهذامن583سنةحوادثفيترجمتهسترد

كسرهم.:ط

وحدها.بعن

فراقهأيامالسلامعليهيعقوبيسكنهكانأنهزعموالأنهمبذلكسمي،والساحلدمشقبينبلد:الأحزانبيت

.البلدانمعجم.وأخربهالدينصلاحففتحه،حصيناحصنابهوبنواعمروهالافرنجوكان.السلامعليهليوسف

فيه.ماجميعوغنم:ط

الباقي.:ط

الرواية.خطأإلىإشارةطاءحرفوفوقها(وعشرين):أ

عادتهم.علىيعقوبمشهدزارواالناسإنثم:ط



صفدمنقريبالأحزانبيتحصنتخريب

ادطويل(منأ:()1بعضهمفقالالشعراءامتدحهوقد

)2(تتعطفالقناأعطافبجدك

ثاقمث)3(الشركظلمةفيهدئشهاب

وإنهالمخاضحصنعلىوقفت

دونهحالبلالأرضوجهيبدفلم

مضاعفودرعسلهوب)5(وجرداء

ساعة7(الصفرأعلامكرجعتوما

وبيعةصليب)8(أعاليهمنكبا

الفومنزلالصليبعبادصليبة

عصبةالنبيينأوطانأيسكن)01(

واجب)11(الدينفيوالنصحنصحتكم

(الهخقاربمنأ:وأجادآخرشاعرلوقا

عاجلأأتىالفرنجهلاك

حتفهادناقديكنلمولو

يطرفمجدكدونالأعاديوطرف

)4(مرهفاللههزهماإذاوسيف!

موقفيوازيهلاحقلموقف

تزحفوهيالشرىكاسادرجاذ

)6(مثقفولدنهنديوأبيض

ترجفالسودأكبادهاغدتأنإلى

ومصحفحنيفدينبهوشاد

صفصفوهوغادرتهلقد-ال)9(

تحلفوهيأيمانهالدىتمين

يوسفجاءفقديعقوببيتذروا

صلبانهايمسيرآنوقد

أحزانها)12(بيتعمرتلما

592

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

.(9471/)الأثيرابنفيمنهاالأخيرانوالبيتان،الساعاتيابنإلىمنسوبة(12-211/)الروضتينفيالأبيات

بهاءالملقبالساعاتيبابنالمعروف-رستمبنمحمدبنعلي:المصادربعضوفي-رستمبنعليالحسنأبووهو

406سنةتوفي.(النيلمقطعات)سماهاخرديوانوله،مطبوعشعرديوانله.المشهورالشاعرالدمشقيالدين

.(3137/)بيروت-(511/)والعبر(3593/)الأعيانووفيات(8375/)الزمانمرآةفيالشعرمعوالخبر

تعطف.قد:ط

الشك.ظلمة:والروضتين،الليلظلمة:ط

مرهف.اللهطاعةفيهدىوسيف:الروضتينرواية

سلاهبة.وجرد:ط

مهفهف.ولدن:ط

البيض.:ط

تصحيف..أغيادكنائس:ط

.لمنوالومنزلالصليبوعبادصليب:ط

أتسكن.:ط

النصح.فيوالدين:الروضتينفي

الدولةنشوإلىمنسوبين:(211/)الروضتينوفي،نفادةبنالنشوصديقهإلىمنسوبينالأثيرابنعندالبيتان

الدمشقي.نفادةبنأحمد



.ء."692
صمدمنقريبالاحزانبيتحصنلحريب

:()2(اللهنصرهأ،الدينصلاحخربهالذيالحصنهذاوصففيبغدادإلىفاضلي()1كتابمن

منمنهافصكل،الحجارةعظاملهوقطعت،أذرععشرةعلىزادأنإلىحائطهعرضوقد)3()

مكانه،فيالحجريستقرلا،حجرألفعشرينعلىتزيدوعدتها،دونهاومافوقهاماإلىأذرعسبعة

بهاالمرغم،الصمالحجارةمنحشوالحائطينبينوفيما.فوقهافمادنانيربأربعةإلابنيانهفييستقلولا

جسمه،بمثلمازجهبالحجرقبضتهأحاطتإذاالذيبالكلستسقيتهجعلتوقد.الشمالجبالأنوف

.(لهدمهيتعرضبألاالحديدمنخصمهإلىوأوعز،جرمهمنوأصلببأوثقوصاحبه

بنشاهنشاهبنأفروخشاهالدينعزأخيهلابنالدينصلاحالناصرالسلطانأقطعالسنةهذهوفي

مقاتلتها)7(من)6(كبيرةطائفةفقتل،وأعمالهاصفد)5(علىفيهاوأغار،بعلبكمدينة()4(أيوب

.النزالفيالمشكورينالمشهورينوالشجعانالأبطالالصناديدمنفروخشاهوكان.ورجالها

وتعبابرحاولقي،أهوالاالطريقفيفقاسىمصرإلىوعاددمشقمنالفاضلالقاضيحج:وفيها

.العامهذامنأسهلفيهأمرهكانولكن،الشامإلىوعادمصرمنحجقدالماضيالعامفيوكانوكلالا،

رؤوسمنوسقط،الورىمنكثيروخلق،وقرىقلاعبسببهاانهدمعظيمةزلزلةكانت:وفيها

منالجبالبينمابعدمع،والقفار)01()9(البراريفيالجبالبينفصادمت)8(،كبارصخورالجبال

.(الأقطار)11

فمات،جهيد)14(وجهذ،حصيد)13(وفنا!12(،شديدغلالمح!الناسأصاب:وفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

12(

13(

14(

فيبغدادإلىالفاضلالقاضيكتبهكتابمن:طوفي،الحصنهذافضلفيبغدادإلىالفاضلكتابومن:ب

حائطه.عرضقيسوقدالحصنهذاخراب

وحدها.بعن

عنها.أعرضتطفيالفاضلكتابروايةفيكثيرةخلافاتثمة

.طفيليس

صفت.على:ط

.كثيرة:ب

مقاتليها.:ط

.(261/)الروضتينفيوالخبر،وصارت:أ

البرية.:ب،أ

وحدها.طعن

بالئه.إلاقوةفلاالسجعلأجلكذبإنما:التاليةالتعليقةأهامشفي

.أفيليس

وفناءشريد.:ط

أيضا.:أفيبعدها



792ترجمتهمنوشيءاللهبأمرالمستضيءالخليفةوفاةذكر

.راجعونإليهوإناللهوإنا،بعدومنقبلمنالأمرودله،وهذابهذا()1الخلائقمنكثير

ترجمته:منشيءوذكر()5(تعالئاللهرحمهااللهبأمر(المستضيء)4)3(الخليفةوفاةذكر)2(

يمكنهافلم،ذلكتكتمأنزوجتهفأردات.السنةهذهمنشوالأواخرفيمرضهابتداء)6(كان

جزيلة.وأموالا،كثيرةدورا)8(العامةونهبت،ببغداد)7(كبيرةفتنةووقعت

المستضيءبنأحمدالعباسأبيالعهدلوليخطبشوالمنوالعشرينالثانيالجمعةيومكانفلما

حضرومنوالمؤذنينالخطباءعلىفيه)9(الذهبنثر،مشهودايوماوكان،اللهلدينالناصرالخليفةوهو

.1(العشر)0فيباسمهوالتنويه،المنبرعلىذكرهعندذلك

ابتدأ،بالحمىمرضهوكان،اللهبأمرالمستضيءالخليفةماتشوالسلخالسبتيومكانفلما

سلخاللهرحمهفمات،شهرامرضهفياستكملحتىبهيتزايدالأمريزلولم،الفطرعيديومفيبها)11(

يوما،عشروسبعةأشهروثلاثةسنينتسعخلافتهمدةوكانت.سنةوثلاثونتسعالعمرمنوله،شوال

أوصاها.التيوصيتهعنوذلك،بناهاالتيالنصربدارودفن،الغدمنعليهوصلي،وغسل

ولدين:بعدهمنوترك

الله.لدينالناصرأحمدالعباسأبو(والدنيا)13الدينعدةوهو(العهد)12ولي:أحدهما

.(41)هاشممنصورأبو:والآخر

كثير.خلقفمات:ط(1)

.طفيليس)2(

.بفيليس)3(

ووفيات(16-215/)والروضتين(8356/)الزمانومراة(914-9148/)الأثيرابنفيوأخبارهترجمته)4(

وفوات(572)والفخري(368/)بيروت-(4232/)والعبر(362/)الفداءوأبو(4047/)الأعيان

.(2366/)الخميسوتاريخ(هـ4أ3/)الجنانومراة(1/037)الوفيات

.طمنوسقطت،العنوانآخربفيجماءت)5(

الجهد.:أفيبعدها)6(

عظيمة.:ب)7(

.العوام:ط)8(

وحدها.طعن)9(

المنبر.علىاسمهذكرعند:ط(1)0

فيها.:ط(1)1

.عهدهولي:ط(1)2

والدين.الدنياعدة:ط،ب()13

هـ.578سنةتوفيأنه(9.16/)فيالأثيرابنيذكر(41)



892
هـ575سنةوفيات

عن،)1(4نها،بالمعروفأأمارأ،الخلفاءخيارمنوكان،الرؤساءمنجماعةلهوزروقد

وقوراحليمأوكان.والمصائبالبدععنهمودرأ،والضرائبالمكوساتالناسعنوضع،المنكر

.مأواهالجنةوجعل،ثراه)2(بالرحمةوبلتعالئاللهفرحمه.كريمأ

.)3(ولدهالناصرللخليفةبعدهمنبالخلافةوبويع

:الأعيانمنفيها)4(توفيوممن

:البغداديثم)5(الآمديالفراءبابنالمعروفالشافعيالفقيهالسلمياسحاقأبو،عليبنإبراهيم

عليهوصلى.سنةوسبعينأربععنتوفي.مطبقاشاعرابليغافصيحامناظرافاضلابارعافقيهاكان

.،)7(تعالئاللهرحمه1،النظاميةمدرسالقزويني)6(الحسنأبو

حجة)01(الملقب)9(الجواليقيمحمدأبو،الخضربنأحمدبنمحمدبن)8(موهوببنإسماعيل

:الإسلام

اللغةوعلم،اليقينوقوة،الدينبحسن،أقرانهبينمنإليهوالمشار،زمانهفياللغةأئمةأحد

سمعوقد)11(.ومنتهاهومنشئهمرباهفيالسيرةوحسن،النيةوخلوص،اللهجةوصدق،والنحو

.مثواهوأكرم،اللهفرحمه،()14ومغزاهسبيلهواتبعالأثر()13وفهم،()12ورواهالحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

)14(

.للبدعمبطلا..مزيلا..ناهيا..مراا:ط

.أفيليس

الناصر.لولدهبعدهمن:ط

.الأعيانمنتوفىوفيها:ط

الدبيثيابنتاريخفيوترجمته،البغداديثم:المؤلفقولويعضده،أمنهناوما،محرف"الأموي":ط

.(بشار)(12/485)الإسلاموتاريخ،(عليشهيد912الورقة)

هنامافلعل،الحسنأبوالخيرأبوكنيتهولكن،القزوينييوسفبنإسماعيلبنأحمد095سنةحوادثفيسيرد

تصحيف.

وحدها.أعن

رجبابنوذيل(12/954)الإسلاموتاريخ(1021/)الرواةوإنباه(47-745/)الأدباءمعجمفيترجمته

(/1-346347).

الجواليقي.بن:أ

وحدها.أعن

.طفيليس

.طفيليس

وسمع.:ط

الله.رحمهمرماه:ب،ط



هـ575سنةوفيات
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:البغداديالطباخبنمحمدأبو،محمدبناللهعبدبن()1الحسينبنعليبنالمبارك

يوماجنازتهيومكان)2(.فيهابالعلمإليهوالمشار،بهاالحديثوحافظ،ومجاورهامكةنزيل

.،)3(تعالئاللهرحمه1،مشهودا

:تعالئ)5(اللهرحمه،اللهبأمر)4(المستضيءبنأحمدالعبايسأبياللهلدينالناصرخلافة

والوزراءوالكبراءالأمراءبايعهوخمسمئةوسبعينخمسسنةمنشوالسلخفيأبوهتوفيلما

إليهعهدإنماإنه:فقيل،بيسيرموتهقبلأبيهحياةفيالمنابرعلىلهخطبقدوكان،والعامةوالخاصة

ولقب،أبيهوفاةبعداثنانعليهيختلفلمأنهوجلعزاللهقدرولكن،بأسبوع:وقيل،بيومموتهقبل

،)6(امتدتخلافتهفإن،منهمدةأطولاالعباسبنيمنقبلهالخلافةيلولم،اللهلدينالناصربالخليفة

عندسيرته)9(وستأتيمهيبأشجاعاذكياوكان.وستمئةوعشرينثنتين)8(()7(سنةفيوفاتهأسنةإلى

تعالئ.اللهشاءإنوفاته

وأهين،العطار)01(بنبكرأبوالدينظهيرالمخزنصاحبعزلالسنةهذهمنالقعدةذيسابعوفي

الناصرالخليفةأمروتمكن،البلدفيوشهروا،منهمكثير)11(وقتل،وأصحابههو،الإهانةغاية

أمرهجميعفيينبغيماعلىالخلافةبأعباءوقام،العبادقلوبوفي)12(،البلادفيهيبتهوعظمت

.)13( .()14أعلموالله،العادةبهجرتماعلىأقيمالأضحىعيدحضرولما.وشؤوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

.(1/346)رجبابنوذيل(307/)بيروت(4/426)والعبر،(21/565)الإسلامتاريخفيترجمته

.نوكا:ب

.طفيكلهاالعبارةوليست،أعلموالله:بفيمكانهما

وحدها.بعن.اللهبأمرعبارة

والعبر-(136-3135/)الفداءوأبو(451)الروضتينوذيل(361-9036/)الأثيرابنعندوأخبارهترجمته

.(4/05)الجنانومرآة(3185/)بيروت

سنة.إلىخليفةمكثفإنهمنهمدةأطولقبله:ط

.بفىليس

الذكر.السابقةمصادرهفيوكذلكثلاث:ط،بفي

سيرته.ذكروسيأتي:ب

.الجزءهذامن575سنةحوادثفيترجمتهوسترد،نصربنمنصورهو

خلق.:ط

وحدها.بعن

.الأمورجميعفيالخلافةقائموقام:ط

وحدها.طعن.أعلمواللهعبارة



هـ576سنةأحداث003

وخمسمئةوسبميوستسنةح!كيترث!

وكرأرتقبنيمنملوكهابينفأصلحالرومبلادإلىوسار،الفرنجالدينصلاحالسلطانهادن:فيها

أوانيمنجداكثيرةغنائممنهاوأخذ،حصونها)2(بعضوفتح،ملكها)1(فأهان،الأرمنبلادعلى

يحملهمالعلىصالحهثم،بلادهإلىأووا)4(،التركمانمنبقومغدرقدكانلأنه،)3(والفضةالذهب

مؤيدا)6(السلطانعادثم،الفرنجأيديمنيستفكهم)5(واخرين،أسرهمنيطلقهموأسارى،إليه

ذلك.علىالشعراء)7(وامتدحه.الاخرةجمادىأواخرفيحماةفدخل،منصورا

تام،الشكلمليح،حسناشاباوكان،مودودبن)8(غازيالدينسيفالموصلصاحبومات

مهيبا،نفسهفيعفيفاوكان.سنةثلاثينعنومات،سنينعشرالملكفيمكث.اللحيةمدور،القامة

على)11(يدخلالكبار)01()9(الخداممنأحدايدعلاغيورا،جلسإذاولا،ركبإذايلتفتلا،وقورا

.)12(اللهسامحهالبخلمنشيءإلىينسبوكان.الدماءسفكعلىيقدملاوكان،النساء

سنجرالدينعزلولدهبعدهمنالملك)13(يجعلأنعلىعزمقدوكان،صفرثالثفيوفاتهوكانت

فأجلس،أخيهعلىكلهمفاتفقوا،ولدهسنلصغرالدينصلاحمنخوفاالأمراءيوافقهفلم،شاه)14(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

عليها.فأهان:بوفي،عليهافأقام:ط

منها.وأخذ..حصونها:أ

والذهب.الفضة:ط

.فرده:ط

يستنقذهم.:ط

.طفيليس

.(-2/1617)الروضتين

(44/)الأعيانووفيات(18-217/)والروضتين(8363/)الزمانومرآة(9015/)الأثيرابنفيترجمته

.(73-372/)بيروت-(4/023)لعبروا

.الخدم:ط

.أفيلشى

.يدخلون:ب

تعالئ.اللهرحمه:أ

يجعل.عزمهفيوكان:ب

أقربمعحتىالسيرةقبيحغشوماظالماوكانهـ.576سنةفيعمرابنجزيرةمودودبنغازيبنشاهسنجرتولى

عليهوضئق،المدينةفيدارفيغازيالثالثابنهوحبس.قلعةفيومودودامحموداابنيهحبسفقد،إليهالناس

أخيه=إلىالخبرووصل،وقتلهخفيةأبيهقصرودخل،الموصلإلىسافربأنهلأبيهويوحييهربأناستطاعولكنه
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مملكته.ومدبرنائبهقايمازالدينمجاهدوجعل،مسعودالدينعزأخوه()1المملكةفيمكانه

يدهفيونصيبينوحرانوالرقةوالزهاسروجيبقيأنالدينصلاحمنيلتمسونالخليفةرسلوجاءت

وإنما،الإسلامثغور)2(حفظهيالبلادهذه:وقال.ذلكمنالسلطانفامتنع،أخيهيدفيكانتكما

نأيعرفهالخليفةإلىوكتب،ذلكيفعليكنفلم،الفرنجغزوعلىليساعدنايدهفيتركتهاكنت

.)3(للمسلمينعوناذلكتركفيالمصلحة

:تعالئ)6(اللهرحمه()داالسلطانأخولورانشاهوداه .("4)-

)9(أيوببنتورانشاهوالدينالدولةشمس)8(المعظمالملكالأكبر)7(السلطانأخوتوفي:وفيها

ثم،جزيلةأموالامنهاواقتنى،حينافيهافمكث،الدينصلاحأخيهأمرعناليمنبلادافتتحالذي

عملهشعرأالطريقأثناءمنإليهكتبوقد،،)01(إليهشوقا،الشامإلىأخيهنحووأقبل1،فيهااستناب

()13(الطويلمنأ:(تيماء)12إلىوصلواقدوكانوا،المنجمابن(11)شاعرهله

راجعالترددطالوإنإليه)14(أننيعلممالكيبللأخيفهل

الثالث.أخيهقتلاستطاعحتىيعملزالوما،الحكموتولىأخاهوقتلعليهفاستولىالقصرإلىفسارعمحمود

.(121-3111/)الفداءوأبو(003-9992/)الأثيرابنهـ.506سنةفيشاهسنجروفاةوكانت

له.يقالوكان:طفيبعدها(1)

المسلمين.ثغر:ب،أفي)2(

.بيده:بفي-يدهفيكونهافيالمصلحةأن:أ)3(

.السلطانوفاة:ب،ط(4)

وحدها.أعن()5

وتلخيص(903-1603/)الأعيانووفيات(8362/)الزمانومرآة(9521/)الأثيرابنفيوأخبارهترجمته)6(

بيروت(922-4/228)والعبر-(362/)الفداءوأبو(4/251185/)جالألقابمعجمفيالادابمجمع

.(552/)السبكيوطبقات(504-2404/)الجنانومرآة(3138/)

.طفيليس)7(

والدين.الدولةشمس:ب،الدينشمس:أ)8(

.الذيوهوالدينصلاحأخي:طفيبعدها)9(

أخيه.إلىشوقاالشامإلىوأقبل:ط(01)

له.يقالالشعراءبعضلهعمله:ط1()1

ودمشق.الشامحاجطريقعلىالقرىواديوبينبينها،الشامأطراففيبليدةوتيماءأسماء:ب،سما:ط)12(

الأردنية.والحدودتبوكبينالسعوديةالعربيةالمملكةأراضيضمناليوموتقع:قلت.البلدانمعجم

.(91-218/)الروضتينفيالأبيات()13

.الذيذاعلم:ط(1)4
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بائعالمؤونةعظمعلى)1(بملكيلقائهمنواحدبيوموإني

والمسامعأبصارناالمنى)2(وتجنيليلةعشريندونإلايبقولم

خاشعوهولهإعظاماوتخشعبداإذاالملوكتعنوملك)3(لدى

السواجعالحمامالنوحتعلمتببعضهاإليكوأشواقيكتبت

الأصابعونحنالدنياعلىتضمزندهاأنتراحةإلاالملكوما

وغزوات،مشهودةمواقفمعهفشهد،)5(وخمسمئةوسبعينإحدىسنةفيإليه)4(قدومهوكان

وكان،)6(توافقهفلم،الإسكندريةعلىفاستنابهمصرإلىسارثم،مدةدمشقعلىواستنابه.محمودة

)7(

ثم.فيها،)9(الإمارةبقصرودفن1،السثةهذهفيتعالئ)8(اللهرحمه،بهافمات،القولنجيعتريه

والوسطاني،القبليفقبره،)11(البرانيةبالشاميةالتيبتربتهافدفنته،1()0أيوببنتالشامستأختهنقلته

والرجعة،حمص)13(صاحب،)12(شيركوهالدينأسدبنمحمدالدينناصرعمهاوابن،زوجهاقبر

ثوابها.وأجزل،تعالئاللهرحمهاقبرهاوالمؤخر

غربيها.منالمدرسةجانبإلىوهي،لاجينبنعمرالدينحسامولدهاإلىمنسوبة()14الحساميةوالتربة

واسع،النفسكبير،الهيبةعظيم،باسلأشجاعاممدحاجواداكريماتورانشاهالملككانوقد

،)16(الطويلمنأ:الحلبيسعدانابنفيهقال.الصدر)15(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

)14(

)15(

)16(

عظم.قدوإنعلي:ط

القافية.بهاتستقيمولا.والمسامعأبصارنااللقاءويحعي:ط

ملك.إلى:ط

الدين.صلاحأخيهعلىقدومهوكان:ط

وحدها.طعن

يوافقه.فلم:ب

تعتريه.وكانت:ط

وحدها.أعن

.أفيليس

(567/)والشذرات(3916/)بيروت-والعبر(1/542)الأعيانووفيات(911)الروضتينذيلفيترجمتها

.(801)الأطلالومنادمة

.(401)الأطلالمنادمة

.الجزءهذامن581سنةحوادثفيترجمتهسترد

تصحيف.وهو.حماةصاحب:ط

.(401)الأطلالمنادمة

.والعطاءالنفقةواسع:ط

.(218/)الروضتينفيالأبيات
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عبداهوالبأسالجودفيفإنهماوقيصربكسرىتسمعإنالملكهو

رويناهماوحرأيناهمافخذ)2(بجودهيقاسممن)1(حاتموما

وعدواهالزمانجورمنيجيركفإنهمستجيرأبذراه)3(ولذ

)4(جدواهسحائبجوداهطلتإذامنةللسحائبتتحملولا

)6(يسراهولليسريمناهفلليمنمنهمااشتقبما)5(كفيهويرسل

مخيموهو،()9(أيوببنأالدينصلاحالناصرالملكالسلطانأخيهإلى)8(موتهخبر)7(بلغولما

منوكانت"الحماسة"من)11(المراثيبابينشدوجعل.شديدا)01(حزناعليهحزن،حمصبظاهر

.(تعالئ)12اللهرحمه،محفوظه

الدين.صلاحالناصرالملكإلى)13(وهداياهوخلعهالناصرالخليفةرسلقدمتمنهارجبوفي

.مشهودايوماوكان،البلدلهوزينت،بدمشقالخليفةخلعةالسلطانفلبس

أحوالهافيلينظر)16(المصريةالديارإلىالشاممنالسلطانسارمنهارجب)15(في)14(:وفيها

الشامعلىواستناب،الحراماللهبيتإلىذلكعامهيحجأنعزمهومن،رمضانبهاويصوم،وأمورها

.أيوببنشاهنشاهبنفروخشاه)17(الدينعزأخيهابن

.الوزنبهايستقيمولا،حتموما:ط(1)

بمثله.:لروضتينوا،ط(2)

.بعلاه:ط)3(

:الوزنبهايستقيمولا،التاليبالشكلالبيترواية(4)

إذامنهللسحائبتحملولا

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

17(

.كفاهفترسل:ط

.بفيليستالأخيرةالثلاثالأبيات

.طفيليس

.أخاه:ط

وحدها.طعن

عليه.شديداحزنأحزن:أ

.(218/)الروضتينعن

وحدها.أعن

وهدايا.وخلع:ط

.بفيليس

منها.:ب،أفيبعدها

مصر.إلىالسلطانسار:ط

.الجزءهذامن578سنةحوادثفيترجمتهسترد

كفاهسحائبجوداهطلت
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العادلالملكعنالفاضلالقاضيفكتب.الفضلغزيرالمثلعزيزوكان:الكاتبالعماد)1(قال

العامهذافيالحجعلىالناصرالسلطانبعزميعلمهمومكة)3(والينبعاليمنأهلإلىمصرنائببكر)2(أبي

القاسمأباالدينصدرمعهالسلطانواستصحب،بهويهتموا،للملكليتأهبوا،)4(الحرامالمسجدإلىا

الديارإلىخدمتهفيليكون،الخليفةجهةمنالرسيلة)6(فيقدمالذيببغدادالشيوخشيخ)5(الرحيمعبد

يوماوكان،الجيشوتلقاه،مصرديارالسلطانفدخل.الشريفالحجازإلىصحبتهوفي،المصرية

فيالشريفالحجازإلىتوجهحتىقليلأإلابهايقملمفإنهالدينصدرالشيوخشيخوأما،مشهودا

.الحرامالمسجد)7(فيالصيامفأدرك،البحر

حولها،كثيرةوقلاعا،)9(قابسفحاصر،المغرببلادإلىالتقوي)8(قراقوشسار:وفيها

أهللهفقال،قتلهفأرادأمرد)01(غلاماالحصونبعضمنأسرأنهلهفاتفق،أكثرهاعلىواستحوذ

إلافأبى،دينارألفمئةإلىفوصلوه)12(،فأبى،دينارالافعشرةلك)11(وخذ،تقتلهلا:الحصن

خذ:لهفقال)13(الحصنمفاتيحومعه،كبيرشيخوهو،الحصنصاحبنزلقتلهفلما.فقتله،قتله

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

.الجزءهذامن795سنةحوادثفيترجمتهسترد

معالديننورخدمةفيونشأهـ.054سنةولد.الدينسيف،شاذيبنأيوببنمحمدبكرأبوالعادلالملك

ولمصرسنة23لدمشقملكهمدةوكانت.ودهائهوعقلهرأيهعلىويعتمديستشيرهالدينصلاحأخوهوكان،أبيه

(326327-9/)الأثيرابنفيترجمتههـ.615سنةتوفي.البناتغيرذكراولداعشرستةوخلف،سنة91

.(168-3167/)بيروت-والعبر(012-3911/)الفداءوأبو(131-9111/)الروضتينوذيل

.(291/)الروضتين.تصحيفوهو،والبقيع:ط

وحدها.بعن

حينوالدهمكانأخذ،الدينصدرالشيوخشيخوابنالشيوخشيخالصوفيسعيدأبيبنإسماعيلبنالرحيمعبدهو

عودتهطريقفيفتوفي،رسولاالدينصلاحإلىالخليفةوأرسله.والدنياالدينرئاسةبينوجمع.154سنةتوفي

.(368/)الفداءوأبو(9671/)الأثيرابنهـ.058سنةالعرا!تىإلى

.ليكونبالخلعوجاءالرسالةفيالخليفةجهةمنقدمالذي:ط

بالمسجد.:أ

.الجزءهذامن795سنةوفياتضمنترجمتهستردالذيالأسديقراقوشالدينبهاءالأميرغيرهذاقراقوش

.(419/)الأعيانوفيات

ثموسفاقسطرابلسبينالبحرساحلعلىمدينةوقابس(221/)الروضتين.تصحيفوهو،فاس:ط

قابس.خليجعلىتونسشرقيجنوبفياليوموتقع.البلدانمعجم.المهدية

.(212/)الروضتين.تصحيفوهو.أسود:ط

رتيه.لكوخذ:ط

فأوصله.:ط

الحصن.ذلك:ط
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نأأكره،أخأولادولي،قتلتهالذيالصبيهذاأجلمنأحفظهكنتوإنما،كبيرشيخفإني،هذه

.بالصوابأعلموتعالئسبحانهوالله،كثيرةأموالامنهوأخذ،فيهفأقره.بعدييملكوه

:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوممن

الحافظسلفةإبراهيمبن،)3(محمدبنأأحمدبنمحمدبنأحمد)2(السلفيطاهر)1(أبوالحافظ

الأصبهاني.السلفيطاهرأبوالمعمرالكبير

،شفاهثلاثلهأفكان،الشفتينإحدىمشقوقكانلأنه،(سلفة))4(إبراهيملجدهقيلوإنما

.(،)بذلكالأعاجمفسمته

واشتغل،بغدادورد،المذهبشافعيوكان،الدينبصدريلقبالسلفيوكان:)6(خلكانابنالقاضيقال

الحديثوسمع.)8(التبريزيعليبنيحيىزكرياأبيالخطيبعناللغةوأخذ،الهراسي)7(إلكياعلىبها

العادللهوبنى.وخمسمئةعشرةإحدىسنةفيالإسكندريةثغرنزلثم،الآفاقإلىطلبهفيورحل،الكثير

.الآنإلىبه)11(معروفةفهي،(1)0إليهوفوضها،مدرسةالظافرالخليفةوزيرالسلار)9(بنعليأبوالحسن

ذكرهفيمامولدهوكان.كثيرأشيئاوكتب،جداكثيرةوتعاليقهوأماليه)13(:)12(خلكانابنقال

مقتلأذكر:قالأنهعنهالمقدسي)14(الغنيعبدالحافظونقل.وأربعمئةوسبعينثنتينسنةفيالمصريون

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

14(

الزمانومراة(9/152)الأثيروابن(1/944)بدرانوتهذيب(3/922)منظورابنمختصرفيترجمته

الاعتدالوميزان(371/)بيروت-(228-4227/)والعبر(701-1501/)الأعيانووفيات(8361/)

الحاديالمجلدصدرفيرائقةترجمةوله.(3/304)الجنانومرآة(138-6/136)والوافي(1/73)

.(578-12/057)الإسلامتاريخوفي،النبلاءأعلامسيرمنوالعشرين

.طفيليس

وحدها.أعن

سلفه.إبراهيملجدهالسلفيلهقيلوإنما:طفيمضطربةالعبارة

لذلك...لهوكان:ط

.(1501/)الأعيانوفياتفيمختلفةبروايةالخبر

.الجزءهذامن405سنةحوادثفيلهالترجمةسبق

.الجزءهذامن205سنةحوادثفيلهالترجمةسبق

.الجزءهذامن548سنةحوادثفيترجمتهتقدمت

إليه.أمرهاوفوض:أ

.أفيليس

.(1-160170/)الأعيانوفياتفيمختلفةبروايةالخبر

.المصريونذكرفيمامولدهوكانجدافكثيرةأماليهوأما:ط

.الجزءهذامن006سنةحوادثفيترجمتهسترد
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القاسمأبوالحافظعنهونقل.تقريباعشرابنوأناببغدادوأربعمئةوثمانينخمسسنةفي)1(الملكنظام

وتسعينثمانياعمرهمبلغفيكون،وسبعينثمانسنةباليقينلابالتخمينمولدي:قالأنه)2(الصفراوي

ودفن.)3(الإسكندريةبثغروخمسمئةوسبعينستسنةالاخرربيعخامسالجمعةليلةتوفيلأنه.سنة

،")4(ه
تعالئ.اللهرحمه،الصالحينمنجماعةوفيها،بوعله

المئةجاوزأحداأنسنة)5(ثلاثمئةنحومنيبلغناولم:قال.الصفراويقولخلكانابنرجحوقد

.،)7(اللهرحمهأالطبري)6(الطيبأباالقاضيإلا

بخمسقبلهماتقدكانوإن،حسنةترجمة")9(تاريخه"فيعساكر)8(ابنالحافظترجمهوقد

بثغرأقامثم،أولايتصوفكانوأنه،الأقاليمفيودورانه،الحديثطلبفيرحلتهفذكر،سنين

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

)7(

)8(

)9(

سنةتوفي.الوزراءأعظممن.الطوسيالدينقوام،الملكنظامالملقبالعباسبنإسحاقبنالحسنعليأبو

والعبر-(2252/)الفداءوأبو(131-2/128)الأعيانووفيات(125/)الروضتينفيترجمتههـ.485

.(2943/)بيروت

الدينجمالالإسكندرانيالصفراويإسماعيلبن-الحميدعبد:الابتهاجنيلفي-المجيدعبدبنالرحمنعبد

هـ.636سنةفيوتوفي.وغيرهالسلفيمنالكثيرسمع.مقرئمالكيفقيههـ.544سنةولد.القاسمأبو

.(5185/)والشذرات(163)الابتهاجونيل(3227/)العبرفيترجمته

أعلم.والله:طفيبعدها

إلىمنسوبةالمقبرةهذهإنويقال،وهاءلاموبعدها،المهملةالعينوسكونالواوبفتح:خلكانابنقال:وعلة

بثغرمقبرةوهي،ذلكغيروقيل،عنهمااللهرضي،عباسابنصاحب،المصريالسبئيوعلةبنالرحمنعبد

الأعيانوفيات.وغيرهكالطرطوشيالصالحينمنجماعةفيها،الأخضرالبابعندالسورداخلالإسكندرية

(1/156).

.طفيليس

علىوتفقههـ.348سنةبآملولد.الشافعيالفقيهالقاضيالطبريعمربنطاهربناللهعبدبنطاهرالطيبأبوهو

وأدركنيسابورإلىارتحلثم،بجرجانكبئبنالقاسموأبي،الإسماعيليسعدأبيعلىوقرأ،الزجاجعليأبي

حامدأبيمجلسوحضر،بغدادإلىارتحلثم،عليهوتفقه،سنينأربعفصحبه،الماسرجسيالحسنأبابها

والمذهبالأصولفيوصنف،المزنيمختصروشرح،الشيرازيإسحاقأبواشتغلوعليه.الأسفراييني

نأإلىالقضاءعلىيزلولم،الصيمريبعدالكرخبربمالقضاءووليبغدادواستوطن.كثيرةكتبأوالجدلوالخلاف

الخطأ،الفقهاءعلىوشمتدركيفتي،فهمهتغئرولا،عقلهيختللم،وسنتينمئةعاشفقدهـ.045سنةتوفي

(515-2512/)الأعيانووفيات(8/87)الأثيرابن.الخلافةدارفيالمواكبويحضر،ببغدادويقضي

.(307/)الجنانومرآة(2692/)بيروت-والعبر(2917/)الفداءوأبو

المئةأهل"فيالذهبيكتبهبماتعقبناهوقد،البتةيصحلاهذاخلكانابنوقول:بشارقال.وحدهاأعن

ابنإليهاأشارالتيسنةمئةالثلاثخلالالمئةجاوزممنغفيرأوجماكبيرأعدداوذكرنا،فسادهوبينا"فصاعدا

.(387صأعدد8مالموردمجلةتنظر)خلكان

.571سنةحوادثفيترجمتهتقدمت

.(1944/)بدران(3922/)منظورابنمختصر
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منطرفاوذكرهنالكمدرسةعليه)2(ووقفت،حالهفحسنت،يسارذات)1(امرأةوتزوج،الإسكندرية

أ)4(ادطويلمنأ:تعالئاللهرحمهقولهذلك)3(فمن،أشعاره

الدهراخبروقدجهلالفتى)5(وأمنبغتةالمنيةإلمامأتأمن

الزهراالسادةولاأهليهأراذلدورانهفيالدهريحابيوليس

الزهراوفاطمةطراوأزواجهوصحبهالنبيماتوقدوكيف

قوله:عساكرابنأوردهالذيالسلفي()7(الحافظشعرومن)6(1

وهمهالهدايةطرقعنضلإذ)9()8(يذمهالحديثعلمقاصدايا

وعلمهالحديثفقهوأجلهاكثيرم!علمتكماالعلومإن

سهمهالمعاليفيسهم)01(فأتمتيقظوفيهطالبهكانمن

حكمهعناوشذالنبيدينيستقملموأهلهالحديثلولا

فهمهالبسيطةفيفهم)11(فأقلمتحذلقبقولنااسترابوإذا

وخهسهئةوسبميرسبمسنةخلت5ث!

الأحاديث.سماععلىمواظب،بالقاهرةمقيمالدينصلاح.(ا()2الناصروالملكأاستهلت

منالناسعلىبهتعالئ)15(اللهمنبما)14(يهنئهفرخشاهالدينعزبالشامنائبهمنكتابوجاء)13(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

)14(

.ةأمربا:ط

بنت.و:ط

منها.:ط

.922()3/منظورابنمختصرفيالأبيات

فأمن.:أ

أيضأ.وله:طفيمكانها

.بفيليس

لدينه.:ط،بدينة:ب

.الوزنبهايستقيمولا،إذا:ط

.الوزنولاالمعنىبهايستقيمولا.قاتم:ط

كل.ما:ط

.طفيليس

.وجاءه:ط

منه.يخبره:ط

وحدها.أعن
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الشاموأن.والفناءاالوباءمنالماضيالعامفيأصابهمكانلماجبرا،التوائممنالنساءولادة)1(كثرة

.،)3(والمنةالحمدودله1،والغلاءالجدبمنأصابهمكانلماجبرااللهبإذن،)2(مخصب

وعمارة،سورهاتحصينمنبهأمرمافشاهد)4(الإسكندريةإلىالدينصلاحالملكتوجهشوالوفي

الطرطوشي،عن،عوفبنطاهرأبيالشيخعلىمالكالإمام"موطأ")5(وسمع،وقصورهاأبراجها

والله،السماعبهذايهنئهرسالة)6(السلطانإلىالفاضلالقاضيوأرسل،الكاتبالعمادمعهذلكوسمع

أعلم.تعالئ

الشهيد)7(الديننورالملكبنإسماعيلالصالحالملكوفاةذكر

الأمورمنبعدهجرىوماحلبصاحب

سببوكان.بهاودفن،حلببقلعةالسنةهذهمنرجبمنوالعشرينالخامسفيوفاتهكانت

وقيل:.الصيدفيعنبعنقودفيسماسقاهحيدر)8(بنسليمانالدينعلمالأميرأن،قيلفيما،وفاته

،ماتحتىكذلكزالفما،قولنجفاعتراهخشكنانجةفي:وقيل،شرابفيالأسديياقوتسقاهبل

الله.رحمه

يشابهومن،الملوكأعفمنوكان.سنةعشرينيبلغولم،المنظربهي،الصورةحسمنشابوهو

تداويا،شربهافيالفقهاءبعضفاستفتى،الخمرشربمرضهفيالأطباءلهوصف.ظلمفما)9(أباه

فوالله:قال.لا:قال)12(؟شيئامنه)11(ينقصأوأجليفيشربهاأيزيد:لهفقال.بذلك)01(فأفتاه

عمهلابنفحلفهم،الأمراءاستدعىنفسهمنيئسولما.علي()13حرمهماشربتوقداللهفألقىأشربهالا

وحدها.أعن(1)

مخصبة.الشاموبأنوالغناءالماضيبالعامالوباءمن:ط2()

وحدها.بعن)3(

لينظر.:ط(4)

بها.وسمع:ط)5(

.السلطانإلىرسالةالفاضلالقاضيوأرسل:ط)6(

وحدها.طعن)7(

.الجزءهذاهـمن587سنةحوادثفيترجمتهوستردالأصلينفيكذا)8(

.أباهأشبهومن:ط()9

.فتوهفأ:ط(01)

تركها.ينقصأو:ط(11)

.قالوا:ط(21)

علي.حرمماشربتوقداللهوألقى:ط()13
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نأوخشي،الدينصلاحمن)2(ليمنعها،وتمكنهسلطانهلقوة،الموصلصاحبمسعود)1(الدينعز

يمكنهفلا،والدهوتربية،أختهزوجوهو،سنجارصاحب)3(زنكيالدينعمادالاخرعمهلابنيبايع

الدين.صلاحمنحفظها

فدخل،إليهمفجاء،الموصلصاحبالدينقطببنمسعودالدينعزالحلبيوناستدعىماتفلما

وماوحواصلهاخزائنهافتسلم،شعبانمنالعشرينفيوذلك،مشهودايوماوكان.عظيمةأبهةفيحلب

عزأبشعارنادواقدأهلهافوجد،حماةإلىفهربمنبجبمدينةعمر)4(الدينتقيئوكان،السلاحمنفيها

صلاحلغيبةدمشقأخذفيمسعودأ97(،)6(الدينعزاالحلبيونوأطمع،الموصلصاحب،)5(الدين

بيننا:(11لهم)فقالى،(1)0الأتابكيالبيتلهذاالشامأهل)9(محبةوأعلموه،،)8(المصريةبالديارأالدين

الملكبأموتزوجشهورابحلبفأقام.بهأغدرلا)13(وأنا،وعهودأيمان،)12(الدينصلاحوبينا

نأمنه(أ)دتطلبزنكيالدينعمادأخيهرسل)14(وجاءته،فنزلهاالرقةإلىسارثم،شوالفيالصالح

فسلم،منهكرهعلىذلكبعدفعلثم،أخوهوتمنع،ذلكفيعليهوألح،سنجارإلىحلبمنيقايضه

.البلادمنذلكوغيروسروجونصيبينوالرقةوالخابورسنجار()16الدينعمادوسلمه،حلبإليه

أتىحتىفسار،عساكرهفيالمصريةالديارمنركبالأموربهذهالدينصلاحالملكسمعولما

لقائه،عنالموصلصاحبفتقهقر،الموصلصاحبأمراءبعضإليهوخامر،فعبرها،الفرات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

.الجزءهذامن958سنةحوادثفيترجمتهسترد

.أفيليس

.الجزءهذامن495سنةحوادثفيترجمتهسترد

هذامن587سنةحوادثفيشاهنشاهبنعمرترجمةوسترد.تصحيفوهو.مدينةفيعمهالدينتقي:ط

.الجزء

.طفيليس

.طفيليس

وهوخطأ.،مسعود:ب،أ

عنها.:ط

تصحيف.وهو.بحبه:أ

الدين.نور:طفيبعده

وحدها.طعن

وبينه.:ب،أ

.أفيليس

الدين.عزوتسلم:ط

ولقلة.:ط

الدين.عزوتسلم:ط
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إلىجاءثم،ذلكيتفقفلم،الموصلبمحاصرةوهم،بكمالهاالجزيرةبلادعلىالدينصلاحفاستحوذ

وآلاتالأسلحةمنالدينعزفيهاتركما()1لقلةممانعتهاعنلضعفهزنكيالدينعمادمنفتسلمها،حلب

.سنذكرهكما،الآتيةالسنةفيوذلك،القتال

ليتوصل،الحجاز)3(أرضمنتيماءقصدعلى،اللهلعنه،الكركصاحب)2(البرنسعزم:وفيها

،الحجازأرضوبينبينهحاجزةتكوندمشقمن)4(سريةالدينصلاحلهفجهز،النبويةالمدينةإلىمنها

الحمد.ولله،قصدهعنذلكفصده

اليمن،نيابةأيوببن)5(طغتكينالدينظهيرالإسلامسيفأخاهالدينصلاحالسلطانولى:وفيها

تورانشاهالمعظموفاةبعد،أصحابهاواضطراب،نوابهالاختلافوذلك،إليهاوأرسله،عليهافملكه

أخيهنفسسمت،والتخبيطالتخليطوكثر،بهاالفتنوقعتفلما،افتتحهاكانالذيالسلطانأخي

فيهافسار،وسبعينثمانسنةفيفوصلهاإليهافسار،عليهاوولاه،إليهاأخوهفأرسله،إليهاطغتكين

وكانت،زبيد)7(نائبمنقذ)6(بنحطانأموالعلىفاحتاط،والسريرةالمعدلةبهاوأكمل،سيرةأحسن

اليمنمنخرجفإنهالزنجبيلي)9(عثمانالدينفخرعدننائبوأما.أكثرأودينارألفألفزهاء)8(تقارب

المدرسةتنسبوإليه.ومكةباليمنمشهورةأوقافوله.الشامفسكن،إليها)01(طغتكينقدومقبل

.جذا()13عظيمةأموالااليمنمنحصلقدوكان،()12المطعمدارتجاهتومابابخارج(1الزنجبيلية)1

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

ولقلة.

.583سنةحوادثفيحطينوقعةفيوقتلهأسرهقصةسترد،أرناطالبرنسهو

.بفيليس

سرية.فجهزت:ب،أ

.الجزءهذامن395سنةحوادثفيترجمتهسترد

ووفيات(225/)والروضتين(9153،155،156/)الأثيرابنوانظر.تصحيفوهو.معدبنحطان:أ

.(4/441)الأعيان

صاحب.:ط

وحدها.أعن

.(417)الأطلالومنادمة(252/)والروضتين(9551/)الأثيرابن

.أفيليس

توماوبابالسلامةبابخارجوتقع،الزنجارينهراسمهبجانبهايمرنهرإلىنسبةالزنجاريةالمدرسةأيضاوتسمى

الجمعةإلاصلاةولاتدريسبلاهـ-ا346سنةالمتوفى-بدرانزمنأصبحتوقد،الأطعمةدارتجاه،دمشقفي

.(174-173)الأطلالمنادمة.السقيفةجامعاسمهاوأصبح،للمنفردينأوقاتوبعض

طعامصارتفقدالأطعمةداروأما:بدرانقال.الأطعمةدار:الأطلالمنادمةوفي،الطعمدار:ط:ب،أفي

.(174)الأطلالمنادمة.الخراب

جزيلة.:أ
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وسرا،وبحرابزاالمسلمينعلىالسبلوقطعوا،عهودهمونقضوا)1(،الفرنجغدرت:وفيها

منهم،المعدودين)4(رجالهممننفسألفيمننحوفيهالهم)3(عظيمةبطسة)2(مناللهفأمكن،وجهرا

فيوحصل،بعضهمفغرق،بها)د(فأحيط،مصرمنالسلطانخروجقبلدمياطثغرإلىالموجألقاها

والمنة.الحمد)6(ودله،منهموسبعمئةألفنحوالأسر

)8(المؤمنعبدابنعسكروقاتل،كثيرةبلاداففتح،إفريقيةبلادإلى)7(قراقوشسار:وفيها

أخيبنعمرالدينتقي)11(مماليكجملةمنوهو.)01(هناكأمرهواستفحل،،)9(المغربصاحبأ

ومصر،بالقاهرةالمحيطالسوريتممأن)12(السلطانفأمره،مصرإلىعادثم.الدينصلاحالسلطان

نأبعدوذلكوجلعزاللهتوفاهحتى،بهاعهدهاخرذلكوكان،السنةهذهفيمنهاخروجهقبلوذلك

المقدسبيت)15(يديهعلىوفتح،أعداهمنعينهبهفأقر،الوفاةحلولقبل،مناه)14(بلوغالله)13(أراه

أنشدهويضمهمويقبلهميشمهمفجعل،حولهأولادهأحضرمصرمنبارزاخيمولما.حواهوماحولهوما

()17(الوأفرمنأ:ا)16(ذلكفيأبعضهم

عرارمنالعشيةبعدفمانجدعرارشميممنتمتع

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

17(

عهودها.ونقضت:ط

.(227/)والروضتين،بمنأثبتوما،بسطة:(9561/)الأثيرابنوعند،لطيشة:ط،بطة:أ

.طفيليس

مقاتلتهم.من:ط

عليها.:أ

.بفي.والمنة:ليست

.الجزءهذامن795سنةحوادثفيترجمتهسترد

المؤمنعبدبنيوسفهناوالمقصود،تقدمهـكما558سنةتوفيالمؤمنعبدلأنسهووهو،أفي،ابنليست

.الجزءهذامن058سنةحوادثفيذلكسيردكماهـ.058سنةهـوتوفي558سنةتولىالذي

وحدها.طعن

هنالك.:ب

الدين.تقيمملوكوقراقوش:ط

يتم.أنالدينصلاخ:ط

أناله.:ط

.أفيليس

عليهم.وفتح:ط

.أفيليس

،(7402/)الأعيانووفيات(228/)والروضتين(9551/)الأثيرابنوعند(عرار)البلدانمعجمفيالبيت

النسيب.بابفيالحماسةفيأبياتجملةمنالبيتهذا:خلكانابنقال
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.بالشاممقامهكانبل،العامهذابعدمصرإلىيعدلم،قالكماالأمرفكان

أحمد،)4(المحسنوالملك)3(تورانشاهالمعظموهما)2(ولدانللسلطانولد()1(السنةهذهوفيأ

الحمد.ودله،يوماعشرأربعةالفرحواستمر،البلادفزينت،أيامسبعةولادتهمابينوكان

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بنمحمدبناللهعبيدالسعاداتأبيبنمحمدبنالرحمنعبد،)5(البركاتأبو،الدينكمالالشيخ

:الورعالخاشعالناسكالزاهدالعابدالفقيهالنحويالأنباريإبراهيمبنالحسنبنمحمدبناللهعبيد

الخلافة،بدارالصوفيةنوبةيحضروكان.الخليفةمنولاشيئاأحدمنيقبلولا،العيشخشنكان

وكانت01مفيدةتصانيفوله،الاشتغالعلىمثابراوكان.فلساولالهمالخليفةجوائزمنيقبلولا

السنة.هذهمنشعبانفي()6(وفاته

")9(النحاةطبقات")8(وكتاب،جدامفيد"العربيةأسرار"كتابله:خلكانابن)7(القاضيقال

.()12أعلمسبحانهوالله،ذلكوغير،(1()1أيضا"النحوفيالميزان"وكتاب1،أيضا(1جدا)0مفيد

وخهسهئةولللبميرثما!3سنةخلت5ث!

،الأعداءلمناجزةالشامبلادقاصداالمصريةالديارمن)14(السلطانبروزكان()13المحرمخامسفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

)11(

)12(

)13(

)14(

ط:وفيها.

حدهما.أ:ط

.الجزءهذامن576سنةحوادثفيترجمتهتقدمت

.(227/)الروضتين

-3913/)الأعيانووفيات(227/)والروضتين(2961/)الرواةإنباهوفي(9551/)الأثيرابنعندترجمته

ومرآة(292/)الوفياتوفوات(74-3/73)-بيروت-(4231/)والعبر(363/)الفداءوأبو(014

.(3804/)الجنان

وتوفي.:ط

.طفيليس

وحدها.أعن

.مشهورمطبوع"الأدباءبطبقاتالألباءنزهة"هو

.أفيليس

.أفيليس

وحدها.طعنالأخيرةالعبارة

محرمها.:ط

الرعايا.إلىوالإحسانالغزولأجلدمشققاصدامصرمن:ط
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طريقهفيأغاروقد.()1(ذلكبعدإليهايعدلمأ،بمصرعهدهاخرذلكوكان،الأولياءإلىوالإحسان

الميمنة،علىأيوببنبوريالملوكتاجأخاهوجعل،)2(الكركبأرضالفرنجبلادأطرافبعضعلى

عزدمشقنائبأغاروقد.أيامسبعةبعد)3(الأردنعلىفالتقوا،العدوبلادمنليتمكنواعنهناحيةيسير

ألفعشرينوغنم،ألفا)4(منهموأسر،جيدةحصوناوافتتح،حولهاوماطبريةبلادعلىفرخشاهالدين

وجهه.اللهبيض،الأنعاممنرأس

،الأولربيعمنالأولالعشرفيمنهاخرجثم،صفرعشرسابعدمشقإلىالسلطاندخول)5(وكان

ولكن،الفريقينمنخلقفقتل،)6(كوكبحصنتحتوبيسانطبريةنواحيفيالفرنجمعفاقتتل

.منصورامؤيداورجع،،)8(العالمينربللهوالحمد01للمسلمينالدائرة)7(كانت

نأوذلك،ليأخذها،الشرقوبلادحلبإلىقاصداوعساكرهجحافلهفيالسلطانركبثم

أطراف،)9(بعضعلىالفرنجفغارت،المسلمينحربعلىأالفرنجكاتبواقدوالحلبيينالمواصلة

حلب،إلىثم،حماةإلىثمالبقاعبلادإلىمسيرهفكان،)01(عنهمبنفسهالناصرليشغلوا،البلاد

به.أولىغيرهاإلىعنهاالعدولأنورأىثلاثافحاصرها

ونصيبينوالرقةوالرهاوحرانوالخابورالجزيرةبلادعلىواستحوذ،الفراتقطع)11(حتىفسار

وقد،زنكيالدينعمادصاحبهامنفتسلمها،حلبإلىعادثم،هنالكالملوكلهوخضعتذلكوغير

لهفاستوسقت.الماضيةالسنةأولفيذلكذكرناكما،سنجارإلىبهامسعودالدينعزأخاهقايضكان

اللهوأمكنه،اللهلعنهم،الفرنجمنأعدائهقتالمنحينئذوتمكن،وقربأوبعدا،وغرباشرقاالممالك

.أولاهماعلىالحمدفله،نواصيهممن

.طفيليس)1(

الفرنج.بلادنواحيبعضعلىبطريقهوأغار:ط(2)

تصحيف.وهو.الأزرقعلى:ط)3(

واغتنم.خلقأ:ط(4)

فيمايوافقهناوما.صفرعشرحادي:(9/155)الأثيرابنوفي،صفرسابعدمشقالناصرودخل:ط)5(

.(228/)الروضتين

فيماالدينصلاحافتتحهاالأردنعلىتشرفرصينةحصينةطبريةمدينةعلىالمطلالجبلعلىقلعةاسم:كوكب)6(

.(كوكب)البلدانمعجم.بعدخربتثم،البلادمنافتتحه

الفرنج.علىللمسلمينالنصرةوكانت:ط)7(

وحدها.بعن)8(

.أطرافعلىيغزوحتى:ب،أفيمكانهما()9

بنفسه.عنهم:)15(ط

بلغ.:)11(ط
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البحريةبرنسهجماتفيفصل

()1(البحريةبرنسهجماتفيا

بحرفيمراكبعملالبرفيللمسلمينالأذى)3(إيصالعناللهلعنه،)2(الكركبرنسجزولما

النبويةالمدينةأهلوخاف،)4(عيذابإلىأذيتهمفوصلت،والحجاجالتجارعلىالطريقليقطعواالقلزم

يعملأنالأسطولصاحبلؤلؤ)6(الدينحسامالأميرمصرنائببكرأبو)د(العادلالملكفأمر،شرهممن

فقتلوا،موطنكلفيبهمفظفروا)9(،ذلكففعلالإبرنس)8(أصحابلمحاربةالقلزمبحرفي)7(مراكبه

هائلةومواقف،كثيرةمواطنفي()01(وأسروا،وقهروا1،وسبوا،وغرقوا،وحرقوا،منهم

إلى)13(السلطانوأرسل.ا)12(والضرالنفعبيدهالذيتعالئأاللهبإذنوالبرالبحروأمن،()11(كبيرة

منعليهمبهاللهأنعمبماأيعرفهمالخلافةديوانإلىوأرسل،مساعيهمنلجمكر)14(العادلأخيه

بردلهوالحمد،وجهرأسراوإحسانهاللهأنعممنفيهمتقلبهووبما،وبحرابراالفتوحات

.1(()دالعالمين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

)14(

)15(

.الأصولفيالمعقوفتينبينمالي!

.الجزءهذامن583سنةحطينوقعةفيقتلهقصةسترد،أرناطالبرنسهو

.الأذىالمسلمينإيصال:ب

قرب،الصعيدإلىعدنمنتقدمالتيالمراكبمرسىهي(الأحمرالبحر)القلزمبحرضفةعلىبليدة:عيذاب

فيصلالأوقاتأغلبفيواحدةليلةفيقوصطريقعلىالحجازإلىالمتوجهالمصريالركبمنهاويعدي،سواكن

.(5388/)الأعيانووفيات(عيذاب،سواكن)البلدانمعجم.جدةإلى

.الجزءهذامن576سنةهوامشفيبهالتعريفتقدم

.الجزءهذامن695سنةحوادثفيترجمتهسترد

مراكب.:أ

ابرنس.:أ

فظفر.:ط

.طفيلي!

.طفيلي!

.طفيلي!

الناصر.:ط

مساعيه.عنذلكليشكر:ط

بذلك.:طفيمكانهما
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فصل

،أيوببنشاهنشاهبنفروخشاه)1(الدينعزالمنصورالملكوفاةفي

الدينصلاخالملكلعمهدمشقونائب،بعلبكصاحب

المدرسةتنسبوإليه،المذكورأبيهبعدأيضأبعلبكصاحب،شاه)2(بهرامالأمجدالملكوالدوهو

والشافعية.الحنفيةعلىلولدهالأمجديةالتربةجانبهاوإلى،الشماليبالشرفالفرخشاهية)3(

وفضلهلجودهالشعراءامتدحه،ممذحاكريمافاضلاذكياعاقلابطلاشجاعاشهمافرخشاهكانوقد

القاضيمجلسمنعرفه،)4(الكندياليمنأبيالدينتاجالشيخأصحابأكبرمنوكان،وإحسانه

مدائح.فيهالكاتبوللعمادوله،()5(إليهيحسنوكان،إليهفانتمىأ،الفاضل

الرمل(مجزوءمنأ:)7(قولهذلكمن،لطيفرائقشعر)6(اللهرحمههوأوله

)8(الغلامهذاهوىمنالسقامأسرفيأنا

بسهامفؤادي5عينا)9(ترشقرشا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

(8272/)الزمانومرآة(9016/)الأثيروابن(133-131)-الشامشعراءقسمبداية-الخريدةفيترجمته

بيروت-(23وه4/233)والعبر(12/617)الإسلاموتاريخ(365/)الفداءوأبو(2/33)والروضتين

(/374).

بيروت-والعبر(2/453)الأعيانووفيات(268-8/266)الزمانمرآةفيترجمتههـ،628سنةتوفي

(/3002).

منأصغرواحدة،قبتانإلامنهايبقولمبستاناصارت:بدرانقال.فرخشاهوالدةأوقفتهاالفرخشاهيةالمدرسة

.(191-591)الأطلالمنادمة.الأمجديةالتربةهيوالصغرى،المدرسةهيفالكبرى،الأخرى

سنةولد:الدمشقيالبغداديالدينتاجالملقبالكنديسعيدبنالحسنبنزيدبنالحسنبنزيداليمنأبوهو

الأميروصحبدمشقإلىانتقلثمحلبإلىسافر.الشجريوابنالخشابوابنالجواليقيعنوأخذهـ،552

دمشقفيوتوفي.المصريةالديارإلىصحبتهوسافر،عندهوتقدم،بهواختص،شاهنشاهبنفرخشاهعزالدين

وإنباه(92312/)الأثيروابن(11171/)الأدباءومعجم(1001/)-الشامقسم-الخريدةاهـ.63سنة

والعبر-(3171/)الفداءوأبو(342-2933/)الأعيانووفيات(15)الروضتينوذيل(201/)الرواة

.الكتابهذامنموضعهافيترجمتهوستأتي،(426/)الجنانومرآة(3951/)بيروت

وحدها.طعن

وحدها.أعن

.(291)الأطلالومنادمة(234/)الروضتينفيالأبيات

.المقامهذافيوهو:ط

يرشق.:ط



هـ578سنةوفيات631

الأوامحرعلى5فاأرشفنيكفما

)1(المدامفيالمصفى-الثلىفيالشهدمنهذقت

أبيه،بعدبعلبكالدينصلاحأبيهعمولاهوقد،أيضاجيداشاعرا)4(الأمجد)3(الملكابنه)2(وكان

طويلة.مدةفيهاواستمر

وقد،مدائحالكنديفيوله1،الكنديالدينلتاجصحبتهفرخشاهالدينعزالمنصورمحاسنومن

.ا)5("الروضتين"فيمستقصىكلهذلكالدينشهابالشيخأورد

،الحالبهنزلوقد،الأموالأصحابمنيعرفهكانرجلافرأىالحمامإلىيومأدخلأنهذلكومن

موضعإلىوبساطابقجةينقلأنغلامهوأمر،لهفرق،)6(جسمهيبدولاحتىيديهببعضتسترأنهحتى

الرجلفدخل،دينارا)9(بعشرينشهركلفيلهوتوقيعا،دينار)8(وألف،)7(بغلةلهأوأحضر،الرجل

.(1)1الأكياسالأجواد(1على)0تعالئاللهفرحمة،الناسأغنىمنوهووخرجالناسأفقرمنالحفام

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

:العباسأبوالشيخ،أحمدالعباسأبيبنعليالحسنأبيبن()13الرفاعيأحمد()12الشيخ

البصرةبينوهي،البطائحقرىمنعبيدةأملسكناه،والبطائحيةالرفاعيةالأحمديةالطائفةشيخ

كثير.خلقعليهوالتف،البلادهذه(سكن)14.العربمنأصلهكان.وواسط

.المداممذاقاتأصفىفيالشهد:ط(1)

.الأبياتقبلطفيالفقرةهذهجاءت)2(

وحدها.أعن)3(

.بالعراقالديوانهذاطبع()4

.(3435-2/)الروضتينفيوالخبر،طفيليس()5

عورته.تبدولئلاثيابهببعضيستتروكان:ط)6(

.بفيليس)7(

وبغلة.دينارألففأحضروأمره:ط)8(

ودخل.دينارألفبعشرين:ط()9

.هذهعلى:أ(1).

.الجيادالأجواد:ط(1)1

الرفاعي.بابنالمعروفأحمدالعباسأبيبنعليالحسنأبيبنأحمدالعباسأبوالشيخ:طفي()12

الإسلاموتاريخ(172-1171/)الأعيانووفيات(8037/)الزمانومرآة(9016/)الأثيرابنفيترجمته()13

.(214-3904/)الجنانومرآة(4233/)والعبر(21/506-016)

وحدها.بعن(41)
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الفقه.في"التنبيه"حفظإنه:ويقال

."الشافعيةطبقات"فيذكرتهوقد

في)2(والنزول،حتةوهيالحياتأكلمنعجيبةأحوالولأتباعه:()1(خلكانابنأالقاضيقال

.الأسوديركبونبلادهمفيإنهم:)3(ويقال،فيطفئونها،تضطرموهي،لتنانير

.البلادبتلكالمشيخةيتوارثونوذريته،لأخيهالتسلوإنما،عقبأحمدللشيخوليس:قال

ادطويل(منأ:قيل)4(ماعلىأحمدالشيخشعرومن:قال

المطوقالحمامناحكماأنوحبذكركمقلبيهامليليجنإذا

)5(تدفقبالدموعبحاروتحتيوالأسىالهميمطرسحابوفوقي

موثقوهودونهالأسارىتفكأسيرهاباتكيفعمروأمسلواأ

()6(فيطلقعليهممنونهوولاراحةالقتلففيمقتولهوفلا

)7(")8(
الطويل(منأ:سعرهومن

وينظرإليهايدنومنكلومنوأمهاأبيهامنعليهاأغار

أنظرأناالذيمثلنظرتإذابكفهاأيضاللمرآةوأحسد

منالأولىجمادىمنوالعشرينالثانيالخميسيومتوفيأنإلىالحالتلك)9(علىيزلولم:قال

.(1()0تعالئاللهرحمه1،السنةهذه

)11(بشكوالبنمسعودبنالملكعبدبنخلف

التصانيف:صاحب

،المؤرخالمحدثالحافظالقرطبيالقاسمأبو،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)11(

.(1/172)الأعيانوفيات،قال!أنهخلكانابنوذكر:طفي

لدخول!.وا:ط

.خلكانابنفيوليست.تشتعلوهيبهاويلعبون:طفياللفظةهذهقبل

.(1/172)الأعيانوفياتفيالأبيات

تتدفق.بالأسىبحار:الأعيانووفياتط،يتدفقللأسى:ب

.(12/254):الأعيانوفيات.البرصاءبنلشبيبالبيتان

.أفيليستالأبيات

قوله.شعرهومن:طفي

الحال!.هذهتلكعلى:ب

وحدها.أعن

الإسلاموتاريخ(3/66)الفداءوأبو(241-2024/)الأعيانووفيات(9016/)الأثيرابنفيترجمته

.(411)المذهبوالديباج(3214/)الجنانومرآة(375/)بيروت-(4234/)والعبر(21/216-136)
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المستغيثين"كتابوله،الفرضيبنالوليدأبي")2(تاريخ"علىذيلاجعله،")1(الصلة"كتابله

روىمنوأسماء،الخطيبطريقةعلىالرواياتفي")4(المبهمةالأسماءتعيين"مجلدفيوله،")3(بالله

أربععنرمضانفي)6(وفاتهوكانت.رجلاوسبعينثلاثةبلغوا،المعجمحروفعلى")5(الموطأ"

.()7(عنهورضيتعالئاللهرحمه1،سنةوثمانين

:)9(النيسابوريمسعودبنمحمدبنمسعودالمعاليأبو)8(الدينقطبالعلامة

،والمجاهدية)11(بالغزالية)01(ودرس،دمشققدم.الغزاليصاحبيحيىبنمحمدعلىتفقه

إليهوانتهت،بالغزاليةودرسدمشقإلىرجعثم،بهمذانثم،الدينوأسدالديننوربمدرسةوبحلب

وتسعينثلاثعنوخمسمئةوسبعينثمانسنة،العيديوم،رمضانسلخفيبهاومات.المذهبرئاسة

سبحانهواللهعساكر)13(ابنالحافظعلىصلىالذيوهو.وغيرهعساكر)12(بنالفخرأخذوعنه.سنة

أعلم.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

.أم559سنةمجلدينفيالقاهرةفيثم،أوربافيالصلةكتابطبع

.أم549مصرفيمجلدينفيالفرضيلابنالأندلسفيللعلموالرواةالعلماءتاريخطبع

سبحانهإليهوالمتضرعينوالحاجاتالمهماتعندتعالئباللهالمستغيثينكتاب:(2024/)خلكانابنسماه

.والكراماتالإجاباتمنلهمالكريماللهيسروماوالدعواتبالرغبات

.والمبهماتالغوامض:المذهبوالديباجالأعيانوفياتفياسمه

.(2024/)الأعيانوفياتفيذكر

سنة.84هـوعاش494سنةولدلأنهتصحيفوهوهـ،895سنةتوفيأنهالديباجفي

.بالصوابأعلموالله:بفيمكانهما،طفيالمعقوفينبينماليس

5691/)الأعيانووفيات(8372/)الزمانومراة(337/)اللبابفيترجمته،وبأمنالترجمةهذهسقطت

وتاريخ(3/66)الفداءوأبو(072-44/971/ق)جالألقابمعجمفيالادابمجمعوتلخيص(791-

.(3134/)الجنانومراة(77-376/)بيروت-(236-4/235)والعبر(162-21/062)الإسلام

.البلدانمعجم.نيسابورنواحيمنطريثيثإلىنسبة،الطريثيثي:لهيقال!المصادرمعظمفي

هـ.571سنةهوامشفيبهاالتعريفتقدم

.(481-461)الأطلال!منادمة

الدينفخرالملقبالدمشقيالحسينبناللهعبدبناللههبةبنالحسنبنمحمدبنالرحمنعبدمنصورأبوهو

وتفقههـ،055سنةولد.دمشقتاريخصاحبعساكرابنأخيابنوهو،الشافعيالفقيهعساكربابنالمعروف

استقلثم،ابنتهوتزوج،بصحبتهوانتفع،زماناوصحبهالنيسابوريمسعودالمعاليأبيالدينقطبالشيخعلى

(136)الروضتينوذيل(8063/)الزمانمرآةفيترجمتههـ.062سنةوتوفي،زمانابالقدسودرسبنفسه

.(821-3181/)بيروت-(5/18)والعبر

.الجزءهذامن571سنةحوادثفيترجمتهتقدمت



هـ957سنةأحدأث

وخمسمئةوسبميرتسحسنةخلت5ث!
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)4(طويلحصاربعدصلحاآمد)3(مدينةالدينصلاح)2(السلطانتسلممحرمهامنعشر)1(الرابعفي

ولما.أيامثلاثةمدةوأثقالهوأموالهحواصلهمنأمكنهماحملمابعد)6(نيسانابنصاحبهامنشديد)5(

مملوءابرجاوجدأنهحتى،والسلاحالحربوالاتالحواصلمنكثيراشيئافيهوجدالبلدالسلطانتسلم

ألففيهاكتبخزانةفيهووجد.شرحهايطولوأشياء،شمعةألفمئةفيهاخروبرجا،النشابنصول

،)9(حمارةسبعينحملمنهافانتخب،الفاضلللقاضيفوهبها،مجلدألف)8(وأربعونمجلد)7(ألف

فإن:لهفقيل،بهاوعدهقدوكان،رسلانقرامحمدبنالدينلنورفيهبماالبلدالسلطانوهبثم

فيوكان،وأنصارناأصحابنامنصاروقد،عليهبهاأبخللا:فقال.وعدكفيتدخللمالحواصل

حقيقوهو1،الجميلالحسنالصنيعهذاعلىالشعراءفامتدحه،دينارألف)01(آلافثلاثةخزانتها

:السلطانفيلهقصيدةجملةمنذلكفيبعضهمقالهماأحسنومن)12(،ا)11(الجزيلوالجزاءبالثناء

البسيط(منأ

ومعطيها)13(الدنيااخذأتىفقدممالككمعنتنحواللملوكقل

قتالاأهلهاوقاتله،وحاصرها،فنازلها،حلبمدينةإلىالمحرمبقيةفيالسلطانسارثم

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

محرمها.عشررابعفي:ط

الناصر.السلطان:ط

جهةمنالتركيةالسوريةالحدودعلىاليومبكردياروتقع،(آمد)البلدانمعجمفيكمابكرديارمدنأعظم:امد

الفراتية.الجزيرة

.أفيليس

وحدها.أعن

فيمامعيتوافقهناوما.تيسانابن:(293/)الروضتينوفي،بيسانابن:طوفي،أفيمهملةاللفظة:ط

.(9161/)الأليرابن

.بفيليس

وأربعين.:ط

.جمازة:أ

الهبة.في:ط

.طفيليس

بعضهم.قولذلكأحسنومن:ط،وما:ب

.البلغويإلىمنسوبا(242/)الروضتينفيالبيت
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أولادأصغروكان.أيامبعدمنهفمات،بليغاجرحاأيوببنبوريالسلطانأخووجرح،شديدأ91(

لطيف.شعرديوانله،فهماذكياوكان.)2(بسنتينجاوزهابل:وقيل،سنةعشرينيبلغولم،أيوب

الحالاتفقثم،دمشقإلىنقلهثم،بحلبوفىفنه،كثيرا!3!حزناالدينصلاحالملكأخوهعليهفحزن

أطلقهعوضعلىآقسنقربنزنكيبنمودودبن)5(زنكيالدينعمادحلبصاحبوبين)4(السلطانبين

،السلطانخدمةإلىوجاءزنكيالدينعمادفخرج،البلدويسلمه،سنجارعليهيردأنوهو،السلطان

والرقةالخابور:السلطانوزاده،سنجارإلىأثقالهونقل،المخيمفيعندهونزل،أخيهفيوعزاه

وودعه،سارثم،الفرنجفي)6(للغزاةالخدمةفيالعسكرإرسالعليهواشترط،وسروجونصيبين

ثم،بها)8(ولالهامستكثرولا،بحلبمكترثغير،أياما)7!المخيمفيالسلطانومكث،السلطان

.محبورامسرورأ،منصورامؤيدأصفر)9(عشرينسابعالإثنينيومقلعتهاإلىصعد

داخلوهوبعضهمفسمعه،مشهورأمشهودايوماوكان،عظيمةوليمة)01(طمانالأميرلهوعمل

داردخلولما.(26:عمرانالأالآية!هولتشدمنالمئنتؤقىالمئكنلكأللهوقل):الآيةهذهيتلو)11(

إبراهيممقامدخلولما.(27:الأحزأبأالاية!هووأقؤطتموديخرهتمأزض!تموأؤرثكم):تعالئقولهتلاالملك

الله.رحمه،!أ()2اللهإلىاوالتضرعوالدعاءبهالسجودأطال،ركعتينفيهصلى

إلىوأحسن،الأمراءعلىالسلطانوخلع،البشائرضربتوقد.عظيمةوليمةعملفيشرعثم

الطويل(منأ:أوطارهاالقلوبوقضت،أوزارهاالحرب()13وألقت،والفقراءالرؤساء

\(ط:جيدا.

بثنتين.جاوزهاإنهوقيل:ط(2

.شديداحزنا:ط3(

الناصر.:ط(4

.الجزءهذامن495سنةحوادثفيترجمتهسترد(ه

القلعة.من:طفياللفظةمكان6(

بالمخيم.:ب7(

موقعا.منهوقعتولابحلبمكترثغيرأيامأحلبيرىالمخيمفي:ط8(

صفر.منوالعشرينالسابعالإثنينيوم:ط9(

بينالسفارةفينجح.الرقةأمير،الدينحسام،تنجولبقيلميبنغازيبنطمانوالأمير،طهمان:طفي(01

والأتقياءالمجتهدينالمجاهدينمنوكان،الرقةبمامارةالدينصلاحفكافأه،زنكيالدينوعمادالدينصلاح

.(491و7017/)الأعيانووفيات(941و)(243/)الروضتينهـ.585سنةتوفي.المجتهدين

بابها.فيداخلوهوالايةهذهفتلا:ط(11

وحدها.طعن(21

ووضعت.:ط(13
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المسافربالإيابعيناقركماالنوىبهاواستقرعصاهاوألقت
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.حسان()1بمدائححلبفتحعندالشعراءامتدحهوقد

منسروراأعظمقلعةبفتحسررتما:()2(قالإنهحتىعظيماموقعامنهوقعتقدوكانتأ

بلادعنوكذلك،والضرائب)5(المكوسالجزيرةبلادسائروعنعنها)4(وأسقط.حلبمدينة!تحى )3(

.خيرا()6(الإسلاموعننفسهعنأاللهفجزاه،ومصرالشام

بالإفسادالبلادفيعاثتقدالأموروتلكالجزيرةببلادواشتغالهالسلطانغيبةفيالفرنجكانتوقدأ

فأرسل.()7(خيالاذلكتظنوهيالعرينحولفجالتالأسدغيبةالثعالبواغتنمت،وشمالايمينا

وقتالهم.)9(للفرنجكلههذابعدليتصدىيديهبينويكونوا،إليهليجتمعوا)8(عساكرهإلىالسلطان

جهبل)01(ابنالدينمجدالفقيهأنوذلك،حلبفتححينالمقدسبيتبفتحبشرقدوكان

الآية!الرومغلبتهال!):تعالئقولهعند)11(المغربيبرجانبنالحكمأبيتفسيرفيرأىالشافعي

ذلكعلىواستدل،وخمسمئةوثمانينثلاثسنةفيالمقدسبيتبفتحالبشارة0(ا-2:الرومأ

فلم،السلطانبهاليبشر،الهكاري)13(عيسىللفقيهوأعطاهاورقةفيذلك)12(فكتب،بأشياء

)14(،الزكيبنالدينمحييالقاضيبذلكفأعلم،المطابقةعدممنخوفاذلكيتجاسرعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

.(64-2/34)لروضتينا

.قالثمعظيمبموقعمنهوقعتالقلعةإنثم:ط

فتح.:ط

وأسقط.:ط

.المكوسات:ب

وحدها.بعن

.فسادأالأرضفيغيبةفيالفرنجعاثوقد:طفيمكانهما

إليه.فاجتمعوا:ط

.المخذولالعدوالفرنجلقتال:ب

.الجزءهذامن695سنةحوادثفيترجمتهسترد

بنالحكمأبواللخميالرحمنعبدبنمحمدبنالرحمنعبدبنالسلامعبدهو.العربيالحكمأبي:ط،ب

سنةتوفي.الحسنىالأسماءوشرح،العظيمالقرآنتفسيرله.صالحاعبدأكان.الصوفيةشيخ:برجان

الوفياتوفوات(2045/)بيروت-(4001/)والعبر(237-4236/)الأعيانوفياتفيترجمتههـ.536

.(268-3267/)الجنانومرآة(1/956)

فكتبه.:ب

.الجزءهذامن585سنةحوادثفيترجمتهسترد

.الجزءهذامن895سنةحوادثفيترجمتهسترد
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البسيطامنا:فيها)1(يقولقصيدةفيمعناهافنظم

رجبفيالقدسبافتتاحلكمقضىصفبرفيالشهباءحلبوفتحكم

ابن)3(القاضيأمر،سيأتيكما،افتتحهافلما.()2(ذلكإلىهمتهفتشوفتأللسلطانوقدمها

أولاذلكعلىاطلعالذيهوجهبلابنأنبلغهأولما.الجمعةيوموكان،يومئذفخطب)4(الزكي

.،)5(ء .الثناءعليهوأحسن،العطاءلهوأجزل،عظيمادرساالصخرةنفسعلىمدرسمره

فصل

(بيسانغزوفيا

الظاهرولدهفيها)6(جعلوقد،وعساكرهبجيوشهالاخرربيعأواخرفيحلبمنالسلطانرحلثم

معهو)01(ورجع،نائبأ)9(لهفيهافاستناب،)8(الزكيبنالدينلمحيقضاءهاوولى،)7(غازي

جمادىثالثفيدمشقدخل)11(ثم،بعلبكعلىثمبحمصثمبحماةفاجتاز،خدمتهفيالسلطان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

التالية:بالرواية(9162/)الأثيرابنفيالبيت

رجبفيالقدسبفتوحمبشرصفرفيبالسيفحلباوفتحكم

فهي:الأخرىالروايةوأما،الأثيرابنبروايةإحداهما:بروايتين(246/)الروضتينفيوهو

رجبفيالقدسبافتتاحلكمقضىصفرفيبالسيفحلبأوفتحكم

التالية:بالرواية(4922/و)(2331/)الأعيانوفياتفيوهو

رجبفيالقدسبفتوحمبشرصفرفيالشهباءالقلعةوفتحك

ذلك.إلىنفسهفتاقتالسلطانإلى:ط

.طفيليس

.أفيليس

.فأمرهأولاذلكقالالذيهوجهبلابنأنذلكبعدبلغهثم:ط

بها.:ب

بعدهـ،582سنةحلبمملكةأبوهأعطاههـ،568سنةبمصرولد.الدينصلاحالسلطانبنغازيالظاهرالملك

الأثيرابنهـ.613سنةتوفي.جواداسمحاورأيدهاءذاالحسنبديعوكان.العادلالملكلعمهكانتأن

-(536/)والعبر(9-46/)الأعيانووفيات(49)الروضتينوذيل(8957/)الزمانومرآة(9322/)

.(427/)الجنانومراة(3061/)بيروت

.الجزءهذامن895سنةفيوفاتهذكرسيرد

فيها.لهفاستناب:ط،ب

مع.وسار:ط

.فدخلوا:ط
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الخروجنيتهومن1،مشهودايوماذلكوكان،جسيمة)1(ونعمةعظيمةأبهةفيمنصورامؤيداالأولى

القدسنحوقاصدأ،جحافلهفيالآخرةجمادىأولفيمنهافبرز،الفرنجقتالإلىسريعا

هائلة،سريةيديهبينوأرسل،)4(جالوتعينعلىونزل،فنهبها)3(بيسانإلىفانتهى،()2(الشريف

الفرنجمنالكركجيشفوجدوا،الدينأسدعمهمملوكوجاء)6(النوريةمنوطائفةجرديك)5(فيها

أسير،مئةوأسروا،كثيراخلقأالفرنجمنفقتلوا،معهمفالتقوا)7(،لهمنجدةأصحابهمإلىقاصدين

.اليومذلكآخرفيعادثم،واحدشخصسوىالمسلمينمنيفقدولم

فنكلواأ،يصافونهلعلهملهموتصدى،فقصدهم،لقتالهاجتمعواقدالفرنجأنالسلطانوبلغ

منهخائفين،أعقابهمعلىناكصينفرجعوا،مثلهموجرح،أطرافهممنكثيراخلقامنهمفقتل،،)8(عنه

فيأوغلوا)11(حتىويأسريقتل)01(خلفهموهو،والمنةالحمد)9(ودله،جيشهلكثرة،المخافةغاية

.مشكورأسعيهجعلكما،موفورأثوابهاللهجعل،منصورامؤيداعنهمفرجع،بلادهم

()14نصرهممنالمسلمينوعلى)13(عليهبهاللهمنبمايعلمهالخليفةإلىالفاضل)12(القاضيوكتب

وطاعة،واحتراماأدباالخليفةعليه()16أطلعإلايفعلهأنيريدولا،شيئايفعللاوكان،()15الفرنجعلى

واحتشاما.

حسنة.ونعمة:ب()1

.المقدسبيتنحوقاصداالاخرةجمادىأولفيالفرنجقتالإلىخارجأمنهابرزثم:ط)2(

الأردنلنهرالشرقيةالضفةعلىاليوموهي-البلدانمعجمفيكما-الأردنبغورمدينة:وبيسان،بياسن:طفي)3(

طبرية.بحيرةجنوب

استنقذهاثم،مدةعليهااستولواقدالرومكان.فلسطينأعمالمنونابلسبيسانبينلطيفةبليدة:جالوتعين)4(

.الجالوتعين:البلدانمعجمهـ.957سنةفيالدينصلاحمنهم

.الجزءهذامن495سنةحوادثفيجرديكترجمةوسترد،تصحيف.بردويل:ط()5

.مملوكوجاولي:أ()6

تصحيف.وهو.تفقوافا:أ،ب)7(

معهم.فالتقى:ط)8(

وحدها.بعنالجملةهذه)9(

خلفهم.جيشهزالولا:ط(01)

عنهم.فرجعوابلادهمفيغزوا:ط(11)

.بفيليس)12(

وحدها.طعن()13

الدين.نصرة:ط(41)

وحدها.طعن(1)5

الخليفة.بذلكطالعإلا:ب،أ()16
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فصل

()1(الكركغزوفيأ

وقد،أخيهبنعمر)2(الدينتقيصحبتهوفي،فحاصرها،الكركإلىالسلطانساررجبوفي

.منه)5(طلبكانكما،وأعمالهاحلبليوليه،عندهليحضر،)4(بكرأبياالعادل)3(أخيهإلىكتب

كلهماجتمعواقدالفرنجأنوبلغه.بطلبمنهايظفرفلم،رجبشهرمدةالكركعلىالحصارواستمر

)8(وأرسل.طلبهوأعظم،همهأكبر)7(منوذلك،)6(ليلقاهمدمشقإلىراجعافكر،الكركمنهليمنعوا

مملكةعلى)9(العادلأخاهوبعث،الفاضلالقاضيصحبتهوفي،نائبامصرإلىعمرالدينتقيأخيهابن

العادلأخاهالسلطانأعطىوإنما.عليهيعزومننوابهوكذلك،إليهالظاهر)01(ولدهواستقدم،حلب

أبيأخيهمنالناصرالسلطانواقترض.)11(مشورتهدونأمرايقطعلاكانفإنه،منهقريباليكونحلب

ستةبهاالأولىإقامتهوكانت،حلبمفارقةعلىالناصربنالظاهروتألم.دينارألفمئةالعادلبكر

لسانه.()13وفلتاتوجههصفحاتعلىذلكيظهرلكن،لوالدهنفسهفيمايظهرلا()12ولكنه،أشهر

وخمسهئةثمانيوسنةخلت5ث!

يقدمواأنوالشاميةأوالمصريةوالجزريةالحلبيةالعساكرإلىالسلطانأرسل،)14(السنةأهذهفي

)1(

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

14

القلزموبحرأيلةبينجبالهافيالبلقاءنواحيمنالشامطرففيجداحصينةقلعةاسم:البلدانمعجمفيكرك

الأردنأراضيفياليوموتقع:قلت.الربضجهةمنإلاأوديةبهاتحيطعالجبلسنعلىوهي،المقدسوبيت

الميت.البحرمنالجنوبيالقسمشرقي

.الجزءهذامن587سنةحوادثفيترجمتهسترد

.الجزءهذامن572سنةحواشيفيترجمتهتقدمتوقد،لأخيه:ط

.طفيليس

طلب.كانماوفق:ط

.طمنجميعااللفظةوسقطت،للقاهم:ب

همته.:ط،ب

إلى.:لفظةشطبالناسخولكن،أفيكذلكوكانت.ابنإلى:ب

وحدها.بعن

السابقة.الصفحةفيبيسانغزوهوامشفيترجمتهتقدمت

دونه.:ب،ط

لسانه.ولفظاتوجههصفحاتعلىذلكظهرلكنلوالدهنفسهفيمايظهرأنيقدرلاولكن:طفيالعبارة

أسطر.عشرةمقداربياضأللوفياتهنابيض:أهامشفي

فيها.:ط
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أبوحلبمنوجاء)3(،الفاضل)2(القاضيومعهمصرمنعمرالدينتقيفقدم.ا)1(الفرنجلقتالعليه

مع)5(كلهموأخذهم،،)4(والأقطارالنواحيوتلكأوسنجارالجزيرةملوكوقدمت.العادلبكر

وكانت،)6(المجانيقعليهاوركب،الأولىجمادىعشررابعفيبهافأحدقوا،الكركإلىفسار،جيشه

يقطعونفإنهمأ،غيرهامنللمسلمينأنفعالانفتحهاأنرأىلأنهوذلك،حصارهافيوأخذ،تسعة

لهاجتمعواقدالفرنجأنبلغهإذكذلكهوفبينما.ا)7(والبحارالبراريفيوالتجارالحجيجعلىالطريق

تجاههم،)8(حسبانعلىفنزلوقصدهم،عنهافانشمر،الكركمنهليمنعوا،وراجلهمفارسهم،كلهم

مقتلةمنهمقتلمنوراءهمفأرسل،الكركإلىقاصدينالفرنجفانهزمت،عين)9(ماءإلىصارثم

منحولهاومانابلسفنهبت،المقاتلةمنلخلوهاالسواحلعلىبالإغارةالجيوشالسلطانوأمر،عظيمة

تيق.والرسا(01يا)القرا

تقيأخيهابنوأمر،الشتى1()1بلدانهمإلىالانصراففيللعساكروأذن،دمشقإلىالسلطانعادثم

.الشهباءإلىيعودأنالعادللأخيهوكذلك،)13(بعسكرهمصرإلىيعودأنالمظفرالملكعمر)12(الدين

على)16(وقدمت،الحسامويحد،الخيلولتجم)15(،الصيامفرضليؤديبدمشق)14(السلطانوأقام

خلعثمشيركوهبن(محمد)18الدينناصرعمهوابنالعادلأخاهوألبسفلبسها،الخليفة(خلع)17السلطان

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

14(

16(

17(

18(

وحدها.طعن

وحدها.أعن

.طفيليس

وغيرها.:ط

كلها.وأخذها:ب،الكركنحووسارالجميعفاخذ:ط

.المنجنيقات:ط

.الحجاجعلىالطريقيقطعونأهلهافإن:ط

.(255/)الروضتين.تصحيفوهو.حسان:طفي

.(255/)الروضتين.تصحيفوهو،عسرما:طفي

.القرى:ط(

بلادهم.:ط(

.الجزءهذامن587سنةحوادثفيترجمتهسترد(

.طفياللفظةوليست،بعساكره:ب(

هو.:ط(

وليجل.:ط(

.وقدم:ب،ط(

خلعة.:ب(

.الجزءهذامن581سنةحوادثفيترجمتهسترد(



الديننورعلىخلعتهالسلطان

.السلطان

)1(

هـ058سنةأحداث

.-)3(.كيفا)2(حصنصاحبأرسلانقرابن
لهأطلقهاالتيوامدوحرلبرت

بنإيلغازيالدينقطبوهوالأعمالوتلكوميافارقينماردينصاحبعمهابنماتالسنةهذهوفي

سنة.عشرونالعمرمنولهولدهبعدهالملكفيفقامأرتقبنإيلغازيبنتمرتاشبنألبي

ولدهبعدهالملكفيوقام،عليبنالمؤمنعبدبن)4(يوسفأيضاالمغربصاحبمات:وفيها

يعقوب.

صاحبهافبعث،)7(إربلنازلالموصلصاحبأنالدينصلاح)6(السلطانبلغالسنةأواخر)5(وفي

إلىثمحمصإلىثمبعلبكإلىفسار،وعساكرهجنودهفيإليهفورهمنفركب،)8(بالسلطانيستصرخ

ريثما1،ببعلبكفأقام،ضعفلهحصللأنهوذلك،إليهالكاتبالعمادوصولينتظرأيامابهافأقامحماة

إلياسبنأسعد)11(لهيقالطبيبا)01(دمشقمنالفاضلالقاضيإليهأرسلوقد،،)9(مرضهمنأبل

.حب)13(لمنطبمن)12(معالجةفعالجه،المطران

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)11(

)12(

)13(

منوغيرهكيفاحصنصاحب،الديننور،داودبنرسلانقرابنمحمدوهو.تصحيفوهو.الدينناصر:ط

توفي.بينهماقربالدينصلاحولكن،يحاربهأنبأبيهاحدامماأهملهاأنهإلاأرسلانقلجابنةتزوج.بكرديار

.96()3/الفداءوأبو(263/)والروضتين(916و16وه16وا157و15وا015)9/الأثيرابنهـ.581سنة

بكر.ديارمنعمرابنوجزيرةامدبيندجلةعلىمشرفةعظيمةوقلعةبلدةوهي:كيبا:ويقال-كيفاحصن

.(البلدانمعجم)

ويفصليومينمسيرةملطيةوبينبينه،الرومبلادمنبكرديارأقصىفيزيادبحصنأيضأويعرف:"خرتبرت"

.(البلدانمعجم).الفراتبينهما

والروضتين(9165/)الأثيرابنفيالمؤمنعبدبنيوسفوترجمة.أفيليسالسطراخرإلىاللفظةهذهمن

97-3/)بيروت-(042-4/923)والعبر(138-7013/)الأعيانووفيات(367/)الفداءوأبو(206/)

.(3174/)الجنانومراة(85

أواخرها.وفي:ط

.طفيليس

(1/187)الأعيانووفيات(إربل:البلدان)معجمالشرقيةجهتهامنالموصلمنبالقربحصينةوقلعةكبيرةمدينة:"إربل"

الموصل.وشرقيالسليمانيةوغربيكركوكشماليوتقع،أربيلوتسمىالعراقمحافظاثإحدىاليوموهي

به.:ط

وحدها.أعن

حكيما.:أ

.الجزءهذامن587سنةحوادثفيترجمتهسترد

.مداواة:ط،ب

.سطراعشرينمقدارالأصلنسخةفيللوفياتبياضهنا:أهامشفي
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أخوهوتلقاه،حلبإلىفسار)2(،حماةبظاهرمخيموالسلطان،،)1(السنةهذهااستهلت

إلىوجاء،الفراتفقطع،الموصللقصد)4(صفرفيمنها)3(فخرج،العساكرإليهواجتمعت،العادل

ثم،إربلصاحبالدينزين)6(أخووهو،الدينزينبن)5(الدينمظفرصاحبهاعلىفقبض،حران

منالملوكفتلقاه،الموصلإلىمنهاسارثم،)7(طويتهحسنتبينحينمملكتهإلىوأعاده،عنهرضي

أخيهموتبلغهثم،وآمدبكربلادصاحبرسلانقرابنبكرأبوالدينعمادخدمتهإلىوجاء،ناحيةكل

.فأعطاهمملكتهليأخذدستورافطلب،)9(أرسلانقرابن)8(الديننور

زينبنالدينزينإربلصاحبوجاءه.الموصلمنقريبأالإسماعيلياتعلىفنزلالسلطانوسار

.تقدمكماالناحيةتلكملوكمنلهخضع1(ممن)0وهوالدين

حصارمنعليهعزمبمايعلمهالخليفةإلىالشهرزوريالدينكمالبن(1)1الدينضياءالسلطانوأرسل

.الإسلامونصرة،()12الإمامطاعةإلىردهممقصودهوإنما،الموصل

واستحوذ،(41)خلاطإلىوسار،يفتحهاولم،الآخرربيعآخرفيعنها()13ترحلثممدةفحاصرها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

14(

.طفيليس

.سارثم:ط

.خر!ثم:ط

.قاصدأ:ط

الدين،مظفر،المعظمبالملكالملقب،محمدبنبكتكينبنعليالدينزينبنكوكبريسعيدأبومظفرهو

عنفأبانالفرنجحربمعهوشهد،ربيعةبأختهوتزوج،منهوتمكن،الدينصلاحبخدمةاتصل،إربلصاحب

ووفيات(161)الروضتينذيلفيترجمتههـ.063سنةتوفي.وشهرزورإربلالسلطانفأعطاه،دماقدامشجاعة

.(3802/)بيروت-والعبر(3531/)الفداءوأبو(4131/)الأعيان

.586سنةحوادثفيوفاتهسترد

تصحيف.وهو.طويتهخبثيتبينحتى:ط

وحدها.بعن

.058سنةحوادثهامشفيترجمتهتقدمت.رسلانقرابنمحمدهو

مصحف.واسمه،لهخضعتالذيالديننورإربلصاحبوجاءه:ط

.الجزءهذامن995سنةحوادثفيترجمتهسترد

الخليفة.:ط

رحل.:ط

-اليوم-البحيرةواسم.خلاط:البلدانمعجمفيكما،وانبحيرةعلىتقع،الوسطىأرمينيةقصبة:"خلاط"

تركيا.شرقيفيوتقع،فانبحيرة



هـ581سنةأحداث328

الأثيرابناستقصاهاقدطويلةأموروجرت،بكروديارالجزيرةببلادجمهوأقاليم،كثيرةبلدانعلى)1(

.")3(الروضتين"وصاحب2(")الكامل"في

نأوعلى،الفرنجلقتالندبهمإذاجندهمنيكونواأنعلى،المواصلةوبينبينهالصلحوقعثم

السلاجقةخطبةوانقطعت،كلهاالبلادتلكفيذلكففعل،)4(باسمهالسكةوتضرب،لهيخطب

.الإشكالوزال،الحالواتفق،كلهاالبلادبتلك)5(والأرتميه

،)8(التألممنشيئايظهرولا،يتجلد)7(وهو،شديدامرضاهذابعدالسلطانمرضأنه)6(واتفق

فيذلكوشاع.ألمهشدةمنهنالكفخيم،حرانإلىوصلحتىالحالوتزايد،الأمرعليهقويحتى

وخاف،ا()"بموتهوالملحدونالكفرةوأرجفت،()9(لمرضهومرضوا1،عليهالناسوخاف،البلاد

غايةفيفوجده،والأدويةبالأطباءحلبمن)11(العادلبكرأبوأخوهوقصده،والمؤمنونالبلدأهل

وعثمانوعمربكرأبابعديمنأتركوأناأباليما:فقال،ويعهديوصيبأنعليهوأشار،الضعف

وهو،مصرنائبذاكإذوهو،حماةصاحبعمرالدينوتقي،حرانصاحبالعادلأخاهيعني،وعليا

ليصرفنهذامرضهمنشفاهلئنتعالئدلهنذرثم،علتا)13(والأفضل،)12(عثمانالعزيزوابنيه،مقيمبها

،المقدسبيتفتحهمهأكبروليجعلن)15(،مسلماذلكبعديقاتلولا،الكفار)14(قتالإلىكلهاهمته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

لى.إسار:ب

.(961-9/671)مللكاا

.(66-263/)الروضتين

.ففعلواالسكةلهوتضرب:ط

.التركمانمنرجلوهو.الأرتقيةالملوكجدأكسببنأرتقإلىالنسبةوإنما.تصحيفوهو.والأزيقية:ط

وماردينبكردياروملكاالفراتيةالجزيرةاحتلا،وإيلغازيسكمانهماولدينوخلفهـ،944أو484سنةتوفي

.(1191/)الأعيانوفياتهـ.194عامفي

اتصف.ثم:ط

يتجلد.فكان:ط

الألم.من:ط

.طفيليس

وحدها.طعن

.الجزءهذامن576سنةهوامث!فيترجمتهتقدمت

.الجزءهذامن595سنةحوادثفيترجمتهسترد

.الجزءهذامن572سنةهوامث!فيترجمتهتقدمت

.الكفار:ط

وليجعل.:ط
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،بيدهالكركصاحبالبرنسوليقتلن،والذخائرالأموالمنيملكهماجميعذلكسبيلفيصرفولو

أموالهم،فأخذ،،)1(مصرمنتجاربقافلةفغدر،عليهالسلطانعاهدالذيأالعهدنقضلأنهوذلك

ينصركم.محمدكم)2(أين:يقولوهو،يديهبينصبرارقابهموضرب

حتى،عليهوحثه،ذلكإلىأرشدهالذيهو،اللهرحمهالفاضلالقاضيبإشارةكلهالنذرهذاوكان

فيهكانالذيالمرضا)3(ذلكمنبهابتلاهكانمماوعافاه،تعالئاللهأفشفاه.وجلعزاللهمععقده

وزينت،ناحيةكلمنبذلكالبشائر)4(وجاءت،وأهلهللإسلامونصرة،لدرجتهورفع،لذنوبهكفارة

والمنة.الحمدودله،البلاد

نإ:الناصرلعمهمصرنائبعمرالدينتقيالمظفرإلىبهامقيموهو،دمشقمنالفاضل(وكتب 5(

الاختفاءبعدوظهرت،أنوارهاالظلمةبعدوطلعت،أخبارهاواستفاضتاستقامتقدالناصريةالعافية

وما،شرارهاوخمد،غبارهاوانجلى،نارها)6(وأطفئت.والمنةالحمدودله،العلةوولت.اثارها

أقلفرأى،نفوسنابهااللهامتحنونوبة،أمرها)8(الإسلامكفىوعظيمة،شرها)7(اللهوقىفلتةإلاكانت

وإن،الإجابة)01(ليوقفولا،القلوبأخلصتهوقد،الدعاءليضيعاللهكانوما.صبرها)9(فيهاما

ادوافرأمنأ:والمصحوبالصاحبأيسوقدفرجوعدليخلفولا،الذنوبطريقهاسدت

نعيمابؤساهبعدفأصبحميماالدهرفيهزادنعيئ

والنجوماتطلعالشمسرأيتلأنيبهالنذيرصدقوما

إلىوالنشاط،حديدةماضيةوالعزمة،جديدةغضةالعافيةالناصرالملكالسلطانمولانااستقبلوقد

وعرضنا،الصراطوجزناالحسابانقضىوقد،البساطمبسوطةوالجنة،العبادلربوالتوبة،الجهاد

.الخياطسمفييلجالجملكادخوفهامنالتيالأهوالعلىنحن

إلىودخل.وحمصبحماةاجتازثم،حلبفدخل،العافيةبعدحرانمنالسلطانركبثم

.الشامإلىمصرمنذاهبةقافلةأخذأنهوذلك!يه!الرسولوتنقص:طفيمكانهما(1)

ينصركم.دعوه:ط(2)

.المرضذلكمنوعافاهاللهشفاهذلكفعند:ط)3(

.البشارات:ط(4)

الرواية.فيبخلاف(266/)الروضتينفيالكتاب)5(

وطفئت.:ط)6(

وشنارها.:ط)7(

وتوبة.عارها:ط)8(

صبرنا.عندهاماأقلفرأى:ب،ط)9(

تتوقف.:ط(01)
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المنة.ودئه)3(،محمودا!2(وصباحه،(أمشهودالمإليهادخولهيوموكان،عافيتهتكاملتوقد،دمشق

(4).

:()5(الأعيانمنأالسنةهذهديتولمحيوممن

:حمص)6(مدرسالموصليأسعدبناللهعبدالدينمهذبالفقيه

أبوأالدينشهابوالشيخالعمادعليهأثنىوقد.والأدبالشعرفيسيماولا،فنونفيبارعأوكان

تعالئ.اللهرحمه،ا)7(شامة

:)8(والرحبةحمصصاحبشيركوهالدينأسدبنمحمدالدينناصرالأمير

ا)9(وفاتهوكانت01أيوببنتالشامستأختهوزوج،الدينصلاحالسلطانعمابنوهو

وبينبينهاالأوسطهوفقبره،البرانيةالشاميةبالمدرسةتربتهاإلىالشامستزوجتهفنقلته،بحمص

شيئاوالذخائرالأموالمنمحمدالدينناصرخلفوقد،اليمنصاحب،)01(تورانشاهالمعظمأخيها

أسدولدهحمصمملكةبعده(1)1فولي،فجأةعرفةيوموفاتهوكانت،دينارألفألفعلىينيف،كثيرا

تعالئ.اللهأيدهالدينصلاحالسلطانبأمر()12شيركوهالدين

ابنالمحموديالثناءأبوالدينجمالالشيخالرحمنعبدبنإسماعيلبنعليبنأحمدبنمحمود

:()13الصابوني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

.طفيليس

وصباحا.:ب

.بفيالحمدودله:عبارةليست

.الأعيانمنتوفيوفيها:ط

.بفيليس

والروضتين(2301/)الرواةوإنباه(9172/)الأثيروابن(492-2927/)الشامقسم-الخريدةفيترجمته

بيروت-(4/243)والعبر(972-12/727)الإسلاموتاريخ(61-3/57)الأعيانووفيات(2/67)

.(3422/)الجنانومرآة(381-82/)

وحدها.طعن

(4462/)والعبر(12/737)الإسلاموتاريخ(07-396/)الفداءوأبو(4485/)الأعيانوفياتفيترجمته

.(267/)والروضتين(383/)بيروت-

توفي.:ط

.الجزءهذامن576سنةحوادثفيترجمتهتقدمت

.بعدهمنفولي:أ

عمرهوكانهـ،581سنةأبيهوفاةبعدحمصوتملك،956سنةولد:شاذيبنشيركوهبنمحمدبنشيركوههو

وفيات.إبراهيمابنهبعدهحمصوملك،لرعيتهعسوفاوكانهـ،637سنةتوفيحتىفيهاوظل،سنة12ذاكإذ

.(3532/)بيروت-لعبروا(661-561م3)لفداءابووأ(2/084)لأعيانا

=جمالالشيخالرحيمعبدبنإسماعيلبنعليبنمحمدبنالمحمودي:التاليالنحوعلىطفيمصحفاالاسمجاء
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(المحمودي)لهيقالوإنما،المشاهير)1(الأئمةأحدكانالصابونيعثمانأباالشيخأبيهجدلأن

السلطانأيامفيالشامهذاالدينكمالالشيخفقدم،ملكشاهبنمحمد)2(بنمحمودللسلطانجدهلصحبة

يكرمهالدينصلاحوكان،فنزلها،مصرإلىسارثم،واحترمهفأكرمه،زنكيبنمحمودالديننور

.،)4(تعالئاللهرحمه1،الانإلىلهمفهي،أرضاذريتهوعلى،عليه)3(وأوقف،أيضا

لهص
وصلاحالديننورأيامالكبارالأمراءمنكان:أنر)5(الدينمعينبنمسعودالدينسعدالكبيرالأمير

أيوببنتخاتون)6(ربيعةالستأختهزوجهالدينصلاحتزوجهاوحين.خاتونالستأخووهو،الدين

ثلاثسنةفتوفيت،مدتهاتأخرتوقد.الحنابلةعلىبالسفح7(الاالصاحبةالمدرسةإليهاتنسبالتي

جمادىفيدمشقفيوفاتهوكانت،لصلبهأيوبأولادمنبقيمناخرفكانت،)8(وستمئةوأربعين

وكرمه.بمنهوإياناتعالئاللهرحمه)9(ميافارقينحصارفيوهو،أصابهجرحمنالآخرة

شعبانفيبمصرتوفيالسنةهذهوفي:فقال(2/68)الروضتينفيشامةأبولهترجموقد.الثناءأبوالدين

بنأحمدبنعليبنأحمدبنعليبنأحمدبنمحمود،محمدأبو،الثناءأبو،الفتحأبوالدينجمالالشيخ

لأمهأبيهوجد.خمسمئةسنةببغدادومولده.القرافةمنبساريةودفن.الصابونيبابنالمعروف،المحمودي

السلطانصحبجدهوكان،الصابونيبابنعرففيه،الصابونيالرحمنعبدبنإسماعيلعثمانأبوالإسلامشيخ

نورالعادلالملكزمندمشقهذاالصابونيابنودخل.إليهبالمحموديونسبته،ملكشاهبنمحمدبنمحمود

زيارةقصدهلهفذكر،بدمشقالإقامةوسأله،زيارتهإلىونزل،بهواجتمع،اللهرحمه،زنكيبنمحمودالدين

إلىسارسنةالدينصلاحوالدأيوبالديننجمالأميرصحبةوسيرهفجهزه،بمصرعنهاللهرضي،الشافعيالإمام

وأقبل،واحدةساعةعنهيصبركانماإنهبحيث،عظيمةومحبة،أكيدةصحبةوبينهبينهوصار،بمصرولده

عليهووقف،الشامإلىالعودمنيمكنهلم،مصر،اللهرحمه،الدينصلاحالناصرالملكولدهملكولما.عليه

في)المنذريتكملةفيترجمةوله:بشارقال.الانإلىبأيديهمبادتىوهو،عقبهوعلى،المصريةبالدياروقفأ

الإسلاموتاريخ،(6الورقة،بمراكشالملكيةبالخزانةالمحفوظةالنسخةفيوهو،المنشورغيرالقسم

.البغداديالمحموديالفتحأبو،أحمدبنعليبنأحمدبنمحمد:وفيهما،(-12/742743)

المشهورين.:ط(1)

.الجزءهذاهـمن525سنةحوادثفيترجمتهتقدمت)2(

ووقف.:أ)3(

.بفيليس)4(

.(21/726)الإسلاموتاريخ(8385/)الزمانومراة(267/)الروضتينفيترجمته()5

بيروت-والعبر(3174/)الفداءوأبو(121-4012/)الأعيانووفيات(177)الروضتينذيلفيترجمتها)6(

(/3245).

.قاسيونسفح:والسفح.(237)الأطلالمنادمة،الصلاحية:ط)7(

تصحيف.وهو.وسبعمئة:ط)8(

بكر.ديارمدنأشهر:"ميافارقين")9(
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كماالديننورقبلعسكرهاوأتابكدمشقنائبأنر)1(الدينمعينبنتالدينعصمهخاتونالس!

:تقدم

وسبعينثنتينسنةفيالدينصلاحبعدهمنعليهاخلفثم،اللهرحمه،الديننورزوجةكانتوقد

الجوانيةالخاتونية)3(واقفةوهي.صدقةوأكثرهنوأعفهنالنساءأحسنمنوكانت.()2(وخمسمئةأ

ودفنت.بانياسعلىالقبليالشرفأولفيالنصربابظاهر)4(خاتونوخانقاهالذهبحجربمحلة

)5(.
فأما.()7(ذلكغيركثيرةأوقافولهاأ،)6(الشركسيةقبابمنقريباقاسيونسفحلمحيبتربتها

الثعالببتلفيههي)8(الذيالمكانذلكويعرف،الشامصنعاءبمحلةالقنواتعلىالتيالبرانيةالخاتونية

والدزنكىزوجةوكانت،لأمهدقاقالملكأختوهي،جاوليبنتخاتونزمرد)9(الستإنشاءمنفهي

تعالئ.الله(1رحمها)0،تقدمكماالحينهذاقبلماتتوقد.حلبصاحبالديننور

الأصبهاثي)13(محمد)12(بنعمربنأحمدبنعمربنمحمد،المدينيموسىأبوالكبير)11(الحافظ

تعالئ:اللهرحمه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

الأطلالومنادمة(4452/)والعبر(12736/)الإسلاموتاريخ(266/و)(1/263)الروضتينفيترجمتها

.(333و)(275-274و)(17أ-.96)

وحدها.طعن

.(916)الأطلالمنادمة

.(275-274)الأطلالمنادمة

.(333)الأطلالمنادمة

الجهاركسية.:الأطلالمنادمةوفي،السركسية:ط

.طفيليس

التي.:ط

.الجزءهذامن557سنةحوادثفيترجمتهاتقدمت

.طفيالترحمجملةوليست،رحمهم:ب

ترجمته.(بياضالهترك)الهامشفيالملاحظةهذهكتابةإلىأناسخحدامما،ب،أفيمختصرةالترجمةجاءت

-(4246/)والعبر(741-12/738)الإسلاموتاريخ(307/)الفداءوأبو(4286/)الأعيانوفياتفي

البرجيغانممنوسمعهـ.105سنةولدأنهالمصادرهذهوفي(3/423)الجنانومراة(384/)بيروت

،للهرويالغريبينكتاببهكمل،مجلدفيالمغيثمنها،مفيدةمؤلفاتوله.نعيمأبيأصحابمنوجماعة

الفضلأبيشيخهكتابعلىذيلاجعله،لطيفجزءفيالزياداتكتابوله.نافعكتابوهو،عليهواستدرك

طلبفيأصبهانعنورحل.فيهأقصروماأهملهمنوذكر،الأنسابكتابسماهالذيالمقدسيطاهربنمحمد

بها.وأقامإليهارجعثم.الحديث

أثبتناماوالصوابغلطوكله،محمدبنعمربنمحمد:طوفي"أحمدبنمحمدبنعمربنمحمد":ب،أفي

.(بشار)ترجمتهمصادرمن

المديني.الموسويالحافظ:ط
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اللهرحمه،كثيرةأحاديثوشرحعديدةمصنفاتله.الجوالينالرحالينالدنياحفاظأحد

تعالئ)1(.

أحمد)4(3(عمرأليالخطي!لناللهعمدمحمدأليالخطي!لنالرحمنعمدزلدألقا)2(!
........وبوسمابو

الخثعمي-الأندلسالىالداخلوهو-فتوحلنرضوانلنسعدونلنحسينلن!صمع!ليبن ......االحسن0ا)5(

كذلك.نسبهعليهأملىأنه،)9(دحيةابنعنأ)8(خلكانابن)7(القاضيحكى:)6(السهيلي

سهيليرىلالأنه،)11(سهيلاسمهامالقةمنبالقربقريةإلىنسبةوالسهيلي:)01(خلكانابنقال

.(()12بذلكفسميتا،عندهاشاهقجبلرأسمنإلاالبلادتلكمنشيءفيالنجم

(1)4القريحةبقوةزمانهأهلوسادبرعحتىوحصلواشتغل()13القرانوقرأ.وخمسمئةثمانسنةولد

نكتافيهيذكر"الأنفالروض"كتابوله.ذلكمعضريراوكان.()15التصانيفوحسنالذهنوجودة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

2(

3(

4(

وحدها.أعن

السهيلي.:طوفي،السهيليقال:بفيقبله

.عمروأبي:ب

.طفيليست

.بفيليس

وتاريخ(144-3/143)الأعيانووفيات(2162/)الرواةإنباهوفي،(سهيل)البلدانمعجمفيترجمته

الهميانونكت(1348)الحفاظوتذكرة(382/)بيروت-(4244/)والعبر(732-12731/)الإسلام

.(151-051)المذهبوالديباج(3422/)الجنانومراة(187)

وحدها.طعن

.(3431/)الأعيانوفيات

الكلبي،خلفبنفرحبنالجميلمحمدبنعليبنالحسنبنعمرالخطابأبوهودحيةوابن.وحدهاأعن

سنةولد.!سي!اللهرسولصاحبالكلبيدحيةإلىنسبهينتهي-الحافظالبلنسيالأندلسيالنسبينبذيالمعروف

إلىورحل.الجدوابن،بشكوالوابن،زرقونابنومنهم،الأندلسعلماءعنوأخذهـ.548أو546أو454

ابنأصحاببعضمنببغدادوسمع.علمائهاعنفأخذالمشرقإلىرحلثم،علمائهاعنوأخذالمغرب

هـ.633سنةتوفي.كثيروغيرهم،الفراويمنوبنيسابور،الصيدلانيجعفرأبيمنبأصبهانوسمع،الحصين

-(5134/)والعبر(045-3484/)الأعيانووفيات(163)الروضتينوذيل(896)الزمانمرآةفيترجمته

.(484/)الجنانومرآة(3186/)الاعتدالوميزان(3172/)بيروت

.(3441/)الأعيانوفيات.ال:طفيمكانهما(ا

.(سهيل)البلدانمعجم(ا

السهيلي.ولدالمغربقرىمنوهي:طمكانهمافي(ا

.القراءات:ط(ا

الفهم.:أ(ا

ورحمته.تعالئاللهفضلمنوذلكالتصنيف:ط(ا
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الأسماءمنالقرانفيأبهمفيماالإعلام"كتابوله،منهاكثيرةأشياءإلىيسبقلمالسيرةعلىحسنة

كونفيالسر)1(فيالمسألة"و،بديعة"الفرائضفيمسألة"و"الفكرنتائج"كتابوله"والأعلام

.مفيدةبديعة،)2(فريدةكثيرةوأشياء"أعورالدجال

مراكش.صاحبمنعمرهاخركثيرماللهحصلوقد.فقيراعفيفأوكان.حسنةأشعاروله

اللهيدعوكانقصيدةوله.منها)4(شعبانمنوالعشرينالسادسالخميسيوما)3(هذهفيوفاتهوكانتأ

الكامل(منأ:)6(قولهوهي،ببركتها)5(الإجابةويرتجيبها

يتوقعمالكلالمعدأنتويسمعالضميرفيمايرىمنيا

والمفزعالمشتكىإليهمنياكلهاللشدائديرجىمنيا

أجمععندكالخيرفإنامننكنقولفيرزقهخزائنمنيا

أدفعفقريإليكوبالافتقار)7(وسيلةإليكفقريسوىمالي

أقرعبابفأيرددت)8(ولئنحيلةلبابكقرعيسوىمالي

يمنعفقيركعنفضلككانإنباسمهوأهتفأدعو)9(الذيومن

)11(أوسعوالمواهبأجزلالفضلعاصيا)01(يقنطأنلمجدكحاشا

وخمسهئةوثهانيوثنتيوللمنةخلت5ث!

يومافكان،عافيتهبعددمشقإلىالدينصلاحالسلطانأدخولكانمنهاالأولربيعثانيفي)12(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.أعورالدجالكونسرمسألة:ط

بديعة.مفيدةفريدةكثيرةوأشياء:بوفي،مفيدةبديعةكثيرةفريدةوأشياء:ط

.مات:ط

السنة.هذهمن:ط

فيها.:ط،بها:ب

-4271/)والشذرات(151-015)والديباج(3422/)الجنانومراة(3431/)الأعيانوفياتفيالأبيات

272).

.والشذراتأعنهناوما،فبالافتقار:المصادروباقيوطبفي

.أعنهناوما،فلئن:المصادروباقيوطبفي

أرجو.:طفي

تقنط.:والديباجوالشذراتطفي

:الديبا!فيبعده

يستشفعبهومنالأنامخيروآلهالنبيعلىالصلاةثم

ثاني.فيفيها:ب
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وفاوضه،واستزارهوزاره،الفاضلبالقاضيواجتمع،الملوكعاداتذلكبمثلجرتكما،مشهودا

.()2(ومضمونهضميرهولامكنونهعنهيخفيولا1،دونهأمرايقطعلاوكان،(()1واستشاره

علي.الأفضلولده)3(دمشقملكفيالسلطانقررثم

.)4(السلطانبنغازيالظاهرالملكابنتهزوجلصهرهحلبعنبكرأبوالعادلونزل

ويكون،مصرملكعلىالعزيزالملكعثمانالدينعمادولدهصحبةالعادلأخاهالسلطانوأرسل

إلىالدخولعلىفعزم،عمرالدينتقينائبها)6(عنهاوعزل،جدا)5(عظيمإقطاعوله،أتابكهالعادل

فأكرمه،نحوهبجنودهأقبلحتى،()7(لهويترقق،بهويتلطف،يكاتبهالسلطانيزلفلما،إفريقية

ذلكعلى)8(وزاده،بسنتينذلكقبللهكانتوقد،معهاكثيرةوبلادأحماةوأقطعهوعظمه،واحترمه

ميافارقين.مدينة

.(01")الروضتين"في)9(مذكورةسنيةسينيةبقصيدةالكاتبالعمادوامتدحه

يقاتلكانحتى،وصافاه،وصالحه،السلطانطرابلسقومص)12(هادن()11(السنةهذهوفيأ

ورماه،شيطانهصدهولكن،يسلمأنوكاد،()13والأطفالالنساءمنهمويسبي،القتالأشدالفرنجملوك

.واستشارهالقاضيوزارعافيتهبعددمشقالناصردخول:ط(1)

.طفيليس)2(

دمشق.نيابةفيوقرر:ط)3(

الناصر.ابن:ط(4)

.كبيرة:ط()5

نيابتها.:ب،ط)6(

له.ويترفقبهيتلطفالناصريزلفلم:ط)7(

له.وزاد:ط)8(

ذكرها.:ب،ط()9

علىتشتمل،جنيةدانيةقطوفها،سنيةسينيةبقصيدةالدينتقيومدحت:العمادقال:(271/)الروضتينفي(1)5

أمن:ومطلعها،بعضهاوأوردت،بدمشقالسنةهذهمنرمضانشهرثالثفيإياهاأنشدته،بيتأوأربعينمئة

الطويل،

وأنفسقلوبمناتلفتفقدنفسواالشوقذويعنعنكماللهعفا

عندالواردةالأبياتوفيه(923-236)العمادديوان.بيتاوعشرينسبعةالقصيدةهذهمنشامةأبووأورد:قلت

ذاتها.شامةأبي

وفيها.:ط1()1

ووفيات(75-274/)والروضتين(9174/)الأثيرابنفيأخباره،الصنجيليريموندبنرموندواسمهالقومص(21)

.(183و176و7175/)الأعيان

.والصبيانالنساء:ط(1)3
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دخلماأشدومنالفرنجعلىالسلطانةنصر)2(أسبابأقوىمنالقومصمصالحةوكانت،بالخبال)1(

.)3(والمنةالحمدولله،ودنياهمدينهمفيعليهم

عند،شعبانفيالعالمبخرابيحكمونالبلادجميعفيالمنجمونوكان:)4(الكاتبالعمادقال

لذلكتأهبواالجهلةمنناساأنوذكر.البلدانسائرفيالريحبطوفان،الميزانفيالستةالكواكباجتماع

ذلك.منخوفاالأرضفيوأسرابومدخلاتمغاراتبحفر

مثلهاليلةيرلم،عليهاوأجمعوا،إليهاأشارواالتيالليلةتلككانتفلما:)5(الكاتبالعمادقال

.الناسمنواحدغيرذكروكذا.وهدوئهاوركونهاركودهافي

بنعيسىقولذلكمنحسنةأشعاراوغيرهاالوقعةهذهفيالمنجمينتكذيبفيالشعراءنظموقد

أ)17الرملمبنهـوءأ:مودود)6(

والزبالتقويممزق

والزبالتقويمإنما

إبراللسبعةقلت

المبفيينزلنومتى
ص5"او)01(و،

حتى"لرمل

خسف!الأرضويعم

كالقفالقاعويصير

الخفاء)8(بانفقدحع

وهواء)9(هبا!-

وعطاءومنغئم

الهواءيستولي-ان

الفضاءمنهيمتلي

وبلاء)11(وخرالث

(العراء)12وكالطود

.والخبالبالربابورماه:ب(1)

الفرنج.علىالنصرأسبابأقوىمصالحتهوكانت:ط)2(

وحدها.بعنالأخيرةالدعائيةالجملة)3،

.طفىمختلفةالخبررواية()4

وحدها.بعن()د

منبحماةولد.تكريتصاحب،الدينفخر،شعيببنالملكعبدبنعليبنمودودبنعيسىالمنصورأبوهو)6(

تكريت.قلعةفي-584سنةإخوتهقتله.رقيقودوبيت،أدبيةورسائل،حسنشعرديوانوله،الشامأتراك

.(005-3894/)الأعيانوفيات

واحد.شطرفيشطرينكلطناسخجعلهاوقد(273/)الروضتينفيالأبيات)7(

.مقصورةكلهاطفيوالقافية،الخطابانفقد:ط)8(

.وهباءهواء:الروضتينفي()9

بيتين.قبلطفييليهوالذيالبيتهذاجاءوقد.ويثور:ط(01)

وبلى.وخرابرجف:ط(11)

الروضتين.عنهناوما،العداء:بوفي،العواء:أ()12
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يشاءماإلاكمالحافأبىذا)1(أحكموا

الأنبياءبهذاءتجاولاالشرعأتىما

العلماءمنهاحك)2(يفضحكةفبقيتم

الشعراء)3(يقولماوعارأخزياحسبكم

الأمراءالاحكمادفيأ)4(! طمعكممالم

أساؤواما)5(ظناينالدفييحسنوالمإذليت

العفاءوالزيجحوس)6(بطلبآصطرلابفعلى

السماء)8(الأرضعلىدتجاما)7(الخزيوعليه

:المشاهير)9(منالسنةهذهفيتوفيوممن

:1()0المصريثمالمقدسيبريبنالجبارعبدبنبريالوحشأبيبناللهعبدمحمدأبو

كثيروكان.بابشاذ)12(ابنبعدالرسائلتعرض)11(كانتوعليه.زمانهفيوالنحواللغةأئمةأحد

خاطبإذافيهالإعرابعلى)13(يعرجلا،كلامهفيللتكلفمطرحأ،الشأنبهذاعالما،الاطلاع

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

12(

13(

وحكمتم.:لروضتيناو،ط،ب

تضحك.:الروضتينفي

.العظماء:أ

.الذي:وتحتها،أطعمكمما:بوفي،الذيما:ط

.المكسورالوزنإلىيلتفتولمالمصحفالمعنىبشرحالمحققواهتم،طغامأ:طفياللفظتانصحفت

.بطليموس:أ

الحربي.وعليه:الروضتينفي

.بفيليستالأخيرةالثلاثةالأبيات

.الأعيانمنفيهاتوفيوممن:ط

المنذريوتكملة(2011/)الرواةوإنباه(12/56)الأدباءومعجم(9/175)الأثيرابنعندترجمته

(075-12748/)الإسلاموتاريخ(901-3801/)الأعيانووفيات(273/)والروضتين(6الترجمة/1)

.(348/)بيروت-(4/742)لعبروا

.تعرضعليهوكان:ط

فيعصرهإماموصار،الديلممنأصله.الحسنأبوالجوهريالمصريالنحويبابشاذبنأحمدبنطاهرهو

تسمىومجموعة،الزجاجيجملوشرح،وشرحهاالمشهورةالمقدمةمثلمن،المفيدةالمصنفاتوله.النحو

بريابنصاحبهإلىبعدهومن،مكانهالمتصدرالسعديبركاتبنمحمدتلميذهإلىبعدهمنانتقلتالغرفةتعليق

وسقط.الإنشاءديوانفيبمصروخدم.موضعهفيالمتصدرالنحويالحسينأبيصاحبهإلىثم،بعدهالمتصدر

-2515/)الأعيانووفيات(259/)الرواةوإنباه(12/17)الأدباءمعجمهـ.946سنةفماتالسطحمن

.(3632/)بيروت-والعبر(175

.يعرجولايلتفتلا:ط
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تعالئ)1(اللهرحمهسنينبثلاثالثمانينجاوزوقدتوفي.المفيدةالتصانيفوله.الناس

أعلم.وتعالئسبحانه

وكمسمئةوثهانيرث!اثسنةخلت5ث!

(2)والله.

علىاالمقدسبيت)3(لفتح،)4(وبشارةومقدمة،أمارةكانتالتي،)3(حطينوقعةكانت:فيها

.)7(الكافرينأيديمنواستنقاذه،()6(الصالحيناللهعباد

وذلك،النيروزيوموكان،السبتيوممنهايومأولكان:()9("الكامل"فياالأثيرابنقال)8(

برجالشمسفيهنزلتالذي)11(اليوموهذا،أيضاالرومسنةأولأنه)01(واتفق،الفرسسنةأول

أيضأ.الحملبرجفيالقمركانوكذلك،الحمل

مثله.وقوعيبعدشيءوهذا:قال

العرمرمالجيشأفي،()12(أثنائهفيوقيل1،محرممستهلالسبتيومدمشقمنالسلطانوبرز

.(()13جهنمأهلالجنةبأهلليجاهد

إلىالجيشببقيةالسلطانوتقدم،الجيشمنطائفةفيهناكالأفضلولدهفنزلالماءرأسإلىفسار

ستأختهوفيهم،)16(الحجاجقدومينتظر)15(،سلامةأبيقصرعلىخئم)14(ثم،بصرى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

.طحرفوفوقها،بياضهناالأصلفي:أهامشوفي.بفيليس

.طغيرفيالأخيرةالجملةليست

.البلدانمعجم.فرسخيننحوطبريةوبينبينه،وعكاطبريةبينموضع:حطين

.وإشارةوتقدمة:وط،وإشارة:ب

المؤمنين.علىالمقدسبيتلفتح:أ

.بفيليس

.الكفرةأيديمن:ط

مختلفة.برواية(9175/)الكاملفيالخبررواية

وحدها.أعن

.اليوموهوالرومسنةأولكانذلكأنواتفق:ط

.أهامشفيمستدركةاللفظة

الشهر.أثناءفي:بوفي،طفيبينهماماليس

جيشه.في:بفيمكانهما

فخيم.:ط،وخيم:ب

.سلام:ط

الحاص!.:أ
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الذي1،الكركابرنس)3(معرةمنليسلموا)2(لاجينبنعمربنمحمدالدينحساموابنها،)1(الشام

.ا)4(وفجرالعهدونكث،غدر

منحولهماوقطع،الكرك)7(فنزلالسلطانسارا)6(صفرأواخرفيأالحجيجاجتاز)5(فلما

.الثماروأكلوا)8(الزروعورعى،الأشجار

المشرفية.والسيوف،الخطيةبالرماح،الشرقية(01)الجيوشوتوافت،المصريةالعساكر)9(وجاءته

.الماءرأسعلىالسلطانابنعندفنزلوا

ورجعت.وأسرت،وكسرتوسلمت،وغنمتفقتلت،الفرنجبلادنحوسريةالأفضلوبعث

والنصر.الفتحبمقدمات(1فبشرت)1

فرتب،والحاضرمنهمالبادي،العساكرجميععليهوالتفت،)12(جحافلهفيالسلطانوجاء

غيرألفاعشراثنيالمقاتلةمنمعهمنجملةوكان.الساحلبلادقاصداوسار،والأطلابالجيوش

معهمودخل،بينهمفيماوتصالحوا،كلهمفاجتمعوا،)13(بمقدمهالفرنجفتسامعت،المطوعة

أوجهموأهل،وقضيضهمبقضهموجاؤوا،الفاجرالكركوابرنس،الغادرطرابلسقومص

وضلال،الطاغوتعبادمنهميحمله،الصلبوتصليبمعهماستصحبواوقد.وحضيضهم)14(

ألفا،خمسينكانوا:يقال.وجل)17(عزاللهإلا)16(عددهميعلملاخلقفي،)15(واللاهوتالناسوت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

17(

هـ.576سنةهوامشفيترجمتهاتقدمت

.587سنةوفياتفيترجمتهوسترد،لاشينبن:ط

.581سنةحوادثفيبهالتعريفسبق

.طفيليس

.جاز:ط

سالمين.:طفيمكانهما

.فنازل:أ

.الزرع:ط

.وجاءت:ط

المشرقية.الجيوش:ط

فبشر.:ط

فالتقت.بجحافله:ط

بقدومه.:ط،ب

وحديدهم.بحدهموجاؤواالفاجرالكركوبرنسطرابلسقومصوصالح:ط

.طفيليس

عدتهم.:ط

تعالئ.:أ
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عليهفاعترض،المسلمينبأس)2(طرابلسصاحبالقومصخوفهموقد.ألفاوستينثلاثا)1(:وقيل

والنار1،كثرتهممنوتخوفناالمسلمينتحبأنكلاشك:لهفقال!،الكركصاحبأرناطالبرنس

أقول!ماغب)4(وسترون،()3(منكمواحدإلاأناما:لهمالقومصفقال!.الحطبكثرةمنتخافلا

.()5(المسلميننحوأفتقدموا.لكم

منه)6(وتحصنت،ذلكوغيروالأمتعةالأطعمةمنفيهابماوتقوى،طبريةففتح،السلطانوأقبل

يرواأو،غرفؤإلىمنهايصلواأنالكفرة)8(ومنع،حوزتهفيالبحيرةوحاز،بها)7(يشتغلفلمالقلعة

وجل.عزاللهإلايعلمهلا،عطشفيوأقبلوا)9(،رياللماء

فيهاإن:يقال!التي،حطين:لهايقال!قريةعندطبريةمنالغربيالجبلسطحإلىالسلطانلهمفبرز

الناصرةوصاحبوكفركنا)01(عكاصاحبفيهموكان،المخذول!العدووجاء.السلامعليهشعيبقبر

وأسفر،الفريقانوتقابل)11(الجيشانهنالكفتواجه،ملوكهمجميعمنذلكوغير،صوروصاحب

،الصلبانعبدةعلىالسوءدائرةودارت،والخسران()12الكفرانوجهوأظلموأقتمواغبر،الإيمانوجه

يومأكانالذيالسبتيوم)14(صباحوأسفر.مصافهمعلىالناسوبات،الجمعةيوم)13(عشيةوذلك

علىالشمسفطلعتأ،الحرشدةفي،الآخرربيعمنبقينلخمسوذلك،الأحد)15(أهلعلىعسيرأ

خيولهمأقدامتحتوكان،()16(بسكارىهموما،سكارىالعطششدةمنوهم،النصارىوجوه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

وستين.ثلاث:ب،وستونثلاث:أ

من.:ط،ب

وحدها.أعن

لك.أقولماغبوسترى:ط

.أفيليس

عنه.:أ

يعبأ.:ط

.الكفرةاللهومنع:ط

وحدها.طعن

.البلدانمعجم.لأبيهوقبرالسلامعليهليونسمقامفيه،فلسطينفيبلدوكفركنا.كفرنكا:ط

.الجيشانوتقابلالفريقانفتواجه:ط

.والطغيانالكفروجه:ط

عشية.الجمعةيوموذلك:أ

السبت.يومعنالصباحوأسفر:أ

الأحد.يومأهل:أ

العطش.بهموقويالحرواشتدالفرنجوجوهعلىالشمسفطلت
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فتأجج،بالنفط)1(فرموه،النفاطةالسلطانفأمر،مشؤوماعليهمذلكوكان،هشيماصارقدحشيش

وحر،أرجلهمتحتمنالناروحر،العطشوحرالشمسحرعليهمفاجتمع،ناراخيولهمسنابكتحت

السلطانأمرثم،الوغىحومةفيالشجعانوتبارز،القاسيةالقسيعنالسهامرشق)2(وحر،السلاح

الكفرةأكتافأاللهفمنحهم،وجلعزاللهمنالنصرفكانفحملوا،الصادقةوالحملةبالتكبير

وفرسانهم.شجعانهممنألفا()4(ثلاثونوأسراليومذلكفيأألفاثلاثونمنهمفقتل،()3(الفجرة

المعركة.أولفيانهزمفإنه،طرابلسقومصسوىملوكهمجميعالأسارى)5(جملةفيوكان

غلفوهوقدالمصلوبعليهصلبأنهيزعمونالذيوهو،عندهمالأعظمصليبهمالسلطانواستلبهم

عزفياليومهذابمثليسمعولم،عسيراالكافرينعلىيوماوكان.النفيسةوالجواهرواللالىءبالذهب

نيفايقودوهو)7(،بعضهمراهالفلاحينبعضأنذكرأنهحتى،)6(وذلهالباطلودفع،وأهلهالإسلام

رجله.فيلبسها)9(بمداس)8(أسيرابعضهموباع،خيمةبطنبربطهموقد،الفرنجمنأسيراوثلاثين

،()01(والتابعينالصحابةزمنفيإلا1،شكلهاعلىالعيونوقعتولا،بمثلهايسمعلمأموروجرت

مباركا.طيباكثيراحمداوأبدادائماالحمدفلله

أمر،1(()1أوزارهاالحربووضعت1،الجسيمةالعميمةوالنعمة،العظيمةالوقعةهذهتمتولما

مثلها،يسارهوعنأسرةيمينهوعن،المملكةسريرعلىفيهوجلس،عظيممخيمبضربالسلطان

يديهبين(والاسبتارية)13الداويةمقدميمنجماعة)12(أعناقفضرب،قيودهافيتتهادىبالأسارىوجيء

.(()14ذكراعنهالناسيذكركانمنمنهميتركولمأصبرا

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

14(

.نارأفتأججفرموهبالنفطيرموهأن:ط

.النبالرشق:ط

أكتافهم.:ط

.بفيليس

أسر.من

وأهله.:ط

.طفيليس

بنعل.:ب

ليلبسها.:ط

وحدها.طعن(

وحدها.طعن(

.أعناقبضربفأمر:ط(

تصحيف..والأسارىالداوية:ط(

.شراعنهالناسيذكركانممنأحدايتركولم:ط(
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يمينه،عنالكبيرملكهمفأجلس،مراتبهمعلىويسارهيمينهعنفأجلسوا،بالملوكجيءثم

.يسارهوعنالملوكبقيةيديهوبين،تعالئالله)2(قبحه،الكركابرنسأرناط()1وتحته

ناولثم،فشربالملكناولثم،فشرب،الجلابمنمثلوج)4(بشرابالسلطانجيء)3(ثم

تسقيه،أنامركولم،سقيتكأنا:وقالالسلطانفغضب،)6(فشربالكركصاحب)5(أرناطملكهم

.عنديلهعهدلاهذا

إليهقاميديهبينأوقففلما،أرناطواستدعى،الخيمةتلكداخلخيمةإلىالسلطانتحولثم

ثم،لأمتهالانتصارفي!ج!اللهرسولعنأنوبأنانعم:لهفقال،فامتنعالإسلامإلى)7(ودعاه،بالسيف

فقتلته.عصييهاللهرسوللسبتعرضهذاإن:وقال،الخيمةفيوهم،الملوكإلىبرأسهوأرسل،قتله

المسلمين)9(اللهوأراح،صبرأوالاسبتارية)8(الداويةمنالأسارىفيكانمنجميعالسلطانقتلثم

القليل،إلامنهمالإسلامعليهعرضممنيسلمولم.الحمدولله،النجسين)01(الجنسينهذينمن

أجيشجملةوكان،ألفاثلاثينكانواالأسارىوكذلك،ألفأثلاثينالقتلىبلغتإنه:فيقال

ببلادهمفماتوا،جرحىأكثرهم،)12(قلتهممع،منهمسلممنوكان،ألفاوستينثلاثة،)11(الفرنج

رجوعهم.بعد

الله.لعنه()13مرجعهبعدببلادهفمات،جريحاانهزمفإنه،طرابلسقومصكذلكماتوممن

أبيابنالقاضيصحبةالصلبوتوبصليبالقتلىأعيانورؤوسالأسارىبرؤساء)14(أرسلثم

شماله.عنوبقيتهمالكركبرنسأرياطواجلس:ط(1)

الله.لعنه:ب)2(

.السلطانإلىجيءثم:ط)3(

مئلوجأ.الجلابمنبشراب:طوفي،مئلوجالجلابمنبشراب:ب()4

تصحيف..أرياط:ط(5)

.تكرار.فشربأرناطملكهمناولثمفشربالملكناولثم:أ)6(

فأثبته.الدينصلاحنفسإلىأقربأثبتهماأنووجدت،الإسلامعليهعرضهقبللأرناطتأنيبهب،أفيجاء)7(

تصحيف..لاستثاريةا:ط()8

وحدها.أعن()9

الخبيثين.:ط(01)

جيشهم.:ط(11)

أكثرهم.وهرب:ط(21)

.(وعدانه)بفيبعدها()13

رؤوسهم.منيقتللمومنالفرنجأعيانبرؤوسالسلطانأرسلثم:ط(1)4
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دمشق،،)2(إلىالقاضييديبينمنكوسابالصليبفدخل،قلعتهافيليودعوادمشقأإلىعصرون)1(

والمنة.الحمدولله،مشهودايوماوكان

منحولهاوماوالبلقاءحورانبلادتقاسمطبريةكانتوقد،ففتحها)4(طبريةقلعةإلىالسلطانسار)3(ثم

.()6(عليهموتوفرت1،المقاسمةتلكمنالمسلميناللهفأراح،بالنصفكلهاالأراضيوتلك)5(الجولان

البلادتلكفتسلم،الأردنإقليمإلىمنهارتفعثم،شعيبقبرفزار،حطينإلىالسلطانسارثمأ

.وصغار)7(كباركثيرةقرىوهي،كلها

ماوأخذ،)8(الجمعةيومصلحافافتتحها،الاخرربيعسلخالأربعاءيومعليهافنزلعكاإلىسارثم

المسلمين،أسارى)01(منبهاكانمنواستنقذ،وغيرهاومتاجروذخائروأموال)9(حواصلمنكان

.()12والمنةالحمدودله،عنهماللهففرج،منهمأسيرالافأربعةفيها(1فوجد)1

نحومنالفرنجأخذهأنبعدبالساحلأقيمتجمعةأولفكانت،بعكا)13(الجمعةبإقامةوأمر

دائما.الحمدفلله،سنة)14(تسعين

منلخلوها،بلدابلدافأخذها)15(،السواحلمنالنواحيوتلكوبيروتصيداإلىمنهاسارثم

كلهذلكفملكالغوروأراضيوبيسانونابلسوعسقلانغزةنحوسار)16(ثم.الملوكومنالمقاتلة

وقوته.اللهبحول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

.الجزءهذامن585سنةحوادثفيترجمتهسترد

.أفيليس

.بفيليس

فأخذها.:ط

.الجيرانمن:أ

.طفيليس

وحدها.طعن

جمعة.:أ

ومتاجر.وذخائرهموأموالهمالملوكحواصلمن:ط

.سرىأ:ط

.فوجدوا:أ

وحدها.بعن

بها.:ط

سبعين.:ط،بفي

وحدها.طعن.بلدابلدا:بعدهاومايأخذها:ط

.سائرارجعثم:ط
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الذيوهو،)2(لاجينبنمحمدبنعمرالدينحسام)1(أختهابننابلسعلىالسلطانواستناب

لهبلدكل،كبارابلداخمسينمنقريباالقريبةالمدةهذهفيالسلطانافتتحهماجملةوكان،افتتحها

ولايحدلاكثيراشيئاوسبواأالأماكنهذهمنوالمسلمونالجيشوغنم.الحمدفللهومنعهوقلعةمقاتلة

.،)3(الهائلةوالفتوحات،العظيمالنصربهذاوغرباشرقاوأهلهالإسلامواستبشر.يوصف

ليستريحوا،شهورمدة،()4(الكثيرةوالغنائمالفتوحاتهذهفيترتعجيوشهالسلطانوتركأ

عزم)6(السلطانأنالناسفيوطار.الشريفالمقدسبيتلفتحوليتأهبوا،وخيولهمأنفسهمويجموا)5(

أخوهوجاء.عميقفجكلمنوالمتطوعةوالصالحونأالعلماءفقصده،المقدسبيتفتحعلى

مناللهعبادمنفاجتمع.أيضاأكثيرةحصونابنفسهففتح،عكاوفتححطينوقعةبعد()7(العادل

كما،معهبمن)9(المقدسبيتالسلطانقصدذلكفعند.،)8(غفيروجمكثيرخلقالمتطوعةالجيوش

بيانه.سيأتي

وأطالوا)11(،وأكثروافقالوا،حطينوقعةبسبب()01(الدينصلاحالملكالشعراءامتدحوقدأ

.وأطنبوا

:()13نالهلمرضبهامقيما()12وكان،دمشقمنالفاضلالقاضيإليهوكتب

وأنه،مسلمكلومولىمولايأصبحت:قيلكماوأنه،القيمالدينبهأقامقداللهأنالمولىليهن

:المملوككتب،الاخرةوملكالدنياملك:الملكينوأورثه،والظاهرةالباطنةالنعمتينعليهأسبغقد

(فكر)14وكلما،خدودهامنتمسحلموالدموع،سجودهامنترفعلمالآنإلىوالرؤوسالخدمةهذه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

12(

13(

14(

تصحيف.وهو.أخيهابن:ط

لاجين.بنعمربنمحمداسمهأختهابنهـأن587سنةحوادثفيوسيردالأصلينفيكذا

خلقا.وسبواكثيراشيئا:ط

الأماكن.هذهفيترتعأنجيوشهأمرالسلطانإنثم:ط

.وتحموا:ط

.عزمعلى:ب،أ

.أخوهووصلإليهوجاؤواتطوعاوالصالحين:ط

.جداكثيرشيءالجيوشومناللهعبادمنفاجتمع:ط

.القدس:ط

.الشعراءامتدحهوقد:ط(

.أطابوا:أفي(

.اعتراهلمرضبهامقيموهو:ط(

.(83-282/)الروضتينفيوالكتاب.بفيليس(

ذكر.:ب(
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اليوميقال،ثلاثةثالثاللهإن:فيهيقالكانالذيوالمكان،مساجدوهيتعودالبيعأن)1(المملوك

يوسفاللهوجزى،)3(أجفانهمنبفيضوتارة،لسانهمنبفيفبىتارةشكرادلهجدد،واحدإله)2(:فيه

بدمشق،الحماميدخلأنأرادمنفكل،المولىأمرينتظرونوالمماليك،سجنهمنإخراجهعنخيرأ

طبرية.حمامدخولعلىعولقد

البسيط(منأ:منها)4(

()5(واليمنعمانلاالفتحوذلكألبننمنقعبانلاالمكارمتلك

يزنذيابنسيفلاالسيفوذلك

جليل.وقول،طويلسبخ)7(الفتحهذافي)6(بعدوللألسنة:قالثم

السنةهذهفيالمقدسبيتفتحذكر

سنةوتسعينثنتينبعد)8(النصاوىأيديمنواسمتنقاذه

المتقدمالسواحلتلكمنيقربوماالمباركةالأماكنمنالمقدسبيتحولماأالسلطانافتتحلما

للمغانمالبلدانفيالمتفرقةوالجيوشأ،فاجتمعتالعساكرأمر،()9(إليهاوالإشارةذكرها

الكاسرةالقادرةوالرايات،المنصورةالعساكر(1)1بتلكالشريفالمقدسبيتنحووسار،(01()فائتلفت

سنةأعني-السنةهذهمنرجبشهرمنعشرالخامسالأحديومالمقدسبيتغربيفنزل،الكسورة

ألفستينوكانوا.()12(بالمقاتلةالأسواراللهلعنهمالفرنجحصنتأوقد-وخمسمئةوثمانينثلاث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.الخادم:الروضتينفي

الواحد.إنهاليومفيهيقال:والروضتينط

محمديقالوأنالمبينالحقالملكتعالئاللهبتوحيدسروراجفنهمن:طوفي،جفنهمن:الروضتينفي

الأمين.الصادقاللهرسول

وحدها.أعن

وحدها.أعن

.بفيليس

.شرح:الروضتينوفي،تسبيح:ط

ثنتين.مدةعليهاستحوذواأنبعد:ط

.تقدمفيماالمذكورةالأماكنتلك:ط

.طفيليس

وحدها.بعن،المقدسبيت:لفظةإلىاللفظةهذهمن

التحصن.غايةحصنتقدالبلدفوجد:ط
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.(34:ا!نفادأالم!ئقون!أؤصلآؤه+إلاإنهحأؤلآهوما!انوآ)يزيدونأو،المقدسبيتدون،مقاتل

حطين،وقعةمنسلممنومعه،بارزانبن)2(باليان:لهيقالرجلايومئذالبلد)1(صاحبوكان

)5(الرحمنلعائنعليهم)4(الصلبانوعبدةالشيطانأتباعوالاسبتارية)3(الداويةمنالجمعانالتقىيوم

ناحيةالمنصور)6(الجيشمنطائفةكلإلىوسلم،أيامخمسةالمذكوربمنزلهالسلطانفأقام،أجمعين

والجلاد،للمجال)9(وأنسبأوسعراهالأنه،)8(الشمالناحيةإلىتحولثم،السور)7(أبرجةمن

قمامةنصرةفي،)01(وأموالهمأنفسهمأوبذلوا،هائلأقتالأالبلددونالفرنجوقاتل،والنزال

عندفحنق،العالمينربرحمةإلىالمسلمينأمراءبعضالحصارفيواستشهد،طائلأبذلأ(1)1والقيامة

()12(المجانيقنصبتوقد،وحسامخطيبكلالقتالفيواجتهدوا1،الإسلامأمراءمنكثيرذلك

تنظروالعيون،السمهرياتوعملت،الخطياتوالرماحالسيوفوغنت،البلدعلىوالعرادات)13(

قديممنأالأديانأهلقبلة،الصخرةقبةوفوق،الجدرانفوق،منصوبةوهي،الصلبانإلى

يومفوجد)16(،التشمير)15(وشدةالكثيرالحنقالإيمانأهلذلكفزاد،كبيرصليب()14(الأزمان

منالشماليةالشرقيةالزاويةإلىبأصحابه،-اللهأيده-السلطانفبادر.يسيرغيرالكافرينعلى،عسير

هوفإذا،برمتهالبرجوخر،الجانبذلكفسقط.وأحرقهابالنيرانوحشاهاوعلقهافنقبهاالسور

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

)14(

)13(

)16(

.القدس:ط

الأعيانوفياتوفي،بيرزانبنباليان:(183و9182/)الأثيرابنوعند.تصحيفوهو.بازرانبنبالبان:ط

.ول!س!ا،!(4اس!؟أ)ولأ:هنايعني:هامشهوفي.بارزانابن:(7851/)

والاسبتاريةس!+(ع،19+4)3الديويةأوالداويةعنالحديثتقدموقد،تصحيفوهو.الاستثارية:طفي

.الجزءهذامن574سنةهوامشفي930+(أعس!ا!أ)3

.طفيليس

أجمعين.اللهلعائنعليهم:أ

جيشه.:أ

وأبراجه.السور:ط

.الشام:ط

وأبيت.:ب

وحدها.طعن

وقمامتهم.دينهمنصرةفي:ط

المناجنيق.ونصبالقتالفيواجتهدواوالصالحينالأمراء:ط

.والتاجاللسان.صغيرةالمنجنيقشبه:"العزادة"

وحدها.أعن

للتشمير.:ط

.عسيرأيومأذلكوكان:ط
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(1)
أكابرهمقصد،الموجع)3(المؤلموالخطب،المفظع)2(الحادثذلكالفرنجشاهدفلما،واجب

إلا)د(أفتحهالا:وقال،()4(ذلكمنأفامتنع،الأمانيعطيهمأن،إنسانبكلإليهوتشفعوا،السلطان

المسلمينمنبهاكانمنأنتمقتلتمكماقتلتهإلاالنصارىمنأحدابهاأتركولا،عنوةفتحتموهاكما

وذل)6(للسلطانترققحضرفلما،فأمنهعندهليحضرالأمانالسلطانمنبارزانبنباليانصاحبهافطلب

،الأماننعط)8(لمإن)7(:فقالوا،لهمالأمانإلىيجبهفلم،أمكنهمابكلإليهوتشفع،عظيماذلا

وأولادناذراريناوقتلنا،الافأربعةمنقريبوهم)9(،بأيديناالمسلمينمنأسيركلفقتلنا،رجعنا

قبةوألقينا،الأموالمنبأيديناماوأتلفنا،المتاعوأحرقنا،الحسنةوالأماكنالدوروخربنا،ونساءنا

قتالفنقاتلنخرجذلكوبعد،عليهنقدرماإتلاففيممكنانبقيولا،عليهنقدرماوحرقنا،الصخرة

هذابعد(1)0يرتجىفماذامنكمأعدادايقتلحتىمناواحديقتلفلا،ذلكبعدحياتنافيخيرولا،الموت

الخير؟من

عشرةنفسهعنمنهمرجلكليبذلأنعلى،وأنابالصلحإلى،أجابذلكالسلطانسمعفلما

أسيراكانذلكعنعجزومن،دينارينوصغيرةصغيركلوعن،دنانيرخمسةالمرأةوعن،دنانير

مدينةوهي،مأمنهمإلىمنها(1ويتحولوا)1،للمسلمينوالدوروالأسلحةالغلاتتكونوأن،للمسلمين

.صور

جملةفكان،أسيرفهويوما133(أربعينإلىعليهشرطمايبذللاومن،ذلك)12(علىالصلحفكتب

.وولدانونساءرجالمن(أسير)14ألفعشرستةالشرطبهذاأسرمن

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

14

.واللسانالتاج.والوقوعالسقوطالوجوبأصل

الوجيع...الفظيع:ط

لهم.المؤلم:ب،أ

.أفيلي!س

أنتم.افتتحتموهاكماعنوةإلا:ط

له.:ب،أ

لئن.:أ

تعطنا.:ط

قريبا.وكانوا:ط

نرتجي.:ط

.يتحولونوأنهم:ط

.يبذللممنوأن،بذلكالصلحفكتب:ط

يوما.أربعينإلىأسيرفهو:أ

.إنسان:ط
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السابعيوموذلك،بقليلالصلاةوقت)1(قبيلالجمعةيومالبلدوالمسلمونالسلطانودخل

رجب.منوالعشرين

إلىأالأقصىالمسجدإلىالحرامالمسجدمن!ي!اللهبرسولالإسراءليلةوهي:العمادقال

.()2(العلىالسماوات

أعلم.تعالئوالله،الإسراءفيالأقوالأحدوهذا)4(:)3(شامةأبوالدينشهابالشيخقال

بنفسهخطبالسلطانوأن،يومئذأقيمتأنهازعملمنخلافا،يومئذالجمعةصلاة)5(تتفقولم

فيأقيمتوإنما،الوقتلضيقيومئذإقامتها،)6(يمكنلمالجمعةأنوالصحيح.يومئذبالسواد

سيأتيكما،الزكيبنالقرشيعليبنمحمد)7(الدينمحييالقاضيالخطيبوكان،المقبلةالجمعة

قريبأ.

دوروخربتوالخنازيروالرهبانالصلبانمنفيهكانممايومئؤالأقصىالمسجدنظف)8(ولكن

اللهلعنهمحشأ)11(المحرابواتخذوا،الكبيرالمحرابغربيابتنوها)01(قدكانوا،)9(الداوية

والدولةالإسلامية)13(الأيامفيعليهكانماإلىوأعيد.كلهذلكمنالمسجدفنظف.تعالئ)12(

وأبرزت،الفاخر)14(والمسكالوردبماءغسلهاوأعيد،الطاهربالماءالصخرةوغسلت،المحمدية

قبتها،عنالصليبووضع،الزائرينعن)15(محجوبةمستورةمغمورةكانتوقد،للناظرين

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

13

14

ط:قبل.

.طفيليس

.(2/29)الروضتين

وهو.:ط

أقيمت.أنهازعملمنخلافايومئذالجمعةصلاةللمسلمينيتفقولم:ط

من.يتمكنوالمالجمعةأنوالصحيح:ط

وسترد.تصحيفوهذا.عليبنمحمدبنالدينمحمى:طوفي،صحيحوهذا.عليبنالدينمحيي:أ

.الجزءهذاهـمن895سنةحوادثفيالزكيابنترجمة

.نظفواولكن:طوفي،نضفولكن:أ

.الجزءهذامن574سنةهوامشفيعنهمالحديثتقدم9+،س!+(ع!ا)3الديويةأوالداوية

بنوها.:ط

.الخلاءبيت:والحش،تصحيفوهو.مشتا:ط

وحدها.أعن

.بفيليس

وحدها.طعن

عن.مخبوءةمستورةكانتوقد:ط
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منبزنتهاالبحورملوكإلىفباعوها،قطعامنهاقطعوا)1(الفرنجكانوقد.حرمتهاإلىوعادت

وذهب.منهانقص)3(مااستعادةفتعذر،)2(الذهب

بناتمنمنهمخلقاالسلطانوأطلق،الأموالمنأنفسهمعنبذلوهكانواماالفرنجمن)4(وقبض

أناسفيوشفع،منهمكثيرفيالمسامحةووقعت،والرجالوالصبيانالنساءمنمعهنبمنالملوك

مماشيئامنهيدع)5(ولم،العسكرفيالذهبمنمنهمقبضماجميعالسلطانوفرق،عنهمفعفي،كثير

رحمتهيجددأنتعالئاللهأسأل.رحيمامقداماشجاعاكريما6(حليمااللهرحمهوكان.ويدخريقتنى

إليه.الكريمبوجههيقبلوأن،عليه

الصلاحيةالدولةفيفتحهبعدالمقدسببيتأقيمتجمعةأولذكر

،والقساقيس)8(والخنازيروالرهبان،والنواقيسالصلبانمنفيهكانعماالمقدسالبيتنزه)7(لما

وطهر1،()9(الرحمنووحد1،القرانوقرئ،الشيطانوهرب،بالأذانونودي،الإيمانأهلوجاء

فنصب،بثمانالفتحيومبعد،شعبانمنالرابعاليومفيفيهأقيمت()11جمعةأولفكان،()01(المكان

وعلقت،الوسيعةالعراصتلكفي،الرفيعةالبسطوبسطت.المطهرالمحرابجانبإلى،المنبر

تلك)13(()12وبطلتالحقوجاء،الإنجيلفيالتحريفمنيقرأكانعماعوضا،التنزيلوتلي،القناديل

)16(وارتفعت،العباداتوتنوعت،السجداتوأطيلت)15(،السجادات)14(وصففت،الأباطيل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

ا.ط:قلعو

ذهبا.بزنتهاالجوانيةالبحورأهلمنفباعوها:ط

منها.قطعما:ط،ب

قبض.ثم:ط

يأخذ.ولم:ط

عليمأ.:أ

فيه.كانمماالمقدسبيتتطهرلما:ط

والقساقس.:ط،ب

وحدها.طعن

.طفيليس

جمعة.إقامةاولفكان:ب،جمعةأولإقامةفكان:أ

وبطل.:ب

وحدها.أعن

وصفت.:ط

.وكثرت:ط

واودعت.:ب،وادعت:أ
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وخرس،الأذانونطق،الصلواتوأقيمت،الكرباتوانجلت،البركاتونزلت،الدعوات

الأنفاسوطابت،()2(والبوسالعبوسوزالأ،القسوسوغاب)1(المؤذنونوحضر،الناقوس

والأقطابوالأبدالوالزهادالعبادوحضر،النحوسوأدبرت،السعودوأقبلت،النفوسواطمأنت

وامتلأ،والمجاهدوالعاكف،والقاعدوالقائم،والساجدالراكعوكثر،الواحدوعبد)3(،والأوتاد

وفضل،كريميومهذا:الناسوقال،المدامعالقلوبلرقةوسالت،المجامعواحتفلت،الجامع

،العبراتوتسيل،البركاتفيهوتصب،الدعواتفيهتجابيومهذا،()4(وسيموموسم1،عظيم

)6(بتلكالفرحمنتطيرالقلوبا)5(كادت،الزوالوقتللصلاةالمؤذنونأذنولما01العثراتوتقال

.الحال

إليهايدعىأنخوفاالعلماءمنخلقلهاتهياوقد،خطيباعينالساعةتلكإلىالسلطانيكنولمأ

نأ،الغزاءالصخرةقبةفيوهو،الصلاحيالسلطانيالمرسومفبرز)8(،،)7(نجيبايكونفلاأحدهم

وقدالمنبروصعد،السوداءالخلعةفلبس،للخطباءخطيبااليومالزكيبنالدينمحييالقاضييكون

عظيمةخطبةبالناسفخطب،والسناءوالوقارالسكينةوأعطاهالتقوىبكلمة)9(وألزمه،البهاءاللهكساه

الدلائلمنفيهوما،والترغيباتالفضائلمنفيهوردوماالمقدسالبيتشرففيهاذكربليغةفصيحةسنية

.القرباتمنكثيراتعدلالتيالنعمةهذهمنالحاضرينعلىبهاللهمنوما،والأمارات

بطولها:(1)1الخطبة(1")0الروضتين"فيشامةأبوالدينشهابالشيخأوردوقد

ثم(4د:ا!نعامأ!الفالينربللهوألحضدظلمواائذينأتقوسدابرفقطع):تكلمحينقالماأول(وكار)12

:قالثم،كلهاالقرآنتحميداتأورد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.القسيسونوخرسالمؤذنونوأذن:ط

وحدها.بعن

الراكع.وكبرهأحدكفوالهيكنولميولدولميلدلمالذيالصمدالأحداللهوعبد:ط

عظيم.سموهوجسيموفضل:ب

.وكادت..فأذن:أ

ذلك.في:ط،لذلك:ب

خطيب.عينيكنولم:طفيمكانهما

.المرسومالسلطانمنفبرز:ط

وأكرمه.:أ

.(111-2011/)الروضتين

الروضتين.فيالخطبة:ط

.فكان:أ
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النعمومديم)1(،بأمرهالأمورومصرف،بقهرهالشركومذل،بنصرهالإسلاممعزدلهالحمد"

بفضله،للمتقينالعاقبةوجعل،بعدلهدولأ،الأيامقدرالذي،بمكرهالكافرينومستدرج،بشكره

علىوالظاهر،يمانعفلاعبادهفوقالقاهر،كلهالدينعلىدينهوأظهر،ظلهمنعبادهعلىوأفاض

إظفارهعلىأحمده.يدافعفلايريدبماوالحاكم،يراجعفلايشاءبماوالامر،ينازعفلاخليقته

،وأوضارهالشركأدناسمنالمقدسبيته)3(وتطهيره،لأنصارهونصرهلأوليائهوإعزازه،)2(وإظهاره

الأحدلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد،جهاره)4(وظاهرسرهباطنالحمداستشعرمنحمد

ربه،بهوأرضى،قلبهبالتوحيدطهرمنشهادة،أحدكفوالهيكنولم،يولدولميلدلمالذي،الصمد

منبهأسرىالذي،الإفك)6(ورافض،الشركوداحض)5(الشكرافعورسولهعبدهمحمداأنوأشهد

المنتهىسدرةإلى،العلىالسمواتإلىفيه)7(بهوعرج،الأقصىالمسجدهذاإلىالحرامالمسجد

السابقالصديقخليفتهوعلى()8(عليهاللهصلىأ(17:النجمأ!طتىوماالبصرراخما)المأوىجنةعندها

أميروعلى،الصلبانشعارالبيتهذاعنرفعمنأولالخطاببنعمرالمؤمنينأميروعلى،الإيمانإلى

مزلزلطالبأبيبنعليالمؤمنينأميروعلى،القرآنجامعالنورينذيعفانبنعثمانالمؤمنين

.بإحسانلهموالتابعين(01)وصحبهآلهوعلى،()9الأوثانومكسر،الشرك

بيتفتحمنأيديهمعلىاللهيسرهبما)11(الحاضرينتغبيطعلىمشتملةوهيالموعظةذكرثم

المسجدين،وثاني،القبلتينأولىوأنه،()12ومآثرهفضائلهفذكر،وكذاكذاشأنهمنالذي،المقدس

عليه،إلاالموطنينبعدالخناصرتعقدولا،إليهإلاالمسجدينبعدالرحالتشدلا،الحرمينوثالث

،الكراموالرسلوالأنبياءالمقربينبالملائكةفيهوصلى،الحرامالمسجدمن!ي!اللهبرسولأسريوإليه

أرضوهو،البراقعلىالحرامالمسجدإلىمنهسارثمإليهعادثم،السمواتإلىالمعراجكانومنه

.(2/011)لروضتينا0ومزيد:ط(1)

أظهر.الذيوهطلهطلهمن:ط)2(

.المقدسبيتومطهر:ط)3(

.أجهاره:ط(4)

تصحيف.وهو.الشكر:ط(5)

.طعنهناوما،الأصولفيمضطربةالعبارة)6(

وحدها.طعن)7(

.طفيليس)8(

.الأوثان:ط)9(

وأصحابه.:)01(ب

ما.على:ب،)11(أ

وفضائله.ماثره:ب(21)
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.يومأولمنالتقوىعلىألسسوقد،الأولياءومقصدالأنبياءمقروهو،التلاقيوموالمنشرالمحشر

المسجدالسلامعليهالخليلبنىأنبعدالسلامعليهيعقوبأولاأسسه)1(الذيإن:ويقال:قلت

كما،السلامعليهما)3(داودبنسليمانبناءهجددثم،")2(الصحيحين"فيجاءكما،سنةبأربعينالحرام

سليمانأوسأل،وغيرهموالحاكمحبانوابنخزيمةابنوصحيح،والسننبالمسندالحديثفيه)4(ثبت

،بعدهمنلأحدينبغيلاوملكا،حكمهيصادفحكما:ثلاثاخلالامنه)6(الفراغعندالله()3(السلامعليه

.أمه)9(ولدتهكيومذنوبهمنخرجإلافيهالصلاةإلاينهزه)8(لاالمسجدهذاإلىأحد)7(يأتيلاوأنه

الملكللسلطانثم)12(،العباسيالناصر)11(للخليفةودعا)01(،الخطبتينتمامالخطيبوذكر

نجابنعليالحسنأبوالدينزينالشيخجلسالصلاةوبعد.تعالئاللهرحمهماالدينصلاحالناصر

فلله،محموداوحالامشهوداوقتاوكانالناسفوعظ،السلطانبإذنالوعظكرسيعلى)13(المصري

)1

)2

)3

)6

)7

)8

)9

01

11

12

13

أسس.منأولإن:ط

ومسلم(3425و)(3366)رقمالأنبياءأحاديثفيصحيحهفيالبخاريرواه:الصحيحينفيجاءكما:قوله

الله،رسوليا:قلت:قالعنهاللهرضيالغفاريذرأبيحديثمن،الصلاةومواضعالمساجدفي(052)رقم

كم:قلت.الأقصىالمسجد:قال؟أيثم:قلت،الحرامالمسجد:قال؟أولالأرضفيوضعمسجدأي

.()عمسجدفهوفصلالصلاةأدركتكوأينما،سنةأربعون:قال؟بينهما

عليه.:ط

به.:ب،أ

وحدها.طعن

فراغه.:ط

.طفيليس

غريبفيالنهاية.الدفع:النهزوأصل.الدنياأمورمنالصلاةغيربخروجهينوولمالمسجدإلىخرجمنأنهيريد

.(5136/)والأثرالحديث

فيماجهوابن(396)رقم(234/)المجتبىفيوالنسائي(6644)رقم(2176/)"مسنده"فيأحمدرواه

(3وا103/)مستدركهفيوالحاكم(1633)رقمفيحبانوابن(334)رقمخزيمةوابن(8041)رقمسننه

عليهماداودبنسليمانفرغلما:قال!ي!اللهرسولعنعنهمااللهرضيالعاصبنعمروبناللهعبدحديثمن

منلأحدينبغيلاوملكأ،حكمهيصادفحكمايعطيهأن،ثلاثاوجلعزاللهسألالمقدسبيتبناءمنالسلام

!ي!:اللهرسولفقال،أمهولدتهكيومذنوبهمقخرجإلافيهالصلاةإلايريدلاأحدالمسجدهذايأتيلاوأنه،بعده

.()عصحيححديثوهو.الثالثةأعطيقديكونأنوأرجو،أعطيتهمافقدثنتينأما

دعا.ثمالخطبتينتمامذكرثم:ط

وحدها.طعن

دعا.ثم:ط

هـمن995سنةحوادثفيترجمتهسترد.نجابنإبراهيمبنعليالحسنأبووهو،نجاعليبنالحسنأبو:ط

.الجزءهذا
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الزكيابنا)1(عليبنمحمدأالدينمحييالقاضيواستمر،النعمةمنأسبغماعلىوالمنةالحمد

إلىوأرسل،مستقراخطيباللقدسالسلطانقررثم،جمعاتأربعالجمعأيامفيبالناسيخطبالقرشي

لما،المقدسلبيتاستعملهقدالشهيدمحمودالديننورالعادلالملككانالذيالمنبرفاستحضرحلب

تعالئ.اللهرحمهوفاتهبعد)3(أتباعهبعضيديعلىإلاكانفما،)2(حياتهفيفتحهمنيؤملهكان

)4(غريبةنكتة

محمدبنعليالحسنأبوشيخناتكلموقد:"الروضتين"فيشامةأبوالدينشهابالشيخقال

أولفي-)5(برجانابنيعني-الأندلسيالحكمأبيتفسيرفيوقع:فقالالأول"تفسيره"فيالسخاوي

قال.وخمسمئةوثمانينثلاثسنةالنصارىأيديمنينزعوأنه،المقدسبيتفتحعنأخبارالرومسورة

غلبتهالو!و:قولهمنزعم)6(فيماأخذهوإنما،الحروفعلممنذلكأخذأرهولم:السخاوي

علىلأمرا!بنى،(4-ا:الرومأههوسنيهىبربضعفىسجغلإول!هغلبهوبغدمفوهمألازضقآفى!الروم

ماعلى،كذا)8(سنةفيويغلبون،كذاسنةفييغلبونأنهمذكر)7(ثم،المنجمونيفعلكماالتاريخ

وكان،وقوعهقبلذلكقالأنه)9(صحإن،إصابةوافقتنجابةوهذه:قالثم،التقديردوائرتقتضيه

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

وحدها.بعن

يديه.علىفتحهيكونأنيؤملكانوقد:ط

وفاته.بعدالدينصلا!أتباعهبعض:ط

ابنعلقوقد(4235/)وفياتهفيخلكانابنأوردهاكما(2131/)روضتيهفيشامةأبونقلهاالغريبةالنكتةهذه

هذهعلىوجدتهحتىبرجانابنتفسيرأتطلبأزللم..هذاعلىأناوقفتولما:قائلاالنكتةهذهعلىخلكان

هوأمالكتابأصلمنكانهلأدريولا،الأصلغيربخطالحاشيةفيمكتوباالفصلهذاكانلكن،الصورة

يلي:ماوفياتهمنالثانيالهامشوفي؟بهملحق

نسخثلاثعلىودمشقالقاهرةفيوقعت:بهاللهلطف،أحمدبنموسىكاتبهاأعني،قلت":المختاربهامش

وأخبرني.الأصلخطبعدالحاشيةعلىالجميععلىمكتوبلكنهإليهالمشارالفصلوهذا،المذكورالتفسيرمن

الفصلهذارأىأنهتعالئاللهرحمهالمصريةبالديارالقضاةقاضيالشافعيالدينزينبنمحمدالدينتقيالشيخ

-3556/)كثيروابن(7-4/11)"القرطبيتفسير"وانظر.أعلمواللهذكرناهماصورةعلىنسختينفيالمعين

.الرومسورةتفسيرفي(566

.957سنةهوامشفيبهالتعريفتقدم

يزعم.:أ

فذكر.:ط،أ

.وكذاكذا:ط

.طفيليس
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)1(والمكاشفاتالكراماتبابمنولا،الحروفعلمقبيلمنهذاوليس:قال،حدوثهقبلكتابهفي

القرانفيهنزلالذيالوقتعلملوأنهالقدرسورةتفسيرفيذكروقد:قال،)3(بحسابتناللالأنها)2(

فيه.يرفعالذيالوقتلعلم

الملكإن:ويقال،وخمسمئةوعشرينثنتينسنةحدودفيتفسيرهفيهذاذكربرجانابن:قلت

سنةفيمولدهلأن،)4(وخمسمئةأوثمانينثلاثسنةإلىيعيشأنفطمع،ذلكعلىأوقفالديننور

يديهعلىاللهفتحهإذاالمقدسلبيتعظيمامنبراأعدأنهحتىذلكلأسبابفتهيأ،وخمسمئةعشرةإحدى

أعلم.والله

،والصلبانوالصور)6(المنكراتمنوعندهاحولهاماأزالالسلطانفإن)3(المعظمةالصخرةوأما

)8(فعملالهكاري)7(عيسىالدينضياءالفقيهوأمر،مرئيةغيرمستورة،خفيةكانتمابعدوأظهرها

الأقصى،محرابإماموكذلك،جيدارزقاعليه)9(ووقف،راتباإمامالهاورتب،حديدمنشبابيكحولها

0(1)

،(1صيدخة)1علىكنيسةموضعهاوكان،أيضاالناصريةلهاويقالالصلاحيةالمدرسةللشافعيةوعمل

وأجرى،القمامةجانبإلىللتبركداراكانرباطاالصوفيةعلىووقف،السلامعليهامريمأمحنةقبر:أي

المسجدأرجاءفيوالربعات)13(الختموأرصد،)12(والجراياتالجامكياتأوالفقراءالفقهاءعلى

يفعلونهفيماأيوببنووتنافس،،)14(والزائرينالمقيمينمنفيهاينظرأويقرألمنأوالصخرةالأقصى

وعزم،،)15(أجمعينخيرااللهفجزاهم،والقاطنينوالظاعنينللقادمينالشريفبالقدسالخيراتمنأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

وحدها.طعن

وحدها.أعن

.حسابفىينالولا:ط

.أفيليس

العظيمة.:أ

.والصلباناتوالصور:ب

.الجزءهذامن585سنةحوادثفيترجمتهسترد

يعمل.أن:ط

وقف.:ط

أيضا.والناصريةالصلاحيةلهايقالمدرسةللشافعيةوعمل:ط(

صندحنة.:(2411/)الروضتينوفي.الأصلينفيكذا(

الجوامك.:ط(

.الختمات:أ(

.والزائرونالمقيمونفيهاليقرأ:ط(

أحد.كلإلىالخيراتمنوغيرهالمقدسببيت:ط(
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نإ:لهفقيل،المقدسبيتعن)3(النصارىمادةلتنحسمدكاوجعلها)2()1(القمامةهدمعلىالسلطان

أ!ر)6(قبلكالبلدهذافتحوقد،صفصفاقاعأتركتها)5(ولو،البقعةهذهإلىالحجيتركونلاهؤلاء)4(

علىوتركهاعنهافأعرض.أسوةذلكفيفلك،بأيديهمالكنيسةهذهوترك،الخطاببنعمرالمؤمنين

)8(النصارىمنبهايتركولم)7(المهديينوالأئمةالراشدينالخلفاءأحدالخطاببنبعمرتأسياحالها

الرحمة،بابعندلهمكانتالتيالمقابروهدم،وبينهاالنصارىبينوحال،يخدمونهاأربعةسوى

دمارها.وعجل،القبابمنهناككانماوهدم،اثارهاوعفى

إليهم،وأحسن،جميعهمأطلقهمالسلطانفإنبالقدسكانواالذين)9(المسلمونالأسارىوأما

أهلهإلىوعاد،وطنهإلىمنهمكلوانطلق،سنيةحللا)01(وكساهم،هنيةأعطياتلهموأطلق

ومنثه.نعمهعلىالحمدفلله،)11(وسكنه

فصل

الخامسفيعنهاانفصل،ذكرناهماالشريف)13(بالمقدسالدينصلاحالسلطانقرر)12(فلما

صورمدينةفقصدبجيشهالسلطانوسار،مصرإلىبالرجوعالعزيزولدهوأمرشعبانمنأوالعشرين

تجارمنرجلحطينوقعةبعدعليهااستحوذوقد(،)14النواحيتلكبينمنتأخرتقدوكانت،بالساحل

وجاء()16(البحرإلىأالبحرمنخندقاحولهاوحفرأمرهاوضبطفحصنها،المركس)15(لهيقالالفرنج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

أ،ب:قمامة.

يجعلها.وأن:ط

من.:ط

إنهم.،ألهفقيل:ط

.طفيليس

وحدها.طعن

عنه.اللهرضي:طفيقبلها

فيها.النصارىمنيتركولم:ط

المسلمين.أسارىوأما:ط

وكساهم.سنيةإعطاءاتلهموأطلق:ط(

ومسكنه.:ط(

.فرغ:ط(

.القدسمن:ط(

تأخر.قدفتحهاوكانبالساحلصورمدينةقاصدأ:ط(

.(7791/)الأعيانووفيات(291/)الروضتين.اكركيس:1(

البحر.فيوجمهورها:أفيوبعدهابفيليس(
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برابها)2(فأحاط،البحرفيالمصريةالديارمنبالأسطول)1(واستدعى،مدةفحاصرهابجيشهالسلطان

فملكتها)4(المسلمين)3(أسطولمنشوانيخمسعلىاللياليبعضفيالفرنجفعدت،وبحرا

،الأزوادوقلتالبردفصلعليهمدخلوقد،وتأسفاحزناواجمينالمسلمونفأصبح،ونكبتها)5(

هذافيأدمشقإلىبهمينصرفأنالسلطانفسألوا،المحاصراتمنالأمراءوكل،الجراحاتوكثرت

منه،تمنعبعد)8(ذلكإلىفأجابهم،الحينهذابعدإليهايعودوا)7(ثميستريحواحتى،)6(الوقت

نحوبهم)01(توجهثم،ا)9(والنجحالفتحإلايبقولم،أكثرههدمقدكانصورمنالسورأنوذلكأ

أهلهإلىحنينهكثرةمستصحباورستاقهبلدهإلىكلأالعساكروتفرقت،عكاعلىطريقهفيواجتازدمشق

.ا)11(واشتياقهووطنه

نيابتهاوولى،الداويةبرجالأفضلولدهوأسكن،بقلعتهانزلعكاإلىوصللمافإنهالسلطانوأما

إليها،الفرنجعودمنخوفاعكامدينةبتخريبالسلطانعلىبعضهمأشاروقد،جرديك)12(الدينعز

دارووقف،التقويقراقوشالدينبهاءمحاسنهاوتجديدبعمارتهاوكلبل،فعلوليته،يفعلولمفكاد

أوقافاكلهذلكعلىووقفبيمارستانا)14(الأسقفداروجعل،والفقراءالفقهاءعلى()13نصفينالاسبتار

بآرائهذلكجميعفيوهوأالنجيبأبيالشيخابنالدينجماللقاضيها)15(ذلكنظروولى،دارة

.()16(مصيب

2(

3(

6(

7(

8(

9(

2(

3(

4(

6(

ودعا.:ط

.طحتافا:ب،أ

وحدها.طعن

.الأسطول:ب،أ

.طفيليس

.طفيليس

.يغدوا:أ

على.:ط

وحدها.أعن

دمشق.إلىبهمفتوجه:ب،دمشقإلىفتوجه:أ

بلادها.إلى:طفيمكانهما

.الجزءهذامن495سنةحوادثفيترجمتهوسترد.حردبيل:ط

من574سنةهوامشفيحأء"ا"30+()33الاستباريةعنالحديثتقدموقد.تصحيفوهو،بصفينوالإستثارية:ط

.الجزءهذا

مارستانا.:ط

قاضيها.إلى:ط

وحدها.أعن
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مؤيدادمشقإلىعاد،)1(الكروبتلكالمسلمينعنوأزال،الحروبهذهمنالسلطانفرغولماأ

الأقطارسائرأمنبالتهاني)2(الملوكرسلوجاءته،القلوبوسر،العيونأبهج،منصورا

،أشياءفيعليهيعتبالسلطانإلىالخليفةوكتب،الأبصارتبهرالتيوالهداياوالتحف()3(والأمصار

ولالهقدرلا،عندهموضيعاكان)4(بغداديشابمعحطينبوقعةالفتحبشارةفيإليهبعثأنهمنها

الناصر.للخليفةمضاهاةالناصرالملكنفسهولقب،نجابمعالشريفالقدسبفتحوأرسل،قيمة

الحرببأن)6(وقعممايعتذروأرسل،والطاعةالسمعإلالهيظهرولمواللطفبالبشرذلك)5(فتلقى

،المستضيءالخليفةأياممنفهوبالناصرلقبهوأما،الأمور)7(منكثيرفيالترويعنشغلتهقدكانت

غناهمعالأدبغايةالخليفةمعوتأدب.عنه)8(يعدللاالذيفهوالمؤمنينأميربهلقبنيفمهماهذاومع

تعالئ.اللهرحمه،عنه

وبين،غزنةصاحبالغوريالدينشهابالملكبينالهندببلادعظيمةوقعةكانتالسنةهذهوفي

واقتتلوافالتقواأ،فيلاعشرأربعةومعهم،الجنودمنكثيرعدد)9(فيالهنودفأقبلت،الكبيرالهندملك

(1ذلك)1زادهفما،بنفسكانج:للملكوقيل،وميسرتهمالمسلمينميمنةفانهزمت،،)01(شديداقتالا

ساعدهفيبحربةالفيالةبعضفرماه-يندمللاالفيلوجرح-بعضهافجرح،الفيلةعلىفحمل،إقداماإلا

أصحابهعنهفحاجف)13(،ليأخذوهالهنود)12(عليهفحملت،صريعافخرالاخرالجانبمنفخرجت

فغلب()14(موقففيبشدتهاأيسمعلمعظيمةحربعندهوجرت،شديداقتالاعندهفاقتتلواليحموه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

.عادالأشياءهذهمنفرغولما:طفيوهي.أفيالعبارةليست

.الملوكإليهوأرسل:ط

السطر.قبلطفيالمعقوفينبينماجاء

بغداديا.شابا:ط

.الهولفتلقى:ب،أ

.وكان:ب،قال:ط

ذلك.من:ط

عنه.أعدلفلا:ط

.أفيليس

وحدها.طعن

.طفيليس

عليه.الهندفحملت:أ

أساس.مطارقجلدمنترسوهيبحجفةاتقاهإذاحجفمنوأصلها،دافع:محاجفةوحاجف،فجاحف:ط

.واللسانوالقاموسالبلاغة

الموقف.فيبمثلها:ط
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نزفهوقد،فرسخاعشرينمحفةفيكواهلهمعلى()1(واحتملوهملكهماوخلصواالهنودالمسلمون

أدخلهموما،)2(فرسهعليقةأميركلليأكلنوحلف،الأمراءتأنيبفيأخذجيشهإليهتراجعفلما،الدم

.حفاةمشاةإلاغزنة

.أسنانلهابغدادبنتاسوادمنامرأةولدت،)3(السنةهذهوفيأ

ولمالأمورعلىاستحوذقدوكان،)4(الصاحببنالفضلأبادارهأستاذالناصرالخليفةقتل:وفيها

شيئا)6(الخليفةمنهفأخذ،السيرةجيد،الأموالعنعفيفاكان)5(هذاومع،تطاعكلمةمعهللخليفةيبق

.والأموالالحواصلمنكثيرا

فيالدولةأهلومشى،الدينجلالولقبه،يونسبن)7(اللهعبدالمظفرأباالخليفةاستوزر:وفيها

القاضيفكان،عندهشاهداهذايونسابنكانوقدالدامغانيبنالحسنأبوالقضاةقاضيحتىركابه

اللهرحمه،السنةهذهاخرفيالقاضيفمات،العمرطولاللهلعن:ركابهفييمشيوهو)8(يقول

بيت.منوهوالخلفاءمنعدةأيامفيحكموقد،تعالئ

:الأعيان-منوخمسمئةوثمانينثلاثسنةأعني-السنةهذهفيتوفيوممن

:)9(الحربيزهيربنالمغيثعبدالشيخ

بغرائبفيهأتى،معاويةبنيزيدفضلفيمصنفوله،يزاروكان،الحنابلةصلحاءمنكان

-)01(اء
اتفقماأحسنومن،وأصابفأجادالكتابهذافيالجوزيبنالفرجأبوعليهردولمحد،وعجالب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.وحملوهصاحبهم:ط

فرسه.عليق:ط

وفيها.:ط

الخليفةقتله.الفضلأبوالدينمجد،الصاحببابنالمعروفالحسنبنمحمدبناللههبةبنعليبناللههبةهو

زيادةابنترجمةفي-(6245/)الأعيانووفيات(918و9/138)الأثيرابنفيأخباره.السنةهذهفيالناصر

.(4275/)والشذرات(3624/)الجنانومراة(4482/)والعبر-بعدهتولىالذي

.بفيليس

منه.الخليفةفأخذ:ط

هذهفيواسمه(261)والفخري(282-4281/)والعبر(791و9/918)الأثيرابنفيوأخبارهترجمته

.(4313/)والشذرات(3476/)الجنانومرآة،اللهعبيد:المصادر

.يقولوكانالقاضيعند:ط

(64-163/)للمنذريوالتكملة(6-12/)النجارلابنالمجددوالتاريخ(9918/)الأثيرابنفيترجمته

.(358-1/435)رجبابنوذيل(4942/)والعبر

والعجائب.بالغرائب:ط
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ولمالمغيثعبدالشيخفعرفه،مستخفيا)1(زائرا-جاءهالناصروأظنه-الخلفاءبعضأنهذاالمغيثلعبد

هذافتحتلولأني،)3(لعنهأسوغلا:فقال؟لاأمأيلعنيزيدعنالخليفةفسأله،عرفهقد)2(بأنهيعلمه

كذامنها،كثيرةمنكرةأشياءيفعللأنه:قال؟ولم:)5(الخليفةفقال.خليفتنا)4(الناسللعنالباب

فتركه،عنهالينزجر)6(المنكراتمنمنهيقعوما،القبيحةأفعالهالخليفةعلىيعددشرعثم،وكذاوكذا

هذهمنالمحرمفي()8(وفاتهكانتثمأ،بهوانتفع،فيه)7(كلامهأثروقدعندهمنوخرج،الخليفة

.()9(تعالئاللهرحمه1،السنة

أحدالناسكالعابدظفر)11(بنخطاببنعليالشيختوفي:وفيها:()01(الناسكظفرابنأ

مثلهأر(ولم)12:"الكامل"فيالأثيرابنقال،عمرابنبجزيرةمقامهوكان،الكراماتوذوي،الزهاد

الله.رحمه،وعبادتهوكراماتهوسمتهخلقهحسنفي

:)13(مقدمبنالملكعبدبنمحمدالدينشمسالأمير

زمنفيجماعةأحرمالمقدسالبيتفتح)15(لما،الدينصلاح()14(الناصرالملكأنوابأحد

ضرببعرفةكان)17(فلما،السنةتلكفيالحاجأميرمقدمابن)16(فكان،الحرامالمسجدإلىمنهالحج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

17(

مختفيا.للزيارةجاءه:ب،أ

.أفيليس

لعنته.:ب،أ

خليفتنا.لعنإلىالناسلأفضى:ط

وحدها.طعن

المنكر.:ط

فيه.لهكلامه:أ

.مات:ط

وحدها.أعن

.(091-9918/)الأثيرابنفيترجمته

خلف.بن:ط

فلم.:الأثيروابن،لم:ب،أوفي(9091/)الكامل

-12764/)الإسلاموتاريخ(3/73)الفداءوأبو(2/123)والروضتين(9/188)الأثيرابنفيترجمته

.(3426/)الجنانومرآة(4025/)والعبر(766

.طفيليس

الناصر.افتتحلما:ط

.وكان:ط

وقف.فلما:ط
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منالحاجأمير(طاشتكين)1فغضب،وعظمتهالدينصلاحالسلطانعزوأظهر،الألويةونشر،الدبادب

اللهرحمهبمنىالثانياليومفيوماتمقدمابنفجرحفاقتتلا،يسمعفلم،ذلكعنفزجره،الخليفةجهة

جهةمنذلكمعرةوخاف،فعلماعلىطاشتكينوليم،كثيرةخطوبوجرت،هنالكودفن،تعالئ

منصبه.عنالخليفةوعزله،والخليفةالدينصلاح

الشاعر:،)2(التعاويذيابنسبط،اللهعبدبناللهعبيدبنمحمد

شوالفيتعالئاللهرحمهوفاتهوكانت،سنة)4(الستينجاوزوقد)3(عمرهآخرفيأضرشاعرأوكان

السنة.هذهمن

الفقيهمطربنفتيانبننصرالفتحأبوالفقيهتوفيرمضانخامسوفي:ا)5(الحنبليالمنيابنأ

منعليهتفقهوممن،وخمسمئةإحدىسنةمولده،عابداعالمأزاهداكان،المنيبابنالمعروفالحنبلي

والناصح)8(راجحبنخلفبنومحمد،)7(الغنيعبدوالحافظ)6(،قدامةبنالدينموفقالشيخالمشاهير

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

حسن،صالحأخيراوكان.كثيرةسنينالحاجعلىأميراالخليفةاستعمله:الحاجأمير،الدينمجيرطاشتكين

.(3283/)الأثيرابنهـ.206سنةتوفي.خوزستانجميععلىالخليفةوولاه،يتشيع،العبادةكثير،السيرة

الإسلاموتاريخ(473-4466/)الأعيانووفيات(2123/)والروضتين(18/235)الأدباءمعجمفيترجمته

فيه:واسمه(603-3403/)الجنانومرآةهـ،584سنةفيهووفاته(4253/)والعبر(12787-788/)

وأنالفتحأبو:كنيتهأنالمصادرهذهوفي584:فيهاووفاته(3942/و)هـ.553سنةووفاتهاللهعبدبنمحمد

بابنالمعروف،الزاهدالجوهريالسراجنصربنعليبنالمباركبنالمباركمحمدأبوهوإليهنسبالذيجده

اسمهكتابولههـ،915سنةومولده.إليهفنسب،حجرهفيونشأ،صغيراكفلهلأنهإليهنسبوإنما،التعاويذي

رئيسبيتوخدم،المقاطعاتبديوانكاتبأوكان.كراسةعشرةخمسمقدارفييدخل،والحجابالحجبة

.الرؤساء

.بفي(السنةهذهفي)تعبيرولاتعالئاللهرحمهتعبيروليس.شوالفيتوفيالستينجاوزوقد:ط

برحمته.اللهتغمده:بفيبعدها

ومرآة(4251/)والعبر(12768/)الإسلاموتاريخ(2123/)والروضتين(9091/)الأثيرابنعندترجمته

.(ب93/)العيونوإنسان(365-1358/)رجبابنوذيل(3426/)الجنان

ولد.عمرأبيالشيخأخو،الدينبموفقالملقب،المقدسيقدامةبنمحمدأحمدبنبناللهعبدمحمدأبوهو

،567سنةهـوالأخرى561سنةالغنيعبدالحافظمعإحداهمامرتينبغدادإلىوسافرهـ،541سنةبجماعيل

النقوروابنالمقدسيزرعةوأباالجيليالقادرعبدالشيخسمع.أحمدالإماممذهبعلىوتفقههـ،573سنةوحج

-3018/)والعبر(141-913)الروضتينذيل،062سنةتوفي.كثيروغيرهمالجوزيوابنالخشابوابن

.(447/)الجنانومراة(181

.الجزءهذامن006سنةحوادثفيترجمتهسترد

وإلى،عنهفأكثرالسلفيإلىرحل،اللهعبدأبو،الحنبليالمقدسيراجحبنخلفبنمحمدالشهابالشيخهو

ذيلفيترجمتههـ،618سنةومات.الكثيرونسخ،المنيابنعلىالخلافوأخذ،عنهمفأكثروطبقتهاشهدة

.(3178/)والعبر(013)الروضتين
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وغيرهم.)2"الجيليالقادرعبدالشيخبنالرزاقوعبد،الحنبليالوهابعبدبن()1النجمبنالرحمنعبد

القضاةقاضيتوفي:وفيها:()3(الحنفيعليبنمحمدبنعليبنأحمدبنعليالقضاةقاضيأ

أيامفيوأعيدعزلثمالمستنجدثمالمقتفيأيامفيحكموقد.الدامغانيبنالحسنأبوببغداد

الله.)5(رحمهالسنةهذهفي)2(وتوفي.للناصروحكم،المستضيء

وخهسمئةوثماني!أربحلللنةطلت5ث!

مشغول)8"ووقتهصعبا)7(منيعافراه،كوكبحصنالدينصلاحالسلطانحاصر)6(المحرمفي

وكلوكذلك،المسالكعليهميضيقونفارسخمسمئةفي)9(النجميقايمازالأميربهفوكل،بغيره

الميرة)13"وصوليمنعونالخازندار)11(طغرلبكمعفارسخمسمئةللداويةوكانت،بصفد)01(

أهله،علىويضيقون)15(يحاصرونهآخرجيشاوالشوبكالكركإلىوبعث،إليها)14()13(والتقاوي

وحصارها.الأماكنهذهلقتالأمورهمنليتفرغ

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

14(

بننجمبنالرحمنعبدأبوالفرجهوالحنبليبنوالناصح.تصحيفانوفيه.المنجمبنالرحمنعبدوالناصر:ط

شهدةمنفسمعورحلهـ،554سنةبدمشقولد:الواعظالحنبليالأنصاريالشيرازيالفرجأبيبنالوهابعبد

هـ.634سنةتوفي.الموفقالشيخبعدالمذهبرئاسةإليهانتهت.الوعاظوتاريخومقاماتخطبوله.وطبقتها

.(486/)الجنانومرآة(5138/)والعبر(641)الروضتينذيل

وكان.الكثيروسمعهـ،528سنةولد.الجيليبكرأبو،القادرعبدبنالرزاقعبدوهو.أفي(الجيلي)ليست

.(56/)والعبر(58)الروضتينذيلهـ.306سنةتوفي.ورعأعابدأزاهدا

ومرآة(4924/)والعبر(12762/)الإسلاموتاريخ(374/)الفداءوأبو(9918/)الأثيرابنفيترجمته

.(3426/)الجنان

توفي.حتى:ط

.طفيالترحمجملةليست

محرمها.في:ط

.طفيليس

وهو.:ب

.695سنةحوادثفيترجمتهوسترد،تصحيفوهو.البجمي:ط

.تصحيفانوهما.الصفداألصفتوكل:ط(

.الجاندارطغرل:وط،الروضتينفي(

إليهم.تقبلأنوالتقاويالميرةيمنعون:ط(

وحدها.أعن(

.أفيليس(

.ليفرغويحاصرونهمأهلهاعلىيضيقونالشوبكالكركإلىوبعث:ط(
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بهفرح،()2(مشهودأيومافكانأالأولربيعفي)1(الغزاةهذهمندمشقإلىالسلطاندخولوكان

4(دارالمللملكبنىقدالخزانةوكيلالقانص)3(بنالصفيووجد،البلدوزين،البشائرودقت،المسلمون

للمقامنخلقلمإننا:وقال.قطيعتهمنوعزلهعليه)5(فغضب،القبليالشرفعلىمطلةهائلةبالقلعة

الذيوهذا،سبيلهفيوالجهادوجلعزاللهلعبادةخلقناوإنما،()6(البلادمنبغيرهاولاأبدمشق

القضاةعندهفحضر)7(العدلبدارالسلطانوجلس،لهخلقتعماويقعدها،الثفوسيثئطمماعملته

كان)9(مالهوحكى،الفراشبنجومقفيالشرفعلىببستانه)8(الفاضلالقاضيوزار،الفضلوأهل

فيدمشقمنخرجثم،والغزواتالمهماتمنالمستقبلفي)01(يفعلهفيماواستشاره،الأمورمن

،وحماةحمصإلىوسار،بعلبكعلىوخيم،البقاع)12(ودخل،)11(يبوسجبلعلىفسلكجيوشه

أنطرطوس)15(ففتح)14(الشاميةالسواحلإلىفسار،العاصيعلىوهوالجزيرةعساكر)13(وجاءته

،ومحاذ)17(ورخاماعمارةالمدن)16(أحسنمنوكانتا،واللاذقيةجبلةوفتح،الحصونمنوغيرها

وجد.دمشقإلىالغزوةهذهمنالسلطانرجعولما،الأماكن:وط،السعيدةالغزوة:ب(1)

وحدها.بعن)2(

.الجزءهذامن587سنةحوادثفيترجمتهسترد)3(

.دارألهبنى:ط(4)

فتغضب.:ب،أ()5

وحدها.طعن)6(

.فحضرت:ط)7(

بستانه.في:ط)8(

.جرىما:ط)9(

يفعل.:ط1()0

الطريقفيصغيرةقريةاليوموثمة:قلت(يبوس)البلدانمعجم.دمشقمنالتيمبواديبالشامجبلاسم:يبوس(11)

فيلوقوعهابهسميتفلعلهايبوسجديدة:واسمها،اللبنانيةالسوريةالحدودعلىوبيروتدمشقبينالممتد

سمحه.

)12(ط:وقصد.

.الجزيرةمنالجيوشوجاءت:ط()13

الشمالية.:ط(41)

وقال.حمصأعمالوأول،الساحليةالبلادمندمشقأعمالآخروهي،الشامبحرسواحلمنبلد:أنطرطوس(1)5

.البلدانمعجم.فراسخثمانيةبينهما،عرقةشرقيالبحرعلىمطلةطرابلسأعمالمنهي:الدمشقيالقاسمأبو

.طرطوس:اليومواسمهاالمتوسطالبحرعلىالسوريةالعربيةالجمهوريةمحافظاتإحدىوهي:قلت

أحصن.من:ط)16(

ومحالا.:ط)17(
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وفتح،عنوةففتحهما،ممتنعتانحصينتانالعاصيعلىقلعتانوهماوالشغر)2(وبكاس()1صهيونوفتح

فيبحصانتهاالمثليضربعميقةالأوديةتحتهامنيع)4(شاهقجبلعلىعظيمةقلعةوهيبرزيه)3(حصن

الجيشوفرق،الكبارالمجانيقعليهاوركب،حصارأشدفحاصرها،والمسلمينالفرنجبلادسائر)5(

ليلامستمراالقتاليزاللاحتى،الآخر)7(خلفهموونواكلوافإذا،)6(القتاليلونأفريقكل،فرقثلاث

فيعنوةفأخذهاا)8(الخذلانمنمحروسازاللاأالسلطاننوبةفيفتحهافكان؟2ومساصباحاونهارا

ورجالها،حماتهاوقتل،وأموالهاحواصلهاعلىواستولى،فيهاماجميعونهب،معدوداتأيام

عنوةيفتحهذلككلبغراس)01(وحصندربساكحصنففتحعنهاعدلثم،وأطفالهانساءها)9(وسبى

(ا)11جميعأخذلأنهوذلك1،أنطاكيةفتحإلىالعاليةهمتهبهسمتثم،والمنةالحمدودلهويسلمفيغنم

منهيطلبأنطاكيةصاحبفراسله،الجنودبكثرةعليهاواستظهر)13(،)12(والمدنالقرىمنحولهاما

ا)16(ذلكإلىا)15(السلطانفأجابه،المسلمينأسارى)14(منعندهمنيطلقأنعلىالهدنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

بيدوكان،البحرعلىيشرفولا،حمصأعمالمن،الشامبحرسواحلأعمالمنحصينحصن:صهيون

الدين.صلاحبقلعةاليوموتسمى:قلت.البلدانمعجمهـ.584سنةالدينصلاحاسترجعهحتىالفرنج

المصيصة،ثغوروبينبينها،تحتهامنتخرجعينولها،العاصيشواطئعلىحلبنواحيمنقلعة:بكاس

البلدانمعجم.أنطاكيةقربوهما،الشغرأيضألهيقالكالخندقوادبينهما،الشغرلهايقالأخرىقلعةتقابلها

.(وشغربكاس)

جميعفيالمثلبهايضرب،شاهقجبلسنعلىالشاميةالسواحلقربحصن:برزيه:تقولوالعامة،برزويه

بيدكانت.ذراعاوسبعينخمسمئةقلعتهاعلوويبلغ،جوانبهاجميعمنأوديةبهاتحيط،بالحصانةالفرنجبلاد

.(برزويه)البلدانمعجمهـ.584سنةالدينصلاحففتحهاالفرنج

جبل.شاهق:ب،أ

سائر.فيالمثلبهايضرب:ط

يقاتل.:ط

الآخر.الفريقخلفهموتعبواكلوافإذا:ط

الله.رحمه:أفيومكانهما،طفيبينهماماليس

وأطفالها.ذراريهاواستخدم:ط،ب

منأنطاكيةإلىالقاصديمينعلى،فراسخأربعةأنطاكيةوبينبينها،طرسوسنواحيعلىمطلةمدينة:بغراس

.البلدانمعجمهـ.584سنةفيالدينصلاحففتحهاالفرنجبيدكانتوقد،حلب

أهلك.لأنه:طفيمكانهما

وحدها.طعن

.واستظهاره:أ

.أسرى:ط

.طفيليس

.بفيليس
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نأالسلطانومقصود،أشهرسبعةعلىالهدنةفوقعتا)1(والأعوانالمقاتلةمنمعهمنبضجرالعلمه

وقد،الأسارىمنهتسلممنإليهالسلطانوأرسل،نصبهامنالنفوسوتجمتعبهامنالجيوش)2(تستريح

طلب)4(ماإلىفأجابه،بحلبيجتازأنالظاهرولدهفسأله،السلطانسارثم،النصارىدولةولت)3(

كانتواحدةليلةبقلعتها)6(فنزلحماةإلىإليهالدينتقيأخيهابنفاستقدمه،)5(ليالثلاثبقلعتهافنزل

إلىودخل،بعلبكبقلعةفنزلسارثم،واللاذقيةجبلة)7(الليلةتلكوأقطعه،ومناهمقاصدهأكبرمن

مشهودايوماوكانرمضانأوائلفيوذلك،محبورامسرورامنصورامؤيدادمشقإلىعادثم،حمامها

.محموداومقدما

)8(المسلمينيديعلىالكركفتح

الناحية،تلكمنهماللهأراحمحاصرينكانواالذينالمسلمينعلىالكركبفتح)9(البشارةوجاءته

للهوألحضدظلمواأتقؤهـاثذيندابرفقطع!ووالمعتمرينوالحجاجوالغزاةالتجارمنالسالكينعلىحزنهاوسهل

.(45:أ!نعامأ!واثفمينرب

فصل

كوكبوحصنصفلىفتحصفةفي

العشرفيفنازلهاصفدبلادقاصدابجيشهخرجحتىمعدودةأياماإلابدمشقالسلطانيقم)01(لم

فيهالماءويصبحشديداالبردوكان،والشجعانبالمنجنيقات)11(وحاصرها،رمضانمنالأوسط

صورإلىراح)12(ثم،حالكلعلىالحمدودله،شوالثامنفيصلحافتحهاحتىزالفما،جليدا

)1(ط

)2(ط

)3(ط

)4(ط

)5(ط

)6(ط

)7(عن

)8(ط

)9(ط

)11(ط

)12(ط

الجيش.منمعهمنبتضجر:

يستريح.

ذلت.

ذلك.إلى

استقدمه.ثمأيامثلاثة

.عنده

وحدها.

البشائر.

الفرنج.أيديمنوإنقاذه

يتم.

لمنجنيق.با:ب،نيقلمجابا:

.رسا:
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أنهاصفدفتحتلماوتحققت،وقوادهاوأجنادها)2(ناصريها)1(منوتبرأت،بقيادهاإليهفألقت

نأكما،الاسبتارية)4(معدنوهي،كوكبحصنإلىمنهاسارثم،أصفادها)3(فيمعهامقرونة

،()5(الدينصلاحالناصرالملكأإلىالفرنجأجناسأبغضوكانوا-الداويةمعقلصفدكانت

وقتلقهرها)7(حتىكوكبقلعةفحاصر،المأسورينفيوقعإذا()6(قتلهإلاأأحدأمنهميتركيكادلا

منازلبها)9(واستقرتالسواحلتلكوتمهدت،ساكثيهاشرمنالمارةوأراح()8(وأسرهامقاتلتهاأ

تخب،الأوحالفيوالأرجل،تعبوالسيول،تهبوالرياحتصبوالسماءهذا.قاطنيها

شاهدالمواقفأهذهفيمعهالفاضلالقاضيوكان،محتسبمصابرصابرذلككلفيا()"والسلطان

.،)11(مرتقب

الشامإلىيستدعيه)12(اليمنصاحبالإسلامسيفأخيهإلىالسلطانعنالفاضلالقاضيوكتب

ويكون،بنفسهأنطاكية(حصار)15علىعزمقد)14(فإنه،()13(اللئامالكفرةوقتل1،الإسلامأهللنصرة

إلىالدخولعلىالفاضلالقاضيعزمثم،العامهذاانسلخإذاطرابلسمحاصراعمر)16(الدينتقي

وعيدالجمعةفيه()17(فصلىالشريفالقدسإلىعدلثم،لتوديعهمعهالسلطانفسارالمصريةالديارأ

أقطعثم،عسقلانإلىالعادلالسلطانأخوهومعهسارثم،الأقصىمنبالصخرة،الأضحىعيدفيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

17(

ها.رنصاأ:ط

وحدها.طعن

أصفادها.مقرونةتكونأنصفدفتحتلماأنهاوتحققت:أ

574سنةهوامشفياء30+(عص!1،1)3الاسبتاريةعنالحديثتقدموقد.تصحيفوهو.الاستثاريةمعقلوهي:ط

.الجزءهذامن

.السلطان:طفيمكانهما

.أفيليس

أخذها.:ط

بها.من:طفيمكانهما

واستقر.:ط

وهو.:ط

.الغزوة:طفيمكانهما

اليمن.صاحبالسلطانأخيإلىالفاضلالقاضيوكتب:ط

.طفيليست

!يانه.:ط

حصر.:أ

وحدها.طعن

به.فصلىالقدسفدخلالسلطانفودعهمصرإلى:ط
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وعاد،الزمانحوادثعلىالعزيزلابنهعوناليكونبالانصرافوأمره،عسقلانعنعوضاالكركأخاه

السنة.هذهانسلختحتىعكابمدينةفأقامالسلطان

الفاطميين،دولةيعيدوا()2(أنيريدونبمصرالرافضةمنأطائفةخرجت،)1(السنةهذهوفيأ

ينادونرجلاعشراثنيفبعثوا،الدينصلاحبنعثمانالعزيزأمرواستخفوامصرعنالعادلغيبةواغتنموا

إليهميلتفتفلم،عليهعزمواماإلىأتجيبهمالعامةأنعلى،)3(بناء،لعليياأ،عليآليا:الليلفي

بلغولما،وحبسواوقيدواوأخذوافأدركواانهزمواذلكرأوافلما،،)4(واحدالناسمنيتبعهمولاأحد

فقال،يفارقهلمبعدعندهالفاضلالقاضيوكان،لهواهتمذلكساءهالدينصلاحالسلطانإلىأمرهم

ولا،رعيتكمنأحدالجهلةهؤلاءدعوةإلىيصغلمحيث،تحزنولاتفرحأنينبغيالملكأيها:له

عنهفسري،)6(عنهمبلغكمالسرك)5(رعيتكيختبرونجواسيسقبلكمنبعثتأنكولو،إليهمالتفتوا

ومعينا.وعوناعينالهليكونمصرإلىأرسلهولهذا،قولهإلىورجع،يجدكانما

:()7(الأعيانمنفيهاتوفيوممنأ

أسامةالمظفروأبوالحارثأبوالدولةمؤيد:()8(شيزربقلعةاوالسلاطينالملوكسلالةالكبيرالأمير

.منقذ)9(بننصربنمقلدبنعليبنمرشدابن

عمرهوكان،سنةوتسعينستاالعمرمنبلغ،المشكورينوالأمراء،المشهورينالشعراءأحد

ومنزلا،للفضلاءمعقلاوكانت،)01(العزيزيةمكانأ،بدمشقدارهوكانت،وحدهمستقلاتاريخا

وفضلجودوعنده،غزيرعلم(1)1ولديه،كثيرشيءالفائقةوالمعاني،الرائقةالأشعارمنوله،للعلماء

)1(ط:وفيها.

الرافضة.منبمصر:طفيمكانهما)2(

بنيانهم.علياليا:ط)3(

إليهم.التفتولاأحديجبهمفلم:طفيمكانهما)4(

عنهم.بلغكمالسركالناسيختبرونقبلكمنجواسيس:ط()5

ذلك.عنهفسرى:ب.عنهذلكفسرى:أ)6(

.الأعيانمنفيهاتوفيوممن:ب.الأعيانمنتوفيوفيها:ط)7(

.البلدانمعجم.يومحماةوبينبينها،المعرةقربقلعة:وشيزر،الشزري:طفيمكانهما)8(

والروضتين(5/188)الأدباءومعجم(1/994)الشاموخريدة(2045/)عساكرابنتهذيبفيترجمته)9(

(4252/)والعبر(775-12077/)الإسلاموتاريخ(1591/)الأعيانووفيات(2137/و)(1264/)

.(428-3427/)الجنانومراة

.أفي)01(ليس

ولديه.فائقةومعانرائقةأشعاروله:ط(11)
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إلىعادثم،الفاطميينأيامفيمدةمصر)2(بديارأقامثم،شيزرملوكأبناء)1(منكانوقد،كبير

(ادمنقاربمنأ:وأنشد)4(دمشقسبعينسنةفيالدينصلاحالملكعلى)3(وقدم،الشام

الذنوبافيهأكثرتكنتوإنالمشيباعمريطولعلىحمدت

حبيباصديقاالعدوبعدتلقبأنإلىحييتلأني

البسيط(منأ:نفعها)7(ففقد)6(قلعهاسنفي،)5(معناهمبتكراأوله

مجتهدسعيويسعىلنغصيشقىصحبتهالدهرأمللاوصاحب

الأبدفرقةافترقنالناظريبدافحينتصاحبنامذألقهلم

الأميرهذاأسامةأكانوقد،الدواوينسائرعلىيفضلهالدينصلاحوكان،كبيرشعر)8(ديوانوله

()01مواجهةالأسدقتل،فاتكاشجاعاشهماشبيبتهفىوكان،وأربعمئةوثمانينثمانسنةلمحى،ولد
)9(.

الله.رحمهالسنةهذهفيتوفيأنإلىعمرثم،وحده

:قال)12(قاسيونجبلشرقيودفنرمضانمنوالعشرينالثالثالثلاثاءليلة:)11(خلكانابنقال

مل(ال!طكمأ:)14(قولهله)13(أنشدهومما،تعالئاللهرحمه،لهوأهديت،عندهوقرأتقبرهزرت

دائمصدودعنتضعففقواكهجرانهمعلىجلداتستعرلا

نادمعودةعدتوإلأطوعاإليهمرجعتإنبأنكواعلم

.أولادمن:ط(1)

بمصر.:ط(2)

.فقدم:ط)3(

.(1/264)الروضتينفيالبيتان(4)

.طفيليس)5(

وفقد.:ط)6(

ترجمته.التيالمصادرأكثرفيالبيتان)7(

المجيد.عبدوحامدبدويأحمدأحمدبتحقيقم5391سنةالقاهرةفيديوانهطبع)8(

.مولده:طفيمكانهما)9(

مواجهة.وحدهالأسدقتل:ط(01)

.(1991/)الأعيانوفيات(11)

.قايسون:ط(21)

له.وأنشدت:ط()13

.(1691/)الأعيانوفياتفيالبيتان(41)
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البسيط(منأ:()1(وكبرهالأسدقتلفيوقولهأ

الأسدلبةفيالقناحطمبعدمنقلماحملهاعنيديلضعفواعجب

والمدد)2(العمرطولعواقبهذيمدتهطوليتمنىلمنوقلأ

:()3(التكريتيسويدةابنأ

)5(سويدةبناللهعبدبنعليبناللهعبدمحمدأبو()4(شيخناتوفيالسنةهذهوفيأ:الأثيرابنقال

.(تعالئاللهرحمه1،حسنةتصانيففيه)6(ولهبالحديثعالماكان،المكريتي

:)7(الحافظالحازمي

حازمبنعثمانبنموسىبنمحمدبكرأبوالحافظتوفيوفيها:)8(شامةأبوالدينشهابالشيخقال

الناسخو""النسبفيالعجالة":منها،سنهصغرعلىالتصانيفصاحبببغدادالهمذانيالحازمي

الثامنفيوتوفي،وخمسمئةوأربعينتسعأوثمانسنةومولده.وغيرهما)9(الحديثفي"والمنسوخ

الله.1()0رحمه،السنةهذهمنالأولىجمادىمنوالعشرين

وخمسينهوثمانيرخيللعسنةخلتح!ثي

بنبالظاهرالملقبنصر)11(لأبيالعهدبولايةيعلمونهالسلطانإلىرسلالخليفةجهةمنقدم:فيها

علىيذكرهأن1)12(الدولعيزيدبنالملكعبدالقاسمأبادمشقخطيبالسلطانفأمر،الناصرالخليفة

)2

)3

)6

)7

)8

)9

)01

)11

)12

أيضأ.وله:ط

وحدها.طعن

الإسلاموتاريخ(2295باريسمجلدمن79الورقة)الدبيثيابنوتاريخ(9891/)الأثيرابنتاريخفيترجمته

(/12977).

شيخه.توفيوفيها:ط

.وغيره،الأثيرابنعنهناوما،سونده:أ،سويد:ط،ب

وحدها.أعن

ووفيات(2291/)والصفاتالأسماءوتهذيب(2137/)والروضتين(441)الدبيثيابنمختصرفيترجمته

.(3924/)الجنانومرآة(4452/)والعبر(097-21/978)الإسلاموتاريخ(592-4492/)الأعيان

.(2371/)الروضتين

وغيرها.:ط

.طفيالترحمجملةليست

أبي.إلى:ب،أ

.الجزءهذامن895سنةحوادثفيترجمتهسترد
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علىالفرنجمنبأسارىوأرسل،سنيةوهدايا،كثيرةتحفاالرسلمعالسلطانجهزثم،()1(المنبر

فكان،الخليفةدارمن)2(النوبيبابعتبةتحتفدفنالصلبوتبصليبوأرسل،حربهمحالفيهيئتهم

،()4(إليهيسجدكانمابعد،عليهيبصقوصار1،ويباس)3(يعظمكانمابعد،يداسبالأقدام

بالذهب،مطليانحاسمنوكان،الصخرةقبةعلىمنصوباكانالذيهوإنماالصليبهذاأنوالصحيح

الرتب.أسفلإلىاللهفحطه)5(

أمرهامنكانوماعكاقصة

يحاصرونها،بهافأحاطواعكامدينةإلىوساروا،الفرنجمنبصوركانمناجتمعرجبشهرفي)6(

منإليهمفسارخبرهمالسلطانوبلغ،إليهيحتاجونماللحصارفأعدوا،المسلمينمنفيهامنفتحصن

ويمانعهمعنهايدافعهميزلفلم،بالخنصرالخاتم)7(كإحاطةبهاأحاطواقدفوجدهم،مسرعادمشق

ثم،وصبيوامرأة،وسوقيجنديمن،أرادهمنكلإليهيصلالقلعةبابإلىطريقاجعلحتى،منها

ونظر،سورهاعلىفعلا(1)0الكريمةبنفسه9(هوودخلوالمقاتلة)8(والأمتعةالآلاتمنأرادمافيهاأولج

أصيلأوقتكلفيالبحرمن)11(إليهمتفدوالميرةوعددهمعددهموكثرةوجيشهمالفرنجإلى

مخيمهإلىالسلطانعادثم،الأمدادإليهمتصلحينكلوفي،ازديادفيلهمماوكل،)12(وفجر

.بالصوابأعلمواللهوفرسانرجالةمن،ومكانجهةكلمنعليهوتقدمإليهتفد(والجنود)13

عكامرجوقعة

فارسألفيمننحوفيمواكبهاإلىمراكبهامنالفرنج)14(برزتشعبانمنالأخيرالعشركانفلما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

له.بالدعاء:أ

.النوىباب:ط

يقبل.:ب،أ

وحدها.طعن

انحط.قد:ب،أ

.كانلما:ط

إحاطة.:ط

وحدها.أفيالأخيرةواللفظة.مقاتلةوأمتعةآلاتمنأرادمافيهاأولجثم:ب،أ

.بفيليس

.طفيليس

في.:ط

وحدها.بعن

عليه.وتفدإليهتصلوالجنود:ب

.شعبانمنالأخيرالعشرفيراجلألف..برزتثم:ب،أ
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،الشجعانالسادةمنمعهفيمنالسلطانإليهمفبرز،شعبانمنالأخيرالعشرفيراجلألفوثلاثين

الفرنجعلى()1الكرةكانتثم،النهارأولفيالمسلمينمنجماعةوهزم،عظيماقتالأعكابمرجفاقتتلوا

القتلىفكانت)2(الفرنجوأما،المئتينمنقريبالمسلمينمنفقتل،للمتقينوالعاقبة،اخرهفي

مستنزه)5(إلىالأولمكانهعنالسلطانتحولالوقعةهذهتمت)4(ولما،قتيلالافسبعةمنأزيد)3(بينهم

منكانذلكأنيعلمولم،والخيلالخيالة)6(لتستريحوالأذىالوخممنخوفأ،القتلىرائحةمنبعيد

لجميعأخندقامخيمهمحولفحفروا)8(الفرصةهذهاغتنموافإنهم،المخذولالعدو)7(مصالحأكبر

إذامنهايخرجونأبوابالهوجعلوا،شاهقاسوراترابهمنواتخذوامحدقا)9(البحرإلىالبحرمنجيشهم

وقوي()01(المسلمينعلىأالأمروتفارط،وارتادوااختاروالهالذيذلكمنزلهمفيوتمكنواأرادوا

رأيوكان،()11(وامتحانااللهمناختبارا1،وبالاالحالوازداد،عضالاالداءوصار،الخطب

صوبكلمنالأمدادفتأتيهمالبحر(ريح)12تطيبحتىيتركواولا،سريعاالكرةبعديناجزواأنالسلطان

قدمايدرولم،احتقرقدالفرنجلأمرمنهموكل،والضجر()13(بالملالإليهالأمراءفاعتذر،هريعأأ

،)14(بالبثالخليفةإلىوكتب،ويستنصريستنفرالملوكجميعإلىالسلطانفأرسل،القدرفيحتم

أخاهيطلبمصرإلىوأرسل،ها(واحادالمجماعاتالأمدادفجاءته،والحثبالتحضيضالكتبوبث

حسامالأميرمعالبحرفيقطعة)17(خمسينفيإليهفوصل،الأسطولويستعجل،)16(عليهفقدمأالعادل

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

14

16

17

.ئرةالدا:ط

وحدها.أعن

منهم.:ب،أ

تناهت.:ط

موضع.:ط

وليستريح.:ط

.للعدوالمصالح:ب،أ

.الفترة:ب،أ

بجيشهم.محدقاالبحرفيخندقأ:ط

وحدها.طعن

وحدها.طعن

.طفيليس

والضجر.الجيشبإملالالأمرعليهفتعذرصوبكل:ط

الكتب.وبتبالبت:ب،أ

.واحادا:ط

التالي.السطرفيالأسطوللفظةبعدطفيبينهماماجاء

.خمسونإليه:ط



371هـ585سنةوفيات

يمنةعنهالفرنجمراكبحادتالأسطولوصلفلما،المصريينعسكرفيالعادلوقدملؤلؤالدين

الضيقبعدأالصدوروانشرحت،والعددوالعددالميرةبالبلد)1"واتصل،منهوخافوا،ويسرة

إلاتعالئ)3(اللهمنملجأولا،عليههوماعلىهوبلحالماوالحالالسنةهذهوانسلخت()2(والكمد

.بالصوابأعلموالله،إليه

:الأعبانمنالسنةهذهفيتوفيوممن

:)4(الزمانأفضلبابنالمعروفالعباسأبو،وهبانبنالرحمنعبدبنأحمد

والنجوموالفرائضوالحسابوالأصولالفقهمنكثيرةعلومفيمتبحراعالماكان:الأثيرابنقال

الناسأحسنمنوكان،مات)6(أنإلىبهاوأقام،بمكةجاوروقد،(()ذلكوغيرأوالمنطقوالهيئة

.()7(تعالئاللهرحمه1،وخلقاصحبة

له،الشافعيةأئمةأحد:عصرون)8(أبيبناللههبةبنمحمدبناللهعبدسعدأبوالدينشرفالقاضي

ولدهفجعل،سنينبعشرموتهقبلأضرثم،بدمشقالقضاةقضاءوليوقد،")9(الانتصار"كتاب

ونصفا،سنةوتسعينثلاثاالعمرمنالدينشرفالقاضيوبلغ،)11(لقلبهتطييبامكانهالدين)01(محيي

الطريق.عرضبينهما،دارهقبالة،البريدبابسويقةعندأنشأهاالتي،)12(العصرونيةبالمدرسةودفن

الله.رحمهالعاملينوالعلماءالصالحينمنوكان

طلبفيورحل،)14(الموصلعانةحديثةمنأصلهكان:)13(فقالخلكانابنالقاضيذكرهوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

واتصلت.منهكلهاوخافتويسرةيمنةالفرنجمراكبجاءتالأسطولوصلفحين:أ

بذلك.:طفيمكانهما

وحدها.أعن

.(9502/)الأثيرابنفيوترجمتهعصرونأبيابنترجمةبعدط،بفيالترجمةهذهجاءت

وغيرها.:أ

بها.مات:ط

.بفيليس

-21/108)الإسلاموتاريخ(353/)الأعيانووفيات(2051/)والروضتين(9502/)الأثيرابنعندترجمته

.(3435/)الجنانومرآة(4256/)والعبر(308

.مجلداتأربعفيأنهعنهخلكانابنقال.(354/)الأعيانوفيات.تصحيفوهو.الانتصاف:ط

الدين.نجملاالدينمحيلقبهمحمدأابنهلأنتصحيفوهو،الديننجم:ط،ب

قلبه.بطيب:ط

.(131)الأطلالمنادمة

نقل.فيماتصرفوقد(354/)الأعيانوفيات

غربيه-فيفعانة،جهتيهمنبالموصلتحفانكانتابلدتان:وعانةوالحديثة.عانةمدينة:ب،الموصلحديثة:أ
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،وحرانسنجارقضاءوولي،وجماعة)2(الفارقيعليوأبي(الميهني)1أسعدعنوأخذ،شتىبلدانإلىالعلم

وبحمصبحلبمدرسةالديننورلهفبنىحلبإلىانتقلثم،)3(الغزاليةتدريسالديننورأيامفيوباشر

توفيأنإلى،وخمسمئةوسبعينثلاثسنةفيقضاءهافولي،الدينصلاحأيامفيدمشققدمثمأيضا)4(

حكاهلكن،المذهبخلافوهو،جائزوأنه،"الأعمىقضاءفيجزءا"جمعوقد،السنةهذهفي

صفوة"منهاكثيرةكتبأصنفوقد.)6(غيرهفيأرهولم:قال)5(.الأصحابلبعضوجهأالبيانصاحب

أربعة،في"الخلاف"و،أربعةفي")7(الانتصار"و،مجلداتسبعفي"المطلبنهايةفيالمذهب

،")8(مختصرأ"و"النظرماخذ"سماهوكتابأذلكوغير"المرشد"و1،"الشريعةمعرفةفيالذريعة"و

القاضيوكذلك،عليهفأثنىوالعماد،"تاريخه"فيعساكرابنذكرهوقد.وغيرها،الفرائضفي

الطويل(منأ:(01)قولهعنهخلكانابنأوردهومما،)9(كثيرةأشعاراالعمادلهوأورد،الفاضل

نعوشهاتهزالموتىبيتمزساعةكلوفيأحياأنأؤمل

أعيشهاالزمانفيليالبقاياليأنغيرمثلهمإلاأنا11وما

:(الهكاري)13()12عيسىالدينضياءالأميرالفقيه

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

العراقغربيسمالالواقعةنينوىمحافظةمركزاليوموالموصلقلت.البلدانمعجمفيكما.شرقيهفيوالحديثة

السورية.الحدودعلى

.الجزءهذاهـمن523سنةحوادثفيترجمتهتقدمت

.الجزءهذاهـمن528سنةحوادثفيترجمتهتقدمت

.الجزءهذاهـمن571سنةهوامشفيعنهاالحديثتقدم

.أخرىوبحمصمدرسةبحلبالديننورلهفبنى:ط

.(345/)الأعيانوفيات

.الوفياتفيوليست.ويصميعميالشيءحبكولكن:طفيبعده

تصحيف.وهو.الانتصاف:ط

وحدها.طعن

منها.خلكانوابن:ط

.(355/)الأعيانوفياتفيالبيتان

وهل.:ط

الفداءوأبو(894-3/794)الأعيانووفيات(2015/)والروضتين(9502/)الأثيرابنعندترجمته

بنعيسىبنمحمدبنعيسىمحمدأبو:الأعيانوفياتفيواسمه(608-12508/)الإسلاموتاريخ(377/)

بنعليبنالحسنبنزيدبنالحسنبنمحمدبنالقاسمبنمحمدبنعيسىبنالقاسمبنيوسفبنأحمدمحمدبن

الدين.ضياءالملقبالهكاريلهويقال-طالبأبي

عمرابنجزيرةبلدفيالموصلفوقوقرىوناحيةبلدةوهيالهكاريةإلىنسبةوالهكاري،الهكاريابن:ب،أ

.(البلدانمعجم).الهكارئةلهميقالأكراديسكنها
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للسلطانملازماكانثم،عندهوحظي،مصرإلىمعهدخل،شيركوهالدينأسدأصحابمنكان

بهفدفنالشريفالقدسإلىفنقل،عكامنقريباالخروبة)2(بمنزلةركابهفي)1(توفيحتىالدينصلاح

منعيسىالفقيهوكان،الجزري)4(البزريابنالقاسمأبيالشيخعلىتفقهممنكان،،)3(اللهرحمهأ

تعالئ.اللهرحمهالكباروالأمراءالنبلاءالفضلاء

الخليفةعند)7(مكانةلهوكانت)6(الخلبابنتفقه،النظاميةمدرس:)5.1الكرخيالمباركبنالمبارك

.،)9(تعالئاللهأرحمه"الطبقات"فيذكرتهوقد)8(.المثلخطهبحسنيضربوكان،والعامة

وخمسمئةوثمانيرستسنةخلت5ث!

وقتكلفيالبحرمن)01(إليهمتفدالفرنجوأمداد،عكالحصنمحاصروالسلطاناستهلت

إراحةبنيةتأتيمن)13(ومنهن،القتالبنيةليخرجن()12(الفرنجنساءأإنحتى()11(حينوكلأ

امرأةثلاثمئةفيهمركبإليهمقدم،،)15(وطروقضاءوخدمةراحةفيجدونأ،الغربةفيالعزبان)14(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

ط:مات.

عكا.علىمشرفالشامبحربسواحلحصنالخروبة

.طفيليس

ابنجزيرةإمامالشافعيالفقيهالجزريالبزريبابنالمعروف،عكرمةبنأحمدبنمحمدبنعمرالقاسمأبوهو

وألف.الشاشيوصحب،الغزاليحامدوأبيالهراسيإلكياعلىهـواشتغل471سنةفيمولده.ومفتيهاعمر

وتاريخ،البلدانمعجمفيترجمتههـ.056سنةتوفي.مختصروهوالمهذبكتابمنوالعللالأساميكتاب

.(21/174)الإسلام

والعبر(985-12/808)الإسلاموتاريخ(1122/)للمنذريوالتكملة(9502/)الأثيرابنعندترجمته

.(3043/)الجنانومرآة،المباركبنالمباركبنالمباركالكرخيطالبأبوفيهواسمه.(4257/)

.الجزءهذاهـمن552سنةوفياتفيترجمتهتقدمت

بمكانة.(أوحظي:ط

.طفيليس

وحدها.أعنالترحم

عليهم.تقدم:أ

.طفيليس

.النساء:ب،أ

الغربة.فيالعزبانهـاراحةالعزبانبنيةيأتيمنومنهم:أ

الغربة.فيلينكحوهاالعزبان

وحدها.طعن
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المسلمينفسقةمنكثيراإنحتى،والغربةالحربعلىثبتواذلكوجدوافإذا،النيةبهذهحسناء)1(

قدالألمانملكبأنوالفرنجالمسلمينبينوشاعالخبر)3(واشتهر،النسوةهذه)2(لأجلإليهمتحيزوا

انتصاراوملوكهأهلهوقتلالشامأخذيريد،القسطنطينيةناحيةمنمقاتلألف،)4(ثلاثمئةنحوفيأأقبل

الشغلمنفيههممامع()6(ذلكغائلةأوخافوا،عظيماهماالمسلمون)5(فحمل،المقدسلبيت

بهماللهلطفولكن،والقتالللحصارواشتدوا،بذلكالفرنجقلوبوقويت،الهائلوالحصارالعظيم

نإوتفصيلهبيانهسيأتيماعلى،المهالكفيوالضلالوالجوعبالبردالطرقاتفي)7(الألمانعامةوأهلك

تعالئ.اللهشاء

منجماعةأن")9(كامله"فيالأثيرابنذكرهما()8(العامالنفيرهذاأالنصارىنفيرسببوكان

مراكب،أربعةفيصورمدينةمنركبوا،وغيرهالمقدسببيتكانواالذينوالقسوس()01(الرهبان

علىويحثونهمالفرنجيحرضونالأخرىالناحيةمنالبحرقاطعهووما(1)1البحريةالبلاديطوفونوخرجوا

وخرابوالسبيالقتلمنالسواحلوأهلالقدسأهلعلىجرىمالهمويذكرونالمقدسلبيتالانتصار

فإذا،ويؤذيهيضربهآخرعربيرجلوصور،)12(السلامعليهأالمسيحصورةصورواوقد،الديار

فينزعجون،وماتجرحهوقديضربهالعربنبيهذا:قالوا؟)13(المسيحيضربالذيهذامنسألوهم

حجهموموضع،ونبيهمدينهملنصرةبلادهممنخرجواذلكفعند،ويحزنونويبكونويحمونلذلك

أعزمنأهليهمعندهمالذينوالأبناءوالزانياتوالزوانيالمخدراتالنساءحتىوالذلولالصعبعلى

.المخدراتوأخصالثمرات

وأجملهن.النساءأحسنمنامرأة:ط(1)

أجل.من:ط)2(

بذلك.الخبرواشتهر:ط)3(

بثلاثمئة.:ط()4

.والمسلمونالسلطانحملذلكفعند:ط)5(

.الخوفغاية:ط)6(

.جندهعامةوأهلك:ط،الألمانأمةوأهلك:أ)7(

ونفيرهم.بلادهممنوخروجهمالفرنجقتالسببوكان:ط)8(

.(55/)12التاريخفيالكامل()9

.والقسوسالرهبان:ب،أ(01)

أوربا.:والمراد،البحريةالنصارىببلدانيطوفون:ط(11)

وحدها.أعن()12

.الحذراتوأخص:ب،أفيبعده()13
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الذلفيمأسورأصاحبهوكان،بالأمان)2(أرنونشقيفالسلطانتسلم)1(الأولربيعنصفوفي

،القرآنوتفسيرالحديثكتبفيقرأوربما،الناسبأياموأخبرهمالفرنجأدهىمنوكان،والهوان

.()3(النفسكافر،القلبقاسيأ،الجلدغليظهذامعوكان

وشجعانها،بجيوشها)4(بلدانهامنالإسلامملوكجاءت،الربيعوأقبلالشتاءفصلانفصلولما

،)7(الخطيةوالرماحالنفطمنأحمالاالدينصلاحالملكإلىالخليفة)6(وأرسل،وفرسانهاورجالها)5(

البحروانفتح،دينارألفبعشرينومرسومأ،)8(الإتقانغايةصنعتهفيمتقنمنهمكل،ونقابينونفاطة

بالقوة)01(ويمدونهمأصحابهمينصرون،جزيرةكلمن،والنصارىالفرنج)9(مراكبوتواترت

النفط،فيهايعمللئلابالخلمسقاةجلودعليها،وحديدخشبمنأبرجةثلاثةالفرنجوعملت،والميرة

كيفيديرونهابحيثعجلعلىمركبةوهي،البلدأبرجةمنأعلىوهي،مقاتلخمسمئةمنهاالبرجيسع

علىوخافواحنقينعليهاوكانوا،المسلمينأمرهافأهمأ،كبيرمنجنيقمنهاكلظهروعلى،شاؤوا

فيفكرهالسلطانفأعمل،منهاضيقلهموحصل،يؤخذواأنالمسلمينمنفيهومن()11(البلد

فانتدب،أحرقوهاهمإنالجزيلةبالأموالووعدهمالنفاطينفاستحضر)13(،وإهلاكهاإحراقها)12(

النفطفأخذ،وإهلاكهالإحراقهاوالتزم،النحاسينعريفابنبعلييعرفدمشقمننحاسشابلذلك

كلورمى،تأججنارأصارحتىنحاسمنقدورثلاثةفيذلكوغلا،عرفها)14(بأدويةوخلطهالأبيض

حتىوجلعزاللهبإذنالثلاثةالأبرجةفاحترقت،عكاداخلمنبالمنجنيقالقدورتلكمنبقدرمنهابرج

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

14(

الاخر.:ب

قربالجبلمنكهففيجذاحصينةقلعة:أرنونوشقيف.تصحيفذلكوكل.أربون:ط،أريون:ب،أ

وتقع،شقيفقلعة-اليوم-لبنانجنوبوفي:قلت.(البلدانمعجم)الساحلوبينبينهادمشقأرضمنبانياس

هي.فلعلها،الفلسطينيةاللبنانيةالحدودقرب،النبطيةجنوب

الله.لعنه:ب،تعالئاللهقبحهالقلبكافر:أ

بخيولها.:ط

ورجالتها.:ب،أ

فأرسل.:ب

.طفيليس

.الإتقانغايةالصناعةلهذهمتقنينونفاطة:ب،أ

وحدها.طعن

يمدونهم.أصحابهمنصرةلأجل:ط

البلد.علىوخافواأمرهاأهمهمذلكالمسلمونرأىفلما:ط

قها.بإحرا:ط

وأحضر.:ط

.قدورثلاثةفيذلكوغلىيعرفهاأدويةإليهوخلط:ب،أ
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واحدةصرخةالمسلمونفصرخ،()2(فيهاكانمنواحترقامتصاعدةالجوفيألسنةلهاا(نارالمصارت

،عسيراالكافرينعلىيومأوكان،مقاتلتهممنكفورا)3(سبعونبرجكلفيواحترق،والتكبيربالتهليل

عملها)6(فيتعبواقدالفرنج)5(وكان،السنةهذهمنالأولربيعمنوالعشرين)4(الثامنالإثنينيوموذلك

(23:ادفرقانأمهومنثوزاهبلإفجعنتهعمل!نعملواماإكوقدقا)واحديوملمحيفاحترقت،أشهرسبعة

هذاعملتإنما:وقال،قبولهامنفامتنع،السنيةالعطيةالنحاسالشابذلك)7(علىالسلطانوعرض

.شكوراولاجزاءمنكمأريدفلا()8(سبحانهعندهماورجاءأاللهوجهابتغاء

أسطولليحاربوا)9(أسطولهمالفرنجفعبا،البلدلأهلالكثيرةالميرةوفيهالمصريالأسطولوأقبل

واقتتلأيضاالبلدأهلوقاتلهم،()01(الأسطولقتالعنليشغلهمبجيشهالسلطانفنهضأ،المسلمين

()12بشينيالفرنجفظفرت،والبحرالبرفيوحربا،عظيما)11(مشهودايوماوكان،البحرفيالأسطولان

قدالتي1،الميرةمنفيهبماالبلدإلىفوصل،الباقياللهوسلم،للمسلمينالذيالأسطولمنواحد

.(()13عسرهابعديسرهاعلىتعالئاللهوحمدوا،عشرهاإلىحاجتهماشتدت

مقاتل،ألفثلاثمئةمنقريب،غفير)14(وجمكثيرعددفيأقبلفإنهذكرهالمتقدمالألمانملكوأما

فماأيديهممنأخذحينأ،المقدسلبيتوالانتصار،المسلمينمنأهلهاوقتلالبلدخرابنيتهومن

كلفيوجلعزاللهأهلكهمبل،وقوتهاللهبعونشيئاذلكمننالفما،إقليمبعد()15(بإقليميمرزال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الجو.فيألسنةلها:ب،اللهبإذنناراصارتحتىالثلاثةالأبرجةفاحترقت:ط

.بفيليس

مقاتلتهم.منبرجكلفي:ب،كفوراسبعونمنها:ط

.(2531/)الروضتينفىوالخبرالثاني:ط

وكانت.:ب،أ

عليها.:ب،فيها:أ

عملتإنماوقالذلكمنشيئأيقبلأنفامتنعكثيرةوأموالسنيةبعطيةالنحاسالشابلذلكالسلطانأمرثم:ط

ذلك.

)8(عن

)9(ط

)01(ط

)11(ط

)12(ط

)13(ب

)14(ط

)15(ط

وحدها.ط

.ليحاربواأسطولهمالفرنجفعبي:

عنهم.ليشغلهم..نهض:

عظيما.يومأوكان:ب.عسيرايوماوكان:

.(2451/)الروضتينفيوالخبر،تصحيفوهو،بشبيني:

بعضها.إلىبلجذاإليهااشتدتقدحاجتهموكانت:وط.يسرهاعلىاللهوحمدت:

.جداكثيروعددعددفي:

.نالفماوالمدينةمكةحتىإقليمبعدالبلادإقليمايأخذوأن:
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بنهرملكهماجتازحتى،الحيوان()1(يقتلكماويقتلون،مكانكلفيأيتخطفونفكانوا،وزمانمكان

رأسه،فشجتشجرةجذم)2(إلىالماءحملهفيهصارفلما،فيهيسبحأننفسهفدعته،الجريةشديد

.()3(سجينإلىروحهوحشرت،المسلمينمنهأاللهوأراح،أنفاسهوأخمدت

أقبلواثم،()5(العدةمنهمأوقلت،شملهمتمزقوقد،)4(بعدهالملكفيالأصغرولدهفأقيم

ألففيوهملعكاالمحاصرينأصحابهمإلىجاؤواحتىعددهموقل1،فيهقتلواإلاببلد)6(يجتازونلا

مخالفةأرادفيمناللهسنةهذهأ،غيرهمولاملتهمأهلمنأحدعند()7(قيمةولاقدرلهموليسفارس

.()8(والمنةالحمدودله،شملهوتمزيقإهلاكهفيوأهلهالإسلام

كرهواكلهم)9(الفرنجملوكوأن،مقاتلالافخمسةفيوصلواالألمانأنسياقهفيالعمادوزعم

المركيسإلابهيفرحولم،بدولتهدولتهموزوال،)11(سطوتهمنيخافونلما،عليهم)01(قدومه

فإنه،وكيدهوبجيشهبهتقوىفمانه،اللهلعنه،المحنةهذهوأثارالفتنةهذهأنشا123(الذيصورصاحب

دباباتنصب،بباللأحدتخطرلمالحربآلاتمنكثيرة()13(أشياءأحدثأوقدبالحروبخبيرأكان

اللهفمن،جوانبهوتثلم،فتكسره)14(السورتنطح،حديدمنزلومولها،بعجلتسير،الجبالأمثال

.(()15الحمدودلهشرهامنأالمسلميناللهوأراح،وإتلافهابإحراقهاالعظيم

بالحربوناصبأالمسلمينجيشبهفصادم،الفرنجيبالعسكر()16(الألمانصاحبأونهض

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

12(

13(

14(

15(

16(

.الحيوانيتخطفكمايتخطفون:ط

.(جذم)المحيطالقاموسفيكماويفتحالأصلبالكسر-والجذم.طفياللفظةليست

.والبلادالعبادمنهاللهوأراح:ط

.طفيليس

عدتهم.:أ

.وقتلوالاإيجتازونولا:أ.بلدأيجتازونلا:ب

بهمقيمةولاقدرالهمولارأسابهميرفعوافلمفارسألففيإلاعكاعلىالذينأصحابهمإلىوصلوافلما:ط

عند.ولا

.الإسلامدينوإذلالاللهنورإطفاءأرادمنشأنوهكذا:ط

لإفرنج.ا:ط

قدومهم.:ط

ملكهم.سطوة:ط

تبين.لالفظه:ب،أفي

.بأشياءقدم:ط

فتمزقه.:طفي

منها.:طفيمكانهما

وحدها.طعن
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منفقتلوا،إليهبرمتها()1(الجيوشوتقدمتعليهبالنصرة،الحمدولهسبحانهاللهفمن،الدينصلاح

الأمتعة،من()2(كثيراشيئأأفنهبوابغتةالسلطانمخيمعلىمرةوهجموا،غفيرأوجماكثيرأخلقاالكفرة

توغلواحتىالفرنجوأمهل)4(بأصحابهفركب-الميمنةرأسوكان-بكرأبوالعادلالملك)3(إليهمفنهض

بعدجماعةمنهميقتلزالفما)6(يديهبينمن)5(فتهاربوا،والحسامبالرماحعليهمحملثم،الخيامبين

إلىوأحب1،الباسمةالرياضمنأزهىحللامنهمالأرضوجهكسا)7(حتى،فرقةبعدوفرقة،جماعة

العمادوزعم،،)01(الافخمسةقيلمافأقلمنهمقتلماوحزر1،()9(الناعمةالخود)8(منالنفوس

.(()11الحمدودئهأالافعشرةالعصرإلىالظهربينفيمامنهمقتلأنهوغيره

مامنهموكثيرخيامهمفي)12(القيلولةوقتنائمونهمبلجرىبمايشعرلمالميسرةوطرفهذا

دونهم،أوعشرةالمسلمينمنقتلوإنما،الألفمنأقلوكسروهموراءهمساقواالذينوكان،درى

الصلحيطلبونوكادوا،()13وأضعفهمالفرنجالجيشهذاأوهنوقد،عميمةونصرة،عظيمةنعمةوهذه

البلد.عنوينصرفون

كثيرةأموالومعهتعالئاللهلعنه،كندهري)14(لهيقالملكمعألبحرمنإليهمعظيممددقدومفاتفق

عكاعلىونصب،الدينصلاحالسلطانللقاءمعهيبرزواأنوأمرهم،عليهم)16(وعزم)15(فيهمفأنفق

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

16

.(المسلمينجيوشفجاءت):ط

بعض.:طفيمكانهما

حا.فيليس

أصحابه.في:ط

.بفيليس

يديه.بينفهربوا:ط

.كسوا:ط

.الخدود:ط

.أفيليس

.الافخمسةمنهمقتلإنهقيلماوأقل:ط

أعلم.والله:طفيمكانهما

القائلة.:ط

وأضعفه.:أ

لهيقال.البحريةالكنودمنكند:(9802/)الأثيرابنوعند.تصحيفوكلاهما،كيدهري:ط،كندي:ب

هذاهـمن095سنةحوادثفيذكرهوسيرد.لأمهانكلتراملكأخيوابنلأبيهافرنسيسملكأخيابنالكندهري

.الجزء

عليهم.:أ

المسلمين.لقتالمعهيبرزواأنوأمرهمعليهموعزم:ط
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كتبوجاءت،البلد)2(أهلفأحرقها،ديناروخمسمئةألفامنهماواحد)1(كلعلىغرم،منجنيقين

ولاملكهيجاوزلم)4(وأنه،الألمانملكجهةمنالدين)3(لصلاحيعتذرالقسطنطينيةمنالرومصاحب

ودله،وقعوكذلك،مكانكلفيسيهلكهماللهبأنالسلطانليبشر))"(ولكن،جنودهلكثرةباختيارهبلده

.الإحسانالقديمالحمد

رسلهمعالسلطانفأرسلوخطيبا)6(جمعةللمسلمينعنديسأقيمإني:لهيقولالسلطانإلىوأرسل

بالقسطنطينية،الخطبةفأقيصت،محموداومشهدا،مشهودايوماإليهمدخولهميوموكان،ومنبرأخطيبا

)7(
بردله)9(والحمد)8(المسافرينوالتجارالمسلمينمنهناكمنفيهاواجتمع،العباسيللخليفةودعي

العالمين.

في،(،)12السلطانإلىأقراقوش(1)1الدينبهاءالأميروهو1()0السلطانجهةمنعكامتوليوكتب

فلما،شعبانمنالنصفليلةإلىيبلغهمماإلا)13(المؤونةمنعندهميبقلمإنه:شعبانمنالأولالعشر

العدوفيبلغذلك)15(إشاعةمنخوفالهم)14(يبدهاولمنفسهفييوسفأسرهاالسلطانإلىالكتابوصل

.القلوبوتضعف،المسلمينعلى(فيقووا)16

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

14

16

وخمسمئة.ألفأحدهماعلىعزم:أ

البلد.داخلمنالمسلمونفأحرقهما:ط

إلى.يعتذر:أ

.تجاوزهوأنهباختيارهبلدهيتجاوزلموأنه:ط

ولذلك.:أ

وخطبأ.جمعةعندهللمسلمينيقيمبأنهيخبرهالسلطانإلىوأرسل:ط

ودعا.:ط

إليها.والمسافرينالأسرىوالمسلمينالتجارمنالمسلمينمن:حا

الحمد.ولثه:أ

الدين.صلاحالسلطان:ط

.الجزءهذامن795سنةحوادثفيترجمتهسترد

الجملة.آخرفي(شعبان)لفظةبعدط،بفي(السلطانإلى)لفظتاجاءت

بعدها.(الأقواتمن):بإضافةطفيذاتهاوالرواية.المدينةفي:ب

لأحد.:ب،أ

.شيوع:ب،أ

.فيقدموا:ط
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وصلتثم،سيرهفتأخرعكا،إلىبالميرة)1(ليقدمالمصريةبالديارالأسطولأميرإلىكتبقدوكان

الحاجبالأمير)3(صحبةوهيالشتاء،طولالبلدأهليكفيماالميرةمنفيها،النصفليلةبطس)2(ثلاث

فاقتتلوا،البطسويتلفا)5(البلدعنليحاجزالفرنجأسطولإليهاتقدمالناساعلىأشرفتفلما،لؤلؤ)4(

()01والفرنجسلامتها)9(،في()8(وجلعزأاللهإلىيبتهلونالبر()7(أفيوالمسلمونعظيما)6(قتالأالبحرفي

فسارتللبطسالريحوطابت،مراكبهموسلمالمسلميناللهفنصر،الضجيجارتفعوقد،وبحرابراأيضاتصرخ

فرحاوالجيشالبلدأهلبها)12(ففرح،سالمةالبلدودخلت،بالميناءالمحيطةالفرنجيةالمراكب)11(فأحرقت

بطسةالمصرياتالثلاث)دأ(البطسهذهقبلجهزقدالسلطانوكان،()14(الحمدودله1،جذا)13(شديدا

والنشابوالقديدوالشحموالبصلالجبنمنكثير)17(اشيءوفيها،غرارةأربعمئةفيها،بيروتمن)16(عظيمة

الفرنجبزييتزيوا)91(أن)18(البحارةمنفيهامنوأمر،المغنومةالفرنجبطسمنالبطسةهذهوكانت،والنفط

علىبهاوقدموا،الخنازيرمنشيئاالبطسة)02(فيمعهمواستصحبواالزنانير،وشدوا،لحاهمحلقواإنهمحتى

غائلةالفرنجفحذرهم،)21(الرميةمنخرجإذاالسهمكأنهاسائرةوهيمنهمأنهمفاعتقدوا،الفرنجمراكب

.يقومأن:ط

.(2016/)والروضتين(9902/)الأثيرابنفيوالخبر.البطس:ط

وحدها.أعن

.الجزءهذامن695سنةحوادثفيترجمتهسترد

فيها.ماويتلفالبلدوبينبينهاليحولالفرنجأسطولإليهانهضالبلدعلى:ط

.شديدا:ط

.أفيليس

.(تعالئ):أ

وحدها.طعن

.تصرخأيضاوالفرنج:ط

فاحترقت.:ب

.وفر!:أ

وحدها.بعن

.طفيليس

.(بطسالثلاث):ب،أ

.كبيرة:ط

.طفيالنفطكلمةبعدبينهماماجاء

.التجارمن:ط،ب

.يلبسواأن:ط

معهم.البطشةفي:ط

.القوسكبدمن:ط
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ولايقفواأنيمكنهملاقويةوالريحمعهامغلوبونأبأنهمفاعتذروا)1(المسلمينناحيةمنالميناء

خدعة،والحرب،الميرةمنمعهمكانماوأفرغوا)3(الميناءولجواحتىكذلكزالواوما،ا)2(ينصرفوا

نأإلى)4(مؤونتهموكانت،وأثرىوسرورأ،خيرأبهاالثغروامتلأ،عبرىالكفروعينالميناءفعبرت

.)5(المصريةالثلاثالبطستلكعليهمقدمت

)8(خرطوملهاعظيمةبطسةالفرنجفاتخذت،الذبان)7(برجلأحدهمايقال،برجانيكتنفها)6(البلدميناءوكان

فعظم،()11أرادوهماإلىفوصل1()0قلبوهالأبرجةأوالأسوارمنشيءعلىيضعوهأنأرادواإذا)9(حركاتوفيه

وغرقها،فأحرقهانارمنشواظأعليهااللهأرسلحتى،محتالينأمرهافييزالواولم،المسلمينعلىالبطسةهذهأمر

المسلمونأراد(21إذا()احتى،محضحطبفيهاخلفهاوأخرى،جزلاوحطباكثيرانفطأفيهاأعدواالفرنجأنوذلك

بطسبينسائرةوهي)دأ(فاحترقتالحطببطسةعلىالنفطأرسلوا)14(بمراكبهمالميناءعلىالمجاحفة)13(

أرسلوافلما،فيهاأحكموهقدقبوتحتمقاتلةلهمأخرىبطسةفي()16(وكان،الأخرىواحترقت1،المسلمين

فما،الليلةتلكالهواءلشدةوذلكا)18(الرحمنالرحيمااللهبقدرةعليهمالأمرانعكسالذبان)17(برجعلىالنفط

()91وهلك،فتلفتالمقاتلةبطسةإلىووصل،فغرقتالأخرىإلىالحريقوتعدى،فاحترقتبطستهمالنارتعدت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

17(

18(

91(

ط:البلد.

الريح.قوةمنحبسهايمكنهمولاعنهامغلوبون:ط

.فرغوافأ:ط

.أنإلىفكفتهم،برواتبهم:ب

المصونة.:ب

يكشفها.:ب،البلدوكانت:ط

.(2163/)الروضتينفيوالخبر،الديان:ط

.حزم:ب

.محركات:ط

.كلبوه:أ

.أرادواما:ط

فلما.:ط

المحافظة.:ط

.طفيليس

فأحرقت.الحطبةالبطسةتلكعلى:أ

وحدها.طعن

.(2163/)الروضتينفيوالخبرالديان:ط

وحدها.بعن

فيها.بمنوهلكت:ب،أ
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:()2(المبينكتابهفيتعالئقالكماأالكافرين()1(منالكتابأهلمنأسلفمنفأشبهوا،فيهامن

.(2:الحشرأ!أتمؤشينوأتدىبأيديهغبيوتهمصكربون)3(!يو

فصل

فقتلواالبلدأهلإليهمفبرز،الخندقإلىنزلواحتىللبلد)5(الفرنجحصاراشتدرمضان)4(ثالثوفي

إلىحريقهوسرى،الأسوارلحصار)7(اتخذوهالذي)6(الكبشحريقمنوتمكنوا،كثيراخلقامنهم

فيحديدمنبكلاليبإليهمالمسلموناجتذبهثم،السماءعنانفي)9(عظيمةلهبةلهوارتفعت)8(السقوف

قنطارمئةالحديدمنفيهفكان،أيامبعدفبردالباردالماءعليهوألقوا،عندهم1(فحصلوه)،سلاسل

والمنة.الحمدودله،بالدمشقي

مععكاحصارفي)13(إربلصاحب)12(الدينزينالملكتوفيرمضانمنوالعشرينالثامن(وفي)11

الذيوهو،فيهالدين(مظفر)15أخوهوعزي،()14وجودتهوغربتهألشبابهعليهالناسفتأسف،السلطان

والزهاحرانويتركشهرزور)16(إليهيضيفأنالدينصلاحالسلطانمنوسأل،بعدهمنالملكفيقام

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

14

16

.أفيليس

تعالئ.قولهفي:طفيمكانهما

شنيع.تصحيفوهو.يخربون:ط

.رمضانشهرثالثوفي:ب

للمدينة.:ط

.(2164/)الروضتينفيوالخبر،تصحيفوكلاهما.المكبس:أ،الكبس:ط

.عدوهأ:ب

.السفود:ب،أ

وارتفعت.:ط،إليهفارتفعت:ب،عظيملهب:أ

فحصل.:ط

عكا.علىفتوفيإربلصاحبالدينزينالملكرمضانمنوالعشرينالثامنفيالسلطانمعوكان:أ

(9021/)الأثيرابنفيوأخبارهترجمته.محمدبنبكتكينبنعليالدينزينبنيوسفالدينزينهو

.(4026/)والعبر(2164/)والروضتين

عكا.علىالسلطانمعوكان:ب

.بفيليس

.581سنةهوامشفيالدينمظفرترجمةتقدمتوقد.الدينمظفرأخاهوعزى:ط

مراحلأربعمسيرةعلىتقعأنهالوسترنجكيلاحظوقد،وهمذانإربلبينالجبالفيوبلدةواسعةكورةشهرزور

.(226)الخلافةوبلدان،(البلدانمعجم).الدينورغربيشمالي
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،تقليد)2(لهوكتب،ذلكإلىفأجيب،نقدادينارألفخمسينذلكمع()1وتحمل،وغيرهاوسميساط

واللهأالدينصلاحالسلطانأخيابنعمرالدينتقيالمظفرالملكإلىتركهماوأضيف،لواءلهوعقد

.()3(أعلمتعالئ

فصل

إليهيحتاجماالسلطانإلىويجهز،بهاالممالكيدبر()4(المصريةبالديارأالفاضلالقاضيوكان

والكتب()5(محصولمنفيهإليهيحتاجومااالأسطولوعمل،والنفقاتوالأموالالأقواتمنمنها

قادمةالفاضلةالكتبوكذلك،المسلمينأمربهيصلحفيمايستشيره،حينكلفيإليهواردةأالسلطانية

هوإنماالحصارفيالتطويلهذاسببأنفيهيذكركتاب()7(ذلكفمنا،()6(أوانكلفيالسلطانعلى

إلاعندهمايناللااللهإن:بعضهافيويقول،الناسبين)8(المحارموارتكاب،الذنوبكثرةبسبب

()9(الحصاريطوللافكيف،شريعتهأمروامتثال1،إليهبالرجوعإلاالشدائديفرجولا،بطاعته

يتوقعلامامنهاتعالئاللهإلىطلعوقد1،فاشيةموضعكلفيوالمظالم،باديةمكانكلفيوالمعاصي

والفواحشالمنكراتمنفيهظهرقدالمقدسبيتأنبلغهقدأنهوفيه،()01(منهيستعاذماإلابعدها

.()11كبيرةبكلفةإلاتلافيهيمكنلامابلادهفيوالظلم

عواقبلنا)13(لعجلصدقناهولو،أنفسناقبلمنأتيناإنما:فيهيقولكتاب()12(ذلكومنأ

فلا،بهإلاعليهنقدرلامالنالفعلأمرهمنعليهنقدرمافعلثاولو،بعدوناعاقبنالماأطعناهولو،صدقنا

ا(أ:ويحمل.

2(ط:تقليدا.

وحدها.أعن3(

بمصر.:ط(4

.طفيليس(ه

.طفيليس6(

فمنها.:ط7(

من.:أ8(

وشريعته.لاوالامتثال:ب،لشريعتهوالامتثال:أ(9

منه.الاستعاذةبعدهيتوقعمامنهااللهإلىصدروقد:ط(51

.كثيرة:ط(11

ومنها.:ط(12

.(2167/)الروضتينفيوالخبر.اللهلعجلصدقناولو:ط(13
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ء(1)
نأالأعوانولا،تكثرأنالعساكرننتظرولا)2(ربهإلايرجولا،نفسهإلايلمولا،عملهإلااحديستحصم

.)3(
فلانولا،يقاتلأنيعتمدالذيفلانولا،والأعوانالعساكربكثرةيغترولا،تحصرأنالأموالولا،تحصر

واللطفبهوالنصر،إليهااللهيكلناأننأمنولا،بها)4(النصرليساللهعنمشاغلهذهفكل،يسيرأنينتظرالذي

قددعائناجوابلكان،دعائناطريقتسدأنهافلولا،ذنوبنامنتعالئاللهونستغفر،لهالجميلة)5(والعادة،منه

واللاحق.السابقالقضاءفيلمولانااللهخار،عائقطريقفيولكن،غسلقدالخاشعيندموعوفيض،نزل

.)6(
فيههومماقلبهعلىحملمابسببجسمهفيالضعفمنالسلطانعندلمافيهيتألماخركتابو!ي

جسمفيالذيالضعفهذابقيةإلاشائنةالمملوكنفسفيوما:فيه)7(يقولتعالئاللهأثابه،الشدائدمن

الطويل(منأ:قال)8(ثم،وأبصارنابأسماعناونفديه،بقلوبنافإنه،مولانا

وحديفبيأقولمماأشفقواوإنأذىمنبكماالخداممعشربنا

إلىالفاضلمنعدةكتباالمكانهذافي")01(الروضتين"في)9(الدينشهابالشيخأوردوقد

نأجديرةوهي،سحبانمثلهاعنيعجزأ،الجهادعلىوتحضيضوموعظةفصاحةفيها،السلطان

أنصحه،كانماوزيرومن،أفصحهماإنسانمناللهفرحمه،(1()1العقيانقلائدعلىالذهببماءتكتب

أرجحه.كانماعقلومن

)12(فصل

المسلمين،أمير)14(المغربملكإلىالسلطان)13(لسانعلىبليغاكتاباالفاضلالقاضيوكتب

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

)12

)13

.(2671/)الروضتينفيوالخبر.يختصمفلا:ط

.والأعوانالعساكربكثرةيغترولا:ط

وحدها.بعن

الله.عندمنالنصروإنما:طفيبعده

.والعبادة:أ

ومن.:ط

بقوله.:ط

.(2167/)الروضتينفيالبيت

صاحب.:ط

.(017-2165/)الروضتين

.طفيليس

.بفيليس

.السلطانعن:أ

.الغربملك:ط



385هـ586سنةأحداث

فيمراكبإرسالفيبهيستنجد)2(،)1(المؤمنعبدبنيوسفبنيعقوب،الموحدينجيشوسلطان

حكاها،()4(مليحةبليغةفصيحةأطويلةعبارةفي)3(الإفرنجيةالمراكبعلىلهعوناتكونالبحر

التحفمنسنية()6(بهديةذلكمعأالدينصلاحالسلطانوبعث،وحسنهابطولها،)5(الدينشهابأ

ابتداءوكانأمنقذبنالرحمنعبدالحزمأبيالدينشمسالكبيرالأميرصحبةكلهوذلك،والألطاف

منالعشرينفي،)8(يعقوبالسلطانأعلىفدخل،السنةهذهمنالقعدةذيثامنفيالبحرفي،)7(سيره

شيئا،الإرسالذلك)9(يفدولم،وثمانينثمانسنةمنالمحرممنعاشوراءإلىعندهفأقام،الحجةذي

الإرسالعدمإلىالفاضلالقاضيإشارةوكانت،المؤمنينبأميريلقبلمإذيغضب()01(السلطانلأنا

تعالئ.اللهبمشيئةوقعماوقعولكن،عليهوالتعويل،إليه

فصل

الأمورمنيكابدهماكثرةمن،مزاجسوءالدين()12(صلاحللناصرأحصل()11(السنةهذهوفيأ

منهمجماعةفتجرد،الإسلامحوزةفي،اللهلعنهم،المخذولالعدوفطمع،الأجاجمنأمرهيالتي

ميمنةالجيوشالسلطانفرتب،وعددكثيرعددفيفأقبلوا،الحصارعلىاخرونوثبت،للقتال

وحادواالحربموقفمنفرواالكثيفالجيشمنعاينوامارأوافلماأ،وجناحينوقلبا،)13(وميسرة

.()14(الحمدودلهغفيروجمكثيرخلقمنهمفقتلالوغىحومةعن

.الجزءهذامن595سنةحوادثفيترجمتهسترد(1)

.يستنجده:ط،ب)2(

الفرنجية.المراكبعلىللمسلمينعونا:ط)3(

وحدها.طعن()4

شامة.أبو:ط()5

.الكتاب:ط)6(

.وسار:ط)7(

.المغربسلطان:ط)8(

.هذا:ط)9(

لأنه.:ط(01)

وفيها.:ط(11)

.للسلطان:ب،أ(1)2

.ويسرةيمنة:ط()13

.غفيراوجمعاكثيراخلقامنهمفقتلواالكثيفالعدورأىفلما:ط(1)4
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البحر،اغتلام)2(بسببالهلاكمنخوفاالبلدعن()1الفرنجمراكبوانشمرتالشتاءفصلدخلولما

ليلا)3(والمقاتلة،العظيمالحصرمنفيههمممايريحهمأنالسلطانمنالمسلمينمنالبلدفيمنسأل!

علىوعزم،السلطانلهمفرق،بدلهمالبلدإلىيرسلوأن،وجهاراسرا،ومساءوصباحا،ونهارا

ولم:قالوا)4(،غيرهماخرجيشافجهز،ومأمورأميربينمامسلمألفعشرينمنقريباوكانوا،ذلك

جددوهم،البلديدخلونهؤلاءوأن،خيراإلاالسلطانقصدماولكن،جيدبرأيذاك)5(يكن

بالبلدكانواالذينأولئكأولكن،أولئكإلى)7(بالنسبةراحةفيوهم،قويعزمولهم،)6(الهمم

المصابرةمنفيههمماعلىتمرنواوقد،عظيموصبرأوبالقتالبالبلدخبرةلهمكانت،)8(منهوخرجوا

البلدأهل)11(تكفيميرةفيها)01(مصرمنبطس،)9(سبعالداخلينلهؤلاءوجهزت،وبحرابراللأعداء

منواقتربت،البحرتوسطتلماأنها-بعدومنقبلمنالأمروله-تعالئ)12(اللهفقدر،كاملةسنة

فاختبطت،عظمهاعلىالبط!ستلك)14(فقلبت،)13(البحرفيأعظيمةريحعليهاهاجت،الميناء

،البحارةمنبهاكانمنوهلك،الميرةمنفيهاكانماوغرق،وغرقتفتكسرتوتصادمتواضطربت

مرضاوازداد،السلطانمرضواحتد،جداالأمرواشتد،المسلمينعلىعظيموهنذلكبسببفدخل

إلاقوةولا،البلدأخذعلى،)16(المخذول!للعدوعوناأذلكوكان،،)15(اللهعافاهأ،مرضهإلى

2(

3(

4(

6(

7(

8(

9(

2(

3(

4(

6(

فرنج.ل!ا:أ

.(غلم)البلاغةوأساس(القاموس)هاجواغتلم-كفرح-غلم

.لقتالوا:ط

وحدها.أعن

ذلك.:ط

.شديدةحدةبهمم:ط

أولئك.ماإلى:ط

وحدها.طعن

بطش.وقدمذلكبسببفانمحقتسنةتكفيهممؤنةفيهاتمونواوقدوجلدصبرلهموكان:ط

فيه.:ط(

كاملة.سنةتكفيهم:ب،أ(

العظيم.اللهفقدر:ط(

.طفيليس(

عظمها.علىوتغلبتالبطشتلكفانقلبت:ط(

.راجعونإليه!اناللهفإنا:ط(

عنوانأ.:أفيمكانهما(



387هـ586سنةأحداث

عليالدينسيفالأميرعكاإلىالداخلينعلىالمقدموكان،السنةهذهمنالحجةذيفيوذلك،بالله

.()1المشطوببنأحمدابن

فسبقهمإليهاالفرنجفبادر،عكاسورمنعظيمةثلمةسقطتالحجةذيمنالسابعاليوموفي

مماأشدبنوهاحتىعنهايمانعونومازالوا،بنحورهمدونها)2(وقاتلوا،بصدورهمسدهاإلىالمسلمون

وأبهى.وأحسنوأقوى،كانت

:ذلك)4(فييقولالسلطانفكان،والكافرالمسلم)3(الجيشينفيعظيموبا!السنةهذهفيووقع

الخفيف(مجزوءمنأ

معيمالكاواقتلواومالكااقتلوني

منوجماعة،،)3(السنةهذهمنأ،الحجةذيثانيفي،اللهلعنه،الألمانملكابنموتواتفق

وأوقدوا،عظيماحزناالألمانملكابنعلىالفرنجفحزن،اللهلعنهمالفرنجوسادات،الكندهريةكبراء

جماعةالسلطانواستأمن،والمئتانالمئةالفرنجمنيهلكيومكلفيوصار،خيمةكلفيعظيمةنارا

والمنة.الحمدودلهمنهمكثيرخلقوأسلم،والحصروالضيق)6(الجوعمنفيههمماشدةمنمنهم

قدوكان،السلطانعلىا)8(المصريةالديارمنأالفاضلالقاضيقدما)7(الشهرهذاوفيأ

منويكتمهيسرهكانما9(الاخزإلىمنهماواحدكلفأفضى،صاحبهإلىمنهماواحدكلشوقطال

اللهرحمهماالمؤيدوالأميرالموفقالسلطانعلىالصدقوزيروقدم،المسلمينمصالحفيهاالتيالاراء

تعالئ.

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.الجزءهذامن588سنةحوادثفيترجمتهوسترد.اللهأيده:بفيبعده

عنها.:ب،أ

والكافرين.المسلمينفي:ط

أصحابخواصمنوهو،المشهورينوالأبطالالشجعانمنالنخعيبالأشترالمعروفالحارثبنمالككان

الجمل،يومجميعأخرجاوقد،الأبطالمنأيضاالزبيربناللهعبدوكان.عنهاللهرضيطالبأبيبنعليالإمام

وابن،مرارأذلكوفعلا،صدرهعلىوركبتحتهجعلهصاحبهعلىقويإذامنهماواحدكلصارتماسكافلما

أتلفإذاأتلفبأنرضيتقدأنيبذلكيريد:شدادابنقال.النخعيالأشتربمالكيريد.البيتهذاينشدالزبير

.(2018/)والروضتين(7591/)الأعيانوفيات.اللهأعداء

وحدها.أعن

.بفيليس

وفيها.:ط

مصر.من:ط

صاحبه.:ط
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:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوممن

ثلاثمئةفي:ويقال،مقاتلألفمئتيفيأقبلالذيالألمانملكفيهاهلك:()1(الألمانملكا

بكمالهاالشامبلادانتزاعيريد،البلدانمنبعدهاومابالقسطنطينيةفاجتاز،بلادهأقصىمنمقاتلألف

أيدهأ-الدينصلاحالملكاستنقذهالذيالمقدسلبيت-زعمهفي-انتصارا،المسلمينأيديمن

اللهوقدر،وموضعموطنكلفيويتفانوا،جيشهيتناقصاللعينيزلفلم،المشركينأيديمن-()2(الله

،الأنهاربعضفييسبحنزلأنهوذلك،()4(تعالئاللهألعنهما،فرعونأهلككما،بالغردتى)3(هلاكه

الله.لعنه،ساعتهمنومات،رأسهفشدخت،هناكشجرةجذمإلىفألجأه،قسراالماءفاحتمله

تقهقر،قدوأمرهمنهمبقيبمنوأقبل،الأصغرابنهعليهمالألمانفملك:()5(الألمانملكابنأ

قدالمسلمونوكان،مقاتلألففي:وقيل،الافخمسةفيبعكاإخوانهمإلىوصلواأنهموالمقصود

قولااللهوكات!والقتال)7(المؤمنيناللهفكفى،شديداخوفاوخافوا،عظيماهثا)6(قدومهممنحملوا

.(25:الأحزابأ!و!يرا

قاضيابنالدينمحيي،)8(بالموصلالقضاةقاضي،حامدأبو،اللهعبدبنمحمدبنمحمد

شعرهمنلهوأنشد،)11(الكاتبالعمادعليهأثنى:)01(الشافعيالشهرزوري،الدينكمال)9(القضاة

الكامل(منأ:قوله

أدلة!الصفاتب!ثباتقامت

أقبلتلفاالتنزيهوطلائع

التعطيلأئمةظهورقصمت

والتمثيلالتشبيهذويهزمت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

ذلك.منفائدةأرولم،الترجمةجميعإيراديتطلبكبيرااختلافاطفيعماتختلفتليهاوالتيالترجمةهذهرواية

وحدها.بعن

إهلاكه.:ب

.بفىليس

.(018-2917/)والروضتين(9702/)الأثيرابنعندأخباره

منهم.:ب

.القتالشرهممن:ب

وحدها.أعن

.أفيليس

وتاريخ(4462/)الأعيانووفيات(2182/و263-1/262)والروضتين(2932/)الشامخريدةفيترجمته

.(3432/)الجنانومراة(4/925)والعبر(482-21/823)الإسلام

.(2182/)الروضتينفيالأبيات
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والتنزيلالأخباربأدلةجميعناإليه(صرنا)1مافالحق

التضليلفيالجهلفرطألقاهفقدمقتديابالشرعيكنلممن

وخمسيئةثيانيووسبمسنةخلت5ث!

938

وتمالؤواالفرنجعلى،البحر)4(ملوكمنوغيرهماإنكلترا)3(وملكالإفرنسيس)2(ملكقدم:فيها

تفصيله.سيأتيكماالسنةهذهفيعكاأخذ)5(على

وقد،الجانبينمن()7(حالهعلىأعكاعلىالشديدوالحصار()6(السنةهذهأاستهلتوقد

ودخولدخولهمليتكامل،البحرجانبإلىمخيمالعادلوالملك،البلدإلى)8(البدلدخولاستكمل

بهم.اللهلطفميرتهم

منهمفقتلواالفرنجمخيمعلىفهجمواعكامنالمسلمونخرجمنها)9(الأولربيعمستهلليلةوفي

فغرقللفرنجعظيممركب(وانكسر)12،امرأة(1)1عشرةاثنتيوسبوا،كثيراشيئا(1ونهبوا)0،كثيراخلقا

ابنمحمدالدينناصربنشيركوه)14(الدينأسدحمصصاحبوأغار،باقيهموأسر()13(خلقفيهأ

وظفر،والأغناموالأبقارالخيولمنكثيراشيئامنهمفاستاق،طرابلسبأراضيالفرنجسرحعلىشيركوه

فرسه.بهعثرصغيرطواشيسوىالمسلمينمنيقتلولم،فقتلوهمالفرنجمنكثيربخلق)15(اليزك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

14(

قاسرنا.الحق:أ

الفرنسيس.:ط

.انكلتيره:(2182/)والروضتين،انكلتار:(9132/)الأثيروابن،انكليه:ب،أ

الفرنج.البحرملوك:ط

الشائع.اللفظلأنهالكتابفيوردحيثماطلفظوأثبتنا.أفيليس

وحدها.أعن

.طفيليس

.العدو:ط،البلد:ب

وحدها.طعن

.كثيرأشيئاوغنمواوسبوا:ط،ب

خطأ.وهوامرأة،عشراثني:ط

فانكسر.:ب

فيه.ما:ط

.الكتابهذامن(637)سنةوفياتفيترجمته.تصحيفوهوشيركوهبنالدينأسد:ط،بفي

الجيش.مقدمة:واليزك،(2183/)الروضتينفيوالخبر،الترك:ط،ب
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مشحونةملعونةبطسستفي)2(فليبإفرنسيسملكالفرنجإلىوصلالأولربيععشر)1(ثانيوفي

لعظمتهوذلك،حكمملوكهممنمعهلأحديبقلمعليهموقدمإليهموصل)3(وحين،الصليببعبدة

عكا،سورعلى،)4(فوقعيدهمنفطارا،هائل،الأشهبالبازوهوأبيضعظيمبازمعهوقدم،عندهم

ذلك.إلىيجابوافلمدينارألففيهالفرنجفبذل،الدينصلاحالسلطانإلى)5(بهوبعثواأهلهافأمسكه

يجئولمالإنكليز)7(ملكسفنووصلت.أيضاملوكهمأكابرمنوهوكندفرير)6(بعدهوقدم

صاحبها.يدمنوأخذهاقبرصبجزيرةلاشتغاله)8(ملكهم

صلاحالناصرالسلطان)9(لخدمة،الربيعفصلأولفيبلدانهامنأيضاالإسلامملوكوتواصلت

.(1)0اللهأيده،الدين

كانواإنهمحتى،فيسرقونالفرنجخيامإلىيدخلونلصوصللمسلمينكانوقد:العماد)11(قال

وجداأمهعليهفوجدت،أشهرثلاثةابنمهدهمنرضيعاصبياأخذبعضهمأنفاتفق،الرجاليسرقون

تذهبيأنلكأذناوقد،القلبرحيمالمسلمينسلطانإن:لهافقالوا،ملوكهمإلىواشتكت،شديدا

وجعلت،شديدابكاءفبكتمعهواقفوأناالسلطانإلىفجاءت:العمادقال،إليهأمركفتشتكيإليه

دمعتحتىشديدةرقةلهافرق،حالهاإليهفأنهت،أمرهاعنفسألها،الأرضعلىوجههاتمرغ

ولم،المشتريإلىثمنهبدفعفرسم،السوقفيبيعقد)14(هوفإذاولدهابإحضارأمر)13(ثم.)12(عيناه

أمرثم،إليهوشوقهافرحهاشدةمنتبكيوهيساعةوأرضعتهأمهفأخذته،بالغلامجيءحتىواقفايزل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

.(2183/)الروضتينفيوالخبرتصحيفوهوثامن:أ

ابنوتاريخ(9132/)الأثيروابن(2183/)الروضتينفيوالخبرتصحيفوهو.بطشستينمنقريبفي:ط

.(386)العبري

فحين.:ط

فسقط...الهائل:أ

إلى.وبعثوهأهلهافأخذه:ط

.(2183/)الروضتينفيوالخبر.كيدفريز:ط:كندفريز:ب

.الإنكليترة:(2183/)الروضتينوفي،الإنكليتر:ب،أ

هو.:ب،أ

خدمة.إلى:ب،أ

.العمادقال،الناصرالملكلخدمة:ط

.(2831/)الروضتين

عينه.:ط،أ

فأمر.:ب،أ

.أفيليس
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1)3(ثراهبالرحمةوبل1تعالئ)2(اللهرحمه،مكرمةفرسعلىخيمتها)1(إلىبحملها

فصل

()5(قسراالسلطانيديمنعكامدينةالمخذولى1العدو)4.1أخذكيفيةفي

193

كلمنعليهاوتمالؤوا،عكالمدينة،اللهلعنهم،الفرنجحصاراشتدالأولىجمادىشهركانلما

مشحونةقطعةوعشرينخمسةفي،كثيروجمع،غفيرجمفيالإنكليزملكعليهموقدم،عميقفج

وكانت،البلدفيالكوساتحركتذلكفعند،قبلهمايشبهلاببلاءمنهمالثغرأهل)6(وابتلي،بالمقاتلة

منه،قريبإلىوتحولالبلدمنفاقتربكوساتهالسلطانفحرك،السلطانوبينبينهمماعلامة

فيتضربوهي،مجانيق)9(سبعةعليهونصبوا،)8(مكانكلمنبهأحاطواوقد،البلدعن)7(ليشغلهم

الخندقردمفيوشرعوا،بيناأثرافيه)01(أثرتحتى،البقرعينبرجعلىسيماولا،ونهاراليلاالبلد

إلىفيهألقوهماينقلونالبلدأهلوقابلهم،أيضاماتأو،)11(منهمقتلومن،ميتةدوابمنأمكنهمبما

والأسلحةبالأمتعةمشحونةبيروتمنأقبلتقدللمسلمينعظيمةببطسةالإنكليز)12(ملكوظفر.البحر

وكان،اللهلعنه،بالكليةالبلدإلىيصلشيئايتركلامركباأربعينفيالبحرفيواقفاوكان،فأخذها

أحيطلمافإنه.)14(أجمعيناللهرحمهماخرهمعنفهلكوا،الأبطالالصناديدالمقاتلةمنستمئةفيه)13(

الفرنجيقدرولم،وغرقتكلهاجوانبهامنخرقوا،القتلأوالغرقإماوتحققوا،كلهاالجوانبمنبهم

فإنا،عظيماحزناالمصابهذاعلىالمسلمونوحزن،الأسلحةمنولاالميرةمنلامنهاشيءأخذعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

أ:فوقها.

وحدها.طعن

عنه.وعفا:طفيمكانهما

.بفيليس

.طفيليس

وبلي.:ب،أ

لشغلهم.:ب،يشغلهم:أ

جانب.:ط

منجانيق.:ط

به.:ط

بطشة.الإنكليزملكوتلقىالبحرإلىفيهألقوهمايلقونالبلدأهلوكانبهردمواأيضاماتومن:ط

الانكلتير.:ب،أ

بالبطشة.وكان:ط

وحدها.أعن
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دبابةللفرنجاليومهذافيالمسلمونأحرقبأنالبلاءهذاسبحانهاللهجبرولكن.راجعونإليهوإنالئه

منوالرابعة،حديدمنوالثالثة،رصاصمنوالثانية،خشب)1(منالأولى،طبقاتأربعكانت

منأنفسهمحدثتهمبحيثمنهاالبلدأهلقلقوقد،فيهاوالمقاتلةالسورعلىمشرفةوهي،نحاس

منوأمكنهمالمسلمينعناللهففرج،البلدويسلموا،الفرنجمنالأمانيطلبوابأنشرهامنخوفهم

السلطانإلىالبلد)2(أهلفأرسل،المذكورةالبطسةفيهغرقتالذياليومهذافيذلكواتفق،حريقها

وجرحهو)6(مرضقدهذاومع،اللهلعنهالإنكليز)5(ملكقاممنذعليهم)4(وقوتهالحصارشدة)3(يشكون

بلدهإلىوسارالمركيسوفارقهم،وعتواوغلظةشدةإلاذلكيزيدهمولا،أيضاالإفرنسيس)7(ملك

.يدهمنملكهايخرجواأنمنهمخوفاصور

وهو،البحرمنبهاجاءقدجوارحعندهأنله)8(يذكرالدينصلاحالسلطانإلىالإنكليزملكوبعث

يطلبإنماأنهفعرف،به)9(لتتقوىوطيرادجاجالهايطلبوهوضعفتقدولكنها،إليهإرسالهانيةعلى

منهيطلبأرسلثم،)12(وحشمةوسجيةكرمأذلكمنبشيء)11(إليهفأرسل،بتلطف)01(لنفسهذلك

واشتد،عليهكانمماشرإلىعادعوفيلمابل،الإحسانمعهيفدفلم،أيضاإليهفأرسل،وثلجافاكهة

طلبناوإلاغداشيئامعناتعملواأنإما)14(:للسلطانيقولونالبلدأهلفأرسل،ونهارأ)13(ليلاالحصار

أسلحةإليهابعث)16(قدكانلأنهوذلك،السلطانعلىأ)15(ذلكفشقأ،والأمانالصلحالفرنجمن

الخشب.من:ط)1(

.السلطانإلىيشكونالبلدأهل:ط)2(

.الحصاركثرة:ب،أ)3(

وقوتهم.:أ(4)

الانكلتير.:ب،أ(5)

.طفيليس)6(

الإفرنسيين.:ط)7(

وحدها.طعن)8(

به.لتقوى:ط)9(

به.يلطفها:ط(1)0

ذلك.منبشىء:ب،أ(1)1

وحدها.أعن()12

البلد.فىمنوأرسل:أ()13

لم.إن:ب،أ)14(

.طروايةوأثبتنا.عظيماأمرأالسلطانعلىالأمان:بوفي،عظيماالسلطانعلىذلكفشق:أفي(1)5

صير.قد:ب،قدسئر:أ)16(
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وهي،)1(المقدسبيتومنحطينوقعةمنغنمهكانوما،السواحلوسائرالمصريةوالديارالشام

ركبواقدالفرنجفرأىجيشهفيركبأصبحفلما،العدو)2(مهاجمةعلىالسلطانفعزم،بذلكمشحونة

ينفذلاصماءحديدمنقطعةوهم،الفرسانحولسورأضربواقدمنهموالرجالة،خندقهموراءمن

تعالئ.اللهرحمهشجاعتهعلىوتحدوه،يريدهعماجيشهنكولمنيعلملماعنهمفأحجم،شيء)3(فيهم

السورفي)4(بدنةوعلقواالخندقإلىمنهمالزجالةودخلت،جداالبلدعلىالحصاراشتدوقدهذا

،القتالأشدوقاتلوهمالمسلمونفمانعهم،البلدإلىالفرنجودخلت،فسقطت،وأحرقوهاوحشوها

فحالالليلوجاء،ذلكبسببجدا)5(المسلمينعلىالفرنجحنقفاشتد،أنفسستةرؤوسهممنوقتلوا

،المشطوببنأحمد)6(بنعليالدينسيفبالبلدالمسلمينأميرخرجالصباحأصبحفلما،الفريقينبين

ذلك،إلى)7(يجبهفلم،البلدمنهويتسلمون،أنفسهمعلىالأمانمنهوطلبالإفرنسيسبملكفاجتمع

ورجع،الكلامفيالمشطوبابنالأميرلهفأغلظ؟الأمانتطلبجئتالسورسقطمابعد:لهوقال

إلىوأرسلوا،شديدا!9(خوفاخافواوقعبماالبلدأهلأخبرفلما،عليمبهااللهحال)8(فيالبلدإلى

هذهعنيتأخرواولاالبحرفيالبلدمنالخروجيسرعواأنإليهمفأرسل،وقعبمايعلمونهالسلطان

عنوتأخروا،والأسلحةالأمتعةجمع)01(فيبهاكانممنكثيرفتشاغل،مسلمبهايبقىولا،الليلة

،السلطانبهرسمبماسمعاصغيرينمملوكينمنالفرنجعندإلاالخبرأصبحفما،الليلةتلكالمسير)11(

أهلمنأحديتمكنفلم،عظيمأاحتفاظاالبحرعلىفاحتفظوا،بذلكفأخبراهم)12(قومهماإلىفهربا

أسرهماقدأسيرينكاناالمملوكانوهذان1،بالكليةشيءمنهاخرجولا،بحركةيتحركأنالبلد

علىالجيشيوافقهفلم،الليلةهذهفيالعدوكبسعلىالسلطانوعزم()13(الفرنجأولادمنالسلطان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

فيه.القدسومن:ط

.العدوعلىالهجومعلىالسلطانعزمذلكفعند:ط

ينفدها.لا:ب،أ

من.:ب،أ

.جداعليهم:ب،أ

.أفيليس

يجبهم.فلم..منهموطلب:ط

حالة.:ط

وقع.لماشديداخوفاخافوا:ط

لجمع.:ط،يجمع:ب

.الخرو!عن:ط

فأخبروهم.:ط،ب

وحدها.طعن
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لأهلالأمانمنهميطلبالفرنجملوكإلىبعثأصبحفلما،كله)1(بالإسلامنخاطرلا:وقالوا،ذلك

صليب،)3(ذلكعلىاويزيدهم)2(النصارىمنيدهتحتالذينالأسرىمنعدتهميطلقأنعلىالبلد

أخذتالتيالساحليةالبلادجميع)4(إليهمويعيد،يدهتحتأسيركللهميطلقأنإلافأبوا،الصلبوت

أسوارعلىيتزايدوالحصار،ذلكفيالمراسلاتوترددت،ذلك)5(فأبى،المقدسوبيت،منهم

البلد.

بنحورهمالأماكنتلكثغروسدوا،منهاكثيراالمسلمونوأعاد،منه)6(كثيرةثلمتهدمتوقد

كتبواوقد،)8(الشهادةإلى)7(أمرهماخركانثم،العدووصابروا،عظيماصبراوصبروا،اللهرحمهم

الإجابةعليكأبواقدالذين،الملاعينلهؤلاءتخضعلامولانايا:لهيقولونأمرهماخرفيالسلطانإلى

.المستعانوبالله،آخرناعننقتلحتىالجهادعلىتعالئاللهبايعناقدفإنا،فينادعوتهمماإلى

وقدإلاالناسشعرما،السنةهذهمنالآخرةجمادىمنعشرالسابعاليومفيالظهروقتكانفلما

فعظمت،واحدةصيحةالفرنجوصاح،البلدأسوارعلىونارهوشعارهوصلبانهالكفار)9(أعلامارتفعت

للهإنا:فيالناسمنالعقلاءكلاموانحصر،الموحدينحزنواشتد،المسلمينعلىالمصيبةذلكعند

الصياح،السلطانعسكرفيووقع،شديدةوحيرة،عظيمةبهتةالناسوغشي،راجعونإليهوإنا

إلىفأهداهابهداياسريعاإليهمعادوقد،اللهلعنه،المركيسودخل،(،)01والنحيبوالبكاءاوالعويل

وآخر،الجمعةيومالمئذنةعلىواحدا،البلدفيفنصبهاأعلامبأربعةعكااليومهذافيفدخل،الملوك

(وتحيز)12،السلطانأعلامعنعوضا،القتالبرجعلىوآخر،الداويةبرج(على)11واخر،القلعةعلى

النساء)13(أسرتوقد،عليهموضيق،بهممحتاط،معتقلينالبلدمنناحيةإلىبهاالذينالمسلمون

المسلمين.معسكر:ط)1(

الفرنج.من:ط)2(

وحدها.أعن)3(

لهم.ويطلق:ط)4(

من.فأبا:ب،أ)5(

.كبيرةثلممنه:ط)6(

.الشهادةدرجةإلىوصولهمالأمراخركانثم:ط)7(

عظيما.:أفيبعده)8(

البلد.أسوارعلىونارهموصلبانهمارتفعتقدالكفاروأعلامإلا:ط()9

.طفيليس)01(

.بفيليس)11(

حيز.:ب،أ)12(

.أسرواوقد:ط)13(



593قسرأالسلطانيديمنعكامدينةالعدوأخذكيفيةفيفصل

والحمد،سجالالحربولكن،الرجالوأهين،الأبطالوقيدت،)1(الأموالمنهموغنمت،والأبناء

.حالكلعلىلله

التيإلىالمضايقةأالمنزلةهذهعنبالتأخر)4(الجيش()3(اللهأيدهأالسلطانأمر()2(ذلكفعندأ

علىبالاستيلاء-اللهلعنهم-وهمأيعولونعليهومايصنعونماذالينظر)6(مكانههووثبت،()5(بعدها

المعسكر)8(إلىالسلطانسارثم،()7(مدهوشونوتفصيلاجملةالأموالوبتحصيل،مشغولونالبلد

والأمراء،الإسلاميةالملوكوجاءت،()01(وجلعزأاللهإلايعلمهلاماوالهم)9(الحزنمنوعنده

فيالفرنجملوكراسلثم،()11(انقشعالحالعنهعماويسألونه1،وقعفيمايعزونهالدولةوكبراء

،دينارألفومئةأساراهم)13(منعدتهممنهفطلبوا()12(الإسلامأسارىأمنبأيديهممنخلاص

ستمئةإلاالأسارىمنلهيتهيأولم،والصليبالمالفأحضرفأرسل،باقياكانإنالصلبوتوصليب

إلىأنفسهموألقوالهسجدوالهم)14(رفعفلما،بعيدمنالصليبيريهمأنمنهالفرنجفطلب،أسير

منإليهيرسلواأنإلافامتنع،والصليبوالأسارىالمالمنأحضرهمامنهيطلبونوبعثوا،الأرض

)15(وارضذلكلناأرسلولكنلا:فقالوا،ذلكعلىعنهبرهائنلهيبعثواأوالأسارىمنبأيديهم

برذوأمر،ذلك)17(منشيئاإليهميرسلفلم،والمكرالغدريريدونأنهم()16(منهمففهمأ،بأمانتنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

17(

أموالهم.وغنمت:ط

وحدها.طعن

.أفيليس

.الناس:ط

.أفيليس

لينظر.مكانهجريدةهووأقام:(2188/)الروضتينوفي،لينظرجريدةهووتأخر:أ

.مدهوشونمعولونالبلدفيوالفرنج:ط

العسكر.:ط

وحدها.أعن

.طفيليس

ذلك.علىويسلونه:ط

.الأسارى:ط

سراهم.أ:ط

.طفيليس

بأمانتنا.ويرضىذلكيرسلولكن:ب،أ

أنهم.فعرف:ط

إليهم.ذلكيرسلفلم:أ
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إلىخيامهمالفرنج)3(وأبرزت،مهانادمشقإلىبالصليب)2(وبعث،بدمشق)1(أهاليهمإلىالأسارى

العصربعدفأوقفوهم،اللهرحمهمواحدصعيدفيالمسلمينمنالافثلاثةوأحضروا،البلدظاهر

وجعلمثواهموأكرماللهرحمهمواحدصعيدفياخرهمعنفقتلوهمواحدرجلحملةعليهموحملوا

عملهمفييرونهمنأو،سريا)4(أوأميراإلاالمسلمينمنبأيديهميستبقواولم.ومثواهممنقلبهمالجنان

مدةوكان(14:يوسفأ!لمحمتنفتيانفيهالذىألأقرقضى!و،(()كانماوكان،صبياأوأامرأةأو،قويا

الفرنجمنقتلمنوجملة،شهراوثلاثينسبعةمرابطاصابراعكاعلى()6(اللهرحمهالسلطانمقاما

ألفا.خمسين

فصل

عكاالفرنجأخذبعدالحوادثمنجرىفيما

ومرحلة،منزلةمنزلةويعارضهميسايرهمبجيشهوالسلطان،عسقلانقاصدينبرمتهمساروا

فيبقتلهيأمرالسلطانإلىبهأتيأسيروكل،مكانكلفيويسلبونهم،يتخطفونهموالمسلمون،مرحلة

يجتمعأنالإنكليز)9(ملكطلبثم،متعددات)8(وقعاتالجيشينبينوجرت،)7(والأوانالمكانذلك

فقال()01(الساحلبلادأهلهاإلىتعادأنعلىأ0والأمانالصلحمنهيطلبالسلطانأخيالعادلبالملك

ثم،)11(غضبانعندهمنونهضاللعينفغضب،وراجلمنكمفارسكلقتلذلكدونإن:العادلله

الفرنجمنفقتل،للمسلمينالنصرةفكانتا،(أرسوف)12غابةعندالسلطانحربعلىالفرنجاجتمعت

عنفرالجيشكانوقد،أيضاكثيرخلقالمسلمينمنوقتل،ألوفبعدألوف()13(أرسوفغابةعند

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

)12

)13

هليهم.أ:ط،كنهمماأ:أ

لصليب.ادور:ط

.توبرز:ب،أ

صبيأ.وأأميرأ:ط

.كانالذيوجرى.امرأةأو:ط

عكا.علىالدينصلاحإقامةمدةوكان:ط

.وجرتمكانهفيبقتله:ط

.ووقعاتالجيشينبينخطوبوجرت:ط

الانكلتير.:ب،أ

السواحل.بلادلأهلهايعادأنعلى:ط

متغضب.وهو:ب،أ

.(البلدانمعجم)ويافاقيساريةبينالشامبحرساحلعلىمدينةأرسوف

.بفيليس
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لاتدقوالكوسات1،صابرثابتوهو،مقاتلاعشرسبعةسوىمعهيبقولم،الوقعةأولفيالسلطان

علىوالكرة1،للمسلمينالنصرةفكانت،الناستراجعثم،منشورة،)1(والأعلاموالكوسات،تفتر

الرأيذووفأشار،عسقلانظاهرفنزلبعساكرهالسلطانتقدمثم،()2(العالمينربدلهوالحمدالكافرين

المقدسبيتأخذإلىوسيلةويجعلونها،الكفاريتملكهاأنخشية،عسقلانبتخريب،السلطانعلى

فبات،()4(أشدأو1،عكاعندكانمانظيروالقتالالحربمنعندها)3(يجريأو،تعالئاللهصانه

المصلحة،هوخرابها)7(أنقلبهفياللهأوقعوقدأصبحولما)6(،ذلكفيمفكراتلك)5(ليلتهالسلطان

كانإذاولكن،منهاواحدحجرتخريبمنعليأهونأولاديجميعلموتوالله:حضرهلمنقال)8(

وصولقبل،سريعأالبلدبتخريبوأمرهمالولاةطلبثم،بهبأسفلا،للمسلمينمصلحةفيهخرابها)9(

مقيله،وطيبحسنهعلىيتباكونحضرهومنوأهله،خرابهفيالناسفشرع،1(إليها)0المخذولالعدو

وألقيت.،)12(بنائهوحسنرخامهوكثرة1،وأزهارهوأنهارهونضاره،وثمارهزروعه)11(وكثرة

التيالغلاتمنفيهماوأتلفورحابهوأسواقهودورهقصورهوخربت()13(وجوانبهأرجائهفيالنيرانأ

هذهمنشعبانسلخإلىالآخرةجمادىمنفيهوالحريقالخرابيزلولم،نقلهاولا،تحويلهايمكنلا

السثة.

ثم،لأحد)15(معلمفيهاليسصفصفاقاعاتركهاوقد،رمضانثانيفيالسلطانعنها)14(ورحل

اللهتقبل،سريعاالمخيمإلىوعادالمقدسبيتوزار،لدكنيسةوخربحصنها)16(فهدمبالرملةاجتاز

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

.والأعلامتفترلاوالكؤسات:ط

.طفيلي!س

.القتالمنعندهويجري:ب،أ

وحدها.طعن

وحدها.بعن

فما.:ط

أ،

ط

أ،

عن

ط

أ:

ط

ط

ط

ط

ب:ذلك.

والله.لهموقالحضرهلمنذلكفذكر:

.هذا:ب

وحدها.أ

زرعه.:

.أنهارهوغزارة

وأتلف.سقوفهفيالناروألقيت:

منها.السلطانرحلثم:

معلمة.:

.فخرب:
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،والمسلمونالفرنجوهلكطالقدالأمرإن:لهيقولالسلطانإلىالإنكليز)2(ملكبعث)1(ثم،منه

هذهعننرجعلا،المقدسوبيت)3(الساحلوبلادالصليبرد،سواهالاأشياءثلاثةمقصودناوإنما

ثم،خطابوأسوأ،جوابأشد،)5(ذلكجوابأالسلطانإليهفأرسل،)4(تطرفعينوبناالثلاثة

فنزله،)7(المقدسبيتإلىبجيشهالسلطانفتقدم،المقدسبيتقصدعلىاللهلعنهمالفرنج)6(عزمت

خنادقه،وتعميقالبلد)8(تحصينفيوشرع،القعدةذيفي،قمامةمنقريباالقساوسدارفيوسكن

،مشهوداوقتا)9(وكان،بأنفسهموالصوفيةوالعلماءالقضاةفيهوعمل،وأمرائهوأولادهبنفسهفيهوعمل

ويغنمونويأسرون(1)0فيقتلونالفرنجعلىيستظهرونوقتكلوفي،الفرنجناحيةمنالبلدحولواليزك

ذلك.علىوالأمرالسنةهذهوانقضت.والمنةالحمدولله،منهم

دمشق.قضاءالزكيبنمحمدالدينمحيي(1)1القاضيتولىالكاتبالعمادذكرهفيماالسنةهذهوفي

،)14(الحسنيهاشمأبيبنمحمدبن)13(قاسمبنفليتةبنعيسىبنداودمكةأمير(عدى)12:وفيها

ضربهحينشعثهلمقدكان،الأسودالحجردارةعلىكانفضةمنطوقاانتزعحتىالكعبةأموالفأخذ

القلعةونقض،أ(مكثرا!هأخاهوولىعزلهالجميعمنخبرهالسلطانبلغفلما،بالدبوسالقرمطيذلك

وثمانين.(تسع)17سنةفيبهاتوفيحتىبنخلةداود()16فأقام،قبيسأبيجبلعلىأخوهبناهاكانالتي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

16(

17(

ط:وبعث.

الانكلتير.:ب،أ

الساحل.السواحل:ب

.تطرفعينومناالثلاثةهذهعنترجعلا:ط

.طفيليس

فعزمت.،وأسدمقال:ط

.القدسإلى:ط

وحدها.بعن

.وكانوالصالحونوالعلماءوالقضاةالأمراءفيهوعمل:ط

.ودقتلون:ط

الدين.محيالقضاءتولىالعمادذكرهماعلىوفيها:ط

.(691-2591/)الروضتين

شم.ها:ب،ط

ومراة(468/)والعبر(398/)الفداءوأبو(691-2591/)والروضتين(9922/)الأثيرابنفيترجمته

.(4792/)والشذرات(3438/)الجنان

.بكيرا:ط،ب

.وأقام:ط

خطأ.وهو،سبع:ط،أ
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:)1(الأعيانمنالسنةهذهفىتوفيوممن

:)2(أيوببنشاهنشاهبنعمرالدينتقيالمظفرالملك

3،البلادمنوغيرهابمصراستنابه،الدينصلاحالناصرالملكالسلطانعمهعند)3(عزيزاكان

ثم،عكاعلى)د(السلطانعمهمعوكان،الجزيرةبلادومن)4(،حولهامعهاكثيرةومدناحماهأقطعه

عينهوامتدت،بهااشتغلإليهاصارفلما،والفراتللجزيرةالمجاورةبلادهعلى)6(الإشراففياستأذنه

والسلطان،ذلكعلىوهوموتهفاتفقأفقاتلهم،)7(يجاورونهالذينالملوكأيديمنغيرهاأخذإلى

وله،بحماةدفن)9(حتىجنازتهوحملت،()8(عنهاشتغالهمنذلكبسببعليهغضبانالدينصلاح

.مبرورةكثيرةأوقافوعليها،مشهورة(11)مدرسة(01له)بدمشقوكذلك،كبيرةهائلةهناكمدرسة

ذلك)13(علىالدينصلاح)12(الملكفأقره،محمدالدينناصرالمنصورولدهبعدهمنبالملكوقام

مكانفي14(استقزلمافيهشفعبكرأبوالعادلالملكالسلطانولولا،ووعيدووعد،جهيدجهدبعد

شجاعاوكان،السنةهذهمنرمضانعشرتاسعالجمعةيومالدينتقيوفاةوكانت،سلماللهولكن،أبيه

الله.رحمهكاملاكريمأفاتكأوهمامأباسلأ

:)16(لاجينبنعمر3بئمحمد)15(الدينحسامالأمير

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

14(

15(

16(

..الأعيانمنتوفيوفيها:ط

(591-2491/)والروضتين(9122/)الأثيروابن(411-108/)الشامقسمبداية-الشامخريدةفيترجمته

.(4262/)والعبر(837-21/836)الإسلاموتاريخ(308/)الفداءوأبو(584-3564/)الأعيانووفيات

على.:ط

في.:ط

وحدها.طعن

على.ليشرفيذهبأناستأذنهثم:ط

له.المجاورين

عنه.بذلكاشتغالهبسببعليهغضبانعمهوالسلطانكذلكوهوموتهفاتفق:ط

دفنت.:ط

بدمشق.لهوكذلك:حا:ط

.(235)الخطيرةوالأعلاق(09)الأطلالمنادمة.التقويةالمدرسةهي

.طفيليس

.بفيليس

...توفياللهسلمولكنأبيهمكانفيأقرهلمافيهتشفعالدينصلاحأخوالعادلالسلطانولولا:ط

وتاريخ(308/)الفداءوأبو(2591/)والروضتين(8413/)الزمانومرآة(9/182)الأثيرابنفيترجمته

.(21/048)الإسلام

لاشين.:ط
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ء)1(
رمضانعشرتاسعالجمعةليلةتوفي،بدمشقالشاميتينواقفة،أيوببنتالشامستوامه

ودفن،)3(الأعوانأكبرمنلهكاناوقد،واحدةليلةفيأختهوابنأخيهبابنالسلطانفتفجع)2(،أيضا

البرانية.الشاميةوهي،العونيةبمحلةأمهأنشأتهاالتيوهي،الحسامية)4(التربةفيالدينحسام

أكابرمنوكان،الحلبيجندربنسليمانالدينعلمالأميرتوفي:وفيها:()5(الدينعلمالأميرأ

بتخريبالسلطانعلىأشارالذيوهو،كانحيثالسلطانخدمةوفي،الصلاحيةالدولةفيالأمراء

إلىوصلحتى)6(فسار،لهفأذن،بدمشقيمرضأنفيفاستأذن،بالقدسمرضهواتفق،عسقلان

.،)7(اللهرحمهأالحجةذيأواخرفيبهاماتغباغب

تعالئ،اللهحرسهادمشقنائبالكبيرالأميرتوفيرجب)01(وفي:()9()8(القابضبنالصفيأ

بهاتوفيحتىدمشقعلىاستنابهثم،الملكقبلالسلطانأصحابأكبرمنكانوقد،القابضبنالصفي

الله.رحمهالسنةهذهفي

وقدالمطرانبنأسعدالحاذقالماهرالطبيبتوفيالأولربيعوفي:()11(المطرانبنأسعدأ

الله.رحمه،والعامالخاصطبهعلىوشكره،بالإسلام(شرف)12

:()14(الخبوشاني)13(الديننجمالشيخأ

)1(ط:أمه.

)2(ط:ففجع.

نه.اعوأ:ط(3)

.(401)الأطلالومنادمة(025-942)الخطيرةالأعلاق.البرانيةبالشاميةالمسماةوهي(4)

.(12/832)الإسلاموتاريخ(2591/)والروضتين(9173/)الأثيرابنفيترجمته()5

حتى.فصار:ب،فلمامنهافساء:ط)6(

وحدها.بعن)7(

.(2591/)والروضتين(9182/)الأثيرابنعنترجمته)8(

تصحيف..الفائض:ط()9

منها.رجبوفي:ط(01)

فيها:واسمه(12831/)الإسلاموتاريخ(2/175)الأطباءوطبقات(2/591)الروضتينفيترجمته)11(

.المطرانجرجسبنالياسبنأسعد

.تشرف:ب()12

الإسلاموتاريخ(024-4923/)الأعيانووفيات(2591/)والروضتين(8414/)الزمانمراةفيترجمته()13

بنسعيدبنالموفقبنمحمد:فيهاواسمه(3/433)الجنانومرآة(4262/)والعبر(12841-843/)

الشافعي.الفقيهالديننجمالخبوشانياللهعبدبنالحسنبنعلي

الدين.نجمالشيخالخبوشاني:ب،الديننجمالشيخالجيوشاتي:ط(41)
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وولاه،)1(السنيةالأوقافعليهاووقف،الدينصلاحالسلطانبأمر،بمصرالشافعيتربةبنىالذي

فيصنفهوما،"الشافعيةطبقات"فيذكرتهوقد،ويكرمهيحترمهالسلطانكانوقد،ونظرهاتدريسها

الملكفشفع،جماعةالتدريسطلبالخبوشاني)2(توفيولما،وغيره"الوسيطشرح"منالمذهب

موتبعدعنهاعزلثم،إياها)4(فولاه،حمويهبنمحمدالحسنأبيالشيوخشيخ)3(فيأخيهعندالعادل

إليهاوعادا)5(ذلكبعدخلصتاثم،واحدبعدواحداالسلطانبنيأيديعليهواستمرت،السلطان

.بالصوابأعلمتعالئ)7(والله،)6(والمدرسونالفقهاء

وخيسمئةوثمانيرثما!3سنةخلتح!ث!

وأمرائه،أولادهبينالسورقسموقد،)8(الشريفبالقدسمخيمالدينصلاحوالسلطاناستهلت

والفقهاءوالعلماء،بهيقتدونوالناس،وبينه1(القربوس)0بينالحجرويحمل،بنفسهفيه)9(يعملوهو

نأيتجاسرونلا،والاهاوماعسقلانناحيةمنالبلدحولاللهلعنهم)11(والفرنج،بأنفسهميعملون

محاصرةنيةعلىأنهمإلا،الشريفالقدسحولللسلطانالذينواليزكالحرسمنالبلديقربوا)12(

ينهبونوتارة،يغلبونوتارةيغلبونتارة،الحرسوهم،مجمعونالإسلامولكيد،مصممونالقدس

(0)14-)13(تا
ينهبودرهو

وكان،ا(هالأسرمنبالقدسوهوالسلطانإلىالمشطوبالدينسيفالأميروصلالآخرربيعوفي

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

14(

15(

سنية.وقافاأ:ط

ني.الجيوشا:ط

لشيخ.:أ

.ياهإ:ط

.طفيليس

ذلك.بعدوالمدرسون:ط

.طفيالأخيرةالعبارةليست

.طفيليس

وحدها.طعن

.(2691/)الروضتين،القربوسين:ط

والفرنج.يعلمونوالقراءوالفقهاءبهميقتدونوالناس:ط

.الحرسمنيتقربوا:ب،أ

.بفيليس

.بفياللفظةوليست.ينتهبون:أ

الأسر.منالمشطوبالدينسيفالأميرالسلطانإلىوصل:ط
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منها،كثيراشيئأالسلطانفأعطاه،دينارألفبخمسينمنهمنفسهفافتدى،أخذتحينعكاعلىنائبا

.(()1السنةهذهمنأشوالفيبهافتوفي،نابلسمدينةعلىواستنابه

الفداويةمناثنينالإنكليزملكإليهأرسل،اللهلعنهصورصاحبالمركيسقتلالآخرربيعوفي

الإنكليز)3(ملكفاستناب،أيضاوقتلا،فقتلاه)2(بالمركيسظفراحتىالكنيسةولزماالتنصرفأظهرا

ولما،الله)5(لعنهمخالاهفهما،لأبيهالإفرنسيسملكأختابنوهو،الكندهري)4(أخيهابنعليها

العداوةلشدةوذلك،أيضاحبلىوهي،واحدةبليلةموتهبعدالمركيسبزوجةبنى)7(صورإلىسار)6(

قدكانالمركيسولكن،يبغضهماالدينصلاحالسلطانكانوقد،وبينهالإنكليزبينكانتالتي

قتله.عليهيهنفلم،ء)9(الشيبعض)8(صانعه

خلقاوقتلوا،فخربوها،الدارومقلعةعلى،اللهلعنهم،الفرنجاستولىالأولىجمادىتاسعوفي

(()01ورجلهمبخيلهمأأقبلواثم،راجعونإليهوإناللهفإنا،الذريةمنطائفةوأسروا،أهلهامنكثيرا

الشيطانحزبنكصالجمعانتراءىفلما،الإيمانحزبفيالسلطانإليهمفبرز،الشريفالقدسنحو

الشريف:القدسإلىالسلطانوعاد،والنزالالقتالمنفرارا)11(،راجعينوانقلبوا،عقبيهعلى

.(25:الأحزابأ!!يراقولاالمحهوكاتاتقتالاتمؤصمنيناللهكىضةيمينالوالؤبغتظهتمكفرواائذيناللهورد)

)13(فلولببعضظفر)12(-الوقتذلكالفرنجملوكأكبروهو،اللهلعنه،الإنكليزملكإنثم

منكثيراشيئا()14منهموغنم،أسيرخمسمئةمنهموأسر،كثيرأخلقامنهمفقتلليلافكبسهم،المسلمين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

أ،ب:منها.

.فقتلاهبهظفرواحتىأظهرافقتلوهالغداوية:ط

الإنكليس.:أ

.(9912/)الأثيروابن(2691/)الروضتينعنهناوما،الكندهربلام:ط،الكندهربلام:ب،أ

الله.لعنه:أ

.صار:ط

أ،ب:ابتنى.

عليه.قتلهيهنفلم..المركيسصانعهكانولكنه:ب،أ

.شيء:ط

جملة.:طفيمكانهما

قبل.:أ

الحين.:ط

.قفول:ب،أ

وحدها.طعن
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بذلكالفرنجفتقوى،بعيرآلافثلاثةالجمالجملة)1(فكانت،والبغالوالخيل،والجمالالأموال

الإنكليزواستخدم،ذلكغائلةمنوخاف،جداعظيمةمساءةالسلطانذلكوساء،()2(كثيرأشيئاأ

،جذانفسهقويتوقدوأقبل،الخيلعلىوالسياس،البغالعلىوالخربندية،الجمالعلىالجمالة)3(

منمعهمومنفاستحضرهم،بالساحلالذين)4(الفرنجملوكإلىوأرسل،القدسمحاصرةعلىوصمم

الآلاتأونصب،الخنادقوعمر،السوروأكمل،وتهيأ)6(لهم)5(السلطانفتعبأ،المقاتلة

عشرتاسعالجمعةليلةأمراءهالسلطانوأحضر،المياهمنالقدسحولمابتغويروأمر،()7(والمجانيق

واستشارهم،بكمالهم،والأسدية)9(،والمشطوب،)8(السمينالهيجاءأبووفيهم،الآخرةجمادى

برأيه،كلوأشاروا،ذلكفيفأفاضوا،المؤلمالموجع،الفظيعالأمرهذامندهمهفيماالسلطان

إلىفأجابوا،يفعلونالصحابة1(كان)0كما،الصخرةعندالموتعلىيتحالفوابأنالكاتبالعمادوأشار

ذلك.

:قالثم،الطيررؤوسهمعلىكأنما)11(القومفسكت،مفكرواجمساكتوالسلطانكلههذا

تعلمونوأنتم،ومنعتهاليومالإسلامجندأنكماعلموا:اللهرسولعلىوالسلام()12والصلاة،دلهالحمد

وأن،عنهمالقيامةيومسائلكموجلعزوالله،معلقةذممكمفيوذراريهموأموالهمالمسلميندماءأن

البلادطوىأباللهوالعياذ،وليتمفإن،غيركموالبلادالعبادعنيلقاهمنالمسلمينمنلهليسالعدوهذا

منهاالقرآنوعزل،المساجدفيالصليبوعبد،والنساءوالأطفالالأموالوأخذ،ا)13(العبادوأهلك

المسلمين،مالبيتوأكلتم،كلهلهذاتصديتمالذينأنتمفإنكم،ذممكمفيكلهذلكوكان،والصلاة

.والسلامبكممتعلقونالبلادسائرفيفالمسلمون،ضعيفهموتنصروا،عدوهمعنهملتدفعوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

.وكان:ط،فكان:أ

.طفيليس

الجمالين.:ب

الإفرنج.:أ

لذلك.:ب

.بفيليس

المناجنيق.:01المنجانيق:ط

.الجزءهذاهـمن395سنةحوادثفيترجمتهوسترد،الميسمينالهيجاءأبا:ط

.سديلأوا:أ

نت.كا:أ

كأنما.حتى:ب

الله.رسولعلىوصفى:أ

.للكتابالسجلكطي:بفيمكانهما
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وكبرتناأعطيتناالذيوأنت،وعبيدكمماليككنحنمولانايا:وقالالمشطوبالدينسيفلجوابهفانتدب

فقال.يموتحتى)2(نصركعنمناأحديرجعماوالله،يديكبينونحنرقابناإلالناوليس،وعظمتنا)1(

علىيديهبينمنوانصرفوا،حافلاسماطالهمومد،قلبهوطاب،بذلكالسلطانففرح،قالمامثلالجماعة

علىجرىكماالبلدةهذهفيعلينايجريأننخافإنا:قال)3(أنهالأمراءبعضعنذلكبعدبلغهثم.ذلك

بقيةأخذناهزمناهمفإن،البلدبظاهرنلتقيهمأنوالمصلحة،بلدأبلداالإسلامبلاديأخذونثم،عكاأهل)4(

الإسلامبلادبقية)7(ونحفظالقدسفيأخذون،)6(بحالهومضىا)د(العسكراسلمالأخرىتكنوإن،بلادهم

(حصار)01تحتبالقدسنقيمتريدناكنتإن:لهيقولونا)9(السلطانإلىأوبعثوا،)8(طويلةمدةالقدسبدون

()15تطيعلاالاكرادفإن،()14أمره()13تحتالجيشيكونحتى،أهلكبعضأومعناأنت(فكن)12،(1)1الفرنج

يفكركئيبأمهموماأجمعليلتهوبات،عظيمةمشقةعليهشقذلك)16(بلغهفلما.الأكرادتطيعلاوالترك،الترك

عنهنائبأعندهممقيمابعلبكصاحبالأمجدالملكيكونأنعلىالحالواتفقالأمرانجلىثم،قالوافيما

فصلىقامللظهرالمؤذنوأذن،الجمعةصلاةإلىحضرفلما،الجمعةنهارذلكوكان،)17(الشريفبالقدس

فيما)91(وسألهوتمسكن،)18(لربهوتضرع،عظيمأابتهالأتعالئاللهإلىوابتهل،وسجد،الأذانينبينركعتين

العظيمة.الضائقةهذهكشفوبينهبينه

2(

3(

6(

7(

8(

9(

2(

3(

6(

7(

8(

9(

وأعنتنا.وأعطيتناوعظمتناوكبرتناعليناأنعمتالذيوأنت:ب

نصرتك.عن:ب

.قالالأمراءبعضإن:ط

عكا.أهلعلىجرىمامثلالبلدهذافي:ط

العسكر.اللهسلم:ب

جباله.في:أ

وتحفظ.:ط،وانحفظت:ب

فيما.وكان:بفيبعدها

.بفيلش!

حصر.:ب

الإفرنج.:أ

فكنت.:ب

.أفيلش!

.أمرك:ط

.يطيعونلا:ب

بلغ.:ب

وحدها.بعن

ربه.إلى:ط

وساءله.:أ
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فيمااختلفواقدالفرنجبأنالبلدحولالذين)1(الحرسمنالكتبجاءتالغدمنالسبتيومكانفلما

الأموالوأنفقنا،البعيدةالبلادمنجئناإنماإنا:الإفرنسيس!ملكفقال،،)2(القدسمحاصرةفيأبينهم

البلدهذاإن:الإنكليزفقال،مرحلةوبينهبيننابقيوقد،إليناوردهالمقدسبيتتخليصفيالعديدة

)3(يعطلالبعيدةالمشقةمنالماءيأتيناأن)4(وإلى،عدمتقدحولهالمياهلأن،حصارهعلينايشق)3(

فردوا)7(،منهمثلاثمئةعليهممنهمحكمواأنعلىبينهمالحالاتفقثم،الجيشويتلف،الحصار)6(

حكمواوقدأصبحواثمينظرونليلتهمفباتوا،منهمثلاثةإلىأمرهمفردوا،منهمعشراثنيإلىأمرهم

علىنزلواحتىفساروا،أجمعيناللهلعنهم،راجعينفسحبوا،مخالفتهميمكنهمفلم،بالرحيلعليهم

أبواوقد1،الآخرةجمادىمنوالعشرينالحاديبكرةفيوذلك،والزملةالغربةعليهمطالتوقدالرملة

وسار،)9(القدسخارجإلىبجيشهالسلطانوبرز،()8(والاخرةالدنيافيوالخيبةالخاسرةبالصفقة

الإنكليزملكوكان،والأموالالظهرمنمعهمما)12(لكثرة،مصر)11(إلىيسيرواأنخوفا)01(نحوهم

طلبفيالسلطانإلىالأنكليزمنالزسل)14(وترددت،ذلكعن)13(اللهفخذلهم،كثيرابذلكيلهج

عسقلان(لهم)18يعيدأنعلى،(ا)17أشهروستةأسنينثلاثوبينهم(بيثه)16الحربووضع()15الصلح

بلاوحجهازيارتهامنالنصارىمنالزواريمكنوأن،القمامةوهي،المقدسبيت()91كنيسةلهمويهب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

14(

16(

17(

18(

91(

وحدها.طعن

.طفيليس

شق.:ط

من.بقيناوحتى:ب

وتلف...تعطل:ب،أ

.الحصارأثر:ب

أولئك.فردوا:ب

وحدها.أعن

البلد.خارص!:ب

.أنعلىمنهخوفا:ب(

المصرية.الديار:ب(

.كثرةإلى:أ(

.بفيليس(

.وتردون:(ب

.الأمان:(ط

وبينه.بينهم:ب(

وحدها.أعن(

إليهم.:ب(

كنيسة.أكبرله:ب(
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كلمنيؤخذمالاالزوارعلىوفرض،القمامةلهموأطلق،عسقلانإعادةمنالسلطانفامتنع،شيء

عدمعلىالسلطانفصمم،)1(كانتكماسورهاويعمر،عسقلانلهمتعادأنإلاالإنكليزفامتنع،منهم

.2()الإجابة

وغنمأفافتتحها،شديداحصارافحاصرها،يافاوافىحتىالعرمرمجيشهفيالسلطانركبثم

إليهيبعثواأنوكادتودانتولانتهانتحتىأمرهافيفبالغ،القلعةوامتنعت،كثيراشيئامنهاجيشه

مراكبعليهمأشرفتإذكذلكهمفبينما،وصغيرها)5(لكبيرهاالأمانويأخذوا)4(،()3(بأقاليدها

فاستعاداللعين)7(وهجم،نفوسهمواستعصت،رؤوسهمفقويت،الزخارالبحروجهعلىالإنكليز)6(

ماإلىالحصار)9(منزلةعنالسلطانوتقهقر،يديهبينصبراالمسلمينمنبهاتأخرمنوقتلالبلد)8(

سطوةشدةمنيتعجبالإنكليزملك)11(فجعل،)01(الفرنجمعركةمنالجيشعلىخوفاوراءها

معويقول،عامينفيفتحهيمكنهلاوغيره،يومينفيالعظيمالبلدهذامثلفتحوكيف،السلطان

نخرجلممعيومنوأنا،قدوميبمجردمنزلتهمنيتأخروصرامتهشهامتهمعأنهظننتماولكن:ذلك

داخلةعسقلانتكونوأنالصلحطلبفيألحثم،النزالأهبةولاالقتالسلاحبلاجرائد)12(إلاالبحرمن

وهوالإنكليزاللياليتلكفيكبسالسلطانإنثم،الامتناعأشدذلكمنالسلطانفامتنع،صلحهمفي

له)13(يبقلمحصراوحصرهحولهبجيشهالسلطانفأكمثالرخالةمنقليلوحوله،مقاتلاعشرسبعةفي

السلطانوجعل،باللهإلاقوةفلا،الحملةعنكلهمنكلواولكنهم،الجيشمعهصمملو،نجاةمعه

.()14المريضالدواءشربمنيمتنعكمايمتنعفكلهم،التحريضغايةيحرضهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

)14(

ب:كان.

الدين.صلاح:بفيبعدها

وحدها.بعن

.وأخذوا:ب،أ

ووليدها.:ب

.الانكبار:ب،الكلبير:أ

فهجم.:ط

إليه.البلد:ب

.منزل:أ

ورعاعها.:بفيبعده

وحدها.طعن

.السلاحمنمجردينيقصد

.طفيليس

.الدواءشربعنالمريضيمتنعكما:ط،الدواءشربمنالممتعيمتنعكما:أ
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الميمنةواستعرض،()1وحرابهقتالهعدةوأخذأصحابهفيركبقد،اللهلعنه،الإنكليزوملكهذا

في)2(نهرهولاالفرسانمنأحدمنهمإليهيتقدمفلم،وميسرتهمالمسلمينميمنةيعني،الميسرةاخرإلى

ولاامطيعاالجيشفييرلمأنهأحزنهوقد،راجعاالسلطانكرذلكفعند،الشجعانمنبطلوجهه

المالبيتمنيتناولمنهمأحداتركلماقوةبهملهأنولو01راجعونإليهوإناللهفإنا،()3(سامعا

فاكهةمنهيطلبالسلطانإلى)5(وبعث،شديدمرضذلكبعدالإنكليزلملكحصلثم.()4(فلسأ

الله،لعنه،عوفيثم،والامتنانالقوةوإظهاروالإحسانالكرمباب)6(منبذلكالسلطانفأمده،وثلجا

إلىوتوقه،وبلادهأولادهإلىشوقهلكثرةوذلكالمصالحةالسلطانمنيطلبمنهالرسلوتكررت

،السلطانبهرسمبماورضي،عسقلانطلبعن)7(ونزل،يقولماعلىالسلطانوطاوع،ملاذه

فيوالمواثيقالعهودوأكدت،شعبانعشر(1)0ثامنالسلطانبه)9(رسمماعلى)8(،الصلحكتابوكتب

منواكتفى،خطوطهموكتبوا،المسلمينمنالأمراءوحلف،وجاثليقوأسقف،ملوكهممنملككل

،1(اشديدالمفرحاالفريقينمنكلوفرح،السلاطينعادةبهجرتكما،المجردبالقولالسلطان

علىيقرهمأنوعلى.أشهروستةسنةثلاثينالحربوضععلىالهدنةووقعت،كثيراسروراوأظهروا

،المعاملاتمنبينهماوما،الجبليةالبلادمنيقابلهاماوللمسلمين،الساحليةالبلادمنبأيديهمما

بهامنوإخراجعسقلانسورلتخريبأميرصحبةنقابمئةالسلطانوأرسل،المناصفةعلىفقسمها)12(

.والألمانالفرنجمن

وقفوزاد،وأكدهاأمورهوسدد،(ووطدها)13أحوالهافرتب،الشريفالقدسإلىالسلطانوعاد

ذلك،عامهالحجعلىوعزم،أيضأالصوفيةوقفوزاد،وبساتينهاوأرضأ،بدكاكينهاسوقاالمدرسة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

نزاله.وأهبة:ط

نهس.:ب،نهش:أ

.طفيليس

وحدها.طعن

فبعث.:ط

.القوةبابمن:ب،أ

طلب.وترك:ط

بينهما.:طفيمكانهما

.بفيليس

سابع.:ط

.كثيرا:ب،أ

تقسم.:ط

وأطدها.:ب،أ
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إليهفكتب.لهويتأهبوا)2(،بذلكليعلموا()1(والشاميةالمصريةوالديارأواليمنالحجازإلىفكتب

المظالمكثرةومن،عليهاالفرنجاستيلاءمنأالبلادعلىخوفا،ذلكعنينهاهالفاضلالقاضي

عامكلكخيرالمسلمينأحوالفيالنظروأن،نصحهموقلة،والعسكرالناسوفساد1،()3(بها

إنماأنهمتعلموأنت،بلادهمإلىمركبمنهيقلعولم،بالشامبعدمخيمالمخذولوالعدو،،)4(هذا

وقبله،1،نصحهوشكر،منهالسلطانفسمع،)6(ويغدرونيمكرونثم،ويكثرواليتقووا)5(يتهادنون

جميعبالقدسمقيماالسلطانواستمر،الممالكسائرإلىبهوكتب،،)7(ذلكعامهالحجتركعلىوعزم

غايةأولاه،للزيارة)8(النصارىرؤساءمنأحدوفدوكلما،وقرانوصلاةصيامفي،رمضانشهر

منشيءقلوبهمفييدخلأنورغبة،الأيمانمنحلفوهلماوتأكيدا،لقلوبهمتأليفا،والإحسانالإكرام

منيحضرفيمنالسلطانسماطويحضر،متنكراالقمامةلزيارةجاءإلاملوكهممنأحديبقولم،الإيمان

،بالإكراميعاملهمكانولهذا،تفصيلالاجملةذلك)9(يعلموالسلطان،يرىلابحيث،جمهورهم

ظليلا.وظلا،جزيلاوبرأ،جميلاصفحاويريهم

قاصداالشريفالقدسمنفبرز،وجحافله)01(عساكرهفيالسلطانركبشوالخامسفيكانفلما

بن)13(الدينبهاءقضائهاوعلىجرديك)12(الدينعز()11(القدسعلىأواستنابالمحروسةدمشق

فيأصبحثم،الداويةبركةعلىوبات،الجيبواديعلىفاجتاز،الشافعيتميمبنرافعبنيوسف

للنظرأوالبلدانوالحصون)14(بالمعاقليمرفجعل،عنهاترحلثم،وأمورهاأحوالهافيفنظر،نابلس

.(()15المكارموترتيب،والماثموالمحارمالمظالموكشف،والأموالالأحوالفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

.لشاموامصر:ط

.اوليتأهبو:ب

.أفىليس

.هذاعامكعليهعزمتممالكأفضلالوقتهذافيأعيانهمومصادرةثغورهموسدالفساد:ب،أ

.ليتفقوا:ب،أ

.ويغدروايمكرواثم:ط

عليه.عزمماوترك:ط

الفرنج.:ط

تفصيلا.ولاجملةذلكيعلملا:ط

العساكر.:ط(

.الجزءهذاهـمن495سنةحوادثفيترجمتهوسترد،جورديك:ط(

عليها.:ب(

.الكتابهذامن632سنةحوادثفيوفاتهوسترد.شدادبنالدينبهاءالقاضيهو(

.بالقلاع:ط(

عنها.المظالمويكشفأحوالهافيفينظر:طفيمكانهما(
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أموالالهوأطلق،إليهوأحسنفأكرمه،أنطاكيةابرنس)2(بيمند)1(خدمتهإلىجاءالطريقأثناءوفي

ومرحلة،منزلة)4(منزلةمنازلهعنفأخبر،صحبتهفيالكاتبالعمادوكان.)3(جميلةوخلعا،جزيلة

:قالأنإلى،مرحلة

دمشقأعيانعليهتوافد)7(وهناك،البؤسزالوقد،)6(يبوسمرجإلىالحر)5(عينالإثنينيوموعبر

("لالأ!والتحفبالطرفالمتلقونأوجرى،العرادةعلىالثلاثاءيومونزلنا)8(،وفواضلهاوأفاضلها،وأماثلها

بسلام،داخليندمشقجنة)01(إلى-بكرةشوالعشرسادسيعني-الأربعاءيوموأصبحنا،العادةعلى

أثقالها،دمشقفأخرجت،سنينأربعطالتعنهاالسلطانغيبةوكانت،خالدينغيرأننالولا،امنين

ضحى،الناسوحشر،المدينةأهلأكثروخرج،الزينةيوموكان،ورجالهاوأطفالهانساءهاوأبرزت

سائرمنالملوكرسلعليهوقدم،والصغارالكبار)11(بأولادهواجتمع،وفرحااستبشاراوأشاعوا

والفضل.بالإحسانوالعملللفصل،العدلداروحضورالصيداقتناصفيعامهبقيةوأقام،الأمصار

الخفيف(منأ:فيها)12(يقولبقصيدةالشعراءبعضامتدحهالأصحىعيدكالىولما

شعراالتغزلفيقلتلما!اعينبتغزللولاوأبيها

فكراأعملفيهما)13(أولىصرالناالملكمدائحولكانت

برا)15(البريةأوسعمثلماعدلأ)14(الممالكطبقملك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

وحدها.طعن

.(2702/)الروضتينفيوالخبر.ب،أفيمصحفةواللفظة.صاحب:ط

.طفيليس

.بفيليس

الجر.عين:(2702/)الروضتينوفي،الحسنعين:أ

.يابوسمرج:نسخةوفي.تبوس:الروضتينوفي.بيوس:ط

وفد.:ط

.ونزل:ط

.والمتلقونالتحفهناكوجاءه:ط

بجنة.:ط

.أولادهواجتمع:ط

أربعةفيوالثانية1،2،3:هيأبياتثلاثةفيالأولىمقطعتينفي(902-2/802)الروضتينفيالأبيات

.6،4،5،7:هيأبيات

.الوزنبهايستقيمولا،إلى:والأصلينط

.الوزنبهايستقيمولا،بالعدل:ط

آخرها.فيقالثم:الروضتينفيبعدها
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وبحرا)2(براالهناءويلقىوفطراصوماالأعياد)1(فيحل

مصرا)3(الهناةعلىمليكحىأفإنللهبالطاعاتيأمر

وفخراالملوكعلىفتيهاجا)5(والدتالدينمن)4(تبتغيمانلت

وأخرىدنياالدارينوملكتوفرعاأصلاالمجدينجمعتقد

وبينالسبكتكيني)6(الدينشهابغزنةصاحببينعظيمةغزوةالحوادثمنالسنةهذهفيوقعومما

السنة،هذهبهم)8(اللهفأظفره،)7(وثمانينثلاثسنةفيكسروهقدكانواالذينوأصحابهالهندملك

عشروثمانية،الأعظمملكهمأسرهمنجملةمنوكان.،)9(خلقاوأسر1،منهمخلقاوقتلفكسرهم

حصنه،علىواستحوذ،يكرمهولمفأهانهيديهبينالملكأحضرثم،جرحهكانالذيجملتهامن،فيلا

مسرورا،منصورامؤيداغزنةإلىوعاد،ذلكبعدقتلهثم،وحقيرجليلكلمنفيهكانبماوأخبر

.محبورا

)12(الحجيجإمرةعلىكانوقد،طاشتكين)11(وهو،ببغدادالحجأميراتهمالسنة،)01(هذهوفيأ

إلىبالقدومأأيوببنالدينصلاحيكاتببأنهواتهم،السيرةحسنغايةفيوكان،سنةعشرينمدةمن

ذلك،فيعليهمكذوباكانوقد،ا)14(عنهايمانعهأحدوبينهابينهليسأفإنه،ا)13(ليأخذهاالعراق

.(وصودر)15وأهينحبسهذاومع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

12(

13(

14(

15(

فيمل.:الروضتينفي

.ونحرأفطرأ:الروضتينوفي،وبحراعشرأ:ب

:طفيالبيترواية

مصراالمقاهيعلىمليكأضحىأناللهطاعةالناسيأمر

.الطاعاتيأمر:النسخبعضوفي

تسعى.:ط

مضطربا.الوزنجعلمماطفيالأولطالشطرمنكلهااللفظةجاءت

ملكها.:طفيبعدها

وثلاثين.:أ

أيديهم.:أ

واسرهم.:أ

وفيها.:ط

.الكتابهذامن206سنةحوادثفيترجمتهسترد

الحج.:ط

.بغدادأخذفي:ط

أحد.يديهبينليسفإنه:ب،أ

.وصودروحبسأهين:ط
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:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

:()1الفراشبابنالمعروف،موسىبنمحمدبنمحمدالدينشمسالقاضي

بملطية.ومات.الافاقملوكإلى،)2(الرسالاتفيأالسلطانويرسله،بدمشقالعساكرقاضيكان

معهحضر،شيركوهالدينأسدأصحابمنكان:)3(المشطوبأحمدبنعليالدينسيفالأمير

عكا)6(نيابةعلىكانالذيوهو.الدينصلاحأمراءد(أكابزمنصارثم،مصر)4(بديارالثلاثالوقعات

،دينارألفبخمسينمنهمنفسهفافتدى،ا)8(أسروامنجملةفيفأسروهأ،الفرنجأخذها)7(لما

نابلس.نيابةوولاه،أكثرهافأعطاه،بالقدسوهو،السلطانإلى()9(خلصأنإلىوتخلصأ

.دارهفيودفن،الشريفبالقدسشوالمن(1)1والعشرينالثالثالأحديوم(1،)0وفاتهوكانتأ

:(،)12أرسلانقلجالرومبلادصاحبا

وكان.أرسلانقلجبنمسعودبن(1)4أرسلان(قلج)13،الدينعزالرومبلادصاحبفيهاتوفيوممن

)15(وانخفض،عليهوعتوا،وتجبروا،فخالفوه،لهطاعتهمفيطمعأأولادهبينبلادهجميعقسمقد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

12(

13(

14(

.(2902/و1/272)والروضتين(603-1/928)الشامخريدةفيترجمته

.طفيليس

الإسلاموتاريخ(3/83)الفداءوأبو(183-1182/)الأعيانووفيات(2/902)الروضتينفيترجمته

.(3438/)الجنانومرآة(4267/)والعبر(12/856)

بمصر.:ط

.كبراء:ط

على.نائبا:ط

خطأ.وكلاهما،الفرنجأخذوها:ط.أخذه:ب

وحدها.طعن

.وجاء:ط

توفي.:ط

.شوالوعشرينثالث:ط

فيالادابمجمعوتلخيص(388)العبريوابن(2902/)والروضتين(223-9222/)الأثيرابنفيترجمته

.(21/858)الإسلاموتاريخ(4672/)والعبر(85-384/)الفداءوأبو(1/282ق4/ج)الألقابمعجم

قليج.:الفداءوأبووالروضتينب،أ

.رسلان:ب،أ

.وخفضوا:ط
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.هذاعامهفيتوفيحتىكذلكيزلولم.(وارتفعوا)1،قدره

:()2(النميريالمرهفأبوأ

واشتغل،الحديثسمع.الثميريمنصوربننصرالمرهفأبوالشاعرالأديبتوفيالآخرربيعوفي

الأشياءيبصرلافكان،جدابصرهفنقص،سنةعشرة)3(أربعابنوهو،جدريأصابهقدوكان،بالأدب

فايسته،عينيهلمداواةالعرا!تىإلىفارتحل،قائدإلىيحتاجلاكانولكنه،منهالقريبويرى،البعيدة

حسن،كبيرشعرديوانوله.فأفلحوالزهادالصالحينومصاحبةالقرآنبحفظفاشتغل،ذلكمنالأطباء

الطويل(منأ:)4(يقولفأنشأ،واعتقادهمذهبهعنمرةسئلوقد

التقدمفضلالشيخينأجحدولاوولدهاوالبتولعلياأحب

ملجمابنولاءمنأتبراكمابالأذىعثماننالمماوأبرأ

بمنتميسواهمقوبمإلىفلستلصدقهمالحديثأهلويعجبني

.تعالئ)6(اللهرحمه،حربببابالشهداءبمقابرودفن،ببغداد)5(وفاتهوكانت

:)7(.."

وخمللثهئةوثيانيوتسحسلهحلت5ل!

تعالئ.اللهرحمهالدينصلاحالناصر)9(الملك)8(السلطانوفاةكانت:فيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.ارتفعواحتى:ب،أ

المرهفأبو،أنال!بنحميدبنمنصوربنجوشنبنالحسنبننصر:وفيه(91222/)الأدباءمعجمفيترجمته

للمنذريوالتكملة(8142/)ومراة(ترجمتهمصادرفيثابتهوإذمنصورأبيهاسممنهفسقط)النميريالعيلاني

ومرآة863(-861)12/الإسلاموتاريخ384(-383)5/خلكانوابن(2121/)والروضتين،(1017/)

.(376-1/374)رجبابنوذيل(438)3/الجنان

خطأ.،أربعة:ط

.(2112/)الروضتينفيالأبيات

توفي.:ط

والنهايةالبدايةمنعشرالثانيالجزءطبعتمقدتعالئاللهبحمد:طفيوبعدها.وحدهاطعن(تعالئ)لفظة

وأتمالصلاةأفضلصاحبهاعلىهجريةوخمسمئةوثمانينتسعسنةوأولهعشرالثالثالجزءويليه،كثيرابنللعلامة

ذكرهم.كثيرابنوفات.التحية

عشر.الثالثالجزءبدايةلأنها؟الرحيمالرحمناللهبسم:طفيقبلها

-9225/)الأثيرابن:الحصرلاالمثال!سبيلوعلىالدينصلاحترجمةمنتراجمأوتاريخكتابيخلوأنقل

العبريوابن(182-7913/)الأعيانووفيات(226-2122/)والروضتين(8425/)الزمانومراة(227

الدينصلاحوسيرة(466-3943/)الجنانومراة(4027/)والعبر(87-385/)الفداءوأبو(388-938)

.شدادلابن

.طفيليس
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شرقيالصيدإلىبكرأبوالعادلوأخوههووخرج،والسلامةالصحةغايةفيوهوالسنةهذهاستهلت

بلادإلىهويسير،المدةهذهالفرنجأمرمن)1(يفرغمابعدأنهالعادلأخيهوبينبينهالحالاتفقوقد

وبلادأذربيجانبلادإلىجميعاساراشأنهمامنفرغافإذا،خلاطإلىالعادلأخاهويبعث،الروم

عنها.يصدهمولاعنهايمانعأحددونهماليسفإنه،العجم

وكانلتلقيهمالسلطانخرجصفرعشرحاديالإثنينيومفيالشريفالحجازمنالحجيجقدمفلما

فدخلهاالمنصورةالقلعةإلىوعاد،والتزمهفأكرمه،اليمنصاحب،الإسلامسيفأخيهولد)2(معهم

الدنيا.هذهفيركبماآخرذلكفكان،الحديد)3(بابمن

الفاضلالقاضيعليهدخلأصبحفلما،صفرعشرسادسالسبتليلةصفراويةحمىاعتراهإنهثم)4(

مجلسهموطال،الحديثلهوطاب،البارحةقلقهكثرةإليهميشكوفأخذ،الأفضلوابنهشدادوابن

لهوحصل،يبسفاعتراه)6(،الرابعاليومفيالأطباءوفصده)5(،واستمرالمرضبهتزايدثم،عنده

فبويعوالرؤساءالأكابرمنالأمراءفأحضر،أيضااليبسقوي)7(ثم،الأرضإلىنفذبحيثشديدعرق

الضعفمخايلظهرتعندماوذلكدمشقملكعلىنائباوكان،علي)8(الديننورالأفضللولده

.الأوقاتبعضفيالذهنوغيبوبة،الشديد

)9(وتفاقمالزكيابنالبلدوقاضيشدادوابنالفاضلالقاضيالحالهذهفيعليهيدخلونالذينوكان

عندهليبيتالكلاسةإمامجعفر1(أبا)0الشيخواستدعى،صفرمنوالعشرينالسابعالأربعاءليلةالحالبه

:فقرأ)11(الموتغمراتأفيوهوعندهيقرأكانأنهفذكر،الأمربهجدإذاالشهادةويلقنهالقرآنيقرأ

ءصطص

صحيح.كذلكوهو:فقال(22:الحشرأ!ووالشهدةاتغتبعلوهوإلاإلهلاالذىأللههو)

.ماقدتفرغ:أ)1(

ابن.:ط)2(

الجديد.:ط)3(

وذلك.:ب)4(

.وفصدوا:ط،ب)5(

.اعتراهثم:ط)6(

.فقوي:ب،أ)7(

.الكتابهذامن622سنةحوادثفيترجمتهسترد)8(

اشتد.ثم:ط)9(

خطأ.وهو،أبو:ب،أ1()5

.الغمرات:ط،ب(1)1
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:القارئقرأفلما،رمقهآخر)1(فيوهوعليهفدخلالفاضلالقاضيجاءالصبحأذنفلما

ربهإلىروحهوأسلمأوجههوتهللتبسم(912:الكوبةأ!وتو!لتهولجهإلاإلهلاأدلهحشى%!يو

سبعالعمرمنلهوكان،مأواهالفردوس)3(جناتوجعل،مثواهوأكرم،اللهرحمهومات،()2(سبحانه

.ا)4(اللهرحمه1،وخمسمئةوثلاثينثنتينسنةشهورفيبتكريتولدلأنهسنةوخمسون

أهلوكأن،لهاللهبتوفيقوذلك،اللئامالكفرةكيدمنوكهفاوحرزا،للإسلامردءاكانفقد)5(

الأسواقغلقتوقد،وأصحابهوأحبابهبأولادهفداهلومنهمكلوود،مصابهبمثليصابوالمدمشق

نأعليهمويعز،وأهلهأولادهجميعوحضر،)6(وغسلهتجهيزهفيأخذواثم،الحواصلعلىواحتفظ

بمثله.يأتوا

التجهيزومؤنةالكفنأحضرالذيوكان،)7(الدولعيالفقيهالبلدخطيبغسلهتولىالذيوكان

الناسوأخذ،)8(وينادونيتباكونوالصغارالكباروأولادههذا،الحلالمالهصلبمنالفاضلالقاضي

.والابتهاللهوالدعاءوالانتحابالعويلفي

دفنثم)01(الزكيابنالقاضيعليهالناسوأم،الظهرصلاةبعدتابوتفينعشهفيجسمهأبرزثم)9(

لوصيتهالقدممسجدمنبالقربللشافعيةومدرسةلهتربةبناءفيابنهشرعثم،المنصورةبالقلعةدارهفي

الأفضللأخيهمحاصراوكانالعزيز)11(ولدهقدمحينوذلك،يتمولمبناؤهايكملفلم،قديمابذلك

وخمسمئة.تسعينسنةفي.بيانهسيأتيكما

فجعلها،الكلاسةفيالفاضلالقاضيزادهماوزانفيالكلاسةشماليداراالأفضللهاشترىثم

سنةعاشوراءيومفيإليهانقلهوكان.إليهاالرأفةألطافووصلت،عليهاالرحمةسحائبهطلت،تربة

وتسعين.اثنتين

)1(أ،ب:بآخر.

وجل.عزربهإلىوسلمها:ب،أ)2(

جنة.:ب،أ)3(

وحدها.طعن()4

لقد.:ب،أ()5

.طفيليس)6(

.الجزءهذامن895سنةحوادثفيترجمتهسترد)7(

.ويبكونوينادونيبرزونوالصغار:ب،أ)8(

.الواوإلىب،أفيالعطفحرفأبدل)9(

.الجزءهذامن895سنةحوادثفيترجمتهسترد(1)0

.الجزءهذامن595سنةحوادثفيترجمتهوستردأيوببنيوسفبنعثمانهو(11)
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ودخلالأفضلإذنعلى،الزكيابن()1القرشيعليبنمحمدالقضاةقاضيالنسرتحتعليهوصلى

والخدمةالحقمنعليهلماوذلك،الشامسلطانيومئذوهو،بنفسهفدفنهالأفضلولدهلحدهفي

الفاضلالقاضيأمرعنوذلك،والجلادالجهادبهيحضركانالذيسيفهمعهدفنإنه:ويقال،والإكرام

لما،اللهشاءإنالجنةيدخلحتى،عليهيتوكأمعهالقيامةيوميكونبأنهوتفاؤلوا،والأمجادالأجوادأحد

المنة.بذلكعليهوأعظم،الأولياءوبعز،الأعداءكسرمنعليهبهأنعم

.والحكاموالرعية،)3(والعوامالخواصيحضره،أيامثلاثةالأموي)2(الجامعفيعزاؤهعملثم

البرق"كتابهآخرفيالكاتبالعمادعملهاماأحسنهاومن،كثيرةمراثيفيهالشعراءعملوقد

،")4(الروضتين"فيشامةأبوالدينشهابالشيخسردهاوقد،واثنانبيتاوثلاثونمئتانوهي"الشامي

(الكاهـلمنأ:()5(أولهافيأقولهمنها

حسناتهوأقلعتساءوالدهرشتاتهعموالملكالهدىشمل

وهباتهرهباتهمرجوةمخشيةيزللممذالذيأين

طاعاتهولربهمبذولةطاعاتنالهكانتالذيأين

نياتهصفتخالصةدلهالذيالملكالناصرأينبالله

سطواتهوتتقىنداهيرجىلناسلطانازالماالذيأين

تشريفاتهالفضلاءعلىوسمتبفضلهالزمانشرف)6(الذيأين

ثاراتهأدركتومنها،ذلالبأسهالفرنجعنتالذيأين

مناته)7(الورىأجيادأطواقأسيافهالعداأعناقأغلال

()91الكاملمنأ:()8(يرثيهالناصرالملكفيالكاتبوللعمادأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

ط

ط

ط

في

ط

أ،

أ:

ط

الأ

تصحيف..يبنيلقراا:

مع.لجابا:

.والعامالخاص:

.(29-8آ)العمادديوانفيأيضاوهيبيتاوستونسبعةالقصيدةهذهمن(2-251217/)الروضتين

.واثنانبيتمئتاوهي:

.الوزنبهايستويولا.تشرف:ب

.العدىجيادأ

وله.:

.(034)العمادوديوان(2172/)الروضتينفيبيات
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الملكأالسلطانتركةذكر

()1للهدىأمنللذرىمنللعلىمن

اجلفيلملكهالبقاءطلب

برهبحراالبرأعادبحز

أيامهفيالحقأهلكانمن

أبكارها)4(منوالقدسوفتوحه

وابلا)5(لقبركأستسقيكنتما

لأننيالإلهرضوانفسقاك

ترجمتهمنوشيءلناصر

للنائل؟منللبأس)2(من؟يحميه

)3(العاجلملكببقاءيثقلمإذ

الساحلبلادفتحتوبسيفه

الباطلأهليردونوبعزه

مساجلبغيرفضلالهأبقت

للوابلمخجلاجودكورأيت

الهاطلالغمامسقياأرتضيلا

ترجمتهمنوشيءتركتهذكر

)8(صوري-واحددينارأي)7(-واحد)6(جرمسوىالذهبمنخزانتهفييتركلم:وغيرهالعمادقال

ولامزرعةولاعقاراولادارايتركولم،درهماوأربعينسبعة:غيرهوقال.درهماوثلاثينوستة

.الأملاكأنواعمنشيئاولا،سقفا)9(

ستةبعدهتأخرواوالذين،غيرهمحياتهفيلهوتوفي،واحدةوابنةذكراعشرسبعةالأولادمنولههذا

:ذكراعشر

الفطر.عيدليلةوستينخمسسنةبمصرولد،عليالديننورالأفضلالملكأكبرهم-ا

.(01،)وستينسبعسنةالأولىجمادىفيأيضابمصرولد،عثمانالفتحأبوالدينعمادالعزيزأثم-2

وهو،وستينثمانسنةشعبانفيبمصرولد،الخضر)11(العباسأبوالدينمظفرالظافرثم3-

الأفضل.شقيق

.أفيليس)1(

.الناسمن:أ2()

عاجل.:ط)3(

إنكارها.:أ(4)

.بغيرك:والديوانالروضتين(5)

.بفيليس)6(

وحدها.طعن)7(

.(388/)الفداءأبيفيوالخبر،صوريا:وطالأصلينفي)8(

.(3172/)الروضتينفيوالخبر،بستانا:ط()9

الظافر.بعدبفيجاءالمعقوفينبينما(09)

.أفيليس)11(
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وستين.ثمانسنةرمضاننصففيبمصرولد،غازيمنصورأبوالدينغياثالظاهرثم-4

سبعين.سنةالأولربيعفيبدمشقولد،إسحاقيعقوبأبوالدينفتحالعزيز)1(ثم-5

العزيز.شقيقوهووسبعينإحدىسنةبدمشقولد،مسعودالفتحأبوالديننجمالمؤيدثم-6

العزيز.شقيقوهووسبعينثنتينسنةبمصرولد،يعقوبيوسفأبوالدينشرف2(الأعزثم-7

الظاهر.شقيقوهووسبعينثلاثسنةبمصرولد)3(،داودسليمانأبوالدينمجدالزاهرثم-8

)5()4(ء"
وسبعينثلاثسنةبمصرولد،الأفضلشقيقوهو،موسىالدينقطبالفضلابولم9-

أيضا.بالمظفرنعتثم،أيضا

وسبعين.خمسسنةبالشامولد،محمداللهعبدأبوالدينعزيز)6(الأشرفثم-01

الذيشقيقوهو،بمصروسبعينسبعسنةولد)7(،أحمدالعباسأبوالدينظهيرالمحسنثم-11

قبله.

وتأخرتوسبعينسبعسنةالأولربيعفيبمصرولدتورانشاهمنصورأبوالدينفخرالمعظمثم-12

وستمئة.وخمسينثمانسنةإلىوفاته

.للمعظم)9(شقيقوهووسبعينثمانسنةولدأيوبسعيدأبوالدينركنالجواد)8(ثم-13

شقيقوهووسبعينثمانسنةرجبفيولد،شاه)01(ملكالفتحأبوالديننصيرالغالبثم-14

.للمعظم)11(

.السلطانوفاةبعدبحرانولد،لأبويهالمعظمأخوبكرأبوالمنصورثم-51

المعز.:القلوبترويحفي(1)

الأغر.:ط(2)

.بفيليس)3(

وحدها.طعن(4)

موسى.الدينمظفرويقالالدينقطبالمفضلالملك:(39)القلوبترويحفي()5

الدين.معز:ط()6

بمصر.ولد:ط)7(

.الجوال:ط)8(

المعز.:ط()9

.فزخشاه:(69):القلوبترويحفي(01)

المعز.:ب)11(
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.ولدهلأمشاديالدينعماد)1(ثم-16

أيضا.ولدلأم)3(مروانالدين)2(ونصرة-17

أيوبابنبكرأبيالعادلبنمحمدالكاملالملكعمهاابنتزوجهاخاتونمؤنسةفهيالبنتوأما

.تعالئ)4(اللهرحمهم

وأوليائه،ووزرائهأمرائهإلىوإحسانهوصدقاتهوهباتهعطاياهلكثرةأملاكاولاأموالايخلفلموإنما

ملبسه،فيمتقللاكانوقد،)5(اللهرحمهذلكمنكثيرعلىيدلماأسلفناوقد،أعدائهإلىحتى

مكروهاتخطىأنهيعرفولاوالصوف،)7(والقطنالكتانإلايلبسفلا،ومركبه،)6(ومشربه،ومأكله

الأعداءوكسر،الإسلامنصرةالأعظمومقصدهالأكبرهمهكانبل،بالملكعليهاللهأنعمأنبعد

هذا،وجهاراسرأ،ونهارأليلابرأيهيثقمنومع،وحدهورأيهذلكفي)9(فكرهيعملوكان،)8(اللئام

إنه:قيلحتى،الناسوأياموالأدباللغةفي،والفرائد،والفوائد،والفواضلالفضائلمنلديهمامع

:ويقال،)01(جماعةفيأوقاتهافيالصلواتعلىمواظباوكان،وختامهابتمامهاالحماسةيحفظكان

به،فيصليالإماميدخلكانموته(1مرض)1فيحتى،طويلبدهروفاتهقبلصلاةفيالجماعةتفتهلمإنه

فيويشارك.والمناظرةالبحثمنيديهبينيقالمايفهموكان،اللهرحمهضعفهمعالقيام)12(ويتجشم

)13(النيسابوريالقطبلهجمعقدوكان،عليهاالمصطلحبالعبارةيكنلموإن،حسنةقريبةمشاركةذلك

علىويواظب،()14العظيمالقرانسماعيحبوكان،أولادهمنعقلمنويحفظهايحفظهافكان،عقيدة

لدين.ادوعما:ب،أ(1)

.(001)القلوبترويحفيوالخبر،ونصير:ط2()

إبراهيم.الديننصرة:(001)القلوبترويحفي)3(

وحدها.طعن()4

يكفي.ماذلكمنتقدموقدأعدائهإلىحتىوغيرهمأمرائهإلىوإحسانهوكرمهلجوده:ط()5

.طفيليس)6(

أنعم.أنبعدسيماولامكروهإلىتخطىأنهيعرفولاوالصوفوالكتانالقطنإلايلبسلاوكان:ط)7(

.اللئامأعدائهوكسرالإسلامنصرة:ط)8(

رأيه.يعملوكان:ط()9

الجماعة.:ط(01)

.مرضفيولاحتى:ط1()1

يتجشم.فكان:ط()12

.الجزءهذامن578سنةحوادثفيترجمتهتقدمت()13

والعلم.والحديث:طفياللفظةمكان(1)4
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هذا:ويقول،بذلك)1(ويتبجحالصفينبينوهوجزءامصافهبعض!فيسمعإنهحتى،الحديثسماع

سريع،القلبرقيقوكان.الكاتبالعمادبإشارةذلكوكان،حديثأ)2(قبلهمنأحدفيهيسمعلمموقف

بحلبوهوالظاهرولدهإلى)4(لجأقدوكان،الدينلشرائعالتعظيموكثير)3(،الحديثسماععندالدمعة

،النيرنجياتوالأبوابالشعبذةمنوشيئأالكيمياءيعرفوكان،)5(السهرورديالشهاب:لهيقالشاب

محالة،لايقتلهأنإليهفكتب،الشرعحملةفيهوخالف،)6(وأحبهوقربهالظاهرالسلطانولدهبهفافتتن

ستسنةفيوذلك،كمداماتحتىحيطينبينحبسهإنه)7(:ويقال،وشهرهوالدهأمرعنولدهفصلبه

كانمامعوقلبابدنأوأقواهمالناسأشجعمناللهرحمهالدينصلاحالسلطانوكان،وخمسمئةوثمانين

كلماكانوافإنهمعكاعندمثابرمصابرمرابطوهوسيما)8(ولا،والأسقامالأمراضمنجسمهيعتري

ألفخمسمئةجموعهمبلغتوقد،وشهامةقوةإلاذلكيزيدهلاأمدادهموتراكمتجموعهمكثرت

مقاتل.ألفمئةمنهمقتل)9(منجملةوكان،ألفستمئة:ويقال،مقاتل

برمتهمساروا،(1،)1المسلمينمنأبهاكانمنأكثروقتلوا،عكاوتسلموا(1)0الحربانفصلولما

أضعافأضعافوجيوشهم،،)13(مرحلةومرحلة1،منزلةمنزلةيسايرهمفجعل)12(المقدسبيتإلى

وحماهفصانه)15(المقدسبيتإلىوسبقهم،)14(وقتلهموأيده1،وخذلهماللهنصرههذاومع،معهمن

ويغلبهمويرعبهميرهبهمبهمقيمابجيشهيزلولم،حماهوصان،أركانهوأطد،بنيانهوشيد،منهم

يصالحهمأنأ،عليهودخلوا،لديهوخضعواإليهتضرعواحتىويأسرهمويكسرهم.ويسلبهم

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

14(

فتبجح.تبجيحاوبجحته،الفرح:والبجح.يتبجحفكانالصفينبينوهوجزءمصافهبعضفييسمع:ط

.(بجح)القاموس

حديثا.قتلهمنأحديسمعلم:ط

كثير.وكان:ط

.ولدهصحبقدكان:ط

.(6268/)الأعيانوفياتفيواسعةترجمةله،حبشبنيحيىهو

.بفيليس

بل.:ط

وشجاعة.قوةلاإذلكيزيدهلاوأمدادهمجموعهمكثرةمعكانفإنهعكاحصارفيسيماولا:طفيمكانهما

فقتل.ألفستمئة:ط

.الحال:ب،أ(

وحدها.طعن(

.القدسإلىبرمتهموساروا:ط(

.طفي(ليس

.طفي(ليس

.القدس:(ط
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،أرادهالذيالوجهعلىسألواماإلىفأجابهم،وبينهبينهمأوزارهاالحربتضعوأن()1(ويباركهم

السنونتلكانقضتمافإنه،)2(المؤمنونبهاخصالتيالرحمةجملةمنذلكوكان،يريدونهماعلىلا

سخيا،اللهرحمه،وكان،الكافرونبهوذلالمسلمونبهفعز،العادلبكرأبوأخوهالبلادملكحتى

علىوالمثابرةالمصابرةشديد،يفعلهخيرمنيتضجرلا،البشركثيرالوجهضحوك،)3(حيياكريماأ

طرفاشامةأبوالدين)4(شهابالشيخذكروقد.الجناتوأسكنه،اللهفرحمه،والطاعاتالخيرات

وأحكامه.وعلانيتهسريرتهفيوعدله،وأيامهسيرتهمنصالحا

:أولادهبينالبلادقسمقدالدينصلاحالناصرالملكالسلطانوكان

الفتح.أبيعثمانالدينعمادالعزيزلولدهالمصريةفالديار

كلهم.أولادهأكبروهو،عليالديننورالأفضللولدهحولهاومادمشقوبلاد

الدين.غياثغازيالظاهرلولدهالحلبيةوالمملكة

.الفراتقاطعكثيرةوبلدانجعبروبلادوالشوبكالكركالعادلولأخيه

.السلطانأخيابنعمرالدينتقيبن)5(محمدالمنصورللملكمعهاأخرىومعاملةوحماة

الكبير،شيركوهالدينأسدبنمحمدالدينناصربن)6(شيركوهالدينلأسدوغيرهاوالرحبةوحمص

الله.رحمهمأيوبالديننجمأبيهأخيالدين

،أيوببنطغتكينالإسلامسيفالدينظهيرالسلطانقبضةفيجميعهومخاليفهبمعاقلهواليمن

الدين.صلاحالسلطان

.شاهفزوخبنشاهبهرامللأمجدوأعمالهاوبعلبك

الناصر.بنللظافروأعمالهاوبصرى

الصلح.:طفيمكانهما(1)

المؤمنين.بهااللهرحمالتي:ط)2(

تصحيف.،جبيا:ط)3(

.(224-2218/)الروضتين()4

.بفيليس)5(

.(41/923)الإسلامتاريخسنةوخمسينستاحمصفملك،637سنةتوفي)6(
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هذهجميعفي)2(وتتفاقموتختلفتضطرب،)1(الدينصلاحموتبعداالأمورشرعتثم

السلطانأخيعلى)4(المحافلواجتمعت،الممالكواستقرت،الإليهماإلىالأمرالحتى،)3(الأحوال

تعالئ.اللهشاءإنا)6(سنوضحهكماالأفاضلالأماجداأولادهفيالمملكةوصارت،)5(العادل

ونقل،ببغدادالنظاميةالمدرسةكتبخزانة)8(اللهلدينالناصرالخليفةجدد،)7(السنةهذهوفىأ

المثمنة.الحسنةالكتبمنألوفاإليها

الطحينفيالتجارمنلرجلابنةأنوهيغريبةكائنة)9(السنةهذهمنالمحرمفيببغدادوجرت

فحاء)11(ليلةذاتالشتفواعدته،دارهمنالغلامطردبأمرهماأبوهاعلمفلما،أليهاعلامعشمت -)01(...

الجاريةوأمرته،،)13(مولاهأباهافقتلأالليلأثناءفيونزلالدار)12(بعضفيفتركته،مختفياإليها

فمسكالشرطةعندأمرهفأصبح،دينارألفيبقيمةحليأالجاريةوأعطته،حبلىوهيفقتلهاأمهابقتل

وضيءشابا)14(وكانوبراصدقةوأكثرهمالناسخيارمنسيدهكانوقد.وإياهااللهقبحه،وقتل

الله.رحمه،الوجه

(النوقاني)15عليأبيبناللهعبدأبوالشيخالكرخيمعروفقبرعندالجديدةبالمدرسةدرس:وفيها

حافلة.دعوةبهاوعمل،والأعيانالقضاةعندهوحضر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

.بفيليس

.طفيليس

الممالك.:ط

الكلمة.:ط

الدين.صلاحبكرأبيالعادلالملكعلى:ط

قريبأ.سيأتيكما:طفيمكانهما

وفيها.:ط

.الكتابهذامن622سنةحوادثفيوفاتهوسترد،الجزءهذامن575سنةحوادثفيبالخلافةمبايعتهتقدمت

كائنة.جرتمنهاالمحرموفي:ط

.الغلامتعشقت:ب،أ

.فجاءيأتيهاأنليلة:ط

.طرده:ب،مرهابأ:ط

فقتله.فنزلأمرتهالليلأثناءفيأبوهاجاءفلما:طفيمكانهما

وحدها.طعن

فيترجمتهستأتي،مذكوروفقيهمشهوررجلفهذا،تحريفوكله،التويابي:طوفي"البرقانيعليأبو":أفي

التعليقفيسترىكما،قبيحأتحريفاوالنسخالمطبوعفيترجمتهتحرفتلكنالكتابهذامن(295)سنةوفيات

إحدىهيإليهانسبالتيونوقان،النوقانينصرأبيبنعليأبيبنمحمداللهعبدأبوالدينفخروهو،عليه

هي=المؤلفإليهايشيرالتيالجديدةوالمدرسة(1142/التكملة)بالحروفالمنذريالزكيقيدها،طوسمدينتي
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:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.،)2(مبسوطاذلكتقدموقدأ:شاذيابن()1أيوببنيوسفالدينصلاخالسلطان

وأكرمهموأشجعهمالملوكخيارمنوكان،السنةهذهفيقتل:خلاطصاحببكتمر)3(والأمير

الله.رحمهسيرةوأحسنهم

وكان،سنةعشرةثلاثمننحواالموصلصاحب:)4(زنكيبنمودودبنمسعودالدينعزالأتابك

ودفن،اللهرحمهعمهالشهيدالديننورالعادلبالملك)5(يشبهكان،سيرةوأحسنهم،الملوكخيارمن

تعالئ.اللهأثابهبالموصلأنشأهامدرسةعندبتربته

التشيع،إلىينسبكان)6(وكأنه،بالعراقالكتابأحد:الحسنأبو،فطيرابنمحمدبنجعفر

ذاترجل)8(جاءه،،)7(أشكالهمولاأمثالهمالمسلمينفياللهكثرلاأالبلادتلكأهلفيكثيروهذا

إلىاذهب:،)11(لييقولوهو1،)01(المنامفيأعليا)9(المؤمنينأميرالبارحةرأيت:لهفقال،يوم

:فطيراابنفقال،الليلأول:فقال؟رأيتهمتى:فطيراابنفقال،دنانيرعشرةيعطيكلهفقلفطيراابن

الرجلفأدبر،تعطهفلا،شيئامنكفطلبوكذاكذاصفتهمنرجلجاءكإذا:ليفقال()12آخرهرأيتهفأنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

هذايومناإلىباقيةوالتربة)لتربتهامجاورةاللهلدينالناصرالخليفةوالدةخاتونزمردالجهةأنشأتهاالتيالمدرسة

السنة،هذهمنشوالمنوالعشرينالتاسعالخميسيومبهاالتدريسابتدأوقد،(زبيدةبالستالعوامعندتعرف

ترجمتهعلىتعليقنابعدوانظر،(2195بارش!مجلدمن(018الورقة)الدبيثيابنالدينجمالذلكأرخ

.(بشار)

وفاته.ذكرعندمصادرهذكرتقدم

مبسوطة.وفاتهتقدمتوقد:طفيمكانهما

.(4792/)والشذرات(4268/)والعبر(12/868)الإسلاموتاريخ(98-388/)الفداءأبيفيترجمته

الألقابمعجمفيالادابمجمعوتلخيص(902-5302/)الأعيانووفيات(9/228)الأثيرابنفيترجمته

الجنانومرآة(4926/)والعبر(988-12/887)الإسلاموتاريخ(3/88)الفداءوأبو(2361/ق4/)ج

(3/438).

بنسبه.:ط

.طفيليس

منهم.اللهأكثرلا:طفيمكانهما

.جاء:ب،أ

خطأ.وهو،علي:ب،أ

وحدها.طعن

لي.فقال:ط

الليل.آخررأيتهوأنا:ط
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الطويل(مرأ:لغيره(1)تقدمتوقدالساعيابنأوردهفيماشعرهومن،شيئاووهبهفاستدعاه،موليا

الشدائداعتراضعندثقةأخامنهمأطلبالثاسسبرتولما

مساعدمنهلالأحياءفيوناديتوشدتيسرورييوميفيوفكرت

حاسدغيرسرنيفيماأرولمشامتغيرساءنيفيماأرفلم

.)4(المقاماتصاحب)3(النصراني)2(البصريالعباسأبو،سعيدبنيحى

البسيط(مخدعمنأ:قولهشعرهومن،والنظماللغةفيالطولىاليدله،بليغأفاضلاأديباشاعراكان

أذنكلفيعنابلالطفأينسابغناؤها)5(

بإذنزائرأأتىولاسمعبابقطردما

عمرتقدكانت،المستضيءوعمةالمستنجدأخت:اللهلأمر)7(المقتفيالإمامبنت)6(زبيدةالسيدة

ألفمئةصداقعلىمسعودالسلطانوقتبمافيتزوجهاوقد،دارةكثيرةصدقاتولها،طويلادهرا

وطلبتها.مقصودهافحصل،لذلككارهةكانتوقد،بهايدخلأنقبلفتوفي،دينار

عمرت،زاهدةعابدةصالحةكانت:العميد)8(الحسينبنمحمدبنتخاتونفاطمةالصالحةالشيخة

نأإلىعندهفبقيت،بكزوهي9(نظزالجيوشأميروقتفيتزوجهاقدوكان،سنينوستسنةمئة

الله.رحمها،والعبادةوجلعزاللهبذكراشتغلتبل،بعدهتتزوجولم،توفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

ذلك.تقدموقد:ط

معجموفي،النصرانيالطبيبماريبنسعيدبنيحيى:فيهواسمه(164-154)العبريابنتاريخفيترجمته

والشذرات،المسيحيماريبابنالمعروفسعيدبنيحيىبنيحيى:فيهواسمه(41-0204/)الأدباء

العباسأبو-ماريعنتصحيفلعله-غازيبنسعيدبنيحيى:التاليالنحوعلىالاسمجاءطوفي(4185/)

النجراني.البصري

.البصريلهقيلولذاالبصرةأهلمنكانلأنهتصحيفوهو،النصري:ب

.وأجادفيهاأحسنالستينالمقاماتوصنف:ياقوتقال

.الوزنيتطلبههناوماخودغناء:وطالأصلينفي

.(12/087)الإسلامتاريخفيترجمتها

تصحيف.وهو،اللهبأمر:ب،أ

منالمحمدون:فيكماالحسنلاالحسيناسمهالعميدابنابنهاشتهرالذيوالعميد.العميدالحسن:ط،أفي

.ذاكغيرالعميدهذاأنأوحفيدتهحفيدةأوحفيدتههذهفلعل(342)بتحقيقيالشعراء

ترجمته.تقدمتوقدتصحيفوكلاهما،مطر:ط،بطر:أ
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الجوزيبنالفرجأبيالشيخإلىالعباسيا)2(اللهلديناالناصرالخليفةأنفذا)1(السنةهذهوفيأ

عشر)4(ذلكبلغولوالأشعار)3(منيناسبهاماالمشهورةزيدبنعديأبياتعلىيزيدأنمنهيطلب

الخفحف(منأ:)5(الأبياتهذهوهي،مجلدات

الموفورالمبرأأنتأ-بالدهـالمعيرالشامتأيها

مغرورجاهلأنتبل)6(جامالأبمنالوثيقالعهدلديكأم

خفيريضامأنمنعليهذامنأم)7(خلدنالمنونرأيتمن

سابورقبلهأينأمسان)8(ساأبوالملوككسرىكسرىأين

مذكورمنهميبقلمومالرملوكالأصفروبنو

والخابورإليهتجبىدجلةوإذبناهإذالحضروأخو

وكورذراهفيفللطير!ساكلىوجللهمرمراشاده

مهجورفبابهعنهصملكاد)9(فزالالمنونأيديتهبهلم

(تفكير)11وللهدىيومأ-فألث!إذالخورنقربوتذكر)01(

والسديرمعرضاوالبحرطكي!ماوكثرة)12(حالهسره

يصيرالمماتإلىحيطةغبوما)13(وقالقلبهفارعوى

قبورهناكوارتهمصة)15(والإهـوالملك)14(النعيمبعدثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

ط:وفيها.

.طفيليس

الشعر.:ط

.عشرة:ط

.(913-2138/)والأغانى(64-63)والشعراءالشعرفيالأبيات

أنت.أم:والشعراءالشعر

.الوزنبهايستقيمولا،خلدت:ط

.(كلس)اللسان،أنوشروان:لأغانيواوالشعراءالشعر

بيت.اخرقبلوالشعراءالشعرفيالبيتوجاء.فبادالمنونريبيهبهلم:والشعراءوالشعر،الأغانيفي

وتبين.:والشعراءالشعرفي

المعنى.ولاالوزنبهايستقيمولا،تكفيروللهندي:ط،أ

ماله.سره:الأغانيفي

.فقال:والأغانيوالشعراءالشعرفي

.الفلاحبعد:والشعراءوالشعروالأغاني،ب

النعمة.:والإمة.الوزنبهمايستقيمولا،والأمروالنهيوالملك:ط،أ
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والدبورالصبابها)3(فألوتجف)2(ورقكأنهمأضحوا)1(ثم

(هوالتفكيزالعظاتلعمريوفيهاءبالمر)4(تلعبنالأئامأنغير

وخيسمئةتسميوسنةخلتص5ث!

425

تحفأفيها،سنيةبهدايابعث،)6(بدمشقأبيهمكانالدينصلاحبنالأفضلالملكاستقرلما

1!"إالغزواتعليهيحضركانالذيوحصانهأبيهسلاحذلكمن،الناصرالخليفةبابإلى،ا)7(شريفة

ينيفماالذهبمنوفيه)9(حطينيومالفرنجمنأبوهاستلبهالذيالصلبوتصليبمنها،كثيرةوأشياء

وأنشأ،الفرنجملوكبناتمنجواريوأربع،(1)1النفيسةبالجواهر(01)مرصعوهو،رطلاعشرينعلى

""15بعدمنالملكفييكونأنالخليفةمنوالسؤال،بأبيهالتعزيةفيهيذكرحافلاكتاباالكاتبالعمادله

ذلك.إلىفأجيب

أخيهمنليأخذهادمشقإلىا(همصزصاحب14(العزيزقدم)13(الأولىجمادىشهركانولما

عنها،ودافعهأخوهفمانعه،البلدوحاصر،جمادىسادسالسبتيومالكسوةعلىفخيم،الأفضل

فأصلحعمهماالعادلقدمحتىكذلكالأمريزلولم،الحالواشتد،الثمارونهبت،الأنهار()16فقطعت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

.صارواثم:الأغانيفي

جفت.أورقة:ط،خف:أ

فيه.:والشعراءالشعروفي،به:والأغانيأ

تختص.:ط

.والشعراءالشعرولاالأغانيولابفيالبيتولي!سوالتكفير:أ

دمشق.ملكفي:ب

وحدها.بعن

.الغزاة:ب

الفرنج.منحطينيومأبوه:ب

مرصعا.:ط

الثمينة.:ب

ملكه.:ب

وحدها.طعن

.بفيليس

.بفيليس

فقطع.:ط،أ
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أيضأ،ناحيتهمنفلسطينجاوروما)3(القدسللعزيزيكونأنعلى)2(البينبعدللألفةالأمروردبينهما)1(

مصرببلادالأولأقطاعهالعادللعمهمايكونوأن،حلبصاحبللظاهرواللاذقيةجبلةيكونأنوعلى

ذلك،علىفاتفقوا،ذلك)د(جاوروماوجعبروالزهاكحرانوالجزيرة)4(الشاممنبيدهماإلىمضافا

لتهسئتهالملوكوخرجت،الصفربمرجمخيموهو،عوفيثمومرض،العادلعمهبابنةالعزيزوتزوج

بعدالأفضلوكان،وأولادهأهلهإلىشوقهلطول6(مصزإلىراجعاكرثم،والصلحوالتزويجبالعافية

واللهوالمسكرشربعلىوأقبل،الأجانبوقرب،وخواصهأبيهأمراءفأبعد،التدبيرأساءقدأبيهموت

ذلك،على)8(يحدوهكانالذيوهو،)7(الجزريالأثيرابنالدينضياءوزيرهعليهواستحوذ،واللعب

بيانه.سيأتيكماعنهماالنعمةوزالت،وأضلهوضل،وأتلفهفتلف

ألففيإليهأقبلوا،الهندكفاروبينغزنةملك)9(الدينشهاببينعظيمةوقعةكانتالسنةهذهوفي

مثله،يرلمشديداقتالأفاقتتلوافالتقوا،مثلهيرلمأبيضفيلمنها،فيلسبعمئةومعهم،مقاتلألف

حواصله،علىواستحوذملكهموقتل،الملاحون:لهيقالعظيمنهرعندالدينشهابفهزمهم

وأربعمئةألفعلىوغيرهذهباخزانتهمنفحمل،الكبرىالملكبلدودخلفيلتهموغنمبلادهوحواصل

.منصوراسالما(1)0بلدهإلىعادثم،جمل

وغيرها،الريبلاد-الأصباغي)11(ابن:لهويقال-تكششاهخوارزمالسلطانملك:وفيها

أخيهمملكةا)14(وسائرالريبلادتسلمقداوكانالسلجوقيطغرلبك)13(السلطانمع)12(واصطلح

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

)14(

الأخوين.بين:ب

اليمين.:ط،أ

.المقدسبيت:ب

.الجزيرةوبلادوالشوبكالكركبلادمن:ب

النواحي.ذلك:ب

شوقه.طالمابعدبلادهإلى:ب

وسترد.السائرالمثلصاحبالوزيرالدينضياء،الجزريالشيبانيالواحدعبدبنالكريمعبدبنمحمدبننصرهو

السفر.هذامن637سنةوفياتفيترجمته

إلى.:ط

.(231-9922/)الأثيرابن

.(غزنةإلى)لفظتيالعبارةآخرإلىناسخهاوأضافبفيالعبارةوليست،بلادهإلى:ط

.الجزءهذامن695سنةحوادثفيترجمتهوسترد.الاصباعي:ط،الاصناعي:أ

تكش.شاهخوارزمالسلطان:أفيبعدها

الفداءوأبو(6)الروضتينوذيل(231-9023/)الأثيروابن(276)سلجوقالدولةتاريخفيترجمةله

.(4/272)والعبر(398/)

.بفيليس
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فقتل.السنةهذهمنالأولربيعفيطغرلبكوالسلطانهوالتقىثم،شأنهوعظم،وخزائنهشاهسلطان

الخليفةوأرسل،أيامعدةالنوبةبابعلى)1(فنصب،الخليفةإلىرأسهوأرسل،طغرلبكالسلطان

المتسعة.البلادمنوغيرها)2(همذانوملك،شاهخوارزمالسلطانإلىوالتقليدالخلع

فمكثواسطإلىونفاه،عليه)4(وغضبالجوزيبن)3(الفرجأبيالشيخعلىالخليفةنقم:وفيها

وكان،الماءلنفسه)7(ويستقينفسهيخدمأعوامخمسةبهاوأقام،طعامأ)16(يأكللمأيامخمسةفيها)5(

يوسفسورةفيهاأقرأ)9(ولم:قال.ختمةوليلةيومكلفييتلووكان،سنة)8(ثمانينبلغقدكبيراشيخأ

.(01تعالئ)اللهشاءإنبيانهسيأتيكماعنهاللهفرجأنإلى،يوسفولديعلىلوجدي

:1()1الأعيانمنتوفيوفيها

:(المفسر)12الشافعيالقزوينيالخيرأبويوسفبنإسماعيلبنأحمد

،عاشوراءيومفيوجلس،الأصولفيالأشعريقولإلىيذهبوكان،بالنظاميةووعظبغدادقدم

قزوين.إلىهربثمفاختفىبالآجرالناسفرماه،مجتهدإمامذاك:فقال،معاويةبنيزيدالعن:لهفقيل

الشاطبيالرعينيأحمدبنخلفالقاسمأبيبنأ(فيرة)دبنالقاسمأبو()14الشاطبيةناظم)13(الشاطبي

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

14(

15(

فعلق.:ط،رأسهفنصب:ب

تصحيف.وهوالمهملةبالدال،همدان:ط

.الجزءهذامن795سنةحوادثفيترجمتهسترد

وتغضب.:ب

.بفياللفظةوليست،بها:ط

.بطعاميستطعم:ب

عميقة.بئرمن:بفيبعدها

عاما.

وحدها.بعن

.طفيليس

.الأعيانمنفيهاتوفيوممن:ب

وتاريخ(318-5317/)الأعيانووفيات(9)الروضتينوذيل(203-1002/)للمنذريالتكملةفيترجمته

.(467-3466/)الجنانومراة(272-4271/)والعبر(409-12309/)الإسلام

الأعيانووفيات(7)الروضتينوذيل(1/702)للمنذريوالتكملة(16/392)الأدباءمعجمفيترجمته

نأبعدالذهبيوقال(468-3467/)الجنانومراة(228)الهميانونكت(4274/)والعبر(471-73/)

والأصح،السخاويالقاسمأبوفعلوكذلك،سواهااسمالهيجعللمالقاسمأباكنيتهجعلمن":القاسمسماه

.(بشار)(12/139)الاسلامتاريخ"كثيرةجماعةسماهكذا،محمدأبووكنيتهالقاسماسمهأن

الشاطبي.ابن:ط

الحديد.ومعناه،فيره:العبرفيالاسمضبطوقد،تصحيفوهو،قسيرة:ط
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الرموزمنوفيها،فيهايلحقولاإليهايسبقولم)2(،السبعالقراءاتفي)1(الشاطبيةمصنف:الضرير

وبلده،وخمسمئةوثلاثينثمانسنةولد،ضريرأنهمعهذا،بصيرناقدكلإلاإليهايهتديلاكنوز

لأجلذلكمنأفامتنعبلدهخطابةيليأنعلىأريدوقد،فقيراكان-الأندلسشرقي)3(قرية-شاطبية

ثنتينسنة)5(إسكندريةفقدمالحجإلىالشاطبيخرج،الملوكوصففي()4(المنابرعلىالخطباءمبالغة

وزار،بمدرستهالإقراءمشيخةالفاضلالقاضيوولاه،الحافظال!لفيعلىوسمع،وخمسمئةوسبعين

هذهمنالآخرةجمادىفيبهاوفاتهفكانت،القاهرةإلىرجعثم،رمضانشهربهوصامالشريفالقدس

فيمايتكلملا،الوقاركثيرناسكاخاشعاديناوكان،الفاضليةالتربةمنبالقرببالقرافةودفن،السنة

الطويل(منأ:لغيرهوهي،النعشفيلغزوهي،الأبياتبهذهكثيرايتمثلوكان،يعنيهلا

يسيرحيثالناسهاج)6(سارإذايطيرالسماءفيشيئاأتعرف

أسيريعتليهأميروكلراكباوتلقاهمركوبافتلقاه

نذيروهوالنفسمنهوتنفرقربهويكرهالتقوىعلىيح!

يزورالمزوررغمعلىولكنزيارةفيرغبةعنيستزرولم

وخمسمئةوتسميوإحرفىللمنةخلت5ث!

عظيمة،وقعةكانت،الحديدبمرج،قرطبةشماليالأندلسببلادالزلاقةوقعة()7(كانتفيهاأ

الأندلس،ببلادالفرنجملكألفنش)8(أنوذلك.الصلبانعبدةفيهاوخذل،الإسلامفيهااللهنصر

-و)9(
يستنخيهالغربملك)01(المؤمنعبدبنيوس!بنيعقوبالأميرإلىكتب،طليطلةبمدينةملكهوممر

.الأعيانوفياتوأيضا،البرعبدلابنالتمهيدكتابضمنهاداليةأخرىقصيدةوله،الأمانيحرز:اسمها(1)

فلم.:ط)2(

.بلدة:ب)3(

يبالغ.لما:بفيمكانهما()4

لإسكندرية.ا:ط(5)

.صاخ:ب()6

الحديد.مرجوقعة:نسخةوفي.بفيليس)7(

العبريابنوتاريخ(4/275)العبرعنهناوما(4/603)الشذراتفيالفيش:وهوالقيش:الأصولفي)8(

ألفنس؟:(7)الروضتينذيلفيوردمامنهوأصح،الصوابإلىالأقربوهو(9332/)الأثيروابن(093)

.(ول91ولهط)س!3الأوربيةباللغاتاسمهلأن

.ومقره:ب(9)

.الجزءهذامن595سنةحوادثفيترجمتهسترد(1.)
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فيهطويلكلامفي،)2(قتالهوفيمثالبهفيلهيخضعمنبعضمنليكون،إليهويستحثه،)1(ويستدعيه

فوقكتابهرأس)4(في()3(المسلمينأميرايعقوبالسلطانفكتب،شديدووعيد،وتهديدتأنيب

.(37:الخملأ!صثغرونوهتمأطةمنهاولنخرجنهمبهالهمقبللا!نودفلنألينهملتهـغإارجغ):خطه

المحلفيفالتقوا،الأندلسإلى)5(الزقاققطعحتى،وعساكرهجنودهفيفورهمننهضثم

علىآخرا!7(كانتثم،ألفاعشرونمنهمفقتل،المسلمينعلىأولاالدائرةفكانت،المذكور)6(

وثلاثةألفمئةمنهمفقتل،وأشنعهاهزيمةوشركسرةأقبحوخذلهموكسرهماللهفهزمهم،الكافرين

ألفا.عشرثلاثةمنهموأسر،ألفاوأربعون

الخيلومن،خيمةألف)8(وأربعونوثلاثةخيمةألفمئةذلكمن،كثيراشيئامنهمالمسلمونوغنم

ألفا،سبعونالتامالسلاحومن،مثلهاالحمرومن،بغلألفمئةالبغالومن،فرسألفوأربعونستة

لمثم،مدةطليطلةمدينتهموحاصر،كثيراشيئا)9(حصونهممنعليهموملك،كثيرشيءالعددومن

.بلادهإلىراجعاعنهافانفصليفتحها

وحلف،حماراوركب،صليبهونكس،)11(ولحيتهرأسهحلقحصلماللفنشحصل)01(ولما

الفرنجملوكعلىطافثم،النصرانيةتنصرهحتىامرأةمعينامولا)13(بطعاميتلذذولا،فرسايركبلا

وجل.عزاللهإلايعلمهلاماالجنودمن)13(فجمع

منأقبحالفرنجفانهزم،بمثلهيسمعلمعظيماقتالافاقتتلا)14(فالتقيايعقوبالسلطانلهفاستعد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

ويستدعيه.وششحثهيستهجنه:ب

لقتاله.:ب

يوسف.بن:طفيمكانهما

.الكتابرأسعلى:ب

.طارقجبلبمضيقالآنويعرف(البلدانمعجم)والأندلسطنجةبينالبحرمجاز:الزقاق

.ذكرهالمقدم:ب

.خيراأ:ط

ألفأ.:بوفي.طفيليس

كثير.شيء:أ

حلق.الفيشهزمولما:ب

ورأسه.لحيتهحلق:ط

.ينصرهحتىبمطعمويتلذذ:ب

وجمع.:ب

واقتتلا.والتقيا:ب
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)2(معاقلهممنكثيرعلىالسلطانواستحوذ،أكثر)1(أوتقدممانظيرمنهموغنموا،الأولىهزيمتهم

والخيمة،دراهمبخمسةوالحصان،بدرهمالأسيربيع)3(إنه:قيلحتى.والمنةالحمدودله،وقلاعهم

فاستغنى،الشرعيالوجهعلىالغنائمهذه)4(السلطانقسمثم،ذلكبدونوالسيف،بدرهم

الأبد.إلىالمجاهدون

علىحملهوإنما،سنينخمسالحربوضععلىفهادنهمالأمان،)5(السلطانمنأالفرنجطلبتثم

إفريقية،ببلادظهر،)8(الملثم()7(لهيقالالذي1الميورقي)6(إسحاقبنعلي:لهيقالرجلاأنذلك

المارقهذافأحدث،سنينثلاثمدةالفرنجبقتالواشتغالهالسلطانغيبةفيفظيعةأمورافأحدث

.بلاداوتملك،كثيراخلقاوقتل،فساداالأرضفيوعاث،حوادثبالباديةالميورقي

(1وهمذان)0وأصبهانالريبلاد()9(منكثيرعلىأالخليفةجيشاستحوذقبلهاوالتيالسنةهذهوفي

.()12والممالكالملوكعلى(1)1الخلافةجانبوقوي،البلادمنوغيرهاوخوزستان

تابقدالأفضلوكان،الأفضلأخيهيدمنليأخذهادمشققاصدامصرمنالعزيزخرج:وفيها

بكتابةوشرع،)13(والصلاةالصيامعلىوأقبل،واللعبواللهوالشرابمنفيهكانعماوأقلعوأناب

صفوته،عليهويكدردولتهعليهيفسدالجزريالضياء)14(وزيرهأنغير،طريقتهوحسنتبيدهمصحف

إلىوسبقهمعهفسار،فاستنجدهبجعبروهوالعادلعمهإلىسريعاسارنحوهأخيهإقبالالأفضلبلغفلما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

.ذكره:بفياللفظةبدل

معاملهم.:ط

أبيع.:ب،أ

.يعقوبالملكوقسم:ب

منه.:ب

والمطبوعالأصولفيمحرفةالنسبةهذهووقعت.غانيةبنوعليهااستولىالتيالمشهورةالجزيرةميورقةإلىمنسوب

ينظر957سنةغانيةبنعليبنمحمدبنإسحاقأبيهبعدتولى،غانيةبنيمنهذاإسحاقبنوعلي،الكتابمن

.(بشار)(2174/)النبلاءأعلاموسير(345)المعجب

.بفيليس

الميورقي.الملثم:(9233/)الأثيرابنوفي.المليمالتوزني:ب،المكلثمالتوزني:أ

.طفيليس

تصحيف.،همدان:ط

الخليفة.:ب

هنالك.اللاتي:بفيبعدها

.الصلاةوكثرة:ب

.ضياء:أ
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بذلك،الوزيرسمعفلما،دمشقنحوجميعافسارا،بحلبالظاهرأخيهإلىأيضاالأفضلوراح.دمشق

منهليأخذاوالأفضلالعادلوراءهوركب،مصرإلىسريعأ)2(راجعأكر)1(،دمشقمناقتربوقد

ذلكفيللعادلبداثم،للأفضلوثلثاها،للعادلمصرملكثلثيكونأنعلىاتفقاوقد،مصر)3(

الفاضلالقاضيإليهماخرجحتىأيامابلبيسعلىوأقاما،يثبطهالأفضلعلىوأقبل،يثبتهللعزيزفأرسل

مقيمأالعادلويستقر،للأفضلومعاملتهاالقدسيرجعأنعلى)4(بينهمالصلحفوقع،العزيزجهةمن

خرجمابعد)7(دمشقإلى)6(الأفضلورجع،فيهاطمعأبهاالعادلفأقام،)5(القديمإقطاعهعلىبمصر

دخن.علىوصلح،أقذاء)8(علىهدنةوهي،لتوديعهالعزيز

:)9(الأعيانمنتوفيوفيها

شعرهفمن)12(،شاعرأأديباكان:)11(البغداديالكاتبالحسنأبو،مسافر)01(بنحسانبنعلي

الرجز(مجزوءمنأ:قوله

ومضابسلعبرقومضىرقادينفى

)1(
)2(
)3(

)6(
)7(
)8(

)9(

12(

فعادكر.
مسرعا.:ب

مصر.ديار:ب

وحدها.بعن

القديمة.:أ

.العادل:ط

.بلاده:ب

والمثلان،دهنعلىهونة:(2382/و).أقذاءعلىجماعة:(1161/)الأمثالمجمعوفي،قذا:ب

.صفاءويظهرأذىيضمرلمنيضربان

المشاهير.:ب

مسافر.:ط

الثلاثاءيوموتوفي.وخمسمئةوأربعينأربمسنةمولده:وقال(3482/)بغدادلتاريخذيلهفيالنجارابنلهترجم

الغربي.بالجانبقريشمقابرفياليومهذافيودفن،وخمسمئةوتسعينإحدىسنةالآخرةجمادىعشرثامن

ومطلعها:بيتاعشرخمسةفيالأولى:قصيدتينلهوأنشد

منفصمالنجوموعقدفخرامبتسموثغرزار

مطلعها:بيتاعشرسبعةفيوالثانية

وسروابدورهماستسرتلماالسهرعينيجفنفيخيم

.(12/649)للذهبيالإسلامتاريخفيترجمةوله

من.:ط
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

هـ295سنةأحداث

أبيضاعضبا!أسوداديدسلت)1(كمالاح

ركضاماإذا!عالففيالأشهبكأنه

الغضاجمرعلىيحالر)2(يختلفكمايبدو

غمضاأونظرا!داأب)3(الزنجيفتحسب

وانخفضالهيبهاعلاالنارشعلةأو

الأضاذاتعلىضاءبارقمنله51

وانقضىالغويرعلىمضىعهداأذكرني

وأعرضاحاجةصي)4(أتوقلبيليفقال

الممرضاذاكفديتأمرضهمن)5(يطلب

غرضاقلبيغادرتلقدالقلبغرضيا

القضاصرفيرسلها)6(كأنمالأسهم

قضىقدرقاديأنفيأرتابلافبت

ينقرضاأنالليلدوكا)7(الليلقفاحتى

مبيضاالدجا-افلأهـالصبحوأقبل

وانتضى)9(ضياء)8(نحربادعلىالشرقفيوسل

فاثتفضانومهمنسحراهبكالباز)01(

وخمسمئةوتسميرثنتيرسنةخلت5ث!

وأخرجاقهرادمشقفدخلا)11(،العساكرفيالعادلعمهصحبةمصرمنالعزيزأقبلمنهارجبفي

أ:شلت.

أ:يختلف.

.الوزنبهايستقيمولا،الريح:ط

ترضى.أ:ب

تطلب.:أ

ترسلها.:ب،أ

النجم.صفىحتى:ب

.ظباه:ب

وانقضى.:ط

وحدها.بعنالبيت

ودخلا.عساكرفي:ط
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بدمشقلهوخطب)1(الدينصلاحوالدهتربةعندالعزيزوصلى،تدبيرهأساءالذيووزيرهالأفضلمنها

والفصل،للحكمالعدلدارفيوجلس)3(يومهفيالمنصورةالقلعة()2(إلىاليومهذافيدخلوقدأ

بتأسيس)5(الزكيبنالدينمحييالقاضيوأمر،الخدمةفيعندهحاضرالأفضلوأخوههذاوكل)4(

دمشقعلىاستنابثم،)9(سامةالدينعزللأمير8(دارا!اوكانتأبيهتربةجانبإلى)7(العزيزية)6(المدرسة

وصولح،لهبدمشقوالخطبةوالسكة،شوالتاسعالإثنينيوما(.مصزإلىورجعالعادلالملكعمه

وملكهوملكهنفسهأتلفوقد،جزيرتهإلىالجزريالأثيرابنوزيرهوهرب،صرخدعلىالأفضل

الدين.قطبوأخيه،وأولادهبأهلهصرخدإلىالأفضلوانتقل،1()1بجريرته

احتاجحتى،أحمررملومعهاالعراقبأرضمدلهفةسوداء)12(شديدةريحهبتالسنةهذهوفي

.بالنهار()13السرجإلىالناس

فاضلأوكان،ببغدادالإنشاء)15(كتابة)14(زبادةبنسعدبنيحيىطالبأبوالدينقوامولي:وفيها

.)16(كالفاضللاولكن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

16(

.صلاح:طوفي،الناصرالملك:ب

ودخل.:ط

.بفياللفظةوليست،يوم:ط

فكل.:ب

.الجزءهذامن895سنةحوادثفيترجمتهسترد

.(183)الأطلالمنادمة

.بفيليس

.بفيليس

الأردنفيكثيرةإقطاعلهكان،العادلأمراءأحدهوأسامةالدينعزالأمير:وقال،أسامةالأثيرابنسماه

فارقهفلماأمرهلهلينكشفلهوحلففأجابهالعادلعمهضدلمساعدتهنفسهإلى795سنةفيالأفضلدعاه.والشام

بنيمعالعادلتصالحثم،دمشقإلىثمصرخدإلىجيشاالعادلفأرسلحدثبمايخبرهبمصروهوللعادلأرسل

252-251)9/الأثيرابن9060سنةفيعليهللقبضالعادلدعاماالدينعزالأميرمنجرىثمومن،أخيه

.(329/)12الإسلاموتاريخ(51)الروضتينفيكما،المهملةبالسين"سامة":والصواب:بشارقال.3(70و

المصرية.الديارإلىوانشمر

بجزيرته.:ب،أ

وحدها.طعن

.الأضواءإشعالإلى:ب

المطبوعة:المصادرمنوالعديدطفيووقع:بشارقال.الجزءهذامن495سنةحوادثفيترجمتهسترد

المنذريوقيده.343الذهبيمشتبهومنهاالمشتبهكتبقيدته،الموحدةبالباءوهو،الحروفآخربالياء"زيادة"

."تأنيثوتاءمهملةدالالألفوبعدمفتوحةموحدةباءوبعدهاالزايبفتحوزبادة":فقال31(1/5)التكملةفي

.كتاب:ط

كالفاضل.هوبليغاوليسوكان:ط،أ
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بارعافاضلاوكان،بالنظامية)2(البغداديالمباركبنمحمودالقاسمأبو()1الدينمجيردرس:وفيها

الله.رحمهتوفيالسنةهذهوفي،مناظرا

ثابتبنمحمدبناللطيفعبدبنمحمود)3(الدينصدربأصبهانالشافعيةرئيسقتل:وفيها

.الديوانعنأصبهانملكزوالسببذلكوكان،الطويلسنقرالدينفلك)5(قتلهالخجندي)4(

مؤيدالخلافةوزيرالوزيرمات:وفيها:()6(القصاببنعليبنمحمدالفضلأبوالدولةمؤيدا

.القصاببنعليبنمحمدالفضلأبوالدين

وقد،بهمذان)8(توفي.زمانهأهلوسادابنهفتقدم،بغدادأسواقبعض)7(فياللحميبيعأبوهوكان

ولهعاليةهمةذاناهضاوكان،الخلافةديوانإلىوغيرها)9(وخراسانالعراقبلادمنكثيرةرساتيقأعاد

جيد.وشعرصرامة

:()01(الشافعيالنوقانيعليأبيبنمحمدا

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

بنعليبنالمباركبنمحموداسمهوأن،295سنةأيالسنةهذهفيتوفيهذاالدينمجيرأنشامةأبوذكر

وأعطي،الشافعيمذهبإلىانتقلثم،حنبلابنمذهبعلىوتفقه،517سنةولد.القاسمأبو،المبارك

المنذريتكملةفيترجمةوله:بشارقال.القعدةذيفيبهافتوفيهمذانإلىوخرج،النظاميةتدريس

ترجمته.مصادرمنجملةهناكلهوذكرنا(1/267)

.طفيليس

المحمدينفيالدبيثيابنترجمهفقد،"محمد":اسمهفيوالصواب،فيهالمؤلفونقلهالأثيرابنسماههكذا

كتبه،فيوالذهبي،(1252/)التكملةفيالمنذريذكرهوكذا،(باشاعليشهيد77الورقة)تاريخهمن

.(بشار)(12/849)الإسلامتاريخ:ومنها

.(29-319/)الفداءوأبو(01)الروضتينوذيل(9236/)الأثيرابنعندترجمته

.(9236/)الأثيرابن،الدينملك:ط،أ

(9)الروضتينوذيل(8045/)الزمانومرآة(69)إليهالمحتاجوالمختصر(9237/)الأثيرابنعندترجمته

.(08-4/97)والعبر(12/869)الإسلاموتاريخ

ببعض.:ب

وفاته.وكانت:ب

.وخوزستان:بفيمكانها

وهو"محمود"فسمي،والنسبةالأبواسمالاسمفي،قبيحأتحريفأوالنسخطفيالترجمةهذهتحرفت(

وقد،ذكرناماوالصواب،"التوقاني":نسبتهفيوقيل"عليأبيابن"وهو"عليبن":وقيل،"محمد"

ثم،إشارتهمنيظهركما،الخاطئةالقراءةفضلالمستشرقمحققهلكنالصوابعلىالكاملفيالأثيرابنذكره

.(12124/المستشرقالمحققتعليقاتعلىفيهاحوفظالتيصادرطبعةتنظر)العربيةالطبعاتإلىذلكانتقل

،(2195باريسمجلدمن018الورقة)السمعانيابنذيلعلىبهذيلالذيتاريخهفيالدبيثيابنوترجمه

-بالحروفنسبتهوقيد،مئةوخمسعشرةستسنةبنوقانمولدهأنوذكر(903الترجمة/1)التكملةفيوالمنذري
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الله.رحمه،الحجمنعائدا،الشافعيالنوقانيعليأبيبنمحمدالفخرتوفي:وفيها

:(الهرثي)1المعلمبنعليبنمحمدالغنائمأبووالشاعر

-)2(
ابنوكان،ماهرابليغافصيحاشاعراوكان،سنةوتسعينإحدىعنواسط!رىمن:وهزث

الساعيابنأوردوقد،،)3(ابتكارهومستجادأأشعارهلطائفمنبشيءيستشهدمجالسهفيالجوزي

المليح.الحسنشعرهمنجيدة)4(قطعة

:()5(البغداديالحسنبنسعيدبنعليأ

ويلقب،العريفبابنالمعروفالبغداديالحسنبنسعيدبنعليالحسنأبوالفقيهتوفي:وفيها

لكثرةبذلكلقبهالذيوهو،)6(فضلانبنالقاسمأبيعلىشافعيااشتغلثمحنبلياكان،الفاسدبالبيع

الإمامية،مذهبإلىكلههذابعدصارإنه:ويقال،والحنفيةالشافعيةبينالمسألةهذهعلىتكراره

أعلم.)7(فالله

:(1()0الحاسبالفرضيالدهانبن)9(شعيببنعليبنمحمد)8(شجاعأبوالشيخا

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

منسقطتقد(ست)لفظةأنفالظاهر(051)سنةولدأنهمنالروضتينذيلفيجاءماأما.الضبطفيزيادة

يصحولا،بالنظاميةدرسأنهوزعم(352-351)تكملتهفيالصابونيابنالدينجمالوترجمه.المطبوع

ونقل(9238الترجمة4/)الادابمجمعتلخيصمنالدينبفخرالملقبينفيالفوطيابنترجمهكما.ذلك

(989-12889/)الإسلامتاريخ:ومنها،كتبهفيالذهبيوترجمهالتكريتيالدينتاجالقاضيتاريخمنترجمته

.(بشار)النبلاءأعلامسيرعلىتعليقنايراجعمصادرولمزيد،وغيرهما(1/2482)النبلاءأعلاموسير

الزمانومراة(59)إليهالمحتاجوالمختصر(9/327)الأثيرابنوعند(الهرث)البلدانمعجمفيترجمته

ومراة(4165/)والوافي(4927/)والعبر(9-55/)الأعيانووفيات(9)الروضتينوذيل(8451/)

.(475-3474/)الجنان

واسط.أعمالمنجعفرنهرعلىقرية:الهرث:البلدانمعجمفي

وحدها.بعن

المليحة.الحسنةأشعارهمنصالحةقطعة:ب

.المجزءهذامن595سنةحوادثفيترجمتهسترد،فضلانبنبركةبنالفضلبنعليبنيحيىهو

.(بشار)(12819/)الإسلاموتاريخ،(كيمبرجمجلدمن141الورقة)الدبيثيابنتاريخفيترجمته

والله.:أ

خطأ..إسحاقأبو:أفي

.(بشار)كافةترجمتهمصادرمنأثبتناهوما،خطأ،"مغيث":(ط)في

وذيل(1214/)المنذريوتكملة،(339/)الرواةوإنباه،(135-2134/)الدبيثيابنتاريخفيترجمته

الإسلاموتاريخ(2386الترجمة4/)الآدابمجمعوتلخيص(13-512/)الأعيانووفيات(9)الروضتين

-1018/)الوعاةوبغية(165-4164/)بالوفياتوالوافي(235-4234/)والعبر(12/189-919)

.(بشار)وغيرها(4403/)الذهبوشذرات(811
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المؤرخالحاسبالفرضيالدهانبنشعيببنعليبنمحمدشجاعأبوالشيختوفي:وفيها

.ديلبغداا

الشحط(منأ:)3(فقالالحسنبنزيداليمنأبا)2(الكندي()1الشيخوامتدحدمشققدم

الأملإدراكهاعنيقصرنعمىمواهبهمنربيزادكزيديا

والبدلالحالالنحاةبيندارمابهاحباكقدحالااللهبذللا

)4(المثليضربفيهبالسمكأليمسبهالعالمينأحقأنتالنحو

وخمسمنةوتسميرث!اثسنةخلت5ث!

فيه:يخبرهالزكيبن()5(الدينمحييالقاضيأإلىالفاضلالقاضيمنكتابورد:فيها

خاطفة،وبروق،متكاثفةظلماتفيهعارضأتىالآخرةجمادىمنالتاسعالجمعةليلةفيأن

لهاوارتفعت،مطلقاتأعنةلها)7(فتدافعت،هبوبهاواشتد،بهاالجو)6(فقوي،عاصفةورياح

-)8(..
والأرضالسماءبينولار،واعتنقتبعدهاعلىوتلاقت،واصطفقتالجدرانلهالمحرجمت،

،وادمنهاسالقدجهنمأنإلا)01(تحسبولا،انطبقتقدهذهعلى()9(هذهلعل:فقيل،عجاجأ

ماومحت،السماءأديمومزقت،النجومسرجأطفأتأنإلىالريحعصفوزاد،عادمنهاوعدا)11(

ويردون:قلنا(91:البقرةأ!الضؤعقئنءاذا!مفىاضنبع!تحعلوق):تعالئقالكمافكنا،الرقوممنفوقه

،الاستغفارمعاقلإلاالخطبمنملجأولا،الأبصارلخطفعاصملا،البوارقمنأعينهمعلىأيديهم

يهتدونولا،حيلةيستطيعونلا،وثقالاخفافادورهممنونفروا،وأطفالاورجالانساءالناسوفز

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

وحدها.بعن

خطأ.وهو.أبو:ط،ب،أ

الروضتين.ذيلفيوالثالثالثانيالبيتان

(095)سنةمنصفرفيوفاتهوغيرهموالذهبي،خلكانوابنالقفطيذكرفقد،نظرفيهالسنةهذهفيوفاتهذكر

.(بشار)

وحدها.بعن

.الهوى:ب

.(2232/)الروضتين.تصحيفوهو،أثبتقد:ط،أ

.صفقات:ط

.هذهإنقيلحتىعجاجا:ط،أ

يحسب.ولا:ط

.غارمنهاأوعدا:أ
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الأهلعنونفوس،عانيةبوجوه،خاضعةبأعناقللنازلةوأذعنوا،الجامعةبالمساجدفاعتصموا،سبيلا

الحياةمنانقطعتقد،جليخطبأيويتوقعون،خفيطرفمنينظرون،سالية)1(والمال

صلاتهم،إلى)3(وقاموا،قادمونعليههمفيماالفكرةووقعت،طرقهمالنجاةعنوعميت،)2(علقهم

الهاجدين)6(وأسعف،بالركوداللهأذنأنإلى،دائمونعليههم)د(الذينمنكانوا)4(لووودوا

وأفاق،النفخةبعدبعثقدأنهويرى،طريقهبسلامةويهنيهرفيقهعلىا!8()7(يسلمكلفأصبح،بالهجود

الأخبارووردت،غرة)9(علىيأخذهكادأنبعدوأحياه،الكرةلهردقداللهوأن،والصرخةالصيحةبعد

،السفارمنكثيراخلقاوأتلفت،القفارفيوالأشجار،البحارفيالمراكبكسرتقد)01(بأنها

)11(00)12(.

.الفرارينمعهلمحلم!رمنومنهم

ولكن،أعظمفالأمر،مجوفاوالعلم،محرفاالقلمأرسلتأنيالمجلسيحسبولا:قالأنإلى

القيامةرأىمن)13(عبادهمنفما،ولهنافيهبماونبهنا،وعظنابهبماأيقظناقداللهأنونرجو،سلمالله

،المثلاتفيمثلهاالأولونقصفما،بلدناأهلإلا،برهاناذلكبعد)14(منعليهايلتمسولم،عيانا

عنا،يخبرولا،عنهانخبرجعلناقدفضلهمنالذيدلهوالحمد،المعضلاتفيسابقةلهاسبقتولا

.والثبورالهلاكأهلمنيجعلناولا،والغرورالحرصعارضعنايصرفأناللهونسأل

الفرنج،قتالعلىيحثهبدمشقالعادلالملكإلىمصر)16(منالفاضلالقاضيكتب:وفيها)15(

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

14(

16(

والأهل.المال!عن:ب

وعمت.عقلهم:أ

على.:ط

عليها.كانوا:ب

.طفيليس

.الهاجدون:ط،المهاجرين:أ

مسلم.:ط

.أفيليس

.الغرةعلى:ب

وحدها.طعن

.بفيليس

.(فلا):ط

.(2/232)الروضتين،منإلا:ط،أ

.بعدهمن:ب

كتب.وقدأراعنا:ب

المصرية.الديارمن:ب
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الكتبتلكبعضفيقولهذلكفمن،الإسلامحوزةوحفظ،محاربتهممنبصددههوماعلىويشكره

إليه:

فيالحورمهورأيديكمعلىتجريالتيالنفقاتوهذه،الأعمارعرائسفيهاأنتمالتيالأوقاتهذه

طلبهمنكلماالذيوتوفيقه،عليهاللهنعمفتلك،يديهفيمااللهيدأودعمنأسعدوما،القراردار

تلكأسعدفماالصحائفمنالذنوبسودتهمابباطنالمواقفهذهفيالعجاجوسواد،إليهوصل

.)2(الرجفاتتلكبالطمأنينةأعودوما،(1)الوقفات

أيضا:)3(إليهوكتب

الأجسادمنفيهاوماللدنياوحياة،والطروسالمنابرمفارقعلىتاجاالاسمذلكاللهأدام

،)4(بيروتفيالعاقبةبهوجرت،المشاهدةاقتضتهالذيالأمرمنعرفهماالمملوكوعرف،والنفوس

الطويل(منأ:بقولهالحال)5(تشبيهعلىمزيدولا

سائرهليسلمعمدافيقطعهايمينهتدوى)6(المرءأنترألم

بفعلهالجسدإلىجلبفقد،ظفراالإصبعمنقلمومن،إليهسبقمولانالكانتدبيرفيهاكانولو

الكامل(أ:ضرراعنهودفع،نفعا

المحمودإلىسببا)7(خلتهمابضائرليسالمكروهوتجشم

فهو،وحملهاالكلفوتجشم،وفعلهاالرباطنيةمولانايسأمفلا،غزوةكلأولشقوة)8(كلوآخر

فينالنهديخئمنجهدواوائذين)كلهاالوجوهإليه)9(اللهصرف.اللهوجهوهوواحدوجهإلىوجههصرفإذا

.(96:العنكبوتأ!المحسنينلمحعاللهوإنسبلنا

)11(للفرنجاللهرحمهالدينصلاحالملكعقدها)01(كانالتيالهدنةمدةانقضتالسنةهذهوفي

.الوقعات:(2233/)الروضتينوفي،الواقعات:أ(1)

.الرجعات:ط(2)

.طفيليس)3(

.سرورفي:ط،أ()4

.(2233/)الروضتينعنهناوما،سيبهعلىيزيدولا:ط،سننهعلىيزيدولا:ب،سيئيةعلىيزيدولا:أ()5

.(دوى)القاموسمرض:دوئودوي،تدوى:ط)6(

.المحمودإلىسببأجلبهماكانإذابضائرليسالمكروهوتجشم:التاليالنحوعلىالشطرينبينبوصلت)7(

.(2233/)الروضتينعنهناوما،سنوه:والأصلينط)8(

وحدها.بعن()9

لهم.بهاعقد:ب(01)

.بفيليس)11(
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فكسرهمعكابمرجبكرأبوالعادلالملكفالتقاهم)1(،وحديدهموحدهموقضيضهمبقضهمفأقبلوا

بيتلفتحيستنهضونهالألمانملكإلىكتبواكانواوقد.والمنةالحمدودلهعنوةيافاوفتح،وغنمهم

.كثيرادلهوالحمد،سريعاهلاكهاللهفقدر،المقدس

قالولهذا،نزالولاقتالغيرمن)2(سامةالدينعزنائبهايدمنبيروتالسنةهذهفيالفرنجوأخذت

()3(دخفيفمنأ:سامةالأميرفيالشعراءبعض

السلامهيريدالذييلامماملامهعليكماالحصنسلم

سامهببيروتسنهاسنةحربغيرمنالحصونفعطاء)4(

حتى،راعبلاكالغنمالفرنجفبقيت،فماتشاهقمنسقط،كندهريالفرنجملكفيهاومات

العادلوبينبينهمكثيرةخطوبوجرت،كندهريامرأةبالملكةوزوجوهقبرسصاحبعليهمملكوا

الحمد،ودله،مقاتلتهممنخلقاويقتل،ويكسرهمعليهميستظهركلهاففي.،)5(أيوببنبكرأبيأ

سيأتي.كماالآتيةالسنةفيذلكعلىفعاقدهم،والمهادنةالصلحطلبواحتىمعهكذلكيزالواولم

:()6(الدينصلاحالسلطانأخوأيوببنطغتكينالإسلامسيفا

بزبيد،)8(الدينصلاحالسلطانأخوأأيوببنطغتكينالإسلامسيفاليمنملكتوفي:فيها)7(

الملكفيوقام،كذلكويدخرهالطواحينمثلالذهبيسبكوكان،جداجزيلةأموالاجمعقدوكان

وتلقب،أمويقرشيأنهادعىأنعلىجهلهفحمله،التدبيرقليلأهوجوكان،إسماعيلولدهبعده

ولامنهيقبلفلم،ذلكبسببويتهددهرأيهويهجن،ذلكعنينهاهالعادلعمهإليهفكتب،بالهادي

مماليكمنمملوكبعدهوتولىفقتل،والرعيةالأمراءإلىالتدبيروأساءذلكفيتمادىبل،إليهالتفت

أبيه.

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

فتلقاهم.وحديدهمبحدهمفأقبلوا:ط

قبلعليهتكلمناوقد،وغيرهماوالروضتينبمنأثبتناهوما،تصحيفوهو،المعجمةبالشين"شامة":طفي

.(بشار)قليل

.(2233/)الروضتينفيالبيتان

أفتعطي.:ط

وحدها.بعن

(525-2523/)الأعيانووفيات(11)وذيلها(2233/)والروضتين(923-9238/)الأثيرابنفيترجمته

الجنانومرآة(4281/)والعبر(3/39)الفداءوأبو(1/416)الألقابمعجمفيالآدابمجمعوتلخيص

(/3475476-).

.بفيليس

الناصر.الملك:ب
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:()1(الكرديالسمينالهيجاءأبوالأميرأ

وهو)2(الدينصلاحأمراءأكابرمنكان.الكرديالسمينالهيجاءأبوالكبيرالأميرتوفي:وفيها

فأخذتالمشطوببعددخلهاثم،الإفرنجأخذقبلمنهاوخرج،محاصرةوهيعكاعلىنائباكانالذي

فأكرمبغدادإلىفطلب،عنهاعزلالعزيزأخذهالماثم،)3(القدسعلىالدينصلاحواستنابه،منه

.هناكفمات،همذانإلىالعساكرعلىمقدماالخليفةوأرسله،زائداإكراما

:()4(البخاريبنعليبنعليطالبأبوبغدادقاضيأ

الحديثسمع،البخاريبنمحمدبناللههبةبنعليبنعليطالبأبوبغدادقاضيتوفي:وفيها

استقلثم،ببغدادالحكمنيابةوتولى،)6(فضلانبنالقاسمأبيعلىوتفقه،وغيره)5(الوقتأبيعلى

اللهنسأل،حاكموهووماتأعيدثمالقضاءعنعزلثم.الوزارةنيابةوقتفيإليهوأضيف،بالمنصب

الوافر(منأ:شعر)7(وله.وعدالةفقهبيتمنبارعافاضلاوكان،العافية

فزدهحسناأوليتهومنتردهولاالقبيحعنتنح

تكدهولمالعدوكادإذاكيدكلعدوكمنبككفا

:()8(عليبنالحسنمحمدأبوببغدادالطالبييننقيبالشريفالسيدأ

محمدبنحمزةبنأعليبنالحسنمحمدأبو،ببغدادالطالبييننقيبالشريفالسيدتوفي:وفيها

الحسينبنعليبنزيد)01(بنالحسينبنيحيىبن()9(عليبنمحمدبنالحسنبنمحمدبنالحسنابن

شاعراكان،ومنشأمولداالكوفي،الأقساسيبابنالمعروفالحسينيالعلويطالبأبيبنعليابن

،بغدادقدم،والمروءةوالرئاسةبالأدبمشهوربيتمنوهو،والوزراءالخلفاءامتدح،مطبقا)11(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(21/2101)الإسلاموتاريخ(11)وذيلها(2233/)والروضتين(9237/)الأثيرابنفيأخباره

الناصر.الملك:ب

.المقدسبيت:ب

الألقابمعجمفيالآدابمجمعوتلخيص(1/281)المنذريوتكملة(9/923)الأثيرابنفيترجمته

.(4/282)والعبر(3001-21/2001)الإسلاموتاريخ(786-3785/ق/4ج)

.الجزءهذامن553سنةوفياتفيترجمتهتقدمت.شعيببنعيسىبنالأولعبدهو

.الجزءهذامن595سنةحوادثفيترجمتهسترد.فضلانبنالفضلبنعليبنيحيىهو

قوله.فمنهشعرولهوالعدالةالفقهبيتمن:ب

.(-576577/أق4/ج)الألقابمعجمفيالادابمجمعوتلخيص(11)الروضتينذيلفيترجمته

.بفيليس

يزيد.:ط

مطلقا.:ط
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جاوز،مهيباشيخاكان)1(النقابةفولاه،الناصروابنهالمستضيءوابنهوالمستنجدالمقتفيفامتدح

الكامل(مجزوءأ:)3(قولهمنهاكثيرةقصائدالساعيابنلهأورد)2(وقد،الثمانين

طريقهعلىيدومفمانالزماكيدعلىاصبر

حقيقهتطلبولاراضبهفكنالقضاءسبق

)5(وضيقهسعةمنوأراكمرة)4(تغلبقدكم

الطريقه)6(هذيعلىأخرىوادأولاهفيزالما

:()7(أيوببنشاهنشاهبنتعذراءالستا

رحمها،النصربابداخلبمدرستها)8(ودفنتأيوببنشاهنشاهبنتعذراءالستتوفيت:وفيها

الله.

:()9(خاتونالستا

الدينأسدلدارالمجاورةبدمشقبدارها1()ودفنتالعادلالملكوالدةخاتونوالست

.)11(شيركوه

وخمسمئةوتسميرأربحسنةكين5ث!

لقتالهم،أخيهبنيالعادلفاستدعى،تبنينفحاصرواوأقبلواجموعها)12(الفرنججمعت:فيها

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

الطالبيين.نقابةولاهالذيوهو:ب

له.الساعيابنأوردوقد:ب

وحدها.بعن

تقلب.:أ

وضيعة.سبعهمنوأراكمرةفعلتقدكم:ب

الطريقة.هذهعلىيجريأولادهفي:ط

والدارس(12/1552)الإسلاموتاريخ(2/453)الأعيانووفيات(11)الروضتينذيلفيترجمتها

(1/226).

.أفيليس

.(بشار)(12/699)الإسلامتاريخفيترجمتها

.بفيليس

.(بشار)العقيقيبدارالمعروفةالداروهي

جموعهم.:ب
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ملكموتوبلغهمالحصنعنالفرنج)3(فأقلعت،صرخدمنوالأفضلمصرمنالعزيز)2()1(فجاءه

،أماكنها)5(إلىالملوكورجعتفهادنهم،والأمانالهدنةالعادلمن()4(ذلكعندأفطلبوا،الألمان

ملكهإلىوسار،دمشقعلىأبوهواستنابه،)6(المدةهذهفيالعادلبنعيسىالمعظمعظموقد

.السيرةفيهمفأحسن،بالجزيرة

عمادوهو،الكبارالمدائنمنوغيرهاسنجارصاحبالكبيرالسلطانالسنةهذهفيتوفيقدوكان

طويةوأجودهم،وسيرةشكلأوأحسنهمالملوكخيارمنكان،الأتابكيزنكيبنمودودبنزنكيالدين

مدرسةلهمابتنىوقد،)7(الحنفيةولاسيما،للعلماءالمحبةشديدوكان،يبخلكانأنهغير،وسريرة

)8(بهذهأولىوالفقيه،حسننظروهذا،يومكلفيمنهمواحدلكليطبخطعامالهموشرط،بسنجار

.يقيته)9(فيماالفكرعنومطالعتهبتكرارهالفقيهلاشتغال،الفقيرمنالحسنة

بالملكبنوهفاستغاث،منهمالملكفأخذ،الموصلصاحبعمهابن)01(أولادهعلىفعدى

محمد.الدينقطبلولدهالمملكةواستقرت،والهلكةالضيمعنهمودرأ،الملكفيهمفرد،العادل

ومعاملتها،(ربضها)13علىفاستولى،()12رمضانشهرفيفحاصرهاماردينإلى(1)1العادلسارثم

مثبوتايكنلمذلكلأن،(تملكها)17أنهأحد(ظن)16وما،()15ومشىعليها()14فطاف،قلعتهاوأعجزته

.مقدرأولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

17(

جاءه.ب:حتى

.بفيليس

فخلفت.:ب

وحدها.بعن

أماكنها.إلىالعساكرورجعتالسلطانذلكعندفهادنهم:ب

.المرة:ط

منهم.للحنفيةسيماولا:ب

الفقير.منالحسنةسجالهأولى:ب

ومؤنته.بكفايتهيقومفيما:ب

بالواصل.يكنولمفقطعهمالموصلصاحبعمهابنمملكتهفعدى:ب

الملك.:ط

أ:شعبان.

ط:ريفها.

ط:فطاف.

.()عوشتىعليهافصاف:الأصلوفي،ومشىعليهافطاف:طفيكذا

نتك.وما:ب

ذلك.يكنلمولكنبذلكالشعراءهبةحتىسيملكهاأنه:ب
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وتوقعواوهزموهم1،وقهروهمالحظا)2(وكسروا،بلخمدينةالخزرملكت()1(السنةهذهوفيأ

لهيخطبأنيرومكانفإنه،العراقدخولمنشاهخوارزميمنعواأنإليهمالخليفة()3(لإرسال

.ببغداد

ونصرهمدهراعليهامتنعتكانتوقد،مدةبعدففتحهابخارىمدينةشاهخوارزمحاصر:وفيها

كلباألبسواكانواوقد،)6(عنهموصفح،أهلهاعنوعفا،عنوة(ا!هوأخذهاجميعافقهرهم،الحظا)4(

وكان،ملككمهذا:وقالوا،الخوارزميةإلىالمنجنيقفيورموه،شاهخوارزموسموه،قباءأعور

.خيرااللهجزاه،عنهمعفا)7(عليهمقدرفلما،أعورشاهخوارزم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الخلافة.ببابالإنشاءكاتب:)8(زبادةبنالعوام

الرسائلرئاسةإليهانتهت،()9(الدينقوامأزبادةبناللههبةبنسعيدبنيحيىطالبأبوهو

الشافعي،مذهبعلىالفقهمنذلكغيركثيرةعلوموله،بالعراقزمانهفيوالفصاحةوالبلاغةوالإنشاء

مناصب،عدةوليوقد،جيدشعروله،واللغةالحساببالأصلينجيدةمعرفةوله(01)فضلانابنأخذه

البسيطأمن!:قولهشعرهمستجادومن،جميعهافيمشكوراوكان

باللعبالجدجذالدهرأتعس!قدفكمتزدريهعدواتحقرنلا

والذنببالرأسجلالتهاعلئلهاالكسوفيعروها)11(الشمسفهذه

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

ط:وفيها.

.()عالخطاوكسرواطفي

وأرسل.:ط

.()عالخطاوكسرواطفي

فأخذها.:أ

.طفيليس

وحدها.طعن

وذيل،زيادة:(242و9/236)الأثيروابن،زيادةابن:وفيه(18-2516/)الأدباءمعجمفيترجمته

87(40/ق4/)جالألقابمعجمفيالادابومجمع(942-6422/)الأعيانووفيات،زيادة:(41)الروضتين

قيدهالموحدةبالباء:وزبادة.(4318/)والشذرات،الزيادابن:(3477/)الجنانومرآة(4284/)والعبر

.(343)المشتبهفيوالذهبي(1531/)التكملةفيالمنذريالزكي

.طفيليس

.الجزءهذامن595سنةحوادثفيترجمتهسترد

بعين.:ب
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الخفيفأمنأ:و!وله
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أيضا:وله

.)5(.-
!يلولمحي

جعفربنموسى

أبوالقاضي

الأتترتفعالزمانباضطراب

حرفإذاراكدالماءوكذا

الخفيفأمنأ

البلاءيعمحتىفيهتال

الأقذاءقعرهمنثارتك

والأراجيآمالهفيعلقتمنيسلهاولمالدناسلوتقد

العجاجبحرهافي)3(قذفتنيعنهاوجهيصرفتما)2(فإذا

سراجفيذبالة)4(فكأنيوحديوأهلكبييستضيئون

عندودفن،كثيرخلقجنازتهوحضر،سنةوسبعونثنتانولهالحجةذيمنالسنةهذه

البطائحي:عليبنزهيربنرجاء)6(بنعليالحسن

بناللهعبدأبيعلىيشتغلمدةطودتىبنمالكبرحبةوأقام،الحديثوسمع،بهافتفقهبغدادقدم

النبيهبناللهعبدأبيشيخهمنسمعوقد،أديبافقيهاوكان،مدةالغراف)7(قضاءوليثم،الفرضيالنبيه

ادسريعأمنأ:قولهوهمالهما)8(بثالثيعززانلاأنهمازعماللذينبيتيهفيللحريريمعارضالنفسهينشد

سمسمهولوأعطىلمنواشكراثارهايحمدسمةسم

والمكرمهالسؤددلتقتنيتأتهلااسطعتمهماوالمكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

ط:وله.

.بفيليس

.قدترى:ب

.سراجدنانفكأني:ب

السنة.هذهمنالحجةذيفيتوفي:ب

فيكما،"جابر":الاخرونوسماه(فستنفلدط312/سليمانساقية)لياقوتالبلدانومعجمالنسخفيهكذا

ابنوتاريخ،عنهفكتببواسطلقيهوبلديهشيخهوهو(2295باريسمجلدمن022الورقة)الدبيثيابنتاريخ

الإسلامتاريخفيوالذهبي(1/316)التكملةفيوالمنذري،(الظاهريةمجلدمن691الورقة)النجار

.)بشار(223(الورقة/)17العينيالدينلبدرالجمانوعقد()13الروضتينذيلفيترجمةوله.(1801/)12

بلدة:والغراف.وغيرهماالمنذريوتكملةالدبيثيابنتاريخمنأثبتناهوما،تصحيفوهو"العراق":طفي

.(بشار)واسطسوادمناليومإلىمعروفة

ثالثا.:ط
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النبيه:ابنفقال
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ملأمهأتىحزمنأحسنالورىبينالوكعاءالأمةما

فمهمنهايملألافالحرلاقولعناستجديتإذافمه

:(1جرديك)الدينعزلأميرا

)3(الملكعندوحظي،شاورقتلفيشركممنوكان،الديننور)2(زمانفيالأمراءأكابرمنكان

)4(بنفسهفيسدهاالكبارللمهماتبهايستندوكان،افتتحهاحينالقدسعلىاستنابهوقد،الدينصلاح

الموصل.بلدإلىوانتقل،الشامبلادفترك،)5(المقدسبيتعنعزلهالأفضلوليولما،وشجاعته

الله.)6(رحمه،السنةهذهفيبهافمات

وخمسمئةوتسميوكهللعسنةخلت5ث!

مصر(صاحبالعزيزوفاةا

العشرينالأحدليلة)8(كانتفلما)7(الصيدإلىخرجأنهوذلك،مصرصاحبالعزيزوفاةكانت:فيها

رجوعهبعدأيامبعدا)9(وفاتهوكانت.عنهفسقط،الفرسأبهفكبا،ذئبخلفسادتى،المحرممن

الله.رحمهسنةوعشرونثمانأوسبعوله،الشافعيتربةعندإلىحولثم،بدارهودفنفنقل،البلدإلى

نأأإخوتهبقيةإلىويكتب،بلدهمنالحنابلةإخراجعلى)01(السنةهذهفيعزمقدكانإنه:ويقال

معلميهمنذلكوكلا)12(بهوصرح،وذاعمنهوسمع،عنهذلكأوشاع،ا)11(بلادهممنيخرجوهم

الإسلاموتاريخ(13)وذيلها(2234/)والروضتين(8456/)الزمانمرآةفيوترجمته،حرديل:ط،أ()1

(/121501).

.أيام:ط)2(

.طفيليس)3(

بنصيبه.:أ)4(

.القدس:ط)5(

.طفي.اللهرحمه:جملةليست)6(

.طفيليس)7(

فكانت.:ط)8(

.فماتعنهفسقطفرسه:ط)9(

.بفيليس)01(

.البلادمنبإخراجهم:ط(11)

به.وصرحمنهذلكوسمعوذاععنهذلكوشاع:ط()12
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النيةهذهونوىهذامنهأوقعفلما،وبالحديث)1(بالقرانعلمهوقلة،الجهميةمنوعشرائهوخلطائه

مصر)4(بديار()3(الخلقبينأالحنابلةقدر()2(وعظم،سريعاودمرهاللهأهلكهالفاسدةالقبيحة

فكانالصيدإلىخرجأنإلاهوفما،عليهدعاصالحيهمبعضإن:وقيل.والعامالخاصعند،والشام

أعلم.فالله.سريعاهلاكه

()6(محاصرةعلىمقيمأوهو،العادلالملك)5(لعمهبالعزيزالتعزيةكتابالفاضلالقاضيوكتب

وصورة،الحيرةلبلادالمقاربةالجزيرةبلادعلىنائبهوهو،الكاملمحمدوولدهالعساكرومعهماردين

:الكتاب

الإسلامنصر)8(وأعز،بأمرهأمرهوأعلى،عمرهفيوبارك)7(العادلالملكمولاناسلطاناللهأدام

هو،طيبةحياةاللهوأحياه،العظيمةفيهبنعمهالعظائماللهوأصغر،الكريمةنفسهالأنفسوفدت،بنصره

لهنقصولا،السليمةوالعواقبالمسلمةبالأمورعنهاوينقلب،الجسيمةالفتوح)9(مواقففيوالإسلام

ولا،كبداولاعينالهأسخنولا،يداولاذيلالهقصرولا،ولداولانفساأعدمهولا،عدداولارجالا

مكررةوتحياتهعليهاللهرحمة1،العزيزالملكموتمنقدرمااللهقدرولما،مورداولاخاطرالهكدر

،()01(أليمةالمكروهوطالعة،عظيمةالمصاببديهةكانت،أجلهوحضور،مهلهانقضاءمن،إليه

الكاملأصتأ:يسرهالجنةسبيلإلىثم،ونضرهالوجهذلكاللهفرحم

)11(الحسنوجههعنالثرىفعفابليتأوجهمحاسنوإذا

مصرعه،بسرعةالعزاءثياب)12(اللهسلبهلامولاناقلبعلىبلالأولياءوعلىالمملوكعلىفاعزز

وسريره،الترابإلىوزفه،)13(الشبابثوبيبلىأنقبلالبلاءثوبولباسه،مضجعهإلىوانقلابه

)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

)01

)11

)12

)13

وحدها.أعن

عظم.وقعماوقعفلما:أ

وحدها.طعن

بمصر.:ط

عمه.إلى:ب،أ

محاصر.:ط

الناصر.العادل:ب

.نصرة:ب

مواقيت.:ط

.(2234/)الروضتين،قلبهحصرافلمامهملةمنغصةعليهمكدرةحياتهكانت:ط

الحسن.وجههعنالثرىتعفيبليتالوجهمحاسنهـاذا:شعرلانثروكأنهالتاليةبالروايةطفيالبيتجاء

.(2234/)الروضتينعنواستدركتالأصولفيالجلالةلفظليس

.الثبات:أ
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الساعةفيوكانت،أسبوعينالفيوممنالعود)1(بعدالمرضمدةوكانت،والأترابباللداتمحفوف

القلبمرضبينمجموعتسطيرهاحالفيوالمملوك،المحرممن)2(العشرينالأحدليلةمنالسابعة

غير،)د(اللهرحمهأبوالدهوالعهدالمولىبهذافجعوقد،كبد)4(وعليل،)3(أطرافووجع،والجسد

جديد.يومكلفيعليهوالأسى،بعيد

ولدهعليهمفملكواأمراؤهفعمد،ذكورعشرةالولدمنخلف،)6(اللهرحمهأالعزيزتوفيولما

)!1(يستبعدونولكنهم،العادلتمليكإلىمائلونالباطنفيالأمراءوجمهور،بالمنصورولقبوه،محمدا

منععندهمحصل)8(فلما،سريعاالبريدعلىفأحضروهبصرخدوهو،الأفضلإلىفأرسلوا،مكانه

الأمراءأكابرعليهوخامر،إليهسار)01(مالهيتمولم،عليهمختلفةالكلمةووجدوا،)9(رفدهم

فأقر،العادليةالجيولشيستحثونوأرسلواالمقدس(1بيت)1فيفأقاموامصرديارمنوخرجوا،الناصرية

لكن،)13(المملكةمنهنالكماأسائرفيوالخطبةالسكةعلى)12(بذكرهونوهالسلطنةعلىأخيهابن

غيبةفيدمشقليستردبهموأقبل،المصريينمنكثيفأ(جيشأ)15أخذأن(هذه)14سفرتهفيالأفضلاستفاد

الدين.أسدحمصملكعمهوابنحلبصاحبأخيهبإشارةوذلك،ماردينلمحاصرةعمه

بمخيمهونزل،ثمارها()16وقلل،أشجارهاوعقر،أنهارهاقطع،حواليهاونزل،إليهاانتهىفلما

الكاسر،الأسدعمهوابن،الظاهرأخوهإليهوجاء؟والندمالأسفلحقهوقد،القدممسجدعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

.عودةبعدمرضهمدة:ط

والعشرين.الأحد:ط

وحدها.طعن

كبد.وعلة:ط

.طفيليس

.طفيليس

.يستبعدوا:ب،أ

حضر.:ط

وفدهم.:أ

.صار:ط

ببيت.:ط

باسمه.:ط

بلادمصر.:ط

.السفرةبهذهاستفادولكن:ب،أ

جيشه.:ب

وأكل.:ط
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إلىجيشهدخلوقد،ا)1(الناصربنالأفضلأوقويجيشهفكثر،حماةوجيش،الكاشروالليث

أمراءعليهالتفوقدبعساكرهماردينمنالعادلوأقبل،أحدالعامةمنيتابعهمفلمبشعارهونادوا،البلد

فحصنهابيوميندمشقإلىالأفضلوسبق،بأكابرهمصركلوأمده،أخيهبني)2(وطائفة،أخيه

دمشقدخلولما.الكاملمحمداولدهماردينعلىاستنابوقد،عينينوذيحاسدكلمن،وحفظها

فأقام،وخيرهمبرهممنويئسالأفضلأمروضعف،وغيرهمالمصريينمنالأمراءأكثرإليهخامر

علىالاتيةالسنةأولفيالحالانفصلثم،كذلكوهوالحولانسلخحتىمعهبمنالبلدمحاصرأ93(

تعالئ.اللهشاءإنبيانهسيأتيما

بعدعمارتهفكملت)5(،الأمراءعلىوفرق،والكلسالاجر)4(منلبغدادسوربناءفيشرع:وفيها

ذلك.قبلسورلهايكنولم،والحصارالغرقمنبغدادفأمنتالسنةهذه

:()6(يوسفبنيعقوبمحمدأبوالسلطانأ

صاحب،المؤمنعبدبنيوسفبنيعقوبمحمدأبوالكبيرالسلطانتوفيأ)7(السنةهذهوفيأ

حسنديناكانوقد.المهديةسماها،مليحةمدينةعندها)8(ابتنىقدوكان،بمدينتهوالأندلسالمغرب

الشافعي،مذهبإلىمالثم،حزمياظاهرياصارثم،المذهبمالكيوكان،السريرةصحيحالسيرة

رحمه،الجهادكثيروكان،سنةعشرةخمسملكهمدةوكانت،)9(قضاةمنهمبلادهبعضفيواستقضى

وهو،()01(اللهرحمهأوالضعيفالمرأةإلىقريباوكان،الخمسالصلواتفيالناسيؤموكان،الله

ولمذلكمنغضبالمؤمنينبأميريخاطبهلمفلما،الفرنجعلىيستنجدهالدينصلاحإليهكتبالذي

البلدانمنكثيرإليهورجع،والده)11(كسيرةفسارمحمدولدهبعدهبالملكوقام،منهطلبماإلىيجبه

باسه.:طفيمكانهما(1)

خطأ.وهو.بنو:ب،أ)2(

محاصر.:ط)3(

بالآجر.:ط()4

وكملت.:ط)د(

73/)الأعيانووفيات(16)الروضتينوذيل(8374/)الزمانومراة(462-9542/)الأثيرابنعندترجمته)6(

-125101/)الإسلامتاريخفيرائقةترجمةوله(484-3947/)الجنانومرآة(4/928)والعبر(91-

6401).

وفيها.:ط)7(

بنى.:ط)8(

.بفيليس)9(

وحدها.طعن(01)

كسير.:ب(11)
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يعقوبالملكبعدالبيتهذاوبادالأهواءبهمتفرقت،ذلكبعدمنثم)1(أبيهعلىعصتقدكانتاللاتي

.()2(اللهرحمهأ

بزغشالدينصارمالأميرفأمر،مريمابنعيسىأنهبدمشقأعجميرجلادعى()3(السنةهذهوفيأ

هذابادوقدالبابينبينالتيالطاحونمقابلالفرجبابخارجالكاتبالعمادحمامعندبصلبهالقلعةنائب

ببابمنهمرجلقبرإلىوعمدوا)5(الروافضعلىالعامةثارتبيومين)4(صلبهوبعد.قديمأالحمام

.()6(السنةهذهمنأالاخرربيعفيوذلككلبينمعوصلبوه،فنبشوهوثاب:لهيقال،الصغير

أستاذالرازيعمربنمحمدالدينفخرأنسببهاوكان،خراسانببلادكبيرةفتنةوقعتالسنةهذهوفي

مدرسةلهوبنىواحترمهفأكرمه،غزنةصاحبالغوريالدينغياثالملكإلىوفدزمانهفيالمتكلمين

جماعةلهفجمعوا،الملكعن)7(إبعادهوأحبوا،الرازيالفخرفأبغضوا،كراميةالغوريةأكثروكان،بهراة

وهو،الناسفيمعظماشيخاوكان،القدوةابنوحضر،الشافعيةمنوخلقاوالكراميةالحنفيةالفقهاءمن

والشتم.السبإلىالمناظرةمنوخرجا،الدينوفخرهوفتناظرالهيصموابنكرامابنمذهبعلى

الناسأيها:خطبتهفيفقالفتكلمواعظوقام،الجامعالمسجدفيالناساجتمعالغدمنكانفلما

وفلسفةسيناابنوكفر)8(أرسطاطاليسعلموأما،!ي!اللهرسولعنعندناصحماإلانقوللاإنا

منشيخبالأمسيشتمشيءولأي،رسولهوسنةاللهكتابهووإنما،بهانقولولانعلمهافلا)9(الفارابي

فبكى:قال،دليليقولماعلىمعهليسمتكلملسانعلىرسولهوسنةاللهدينعنيذب،الإسلامشيوخ

الملكإلىوأنهوا()01(الخاصةمناخرونأقومذلكعلىوأعانهم،الكراميةوبكى،وضجواالناس

،هراةإلىفعاد،()11(لذلكمختاراالملكيكنولمالبلدمنالدينفخرأبإخراجفأمر،وقعماصورة

عليه.عصواقدكانوااللاتي:ب،أ(1)

.طفيليس)2(

وفيها.:ط)3(

.هذاصلبوبعد:ب،أ()4

.وعهدوا:أ)5(

منها.:ط)6(

من.:ب،أ)7(

.كفريات:ط)8(

وهو،الرازيالفخرعمابنهويتكلمالذيالواعظلأن،لهامعنىلاوهي.الرازيبهتلبسوما:طفيبعدها)9(

.(4285/)العبر.عنهيدافع

.الناسخواصمن:ط(01)

.وعادبلادهمنالرازي:ط(11)
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هبتوكلما،ومكانموطنكلفيبهمكلامهفييلهجفهو)1(.الكراميةبغضالرازيقلبأشربفلهذا

الصبا.

فيأالوعاظشيخالجوزيبنالفرجأبي()2(الدينجمالالشيخعنالرضاوقعأالسنةهذهوفي

أهلهابهفانتفع،سنينخمسبهافأقام،واسطإلىبغدادمنأخرجكانوقد،،)3(وبعدهزمانه

على)5(الجلوسفيلهوأذن،الخليفةعليهخلعبغدادإلىعادفلما،منهواستفادوا()4(عليهواشتغلواأ

فيوأخذ،)6(الخليفةوحضرأجداالجمعفكثر،معروفلقبرالمجاورةالشريفةالتربةعندعادته

السريعأمرأ:الخليفةبهيخاطبقالفيمايومئذوأنشد،العتاب

روضاقدإنعامكبصوب)7(بنيتهالذيالروضتعطشلا

ينقضاأنالمجدلبانيحاشىرشتهقدأنتعوداتبرلا

مضى)9(ماوهبالعفوفاستأنف)8(بحرمتهذنمبليكانإن

الرضىإلاأطلبلافاليومالمنىلنيلأرجوككنتقد

الوافرأمنأ:(01يومئذ)أنشدهومما

شقيناماكأناتلاقينافلمازمنابالنوىشقينا

رضيناحتىبنازالتومااللياليجنتعندماسخطنا

حيينامتنابعدمافإنايوماالموتبعديحيلمومن

قضاةقضاءفولاهالشهرزوريالدينضياءالموصلقاضيالناصرالخليفةاستدعىالسنةهذهوفي

.بغداد

.روصا:ط(1)

.الفرجأبيعنالخليفةرضيوفيها:ط)2(

.طفيليس)3(

وحدها.طعن()4

الوعظ.:ط()5

.بفيليس)6(

.()عنبته:الأصلوفيبنيته:طفيكذا)7(

جنيته.قد:ط)8(

.(51)الروضتينذيل.تضمينوهو،الرضيللشريفوالبيت،الرضالي:ط()9

الثاني:بعدالتاليالبيتبزيادة(51)الروضتينذيلفيأربعةالأبيات(01)

ضنيناوكمالصدودكاساتشقيناوكمبالوصالسعدنا
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فييتكلمكانأنهوذلك،المقدسيالغنيعبدالحافظبسبببدمشقفتنةوقعتا)1(السنةهذهوفيا

وضياءالزكيبنالدينمحيالقاضيفاجتمع،العقائدمنشيئأيومأفذكر،الأمويبالجامعالحنابلةمقصورة

الاستواءبمسألةيتعلقفيمامجلسلهفعقدبزغشالدينصارموالأمير،المعظمبالسلطانالدولعيالخطيبالدين

لميقولهماعلىالحافظواستمر،الفقهاءبقيةالحنبليالنجمفوافق،والصوتوالحرفوالنزولالعرشعلى

كل:بزغشالأميرلهقالحتى،يلتزمهالمشنيعةبإلزاماتوألزموه،عليهالفقهاءبقيةواجتمع،عنهيرجع

البلد.منبنفيهذلكعندوأمر،الأميرفغضب،نعم:قال؟الحقعلىوحدكوأنتالضلالةعلىهؤلاء

يومئذوتعطلت،)3(الحافظمنبرفكسروا،القلعةمنالأسارىبزغشوأرسل،ا)2(فأنظرأيامثلاثةفاستنظرا

نعوذ،شديدةخبطةوجرت،هناككانتالتيوالصناديقالخزائنوأخرجت،الحنابلةمحرابفيالظهرصلاة

الحجة.ذيمنوالعشرينالرابعالإثنينيومفيالمجلسعقدوكان،بطنومامنهاظهرما،الفتنمنبالله

.وأكرموهعليهفحنوا،الطحانون)5(فاواه)4(المصريةالديارإلىسارثم،بعلبكإلىالغنيعبدالحافظفارتحل

:الأعيانمن()6(السنةهذهفيأدوفيوممن

:)9(الروميقايماز)8(الدينمجاهدالكبير)7(الأمير

فقيهأذكياعاقلأوكان،أرسلانالديننورأستاذهابنأياممملكتهاعلىوالمستوليالموصلنائب

ومدارسجوامععدةابتنىوقد،والحكاياتالتواريخمنكثيرا(أ.شيئايحفظ،شافعيا:وقيل،حنفيا

الدنيا.محاسنمنكانوقد:(1الأثير)1ابنقال،دارةكثيرةصدقاتوله،وخاناتوربط

ابنسليمانبنعليبنإسماعيلبنالعزيزعبدبنمحمدبنأحمدبنجعفربنمحمدالحسنأبو

.()12الهاشميالعباسبناللهعبدبنعليبنإسماعيلبنمحمدبنإبراهيمبنيعقوب

)1(ط:وفيها.

.فأنظرهأيامثلاثةفاستنظره:ط(2)

الحنابلة.:ط)3(

المصرية.الديار:أ(4)

.(21/1321)الإسلامتاريخوينظر،الصوابهوأثبتناهوما،المحدثون:ط(5)

فيها.:ط()6

.طفيليس)7(

.قيماز:ط)8(

.(9301-12/3801)الإسلاموتاريخ(83-482/)الأعيانووفيات(9482/)الأثيرابنفيترجمته)9(

.أفيليس)01(

.(9248/)الأثيرابن(11)

-الألقابمعجمفيالادابمجمعوتلخيص(15)الروضتينوذيل891-1691/الدبيثيابنتاريخفيترجمته()12
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بنالحسنأبيعلىتفقه،()2(الشافعيةمنكانوقد1،)1(البخاريابنبعدببغدادالقضاةقاضي

إلىارتحلولكن،منهاوأصله،تعالئاللهشرفها،بمكةوالخطابةالقضاءوليكانوقد،وغيرهالخل

خطهرقممحضربسببالقضاءعنعزلإنهثم،آلماإلىبهاأمرهمنوآل،نالمابها)3(فنالبغداد

الله.رحمه،ماتحتىمنزلهفي)4(وجلس.أعلمفالله،عليهمزوراقيلفيماوكان،عليه

شيخ،)3(فضلانبنبركةبناللههبةبنالفضلبنعليبنيحىالقاسمأبوالدينجمالالشيخ

.ببغدادالشافعية

الشيخعنفأخذخراسانإلىارتحلثم،النظاميةمدرسالرزاز)6(محمدبنسعيدعلىأولاتفقه

وانتفعبغدادأهلوساد،والأصلينالمناظرةعلماقتبسوقدبغدادإلىوعادالغزاليتلميذالزبيديمحمد

،التلاوةكثيروكان،تلاميذهوكثرت،صيتهوبعد،بهافدرسمدرسةلهوبنيت،والفقهاءالطلبةبه

الطويل(منأ:)7(قولهشعرهومن،ظريفالطيفاحسناشيخاوكان،الحديثوإسماع

والإنصافبالإسعاففعليكالأشرافمنازلأردتوإذا

كافمكافلهفهووالذهرفخلهعليكباغبغاوإذا

وك!سهئةوتسميرستسنةخلت5ث!

وقد،)9(العادللعمهدمشقمحاصرالمصريبالجيشالأفضلوالملك()8(السنةهذهأاستهلت

إلىاللوانأرضمنخندقواوقدالحالتطاولوقد،قليلاإلاماءولاخبزفلا،والميرةالأنهارعنهاقطع

دخلفلما،والأوحالالأمطاروكثرتالشتاءفصلوجاء،دمشقجيشإليهميصللئلاخندقايلدا)01(

.(51-12420143/)الإسلاموتاريخ(3317/!تى)!4/

.الجزءهذامن395سنةحوادثفيترجمتهتقدمت،اللههبةبنعليوهو،النجاريابن:ط(1)

شافعيا.وكان:ط)2(

ال!.ماإلىالأمربهوآلالدنيامننال!مامنهافنال!:ط)3(

فجلس.:ط()4

والعبر(1551-125501/)الإسلاموتاريخ(15)الروضتينوذيل(9/248)الأثيرابنفيترجمته)5(

.(3947/)الجنانومرآة(4928/)

تحريف.وهو،البزاز:(ط)في(6)

وحدها.بعن)7(

وحدها.طعن)8(

بدمشق.:ب،أفىبعدها)9(

تصحيف.وهو.الله:ط(51)
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الجزيرةبلادمنوعساكر،التركمانمنبخلقأبيهعلىالعادلبنمحمدالكاملالملكقدم،صفرشهر

المملكةإلىأالظاهرفرجع،سبأأياديوتفرقواالمصريةالعساكرانصرفذلكفعند،وحرانوالرها

بعد،الأعاديكيدمنالعادلوسلم،(()1المصريةالديارإلىوالأفضل،حمصهإلىوالأسد،الحلبية

الأفضلخلفالناصريةالأمراء()2(وطردت،سلماللهولكنواستسلمأالبلدتسليمعلىعزمقدكانما

فنهض،،)4(عليهموالقدوم1،)3(إليهمالسيريسرعأنالعادلوكاتبوا،القاهرةإلىالدخولمنليمنعوه

الضعفاعتراهوقد،()5(الجبلمنبالقلعةالأفضلفتحصن،مطيعالمشورتهمسامعأسريعأإليهم

أخيهابنإليهونزل،،)6(الشركةمنآمنأمصربملكواستبد1،البركةعلىالعادلونزل،والفشل

لسوءالشاممن)8(ونفاه،الجزيرةمنبلادافأقطعه،()7(جليلامهيبأكانمابعدأذليلاخاضعأالأفضل

بنالملكعبدالدينصدرإلىالقضاءوأعاد،()9(بالقاهرةالسلطاندارإلىأالعادلودخل،السيرة

()12(هوولكنأالمنصورأخيهابنباسموالسكةالخطبةوأبقى،)11(الكرديالماراني)01(درباس

وديانته،وسيادته،وشهامتهلصرامتهشكر)13(بنالدينصفيالصاحبواستوزر،بالأمورالمستقل

الديارعلىليملكهالجزيرةبلادمن،يستدعيهالكامل()14(الملكابنهأإلىالملكالسلطانوكتب

العادلالملكوأحضر،والتزمهوعانقه،واحترمهوأكرمهلهفبرز،عليهفقدم،ويسترعيه()15المصرية

بأنفأفتوا،سنينعشرابنصغيروأنه،العزيزبنالمثصورأخيهابنمملكةصحةفيواستفتاهم،الفقهاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

مصر.إلىوالأفضلحمصإلىوالأسدحلبإلى:ط

.وسارت:ط

.بفيليس

.طفيليس

الجبل.بقلعةوتحصنمصرالأفضلفدخل:ط

مصر.ملكوأخذ:ط

.طفيليس

عن.:ب،أ

القلعة.:طفيمكانهما

الأعيانوفيات.الموصلتحتبالمروجمارانبنيإلىنسبةوالمارانيتصحيفوهو.المارداني:(ط

(3/243).

.(513/)والعبر(67)الروضتينذيلفيأيضاوترجمته.الكتابهذامن506سنةحوادثفيترجمتهسترد(

.والعادل:طفيمكانهما(

ذيلفيوترجمته.الكتابهذامن622سنةحوادثفيترجمتهسترد.شكربنالخالقعبدبنعليبناللهعبدهو(

.(509/)لعبروا(741)الروضتين

.ولده:ط(

مصر.:ط(
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فأرغبهمفامتنعوا،مبايعتهإلىودعاهم،الأمراءطلبذلكفعند،عليه)1(توليلأنهتصحلاولايته

ثغورأنعلمتموقد،والفقهاءوالأئمة،العلماءبهأفتىماسمعتمقد:قالفيماوقال،وأرهبهم

ثم،وبايعوهذلكعندفأذعنوا،الكبارالملوكيحرسها)2(وإنما،الصغارالأطفاليحفظهالاالمسلمين

واستقرت،باسميهماالسكةوضربت،لهماالخليفةبعدبذلكالخطباءفخطب،الكامللولدهبعدهمن

.ا)3(للكاملمصرأنكماأ،العادلبنعيسىالمعظمباسمدمشق

أخووهو،جندربنا)4(شروةبنسليمانمنصورأبوالدينأفلكالأميردمشقإلىرجعشوالوفي

معظمامحترمابهافأقامقبرهوبها،الفراديسبابداخلالفلكيةالمدرسةواقفوهو،لأمهالعادلالملك

السنة.هذهفياللهرحمهتوفيأنإلى

وعم1،والفقيرالغني)6(بسببهفهلكشديدغلاءمصربدياركانبعدهاوالتي،)5(السنةهذهوفيأ

وتخطفهم،الفئاممنالقليلإلاإليهايصلفلم،الشامنحومنهاالناسوهرب،،)7(والحقيرالجليل

كانفإنهالعراقبلادوأما.الأقواتمنبالقليلواغتالوهمأنفسهممنوغروهم،الطرقاتمنالفرنج

وعشيا.بكرةوالحكمةالحكمفلله،مرئاهنيئأ،رخيامرخصأ

ذلكعنجماعة)8(سألت،ببغدادديكباضالسنةهذهوفي:"تاريخه"فيالساعيابنقال

به.فأخبروني

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بنطاهرولدمن،أتسنربن)01(أرسلانألببنتكشبنشاه)9(خوارزمالدينعلاءالسلطان

الحسين:

)1(ط:متولى.

)2(ط:يحفظها.

الكامل.باسمومصر:ط)3(

.مسروربن..الدينملك:ط()4

وفي.وفيها:ط(5)

وحدها.طعن)6(

.طفيليس)7(

فسألت.:ط)8(

(17)وذيلها(2244/)والروضتين(472و8471/)الزمانومرآة(9025/)الأثيرابنفيوأخبارهترجمته)9(

الفداءوأبو(42/7001/ق)جالألقابمجمعفيالآدابمجمعوتلخيص(393-293)العبريابنوتاريخ

.(3485/)الجنانومرآة(4292/)والعبر(389/)

.رسلانأ:ب(01)
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قطعالذيوهو،المتسعةالأقاليممنذلكوغير)1(والريخراسانبلادوبعضخوارزمصاحبوهو

مذهبعلىفقيها،المعاشرةحسن،بالموسيقاجيدةمعرفةله،السيرةحسنعادلاكان،السلاجقةدولة

الملكفيوقام.بخوارزمبناهابتربةودفن،عظيمةمدرسةللحنفيةوبنى،الأصولويعرف،حنيفةأبي

الدين.بقطبيلقبذلكقبلكانوقد،محمدالدينعلاءولدهبعدهمن

:()ب\(عليبنمسعودالديننظاما

شافعي،السيرةحسنوكان،عليبنمسعودالديننظام،شاهخوارزمالسلطانوزيرقتل:وفيها

فحسدتهم،للشافعيةعظيماجامعابمرووبنى،هائلوجامع،بخوارزمعظيمةمدرسةله،المذهب

الدينقلةمن)4(يصدرإنماوهذا،أحرقوهإنهم:فيقال،الإسلامشيخلهيقالبها)3(وشيخهمالحنابلة

.)5(بنائهعلىالوزيرغرمماعلىشاهخوارزمالسلطانفأغرمهم،الإسلاممعانيواحترام،والعقل

:()6(الوهابعبدبنالمثعمعبدأ

بنصدقةبنالوهابعبدبنالمنعمعبدالفرجأبو،الوقترحلةالمعمرالمسندالشيختوفي:وفيها

الكثيرسمع.سنةوتسعينستعن،والوفاةوالدارالمولدالبغداديالأصلالحرانيكليببنالخضر

الله.رحمهالثروةوذويالتجارأعيانمنوكان،المشايخمنجماعةعنبالروايةوتفرد،وأسمع

منأول،الشريفالقدسمدرس:جهبل)8(بناللهنصربنطاهرمحمد)7(أبو،الدينمجدالفقيه

ثم،الجاروخية)01(بالمدرسةكانواالذينجهبل)9(بني،مناالفقهاءوالدوهو،بالصلاحيةدرس

.(1)1ذكرهمإلايبقولمماتواثم،هذهأيامنافي،والدماغيةالعماديةإلىصاروا

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

وغيرها.:ط

.(12/1901)الإسلاموتاريخ(152-9052/)الأثيرابنفيوترجمتهأخباره

له.يقالشيخبها:ب

عليه.يحملإنما:ط

عليه.:ب

3227/)الأعيانووفيات(18)الروضتينوذيل(1/166)النجارابنوتاريخ(9125/)الأثيرابنفيترجمته

.(3488/)الجنانومراة(4392/)والعبر(8101-12/0801)الإسلاموتاريخ(228-

.(3485/)الجنانومرآة(4292/)والعبر(12/7201)الإسلاموتاريخ(17)الروضتينذيلفيترجمته

تصحيف.وهو،جميلبننصربنطاهربنمحمدأبو:ط

.تصحيفانوفيها،الدينجميلبني:ط

.(39،79،133)الأطلالمنادمةفيالثلاثالمدارس

.()عشرحهمإلايبقولمأتواثم:طوفي،ذكرهمإلايبقولمماتواثم:هكذاتكونالعبارةلعل
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النجمي:)2(اللهعبدبن(قايماز)1الدينصارمالأمير

تسلم)4(الذيوهو،استادار)3(بمنزلةالدينصلاحالملكعندوكان،الصلاحيةالدولةأكابرمن

تصدقوقد)5(،والأوقافالصدقاتكثيروكان،جداجزيلةأمواللهفحصل.العاضدماتحينالقصر

كانتوقد،المنصورةالقلعةشرقي،القيمازية)6(المدرسةواقفوهو،عينادينارآلافبسبعةيومفي

داروبناهابعدفيماالأشرفالملكذلكفاشترى،حمامبهاوله،الأميرلهذاداراالأشرفيةالحديثدار

دورهنبشتقبرهفيودفنقايماز)7(توفيولما.بهاالمدرسللشيخمسكناوبناهالحماموأخرب،حديث

أكثرعندهأنيظنوكان،دينارألفمئةذلكمنجمعمافتحصل،جزيلبمالمتهماوكان،وحواصله

.ثراهبالرحمةوبل،اللهفسامحه،وقراياهضياعهأراضيمنالخرابفيأموالهيدفنكانولكن،ذلكمن

:لؤلؤ)8(الكبيرلأميرا

كانالذيوهو،)01(الصلاحيةالدولةفيالأمراءأكابرومن)9(،المصريةبالديارالحجابأحد

قدشجاعمنفكم،البحرفيوالبحر،الفرنجحلوقفيكالشجافيكون،البحرفيالأسطول)11(يستلم

أهله،غرققدوقارببطسةومن،شملهفرققدلهمأسطولمنوكم،كسرقدمركبمنوكم،أسر

،(ا)12شديدغلالمح!مصربدياروكان01يومكلفيالنفقاتكثير،الصدقاتدارجهادهكثرةمعكانوقد

وجههوبيض،قبرهفيورحمه،خيرااللهفجزاه،نفسألفعشرلاثنيرغيفألفعشرباثنيفتصدق

امين.،ومنشرهمحشرهيوم

:()13الطوسيالدينشهابالعلامةالفقيهالإمامالشيخ

)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

)01

)11

)12

)13

.(2923/)الروضتينفيترجمته

.كانالنجمي:ط

.الأستاذ:ط

.بفيليس

.طفيليس

.(891)الأطلالمنادمة

وحدها.طعن

.(2042/)الروضتينفيترجمته

من.وكان:ط

الدين.صلاخأيامفي:ط

متسلم.:ط

بمصر.غلاءوقع:ط

(9801-12/8801)الإسلاموتاريخ،محمد:فيهواسمه(18)وذيلها(2024/)الروضتينفيترجمته

الطوسي.الفتحأبومحمودبنمحمد:فيهاواسمه(488-3487/)الجنانومراة(4492/)والعبر
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يقالالتيأيوبابنشاهنشاهالدينتقيإلىالمنسوبةالمدرسةشيخ،مصربديارالشافعيةمشايخأحد

مصر،ملوكعندومنزلةقدرلهوكانالغزاليتلميذيحيىبنمحمدأصحابمنوهو،العزمنازللها

("في!الناسفازدحم،السنةهذهفياللهرحمهتوفيأنإلى،المنكرعنوينهاهمبالمعروفيأمرهم

عليه.وتأسفوا،جنازته

يحيىبنمحمدعنالفقهأخذ،بحلبالشافعيةشيخ:)2(الفارسيالسلامعبدالدينظهيرالشيخ

الشافعيبتربةيدرسأن)5(إليهوفوض،مصرإلىورحلالرازيللفخر)4(وتتلمذ،()3(الغزاليتلميذأ

السنة.هذهفيتوفيأنإلىبهافأقام،حلبإلىفسار)6(،يقبلفلم

بابنويعرف:شامةأبوقال،بدمشقالحنفيةرئيس:عسكر)7(بنالدينبدرالعلامةالشيخ

.العقاد")8(

كبدبنعليبنأحمدبنعقيلبننصربنعليالحسنأبووهو:)ا!(العبديالهمامالماهرالشاعر

ربيعة.بنالقيس

،حساندررفيهله،شعرديوانومعه،وخمسمئةوتسعينخمسسنةفيدمشققدم،بغداديوهو

منا:()11(قيلهومن01بعلبكصاحبالأمجد)01(الملكلمدحتصدىوقد،وعقيانوعقائدوفرائد

(()12الطويل

كاملالحظناقصمنهموآخرناقصالحظكاملإلاالناسوما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

ط:على.

الفارسيأحمدبنمحمودبنالسلامعبدالمعاليأبو:فيهوهو(1/935)التكملةفيالمنذريالزكيترجمه

فيبدمشقلناأجاز":المنذريوقال(12/5781)الإسلاموتاريخ(2024/)والروضتين،بالظهيرالمنعوت

."وخمسمئةوتسعينخمسسنةالاخرةجمادى

.بفيليس

.طفيليس

الروضتين.عنهناوما،عليهوفرض:ب،أ،عليهوعرض:ط

الروضتين.عنهناوما،فرجع:ط.فصار:ب،أ

.(2042/)الروضتينفيترجمته

.العفارةابن:(17)ذيلهاوفي،الروضتينفيكذا

.(91)وذيلها(2542/)الروضتينفيترجمته

.الكتابهذامن628سنةحوادثفيالأمجدترجمةسترد

وله.:ط

.(2124/)الروضتينفيالبيتان
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)2(طائلالمالمنعندييكنلموإن)1(وعفةحياءمنلمثروإني

الأشرفالقاضيبنالرحيمعبدعليأبووالبلغاءالفصحاءشيخالعلامةالإمام:الفاضل)3(القاضي

الفاضل.القاضيالأجلالمولى)4(البيسانيبنالحسنبنعليالمجدأبي

بهافاشتغل،المصريةالديارإلىالفاطميةالدولةفيولدهفأرسل،بعسقلانقاضيا)د(والدهكان

بعدا،وغرباشرقابغدادحتىالبلادأهلفساد،وغيره)6(قادوسبنالفتحأبيالشيخعلىالإنشاءبكتابة

ولامناظرولامماثلأهذاوقتناإلىبعدهفيماولا،عونولانظيرزمانهفيلهيكنولم،وقربأ

ومشيرهووزيرهوصاحبهكاتبهجعلها)8(المصريةالديارفياالدينصلاحالملكاستقرولما،ا)7(نديد

فتححتىوتساعدا،وتلادهطريفهمنعليهوأكرم،وأولادهأهلهمنعليهأعز)9(وكان،وأنيسهوجليسه

وقد،وبيانهوقلمه)11(بلسانهوهذا،وسنانهبحسامههذا،)01(والمعاقلوالحصونوالبلداناالأقاليم

،والصلاةوالصيام،والصلات،الصدقاتكثيرورئاستهووجاهتهأموالهكثرةمعالفاضلالقاضيكان

حسن،القلبرحيم،نافلةمنعليهايزيدمامع،كاملةختمةعلىوليلةيومكلفييواظب)12(وكان

تخليصعلىوأوقاف،والمالكيةالشافعيةعلىمصربديارمدرسةله،والسريرةالقلبطاهر،السيرة

أحدبهيفرحلمشيءوهذا،كتابألفمئةمننحواالكتبمناقتنىوقد،النصارىأيديمن،الأسارى

وثلاثينثنتينسنةفي()14(مولدهكانأ0،)13(الكتابولاأالملوكولاالعلماءولاالوزراءمن

الروضتين..أعفةخيارمن:ط(1)

المائل.:هيواحدةكلمةمنهاواستحق.طائلالمال:كلمتيبناسخصحفوقد.كامل:ط()2

الأعيانووفيات(442-2142/)والروضتين(9125/)الأثيروابن(3هم1)مصرخريدةفيوأخبارهترجمته)3(

الأربونهاية(389/)الفداءوأبو(25-324/)الألقابمعجمفيالادابمجمعوتلخيص(3158-163/)

.(487-3485/)الجنانومراة(4392/)والعبر(81-51/)

الفاضل.القاضيتوفيوفيها:ط()4

.أبوه:ط(3)

.الجزءهذامن551سنةحوادثفيترجمتهتقدمت.قادوسبنإسماعيلبنمحمدهو)6(

مثيل.:ط)7(

بمصر.:ط)8(

.فكان:أ)9(

.والبلاد:ط(01)

وبيانه.ولسانهبقلمهوهذا:ط(11)

وحدها.طعن(1)2

.طفيليس)13(

ولد.:)14(ط
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.-)2(. (-1)
ربيعسادسالثلاثاءيومفجأة،بمدرستهمصرقصرإلىالعادلدخليوم!يولمحالهوكالتوخمسمئه

:ويقال1،عليهوتأسف،العادلالملكالثانياليومفيقبرهوزار،بجنازتهالناسواحتفلالآخر

نأتعالئاللهدعاأ)4(بذلكالفاضلسمعفلماأ،شكرابنالدينصفيالعادلالملكاستوزر،)3(إنه

ولا)5(يؤذيهبضيمأحدينلهولم،اللهرحمه،فمات،المنافسةمنبينهمالما،الدولةهذهإلىيحييهلا

به()6(مدحماأحسنومن،فأكثرواالشعراءامتدحهوقد.يدانيهمنولاأمنهأكبرهومنالدولةفيرأى

الكامل(منأ:)7(الملكسناءبناللههبةالقاضيقول

عقابهاحلولبصحبتهاأمنترحمةالبريةعلىالرحيمعبد

أسبابهاعنفسلهالسماءنالأسبابهوعنعنهسائلييا

خطابهاوفصلبراعتهبخطىخطبهفيصلأنيعلموالدهر

نصابهاوطيبمنصبها)8(بسموالورىعلىالأجلرتبعلتولقد

خطابهاعلىأعيتولطالماوزارةإليهخاطبةوأتته

ألقابهاعنأغنته()9(أسماءهبعلمهالأنبهالقبوهماأ

أترابهامنلستيمينكتربترامها)01(إذلغيرهالزمانمال

()11(أربابهامنلستوراءكوارجعآرابهامنلستطريقكإذهبأ

صعابهاشمسالأياممنذلتغيرناوسيدسيدناوبعز

أبوابهاإلىيسعىكالذيلاأبوابهإلىسعادتهوأتت

برقابهالبابهتساقبللابوجوههالوجههالملوكتعنو

محرابهافيبالذكرمشغولةونفسه)12(يقولبماالملوكشغل

.952سنةولدأنهالمصادربعضفي(1)

.يومتوفي:ط)2(

ثم.:ط)3(

وحدها.طعن()4

.أذىولا:ط()5

منها.حسنةبأشعارالشعراءرثاهوقد:ط)6(

.(2432/)الروضتينفيالأبيات)7(

منصيها.:الروضتينفي)8(

الروضتين.عنهناوما،أسماؤه:ب،أ()9

الروضتين.عنهناوما.زانها:ب،أ(1.)

وحدها.بعن(11)

.يزول:ط(21)
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أتعابهاعلىراحتهوضماننفسهأتعبوالصلواتالصومفي

ومابهامالهابحسنثقةلذاتهعنالإقلاعوتعخل

وكتابهاعلمهاودارسمنهملكهابسائسالدنيافلتفخر

وهابهابذالهاعمالهاعلامهاقوامهاصوامها

له()2(يعرفلا،تحاذىولا،تدانىلاالتيوفصاحتهأبراعتهمعالفاضل)1(القاضيأنوالعجب

فمن،جداكثيرشيءوغيرها)3(الرسائلأثناءفي)4(والبيتينالبيتبينما()3(لهبلطنانةأطويلةقصيدة

الطويل(منأ:)6(قولهذلك

حكى)7(أوتحدثفيمنمثلكموماتكرماالجميلبإسداءسبقتم

البكاليفهيجقبليبكت)8(ولكنبهأسابقكمأنظنيكانوقد

الطويل(منأ:()9(قولهذلكومنأ

ورائهمنليكانإلاالدهرمنحادثجورمنخفتماصاجأولي

ورائهعليهأسطوبراياتهفإننيالزمانصرفعضنيإذا

و.)01(.-
الوافر(منأ:أمرهبدو!يو!وله

سنيناتعمهمبأرزاقجميعاكلهمالكتابأرى

الكاتبيناالكراممنخلقتكأنيرزنبينهمليوما

الكامل(منأ:والزلقطةالنحلةفيوله

الأقواملأذاهمافنفاهمامجلسفيتجاوباومغردين

يذاموذاكذافيحمدهذابهيأتيمابعكسيجودهذا

.طفيليس)1(

ليس.:طفيمكانهما)2(

مثيل.:ط)3(

وثنتين.ثلثبينما:أ()4

رسائله.:ط)5(

.(2442/)الروضتينفىالبيتان)آ(

يحكي.أويحدث:ط،أ)7(

بلت.:ط)8(

وله.:ط()9

كف.:أ(51)
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الرجز(مجزوءأ:القلمممسحة!يوله

461

نهارهاممسحة

طرفهامنكأنها

وقوله:

الظلمليلعنأسكناها()1(

القلمأطرافمنديل

الشرحيمكنلالكنهالهوىتسرحالعلىبتنا

الصبحهجمعناغبتإنلهوقلناالليلبوابنا

بعنبرمغلفذهبمنزراله)2(أرسلتحظاياهمنجاريةعنالناصربنعثمانالعزيزالملكوسأله

:يقول)3(الفاضلفأنشأ،أسود

اللحامخفي)4(التبرمنزرولسطهفيالعنبرلكأهدت

)6(الظلامفيمختفياهكذازرمعناهماالعنبرفيالزر)5(

الدين،مجير:وقيل،الدينمحيي:فقيللقبهفياختلفوقد:)8(خلكانابن)7(القاضيقال

مناستقدمهالذيهوالصالحبلالعادلوأن،جميل()9(بذكرذكرهأنهأاليمنيعمارةعنوحكي

خلكانابنالقاضيبسطوقد.لكفاتهومثقلا،حسناتهمنمعدوداوكان،واستخدمه،الإسكندرية

أعلم.والله،كثيرةزيادةهذهوفي،ذكرنامابنحوترجمته

وك!سمئةوتسميكللثبحسنةخلت5ث!

فناءأعقبهثم،والأغنياءالفقراءمنجداكثيرخلق)01(فهلك،جدامصربأرضالغلاءاشتد:فيها

.()عالشعروزنيستقيملكي،أعلمواللههكذاتكونولعلها،واضحغيرالكلامالأصلفي(1)

العزيز.الملكإلىالعزيزالملكجواريمنجاريةوأرسلت:ط(2)

.يقولفأنشأبإرسالهأرادتمامعنىعنالفاضلالملكفسأل:ط)3(

رقيق.التبرمنزر:ط()4

.فالزر:ط(5)

.(161-3016/)الأعيانوفياتفيالأبيات)6(

.طفيليس)7(

.(3631/)الأعيانوفيات)8(

يذكر.كانأنه:ط()9

وحدها.طعن(01)
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مدةفيمالهمنكفنالعادلا)2(الملكالسلطانأأن")1(الذيل"فيشامةأبوالشيخحكىحتى،عظيم

،)3(السنةهذهفيأوالميتاتالكلابوأكلت،ميتألفوعشرينألفمئتيمننحواالسنةهذهمنشهر

فيهذاوكثر،ويأكلانهوالداها)4(الصغيريشويأ،كثيرخلقوالأطفالالصغارمنوأكل،بمصر

عليه،يقدرونمنفيأكلون،بعضابعضهمعلىيحتالونصارواأثم،بينهمينكرلاصارحتىجداالناس

.ا)5(وأكلهذبحهبهخلافإذا،صاحبهيضيفالرجلوكان،وأكلهذبحهضعيفاقويمنغلبومن

المرضى،إلىيستدعونالذينالأطباءمنكثيروهلك.رأسأربعمئةبعضهمعندووجد

ويأكله.يذبحهثمالطبيبيستدعيالرجلكان،ويؤكلون)6(ويذبحون

وذهبالطبيبفخافأ،المالأهلمنموسراالرجلوكان،حاذقاطبيبارجلاستدعىوقد

،)8(ويسبحهاللهويذكر،الطريقفيلقيهمنعلىيتصدقالرجلفجعل،وخوفوجلعلىا)7(معه

فلماأ،معهالاستمرارعلىالطمعحملههذاومع،منهوتخيل،الطبيببهفارتاب،ذلكمنويكثر

:ا)01(لصاحبهفقالالدارمنرجلفخرجأ،أيضاالطبيبفارتابخربةهيا)9(فإذاالدارإلىوصلا

جهدبعدإلاخلصفماسراعأخلفهفخرجا،هربالطبيبسمعهافلما.بصيدلناجئتالبطءهذاومع

.جهيد)11(

منهافبادت،قريةعشرينفييسكنونوكانوا،واليمنالحجازبينعنزةببلادشديدوبالمح!وقع:وفيها

نأأحديستطيعولا،لهاقانيلاوأموالهمأنعامهموبقيت.نارنافخولاديارفيهايبقلمقريةعشرةثماني

ساعتهمنهلكالقرايا)13(هذهمنشيءإلىاقتربمنكلبل،يدخلهاولا،القرايا)12(تلكيسكن

.(91)الروضتينذيل(ا

.طفيليس2(

فيها.:ط3(

يشويه.:ب،أ4(

.كثيراطفيعمامختلفبينهماما(ه

.يذبحونفكانوا:ط(6

معه.الطبيبفذهب:ط7(

ويسبح.:ب،أ8(

.فإذادارهدخلحتى:ط9(

له.فقالصاحبهفخرج:ط(01

وشر.جهد:ط(11

.القرى:ط(12

.القرى:ط(13
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واحدمنهمايمتلمفإنهماالباقيتانالقريتانوأما،ا)1(ترجعونوإليهشيءكلملكوتبيدهمنفسبحانا

أحد،منهميفقدلم)2(عليهكانواماعلىهمبل،القرىمنحولهممنعلىجرىبماشعورعندهمولا

العليم.الحكيمفسبحان

،العلويحمزةبناللهعبد:لهيقالرجلاأنوهي،جداغريبةكائنةالسنةهذهفيباليمنواتفق

جمعاالرجالةومن،فارسألفعشراثنيمننحواوجمع،اليمن)3(بلدانمنكثيرعلىتغلبقدكان

ملكهزوالظنهعلىوغلب،)4(أيوببنطغتكينالإسلامسيفبنإسماعيلاليمنملكوخافهكثيرا

العلويهذاإلىعليهماأمرائهواختلاف،مقاومتهعنلضعفهبالهلكةوأيقن،المتغلبهذايديعلى

،المشورةفيمعه()5(أمرائهخاصةاجتمعمراحلبينهمكانفلما،المذكورالعلويفقصده،منهخوفا

،ا)6(والرجالةالخيالةمنطائفةسوىاأحدمنهميبقفلم،عليهمفنزلت،صاعقةاللهفأرسل

فيواستقر)8(قتيلالافستةمنهم()7(فقتلفغشيهمبعسكرهالمعزفأقبل،بينهمفيماالجيشفاضطربا

امنأ.ملكه

دمشقحصارعلىيجتمعاأنعلىحلبمنوالظاهر،صرخدمنالأفضلالأخوانتكاتب:وفيها

منفيأخذاها)01(المصريةالديارإلىيسيرا)9(ثم،للأفضلوتكون،العادلبنالمعظممنوينزعاها

(11استقرفإذا،المواثيقونكثاالعزيزبنالمنصورخطبةوأبطلا،العهدنقضااللذينالكاملوابنهالعادل

()14العادلالملكبلغولما)13(،حلبمع12(للظاهزمضافةدمشقوتصيرللأفضلكانتمصرملكلهما

وعقابه.وغضبهوعذابهاللهبأسمنباللهنعوذ:ط(1)

حالهم.على:ط)2(

.البلاد:ط)3(

طغتكين.أبيهترجمةأثناءالجزءهذامن395سنةحوادثفيعنهالحديثتقدم()4

وحدها.بعن()5

وحدها.طعن)6(

فقتل.المعزفغشيهمبينهمفيماجيشهفاخلتف:ط)7(

.طفيليس)8(

.(4692/)والعبر(9125/)الأثيرابن.وبأفيبالمفردالصيغة()9

.أفيبالمفردالصيغة(01)

مصر.أخذافإذا:ط(11)

الظاهر.إلى:ط(1)2

فلما.:ط()13

.بفيليس)14(
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الظاهروصولقبلإليهافوصلوا،)2(بدمشقعيسىالمعظملابنهمدداجيشاأرسل،عليهتمالاءأ(ما

ناحيةفيبجيشهمافنزلاأبعلبكناحيةمنالقعدةذيفيإليهاوصولهماوكان،إليهاالأفضلوأخيه

فتحإلايبقولم،القدمخانناحيةمنالجيشمنكثيروتسلق،للبلدالحصارواشتد،ا)3(القدممسجد

للأفضل،()4(دمشقكونمنعليهأخاهعاهدكانفيماألهبداالظاهرإنثم،الليلهجوملولا،البلد

الأفضل،يقبلفلمذلكفيإليهفأرسل،الأفضلتسلم!امصرفتحتإذاثم،أولالهتكونأنفرأى

العادلوكوتب.عنهماالأمراءفتفرقت،بدمشقالملكوتنازعا،كلمتهما)5(وتفرقت،ذلكفيواختلفا

معاملةوبعض،الجزيرةبلادمنشيئاإقطاعهما)6(فيوزاد،سألاماإلىيجيبفأرسل،الصلحفي

تسلمإلىالملكينمنكلوسارأوتسعينثمانسنةمحرمفي)7(دمشقعنالعساكروتفرقت،المعرة

شرحها.يطولخطوبوجرت،أقطعهاالتيا)8(البلاد

الجزيرةمدنيحاصرأنالأتابكيأرسلانالديننورالموصلصاحبإلىكتباوأخوهالظاهركانوقد

معهماواجتمع،سنجارصاحبالدينقطبعمهابنإلىوأرسلجيشهفيفركب،العادلعمهمامعالتي

الفائزوبها،حرانالعساكرفقصدت،طويلةمدةعليهوضيقحاصرهقدالعادلكانالذيماردينصاحب

إلىعدلواوالأفضلالظاهرأخيهوابنيالعادلبينالصلحوقوعبلغهملماثم،مدةفحاصروه،العادلابن

ودله،عليهكانتماعلىواستقرتالأموروتمهدت،منهمذلكالفائزطلببعدوذلك،)9(المصالحة

والمنة.الحمد

()11(يملككانماأجميعالغوريانالدينشهابوأخوهالدينغياثملك()01(السنةهذهوفيأ

.جدا()12طويلةخطوبلهموجرت،والأموالوالحواصلالبلدانمنشاهخوارزم

)2(ط

)3(ط

)4(ط

)5(ط

)6(أ:

)7(أ،

)8(ط

)9(بعد

)01(ط

)12(ب

.الؤوتما:ب

دمشق.إلى:

.القدممسجدعلىفنزلا:

دمشق.كونفي:

وتفرقت.فاختلفا:

إقطاعهما.منينالاماإلىيجيبفأرسل

البلد.عن:ب

.البلادمنتسلمماإلىمنهماكلوسار:

مضيا.:ب،أفي5

وفيها.:

يملكه.ما:ب

.كثيرة:
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جمهورهاوكان،والعراقالروموبلادالجزيرةإلىالشامبلادمنابتدأتعظيمةزلزلةكانت:وفيها

أرضمنبقرية،)2(وخسف،كثيرةمحالوتخربت1،كثيرةدورمنهاتهدمت،بالشاموعظمها)1(

طرابلسمنكثيرةمحال)5(وخربت،كثيرشيءفيها)4(،)3(فهلكوغيرهاالشامسواحلوأما1،بصرى

،الردمتحتالفاثلاثونوبقراها)6(بهاوماتالسامرةحارةسوىبنابلسيبقولم،ونابلسوعكاوصور

الكلاسةوغالب،منه)8(شرفة،عشرةوأربع،()7(دمشقبجامعاالشرقيةالمنارةمنكثيرةطائفةوسقط

وثاقةمعبعلبكقلعةغالبوسقط،يستغيثونالميادينإلىالناسوخرج،النوري)9(والبيمارستان

الشرقناحيةإلىوتعدى،ساحلهإلىمنهبالمراكب(1قذف)1وقد،قبرصإلىالبحر(01)وانفرق،بنيانها

ماتإنه:"الزمانمرآة"صاحبقالحتىيعدونولايحصونلاأمموماتكثيرةدوربسببها)12(فسقط

الروضتين"ذيل"فينقلهأ،إنسانألفومئةألفألفمن13(نحؤالزلزلةبسببالسنةهذهفي

.()14(عنه

:(()15والأعيانالمشاهيرمنالسنةهذهفيتوفيوممنا

بنحمادىبناللهعبدبناللهعبيدبنمحمدبنعليبنالرحمنعبد:)16(الجوزيبنالفرجأبوالشيخ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

.بفيليسالخبر

.أفيليس

فهلك.السواحلوأما:ب،أ

فيه.:أ

وأخربت.:ط

وحدها.طعن

بجامعها.بدمشق:ط

شرافة.:ط،أ

.والمارستان:ط

وانفلق.ئهابنا:ب

الروضتين.ذيلعنهناوما.حذف:وطالأصلينفي

ذلك.بسبب:ط

خطأ..نحوا:ب،أ

غيرالكلاموهذا:قلت.أعلمسبحانهوالله،فيهاماتمنيحصلمأحدأإنوقيل،تحتهاقتلا:طفيمكانهما

.المطبوعالروضتينذيلفيوارد

.الأعيانمنتوفيوفيها:ط

وفياتوفي(28-12)الروضتينذيلفيترجمةوله(8184/)الزمانومرآة(9255/)الأثيرابنفىترجمته

-4792/)والعبر(1411-120511/)الإسلاموتاريخ(3151/)الفداءوأبو(142-3514/)الأعيان

.(433-1/993)رجبابنوذيل(294-3486/)الجنانومرآة(2134)الحفاظوتذكرة(892
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القاسمبنالنضربنالقاسمبناللهعبدابن-البصرةنهرفرضةإلىنسبة-الجوزيجعفربنمحمدبنأحمد

الواعظالحافظالشيخ،الصديقبكرأبيبنمحمدبنالقاسمبنالرحمنعبدبناللهعبدبنمحمدابن

الحنبلي.البغداديالتيميالقرشي،الجوزيبابنالمشهورالفرجأبوالدينجمال

الكبارالمصنفاتوجمع،غيرهعنبهاوانفرد،)1(العلوممنكثيرفيبرز،العلماءأفرادأحد

.مجلدة)2(ألفيمننحوابيدهوكتب،مصنفثلاثمئةمننحواوالصغار

فصاحتهوفي،وشكلهطريقتهوفيفيهشأوهيلحقولا،)3(مثلهإلىيسبقلمالذيالوعظبفنوتفرد

الأشياءوتقريبه،البديعةالمعانيعلىوغوصه،وعظهونفوذ،ترصيعهوحلاوة(4)كلامهوعذوبةوبلاغته

المعانييجمعبحيث،والإدراكالفهمسريعةوجيزةبعبارة،الحسيةالأمورمنيشاهدبما)5(الغريبة

.اليسيرةالكلمةفيالكثيرة

والحديثالتفسيرمن)6(العلومأنواعسائرفيوالمشاركات،الطولىاليدكلهاالعلومفيولههذا

والنحو.الفقهمنذلكوغيروالفقهوالطبالنجومفيوالنظروالحسابوالتاريخ

مشاهيرمنولكن1،أفرادهاوحصر،تعدادهاعن)7(المقامهذامايضيقذلكفيالمصنفاتمنوله

.")9(المسيربزاد"الشهيرالتفسيرفيكتابه:ا)8(مصنفاته

.منكورولا،بمشهورليسولكنه،منهأبسطتفسيروله

.الترمذيوجامعومسلمالبخاريوصحيحيأحمدالإماممسندغالببهاستوعبالمسانيد""جامعوله

هذاكتابنافيأوردناقد،مجلداعشرينفي"والعجمالعربمنالأممتواريخفيالمنتظم"كتابوله

الشاعر:بقولأحفهوما،تاريخاصارحتىالعالمأخباريؤرخيزلولم،وتراجمهحوادثهمنمنهكثيرا

البسيط،منا

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.كثيرةعلوم:ط

.(12)الروضتينذيل.تصحيفوهو،مائتي:ط

إليه.يسبقلم:ط

وعذوبته.:ط

فيما.:ط

أنواعها.:ط

.المكانهذا:ط

منها.:ط

وتخريجبتحقيقهاهـوقام388إلىا-384عاميبينبدمشقالإسلاميالمكتبفيالقيمالكتابهذاطبعوقد

طبعهأعادثم،الأرناؤوطالقادروعبدالأرناؤوطشعيبالفاضلانالشيخانفهارسهوإعدادعليهوالتعليقنصوصه

.مراتعدةالطبعةهذهعنمصورابيروتفيالإسلاميالمكتب
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مكتوباالتاريخفيرأيتكحتىمجتهداالتاريخفيتدأبزلتما

وخطب.مقاماتوله

467

ذلك.وغير"الواهيةالأحاديثفيالمتناهيةالعلل":اوا"الموضوعةالأحاديث"وله

فلما،النحاسفيتجاراأهلهوكان،سنينثلاثوعمرهأبوهومات،وخمسمئةعشرسنةولد

عليهوسمعا)2(عليهوقرأأالشيخفلزم،)1(الحافظناصربنمحمدمسجدإلىعمتهبهجاءتترعرع

أبيعناللغةوأخذ،سنةعشريندون)4(وهوووعظ،الوعظوحفظ،الزاغوني)3(بابنوتفقهالحديث

فيهممايأكلولاأحدايخالطلا،نفسهعلىمجموعاديناصبي)6(وهووكان،)5(الجواليقيمنصور

.الصبيانمعيلعبلاوكانللجمعةإلابيتهمنيخرجولا؟شبهة

بنيصنوفسائرومن،والفقراءوالعلماءوالأمراءوالملوكوالوزراءالخلفاءوعظهمجلسحضروقد

،يزيدونأوألفمئةفيهاجتمعوربما،آلافعشرةا)7(وعظهمجلس!افييجتمعكانماوأقل،آدم

.وغيرهالوعظفيفرداأستاذاكانوبالجملة.اللهرحمه،ونثرانظماالبديهةعلىخاطرهمنتكلموربما

منأكثربنفسهوسمو*9(نفسهفيوترفعبهاءفيهكانوقد.ا)8(العلومبقيةفيحسنةمشاركاتولها

الكامل(منأ:قولهذلكفمن،ونظمهنثرهفي(01ظاهر)وذلك،مقامه

الأطولاالعسيرالنهجوأكابدعلا)11(مابلغلاماأدركزلتما

أملامامدىجرىالسعيدجري)12(حلباتهفيالآمالبيتجري

.الجزءهذامن555سنةفيترجمتهتقدمت()1

وحدها.طعن)2(

.الجزءهذامن527سنةحوادثفيترجمتهتقدمت،نصيربناللهعبدبنعليهو)3(

دونها.أوعشرينابن:ط(4)

.الجزءهذامن054سنةحوادثفيترجمتهتقدمت،محمدبنأحمدبنموهوبهو)5(

صبيا.وكان:ب،أ)6(

مجلسه.:ب،أ)7(

.طفيليس)8(

وسمو.وإعجاب:ط()9

في.كلامهفيظاهر:ط(01)

غلا.مابلعلاماأدرك:ب(1)1

طلق.:ب()12
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وتغلغلاتوصلاسوايأعيا)2(الذيإلىفيهالتوفيقبيأيمصي

لا:قال؟مثليزرت)3(هلوسألتهناطقاشخصاالعلمهذاكانلو

البسيط(منأ:لغيرها)4(ويروىأيضااشعرهومن

ممقوتغيرحراالناسفي)5(أصبحتالقوتمنبميسويىقنعتإذا

وياقوتدرعلىاسيفلستليحلقكدرماإذا6يوميتيا

.)7(ينضبطلاكثيرشيءوالنثرالنظممنوله

."وكانكانفيالجماننظم)8(":سماهمفردكتابوله

أعمارطالتإنما")9(السبعينإلىالستينبينماأمتيأعمار":الحديثفيقولهكلامهلطائفومن

المطي.حثوالهمقيلالإقامةبلدالركبشارففلما،الباديةلطولقبلنامن

منالصابونإلىأحوجالوسخالثوب:فقال؟أستغفرأوأسبحأنأفضلأيما)01(:رجللهوقال

.البخور

.كانونفيسطحهطينهذا:فقال،السياقفيوهوأوصىعمنوسئل

خفتتكلمتإنالمؤمنينأميريا:فقالالوعظفيوهو،المستضيءالخليفةناحيةإلىوالتفت

بيتأهلإنكم:لكمقولهمنلك)11(خيراللهاتق:لكالقائلقولهـان،عليكخفتسكتوإن،منك

يا،الظالمفأناأغيرهفلمظلمأنهلي)12(عاملعنبلغنيإذا:يقولالخطاببنعمركان،لكممغفور

ا(ط:أمضى.

2(أ،ب:أعمى.

.زار:ط3(

هو.:وقيل:ط(4

بقيت.:ط(ه

نفسي.:ب(6

.جدأكثيرشيء:ط7(

.الحاننظم:ب،الجمانلقط:ط8(

رقم"صحيحه"فيحبانوابن(4236)رقم"سننه"فيماجهوابن(0355)رقم"سننه"فيالترمذيروى9(

قال:قال،عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنكلهم(2/427)المستدركفيوالحاكم،موارد(2467)

.()ع.حسنحديثوهو."ذلكيجوزمنواقلهم،السبعينإلىالستينبينماأمتيأعمار":لمجتاللهرسول

أيهما.:ط(01

لكم.:ب،أ(11

وحدها.طعن(12
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بطثهيضربعمروكان،)1(الجيعانينسىلاحتىالقحطزمنفييشبعلايوسفوكان،المؤمنينأمير

:قال.الناسيخصبحتىسميناولاسمناذقت)2(لاوالله،تقرقرلاأوقرقر:ويقولالرمادةعام

.الفقراءمنخلقاوكسىالمحابيسوأطلق،)3(جزيلبمالوتصددتىالمستضيءفبكى

العشاءينبينالجمعة)4(ليلةوفاتهوكانت،تقدمكماوخمسمئةعشرسنةحدودفيالجوزيابنولد

علىجنازتهوحملت،سنةوثمانونسبعالعمرمنوله،السنةهذهمنرمضانشهر)5(منعشرالثاني

يوماوكانأحمدالإماممنبالقربأبيهعندحربببابودفن.جداكثيراالجمعوكان،الناسرؤوس

وقد،اللهرحمه،الزحاموكثرة،الحرشدةبسببأالناسمنجماعةأفطرإنه:قيل)6(حتى،مشهودا

ادكامل(مجزوءمنأ:)8(الأبياتهذه()7(وصيتهعنقبرهعلىكتب

)9(لديهالذنبكثرعمنالعفوكثيريا

يديهجرمعن!صفحاديرجوالمذنبجاءك

إليهإحسانجفالض!وجزاءضيفأنا

ثلاثة:الذكورالأولادمن(1،)0الجوزيبنالدينجمالللشيخأكانوقد

وخمسين.أربعسنةفيوالدهحياةفيشابامات،أولادهأكبروهو،العزيزعبد

كتبهعلىتسلطوقد،وغيرهاالمحنةزمنفيعليهإلبا،لوالدهعاقاكانوقد،عليالقاسمأبوثم

.)12(الأثمانبأبخس(1فباعها)1بواسطغيبتهفي

واشتغل،أبيهبعدووعظثمانينسنةولد.وأصغرهمأولادهأنجبوكان،يوسفالدينمحييثم

الجائع.:ط(1)

عمير.ذاقلا:ط)2(

كثير.:ط)3(

.يوم:ب)4(

.طفيليس)5(

.أفيليس)6(

.قبرهعلىيكتبأنأوصىوقدالحروشدةالزحامكثرةمن:ط)7(

.(26)الروضتينذيلفيالأبيات)8(

:ط)9(

لديهذنبيكثرتمنياالعفوكثيريا

)01(ط:له.

.بفيليس1()1

الثمن.:ط)12(
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بأطرافالملوكإلىالخلفاءرسولصار)1(ثم،بغدادحسبةباشرثم،أقرانهوسادوأتقن،وحرر

المدرسةبه)2(ابتنىماوالكراماتالأموالمنمنهمحصلوقد،بالشامأيوببنيإلىسيماولا،البلاد

أستادارصارثم،جزيلةأموالأالملوكسائرمنلهحصلثم،عليهاأوقفومابدمشقبالنشابينالجوزية

خانهولاكوأعامالخليفةمعقتلأنإلىمباشرهاواستمروستمئةأربعينسنةفيالمستعصمالخليفة

.خانجنكيزبنتولي()3(ابن

مرآة"صاحبقزأغليبنالمظفرأبيسبطهأمرابعةمنهن،بناتعدة()4(الفرجلأبيوكانأ

وشكرعليهفأثنى")5(الوفيات"فيخلكانابنذكرهوقد،فائدةوأكثرهاالتواريخأجمعمنوهي"الزمان

وعلومه.تصانيفه

:)6(الأصبهانيالكاتبالعماد

اللامبتشديد-ألهبناللههبةبنمحمودبنعليبناللهعبدبنمحمدبنحامدبنمحمدبنمحمد

الأصبهاني.الكاتببالعمادالمعروف-وضمها

زمنفيواشتهر)8(نبغومنالفاضلالقاضيقرينوهووالشعر)7(والرسائلالمصنفاتصاحب

فاضل.فهوالفاضل

بنسعيدمنصورأبيالشيخعلىبهافاشتغلبغدادوقدم،وخمسمئةعشرةتسعسنةفيبأصبهانولد

زنكيمحمودالديننورالملكعندفحظيالشامإلىرحلثمالحديثوسمع،النظاميةمدرسالرزاز)9(

العمادإلىنسبة)01(العماديةلهايقالالتيالفرجبابداخلأنشأهاالتيالمدرسةوولاه،يديهبينوكتب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

أ،ب:كان.

ذلك.من:ب،أ

تركي.هارون:ط

له.:ب

.(1ا-35442/)الأعيانوفيات

ومرآة(132)إليهالمحتاجوالمختصر(256-9255/)الأثيروابن(27-9111/)الأدباءمعجمفيترجمته

(531-5471/)الأعيانووفيات(27)وذيلها(442-2142/و1141/)والروضتين(8327/)الزمان

والوافي(4992/)والعبر(3051/)الفداءوأبو(2845/ق4/)جالألقابمعجمفيالآدابمجمعوتلخيص

.(494-3294/)الجنانومرآة(1/133)

.طفيليس

اشتهر.ومنزمنفيواشتهر:ط

.الجزءهذامن953سنةحوادثفيترجمتهتقدمت

.(133)الأطلالمنادمة
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غير)3(تدريسهاإلىسبقهقدبل،بهادرسمنأولهو)2(يكنولم،فيهاوتدريسهبهاإقامته)1(لكثرة

الفاضلالقاضيوكان،الصلاحيةالدولةفيكاتبا)4(العمادصارثم،الديننورترجمةفيتقدمكماواحد

.والحدةالجودةغايةفيوقريحته،وفترةجموديعتريهمنطوقهوكان:قالوا،ويشكرهعليهيثني

،بصفاتالصفةهذهفيوشبهوهفتكلموا،فيه)5(قولوا:يومالأصحابهالفاضلالقاضيقالوقد

.ناروداخلهباردظاهرهكالزنادهو:وقال،)6(الفاضليقبلهافلم

الشامي"البرقو"،"القدسيالفتحو"،"العصرشعراءفيالقصر)7(خريدة"المصنفاتمنوله

والألفاظوالمعانيالمطولةوالقصائدالمصرعة)8(والعبارات،المسجعةالمصنفاتمنذلكوغير

المؤثلة.

ادخفيف(مزاأ:)9(قولهتعزلهلطيفومن

فتورمقلتيهفيقلتمكيف

يسبيكيفبطرفهبصرتملو

لإصماحاجبيهقوسموتر

فعقليالعقار)11(عن1()تسلنيلا

مستهامسكرهمنيصحوكيف

الن!الحدقسقامهاأورثته

إلاالخوادرالأسديصيدما

تجورفتوبىبلاوأراها

كسيرلاكاسرذاكقلتم

موتوركأنهفؤاديء

عقيرعقارهنمن)12(طافح

الحورالعيونكأسهمزجت

الخصورالنحوللهوأهدت!

الخدوركناسهنظبيات

)1(
)2(
)3(
)4(
)5(
)6(
)7(
)8(
)9(

01(
11(
12(

بها.وتدريسهفيهاوإقامتهبهاسكناهإلىنسبة:ط

.طفيليس

.بفيليس

الصلاحية.الدولةفيكتبثم:ب،أ

وحدها.بعن

القاضي.:ط

عجيب.تصحيفوهذا،النصرجريدةالجريدة:ط

المتنوعة.:ط

الدين.صلاحمدحفي562سنةقالهابيتا85منمؤلفةقصيدةضمن(184-177)العمادديوانفيالأبيات

.(1461/)الروضتينفيبيتا28ومنها

تسألني.لا:ب،أ

.اللحاظ:الديوانفى

.الخصبات:ب.الخنيصرات:أ
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مزرورجيبهاالبدرعلىءهيفاالموشحغصنيةكل

المنثوركأنهاوثنايامنهاالشقائقتجنىوجنات

بمقابرودفن،اللهرحمه،سنةوسبعينثمانعنالسنةهذهمنرمضانمستهلفيوفاتهكانتوقد

الصوفية.

شهماكان،الصلاحيةالدولةأمراء)3(كبار)2(أحد:الخصيالفحل)1(قراقوشالدينبهاءالأمير

بهوانتهى،أيضامصرعلىمحيطا،القاهرةسوروعمر،العاضدماتلماالقصرتسلم،فاتكأشجاعا

وقد)5(،الجبلقلعةوبنى،المصريةالديار)4(مغنمالصحابةفيهاقتسمتالذيالمكانوهوالمقسمإلى

كانالبدلمنهاخرجأفلما،بهاوهوالحصارفوقع،كثيرةأماكنفيهاليعمرعكاسلمهالدينصلاحكان

.المشطوبابن()6(دخلهاحتى،خرجمنجملةفيهو

بهففرحالدينصلاح()7(الملكحياةفيوعاد1،دينارالافبعشرةنفسهفافتدىأسرأنهذكروقد

وأقطاعه)8(أملاكهوصارت،تركتهعلىالعادلالملكاحتاطالسنةهذهفيتوفيولما،شديدافرحا

.العادلبنمحمدالكاملللملك

سماهلطيفاجزءأ)01(بعضهمصنفحتى،عجيبةأحكامإليهنسبوقد:)9(خلكانابنالقاضيقال

فإن،عليهموضوعةوأظنها:قالجدأ113(كثيرةأشياءفذكر"قراقوشأحكامفيالفاشوشكتاب"

أعلم.والله،المثابةابهذهأ()12(وهوذلكليفعلكانوما1،عليهيعتمدكانالدينصلاحالملك

:المستنجدي)13(اللهعبدبنمكلبة

والعبر(9111-121811/)الإسلاموتاريخ(29-419/)الأعيانووفيات(91)الروضتينذيلفيترجمته()1

(/4892).

.كبراء:ب،أ)2(

تصح.ولا"أمراءكتاب":طفي)3(

من.غنمواما:ط(4)

.طفيليس)5(

دخلها.ثمخرجمنجملةمنهوكانمنهاالبدلخرج:ط)6(

إلى.:ط)7(

وأملاكه.أقطاعه:ط)8(

.(419/)الأعيانوفيات()9

.(بشار)مماتيبنهوالأسعد(01)

وحدها.طعن(11)

من.علىيعتمدفكيف:ط()12

.(28)الروضتينذيلفيترجمته()13
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الهـمل(مجزتءمنأ:()1المنارةعلىينشدوهوالسحروقتالمؤذنسمع،زاهداعابداتركياكان

يردلاصوتربجدواالليلرجال!يا

وجذعزملهمنإلاالليليقومما

:المؤذنفقال،زدنيمؤذنيا:للمؤذنوقال،مكلبةفبكى

)2(تجلىقدوحبيبيوولىالليلمضىقد

من)4(فيهمفالسعيد،بابهعلىاجتمعواقدالبلدأهلفأصبح،)3(حتفهفيهاكانصرخةمكلبةفصرخ

.مثواهوأكرمتعالئاللهرحمهنعشهإلىوصل

نقطة.بابنويعرفببغدادالمزكلش:شجاعبنبكر)5(أبيبنمنصورأبو

،رمضانلياليفيالناسويسحر،والمواليا،وكانكانينشد،بالنهاربغدادأسواقفييدوركان

،ببغدادزاويةله،الصالحينأكابرمنالزاهد)6(الغنيعبدالشيخأخوهوكان،خليعاظريفامطبوعاوكان

ديناربألفليلةفيتصدق،الفتوحمنلهيحصلشيئأيدخرولا،ومريدونأتباعلهوكان،فيهاويزار

بعشرةوجهزتهاخواصهامنبجاريةالخليفةأموزوجتهلعشائهم)7(شيئامنهايدخرلم،صياموأصحابه

فيأ!لأفألحببابهسائلفوقف،هاونسوىشيء)8(ذلكمنوعندهمالحول!حال!فما،إليهدينارالاف

تشنعولا،الناستسأل!ولا،يوماثلاثينبهوكلهذاخذ:فقال!الهاونإليهفأخرج،البابعلىالطلب

ويحك:هذامنصورأبيلأخيه(1قيل)1أنهوالمقصود،الصالحينخيارمن(1)0وكان،وجلعزاللهعلى

منمواليابيتينذلكجوابفييقول!فأنشأ؟عرفتقدمنوأخوكالأشعاروتنشدالأسواقفيتدورأنت

الموالياامنا:)12(البديهةعلىشعره

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.(28)الروضتينذيلفيوالأبياتالخبر

تخلا.:ط

.بفيليس

منهم.:ط

.(1351-12/9121)الإسلاموتاريخ(28)الروضتينوذيل(8905/)الزمانمرآةفيترجمته

.)28(الروضتينذيل،553سنةتوفي.سمحاجوادأديناكاننقطةبنشجاعبنبكرأبيبنالغنيعبد:شامةأبوقال

.عشاءولا:ب،أ

عندهم.يبقلمحتىبهويتصدقبهيوترذلكجميعبل:ب،أفيبعدها

فلح.:ب،أ

من.الرجلهذا:ط

.قال:ط

.(28)الروضتينذيلفيالبيتان
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حره)1(مستحسنةإلىقحبةوقاسدرهإلىالجزعةشبهمنخابقد

مرهوذيحلوةذيبئرينالدارفيمرهإلىزاهدوأخيمغنيأنا

:وكانكانيقولفأنشأ،)2(بالمدينةحاضروعليعثمانقتلذكرمرةعندهجرىوقد

يزيدعذرالشامفييقبلأنعليهيجبفاعتذرعفانابنمثلجوارهفيقتلومن

فعطس،الخليفةبدارمرإذ،رمضانفييسحر،اللياليبعضفيأنهفاتفققتلهالروافضفأرادت

منبحمايتهورسم،دينارمئةإليهفأرسل،الطريقمنهذامنصورأبوفشمته،)3(المنظرةفيالخليفة

الله.)4(سامحهالسنةهذهفيماتأنإلى،الروافض

:()3(الخشوعيطاهرأبوأ

كثيرفيعساكرابنشارك.الخشوعيطاهربنإبراهيمبنبركاتطاهرأبوالشاممسندتوفي:وفيها

.بالأجدادالأحفادفيهافألحق،سنةوعشرينبسبعوفاتهبعدحياتهوطالت،)6(مشايخهمن

وخهسيئةتسميروثيا!3سنةخلت5ث!

بسفحالمدرسةبانيأالمقدسي)8(قدامة،)7(بنأحمدأبنمحمدعمرأبوالشيخشرع:فيها

محاسنداودأبوالشيخلهيقالرجلعليه)12(فأنفق)11(بالجبل1()0الجامعالمسجدبناءفي،،)9(قاسيون

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)1"(

)11(

)12(

.حرةمستحسنهإلىقحبةوشابه:الذيلوفي،حرهمستحسنهإلىقحبةوسام:ب،أ

وحدها.طعن

الروضتين.ذيلعنهناوما،الطارمة:ب،أوفي.الطارقة:ط

رحمه.:ط

الجنانومرآة(4203/)والعبر(027-1/926)الأعيانووفيات(92-28)الروضتينذيلفيترجمته

(/3594).

مشيخته.:ط

.طفيليس

الروضتينذيلفيأيضاوترجمته،الضخمالسفرهذافيالسنةهذهحوادثفيترجمتهوسترد.706سنةتوفي

.(2436/)والدارس(202-6102/)والنجوم(552/)والعبر(17)

وحدها.طعن

قلت(373)الأطلالومنادمة(2435/)الدارس.المظفريوجامع،الحنابلةوجامع،الجبلجامعويسمى

الحنابلة.جامعوشممونهجرشأبيحيفياليومإلىقائماالمسجدهذايزالولا

.أفياللفظةوليست.بالسفح:ط

تصحيف.وهو.فاتفق:ط
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المظفرالملكفأرسل،المالمنمعهكانوماعندهمافنفدقامةمقدارالبناءبلغحتىالفامي)1(

بهاليساقدينارألفوأرسل،فكمل،بهليتممه)3(جزيلأمالاإربلصاحبالدينزينبنكوكبوري)2(

كثيرةقبورهذافرشبأنواعتذر،دمشقصاحبالمعظمالملكذلكمنيمكنفلم،)4(برزةمنالماءإليه

لذلك.وقفأعليه)5(ووقف،يدوروبغلبئرلهفصنع،للمسلمين

ابنبسطهاالمشرقببلادوالغوريةالخوارزميةبينطويلةوخطوبكثيرةحروبكانت:وفيها

.الأثير)6(

كحليوطرحةسوداءسنيةخلعةعليهوخلع،الربيعبنيحيىالدينمجدبالنظاميةدرس:وفيها

.والأعيانالعلماءعندهوحضر

أيضأ.عليهوخلعالجيليسليمانبنعليالحسنأبوببغدادالقضاءتولى:وفيها

:المشاهير)7(منتوفيوفيها

المعاليأبو،العزيزعبدبنعليبن()9(يحىبنمحمدبنعليبنمحمد:)8(الزكيابنالقاضي

دمشق.قضاةقاضيالدينمحيي،القرشي

الحكموليمنأولوهو،المذكورعليبنيحيىجدهوأبووجدهأبوه:قاضياكان)01(منهموكل

علىيزدولمالتاريخفي)11(ترجمهوقد،لأمهعساكربنالقاسمأبيالحافظجدهووكان،منهمبدمشق

القرشي.

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(2435/)الدارس.الغامي:ط،القاميمجلسأبو:ب

تركي،اسموهو،الكافينبضموهيوبوريكوككلمتينمنمؤلفةوكوكبري.تصحيفوهو.كوكري:ط

.الكتابهذامن063سنةحوادثفيترجمتهوسترد.أزرقدبومعناه

ليتمه.:ط

.(373)الأطلالمنادمة.بردى:ط

وقف.وأ:ب،أ

زياداتمنهذاأنشكولا"كثيرابنواختصرها":طفيهذابعدجاءوقد،(258-9256/)الأثيرابنتاريخ

.النساخ

.الأعيانمن:ط

(5711-12/5511)الإسلاموتاريخ(-4922237/)الأعيانووفيات(32-03)الروضتينذيلفيترجمته

.(3594/)الجنانومرآة(4961/)والوافي(4503/)والعبر

.بفيليس

منهما.:طوفي.بفياللفظةليست

لها.ضرورةولا.عساكرابن:طفيبعدها
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شرففيهكانإذ،عساكرابنذلكلذكريزعمونكماعثمانياأموياكانولو:)1(شامةأبوالشيخوقال

.)2(عليهخفيلماصحيحاذلككانولو،وسلطانمحمدوخاليهلجده

عنهونابعصرون)3(أبيبنمحمدبناللهعبدسعدأبيالدينشرفالقاضيعلىالزكيابناشتغل

كما،الدينصلاحالملكفتحهلمابالقدسخطبأمنأولوهو،النيابةتركمنأولوهو،الحكمفي

وكان،أيضاحلبقضاءإليه)5(وأضيفدمشقا)4(قضاءوليثم،وثمانينثلاثسنةفيذلكبيانتقدم

كانوقد،ضمانأالليثيابنالدينشمسووليها،بشهوروفاتهقبلعنهاوعزل،الجامعأوقافناظر

عندهكانمنكتبويمزق،الكلاموعلمبالمنطقالاشتغالعنالطلبةينهىالزكيبنالدينمحييالقاضي

أولادهويحفظها،للغزالي"بالمصباح"المسماةالعقيدةيحفظوكان،)6(التقويةبالمدرسةذلكمنشيء

وبينبينهووقع،الدينصلاحتربةتجاه،بالكلاسةيذكرهالتفسيرفيدرسلهوكان،أيضا

فيخولطإنهثم،الصلاةإلىمنهليخرج،الجامعإلىدارهمنبابالهفاتخذ،قتلهفأرادوا،الإسماعيلية

قاسيونبسفحبتربتهودفن،السنةهذهمنشعبانفيتوفيأنإلىالصرعشبهيعتريه)7(فكان،عقله

الدولعيالخطيبوكذلك،ومات،العضالالداءهذالهفحصلعليهدعاالغنيعبدالحافظإن:ويقالأ

.ا)8(لغيرهماعبرةفكاناالسنةهذهفيفماتا،الغنيعبدالحافظعلىقامااللذانوهما،فيهاتوفي

الدولعي،)01(التغلبيياسينبنزيدبنالملكعبدالقاسمأبوالدينضياء:)9(الدولعيالخطيب

.الدولعية)11(لهايقالبالموصلقريةإلىنسبة

الحديث:وسمع،الشافعيمذهبعلىببغدادوتفقه،وخمسمئةعشرةثمانيسنةفيبهاولد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)11(

.(31)الروضتينذيل

عساكر.ابنعلىخفيلماصحيحاذلككانفلو:ط

.الجزءهذامن585سنةحوادثفيترجمتهتقدمت

دمشق.قضاءتولىثمتقدمكمافتحلمابالأندلسخطبمنأولوهو:ط

.وأضاف:ب،أ

.(9وه58)الأطلالمنادمة.النورية:ط

وحدها.طعن

.النساخزياداتمنأظنها:بشارقال.وحدهاطعن

(31)الروضتينوذيل(8511/)الزمانومرآة(9/258)الأثيروابن(الدولعية)البلدانمعجمفيترجمته

.(303403-4/)والعبر(129411/)الإسلاموتاريخ

:فقال(1421/)التكملةفيالمنذريالحافظقيدهوالتغلبي.تصحيفوهو،المثلثةبالثاء"الثعلبي":طفي

.(بشار).موحدةباءالمفتوحةاللاموبعدالمعجمةالغينوسكونالحروفثالثالتاءبفتح

نصيبين.طريقفيالقوافلسيرعلىواحديومالموصلوبينبينهاكبيرةقرية:البلدانمعجمفي
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قدمثم،)2(اليزديأحمدبنعليالحسنأبيعلىوالنسائي،الكروخي)1(الفتحأبيعلىالترمذيفسمع

وكانت1،الحقفيمهيباالطريقةحسنمتورعازاهداوكان،الغزاليةوتدريسالخطابةبهافوليدمشق

يوموكان،الشهداءقبورعندالصغيرباببمقبرةودفن،الأولربيععشرتاسعالثلاثاءيوما)3(وفاته

سنة،وثلاثينسبعازيدبنالفضلأبيبنمحمدأخيهولدالخطابةبعدهوتولى،مشهودأيوما)4(جنازته

،واحدةصلاةفصلىالطاهر)6(الزكيولدهولىالزكيابنكانوقد.محمد)5(الدينجمالولده:وقيل

خمسسنةتوفيأنإلىفيهافبقي،إياهافولاه،العادلأخي)7(الدينعلمبالأميرالدينجمالفتشفع

وستمئة.وثلاثين

:الزاهد)9(العابداليمنيغليس)الم(بنمحمدبنعليالشيخ

عنه،السخاويالدينعلمالشيخنقلها،ومقاماتأحواللهوكانت،الكلاسةشرقيمقيمأكان

.)01(الذيلفيعنهشامةأبوساقها

:(1التاجر)1الحرانيحمادبناللههبةبنحمادالثناءأبوالصدر

وغيرهماومصرببغدادالحديثوسمع)13(زنكيبنالديننورا)12(ولدأعامعشرةإحدىسنةولد

البسيط،منأ:()15قولهشعرهومن،الحجةذيفيوتوفي،(،)14وحدثالبلدانأمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

جامعراوي،الكروخيالهرويسهلأبيبنالملكعبدالفتحأبوهووالكروخي.تصحيفوهو،الكروجي:ط

وتوفي.ومكةببغدادحدث.النسخمنيعيشوكان،ووقفهانسخةالجامعمنكتب،ثقةورعاكان.الترمذي

.(4131/)والعبر(943/)الأثيرابنفيترجمته،548سنة

.الجزءهذامن551سنةحوادثفيترجمتهتقدمتوقد.تصحيفوهو.البردي:ط

توفي.:ط

.بفيليس

سنة.وثلاثينسبعا:بفيبعدها

.طفيليس

أوضح.هناكوالقصة(31)الروضتينذيلفيوالخبرتصحيفوهو.الدينفلك:ب،أ

الروضتين.ذيلفيوالخبر.عليشبنعليبنعلي:ط

.(125111/)الإسلاموتاريخ(0331-)الروضتينذيلفيترجمته

.(03)الروضتينذيل

الجنانومرآة(4203/)والعبر(1411-120141/)الإسلاموتاريخ(03-92)الروضتينذيلفيترجمته

.(435-1/434)رجبابنوذيل(3594/)

الروضتين.ذيلعنواستدركتالأصولفيليست

الشهيد.:ط

.البلادمن:ط

الروضتين.ذيلفيالبيتان
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ببلدتهفيها)1(يكنلممحاسنايكسبهالافاقفيالمرءتنقل

)3(رتبتهفوقحسناالتنقلحسنأكسبهالشطرنج)2(بيدقترىأما

:)5(اللهعبدبثتبنفشا)4(الجليلةالست

إلىوإحساناوبراصدقةالنساءأكثرمنبعدهصارتثم،حظاياهأكبرمنوكانت،المستضيءعتيقة

،دارةوأوقافامدرسةالحنابلةعلىوقفت،كبيرمعروفالحجازبطريقألها،والفقراءالعلماء

.)6(0)7(
.)8(الكرخيمعروفتربهعندببغدادتربتهالمحي(ود!نت

المحتسب،بابنيعرفالموصليسعيدبنسليمانبنمحمود)9(:الشكرأبوالشاعرالمحتسبابن

نظرولاهبغدادقضاءوليفلما،معهوقدم،الشهرزوريابنوصحب،البلادإلىسافرثم،ببغدادتفقه

(()11حالمنسى!قأ:ذلكفمن،الرائقالشعريقول(01فاضلا)وكان،النظاميةأوقاف

الذهبمنتقتنيماجميعالعنبسلافةفيلناأسلف

النشبعندنامنبمافيهامعاملةفيالنفسمعوانشب

الشنبريقهالثمفي!اقلاديحقرهالهميانفيماجميع

الحببمنعقداقلدوهاقدكالذهبأتتكإنسيمالا

اللهبمنساعةبهاورالدوقفإنالمديركفتحرق

واللعباللهوبرفق!عالس!تسترق()12(لمأبداإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

ط:منها.

البيددتى.:ط

زينته.:ط

الجلسلة.الستاللهعبدبنتينفشا:ط

وذيل،بنقشه:وفيه(9/258)الأثيرابنفيوترجمتهاتصحيفوكلاهما.ينفشا:طوفي،بنفسيا:أ

.(121381/)الإسلاموتاريخ(92)الروضتين

وحدها.طعن

للسيا!تى.هناوما.عند:وطالأصلينفي

وبر.صدقات:ط،أفيبعدها

.(1-12/1581915)الإسلامتاريخفيترجمته

.طفيليس

عنتنزهأتركتهافيهاخيرلاالخمرفيأشعاروله:التاليةالعبارةومكانهما،طفيتليهاالتيولا.القصيدةليست

لها.وتقذرأذلك

.()عالشعروزنيستقيملكي،أعلموالله،هكذاتكونولعلها،تبينلاكلمةالأصلينفي



سنةأحداث

داراووقهاسماءمنيتبعه

حائطهخلفبالكرمأمر

داعلىعزمتإنبالأمسأسكر

وصحبتهاسكرهاحبيبها

إلىولذتجانباتركتها

حرمتيا)2(يرجوأالطهرالطاهر

رجلفيالمداحيقولماذا

الرجز(منا:قولهأيضأالرقيقشعرهومن

إهابهافيالخمروصفأهاب

أقعدهوقدالساقيبهاجاء

شرعيةوثيقةخطابها

باخلكلصدرفيبهادعا

واشتكواالحسودقلبفتابها

بهاالقوىفإنهابهاأعن

عندناالسروركلبهاثوى

الشهببالأنجب()1(1000صائق

الطربمننشوةتأخذني

العجبمنذاإنغدأصشرب

العربلسيدشرعتحريم

النوبمنينجيإمامظل

النسبطاهرالخلقوطاهر

نبيعموابناللهخليفة

مهابهامنكانماحبذايا

بهاجاءإذالسكرفزادسكر

خطابهامنيفلسالذيعلى

دعابهامنكانمنوخليا

بهافتاقدالناسفيفتىكل

أعنابهافيالنصارىوأسلف

ثوابهامنأكبروإثمها

وخمسمئةوتسميرتسمسنةخلت5ث!

947

شرقاالسماءفيالنجومماجتالمحرمسلخالسبتليلةفي:")3(المراة"فيالجوزيابنسبطقال

وفي،المبعثعامفيإلاهذامثليرولم:قال،وشمالايمينأالمنتشركالجرادوتطايرت،وغربأ)4(

ومئتين.وأربعينإحدىسنة

المجاورالقبليةالغربيةالزاويةببرجوابتدئدمشققلعةسورا)5(عمارةفيشرعالسنةهذهوفيأ

النصر.لباب

.()عتبينلاكلمةالأصلينفي(1)

.()عالشعريستقيملكي،أعلموالله،هكذاتكونولعلها،تبينلاكلمةالأصلينفي)2(

.(8135/)الزمانمرآة.مرآته:ط)3(

وغربأ.شرقاوماجتالسماءفيالنجومهاجت:ط()4

.بعمارةشرعوفيها:ط()5
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.)2(وبنيهالعادل()1للملكالفتوةوسراويلاتالخلعالناصرالخليفةأرسل:وفيها

والموصل،سنجارجيشوساعده،ماردينلمحاصرة)3(موسىالأشرفولدهالعادلبعث:وفيها

ألفوخمسينألفمئةسنةكلفيماردينصاحبيحملأنعلى،الظاهريديعلىالصلحوقعثم

إليه.يحضربجيشهطلبهمتىوأنه،للعادلوالخطبةالسكةتكونوأن،دينار

،)5(السهرورديمحمدبنعمرالدينشهابالشيخووليه،المرزبانية)4(رباطبناءكمل:وفيها

لمثلهم.ينبغيماوالجرايةالمعلوممنلهمورتبالصوفيةمنجماعةومعه

منخوفاالزهاإلىوسيرهموإخوتهالعزيزالملكبنمحمدعلىالعادلالملكاحتجر:وفيها

بمصر.)6(إقامتهم

،أذربيجانبلادمنوهي،ونهبوهاأكللهافقتلوا)7(دوينمدينةعلىالكرجاستحوذت:وفيها

بسببه،المسلمينرقابفيالكفرةفتحكمت،اللهقبحهالخمروشرب)9(بالفسقملكهالاشتغال)8(وذلك

القيامة.يومعنقهفيغلكلهوذلك

:(()01الغوريالدينغياثا

،محمودولدهبعده)11(الملكفيفقامالدينشهابأخوالغوريالدينغياثالملكتوفي:وفيها

وكان،حروبهكثرةمعقطرايةلهتكسرلم،شجاعاحازماعاقلاالدينغياثوكان،أبيهبلقبوتلقب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)11(

الملك.إلى:ط

.بفيليس

.الأشرفموسى:ط

التيالكتبذكرته،مشهوررباطعيسىنهرعلىالمرزبانيةفرباط،ظاهرتحريفوهو،"الموريانية":طفي

النبلاءأعلامسيرينظر)ذلكعنعدلثمولايتهوسطفيالحكمعنالتخليالناصروأراد.الناصرسيرةتناولت

.(عليهبشاروتعليق(22202/

.الكتابهذامن632سنةوفياتفيترجمتهوستأتي،خطأ،الشهرزوري:الأصولفي

آفاتهم.:ط

.(9526/)الأثيرابن

.طفيليس

بلعشق.:أ

(9171-121781/)الإسلاموتاريخ(3401/)الفداءوأبو(265-9925/)الأثيرابنفيوأخبارهترجمته

.(3694/)الجنانومرآة

بالملك.:ط
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وكذا،الجودةغايةفي)2(حسنةسيرتهوكانت،)1(للشافعيةهائلةمدرسةابتنىقد،المذهبشافعي

الله.رحمهسريرته

أيضا:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

)6(لأمهالعادلالملكأخو)5(جلدكبنشيروة)4(بنسليمان:منصورأبوالدينفلكالكبيرالأمير)3(

محلةفيالفراديسبابداخلفي)9(مدرسةجعلها)8(التيبدارهودفنالمحرممن)7(التاسعوالعشرينفي

منه.اللهتقبلبكمالها(1الخمان)1عليهاوأوقف،(1الافتريس)0

القاسمبناللهعبدبنيحىبنالقاسمالفضائلأبوا:)12(الشهرزوريالضياءالقاضي

.بغدادقضاةقاضي،الموصلي(()13الشهرزوري

ستسنةتوفيولما.الديننورأيام،الشهرزوريالدينكمالدمشققضاةقاضيأخيابنوهو

،عصرونأبيبابنعنهعزلثم،فوليهبالقضاءهذاأخيهلولدأوصى)14(الصلاحيةالدولةفيوسبعين

وأربعةسنتينفوليهابغدادإلىاستدعيثم،الموصلبلدهقضاءولي)15(ثمالملوكإلىبالسفارةوعوض

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

أ،ب:لهم.

وحدها.طعن

أنهيظهروبذلك.(33)الروضتينذيلفيوالخبر،"جندربنشيروهبنسليمانمنصورأبوالدينعلم":طفي

هذامن587سنةوفياتفيترجمتهمرتالذيوبغراسعزازصاحبجندربنسليمانالدينعلمبينخلطحصلقد

الأمير،الدينفلكترجمةالإسلامتاريخمنهذه995سنةوفياتفيووجدت.هذاالدينفلكوبين،الكتاب

دفنأنهإلىوأشار.لأمهالعادلالملكالسلطانأخووهو،(فراغاالمؤلفتركثم)بنسليمانبالمبارزالملقب

زاغتوقد(120181/)شامةأبيمنذلكنقلأنهوذكر،الفراديسباببناحيةمدرسةوقفهاالتيالفلكيةبداره

.(بشار).يومئذالروضتينذيلفيشامةأبوذكرهالذيالموضععلىالوقوفعنعيني

.طمنهناوما،شرف:الأطلالومنادمة،شيرويه:الروضتينذيل

.جندر:المصادروبعضط

لأبيه.:ط

عشر.تاسعفي:ط

وقفها.:الروضتينوذيل،خطها:ط

الدين.فلكللأميرنسبة،الفلكية:المدرسةهذهاسم

.(137)الأطلالمنادمةفيالمدرسةوخبر،الافتراس:ط

.(33)الروضتينذيل.الحمام:ط

.3(58)4/والعبر(4442/)الأعيانووفيات(36-35)الروضتينوذيل(2343/)الشامخريدةفيترجمته

.بفيليس

الدين.صلاخأيامفي:ط

تولى.ثم:ط



هـ995سنةوفيات482

الخليفة،أمعلىالملوكست)2(بزوجتهفاستشفع،عندهلحظوتهالخليفةيقلهفلم)1(استقالثم،أشهر

عليهيعاب)4(وكان،إياهالمحبتهحماةقضاءإلىفصارذلكإلىفأجيب،عندهامكانةلها)3(وكانت

رحمهرجبمنالمنتصففيبحماةوفاتهوكانت1،رائقةأشعاروله،فضائللديهوكانت.ذلك)5(

.،)6(الله

:المرستانية)9(بابنالمعروفالبغداديبكرأبو،)8(حمرةبننصربنعليبناللهعبيد)7(

وأيامالأوائلعلوميعرف،منجماطبيباوكانوجمعهالحديثسمع.المشهورينالفضلاءأحد

لمأنهإلا،كتاباوستينثلاثمئةعلىورتبه،"السلامدارتاريخفيالإسلامديوان"وصنف،الناس

وأنشدذلكبسببفيهفتكلموا،الصديقسلالةمنأنهيزعمكانوقد،هبيرةابنسيرةوجمع،يشتهر

01()

الوافرأمنا:بعضهم

الصميمولدمنالهجنفإنلتيمتعرضلاالأنسابدع

تميمإلىبيصحيصكدعوىدعياتيممنأصبحتلقد

الواعظ،الدمشقيالحسنأبوالدينزين،نجابنإبراهيمبنعلي:)12(الواعظنجا)11(ابن

الحنبلي.

نورجهةمنرسولاإليهاعادثم،()13دمشقبلدهإلىرجعثم،الحديثوسمع،بهافتفقهبغدادقدم

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

الخليفة.استقالثم:ط

زوجته.في:ط

.وكان:ط

.فكان:ب

الذهبيعنهاعبركماناقصةهمةفهي،حماةقضاءعلىوالاقتصار،ببغدادالقضاةقضاءتركعليهعيب:يعني

.(بشار)(120181/)الإسلامتاريخ

منها.رجبنصففيحماةفيتوفي:ط

تصحيف.وهو،اللهعبد:ط

تصحيف.وهو،حمزةبن:الأصولفي

الروضتينوذيل(259/)النجارابنوتاريخ(كيمبرجمجلدمن27-26الورقة)الدبيثيابنتاريخفيترجمته

.(464-1/424)رجبابنوذيل(1731-12/1721)الإسلاموتاريخ(1/303)الأطباءوطبقات(34)

.(34)الروضتينذيلفيالبيتان

نجئة.ابن:العبروفي،النجاابن:ط

34-)الروضتينذيلوفيترجمتهمصادرمنالعديدحاشيتهوفي(464-1463/)المنذريتكملةفيترجمته

.(044-1/436)رجبابنوذيل(3694/)الجنانومرآة(803-4/703)والعبر(35

وحدها.طعن
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نمالذيوهوالدينصلاحالناصرالملكعندحظوةلهكانتثم،بهاوحدثوستينأربعسنةفيالدين

بالقدسفيهاخطبالتيالجمعةيومتكلموقد.بمصرمكانةلهوكانت،فصلبواوذويهاليمنيعمارةعلى

.مشهوداوقتاوكان،الجمعةمنالفراغبعد()1الشريف

منأكثرعنده)3(وكانت،والملابسالأطعمةفيالملوك()2(يعيشهاكماهائلاأعيشايعيشوكان

كلهذلكوبعد،ويغشاهنعليهنيطوففكان،ديناربألفواحدةكل،النساءأحسنمنسريةعشرين
)4(

الوافر(منأ:)6(رزيكبن)5(طلائعللوزيرمنبرهعلىوهوأنشدوقد،كفنايخلفلمفقيرامات

الغرابوكرفيالبازوحلالشبابصبغ)7(قضىقدمشيبك

نابعنكالنوائبنابومايقظىالحدثانومقلةتنام

حساببلامنهأنفقتوقدكنزوهوعمركبقاءوكي!8

بالمؤيد،(1)0ويعرفالتكريتيسعيدبنأحمدبنمحمدالبركاتأبوالشيخ:()9(التكريتيالمؤيدا

نظمأشافعياصارثم،حنفيافانتقلحنبلياكانحين(1)1النحويالوجيهفينظمهومما،شاعراأديباوكان

الطويل،منا:)13(فقالبالنظاميةالنحوحلقةفي()12(ذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

.طفيليس

عيش.منأطيب:ط

.وكان:ط

.عشرون:ب،أ

.الجزءهذامن556سنةحوادثفيترجمتهتقدمت

.(35)الروضتينذيلفيالأبيات

.شرخ:ط

فكيف.:ط

(36)الروضتينوذيل(05)-بتحقيقي-الشعراءمنوالمحمدون(1/137)الدبيثيابنتاريخفيترجمته

.(5511/)والوافي

.يعرف:ط(

ببغدادوسمعهـ.532سنةولد.النحويالضريرالواسطيالأزهرأبيبنالمباركبنالمباركبكرأبوالدهانالوجيه(

النحوودرس،العربيةفيوبرع،الخشاببنمحمدوأبامدةالأنباريالرحمنعبدالكمالولزم،زرعةأبيمن

.612سنةتوفي.الرؤساءرئيسابنالفرجأبيالدينعضدالوزيرولازم،لغاتستيحسنكن.بالنظامية

.(6521/)والأعلام(543/)والعبر(17/58)الأدباءمعجمفيترجمته

وحدها.طعن(

وذيل(3161/)الفداءأبيومختصر(3992/)الأعيانووفيات(1666/)الأدباءمعجمفيالخبرمعالأبيات(

.(233)الهميانونكت(05)والمحمدون(36)الروضتين
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الرسائللديهتجديلاكانوإنرسالةالوجيهعني)1(مبلغألا

الماكلأعوزتكلماوذلكحنبلابنبعدللنعمانتمذهبت

حاصلهوالذيتهوىولكنماتدينا)2(الشافعيرأياخترتوما

قائلأنتلمافانظرمالكإلىصائرشكلاأنتقليلوعما

.المستضيءبن)5(اللهلدينالناصرالخليفةأم:خاتونزمرد)4()3(المصونةالجليلةالست

بطريقالمصانععمرت،والصدقاتوالأوقافوالصلات)6(والإحسانالبركثيرةعابدةصالحةكانت

جنازتهاوكانت،الكرخيمعروفقبرجانبإلىتربةلهابنت،الطرقاتوأصلحت،الشريفالحجاز

ء)7(
نافذةسنةوعشرينأربعاولدهاخلافةزمانفيوعاشت،شهرابسببهاالعزاءواستمر،جدامشهوده

الأوامر.)8(مطاعةالكلمة

نفسهترجموقد،شامةأبيالدينشهابالشيخمولدكان()9(السنةهذهوفيأ:(شامةأبيمولدا

أمرهبدءوذكر.اللهرحمهوفاتهسنةإلىفينقلمطولةترجمة1(")0الذيل"فيالسنةهذهفيمولدهذكرعند

.المبشرةالمناماتمنلهرئيوماأشعارهمنكثيراوشيئأومصنفاتهواشتغاله

وهو،()12(يستحقهمااللهمنعليهأالتتار)11(ملكخانجنكيزملكابتداءكانالسنةهذهوفي

حكميبتغيممنالتركأمراءمنمعهمومنالتتارإليها)14(ليتحاكموضعهاالياسق)13(صاحب

سنةفيبغدادوأهل،المستعصمالخليفةقتلالذي،توليبنهولاكووجد،توليوالدوهو،الجاهلية

2(

3(

6(

7(

8(

9(

2(

3(

ط:مبلغا.

ديانة.الشافعيقولاخترتوما:ط

وتاريخ(3401/)الفداءوأبي(33)الروضتينوذيل(9261/)الأثيرابنفيوترجمتها،درة:ب،أفي

.(12/1671)الإسلام

.طفيلي!

زوجة.:ط

وحدها.طعن

.مشهورة:ط،أ

مطاوعة:ب،أ

وفيها.:ط

.(374-ه)الروضتينذيل

.التاتار:أ

الله.لعنه:ب،أ

.(بشار)أيضأ"اليسق":فيهاويقال،أمنهناوما،مصحفة"الباسق":طفي

.التتاريعنيإليهاليتحاكموا
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أعلم.وتعالئسبحانهواللهموضعهفيتعالئاللهشاء(إن)1بيانهسيأتيكماوستمئةوخمسينست

النبويةاليجوةموستمئةأ)2(سنةخلت5ثيأ
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كانوافيما،المسلمينأيديمنالمقدسبيتليستعيدوامنهمخلقاجمعوا)3(قدالفرنجكانتالسنةهذهفي

ملوكهافوجدوابالقسطنطينيةطريقهمفياجتازواأنهموذلك،الرومبقتال()3؟(ذلكعنأاللهفأشغلهم،زاعمين

ربعمنأكثر)3(واحترق،وأسراقتلاأيامثلاثةوأباحوها،قسرافتحوهاحتىفحاصروها،بينهمفيمااختلفواقد

بقيمنعامةولجأ)7(،أسيراأومكبولاأوفقيراأوقتيلاإلاا)6(الثلاثبعدأالروممنأحدأصبحوما،ريعها

ليتوسلوابالأناجيل1()1القسوسإليهمفخرجالفرنج1(فقصدها)0،بسوفيا)9(المسماةالعظمىكنيستهاإلىمنها)8(

أكتعينأجمعينقتلوهمبل.ا)12(بهواجهوهمأمماشيءإلىالتفتوافما،عليهمفيهاماويتلو،إليهم

علىكانماوأخذوا،تعدولاتحصىلاالتيوالأموالوالأذهابالحليمنالكنيسةفيكانماوأخذوا،أبصعين

الفرنج،ملوكاقترعثم،يكنلميشألموماكانشاءماالذيالرحمنالرحيمدلهوالحمد،والحيطانالصلبان

وكان،أفلندوكندالإفرنسيسومركيس،فرسهيقادأعمىشيخأوكان،البنادقةدوقس)13(وهمثلاثةوكانوا

بعضالاخرانالملكانوأخذالقسطنطينيةملكفولوه،مراتثلاثلهالقرعةفخرجت،وعدداعددأأكثرهم

تشامنالمففتؤقىالمفكفلكأللهوقل)السنةهذهفيبالقسطنطينيةالفرنجإلىالروممنالملكوتحول،البلاد

رجلعليهاستحوذالخليجوراءماإلاهنالكالرومبأيدييبقولم(26:عمرانالأ!تشآممنائماثثوتزخ

الله.لعنه،توفيحتىالناحيةلتلكمالكايزللم،لشكريله)14(يقالمنهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

من

عن

أ:

عن

ط

ط

أ،

أ،

ط

ط

ط

ط

في

وحدها.طعنالسنةآخرإلىاللفظةهذه

وحدها.ب

جمع.

وحدها.ط

.وأحرقوا:

الثلاثة.الأيامهذهفي:

ونجا.:ب

بها.:ب

.القدوسحكمةأيسوفياأجيا:(135)العبريابنتاريخوفي،صوفياأيا:ط،يسوف:

فقصدهم.:

.القسيسون:

ذلك.من:

دوقيس.:

.وغيره(9264/)الأثيرابنمنهناوما،يشكري:ط
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علىوأغاروا،عكافنزلواالقسطنطينيةبملكهمتقوواوقد،الشامبلادقصدوااللهلعنهمالفرنجإنثم

وكان،العادلالملكإليهمفنهض،وسبوافقتلوا،الأراضيوتلكالغورناحيةمنالإسلامبلادمنكثير

فكان،عكامنبالقربونازلهم،)2(والمشرقيةالمصرية)1(الجيوشواستدعى،الحمدودله،بدمشق

منشيئاالسلطانلهموأطلق،والهدنةبينهمالصلحوقعثم،ا)3(عظيمةومصابرةأشديدقتالبينهم

.راجعونإليهوإناللهفإناا)4(البلدانبعضأ

ذكرها.يطولبالمشرقوالغوريةالخوارزميةبينكثيرةحروبجرت،)5(السنةهذهوفيأ

،سنجارصاحبزنكيالدينعمادبنمحمدالدينوقطب)6(الموصلصاحبتحارب:وفيها

الأشرفوتزوجبينهمفيمااصطلحواثم،ا)9(الدينقطببحرانوهوأالعادلبن)8(الأشرفوساعد)7(

التيالأتابكيةالمدرسةواقفةزنكيبنمودودبنمسعودالدينعزبنتالأتابكيةوهي،الديننورأخت

تعالئ.اللهرحمهاتربتهاوبها(1)0بالسفح

ا)11(مصربديارأعظيمةزلزلةكانت:وفيها

.(")12كامله"فيالأثيرابن

قاله،البلادمنذلكوغيروقبرصوالجزيرةوالشام

حضرموتبلادبعضعلىالحميريمحمدمحمودبن:لهيقال،التجارمنرجلتغلب:وفيها

بعدها.وماوستمئةعشرةتسعسنةإلىأيامهواستمرت،وغيرهاظفار

سلمانبناللهعبدبنعليالحسنأبووهوببغدادالقضاةلقاضيمجلسعقدمنهاالأولىجمادىوفي

.لجيوشبا:ب،أ(1)

قية.لشرا:ط(2)

عظيم.وحصار:ط(3)

.دلبلاا:ط(4)

وفيها.:ط(5)

.شاهأرسلانالديننورهو)6(

وساعد.الدينقطبسنجاروصاحبالديننورالموصلطحب:ط)7(

.بفيليس)8(

القطب.:طفيمكانهما)9(

منتبقىالذيهوأنهويبدو،التابتيةاسمهصغيرمسجدبدمشقالشركسيةحيوفي:قلت(77)الأطلالمنادمة(01)

المدرسة.هذه

بمصر.:ط(11)

.(267-9266/)الأثيرابن(1)2
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ونزعت،وفسقالمجلسذلكفيفعزل،الرشايتناولبأنهمحضرعليهوثبت،الوزيربدار)1(الحلي

أشهر.وثلاثةسنتينولايتهمدةوكانت،رأسهعنالطرحة

وكانتوقونيةملطيةبينماالرومبلادصاحبأأرسلانقلجبنالدينركنالملكوفاةكانت:وفيها

ذلك،إلىينسبلمنكهفاكانولهذا،الفلاسفةاعتقادإلىينسبكان،)2(أنهغيروصرامةشهامةفيه

أنكورية،صاحبوكان-شقيقهأخاهحاصرأنهوذلك،عظيمتجهرمموتهقبلمنهوظهر،لهموملجأ

بعضيعطيهأنعلى،قسراإليهفسلمها،بهاالأقواتعليهضيقحتىسنينمدة-أنقرةأيضاوتسمى

ا)3(ذلكبعدأينظرفلمومكرراوخديعةغدراقتلهممنإليهمأرسلأولادهومنمنهتمكنفلما.البلاد

وما؟نواوألأزضالسماءعلتهمبكت)فماوماتأيامسبعةبالقولنجتعالئالله)4(ضربهحتىأيامخمسةإلا

نزعثم،واحدةسنةفبقيصغيراوكانأرسلان)5(قليجولدهبعدهمنبالملكوأقام(92:الدخانأ!منظرين

.كيخسرو)6(عمهإلىوصارأيضاالملكمنه

الحمد.ودلهبواسطالباطنيةمنكثيرخلققتل:وفيها

الحاديفأنشدهمسماعفيببغدادبرباطالصوفيةمنجماعةاجتمعرجب)8(وفي:7(الأثيماابنقال

االمتقاربمجزوءأ:الحليالجمالوهو

عذلبمشيبيكفىأقصريأعاذلتي

يزللمكأنوشيمثيكنلمكأنشبالث

لسا)9(ص والأولأواخرهاالوصاللي-وبثي

الغزلاستماععندجماالمحبلونوصفرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

،(كيمبرجمجلدمن143الورقة)الدبيثيابنتاريخمنأثبتناهوما،تحريفوهو"الجيليسليمان":طفي

وقدم،السيفيةبالحلةقاضياهذاحسينبنسلمانبناللهعبدبنعليوكان،(13675/)للذهبيالإسلاموتاريخ

بلدهإلىوعاد،المؤلفذكركماالسنةهذهفيعزلثم،895سنةفيالقضاةقضاءوليحتىشأنهوعظمبغداد

.(بشار)621سنةبهاوتوفي.الحلة

.طفيليس

وحدها.طعن

فضربه.:ط

أفلح.:ط

.كنخسرو:ط

أكثر.وبتفصيلالروايةفيبخلاف(266-9267/)الأثيرابنفيالخبر

منها.رجبوفي:ط

وحق.:الأثيروابن.وحتى:ب
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)1(واتصلليالعيشحلالكمعيشيعادلئن

ا)2(وملبأهلأباليولستنالنيبماأباليفلستأ

مغشيافخر،)3(الرازيأحمدلهيقال!رجلبينهممنفتواجد،العادةعلىالصوفيةفتحرك:قال!

صالحا،شيخاكان:الساعيابنوقال!.صالحارجلاوكان:قال!.ميتهوفإذافحركوه،عليه

.أبرزببابودفن،جنازتهالناسفشهد،الشيوخشيخ)4(الرحيمعبدالصدرصحب

:الأعيانمنتوفيوفيها

عساكر.بناللههبةبنعليالقاسمأبيالحافظبنالحافظ:)5(الدينبهاءالقاسم(محمدأأبو

مشايخه،أكثرفيأباهوشارك،الكثيرأبوهأسمعه،وخمسمئةوعشرينسبعسنةفيمولدهكان

الحديثإسماعفيأباهوخلف،عدةكتباوصنفوأسمعالكثيروكتب،بخطهمرتينأبيهتاريخوكتب

علىالعصربعدودفنصفرثامنالخميسيوما)6(وفاتهوكانت1،النوريةالحديثودارالأمويبالجامع

الله.رحمهماالحظيرةخارجالصحابةقبورشرقيالصغيرباببمقابرأبيه

المقدسي.محمدأبوالحافظسروربنعليبنالواحد)8(عبد:)7(المقدسيالغنيعبدالحافظ

"والصغرىالكبرىالأحكامو""الرجال!أسماءفيالكمال!"ذلكمن،المشهورةالتصانيفصاحب

الإمام)9(عميهمنأسنوهو،وخمسمئةوأربعينإحدىسنةالاخرربيعفيبجماعيلولد.ذلكوغير

معقدومهماوكانأشهربأربعةعمر)01(أبيوالشيخالمقدسيقدامةبنأحمدبناللهعبدالدينموفق

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

واتصل.العيشليحلا..لكمعتبيعادلئن:ط

.بفيليس

.الداريإبراهيمبنأحمد:الأثيرابنعند

.(47)الروضتينذيلعن

والعبر(1225-121224/)الإسلاموتاريخ(3311/)الأعيانووفيات(47)الروضتينذيلفيترجمته

.(3005/)الجنانومراة(4431/)

.مات:ط

(4313/)والعبر(47-46)الروضتينوذيل(8951/)الزمانومراة(جماعيل)البلدانمعجمفيترجمته

-12/3012)النفسالذهبيفيهاأطالالإسلامتاريخفيرائقةترجمةوله(005-3/994)الجنانومرآة

1218).

الواحد.عبدابن:ط

تذكرةفيالذهبيالحافظقالوبذلك.عمرأبيوأخيهالموفقخالةابن،المقدسيالغنيعبدالحافظأنالمعروف

.()عالحفاظ

.بفيليس
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لهافقيل،بهم)2(المحلةفعرفت،السفحإلىانتقلواثم،أولا)1(صالحأبيمسجدإلىالمقدسبيتمنأهلهما

سنةبغدادإلىوالموفقهووارتحلالحديثوسمع،القرآنالغنيعبدالحافظوقرأ،الديرفسكنوا،الصالحية

ر؟"ولكنها)3(عندهينزلأحدايتركلاوكان1،المدرسةفيعندهالقادرعبدالشيخفأنزلهما،وخمسمئةستين

رحمه1)6(ليلةبخمسينمقدمهمابعدتوفيثم،وأسمعهمافأكرمهما،والصلاحوالخير)د(النجابةفيهماتوسم

أبيالشيخعلىواشتغلا،الفقهإلىالموفقوميل،الرجاكوأسماءالحديثإلىالغنيعبدميلوكان،ا)7(الله

إلىالغنيعبدفدخل،سنينأربعبعددمشققدماثم،)9(المنيابنالفتحأبيالشيخوعلى)8(الجوزيابنالفرج

بهافسمع،أصبهانإلىرحل)01(ثم،وبغدادالجزيرةإلىارتحلثم،دمشقإلىعادثم،وإسكندريةمصر

فيفأخذ.نعيمأبيبخطعنديوهو:قلت،الصحابةأسماءفينعيمأبيللحافظمصنفعلىووقف،الكثير

وتعصبواأذلكمنالخجنديبنوفغضب،موضعا)11(وتسعينمئةفيالكتابمنأماكنفيمناقشته

الجرحفيالعقيلي)13(كتابسمعالموصلإلىطريقهفيدخلولما.إزارفيمختفيأمنهاوأخرجوه،ا)12(عليه

يترقب.خائفاأيضأمنهافخرج()15حنيفةأبي()14ترجمةبسببالحنفيةعليهفثار،والتعديل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

الشرقي.بابخارج:طفيبعدها

الصالحية.محلة:ط

أحد.عندهينزللاوكان:ب،أ

ولكن.:ط

والنجابة.الخير:ط

اخرفيأدركناه:قال،الموفقالشيخعنطرخانبنبكرأبيشيخهعنالذهبيروىوقد،قالهكذا:بشارقال

تاريخ.مدرستهفيليلاعليهوصليناماتثم،أياموتسعةشهراعندهفأقمنا..مدرستهفيفأسكننا،عمره

.(21/552)الإسلام

وحدها.طعن

.الجزءهذامن795سنةحوادثفيترجمتهتقدمت

.الجزءهذامن583سنةحوادثفيترجمتهتقدمت

ارتحل.:ط

أبوالحافظعليهأثنىوقد،"الصحابةمعرفةفيحصلتلأوهامالإصابةتبيين":كتابهالمناقشاتهذهمنوألف

تاريخ"تامةومعرفةباهرحفظعنفيهأبان":الذهبيوقال"الغلطاتهذهلتبيينوفقوقد":فقالالمدينيموسى

.(بشار)(12/5521)الإسلام

.فبغضوه:ط

عامقلعجيأمينالمعطيعبدالدكتوربتحقيق،مجلداتأربعفي،الكبيرالضعفاء:باسمالكتابهذاطبع

.بيروتفيام849اهـ/404

وحدها.بعن

اللهجزاهالمحققولكن،لهوتكفيرحنيفةلأبيوجرحكثيرطعنوفيهاالمذكورالعقيليكتابفيترجمةحنيفةلأبي

الهامش.فيطيبأرداردخيرأ
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الناس)1(فاجتمعدمشقجامعمنالحنابلةبروا!تىالجمعةصلاةبعدالحديثيقرأكاندمشقوردفلما

والدولعيالزكيبنوفحسده،جداالناسمنقبوللهفحصل،الدمعةسريعالقلبرقيقوكان،)2(إليه

النسر،قبةتحتفتكلم،)د(الحنبليالناصحوجهزوا،الدماشقة)4(الحنابلةوبعض)3(الشافعيةوكبار

يومافذكر،بعدالعصرإلىميعادهالغنيعبدفحول،عليهيشوشحتىأمكنهمهمابصوتهيجهرأنوأمروه

مجلسلهوعقد،الدولعيالدينوضياء)6(الزكيبنالدينمحعىالقاضيعليهفثار،الكرسيعلىعقيدته

العلومسألةفيمعهوتكلموا،وتسعينخمسسنةالقعدةذيمنوالعشرينالرابعالإثنينيومفي)7(بالقلعة

القلعة:نائببزغشلهفقال،بالحجةعليهموظهرالكلاموطالوالصوتالحرفومسألةالنزولومسألة

البلد،منبالخروجوأمرهذلكمنبزغشفغضب،نعم:قال!الحقعلىوأنتالضلالةعلىهؤلاءكل

بها،الحديثيقرأفكان،الطحانونفاواه،)8(المصريةالديارإلىثم،بعلبكإلىثلاثبعدفارتحل

فمات،المغربإلىبنفيهفأمر)9(،شكربنالدينصفيالوزيرإلىوكتبوا،أيضابمصرالفقهاءعليهفثار

وخمسونتسع)01(وله.السنةهذهمنالأولربيعمنوالعشرينالثالثالإثنينيومالكتابوصولقبل

الله.رحمهمامرزوقبنعمرأبيالشيخعندبالقرافةودفن.سنة

الإمامكوردركعةثلاثمئةيومكليصليعابدازاهداورعاالغنيعبدكان:)12(السبطقال)11(

الأراملعلىويتصدق،شيئايدخرلاجواداكريماوكان.السنةعامةويصوم،الليلويقوم،أحمد

كثرةمنبصرهضعفقدوكان،(،)13الجديدبثمنأويؤثر،ثوبهيرقعوكان،أحديراهلاحيثوالأيتام

والحفظ.الحديثعلمفيزمانهأوحدوكان،والبكاءالمطالعة

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

)12

)13

أ،ب:فيجتمع.

!اليه.ط:عليه

الشافعية.منالدماشقةوكبار:ط

.طفيليس

فيأيضاوترجمته،الكتابهذامن634سنةحوادثفيترجمتهسترد.الوهابعبدبننجمبنالرحمنعبدهو

.(5138/)والعبر(641)الروضتينذيل

.الجزءهذامن895سنةحوادثفيترجمتهتقدمت

القلعة.فىمجلسالهوعقدوا:ط

.القاهرةإلى:ط

فأقر.:ط

.541سنةولدلأنه،تصحيفوهو،سبع:ط

.وقال:أ

.(522-8152/)الزمانمرآة

بثمنه.:ب
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فيالكمال"كتابه،()1(برحمتهاللهتغمدهأ،المزيالحجاجأبوالحافظشيخناهذبوقد:قلت

موضع،ألفمننحواكثيرةأماكنفيهعليهاستدركالذيبتهذيبهالستةالكتبرجال"الرجالأسماء

مثله،إلىيسبقلم"التهذيب"وكتابه،()2(يمارىولايجارىولايبارىلاأالذيالمزيالإماموذلك

فيزمانهمافينادرينكانافلقد،()4(والكمالالتهذيبصاحبياللهفرحمأ،)3(شكلهفييلحقولا

ينالولايفلحلاوالحاسد1،الرجالوأسماءللمتونوسرداوإسماعاوسماعاوإتقاناحفظا)5(الرجال

.()6(طائلامنالا

توفي:وفيها"الكامل"فيالأثيرابنقال

)9(الفضائلأبيبنأسعد:")8(التتمةتتمة"صاحب،)7(العجليمحمودبنأسعدالفتوحأبو

وتفقهالحديثأسمع،1()1الدينمنتحبالواعظالأصبهانيالشافعيالفقيهالعجلي.بنمحمود خل!(1)0

مشكلاتشرح"وله.عابدازاهداوكان،الهروي()12(سعدلأبي"التتمةتتمة"وصنف،وبرع

."والوجيزالوسيط

.(()14اللهرحمه،سنةوثمانونخمسولهأستمئةسنةصفرفيتوفي:خلكانابن)13(قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

.طفيليس

.يجارىولايمارىلا:ط

ونشرته،لياللهيسربماعليهوعلقتالماضيةالمئةمنالثمانيناتفيحققتهاالتيالكتبأجلمنهو:بشارقال

السوريينالدكاترةأحدووضعالنشردورأصحاببعضالمحققنصيسرقثم،مجلدا(35)فيالرسالةمؤسسة

والعافية.الستراللهنسألعليهاسمهالآخرينجهودبسرقةالمشهورين

الله.فرحمهما:ط

.الرجالأسماءفي:ط

وحدها.طعن

التتمة.تتمةصاحبالعجلي،فاضلاإمامأوكان.صفرفيبأصبهانالشافعيالفقيهالعجلي:ب،أ

الجنانومراة(312-4311/)والعبر(902-1/802)الأعيانووفيات(9/267)الأثيرابنفيترجمته

(3/894).

،(باشاعليالشهيدمجلدمن132الورقة)الدبيثيابنتاريخمنأثبتناهوما،تحريفوهو،"الفضل":طفي

.(بشار)وغيرهما(21/3911)للذهبيالإسلاموتاريخ

الدبيثيوابنالأثيرابنتاريخفيكما،محمودهوالفضائلفأبو،محضغلطوهو،"محمودبن":طفي

.(بشار)وغيرهموالذهبي

.(بشار)الألقابفياللقبهذامثليوجدلابل،تصحيفوهو"الدينمنتخب":طفي

.بفيليس

.(1/902)الأعيانوفيات

وحدها.بعن
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قوله

قاتله

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

هـ006سنةوفيات

.()1بالبنانيالمعروفالشهيرالشاعرمحمدبنالمهنامحمدبناللهعبدأبو:الشاعرالبناني

فمنهاظريفهلطيفهالشعررقيقوكان،سنهوعلتوكبر)2(،وغيرهموالأمراءوالوزراءالخلفاءمدح

البسيطأمنا:ا)3(

تنكرهأمسيتبالهوىوغيره)2(تزجرهالحبفيمغرماترىظلما

تعذرهكنتبوجنة)5(وعذارقاتلهعاينتلوالصبعاذليا

أسحرهكيفلقتليتصدىإذايعلمنيعينيهسحر)6(الذيأفدي

وأذكرهوينسانيالصباحإلىوأسهرهنومفيالليليستمتع

الكاملأمجزوءأ:أيضاوله

الخمائلفيذيلاوتجرالعواذلعلىتديربكرت

الذوابلهزعطفهائلالغلاثنيفيوتهز

تمايلأوتماثلإذاصبالرطبللغصنوتميل

هائلالوردوصبغتنميخدهاصبغةبيضاء

القواتلسموصدودهاوصالهاالجناةشهد

بالوحيد:الملقبالماردانيالنصراني()8(مخطربناالمباركبنخالد)7(بنالحسنسعيدأبو

قولهذلكفمن،الرائقالشعرفيطولىيدلهوكانت،فيهوبرزوأتقنهالأوائلبعلمحداثتهفياشتغل

الطويلأمنأ:الله

البحر)9(يغرففيضهامنأبحراحوتأناملأنشأتهكتالثأتاني

الساعيلابنالمختصروالجامع(204/)للمنذريوالتكملة،(عليشهيد013الورقة)الدبيثيتاريخفيترجمته

وذكر.(147-1146/)إليهالمحتاجوالمختصر(12/9122)للذهبيالإسلاموتاريخ(9137-913/)

.(بشار)بنانةلهايقالامرأةإلىبالبنانينسبتهأنالمنذريالزكي

وكبر.ومد!:ط

.لقا:ط

.ترجوهالحبفيمغرمأيرىظلما:أ

لوجنة.قاتلهعاينتلو:ط

.الوزنبهايستقيمولا.بسحر:ط

خلد.:ط

.طفيليس

.يغرق:ط
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العشرأنملهبالقبضعودتوماطرسهفوقالتوتأنىفواعجبا

الطويل(منأ:اللهلعنهأيضاوله

زجاجوراءمنكفيءولاحاخدهلونفيصدغاهأثرتلقد

هياجليومتسعىطلائعه!ا(بدتمذالريحفيللرومعسكراترى

عاجصحيفةفيآبنوساحكىموشخالبهيجبالليلالصبحأم

بسياجشعرهمنفسيجهخدهوردعلىصدغاهغارلقد

ثمالقزوينيالفضلأبوالدينركنالعراقيبنمحمد)3(بنالعراقي:الطريتمة)2(صاحبالطاووسي

بالطاووسي.المعروف،الهمذاني

الدينرضيالشيخعنا)د(الشأنهذااأخذ.)4(والمناظرةوالجدلالخلافعلمفيبارعاكان

تعاليق.ثلاثذلكفيوصنف،الحنفيالنيسابوري

بهاالحجبة)7(بعضلهبنىوقد،بهمذانالرحلةإليهوكانت.الوسطىأحسنهن:)6(خلكانابنقال

كيسانبنطاووسإلىمنسوبإنه:ويقال،السنةهذهفيوفاتهوكانت،بالحاجبيةتعرفمدرسة

أعلم.)8(فالله،التابعي

سنةمنالحجةذيشهرمنالخامسالأحديومصبيحةفيكثيرلابنوالنهايةالبدايةكتابمنالجزءهذاتحقيقتم

بعد.ومنقبلمنالحمدودله،ام869سنةمنآبشهرمنالعاشرهـ،ا604

...

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

ط:كطائفة.

الجنانومرآة(4/313)والعبر(120122/)الإسلاموتاريخ(925-3/258)الأعيانوفياتفيترجمته

(3/894).

عزيز.العراقي:العبروفي،محمدالعراقي:ط

بذلك.قيما:بفيبعدها

ذلك.علمأخذ:ط

.(3925/)الأعيانوفيات

.(3925/)الأعيانوفيات،الحجبةالأمراءبعض:ب،أ

.بفيالأخيرةالدعائيةالجملةليست
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لموضوعا
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الأسديمنصوربنصدقة

هـ255سنةأحداث

هـ255سنةوفيات

العلويالحسن

الخازنابنعليبنالحسين

الرويانيإسماعيلبنالوارثعبد

التبريزيعليبنيحيى

هـ305سنةأحداث

هـ305سنةوفيات

العلبيعليبنأحمد

الدهستانيالكريمعبدبنعمر

هـ455سنةأحداث

هـ455سنةوفيات

العثمانيحمزةبنإدريس

الهراسي(إلكيا)الطبريمحمدبنعلي

هـ555سنةأحداث

هـ555سنةوفيات

الغزاليحامدأبومحمد

هـ655سنةأحداث

هـ605سنةوفيات

النيسابوريمنصوربنصاعد

البلاساغونيموسىبنمحمد

الواعظعليبنالمعمر

المغربيعليأبو

المستظهرولدأمنزهة
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الكركغزوفيفصل

هـ585سنةأحداث

هـ581سنةأحداث

هـ581سنةوفيات

الموصليأسعدبناللهعبد

شيركوهالدينأسدبنمحمد

المحموديأحمدبنمحمود

أنرالدينمعينبنمسعود

أنرالدينمعينبنتخاتون

الأصبهانيالمدينيعمربنمحمد

السهيليالخطيببنالرحمنعبد

هـ582سنةأحداث

هـ582سنةوفيات

المقدسياللهعبد

هـ583سنةأحداث

المقدسبيتفتحذكر

المقدسببيتأقيمتجمعةأولذكر

الصفحة

355

703

803

312

312

314

315

316

931

322

324

324

327

033

334

337

338

345

934



051

الموضوع

غريبةنكتة

هـ583سنةأحداث

هـ583سنةوفيات

الحربيالمغيثعبد

الناسكظفربنخطاببنعلي

مقدمبنالملكعبدبنمحمد

التعاويذياللهعبيدبنمحمد

المني(ابن)الحنبليمطربنفتيانبننصر

الدامغانيأحمدبنعلي

هـ584سنةأحداث

المسلمينيديعلىالكركفتح

كوكبوحصنصفدفتحصفةفي

هـ584سنةوفيات

منقذبنمرشدبنأسامة

التكريتيعليبناللهعبد

الحازميموسىبنمحمد

هـ585سنةأحداث

أمرهامنكانوماعكاقصة

عكامرجوقعة

هـ586سنةوفيات

وهبانبنالرحمنعبدبنأحمد

عصرونأبيبنالدينشرف

الهكاريعيسى

الكرخيالمبارك

هـ586سنةأحداث

هـ586سنةوفيات

الشهرزوريمحمدبنمحمد

هـ587سنةأحداث

عكامدينةالعدوأخذفيفصل

الحوادثمنجرىفيمافصل

هـ587سنةوفيات

أيوببنشاهنشاهبنعمر
لفهرسا

الصفحة

353

355

358

361

364

364

366

368

936

936

371

373

388

938

193

693

993



الفهرس

لموضوعا

لاجينبنعمربنمحمد

الحلبيجندربنسليمان

القابضبنالصيفي

المطرانبنأسعد

الخبوشانيالديننجم

هـ588سنةأحداث

هـ588سنةوفيات

أرسلانقلج

الفراشبنمحمد

المشطوبأحمدبنعلي

النميريمنصوربننصر

هـ958سنةأحداث

الناصرالسلطانتركةذكر

هـ958سنةوفيات

أيوببنيوسفالدينصلاخالسلطان

خلاطصاحببكتمر

زنكيبنمودودبنمسعود

فطيرابنمحمدبنجعفر

البصريسعيدبنيحيى

اللهلأمرالمقتفىبنتزبيدة

خاتونفاطمة

هـ595سنةأحداث

هـ595سنةوفيات

القزوينيإسماعيلبنأحمد

الشاطبيالرعينيأحمدبنخلف

هـ195سنةأحداث

هـ195سنةوفبات

البغداديحسانبنعلي

هـ295سنةأحداث

هـ295سنةوفيات

القصابعليبنمحمد

النوقانيعليأبيبنمحمد

الهرثيعليبنمحمد

511

الصفحة

993

104

411

412

416

422

425

427

428

431

432

434



512

لموضوعا

البغداديسعيدبنعلي

الفرضيعليبنمحمد

هـ395سنةأحداث

هـ395سنةوفيات

أيوببنطغتكين

الكرديالسمين

البخاريعليبنعلي

الطالبييننقيبعليبنالحسن

شاهنشاهبنتعذراء

هـ495سنةأحداث

هـ495سنةوفيات

زبادةبنسعيدبنيحيى

البطائحيرجاءبنعلي

جرديكالدينعز

هـ595سنةأحداث

هـ595سنةوفيات

مصرصاحبالعزيز

فضلانبنعليبنيحيى

هـ695سنةأحداث

هـ695سنةوفيات

أرسلانألببنشاهخوارزم

عليبنمسعودالديننظام

الحرانيالمنعمعبد

جهبلبننصراللهبنطاهر

النجمياللهعبدبنقايماز

لؤلؤلأميرا

الطوسيالدينشهاب

الفارسيالسلامعبد

عسكربنالدينبدر

عقيلبننصيربنعلي

البيسانيبنالرحيمعبد

هـ795سنةأحداث
لفهرسا

الصفحة

434

436

943

441

443

545

545

452

461



لفهرسا

الموضوع

هـ795سنةوفيات

الجوزيبنالرحمنعبد

الأصبهانيالكاتبالعماد

قراقوشالدينبهاء

المستنجدياللهعبدبنمكلبة

شجاعبنمنصورأبو

الخشوعيإبراهيمبنبركات

هـ895سنةأحداث

هـ895سنةوفيات

الزكي(ابن)القرشيعليبنمحمد

الدولعيالملكعبد

غليسبنمحمدبنعلي

الحرانياللههبةبنحماد

اللهعبدبنتبنفشا

الموصليسليمانبنمحمود

هـ995سنةأحداث

هـ995سنةوفيات

الغوريالدينغياث

شيروهبنسليمان

الشهرزورياللهعبدبنيحيى

البغداديعليبناللهعبيد

الدمشقيإبراهيمبنعلي

التكريتيأحمدبنمحمد

خاتونزمرد

شامةأبيالدينشهاب

هـ565سنةأحداث

هـ006سنةوفيات

عساكربنالدينبهاءالقاسم

المقدسيالغنيعبد

العجليمحمودبنأسعد

المهنابنمحمد

الماردانيخالدبنالحسن
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514

الموضوع

القزوينيمحمدبنالعراقي

الفهرس

الفهرس!

الصفحة

488

594














