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هـ106سنةأحدأت

وستيئة)1(إح!دسنةخلتص5ث!

عشرةسبعلهخطبمابعدالعهدولايةعنبالظاهرالملقبمحمدأ)2(ولدهالناصرالخليفةعزل:فيها

بالخلافةلهفبويع،الظاهرإلىالأمرفعاد،قريبمنعليفمات،علياالآخرولدهالعهدوولى.سنة

وستمئة.وعشرينثلاثسنةفيسيأتيكماالناصرأبيهبعد

السلاحمنكثيرشي!ذلكمنفاحترق،السلاحخزائنفيالخلافةبدارعظيمحريقوقع:وفيها

فأرسلت،الناسفيالحريقهذاخبروشاع،دينارألفآلافأربعةقيمتهيقاربماوالمساكنوالأمتعة

.ا)3(كثيراشيئاذلكمنوفوقهذلكعنعوضاالخليفةإلىأسلحةأهداياالأقطارسائرمنالملوك

.أممأ)4(وأسروا،خلقافقتلواالمسلمينببلادالكرجعاثت:وفيها

الحسيثي،قاسمبنسالمالمدينةأميروبين،)5(الحسنيقتادةمكةأميربينالحربوقعت:وفيها

اللهواستنصرالحجرةعندصلىمابعدسالمإليهفركب،فيهاسالمافحصرالمدينةقصدقدقتادةوكان

سالمأمراءإلى)7(أرسلقتادةإنثم،بهافحصرهمكةإلىوراءهوساقفكسرهإليهبرزثم،)6(قتادةعلى

.)8(سالموهو،المدينةإلىراجعاسالمفكر،عليهفأفسدهم

بلادقتلمشبنسليمانبنقلجبنمسعودبنأرسلانقلجبنكيخسرو)9(الدينغياثملك:وفيها

وأطاعهعساكرهوكثرت،شوكتهوقويتشأنهوعظمبهاهوواستقر،أخيهابنمنواستلبها،الروم

خدمته.إلىوسار،بسميساطالدينصلاحبنالأفضللهوخطب،الأطرافوأصحابالأمراء

تحقيقهأقمناوقد،ووفياتهحوادثهفيبخطهالذهبيللحافظالإسلامتاريخإليناوقعالمجلدهذانهايةوإلىهنامن()1

والنهايةالبدايةمنالمجلدهذاتصحيحفيالوسيعالتاريخهذامنالإفادةالمفيدمنفرأينا،النسخةهذهعلى

.(بشار)

.النحويللسياقهناوما.محمد:طوأفي)2(

الحمد.ودلهكثيراشيئا:فاتعماعوضاالخليفةإلىالأسلحة:أفيالحاصرتينبينما)3(

آخرين.:ط(4)

بنإدريسابنهوهذاوقتادة،حسينيونلاحسنيونهؤلاءمكةفأمراءبينغلطوهو،"الحسيني":طفي)5(

.(بشار)وغيرهما(13/135)الإسلاموتاريخ(317/)للمنذريالتكملةفيكما،176سنةتوفي،مطاعن

عليه.اللهفاستنصر:ط)6(

.قتادةأرسلثم:أ)7(

سالما.المدينةإلى:ط)8(

.(2291/)النبلاءأعلاموسير(08)الروضتينذيلفيوترجمتههـ،706سنةقتل)9(



هـ106سنةوفيات

فوجدالماءفيفغرقلغلامهثيابهوأعطىفيهايسبحدجلةإلىنزلببغدادرجلاأنالسنةهذهفيواتفق

:الأبياتهذهبعمامتهورقةفي

الأجلبلوغهعنبيقصرأملليكانالناسأيهايا

العملحياتهفيأمكنهرجلرتهاللهفليتق

)1(سينتقلمثلهإلىكلترىحيثنقلتوحديأناما

:والأعيانالمشايخمنفيهاتوفيوممن

بشميم.المعروف)4(الحليثابتبنعنتر)3(()2(بنالحسن)بنعليالحسنأبو

وله،"تمامأبيحماسة"علىيفضلهاكان"حماسة"شعرهمنجمعشاعرالغوياأديباشيخاكان

)5(
.نواسلأبيالتيمنأفحلأنهايزعمحمريات

حماسة""وله،)7(وخلاعةورقاعةحماقةذا،الدينقليلكان:")6(الذيل"فيشامةأبوقال

."رسائلو"

النحو،منصالحاطرفامنهوحصل،الخشابابنعنالنحوفأخذبغدادقدم:الساعيابنقال

.بها)9(توفيحتىبالموصلأقامثم،العربوأشعار)8(واللغة

(الكا!!منأ:(حماستهفيأشعرهومن

)01(الآمالفيالآجالفمصارعالمهامقلفيالطرفتسرحنلا

:طفيالبيترواية(1)

سينتقلمثلهإلىكليرىبيتبفناءوحديأناما

.الوزنمضطربوهو

.(بشار)بهإلايصحولا،طمنسقطالحاصرتينبينما)2(

شميم.:لفظةقيداوكذلك،بالحرفالحنبليوالعمادالمنذريمنكلقيدهاوقد،تحريف؟عنبر:أفي)3(

النقلةلوفياتوالتكملة(52)الروضتينوذيل(2243/)الرواةوإنباه(5912/)الأدباءمعجمفيشميمترجمة)4(

والعبر(21141/)النبلاءأعلاموسير(43-1304/)الإسلاموتاريخ(3933/)الأعيانووفيات(265/)

.(11-78/)-دمشق-الذهبوشذرات(25561/)الوعاةوبغية(6188/)الزاهرةوالنجوم(52/)

تحريف.؟حماريات:أ(5)

.(52)الروضتينذيل)6(

شامة.أبيذيلعنهناوما؟وخلاعةورقاعةحماقةذا:ط)7(

اللغة.ومنصالحاطرفا:ط)8(

الثاني.البيتبعدأبياتسبعةبزيادةالأدباءمعجمفيعشرةالأبيات)9(

:الأدباءمعجمفيالبيترواية(01)



هـ106سنةوفيات

دايدأخذتوماأردتنظرةكم

وإف)2(بتسليمسمحتوماسنحت

)1(قتالأداةقتلتلمنحصمي

)3(المختالفعلةالتحية!رل

)4(."
أالكام!!مجزوءمنأ:لمحولهخمرياتهومنأ

عينيدموعحكتهذهبااللجينبمسبوكامزج

وبينيأهوىمنببينقالفراناعينعىلما

الخافقينفيلألائهامنشمسانلناخفقت

حفتينفيلونهامنكأسهافيلناوبدت

الرملأمجزوءأ:)5(التجنيسفيشعرهومن

بهوثوىثواهمبالشاطولمنليت

ثوابهبعضمنراءالزوإلىالعودجعل

ترابهمسكثرى-الدهـيوطئنيأترى
به)6(وترىليموطئاعينينورأيوأرى

.)8(الدجاجيبنسعيدبننصربن)7(اللهسعدبنمحمدنصرأبو

الرجز،منأ:()11قولهفمن،(1مجيدا30شاعرافاضلاحنبليأواعظابهيا9(شيخاكان

الاجالفيالاجالفمصارعالمهابقرفيالطرفتسرحنلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

:طفيالبيترواية

قتالأوانقبلتيدوكمأخرتوماأردتنظرةكم

.قتالآداب:أوفي

بتسليمه.:ط

.المغتالفعلة:الأدباءمعجمفي

.والشذراتالأدباءمعجمفيالأبيات

.الأدباءمعجمفيالأبيات

.وغيرهالخمرفيأيضاوله:طفيبعده

(1348/)الإسلاموتاريخ(52)الروضتينوذيل(258/)النقلةلوفياتالتكملةفي-الدجاجيابن-ترجمة

الأرشدوالمقصد(6/187)الزاهرةوالنجوم(234/)الحنابلةطبقاتوذيل(319/)بالوفياتوالوافي

(/2414).

.تصحيفانوهما؟سخياكانالأرتاحي:طفي

نفسه.المصدر

له.مجيدا:ط

.الزاهرةالنجومفيوالثانيالأولومنها.رجبابنوذيلالروضتينذيلفيالأبيات



هـ106سنةوفيات

لهاأحوى)1(المنىنيلإلىكانأحوالهاأصلحتإنالفتىنفس!

لهاأقوىالعلىحملعلىكان)2(أقوالهاسددتتراهاوإن

لهالهاالبلىعندقبرهفيلهالهامنحالتبدتفإن)3(

الخزرجي.القرطبيمحمدبنمسعود)4(بنأحمدالعباسأبو

تصانيفوله،والطبوالعروضواللغةوالنحووالفرائضوالحسابوالفقهالتفسيرفيإمامأكان

الوافر(منأ:قولهمنه،رائقوشعر،حسان

عجيبمعنىزهرهالرونقلكنالروضفيماالوجناتوفي

)5(قضيبجملهالبستانأرىأنيمنهالتعجبماوأعجب

.مودودبنزنكيالدينعمادصاحبهامولىالسنجارييرنقشبنإسماعيلالفداءأبو

الأشرفإلىبهكتبماشعرهومن)6(،الأدبكثير،النظممليح،الصورةحسنجندياوكان

الطويل(منأ:يوسفاسمهلهأخفييعزيهالعادلبنموسى

صفصفلفقدكقاعالعلاوربعذرف)7(والمكارمالمعاليدموع

يوسفاللحدذلكفيثوىغداةثاويااللحدفيوالمعروفالجودغدا

يخطفبالبيضللأرواحكانوقدروحهالمنيةكفخطفتفتى

يعرفالحربفيالموتبسقيوكانحمامهاكأسالدهرلياليسقته

التألسفيجديكانلوأسفاوواحسرةالموتينفعلوفواحسرتا

تضعفالرزءذاحملعنولكنهاقويةنفسيالأرزاءعلىوكان

الأربلي.عليبنجامعبن)8(إلياسالفضلأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

التقى.نيلإلىكانت:رجبابنوذيلالروضتينذيلفي

إلى.كانت:رجبابنذيلفي

.تبدتفلو:رجبابنذيلفي

.(1/176)المؤلفينومعجم(1/124)والأعلام(2643/)الطيبنفحفي-القرطبي-ترجمة

عصيب.تحملهلتيارأنى،منه:طفي

فمن.:أ

أذرفت.:ط

أثبتنا،ماوالصواب،تحريفوكله.إلياسبنالفضلأبو:طوفي:بشارقال.الناسبنالفضلأبو:أ

والجامع(2/64)المنذريوتكملة(2195باريسمجلدمن277الورقة)الدبيثيابنتاريخفيوترجمته

الجمان=وعقد(1026/)إليهالمحتاجوالمختصر(1333/)الإسلاموتاريخ(9165/)الساعيلابنالمختصر
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فضلوله،الشروطكتابةبحسنوتفرد،وغيرهالتاريخوصنف،الحديثوسمعبالنظاميةتفقه

الطويل،منأ:)1(قولهمنه،حسنونظم

زائر؟خيالكهل،طرفيومسهر؟آخرلهجركماقلبيأممرض

زاجر؟المحبةشرعفيلكأمابصدهجوراالتعذيبومستعذب

مسافروأنتأياميذكرعلىوقفتهقدالذيالقلبلكهنيئأ

قادرالشمل)2(يجمعحتىلبعدكخاطريالمبرحالحزنفارقفلا

ذاكراللهكبرمايعاودكمعليكممنيفالتسليممتفإن

الرافضي.البغداديالتاجرالحليالسعاداتأبو

صلاةفيوالناس،عليهمجافوالباب،دارهبابخلفويقفالحربلأمةيلبسجمعةكلفيكان

-العسكري)3(الحسنبنمحمديعني-سامراءسردابمنالزمانصاحبيخرجأنينتظروهو،الجمعة

.للمهدينصرةالناسفيبسيفهليميل

الكاتب.اليهودي،كمنونةبنغالبأبو

فيالساعيابنذكره،واسطبمطمورة-اللهلعنه-توفي،خطهقوةمنمقلةابنخطعلىيزوركان

."تاريخه"

وستمئةثنتيرسنةخلت5ث!

كوكر)4(بنيوبين،غزنةصاحب،الغوريسامبنمحمدالدينشهاببينعظيمةحربوقعتفيها

يعد)5(لاكثيرأشيئامنهموغنموكسرهمفقاتلهمالإسلامعنارتدواقدوكانوا،الجوديجبلأصحاب

مناللهرحمهوكان.العشاءبعدمنهاشعبانمستهلليلةفيغيلةقتلهحتىبعضهمفاتبعه،يوصفولا

.(281الورقة17/)للعيني

.شعرهفمنونظم:ط(1)

الشمل.يشملحتى:أ)2(

منخروجهوعنعنهللذهبيكلاموثمة(122-13/911)النبلاءأعلامسيرفيوترجمته.أفياللفظةليست)3(

.سامراءسرداب

.ط12/802)الأثيرلابنالكاملفيمايعضدههناوما،الجوديالجبلأصحاب:طوفي.لوكربني:أ)4(

.(صادر

يحد.لا:أ)5(
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،)2(الرازيالدينفخرصحبتهفيكانقتلولما،،)1(الحربفيأوأثبتهموأعقلهمسيرةالملوكأجود

سلطانيا:)3(مجلسهاخرفييقولحينيبكيالسلطانوكان،ويعظهالملكبحضرةللوعظيجلسوكان

الرازياتهمالسلطانقتلوحين،اللهإلىجميعأمردناإن،أيضاالرازييبقىولا،يبقىلاسلطانك

حيثإلىفسيره،خواجابنالملكمؤيدالوزيرإلىوالتجأذلكمنفخاف،بقتلهالخاصكيةبعض

قد،ذكرها)4(يطولخطوبذلكبعدوجرت،الدرالدينتاجمماليكهأحدبعدهغزنةوتملك،يأمن

الساعي.وابنالأثيرابناستقصاها

المقاتلةوقاتلهم،وسبوافقتلواخلاطإلىفوصلواالمسلمينبلادعلىالكرجأغارت:وفيها

والعامة.

وهو،أذربيجانملكلقتالمراغةصاحبوصحبتهكوكبوري)5(الدينمظفرإربلصاحبساروفيها

عليه،يقدروافلم،ونهاراليلاالسكرعلىوإقبالهالكرجقتالعنلنكولهوذلك،)6(البهلوانبنبكرأبو

:يقالكماوكان:الأثير)7(ابنقال.عنهشزهمفانكف،الكرجملكبنتالسنةهذهفيتزوجإنهثم

.أيرهوسل،سيفهأغمد

وضربت،بالوزارةعليهوخلع،الحسنيالعلويمهديبنناصرالديننصيرالخليفةاستوزر:وفيها

.،)8(والعشاءوالمغربالفجراالصلواتأوقاتبابهوعلىيديهبينالطبول

إليهفخرج،ونهبوسبىفقتل،حلببلاد)9(علىلاونابنوهوالأرمنبلادصاحبأغار:وفيها

ابنابناهاقدكانقلعةالظاهرفهدم،يديهبينلاونابنفهرب،الناصربنغازيالظاهرالملك

.الأرضإلىودكها(1،)لاون

الجامعبهاليبلطحجارتهاونشرت،الشرقيالبابعندالرومانيةالقنطرةهدمتمنهاشعبانوفي

برحمته.اللهتغمده:أفيالحاصرتينبينماوكان(1)

.الجزءهذامن656سنةوفياتفيالرازيترجمةسترد)2(

.(المجلسأثناءفي):أ)3(

استقصاها.وقدبسطهايطول:أ()4

.(4112/)خلكانابنقيدهاوقد،الأصولمنالتصحيفكثيرةاللفظة()5

الذهبيوخط(12/236)الأثيرابنكاملفيالذيوهو،أثبتناماوالصواب،تحريفوهو،،البهلول":طفي()6

.(بشار)(13/51)الإسلامتاريخفي

.(21/242)الكامل)7(

وحدها.طعن)8(

وحدها.،أعن()9

وحدها.بعن(51)
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وستمئة.أربعسنةفيتبليطهوكمل،العادلوزير(شكر)1بنالدينصفيالوزيربسفارةالأموي

:المشاهير)2(منفيهاتوفيوممن

وقد،حمصبمدينة،الشهرزوريالإسلامجمالعليبنمحمدبنعلي)3(الحسنأبوالدينشرف

دمشق.منإليهاأخرجكان

بالمذهبجيدعلملديهوكان،)3(البرادةتجاهبالجامعوالحلقةبالأمينية)4(مدرساذلكقبلوكان

.والخلاف

أيضا.الأمينيةمدرس،الضرير)7(الغرافيأحمدبن)6(يوسفبنعيسىالتقي

الشابهذافاتهم،دراهمللشيخفعدم)8(ويقودهيخدمهشابعندهوكان،الغربيةالمنارةيسكنكان

،شيئا)11(المالمنعندهأنالناسيظنيكنولم،الشيخبه)01(واتهمشيء)9(عندهلهيثبتفلم،بها

الغربية،بالمئذنةببيتهمشنوقاالقعدةذيمنالسابعالجمعةيومفأصبح،عرضهواتهمالمالفضاع

فصلىعساكربنالرحمنعبدالدينفخرالشيخفتقدم،نفسهقتللكونهعليهالصلاةمنالناسمحمع
..-)12(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

.الجزءهذامن622سنةوفياتفيترجمتهسترد،شكربنالدينصفيالوزيرالخالقعبدبنعليبناللهعبدهو

.الأعيانمنتوفيوفيها:طفي

أعلاموسير(1366/)الإسلاموتاريخ(54)الروضتينوذيل(83-282/)النقلةلوفياتالتكملةفيترجمته

.(21/423)النبلاء

سنةتوفي.الطغتكياللهعبدبنكمشتكينالدولةأمينبناهادمشقفيالشافعيةمدارسإحدىالأمينيةالمدرسة

هـ.541

الساعاتببابقديماالمسفىالأمويالجامعأبوابمن(كذا)الزيادةبابقبليالأمينيةالمدرسة):العلمويقال

.(القواسينقاساريةجوارالمجاهديةشرقيوفي

ماعلىالآنوهيللتعليممكتبأاتخذها،الأولادمؤدبيبعضلهااللهقئضثمأوقافهااغتصبت:بدرانوقال

.(87-86)الأطلالومنادمة(33)الطالبتنبيهمختصرذكرنا

النبلاءأعلاموسير(54/)والعبر(13/55)الإسلاموتاريخ(555-455)الروضتينذيلفي-الغرافي-ترجمة

والدارس(1/271)الإسنويوطبقات(8534/)السبكيوطبقات(432-323)الهميانونكت(1/2422)

.(41-713/)-الأرناؤوطمحمود-الذهبوشذرات(1/185)

كورةوعليهالبصرةوبينبينهاواسطتحتكبيرنهروهو-الغرافإلىالغرافينسبة-تحريفوهو.العراقي:طفي

.(45)الروضتينوذيل(غرف):البلدانمعجم.كثيرةكورفيها

به.ويقود:ط

خطأ.وهو؟شيئأ:ط

به.يلوطبأنههذاعيسىالشيخواتهم:ط

.نحويخطأ؟شيء:ط

فأحجم.:أ
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كثرةافعلهماعلىحملهوإنما:)2(شامةأبواالدينشهابالشيخأقال)1(الناسبعضبهفائتم،عليه

سبحانهاللهوعصمني)3(القضيةهذهأختليجرىوقد:قال،عرضهفيوالوقوعماله(بضياعهمه

.المالبيتوكيل)4(المصريالجمالالأمينيةفيبعدهدرسوقد:قال،بفضله

.البغداديالمركيسهلار)5(الغنائمأبو

ملكأبهاشترىماللهتهياكلماكان،جزيلةأموالاوحصل،الشرابينجاحالدينعزمعيخدمكان

عليهموينفق،أولادهيتولىأنالرجلذلكأوصىالوفاةحضرتهفلما،عليهيعتمدلهصاحمبباسموكتبه

فيماأننفسهعلىليشهدهمالشهودفاستدعى،قليلبعدإليهالموصىفمرض،لهمتركهمماميراثهمن

فاستولى،فماتسكتةوأخذته/عليهوطولوا/الشهودبإحضارورثتهفتمادى،الغنائمأبيلورثةيده

لهم.(أبوهماتركمما)7(شيئامنهاالغنائمأبيأولاديعطوا)6(ولم،والأملاكالأموالتلكعلىورثته

.)9(الفارقيسعادةبنعلي)8(بنعليالحسنأبو

مأأنشأتهاالتيالمدرسةبتدريسواستقل،تدريسهافيوناب،بالنظاميةوأعاد،ببغدادتفقه

قليلأ،فباشرهبهفألزم(ذلكمنافامتنع)01(البخاريبنطالبأبيعنالقضاءنيابةعلىوأريد،الخليفة

عنه،ينصرفواأنوالجلاوزة)11(الوكلاءوأمر،صوفمئزررأسهعلىفلبسمسجدإلىيومادخلثم

الله.رحمهوالتدريسالإعادةعلىواستمر،القضاءنيابةعنبعزلهانفسهعلىوأشهد

توفيت:الأولربيعمنالعشرينالجمعةيوموفي

بالمدرسة(التيأبالقبةفدفنت،)12(العادلبنعيسىالمعظمالملكالسلطانأمالخاتون

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

به.الناسمأتم:أ

.بتصرف(55)الروضتينذيل

القصية.:الروضتينذيلأو

.الجزءهذامن623سنةوفياتفيالمصريالجمالترجمةسترد

.المصادرمنيديبينمافيذكرالهاأجدولم،الأصولفيكذا

.يقضواولم:ط

الآخرين.الأصلينإلىبالنسخةتنضماللفظةبهذه

.ومصادرهوبأعنهناوما؟الفارسيسعادبنعليبنالحسنأبو:ط

(12/112)الأثيرابنكاملفي-الفارقي-وترجمة.التكملةعنهناوما،القاري:ب،أوفي،الفارسي:ط

.(5126/)السبكيوطبقات(13/66)الإسلاموتاريخ(219/)والتكملة

السابق.الجزءمن395سنةوفياتفيالبخاريابنترجمةتقدمت

أيضأ.تحريفوهو.الجلادرة:أوفيتحريفالجلاوذة:ط

.الجزءهذامن621سنةوفياتفيترجمتهوسترد.نقصوفيها،العادلالمعظمالملك:ب،أ
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.)2(قاسيونبسفحالمعظمية)1(

.خوزستانبلادوزعيمالحاجأميرالمستنجدي)3(طاشتكينالدينمجيرالأمير

جمادىثانيافيأبتستر)4(توفي،التشيعفيغاليا،العبادةكثيرالسيرةحسنخيراشيخاكان

ترجمههكذا،منه)5(بوصيةعليبمشهدفدفنالكوفةإلىتابوتهوحمل(وستمئةثنتينسنةمنأالآخرة

.")6(تاريخه"فيالساعيابن

(مجير)01ولقبهأالحاجأميرالمقتفوي)9(اللهعبدبنطاشتكين)8(أنه")7(الذيل"فيشامةأبووذكر

ابنالوزيررماهوقد،ملككأنهالحجازفييكون)11(وكان،سنةوعشرينستابالناسحج.االدين

ثمخوزستانوأعطاهفأطلقهعنهذكرمابطلانلهتبينثم،الخليفةفحبسهالدينصلاحيكاتببأنهيونس

،الكلامقليلسمحاجواداشجاعاوكان،إقطاعهالسيفية)13(الحلةوكانت،)12(الحاجإمرةإلىأعاده

فلمنوابهبعضعلىرجلبهاستغاث،واحتمالحلمفيهوكان،بكلمةفيهيتكلملاالأسبوععليهيمضي

لا.:فقال؟أنتأحمار:المستغيثالرجللهفقال،عليهيرد

الخفيفامنأ:)14(التعاويذيابنيقولوفيه

السكوتبغيرالشاكييجيبلامولىالبلادعلىوأمير

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

12(

13(

14(

.(131)الجوهريةوالقلائد(102)الأطلالمنادمة

.قايسون:ط

-53)الروضتينوذيل(283/)النقلةلوفياتوالتكملة(12101/)الأثيرابنتاريخفي(طاشتكين)ترجمة

(013-2/912)الوفياتوفوات(1361/)الإسلاموتاريخ(3/113)البشرأخبارفيوالمختصر(54

.(6091/)الزاهرةوالنجوم

علىتقعالتيشوشترتعريفوهيبخوزستانمدينةأعظم:وراءالأخرىالتاءوفتح،السكونثم،بالضم:تستر

.(027-926)الشرقيةالخلافةوبلدان(292/)البلدانمعجم.مستقيمبخطالأهوازشمال!ميلاستين

ذلك.لوصيته:ط

.(9186/)المختصرالجامع

.(53)الروضتينذيل

طاشتكين.الدينمجير:ن

.(171)والابتهاجالصفاحسنفيترجمته

تحريف.وهو،الدينفخرولقبه:الروضتينذيلفي

.كان:ط

الحج.:ط

.(592-2492/)البلدانومعجمبعنهناوما؟الشيعية:وط،السبعية:أ

بهما.الديوانأخلوقد،الزاهرةوالنجوم،الوفياتوفوات،الروضتينذيلفيالبيتان
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البهموت)2(إلى)1(بتفضيلهءاللىحطنارفعةزادكلما

طاشتكينالأميررآهقدوكان،عليها)4(الفراشيستقرواأنفأرادوالهحياصة)3(فراشهسرقوقد

.ء)د(

وقد،عليهينملامنأخذهاحينوراه،يردهالامنأخذهافإنهأحداتعاقبوالا:فقال،ياخدهاوهو

بعضفيهفقال،للوقفسنةثلاثمئةمدةأرضأاستأجرأنهواتفق.سنةتسعينالعمرمنبلغ)6(كان

فاستضحك،سنةثلاثمئةأرضاواستأجر،سنةتسعونعمره،بالموتيوقنلاهذا:المضحكين

أعلم.وتعالئسبحانهوالله،القوم

وستمئةث!اثصسنةخلت5ث!

تكشبنشاهخوارزموملكهموالخوارزميةالغوريةبين)7(المشرقاببلادأطويلةأمورجرتفيها

.الطالقانببلاد

الدامغاني.بن)8(اللهعبدالقاسمأبيالدينلعمادببغدادالقضاةقضاءالناصرالخليفةولى:وفيها

فسقهبسبب،الجيلانيالقادرعبدالشيخابنالوهابعبدبنالسلامعبدعلىالخليفةقبض:وفيها

يستعطيوأصبح،الأوائلوعلوم،الفلاسفةكتبمنفيهالماذلكقبلوأموالهكتبهوأحرقت،وفجوره

ابنالوزيرإلىبهوشىكانالذيهوفإنه؟الجوزيبنالفرجأبيعلىقيامهبخطيئةوهذا،الناسبين

كماسنينخمسواسطإلىونفي،بقيتهاعلىوختم،الجوزيابنكتببعضأحرقتحتىالقضاب

فلها!سئثةسيئةوجزؤا):القرآنوفي،كفايةاللهفي:يقولونوالناس،()9(ذلكبيانتقدمأ

مكافئة.الطبيعة:يقولونوالأطباء.احقهاأيأخذالطريق:يقولونوالصوفية(04:الشورىأ

الدينأسدبنمحمدالدينناصربنأشيركوهالدينأسدملكهافقاتلهمحمصالفرنجنازلت:وفيها

شرهم.اللهفكفحلبصاحبالظاهرالملكبالمددوأعانهاالكبيرشيركوه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

تحريف.وهو؟بتفيله:ط

.اليهموت:الوفياتفواتفي

.(حوص):القاموس.السرجحزامبهنشدسير-حواصةوالأصل-والحياصة؟حياجبة:ط

.مستقردة:ط

أخذها.قدأحداتعاقبوالاأخذهاحين:طوفي،يردهالامنأخذهاقال:ب

بلغ.قدوكان:وبأ

.بالمشرقطويلة:ط

الله.لعبدببغدادالقضاءالخليفةولى:ط

وحدها.بعن
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فأخذ،وهربفقتلهبسكينالاخرأحدهمافضرب)2(الشرابعلىببغداد)1(شاباناجتمع:وفيها

()4(الوافرمنأ:(قولهوهماأأكفانهبينيجعلا)3(أنأمرنظمهمنبيتانفيهارقعةمعهفوجدفقتل

السليمبالقلبالأعمالمنزادبغير)5(الكريمعلىقدمت

كريمعلىالقدومكانإذازادايعتد)6(أنالظنوسوء

:)7(الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بالقاضيالملقب،النيلي)9(النعمانيبنالحسينبنالرحمنعبدمنصور)9(أبو(العالمأالفقيه

أخلاقه.وكمالوعقله(01)وبراعتهوفضلهلذكائهشريح

نأطاشتكينالأميرعليهفحلف،فأباهاالكبارالمناصبإلىفندببغدادقدمثم)بلدهقضاءولي

دارفيفحبسه،(11)الخليفةإلىمهديابنالوزيربهوشىثم،سنةعشرينفخدمه(الكتابةفيعندهيعمل

فيها،ومات1،أيضابهاحبسقريبعماالواشيالوزيرإنثم،السنةهذهفي()12توفيأنإلىطاشتكين

.)13(العجابالعجبمنوهذا

.القادر)14(عبدالشيخبنالرزاقعبد

جميلأشابأوكانأصبهالأميرابنداعب،الخليفةديوانصاحبالمقرئبنأحمدالقاسمأبوأحدهما:طهامشفي(1)

.(291ص6/ج)النجوم.فقتلوهأصبهابنأولادإلىالخليفةفسلمه.فقتلهبسكينفرماه

الخمر.على:ط)2(

تجعل.أن:ط)3(

.(9902/)الأثيرلابنوالكامل(6391/)الزاهرةالنجومفيالبيتان(4)

الإله.علىقدمت:النجومفي)5(

تعتد.أن:والكامل،ط()6

.الأعيانمنتوفيوفيها:ط)7(

.(1377/)الإسلاموتاريخ(58)الروضتينوذيل(2301/)النقلةلوفياتالتكملةفيالنيليترجمة)8(

.(بشار)تحريفوهو،"النعمان":طفي()9

تصحيف.؟تهوبرعا:ط(01)

.(ربشا)يستقيمولا"لمهديا":ط(11)

.تما:ط(21)

.تدانتدينكما:قولهمنفيهنحنمماوهذا:ط()13

الإسلاموتاريخ(58)الروضتينوذيل(2116/)النقلةلوفياتالتكملةفي-الجيلانيالرزاقعبد-ترجمة)14(

الحنابلةطبقاتوذيل(5/6)والعبر(21/426)النبلاءأعلاموسير(1385)الحفاظوتذكرة(13/78)

.(781/)الذهبوشذرات(6291/)الزاهرةوالنجوم(204-14/)
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يدخللم،،)1(منهخيرالجيلانيالقادرعبدالشيخأولادفييكنلمأ،ورعازاهداعابداثقةكان

سمعوقد،الآخرةأمرعلىمقبلاالدنيامنمتقللاكان(بل)،والولاياتالمناصبمنفيهدخلوافيما

أيضا.عليهوسمعالكثير

الموصليثم،سنجارأعمالمن،الماكسيني)4(صالحبنشبةبن)3(ريانبنمكي)2(الحرمأبو

.النحوي

بهفانتفعالشاموقدم،)7(الأنباريوالكمال،العصار)6(وابن)5(الخشابابنعلىوأخذبغدادقدم

المعريالعلاءلأبييتعصب(كانو)،ضريراوكانوغيرهالسخاويالدينعلمالشيخمنهم،كثيرخلق

الوافر،منأ:)9(شعرهومن،)8(والعمىالأدبفيالمشتركالقدرمنبينهمالما

عينقريرتضح)01(تقبلهفلاشفيعإلىالنوالاحتاجإذا

لمنتينيعافأنفأولىمنلفردالنوالعيفإذا

،المنسرحمنأ:(أيضا)شعرهومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

منه.خيراإخوتهفييكنلم:أ

(3032/)الرواة!انباه(12/801)الأثيرابنوكامل(91171/)الأدباءمعجمفي-ريانبنمكي-ترجمة

الإسلاموتاريخ(5/278)الأعيانووفيات()58الروضتينوذيل(2/117)النقلةلوفياتوالتكملة

وبغية(2903/)النهايةوغاية(46)الهميانونكت(58/)والعبر(1/2425)النبلاءأعلاموسير(13/87)

.(712/)الذهبوشذرات(2992/)الوعاة

فيتصحيفيقعوربما:قالحينالحقبعينينظرشامةبأبيوكأني،تحريفانوفيها؟زيانبنمكيالحزمأبو:ط

وهيباثنتينمعجمة-الأعيانوفياتوفي-بواحدةمعجمةياءبعدهاراءأولهأبيهاسمأنفاعلم،وجدهأبيهاسم

حبة.وزنعلىوشبة.تحتمن-الأصح

بلدانوفي.ربيعةديارمنطوقبنمالكرحبةمنقريببالخابوربلد:الكافبكسر-ماكسينإلىنسبةالماكسيني

صغيرةبحيرةمنهامقربةوعلىالخابوريقيسفنجسركانحيث،قرقيسياوبينعرابانبينماكسينتقع:الخلافة

.(127)الخلافةوبلدان(543/)البلدانمعجم.المنخرقتسمى

السابق.الجزءمن567سنةوفياتفيترجمتهتقدمت.أحمدبنأحمدبنأحمدبناللهعبدهوالخشابابن

الجواليقي.عنأخذاللغويالبغداديثمالرقيالعباسيثمالسلميالحسنبنالرحيمعبدبنعليهوالعصارابن

أعلاموسير(21912/)الرواة!انباه(1401/)الأدباءمعجم.576سنةمات.الضبطأنيقالخطمليحوكان

تحريف.وهو،بالقاف"القصار":طفيوقع:بشارقال.(2175/)الوعاةوبغية(0/2578)النبلاء

السابق.الجزءمن577سنةوفياتفيترجمتهتقدمت.اللهعبيدبنمحمدبنالرحمنعبدهوالأنباريالكمال

والمعمى.والمعنىالأدبفي:أ

.الأعيانووفياتالأدباءومعجمشامةأبيذيلفيالبيتان

اللفظ.بهايستقيملاوالثانية،المعنىبهايستقيملافالأولى،يستويولا.تصبح:طوفي،نصح:ب
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ودعنايوم)1(الحقلناقالغنجلأغيدفداءنفسي

ودعناللوداع)2(قبلةفيطمعاحبهمنشيئاودمن

الشافعيةالإقباليتين)4(واقف،الدينصلاح(الملكأخدامأحدالدينجمال)3(الخادمإقبال

والصغيرة،للشافعيةالكبيرة،وقفاعليهماووقف،مدرستينفجعلهما(لهأدارينوكانتا،والحنفية

الله.رحمه(الشريفأبالقدستوفي.الوقفثلثوعليها،للحنفية

وستمئةأربحسنةخلت5ث!

)7(البخاريجهانصدرمنلقواماإليه)6(ويشتكوناللهيدعونوهمالعرا!تىإلى)5(الحجاجرجعفيها

علىفضيق،السنةهذهفيالحجإلىوخرج،الخليفةبهفاحتفلرسالةفيبغدادقدمكانالذي،الحنفي

ذكرفيماكان.السنةهذهبسببهالعراقيالحجيجمنآلافستةمننحوفمات،والميرةالمياهفيالناس

الحجازقيظفيفيحرموهمخيمتهحولفيرشونهويأخذونهالمياهعلىفيحجزونالمناهلإلىغلمانهيسبق

المسجد)8(الآمين،السبيلوابنالناسمنهويمنعون،ترابهافيمعهتحملكانتالتيالبقولاتويسقونه

أكرمهولاالخاصةبهتحتفلولمالعامةلعنتهالناسمعرجعفلما،ورضوانأربهممنفضلايبتغونالحرام

وسماه،ويلعنونهيرجمونهورائهمنوالعامةبغداد)01(منوخرج،أحداإليهأرسلولا)9(الخليفة

ورحمةشفقةيزيدناأنونسأله،الخذلانمنباللهنعوذ،جهنمصدر()11(السنةهذهفيأالحجاج

.الرحماءعبادهمنيرحمإنمافإنه،لعباده

ودعنا.حين:ط(1)

شنيع.تحريفوهو؟قتلهفي:ط)2(

.(13/72)الإسلاموتاريخ(95)الروضتينذيلفيترجمته)3(

وغربيالجاروخيةوشرقيالجوانيةوالظاهريةالجامعشماليوالفراديسالفرجبابيداخلالمدرستانهاتانتقع)4(

.(521و81)الأطلالومنادمة(76و92)الطالبتنبيهمختصر.اندرستقدإنها:بدرانوقال.التقوية

.الحا!:أ()5

.ويشكون:ط،الناسإلىويشتكوناللهإلىيدعونوهم:أ()6

.البخاريالعزيزعبدبنأحمدبنمحمدأنه:(95)الروضتينذيلحاشيةفي)7(

.الحرامالبيت:ط)8(

.أحدأالخليفةإليهأرسلولا:ب،أ)9(

-158/)بغدادتاربخ.السلامومدينةوبغدانومغدانوبغدادبغداذوهي،بغدادأسماءأحدوهو.بغداذ:ب(01)

62).

.الناس:طفيالحاصرتينبينما(11)
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وفيها:

منذلكغير

الشعراءيذمه

قيلوقد

بحاله.

هـ406سنةأحدأث

وقيل،الخلافةيرومأنهإليهنسبأنهوذلك،العلويمهديابنوزيرهعلىالخليفةقبض

،عنيداجباراوكان،بهاماتحتىاالأميرأطاشتكينبدارحبسأنهوالمقصود،الأسباب

الطويل،منأ:فيه)1(بعضهمقالحتى

صانعأنتماالسوءوقيتتوقوانصحا)2(للخليفةقولاخليلي

ضائعالبريةخيريا)3(صنيعكفيهماأمرينبينهذاوزيرك

طامعالخلافةفيوزيزفهذاحيدبى)4(سلالةمنحقاكانفإن

الصنائعلديهكانتمافأضيعصادقغيريدعيفيماكانوإن

أعلماوتعالئسبحانهأفالئه،المباشرةجيدالسيرةحسنالأموالعنعفيفاكانإنه:)5(

يطبخ،الفقراءمنالصائمونفيهايفطرللضيافةداراعشريناببغدادأالخليفةرتبمنهارمضانوفي

اللهفجزاهأيضأألمح!كثيرشيوالحلوىالنقيالخبزمنأيضاإليهاويحملكثيزطعائم(منهاأيومكلفيلهم

ذلكيتوتىكان)6(اوقد1،الحجزمنفيالزفادةمنتفعلهقريشكانتمايشبهالصنيعوهذا،،خيرأ

تقدمكما،لهوالندوةواللواءالسفارةفيهمكانتوقد،السقايةيتولىالعباسكانكما،طالبأبوعمه

العباسيينالخلفاء)7(إلىالأحوالأتمعلىكلهاالمناصبهذهصارتوقد،مواضعهفيذلكبيان

.االلهرحمهمأ

الملكإلىالسلحدار)9(سنقرصحبتهوفي)8(السهرورديالدينشهابالشيخالخليفةأرسل:وفيها

أيضا.بالخلعأولادهجميعوإلى،والسوارانالطوقوفيها،السنيةبالخلعةالعادل

بكتمر،ابن)01(صاحبهاقتلبعدخلاطمدينةميافارقينصاحبالعادلبنالأوحدملك:وفيها

.(9892/)الأثيرلابنالكاملفيالأبيات(1)

.أحمداالخليفةعنيمبلغألا:الكاملفي)2(

فعالك.:الكاملفي)3(

أحمد.سلالةمن:الكاملتاريخفي()4

وقيل.:ط()5

.دكان:ط)6(

.الخلفاءفي:ط)7(

سنةوفياتفيالسهرورديترجمةوسترد،الصحيحوهوالروضتينذيلعنهناوما.الشهرزوري:الأصولفي)8(

.الجزءهذامن632

.السلحداري:ب،أ)9(

بكتمر.الدينشرف:ط(01)
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ملكعنالبلدفخلا،أيضاالقاتلقتلثممماليكهم)2(بعض)1(فقتله،جداالصورةجميلشاباوكان

ذكرنا.كما،العادلبنالأوحدفأخذها

بعضفيلهاتفق.طويلةحروببعدالنهروراءمابلادتكشبنمحمدشاهخوارزمملك:وفيها

وبقي(المواقفبعض!فيأشاهخوارزم(السلطانأعنانهزمواالمسلمينأنوهو،عجيبأمرالمواقف

)4(فكان،منهمخلقاوأسروا،قتلوامنالخطأ)3(منالكفارمنهمفقتل،أصحابهمنقليلةعصابةمعه

معهوأسر،الملكأنهيدريولابهيشعرلاوهورجلأسره،أسروا)5(منجملةفيشاهخوارزمالسلطان

السلطانبينهممنفقدوامقرهاإلىالإسلاميةالعساكروتراجعتذلكوقعفلما،مسعود)6(لهيقالأميرا

السلطانأنظن)7(منالناسومن،بكمالهاخراسانوانزعجتكثيرااختلافاواختلفوابينهمفيمافاختبطوا

نأ)8(المصلحةمنأرىأنا:للسلطانقالالأمير(فإن)الأميروذاكالسلطانأمرمنكانماوأما،قتلقد

جعلثم،بهوأشارقالمامنهفقبل،لي)01(غلامأنكوتظهر،الحالةهذهفيعنكالملكاسم)9(تترك

جهدايألوولا،)12(يديهبينويضعهالطعاملهويصنعالماءويسقيهثيابهيلبسهالأميرذلك)11(يخدمالملك

وهذا،الأميرمسعودأنا:فقال؟أنتفمنيخدمكهذاأرىإني:أسرهماالذيفقال،خدمتهفي

أخشىإنماإني:لهفقال،لأطلقتك(وأطلقته)أميراأسرتقدأنيالأمراءعلملووالله:فقال،غلامي

منوترسلمالعلىتفادينيأنرأيتفإن،المأتمويقيمون)13(قتلتقدأنييظنونفإنهم،أهليعلى

)14(أهليإن:مسعودالأميرلهفقالأصحابهمنرجلافعين،نعم:فقال،خيرأفعلتمنهميقبضه

ويأمرهم،يعرفونهفإنهمبحياتيليبشرهم)دأ(غلاميمعهأرسلأنرأيتإنولكنهذايعرفونلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

ط:قتله.

.(06)الروضتينوذيل(6188/)النجوم.الهزاردينارياسمه

الخطأ.منكفار:ط

.وكان:ط

أسر.:أفيوهي،بفياللفظةليست

.مسعودابن:ب،أ

حلف.:ط

المصلحة.من:للسلطانالأميرفقال:ط

وحدها.طعن

.النحويللسياقمخالفوهو،غلاما:ب،أ

يخدمه.:ب،أ

يديه.بينالطعامويضع:ب،أ

قبلت.:ب،أ

إنهم.مسعودابنفقال:ن،أ

ليبشرهم.فعلتهذاغلامي:ط
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اقتربوافلما.)2(خوارزم(مدينةإلى)يحفظهمامنمعهمافجهز،نعم:فقال،المال)1(بتحصيل

فيالبشائرودقت،(جداأشديدافرحافرحوابهالناسراهفلما.إليهاالملكسبقخوارزممدينة(من)

مابسببمملكتهمنوهىكانماوأصلح،بإيابهالسرورواستقر،نصابهإلىالملكوعاد،بلادهسائر

.عنوةوأخذهاهراةوحاصر،)3(قتلهمناشتهر

قدشاهخوارزمأنبهوينوهونلييتوجهالذيمسعودللأميريوماقالفإنهأسرهقد)كانالذيوأما

معظما؟موقراأردهكنتحتىبهأعلمتنيفهلا:لهفقال،أسركفي(كانالذيهو،لا:فقال،(قتل)4

إليهما.وأحسن،زائداإكرامافأكرمهماإليهفسارا،إليهبناسر:فقال،(عليهخفتك:فقال)

يقطعالرجلكانحتى،الخوارزميةمن)5(ببلدهكانمنكلقتلفإنه،سمرقندصاحبغدروأما

قتلهاعنرجعثم،شاهخوارزمبنتزوجتهقتلعلىوعزم،الأغنامتعفقكماالسوقفيويعلققطعتين

فنازله()الجنودفيإليهسارشاهخوارزم(الملكأإلىالخبربلغفلما،عليهاوضيققلعةفيوحبسها

بينصبراوقتلهالقلعةمنالملكوأنزل،ألفمئتيمننحواأهلهامنوقتلقهرافأخذهاسمرقندوحاصر

هنالك.التيالممالكتلكعلىشاهخوارزمواستحوذ،عقباولانسلالهيتركولم،يديه

إلىالخطا(ملك)فكتب،الصينلمملكةالمتاخمخانكشليالتتاروملكالخطاتحارب،وفيهاأ

وكتب.(وكذا)وكذا،بلادكإلىخلصواغلبونا)8(متى:ويقولالتتارعلىيستنجده)7(شاه)6(خوارزم

فكتب،عليهممعنافكن،وأعداؤكأعداؤناهؤلاء:ويقولونالخطاعلىيستنصرونهأيضاإليهالتتار

وكانت،الفريقينعنمتحيزوهو)بينهمالوقعةوحضر،قلبهيطيبالفريقينمنكلإلىشاهخوارزم

،شاهخوارزمعليهعاهدوا)01(كانواماالتتارغدر)9((و،منهمالقليلإلافهلكواالخطاعلىالدائرة

كثيرةبلاداوخزبشاهخوارزممنهموخاف)،للقتالوتواعدوا،الأكيدةالوحشةبينهما)11(فوقعت

)1(ط

)2(ط

)3(أ،

)4(أ:

)5(ط

)6(ط

)7(أ:

)8(ب

)9(أ:

)01(ب

)11(ط

.المالتحصيلفييسعىثم:

الملك.لاالمدينةالمقصودلأنهنازائدةشاهولفظة.شاهخوارزم:

عدمه.من:ب

.عدمقدشاهخوارزمأنتوحونمسعودلابنيوماقال

.أسرهفيكانمن:

.شاهلخوارزم:

يستنجدونه.

.غلبوا:

مفضولة.لغةوهي.التتارغدروا

عليه.وافقواكانواما:

بينهم.:
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فاشتغل،خانكشليعلىخرجخانجنكيزإنثم،يملكهاأنعليهاخوفاخانكشليلبلاد(متاخمة

تعالئ.اللهشاءإنسنذكرهماالغريبةالأمورمنوقع(إنه)1ثم،شاهخوارزممحاربةعنبمحاربته

عنشيركوهالدينأسدصاحبهافضعف،حمصنواحيعلىطرابلسمنالفرنجغاراتكثرتوفيها

منالعادل،الملكأوخرج،الفرنجعلىبهمقواهعسكرأحلبصاحبالظاهرإليهفبعث،مقاومتهم

عكاعلىفوافوه،العمريةأالجزيرةجيوشإلىوأرسل،الإسلاميةالعساكرفي)2(المصريةالديار

فطلب،المسلمينمنجماعةفيهاقطعا)4(المسلمينأسطولمنأخذوا)3(القبارصةأنبسبب،فحاصرها

بحيرةعلىفنزلالعادلوسار،ذلكإلىفأجابه،الأسارىيردأنعلىوالصلحالأمانعكاصاحب

وخرب1،ويغنمويأسريقتليوماعشراثنيفأقام،طرابلسبلادإلىسارثم،حمصمنقريباقدس)5(

دمشق.إلىعادثم،المهادنةإلىالفرنججنححتى،الأطرابلسيةالبلدانتلكبعض

عنلخلوها)7(مراغةمدينةالبهلولبنبكرأبوالدين)6(نصرةالأميرأذربيجانصاحبملك:وفيها

له.خادمأمرهفدبر،صغيرلهولد"بعده")9(بالملكوقامماتملكهافإن)8(،قاهرملك

بنالرحمنعبد(الفرجأبيالشيخ)بنيوسفمحمدأبوالدينمحييشهدالقعدةذيغرة)01(وفي

وخلع،بغدادجانبيحسبةوولاهفقبله،الدامغاني)12(بنالقاسمأبيالقضاةقاضيعند)11(الجوزي

بدرببابالفرجأبيأبيهمكانللوعظجلسأيامعشرةوبعد،كحليةبطرحةسوداءسنيةخلعةعليه

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

وحدها.طعن

مصر.من:ط

.أخذواالقبارصةلأن:ط

قطعا.المصريةالديارأسطولمن:ب،أ

عرضفيميلاعشراثناطولها،حمصقرب:أيضامهملةوسين،المهملةوالدال،القافبفتح:قدسبحيرة

.قدساسمهبجانبهابلدإلىنسبتوقد،الجبالتلكمياهإليهاتنصبلبنانوجبلحمصبينوهي:أميالأربعة

.(4131/،1352/)البلدانمعجم

الدين.نصير:ط

البلدانمعجم.صافينهرعلىتبريزجنوبميلأسبعينعلىاليوموتقع.أذربيجانمدنوأشهرأعظم:مراغة

.(891)الشرقيةالخلافةوبلدان(5391/)

.لأن:ط

الملك.فيوقام:ب،أ

تحريف.وهو.عشروفي:بفي(

.الجزءهذامن656سنةوفياتفي-الجوزيابنالدينمحمي-ترجمةسترد(

.615سنةفي-الدامغانيابن-ترجمةسترد(
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الدينضياءحنيفةأبيبمشهددرسيومئذمنأيامأربعةوبعد.كثيرخلقعندهوحضر،)1(الشريف

والأكابر.الأعيانعندهوحضر)،الحنفي)2(التركستانيمسعودبنأحمد

،والأشرفالمعظموولداههوفلبس،بالخلعالعادل!إلى(الخليفةمنالرسلوصلتمنهارمضانوفي

القلعة،إلىأودخلوا،الخليفيةالسنيةالخلع1،الأمراءمنواحدوغير،شكر)3(بنالدينصفيووزيره

.مشهودا(يوما)وكان،قائموهوالوزيرالتقليدوقرأ،الحديدبابمنالظهرصلاة(وقت)

بالمدرسة،سلطانبنأالرحمنعبدالقضاةزينبناللهعبد)4(الدينشرف،الشيخأدرس:وفيها

بدمشق.(5الرواحية)

بمدرسةودرس،)7(الشافعيةمذهبإلىالحنبليةمنالبغداديالخير،)6(ابنأالشيخانتقل:وفيها

المذاهب.سائرمن،والعلماءأالأكابرعندهوحضر،الخليفةأم

:)8(الأعيانمنفيهاتوفيوممن

دينا1،الأمراءساداتمنوكان،الناصرالخليفةأمراءأحداللهعبدبن)9(بنيامين،الكبيرأالأمير

.االلهرحمهأفماتسماالنصارىمنالكتاببعضسقاه،)01(وعفةونزاهةعقلااو

بنيامينغلمانإلى111(ساواابنسلمالحال!علىالخليفةاطلعفلماأساواابنسقاهالذياسموكان

رأسعلىالخليفةفكتب،دينارألفخمسينفيهبذلواقدالنصارىإن:وقال!الوزيرمهديابنفيهفشفع

البسيط،منأ:)12(الورقة

.ب،أمنهناوما،تحريفوهو،"الشريفدرببباب":ط(1)

.061سنةفيترجمتهوسترد،أصولنافيالتصحيفكثيرةاللفظة)2(

.622سنةوفياتفيترجمتهسترد)3(

.561وفياتفي-سلطانبنالدينشرف-ترجمةسترد()4

للسكن.داراصارتأنهابدرانذكروقد(2.ص)الأطلالمنادمة()5

بنسالمبنمحمودبنإبراهيممحمدوأبوإسحاقأبووهو.البغداديالخير:ب،أوفي.البغداديبنالخير:ط)6(

سنةتوفيبغدادمسندالمحدثالفقيهالمقرئالإمامالشيخالخيربابنالمشهورالحنبليالأزجيالبغداديمهدي

.الأخرىمصادرهلأسماءذكروفيه(23235/)النبلاءأعلامسيرفيترجمته.648

الشافعي.مذهب:ب)7(

.الأعيانمنتوفيوفيها:ط)8(

بيامشن.:وب.بيامين:أ()9

ونزاهة.وعفةعقلأ:ط(01)

الخليفة.فسلمه:طفيمكانهما)11(

.(61)الروضتينذيلفيالبيت()12
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السلبلاالمسلوبفيالكريهةيومهمتهاالغابأسودالأسودإن

كما)1(مهديابنالوزيرعلىذلكبعدالخليفةوقبض،وحرقوهفقتلوهبنيامينغلمانفتسلمه

.المهديبجامعالمكبر،الحنبلي)3(الرصافيسعادةبنالفرجبن)2(اللهعبدبنحنبل

عمر،أبيهعناللهعبدعنمالكابن)6(عن)5(المذهبابنعن)4(الحصينابنعنأحمدمسندراوي

،"المسند")7(عليهالناسفسمعإليهادمشقملوكواستقدمه،بإربلفأسمعهبغدادمنوخرجسنةتسعين

ضيقفقيراكانلأنه،كثيراالتخمةفتصيبه،الطيباتمنالسماطعلىعندهويأكليكرمهالمعظموكان

المعظم()فيقولحنبلعنيسألالمعظمعلىدخلإذاالكنديوكان،ببغدادالعيشخشن،)8(الحال

بغدادإلىوردهجزيلامالا(المعظم)أعطاهثم،المعظمفيضحك،العدسأطعمه:فيقول،متخومهو

عنهوفاتهفتأخرت،طبرزدابنمعهوكان،وخمسمئةعشرسنةمولدهوكان،(السنةهذهفيأبهافتوفي

وستمئة.سبعسنةإلى

.البغداديالواعظ(1البزوري)0الحسنأبيبن)9(عيسىبنالرحمنعبد

الوزير.مهديابن:أ(1)

الروضتينوذيل(2125/)النقلةلوفياتوالتكملة(12161/)الأثيرابنتاريخفي-الحنبليالرصافي-ترجمة)2(

الزاهرةوالنجوم(501/)والعبر(23431/)النبلاءأعلاموسير(39-1329/)الإسلاموتاريخ(62)

.(742/)الذهبوشذرات(6591/)

النقلةلوفياتالتكملة.بغدادرصافةهيإليهانسبالتيوالرصافة:المنذريقال.تحريفوهو.الوصافي:أ)3(

(/2126).

.525سنة-فيالحصينابن-ترجمةتقدمت)4(

.444سنةوفياتفي-المذهبابن-ترجمة)5(

مالك.عن:بوفي.مالكأبيعن:ط)6(

عليه.بها:ط)7(

العيش.خشنالاكلقلةمنالأمعاءضيقفقيرأكان:ط)8(

باريسمجلدمن123الورقة)الدبيثيابنوتاريخ(1104/)نقطةلابناجممالإكمالفيالبزوريابنترجمة)9(

المختصروالجامع(62)الروضتينوذيل(2137/)النقلةلوفياتوالتكملة(8537/)الزمانومرآة(2295

الحنابلةطبقاتوذيل(2/802)إليهالمحتاجوالمختصر(1379/)الإسلاموتاريخ(9924/)الساعيلابن

.(بشار)وغيرها(517/)الذهبوشذرات(214/)رجبلابن

البزورإلىالنسبةهذه:الواوبعد،والراء،والزاي،الموحدةالباءبضم:والبزوري؟تحريفوهوالمروزي:ط(01)

.(1104/)اجممالإكمالفينقطةابنقيده
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بمضاهاتهنفسهحدثتهثم،)3(الوعظفي)2(الجوزيابنعلىواشتغل،وغيره()1الوقتأبيمنسمع

8.)4(..

قاربوقدعمرهآخرفيتزوج(ثم)،)5(البصرةبابأهلمنطائفةعليهواجتمع،لمسهوسمحت

السنة.هذهفيفماتذكرهفانتفخبارديومفيفاغتسل،السبعين

صرخد.صاحب)6(الصلاحيقراجاالدينزينالأمير

تربةعندالطريقجادةعلىقبةفيبالسفحوتربته،الزلاقةقناةعندالصغيربابعنددارلهكانت

صرخد.على)7(يعقوبولدهالعادلوأقر،تميرك(ابن)

.)8(الطبيبالعزيزعبد

(01()الطويلمنأ:)9(عنينابنيقولوفيه،الأشرفيالطبيبالدينسعدوالدوهو،فجأةتوفي

طبيبالعزيزعبدولاوموتجماعةالخطيبخلفولا)11(فرادى

توفي:وفيها

.()13دمشقبجامعالغربيةالحنفيةمقصورةإمام(الدرجي)12بنالعفيف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

من553سنةوفياتفيترجمتهتقدمت،عيسىبنالأولعبدهوالوقتوأبو.خطأوهو،الوقتأبيابنمن:ط

السابق.الجزء

السابق.الجزءمن795وفياتفي-الجوزيبنالفرجأبي-ترجمةتقدمت

بالوعظ.:ط

تحريف..وسمحت:أ

وردماذلكيؤيد(1)النسخةعنأثبتاهماوالصحيحخطأوكلاهما؟البصرةأهلمن:بوفي،النصيرةباب:ط

معروفة.سنيةمحلةوهي،ترجمتهمصادرفي

.(13101/)الإسلاموتاريخ3175/الكروبومفرج(62)الروضتينذيلفي-الصلاحيقراجا؟ترجمة

،العادلالسلطانخدمةإلىصرخدقلعةمنيعقوبالدينناصرابنهوصل:فقال(62-63)ذيلهفيشامةأبوذكره

إحدىوعمرهوستمئةعشرةمئةأربعسنةفيتوفيثم،أبيهبيدكانبماعليهوأنعمفأكرمه،القدسعلىوهو

أشهر.وثلاثةسنةوعشرون

.(62)الروضتينذيلفي-الطبيبالعزيزعبد-ترجمة

.063سنةوفياتفي-عنينابن-ترجمةسترد

.(63)الروضتينوذيل(432)عنينابنديوان

الديوانمحققكتبوقد،الروضتينوذيلب،أالنسختينعنهناوما،تحريفوهو.فراري:والديوانطفي

.-الصوابوهو-بخطههذهالروضتينذيلروايةعلىمعلقابكمردمخليلالأستاذ

بنإبراهيمبنالرحيمعبدالدينعفيفهو:بشارقال.(64)الروضتينذيلفي-الدرجيبنالعفيف-ترجمة

تاريخفيوالذهبي(2127/)التكملةفيالمنذريالزكيترجمه،الدمشقيالقرشيالدرجيابنمحمدأبو،يحيى

.(13/79)الإسلام

أمية.بنيبجامع:ط
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فيفاضلاكان،الإربلييوسفبنأحمدبناللههبةمحمودبن(محمدبن)جعفر)1((محمد)أبو

يتعلقوما،والنحووالأدبوالهندسةوالفرائضوالحساب،الشافعيمذهبعلىالفقهفيكثيرةعلوم

البسيط(من)،قولهالجيدالحسنأشعرهومن.ذلكوغيرالعزيزالقرآنبعلوم

معتبرفكرتإذاالخطوبوفيالقدربهيأتيماالمرءيدفعلا

حذرولاخوفولاوحزمرأفينزلتإنالأقدارمنينجيفليس

الظفرصبركفعقبىلشيءتجزعولاالأموركلفيالصبرفاستعمل

يسربعده)2(ووالىالزمانصرففصرفهعسرمرةمسناكم

كفرواعصبةإلامنهييأسفماالإلهروحمنالمرءييئسلا

خطروذاأمنذايوميهوأندولذوالدهرأنلأعلمإني

وستمئةخمللعسنةخلتت!5

الغربيبالجانباللهلدينالناصرأنشأهاالتيببغداد)4(الضيافةداربناءع(،)3تكاملمنهاالمحرمأفي

وأعطيوكسيزودمنهاالسفرأحدهمعزم)5(فإذا،بهانازليندامواماالضيافةلهموالمارةللحخاجمنها

.خيرااللهجزاه،،للسفرأدينارا،كلهأذلكبعد

مجلسفيفاجتمعبالشامفاجتازالعراقيةرحلتهمن)6(الكلبيدحيةابنالخطابأبوعاد:وفيها

شيخ)8(الكندي،زيدبنالحسنبنزيدااليمنأبوالدينتاجوالشيخهو7(شكربنالدينصفيالوزير

إنما"السلامعليهإبراهيمقولإلىانتهىحتىالشفاعةحديثكلامهفيدحيةابنفأورد،والحديثاللغة

دحيةابنفقال،(بضمهما)وراءوراءمنالكنديفقال،اللفظتينبفتح"وراءوراءمنخليلاكنت

جريئا،وكان،دحيةابنمنهفنال!،الكندياليمنأبو،الشيخاهذا:فقال!؟هذامن:شكرابنللوزير

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

جعفر.بنمحمدأبو:أ

.الوزنبهايستقيمولا،ووليعناالإلهفصرفه

كمل.محرمهافي:ط

وحدها.طعن

.أرادفإذا:ط

.الجزءهذامن633سنةوفياتفي-الكلبيدحيةابن-ترجمةسترد

.622وفياتفي-شكرابن-ترجمةسترد

.613سنةوفياتفي-الكندي-ترجمةسترد
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وكلتا:شامةأبو،الدينشهابالشيخأقال.)1(الكلبينبحكماينبح،كلبمنهو:الكنديفقال

أيضا.الجرفيهماوحكي،محكيتان)2(الروايتين

للوعظ،بدرببابوجلسبغدادإلىالحجمن)4(حرانخطيب)3(تيميةابنالدينفخرعاد:وفيها

البسيط(منأ:ذلك)6(كلامهفيفقال،،)د(الفرجأبيالشيخأبنيوسفالدينمحعورمكان

القناعيسالبزلصولةيستطعلمقرن)7(فيلزماإذااللبونوابن

أعلم.واللهسنةوعشرينخمسابنشابالكونه،يوسف)8(الجوزيابنبالمحيييعرضكأنه

يدهوفيسكرانوهودمشقجامعمقصورةبابمنأفرنجيمملوكدخلمحرمتاسعالجمعةيوموفي

اثنينفقتل،ذلكأبسيفهيضربهمالناسعلىفمال،الفجرصلاةينتظرونجلوسوالناس،مسلولسيف

جسرعلىذلكيومهفيوشنق،المارستانوأودعفأخذسيفهفانكسربسيفهالمنبروضرب،ثلاثةأو

.اللئادين)9(

ومعهالجيشفتلقاهالعادلالملكبهدايادمشقمن)01(السهرورديالدينشهابالشيخعاد:وفيها

التيالربطمنهوأخذتالوعظمنمنععادفلما،زاهدافقيرأذلكقبلوكان،ا(اأيضالنفسهكثيرةأموال

فاستغنى،والمساكينالفقراءعلىتفريقهافيفشرع،الأموالمنبيدهماإلىووكل،يباشرها،كانأ

:،معناهماأوعظه)12(مجلسفيالجوزيابنالمحييفقال،،وغيرهمالفقراءمنأكثيرخلقمنه

منبهأولىتركهاوكان،يستحقها)13(منإلىويصرفهاحقهاغيرمنأموالايأخذ،أنابالرجلحاجةلا

لمايباشرهكانماعلىتركولو،كانكماحالهإلىيعودأو.ببذلهامنزلتهترتفعأنأرادوإنما)،تناولها

فنج.كلبمن:ن)1(

وكلا.:أوفي-محلية-اللفظتينوكلتا(2)

.622سنةفي-تيميةابنالدينفخر-ترجمةسترد)3(

.حرانمن:ط(4)

.الجوزيابن:طفيالحاصرتينمكان()3

.025ديوانهفيلجريرالبيت)6(

وتحريف.تصحيفوهو،قربأبرنيماإذا:ب)7(

.656سنةوفياتفيترجمتهوسترد.الجوزيبابنيعرض:ط)8(

درابزينالشرقيةحافتهعلىكانبلالعمارةهذهالزمانذلكالجسرعلىيكنولم):(64)ذيلهفيشامةأبوقال)9(

.المذكوربالجسرالمارةيرونكماالطريقمنالناسفيراهبجيرونالمسلوكةالطريقإلىفيهالمشنوقيدلى

.الجزءهذامن063سنةوفياتفي-السهروردي-ترجمةوسترد،تحريفوهو؟الشهرزوري:ب(01)

لنفسه.أيضا:ط(11)

مجلسه.في:ب،أ(21)

.كانماعلىتركولووحدهاطفيبعدها()13
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العوامعنفضلاأوالعبادالعلماءفحول)2(تسرقغرارةخداعةفإنهاالدنياالحبد!يذر،بذ!ا)1(

وأعظم.السهرورديفيهوقعفيمابعدفيماالجوزيابنوقعوقد،،والقؤاد

بهمأحسنفلما.بلادهمفيأعدوهبجسرالعاصيعلىوعبرواحمصالفرنجقصدت:وفيها

غنيمةمنهمالمسلمونوغنممنهمكثيراخلقافقتلوامنهمفهربواآثارهمفيركبوا)3(،المنصورةالعساكر

.(الحمدولله)جيدة

دص!جرا!لكوهو،سريرةوأخبثهم)4(سيرةالناسأسوأمنوكان،الجزيرةصاحبقتل:وفيها

الذيوكان،الموصلصاحبالديننورعمابن،الأتابكياقسثقربنزنكيبنمودودبنغازيبنشاه)5(

عشرةأربعبسكينفضربه،سكرانالخلاءفيوهوعليهدخلحتىإليهتوضل،غازيولدهقتلهتولى

،محمودلأخيهبالملكفبويع،ذلك)6(اللهفحرمه،بعدهمنالملكليأخذكلهوذلك،ذبحهثم،ضربة

المسلميناللهأراحولكن،والحياةالملكاللهفسلبه،يومهمنفقتله،)7(لوالدهالعاقأهذاغازيوأخذ

!يكسبونكالؤابمابغف!االطفينبغضنولىكذلك):تعالئاللهقال،وفسقه،وغشمهأبيهظلممن

.(912:الأنعامأ

:أيضا"8(فيهاتوفيوممن

بختيار)9(بنأحمدبنمحمدالفتحأبو

.(1.المندائيئ

بابنالمعروفالواسطيجعفربنإبراهيمبنمحمدبنعليبن

بذلها.لمامباشرةكانكماحالهعلىويعود:ط(1)

.تسترقغرارة:ط(2)

.ركبواالعساكربهمعرفمنعودةبجسر:ط)3(

.سريرةوأردأ:ب(4)

أعلاموسير(512/)والعبر(3/171)الفداءأبيومختصر(67)الروضتينذيلفي-سنجرالملك-ترجمة)5(

.(792/)الأرناؤوطمحمودالأستاذبتحقيق-الذهبوشذرات(1/2705)النبلاء

.إياهاللهفحرمه:ط)6(

القاتل.:طفيالحاصرتينبين)7(

.الأعيانمنتوفيوفيها:ط)8(

(514/)والعبر(2/157)النقلةلوفياتوالتكملة(12/118)الأثيرابنكاملفي-المندائيابن-ترجمة)9(

النهايةوغاية(2161/)بالوفياتوالوافي(21438/)النبلاءأعلاموسير(121-13012/)الإسلاموتاريخ

.(733/)الذهبوشذرات(6691/)الزاهرةوالنجوم(256/)

تحريف.؟لسندانيا:ب،أ(01)
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ثقةوكان،وديانةوقضاءفقهبيتمنوكان،)2(الحصينابنعنأحمد)1(الإماممسندروىمناخر

الطويل(منأ:حفظهمنأنشدهومما،النقلفيمتورعاعدلا

تغيبحينالشمسوراء)3(وكنتدونهاالشمسمطلعليلىأنولو

لقريبإنها:ليالمنىوقالنوالهابالتطاري4لمسيثت

واللهالكرديالماراني)6(درباسبنعيسىبنالملكعبدالدينصدر)5(المصريةالديارقضاةقاضي

أعلم.

وستمئةسترسنةخلتص5ثي

ومعه،العادلعنالرسليةفيبغدادإلىدمشقمنالحنفيةشيخ)7(خليلالديننجموصلالمحرمفي

اليتيممالفيالزكاةوجوبمسألةفيالربيعبنيحيىالدينمجدالنظاميةوشيخهووتناظر،كثيرةهدايا

فيمنهماكلفأجاد)9(الشافعيعليهفاعترض،وجوبهاعدمعلى)8(يستدلالحنفيوأخذ،والمجنون

ابنالوزيرنائببحضرةالمناظرةوكانت،الرسالة(بسبب)وأصحابهالحنفيعلىخلعثم،أوردهالذي

.1(شكر)0

الشافعيةرئيسالمصري)11(بدرانبنيونسالجمالوصلالاخرةجمادىخامسالسبتيوموفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

ط:المسند.

السابق.الجزءمن525سنةوفياتفيترجمتهتقدمتوقد.خطأوهو؟الحصينأحمدبن:ط

بها.الوزنيستقيمولا.منوكانت:ط

.الوزنبهايستقيمولا.نفسهاالحديث:ب

لمصر.القضاةقاضي

النبلاءأعلامسير.الموصلتحتبالمروحإقامتهممارانوبنو:الذهبيقال.تحريفوهوالمارداني:ط،أ

وسير(13151/)الإسلاموتاريخ(2156/)النقلةلوفياتالتكملةفي-درباسابن-ترجمة.(21475/)

.(1/091)المحاضرةوحسن(6691/)الزاهرةوالنجوم(513/)والعبر(1/2474)النبلاءأعلام

العادلللملكالعسكرقضاءوليالحمويالعسكرقاضي،الديننجمالملقبعليبنالحسينبنعليبنالخليلهو

الإسلامتاريخ.قاسيونفيودفن164سنةوتوفي.فيهاودرسدمشققدموقد،مئةالستبعدأيوببنبكرأبي

.(2022/)السنيةوالطبقات(422-1/232)والدارس(2018/)المضيةوالجواهر(41/038)

في.يستدل:أ

.وجاء:ب،أ

.622سنةفي-شكرابن-ترجمةسترد

.623سنةفي-بدرانابن-ترجمةسترد
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أخيابنمعهودخل،الحجابحاجبمعالجيشفتلقاه،العادلعنالرسليةفيبغدادإلىبدمشق

الرضافيوالسؤالإربلصاحبعنالاعتذارتتضمنوالرسالة،كوكبريا!أ(الدينمظفرإربلصاحب

ذلك.إلىفأجيب،عنه

صالحثممنها)2(يتمكنفلم،مدةسنجارمدينةوحاصر،ونصيبينالخابورالعادلملك:وفيها

عنها.ورجعصاحبها

:)3(والأعيانالمشاهيرمنفيهاتوفيوممن

أبيبن،)6(مماتيبنالأسعدأزكريابنمينا)5(بنمهذبسعيدأبيالخطيربنأسعد)4(المكارمأبو

الشاعر.الكاتبالمصريمليحأبيبنقدامة

.مدةبمصرالدواويننظروتولىالصلاحيةالدولةفيأسلم

،"ودمنةكليلةو"الدينصلاحسيرةونظم،)8(ومصنفات،عديدةفضائلوله:)7(خلكانابنقال

وستونثنتانولهبهافماتحلبإلىمنههربشكر)9(ابنالوزيرتولىولما.شعر"ديوان"وله

.(سنة)

،الهزجمنأ:1()0بدمشقزارهثقيلفيشعرهفمن

أبداجكيهمامنضالأرفيما)11(نهرينحكى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.063وفياتفيترجمتهوسترد.كوكري:ط

بها.يظفرفلم:ط

.الأعيانمنتوفيوفيها:ط

الرواةوإنباه(6001/)الأدباءومعجم(101/)-مصرشعراء-القصرخريدةفي-الأسعدالقاضي-ترجمة

الأعيانووفيات(21/485)النبلاءأعلاموسير(2/018)النقلةلوفياتوالتكملة(1/231)للقفطي

.(738/)الذهبوشذرات(1/242)المحاضرةوحسن(6178/)الزاهرةوالنجوم(1/012)

.الشذراتعنوالضبط.مسنياابن:وب،سيناابن:أ

وحدها.طعن

.(1/012)الأعيانوفيات

.عديدةمصنفاتولهفضائلوفيه:الوفياتفي

.622سنةوفياتفي-شكرابن-ترجمةسترد

الذهب.وشذراتالأعيانووفياتالأدباءمعجمفيالبيتان

بها.الوزنيستقيمولا.الأرضفيوما:ط
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)4(بردىأخلاقهوفي)3(تورى)2(()1(خلقه)فيحكى

.اللمغاني)6(السلامعبدبنالرحمنعبدبن)5(إسماعيلبنيوسفيعقوبأبو

،الأصولفيمعتزلياوكان،السلطانبجامعودرسالحديثسمع،ببغدادالحنفيةمنالأعيانأحد

التسعين،وقارب،المناظرةوعلم،الخلافوأتقن،وعمهأبيه(على)اشتغل،الفروعفيبارعا

.(اللهرحمه)

الناسخ.المحدث،الخراسانيبابنالمعروف،)8(الحسين(بنمحمدأبنمحمد)7(اللهعبدأبو

.(اللهرحمه1،مشهورجيدوخطه،ولغيرهلهخطباوجمعالحديثمنكثيراكتب

.البغداديالخطيبمواهببن)9(منيعبنمعتوقالمواهبأبو

له(أديباافاضلاشيخاوكان،منهايخطبكانخطباوجمع،الخشابابنعلىواللغةالنحوقرأ

الوافر،منأ:قولهفمنه،شعرديوان

وجهراسرانفسهيعاديعدومنالصداقةترجوولا

أجراإليهمنهالنفعلكانانتفاعامودتهأجدتفلو

الأندلسيخروفابنالحسنأبو)11(يوسفبنمحمدبنعلي،"سيبويهشارح")01(خروفابن

.النحوي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

.الوزنبهايستقيمولا.أخلاقه:أ

شرقها.إلىغربهامندمشقيقطعالذيبردىنهرفروعأحدتورى

بهما.الوزنيستقيملاوكلاهما.برداأخلاقهفيزاد:أ،وفيأراد:ط

.بردىألفاظهوفي:الشذراتفي

.(3562/)المضيةوالجواهر(2917/)النقلةلوفياتالتكملةفي-اللمغاني-ترجمة

غزنة.جبالمنوهيالمعجمةالغينوفتح،الميموسكون،اللامبفتح:لمغانإلىمنسوب:اللمغاني:المنذريقال

.(1/549)بالوفياتوالوافي(2182/)النقلةلوفياتالتكملةفي-الخراسانيابن-ترجمة

تحريف.؟الحسن:ط

.(551-13/941)الإسلاموتاريخ(2185/)النقلةلوفياتالتكملةفي-معتوق-ترجمة

(3112/)الفداءلأبيوالمختصر(3335/)الأعيانووفيات(51/75)الأدباءمعجمفي-خروفابن-ترجمة

ونفح(2532/)الوعاةوبغية(412/)الجنانومرآة(384/)الوفياتوفوات(2226/)النبلاءأعلاموسير

.(7122/)كحالةومعجم(91-218/)الطيب

الذيالشاعرخروفلابناسمفهذاذلكيصحولا،الأدباءمعجمفيياقوتوقبلهالمؤلفسماههكذا:بشارقال

فيالأبارابنذكرهكما،محمدبنعليبنمحمدبنعلي:فاسمههذاأما.حلبوسكنالأندلسمنهاجر

وغيرهما.(13/022)الإسلامتاريخفيوالذهبي(الهراسطبعةمن3226/)التكملة
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يتنقلوكان،الزجاجي"جمل"وشرح،دينارألففأعطاهالمغربصاحبإلىوقدمه،سيبويهشرح

،عمرهاخرفيعقلهتغيروقد،تسرى)1(ولا،قطأيتزوجولم،الخاناتفيإلايسكنولاالبلادفي

سنة.وثمانينخمسعن)3(السنةهذهفي)2(وفاتهوكانت،الرأسمكشوفالأسواقفييمشيفكان

.البغداديالواسطيحرازبنسليمانبن)4(الربيعبنيحيىعليأبو

فيطريقتهعنهفأخذيحيىبنمحمدإلىوسار)5(،عندهوأعادفضلاناابنأعلىبالنظاميةاشتغل

وكان،الحديثسمعوقدأوقافها)6(علىوناظرابالنظاميةمدرساصارثمبغدادإلىعادثم،الخلاف

واختصر،منهيدرسكان)7(مجلداتأربعفيتفسيروله،بالمذهبحسنةومعرفة،كثيرةعلوملديه

.،اللهرحمه1،الثمانينوقارب.السمعانيلابنعليه"الذيل"و"الخطيبتاريخ"

الكريمعبدبنمحمدبنمحمدبنالمبارك(1")0النهاية"و")9(الأصولجامع"صاحبالأثير)8(ابن

الأثير.بابنالمعروف،الشافعيالجزريالشيبانيالسعاداتأبوالدينمجدالواحدعبدابن

شيخفشيخه،رأيهولاكثيرابنكلاممنهذاأننعتقدولا،"الأراذلطباععلىتغلبعلةولذلك"طفيهذابعد(1)

النسخفيتردلمالعبارةهذهأنعنفضلا،الأتقياءالعلماءكبارمنغيرهوكذلك،يتزوجلمتيميةابنالإسلام

مقحمة.أنهاأرىلذا،الخطية

توفي.:ط)2(

.وغيرهخلكانكابنلهترجمواالذينأوردهاكثيرةرواياتوفاتهفي)3(

(96)الروضتينوذيل(2918/)النقلةلوفياتوالتكملة(12/012)الأثيرلابنالكاملفي-حرازابن-ترجمة(4)

(5165/)السبكيوطبقات(2548/)الإسنويوطبقات(21486/))النبلاءأعلاموسير(502/)والعبر

.(754/)الذهبوشذرات(6691/)الزاهرةوالنجوم(22037/)النهايةوغاية

وسافر.عنهوأعاد:ط()5

أوقاتها.:أ(6)

.نوكا:ب)7(

(3/257)الرواةوإنباه(12012/)الأثيرلابنوالكامل(1771/)الأدباءمعجمفي-الأثيرابن-ترجمة)8(

الفداءلأبيوالمختصر(4141/)الأعيانووفيات(96)الروضتينوذيل(2191/)النقلةلوفياتوالتكملة

السبكيوطبقات(1013/)الإسنويوطبقات(21/488))النبلاءأعلاموسير(591/)والعبر(3/181)

.(742/)الذهبوشذرات(2274/)الوعاةوبغية(6891/)الزاهرةوالنجوم(5531/)

محمدالشيخالأستاذبتحقيقبمصرالمحمديةالسنةأنصارمطبعةفيالأولى:طبعتين-الأصولجامع-كتابطبع)9(

الشيخوأشرف.أجلهفياللهفسحالأرناؤوطالقادرعبدالشيخالأستاذبتحقيقوالثانية،اللهرحمهالفقيحامد

النبويالحديثرجالكتببخدمةعليهماللهمنالذينأحدوكنت،الأصولجامعتتمةطبععلىأيضأالقادرعبد

منها.الرابعالجزءفحققتالشريف

محمدمحمودوالدكتورالزاويطاهرالأستاذينبتحقيقمصرفي-والأثرالحديثغريبفيالنهاية-كتابطبع)15(

.م6391سنةالطناحي
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عليالحسنأبي)2(الدينعزالحافظوأخو،اللهنصر)1(الدينضياءالأفضلوزيرالوزيرأخووهو

."التاريخفيالكامل"صاحب

الحديثوسمع،وخمسمئةوأربعينأربعسنةالربيعينأحد)4(في)3(المباركالسعاداتأبوولد

فيجمعوقد،بالموصلمقامهوكان،جمة)5(علومأوأحرزعلومهوأتقن،الكريماالقرآنوقرأ،الكثير

"داودأبيسنن"و"الصحيحين"و"الموطأ":الستةالأصولجامعمنها،مفيدةكتبأالعلومسائر

الحديث"غريبفيالنهاية"كتابوله،فيها)6("ماجهابن"يذكرولم،"الترمذي"و"النسائي"و

شتى.فنونفيذلكوغير،مجلداتأربعفي"التفسيرو"")7(الشافعيمسندشرح"وله

بناشاه)8(أرسلانالديننورإلىالملكآلفلما،الموصلملوكعندمعظمأ،اللهرحمهاوكان

السلطانفركب،فأبىيستوزرهأن،إليهيعرضألؤلؤمملوكهإليهأرسل،،زنكيبنمودودبنمسعود

إلاالأمرهذايصلحولا،العلمبنشرواشتهرتسنيكبرتقد:،لهوقالأيضافامتنع،بنفسهاإليه

.فأعفاه،ذلكبييليقولا،،)9(والظلمالعسفمنبشيء

الشعربصنعةيأمرنى)11(فكان،)01(الدهانبنسعيدعلىالعربيةعلمأقرأكنت:السعاداتأبوقال

مثالأليضع:لهفقلت،بذلكفأمرني،اللياليبعضفيرأيتهالشيختوفيفلما،عليهأقدرلافكنت

البسيط،منا:فقال،عليهأعمل

معتكروالليل)13(الثرىخدوخدالظفرفاتكإنمدمنأالعلا)12(حب

.(452/)الأعيانوفيات.637سنةالأثيربنالدينضياءتوفي(1)

.هذاكتابنامنالسنةهذهوفياتفيترجمتهوسترد،063سنةالأثيربنالدينعزتوفي2()

.هذاالسعاداتأبو:ط)3(

خطأ.،إحدى:جميعاالأصولفي(4)

.وكانحررها:ط(5)

فيه.:ط(6)

واحدمجلدفيأخرىونسخة،مجلداتأربعفي(حديث603)برقمالمصريةالكتبدارفيمخطوطةنسخةمنه)7(

.(1845221)رقمها

.(657)التاليةالسنةوفياتفيترجمتهسترد)8(

وحدها.طعن)9(

.(1/1921)الأدباءمعجم.956سنةتوفي:الدهانابن،اللهعبدبنالمباركبنسعيد(01)

.وكان:ط(11)

تحريف.وهو؟الفلا:أ(21)

.البرى:ب()13
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أنا:فقلت

33

والسهرالإلسراءينتجهوالمجد)1(مركبهالليلصهواتفيفالعز

يذسلخفيوفاتهكانت.بيتاعشرينمننحواعليهافأتممتاستيقظتثم،أحسنت:اليافقال

.،اللهرحمه1،سنةوستينثنتينعن،السنةهذهمنأالحجة

والنحوالأصولين)2(وعلمالفقهمنها،علومعدةفيعالماكان:فقال"الذيل"فيأخوهترجمهوقد

الحديث،وغريبوالحسابوالفقه)4(والحديثالتفسيرفيمشهورة)3(تصانيفوله،واللغةوالحديث

رحمه)7(مستقيمةطريقة)6(ولزوم،متيندينذا،المثلبهيضربمفلقأ)5(كاتباوكان،مدونةرسائلوله

.الزمانمحاسنمنكانفلقد،الله

توفي:وفيهاالأثير)8(ابنقال

حسنة.تصانيففيهلهالنحوفيإمامأوكانالخوارزميالنحويالمطرزي)9(المجد

توفي:وفيها.(1)0شامةأبوقال

.)12(قاسيونبسفحالمعظمأخيه)11(بتربةودفن،العادلالملكبنعمرالدينفتحالمغيثالملك

بها.()13فدفنحلبإلىفحملالعينرأسبمدرسةالدينصلاخبنسسعودالمؤيدوالملك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

ط:مركزه.

.الأصولوعلم:ط

نيفه.وتصا:ط

والتفسير.الحديثفي:ط

مغلقا.وكان:وط

.ولزم:ط

مستقيم.طريق:ب

.(9203/)التاريخفيالكامل

الأدباءمعجم:فيترجمته061سنةتوفي.الدينبرهان،المطرزيالفتحأبو،عليبنالسيدعبدبنناصرهو

وتاريخ(5936/)الأعيانووفيات(2927/)النقلةلوفياتوالتكملة(3933/)الرواةهـانباه(91212/)

وفوات(404)بغدادتاريخذيلمنوالمستفاد(22/28)النبلاءأعلاموسير(254-13/253)الإسلام

.(2131/)الوعاةوبغية(274)التراجموتا!(3528/)المضيةوالجواهر(4182/)الوفيات

.(67)الروضتينذيل

تربة.في:ط

المعظم.الملكأخوفيهاالتيبالتربةقاسيونبسفحودفن:شامةأبيذيلفي

ودفن.:أ
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.(1)توفي:فيهاو

بنالحسينبنعمربنمحمد)4(والتصانيف")3(التفسير"صاحبالمتكلم)2(الرازيالفخر

ويقال،الرازيبالفخرالمعروف)5(اللهعبدوأبوالمعاليأبو،البكري(التيمي)القرشيعليبنالحسن

.)6(الشافعيالفقيه،الريخطيبابن:له

الحافل"التفسير"ذلك)7(فمن،مصنفمئتيمننحووالصغارالكباربالتصانيفالمشاهيرأحد

علومفيوغيرها،"الإشاراتشرح"،"الأربعين"و،"الشرقيةالمباحث"و،"العاليةالمطالب"و

فيالشافعيترجمةوصنف،وغيرهوالمحصولالفقهأصولوله،الناسوأقوالالأوائلومذاهبالكلام

طبقات"فيترجمتهاستقصيتوقد،عجيبةأشياءإليهوينسب،عليهايوافقلاغرائبوفيه،مفيدمجلد

وملك،شتىبلدانفيكثيرةمدارسلهوبنيت،وغيرهم)8(خوارزمملوكعندمعظماكانوقد."الشافعية

خمسونلهوكان،والملابسوالأثاثوالمراكبالأمتعةمنذلكوغير،دينارألفثمانينالعينالذهبمن

والفقراءوالأمراءوالعلماءوالوزراءالملوكفيحضر)9(الوعظمجلسفييقعدكانوقد،التركمنمملوكا

وكان،أوقاتفيالكراميةوبينبينهوقعوقد،وأوراد)01(عباداتلهوكانت،،والغوغاءأوالعامة

وكان،تقدمفيماذلكمنطرفاذكرناوقد.)11(عليهالحطفيويبالغونذمهمفيويبالغويبغضونهيبغضهم

الفائز.هوكانالعجائزمذهب(لزم)12من:يقولالكلامفنفي(وتبحرهأعلمهغزارةمع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

وحدها.طعن

(291-091)للقفطيالحكماءبأخبارالعلماءوأخبار(12012/)الأثيرابنتاريخفي-الرازيالفخر-ترجمة

(334054/)الأطباءطبقاتفيالأنباءوعيون(68)الروضتينوذيل(187-2186/)النقلةلوفياتوالتكملة

أعلاموسير(3/181)الفداءلأبيوالمختصر(252-4/248)الأعيانووفيات(418)العبريابنوتاريخ

(04-5/33)السبكيوطبقات(925-4/248)بالوفياتوالوافي(5/18)والعبر(21005/)النبلاء

فيرائقةترجمةوله(704/)الذهبوشذرات(891-791آ/)الزاهرةوالنجوم(4426/)الميزانولسان

.(541-13/137)الإسلامتاريخ

التسير.:ط

محمد.واسمهالريخطيببابنيعرف:ط

المعالي.وأبواللهعبدأبو:أ

الشافعية.الفقهاءأحد:ط

منها.:ط

يصح.ولا"خوارزمية":النسخبعضفي

وعظه.مجلسيحضروكان:ط

.عبادات:ط

.عبارات:النسخبعضفي

بمذهب.ألزممن:ب،أ
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وردماوتسليمالسلفطريقةإلىفيهاالكلاممذهبعنرجعوأنهموتهعند(وصيته)ذكرتوقد

.)1(سبحانهاللهبجلالاللائقالمرادوجهعلى

الكزامية)4(منويناليعظ)3(وكان:ترجمتهفي")2(الذيل"فيشامةأبوالدينشهابالشيخوقال

بموته،ففرحوافمات)3(السمسقاهمنعليهوضعواإنهموقيل،(بالكبائر)وتكفيراسبامنهوينالون

.بالكبائر)6(يرمونهوكانوا

:بأشياءقائمةعليهالشناعاتوإنما1،فضلهفيكلامولا،الحجةذيفيوفاتهوكانت:قال)7(

محمدوقال،!لمجي!)01(النبيبهيريدالعربييعني،)9(التازيمحمدقال:()8(يقولكانأنهمنها

نفسه.يعنيالرازي

وغيرإشارةبأدنىذلك)11(عنويجيبكثيرةبعباراتالخصومجهةمنالشبهةيقرركانأنه:ومنها

ذلك.

الدوابمنيملكهكانماغير)13(دينارألف)12(ثمانينالعينالذهبمنخلفأنهوبلغني:قال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

.(بشار)الطبقاتفيالسبكيالتاجمنهونقلها،(541-13/431)الإسلامتاريخفيبتمامهاالذهبيساقها

.(68)الروضتينذيل

الروضتين.ذيلعنهناوما،كان:ط

منه.لونالكراماتمن:ب

سما.:ط،أ

وغيرهم.المماليكمعبالمعاصييرمونه:ط

.وقال:ب

منذلكوليس،زائدااتساعأفيهاويتسعالدنياويحبالسلطانيصحبكانوقد،يتعاطاهفيماولا:طفيمكانهما

قوله.مثليقولهاكانكلماتبسببعظيمةشناعاتعليهوقامتعليهالشناعاتكثرتوأمثالهولهذا،العلماءصفة

الروضتين.ذيلفيلهوجودلاهذاوكل

العجمكان،بالزاي:-التازي-،لفظهعلىالتاليةالتعليقةالروضتينذيلحاشيةوفي.البادي:ط،الباري:ب

التازيأنعلى،تحريف.الباديةمنالبادي:كثيرابنفقول،عندهمالعربيمعنىيفيدوهو،العربعلىيطلقونه

التحريفوأما.اللهرحمهالكوثريزاهدمحمدالشيخالزايبحرفوالمقصود:قلت.ز.الرازييوازنهوالذي

ولامحققةغير-والنهايةالبدايةأقصد-الكتابأنيفوتناولا.النساخمنوإنماكثيرابنمنليسفهوإليهأشارالذي

الروضتين.ذيلفيلماموافقوهو-التازي-:عليهاطبعتناتعرضالتيبرليننسخةففي.جيدةنسخعلىمقابلة

البادية.إلىنسبة:طفيبعدها(

فلتراجع.،هناعماالروضتينذيلفيالعبارةتختلف(

واحدكلأخذولديهأنمنأسطربعدسيردماالروايةهذهويؤيدالروضتينذيلعنهناوما،مئتي:الأصولفي(

.دينارألفأربعين

يملكه.كانعماخارصا:الذيلفي(
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قدالأكبرابنهوكان،دينارألفأربعينمنهماواحدكلأخذولدينوخلف،والالاتوالعقاروالثياب

.تكش)1(بنمحمدالسلطانوخدمتجند

خطيببنعمربنمحمد)3(الفضلأبوالدينفخرتوفي:وفيها:")2(الكامل"فيالأثيرابنوقال

فيالدنياإماموكان،(وغيرهاأوالأصولالفقهفيالمشهورةالتصانيفصاحبالشافعيالفقيهالري

وخمسمئة.وأربعينثلاثسنةمولدهأنبلغني،عصره

الطويلأمنأ:قولهشعرهومن

والجهرالسرفي)4(أدعوكالذيوأنتووجهتيوجهيالخلقإلهإليك

قبريوفيحياتيفي)5(معاديوأنتملمةكلعندغياثيوأنت

منأأنشدنا:قالوبه،عنهالدينلفخرابنعنالحمويياقوتعن)6(الساعيابنذلكروى

الطويل(

الحقالأحدالواحدجلالبذكرللخلقالسعادةأبوابتتمة

والصدقوالقصدبالعدلومبدعهابأسرهاالممكناتكلمدبر

والشرقالغربفيالدينهذاوأنصرخلقهشبهعناللهجلالأجل

المشقيالمسعدهوالمغويالمرشدهووالعلاوالعدلالفضلعظيمإلة

الطويل(منأ:)7(قولهمصنفاتهبعضفيينشدهكانومما

ضلالالعالمينسعيوأكثرعقالالعقولإقدامنهاية

ووبالأذىدنياناوحاصلجسومنامنوحشةفيوأرواحنا

وقالواقيلفيهجمعناأنسوىعمرناطولبحثنامننستفدولم

*-)8(.
تشفيولاغليلاترويأجدهافلمالفلسفيةوالمناهجالكلاميةالطرقاختبرتلقد:يموللم

51:طهأ!آشتوىأتعرشعلىألرخمق)الإثباتفياقرأ،القرانطريقةالطرقأقربورأيت،عليلا

.622سنةوفياتفيشامةأبوأورده(1)

.(9203/)التاريخفيالكامل)2(

.الرازي:طفيالكنيةمكان)3(

.دعوهأ:ط(4)

.ملاذي:ط(5)

الساعي.ابنذكره:ط)6(

.(742/)الذهبشذراتفيهناكماوهي(4525/)الأعيانوفياتفيخمسةالأبيات)7(

.(بشار)وصيتهمنقطعةهذه)8(
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!لتغلوهل)111:ادشورى1،لثفءءكمثلهلتس)النفيوفي011:فاطرأ!ألطيبألكلويقححدالله)

.651:مرلمأ!سميا

وستمئةسبحسنةكلت5ث!

صاحب:الجزيرةملوكتمالأتالسنةهذهفيأن،)2(الذيلفي)1(الدينشهاباالشيخذكر

أيضا،الروموملكحلبصاحبالظاهر(أخيهابنمعهموأإربلوصاحبسنجاروصاحبالموصل

بذلك،بلافىهمفياالخطبةتكونوأن،يدهمنالملكواصطلامومقاتلتهومنابذتهالعادلمخالفةعلى

وأخذها1،خلاطلحصارليقدمواالكرجإلىوأرسلوا،الرومصاحبأرسلانقلجبنكيخسروللملك

عليه.والمعاونةالنصرووعدهم،العادلبن،أيوبالديننجماالأوحدالملك،)3(يدمن

فضاقخلاطفحاصرواإيواني)4(ملكهمفيالكرجفأقبلت،عنهاللهينهىوعدوانبغيوهذا:قلت

اشتدالآخرربيععشرتاسعالإثنينيومفيأنتعالئاللهفقدر،عصيبيومهذا:وقالذرعأالأوحدبهم

الحفربعضفيجوادهبهفسقطسكرانوهوجوادهعلىراكبوهوإيواني)5(ملكهموأقبلللبلدحصارهم

،الكرجأيديفيفأسقط،حقيراأسيرأفأخذوهالبلدرجالإليهفبادر،البلدحولمكيدةأعدتقدالتي

وألفيدينارألفمئتيعلىوفاداه،إليهوأحسن(وأكرمهأعليهومنأطلقهالأوحديديبينأوقففلما

الأشرفأخيهمنابنتهيزوجوأن،الأوحدلبلادمتاخمةقلعةوعشرينإحدىوتسليم،المسلمينمنأسير

وبعثبذلكمنه)7(الأيمانوأخذتكلهذلكإلىفأجابه،)6(يحاربهمنعلىلهعونايكونوأن،موسى

منداهمهقدمما)01(حيرةأشدفيحرانبظاهرنازل)9(والعادلكلهذلكفييستأذنه)8(أبيهإلىالأوحد

الحكيم،العزيزاللهمن،والتدبيرأالهائلوالأمرالخبرهذاأتاهإذكذلكهوفبينما،الفظيعالأمرهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

شامة.أبو:طفي

.(75)الروضتينذيل

وفيها.:طفيالحاصرتينبينما

بملكهم.:ط

.(22و.912)المنصوريالتاريخفيكذا.إيوائيالروضتينذيلفي

حاربه.:ب،أ

.الأيمانمنهفأخذت:ط

تحريف.وهو.ابنه:ب،أ

.بوهوأ:ط

.حدهشدأ:ط
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الأخباروطارت،ولدهفعلهماجميعوأجاز(وسرورا13فرحايذهلفكاد،حسابهفيولابالهفييكنولم

،غيرهعلىويحيلإليهنسبممايعتذرمنهمكلوأرسل،ذلكعندوذلوافخضعواالملوكبينوقع)2(بما

ملكوفي،(الحمدودلهأجديداعصرأ93(الملكواستقبلأكيداصلحاوصالحهماعتذاراتهممنهمفقبل

.)د(بابنتهالأشرفوتزوج،عليه)4(شرطهمابجميعللأوحدالكرج

فقالالنجومفيينظركان()7(حزاءأالملكقسيسأنالكائنةهذهفي)6(شامةأبوذكرهماغريبومن

فوافق،العصرأذانزيك)8(غيربزيولكنخلاطقلعةإلىغداتدخلأنكاعلم:بيومذلكقبلللملك

العصر.أذان(وقتأأسيراإليهادخوله

(1)0الديننورالموصلصاحبوفاةذكر)9(

زنكيبنمودودالدينقطببنمسعود)11(الدينعزبنشاه(أرسلانأالديننورالملكوأرسل

ألفثلاثينعلىالعقدلقبولوكيلهوأرسل،العادلالملك)12(السلطانابنةيخطبالموصلصاحب

الله.رحمهوفاتهبعدالعقدفعقد،الطريقأثناءفيووكيلهالديننورموتفاتفق،دينار

وهو(وتحريهأوشهامتهعدلهومنمنهوشكركثيراكاملهفيالأثير)13(ابنعليهأثنىوقد

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

)11(

)12(

)13(

ماجميعأجازثموالسرورالفرحشدةمنيذهلفكاد،بالهمفيكانولاقوتهممنولاحولهممنلاالحكيم:ط

.ولدهشرطه

.وقوابما:ب

غضبا.:ب،أ

شارطه.:ب

ابنته.الأشرفوتزوجعليهشرطهمابجميعالأوحدالكرجملكووفي:ط

الرواية.فيبخلاف(67)الروضتينذيل

.(وحزىحزا)القاموس.وزجرتكهنأيوحزىحزامن:حزاء

ذلك.غير:ط

وحدها.طعن

النقلةلوفياتوالتكملة(8/546)الزمانومراة(403-9/303)الأثيرابنتاريخفيشاهأرسلانترجمة

الفداءلأبيوالمختصر(1/391)الأعيانووفيات(922)العبريابنوتاريخ(07)الروضتينوذيل(2012/)

الذهبوشذرات(6002/)الزاهرةوالنجوم(2-51/)والعبر(21694/)النبلاءأعلاموسير(3111/)

(/746).

الدين.عزبنشاهالديننورالملكأرسل:ط

سائر.ووكيله:ط

.(9303/)التاريخفيالكامل
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.شهرأعشر(وأحد)1سنةعشرةسبعملكهمدةأنوذكر،غيرهمنبهأعلم

فيوقام.به)3(أعلمفاللهللدماءسفاكابخيلاظالمأجباراكان:قال)2(فإنهالسبطالمظفرأبووأما

لؤلؤالدينبدرغلامهإلىمملكتهتدبيروجعل،مسعود)6()د(الدينعزالقاهرولده،بعدهمنأ)4(الملك

.،سيأتيكماأ،بعدفيماإليهالملكصارالذي

لمسجدالمجاوردمشقبظاهرأ،المصفىعمارةفيشرعشوالسابعوفي:)7(شامةأبوقال

،)01(بشرفةجدرأربعلهوبني،)9(ليجددومنبرهالقبليحائطهوهدم.العيدينصلاةبرسم)8(النارنج

ومنبرحجارةمنمحرابقبلتهفيوجعل،القوافلونزولالميتات)11(منلمكانهصوناأبوابلهوجعل

قبة.ذلكفوقوعقدت)12(حجارةمن

وإمامراتبخطيبلهورتبخشبمنمنبزلهوعمل،رواقانقبلتهفيعملعشرةثلاثسنةفيثم

ابن)14(الدينصفيالوزيريديعلىكلهوذلك،منهالثانيالرواقيتمولمالعادلومات،)13(راتب

شكر.

بالنحاسالبريدبابناحيةمنالأمويالجامعأبوابجددت)15(السنةهذهمنشوالثانيوفي:قال

أماكنها.فيوركبت،الأصفر

إماملهوجعل،مسجدعندهاوعمل،والبركةوالشاذروانالفوارةإصلاحفيشرعأيضاشوالوفي

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

خطأ.؟عشروإحدى:ط

.(8546/)الزمانمرآة

وحدها.طعن

بالملك.:ط

.615وفياتفيالدينعزترجمةسترد

.البلادبعضللأصغروكانزنكيالدينعمادلأخيه:ب،أفيبعدها

الرواية.فيبخلاف(76)الروضتينذيل

ببابالنارنجمسجد:المقاصدثمارحاشيةوفيشرقيهمنالمصلىقبليالنارنجبمسجدويعرفالحجرمسجد

.(2136/)المدارستاريخفيالدارس(281)لمقاصداثمار،(551)الخطيرةالأعلاق.الصغير

الروضتين.ذيلمنمستدركالحاصرتينبينما

مشرفة.:ط

.الميار:ط

.حجارةمنومنبرأحجارةمنمحرابا:ط

.راتبانوإمامخطيبله:ط

شكر.ابنصفيالوزيريدعلىكلهوذلك:ط

منها.:ط
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علىقرأإذاصوتهلطيبالجامعبوقلهيقالوكان،المصريالنفيسلهيقالرجلتولاهمنوأول،رات!ب

.()1الكثيرونالناسعليهفيجتمعالمصدرالضريرمنصورأبيالشيخ

.دمياطثغرإلىالبحرإلىعكامنمراكبتوجهتالسنةهذهمنالحجةذيوفي

فقتلالبلادبعضعلىوأغار)3(ليلأالثغرفدخل)2(اللهلعنه-إليانالمسمىقبرصملك:وفيها

وهذا،هذهقبلبمثلها)4(لهتقدمتوقد،الطلبيدركهفلممراكبهفركبراجعاوكر،وغنمأوسبى

.لغيرهيتفقلمشيء

فيأالمعظمالملكإليهمفبرز،الشريفأالقدسبنواحيالفرنجعاثت)5(السنةهذهوفي

(الفرجأبيالشيخأسبطوهوالحنفيقزغلي)6(ابنالمظفرأبوالدينشمسالشيخوجلس،،عساكره

الشكلحسن،كثيرة)7(فنونفيفاضلاوكان،"الزمانمراة"صاحبوهو،رابعةابنتهابنالجوزيابن

فنزلبغدادمنرحلوقد،جدهصيتعلىالعامةوتحبه،جيداالوعظفييتكلموكان،الصوتطيب

بنأعليمشهدبابعندسبتيومكليجلسوكان،بهاالتدريسوولي،ملوكهاوأكرمهدمشق

عندهالجمعيكثرفكان،هذازماننافيالوعاظعندهايجلسالتيالساريةإلىالعابدينزين،)8(الحسين

،الوقوفغير)11()01(الساعاتبابإلىالمشهدبابإلىالناطفانيين)9(بابمنيكونواحتى،(جدأأ

بالجامعالسبتليلةيبيتونالناسوكان،والنساءالرجالمنألفابثلاثينالأيامبعضفيجمعهفيحزر)12(

(بميعادهأالأماكن)13(لتحصيلوأذكارختماتقراءةفييبيتون،والفرجالبساتينويتركونالصيففي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

أ،ب:الكثير.

الجملة.اخرفىطفىالدعائيةالجملةجاءت

.فأغار:ط

مثلها.لهتقدمتوقدالطلبيدركهولم:ط

وفيها.:ط

.654وفياتفيالجوزيابنسبطترجمةسترد

.علوم:ط

وحدها.طعن

.الأمويالجامعشماليبابوهو،العمارةوبابالفراديسببابأيضاويعرف،الناطفيينأوالناطفانيينباب

.(23)الحافظمطيعللأستاذ

جيرونباباسمأيضاعليهويطلقجانبهإلىالساعاتببابيعرفالذيهوالقبليالزيادةبابكان:الساعاتباب

.(22)الأمويالجامع.اللبادينوباب

.الوقوفغيرالجلوس:ط

جمعه.فحزر:ط

أماكن.لهمليحصل:ط
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ذلكيومهمقالفيماإلاكلاملهموليس)1(بساتينهمإلىخرجواوعظهمنفرغفإذا،الزحامشدةمن

،المساوىءعنوالكفالصالحالعملعلىذلكفيحثهم،الشيخمنوسمعناالشيخقاليقولون،أجمع

عندالتيالقبةفييجلسكان،)3(الكندياليمنأبوالدينتاجالشيخحتى،الأكابر)2(عندهيحضروكان

وغيرهم.تميركابن(البر)وواليالمعتمدالبلدوواليهوالمشهدباب

الجهادعلىالناسحثذكرناكماابالجامعأالأولربيعخامسالسبتيوم،فيأجلس)4(فلما

فلما،الرجاليحملها)6(شكالاتمنهعملوقد،التائبينشعورمنعنده)5(يحصلكانمابإحضاروأمر

المجلسانقضىفلما،نحوهاشعورهممنوقطعواكثيرابكاءوتباكوا)7(واحدةضجةضجواالناسراها

يديهبينفمشى،الناسخيارمنوكان،إبراهيمبنالمعتمدالدينمبارز)9(الوالي)8(فتلقاهالمنبرعننزل

شماله،وعنيمينهوعنخلفهومنيديهبينمنوالناسفرسهركبحتىيعضدهالناطفيين)01(بابإلى

كثيرونخلائقومعهالكسوةإلىالناسفيالغدمنركبثم،)11(بالمصلىوبابالفرجبابمنفخرج

الكثيرةبالعددزملكاأهل)13(منثلاثمائةمعهمنجملةمنوكان،القدسببلاد)12(الجهادبنيةخرجوا

تلقانانابلسوصلنافلما،الفرنجخوفمنيطيرأنيتجاسرلاوالطيرأفيقعقبةفجئنا:قال،التامة

ويمرغهايقبلهاجعلالتائبينشعورمنالشكالاترأىفلما،ذلكقبلبهاجتمعتأكنولمقال،المعظم

ويبكي.(41)وجههعلى

المعظمصحبةسارثم،مشهودأيوماوكانالجهادعلىوحثبنابلسميعاداالمظفرأبووعمل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

)11(

)12(

)13(

)14(

أماكنهم.إلى:ط

مفضولة.لغةوهي.اكابرعندهويحضرون:ب

.316سنة-الكندي-ترجمةسترد

السبت.يومجلسلماأنهوالمقصودوغيرهم:ط

تحصل.:ط

تحمل.:ط

.وبكوا:ط

.تلقاه:ب،أ

.(73)الروضتينذيل.إبراهيمبنالمعتمدالدينمبادرفتلقاهالمنبرعنونزل:ط

الناطفانيين.:ب،أ

المصلى.وباب:أ،بالمصلىوبابفخرج:بفي

.القدسبلادإلى:ط

ملكا.أهلمن:ب،أوفي،زملكاجهةمن:ط

ووجهه.عينيهعلى:
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سالمين.وعادواوغنموا،كثيرةأماكنوخربواخلقافقتلوا(1)الفرنجناحيةإلى

فيكثيرةأموالأفغرم،الفرنجعلىإلباليكونفيهقلعةوبناء)2(الطورجبلتحصينفيالمعظموشرع

وضاع،العمارةتلكوبطلتفهادنهم،والمصالحةالأمانمنهيطلبونالعادلإلىالفرنج)3(فبعث،ذلك

أعلم.واللهعليهاغرمالمعظمكانما

:)4(الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الله،رحمه،)6(القرآنفيالمشتغلينأللفقراءقاسيونبسفحالمدرسةبانيعمر)5(أبوالشيخ

المقدسي.عمرأبوالصالحالشيخقدامةبنمحمدبنأحمدبنمحمد

بناللهعبد)7(الدينموفقالعلامةأخووهو،قاسيونبسفحالقرآنبهايقرأالتيالمدرسةباني

وخمسمئةوعشرينثمانسنةولدلأنه،منهأسنعمرأبو،الشيخأوكان،)8(قدامةبنمحمدبنأحمد

إليه،وأحسن،الدينموفقالشيخربى،)11(عمرأبووالشيخ1،بجماعيل)01(وقيل،الساويا)9(بقرية

بمصالحه.يقوموكان،وزوجه

إلىمنهانتقلواثمشرقيبابخارجصالحأبيبمسجدنزلوا)12(المقدسةالأرضمنقدموافلما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

الفرنج.نحوالمعظموصحبتهمعهومنهوسارثم:ط

قلعة.وبنى:ط

فبعثت.:أب

.الأعيانمنتوفيوفيها:ط

وتاريخ(71)الروضتينوذيل(2202/)النقلةلوفياتوالتكملة(8546/)الزمانمرآةفي-عمرأبي-ترجمة

طبقاتوذيل(2161/)بالوفياتوالوافي(225/)النبلاءأعلاموسير(525/)والعبر(13171/)الإسلام

(21165/)الجوهريةوالقلائد(201-2551/)والدارس(628/)الزاهرةوالنجوم(0252/)الحنابلة

المتوفىالضياءالحافظأختهابنكتب:بشارقال.(56-705/)الذهبوشذرات(2346/)الأرشدوالمقصد

تاريخفيأكثرهالذهبيسلخ(43-93الورقة،83برقمبالظاهريةمجموعضمن)سيرتهفيجزءا643سنة

.الإسلام

وحدها.طعن

الدين.موفقالشيخأخووهوالعزيزالقرانبهايقرأبالسفحالتيالمدرسةباني:ط

.الجزءهذامن(062)وفياتفيترجمتهسترد

.رأيإلىفيهأصلولم(71)الروضتينذيلفيهناكماوهي،(اكساويا):هامثهوفي(اكساويه)الدارسفي

البلدانمعجم.المقدسبيتأعمالمنجميعاوأعمالهاونابلس،فلسطينأرضمننابلسجبلفيقرية:جماعيل

..مولده":قولهالضياءالحافظعنالذهبينقل:بشارقال.(هـ2-1/218)الجوهريةوالقلائد(349/)

."والدهبخطشاهدته،بجماعيل

.(وهو):أبفيمكانهما

.والدهبهمقدمالذيلأن،يصحولا"فنزلواالبلادتلكمنبهمقدمالذيوهو":ب،أفي
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مسجدإلىنسبونا)3(الصالحينلنافقيل:قال،)2(الحورانيديرسوى)1(العمارةمنبهوليس،السفح

إلينا.نسبةبالصالحيةالحينذلكمنالبقعةهذهوسميت،صالحونأنالا،صالحأبي

وهو1،الفقهفي")5(الخرقيمختصر"وحفظ،عمروأبيروايةعلىالقرانعمرأبوالشيخفقرأ)4(

نعيملأبي"الحليةو""البغويتفسير"وكتب،بيده"شرحه"فكتب()6(بعدفيما(أخوهأشرحهالذي

.)7(أجرةبلاولأهلهللناسبيدهكثيرةمصاحفوكتب،بطةلابن"الإبانةو"

(العبادةأنوارعليه،الجسمنحيل،الشكلحسنأ،الدهرويصوم،والتهجد)8(العبادةكثيروكان

(يقرأركعاتثمانيالضحىويصليوالعصرالظهربينسبعأيومكل)يقرأوكان،متبسمايزاللاوكان

وخميس.اثنينيومكلفيالدممغارةيزوروكان،أحداللههوقلمرةألففيهن

أهلهبهيؤثروغيرهفتوحمنلهتهياومهما،والمساكينالأراملفيعطيهالشيحطريقهفيويجمع

والمساكين.

منيقطعأوكان،قميصاولاسراويلفيهايلبسلامدةعليهمضتوربما،الملبسفيمتقللاوكان

.()9(ميتكفنتكميلفيأوبهايتصدققطعاعمامته

غزاةعنينقطعونلاالعمادالشيخوأخوه)11(الغنيعبدالحافظا(ا!.خالتهموابنوأخوههووكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

دمشقتاريخ.053سنةماتالذيالحنبلياللهعبدبنمفلحهوصالحوأبو.شرقيباببظاهر:صالحأبيمسجد

وقد:يليماهامشهوفي(125/)الصالحيةوتاريخ(2151/)والدارس(136)الخطيرةوالأعلاق(281/)

أهللهينذر،صالحبالشيخيعرفقبرداخلهدذمنبجدارمكانهأحيطولكنشيءمنهيبقولمالمسجدهذادرس

حوله.التيوالبساتينالقرى

الصالحيةتاريخ.الجبلسفحفيالحنابلةديرغربيويقع،الصالحيةأديرةفيطولونابنذكره:الحورانيدير

الملاصقجرشأبيسوقآخرفيويقع،الحنابلةجامع:عصرنافييسمىالحنابلةودير:قلت.وغيرها(54)

الدين.محيالشيخلسوق

صالح.أبيمسجدإلىنسبةالصالحيينلنافقيل:ط

الشيخ.فقرأصالحونلأناصالحأبيمسجد:ب

طبعوقدهـ.992سنةتوفي.القاسمأبيوالدالخرقيأحمدبناللهعبدبنالحسين:اسمهالمختصرهذامؤلف

.الأساتذةبعضمعالأرناؤوطالقادرعبدالشيخبتحقيقدمشقفيالمختصر

بعد.فيماشرحهالموفقأخاهإنثم:ط

.بأجرةلاإ:ن

والتهجد.والزهادةالعبادةكثيروكان:ط

كفنه.يعوزمنكفن:ط

.(بشار)الصوابهوأثبتناهوما،يصحولا"خالهم":طفي

السابق.الجزءهـمن506سنةوفياتفيالغنيعبدالحافظترجمةتقدمت
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وغيرها،)1(والسواحلالقدسفتحمعهحضرواوقد،الفرنجبلادإلىالدينصلاحالملكفيهايخرج

فما،يصليقائموهو،عمرأبياالشيخالزيارة)2(خيمتهمإلىيوماابكرأبواالعادل!الملكوجاء

صلاتهقضىحتىإليهيلتفتولمصلاتهفيعمرأبوواستمرالسلطانفجلس،فيهاأوجزولاصلاتهقطع

الله.رحمه

كانمافنفدالناسمنرجلبمال!أولاالجامعالمسجدبناءفيشرع)3(الذيهوعمرأبووالشيخ

خطابتهوولي،بهفكملمالاكوكبري)5(المظفرالملكإربلصاجمافبعث،قامةالبناءارتفعوقد)4(بيده

عزاللهمنوالخوفوالتقوى)6(الخشيةأنواروعليهالضعيفلباسهوعليهبهيخطبفكان،عمرأبوالشيخ

والرابعةمراقيثلاثيومئذفيهالذيالمنبروكان،وبانعليكظهرخبأتهكيفوالمسك،وجل

.النبويالمنبركانكما،للجلوس

)9(هناكحاضرا)8(اليونانياللهعبدالشيخوكانالجمعةعندهيوماحضرأنهالمظفر)7(أبوحكىوقد

الدينسيفالعادل!الملكعبدكأصلحاللهم:قال!للسلطانا(الدعاء)"إلىخطبتهفيانتهىفلما،عنده

الجمعة.صلاةوتركالجامعمنوخرجنعليهوأخذاليونانياللهعبدالشيخ)11(فنهض،أيوببنبكرأبا

العادل!الظالملهذايقول!:فقال!؟قولهفيعليهنقمتماذا:(لهافقلتإليهذهبتفرغنافلماا:قال!ا

ذلكفكسروخيارتانرغيفومعهعمرأبوالشيخأقبلإذالحديثفينحنفبينما:قال!،معهصليتلا

الشيخفتبسم")12(كسرىالعادل!الملكزمنفيبعثت"!ي!النبيقال!:قال!ثم،الصلاة:وقال!الرغيف

اليوناني:ليقال!ذهبفلمافذهبعمرأبوالشيخقام()13(فرغوافلمافأكليدهومذأاليونانياللهعبد

صالح.رجلإلاهذاماسيدنايا

الشريف.القدس:ب(أ

خصهم.أيخيمتهمإلى:ط2(

.شرعالذيوهوإليهيلتفتولماستمربلأوجزهاولا:ب،أ3(

.عندهمافنفدفاميرجلبمال:طوفي،رجلبمالبناه:ب(4

.063سنةوفياتفىترجمتهوسترد،كوكري:ط(ه

الخشبة.أثواب:ب(6

.(945-8547،548/)الزمانمرآة7(

.617سنةوفياتفيترجمتهسترد،أيضااليونينيلهويقالواليوناني.البوتاني:ط8(

أيضا.الجمعةحاضرا:ط(9

.الدعاءإلىعمرأبوالشيخانتهىفلما:ب(01

نهض.ذلكقالفلما:ط(11

بعدها.التىالصفحةفىالحديثهذاحولكثيرابنقالهماانظر(12

وحدها.طعن(13
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وقد،الكبارالصالحينمناليونانيااللهعبدالشيخاكان)1(شامةأبواالدينشهابالشيخاقال

كانولعله،ورعهمعتساهلهفيعمرأباالشيخيسامحفلمسنينبعشرعمرأبيبعدوفاتهوكانترأيته

الكاملالعادلالأعلاممجرىجرىقدهذاأنعمرأبيالشيخوعذر،عليهجمعةلاوالمسافرمسافرا

هذهمن)2(الضدعلىذلكيكونوقد،ومحمودومسعودوغانمسالميقالكما،ونحوهالأشرف

أسماءمنونحوهالعادل)3(إطلاقوكذلك،محموداولامسعوداولاغانماولاسالمايكونفلا،الأسماء

ذلكونحوالدينوتاجالدينوعزالدينوبدرالدينشمسيقالكما،وغيرهموالتجار،وألقابهمالملوك

ضدأعمالهتكونوقد،وغيرهموالحنبليالشافعيومثله،والانقلابالضدعلىمعكوسايكونقد

المشتركعلىإطلاقه)4(يدخلالعادلوكذلك،ذلكونحووالعبادةالزهدمنالأولإمامهعليهكانما

.(()أعلموالله)اأولىفهذاأ

الكتبمنشيءفيهووليس،لهأصللاعمرأبوالشيخبهاحتجالذيالحديثهذا:قلت

واللهفيهإليهمسلمامنهوأخذههذامثلقبولفي)6(شامةلأبيثمالمظفرولأبيلهوعجبأ،المشهورة

أعلم.

الصالحة.أحوالهمنوغيرههوراهوماوكراماتهعمرأبيمناقبذكرفيالمظفر(أبو)شرعثم

والاثاروالسنةبالكتابمتمسكاالعقيدةحسنوكان)7(الصالحالسلفمذهبعلىوكان:قال

صحبةعنينهىوكان،المسلمينوعلماءالدينأئمةعلىطعنغيرمنجاءتكمايمرها،المروية

الرجز(منأ:ذلكفيلنفسه)9(أنشدنيوربما:قال)8(،الصالحينبصحبةويأمرالمبتدعين

)01(والإتقانالحقأهلبقولالقرانفيبالقولأوصيكم

الديانالملككلاملكن)11(بفانولابمخلوقليس

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.بتصرف(72)الروضتينذيل

.الأسماءهذهفيوالعكس!الضدعلى

.العادلاسم:ط

دخل.قد:ب،أ

.(13/181)الإسلامتاريخأيضأللذهبيالتبريرهذامثلوينظر

.(75)الروضتينذيل

وهديأ.سمتأالصالح:ط

النبيين.وخاتمالمرسلينسيدسنةعلىهمالذينالصالحين:طفياللفظةمكان

.(755/)الذهبوشذرات(74)الروضتينوذيل(95)رجبابنذيلفيوالأبيات.أنشد:ب

.والإيقانالحقأهل:والشذراتب

بها.الوزنيستقيمولا.فانولا:ب
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)1(باللساندلهمتلوةالمعانيمشرقةآياته

بالبنانالصحففيمكتوبةوالجنانالصدرفي2(محفوظةلإ

البيانمعوالعلمكالذاتإخوانيياالصفاتفيوالقول

غطلان)3(ولاتشبيهغيرمنكفرانماغيرمنإمرارها

الطويل(منأ:)4(لنفسهوأنشدني:قال

والألموالضعفالرأسشيبليبداأننياللهوعنملهاةيكألم

ألملمالدمع)د(يذهبحتىحياتيبكيتهلوالذيالخطببيألم

في)7(السحروقتوفاتهكانتحتى،الأورادمنيعملهكانمماشيئايتركفلمأياماومرضقال)6(

يعلمهملاكثيرخلقفيمقبرتهإلىوحملالدير)8(فيفغسلالأولربيعمنوالعشرينالتاسمعالثلاثاءليلة

وكان،)9(جنازتهحضرإلاوغيرهموالقضاةوالعلماءوالأمراءالدولةمنأحديبقولم،وجلعزاللهإلا

(01وكاد)،النحلكدويمنهايسمعكان،الحرمنسحابةالناسفأظلتشديدأالحروكان،مشهودايومأ

مناماتلهورئيت،حسنةبمراثيالشعراءرثاهوقد،الغاليبالغاليثيابهوبيعتأكفانهينتهبونالناس

الله.رحمهصالحة

ولي)12(وقداللهعبدوالشرف،يكنىكانوبه،عمر:الذكور)11(منثلاثةالأولادمنوترك

صارتاللهعبدالشرفتوفيولما.)14(الرحمنوعبد)13(إبراهيمالعزوالدوهو،أبيهبعد)الخطابة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

)14(

.باللساناللفظفىمتلوة:والشذراترجبابنذيلفي

.باللسانمتلوة:بفيبعدها

الأشبه.هوهناوماعدوانولا:والشذراترجبابنطبقاتوذيل،ب،أ

.(95)رجبابنوذيل(75)الروضتينذيلفيالبيتان

ينفد.حتى:الذيلينفي

.(73)الروضتينذيلفي

.الثلاثاءليلةالسحروقتفيوفاتهكانتحتى:أ

تحريف.والأخير،بالدين:وب،بالدير:أ

وحدها.طعن

.مكان:ط،ب

.ذكورثلاثة:ط

ولي.الذيوهو:ط

.(بشار)(13/182)الإسلامتاريخفيالذهبيخطمنهناوما"أحمد":ط

682سنةوفياتفيترجمتهستردالجبلبشيخالملقبالدينشمساللهعبدأبووهو،بفيولاأفيالاسميردلم

.الجزءهذامن
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منلهوكان،الذكورأبيهأولادمنوكان،عمرأبيبنالرحمنعبدالدينشمس)1(أخيهإلى(الخطابة

.(3:5الشحرأ!وأت!راثيبتسيتعبدتتحبتقنسخمؤصمنتم!فت):لئظاكقالكمابناتالإناث

وإيانا.اللهرحمهالحورانيلديرالمقابلالزقاقفيالجوعمغارةطريقفيوقبره:قال

طبرزدبنحفصبأبيالمعروفيحمىبنمعمربنمحمدبنعمر)3(الحديثشيخطبرزد)2(ابن

.الدارقزيالبغدادي

يؤدبوكان،ماجناظريفأخليعاوكان،وأسمعالكثيرسمع،وخمسمئةعشرةخمسسنةولد

،أمواللهماوحصل،عليهماأهلهافسمعدمشقإلىالمكبراللهعبدبنحنبلمعقدمالقز)4(بدارالصبيان

وترك،سنةوتسعونسبعولهفمات)6(السنةهذهإلىهووتأخر)5(ثلاثسنةحنبلفماتبغدادإلىوعادا

.حربببابودفن،المالبيتإلاوارثلهيكنولمجيدامالا

الدينقطببنمسعودالدينعزبنشاهأرسلانالحارثأبوالديننور)7(العادلالملكالسلطان

الموصل.صاحبزنكيبنمودود

شافعيوكان،اكفايةفيهماأالحوادثفيسيرتهمنذكرناوقد،الشهيدالديننورأخيابنوهو

تربته.وبهابالموصلكبيرةمدرسةللشافعيةوبنى،سواه(شافعيئ)9بينهميكنولم،المذهب

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

ط:لأخيه.

،الراءوسكون،الموحدةوالباء،المهملةالطاءبفتح:طبرزذابن:فقال(3534/)وفياتهفيخلكانابنقيدها

السكر.منلنوعاسموهو،معجمةذالوبعدها،الزايوفتح

النقلةلوفياتوالتكملة(9/503)التاريخفيوالكامل(3/422)البلدانمعجمفي-طبرزذابن-ترجمة

والعبر(13/167)الإسلاموتاريخ(534-3524/)الأعيانووفيات(71-75)الروضتينوذيل(2702/)

(6102/)الزاهرةوالنجوم(512-22/705)النبلاءأعلاموسير(3/223)الاعتدالوميزان(524/)

.(794/)الذهبوشذرات

محالأربعإلاياقوتزمنمنهايبقولمالفرسخنحووبينهاالبلدبينالصحراءطرففيببغدادكبيرةمحلة:القزدار

.(3422/)البلدانمعجم.خربقدحولهاماوكل

.الجزءهذامن406سنةفيوفاتهذكرفقداللهرحمهالمؤلفمنوهمهذا

.(رجبشهرتاسعفي):طفيبعدها

(2012/)النقلةلوفياتوالتكملة(8645/)الزمانومرآة(403-9303/)الكاملفي-العادلالملك-ترجمة

الفداءلأبيوالمختصر(491-1391/)الأعيانووفيات(9222)العبريابنوتاريخ(07)الروضتينوذيل

الذهبوشذرات(602/)الزاهرةوالنجوم(21191/)النبلاءأعلاموسير(521/)والعبر(3111/)

.(الظاهريةمجلدمن66-64الورقة)النجارابنتاريخفيحافلةترجمةوله.(746/)

خطأ.،شافعيا:ب
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السنة.هذهمنرجبمنوالعشرينالتاسعالأحدليلة)2(وفاتهوكانت:()1خلكانابنقال

الصوفي.سكينةبابنالمعروفا)4(أحمدأبوأالدينضياءعليبنالوهابعبد)3(سكينةابن

عشرةتسعسنةفيا)6(مولدهأوكان،شتىببلادوأسمعهالكثير)5(سمع،الأبدالمنيعدكان

مشهوداجنازتهيوموكانلمجلسهملازما)8(الجوزيبنالفرجأبي)7(للشيخصاحباوكان،وخمسمئة

الله.رحمهوالعامةالخاصةمنفيهكانما)9(لكثرة

.البغداديالصوفيالواعظ(1شاشير)0بنمظفر

،والقرىوالمساجدالأعزية)فييعظوكان،الحديثوسمع،وخمسمئةوعشرينثلاثسنةولد

احمد:فقال،وجائغمريضقأنا:وبينهبينهفيمالهفقال،يعظوهو1(إنسانإليهقاممطبوعاظريفاوكان

فقال،يغبنلاحلفمنأين:يقولوهو،ضعيفألحمايبيعقضابعلىمرةواجتاز.عوفيتفقدرئك

عندي:يقولهذافجعلببعقوبا)11(مجلسأمرةوعملت:قال.تحنثه(حتى):(شاشيرابنأله

خمسينمننحواعدواحتى،مثلهيقول()12(وهذا،نصفيةللشيخعندييقولوهذاأنصفيةللشيخ

شعيرمنصبرةإذا(أصبحتفلما،تاجرأالبلدإلىفأرجع)الليلةاستغنيت:نفسيفيفقلت،نصفية

الزبدية.مثلنصفيةيسمونهابكيلةوإذا،الجماعةذكرالتي()13(النصافيهذهأ:ليفقيلالمسجدفي

صوفمنشيءإذاأصبحنافلما،هوماأدريلاشيئاليفجمعوابباجسرى)14(مجلسامرةوعملت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

منه.والاستدراكالدولةفيبسيطبخلاف(1/391)الأعيانوفيات

مصر.فيتوفي:طفي

(202/)النقلةلوفياتوالتكملة(07)الروضتينوذيل(9503/)الأثيرلابنالكاملفي-سكينةابن-ترجمة

.(748/)الذهبوشذرات(1/2205)النبلاءأعلاموسير،(523/)والعبر

.(بشار)ترجمتهمصادرمنهناوما،بينخطأوهو"محمدأبو":النسخبعضفي

الكثير.الحديثسمع:ط

ولد.:ط

الفرص!.لأبيصاحباوكان:ط

السابق.الجزءمن795سنةوفياتفيالجوزيابنالفرجأبيترجمةتقدمت

.كانماولكثرةالخلقلكثرةمشهودايوماجنازتهيوموكان:ط

.منصورأبوشاشيربنمحمدأبيبنالمظفروهو(13/184)الإسلامتاريخوينظر(77)الروضتينذيلعن

.(2534/)البلدانمعجم.خراسانطريقأعمالمنفراسخعشرةبغدادوبينبينهاكالمدينةكبيرةقريةبعقوبا

وحدها.طعن

النصافي.:الأصلينفيمكانهما

تعرف(بعقوبا)ديالىمحافظةمنمعروفةقريةوباجسرى،الذهبيخطمنهناوما.تحريفوهو؟بباصرا:ط

.(بشار)"جسرهأبو"باسماليوم
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)1(وقرونهالشيخصوفعندكمكم:عليهايناديرجلفقام،وقرونهاالجواميس

.)3(شامةأبوذكره.منه)2(حلفيوأنتمبهذا

وستمئةثما!3سنةخلت5ث!

ليحاجةلافقلت،

حصنه.لعمارةالطورعلىمقيئموالعادلاستهلت

وربما،عظيمةكسرةبطليطلةالفرنجكسرقد)4(المؤمنعبدابنبأنالمغرببلادمنالأخباروجاءت

.عظيما)5(خلقامنهموقتلعنوةالبلدفتح

)6(الكركبمدينةوكذلك،كثيرةدورامنهاهدمت،والقاهرةبمصرشديد!لىعظيمةزلزلةكانتوفيها

دخانورؤي،الهدمتحتوالنسوانالصبيانمنكثيزخلقومات،أبراجاقلعتهامنهدمتوالشوبك

.)8(دمشقغربيعاتكةقبرعندوالعشاءالمغرببينفيما()7(الأرضإلىأالسماءمننازل

الجوامعوبنوا،الحرام)9(يتعاطىمنعلىالحدودوأقامت،الإسلامالباطنيةأظهرتوفيها

إلىالدينجلالزعيمهموكتب،بذلكوأمثالها1(مصياب)0فيبالشامإخوانهمإلىوكتبوا،والمساجد

لماولكن،ذلكبسبب)11(وعظمتفأكرمتحجاجابغدادإلىمنهمأمةوقدمت،بذلكيعلمهالخليفة

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

وقرونه.الشيخصوفيشتريمن:شامةأبيوعند.وصوفهالشيخقرونمنعندكمعليكم:ط

إليكم.وقرونكمصوفكمردوا:الروضتينذيلفي

الرواية.فيبخلاف(77)الروضتينذيل

.(66)المنصوريوالتاريخ(78)الروضتينذيل.أثبتناهماوالصحيح.المؤمنعبد:الأصولفي

.كثيراخلقا:ط

.بالكرك:ط

.للأرض:ط

بنمعاويةبنيزيدبنتهيوعاتكة.الحديثةدمشقجنوبيفيقعاليومأما،القديمةدمشقغربيفيعاتكةقبركان

أماكنإلىالإشارات.الحاضرعصرناحتىقائمةتزاللاعاتكةقبرومحلة.مروانبنالملكعبدزوجةسفيانأبي

.(16)للعدويوالزيارات(33)الحورانيلابنالزيارات

تعاطى.من:ط

قربالشاميبالساحلللإسماعيليةمشهورحصينحصن:مصياب:ياقوتوقال،تحريف،بمضات:ط

وبعضهم،فاءآخرهاوفيالمهملةبالصادمصيافقلعة:النابلسيوقال.مصياف:يقولوبعضهم،طرابلس

.(1/165)والمجازوالحقيقة(5441/)البلدانمعجم.مهملةطاءالفاءفيجعل،مصياطيقول

.وعظموافأكرمواالحجلأجل:طوفي،وعظمتفأكرمتحاجة:ب
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فثارت،قتادةأنهظانافقتلهالحسيني)2(قتادةمكةلأميرقريبعلىمنهمواحدظهر)1(بعرفاتالناسكان

كثير.خلقمنهموقتلالركبونهب،العراقوركبمكة)3(سودانبين(عظيمةأفتنة

بنخضر)8(الظاهرعمه)7(ابنمنالنيربمنالرئيس)6(جوسق)5(الأشرفالملك)4(ابتاع:وفيها

.)9(بالدهشةبزمانناالمسمىوهو،حسنابناءوبناهالدينصلاح

:1()0الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الموصلي.الشافعيالفقيهيونسبنمحمد(1)1الدينعمادالشيخ

بعدبغدادإلىرسولاوبعث،بالموصلالشافعيةرئيسوكان،الكثيرةوالفنونالتصانيفصاحب

الأموالفييعاملإنه)13(ويقال،الطهارةفيكثيرةوسوسةعندهوكان،)12(أرسلانالديننورموت

عكسولو،بأحمالهاالجمالأ(وتستربطون)دشرابكممنالبعوضتصفونقيلكما))14(العينةبمسألة

العضوأتغسلأنكعنكبلغنيشيخيا:لهفقالالموله)16(البانقضيبيومافلقيه،لهخيرالكانالأمر

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

13

14

16

ظفر.بعرفاتكانوالما:ط

تعالئ.اللهشاءإنالجزءهذامن617سنةوفياتفيقتادةترجمةسترد

.سود:ب

.(78)الروضتينذيلفيوالخبر،اشترىوفيها:ط

.635سنةوفياتفيالأشرفترجمةسترد

.(جسق)والتاجالقاموس.القصر:"الجوسق"

عم.:ط

.(49)القلوبترويح.627سنةالدينصلاحبنخضرتوفي

وفيها،الربوةمنبالقربتورىحافةعلىالنشوابنبستانوهي،خربتالتيدمشقبساتينمساكنأحسنالدهشة

.(186)دمشقغوطة"الجوامعجمع"الشهيركتابهالسبكيالدينتاجألف

.الأعيانمنتوفيوفيها:ط

الروضتينوذيل(8558/)الزمانومرآة(9602/)التاريخفيالكاملفي-الموصليالدينعمادالشيخ-ترجمة

أعلاموسير(13002/)الإسلاموتاريخ(4253/)الأعيانووفيات(2226/)النقلةلوفياتوالتكملة(08)

.(763/)الذهبوشذرات(554/)السبكيوطبقات(528/)والعبر(1/2894)النبلاء

.(706)وفياتفيترجمتهتقدمت

يعامل.وكان:ط

ذلكمنأقلنقدبثمنالثمنقبضقبلالمشتريمنيشتريهاثم،مؤجلبثمنسلعةالرجليبيعأنوهيالعينة

.(027)واصطلاحالغةال!هيالقاموس.القدر

.تستحلونأيوتسترطبون:الصحيحولعل.تشترطون:أ

تحريف.؟لموكةا:ط
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ففهم؟)2((وباطنكقلبكلتستنظفاتأكلهاالتياللقمةتغسللافلمالماءمنبإبريقأعضائك،)1(من

سنة.وسبعينثلاثعنرجبفيبالموصل()3(وفاتهوكانتالمعاملةوتركإليهأشارأماالشيخ

."الحمدونيةالتذكرة")5(صاحب،حمدونبنمحمدبنالحسنسعدأبوالدينتاج)4(حمدونابن

،العضديالمارستانالخليفةوولاه،وغيرهاالمنسوبةالكتببجمعاعتنى،بارعافاضلاوكان

.()7(بهافدفناقريشمقابرإلىوحملبالمدائن)6(وفاتهوكانت

،كيكاوس)12(ولدهبعدهبالملك)11(وقام،)01(أرسلان)9(قليجابنخسروشاه)8(الرومصاحب

بدمشق،القلعةنائبالعادليبزغشالدينصارمكيقباذ)13(أخوهملكعشرةخمسسنةفيتوفيفلما

الغنيعبدالحافظنفىالذيهوالرجلوهذا،المظفري)14(الجامعغربيبتربتهودفنصفرفي(مات)

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

وحدها.طعن

لتغسل....لاتستنظففلم:أ

بالموصل.توفي،ذلكفتركأرادماالشيخففهم:ط

النقلةلوفياتوالتكملة،سعيدأباوكناه(9603/)التاريخفيوالكامل(9184/)الأدباءمعجمفي-حمدونابن-ترجمة

.(2123/)للزركليوالأعلام(756/)والشذرات(57/)والعبر(97)الروضتينوذيل(2522/)

الحسنسعدأبيبنمحمدالمعاليأبيلأبيهوهوكثيرابنإلىبالإضافةالعبرفيوالذهبيشامةأبوفيهوقعوهمهذا

الذهبييقللم:بشارقال).المنذريوالحافظالأثيرابنالوهمهذاإلىنبهوقد،حمدونبنعليبنمحمدابن

وقد،الإسلامتاريخمنمختصروالعبر،ذلكإلىمحققهينتبهفلم،العبرمن"بن"لفظةسقطتولكن،هذامثل

فيترجمهحينماالأبإلىالكتابنسبكما(13918/)الإسلامتاريخ"التذكرةمصنفابنوهو":فيهقال

3/353()الوفياتوفوات(4385/)الأعيانوفيات.(12284/)الإسلامتاريخمن562سنةوفيات

.(756/)الذهبوشذرات(2357/)بالوفياتوالوافي

توفي.:ط

وحدها.طعن

قلجبنكيخسروالدينغياث:وفيه(2291/)النبلاءأعلاموسير(85)الروضتينذيلفي-خسروشاه-ترجمة

.رسلان

بالتركية.السيفوهو.قليج:فيهويقال:هامشهوفي،قلج:النبلاءأعلاموسير:طفي

بالتركية.الأسدوهوأرسلانفيهويقال:هامشهوفي.رسلان:النبلاءأعلامسيرفي

وستمئة.سبعسنةالأشكريملكقتله:النبلاءأعلامسيروفي،وقامفيهامات:ط

أعلاموسير(97)الروضتينوذيل(8395/)الزمانومراة(9327/)الكاملفيوترجمته،كيكايرس:ط

.(3263/)الكروبومفرج(22137/)النبلاء

.الجزءهذامن636سنةوفياتفيترجمتهسترد

داودأبوعليهالمنفقوكان،895سنةعمرأبوبعمارتهشرع،وبالمظفريالحنابلةبجامعالمشهورالجبلجامع

(231-023)الطالبتنبيهمختصر.إربلصاحبكوكبريالمظفروكملهالمالمنعندهمانفدحتىمحاسن

.(373)الأطلالومنادمة
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)2(الزكيابنعليهقاممنجملةفيوكان)،المجلسعقدكانيديهوبين،مصرإلى)1(المقدسي

العدلالحكمربهمعندواجتمعواعليهقامممنوغيرهمأربعتهمتوفواوقد،الذولعي)3(والخطيب

.(سبحانه

تنسبوإليهالصلاحيةالدولةأمراءأحدجهاركس)5((لهاويقال))4(شركسالدينفخرالأمير

.قبرهوبها)8(خاتون)7(تربةتجاهبالسفح(شركس)6(قباب

أعلاها(في)وبنىإليهالمنسوبةبالقاهرةالكبرىالقيساريةبنىالذيهوهذا:)9(خلكانابنقال

وعظمهاحسنهافيالبلدانفينظيرالهايروالمأنهمالتجارمنجماعةذكروقد،وربعامعلقامسجدا

بنائها.!احكام

أنفس.أربعةبمعنىوجهاركس:قال

تركتوفيفلما،وهونين)12()11(وتبنينوالشقيف)01(بانياسعلىللعادلنائباكانوقد:قلت

خطلباالدينصارمالأميروهومدبرالهوجعلأبوهيليهكانماعلىالعادلفأقزهولداصغيرا

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

11

12

السابق.الجزءمن006وفياتفيترجمتهتقدمت

السابق.الجزءهـمن895سنةوفياتفيالزكيابنالقاضيترجمةتقدمت

السابق.الجزءمن(895)وفياتفيالدولعيترجمةتقدمت

الأعيانووفيات(238-2/237)النقلةلوفياتوالتكملة(8/558)الزمانمرآةفي-شركس-ترجمة

والعبر(13/918)الإسلاموتاريخ(3/113)الفداءلأبيوالمختصر(97)الروضتينوذيل(1381/)

.(706/)الذهبوشذرات(135)الصالحيةوتاريخ(527/)

ومعناهمهملةسينثممفتوحةكافثم،راءالألفبعد،الهاءوفتح،الجيمبكسر:جهاركس:خلكانابنقال

أنفس.أربعة:بالعربية

وكلهالمدارسبحارةأيضأوشممى،دمشقأحياءمنبالشركسيةاليومالمعروفالحيهي:"الجركسيةقباب"

العفيف.منطقةإلىعربيابنجامعمنويمتد،قباب

.(95)الصالحيةتاريخفيتربتهاعنطولونابنتحدث

.الجزءهذامن643سنةوفياتفي--خاتونترجمةسترد

.(1/381)الأعيانوفيات

شقيف،باسممواضعأربعةياقوتذكروقد.وفاء،تحتمنمثناةياءثم،ثانيهوكسر،أولهبفتح:شقيف

.(3356/)البلدانمعجم.الساحلفيبانياسقربجداحصينةقلعةوهي:أرنونشقيف:هناوالمقصود

المطلةعامربنيجبالفيبلدة:أخرىونون،ساكنةوياء،النونوكسر،ثانيهوتسكين،أولهبكسر-"تبنين"

.(241/)البلدانمعجم.وصوردمشقبينبانياسبلدعلى

البلدانمعجم.عاملةجبالفيبلدة:أخرىونون،ياءثم،ونون،السكونثم،بالضم!هونين42!)
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.عشرةخمسسنةإلىالصبيموتبعدبهااستقلثم،التبنيني)1(

بناللهعبدبنالمنعمعبدبنمنصور،الفتحوأبوبكروأبوالقاسمأبوالرحلةالمعمرالكبيرالشيخ

.النيسابوريالفراوي)2(الفضلبنمحمد

فيبنيسابوروفاتهوكانت،وغيره)4(الصلاحابنوعنه،وغيرهم)3(أبيهوجدوجدهأباهسمع

سنة.وثمانينخمسعنالسنةهذه)5(شعبان

.()7(أعلمواللهأالسنةهذهمنشوالفيوفاتهكانت،البلدواليوالد)6(العقيبي

وستيئةتسحسنةخلت5ث!

مقاتلةفيمصربلادمنبدمياطوالفائز)11()01(والمعظم)9(الكاملوأولاده)8(العادلاجتمعفيها

.(97)الروضتينذيلفيمايوافقوهووبأعنهناوما.التنيسيقطلبا:ط(1)

(08)الروضتينوذيل(2/228)النقلةلوفياتوالتكملة(3/866)البلدانمعجمفي-الفراوي-ترجمة)2(

(6402/)الزاهرةوالنجوم(5/91)والعبر(21494/)النبلاءأعلاموسير(793)للدمياطيوالمستفاد

.(764/)والشذرات

إلىنسبة،واوالألفوبعدالراءوفتحالفاءبضم(2002/)اللبابفيالأثيرابنقيدهوقد.الفزاري:أ

.(4542/)البلدانومعجمخوارزميليممابليدة:فراوة

التكملة"أبيهوجد،وجده،أبيهمنسمع":المنذريقال،أثبتناماوالصواب.وجده:وب،وجدها:أ)3(

محمدهوأبيهوجد،(13/102)الإسلامتاريخ"وأبيه،وجدهأبيهجدمنسمع":الذهبيوقال،(2228/)

إلىبرحلتهعساكرابنقصدهالذيوهو،راويألفالفراوي:يقالكانالذيعساكرابنشيخالفراويالفضلابن

-322)المفتريكذبوتبيين،خراسانوبلادالشامبلادبينالثقافيالتبادل:المحققكتابينظر.خراسان

.(بشار)(325

.الجزءهذامن(643)سنةوفياتفي-الصلاحابن-ترجمةسترد)4(

السنة.هذهفيشعبانفيبنيسابورتوفي:ط)5(

والدوهوشوالمنوالعشرينالتاسعفيدمشقظاهربالعقيبةتوفيإنهوقال(08)الروضتينذيلفيشامةأبوذكره)6(

دمشق.واليالدينقاسم

منها.:ط)7(

.615وفياتفيالعادلترجمة)8(

.635سنةوفياتفيترجمتهالكاملالملك)9(

هـ.626سنةوفياتفيترجمتهالمعظمالملك(01)

هـ.617سنةوفياتفيترجمتهالفائزالملك(11)
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مسرعافساروكوكبعجلونقلعةبيدهوكانت،الأمراء)2(أكابرأحدالجبلي()1سامةغيبتهمفاغتنمالفرنج

القدسإلىفسبقه(الشامصاحبأالمعظمولدهإثرهفيالعادلفأرسل،البلدينليسلم)3(الشامإلى

يردهفشرع،النقرسأصابهقدكبيراشيخاوكان،صهيونكنيسةفيعليهفرسمعليهوحمل)4(الشريف

الكرك)5(قلعةإلىوأرسلهوأموالهوأملاكهحواصلهعلىفاستولىفيهينفعفلمبالملاطفةالطاعةإلى

بابفىاخلوحمامهدارهذلكمن،دينارألفألفمنقريبامنهأخذ)6(ماقيمةوكان،بهافاعتقله

إلىحواصلهونقلت،كوكبحصنوخرب،للشافعيةمدرسةالبادرائيجعلهاالتيهيوداره،السلامة

المعظم.وولدهالعادلاستجدهالذيالطورحصن

الذيوهو،الشرقإلىونفي،أموالهعلىواحتيط،شكر)1(ابن(الدينصفيأالوزيرعزلوفيها

يصلأنقبلالحافظفتوفي،المغربإلى)8(الغنيعبدالحافظبنفيالمصريةالديارإلىكتبقدكان

.(1)0الشرفإلىالوزيربنفيوجلعزاللهوكتب،)9(كتابه

منوتمكنعظيئمشربسببهحصل)12(أنطاكيةمدينةعلى(اللهلعنهأقبرص)11(صاحباستولىولما

كثيراخلقامنهمقتل،أنطاكيةحولالذينالتراكمين)13(علىسيمالا،المسلمينبلادعلىالغارات

برأسهوطافوافقتلوهالأوديةبعضفيمنهأمكنهمأنوجلعزاللهفقدر،(كثيراشيئاأغنامهممنوغنم)

أغار)14(الذيوهو،هنالكبهفطيفمصرإلىالعادلالملكإلىرأسهأرسلواثم،البلادتلكفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

تاريخفيالذهبيوخطوالأصلينطمنهناوما،ظاهرتحريفوهو"أسامة"المطبوعةالكتببعضفيوقع

مدرسةصيرتالتيسامةدارصاحبالجبليسامةنكبةفيها:شامةأبوقال":قال،(13/25)الإسلام

مراةفيالخبروتفاصيل"منهماستوحشقدبالقاهرةسامةوكان..الجوزيسبطالمظفرأبوقال..الباذرائية

.(بشار)المعظممعالسبطوكان(561-8056/)الزمان

.العلماءأكابر:ب

ليستلم.دمشق:ط

وحدها.أعن

بقلعة.فاعتقلهوأرسله:ب،أ

.أخذه:ط

.622سنةوفياتفيسترد-شكرابن-ترجمة

بنفي.فكتبالشاممننفيهبعدمنهاالغنيعبد:ط

.الكتابيصلأنقبلاللهرحمهالغنيعبدالحافظفتوفي:ط

وفاقا.جزاءالمقدسةالأرضعنونفاه،والشروالفتنالزلازلمحل:طفيوبعدها،الشرقإلىبنفيه:ب،أ

القبرسي.البال:الروضتينذيلفي

فحصل.:ب،أ

.(81)الروضتينذيلانظر،التركمانيقصد

.أغاركانالذيوهوهنالكبهفطيفالمصريةالديارإلىالعادلالملكإلىأرسلوهثم:ب،أ
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.(،)1الملوكعنهوعجزاوسبىفقتل،مرتيندمياطثغرمنمصربلادعلى

توفي:منهاالأولربيعوفي

الدماءسفكقدكانإنه:يقال،خلاطصاحب،العادلابن)2(أيوبالديننجمالأوحدالملك

،،العادلبنأموسى)3(الأشرفالملكأخوهبعدهووليها،عمرهاللهفقصف،أهلهاإلىأالسيرةوأساء

.كثيرافأحبوه،أهلهاإلىفأحسن،السريرةجيدالسيرةمحمودوكان

:(4)توفيوفيها

الله.رحمهاليمنيالصيفأبيبنإسماعيلبنمحمد)5(بمكةالشريفالحرمفقيه

الكثيروسمعكثيراكتب،المحدثالمقرئالقفصيبكرأبيبنمحمدبن)6(إبراهيمإسحاقوأبو

.،اللهرحمه1،الصوفيةبمقابرودفن

شرحفيالمحصل"كتابله،مروأهلمن)8(الديباجيمحمدبنسعدبنمحمدالفتحوابو
)7(ء

ثنتينعن)9(السنةهذهفيوتوفي،الحديثسمع،عالماثقةوكانالنحوفيللزمخشري"المفصل

سنة.وتسعين

الحنبلي.النعالمكارمبنعثمانبنمحمود1(الثناء)1أبو(1العابد)0الزاهدالصالحالشيخ

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

وحدها.طعن

أعلاموسير(531/)والعبر(13212/)الإسلاموتاريخ(81)الروضتينذيلفي-الأوحدالملك-ترجمة

.(06)القلوبوترويح(796/)الذهبوشذرات(0/2131)النبلاء

.635سنةالأشرفالملكترجمةسترد

.الأعيانمنتوفيوفيها:ط

وطبقات(2264/)النقلةلوفياتوالتكملة(9703/)الأثيرلابنالتاريخفيالكاملفي-الصيفأبيابن-ترجمة

.(141)الخواصوطبقات(591/)السبكي

وتاريخ(182)الروضتينوذيل(2247/)النقلةلوفياتوالتكملة(8156/)الزمانمرآةفي-القفصي-ترجمة

.(13/012)مالإسلا

.واوبلا،أب:ط

النقلةلوفياتوالتكملة(014-3913/)الرواةوإنباه(1/927)الدبيثيابنتاريخفي-الديباجي-ترجمة

الوعاةوبغية(398/)بالوفياتوالوافي(151/)إليهالمحتاجوالمختصر(08)الروضتينوذيل(2241/)

(/1111).

عن.فيهاوتوفي:ط

وذيل(82)الروضتينوذيل(2245/)النقلةلوفياتوالتكملة(8562/)الزمانمرآةفي-النعال-ترجمة

.(707/)الذهبوشذرات(181)الجوهريةوالقلائد(6572/)الزاهرةوالنجوم(263/)الحنابلةطبقات

=وكناه.رجبابنوذيلالروضتينوذيلالزمانمراةفيمايعضدههناوما،تحريفوهو"البقاءأبو":ط
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المقادسةمنالعلمأهلإليهيأويالأزجببابرباطاوبنى،وسياحاتومجاهداتعباداتلهكان

عنوينهىبالمعروفيأمروكان،القرآنوقرأالحديثسمعوقد،إليهمويحسنيؤثرهموكان،وغيرهم

الثمانين.جاوزوقد(1)السنةهذهفي(وفاته)وكانت.المنكر

وستهئةمحشرسنةخلت5ث!

إلىالخيولتصللئلاالجامعإلىالطرق)3(أفواهعلىسلاسلبوضعالجمعأيام)2(العادلأمرفيها

.)4(عليهموالتضييقبهمالتأذيعنللمسلمينصيانةالجامعقريب

دمشقصاحبالناصر)6(الملكوالدوهو،حلبصاحب)5(غازيللظاهرالعزيزالملكولدوفيها

الهائلالحائطذاتبالسفحوالأخرى،الفراديسبابداخلإحداهما،دمشقداخلالناصريتينواقف

التتار)7(.ملكهلاكومعالذينالتتارأسرهالذيوهو،قليلاإلامثلهايوجدلاإنهقيلالتي،المتينةوالعمارة

دمشقأهلفتعجبالكرج(صاحب)إلىهدية)9(ليحمل)8(المصريةالديارمنبالفيلقدم:وفيها

.()01خلقتهبديعومن،جدامنه

واكرمهالناسفتلقاه،الحجقاصداحلبمنالدينصلاحالسلطانبنخضرالظافر)11(الملكقدم:وفيها

)13(الكاملحاشيةتلقتهيسيرةمراحلإلامكةوبينبينهيبقلمفلما،(دمشقصاحبأ)12(المعظمعمهابن

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

.(بشار).لشكراأبا:المنذري

توفي.:طفي

هـ.615سنةالعادل!الملكترجمةسترد

السكك.أفواه:الروضتينذيلوفي،الطريقأبواب:ب،أ

.الصلاةإلىالمارينعلىيضيقواولئلابهمالأذىعن:ط

هـ.613وفياتفي-الظاهرالملك-ترجمةسترد

هـ.965سنةالناصرالملكترجمةسترد

مختصرفيالمدرستينوترجمة.وحدهاطعنوالباقي.التتارملكهلاوونأسرهالذيالناصريتينواقف:ب،أ

الأطلال!.ومنادمة،الطالبتنبيه

مصر.من:ط

.(13/27)الإسلامتاريخوينظر،أحسنأثبتناهوما"فحمل":طفي

خلقه.بديعومنجدامنهالناسفتعجبالكرجصاحبإلىهديةفحملمصرمنبالفيلقدموفيها:ط

.(49)القلوبترويحهـ.627سنةالظافروترجمة،تحريف.الظاهرالملك:ب

هـ.627سنةوفياتفيترجمتهستردالظافرالملك

هـ.635سنةفيترجمتهستردالكاملالملك
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قيدوني:لهمفقال،اليمنلأخذجئتإنماوقالوا،مكة)1(إلىالدخولعنوصدوهمصرصاحب

الناسمنطائفةفهم،وصدكبردكأمرناوإنمامرسوممعناليس:فقالوا،المناسكأقضيوذروني

لماوتباكوابهفعلماعلىالناسوتأسف،الشامإلىورجعحجهمنفتحللفتنةوقوعمنفخافبقتالهم

منه.اللهتقبل،ودعهم

السلطانأنبهيخبر)2(الكنديالدينتاجالشيخإلىبخراسانالحنفيةفقهاءبعضمنكتابوصل:وفيها

فأنكروهم،بنفسهأخبارهمليكشفالتتربلادودخل،أصحابهمننفرثلاثةفيتنكرتكشبنمحمدشاهخوارزم

الآخروصاحبهالملكمنواستوثقوا)4(إليهجاؤوابمايقراولمماتاحتىاثنين)3(منهمفضربواعليهمفقبضوا

قلت:.مملكتهإلىفعادمعسكرهإلىالسلطانورجع،افسلمااهربااللياليبعضفيكانفلما،إسارأ)5(

.اأعلموالله1،الأميرمسعوداابنأمعالمعركةفي()6أسرهمنتقدمماغيرالمكاتبةوهذه

رطلأ،وسبعونخمسةالذهبمنتحتهافوجدحلبخندقفييحفرونوهمبلاطةظهرت:وفيها

الحلبي.بالرطلوعشرونخمسةالفضةومن

توفي:وفيها

عليبنمسعودبنأحمدالفضلأبوالشيخ،ببغدادحنيفةأبيمشهدومدرسالحنفيه)7(شيخ

.المذكوربالمشهدودفن،المظالمإليهوكان،)8(التركستاني

بابن)11(ويعرف،الحنبليالدينفخر،الحسينبنعليبن)01(إسماعيلمحمد)9(أبووالشيخ

المثي.ابنغلامالفخر:لهويقال،الماشطة

مكة.دخولعن:ط(1)

هـ.613وفياتفيترجمتهوسترد،نحويخطأوفيها.الكندياليمنأبوالدينتاج:ط)2(

وحدها.طعن)3(

فيه.جاؤا:ط(4)

.أسرا:ط)5(

.أسرهنوبةغيرالمرةوهذهملكهعلىالسلطانرجع:ط)6(

الإسلاموتاريخ(2/274)النقلةلوفياتوالتكملة(9/703)الأثيرلابنالكاملفيالتركستانيترجمة)7(

.(776/)الذهبوشذرات(2601/)السنيةوالطبقات(1/172)إليهالمحتاجوالمختصر(13/232)

الترجمة.مصادرمنصححتهتحريفوكلها.الرسياني:وأ،الرستاني:وب،الرساني:ط)8(

(85-82)الروضتينوذيل(2272/)النقلةلوفياتوالتكملة(8565/)الزمانمرآةفي-المنيابن-ترجمة)9(

طبقاتوذيل(1244/)إليهالمحتاجوالمختصر(22/28)النبلاءأعلاموسير(13/233)الإسلاموتاريخ

.(776/)الذهبوشذرات(6012/)الزاهرةوالنجوم(266/)الحنابلة

.ب،أفيوهي(بن)لفظةزيادةوفيه،الفضلبأبيأحديكنهفلمخطانوفيها.إسماعيلبنالفضلأبو:ط(01)

.واوبلا.يعرف:ط(11)
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ثم،)2(للخليفةقرايافيالنظريليوكان،)1(الخليفةبجامعحلقةله(كانتوأالخلاففيتعليقةله

الهجاءكثيرمريدأشيطانامدبرأمحمدولدهوكان،اللهرحمهماتأنإلىلهلاشيءفقيرأبيتهفلزمعزله

.ماتأنإلىوحبسلسانهفقطع،بالباطلالأمرأولياءإلىبالناسوالسعاية

.حديدةبنأحمدبنعليبنسعيد،)4(المعاليأبو)3(الدينمعزوالوزير

أربعسنةفيللناصر)6(الوزارةولي،)د(الأنصاريحديدةبنعامربنقطبةالصحابيسلالةمن

فأقاممهديابنموت)9(بعدعادثم،)8(مراغةإلىفهرب)7(مهديابنسعايةعنعزلهثم،وثمانين

الله.رحمهماتأنإلىالناسإلىوالإحسانالصدقاتكثيروكان،محترمامعظماببغداد

الخليفتي.،إ().الناصرياللهعبدبنوسنجر

أنهاتفق،النفسساقطذليلأبخيلاذلكمعوكان،متسعةوإقطاعاتوأملاككثيرةأمواللهكانت

ومع،يسيبرنفبرفي)11(الأعراببعضفاعترضه،وخمسمئةوثمانينتسعسنةفيالحاجأميرخرج

)12(
دينارألفخمسينالأعرابيئمنهفطلب،)13(الأعرابيمنالذلفدخله،فارسخمسمئةسنجر

إلىودفعهادينارألفخمسينمنهالخليفةأخذبغدادإلىعادفلما،إليهودفعهاالحجيجمنسنجرفجباها

مكانه.طاشتكينوولىوعزلهأصحابها

الأديب.الشافعيالفقيه،عسكربننصربنإبراهيم،إسحاقأبو،الدينظهير(،)14السلاميةوقاضي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

)14(

.(بشار)ببغدادالخلفاءشارعفياليومإلىبقيةمنه،القصربجامعالمعروفهو

الخليفة.قرابا:ط

2275/)النقلةلوفياتوالتكملة(8567/)الزمانومراة(9703/)الأثيرلابنالكاملفي-حديدةابن-ترجمة

.(13/238)الإسلاموتاريخ(219/)إليهالمحتاجوالمختصر(85)الروضتينوذيل(276-

حديد.بابنالمعروفعليبنسعدالمعانيأبو:الأثيرلابنالكاملفي

.(32821/)الاستيعاب

هـ.622وفياتفيالناصرترجمةسترد

لدينالناصرالملكوزيرالحسنأبوالديننصيرالرازيالمازندرانيالعلويحمزةبنمهديبنناصرهومهديابن

.(8313/)والأعلام(263-262)الطقطقيلابنالفخريهـ.617سنةتوفيالله

عنها.الحديثتقدممراغة

وحدها.طعن

.(86-85)الروضتينذيلفي-الناصريسنجر-ترجمة

دهمش.لهيقال:الروضتينذيلفي

سنجر.معوكان:أ

وذله.يلقهفلم:شامةأبيوعبارة.الأعرابيعلىفدذ:ب،أ

السين-بفتح:والسلامية(13233/)الإسلاموتاريخ(137/)الأعيانوفياتفي-السلاميةقاضي-ترجمة
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في،شعرهمنوأنشدعليهوأثنى،")2(الوفيات"فيخلكانوابن")1(الخريدة"فيالعمادذكره

()3(المتقاربمنأ:مكيلهيقالأصحابهوفي،زاويةله

تستمعأنالنصيحةفحقالنصيح)4(قوللمكيقلألا

تتبع؟سنةالغنابأن)5(دينهمفيالناسسمعمتى

يقعحتىالجمعفيويرقصالبعيرأكلالمرءيأكلوأن

واستمعطربمندارلماجائعاالحشاطاويكانولو

القصعإلاالقومأسكروماالإلهبحبسكرنا:وقالوا

والشبعريهايهيجها)6(أخصبتإذاالحميركذاك

)7(بالبدعحاديهمترنمإذالحاهميهزواتراهم

انصدعما)8(تليتلووياسينيئنوهذاهذافيصرخ

عساكر.بناللههبةبنالحسنبنمحمدبنأحمد،الفضلأبوالأمناء)9(وتاج

سمع،)12(الرحمنعبدوالفخر(1الأمناء)1زين1()0أخويهمنأكبروهو،والروايةالحديثبيتمن

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

دجلتهاشرقيعلىالموصلبنواحيبليدةوهي:هاءثمتحتهامنمثناةياءالميموبعد،اللاموتشديد،المهملة

القديمةالسلاميةخربتوقد:خلكانابنوقال.دجلةشاطىءعلىمشرفةبغدادإلىللمنحدرفراسخثمانيبينهما

(3234/)البلدانمعجم.أيضاالسلاميةوسفوهاأخرىبليدةمنهابالقربوأنشئت،قاضيهاالظهيركانالتي

.(1/37)الأعيانووفيات

.لجريدةا:ط

.(1/37)الأعيانوفياتفي

السلاميةمنبالقرببليدةوهي-بالبوازيجوكان:التاليةبالمقدمة(1/38)الأعيانوفياتفيالأولىالستةالأبيات

فيهم:فعمل،مكيشيخهماسمالفقراءمنلجماعة-زاوية

ناصحوهو،ونصاحيةونصاحةنصحا--كمنعهولهنصحه:نصح:القاموسوفي.النصوح:والوفياتب،أ

الصادقة.:النصوحوالتوبة.ونصاحنصحجونصيح

.(أن):ب،أ

ينقزها.:الوفياتفي

.الأعيانوفياتفييليهالذيولاالبيتهذاليس

.الوزنولاالمعنىبهايستقيمولا،تلينلوويبس:ط

الإسلاموتاريخ(86)الروضتينوذيل(2435/)النقلةلوفياتالتكملةفي-عساكرابنالأمناءتاج-ترجمة

.75()7/الذهبوشذرات(6012/)الزاهرةوالنجوم33()5/والعبر(2226/)النبلاءأعلاموسير(023/)13

.والأمناءالفخرزينإخوته:ط(

هـ.627وفياتفيالأمناءزينترجمةسترد(

هـ.562سنةوفيات-فيعساكرابن-الفخرترجمةسترد(
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يوم)3(وفاتهوكانتالكندياالدينتاجللشيخأصديقاوكان،والصائن)2()1(القاسمأبيالحافظعميه

.(اللهرحم!1،القدممسجدمحرابقبليودفنرجبثانيالأحد

.)5(الحسني)4(الرمليالنسابةالعلىوتاج

إنا:لهفقالأ،الكلبيدحيةإلىينسبوكان،)6(دحيةبن(الخطابأبيبالشيخأبامداجتمع

)7(-0"5.

الموصلية.مسائلهفيبالكذبدحيةابنفرماه،يعمبدمدحيه

توفي:منهاالمحرموفي:االكاملفيأالأثير)8(ابنقال

أعلموكانالحديثسمع،الموصليهبل)01(بنأحمدبنعليوهو،المشهورالطبيب)9(المهذب

.الأخلاقحسنالصدقةكثيروكان،(1حسن)1تصنيففيهوله،بالطبزمانهأهل

العزيزعبدبنعيسىموسىأبووهو"بالقانون"المسماةالمقدمة)13(صاحب)12(الجزولي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

السابق.الجزءهـفي571سنةوفياتفيدمشقتاريخصاحبعساكرابنالحافظ

هـ.563سنةوفياتفيعساكرابنالصائن

الأحد.يومتوفي:ط

العلى.تاجلهيقالكانالكلبيوالنسابة:ط

الكلبي""فلفظة؟!"الحسيني"مع"الكلبي"يجتمعكيفإذ،قبيحتحريفوهو"الحسينيالكلبي":ط

:قال،(235/)13الإسلامتاريخفيالذهبيبخطكما"الحسني":صوابها"الحسينيو"،"الرملي"صوابها

بنالأعزبنالأشرف:العلىتاجواسم..بامدكانالذيالرافضيالرمليالحسنيالنسابةالشريف،العلىتاج"

بشيخناوصفهالذيالمعروفالشيعيطيأبيابنتاريخمنلهمطولةترجمةنقلثم."الحسنيالعلويهاشم

."الكذبعلىجريئأوقحاإلاهذاكانما":ترجمتهآخرفيالذهبيوقال.الشاعرالواعظالنسابةالحافظالعلامة

هـ.633سنةالكلبيدحيةابنترجمةسترد

الكلبي.دحية:ط

الرواية.فيبخلاف(9703/)التاريخفيالكامل

(2231/)الرواةهـانباه(915)الحكماءوتاريخ(9703/)التاريخفيالكاملفي-هبلابنالمهذب-ترجمة

(536/)والعبر(13243/)الإسلاموتاريخ(042)العبريابنومختصر(2266/)النقلةلوفياتوالتكملة

.(797/)الذهبوشذرات(2013/)والدارس(6902/)الزاهرةوالنجوم(502)الهميانونكت

الحروفثانيةوالباءالهاءبفتحالصفديقيدهوقدمصادرهفيماوأثبتنا.تحريفوهو؟مقبلبن:الأصولفي

.لاموبعدها

نفيسةنسخةومنههـ،ا364-1362مجلداتأربعفيأبادبحيدرطبع"الطبفيالمختار"كتابهو:بشارقال

هـ.061سنةكتبتبغدادبجامعةالعلياالدراساتمكتبةفي

-بالكاف-كزولةلهويقال،جزولةإلىالنسبةهذه:لامبعدهاالواووسكونوالزايالجيمبضمخلكانابنقيده

البربر.منبطنوهي

والعبر=(13017/)الإسلاموتاريخ(3488/)الأعيانووفيات(2378/)الرواةإنباهفي-الجزولي-ترجمة
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المغربي.النحوي(1اليزدكتني)ثم-البربرمنبطن-الجزولي

فهمعنبتقصيرهميعترفونوكلهم،وتلامذتههوشرحها)2(،البديعةالمشهورةالمقدمةمصنف

مراكش،خطابةووليبلادهإلىعادثم،بريابنعنوأخذمصر)3(قدم.منهاكثيرةأماكنفيمراده

أعلم.فاللهقبلهاوقيلالسنةهذهفي)4(وفاتهوكانت

وسقمئةممشوةإحرفىسنة5!رت!لم

فصارسيروانا)6(ذلكقبلوكان،)5(عندهأمرائهأخصاءمنأميراشاهخوارزمالملكأرسل:فيها

شاهلخوارزموخطب،السندبلادحدودوإلىومكران)8()7(كرمانلهففتحجيشيىفيفبعثه،خاصاأميرا

نأخانكشليأصحابالتتارمنخوفاسمرقندبنواحيإلايصيفلاشاهخوارزموكان،)9(النواحيبتلك

تتاخمهم.التي(01)بلادهأطرافعلىيتوثبوا

الكبير،السبعناحيةمنوبدؤوا(الأموي)الجامعداخلتبليطفيشرعوفيها:)11(شامةأبوقال

.(بتبليطه)13الناسفاستراح،وجورأحفرأذلكقبلالجامعأرض()12وكانت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

سنةووفاته(05-794/)الذهبوشذرات(2236/)الوعاةوبغية(1/2794)النبلاءأعلاموسير(524/)

هـ.706

التاءوفتح،الكافوسكون،المهملةالدالوفتح،الزايوسكون،تحتهامنالمثناةالياءبفتحخلكانابنقيدها

جزولة.منفخذإلىالنسبةهذه،نونوبعدها،فوقهامنالمثناة

شرطها.وقد:ب

لمصرية.الديارا:ب،أ

توفي.:ط

.تاجولقبهبكرأبواسمهأميرأبيهأمراءمنكانأنه(9803/)الأثيرابنذكروقد.عنه:ب

فاتصلالسعادةجاءتهثمالأسفارفيالجماليكريجمالاأمرهابتداءفيوكان:الأثيرابنقال.سيروانيا:ط

مدينةفولاهعسكرهأمراءأعيانمنصارأنإلىفقدمهوأمانةجلدامنهفرأىجمالهسيروانوصارشاهبخوارزم

دولته.أمراءجميعمنأكثربهفوثقكثيرأتقدماخوارزمشاهعندفتقدموشجاعةوحزمرأيلأاعا*نوى،زوزن

.(4544/)البلدانمعجم.أشهروالفتح،كسرتوربما،نونواخره،السكونثم،بالفتح:كرمان

البلدانمعجمأعجميةنونوآخره،وراء،السكونثم،بالضم:ومكران.تحريفوهو،نكران:أ

(5/917).

.البلادبتلكلهوخطب:ط

.البلادتلكأطرافعلىيثبواأن:ط(

الرواية.فيبخلاف(86)الروضتينذيل(

.وكانالكبيرالسبعبناحيةبدأ:ب،أ(

تبليطه.في:ط(
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علىوقفاهناككانوفرنقايمازوحمامكثيرةدورفأخربتالقيمازيةيليمما)الخنددتىوسع:وفيها

.(()1النوريةالحديثدار

الجابية.بابظاهرعاتكةقبربناحيةإليهالمنسوبالفندق)3(المعظمبنى:وفيها)2(

)5(أيبكالدينعزمملوكهإلىوسلمهاعنهاوعوضهقراجا)4(ابنمنصرخدقلعةالمعظمأخذ:وفيها

وأربعين.أربعسنةأيوبالديننجممنهانتزعهاأنإلىيدهفيفثبتت،المعظمي

ومعهالقعدةذيعشرحاديفيالهجنعلىالكركمنركب.العادلطابنالمعظمالملكحج:وفيها

)8(وبنى.والعلاتبوكطريقعلىفسار،وخلق)7(دارهأستاذالدينعز)6(أيبكومملوكهموسكابن

مفاتيحهاإليهوسلم)9(سالمصاحبهاتلقاهالنبويةالمدينةقدمفلما.أخرومصانع،إليهالمنسوبةالبركة

قارنأ،وكان،نسكهقضىلماولهذا،رأسابهيرفعفلم)01(قتادةمكةصاحبوأما،تامةخدمةوخدمه

المدينةصاحبسالمامعهاستصحبراجعاوكرالصدقاتمنإليهمحملهماالمجاورينفيوأنفق

يطردونجيشاسالممع،العادلطفأرسل،مكةصاحبمنلقيهماالماءرأسعندأبيهإلىوشكا)11(

هذهحجتهفيالمعظمأثروقد،والبراريوالجبالطالأوديةفيمنهمهربإليهاانتهوافلما،مكةصاحب

.()12اللهأثابهالحجازبطريق(حسنةآثارا)

.)13(وفنيتذلكبعدبطلتثمالعادليةالسودبالقراطيسدمشقأهلتعامل:وفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

ذلك.وغير:بفيالقوسينمكان

.(87)الروضتينذيل

هـ.626سنةوفياتفيترجمتهالمعظمالملك

.658سنةفي-قراجاابن-قتلحادثةسترد

الفداءلأبيوالمختصر(3496/)الأعيانوفيات.646سنةتوفي.صرخدصاحبالمعظميأيبكالدينعز

(3/178).

الدين.عزأبيهومملوكموسكابن:ط

.(402/)الأعشىصبح.وغيرهاالمطبخمنكلهاالأميرأوالسلطانمسكنشؤونيتولىالذيهودارالأستاذ

المعظم.وبنى:ب،أ

.612القادمةالسنةفيوفاتهأخبارسترد

هـ،617سنةتوفي.مدةمكةإمرةتولى.عزيزأبوهووقتادة(98)الروضتينذيل.عزيزبنقاسم:ب،أ

(231)الروضتينوذيل(317/)والتكملة(8617/)الزمانومراة(9532/)الأثيرلابنالكامل6180وقيل

.(7135/)الذهبوشذرات(05-694/)الزاهرةوالنجوم(22951/)النبلاءأعلاموسير

تشكى.:ط

امين.منهوتقبلتعالناللهأثابهحسنةآثارأالحجازبطريق:ب،أ

ودفنت.ذلكبعدبطلتثمالعادليةالسودالقراطيسفي:ط
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بنعمرالدينتقيبنشاهنشاهبنسليمانفتولاها)1(الإسلامسيفابناليمنصاحبمات:وفيها

،أخسيس)3(ولدهإليهايرسلأنالكامل)2(ابنهإلىالعادلفأرسل،عليهالأمراءباتفاقأيوببنشاهنشاه

عداهمممن)4(وأما،ثمانمئةمننحواالأشرافمنوقتل،(وغشم)وفتكبهافظلمفتملكهافأرسله

الأبدانمنهتقشعزماعنهذكر)6(وقد،حياء)5(وأقلهمفسقاوأكثرهمالملوكأفجرمنوكان،فكثير

العافية.اللهنسأل،القلوبوتنكره

فيها:توفيوممن

انسلخثم،الحكامعندوعدلوناظرأفتى،الحنبليالفقيهبكروسبنمحمدبنعلي)7(بنإبراهيم

نأإلىضربذلكبعدثم،الأذىغايةويؤذيهمالناسيضرب)8(النوبيببابشرطياوصاركلههذامن

صالحا.رجلاأبوهكانوقد،بموتهالناسوفرح9(دجلتمافيوألقيمات

.القادرعبدالشيخبن(01)الوهابعبدبنالسلامعبدالركن

طغتكين،بنأيوبالناصرالملكهوالإسلامسيفوابن(86)الروضتينذيلفيوالخبر،وتولاهااليمنصاحب:ط()1

.(1/521)وزامباور(58)القلوبترويح.جبريلبنغازيأثابكههـسمه161سنةمسمومأتوفي.اليمنحاكم

.ولده:ط(2)

بكرأبيالعادلالملكبنمحمدالكاملالملكبنأخسيسوهو.إليهاالكاملابنأقسيسولدهيرسلأن:ب،أ)3(

ولد،لهيعيشكانماالكاملوالدهلأنالعامةمقالةعليهوغلبتأقسيسيسمونهوالعامة.المسعودبالملكولقب

باللغةومعناه،أخسيسيسمونهولدلهيعيشلاالإنسانكانإذا:بلادنافيالأتراكبعضلهقالهذالهولدفلما

626سنةتوفي.أقسيسفسموه؟(أخسيس)لفظالعامةعلىثقلكبرفلما،بذلكفسماه(اسملهما)التركية

.(97-578/)الأعيانووفيات(272و112-6012/)الزاهرةالنجوم.بالمعلىودفنبمكة

عداهم.منوأما:ط(4)

ودينا.ءحيا:ط(5)

.ذكروا:ط(6)

الروضتينوذيل(694-2594/)النقلةلوفياتوالتكملة(571-8057/)الزمانمرآةفي-بكروسابن-ترجمة)7(

.(07-296/)رجبابنوذيل(1/233)إليهالمحتاجوالمختصر(13131/)الإسلاموتاريخ(87-88)

.النوى:ط)8(

تاريخهفيالدبيثيابنذكرفقد،بدجلةرميأنهيصحولم،الإسلامتاريخفيالذهبيونقله،شامةأبوقالهكذا)9(

دفنأنهوغيرهم(207/)الذيلفيرجبوابن،التكملةفيوالمنذري(2195باريسمجلدمن263الورقة)

وأظهر،وأطالفيهفقالللمقالمجالابكروسابنفيشامةأبووجدوقد":رجبابنقال،أبرزباببمقبرة

.(بشار)"أمثالهوفيفيهنفسهفيمابعض

النقلةلوفياتوالتكملة(8571/)الزمانومراة(9/803)الأثيرلابنالكاملفي-الجيلانيالركن-ترجمة)01(

النبلاءأعلاموسير315()13/الإسلاموتاريخ(122)3/الفداءأبيومختصر)88(الروضتينوذيل303()2/

.(783/)الذهبوشذرات(73-271/)الحنابلةطبقاتوذيل(1/571)الوفياتوفوات(22551/)
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وليوقد،ذلكفيكتبعندهووجد،النجومومخاطبةبالفلسفةمتهما)1(هووكانصالحأأبوهكان

ثوبأيوماأبوهعليهرأى)3(.نسلوامابئسولكن،الجدودنعم:)2(يقالأمثالهوفيوفيه)،ولاياتعدة

لأبيمصاحباكانوقد،عجيبشيءفهذاوكافربخاريوأما،ومسلمبالبخاريسمعنا:فقال(بخاريأ

الشرابعلىيجتمعانوكانا،فاسقامدبراالآخروكان،الجوزيبنالفرجأبيالشيخابنالقاسم

الله.قبحهماوالمردان

المكثرالمحدثالبغداديالأخضربابنالمعروفالبزاز)4(المباركبنمحمودبنالعزيزعبدمحمدأبو

.المحررالمصنفالحافظ

الله.رحمهمشهودايوماجنازتهيوموكان،الصالحينمنوكان،متقنةمفيدةكتبله

المالكي.الإسكندرانيثم،المقدسياللخمي)6(المفضل)5(الأنجببنعليالحسنأبوالحافظ

ونائب،بالإسكندريةللمالكيةمدرساوكانالمنذري)8(العظيمعبد()7(منهوسمع)السلفيسمع

الطويل،منأ:قولهشعرهومن.بهاالحكم

تمسكيوالتابعينوأصحابهمرسلخيرعنبالمأثورنفسأيا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

العربية.لسياقمخالفوهو.منهم:ب،أ

لمثله.ويقال:أ

.رأىأن:أ

للمنذريوالتكملة(903-9/803)الأثيرابنوكامل(2121/)البلدانمعجمفي-الأخضرابن-ترجمة

النبلاءأعلاموسير(13/316)الإسلاموتاريخ(3221/)الفداءأبيومختصر(88)الروضتينوذيل317(2/)

.(87-785/)الذهبوشذرات(6112/)الزاهرةوالنجوم(82-297/)الحنابلةطبقاتوذيل(2231/)

الإسلاموتاريخ(292-3092/)الأعيانووفيات(2603/)للمنذريالتكملةفي-الأنجببنعلي-ترجمة

الزاهرةوالنجوم(5/38)والعبر(40913/)الحفاظوتذكرة(22/66)النبلاءأعلاموسير(13032/)

ذيلالتي"النقلةوفيات"صاحبوهو،(787/)الذهبوشذرات(1165/)المحاضرةوحسن(6212/)

."التكملة"بكتابهالمنذرىعليها

بنمفرجالغيثأبيبنعليبنالحسنأبيبنالمفضلالمكارمأبيبنالأنجببنعليالحسنأبوالحافظ:ط

المقدسي.اللخميالحسنبنإبراهيمبنجعفربنالحسنبنحاتم

،تلميذهالمنذريالعظيموعبد،شيخهفالسلفي،البتةيصحولا"المنذريالعظيموعبدالسلفيسمع":طأفي

.(بشار)هذامنأكثرشيءالنصمنسقطولعله،النصليستقيمالحاصرتينبينمافأضفنا،معروفأمروهو

وفياتالمؤلفمصدرعنأثبتناهماوالصحيح،خطأوهو.الرحيمعبد:طأفيوهي،بفياللفظةليست

.الأعيان
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تمسكيأنلهنشر)1(منطاببمادينهنشرفيبالغتإذاعساك

تمسكيأننيرانهالفحتإذاجهنماالحسابيومغدأوخافي

.)3(خلكانابنقاله؟السنةهذهفىبالقاهرةلولمحى
-.)2(

65

وستمئةلمحشرةاثنتمسنةكلت5ث!

بدمشق.الكبيرةالعادليةالمدرسةبناءفيشرعفيها

وهو،الحرستاني)5(بنالدينجمالالقاضيإلىالحكموفوض)4(الزكيابنالقاضيعزل:وفيها

بالمدرسة)يحكمكانإنه:ويقال،بالحقوقضىبالعدلفحكم،سنةتسعينأوثمانينابن

.القواسين)8((بابعند)7(النوريةمنقريباالمجاهدية)6(

شر)9(ومنهمالناسعنذلكبزوالفزال،خيرااللهجزاهوالقيانالخمرضمانالعادلأبطل:وفيها

فقاتله،كثيرانخلاوقطع(بهاومن)االنبويةاالمدينةمكةأمير)01(قتادةالأميرحاصر:وفيها

على)11(النجدةمنهفطلبالعادلخدمةفيبالشامالمدينةصاحبوكان،حسيراخاسراخائبافكرأهلها

فاجتمع،الطريقأثناءفيفماتالأوبةفيفأسرع(ذكرناكماأجيشامعهفأرسل،،قتادةأمكةأمير

وغنمالمكيونفهرب،شديدأقتالأفاقتتلوابالصفراءأميرهافالتقاهمكةفقصدجمازأخيهابنعلىالجيش

عليه.وضيقوابهافحاصروهإليهفسارواالينبعإلىقتادةوهرب،كثيراشيئا(جماز)12منهم

.،وسبواأونهبوافقتلواالإسماعيليةبلادعلىالفرنجأغارت:وفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

المؤلف.مصدرالأعيانوفياتفيمايوافقوهو،ب،أعنهناوما.عرفمن:ط

وفاته.وكانت:ب،أ

.(292-3592/)الأعيانوفيات

.668سنةفيالزكيلابنترجمةسترد

.461سنةوفياتفيالحرستانيابنترجمةسترد

.(461)الأطلالومنادمة،(71)الطالبتنبيه

القواسين.عندالتيالمجاهديةبالمدرسة:أ

.(461)الأطلالمنادمة

كثير.شرالناسعنفزال:ب،أ

.صفحاتقبلقتادةترجمةتقدمت

.نجدةالعادلمنفطلب:ط

.جمازالأميرمنهموغنمالمكيونوهزمكبيرأقتالا:أ
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ملكلاونابنمنهأخذهاثمالفرنجأيديمنأنطاكيةمدينةكيكاوس)1(الرومملكأخذ:وفيها

طرابلس.إبرنس)2(منهاأخذهااثم،الأرمن

.قتالبغيرغزنةمدينةتكشبنمحمدشاهخوارزم،السلطانأملك:وفيها

جعلهكانالذيااللهلدينالناصر)3(المؤمنينأميربنعليالحسنأبيالعهدوليوفاةكانت:وفيها

وكذلك،عظيماحزناعليهالخليفةحزنتوفيولما،االكبيرأخاهذلكعنوعزلبعدهمنعهدهولي

عليه،حزنواإلاببغدادبيت)4(يبقلمإنهقيلحتى،الناسإلىوإحسانهصدقاتهلكثرةوالعامةالخاصة

معروفقبرمنبالقربجدتهعندودفن،ونهاراليلاعليهالبلدأهلوناح،مشهودايوماجنازتهيوموكان

.العصر)6(صلاةبعدعليهوصليالقعدةذيمنالعشرينالجمعةيوم)5(وفاتهوكانت،الكرخي

ولمبه)8(فطيف،أستاذهوعلىالخليفةعلىعصىقدكانالذي)7(منكليبرأسقدماليومهذاوفي

أحدهماولدينوترك،تضرمابقدرتسرلافالدنيا)9(العهدوليولدهبموتلتنغيصهااليومذلكفرحهيتم

يحيى.الفضلأبووالموفق،الحسينالثهعبدأبوالمؤيد

:(1)0الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الحافظمحمدأبوالرحمنعبدبناللهعبدبنالقادر)12(عبد)11(الرهاويالقادرعبدالحافظ

)1

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

.للدماءسفاكاجبارأكان.كيقباذالسلطانأخووهو،التركمانيالسلجوقيرسلانقليجبنكيخسروبنكيكاوسهو

.(137)22/النبلاءأعلاموسير(901)الروضتينوذيل(583)8/الزمانمرآة.وستمئةعشرسنةبالخوانيقمات

.الجزءهذامن065سنةوفياتفيترجمتهوسترد.إبريس:ط

.(19)الروضتينذيل.الناصرالخليفةبنعليالحسنأبيالمعظمالملكوفاةكانتوفيها:ب،أ

.ببغدادبيتيبقفلمإليهمهـاحسان:ب،أ

توفي.:ط

.الصلاةبعد:ب،أ

.(19)الروضتينوذيل(9903/)الأثيرلابنالكامل.وأصفهانهمذانوصاحبأزبكالسلطانمملوكمنكلي

فيها.بهفطيفبغدادإلىأستاذهوعلى:ب،أ

والدنيا.عهدهووليولدهلموتاليومذلكفرحهيتمولم:ط

.الأعيانمنتوفيوفيها:ط

،والشامالموصلبينبالجزيرةمدينةرهاءأنوفيه(3601/:رهاء)البلدانمعجمفي-الرهاويالحافظ-ترجمة

(703)بغدادتاريخمنوالمستفاد(09)الروضتينوذيل(2332/)للمنذريالتكملةوفي.فراسخستةبينهما

بوفياتوالإعلام(4/1387)الحفاظوتذكرة(2271/)النبلاءأعلاموسير(13341/)الإسلاموتاريخ

(6412/)الزاهرةوالنجوم(86-282/)الحنابلةطبقاتوذيل(423/)الجنانومراة(252-125)الأعلام

.(729/)الذهبوشذرات

خطأ.وهو؟القادرعبدابن:ما
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.)1(المصنفالبارعالمتقنالمحررالمفيدالمخرجالمحدث(الكبيرأ

انتقلثم،بالموصلالحديثبداراشتغل،الحرانيين)2(لبعضوقيل،المواصلةلبعضمولىكان

نأإلىبحرانوأقام،(وغرباشرقاأالمشايخمنالكثيروسمع،شتىبلدانإلىرحلوقد،حرانإلى

خيرأ،أصالحاديناوكان،وخمسمئةوثلاثينستسنةفيمولدهوكان،،السنةهذهفيأبهاتوفي

الله.رحمه

الملقبالواسطيالنحويالدهانبنسعيدبن)4(المباركبنالمباركبكرأبو)3(الأعمىالوجيه

لوجيه.با

أشعارمنكثيراشيئاوحفظذلكفأتقن،(والنحوأالعربيةبعلمفاشتغل،بغدادوقدم،بواسطولد

تدريسوولي،شافعياصارثم،حنيفةأبيمذهبإلى)5(فانتقلحنبلياوكان،الحديثوسمع،العرب

الطويل(منأ:6(الشاعزيقولوفيه،بالنظاميةالنحو

الرسائلإليه)7(تجديلاكانوإنرسالةالوجيهعنيمبلغفمن

المآكلأعوزتكلماوذلكحنبلابنبعدللنعمانتمذهبت

حاصلهوالذيتهوىولكنماتدينا)8(الشافعيرأياختزتوما

قائلأنتماإلىفانظرمالكإلىصائرشكلاأنتقليلوعما

والروميةوالعجميةوالتركيةالعربيةويعرف،والملحوالأمثالالحكاياتمنكثيراشيئايحفظوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

المفيد.المصنف:ب،أ

الروضتين.ذيلعنوالتصحيح،تحريفوهو،الجوابين:الأصولفي

للقفطيالرواةوإنباه(9131/)الأثيرلابنوالكامل(71-1758/)الأدباءمعجمفي-الأعمىالوجيه-ترجمة

ووفيات(19-09)الروضتينوذيل(2342/)النقلةلوفياتوالتكملة(8573/)الزمانومرآة(3254/)

النبلاءأعلاموسير(13353/)الإسلاموتاريخ(3123/)الفداءأبيومختصر(153-4152/)الأعيان

الزاهرةوالنجوم(214/)النهايةوغاية(54812/)السبكيوطبقات(234-233)الهميانونكت(2586/)

.(779/)الذهبوشذرات(274-2273/)الوعاةوبغية(6412/)

.طمنسقط

انتقل.ثم:ط

.995سنةالمتوفىبالمؤيديعرفالبركاتأبوالأصلالتكريتيزيدبنأحمدبنسعيدبنأحمدبنمحمدهوالشاعر

نموذجالمحمدونوفي،لهترجمتالتيالمصادرأكثرروتهاوالأبيات(05)بتحقيقي-الشعراءمنالمحمدون

المختلفة.لرواياتها

الرسائل.إليهيجديلا..مبلغألا:ب،أ

ديانة.الشافعيبرأيأخذتوما:ط
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الطويلامنا:)2(قولهذلكفمن.الشعرنظمفيطولىيدلهوكانت،()1والزنجيةوالحبشية

لمازهاشاءثميوماالمزنمنقطرم!البحرلجةلمحي3ولمحعتودو

زهاماوالغربالشرقفيلهعبيداملوكهافأضحىالدنياملكولو

الطويلامنا:أيضأ)5()4(التجنيسفيوقوله

مرتجىغيرجودهملئابمطغاملمعشراجتنابيفيملاميأطلت

مرتجا)6(جاءإنالمعروفطالبعلى-فيهماللهباركلا-بابهمترى

هجا)7(منهجومنيخشونفما،مباخمنهموالعرضوالدينمالهمحموا

منهجاسبعينالبخلفيشرعوالهممنهجأالجودفيالأجوادشرعإذا

:قالوا،ويدانيهيقاربهبماالبحتريشعرعارضوربما،فائقةومعانيرائقةوأشعازحسنةمدائحوله

فسأله،إليهفجاء،وكذا)8(كذالهكانأغضبهإنأنهواحدمعجماعةفتراهن،قطيغضبلاالوجيهوكان

:فقال،أخرىبعبارةالجوابعليهفأعاد،الشيخأيهاأخطأت:السائللهفقال،فيهافأجابهمسألةعن

الوجيه)01(فقال،النحونسيتقد)9(وكأنككذبت:فقال(أخرىبعبارة)ثالثةفأعاد،أيضاأخطأت

عندكماأنتفقل:لهفقال،االجوابفياءتخطىولكنكبلى:فقال،لكأقولماتفهملمفلعلك

غلبت،فقدراهنتكنتإن:له)11(وقال(ضاحكافتبسمالقولفي)السائللهفأغلظ،منكلنستفيد

)12(الطيرانأرادتفلما،الفيلظهرعلىسقطت-الناموسةيعني-البعوضةكمثلاهذافيامثلكوإنما

نأأحتاجفما،سقطتحينبكأحسستما:الفيللهافقال،أطيرأنأريد)13(فإني.استمسكلهقالت

بالوزيرية.ودفنمنهاشعبانفياللهرحمهوفاتهكانت.طرتإذاأستمسك

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

)12

)13

والأرمنية.والحبشية:الأدباءمعجمفي

.(1706/)الأدباءمعجمفيالأبيات

.الأدباءمعجمفيمايوافقوهو،الأصلينعنهناوما.وقفتولو:ط

التجنيس.فيوله:ط

.(1767/)الأدباءمعجمفيالأبيات

لبخلهم.سائلهمدونمغلقابابهمتجدأنكوالمعنى،مقفلأأيومرتجأ.طفيالبيتهذايردلم

هجا.أوعابمن:ط

إليه.فجاءيغضبهأنواحدمعجماعةتراهن،قطيغضبلاوكان:قالوا:أ

لا.إأراكوماكذبتفقالأخرىبعبارةالجوابفأعاد:ط

الأعمى.الوجيهفقال:أ

الوجيه.لهفقال:أ

تطير.أن:ط

أحب.:ط
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منينا.بابن)2(المعروفالحسنبنغنيمةبن)1(معاليبنالعزيزعبدمحمدأبو

)3(-".
عنمنهاالحجةذيديوفالهوكانت،وأسمعهالكثيروسمعوخمسمئهوعشرينخمسسنةولد

سنة.وتسعينسبع

الشافعي.الشاغوريابنمودود)4(الدينكمالالفقيهالشيخ

تجاهاحتسابايفهموا)5(حتىعليهمويتأنى،للطلبة"التنبيه"وشرحالفقهالأمويبالجامعيقرىءكان

أعلم.سبحانهوالله)6(شامةأبوذكرهشعرقبرهوعلىالشهداءقبورشماليالصغيرباببمقابرودفن.المقصورة

وستمئةلمحشرةث!ثهسنةخلت5ث!

وعدتهابدمشقالجامعفيالنسرقبةلأجلالأربعةالخشبالأوتار)8(أحضرتفيها:)7(شامةأبوقال

.(11)النجارينبذراعذراعاوثلاثوناثنان(01منها)واحدكلطول،)9(أربعة

.(باناس)14نهرجانبإلىالعتيقةالطعملدارالمقابل(السر)13بابخندق(تحرير)12فيشرع:وفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

النبلاءأعلاموسير(13034/)الإسلاموتاريخ(2/356)النقلةلوفياتالتكملةفي-منيناابن-ترجمة

.(01/29)الذهبوشذرات(6512/)الزاهرةوالنجوم(2223/)

.المعروفغنيمةبنالمعاليأبيمن:ط

.(بشار)ترجمتهمصادرمنهناوما،تحريفوهو"عشرةخمس":طفي

.(13/356)الإسلاموتاريخ(09)الروضتينذيلفي-الشاغوريابن-ترجمة

تعالئ.دلهوتفهيمهمتعليمهمعلىروحهويطؤل:الذيلفيالعبارةوأصل.تفهمهمفي:ب،أ

البسيط،أمن:وهي(9.ص)فيالأبياتشامةأبوأورد

لينومنبرومنعفافيومندينمنمودودياقبركضمكم

السلاطينبسلطانغنيتلكنلتخدمهسلطانأتقربكنتما

عينمفردحورتسليمبردشغلفيأنتوعناعليكنبكي

الرياحينخضرمنبتاترىحتىساكنهأنتضريحاالإلهسقى

.(29)الروضتينذيل

.(بشار)شامةأبيمننقلاالذهبيبخطهناوما"الأوتاد":ط

الذيل.عنهناوما.الجامعقبةنسرلأجل:بوفي.الجامعنسرلأجل:أوفي.النسرقبةلأجل:ط

الذيل.عناللفظة

الذيل.عنهناوما.بالنجارذراعا:الأصولفي

تجديد.:ط

الذيل.فيكماهناوما.القبرباب:ب،المنبرباب:أ

.(بشار)الصوابوهو،الذهبيخطمنهناوما،"بانياس":ط
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.السلطاناصطبلاليوملهايقالالتيهي:قلت)1(

الترابمنالقفافالسروجقربوسعلىيديهبينتحملومماليكهالتراببنفسهالسلطاننقلوقد

يوما،هذايعمل)ومماليكه(إسماعيلأالصالحأخوهوكذلك،الأخضرالميدانفيفيفرغونها)2(

يوما.(وهذا

إليهمالجيشفركب،والصيارفبالرحبةفاقتتلواالعقيبةوأهلالشاغورأهلبينفتنةوقعت:وفيها

.)3(وحبسهمرؤوسهمفمسكبنفسهالمعظموجاء،ملبسين

بعدبهخطبثم،)5(الفلكيةمعيدالصدر)4(باشرهمنوأول،مستقلخطيببالمصلىرتب:وفيها

.الانوإلىحسانبنوثم،اليسر)7(أبيبنالدينبهاء)6(

:()8(الأعيانمنأتوفي:وفيها

بنيوسفالدينصلاح،السلطانأبنغازي،،)9(منصورأبوأالظاهرالملك،حلبصاحبأ

.أيوب

اليسيرالذنبعلىويعاقب،عسففيهكان(ولكن)،سيرةوأسدهمالملوكخيارمنوكان

معالغزواتمنكثيراوحضرسنةثلاثينالملكفيأقام،والفقراءوالشعراءالعلماءيكرموكان،(أكثيرا!.

حضرتهولما1،سنةوأربعينأربعابلغ)11(،حسنةوفطنةسديدةوعبارةجيدرأيله،ذكياوكان.أبيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

اليومالسلطاناصطبلهيقلت:أفيوروايته،بفيالاستدراكهذايردولم،اللهرحمهكثيرابنهوالقائل

فنقل.

فيفرغها.الترابمنالقفةالقربوسعلىيديهبينتحمل:أ

رؤوسهم.فحبسبنفسهالمعظمالسلطانوجاءملبسأالجيشفركبوالصيارف:ب،أ

.الجزءهذامن658سنةوفياتفيالدولةسنيبنالصدرترجمةسترد

.الآناندرست:(138-137)الأطلالمنادمةفيبدرانقال

الدين.بهاءبعدبهخطبثم:ط

.672وفياتفياليسرأبيبنالدينبهاءترجمةسترد

وحدها.طعنالحاصرتينبينما

النقلةلوفياتوالتكملة(585-8957/)الزمانومراة(9312/)الأثيرابنتاريخفي-الظاهرالملك-ترجمة

وتاريخ(412-3123/)الفداءأبيومختصر(51-46/)الأعيانووفيات(49)الروضتينوذيل(2368/)

الذهبوشذرات(6218/)الزاهرةوالنجوم(22/133)النبلاءأعلاموسير(13377/)الإسلام

(/7201).

.شديدأالذنبعلى:وبأ

عمر.:ب،أ
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)2(وكان،سنينثلاثابنحينئذوكان،محمد)1(الدينغياثالعزيزلولدهبعدهمنالملكجعلاالوفاة

الأشرفوأخواله(العادل)عمهبنتمنكان)4()3(لأنهبينهممنهذاإلىعهدولكنهكبارأولادله

وهكذا،منهالملكلأخذواأولادهمنلغيرهعهدولو،ينازعونهلاوأخوالهوجده،()والكاملوالمعظم

لهيتفقفلم(منهالملكوبأخذ)ذلكبنقضالمعظموهم،)6(وأخوالهالعادلجدهلهبايعسواءوقع

عاقلاديناوكان،الأبيضالروميطغريل)8(الدينشهابالطواشي)7(مملكتهبتدبيروقام،ذلك

.(عادلاأ

)9(والأعيانالمشاهيرمنأيضافيهاتوفيوممن

بن(11()الحسنبنزيدبن)الحسنبنزيدبن(01)الحسنبنزيد،الكندياليمنأبوالدينتاجالشيخ

.الكندياليمنأبوالدينتاجوحدهونسيجعصرهوحيد()12الإمامالشيخعصمةبنسعيد

فيوغرباشرقازمانهأهلوفاق(بهافأقام)دمشققدمثم،وحصلواشتغلبهاونشأببغدادولد

،العقيدة)13(وصحةوالسيرةالطريقةوحسنالإسنادوعلو،العلمفنونمنذلكوغيروالنحو(اللغة)

فيمولدهوكان.حنفياصارثمحنبلياوكان.لهوخضعواعليهوأثنوا)14(عصرهعلماءبهوانتفع

.634سنةوفياتفيالعزيزالملكترجمةسترد(1)

له.كانوقدسنينثلاثابنوهووكان:ب،أ)2(

إليه.عهدالذيالصغيرهذاابنهولكن:ط)3(

.واحدةورقةبعدوستعودأالنسخةفيانقطاعبدايةاللفظةهذه()4

فيوالكامل،(626)وفياتفيوالمعظم،635وفياتفي(الأشرفو)،617وفياتفيالعادلترجمةسترد)5(

أيضا.(635)وفيات

.وخلاطوالرهاحرانصاحبالأشرفوخالهالعادلجده:ب)6(

ملكه.:ط)7(

شامة.وأبىالأثيرابنعنهناوما.بكطغر:ط،ب)8(

الحسن.بنزيدالأعيانمنتوفيوفيها:ط)9(

(577-8572/)الزمانومرآة(14-201/)الرواةوإنباه(1/1171)الأدباءمعجمفي-الكندي-ترجمة(1)0

أبيومختصر(342-2931/)الأعيانووفيات(59!9)الروضتينوذيل(2383/)النقلةلوفياتوالتكملة

إليهالمحتاجوالمختصر(41-2234/)النبلاءأعلاموسير(13364/)الإسلاموتاريخ(3401/)الفداء

والنجوم(1/392)النهايةوغاية(27-425/)الجنانومرآة(1246/)المضيةوالجواهر(271-72/)

.(101-7001/)الذهبوشذرات(577-1/057)الوعاةوبغية(172-6612/)الزاهرة

.(بشار)بهإلاالنسبيصحلاترجمتهمصادرمنالحاصرتينبينما(1)1

.بفيتتضحلالفظة)12(

.العقيدةوحسن:ط()13

زمانه.علماء:ط(41)
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سنين،عشروله)2(بالرواياتالقرآنفقرأ،وخمسمئةعشرينسنةشعبانمنوالعشرينالخامس)1(اليوم

ثم،بذلكواشتهرواللغةالعربيةوتعلمبهوعني،الثقاتالشيوخعلىالعاليالحديثمنالكثيروسمع

انتقلثم،الفاضلبالقاضيواجتمعمصرسكن)4(ثم،وخمسمئةوستينثلاثسنةفيالشامإلى)3(صار

العلماءإليهوتردد،والأمراءوالوزراءالملوكعندوحظي،منهاالعجم)5(بدربفسكندمشقإلى

إلىإليهيتردددمشقصاحبوهوالدينصلاحابن)6(الأفضلكان،وأبناؤهموالملوك(والكبراءأ

فيعليهيقرأالعجمدربإليهينزلكان،)8(دمشقملكوالمعظم)7(المحسنأخوهوكذلك،منزله

يحضروكان،جائزةديناراثلاثين"المفصل"حفظلمنيعطيالمعظموكان،(للزمخشرياالمفصل

()01معطيبنويحيى)9(السخاويالدينعلمكالشيخ،بالجامعالمصدرينجميعالعجمبدربمجلسه

عليهيثني(أيامهفيأالفاضلالقاضيوكان،وغيرهم)12(التركيوالفخر،)11(اللغويوالوجيه

ومن،سيبويهكتابعنهوأخذت،غيرهعنديوجدلاماالعلوممنعندهكان:السخاويقال.،كثيراأ

منأ:ذلك)14(فيفقلت.زيد:()13(اليمنأبيالشيخأواسم،عمرواسمهكانسيبويهأنالعجب

الرمل(

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

14

في.ولد:ط

.وعمره:ط

.الشامدخلثم:ط

فسكن.:ب

الكبيرالعجمدربحمام:الخطيرةالأعلاقوفي،العجميدرب:الروضتينذيلوفي.العجمبدارفسكن:ط

هو:الإربليحاشيةفي:الهامشفياللهرحمهمحققهالدهانساميالدكتوروقال،الصغيرالعجمدربوحمام

الشرقي.الأمويالجامعبابشرقيبالنوفرةالآنعليهيطلقماوهوجيرونداخل

.622سنةوفياتفيالأفضلالملكترجمةسترد

-89)القلوبترويح634وقيل633سنةتوفي.الدينصلاحبنأحمدالعباسأبوالدينظهيرالمحسن9لملك

.الشامملكعلىأيامهفيوالمعظمكذلكالمحسنوأخوه:(ب9

.643سنةوفياتفيالسخاويترجمةسترد

.962وفياتفيمعطيابنترجمةسترد

السنة.هذهوفياتفياللغويالوجيهوفاةتقدمت

العروضفيوصنف،شعرلهالكندياليمنأبيتلميذ،النحويالبغدادييزالبنبكمشبنعليهوالتركيالفخر

الوعاةوبغية(157)الروضتينوذيل(924-3/248)النقلةلوفياتالتكملة6260سنةتوفي.تصنيفا

(/2151-152).

واسمه.:ط

.(59)الروضتينذيلفيالبيتان
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عصر)2(آخرفيالكنديوكذامثلهعمروعهد)1(فييكنلم

وعمروزيدعلىالنحوبنيإنماوعمروزيافهما)3(

البسيط(أمن:وخمسمئةوتسعينثنتينسنةفيالمذكورالدهانابنفيهقالكماوهذا:شامةأبوقال

الأملإدراكهاعنيقصرنعمامواهبهمنربيزادكزيديا

المثليضربفيهباسمكأليسبهالعالمينأحقأنتالنحو

ابنسبطالمظفرأبو(منهمواحدغيرأعليهأثنى،وكذلك1،حسنة)4"بقصيدةالسخاويمدحهوقد

وله،مجالستهمنالإنسانيسأملاالخلقظريفالعقيدةحسنوكان(عليه)قرأت:فقال،)5(الجوزي

سادسالإثنينيوموفاتهوكانت،كبير(شعر)ديوانوله،الرائقوالشعرالمليحوالخطالعجيبةالنوادر

حملثمدمشقبجامععليهوصلي،يوماعشر)7(وستةوشهرسنةوتسعونثلاثولهالسنةهذه)6(منشوال

على،مجلداوستونوإحدىسبعمئةوهي)8(نفيسةكتباوقفقدوكان،اللهرحمهبهافدفنالصالحيةإلى

وغيرواللغةوالفقهالحديثفيالعلماءعلىثم،(بعدهمنولدهعلىثمأ،ياقوت)9(الديننجيبمعتقه

العابدين،زينعليلمشهدالمجاورة)11(الحلبية)01(سنانابنمقصورةفيكبيرةخزانةفيوجعلت،ذلك

بمقصورةوهي،الرثالقليلإلاإليهاالمشاربالخزانةيبقولممنهاكثير)12(وبيعتفرقتالكتبهذهإنثم

وأموالاوافرةنعمة،اللهرحمهالدينتاجالشيخأتركوقد،سنانابنمقصورةلهايقالقديماوكانت،الحلبية

معاملةالطلبةيعاملالأخلاقحسنالحاشيةرقيقكانوقد،الحسانالتركمنمتعددةومماليك،جزيلة

الطويل،منأ:()14(اعتذاراأيقولوأنشألهمالقيامترككبرفلما،)13(،والتعظيمالقياممنأحسنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

.عمروعصرفي:الروضتينذيلفي

.(69)الروضتينذيلفيوحدهالثانيالبيت

وهما.:والذيلبفي

.قصيدةفيهوللسخاوي:ب

.(654)سنةوفياتفي-الجوزيابنسبط-ترجمةسترد

النسخ.باقيإلىللانضمامأالنسخةتعوداللفظةوبهذه.منها:طفي

الروضتين.ذيلفيمايوافقوهو.وسبعة:ط

.-نفيسةوكانت-كتبهوقفقدوكان:ط

.623سنةوفياتفيياقوتالديننجيبترجمةسترد

.سنانابنبمقصورةكثيرةخزانةفيجعلت:ب،أ

.(96)الأمويوالجامع(81)الخطيرةالأعلاق.الحنفية:أ

بيع.وأ:ب،أ

وحدها.طعناللفظة

.(89)الروضتينذيلفيالبيتان
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يزورنيللصديققياميتركت

نصفهاتسعينعشرمنبلغوافإن

اليمنيعمارةقتلفيقبلهمنشيئاأسلفناوقدأ

اأوردوقد.والجناسوالفصاحةالقوةغايةفيوهي

عمرالدينتقيالمظفر)1(الملكيمدحقولهذلكفمن

وأروجا)3(أروىكانالغوانيوصال

شافعأحسنالعمركانليالي

الصباطماعيةفانجابتالشيببدا

بهاأكنلمكأنولتبلهنية

مجرراالشباببردفياختلتولا

طفلةالمعاطفغيداءأعارك

كأنهبطيبلياليهاتقضت

حزينه)6(الفؤادمكروبأمسفإن

(8متيمبفضليأنيعلىوحيدا

وسرنيسررتقد)9(دينيربفيا

وماجدشهدتقدنادربويا

فتركتهنقصهبفضليصدعت

حسديمسامعفيثنائيكأن

مارقكلفيالدينتقيحسام

عمريفيالإطالةإلاليذنبولا

عذريلهمالقيامتركفيتبين

وخمسمئةوتسعينتسعسنةفيالصلاحيةالدولةفي

حسنة،أشعارا"تاريخه"منترجمتهفيالساعيبن

الطويلامنأ:ا)2(شاهنشاهبن

وأبهجاأبهىكانالتدانيوعصر

منهجاأوضحاللهووكانتولى

الحجايستحسنكانماليوقبح

مسرجاالنعيموجه)4(بهاأجلي

وتبرجابهإعجاباذيولي

أدعجاالمراشفمعسولوأغيد

الدجا)5(يختطفمنهنلتقصيره

منهجا)7(الصبابةدرمنأعاقر

مزعجاالفضائلبأعداءمروعا

وأبهجابالصالحاتوأبهجته

فتلجلجا)01(رعتهوخصمشهدت

شجاحلقهوفيشجوقلبهوفي

وأدرجاالمعانيأبكارضموقد

المدججاالكميالأرضإلىيقد

.587سنةوفياتفيالمظفرالملكترجمةتقدمت(1)

تاريخه.فيالساعيابنذكرهماشاهنشاهالمظفرالملكفيهمدحومما:ط)2(

.الوزنولاالمعنىبهمايستقيمولا.وأرجاأورى:ط)3(

بها.الوزنيستقيمولا.النعيموجهاجتلى:ب،أ(4)

الدجا.مختطفمنها:ط()5

خزينة.:أ)6(

تبهجا.الصبابةدنمن:ب.تنهجاالصبابةدون:أ)7(

أميم.:ب)8(

.سررتدميمنربفيا:ب،أ)9(

فتلجلجا.دعوتهشهدت:ط(01)
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الكاملامنأ:اللهرحمهم،أيوببنشاهنشاهبنفروخشاه)1(الدينمعزأخاهيمدحوقال

وهيمأمنهعندصمثومجيرومدلهعبرةراحمأنتهل

منهنهغيرالقلبفيوسنانهمقتولهقاتليرحمهيهات

أنقهلمالهوىمرضبيحلمذ)2(فإننيالغرامداءمنبلمن

بزهوهالبنانرخصبلحاظهساحرأغيدبحببليتإني

لمدلهمدلليرقومتىدله)3(منتدلهيشفاءأبغي

تأوهيعليهينفعنيكانلووأنةهواهفي/لي/اهةكم

الشهيمبسمهعندلكانتتقضىأنهالووصلهفيومارب

منتهيالصبابةفيأناكمافيهمنتهإنكبالحسنمفردأيا

هيوأنتالحياةحبعنباللوم)4(أنتهيكيمعاشزفيكلامقد

مقهقهبطرفأومىوتشهقبلوعةأحسفإنلديهأبكي

وتكفهتفكربينحيرانعندهوحاليمحاسنهمنيا

موجهبمعنيينهواهفيليواحدبلفظجمعاقدضدان

زهيغيريبهاأزهىوماناهاأدحازلوفضائلربلستأو

والملحدينالكفرةمالأكانحيناليمنيعمارةقتلفي)5(الكنديالدينتاج(الشيخأأنشدهوالذي

صلبمنمعفصلبأمرهعلىفظهر،الفاطمييندولةا)6(عودةأوأرادوا،الدينصلاحالملكقتلعلى

ا)7(الطويلمنا:(وخمسمئةوتسعينتسعسنةفي)

وصليبابيعةفيها)9(وحالف)8(جنايةأبدىالإسلامفيعمارة

صليباالصليبجبفي)01(فأصبحأحمدبغضفيالشركشريكوأمسى

لدين.اعز:أ(1)

بي.قد:بوفي،الغرامذاكمنبلمذ:ط)2(

واله.:ط)3(

فانتهى.معاشرامنكلامقد:ب،أ)4(

وحدها.طعن()5

.وعودالدينصلاح:ب،أ()6

.(222)الروضتينفيالأبيات)7(

خيانة.:ط)8(

وبايع.:الروضتينفي()9

..وأصبح..مسىفأ:ط(هـا)
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صليباالنفاقفيعودامنهتجدعجمتهإنالملتقى)1(خبيثوكان

وصليبا)2(لظىفيصديداويسقىلأجلهيسعىكانماغداسيلقى

:االوافرمنأ1أيضاأوله

عومااللذاتفيبهننعومحساناأياماالدهرصحبنا

ونوماحلمانقصانهالدىكأنيولتمابعدوكانت

ولوماعتباأوسعتهوإنبراخفلاالمشيببيأناخ

فيومايومأالردىإلىيسوق)3(التنائيعلىيزاللانزيل

فيوما)4(يوماليأعدفصرتفعاماعاماليأعدوكنت

.)5(المقدسيالغنيعبدالحافظبنمحمدالعز

وكانت"أحمدمسند"بهاوقرأبغدادإلىبنفسهورحلالكثيروالدهوأسمعه،وخمسمئةوستينستسنةولد

.أباهورحماللهرحمهحافظاورعاديناصالحاوكان،المعظمأصحابمنوكان،دمشقبجامعحلقةله

وكان،الكثيرسمع،البغداديالجلاجلي)7(،)6(المباركبنعليبنمحمدالفتوحأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

الروضتين.عنهناوما.حبيب:-بوأ.طبيب:ط

،مصلوببمعنىوالثاني،النصارىالأولالصليب:قلت.شامةأبوقال:الروضتينفيوبعده.طفيالبيتهذايردلم

منها.باللهنعوذ،النارأهلمنيسيلمايسقىأي،الصديدهووقيل،العظامودكوالرابع،الصلابةمنوالثالث

التآني.:ط

.بفيالبيتليس

(13/383)الإسلاموتاريخ(99)الروضتينوذيل(2385/)المنذريتكملةفي-المقدسيالعز-ترجمة

(182/)إليهالمحتاجوالمختصر(44-1242/)النبلاءأعلاموسير(2014-41514/)الحفاظوتذكرة

وشذرات(57-556/)الزاهرةوالنجوم(29-209/)الحنابلةطبقاتوذيل(3266/)بالوفياتوالوافي

.(7401/)الذهب

(13351/)الإسلاموتاريخ(99)الروضتينوذيل(2344/)المنذريتكملةفي-الجلاجليابن-ترجمة

وشذرات(6152/)الزاهرةوالنجوم(2252/)النبلاءأعلاموسير(151-1/001)إليهالمحتاجوالمختصر

الروضتين،ذيلفيشامةلأبيمنهمتابعةالسنةهذهوفياتفيالمؤلفذكرهوإنما:بشارقال.(779/)الذهب

شهيد(19الورقة)تاريخهفيالدبيثيابنذكركماهـالماضية612سنةوفاتهفيفالصحيح،ذلكفييصبولم

أبوالفتوحالأجلالشيختوفيرمضانشهرمنعشرالرابعوفي:قال،(2344/)التكملةفيوالمنذري(علي

ابنمثلمنهنقلمنوتبعه،كتبهفيالذهبيذكرهوكذا.هناكودفنالمقدسببيت..عليالحسنأبيبنمحمد

.(بشار)العمادوابنبرديتغري

المقدسيالمفضلبنعليالحسنأبوالحافظشيخنامنهوسمع:المنذريقال.تحريفوهوالخلاخلي:طفي

أنهمنالزاهرةالنجوممحققوقالهلماوجهولا.بالجلاجليفعرفبالقرآنالصوتحسنكانجدهأنيذكروسمعته

.الدهناءجبالمنجبلالجلاجلإلىمنسوب
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صدوقا.ثقةديناعاقلاوكانالعادلابنالأشرفوالملكالخليفةبينالرسليةفييتردد

العلوي،زيدأبيبناعليبنمحمدبنمحمدبنمحمدبنمحمدبنيحيىجعفر)1(أبوالشريف

الحسيني.

وأيامالأنسابعلملاسيماكثيرةبفنونعالمافاضلاأديباشيخاكان،أبيهبعدبالبصرةالطالبييننقيب

منا:قولهشعرهلطيفومن،الناصرالخليفةجلساءمنوكان،منهاكثيرأيحفظ،وأشعارهاالعرب

الطويل،

يسلوولايمللاقريحوقلبالعذليلائمهلاسمعليهنك

شغلأبداغيرهلقلبيفليسفريضة)2(أمسىالحبعليكأن

الوصلعذبماالهجرولولادلالأأصلهكانماالهجرلأهوىوإني

القتلبهالحبيبهممافأيسرملالةالصدودكانإذاوأما

.)4(النعمانيةأهلمن،المشهورالشاعرالخشكريبابنالمعروفمزيدبنعلي)3(بنمزيدعليأبو

،المتقاربمنأ:قولهذلكفمن،شعرهمنقطعةالساعيابنلهأوردديوانالنفسهجمع

سلم)5(فغزالاتسمحيفلمنظرةالنوىيومسألتك)

نعمفيهخطقدووجهكلاتقولينكيفوأعجب

فمالميمأماعينالعينأماحاجمثهذهياالنونأما

أديباوكانجنديأوخدم،بإربلولدبالنقفالمعروفالكرديرشوانبنمنصوربنرشوانالفضلأبو

الوافرامنأ(:قولهشعرهومن،العادلالملكمعخدم.شاعرا

الرياحاالهوجتسبقوخيلاوالرماحاالصوارمعنيسلا

النقلةلوفياتوالتكملة(001)الروضتينوذيل(8581/)الزمانمرآةفي-جعفرأبيالشريف-ترجمة)1(

(2/937).

أضحى.:ط)2(

الإسلامتاريخفيالذهبيوتابعه2/321()التكملةهـمن611سنةوفياتفيالمنذريالزكيترجمه)3(

فيوفاتهنقلالمصنفأنوالظاهر،(13354/هـ)612سنةوفياتفيترجمتهالذهبيأعادثم،(13328/)

.(بشار)الساعيابنتاريخمنالسنةهذه

.(بشار)وواسطبغدادبيندجلةشاطىءعلىاليومإلىعامرةمعروفةبلدة(4)

فغزالا.:طوفي.سلملاخفرا:أ)5(
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العواليسمرخيسها)1(وأسدأ

ولباعقلاثابتفإني

المنايالججمهجتيوأورد

فيهوبتسهرتليلوكم

ونضويفرسيفدفدفيوكم

ألاقيماالعجاجةفيلعينك

)2(
)3(النخاسنصرأبواللههبةبنيحىبن

الطويل،منأ:)4(شعرهمنالسبطإلىكتب

ليوصارعمرتلماوقائلة

فإنهالحياةروحوانتشقودم

ممهدلديكعذري:لهافقلت

يعشومنالحياةتكاليفسئمت

الكفاحاحاولتالأسدماإذا

صاحاالحربفيصائخماإذا

الجراحاأخفولمماجتإذا

الصباحاأرتقبالنجمأراعي

وراحاغداالهجيربقائلة

براحالاالكريهةصفيوأثبت

لواسطي.

واسلموابقكذاعشعاماثمانون

مظلمبصعدةبيتمنلأطيب

وتعلميفاعلميزهيرببيت

)5(يسأممحالةلاحولاثمانين

وستيئةلمحشرةأربحسنةخلت5ث!

إبراهيمالدينمبارزالمعتمدوجاءالأمويالجامعداخلتبليطكملمنها)6(المحرمثالثفي

بذلك.فرحأ)8(الزيادةبابعندوكانتبيدهمنهبلاطةاخرفوضع،بدمشقالمتولي

)7(

:القاموسفيكماالأسدموضعهوبالكسرالخيسلأنالأشبهوهوبعنهناوما.حبيسها:طوفي.حبشها:أ(1)

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

خيس.

الغرافي:المنذريوقال!(001-99)الروضتينوذيل(2371/)المنذريتكملةفي-النخاسابن-ترجمة

واسطبينكبيرنهروقيل،البطائحنواحيمنبلدةالغرافإلىنسبةوالغرافي،العدلالمولدالواسطيالأصل

عليه.القائمةالغرافبلدةوكذلكاليومإلىمعروففالنهر،صحيحكلاهما:بشارقال.والبصرة

معجمة.بخاء-النخاسبابنالمعروف:ففيهالمنذريعنهناوما.النحاس:الأصولفي

الروضتين.ذيلفيالأبيات

.يسأملكأبالا:برواية(92)ثعلبصنعة-زهيرديوانشرحفيوهو.زهيرمعلقةمنالبيت

وحدها.طعنوهيالأصلينفياللفظةليست

.الجزءهذامن623وفياتفيالدينمبارزترجمةسترد

كتابوانظر،عنهالحديثسبقكماالساعاتبابهو،الزيادةوباب.تحريفوهو.الزيارةبابعندبيده:ط

.(22)الأمويالجامع
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ثم،أصبعينمقدارإلاالسور)2(ساوىحتىالماءوارتفععظيمةزيادة(بغداد)1دجلةزادت:وفيها

فتناقصاللهمنثم،حسوماأياموثمانيةليالسبعذلكواستمر،بالهلكةالناسوأيقنفوقهمنالماءطفح

.راجعونإليهوإناللهفإناالبناياتأكثروتهدمتتلولأبغدادبقيتوقد،الزيادةوذهبتالماء

.والأعيانالقضاةعندهوحضرفضلانبنيحيىبنمحمدبالنظاميةدرس:وفيها

.)5(الخليفةإلىالعادلمنرسولاحمويهبن(الصدر)4سار)3(:وفيها

ابنهعلىابنتهمنهيخطبالمعظم(أخيهاإلى)6(الكامل(منرسولأ)الفخرولدهقدم:وفيها

هائل.صداقعلىبدمشقالعقدفعقد،اليمنصاحبأقسيس)7(

فيبغدادإلىقاصداهمذانمنتكش)8(بنمحمدشاهخوارزمالدينعلاءالسلطانقدم:وفيها

وأرسل،الكثيرةأالجيوشواستخدم،الخليفةلهفاستعد)9(،ألفستمئةفيوقيل،مقاتلألفأربعمئة

ببغدادلهيخطبوأن،السلاجقةالملوكمنتقدمهمنقاعدةعلىيديهبينيكونأنمنهيطلبالخليفةإلى

فلما،)01(السهرورديالدينشهابالشيخإليهوأرسل،ذلكإلىالخليفةيجبهفلم،منابرهاعلىأ

سريرعلىذهبمن(1خركاه)1فيجالسوهويديهبينالملوكوكثرةالعظمةمنعندهشاهد(إليهاوصل

فسلم،درهماتساويماجلدةرأسهوعلى،دراهمخمسةيساويمابخاريقباءوعليه،ساج

.بغداددجلةزادت:ط(1)

لسبطالزمانمرآةمنبدورهينقلالذي(001)الروضتينذيلمنينقلوالمصنف،تحريفوهو،"القبور":ط)2(

المذكربصيغة"فوقهمنالماءطفحثم":بعدفيماقولهويعضده،أثبتنامافالصواب،(8582/)الجوزيابن

فهوالمظفرأبيخسفمنهذا":بقولهالخبرهذاعلىالذهبيعقبثم،بخطهعنهماالذهبينقلهوما،المفرد

.(بشار)(13/272)الإسلامتاريخ"مجازف

.الصدرصدر:ط)3(

.617سنةوفياتفيالجوينيحمويهبنالدينصدرترجمةسترد(4)

والخليفة.العادلمنالرسليةفيحمويهبنالصدر:ب)5(

ذيلفيوالخبر،حمويهابنالدينصدرابنهوالدينففخر،قبيحتحريفوهو"الكاملابنالفخرولدهقدم":ط)6(

.(بشار)النصليستقيمالحاصرتينبينمااقتبسناومنه(001)الروضتين

عنه.الحديثتقدم)7(

.(221)الروضتينذيل176سنةشاهخوارزمتوفي)8(

واستعد.:ب()9

وصفا،063سنةوفياتفيالسهرورديترجمةوسترد(001)الروضتينذيل،الشهرزوريالدينشهاب:ب(01)

.(548/)والعبر(101)الروضتينذيلفيشاهخوارزمإلىلرحلته

اللفظةسيجمعاللهرحمهالمصنفلأنأثبتهمارجحتولكني،خركاه:إلىأقربوبأفيوهي:خركاه:ط(1)1

معجم.والوزراءالملوكسرادقعلىأطلقتثم.الكبيرةالخيمة:معناهاوأصل.أسطربعدالخراكيعلى

.(53)الفارسيةالألفاظ
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هائلة،خطبةفيوأخذالسريرجانبإلىفقام،الجلوسفيلهيأذنولمالكبرمنعليهيردفلم)1(عليه

الملك،علىيعيدوالترجمانأذاهمعنالنهيفيحديثاوأورد،وشرفهمالعباسبنيفضلفيهافذكر

يكونمنأقمتبغدادقدمتإذاولكني،كذلكليسفإنهالخليفةفضلمنذكرتماأما:الملكفقال

منهمسجونهفيالخليفةولكنأحدامنهمأؤذلمفإنيأذاهمعنالنهيمنذكرتماوأما،الصفةبهذه

ذلك،بعدجواباعليهيردولمتركهثم،العباسبنيآذىالذيفهو،السجونفييتناسلونكثيرةطائفة

طمحتىأيامثلاثةعظيماثلجاوجندهالملكعلىتعالئاللهوأرسل،راجعا)2(السهرورديوانصرف

منوعمهم،وأرجلهمرجالأيديوتقطعت،الأعلامرؤوسقريبإلىووصل،والخيامالخراكي

العالمين.ربدلهوالحمد،خائبيناللهفردهم،يوصفولايحدلاما،العظيماالبلاء

فاجتمعالمصريةالديارمنالعادلقدومواتفقوالفرنجالعادلبينكانتالتيالهدنةانقضت:وفيها

كلهموساقواكلهمالسواحلملوكوصحبتهمعكامنالفرنج)4(فركب،ببيسانالمعظم)3(وولدههو

المعظم:ابنهفقال،معهمنوقلةجيوشهملكثرةمنهمفربهمأحسفلما،العادلمغافصة)5(قاصدين

،الناسأبناءوتركتمماليككالشامأقطعت:لهوقال،بالعجمية(أبوهأفشتمه؟أبةياأينإلى

منالغلاتمنإليهاوينقلالفرنجمنليحصنهاالمعتمد)7(واليهاإلىوكتبدمشقإلىالعادل)6(فتوجه

وابتهلواذلكمنالناسففزع،والشاغورحجاجوقصردارياأراضيعلىالماءويرسل،القلعةإلىداريا

الشرقملوكإلىوأرسلالصفر)8(بمرجفنزلالسلطانوأقبل،بالجامعضجيجهموكثربالدعاءاللهإلى

فدخلالناسفتلقاه،،شيركوهاالدينأسدحمصصاحبورد)9(منأولفكان،الفرنجلقتالليقدموا

الدينأسدقدمولما،دارهإلىعادثم،المارستانعندبدارهاالشامستعلىفسلموجاءالفرجبابمن

فإنهمالفرنجوأما.الصفرمرجإلىالعادلنحوتوجهأصبحفلما،وأمنواأالناسعنسري،شيركوها

الأرضفيعاثواثم،كثيراشيئاوسبواوقتلوا،والدوابالغلاتمنبهاكانمافنهبوا)01(بيسانقدموا

)1(عن

)2(أ،

)3(ط

)4(ط

)5(ط

)6(ط

)7(هو

)8(ط

)9(ط

وحدها.ط

التعليق.وتقدم.الشهرزوري:ب

وابنه.:

فركبت.:

المباغتة.:والمغافصة،أثبتناماوالصواب،تصحيفوكله"يعاقصة":وأ،معافصة:

توخه.ثم:

.623وفياتفيترجمتهوسترد،الدينمبارز

الصفر.مرجفنزلالسلطانوأقبلالضجيجوكثر

.بيسانإلىوردوافإنهمالفرنجوأما،الصفربمرجالسلطاننحوتوجهأصبحولمامب
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نوىإلىالجولانأراضيإلىوخرجوا،بانياسإلىبيسانبينما)1(ويأسرونوينهبونيقتلونفسادا

ونابلسالقدسبيناللبنعقبةعلىفنزلالمعظمالملكوسار،()2(الأراضيمنذلكوغيرأوخسفين

حصاراالطورحصنالفرنجحاصر)3(ثم،الأكبرالأهمهوفإنه،منهم(الشريفأالقدسعلىخوفا

منالأسارىومعهمعكاإلىراجعينالفرنجكزثم،)4(هائلةممانعةالأبطالمنبهالذينعنهومانعهائلا

وأبوههواتفقثم،نفوسهموطيببهالذينالأمراءعلىفخلعالطورإلىالمعظمالملكوجاء،المسلمين

سيأتي.كماهدمهعلى

:)5(الأعيانمنفيهاتوفيوممن

سروربنعليبنالواحدعبدبنإبراهيمإسحاقأبو،الغنيعبدالحافظأخو،العماد)7()6(الشيخ

.)8(المقدسيالدينعمادالشيخ

وخمسينإحدىسنةدمشقإلى)9(معهموقدم،بسنتينالغنيعبدالحافظأخيهمنأصغركان

يومايصوم،الصيامكثيرورعازاهداعابداوكانالحديثوسمعمرتينبغداد1(إلى)0ورحل،وخمسمئة

يؤئموكان،يتمهولم"أحكاما"وصنف"الفروع"كتابله)11(،مفتيافقيهاوكان،يومأويفطر

سبعسنةفيالمحرابوضعثم،محراببغيريصفونكانواوإنما،الموفقالشيخمعالحنابلةبمحراب

ليلةذاتالمغربصلى.ذلكفعلمنأولوهو،الفوائتلقضاءبالناسيؤمأيضاوكان،وستمئةعشرة

الأمويبالجامععليهفصلى،فجأةماتثمفأفطربدمشق)12(بيتهإلىرجعثمصائماوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

.وشمبونوينهبونيقتلونفسادأالأرضفيعاثواوكذلككثيراشيئاوأسرواوقتلوا:ب،أ

وغيرها.:طفيالحاصرتينمكان

.حاصرت:ب،أ

عظيمة.ممانعةالأبطالمنبهومانع:ب،أ

.الأعيانمنتوفيوفيها:ط

.العمادالشيخالعلامةالإمامالشيخ:ط

للمنذريوالتكملة(551-401)الروضتينوذيل(387-8385/)الزمانمراةفي-المقدسيالعماد-ترجمة

إليهالمحتاجوالمختصر(22/47)النبلاءأعلاموسير(13/593)الإسلاموتاريخ(2/413-414)

-7501/)الذهبوشذرات(6022/)الزاهرةوالنجوم(601-2/39)الحنابلةطبقاتوذيل(1231/)

801).

أخيه.منأصغرالعماديالشيخالمقدسيسرورابن:ط

الجماعة.مع:ط

.بغداددخل:ط

وله.:ط

منزله.:ط
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()2(موتهيومأوكان،السفحإلىبهصعدواثم،مصلاهمعند)1(الشيخ

.)3(الخلق

كثرةمنمشهودايوما

ماالسمسمبذرولوالميطور)5(إلىالدممغارةإلىالكهفمنالخلقكان:)4(الجوزيابنسبطقال

.الناسرؤوسعلىإلاوقع

رجلأكانهذا:وقلتشهدهامنوكثرةجنازتهوفيفيهفكرتالليلةتلكرجعتولما)6(:قال

أنشدهاالتيالثوريأبياتبذهنيومر،)8(لحدهفيوضعحينربهإلىنظر)7(يكونأنولعله،صالحا

الطويل(منأ:)01(المنامفي)9(موتهبعد

سعيديابنعنكرضائيهنيئألي)11(فقالكفاحاربيإلىنظرت

عميدوقلبمشتاقبعبرةالدجى)13(أظلمإذاقوامأكنتفقد)12(

بعيدغيرمنك)14(فإنيوزرنيأردتهقصرأيفاخترفدونك

()15المنامفيالعمادالشيخفرأيتفنمت،الثوريرآهكماربهرأىالعماديكونأنأرجو:قلتثم

متسعة،درجفييرقىوهو،روضةكأنهمتسعمكانفيوهو،(خضراءوعمامة)خضراءحلةوعليه

فيفيهاأعرفهكنتالتيعادتهعلىوتبسمإليفنظر؟فيكمفكرواللهفإنيبتكيفالدينعماديا:فقلت

الطويل(منأ:قال)16(ثمالدنيا

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

14

16

الموفق.الشيخعليهصلى،الأمويبالجامععليهفصلي:ط

وحدها.طعن

.الناسكثرة:ط

.958-8588/فيهوالخبر،باللفظلابالمعنىالزمانمرآةعنينقلأنهيلاحظ

يزيد.نهرتحتحدودهاآخرالصالحيةأرضفيوالميطور.تحريفوهو،المنظورإلى:ط

فلما.:ط

نظر.أنهربما:ب،أ

.قبره:ط

.المنامفيينشدهاسمعالتي:ب،أ

.والشذراترجبابنوذيلالروضتينذيلفيكاملةوالأبيات.الزمانمرآةفيالأولالبيت

لي.وقال:الروضتينوذيلالزمانمرآةفي

لقد.:ط

الدجى.أقبلإذا:الأبياتمصادرفي

بعيد.غيرعنكفإنيوزرني:ط

.النومفيالعمادالشيخفرأيتونصتالثوريسفيانرآهكما:ب،أ

.والشذراتالطبقاتوذيلالروضتينوذيلالزمانمرآةفيالأبيات
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وجيرتيوأهليأصحابيوفارقتحفرتيأنزلتحينإلهيرأيت

ورحمتيلديكعفويفهارضيتفإننيعنيالخيرجزيت)1(وقال

حنتيولقيتنيرانيفوقيتوالرضاالفوز)3(تأناز)2(-د! ملماب!

أعلم.واللهالأبيات)4(وكتبتمذعوروأنافانتبهت:قال

القاسمأبو،الفضلأبيبنمحمدبنالصمدعبد،الحرستاني)5(بنالدينجمالالقاضي

بدمشق.القضاةقاضيالحرستانيابن،الأنصاري

الزينبيبمسجدوأمتومابابداخلفنزل،حرستا)6(أهلمنأبوهوكان،وخمسمئةعشرينسنةولد

وكان،شيوخهمنكثيرفيعساكر)7(ابنالحافظوشاركالكثيرالحديثسمعحسنةنشأةهذاولدهونشأ

وكان،بالجامعالجماعةتفوتهلادائمايصفيكانوعندها،الخضربمقصورة)8(الحديثلإسماعيجلس

فيوناب.أعلمواللهالصالحالقدمهذاعلىطويلادهراوعمربالمجاهديةودرسبالحويرة)9(منزله

ابنالقاضيالعادلعزلثم،بالجامعوصلاتهبيتهولزمذلكتركثم،عصرون)01(أبيابنعنالحكم

بولايةالحرستانيبنالدينجمالالقاضيأوألزم(القرشيعليمحمدبنالدينمحييبنالطاهرأالزكي

وولاهاالزكيابنمنأيضأالتقويةوأخذ،العزيزيةتدريسوأعطاهسنةوتسعونثنتانوله()11(القضاء

.عساكر)12(ابنالدينفخر

.فقال:المصادرفي(1)

فأنت.:الزمانمراةفي)2(

العفو.:والمرأةط)3(

فكتبت.:ب،أ(4)

وهو؟الخرستاني:وفيه(8/387)الزمانومراة(2241/)البلدانمعجمفي-الحرستانيابن-ترجمة)5(

(13114/)الإسلاموتاريخ(601-501)الروضتينوذيل(164-2154/)للمنذريوالتكملة،تحريف

الزاهرةوالنجوم(464-1/544)الإسنويوطبقات(84-2208/)النبلاءأعلاموسير(15-هـ55/)والعبر

.(901-7801/)الذهبوشذرات(1/011)والدارس(6022/)

قيدهاكمااليوموتلفظ.آثرتهاولذلكب،أإلىبالإضافةالبلدانياتكتبفيحرستاوهي.حرستان:طفي)6(

(حرس)المحيطوالقاموس(2241/)البلدانمعجم.نقطتانفوقهاوتاءالسينوسكونبالتحريكياقوت

.(16)دمشقوغوطة

السابق.الجزءمن571وفياتفيترجمتهتقدمت.دمشقتاريخصاحبعساكرابنالحافظهناالمقصود)7(

.للإسماع:ط)8(

الجامع.قبلبالحويرة:(601)الروضتينذيلوفي.بالحوريةط()9

.585وفياتفيعصرونأبيابنترجمةتقدمت(01)

.بالقضاءهذا:طفيالمعقوفتينبينمامكان(1)1

.062وفياتفيعساكرابنالدينفخرترجمةسترد(1)2
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وذكر.للغزالي"الوسيط"يحفظكان،الحرستانيابنمنأفقهأحدارأيتما()1السلامعبدابنقال

الدينعمادابنهوكان،لائملومةاللهفيتأخذهلا،بالحقوأقومهمالقضاةأعدلمنكانأنهواحدغير

للحكميجلسالدينجمالالقاضيوكان،عنهينوبالأشرفيةمشيخةوولي،دمشقبجامعيخطب

بينيجلسابنهوكان،كبيرشيخأنهلأجل)2(ومسندةطراحةالسلطانإليهوأرسل،المجاهديةبمدرسته

شمسواستناب،عنهبلغهلشيءنيابتهعنابنهعزلإنهثم،مكانهفيجلسأبوهقام)3(فاذا،يديه

بنالدينشمسمعه(أيضأأواستناب،الإيوانشرقيفيتجاههيجلسوكان،)4(الشيرازيبنالدين

بنالدينشرفواستناب()6(المدرسةمنالقبليةالغربيةالزاويةفيدكةلهولبت1،الدولةسني)5(

كانتثم،أشهروسبعةسنتينحاكماواستمر،المدرسةمحرابفييجلسفكان،الحنفي)7(الموصلي

سنة،وتسعونخمس()9(العمرمنأوله(السنةهذهمنأالحجة(ذيأرابعالسبتيوم)8(وفاته

.1()قاسيونبسفحدفنثمدمشقبجامععليهوصلي

.بالقدسالتيالمدرسةبانيالهكاري(محمدبنأالقاسمأبيبنمحمد(1)1الدينبدرالكبير(أالأمير

السنةهذهأالطوربحصنالفرنج)12(فقتلهدائماالشهادةيتمنىمحمدوكان،الأمراءخيارمنوكان

الله.رحمه()13الانإلىتزاروتربته،بماملابتربتهودفن،(الشريفالقدسإلىونقل

.()14الدماغبابنالمعروفمحمودالشجاع

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

14

.066سنةفيستردالسلامعبدابنترجمة

ومشبكا.طراحةإليهأرسلقدالسلطانوكان:ب،أ

نهض.:ب،أ

.637سنةوفياتفيالشيرازيترجمةسترد

.635وفياتفي-الدولةسنيابن-ترجمةسترد

.(701)الروضتينذيل.تحريفوهو.ذكرهوثبت:أ

.063سنةوفياتفي-الموصليالدينشرف-ترجمةسترد

.ماتثمأشهروأربعةسنتينحاكماواستمر:ط

وحدها.طعن

.قايسون:ط

الإسلاموتاريخ()18الروضتينوذيل(8/938)الزمانمراةفي-الهكاريالدينبدرالأمير-ترجمة

(13/423).

الفرنج.فقتلته:أ

الله.رحمهالانإلىيزاروهوعاملهابتربةبالقدسودفن:ط

وشذرات(1236/)والدارس(13/423)الإسلاموتاريخ(801)الروضتينذيلفي-الدماغابن-ترجمة

.(89)الأطلالومنادمة(7011/)الذهب
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)1(الفرجبابداخلدارهكانت،منهمجزيلةأموالافحصل،يضحكهالعادل!أصدقاءمنكان

الله.رحمها،دارةأوقافاعليهاووقفت،والحنفية)2(للشافعيةمدرسةعائشةزوجتهفجعلتها

.اللوزبدهنتلقب،بدمشقالعالماتشيخة،الزاهدة)3(العابدةالصالحهالشيخه

العصيمة)5(بنتأختهاتربةعلىوقفاأموالهاوجعلتوفاةبناتهآخروهى-نورلجا!بنت .)4(.

.المشهورة

وستمئةعشرةخمللعسنةخلت5ث!

الطورحصنبتخريبالمعظمولدهوأمرالفرنجلمناجزةالصفربمرجانازل!أوالعادلاستهلت

الفرنج.منخوفأالبلدانإلىوغيرهاالحربآلاتمنفيهماونقلفأخربه)6(

وكان،الأولىجمادىاآخرأفيالسلسلةبرجوأخذوادمياطعلىالفرنجنزلتالأولربيعوفي

.(راجعونإليهوإناللهفإناأمصربلادقفلوهو،منيعاحصنا

الداويةمنوأسر،كثيراأخلقامنهموقتلفكسرهم)7(القيمونعلىوالفرنج،المعظمالتقى:وفيها

أعلامهم.منكسةالقدسإلىفأدخلهممئة

واحد،بعدواحدأأرسلانقراأولادملوكهاموتبسببالموصلببلدكثيرهخطوبجرت:وفيها

ليستحوذالباطنفييقتلهمكانالذيهوأنهولذكرأالأمورعلى9(لؤلؤالدينبدرأبيهم)8(غلاموتغلب

أعلم.والله(الأمورعلىهو

ذلكعلىوساعده،حلبمملكةأخذيريدكيخسرو)01(بنكيكاوسالرومملكأقبلوفيها

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

الحاضر.اليومإلىقائماالبابهذايزالولا.تحريف،الفرنجباب:ط

،79)الأطلالومنادمة(88و93)ومختصره(518و1/238)والدارس(261،262)الخطيرةالأعلاق

171).

.(13/504)الإسلاموتاريخ،(801)الروضتينذيلفي-اللوزدهن-ترجمة

.بوريحانبنت:وفيه(801)الروضتينذيلفي-نورنجانبنت-ترجمة

صفية.بنتالروضتينذيلفي

.بفياللفظةوليست.فخرب:أ

.(4442/)البلدانمعجم.فلسطينأعمالمنالرملةقربحصن:نونواخره،السكونثم،بالفتح:قيمون

.مملوك:ط

.656سنةحوادثفيلؤلؤترجمةسترد

صاحب=التركمانيالسلجوقيرسلانقليجبنكيخسروالسلطانبنكيكاوسالدينعزوهو.سنجركيكاريس:ط
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العادلبنموسى)3(الأشرفالملكذلكعنفصده،سميساط)2(صاحبالدينصلاحبن)1(الأفضل

خائبأ.وردهجيشهوكسرالرومملكوقهر

الممالك.منبيدهماإلىمضافاسنجارمدينةالأشرفتملكوفيها

اللهلعنهمأالفرنج)5(وأخذت،أيوببنبكرأبو)4(العادلالملك(السلطان)توفي:وفيها

منهمفربيسانعندالمصريةالديارمنجاءوهومغافصته)7(الفرنجأرادلماأنهتقدموقدأدمياط(ثغر)6(

عندوذلكالفرنجبهميناجزحتىعليهلتقدموغيرهاالجزيرةمنالعساكرإلىوأرسلالصفرمرجونزل

()8(البحريةعساكرهممناللهشاءمنإليهموانضافعكامنالسواحلمنالفرنجفركبت،الهدنةانقضاء

الكامل)01(والملك،أشهر)9(أربعةمدةفحاصروه(عليهفنزلواأدمياطثغرمنمصربلادوقصدوا

ديارعلىكالقفلوهوالسلسلةبرجفتملكوا)11(،(يريدونهعماويصدهمويمانعهميقاتلهممقابلهمأ

وهو)12(،دمياطإلى(البرجهذاومن1،البحرإلىانتهائهعندالنيلفيجزيرةوسطفيوصفته،مصر

لتمنعأخرىوسلسلةالجسروعليه،الاخرالجانبإلىمنهسلسلة(النيلأوحافةالبحرشاطىءعلى

علىذلكشقالبرجهذاالفرنجملكتفلما،الدخول!يمكنفلا،النيلإلىالبحرمنالمراكبدخول

تأؤهالذلكتأوهالصفربمرجوهوالعادلالملكإلىالخبروصلوحين،(وغيرهامصربديارأالمسلمين

لأمرالموتمرضساعتهمنومرض،وبلادهاالمسلمينعلىوحزناأسفاصدرهعلىبيدهودنشديدا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

الأثيرابنكاملهـ.617سنةهـوقيل615سنةبالخوانيقماتكيقباذالسلطانأخووهو،وملطيةوأقصراقونية

.(22137/)النبلاءأعلاموسير(901)الروضتينوذيل(8393/)الزمانومراة(327و9532/)

.622سنةوفياتفي-الأفضل-ترجمةسترد

مهملة:طاءالألفبعدثم،أخرىوسين،ساكنةتحتمنمثناةياءثم،ثانيهوفتح،أولهبضم:"سميساط"

ومالكها،الأرمنيسكنهامنهاشقفيقلعةولها،الفراتغربيعلىالرومبلادطرففيالفراتشاطىءعلىمدينة

البلدانمعجم.الدينصلاحأيوببنيوسفالناصربنعليالأفضلالملك-ياقوتزمن-الزمنهذافي

.(041)الشرقيةالخلافةوبلدان(3582/)

.635سنةوفياتفيالأشرفترجمةسترد

ترجمته.مصادروفيه(22511/)النبلاءأعلامسيرفي-العادل-ترجمة

.فأخذت:ط

.(بشار)خطأ"كفر":النسخبعضفي

المباغتة.:والمغافصة.تصحيفوهو،"معاقصته":النسخبعضفي

.ركبواثم:طفيالحاصرتينبينمامكان

.شهورأربعة:ط

وحدها.طعن

المسلمين.على:ب،أ

.الفراتشاطىءعلىوهي:ب
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المعظمولدهفجاءه،()1عالقينبقريةتوفيالآخرةجمادىسابعالجمعةيومكانفلما،وجلعزاللهيريده

منأحدجاءوكلما)،مريضالسلطانأن)3(بصفةخادمومعهمحفةفيوأرسلهحواصلهفجمعمسرعا23(

القلعةإلىبهانتهىفلما،)4(عليهمالردعن،ضعيفأنه:أي،عنهالطواشيبلغهم(عليهليسلمالأمراء

.الكبيرة)5(العادليةبمدرستهتربتهإلىحولثممدةبهادفن

دينا،اسريرةوأحسنهمسيرةوأجودهمالملوكخيارمنشاذيبنأيوببنأبوبكرالدينسيفالملككانوقد

مصربلادأقصىمنممتدةكانتوقدكلها)7(مملكتهمن)6(والمعازفوالخمورالمحرماتأبطل،وقوراصبوراعاقلا

الظاهرأخيهابنبيدأقرهافإنهحلبسوىالدينصلاحأخيهبعدأخذها،كلهاهمذانإلىوالجزيرةوالشامواليمن

الأذىعلىصبوراصفوحاحليماالعادلوكان.خاتونالستصفيةابنتهزوجا)8(كانلأنهالدينصلاحبناغازي

،البيضاءاليدذلكفيله()01(وكانت،الفرنجمقاتلةفيأكثرهااأوكلها)9(مواقفهأخيهمعحضرالجهادكثير

ا)12(وتصدقالفقراءعلىكثيرةأموالاابمصرالغلاءعامفيأنفقوقد)11(اليدماسكغيروكاناالعلياوالرايةا

الفناءفيالغلاءعامبعدمنالثانيالعامفيكفنإنهثم،جداكثيرااشيئاوغيرهمالناسأبناءمنالحاجةأهلعلى

بهويتصدقعليهماجميعيخلعكانحتىمرضهأيامفيالصدقةكثيروكانوالفقراء،الغرباءمنإنسانألفثلاثمئة

اكلأتالواحداليومفييأكلكان،صيامهكثرةمع)14(وعافيتهبصحتهممتعاالاكلكثيروكان()13(،وبمركوبه

وكان،اليابسةالسكرية)16(الحلوىمنبالدمشقيرطلا)15(النومعنديأكلهذابعدثم،جيدة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

14(

16(

.ياقوتبهاأخلوقد(3911/)المختصرأفيقعقبةعندتقععالقينأنالفداءأبووذكر،تحريف.غالقين:ط

مسرعأ.إليهالمعظمولدهفجاء:ب،أ

صفة.:ب،أ

.المنصورةالقلعةإلىانتهىفلماعليهمالردعنالسلطانلضعفيعنيالطواشيعنهمبلغه:ب،أ

بالعادلية.:ط

المعنى.يقلبتحريفوهو.والمعارف:ط

ممالكه.:ب،أ

لأنه.:طفيالحاصرتينمكان

كلها.مواقفهمعهحضرأخيهومعبنفسهالجهادكثير:ط

.الأيامتلكفيوأكثرها:ب،أفيمكانهما

ولكنه.:أ

.وتصدقجداعظيمةأموالا:ب،أفيمكانهما

مرضهأياموفيالصدقةكثيروكانالغرباءمنإنسانألفثلثمائةكفنبعدهالعامفيثمكثيرأ:ب،أفيمكانهما

أمواله.منتحتهوماوبمركوبهبهويتصدقعليهماجميعيخلع

وعافية.بصحة:ط

رطلا.النوموقتيأكلحالكلبعدثم:ب،أ

.الحلواءمن:ب،أ
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)2(فكان،الوردزمنيفرغحتىبدمشقالإقامةعلىيقدرلاوكان،الوردزمن)1(فيأنفهفيمرضيعتريه

الله.رحمهسنةوسبعينخمسعنتوفي.ذلكبعدالبلديدخلثمالصفربمرجالوطاقلهيضرب

دمشق،صاحب)4(المعظموعيسى،مصرصاحب)3(الكاملمحمد:جماعةالأولادمنلهوكان

والفائز)6(،قبلهوماتأيوبوالأوحد)د(،ذلكوغيروحرانوخلاطالجزيرةصاحبالأشرفوموسى

المعظم،شقيقاوهماحسنوالأمجد)9(عثمانوالعزيز)8(،الرهاصاحبغازيوالمظفرد(،إبراهيم

والقاهر)13(،إسماعيل)12(والصالح،جعبرصاحب)11(أرسلانوالحافظ،محمود)01(والمغيث

الدينوتقي،أصغرهموكان()16وخليل،(أحمد)15الدينوقطب،()14يعقوبالدينومجير،إسحاق

)91(صفيةالستأشهرهنبناتلهوكان،وستمئة)18(ستينسنةإلىبقي،وفاةاخرهموكان)17(عباس

ملكالذييوسفالناصر)22(والدالعزيز)21(الملكوأمحلبصاحبغازيالظاهر)02(زوجةخاتون

.زمان:ب،أ

وحدها.طعن

هـ.635سنةوفياتفيالكاملترجمةسترد

هـ.626سنةوفياتفيالمعظمترجمةسترد

هـ.956سنةوفياتالأوحدفيترجمةتقدمت

هـ.617وفياتفيستردالفائزترجمة

هـ.645سنةوفياتفيستردالمظفرترجمة

.628فيستردالعزيزترجمة

هـ.628وفياتفيترجمتهستردالأمجد

.(61)القلوبترويح.تحريفوهو؟المقيت:ط

.(06)القلوبترويح.رسلان:ب،أ

.648وفياتفيإسماعيلالصالحترجمة

.(62)القلوبترويحفي(إسحاقالقاهر)ترجمة

.(95)القلوبترويحهـوفي654سنةوفياتفيترجمتهيعقوبالمعزالملك

.(95)القلوبوترويح961سنةوفياتفيترجمتهأحمدالمفضلالملك

.(63)القلوبترويحفيخليلترجمة

.(966)القلوبترويحفيترجمتهعباسالدينتقي

هـ.966سنةوفياتفيعباسالدينتقيكثيرابنسيورد

.(أ09/)القلوبشفاءعنمستدركا(801)القلوبترويحفيحنيفةوهي.(293)الزمانمراةفيهيكذا

هـ.613سنةوفياتفيغازيالظاهرترجمةتقدمت

هـ.634سنةوفياتفيالعزيزالملكترجمةسترد

.(29)القلوبترويحيوسفالناصرترجمة
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كماهولاكوقتلهالذيوهو،بالسفحوالأخرىبدمشقإحداهماالناصريتانتنسبوإليه،دمشق

.)1(سيأتي

دمياطالفرنجأخذصفة

ذلكففت،)3(الفرنجمرابطدمياطبثغروهو)2(الكاملمحمدابنهإلىالعادلبموتالخبرانتهىلما

قد،بمصرأميرأكبروكان)د(المشطوبابنالأميرأناخرخبر)4(بلغهثم،وضعفواالمسلمينأعضادمن

الجسيم،الخطبهذاليستدركمصرفدخلجريدةوحدهفساق،الكاملعنعوضاللفائزيبايعأنأراد

وراءهفركبوا،العادلموتمنأكبرأمرحدثقدأنهواعتقدوانظامهمانحلبينهممنالجيش)6(فقدهفلما

وحواصلاوأثقالهالكاملمعسكرعلىواستحوذوا،المصريةالديارإلىبأمان(حينئذاالفرنجفدخلت

ظنهممايقع)7(لممصرالكاملدخلفلما،العليمالعزيزتقديروذلك،جداعظيمخبطفوقع،(الجيش

الجيشفيفورهمنركبثم،الشامإلىالمشطوبابنمنهوهرب،الفرنجمنخديعةهيوإنما،شيء

وعاثت،كثيرا(شيئاأوغنمواخلقاوقتلواالبلدانمنتمكنوا(وقد1،تزايدقدالأمرفإذاالفرنجإلى

،اراجعونإليهوإناللهفإناأ،)8(الفرنجمنعليهمأضرفكانوا،الناسأموالعلىهنالكالتيالأعراب

الثغر،دخولعنيمانعهمكانأنبعد(ومصرأالقاهرةإلىدخولهمعنيمانعهم)9(تجاههمالكاملفنزل

قبلالمسلمينأدركوا،العجلالعجل(الوحاء)01الوحاءويقولويستنجدهميستحثهمإخوانهإلىوكتب

أولوكان،مكانكلمنإليه(ذلكعندأالإسلاميةالعساكرفأقبلتا*امصر)1أرضجميعالفرنجتملك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

ترجمته.وثمهـ،664سنةووفاتهسيأتي

الكامل.ابنهإلىالعادلالخبربموتاشتهرلما:ط

.بدمياطالفرنجتجاهعرمماوهو:ب،أ

الكامل.بلغثموفشلواالمسلمينأعضاءذلكأضعف:ط

.المشطوبعليبنأحمدالأميرأن:أ

.فقدهولماالجسيمالخطبهذالاستدراكمصرإلىقاصدادمياطمنجريدة:ب،أ

يقع.فلممصرإلىالكاملودخلالعليمالعزيزبتقديروذلكجدأعظيمأمرفوقع:ب،أ

الفرنج.منالمسلمينعلىأضرفكانوادمياطببلادالناسأموالعلى:ب،أ

الفرنج.تجاه:ط

يعنيالوحاءوالوحاء،البدارالبدار:يعني،الوحاءوالوحاء،الوحىالوحى:يقولون،العجلة:الوحى

الألفمعالكافأدخلواوربما.يقصروهولممدوهأفردوافإذا،بينهماجمعواإذاويقصرونهافيمذونها.الإسراع

والنجاءك،النجاكوالنجاك،النجىوالنجى،النجاءالنجاء:تقولوالعرب،الوحاكالوحاك:فقالواواللام

.(وحى)العربلسان.النجاءك

المصرية.الديارجميعالفرنجتملكأنقبل:ب،أ
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معأمرهممنوكانالمعظمثم،وجههاللهبيضاالجزيرةصاحبموسىأالأشرفأخوهعليهقدممن

السنة.هذهبعدسنذكرهماالفرنج

معوهو،)1(الجوزيبنالفرجأبيالشيخبنيوسفالدينمحييالصاحببغدادحسبةولي:وفيها

.)2(للحسبةمباشرتهوشكرت،أبيهقاعدةعلىالوعظميعاديعملذلك

علىالذيالجسرعندالشبليةامدرسةأتجاهالبدريةالتربةفيالنظرالمعظمإلي)3(فوض:وفيها

منوإخوتههوكان،)4(الدايةبنحسن(الدينبدرأإلىمنسوبةوهي،كحيلجسرلهويقال،ثورا

زنكي.بنمحمودالديننورأمراءأكابر

الحمد.ودلهالجمعةيومفيهيخطبجامعاوستمئةالأربعينحدودفيجعلتوقد،:قلتأ

الصفربمرجمخيموهوالعادلالملكإلىتكشمحمدبنالدينعلاءالسلطانأرسل:وفيها

واستنيب،)7(الدولعيالملكعبدبنمحمدالدينجمال)6(دمشقخطيبالرسولمعإليهفرد،رسولا)5(

قدمحتى،عنهيباشربالعزيزيةفأقام،الأباربيتخطيب)8(يوسفبنعمرالموفقالشيخالخطابةفيعنه

الله.رحمه)9(العادلماتوقد

شملوتشتتقتلثم.مكانهالصغير)01(ابنهفأقيم.الموصلصاحبالقاهرالملكتوفي:وفيها

.(()12أرسلانالديننورأأبيهمغلام(1لؤلؤ)1الدينبدر(الأميرأالأمورعلىوتغلب،الأتابكيالبيت

إلىامدمنأالشرقبلادمنشكربنعليبناللهعبد)13(الدينصفيالوزيرعودكان:وفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

.656سنةوفياتفيالجوزيابنالدينمحيالصاحبترجمةسترد

للحسبة.مباشرتهوشكرتأبيهقاعدةعلىالوعظميعاديذكر:ب،أ

.(بشار)(131)الروضتينذيلفيكما،الجوزيابنسبطهوذلكوالقائل،لهامعنىولا"إلى":ط

.(131)الروضتينذيلفيالدايةبنحسنترجمة

وحدها.طعن

دمشق.خطيبالرسلمعإليهفرذ:ب،أ

قرىمنبالدولعيةولد.الدولعيالأرقميالتغلبيياسينبنزيدبنالفضلأبيبنمحمدالدينجمالدمشقخطيب

الفتوىمنالمعظمومنعه.الرافضةعلىشديدامهيبأفصيحاوكان،دمشقفيالخطابةتولىدمشقوقدمالموصل

.(25-2342/)النبلاءأعلاموسير(166)الروضتينذيل.634سنةمات،مدة

.(618)وفياتفييوسفبنعمرترجمةسترد

الله.رحمهالعادلموتحتىعنهفباشرالعزيزيةفي(؟)بيتفأقام:ب،أ

.محموداسمه(593)الزمانمراةفي

.656سنةوفياتفيلؤلؤترجمةسترد

أبيه.:طفيمكانهما

.622سنةوفياتفيشكرابنترجمةوسترد.تصحيف؟اللهعبدبنالدينصفي:أ
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،فيها)1(مدحهفيبالغمقامةاالسخاويأالدينعلماالشيخأفيهفعمل،العادلموتبعدادمشق

أبهةفيراكبوهوبهماجتازإذاالناسعلىويسلم،والفقهاءالفقراءيحبمتواضعاكانأنهذكرواوقد

أخيهإلىكتبوإبعادهطردهسببكانالذيهوالكاملأنوذلك،السنةهذهفينكبإنهثم،وزارته

عنينوبكانوقد،)2(الدواوينفيالنظرعنابنهوعزل،وحواصلهأموالهعلىفاحتاط،فيهالمعظم

غيبته.مدةفيأبيه

الفواحشمنذلكوغيروالمغنياتوالخمورالقيانضمانالمعظمأعاد)3(السنةهذهمنرجبوفي

دمشقإلىخمركفملء)4(ينقلأنيتجاسرأحديكنلمإنهبحيث،أبطلهاقدأبوهكانالتيوالمنكرات

فيالمعظمواعتذر،فعلماعلىخيراالمعظمجزىولا،خيراالعادلاللهفجزى،الخفيةبالحيلةإلا

الفرنج.قتالفيالنفقاتإلىواحتياجهم،الجندعلى)5(الأمواللقلةالمنكرهذاصنعإنمابأنهذلك

عليهم،وينصرهمالأعداءعليهميديلالصنيعهذافإن،بالأمورمعرفتهوعدمدينهوقلةجهلهمنوهذاأ

ويديلالديارويخربيدمرمماوهذا،الأدباربسببهفيولون،القتالعنالجندويثبطالداءمنهمويتمكن

علىيخفىلاظاهروهذا."يعرفنيلامنعليهسلطتيعرفنيمنعصانيإذا"الأثرفيكما،الدول

.ا)6(فطن

:الأعيان(والمشاهيرأمنفيهاتوفيوممن

.ا)7(تقدمكماأيوببنبكرأبوالعادلالملكالسلطان

عليبنيحيىبنسلطانبنالرحمنعبدالقضاةزينابناللهعبدطالبأبو)8(الدينشرفالقاضي

الزكي.ابنعمبنيمنالدمشقيالقرشي

بنالدينمحييعمهابنعنالحكمفيونابأيضاوبالرواحيةالبرانيةبالشاميةدرسمنأولوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.شكرهفيويبالغفيهايمدحهمقامه:بأ

الدواوين.من:ط

منها.:ط

.خمرأينقلأن:ب،أ

.الأموالبقلةالمنكرهذاصنيعهمنالمعظمواعتذر:ب،أ

كانوإناللفظبهذاالأثرهذاأرولم،الداءفيهمويمكنالأعداءعليهميدلالصنيعهذاأناستشعروما:ب،أ

.مشهورا

.صفحاتقبلالعادلالملكمصادرذكرتقدم

(13/437)الإسلاموتاريخ(011)الروضتينوذيل(8/935)الزمانمرآةفي-القرشيالقاضي-ترجمة

.(7411/)الذهبوشذرات
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.القدممسجدعندودفنالسنةهذهمنشعبانفيوتوفي.)1(الزكي

.البغداديالضريرأ)3(الملهميمحصيبنأحمدالغنائمأبيبنداود)2(سليمانأبو

الساعي:ابنفيهقال(ولهذا1،الظاهريةبمذهبيتستركانولكنه،الأوائلعلمإلىينسبكان

الوافرامنأ:)5(قولهشعرهومن،واعتقاداأدباالمعري،مذهبا)4(الداودي

النياقهوجعلىغدوا)6(غداةألاقيماأشكوالرحمنإلى

الفراقمنأمربكمأمرالمطايازمبمن)7(سألتكم

التلاقي؟منألذعيشنوهلالتنائيمنأشددار)8(وهل

الحنفي.الدامغانيبنالحسينبناللهعبد)9(القاسمأبوالدينعمادبغدادقضاةقاضي

سنة/عشرةأربعمننحوا/مرتينببغدادالقضاءوولي،حنيفةأبيمذهبعلىوتفقهالحديثسمع

.التركاتوقسمةوالفرائضبالحسابعارفاالسيرةمشكوروكان

الناصر.الخليفةمولىالديننجم)11(الشرابي1()0الحبشياللهعبدبننجاحاليمنأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

ترجمته.وتقدمتهـ،895سنةفيهووفاته(1/2358)النبلاءأعلامسيرفيترجمةلهالزكيابنالدينمحصي

الشيخلاحظوقد.واحدةترجمةتبدوانبحيث(سليمانأبيوترجمةطالبأبيترجمة)الترجمتانطفيتختلط

لغيرالترجمةهذهجعلحيثتخليطهناالمطبوعكثيرابنتاريخوفي:فقالذلكاللهرحمهالكوثريزاهدمحمد

.(011)الروضتينذيل.صاحبها

الروضتينوذيل(2042/)للمنذريوالتكملة(8093/)الزمانمرآةففيأحمدبنداودسليمانأبيترجمةوأما

الميزانولسان(1/278)النهايةوغاية(051)الهميانونكت(65-264/)إليهالمحتاجوالمختصر(011)

(/2424).

تحريف.؟اللخمي:ط

المذهب.:ط

.(051)الهميانونكت(011)الروضتينوذيل(8093/)الزمانمراةفيالأبيات

تحريف.؟عدواغداة:طوفي،غدغداة:والنكتالمراةفي

نشدنكم.:السابقةالمصادرفي

أمر.داءوهل:النكتوفي.أضرداءوهل:والذيلالمراةوفي.أشدذلوهل:ط

الإسلاموتاريخ(2/448)النقلةلوفياتوالتكملة(112-111)الروضتينذيلفي-الدامغانيابن-ترجمة

الزاهرةوالنجوم(303-2103/)المضيةوالجواهر(431-2142/)إليهالمحتاجوالمختصر(13436/)

.(7411/)الذهبوشذرات(164-4163/)السنيةوالطبقات(6223/)

النقلةلوفياتوالتكملة(8493/)الزمانومرآة(9/327)الأثيرلابنالكاملفي-الشرابينجاح-ترجمة

.(13524/)الإسلاموتاريخ(411-131)الروضتينوذيل(2044/)

تحريف.وهو؟السوداني:ط
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وجدأ)1(الخليفةعليهوجدماتفلما،الخليفةيفارقلاوكان،الخلافةدارسلمانيسمىكان

والخبزالتمرمنوأحمالشاةوألفبقرةمئة)2(نعشهيديبينكان،مشهودايوماجنازتهيوموكان،كثيرا

المشاهد،علىدينارالافبعشرةعنهوتصدق،التاجتحتبنفسهالخليفةعليهصلىوقد،والماورد

مجلد.خمسمئةعنهووقفمماليكهوأعتق،بالحرمينالمجاورينعلىومثلها

الموصلي.مهاجربنعليبنمهاجربن)3(علوانبنمحمدالمظفرأبو

الفتوىفيوتقدم،بها)4(زمانهأهلفسادالموصلإلىعادثم،الحديثوسمعبالنظاميةتفقه

الله.رحمه،ديناصالحاوكان،وغيرهالؤلؤالدينبدربمدرسةوالتدريس

غنامبنغانمبناللهرزقبنسليمانبنخليفةبنيحىبناللهرزقبنيحىبناللهرزقالطيبأبو

الحافظ.الثقةالرحالالجوالالمحدث)5(الماحوزي

.العمادياللهعبدبنيرنقش)7(بنأحمد()6(العباسأبوأالشاعرالأديب

هذاأحمدوكان،صاحبها)زنكيالدينعمادالملكمواليمنأبوهوكان،سنجارأمراءمنكان

عمادبنمحمد)01(الدينقطبأموالهعلى)9(احتاطوقد،كثيرةوأملاك،جزيلمالذاشاعراأديبا)8(

الطويل(منأ:شعرهومن،كمداوماتفيهفنسيسجناوأودعه(زنكيالدين

)12(تلتقيالبينخشيةمنخدها)11(علىودموعهاودعتها(قدو)تقول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

الخليفة.عليهوجدوقدالخلافةدارسلمانيسمىوكانالخليفةيفارقلاوكان:ب،أ

مئة.النعشيديبينكان:ب،أ

(13/944)الإسلاموتاريخ(2/941)النقلةلوفياتوالتكملة(9/327)الكاملفي-علوانابن-ترجمة

السبكيوطبقات(4/89)بالوفياتوالوافي(2445/)الإسنويوطبقات(1501/)إليهالمحتاجوالمختصر

(/5-3233).

بها.وقتهأهل:ب،أ

حاءالألفوبعد،الميمبفتح:الماحوزي(3114/)الأثيرلابناللبابوفي.ثحريفوهو؟التأخدري:ط

.الشامقرىمنوهي،الماحوزإلىالنسبةهذه:وزاي،ساكنةوواو،مضمومةمهملة

.أفيبينهمامايردلم

برتكش.:ط

تحريف.؟دينأ:ط

.حاط:أ

.(2331/)الأعيانووفيات(021)الروضتينذيل

..نحرهاعلى:ب،أ

يلتقي.:ب
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بقيالذيفيصالحافاعملرويدكنافعاكانالذيالعمرأكثرمضى

وستمئةلمحلثلرةستسنةخلت5ث!

بهأمرماعكسالملاهيوكسر،المنكربإزالةبغدادمحتسبالجوزيبنالدينمحييالشيخأمرفيها

والمنة.الحمدولله()1السنةهذهأولفيذلكفيأمرهوكان،المعظم

.جيحوننهر()2(التتاروعبورأخانجنكيز

طمغاججباليسكنونوكانوا،بلادهممنخانجنكيزملكهمصحبةجيحوننهرالتتارعبرتوفيها

وسبب،القتالعلىوأصبرهمأشجعهممنوهم،التتارسائرللغةمخالفةولغتهمالصينأرضمن

شاهخوارزمبلادإلىكثيرةأموالومعهملهتجارابحثخانجنكيزأن()3(جيحونأنهردخولهم

إليهفأرسل،الأموالكثرةمنمعهممالهيذكرشاه)د(خوارزمإلىنائبهافكتب،للكسوةثيابا)4(يتبضعون

ولم،شاهخوارزميتهددأرسلخبرهمخانجنكيزبلغفلما،ذلكففعل،معهمماويأخذ)6(يقتلهمبأن

فسار،إليهمبالمسيرشاهخوارزمعلىأشارمنأشار)7(تهددهفلما،جيدافعلاشاهخوارزمفعلهمايكن

ذراريهموسبىأموالهمشاهخوارزمفنهب،خانكشليبقتالشاغلشغلفيوهم(فأقبلأإليهم

عنيقاتلونأولئك،بمثلهيسمعلمقتالاأيامأربعةمعهفاقتتلوا،محروبينإليهفأقبلوا،وأطفالهم

كثيز،خلقالفريقينمنفقتل،استأصلوهمولوامتىأنهميعلمون،أنفسهمعنوالمسلمونحريمهم

ومن،ألفاعشرينمننحواالمسلمينمنقتلمنجملةوكان،الدماءفيتزلقكانتالخيولإنحتى

بخارىإلىوأصحابهشاهخوارزمولجأبلادهإلىمنهمكلوولىالفريقانتحاجزثم،ذلكأضعافالتتار

ليجهز)8(بلادهإلىاشاهخوارزمأورجع،المقاتلةمنفيهاتركمنكثرةفيوبالغفحصنها،وسمرقند

،أيامثلاثةخانجنكيزفحاصرها،مقاتلألفعشرونوبهابخارىالتتارفقصدت،الكثيرةالجيوش

القلعةعليهوامتنعت،وخديعةمكرافيهمالسيرةفأحسنودخلهافأمنهم،الأمانأهلهامنهفطلب

السنة.هذهمستهلفيذلكففعلالملاهيوكسرالمنكراتبإزالة:ب،أ(1)

وعبورهم.:ب،أ(2)

وحدها.طعن)3(

.يبتضعون:ط(4)

.ساهخوارزمالسلطان:ب،أ()5

ويأخذ.بقتلهمإليهفأرسل:بوفي.وبأخذبقتلهمفأرسل:أ()6

.فأشارشاهخوارزميتهددوأرسلخانجنكزذلكعندفغضبذلكففعل:ب،أ)7(

وحدها.طعن)8(
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فيفيطرحونهاوالربعاتبالمنابريأتونالتتار)2(فكانتخندقهاطمفيالبلدأهل)1(وأشغلفحاصرها

أموالفاصطفىالبلدإلىعادثم.بهاكانمنفقتل،أيامعشرةفيقسراففتحوهابهايطمونهالخندق

،والنساءالذريةوأسروا،وجلعزاللهإلايعلمهملاخلقاأهلهامنفقتلوالجندهوأباحها)3(تجارها

أسرمنومنهم،قتلحتىحريمهدونقاتلمنالناسفمن،أهليهنبحضرةالفواحشبهن)4(وفعلوا

فيالنارالتتارألقتثم،والرجالوالأطفالالنساءمنبالبلدوالضجيجالبكاءوكثر،العذاببأنواعفعذب

راجعينكرواثم،عروشهاعلىخاويةبلاقعصارتحتىفاحترقتومساجدهاومدارسهابخارىدور

.)6(الآتيةالسنةفيذكرهسيأتيمافيهاأمرهممنفكان،سمرقند)5(قاصدينعنها

الملكالسلطانأمرعنوذلك،بذكرهاللهعمره،المقدسبيتسورخربالسنةهذهمستهلوفي

أخوه:منهمبذلكعليهأشارمنمشورةبعدعليهالفرنجاستيلاءمنخوفا)7(العادلبنعيسىالمعظم

غيبتهفيعليهالفرنجاستيلاءمنخوفايخرباهأنأيبكالدينعزدارهوأستاذالعادلبنعثمانالعزيز

أولفيالسورتخريبفيفشرع،جميعهالشامأخذإلىوسيلةذلك)8(ويجعلونويستقرونفيهفيتمكنون

وتركوا،نهاراأوليلاعليهميهجمواأنالفرنجمنخوفأأهلهمنهفهرب)9(السنةهذهمنالمحرممنيوم

بعشرةالزيتامنأالقنطار)11(أبيعإنهقيلحتى،ممزقكلالبلادفيوتمزقوا)01(وأثاثهمأموالهم

وهي،الأقصىوفيالصخرةعنداللهإلىوابتهلواالناسوضج.درهمبنصفالنحاس()12والرطلدراهم

يهجوبعضهم)13(وقال،الماضيالعامفيالفواحشمنأظهرمامع،المعظممنشنعاءفعلةأيضا

الرجزامنأ:ذلك)14(فيالمعظم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

ستعمل.وا:ط

نت.وكا:ط

حلها.وأ:ط

معهن.:ط

سمرقند.إلى:ب،أ

.سنذكرهماأمرهممنوكان:ط

المعظم.بذلكأمر:ط

جميعه.الشامأخذإلىوسيلةجعلوهذلكمنتمكنواإذاالفرنجفإنبذلكأشار

.المحرميومأول:ط

لهم.ثقاوأ:ب،أ

.الصوابوهو،بيع:ط

لرطل.وا:ط

بذلك.المعظميهجوبعضهمفقال!

بنمحمدالدينلمجدأبياتالروضتينذيلفيوبعده(935)الزمانومرآة(116)الروضتينذيلفيالبيت

ذاته.بالمعنىالحنفياللهعبد
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المحرمفيالقدسوخرب)1(المحرمحللرجمبفي

وقتلوابأهلهافغدروابالأمانودخلوهادمياطمدينةعلى(-اللهلعنهم-االفرنجاستحوذت:وفيها

إلىالقتلىورؤوسوالربعاتالجامعبمنبروبعثوا،بالنساءوفجروا،وأطفالهانساءهاوسبوارجالها

.(فعلوهماربكشاءولوأكنيسةالجامعوجعلوا،الجزائر

نأوسببه،(البلدقاضيا(بنالدينمحييابنالدينزكيالقاضيعلى)2(المعظمغضب:وفيها

القاضيإلىفأرسلتمدرسةبعدهاجعلتهاالتيدارهافيمرضت(قدكانتأأيوببنتالشامستعمته

بغير)4(عمتيإلىيذهب)3(المعظمفقال،قالتكماالوصيةفكتبمعهبشهودإليهافذهب،إليهلتوصي

يديهبينوضربهحسابهاالعزيزيةجابيمنطلبالقاضيأنواتفق؟كلامهاوالشهودهوويسمع،إذني

القاضيإلىالمعظمأرسلذلكفعند،(العادلأأبيهأياممنالقاضيهذايبغضالمعظموكان،بالمقارع

وحلف،مدرنين)3(حمراوينكانابلوقيل.صفراءوالكلوتةأبيضالقباء،وكلوتةقباءفيهاببقجة

بهذاالرسالةجاءتهأن)6(اللهلطفمنوكان،فيهماالخصومبينويحكمليلبسنهماالسلطانعنالرسول

فيهما،وحكميلبسهما)7(أنإلايستطعفلم،للحكممنتصبوهو،البريدببابالتيدارهدهليزفيوهو

وكان،()8(بعدهاالآتيةالسنةمنصفرفيوفاتهأوكانت،(موته)مرضواستقبلدارهدخلثم

فأرسلأيضا1()0بالجامعاعتكفإنه:ويقال،والتعبدالنسكأظهرقدالشاعرالزرعي)9(عنينبنالشرف

الكامل(منأ:)11(عنينابنإليهفكتب.بهماليشتغلونردبخمرالمعظمإليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

..وأخربالحميا:الروضتينوذيلالزمانومراةطفي

.السلطانتغيظ:ب،أ

.السلطانفقال:ب،أ

إذني.بدون:ط

يلبسهثوبالقباءأنيبدوشامةأبيوصفومن.ملطيأحمر:الروضتينذيلوفي:بديرين:ب،مدرين:أ

فيبهماويسيريلبسهماأنأرادهلذلكبالقاضييليقانلاوهما،رأسهعلىيلبسهالكلوتةوأن،جسمهعلىالمرء

البريدبابفيدارهفيوهوالحكممجلسفيإلايلبسهمافلمبهلطفاللهلكن،،عليهالناسسخريةليثيرالسوق

مقتلا.منهأصابفقدذلكومع

به.الألطافوكان:ب،أ

لبسهما.أنإلايقدرفلم:ب،أ

بعدها.التيالسنةمنصفرفيوفاتهفكانت:ب،أ

ثم،بكمردمخليلبتحقيقالعربيةاللغةمجمعفيديوانهطبعوقد،063سنةوفياتفيعنينابنترجمةسترد

بخطه.زياداتوعليهاالطبعةهذهمنالمحققنسخةصورت

الجامع.فياعتكفإنهويقالوالنسكالتعبد:ب،أ

.(181)الروضتينوذيل(893)الزمانمرآةفيأيضاوهما(39)عنينابنديوانفيالبيتان
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الآبادعلىتبقىأحدثتهاسنةالمعظمالملكأيهايا

الزهادوتحفةالقضاةخلعبعدهاطريقكعلىالملوكتجري

.،)1(أيضايكونماأقبحمنوهذاا

أربعة:الزكيابننوابكانوقد

طرفإلىبرزوربما،)3(الشباكفيبهيحكمكان،عليمشهدإمام)2(الشيرازيبنالدينشمس

.السوداءالبلاطةتجاهالرواق

الملكاأتربةتجاهالكلاسةفيالذيالشباكفييحكمكان،)4(الدولةسنيابنالدينوشمس

الغزالية.عندالدينصلاح

.عثمانبمشهدالكماليالشباكفييحكمكانالمالبيتوكيل)5(المصريالدينوجمال

أعلم.تعالئواللهبجيرونالطرخانية)7(بالمدرسةيحكمكانالحنفي)6(الموصليالدينوشرف

:)8(الأعيانمنفيهاتوفيوممن

والجوانية.(01)البرانيةالمدرستينواقفة)9(الشامست

أولادهم،وعمةالملوكأخت،شاذيبنأيوببنت)11(الشامستخاتونالمصونةالجليلةالست

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

وحدها.طعن

هـ.635وفياتفيالشيرازيابنترجمةسترد

.بالشباكبالمشهديحكموكان:ط

هـ.635سنةوفياتفيالدولةسنيابنترجمةسترد

هـ.623سنةترجمتهوسترد،تحريفوهو؟الدينكمال:ط

هـ.635سنةوفياتفيالموصليالدينشرفترجمةسترد

.(917)الأطلالمنادمة.وخربتدرستثمالبادرائيةقبليالطرخانيةالمدرسةكانت

.الأعيانمنتوفيوفيها:ط

.(167)الأطلالمنادمة

(911)الروضتينوذيل(2485/)للمنذريوالتكملة(993-8893/)الزمانمراةفي-الشامست-ترجمة

(6/146)الزاهرةوالنجوم(561/)والعبر(22/78)النبلاءأعلاموسير(13/946)الإسلاموتاريخ

.(121-7512/)الذهبوشذرات

.الشامستالمصونةالجليلةالخاتونالشامست:أ
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تورانالمعظم(الملكأشقيقهامنهم،ملكاوثلاثونخمسةالمحارمالملوكمن(لها)1كان،الملوكوأم

وفي،الثلاثةمنالقبليالقبر(فيتربتهاأفيعندهامدفونوهو،اليمنصاحب)2(أيوببنشاه

حمص،صاحبشاذيبنشيركوهالدينأسدبنمحمد)3(الدينناصرعمهاوابنزوجهامنهاالأوسط

()4(بنمحمدأالدينحساموابنهاوهي،لاجينبنعمرالدينحسامابنهاأبيبعدتزوجتهقدوكانت

ابنهاإلىنسبةالحسامية)5(والمدرسةللتربةويقال،الدرسمكانيليالذيوهو،الثالثالقبرفيعمر

وكانت،الدينصلاحخالهعندالعلماءأكابر!نوكان،لاجينبنعمر(بنمحمداالدينحسامهذا

كلفيتعمل(كانتو)،والمحاويجالفقراءإلىوإحساناصدقةالنساءأكثرمن(اللهرحمهاأالشامست

يوموفاتهاوكانت،الناسعلىوتفرقه،ذلكوغيروعقاقيروأدويةأشربةالذهبمنبألوفدارهافيسنة

وهي،)6(مدرسةجعلتهاالتيدارهافيالسنةهذهمنالقعدةذيمنعشرالسادسالنهاراخرالجمعة

جنازتهاوكانت،البرانيةبالشاميةتربتهاإلىمنهاونقلت،الجوانيةالشامية()7(وهيالمارستانعندا

الله.رحمهاحافلة

البقاءأبوالشيخ،اللهعبدبنالحسينبناللهعبد"اللبابو""الإعراب"صاحبالبقاء)8(أبو

الحنبلي.النحويالضرير)9(العكبري

،المقاماتعلى"حواش"وله،النحوفي"اللباب"وكتاب"العزيزالقرآنإعراب"صاحب

صالحاوكان،)01(وغيرهالحسابفيوله،ذلكوغير،المتنبي"ديوانو"،الزمخشري"مفصلو"

كلها.وأولادهمالملوكأخت:ب(1)

.(48)القلوبترويح.572سنةأيوببنشاهتورانتوفي2()

.(93)القلوبترويح.581سنةفيالدينناصرتوفي)3(

.(441-2431/)الدارسالجزءهذافيترجمتهعنمستدركالمعقوفتينبينما()4

.(441-2341/)الدارس(5)

مدرستها.:ب(6)

وحدها.طعنبينهماما)7(

(181-2161/)الرواةوإنباه(9328/)التاريخفيوالكامل(4421/)البلدانمعجمفي-العكبري-ترجمة)8(

منوالمستفاد(101-3001/)الأعيانووفيات(012-911)الروضتينوذيل(2461/)للمنذريوالتكملة

(19-2239/)النبلاءأعلاموسير(3131/)الفداءلأبيالبشرأخبارمنوالمختصر(265)بغدادتاريخذيل

-178)الهميانونكت(2014/)إليهالمحتاجوالمختصر(561/)والعبر(253)الأعلامبوفياتوالإعلام

(6/246)الزاهرةوالنجوم(125-2/915)الحنابلةطبقاتوذيل(33-432/)الجنانومرآة(185

حديثا.طبعالعكبريعنكتيباللهحفظهعلمميريحيىالدكتورولصديقي(7112/)الذهبوشذرات

.العكبراوي:ب،أ()9

ذلك.وغير:ب(1)5
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مناظرافقيهاا،والنحووالحساب1)1(اللغةفيإماماوكان،اللهرحمهالثمانينقاربوقدمات،دينا

والفقه.بالأصلينعارفا

جبلإلىتأتيكانتمغربعنقاءأنالمقاماتشرح)3(فيذكرأنهعنه)2"خلكانابنالقاضيوحكى

فدعاصفوانبنحنظلةنبيهمإلىفشكوها،أولادهمبعضاختطفتفربما،)4(الرسأصحابعندشاهق

فهلكت.عليها

طائر.كلمنشبهوفيها،الإنسانكوجهوجههاوكان:قال

كلمنأجنحةأربعةلهاموسىزمن)5(فيكانتأنها"الأبرارربيع"كتابهفيالزمخشريوذكر

بنخالدزمنإلىتأخرتوأنها،)6(الحيواناتسائرمنكثيرشبهوفيه،الإنسانكوجهووجه،جانب

أعلم.واللهفهلكتعليهافدعا،الفترةفيكانالذيالعبسيسنان

.مغربعنقاءلهيقالالصعيد)7(منالشكلغريببطائرإليهجيءالفاطميالمعزأنخلكانابنوذكر

يكنولمصالحأوكان،الفترةزمنفيكانصفوانبنوحنظلةسنانبنخالدمنواحدوكل:قلت

قدمناوقد.")8(نبيوبينهبينيليسلأنهمريمابنبعيسىالناسأولىأنا"ع!ي!اللهرسوللقول،نبيا

.)9(هنالكذلكعلىالكلام

أبيالكبيرالحافظبنالقاسممحمدأبيالدينبهاءالحافظبنعلي)01(القاسمأبوالدينعمادالحافظ

الدمشقي.عساكربناللههبةبنالحسنبنعليالقاسم

.اللغات:أ(1)

مختلفة.برواية(3101/)الأعيانوفيات)2(

.المقاماتذكرفي:ب)3(

شاهق.الرسبأرضجبلإلىتأتي:ب،أ(4)

.زمانفي:ب()5

.الحيوان:ط)6(

الشكل.غريبالصعيدمنبطائر:ب،أ)7(

فضائلباب،عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن(2365)رقمومسلم(3442)رقمصحيحهفيالبخاريرواه)8(

.السلامعليهعيسى

.هذاكثيرابنكتابمن(238-237)الأولالجزءفيالخبرذلكتقدموقد:ط)9(

وذيل(464-2/463)للمنذريوالتكملة(9/328)الأثيرلابنالكاملفي-عساكربنالعماد-ترجمة)01(

وتاريخ(146-22145/)النبلاءأعلاموسير(3131/)الفداءلأبيوالمختصر(12وأ012)الروضتين

وشذرات(6246/)الزاهرةوالنجوم(5261/)السبكيوطبقات(63-562/)والعبر(13/048)الإسلام

.(7521/)الذهب
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منأ:)1(المروحةفيقولهشعرهلطيفومن،السنةهذهفيببغدادفماتورحلالكثيرسمع

الوافرا

منهالابدأشهرثلاثةهمكلتروحومروحة

عنهااللهيغنيأيلولوفيوآلبوتموفيحزيراني

الشاعر.)2(الدواميابناتوفيوفيهاأ

.شعرهمنصالحة)3(جملةالساعيابنلهأوردوقد

.الرزاز)5(بن(عمربنمحمدبنسعيدبنمحمدأسعيد(منصورأوأبوالرزاز)4(ابن

.)6(الوقتأبيمنالبخاريوسمع.ببغدادالمعدلينأحدوكان

الرحمنعبد(بنمحمدبنمحمدأمحمود)7(بنبنمحمدسعيدوأبوالمروزيسعيدأبو

.(والوفاة)المنشأالبغداديالمولدالهمذانيالأصل)8(المروزي

شافعي،العلوممنكثيرةفنوناويعرف،حسنخطله،الأوصافكامل،الشكلحسنوكان

.الأخلاقحسن،الخلافمسائلفيويتكلم،المذهب

الطويلامنأ:)9(قولهشعرهومن

(كد)11لذيومكديةدعؤلذيقسمؤأعجبالأرزاق)01(قسمةأرى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(112)الروضتينذيلفيالبيتان

.الدوايابن:وط.الدوابنيابن:ب

صالحة.جملة:ب

(2456/)للمنذريالتكملة:وهيترجمتهمصادرمناسمهواستكملتالرزازبنسعيدأبو:جميعأالأصولفي

والنجوم(2279/)النبلاءأعلاموسير(69-259/)إليهالمحتاجوالمختصر(13047/)الإسلاموتاريخ

.(7121/)الذهبوشذرات(6462/)الزاهرة

.الوزانبنسعيدأبو:ط

السابق.الجزءمن553سنةوفياتفيوردتالوقتأبيترجمة

الرحمن.عبدبنمحمودبنمحمد:ط

(2475/)التكملةفيالمنذريوترجمه:بشارقال،الرحمنعبدبنمحمدبنمحمودبنمحمدبنمحمود:ب

(1212/)الوافيفيوالصفدي(13487/)الإسلامتاريخفيوالذهبي(012)الروضتينذيلفيشامةوأبو

.(993الورقة17/)الجمانعقدفيوالعيني

وحدها.طعن

.بعنهناما.قسمأرى:ط،أ

الكد.مكذبةمترودعةلذي:ب،أ
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حد)1(لهوعقلحطبلاوعقلمعدئموأحمقمالذووأحمق

بعدومنالأمورقبلمنودلهوالحجاالجهلذاوالفقرالغنىيعم

التكريتيالدينتاجالشيخالشافعيالخضر)3(بندرعبنالمفرجبن)2(القاسمبنيحىزكرياأبو

.بغدادبنظاميةدرسثم،قاضيها

كلهذلكفيالمصنفاتوله،واللغةوالنحووالأدبوالفقه4(التفسيرمنهاكثيرةلعلوممتقناوكان

البسيط(منأ:)5(قولهشعرهومن.حسنأتاريخالنفسهوجمع

حزنومنيوافيهسروبىومنسعؤومنضيقمنللمرءبدلا

المحنفيالصبرويبغيفيهاداممانعمتهشكرمنهيطلبوالله

علنوفيسز)6(فيهذينفرضيكمعتنقاالحالينفياللهمعفكن

الزمنعلىتبقىنعمةعلىولايكنالزمانيبقىشد؟علىفما

(المنسرحمنا:)7(قولهذلكومن

وليعليمنالحكمفيجارماوليعليالهوىقاضيكانلو

الحيلمنحيلةله)8(تبقلمعبدكالجماليوسفييا

قبلمنالفؤادقدففيكدبرمنالقميصقدكانإن

بنشاسبننجمبناللهعبدمحمدأبو()01(الدينجلالأالعلامةالإمامالشيخالجواهر)9(صاحب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

أ:جد.

للمنذريوالتكملة(8004/)الزمانومرآة(03-02/92)الأدباءمعجمفي-التكريتيالدينتاج-ترجمة

السبكيوطبقات(1/313)الإسنويوطبقات(13/094)الإسلاموتاريخ(021)الروضتينوذيل(2478/)

.(2933/)الوعاةوبغية(5941-051/)

بنيحيى:التكملةوفي.حامدبنالحسنبنالخضربنوزعبنمفرجبنالقاسمبنيحيى:الأدباءمعجمفي

.مفرجبنالقاسمبنيحيى:الإسنويطبقاتوفي،الحسنبنالخضربندرعبنالمفرجابنالقاسم

التفسير.ولهالمذهبشافعيالعلوممنكثيرة:ب

.(1431/)الإسنويطبقاتفيوالثانيالأولالبيتان

.الوزنبهمايستقيمولا،خطأالروايتينوكلا.سرفيفرصتك:ب.هذينفرصتك:أ

.كانإن:أيضأوله:ط

لي.تبقلمعندك:ط

الإسلاموتاريخ(62-361/)الأعيانووفيات(946-2/468)للمنذريالتكملةفي-شأسابن-ترجمة

المحاضرةوحسن(1/43)فرحونلابنالمذهبوالديباج(99-22/89)النبلاءأعلاموسير(13/473)

.خلكانابنقالكماألفبينهماالمهملةوالسينالمعجمةبالشين:وشأس(7123/)الذهبوشذرات2(141/)

الدين.جمالالإمامالشيخ:ط
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.)2(المالكيالفقيهالسعديالجذاميشاسبنمحمدبناللهعبدبنعشائر)1(بننزار

،الفروعفيفوائدالكتبأكثرمنوهو،"المدينةعالممذهبفيالثمينةالجواهر"كتابمصنف

للغزالي.الوجيزطريقةعلىرتبه

لحسنهعليهعاكفةبمصرالمالكيةوالطائفةوفضلهعلمهغزارةعلىدلالةوفيه:خلكانابن)3(قال

أعلم.سبحانهوالله،اللهرحمهبدمياط()4وتوفيبمصرمدرساوكان،فوائدهوكثرة

)5(وستمئة4لمحشرسبحسنةخلت5ث!

منمعهومن،تعالئاللهلعنهتمرجي)6(المسمىخانبجنكيزالعزاءوعظمالبلاءعمالسنةهذهفي

بلادوصلواأنإلىالصينبلادأقصىمنإفسادهموامتد)7(أمرهمواستفحل،أجمعيناللهقبحهمالتتار

إلاالممالكسائرالسنةهذهوهيواحدةسنةفيفملكوا،وأعمالهاإربلإلىانتهواحتىحولهاوماالعراق

والكرجوالقفجاقالخوارزميةالنواحيبتلكالتيالطوائفجميعوقهروا،ومصروالشاموالجزيرةالعراق

ماكبار)8(متعددةبلدانفيوغيرهمالمسلمينطوائفمنالسنةهذهفيوقتلوا،وغيرهموالخزرواللان

منوكثيرا،والرجالالمقاتلةمنفيهمنجميعقتلواإلابلدايدخلوافلموبالجملة،يوصفولايحدلا

أنهمحتى،إليهيحتاجوالمإنوبالحريق،إليهاحتاجواإنبالنهبفيهماوأتلفوا،)9(والأطفالالنساء

إليه،ينظرونوهمافيحرقاالنارفيهفيطلقونحملهعنيعجزونالذيالكثيرالحريريجمعونكانوا

وكانوا،والجوامعالمساجديحرقونماوأكثر،)01(أحرقوهتخريبهعنعجزواوماالمنازلويخربون

قتلوهم.القتالفيينصحوالموإن،بهمويحاصرونبهمفيقاتلونالمسلمينمنالأسارىيأخذون

كلاماذلكعلىوقدم،مفصلاحسنابسطاالسنةهذهفيخبرهم")11(كامله"فيالأثيرابنبسطوقد

تحريف..كرعسا:ب(1)

الفقيه.المالكيالجذامي:ط)2(

الرواية.فىبخلاف(361/)الأعيانوفياتفيوالخبر.خلكانابنالقاضي:ب)3(

.ومات:ط(4)

الأحمدية.نسخةمنالعاشرالجزءفيالسنةهذهتكررت)5(

هـ.462سنةوفياتفيخانجنكزترجمةوسترد.تمرجين(22432/)النبلاءأعلامسيروفي.بتموجين:ط)6(

واشتد.:ط)7(

.وصغاركبار:وحدهابوفي.كبارمتعددةبلدانفيالمسلمينمنالسنةهذهمنوقتلوا:ب،أ)8(

.والصبيانالنساء:أ()9

.يحرقوه:ط(01)

.(932344-9/)التاريخفيالكامل(1)1



301هـ617سنةأحداث

والمصيبةالعظمىالحادثةذكريتضمن)1(الفصلهذا:فنقولقال،العجيبالخطبهذاتعظيمفيهائلا

نإ:قائلقالفلو،المسلمينوخصتالخلائقعمت،مثلهاعن)2(واللياليالأيامعقمتالتيالكبرى

ولايقاربهاماتتضمنلمالتواريخفإن،صادقالكانبمثلهايبتلوالمالانوإلىادماللهخلقمنذالعالم

وتخريبالقتلمنإسرائيلببنينصربختفعلماالحوادثمنيذكرونماأعظمومن،يدانيها(ماأ

أضعافمدينةكلالتيالبلادمنالملاعينهؤلاءخربماإلىبالنسبةالمقدسومالبيت،المقدسالبيت

بنيمنأكثرقتلواممنواحدةمدينةأهلفإن،قتلوامنإلىبالنسبةإسرائيلبنووما)3(المقدسالبيت

يأجوجإلاالدنياوتفنىالعالمينقرضأنإلىالحادثةهذهمثليرونلا)4(الخلقولعل،إسرائيل

قتلوابل،أحدعلىيبقوالموهؤلاء،خالفهمنويهلكاتبعهمنعلىيبقىفإنهالدجالوأما،ومأجوج

حولولا،راجعونإليهوإناللهفإنا.الأجنةوقتلواالحواملبطونوشقوا،والأطفال)5(والرجالالنساء

البلادفيوسارت،ضررهاوعم)6(شررهااستطارالتيالحادثةلهذه،العظيمالعليباللهإلاقوةولا

كاشغرمثلتركستانبلادفقصدواالصينأطرافمنخرجواقومافإن،الريحاستدبرتهكالسحاب

بأهلهاويفعلونفيملكونها،وغيرهماوبخارىسمرقندمثلالنهروراءمابلادإلىمنهاثم،وبلاساغون

يتجاوزونها)8(ثم،ونهباوقتلاوتخريبأملكامنهافيفرغونخراسانإلىمنهمطائفةتعبر)7(ثم،نذكرهما

(وأران)01أذربيجانبلاديقصدونثم،العراقحدإلىالبلادمنفيهوما)9(الجبلوبلدوهمذانالريإلى

لمماهذا،سنةمنأقلفيالنادرالشريدإلا)13(منهمينجولمأهلها)12(أكثرويقتلونويخربونها)11(

الأثير.ابنعنهناوما.فصلهذا:الأصولفي()1

.والأيامالليالي:ط)2(

الأثير.ابنعنهناوما.لما:وط.ماإلى:ب،أ)3(

المؤلف.مصدرالأثيرابنروايةهناوماالخلائقولعل:الأصولفي()4

الأثير.ابنعنهناوما.والنساءالرجالقتلوابل:الأصولفى)5(

ضررها.وعظم:أ()6

يعبر.ثم:ب،أ)7(

الأثير.ابنعنهناوما.يجاوزونها:الأصولمن)8(

الجبل.وبلادوهمذانالريبلادإلى:ب()9

واسعةلولايةأعجمياسم:ونون،وألف،الراءوتشديدبالفتح:وأزان.تصحيفوهو؟أرانيه:الأثيروابنط(01)

منفهووالشمالالمغربناحيةمنجاورهماوكل،الرسلهيقالنهروبينهما،أذربيجانجانبإلىكثيرةوبلاد

.(1/136)البلدانمعجم.أذربيجانمنفهوالمشرقجهةمنكانوما،أزان

الأثير.ابنعنهناوما.ويخربونه:الأصولفي(11)

أهله.:ب،أ(1)2

الأثير.وابنطعن()13
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وعبروا،ملكهمبهاالتيقلعتهغيريسلمولمأمدنهفملكوا)1(شرواندربندإلىسارواثم،بمثلهيسمع

قتلافأوسعوهم)6(،)5(المختلفةالأمممنالصقعذلكفيومنواللكز)4(اللان)3(بلدإلى()2(عندها

)8(وهرب،لهموقفمنكلفقتلواعدداالتركأكثرمنوهمقفجادتىبلادقصدوا)7(ثم،وتخريبأونهبا

فيذلكفعلوا،عليهاالتترهؤلاءواستولى()9(بلادهموفارقواالجبالورؤوساالغياضإلىالباقون

منيجاورهاوماوأعمالهاغزنةإلىأخرىطائفة(ومضىغيرلامسيرهمبمقدارإلايلبثوالمزمانأسرع

مثله،الأسماعيطردتىلمماهذا،وأشدهؤلاء(1)0أفعالمثلفيهاففعلوا/وكرمان/وسجستانالهندبلاد

فيملكهاوإنما،)11(السرعةهذهفييملكهالمالدنياملكأنهعلىالمؤرخوناتفقالذيالإسكندرفإن

الأرضمنالمعمورأكثرملكواقدوهؤلاءبالطاعةالناسمنرضيبلأحدأ()12يقتلولم،سنينعشرنحو

سنة.نحوفيوسيرةأخلاقأوأعدلهم،أهلأوأكثره،عمارةوأحسنه،(وأطيبه)13

إليه.اوصولهممترقبخائفوهوإلابقاءيطرقوهالمالتيالبلادأهلمنلأحديتفقولم

منذلكوغيروالخيلوالبقرالأغناممعهمفإنهم،يأتيهمومددميرةإلىيحتاجونلاإنهمثم

وتأكلبحوافرهاالأرضتحفرفإنهايركبونهاالتيدوابهموأما،غيرلالحومهايأكلونالدواب

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

12(

13(

3/933)البلدانمعجم.أرانطرففيشروانوبلاد،الخزربحرقربوهي.شماخيقصبتهاولايةشروان

.(36وا

الأثير.وابنطعن

.(58/)البلدانمعجم.للخزرمجاورونالأبواببابدربندقربأرمينيةطرففيواسعةبلاداللان

والكزلكزوقيلخزرانتتاخمالدربندخلفبليدة:وزاي،السكونثم،بالفتح-واللكز.والبلغراللان:ب،أ

.(522/)البلدانمعجم.وبلنجروصقلبوالخزر

فأوسعوهم.والألوانالألسنالمختلفة:أ

فأوسعهم.:ب،أ

.وقصدوا:ب،أ

.فهرب:الأثيرابن

.وسارتبلادهمعليهموملكوا:الأصولفي

فعل.مثل:الأثيرابنوعند.فعلوامامثل:أ

.واحدةسنةفي:وط.سنةفي:ب،أ

أحد.يقتلولم:الأثيرابنوعند.أحدتقتلولم:أ

ولذلكتسجلأنمنوأطولترصدأنمنأكثركثيروابنالأثيرابنبينالروايةخلافاتأصبحتاللفظةهذهمنبدءأ

فيالمعتمدةالنسخةغيركثيرابنمنهانقلالتيالنسخةتكونأنلاحتمال،حالهاعلىكثيرابنروايةإبقاءآثرنا

فيطرأمايفوتناولا.عليهويدلطابعهيحملكثيرابنكتابهووأخيرأأولأوالكتاب.الأثيرابنمنالمطبوع

والرواية.النقلطرقكماحدىالوجادةمدلولفيالتوسعمنالمتأخرةالقرون
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.(،)1خارجمنشيءإلىيحتاجونلامنزلانزلواإذافهم.الشعيرتعرفلاالنباتعروق

وجدوهماويأكلون،شيئايحرمونولا.طلعتإذا)3(للشمسيسجدون،)2(فإنهمديانتهمأوأما

السلطانلأنالمانعلعدمالأمرهذالهماستقاموإنما:قال.تعالئاللهلعنهموالميتاتالحيواناتمن

العامفيمنهمانهزمفلما.الأمورفيواستقرالممالكسائرمنالملوكقتلقدمحمداشاهخوارزم

جزائر(بعض)فيوهلك؟ذهبأينيدرىفلا،(فهرب)وراءهوساقواعنهموضعفالماضي

.الأمورترجعاللهوإلى،مفعولاكانأمرااللهليقضي،يحميهامنلهايبقولمالبلادخلت،البحر

خانجنكيزبعثمنالماضيالعامفيذكرهقدمناماأولافذكر:مجملاذكرهماتفصيلفيشرعثم

خانجثكيزعليهفحثقالأموالتلكشاهخوارزموأخذ،ولباساكسوةبثمنه)4(يأتونهلهبمالالتجارأولئك

فنهب،خانكشليبقتالمشغولينالتتارفوجدوجنودهبنفسهشاهخوارزمإليهفسار)5(يتهددهوأرسل

وإياههمفتواقعوا،وغيظاحنقاوازدادوا،عدوهمعلىانتصرواوقدفرجعواوأطفالهمونساءهمأثقالهم

أطرافإلىشاهخوارزمورجعتحاجزواثم،كثيرخلقالفريقينمنفقتلأيامثلاثةخانجنكيز)6(وابن

كمابخارىفحصرخانجنكيزفأقبل،خوارزم)7(مدينةوهيملكهمقرإلىراجعأكرثمفحضنهابلاده

النساءوسبىالأموالوأخذ،الجميعوقتلقهراقلعتهاافتتححين)8(بأهلهاوغدرصلحأفافتتحهاذكرنا

إلىسارثم،شيئاعنهميغنفلم،مقاتلألفعشرونبهاكانوقد،والمحالالدوروخربوالأطفال

إليهموبرز،فنكلواالجندمنمقاتلألفخمسونوبهاالسنةهذهمنالمحرمأولفيفحاصرهاسمرقند

وماسلاحهمفسلبهمالسلمألفأ)9(الخمسونإليهوألقىواحدةساعةفيالجميعفقتلالعامةمنألفاسبعون

وتركهوحرقهالذريةوسبىالأموالوأخذالجميعفقتلالبلدواستباحاليومذلكفيوقتلهم،بهيمتنعون

إلىسرية)01(فأرسلالبلدانإلىالسراياوأرسلهنالكاللهلعنهوأقام،راجعونإليهوإناللهفإنا،بلاقع

الأثير.ابنعنمستدركالحاصرتينبينما(1)

ذلك.معوهم:الأصولفي)2(

تعالئ.اللهدونمن:أفيبعدها)3(

.نحويخطأوهي.ليأتونه:ط(4)

.يهدده:ط()5

فيفلقيهمبلادهمإلىعادواكشلوخانعلىانتصرواأنبعدالتتارأنالأثيرابنوذكر،خانجنكزابنمع:ب،أ)6(

.للحربوتصافوابيوتهمعنيخرجأنقبلفأدركوهالسيرفجدوابمخلفيهمشاهخوارزمفعلبماالخبرالطريق

.شاهخوارزمبمدينةومملكتهمقرهإلى:وط،ملكهمفكر:أ)7(

حتى.:ط)8(

.النحويللسياقمخالفةوهي.ألف:ط)9(

فبعث.:أ(1.)
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:قالألفاعشرينوكانوا،شاهخوارزموراءأخرىوأرسل،المغربة)1(التتاروتسميهاخراسانبلاد

فلم،بسببهامنوهوجيحوننهروبينهوبينهمفأدركوه)2(وراءهفساروابالسماءتعلقولوفأدركوهاطلبوه

فتجرهبذنبهاويأخذفرسهأحدهمويرسلالأسلحةعليها)3(يحملونأحواضالهمفعملواسفنايجدوا

بهميشعرفلم،الاخرالجانبفيكلهمصارواحتى،سلاحهفيهالذيالحوضيجروهوبالماء)4(الفرس

يجمعيمهلونهلاأثرهفيوهمغيرهاإلىمنهاثمنيسابورإلىمنهمفهرب،خالطوهوقدإلاشاهخوارزم

طبرستانبحرفيركبحتى،منهمفيهربيدركونهلهعساكرهفيهليجتمعبلداأتىكلمافصارلهم)5(

وفاته.فيها)6(فكانتفيهجزيرةفيقلعةإلىوسار

مفرأيإلىولا،ذهبأينيدرىفلاذهببلأمرهمنكانماالبحرفيركوبهبعديعرفلاإنهوقيل

)8(وغيرهالأطلسمنحملوألف،دينارالافعشرةخزانتهفيفوجدواحواصلهالتتار)7(وملكت،هرب

كلمملوكالافعشرةلهوكان،كثيراشيئاوالخياموالجواريالغلمانومن،وبغلفرسألفوعشرون

منفنونفيمشاركاتلهفاضلاحنفيافقيهاشاهخوارزمكانوقد،كله)9(ذلكفتمزق،ملكمثلواحد

يكنولم،وشهورأسنةوعشرينإحدىمتعددةوممالكمتسعةبلاداملك،قدوأ،جيدايفهم،العلم

فيلاالملكفيهمتهكانتإنمالأنه،منهملكاأعظمولامنهحرمةأكثر)01(سلجوقبنيملوكبعد

ببلاديبقلمحتى،شديدابأسابالخطاوأحلالأراضيبتلكالملوكقهر)11(ولذلك،والشهواتاللذات

تحتالبلادوجميع،سواهسلطانالممالكمنوغيرهاالعجمعراق،وكذلكأالنهروراءوماخراسان

لمالمسلمينإنبحيث،القلاعأمنعمنوقلاعها)13(مازندرانإلىسارواثم.نوابه)12(أيدي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

.خراسانغربنحوسارتلأنها:(9233/)الأثيرابنقال

.فأدركوهطلبهفيفساقوا:أ

عليهم.يحملون:أ

.الماءفي:أ

لهم.يجمعحتى:ب

وكانت.:ب،أ

التتر.وملكتهربإليه-مغرب:-بمقرنأيإلىولاسلكأينولا:ب،أ

وحدها.طعن

سنة.منأقلفي:أفيبعدها

حرمة.أكبر:ب،أ

.ولهذا:ب،أ

يد.:أ

،بطبرستانالأولينالعربالبلدانيينلدىتعرفقزوينلبحرالجنوبيالساحلهذافيالممتدةالعاليةالجبالمنطقةكانت

الحينذلكومنذ،مازندرانمحلهوحليظهرماعلىطبرستاناسماستعمالبطلالسابعةالمئةوفي.الجبلبلادومعناها

.(514-954)الخلافةوبلدان(514/)البلدانمعجم.الإقليملهذاالشائعالاسممازندرانأصبح
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ماونهبوا.مدةأيسر)2،فيهؤلاءففتحها،الملكعبدبنسليمانأياممنتسعينسنةفيإلايفتحوها)1(

شاهخوارزمأمالطريقفيفوجدواالرينحوعنهاترحلواثم،وأحرقواوسبواكلهمأهاليهاوقتلوافيها

ثم،وغيرهاالجواهرمنمثلهيشاهدلممماونفيسغريبكلوفيهافأخذوها،جداعظيمةأموالومعها

فملكوهاهمذانإلىسارواثم،وأسروا)3(وسبوافقتلوهمأهلهامنغفلةحينعلىفدخلوهاالريقصدوا

ثم،ألفاأربعينمننحواأهلهامنوقتلوافنهبوهاقزوينقصدواثم،وسبوافقتلوا)4(زنجانإلىثم

منفيههوبمالشغلهإليهم)6(حملهمالعلىالبهلوانبن)5(أوزبكملكهافصالحهمأذربيجانبلادتيمموا

عشرةفيالكرجفقاتلهمموقان)7(إلىوساروافتركوه،الشهواتعلىوالانهماكالسيئاتوارتكابالسكر

قصدواثمكثيراخلقامنهمالتتاروقتلتأالكرجانهزمتحتىعينطرفةأيديهمبينيقفوافلممقاتلآلاف

فكسرتهم،وحديدهمبحدهمإليهم()8(وأقبلواالكرجذلكعندفاجتمعتالكرجمدنأكبروهيتفليس

وأشنعها.هزيمةأقبحثانية)9(وقعةالتتار

طائفة:وحديثهالزمانقديممنبمثلهيسمعلمماالتترلهؤلاءجرىولقد:(1الأثير)0ابنقالهناوها

الناحيةهذهمنإرمينيةبلادحدودإلىبعضهميصلحتىسنة)11(عليهمتنقضيلاالصينحدودمنتخرج

الحادثةهذهويرىالعهدبعدإذابعدنايجيءمنأنأشكلا)12(وتاللههمذانناحيةمنالعراقويجاوزون

جمعمنوكلنحنسطرنا)13(أننافلينظرذلكاستبعدفمتى،بيدهوالحق،ويستبعدهاينكرهامسطورة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

.يفتتحوالم:وب،يفتحوهالم:أ

أيسر.وفيففتحها:وب،أيسرفيهوففتحها:أ

وسبوهم.ونهبوهمفقتلوهم:وب،وأسروهموسبوهمونهبوهمفقتلوهم:أ

غربيإلىميلأخمسيننحوعلىوزنجان.قزوينغربالطريقعلىالغالبفيذكرهمايقترنمدينتانوزنجانأبهر

.(257-256)الخلافةوبلدان(3521/)البلدانمعجمأذربيجانطريقوعلىزنجاننهرعلىأبهر

ترجمته.سترد

.حملوا:ب

إلىأردبيلمنالقاصديمربأذربيجانوهي،التركمانتحتلهاكثيرةومروجقرىفيهاولاية:موقان:ياقوتقال

.(5225/)البلدانمعجم.الجبالفيتبريز

.فأقبلوا:ط

ثانية.مرة:ب،أ

.(9336/)الأثيرابن

سنة.عنهيخرجلا:ب،أ

والله.:أ

سطرناها.أنافلينظراستعبدهافمتى:ب،أ
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والجاهلالعالممعرفتهافياستوىقد،الحادثةهذه)1(يعلمفيهمنكلوقتفيهذهأزماننافيالتاريخ

،)3(عظيمإلىالعدومندفعوافلقد،)2(ويحوطهميحفظهممنوالإسلامللمسلميناللهيسر،لشهرتها

خوارزمالمسلمينسلطانعدموقد1،وفرجهبطنههمته)4(تتعدىلامنإلىالمسلمينالملوكومن

.،)5(شاه

بهاعليهميطولومقاتلةممانعةمنهمرأوافلما،الكرجبلادفيوهمالسنةهذهوانقضت:قال)6(

إلىسارواثم.بمالأهلهافصالحهمتبريزإلىفسارواعادتهمكانتوكذلك،غيرهمإلىعدلواالمطال

يفلحولن-امرأةالبلدوعلى،المسلمينمنبالأسارىوتترسواالمجانيقعليهاونصبوافحصروهامراغة

وغنموا،وجلعزاللهإلاعدتهميعلملاخلقاأهلهمنوقتلواأيامبعدالبلدففتحوا-امرأةأمرهمولواقوم

يخافونالناسكانوقد،جهنمنارتدخلهملعنةاللهلعنهمعادتهمعلىوأسرواوسبوا،كثيراشيئامنه

لمرجلمئةوبه)8(البلدةهذهمندربإلى)7(منهمرجلدخلإنه،قيلأحتىجداعظيماخوفامنهم

أحدمنهميرفعولمالجميعقتلحتىواحدبعدواحدايقتلهمزالوما،إليهيتقدمأنمنهمواحد)9(يستطع

.وحدهالدربذلكونهب،إليهيده

أسيزاستشعرثموحدهاالبيتذلكفيمنكلفقتلت،)01(بيتاأرجلزيفيمنهمامرأةودخلت

الله.لعنها،امرأ!فقتلهاأنهامعها

أمزهذا:النواحي،)11(تلكأهلأوقالذرعالذلكالمسلمونفضاقإربلمدينةقصدواثم

جهزتقدإني:يقولالجزيرةصاحب)12(الأشرفوالملكالموصلأهلإلىالخليفةوكتب،عصيمب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

فيه.منكليعلموقت:ب،أ

للمسلمين.اللهيسر:ب،أ

عظيم.أمرإلى:ط

.يتعدىلامنإلىالإسلامملوكومن:ب،أ

بهذهواكتفيتالأثيرابنكلاممنكثيرابنحذفها،أسطرستةوقبلهاالأثيرابنعندأخرىبروايةالعبارةهذهجاءت

.الإشارة

.للحدثالعامالمعنىعلىوالمحافظةالألفاظبتغيير(9337/)الأثيرابن

.دربإلىواحدرجلمنهمدخلأنه:ب،أ

البلد.هذه:ط

أحد.يستطعلم:أ

.للسياقمستدركةواللفظة.بيتإلى:أ

وحدها.طعن

.الأشرفوكذلك:ب،أ
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الكاملأخيهنحومتوجهبأنهالخليفةإلىيعتذرالأشرففأرسل،التتار)1(هؤلاءلقتالمعهفكونواعسكرأ

أشرفواقد)2(التيدمياطوأخذهم،الفرنجمنهناكالمسلميندهمقدمابسببالمصريةالديارإلى

لأخيهمايستنجدهحرانإلى)4(عليهقدمقدالمعظمأخوهوكان،قاطبةالمصريةالديارأخذعلىبأخذها)3(

المصرية.الديارإلىالمسيرأهبةعلىوهو،بدمياطالفرنجليتحاجزواالكامل

وهيالخليفةيبعثهاالتيالعساكرعلىالمقدمهوليكونإربلصاحبالدينمظفرإلىالخليفةفكتب

إليهوإناللهفإنا،يجتمعواأنقبلتفرقواثمفارسثمانمئةمنهمعليهيقدمفلم،مقاتلآلافعشرة

التتار)6(عندهموتركأهلهافصالحهمهمذانناحيةإلىالتتارهمةصرفبأنسلم)5(اللهولكن،راجعون

عنأهلهاوقتلواقسرافتحوهاحتىفحاصروهمإليهمفرجعواشحنتهمقتلعلىاتفقواثم،شحنة

كثيراخلقاأهلهامنفقتلوابيلقان)9(إلىثمتبريز)8(ثم)7(أردبيلففتحواأذربيجانإلىسارواثم،آخرهم

الأجنة.عنبطونهنويشقونيقتلونهنثمبالنساءيفجرونوكانواوحرقوها،غفيراوجما

ثم،فظيعةكسرةأيضافكسروهممعهمفاقتتلواالكرجلهماستعدتوقدالكرجبلادإلىعادواثم

يجعلونهم،الحصونبهميقاتلونماالرجالمنويأسروننساءهاويسبونأهلهايقتلونكثيرةبلدانافتحوا

بلادإلىسارواثم،الحربانقضاءبعدقتلوهمنهمسلمومن،وغيرهالرميبهميتقونترساأيديهمبين

مدينةوهيالقبجاق)11(مدائنأكبروقصدوافكسروهمعظيماقتالامعهمفاقتتلواوالقبجاق)01(اللان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

أ،ب:التتر.

.الذي:ط

لها.بأخذهم:ط

.حرانواليعلىقدوم:ط

الله.سلمولكن:ب،أ

شحنة.عندهمالتتروترك:ب،أ

.(302-202)الخلافةوبلدان(1/541)البلدانمعجم.قصبتهاكانتأذربيجانمدنأشهرمن:أردبيل

بحيرةشرقمنميلاثلاثيننحوعلىوتقعأذربيجانمدنأشهرمنوهي،ثانيهوسكون،أولهبكسر:"تبريز"

-591)الخلافةوبلدان(2/13)البلدانمعجم.شاهاجزيرةشبهأوجزيرةقربفيهايصبنهرعلىأرمية

691).

.قيداكرانباسمبالأرمنيةوتعرف،الانزالتوقد.برذعةجنوبمنفرسخاعشرأربعةعلىوتقع:"البيلقان"

.(212)الشرقيةالخلافةبلدان

الخلافةبلدان.بالقفقاساليوميسمونالذينبهمالمقصودولعل،بمعنىوالروايتان.القفجاق:ب،أ

(216).

صحفتوقد(565/)العبرفيالذهبييقولكماالقفجاقهيوسوذا!تى.قفجادتى:ب،أفيوهي.طفيكذا

فلتصحح.سوراقإلىهناك
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ولجأت،جداكثيرشيءوالسنجابوالقندزالبرطاسيمنوالتجائروالثيابالأمتعةمنوفيهاسوداق

كسرةالتتارفكسرتهممعهمفالتقواالتتار)1(قتالعلىمعهمفاتفقوانصارىوكانواالروسبلادإلىالقبجاق

.231(جدفظيعة

ملكهمنحوإلى)4(عادواثمكلهذلكمنففرغواوستمئةالعشرينحدودفيبلغار)3(نحوسارواثم

المغربة.السريةهذهفعلتهماهذا.وإياهماللهلعنهخانجنكيز

فملكوها،فرغانةإلىوأخرىفأخذتها)5(ترمذإلىالسنةهذهفيسريةأرسلقدخانجنكيزوكان

حتى،أخرىكثيرةمدناصالحواوكذلك،أهلهافصالحهمبلخفحاصرواخراساننحوآخرجيشاوجهز

جنكيزإلىفكتبواعجزواحتىأشهرستةفحاصروهاحصينةوكانتقلعتهافأعجزتهم)6(الطالقانإلىانتهوا

البلدفيمنوكلفيهامنكلقتلثم،قهرافتحهاحتىأخرىأشهرأربعةفحاصرهابنفسهفقدمخان

ألفمئتيمننحوبظاهرهاعسكروقد)8(خانجنكيزمعمرومدينةقصدواثم،)7(وعامةخاصةبكماله

ثم،راجعونإليهوإناللهفإناالمسلمونانكسرحتىعظيماقتالا)9(معهمفاقتتلواوغيرهمالعربمنمقاتل

،(1.إوسبوهموغنموهمفقتلوهمالبلدوبأهلبهغدرواثمخديعةنائبهاواستنزلواأيايمخمسةالبلدحصروا

إلىسارواثم،إنسانألفسبعمئةواحديومفي)12(قتلواإنهمحتى،)11(العذاببأنواعوعاقبوهم

(الرشيد)14موسىبنعليمشهدوخربوافقتلواطوسإلىثم،مرو)13(بأهلفعلوامافيهاففعلوانيسابور

)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

12

13

أ،ب:التتر.

.جدامنكرةفظيعةكسرة:ب،أ

.(205)الخلافةوبلدان(1485/)البلدانمعجمفيماويوافق،ب،أعنهناوما.بلقار:ط

نحو.ورجعوا:ط

شمالفيبالصغانيانالعملمتصلةالشرقيجانبهمنجيحوننهرعلىزاكيةمدينةوترمذ.وأخرىكلانةإلى:ط

الشرقيةالخلافةوبلدان(226/)البلدانمعجم.بهزاملنهرملتقىمنبالقرببلخمنوهواتجيحوننهرمضيق

(484).

المرتفعاتأنغيرالخارطةفيذكرالاسملهذايبقولمبلخجهةمنالروذمرومنمراحلثلاثعلىتقعالطالقان

.(465)الشرقيةالخلافةوبلدان(46/)البلدانمعجم.موضعهابقينقدجاجكتومنبالقربالاجروبقايا

والعامة.الخاصةمنالبلدفيومنفيهامنقتلواثم:ب،أ

فقد.:ط

معه.:ط

وسلبوهم.:ط

.المثلاثبأنواع:ب،أ

واحد.يومفيمنهمقتلوا:ب

.مروبأهلففعلوا:وب.مروبأهلفعلوامماقريباففعلوا:أ

الرشيد.تربةوخربواابائهوعلىعليهاللهسلامالرضى:ط



111هـ617سنةأحداث

فقاتلهمغزنةإلىسارواثماعليهاواستنابواخلقافقتلواهراةإلىسارواثمأ،خرابا)2(فتركوه()1الخليفة

ثم،آخرهمعنفقتلوهمنقضواقدأهلهافإذاهراةإلىفعادواأفكسرهمشاهخوارزم(بن)الدينجلال

خوارزممدينةإلىأخرىطائفةخانجنكيزوأرسل،وإياهماللهلعنهخانجنكيزملكهمإلىعادوا

الذيالجسروأرسلواأهلها)4(وسبواونهبوها،ذريعاقتلاأهلها)3(فقتلواقهرافتحوهاحتىفحاصروها

ا)5(علىمخيموهوخانجنكيزإلىعادواثمأهلهاجميعوهلكدورهافغرقتأمنهاجيحونماءيمنع

الدينجلالفكسرهمشاهخوارزم(بن)الدينجلالمعهمفاقتتلغزنةإلىطائفةمنهمفجهز،الطالقان

يبرزأنمنهيطلبخانجنكيزإلىكتبثم،المسلمينأسارىمنخلقأمنهمواستنقذ،عظيمةكسرة

،القتالمنبديبقولمجيشهبعضالدينجلالعلىتفرقوقدفتواجهاخانجنكيزفقصده،لقتالهبنفسه

فركبوافذهبوا)8(الدينجلالأصحابضعف)7(ثم،قتالهممنمثلهاقبلها)6(يعهدلمأيامثلاثةفاقتتلوا

هذهفيوقعأكثرهأوهذاكل،)11(ممانعةولاكلفةبلا(فأخذوها)01غزنةإلىالتتارفسارتالسندبحر)9(

السنة.

خلاطملك)14(غازيالدينشهابلأخيهالعادلبن)13(موسىالأشرفترك)12(السنةهذهوفي

حفظعنلاشتغالهوذلك،وسروجبالزها(ذلكعن)واعتاضا)15(وحانيأأرمينيةوبلادوميافارقين

تعالئ.اللهلعنهمالفرنجعلىونصرتهالكاملأخيهبمساعدةالنواحيتلك

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

14

وحدها.طعن

.وتركوه:أ

ذريعا.قتلافيهامنفقتلواقهرأالبلدفتحواحتى:ط

.خانجنكزملكهمإلىعادواثمأهلهاوأسرواونهبوا:أ

إلى....عنها:ب

قبلها.مثلهايعهدلم:ب،أ

ضعفت.ثم:ط

.فذهبواشاهخورزمبنالدينجلالالسلطانأصحاب:ب،أ

الهند.بحرفيفركبوا:ب،أ

.فأخذوا:ب

مرافضة.ولاكلفةبلافأخذوها:ب،أ

أيضا.وفيها:ط

.635وفياتفيالأشرفموسىترجمةسترد

.645سنةوفياتفيالمظفرترجمةسترد

قاضيبوزنوهي،الأثيرابنتاريخمنهناوما،محرفة"رجاي":ب،أفيوهي،طفياللفظةليست

(صادر.ط2582/)البلدانمعجمفيكما،العلماءمنعددإليهانسب،بكربديارمعروفةمدينةاسم،وغازي

.(بشار)
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بالجانبصاعقةوسقطت،شديدةرعودوسمعتبروقوجاءتببغدادرياحهبتمنهاالمحرموفي

.الأرضفيالصاعقةوغارت،أصلحتثم،فثلمتها()1ومعينلعونالمجاورةالمنارةعلىالغربي

منممانعةبعددمشقجامعمنالغربيالثالث)2(الرواقفيالحنابلةمحرابنصبالسنةهذهوفي

وصلى،المعظميالدينركنالأميروهو،لهمنصبهفيالأمراءبعضساعدهمولكن،لهمالناسبعض

بالمحرابعنهوعوضواوسبعمئةثلاثينسنةحدودفيرفعثم:قلت.)3(قدامةبنالدينموفقالشيخفيه

الجامعمنالغربيالجانبفيكانالذيمحرابهمعنالحنفيةعوضكما،الزيادةبابعندالغربي

يديعلى،التنكزيةالأيامفيفيههوالذيالحائطجددحين،الزيادةبابشرقيلهمالمجددبالمحراب

تعالئ.اللهشاءإنموضعهفيبيانهسيأتيكماتعالئاللهأثابهمراجلبنالدينتقيالجامعناظر

.العادلبنالأشرفالملكبهامستقلافملكهاأخاهسنجارصاحبقتل:وفيها

أذىمنوحفظهاواهقدوكانالأشرفالملكعلى)4(المشطوببنالدينعمادالأميرنافق:وفيها

الأشرففسجنهالجزيرةبلادفيفساداالأرضفيسعىإنهثم،للفائز)د(يبايعأنأرادحينالكاملأخيه

وعذابا.وذلاكمداماتحتى

منهموأخذ،الافعشرةمنهمفقتلشديدابأسادمياطعلىالذينبالفرنجالكاملأوقع:وفيها

الحمد.وللهوأموالهمخيولهم

ولما،خليلللعزيزوولاهادمشقولايةعنإبراهيمالدينمبارز)6(المعتمدالمعظمعزل:وفيها

مكةعبيدكفأنهوذلك،كثيرخيربهفحصلالمعتمدأميرهمكانتعالئاللهشرفهامكةإلىالحاجخرج

عندالأمراءأكبرمنوكان،)9(الناصرياقباش)8(العراقيينحاجأميرقتلهمبعد)7(الحجاجنهبعن

بنإدريسبنقتادةعزيزأبيبن1(حسن)0للأميربخلعمعهقدملأنهوذلك،عندهوأخصهمالناصرالخليفة

معين.لفروالمجاورة:وب.معينلفروالمجاورةالمنارة:أ(1)

.لرواقبا:ب،أ(2)

هـ.062سنةوفياتفيقدامةبنالدينموفقترجمةسترد)3(

-112)الروضتينوذيل(8504/)الزمانمرآةفيأخباره.الدينعماد،المشطوبأحمدبنعليبنأحمدهو()4

.(3125/)الفداءأبيومختصر(122

الله.شاءإنالسنةهذهفيوفاتهسترد)5(

هـ.623سنةوفياتفىترجمتهوسترد،تحريفالدينمفاخر:ط()6

الحاص!.:ب،أ)7(

.العراق:ب،أ)8(

.(412-123)الروضتينوذيل(8154/)الزمانمراةفيالخبر()9

حسين.:ط(01)
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جمادىفيوفاتهوكانت،،)1(أبيهبعدامكةلإمرةبولايتهالزيديالحسنيالعلويالكريمعبدبنمطاعن

فوقعت،غيريعليهايتأمرلاوقال،قتادةأولادأكبروهوراجحذلكفيفنازع،السنةهذهمنالأولى

عادلأوكانالزيديينالحسنيينالأشرافأكابرمنقتادةكانوقد.غلطاآقباشقتلإلىالحالأفضىفتنة

ونهبالمكوسوجددفظلمالسيرهذاعكسثم،بهاوالمفسدينمكةعبيدعلىنقمة،منعمأمنصفأ

،هذا)2(حسنااللهيمهللمفلهذا،أيضاوأخاهعمهوقتلفقتلهحسناولدهعليهاللهفسلط،مرةغيرالحاج

يخافلامهيبأطويلأشيخاقتادةوكان،،)3(ذكرناكماقتلبلوقيل،البلادفيوشردهأالملكسلبهبل

عندهحضرلويودالخليفةوكان،أحدكلمنبالأمرأحقأنهويرى،الملوك،ولاأالخلفاءمنأحدمن

ملك،ولالخليفةذلولاقطأحدإلىيفدولم،الامتناعأشدعنهويمتنعذلكمنيأبىوكان،ليكرمه

الطويل،منأ:)4(إليهفكتبيستدعيهمرةالخليفةإليهكتب،قدوا

وأبيعالورىبينبهاوأشري)5(ببطشهاأذلضرغابمكفولي

ربيعللمجتبين)8(وسطهاوفيظهرها)7(تلثمالأرضملوكوكل )6(

لرقيعإذأإنيلهاخلاصأأبتغيثمالرحىتحتأجعلهاأ

فيضيععندكموأمايضوعبقعؤكلفيالمسكإلاأناوما

أعلم.فاللهعشرةثمانيسنةفيوفاته1(الأثير)0ابنذكروقد،سنةسبعين)9(السنينمن،قتادةابلغوقد

:أيضا)11(فيهاتوفيوممن

الديارعلىأبيهبعدالملكفيالأمرلهانتظمقدكان،العادلبنإبراهيمالدينغياثالفائز)12(الملك

وحدها.طعن(1)

أيضأ.:ط2()

وحدها.طعن)3(

.(123)الروضتينذيلفيوالأبيات.يقول:أ(4)

.فأشري:الروضتينذيلوفي..وأثري:ب()5

تطل.:ط()6

يلثم.:ب،أ)7(

للممحلين.:أهامشوفي.للمجدبينبطنهاوفي:ط)8(

السن.من:أ)9(

.(9534/)التاريخفيالكامل(01)

.الأعيانمنتوفيوفيها:ط(11)

-122)الروضتينوذيل(03-3/92)المنذريوتكملة(8104/)الزمانمراةفي-الفائزالملك-ترجمة()12

.(16)القلوبوترويح(6942/)الزاهرةوالنجوم(13/294)الإسلاموتاريخ(231



هـ617سنةوفيات411

أخوهأرسلهثم،سريعاذلكتداركالكاملأنلولا،المشطوببنالدينعمادالأميريديعلىالمصرية

سنجاربينفمات،الفرنجبسببإليهمالمسيرسرعةفييستحثهموسىالأشرفأخيهماإلىالسنةهذهفي

تعالئ.اللهرحمه،بهافدفن(سنجار)1إلىفردسمأنهوقيل،والموصل

حمويهبنعمر)3(الدينعمادالشيوخشيخبنمحمدالحسنأبو،)2(الدينصدرالشيوخشيخ

.)4(الجويني

الشافعيبتربةدرس،فاضلافقيهاهذاالدينصدركانوقد،أيوببنيعندوإمرةرئاسةبيتمن

عندوافر!حرمةلهوكانت،فيهاوالنظرالسعداءسعيدمشيخةووليالحسينوبمشهد)5(،بمصر

قضيبعندبهاودفن،بالإسهالبالموصلفماتالفرنجعلىيستنصرالخليفةإلىالكاملأرسله،الملوك

سنة.وسبعينثلاثعنالبان

.أيوببنشاهنشاهبنعمرالدينتقيالمظفرالملكبنمحمدالمنصورالملك)6(حماةوصاحب

)7(بالملكفقام،فارساشجاعاوكان،"المضمار"سماهمجلداتعشرفيتاريخله،فاضلاوكان

أخاهوولى،تعالئاللهرحمهماتحتىوحبسهالكاملعنهاعزلهثم،أرسلان)8(قليجالناصرولدهبعده

.المنصوربنالمظفر)9(

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

الروضتينذيلانظر.تحريفانوفيهاسنجابإلىفردسمأنهذكروقد،والموصلسنجاببينفمات:ط

(123).

وذيل(16-315/)النقلةلوفياتوالتكملة(9345/)الأثيرلابنالكاملفي-الجوينيالدينصدر-ترجمة

وسير(71-507/)والعبر(13527/)الإسلاموتاريخ(3132/)الفداءلأبيوالمختصر(125)الروضتين

الزاهرةوالنجوم(504/)السبكيوطبقات(4/915)بالوفياتوالوافي(08-22/97)النبلاءأعلام

.(7137/)الذهبوشذرات(1/191)المحاضرةوحسن(6251/)

.(بشار)ترجمتهمصادرفيمايعضدهأثبتناهوما،ظاهرتحريفوهو"محمود":ط

.(361/)التكملةنيسابورنواحيمنكبيرةناحيةوهي:جوينإلىنسبة:"الجويني"

الحسين.وبمشهدبالشافعيدرس:ب،أ

الفداءلأبيوالمختصر(124)الروضتينوذيل(303/)للمنذريالتكملةفي-حماهصاحب-ترجمة

والوافي(147-22/146)النبلاءأعلاموسير(571/)والعبر(13/528)الإسلاموتاريخ(3132/)

الذهبوشذرات(6025/)الزاهرةوالنجوم(994-2/894)الوفياتوفوات(4/925)بالوفيات

(7/138).

الملك.فيفقام:ب،أ

هـترويح635سنةهـوتوفي617سنةحماةملكعمربنمحمدبنأرسلانقلجالقاهرالملكوهو،قلج:ط

.(53)القلوب

.(54)القلوبترويح637سنةتوفيحماةملكالدينتقيالمظفرالملكعمربنمحمدبنمحمودهو
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.)2(أرتقبنأرسلانقرابنمحمدبنمحمودالدينناصرالصالحالملك(امد)1وصاحب

115

،مراراخدمتهإلىيجيءالعادلبنموسىللأشرفمصاحباوكان،للعلماءمحباشجاعاوكان

أطلقهثمبمصروحبسه،آمدأالكاملمنه)4(فأخذه،فاسقابخيلاوكان،المسعود)3(ولدهبعدهوملك

.منه)5(فأخذته،التتارإلىوسارأموالهفأخذ

ا)7(جعفربنعثمانبناللهعبدأعنهورضياللهرحمه،الشامأسدالملقباليونيني)6(اللهعبدالشيخ

.)8(يونينلهايقالببعلبكقريةمن

بالعبادةالمشهورينالكبارالصالحينمنوكان،للزيارةفيهايقصداببعلبكأزاويةلهوكانت

يقتنيلاكانإنهبحيث،والورعالزهدفيعاليةهمةله،المنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمروالرياضة

،الشتاءفيفوقهوفروةالصيففيقميصايتجاوزولا،عاريةيلبسبل،ثياباولامالايملكولاشيئا

قوسعنويرمي،الغزواتمنغزاةعنينقطعلاوكان،ظاهرشعره،المعزجلودمنقبعارأسهوعلى

)9(التيالفاسرياعيونإلىالشتاءفيويأتي،لبنانبجبلالأحيانبعضفييجاوروكان،رطلائمانونزنته

للزيارةالناسفيقصده،الماءسخونةلأجل،دمشقشرقيدومةقريةعلىالمطلالجبلسفحفي

ومكاشفاتأحواللهوكانت،المقادسة)11(عندقاسيونبسفحفينزلدمشقإلىتارةويجيء،)01(هناك

.الشامأسدلهيقالوكان،صالحة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

الروضتينوذيل(319/)المنذريوتكملة(9531/)الأثيرلابنالكاملفيآمدصاحب-الصالحالملك-ترجمة

.(13/531)الإسلاموتاريخ(3137/)الفداءأبيومختصر(412)

.أيوببنرسلانقرا:ب،أ

.(421)الروضتينذيلانظر،خطأوهوالسعيدالملكولده:ب،أ

.(بشار)الإسلاموتاريخالروضتينوذيلب،أمنهناوما،خطأ"معه":ط

فتنة.فأحدث:أ

(13/894)الإسلاموتاريخ(281-521)الروضتينوذيل(604-8204/)الزمانمرآةفي-اليونيني-ترجمة

.(135-7132/)الذهبوشذرات(355-435)الجوهريةوالقلائد(301-22101/)النبلاءأعلاموسير

.مصادرهعنهناوما.اليوناني:ب،أ

...بناللهعبد:ب،أفيمنهووردطفيكلهالاسميردلم

علىاستدركهاالزبيديالمرتضىولكنببعلبكبلدةوهييونانوإنمايونينالقاموسفيولاالبلدانمعجمفيليس

اليوناني.:ويقال،اليونيني:فيقالإليهاالنسبتانتصحولذلك،تاجهفيالمجد

ساخن.وماؤها،دومةمنقريبة،ماءعين،وفاسريا.فيالعاسريا:ط

هنالك.بالزيارةفيقصد:ب،أ

سفحعلىأقامواوالزهادالعلماءمنجماعةالمقادسةلأنأثبتماوالصحيح،لهامعنىولا.القادسيةعند:ط

الحنابلة.ديرفيقاسيون
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أنهالبقاع)3(بكركالحاكم)2(يعقوبالدينجمالالقاضيعن)1(الجوزيابنسبطالمظفرأبوالشيخحكى

الدابةفعثرتخمرابغلحملومعهنصرانيمرإذالأبيضعندالجسرثورامنيتوضاوهواللهعبدالشيخمرةشاهد

فاستدعانيالحملرفععلىبه)4(واستعان،يعرفهولاوضوئهمنفرغوقدالشيخفرأىالحملفسقطالجسرعند

ذلكمنفتعجبتالنصرانيوذهبالدابةعلىالحملذلكتحميلعلىفتساعدنا،فقيهياتعال:فقالالشيخ

لهفقالخلاهوأفإذابهاالخمارإلىفأورده)5(العقيبةإلىبهفانتهى،المدينةإلىذاهبوأناالحملوتبعت

ورجعالخانفيالدابةربطثم،أتيتأينمنأعرفاواللهأأناالنصرانيفقال،خلهذا)6(ويحك:الخمار

.جداكثيرةوكراماتأحوالوله،يديهعلىفأسلمإليهفجاءفعرفهالشيخعنفسألالصالحيةإلى

دخلإذاالأمجد)8(وكان،العالمينلربالناسيقومإنما:ويقولعليهدخللأحد)7(يقوملاوكان

ينهاهعما)11(وينهاه،يأمرهبماوكذاويأمرهكذافعلت1(مجيد)يا:لهفيقوليديهبينجلس)9(عليه

،الفتوحيقبلوكان،وطريقهوورعهزهدهفيلصدقهإلاذاكوما،لهيقولهماجميعيمتثلوهو،عنه

الماءفوقه)13(وشربواستفهففركهاللوزورقمنأخذجوعهاشتدوإذا،لغدشيئامنه)12(يدخرلاوكان

.مثواهوأكرمتعالئاللهرحمه،البارد

وصالحيالزهادمن)14(كثيرةلطائفةهذاوقعوقد،الهواءفيالسنينبعضفييحجكانأنهوذكروا

منوكان،)15(العجميحبيبهذاعنهيذكرمنوأول،العلماءأكابرمنأحدعنهذايبلغناولم،العباد

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

13

14

.(404-8304/)الزمانمرآة

السبط.عنبخطهالذهبينقلمايعضدههناوما،خطأوهولمايعقوببن":النسخبعضفيوقع

.(4524/)البلدانمعجم.لبنانجبلأصلفيقرية:كافواخره،الراءبسكون:الكرك

.فاستعان:ب،أ

القديم.السورداخلالقديمةدمشقأحياءمنحيوالعقيبة،العتيبة:الزمانمراةفيوهي.العقبة:ط

خل.ذاويحك:ب،أ

إليه.دخللأخيهيقوملاوكان:ب

هـ.628سنةوفياتفيالأمجدالملكترجمةسترد

إليه.دخل

الإسلامتاريخفيالذهبيبخطكذلكوهو،أثبتناماوالصواب،تحريفوكله،أمجديا:ط.محمديا:ب،أ

.(بشار)لشأنهتصغيراكذلكيناديهدمانما،الجوزيابنسبطعننقلفيما

.وينهاهبهويأمره:أ

لغد.شيئامنهتدخرولاالفتوحيقبلوكان:أ

.ويشرب:ط

عليها.دليللامبالغاتوفيه،بعضهمبظنالكراماتمنوهذا،كبيرةلطائفة:ط

.(61-1245/)الفكردارطبعة-دمشقتاريخفيعساكرابنلهترجم.محمدأبوالعجميمحمدبنحبيب
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منالجمعةيومكانفلما.أجمعينالله)2(رحمهمالصالحينمنبعدهمنثم،(1)البصريالحسنأصحاب

فىخلقدوكان،بعلبكبجامعالجمعة)3(صلاةاليونينياللهعبدالشيخصلىالسنةهذهمنالحجةذيعشر

،المؤذنداودللشيخقال)4(الصلاةمنانصرففلما،صحيح(سويأوهوالصلاةقبليومئذالحمام

الليلةتلكتعالئاللهيذكرفباتزاويتهإلىالشيخصعدثم،(غدا!هتكونكيفانظر،الموتىيغسلوكان

ثمبأصحابهصلىالصبحوقتدخلفلما،لهمويدعوشيءبأدنىولوإليهأحسنومن،أصحابهويتذكر

فلما،يدهمنالسبحةتسقطولم،يسقطلمجالسكذلكوهوفمات،)6(سبحةيدهوفياللهيذكراستند

وهو(أبنيانأعليهلوبنينا:فقالكذلكفعاينهإليهجاء)7(بعلبكصاحبالأمجدالملكإلىالخبرانتهى

ودفنعليهوصليوكفن(وغسلأفنحي،السنةمن)8(هذاليس:لهفقيل،آيةمنهالناسلشاهدهكذا

جملةمناليونيني)01(الفقيهمحمدالشيخوكان،تعالئ)9(اللهيذكرتحتهايجلسكانالتياللوزةتحت

بعلبك.بمدينةالمشايخهؤلاءجدوهوبهيلوذوممن،تلاميذه

الجهني.بابنويعرف،الموصليالمجليبنبكرأبيبنمحمدبنالحسيناللهعبدأبو

البسيط(منأ:شعرهومن،الموصلزعيملؤلؤالدينلبدرالإنشاءكتابةوليفاضلشاب

العجبمنبحرفيأغرقغدوتوقدفيهفكرتالذيفداءنفسي

كثبعلىوهمعلىقضيبعلىقمرعلىصبحعلىبليليبدو

وستمئةلمحشوةثيا!3سنةخلت5ث!

وقتلوا،وكنجةوتبريزوأردبيلوهمذانكمراغة)12(البلدانمنكثيرعلىالتتر)11(استولتفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

الضخم.السفرهذاهـمنأ01سنةوفياتفيالبصريالحسنترجمةتقدمت

أجمعين.عليهماللهرحمة:ب،أ

الجمعة.وصلاةاليونينياللهعبدالصبحصلى:ط

الجمعة.منانصرففلما:أ

الحكاية.على.غدا:ب،أ

فسبحه.:ب،أ

ط:فجاء.

السنة.هوهذاليس:ب،أ

.مثواهوأكرماللهرحمهسنة:ب

اليونيني.ترجمةسترد

.التتار:ب،أ

.بكلاذة:ط
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بغدادوحصن)2(لذلكالخليفةفانزعجبغدادمنواقتربوا،ذراريهاواستأسروا،فيهاماونهبوا(أهاليها)1

.والأوراد)3(الصلواتفيالناسوقنت،الأجنادواستخدم

قدرواماوينهبون،الروسوكذلك،فكسروهمالقفجاق)4(قاتلواثم،واللانالكرجقهروا:وفيها

.)3(ذراريهمويسبونهؤلاءأموالمنعليه

عليهموجدةنفسهفيوكان،الكاملأخيهعلىفاستعطفهالأشرفأخيهإلىالمعظمسار:وفيها

واستحكمدمياطثغرأخذواقدالذينالفرنجعلىالكامللمعاونةالمصريةالديارنحوجميعاوسارافأزالها

ماوجميعالمقدسبيتإليهميردأنالأوقاتبعضفيعليهموعرض،عشرةأربعسنةمنهنالكأمرهم

تعالئاللهفقدر،يفعلواولمذلكمنفامتنعوا،دمياطويتركوا)6(الساحلبلادمنفتحهالدينصلاحكان

المياهوأرسلتالبحريالأسطولفأخذهالهمميرةفيهامراكبعليهمفقدمالأقواتعليهمضاقتأنهم

المسلمونوحصرهم،)7(أنفسهمفييتصرفواأنذلكبعديمكنهمفلم،ناحيةكلمندمياطأراضيعلى

فجاء،معاوضةبلاالمصالحةإلىأنابواذلكفعند،الأماكنأضيقإلىاضطروهمحتىالأخرىالجهةمن

مشهودايوماوكان،يديهبينقائمينوكانا،الأشرفوموسىعيسىالمعظمأخواهوعندهإليهمقدموهم

كلهاوالعساكرالفرنجوملوك،وجههاللهبيضمحمدالكاملأرادماعلىالصلحفوقع،امحموداوأمراا

راجحوقام،والفاجروالبروالكافرالمؤمنعليهفاجتمع،عظيماسماطاومد،)8(يديهبينواقفة

الطويل(منا:فأنشد)01(الشاعر)9(الحلي

موعدابالنصرالرحمنأنجزوقدمخلداراحالسعدفإنهنيئا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

أ،ب:أهلها.

ذلك.من:ب

وحدها.طعن

القبجادتى.:ط

وذراريهم.نساءهموسبواقاتلوهمثم:ط

السواحل.بلادمن:ب

نفسهم.:ط

لا.بحضرتهواقفة:ب،أ

الملوكمنجماعةمدح،بالشرفالمنعوتالشاعرالحليالأسديالقاسمأبيبنإسماعيلبنراجحالوفاءأبوهو

الزمانمراة.627سنةتوفي.وغيرهماوحرانبحلبشعرهمنبشيءوحدث،والجزيرةوالشامبمصروغيرهم

(6275/)الزاهرةوالنجوم(912-1182/)الوفياتوفوات(3268/)المنذريوتكملة(8904-044/)

.(7172/)الذهبوشذرات(1/271)المحاضرةوحسن

السابعوالبيتان(أهم2)الوفياتوفوات(013-912)الروضتينوذيل(8904/)الزمانمرآةفيالأبيات

.(7141/)والشذرات(573/)العبرفيوالثامن



911هـ618سنةوفيات

مؤبدا)2(وعزاوإنعامأمبينا)1(لنابدافتحاالخلقإلهحبانا

أسودابالظلمالشركوجهوأصبحقطوبهبعدالدهروجهتهلل

مزبدابالمراكبوأضحىنحاةال!بأهلهالخضمالبحرطغىولما

مجرداالحسامسلكماصقيلا)3(عزمهسلمنالدينلهذاأقام

مقيداتراهمنأومنهمثوىمجدلشلوكلإلا4ينج

ومنشداالخافقينفيعقيرتهرافعاالأرضفيالكونلسانونادى

محمدا)5(يخدمونجميعأوموسىوحزبهعيسىإنعيسىأعباد

محمد،والكاملموسىوالأشرفعيسىالمعظمإلىذلكعندأشارأنهوبلغني:)6(شامةأبوقال

اتفق.شيءأحسنمنوهذا:قال

السنة.هذهمنرجبمنعشرالتاسعالأربعاءيومذلكوكان

الأشرفواصطلحالشامإلىالمعظمورجع،،البلدانمناوغيرهاعكاإلىالفرنجوتراجعت

المعظم.أخيهماعلى)7(والكامل

بها،المالبيتوكيلكانالذيالمصريالدين)8(لجمالدمشققضاءالمعظمالملكولى:وفيها

ويحضر،المحاضرلإثباتفراغهابعدبالعادليةالصلاةقبلجمعةيومكلفييجلسبارعافاضلأوكان

،الواحدةالساعةفيكتبهمإثباتالناسعلىيتيسرحتىالمراكزكلمنالشهودجميعالمدرسةفيعنده

.خيرااللهجزاه

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.البوابابنبطريقةالمشهورالدينأميناللهرحمه)9(الموصليالكاتبياقوت

إنعاما.منهلنامؤبدافتحا:أ()1

.مؤيدا:والفواتالروضتينوذيلب،أ)2(

سيفه.سلمن:الوفياتفوات)3(

تر.فلم:الروضتينذيل(4)

.ينصران:الروضتينذيلوفيمنبمحمد:ب)5(

الرواية.فيبخلاف(013)الروضتينذيل)6(

مع.:ب)7(

هـ.623سنةوفياتفيترجمتهوستردالدينكمال:ط/)8(

وتكملة(9347/)الأثيرلابنوالكامل(313-0/2312)الأدباءمعجمفي-الكاتبالموصليياقوت-ترجمة)9(

النبلاءأعلاموسير(13566/)الإسلاموتاريخ(122-6911/)الأعيانووفيات(363/)المنذري

.(7481/)والشذرات،الروميياقوتترجمةأثناء(5283/)الزاهرةوالنجوم(2/2941)
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،البوابابنطريقةيؤديمنولا،)3(يقاربها)2(مايكتبامنزمانهفييكنلم:الأثير)1(ابنقال

الديننجيبفيهقالوقد.الرجلنعموكان،عليهالثناءعلىمتفقونوالناسجمةفضائللديهوكانت

الخفيفامنا:بها)4(يمدحهقصيدةالواسطيعليبنالحسين

ثكلىالفضائلأملكانت5ولولاالعلومشاردجامع

ذلاالكتائبلهوتعنو،!الأس!ريقته)5(تخافيراعذو

خجلىوالبيضفالسمر)6(بياضفيسوادعنثغرهافتروإذا

تولىفيمنفخرلاكأبيههلالابنوالكاتببدزأنت

)8(وصلىسبقتفقد)7(أولى!يلبالتففإنكأولأيكنإن

الإسماعيلية.مقدمالصباحبنالحسنأولادمن)9(الحسنالدينجلال

الشرعية.بالزواجرفيهاوالقياموالمحرماتالحدودوحفظ،الإسلامشعائرقومهفيأظهرقدوكان

الناسك.العابدالزاهدالحنبليالمقدسيراجحبنخلفبنمحمدالدينشهاب1()0الصالحالشيخ

بالجامعالخطابةمنبرأسفلعلىجالسوهوالنبويالحديثالجمعةيومالناسعلىيقرأكان

لهوكانت،ليلةخمسينفيالحريريمقاماتوحفظ،ورحل،الكثيرالحديثسمعوقد،المظفري

تعالئ.اللهرحمهمطبوعاظريفاوكان،كثيرةفنون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

الرواية.فيبخلاف(9347/)التاريخفيالكامل

الأثير.ابنعنمستدرك

خطه.في:أفيبعدها

.بفيولاأفيليست

سطوته.:الأثيروابن.زينته:أ

.سواءفيبياضعند:ط

لقد.،الأثيرابنعند

صلي.القاموس.السابقتلا:الفرسصلى

الفداءأبيومختصر(3/66)المنذريوتكملة(9/347)الأثيرلابنالكاملفي-الدينجلال-أخبار

.(7481/)الذهبوشذرات(13/145)الإسلاموتاريخ(3137/)

(013)الروضتينوذيل(3/36)المنذريوتكملة(8415/)الزمانمرآةفي-الحنبليراجحابن-ترجمة

والوافي(45-144/)إليهالمحتاجوالمختصر(22156/)النبلاءأعلاموسير(13555/)الإسلاموتارخ

الذهبوشذرات(6251/)الزاهرةوالنجوم(125-2124/)الحنابلةطبقاتوذيل(46-345/)بالوفيات

(/7125).
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خطيب،المقدسيكاملبنعمربنيحىبنيوسفبنعمراللهعبدأبو)1(الدينموفقوالخطيب

خوارزمإلىالرسليةفيسارحينالذولعيالدين)3(جمالالخطيبعن)2(دمشقفينابوقد،الاباربيت

.عادحتى،شاه

الأنماطي.بنالمحسنعبدبناللهعبدبنإسماعيلطاهرأبو)4(الدينتقي(البارعأالمحدث

الشيخوكان،لهحافظا،الحديثعلومفيمتقنأالخطحسنوكان،)5(وكتبهورحلالحديثقرأ

للملككانالذيالكلأسةمنالغربيبالبيتكتب)6(لهوكانت،ويمدحهعليهيثنيالصلاحبنالدينتقي

واستمر،)8(الدكاليالصمدعبدالشيخإلىوسلمالأنماطيابنمنأخذثم،الدينصلاحبن)7(المحسن

موفقالشيخبالجامععليهوصلىالصوفيةبمقابرودفنبدمشقوفاتهوكانت،ذلكبعدأصحابهبيد

المصري)01(الدينجمالالقضاةقاضيوبالمقبرة،عساكر)9(بنالدينفخرالشيخالنصروبباب،الدين

تعالئ.اللهرحمه

الشافعي.الفقيهالضريرمقبلبن)11(كليببنطاهرأبيبنشعيبالغيثأبو

الطويل(منأ:قولهشعرهومن،رسائلولهفضائللديهوكانت،(بهاأتوفيأنإلىببغدادأقام

سياسةأهلللناسكنتمإذا

يصلحوابالذلالناسلئاموسوسوا

والبذلبالجودالناسكرامفسوسوا

للنذلأصلحالذذفإن،عليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

.(13/552)الإسلاموتاريخ(353/)المنذريتكملةفي-المقدسيالدينموفق-ترجمة

بدمشق.:ب،أ

.الجزءهذامن635وفياتفيالدولعيالدينجمالترجمةوسترد.تحريفوهوالدينكمال:ب،أ

-013)الروضتينوذيل(397/)المنذريوتكملة(014-8904/)الزمانمرآةفي-الأنماطيابن-ترجمة

الزاهرةوالنجوم(145-4014/)الحفاظوتذكرة(576/)والعبر(22/173)النبلاءأعلاموسير(133

هـ.916سنةوفاتهفيوالصحيح(7941/)الذهبوشذرات(661-1/165)المحاضرةوحسن(6452/)

وكتب.ورحلالكثير:ب،أ

كتبه.:ب،أ

سنةبحلبتوفي.هـاربلمكةوفيمصرفيالحديثسمع.الدينصلاحبنأحمدالعباسأبوهوالمحسنالملك

.(99-89)القلوبترويحهـ.633

الروضتين.ذيلفيماويوافقبأغيرهناوماالدكائي:ط

.الجزءهذاهـمن062سنةوفياتفيعساكرابنالدينفخرترجمةسترد

هـ.623سنةوفياتفيترجمتهوستردتحريفوهوالدينكمال:ب،أ

.(-167168)للصفديالعمياننكتفيالهمياننكتفي-مقبل-ابنترجمة
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.)3(الشافعيالفقيهالضريرالمقرئالخالصيكاملبنجعفرأبيبنعلي)2(بن)1(مشرفالعزأبو

الطويلامنا:الحلبيعمروبنالحسنعنوأنشد،ورواهالحديثوسمعبالنظاميةتفقه

)4(مغنىلكمالفؤادأنليفخئلبعيدةوالديارليتمثلتم

معنىوانستملفظافأوحشتمبينناالبعدعلىقلبيوناجاكم

الجيلي.بندار)6(بن)5(إبراهيمبنداودسليمانأبو

الطويلامنا:أنشدهومما،النظاميةبالمدرسةالمعيدينأحد

وتقصرتكبوالدهرمطايافإنمقصراعنانكأمسكجامعاأيا

وتبصر)7(الزمانخانإذايديكندامةتعضأوسنأستقرع

مدبروالأمريلقاكولكنه)8(واعظغيكبعدرشدويلقاك

الأصل،الواسطيالحسنبنالمباركبنعليبن)9(المباركبنمحمودبنالودودعبدالمظفرأبو

.(01بالمجير)والدهالمعروفالدينكمال،والمولدالدارالبغدادي

الناصرالخليفةووكله،الأزجبابعند)11(بمدرستهودرس،الكلامعلمعليهوقرأأبيهعلىتفقه

وكانالأخلاقحسنمتواضعاوكان،عديدةمراراوحج،كبارامناصبوباشر،والأمانةبالديانةواشتهر

الطويلامنا:يقول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

.الهمياننكتعنوالضبطالمصادرعنهناوما.تحريفوهو.شرف:جميعأالأصولفي

وطبقات(092)الهميانونكت(13/563)الإسلاموتاريخ(3432/)المنذريتكملةفي-العزأبي-ترجمة

.(2992/)النهايةوغاية(561-5551/)السبكي

الفقيه.الشافعي:ب

معنى.:وط،معنا:أ

إليهالمحتاجوالمختصر(13542/)الإسلاموتاريخ(53-352/)المنذريتكملةفي-الجيلي-ترجمة

الجيلانيإبراهيمبنبنداربنشاهداورأيضأويسمىداود:المنذريقال(555/)السبكيوطبقات(264/)

بالمعين.المنعوتالشافعي

.المصادرمنهناوما.منذر:وبأوفي،مندار:ط

بها.الوزنيستقيمولا.وأقصرالزمانخانإذا:طفيالشطررواية

للرشد.الصفةعلىوالمثبتالحالعلىواعظأ:ب،أ

السبكيوطبقات(13954/)الإسلاموتاريخ(151/)النقلةلوفياتالتكملةفي-الواسطيالمظفرأبي-ترجمة

(/5133).

بالمجيد.:ط

بمدرسة.:ب،أ
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مركبااللهونركبأنحجةلناحجةوستونستتركتوما

123

الكامل(مجزوءأمن:(أيضاأينشدوكان

يذكليأتيالعلم

الوهافيينزلكالماء

ابيكلويابىخمضص.ء)1(-

الروابيفييصعدوليسد

وستمئةعلثلرةتسحسنةخلت5ث!

بالجامعالنسرتحتأولاعليهفصلي،الكبيرةبالعادليةتربتهإلىالقلعةمنالعادلتابوتنقلفيها

تكاملوقد،بعدكملتالمدرسةتكن)2(ولم،فيهافدفنالمذكورةالتربةإلىبهجاؤواثم،الأموي

السلطانعندهوحضر،المصريالدينجمالالقاضيبها)4(المدرسوذكر،أيضأ)3(السنةهذهفيبناؤها

الحنفية،شيخالحصيريالدين)6(جماليمينهوعنالقاضي)5(شمالهوعنالصدرفيفجلسالمعظم

إلى))8(الآمديالدينسيفوالشيخ،السلطانإمام)7(الصلاحبنالدينتقيالشيخالمجلسفيوكان

العسكر،قاضي)01(خليلالنجمويليه،)9(الدولةسنىبنالدينشمسجانبهوإلى،(المدرسجانب

منخلقوفيه،)12(الزكيبنالدينمحييوتحته،)11(الشيرازيبنالدينشمسالحصيريوتحت

.(عساكر)13بنالدينفخروفيهم،والأكابرالأعيان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

بها.الوزنيستقيمولا.ابيكلعلىويأبى.خفض:ط

يكن.ولمبهافدفن:ب،أ

الاتية.السنةفي:أ

.(133-132)الروضتينذيل.الدرس:ط

.سمال:ب،شمالي:أ

الدينجمالترجمةوسترد(132)الروضتينذيلفيماويوافق،الصحيحهوهناوما،صدر:الأصولفي

.الجزءهذاهـمن636وفياتفيالحصيري

هـ.643سنةوفياتفيالصلاحابنترجمةسترد

هـ.635سنةوفياتفيالآمديالدينسيفترجمةسترد

هـ.635سنةوفياتفيالدولةسنىابنترجمةسترد

العساكر.قاضيخليلالشيخويليه:أ

.635وفياتفيالشيرازيترجمةسترد

هـ.668سنةوفياتفيالزكيبنالدينمحيترجمةسترد

هـ.062سنةوفياتفيعساكربنالدينفخرترجمةسترد
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شاهخوارزمبنالدينجلالإلىدمشقمحتسب)1(البكريالصدرالمعظمالملكأرسل:وفيها

عادولما،والطاعةبالسمعذلكإلىفأجابه،عليهتمالأاقداللذينوالأشرفالكاملأخويهعلىيستعينه

.الشيوخمشيخةإليهأضافالمذكورالصدر

بالحرمناقصةأفعالمنهفبدتاليمنصاحبالكاملبنأقسيسالمسعود)2(الملكالسنةهذهفيوحج

يضربالإمارةدارفينامإذاوكان،زمزمقبةأعلىمنبالبندقالمسجدحمامورشقسكرمن،الشريفأ

هذامعكان)4(ولكنه،اللهقبحهسكرنوم)3(نائموهوعليهيشوشوالئلاالسيوفبأطرافبالمسعىالطائفون

فيجريالخليفةسنجقعلىعرفةيومأبيهسنجقيرفعكاد)5(وقد،مطمئنةآمنةبهوالبلادمحترمأمهيباكله

جهيد.جهدبعدالنهاراخرفيإلاالجبلإلىوصعودهطلوعهمنمكنوما،عظيمةفتنةذلكبسبب

.والأشجار)7(والثمارالزرعأكلكثيمجرادء6(بالشامكان:وفيها

عليهم.القفجاقبلادضيقبسببكثيزوقتاذ،والكرجالقفجاق)8(بينكثير!حروبوقعت:وفيها

الوزارةداربابفيالخلعةولبس.)9(فضلانبنمحمداللهعبدأبوببغدادالقضاةقضاءولي:وفيها

ابنوساقهبحضرتهمتقليدهءوقرى،والكبراءالأعيانبحضرة)01(القميمحمدبنمحمدالدينمؤيد

بحروفه.الساعي

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بالمحب.الملقبالشافعيالفقيهالواسطيمحمدأبو1(داود)1بنالقادرعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

القرسيعليأبوعمروكبنمحمدبنمحمدبنمحمدبنالحسنهوالبكريوالصدر.الكشميهنيالصدر:ب،أ

(102)الروضتينهـذيل656سنةتوفي.عنهاللهرضيالصديقبكربأبينسبهينتهيالبكريالدينصدرالتيمي

.(125-1/124)الزمانمرآةوذيل

أخسيس.إلىالاسمتحقيقمضىوقد.أقسيسبنمسعودالملك:ط

.للسياقواستدركتهاالأصولفيليست

ولكن.:ط

.كانوقد:ب

.بالسياقأشبههناوماكثيراجرادا:ب

.والأشجاروالأثمارالزروعأكل:أ

.الفجاق:أ

.فلان:ط

.(بشار).مشهوروهو،ب،أمنهناوما،تحريفوهو"القيمق":ط

السبكيوطبقات(13/578)الإسلاموتاريخ(374/)للمنذريالتكملةفي-الواسطيالمحب-ترجمة

(5/118-911).
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بها)1(واشتغل،دهرابالنظاميةاستقل

الكامل،منأ

:)2(قولهالشعرمنأنشدهومما،صالحادينافاضلاوكان،

بسهادهتمهليلةوالبدرلهشهداكلاهماالفرقدان

وفؤادهصدرهفيالجوىنارتضرمتالظلاماعتبقإذادنف

)3(أطوارهمنيسيلالمسيلمثلخدهفيجفنهمدامعفجرت

ببعادهجسمهمضنئمشتاقهكذاأرلممضنيهإلىشوقأ

عوادهمنيكونالمماتقبلجفونهسحرأضناهالذيليت

.ببغداد)6(المعيدينأحدالشافعيالفقيه)5(البعقوبي(علي)4بنيحىطالبأبو

منأ:الفضلاءلبعضأنشدهومما،الأوقافبعضيليكان،الوجهجميلالشيبةمليحشيخاكان

الوافر،

بالزبيلينقلالبحروماءأحدوجبال!تهامةلحمل

الثقيلمجالسةمنلأهونعريا)7(الظهرفوقالصخرونقل

:()8(المذكورأنشدهمماوهو1،أيضاولبعضهم

يجنحلاالتقىإلىوهو)9(خمسونأعوامهمنللمرءمضىوإذا

تبرحلاكذافأقم،حالفتنابقولها)01(المخزياتعليهعكفت

يفلحلامنفديتوقال!،حياوجههغرةالشيطانرأىوإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.دهرأبهاواشتغلبالنظاميةاشتغل:أ

وحدها.أعناللفظة

.طيارهأ:ب،أطواره:أ

.(377/)للمنذريالتكملةفي-البعقوبي-ترجمة

كالمدينةكبيرةقريةموحدةوالباء،الواووسكونالقافوضم،السكونثم،بالفتح:بعقوباإلىنسبةالبعقوبي

.(1453/)البلدانمعجمفراسخعمشرةبغدادوبينبينها

المتعبدين.أحد:ب،أ

يومأ.:ب،أ

وحدها.طعن

.بالوزنيستقيمولا.يجنحلاالتقىإلىوهوحجةخمسون:أ

فقولها.:وط،خالفتنا:بقولها:ب،أ
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يومهمنفماتالمصريالأفيونمنشيئافاستعمل،عليهيقدرفلمالمالمنبشيءطولبأنهاتفق

بالوردية.ودفن

توفيوفيها

.القاهرةإلىونقلبالفيوم()1العادل(بنأالدينقطب

بمكةجاور،الحصريبابنالمعروف)2(الفرجأبيبننصرالشيخبمكةالحنابلةإمامتوفي:وفيها

منجماعةمنالحديثسمعوقد.السنةهذهفيبهافمات،اليمنإلىالمنيةساقتهثم،يسافرلممدة

المشايخ.

أخوالحنبلينجمبنالكريمعبدالشهاببدمشقتوفيالأولربيعفي:وفيها)3(الحنبليالشهاب

.)5(والناصح(البهاء)4

الدينعلمالشيخيدمنالوزيرمسجدأخرجالذيوهو.بالمحاكماتبصيرأمناظرأفقيهأوكان

وكرمه.بمنهتعالئاللهرحمه)6(السخاوي

وستمئةمحشويوسنةخلت5ثي

أخوهفتلقاه.االشامإلىامصرصاحبالكاملأخيهعندمنالعادلبنموسىالأشرفعاد:فيها

فسار،بذلكأخوهيشعرولم،الليلآخرمنوساربدمشقليلةفبات،عليهتمالأاأنهمافهموقدالمعظم

المعظم)7(وكاتبه،رأسهقوواوقدوميافارقينخلاطعلىاستنابهالذيغازيالشهابأخاهفوجدبلادهإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الكروبومفرج(133)الروضتينذيلفيترجمةله.شاذيمحمدبنبنأحمدالدينقطبالمفضلالملكهو

.(95)القلوبوترويح(6452/)الزاهرةوالنجوم(3275/)

(13/588)الإسلاموتاريخ(133)الروضتينوذيل(07-396/)المنذريتكملةفي-الحصريابن-ترجمة

الزاهرةوالنجوم(2/338)النهايةوغاية(132-2013/)رجبابنوذيل(22163/)النبلاءأعلاموسير

أبوالدينبرهان:المصادرهذهفيواسمههـ.618سنةوفياتوفي(7146/)الذهبوشذرات(6253/)

.الحصريبنالحنبليالبغداديالفرجأبيبنعليبنمحمدالفرجأبيبننصرالفتوح

(13578/)الإسلاموتاريخ(133)الروضتينوذيل(371/)المنذريتكملةفي-الحنبليالشهاب-ترجمة

.(7051/)الذهبوشذرات(133-2132/)رجبابنوذيل

بالبهاءالمعروفالعباسأبوالدمشقيالأصلالشيرازيالواحدعبدبنالوهابعبدبننجمبنهوأحمدالحنبليالبهاء

.(174)2/رجبابنوذيل(3253/)المنذريوتكملة(581)الروضتينذيل.626سنةتوفي.الحنبليابن

هـ.634سنةالناصحترجمةسترد

.643سنةوفياتفيالسخاويترجمةسترد

فكاتبه.:ب،أ
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لهفجمع،يقبلفلمذلكعنينهاهالأشرفإليهفكتب،الأشرفمخالفةلهوحسنوااربلوصاحب ء)1(

ليقاتله.العساكر

تعالئاللهشرفهامكةإلىاليمنمنالكاملابناليمنصاحبالمسعود)2(الملكأقسيسسار:وفيها

معمكةبملكواستقل،وشردهأقسيسفهزمه،والمروةالصفابينمكةببطنقتادةبنحسنفقاتله

والأودية.الشعابتلكفيوأخيهوعمهأبيهقاتلقتادةبنحسنوتشردفظيعةأموروجرت،اليمن

الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الفقه.في"المغني"مصئف)3(المقدسيقدامةبنالدينموفقالإمامالشيخ

المقدسي.محمدأبوالدينموفقالشيخ،)4(قدامةبنمحمدبنأحمدبناللهعبد

شعبانفيبجماعيل)5(ولد،منهأفقهبمدةدهرهقبلولابل،عصرهفييكنلم.بارععالمإمام

وسمعالقرانوقرأ،وخمسينإحدىسنةفيدمشقإلىأهلهمعوقدم،وخمسمئةوأربعينإحدىسنة

عبدالحافظ)6(خالتهابنمعوستينإحدىسنةفيإحداهما،العراقإلىمرتينورحل،الكثيرالحديث

الإماممذهبعلىببغدادوتفقه،وسبعينثلاثسنةفيوحج،وستينسبعسنةوالأخرى،الغني

وجوبأخلاقوحسنوتواضحوورعوعبادةزهدمع،كثيرةفنونفيوتبحروناظروأفتىوبرع،أحمد

الصالح،للسلفواتباعحسنةوطريقؤوقيابموصياموصلاةتلاوةوكثرةوبهاءونورسمتوحسنوحياء

.ومكاشفاتأحواللهوكانت

وليا.دلهأعلمفلااللهأولياءالعاملونالعلماء)7(يكنلمإن:تعالئاللهرحمهالشافعيقالوقد

هواستقل(العمادتوفيفلما)،العمادوالشيخهوالحنابلة)8(بمحرابالصلاةفيالناسيؤموكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.واوبلا.صاحب:ط

هـ.626سنةوفياتفيترجمتهوسترد،اسمهتحقيقتقدموقد.مسعودالملك:ط

(3701/)للمنذريوالتكملة(8134/)الزمانومراة(3016/)البلدانمعجمفي-المقدسيالموفق-ترجمة

والمختصر(22165/)النبلاءأعلاموسير.(611-13106/)الإسلاموتاريخ(913)الروضتينوذيل

رجبابنوذيل(915-2/158)الوفياتوفوات(08-5/78)والعبر(135-2134/)إليهالمحتاج

.(631-5551/)الذهبوشذرات(2133-941/)

المقدسي.محمدأبوالمذهبفيالمغنيمصنفالإسلامشيخنصربنمقدامبن:طفيبعدها

أرضمننابلسجبلفيقرية:ولامساكنةوياء،مكسورةمهملةوعين،وألف،الميموتشديد،بالفتحجفاعيل

.(3915/)البلدانمعجم.فلسطين

.(بشار)خالتهابنفهو،يصحولا"عمته":ط

.العاقلونالعلماءتكنلمإن:ط

.محرابفيللصلاة:ط
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بينيتنفلوكان،)2(الغنيعبدالحافظبن)1(الرحمنعبدسليمانأبوعنهصفىغابفإن،بالوظيفة

معهوأخذ،بالرصيفالدولعيبدربمنزلهإلىانصرفالعشاءصلىفإذا،محرابهمنبالقربالعشاءين

طعامه.منمعهيأكلونتيشرمنالفقراءمن

نأاللياليبعضفيفاتفق،الجبلإلىالعشاءبعداللياليبعضفينصرفبقاسيونالأصليمنزلهوكان

فظن)،العمامةوألقالكاغدخذ:الشيخلهفقال،رملفيهكاغد)3(فيهاوكانعمامتهرجلخطف

.(العمامةوألقىفأخذهنفقةذلكأن)4(الرجل

بتلطف.يدهمنعمامتهخفصحتى،الراهنةالساعةفيحسنواستحضار)5(مفرطذكاءعلىيدلوهذا

")6(و"الكافي،مجلداتعشرةفيالخرقيمختصرشرحفي"المغني"منهاعديدم!مشهورم!،مصنفاتوله

.المفيدةالتصانيفمنذلكوغير،الفقهأصولفي"الروضةو"،للحفظ"المقنعو"مجلدينفي

وحضر،سبتيوموكان،الثمانينبلغوقد،السئةهذهفيالفطرعيديومفي(وفاته)وكانت

تعالئ.اللهرحمهصالحةمناماتلهورؤيت،المشهورةبتربتهودفن،كثيرخلقجنازته

ماتاثمولدينعيسىابنهسوىمنهميعقبولم.حياتهفيماتوا)7(،وإناثذكورأولادلهوكان

نسله.وانقطع

:تعالئ)01(اللهرحمهاالديناموفقالشيخخطمننقلت:)9(الجوزيابنسبط)8(المظفرأبوقال

الكامل،مجزوءا

داره)11(دخولعليكيأبىمنببابتجلسنلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(بشار)الرحمنعبدهوسليمانفأبو،قبيحتحريفوهو،"الرحمنعبدالحافظابنسليمانأبو":ط

.(176)الروضتينذيلفيوترجمتههـ،643سنةسليمانأبوتوفي

ذهب.ثمالموفقفأخذها:ب،أفيبعدها

مالأ.الكاغدفيأن:أ

تحريف.وهو،واستحضار:ط

.(22681/)والذهبي(2913/)رجبابنعندكتبهوقائمة،الشافي:ط

.فماتوا!ماناث:ب،أ

السبط.المظفرأبو:ب،أ

عندتردلمالموفقبخطالسبطراهاالتيالأولىفالأبيات،تماماهناكماهناكالروايةوليست(415)الزمانمراة

الكتابوليسمختصرههوالزمانمرآةمنأيدينابينماأنأوالزمانمراةغيركتابعنينقلكثيرابنأنفاما.السبط

.(396/)النقلةلوفياتالتكملةفىمعروفعوادبشارالدكتوريقولكماالأصلي

.(7162/)الذهبوشذرات(2421/)رجبابنوذيل(421-141)الروضتينذيلفيالهائيةالأبيات

.وصول:طفي
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"و)1(
إلبحاجاتيوتمول

ربهاواقصد)2(فاتركه

تعااللهرحمهلنفسهالدينموفقالشيخأنشدهومما

مسكناأعمرالشعربياضأبعد

ميتبأنيشيبييخبرني

وليلةيوبمكلعمرييخرق

ممددأنعشيفوقبجسميكأني

وأعولوا)7(أجابواعنيسئلواإذا

ضيؤالأرضمنصدعفيوغيبت

صاحبأوثقالتربعليويحثو

وحشتييوممؤنساليكنربفيا

صائزاللهإلىأنيضرنيوما

بناالرحمنعبد،عساكر)11(ابنالدينفخر

بها.الشافعيةشيخالدمشقيمنصورأبو،،الدين

أدارهلمإنيعوقهاء

كارهالداروربتقضى

")3(
الطويلأمنا:!ولهعنهورضيلئ

لأحمقفعلتإنإني،القبرسوى

)4(فيصدقإليوينعاني،وشيكا

يتخرق)5(مارفومستطيعفهل

)6(يتحرقمعولأوساكتعفمن

الموفقهذاتنهلوأدمعهم

مطبقالصخر)8(فوقهلحداوأودعت

مشفقهومنللقبرويسلمني

)9(لمصدقأنزلتهبمافإني

)01(وأرفقأبرأهليمنهوومن

فخرا،عساكربناللههبةبنالحسنأبنمحمد

.ويقول:رجبابنوذيلوبأ(1)

واتركه.:مصادرهوباقيط)2(

.(161)والشذرات(2141/)رجبابنوذيل(141)الروضتينوذيل(514)الزمانمرآةفيالقافيةالأبيات)3(

.ويصدقإليفينعاني:ط(4)

.هناكولتصحح(رفق)إلىرجبابنذيلفي(رفو)لفظةحرفتوقد،يتخرقمارقعمستطاعفهل:ط()5

:أفيالبيتمكان)6(

وتدفقالدموعتذريوأعينهمجنازتييتبعونبقومكأني

فوق:الروضتينذيلوفي.بنفسيكأني:المرآةفيالبيتورواية.القصيدةهذهفيعاشرابيتأيكونأنويصلح

.ممددنعشي

.وعولوا...:الزمانومراةط)7(

.الترببهلحدفيوأودعت:الزمانمرآةفي)8(

.لمصدقأنزلتهلما:والشذراترجبابنذيلوفي.مصدق:الروضتينذيلفي()9

وأوثق.أبز:الروضتينذيلفي(51)

3201/)المنذريوتكملة(8514/)الزمانومراة(9352/)الأثيرلابنالكاملفي-عساكرابنالفخر-ترجمة(11)

أعلاموسير(13613/)الإسلاموتاريخ(3135/)الأعيانووفيات(913-136)الروضتينوذيل(301-

(71-566/)السبكيوطبقات(092-2/892)الوفياتوفوات(81-508/)والعبر(22187/)النبلاء

.(461-7631/)الذهبوشذرات(6652/)الزاهرةوالنجوم
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،الران)3(بنالبركاتبأبيوالدهاالمعروف)2(القرشيةطاهربنالحسنبنمحمدبنتأسماء()1وأمه

من)4(كبيرةطائفةهناكودفن،وقبرهاقبرهوبهوخمسمئةعشرةسبعسنةفيالقدممسجدجددالذيوهو

.)6(الزكيبنعليبنمحمدالدينمحييالقاضيوالدة)5(آمنةأختوهي،العلماء

،)7(النيسابوريمسعودالدينقطبشيخهعلىالشريفبالعلمصغرهمنالدينفخرالشيخاشتغل

)8(
توفيوبهاأنشأهمااللتينالقاعتينإحدىفييسكنكانوبها،بالجاروخيةمكانهودرسبابنتهمتزوج

التقوية،تدريسالعادلولاهثم،الشريفبالقدسالناصريةالصلاحيةتدريستولىثم،الإيوانغربي

محرابجنبإلىالصغيرالبيتفيالجامعفيالمجاورةفلزمتفرغثم،الفضلاءأعيانعندهوكان

حسنالذكركثيروكان،الأقطارمنإليهتفد)9(وكانت،والفتاوىوالمطالعةللعبادةفيهيخلوالصحابة

فيقرأ،العصربعدالحديثلإسماععمهمكانوخميسإثنينكلفيالنسرتحتيجلسوكان،السمت

فتح،ماأولعروةابنومشهد،النوريةالحديثدارمشيخةيحضروكان،وغيره"النبوةدلائل"عليه

وقتجانبهإلىفأجلسهالزكيابن()01(الدينزكيأقاضيهعزلمابعدالعادلالملكاستدعاهوقد

(فشق)11ذلكمنامتنعثم،تعالئاللهأستخيرحتىفقال،بدمشقالقضاءيليأنمنهوسأل،السماط

.هذامثل)12(بلادكفيالذياللهاحمدلهفقيليؤذيهأنوهم،امتناعهالسلطانعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

.أسماءاسمها:ط

تزوجتوقد.495المنذريوعندهـ،595سنةتوفيت.القرشيةالدمشقيةطاهربنالحسنبنمحمدبنتأسماء

النساء--دمشقوتاريخ(1314/)للمنذريالتكملة.عساكرابنالقاسمأبيالحافظأخيمحمدخالهاابنمن

.(303-2203/)والدارس(13)

تحريف.وكله،البزاز:(1/333)التكملةوفي،المرارابن:والدارسبأوفي،المرانابن:ط

.كثيرة:ب،أ

خالةابنةوهيمحمدأمتكنى،الرانبنالبركاتبأبيوالدهاالمعروفالقرشيةطاهربنالحسنبنمحمدبنتامنة

.(1333/)للمنذريوالتكملة(05-94)-النساء-دمشقتاريخهـ.595سنةتوفيت.القاسمأبيالحافظ

السابق.الجزءهـفي895وفياتفيترجمتهتقدمت

للمنذريالتكملةهـ.606سنةتوفيالنيسابوريالمنيعيحسانبنمسعودبنمحمودبنمسعودسعيدأبوهو

(2/185186-).

.وتزو!:ب،أ

.الفتاوىوكانت:أهامش

الدمشقيالعثمانيالأمويالقرشيالعزيزعبدبنعليبنيحيىبنمحمدبنعليبنمحمدبنالطاهرالدينزكيهو

السبكيوطبقات(3/8)هـوالتكملة616سنةوفيات(147)الروضتينذيلهـ.617سنةتوفي.الشافعي

(5/58).

.زيادةوفيها.ذلكفشق:أ

فيه.:ط
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فانتزع،منهنفسهفيفبقي،الدينفخرالشيخعليهأنكرالخمورالمعظمابنهوأعادالعادلتوفيولما

النوريةالحديثودارالجاروخيةسوىمعهيبقولم،التقويةوتدريسبالقدسالتيالصلاحيةتدريسمنه

وستونخمسولهالسنةهذهمنرجبعاشرالعصربعدالأربعاءيوموفاتهوكانت،)1(عروةابنومشهد

منقريباأولهافيفدفنالصوفيةمقابرإلىجنازتهوحملت،مشهودايومأوكانبالجامععليهوصلي،سنة

.مسعودالدينقطبشيخهقبر

:الناسويقول-عروةابنمشهدإليهالمنسوب)2(الموصليعروةبنمحمدالدينشرف:عروةوابن

فيهوبنىالجامعيةبالحواصلمشحوناكانوقد)3(،فتحهمنأوللأنه،الأمويبالجامع-عروةمشهد

ولكنهالشريفبالقدسمقيماوكان،فيهكتبخزائن)4(وأوقف،درساالحديثعلىفيهووقفالبركة

توفيأنإلىالمقدسبيتسورخربحيندمشقإلىفانتقل،المعظمالملكأصحابخواصمنكان

تعالئ.اللهرحمهالمصلىقبليطغتكينأتابكقبابعندوقبره،بها

بابعند،السورينأبينإليهالمنسوببالمكانودفنالروزبهاري)5(الحسنأبوالشيخ

.الفراديس)6(

الشرقية.بالمنارةمقيماكان(الذي1)7(اليمنيالرحمنعبدالشيخ

الصوفية.بمقابرودفن،،)8(أخلاقمكارموفيهاورعازاهداصالحاوكان

القلانسي.ابنالتميميحمزةبنأسعد)9(بنالمظفرالدينعزالرئيس

سمعوقد،عساكرابنعلىبهذيلتاريخله،حمزةيعلىأبووجده،وكبرائهادمشقرؤساءأحد

ستليالذيعروةابنفتحهمنأوللأنبذلكوسميالأمويالجامعصحنمنالشرقيبالجانبعروةابنمشهد)1(

.(16-51)الطالبتنبيهمختصرفيوخبره.تعالئاللهشاءإنعساكرابنترجمةترجمته

والدارس(13562/)الإسلاموتاريخ(136)الروضتينوذيل(8164/)الزمانمرآةفي-عروةابن-ترجمة)2(

(/182).

وحدها.طعن)3(

ووقف.:ط(4)

-2015/)والدارس(144)الطالبوتنبيه(13626/)الإسلاموتاريخ(136)الروضتينذيلفيترجمته)5(

تصحيف.وهو،الروزنهاري:وفيه(276)الأطلالومنادمة(151

.(13/626)الذهبيتاريخفيكما،الفراديسبابيمينعنالذيالبرجفيالروزبهاريةالخانكاههي:بشارقال)6(

.(136)الروضتينوذيل(164-8514/)الزمانمرآةفيترجمةوله،الذيالرحمنعبد:ب،أ)7(

وحدها.طعن)8(

الإسلامتاريخفيوالذهبي(135)الروضتينذيلفيشامةوأبو(8164/)الزمانمرآةفيالجوزيابنسبطذكره)9(

(13/623).
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به.وانتفعالكنديمجالسةولزم،وغيرهعساكرابنالقاسمأبيالحافظمنالحديثهذاعزالدين

.السمرقنديمنصورأبو)2(تركانشاهبنقتلمشبنسليمانبنمحمدالخليفةحجابأحد(الكبير)1الأمير

وله.جداجيدايكتبوكان،الخليفتيالعزيزبالديوانالحجابحاجبوولي،الأمراءأولادمنوكان

الشعرنظممنحظوله،دهراوعمر،)3(الرياضيةوالعلومالأدبمنها،كثيرةبعلومحسنةمعرفة

،المتقاربمنا:)5(قولهشعرهومن)4(الحسن

والمساءبهاالصباحوكر)6(الحياةهذيتكاليفسئمت

الهراء)8(كثيرالصوابقليل)7(عقلهفيكالطفلكنتوقد

الغناءدخولعندوأسهرمجلسفيكنتإذاأنام

عناء)9(عنانيماعلىوطالالمشيبقيدخطويوقصر

(وراء)01وراءحلميوخئفتعشهفيكالفرخوغودرت

البقاءفعلسوءبدافكيفالبقاءغيرذلكجروما

الوافر،منا:اللهرحمهالحسنشعرهمنوهو،أيضاوله

الشبابزمنفيأسلفتلماغفرا113(العفوكثيرياإلهي

الترابفيلكخاضعاذليلاوجهاالاثامفيسودتفقد

عذابيمنوخففوسامحنيعنيالعفوبحسنفبيضه

)1(

)2(
)3(

)4(

)6(
)7(
)8(
)9(

)11(

وذيل(389/)المنذريوتكملة(غدير)البلدانومعجم(18502/)الأدباءمعجمفي-قتلمشابن-ترجمة

الوفياتوفوات(3/125)بالوفياتوالوافي(948-487)الشعراءمنوالمحمدون(135)الروضتين

كما،قطرمش:فيهويقال:بشارقال(165-7164/)الذهبوشذرات(1151/)الوعاةوبغية(3936/)

مثليحتملأعجمياسموهو،(13/961)الإسلامتاريخفيالذهبيبخطكما،وقترمش،الأدباءمعجمفي

.الألفاظهذه

تحريف.وهو.منصوربن:ط

الرياضة.وعلوم:ط

حسن.شعروله:ب،أ

.الوفياتوفواتالروضتينذيلفيالأبيات

.وكذا:ط

غفلة.:ب،أ

.الهذاءكثير:الوفياتفواتوفي.الهزاركثير:أ

.عناءعنانيوطالما:الروضتينذيل

.رواءوروائي..عيشهفي:الروضتينذيلفيوروايته،الفواتفيالبيتيردلم

.عفوأ:ط
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ربك؟بكفعلما:فقالالمنامفيبعضهمورآه،بالشونيزيةودفنبالنظاميةعليهصفيتوفيولما

الوافر،منأ:فقال

الندامهمنالمعادفيوخوفافعليلسوءاللقاءتحاشيت

قلامهعلىالحسابفيوحاققإلهيعلىقدمتأنفلما

والكرامهبالمكارمتعطفجحيماأصلىأنالعدلوكان

السلامه)1(يهنيكعبدياألامنهالعفولسانوناداني

،(الحلبي))3(الحسينيالعلوي(زهرةبن)2(الحسنبن)زهرةالمحاسنأبيبنالحسنعليأبو

بها.الأشرافنقيب

حافظاضابطا،والحديثوالسيروالتواريخ)5(الناسوأخباروالعربيةبالأدبوعلمفضللديهكان)4(

الخفيف(منأ:قولهفمنهجيدشعروله،المجيد)6(للقرآن

عنهالنواظرتنبو)7(بحال-الهبمنوهوالمعشوقرأيتلقد

منهالحوادثيدوأدالتسوءآثارفيهالدهرأثر

يصنهلمكأنهبذلاعزومستبدلا)8(مستبذلاعاد

.1(الجلاجلي)0بن)9(المباركبنيحىعليأبو

شعرولهعلمعندهوكان،الخلافةبداريسكنالهيئةجميلوكان،الحديثسمع،التجارأبناءمن

الخفيف(منأ:قولهفمنه،حسن

أيناالمزفيالشريكوأينالمزفيالمشاركإخوانكخير

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

تهنيك.:وأ،السلامةتهنيهعبدياألا..ونادى:ب

ترجمةومن،طيأبيابنتاريخمننقلا(13695/)الإسلامتاريخفيالذهبيخطمنهناوما،"علي":ط

صلةفيالحسينيالدينعزخطومن(14/828)الإسلامتاريخ656سنةالمتوفىالحسنبنعليالشريفولده

.(بشار)(181الورقة)النقلةلوفياتالتكملة

الحسني.:أ

وحدها.طعن

.الناسبأخباروعلموأدبفضل:ط

شعر.ولهحافظوالحديث:أ

بدونها.الوزنيستقيمولاطفيليست

يصنه.لمكأن..مستذلا:ط

عليأبوفيهماواسمه(13/462)الإسلاموتاريخ(501-3401/)المنذريتكملةفي-الجلاجليابن-ترجمة

.البغداديالجلاجليبنمحمدبنالمباركبنعليبنمحمدبنيحيى

الخلاخلي.:أ
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القوفيسركشهدتإنالذي

النامسهإن)1(العقيق(اسرمثل

يشنفعنكيغبإنالسوءوأخو

ومناهناصحغيرجيبه

عليهتلهفولافاصرمنه)3(

وعيناأذناكانغبتوإنم

زينافازدادالجلاءجلاهر

شيناذاكيكنيحتضر)2(وإنث

وميناإفكاالخليليصبأن

دينا)4(كنقدكلهغرماإن

وستينةوعشريوإحرفىسنةخلتص5ث!

أهلهافقتلواقليلاعمرتقدوكانت،الريإلى)5(الأوليينغيرخانجنكيزجهةمنسريةوصلتفيها

تقدممامثلبهاففعلوا،المرةهذهإلاطرقتاتكوناولم،وقاشانقمإلىثم،ساوةإلىسارواثم،أيضا

أذربيجانإلىالخوارزميةخلفإلىسارواثم،وسبواأيضافقتلواهمذانإلىسارواثم،والسبيالقتلمن

كنتإن:البهلوانابنإلىوكتبوافلحقوهمتبريزإلىمنهمفهربوا،كثيراخلقامنهموقتلوافكسروهم)6(

تحفمع،إليهمبرؤوسهموأرسلخلقامنهمفقتل،مثلهمفأنتوإلابالخوارزميةلنا)7(فابعثلنامصالحا

()8(البهلوان(ابنأوأصحابوالخوارزميةآلافثلاثةالسريةهذهكانتوإنماكلههذا،كثيرةأوهدايا

.راجعونإليهوإناللهفإنا،والفشلالخذلان)9(عليهمألقىتعالئاللهولكن،أضعافهمأضعاف

.وهمذانأصفهانمملكةمن1(يده)0فيمامعفارسبلادشاهخوارزمبنالدينغياثملك:وفيها

معإليهجعلهاقدوكان،غازيالدينشهابأخيهمنخلاطمدينةالأشرفالملكاستعاد:وفيها

عليهعصىفلما،بعدهمنعهدهوليوجعله،جور)12(وجبلوحاني)11(وميافارقينأرمينيةبلادجميع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.العقيان:ب،أ

لسعل.:وب.يحتضرلمإنيشرك:أ

منه.فاخش:ط

صرفأ.إن:وب،دنيأيكسبكعليهضرماإن:أ

الأولتين.:ط

فكبسوهم.:ب،أ

إلينا.:ب

.أفيالحاصرتينبينماليس

عليهم.تعالئاللهألقىولكن:الأصلينفي

.بيدهمامع:ب،أ

.(بشار)قليلقبلعليهاتكلمناوقد،تصحيفوهو"جاي":ط

سكون-و،المضمومةبالجيم-جورجبل:ياقوتقال.بعنهناوما.حوروجبل:وط،حولجمل:أ
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إليهفسلمتبخلاط)1(وحاصرهإليهفركب،مخالفتهلهتحسينهمنالمعظمإليهكتببمادماغهوتشعب

ميافارقينعلىأقرهبليعاقبهولمعذرهفقبلمعتذراأخيهإلىنزلالليلكانفلما،القلعةفيأخوهوامتنع

إلىالكاملفكتب،الأشرفعلىغازيالشهابمع)2(متفقينوالمعظمإربلصاحبوكان،وحدها

الموصلصاحبلؤلؤالدينبدروكان،وبلادهليأخذنهالأشرفعلىساعدلئنيتهددهالمعظم(أخيهأ

نازلحينالأشرفإلىأرسلهملأنهجندهقلةبسببفحاصرهإربلصاحبإليهفركب،الأشرفمع

أيضا.بدمشقوالمعظم،إربلصاحبندمذكرناماعلىالأمورانفصلتفلما،خلاط

وأرسل،الأشرفمخالفةعلى)3(يقويهإربلصاحبإلىداودالناصرولدهالمعظمأرسل:وفيها

السنةهذهفيأذربيجانأخذقدوكانشاهخوارزمبنالدينجلالإلىالملقلهيقالالسميساطيةمنصوفيا

.والرفادةالنصرفوعده،الأشرفأخيهعلىمعهيتفق-جأشهوقوي

كثيرشيءومعهالمصريةبالديارالكاملأبيهعلىاليمنملك)4(أقسيسالمسعودالملكقدم:وفيها

أبوهوخرج،وعنبرومسكوندعودوأحمال،هائلةأفيلةوثلاثةخادممئتاذلكمن،والتحفالهدايامن

المعظم.عمهيدمنالشامينزعأنأقسيسنيةومنلتلقيهالكامل

دحيةابنالخطابأبوالحافظمشيختهاوولي،بمصرالكامليةالحديثدارعمارةكمل:وفيها

تعالئ.اللهرحمه)5(وعجائبفوائدوعنده،الفنونكثيرمكثاراوكان،الكلبي

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

ابنتاريخعلىالذيلصاحبوالد،)8(الحنبليالضريرالقادسي)7(عليبنمحمد)6(بنأحمد

.الجوزي

.وقرىقلاعوفيها،أرمننصارىأهلها،أرمينيةنواحيمنبكربديارمتصلةكبيرةلكورةاسم:وراء،الواو

.(212/)البلدانمعجم

.فحاصره:ب(1)

بها.اللغويالسياقيستقيمولا.متفقان:ب،أ)2(

تقوية.:ب،أ)3(

صاحب.:ب،أ()4

وعجائب.وغرائب:ب(5)

فيشامةوأبو(131-3013/)تكملتهفيوالمنذري،القادسية(4/392)البلدانمعجمفيياقوتلهترجم)6(

.(167-7661/)شذراتهفيالعمادوابن(13/661)تاريخهفيوالذهبي(431)ذيله

حربىبيندجيلنواحيمنكبيرةقريةوهي،القادسيةإلىنسبةوالقادسي.تحريفوهو؟الفارسي:ب،أ)7(

.البلدانمعجم.الزجاجبهايعملوسامراء

حنبلي.أنهرغمذيلهفيرجبابنبهأخلكذلك.ضريرأكانأنهرغمنكتهفيالصفديبهأخل)8(
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منيسمعهلماويزهره،الجوزيبنالفرجأبيالشيخمجلسحضوريلازمهذاالقادسيوكان

ولايحضروصار،يعطهفلمدنانيرعشرةمرةالشيخمنهفاستقرض،مليحذاإنواللهويقول،الغرائب

تعالئ،اللهرحمهم؟مليحذاإنواللهيقولولاشيئايقرضنالاالقادسيهذا:مرةالشيخفقال،يتكلم

مذهبك؟ما:يسمعوالخليفةلهفقيلالتراويحبالخليفةليصليالمستضيءدارإلىمرةالقادسيطلبوقد

الخليفة:فقال،بكمأصليولاحنبليأنافقال،حنبليوأنتالخلافةبدارتصللالهفقال،حنبليفقال

بهم.فصلى،هوإلابنايصليلااتركوه

حنيفةأبيمشهدشيخالحنفيالبغدادي()2(محمدبنأأحمدبن)1(المباركبنالمظفرالكرمأبو

.وغيره

الطويلأمنا:قوله)3(شعرهفمنشاعرادينافاضلاوكان،بغدادمنالغربيبالجانبالحسبةولي

ثوابهايفتكلاالمزاياشريفواغتنمنفسكالصبربجميلفصن

صعابهاعليكهانتوقدكريمامهذلثفيكوالقولسالما4وعش

وعذابهاعذبهاويفنىيمر)د(ذاهمثوالكلالأياموتندرج

)6(
وذهابهاطيهاإلاالعمروماوليلةيوممرإلاالدهروما

ولبابهاصفوهاالمعالي)8(وفيكعزيمةادخار)7(فيإلاالحزموما

وصوابهاغئهايوماسيسفرفإنهالأماني)9(أحلامعنكودع

الموصلي.المعاليأبوالدينفخرالشيخ(1)0بركةبنالفرجأبيبنمحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

المضيةوالجواهر(13/683)الإسلاموتاريخ(3121/)المنذريتكملةفي-الحنفيالكرمأبي-ترجمة

بحركها.:عرفالمباركوالدهأن:وفيهما(3488/)

وحدها.طعن

.شعرهومن:ط

فعش.:ب.تعش:أ

قليل.:ط

فما.:ب،أ

.إخاء:ط

فنيل.:ب،أ

الأماني.إلمامعنكفدع:ب،أ

(3/128)المنذريوتكملة(2195باريسمجلدمن182الورقة)الدبيثيابنتاريخفيالموصليالفخرترجمة

(1168/)إليهالمحتاجوالمختصر(13682/)الإسلاموتاريخ(6024الترجمة4/)الادابمجمعوتلخيص

(569/)الذهبوشذرات(6925/)الزاهرةوالنجوم(2248/)النهايةوغاية(4931/)بالوفياتوالوافي

.(بشار)
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مخارجفيكتاباوصنف،بالقراءاتمعرفةلهوكانت،بهاوأعادبالنظاميةواشتغلبغدادقدم

لطيف.شعرولهالحديثوأسند،الحروف

عجيبة،أشياءيخترعالموازينوصناعةالهندسةعلمفيفرداكانالبغداديالموازينيحلبةبنبكرأبو

الدولة.عندحظوةلهوكان،شعرةثقبكلفيوجعلثقوبسبعةخشخاشحبةثقبأنهذلكمن

الواسطي.البيعالدبيثي)2(العباسأبومحمدبن(أحمد)1بنجعفربنأحمد

قصيدةشرحوله،كثيرةجيدةكتبوعنده،والسيربالأخبارعارف،ونثرنظملهفاضلأديبشيخ

السمعفيلذيذاحلوافصيحاحسناشعراالساعيابنلهأوردوقد،مجلداتثلاثفيالمعريالعلاءلأبي

القلب.فيلطيفا

وستيئةومحشويراثنتيرسنةخلت5ث!

التتارمنمقهورينالهندبلادمنشاهخوارزمبنالدينجلالمعقدمواحينالخوارزميةعاثت:فيها

.)3(قراهونهبوامدنهوحاصروافيهفأفسدوا،العراقونواحيخوزستانبلادإلى

الكرجوكسر،الكرجبلادمنوكثيراأذربيجانبلادعلىشاهخوارزمبنالدينجلالاستحوذ:وفيها

وفتح،شأنهوعظمجداأمرهواستفحل،المقاتلةمنألفاعشرينمنهمفقتل،مقاتلألفسبعينفيوهم

منوقتل،المعركةفيألفاسبعينالكرجمنقتلأنهشامةأبو)4(وزعم.ألفاثلاثينمنهافقتلتفليس

أهلهاسبهدقوقاحاصرلماأنهوذلك،بغدادقصدعنالغزوةبهذهاشتغلوقد)5(،ألفالمئةتمامتفليس

زعمفيمالأنهببغدادالخليفةقصدعلىوعزمسورهاوخرب،كثيراخلقاأهلهامنوقتل6(قسراففتحها

لقتاليستدعيهالعادلبنالمعظمإلىوكتب،البلادعلىالتتر)7(واستولت،هلكحتىأبيهعلىعمل

خوارزمبنالدينجلالبقصدالخليفةعلمولما،ذلكمنالمعظمفامتنع،ذلكعلىويحرضهالخليفة

.(1/441)الميزانولسان(1/34)الوفياتوفوات(3012/)المنذريتكملةفي-الدبيثي-ترجمة(1)

إلىمنسوبوهو:المنذريوقال.مصادرهعنهناوماتحريفوكلاهما.الدبيبي:وط،الزينبي:ب،أ)2(

ثاءوبعدهاالحروفآخرالياءوسكونالموحدةالباءوفتحالمهملةالدالبضموهي،واسطنواحيمنقرية:دبيثى

.مقصورةوألفمفتوحةمثلثة

.قراياهونهبوا:ب،أ)3(

.(441)الروضتينذيل(4)

وحدها.طعن)5(

.قهرا:أ)6(

.التتار:ب)7(
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،دينارألفألفالناسفي)1(وأنفق،والأجنادالجيوشواستخدمبغدادوحصنلذلكانزعجبغدادشاه

ماوبغداد،آخرناعننهلكأنقبلأدركناأنإليهفكتبوا)2(الكرجإلىجيشابعثقدالدينجلالوكان

ذكرنا.ماأمرهمنوكانإليهمفسار،تفوت

فناءذلك)3(أعقبثم،الجرادوانتشارالأمطارقلةبسببوالشامبالعراقشديدغلاءكان:وفيها

.راجعونإليهوإناللهفإنا،البلدانفيكثيرخلقبسببهفمات،أيضأوالشامبالعراقكثير)4(

الظاهرابنهوخلافة)5(اللهلدينالناصرالخليفةوفاة

اللهلدينالناصرالخليفةتوفيالسنةهذهمنالمعظمرمضانشهرمنيومآخرالأحديومكانلما

المظفرأبي،()6(باللهالمستنجدابنالحسنمحمدأبي)اللهبأمرالمستضيءبنأحمدالعباسأبو

بأمرالمقتديبنأحمد)7(العباسأبي،باللهالمستظهربنمحمداللهعبدأبي،اللهلأمرالمقتفيبنيوسف

أبي،باللهالقادربناللهعبدجعفرأبي،اللهبأمرالقائمأبنمحمد)8(الذخيرةبناللهعبدالقاسمأبي،الله

بنأحمدالعباسأبيباللهالمعتضدبنجعفرالفضلأبيباللهالمقتدربنا)01(إسحاقبنأحمد)9(العباس

هارونبنمحمدإسحاقأبيبالثهالمعتصمبنجعفراللهعلىالمتوكلبنمحمد)11(أحمدأبي،الموفق

عبدبنالعباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبنالمنصورجعفرأبياللهعبدبنمحمدالمهديبنالرشيد

المؤمنين.أمير،العباسيالهاشميالمطلب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

ب:أنفق.

ليه.إفبعثوا:ب،أ

ذلك.عقبثم:ب

كثير.:أ

وتكملة(941-8/418)الزمانومرآة(361-9036/)الأثيرلابنالكاملفي-اللهلدينالناصر-ترجمة

بالوفياتوالوافي(431-3421/)الفداءأبيومختصر(237)العبريابنوتاريخ(161-3016/)المنذري

6261/)الزاهرةوالنجوم(432-22291/)النبلاءأعلاموسير(69-39)الهميانونكت(6031-316/)

.(174-7172/)الذهبوشذرات(262-

.(بشار)غيرهامنالنسبعموديصحولاطفيليستالحاصرتينبينما

.(91/693)النبلاءأعلامسيرفيمترجموهو.تصحيفوهو،أحمداللهعبدأبي:ط

تحريف.وهو،حمدأ:ب،أ

،"أحمدالعباسأبيباللهالقادربناللهعبدجعفرأبيالمتوكلمحمدبنأحمدأبيالموفقبن":طفيهذابعد

.(بشار)أثبتناماوالصواب،النسبعمودبهيصحلاوتحريفتكراروهو

وحدها.طعن

.(بشار)ترجمتهفيكما،طلحة:ويقال،الموفقاسمهوفمحمديصحولا"محمدبن":ط
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خمسسنةأبيهموتبعدبالخلافةلهوبويع،وخمسمئةوخمسينثلاثسنةرجبعاشرببغدادولد

خلافتهمدةوكانت،يوماوعشرونوشهرانسنةوستونتسعالعمرمنولهالسنةهذهفيوتوفي،وسبعين

ولم،الطويلةالمدةهذهالخلافةفيقبلهالعباسيينالخلفاءمنأحديقمولم،شهراإلاسنةوأربعينسبعا

فيانتظموقد،سنةستينحاكمابمصرأقام،العبيديالمستنصرمنأكثرمطلقاالخلفاءمنأحدمدةتطل

وبنيأعمامهمنكلهمالعباسيينالخلفاءوبقية،رأيتماعلىعهد)1(وولي،خليفةعشرأربعةنسبه

عنمراحلمنالماءلهيجلبكانأنهمع،البولعسارمن)1(وجمهورهبهطالقدمرضهوكان.عمه

شيئا.الحذرهذاعنهيغنولم،ذلكبسببمراتذكرهوشق،أصفىليكونبغداد

دارفيودفنعليهوصلى،الجوزيبنالفرجأبيالشيخابنالدينمحييغسلهوليالذيوكان

.مشهودايوماوكان،السنةهذهمنالحجةذيثانيفيالرصافةمنالتربإلىنقلثم،الخلافة

.الحوادثفيتقدمتفقدسيرتهوأما:الساعيابنقال

الحركةعنعاطلاسنينثلاثاللهلدينالناصروبقي:قالفإنه")2(كامله"فيالأثيرابنوأما

عشريندوسنطاريةأصابهالأمرواخر،ضعيفاإبصارابهايبصروالأخرىعينيهإحدىذهبتوقد،بالكلية

منأحدثهكانمامرضهأيامفييطلقولم،ذكرهمتقدموقد،وزراءعدةلهووزر)3(،وماتيوما

،البلادفيأهلهوتفرقالعراقأيامهفيفخرب،لهمظالمأرعيتهفيالسيرةقبيحوكان.الجائرةالرسوم

،رمضانفيللإفطاردورا!4(عملأنهذلكفمن،وضدهالشيءيفعلوكان،وأملاكهمأموالهموأخذ

(!ه
رميفيهمهجلوجعلأعادهاثممكوساأسقطقدوكان،ذلكأبطلثم،الحجاجلضيافةودورا

.الفتوة)6(وسراويلاتالمناسيبوالطيورالبندق

وراسلهمالبلادفيالتتارأطمعالذيهوأنهمنصحيحأإليهالعجمينسبهماكانوإن:الأثيرابنقال

عظيم.ذنبكلعندهايصغرالتيالكبرىالطامةفهو

كذامكانفيفعلتمعليهالوافدينللرسليقولكانأنهذلكمن،غريبةأشياءعنهذكروقد:قلت

.وأكثرهمعظمه:وجمهوره.عهدووليا:ب،أ(1)

الرواية.فيبخلاف(9361/)الأثيرلابنالتاريخفيالكامل)2(

.واوبلا؟وزر:ب،أ)3(

.لإفطارادور:ب،أ(4)

لضيافة.اودور:ب(5)

منكثيرولبس،إليهيدعىسراويلمنهيلبسمنإلاجميعهاالبلادفيالفتوةفبطل:(9361/)الأثيرابنقال)6(

منإلابالبندقالرميومنعطيورهمنيؤخذماإلالغيرهالمناسيبالطيورمنعوكذلكالفتوةسراويلاتمنهالملوك

إليه.ينتمي
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جنياأنأو)2(يكاشفكانأنهأكثرهم(أو)1الناسبعضظنحتى،كذاالفلانيالموضعفيوفعلتم،كذا

.)3(أعلموالله،بذلكيأتيه

الناصر)4(بنالظاهرخلادق

لهوخطب،بالظاهرولقبههذامحمدنصرأبيابنهإلىعهدقدكاناللهلدينالناصرالخليفةتوفيلما

هذاإعادةإلىفاحتاج،عشرةثنتيسنةأبيهحياةفيفتوفي،عليبأخيهذلكعنعزلهثم،المنابرعلى

وخمسونثنتانيومئذوعمره،بالخلافةالهابويعاأبوهاتوفيفحين،ثانيالهفخطبالعهد)5(لولاية

مظالمرد،محسناعادلأدينأوقورأعاقلا)7(وكان،منهأسنالعباسبنيأحد)6(الخلافةيلفلم،سنة

بعديكنلمإنه:قيلحتى،)8(حسنةسيرةالناسفيوسار،أبوهأحدثهاقدكانمكوساوأسقطكثيرة

أشهر،تسعةمدتهكانتبل،الحولإلىيحللملكنه،مدتهطالتلومنهأعدلالعزيزعبدبنعمر

سبعينبعقوبا)9(وهيواحدةبلدةأهلعنووضع،تعطلتقدالتيالأراضيعنالماضيالخراجأسقط

نصفالبلدصنجةعلىتزيدالمخزنصنجة)01(وكانت،الخراجفيعليهمزادهاقدأبوهكاندينارألف

إذاألذينهلدطففينوتل)الديوانإلىفكتب،البلدبصنجةدفعواأقبضواوإذاقبضواإذامئةكلفيدينار

يقوميوم5عظجحليؤم!مبعونونأخهمأولنلثيظنلاا5يخسرونوزدؤهتمأوكالوهموإذا5لمجتشؤفؤنالئاسعلىاكتالوا

عنهذاتفاوتإنالمؤمنينأميريا:يقولالكتاببعضإليهفكتب.(-6ا:المطففينأ!العانينلربالئاس

ألفثلاثمئةتفاوتهكانوإنيتركهذا:ويقولعليهينكرفأرسل،ألفأوثلاثونخمسةالماضيالعام

الله.رحمه،ألفاوخمسين

وأكثرهم.منهمكثيرأو:ب،أ(1)

.المبالغاتمنهذا)2(

،المخابراتبجهازالعنايةشديدكانأنهالناصرعنوالمعروف،ساذجتفسيروهو،المؤرخونتناقلهكلامهذا)3(

.(بشار)الجواسيسمنيكثروكان

.623سنةوفياتفيالظاهرترجمةسترد()4

العهد.ولايةإلى:ب()5

أمن.:ط()6

عاقلأ.عالماكان:ب)7(

حسنا.الناسفيوسار:ب،أ)8(

طريقأعمالمنفراسخعشرةبغدادوبينبينهاقرية:بعقوبا:ياقوتيقولكماوهي،تحريف؟بعقوبا:ط)9(

تعريفها.تقدموقد(2452/)البلدانمعجم.خراسان

واللسان(سنج)المنيرالمصباح.سنجةيقالولا:السكيتابنوقال.معربفارسيوسنجتهالميزانصنجة)01(

.(سنج)الصحاحمختار.معياره:الميزانوصنجةأفصحالسينبل:وقيل(صنج)
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مراجعة.بلاإليهيوصلشرعيبطريقحقلهثبت)2(منكلأن()1القاضيوأمر

صالحا.رجلا)3(الحشريةالأموالعلىالنظرفيوأقام

القادرعبدالشيخبنالرزاقعبدبننصرصالحأباالدينعمادالعلامةالشيخالقضاءعلىواستخلص

العادلين،القضاةومن)6(المسلمينخيارمن)5(فكان،الحجةذيثامنالأربعاءيومفي)4(الجيلي

كلأعط:فقال،الأرحامذوييورثأنبشرطإلايقبلهلمالقضاءعليهعرضولما.أجمعيناللهرحمهم

.سواهتتقولااللهواتقحقهحقذي

منالمحالفيعندهمكانبما)7(صباحكلفيالدروبحراسإليهيرفعأنأبيهعادةمنوكان

أحوالكشففيفائدةأي:وقالكلهذلكبتبطيلأمرالظاهروليفلما،والطالحةالصالحةالاجتماعات

وأطلق،يصلحهمأنلهمالثهندعونحنفقال،الرعيةيفسدذلكتركإن:لهفقيل؟أستارهموهتكالناس

المظالممنذلكقبلمنهماستخرجكانماعليهمورد،الديوانيةالأموالعلىمعتقلاالسجونفيكانمن

،وفاءيجدونلاالذين)8(المدينينمنسجونهفيمنديونبهايوفيدينارالافبعشرةالقاضيإلىوأرسل

بعدالدكانفتحتإنما:فقالالتصرفاتهذهفيالناسبعضلامهوقد،ألفالمئةبقيةالعلماءفيوفرق

توفيحتىسيرتههذهتزلولم!؟أعيشبقيتمامقدارفكم،الخيروأفعلصالحاأعملفذروني،العصر

فيماأنهحتىالغلاء)9(غايةفيذلكقبلكانتوقدأيامهفيالأسعارورخصت.سيأتيكماالآتيالعامفي

وكان.دثهوالحمدذلكفزال،والموصلالجزيرةببلادوالسنانير)11(الكلابأكلتالأثير)01(ابنحكى

.القوىشديدالشمائلحلو()13حمرةمشرباأبيضالوجهمليحالشكلحسن()12(الظاهرالخليفةهذاأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

ط:للقاضي.

وحدها.طعن

.(بشار).لهوارثلامنإرثعنالمتأتيةهيالحشريةوالأموال،تحريفوهو"الجردة":ط

ذكروفيه(22/693)النبلاءأعلامسير.333سنةالجيليصالحأبوتوفيوقد.الحنبليالجيلي:ب،أ

.أخرىلمصادر

.وكان:ب،أ

.القضاةخيارومن:ب،أ

صبيحة.:ب،أ

المديونين.من:أ

.والغلاءالشدة:أ

.(364و9362/)الأثيرابن

.والميتات:ب

وحدها.طعن

وحدها.أعن
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:الأعيانمنأيضا)1(السنةهذهفيتوفيوممن

.أيوببنيولمحف)3(الدينصلاحالسلطانابنالديننور)2(الأفضلبالملكالملقبعليالحسنأبو

يملكأنكادثم،العادلعمهمنهأخذهاثمسنتينمدةبعدهدمشقملكوقد،أبيهعهدوليكان

منهفأخذهاصرخدملكعلىاقتصرثم،بكرأبوالعادلعمهمنهفأخذهاالعزيزأخيهبعدالمصريةالديار

جيدشاعرافاضلاوكان،السنةهذهفيتوفيوبهاسميساط)4(ملكأنالحالبهالثم،العادلعمهأيضا

بظاهرها.بهافدفنحلبمدينةإلىونقل،الكتابة

وكانعثمانوأخاهبكرأباعمهإليهيشكواللهلدينالناصرالخليفةإلىكتبأنه)3(خلكانابنذكروقد

البسيطامنأ:)6(مثلهشيعياالناصر

عليحقبالسيفغصباقدعثمانوصاحبهبكرأباإنمولاي

وليحينالأمرفاستقامعليهماوالدهولاهقدكانالذيوهو

جليفيهوالنصبينهماوالأمربيعتهعقدوحلافخالفاه

)7(الأولمنلاقىماالأواخرمنلقيكيفالاسمهذاحظإلىفانظر

.1(جندر)0بن)6(سليمانالدينعلمالأميربنعلي)8(الدينسيفالأمير

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

)7(

)8(

)9(

.الأعيانمنفيهاتوفيوممن:ط

للمنذريوالتكملة(8042/)الزمانومرآة(357-3356/)الأثيرلابنالكاملفي-الأفضلالملك-ترجمة

وسير(3421/)الفداءأبيومختصر(421-3914/)الأعيانووفيات(451)الروضتينوذيل(3014/)

.(917-7178/)الذهبوشذرات(6262/)الزاهرةوالنجوم(519/)والعبر(1/2492)النبلاءأعلام

.(بشار)ظاهرجدغلطوهو"يوسفبنالدينصلاح":ط

وبعد،الثانيةالسينوفتحالمثناةالياءوسكون،الميموفتح،المهملةالسينبضم:وسميساط:خلكانابنقال

الأعيانوفيات.وملطيةالرومقلعةبينالرومبلادناحيةفيالفراتعلىالشامبرفيقلعةوهي،مهملةطاءالألف

.(3258/)البلدانومعجم(3421/)

قليلا.مختلفةبرواية(3042/)الأعيانوفيات

.(3142/)الأعيانوفياتفيالأبياتهذهعلىالردفيأبياتاللهلدينللناصر

له.أنهالشعرهذاينكركانأنهوبلغني:بعدهماوقال(8042/)الزمانمرآةفيوالأخيرالأولالبيتان

.(641-541)الروضتينوذيل(524-8914/)الزمانمرآةفي-عليالدينسيف-ترجمة

.(بشار)واضحغلطوهو"سليمانبن":ط

بخطالإسلامتاريخومنهاترجمتهمصادرفيمايعضدههناوما،تحريفوهو،حيدر:الزمانومراة،ب،أ

.(13/713)الذهبي
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الشافعيةعلىإحداهمامدرستينبهاووقفالكثيرةالصدقاتوله،بحلبالأمراء)1(أكابرمنكان

رحمهالغزوات،وغزاأالخيراتسبلمنذلكوغيروالقناطرالخاناتوبنى،الحنفيةعلىوالأخرى

الله.

الجابية.باببظاهرالمقيمالموله)2(الكرديعليالشيخ

ذلكوأنكر،كرامات)4(صاحبكانأنهيزعمالدماشقةفبعض،فيهاختلفواوقد:)3(شامةأبوقال

المسجدويدخلأالنجاساتيدوسكانبل،مداسألبسولايصومولايصليأحدرآهماوقالوا،آخرون

قالتامرأةعن)6(السبطوحكى،لسانهعلىيتحدثالجنمنتابعلهكانآخرونوقال،()5(حالهعلى

عندقاعدوهوبهفمررتقالت،تمتلمإنهابعضهمليوقالماتتأنهاباللاذقيةأميبموتخبرجاء

عبدلي)8(وحكى.قالكمافكان؟تعملينإيشماتتماتتلي)7(وقالرأسهفرفععندهفوقفتالمقابر

للخبزهذايكفي:وقالدرهمنصفإليفدفعبهفاجتزتشيءمعيكانومايوماجعت)9(قالصاحبيالله

عليشيخيا:(لها)12(فقالالدولعيالدين)11(جمالالخطيبعلىيومامر)01(:وقال،بدبسوالفت

نفسكتطلبوماالكرديعليالشيخلهفقال،فكفتنيالماءعليهاوشربتيابسةكسيراتاليوم)13(أكلت

)13(المقصورةهذهفينفسهيحبسيابسةبكسرةيقنعمن)14(مسكينيافقال،لاقال؟هذاغيراخرشيئا

الحج.منعليهاللهفرضهمايقضيولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

ب:العلماء.

.(13/718)الإسلاموتاريخ(461)الروضتينوذيل(142-8542/)الزمانمراةفي-الكرديعلي-ترجمة

.(641)الروضتينذيل

وله.:ب،أ

الروضتينذيلفيلماموافقأثبتناهوما،ثيابهعلىويبول:أفيمكانهوورد،ب،أفيالحاصرتينبينماليس

المؤلف.منهينقلالذي

الرواية.فيبخلاف(542)الزمانمراة

وحدها.طعن

وحكى.:قال:ب،أ

صبحت.:ط

يوما.ودخل:ب،أ

.635سنةوفياتفيالدولعيترجمةوسترد.الدينكمال:ب،أ

أكلت.قد:ب،أ

يوما.ودخل:ب،أ

مسلمين.يا:ط

الحصر.هذانفسهويحصر:أ
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الحراني،تيميةبناللهعبدأبوالدينفخرالشيخمحمدبن)2(القاسمأبيبنمحمد)1(تيميةابنالفخر

وواعظها.وخطيبهاعالمها)3(

وله،كثيرةمجلداتفيحافلاتفسيرأوجمعوحصلوبرزفيهوبرعأحمدالإماممذهبعلىاشتغل

."الأحكامفيالمنتقى"صاحبالدينمجدالشيخعموهم،إليهالمنسوبةالمشهورةالخطب

منأ:ينشد،الناسيعظوهوالصلاةبعدجمعةيومسمعته:الجوزيابنسبطالمظفر)4(أبوقال

السريعا

نلتقيأوبالنومتلتقيمامقلتيندرتقدأحبابنا

)5(المحرقالجسدسقامعلىواعطفوامغرمبقلبرفقا

نلتقولمالعمرذهبقداللقابلياليتمطلونيكم

.)6(وعظهمكانفيبهاووعظالجوزيبنالفرجأبيشيخهوفاةبعدحاجأبغدادقدمأنهذكرناوقد

شكر،بنالخالقعبدبن()8(الحسينبن)عليبناللهعبدمحمدأبوالدينصفيشكر)7(ابنالوزير

مدرستهعندبتربتهودفن،وخمسمئةأربعينسنةوإسكندريةمصربينبدميرة)9(المصريةبالديارولد

عليه،المصلىسوروأحاطدمشقجامعتبليطمنها،أيامهفيأشياءوعملالعادلللملكوزروقد،بمصر

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

الأعيانووفيات(146)الروضتينوذيل(913-3/138)المنذريتكملةفي-تيميةابنالفخر-ترجمة

بالوفياتوالوافي(13/723)الإسلاموتاريخ(092-22/288)النبلاءأعلاموسير(4/386-388)

الأرشدوالمقصد(363-6362/)الزاهرةوالنجوم(162-2151/)رجبابنوذيل(3/37-38)

.(018-7917/)الذهبوشذرات(2604/)

الخضر.واسمه

وخطيبها.ومفتيهاعالمها:أ

.الفر!أبو:ب،أ

المعر!تى.:ب،أ

شيخه.مكان:ب،أ

(147)الروضتينوذيل(3157/)المنذريوتكملة(2472/)البلدانمعجمفي-شكرابنالوزير-ترجمة

الزاهرةوالنجوم(466-1463/الوفياتوفوات(22492/)النبلاءأعلاموسير(13607/)الإسلاموتاريخ

.(7177/)الذهبوشذرات(6263/)

.(بشار)طمنسقطتالحاصرتينبينما

قريةمهملةوراءساكنةتحتمنمثناةوياء،ثانيهوكسر،أولهبفتح:ودميرة.مصرمنبالدميرةولد:ب،أ

معجم.دمياطيريدمنطريقفيالنيلشاطىءعلىالأخرىتقابلإحداهمادميرتانوهما.دمياطقرببمصركبيرة

.(2724/)البلدان
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إلىمعزولاوبقيوستمئةعشرةخمسسنةوعزلنكبوقد،المزةجامعوعمارةومسجدهاالفوارةوعمل

أعلم.فالله،ظالماكانيقولمنومنهم،السيرةمشكوركانوقد،()1وفاته(فيها)فكانتالسنةهذه

.البغداديالواعظالبرني)3(بابنالمعروفعليبنإبراهيمبنالمظفر)2(بنإبراهيمإسحاقأبو

:الزهد)4(فيقولهشعرهومن،الكثيرالحديثوسمعالجوزيبنالفرجأبيشيخهعنالفنأخذ

وخداعالهامكرافتخوفي)5(مسرةبدارالدنياهذما

استمتاعايستمتعوبمالهبنفسهيسزفيهاالفتىبينا

رضاعا)6(ذاكبعدفيهوحمتهشربةالمنيةمنسقتهحتى

دفاعا)7(عرتهلمايستطيعلارهينةيداهكسبتبمافغدا

اسطاعا)8(ماالفتىالعملفليحسنالثرىتحتمنقالينطقكانلو

الشاعر.الشافعيالفقيهموسىبن(1)0يحمىبنأسعدالسعاداتأبو)9(السنجاريالبهاء

فيهوأجاد)12(،الشعرعليهغلبأنهإلا،الخلاففيويتكلمفقيهاكان:)11(خلكانابنقال

بدمشق،الأشرفيةبالتربةديوانوله،البلادوطافالجوائزمنهموأخذ،الملوكبهوخدمبنظمهواشتهر

الكاملامنأ:قولهورائقهشعرهرقيقومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

نت.وكا:ب،أ

إليهالمحتاجوالمختصر(13/996)الإسلاموتاريخ(3/136)المنذريتكملةفي-البرنيابن-ترجمة

الذهبوشذرات(6262/)الزاهرةوالنجوم(151-2914/)رجبابنوذيل(1135-136/)

(/7175).

الترجمة.ومصادر،بأعنهناوما،تحريفوهو؟البذي:ط

.(2015/)رجبابنذيلفيالأبيات

فتخوفن.:رجبابنذيل

الذيل:في

رضاعاذاكبعدفيهوحمتهشربةالمنيةفيسقتهحتى

..ينطقكانلو

.عداهلما:ب،أ)7(

بها.الوزنيستقيمولا.استطاعاما:ب،أ)8(

الإسلاموتاريخ(سنجار)البلدانومعجم(2104/)-الشامشعراء-القصرخريدةفي-السنجاريالبهاء-ترجمة()9

-932/)بالوفياتوالوافي(217-1214/)الأعيانووفيات(22203/)النبلاءأعلاموسير(13007/)

.(183-7182/)الذهبوشذرات(34

ترجمته.مصادرفيالذيهوهناوما:تحريفوهو"محمد):ط(51)

.(1412/)الأعيانوفيات(11)

.فأجاد:ط(21)
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بحالهالغرامفيأعلمولأنتببالهالسلوخطرماوهواك

عذالهمنفذاكهواكسالبأنهإليكواشبىوشىومتى

تسالهعنيغنيكحالهمنشاهدالمعنىللكلفليسأو

وصالهحبلوصرمتغرامه-سفوهتكتسقامهثوبجددت

.الشهرزوريالدينكمالالقاضيفيهاامتدح()1طويلةقصيدةوهي

السريعامنأ:وله)2(

حاجرعلىأوقاتيوطيبرامؤعلىأياميلثه

بالاخريعثرأولهامرهافيللسرعةتكاد

وفضله.بمنهاللهرحمهسنةتسعينعنالسنةهذهفيوفاتهوكانت

الدينضياءالماراني)8(الهذباني)7()6(عبدوسبنجهم)5(بنفير)4(بندرباسبن)3(عيسىبنعثمان

الصلاحية.الدولةفيالمصريةالديارحاكمالملكعبد)9(الدينصدرالقاضيأخو

وشرح،مجلداعشرينمننحوفيالشهاداتكتابإلى(1")0المهذب"شارحهوهذاالدينوضياء

الله.رحمهبالمذهبعالمابارعأ()12وكان،للشيرازي(1")1التنبيهو"الفقهأصولفي"اللمع"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

الذهب.شذراتفيوكذاأبياتثمانيةالأعيانوفياتفيالبيتهذابعد

.(1/612)الأعيانووفيات(22203/)النبلاءأعلامسيرفيالبيتان

(1365/)الإسلاموتاريخ(22192/)النبلاءأعلاموسير(209/)المنذريتكملةفي-درباسابن-ترجمة

الذهبوشذرات(5431/)السبكيوطبقات(1/128)الإسنويوطبقات(432-3422/)الأعيانووفيات

لامنهوهموهو،622سنةوفياتفيبإيرادهكثيرابنوانفرد،206سنةتوفيأنهالمصادرهذهوفي(714/)

فيه.ريب

.راءوبعدها،تحتهامنالمئناةالياءوسكون،الفاءبكسر:فير:خلكانابنقيدها

ميم.وبعدها،الهاءوسكون،الجيمبفتح:جهم:خلكانابنقيدها

مهملة.سينوبعدها،الواووسكونالمهملةالدالوضم،الموحدةالباءوسكون،المهملةالعينبفتح:خلكانابنقيدها

مكسورةنونالألفوبعدالمعجمةوالذال!الهاءبفتح:الهذبانية:(7913/)الأعيانوفياتفيخلكانابنقيدها

.هاءوبعدهاتحتهامنمثناةمشددةياءثم

بنيإلىالنسبةهذهنونالثانيةالألفوبعد،مفتوحةراءالألفوبعد،الميمبفتح:الماراني:خلكانابنقيدها

الموصل.تحتبالمروجمارن

.(2219/)النبلاءأعلامسيرفيترجمةله

إلى.فيهوصل:أفياللفظةهذهبعد

وحدها.طعن

بارعأ.عمهكان:أ
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فيقولهفمنه،حسنشعرولهفضائلعنده،الواعظالبغداديثمالرازيالحسنبنعليالحسنأبو

الخفيف(منأ:الزهد

المستعدفالحازملنجاةواسعيللموتنفسيااستعدي

بدالموتمنولاخلودللحيليسأنهتبينتقد

تردوالعواريتردينفسومامستعيرةأنتإنما

تجدوالمناياوتلهينتسهولاوالحوادثتسهينأنت

ورد)1(لكبهاأرضاولاتالمومعدنفيالبقاءترجيلا

لحد؟الأرضمنحظهلامرىءحطأيأمالأرضفيملكأي

تعدفيهاالأنفاسعليهمأيالذاذةامرؤيهوىكيف

.البغداديثمالبوازيجي)5(،)4(الزيتونيبنأحمد)3(()2(بنعلي)بناللهعبدمحمدأبو

الخفيف(منأ:أنشدهومما،روايةلهفاضلشيخ

لكفانابقسمناقنعنالوأناالضراعةفيالعذرضيق

وغنانافقرنااللهإلىنكاإذاالعبادنعبدلناما

الواسطي.الكيالبنمنصوربنعليبناللهنصربنالرحيمعبدالفضلأبو

الطويل(منأ:)7(شعرهومنببغدادالمعدلينأحدوكان،والقضاء)6(الفقهبيتمن

المساوياتبديثميسيراتسرنعيمهايدوملالدنيافتبا

عامياطحياءشوهاءعنوتسفروزخرفاالنقابفيرواء)8(تريك

.وردهالكحتوفودوارالموتمعدن:ب،أ(1)

.(بشار)بهإلايصحولاطمنساقطالحاصرتينبينما)2(

(202/)الأرشدوالمقصد(163-2162/)رجبابنوذيل(3421/)المنذريتكملةفيالبوازيجي-ترجمة)3(

.(7181/)الذهبوشذرات

تصحيف.؟لرسويا:ط(4)

فيالعمادابنقيدهافقدتحريفذلكوكل.البوازيحي:رجبابنذيلوفي،التواريخي:وأ،البواريجي:ط)5(

تكريت.منقريببلد:بوازيجإلىنسبة:وجيموتحتيةوزايوالواو،الموحدةبفتحشذراته

هـتكملة586سنةوتوفي،ودرسوحدث،وأقرأ،وواسطبالبصرةالقضاءولياللهنصرالفتحأبوالقاضيأبوه)6(

بعدواسطقضاءولياللهنصربناللطيفعبدالمحاسنأبوالقاضيوأخوه،عليهاوالتعليق(1913/)المنذري

.(بشار)عليهوتعليقنا(2016/)المنذريتكملة506سنةوتوفي،ودرس،أبيه

.والشذراترجبابنذيلفيالبيتان)7(

جمالا.تريك:أ)8(
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أجفانيفماأجفانيبالفحصتسامحتالطاعتينبعدكنتإن

أنسانيفمابإنسانيحسناناظراالأحبةبعدمنكنتأو

أوطانيعلىأوطانيعادإنزلاتهلهمغفورالدهر

الياسريوقاحبنفهر)2(بنعماربنعليبنالحسنبنعليبنالحسنبنعليبن)1(الحسنعليأبو

ياسر.بنعمارإلىنسبة

وكانحسنةوأشعارورسائلخطبوله،والفرائضالتفسيرفيمصنفاتله،فاضلبغداديشيخ

.الحكامعندالشهادةمقبول

ومما،ببغدادالولاياتبعضباشر،الصوفيالبغداديالواسطيالطباخبنيوسفبنمحمدبكرأبو

،المنسرحمنأ:أنشده

أدبهومنعقلهمنأحسنهبةلامرىءاللهوهبما

بهأجملللحياةففقدهفقدافإنالفتىجمالنعما

.)3(.
بنموسىالفتحأبيالدينكمال(العلامةأالشيخبنأحمدالفضلأبو"التنبيه"شارحيوس!بن

بنقيسبنكعببنعابدبنعاصمبنسعيدبنسعدبنمحمدبنمالكبنمنعةبنمحمدبنيونس

الموصلي.ثمالأصلالإربليإبراهيم

التنبيه""وشرحدرسوقد.وتقدمفبرعوعلومهفنونهفيأبيهعلىاشتغل،والرئاسةالعلمبيتمن

منه.يدرسوكان،وكبيراصغيرامرتينللغزالي"الدينعلومإحياء"واختصر

وستمئة،عشرسنةفيوالديموتبعدالمظفرالملكمدرسةبإربلوليوقد:)4(خلكانابنقال

يومفيومات،عشرةسبعسنةبلدهإلىصارثم،مثلهيدرسأحداأرولمصغيروأناعندهأحضروكنت

تعالئ.اللهرحمهسنةوأربعينسبععنالسنةهذهمنالاخرربيعمنوالعشرينالرابعالإثنين

.(بشار)(13/207)للذهبيالإسلاموتاريخ(261-125)الجزريابنتاريخمنالمختارفيترجمته(1)

فهد.:ب،أ()2

النبلاءأعلاموسير(13/696)الإسلاموتاريخ(146-3145/)المنذريتكملةفي-يونسابن-ترجمة)3(

ومرآة(517/)السبكيوطبقات(573-2572/)الإسنويوطبقات(1/801)الأعيانووفيات(22482/)

.(7174/)الذهبوشذرات(405/)الجنان

الرواية.فيبخلاف(1/801)الأعيانوفيات(4)
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وستمئةومحشريوث!اثصسنةكلت5ثي

914

عظيمة،كسرةفكسرهمالكرجمعالخوارزميشاهخوارزمبنالدينجلالالملكالتقى:فيها

لأحديتعرضولمذراريهموسبىالكفرةمنفيهامنوقتلعنوةففتحهاتفليس)1(معاقلهمأكبرإلىوصمد

خمسسنةفيالمسلمينمنأخذوهاالكرجكانوقد،عليهاملكهواستقر،بهاكانواالذينالمسلمينمن

ودلهعظيمافتحا)2(فكان،هذاالدينجلالمنهماستنقذهاحتىالآنإلىبأيديهموهي،وخمسمئةعشرة

والمنة.الحمد

قتالاأهلهاوقاتلهأخذهامنيتمكنفلمالأشرفالملكنائبمنليأخذهاخلاطإلىسار:وفيها

وتركهم.إليهمفسار،لهوخلافهكرمانبمدينةنائبهبعصياناشتغالهبسببعنهمفرجععظيما

عليهممالئا)3(المعظموكان،دمشقإلىإليهوسارالمعظمأخيهمعالأشرفالملكاصطلح:وفيها

وصاحبالكاملأخوهالأشرفمعوكان،الروموصاحبماردينوصاحبإربلوصاحبالدينجلالمع

جانبه.)4(فقويناحيتهإلىالمعظمأخاهاستمالثم،لؤلؤالدينبدرالموصل

بينهم.كثيرةخطوبوجرت،الأرمنوبينإنطاكيةإبرنس)6(بينكبير)5(قتالكان:وفيها

على)8(الطرقيقطعونوكانوا،شديدابأساالإيوانية)7(بالتركمانالدينجلالالملكأوقع:وفيها

المسلمين.

الملكإلىالرسليةفيبغدادمنالجوزيبنالدينجمالالشيخبنيوسفالدينمحييقدم:وفيها

الرسالةومضمون،اللهبأمرالظاهرالخليفةمنالعادللأولادوالتشاريفالخلعومعه،بدمشقالمعظم

منهم،بغدادوأخذالخليفةقتال)9(عزمهمنخارجيفإنه،شاهخوارزمبنالدينجلالموالاةعننهيه

)1(أ

)2(أ

)3(أ

)4(ط

)5(أ

)6(أ

)7(أ

)8(أ

)9(أ

قلتهم.معاأكثر

.وكان

مل.عالئأمما

.يقوى:

كثير.قتال:ب

ابرنش.:ط،افرنش

.الكرجملك(إيواني)إلىنسبةولعلها.الإيوابية:ب

لطريق.ا:ب

الخليفة.قتالعلىعزمحينخارجيبأنه



المستنصر(ابنهوخلافةأالظاهرالخليفةوفاة051

وكان،المصريةبالديارالكاملالملكإلىالجوزيبنالدينمحييالقاضيوركبذلك)1(إلىفأجابه

الجوزية)2(مدرستهبناءكانمنها،الملوكمنكثيرةجوائزلهوحصل،ومصرالشامإلىقدومهأولذلك

بدمشق.بالنشابين

بمرسومالجوزيابنسبطقزغلي()3(بنمحمدأالدينشمسبالسفحالشبليةتدريسولي:وفيها

.والأعيانالقضاةيومأولعندهوحضر،المعظمالملك

()4(ا!ستنصرابنهوخلافةاالظاهرالخليفةوفاة

سنةأعني،السنةهذهمنرجبمنعشرالثالثضحىالجمعةيوماللهرحمه)5(الخليفةوفاةكانت

علىالمنابرعلىيومئذالخطباءلهفدعا،الصلاةبعدإلابموتهالناسيعلمولم،وستمئةوعشرينثلاث

بنيأجودمنوكان،سنةوخمسوناثنتانوعمره،يوماعشروأربعةأشهرتسعةخلافته)6(وكانتعادتهم

الأمةلصلحتمدتهطالتولو،ورواءمنظراوأحسنهمعطاءوأكثرهم،)7(سريرةوأحسنهمسيرةالعباس

)8(إحسانهلهوأجزلعندهمالهفاختار،لديهوإزلافهتقريبهاللهأحبولكن،يديهعلىكثيراصلاحأ

،المكوسوإسقاطالمظالموردالديوانيةالأموالإطلاقمنولايتهأولفياعتمدهماذكرناوقد،ورفده

والفقراءالعلماءإلىوالإحسان،أدائها)9(عنعجزعمنالديونوأداء،الناسعنالخراجوتخفيف

.(1)0والأمانةالديانةذويوتولية

فيه:الرعيةلولاةكتاباكتبكانوقد

أيكملنبلوكمولكن،إغفالاإغضاؤناولا،إهمالاإمهالناليسأنهاعلموا،الرحيمالرحمناللهبسم

وإظهار،السمعةوتقبيحالرعاياوتشريدالبلادإخراب)11(منسلفمالكمغفرناوقد،عملاأحسن

)1(ب

)2(ب

)3(عن

)4(أ،

)5(أ،

)6(ط

)7(ط

)8(ط

)9(أ،

)01(عن

)11(أ:

لك.دمشقإلىفأجابه:

المدرسة.:

وحدها.ط

الله.بأمرالحافظ:ب

وفاته.كانت:ب

فكانت.:

.وسريرةسيرةوأحسنهمالعباسبنيأجودكان:

إحسانا.:

قضائها.عن:ب

وحدها.ط

.خراب
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واستدراكااستيفاءوالاجتياحالاستئصالوتسمية،ومكيدةحيلة،الخفيالحقصورةفيالجليالباطل

علىمختلفةبألفاظتتفقون،مهيبأسدوأنياب،باسلليثبراثنمنمختلسةفرصهاانتهزتملأغراض

فيطيعكم،بحقهباطلكم)2(وتمزجون،)1(هواكمإلىرأيهفتميلونوثقاتهأمناؤهوأنتم،واحدمعنى

وبفقركم،أمنابخوفكمسبحانه)3(اللهبدلقدوالان،مخالفونلهوأنتمويوافقكم،عاصونلهوأنتم

ممنإلاينتقمولا،أصرمنإلايؤاخذولا،العثرة)4(يقيلسلطاناورزقكم،حقاوبباطلكم،غنى

تعالئاللهيخاف،لكميكرههوهوالجورعنوينهاكم،منكميريدهوهوبالعدليأمركم،استمر

أرضهفياللهخلفاءنوابمسالكسلكتمفإن،طاعتهفيويرغبكمتعالئاللهويرجو،مكرهفيخوفكم)5(

."والسلامهلكتموإلا،خلقهعلىوأمنائه

الله.رحمهأعراضهمعنوردءاللناسسترايفتحهالممختومة)6(رقاعدارهفيووجد

جعفرأبوبعدهمنبالخلافةلهبويعالذيالأكبرابنهمنهم،وإناثاذكوراعشرةالأولادمنخلفوقد

بالثه.بالمستنصرولقب،المنصور

الرصافة.منالتربإلىنقلثم،الخلافةدارفيودفن،الواعظالخياطمحمدالشيخوغسله

)7(العباسيباللهالمستنصرخلافة

يومأبوهماتيومبالخلافةبويع،أحمدالناصربنمحمدالظاهربنمنصورجعفرأبيالمؤمنينأمير

فبايعه)8(التاجمنبهاستدعوا،وستمئةوعشرينثلاثسنة،السنةهذهمنرجبعشرثالثجمعة

سنة)9(وثلاثينخمسأيومئذعمرهوكان،مشهودايوماوكان،والعقدالحلأهلمنوالعامةالخاصة

منأ:القائلقالكماوهو،منظراوأبهاهمشكلاالناسأحسنمنوكان،يوماعشروأحدأشهروخمسة

الطويل(

تقواكم.إلىرايةفتميلون:وب.فتمثلون:أ(1)

باطلهم.:ب،أ(2)

الله.أبدلفقدوالآن:ب)3(

فقيل.:أ()4

يخوفكم.وهوتعالئاللهيخاففلم:ب،أ)5(

وغيرهم.الولاءمنكثيرةأناسبسببإليهسعاياتفيهاتفتحلممختومةرقاعا:ب،أ)6(

-23/168)النبلاءأعلاموسير(8224/)الزمانمراةوذيل(213)الروضتينذيلفيباللهالمستنصرترجمة)7(

.(478-477)الخلفاءوتاريخ(171-7901/)الزاهرة(والنجوم952-5582/)والعبر(171

.المناخ:ب،أ)8(

خطأ.وهي؟سنةوثلاثونخمسيومئذعمرهوكان:ب،أ)9(



العباسيباللهالمستنصرخلافة521

القمروجههوفيالشعرىخدهوفيجبينهفيعلقتالثرياكأن

عنهمالخلافةهووتلقى،نسقاولواآبائهمنخمسةمنهم،خليفةعشرخمسةالشريفنسبهوفي

فيالظاهرأبيهكسيرةالناسفيوسار،قبلهالخلفاءمنلأحديتفقلمشيءوهذا،كابرعنكابراوراثة

فيمدرسةتبنلمالتيالمستنصريةالكبيرةالمدرسةوبنى،الرعيةإلىوالإحسانالسيرةوحسنالجود

أبيهعهدفيكانواالذينالولاياتأربابواستمر،اللهشاءإنموضعهفيذلكبيانوسيأتي،مثلهاالدنيا

الذهبونثرالمنابرعلىباللهالمستنصرللإمامخطبالمقبلةالجمعةيومكانولما.عليهكانواماعلى

الخلعلهموأطلقت،والمراثيالمدائحالشعراءوأنشد،مشهودايوماوكان،)1(اسمهذكرعندوالفضة

بناللهنصر)2(الفتحأبوالدينضياءالوزيرشعبانغرةيومالموصلصاحبمنرسوذوقدم،والجوائز

بليغة.فصيحةبعبارةوالتعزيةالتهنئةفيها()3(رسالةيحمل)،الأثير

،وركبدار)4(خادمانمعهوإنما،للناسظاهراراكباالجمعةحضورعلىيواظبكانباللهالمستنصرإنثم

وسعىمركوبه)3(عنفترجل،التأذين:لهفقيل؟هذاما:فقالعظيمةضجةفسمعراكبوهومرةوخرج

الخطبة،ويستمعالإماممنقريباويجلس،والخشوعالتواضعفيرغبةالجمعةإلىالمشييدمنصارثم،ماشيا

للناسظاهراركوباشعبانمن)6(والعشرينالثانيفيوركب،الجمعةإلىفيهيمشيفكانالمطبقلهأصلحثم

والفقراءالعلماءعلىوالنفقاتوالغنمالدقيقمنكثيرةبصدقاتتصدقرمضانمنليلةأولكانتولما،عامة

تابوتنقلرمضانمنوالعشرينالسابعيوموفي.القيامعلىلهموتقوية،الصيامعلىلهمإعانة،والمحاويج

العيديومالمستنصرالخليفةوبعث،مشهودايوماوكان،الرصافةمن)8(التربةإلىالخلافةدارمنالظاهر)7(

.الجوزيابنالدينمحمىيديعلى،المساجدوأئمةوالصوفيةالفقهاءإلىجزيلاوإنعاماكثيرةصدقات

ببلادهم.(1)0والقلاعالقرىمنكثيرأشيئاهدمت،السنةهذهفيعظيمةزلزلةكانتأنهالأثير)9(ابنوذكر

.ذكرهعند:ب(1)

.(بشار)سقطشيئاوكأن،لهامعنىولا"الفتحأبيالدينضياءالوزيرمن":ط2()

الإسلامتاريخفيالرسالةهذهمنقطعةالذهبيوساق،المعنىليستقيممنهابدلامنيإضافةالحاصرتينبينما)3(

.(بشار)(13064/)

.(بشار)الأصحوهو،ب،أمنهناوما"دارراكب":ط(4)

فرسه.عن:ب)5(

والعشرين.الثامن:ب،أ()6

الظاهر.أبيهتابوت:أ)7(

.التربإلى:ب،أ)8(

الرواية.فيبخلاف(9373/)التاريخفيالكامل()9

.والقرىالقلاعمن:ب،أ(01)
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وأكارعها.رأسهاحتىمرالحمهافوجدببلدهمشاةذبحأنهوذكر

:تقدمكماالظاهرالخليفةبعدالأعيانمنفيهاتوفيوممن

في(بدمشقأالقضاةقاضي،المصريالدينجمالفيروزبنبدرانبنيونس)1(المصريالجمال

الحين.هذا

،"الفرائضفيمطولكتاب"وله،الشافعيللإمام"الأم"كتابواختصر،وبرعوحصلاشتغل

شكر،بنالدينصفيالوزيرإياهولاه،نفسهقتلالذيالضرير)2(صالحالتقيبعدالأمينيةتدريسوولي

دمشق،صاحبعنوالخلفاءالملوكإلىوترسل،أبدمشقالمالبيتوكالةوليثمبأمرهمعتنياوكان

،الكبيرةالعادليةتدريسوولاه،الزكيابنالزكيعزلهبعد()3(بدمشقالقضاةقضاءالمعظمولاهثم

فيدرساأولايقولوكان.ذكرناكماالأعيان)4(وحضرهبهادرسمنأولفكان،بناؤهاكملحين

يعتمدوكان(ذلكعقبتوفيثمأ،التفسيربعدالفقهدرسويقول،آخرهإلىالتفسيرأكملحتىالتفسير

ويستحضرالثلاثاءويومبكرةجمعةيومكلفييجلسكانأنهوهو،حسنااعتماداالسجلاتإثباتأمرفي

علىفأدواشهودهواستدعىحضريثبتهكتابلهكانومن،البلدشهودجميعالعادليةإيوانفيعنده

عثمانبمشهدالكماليالشباكإلىالعصربعدجمعةيومكليجلسوكان،سريعاذلكوثبتالحاكم

كثيرللعلمالمذاكرةكثيروكان،أيضاالعشاءيصليحتىمكثوربما،المغربيصليحتىفيحكم

لأحد.شيئاأخذأنهعليهينقملم،الطريقةحسنالاشتغال

وأنه،المالبيتبمصالحةالورثةبعضعلىيشيركانأنهعليهينقمكانوإنما:)5(شامةأبوقال

مهيبا.نزهانفسهفيعفيفافكانهووأما،الطريقةمرضييكنولممحمداالتاجولدهاستناب

بعدهالقضاءوتولى،ذلكبسببفيهالناسفتكلمشيبيقرشيأنهيدعيوكان:)6(شامةأبوقال

.الخويي)7(الخليلبنأحمدالدينشمس

(1)48الروضتينوذيل(174-3173/)المنذريوتكملة(8424/)الزمانمرآةفي-المصريالجمال-ترجمة(1)

(448-2/447)الإسنويوطبقات(258-22/257)النبلاءأعلاموسير(13/756)الإسلاموتاريخ

.(7791/)الذهبوشذرات(1/191)المحاضرةوحسن(1/186)والدارس(8363/)السبكيوطبقات

الضرير.التقيبعد:ب،أ)2(

.أفيالحاصرتينبينماليس)3(

.الأعيانعندهوحصر:ب(4)

.(481)الروضتينذيل(5)

.(481)الروضتينذيل)6(

.637سنةوفياتفيالخويالخليلترجمةسترد)7(
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منالريحاندربرأسفيالتي)1(بدارهودفن،السنةهذهمنالأولربيعفيوفاتهوكانت:قلت

:هجاء)2(وكانعنينابنفيهقالوقد،اليومالصدريةالمدرسةشرقشباكولتربته،الجامعناحية

دارهفي)4(التربةجعلإذفعلهفيالمصريقصر)3(ما

نارهمنالأمواتوأبعد)6(رجمهمنالأحياء)5(فخلص

دمشق.واليبالمعتمدالمعروفإبراهيمالمبارز)7(دمشقواليالمعتمد

الشاموقدم،الموصلمنأصله،سريرةوأجودهمسيرةوأحسنهموأعفهمالولاةخيارمن،كانأ

دمشق،شحنةوكان،فروخشاهأخومودودالبدراستنابهثم،أيوبابنشاهنشاهبنفروخشاهفخدم

وكان،وغرائبعجائبأيامهفيفجرت،سنةأربعيندمشقشحنةهوصارثم،ذلكفيسيرتهفحمدت

.البيوتاتوأهل)8(الناسأبناءمنكانمنسيماولا،الهيئاتذويعلىالستركثير

جيرانهممنرجلعليهفعدا،حلقآذانهفيصغيرولد)9(لهكانحائكارجلاأنأيامهفيواتفق

)11(فبكت،يقرفلم)01(عليهفاشتكوا،المقابربعضفيودفنهالحليمنعليهماوأخذغيلةفقتله

وسألته،ولدهاقتلالذيأالرجلذلكإلىفذهبتفطلقها،يطلقهاأنزوجهاوسألتذلكمنوالدته

عنالأوقاتبعضفيسألتهثم،حيناعندهومكثت،فتزوجهاأحبتهأنهالهوأظهرتيتزوجهاأن

أنظرحتىقبرهترينيأن)12(أشتهي:فقالت.قتلتهأنانعم:فقالبسببهعليهاشتكواالذيولدها

سكينامعهاأخذتوقدفاستعبرتولدهاإلىفنظرتففتحهخشخاشة)13(قبرإلىبهافذهب،إليه

فحملوهاالمقبرةأهلفجاء،القبرذلكفيولدهامعودفنته،قتلتهحتىفضربته،اليوملهذاأعدتها

.دارهفي:ب،أ(1)

.(238)-صادردار-عنينابنديوانفيالبيتان2()

.الديوانفيمايوافقوهو،أعنهناوما.أقصركانما:وب.أقصرما:ط)3(

الرواية.هذهإلىالهامشفيالمحققوأشار.الحفرة:الديوانفي(4)

.الديوانعنهناوما.الأحياءأرا!:ب،أوفي،للأحياءأرا!:ط(5)

وخفص.:الديوانفي)6(

تحريف،وهوالمبارك:وفيه(015)الروضتينوذيل(422-8421/)الزمانمراةفي-المبارز-ترجمة)7(

.(13/733)الإسلاموتاريخ

.الناسبناتمنكانتمنسيماولا:ب،أ)8(

ابن.:ب،1)9(

وحدها.طعن(01)

فتألمت.بشيءيقرفلم:ب،أ(11)

فأشتهي.:ب()12

خشنكاشة.:ط()13
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.(أليها)1وأحسنوأطلقهامنهاذلكفاستحسن،خبرهالهفذكرتفسألها،هذاالمعتمدالواليإلى
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وهوطبلايحملبرجلوإذاالفرجبابمنخارجيوماأنابينما)3(:قال،)2(السبطعنهوحكى

العادلوكان،فشقوهاخمرا!4(كبيرةزكرةوإذاالطبلفكسرواوأمرتهم،الحدفضرببهفأمرتسكران

ولطائفالحيلبأنواعيتحيلونالناسفكان،بالكليةمنهشيءدمشقإلىويحملخمريعصرأنمنعقد

)6(سيقانهترجفيمشيرأيته:قال.شيئاالطبلفيأنعلمتأينمنفسألته:)5(السبطقال.المكر

الطبل.فيثقيلاشيئايحملأنهفعرفت

خمسمننحواالقلعةفيوسجنه،منهنفسهفيوكانالمعظمعزلهوقد،غرائبالجنسهذامنوله

)7(بتربتهدفناللهرحمهماتولما،خردلحبةمنهأخذأنهذكرأحديجىءفلمالبلدفيعليهونادى،سنين

الله.رحمهبهيعرفمسجدتربتهعندوله،السوققبليشامهامنعمرأبيلمدرسةالمجاورة

بنمحمدالدينحسامإلىنسبةالحساميكافورالدولةشبل،)8(الصالحيةبطريقالتيالشبليةواقف

وهو،الشامستلمولاتهالبرانيةالشاميةعمارةعلىمستحثاكانالذيوهو،الشامستولد)9(،لاجين

والمصنعالقناة)01(وأوقف،منزلهوكانت،جانبهاإلىالصوفيةعلىوالخانقاهللحنفيةالشبليةبنىالذي

يكنولم،()11الكرشعينطريقإلىالبرانيةالشاميةغربيالمقبرةعندمنطريقاللناسوفتح،والساباط

وفاتهوكانت،بالعقيبةالصفيمسجدعندمنيسلكونكانواإنما،هناكمنالجبلإلىطريقلهمالناس

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

.الأولزوجهاإلىورجعتإليها:أ

.(8422/)الزمانمرآة

بينا.:أ

الإسلامتاريخفيالذهبيبخطكما،زكرةالصواب:بشارقال.خمر(فيهاأفإذافشقوهاجدأكبيرةذكرهوإذا:ط

خل.أوشرابفيهيجعلزق:المحكموفي،أدممنوعاء:والزكرة،السبطمننقلفيما

.(8422/)الزمانمرآة

.ساقاه:ب،أ

تربته.في:ب،أ

وفيات(3261/)المنذريوتكملة(8234/)الزمانومراة(281)المنصوريالتاريخفي-الدولةشبل-ترجمة

الجوهريةوالقلائد(1/456)والدارس(13/746)الإسلاموتاريخ(015)الروضتينوذيل621سنة

.(177)الأطلالومنادمة(7291/)والشذرات(126و1125/)

فيالشامستترجمةفيمرلماموافقأثبتهوما،خطأوهو.الشامستوالدلاجينبنعمرالدينحسام:ب،أ

هـ.616وفيات

ووقف.:ط

فيهاكانتالتيالمنطقةأنإلا،أثرالانلهاوليس،كثيرةبساتينتسقيمدفقةثرةسنةخمسينمنذالعينهذهكانت

.(بشار)باسمهاتسمىتزالما
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)1(مدرستهجانبإلىتربتهفيودفنرجبفي

تعالئ.

اللهرحمهوغيره)2(الكنديعلىالحديثسمعوقد،

(الوفاءأبيبنالواحدعبدبنمحمدبنأاللههبةالقاسمأبو،)3(وحلببدمشقالرواحيةواقف

رواحة.بابنالمعروف

له،لحيةولا،والعرضالطولغايةفيوكان،بدمشقالمعدلينالثروة)4(وذوي،التجارأحدكان

إلىوتدريسهانظرها)5(وفوض،الشافعيةعلىووقفهاالفراديسبابداخلالرواحيةالمدرسةابتنىوقد

عمرهاخرفيانقطعوقد.مثلهاأخرىمدرسةبحلبوله،الشهرزوري)6(الصلاحبنالدينتقيالشيخ

إذافيهيدفنأنبعدفيماورغب،الشرقمنإيوانهافيالذيالبيتيسكنوكانبدمشقالتيالمدرسةفي

الطائي)7(عربيبنالدينمحييشهدوفاتهوبعد،الصوفيةبمقابردفنبل،ذلكمنيمكنفلم،مات

رواحةابنعلىشهدا،عليمشهدإمامالمقدسيثمالمصريالنحوي)8(خزعلالدينوتقي،الصوفي

راماه)9(ماينتظمولمطويلةخطوبفجرت،المدرسةهذهعن(الصلاحبنأالدينتقيالشيخعزلبأنه

.سلكوهمافبطلأيضاالسنةهذهفي(1)0خزعلومات،الأمرمن

تعرفمدرسةبهاوله،الموصليالحنفيبلدجي(بنأمحمودبنمودودبنمحمود)11(محمدأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

مايعضدههناوما،يصحولا"مدرستهكانتالتيتربثه":ب،أوفي:بشارقال.مدرستهجانبإلىودفن:ط

المؤلف.منهينقلالذيالروضتينذيلفي

.616سنةوفياتفيالكنديترجمةتقدمت

وشذرات(1265/)والدارس(914)الروضتينوذيل(3151/)المنذريتكملةفي-رواحةابن-ترجمة

فيتوفيأنهوالصواب،السنةهذهفيوفاتهذكرفيشامةأباتابعوقد(201)الأطلالومنادمة(7182/)الذهب

.ثلاثسنةفيماتإنهقالمنوغلط:الذهبيقال،المصادربقيةذكرتهـكما622سنةمنرجبسابع

.(13727/)الإسلامتاريخ

المعدلين.ومنوالمقدارالثروةوفي:ط

ونظرها.تدريسها:ب،أ

هـ.643سنةوفياتفيالصلاحابنترجمةسترد

هـ.638سنةوفياتفيعربيابنترجمةسترد

قليل.بعدترجمتهوسترد،خزعلي:ط

.راموهما:ب،أ

(22181/)النبلاءأعلاموسير(941)الروضتينوذيل(3184/)المنذريتكملةفي-النحويخزعل-ترجمة

بنخزعلالمجدأبوالدينتقي:المصادرهذهفيواسمه(1055/)الوعاةوبغية(6266/)الزاهرةوالنجوم

دمشق.نزيلاللغويالنحويالمقرئالشافعيالمصريالشنائيخليلابنعسكر

مصنفاللهعبدوالدالتركىالثناءأبو:وفيه(3/452)المضيةالجواهرفي-الحنفيبلدجيابن-ترجمة

الكبير.الجوزيابنببغدادسمع،الكريموعبد،العزيزوعبد،الدايموعبد"المختار"
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فمنه،جيدحسنوشعرمتيندينوله(الحنفيةأالعلماءمشايخمنوصار،التركأبناءمنوكان،به

السريع(منأ:قوله

الشرعمنهجعنتخرجهحالةلهأنادعىمن

نفعبلاضرا(فإنهصاحبالهيموننفلا

ثمانينمننحووله،السنةهذهمنالآخرةجمادىمنوالعشرينالسادسفيبالموصلوفاتهكانت

سنه.

.الكنديالدينتاجالشيخمتوليالديننجيب)2(اللهعبدبنيعقوبلهويقالياقوت

سبعمئةوكانت،دمشقجامعمنالشماليةالشرقيةبالزاويةبالخزانةالتيالكتب)3(عليهوقفوقد

وقد،أكثرها)3(وبيعالكتبهذهفتمحقتالعلماءعلىثمبعدهمنولدهعلىثم،مجلدأوستينوأحد)4(

بمقبرةودفن،رجبمستهلفيببغدادوفاتهوكانت،جيدوشعروأدبفضيلةلديههذاياقوتكان

حنيفة.أبيمشهدمنبالقربالخيزران

وستيئةولمحشريرأربحسنةخلت5ث!

وسبواونهبوا،والخاصةالعامةفقتلوافدخلوهاإليهمفجاؤوا،الكرجتفليسأهلعامةاستدعت:فيها

يدركهم.فلمليدركهمسريعافسارالدينجلالذلكوبلغ،حميةعلىوخرجوا،وأحرقواوخربوا

فقتلبلادهمإلىفسار،شاهخوارزمبنالدينجلالنوابمنكبيراأميراالإسماعيليةقتلت:وفيها

العونأكبرمن-اللهقبحهم-كانواوقد،أموالهمونهبذراريهموسبىمدينتهموخزب،كثيراخلقامنهم

منهم.الناسعلىأضروكانوا،الناسإلىالتتارقدملماالمسلمينعلى

أيامأ)7(وراءهموساق،وأسرأقتلاوأوسعهمفهزمهمالتتارمن)6(كبيرةوطائفةالدينجلالتواقع:وفيها

)1(ط:خرء.

اله.عبيدبنيعقوب:وفيه(3018/)المنذريتكملةفي-يعقوبياقوت-ترجمة(2)

إليه.:ط)3(

الأشبه.هوهناوما.!ماحدى:ط(4)

وأبيع.:النسخبعضفي()5

.كثيرة:ب،أ)6(

يوما.وراءهموساققتالاوأسمعهموهزمهم:ب)7(
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وأمرهمأمرهمن)2(فكان،ينتظرهمفأقاملقصدهجاؤواقدطائفةأنفبلغهالريإلىوصلحتى)1(يقتلهم

وعشرين.خمسسنةفيسيأتيمما

أموالاوغنمواكثيرةمدنامنهافملكواأذربيجانإلىالعادلبنالأشرفالملكعساكردخلت:وفيها

مدينةفأنزلوها)4(،وتعاديهتبغضهوكانت،)3(طغرلبنتالدينجلالبزوجةمعهموخرجوا،جزيلة

الاتية.السنةفيخبرهممنكانماوسيأتي،خلاط

عمهفتحهكانمامنهيطلب)6(المعظمإلىالبحرفيالفرنجملكالأنبرور)5(رسولقدم:وفيها

له:وقالالجوابفيالمعظملهمفأغلظ،السواحلبلادمنالدينصلاح(الناصر)الملك)7(السلطان

أعلم.والله،السيفإلاعنديمالصاحبكقل

جمل،ستمئةثقلهيحملعظيممحملفيالحجإلىغازيالدينشهابأخاهالأشرفجهز:وفيها

أثناءإلىالخليفةهداياوجاءتهالعرا!تىناحيةمنفسار،مملوكهجينكلعلى،هجيناخمسونومعه

منها.حجالتيطريقهعلى)8(وعاد،الطريق

وخلع،)9(الواسطيمقبلبنالرحمنعبدالمعاليأبوالديننجمببغدادالقضاةقضاءولي:وفيها

.مشهودايوماوكان،الحكامعادةهيكماعليه

بمدينةيذبحلمأنهالأثير)01(ابنحكىحتىاللحموقلالجزيرةببلادشديدغلاءكان:وفيها

الربيع.زمنفيواحدخروفسوىالأيامبعضفيالموصل

:قال،وغيرهاالأزهارفأهلك،مرتينوالعرا!تىبالجزيرةكثيرثلجاذارعاشرفيهاوسقط:قال

.هذامثلفيهوقعكيفحرهكثرةمعالعرا!تىمنالعجبكلوالعجب،مثلهيعهدلمشيءوهذا

)1(ط:فقتلهم.

.وكانيثبطهمفأقام:ط2()

.طغرلبنالدينجلالالملكبزوجة:ب)3(

فأنزلها.:ب(4)

المنصوريالتاريخ.الامبراطورلكلمةاختصارواللفظة.الأنبور:وط.وتحريفتصحيفوهوالأثيرابن)5(

(914).

المعظم.الملك:ب)6(

وحدها.طعن)7(

طريقه.إلىوعاد:ب)8(

.963سنةوفياتفيمقبلابنترجمةسترد)9(

.(9375/)التاريخفيالكامل(01)
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:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

915

إنماالقانعظمومن،إليهينتسبون،اليومملوكهموالدالتتارعندالأعظمالسلطانخان)1(جنكيز

مخالفوأكثرها،بهاويحكمون،إليهايتحاكمونالتيالياسا)3(لهموضعالذيوهوالملكهذا)2(يريد

أنهاتزعمأمهكانتوقد،ذلكفيوتبعوه،نفسهعندمناقترحهشيءوهو،وكتبهتعالئاللهلشرائع

مجلدارأيتوقد،النسبمجهولأنهوالظاهر،أبلهيعرفلافلهذا،الشمسشعاعمنبه)4(حملت

)6(العقلمنعليه)5(يشتملكانوما،سيرتهفيهفذكرترجمتهفيالجوينيالدينعلاءببغدادالوزيرجمعه

.)7(والحروب،والرعاياللملكالجيدوالتدبيروالشجاعةوالكرمالسياسي

أولااسمهوكانحسناشاباذاكإذوكان،خانأزبكالملكعندخصيصاأمرهابتداءفيكانأنهفذكر

الملكعظماءفحسده،وأدناهقرلهقدالملكهذاوكان،خانحنكيز..سمىعظمثم،تمرجي لمسه.لما)8(

ذإذلكفيفهو،بهعليهيتسلطذنبفيطريقالهيجدولميقتلهولم،عليهأخرجوهحتىإليهبهووشوا

فأخبراهإليهماوأحسنفأكرمهما)9(خانجنكيزإلىاولجأمنهفهرباصغيرينمملوكينعلىالملكتغضب

التتارمنطوائف)11(فاتبعهدولتهومنمنهوتحيزحذرهفأخذ،)01(قتلهمنخانأزبكالملكيضمرهبما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

(991-1/1791)بالوفياتوالوافي(22243/)النبلاءأعلاموسير(589/)العبرفي-خانجنكيز-ترجمة

الإسلاميةالمعارفودائرة(7991/)الذهبوشذرات(426)العبريابنوتاريخ(6268/)الزاهرةوالنجوم

(/12937).

.هذايريدونالقانعظممنويقبلونإليهينتسبون:ب،أ

العربحرفهاثم،الترتيببمعنى(يساو)ثلاثةبمعنى(سي)منمركبةالسياسا:طهامشوفي.السياسا:ط

.(12293/)الإسلاميةالمعارفدائرة.بعنهناوما(الياساق):أوفي.سياسةفقالوا

حملته.أنهاأمهتزعموكانت:ط

مشتملا.كانوماسيرتهفيهفجمعترجمتهفي:ب،أ

الفعل.:أ

سنةوعشرونإحدىحكمهمدةفكانتالعراقحكمالذيالجوينيالدينعلاء،محمدبنمحمدبنملكعطاهو

كتابألهأعلمولا.(15454/)الإسلامتاريخفيكما،الأصحهـعلى681سنةأواخرفيوتوفي،أشهروعشرة

العالم،غازي:أي"كشايجهان"بالفارسيةسيرتهفيالمشهورالكتابلهولكن،خانجنكيزسيرةفيبالعربية

ابنمنهذانقلفلعلهغيرهإلىأوإليهيشيركثيرابنكانإنأدريولا،عصرنافيوالعربيةالإنكليزيةإلىترجم

.(بشار)للجوينيمعاصراكانفقدالساعي

تموجين.:المعارفئرةداوفي.تمرجين:والشذراتوالعبرالنبلاءأعلامسيرفي

أكرمهما.قدالملكهذاوكان:ب

به.والهمقتلهمن:أ

.أعنهناوما.واتبعهبدولةوتحير:ط
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شوكتهقويتحتىويعطيهمفيكرمهمعليهويفدونإليهينفرونخانأزبكأصحابمنكثير)1(وصار

وانضاف،وملكهمملكتهعلىواستحوذوقتلهبهفظفرخانأزبكذلكبعدحاربثم،)2(جنودهوكثرت

فييركبصارحتىكلهاطمغاجببلادالتركقبائللهوخضعتصيتهوبعدأمرهوعظم،وعددهعددهإليه

إليهالقبائلأقربثم،)4(قيانلهميقالمنهاهوالتيقبيلتهالقبائلوأكثر)3(،مقاتلألفثمانمئةنحو

للحربوالباقيأشهر)6(ثلاثةالسنةمنيصطادوكانوقنقوران)5(أزانوهماالعددكبيرتاقبيلتانبعدهم

والحكم.

فيهافيجتمعتتضايقثمأشهرثلاثةطرفيهابينما،بعدايكونالحلقةيضربوكان:الجوينيقال

شاهخوارزمالدين)7(جلالالملكوبينبينهالحربنشبتثم،كثرةيحدلاكثيرشيءالحيواناتأنواعمن

وكسرهخانجنكيزفقهره،)8(والممالكالأقاليممنذلكوغيروأذربيجانوالعراقخراسانبلادصاحب

وكان،الحوادثفيذلكذكرناكمامدةأيسرفيوبأولادهبنفسهبلادهسائرعلىواستحوذ،وسلبهوغلبه

عشرةستسنةحدودفيشاهلخوارزمقتالهوكان،وخمسمئةوتسعينتسعسنةخانجنكيزملكابتداء

ولامنازعبلاالممالكعلىحيمئذفاستحوذ،ذكرناكماعشرةسبعسنةفيشاهخوارزمومات،وستمئة

وعلقوهبسلاسلوربطوهحديدمنتابوتفيفجعلوهوستمئةوعشرينأربعسنةفيوفاتهوكانت،ممانع

هنالك.جبلينبين

وقد،عندهم(معظمابعيرعلىويحمل،غليظبخطمجلدينفييكتبفإنهالياسا)9(كتابهوأما

منويأمر،عليهمغشياويقعيعيىحتىمراراينزلثميصعدثمينزلثمجبلايصعدكانأنه)01(بعضهمذكر

بمالسانهعلىينطقكانالشيطانأنفالظاهرهكذاهذاكانفإن،حينئؤلسانهعلىيلقىمايكتبأنعنده

فيها.

قدإنالهيقولقائلأفسمعللعبادةالشديدالبردفيالجباليصعدكانعبادهمبعضأنالجوينيوذكر

)1(أ:

)2(ب

)3(أ،

)4(أ:

)5(أ:

)6(أ،

)7(ط

)8(ط

)9(أ:

)01(أ:

ا.كبير

:جيوشه.

كبر.أو:ب

.قبابلهميقالأصلهممن

.وفيفوزاناوبرات:وب،وقنقوراتاوزت

ستة.:ب

الأشبه.وهو.عربهناوما.الدينجمال:وأ،الدينعلاء:

والملك.والأقاليمذلكوغير:

.الياساق

عنه.بعضهمذكر
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مسلما.ويأخذونهبهذايصدقونالمغولفمشايخ:الجوينيقال،الأرضوجهوذريتهخانجنكيزملكنا

محصن،غيرأوكانمحصنا،قتل)3(زنامنأنه:ذلكمنالياسا)2(منشيئا)1(الجوينيذكرثم

اثنينبيندخلومن،قتلتجسسومن،قتلسحرومن،قتلالكذبتعمدومن،قتللاطمنوكذلك

وأأسيراأطعمومن،قتلفيهانغمسومن،قتلالواقفالماءفيبالومن،قتلأحدهمافأعانيختصمان

رمىأو،)6(أسيراأطعمأومن،قتليردهولمهاربا)5(وجدومن،قتلأهلهإذنبغير)4(كساهأوسقاه

كانولوأولامنهفليأكلشيئاأحداأطعمومن.يدهإلىيدهمنيناولهبل،قتلالمأكولمنشيئاأحدإلى

جوفه،يشقبلمثلهذبححيواناذبحومن.قتلعندهمنيطعمولمأكلومن.أسيرالاأميراالمطعوم

الأنبياءعبادهعلىالمنزلةاللهلشرائعمخالفةكلهذلكوفي.أولاجوفهمنيستخرجهبيدهقلبهويتناول

إلىوتحاكمالأنبياءخاتماللهعبدبنمحمدعلىالمنزلالمحكمالشرعتركفمن،والسلامالصلاةعليهم

بإجماعكفرذلكفعلمن؟عليهوقدمهاالياسا)7(إلىتحاكبمبمنفكيف،كفرالمنسوخةالشرائعمنغيره

،(.د:المائد!أ!ويوقنونلقؤوحكمااللهمنأخسنومنيبغونأتجفليةأفحكم):تعالئاللهقال.المسلمين

حرجاأنفسهغفىيجدوالاثملجنهضشجرفيمايحكموكحتىيؤمنوتلاوربكفلا):تعالئ،اللهأوقال

العظيم.اللهصدق(65:النساءأ!ثتمتليماويسلمواقضتتسا

لنفسهليختارالحسانأبكارهمعليهيعرضواوأن،الاستطاعةغاية)8(لسلطانهمالطاعة:ادابهمومن

نأفلهيأكلونبقوممرومن.باسمهالملكيخاطبواأنشأنهمومن.مثهنشاءماحاشيتهمنشاءومن

ولاالخركاه)9(أسكفةعلىيقفولا،الطعامطبقولاالنارموقديتخطىولااستئذانغيرمنمعهميأكل

يتعرضونولا،الجناياتمنشيئاذكرماكلمنالعلماءيكلفونولا،وسخهايبدوحتىثيابهميغسلون

ميت.لمال

يفعلهاكانومكارمخانجنكيزأخبارمنأ(.كبيرألمطرفاالجوينيالدينعلاءذكروقد

)1(ط:نتفا.

.قسالياا:أ(2)

وحدها.طعن)3(

.سقاهأووكساه(4)

فلم.:ب(5)

وحدها.طعن)6(

.الياساق:أ)7(

.للسلطان:ط)8(

الملكية.الخيمةوهي(الخركاه)عنالحديثتقدم()9

.كثيراطرفا:ب(01)
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ء(1)

يعلملاماالخلائقمنقتلوقد،عيرهمعهيعبدكانباللهمشركاكانوإنعقلهإليهاداهومابسجيته

جهتهمنتجاراخانجنكيزأرسللمافإنه،شاهخوارزممنالبداء)2(كانولكن،خلقهمالذيإلاعددهم

كشليزوجةوالدوهو،شاهخوارزمجهةمننائبهافقتلهمإيرانإلىفانتهوابلادهمنكثيرةبضائعمعهم

عنالأمرهذاوقعهليستعلمه)3"شاهخوارزمإلىخانجنكيزفأرسل،معهمكانماجميعوأخذ،خان

التجارأنالملوكمنالمعهودمن:إليهأرسلفيمالهوقالفأنكره،به)4(يعلملاأنهأومنهرضى

نإثم،النفيسةوالأشياء)5(التحفالملوكإلىيحملونالذينوهم،الأقاليمعمارةلأنهميقتلونلا

تنكرهفأنتوإلا،بدمائهمطلبنا)6(بهأمرتأمراكانفإن،نائبكفقتلهمدينكعلىكانواالتجارهؤلاء

بضربأمرأنهسوىجوابلهيكنلمخانجنكيزرسولمنشاهخوارزمسمعفلما.نائبكمنوتقتص

..ء)7(-
فلما")8(تركوكمماالتركاتركوا"الحديثوردو!د،سنهوكبرتخرفكانوقد،التدبير!اساءعنمه

بأغربيسمعلمالتيالأمورمنكانماتعالئاللهبقدرفكان،بلادهوأخذلقتالهتجهزخانجنكيزذلكبلغ

أبشع.ولامنها

خانجنكيزعندأنيتفقفلمبطيخاتثلاثبالصيد)9(الفلاحينبعضلهقدمأنهالجوينيذكرهفمما

فيهماوكان،أذنيكفيالذينالقرطينهذينأعطيه:الخاتونلزوجتهفقال،الخزنداريةمنأحد

مقلقلالليلةهذهيبيتإنهفقال،(1غد)0إلىأنظره:وقالتبهماالمرأةفشحت،جدانفيستانجوهرتان

إليكبهماجاءإلااشتراهماإذاأحدايمكنلاهذينوإن،هذابعدشيءله)11(يجعللاوربما،الخاطر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

ط:لسجيته.

.البرابرةكان:ط

يستعلم.:ب

يعلم.لم:ب،أ

التحف.فيهما:ط

.طمنهناوماوإلاأنكرته:ب.بدمائهمطلبناإلاأنكرتأمراكانفإن:أ

فضل.:ب،أفيبعدها

بنمروانوفيه"الأوسط"فيالطبرانيرواه:وقال(5403/)"الزوائدمجمع"فيالهيثميالحافظالحديثذكر

بنعثمان)وفيهوالأوسطالكبيرفيالطبرانيرواه:وقال(7231/)أيضأوذكره،متروك،الجزريوهو،سالم

فالحديث:أقول(5.12)رقمالموضوعاتفيالجوزيابنذكرهوالحديث،أعرفهولم(القرقسانييحيى

.حالكلعلىجدأضعيف

وحدها.طعن

الرجلهذاوإنعندكإلاالليلةهذهيبيتانلافإنهماإليهادفعيهمالهافقالهمامايدريلاهذافإنغدهإلىانظر:أ

عنا.يذهبندعهأنيمكننالا

.هذابعدشيءلهيحصللاوربما..غدهإلىانظره:ب
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ولم،ديناربألفالتجارلأحد)1"فباعهمابهماوذهببهماعقلهفطارالفلاحإلىفدفعتهمافانتزعتهما

منأ:ذلكعندالجوينيأنشدثم،زوجتهعلىفردهماالملكإلىالتاجرفحملهما،قيمتهمايعرف

الطويل،

والقطرالبحرعلىاثنىفقد)2(يداهأشبهاوالقطرالبحرإنقالومن

نأالحاجبفأمرإليهنفسهومالتلونهفأعجبهعنابابقالعندفرأىسوقفييوماواجتاز:قالوا

ببالس؟كلههذا:وقالأعجبهيديهبينوضعهفلما،بالسبربعالحاجبفاشترى،ببالسمنهيشتري

مثلي؟منهيشتريمنيجدمتى)3(:وقالفغضب-المالمنمعهبقيماإلىوأشار-هذامنهوبقيقال

بوالس.عشرةلهتمموا

عندهأمرهفوهنخانجنكيزفاستحسنه،حلبمعمولمنزجاججامرجللهوأهدى:قالوا)4(

إليناوصلحتىبعيدةبلادمنحملهقدأليس:فقال،لهقيمةلازجاجهذاخوند:وقالخواصهبعض

مالامنهأخذتفتحتهإن)6(عظيماكنزاالمكانهذافيإنلهوقيل:قال)"(.بالسمئتيأعطوه؟سالما

له.يتعرضولم،منابهأحقفهمويأكلونهالناسيفتحههذاودع،يكفيناأيدينافيالذي:فقال،جزيلا

الأمراءعليهوألح،للقانإلاأقولولاكنزموضعأعرفأنا:يقولبلادهفيرجلعنواشتهر:قال

حضرفلما،سريعا-البريديعني-الأولاقخيلعلىفأحضرهللقانذلكفذكروا،يفعلفلميعلمهمأن

كلامهتغيررأىفلما.وجهكلأرىحيلةذلكأقولكثتإنما)7(:فقالالكنزعنسألهيديهبينإلى

شيئا.يعطهولمسالما)8(بردهوأمرموضعكإلىفارجعطلبتمالكحصلقد:لهوقالغضب

الحاضرينعلىحبهاوفرقفكسرهارمانةإنسانلهوأهدى:قال،غريبوهذا:الجوينيقالأ

الكامل،منأ،ذلكعندأأنشدثمبوالسحبهابعددلهوأمر)9(

الرمانفيالحبازدحاممثلببابهالوفودتزدحمفلذاك

)1(ب

)2(ط

)3(ط

)4(ب

)5(عن

)6(أ،

)7(ب

)8(ط

)9(أ،

.التجارلبعضفباعهما:

.51ند:

يجد.منوقال:

.قالفوال:

وحدها.ط

ودعيا.يكفيناأيدينافيالذيفقالكثيرامالامنهأخذتمنحتهفلو:ب

كنت.أنا:

شيئا.يعطهولمسالمأموضعهإلىوردهقلتمالكحصلقد:

أمر.ثم:ب
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فقال،المسلمين)1(يقتللابنيقليقولخانجنكيزالنومفيرأيتيقولكافزرجلعليهوقدم:قال

.)2(بقتلهوأمر،كذبهذاله

أحضروها،؟هذهما:فقال.وتلطمتبكيامرأةفإذا،بقتلهمالياسا)3(قضتقدثلاثةبقتلوأمر:قال

فقالت:،لكأطلقهحتىمنهمواحدااختاريفقال،زوجيوهذا،أخيوهذا،ابنيهذا:فقالت

لها.الثلاثةوأطلقمنهاذلك)4(فاستحسن،لهعوضلاوالأخ،كذلكوالابن،مثلهيجيءالزوج

بخراسانإنسانلهفذكر،جماعةمنهمعندهاجتمعوقد،الشطارةوأهلالمصارعينيحبوكان:قال

عندهفمكثت.حسناء)5(الملوكبناتمنبنتالهوأطلقوأعطاهفأكرمه،عندهمنجميعفصرعفأحضره

رأيتكيف:ويقوليمازحهاالسلطانفجعل)6(القانبيتزائرةمجيئهافاتفق،لهايتعرضلامدة

إنماأناخونديا:فقالذلكعنفسألهوأحضرهذلكمنفتعجب،يقربهالمأنهلهفذكرت؟المستعرب

وكانلهعمابنوأحضرعليكبأسلا:فقال،أعندكمنزلتينقصتقربتهاومتىبالشطارةعندكحظيت

.()7(جزيلبماللهوأمربينكماهذايليقولاقرابةأنتما:السلطانفقالالأوليصارعأنفأراد،مثله

وأحضر،الأمثالذلكفيلهموضرب،الافتراقوعدمبالاتفاقأولادهأوصىا!حرولما:قال

يطيقوافلم)8(مجموعةإليهمودفعهاحزمةأحضرثم،فكسرهمنهملواحدأعطاهسهماوأخذنشابايديهبين

واختلفتم.انفردتمإذامثلكموذلك،واتفقتماجتمعتمإذامثلكمهذا:فقال،كسرها

وهريول)01(توليأكبرهم)9(أولادهعظماءهمأربعةمنهموإناثذكورأولادعدةلهوكان:قال

)11(
.عندهوظيفةلهمنهمكلوكان،وتركجاروبركةوباتو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

المسلمين.يقتلمرةليوقيل:أ

أباكالنومفيرأيت:لهوقال(خانجنكيزابن)قانإلىجاءأعرابياأنوالصحيح،تخليطفيه":طحاشيةفي

فسأل،بيتهلأهلمخالفاالمسلمينإلىيميلقانوكان،المسلمينيقتلقانلابنيقل:ليفقالخانجنكيز

غيراللغاتمنيعرفكانماأبيلأنكاذبأنت:لهالملكفقال.لا:فقال؟المغوليةاللغةتعرفهل:الرجل

.(بشار)"كيدهمنالمسلمينوأراحعنقهبضربفأمر،المغولية

الياسق.:أ

واستحسن.:أ

.المغولبناتمن:ب،أ

.الأردواإلىفجئتها:بط

وحدها.طعن

إليهم.مجموعةودفعهحزمةأحضرثمفيكسرهمنهملواحدفيعطيهالسهموأخذ:ب،أ

،لأولادا:ب،أ

(1):فهم(12393/)الإسلاميةالمعارفدائرةفيخانجنكيزأولادبقيةأما،بأعنهناوما.يوسي:ط

.أكداي(3)جغتاي(2)جوجي

وباقو.وهرتول:أ
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زادهبادشاهاسمهفييقولوهو،خانهولاكوزمانإلى)1(ذريتهملكعلىالجوينيتكلمثم

واللهالحوادثفيبسطناهكماالمزعجةالمعروفةوالأمورالأوابدمنزمانهفيوقعماوذكر،هولاكو

أعلم.

.والشامدمشقملك،أيوببنبكرأبيالعادلبنعيسى)2(المعظمالملكالسلطان

أبوهتوفيلمادمشقبملكاستقلالهوكان،السنةهذهمنالقعدةذيسلخالجمعةيوموفاتهوكانت

فاضلا.عالماباسلا(عاقلاأشجاعاوكان،عشرةخمسسنة

علىوالنحواللغةوفي،النوريةمدرس)3(الحصيريعلىحنيفةأبيمذهبعلىالفقهفياشتغل

قدوكاندينارابثلاثينحفظهمن(هيجيزوكان،الزمخشري"مفصل"محفوظهوكان،)4(الكنديالتاج

التهذيب"و"دريدلابن"الجمهرةو""الجوهريصحاح")6(يشملاللغةفيكتالثلهيجمعأنأمر

أحمد.الإمام"مسند"لهيرتبأنوأمر،ذلكوغيرللأزهري

،الطحاويعقيدةعلىأنا:ويقولالخيرمتابعةفيويجتهد،ويكرمهمالعلماءيحبوكان

وكان،عليهيبنىولاالصحراءفيويدفنلهيلحدوأن،البياضفيإلايكفنلاأنوفاتهعند)7(وأوصى

اللهرحمه-حسنابلاءبهاأبلىأنهيعني-بهايرحمنيأنوأرجوتعالئاللهعندادخرهادمياطواقعة:يقول

أهله.ومحبةوالعلموالبراعة(والسماحةأالشجاعةبينلهجمعوقد،تعالئ

صلاحعمهتربةإلىينطلقالمؤذنونذكرإذاثمقليلافيجلمسوالدهتربةإلىجمعةكلفييجيءوكان

غلمانهبعضيلحقهثم،وحدهالأحيانبعضفييركب،التعاظمقليلوكان،الجمعةفيهافيصليالدين

الطويلامنأ:)8(البغداديالسعودأبيبنالدينمحبوهوأصحابهبعضفيهوقال.سوقا

ببالعليكوجديفمابوالالثرىفيالمحاسنتلكغودرتلئن

وذريته.ملكهعلى:ب،أ(1)

المنذريوتكملة(043-8424/)الزمانومراة(9374/)التاريخفيالكاملفيالمعظمالملك-ترجمة)2(

وتاريخ(3541/)الفداءأبيومختصر(442-243)العبريابنومختصر(521)الروضتينوذيل(3122/)

وحسن(682-6672/)الزاهرةوالنجوم(1/204)المضيةوالجواهر(5001/)والعبر(13/777)الإسلام

.(24)القلوبوترويح302-7102/)الذهبوشذرات(1/912)المحاضرة

هـ.635سنةوفياتفيالحصيريترجمةسترد)3(

هـ.613سنةوفياتفيالكنديترجمةتقدمت()4

نعيل.:ب،أ)5(

يشتمل.:ب)6(

وأمر.:ب،أ)7(

.(152)الروضتينذيلفيالبيتان)8(
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..)1(س.
بباليخطرتإلاثقةأخيبصاحبظفرتماعنيعبتومد

.الأمراءوبايعه،المعظمبنداودالناصرولده)2(دمشقبعدهوملك

.السنجاويالشافعيالفقيهوهببنالعؤيزعبدبنمنصووبنموسىبنيحى)3(بنأسعدالمعاليأبو

صاحباستوؤرهوقد.التسعينوجاوزحسنةنوادروله،ظريفونثرنظمله،خيرفاضلأديبشيخ

الكامل،منأ:)4(قولهذلكفمن.جيدةقطعةالساعيابنمنهأوردوائقشعروله،وقتفيحماة

بحالهالغرامفيأعلمولأنت)د(ببالهالسلوخطرماوهواك

عذاله)6(منفذاكهواكسالبأنهإليكواشوشىفمتى

تسآلهعنيغنيكحالهمنشاهاالمعنى)7(للكلفليسأو

وصالهحبلوصرمت،غرامهصسفوهتكت،سقامهثوبجددت

)8(وبمالهبنفسهالطليقيفديدأبهأسيرمنللعجائبيا

الكامل(منأ:أيضاوله

المحشرالسلوميعادهيهاتفأكثرواهواكفيالعواذللام

أقصرواكوجديوجدواأنهملووطولوا)9(القلوبفيمكانكجهلوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

تحريف؟عبت:الروضتينذيلوفي،الوزنبهايستقيمولا.مصاحبناظريعنغبتقدكنتوإن:ب،أ

فلتصحح.

.بعدهدمشقملك:ب،أ

(سنجار)البلدانومعجم(454-2514/)-الشامشعراء-القصرخريدةفيالسنجاريالمعاليأبي-ترجمة

والوافي(22203/)النبلاءأعلاموسير(13076/)الإسلاموتاريخ(217-1214/)الأعيانووفيات

.(5401/)الذهبوشذرات(555/)السبكيوطبقات(34-932/)بالوفيات

كمالالقاضيبهامدحقصيدةجملةمنشعرهومن:التاليةبالمقدمة(215-1214/)الأعيانوفياتفيالأبيات

.الشهرزوريالدين

وحدها.طعن

:طفيالبيترواية

51أعدمنفذاكهواكسائلبشأنهإليهواشوشىفمتى

للدنف.ليسأو:ط

التالي:البيتادفياتفيالبيتهذاقبل

ودلالهتيههمنمألوفةخلةأملهسبقتأفزلة

.أبياتستةفيهوبعده

.وحاولوا:ط
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ويعذر)1(يلامأبداالهوىوأخووعذابهالهوىعذبعلىصبرا

بالصائن.المعروفالطببي)2(حمدانبنأحمدبنمحمدبنالرحمنعبدالقاسمأبو

صنف،والحسابوالفرائضبالمذهبعارفاوكانبالثقتية)3(ودرس،بالنظاميةالمعيدينأحد

الساعي.ابنذكره."للتنبيه"شرحا

الشافعي.الفقيه()4التكريتياللههبةبنالقاسمبنمحمدالنجمأبو

عشرينيومكليشغلوكان،بغيرها)6(ودرسبالنظاميةأعادثم)5(فضلانبنالقاسمأبيعلىتفقه

المذهبأتقنقد،العلومكثيربارعاوكان،ونهاراليلاالقرانوتلاوةالإشغالإلادأبلهليس،درسا

بناللهعبدالقاسمأبوالقضاةقاضيعليهفتغيظ،بواحدةالثلاثالطلاقمسألةفييفتيوكان،والخلاف

إلىفعاد،بغدادإلىاستدعيثم،بهافأقامتكريتإلىأخرجثم،منهيسمعفلم،الدامغاني)7(الحسين

منعليهكانماإلىوعاد،بالنظاميةإعادتهإلى)8(الرزاقعبدبننصرالقضاةقاضيوأعادهالإشغال

تعالئ.اللهرحمهالسنةهذهفيتوفيأنإلىوالوجاهةوالفتوىالإشغال

الساعي.ابنذكرهوهذا

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.ونعذر:ط

.(13/772)الإسلامتاريخفيوترجمته:بشارقال.حمدونبن:ب،أ

ابنمحمدبنعليالحسنأبيالدولةثقةإلىمنسوبة،ببغدادالثقتيةالمدرسةوهي،تحريفوهو"الثقفية":ط

دجلة،علىالخلافةدارتحتوكانت،اللهلأمرالمقتفيللخليفةوكيلاوكان،954سنةالمتوفىالدرينيالإبري

.(بشار)الإبريبنتشهدةالمحدثةالعالمةزوجوهو

.(13/783)الإسلاموتاريخ(913)الجزريابنتاريخمنالمختارفيترجمته

أباسمع.الشافعيةشيخ،فضلانبنالقاسمأبوالبغداديبركةبناللههبةبنالفضلبنعليبنالواثقيحيىهو

سيرهـ.595سنةوماتبالرواياتوتلا،الذهبداربمدرسةدرس.السمرقنديبن!اسماعيل،البناءابنغالب

ترجمته.بمصادرطيبةقائمةوفيه(21257/)النبلاءأعلام

السهرورديالنجيبأبيالشيخمدرسةمنبالقربوكانت،القيصريةالمدرسةهي:بشارقال.غيرهافي:ب،أ

.(بشار)(101-8001/العراقحضارةكتابفيبحثناانظر)

هـ.561سنةوفياتفيالدامغانيترجمةتقدمت

وتكلم،جدهبمدرسةدرس،لنفسهالأربعينجمعالحنبليالأزجيالجيلانيالقادرعبدبنالرزاقعبدبننصرهو

وفيه(993-22693/)النبلاءأعلامسيرهـ.633سنةتوفي.القضاءوولي،التصوففيوألف،الوعظفي

.بمصادرهقائمة
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وستمئةولمحشويركهللعسنةخلت5ث!

كسرهمكلهذلكبعدثم،مر؟غيركسروه،أ(والتتماالدينجلالبينكثيرةحرول!كانت:فيها

علىوعصواانفردواقدالتترهؤلاءوكان،(كثرةايحصونلاوأمماخلقأمنهموقتل،عظيمةكسرة

ولكن،أبعدناهمونحنمناليسواهؤلاءإن:لهيقولالدينجلالإلىخان)2(جنكيزفكتبخانجنكيز

به.لكقبللامامناسترى

صيدامدينةعلىوحملواوصورعكافنزلواصقليةناحيةمنالفرنجمنكبيرطائفةقدمت:وفيها

ثمقبرس)4(جزيرةفملكالانبروروجاء،شوكتهموقويتوعبروها)3(،المؤمنينأيديمنفانتزعوها

.المستعانوباللهشرهمنالمسلمونفخافعكافنزلسار

سارثم،فدخله)5(الشريفالمقدسبيتإلىمصرصاحبالعادلبنمحمدالكاملالملكوركب

،جريدةعليهفقدمالأشرفعمهإلىفكتب،الكاملعمهمنالمعظمبنداودالناصرفخافنابلسإلى

المقدسبيتلحفظجئتإنمابأنيالكاملفأجابه،أخيهابنعنويكفهيستعطفهالكاملأخيهإلىوكتب

إلىأنتجئتأنوبعد،أخيابنأوأخيأحاصرأنللهوحاشا،أخذهيريدونالذينالفرنجعنوصونه

نأالكاملرجعإن)6(دمشقوأهلالأشرففخشي،المصريةالديارإلىراجعوأناتحفظهافأنتالشام

وأقاما،الرجوععنفثبطهالكاملأخيهإلىالأشرففركب،المقدسبيتإلىالفرنجأطماعتمتد)7(

الملكإلىواجتمع.اللهلعنهمالفرنجعن)8(المقدسبيتيحفظان،خيرااللهجزاهماهنالكجميعا

الصالحوأخيهمالعادلبنغازيالشهابوأخيهماالأشرفكأخيه،ملوكهممنجماعة،العادلأ

،(شيركوهبنمحمداالدينناصربنشيركوهالدينأسدحمصوصاحب،العادلبنإسماعيل

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.التتار:ب،أ

.خانجنكيزابن:ب،أ

وغزوها.المسلمينأيديمن:ب،أ

علىاستولىقدمجيئهقبلوكان،الألمانملكهو(الامبراطور)الانبرورلأن،يصحولا"ملك":طفي

ملكأنهعلىيدلوهو،"عكافنزلسارثم":ذلكبعدقولهتأملثم،حسبقبرسملكبأنهيوصففلا،قبرس

.(بشار)الصوابوهو،عكاملكثم،أولاقبرس

وحدها.طعن

.الشاموأهل:ب

ميل.أن:وب.يميلأن:أ

.القدسجنابيحوطان:ط
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حفظلأجلموسىالأشرفإلىوتسليمهادمشقملكعنداودالناصرنزععلىكلهمواتفقوا،وغيرهم

تعالئ.اللهشاءإنالمستقبلةالسنةفيذلكتنفيذوسيأتيالفرنجمنالشام

.غيرهاثنانفيهاووليالشيوخومشيخةدمشقحسبةعن!ا)1البكريالصدرعزل:وفيها

)4(الصالحالفقيهالشيختوفيرجبأوائلوفي:)3(شامةأبو()2(الدينشهابالشيخأوقال

بنخليل)5(الرئيسوقفهاالتيبالمقبرةودفن،المالكيةبالمدرسةالمقيمالمراكشيبنعليأبوالحسن

تعالئ.اللهرحمهبهادفنمنأولوكان،الصوفيةمقابرقبليزويزان

وستمئةوعشريرستسنةخلت5ث!

اجتمعوقد،وفرقاأحزاباصارواقد،مختلفونمفترقونأيوببنيوملوكالسنةهذهاستهلت

الفرنجنفوسفقويت،الشريفالقدسبنواحيمقيموهو،مصرصاحبمحمدالكاملإلىملوكهم

منفطلبوا،الملوكمنبعدهمنواختلافالمعظموبموت،البحرمنإليهموفدبمنبكثرتهماللهلعنهم

الملوكوبينبينهمالمصالحةفوقعت،منهمأخذالدينصلاحالناصركانماإليهميردواأنالمسلمين

الشريف،القدسفتسلموا)6(،البلادبقيةبأيديهموتبقى،وحدهالمقدسبيتلهميردواأناعلىأ

للهفإنا،عظيموإرجافشديدوهنوحصلجداالمسلمينعلىذلكفعظم،أسوارههدمقدالمعظموكان

.راجعونإليهوإنا

وغلت)8(الحواصلونهبت،الأنهار)7(فقطعأهلهاعلىوضيقدمشقفحاصرالكاملالملكقدمثم

المعظم،بنداودالناصرالملكالدينصلاحأخيهابنمنهاأخرجحتىحولهاالجنوديزلولم،الأسعار

أيبكالدينعزالأميرويكونوالبلقاءالغورمن)9(وقراياونابلسوالشوبكالكركبمدينةملكايقيمأنعلى

وأعطى،دمشقالأشرففأخذ،الكاملوأخاهالأشرفتقايضثم،صرخدصاحبالمعظمدارأستاذ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

المؤلف.منهينقلالذي(541)الروضتينذيلفيلماالموافقهوهناوما،خطأ،التكريتي:ط

شامة.أبوقال:ط

.(531)الروضتينذيل

الفقيه.الصالح:ط

الزين.:ط

.القدسويتسلمواالمقدسبيتعليهميردواأن:ب،أ

وقطع.:ب،أ

الحواضر.:ب،أ

.(بشار)(551)الروضتينذيلفيالذيوهو،بمنهناوما،بينتحريفوهو"براما":ط
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الملكصاحبهاوكانحماةفحاصرالكاملسارثم،وسروجالعينورأسوالرقةوالزها)1(حرانأخاه

زوجوهو،محمد)3(المظفرولدهأكبرإلىبعدهمنبالأمروعهدتوفيقدعمر)2(الدينتقيبنالمنصور

قلعتهامنأنزلهحتىالكاملفحاصرهأرسلانقلجالدينصلاحأخوهحماةعلىفاستحوذ،الكاملبنت

الأشرفالملكأخيهمندمشقعنبهاقايضالتيالبلادفتسلمسارثم،محمدالمظفرأخيهإلىوسلمها

ذكرنا.كما

وربما)4(ذلكيعانيوكان،داودالناصرالملكأيامفيالأوائلبعلماشتغلواقدبدمشقالناسوكان

بذلكالناسيشتغللاأنبالبلدانالأشرفالملكفنادى،أعلمفاللهالانحلالمننوعإلىبعضهمنسبه

والفقه.والحديثالتفسيربعلميشتغلواوأن

إحدىسنةفيماتحتىمنزلهملازماوبقيعنهافعزلهبالعزيزيةمدرساالآمديالدينسيفوكان

سيأتي.كماوثلاثين

محييالقاضيالخوي)5(بنالدينشمسالقضاةقاضيإلىأضافقدداودالناصركان:وفيها

الحكمصارثم،الكلاسةبابشرقي،بالشباكأيامافحكم،الزكيبنعليبنمحمدبنيحى)6(الدين

.الخوي)7(لابنمشاركا،بداره

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

اليمن.صاحبالكاملبنأقسيسالمسعود)8(الملك

،والحجاجالطرقاتوأمنت،منهاالزيديةونفى،المعدلةبهافأحسنعشرةتسعسنةمكةملكوقد

المعلى.ببابودفنبمكةوفاتهوكانت.أيضاوظلمعسففيه،نفسهعلىمسرفأكانولكنه

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

وحدها.طعن

هـ.617سنةوفياتفيترجمتهتقدمت

.(8434/)الزمانهـومراة196سنةوفياتفيالمظفرالملكترجمةوسترد،الأصولكلفي

وقديمأ.:ط

هـ.396سنةوفياتفيالخويابنترجمةوسترد،تحريفوهو.الخوليابن:ط

سنةوفياتفيترجمتهوسترد،الفضلأبوفكنيتهالدينمحىأما،جدهكنيةوهي.المعاليأبا:ب،أفيبعدها

هـ.668

تحريف.وكلاهما؟الخوليابن:وط،الجوينيابن:ب

(158)الروضتينوذيل(8435/)الزمانومراة(9351/)الأثيرلابنالكاملفي-المسعودالملك-ترجمة

الزاهرةوالنجوم(9/315)بالوفياتوالوافي(13/828)الإسلاموتاريخ(5/82)الأعيانووفيات

.(7012/)الذهبوشذرات(6262/)
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.النجار)1(السبتيمحمد

يسارعنالركوةدارغربيالمسجدبنىالذيوهو:)2(شامةأبوقال،الأبدالمنبعضهميعدهكان

تعالئ.اللهرحمهمشهودةجنازتهوكانت.بالجبلودفن،مالهمنالشارعفيالمار

الحديثة،منالشاعرالعبا!فيمقلدبنمحمدبنيزبكبنسالمبنعليالحسنأبو(الشاعرالعباديأ

.التغزليكثرشاعرافاضلاوكان،وغيرهالمستنصر)3(وامتدحبغدادمراراقدم

المنجنيقي.البغداديثمالخراني)4(صابربنيعقوبيوسفأبو

قطعةالساعيابنلهأورد"وقد)،المعانيحسنالشعرلطيف،مطبقاوشاعرا،فنهفيفاضلاكان

الخفيف(منأ(قولهأ:وهي)6(الناسلجميععظيمةتعزيةفيهاقصيدةلهأوردماأحسنومن،صالحة

يبيدشيءكلاللهوسوىخلودالبقاءيرتجيلمنهل

يعود)7(للترابطويلاعاشوإنترابمنكانوالذي

والجدودآباؤهمفيهصارماإلىطراالأنامفمصير

؟والخلودوالثوىالخلدتهمفاإذآدمأينحواءأين

؟وحسودمعاندلهذا!ا)8(!إذقابيلأينهابيلأين

فقيدطراوالعالمون!كبالفلىمعهنجاومننوحأين

الممدود)9(عمرهيغنولمتللموكالطفلالأيامأسلمته

؟وثمودصالحأينترىأمعادجنةأينبل؟عادأين

المقصودالمعظمفهواللهتببشادالذيإبراهيمأين

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(571)الروضتينذيل

الروضتين.ذيلفيكماهناوما،الوكالةدار:ب،أ

الشاعر.بهذااجتمعقديكونأنيمكنولا.125سنةتوفيلأنه،خطأ،المستظهر:ط

بغدادتاريخمنوالمستفاد(38-735/)الأعيانووفيات(3242/)المنذريتكملةفي-المنجنيقي-ترجمة

-7211/)الذهبوشذرات(031-22935/)النبلاءأعلاموسير(13826/)الإسلاموتاريخ(544)

212).

.واوبلا،قد:ط

المسلمين.لجميع:ب،أ

.الوزنبهايستقيمولا.الترابإلى:ب،أ

.إذا:وط،عداإذ:أ

.عزه:أ
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والمحسودالحاسد)1(ومات5فكادوأخاهميوسفاحسدوا

داودقضىمامثلقضىوالملكالنبوةفيوسليمان

الحديد)3(ألينلهوهذاصالخدله)2(أطيعمابعدفغدوا

صعيدفهوالخضموشق-التس!آياتهبعدعمرانوابن

اليهودعليهتقضيكادتءاللىروحوهومريمابنوالمسيح

المحمودأحمدالحقإلىديوالهاالنبيينسيدوقضى

المعبودعليهمصلى-هرادالطاهرونوآلهوبنوه

ركودوللهواءحينبعدمنتثراتالسماءونجوم

)4(جمودوللمياه-خمودالصفتوقدالتيالدنياولنار

وهمودتزلزلمنها!سالفيؤمغداةللثرىوكذا

برودوماءرطبوهواءوتربنارالأمهاتهذه

ووليدوالدالخلقمنيبقىفلافنيناكما)5(تفنىسوف

الرشيدالسعيدولاينجوطمالأبنوبمنالغويالشقيلا

والعبيدحصيدهافالمواليسيوفاالمناياسلتومتى

:()6(فيهاتوفيأوممن

ومنوالخلافالمذهبفياشتغل،بثعلبويلقب،الشافعيالفقيهالبغداديعليبننصرالفتوحأبو

البسيط(منأ:قولهشعره

وطنفيوالروحغربةفيفالجسمعندكمالروحأنغيرمعيجسمي

بدنبلاروحوليفيهروحلابدناليأنمنيالناسفليعجب

بنموسىبنيحيىبنغالببنالحسنبنجبريلبناللههبةبنمنصوربن)7(جبرائيلالفضلأبو

.المحسودالحسودوماتفكادوهم:ب(1)

.لذاأطيع:ط2()

الحديد.لهألينوهذا:ب،أ)3(

.الوزنبهايستويولا.ودله:ط(4)

يفنى.:ط()5

وحدها.طعن)6(

الساعي.ابنمننقلأ(13/581)الإسلامتاريخفيوترجمته.جبريل:ب،أ)7(
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زطينابابنالمعروفالمنذربنالنعمانبنالحسنبنعمروبنالحسنبنغالببنالحسنبنيحيى

بها.الديوانكاتبالبغدادي

موعظة.وأبلغهمالناسأفصحمنوكان،إسلامهفحسن-نصرانيأوكان-أسلم

وما.)2(لسواهوالرجاءلغيرهالفكرةمن(1)وخلصت،للهصفتساعةأوقاتكخير:قولهذلكومن

نومكوأقلل،صومكوأكثر،طرفكواصرف،كفكاكفف.بالزمانتغترفلاالسلطانخدمةفيدمت

.أمركيحمدربكواشكر.يؤمنك

.المرادبالمعادتبلغالزادفأعد،رحيلهعلى)3(مقدمالمسافرزاد:وقال

الشبيبةوعمر،مضىاللهوعمر،المهلةعواقبأمنتقدكآنكالغفلةفيتتمادىمتىإلى:وقال

التكاسل،وزمنالتخاذلسنإلىالأمربكانتهىوقد،بالرضاثقةعلىربكمنحصلتوما،انقضى

بطائل.حظيتوما

نفسك)4(وتظلم،تجشعونفسك،يخشع(لاأوقلبك،تدمعلاوعينك،تخضعروحك:وقال

وجباقدأومابحقلكليسماوتطلب،تطمع)5(المالوفيالدنيافيالزهدوتظهر،تتوجعلهاوأنت

اللهوعنوهيالأمارةنفسك)7(وتعيب،تمنعوللماعونربكفضلوتروم،)6(تدفعلاالحقمنعليك

الفقيرةونفسكبخيركغيركوتخص،وتهجع)8(سهمكعنوتتناومبإنذاركالغافلينوتوقظ،ترجعلا

مهيع،النجاة)01(وطرقالمضائقفيوتتعثر،)9(مولعبالباطلوأنتالحقعلىوتحوم،تنفعلا

علىوتحرص-مروعبالعطبوأنتالسلامةدارإلىوتركنأتشفعالمجرمينوفيالذنوبعلىوتتهجم

الداروتعمر،تشبعلاوبالكثيربالقليلالقناعةوتظهر(يوضعغيرككففيوحسابكالاكتسابزيادة

بلاأنكوتظن،ترجعلاربكإلىكأنكرحيلمنزلفيوتستوطن،بلقعخرال!الباقيةوداركالفانية

عنوأنتالغفرانوتؤمل،تتورعالصغائروعنالكبائرعلىتقدم،ترفعالمراقبإلىوأعمالكرقيب

)1(أ:

)2(ب

)3(ط

)4(أ،

)5(ط

)6(أ،

)7(أ:

)8(أ،

)9(أ،

أ(أ،)هـ

،ب:فعلت.وجلت

.هبسوا:

.ميقد:

وبظلم.تشبعلاونفسك:ب

.الحال:

لا.وبدونبالياءيدفع:ب

ويعتب.،وتعتب

فهمك.:ب

وتبعثر.تتولع:ب

وطريق.:ب
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تقلعلاالذنوب

،تقرعالجهل

تتوقع.فماذا

وقدأورد)4

:(6)وقوله

هـ627سنةأحداث

وبابالجهال()1أفعالوتستقبح،ترتعاللهوميدانفيوأنتبكمحيطةالأهوالوترى،

)3(وتخلفتالمخفونساروقد،تترفعالدنايا!2(وعنالتعنيفمنتأنفأنلكانوقد

ح!ا
السريعامنأ1قولهأفمنه،حسناشعرالهالساعيبن

نوممنلكخيزفذاكطاعةفي)5(عيناكسهرتإن

اليومفيالفائتفاستدركبعلاتهفاتقدأمسك

الخفيف،منأ

للعبادهمستحقالرشدسبلضلالبعدهداكرباإن

الزهادهبطولفضلهواستدمعتقامنهتجدلهفتعبد

البسيطامخلعمنأ1وله

حرامعنتعففتإذا

حلاالحرامفيتجدفاقنع

الحلالبالطيبعوضت

ا)7(الجلالذياللهمنفضلا

وللدتهئةولمحلثلويوسبحسنةخلترت!5

وكان،شاه)8(خوارزمبنالدينجلالوبينالعادلبنموسىالأشرفبينعظيمةوقعةكانت:فيها

الدينعلاء)9(وحاربه،أهلهاوشردوخربهاالماضيفيخلاطمدينةأخذقدكانالدينجلالأنسببها

فيالأشرففقدم،وحدهجريدةولوعليهالقدومعلىيستحثهالأشرفإلىوأرسلالرومملككيقباذ

،خلاطعسكرمن)01(تبقىومنالجزيرةبلادعسكرإليهموانضاف،دمشقعسكرمنكبيرةطائفة

)1(أ،

)2(أ:

)3(أ،

)4(أ،

)5(أ،

)6(ط

)7(عن

)8(أ،

)9(أ،

)01(أ،

ب:مقال.

الرزايا.وعنالتعسفمن

تخلفت.وقد:ب

الساعي.ابنلهأوردوقد:ب

.عندك:ب

وله.:

وحدها.ط

الخوارزمي.شاهخوارزم:ب

.(2342/)النبلاءأعلامهـوسير634سنةوفياتفيكيقباذترجمةوسترد.خطأ؟الدينعماد:ب

بقي.:ب
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الدينجلالمعفالتقوا،الهائلةوالخيول،الكاملةالعدةمعهم،اصليبةأمقاتلآلافخمسةفكانوا)1(

وانهزمفتقهقر)2(،صبرولا،واحدةساعةلهميقمفلم،مقاتلألفعشرينفيوهوبأذربيجان

خاويةفوجدهاخلاطمدينةإلىالأشرفوعاد،خويمدينةإلىطلبهفييزالواولم،الأثرعلى)3(واتبعوه

بدمشق،أملكهمستقرإلىوعادالدينوجلال،هوأتصالحثم،وأطدهافمهدها،عروشهاعلى

.اوإياهتعالئأاللهحرسها

علىاستخلفثم،طويلحصاربعدشاهبهرامالأمجدالملكمنبعلبكقلعةالأشرفتسلم:وفيها

بلادعلىاستحوذالخوارزميالدينجلالأنبسبب)4(الشرقإلىسارثم،إسماعيلالصالحأخاهدمشق

فهزمهعظيماقتالاواقتتلوا)5(الأشرفمعهفالتقى،كثيرةأموالأونهبكثيراخلقاأهلهامنوقتلخلاط

الأشرفبنصرةفرحاالبلادفيالبشائرودقت،كثيزخلقالخوارزميةمنوهلك،منكرةهزيمةالأشرف

تعالئ.اللهفكسرهم،)6(أموالهمونهبوافيهمنقتلواإلابلدايفتحونلاكانوافإنهم،الخوارزميةعلى

عليهممنصورأنتموسىيا:لهيقولوهوالوقعةقبلالمنامفي،!ي!النبيرأىالأشرفكانوقد

.منها)8(فسدكانماوأصلحشعثهافرممخلاطبلادإلىعادكسرتهممنفرغ)7(ولما

ثلاثفهذه،أيضاقبلهافيماوكذا،قبلهاالتيفيولاالسنةهذهفيالشامأهلمنأحديحجولم

.الحجاز)9(إلىحاجأحدالشاممنيسرلمسنين

الساحلإلىبهمفقدموا،آخرينوأسرواخلقابهاوقتلواميورقةجزيرةالفرنجأخذت:وفيها

الفرنج.منعليهمجرىبمافأخبرواالمسلمونفاستقبلهم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

اللههبةبنالحسنبنمحمدبنالحسن،البركاتأبو)01(الصالحالشيخالأمناءزين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.نواوكا:أ

تقهقر.بل:ب،أ

هم.واتبعوه:ب،أ

محرفة.والأخيرة.الأشرف:وط.المشرق:ب

.واقتتلواهائلأرأساالأشرف:ب،أ

مواله.وأ:ب،أ

.تفرغ:ب،أ

سبق.لماتكرارقبلهاالتيوأكثرالفقرةهذه:بشارقال!

الحج.إلىأحد:ط

وذيل(925-3/258)المنذريوتكملة(943-8/438)الزمانمراةفي-عساكرابنالأمناءزين-ترجمة

=(287-22284/)النبلاءأعلاموسير(13/833)الإسلاموتاريخ(أ.5/؟لم)والعبر(158)الروضتين
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الشافعي.الدمشقيعساكرابن،(الأمناء)إزين

بنحووجاوزالثمانينبالروايةوتفردوعمر،واحدوغيروالصائنالقاسمأبيالحافظعميهعلىسمع

لإسماعالنوريةالحديثداروإلىالجامعإلىمحفةفييحملفكانعمرهاخرفيوأقعد،سنينثلاثمن

فخرالشيخأخيهعندودفنجنازتهالناسحضرتوفيولما،طويلةمدة)2(الناسبهوانتفع،الحديث

تعالئ.اللهرحمهالصوفيةبمقابرعساكر)3(بنالدين

المارديني.()4بيرمالشيخ

يقالالتيوهي،الجامعمنالغربيةبالزاويةمقيماوكان،الناسعنللعزلةمحبامنقطعاصالحاكان

قاله،المقدسينصر)5(الشيخوبزاوية،النيسابوريالقطبوبزاويةالدولعيبزاويةوتعرف،الغزاليةلها

وعفاتعالئاللهرحمهقاسيونبسفحودفن،\(مشهودا!جنازتهيوموكان،)6(شامةأبوالدينشهابالشيخ

وكرمه.بمنهعنه

وستهئةولمحشويوثما!3سنةكين5ث!

كانمابإصلاحفيهامشغول)9(بالجزيرةمقيمالعادلبنموسىالأشرف)8(والملكالسنةهذهاستهلت

.بلادهمنأفسدهقدالخوارزميالدينجلال

ونهبوافقتلوا،وشمالأيمينابالفسادفعاثوابكروديار1()0الجزيرةإلىالسنةهذهفيالتتارقدمتوقد

تعالئ.اللهخذلهمعادتهمعلىوسبوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

.(7172/)الذهبوشذرات(6273/)الزاهرةوالنجوم(55-545/)السبكيوطبقات

خطأ.وهو؟الأمناءزينبناللههبةبنالحسنبنمحمدبنالحسنبنالبركاتأبو:ط

به.الناسوانتفع:ب،أ

هـ.062سنةوفياتفيعساكرابنالدينفخرترجمةتقدمت

منباثنتينمعجمةساكنةياءوبعدها،مفتوحةوهي،تحتهامنبواحدةمعجمةباءأوله:بيرم:بقولهأبوشامةقيده

مفتوحة.راءوبعدها،تحتها

سيرفيترجمتههـ.094سنةتوفيالمقدسينصربالفقيهالمعروفنصربنإبراهيمبننصروهو.نصرأبي:ط

.بمصادرهقائمةوفيه(9/1136)النبلاءأعلام

.(951)الروضتينذيل

.مشهودايوما:أ

والملك.استهلت:ب،أ

.الجزيرةببلادمقيم:أ

.فقتلواالجزيرةإلى:أ
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الخمس.الصلواتفيهوصليت،دمشقجامعمنبكرأبيبمشهدإمامرتب:وفيها

الجوانية(الشاميةأالمدرسةفيالشافعيالشهرزوري()1الصلاحبنالدينتقيالشيخدرس:وفيها

)2(
منها.الأولىجمادىفيالمارستانجوار!ي

بنت)4(ربيعةالخاتونأنشأتهاالتيقاسيونبسفح()3(بالصاحبةالحنبليابناالناصحدرس:وفيها

.الشامستأختأيوب

عزتا.بقلعة)5(الحريريعليالشيخالأشرفالملكحبس:وفيها

السماويةالمياهقلةبسببوالجزيرةوحلبالشاموبلادمصربديارشديدغلاءكان:وفيها

الأقولمنونقصواتجوعالحؤفمنبشئءولننلونكم):تعالئاللهقالكماالسنةهذه)6(فكانت،والأرضية

.(561-551:البفرصأ!رجعونءالةوإناطهإئاقالوآمصيبةأصبتقمإذآ!أتذينالقخبرلىولبثئروافمزتلانفسوا

النهر،وراءمابلادمنأخرىمرةالتتارمنطائفؤخروجمضمونهطويلاكلامأالأثير)7(ابنوذكر

خوارزمبنالدينجلالأمربضعفيخبرونهمإليهمكتبواالإسماعيليةأنالسنةهذهقدومهمسببوكان

وكان،مرتينالعادلبنالأشرفكسرهقدوأنه،الخليفةحتىحولهالملوكجميععادىقدوأنه،شاه

قلج،لهيقالخصيغلاملهتوفيأنهوذلك،عقلهقلةعلىتدلناقصةأفعالمنهظهرتقدالدينجلال

إلىأفراسخفمشوا)8(بجنازتهيمشواأنالأمراءأمرإنهبحيثعظيمأوجدأعليهفوجد،يحبهوكان

تشفعحتىبقتلهمفهم،ذلكفيبعضهمفتوانى،عليهوتعدادبحزنييخرجواأنالبلدأهلوأمر،(تربته

يقولطعاميديهبينأحضروكلما،بمحفةمعهيحملفكانقلجبدفنيسمحلمثمالأمراءبعضفيهم

بعدفكانوا،)01(فقتلبقتلهفأمر،مات)9(قدقلجإنالملكأيها:بعضهملهفقال،قلجإلىهذااحملوا

بميت-وليسمريضأنهيعني-كانمماأصلحالآنهوويقول،الأرضيقبلوهوقبله:يقولونذلك

هـ.643سنةوفياتفيالصلاحابنترجمةسترد(1)

.(48)الطالبتنبيهمختصر..جانبفيالجوانيةالمدرسة:ط)2(

.(581)الصالحيةتاريخ:تحريفانوفيها؟بالصالحيةالحنبليابنالناصردرس)3(

.خاتونربيعةالخاتون:ط(4)

هـ.644سنةوفياتفيالحريريعليترجمةسترد)5(

وكانت.:أ()6

.(9383/)التاريخفيالكامل)7(

جنازته.في:ب،أ)8(

قلج.ماتقد:ب)9(

عنقه.بضربفأمر:ب،أ(01)
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قلجبدفنوأمربهماشتغلالتتارجاءتفلما.اللهقبحهودينهعقلهقلةمن)1(راحةبذلكالملكفيجد

بهاجتازواماوخربواإليهلحقوهقطرمنساركلما)2(وكان،منهمخوفاقلبهوامتلأأيديهمبينمنوهرب

عليهقدروامايفسدون،وامدوماردينسنجارإلىوجاوزوهاالجزيرةإلىانتهواحتىوالبلدانالأقاليممن

بالأمنوبدلوا،مذرشذرفصاروا،جيشهعنهوتفرقالدينجلالشملوتمزق3(وأسرالمونهباقتلأ

الدينجلالخبروانقي.هوإلاإلهلاالملكبيدهمنفسبحان،تفريقاوبالاجتماع،ذلاوبالعز،خوفا

يمنعهممنيجدونلاالبلادسائرفيالناسمنالتتار)4(وتمكنت،ذهبأينولا،سلكأينيدرىفلا

فيقولالناسيقتلونكثيرأكانوا،منهمالناسقلوبفيوالضعفالوهنتعالئاللهوألقى،يردعهممنولا

وهذه،باللهلابالثهلاالناسويحاكونويغنون)5(الخيلعلىيلعبونفكانوا،باللهلا،باللهلا:المسلم

.راجعونإليهوإنالتهفإنا،كبرىوداهيةعظمىطامة

بنعمرو)7(أبوالدينتقيالشيخفيهاحج)6(ممنوكانالشاممنالسنةهذهفيالناسوحج

للهفإنا،والفرنجالتتار)8(منوالخوفالحروبلكثرةأيضاالسنةهذهبعدالناسيحجلمثم،الصلاح

.راجعونإليهوإنا

الدرسوحضر،)9(الشرابيإقبالإلىالمنسوبةببغدادالعجمبسوقالتيالمدرسةبناءتكامل:وفيها

الحلوىقباببصحنهاوعمل،ببغدادوالمفتينالمدرسينجميعفيه(01)اجتمع،مشهودايوماوكان،بها

كلفيالدارةالجوامكلهمفقيها(1)1وعشرونخمسةفيهاورتب،والربطالمدارسجميعإلىمنهافحمل

المدرسعلىوخلع،زمانهافيوالفواكه،المواسمأوقاتفيوالحلوى،يوم(كلفيوالطعامشهرأ

منه.تعالئاللهتقبلحسنا(وقتا)13وكان،()12اليومذلكفيوالفقهاءوالمعيدين

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

بذلك.راحة:ب،أ

وجعل.منهمخوفاقلبهواملأ:ب،أ

ونهبا.وأسراقتلأ:ب،أ

فتمكنت.:أ

الحبل.على:ب

.خر!ممن:أ

خطأ.وهو؟عمرأبو:ط

التتر.:ب،أ

.)بشار(ببغدادطبع،عنهاكتابثراهاللهطيبمعروفناجيالدكتورالعلامةولعمي،المشهورةالشرابيةالمدرسةهي

واجتمع.:ب،أ

وعشرين.خمسة:ط

يومئذ.:ب،أ

.(بشار)"وقفا":الصوابولعله،الأصولفيهكذا
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صاحبمحمدالكاملعنالرسليةفيالفاضلالقاضيبنأحمدالعباسأبو)1(الأشرفسار:وفيها

معظما.وأعيدفأكرم،(ببغدادأباللهالمستنصرالخليفةإلىمصر

يكنولمبغدادإلىإربلصاحبالدينزينبنكوكبري)2(سعيدأبوالمظفرالملكدخل:وفيها

سائربهغبطهلهشرفاذلكوكان،وقتينفيمرتينبالسلامالخليفةوشافههالموكبفتلقاه،قطدخلها

مملكتهإلىورجع،الثغورلحفظيمكنوافلم،ذلكمثللهمليحصليهاجرواأنوسألوا،الآفاقملوك

مكرما.معظما

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

")5(الألفية"صاحبالنحويالنورعبدبنالمعطي()4(عبدأبنيحى،النحوي)3(معطيابن

الدين.زينويلقب،المفيدةالنحويةالمصنفاتمنوغيرها

هذهمنالحجةذيمستهلفيبالقاهرةوفاتهفكانتمصرإلىسافرثم،وغيرهالكنديعنأخذ

نأوحكي،السنةهذهفيمصرإلىرحلقدوكان،شامةأبوالدينشهابالشيخجنازتهوشهد،السنة

يسرةعنالشافعيطريقفيبالقرافةالمزنيقبرمنقريبادفنوأنه،أيضا)6(جنازتهشهدالكاملالملك

الله.رحمهالمار

بالدخوار.المعروف؟حامدبنعليبنالرحيمعبدالدينمهذبية)7(الدخوأرواقفالطبيبالدخوار

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

سيرفيترجمتههـ.643سنةمات.المصريعليبنالرحيمعبدالفاضلالقاضيبنأحمدالأشرفالقاضيهو

.(23112/)النبلاءأعلام

هـ.063سنةوفياتفيكوكبريترجمةسترد

الروضثينوذيل(392-3292/)المنذريوتكملة(36-0235/)الأدباءمعجمفي-معطيابن-ترجمة

أعلاموسير(13872/)الإسلاموتاريخ(3915/)الفداءأبيومختصر(6791/)الأعيانووفيات(016)

وبغية(6/277)الزاهرةوالنجوم(2214/)المضيةوالجواهر(466/)الجنانومرآة(22324/)النبلاء

توفيأنهالمصادرهذهوفي(227-7226/)الذهبوشذرات(1/255)المحاضرةوحسن(2324/)الوعاة

هـ.963سنةوفياتفيترجمتهسيعيدكثيرابنأنهـإلا628سنة

.مصادرهعنواستدركتها،الأصولكلفيليست

العربية.علمفيالألفيةالدرة:اسمها

أيضا.الجنازةشهد:ب

الأطباءطبقاتفيالأنباءوعيون(915)الروضتينوذيل(445-8444/)الزمانمرآةفي-الدخوار-ترجمة

(113-5/112)والعبر(22/316)النبلاءأعلاموسير(13862/)الإسلاموتاريخ(2/923-246)

وفيه:(136)الطالبوتنبيه(2127/)والدارس(231)الجوهريةوالقلائد(6277/)الزاهرةوالنجوم

.(7422/)الذهبوشذرات،تصحيحهمنبدلاتحريفوهو؟المنعمعبد
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بدمشقالأطباءعلىالعتيقةالصاغةمنبالقربالعميدبدربدارهوقفوقد،بدمشقالأطباءشيخ

قبرهوعلى،قاسيونبسفحودفن،السنةهذهمنبصفر)2(وفاتهوكانت،لهم)1(مدرسة(المحروسةأ

،)3(اللقوةريحمنها،متعاكسةأمراضبستةابتليوقد،الركنيةشرقيالجبلأصلفيأعمدةعلىقبة

سنة.وستينثلاثاعمرهوكانوخمسمئةوستينخمسسنةمولدهوكان

توفي:وفيها:الأثير)4(ابنقال

والعاملين،والرياضةالعبادةفيالمجتهدينمنوكانالصالحالشيخ)5(العديمبنكنائمأبوالقاضي

منفإنه،وأرضاهعنهتعالئاللهفرضي،صادقالكانمنهأعبدزمانهفييكنلمإنهقائلقالولو،بعلمهم

وكلامه.برؤيتهوانتفعناالحديثعليهسمعنا،شيوخناجماعة

صديقنا:توفيالأولربيعمنعشرالثانيفيأيضاوفيها:قال

اذرجلاوكان،بحلبالسنةمقدموبيته)7(وأهلوهو،الحلبيالعجميبنالمجيد)6(عبدالقاسمأبو

منإليهالناسوأحب،الطعامإطعاميحب،كثيرةورئاسة،وافروحلم،حسنوخلق،غزيرةمروءة

حاجة،وقضاءراحةإيصالعنيقعدولا،منبسطبوجهأضيافهيلقىوكان،بره)8(ويقبلطعامهمنيأكل

واسعة.رحمةتعالئاللهفرحمه

بنمحمدبنعليالحسنأبيالدينعزللحافظ"التاريخفيالكامل"منوجدمااخروهذا:قلت

.تعالئ)9(اللهرحمهالأثير

الجامع.قبليالعميدبدربالخضراءقربالعتيقةبالصاغةالدخواريةالمدرسة:العلمويقال(1)

صفر.في:ب،أ(2)

زلزلتقويةحمىلهفعرضتالمعاجينواستعمل،نفسهفساس،اللسانوثقلاسترخاءلهعرضثم:الذهبيقال)3(

.ماتثمعينهوذهبتأشهراوأسكتقواه

غنائم.ابن:وفيه(9387/)التاريخفيالكامل(4)

المضيةوالجواهر(272-3271/)المنذريوتكملة(9/387)التاريخفيالكاملفي-العديمابن-ترجمة)5(

ابنالحلبيالعقيليجرادةأبيبنمحمدبناللههبةبنمحمدغانمأبو:المصادرهذهفيواسمه(2014/)

العديم.

تحريف.؟الحميدعبد:ب،أ)6(

وأخيه.هو:ب،أ)7(

المؤلف.مصدرالأثيرابنعنهناوما.يدهويقبلطعامهمنأكلمن:الأصولفي)8(

هذافيرافقتنيفلقدكلي!محمدسيدناالحوضعلىوفرطنارحمتهمستقرفيواياكوجمعنيالأثيريابناللهرحمك)9(

الذينمنعالمأفترةكلفييفقدأنهيشعربالحولياتيعملمنحالوهذه،فارقتنيثم،السنواتهذهالكتاب

.وحيداوبقي،الموتاختطفهمثمالزمنمنمدةرافقوه
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الفقهاءأحد،)3(الموصليكريمبن)2(السعاداتأبيبنالكريمعبدبن)1(إبراهيمإسحاقأبو

مناستقالثم،4(لؤلؤالدينبدرلصاحبهاالإنشاءوكتب،القدوريمنكبيرةقطعةشرح،الحنفيين

الطويلأمنأ:شعرهومن،شاعرافاضلاوكان،ذلك

أخونالعهودخانوإنفلستيكونالغرامشاءكمادعوه

يلينعليالقاسيقلبهعسىاستطعتمماقولكمفيلهولينوا

شجونفالحديثعليهحديثىوكررواإليهصبالاتىوسوا !روا

يبينليسالقلبفيوحبهم(هحصتماالعينعنبانواالألىبنفسي

جفونالجفونوطفلهاسيوفاتحملوايومالعشاقعلىوسلوا

أنشأهاالتي)7(بتربتهدفنتوفيولما،وصادرهعزلهثمالأشرفالملكوزير،)6(البهنسيالمجد

تعالئ.اللهرحمهدارةجيدةأوقافاعليهاوأجرى،وقفابهاكتبهوجعلقاسيونبسفح

وله،كثيرةصدقاتله،مروءةذاكيساكان،حجاجقصررئيسزويزانبنخليل)8(الدولةجمال

تعالئ.اللهرحمهقلوس)9(مسجدعندبتربتهودفن،القبلةناحيةمنالصوفيةمقابرفيزيارة

الأمجدية.(1)1المدرسةواقف(1الأمجد)0الملك

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

تحريف.؟كرمبنإبراهيم:ب،أ

.الغاراتأبيإن:والطبقاتالتاجفي

وحدها.طعن

هـ.656سنةفيلؤلؤترجمةسترد

خفية.:أ

وتاريخ(061)الروضتينوذيل(3282/)المنذريوتكملة(8444/)الزمانمراةفي-البهنسيالمجد-ترجمة

المهلبي.حسنبنمهلببنالحارثفيهاواسمه(13985/)الإسلام

تاريخحاشيةفياللهرحمهدهمانوقال(819)الطالبوتنبيه(539)الصالحيةوتاريخ(2/279)الدارس

مجهولة.:الصالحية

كثير،ابنعنلترجمتهكاملنقلوفيه(2247/)والدارس(8445/)الزمانمراةفي-الدولةجمال-ترجمة

.(336)الأطلالومنادمة(591)الطالبتنبيهومختصر

الحصا.ميدانفيقلوسمسجد

فيترجمةوله؟شاهبهرامالأمجدالملك:هوواحدشخصأنهمامعترجمتينالأصولكلفيوردتهكذا

النبلاءأعلاموسير(2/453)الأعيانووفيات(442-8441/)الزمانومراة(252)الخطيرةالأعلاق

الجنانومرآة(1226/)الوفياتوفوات(703-0/1403)بالوفياتوالوافي(5011/)والعبر(22033/)

.(94)القلوبوترويح(422-7232/)الذهبوشذرات(6275/)الزاهرةوالنجوم(456/)

.وحدهطعن
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:وفاةكانت:وفيها

.)2(بعلبكصاحبأيوببن)1(شاهنشاهبنفروختنماهبنشاهبهرام(الأمجدأ

منفانتزع،وعشرينستسنةفيفملكهادمشقإلىالعادلبنموسىالأشرفقدمحتىبهايزللم

عداالسنةهذهمنشوالشهركانفلما،أبيهبداربدمشقعندهوأسكنه،وعشرينسبعسنةفيبعلبكيده

بعضفيعليهفتغلب،وحبسهلهبحياصة)3(اتهمهقدوكان،ليلافقتلهتركيمماليكهمنمملوكعليه

الشمالي)4(الشرففيأبيهتربةجانبإلىالتيتربتهفيالأمجدودفن،بعدهالمملوكوقتلفقتلهالليالي

شعرهمنجيدةقطعةالساعيابنلهأوردوقد،شعرديوانلهفاضلأشاعراكانوقد،تعالئاللهرحمه

الفائق.الرائق

."الشافعيةطبقات"فيوترجمته

منه.عجيبوهذا."الذيل"فيشامةأبويذكرهولم

منأ:يقولى)7(البديهةعلىفأنشأ)6(،بانقضبانيقطعرآهشابفي)5(الساعيابنلهأوردومما

الكاملا

عتبتهحينقالبأهيفليمن

انثنىإذاالرشاء)9(شمائلهتحكي

شمائليلينالبانغصونسرقت

الوافرامنا:تعالئاللهرحمهأيضاشعرهومن

وادكارحنينيؤرقني

فؤادوليالظاعنونتناءى

.".)8(ص
رائقبانقضيبكل!طعمي

وحدائقجداولبينريان

السارقحدوالقطعفقطعتها

والديارالمرابعخلتوقد

سارواحيثالهوادجمعيسير

.(1)رقمالأمجديةالمدرسةواقفالأمجدترجمةانظر(1)

.بعده:بأفيبعدها)2(

.الحزامفيسيز-حيص-اللسانفي-كماوالحياصة.صاحبةفي:ط)3(

تحريف.؟لشرقا:ط(4)

.شابفيقوله:ب،أ)5(

وأنشأ.:ب،أ)6(

.الشذراتفيالأبيات)7(

قطع.كلفي:ب)8(

.الرشاق:الشذراتفي)9(



)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(
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المزاربعدكلماوشوقالتنائيشاءمثلمااحنيني

و5)2(
؟القصارلياليمضتفأينطويلبينهمبعدوليلي

والنهارعنديالليلتساوىجفونيعلىالسهادحكموقد

غرار)3(رحلوامابعدونوميكثيزنأيهمبعدسهادي

تعارعينا)5(ترىوهل)2(تنامعيونالنايستعيرذافمن

عثار)6(لهيقال!وجديولامنيزصبخلهليليفلا

المثارالنقعظعنهيحجبغادوالحيقائلمنوكم

عارعليكالخليطرحلوقدحيوأنتالديارفيوقوفك

)7(
دوبيت:وله

أنسانيومافيه)8(أغفلنيماالخسرانفيالعمرهذايذهبكم

)9(ثانيعمربعدكهلعمريالعبفيكلهزمانيضيعت

المديد،منأ:فقال!؟بكتعالئاللهفعلما:لهفقال!المنامفيبعضهمرآهوقد

ص)01(..
الوجلذلكعنيزال!وجلعلىدلبيمن-.

رجليا)11(متلماعشتبوائقهانفسيأمنت

عنه.وعفااللهرحمه

الخوارزمي،تكشبنمحمدشاهخوارزمالدينعلاءبنمحمود:وقيل،تكش)12(الدينجلال

ط:حنين.

ط:وليل.

المعنى.تقلبلأنهاتصحولا.غزار:ب،أ

.رأىومن:ب،أ

بها.الوزنيستقيمولا،عيونأ:ب

:ب،أفيالبيترواية

عثارسكنلهوجديولامنيرصبحلهاعينيفلا

وحدها.طعن

عنه.أغفلنيما:ب،أ

.الوزنبهايستقيمولا،ثانيعمرمنبعدكفهلعمريا:ب،أ

ديني.منكنت:ط

رحل.لمامتلماعشت:وط.رجليامتبماعشت:ب،أ

.(444-8424/)الزمانمرآةفي-تكش-ترجمة
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قد،أالتتاركانت.السلجوقيةدولةأزالالذيهوجدهموتكش،الحسينبنطاهرسلالةمنوهم

مزقواحتىهذاالدينجلالوراءساقواثم،البحرجزائربعضفيفماتالبلادفيشردوهحتىأباهقهروا

لمافأنكرهميافارقينبأرضقريةمنفلاحفلقيهوحدههووانفرد،سبأأيديعنهوتفرقوامذرشذرعساكره

قدوكانوا-الخوارزميةملكأنا:فقال؟أنتمن:لهفقال،فرسهوعلى،والذهبالجواهرمنعليه

إلىالخبرفبلغ،عليهماوأخذ،عندهكانتبفأسقتلهنامفلما،إكرامهوأظهرفأنزله-أخاللفلاحقتلوا

الجواهرمنعليهكانمافأخذبالفلاحفاستدعىميافارقينصاحبالعادلبن)1(غازيالدينشهاب

نأكما،التتاروبينبينناماسدهويقولالأشرف،الملكأوكان،أيضاالفرسوأخذ،،والحليأ

.ومأجوجيأجوجوبينبينناالسد

وستمئةومحشريوتسحلللنةخلت5ث!

وولي،)3(الدولةسنيبنالدينوشمسالخوص!)2(بنالدينشمس:بدمشقالقاضيانعزل:فيها

سنيبنالدينشمسوأعيدوثلاثينإحدىسنةفيعزلثم،الحرستانيابنالدينعماد)4(القضاةقضاء

سيأتي.كماالدولة

)5(.
الكريمعبدبنمحمدبنمحمدالدينمؤيدوزيرهالمستنصرالخليفةعزلشوالهاعشرسابعومي

،وحبسواوأصحابهمالقميمحمدبنأحمدالدينفخروابنهحسنأخيهوعلىعليهوقبض،)6(القمي

عليهوخلع،الناقد)7(بنمحمدبنأحمد،الأزهرأباالدينشمسالدارأستاذمكانهالخليفةواستوزر

بذلك.الناسوفرحسنيةخلعة

!صء)8(.
الدينمظفرإربلصاحبالخليفةفندبشهرزورإلىفوصلواالتتارمنطائفةاقبلتو!يها

فيوأقامواالتتارمنهمفهربتنحوهمفساروا،عندهمنعساكرإليهوأضاف،الدينزينبنكوكبري)9(

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

هـ.645سنةوفياتفيالعادلبنغازيترجمةسترد

هـ.635سنةوفياتفيالخوص!ترجمةسترد

هـ.662سنةوفياتفيالدولةسنيابنترجمةسترد

الدين.بعماد:ب،أ

وفيها.:ط

.(22346/)النبلاءأعلامسيرفيترجمةالقميالدينمؤيدللقاضي

هـ.642سنةوفياتفيالناقدابنترجمةسترد

.للسياقهناوما.وفيه:وط،وقد:ب،أ

هـ.063سنةوفياتفيكوبريترجمةسترد
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بلادها.إلىالتتار)2(وتراجعت،إربلبلدهإلىوعادالدينمظفرتمرضثم،شهورمدة(1)مقابلتهم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

المحدثالحافظنقطةبنبكرأبو،البغداديبكرأبيبنالغثي)4(عبد!تمحمدالحافظ،)3(نقطةابن

،")د(المحدثينمنوالمشاهيرالكتبرواةتراجمفيبالتقييد"المسمىالنافعالكتابصاحب،الفاضل

هذاولدهونشأ،لهيحصلبماأصحابهيؤثر،بغدادمساجدبعضفيمنقطعافقيرأ)6(فقيهاأبوهوكان

أهلوفاق،الأقرانعلىفيهبرزحتى،وغرباشرقاالآفاقإلىفيهوالرحلةوسماعهالحديثبعلم)7(فعني

منوالعشرينالثانيالجمعةيوموتوفي،وخمسمئةوسبعينتسع)8(سنةولد،،والأوانأالزمانذلك

وتعالئ.سبحانهالله)9(رحمه،السنةهذهمنصفر

.(1)0المقدسيالغنيعبدالحافظبناللهعبدالجمال

ببستانوماتأحوالهفتغيرت،الدنياوأبناءالملوكخالطثم،الكثيرسمع،حييأكريمافاضلاكان

تعالئ.اللهرحمه،قاسيونبسفحودفنكفنهالذيوهو،العادلبن(1)1إسماعيلالصالحعندشكرابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

مقابلهم.فيوأقامواالحمدودلهالتتار:ب،أ

العساكر.وتراجعت:ب،أ

جذربتجاريةهي:فقالنقطةعننقطةابنوسئل.التذكرةفيالذهبيوقال،بالحروفالمنذريالحافظقيدها

أبي.

الإسلاموتاريخ(393-4293/)الأعيانووفيات(103-3003/)المنذريتكملةفي-نقطةابن-ترجمة

والوافي(414-4412/)الحفاظوتذكرة(5/117)والعبر(22/347)النبلاءأعلاموسير(13509/)

الذهبوشذرات(6927/)الزاهرةوالنجوم(184-2182/)رجبابنوذيل(268-4267/)بالوفيات

(/7023-231).

ذكركما،"والمسانيدالكتبرواةمعرفةفيالتقييد":فيهوالصحيح،غريباسموهو،المؤلفسماههكذا

رقمالأزهرمخطوطةفيكما"والمسانيدالسننرواةلمعرفةالتقييد":أو(13609/)الإسلامتاريخفيالذهبي

.(بشار)أخيراطبعوقد.الحديثمصطلح137

وحدها.طعن

معنى.:ط

رجب:ابنذيلوفي.وخمسمئةالسبعينبعد:النبلاءأعلامسيروفي.وخمسمئةوسبعينسبعسنةولد:ب،أ

هـ.581سنة:الشذراتوفي.وخمسمئةتسعسنة

الله.رحمهم:ط

(161)الروضتينوذيل(3/931)المنذريوتكملة(8446/)الزمانمرآةفي-المقدسيالجمال-ترجمة

والعبر(5141-48041/)الحفاظوتذكرة(032-22317/)النبلاءأعلاموسير(13/882)الإسلاموتاريخ

.(-2185187/)رجبابنوذيل(5141-151/)

تعالئ.اللهشاءإنالجزءهذاهـمن648سنةوفياتفيالعادلبنالصالحالملكترجمةسترد
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.البغداديثمالزبيدي)2(مسلمبنيحيىبنمحمداللهعبدأبيبن)1(المباركبكرأبيبنالحسينعليأبو

وله،والعروضالفرائضعلمذلكومن،كثيرةفنونذافاضلاحنفيا(وفقيهاأصالحاشيخاكان

تاريخه.فيذلكوسرد،بيتينبحركلمنالساعيابنمنهاانتخب،حسنةأرجوزةفيه

السلماني.موسىبنعلي)3((أبيأبنإسماعيلبنمسعودالفتحأبو

وأشعارخطبوله،النحوفي"الجملو""المقاماتشرح"وقد،تصانيفله،شاعرأديبفقيه

تعالئ.اللهرحمهحسنة

الشيرجيابنالدينفخرالأنصارياللهعبدبنالوهابعبدبنمحمدبكرأبوالشيرجي)4(بنالفخر

ديوانيليوكانالحديثوسمع،وخمسمئةوأربعينتسعسنةولد،بهاالمعدلينأحد،الدمشقي

أوقافها.أمرإليهوفوضت،أيوببنت)5(الشامستالخاتون

مدةداودللناصرالدينشرفولدهوزروقد:قال.متواضعاكيساأميناثقةوكان:()آالسبطقال

.يسيرة

عنه.وعفاتعالئاللهرحمه،الصغيرباببمقابرودفنالأضحىعيديومفيالدينفخروفاةوكانت

ثم،المصريالمحليالمناقبأبوالدينعماديونسبنغزي)8(بنحسامالشاعر)7(المحليالعماد

الدمشقي.

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

وسير"الحسن"فيهووقع(13987/)الإسلاموتاريخ(3361/)المنذريتكملةفي-الزبيديابن-ترجمة

المضيةوالجواهر(45-244/)إليهالمحتاجوالمختصر(5124/)والعبر(935-22357/)النبلاءأعلام

.(3561/)السنيةوالطبقات(7922/)الذهبوشذرات(6286/)الزاهرةوالنجوم(2188-918/)

خطأ.؟سالم:أ

علي.بنمسعودبنعليأبيابن:أ

الإسلاموتاريخ(3/273)المنذريوتكملة(447-8446/)الزمانمراةفي-الشيرجيبنالفخر-ترجمة

:بشارقال.(126-5125/)الذهبوشذرات(6275/)الزاهرةوالنجوم(5951/)والعبر(13844/)

فيذكراهفقدتابعهماومنوالذهبيالمنذريأما.السنةهذهفيوفاتهذكرفيالجوزيابنسبطالمؤلفتابعوقد

هـ.627سنةوفيات

هـ.616سنةوفياتفيالشامستترجمةتقدمت

.(8474/)الزمانمرآة

وذيل(3353/)المنذريهـوتكملة628سنةوفياتفي(8445/)الزمانمراةفي-المحليالعماد-ترجمة

.(13/987)الإسلاموتاريخ(061)الروضتين

وكسر،الغينبضمالمتنفيضبطهوقد:قلت.الذهبيالإمامبخطبالقلممقيداوجدههكذا:التكملةهامشفي

.الياءوتشديد،المشددةالزاي
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حسنة.أشعارولهالمحاضرةحسن،شافعيافقيهافاضلأصالحاشيخاكان

بمقابرودفنالاخرربيععاشرتوفيأنهوذكر،حسنةترجمةالقوصيمعجمفيوله:()1شامةأبوقال

الصوفية.

حضرإذابل،للسلطانولاشيئألأحديأكللاوكان،الأمينيةبالمدرسةمقيماوكان:السبطقال

عليخلع:قالعنهوحكى،وسطهعلىدينارألفمعهيزاللاوكان،يأكلهشيءكمهفيمعهكانطعاما

فلما،القاضييحسبني()3(مشعلوبيده1نفاط)2(يديبينمشىخرجتفلماطيلسانأليلةالعادلالملك

يرفلمفالتفت،المشيفيوتباطأتكميفيوجعلتهالطيلسانخلعتسيفدارعندالبريدبابوصلت

إلىأسرعفلما،دارهإلىذهب:وقلتالنوريةناحيةإلىفأشرت؟القاضيأين:ليفقال،أحداوراءه

منه.واسترحتالأمينيةالمدرسةإلىهرولتالنوريةناحية

:قال،عصبتهورثتهاكثيرةأموالاوخلف،وخمسمئةستينسنةمولدهكان:الساعيابنوقال

الساعيابنلهوأورد،وورعوصلاحدينمع،الناسوأياموالتواريخبالأخبارحسنةمعرفةلهوكانت

الخفيف(منأ:قولهذلكفمنشعرهمنقطعا

عارهذاكماقلتبخديه)4(-الش!عبثقدهويتمنليقيل

عذارهالدخانذلك)5(فمنلالخاعنبرأحرقتالخدحمرة

-)6(
:،السريعمناو!وله

يشرحأن)8(لابد)7(لكنهأشواقكمدونإليكمشوقي

تبرحوا)9(لنالقلبفيوأنتمغائمبقلبكمعنلأنني

.الفضلاءأحد،الشافعيالفقيه،(01الماراني)الجارودبنلمحمدبنعليبنمحمداللهعبدأبو

.(061)الروضتينذيل(1)

تحريف.؟تعاط:أط(2)

المعنى.يتضححتىالزمانمراةعنزيادة)3(

بها.الوزنيستقيمولا؟خديهفي:ط()4

.الوزنبهايستويولا؟ذاكفمن:ط()5

وله.:ط)6(

بها.الوزنيستقيمولا؟لكن:ط)7(

.أجودهناوما؟يشرخما:ب)8(

وبالعكس.العجزمكانبفيالصدرجاء:ب)9(

.(بشار)(13/709)الإسلامتاريخفيترجمته(01)
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فائقة،ومعانرائقةأشعاروله،الأياممحاسنمنوكان،خليعاظريفاوكانبإربلالقضاءولي

(المتقاربمنأ:قولهمنها)1(

حلحيثالعنايةأحل)2(رحلوشبابأتىمشيب

)3(الزللماذانفس!ياويحكطاعةبلاتقضىوعمري

الأجلوقتحانفقدوعوديفارجعيألا،جموذنبك

الأملطوليخدعنكولاتقصريولاالإلهوديني

)4(العملحسنغيرصاحبولامسعدالتقىغيرلكفما

مظفرللملكبهاالنظروولي،إربلنزيلالرقيالطائييحمىبنعليبن)5(زاكيبنمحمودالثناءأبو

الطويل(منأ:قولهشعرهومن،فاضلاأديباشيخاوكان،الدين

لينهيثنيهماإلاالغصنوماقوامهإلاالخطيماوأهيف

جفونهتريشماإلاالنبلوماخصرهتحملماإلاالدعصوما

عيونهتكنماإلاالسحروماثغرهيروقماإلاالخمروما

جنونهيزيدلاراهماإذاالذيفمنكلهإلاالحسنوما

)7(جنازتهشهدلأنهأضبطوهو،الماضيةالسنةفيشامةأبوترجمه)6(يحمىالنحويمعطيابن

بمصر.

مصر،صاحبمحمدالكاملعندحظيأكانإنه:وقال،السنةهذهفيذكرهفإنهالساعيابنوأما

صحاح"نظمعلىعزمقدوكان"الجمهرةألفاظنظمو""السبعالقراءاتفيأرجوزة"نظمقدكانوإنه

."الجوهري

.شعرهفمن:ب،أ)1(

.الوزنمختلةوهي؟أحدوشبابيأناشبت:أ)2(

وحدهما.:ب،أعنالبيتهذا)3(

وحدهما.:ب،أعنالبيتهذا()4

.ب،أعنهناوما.راليبن:ط()5

وقد،فلتراجعبمصادرههناكذيلتهاوقد،وستمئةوعشرينثمانسنةوفياتفي-معطيابن-ترجمةتقدمت)6(

.وبأمنالترجمةهذهسقطت

الزواويمعطيبنيحيىالنحويالزينتوفي-الحجةذيمستهلفي-(016)الروضتينذيلفيشامةأبوقال)7(

عليه.والصلاةدفنهحضرت..القلعةبجنبعليهوصلي،بهاوأنا،بالقاهرةاللهرحمه
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وستيئةث!ثيوسنةخلت5ث!

918

،)1(المنصوريبناللههبةالقاسمأبوالدينمجدالعدلالعباسيينونقابةبغدادخطابةباشر:فيها

إلىدعيفلما،الزمانمنبرهةوتزهدوالصوفيةالفقراءصحبقدفاضلاوكان،سنيةخلعةعليهوخلع

وقدالمترفينلباسولبس،الأتراكالغلمانوخدمه،بزهرتهاالدنياعليهوأقبلتسريعاأجابالأمرهذا

فيبطولهاالساعيابنسردها(قدوأ،إليهصارماعلىوعنفه،طويلةبقصيدةتلامذتهبعضعاتبه

.)2(
."تاريحه"

الرسليةفي،الجوزيبنأالفرجأبيالدينجمالالشيخبنيوسفالدينمحييالقاضيسار:وفيها

كثيرةأوامروفيه،الملكتقليدهفيههائلكتابومعه،مصرصاحب()3(محمدأالكاملإلىالخليفةمن

الكاملكانوقد.بكمالهأيضاالساعيابنسرده،الناقدبنأحمدالديننصير)4(الوزيرإنشاءمنمليحة

ملكها.مننالبمامسروروهوطويلحصاربعدافتتحهاقد،الجزيرةأعمالمنآمدبظاهرمخيما

النفقاتعليهموأجريت،حجهممنقدمواحينللحجيجببغدادالضيافةدارفتحت:وفيها

والمنة.الحمدولئه،والصلاتوالكساوي

الخاصإقبال)6(الفضائلأبيالدينشرف)5(الأميرصحبةالمستنصريةالعساكرسارت:وفيها

وأنه،الدينزينبنكوكبري)7(الدينمظفرمالكهالمرضوذلك،وأعمالهاإربلمدينةإلىالمستنصري

فيعنوةافتتحوهحتىفحاصروهالبلدأهلمنعهالجيشوصلهافحين،البلاديملكمنبعدهمنلهليس

وفرح،ذلكبسببببغدادالطبولفضربتبذلكالبشائروجاءت،السنةهذهفيشوالمنعشرالسابع

بنالقادرعبدبناللههبةبنأحمدبناللهعبدبناللههبةالقاسمأبووهو،المقصودي:وب،المعصوري:أ)1(

النقلة.لوفياتالتكملةهـ.635سنةتوفي.ببغدادالعدلالخطيبالمنصوريبابنالمعروفالحسين

مجمعتلخيص"صاحبالفوطيابنالدينكمالوالدخالوهو،الفوطيبنالقاهرعبدالدينموفقهوالشاعر)2(

ابنتاريخمنبالحوادثالمسمىالكتابصاحبونقلها،الجمانعقودفيالشعارابنأوردهاوقد،"الآداب

.(بشار)بعدفما63ص:عليهاتعليقناوانظرالمذكورالكتابفيفراجعها،الساعي

هـ.656سنةوفياتفيالكاملترجمةسترد)3(

هـ.642سنةوفياتفيترجمتهوسترد.الديننصر:ط()4

سنةالعرا!تىجيوشمقدمتسلمالشرابيالمستنصريالحبشيالفضائلأبوالدينشرفالجيوشأميرالدولةجمال)5(

مرضولكنه.قدرهوارتفعبذلكفعظمهـ،643سنةالتتاروهزممكةفيورباطابالعرا!تىمدرستينأنشأهـ.626

.(23037/)النبلاءأعلامسيرهـ.653سنةومات

وحدها.طعنالكنية)6(

السنة.هذهوفياتفيكوكبريترجمةسترد)7(
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وامتدح،جيدةسيرةفيهاوسارالمناصبفيهافرتب،المذكورلإقبالعليهاالتقليدوكتب،أهلها

فيأبعضهمقالماأحسنومن،إقبالا)1(فاتحهامدحواوكذلك،هوحيثمنالفتحهذاالشعراء

:()2(ذلك

وأخيراأولاالسعادةرزقالذيشوالعشرسابعيوميا

وزيراجلستوقدفيههنيتمثلماإربلبفتحفيههنيت

الماضي.العاممناليومهذامثلفيوزركانقد،)3(العلقميبنالديننصيرالوزيرأنيعني

ذلكقبلوكانت،بدمشقالأشرفيةالحديثدارعمارةفيشرعالسنةهذهمنرمضانمستهلوفي

عوضها.()دوبنيتفهدمتحمائموبها(4قايماز)للأميردارا

المجاورةالأشرفيةالحديثدارفتحتشعبانمنالنصفليلةفيأنالسنةهذهفي()السبطذكروقد

وجعل،الأوقافالأشرفعليهاووقف،الحديثالصلاحبنالدينتقيالشيخبهاوأملى،دمشقلقلعة

ع!ي!.النبينعلبها

.)8(الزبيديعلىالسنةهذهفيالبخاريصحيحالأشرفوسمع:قال)7(

وبالصالحية.بالدارعليهسمعواوكذا:قلت

فعذبهللفراشحرةخمسمئةصاحبهاعندووجد،كيفاوحصنآمدالكاملفتح:وفيهاقال)9(

أليما.عذاباالأشرف

يفعلهلمماوفعلواوسبوافقتلواالجزيرةالرومبلادوجيشماردينصاحبقصد:وفيها:(قالأ

بالمسلمين.التتار

.نحويخطأوهو.قبالإ:ط(1)

وحدها.طعن2()

هـ.656سنةفيستردالعلقميابنترجمة)3(

بالشجاعةمشهوراوكانهـ.963سنةبالقاهرةتوفي.فصدبابنالمعروفالشمسيالمعظمياللهعبدبنقايمازهو()4

.(3588/)المنذريتكملة.والإقدام

الحديث.داريقصد.عوضهاالداروبنيت:ب،أ()5

.(8481/)الزمانمرآة()6

.(8474/)الزمانمرآة)7(

هـ.962سنةوفياتفيالزبيديترجمةتقدمت)8(

.(8474/)الزمانمرآة()9
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المتنماهير:منالسنةهذهفيالأعيانمنتوفيوممن

.()1الجوزيبنالفرجأبيالشيخبنعليالقاسمأبو

يحفظوكان،ذلكتركثم،مدةالوعظصناعةوعملالكثيرسمع،ا)2(ظريفالطيفأأشيخاكان

هذهفيوفاتهوكانت،وخمسمئةوخمسينإحدىسنةولد،والأشعاروالنوادرالأخبارمنكثيراشيئا

سنة.وسبعونتسعولهالسنة

:وفاة)3(السبطذكروقد

للعلم)د(محبتهوعلىعليهوأثنى،السنةهذهفي،شكر)4(بن،عليبناللهعبدأالدينصفيالوزير

وزارتهإلىوأعادهالكاملترضاهثمالعادلعليهتغضبوأنه"البصائر"سماهمصنفالهوأن،وأهله

بمصر.)6(دميرةلهايقالقريةمنأصلهأنوذكر،بمصرالمشهورةبمدرستهودفن،وحرمته

بنمودودالدينقطببنشاهأرسلانالديننوربنمسعودالدينعزبنمحمود)7(الدينناصرالملك

الموصل.صاحبآقسثقربنزنكي)8(الدينعماد

وقويتأمرهتمكنحتىصورةلؤلؤالدينبدرأقامهوقد،وستمئةعشرةثلاثسنةفيمولدهكان

يعقب،لاحتى،السراريمنشيءولاالجواريمنأحدإلىيصللافكانعليهحجرثم،شوكته

منحينئذمنعهإربلصاحبكوكبريالدينمظفرلأمهجدهتوفيفلما،والشرابالطعامفيعليهوضيق

الناسأحسنمنوكان،اللهرحمهوعطشأوجوعأكمدأماتحتىيوما9(عشزثلاثةوالشرابالطعام

.(01)الأتابكيبيتمنالموصلملوكآخروهو،صورة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

(3035/)المنذريوتكملة.عليهيثنلمأنهإلاخالهأنهورغم(8944/)الزمانمرآةفي-الجوزيابن-ترجمة

.2(14)7/الذهبوشذرات(5012/)والعبر353(-352)22/النبلاءأعلاموسير(529/)13الإسلاموتاريخ

فاضلا.:ب

.(8944/)الزمانمرآة

والعبر(147)الروضتينوذيل(3/157)المنذريوتكملة(8/448)الزمانمراةفي-شكرابن-ترجمة

الزاهرةوالنجوم(266-1263/)الوفياتوفوات(592-22292/)النبلاءأعلاموسير(509/)

(6/263).

العلم.محبته:أ

.(2472/)البلدانمعجمدمياطقرببمصركبيرةقرية:ثانيهوكسر،أولهبفتح:دميرة

محمد.:ب،أ

زنكي.بنالدينعماد:ب،ط

خطأ.؟عشرةثلاث:ط

الأتابك.:ب
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الحنفية.مشايخأحد()1إبراهيمبنإسماعيلالدينشرفالقاضي

الشافعي،)2(الشيرازيبنالدينشمسالقاضيخالةابنوهو،وغيرهاالفرائضفيمصنفاتوله

،)6(سكنهوفيها.بالطرخانية)د(يدرسوكان،الحرستاني)4(وابن)3(الزكيابنعنينوبكانوكلاهما

بنمحمدمذهبعلىأناوقالذلكمنامتنعالرمانوماءالتمرنبيذبإباحةيفتيأنالمعظمإليهأرسلفلما

عنالأثرولا،ذلكفيمسعودابنحديثيصحولا،شاذةحنيفةأبيعنوالرواية،ذلكفيالحسن

الشيخوأقام،)8(العتالبنالزينلتلميذهوولاهالتدريسعنوعزلهالمعظمعليهفغضب.أيضاعمر)7(

تعالئ.اللهرحمه،ماتحتىبمنزله

بنالمغيثبنالمغيثمنهمالسلاطينمنجماعة)01(توفيالسنةهذهوفي:)9(شامةأبوقال

فهو:إربلصاحبأما:قلت.إربلصاحبالدينومظفر،العادلبنعثمانوالعزيز،العادل

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

(161)الروضتينوذيل(3903/)المنذريوتكملة(8464/)الزمانمراةفي-الدينشرفالقاضي-ترجمة

التراجموتاج(927-6/278)الزاهرةوالنجوم(1938/)المضيةوالجواهر(13/987)الإسلاموتاريخ

(7/228)الذهبوشذرات(2173/)السنيةوالطبقات(61)الصالحإبراهيمالأستاذالعزيزالصديقبتحقيق

هـ.962سنةأكثرهافيووفاته(الموصليبابن)عرفالدينشرفالقاضيأنالمصادرهذهوفي

هـ.635سنةوفياتفيالشيرازيالدينشمسترجمةسترد

هـ.668سنةوفياتفيالزكيابنترجمةسترد

هـ.662سنةوفياتفيالحرستانيابنترجمةسترد

وهيهـ،052سنةالمتوفىطرخانابنالدينناصرأنشأهابجيرونالبادرائيةالمدرسةقبليتقعالطرخانيةالمدرسة

دورأوأمست،الزمانعليهاوأخنى،أطلالهاومحيترسومهاعفتوقد:بدرانقالدمشقفيالحنفيةمدارسمن

(59-49)الطالبتنبيهومختصر(1953/)والدارس(102)الخطيرةالأعلاق.يدإلىيدمنتنتقلللسكنى

.(018-917)الأطلالومنادمة

مسكنه.:ب،أ

الزمانمرآةوفي.غازيبنإبراهيمبنإسماعيلمعجرتوقدالمضيةالجواهرفيوالحادثة،عمرابن:ب،أ

.الأطلالومنادمةالتراجموتا!

عليه.قرأتهاالفرائضفيمقدمة:منهاتصانيفله:السبطقال

وفي.أخرىنسخةفيالقتالالهامشوفي.العتالبنمحمدالمضيةالجواهروفي.العيالبنالزين:المرآةفي

بنمحمد:الأطلالمنادمةوفي.والقتالالعتالعليهالعلمويتعليقاتوفي،الفتالالدينزين:الطالبتنبيه

فلعله،(372/)العتالبيتمنلواحدالتكملةفيالمنذريترجم:بشارقال.رأيإلىفيهأصلولم.البقال

.(13/957)الإسلامتاريخوينظر.قريبه

.(161)الروضتينذيل

السنة.هذهفيومات:ط
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.بكتكين)3(بنعليالدينزينبن(الدينمظفرأكوكبري)2(سعيدأبو(المظفر)1الملك

بسفح)4(المظفريالجامععمروقدحسنةاثارله،الأمجادوالملوكالكبراءوالساداتالأجوادأحد

مقابرعلىيمرقدبأنهواعتل،ذلكمنالمعظمفمنعه)5(برزةماءمنإليهالماءبسياقةهمقدوكان،قاسيون

ذلكمعوكان.هائلااحتفالابهويحتفلالأولربيعفيالشريفالمولديعملوكان،بالسفوحالمسلمين

)6(دحيةابنالخطابأبوالشيخصنفوقد.مثواهواكرماللهرحمهعادلاعالماعاقلابطلافاتكاشجاعاشهما

طالتوقد،ديناربألفذلكعلىفأجازه،"النذيرالبشيرمولدفيالتنوير"سماهالنبويالمولدفيمجلداله

.والسريرةالسيرةمحمودالسنةهذهوإلىعكا)7(محاصركانوقد،الصلاحيةالدولةزمانفيالملكفيمدته

السماطذلكفييمد)9(كانالموالدبعضفيالمظفرسماطحضرمنبعضحكى:)8(السبطقال

:قال.حلوىصحنألفوثلاثين،زبديةألفومئة،دجاجةآلافوعشرة،مشويرأسآلافخمسة

منسماعاللصوفيةويعمللهمويطلقعليهمفيخلعوالصوفيةالعلماءأعيانالمولدفيعندهيحضروكان

صفة،أيعلىجهةأيمنللوافدينضيافةدارلهوكانت،)01(معهمبنفسهويرقص،الفجرإلىالظهر

سنةكلفيالفرنجمنويستفك)11(،وغيرهماالحرمينعلىوالطاعاتالقربجميعفيصدقاتهوكانت

ربيعة()13زوجتهقالت،أسيرألفستونأيديهممن(استفكه)12منجملةإنقيلحتى،الأسارىمنخلقا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

12(

13(

-4131/)الأعيانووفيات(3354/)المنذريوتكملة(452-8045/)الزمانمرآةفيكوكبري-ترجمة

والنجوم(122-5121/)والعبر(337-22334/)النبلاءأعلاموسير(13039/)الإسلاموتاريخ(121

.(642-7432/)الذهبوشذرات(6282/)الزاهرة

اسموهو:راءوبعدهاساكنةواوثم،مضمومةموحدةباءثم،ساكنةواوبينهماالكافينبضمخلكانابنقئدها

خطأ.وهو،أزرقدب:(2435/)الدارسوفي.أزرقذئببالعربيةمعناهتركي

الدارس.نونوبعدها،الباءوسكون،والكاف،التاءوكسر،الكافوسكون،الباءبضمخلكانابنقيدها

.الباءبفتحقيدهاحيث(2436/)

الجبلجامع(238-235)الطالبتنبيهومختصر،الجبلجامع(2435/)والدارس(86)الخطيرةالأعلاق

.(373)الأطلالمنادمةفياسمهوردوكذا.وبالمظفريالحنابلةبجامعالمشهور

تحريف.؟يرةبذ:ط

هـ.633سنةوفياتفيدحيةابنترجمةسترد

عكا.مدينةمحاصروهو:ب،آ

الرواية.فيبخلاف(8154/)الزمانمراة

مد.أنهالمواليدبعضفي:ب،أ

بنفسه.معهقصلغير:ب،أ

وتيفك.:ط

استفك.:ب،أ

وزوجته.قال:ب،أ
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كان:قالت-عكاعلىمعهكانلما،الدينصلاحأخوهاإياهازوجهقد)1(وكان-أيوببنتخاتون

ألبسأنمنخيربالباقيوأتصدقبخمسةثوباألبس:فقالبذلكفعاتبته)2(دراهمخمسةيساويلاقميصه

داروعلى،دينارألفثلاثمئةسنةكلالمولدفيعلىيصرفوكان،المسكينالفقيروأدعمثمناثوبا

الحرمينوعلى(دينارألف)3(مئتيسنةكلفيالأسارىثمنوفي01دينارألفمئةسنةكلفيالضيافة

تعالئ.اللهرحمه،السرصدقاتسوىدينارألفثلاثينالحجازبدربوالمياه

علي.بمشهدفدفنيتفقفلممكةإلىيحملأنوأوصى،إربلبقلعةوفاتهوكانت

.العادلبن)4(عثمانالعزيزوالملك

الصبيبة.بنىالذيوهو،هنالكالتيالحصونوتملكبانياسصاحبوكان،المعظمشقيقوهو

ببستانهرمضانعاشرالإثنينيوموفاتهوكانتعندهودفن،المعظملأخيهمطيعاالكلامقليلعاقلاوكان

عنه.وعفااللهرحمهلهيا(بيتأمنالناعمة

غالببنمحمدبنعليبن)6(الحسنبنمكارمبناللهنصربنمحمدالمحاسنأبوالشاعر)5(عنينابن

الشاعر.عنينبابنالمعروف،الأنصاري

الأقطارفجاب،)7(سنينعنهاوسافر،بهاونشأبدمشقوولد،الكوفةمنأصله:الساعيابنقال

والحجازواليمنوالهندالنهروراءوماوخراسانوالعراقالروموبلادالجزيرةودخلوغرباشرقاوالبلاد

،مشهورأمطبقأشاعراظريفاوكان،جزيلةأموالاوحصل،البلادهذهأهلأكثرومدح،وبغداد

ابنقولفيالسنةهذهماتحتىبهافكاندمشقبلدهإلىرجعوقد،المعاشرةجميلالأخلاقحسن

الساعي.

.(8452/)الزمانمرآةفيالترجمة.زوجهوقد:أ(1)

خاتم.مندراهمخمسةيساويثوبهكان:السبطوعبارة.فقالذلكفيفعاتبهغليظفرشمن:ب،أ2()

ألف.مئتيالخانكاهوعلىألفمئةالأساريوعلى:السبطعند)3(

.(بشار)(13/429)الإسلامتاريخفيعثمانالعزيزترجمة(4)

الأعيانووفيات(337-3336/)المنذريوتكملة(29-9181/)الأدباءمعجمفي-عنينابن-ترجمة)5(

(22/363)النبلاءأعلاموسير(13939/)الإسلاموتاريخ(3128/)الفداءأبيومختصر(514-91/)

المقدمةوانظر(052-7462/)الذهبوشذرات(59-39و682/)الزاهرةوالنجوم(123-5122/)والعبر

الطبعةصادرداربيروتفيالأولىالطبعةالعربيةاللغةمجمعفيطبعالذيلديوانهمردمخليلالأستاذبهاقدمالتي

الله.رحمهالمحققبخطالمنقحةالثانية

.مصادرهعنهناوما.مكارمبنمنصوربنمحمد:بوأ،الحسينبننصربنالديننصر:ط)6(

سنتين.بينهماوسافر:ب،أ)7(
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واللهوثلاثينإحدىسنةفيماتإنهقيلوقد،وثلاثينثلاثسنةفيوفاتهفأرخوا)2(وغيره)1(السبطوأما

وكان،الجامعقبليالجزيرةفيبدمشقإقامتهوكانت،زرعمدينةمنحورانمنأصلهأنوالمشهور.أعلم

بيت،خمسمئةمننحوعلى)3(يشتمل،"الأعراضمقراض"سماهكتاباوصنف،ذلكعلىقدرةلههجاء

االصلاة!هبتركيزن)4"كانوقد،العادلأخوهولاالدينصلاحالملكولا،شرهمنالدماشقةمنسلممنقل

جزيلة،أموالاوحصلملوكهافامتدحالهندإلىالدينصلاحالناصرالملكنفاهوقد.أعلمفاللهالمكتوبة

استوزرهالمعظمملكولما،دمشقإلىالعادلأيامفيعادثم،ملوكهالبعضوزرإنهفيقالاليمنإلىوصار

الكاملاأمن:الهند)6(بلادمنالدماشقةإلىكتبقدوكان،فعزلهنفسهتلقاءمنهوواستقالالسيرةفأساء

سرقاولاذنبا)7(يقترفلمثقةأخاأبعدتمفعلام

صدقامنكلينفىكانإنبلادكممنالمؤذنأنفوا

،المنسرحمنأ:تعالئ)8(اللهرحمهالدينصلاحالناصرالملكبههجاومما

منحدب)01(والوزير)9(عمشذووكاتبهأعرجسلطاننا

يثب)11(بيضةقشرعلىوهومعتكفالخطيبوالدولعي

محتسباللطيفوعبد!سالفبهيعز)13(وعظباقا)12(ولابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

.(8164/)الزمانمرآة

.أرخوافإنهم:ب،أ

مشتمل.:ط

.(زنن)اللسان.واتهمهبهظنه:وأزنهزنابالخيروزنه.يرمى:ب،أ

.بالصلوات:ب،أ

.(49)الديوانفيالبيتان

.يجترملم:والديوان:ب،أ

التالي:بالمطلع(112-021)عنينابنديوانفيأبياتثمانيةمنمؤلفةمقطعةفيالأبيات

والكذبالبغاءإلاالناسفيسببمالهالرزقأصبحفقد

.أحدبووزيره:ط

فحش.فيهاأبياتثلاثة(121)الديوانفيبعده

:ب،أالبيترواية

يثبمنضدنشرعلىوهومنعكفالخطيبوالدولعي

.الجزءهذاهـمن635سنةوفياتفيترجمتهوستردزيدبنمحمدالدينجمالهووالدولعي

البغداديباقابنمحمدبنسالمبنعمربنأحمدبنالعزيزعبدهوباقاابن.تحريفوهوءلاقىولابن:ب،أ

النبلاءأعلامسيرهـ.635سنةتوفي.جليلاصدوقااللهلكتابتاليأوكان،القضاةعندشهد.التاجرالحنبلى

.(2187/)رجبابنوذيل(22135/)

يغش.:ط
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عجبداؤهالجيشوعارضشرشخلقهالأمروصاحب

الخفيف(منأ:عنه)2(وعفاتعالئاللهرحمهالدينسيفالعادلالملك)1(السلطانفيوقال

الإنفاقضيقالمالواسعنرتجيهالذيسلطانناإن

والأرزاقللرسومقاطغولكنيقالكماسيفهو

حمامة)4(فجاءت،الناسيعظالمنبرعلىوهوبخراسان)3(الرازيالفخرمجلسمرةحضروقد

الكامل(منا:)5(يقولعنينابنفأنشأ،بهكالمستجيرةالرازيالفخرعلىنفسهافألقتجارحخلفها

خاطفجناحيمنيلمعوالموت)6(حمامةالزمانسليمانجاءت

)8(واجفبقلمبيجريبإزائهظلهحتى)7(الجوعلواهقرلم

للخائفملجأوأنكحرممحلكمأنالورقاء)9(أعلممن

بناللهعبدبنمحمدبنعمر"المعارفعوارف"صاحب،)01(السهرورديالدينشهابالشيخ

شيخ،السهرورديحفصأبوالدينشهاب،البغداديالبكرياللهعبدواسمه،عمويه)11(بنمحمد

.ببغدادالصوفية

،مراراوالملوكالخلفاءبينالرسليةفيوتردد،المسلمينوساداتالصالحينكبارمنكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

)11(

وحدها.طعن

عنين.ابنشعرمنالمستدركفي(923)ديوانهفيالبيتان

هـ.606سنةوفياتفيترجمتهتقدمت

.وجاءت:ب،أ

التالي:بالمطلع(59)عنينابنديوانمقطعةفيالأبيات

خاشفوثلجمخمصةكلفيشتواإذاالمطعمينالكراميابن

يشكوها.الزمان:الديوانفي

.القوتلواه:الديوانفي

النحوعلىبأفيالشطرورواية،الديوانمنصححتهوقد.واجفبقلبلإزائه:طفيمكسورالثانيالشطر

جيد.وهو.خائفبقلبيمشيسجنهمن:التالي

.جيدتانالروايتينوكلا.علممن:ب،أوفي،نبامن:الديوانفي

038-3/)المنذريوتكملة(045-8944/)الزمانومراة(4928/)البلدانمعجمفي-السهروردي-ترجمة

النبلاءأعلاموسير(448-3/446)الأعيانووفيات،632وفياتفي(163)الروضتينوذيل(381

وفيات(285-6283/)الزاهرةوالنجوم(5431/)السبكيوطبقات(5912/)والعبر(22373-378/)

سنةالمحرممستهلليلةوفاتهفيالصحيح:بشارقالهـ.632وفيات(7/268)الذهبهـوشذرات631

هـ.632

.عربهناوما.عرببنمحمدبن:وأ،حمويهبنمحمدبنمحمدبن:ط
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الفقراءمنخلقصحبتهوفيمرةحجوقد،والمحتاجينالفقراءبينففرقهاجزيلةأمواللهوحصلت

وأمر،(المحتاجينوإعانةأ،للملهوفينوإغاثةمروءةفيهوكانت،وجلعزاللهإلايعلمهملا

منأ:البيتهذامرةقال)2(.)1(البذلةثيابوعليهالناسيعظوكان،المنكرعنونهيبالمعروف

البسيط(

نجاريهصبولانجدحديثنطارحهوجدأخوالصحابفيما

وننتقصنستطيعشيخيا:فقالالحاضرينمنوكلوتةقباءعليهشابفناداه،ويتواجديكررهوجعل

منأ:أنشدتهلا.يقولماإلىفهمكيصلولايجاريكأنيرضىلامنفيهمإنوالله،بالقوم

البسيط(

محبوبالركبفيلهمحبإلاحمولهمسارتوقدالصحابفيما

يعقوبمنهبيتكلفيوالحيراحلةكلفييوسفكأنما

منكثيردمفيهاحفرةمكانهووجديجدهفلمإليهليعتذرالشابوقصدالمنبرعن)3(ونزلالشيخفصاح

أناشيدهمنكثيرةأشياء)6(خلكانابن)5(لهوذكر.البيتالشيخإنشادعندبرجليه)4(يفحصكانماكثرة

تعالئ.اللهرحمهسنةوتسعونثلاثولهالسنةهذهفيتوفيوأنه،خيرأعليهوأثنى

."الكاملو""الغابةأسد)8("مصنفالأثير)7(ابن

بنالكريمعبد(بنمحمدبنمحمدالكرمأبيأبنعليالحسنأبوالدينعزالعلامةالإمامهو

أسماءفيالغابةأسد)9("كتابمصنفالأثيربابنالمعروفالموصليالجزريالشيبانيعبدالواحد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

بمعنىبذلةلفظةاستعمالبا!نعلمهناومن(بذل:اللسان)يصانولاويمتهنيلبسما:الثيابمنوالمبذلةالبذلة

.الخروجملابسالبيتبملابسيستبدللأنه(بدلة)والصحيح،خطأالحسنالمرتبالثوب

.طروايةمنأتملأنهاوبأروايةواثرت،وزيادةنقصوفيههناعمامختلفطفيالخبر

من.:ب،أ

.(فحص)اللسان.ويحفرهبرجلهالترابفييبحث:يفحص

.خلكانابنذكروقد:ب،أ

.(484-3464/)الأعيانوفيات

-3348/)الأعيانووفيات(162)الروضتينوذيل(348-3347/)المنذريتكملةفي-الأثيرابن-ترجمة

(356-22/353)النبلاءأعلاموسير(13259/)الإسلاموتاريخ(3161/)الفداءأبيومختصر(035

الذهبوشذرات(282-6281/)الزاهرةوالنجوم(5/127)السبكيوطبقات(121-5012/)والعبر

(/7241-242).

وحدها.طعن

وحدها.طعن
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ثمانسنةإلىالمبتدأمنابتدأه،حوادثأحسنهامنوهو"التاريخفيالكامل"وكتاب،"الصحابة

كمالبعضهمووزر،الموصلملوكعندخصيصا(وكان1،بغدادإلىيترددكانوقد،وستمئةوعشرين

خمسعن،السنةهذهفيشعبانفيبهاتوفيأنإلىمعظماموقراعمرهاخرفيبهاوأقام،بيانهتقدم

الله.رحمهسنةوسبعين

.وغيره"الأصولجامع"كتابمصنففهو")1المباركالسعاداتأبو(الدينمجداأخوهوأما

فاتحالناصربنعلي)4(الأفضلللملكوزيراكان)3()2(اللهنصرالفتحأبوالدينضياءالوزيروأخوهما

.تقدمكمادمشقصاحب،المقدسبيت

،برقعيد)6(أهلمن،عمربنالعزيز)3"عبدلهيقالرجلإلىمنسوبةإنهاقيل،عمرابنوجزيرة

ذلكحررأعلمفاللهالتغلبياأوسبنعمرابناوكاملأوسوهما،عمرابنيإلىمنسوبةهيبلوقيل

.(تعالئاللهرحمه)7(خلكانابنالقاضي

الدينشرفالعلامةغالببنغنيمةبنموهوببنمباركبنأحمدبنمباركالإربلي)8(المستوفيابن

الإربلي.اللخميالبركاتأبو

كثيرةمصنفاتوله،)9(والحسابوالأدبالرجالوأسماءكالحديثكثيرةعلومفيإماماكان

،وأفادفأجاد")01(الوفيات"فيخلكانبنالدينشمسالقاضيترجمتهبسطوقد،غزيرةوفضائل

تعالئ.اللهرحمهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

هـ.606سنةوفياتفيترجمتهتقدمت

هـ.631سنةوفياتفيترجمتهسترد

.وكان:ب،أ

هـ.622سنةوفياتفيترجمتهتقدمت

التغلبي.الخطاببنعمربنالحسن:(2138/)البلدانمعجمفي

وبينوبينها،أيامأربعةبينهماالموصلأعمالمنكبيرةبلدة:ودالساكنةوياء،العينوكسر،الباءبفتح:برقعيد

.(1/387)البلدانمعجم.خراباياقوتزمنفيوأصبحت،فراسخعشرةنصيبين

.(535-3934/)الأعيانوفيات

الإسلاموتاريخ(152-4147/)الأعيانووفيات(3522/)المنذريتكملةفي-المستوفيابن-ترجمة

وشذرات(2272/)الوعاةوبغية(6318/)الزاهرةوالنجوم(53-2394/)النبلاءأعلاموسير(41/256)

فيتوفيأنهفالمعروف،غريبالسنةهذهفيالمستوفيابنترجمةالمؤلفذكر:بشارقال.(7027/)الذهب

والذهبي،(بعدهافما18الورقة6/الجمانقلائد)الشعاروابنالمنذريذكركماهـ،637سنةمحرممنالخامس

له.،إربلتاريخمنالثانيللمجلدالصقارساميالدكتورالفاضلصديقنادراسةبدبلاوتنظر.وغيرهم

.والأدبوالحساب:ب

.(4471/)الأعيانوفيات
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وستيئةوث!اثيرإحوفىللدنةخلت5ث!

991

علىووقفت،مثلهاقبلهامدرسةتبن)3(ولمببغداد)3(المستنصريةالمدرسةبناءكمل:فيها)1(

حديثوشيخ،مذهبلكلومدرس،معيدينوأربعة،فقيهاوستوناثنانطائفةكلمنالأربعةالمذاهب

ومكتمث،الطب)د(بعلميشتغلونالمسلمينمنوعشر!،طبوشيخ،)4(مستمعينوعشرةوقارئان

يومكانولما،واحدلكلوافرةكفايةفيهماوالنفقة)7(والحلوىواللحمالخبزمنللجميعوقدر)6(للأيتام

دولتهوأهلالكريمةبنفسهباللهالمستنصرالخليفةوحضربها)8(الدروسحضرترجبخامسالخميس

سماطوعمل،هؤلاءمنأحديتخلفولم،والشعراءوالصوفيةوالفقهاءوالقضاةوالوزراءالأمراءمن

وخلع،والعوامالخواصبيوتاتمنبغداددور)9(سائرإلىمنهوحمل،الحاضرونمنهأكلبهاعظيئم

وكان،)01(والمعيدينوالفقهاءالدولةرجالجميعوعلى،فيهاوالحاضرينبهاالمدرسينجميععلى

ذكروقد،(1)1الفائقةوالقصائدالرائقةالمدائحالخليفةالشعراءوأنشدت،(محموداوأمراأمشهودايوما

بهاالشافعيةلتدريس()13(وقرر،وافيا1،كافياشافيامبسوطامطولا"تاريخه"فيالساعيابنذلك)12(

الدينرشيدالعلامةالإماموللحنفية،)14(فضلانبناللهعبدأبوالدينمحيي(العلامةاالإمام(الشيخا

أبيالشيخبنيوسفالدين)16(محييالعالمالإماموللحنابلة،)15(الفرغانيمحمدبنعمرحفصأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

السنة.هذهحوادثاخرفيستردعدةأخبارالخبرهذاقبلفيهماوردوقد.وفيها:ب،أ

عنهانفيسأكتابامعروفناجيالدكتورالعلامةعميكتبوقد.بغدادعزتحكيدجلةنهرعلىهذاالناسيومإلىقائمةاثارها

.(بشار)م7591سنةبالقاهرةوطبع،م6591سنةمجلدينفيثانيةطبعثمام959سنةبغدادفيطبععلمائهاوعن

يبن.لم:ط

.يستمعون:ب،أ

بتعلم.:ب،أ

.وقرر:ب،أ

.والحلواء:ب،أ

.(بشار)"بهاالدروسحضرت":الضبطفيكونالساعيلابنالكلاميكونأو،الضبطفيالمرجحهوهذا

.دروب:ط

لمعتبرين.والفقهاءوا:ب،أ

الرائقة.والقصائدالفائقةالمدائح:ب،أ

.وذكره:ب،أ

.وقدر:ط

.(22367/)النبلاءأعلامسيرهـ.631سنةتوفيالشافعيفضلانبنيحيىبنمحمدالدينمحيهو

.(2662/)المضيةالجواهر.الحنفيةمنبالمستنصريةدرسمنأولهـوهو631سنةأيضاالفرغانيتوفي

الدين.محييالرئيس:ب
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،الملوكإلىالرسالاتبعضفيلغيبته)1(نيابةالرحمنعبدابنهيومئذعنهودرس،الجوزيبنالفرج

شيخيعينحتى،أيضانيابةالمالكيالمغربيالحسنأبوالعالمالصالحالشيخيومئذللمالكيةودرس

بها.الموقوفةالكتبوجودةنسخهاوحسنكثرتهافيبمثلهايسمعلمكتب)2(خزائنووقفت،غيره

ذلك،بعدوزرالذي)3(العلقميبنمحمدطالبأبوالدينمؤيدالمدرسةهذهلعمارةالمتوليوكان

.()4الديننصيرالوزيروعلىيومئذعليهوخلع،الخلافةدارأستاذذاكإذكانوقد

بنالرحمنعبدالمعاليأبيالقضاةبقاضيالقعدةذيعشررابعفيالشافعيةمدرسعزلثم

القضاءوليوقد،فضلانبنالدينمحييوفاةبعدوذلك،القضاءمنبيدهماإلىمضافا،)5(مقبل

بالمستنصريةا)6(الوقتآخرادرسثمعنهرضيثمعزلثم،وغيرهابالنظاميةودرسمدة،ببغدادا

تعالئ.اللهرحمهممقبلابنبعدهوليهاتوفيفلما،ذكرناكما

الصغير.بابظاهر)7(جراحمسجدالأشرفعمر:وفيها

شعرمثلشعرهأبيضدبمنهاهداياومعهالأشرفإلىالفرنجملكالأنبروررسولقدم:وفيها

أيضا.أبيضطاووس:وفيها)9(.فيأكلهالسمكفيخرجالبحرإلىينزلأنهوذكروا)8(،الأسد

سوقوشغرالصاغةسوقإليهاوحول،النحاسينقبل)01(هيالتيالقيساريةعمارةكملت:وفيها

الحدادين.عندالعتيقةالصاغةفيهكانالذياللؤلؤ

.بالزيادةالتيالدكاكينجددت:وفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

وحدها.طعن

خزانة.فيهاووقفت:ب،أ

الله.شاءإنالجزءهذامن656سنةوفياتفيالعلقميابنترجمةسترد

خلعه.الديننصير:ب،أ

هـ.963سنةحوادثفيمقبلابنترجمةسترد

السنة.أولفي:ب،أفيجاءالسنةهذهتراجمبدايةإلىالخبرهذامن

جراحفجدده،فخرب،كبيرأللجنائزمسجدأوكان.الغنمسوقبمحلةالصغيربابخارجيقع:جراحجامع

هـبعد749سنةدمرثم،جددثم،احترقثمهـ،631سنةجامعاموسىالأشرفالملكأنشأهثم،المنيحي

(226)الطالبوتنبيه(2042/)الدارس.الحاليةصورتهعلىفعمروافرمبلغلهفجمععليهقضىحريق

.(372-371)الأطلالومنادمة

.ذكروا:أ.فذكروا:ب

ومنها.:ب،أ

النحاسين.قبليهيالتيالقيساريةعمارةأكملوفيها:ب،أ
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وتجارالصياغوسكنها،زماننافيقيساريتانالجديدةالصاغةهذهشرقيجددتوقد:قلت

.المعمورالجامعوقف(وجميعهما)1حسنتانوهما،الذهب

:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوممن

الدينسيفالشيخ،)3(التغلبيسالمبنمحمدبنعليأبيبنعليالحسنأبو)2(الآمديالسيف

الدمشقي.ثمالحمويثم،الامدي

دقائقو"،الكلامفي"الأفكارأبكار"ذلكمن،ذلكوغيرالأصلينفيالمصنفاتصاحب

شافعيافصارالمذهبحنبليوكان،الفقهأصولفي"الأحكامإحكامو"،الحكمةفي")4(الحقائق

وقد،القلبرقيق،البكاءكثير،الصدرسليم،الأخلاقحسنوكان.خلافياجدليامنطقياأصوليا

بنيملوككانتوقد،صحةلغالبهاليسأنهالظنعلىيغلبوالذي،بصحتهاأعلماللهبأشياءفيهتكلموا

،)د(العزيزيةتدرش!المعظمإليهفوضوقد،كثيرايحبونهلاكانواوإنيكرمونهوالكاملكالمعظمأيوب

والفقه،والحديثالتفسيربغيرأحديشتغللاأن)6(بالمدارسونادىعنهاعزلهدمشقالأشرفوليفلما

فيالسنةهذهفيبدمشقتوفيأنإلىبمنزلهالدينسيفالشيخفأقام،نفيتهالأوائلبعلوماشتغلومن

.)7(
.قاسيونبسفحبتربتهوددن،صمر

ثم،الحنبلي)9(المنيبنفتيانبننصرالفتحأبيعلىببغداداشتغلأنه)8(خلكانابنالقاضيوذكر

وزوائد(1)1الخلاففيالشريفطريقةوحرر،وغيره1()0فضلانابنعنفأخذالشافعيمذهبإلىانتقل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

وقف.والجميعحسنتانوهماالذهبوتجارالصواغوسكنها:ب،أ

المنذريوتكملة(458-8457/)الزمانومرآة(161)للقفطيالحكماءتاريخفي-الآمديالسيف-ترجمة

(3163/)الفداءأبيومختصر(492-3392/)الأعيانووفيات(161)الروضتينوذيل(3935-036/)

الإسنويوطبقات(125-5124/)والعبر(367-22364/)النبلاءأعلاموسير(4/105)الإسلاموتاريخ

-)7/253الذهبوشذرات.(1/925)المحاضرةوحسن(6/285)الزاهرةوالنجوم(137-138)

254).

.مصادرهعنهناوما.الثعلبي:الأصولفي

الأشبه.هووالمثبت.الرقائقدقائق:ب،أ

.(61-06)الطالبتنبيهمختصرفيالعزيزيةوالمدرسة،تصحيفوهو،المعزية:ب

.المدارسفي:ب،أ

السنة.هذهمنصفرفيبدمشقتوفي:ب،أ

مختلفة.برواية(339/)الأعيانوفيات

هـ.583سنةوفياتفيالمنيابنترجمةتقدمت

هـ.063سنةحواشيفيعنهالحديثتقدم

.ب،أمنهناوما"للشريفالخلافطريقةوحفظ":ط
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فأعادالمصريةالديار)2(إلىثم،المعقولبعلومواشتغلالشامإلىانتقلثم،الميهني)1(أسعدطريقة

وانتشرتفضلهبها)5(واشتهر،الظافريبالجامعوتصدر،)4(الصغرىبالقرافة)3(الشافعيبمدرسة

فطلبوا،والانحلالوالتعطيلالأوائلبمذهبباتهامهخطوطهموكتبوافيهفسعواأقوامفحسده،فضائله

الكامل،منأ:فكتبيوافقهمأنبعضهممن

وخصوملهأعداء)6(فالقومسعيهينالوالمإذالفتىحسدوا

نأإلىبيتهولزمعنهاعزلثم،بالعزيزيةفدرسدمشقإلىتحولثمحماهإلىالدينسيف)7(فانتقل

عنه.وعفاتعالئاللهرحمهعاماثمانونوله،السنةهذهفيمات

)01(الدينفلكغلام)9(الفلكي(الحنفيأمنكورسالدينر!تالأمير(الحنفية1)9!(الركنيةواقف

.)11(لأمهالعادلالملكأخي

إلىالسحروقتليلةكلفيينزل،الأمراءخيارمنالرجلهذاوكان،تقدمكماالفلكيةوقف

كثيرالكلامقليلوكان،الجماعةمعفيهالصلواتحضورعلىويواظب)13(بطوافةوحده)12(الجامع

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

السابق.الجزءهـمن527سنةحوادثفيالميهنيأسعدترجمةتقدمت

المصرية.الديارإلىثمدمشقإلىانتقلثم:ب،أ

اللهرضيالشافعيالإماملضريحالمجاورةبالمدرسةالإعادةوتولى.خلكانابنوعبارة.الشافعيةبمدرسة:ط

عنه.

وحدها.طعن

.الأعيانوفياتعنمستدركة

.والناس:ب،أ

الدين.سيفالشيخوانتقل:ب،أ

فيمعروفةموجودةتزاللاالمدرسةهذه):(هأص)الصالحيةتاريخهامشفياللهرحمهدهمانالشيخقال

فيتزيدكوفيةخطوطفيهاالطريقمنترىالشماليةوجبهتهاالأولبتخطيطهاتحتفظوهي.الاكرادحيمنتصف

مفترقعلىالنورأبيجامعخلفاليومالركنيةالمدرسةتقع:قلت.إليهاالنظريلفترونقالهاوتجعل،جمالها

الدين.ركنبحي:الاكرادحيسميالدينركنوبصاحبهاوبهاثلاثةطرق

951و1253/)والدارس(4/106)الإسلاموتاريخ(8296/)الزمانمراةفي-منكورسالدينركن-ترجمة

ومنادمة(258-7257/)الذهبوشذرات(52-94)الصالحيةوتاريخ(98)الطالبتنبيهومختصر(52.و

.(171)طلاللأا

السابق.الجزءهـمن995سنةوفياتفيترجمتهتقدمت.حبذربنشيروهبنسليمانالدينفلك

تحريف.وهو،لأنه:ط

لجوامع.ا:أ

.(94)الصالحيةتاريخهامش.الليلفيالإنسانيحملهسراجأومصباح:الطوافة
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وحين،تربةعندهاوعملكثيرةأوقافاعليهاووقف،قاسيونبسفحالركنيةالمدرسةبنىوقد،الصدقات

)1(صو-".
تعالئ.اللهرحمهإليهاحملجرودبمريهتو!ي

الشافعي.الجيليغنائمبنالمظفربنسليمان(داودأأبو)2(الدينرضيالعالمالإمامالشيخ

مننحوالمذهبفي4"لمكتابله،طويلةمدةللطلبة)3(والمشتغلينبهاوالمفتينبغدادفقهاءأحد

اللهرحمهتوفي،ظريفالطيفاوكان.المستغربةوالأقوالالغريبةالوجوهفيهيحكي،مجلداعشرخمسة

.ببغداد)3(السنةهذهمنالأولربيعثالثالأربعاءيوم

.)6(المصريطيالشيخ

شرقيالقلانسيبنيدارعندالصناديقمنهايباعالتيالرحبةعندأبدمشقلهزاويةفيبالشاممدةأقام

تعالئ.اللهرحمهالمذكورةبزاويتهودفنالأكابرإليهيتردد،زاهداكيسا7(لطيفاصاوكان،اسامةحمام

،والوهادوالجبالالبراريوسكنواالبلادجابواالذينالزهادالعبادأحد)8(الأرمنياللهعبدالشيخ

والسياحاتوالمجاهداتوالمكاشفاتالأحواللهكانتوممن،والأوتادوالأبدالبالأقطابواجتمعوا

ثم،حنيفةأبيمذهبعلىالقدوريكتابوحفظبدايتهفيالقرآنقرأوقد،والجهاتالنواحيسائرفي

.قاسيونبسفحودفنبهاماتحتىبدمشق)9(عمرهآخرأقامثم،والرياضاتبالمعاملاتاشتغل

حسنة.أشياءعنهحكيوقد

منهاأستطعملاأنفآليتبدخولهانفسيفطالبتنيببلدةالسياحةفيمرةاجتزت:قالأنه:منها

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

قلت:(2013/)البلدانمعجم.دمشقغوطةأعمالمن،معلولاإقليممن:بالفتح-وجرود.حدود:ط

.جيرودعصرنافيوتسمى

النبلاءأعلاموسير(14/44)الإسلاموتاريخ(3/362)المنذريتكملةفي-الجيليالرضي-ترجمة

.(377-1/376)الإسنويوطبقات(556/)السبكيوطبقات(22037/)

المشتغلين.:ب

.(1377/)الإسنويطبقات.الإكمالاسمه

وهو،الماضيةالسنةفيتقدمتوقد،الكاملصاحبالأثيرلابنمختصرةترجمةالنسخبعضفيهذابعدتأتي

.الصواب

.(41/45)الإسلاموتاريخ(8544/)الزمانمرآةفي-المصريطي-ترجمة

كيسا.زاهدأعابداوكان:المرآةوفي،ظريفا:ب،أ

المنذريوتكملة(457-8454/)الزمانمرآةفي-يونسأبيبالأرمنيالمعروفيونسبناللهعبد-ترجمة

الذهبوشذرات(6285/)الزاهرةوالنجوم(4/147)الإسلاموتاريخ(161)الروضتينوذيل(3373/)

(/7255-256).

بدمشق.أمرهاخرفيأقامثم:أ
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فلحقني،هاربأالبلدمنوخرجت،منهفخفتشزراإليفنظرغسالبرجلفمررتودخلتها،بطعابم

فيالثيابوتغسلالمقامهذافيوأنت:لهفقلت،البلدمنخرجتفقدكل:)1(فقالطعامومعه

فياستعملكولو)2(دلهعبدأوكن،عملكمنشيءإلىتنظرولارأسكترفعلا:فقال؟الأسواق

الطويل(منأاللهرحمهقالثم،بهفارضالحش)3(

ومرحباأهلأالموتلداعيوقلتوطاعةسمعاقلتمتقيل)4(ليولو

إلى)6(عندكم)د(الطرقأقربمامسلميا:ليفقالصومعةفيبراهبسياحتيفيمرةاجتزتوقال

رجلإذاالحجزمنبمكةكنتفلما،صومعتهإلىرأسهفردقال،النفسمخالفة:قلت؟وجلعزالله

بالذي:قال؟هاهناإلىوصلتبم:قلت،الراهبأنا)7(فقال؟أنتمن:فقلتالكعبةعندعلييسلم

فأسلمتحقأنهفعلمت،)8(فأبتنفسيعلىالإسلامعرضتا:قالأنهأروايةوفي.(ليأقلت

وأنجح.فأفلح،وخالفتها

عندهمفكنتوثاقيوشدوافقيدونيفأخذونيالفرنجحراميةإذ)9(لبنانبجبليومذاتأنابيناوقال

نحوهمأقبلواقدالمسلمين)01(حراميةإذموثوقأنافبينا،ونامواشربواالنهاركانفلما،حالأضيقفي

كانوقدهذافعلتكيف:فقالوا،المسلمينأولئكمنفسلمواهنالكمغارةإلىفلجؤوافأنبهتهم

شيئاعليفعرضوا،أغشكملاأنالصحبةحقمنفكانأطعمتمونيإنكمفقلت؟أيديهمعلىخلاصك

.(1وأطلقوني)1فأبيتالدنيامتاعمن

عندهجلستفلما،مالحاسمكاأكلتقدوكنتالمقدسببيتمرةزرته:قال)12(السبطوحكى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.وقال:ب،أ

.فإن:ط

تحريف.وكلاهما.الخشفيالمرآةوفي.الجيشفي:ط

لي.قلتولو:الزمانمرآةفي

الطريق.أقربمامسلمياليفقالصومعتهفي:ب،أ

الله.إلىعليكمالطريق:ب

.قال:ب،أ

فأبته.:ب،أ

.لبنانجبلعلىليلةذاتأناوبينا:قال:ب،أ

حراسة.:ب،أ

فأطلقوني.:ب،أ

مختلفة.أخرىبرواية(8456/)الزمانمراة
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احمروقدالإبريقإلىيدهفمد،منهأستحييفجعلتباردمالمح!فيهإبريقجانبهوإلىشديد)1(عطشأخذني

فشربت.،تكاسركم،خذوقالوناولنيوجهه

قبلالدينصلاحالملكعمارةعلىجديداقائمابعدسورهاكانالمقدسبيتمنارتحللماأنهوذكر

هذافيتعملوهيبالمعاولكأني:وقال،السورإلىونظريودعهملأصحابهفوقف،المعظميخربهأن

.قالكما)2(فكان،المسلمينمعاولبل:فقال؟الفرنجأوالمسلمينمعاول:لهفقيل،قريبعماالسور

اللهعبدالشيخيديعلىأسلموأنهأرمنيأصلهإنويقال!،حسنةكثيرم!أحوالنلهذكرتوقد

ء-)4(.-

كبرانسبرنسنوعليهاليونينياللهعبدالشيخعلىقدموانه،!وليهمنروميأصلهبلوقيل،اليونيني)3(

وقد،الخليفةامرأةدايةأمهكانتوقد.العالمينلربأسلمت:فقال!.)5(أسلم:لهفقال،الرهبان

فأطلقه.الخليفةوعرفه،ذلكبسبباللهفسلمهغريبه!6(كائنةلهجرت

وستمنةوث!ثيواثنتيرلللنةخلت5ث!

خواطىءفيهبالعقيبةكانالذيالزنجاريابنخانالعادلبن،موسىأالأشرفالملكخرب:فيها

منه.تعالئاللهتقبل،)8(التوبةجامعسمي)7(مكانهجامعبعمارةوأمرفهدمه،متعددةومنكراتوخمور

الحلبي.لثمدادبنتميمبنرافعبنيوسفالدينبهاءالقاضيتوفي:وفيها()9(شدادابنالقاضي

الكثيرسمعوقد،ذلكوغيرالناسوأيامبالتواريخعلمله،والسيادةالعلمبيتمنرؤسائهاأحد

.وحدث

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

:جدا.مط

.نوكا:ب،أ

ني.ليوناا:ب،أ

الإسلامتاريخوالأرمويالأرمنيفيهيقالأنهإبراهيمابنهترجمةفيالذهبيوذكر:بشارقال.وحدهاطعن

أرمويا.هناكوسينسبهالمجلدهذامن296سنةوفياتفيإبراهيمولدهترجمةوستأتي(51/474)

أسلمت.:ب

بعضهما.منويسمعانيتزاورانوكاناوصديقهصاحبهفهو(8457/)الزمانمرآةفيالحادثة

يسمى.:ب،أ

دمشق.فيالعقيبةمحلةفياليومإلىقائمأالمسجدهذايزاللا

-784/)الأعيانووفيات(163)الروضتينوذيل(385-3384/)المنذريتكملةفي-شدادابنترجمة

(387-22384/)النبلاءأعلاموسير(41/59)الإسلاموتاريخ(641-3163/)الفداءأبيومختصر(001

النهايةوغاية(117-2115/)الإسنويوطبقات(152-5151/)السبكيوطبقات(5132/)والعبر

.(277-7276/)الذهبوشذرات(6392/)الزاهرةوالنجوم(2593-693/)
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أي)3(بنمحمدبناللهعبدبنالمطهربنالممملامعمدا!ديقلثم!ابوالتنميخ)2(()1،عصرونأياب!ا

أيضا.الحلبيعصرون

أمراضفاعترته،الجماعمنيكثرشيخاوكان،سريةعشرينمننحولهكانتعابدأزاهدأفقيهأكان

الدين.وتاجالدينقطبوالدوهو،بقاسيونودفنبدمشقوماتفأتلفتهمختلفة

الشافعي.الجيليالعزيزعبدمحمدأبوا!دينصائنالعالمالإماموالشيخ()4(الجيليالدينصانقأ

أبيللشيخ"التنبيهعلىشرح"وله،ببغدادالنظاميةبالمدرسةالمشتغلينالمفتينالفقهاءأحد

تعالئ.اللهرحمهالأولربيعفيتوفي.إسحاق

بنمحمودبنحميدبنحمدمحمدآبوالأديبالخطيبالعالمالإماموالشيخ()5(مفتاحابنالأديبا

الفقيه،لأهلهاوالمفتيبهاالخطيب،الدنيسر!)6(التصيميمفتاحبنالفرجأبيبقالحسنأبيبنحميد

الشافعي.

الساعيابنعنهوأنشد.كتباصنفوقد،إليها)8(المشار)7(بلدهإلىعادثم،بالنظاميةببغدادتفقه

الطويلامنا:ا)9(منهسماعأا

الفردالعلمبابة)01(عنبإسنادهاصبابتيالغرامأحاديثليروت

نجدرباعنالغضاواديعنالدوحعنالحمىعنالنسيممروحدثني

لحديفيأوسدحتىيبرحافلنتلازماقدوالأسىغراميبأن

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

(41/72)الإسلاموتاريخ(162)الروضتينوذيل(954-8584/)الزمانمراةفي-عصرونأبيابن-ترجمة

.(7261/)الذهبوشذرات(6287/)الزاهرةوالنجوم

لرئيس.وا:ب،أ

.مصادرهعلىواستدركتالأصولفيليست

(374-1/373)الإسنويوطبقات،الحسينية:(5/701)السبكيطبقاتفي-الجيليالصائن-ترجمة

.(434/)الميزانولسان

الصالح،إبراهيمالصديقالزميلبتحقيق-البشائردارطبعة-(134)دنيسرتاريخفياللمشابنمفتاحلابنترجم

بينهماماردينقربالجزيرةنواحيمنمشهورةعظيمةبلدةوهيدنيسرإلىونسبته(1/546)الوعاةوبغية

.(2478/)البلدانمعجم.حصارقوجوهوآخراسمولها،فرسخان

تحريف.؟ينوريلدا:ط

.المشاروكان:ب،أ

لها.المشار:ب

وحدها.طعن

له.يصلحأي.بابتهوهذا:بوب:القاموسوفي.باته:ط
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)2(الشهابوفاة)1(الذيلفيشامةأبوالدينشهابالشيخأرخوقد(السهرورديالشهابأ

وثلاثينتسعسنةفيمولدهأنوذكر،السنةهذهفي"المعارفعوارف"صاحب)3(السهروردي

.تقدمكماثلاثينسنةفيوفاتهأرخ)5(فإنه4()السبطوأما.التسعينجاوزوأنه،وخمسمئة

الموصليالأسديمحمدبنعتبةبنتميمبنرافعبنيوسفالمحاسنأبو)6(بحلبالقضاةقاضي

(الأوقافونظرأالقضاءووليبحلبأقام،الملوكعندوجاهةذامقرئأأديبافاضلارجلأكان،الشافعي

تعالئ.اللهرحمهالسنةهذهفيتوفي،وشعرتصانيفوله،بها

حفصأبوهو،الاتحاد)8(إلىالمنسوبينالمتصوفةطريقةعلىالسلوكفيالتائيةناظم)7(الفارضابن

.والوفاةوالدارالمولدالمصري،الأصلالحموي،عليبنالمرشد)9(بنعليالحسنأبيبنعمر

المشارقصيدتهبسببمشايخنامنواحدغيرفيهتكلموقد،والرجالالنساءفروضيكتبأبوهوكان

قاربوقدالسنةهذهفيمات.عليهوحط1(")ميزانه"فيالذهبياللهعبدأبوشيخناذكرهوقد،إليها

.)11(السبعين

وستهئةوثلماثيوثلماثصسنةخلت5ث!

وخرب،بلادهمامنالرومجيشأفسدهكانماوأصلحا،الفراتالأشرفوأخوهالكاملقطع:فيها

أقبلواالتتاربأنالموصلصاحبالدينبدركتابوجاء،شديدابأسابدنيسروأحل،الزهاقلعةالكامل

بلادهماإلىالرومجيشوعادسريعادمشقإلىالملكانفرجع،فارسبخمسمئةطلبكلطلببمئة

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

.السهرورديترجمةتقدمت

.(631)الروضتينذيل

الدين.شهاب:ب،أ

.(8944/)الزمانمرآة

فإنما.:ط

عليه.تكررأنهفالظاهر،أسطرقبلترجمتهوتقدمت،شدادابنهو

أبيومختصر(456-3454/)الأعيانووفيات(938-3388/)المنذريتكملةفي-الفارضابن-ترجمة

-6288/)الزاهرةوالنجوم(366-1/2368)النبلاءأعلاموسير(41/76)الإسلاموتاريخ(3641/)الفداء

.(268-7261/)الذهبوشذرات(1/642)المحاضرةوحسن(592

بين.تحريفوهو.الإلحادإلى:ب

الرشيد.:ب،أ

.(2266/)الاعتدالميزان(

.مصادرهجميعفيكماسنةوخمسينستاعاشلأنهخطأالروايتينوكلا.التسعين:ب،أ(
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.(1،)أعلمتعالئواللهبلادهمإلىذلكعامهمالتتارورجعت،كانكماالحصاروأعادوابالجزيرة

والمشاهير:الأعيانمنفيهاتوفيوممق

ثلاثين.سنةفيترجمتهتقدمتوقد،الشاعرعنينابن()2(عنينابنأ

بنجبريلبنبهرامبنشجربنعيسىوهو،المشهور"الديوان"صاحبالشاعر)4()3(الحاجري

الإربلي.طاشتكئنبنخمارتكين

إلىكتبوأنهصاحبهمكانأنهوذكر،كثيرةشعرهمنأشياءوذكر)5(خلكانابنترجمه،مطبقشاعر

)6(
البسيط،منأ:منهيستوحشعيسىالدينضياءخيه

الأملقربهمنيافراقكمنيرمؤسوىأبقىمايعلمالله

يصلماقبلشوقامتفرئماتعزيةواستودعهكتابكفابعث

الكامل،منأ:تعالئاللهرحمهالخالفيلهوذكر

وضياءظلمةفيالورىأمسىوجبينهشعرهمنومهفهف

سوداءبنقطةالشقيقكلخدهفيالذيالخالتنكروالا

خلفبنفرح)9(()8(بنالجميلأبنمحمدبنعليبنالحسنبنعمرالخطابأبو)7(دحيةابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

وحدها.طعن

هـ.635سنةهوامشفيومصادرهاعنينابنترجمةتقدمت

(505-3105/)الأعيانووفيات(244-024الورقة5/)الشعارلابنالجمانقلائدفيالحاجريترجمة

وشذرات(192-6592/)الزاهرةوالنجوم(434-22343/)النبلاءأعلاموسير(41/82)الإسلاموتاريخ

يكنولمالاثارسوىمنهااليوميبقلمبالحجازبليدةحاجرإلىنسبةالحاجريأنوفيه(275-7272/)الذهب

هـ.622سنةالمصادرأغلبفيووفاته،كثيراشعرهفياستعملهالكونهإليهانسببلمنهاالحاجري

دحية.ابنترجمةأبعدفيالترجمةهذهجاءت

.(535-3205/)الأعيانوفيات

.الأعيانوفياتفيكماخلكانابنأخايقصد

(045-3/448)الأعيانووفيات(163)الروضتينوذيل(8/258)الزمانمراةفي-دحيةابن-ترجمة

(593-22/938)النبلاءأعلاموسير(1422-40142/)الحفاظوتذكرة(14/113)الإسلاموتاريخ

-6592/)الزاهرةوالنجوم(4292/)الميزانولسان(135-5134/)والعبر(2252/)الاعتدالوميزان

.(281-7028/)الذهبوشذرات(2182/)الوعاةوبغية(1/166)المحاضرةوحسن(692

جميل.تصغيروهولاموبعدهاتحتهامنالمثناةالياءوتشديدالميموفتحالجيمبضمقئدهالذيخلكانابنعنزيادة

مهملة.حاءبعدهاالراءوبسكونالفاءبفتحخلكانابنقيدها:وفرح.تحريفوهو؟فرج:ط
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شيخ،الحافظ)د(الكلبيخليفةبن)4(دحيةبنأحمدبنبدربن)3(ملالبنمزلال)2(بن)1(قومسابن

بها.الكامليةالحديثدارمشيخةباشرمنأولوهو،الحديثفيالمصريةالديار

الناسفترك،كلامهفيويتزيد،فيهموالوقيعةالمسلمينثلبفيعنينكابنكانوقد:السبطقال

وأهانه،الحديثدارمنهأخذحالهلهانكشففلما،عليهمقبلاالكاملكانوقد،وكذبوهعنهالرواية

مصر.بقرافةودفنبالقاهرةالأولربيعفيوتوفي

حسنة.أبياتفيهالسخاويوللشيخ:)6(شامةأبوالدينشهابالشيخقالوقد

أمهأنوذكر:قال)8(،خطه)7(منكتبهأنهوذكر،تقدمكمانسبهسياقبعدخلكانابنالقاضيوقال

بنمحمدبنعليبنجعفربنالحسينبناللهعبدبنموسىالبسامأأبيابناللهعبدأبيبنتالرحمنأمة

وذ"بخطهيكتبكانفلهذا،طالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبنمحمدبنجعفربنموسىبنعلي

.")9(والحسيندحية:النسبين

به،يتعلقوماالحديثلعلممتقناالفضلاءومشاهيرالعلماءأعيانمنوكان:)01(خلكانابنقال

واجتازالعراقإلىثمالشامإلىرحلثمالمغربببلاداشتغل،وأشعارهاالعربوأيامواللغةبالنحوعارفا

فعمل،النبويبالمولديعتنيالدينزينبن1()1الدينمظفرالمعظمملكهافوجد،وستمئةأربعسنةبإربل

سمعناهوقد(قال)12.ديناربألففأجازه،بنفسهعليهوقرأه،"المنيرالشراجمولدفيالتنوير"كتابله

وستمئة.وعشرينست)14(سنةفيمجالسستةفيالمعظم)13(الملكعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

12(

13(

14(

مهملة.سينوبعدهاالميموكسر،الواووسكونوفتحهاالقافبضمخلكانابنقيدهاوقد،قرمس:ب،أ

.لامألفاللاموبعد،الزايوسكونالميمبفتحخلكانابنقيدها

.لاموبعدهاألفاللاموتشديدالميمبفتحخلكانابنوقيدها؟بلال:الأصولفي

الكلبيدحيةوهوتحتهامنمثناةياءوبعدهاالمهملةالحاءوسكون،وفتحهاالمهملةالدالبكسرخلكانابنقيدها

.!اللهرسولصاحب

مصر.إلىصارثمكانقاضيهاالسبتيالمغربي:ب،أفيبعدها

مختلفة.برواية(8462/)الزمانمراة

الروضتين.ذيلمنطبعفيماأجدهلم

.(3484/)الأعيانوفيات

.الأعيانوفياتفيماويوافق،بأعنهناوما.والحسينوالحسندحيةابن:ط

.(3944/)الأعيانوفيات

هـ.063سنةوفياتفيكوكبريترجمةتقدمت

.(3944/)الأعيانوفيات

.السلطان:ب،أ

وعشرين.خمسسنةفي:الوفياتفي
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.مفيدةحسنةأشياءمنهوكتبت،الكتابهذاعلىوقفتوقد:(\قلتر

وأربعينتسعأوستاوقيل،وخمسمئةوأربعينأربعسنةفيمولدهوكان:"خلكانابنقال

.(!3/وخمسمئة

السنة.هذهفيوتوفي

بسنة.بعدهوتوفي،بمصرالكامليةالحديثداربعدهباشرقدعثمانعمروأبوأخوهوكان

صلاةقصرفيحديثوضعإلىبعضهمونسبه،الكلاممنبأنواعفيهالناستكلموقد:قلت

المنذرابنذكرهكماالعلماءأجمعوقد،رجالهكيف"!"لنعلمإسنادهعلىأقفأنأودوكنت،المغرب

وكرمه.بمنهوعنهعنايتجاوزوتعالئسبحانهوالله،لأ*يقصرلاالمغربأنعلىوغيره

الحسينأبيالحافظبنمحمدصادقأبوالمفيدالمتقنالمحدثجمعهجزءعلىوقفتوقد61

أقوالفيهجمع،هذادحيةبنالخطابأبيشيخهترجمةفي)/1"العطاريالقرشياللهعبدبنعليبنيحيى

أعلمفاللهبسببهالقضاءوليأنهبعضهموذكر.وطلبهواشتغالهومنشئهمرباهفيوالكلامثلبهفيالناس

ثلاثمئة.بعدمننسلهانقطعأنهالكلبيدحيةإلىنسبهادعائهفيالناسطعن

السريع(من(ألا"قولهوهماالشهيرينالبيتينتينكفيه)8"عنينلابنوأنشد

والإفكبالبهتانإليهتفتريفكميعقبلمدحية

شكبلاكلبمنأنكسوىشيءالناسعثدصحما

بنعليالحافظعنالنجارابنالحافظشيخهعنذكرهماالجزءهذافيرأيتماأقبحمنوإن

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

تعالئ.اللهرحمهكثيرابنهوالقائل

.(3035/)الأعيانوفيات

.بيروتفيالأعيانوفياتمنطبعفيماالقوسينبينمايردولم،وخمسمئةوأربعينسبعأوستةوقيل:ب،أ

ليعلم.:ب،أ

تقتصر.لا:ب،أ

.طفيليسالترجمةاخرإلىهنامن

(131الورقة1/)للبرزاليالمقتفيكتابمنوالتصويب،تحريفوهو،"العطاردي":النسخبعضفيوقع

.(بشارهـ)686سنةهذاالعطاريصادقأبووتوفي(51/582)الإسلامتاريخفيالذهبيوخط

البيتين.تانك:أوفي؟البيتينقائل:ب

.(022)عنينابنديوان

تنتمي.فكم:الديوانوفي،يعترى:ب

هـ.643سنةوفياتفيترجمتهستردالنجارابن
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فأجبته،حديثعنالسلطانفسألني.السلطانمجلسفيدحيةوابنأنااجتمعت:قالأنهالمفضل

إسنادأيلهتذكرلملم:دحيةابنليقالخرجنافلما،إسنادهيحضرنيفلم؟رواهمن:ليفقال!،فيه

فيمتهاونأنهفعلمت،أعينهمفيفعظمت.لاأمصحيحهوهليدرونلامجلسهحضرومنفإنهشئت

الإسعردي)2(عباسبنمحمدبنعبيدالدينتقيالفقيهوحدثني:قال!ثم.الكذبعلىجريءالدينأمور

بناللههبةبنعليالحسنأبيالدينبهاءالمسلمينمفتيالأنامأوحدالعالمالإمامالفقيهشيخناعن

الشامإلىخرجقدالكاملالملكالسلطانكان:قال!أنهالجميريابنيعنياللخميالمسلمبنسلامة

،المغربصلاةفحضرالشيوخشيخبنالدينمعينالشيخوولدمعهدحيةبنعمرالخطابأبوفخرج

:الشيوخشيخابنقال!،الصلاةمنفرغأنفلما،ركعتينالمغرببهمفصلىدحيةابنالسلطانفقدم

فلانأخبرناوقد،لاكيف:دحيةابنفقال!،السفرفيالمغربصلاةقصريجوزالأئمةمنأحداأعلمما

،الشيوخشيخابنيجبهفلم؟!السفرفيالمغربقصرأنهمج!ي!اللهرسول!إلىإسنادهوسرد،فلانعن

حاله.عنوسكت

هذاومثل.وغيرهالمنذرابنذكرهكما،العلماءعليهأجمعلمامخالففاحشوضعهذا:قلت

.،أعلمواللهثانياإعادتهعلىيقدرلاوواصفه،يضبطهلمسامعهلأنيحفظلاالإسناد

ونشمثثقوتاإاتيك%ربحسنةخف!35ت!

ذراريهم،وسبواأهلهافقتلواعنوةفتحوهاحتىالأسوارونقبوابالمجانيقإربلالتتارحاصرت:فيها

وانشمرواعنهافأقلعواالشتاءفصلفدخل،الخليفةجهةمنالنائبوفيها،مدةالقلعةعليهموامتنعت

.:التتارفانهزمجيشالهمجهزالخليفةإنوقيل،بلادهمإلى

المنذريعليهذيلالذي"النقلةوفيات"كتابهـصاحب161سنةالمتوفىالمالكيالمقدسيالمفضلبنعليهو(ألم

.(بشار)

هـ(296)سنةتوفي،إسعردإلىمنسوبوهو،تحريفوهو،بالفاء"الاسفردي":النسخبعضفيوقع)2(

.(بشار)(51/752)للذهبيالإسلامتاريخفيوترجمته

.(بشار)العطاريصادقأبيشيخيعني)3(

الشيخبنتابنالمدرسالخطيبالشافعيالمصرياللخميالمسلمبنسلامةبناللههبةبنعليأبوالحسنبهاءالدين)14

أعلامسير.زمانهمسندالتصونحسنالجلالةوافرالفتاوىمسددهـوهو964سنةتوفي.الجميزيالفوارسأبي

.(254-23253/)النبلاء

وحدها.طعناثأ!

.فانهزمواجيشاإليهمجهز:بلا()6
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جلالجيشمنتبقواالذينالخوارزميةكيفاحصنصاحبالكاملبنأيوبالصالحاستخدم:وفيها

.أيوبالصالحجأشفقوي،الروميعنوانفصلواالدين

جازإذالدوابهوعلفالهقوةلتكونالرقةالكاملأخيهمنالعادلبنموسىالأشرفطلب:وفيها

الأشرففأرسل؟أميةبنيمملكةدمشقمعهأنيكفيهأما:الكاملفقال،البواكيرفيأخيهمعالفرات

يعملأيش:وقال،الجوابلهفأغلظ،ذلكفيالكاملإلىالمسيريبن)1(الدينفلكالأمير

بينهما،الوحشةوبدت)3(لذلكالأشرففغضب.لصناعتهموتعلمهللمغانيعشرتهيكفيه؟)2(بالملك

عمرطالفلو،الكاملأخيهعلىالملوكأولئكفحالفالشرقوبلادوحلبحماةإلىالأشرفوأرسل

الكامل،أخيهوشحوشجاعتهلكرمهإليه)4(الملوكميللكثرةوذلك،أخيهعلىالملكلأفسدالأشرف

تعالئ.الثهرحمهالداخلةالسنةأولفيمنيتهأدركته)5(ولكنه

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

ابنغازيالدينغياثالظاهرالملكالسلطانبنمحمدحلبصاحبالظاهر)6((بنأالعزيزالملك

الشريف.القدسفاتحالدينصلاحالناصرالملك

الملكبنتالخاتونالعزيزأموكانت،الناصرأياممنحلبملكأصحابالناصروابنهوأبوهوهو

سنة،وعشرونأربعالعمرمنولهتوفي،عفيفاكريماالصورةحسنوكان،أيوببنبكرأبيالعادل

ولدهبعدهالملكفيوقام.تعالئاللهرحمهالأمراء)7(منوكان،الدينشهابالطواشيدولتهمدبروكان

أعلم.وتعالئسبحانهوالله،يوسفالدينصلاحالناصر

.الرومبلادصاحبالدينعلاءالملككيقباذ)8(الرومصاحب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.911المنصوريالتاريخهامشهـ.643سنةتوفيالمسيريبنالدينفلك

الملك.في:ب،أ

وتنمر.ذلكعند:ب،أ

الكامل.أخيهعلىالملوكميل:ب

أدركته.ولكنالكاملأخوهوشح،وشجاعةوكرمهلكرامته:ب،أ

(4/1157)الإسلاموتاريخ(165)الروضتينوذيل(8465/)الزمانمرآةفي-محمدالعزيزالملك-ترجمة

.(29)القلوبوترويح(7492/)الذهبوشذرات(6792/)الزاهرةوالنجوم(4653/)بالوفياتوالوافي

.الأمراءأعدادمن:ب

وسير(4/1153)الإسلاموتاريخ(165)الروضتينوذيل(8465/)الزمانمرآةفي-الرومصاحب-ترجمة

علاءالسلطانالمصادرهذهفيواسمه(7492/)الذهبوشذرات(5913/)والعبر(2324/)النبلاءأعلام

السلطانبنأرسلانقلجالسلطانبنمسعودالسلطانبنأرسلانقليجالسلطانبنكيخسروالسلطانبنكيقباذالدين

السلجوقي.قتلمشبنسليمان
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بلادعلىاستولىوقد،وأولدهاابنتهالعادلزوجهوقد،سيرةوأحسنهمالملوكأكابر)1(منكان

الله.رحمهماموسىالأشرفمعالخوارزميةوكسر،محمدالكامليدمنأكثرهاوأخذوقتفيالجزيرة

بنالوهابعبدبننجمبنالرحمنعبدالدينناصحالشيختوفيالمحرمثالثفي)2(الحنبليالناصح

عنه.اللهرضيعبادةبنسعدإلى)3(ينتسبونوهم،الشيرازيالفرجأبيالشيخ

بعضفييعظوكان،الحديثوسمعالقرآنوقرأ،وخمسمئةوخمسينأربعسنةالناصحولد

درسمنأولوهو،الغنيعبدالحافظ)5(الشيخحياةفيوعظأنهقبل)4(ذكرناوقد.الأحيان

وكان،)8(البغداديالمنيابنعلىاشتغلوقد.)7(مصنفاتوله،بنيتوله،بالجبلالتيبالصاحبة)6(

الله.رحمههناكودفنبالصالحيةوفاتهوكانت،صالحافاضلا

التاجر.المهاجر)9(بنالكمال

،بقاسيونفدفنبدمشقالأولىجمادىفيفجأةمات،الناسإلىوالإحسانالصدقاتكثيركان

حبةمئةفيهاسبحةذلكمن،دينارألفثلاثمئةمنقريباالتركةفبلغت،أموالهعلىالأشرفواستحوذ

الحمامة.بيضةمثل(01()واحدةكل،لؤلؤأ

دحية.بنالخطابأبيالحافظأخو1()1دحيةبنعثمانعمروأبوالحافظالشيخ

.الملوكأعدلمن:ب،أ(1)

الروضتينوذيل(043-3942/)المنذريوتكملة(464-8463/)الزمانمرآةفي-الحنبليالناصح-ترجمة)2(

رجبابنوذيل(5/138)والعبر(7-23/5)النبلاءأعلاموسير(14142/)الإسلاموتاريخ(164)

.(192-5288/)الذهبوشذرات(6892/)الزاهرةوالنجوم(2391-102/)

.ينسبون:ب،أ)3(

وحدها.طعن(4)

وحدها.طعن()5

بالصالحية.:ط)6(

تصانيف.ولهبالجبل:ب،أ)7(

.ببغداد:ب،1)8(

الإسلاموتاريخ(3/446)المنذريوتكملة(8/465)الزمانمرآةفي-المهاجربنالكمال-ترجمة)9(

المنعوتالموصليمهاجربنعليبنمحمدالكرمأبو:واسمه(173-172)بالوفياتوالوافي(14156/)

.بالكمال

.الحمامبيضةمثلمنهاواحدكل:ب،أ(01)

-2326/)النبلاءأعلاموسير(14147/)الإسلاموتاريخ(164)الروضتينذيلفي-دحيةابنأخي-ترجمة(11)

(2915/)المحاضرةوحسن(2133/)الوعاةوبغية(41422/)الحفاظوتذكرة(5913/)والعبر(27

الكلبي.الجميلبنفرحبنمحمدبنعليبنحسنبنعثمانعمروأبوواسمه
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فيندروكان،هذاعامهفيتوفيحتى،عنهاأخوهعزلحينالكامليةالحديثداروليقدكان

تعالئ.اللهرحمهأيضأالحديثصناعة

أوقافهاأخذتفلما،الزبدانيمدرسةومدرس،بالكركالحاكمائتكربنىبهـخمتاع!محسنف

اللهرحمهديناعفيفانزهافاضلاوكان،القضاةعنبهاينوبشفكان،دمشقإلىثمالقدسإلىسار

عنه.ورضيتعالئ

وسئيقةددل!النولم!مطتممالن!ه5،:-!صلي

الأشرفيةالحديثداربانيالعادلبنموسىالأشرفأما،الكاملأخوهثمالأشرفوفاةكانت:فيها

،المنصورةبالقلعة،السنةهذهمنالمحرمرابعالخميسيومفيتوفيفإنه،جراحوجامعالتوبةوجامع

جمادىفي،تعالئاللهرحمهإليهاحولثم،الكلاسةشماليلهبنيتالتيتربتهنجزتحتىبهاودفن

الجرائحيكانحتىالأدواءعليهواختلفت،الماضية:السنةمنرجبفيمرضهابتداءكانوقد،الأولى

مفرطإسهالواعتراهالمرضبهتزايدالسنةآخركانفلما،وجلعزاللهيسبحوهورأسهمنالعظاميخرج

التيفروخشاهدارووقف،وجاريةغلاممئتيفأعتق،وجلعزاللهللقاءالتهيؤفيفشرعقوتهفخارت

أعدهقدكانكفنالهوأحضر.جزيلةبأموالوتصدق،ابنيهعلىبالنيربوبستانه،السعادةدارلهايقال

الصالحين.منلقيهمالذينوالمشايخالفقراءملابسمن

أهلسيماولا،-أوأهلهللعلمأمحباجواداكريماشجاعأشهماتعالئاللهرحمهكانوقد

،أخرىللشافعيةوبالمدينة،بالسفححديثدارلهمبنىوقد،بم،81الصالحيةأومقادسة،\)/"الحديث

كانوقد،التاجرالحديدأبيابنالنظاممن)؟صطلبهعلىحريصازالماالذي!ي!هالنبينعلفيهاوجعل

)11

)21

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.هذاعامهتوفيحتىمنها:ب،أ

.يدري:ب،أ

(41/141)الإسلاموتاريخ(452-3451/)المنذريوتكملة(8464/)الزمانمراةفي-التكريتي-ترجمة

التكريتي.الكنانيأحمدبنحمدانبنالرحمنعبدمحمدأبو:واسمه

.القدسإلىصارأوقافهاأوجدتفلما:ب.ينوبوكاندمشقإلىثمالقدسإلىصارأوقافهاأخذتفلما:أ

السنة.هذهمن:ب،أ

لا.سيماولاالعلملأهلجوادأ:ط

الحديث.لأهلولاسيما:ب،أ

الصالحة.بيتهومقار:ط

تحصيله.على:ب،أ
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اللهفقدر،بالكليةيذهبأنمنخوفاذلكتركثم،!"ء"قطعةمنهيأخذأنالأشرففعزمبهضنيناالنظام

كتباإليهاونقل.الحديثبدارالأشرففجعله،بهالأشرفللملكفأوصىبدمشقالحديدأبيابنموت

نفيسة.سنية

مسجدوبنى.كثيرشيءالمنكراتمنفيهالزنجاريلابنخاناكانوقد،بالعقيبةالتوبةجامعوبنى

.السعادةدارومسجدجراحوجامعالقصب

الدينفخرالأميربكفالةالشريفبالقدسونشأ،وخمسمئةوسبعينستسنةفيمولدهكانوقد

منهابالجزيرةكثيرةمدنعلىأبوهاستنابهثم،المعظمأخوهوكذلك،يحبهأبوهوكان،الزنجاريعثمان

،وسريرةسيرةوأحسنهمالناسأعفمنوكان،خلاطملك""حين!مملكتهاتسعتثم،وحرانالرها

.الأمورأعجبمنوهذا،الشرابيعانيكانقدأنهمع،:وسراريهنسائهغيريعرفلا

امرأةبالباب:فقالالخادمدخلإذخلاطمنالمنظرةبهذهيوماكنت:قالعنه!ءالسبطحكى

نأفذكرت،قبليبخلاطكانالذيالملكابنةهيوإذا،منهاأحسنأرلمصورةفإذافدخلت،تستأذن

عملمنتتقوتإنماوأنها،الكرىبيوتإلىاحتاجتقدوأنها،لهاقريةعلىاستحوذقدعليالحاجب

دخلتحينلهاقمتكنتوقد،تسكنهابدارلهاوأمرتإليهاضيعتهابردفأمرت،للنساءالنقوش

لهاقلتشغلهاقضتفحين،عجوزومعها،عنهأسفرتحينوجههابستروأمرتهايديبينوأجلستها

فقلت:،الليلةهذهبخدمتكلتحظىجاءتإنماخونديا:العجوزفقالت،تعالئاللهاسمعلىانهضي

تقولوهيأفقامت،هذهأصابمانظيريصيبهاربماابنتيذهنيفيواستحضرت،هذايكونلااللهمعاذ

لك،أقضهاإليفانهيها)8(حاجةمنكانمهما:لهاوقلت،سترتنيماا)7(مثلاللهسترك:بالأرمني

واللهلا:فقلت،فتزوجها،الحرامعنمندوحةالحلال"في:نفسيليفقالت،وانصرفتليفدعت

؟والمروءةوالكرمالحياءأين،أبداهذاكانلا

)2(

)3(

)4(

بم)6

)7(

)8(

)9(

خوفا.منهقطعةأخذعلىالأشرففعزم:ب،أ

كفالة.في:ب،أ

حتى.:ب،أ

وجواريه.:ب،أ

مختلفة.برواية(471-8047/)الزمانمراة

.بالمنظرةخرىمرةسماها.الطيارةهذهفي:المرآةفي

وحدها.طعن

انهيها.:ب،أ

.الحلالففي:ب،أ
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أحلىولا،شباباأحسنالبلادبتلكالناسفييكونليسولداوتركمماليكيمنمملوكومات:قال

حتىفضربهإيسانعلىعداأنهفاتفق،بهيتهمنيأمرييفهملامنوكان،وقربتهفأحببته،منهشكلا

مماليكيعنهفجاحفت)1(ذلكفأثبتوا،قتلهأنهأثبتوافقلت،المقتولأولياءإليئعليهفاشتكى،قتله

خذوه:فقلت،قتلهأنهأثبتناقد:وقالواالطريقفيليووتفوا،يقبلوااللمدياتبعشرإرضاءهموأرادوا

نأالثهمن)2(استحييتولكنني،إليهملدفعتهلهفداءملكيمنيطلبواولو،فقتلوه،فأخذوهافتسلموه

عنه.وعفاتعالئاللهرحمه،نفسيبحظشرعهأعارض

بشيءالفقهاءمنأحديشتغللاأنفيها)3(مناديهنادىوستمئةوعشرينستسنةفيدمشقملكولما

البلدوكان.البلدمننفيالأوائلوعلومبالمنطقاشتغلومن،والفقهوالحديثالتفسيرسوىالعلوممن

كلها،رمضانلياليفيتغلقلاالقلعةكانت،والخيراتالصدقاتوكثرة،والعدلالأمنغايةفيبه

والفقراءالصالحينوإلى،والصالحية،والربطوالخوانق)4(الجامعإلىمنهاخارجةالحلاواتوصحون

ميمونوكان،ابالقلعةوزخرفهجددهالذيالدرداءأبيبمسجدجلوسهأكثروكان،وغيرهموالرؤساء

صحيحعليهوالناسهوسمعحتىبغدادمن)7(الزبيدياستدعىوقد،قطرايةله)6(كسرتما()5(النقيبة

وعليه)8(الناسبعضراهاللهرحمهتوفيولما،وأهلهالحديثإلى(كثيراميللهوكان،وغيرهالبخاري

؟الدنيا)9(فيالشرابتعانيكنتوقدهذاما:فقال،الصالحينمنجماعةمعيطيروهوخضوثيال!

فهيهؤلاءبهانحمثكناالتيالروحوهذه،(الدنيافياعندكمذاكبهنفعلكناالذيالبدنذاك:فقال

منبالملكأوصىكانوقد"أحبمنمعالمرء"مج!ي!اللهرسولقال،اللهرحمهصدقولقد)01(،معهم

إلىوركب،يديهبينالناسومشىالملكأبهةفيركبأخوهتوفيفلما،إسماعيلالصالحلأخيهبعده

منجماعةصادرإنهثم،رأسهعلىالغاشيةحاملالمعظمي)11(أيبكالدينوعزحمصصاحبجانبه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

جحف.:موسلقاا0حمتزا:حفتجا

الله.مناستحييتولكن:ط

بها.مناديهنادى:ب،أ

لخوانك.وا:ب،أ

وحدها.طعن

تكسر.ولم:ب،أ

.962سنةوفياتفيالزبيديترجمةتقدمت

.المنامفيبعضهم:ب،أ

.الشرابالدنيافيتعانيكنتوقدهذامالهفقال:ب،أ

وقد.:ب،أ

هـ.645سنةوفياتفيالمعظميأيبكترجمةسترد
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،ببصرىوحبسهممزهرابنوأولادتعاسيف)1(العالممنهم،الكاملمعإنهمعنهمقيلالذينالدماشقة

إليهوانضافمصرمنالكاملقدمثم،دمشقيدخللاأنعليهوشرط،عزاز)2(قلعةمنالحريريوأطلق

الصالححصنهاوقد،شديدأحصارأدمشقفحاصروا،والقدسونابلسالكركصاحبداودالناصر

(4فافتقز،حجاجوقصرالعقيبةوأحرقت،ثوراإلىبردىماءالكاملوردالمياهوفطع)3(،إسماعيل

سلمأنإلىالأولىجمادىاخرفيالحالالثم،)5(طويلةخطوبوجرت،آخرونواحترقكثيرخلق

بينهماالصلحوكان،الأمروسكن،وبصرىبعلبكلهانعلى،الكاملأخيهإلىدمشقإسماعيلالصالح

فيقدمقدبدمشقكانأنهاتفق،الجوزيبنالفرجأبيالشيخبنيوسفالدينمحييالقاضييديعلى

بن)6(الفلكوأطلقدمشقالكاملودخل.خيرأتعالئاللهفجزاهدمشقإلىالخليفةجهةمنرسلية

الكاملوأمر،تربتهإلىالأشرفونقل،الأشرففيهأودعهكانالذيبالقلعةالحياتسجنمنالمسيري

الكبير،الإمامسوىالمغربمنهمأحديصليلاأنالجامع)7(أئمةالاخرةجمادىسادسالإثنينيومفي

وقد.اللهرحمهفعلماولنعم،واحدوقتفياجتماعهمبسببوالاختلافالتشويشمنيقعكانلما

المحرابفيالكبيرالإماموهوواحدقارىءعلىالناساجتمع،التراويحصلاةفيزماننافيهذافعل

حسنأ،لكانتركولوعليمشهدعندبالحلبيةالذيسوىيومئذ)8(إمامبهيبقولم،المنبرعندالمقدم

أعلم.والثه

ثمشهرينمدة(دمشقأالكاملتملك.تعالئاللهرحمهالعادلبنمحمد)9(الكاملالملكوفاةذكر

فيموتهفاتفق،رجليهفيونقرس،حلقهفيونزلةوإسهال4سعاذلكمن،مختلفةأمراض)01(أخذته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

يعاسف.المعلم:ب،أ

تمريا.:ب،أ

قطعت.:ب،أ

وافتقر.:ب،أ

.كثيرة:ب،أ

.(2هامشأ91)المنصوريالتاريخ6430سنةتوفي.المسيريبنالدينفلك

لأئمة.:ب،ا

حينئذ.:ب،أ

(166)الروضجنوذيل(3485/)المنذريوتكملة(946-8466/)الزمانمراةفي-الكاملالملك-ترجمة

أعلاموسير(916-3168/)الفداءأبيومختصر(502)العبريابنوتاريخ(29-597/)الأعيانووفيات

(6227/)الزاهرةوالنجوم(791-1391/)بالوفياتوالوافي(5441/)والعبر(131-22127/)النبلاء

.(403-7103/)الذهبوشذرات(38-233/)المحاضرةوحسن

.أمراضأخذه:ط
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عنديكنولم،الدينصلاحالناصرالملكعمهفيهتوفيالذيالبيتوهو،\أ؟القصبةدارمنصغيربيت

سنةفيمولدهكانوقد،تعالئاللهرحمهميتافوجدوهدخلوابل،هيبتهشدةمن2("موتهعندأحدالكامل

بشأنهلعلمهالعادلأوصىوإليه،تحمدودبعدالعادلأولادأكبروكان،وخمسمئةوسبعينست

كلاموله،مشكلةأسئلةويسألهم،العلماءيحبالفهمجيدكانوقد،معرفته3وتوفر،عقلهوكمال

قوية،وسطوة،وافرةحرمةلهمنصفعادل،شديدبأمبىذامهيبأذكياوكان،مسلمصحيحعلىجيد

يظلمأنأحديتجاسرلا،متناصفةوالرعايا،امنةزمانهفيالطرقاتوكانت،سنة)\+(ثلاثينمصرملك

الركبداريةبعضإليهواشتكى،امدبأرضالفلاحينلبعضشعيراأخذواالأجنادمنجماعةشنق،أحدأ

الركبداري!وألبس،الركبدارية.؟ثيابوألبسهالجنديفأحضر،أجر؟بلاأشهبرستةاستعملهأستاذهأن

الموكبالركبدارويحضر،الهيئةهذهعلىأشهرستةالركبداريخدمأنالجنديوأمر،الجنديثياب

.الأدبغايةبذلكالناسفتأدبالأجلينقضيحتىوالخدمة

الله،لعنهمالفرنجعليهاستحوذأنبعدالمسلمينإلىدمياطثغرردفيالبيضاءاليدلهوكانت

ذكرناكما،مشهودايومأإياهواسترجاعهلهأخذهيوموكان،منهماستنقذهحتىسنينأربعفرابطهم

تعالئ.اللهرحمهمفصلأ

كملتحتىبالقلعةودفن،السنةهذهمنرجبمنوالعشرينالثانيالخميسليلةفيوفاتهوكانت

الكنديةوهي،سنانابنمقصورةمنقريباهناكالذيالشباكذاتالجامعمنالشماليبالحائطالتيتربته

السنة.هذهمنرمضانمنوالعشرينالحاديالجمعةليلةإليهانقل،الحلبيةعندالتي

منأ:بدمياطمحاصراكانحينالجزيرةبلا!منالأشرف،الملكأأخاهيستحثشعرهومن

الكامل(

مسعفيحقاكنتإنمسعفييا

تنخولاوالديارالمنازلواطو

)2!

أب،

!ير،

!د،

بم631

)7!

بم)8

بم)4

أ:من

أ،ب

ثلث.

أ،ب

أ،ب

أ:سنة

ط:قبا

أ،ب

أ،ب

القصة.دارمن:وب،وهودار

موته.حال:

.(81)القلوبترويح.مردود:

.وفور:

ملة.كا

.ارلركبدا:

.تركوا-:

وتوقفتقيدبغيرفارحل

الأشرفالمليكبابعلىإلا



وتلطفتعطفبحسنعنيلهوقلعدمتلايديهقبل

ومثقفمهندحدبينماتلقهقريبعنصنوكماتإن

الموقفعراصفيالقيامةيومفلقاؤهإنجادهعنتبطأو

921

تس؟ض!!-بور:

أيوبالصالحولولده،الدمشقيةوبالبلاد،المصريةبالديارصغيراوكانالعادللولدهعهدقدكان

المعظم،بنداودالناصرالملكفيبهاالأمراءفاختلفدمشقفأما،ذلكالأمراءفأمضى،الجزيرةببلاد

إلىالشيخابنالدينعمادميلفكان،العادلالملكبنمودودبنيونسالدينمظفرالجوادوالملك

نأالناصرإلىالرسالةوجاءتالجوادأمرفانتظم،سامةبدارنازلاوكان،الناصرإلىواخرون،الجواد

نحوفسلك،الملكولايتهفييشكونلاالقلعةإلىوراءهوالعامةسامةدارمنفركب،البلدمناخرج

نزلحتىفسار،لالالا:العامةفصرخت،الفرجبابنحوفرسهبرأسعطفالعماديةجاوزفلماالقلعة

وساقوا،حكيمأمبقصرفباتفساق،مسكهعلىالأشرفيةالأمراءبعضفعزم.برزةوطأةعندالقابون

.:وأمنبهافتحصنعجلونإلىفتقدموراءه

ش!ئحتث?3

ألفالافستةفرق:السبطقال!.الأمراءعلىوالخلعالأموال!وأنفقالملكإدهةفيركبفإنه

واجتمع،بدمشقملكهواستقرالخواطىءونفى،والخمورالمكوسوأبطل،خلعةآلافوخمسةدينار

فاستحوذ/الساحلوبلادغزةنحوعجلونمنداودالناصرورحل،والمصريونالشاميونالأمراءعليه

فلما،وأطمعوهكاتبوهللأشرفيةوقال،والمصريةالشاميةالعساكرومعهطلبهفيالجوادفركب،عليها

علىنازلوهوالجوادفقصده،نابلسإلىراكبسمبعمئةفيفرجع،موافقتهمفيطمعكتبهمإليهوصلت

وتعطف.تلطف:بلاا1

وحدها.طعن!2

.دارهمنوالعامة:ب،أص!لم

.يقوم:أ،ير

وأمس.:ب3(

هـ.164سنةوفياتفيالجوادالملكترجمةسترد6(

.(8468/)الزمانمرآة7،

السواحل.بلاد:ب،أ؟9/



هـ635سنةوفيات022

بهافاستغنوا،وأثقالهحواصلهعلىفاستحوذواالناصرمنهفهرب،سبسطيهعلىوالناصر،)1(جينين

إلىالجوادوعاد،وأثقالهأموالهسلبقدجريدةالكركإلىالناصرورجع،مدقعأفقرأبسببهاوافتقر

.منصورامؤيدادمشق

حصن(أصاحبالكاملبنأيوبالديننجمالصالحالملكعلىالخوارزميةاختلفت:وفيها

سنجارإلىولجأ،وأثقالهأموالهونهبوامنهمفهرب،عليهالقبضعلىوعزموا،النواحيوتلك،كيفا

الناحيةتلكأهلوكان،الخليفةإلىقفصفيويأخذهليحاصرهالموصلصاحبلؤلؤالدينبدرفقصده

بهم)2(واستنجدالخوارزميةفكاتب،القليلإلاأخذهإلىيبقفلم،سطوتهوقوةلتكبرهمجاورتهيكرهون

منهمهربلؤلؤبهمأحسفلما،لؤلؤالبدرمنليمنعوهجرائدإليهفقدموا،كثيرةبأشياءووعدهم

الموصلبلدهإلىورجع،يوصفولايحدلاكثيراشيئافيهافوجدوا،وأثقالهأموالهعلىفاستحوذوا

.الشدةمنفيهكانمماأيوبالصالحوسلم،خائباجريدة

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بأصلقريةإلىنسبة،الدولعيالدين)4(جمالالخطيبياسينبنزيدبنمحمد)3(الدولعيالخطيب

أيضا.بدمشقالخطيبياسينبنالملكعبدعمهترجمةعندذلكذكرناوقد،الموصل

فيالسبطفعاتبه،الإفتاء)5(عنوقتفيالمعظممنعهوقد،الخطابةمعبالغزاليةمدرساوكان

شديدكانوقد،فتاويهفيخطئهلكثرة،)6(بذلكعليهأشارواالذينهمبلدهشيوخبأنفاعتذر،ذلك

جزيلة،4أموالهكانتأنهمعقطيحجولم،الخطابةبيتيفارقلاأنكادحتىالوظيفةعلىالمواظبة

الخطابةولي()8(بجيرونالتيبمدرستهودفنتوفيولما.الجامعفيوسبعاأبجيرون)7(مدرسةوقف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

البلدانمعجم.الأردنأرضمنوبيساننابلسبينحسنةبليدة:وجينين.بأعنهناوما،حيتين:ط

(2/202).

لهم.وخضعبهمواستحوذالخوارزميةفكاتبالقليللاإأخذهمنيبقفلم:ب

الإسلاموتاريخ(166)الروضتينوذيل(047-8/946)الزمانمراةفي-الدولعيالخطيب-ترجمة

الزاهرةوالنجوم(4327/)بالوفياتوالوافي(5461/)والعبر(52-2342/)النبلاءأعلاموسير(41/291)

كثير.ابنعندوردكما،بالموصلقريةوهيالدولعيةإلىنسبتهأنوفيه(7535/)الذهبوشذرات(6203/)

الدين.كمال:ب

.الفتوىعن:وأ،الأذىعن:ب

عليه.بذلكأشاروا:ب،أ

والدارس(234)الخطيرةالأعلادتى.بغربالبادرائيةالمدرسةقبليتقعالتيبجيرونالدولعيةالمدرسةبهايقصد

.(89)الأطلالومنادمة(514)الطالبتنبيهومختصر(1/422)

وقد.:وبأفيالرقمينبينمامكان
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طلحةبناللههبةبنأحمدبنعمربنالكمالوتولاهافيهايستقرولم)1"ا،جاهلاوكانلهأخبعده

.)3(السلامعبدبنالعزيزعبد(الدينعزأالشيخالغزاليةتدريسوولي،)2(النصيبي

بننصرأبوالشيخمميل)5(بناللههبةبنمحمدبن)4(اللههبةبنمحمدالشيرازيالدينشمسالقاضي

.الشيرازي

الفقهفيواشتغل،وغيرهعساكر)6(ابنالحافظعلىالكثيروسمع،وخمسمئةوأربعينتسعسنةولد

حسنذكيا)8(فاضلاعالمافقيهاوكان،سنينعدة)7(الحكمفيوناب،البرانيةبالشاميةودرسوأفتى

الخميسيوموفاتهوكانت،الآثارحميدالطباعكريم،والأشعارالعربوأيامبالأخبارعارفاالأخلاق

تعالئ.اللهرحمهبقاسيونودفن،الآخرة)9(جمادىمنالثالث

الدمشقيالحسنبن)11(اللههبةبنيحى()01(البركاتأبو،الدولةسنيبناالدينشمسالقاضي

.قاضيها)12(

مثله،دمشققضاءوليما:يقولالأشرفالملككان.نزهامنصفاعادلأفاضلاعفيفاعالماكان

بالحكم،استقلثم،القضاةعن)13(بدمشقوناب،مدةأالمقدس(بيتأببلدهالحكموليوقد

)1(أ،ب:فلم.

.065سنةوفياتفيالنصيبيترجمةسترد)2(

.665سنةوفياتفيالسلامعبدبنالعزترجمةسترد)3(

الإسلاموتاريخ(166)الروضتينوذيل(3048/)المنذريوتكملة(8946/)الزمانمرآةفيالشيرازيترجمة(4)

-2/117)الإسنويوطبقات(44-5/43)السبكيوطبقات(2331/)النبلاءأعلاموسير(14091/)

.(535-7403/)الذهبوشذرات(6253/)الزاهرةوالنجوم(181

بالحروفالمنذريوقيده،محمد:بالفارسية-بميمين-ومميل،تحريفوكله"قميل":ب،"جميل":ط)5(

.(بشار)

هـ.616سنةترجمتهتقدمتعساكرابنالحافظ)6(

.مدة:ب)7(

كيسا.:ب،أ)8(

.جمادىثالثالخميسليلةوفاته:ب،أ)9(

الروضتينوذيل،(294-3194/)المنذريوتكملة(8475/)الزمانمراةفي-الدولةسنيابن-ترجمة)01(

الزاهرةوالنجوم(5/501)السبكيوطبقات(5/147)والعبر(23/227)النبلاءأعلاموسير(166)

.(7031/)الذهبوشذرات(6103/)

.(بشار)يصحولا"اللههبةبنبركاتبنيحيى":ط(11)

للدولة.سناءابنقاضيها:ط()12

وحدها.طعن()13
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الناسوتأسف،بقاسيونودفنبالجامععليهوصلي،القعدةذيمنالسادسالأحديوموفاتهوكانت

تعالئ.اللهرحمهعليه

:بعدهوتوفي

*اكأ---ءحى-ء-س-----!خىت-تد*---ححى----ت-

شدادبنالدينبهاءبعدقاضيهاالحلبيالأستاذبابنعرف.ت+!--ا-ب-

اللهرحمهمالكبارالصالحينمنأبوهوكان،والسمتالخلقحسن،فاضلاعارفاعالمارئيساوكان

تعالئ.

.لبغداديا":!-!--حت--!-*س!"صنعرءحض!"ت

بالروايةوتفرد،منهيسمعونعليهالناسفانثالوستمئةعشرةخمسسنةفي!الوقتأبيمنسماعهظهر

تعالئ.اللهرحمهشعبانمنوالعشرينالتاسمعالسبتليلةتوفي،وغيرهلمالزبيديبعدالدنيافيعنه

ولدهمعبعدهونائبهشركسمملوك-ءحف/-ىء-كأ---تت!تت-!--ص!"ت%بئ

.الحصونوتلكتبنينعلى

بعدبناهاالذيوهو،شركسبقبابأستاذهمعودفن،،والإحسانأالصدقاتكثيروكان

وكرمه.بمنهعنهوعفاتعالئاللهرحمهسنينمدةمرابطاالغزوكثيرالكلامقليلخيراوكان،أستاذه

)-(

101

111

131

(1)

.القعدةذيسادسالأحدليلة:ب،أ

تحريف.وهو؟بعدهوتولى:ب،أ

.مصادرهعنهناوما،تحريفوكلاهماالجوزي:أوفي،الحوبي:ط،ب

النبلاءأعلاموسير(41/174)الإسلاموتاريخ623وفيات(3177/)المنذريتكملةفي-الأستاذابن-ترجمة

.(7992/)الذهبوشذرات(549/)والعبر(23303-403/)

هـ.632سنةشددابنترجمةتقدمت

.بفيولاأفيبهروزابنترجمةتردلم

النبلاءأعلاموسير(14/918)الإسلاموتاريخ(948-3/488)المنذريتكملةفي-بهروزابن-ترجمة

.(7403/)الذهبوشذرات(6203/)الزاهرةوالنجوم(5541/)والعبر(2303-13/)

.(1/961)المشتبهتوضيح.ساكنةواوثممضمومةراءتليها،الهاءوسكون،أولهبضمالدينناصرابنقيدها

ثلاثةالوقتأبيمنالصدربنيحيىخالهلإفادةسمعلكنه.وقتأالوقتأبيمنبالسماعببغدادتفرد:الذهبيقال

.(2303/و،5/2531)النبلاءأعلامسير"الكلامذمو"،"الدارميكتابو"،"عبدمسند"هيكتب

هـ.962سنةوفياتفيالزبيديترجمةتقدمت

.(136-135)الصالحيةوتاريخ(894-1/694)والدارس(41/173)الإسلامتاريخفي-خطلبا-ترجمة

.(41)2/البلدانمعجم.وصوردمشقبينبانياسعلىالمطلةعامربنيجبالفيبلدةوتبنين،تحريف.تنين:مط

الجركسية.بسوقموجودةتزاللا:اللهرحمهدهمانوقال(137)الصالحيةتاريخ



هـ636سنةأحدات

،!للثمد4إنيووقلأاستلشآخل!تهـ5

223

بقلعةوحبسه،دينارألفبأربعمئةوصادرهأ1،مرزوقبنالصفيعلىالجوادالملكقضى:فيها

.كثيراإحساناذلكقبلالجوادإلى3(امحسنامرزوقابنوكان.الضوءيرىلاسنينثلاثفمكث،حمص

،دينارألفستمئةمننحوامنهموأخذالدماشقةفصادرالناصحلهيقاللزوجتهخادماالجوادوسلط

بنالدينفخرأخيهمنخافثم،دمشقتمليكهسببكانالذينالشيخبنالدينعمادالأميرومسك

.هذامنإليأحبوكلبباز؟بالملكأعملإيشوقال،دمشقملكمنوقلق،مصربديارالذي:الشيخ

تبعوماوسنجاركيفاحصنمنفتقايضا،الكاملبنأيوبالديننجمالصالحوكاتبالصيدإلىخرجثم

بينوالجواد،السنةهذهمنالأولىجمادىمستهلفيودخلهادمشق3ظالصالحفملك،دمشقإلىذلك

االسعادةبدارالجوادنزلثممشهودايوماوكانحماةصاحبالمظفرعنهحملهاثمأ،3"!بالغاشيةيديه

،16إ"ىبوجههيلعنونهوالناسدمشقمنوخرج،لهيتفقفلمالفائتيستدركأنفأراد،منهكانماعلىوندم

إليه،يلتفتفلمأموالهمالناسإلىليردأيوبالصالحإليهوأرسل،المصادراتمنإليهمأسداهمابسبب

فمات،الخادمالناصححبسسيأتيكمامصرملكفيأيوبالصالحاستقرولما.ذمتهفيوبقيتوسار

.-!*هـ--!لئعبيدبظفوومارفي)وفاقاجزاء،والقملالقلةمن،حالةأسوأفي

العادلأخيهمنليأخذهاالمصريةالديارقاصدارمضانفيدمشقمنأيوبالصالحركب:وفيها

إسماعيلالصالحعمهإلىوأرسل،داودالناصريدمنوأخرجهاعليهاواستولىبنابلسفنزل،لصغره

،1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

هـ.965سنةبمصروتوفي.مرةوزرمرزوقبنالدينصفيالكاتبالعسقلانياللههبةبناللهعبدبنإبراهيمهو

.(7515/)الذهبوشذرات(5253/)العبر

يحسن.ذلكقبلمرزوقابنوكان:ب،الجوادإلىيحسنمرزوقابنوكان:أ

سترد.الجوينيحمويهبنعمرالدينعمادبنمحمدالدينصدرالشيوخشيخبنعمرالفتحأبوالشيوخشيخهو

الروضتينوذيل(575-3565/)المنذريوتكملة(8477/)الزمانمرآةفيوترجمته.أسطربعدموتهقصة

(151-5015/)والعبر(99-2379/)النبلاءأعلاموسير(14921/)الإسلاموتاريخ(167-168)

.(7613/)الذهبوشذرات(431-6133/)الزاهرةوالنجوم

هـ.647سنةوفياتفيترجمتهسترد.عليبنعمربنمحمدبنيوسفهوالشيوخشيخبنالدينفخر

.أيوبالصالح:ب،أ

أيامفيالركوبعندالسلطانيديبينتحملوكانت،الفرسظهرفوقيوضعالذيالمزركشالغطاءهيالغاشية

الإسلاميةالمعارفودائرة(4/7)الأعشىصبحعن12/هـ3()المنصوريالتاريخ.وغيرهاالأعياد

(2/015).

وجهه.في:ب،أ

.أفيالآيةليست
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ليبايعه)1(دمشقإلىإليهجاءقدوكان،المصريةالديارإلىصحبتهفيليكونعليهليقدمبعلبكصاحب

أيوبالصالحمنأحديتجاسرولا،ملكهمليكونبدمشقالأمراء)2(ويحالفعليهويعملبهيسوففجعل

يماطله.وهوإليه)3(يستدعيهبنابلسمقيموهوالسنةوانقضت،بذلكيخبرهأنلجبروته

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

النورية.ومدرس،بدمشقالحنفيةشيخد"1العلامةأحمدبنمحمود،)4(الحنفيالحصيريالدينجمال

دمشقإلىوصار،الكثيرالحديثوسمعبهاتفقه،)6(بخارىمعاملةمنحصيرلهايقالقريةمنأصله

عليهوله،"الكبيرالجامع"عليهيقرأكان،المعظمأيامفيسيماولا،بهاالحنفيةرئاسةإليهفانتهت

نزهاعاقلا،)7(الصدقاتكثيرالدمعةغزيراللهرحمهوكان.ويكرمهويعظمهيحترمهوكان،شرح

وأول،سنةتسعونولهتوفي.برحمتهاللهتغفدهالصوفيةبمقابرودفنصفرثامنالأحديومتوفي،عفيفا

،مسعود)9(البرهانبعدتولاهاالذيداود)8(الشرفبعد،وستمئةعشرةإحدىسنةفيبالنوريةدرسه

تعالئ.اللهرحمهم(1مدرسيها)0وأول

شيخابنمحمد)الدينصدرالشيوخشيخبنعمرالدينعمادالأمير(الشميوخشيخبنالدينعمادأ

حمويه.بنعلي()11(بنعمرالدينعمادالشميوخ

،العادلبنالكاملبنالعادلصاحبهافلامهمصرإلىسار)12(ثمدمشقالجوادولايةفيسببأكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

يعة.وبا:ب،أ

ويحلف.:ب،أ

إسماعيل.الصالحإليهيستدعي:ط

الروضتينوذيل(3994/)المنذريوتكملة(477-8476/)الزمانمراةفي-الحصيريالدينجمال-ترجمة

النبلاءأعلاموسير(14226/)الإسلاموتاريخ(912-127)الصابونيلابنالإكمالإكمالوتكملة(161)

التراجموتاج(6313/)الزاهرةوالنجوم(2155/)المضيةوالجواهر(552/)والعبر(2353-54/)

.(7931/)الذهبوشذرات(442)

الحنفية.شيخالحصيريالدينجمالالعلامة:ب،أ

.البلدانمعجمفيتردولم.بهاساكنأكانالحصيرفيهايعملببخارىمحلةأنهاالمضيةالجواهرفي

الصدقة.:ب

.(2185/)المضيةالجواهرهـ.963بدمشقماتالدينشرفالقاضيالمظفرأبوغازيبنأرسلانبنداودهو

بالنوريةدرسالفقيهالدينبرهانالملقبالأمويحسنبنمحمدبنحسنبنمحمدبنشجاعبنمسعودهو

.(662-652)التراجموتاج(3674/)المضيةالجواهرهـ.995سنةتوفي.والخاتونية

تدريس.أول:ب،أ

.(بشار)النسبعمودليستقيممنهبدلاالحاصرتينبينما

.صار:ب،أ
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امتنعفإن،دمشقعوضإسكندريةلهتكونأنعلى،إليكبالمسيرالجوادوآمردمشقإلىأرجعالآن:)1(فقال

دمشقإلىورجع،يقبلفلمذلكتعاطيعنالشيخبنالدينفخرأخوهفنهاه،فيهانائبكأناوكنتعنهاعزلته

صورةفيجهرةقتلهمنإليهدسثمنفسهعنوخادعه،المسرةبداربالقلعةعندهوأنزلهالمصلىإلىالجوادفتلقاه

.بقاسيونودفن،حافلةجنازةلهوكانت،وحواصلهأموالهعلىواستحوذ،بهمستغيث

.جرير)3(بنعلي)2(يناللجمالالوزير

لهوكان،الرقةمنأصلهكان.ذلكعقبماتثم،أياماأيوبالصالحواستوزرهللأشرفوزر

وكانت،بعضهمهجاهوقد،بدمشقللأشرف)4(وزرأناإلىأأمرهآلثم،منهايعيشيسيرةأملاك

الصوفية.بمقابرودفن،الاخرةجمادىفيبالخوانيق)5(وفاته

.ء)6(
السلفي.راوية،الهمدانييحيىبنجععربن(اللههبة)البركاتابيبنعليبنجعمر

الصوفيةبمقابرودفن،بهاوفاتهوكانت،أهلهاعليهوسمع،داودالناصرصحبةدمشقإلىقدم

سنة.تسعونوله،تعالئاللهرحمه

الإشبيلي.البرزاليمحمدبنيوسفبنمحمد)9(اللهعبدأبو)8(الدينزكي)7(الكبيرالحافظ

إلىسافرثم،عروةابنبمشهدالحديثشيخوكان،الطلبةوأفاد،فيهوبززالحديثبصناعةاعتنىمنأحد

()01القاسمبنمحمدالدينعلمالحافظشيخناجدوهو.السنةهذهمنرمضانعشررابعفيبحماةفتوفي،حلب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

.فقالصاحبهاالعادلفلامه:ب،أ

الروضتينوذيل(3051/)المنذريوتكملة(8947/)الزمانمرآةفي-جريربنعليالدينجمال-ترجمة

(5015/)والعبر(4/1172)الإسلاموتاريخ،الرقيجريربنالبطينبنسلامةبنعلي:فيهواسمه(168)

.(7316/)الذهبوشذرات

.والمصادرالأصلينمنصححتهتحريفوهو.حديد:ط

وحدها.طعن

تحريف.وهو؟بالجواليق:ط

وسير(14702/)الإسلاموتاريخ(167)الروضتينوذيل(3005/)المنذريتكملةفي-الهمداني-ترجمة

وغاية(11/171)بالوفياتوالوافي(4241)الحفاظوتذكرة(5941/)والعبر(93-2336/)النبلاءأعلام

.(7431/)الذهبوشذرات(1/512)المحاضرةوحسن(6631/)الزاهرةوالنجوم(1/991)النهاية

الإسلاموتاريخ(168)الروضتينوذيل(515-3514/)المنذريتكملةفي-البرزاليالحافظ-ترجمة

والوافي(2314/)الحفاظوتذكرة(5151/)والعبر(57-2355/)النبلاءأعلاموسير(14224/)

.(7183/)الذهبوشذرات(1/86)والدارس(6413/)الزاهرةوالنجوم(2252/)بالوفيات

تحريف.؟الدينولي:ب،أ

خطأ.وهو؟محمدبناللهعبدأبو:ط

.(بشارهـ)973سنةالبرزاليالدينعلموتوفي،ظاهرتحريفوهو"القاسمبنالدينعلم":ط
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)1(شامةأبيالدينشهابالشيخعلىذيلالذيدمشقمؤرخ،البرزاليمحمدابن

.(وقدرتهأتعالئاللهبعونتاريخه

وسنيدنأوث!ات!فيسبيمللمنةخلت5ثي

علىأناذيلتوقد،

يستدعي،نابلسعندمخيئمالكاملبنأيوبالصالحالديننجمدمشقوسلطانالسنةهذهاستهلت

وقد،الكاملبنالعادل!صاحبهامنأخذهابسبب،المصريةالديارإلىليسيرإسماعيلالصالحعمه

فيالأموال!ينفقانفهما،(بنابلسأأيوبالصالحصحبةإلىيغمور)3(وابنولدهإسماعيلالصالحأرسل

منإسماعيلالصالحوتمكنالأمرتمفلما،إسماعيلللصالحأيوب)3(الصالحعلىويحلفانهمالأمراء

فأرسله،خدمتهإلىهوويسير،/ببعلبك/عوضهليكونولدهمنهيطلبأيوبالصالحإلىأرسلمراده

الصالح-وزيرالمتطبب(غزال!!الحسنأبيترتيبعنذلكوكل،وقعممابشيءيشعر)4(لاوهوإليه

الملك7(هجمزصفرمنوالعشرينالسابعالثلاثاءيومكانفلما؟)6(بعلبكأمينيةواقفالأمينوهو

بابمنبغتةفدخلاها،دمشقإلىحمصصاحبشيركوهالدينأسدصحبتهوفيإسماعيلالصالح

نجموجاء،بدارهحمصصاحبونزل!،)8(الشعاريندربمنبدارهإسماعيلالصالحفنزل!،الفراديس

وأصبحوا.جئتبيتكإلى:يقول!وهويديهبينورقصإسماعيلالصالحفهنا)9(سلامبنالدين

وهتكوا،الفرجبابناحيةمنالقلعةونقبوا،الديننجمالصالحبنعمرالمغيثوبهاالقلعةفحاصروا

هنالك.برجفيالمغيثواعتقلواوتسلموهاودخلوهاحرمتها

القلعة.حول!والدورالحوانيتمنهنالكوماالحديثدارواحترقت:(01)شامةأبوقال!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

صديقنادرسهوقدهـ،738سنةإلىهـووصل665سنةمولدهعاممنبهابتدأ"شامةأبيلتاريخالمقتفي":سماه

.(بشار)الدكتوراهرتبةبهفنالمنهمجلداحققثم،الماجستيررتبةبهفنالالعيفانسعدونمعنالدكتورالفاضل

.648سنةفييغمورابنأخبارسترد

إسماعيل.الصالحبن:ب،أ

.أيوبالصالحيستقرلا:ب،أ

هـ.648سنةوفياتفيالمتطببغزالترجمةسترد

ببعلبك.الأمينية:ب،أ

الأمين.هجم:ب

.(27/)الدارس.الجابيةبابداخل

سنةتوفي.وحشمةأموالذاكان.الكاتبسلامبنسالمبنالحسنالديننجموهو.تحريف؟سلامةابن:ط

.(121-23111/)النبلاءأعلامسيرهـ.642

.(961)الروضتينذيل
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منأهاليهمعلىخوفاوالأمراءأصحابهعنهتفرق)1(أيوبالصالحإلىوقعبماالخبروصلولما

الفلاحونفيه()فطمع،خليلولدهأموجاريتهبمماليكهوحدهأيوبالصالحوبقي،إسماعيلالصالح

.والغوارنة)3(

مقرعة،ولامهمازبلابغلةعلىمهانانابلسمنأخذهمنإليهالكركصاحبداودالناصروأرسل

مئةويعطيهأيوبالصالحأخاهمنهيطلبالناصرإلىمصرمنالعادلوأرسل،أشهرسبعةعندهفاعتقله

وإطلاقهعنهوالإفراجسجنهمنالصالحبإخراجمنهطلبماعكسبل،ذلكإلى)4(أجابهفما،دينارألف

.وينزليركبالحبسمن

المصريةالديارمنالعادلوبرز،داودالناصروغيرهماومصردمشقمنالملوكحاربتذلكفعند

واعتقلوهالعادلوقيدوا،الأمراءواختلفتعليهالجيشفاضطرب،داودالناصرقتالقاصدابلبيسإلى

اشترطحتىإرسالهمنداودالناصرفامتنع،إليهميستدعونهأيوبالصالحإلىوأرسلوا،خركاه)د(في

فيماونصف،مصرمملكةونصفبكردياروبلادالجزيرةوبلادوحلبوحمصدمشقلهيأخذأنعليه

والجواهر.والأموالالحواصلمنالخزائن

،)6(الأرضملوكجميعاشترطماعلىتقدرولا،مكرهاذلكإلىفأجبت:أيوبالصالحقال

أنهوذكر،حاجةبهلييكنولم،مكيدةالمصريينمن)7(الكائنةهذهتكونأنخائفامعيفأخذتهوسرنا

.السديدةالاراءفيويخالفالأمورفيويخبطيسكركان

مظفرامنصورامؤيداسالماالمصريةالديارودخلعليهمملكوهالمصريينإلىالصالحوصلفلما

ملكهواستقر.منهيقبلهاولمعليهفردهادينارألفعشرينداودالناصرإلىفأرسل،مسرورامحبورا

بمصر.

لؤلؤاالدينبدرفكاتبوا)9(،وعسفهمأهلهاوصادرسنجار)8(فيالسيرةأساءفإنهالجوادالملكوأما

وحدها.طعن(1)

وطمع.:ط2()

.الغورأهل(8048/)الزمانمراةفيالسبطعبارةمنأثبته،للسياقهناوما،الفوارية:ب.العوارنة:أ)3(

.أجابفما:ب،أ(4)

الملكية.الخيمةوأنهاعنهاالحديثتقدم)5(

.الأرضملوكعلىاشترطماعلى:ب،أ)6(

.الكتابهذايكونأنخوفا:ب،أ)7(

.بسنجار:ب،أ)8(

.وكانوا:ب،أ)9(
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ثم،(غانة)1إلىالجوادوصارشيءبغيرالبلدفأخذ-للصيدالجوادخرجوقد-فقصدهمالموصلصاحب

ذلك.بعدالخليفةمنباعها

يوموفي.البرانيةبالشاميةالجيليالواحدعبدبنالعزيزعبد)2(الرفيعالقاضيدرسالأولربيعوفي

خطابةالسلميالقاسمأبيبنالسلامعبدبنالعزيز)3(عبدالدينعزالشيخوليالاخرربيعثالثالأربعاء

.أيوبالصالحعلىحالفهلأنه،وغيرهادمشقببلدالروملصاحبإسماعيلالصالحوخطب،دمشقجامع

وكنت،وغيرهاالحيطانمنكثيراهدمعظيممطرجاءالمشمشأيامحزيرانوفي:)4(شامةأبوقال

.بالمزةيومئذ

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بنشيركوهالدينأسدبنمحمدالدينشاصربنشيركوهالدينأسدالمجاهد)5(الملكحمصصاحب

.شاذي

سبعافيهافمكث،وخمسمئةوثمانينإحدىسنةأبيهموتبعدالدينصلاحالناصرالملكإياهاولاه

فيوهي،والمنكراتوالمكوسالخمورمنبلادهطهر،سيرةالملوكأحسنمنوكان،سنةوخمسين

وكانت،الإهانةغايةأهانهإلابلادهيدخلالعربولاالفرنجمنأحديتجاسرلا،والعدلالأمنغاية

ملكمنوأول،مصرفتحالذيهوجدهلأن،منهمبالأمرأحقأنهيرىلأنهيتقونهأيوببنيملوك

بمنه.عنهاللهعفادمشقبجامععزاءهوعمل،بحمصاللهرحمهوفاتهوكانت،منهم

يومئذ.بدمشقالقضاةقاضيالخوي)7(جعفربنسعادةبن)6(خليلبنأحمدالدينشمسالخويالقاضي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ية.غا:ب،عانه:أ

هـ.642سنةوفياتفيالقضاةقاضيالدينرفغترجمةسترد

هـ.665وفياتفيالسلامعبدبنالعزترجمةسترد

مختلفة.برواية(017)الروضتينذيل

(916)الروضتينوذيل(8/483)الزمانومرآة(3535/)المنذريتكملةفي-المجاهدالملك-ترجمة

(6631/)الزاهرةوالنجوم(5531/)والعبر(14-2393/)النبلاءأعلاموسير(41/923)الإسلاموتاريخ

.(7322/)الذهبوشذرات

الأطباءطبقاتفيالأنباءوعيون(3537/)المنذريوتكملة(8485/)الزمانمرآةفي-الخويالقاضي-ترجمة

وسير(14231/)الإسلاموتاريخ(901-701)الصابونيابنوتكملة(916)الروضتينوذيل(2171/)

-6375/)بالوفياتوالوافي(521-5521/)والعبر(5141)الحفاظوتذكرة(65-2364/)النبلاءأعلام

الزاهرةوالنجوم(1005/)الإسنويوطبقات(17-816/)السبكيوطبقات(4222/)الجنانومرآة(376

.(132-7032/)الذهبوشذرات(6631/)

الصابوني.ابنوتكملةالمنذريتكملةأذربيجانإقليممنمدينة(خوي)إلىنسبةالخوي:الصابونيابنقال
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السابعالظهربعدالسبتيوموفاتهوكانت،ذلكوغيروالفروعالأصولمنكثيرةبفنونعالماوكان

وكان،المعاشرةجميلالأخلاقحسنوكان.العادليةبالمدرسةسنةوخمسونخصمنوله،شعبانمن

:)1(شامةأبوفيهقال"عروض"منهامصنفاتله.مستحقيهاإلىالمناصبإيصالعلىأقدرلايقول

الخفيف،منأ

أحمدبنالخليلأرشدلماطهادأرشدهالخليلبنأحمد

أحمدوالعودمنهالسزمظهروهذاالعروضمستخرجذاك

معالجيليالهاديعبدبنإسماعيلبنالواحدعبدبنالعزيزعبدالدينرفيعبعدهالقضاءوليوقد

سامرياكانالذي)2(الدينأمينالوزيردمشقإلىفأحضره.ببعلبكقاضياوكان،العادليةتدريس

:)3(شامةأبوقال.بالباطلالناسأموالأكلعلىالقاضيوهذاهوواتفق،إسماعيلللصالحوزر،فأسلم

.الأموالفيومصادرم!وجوزوفسقوعسفثسيرةسوءمنهظهر

،)4(سكرانوهوبالشباكالكماليالمشهدفيالجمعةيومحضرربماأنهعنهغيرهذكروقد:قلت

،جداسيئااعتماداالتركاتفييعتمدوكان،السبتيومالعادليةبركةعلىتكونكانتالخمرقنانيوأن

قريبابيانهسيأتيكما،سعادتهسببكانمنيديعلىاللهوأهلكه،مقصودهبنقيضتعالئاللهعاملهوقد

تعالئ.اللهشاءإن

وستيئةوثلماثيوثما!3سنةخلت5ث!

فاشتد،الفرنجيصيدالصاحب)5(أرنونشقيفحصندمشقصاحبإسماعيلالصالحسلم:فيها

بنعمروأبيوالشيخ،البلدخطيبالسلامعبدبن)6(الدينعزالشيخمنذلكبسببعليهالإنكار

وتدريسالخطابةوولي،منازلهماوألزمهماأطلقهماثممدةفاعتقلهما،المالكيةشيخ)7(الحاجب

منه.نقلتبخطهعنديوهوعروضجملتهامنتصانيفوصنف:وفيه(916)الروضتينذيل(1)

الدولة.أمينيكونأنوالأصح؟الغزال:ب،أ2()

.(017-916)الروضتينذيل)3(

بالخمر.سكرانوهوالكماليبالشباكالمشهدفي:ب،أ(4)

روميإمارجلاسمأرنونإلىأضيفكالكهفالشقيف:البلدانمعجموفي.تحريفوهو؟أدبونسيف:ط)5(

ياقوت.الساحلوبينبينهادمشقأرضمنبانياسقربالجبلمنكهففيجدأحصينةقلعةوهو،إفرنجيوإما

(/3356).

.الجزءهذاهـمن066سنةوفياتفيالسلامعبدبنالدينعزترجمةسترد)6(

الله.شاءإنالجزءهذاهـمن646سنةوفياتفيالحاجبابنترجمةسترد)7(
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دمشقمنالشيخانخرجثم،الاباربيتخطيب)11المقدسييوسفبنعمربنداودالدينلعمادالغزالية

أيوبصاحبهافتلقاه،المصريةالديارالدينعزالشيخودخل،بالكركداودالناصرعمروأبوفقصد

الشيخعنهأخذممنفكانأهلهاعليهواشتغل،مصروقضاءالقاهرةخطابةوولاه،والإكرامبالاحترام

تعالئ.اللهرحمهماالعيددقيقبنالدينتقي

ويأمرهمطاعتهإلىيدعوهمالإسلامملوكإلىخانجنكيزبنتوليالتتارملكمنرسولقدم:وفيها

والغربالشرقملكالأرضوجهماسحالسماءربنائبمن:الكتابوعنوان.بلدانهمأسواربتخريب

الدينشهابعلىوردمافأول،الأخلاقلطيفأصبهانأهلمنمسلمرجلمعالكتابوكان.قانقان)2(

غريبة:أرضهمفيبعجائب(أخبر)توقد،)3(بميافارقينالعادلبنغازي

)د(يأكلون،صدورهمفيوأفواههم،مناكبهمفيأعينهمأناساللسدالمتاخمةالبلادفيأن:منها

.(هربواإآالناسمنأحدارأواوإذاالسمك

يتناسل.ولا،وثلاثةشهرينمنهاالخروفيعيش،الغنمينبتبزراعندهمأنوذكر

النهارطولفتقيم،المنارةمثلعظيمةخشبةسنةثلاثينكلؤيهايطلععينابمازندرانأنذلكومن

ليمسكوهااحتالالملوكبعضوأن،الوقتذلكمثلإلر،ترىفلاالعينفي)8(غابتالشمس)7(غابتفإذا

وهيالسلاسلتلكفيهاترىطلعتإذاكانتثم،السلالىلتلكوقطعتفغارت،فيهاربطتبسلاسل

.)9(كذلكالآنإلى

واللهوالثمار()12الزرعمنكثيروفسد،والأرض(1السماء)1منالمياهقلتوفيها:1()0شامةأبوقال

أعلم.

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

)12

.الجزءهذاهـمن656سنةوفياتفيالمقدسيالدينعمادترجمةسترد

.قازان:ب،أ

ميافارقين.صاحب:ب

.أخبرهوقد:ب،أ

.ويأكلون:ب،أ

.ويأكلون:ب،أ

غربت.:ب

أ،ب:غاصت.

.)بشار(مجازفوهو،الجوزيابنلسبطالزمانمراةمنوهيمنهاكتابهتنزيهالمؤلفعلىيتعينكانخرافاتهذه

الرواية.فيبخلاف(171)الروضتينذيل

.والسماءالأرضمن:ب،أ

.الزروع:ب
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والمشاهير:الأمحيانمنفيهاتوفيوممن

اللهعبدأبوعربيبنمحمدبنعليبنمحمد،وغيره"الفصوص"صاحب)1(،عربيبنا)دينمحيي

الفتوحات"المسمىكتابهفيهاوصنف،مدةبمكةوأقامالبلادطاف،الأندلسي3)الحاتميالطائي

ومايعرفوما،ينكرلاوماينكروما،يعقللاومايعقلمافيها)3(،مجلداعشريننحوفي"المكية

كتابوله،صريحكفرظاهرهاكثيرةأشياءفيه")4(الحكمفصوص"المسمىكتابهوله،يعرفلا

وفاته،قبلطويلةمدةبدمشقوأقام،جداكثيرةأخرمصنفاتوله،رائق"شعرديوانو""العبادلة"

احتمال!.يقولهماولجميعاحتفال!وبهاشتمال!عليهلهمالزكيبنووكان

علىطويلوكلامحسنشعروله،سهل)!()6!التصنيفوعليهكثيرةتصانيفوله:)د(شامةأبوقال!

وكانت،بقاسيونالزكيبنالدينمحييالقاضيبمقبرةودفن،حسنةجنازةلهوكانت،التصوفطريق

السنة.هذهمنالاخرربيعمنوالعشرينالثانيفيجنازته

)9(المنازلةبطريقالكيمياءيعرفإنهويقول!الأعظمالاسميحفظإنهيقول!كان:)8(السبطابنوقال!

.كثيرةتصانيفوله،التصوفعلمفيفاضلاوكان،(01)الكسببطريقلا

ثم(أالحنبليالمقدسيراءحبنخلفبنمحمدبنأحمد)11(العباسأبوالديننجمالقاضي

الحنبلي.بابنالمعروف،الشافعي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

أعلاموسيرموسعةترجمةوهي(14273/)الإسلاموتاريخ(3555/)المنذريتكملةفيعربيابن-ترجمة

فيها:وكنيته(348-7332/)الذهبوشذرات(05-5/94)السبكيوطبقات(94-23/48)النبلاء

بكر.أبو

وحدها.بعن

فيه.:ب،أ

الحكمة.:أ

.(017)الروضتينذيل

وحدها.طعن

سهلة.عليهوكانت:شامةأبيوعبارة.سهلة:ب

.(8487/)الزمانمرآة

المناولة.:ب،أ

الكتب.:المرآةفي

منلابدتحريف؟راجعابن:وفيه(3563/)المنذريوتكملة(8487/)الزمانمرآةفي-الحنبليابن-ترجمة

والعبر(76-2375/)النبلاءأعلاموسير(14263/)الإسلاموتاريخ(171)الروضتينوذيل،تصحيحه

-7331/)الذهبوشذرات(6034/)الزاهرةوالنجوم(944-8/448)الإسنويوطبقات(5/158)

332).
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وكان.للحميدي"الصحيحينبينالجمع"ويحفظ،الخلافعلمفيبارعادينافاضلاشيخاكان

بالعذراوية)2(ودرسبدمشقاستقرثمالعلم)1(يطلبالبلدانطافقد،الأخلاقحسنمتواضعا

وهو،بهاتوفيأنإلىالقضاةمنجماعةعنالحكمفيوناب،الصالحوأمالجوانيةوالشاميةوالصارمية

.بقاسيونودفنشوالسادسالجمعةيوموفاتهوكانت،الجيلي)3(الرفيعنائب

.)4(الروميالدينأميناللهعبدبنياقوت

)د(اجتمعت:الساعيابنقال.لؤلؤالموصلصاحبرسولمعبغدادقدم،أتابكبيتإلىمنسوب

منشيئاعنهروىثم،جيداشعراوينظم،الجودةغايةفيحسناخطايكتب،فاضلأديبشابوهوبه

محبوسا.الاخرةجمادىفيوتوفي:قال.شعره

وستمئةوث!اثيرتسحسنةخلت5ث!

)7(الرملةإلىوصلفلما،أيوبالصالحخدمةفيليكونمصر)6(يدخلأنالجوادالملكقصد:فيها

بالناصرفاستجارالجوادفرجع،عليهليقبضالشيخابنالدينكمالإليهوأرسلأيوبالصالحمنهتوهم

فوبخهوأسروهفكسروهالشيخابنمعفالتقواجيشامعه)8(وبعث،الشريفبالقدسذاكإذوكان،داود

إلىالحوطةتحتوأرسلهفقيدهمنه)9(توهمحتىالناصرخدمةفيالجوادوأقام،أطلقهثمداودالناصر

إلىعادثم،الفرنجإلىانتقلثم،مدةدمشقصاحبإلىفلجأ(1)0عرفوهالعربمنبطنفأطلقه،بغداد

سيأتي.كماوأربعينإحدىسنةفيماتأنإلىبعزتاإسماعيلالصالحفحبسهدمشق

منكثيراشيئاعليهاغرمبالجزيرةقلعةوبنى،بمصرالمدارسبناءفيأيوبالصالحشرع:وفيها

سنةفيالتركأخربهاثم.نخلةألفوقطع،مسجداوثلاثيننيفاوخربالناسأملاكوأخذ،المالبيت

)1(أ،ب:فيطلب.

.(182)الأطلالومنادمة(69)الطالبتنبيه.تحريفوهو.بالفداوية:ط(2)

.632سنةوفياتفيصفحاتقبلالجيليالرفيعالقاضيترجمةتقدمت)3(

.(8131/)للزركليوالأعلام(63-495/)الجنانومراة(2512/)الأعيانوفياتفي-ياقوت-ترجمة(4)

فاجتمعت.:ب،أ(5)

مصر.إلىيدخلأن:ب،أ)6(

تحريف.وهو؟الرمل:ط)7(

تحريف.؟منه:ط)8(

توهمه.:ب،1()9

تحريف.؟قوةعن:ط(01)
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صاحبالمجاهدالملكبنإبراهيمالمنصور)1(الملكركبوفيها.بيانهسيأتيكماوخمسينإحدى

وعادوا،ممزقكلومرقوهمفكسروهم،حرانبأرضالخوارزميةمعفاقتتلوا،الحلبيونومعهحمص

بلدهإلىواواهمالخوارزميةمعميافارقينصاحبغازيالدينشهابفاصطلح،بلادهمإلىمنصورين

حزبه.منليكونوا

وولاهصاحبهافأكرمهالمصريةالديارإلى)3(الدينعزالشيخدخولكانوفيها:)2(شامةأبوقال

مرتيننفسهعزلثم)4(الموقعالدينشرفالقاضيوفاةبعد،بمصرالقضاةوقضاءبالقاهرةالخطابة

تعالئ.اللهرحمهبيتهفيوانقطع

بنوالكمال.رجبسابعفيالضريرالنحويالخبازبنالشمس(بالموصلأتوفيوفيها:قال)5(

فنهما.فيبلدهمافاضليوكانا،شعبانمنالنصففيالفقيهيونس

أما:قلت

علي،بنمنصوربنمعاليبنأحمدبنالحسينبنأحمداللهعبدأبوفهوالخباز)6(ابنالشمس

.الخبازبابنالمعروفالموصليالنحويالضرير

وكان،والحسابوالعروض"التكملةو""الإيضاحو""المفصل"وحفظالعربيةبعلماشتغل

جيدم!،أشعازوله،والملحالنوادركثيرالمذهبشافعيوكان،ذلكوغير"اللغةفيالمجمل"يحفظ

تعالئ.اللهرحمهسنةخمسونالعمرمنولهرجب)7(عاشروفاتهوكانت

وأما:

الموصلي.الفتحأبو،العقيليمالكبنمنعةبنمحمدبنيونسبنموسىفهو)8(يونسبنالكمال

.(14)القلوبترويح.خطأوهو،إبراهيمبنالمنصورالملك:ط(1)

.(171)الروضتينذيل(2)

.الجزءهذاهـمن665سنةوفياتفيالسلامعبدبنالعزترجمةسترد)3(

.(172)الروضتينذيل.الموقعبنالدينشرف:أوفي،المرقعالدينشرف:ط(4)

.(172)الروضتينذيل(5)

الوعاةوبغية(6342/)الزاهرةوالنجوم(5915/)والعبر(41/285)الإسلامتاريخفي-الخبازابن-ترجمة)6(

.(7035/)الذهبوشذرات(1/453)

تعالئ.اللهرحمهرجبمنالعاشرفيوفاتهوكانت:ب،1)7(

لأبيوالمختصر(318-5131/)الأعيانووفيات(3583/)المنذريتكملةفي-يونسابنالكمال-ترجمة)8(

(163-5162/)والعبر(87-2385/)النبلاءأعلاموسير(14503/)الإسلاموتاريخ(3178/)الفداء

الذهبوشذرات(434-6342/)الزاهرةوالنجوم(386-8378/)السبكيوطبقات(4101/)الجنانومرآة

(/7356-357).
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والمعقولاتوالفروعبالأصولتامةمعرفةلهوكانت،فيهامدارسبعدةومدرس،بهاالشافعيةشيخ

فمن.حسنشعروله،عامأوثمانينثمانياوبلغ،البلدانمنالطلبةإليهورحل،)1(والحكمةوالمنطق

الطويل(منأ:قولهوهوالموصلصاحبلؤلؤالبدربهامتدحماذلك

تتشرفبكمالدنيافمملكةأمرهابمالكالدنيازينتلئن

)3،ينصفوحكمكمشكوروسعيكنافذأمركالدهربقاءبقيت

اللهرحمه،السنةهذهشعبانمنللنصفوتوفي،وخمسمائةوخمسينإحدىسنةمولدهكان

تعالئ.

بدمشق:توفيوفيها:)3(شامةأبوقال

ثم،بأيامموتهقبلأسلم،سنةسبعينمريم)5(بكنيسةراهبأقساكانالذي)4(الصوفيالواحدعبد

حافلة،جنازةلهوكانت،الصوفيةبمقابرأودفن،أياماالسميساطيةبخانقاهأقامأنبعدكبيراشيخاتوفي

.(()آتعالئاللهرحمهعليهوالصلاةدفنهحضرت

الأرجوانية.رباطشيخ،الواعظالبوشنجيعليأبيبنالموفقبناسفنديار)7(بنأحمدالفضلأبو

منطيقامتفوهامتكلما،والتواضعالتوددكثيرالأخلادتىحسنالصورةجميلكان:الساعيابنقال

الخليفةبهايمدحقصيدةعنهسادتىثم،حسننظمله،الإيرادعذبالإنشادطيبالوعظجيدالعبارةحسن

المستنصر.

السلامي.الحبير)01(بابنالمعروفنعيمبنعلي)9(بنالمظفربن)8(يحمىبنمحمدبكرأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

والحكم.:ب،أ

تنصف.:ب،أ

.(172)الروضتينذيل

.(41/792)الإسلامتاريخفيترجمةوله

كنيسة.في:ط

وحدها.طعن

.(41/285)الإسلاموتاريخ(3095/)المنذريتكملةفيترجمته

النبلاءأعلاموسير(14/303)الإسلاموتاريخ(588-3/587)المنذريتكملةفي-الحبيرابن-ترجمة

وطبقات(901-8/801)السبكيوطبقات(82"-5/702)والوافي(5162/)والعبر(23/157)

.(263/)الحنابلةطبقاتوذيل(1/944)الإسنوي

تحريف.؟علم:ط

تحريف.وهو؟الحسر:ط
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للشافعية،ببغدادمدارسبعدةودرس،شافعياصارثمحنبلياكان،فاضلعالم(صالحأشيخ

ببلدهوتقدم،بالخلافعالماأصوليافقيهاوكان.كثيرةمباشرات)1!اتولى،بهاالمعدلينأحدوكان

عليهوخلعبالنظاميةدرسأنأمرهمنصارثم،الحريمبدارفضلانابناستنابه)2(ثم،كثيراوعظم

.حربببابودفن،سنةثمانينعنتوفيحتىبهاومازال،الأعيانعندهوحضر،ببغلة

الشافعي.الواسطيعليبنالحسينبن()فقبلبنالرحمنعبدالمعاليأبوببغدادالقضاةقاضي

صالحأبوالدينعمادالقضاةقاضياستنابهثم،المدارسبعضفيوأعادوحصلببغداداشتغل

ثم،مستقلاالقضاةقضاءوليثم،الناصربنالظاهرالخليفةأيامفيالقادر)4(عبدبنالرزاقعبدبننصر

كلهذلكعنعزلثم،فضلانبنمحمدالدينمحييبهادرسمنأولموتبعدالمستنصريةتدريسولي

.)5(".

تعالئاللهرحمهمتواضعادينافاضلا،بر!فكانالعامهذافيوفاتهكانتثم.الربطبعصلمشيحهوعين

عنه.وعفا

النبويةأاليجرةمرأوللثتمئةأربميوأ)6ء(لللنةخلت5ث!أ

المستنصرأالخليفةوفاة)7(فكانت،باللهالمستعصمولدهوخلافةباللهالمستنصرالخليفةتوفي:فيها

سنة،وخمسونإحدىالعمرمنوله،الآخرةجمادىعاشرالجمعةيومبكرةالمؤمنينأمير()8(بالله

ستولايتهمدةوكانت،اليومذلكالمنابرعلىلهالدعاءكانحتىموتهوكتم،أياموسبعةأشهروأربعة

الرصافة.منالتربإلىنقلثم،الخلافةبدارودفن،يوماوعشرينوسبعةأشهروعشرةسنةعشرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

لى.توو:ب،أ

به.ستنااو:ب

النبلاءأعلاموسير(14492/)الإسلاموتاريخ(295-3195/)للمنذريالتكملةفي-مقبلابن-ترجمة

.(7353/)الذهبوشذرات(2553/)الإسنويوطبقات(8187/)السبكيوطبقات(23401-501/)

بنونصر.تحريفالثانيةالروايةوفي،القاهرعبدبنالرزاقعبدبننصر:وب،القادرعبدبننصر:أ

النبلاءأعلاموسير(3/941)المنذريتكملةآهـ.33سنةتوفي.القضاةقاضيكانالدينعمادالرزاقعبد

(22/693-993).

مشيخة.وعن:ط

وحدها.طعن

كانت.:ب،أ

وتاريخ(172)الروضتينوذيل(3706/)المنذريوتكملة(8948/)الزمانمراةفي-باللهالمستنصر-ترجمة

(34آ-6534/)الزاهرةوالنجوم(5661/)والعبر(681-23561/)النبلاءأعلاموسير(253)العبريابن

.(362-7136/)الذهبوشذرات



هـ064سنةأحداث236

إلىمحسنا،والصلاتوالبرالصدقاتكثير،السيرةجيد)1(السريرةحسنالصورةجميلوكان

عليه.يقدرمابكلالرعية

حافتهاعلىيقففكان،الخلافةدار)2(فيبركةفيالذهبمنيتحصلماجمعقدالناصرجدهكان

أنفقهاحتىأعيشأترىويقولحافتهاعلىيقفالمستنصروكان،أملأهاحتىأعيشأترى:ويقول

منمحلةبكلعملوقد،الجهاتسائرمنالطرقاتفيوالقناطروالخاناتالربطيبني)3(وكان.كلها

.رمضانشهرفيلاسيما،للفقراءضيافةداربغدادمحال

ويزوجهن.ويجهزهنفيعتقهنلهفيشترينالأربعينبلغنقداللائيالجوارييتقصدوكان

الحاجاتذويعلىببغدادالمحالفيتفردتى،الذهبمنمتعددةألوفصلاتهيبرزوقتكلوفي

.خيراوجزاهمنهتعالئاللهتقبل،وغيرهموالأيتاموالأرامل

وداروحماماومرستاناحديثدارفيهاوجعل،الأربعةللمذاهبالمستنصريةالمدرسةببغدادوضعوقد

أوقاته،فيإليهيحتاجونما)4(والفاكهةوالحلاواتوالأطعمةالجوامكمنلمستحقيهاوجعل،طب

.-)5(
)8(ووقف.وأهلها)7(المدرسةيكفيريعهاغلاتمن)6(التبنثمنإنقيلحتىعظيمةأوقافاعليهاوو!

البلاد.لسائر)01(بللبغدادجمالاالمدرسةهذهفكانتنظير،لها)9(الدنيافيليسنفيسةكتبافيها

والحسنالهاديعليإلىالمنسوببسامراءالذيالمشهدالسنةهذهأولفياحترقوقد

سنةحدودفي،النواحيتلكعلىتغلبهأيامفيالبساسيري)11(أرسلانبناهكانوقد،العسكري

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

ب:جميل.

.بدار:ب،أ

.فكان:ط

والفواكه.:ب،أ

وأوقف.:ب

والفواكه.التبنثمن:ب

وعدةببغدادوحوانيترباععدةعليهاوالوقف":وقال،كرارش!خمسةفيوقفهاكتابنسخةعلىالذهبيوقف

أوقافسوىأصلاوقفهايقاربالدينافيوقفاأعلمولا،إلييخالفيمادينارألفتسعمئةقيمتهماوصغاركبارقرى

.(51-4/18)الإسلامتاريخ.وقفهامنبعضاساقثم"أوسعوقفهايكونوقد،دمشقجامع

وأوقف.:ب،أ

وكانت.نظيرالدنيافيلهاليس:ب،أ

وسائر.:ط

فقيلتفسويوالصواب،فساأهلمنباعهتاجرإلىنسبةالبساسيريالتركيأرسلانالأمراءملكبالمظفرالملقبالحارثأبو

وسلاحباموالفأمدهمصرصاحبوكاتبعليهوخرجالخليفةنابذأنإلىالأحوالبهترقت.العجمكعادةقياسغيرعلى

.(133-18/132)النبلاءأعلامسيرهـ.451سنةقتل.القائممنهففزبغدادعلىوتوثبقليلعسكرفيفأقبل
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الاعتذارفيالروافضتكلمتوقد،عليهكانماإلىبإعادتهالمستنصرالخليفةفأمر،وأربعمئة()1خمسين

معنىلاكثيرةأشعاراوأنشدواأجزاء)2(فيهوصنفوا،لهحاصللاباردطويلبكلامالمشهدهذاحريقعن

يبنلمولو،أثرولاعينفلا)3(،لهحقيقةلاالذيالمنتظرمنهيخرجأنهيزعمونالذيالمشهدوهو،لها

جعفربنالكاظمموسىبنالرضاعليبنالجوادمحمدبنعليبنالحسنوهو،أجدر)4(لكان

طالبأبيبنعليابنبكربلاءالشهيدالحسينبنالعابدينزينعليبنالباقر)5(محمدبنالصادق

منهم.أفضلهومنبسببهمويبغضفيهميغلومنوقبح،أجمعينعنهماللهرضي

الأخلاقحسنالصورةجميلوكان،الناسإلىمتوددارئيساحليماكريمااللهرحمهالمستنصروكان

.وأرضاهعنهاللهرضيالنبوةبيتنورعليه،المنظربهي

ومعهكبيراشيخافرأى،رمضانمنالشمسغروبقبلبغدادأزقةبعضفيراكبااجتازأنه6وحكي

وأ؟محلتكمنالطعامأخذتلالمالشيخأيها:فقال.أخرىمحلةإلىمحلةمنحملهقدطعامفيهإناء

كبيز،شيغولكني-الخليفةأنهيعرفولم-سيديياواللهلا:فقال؟المحلتينمنتأخذ)7(محتافيأنت

كانمنبيفيشمت،الطعاموقتأزاحمهمأنمحلتيأهلمنأستحييوأنا)8(،الوقتبينزلوقد

فأدخلالمغربصلاةفيالناسكونوقتوأتحين)9(الطعامفآخذمحلتيغيرإلىأذهبفأنا،يبغضني

إليهدفعتفلما،ديناربألفلهوأمراللهرحمهالخليفةفبكى.أحديرانيلا)01(بحيثمنزليإلىبالطعام

ثم،يوماعشرينإلاذلكبعديعشولم،الفرحشدةمنقلبهانشقإنهقيلحتىشديدافرحاالشيخفرح

فتعجب،واحدادينارامنهاأنفقوقد.وارثأ)12(يتركلملأنه،الخليفةإلىدينارالألف(1)1فحملتمات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

أ،

ط

أ،

ط

أ،

أ،

أ،

ط

أ،

وأربعمئة.خمسحدودفي:ب

.أخبارافيهوصنفوا:

عين.ولا:

.أجود:ب

.(بشار)قبيحتخليطوهو"الباقربنمحمدبنعليبنالصادقجعفر":

.واوبلا،حكي:ب

فتأخذ.:

ب:فأنا.

وقت.أكبروأتحين:أوفي.لهذاوقتوأستحين:

ب:حيث.

:فحلف.

يخلف.ب:لم
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اللهفرحمه،محلتهفقراءعلىبهاتصدقوا،إلينايعودلا(؟عنهاخرجناقدلمح!شي:وقالذلكمنالخليفة

تعالئ.

الخلافةوليالذيباللهالمستعصمالمؤمنينأميروهما)13شقيقاناثنان،ثلاثةالأولادمنخلفوقد

حجابها.اللهصانكريمةأخرىأممنوأختهماالعزيزعبدالقاسمأبووالأمير،اللهعبدأحمدأبو)3!بعده

الحسنأباأقربلأحدايستوزرولم،صالحةقطعةالساعيابنمنهاأوردكثيرةبأشعارالناسرثاهوقد

الناقدمحمدبنأحمدالأزهرأبوالديننصير)دلألابعدهكانثم،الوزارةنيابةعلى)4(القميمحمدبنمحمد

.بالصوابأعلمتعالئوالله،الخلافةدارأستاذكانالذي

باللهالمستعك!ممخلافة

بأمرالتتارقتلهالذيالشهيدالخليفةوهو،ببغدادالعباسبنيخلفاءآخروهوالمؤمنينأمير

بيانهسيأتيكماوستمئةوخمسينستسنةفي،الله)/\(لعنهمخانجنكيزبنالتتارملكتوليبنهلاكو)؟(

باللهالمستنصرالمؤمنينأميربناللهعبدأحمدأبوباللهالمستعصمالمؤمنينأميروهو،تعالئاللهشاءإن

أبياللهلدينالناصرالمؤمنينأميربنمحمدنصرأبيباللهالظاهرالمؤمنينأميربنمنصورجعفرأبي

أبيباللهالمستنجدالمؤمنينأميربنالحسنمحمدأبياللهبأمرالمستضيءالمؤمنينأميربنأحمدالعباس

الخليفةالمؤمنينأميربنمحمداللهعبدأبياللهلأمرالمقتفيالخليفةالمؤمنينأميربنيوسفالمظفر

فيالعباسإلىنسبهوبقيةاللهعبدالقاسمأبياللهبأمرالمقتديالخليفةبنأحمدالعباسأبيباللهالمستظهر

لأحدهذايتفقولم،بعضابعضهميتلوالخلافةوليكلهمذكرناهمالذينوهؤلاء،الناصرجدهترجمة

تعالئاللهرحمهالتاسعوهو،أحديتخللهملم)8(الخلافةولوانسقاثمانيةنسبهفيأن،المستعصمقبل

بمنه.

التاجمنهواستدعيوستمئةأربعينسنةمنالآخرةجمادىعاشرالجمعةبكرةأبوهتوفيلما

لله.عنهخرجنا:ب(1)

وحدها.طعن)2(

أحمد.وأبو:ط)3(

القمي.محمدبنمحمدبنالحسنمحمدأبا:ب،أ)4(

نصر.:ط)5(

.هولاوو:ب،أ)6(

لعنه.:ب،أ)7(

نسقا.الخلافةولو:ب،أ)8(
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.وشهورسنةثلاثونيومئذالعمرمنوله،بالمستعصمولقب،بالخلافةفبويعالصلاةبعديومئذ

الفضائلمنذلكوغيرالحسنوالخطالعربيةوأتقن،وتجويداحفظاالقرآنتلاوةشبيبتهفيأتقنوقد

)2(أكرمهوقد،زمانهفيالشافعيةأئمةأحدالنيار)1(بنمحمدبنعليالمظفرأبيالدينشمسالشيخعلى

خلافته.فيإليهوأحسن

وقد،وإنابةخشوععليهيظهر،الصوتطيبالأداءحسنالتلاوةكثيرذكرماعلىالمستعصموكان

جهدهالمستنصربأبيهمقتديامشكورابالخيرمشهوراوكان،المشكلاتوحلالتفسير)3(منشيءفينظر

البيعةبهذهالقائموكان،اللهبحمدوالاستقامةالسدادعلىأيامهفيالأمورمشتوقد،وطاقته

،العباسبنيمنوأهلهعمهبنوأولافبايعه،المستنصري)4(إقبالالفضائلأبوالدينشرفالمستعصمية

والعامةوالعقدالحلأوليمنبعدهمومنوالفقهاءوالعلماءوالقضاةوالوزراءالأمراءمنالدولةأعيانثم

سائرمنالبيعةوجاءت،حميداوأمرا،سعيداورأيامحموداومجمعامشهودايوماوكان،وغيرهم

سائروعلى،والرساتيقوالأقاليم،البلدانسائرفيلهوخطب،والأمصار)"(والبلدانوالأقطارالجهات

أجمعين.اللهرحمهم،العباسبنيمنأ،وأجدادهأبوهكانكما،وقربابعدا،وغرباشرقاالمنابر

والأدويةالسكروغلاالمستنصرأيامآخرفيشديدوبالمح!بالعراقكانأنه)6(الحوادثمنوقع:وفيها

منه.اللهتقبل،المرضىعلىكثيربسكراللهرحمه)8(باللهالمستنصر)7(الخليفةفتصدق

محييبنالرحمنعبدالفرجلأبيباللهالمستعصمالخليفةأذنشعبانعشررابعالجمعةيوموفي

البدرية،ببابالوعظفي-فاضلا)9(ظريفاشاباوكان-الجوزيبنالفرجأبيالشيخابنيوسفالدين

،)12(مليحةفصيحة)11(جليلةطويلة)01(مفيدةبقصيدةالمستعصمالخليفةوامتدحوأفادوأجادفتكلم

)1

)2

)3

)4

؟؟(

)6

)7

)8

)9

)01

)11

)12

.663سنةوفياتفيالنيارابنترجمةسترد

وحدها.طعن

التفاسير.:ب،أ

عينهـ،653سنةماتالشرابيالمستنصريالحبشيإقبالالفضائلأبوالدينشرفالجيوشأميرالدولةجمالهو

.(23037/)النبلاءأعلامسير.وربطمدارسعدةوبنىالعراقجيوشهـمقدم643سنةفي

.والأمصاروالقرىوالبلدان:أ

السنة.هذهفي:ب،أفيبعدها

وحدها.طعن

المؤمنين.أمير:بفيبعدها

عاقلا.طريا:أ

وحدها.بعن

وحدها.طعن

وحدها.طعن
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الأسد.مثلالمخبر)2(فيوالشبل،ظلمفماأباه(1)يشابهومن،بكمالهاالساعيابنسردها

غازيالدينشهاب(الخوارزميةمعو)،الخوارزميةوبينالحلبيينبينعظيمةوقعةكانت:وفيها

ونهبت،جداكثيراشيئأأموالهممنوغنموا،منكرةعظيمةكسرةالحلبيونفكسرهم،مئافارقينصاحب

الغازيوعاد.راجعونإليهوإناللهفإنا،السنينهذهفينهبتمرةعشرةسابعوهذه،أخرىمرةنصيبين

فيه.اللهباركلا،خانبركاتمقدمهمصحبة)3(الأرضفييفسدونالخوارزميةوتفرقتميافارقينإلى

الحواصل.منفيهاومافتسلمهاخلاطبمدينةمنشورغازيالشهابعلىوقدم

عسكرافجهزمختلفةالعساكرإنلهفقيلالشامدخولعلىمصرصاحبأيوبالصالحعزم:وفيها

مملكتها.يديربمصرهووأقامإليها

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الجليلة:المصونة()5والحرمة.تقدمكماالمؤمنينأمير(4)باللهالمستنصر

)6(
المدرسةواقفةالأتابكيةاقسنقربنزنكيبنمودودبنمسعود)7(الدينعزبنتخاتونلركان

وقف)9(كانوفاتهاليلةوفياللهرحمهالأشرفالملكالسلطانزوجةوكانت،بالصالحيةالأتابكية)8(

منها.وتقبلتعالئاللهرحمهابهاودفنت:شامةأبوقالهبالجبلوتربتهامدرستها

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

(2002/)الأمثالمجمعفيهومصادره(2436/)تأليفيمنالعربيةالأمثالمعجمفيوالمثل.شابهمن:ب

المقالوفصل(2/352)للزمخشريوالمستقصى(2/244)العسكريوجمهرة(277و301)والفاخر

العربولسان(و.14526)سلامبنللقاسموالأمثال(67)الضبيعكرمةلأبيالأمثالوكتاب(185)

.(ظلم)

خطأ.والأخيرة؟الخيرات:ب.الخير:ب،أ

.فسادأالأرضفييعيثون:ب،أ

السابقة.الصفحةفيمصادرهذكرتقدم

والجهة.:ب،أ

.المصادروباقيأمنهناوما.بركات:الروضتينوذيلبفيوهي.طفياللفظةليست

والدارس(65-564/)والعبر(41/316)الإسلاموتاريخ(172)الروضتينذيلفي-خاتونتركان-ترجمة

الأطلالومنادمة(7935/)الذهبوشذرات(26)الطالبوتنبيه(301-201)الصالجةوتاريخ(1/912)

(77).

الصالحية.تاريخ.العرائسحماموشرقيالمقدسيةالشرقيةالحديثدارغربيالصالحيةفيالأتابكيةالمدرسةتقع

الصالجةوتاريخ(1912/)الدارس.الثابتية:يقولونوتارةالتابتيةجامعيسمونهاالانوالناس:بدرانوقال

.77الأطلالومنادمة(201)

.(172)الروضتينذيلفيلماموافقهناوما.وقفتكانت:ط
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وستمئةوأربميراحرفىسنةخلت5ث!

241

،()1دمشقصاحبإسماعيلالصالحعمهوبينمصرصاحبأيوبالصالحبينالرسلترددت:فيها

يد)2(فيدمشقوتستقر،دمشققلعةفيالمعتقلأيوبالصالحبنعمرالمغيثولدهإليهيردأنعلى

الدولةأمينالوزيرفخاف،بدمشقأيوبللصالحوخطب،ذلكعلىالصلحفوقع،إسماعيلالصالح

هذاتردلا:لمخدومهفقال،الأمرهذاغائلةمنإسماعيلالصالحوزير،)3(المسلمانيغزالالحسنأبو

منوقعكانماأبطلذلكفعند،للبلاد)5(بيدكسليمانخاتمهذا،يدكمنالبلادتخرج)4(لأبيهالغلام

وأرسل،الملكينبينالوحشةووقعت،أيوبللصالحالخطبةوقطعت،القلعةإلىالغلاموردالصلح

قدالخوارزميةوكانت.راجعونإليهوإناللهفإنادمشقلحصاريستحضرهمالخوارزميةإلىأيوبالصالح

يلعبالعقلقليلوكان،)6(الدينعلاءابنملكهاأيديمنوأخذوهاالرومبلادالسنةهذهفيفتحوا

حيحئذ.البلادعلىفتغلبوافماتسبععضهأنهفاتفق،الناسعلىويسلطها،والسباعبالكلاب

ورسموصودروا،بالمقارعبعضهموضرب،)7(الجيليالرفيعالقاضيأعوانعلىاحتيط:وفيها

أفقهبمغارةفسجنبهوذهبليلاأخرجثم،الفراديسبابداخلالمقدميةبالمدرسةالرفيعالقاضيعلى

شاهؤ،منألقيإنهقالمنومنهم،توفيأنه)8(شامةأبووذكر.خبرهانقطعثم،البقاعنواحيمن

السنة.هذهمنالحجةبذيكلهوذلك،خنققالمنومنهم

الدينلمحييبدمشقالقضاءولايةمنشورقرئمنهوالعشرينالخامسالجمعةيوموفي

فيها:بوفي.دمشقصاحبإسماعيلالصالحدمشقصاحبعمهوبينأيوبالصالحبينالرسلترددتفيها:أ(1)

مضطربتانالروايتينوكلادمشقصاحبإسماعيلالصالحمصرصاحبعمهوبينأيوبالصالحبينالرسلترددت

.فوقأثبتناماوالصحيح

بيد.:ب،أ)2(

الله.شاءإنالجزءهذاهـمن648سنةوفياتفيالمسلمانيغزالترجمةسترد)3(

أبيه.إلى:ب،أ(4)

.يدكفي:ب،أ)5(

الدين.غياثأرسلانقلجبنكيخسروبنكيقباذبنكيخسرواسمه)6(

مراةفيترجمته.الشافعيالجيليإسماعيلبنالواحدعبدبنالعزيزعبدحامدأبوالقضاةقاضيالدينرفيعهو)7(

النبلاءأعلاموسير(2171/)الأنباءوعيون(174-173)الروضتينوذيل(394-8/294)الزمان

(495-1295/)الإسنويوطبقات(354-2352/)الوفياتوفوات(5172/)والعبر(23901-111/)

.(373-7372/)الذهبوشذرات(1/188)والدارس(135-6035/)الزاهرةوالنجوم

وذكر.شامةأبوقال:ب،أ)8(



هـ641سنةأحدأث242

الشيخقالكذا،الجامعمنالكماليبالشباك،القرشييحعىبنمحمدبنعليبنمحمدبنا)1(يحيىأ

أنههلاكهسببأنوذكر،الاتيةالسنةفيكانإنماعزلهأن)3(السبطوزعم.)2(شامةأبوالدينشهاب

فأنكرالناسأموالمندينارألفألفالأموالمنخزانتهإلىأوردقدإنه:لهيقولالصالحالملكإلىكتب

أحاققفأنايقولالقاضيفأرسل،درهمألفألفسوىيردلمأنهالجواب)4(عليهورد،ذلكالصالح

منالسلطانساحةلتبرأفعزلهالصالحعلىحينئذفأشار،الوزير)5(يخالفلاالصالحوكان،الوزير

)7(الصلاحابنالدينتقيالشيخإلىمدارسهأمروفوض.كان)6(ماأمرهمنوكانفعزله،الناسشناعات

والأمينية،بعدهالقضاءوليالذيالزكيبنالدينلمحييوالعذراوية،التفليسي)8(للكمالالعادليةفعين

عدالة)11(وأسقطتالرفيعالقاضيوغيب،)01(الحمويللتقيالبرانيةوالشامية،)9(الكافيعبدلابن

.شهوده

جبلفيأفقهمغارةإلىالنصارىلبعضبإكاف)13(بغلعلىجماعةمعالأمينأرسله:)12(السبطقال

أمينمنأملاكهببيععليهليشهدا)14(بعلبكمنعدلينإليهأرسلثمأيامابهافأقام،الساحلناحيةمنلبنان

ثلاثةلهأنوذكرالزادمنشيئااستطعمهماوأنه،وقندورة)15(تخفيفةوعليهشاهداهأنهمافذكرا،الدولة

لهفقالالنصرانيداودجاءهثم،وانصرفاعليهوشهدا)17(زوادتهمامنفأطعماه)16(،شيئايأكللمأيام

.الجزءهذاهـمن668سنةوفياتفيالقرشيالدينمحييترجمةسترد

.(174)الروضتينذيل

.(394-8294/)الزمانمرآة

إليه.:ب،أ

.السامريهوالوزيرأنالسبطذكر

.أمرهمنكانماوكان:ب،أ

هـ.643سنةوفياتفيالصلاحابنترجمةسترد

هـ.672سنةوفياتفيترجمتهسترد،عمربنبنداربنعمرهوالتفليسيالكمال

فيونابوالأمينيةبالكلاسةدرس.الدينشمسالربعيموسىبنعليبنالكافيعبدبنمحمدهوالكافيعبدابن

.(918،554و1/917)والدارس(964)الروضتينذيلهـ.964سنةوتوفي.وحمصبدمشقمدةالقضاء

هـ.068سنةوفياتفيرزينابنترجمةسترد

.النحويللسياقمخالفةوهي.وأسقط:ط

.(794-8694/)الزمانمرآة

.(أكف)اللسان.والأقتابالرحالشبهالمراكبمنوالأكافالإكاف

.للمجهولمبني(أرسل)فعلكانإذاصحيحةوهي.فشهدابعلبكمنعدلان:ب،أ

تخفيفة.رأسهوعلىصغيرةقندورةوعليه:الزمانمرآةفي

.طعماهوأ:ب،أ

عليه.شهداوأ:أ
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قم،لهفقال،ركعتينأصليدعونيفقال،حينئذبالهلاكفأيقن،بعلبكإلىبحملكأمرنا)1(فقدقم

فما،هناكالذيالواديأسفلإلىالجبلرأسمنفألقاهالنصرانيفرفسهالصلاةفأطال)2(يصليفقام

أسفلإلىألقاهحتىبالحجارةيرميهداودزالفماالجبلبسنذيلهتعلقأنهوحكي،تقطعحتىوصل

إبراهيم.نهرعلىالمطل)3(الشقيفعندوذلك،الوادي

سكرانا)5(المجلسإلىيخرج،الشرعبأمورمستهزئادهرياالعقيدةفاسدكانوقد:)4(السبطقال

:قال)6(.العظيمالعليباللهإلاقوةولاحولفلا.كالحاناتدارهوكانت،كذلكالجمعةإلىويحضر

ألفستمئةالثاسأموالمنلنفسهأخذ-البلاياأكبرمن)7(وكان-أمنائهأحدالواسطيالموفقوأخذ

مقابرفيفألقي،الضربتحتوماتساقاهكسرتوقد،منهأخذتحتىعظيمةعقوبةفعوقب،درهم

.الكلاب)8(وأكلته،والنصارىاليهود

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الحنبلي.المعريالتنوخيالمنجىبنأسعدبنعمر)9(الفتوحأبوالدينشمسالشيخ

لهوكانت،المعظميةالدولةفيخدماوتولىبالسمساريةودرسدمشققدمثم،قديماحرانقاضي

ربيعسابعفيوفاتهوكانت،عصرون)12(أبيوابن)11(الشهرزوريوالقاضيينصابر)01(ابنعنرواية

تعالئ.اللهرحمهالسنةهذهمنالأول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

أمرنا.قدقمفقال:أ

فصلى.:ب

.(3356/)البلدانمعجم.كالكهفالشقيف

.(8694/)الزمانمراة

النحوية.للقاعدةمخالفةالأصولفيوردتكذا

.(8794/)الزمانمرآة

.فكان:أ

فأكلته.:ب،أ

النبلاءأعلاموسير(14093/)الإسلاموتاريخ(173)الروضتينذيلفي-المنجىبنأسعدبنعمر-ترجمة

والنجوم(226-2225/)الحنابلةطبقاتوذيل(1435)الحفاظوتذكرة(5017/)والعبر(2308/)

.(365-7364/)الذهبوشذرات(2005/)الجوهريةوالقلائد(2611/)والدارس(6934/)الزاهرة

هـ.576سنةتوفي.سيدةابن،الدمشقيالسلميصابربنعليبنأحمدبنالرحمنعبدبناللهعبدالمعاليأبو

.(2139/)النبلاءأعلامسير

السابق.الجزءهـمن572سنةوفياتفيالشهرزوريالدينكمالترجمةتقدمت

السابق.الجزءهـمن585سنةوفياتفيعصرونأبيابنترجمةتقدمت
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ء.)1()2(
الجبل.فيالتيبمدرستهودفن)3(الحجةذيفيبعدهالعزأخوهوتوفيالدينعزحوه

الصريفيني.الأزهربنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبوالدينتقيإح)4(الصاالحافظالشيخ

ودفندمشقبجامععليهوصلي)5(شامةأبوعليهأثنى،جيدةمعرفةبهولهالحديثيدريكان

الله.رحمهبقاسيون

دمشق.محتسبالدينجمال،)9(كروسبن)8(عقيلبنمحمدالكروسيه)7()6(واقف

اللهرحمهحديثداروله،مدرسةجعلهاالتيبدارهودفنشوالفيبدمشقتوفي،متواضعاكيساكان

عنه.وعفاتعالئ

(01)

.الجوادالملكأيوببنبكرأبيالعادلابن،مودودبنيونسالجوادالملك

،العادلبنمحمدالكاملعمهبعددمشقوملكالأحوالبهتقلبت،العادلأولادأكبرأبوهوكان

فأبغضته،إليهذلكوينسبالناسيظلممنبابهفيكانولكن،للصالحينمحباجيدانفسهفيوكان

ثم،كيفاوحصنسنجارإلىالكاملبنأيوبالصالحالملكبدمشققايضأنإلىوألجؤوهوسبوهالعامة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

.بأعنواستدركتها،طفيالترجمةهذهتردلم

(791)الأرشدوالمقصد(2226/)الحنابلةطبقاتوذيل(173)الروضتينذيلفي-المنجىبنالعز-ترجمة

.(367-7366/)الذهبوشذرات(171-287،611/)والدارس

منها.القعدةذيفي:ب

(9"-2398/)النبلاءأعلاموسير(41/376)الإسلاموتاريخ(173)الروضتينذيلفي-الصريفيني-ترجمة

-2/227)الحنابلةطبقاتوذيل(6141/)بالوفياتوالوافي(1433)الحفاظوتذكرة(5/167)والعبر

-7/363)الذهبوشذرات(234-1233/)الأرشدوالمقصد(035-6934/)الزاهرةوالنجوم(023

364).

.(173)الروضتينذيل.اللهرحمهمتواضعأدينابالحديثعالماوكان:شامةأبوقال

(489/)بالوفياتوالوافي(3063/)للمنذريوالتكملة(294-8194/)الزمانمراةفي-كروسابن-ترجمة

.(58)الأطلالومنادمة(7936/)الذهبوشذرات(7")الطالبتنبيهومختصر(1/89)والدارس

السلمي.زقالتىفيالسامريةالمدرسةبجانبوهي،الشحممئذنةغربي:بدرانقال:الكروسيةالحديثدار

.أطلاللاإاليومإلىمنهايبقلمأنهبدرانحديثمنويفهم:قلت(58-57)الأطلالمنادمة

.(3063/)المنذريتكملة.القافوكسر،العينبفتح:المنذريقئدها

المنذريوتكملة.مهملةوسينمفتوحةمشددةوواو،مفتوحةمهملةراءوبعدها،الكافبفتحالمنذريقيدها

(/3063).

(04"4/1)الإسلاموتاريخ(3916/)الفداءأبيوتاريخ(8294/)الزمانمرآةفي-الجوادالملك-ترجمة

(414/)والمرآة(793-4693/)الوفياتوفوات(5171/)والعبر(185-23184/)النبلاءأعلاموسير

.(7368/)والشذرات(6348/)الزاهرةوالنجوم
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كانتحتى،عزتابحصنإسماعيلالصالحسجنهأنإلىالحالبهآلثم،يدهعنخرجتابليحفظهمالم

معتقلايغمور)2(ابنعندهوكان،قاسيون)1(بسفحالمعظمتربةإلىشوالفيونقل،السنةهذهفيوفاته

معوشنقهالمصريةالديارإلىنقلهأيوبالصالحملكهافلما،دمشققلعةإلىإسماعيلالصالحفحوله

أيوبالصالححقفيصنعهماعلىجزاء،القاهرةقلعةعلى،إسماعيلالصالحوزير)3(غزالالأمين

إسماعيل،الصالح،الملكأإلىدمشقملكحولحتىعليهعملفإنهيغمورابنأما.تعالئاللهرحمه

.)4(بذلكمعذوروهو،بهذامنهمافانتقمأبيهإلىعمرولدهتسليممنالصالحمنعفإنهالدولةأمينوأما

المحاربي.مازهبنمسعودبنأحمدبنمسعود

بغدافىقدم،غزيرفضلولديه،الحديثوعلمبالتفسيرعلموله،الفضلاءالحنفيةالفقهاءأحد

السنةهذهفيببغدادفمات،عادثمفحج)5(،عنهأفرجثمسنينمدةفحبس،للحجالتتاررسولصحبة

تعالئ.اللهرحمه

ابنحمدونبننصربنالبطريقمحمدبنعليبنالحسينبنالحسنبنيحى)6(بنعليالحسنأبو

الشيعي.الشاعرالكاتب،البغداديئم،الواسطيثم،الحليالأسديئابت

،وغيرهمصرصاحبالكاملمنهم،والملوكالأمراءمنكثيراوامتدحمدةبدمشقأقام،الشيعةفقيه

مخذوذلكنه،والنئرالنظمجيدذكيافاضلاوكان،مذهبهمفيالشيعةيشغلفكانبغدادإلىعادثم

الحق.عنمحجوفي

وعفااللهرحمهوالذكاءالعلمفيمادتهغزارةعلىالدالةأأشعارهمنجيدةقطعةالساعيابنأوردوقد

.،)7(عنه

وستمئةوأربميرثنتيرسنةكلت5ث!

بن،أمحمدبنعليبنأحمدبنمحمدطالبأباالدينمؤيدباللهالمستعصمالخليفةاستوزر:فيها

سفح.)1(أ،ب:من

.الجزءهذاهـمن648سنةحوادثفيأخبارهسترد:يغمورابن2()

.الجزءهذامن648سنةوفياتفيغزالترجمةسترد)3(

ذلك.في:ب،أ)4(

وحدها.طعن()5

.(بشار)(41/938)الإسلاموتاريخ(188)الجزريابنتاريخمنالمختارفيترجمته)6(

.وغيرهالكاملفي:وبأفيالحاصرتينبينمامكان)7(
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لمفإنه،وزارتهفيالمستعصميعصملم)2(والذي،بغدادأهلوعلى،نفسهعلىالمشؤوم)1(العلقمي

قبحهوجنودههولاكو)3(قضيةفيالمسلمينعلىأعانالذيهوفإنه،الطريقةمرضيئولاصدقوزيريكن

الديننصير)4(ماتفلما،الخلافةدارأستاذالوزارةهذهقبلالعلقميابنكانوقد،وإياهمالله

أبيبنيوسفالدينمحييالشيخالاستاداريةفيمكانهوجعلالعلقميابناستوزرالناقدبنمحمد)د(

من!.اللهتقبلبدمشقبالنشابين)6(التيالجوزيةواقفوهو،الناسخيارمنوكان،الجوزيبنالفرج

الشيوخشيخالخليفةمؤدبالنيار)7(بنالحسينبنمحمدبنعليالدينشمسالشيخجعل:وفيها

عليه.وخلع،مطلقةوكالةالمطهرابنالوهابعبد)8(الخليفةووكل،عليهوخلع،ببغداد

ليستنجداستقدمهممصرصاحبأيوبالصالحكانالذينالخوارزمي!بينعظيمةوقعةكانت:وفيها

الخلعأيوبالصالحإليهموأرسلغزةعلىفنزلوا،دمشقصاحبالحسنأبيإسماعيلالصالحعلىبهم

والمنصور،الكركصاحبداودوالناصرإسماعيلالصالحفاتفق،والعساكروالأقمشة)9(والأموال

منكرةكسرةالخوارزمي!فهزمتهم،شديداقتالاالخوارزمي!معواقتتلواالفرنجمع،حمصصاحب

الخمركؤوسوكانت،المسلمينأطلابرؤوسعلى،العاليةوراياتهابصلبانهاالفرنجهزمت،فظيعة

زيادةواحديومفيالفرنجمنفقتل،(11الزرجون)كؤوسعنالمنونكؤوس(01)فنابتالجيوشبيندائرة

المسلمين،أمراءمنوخلقا،وأساقفتهم)13(وقسوسهمملوكهممنجماعةوأسروا،ألفا)12(ثلاثينعن

وقد.الحمدودله،محموداوأمرامشهودايومايومئذوكان،بمصرأيوبالصالحإلىبالأسارىوبعثوا

الخوارزمي!وغنصت.نفلحلاأناالفرنجصلبانتحتوقفنالماأناعلمتقد:المسلمينأمراءبعضقال

الصالحفحصنها،ليحاصرهادمشقإلىأيوبالصالحوأرسل،كثيراشيئامعهمكانومنالفرنجمن

.الجزءهذاهـمن656سنةوفياتفيالعلقميابنترجمةسترد(1)

.واوبلا.الذي:ط(2)

.هولاؤوقصة:ب)3(

الدين.نصر:ط(4)

هـ.642السنةهذهوفياتفيالناقدابنترجمةوسترد،الأصولفيكذا()5

.(الخياطينسوق).عصرنافيالنشابونيسمى)6(

.الجزءهذاهـمن656سنةوفياتفيالنيارابنترجمةسترد)7(

.الوهابعبدالدينبهاء:ب،أ)8(

والخلع.الأموال:ب،أ()9

.فصارت:ب،أ(01)

.(زرجن)اللسان.الخمر:والزرجونالخمورتلكعن:ب،أ(11)

.النحويللسياقموافقهناوما،ألف:ط()12

وقسوسهم.وأساقفتهمملوكهممن:ب،أ()13
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صارحتىالماءفتراجعالنهرفسارتومابابجسروكسر،)1(كثيرةرباعاحولهامنوخربإسماعيل

)2("."
،الناسمنكثيروافتقر،العمرانمنبينهماكانماجميعفعر!،السلامةوبابلومابابمنبحيرة

.راجعونإليهوإناللهفإنا

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

دمشق،قلعةبرجفيوسجنهأسرهقدإسماعيلالصالحكانأيوبالصا!حبنعمر)3(المغيثالملك

أمينفيهوعارضه،يقدرفلمخلاصهفيممكنبكلأبوهفاجتهد.أيوبالصالحغيبةفيأخذهاحين

منالقلعةفيمحبوساالشابيزلفلم،)5(ببعلبكالأمينيةالمدرسةواقف،)4(المسلمانيغزالالدولة

غمامحبسهفيميتافأصبح،السنةهذهمنالآخرربيععشرثانيالجمعةليلةإلىوثلاثينثمانسنة

ودفن.عقلاوأكملهم،شكلاوأحسنهم،الملوكأبناءخيارمنوكان.أعلمفاللهقتلإنهويقال،وحزنا

.)6(دمشقصاحبعلىأيوبالصالحأبيهحنقفاشتد،الجامعشماليتربتهفيالكاملجدهعند

حمويه.بنمحمدبنعمربن)7(اللهعبدمحمدأبوالدينتاجبدمشقالشيوخشيخ

وله،االأشياءاأصولفيهذكر،مجلداتثمانيفيكتابله،المصنفينالمؤرخينالفضلاءأحد

بلغقدوكان،القرانوحفظالحديثوسمع،ذلكوغيرمحمدللكاملصنفها"الملوكيةالسياسة"

عندبمراكشواتصل،وتسعينثلاثسنةفيالمغرببلادإلىسافروقد،يبلغهالمإنهوقيل،الثمانين

مصر)8(ديارإلىفقدم،ستمئةسنةإلىهناكفأقام،المؤمنعبدبنيوسفبنيعقوبالمنصورملكها

تعالئ.اللهرحمهحمويه)9(بنالدينصدرأخيهبعدالشيوخمشيخةوولي

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

ا.أ،ب:كبير

ب:بحرة.

(7152/)الزاهرةوالنجوم(14042/)الإسلاموتاريخ(8487/)الزمانمرآةفي-المغيثالملك-ترجمة

.(08)القلوبوترويح(7274/)الذهبوشذرات

.الجزءهذاهـمن648سنةوفياتفيالمسلمانيغزالترجمةسترد

ببعلبك.التي:ط

فيها.توفيوممن:طفيبعدها

اللهعبدالسلامعبد:ترجمتهأولفيالذهبيكتبولذلك:بشارقال.مصادرهفيكذا.السلامعبدأيضاواسمه

.(13الورقة)للحسينيالتكملةصلةفيترجمةوله،(41/134)الإسلامتاريخ

مصر.بلاد:ب،أ

.الجزءهذاهـمن636سنةوفياتفيحمويهابنالدينصدرترجمةتقدمت
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وزيرالبغداديالناقد(بنأأحمدبنعليبنمحمدبنأحمدالأزهر)1(أبوالديننصيرالوزير

المستعصم.ابنهثمالمستنصر

كثيرللقرآنحافظأبارعافاضلاوكان،الخليفتينلهذينوزرأنإلىتوصلثم،التجارأبناءمنكان

فيهذامعوهو،)2(عمرهآخرفيأقعدوقد،هائلبماوجاهةفيكانثم،باذخةحشمةفينشأ،التلاوة

هذهفيتوفي،صالحةقطعةالساعيابنمنهاأورد،كثيرةاحسنةأشعاروله،والإكرامالاحترامغاية

تعالئ.اللهرحمهالخمسينجاوزوقدالسنة

بنأحمدبنعليبنأحمدبن)3(الحسينطالبأبو،الخلفاءووكيلالخطباءوخطيبالنقباءنقيب

العباسي.بالئهالمهتديالخليفةبنعليبنمحمدبنالثه)4(هبة

السدادعلىأحوالهواستمرت،المؤمنينوخطباء،المسلمينوأئمةالعباسيينساداتمنكان

منوالعشرين)3(الثانيالسبتليلةكانتحتىقطيمرضولمالخطابةعنقطينقطعولم،والصلاح

كثيردمفمهمنفسقط،رأسهأمعلىفسقطحاجاتهلبعضالليلأثناءفيقام،السنةهذه(منرجبأ

وعفاتعالئاللهرحمهجنازم!حافلةلهوكانتفمات،الليلإلىذلكيومهواحدةكلمةينطق.)6(- لمحلموسكما

وكرمه.بمنهعنه

وستيئةوأربميوث!اثسنةخلت5ث!

ومعهمالخوارزميةبعثمصرصاحبالكاملبنأيوبالصالحأنوذلك،الخوارزميةسنةوهي

الصالحعمهيحاصرونبدمشقفأحاطوا،الشيخابن)7(الدينمعينصحبةفيخانبركاتملكهم

جراحوجامع،السماقوحكر،حجاجقصر)9(وأحرق،دمشقصاحب)8(الخيشأبا(إسماعيلا

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

(23801/)النبلاءأعلاموسير(14304/)الإسلاموتاريخ(8494/)الزمانمراةفي-الناقدابن-ترجمة

.(6035/)الزاهرةوالنجوم(3452/)الوفياتوفوات(65-864/)بالوفياتوالوافي

.أمره:ط

.(بشار)(41/804)الإسلامتاريخفيالذهبيترجمه

.(بشار)خطأ"اللههبةبنمعينبنأحمد":ط

الثامن.:ط

وأسكت.:ب،أ

الله.شاءهـإن643سنةوفياتفيالشيخبنالدينمعينترجمةسترد

.الجزءهذاهـمن648سنةوفياتفيالصالحالملكترجمةوسترد،تصحيفوهو"الجيش":ط

.وحرق:ط
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منونصب،الجابيةبابوعندالصغيربابعندالمنجنيقونصب،كثيرةومساجد،الصغيربابخارج

الشيخبنالدينمعينالأميرإلىإسماعيلالصالحوأرسلالفريقان()1وترامى،أيضامنجنيقانالبلدداخل

إليهفأرسل،الملوكبمحاصرةاشتغالكمنأولىبهذااشتغالك:يقولوأرسل،وإبريقوعكازبسجادة

أنتوأما،ليتصلحفإنهاالسجادةأما:لهيقولوأرسل،وأصفرأحمرحريروغلالةوجنكبزمرالمعين

)2(جوسقفأحرقإسماعيلالصالحوأرسل،بدمشقالحصارفاشتدالشيخابنأصبحثم.بكأولىفهذا

الأنهاروقطعت،بأسرها)5(فأحرقتالعقيبةإلى)4(الرمانزقاقفيالحريقوامتد)3(،العادلوالده

قط،عليهايتم)7(لم،جدابشعة،شنيعةأأموربدمشقوجرى)6(الطرقوأخيفت،الأسعاروغلت

معينالأميرأمنيطلب)8(الدولةأمينفأرسل،الأولىجمادىإلىالسنةهذهمنشهوراالحصاروامتد

الأمينذلكفلبس،ومنديلوقميصوعمامةبفرجيةإليهفأرسل،ملابسهمنشيئاالشيخابناالدين

نأعلىالحالفاتفقأخرىمرةخرجثمعادثم،طويلاالعشاءبعدبهفاجتمع،الدينمعينإلىوخرج

وأصبحبذلكالناسفاستبشرأ،أيوبالصالحإلىدمشقويسلمبعلبكإلىإسماعيلالصالحيخرج

وعزلفولى،سامةدارفيفنزلالشيخابنالدينمعينودخل،)9(بعلبكإلىخارجاإسماعيلالصالح

محييالقاضيوعزل،)11(الدولةسنيبنالدينصدرإلىالقضاةقضاءوفوض،)01(ووصلوقطع

والبدر)14(الزكيلابننابالذيالتفليسي)13(الدولةسنيابنواستناب،)12(الزكيبنالدين

تحتإسماعيلالصالحوزيرالمسلمانيغزالالدولةأمينالشيخابنالدينمعينوأرسل،السنجاري

المصرية.الديارإلىالحوطة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

.(2/282)رسالدا0ىأاوتر:ط

.(جسق)للسانا0لقصرا:لجوسقا

شتد.وا:ب،أ

.نلزماا:ب

حتوقت.وا:ب،أ

الطريق.وأخيف:ب،أ

تتم.:أ

.الجزءهذاهـمن648سنةوفياتفيغزال!الدولةأمينترجمةوسترد،الدين:ب

وحدها.طعن

وأوصل.:ب،أ

هـ.658سنةوفياتفيترجمتهستردالدولةسنيبناللههبةبنيحيىبنأحمدهو

هـ.668سنةوفياتفيترجمتهستردالزكيبنالدينمحي

.الجزءهذاهـمن672سنةوفياتفيالتفليسيترجمةسترد

.(بشار)الكتابهذاهـمن663سنةوفياتفيترجمتهوستأتي،تحريفوهو"الغرز":ط
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وسارواغضبواالصلحبوقوععلموافلما،الصلحوقتحاضرينيكونوالمفإنهمالخوارزميةوأما

،أيوبالصالحعلىفحالفوهإسماعيلالصالحوكاتبوا،الشرقبلادنحووساقوا)1(فنهبوهاداريانحو

الصالحإليهموجاء،دمشقفحاصرواالخوارزميةوعادت،منهوقعكانالذيالصلحونقضبذلكففرح

بلغإنهحتى،جداالأسعاروغلت)2(الأقواتفعدمت،الدماشقةعلىالحالفضاقبعلبكمنإسماعيل

ورطل،)5(بدرهمربعأإلاأوقيتينكلوالخبز،)4(بسبعمئةالدقيقوقنطار،وستمئةألفالغرارة)3(ثمن

وتماوت،)7(والجيفوالميتاتوالكلابالقطاطوأكلت،بالدقيقالأملاكوأبيعت)6(بسبعةاللحم

حتى،الابارفيموتاهميلقونفكانوا،والإقبار)8(والتكفينالتغسيلعنوعجزواالطرقاتفيالناس

.راجعونإليهوإناللهفإنا،الناسوضجرالمدينةأنتنت

فما،المدارسمنوغيرهاالحديثدارشيخ،الصلاحابنالدينتقيالشيختوفيالأيامهذهوفي

.)9(اللهرحمهبالصوفيةودفن،جهيدجهدبعدإلاالفرجبابمنأخرج

بحالها.والمكوس،ظاهراوالفسقدائرةالخموركانتهذاومع:(01)السبطقال

،بالطرقاتالصعاليكوهلك،جداالسنةهذهفيغلتالأسعارأن)11(الدينشهابالشيخوذكر

يبلونهانخالةبهيشترونفلسإلىتنازلواثم،لبابةيسألونصارواثم،لقمة)12(يسألونوكانوا

وغيرها،الأطعمةفيوغلاءهاالأسعارتفاصيلوذكر.ذلكشاهدتوأنا:قال.كالدجاج،ويأكلونها

والمنة.الحمدودلهالأضحىعيدبعدالسنةاخرفيكلههذا(زال)13ثم

الملككاتب،إسماعيلالصالحعمهوصالحواعليهمالؤواقدالخوارزميةأنأيوبالصالحبلغولما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

.اورساو:ب،أ

.(2/482)رسالدا0لالأموا:ط

.الغرارةبلغتإنهحتى:ب،أ

.(2482/)الدارس.تسعمئة:ط

.الدارسعنهناوما.ربعإلاوقيتين:الأصولفي

.الدارسعنهناوما.بيعت:الأصولفي

.لجيفاتوا:ط

مقابر.ولا:ب،أ

بالصوفية.ودفنجهيدجهدبعدإلاالفرجبابمن:ط

.(8994/)نالزطمراةفيوالخبر.السبطابن:ط

.(178)الروضتينذيل

حلسا.يطلبونصارواثملقمةيطلبونكانوا:الروضتينذيلفي

كله.ذلكزالثم:ب،أ
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معيندمشقنائبجانبوقويإليهفاستماله،حمصصاحبشيركوهالدينأسدبنإبراهيمالمنصور

رجعولما.)1(الوفياتفيسيأتيكماالسنةهذهمنرمضانفيتوفيولكنه،الشيخابنحسنالدين

والتركمانالحلبيينمنالجيوشجمعفيشرعإسماعيلالصالحموالاةعنحمصصاحبالمنصور

ذلكمنفخافواالخوارزميةذلكفبلغ،إياهاوحصارهم،الخوارزميةمندمشقلاستنقاذوالأعراب

بحيرة،عندأإلى،إليهافساروا،بلدهعندقتالهوالمصلحة،تفوتمادمشقوقالوا،وغائلته

فانضافوادمشقجيشوساق،الخوارزميةمعإسماعيلالصالحإلىجيشهداودالناصروأرسل،حمص

عامةفيهقتل،مشهودايوما)2(وكان،حمصبحيرةعندالخوارزميةمعوالتقوا،حمصصاحبإلى

،مذرشذروتمزقواشملهم)3(فتفرق،رمحعلىبرأسهوجيء،خانبركاتملكهموقتل،الخوارزمية

سامةببستانفنزلدمشقإلىوجاء،أيوبالصالحفتسلمهابعلبكإلىحمصصاحبالمنصوروساق

إلىونقل،الآتيةالسنةفياللهرحمهفمات،مرضهفاتفقبأخذهانفسهحدثتهثم،أيوبللصالحخدمة

ء5()4(
سنتين،مدةالأشرفالملكابنهفيهابعدهمنومام،سنينعشرابيهبعد)ملكهمدة!كانت،حمص

إسماعيلالصالحبيديبقولم،وبصرىبعلبكأيوبالصالحنوابوتسلم،سيأتيماعلىمنهأخذتثم

الديارإلىالحوطةتحتعيالهونقلت)7(أموالهجميعأخذ)6(بل،مالولاولدولاأهلولاإليهيأويبلد

وأكرمهفآواه،حلبصاحبغازيالظاهربنالعزيزبنالناصربالملكفاستجارهووسار،المصرية

عاقبةإلىانظر:صغيراشاباو/كان/،الناصرأستاذهلابنالحلبيلؤلؤالأتابكوقال،واحترمه

الظلم.

وصاهرهمإليهموأحسن،صاحبهاداودالناصرفأكرمهمالكركناحيةإلىساروافإنهمالخوارزميةوأما

)8(الشيخابنالدينفخرمعجيشاأيوبالصالحالملكإليهمفأرسل،نابلسمعهافأخذوابالصلتوأنزلهم

الملكوقدم،الإهانةغايةوأهانهبالكركالناصروحاصر،البلادتلكعنوأجلاهمالصلتعلىفكسرهم

وتصدق،أهلهاإلىوأحسن،عظيمةأبهبمافيدمشقفدخلالمصريةالديارمنأيوبالديننجمالصالح

أيبكالدينعزصاحبهامنفتسلمها،صرخدوإلىبصرىوإلىبعلبكإلىوسار،والمساكينالفقراءعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.الوفياتفيبيانهسيأتيكما:أ

.وكان:ب

.وتفرق:ب

وكانت.:ب،أ

لها.ملكها:ب

.أخذت:ط

ب:ماله.

.الجزءهذاهـمن647سنةوفياتفيالشيخبنالدينفخرترجمةسترد



هـ643سنةوفيات522

الاتية.()1السنةفيكلهوهذا.محبورا،أمسرورا.منصورامؤيدامصرإلىعادثمعنهاوعوضه،المعظمي

كسرةالمسلمونفكسرهم،اللهلعنهمالتتاروبينالخليفةجيشبينعظيمةوقعةكانتالسنةهذهوفي

مكرهمغائلةمنخوفا،يتبعوهمولميلحقوهمفلم،أيديهمبينمنوهربوا)2(،شملهموفرقواعظيمة

.")3(تركوكمماالتركاتركوا"لمجي!بقولهوعملا

فيهيحارماالعجيبةالغريبةالأبنيةمن)4(داخلهجبلشقعلىخوزستانببلادظهرالسنةهذهوفي

."تاريخه"فيالساعيابنصفتهوأورد)5(،الجنبناءمنذلكإنقيلوقد،الناظر

:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوممن

الإمام،الشيخأعثمانبنالرحمنعبدبنعثمان،)6(الصلاح(بنعمروأأبوالدينتقيالشيخ

الدمشقي.ثمالشهرزوريالصلاحبنعمروأبو،ومحدثهاالشاممفتي،العلامة

التيبالأسديةمدرساأبوهوكان،وغيرهاوحلببالموصلهنالكوتفقهالشرقببلادالحديثسمع

وأقام.الكبارالفضلاءعدادفيوهوالشامهو)7(وقدم،شاذيابنشيركوهالدينأسدوواقفها،بحلب

بدارثمبالرواحية)9(فدرس،دمشقإلىمنهتحولثم،بالصلاحيةودرسمدة)8(الشريفبالقدس

بالشاميةثم،وقفهاكتابصنفالذيوهو،الحديثشيوخمنوليهامنأولوهو،الأشرفيةالحديث

الوسيط""علىحسنة)12(وتعاليق)11(والفقهالحديثعلومفيمفيدةكثيرةكتباصنفوقد،1(الجوانية)0

إليها.يرحلالتيالفوائدمنوغيره

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

وحدها.طعن

.وهزموا:ط

.(157)صفحةالحديثتخريجتقدم

داخله.فيجبلفيشقعلى:ب

صفته.سردوقد:ب،أ

(245-3243/)الأعيانووفيات(175)الروضتينوذيل(8205/)الزمانمراةفي-الصلاحابن-ترجمة

السبكيوطبقات(178-5/177)والعبر(23014/)النبلاءأعلاموسير(14455/)الإسلاموتاريخ

(2401/)الجليلوالأنس(6354/)الزاهرةوالنجوم(134-2133/)الإسنويوطبقات(8326-336/)

.(7383/)الذهبوشذرات

وحدها.طعن

وحدها.أعن

.ودرس:ط

بعد.وسترد.ثمالجوانيةبالشاميةدرسثم:ب،أ

الفقه.وفي:ب،أ

تعاليق.(أولهوالفقه:ط
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أكثرمتأخريطريقةهي)2(كما،الصالحالسلفطريقعلى،ناسكاورعا)1(زاهداديناوكان

دارفيبمنزلهوفاتهكانتحتىجيدةطريقةعلىيزلولم،كثيرةفنونفيالتامةالفضيلةمع،المحدثين

وستمئة،وأربعينثلاثسنةمنالآخرربيعمنوالعشرينالخامسالأربعاء)3(ليلةالأشرفيةالحديث

لحصار)4(لظاهرهالبروزيمكنهمولم،الفرجبابداخلإلىالناسوشيعهدمشقبجامععليهوصلي

.)6(برحمتهوتغمدهاللهرحمهالعشرةنحوإلاالصوفية5()جبانةإلىصحبهوما،الخوارزمية

شيوخه.منوكان،)7(خلكانبنالدينشمسالقاضيعليهأثنىوقد

الكامل،مجزوءمنأ:اللهرحمهلفظهمن)9(الدينتقيالشيخأنشدني)8(السبطقال

الحتوفمنفهنبعةأرالواواتمناحذر

والوقوف)01(والوكالةوالوديعةالوصيةواو

المسألة)12(ادفع:الكلماتهؤلاءالمنامفيألهمت:قال)13(أنهعنه)12(خلكانابنوحكى
11()

)13(أقربوما،البهاءيذهبالطلبفيوالإلحاح،جديدارزقايوملكلفإنيمكنكالتحملوجدتما

قبلثمرةعلىتعجلفلامراتمبوالحظوظ،اللهاداب)16(مننوعاالعسركانوربما،الملهوفمنالصنيع

ناسكا.حسنأورعا:ب(1)

هو.كما:ط(2)

.الأربعاءليلةفيالأشرفيةالحديثدارمن:ب)3(

.ظاهرهإلى:ب(4)

وحدها.طعن()5

برضوانه.:ط)6(

وقدمت،حسنقدمعلىوالدينالعلممنوكان:قالثم.بهمانتفعتالذينأشياخيأحدوهو:خلكانابنقال)7(

الأعيانوفيات.سنةمدةالاشتغالملازمبدمشقعندهوأقمتوستمئةوثلاثيناثنتينسنةشوالأوائلفيعليه

(3/243-244).

.(8205/)الزمانمرآة)8(

.الصلاحبنالدينتقي:ب()9

.والوقوفوالوديعةوالوكالةالوصيةواو:الزمانمرآةفي(01)

.وقال:أ(11)

.خلكانابنعنه:ب،أ()12

الرواية.فيبخلاف(3452/)الأعيانوفيات()13

أوقع.:ب،أ(41)

أحسن.وما:الأعيانوفياتفي(1)5

الغير.كانتوربما:الأعيانوفياتوفي.تعالئاللهآدابمننوعالعزكانوربما:ب،أ(1)6
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أوانها)1(فيستنالهافإنكتدركأن

.()2(القنوط
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ويغشاك،ذرعابهافتضيقحوائجكفيتعجلأولا،

ابنمحاسنبناللههبةبنالحسنبنمحمودبنمحمد"التاريخ"صاح!الحافظالنجار)3(ابن

الكبير.الحافظالبغدادياللهعبدأبو،النجار

التاريخكتابةفيوشرع،وخمسمئةوسبعين)4(ثمانسنةولد،وغرباشرقاورحلالكثيرسمع

حصلحتىكثيراالمشايخعلىبنفسهوقرأوالقراءات(والأدبالنحووقرأ1،سنةعشرةخمسوعمره

إلىجاء)د(ثم،سنةوعشرينثمانياوتغرب،امرأةأربعمئةمننحوذلكمن،شيخالافثلاثةمننحوا

.روىماصحابيلكليذكر،"الكبيرالمسندفيالمنيرالقمر"ذلكمن،كثيرةأشياءجمعوقدبغداد

،"واللاحقالسابقو"،"والمؤتلفالمختلفو"،"والأحكامالسننمعرفةفيالأيامكنزو"

في)6(الكمالو"،"الصحابةمعرفةفيالإصابةنهجو"،"الألقابكتابو"،"والمفترقالمتفقو"

عشرستةفي،"السلاممدينةتاريخعلىالذيلكتاب"ولهأكثرهيتملممماذلكوغير،"الرجالىأسماء

،مجلداتخمسفي"الفوائدغررو"،"المقدسوبيتوالمدينةمكةأخبار"وله،كاملا)7(مجلدأ

فيالإقامةعليهعرضبغدادإلىعادلماأنهوذكر،ترجمتهفيالساعيابنسردهاجداكثيرةوأشياء

ينفقبرهةوأقاموأولدها)01(جاريةفاشترى()9(ذلكعنأبهأستغنيمامعي:)8(وقالفأبىالمدارس

حينالمستنصريةبالمدرسةالمحدثينجماعةفيمحدثانزلىأنإلىاحتاجثم،كيسهمننفسهعلىمدة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

تها.قاوأ:ب،أ

.الأعيانوفياتوعنطعنوأثبتهبفيولاأفيالحاصرتينبينماليس

الإسلاموتاريخ(37-4/36)الوفياتوفوات(51-91/94)الأدباءمعجمفي-النجارابن-ترجمة

وطبقات(5018/)والعبر(134-23131/)النبلاءأعلاموسير(11-59/)بالوفياتوالوافي(41/478)

الذهبوشذرات(6354/)الزاهرةوالنجوم(305-2205/)الإسنويوطبقات(99-8/89)السبكي

(/7385).

.(23131/)النبلاءأعلامسير.الأصولباقيعنهناوما.ثلاث:ط

.عادثم:ب،أ

والكافي.:ط

ومنالأعلامفضلائهاوأخبارالسلاملمدينةالمجددالتاريخ"هو:بشارقال.كاملمجلدعشرةستفي:ب،أ

مجلدوطغ،باريسفيعشروالحادي،الظاهريةفيالعاشر،مجلدانإليناوصل"الأنامعلماءمنوردها

رديئة.طبعةوهي،بيروتفيالطبعةهذهعلىطبعهأعيدثم.الهندفيالظاهرية

.فقالالمدارسفيالإقامةعليهعرض:ب،أ

وحدها.طعن

.ولداوأولدها:ب،أ
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الخامسالثلاثاءيوموفاتهوكانت،تركتهأمرفيالساعيابنإلىوأوصىسهرينمرصثم،وضعت
ء)1(.

وشهد،النظاميةبالمدرسةعليهوصلي،سنةوسبعونخمسالعمرمنوله،السنةهذهمنشعبانمن

ينفيكانالذي،!ي!اللهرسولحديثحافظهذا:جنازتهحولينادىوكان،كثيرخلقجنازته

بها،يتصدقأنوأوصى،بدنهوثيابديناراعشرينتركتهوكانت،وارثايتركولم.عنه)2(الكذب

عليهأثنىوقد،المستعصمالخليفةذلكفأمضى،دينارألفتساويبالنظاميةالكتبمنخزانتينووقف

ترجمته.آخرفيالساعيابنسردها،كثيرةبمراث)3(ورثوهالناس

بنأحمدابنالواحدعبدبن(محمد)("الأحكام"صاحبأ،)4(المقدسيالدينضياءالحافظ

.(المقدسيالرحمنعبد

كثيرةحسنةمفيدةكتباوألفوصنفوجمعوطوف(ورحلاكثيراوكتبالكثيرالحديثسمع

وهي،حديثيةحسنةعلوموفيه"المختارة"وكتاب،يتمهولم"الأحكام"كتابذلكمن،الفوائد

حفظهعلىالدالةالحسنةالكتبمنذلكوغيرالأعمالفضائلوله،كمللو"الحاكممستدرك"منأجود

والورعوالزهادةالعبادةغايةفياللهرحمهوكان.وإسنادامتناالحديث)6(علوممنوتضلعهواطلاعه

منأصحابهمعلىوقفهاالتيالضيائيةالمدرسة)7(لخزانةعظيمةكثيرةكتباوقفوقد،والخير

ذلك.بعدكثيرةأخرأوقافعليها)9(وقفتوقد،والفقهاء)8(المحدثين

بنالصمدعبدبنمحمدبنعلي،)11(السخاوي)01(الحسنأبوالدينعلمالشيخ

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

شهرين.مدةمرضثم:ب،أ

.الكدرينفي:ب،أ

بمراثي.ورثاه:ب،أ

النبلاءأعلاموسير(476-14472/)الإسلاموتاريخ(177)الروضتينذيلفي-المقدسيالضياء-ترجمة

(66-465/)بالوفياتوالوافي(5917/)والعبر(6041-5041)الحفاظوتذكرة(23126-013/)

الزاهرةوالنجوم(024-2/236)رجبلابنالحنابلةطبقاتوذيل(427-3/426)الوفياتوفوات

.(193-7387/)الذهبوشذرات(6435/)

لها.لزومولا؟الحافظابن:طفيقبلها

الحديث.علممن:ب،أ

بخزانة.بخطهكثيرةكتبأ:ب،أ

الحديث.أهل:أ

وحدها.طعن

.بولاأفيالكنيةليست

الزمانومراة(312-2131/)الرواةهـانباه(66-1565/)الأدباءمعجمفي-السخاويالدينعلم-ترجمة

-الإسلاموتاريخ(4174/)الفداءأبيومختصر(341-3034/)الأعيانووفيات(8205-305/)



هـ643سنةوفيات256

بدمشق.القراءشيخالدمشقيثم،المصريالهمذانيالغالبعبدبن(الأحد)1عبد

وله"المفصلشرح"وله،قصيدتهوشرحالشاطبيعلىقرأقدوكان،الناسمنألوفعليهختم

الإقراءمشيخةوولي،دمشقبجامعحلقةلهوكانت،!واللهرسولفيومدائح،كثيرةوتصانيفتفاسير

.بقاسيونودفن،الآخرةجمادىعشرثانيالأحدليلةتوفيوبه!نر.مسكنهكانوبها،الصالحأمبتربة

السريعاأمن:قولهشعرهمنوذكروخمسمئةوخمسينثمانسنةفيمولدهأن)3(خلكانابنالقاضيوذكر

بمغناهمالركبوينزلالحمىديارنأتيغداقالوا

بلقياهممسروراأصبحلهممطيعاكانمنوكل

أتلقاهموجهبأيحيلتيفماذن!بفليقلت

ترجاهمعمنلاسيماشأنهممنالعفوأليسقالوا

صلاحالسلطانأختأيوببنتخاتونربيعة،بقاسيونالصاحبة42!طتواخاتون)4(ربيعةالخاتون

الدين.

،خاتونالدينعصمةبأختههووتزوج،الدينمعينبنمسعودالدينسعدبالأميرأولأأخوهازوجها

الأميرماتلماثم.)6(البرانيةوالخانقاه،الجوانيةالخاتونية)5(واقفةالديننورالملكزوجةكانتالتي

حتىسنةأربعينمنأزيدبإربلعندهفأقامت،إربلصاحب)7(الدينمظفرالملكمنزؤجهاالدينسعد

الثمانين،جاوزتوقدالسنةهذهفيوفاتهاكانتحتى)8(العقيقيبدارفسكنتدمشققدمتثم،مات

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

وطبقات(892-8792/)السبكيوطبقات(5/178)والعبر(23122/)النبلاءأعلاموسير(14046/)

-2291/)الوعاةوبغية(6354/)الزاهرةوالنجوم(571-1568/)النهايةوغاية(96-268/)الإسنوي

بالحروفخلكانابنقيدهوقد(386-7385/)الذهبوشذرات(134-01/124)المحاضرةوحسن(491

النسبةعلىأطبقواالناسلكنسخويوقياسه،مصرأعمالمنبالغربيةبليدةوهيسخاإلىالنسبةهذه:فقال

الأولى.

الواحد.عبد:ب،أ

وبها.مسكنهكانوبها:ب

أعلم.واللهبسخاوخمسمئةوخمسينثمانسنةفيمولدهبتاريخظفرتثم:(3134/)الأعيانوفياتفي

والعبر(4/1144)الإسلاموتاريخ(177)الروضتينوذيل(8105/)الزمانمراةفي-خاتونربيعة-ترجمة

وشذرات(208/)والدارس(6353/)الزاهرةوالنجوم(3174/)البشرأخبارفيوالمختصر(5176/)

.(501)القلوبوترويح(7937/)الذهب

الخاتونية.لها:ب،أ

وحدها.طعن

هـ.063سنةوفياتفي.كوكبريالدينمظفرترجمةتقدمت

.الأمويالجامعقربالقديمةبدمشقالظاهريةالكتبدارمكان
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الحنبلي،الناصحبنت)2(اللطيفأمةالعالمةالصالحةالشيخةخدمتهافيوكانت،بقاسيون)1(ودفنت

الحنابلة،علىقاسيونبسفحالمدرسةوقفإلىأرشدتهاالتيوهي،)3(تصانيفولها،فاضلةوكانت

ماتتلماثم،الناصريالرباطشرقيالانوهي)5(أخرىمدرسةالحنابلةعلىاللطيفامةوو!مت ء)4(".

حمص،صاحبالأشرفوتزوجهاعنهاأفرجثممدةوحبستبالمصادراتالعالمةوقعتالخاتون

كثيرةذخائربدمشقلهاووجد،وخمسينثلاثسنةفيتوفيتثم،باشرا!6(وتلالرحبةإلىمعهوسافرت

)7(-
تعالئ.اللهرحمهاوالأوقافالأملاكغير،درهمألفستمئةتقارب،ثمينهوجواهر

فحاصرهادمشقإلى)9(أرسله،أيوبالديننجمالصالحوزير)8(الشيوخشيخبنالحسنالدينمعين

ثم،أيوبالصالحجهةمننائبابهاوأقام،إسماعيلالصالحيدمنأخذهاحتىمرةأولالخوارزمئةمع

منالأخير)11(العشرفيوفاتهكانتثم،بدمشقفحصروهعليهإسماعيلالصالحمعالخوارزميةا(.تمالالم

عليهوصلي.ونصفأشهرأربعةبدمشقولايتهمدةفكانت،سنةوخمسينستعن،السنةهذهرمضان

الدين.عمادأخيهجانبإلىبقاسيونودفن،دمشقبجامع

الأمير:وهو.للحنفيةالقليجيةواقفوفاةكانت:وفيها

اللهتقبلفلوسبدارسكنهكانتالتي،المذكورةبمدرستهالتيبتربتهودفنقاج)12(بنالدينسيف

منه.تعالئ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

وأوقفت.:وأ.بقاسيونالصاحبةمدرسةوقف:ب

.(238)لأطلالاومنادمة(1/571)الصالحيةوتاريخ(81-208/)هـالدارس653سنةتوفيتاللطيفأمة

.(238)الأطلالمنادمة"الوالدينبر"وكتاب"التوحيدشهادةفيالتسديد"كتابجملتهامن

وقف.وأ:وب.وقفتوأ:أ

تاريخ.بشرقالأفرمجامعقبلي،قاسيونسفحغربيالناصريالرباطشرقيوتقع،العالمةالحديثدارهي

.(84)الصالحية

.(204/)البلدانمعجم.يومانبينهماحلبشماليفيواسعةوكورةحصينةقلعة:باشرتل:ط

نفيسة.:ب،أ

-8055/)الزمانمرآةفي(الجوينيحمويهبنعمربنمحمد)الشيوخشيخبنالحسنالدينمعين-ترجمة

الزاهرةوالنجوم(5/175)والعبر(23155/)النبلاءأعلاموسير(14/943)الإسلاموتاريخ(105

.(7937/)الذهبوشذرات(6352/)

أرسله.ثم:ب،أ

مالأ.ثم:ط

الأحر.:ط

وتاريخ(702)الخطيرةالأعلاقفي-الحسنأبوالإسفهلارالنورياللهعبدبنقليجبنعليالدينسيف-ترجمة

.(791)لأطلالاومنادمة(251)الطالبوتنبيه(057-1/956)والدارس(41/434)الإسلام
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الله.رحمهعمرأبيالشيخبناللهعبدالدينشرف()1(الجبلأوخطيب

قدامة.بنالدينموفقالإمامبن)2(عيسىبنأحمدوالسيف

وشيخ،وقتهمسندجعفرأبيبنمحمد)3(الحسنأبوالدينتاجالشيخالكلاسةإمامتوفي:وفيها

تعالئ.اللهرحمهوصلاحاروايةزمانهفيالحديث

.)4(الجوهريبنأحمدالدينشرفالمفيدانالحافظانالكبيرانوالمحدثان

.)5(الأبهريالجليلعبدالدينوتاج

وستيئةوأربميوأربمسنةخلت5ث!

دمشقعلىأيوبالصالحنوابيدواستقرتحمصبحيرةعندالخوارزميةالمنصوركسر:فيها

فرق)6(كسرةالصلتعلىالخوارزميةالشيخبنالدينفخركسرالاخرةجمافىىفيثم،وبصرىوبعلبك

يذفيدمشقإلىأيوبالصالحوقدم.دمشقإلىعنهورجعبالكركالناصرحاصرثم،شملهمبقية

وعوضه،أيبكالدينعزيدمنصرخدوانتزع،)7(المذكورةالمدنهذهوتسلمأهلهاإلىفأحسنالقعدة

العادل!،بنالعزيزبنالسعيدمنالصبيبة)8(حصنوأخذالمعظمبنداودالناصرمنالصلتوأخذ،عنها

فيكانتكماتعمرأنأسوارهبإعادةوأمرأحوالهوتفقدالمقدسبيترجوعهفيوزار،جداشأنهوعظم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

شرفالخطيبالصالحيثمالمقدسيقدامةبنمحمدبنأحمدبنمحمدبناللهعبدواسمهالجبلخطيب-ترجمة

والمقصد(235-2234/)رجبابنوذيل(5176/)والعبر(4/1446)الإسلامتاريخفيمحمدأبوالدين

.(538-7937/)الذهبوشذرات(478)الجوهريةوالقلائد(55-245/)الأرشد

والعبر(911-23/118)النبلاءأعلاموسير(14434/)الإسلامتاريخفي-قدامةبنالدينسيف-ترجمة

والنجوم(2142/)رجبابنوذيل(7273/)بالوفياتوالوافي(4741-6441)الحفاظوتذكرة(5174/)

.(7377/)الذهبوشذرات(2435/)الجوهريةوالقلائد(6353/)الزاهرة

(1176/)الروضتينذيلفي(الدمشقيثمالقرطبيعليبنأحمدبنمحمد):واسمه-جعفرابن-ترجمة

والعبر(218-23172/)النبلاءأعلاموسير(4/1467)الإسلاموتاريخ(32،392)الصابونيابنوتكملة

.(7193/)الذهبوشذرات(6355/)الزاهرةوالنجوم(2181/)بالوفياتوالوافي(5917/)

الجوهريابنالدينشرفالدمشقينبهانبنإبراهيمبنمحمودبنأحمدالعباسأبوواسمه-الجوهريابن-ترجمة

(5175/)والعبر(9145)الحفاظوتذكرة(23264/)النبلاءأعلاموسير(14436/)الإسلامتاريخفي-

.(7378/)الذهبوشذرات(1/111)والدارس(6435/)الزاهرةلنجوموا(8167/)بالوفياتوالوافي

(14484/)الإسلامتاريخفيالذهبيترجمه،الأبهريالدينتاج،الواسععبدبنالجبارعبدبنالجليلعبدهو

.(بشار)

عليه.فرق:أب

وحدها.طعن

تحريف.؟الصبية:ط
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ذلك،فيالمقدسبيتغلاتمنيتحصلوماالخراج)1(يصرفوأن،القدسفاتح،الناصريةالدولة

.عندهمنصرفهشيئاعازوإن

الفرنجملكالأنبرور)3(دمأباحقدبأنهتخبرللنصارىالذيالبابا)2(عندمنالرسلقدمت:وفيها

وأجلسلهماستعدكانإليهانتهوافلما،ليقتلوهعندهمنطائفةوأرسل،المسلمينقتالفيلتهاونه

بعدماقصرهبابعلىفصلبهمالأنبرورأخذهمذلكفعند،فقتلوهالملكفاعتقدوهالسريرعلىلهمملوكا

الخلفاللهفأوقعلقتالهكثيفاجيشاإليهأرسلالبابا)4(ذلكبلغفلما،تبناجلودهموحشىوسلخهمذبحهم

.)د(والمنةالحمدوله،ذلكبسبببينهم

الكعبةستارةفألقت،الاخرربيععشرمنالثلاثاءيومفيبمكةشديد!عاصفه!6(رياحهبت:وفيها

ناحيةمنالسنينتلكفيالحجلعدمتجددلمأربعينسنةمنفإنها،عتقتقدوكانت،)7(المشرفة

دولةزوالعلىفألاهذاوكان،السوادشعارعنهازالوقدعريانةوالكعبةإلاالريحسكنتفما،الخليفة

بنعمراليمننائبفاستأذن.تعالئاللهلعنهمالتتاركائنةمنهذابعدسيقعبماومنذرا،العباسبني

ولم،الخليفةمالمنالاهذايكونلافقال،الكع!ةيكسوأنفيمنعةدن)9(العفيفالحرم.!)8( ..سيحسول

طرازاتهاعليهاوركبسواداوصبغهاقطنثيابواشترىدينار(ألفأثلاثمئةفاقترضمالعندهيكن

.)01(ليلةوعشرينإحدىكسوةعليهاليسالكعبةومكثتالكعبةبهاوكسىالعتيقة

،الوزارةبدار)11(العلقميأحمدبنمحمدالدينمؤيدالوزيرأنشأهاالتيالكتبدارفتحت:وفيها

الشعراءوامتدحها،كثيرلمح!شي)13(والنافعةالنفيسةالكتبمنفيهاووضع،الحسننهايةميوكالت
.)12(.

حسانا.وقصائدبأبيات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

.الخراجيخرجوأن:ب،أ

.البابنحو:ب،أ

بها.التعريفسبقوقد،الأبدور:ط

.الباب:ب،أ

والعصمة.والتوفيقوالمنةالحمدولهذلكبسببالخلافبينهمالخلفتعالئاللهفأوقع:ب،أ

عاصف.ريح:ب،أ

وحدها.طعن

تحريف.وهو،سولبنعمر:ط

.رأيإلىفيهأصلولم.منعةبنمنصورالعفيف:ب،أفي

يوما.وعشرينأحد:ب،أ

.الجزءهذامن656سنةوفياتفيترجمتهسترد

.وجاءت:ب

النافعة.النفيسة:ب،أ
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العباسأباالأميرينولديه،المؤمنينأميرأباللهالمستعصمالخليفةطهرالحجةذيأواخروفي

أزمانمنبمثلهايسمعلا،)1(ومسرةأفراحكلفيهاولائموعملت،الرحمنعبدالفضائلوأبا،أحمد

.الزمانذلكفيوأهلهابغدادلمسراتوداعاذلكوكان،متطاولة

وكان،جكر)2(بنموسكبنداودالدينعمادالأميرعلىالكركصاحبداودالناصراحتاط:وفيها

ابنالدينفخرفيهفشفع،الكركفيعندهوسجنهكلهاأموالهواصطفى،الأجواد)3(الأمراءخيارمن

قبرعندودفنفماتفبطهاخراجة)5(حلقهفيفخرجت،فأطلقهالكركفيمحاصرهكانلما)4(الشيخ

تعالئ.اللهرحمهبمؤتة)6(والشهداءجعفر

.ذكرهتقدمكماحمصبحيرةعندأصحابهكسرتلماخانبركاتقبلاالخوارزميةملكتوفي:وفيها

توفي:وفيها

حمصصاحبشيركوهالدينأسدالمجاهدالملكبنإبراهيمالدينناصرالمنصور)7(الملك

فلما،سامةببستانأولانزولهوكان،حمصإلىونقل،)8(أيوبللصالحبعلبكسلمأنبعد،بدمشق

.فيه)9(فماتبالنيربالأشرفبستانالدهشةإلىحملمرض

توفي:وفيها

الخطيب.العامريرافعبن(1)0حسانبنمحمدالصائن

تعالئ.اللهرحمهحجاجبقصروفاتهوكانت،مسنداالسماعكثيروكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

وحدها.طعن

والدارس(3/176)الفداءأبيمختصرفيوالخبر.حسكو:طفيوهي.بفيولاأفياللفظةليست

(1/585).

.والأجوادالأمراء:أ

هـ.647سنةوفياتفيوفاتهستردحمويهبنالشيخبنيوسفهوالدينفخر

تحريف.وهو؟جراحة:ط

تحريف.وهو؟بحوته:طفي

(2481/)الأعيانووفيات(917-178)الروضتينوذيل(8705/)الزمانمرآةفي-المنصورالملك-ترجمة

(602/)والوافي(5/183)والعبر(23221/)النبلاءأعلاموسير(2176/)البشرأخبارفيوالمختصر

.(14)القلوبوترويح(7693/)الذهبوشذرات(6356/)الزاهرةوالنجوم

الصالح.للملكبعلبكتسلمأنبعد:ب،أ

به.فماتبالنيربالأشرفبتسان:ب،أ

والعبر(481-23471/)النبلاءأعلاموسيربالضياءولقبه(917)الروضتينذيلفي-رافعبنالصائن-ترجمة

.(7893/)الذهبوشذرات(6357/)الزاهرةوالنجوم(5184/)
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توفي:وفيها

الحنبلي.المراتبي()1المنعمعبدبنمحمودبنمحمدالعلامةالفقيه

فيمثلهبدمشقبعدهيتركولمقديماصحبته:)2(وقالشامةأبوعليهأثنى،فنونذافاضلاوكان

الله.رحمهقاسيونبسفحودفندمشقبجامععليهوصلي،الحنابلة

حينالحاجببنعمروأبيالشيخوظائفولي)5(الذيالمالكي)4(الغماريالرحمنعبدوالضياء)3(

الدينتاجوالفقيهالمالكيةبزاويةمكانهودرسحلقتهفيوجلسوثلاثينثمانسنةدمشقمنخرج

الله.رحمهالصدرسليمدينافاضلا)7(وكان،بحلبجهبل)6(بنإسماعيل

وستيئةوأربميرخهللعسنةكلتص5ث!

الديارإلىالشاممنالكاملبنأيوبالديننجمالصالح(الملكأالسلطانعودكان:فيها

أيامفيكانكماسورهبإعادةوأمر،كثيرةأموالاأهلهفيوفرقالمقدسبيتطريقهفيوزار،المصرية

وفتحت،صفرعاشرفيطبريةففتحتالفرنجلحصارالجيوشونزل.القدسفاتحالناصرالملكأبيهعم

.الاخرةجمادىأواخرفيعسقلان

،الأموي)8(بالجامعالخطابةعنالاباربيتخطيببنداودالدينعمادالخطيبعزلرجبوفي

ابنبعدالحديثدارشيخالحرستاني)9(بنالكريمعبدالدينعمادللقاضيذلكوولي،الغزاليةوتدريس

.الصلاخ

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

(511/)بالوفياتوالوافي(184)والعبر(917)الروضتينذيلفي-المنعمعبدبنمحمودبنمحمد-ترجمة

.(7893/)الذهبوشذرات(2242/)رجبابنوذيل

الرواية.فيبخلاف(917)الروضتينذيلفيوالخبر،قال:ط

المالكيالعمادياللهعبدبنالرحمنعبد:وفيه(15،8/)والدارس(4/1205)الإسلامتاريخفيترجمةله

.الزواوي

وهو،الذهبيخطمنهناوما،تحريفوكله"العمادي":والدارسالروضتينذيلوفي"الغمار":ط

.(بشار)اليومإلىوالفقهبالحديثمعروفونوالغماريون،الصواب

وحدها.طعن

جميل.بن:طفي

وحدها.طمن

.الأمويبجامع:ط

فيترجمتهسترد،الحرستانيبنالصمدعبدبنالكريمعبدوهو.خطأ،الكريمعبدبنالدينعماد:طفي

.الجزءهذاهـمن662سنةوفيات
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إسماعيل،الصالحبممالأةاتهمواالدماشقةأعيانمنجماعةيطلبأيوبالصالحأرسل:وفيها

الصالحمملوكوالحليمي،الكاتبالعمادوابنصصرىوبنو،)1(الزكيبنالدينمحييالقاضيمنهم

العقوباتمنشيءإليهميكنلممصرإلىوصلوافلما،بصرىواليغازيوالشهاب،إسماعيل

مكرمين.باختيارهموتركوابعضهمعلىخلعبل،)2(والإهانة

:)3(الأعيانمنفيهاتوفيوممن

قطبالنقيبالأقساسياللهعبدأبو،الحسينيالعلويحمزةبنعلي)5(بن)4(الحسنبنالحسين

الدين.

مطبقا،شاعراأديبافاضلاوكان،بالكوفةاعتقلثم،النقابةوولي،ببغدادوأقامالكوفةمنأصله

الله.رحمهكثيرةأشعاراالساعيابنلهأورد

الإشبيلي،الأندلسيعليأبو،الأزدياللهعبدبنمحمدبنعمرهو)7(النحويالشلوبين)6(

الأشقر.الأبيضالأندلسيينبلغةوهو،بالشلوبينالمعروف

شرح"منها،ومصنفاثشعرالهوذكر،تغفلفيهوكان،النحوأئمةبهختم:)8(خلكانابنقال

عنه.وعفاتعالئاللهرحمهالثمانينجاوزوقد.السنةبهذهوفاتهوأرخ."التوطئةكتابو""الجزولية

.1()0بالحريريالمعروف()9(البسريمنصوربنالحسنأبيأبنعليالشيخ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)1"(

.الجزءهذاهـمن668سنةوفياتفيالزكيابنلرجمةسترد

الإهانة.ولا:ب

لمشاهير.وا:ب،أ

.(41/415)الإسلامتاريخفيالذهبيوخط،ب،أمنهناوما،تحريفوهو"الحسين":ط

تليها.التيبعدب،أفيالترجمةهذهجاءت

الياءوسكون،الموحدةالباءوكسر،الواووسكون،واللام،المثلثةالشينبفتح:الشلوبيني:خلكانابنقالط

.نونوبعدهتحتهامنالمثناة

(452-3451/)الأعيانووفيات(2332/)الرواةوإنباه(2036/)البلدانمعجمفي-الشلوبين-ترجمة

-2/78)المذهبوالديباج(5186/)والعبر(23702/)النبلاءأعلاموسير(14952/)الإسلاموتاريخ

حرفيتقييدوفيه(7/204)الذهبوشذرات(2/224)الوعاةوبغية(6/358)الزاهرةوالنجوم(08

للشلوبين.

الرواية.فيبخلاف(524و3453/)الأعيانوفيات

.بالحريريالمعروفبنعليالحريريعلى:بوفيمصادرهفيماويوافقوحدهاأعن

والنجوم(5185/)والعبر(227-23422/)النبلاءأعلاموسير(018)الروضتينذيلفي-الحريري-ترجمة

.(2034/)الأولياءكراماتوجامع(2911/)للمناويالدريةوالكواكب(6935/)الزاهرة
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يعملوأقبلذلكتركثم،الحريرصنعةيعملمدةبدمشقوأقام،زرعشرقيبسر)1(قريةمنأصله

عليهأنكرهاأفعال!منهوبدرت،القبليالشرفعلىزاويةلهوابتنى،)3(المغربلعليالشيخيدعلىالفقير)2(

بن(عمرو)آأبيوالشيخ)5(،الصلاحبنالدينتقيوالشيخ)4(،السلامعبدبنالدينعزكالشيخالفقهاء،

أطلقهثم)7(سنينمدةعزتاقلعةفيحبسالأشرفيةالدولةكانتفلما،وغيرهمالمالكيةشيخالحاجب

السنة.هذهفيوفاتهكانتحتىمدةبسربلدهفلزم،بدمشقيقيملاأنعليهواشترطإسماعيلالصالح

المعروفعليالشيختوفيأيضارمضانوفي:")8(الذيل"فيشامةأبوالدينشهابالشيخقال!

المعروفونوهمالفقراءمنطائفةوتبعه،دمشقإلىيترددوكان،زاويتهفيبسربقريةالمقيمبالحريري

منهم،اللهإلىرجعمنإلا،ظاهرهممنشروباطنهم،للشريعةالمنافيالزيأصحاببالحريرية)9(

الفسوقأهل1(شعار)إظهارمنبهاوالتهاونالشريعةبأمورالاستهزاءمنالحريريهذاعندوكان

يزعلىوصاروا)12(دمشقكبراءأولادمن)11(كثيرةجماعةبسببهوانفسد،كثيرشيءوالعصيان

وترك،والمردانوالرقصالدائمالغناءمجلسهويجمع،العذار()13خليعكانأنهبسببوتبعوه،أصحابه

جماوأفسدكثيراخلقافأضل)16(،النفقات)15(وكثرةالصلواتوترك،يفعلهفيماأحدعلى(الإنكار)14

وزرع:قلت(1042/)البلدانمعجم.زرعالعامةيسميهاالتيزرةجنبحورانأعمالمنقريةاسمبالضمبسر()1

الحرير.بسرالمصادربعضفيتسمىوبسر.حورانمناطقمنمنطقةوهيإزرعاليومتسمى

عمهفعلمه:الدريةالكواكبوفي.العتابيعملثمصائغاخالهوكان.المروزينسجفتعلم:النبلاءأعلامسيرفي)2(

العتابي.نسجبدمشقوتعلم:العبروفي.الحريرنسج

وفي.الحريريةلهميقالالناسمنطائفةفاتبعهالجعبريالتركمانيرسلانالشيختلميذالمغربلعلي:ب،أفي)3(

.رسلانالشيخخادمالمغربلعليأباوصحب:النبلاءأعلامسير

.الجزءهذاهـمن066سنةوفياتفيالسلامعبدبنالعزترجمةسترد(4)

.الجزءهذاهـمن643سنةوفياتفيالصلاحابنترجمةتقدمت)5(

.الجزءهذاهـمن646سنةوفياتفيالحاجبابنترجمةسترد)6(

سنتين.عرتابقلعةسجن:ب،أ)7(

.(018)الروضتينذيل)8(

للشريعة.المنافيأصحابالحريريبأصحابالمعروفون:ط()9

الفسودتى.أهلشعارومنبهاوالتهاون:بوأ.شعائرإظهارمنفيهاوالتهاون:ط(01)

.كبيرة:ط(11)

الدماشقة.كبراء:ب،أ()12

.الفدارخلعالدكانبسبب:ب،أ()13

.الاحتجاروترك:الروضتينذيلفي(41)

والذيل.،ب،أمنهناوما"كثرت":ط(1)5

وأصل.:ب،أ(1)6
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.()1بحروفهلفظههذا.منهتعالئاللهأراحثم،الشريعةعلماءمنجماعةمراراقتلهفيأفتىولقد،غفيرا

المعظم.دارأستاذ)3(أيبكالدينعزالأميرالعزية)2(واقف

وكفايةنهضةمنهوظهرتصرخد)4(علىالمعظماستنابه،الأمجادالأجوادالعقلاءمنكان

وأقامعنهاعوضهصرخدأيوبالصالحمنهأخذولما،والبرانيةالجوانيةالعزيتين)6(ووقف،وسداد)5(

إلىوسقطفمرضوحواصلهأموالهوعلىعليهفاحتيطإسماعيلالصالحيكاتببأنهبه)7(وشىثمبدمشق

ثم،تعالئاللهرحمهبمصرالنصرببابودفنماتحتىيتكلمولم.عهدياخرهذا:)8(وقال،الأرض

أعلم.فاللهوأربعينسبع)9(سنةفيوفاتهالسبطأرخوإنما.الوراقةفوقالتيتربتهإلىنقل

.البلدانمنوغيرهماوخلاطميافارقينصاحب(01)العادلبنغازيالشهاب

الطويل،منأ:(1)1قولهأنشدومما،منهمالديانةوأهل،وفضلائهمأيوببنيعقلاءمنكان

تسيروأنتالدنيافيالأرضعلىجالسنأنكالأيامعجبومن

تطيروالقلوعجلوسبقومسفينةكسيرهذايافسيرك

وستيئةوأربميرستسنةخلتص5ث!

الجيوشوجهزدمشقإلىالمصريةالديارمنأيوبالديننجمالصالح()12الملكالسلطانقدم:فيها

)1

)2

)3

)6

)7

)8

)9

)11

)12

مثلذكرإلااللفظدونالمعنىعلىيقومكانماكثيراالمتأخرةالعصورفيالنقلأنوهيهامةدلالةلهاالعبارةهذه

بحروفها.ينقلهامصدرهبألفاظسيلتزمفهوالعبارةهذه

ثمالشلوبينثمالأقساسيبعدهثمبالحريريالنسختانتبدأفهناكطفيعمامختلف:ب،أفيالتراجمترتيب

وشهرتها.لانتشارها،طترتيبواثرت.العزيةواقف

.(185)الأطلالومنادمة(79-69)الطالبوتنبيه(1/478)الدارسفي-أيبكالدينعز-ترجمة

.العربجبلجنوبفيوتقعصلخداليومالعامةيسميهاصرخد

وحدها.طعن

وواقف.:ب،أ

عليه.وشىلابهوشىاللسانوفي.عليهأوشى:ظ

.(8905/)الزمانمرآةفيالخبر

.(41/543)الإسلامتاريخفيالذهبيورخهوكذا،الأصولكلفيكذا

والعبر(14053/)الإسلاموتاريخ(151)الروضتينوذيل(151-8051/)الزمانمراةفيالشهابترجمة

.(62)القلوبوترويح(7204/)الذهبوشذرات(5187/)

.(8051/)الزمانمراةفيالبيتان

وحدها.بعن
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)2(شيركوهالدينأسدبنالمنصوربنموسى()1الأشرفالملكصاحبهاكانلأنه،حمصإلىوالمجانيق

الدماشقةبخروجالحلبيونعلمتولما،العزيزبنيوسفالناصرحلبلصاحبباشرتلإلىبهاقايضقد

مدرسالباذرائي)4(الديننجمالشيخمجيءواتفق،منهمحمصليمنعوا)3(عظيمجحفلفيأيضابرزوا

الحمد.ودلهمستقرهاإلىالفئتينمنكلاورد،الفريقينبينفأصلحرسالةفيببغدادالنظامية

الغلامفصلب،الفاحشةمنبهأرادلماعنه)5(دفعهعلىلسيدهصبيشابتركيمملوكقتل:وفيها

قصائد،فيهونظموا،وحسناومظلوماصغيرا)6(لكونهلهالناسفتأسفجداحسناشاباوكان،مسمرا

.جداقصتهأطالوقد،")7(الذيل"فيشامةأبوالدينشهابالشيخفيهنظموممن

فتهدم،حكيمأمقصرعند،دمشقمن)8(الدقيقبسوقالبناءقديمةروميةقنطرةسقطت:وفيها

.نهاراسقوطهاوكان،والدكاكينالدورمنكثيرشيءبسببها

حشوها،جميع)9(فأحرقالشرقيةبالمنارةحريقوقعرجبمنوالعشرينالخامسالأحدليلةوفي

ولهالجامعاللهوسلم،فيهاكانتكثيرةودائعللناسوهلك،خشبمنسقالاتسلالمهاوكانت

كانت.كمابإعادتهافأمردمشقإلىأيامبعدالسلطانوقدم.الحمد

ودلهكانتمماأحسنعمارتهاوأعيدتوسبعمئةأربعينسنةبعدبالكليةوسقطتاحترقتثم:قلت

مريم،ابنأعيسىنزولفيالحديثبهنطقكمابدمشقالشرقيةالبيضاءالمنارةحيمئذوبقيت.الحمد

تعالئ.اللهشاءإنموضعهفيوتقريرهبيانهسيأتيكما،(1عليها)0السلامعليه

هـمن068سنةوفياتفيترجمتهوسترد،نفسهالأشرفهوموسىلأنخطأوهذا؟موسىبنالأشرفالملك:ط(1)

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.الجزءهذا

وحدها.أعن

كثير.جحفل:ب

الجزءهذاهـمن655سنةحوادثفيترجمتهسترد.عثمانبناللهعبدبنحسنبنمحمدبناللهعبدهوالباذرائي

تعالن.اللهشاءإن

رفعه.علاى:ب،أ

ولكونه.:ب،أ

أبياته:ومن(181)الروضتينذيل

ربهخوفصانهابنفس!يجودحتفهأعوادفوقمنومنفرد

بقلبهللسجودفأومأسجودايطقفلممنهالأعضاءتسمرت

الرقيق.بسوق(182)الروضتينذيلفي

.فاحترق:ب،أ

حديثمن(4181/)(17561)رقمالمسندفيوأحمد(42252/)(3792)رقمصحيحهفيمسلمرواه

عنه.اللهرضيسمعانبنالنواس
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مرضهشغلهما،مدنفثقيلوهوالمصريةالديارإلىمحفةفيمريضاأيوبالصالحالسلطانعادثم

أبيه،بعدالمصريةالديارصاحبكانالذيالكاملبنبكرأبيالعادلأخيهبقتلأمرهعنفيه)1(هووما

ودفن(أفخنق،بخنقهأمرشوالهافيالسنةهذهفيكانفلما،مصرعلىاستحوذسنةسجنهكانوقد

وأشد،حالأسوأفيالقابلالعامفيشعبانمنالنصفإلىإلابعدهعمرفما،الدولةشمسبتربة

والأمر.الخلقلهمنفسبحان،مرض

المصرية:بالديارالقضاةقاضيوفاةكانت:وفيها

فيالسيرةجيدذلكمعوكان،ذلكفيالبارعالمنطقيالحكيم،)4(الخونجي)3(الدين)2(أفضل

أحكامه.

واحد.غيرعليهأثنى:)5(شامةأبوقال

فيها:توفيوممن

شاعراأديبافاضلاشابأكان،المخرمي)8((البغداديأالحسنأبوالدين)7(جماليحى)6(بنعلي

نتائج"وسماه،الهوىوذموالعقلالرياضةفيكثيرةلفنونجامعاوجيزامختصراكتاباصنف،ماهرا

الحكمية:المستفادةالكلممنفيهقال."الأفكار

في)9(أحديجرلمعدلوإن،لظلمهالحكامجارتظلمفإن،مشروغودين،متبوغإمائمالسلطان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

فيه.هوماشغله:ط

تحريف.وهو؟الدينفضل:طفي

(14557/)الإسلاموتاريخ(002-3991/)الأنباءوعيون(182)الروضتينذيلفي-الخونجي-ترجمة

السبكيوطبقات(901-5/801)بالوفياتوالوافي(5191/)والعبر(23/228)النبلاءأعلاموسير

الذهبوشذرات(1541/)المحاضرةوحسن(305-1/205)الإسنويوطبقات(8/501-601)

(-7/904.41).

جيم-ثم،نونبعدها،واوثم،مضمومةمعجمةبخاء-الخونجيالدينأفضلوفيها:الذهبشذراتفي

الله.عبدأبوالقضاةقاضى،الملكعبدابن-أولهفيبالنون-ناماوربنمحمد

الرواية.فيبخلافالروضتينذيل

خطأ.؟الدينجمالبن:ب،أ

ومعجم(237-236)الجامعةوالحوادث(14/553)الإسلامتاريخفي-المخرميالدينجمال-ترجمة

.(7261/)المؤلفين

معجم.المعلىونهرالرصافةبينببغدادكانتمحلةوهيالمخرمإلىونسبته،المحرمي:ط،الحرمي:ب،أ

.(5/17)البلدان

وحدها.طعن
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محلهورفع،وسلطانهيدهوبسط،وعبابخلقهعلىوائتمنهوبلابأرضهفياللهمكنهمن،حكمه

ويجعل،السيرةويحسن،السريرةويجمل،الديانةويخلص،الأمانةيؤديأنعليهفحقيق،ومكانه

النمم،ويجلب،النعمويزيل،القدميزلفالظلم،المقصودغرضهوالأجر)1(،المعهوددأبهالعدل

الأمم.ويهلك

أيضا:وقال

التعذيب.توجبالطبيبمعارضة

قبيلة.منأنفعحيلةرب

.عارفيالحياةمنخيزالثأرطلبفيالموت

.معزولالغدرووالي،مهزولالغضبسمين

.الأبصارلمحاتمنالأسرار)2(تستشفالحكماءقلوب

مودته.فيتعهدهكنتمابعشرولايتهفيأخيكمنارض

.الشرفمصائدمنالتواضع

العجز.فيهأنلولاالظنحسنأحسنما

.الحزمفيهأنلولاالظنسوءأقبحما

:فقالذنبهعلىيعاقبهأنعمرابنفأرادأذنبعمربناللهلعبدخادماأنكلامه)3(غضونفيوذكر

أذنبثم،أمهلتنيلماأمهلكفبالذي)5(:قال،بلى:قال؟فيه)4(اللهمنتخافذن!لكأماسيدييا

ابنلهفقاليتكلملاوهوفعاقبهالثالثةأذنبثم،عنهفعفاذلكمثللهفقالعقوبتهفأراد)6(ثانيةالعبد

جرمي.تكرارمعحلمكمنحياءسيدييا:فقال؟)7(الأوليينفيقلتمامثلتقللممالك:عمر

تعالئ.اللهلوجهحوأنت،ربيمنبالحياءأحقأنا:وقالعمرابنفبكى

الكامل(منأ:الخليفةيمدحشعرهومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.المقصودغرضهبحروالأمن:ب،أ

يسفسف.:ب،أ

.عيونفي:ب،أ

منه.اللهمنتخاف:ب،أ

.بالذيقال:ط

ثانيا.:ط

خطأ.وهو؟الأولتين:ط
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عسجداالبريةعلىيداههطلتبمائهالسحاببخلإذامنيا

سجدانحوكالآمالبنوفغدتحاتممبخلياكسرىجودت

تعالئ.اللهرحمهحسنةكثيرةأشعاراالساعيابنلهأوردوقد

،المصريثم)2(الدوينييونسبنبكرأبيبنعمربنعثمانالمالكي)1(الحاجببنعمروأبوالشيخ

المالكية.شيخ،الحاجبابناعمروأبوالعلامة

النحووحررالقراءاتفقرأبالعلمهوواشتغل،الصلاحيموسكالدينعزللأميرصاحبأأبوهكان

والعربيةوالفروعالأصولمنها،كثيرةعلومفيرأساكانثم،)3(عصرهأهلوسادوتفقه،بليغاتحريرا

عشرةسبعسنةفيدمشقاستوطنكانوقد)4(.ذلكوغيروالتفسيروالعروضوالتصريف،والنحوا

في)6(السلامعبدبنالدينعزالشيخ)5(بصحبةخروجهكانحتىبالجامعللمالكيةبهاودرس،وستمئة

السنةهذهفيعمروأبيالشيخوفاةكانتحتىالمصريةالديارإلىفصارا،وثلاثينثمانسنة

والبلد.المنارةبينالتيبالمقبرةودفن،بالإسكندرية

حجةثقةوكان،قريحة)8(الأمةأذكىمنوكان:)7(شامةأبوالدينشهابالشيخقال

،البلوىعلىصبورا،للأذىمحتملالهناشرا،وأهلهللعلممحبامنصفاالحياءكثيرعفيفامتواضعا

فيعليهللمستفيدينوشيخاللمالكيةمدرسابهافأقام،عشرةسبعسنةآخرهامرارادمشققدم

العلومفيبارعا،والعملالعلمفيالدينأركانمنركناوكان،)9(والعربيةالقراءاتعلمي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

الإسلاموتاريخ(025-3/248)الأعيانووفيات(182)الروضتينذيلفي-الحاجبابن-ترجمة

(188)للأدفويالسعيدوالطالع(5918/)والعبر(266-23264/)النبلاءأعلاموسير(14551/)

(135-2134/)الوعاةوبغية(905-1/805)النهايةوغاية(041)والبلغة(98-286/)المذهبوالديباج

.(704-7504/)الذهبوشذرات(1/564)المحاضرةوحسن

رحمهالذهبيضبطوهو.الدويني:النبلاءأعلامسيروفي.تحريفوكلاهما؟الروني:ب،وأ،الرويني:ط

نواحيمنبلدة:نونواخره،ساكنةتحتمنمئناةوياء،ثانيهوكسر،أولهبفتح-:دوين:ياقوتوقال.الله

.(2194/)البلدانمعجم.أيوببنوالشامملوكمنهاتفليسبقربأذربيجانحدودآخرفيأزان

رأسا.كان.مصرهأهلوساد:ب،أ

وحدها.طعن

صحبة.:ب،أ

.الجزءهذاهـمن066سنةوفياتفيالسلامعبدبنالعزترجمةسترد

.(182)الروضتينذيل

الأئمة.أذكى:ط

والعربية.القرانعلميفي:وب.والعربيةالقراءاتعلمفي:أ
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تعالئ.اللهرحمهأنسبنمالكلمذهبمتقناا)1!االعربيةعلموتحقيقالأصوليةا

نائبااخلكانابناكانحينشهادةأداءفيإليهجاءأنهوذكر،كثيرأثناء)2(خلكانابنعليهأثنىوقد

شربتإن،أكلتإن":قالإذا،الشرطعلىالشرط)3(اعتراضمسألةعنوسأله،بمصرالحكمفي

تؤدةفيذلكعنأجاب(أنه)وذكر؟)4(أولاشربتحينالطلاقيقع(لاأكانلم."طالقفأنت

.وسكون

)8(ومختصره،شاس)7(ابنجواهر)6(فيهانتظم،المختصراتأحسنمنالفقهفي)5(ومختصرهقلت

بحفظهعليتعالئاللهمنوقد،الامدي)9(الدينلسيفالأحكامفوائدعامةفيهاستوعب،الفقهأصولفي

المفصل"شرح"وله.الحمدودله،النبويةالأحاديثمنفيهأودعهماعلىالكلامفيكراريسوجمعت

وشرحها،"الزمخشريمفصل"فيهااختصر،النحوفيالمشهورة"المقدمةو"العربيةفي"الأماليو"

عنه.ورضياللهرحمهالشاطبيةوزنعلى(01)عروضوله،وشرحهالتصريفوله،أيضاغيرهشرحهاوقد

وستمئةوأربميرسبحسنةخلت5ث!

أيبكالدينعزالمعزوتوليةشاهتوران)11(ابنهوقتل،أيوبالصالحالملكوفاةكانت:فيها

.(سيأتيماعلىأ،التركماني

محفة.فيالمصريةالديارإلىدمشقمنالصالحالملك)13(توجهالإثنينيومالمحرمرابعوفي)12(

المؤلف.أصلالروضتينذيلعنزيادةالحاصرتينبينما(1)

الرواية.فيبخلاف(3025/)الأعيانوفيات2()

.قالإذاكماالشرطعلىالشرطدخولمسألة:ب،أ)3(

وفي،تطلقلاشربتثمأكلتلوحتىالطلاقوقوعبسببالاكلعلىالشربتقديمتعينلم:الوفياتفيالسؤال()4

.؟أولاتشربحينالطلاقيقعلاكانلم:بأ

الفقه.فيمختصروله:ب،أ)5(

."المذهبفيالثمينةالجواهر":اسمهوكتابه،شاسابنفوائد:ط)6(

.الجزءهذاهـمن616سنةوفياتفيترجمتهتقدمت،شاسبننجمبناللهعبدهو)7(

الفقه.أصولفيومختصر:ب،أ)8(

.الجزءهذامن631سنةفيالامديالسيفترجمةتقدمت)9(

الشاطبية.وزنعلىالروضفيوله:ب،أ(51)

المعظم.أبيهوقيل:ب(11)

.واوبلا،في:ب(21)

الصالح.الملكالسلطانتوجه:ب،أ()13
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فدفعت،بالقلعةكثيرخلقفاجتمع،فليأتشيءعندنالهمن:دمشقفينادىقدوكان.)1(السبطقاله

أموالهم.إليهم

بدربفنزلأيوبالصالحجهةمنيغموربنالدينجمالالأميرنائبهادمشقإلىدخلصفرعاشروفي

الجابية.بابداخلالشعارين

فيهايبقىلاأنوأمر،البريدبابوسطالمحدثةالدكاكينبتخريبالنائبأمرالآخرةجمادىوفي

أبوقال.)3(يهدمالوسطفيوما،)2(والشاميالقبليالخياطينجانبإلىجانبيهفيماسوىدكان

الصفة.هذهعلىاستمرارهوالمرجو،يغمورابنهدمهثمأعيدثمذلكهدمالعادلكانوقد:()ثشامة

بنالدينجمالبدمشقنائبهإلىأيوبالصالحفأرسلحلبإلىالكركمنداودالناصرتوجه:وفيها

وأن،القصربستانوهو،بالقابونالذيوبستانه،بدمشقالناصرإلىالمنسوبةأسامةداربخرابيغمور

منوأخرج،الناصربنحسنالأمجدمنالكركأيوب)د(الصالحوتسلم،القصرويخربأشجارهتقلع

،دينارألفألفالذهبمنفيهافكان،وأموالهاحواصلهاعلىواستحوذ،المعظمبيتمنبهاكان

.جيداإقطاعاهذاالأمجدالصالحوأقطع

أكثرفيالجمعوتعذرت،الشهيرةوالدورالمحالمنكثيراشيئاأتلفحتىببغدادالماءطغى:وفيها

خوفاالرصافةمنالتربإلىالخلفاءمنجماعةتوابيتونقلت،جوامع)6(ثلاثةسوىذلكبسببالجوامع

بنيفدفنهبعدوذلك،المتوكل،بنأأحمدأبيالأميربنالمعتضد)7(منهم،محالهمتغرقأنمنعليهم

اللهرحمهمباللهالمقتدربن)9(المتقيوكذا،المكتفيولدهنقل)8(وكذا،سنةوثلاثمئةسنةوخمسين

تعالئ.

الثغرعلىالفرنجواستحوذوالعامةالجندمنفيهاكانمنفهربدمياطعلىالفرنجهجمت:وفيها

بجميعالعدوتجاهالمخيمالسلطانفنصب،منهاالأولربيعفيوذلك،المسلمينمنكثيراخلقاوقتلوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(8135/)الزمانمرآة

والشمالي.القبلي:ب

.فهذم:ب،أ

.(183)الروضتينذيل

الصلح.وش!لمالقصروتخريبأشجارهيقلعوأن:ب،أ

.ثلاث:ط

تحريف.؟المقتصد:ط

وحدها.طعن

خطأ.وهو؟بالئهالمقتدربنالمقتفي:ط
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وعدوهم،اللهعدوليرهبواقليلاالمصابرةتركعلىولامهم،الفرنجمنهربممنخلقاوشنق،الجيش

تعالئاللهرحمةإلىتوفيشعبانمنالنصفليلةكانتفلما،جدابالسلطانوتزايدالمرضوقوي

مدنفمريضأنهوأظهرت،موتهالدرشجرةالمدعوةخليل(ولدهاأمجاريتهفأخفت،بالمنصورة

المعظمالملكابنهإلىفأرسلواالأمراءأعيانإلىوأعلمت.سواءبعلامتهعنهتعفموبقيت،إليهيوصللا

ابنالدينفخرمنهمالأمراءأكابربإشارةوذلك،سريعاإليهمفأقدموه،كيفابحصنوهوتورانشاه

الفرنجوقاتلالملكعصائبفيفركب،)2(أجمعونوبايعوهعليهمملكوهعليهمقدمفلما،)1(الشيخ

الحمد.ودلهألفاثلاثينمنهموقتلفكسرهم

أيبكالدينعزوهوالأمراءبعضضربه،ملكهمنشهرينبعدقتلوهثم.الداخلةالسنةأولفيوذلك

فيهفحاصروهالمخيمفيخشبمنقصرإلىفهرب()3(أصابعهبعضفقطعيدهفيفضربها،التركماني

ثمفيهفانغمرالنيلإلىفهرب،منهيقبلوافلمالخليفةبرسولمستجيرابابهمنفخرج،عليهوأحرقوه

ضربهفيمنوكان.راجعونإليهوإناللهفإنا،كالجيفةودفنبأرجلهموداسوه،قتلةشرسريعافقتلخرج

.يغاثفلايستغيثوهوالآخر)4(إبطهتحتمنالسيففخرجكتفهعلىالبندقداري

السنة:هذهفيقتلوممن

.حمويه)5(ب!الشيخبنيوسفالدينفخر

بعدمبايعتهإلىدعاهمولو،جداتعظمهالأمراءكانت،بالملكخليقاوقورامهيبافىينافاضلاوكان

من)7(الداويةقتلته،أيوببنيلجانبحمايةذلكيرىلاكانولكنه،اثنانعليهاختلفلما)6(الصالح

وخيوله،وحواصلهأموالهونهبت،القعدةذيفي،مصرإلىشاهتورانالمعظمقدومقبلشهيدأالفرنج

هـ.647السنةهذهوفياتفيأسطربعدترجمتهسترد(1)

أجمعين.:ط)2(

صالح.:أفي.صاحأنهوذلكبالسيفيدهوفيالسماطعلىجالسوهو:ب،أفيالحاصرتينبينماوكان)3(

.فأفكاه:بفي،فانكاهيدهفيفضربهالتركمانيأيبكعلى

.(أبط)واللسان.أعلىوالتذكيرويؤنثيذكروالإبط.الأخرى:ب،أفي(4)

الإسلاموتاريخ(184)الروضتينوذيل(517-8515/)الزمانمرآةفي-الشيوخشيخبنالدينفخر-ترجمة)5(

(8/79)السبكيوطبقات(591-5491/)والعبر(201-23001/)النبلاءأعلاموسير(14/586)

.(7214/)الذهبوشذرات(6363/)الزاهرةوالنجوم

.أيوبالصالحبعد:بوفي،الصالحبعدبيعتهإلى:ب،أ)6(

.مشهورةالصليبيينفرسانمنفرقة)7(
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الأمراءمنذلكتعاطواالذينأنمع،بهصنعوهإلاالبشعةالشنيعةالأفعالمنشيئايتركواولمدارهوخربت

الطويلامنأ:شعرهومن.التعظيمغايةلهمعظمينكانوا

وبالكبربالمشيباللياليرمتنيفعندماصغيرانفسيهوىعصيت

الصغرإلىعدت)1(ثثمكبيراخلقتليتنيالقضيةعكسالهوىأطعت

وللثتمئةوأربحيرثها!لمسنةخلت5ث!

ثلاثينمنهمفقتل،دمياطثغرعلىللفرنجشاهتورانالمعظمكسركانالأربعاءيومالمحرمثالثفي

فيمنوكان،أسرواالذينالأمراءمنجماعةقتلثم.الحمدودلهكثيراشيئاوغنموا،ألفمئةوقيلألفا

يومفينائبهافلبسهادمشقإلىالإفرنسيسملكغفارةوأرسلت،وأخوهالإفرنسيس)2(ملكأسر

فرحاالشعراءمنجماعةذلكفيفأنشد،سنجابفروتحتهااأحمر1سقزلاط)3(منوكانت،الموكب

نأوكادوا،النصارىعلىتعالئاللهنصربما)5(فرحابهافأقاموامريمكنيسةالفقراءودخل،وقع)4(بما

عليهمالكسرةهذهكانتفلما،دمياطالنصارىأخذتحينفرحوا)6(ببعلبكالنصا.رىوكانت،يخربوها

المحرمشهريخرجلمثم،فصفعوهماليهودوأمرفجناهمالبلد)8(نائبفأرسل،الصور)7(وجوهسخموا

رحمهالأخرىالناحيةمنالنيلجانبإلىودفنوه،شاهتوراناالمعظمأأستاذهمابنالأمراءقتلحتى

وكرمه.بمنهأسلافهورحمتعالئالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(8516/)الزمانمراةفيالبيتان

الفرنسيس.:ط

فيذاتهوالهامش،مدفئةصوفيةملابس:هامشهوفي.لاطاسكر:الروضتينذيلوفي،لاطشكر:ب،أفي

سقرلاط:الأعلىفيهناالمثبتةوبالرواية،الإنجليزيالفارسيالقاموسعنبإضافة(6368/)الزاهرةالنجوم

أحمر.

هذهمنبرديتغريابنأوردبينماإسرائيلبنمحمدالديننجمنظممنالشعرهذامنمقطعاتثلاثةشامةأبوأورد

الطويل،أمن:قولهوهيالثالثةالمقطعات

وعودهالإلهنصرمنتنجزتبأسرهمالزمانأملاكأسيد

عبيدهالملوكأسلابويلبسالعداحمىيبيحمولانازالفلا

لما.:ط

.قدفرحوا:ب،أ

الروضتين.ذيلروايةيوافقماوأدبت،القبور:ب،أ

.شديدةجناةفجناهم:الروضتينذيلوفي،فجناهمإليهمالبلد:ب،أفي
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الملكتمليك

الأتراكدولةأولىوهذاأيوببنيبعد(بمصر)1التركمانيأيبكالدينعزالمعز

الصالحبنشاهتورانالدينغياثالمعظمأستاذهمابنالصالحيةمنوغيرهمالبحريةالأمراءقتللما

تقدمكمابشهرينأبيهبعدملكهوكان،أيوب،)2(الديننجمابنبكرأبيالعادلبنالكاملبنأيوب

الأميربينهممنواستدعوا،بأسلابأسلابينهمفيمانادوابالقتل)3(أمرهانفصلولما،بيانه،وشرحهأ

بعدثم،القاهرةإلىوركبوا،المعزبالملكولقبوهوبايعوهعليهمفملكوه،التركمانيأيبكالدينعز

الناصربنموسىالدينمظفرالأشرفالملكوهوسنينعشرابنأيوببنيمنصبيألهمأقامواأيامخمسة

بينهما،)5(والخطبةالسكةفكانتأتابكهالمعزوجعلوا،الكاملبنأقسيسالمسعود)4(ابنيوسف

إلا)6(المملكةلهمتستقرولمأيديهمعنخرجبل،بالشامالأمرلهمتمفما،بذلكالشامأمراءوكاتبوا

فتزوجت،أيوبالصالححظيةخليلأمالدرشجرةالخاتونأمرعنذلكوكل)7(،المصريةالديارعلى

تضربوكذا،وأعمالهابمصرالجمعأيامالمنابرعلىلهايدعى،لها)8(والسكةالخطبةوكانت،بالمعز

قبلأأشهرثلاثةمدة،واسمهابخطهاوالتواقيعالمناشيرعلىوالعلامة،خليلأمباسمهاالسكة

والقتل.الهوانمنسنذكرهماإلىأمرهاآلثم،،)9(المعز

ملكذكر

(1)1لدمشقحلبصاحب1(الظاهر)0بنالعزيزبنالناصر

معهمالحلبيونركبأيوبالصالحبنشاهتوران(للمعظم)12الأمراءقتلمنالمصريةبالدياروقعلما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

.أيوببنيبعدمصريملكالتركمانيأيبكالدينعزالمعز:طفيالعنوان

وحدها.طعن

.نادواأمرهوانفصلقتلهتملمثم:بوفي،نادواأمرهوانفصلقتللماثم:أ

.(97)القلوبترويح.خطأوهو؟المنصور:بأفي

بينهما.والسكةالخطبةفكانت:ب،أ

مملكة.لهميستقرولم:ب،أ

.وكان:ب،أ

باسمها.:ب،أ

وحدها.طعن

.القدسفاتحالناصرابن:ب،أ

دمشق.يملكحلبصاحب:ط

المعظم.:ب،أ
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ومن)1(،المقدسبيتفاتحيوسفالناصربنغازيالظاهربنمحمدالعزيزبنيوسفالناصرأستاذهمابن

حيثمن،بالملكالموجودينأحقوكان،العادلبنإسماعيلالصالحمنهمأيوببنيملوكمنعندهمكان

المنصوربنموسىوالأشرف،العادلبنالمعظمبنداودالناصرومنهم،والرئاسةوالحرمةوالتعددالسن

فملكوهافحاصروهادمشقإلىفجاؤوا،وغيرهمحمصصاحبكانالذي،شيركوهالدينأسدبنإبراهيم

(وعجلونأوالصلتوبصرىكبعلبكحولهاماوتسلمواالقلعةفيوحبسيغمورابندارونهبت،سريعا

تغلبقدكان،الكاملبنالعادلبنعمرالمغيثبالملكوالشوبكالكركعليهم)2(وامتنعت،وصرخد

حلممافخاف،عليهمليملكوهالمصريونفطلبه،شاهتورانالمعظمقتلحين)3(الفتنةهذهفيعليهما

القلعةفيالناصرجلسوماحولهادمشقعلىالحلبيينيداستقرتولماإليهميذهبفلم،عمه)4(بابن

معهمفاقتتلواالمصريالجيشإليهمفبرز،المصريةالديارليتسلمواغزةإلىركبواثم،الناسقلوبوطيب

الشاميينعلىالدائرةكانتثم،بها)5(ذلكفيللناصرخطبإنهبحيثأولاالمصريونفكسر،القتالأشد

تعالئ.اللهرحمهإسماعيلالصالح)7(الجيشمنوعدم،كثيرا)6(خلقاأعيانهممنوأسروافانهزموا

لبعضهم:شامةأبوالشيخهنا)8(أنشدوقد

معنىبلاالمغنىوخربأموالناإسماعيلضيع

استغنىوماالناسأفقرمنجزاءهذاجلقمنوراح

(1)0إسماعيل)9(الخيشأبيالصا)حترجمةمنشيءذكر

الأحوالبه)11(تقلبتحازماعاقلاملكااللهرحمهالصالحكانوقد،الصالحأمتربةواقفوهو

الكامل،أخوهمنهانتزعهاثمشهورافملكها،بعدهمنبدمشقلهأوصىالأشرفكانوقد،كثيرةأطوارا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.لقدسا:ب،أ

والشوبك.الكوكبحولهاماوتسلمواالقلعةوامتنعت:ب

السنة.هذهفي:ب

بابني.:ط

.اليوم:ب،أ

كثير.خلقأعيانمنوأسر:ب،أ

.الحروفمهملة،البينمن:ب،أ

هنا.ها:ب،أ

تصحيف.وهو"الجيش":طفي

وتنبيه(1316/)والدارس(991-5891/)والعبر(14395/)الإسلامتاريخفي-الصالحالملك-ترجمة

.(111-011)الأطلالومنادمة(61)القلوبوترويح(7164/)والثذرات(05)الطالب

تتقلب.:ط
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الصالحمنهاستعادهاثم،سنينأربعمنأزيدفيهافاستمر،ومكراخديعةأيوبالصالحيدمنملكهاثم

كمامنهأخذتاثم،وبصرىبعلبكبلدتا)1(بيدهواستقرت،وأربعينثلاثسنةالخوارزميةعامأيوب

فلما،صاحبها)2(يوسفالناصرجوارفيالحلبيةالمملكةإلىفلجأ،إليهيأويبلدلهيبقولم،ذكرنا

وهو.أعلمتعالئواللهبهفعلمايدرىفلاالمعركةفيالمصريةبالديارعدمذكرناما)3(السنةهذهفيكان

بكرمه.اللهرحمهبدمشقوالإقراءالحديثوداروالمدرسةالتربةواقف

نجبر:أ*ضر،والأعيانامن)4(السنةطخ!هفي/قوفيوممن

.العادلابنالكاملبن؟*--تا)!ي-.ب!.تمم!اهتوران(!!ألى!ك!ملمأئ!م!!

توفيفلما،يجيبهفلاأيامهفي،إليهأيستدعيهأبوهوكان،أبيهحياةفيكيفاحصنصاحبأولاكان

يوموذلك،ذكرناكماقتلوهثم،عليهمفملكوهإليهموجاءفأجابهمالأمراءاستدعاهذكرناكماأبوه

المنامفيأبوهرئيوقد،للملكيصلحلامتخلفاكانإنهقيلوقد،المحرممنوالعشرينالسابعالإثنين

الرمل،مجزوءمنأ:يقولوهوابنهقتلبعد

مثلهللعالمصارقتلهشرقتلوه

قبلهكانمنولالاإلافيهيراعوالم

أكلهالناسلأقلقريبعنستراهم

الأمراءأعيانمنالصفينبينفيماعدموممن.والشاميينالمصرييناقتتالمنذكرنا)6(كمافكان

الآمرينالصالحيناللهعبادخيارمنوكان،الحلبيينمماليكمدبرلؤلؤالشمسفمنهم،والمسلمين

.)7(ناهينالمنكروعنبالمعروف

الحافظيةاواقفةأوفاةكانت:وفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.بلداه:طوفي،بلدا:أ

حلب.صاحب:ب،أ

ذكرنا.كما:ب،أ

من.فيهاتوفيوممن:ب،أ

(3181/)البشرأخبارفيوالمختصر(026)العبريابنوتاريخ(385)الروضتينذيلفيالمعظمترجمة

بالوفياتوالوافي(002-5991/)والعبر(691-23391/)النبلاءأعلاموسير(41/695)الإسلاموتاريخ

الزاهرةوالنجوم(136-8134/)السبكيوطبقات(265-1/263)الوفياتوفوات(5/1441-443)

.(184-7174/)الذهبوشذرات(36-235/)المحاضرةوحسن(6364-372/)

ذكرنا.مافكان:ب،ذكرناماوكان:أ

المنكر.عنوالناهين:ب،أ
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فظية.لحاا(2)نرغواأ(1)تونلخاا

عمرتمدبرةعاقلةامرأةوكانت،جعبرقلعةصاحب،الحافظوتربيتهالخدمتهاالحافظيةسميت

فصادرها،أيوبالصالحبنعمرللمغيثالأطعمةتصلحكانتالتيوهي،عظيمةجزيلةأموالولهادهرا

خدامها،علىبدمشقدارهاوقفتوقد،المالمنصندوقأربعمئةمنهاوأخذ)3(إسماعيلالصالح

تربةفيهوجعلت،)5(الكنديالدينتاجالشيخخادمكانالذي)4(ياقوتالنجيببستانواشترت

الله.رحمهاجيدة)6(كثيرةأوقافاعليهافيهووقفت،ومسجدا

ببعلبك:التيالأمينيةواقف

علىمشؤوماكانالذيالخيشأبيإسماعيلالصالحوزيرالمتطبب)7(غزالالحسنأبوالدولةأمين

اتهمهوقد،السوءوزيرهووهذا،مخدومهوعنعنهالنعمةزوالفيوسببا،سلطانهوعلى،نفسه

عامةمنهتعالئاللهفأراح،دينالحقيقةفيلهيكنلموأنه،بالدينمتسترا"9(كانبأنه)8(السبط

إليهالأمراءمنعمدمنعمد،مصربديارإسماعيلالصالحعدملماالسنةهذهفيقتلهوكان،المسلمين

غزالالدولةلأمينوجدوقد.متناوحين)11(بمصرالقلعةعلىوصلبوهمافشنقوهمايغمور)01(ابنوإلى

بخطمجلدآلافوعشرة،دينارألفآلافثلاثةيساويماوالأثاثوالجواهروالتحفالأموالمنهذا

الفائقة.النفيسةالخطوطمنذلكوغيرمنسوب

(218-172)الصالحيةوتاريخ(2432/)والدارس(712/)الزاهرةالنجومفي-الحافظيةالخاتون-ترجمة(1)

.(332)الأطلالومنادمة(7164/)والشذرات

.الصوابوهو،الذهبيخطمنهناوما"أرغون":ب،وأ؟أرغوانية:ط(2)

فأخذ.:ط)3(

.الجزءهذامن623سنةوفياتفيياقوتترجمةتقدمت()4

.الجزءهذامن613سنةوفياتفيالكنديترجمةتقدمت()5

وحدها.طعن)6(

والدارس(22-721/)الزاهرةوالنجوم(4/1595)الإسلاموتاريخ(8521/)الزمانمراةفيغزالترجمة)7(

.(7174/)والشذرات(1/881)

.(8152/)الزمانمرآة)8(

شريعةهدمفيويبالغبالإسلاميتستركانبل.سامريأولامسلماكانوما:السبطوعبارة.مستهتراطفي)9(

غ!ي!.المصطفى

الدين.ناصر:ب،أفيبعده(01)

وحدها.طعن(1)1
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وستمئةوأربميرتسمسنةخلتص5ث!

277

بلادعلىفحكمواالمصريينعساكروقدمتدمشقإلىحلبصاحبالناصرالملكعاد:فيها

المصرية،الديارإلىردوهمحتىفطردوهمجيشاالناصرالملكلهمفجهز،الشريعةحدإلىالسواحل

عليها.وقصروهم

زوجهامملوك،التركمانيأيبكالدينعزالمعزبالملكالدرشجرخليلأمالسنةهذهفيوتزوجت

.أيوبالصالح

مأوتصدقت،العزاءثيابالأتراكولبست،بمدرستهتربتهإلىأيوبالصالحتابوتنقل:وفيها

.(كثيرةأجزيلةبأموالعنهخليل

الفرنج.عودمنخوفأأيضأالجزيرةوأخلوامصرإلى(1)الأهاليونقلوادمياطالتركخربت:وفيها

بنالحميد)2(عبدألفهممامجلداعشرينفي"البلاغةبنهجالمسمىالكتابشرح"كمل:وفيها

دينارمئةالوزيرلهفأطلق،)3(العلقميبنالدينمؤيدللوزيرالكاتب،المدائنيالحديدأبيبناللههبة

معتزليأ.شيعياكان)5(لأنه،بقصيدةالحميدعبدوامتدحه،وفرسا!4(وخلعة

فولىببغداد)7(النظاميةمدرسالنهرقلي)6(بركةبنعمرالدينسراجالشيخاستدعيرمضانوفي

عليه.وخلع،المذكورالتدريسمعببغدادالقضاةقضاء

بنالفرجأبيالشيخبنيوسفالدينمحييالشيخبنالكريمعبدالدينتاجولي)8(شوالوفي

على)01(ووضع،بطرحةعليهوخلع،عنهاتزهدأتركهاالذي)9(اللهعبدأخيهبعدبغدادحسبةالجوزي

خدمته.فيالحجابوركب،غاشيةرأسه

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

تها.لاآ:ب،أ

.الجزءهذامن655سنةوفياتمنترجمتهفيمايوافقهناوما.داودبنالحميدعبد:طفي

.الجزءهذامن656سنةوفياتفيالعلقميابنترجمةسترد

.النحويللسياقمخالفوهو.وفرس:ب،أ

.وكان:ب

.(5322/)بغدادنواحيمنمقصوراللاموتشديدالقافبضمقلانهر:البلدانمعجمفي

وحدها.طعن

.السياقتوافقلأنهاالآخرينالأصلينروايةوأثبت.شعبان:طفي

الله.شاءإنالجزءهذاهـمن656سنةفيقتلهسيرد

ورفع.:ب،أ



هـ964سنةوفيات278

غريحب.اتفاقوهذا،العصربعدالفطريومالعيدصلاةصليتالسنةهذهوفي

يذكررسولبنعمربن)2(يوسفالدينصلاح)1(اليمنصاحبمنكتابالخليفةإلىوصل:وفيها

وأخذأصحابهمنخلقاوقتلوافكسروهجيشاإليهأنفذ!/.*وأنه،الخلافةفادعىخرجباليمنرجلاأنفيه

.أصحابهامنبقيممنشرذمةفيبنفسههووهربصنعاءمنهم

والتقليد.بالخلعإليهالخليفةأرسل:وفيها

:وفاةكانت:وفيها

.القاهرةخطيب)5(الجميزي(ابناسلامةبناللههبةبنعلي)4(الدينبهاء

مذهبمعرفةأتقنقدفاضلاوكان،وغيرها()7(شهدةأبهافسمعالعراقإلىصغرهفي)6(رحل

إلاأحدعليه)8(يقدمأنقل،البركثيرالصدرواسعالأخلاقحسنديناوكان،تعالئاللهرحمهالشافعي

وفاتهوكانت،مروياتهمنكثيراشيئاالناسوأسمع،وغيرهالسلفيعلىالكثيرسمعوقد،شيئاأطعمه

تعالئ.اللهرحمهبالقرافةودفن،سنةتسعونوله،السنةهذهمنالحجةذيفي

00)9(1

لمحيها:تولمحيوممن

إبراهيمبنالرحمنعبدبنإسماعيلبن)11(السلامعبدبنالرحمنعبدالفضلأبو)01(القضاةأقضى

الحنفي.(اللمغاني)12

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

الدين.صلاحاليمنملكمنالخليفةإلىكتابوصل:ب،أ

الله.شاءإنالجزءهذاهـمن496سنةحوادثفيترجمتهوسترد.خطأيوسفبنالدينصلاح:طفي

جيشا.إليهنفذوأنهالخلافةيدعيخرج:ب،أ

(14623/)الإسلاموتاريخ(187)الروضتينوذيل(523-8522/)الزمانمرآةفيالجميزيابن-ترجمة

(1/134)المحاضرةوحسن(1/583)النهايةوغاية(5532/)والعبر(552-23532/)النبلاءأعلاموسير

.(426-7542/)الذهبوشذرات

تحريف.وكلاهما.الجيري:بوفي،الحميري:ط

.صغرهمن:ب،أ

النبلاءأعلامسيرفيترجمتهاهـ.574سنةتوفيتالفرجبنأحمدبنتشهدةوهيطفيالاسميردلم

.(236)الأعلامبوفياتوالإعلام(0/2542)

.قدم:ب

.الأعيانمنفيهاتوفيوممن:أ

القاضي.:ط

كلهمأسرةمنأنهوفيه(382-2381/المضية)والجواهر(14062/)الإسلامتاريخفي-اللمغاني-ترجمة

الملك.عبدالثانيوأخوه،محمدوأخوه،الرحمنعبدوأبوه،إسماعيلجده:حنفيونوفقهاءقضاة

وقد=لمفانسميتوربماغزنةجبالفيقرىعدةعلىتشتملكورةلامغانوقيل،غزنةقرىمنلامغانأصلهالمغان
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ثم،الشافعيفضلانابنالقضاةقاضيعنوناب،حنيفةأبيبمشهددرس،والقضاءالعلمبيتمن

ب!نالرحمنعبد)2(القضاةقاضيعنثم،الحنبلي)1(الرزاقعبدبننصرصالحأبيالقضاةقاضيعن

خانياللةالرحمنعبدالقاضياستقلوثلاثينثلاثسنةفيوفاتهبعدثم،)3(الواسطيمقبل

و%رص،،،)5(القضاةبقاضييخاطبولمأالقضاةأقضىولقب،ببغدادالحكمبولاية،)4(المذكورأ

توفيولما.وإبرامهونقضهأحكامهفيالسيرةمشكوروكان،وثلاثينخمسسنةفيبالمستنصريةللحنفية

بمنهعنهماوتجاوزتعالئاللهرحمهماالنهرقلي)6(الدينسراجالنظاميةشيخببغدادالقضاةقضاءبعدهتولى

.)7(امينوكرمه

هجريةوستمئةسنة)8(خمسيرخلت5ث!

ونهبواوسبوافقتلوا،البلادهذهوالىوماالعينورأسوسروجالجزيرةإلىالتتاروصلت:فيها

ستمئةمنهمفأخذوا،العينورأسحرانبينيسيرونبتجار)9(ووقعوا.راجعونإليهوإناللهفإناوخربوا

منالسنةهذهفيقتلوامنعدةوكان،دينارألفوستمئة،المصريةالديارمنومعمولسكر)01(حمل

إليهوإناللهفإنا،ذلكيقاربماوالنساءالولدانمنوأسروا،قتيلالافعشرةمننحواالجزيرةأهل

.راجعون

المستنصر.زمنمنيحجوالمسنينعشرلهموكان،بغدادمنالناسحج:وفيها:)11(السبطقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

.(58/)البلدانهـمعجم506سنةتوفيإسماعيلبنالسلامعبدمنهمببغدادالحنفيةفقهاءمنجماعةإليهانسب

قاضي،محدثمناظرفقيهالحنبليصالحأبوالدينعمادالأصلالجيليصالحأبيبنالرزاقعبدبننصرهو

والمقصدالأرشد(2918/)الحنابلةطبقاتوذيل(22693/)النبلاءأعلامسيرهـ.633سنةتوفي.القضاة

(/35658-).

.القضاةقاضي:ط

.الجزءهذاهـمن063سنةحوادثفيمقبلابنترجمةتقدمت

وحدها.طعنالرقمينبينما

ولى.:ب،أ

السابقة.الصفحةفيالنسبةهذهعنالحديثتقدم

وصلىالعالمينربدلهوالحمدوستمئةخمسينسنةبعدهالعاشرفيويتلوهالتاسعالجزءتم:بفياللفظةهذهبعد

وصحبه.والهمحمدعلىالله

وستمئة.خمسينسنةأعنرب.الرحيمالرحمناللهبسم:يليبمابفيالعاشرالجزءيبدأ

تحريف.وهو.بسنجار:ط

.(8323/)الزمانمراةفيوالخبر،تحريفوهو.شعر:ب،أ

.(323)الزمانمرآة
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فيها)1(ألقوه-اللهلعنهم-الفرنجإنويقال،دارستمئةبسببهاحترقبحلبحريقوقع:وفيها

.قصدا

استحوذقدكان)3(التي)2(التاجيةالمدرسةأمرالنهرقليعليبنعمرالقضاةقاضيأعاد:وفيها

قريبةجيدم!حسنةمدرسةوهي،طويلةمدةفيها)4(يتبايعونكالقيساريةوجعلوها،العواممنطائفةعليها

درسمنوأول،السلجوقيشاهملكوزير،)6(الدينتاجلهيقالبانيهاكانوقد،النظاميةمن)5(الشبه

.الشاشي)7(بكرأبوالشيخبها

:وفاةكانت:وفيها

استنابهثم،المتعممينكبار)9(منشاعراكيسارئيسافاضلاكانوقد)8(مطروحبنالدينجمال

الجند.لبس)11(فلبسدمشقعلىوقتفيأيوبالصالح1()0الملك

استعادلماالكركصاحبداودالناصرفيشعرهومن.ذلكفييليقلاوكان:)12(السبطقال

وهو)13(،الشاعرهذافقالالكامليةالدولةفيوثلاثينستسنةفيإليهمسلمتحينالفرنجمنالقدس

السريع،منأ:()14اللهرحمهمطروحابن

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

ط:فيه.

.(157-156)الأطلالومنادمة(81-08)الطالبتنبيهمختصر:التاجيةالمدرسة

كانت.:ب

.يبتاعون:ط

الشكل.:ب

الملك.تا!:ط

وفياتفيترجمتهتقدمتوقد.705سنةتوفيالمستظهريصاحبالحسينبنأحمدبنمحمدهوالشاشيبكرأبو

.الجزءلهذاالسابقالجزءفيالكتابهذامنالسنةهذه

-8524/)الزمانمراةفيالصعيديمطروحبنالحسينبنإبراهيمبنعيسىبنيحيىواسمه-مطروحابن-ترجمة

أعلاموسير(14962/)الإسلاموتاريخ(266-6/258)الأعيانووفيات(187)الروضتينوذيل(525

(1567/)المحاضرةوحسن(27و724/)الزاهرةوالنجوم(5402/)والعبر(274-23273/)النبلاء

هـ.964سنةفيوفاتهذكرمنومنهم،(942-7427/)الذهبوشذرات

المتعممين.خيارمن:ب،أ

وحدها.طعن

ولبس.:ب،أ

.(524ثم8525/)الزمانمرآة

وحدها.طعن

.(727/)الزاهرةالنجومفيالأبيات
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سائرامثلافصارتسارتعادةلهالأقصىالمسجد)1(

ناصرالهاللهيبعثأنمستوطناللكفرغداإذا

آخراطهرهوناصزأولاطهرهفناصز

وفاتهوكانت،والمساكينبالفقراءالبركثيروكان،خاملاأقامالنيابةمن)2(الصالحعزلهولما

بمصر.

توفي:وفيها

الخط.الحسنالكاتب)3(المقدسيسعدبنمحمدالدينشمس

وكان،داودوالناصرإسماعيل)4(الصالحالسلطانوخدم،كثيراالحديثوسمع،الأدبكثيركان

وقاضيهوزيرهمنالناسيلقاهوماإسماعيلالصالح)5(السلطانفيهاينصحقصيدةلهشاعرافاضلادينا

.،)6(بقاسيونودفنبدمشقوفاتهوكانت01حواشيهمن،وغيرهما

:ا)7(الأعيانمنأفيهاتوفيوممن

.أبوه)9(المغربيالجبارعبدبنعلي)8(بنالعزيزعبد

المعجمحروفعلىمجلداتفيكتاباوصنفالعلمبطلبوعني،الحديثبهاوسمع،ببغدادولد

تعالئ.اللهرحمهمالكالإماممذهبحكايةفيه(1وحرر)0،الحديثفي

فاضلا،شاباوكانبغدادقدم،الأصبهانيكريم(ادعبدأبنغانمبنمحمداللهعبدأبوالشيخ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

والمسجد.:الزمانمرآةفي

عن.:ب

الحنبليالصالحيثمالمقدسينميربناللههبةبنمفلحبنسعدبناللهعبدبنسعدبنمحمداللهعبدأبي-ترجمة

والعبر(23/924)النبلاءأعلاموسير(14641/)الإسلاموتاريخ(8/523)الزمانمراةفي.الكاتب

-2/248)الحنابلةطبقاتوذيل(3/358)الوفياتوفوات(29-319/)بالوفياتوالوافي(5256/)

.(7433/)الذهبوشذرات(27-762/)الزاهرةوالنجوم(942

الصالح.وخدمالكثيرسمع:ب،أ

سلطانه.فيهاينصحمقيدةشاعرألهفاضلأ:ب

وحدها.أهامشعنالحاصرتينبينما

وحدها.طعن

هنا.عمانقلأ(5253/)المؤلفينمعجمفيإلاترجمةعليبنالعزيزلعبدأجدلم

.ببغدادولدالمقرىء:ب،أ

.وتحرر:ب،أ
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)2(طريقةعلىالتفسيرفييدله،الطريقةحسنوكان،ا"السهرورديالدينشهابللشيخفتتلمذ

الوعظ:فيكلامهومن،لطافةوفيه،التصوف

جمالتجلىإذافروغالأصول.حكمتهكتابفيكالعالموالذرة،عظمتهفضاءفيكالذرةالعالم

وشموع،مسدولةالليلأستار،اخريتهشمسالوسائطنفيمغربمنطلعتإذا4أصووالفروع،أؤليته

الوصلأبوابعنالحجبوحجاب،مشغولةالمشتاقينعنالرقباءوأعين،مشعولةالكواكب

صرف)4(قدوالمولىالفترةهذهما؟البابفتحقدوالحبيب"اسأالوقفةهذهما،معزولة(مطرودةا

الطويل(منأ؟الحجابحاجب

عقيقفيهوالدمعأردلمإذاعقوقالعقيقبأكنافوقوفي

صدوقأدعيهفيماأنافماالحمىساكنإلىشوقاأمتلمإذا)5(

رحيقالشرابكلولا،6(سوالمحلأالهوىفيالمحبونماليلىربعأيا

مشوقإليكيحنومنكلولاقلبهيلقاك*"تلقاهمنكلولا

وطليقالهوىصباباتأسيرفاستوىالحبعلىالدعوىتكاثرت

فيكمهل،مسمياتهممطاميرفيالمحبوسونأيها؟السماءإلىيصعدمنفيكمهل،الآمنونأيها

أرني؟شوقهبلسانيقولالشوقموسويفيكمهل؟والأطيار)8(الوحوشرموزيفهمالفهمفيسليما

وجلعزاللهإلىصعدتلما:الاستسقاءبعدقالالناساستسقىولما؟الانتظارطالفقد،إليكأنظر

الترابرضيعالرحمةلبن)9(وامتص،السحابمرضعةبالدروجادت،الآفاقآماقبكتالمشتاقنفس

وتزينت،الغدير)01(عيونوقزت،الهامدةبهفاهتزت،النميرالماءنطافالغمامأخلافمنوخرج

أكمامالصبابأنملةوانفتق)11(،تحبيرأحسنحبرهاالصبغفحئر،الأخضربالسندسالرياض

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

أ،

أ:

ط

ط

ط

أ:

أ،

أ:

ا،

ط

ط

هـ.632سنةهـووفيات063سنةوفياتفيالسهرورديالشهابترجمةتقدمتوقدتحريف؟الشهرزوري:ب

.بمنالأخيرةالعبارةسقطتوقد.التصوففيالناسعلىبعدهوتكلمبهفانتفعالشهرزوريشهاب

الوقعة.هذهما:

.خرققد:

لم.!ياذ:

.سوى

قلبه.يلقاكيلقاك:ب

.رموزيفهمالفهمفيسليمفيكمهل:وط،الوحوشرموزلفهمالفهمسليمانفيكم

فامتص.:ب

.المدرعيون:

وانفلق.:
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صفاتها،بلغاتالكائناتأجزاءونطقت،الأزهار)2جيوبأنفاسهبنفحاتوانشقت،الأنوار)1(

!تفاللهءائررختإك(فانظر)5)تعرضوا(4)المبعدونأيها،تيقظوا)3(النائمونأيها:عبرهاوعادات

.(3.:الهـومأ!وقديرشئء!عكوهوآلمؤقىلمتىذللثإنمؤصتهأبغدالأزضتحى

الغفاريبزاقة)7(بنيحيىبنالحسينبنالله!بةبنالباقيعبدبن)6(اللههبةبناللهنصرالف!حأبو

الدمشقي.ثمالمصريالكناني

وثلاثينثلاثسنةفيبغدادإلىمعهسافروقد،داودالناصروولده،المعظمالملكأخصاءمنكان

الطويل(منأ:)8(قولهشعرهومن.تعالئاللهرحمهالمحاضرةمليحأديباوكان،وستمئة

القربعنبالبعادوعوضتمونيزيارتيعنسادتيأبيتمولما

قلبيلرقتهعنكميصطبرولميقظتيحالفيبالوصلتسمحواولم

)01(والنصببالنومالعيشخفضفأدركتحبالة)9(جفنيالطيفلصيدنصبت

وللثتمئةوكمسيرإحرفىسنةخلت5ث!

،الشاموصاحبمصرصاحببين)12(الخليفةرسولالبادرائي)11(الديننجمالشيخدخل:فيها

الفرنجالمصريالجيشمالأوقد،ونشبتبينهمالحرب)13(اشتدتقدوكانوا،الجيشينبينوأصلح

)14(ء
فاصلح،كثيرةخطوبوجرت،الشاميينعلىنصروهمإنالمقدسبيتإليهميسلمواانووعدوهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

.(نور)اللسان.الزهروهونورجمع-هنا-والأنوارتحريف،الأغوار:ب

اهير.لأزا:ب،أ

.ئمونلهااأيها:ب

.المستعدونأيها:ب،أ

.نظروافا:ب،أ

(291-4187/)الوفياتوفوات(676)السعيدوالطالع(4/1645)الإسلامتاريخفي-بصاقةابن-ترجمة

.(8435/)والأعلام(7435/)الذهبوشذرات(1/675)المحاضرةوحسن(3255/)المضيةوالجواهر

بصاقة.:مصادرهوفي.تحريف؟صاقعة:طفي

وحدها.طعن

حياله.نومي:ب،حبالهنومي:أ

بالنصب.بالنوم:ب،أ

تعالئ.اللهشاءإنالجزءهذاهـمن655سنةحوادثفيوفاتهسترد

من.:ب،أ

.الحرباشتدقد:ط

ووعدهم.:ط



هـ651سنةأحدأث284

)1(وبيت،إسماعيلالصالحأولادمنهم،المصريةالديارمنالملوكبيوتمنجماعةوخلصبينهم

.خيراالله)2(فجزاه،وغيرهمحمصصاحبأولادمنوغيرهمالأشرف

فوقففتكسرتفزلق)3(قاشانيزباديرأسهعلىببغدادرجلكانالساعيابنذكرفيما:وفيها

،ديناراالحاضرينمنرجلفأعطاه،غيرهايملكيكنلموأنه،وحاجتهلفقرهلهالناسفتألم،يبكي

،أولعامدنانيرجملةفيمنيذهبوقد،)4(أعرفهالدينارهذاوالله:قالثمطويلافيهنظرأخذهفلما

معهوكان،وكذاكذاهذازنةقال؟قلتماعلامةفما)5(:الرجلذلكلهفقالالحاضرينبعضفشتمه

قدوكان،ديناراوعشرينثلاثةالرجللهفأخرج،ذكركماأفوجدوهفوزنوه،ديناراوعشرونثلاثة

.ذلك)7(منالناسفتعجب،منهسقطتحينقالكماا)6(وجدها

زنتهدملجاعضدهمنوأخرجزمزمماءمنليغتسلثيابهنزعبمكةرجلاأنهذا)8(منويقرب:قال

)9(.
إلىوصار،ومضىالدملجونسيثيابهلبساغتسالهمنفرغفلما،ثيابهمعفوضعهمثقالاخمسولى

(وقوارير)11زجاجابهفاشترىيسير)01(إلاشيءمعهيبقولم،منهوأيسذلكبعدسنتينمدةوبقيبغداد

واجتمعيبكيفوقففتكسرتالقواريرفسقطتزلق)12(إذبهايطوفهوفبينما،بهاويتكسبليبيعها

ذهبمندملجسنتينمدةمنمنيذهبلقدجماعةياوالله:كلامهجملةفيفقال،لهيتألمونعليهالناس

ذاكوما،القواريرهذهلتكسر)14(تألمتكمالفقدهتألمتما،مثقالاخمسون)13(زنتهازمزمبئرعندأ

منوأخرجه،الدملجذلكلقيتواللهفأنا:الجماعةمنرجللهفقال،أملكماجميعكانتهذهلأنإلا

)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

12

13

14

ط

ط

ط

أ:

أ،

عن

ظ

أ،

أ،

أ،

ط

يف.تحر؟بنتو:

.هجزا:

يبكي.ووقففتكسرتفزلققابسي:

عرفته.

علامة.وما:ب

وحدها.ط

لذلك.:

ذلك.:

خمسين.بزنة:ب

يسير.شيءسوىمعهيبقولم:

قوارير.من:

تحريف.؟تعس:ب

خمسين.زنة:ب

القوارير.هذهلتكسيرباليتكمالفقدهباليتما.ديناراخمسون:
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.)1(بالصوابأعلموالله.اذلكمنأيضاأوالحاضرونالناسفتعجباإليهفدفعهأعضده

285

وستمئةوخمسيراثنتيرسنةخلت5ث!

بأنتعالئاللهشرفهامكةمنالأخباروردتفيها:")2(الزمانمراة"كتابهفيالجوزيابنسبطقال

دخانمنهاويصعد،الليلفيالبحرإلىشررهايطيرإنهبحيثجبالهابعضفيعدنأرضفيظهرتنارأ

الناسفتاب،)4(الزماناخرفيتظهرأنها!ي!النبيذكرالتيالنارأنهاشكوافما،النهار)3(فيعظيئم

)1(

)2(

)3(

)4(

ممنأيايذكرلماللهرحمهالمصنفلأنالآخرينالأصلينفيتردولم.الأعيانمنفيهاتوفيوممن:طفيبعدها

وهم:العامهذافيتوفوا

والعبر(472)الأعلاموفياتفيالإعلام.النجارابنالجمالالدمشقيالقرشيحمزةبنسليمانبنإبراهيم-ا

.(7437/)الذهبوشذرات(5702/)

(802-5/702)العبر.تابعينصاحبالدينصلاحالصالحالملكأيوببنيوسفبنغازيبنأحمد-2

.(7437/)والشذرات

الأعلامبوفياتالإعلام.الخياطالمالكيالمصريالمدلجيالتقيأبوسيدهمبنمحمدبنشجاعبنصالح-3

.(7437/)الذهبوشذرات(13)الزاهرةوالنجوم(5802/)والعبر(272)

القاسمأبوالدينجمالالإسكندرانيثمالمغربيالطرابلسيالرحمنعبدبنالرحمنعبدبنمكيبنالرحمنعبد-4

الذهبوشذرات(731/)الزاهرةوالنجوم(5802/)والعبر(272)الأعلامبوفياتالإعلام.السلفيسبط

(/7438).

العبرعننقلا(731/)الزاهرةالنجوم.محمدأبوالبوابالبندنيجيجميلبنمحمدبنحسينبنالقادرعبد-5

العبر.فييردولم

ابنالدينكمالالشافعيالسماكيالأنصاريخلفالكريمعبدمحمدأبيزملكاخطيبابنالواحدعبد6-

.(7438/)الذهبوشذرات(902-5802/)العبر.الزملكاني

.(5902/)العبر.العدويالقدوةالزاهدالبعلبكيالحميدعبدبنمحمدبنناعسديرشيخعثمان-7

.(7943/)الشذرات.الدينموفقالحسنأبوالحنبليالفقيهالبابصريالبغداديالرحمنعبدبنعلي-8

الذهبوشذرات(5/902)العبر.قطرالبنالحسنأبوالقرطبيالأنصاريمحمدبناللهعبدبنعلي-9

(7/438943-).

.(7943/)الذهبوشذرات(5012/)العبر.اليونينياللهعبدالكبيرالشيخبنمحمد-01

(5702/)العبر.الدينصدرالشيوخشيخعمابنالدينسعدحمويهبنعليبناللهعبدبنالمؤيدبنمحمد-11

.(731/)والنجومهـ-065سنةوفيات

.(8526/)الزمانمرآة

السبط.روايةعنزيادةوهي.النهارأثناءفي:ط

!ي.اللهرسولبهاأخبرالتيالنار:ب،أ
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.)2(والصدقاتالخيرأفعالفيوشرعوا،(1والفساد)المظالممنعليهكانواعماوأقلعوا

منجماعةومعه،بعضهموأسرالمسلمينأموال()4ونهبالصعيدمن)3(أقطايالفارسيقدم:وفيها

أيبكالمعزالملكإلىيلتفتونولا،وتجبرواوطغوابغواوقد،الأرضفيالمفسدينالبحرية

فعمل،لهفأذنت،أقطايقتلفيالدرشجرزوجتهالمعزفشاور.الدرشجرزوجتهإلىولا،التركماني

.(والمنةالحمدودلهأشرهمنالمسلمونفاستراح،بمصرالمنصورةبالقلعةالسنةهذهفيقتلهحتىعليه

القصرين.بينأيوبالصالحبمدرسةا!"./لاالسلامعبدبنالدينعزالشيخدرس:وفيها

بنالناصرلصاحبهازوجةدمشقإلىهائلةوإقاماتعظيمتجملفيالرومملكبنتقدمت:وفيها

.بسببها)6(بدمشقحافلةأوقاتوجرت،الناصربنالظاهربنالعزيز

ا!مشاهير:منفيهاتوفيوممن

الخسروشاهي.الدينشمسالشيخعيسىبنالحميدعبد()8(المتكلمالخسروشاهي)7(أ

فلزمالشام!دمثم،وغيرهاالأصولفيالرازيالفخرعلىاشتغلوممن،المتكلمينمشاهيرأحد

.عندهوحظيالمعظمبنداودالناصرالملك

تعالئ.اللهرحمهالظاهرحسنمتواضعافاضلا(1مهيبا)0شيخاوكان:/6(شامةأبوقال

فإن)13(أحداآذىأنهعنهينقللم،خيرمحضركيسا(القدر()112كبيرمتواضعاوكان:(11)السبطوقال

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

13

سد.لمفاوا:ب،أ

.(بشار)المنطقةهذهفىثارقدالبراكينأحدأنلاشك

أقطايا.:ب،أ

نهب.قد:ب،أ

هـ.665سنةوفياتفيالسلامعبدبنالعزترجمةسترد

ذلك.بسبب:ب،أ

والعبر(41/726)الإسلاموتاريخ(188)الروضتينوذيل(8527/)الزمانمرآةفي-الخسروشاهي-ترجمة

.(7144/)الذهبوشذرات(33و732/)الزاهرةوالنجوم(5112-212/)

الإسنويوطبقات(2371/)البلدانمعجم.فراسخستةتبريزوبينبينهابليدةخسروشاهإلىنسبةالخسروشاهي

(/1535).

.(188)الروضتينذيل

نبيها.:الذيلفي

.(8527/)الزمانمرآة

.الزمانمرآةعن

.!ان:والمراةب،أ
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تعالئ.اللهرحمهالمعظمالملكتربةبابعلىبقاسيونودفنبدمشقتوفي،سكتوإلانفععلىقدر

.)2"الأحكامصاحبتيميةبنالدينمجدالشيخ()1(تيميةبنالدينمجدا

إلىوصارعزلثم،)بر(الدولعيبعدبدمشقالخطابةوليالذي)"2(طلحةبنالدينكمالالشيخ

فاضلاوكان:)5(شامةأبوقال.السنةهذهفيبهافتوفيحلبإلىصارثم،نصيبينقضاءفوليالجزيرة

تعالئ.اللهرحمهالتأييدمنهذاوكان،ذلكمنفامتنعالوزارةيليأنطلبعالما

.)7(علانبنالسديد)6(

.(اللهرحمه1،بدمشقسماعاعساكرابنالحافظعنروىمنآخر

.)8(الحبشياللهعبدبنفرجالثاصح

الحديثبدارماتأنإلىوإسماعهالحديثسماععلىمواظباصالحاخيرامسنداالسماعكثيركان

الله.رحمهبدمشقالنورية

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

(5122/)والعبر(23192/)النبلاءأعلاموسير(41/728)الإسلامتاريخفي-تيميةابنالدينمجد-ترجمة

(386-1385/)النهايةوغاية(254-2/924)الحنابلةطبقاتوذيل(324-2/323)الوفياتوفوات

.(644-7434/)الذهبوشذرات(2621/)الأرشدوالمقصد(733/)الزاهرةوالنجوم

أبيبناللهعبدبنالسلامعبد:الزاهرةالنجومعننقلاالتاليةالمعلوماتطمحققوأضاف،الأصولكلفيكذا

سنةحدودفيولد،تيميةابنالدينتقيالشيخجدالحنبليالحرانيتيميةبنعليبنمحمدبنالخضرالقاسم

الحديثفيوبرعالبلادإلىورحلالكثيروسمع،الدينفخرالخطيبعمهعلىصغرهفيوتفقهوخمسمئةتسعين

.بحرانالفطريوموماتالطلبةبهوانتفعوأفتىودرسوغيرهوالفقه

(23/392)النبلاءأعلاموسير(14/733)الإسلاموتاريخ(188)الروضتينذيلفي-طلحةابن-ترجمة

وشذرات(33)الزاهرةوالنجوم(863/)السبكيوطبقات(3176/)بالوفياتوالوافي(5213/)والعبر

الحسن.بنمحمدبنطلحةبنمحمد:فيهاواسمه.(-7447448/)الذهب

هـ.635سنةوفياتفيترجمتهتقدمت.ياسينبنزيدبنمحمدهو

.(188)الروضتينذيل

تحريف.وهو،لسيدا:ط

بنمحمدبنأحمدبنالمسلمبنخلفبنمكيبنالمسلمبنمكيمحمدأبو:وهو-علانبنالسديد-ترجمة

الروضتينذيلفي،الطيبيالمكيالدمشقيالعلانيالقيسيعلانبنعليبنالواحدعبدبنصقربنحصن

(287-23286/)النبلاءأعلاموسير(14734/)الإسلاموتاريخ(503)الصابونيابنوتكملة(188)

.(7484/)الذهبوشذرات(733/)الزاهرةوالنجوم(5132/)والعبر

وسير(14731/)الإسلاموتاريخ.تحريفوهوالحسينيوفيه(188)الروضتينذيلفي-الناصح-ترجمة

.(7474/)الذهبوشذرات(733/)الزاهرةوالنجوم(5132/)والعبر(192-23092/)النبلاءأعلام
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وآخرون.السنةهذهفيبحلبتوفي)2(أيوببنيوسفالدينصلاح(الملكأبن)1(النصرة

أجمعين.اللهرحمهم

وللمتمئهوخيسيوثلاثص!للنةتج!7!-نياث!

بينوأصلحالعراقمنوحجعادثم،دمشقإلىالأنبارمنداودالناصرعادفيها:)3(السبطقال

الحلة.إلىمعهمعادثم،مكةوأهل،العراقيين

:)4(شامةأبوقال

الفقيه:الشيخبحلبتوفيصفرعشر)5(ثامنالإثنينليلةفي:وفيها

:()8(تعالئاللهرحمهقولهأشعرهومن،دينافاضلاوكانصقر)7(بقيحم!،بنصقر)6(الدينضياء

()9(السريعمنأ

حالةء.1(لهأنادعىمن

صاحبالهتكوننفلا

:)11(القوصيةوواقف

الشرعمنهجعنتخرجه

نفعبلاضرفإنه

)1(

)2(
)3(
)4(
)5(
)6(

)7(

)8(
)9(
15(
11(

القلوبوترويح(14736/)الإسلاموتاريخ(نصر)والقاموس(188)الروضتينذيلفي-نصرة-ترجمة

إبراهيم.الديننصرة:وفيه(001)

تحريف.؟لنصرا:أ

.(8527/)الزمانمرآة

.(188)الروضتينذيل

الروضتين.ذيل.تحريف؟ثاني:ب،أ

النبلاءأعلاموسير(14743/)الإسلاموتاريخ.بالسينسقروفيه(188)الروضتينذيلفي-صقر-ترجمة

الزاهرةوالنجوم(8153/)السبكيوطبقات(174)الهميانونكت(215-5214/)والعبر(23603/)

.(154-7054/)الذهبوشذرات(734/)

ابنوهو،جدههوفسالم،صحيحوكلاهما:بشارقال.الروضتينوذيلالأصلينعنهناوما؟سالمبن:ط

كتابعندمعهودأمروهو،يعرفبهالذيالأعلىجدهذكرالروضتينوذيلالأصلينوفي،صقربنعيسىبنيحيى

التراجم.

وحدها.طعن

الروضتين.ذيلفيالبيتان

حاجة.لهأن:الروضتينذيلفي

القوصي.أوقفوهو:ط
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القوصي.الأنصاريالرحمنعبدبن(ا"حامد)بنإسماعيلالعزبأبو

تجاهالإسلامجمالبحلقةمدرساوكان،قبرهوبهاالحديثأهلعلىالرحبةمنبالقربدارهوقف

مشايخهعنفيهحكىمعجمالهجمعوقد،المحاضرةحسنمطبوعاظريفاوكان،بهفعرفت،برادة

.مفيدةكثيرةأشياء

ذلكفمن،وغيرهاالرجالأسماءفيوأوهاماأغاليطفيهفرأيتبخطهطالعتهوقد:)2(شامةأبوقال

فيوقال،(فاحشأغلطوهذاالصامتبنعبادةبنسعدفقالىدليمبنعبادةبنسعدإلىانتسبأنه

توفي،بخطهذلكرأيت:شامةأبوقال.حسينامحمدأباحبيبا)4(وصحففغلطالتصوفخرقةسند)3(

السنة.هذهمنالأولربيععشرسابعالإثنينيوم

تعالئ.اللهرحمه،لها)6(وفاتهوكانت،لحل!الأشرافنقي!المرتضىيف1:الولمحى:وفيها ...سسر)5(.-

)7(وستمئةوخمسيرأربحسنةكلت5ث!

)8(بذلكنطقكما،ببصرىالإبلأعناقلهاأضاءتالتيالحجازأرضمنالنارظهوركان:فيها

شامةأبوالدينشهابالحافظالعلامةالإمامالشيخذلكفيالقولبسطوقد،عليهالمتفقالحديث

إلىمتواترةوردتكثيرةكتبمنواستحضره،اختصرهوأ،وشرحه")9(الذيل"كتابهفيالمقدسي

وهذا،وأمرهاخروجهاوكيفية،معاينةشوهدتالتيالنارهذهأمربصفةالحجازاأرضامندمشق

والمنة.الحمدودلهالكتابهذاأوائلفي"النبويةالسيرةمنالنبوةدلائل":كتابفيمحرر

أفضلساكنهاعلىالمنورةالمدينةمنكتبدمشقإلىوجاء:قالأنهشامةأبوأوردهماوملخص

السنة،هذهمن-(يعنيأ-الاخرةجمادىخامسفيعندهمناربخروج،والسلامالصلاة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

والعبر(23288/)النبلاءأعلاموسير(41/973)الإسلاموتاريخ(918)الروضتينذيلفي-القوصي-ترجمة

(735/)الزاهرةوالنجوم(4/912)الجنانومرآة(156-59155/)بالوفياتوالوافي(5214/)

.(7944/)الذهبوشذرات(1/438)والدارس

.(918)الروضتينذيل

.(188)الروضتينوانظر.شدةفي:ط

تحريف.؟حييا:ط

توفي.وقد:ط

وفاته.كانتوبها:ب،أ

.الحجازأرضمنالنارظهورمطلب:هامشفي

به.كمانطق:ب،أ

.(491-591)الروضتينذيل
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قالط:ثمشعبانعاشرفيإليناالكتبووصلت،بحالهاوالنار،رجبخامسفيالكتبوكتبت

أربعسنةمنشعبانأوائلفي(تعالىاللهحرسهاادمشقمدينةإلىورد،الرحيمالرحمناللهبسم

فيلماتصديقفيهبهاحدثعظيمأمرشرحفيها،!لمج!اللهرسولطمدينةمنكتبوستمئةوخمسين

أرضمنناوتخرجحتىالساعةتقوملا":!واللهرسولطقالطقالط.هريرةأبيحديثمنالصحيحين

أنهبلغهأنه(بالمدينةأشاهدهاممنبهأثقمن(بعضأفأخبرني")1(ببصرىالإبلأعناقتضيءالحجاز

،سراجمنهاواحدكلدارفيوكأن،اللياليتلكبيوتنافيوكنا:قالط.الكتبضوئهاعلىبتيماءكتب

صورةوهذه:)2(شامةأبوقالط.وجلعزاللهآياتمنايةكانتإنما،عظمهاعلىولفححرلهايكنولم

فيها.الواردةالكتبمنعليهوقفتما

النبوية-يعني-بالمدينةظهروستمئةوخمسينأربعسنةالآخرةجمادىثالثالأربعاءليلةكانتلما

بعدساعة،والأبوابوالأخشابوالسقوفوالحيطانالأرضمنهارجفتعظيمةزلزلةثم،عظيمدوي

نبصرهاقريظةمنقريبةالحرةفيعظيمةنارظهرتثم،المذكورالشهرمنالخامسالجمعةيومإلىساعة

سالتوقد،منائر)3(ثلاثمنأكثرإشعالهاعظيمةناووهي،عندناكأنهاالمدينةداخلمندورنامن

طلعنالقدوالله،)4(يسيلعادوماشظاسيلمدتوقد،الماءمسيلشظاةواديإلىبالنار(منهاأأودية

وصلتأنإلىفسارت،العراقيالحاجطريقالحرةسدتوقد،نيراناتسيلالجبالفإذانبصرهاجماعة

)7(سهولوسطهامن)6(فخرجالشرقفيتسيل)5(ورجعت،إليناتجيءأنأشفقنابعدمافوقفتالحرةإلى

؟لققر!كأنو!ررترىإخهاميهكتابهفيتعالىاللهأخبرعماأنموذجفيها،الحجارةتأكلنيرانوجبال

أربعسنةرجبخامسيومالكتابهذاكتبتوقد،الأرضأكلتوقد(33-32:تالمحرسأ!هوصحقرنهلت

العراقي)8(الحاجعيرطريقةقريظةفيالحرارإلىعادتوقد،تغيرتمازيادةفيوالناروستمئةوخمسين

مأوأما.الحاجمشاعلكأنهاالمدينةمنالليلفينبصرهاتشتعلنيرانكلها)9(الحرةإلى

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

باب،الفتنفي(5292)رقمومسلم،النارخروجباب،الفتنفي(7118)رقمصحيحهفيالبخاريرواه

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن،الحجازأرضمننارتخرجحتىالساعةتقوملا

.(091)الروضتينذيل

.تمنارا:ط

بسبيل.عادوماشظاسبيلسدتوقدالماءسيلشظاودايإلى:الروضتينذيلفي

وجعلت.:ب،أ

.يخر!:ب،أ

.سهود:ط

.للحجاجالعير:ب،أ

.بحيرة:ب،أ
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زادتوقد،قريظةعندمنمنهاالنيرانسالتالتي()مالكبيرةوالأم،حمرنيرانجبالفهيالكبيرةالنار)1(

.النارهذهأصفأقدرفما،خيرإلىالعاقبةيجعلوالله،ذلكبعديتمشيءأي)3(يدرونالناسعادوما

وخمسينأربعسنةالاخرةجمادىمنجمعةأولفيظهرد(اخركتابوفي:)4(شامةأبوقال

منهاوسالالأرضمنانفجرت:يومنصفالمدينةوبينبينهاعظيمةنار)7(المدينةشرقيفي)6(وستمئة

ووقت،نفعلماذا)8(ندريولا،الساعةإلىوعادتوقفتثم،أحدجبلحاذىحتىنارمنواد

دلائلوهذه،تعالىربهمإلىتائبينمستغفرينوالسلامالصلاةعليهنبيهمإلىالمدينةأهلدخلظهرتما

القيامة.

وقعوستمئةوخمسينأربعسنة،الآخرةجمادىمستهلالإثنينيومكانلما:آخركتابوفيقال

ليلة)9(كانتفلما،يومينالحالةهذهعلىأقام،وتارةتارةالبعيدالرعدصوتيشبهصوتبالمدينة

ثلاثة)11(الحالهذهعلى)01(فتقيم،زلازلنسمعهكناالذيالصوتتعقبالمذكورالشهرثالثالأربعاء

)13(انبجستالمذكورالشهرخامسالجمعةيوم)12(كانفلما،زلزلةعشرةأربعوالليلةاليومفييقعأيام

وهينشاهدها،المدينةمنالعينبرأيوهي،!ي!اللهرسولمسجدمثلقدرهايكونعظيمةبنارالحرة

وادالنارهذهمنسالوقدأحيلين)15(لهيقالبموضعوهي،تعالىاللهقالكما،14(كالقصزبشررترمي

الأرضوجهعلىتجريوهي،ونصفقامةوعمقه،أميالأربعةوعرضه،فراسخأربعمقدارهيكون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

.رلنااماوأ:أ

التي.النارالكبيرةوالأم:ب،أ

.يرون:الذيلفي

.(591)الحافظ

تحريف.؟نظهرط

الروضتين.ذيلروايةآثرتولذلك،لهالزومولا؟ووقع:طوفي.وقع:ب،أفيبعدها

الذيل.فيولابفيولاأفيتردولم؟المشرفة:طفي

.يدرىولا:ب،أ

.كانفلمايومينالحالهذهعلى:أ

وحدها.أعن

الحالة.:الروضتينذيل

الجمعة.يومفيكانفلا:ب،أ

.الحرةمنالأرضانبخشت:ب،أ

إليها.الإشارةسبق

علىتعليقالجاسرحمدوللعلامة.أجلين:(191)الروضتينذيلوفي.أجيلمن:طوفي.أجلين:ب،أ

.(431)المطابةالمغانمفيذلك
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فإذا.الانكمثليبقىحتىيذوبصخروهوالأرضوجهعلىوتسير،صغاروجبالأمهادمنهاويخرج

المعاصي،عنإقلاعالنارهذه)2(بطريقحصلوقد،أحمرلونهالخمود)1(وقبل،أسودصارخمد

أهلها.إلىكثيرةمظالمعنالمدينةأميروخرج،بالطاعاتتعالىاللهإلىوالتقرب

نميلةبنالوهابعبد)5(سنانالدينشمس)4(كتابومن)3(شامةأبوالدينشهابالشيخقال

حدثالآخرةجمادىاشهرأثالثالأربعاءليلةكانتلما:أصحابهبعضإلىالمدينةقاضيالحسيني

وليلةيومكلتزلزلالليلةتلكباقيوباتت،منهاأشفقناعظيمةزلزلةالليلمنالأخير)6(بالثلثبالمدينة

نأإلىالمنبرلهااضطرب!اللهرسول)7(حجرةحولونحنمرةزلزلتلقدوالله،نوباتعشرقدر

يومإلىالزلزلة)9(ونامت،الشريفالحرمقناديلواضطربت،فيهالذيللحديدصوتامنه)8(أوجسنا

رأسفي)01(الحرةطريقفيالجمعةيومطلعثم،القاصفالرعددويمثلدويولها،ضحىالجمعة

عظيما،خوفاوخفنامنهاوأشفقناالسبتليلةإلابانتوما،العظيمةالمدينةمثلعظيمةناوأحيلين

مماليكهكلفأعتق،تعالىاللهإلىارجع،العذاببناأحاطقد:له)11(وقلتكلمتهالأميرإلىوطلعت

السبتليلةوبتنافهبط،!لمجي!النبيإلىمعناالساعةاهبطقلتهذا)12(فعلفلما،أموالهمجماعةعلىورد

النبيعندإلاالمدينةفيولاالنخيلفيلاأحدبقيولا)14(،وأولادهم)13(والنسوانجميعهموالناس

مننهزمنهاسالثم،ع!يم،)15(جمهاالفلاةومنمكةمنأبصرتأنإلىضوؤهاوظهرمنهاوأشفقناأ

وفوقه،يجري(ناريبحر)وهو)16(الحاجبحرةإلىطلعثمالطريقوسدأحيلينواديفيوأخذ،نار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

.ب،أفيالنقطمهملوالباقي،بيستدعيالأولىوجمد.الجمود....أجمدفإذا

بسبب.:ط

.(191)الروضتينذيل

الدين.شمسالشيخ:ب

الذيل.فييردلمخطأوهو.سنانبنالدينشمس:ط

الثلث.فىبالمدينة:الذيلوفي.الثلثفيالمدينةفي:ب،أ

النبوية.الحجرة

.،سمعناأنأمنهحبسناأو:طوفي،منهأحسسناأنإلى:ب،أ

الروضتين.ذيلعنهناوما.تمت:الأصولفي

.بفياللفظةوليست.البصرة:أفي

فقلت.:ب،أ

ذلك.:ط

.والصبيانوالنساء:ب،أ

بقي.وما:طفي

الروضتين.ذيلعنالحاصرتينبينما

.الحجا!:الذيلفي
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نحو)4(حرة)3(لأنهاقطسيلالواديفييجيءعادوماالشظاة)2(واديالواديقطعتأنإلىيسيرجمز )1(

بقيولا،أهلهاجميعتابقدوالمدينةمكدرةاليومعيشتناإنأخييا)6(وبالله،علوها()وثلثقامتين

ص.05)7(

بحرهوبعصالحاجطريقبعضسدتأنإلى)8(تسيلالناروتمت،شربولادفولاربالث!يهايسمع

ع!يوالنبيعلىودخلواالناسفاجتمعتجيئنا)11(أنها1(وخفنا)0قتير)9(منهاإليناالواديفيوجاء،الحاج

12()
وأنهاوتعالىسبحانهاللهبقدرةطفىءفقديلينامماالذيقتيرهاوأما،الجمعةليلةجميعهمعندهوباتوا

نأكلولانرقديدعنامادويولها،نارمنأحجارة)14(الجمالمثلترىإلا)13(نقصتوماالساعةإلى

قاضيهموندبواينبعأهلوأبصرها،الأهوالمنفيهاماولا1(عظمها)لكأصفأقدروما،نشربولا

رجب،خامسيومالكتابوكتب،عظمهامنيصفهايقدرصبح)16(وما،إليهاوعداوجاءأسعدابن

كاسفين،إلا)18(يطلعانما)17(طلعتيوممنوالقمروالشمس،خائفونمنهاوالناس،حالهاعلىوهي

العافية.اللهفنسأل

وكنا،الحيطانعلىنورها)21(ضعفمنالكسوفأثربدمشقعندنا)02(وبان:)91(شامةأبوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

17(

18(

91(

02(

21(

أ،ب:حرة.

ط:الشظا.

تصحيف.؟حضرتهنهالأ:ط

.تجيء:لذيلوا:ب،أ

.وثلاث:ب،أ

لله.وا:ط

تستمع.:الذيلفي

زالت.مابمعنىهناوتمت،سدتأنإلىتسيروتمت:ب،أ

يسير.:ط

فخضنا.:ط

يجيئنا.أنه:ط

.وتابوا:ط

.واوبلا.نقصتما:الذيلفي

.الجبالمثل:أ

عظمتها.:ب،أ

يصبح.:ب،أ

طلعت.مايوم:ط

الأشبه.هوأثبتناهوما؟تطلعانما:الذيلفي

.(291)الروضتينذيل

.واوبلا؟بان:الذيلفي

نورهما.:الذيلفي.
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قبلأرخقدشامةأبووكان:قلت.النارهذهعنالخبر(جاءنا)أنإلى؟هوإشذلك)1(منحيارى

خسفالآخرةجمادىمنعشرالسادسالإثنينليلةفيوفيها:)3(فقال،النارهذهبأمرالكتبمجيء

طلوعهاوقتاحمرتغدهفي)4(الشمسوكسفت،انجلىثمالحمرةشديدوكان،الليلأولالقمر

.قدير)د(شيءكلعلىتعالىوالله،النورضعيفةاللونمتغيرةأياماكذلكوبقيتوغروبها

النجابة.أهلواستبعده،وإلعيدالكسوفاجتماعمنالشافعيصورهمابذلكواتضح:قال)6(ثم

جمادىفيإليناوصل:فيهيقولبالمدينةالفاشانيبنيبعضمنآخركتابومن:)7(شامةأبوقالثم

إلىبغدادأسوارمنالماءدخلحتىعظيئمغرنأصابهاأنهبغدادعنوأخبرواالعراقمننجابةالآخرة

وثلاثمئةالوزيرداروانهدمت،البلدوسط)8(الخليفةدارالماءودخل،البلدمنكثيروغرق،البلد

الهلاكعلىالناسوأشرف،كثيرشيءالسلاحخزانةمنوهلك،الخليفةمخزنوانهدم،داراوثمانون

.(01بغداد)أزقةوتخترق،البلد)9(وسطإلىتدخلالسفنوعادت

ومنالآخرةجمادىمنالثالثالأربعاءبتاريخكانلما:عظيمأمرعندناجرىفإنهنحنوأما:قال

حتىغيمالسماءفيوماساعةبعدساعةأ،الرعدصوتمثل(1صوتا)1يسمعونالناسعاد،بيومينقبلها

بناورجفتالأرضوتزلزلت،الناسسمعهحتىالصوتظهرثمالأربعاءليلةإلىيومينمنإنهنقول

إلىبالاستغفارالناسوضجمراقدهممنوانتبهوا،كلهمالناسلهافانزعجاالرعدكدويصوتلهارجفة

الصبح،إلىساعةبعدساعةبالناسترجف)12(وتمت،فيهوصلواالمسجدإلىوفزعوا،تعالىالله

الجمعةيوموصبح،الجمعةوليلة(الخميسويومأكلهاالخميسوليلةالأربعاءيومكلهاليوموذلك

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

12

جاءنا.أنإلىذلكمن:الذيلفي

الخبر.هذاجاءناأنإلى:ط

الإثنين.ليلة:لفظتيبدون(918)الروضتينذيل

.عزهوفي:ط

بينثم،غيرهورخهاولاعليهاوافقهأحداعلمتمادعوى":وقالالكسوفمسألةفيشامةأبيقولالذهبيرد

.(بشار)(41/664الإسلامتاريخ)"أبداكسوفايسمىلاوهذا،نورهاوضعفالشمسباحمرارمستنده

.(091)الروضتينذيل

.(291)الروضتينذيل

الخلافة.دارالماءودخلمنهاكثيروغرقإليهابغدادأسوارأعلىمنالماءطفححتى:ط

.البلدة:طفي

البلد.أزقةوتخرب:ب،أ

وصوتا.صيحةيسمون:أ

بمعنى.وهما.ودامت:الذيلفي
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وسمع،ببعضبعضهالمسجدمنار)2(اضطربأنإلىقويةرجةالأرضارتجت(()1الشهرمنالخامسا

قبلإلىالجمعةيومصبحبعدالزلزلةوسكنت،ذنوبهممنالناسوأشفق،عظيمصريرالمسجدلسقف

نازالظهرإلىالصبحمنمسيرةبالمقاعدالسوارقيةطريقعلىقريظةوراءبالحرةعندناظهرتثم،الظهر

ينعقدالسماءفيعظيمدخانلهاظهرثم،عظيمةروعةلها)3(الناسفارتاع،الأرضمنتنفجرعظيمة

ألسنلها)د(ظهرتثم،الجمعةيوممن)4(الشمسمغيبقبلإلىفيصل،الأبيضكالسحابيبقىحتى

الحجرةوإلىأالنبويالمسجدإلىالناسوفزعوعظمت،القلعةكأنهاحمراءالسماءإلىالهواءفيتصعد

تعالىاللهإلىوابتهلوابذنوبهموأقروا)6(رؤوسهموكشفوابالحجرةوأحاطوابهاالناسواستجار،الشريفة

النساءوخرج،النخلومنفجكلمنالمسجدإلىالناسوأتى،)7(والسلامالصلاةعليهبنبيهواستجاروا

بقيحتىكلهاالسماءالنارحمرة)8(وغطت،اللهإلىوأخلصواكلهمواجتمعوا،والصبيانالبيوتمن

تلكالناسوبات،العذابأوبالهلاكالناسوأيقن،كالعلقةالسماءوبقيت،القمرضوءمثلفيالناس

ومستغفرذنوبهمنومتنصل،وجلعزاللهإلىوداع،وساجدوراكعللقرانوتالمصلبينالليلة

يعظونه،الأميرإلىوالقاضيالفقيهوصعد،ولهيبهاذلكتضاعفهاوتناقصمكانهاالنارولزمت،وتائب

تلكوبقيت،غيرناوعلى،يدهتحتمالناكلعليناورد،وعبيدهكلهممماليكهوأعتقالمكسفطرح

حصىمنهايخرج،وعرضا(01ارتفاعا)وكالمدينة)9(العظيمكالجبلوهي،التهاباتلتهبحالهاعلىالنار

ثمأياماكذلكوبقيت.كالرعد()12ترمينارالعظيمكالجبلمنهاويخرجفيها(1)1ويهويالسماءفييصعد

،الحاجبحرةبالبحرةسيلانهالحقحتىالشظاةإلىالواديمعتنحدرأحيلينواديإلى)13(سيلاناسالت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

أصولنا.فييردولمالذيلعنالرقمينبينما

فوضعهاالمتنفييدخلهاأنبناسخأرادوقد.السارييعني:أهامشوفي.المسجدمناماضطربت:ب،أ

المسجد.منامالسوارييعنياضطربت:التاليالشكلعلىعبارتهفجاءتمكانهاغيرفي

.الناسلها:ط

الشمس.غروبقبلإلىمتصل:ب،أفيوهي.الذيلفياللفظةليست

.النارظهرتئم:ط،ب،أ

الذيل.فيليس

.وحدهتعالىباللهالاستجارةتكونأنينبغي

.طعنهناوما.وغطىللهوأخلصوا:ب،أوفي،وغطىللهفأخلصوا:الذيلفي

كالمدينة.،ارتفاعاأالعظيمكالجبلوهي:ط

الذيل.عن

.تخرج:الذيلوفي.وتهويالسماءفييصعدحتىمنهايخرج:ب،أ

.وترى:ب

في.:ب،أ
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النارعادتثم،أياماووقفتسكنتثم،العريضحرةتقاربكادتحتىوتسيرتتحركمعهاوالحجارة

-.)1(--

بينمنمنهايخرجبقيوماوأمامهاخلفهاجبلينلهابنتحتى،وأمامهاخلفهابحجارةلرمي،لحرجأ

ولها،يكونماكأعظمتتقدوهي،الانإلىولسانها)3(الانعظمتإنهاثم،أيامالها)2(لسانالجبلين

،الكمالعلىلكأشرحهاأنأقدرماعجائبولها،ضحوةإلىالليلآخرمن)4(عظيمصوتيومكل

ولهاالكتابهذاوكتب.الآنإلىمنكسفانكأنهماوالقمروالشمس.)5(يكفيكبيرطرفمنهاهذاوإنما

البسيط(منأ:أبياتا)7(بعضهمفيهاقالوقد)6(.تتأخرولاتتقدممامكانهافيوهيشهر

بأساءربيابناأحاطتلقدجرائمناعنصفحاالضركاشفيا

أحقاءحقابهاونحنحملالهانطيقلاخطوباإليكنشكو

شماءالزلزالعلى)9(يقوىوكيفلهاالصلابالصمتخشعزلازلا)8(

عشواءالشمسعينمنهمنظرعنفانصدعتالأرضيرج)01(سبعاأقام

إرساءالأرضفيلهاالهضابمنسفنفوقه)11(تجريالنارمنبحر

وعثاء)13(الهيج)12(لفرطعليهموجطافيةالأجبالفوقهكأنما

هطلاءتنصبديمةكأنهاطائشةكالقصرشررا!14(لهاترمي

و5و)15(-5ء
أضواءالسعفمثلوترعدرعبازفرتإنالصخرقلوبمنهاشسى

دهماءوهيمنهالشمس)16(عادتأنإلىالدخانالجوفييماثفمنها

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

14

16

.النارمنيخرجعاد:ب.النارمنويخرجعاد:أ

لسانأ.:ب،أ

وسناها.الانعظمت:الذيلوفي.وسناءهاعظمت:ط

في.:ط

يكفي.طرفهذاوإما:ط

حتى.:الذيلفي

.(1/9)لليونينيالزمانمراةوذيل(531)الروضتينذيلفيالأبيات

.زلازل:ط

.تقوي:ب،أ

.تر!:الروضتينذيلوفي.يرفع:ب

.يجري:شامةأبو

تحريف.البهج:ط

اليونيني.ذيلفيقبلهالذيولاهوولاالروضتينذيلفيالبيتهذايردولم،عتاء:ب،أ

تصحيحه.منبدلاخطأوهو؟شررلهانرمي:اليونينيذيلوفي،شررلهايرى:شامةأبوذيلفي

ينشق.:الروضتينذيل

.غارتأن:ب،أ
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ليلاءالنوربعدالتمفليلةلفحتهاالبدرفيسفعةأثرتقد

صى،)1(ص،
الماءالثرىتحتبهايلاقيبماألسنهاالسبعالنيراتث

إهواءبالأرضيلحقهاكادأنإلىبالبروجلظاها)2(أحاطوقد

الألباءالقوميعقلهااللهلرسومعجزاتمنآيةلهافيا

أسواءالقلبوساءالذنوبمناعظمتإنالمكنونالأعظمفباسمك

خطاء)4(الجهللفرطفكلواصفحوجدواعف)3(وامحوتفضلوهبفاسمح

نعماءالقوموعمعنهم!عذابادكشفآمنوالمايونس!فقوم

إرعاء)د(المرجوعفوكإلىمنهولناالمصطفىهذاأمةونحن

بيضاءاللهسبيلفيمحجةسلكتمالولاهالذيالرسولهذا

ورقاءالأوراقمنبرعلا)6(علىخطبتماالمختارعلىوصلفارحم

بنسعيدعنالزهريطريقمنالصحيحينفيمخرجالنارهذهأمرفيالواردوالحديث:قلت

تضيءالحجازأرضمننارتخرجحتىالساعةتقوملا":قال!ي!اللهرسولأنهريرةأبيعنالمسيب

.)7(البخاريلفظوهذا"ببصرىالإبلأعناق

القضاةقاضيأخبرنيوقد،ذكرنا-كماوستمئةوخمسينأربعسنةأعني-السنةهذهفيهذاوقعوقد

ذكروجرى،المذاكرةفيالأيامبعضفيبدمشقالحاكمالحنفيالتميميالقاسمأبيبنعليالدينصدر

ببصرىوالدييخبرالأعرابمنرجلاسمعت:فقالالسنةهذهفيالنارهذهأمرمنكانوماالحديثهذا

.الحجازأرضفيظهرتالتيالنارهذهضوءفيالإبلأعناقرأواأنهماللياليتلكفي

بمدينةللحنفيةمدرساوالدهوكان،وستمئةوأربعينثنتينسنةفيمولده)8(وكان:قلت

بالصادريةفدرس،دمشقإلىانتقلثم،أيضا)01(بهادرسقدوهو،جدهكانوكذلكبصرى
)9(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.تحدت:اليونينيذيلفي

تحريف.؟أجاد:ب،أ

يصحح.تحريفوهو.وانج:اليونينيذيل

الحلم.:اليونينيذيلفي

.للسياقهناوما،رعاء:ب،أ،دعاء:والذيلانط

.الوزنبهايستقيمولا.أعلاعلى:ب،أ

.(092)الصفحةفيالحديثتخريجتقدم

.واوبلاكان:ب،أ

.ببصرى:ط

.درسقدأيضاوهو:ب،أ
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عمرهكانوقد،الأحكامفيالسيرةمشكوروكان،الحنفيةالقضاةقضاءوليثم،وبالمقذمية)1(

الأعرابيأنالخبرمنيسمعمايضبطممنومثله،سنةعشرةثنتي)2(بالحجازالنارهذهوقعتحين

تسليماوسلموصحبهوالهمحمدسيدنانبيهعلىوسلامهالله)أ\(فصلوات،اللياليتلكفيوالدهأخبر

.كثيرا

المنسرحامنا:)4(قولهاالعراقيةابغدادوغرقالحجازيةالنارهذهفيالشعراءبعضنظمهومما

بمقدارالورىفيجاريةمشيئتهأصبحتمنسبحان

بالنارالحجازأرضأحرقكمابالمياهبغدادأغرق

:يقالأنالصواب:شامةأبوقال

بالنارالحجازأرضأحرقوقدالعراقأغرقسنةفي

منيعني-رجبعشرثامنالجمعةيومفي:وستمئةوخمسينأربعسنةتاريخفيالساعيابنوقال

يعرفقاصدصحبة!يو)6(الرسولمدينةمنكتابعليهفوردالوزيريديبينجالسا)5(كنت-السنةهذه

يومزلزلت!اللهالرسولمدينةأنيتضمنوهوفقرأه)7(الكتابفناوله،المدنيالحسنيالعلويبقيماز

وتحركت،الحديدصريروسمع،النبويالشريفالقبر)8(ارتجحتىالاخرةجمادىثانيالثلاثاء

.)9(رؤوسكأنهبشررترميوكانت،المدينةمنفراسخأربعمسيرةعلىناروظهرت،السلاسل

وسأله،حالهاعلىكانتبل،بعدتنقطعولموجئت:القاصدقال.يوماعشرخمسةودامت،الجبال

فلمسعفةفيهاورمينااليمنونجابةأناعليهاواجتزت،الشرقجهةإلى:فقال؟ترميالجهاتأيإلى

وهوالمحترقالصخرمنشيئاالمذكورقيمازوأخرج.وتذيبهاالحجارةتحرقكانتبل،تحرقها

وكشفواالحرمدخلوازلزللماأنهمالمدينةقاضيبخطوكانالكتابفيوذكر:قال.وخفةلوناكالفحم

يزالواولم،المظالمجميعمنوخرج،مماليكهجميعأعتقالمدينةنائبوأنواستغفروارؤوسهم

تحريف.؟ميةلمعدوبا:ط(1)

.النحويللسياقهناوماثنيأالأصولفي)2(

.وصلول:ط)3(

.(391)الروضتينذيلفيالأبياتثلاثة()4

وحدها.طعن()5

الله.رسول:ب()6

.المكتوبفناوله:ب،أ)7(

المنبر.ارتج:ب،أ)8(

.رؤوسكأنهبزبدترمي:ط()9
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المذكورالقاصدوجاء.تنقطعلمظهرتالتيالنارأنإلا،الزلزلةسكنتحتى(متضرعينأمستغفرين

.الآنوإلىيوماعشرخمسةولها

على)1!النبويةالمدينةحرمشيخالأمعانييوسفبنمحمودالعدلبخطوقرأت:الساعيابنقال

صحيحةوإشاره،عظيمةايةبالحجازظهرتالتيالنارهذهإن:يقول،والسلامالصلاةأفضلساكنها

سز)2(""
بإصلاحأمرهوتدارك،ألمالموتقبلالفرصةانتهزمنفالسعيد،الساعةاقترابعلىدالة(مستميمهأ

تأكلوهي،نبت)4(ولافيهاشجرلاحجرذاتأرضفيالناروهذه.الموتقبلوجلعزاللهمعحاله

يضربهثم،المبلولكالطينتعودحتى،وتذيبهاالحجارةتحرقوهي،تأكلهماتجدلمإنبعضابعضها

للعالمين،ورحمةللمسلمينعبرةيجعلهافالله،الكيرمنيخرجالذيالحديدكخبثيعود)5(حتىالهواء

.)6(الطاهرينوآلهبمحمد

ساكنهعلىالمدينةمسجداحترقالسنةهذهمنرمضانمستهلالجمعهليلةوفي:)7(شامةأبوقال

ثمخزانةإلىالقومةأحددخلوكان،الشمالمنالغربيةزاويتهمنحريقهابتدأ،والسلامالصلاةأفضل

فأعجزتقبلة)9(اخذة،السقوففيدبتثم،بسرعةبالسمفاتصلتثم)8(الأبوابفيفعلقتنارومعه

وذابأساطينهبعضووقع1(جميعها)0المسجدسقوفاحترقتحتىساعةإلاكانفما،قطعهاعنالناس

فيمنهوقعماووقعالنبويةالحجرةسقفواحترق،الناسينامأنقبلذلكوكل،رصاصها)11(

الصلاةأفضلصاحبهعلىالنبويالمسجدوسقفسقفهعمارةفيشرعلما)12(حالهعلىوبقي،الحجرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

!ر.اللهرسولحرمشيخ:ب،أ

مستقيمة.صحيحة:ب

.الفوتقبل:ب،أ

حجر.ولانبتفيهاليس:ب،أ

.فيعودالهواءيضربه:ب،أ

أنهاعلىتدلالمدينةوحرار،فثارنشطقدالمنورةالمدينةفيالخامدةالبراكينأحدأنيظهرتقدممما:بشارقال

أعلم.والله،الصحيحينفيالواردبالحديثولاالساعةبقيامحدثلماعلاقةولا،براكينمنطقة

.491الروضتينذيل

.الالات:اليونينيذيلفيثانيةروايةوفي،الات:ب،وأالذيلفي

اليونيني.وذيلالروضتينذيلعنهناوما.أحد:ب،أوفي،وأخذت:ط

ووقعت.أجمع:طفي

.الرصاصوذاب:ب،أ

.شرعحتى:ط
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المسجدوحريقالخارجةالنارتلكمنوقعماوعد،للصلاةموضعا)1(فعزلواالناسوأصبح،والسلام

هذا.سنذكرهماعلىالكائناتمنالآتيةالسنةفييعقبهابمامنذرة)2(كانتوكأنها،الآياتجملةمن

.)3(شامةأبيالدينشهابالشيخكلام

الخفيف(منأ:)4(قولهوهوشعرابعدهاوماالسنةهذهفيوقعالذيفي:شامةأبوقال!وقد

العامفيجرىأربعلدىجن)5(وخمسبالمئينمنستبعد

السلامدارتغريق)6(معهجدالصم!حرقمعالحجازأرضنار

)8(وعامذاكبعدمن،عامل!أوفيبغدادالتتار)7(أخذثم

الإسلامضيعةيا،عليهمنأعواوللكفرأهلهايعن)9(لم

اعتصامبغيرمستعصمصارمنهاالخلافةدولةوانقضت

الشآمبلادعلىوسلاماومصرالحجازعلىفحنانا

)01(والإكرامالجلال!ذايا،حدنادبقاياوعافوصنسلمرب

فيهاوحضر،الفراديسبابداخلالجوانية)11(الناصريةالمدرسة(عمارةأكملتالسنةهذهوفي

الدينغياثالظاهرالملكابنمحمدالعزيزالملكبنيوسفالدينصلاحالناصرالملكواقفهاالدرس

بنالبلدقاضيلمجهاوفىرس،المقدسبيتفاتحشاذيبنأيوببنيوسفالدينصلاحالناصرابنغازي

بدمشق.والعقدالحلأهلوجمهوروالعلماءوالدولة.الأمراءعندهوحضر،الدولة(سني)12

.قاسيونبسفحالناصريالرباطبعمارةأمر:وفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.وعدواللصلاةمواضعفعزلوا:الروضتينذيلفي

الروضتين.ذيلفياللفظةليست

.أفيشامةأبي:لفظتاليست

(1/01)لليونينيالزمانمراةوذيل.(491)الروضتينذيلفيالأبيات

والخمسين.:ط

غريق.:الروضتينذيل

.التاتار:الروضتينذيلفي

.بعام:اليونينيذيلوفي،العام:الروضتينذيلفي

يغن.لم:الروضتينذيلفي

يليه.الذيبعدطفيالبيتهذاجاء

الشمالي.جدارهاإلااثارهامنيبقولمللسكنىدوراالانصارتقد:بدرانقال

هـ.658سنةوفياتفيترجمتهوسترد،الدولةسناءابن:ط
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:الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوممن

والتلاوةالزهادةعلىوأقبل)2(الخلائقترك،الثحاس)1(بنالحسنبناللهعبدالدينعمادالشيخ

خيارمنوكان،سنةثلاثينمننحواقاسيونبسفح)3(بمسجدهوالانقطاعالمتتابعوالصياموالعبادة

وقد1،الصالحية)4(مشارففيإليهينسبوحمام،بهمشهورةبتربةمسجدهعنددفنتوفيولما.الناس

.)6(ذكرتكماوفاتهوأرخوا،()5(السبطعليهأثنى

السنة:هذهأواخرفيالسبطتوفيوقد

الوزيرعتيقاللهعبدبنقزأوغليالدينحسامالأميربنيوسف)7(الجوزيابنسبطالدينشمسالشيخ

ثمالبغداديالحنفيالمظفرأبو،الدينشمسالشيخ،تعالىاللهرحمهالحنبليهبيرةبنيحيىالدينعون

.الجوزيابنسبط،الدمشقي

الواعظ.الجوزيبنالفرجأبيالدينجمالالشيخبنترابعةأمه

في"الزمانمراة"وله،والمصنفاتالفضائلكثيرالوعظحسنالصوتطيبالصورةحسنكانوقد

منوهو،زمانهإلىوذيلعليهوزادلجدهالمنتظمفيها)8(انتظم،التواريخأحسنمنمجلداعشرين

وأحسنواوقدموه،أيوببنيملوكعندوحظيالستمئةحدودفيدمشققدم،وأنهجهاالتواريخأحسن

بابعنداليومالوعاظعندهاتقومالتيالساريةعندالنهاربكرةسبتيومكلوعظمجلسلهوكان،إليه

فيالبساتينويتركونبالجامعالسبتليلةيبيتونالناسكانوقد،العابدينزينالحسينبنعليمشهد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

وتاريخ(124/)الزمانمراةوذيل(918)الروضتينوذيل(8528/)الزمانمرآةفي-النحاسابن-ترجمة

بنبكرأبو:وفيه(218-5/217)والعبر(903-23/803)النبلاءأعلاموسير(14755/)الإسلام

.(584-7574/)الذهبوشذرات(735،54/)الزاهرةوالنجوم،خطأ؟اللهعبد

.الخدمترك:ب،أ

المسجد.إلى:وب،مسجدهإلى:أ

مساريق.:ط

.(8528/)الزمانمراةفيوالخبربفيالحاصرتينبينماليس

ذكرنا.كما:ب،أ

-193/)الزمانمرآةوذيل(3142/)الأعيانووفيات(591)الروضتينذيلفي-الجوزيابنسبط-ترجمة

الاعتدالوميزان(5022/)والعبر(792-23692/)النبلاءأعلاموسير(14767/)الإسلاموتاريخ(43

(132-2013/)المضيةوالجواهر(4136/)الجنانومراة(357-4356/)الوفياتوفوات(4471/)

-7046/)الذهبوشذرات(1/478)والدارس(7/93)الزاهرةوالنجوم(6/328)الميزانولسان

461).

فيه.نظم:ط
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الحسن،والكلامالفوائدمنقالهمافيتذاكرونبساتينهمإلىيسرعونثم،ميعادهيسمعواحتىالصيف

.جدهطريقةعلى

عندالتي،يزيدقبةتحتعندهيحضرون،المشايخمنوغيره،()1الكنديالدينتاجالشيخكانوقد

أيبكعزالدينالأميربناهاالتيالبرانيةبالعزية)2(ودرس.يقولماويستحسنون،المشهدباب

تعرفقديماوكانت،أيضابالكشكالتيالجوانيةالعزيةواقفوهو،المعظمدارأستاذ،المعظمي

)2!(
منقد.ابنرب.

قبالتها،التيالبدرية)5(إليهوفوض،كحيلجسرعندبالجبلالتيبرابالشبليةرأيضاالسبطودرس

سكنه)6(ء...
جنازتهوحضر،السنةهذهمنالحجةذيمنوالعشرينالحاديالثلاثاءليلةتوفيوبها،ل!

دونه.فمنالعزيزابن7(الناصماالبلدسلطان

صوتهوطيبوعظهوحسنورئاستهوفضائلهعلومهفي)8(شامةأبوالدينشهابالشيخعليهأثنىوقد

المنامفيوفاتهفرأيتوفاتهليلةمريضاكنتوقد:قاللكنه،وتوددهوزهدهوتواضعه،وجههونضارة

حضورعلىأقدرولم.العافيةالله(1)0فنسأل،أيضاغيريوراه،)9(منكرةحالةفيورأيته،اليقظةقبل

.هناكودفن،()12دونهفمنالسلطانكثيرخلقحضره(1)1حافلةجنازتهوكانت،جنازته

كان)13(وقد،المنكراتمنعليههمماالدولأربابعلىمنكرامنقطعاظريفاعالمافاضلاكانوقد

والفضل،العلملأهلمنصفا،والتصنيفوالجمعوالاشتغالالمطالعةعلىمواظبالباسهفيمقتصدا

فيزمانهطولفيوربي،وقاصدينزائرينإليه)14(الدولوأربابالملوكوتأتي،الجهللأوليمباينا

.الجزءهذاهـمن655سنةوفياتفيترجمتهسترد(أ

.(185)الأطلالمنادمةفيالمدرسةهذهبدرانذكروقد،خطأوهو؟بالغزالية:ب،أ2!

.بدور:ط3(

النهر.ضفةعلىالميساتساحةفيومقاماثارإلامنهايبقلم(4

.(153)الأطلالمنادمةفيالمدرسةذكر(ه

وكانت.:ب،أ(+

العزيز.بنالملك:ب،أ7(

.(158)الروضتينذيل8(

.نكرة:ب،أ9(

.نسأللذلك:ب،أ(01

وخلق.حصرحفلةجنازتهوكانت:ب،أ(11

.والناسالسلطانحضره:ط(21

.وكان:ب،أ(31

المناصب.وأرباب:ط(41
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وصوته،مطرباوعظهمجلسوكان،سنةخمسيننحووالعوامالملوكعندعريضوجاه(،)1طيبةحياةأ

عنه.ورضيتعالىاللهرحمه،طيباحسنايوردهفيما

البسيط،منأ:الشاعرقولموتهعندلهينشدممنوهو:قلت

مكتوباالتاريخفيرأيتكحتىمجتهداالتاريخفيتدأبزلتما

الحسينمقتلمنشيئاللناسيذكرأنحلبصاحبالناصرالملكزمنعاشوراءيومفيسئلوقد

وهويقولأنشأثمشديدأ92(وبكىوجههعلىالمنديلوضعثم،يتكلملاطويلاوجلسالمنبرفصعد

الكامل،منأ:يبكي

ينفخالخلائقنشرفيوالصورخصماؤهشفعاؤهلمنويل

ملطخالحسينبدموقميصهافاطمالقيامةتردأنبدلا

الله.رحمها(إمكذلكوهوالصالحيةإلىوصعديبكيوهوالمنبرعننزلثم

موسكبنالفوارسأبيبنيوسفبن-3!(ا!"ألو/"ا+!الم1!،ش*-ال!-؟الأميرالصال!حيةمرستان)4(واقف

وقفهحسناتهأكبرومن،الملوكتعاملكمايديهبينيقفونكانوا،القيمريةأمراءأكبر،الكرديالقيمري

،المذكورالمارستانتجاهالتيالقبةفيبالسفحودفنهوفاتهوكانت،قاسيونبسفحالذي)5(المارستان

تعالى.اللهرحمهوثروةكثيرمالذاوكان

العادلية.بتربةوالدهعنددفن/حم!ير.أد،هـأ!ص/3إأالعادلماالملكبنيعقوب)6(الدينمجير

المعزيتينواقفالمعظمدارأستاذأيبكالدينعزصرخدصاحبابن)7(إبراهيمالدينمظفرالأمير

تعالى.اللهرحمهماالوراقةعندالقبةتحتبالتربةوالدهعندودفن،الحنفيةعلىوالجوانبةالبرانية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الروضتين.ذيلفيولا:ب،أفيبينهماماليس

.شديدأيبكيوهويقولأنشأثموبكى:ب،أ

كذلك.يبكيوهو:ب،أ

93-7/)والنجوم(768و4/1743)الإسلاموتاريخ(44-143/)الزمانمراةذيلفي-موسكابن-ترجمة

.والنجوماليونينيعن-موسك-وضبط(348)الأطلالومنادمة(228)الصالحيةوتاريخ(04

.الانإلىبافوهوعربيابنالدينمحييالشيخجامعمنبالقرببدمشقبالصالحيةالقيمريالبيمارستانوهو

الصحةوزارةمنطبيبفيهحكوميامستوصفاالخمسيناتفيطفولتيأيامكانوقد:قلت(925)الأطلالمنادمة

.رياض.مرةمنأكثرعندهتداويتوقد،مقابلبلاالمرضىيداوي

(14766/)الإسلاموتاريخ(93-137/)اليونينيوذيل(491)الروضتينذيلفي-الدينمجير-ترجمة

.(95)القلوبوترويح(7064/)الذهبوشذرات(2682/)والدارس(022-5912/)والعبر

الإسلاموتاريخ(17-115/)الزمانمرآةوذيل(918)الروضتينذيلفي-إبراهيمالدينمظفر-ترجمة

(14/573).
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تقيشيخهبعدالرواحية)2(مدرسالشافعيالفقيهالمقدسي(نوح)1بنالرحمنعبدالدينشمسالشيخ

الله.رحمهحافلةجنازةلهوكانت،أيضابالصوفيةودفن،)3(الصلاحابنالدين

ذلك.بسببكثيرخلقفمات.الفجأةموتالسنةهذهفيوكثر:)4(شامةأبوقال

فيها:توفيوممن

.)5(بدمشقالمعدلينأحدالفويرهبنالدينزكي

رؤسائها.أحد)6(السنيبنالدينوبدر

سبطوهوا)8(النحويبابنيعرفأ)7(التغلبيالغفارعبدبنطالبأبيبنالعزيزعبدالدينوعز

أجمعين.عنهموعفاتعالىاللهرحمهمالحرستاني)9(بنالدينجمالالقاضي

وستمئةوخيسيوخيللعسنة!كلتث!

بعدالملكوليوقدميتابدارهاالتركمانيأأيبكالدينعزمصرصاحبالمعزالملكأصبح:فيها

ثم،الصالحبنالمعظمشاهتورانملكفيهاكان.بشهورأيوب(1()0الديننجمأالصالحالملكأستاذه

بنموسىالأشرفالملكومعه،الملكفيهوأقيمثم،أشهرثلاثةمدةخليلأمالدرشجر)11(خلفته

أخذأرادلماالناصروكسر،منازعةبلابالملكاستقلثم،مدةالكاملبنأقسيمسبنيوسفالناصر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

والنجوم(41/758)الإسلاموتاريخ(1/91)الزمانمرآةوذيل(918)الروضتينذيلفي-نوحابن-ترجمة

.(7584/)الذهبوشذرات(754/)الزاهرة

.(001)الأطلالمنادمة-دارأصارتقدفرأيتهاالمدرسةهذهموضعشاهدت:بدرانقال

هـ.643سنةوفياتفيترجمتهتقدمت

.(918)الروضتينذيل

(14/757)الإسلاموتاريخ(1/18)الزمانمراةوذيل(918)الروضتينذيلفي-الفويرةابن-ترجمة

بابنالمعروفالسلميالدينزكيمحمدأبوحفاظبنمحمدبنالرحمنعبدبنمحمدبنالرحمنعبد:واسمه

.الفويرة

إلا:شامةأبويذكرولم،الشخصهذامعرفةإلىأصلولم.بهاالرؤساءأحدالتينيبنالدينوبدر:ب،أفي

بعيد.المراغيعنمصحفة-السني-لفظةتكونأنواحتمالالمراغيالدينبدر

.(41/975)الإسلاموتاريخ(491)الروضتينذيلفي-التغلبي-ترجمة

المؤلف.مصدرشامةأبيروايةوأثبتالأصولفيوالتصحيفالتحريفكثيرالرقمينبينما

هـ.461سنةوفياتفيالحرستانيبنالدينجمالترجمةتقدمت

وحدها.طعن

.(بشار)الصوابوهوب،أمنهناوما،خطأ"الدرشجرة":ط



503هـ655سنةأحداث

بالملكواستقلالأشرفبعدهوخلع،وخمسينثنتينسنةفيأقطايالفارسوقتل،المصريةالديار

الثلاثاءيومفيموتهكانثم،ديناأ(حليماشجاعاكريماوكان.خليلأمالدربشجرتزوجثم،وحده

،الأشياء)2(أحسنمنومجازهابمصرالمعزيةالمدرسةواقفوهو،الأولربيعمنوالعشرينالثالث

قتلولما)3(.لهحقيقةلامجازهذه:(فيهاأبعضهمقالوقد.الفائقةبتلكليستداخلمنوهي

الموصلصاحبابنة)4(تزوجعلىعزمكانوقد،بهالدرشجرخليلأمزوجتبمامماليكهفاتهماللهرحمه

فييعركنوالجواري،بقباقيبهاتضربهزالتفمالهايمسكنهأنجواريهافأمرت،لؤلؤ)5(الدينبدر

الدينسيفالأكبرمملوكه)8(بصحبةأقبلوامماليكهسمع)7(ولما،كذلكوهوماتحتى،معاريه)6(

وقد،الرفيع)9(والمقامالمنيعالحجاببعد،العورةمستورةغيرمزبلةعلىوألقوهافقتلوها،قطز

تعرففلافذهبت،برسمهاالسكةوضربت،باسمهاالخطباءوخطب،والتواقيعالمناشيرعلىعلمت

لتشامنوتعزتشدممنأفمقربروتزخلتشدمنالمثتؤقىالمفكفلكالدهوقل)رسمهاولابعينهاذلكبعد

أيبكالدينعزأستاذهمبعدتراكلأاوأقامت(26:عمرأنالأ!هوقديرشئءكلعكإتكألختنبيدكلشدمنوتذل

الملكولقبوهعلياالديننورولده،.أ(قطزالدينسيفالأميرمماليكهأكبربماشارة،التركماني

ورسمه.برأيهيختارهماعلىالأموروجرتباسمهالسكةوضربتالمنابرعلىلهوخطب،المنصور

دورحتىالرافضةودورالكرخفنهب،السنةوأهلالرافضةبينببغدادعظيمةفتنةكانت:وفيها

.للتتارممالأتهفيالأسبابأقوىمنذلكوكان،العلقميابنالوزيرقرابات

ويقصونوالطراطيرالفراجي)12(لبسشعارهمومن،الشامالحيدريه)11(الفقراءدخلت:وفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.بعنهناوما.حييا:ط.حكيما:أ

.الأشياءأحقمنومحابرهابمصرالتي:ب،أ

فلما.:ب،أ

الموصل.صاحبابنةتزويجعلىعزمقدفكان:ب،أ

هـ.656سنةحوادثفيترجمتهسترد

.775(/41)الإسلامتاريخفيالذهبيوخطب،أمنهناوما،تصحيفوهو"معاربه":طوفى،بيضه:يعني

مفضولة.لغةوهي.سمعواولما:ط

صحب.:ب،أ

الرفيع.والستر:ب،أ

سطر.قبلتقدمتوقد.التركمانيأيبكالدينعزأستاذهمبعدالأتراكوأقامت:ب،أفياللفظةهذهبعد

هذهوصاحب،المشهورالوليالزواحيالموئهحيدرالشيخأتباعوهممجردونالصوفيةمنطائفة:الحيدرية

.(501)الأمينيحيىلشريفالإسلاميةالفرقمعجم.باسمهالمعروفةالطريقة

فروجوعليهع!ي!النبيبناصفىالحديثوفي،خلفهمنشقفيهقباءوهوفزوججمعلعلهاوالفراجي،الراحي:ط

.(فرج:اللسان)حريرمن
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الملاحدةأسرهحينحيدرشيخهملمتابعةتركوها،السنةخلافوهو،شواربهمويتركون،لحاهم

عنع!اللهرسول!نهىوقد.مأجورمعذوروهو،ذلكفيبهفاقتدوا،شواربهوتركوالحيتهفقصوا

العونية.منقريبادمشقبظاهرزاويةلهمبنيتوقد.قدوةشيخهمفيلهموليس،)1(ذلك

الشيخبها)2(البادرائيةواقفعزاءعملالمباركةالسنةهذهمنالحجةذيعشرثامنالأربعاءيوموفي

فيالافاقملوكإلىالخلافةورسول!،النظاميةمدرسالبغداديالبادرائي)3(محمدبناللهعبدالديننجم

ابتنىوقد،متواضعاوقورارئيسابارعافاضلاكانوقد،المدلهمةالأحوال!وإصلاح،المهمةالأمور

فيالفقيهيكونلاوأن،العزوبةبهاالمقيمعلىوشرط،سامةالأميردارمكانحسنةمدرسةبدمشق

بذلكحصلولكن،)4(العلمطلبعلىوجمعهالفقيهخاطرتوفربذلكأرادوإنما،المدارسمنغيرها

الدينبرهانوغيرهابالشامالشافعيةشيخالعلامةالإمامشيخناكانوقد(كبير)لبعضهموشركثيرخلل

لماأنهيذكر،مدرسهاوابنالمدرسةهذهمدرس)6(الفزاريالدينتاجالشيخبنإبراهيمإسحاقأبو

ولا:وفيه،الوقفكتابقرىء)7(،الناصرالسلطانعندهوحضربهادرسيومأول!فيالواقفحضر

.بعصوين)9(يضربماربنا)8(السلطانمولانايا:الواقففقال!؟صبيولاالسلطانفقال!.امرأ!تدخلها

منالدينكمال!ولدهثمبهادرسمنأول!1(هو)0وكان.تعالىاللهرحمهعندهاتبسمالحكايةهذهذكرفإذا

الأوقاتبعضفيهنظروقد.الانإلىذريتهفيصارثم،سويدبنالدينوجيهإلىنظرهاوجعل،بعده

هذهعلىالبادرائيأوقفوقد،النظرلهمأثبتحيثمنهانتزعثمالصائغابنالدينشمسالقاضي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

زاوية.لهمبنيتوقدذلكعن!ي!هاللهرسولنهىوقدقدوةفيهلهموليسمأجورمعذوروهو:ب،أ

رحمهدهمانأحمدمحمدالشيخقال:الأطلالمنادمةهامشوفي.بالذالالباذرائية:لهترجمواالذينمعظمأو

البلدانمعجمفيوبادرايا:قلتواسطعملمنقريةبادراياإلىمنسوبمنشئهالأنالبادرائيةالصواب:الله

.(87)الأطلالمنادمةفيوالبادرائية(1/316-317)

(23332/)النبلاءأعلاموسير(73-1/07)الزمانمرآةوذيل(891)الروضتينذيلفي-البادرائي-ترجمة

(757/)الزاهرةوالنجوم(277-1/276)الإسنويوطبقات(8951/)السبكيوطبقات(5223/)والعبر

.(7446/)الذهبوشذرات

العلم.طلبعلىوجمعيتهالفقيهتوفيربذلكأرادوإنما:ب،أ

كثير.:أ

اللهشاءإنالتاليالجزءهـفي972سنةحوادثفياللهرحمهماكثيرابنشيخ-الفزاريالدينبرهان-ترجمةسترد

.(1/34)الكامنةوالدرر(061)العبروذيل(803)الأعلامبوفياتالإعلامفيأيضاوترجمته

.قرأ:ط

وحدها.طعن

.اللغويللسياقهناوما.بعصاتين:الأصولفي

.أولهذاوكان:ب،أ
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فوليالسنةهذهفيبغدادإلىعادوقد،نافعةحسنةكتبخزانةفيهاوجعل،دارةحسنةأوقافاالمدرسة

الحجةذيمستهلفيتعالىاللهرحمةإلىتوفيثم،يوماعشرسبعةفيهفأقام،منهكرهاالقضاةقضاءبها

تعالى.اللهرحمهبالشونيزيةودفن.السنةهذهمن

لملكهممقدمةبغدادعلىالتتارنزلتقلائلبأيامالبادرائيموتبعدالسنةهذهمنالحجةذيوفي

السنةأولفيعليهاوجنايتهملهاافتتاحهموكان،الرحمنلعائنعليهمخانجنكيزبنتوليبنهولاكو)1(

.المستعانوبالله-وتفصيلهبيانهسيأتيماعلىالاتية

:الأعيانمناصسنةاهذدفيتوفيوممن

تعالى.اللهرحمهبيانهتقدمكمالدمشقالتيالبادرائيةواقفالبادرائي

،دفن)4(وفيهاالأولربيعثامنفيبهااليلداني)3()2(الفهمأبيبنالرحمزعبدالدينتقيوالثيخ

سنة.مئةنحوولهتوفيأنإلى،وإسماعاوكتابةسماعابالحديثمشتغلاصالحاشيخاوكان

)5(المنامفيرأىوقد،الكلاسةمنالفاضليةبخزانةموقوفةبخطهالتيومجاميعهكتبهوأكثر:قلت

.مثواهوأكرماللهرحمه.جيدرجلأنتبلى:قال؟جيدرجلأنامااللهرسوليا:لهفقال!ج!اللهرسول

المرسعي.الفضلأبيبمتمحمد)6(الدينشرفالشيخ

،كثيرةكتبااقتنىوقد،الأكابرعندمكانةله،الحجكثيرللبحثمحققا)7(متقنافاضلاشيخاوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.وولاهو:ب،أ

(373)الأعلامبوفياتوالإعلام(175/)الزمانمرآةوذيل(591)الروضتينذيلفي-اليلداني-ترجمة

الزاهرةوالنجوم(224-5/223)والعبر(23311/)النبلاءأعلاموسير(14078/)الإسلاموتاريخ

.(7654/)الذهبوشذرات(1/39)والدارس(795/)

مننزلأنهدمشقعمرلماالقرنينذيحديثفيالعجائزأبيابنذكره.دمشققرىمنقريةيلدانإلىنسبةاليلداني

نونبغيرالحديثفيهيكذا،أميالثلاثةعلىدمشقمن.بيلداالمعروفةالقريةموضعفينزلحتىوساردمرعقبة

بضعةبعدعلىوهييلدايسمونهااليومدمشقأهل:قلت(5144/)البلدانمعجم.اثنانأمواحدأهماأدريلا

الذهبي.بخطكذلكوهي،دمشقجنوبيكيلومترات

فيها.ودفن:ط

.النومفي!ي!اللهرسولرأىوقد:ب،أ

الزمانمراةوذيل(691-591)الروضتينوذيل(132-18/902)الأدباءمعجمفي-المرسيالشرف-ترجمة

والوافي(5224/)والعبر(318-23312/)النبلاءأعلاموسير(4/1786)الإسلام(وتاريخ176-97/)

الجنانومراة(452-2145/)الإسنويوطبقات(72-896/)السبكيوطبقات(355-3354/)بالوفيات

.(7465/)الذهبوشذرات(422-2142/)الطيبونفح(461-1/441)الوعاةوبغية(4137/)

البحث.محقق:ب،أ
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وفاتهوكانت،أمورهفيمقتصداوكانالبلدةتلكرؤساءعظمهحلوحيث،بالحجازمقامهأكثروكان

الله.رحمهالسنةهذهمنالأولربيعمنتصففي(والداروم)1العريشبينبالزعقةالنهرحمه

بدمشق.الديوانمشدقزلبنعمربنعلي)3(الدينسيفالأميرالشاعرالمشد)2(

منأ:فأنشدهحالهعنفسألهموتهبعدبعضهمرآهوقد،مشهورديوانلهمطبقاشاعراوكان

الطويل،

تعثربيأنهذنوبيوخوفيوضيقهاالقبوررمسإلىنقلت

أحذركنتلماسقيابهاحبانيوأنعمارؤوفارحمانافصادفت

أجدرفالعفواللهبعفوجميلاموتهحالفيالظنحسنكانومن

المعظمي.الدولةشبلمولىالكاتبالدينبدر،الأصلالأرمني)4(اللهعبدبنبشارة

فيوجعلهأوقافهفيالنظرمولاهإليهوأسند،جيداخطايكتبوكان،وغيره)5(الكنديسمع

السنة.هذهمنرمضانمنالنصففيوفاتهوكانت،الشبليتينفيينظرونالآنإلىفهم،ذريته

ودرسأبيهعننابالمصريالدينجمالالقضاةقاضيبنمحمداللهعبدأبو)6(الدينتاجالقاضي

دوبيت،أ:قولهفمنه،شعزوله،بالشامية

مدامثناياهمنورشفتعمدالثامباللثملفيهفميصيرت

حرامالخمروعندكخمزريقيإمامالفقهفيأنتوقالفازوز

وأخذهايدهمنانتزعتثم،أبيهبعددمشقملك،العادلبنعيسىالمعظمبنداودالناصر)7(الملك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

سنةفيالساحلملكلماالدينصلاحخربهافرسخمقدارالبحروبينبينهامصرإلىللقاصدغزةبعدقلعة:الداروم

.(2424/)البلدانمعجم.584

الوفياتوفوات(5/233)والعبر(14083/)الإسلاموتاريخ(891)الروضتينفي-المشد-ترجمة

النجومهـفي656سنةوفيات(484-7483/)الذهبوشذرات(764/)الزاهرةوالنجوم(1351-56/)

الدواوين.شديتولىالذيهوالمشدأنالزاهرة

السنة.هذهوفياتاخرفيبأفيالسابقةالثلاثالترجماتجاءت

.(7574/)والشذرات(1/531)والدارس(1/17)الزمانمراةذيلفي-الأرمنيبشارة-ترجمة

.الجزءهذامن613سنةوفياتفيالكنديترجمةتقدمت

.(28و.1/188)الدارس.فيروزبنبدرانبنيونسبنالدينتاجالقاضيهو

النبلاءأعلاموسير(14408/)الإسلاموتاريخ(184-1126/)الزمانمرآةذيلفي-الناصرالملك-ترجمة

-761/)الزاهرةوالنجوم(428-1941/)الوفياتوفوات(023-5922/)والعبر(23376-381/)

سنةفيوفاتهذكرتالمصادرهذهوأكثر،(73)القلوبوترويح(476-7475/)الذهبوشذرات(62

هـ.656
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يبقلمحتىطوالخطوبلهوجرتالأحوالبه)1(تنقلتثم،ونابلسالكركعلىواقتصرالأشرفعمه

يردهاولمإياهافأنكرهالمستنصر)2(الخليفةعنددينارألفمئةتقاربوديعةوأودع،المحالمنشيءمعه

الشمسعلىالكلامعلمفيواشتغل،جمةفضائلولديه،جيدوشعزفصاحةلهكانوقد،عليه

نإتدلأشياءعنه)د(حكواوقدجيداالأوائلعلميعرفوكان،)4(الرازيالفخرتلميذالخسروشاهي)3(

وثلاثينثنتينسنةفيبالمستنصريةذكردرسأولحضرأنهوذكر.أعلمفاللهعقيدتهسوءعلىصحت

منأ:له)6(قصيدةجملةفيبعضهمفقال،كثيرةمدائحالمستنصرأنشدواالشعراءوأن،وستمئة

الكاملا

الأعظماوالإمامالمقدمكنتشاهداالسقيفةيومفيكنتلو

يومئذ،شاهداالعباسالمؤمنينأميرجدكانقد،أخطأتفقداسكت:للشاعرداودالناصرفقال

)7(فكانصدقت:الخليفةفقال!،عنهاللهرضيالصديقبكرأبوإلاالأعظمالإماموما،المقدميكنولم

البويضاء)8(بقريةالعزيزبنالناصرعليهرسمأنإلىأمرهتقاصروقد،اللهرحمهعنهنقلماأحسنمنهذا

عليهفصليمنهاوحمل،بجنازتهالناسفاجتمع،السنةهذهفيبهاتوفيحتىيعقوبالدينمجدلعمه

.قاسيونبسفحوالدهعندودفن

التركماني.أيبكالدينعزالمعز)9(الملك

عفيفاصيناديناوكان،الكاملبنأيوبالديننجمالصالحمماليكأكبرمنكان،الأتراكملوكأول

بعدهمنالملكفيوقام،خليلأمالدرشجرزوجتهقتلتهثمسنينسبعمننحواالملكفيمكث،كريما

عزلهثم،قطزالدينسيفأبيهمملوكمملكتهمديروكان،المنصوربالملكولقب،عليالديننورولده

نقلت.)1(أ،ب:ثم

)2(أ:المستعصم؟خطأ.

.الجزءهذاهـمن652سنةوفياتفيالخسروشاهيترجمةتقدمت)3(

.الجزءهذاهـمن606سنةوفياتفيالرازيالفخرترجمةتقدمت(4)

عنه.وحكواجداالأوائلعلوميعرفوكان:ط()5

الأورعا.والإمام:بروايةالنبلاءأعلامسيرفيالبيت()6

.وكانصدق:ب،أ)7(

علي.كردلمحمددمشقغوطة.البويضةاليوموتسمى.دمشقغوطةقرىمنالبويضاء)8(

أبيوتاريخ(65-154/)الزمانمراةوذيل(691)الروضتينذيلفي-أيبكالدينعزالمعزالملك-ترجمة)9(

-23891/)النبلاءأعلاموسير(41/773)الإسلاموتاريخ(273)الأعلامبوفياتوالإعلام(3291/)الفداء

والنجوم(8926/)السبكيوطبقات(474-9946/)بالوفياتوالوافي(5222/)للذهبيوالعبر(002

.(7634/)الذهبوشذرات(93-238/)المحاضرةوحسن(14-73/)الزاهرة
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وقد.جالوتبعينيديهعلىالتتار()1كسرةاللهفقدر،بالمظنحربوتلفسنةمننحوابعدهبالملكواستقل

الحمد.دله،،سيأتيوهساتقدمفيماالحوادثفيكلههذابسطنا

.)2()3(و
،أيوبالديننجمالصالحالملكحظايامنكانت،التر!!يةخلبلأأاللهعبدبنتالدرشجر

ولاحضراتفارقهلاخدمتهفيتكونوكانت،صغيرافصات،الصورأحسنمن)4(خليلمنهولدهاوكان

فكان،شاهتورانالمعظمزوجهاابنمقتلبعدالمصريةالديارماكتو؟كد،لهـامحبتهشدةمنسفرا

ذكرنا،كماالمعزتملكثم،أشهرثلاثةمدةالمناشيرعلىوعلمتسمميا،1أسكةا)5(وتضربلهايخطب

صاحببنتيتزوجأنيريدأنهبلغهالماعليهغارتثم،بسنواتا!مصريةال-يارتملكهبعدتزوجهاثم

فقتلوهاالمعزيةمماليكهعليهافتمالأ،ذكرهتقدمكماقتلتهحتىبمليهفعملت6(لؤلؤالدينبدرالموصل

وكانت.تعالىاللهرحمهانفيسةقبرالسيدةمنبالقربلهاتربةإلىنقلتثم،أيامثلاثةمزبلةعلىوألقوها

كسرته،المثمنةواللالىءالنفيسةالجواهرمنكثيراشيئاأتلفتبهاأحيطقدأنهعلمتلما،النفسقوية

)7(سليمبنمحمدبنعليالدينبهاءالصاحبدولتهافيوزيرهاوكان،لغيرهاولالهالاالهاونفي

مناصبه.أولوهوحنابابنالمعروف

صاعد)8(بناللههبةالأسعدالشيخ

.العادلالملكبنإبراهيم

الدينسابق9(الفائزالملكقديمالخدمتهالفائزيالدينشرفبن

عندهحظياوكانالمعزاستوزره،والصلات01(والبرالصدقاتكثيروكان،فأسلمنصرانياوكان

بنتابنالدينتاجالقاضي)11(الوزارةفيقبلهوكان،ومشاورتهمراجعتهبعدإلاشيئايفعللا،جدا

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.التتاركسر:ب،أ

.(بشار)ب،أمنهناوما،تحريفوهو،"الدرشجرة)(:ط

(14777/)الإسلاموتاريخ(62-161/)الزمانمرآةوذيل(691)الروضتينذيلفي-الدرشجر-ترجمة

.(7634/)الذهبوسذرات(3291/)الفداءأبيوتاربخ(5222/)والعبر

منه.خليلولدهاوكان:أ

وضربت.:ب،أ

الله.شاءإنالجزءهذاهـمن656سنةوفياتفيلؤلؤالدينبدرترجمةسترد

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذاهـمن677سنةوفياتفيحناابنترجمةوسترد.تحريفوهو.سليمانبن:طفي

الزاهرةوالنجوم(14197/)الإسلاموتاريخ(83-108/)الزمانمرآةذيلفي-الأسعدالشيخ-ترجمة

.(172-2162/)المحاضرةوحسن(758/)

.الجزءهذاهـمن617سنةوفياتفيالفائزالملكترجمةتقدمت

.والصلاتوالصدقاتالبركثيروكان:ب،أ

قبله.الوزارةفيوكان:ب
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المسلماني،الأسعدالشيخهذاإلىكلهذلكبعدصارتثم،)2(السنجاريالدينبدرالقاضيوقبله،الأعز)1(

سيفالأميروأخذ،شقياصارحتىالأسعدأهينالمعزقتللماثم،بالمملوكالمعزيكاتبهالفائزيكانوقد

:)4(فقال،عليبنمحمدبنزهيرالدينبهاءهجاهوقد،دينارألفبمئةخطهقطز)3(الدين

فصاعدا،وأباهصاعدااللهلعن

واحداثمواحدافنازلاوبنيه

مدائحفيهوله،المنير)5(ابنالدينناصرالقاضيرثاهوقد،بالقرافةودفنكلهذلكبعدقتلثم

.)6(رائقةفصيحةحسنةوأشعار

الحسينبنمحمدبنمحمدبناللههبةداودبنالحميدعبد)8(العراقيالشاعرالحديد)7(أبيابن

المدائني.الدينعزالحديدأبيابنحامدأبو

ولد،مجلدا)9(عشرينفي"البلاغةنهجشرح"له،الغاليالشيعيالمطبقالشاعرالكاتب

بالديوانوالشعراءالكتابأحدفكانبغدادإلىصارثم،وخمسمئةوثمانينستسنةبالمدائن

والمشابهة)11(والمقاربةالمناسبةمنبينهمالما،)01(العلقميابنالوزيرعندحظياوكان،الخليفتي

الفائقةوأشعارهمدائحهمنكثيرةأشياءالساعيابنلهأوردوقد.والفضيلةوالأدبالتشيعفي

كانوإن،)13(اللههبةبنالدينموفقالمعاليأبيأخيهمنوأدبافضيلةأكثروكان،)12(الرائقة

.الجزءهذاهـمن665سنةوفياتفيالأعزبنتابنالقاضيترجمةسترد(ا

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذاهـمن663سنةوفياتفيالسنجاريالدينبدرترجمةسترد2(

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذاهـمن658سنةوفياتفيقطزترجمةسترد3(

.(901)وديوانهالمحاضرةوحسنالنجومفيوالبيتان.فقالبعضهمهجاهوقد:ب،أ(4

ومات،تصانيفعدةلهقاضالإسكندرانيالجذاميالعباسأبومنصوربنمحمدبنأحمدهوالمنيربنالدينناصر(ه

.(317-1/631)المحاضرةحسن.هـبالإسكندربة683سنة

فصيحة.رائقةبعرضه:ب،أ6(

للشاعر.العراقيالحديدأبيابن:ب،أ7(

الإسلاموتاريخعرضا(5293/)الأعيانووفيات(07-162/)الزمانمرآةذيلفي-الحديدأبيابن-ترجمة8(

.(262-2952/)الوفياتوفوات(41/977)

.جزءاعشربضعةفيإبراهيمالفضلأبومحمدالأستاذحققهاالتيالطبعةاخرهاطبعاتعدةالبلاغةنهجلشرح9(

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذاهـمن656سنةوفياتفيالعلقميابنترجمةسترد(01

المقارنة.:ب،أ(11

الفائقة.الرائقةوأشعاره:ب،أ(12

.البغداديثمالمدائنيالحديدأبيبنمحمدبنمحمدبناللههبةبنأحمدوقيل،القاسمهواللههبةبنالدينموفق(13

=،والبلاغةوالنثروالنظمالكلاموأربابالفضلاءكبارمنوكانا:الأخوينعنالذهبيقالهـ.656سنةتوفي
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.()1تعالىاللهرحمهماالسنةهذهفيماتاوقد،أيضابارعافاضلأالآخر

وستهئةوخهسيرستسنةخلت5ث!

منها.العباسبنيدولةوانقضت،الخليفةحتىأهلهاأكثروقتلوابغدادالتتارأخذتفيها

سلطانعساكرمقدمةعلىاللذينالأميرينصحبةبغدادنازلتقدالتتاروجنودالسنةهذهاستهلت

وهداياهوميرتهالبغاددةعلىيساعدونهمالموصلصاحبأمدادإليهمأوجاءت،هولاكوخان)2(،التتار

بغدادسترتوقد،()3(تعالىاللهقبحهملهمومصانعة،التتارمننفسهعلىخوفاذلكوكل،وتحفه

وتعالىسبحانه)د(اللهقدرمنتردلاالتيالممانعة)4(آلاتمنوغيرهاوالعراداتالمجانيقفيهاونصبت

:نوحأ!هولايوخرإذاجآءاللهأجلإن):تعالىقالكما")6(قدرعنحذريغنيلن"الأثرفيوردكما،شيئا

دونهمنلهوومالهومردفلابقؤهـسوءااللهأرادإذآوبأنفمممايغيروابقؤهـحتئمايغيرلااللهإت):تعالىوقال(4

كانتجاريةأصيبتحتىجانبكلمنبالنباليرشقونهاالخلافةبدارالتتاروأحاطت(11:الرعدأ!ووالمن

سهمجاءها،عرفةتسمىمولدةوكانت،حظاياه)7(جملةمنوكانت،وتضحكهالخليفةيديبينتلعب

،شديدافزعاوفزعذلكمنالخليفةفانزعج،الخليفةيديبينترقصوهيفقتلهاالشبابيكبعضمن

العقولذويمنأذهبوقدرهقضائهإنفاذأرادإذامكتوبعليهفإذايديهبينأصابهاالذيالسهموأحضر

قدوم-وكانالخلافةدارعلىالستائروكثرت،الاحترازبزيادةذلكعندالخليفةفأمر،عقولهم

السنة،هذهمنالمحرمعشرثانيفيبغدادإلى-مقاتلألف)8(مئتينحووكانوا،كلهابجنودههلاكوخان

نأوهو،وأمضاهوأنفذهوقضاهاللهقدرهالذيالأمرمنتقدمكانمابسببالخليفةعلىالحنقشديدوهو

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(23275/)النبلاءأعلامسير.اللهأجارنامعتزليالعزفإن،عقيدةأحسنهماوالموفق

الأرمني.وبشارةالشاعرالمشدترجمتا:ب،أفيالترجمةهذهبعد

.هولاكوقان:ب،أ

وحدها.طعنالحاصرتينبينما

.الآلات:أ

شيئا.اللهقدرمنتردلا:أ

منضعيفوإسناده(0/2102)الكبيروفي(32)الدعاءفيوالطبراني(5234/)رقمالمسندفيأحمدرواه

فيوالحاكم(33)الدعاءفيوالطبراني(2165الأستاركشففيكما)البزارورواهمرفوعامعاذحديث

.(بشار)ضعيفوإسنادهمرفوعأعائشةحديثمن(1/294)المستدرك

الخطايا.:ب،أ

مئتي.مننحواوكانوا:ب،أ
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على()1العلقميبنمحمدالدينمؤيدالوزيرأشارالعراقإلىمتوجهاهمذانمنبروزهأولكانلماهلاكو

ذلكعنالخليفةفخذل،بلادهمقصدمنيريدهعمالهمداراةليكونسنيةبهداياإليهيبعثبأنالخليفة

منإليهيبعثهبماالتتارملكمصانعةبهذايريدإنماالوزيرإنوقالوا،وغيرهأيبكالصغيردويداره

إلىوأرسل،هلاكوخانفاحتقرهاالهدايامنشيئافأرسل،يسيربشيءيبعثبأنوأشاروا،الأموال

قدومه،أزفحتىبهبالىولاإليهيبعثهمافلم،شاهوسليمان،المذكوردويدارهمنهيطلبالخليفة

الآخر،باليومولاباللهيؤمنلاممن،الغاشمةالظالمةالفاجرةالكافرةالكثيرةبجنودهبغدادووصل

عشرةيبلغونلا،الذلةونهايةالقلةغايةفيبغدادوجنود)2(،والشرقيةالغربيةناحيتهامنببغدادفأحاطوا

كثيزاستعطىحتىإقطاعاتهمعنصرفواقدكلهمالجيشوبقية.االضعفغايةفيأوهم،فارسآلاف

الإسلامعلىويحزنونلهميرثونقصائد)3(الشعراءفيهموأنشد،المساجدوأبوابالأسواقفيمنهم

وأهله.

أهلبينكانالماضيةالسنةفيكانلماأنهوذلك،الرافضيالعلقميابنالوزيرآراءعنكلهوذلك

حنقهفاشتد،الوزيرقراباتدورنهبتحتىالرافضةومحلةالكرخفيهانهبتعظيمةحربوالرافضةالسنة

يؤرخلمالذيالفظيعالأمرمنوقعماوأهلهالإسلامعلىدبرأنعلىأهاجهمماهذافكان،ذلكعلى

)4(بأهلهفخرج،هوالتتارإلىبرزمنأولكانولهذا،الأوقاتهذهوإلى،بغدادبنيتمنذمنهأبشع

.عادثم،اللهلعنههلاكوخان)د(بالسلطانفاجتمع،وحشمهوخدمهوأصحابه

العراقخراجنصفيكونأنعلىالمصالحةلتقعيديهبينوالمثولإليهبالخروجالخليفةعلىفأشار

والصوفيةوالفقهاءالقضاةمنراكبسبعمئةفيخرجأنإلىالخليفةفاحتاج.للخليفةونصفهلهم

سبعةإلاالخليفةعنحجبواهولاكوخانالسلطانمنزلمناقتربوافلما،والأعيانوالدولةالأمراءورؤوس

عنوقتلواونهبتمراكبهمعنالباقونوأنزل،المذكورينبهؤلاءالخليفةفخلص،نفساعشر)6(

هولمنالخليفةكلاماضطربإنهفيقالكثيرةأشياءعنهلاكو)7(فسألهيديبينالخليفةوأحضر،آخرهم

.والجبروتالإهانةمنرأىما

السنة.هذهوفياتفيالعلقميابنترجمةسترد(1)

.بغدادوجيوش:ط2()

القصائد.:ب،أ)3(

أهله.في:ب،أ)4(

.هولاكوخان:ب،أ)5(

وحدها.طعن)6(

.السلطانيديبين:ب،أ)7(
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وغيرهما،العلقميابنوالوزير،)1(الطوسيالديننصيرخوجهصحبتهوفيبغدادإلىعادثم

والمصاغوالحليالذهبمنكثيراشيئاالخلافةدارمنفأحضر،والمصادرةالحوطةتحتوالخليفة

نأهولاكوعلىالمنافقينمنوغيرهمالرافضةمنالملأأولئكأشاروقد،النفيسةوالأشياءوالجواهر

يصالح.لا

كانماإلىالأمريعودثمعامينأوعاماإلاهذايستمرلاالمناصفةعلىالصلحوقعمتى:الوزيروقال

نإويقال،بقتلهأمرهولاكو)2(السلطانإلىالخليفةعادفلما،الخليفةقتللهوحسنوا،ذلكقبلعليه

قدهولاكوعندالنصيروكان،الطوسيالديننصيروالمولى،العلقميابنالوزيربقتلهأشارالذي

لشمسوزيراالنصيروكان،الإسماعيليةأيديمنوانتزعها،الألموتقلاعفتحلماخدمتهفياستصحبه

،العبيديالمستنصربننزارإلىينسبونوكانوا،الدينجلالبنالدينعلاءقبلهمنولأبيهالشموس

هونالخليفةقتلمنوتهيبهولاكوقدمفلما،المشيركالوزيرخدمتهفيليكونالنصيرهولاكووانتخب

بثأرهيؤخذأنخافوا،دمهمنشيءالأرضعلىيقعلئلاجوالقفيوهو،رفسافقتلوهذلكالوزيرعليه

ساداتمنمعهكانمنوإثمبإثمهفباؤوا،أعلمفالله،أغرقبلويقال،خنقبلوقيل،لهمقيلفيما

فيالخليفةترجمةوستأتي-)3(ببلادهوالعقدالحلوأوليوالأمراءوالرؤساءوالأكابروالقضاةالعلماء

.الوفيات

والشبانوالكهولوالمشايخوالولدانوالنساءالرجالمنعليهقدروامنجميعفقتلواالبلدعلىومالوا

وكان،يظهرونلاأياماكذلكوكمنوا،الوسخوقنى،الحشولشوأماكنالآبارفيالناسمنكثيرودخل

بالكسرإماالتتارفتفتحها)6(الأبوابعليهمويغلقونالخاناتإلى)5(يجتمعونالناسمن)"لابرالجماعة

تجريحتى،بالأسطحة)8(فيقتلونهمالأمكنةأعاليإلىمنهمفيهربونعليهميدخلونثم،بالنار19وإمازلم

ولم،والزبطوالجوامعالمساجدفيوكذلك.راجعونإليهوإناللهفإنا،الأزقةفيالدماءمنالميازيب

الرافضيالعلقميابنالوزيرداروإلىإليهمالتجأومنوالنصارىاليهودمنالذمةأهلسوىأحدمنهمينج

بغدادوعادت.أموالهموسلمتسلمواحتىجزيلةأموالاعليهبذلوا،أمانالهمأخذواالتجارمنوطائفة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

عليه.اللهلعنة:ب،أفيبعدها

.هولاكوقان:أ.

وسيأتي.بغدادببلاد:ب،أ

.الفئاموكان:ب،أ

.الخاناتفىيجتمعون:ب،أ

فيفتحه.:ب،أ

.بالنارأو:ب،أ

الأسطحة.فيفيقتلونهمالمكانأعالي:ب،أ
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وذلةوجوعخوففيوهم،الناسمنالقليلإلا"فيها)1ليسخرابكأنهاكلهاالمدنآنسكانتبعدما

،الديوانمناسمهموإسقاطالجيوشصرففييجتهدالحادثةهذهقبلالعلقميابنالوزيروكان،وقلة

كالملوكهومنالأمراءمنمنهم،مقاتلألفمئةمنقريباالمستنصرأيامآخرفيالعساكر)2(فكانت

فيوأطمعهمالتتاركاتبثم،آلافعشرةسوى)4(يبقلمأنإلىتقليلهمفييجتهديزلفلم،3(الأكابر

كلهوذلك،الرجالضعفلهموكشف،الحالحقيقةلهموحكى،ذلكعليهموسهل،البلادأخذ

يبيدوأن،الفاطميينمنخليفةيقيموأنالرافضةالبدعةيظهروأن،بالكليةالشنةيزيلأنمنهطمعا

وجعله،القعساءالعزةبعدوأذله،نحرهفيكيدهردوقد،أمرهعلىغالبوالله،والمفتينالعلماء

والنساءالرجالمنببغدادقتلمنإثمواكتسب،للخلفاء)7(وزيراكانبعدماللتتار)6(حوشكاشا)د(

.والسماءالأرضربالكبيرالعليدلهفالحكم،)8(والأطفال

عليناتعالىاللهقصكمابغدادأهلعلىجرىمماقريبالمقدسببيتإسرائيلبنيعلىجرىوقد

علواولنعلنمرتينألأزضفىففسدنآلكنتفىيلإش!؟ءبغإكوق!حتنآ!ويقولحيث،العزيزكتابهفيذلك)9(

أولادمنجماعةوأسرالصلحاءمنخلقإسرائيلبنيمنقتلوقد.الآيات14:ا!سراءأ!هو!بيرا

علىخاويافصار،والأنبياءوالأحباروالزهادبالعبادمعموراكانبعدماالمقدسبيتوخرب،الأنبياء

.البناءواهيعروشه

ألف،ثمانمئةفقيل.ا)01(الوقعةهذهفياالمسلمينمنببغدادقتلمنكميةفيالناساختلفوقد

حولولا،راجعونإليهوإناللهفإنا،نفسألفيألفيالقتلىبلغتوقيل،ألفمئةوثمانألفألفوقيل

أهلهايقتلالسيفزالوما،المحرمأواخرفيبغداددخولهموكان.االحكيمالعزيزاباللهإلاقوةولا

.(1يوما13أربعين

)1(أ،

)2(أ،

)3(ط

)4(أ،

)5(في

)6(عن

)7(أ،

)8(أ،

)9(أ،

)01(عن

)11(أ،

القليل.إلاأحدفيهاليس:ب

العساكر.وكانتالديوانمنأسهمهموإسقاط:ب

الاكاسر.الاكابركالملوك:

.عشرةإلايبقلم:ب

.(شكاشهو):أ

وحدها.ط

.الخلفاءوزير:ب

.والنساءوالأطفالالرجالمنبغدادبمدينةقتلمن:ب

علينا.ذلك:ب

وحدها.ط

صباحا.أربعين:ب
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عمرهوكان،قبرهوعفيصفرعشررابعالأربعاءيومالمؤمنينأميرباللهالمستعصمالخليفةقتلوكان

ولدهمعهوقتل،وأيامأشهروثمانيةسنةعشرةخمسخلافتهومدة،أشهروأربعةسنةوأربعينستايومئذ

ولهالرحمنعبدالفضلأبوالأوسطولدهقتلثم،سنةوعشرونخمسوله،أحمدالعباسأبوالأكبر

منوأسر،ومريموخديجةفاطمةالثلاثأخواتهوأسرتمباركالأصغرولدهوأسر،سنةوعشرونثلاث

.راجعونإليهوإناللهفإنا،أعلم)2(واللهقيلفيمابكرألفيقاربما(الأبكار)1منالخلافةدار

عدووكان،الجوزيبنالفرجأبيالشيخبنيوسفالدينمحييالشيخالخلافةدارأستاذوقتل

بعدواحداالدولةوأكابر،الكريموعبد،)3(الرحمنوعبد،اللهعبد:الثلاثةأولادهوقتل،الوزير

أمراءمنوجماعة،شاهسليمانالدينوشهاب،أيبكالدينمجاهدالدويدار)4(الصغيرمنهم،واحد

ونسائهبأولادهفيخرجالعباسبنيمنالخلافةدارمنبهيستدعىالرجلوكان.البلدوأكابرالسنة

)5(يختارونمنويؤسر،الشاةتذبحكمافيذبح،المنظرةتجاه،الخلالمقبرةإلىبهفيذهب،وجواريها

وجواريه.بناتهمن

،القرآنوحملة،والأئمةالخطباءوقتل،النياربنعليالدينصدرالخليفةمؤدبالشيوخشيخوقتل

نأولعنهاللهقبحهالعلقميابنالوزيروأراد،ببغدادشهورمدةوالجمعاتوالجماعاتالمساجدوتعطلت

مدرسةللرافضةيبنيوأن،الرفضومحالبالمشاهدويستمرببغدادوالربطوالمدارسالمساجديعطل

وقصفعنهنعمتهأزالبل،ذلكعلىتعالىاللهيقدرهفلم،وعليهابهاوعلمهمعلمهمينشرونهائلة

.النارمنالأسفل)6(بالدرك-أعلموالله-فاجتمعابولدهوأتبعه،الحادثةهذهمنيسيرةشهوربعدعمره

إلاأحدبهاليسعروشهاعلىخاويةبغدادبقيتيوماالأربعونوانقضتالمقدر)7(الأمرانقضىولما

منوأنتنتصورهمفتغيرتالمطرعليهمسقطوقد،التلولكأنهاالطرقاتفيوالقتلى،الناسمنالشاذ

فمات،الشامبلادإلىالهواءفيوسرىتعدىحتىالشديدالوباءبسببهفحصلوتغيرالهواء،البلدجيفهم

فإنا،والطاعونوالطعنوالفناءوالوباءالغلاءالناسعلىفاجتمع،الريحوفسادالجوتغيرمنكثيرخلق

.راجعونإليهوإنالله

تحريف.؟الاكابرمن:ب،أ(1)

أعلم.فالئه:أ(2)

الله.وعبدالرحمنعبد:ب،أ)3(

.الديودار:ط(4)

.يختار:ب،أ(5)

.الدركفي:ب،أ()6

.المقدورالأمر:أ)7(
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الموتىكأنهموالمقابروالقنىأ(بالمطاميركانمنالأرضتحتمنخرجبالأمانببغدادنوديولما

الوباءوأخذهم،أخاهالأخولاولدهالوالديعرففلابعضابعضهمأنكروقد،)2(قبورهممننبشواإذا

وأخفى،السريعلمالذيبأمر)3(الثرىتحتواجتمعوا،القتلىمنسبقهمبمنوتلاحقوافتفانواالشديد

جمادىفيبغدادعنهولاكوخان)4(المسلطالسلطانرحيلوكان.الحسنىالأسماءلههوإلاإلهلاالله

بهاالشحنكيةإليهفوض،بهادرعليالأميرإلىبغدادأمروفوض،ملكهمقرإلىالسنةهذهمنالاخرة

جمادىمستهلفي،مقتدرعزيزأخذأخذهبل،أهملهولااللهيمهلهفلم)5(العلقميابنالوزيروإلى

شيعياكانولكنه،)6(الأدبفيفضيلةولديهالإنشاءفيفضيلةعندهوكان،سنةوستينثلاثةعنالاخرة

وندما:وحزناوغما7"اجهداكافمات،خبيثأرافضياجلدا

قشعم)8(أمرحلهاألقتحيثإلى

ودئه،العامهذابقيةفيبأبيهاللهفألحقه،محمد)9(الفضلأبوالدينعزولدهالوزارةبعدهفولي

والمنة.الحمد

هذهفيالناسأصابأنهاليونيني)12(الدينوقطب)11(الذهبياللهعبدأبووشيخنا(1)0شامةأبووذكر

ببلادالقتلىكثرةمنفسد،13(والجوالهواءفسادمنذلكسببأنوذكروا،شديدوبالمح!بالشامالسنة

أعلم.فاللهالشامبلادإلىتعدىحتىوانتشرالعراق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

بالمطامير.الأرضتحتكانمنخرجالأمانببغدادنوديولما:ب،أ

.القبور:ب،أ

البلى.فيفاجتمعواالقتلىمنسلفممنولحقوافتفانوا:ب،أ

.هولاكوقان:ب،أ

يمهله.لا:ب،يمهلهلم:أ

.وأدبفضيلة:ب،أ

وغمأ.كمدافماترافضياخشياجلداشيعياكانولكنه:ب،أ

:وصدرهسلمىأبيبنلزهيربيتعجزهذا

قشعمأمرحلهاألقتحيثلدىكثيرةبيوتايفزعولمفشد

.(قشعم)واللسان(27)ديوانهشرح

ترجمة.لهأجدولم.محمدالفضلبنالدينعز:ط

.(002)الروضتينذيل

.(4/1677)الإسلامتاريخ

.(1/174)الزمانمرآةذيل

الجو.في:ب،أ
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بكرأبيبنأالعادلبنعمرالمغيثالملكالكركصاحبمعالمصريون)1(اقتتلالسنةهذهوفي

،البندقداريبيبرسالدينركنمنهم،البحرية(أمراء)4منجماعة)3(جيشهفيوكان،مالكبير)2(العادل

الأمراءرؤوسمنجماعةوأسروا)د(،والأموالالأثقالمنمعهمكانماونهبواالمصريونفكسرهم

ويعيثونالأرضفييفسدونوجعلوا،وأشنعه)7(حالأسوأفيالكركإلىوعادوا،()6!صبرافقتلواأ

البحريةفكسرهم،ذلكعنليكفهمجيشافبعثدمشقصاحبالناصر)8(اللهفأرسل،البلادفي

الدينركنبإشارةفيهاهوالتيخيمتهأطنابوقطعواإليهيلتفتوافلمبنفسهالناصرإليهمفبرزواستنصروا

.المستعانوباللهبسطهايطولوخطوبحروبوجرت،المذكوربيبرس

:)9(والأعيانالمشاهيرمنالسنةهذهفيتوفيمنذكر

وهو،اللهرحمهبالعراقالعباسبنيخلفاءآخرالمؤمنينأمير)01(باللهالمستعصمالوقتخليفة

اللهبأمرالظاهرالمؤمنينأميرأبنمنصورجعفرأبيباللهالمستنصر(المؤمنينأميرأبناللهعبدأحمدأبو

بنالحسنمحمدأبياللهبأمرالمستضيء()11(بنأحمدالعباسأبياللهلدينالناصربنمحمدنصرأبي

اللهعبدأبياللهلأمرالمقتفي(المؤمنينأميرأبنيوسفالمظفرأبيباللهالمستنجد(المؤمنينأميرأ

القاسمأبي)12(اللهبأمرالمقتديبنأحمدالعباسأبيباللهالمستظهر(المؤمنينأميرأبنمحمد

العباسأبيباللهالقادربناللهعبد(جعفرأبيأاللهبأمرالقائمبنمحمدالعباسأبيالذخيرةبناللهعبد

الأميربنأحمدالعباسأبيباللهالمعتضدبنجعفرالفضلأبيباللهالمقتدربنإسحاقالأميربنأحمد

بنمحمدإسحاقأبيباللهالمعتصمبنجعفرالفضلأبياللهعلىالمتوكلبنطلحةأحمدأبيالموفق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

أ،ب:أقبل.

.(08)القلوبترويح

تحريف.وهو؟حبسه:ط

وحدها.طعن

منهم.وأسروا:ب،أ

وحدها.طعن

وأشنعها.حالةأسوأفي:ب،أ

الناصر.إليهفأرسل:ب،أ

.الأعيانمنالسنةهذهفيتوفيوممن:ط

(3491/)البشرأخبارفيوالمختصر(257-1253/)الزمانمراةذيلفيوأخباره-باللهالمستعصم-ترجمة

وفوات(231-5023/)والعبر(182-23174/)النبلاءأعلاموسير(274)الأعلامبوفياتوالإعلام

.(473-7467/)والشذرات(64-763/)والنجوم(235-2023/)الوفيات

.أفيالحاصرتينبينماليس

بالله.المقتدي:ط
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بنمحمدبناللهعبدجعفرأبيالمنصوربنمحمداللهعبدأبيالمهديبنهارونمحمدأبيالرشيد

العباسي.الهاشميهاشمبنالمطلبعبدبنالعباسبناللهعبدبنعلي

)1(--
مقتلهوكان،أربعينسنةالأولىجمادىمنالعشرينفيبالخلافةلهوبويع،وستمئهسمعسنهولد

سنةوأربعينسبعاقتليومعمرهفيكون،وستمئةوخمسينستسنةصفرمنعشرالرابعالأربعاءيومفي

تعالى.اللهرحمه

وكثرةالمعدلةفيالمستنصربأبيهمقتديا)2(العقيدةصحيح،السريرةجيدالصورةحسنكانوقد

.والعبادالعلماءوإكرامالصدقات

،)4(الطوسيالمؤيدمنهمخراسانمشايخمنجماعةمنالنجار)3(ابنالحافظلهاستجازوقد

عنهوحدث،وغيرهمالصفار)6(بناللهعبدبنالقاسمبكروأبو)5(الهرويمحمدبنالعزيزعبدروحوأبو

للإمامهووأجاز،النيار)7(بنمحمدبنعليالحسنأبوالدينصدرالشيوخشيخمؤدبهمنهمجماعة

رحمهكانوقد.الإجازةبهذهعنهوحدثا،البادرائي)9(الديننجموللشيخ،)8(الجوزيبنالدينمحيي

ومحبةتيقظوعدملينفيه(كان1)0ولكن،وجدهأبوهكانكماالجماعةواعتقادالسلفطريقةعلىسنياالله

وكانتالمعظمبنداودالناصرإياهااستودعهالتيالوديعةاستحلأنهذلكجملةومن،وجمعهللمال

بل،بكثيردونههوممنمستقبحوهو،الخليفةمثلمنهذافاستقبحدينارألفمئةمننحواقيمتها

!هوقابماعلتهدقتمالأإإليكيؤدةلابديخارتآمنهإنمنومتهوليكإ-هيؤدبقنطارتأمنهإنمقأتكتفأقلومق!!يو

.(75:عمرأنآلأ

ستةالعمرمنوله،السنةهذهمنصفرعشررابعالأربعاءيومفيمضطهدامظلوماالتتارقتلته

وأكرماللهفرحمه،وأياماأشهروثمانيةسنةعشرخمسةخلافتهمدةوكانت.أشهروأربعةسنةوأربعون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.مولده:ط

.السريرةصحيحالسيرةجيدالصورةحسناللهرحمهكانوقد:ب،أ

هـ.643سنةوفياتفيترجمتهتقدمت.النجاربابنالمعروفالحسنبنمحمدبنمحمدهو

.(22401/)النبلاءأعلامسيرهـ.617سنةتوفي.الطوسيعليبنمحمدبنالمؤيدهو

-22/114)النبلاءأعلاموسير(5/74)العبر618سنةالتركقتلتهالهرويروحأبو

المعز.عبداسمهجميعأالمصادرهذهوفي(7441/)

.(22951/)النبلاءأعلامسيرهـ.618سنةأيضانيسابورفيالتركقتلهالصفارابن

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامنالسنةهذهوفياتضمنالنيارابنترجمةسترد

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامنالسنةهذهوفياتضمنالجوزيبنالدينمحييترجمةسترد

.الجزءهذامن655سنةوفياتالبادرائيترجمةتقدمت

ولكنه.:ب،أ

والشذرات(511
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منصبوشغر،صلبهمن)1(ثلاثبناتمعالثالثوأسرولداهبعدهقتلوقد.ثراهبالرأفةوبل،مثواه

بالعدلالحاكمينالعباسبنيمنالخلفاءاخرفكان،مسدهسدمنالعباسبنيفييبقولم،بعدهالخلافة

اللهبعبدافتتحوا)2(كماالمستعصماللهبعبدوختموا،البأسويخشىالنوالمنهميرتجىومن،الناسبين

(السفاحاللهعبدأولهموكانخليفةوثلاثينسبعةالمستعصمإلىالعباسبنيخلفاءعدةوكان1،السفاح

بيانه،تقدمكماأميةبنيدولةانقضاءبعد،ومئةوثلاثينثنتينسنةفيوأمرهملكهوظهربالخلافةلهبويع

وخمسينستسنةأعنيأالعامهذافي)3،خلافتهموانقضتملكهمزالوقدالمستعصماللهعبدواخرهم

بالكليةوالحكمالعراقعن)د(ملكهموزال،سنةوعشرونوأربعسنةخمسمئةأيامهمفجملة()4(وستمئة

فيذلكبسطناوقد.كانتكماعادتثم،وأربعمئةالخمسينبعدالبساسيريأيامفيوشهورسنةمدة

الحمد.ودلهاللهبأمرالقائمأيامفيموضعه

والأقطارالبلادلجميعقاهرةأميةبنوكانتكماالبلادجميععلىحاكمةالعباسبنيأيديتكنولم

منهمبقيممنأميةبنيبعضالأمرأوائلفيملكها،المغرببلادالعباسبنيعنخرجفإنه،والأمصار

كمامتطاولةدهوربعدالملكعليهتغلبثم،الملكعبدبنهشامبنمعاويةبنالرحمنعبدذريةمن

وما،المغرببلادوبعضمصرببلادالفاطميينمنأنهمالمدعيندولةالعباسبني)6(وقارن،ذكرنا

بلادأيديهممنأخذتوكذلكاطويلةأزمانفيوالحرمينالأحيانبعضفيالشاموبلاد،هنالك

وبعضبغدادإلامنهمالخليفةمعيبقلمحتى،دولبعددولاالملوكوتداولتها،النهروراءوماخراسان

ذكركما،الأوقاتأكثرفيالأموالوجمعبالشهواتواشتغالهمخلافتهملضعفوذلك،العراقبلاد

.()7(والوفياتالحوادثفيمبسوطاذلك

الستينبعدماتالذيالعاضداخرهمكانحتىسنةثلاثمئةمنقريباالفاطمييندولةواستمرت

عشرأربعةالفاطميينملوكعدةوكانت،(ذكرناكمااالقدسيةالناصريةالصلاحيةالدولةفيوخمسمئة

توفيأنإلىومئتينوتسعينسبعسنةمنتحريراملكهمومدة،متخلفا،)8(قلتشئتوإناخليفة

.الثلاثبناته:أ(1)

.فتحوا:ط)2(

.بفىالأخيرةاللفظةوليست.خلافتهوانقضتملكهزالوقد:ط)3(

.طدون:ب،أفيالحاصرتينبينما()4

.العراقعنيدهمزالت:ب،أ()5

.قارنكمامتطاولةدولبعدد:ب،أ()6

أخرىنسخةمنزيادةأنهاهامشهاوفيالشكلهذاعلىطفيجاءتوقدب،أفيالحاصرتينبينماليس)7(

بالآستانة.

ملكا.:طفيالحاصرتينبينمامكان)8(
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ثلاثينكانت،!ي!اللهرسوللزمانالتاليةالنبوةخلافةأنوالعجب،وخمسمئةوستينبضعسنةالعاضد

عليبنالحسنابنهثمعليثمعثمانثمعمرثمبكرأبوفيهافكانا"أ(الصحيحالحديثبهانطقكماسنة

ملوكأولفكانملكاكانتثم،النبوةدلائلفيذلكقررناكماالثلاثون(بهاأكملتحتىشهورستة

ابنهابنثم،يزيدابنهثم،أميةبنحرببنصخرسفيانأبيبنمعاويةسفيانأبيبنيمنالإسلام

بنمروانملكثم،بمعاويةالمختتمبمعاويةالمفتتحالبطنهذاوانقرض،معاويةبنيزيدبنمعاوية

بنالوليدثم،الملكعبدابنهثم،قصيبنمنافعبدبنشمسعبدبنأميةبنالعاصأبيبنالحكم

بنهشامثم،الملكعبدبنيزيدثم،العزيزعبدبنعمرعمهابنثمسليمانأخوهثم،الملكعبد

ثم،أيضاالوليدابنوهوإبراهيمأخوهثم،الناقصالوليدبنيزيدثم،يزيدبنالوليدثم،الملكعبد

اسمهواخرهممرواناسمهأولهم)2(فكان،آخرهموكان،بالحمارالملقبمروانبنمحمدبنمروان

الله،عبدواسمهالسفاحالعباسبنيخلفاءأولوكان.()3(خاتمهمإلىأولهممنانقرضواثمأ،مروان

واخرهم،)5(المهدياللهعبداسمهالفاطميينخلفاءأولوكذلك.4()اللهعبدواسمهالمستعصموآخرهم

أعلم.سبحانهوالله،لهيتنبهمنقلجداغريباتفاقوهذا،العاضداللهعبد

الرجز(منأ:الخلفاءجميعفيهاذكرالفضلاءلبعضأرجوزةوهذه

بطشهالقويالفردالقاهرعرشهالعظيمدلهالحمد

للنشورالأناموجامعوالدهورالأياممقلب

محمدالمصطفىالنبيعلىالأبدبدوامالصلاةثم

الأعلامالأئمةالسادةالكراموصحبهواله

وجيزهلطيفةنظمتهاأرجوزههذهفإن)6(وبعد

)7(المصطفىالنبيبعدقاممنالخلفاالراشدينفيهانظمت

وذكرىتبصرةجعلتهاجراوهلمتلاهمومن

الأمورحوادثجرتكيفالتصويرذوالعاقلليعلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

رقمداودوأبو(2226)رقموالترمذي(21825و)(01282و)(21816)رقمالمسندفيأحمدرواه

حسن.حديثوهو،عنهاللهرضيسفينةحديثمن(4646)

.وكان:ب،أ

وحدها.طعن

المستعصم.اللهعبدوآخرهمالسفاح.اللهعبدالعباسبنيخلفاءأولوكان:طفيالعبارة

.(911-3161/)الأعيانوفياتفيوترجمتهتصحيف؟العاضد:ط

.الوزنلاستقام،أرجوزةهذههذاوبعد:قيلفلو،الوزنبهايستقيمولا،وحدهاطعن

.الوزنلاستقام،المصطفىالنبيئبعدومنهم:قيلولو،الوزنيستقيمولا
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

سنةوفيات

وملكمقدرةذيوكل

والنهارالليلاختلافوفي

بلادهفيالجباروالملك

فللفناءمخلوقوكل

الباريملكغيرولايدوم

والبقاءبالعزمنفرد

بالخلافهبويعمنأول

الصديقاالهاديالإمامأعني

والأمصاراالبلادففتح

يرضيقيامابالعدلوقام

)3(النورينبذيالناسورضي

)د(الحسنمعكتائسثأتتثم

يديهعلىاللهفأصلح

)6(صء
معاويه)7(علىالناسواجمع

يريدكماالملكفمهد

راشدابراوكانابنهثم

حص656

والهلكللفنامعرضون

اعتبارذيلكلتبصرم!

عبادهمنشاءمنيورثه

انتهاءفإلىملكوكل

قهارملكمنسبحانه

انقضاءفإلىسواهوما

قحافه)1(أبيابنالنبيبعد

الفاروقا)2(بعدهمنارتضىثم

الكفاراسيوفهواستأصلت

والأرضالسماجباربذاك

و)4(اصء
السبطينوالدعديلم

الفتنبهايجددوابأنكادوا

إليهنبيناعزاكما

راويهكلالقصةونقل

يزيد)8(بعدهفيهوقام

زاهداوكان)9(ليلىأباأعني

(1515/)الذهبمروجيوماوعشرينأشهروثلاثةسنتينخلافتهأهـومدةأسنةالأولربيع12بالخلافةبويع

.(1)وزامباور

،ليالوأربعأشهروستةسنينعشرخلافتههـوكانتأ3سنةالآخرةجمادى22فيبالخلافةعنهاللهرضيعمربويع

.(1/125)الذهبمرو!

إلاسنةعشرةاثنتيعنهاللهرضيخلافتههـوكانت23سنةالحجةذي92فيبالخلافةعنهاللهرضيعثمانبويع

.(1)وزامباور(1/435)الذهبمروج.أيامثمانية

مروج.أياموثمانيةأشهروتسعةسنينأرجخلافتههـوكانت35سنةالحجةذي17فيوجههاللهكرمعليبويع

.(1)وزامباور(1/575)الذهب

أربعين.سنةرمضانفيعنهاللهرضيالحسنبويع

وأجمع.:ط

(23/)الذهبمروج.أشهروثمانيةسنةعشرةتسعخلافتههـوكانت41سنةشوالفيعنهاللهرضيمعاويةبويع

.الأولربيعفيالحكممعاويةتولى:وفيه.(1)وزامباور

الذهبمروج.ليالثمانيإلاأشهروثمانيةسنينثلاثخلافتههـوكانت06سنةرجبفيالأوليزيدبويع

.(1)وزامباور(214/)

=.ذلكغيروقيلشهرينوقيليوماأربعينأيامههـوكانت64سنةالأولربيع15فييزيدبنالثانيمعاويةبويع



هـ636سنةوفيات

غلبهعنلاالإمرةفترك

يدأببالحجازالزبير)1(وابن

مروانا)2(بايعواوبالشآم

عامغيرالملكفييدمولم

()ثالملكلعبدالملكواستوسق

الملكفينازعهمنوكل

بالعراقالمصعب()كفقتل

النممبسيوفالحجازإلى

)6( بصلبهبعدقتلهر.

الأمورلهصفتوعندما

الوليد)8(بعدهمنأتىثم

(عمر)01عدلالورىفياستفاضثم

القومبأشجيدعىوكان

طلبهمنهإليهايكنولم

ينصبوفيهالملكطلبفي

فكاناكنيقولمنبحكم

الحمامأسهموعاقصته)3(

الفلكفيسعدنجمونار

الهلكبسيوفصريعاخر

الشقاقذاالحجاجوسير

بالحرملائذالزبيروابن

ربهمنأمرهفييخفولم

الدهور)7(تحتهمنتقلبت

الرشيدالفتى)9(سليمانثم

أمركماربهأمرتابع

والصوموالتقىالصلاةوذي

323

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

.(1)ورمباوزا(2/75)هبلذامرو!

الذهبمروجسنين9ولايتههـوكانت73الأولىجمادىهـإلى64الثانيربيعمنعنهاللهرضيالزبيربناللهعبد

.(1)وزامباور(217/)

ذلكغيروقيلأشهرثمانيةوقيلوأياماأشهرستةأيامههـوكانت64إلىالقعدةذي3فيالحكمبنالأولمروانبويع

.وزامباور(296/)لذهبامرو!

.(عقص)اللسان.ولبسهلواهإذاأمرهوعقص.عاصفته:أ

سنةوعشرينإحدىولايتههـوكانت65سنةرمضان27فيوقيلرمضانشهرغرةفيمروانبنالملكعبدبويع

.وزامباور(271/)الذهبمروج.ونصفاوشهرا

وقتل.:ط

قتله.بعدفجا:ب،أ

.ب،أفييليهالذيبعدالبيتهذاوجاء.بجسمهتقلبت:ط

الذهبمروجشوال41فيزامباورهـوفي86سنةالآخرةجمادىمنالنصففيالملكعبدبنالأولالوليدتولى

(/2121).

وخمسأشهروثمانيةسنتينأيامههـوكانت69سنةالآخرةجمادىمنالنصففيالملكعبدبنسليمانتولى

.(2512/)الذهبمرو!.ليال

الذهبمروج.أياموخمسةأشهروخمسةسنتينمدتههـوكانت99سنةصفر01فيالعزيزعبدبنعمرتولى(

.وزامباور(2431/)



سنةوفيات

)1(وبالإحسانبالعدلفجاء

الرسولبسنةمقتديا

فقدهكأسالإسلامفجرع

)3(هشامبعده2يزيدثم

الناقصايدعىوهو5يزيدثم

إبراهيما)8(مدةتطل7ولم

مروانا)9(إلىالملكوأسند

يديهعلىالملكوانقرض

بالصعيدكانقدوقتله

الحكمالحتف)11(فيهوكان

العباسبنيملكأتىثم

العجمأرضمنالبيعةوجاءت

أمممننازعهممنوكل

هـ656

والطغيانالظلمأهلوكف

العقولذويمنوالراشدين

بعل!منلهمثلايرواولم

الهاممنهفتالوليد)4(ثم

مغافصا)6(حمامهفجاءه

سقيماأمرهكلوكان

كاناماأمورهمنفكان

عليهسطاالدهروحادث

العديدكثرة)01(تفدهولم

النعم)13(ضروبعنهم)12(وانتزعت

الأساسثابتفينازاللا

الأممكلبيعتهموقلدت

والفملليدينصريعاخر

)1(
)2(

)3(

)4(
)5(

)6(
)7(
)8(

)9(

01(
11(
12(
13(

.نحسالإوا:ط

02:وفيهوزامباور(2/153)الذهبمروج.ومئةإحدىسنةرجب5فيالملكعبدبنالثانييزيدتولى

62وفيهوزامباور(2161/)الذهبمروجاهـ.50سنةشوالمنبقينلخمسالملكعبدبنهشامتولى

.شعبان

.(1)وزامباور(2167/)الذهبمروجهـ.ا25سنةالآخرربيعمنخلونلستيزيدبنالثانيالوليدتولى

(1)وزامباور(2173/)الذهبمروجهـ.ا26سنةالاخرةجمادىمنبقينسبعفيالوليدبنالثالثيزيدتولى

.الآخرةجمادى27:وفيه

المباغتة.:والمغافصة.مغاصفا:وأ.معافضا:ط

فلم.:ب،أ

الذهبمروج.شهرينوقيلأشهرأربعةمدتهاهـوكانت26سنةالحجةذي7فيالوليدبنإبراهيمتولى

.(1)وزامباور(2173/)

سنينخمسوقيلأياموعشرةسنينخمسأيامههـوكانتا27سنةصفر41فيالحمارمحمدبنالثانيمروانتولى

.(1)وزامباور(2183/)الذهبمروج.أشهروثلاثة

.يغيرهولم:أ

حيف.:أ

واستنزعت.:ط

.صروف:ب،أ



هـ656سنةوفيات

منهمتولىمنذكرتوقد

)1(بالسفاحينعتأولهم

)5(المهدي)4(بعدهمنأتىثم

بعدهالرشيد)8(هارونوجاء

)01(المأمونقتلهبعدوقام

المعتصمبعد)12(الواثقواستخلف

المتوكلفيالنيةوأخلص

زمانهفيالبدعةفأدحض

المستعصمالقائمتولىحين

)3(النجاحذوالمنصور)2(وبعده

،5،)6()7(،
الصفيالهاديموسى5--

فقدهذاقحين)9(الأمينثم

المكين)11(المعتصموبعده

،)13(0،ء،
الذممموفيجعمراخوهلم

)14(الأولالقديمالعرلشذيلله

أوانهفيالسنةوقامت

325

)1(

)2(

)3(
)4(

)6(

)7(
)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

أشهروتسعةسنينأربعخلافتهاهـوكانت32سنةالأولربيع13فيمحمدبنالسفاحاللهعبدالعباسأبوتولى

.وزامباور(2991/)الذهبمروجيوماوعشرين

.أيامتسعةإلاسنة22خلافتهاهـوكانت36سنةالحجةذي12فيمحمدبنالمنصوراللهعبدجعفرأبوتولى

.وزامباور(2223/)الذهبمرو!

.الجناخذو:ط

.المهديمحمدأتىثم:ب،أ

عشرخلافتهوكانتومئةوخمسينثمانسنةالحجةذيمنخلونلستالمنصوربنالمهديمحمداللهعبدأبوتولى

.وزامباور(2542/)الذهبمروج.يوماعشروخمسةوشهراسنين

الذهبمروج.أشهروثلاثةسنةخلافتهاهـوكانت96سنةالمحرممنبقينلسبعالمهديبنالهاديموسىتولى

.(3)وزامباور(2572/)

.الوزنليستقيمالمنقوصالاسمعلىالضمةظهورضرورةارتكابمنبدولا،الأصولفيكذا

وستةسنةوعشرينثلاثاخلافتهوكانتومئةسبعينسنةالأولربيعمنبقينعشرةاثنتيالخلافةالرشيدهارونتولى

.الأولربع61وفيهوزامباور(2672/)الذهبمروج.ذلكغيروقيلأشهر

سنينأربعخلافتهاهـوكانت39سنةالأولىجمادىمنخلونلياللأربعالخلافةالرشيدبنالأمينمحمدتولى

.(3)وزامباور(2357/)الذهبمروج.أياموستةأشهرثمانيةوقيلأشهرتسعةوقيلأشهروستة

الذهبمروج.سنةوعشرينإحدىخلافتهاهـوكانت89سنةمحرم26الرشيدبنالمأموناللهعبدتولى

.(3)وزامباور(2932/)

وثمانيةسنينثمانيخلافتههـوكانت218سنةرجبمنبقيتليلةعشرةلثلاثالرشيدبنبالثهالمعتصممحمدتولى

.(3)وزامباور(2136/)الذهبمرو!.شهرأ

خمسخلافتههـوكانت227سنةالأولربيعمنخلتليلةعشرةلثمانيالخلافةالمعتصمبنهارونباللهالواثقتولى

.(3)وزامباور(2375/)الذهبمروج.يوماعشروثلاثةأشهروتسعةسنين

وتسعةسنةعشرةأربعمدتهوكانت232سنةالحجةذيمنبقينلستالمعتصمبناللهعلىالمتوكلجعفرتولى

.(3)وزامباور(2192/)الذهبمروج.ليالوتسعأشهر

الأزلي.:ب،أفي
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)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(
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)12(

)13(

)14(

هـ636سنةوفيات

ذله)إ(المعتزليوألبسمضلهبدعةيبقولم

بداأوالسماءفينجمغارماأبداعليهاللهفرحمة

ذكركمابعده)3(والمستعين2(المنتصرقاماستشهدوعندما

الأعز)6(الملتزم)5(والمهتدي4(المعتزموتهبعدوجاء

المعتضد)8(وساسالملكومهدالمعتمد)7(وقاماستولىوبعده

(المقتدر)11الأمورساسوبعدهسطر)01(العلياصحففي9(روالمكتفي

ص)12(.
المفاخرأخو)14(الراضيوبعدهالقاهر)13(بعزالملكواستوتق

:طفيالبيترواية

ذلةثوبالمعتزليوألبسمضلةبدعةفيهايبقولم

الذهبمروج.أشهرستةخلافتههـوكانت247سنةشوالمنخلونلثلاثالمتوكلبنباللهالمنتصرمحمدتولى

.(3)وزامباور(2234/)

هـوكانت248سنةالاخرربأشهرمنخلونلخمسالخلافةالمعتصمبنمحمدبنباللهالمستعينأحمدتولى

.(3)وزامباور(2433/)الذهبمروج.أشهروثمانيةسنينثلاثخلافته

سنةالمحرممنخلتالليلتينالخلافة-المتوكلبنالزبير:المروجفي-المتوكلبنباللهالمعتزمحمدتولى

.(3)وزامباور(2944/)الذهبمروج.أشهروستةسنينأربعمدتهوكانتهـ،522

.شهراعشرأحدخلافتهوكانتهـ،255سنةرجبمنبقيتلليلةالخلافةالواثقبنباللهالمهتديمحمدوتولى

.(3)وزامباور(2164/)الذهبمرو!

.بالوزنتخلالأولىوالرواية.المكرم:وب.الاكرم:أ

ثلاثأخلافتهوكانتهـ،256سنةرجبمنبقيتليلةعشرةلأربعالخلافةالمتوكلبناللهعلىالمعتمدأحمدتولى

.(2473/)الذهبمروج.سنةوعشرين

منبقيتليلةعشرةلاثنتيالخلافةالمتوكلبنالموفقبنباللهالمعتضدأحمدوتولى.تحريفوهو.المعتقد:ط

وقد.وزامباور(2594/)الذهبمروج.ويومينأشهروتسعةسنينتسعخلافتهمدةهـفكانت927سنةرجب

الأشبه.هوأثبتهوماخطأوهوبيتينقبلطفيالبيتهذاجاء

وسبعةسنينستخلافتههـفكانت928سنةالآخرربيعمنبقينلثمانالخلافةالمعتضدبنباللهالمكتفيعليتولى

.(3)وزامباور(2527/)الذهبمروج.ذلكغيروقيليوماوعشرينواثنينأشهر

.الوزنبهايستقيمولاأسطرالعلاصحففي:ط

أربعامدتههـوكانت592سنةالقعدةذيمنخلتليلةعشرةلثلاثالخلافةالمعتضدبنباللهالمقتدرجعفرتولى

.(3وزامباور)(2953/)الذهبمروج.يوماعشروستةشهراعشروأحدسنةوعشرين

ستوسق.وا:ب،أ

وستةأشهروستةسنةمدتههـوكانت325سنةشوالمنبقيتالليلتينالخلافةالمعتضدبنباللهالقاهرمحمدتولى

.(3)وزامباور(2535/)الذهبمرو!.أيام

وأحدسنينستمدتههـوكانت322سنةالأولىجمادىمنخلونلستالخلافةالمقتدربنباللهالراضيأحمدتولى

.(3)وزامباور(2156/)الذهبمروج.أياموثلاثةشهراعشر



هـ656سنةوفيات

خلفمنبهما)3(المطيعثم)2(المستكفيذابعدمن)1(والمتقي

الشاكروهوالزاهد)6(والقائمالقادر)5(ثمالمطيع)4(والطائع

الموقرالمسترشد)9(أتىثمالمستظهر)8(بعدهمنوالمقتدي)7(

بيوسفاستنجدوا)12(ماتوحين)11(المقتفيثمالراشد)01(وبعده

أقوالهفيالصدوقالصادقأفعالهفيالعادلوالمستضي)13(

الناسفيمكثهطولودامالباسالشديدالشهم14(والناصر

عليمبهكلوعدلهالكريما(هالظاهزتلاهثم

الهلكهواعترتهشهورغيرالمملكهفيأيامهتطلولم

العنصرالكريمالبرالعادلالمستنصر)16(إلىكانوعهده

بره)17(بعزماتوأشهراعشرهسبعالناسيسوسدام

المنوناصادفجمادىوفيأربعيناعامتوفيثم

327
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)2(

)3(

)4(

)5(
)6(
)7(
)8(
)9(
01(
11(
12(
13(
14(
15(
16(
17(

وأحدسنينثلاثمدتههـوكانت932سنةالأولربيعمنخلونلعشرالخلافةالمقتدربندلهالمتقيإبراهيمتولى

.(3)وزامباور(2573/)الذهبمروج.يوماوعشرينوثلاثةشهراعشر

إلاأشهروأربعةسنةخلافتهمدةهـوكانت333سنةصفرمنخلونلثلاثالمكتفيبنباللهالمستكفياللهعبدوتولى

أياما.

هـ.334سنة-الآخرةجمادى12زامباورعند-شعبانمنبقينلسبعالخلافةالمقتدربندلهالمطيعالفضلتولى

.(3)وزامباور(2695/)الذهبمروص!

والطائع:الأصلفي،(3)زامباورهـ.363سنةالقعدةذي13فيالخلافةالمطيعبندلهالطائعالكريمعبدتولى

.الوزنيستقيمولا،الطائع

.(4)زامباورهـ.381سنةرجب91فيالمقتدربنإسحادتىبنباللهالقادرأحمدتولى

.(4)زامباورهـ.422سنةالحجةذي11فيالقادربناللهبأمرالقائماللهعبدتولى

(4)زامباورهـ.674سنةشعبان13فيالقائمبنمحمدبناللهبأمرالمقتديالدينعدةاللهعبدتولى

.(4)زامباورهـ.487سنةالمحرم15فيالخلافةالمقتديبنباللهالمستظهرأحمدتولى

.(4)زامباورهـ.125سنةالثانيربيع61فيالمستظهربنباللهالمسترشدالفضلتولى

.زامباورهـ.952سنةالقعدةذي17سنةالخلافةالمستظهربنالراشدالمنصورجعفرأبوتولى

.هـزامباور053سنهالقعدةذي18فيالخلافةالمستظهربناللهلأمرالمقتفيمحمدتولى

.(4)زامباورهـ.555سنةالأولربيع2فيالخلافةالمقتفيبنباللهالمستنجديوسفتولى

.(4)زامباور.566سنةالثانيربيع9فيالمستنجدبناللهبأمرالمستضيءالحسنتولى

.(4)زامباور.575سنةالقعدةذي2فيالخلافةالمستضيءبناللهلدينالناصرأحمدتولى

.(4)زامباور.622سنةرمضان03فيالخلافةالناصربناللهبأمرالظاهرمحمدتولى

.(4)زامباور.623سنةرجب91فيالظاهربنباللهالمستنصرالمنصورجعفرأبوتولى

.برهالعزماتوأشهر:ب،أ
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قالا)

هـ656سنةوفيات

وسلماربناعليهصلىالمستعصما)1(الخلائقوبايع

)2(والوفاقبالبيعةيقضونالافاقإلىالرسلفأرسل

المفاخراجودهفيونشروا)3(المنابرابذكرهوشزفوا

رعيتهفيالزائدوعدلهسيرتهحسنالافاقفيوسار

:أبياتا)6(ذلكبعدأناقلتثم)5(:(تعالىاللهرحمهكثيرابنالدينعماد)4(لشيخ

الجبارخانجنكيزأتباعبالتتاراللهابتلاهثئم

فكاكأمرهمنيكنفلمهولاكوله)7(ابنابنصحبته

وأهلهنفسهوقتلوهوشملهجنودهفمزقوا

والأجداداالأحفادوقتلواوالبلادابغدادودمروا

العظيمسطوةيخافواولمالحريممعالمالوانتهبوا

وحكمهعدلهاقتضاهوماوحلمهنظارهوغرهم

افهمنمثلهايؤرخولمالخلافهبعدهمنوشغرت

المستنصرا)8(بهأعنيخليفةالظاهراأعنيالملكأقامثم

العالمالإمامبيبرسمسيم)9(الحاكمذاكبعدمنوليثم

يكفيللبيبهذاوبعض)01(المستكفيالخليفةابنهثم

بضاعهولاعلئمعندهمما)11(جماعهبعدهمنوليثم

1(

2(

3(

4(

6(

7(

8(

9(

)

)

)

)

)

)

)1

)1

656سنةصفر14فيهولاكووقتله064سنةالآخرةجمادى01فيالمستنصربنباللهالمستعصماللهعبدتولى

(4)وزامباور

.بأفيالبيترواية

وبالوفاقبالبيعةيقضونالآفاقفيالرسلبحبفبعث

.وبشروا:ب،أ

الدين.عمادالإسلامشيخقال!:ب،أ

ذلك.بعدقلتثمتمت:ب

وحدها.طعن

.الوزنبهايستقيمولا؟ابنهابن:ط

.(4)زامباور.965سنةرجب13فيالخلافةالظاهربنالمستنصرأحمدالقاسمأبوتولى

.(4)هـزامباور661سنةمحرم8فيالخلافةالقبيالحسنبنالأول!الحاكمأحمدالعباسأبوتولى

.(4)زامباورهـ.107سنةمنالآخرةجمادىفيالخلافةالحاكمبنالأولالمستكفيربيعةأبوتولى

المستكفي:بعدزامباورأراد

هـ.074سنةالقعدةذي6فيتولىالحاكمبنالمستمسكبنالأول!الواثقإبراهيمإسحاقأبو-أ
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يجدمثلهالدهريكادولاالمعتضد)2()1(الإمامالوقتخليفة

الألى)3(السيممنوهولاوكيفوحلىواعتقادخلؤحسنفي

عدلاحكماالأقطاروملؤوافضلاوالعباد)4(البلادسادوا

ترددبلاالخلقوأفضلمحمدالمصطفىعمأولاد

واللياليالأيامدامتماالجلالذواللهعليهصلى

العدهقليلووالفاطميون

سنهوستينبضعافملكوا

المهديعشرةأربعوالعدة

القاهرهبانيالمعزبهأعني

المستعليالمستنصروالظاهر

العاضدثمالفائزوالظافر

والستيناالبضعبعدأهلك

الاسمفوقالعمررقمتوقد

المدهفيلهممدلكنهم

كالسنه)5(وكانتميتينبعدمن

)آ(والمعديالمنصوروالقائم

الكوافرهالحاكمالعزيزثم

)7(الفعلسوءعنهالحافظفالآمر

جاحدلهذاومااخرهم

سنيناخمسمئهقبلهامن

)8(الرسمتحتالدولةومدة

932

هـ.074سنةالحجةذي12فيتولىالمستكفيبنالثانيالحاكمأحمدالعباسأبو-ب

المعتضد.وقتناتولىثم:طوفي،نقصوفيها.المعتضدالوقتخليفة:أ(1)

.معتضدانهناك2()

.753سنةالآخرةجمادىفيالخلافةتولىالمستكفيبنالأولالمعتضد-

.816سنةالحجةذي16فيالخلافةتولىالمتوكلبنالثانيوالمعتضد-

سنةفيالخلافةتولىالذيالثالثالمتوكلآخرهم(وه4ص)فيزامباورذكرهماخرونخلفاءوبعدهماوبينهما

239.

الأولى.القسممن:أفي)3(

فضلا.والبلادالعبادسادوا:ب،أ(4)

مخلةوالأولى.كالسنةوكانتمئتينبعدهمن:طورواية،كالسنةوكانتسنينبعدمن:الثانيللشطربرواية)5(

.بالوزنوالثانيةبالمعنى

ذلك.تفسيرإلىأصلولمألفاظهامنكثيرفوقوكذا(03):أفياللفظةهذهفوق)6(

.الوزنلاستقام،الفعلسوءالحافظفالامر:قيلفلو.الوزنيستقيمولا)7(

التالي:الشكلعلىطفيالقصيدةانتهت)8(

الأئمةالسادةأفتىبذاكشرفاليسوايهودوأصلهم

الأمةذيمناللهدينأنصار
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سلفافيماذاكبسطناوقد

الأئمهالسادةأفتىكذاك

شرفاهممايهودوأصلهم

الأمهذيمناللهدينأنصار

أميةبنيخلفاوهكذا

ناقصهكانتالمدةولكن

ناصبياكانقدوكلهم

يزيدابنهثممعاويه

الملكعبدلهابنثممروان

بالملكبعدهاستقلثم

الجامعبانيالنجلالوليدثم

وعمرالجوادسليمانثم

الفاسقايزيدالوليدبنأعني

كاملوهوالناقصيلقب

الجعديالحمارمروانثئم

التمامعلىدلهوالحمد

العددتماممعالصلاةثم

الأخياروصحبهواله

الكاتبنظمالأبياتوهذه

الرفضية)1(كعدةعدتهم

خالصهالسنينمنمئةعن

التقياعمرالإمامإلا

السديدمعاويهابنهوابن

هلكحتىالزبيرلابنمنابذ

شلثبغيرالأرضسائرفي

)2(جامعمنشكلهمثلوليس

3(وغدلأوهشاميزيدثم

فائقاالوليدبنيزيدثم

)4(ورص
)د(عاقلوهوإبراهيملمت

)6(عنديمنبذافاظفراخرهم

)7(الإنعامعلىنحمدهكذا

محمدالمصطفىالنبيعلى

والأعصارالأوقاتسائرفي

وصه)8(.ور
المناقبتتمهليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

فضية.لراا:ط

.الوزنبهايستقيمولا.جامعبشكلهمثلهوليس:ط

.(غدر)اللسانغدارأيغدررجل:شمرقال.تحريفكلاهما؟وغرر:بوفي،وعزر:أفي

.الوزنفيهايستويولا؟إبراهيمثم:ط

عامل.:بوفي،صائل:أ

.بعديمن:ب،أ

.الوزنبهايستقيمولا،كذاك:الأصلفيوكان،بفيولاأفيتردلمالقصيدةآخرإلىبعدهوماالبيتهذا

المعنى.فيولاالوزنفيلهاوجهولاطفيكذا
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الخليفة:معقتلوسححبمع

331

الخلافةدارأستاذ()2(بدمشقالجوزيةواقفأالخليفةمعقتلوممنءبدممشق)1(الجوزيةواقف

بنعليبنالرحمنعبدالجوز!اولطالفرجأبيالدينجمالالشيخبن("يو!فينالب!محي(الصاحبأ

بنالقاسمبناللهعبدبنجعفربنأحمدبنحمادى)د(بناللهعبيدبن)4(عليبنمحمدبنعليبنمحمد

بابنالمعروفالحنبليالبغداديالبكريالتيميالقرشيالصديقبكرأبيمحمدبنبن6(النضر

فيوعظأبوهتوفيوحين،حسناشاباونشأ،وخمسمئةثمانينسنةالقعدةذيفيولد،)7(الجوزي

والأشعار(الرائقأالفائقالوعظمعبغدادحسبة)8(ووليتقدمثم،وأفادوأجادفأحسنموضعه

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

البشرأخبارفيوالمختصر(134-1/332)الزمانمرآةوذيل(8323/)الزمانمراةفي-الجوزيابن-ترجمة

والإعلام(5/237)والعبر(374-23372/)النبلاءأعلاموسير(14854/)الإسلاموتاريخ(3/791)

والنجوم(261-2/258)الحنابلةطبقاتوذيل(353-4351/)الوفياتوفوات(274)الأعلامبوفيات

وشذرات(221)الطالبتنبيهومختصر(31-292/)والدارس(3138/)الأرشدوالمقصد(768/)الزاهرة

.(228-227)الأطلالومنادمة(594-7494/)الذهب

.أفيالحاصرتينبينماليس

دونخلافمنأصولنافيماأذكرأنواثرتعنهاللهرضيبكرأبيإلىالمتصلالجوزيابننسبفيكبيرخلافثمة

طبقاتوذيل(3014/)الأعيانووفيات(21)الروضتينوذيل(8003/)الزمانمراة.المصادرفيما

.(231/)والدارس(1/993)الحنابلة

الله.عبدبناللهعبيدبنعليبن:بوفي.اللهعبدبناللهعبدبنعلي:أ

مفتوحةمهملةدالالألفوبعدالميموتشديدالمهملةالحاءبضم:حمادى:خلكانابنوقال.حمادأصولنافي

مفتوحة.وياء

محمد.بنالقاسمبنالنضر:ب،أفي

فرضمنفرضةإلىمنسوبالجوزيوجعفر:قالالمغربيدحيةبخطورأيت:(8031/)الزمانمراةذيلفي

فرضةإلىالنسبةهذهزايوبعدهاالواووسكونالجيمبفتح:الجوزيالأعيانوفياتوفي.جوزةلهايقالالبصرة

بالجانببغدادمحالإحدىالجوزمشرعةمنكانجدهأنمسوداتيفيخطيورأيت،مشهورموضعوهوالجوز

أعلم.واللهالغربي

.جوزةلهايقالالبصرةفرضمنفرضةإلىنسبجعفرجدهإنفقيلالنسبةهذهفيواختلف:رجبابنوقال

نسبةهو:المنذريقال.واحدغيرهذاذكر،السفنمحط:البحروفرضة،منهايستقىالتيثلمته:النهروفرضة

تسمىبالبصرةمحلةإلىمنسوبأنه:الجيشأبيبنالصمدعبدالشيخوذكر،الجوزفرضةلهيقالموضعإلى

الحنابلةطبقاتذيل.سواهاجوزةبواسطيكنلمجوزةواسطفيبدارهكانتبل:وقيل.الجوزمحلة

(/1004).

.جدهبأصلغيرهمنأعرفلأنهسبطهأوردهالذيذلكالآراءهذهأرجح:رياضقال

ابنترجمةنقلالذيالدارسوعنالاخرينالأصلينعنهناوما.فوليالدنيامناصبفيمتقدمايزللمثم:ط

كثير.ابنعنحرفيانقلاهذاالجوزي
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تداريس)2(لهوكانت،وستمئةوثلاثيناثنتينسنةبالمستنصريةالحنابلةتدريسوولي()1الرائقة،الحسنة

()3(هذاالدينمحييعنهوليهاداريةالأستاذعنهوشغرالوزارةالعلقميابنالدينمؤيدوليولما1،أخر

الحسبةكانتثم،()3(حسنةسيرةوسارفيهاأفأجادوالوعظللحسبة)4(مكانهالرحمنعبدابنهوانتصب

الدين(تاجوأ،اللهعبد(الدينوشرف1،الرحمنعبد(الدينجمالاالثلاثةبنيهفي)6(تنتقل

أحمد،مذهبفيمصنفهذاالدينولمحيي.اللهرحمهمالسنةهذهفيمعهقتلواوقد.الكريمعبد

تامة(أفضيلةعلىتدل،والأعيادالمواسمفيالخليفةبهايهنىءحسنةأشعاراالساعيابنلهذكروقد

تقبل،(وأوجههاأالمدارسأحسنمنوهيبدمشقالجوزية(المدرسةاوقفوقد،(بالغةاوفصاحة

آمين.أجمعينالمسلمينوجميعوإياناوالجنةالرحمةوأثابهمنهالله

الشيخالسلامعبدالمعمربنمنصوربنيحمىبنيوسفبنيحمىاللهرحمهالماح)7(الصرصري

(الشاعر)01،)9(الصرصريزكرياأبوالدينجمال،العلوممنأنواعفيالفاضلالبارع)8(العلامةالإمام

.البغداديالضريرالحنبليالمادح

ثمانسنةولد1،منكر1(غير)1معرو!تمشهووذلكفيوديوانه،لمج!ي!اللهرسولمدحفيشعرهمعظم

الجوهريصحاحيحفظكانإنهويقال،(واللغةالفقهوحفظالحديثوسمع.وخمسمئةوثمانين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

الرائعة.:الدارسفي

.مدارس:الدارسفي

جهةمنوغيرهمأيوببنيمنللملوكرسولاوكانالخلافةدارأستاذولي:طفيالحاصرتينبينمامكان

.الخلفاء

.الدارسفيليست

.الدارسعنهناوما.حسنأأيضأوشعرفيهافأجاد:ب،أفيالحاصرتينبينما

تنقل.:الدارسفي

الوفياتوفوات(14851/)الإسلاموتاريخ(332-1/257)الزمانمرآةذيلفي-الصرصري-ترجمة

والنجوم(5237/)للذهبيوالعبر(274)الأعلامبوفياتالإعلام(803)الهميانونكت(4892-931/)

وشذرات(511-3411/)الأرشدوالمقصد(263-2262/)الحنابلةطبقاتوذيل(67-366/)الزاهرة

.(494-394-7)الذهب

العالم.:ب

الشذرات.بغدادمنفرسخينعلىقرية-المهملتينالصادينبفتح-صرصرإلىنسبة:الصرصري:العمادابنقال

(/7394).

الفاضل.:ط

.منكورغيرمعروفمشهورذلكفيوديوانهع!ي!اللهرسول!مدائحفيوشعره:ب،أ
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يتوقدأذكياوكان،القادر)3(عبدالشيختلميذ)2(إدريسبنعليالشيخوصحب.ا)1(اللغةفيبتمامهأ

موفق)5(ألفهالذيالكافينظموقد،بليغةفصيحةحسنةأشياءسريعاالبديهةعلىينظم،)4(وكان،نورا

عشرينتبلغإنهافيقال،!ي!اللهرسولفيمدائحهوأما،الخرقيومختصر،()6(قدامةبنالدين

بغدادالتتاردخلولما،()7(الأنبياءإلاآدمبنيمنالمخلوقينمنأحدامدحأنهعنهاشتهروما1،مجلدا

التتارعليهدخلفحينحجارةدارهفيوأعد،إليهيجيبأنفأبىهلاكوبنكرمون)9(بها)8(دارإلىدعي

شهيدا)01(قتلوهثم،أحدهمبعكازهقتلإليهخلصوافلما،جماعةمنهمفهشمالأحجاربتلكرماهم

ديوانهمناليونينيالدينقطب(الشيخألهأوردوقد.سنةوستونثمانالعمرمنوله،تعالىاللهرحمه

طوالاقصائد()12(ذلكغيرأوذكر،المعجمحروفاستوعب")11(الذيل"فيترجمتهفيصالحةقطعة

تعالى.اللهرحمه،حسنةكثيرة

جعفربن)15(الحسينبنيحىبنعليبنمحمدبنزهيروهو،الديواذ)14(صاحبزهير)13(البهاء

بكمالها.:ب،أفيالحاصرتينبينمامكان()1

والإعلام(577/)العبر.الصيتبعيدمتألهربانيعابدالقادرعبدالشيخصاحبالزاهداليعقوبيإدريسبنعلي)2(

.(552)الأعلامبوفيات

.(0/2943)النبلاءأعلامسير.561سنةاللهرحمهالجيليالقادرعبدالشيختوفي)3(

وحدها.طعن(4)

الدين.موفقللشيخالكافي:ب،أ)5(

.الجزءهذامن052سنةحوادثفيالمقدسيالموفقترجمةتقدمت)6(

وحدها.طعن)7(

تحريف.وهو،ذارئها:ط)8(

الكتبيشاكروابن(2935/)الزمانمراةذيلفياليونينيبعضهمذكرذكراعشرسبعةولهولاكو.قرمان:ب،أ)9(

بينهموليسالأسماءبقيةالفواتمحققواستدرك(7221/)مننحوفيبرديتغريوابن(4241/)فواتهفي

.أعلاهالمذكوركرمونأوقرمان

.وقتلوه:ب،أ(01)

.(332-1/256)الزمانمرآةذيل(11)

وحدها.طعن(12)

184-1)الزمانمرآةوذيل،(-2332338/)الأعيانووفيات(102)الروضتينذيلفي-زهيرالبهاء-ترجمة()13

الزاهرةوالنجوم(5033/)والعبر(356-23355/)النبلاءأعلاموسير(4/1481)الإسلاموتاريخ(791-

ومعجم(352/)والأعلام(478-7476/)الذهبوشذرات(1/567)المحاضرةوحسن(762-63/)

.(4187/)المؤلفين

صفحة.514فيأم089هـ/أ004سنةصادرداربيروتفيديوانهطبع(1)4

وهو،الحسن:المحاضرةوحسن،والنجوم،الأعيانووفيات،الروضتينذيلوفي.أصولنافيكذا)15(

.الصواب
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الشاعر،بالقاهرةوأقام،بقوصونشأبمكةولد،المصريالعتكي)1(المهلبياعاصمبنمنصوربنأ

الدينانجمأالصالحاالملكأالسلطانعلى)2(وقدم،مشهورديوانله،الخطحسنفيالجوادالمطبق

عليهأثنىوقد،عنهمالشرودفع،الناسإلىالخيرفيالتوسطحسنالمروءةغزيروكان،أيوب

ترجمتهبسطوقد،امشهودوهوأديوانهروايةليأجاز:وقال)3(خلكانابناالدينشمسالقاضيأ

اليونيني.(الدينأقطب(الشيخأ

سعيد،بنسعدبنسلامةبنالظكاأ!ءالأ"،صسهـ-!لأء/.أتتس!لا-ا)رونذزا!د!زكيالحافظ

ولكنهاأالشاممن)أ"(أصله،المصريالشافعيالمنذريالدينزكيزر*محمدأبوالحافظالعلامةالإمام

إنه.!"وقيل1،متطاولةسنينمنوالرحلةالوفادةإليه،طويلةمدةبهاالحديثشيخوكان،بمصرولد

أهلفاقحتى،الشأنبهذاوعنيوطلبورحلالكثيروسمع،وخمسمئةوثمانينإحدىسنةبالشامولد

مناختصاراأحسنوهو،"داودأبيسننو"،"مسلمصحيح"واختصر،وخرجوصنف،فيهزمانه

السبتيوموتوفي،زاهدامتحرياحجةثقةوكان،والتاريخوالفقهاللغةفي)8(الطولىاليدوله،الأول

)9(.
تعالى.اللهرحمهبالقرافةودفن.بمصرالكامليةالحديثبدارالسنةهذهمنالقعدةديبعر

الشاعرالأسعردي)12(رسئم/س/االر!!بنالعزيز)11(:تجدبنمحمدبنأ(محمد)"بكرأبوالنور

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

11

12

.صفرةأبيبنالمهلبإلىنسبهينتهي

وحدها.طعن

.(2336/)الأعيانوفيات

الإسلاموتاريخ(253-1/248)لليونينيالزمانمرآةوذيل(102)الروضتينذيلفي-المنذري-ترجمة

(235-9234/)بالوفياتوالوافي(222-5221/)والعبر(23931/)النبلاءأعلاموسير(14826/)

،(048-7/947)الذهبوشذرات(276-1/275)الإسنويوطبقات(8131/)السبكيوطبقات

.6891سنةبالنجفطبععنهكتابمعروفعوادبشاروللدكتور

خطأ.وهو؟الدينزكيأبومحمدالعلامة:ط

وأصله.:ب،أ

وحدها.طعن

طولى.يدوله:ب،أ

.القعدةذيمنالرابع:ب،أ

العزيزعبدبنمحمدوقيل.محمدبنمحمد:الفواتوفي،مصادرهعنهناوما،محمدبنبكرأبو:أصولنافي

رستم.بنمحمدبنمحمدالديننور:الشذراتوفي،الإسعرديرستمبنالصمدعبدابن

ونكت(1188/)والوافي(4/1841)الإسلاموتاريخ(991)الروضتينذيلفي-الإسعرديالنور-ترجمة

.(7194/)الذهبوشذرات(276-3271/)الوفياتوفوات(552)الهميان

مصبفوقتقعإنهاوقال(541)الخلافةبلدانفيلوسترنجكيذكرهاوأسعرد.تحريفوهو؟الأشعري:طفي

إرمينية.أعمالمنتعدكانتوانبحيرةجنوببدليسنهر
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ثم،الساعاتتحتالشهود)2(معأجلسهقدالدولة(سني)1بنالدينصدرالقاضيكان،الخليعالمشهور

هذامنفانسلخ،الأجناد)4(خلععليهوخلع،وندمائهجلسائهمن)3(فجعلهالبلدصاحبالناصراستدعاه

والنثرالنظممنكثيرةأشياءفيهوذكر"والمجونالخلاعةفيالزرجون"سماهكتاباوجمع،غيرهإلىالفن

الخفيف(منأ:،)5(يحمدلاالذيأشعرهومن،والخلاعة

فقيهاأديباغداخليعمنفاقتنيهاخمسةالعمرلذة

فيهالاممنوسمثومداموحبيبوقينةنديمفي

طالب،أبيبنعليبنمحمدبنأحمد)8(بنمحمد،()7(اللهقبحهالرافضيأالعلقميابنالوزير)6(

.البغداديالمستعصموزير،العلقميابنطالبأبوالدينمؤيدالوزير

وزيريكنولمأالمستعصماستوزرهثم،طويلةمدةالخلافةدارأستاذالمستنصر)9(زمانفيوخدم

الإنشاءفيالفضلاءمنأنهمع(،1،)1المسلمينوعلىالخليفةوعلىنفسهعلىسوءأوزيركان(1بل)0،صدق

فيوالوجاهةالتعظيممنلهحصلوقد،وأهلهالإسلامعلىالطويةرديءخبيثارافضيا)12(وكان،والأدب

)14(أصحابللتتاروأهلهالإسلامعلىمالأثم،الوزراءمن)13(لغيرهيحصللمماالمستعصمأيام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

الله.شاءإنالجزءهذاهـمن658سنةوفياتفيترجمتهوسترد.تحريف؟الدولةسناء:ط

.شهودمع:بوفي.أحبسقد:أ

وجعله.:ب،أ

.الأجنادخلقة:ب،أ

وحدها.طعن

361-23/)النبلاءأعلاموسير(14184/)الإسلاموتاريخ(991)الروضتينذيلفي-العلقميابن-ترجمة

(4147/)الجنانومرآة(3252/)الوفياتوفوات(2345/)بالوفياتوالوافي(5235/)والعبر(362

الذهبوشذرات(796/)الزاهرةوالنجوم(123-2122/)النهايةوغاية(46-245/)المضيئةوالجواهر

(/7047473-).

وحدها.طعن

محمدأوأحمدبنمحمدتسميةفيمختلفةوالمصادر:وقلت(-6216217/)الأعلامفياللهرحمهالزركليقال

وليابنهمحمدالدينوعز.الدينبعزيلقبهقدمحمدبنمحمدسماهومن،الأولالصوابولعل.محمدابن

.بعدهللتتارالوزارة

.الجزءهذاهـمن064سنةوفياتفيالمستنصرترجمةتقدمتوقد.المستنصرأيامفيوخدم:ب،أ

.للسياقواسثدركتالأصولفي"كانبل"ليست

وحدها.طعن

.ىنلأنهالأدباءالفضلاءمنكانفإنه:ب،أ

.الوزراءمنقبلهمنلكثيرمعينعالم:ب،أ

.الكفاروأهله:ط
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الإهانةمنذلكبعدلهحصلثم،)2(ذكرهتقدممماوأهلهبالإسلامفعلمافعلحتى،هولاكوخان)1(

الآخرةولعذاب،الدنياالحياةفيالخزيوذاق،اللهسترعنهوزالمالأهمالذينالتتارأيديعلىوالذل

عليه،مرسموهوبرذوناالتتارأيامفيراكحثوهووالهوانالذلفيوهوامرأ!رأتهوقد،)3(وأبقىأشد

العباسبنوكانهكذاالعلقميبنيا:لهوقالتجانبهإلى)4(فوقفت،فرسهويضرببهيسوقوسائق

وقلة،وضيقاوغبينة)5(أكمداماتأنإلىدارهفيوانقطعقلبهفيكلمتهافوقعت؟يعاملونك

،)6(.ا-
قبورفيودفن،سنةوستونثلاثالعمرمنوله،السنةهذهمنالاخرةجمادىمستهلفي،ودده

وتولى.يوصفولايحدلاماوالمسلمينالتتارمنالإهانةمنبعينيهورأى،بأذنيهسمعوقد،الروافض

فقالالشعراءبعضهجاهوقد،سريعاظالمةوهيالقرىأخذاللهأخذهثم،الوزارةالخبيثولدهبعده

الكامل(منأ:فيه

بالمستعصم)7(حلماعلىأسفاواندبوانوحواالإسلامفرقةيا

العلقميلابنفصارالفراتلابنزمانهقبلكانالوزارةدست

دمشق.محتسبالعدلاللهعبدأبوالدينفتح)8(حيدرةبناللهعبدبنالصمدعبدبنمحمد

وهو،)01(حيدرةبناللهعبدمحمدأبوالديننجيبالعدلوجده،الطريقةحسنمشكورا!9(كان

.خيراوجزاهمنهتعالىاللهتقتلوخمسمئةتسعينسنةفيبالزبدانيالتيالمدرسةواقف

الأنصاريالعباسأبوعمربنإبراهيمبنعمربنأحمد"مسلمشرحفيالمفهم"صاحب)11(القرطبي

بالإسكندرية.المدرسالمحذثالفقيهالمالكيالقرطبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.نلاكوقاهو:ب،أ

مفعولأ.أمرأوكانالديارخلالفجاسواجاؤواحتى:ب،أ

يوصف.ولايحدلاماالنعمةوزوالوالذلةوالقلةأيامهمفيالإهانةمنلهحصلثم:ب،أ

بنوكانهكذاابنيافقالتجانبهإلىوبقيتفرسهيضربوسائقبرذوناالتتارأيامفيراكبوهوامرأةرأته:أ

يعاملونك.العباس

.(غبن)اللسان.الشتممنكالشتيمةالغبنمنالغبينة

وحدها.طن

ناقصة.لأنهابهاالوزنيستقيمولا،المستعصمحلماعلىأسفا:ب،أ

1/257)بالوفياتوالوافي(41/084)الإسلاموتاريخ(002)الروضتينذيلفي-العدلبنالدينفتح-ترجمة

.(7114/)الذهبوشذرات(258-

المشكورين.الصدورمنكان:ب،أ

.(1/572)لدارسا

والعبر(274)الأعلامبوفياتوالإعلام(14597/)الإسلاموتاريخ(159/)الزمانمرآةذيلفي-الفرطبي-ترجمة

دمشق.-كثيرابنبدارالمطبوع""المفهمومقدمة.(7473/)والشذرات(1/457)المحاضرةوحسن(5226/)
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وشرح،الصحيحينواختصر،هناكالكثيروسمع،وخمسمئةوسبعينثمانسنةبقرطبةولد

الله.رحمهمحررةمفيدةحسنةأشياءوفيه،"المفهمب"المسمى"مسلمصحيح"

.)1(عثمانبنأحمدبنإسحاقالكمال

،بالرواحية)3(مدرساوكان،وغيره،)2(النوويالدينمحييالشيخعنهأخذ،الشافعيةمشايخأحد

.)4"االسنةهذهمنالقعدةذيفيتوفي

ثمالمقدسيالزبيديسليمانوأبوالمعاليأبو)5(كاملبنعمربنيحىبنعمربنداودالعماد

الشيخانفصالابعدسنينستابدمشقابالأمويخطبوقد.الابار)6(بيتخطيبالدمشقي

فماتالآباربيتإلىعادثم،(عنهاعزلثمأبالغزالية)7(ودرس،،عنهاأالسلامعبدبن(عزالدين

بها.

.ببغدادالشيوخشيخالنياربنالحسنأبوالدينصدر)8(الحسينمحمدبنعلي

رفعةالشيخنالإليهالخلافةصارتفلما)9(،(أباللهالمستعصمللإماممؤدبأأولأوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

(5502/)والعبر(41/635)الإسلاموتاريخ(1/018)واللغاتالأسماءتهذيبفي-إسحاقالكمال-ترجمة

وطبقات،مغربيبأنهالثانيعنالأولوزادمقدسيوكلاهماالنوويشيوخمنوكلاهما،065سنةوفياتفي

الذهبوشذرات(274ثم1/12،25)والدارس(1/141)الإسنويوطبقات-الحسينية-(505/)السبكي

.065وفياتفي(7043/)

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن676سنةوفياتفيترجمتهسترد

الزويلعيةوغربي،جيرونشماليولصيقهالأمويبالجامعهوالذيعروةابنمسجدشرقيهي:بدرانابنقال

.(001)الأطلالمنادمة.دارأصارتقدفرأيتهاالمدرسةهذهموضعشاهدت:أقول.الحنبليةالسيفيةوقبلي

منها.القعدةذيفيوفاتهوكانت:ب،أ

وطبقات(5922/)والعبر(41/408)الإسلاموتاريخ(1/126)الزمانمراةذيلفي-الزبيديالعماد-ترجمة

.(7475/)والشذرات(1/514)والدارس(431-1/241)الإسنوي

غيرمنهاوخرج،قاضلهاوكان،قرىعدةفيهادمشقغوطةفيكورةإليهايضافقرية،بئرجمع:الاباربيت

الانلخرائبهاويقال،خربتثمالعاشرالقرنحتىعامرةوظلت.جرماناشرقيتقعوكانت،العلمرواةمنواحد

(1951/)البلدانمعجم.خليلديرغربيالمليحةطريقفيالمقسمينبينالعقربانينهرعلىوهي،الإبرأمتل

.(16و.012)دمشقوغوطة

أبيبالإمامثمالمقدسينصربالشيختعرفأولأكانت.عثمانمشهدشمالي،الأمويبالجامعالغزاليةالمدرسة

منعددبهادرسوقد،السميساطيةالخانقاهفيالإقامةمنمنعأنبعددمشقزارحينبهاأقامالذيالغزاليحامد

-246)الخطيرةالأعلاق.تيمورلنكعهدمنبهاالتدريسوتوقف.الاباربيتخطيبالدينعمادمنهمالعلماء

.(135-134)الأطلالومنادمة(65-64)ومختصره(1/134)والدارس(472

.(بشار)وغيره(41/832)الإسلامتاريخفيالنيارابنترجمة

وحدها.طعن
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تعالى.اللهرحمه(ببغداد)1الشيوخمشيخةوولي،هائلةووجاهةعظيمة

.التتار)3(أيديعلىالشاةتذبحكماالخلافةبدارذبحإنهثم،الأمورأزمة)2(إليهوانضمت

.الخباز)5(عليالعابد)4(الشيخع

ثلاثةزاويتهببابمزبلةعلىوألقيالتتارقتلته،فيهايزارزاويةوله،ببغدادوأتباعأصحابلهكان

تعالى.اللهرحمهحياتهحالفينفسهعنبذلكأخبرإنهويقال،لحمهمنالكلابأكلتحتىأيام

.مردا)8(خطيب)7(المقدسياللهعبدأبوالفهخأبيبنأحمدبن)6(إسماعيلبنمحمد

الكثيرعليهالناسفسمعوخمسينثلاثسنةفي)9(وقدم،سنةتسعينوعاش،الكثيرسمع

.ا)11(اللهرحمه،السنةهذهفيمردا)01(أببلدهفماتعادثم،بدمشق

الرحيم.بالملكالملقب،الموصلصاحب(لؤلؤ)12البدر

".ص.()13.-

سنه،خمسينمننحواالموصلملكوقدسنة)14(مئةعناالسنةهذهفيأشعبانديلودي

عنالأتابكيةالدولةوأزال،أبادهمحتىأستاذهأولادعلىيعمليزللم،ومكرودهاءعقلذاوكان

)2

)3

)6

)7

)8

)9

01

11

12

13

14

.بوأعنهناوما.عندهوجاهةلهوصارتوعظمهرفعهالدهورمنبرهةإليهالخلافةصارتفلما:ط

.طعنهناوما.عندهوانضمت:ب،أ

السنة.هذهفيالشاةتذبحكما:ب،أ

.أعنهناوما.تحريفوهو.الجبارعبدالعابدالشيخ:بوفي،الخبازالعابدعليالشيخ:ط

.(7385/)الذهبوشذرات(5233/)والعبر(41/833)الإسلامتاريخفي-الخبازعلي-ترجمة

بوفياتوالإعلام(14838/)الإسلاموتاريخ(326-23325/)النبلاءأعلامسيرفي-مرداخطيب-ترجمة

الزاهرةوالنجوم(2672/)الحنابلةطبقاتوذيل(2912/)بالوفياتوالوافي5235/)والعبر(274)الأعلام

.(094-7948/)الذهبوشذرات(2378/)الأرشدوالمقصد(796/)

الفتح.أبيبن:الترجمةمصادرجميعوفي.نقصوفيها.المقدسياللهعبدأبيبنأحمدبن:ب،أفي

.(5401/)البلدانمعجم.نابلسقربقرية-بالقصر-ومردا.تحريف(براد):طفي

وفاتهقبلأي،653سنةلدمشقزيارتهوالمقصود،مصادرهقالتكما566سنةولدلأنه.خطأوهوولد:طفي

سنين.بثلاث

وتصحيحه.عنهالتنويهتقدمتحريفوهو،برادا:طفي

وحدها.طعن

-23356/)النبلاءأعلاموسير(14864/)الإسلاموتاريخ(302)الروضتينذيلفي-لؤلؤالبدر-ترجمة

-7/994)الذهبوشذرات(707/)الزاهرةوالنجوم(4/148)الجنانومراة(5024/)والعبر(935

ترجمته.مصادرفيكما657سنةوفاتهفيوالصواب(005

وفاته.كانت:ب،أ

.الصوابوهو:بشارقال.سنةثمانينعن:المصريةفي:طهامشفي



933حص636سنةوفيات

طاعةخدمتهإلىسار-)3(العظيمةالفظيعةالوقعةبعد-بغدادعنهولاكوخان)1(انفصلولما،الموصل

أيامابالموصل()4(مرجعهبعدافمكثعندهمنورجع،واحترمهفأكرمه،والتحفالهداياومعه،له)3(

لهجمعوقد،معدلتهوجودةسيرتهلحسنعليهالناسوتأسف،البدريةبمدرستهودفنماتثم،يسيرة

وكان،إليهوأحسنعليهفأجازه"التاريخفيالكاملب"المسمىكتابه(الأثيرابناالدينعز)3(الشيخ

بدركانوقد.إسماعيلالصالحولدهبعدهالملكفيقام،وقدونحوهاأدينارألفالشعراءلبعضيعطي

الدينعزبنشاهأرسلانالديننورالملكإلىصارثم،خياطرجلاشتراهأرمنياهذا)6(لؤلؤالدين

عندهفحظي،الصورةمليحوكان،الموصلصاحبالأتابكيآقسنقربنزنكيبنمودودبنمسعود

أولادقتلإنهثم.إليهملكهمجهاتسائرمنوالوفود،عليهدائرةالكلمةصارتأنإلىدولتهفيوتقدم

الأمورلهوصفت،بالملكهوفاستقل،منهمأحامعهيبقلمأنإلىواحدبعدواحداغيلة)7(أستاذه

العمرمنبلغوقد،دينارألفزنتهذهبا)8(قنديلاعليمشهدإلىسنةكلفييبعثوكان،(وراقتأ

العامةوكانت،شكلهوحسن،وجههنضارةمنالشبابحسنشاب)01(وكأنه،سنة)9(تسعينمنقريبا

.1(الغور)1بعيد،المكرشديدوداهيةعاليةهمةذاوكان،الذهبقضيبتلقبه

"المرآةعلى()13تذييله"فياليونينيالدينقطبالشيخترجمهالمعظم،بنأداودالناصر)12(الملك

وأقوالهأشعارهمنوأورد.زمانهآخرإلىأمرهمبتدأمنله(جرى)14وماجداترجمتهوبسطالسنةهذهفي

تعالى.اللهرحمهحسنةأشياءوأفادكثيراشيئا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

.نقالاكوهو:ب،أ

وحدها.طعن

له.متعاقبا:ب،أ

مرجوعه.بعد:أ

.الجزءهذامن962سنةوفياتفيالأثيرابنترجمةوتقدمتالدينفخر:أفي

وحدها.طعن

غيلة.فقتلهمأستاذهأولادعلىأخنىإنهثم:ب،أ

وحدها.طعن

عاما.ثمانينسوىيكملولم،قالكذا

.أبمنهناوما،تستقيمولا،شاباوكان:ط(

أعلم.واللهوتشيعهعقلهقلةعلىدليلسنةكلفيالقنديلبذلكعليمشهدإلىوبعثه:طفيبعدها(

922)5/والعبر381(-376)23/النبلاءأعلاموسير(أ-126184/)الزمانمرآةذيلفي-الناصرالملك-ترجمة(

.(476-475)7/الذهبوشذرات(62-716/)الزاهرةوالنجوم(284-1/914)الوفياتوفوات(023-

.(184-1/126)الزمانمرآةذيل(

الخليفةأودعوأنهالحوادثفيترجمتهذكرناوقد.آخرهإلىأمرهأولمنلهجرىوما:الخبرلهذاطرواية(

في-بالناسوتوسلهإليهوفودهفتكررالخليفةفجحدهادينارألفمئةقيمتهاوديعةوأربعينسبعسنةفيالمستعصم
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أعلم.واللهذلكقبلترجمتهذكرناوقد

هـ657سنةأحداث

يدهمنوانتزعوهاوالأشرفالكاملعماهعليهتمالا13(ثممدةوأعمالهادمشقمدينةأبيهبعدملكوقد

فاستودعالعراقإلىوصاريدهمنكلهذلكذهبثم،ونابلسوعجلونوالصلتالكركمنهاوعوضاه

وتكرر،إليهيردهاولمفجحدهادينارألفمئةقيمتها)2(وديرسةوأربعينسبعسنةفيالمستعصمالخليفة

بالمستنصريةالدرسحضرلماداودالناصرمقاماتأحسنومن،عليهيردهافلمبالناسوتوسلهإليهوفوده

بقصيدةالخليفةفامتدح)3(الفزاريالدينو.جي!الفقيهفقامحا،مخ!روالخليفةمئةوستثلاثينوثلاثسنةفي

الكامل،منا:بعضهافيقال

الأورعا)4(والإمامالمقدمكنتاحاضمالسقيفةيومفيكنتلو

يكنولمالسقيفةيومحاضراالعباسالمؤمنينأميرجدكانفقدأخطأت:داودالناصرلهفقال

فقال،الصديقبكرأبو،الأورعاوالإماماالمقدمكانوإنما،المؤمنينأميرمنأفضلوهو،المقدم

مدرسةفيفدرسأمصرإلى-الفزاريالوجيهوهو-الشاعرذلكونفى،عليهوخلعصدق:الخليفة

صاحبجنازتهوشهدعليهمرسماالبويضابقريةالناصروفاةوكانت.،شكربنالدينصفيالوزير

.)5(دمشق

وستيئةوخ!سيرسبحلللنةخلتص5ث!

الدينصلاحالناصرالملكوحلبدمشقوسلطان،خليفةللمسلمينوليسالسنةهذهاستهلت

وهو،،المقدسبيتفاتحا،)7(الدينصلاحاالناصربنغازيالظاهربن)6(محمدالعزيزبنيوسف

التركماني،أيبكالمعزبنعليالديننور(أستاذهمابنبهاعليهمأملكواوقدالمصريينوبينبينهواقع

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

بقوله.الخليفةمدحالذيالشاعرلذلكقالأنهوتقدمشيئاذلكمنيفدفلمإليهردها

مالي.:ب

قيمة.:ب،أ

وسير(1136/)الزمانمراةذيلفي،القيروانيالدينوجيهإلىمنسوبوهو،أحدإلىطفيالبيتينسبلم

.(1/423)الوفياتوفوات(23937/)النبلاءأعلام

.الراءبتقديمالأروعا:والفوات،الزمانمراةوذيل،أ

حل!.صاحب:ب،أ

الظاهر.أبيبن:ط

وحدها.طعن
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()3(دمشق)2(صاحبالناصرالملكإلىهولاكوخان)1(الغاشمالملكأرسلوقد،بالمنصورولقبوه

بلهولاكوخانبهيحتفلفلم،وتحفثكثير!هداياومعهصغيزوهوالعزيزولدهإليهفأرسل،إليهيستدعيه

)4(
لذلك،الناصرفانزعج،بنفسيبلادهإلىأسيرأنا:وقالابنهوأخذ،إليهيقبللمإذأبيهعلىعضب

بلغهم()5(لماسيماولا1،شديداخوفادمشقأهلوخافبهاليحصنهمالكركإلىوأهلهبحريمهوبعث

،ونهبوا)6(منهمكثيرناسفمات،الشتاءزمنفيمصرإلىمنهمكثيرسافر،الفراتقطعواقدالتتارأن

عليهاامتنعتوقد،وعساكرهبجنوده)7(الشامفقصدهولاكوخانوأقبل.راجعونإليهوإناللهفإنا

ابنالكاململكها)9(وأنزلقسرافافتتحهاأشموطولدهإليهافأرسل،ونصفسنةمدة)8(ميافارقين

مماليكبعضعليهاواستناب،يديهبينفقتلهحلبمحاصووهوأبيهإلىفأرسلهالعادلبنغازيالشهاب

الفراديسبابعلىفنصب،دمشقإلىبرأسهودخلوا،البلادفيالكاملبرأسوطيف،الأشرف

قصيدةذلكفي(1)1شامةأبوفنظم،(01()الجوانيالفراديسبابداخلاالرأسبمسجددفنثم،البراني

.()12رأسهعندرأسهودفنمظلوماقتلهفيبالحسينوشبهه،وجهادهفضلهفيهايذكر

منكثيراشيئاإليهونقل،)14(مراغةبمدينةالرصد)13(الطوسيالديننصيرالخواجةعمل:وفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

القائم.:ب

.بفياللفظةوليست.قان:أفي

بدمشق.:ب،أ

وغضب.هولاكو:ب،أ

حين.:ب،أ

.آخرونونهبمنهمكثيروماتالشتاءزمنفيالمصريةالديارإلىمنهمكثيرفصار:ب،أ

.الشامنحوفقصد:ب،أ

.التتارعلىامتنعتميافارقينكانوقد:ب،أ

ملكها.واستنزلقسراففتحها:ب،أ

وحدها.طعن

الخفيف(أمن:هيوالقصيدة(هـ52)الروضتينذيل

المشرقينفيأثخنواقومالحهادفيوجاهدغزاغازابن

الحسينبرأسأسوةفلهمنهبالرأسطيفأنيشنهلم

مرتينأجرهحازلقد!والحصالشهادةفيالسبطوافق

الحالتينمنفاستعجبوا!رأسادذاكالرأسمشهدفيوارواثم

الحسنيينفيالحسينرفيقثالب!لدىسيحياأنهوارتجوا

.عندهودفنه:ب،أ

الله.شاءإنالجزءهذامن672سنةوفياتفيترجمتهستردالطوسيالنصير.اللهعبدبنمحمدهو

.(539/)البلدانمعجم.أذربيجانمدنمن
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والليلةاليومفيواحدلكلورتب،فلاسفةفيهاورتبحكمةداروعمل،ببغدادكانتالتيالأوقافكتب

ودار،درهماليومفيفقيهلكلومدرسة،درهماناليومفي)1(للطبيبفيهاطبودار،دراهمثلاثة

.اليومفيدرهمنصفمحدثلكلحديث

الديارإلى)2(العديمبابنالمعروفجرادةأبيبنعمرالدينكمالالوزيرالقاضيقدم:وفيها

قد)3(وأنهم،التتارقتالعلىالمصريينيستنجدالعزيزبنالناصردمشقصاحبمنرسولاالمصرية

جازوقد،(السنةهذهفيأوغيرهاوحرانالجزيرةبلادعلىاستولواوقد،الشامإلىقدومهماقترب

المعزبنالمنصوريديبين4(مجلساعقدواذلكفعند،حلبمنوقربالفراتهولاكوخانبنأشموط

،)7(السلامعبدبنالدينعزوالشيخ،)آ(السنجاريالدينبدرمصر)د(قاضيوحضر،التركماني

يقولهماعلىالعمدةوكانت،الجندلمساعدةالعامةأموالمنشيءبأخذيتعلقفيماالكلاموتفاوضوا)8(

أموال)01(أنفقتمثمشيءالمالبيتفييبقلمإذا)9(قالأنهكلامهحاصلوكان،السلامعبدابن

الحربآلاتسوىالملابسفيوالعامةأنتموتساويتم،والزينةالفضةمنوغيرهاالمذهبةالحوائص

دفعفيالناسأموالمنشيءأخذحينئذللحاكمساغ،يركبهاالتيفرسهسوى)11(للجندييبقلمبحيث

وأنفسهم.بأموالهم()13دفعهمكافةالناسعلىوجب،(البلاد)12العدودهمإذالأنه،عنهمالأعداء

بمصر(أقطزالمظفرالملكولاية

فيوذلك،بالمنصورالملقبعليالديننورأستاذهابنعلىقطزالدينسيفالأميرقبض:وفيها

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

أ،ب:للحكيم.

.الجزءهذامن066سنةوفياتفيالعديمابنترجمةسترد

بأنهم.:ب،أ

المصرية.بالديارمجلسذلكعندفعقدحلبمدينةمنواقترب:ب،أ

المصرية.الديارقاضي:ب،أ

.الجزءهذاهـمن663سنهوفياتفيالسنجاريالدينبدرترجمةسترد

الله.شاءإنالجزءهذامن665سنةوفياتفيترجمتهسترد

.فاضواوأ:ب،أ

يبق.لمإذاحاصلهوكان:ب،أ

مننوعوهوللخرصجمعجمعوهي(الخرائص)المقصودولعل.الزينةمنوغيرهاالذهبالحوائصوأنفقتم

الحلي.

.سوىشيءللجندييبقلم:ب،أ

وحدها.طعن

يدفعوهم.أنكافةالناسعلىوجب:ب،أ
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بلادإلىوإخوتهوابنيهأمهمع)1(سيرهمسكهفلما،الصيدفيوغيرهمأبيهمماليكمنالأمراءأكثرغيبة

اللهفإن،بالمسلميناللهرحمةمنهذاوكان،المظفربالملكنفسهوسمىهووتسلطن،الأشكري)2(

الفقهاءإلىبهاعتذرالذي)4(عذرهوبان.تعالىاللهشاءإنبيانهسيأتيكماالتتار)3(كسريديهعلىجعل

وهذا،عدوهمالمسلمينعنيقاتلقاهرسلطانمنللناسبدلا:قالفإنه،العديمابنوإلىوالقضاة

المملكة.تدبيريعرفلاصغيرصبي

)6(والمطوعةالجيشمنكثيرةجحافلفي)5(برزةوطأةإلىدمشقصاحبالناصرالملكبرز:وفيها

ولاهولايسر)7(ولم،الجمعذلكارفضالمغولمقاومةعنضعفهمعلمولما،وغيرهموالأعراب

.راجعونإليهوإناللهفإنا،هم

:)8(الأعيانمنتوفي:وفيها

التنوخي،مؤملبنبركاتبن)01(المنجىبنأشعذالدينصدر()9(الرئيسأالصدريةواقف

وقف،البازةالدارةوالصدقاتوالمروءات،الأموالذوي،المعدلينأحدالحنبليالدمشقيثمالمغربي

ناحيةمنالريحاندربرأسفي)12(المصريالقاضيتربةجانبإلىبهاوقبره،للحنابلة)11(مدرسة

)1

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

.وسيرهفأمسكه:ب،أ

الأشكريبلادفيالتنصرلفتنةتعرضوافقدبهمأرحملكانقتلهمأنهلوولكنه،النفيهذابقتلهماستبدل!أنهيبدو

.(23002،382/)النبلاءأعلامسير.تنضرمنمنهمفتنصر

.التتاركسرةيديهعلىاللهيسرالذيفإنه:ب،أ

.وهذا:ب،أ

دمشق.مدينةمنجزءاوصارتإليهاالعمرانامتددمشقأحياءأحداليوموبرزة.برزوطاءإلى:ط

المقطوعة.:ط

يصبر.ولم:ب،أ

.الأعيانمنفيهاتوفيوممن:ب،أ

الإسلامتاريخوفي(257)الخطيرةوالأعلاق(302)الروضتينذيلفي-المنجىبنأسعد-ترجمة

والوافي(23275/)النبلاءأعلاموسير(275)الأعلامبوفياتوالإعلام(5/927)والعبر(14086/)

-1028/)الأرشدوالمقصد(771/)الزاهرةوالنجوم(2268/)الحنابلةطبقاتوذيل(943/)بالوفيات

ومنادمة(1/78)والمجازوالحقيقة(7894/)الذهبوشذرات(261)ومختصره(286/)والدارس(281

.(923)لأطلال!ا

تحريف.؟المنجاة:ط

(126)ومختصره(286/)والدارس(257)الخطيرةالأعلاق.دوراوصارتآثارهامحيت:بدرانابنقال

.(923)الأطلال!ومنادمة

الجزءهذامن623سنةوفياتفيترجمتهتقدمتفيروزبنبدرانبنيونسالمصريالجمال!
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الجامع،قبليالنحاسينسوقمنهاكثيرةأشياءواستجد،مدةالجامعنظروليوقد،)1(الأمويالجامع

أعمدةبينالتيالدكاكينوجدد،العتيقةالصاغةفيذلكقبلكانتوقد،الآنمكانهاإلىالصاغةونقل

الكيمياءصنعةيعرفكانأنهعنهوذكر،كثير!صدقاتلهوكانت،جزيلةأموالاالجامعوثمر،الزيادة

أعلم.والله،عنهيصحولا،يصحلاهذاأنوعندي،الفضةعملمعهصحوأنه

الشهيد،الديننورحمامقمينيسكنكانلأنهبالأقمينييعرفكانالأقميني)3()2(يوسفالشيخ

لهأنويزعمون،)5(مكشوفورأسه،ثيابهفيويبول،الأرضعلىتحف)4(طوالاثيابايلبسوكان

لأنهموذلكأ،وولايتهصلاحهيعتقدونوغيرهمالعواممنكثيزوكان،)6(كثيرةوكشوفأأحوالأ

والمؤمن،والفاجرالبرمنتصدرقدالكشوفأنيعلمونولا،الصلاحولاالولايةشرائطيعلمونلا

أذنعلىوتلقيهالسمعتسترقالجنفإن،وغيرهمصيادوابنوكالدجال،وغيرهمكالرهبان،والكافر

الحالصاحباختبارمنبدفلا،()7(النجاسةمنالثيابنقيغيرأومجنونأيكونمنسيماولا،الإنسي

،)8(يكاشفلمأوكاشفسواءصالحرجلفهورسولهوسنةاللهكتابحالهوافقفمن،والسنةبالكتاب

يمشيالرجلرأيتمإذا:(اللهرحمهأالشافعيقال.لاأمكاشفسواءصالحبرجلفليسيوافقلمومن

()9(الرجلأهذاماتولما.والسنةالكتابعلىأمرهتعرضواحتىبهتغتروافلاالهواءفيويطيرالماءعلى

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

.أشياءاستجدوقدمدةالمبرورالجامعنظروليوقدالمبرورالجامع:ب،أ

الإسلاموتاريخ(1/348)الزمانمرآةوذيل(302-202)الروضتينذيلفي-القمينييوسف-ترجمة

مدفونوهو(7005/)الذهبوشذرات(5042/)والعبر(303-23203/)النبلاءأعلاموسير(41/986)

ومصرالشامبلادرحلةفيوالمجازالحقيقة":رحلتهفيالنابلسيالغنيعبدالشيخزارهوقد،عربيابنمقامعند

الحوض":سماهارسالةمحمودخادمهوفيفيهوضعأنهوذكر(1/78)فيهاذلكعنوتحدث"والحجاز

8004برقمدمشقظاهريةفينسختانالرسالةهذهومن:قلت."محمودوالشيخيوسفالشيخزيارةفيالمورود

.(1275/)والمجازالحقيقة36710ورقم

قمينإلىنسبةيشددونهاوالناسمخففةالميموكسرالقافبفتح:القمينيالنابلسيوقال(القميني)مصادرهفي

وإلى.قميم:ينطقونهادمشقوأهل:قلت.الحمامأتون:-كأمير-قمين:المحيطالقاموسوفي.الحمام

يوسفالمشايخومن،نارموقدهو:قميم:وقال(416)الغليلشفاءفيالخفاجيالشهابأشارذلك

.(178/)للنابلسيوالمجازالحقيقة.الشهيدالديننورحمامقميمفييسكنكانلأنهبهسمي،القميمي

.الأرضتكنس:مصادرهوفي.تجحف:ب،أ

.(1/203)للأنباريوالمؤنثالمذكر.مذكروالرأس.مكشوفة:طفي

.كثيرةوكشوفأحوالوله:ب،أ

صيادابنكانكماوالكافرالمؤمنمنتصدرقدالكشوفأنيعلمونلاأنهموذلك:ب،أفيالحاصرتينبينما

والفاجر.البرومن

لا.أمكاشفسواءصالححالفهووالسنةالكتابحالوافقفمن:ب،أ

وحدها.طعن



345هـ657سنةوفيات

بهااعتنىقدمزخرفةوهي،)1(المقدسيعمرأبيتربةشرقيبهمشهورةوهيقاسيونبسفحبتربةدفن

منكلهوهذابالكتابةمنقوشةحجارةقبرهعلىوعملفزخرفها،يعتقدهكانممنالعوامبعضا

جيعانةسعيدبنإبراهيمالشيخوكان،السنةهذهمنشعبانسادسفيوفاتهوكانت،،)2(البدع

،،بالشاغوروكانأدخلهاالأقمينيماتفيوم،حي)4(والقمينيالبلديدخلأن)3(يزعمفيمايتجاسرلا

لمناعقكلأتباعوهم،البلددخولفيلناأذنويصرخونيصيحونوهمفدخلوامعهالعواموكانت

بابإلىجئتكلماكنت:فقال؟اليومقبلدخولهامنمنعكما:لجيعانةفقيل،العلمبنوريستضيئوا

كذبوهذا،الشاغورسكنكانوقد،الدخولأستطيعفلافيهرابضاالسبعهذاأجدالبلدأبوابمن

.،)5(العبادبأحوالأعلمواللهبالسفحتربتهفيعندهجيعانةدفنوقد،وشعبذةومكرواحتيال

فينابالمحدث،العدلالدمشقي1النشبي)7((الربعيالقاسمبنالمظفرأبنعلي)6(الشمس

رحمهكثيرابخطهوكتب،وأسمعوسمع،بنفسهالكثيروقرأ،()8(أيامهفيأالبكريالصدرعنالحسبة

تعالى.الله

.(01)القاسماسمهإنوقيل،بالكنيةاشتهر"الشاطبية"شارح)9(الفاسياللهعبدأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

حيثالدينمحييالشيخمسجدعنبعيدوهوالأمويالجامعبجانبالرواحيةلأنخطأوهذا.الرواحيةشرقي:ط

شرقيتقعالتيهيعمرأبيتربةلأنذلكشيئأالنفسفيمنهاأنرغمالاخرينالأصلينروايةوأثبت.القمينيدفن

مقامجانبإلىنقلثمعمرأبيتربةشرقيبهخاصةتربةفيأولادفنفلعله.العكسوليسمحميالشيخجامع

الدين.محميالشيخ

فيه.يعتقدكانمنبعض:ب،أفيالحاصرتينبينمامكان

وسترد.يدخلأنيتجاسرلاالجيعانةوكان:بوفي.يدخلأنيتجاسرلاالجيعانةإبراهيمالشيخوكان:أ

الله.شاءإنالجزءهذامن068سنةوفياتفيالجيعانةترجمة

حي.وهو:ب،أ

ناعق.كلأتباعوهمويصرخونيصيحونمعهالقوامودخل:ب،أفيالحاصرتينبينماوكان

(7/68)الزاهرةوالنجوم(5/233)والعبر(23/326)النبلاءأعلامسيرفي-النشبيالشمس-ترجمة

.656سنةتوفيأنهالمصادرهذهوفي(7/484485/)الذهبوشذرات

.النبلاءأعلامسير.الربابتيممنبطننشبةإلىنسبةالنشبي

الصديقبكرأبيإلىنسبهينتهي،عمروكبنمحمدبنمحمدبنمحمدبنمحمدبنالحسنهوالبكريالصدر

عندكما-النشبيتوفيهـبينما11/12656/فيتوفيالخوانكومشيخة،دمشقحسبةولي،عنهاللهرضي

.(326-23328/)النبلاءأعلامهـسير3656/؟/-الذهبي

(5235/)والعبر(23361/)النبلاءأعلاموسير(991)الروضتينذيلفي-الفاسياللهعبدأبي-ترجمة

الزاهرةوالنجوم(123-2122/)النهايةوغاية(46-254/)المضيةوالجواهر(0/2435)بالوفياتوالوافي

.(7094/)الذهبوشذرات(796/)

الفاسييوسفبنمحمدبنحسنبنمحمد.اللهعبدأبوالدينجمال:اسمهوالشذراتالسيرفي(
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)1(
للشاطبيةشرحهفيأجادوقد،ذلكوغيروالقراءاتالعربيةفيفاضلاعالماوكان،بحلبت

أيضا.شارحها)2(شامةأبوالدينشهابالشيخواستحسنه،وأفاد

بالكلاسة.)4(الفاضليةشيخوكانمفضلالبدرأخو)3(النجم

،)3(السلامعبدبنالدينعزالشيخبنيحيىالدينبدرالعقيبةخطيبالسلفيمنإجازةلهوكان

الله.رحمهحافلةجنازتهوكانت،جدهعلىالصغيرببابودفن

.(الحاتميأعربيبنالدينمحيالشيخبنمحمد)7()6(الدينسعد

فيهوشعروأدبفضيلةعلىمايدلوذكرأوشعرهوأدبهفضيلتهفيعليهوأثنى)8(شامةأبوذكره

أبيه.أتباعمنيكنلمإنهذا،(قوة

.1(0()قبلهاالتيفيترجمتهقدمناوقد1(السنةهذهفيداودالناصروفاة)9(شامةأبوذكروقد)

دمشق.شرطةمتولي)11(صبرةبنالدينسيف

أكفانه،فيالتفتإنها:)13(وقيل،أفخاذهفنهشتحيةجاءتماتحينأنه)12(شامةأبوذكر

والعافية.الستراللهنسأل!،خمرمدمنخبيثارافضيانصيرياكانإنه:قال.دفعهاالناسوأعيى

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

وفاته.وكانت:ب،أفي

.(991)الروضتينذيل

.(1/39)والدارس(991)الروضتينذيلفيالبدرأخوالنجمترجمة

وقدللسكنىبيوتاصارتفقدالآنوأما:بدرانقال.الأمويالجامعمحيطفيبالكلاسةالفاضليةالمدرسة

ومنادمة(16)ومختصره(1/98)الدارس.ضمنهمنوالمطبخبجانبهوقاعتينالإيوانآثارهامنشاهدت

.(48)الأطلال

.(2427/)الدارس

فواتوفي(1186/)الوافيوفي-656وفيات-(002)الروضتينذيلفي-عربيبنالدينسعد-ترجمة

.(7488/)الذهبوشذرات(2017/)الطيبونفح(281-3267/)الوفيات

خطأ.محمدبنالدينسعد:ب،أ

.(002)الروضتينذيل

السنة.هذهفيلا656سنةوفياتفيداودالناصرترجمةشامةأبوأوردففد(002)الروضتينذيل

وحدها.أعن

.(002)الروضتينذيلفي-صبرةابن-ترجمة

.(002)السابقالمصدر

.ويقال:ب،أ
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بها.الشهودأحد()1الدمشقيشقيشقةبنالنجيب

347

الحافظشيخنايسكنهاكانالتيوهي،حديثدارالبانياسيبدربدارهووقف،حديثسماعله

نصرالفتحأبوالنجيبوهوشقيشقةابنوكان:شامةأبوقال،الأشرفيةالحديثدارإلىانتقالهقبلالمزي

الشهودأحدوهو،ذلكوغيرالدينورقةبالكذبمشهورا،الشيبانيطالبأبي،بنالعزأبيأبنالله

الملقب(اللههبةبنايحيىبنأحمدأجلسهوقد:قال،عنهيؤخذأن)2(بأهليكنولم،فيهمالمقدوح

الكامل(منأ:الشعراء)د(بعضفيهفأنشد،بدمشقالقضاء)4(ولايتهحالةفي)3(الدولةسنيابنبالصدر

؟بدافيما)7!عداماذالكم)6(تباليشهداالشقيالشقيشقةجلس

؟الهدىذووالرجالعدم)9"أمجالالد)8(أخرجقدأم؟الزلزالزلزلهل

يقعداأنلهأذنواقدبالشرعجاهلالعقيدةلمحلولعجبا

.)11(.".ء"
فيوالنظرالفلسفةيتعاطىشخمزنديقتو!يوستمئهوخمسينسبعسنهفي:)01(شامةأبوقال

المشتغلينالشبانمنجماعةعقائدأفسدوقد،المسلمين،فقهاءأمدارسيسكنوكان،الأوائلعلم

البندهي(البديعبنبالفخريعرفوهو،السلامعليهمالأنبياءباستنقاصيتجاهروكان1،بلغنيفيما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

بوفياتوالإعلام(5236/)والعبر(4185/)الوفياتوفوات(102)الروضتينذيلفي-شقيشقةابن-ترجمة

.(7294/)الذهبوشذرات(768/)الزاهرةوالنجوم(4/425)الاعتدالوميزان(274)الأعلام

.بحال:ب،أ

الله.شاءإنالجزءهذامن658القادمةالسنةوفياتفيترجمتهسترد

الأنكحة.يعقد:أي.الساعاتتحتعاقدأ:مصادرهوفي.القضاةقضاء:ب،أ

الصالحيالدمشقيالقرشيالدينبهاءاللهعبدأبواللهعبدبنالحسنبنمحمدبنعليبنمحمدالدجاجيةابنهو

.(1/434)الزمانمرآةذيلهـ،657سنةتوفيالذيالعدل

.(102)الروضتينوذيل(7294/)والشذرات.الوفياتفواتفيالأبيات

بأبيكما..والشذراتوالفوات:ب،أ

(2132/و)(1144/)العربيةالأمثالمعجمكتابفيأوردتهقدعربيمثلوهو.فيما:الفواتعادمافي

.(2692/)الأمثالومجمع(103)الفاخرالقديمةومصادره

الرواية.بهذهالوزنيستقيمولا،خرجقد:ط

.الهدىأوليالرجالعدمواأم:الشذراتفي

.(202)الروضتينذيل

الروضتين.ذيلفيماويوافقالأصلينعنهناوما.مات:ط
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المصنفاتصاحب)3(الريخطيبابنا)2(الرازيالفخرأتلامذةمنأنهيزعمأبوهكان)1(

وستمئةوكمسيوثيا!3سنةخلت5ث!

)4(

خليفة.للناسوليسالخميسبيومالسنةهذهاستهلت

جنكيزبنتوليبنأهولاكوخان)6(للسلطانالمشرقبلادمنوغيرها)5(وخراسانالعراقينوملك

.التتارملكاخان

وسلطان،التركماني)7(أيبكالمعزمملوك،قطزالدينسيفالمظفرالملكمصردياروسلطان

الكركوبلاد،االقدسفاتحالناصربنغازيأالظاهربنالعزيزبنالناصرالملكوحلبدمشق

الناصرمعحربوهو،أيوببنبكرأبيالعادلبنمحمدالكاملبنالعادلبنالمغيثللملكوالشوبك

قتالعلىعزموا)8(وقد،البندقداريبيبرسالدينركنالأميرومعهما،المصريينعلىدمشقصاحب

منهم.مصر)9(وأخذالمصريين

(1)0ودمشقحلبأخذ

صحبةالمغولجيشدخلإذالشامبلادالتتاربقصدالأخبارتواترتوقدالحالهذهعلىالناسوبينما

هذهمنصفرثانيفيحلبإلىووصلوا،عملوها1(جسور)1علىالفراتوجازوا،هولاكوخانملكهم

إلايعلمهملاخلقامنهموقتلوا)12(بأهلهاغدرواثم،بالأمانافتتحوهاثمأيامسبعةفحاصروها،السنة

،بغدادأهلعلىجرىمماقريبعليهموجرى،والأطفالالنساءوسبوا،الأموالونهبوا،وجلعزالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

الروضتين.ذيلفيلمالموافقتهابأروايةواخترت؟وكان:ط

.الجزءهذامن606سنةوفياتفيالرازيالفخرترجمةتقدمت

.الرازيالريخطيبابن:طفي

.ماتوالدهحياةوفي:الروضتينذيلوفي.حيةولدحية:طفياللفظةهذهبعد

وغيرها.:ب،أ

.هولاكوقان:ب،أ

وحدها.طعن

.عزموهم:ب.عزموهو:أ

منهم.البلدوأخذ:ب،أ

وحدهما.ب،أعنالعنوان

.جسورهعلىالفراتوجاوز:ب،أ

خلقا.أهلهامنفقتلواوغدروا:ب،أ
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شهراالقلعةعليهموامتنعت.راجعونإليهوإناللهفإنا،)1(أذلةأهلهاأعزةوجعلواالديارخلالفجاسوا

وكان،أجربحماركأنهاحلب)3(وبقيتالقلعةوأسوارالبلدأسواروخرب،بالأماناستلموها)2(ثم

علىالجيشيوافقهلملكنه،حازماعاقلاوكانالدينصلاحبنشاهتورانالمعظمالملكنائبها

لقتالجئناإنمانحن:حلب)3(لأهليقولهولاكوأرسلكانوقد.مقدوراقدرااللهأمروكان،)4(القتال

وإن،حكمنافيكلهافالبلادلناالنصرةكانتفإن،)6(شحنةعندكملنافاجعلوا،بدمشقالناصرالملك

فتعجب،السيفإلاعندنامالك:)8(فأجابوه.أطلقتموهشئتموإنالشحنة)7(قتلتمشئتمفإنعليناكانت

ولما.)01(سبحانهاللهبقدركانماوكان،بالبلدوأحاطإليهمحينئذفزحف،)9(وجوابهمضعفهممن

منأنهيدعيالعجممنرجلاعليهافاستناب،هولاكو)11(إلىبمفاتيحهاحماهصاحبأرسلحلبفتحت

.(حلب)12كمدينةأسوارهافخرب،خسروشاهلهيقالالوليدبنخالدذرية

سريعاعنهاملكهموزوال()13دمشقأخذهمصفة

فيدمشقفوردوا،كتبغانوينلهيقالدولتهكبارمنأميرمعجيشاحلبعلىنازلوهوهولاكوأرسل

كتبوقد،والسعةبالرحبكبارهاتلقاهمبل،)14(مدافعةولاممانعةغيرمنسريعافأخذوهاصفراخر

منوجلعلىالناسفأمن،البلدفيبهونوديالأخضربالميدانفقرئ،البلدلأهلا(أمانا!ههولاكو

والحالمنصوبةالمجانيقأعاليهاوفي،مستورةممتنعةوالقلعةهذا.حلببأهلفعلكما،الغدر)16(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

ا،

ا،

ا،

ا،

ا،

ا،

ط

ا،

ا،

ا:

ا،

ا،

ا،

.راجعونإليهوإناللهفإنايفعلونوكذلكأذلةأهلهاأعزةوجعلوافحبسهم:ب

.بالأمانتسلموهاثمشهراقلعتها:ب

بها.النائبوكانأجوفحماروكأنها:ب

.سرعواولكنالمصلحةعلى:ب

بجحافله.قدمحينلهميفولالبلدأهلإلىأرسلهولاكوالسلطانكانوقد:ب

شحنة.بالقلعةلناتجعلواأنمنكمنريدونحن:ب

تحريف.وهو؟قبلتم:

.فأجابوا:ب

.بهذاوجوابهم:ب

.وقدرهاللهبقضاءوكان:وب،وقدرهاللهبقدركانماوكان

إليه.بمفاتيحها:ب

حلب.بمدينةفعلكما:ب

لدمشق.أخذهم:ب

مدافع.

البلد.لأهلفرماناهولاكوالسلطانمعهمكتبوقد:ب

.يغدرواأنوجلعلى:ب
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الخيلعلىراكبونوهم،تجرهاوالخيولعجلعلى)1(تحملمجانيقالتتارفأحضرت،شديدة

كثيرةحيطاناوخربوا،غربيهامنالقلعةعلى)2(المجانيقفنصبوا،كثيرةأبقارعلى(تحملأوأسلحتهم

وشرفاتهاأعاليهامنكثيرافهدموا،المتدارككالمطرمتواترارمياالقلعةبهاورمواحجارتهاوأخذوا

فيها،بدنةكلوخربواففتحوها،)3(للمصالحةالنهارذلكاخرفيمتوليهافأجابهم،للسقوطوتداعت

بدربهاالمتوليوقتلوا،السنةهذهمنالأولىجمادىمن)4(المنتصففيوذلك،بروجهاوأعالي

لهيقالمنهمأميرإلىوالقلعةالبلدوسلموا،الحلبيالصيرفيابنالدينجمالونقيبها،قراجابنالدين

وزار،جدافعظمهم،وقسوسهمأساقفتهمبهفاجتمع،النصارىلدينمعظمااللهلعنهوكان،سيانإبل

وأخذواهولاكوإلىالنصارىمنطائفةوذهب،بسببهوصولة(وجولةأدولةلهمفصارت،كنائسهم

ومعهمتوما)د(بابمنودخلوا،جهتهمنفرمانأمانومعهمعندهمنوقدموا،وتحفبهدايامعهم

دينالصحيحالدينظهر:ويقولونبشعارهمينادونوهم،الناسرؤوسعلىيحملونهمنصوبصليب

رشواإلامسجدبابعلىيمرونلاخمرفيهاأوانيومعهم،وأهله)6(الإسلامدينويذمون.المسيح

بهيجتازونمنكلويأمرون،وثيابهم)7(الناسوجوهعلىمنهايرشونخمراملانةوقماقم،خمراعنده

،)9(البيانأبيالشيخرباطعندفوقفواالحجردربمنودخلوا،لصليبهميقومأنوالأسواقالأزقة!8(في

حتىالسوقفيواجتازوا،والكبيرالصغيرالحجردربمسجدبابعلىوكذلك،خمرا1(0)عندهورشوا

فوقف،مريمكنيسةسوقإلىفردوهمالمسلمونعليهمفتكاثر،منهقريبأو)11(الريحاندربوصلوا

إليهوإناللهفإنا،وأهلهالإسلامدينوذمالنصارىدين)12(فمدحالسوقعطفةفيدكاندكةإلىخطيبهم

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

.اللغويللسياقهناوما.مجانيقأ:ب،أوفي.يحملمنجنيقا:ط

.(1/351)الزمانمراةذيلفيوالخبر.المنجانيقفنصب:ط

المصالحة.إلى:ب،أ

نصف.في:ط

منالبلدودخلواجهتهمنفرمانأمانمعهممنهوقدمواوتحفبهداياهولاكوالسلطانإلىطائفةوذهبت:ب،أ

توما.باب

وأهله.الإسلاممنويذمون:ب،أ

.الناسوجوهعلىمنهايرشونخمروقماقم:ب،أ

وحدها.طعن

الدمشقيأرسلانوالشيخهووكان،إليهمنسوبةطائفةشيخالدمشقيالقرشيمحفوظبنمحمدبننباهوالبيانأبو

هـ.551سنةبدمشقتوفي.مفيدةوتصانيفكثيرنظمله.الحجردربرأسفيالذيالمسجدفيمجاورين

.(53)للعدويوالزيارات(61)الحورانيلابنالشامزيارات

.خمراهنالكورشوا:ب،أ

.الريحاندربإلىوصلواحتى:ب،أ

.النصارىدينمدحخطبتهفيفذكرهنالكالسوقعطفةفي:ب،أ
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الحمد.ودلهخرابهاسببهذاكانولكنعامرةوكانتمريمكنيسةإلىذلكبعددخلوا)1(ثم.راجعون

أعلم.فاللهمريمكنيسةفيبالناقوسضربواأنهم"المراةعلى)2(ذيله"فيالدينقطبالشيخوحكى

منكثيرايخربواأنالتتارمدةطالتإننيتهمفي)3(وكان،بخمرالجامعإلىدخلواأنهموذكر:قال

القلعةفدخلواوالفقهاءوالشهودالمسلمينقضاةاجتمعالبلدفيهذاوقعولما،وغيرها)4(المساجد

للهفإناعليهمالنصارىرؤساءكلاموقدم،وطردوافأهينوا)د(سيانإبلمتسلمهاإلىالحالهذايشكون

،برزةوطأةفيمقيموهوالعزيزبنالناصرالشاموسلطانالسنةهذهأولفيكانوهذا.راجعونإليهوإنا

معهمن)7(جملةفيوكان،عليهمقدمواإنالتتارليناجزواالملوكوأبناءالأمراء)6(منكثيرةجيوشومعه

غيرمختلفةالجيوشبين)8(الكلمةولكن،البحريةمنجماعةفيالبندقداريبيبرس(الدينركنأالأمير

ومبايعةوسجنهالناصر(الملكأخلععلىالأمراءمنطائفةعز!ماوقد.وجلعزاللهيريدهلما،مؤتلفة

شذرالعساكروتفرقت)01(القلعةإلىهربذلكالناصرعرف)9(فلما،عليالظاهرالملكشقيقهأخيه

الملكفاستدعاه،غزةناحيةإلىأصحابهفي،البندقداريأبيبرسالدينركنالأميروساقمذر)11(

حتفهكانوإنما،لديهشأنهوعظمالوزارةبداروأنزله،قليوبوأقطعه،عليهواستقدمهإليهقطزالمظفر

يديه.على

جالوتعينوقعة

حتى)12(أيامثلاثةسوىمضتفما،السنةهذهمنرمضانمنالأخيرالعشرفيكلههذاوقوعاتفق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

12(

.ولجواثم:ب،أ

.(363-1362/)الزمانمراةذيل

نيتهم.منوكان:ب

شرهم.اللهفكفى:ب،أفيبعدها

.إيلبان:اسمهاليونينيعند

منكثيرخلقومعهبرزةبوطأةأقاموقدالعزيزعبدبنالناصرالشامسلطانالسنةهذهأولفيكانوقد:ب،أ

.والأمراءالجيوش

.بيبرسالدينركنالأميرمعهممنوكان:ب،أ

والكلمة.:ب،أ

ذلك.الناصرتنسمفلما:ب،أ

.المنصورةالقلعةإلى:ب،أ

مجمعفيأيضأوهو(4164/و)(2045/)العربيةالأمثالمعجمكتابيفيأوردتهقديمعربيمثل.مذرشذر

.(مذر)واللسان(1/927)الأمثال

.أيامثلاثةإلامضتفما:ب،أ
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المظفرالملكأنوذلكالحمدودله،جالوتبعينالتتارعلىالمسلمينبنصرةالبشارةجاءت

حتىكلهاالبلادنهبواوقد،ذكرنامابالشامفعلواقدالتتارأنبلغهلما(مصر)1صاحبقطز(الدينسيفأ

وقد،()2(غزةإلىوصلحتىمنهمهربقدوكانالعزيزبنالناصرملكهاأسرواوقد1،غزةإلىوصلوا

وليته،مصرإلىالرحيلعلىدمشقصاحبالناصرالملكعزم4(وقدإ،مصر)3(إلىالدخولعلىعزموا

إلىوصلوقد،الملوكوأبناءالأمراءمنوخلقحماهصاحبالمنصورالملكصحبتهفيوكان،فعل

حتىتقدميقولإليهوأرسل،مستحثينالمنصوروإلىإليهفأرسلللقائهالمظفرالملكوفيها،)5(قطية

صاحبقطزالمظفرالملكوأكرم،عليهينتصرأنوخافذلكمنفتخيلالتتارعلىواحداكتفانكون

إسرائيل،بنيتيهناحيةإلىراجعاكربلمصرالناصرالملكيدخلولم،لهووفاهببلدهووعدهحماة

لأجلمنهمخافولكنه،إليهصارمماعليهأيسركاندخلولو،مصرإلىمعهكانمنعامةودخل

ذهبوليته-البريةنحوفركبقلقولكنه،فيهااستمروليتهبهافتحصنالكركناحيةإلىفعدل)6(العداوة

وخربواأالأموالمن،هنالكماونهبواأوأتلفواالتتارفقصدته،الأعرابأمراءببعضواستجار-فيها

(كثيرأأخلقامنهمفقتلواالنواحيبتلكالتيالأعرابعلىوهجموا،والصغارالكباروقتلوا()7(الديار

نصففيحشارهمخيلعلىفأغاروا،ذلكبعدالعربمنهم)8(اقتصوقد،ونسائهمنسلهممنوسبوا

ولافرسامنهماستردواولاالغابرلهميدركوافلمالتتاروراءهمفساقت،بأسرهافساقوهاشعبان

صغيروهوالعزيزولدهمعوأرسلوه(1)0زيزيبركةعندأخذوهحتىالناصروراءالتتارزالوما،حمارا39(

كماالاتيةالسنةفيقتلهمحتىأسرهفيزالوافما،حلبعلىنازلوهوهولاكوخانملكهمإلىوأخيه

.سنذكره

علىعازمونوأنهم)11(المحروسةبالشامالتتارأمرمنكانمابلغهلماقطزالمظفرأنوالمقصود

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

لمصرية.الديارا:ب،أ

وحدها.بعن

المصرية.الديارإلىالدخولعلىوعزم:ب،أ

واحد.مدلولذاتلأنهاإثباتهامنفائدةأجدلمالنسخبينكبيرةخلافاتثمةسطورولعدةاللفظةهذهمن

البلدانمعجم.الفرماقربالرملوسطفيمصرطريقفيقرية:مفتوحةوياء،بالسكونثم،بالفتح:"قطية"

(/4378).

وبينهم.بينهمالعداوة:ب،أ

وحدها.طعن

استقصى.قدوأبنائهمنسائهممن:ب،أ

.الحمارولا:ب،أ

.زيزيبركةعندمنوأسروهأخذوهحتى:ب،أ

وحدها.طعن
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وأقدمإليهموبرزيبادروهأنقبل،هوأبادرهم،،)1(بالشامملكهمتمهيدبعدأمصرديارإلىالدخول

منمعهبمنأانتهىحتى،عليهالكلمةاجتمعتوقد)2(عساكرهفيفخرج،عليهيقدمواأنقبلعليهم

البقاعفيذاكإذوكان،كتبغانوينوعليهمالمغولعسكرلهواستيقظالشامإلى،المنصورةالعساكر

حتىبالمظفرلهقبللابأنهعليهفأشاروا،)4(الزكيابنوالمجيرحمص)3(صاحبالأشرففاستشار

علىاجتماعهم)5(فكان،إليهمالمظفروسارإليهفساروا،سريعايناجزهأنإلافأبى،هولاكويستمد

ودلهالنصرةفكانت،عظيماقتالافاقتتلوا،رمضانمنوالعشرينالخامسالجمعةيوم)6(جالوتعين

منوجماعةكتبغانوين()7(المغولأميرأوقتلهائلةهزيمةالمسلمونفهزمهم،وأهلهللإسلامالحمد

الإسلاميالجيشواتبعهم،الشمسياقولشالدينجمالالأميركتبغانوينقتلالذيإنقيلوقد،)8(بيته

الوقعة(هذهفيأالمظفرالملكمعحماةصاحبالمنصورالملكقاتلوقد،)9(موضعكلفييقتلونهم

منأسروقد،العسكرأتابكوكان،المستعربأقطايالدينفارسالأميروكذلك،أ(شديدا!.قتالا

صاحبالأشرفواستأمن،عنقهبضربالمظفرفأمرالعادلبنالعزيزبنالسعيدالملككتبغانوينجماعة

إليهوردالمظفرالملكفأمنه،كلهالشامعلىنائباهولاكوخانجعلهوقد،التتارمعوكان،حمص

بنعيسىالدينشرفللأميرسلميةوأطلق،وغيرهاالمعرةوزادهالمنصورإلىحماةردوكذلك،حمص

التتارالشجعانمنوجماعةالبندقداريبيبرس(الدينركنأالأميرواتبع،العربأميرمانعبنمهنا

السابعالأحديوم)11(منهمبدمشقمنوهرب،حلبإلىخلفهموصلواأنإلى،مكانكلفييقتلونهم

أيديهم،منالأسارىويستفكونفيهميقتلوندمشقمنالمسلمونفتبعهم،)12(رمضانمنوالعشرين

المؤمنونوفرحالقلعةمنالبشائردقفجاوبتهابلطفهإياهمجبرهعلىالحمدودلهالبشارةبذلكوجاءت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

12(

.المحروسبالشاممملكتهمتمهيدبعد:ب،أ

المصرية.بالعساكر:ب،أ

حتى.بهلكقبللابأنهبعضهمفأشارالمظفرلقاءفيالزكيبنالدينمجيروالقاضيحمصصاحب:ب،أ

الله.شاءإنالجزءهذامن685سنةوفياتفيالزكيابنترجمةسترد

اجتماعهم.فكانإليهفصمدوايناجزهأنإلا(فأبىتلتقيه):ب،أ

.الإشارةهذهإلالهاأشيرولن.مرةكلفيهكذاتردوهي،الجالوتوعين:ب،أ

وحدها.طعن

بنيه.منوجماعة:أ

.مارقكلوفيموضعكلفييقتلهم:ب،بارقكلوفيموضعكلفيفقتلهم:أ

عظيما.قتالا:ب،أ

منها.هربهموكان

أجدلمولذلك،واحدعامبشكلالمعنىولكنكثيربشكلالرواياتتختلفذلكبعدسطورولعدةاللفظةهذهمن

إثباتها.منفائدة
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اللهدينوظهروالمنافقينواليهودالنصارىاللهوكبتتأييداوأهلهالإسلاماللهوأيد،شديدافرحااللهبنصر

.كارهونوهم

وأحرقوهافيهامافانتهبواالصليبمنهاخرجالتيالنصارىكنيسةإلىالمسلمونذلكعندفتبادر

)2(وأحرق،ناراوقبورهمبيوتهماللهوملأ،النصارىإلىكثير!دوو)1(فاحترقتحولهافيماالناروألقوا

اليعاقبة.كنيسةبعض

.الصلبانعبدةمنكانكماالطغيانمن)3(منهميكنلمإنه:لهمفقيل،اليهودبنهبطائفةوهمت

بنمحمدالفخرلهيقالالناسأموالعلىللتتارمصانعاكانرافضياشيخاالجامعوسطالعامةوقتلت

وقتلوا،اللهقبحهالمسلمينأموالعلىلهمممالئامشرقياالطويةخبيثكان،الكنجيمحمدبنيوسف

بردلهوالحمدظلمواالذينالقومدابرفقطع(المسلمينعلىالممالئينأالمنافقينمنمثلهجماعة

العالمين.

،والجزيرة،الشام:المدائن)5(جميععلىالقضاءبولايةتقليداأرسلهولاكو)4(كانوقد

بنداربنعمرالدينكمالللقاضي،ذلكوغيروالأكراد(وميافارقينا،وماردين،والموصل

سنيبناللههبةبنيحيىبنأحمدالدينصدرالقاضيعنبدمشقالحكمنائبكانوقد.التفليسي)6(

بالميدانقرئالأولربيععشرينسادسفيالتقليدوصل)8(فحين،سنةعشرةخمسمدةمن)7(الدولة

سنيبنالدينصدر1(المعزولان)0القاضيانفسار،فاضلا)9(كانوقددمشقفيبالحكمفاستقلالأخضر

سنيلابنالزكيابنفخدع،حلب)12(إلىهولاكوخانخدمةإلى)11(الزكيبنالدينومحييالدولة

ابنوقدم،ببعلبكالدولةسنيابنفمات،ورجعابدمشقالقضاءوتولى،جزيلةأموالالهوبذلالدولة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.فاحترق:ط

وأحرقت.:ب،أ

.الطغيانمنظهرفيمامنهميكنلم:ب،أ

هولاكو.السلطان:ب،أ

.الشاممدائنلجميع:ب،أ

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن672سنةوفياتفيالتفليسيترجمةسترد

.658السنةهذهمنصفحاتبعدالدولةسنيابنترجمةسترد

وحين.:ب،أ

.الفضلاءمنوكان:ب،أ

.(المعزول):ب،أ

.الجزءهذامن668سنةوفياتفيترجمتهسترد

الحلبية.البلادإلى:ب،أ



355جالوتعشوقعة

البابعندالنسرقبةتحتسنانإبلخدمةفيوجلسفلبسهامذهبةوخلعةتقليدهومعهالقضاءعلىالزكي

،)1(كذلكوالحالةهناكالتقليدوقرئ،وجههاعنحاسرةسنانإبلزوجةالخاتونوبينهما،الكبير

اللهأقبح،راجعونإليهوإناللهفإنا،)2(الناسرؤوسفوقوالفضةالذهبنثرهولاكواسمذكروحين

.()3(والسلطانوالزوجةوالأميرالقاضيذلك

قبلعزلفإنه،القصيرةهذهمدتهفيكثيرةمدارسعلىاستحوذ)د(الزكيابنأن)4(شامةأبووذكر

معوالعزيزيةوالقيمريةوالركنيةوالفلكيةوالسلطانيةالعذراويةالمدةهذهفيفأخذ،الحولرأس

وأخذ،الشيوخومشيخةالأمينيةتدريسعيسىلولدهوأخذ،والعزيزيةالتقويةبيدهكانتااللتينالمدرستين

لأمهأخاهواستناب،لهلصاحبالبرانية!6(الشاميةوأخذ،المصريالعمادوهوأصحابهلبعضالصالحأم

:)7(شامةأبوقال.البرانيةوالشاميةالرواحيةوولاهالقضاءفيحبيشبنأسعدبنإسماعيلالدينشهاب

غيرها.وبينبينهايجمعلاأنواقفهاشرطأنمع

منبيديهوفيمافيهليستمرأموالاوبذل،القضاءفيسعى،المسلمينإلىوغيرهادمشقرجعتولما

فقرئ،الدولةسنيبنالدينصدربنبكرأبي)8(الديننجمبالقاضيعزلبليستمرفلم،المدارس

مشهدمنالكماليالشباكعندالقعدةذيمنوالعشرينالحاديفيالصلاةبعدالجمعةيومبالقضاءتوقيعه

ودخلوراءهمساقجالوتبعينالتتار)9(عساكرقطزالمظفرالملككسرولما.دمشقجامعمنعثمان

الملكحمصصاحبوأقر،كثيرادعاءلهودعواشديدافرحا)01(الناسبهوفرحعظيمةأبهةفيدمشق

إلىالحقوعاد،هولاكو)11(يدمنحلبواسترد،حماةصاحبالمنصوروكذلك،عليهاالأشرف

حلبعنالتتارليطردالبندقداريبيبرسالدينركنالأميريديهبينأرسلقدوكان،القواعدومهدنصابه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

كذلك.والحالهناك:ب،أ

.الناسرؤوسفوقمن:ب،أ

وحدها.طعن

.(502)الروضتينذيل

.استحوذأنهأيضأشامةأبووذكر:ب،أ

البرمانية.أخذوكذا:ب،أ

.(602)الروضتينذيل

القضاءفيليستمرجزيلةأموالاوبذلالدينمحييالقاضيسعىالمسلمينإلىالمملكةرجعتولما:ب،أ

الدين.لنجمالقضاءقليلاإلايستمرفلمالشهورهذهمدةفيعليهااستولىالتيوالمدارس

.المغول:ب،أ

به.الناسفر!:ب،أ

.التتارأيديمن:ب،أ
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وهوغيرهعليهااستنابالمسلمونوتسلمهامنهاوأخرجهمعنهاطردهمفلما،بنيابتهاووعده(ويتسلمها)1

الملكقتلواقتضتبينهماوقعتالتيالوحشةسببذلكوكان،)2(الموصلصاحبابنالدينعلاء

مصرإلىالرجوععلىعزمالشاممنالمظفرفرغفلما.بعدومنقبلمنالأمرودله،سريعاقطزالمظفر

بنالحسينبنالدينمجيروالأميرالكبير.)4(الحلبيسنجرالدينعلما!لأميردمشقعلىواستناب)3(

المصريةالديارإلىرجع)5(ثمالدولةسنيابنوولي،دمشققضاءعنالزكيابنالقاضيوعزل،آقشتمر

هيبته.شدةمنشزراإليهتنظرالأعيانوعيون،خدمتهفيالإسلاميةوالعساكر

البندقداريبيبرسالظاهر)6(الملكسلطنةذكر

إلى)7(وصل،مصرقاصداعادلماقطزالمظفرالملكالسلطانأنوذلك،الضاريالأسدوهو

فيالصلاةكثيرصالحارجلاكانوقد،هنالكفقتلوهالأمراءعليهعدا،والصالحية)8(الغرابيبينما

أستاذهابنعزلحينمنملكهمدةوكانت،)9(الملوكيتعاطاهمماشيئاولاالمسكريتعاطىولا،الجماعة

وجزاهاللهرحمه،سنةمننحواالقعدةذيأواخروهي،المدةهذهإلىالتركمانيالمعزبنعليالمنصور

علىالأمراءمنجماعةمعاتفققدالبندقداريبيبرسالدينركنالأميروكان.خيراوأهلهالإسلامعن

عندهفشفعالأمراءأولئكمعهوساق،أرنبخلفوساقدهليزهضربالمنزلةهذهإلىوصلفلما،قتله

بالسيوفالأمراءأولئكعليهوحملفأمسكهاليقبلهايدهفأخذ،فشفعهشيءفي)01(بيبرسالدينركن

إلىراجعينكزواثم،اللهرحمه)12(قتلوهحتىبالنشابورشقوهفرسهعنألقوه،،)11(بهافضربوها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

)11(

)12(

حلب.مدينةويتسلم

ذلك.البندقداريمعابر:ب،أ

.فاستنابالمصريةالديارإلىالذهابعلىالمظفروعزمالأمرودلهعاجلأسريعأالمظفرقتلاقتضتالتي:ب،أ

الله.شاءإن296سنةوفياتفيالحلبيسنجرترجمةسترد

المصرية.الديارإلىعادثمالدولةسنيبنالدينعلاءوولي:ب،أ

.البندقداريبيبرسالضاريالأسدوهوالظاهرةالملكسلطنةذكر:ب،أ

إلى.فوصلالمصريةالديارقاصدابالعساكرعادلما:ب،أ

البلدانمعجم.المسلكصعبوالصالحيةقطيةبينمصربطريقمعروفرمل:والغرابي،الغزالي:ط

(4/091).

.الملوكيتعاناهمماشيئاولاالشرابيتعاطىلا:ب،أ

.بيبرسركن:ب.البندقداريبيبرسالدينركن:أ

وحدها.طعن

عليه.أجهزواحتى:ب،أ
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ركن:فقالوا)2(؟قتلهمنبعضهمفقال،بالخبر)1(هناكمنفأخبروا،مصلتةالسيوفوبأيديهمالمخيم

الأمراءحارقتللماوقيل،إذاالملكأنت:فقالوا)3(،نعمفقال؟قتلتهأنت:فقالواا،بيبرسالدين

سريعا،غيرهأصابمايصيبهوأن،ذلكغائلةيخشىمنهمواحدكلوصار،الملكيولونفيمنبينهم

نأأرادواولكن،المقدمينأكابرمنهويكنولم،)4(البندقداريبيبرسبايعواأنعلىكلمتهمفاتفقت

الطبولوضربتالبشائرودقت،وحكمالمملكةسريرعلىفجلس،الظاهرالملكولقبوه،فيهيجربوا

واستعاناللهعلىوتوكلمشهودايوماوكان،يديهبينالشاوشيةوزعقت،الشبابة)5(وصفرتوالبوقات

وقطعوعدلفحكم،كرسيهاعلىوجلسالجبلقلعةفدخل،خدمتهفيوالعساكر)6(مصردخلثم،به

الشديدالوقتهذافي)8(إليهاحتياجهملشدةللناساللهأقامهشجاعاشهما)7(وكان،وعزلوولىووصل

منيفلحلماللقبهذاإن:الوزيرلهفقال،القاهربالملكنفسهلقب)9(أولاوكان،العسيروالأمر

بهولقب،عيناهوسملتخلعحتىأيامهتطلفلمالمعتضد)11(بنالقاهربهتلقب:به)01(تلقب

يرىمنمسكفيشرعثم،الظاهرالملكإلىحينئذعنهفعدل،فماتفسمالموصلصاحبالقاهر)12(

جيشهعلىجرىمابلغهلماهولاكوخانكانوقد.)13(الملكمهدحتىالأمراءأكابرمنرئاسةنفسهفي

أيديمنالشامليستعيدواكثيرينمعهالذينجيشهمنجماعةأرسلجالوتبعينالمسلمينمن

الهزبرإليهمنهضأنهوذلك،خاسرينخائبينإليهفرجعوايشتهونماوبينبينهمفحيل،)14(المسلمين

والمعاقلالثغورلحفظوجهكلفيالعساكروأرسلدمشقفقدم،الظاهرالملك(البائر)15والسيفالكاسر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

هنالك.من:ب،أ

.فقال:ب،أ

له.فقيل:الرقمينمكان:ب،أ

وأنهذلكغائلةمنيخشىمنهمواحدكلوصارعليهميملكواأنبينهمفيماحارواالأمراءقتلهلماوقيل:ب،أ

.البندقداريبيبرسالدينركنالأميربايعواأنعلىكلمتهماتفقتثمسريعايقتل

الشاووشية.وزعقتالشغابة:ط

المصرية.الدياربالعساكردخلثم:ب،أ

مكانه.ووصلوقطعوعزلوحكم:ب،أ

إليه.محتاجاكفؤاللهأقامه:ب،أ

لقب.قدأولاوكانالضيقوالحالالشديدالوقتهذافي:ب،أ

به.يلقبمنيفلحلا:ط(

.(3)زامباور.تحريفوهو؟المعتمد:ط(

القاهر.بهوتلقبوسملخلعحتى:ب،أ(

شهيد.شيءكلعلىواللهيريدكماالملكمهدحتى:ب،أ(

.الإسلامجيشأيديمنليستعيدوهالشامبلادإلىجيشهمنكثيرةجماعةأرسل:ب،أ(

الظاهر.المؤيدالملكالسلطانالباتروالسيفالكاسرالهزبرإليهمنهدأنهوذلكخاسرونخائبونوهمورجعوا:ب،أ(
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،شمرتقدوالسواعد،تغيرتقدالدولةووجدوا،)2(إليهالدنوعلىالتتاريقدرفلم،)1(بالأسلحة

حصلت،قدوالنبال،وترتقدوالقسي،اعتقلتقدالخطيةوالرماح،سلتقدالبواتروالسيوفأ

قدبهورحمته،تنزلتقدالشامبأهلاللهوعناية،حصلتقدوالطبول،ضمرتقدوالخيول

،(أذنابهاعلىاالقهقرى)4(راجعينوكروا،أعقابهمعلىشياطينهمنكصتذلكفعند،()3(تداركت

الأميردمشقعلىاستناباللهرحمهقطزالمظفرالملككانوقد.الصالحاتتتمبنعمتهالذيدلهوالحمد

وتسمىنفسهإلىودعاالقلعةدخلالمظفرمقتلبلغهفلما،الأتراكأحدالحلبيسنجر)5(الدينعلم

فدعا،الحجةذيمنالسادسالجمعةيوملهخطبالظاهرللملكالبيعةجاءتفلما،المجاهدبالملك

كماالبينمنهذاالمجاهدارتفعثم،معاباسمهماالسكةوضربتثانياللظاهرثمللمجاهدأولاالخطيب

.)6(سيأتي

ابنالناصرللسلطانالشام)7(كانتالسنةهذهأول!أنوهي،عجيبةأمووالعامهذافياتفقوقد

قطزللمظفرصارترمضانآخرفيثم،التتارملكلهولاكو)9(صارتصفرمن)8(النصففيثم،العزيز

علمأالمجاهدالملكدمشقفيشركهوقد،1()بيبرسللظاهرصارتالقعدة(ذياأواخرفيثم

ثم،)11(الدينصدرالدولةسنيلابنبالشامأولهافيالقضاءكانوكذلك،(ذكرناكمااسنجر(الدين

الدولة.سنيابنالدينلنجمثم)13(الزكيلابنثم()12(هولاكواجهةمنالتفليسيعمرللكمالصار

شوال!فيفعزل،متطاولةسنينمنالحرستاني)14(بنالدينعماددمشقجامعخطيبكانوكذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)هـا

11(

12(

13(

14(

والجحافل.التامةبالأسلحةوالمعاقلالثغورلحفظجانبكلمنالجيوشوأرسل:ب،أ

عليه.القدومولا:أفيبعدها

نزلت.قدبهمورحمتهحصلتقدوأهلهبالشاماللهوعناية:طفيالحاصرتينبينمامكان

تتمبنعمتهالذيدلهوالحمدأذنابهاعلىالقهقرىراجعةوكرتأعقابهاعلىشياطينهمنكصتذلكفعند:ب،أ

.المماتوبعدالدنياالحياةهذهفيالمسراتوتكملالصالحات

.الجزءهذامن296سنةوفياتفيالحلبيسنجرترجمةسترد

وتفصيله.بيانهسيأتيماعلى:ب،أ

للناصر.بالشامكانتأولهاأنوهو:ب،أ

المنتصف.في:ب،أ

.لهولاكوقان:ب،أ

الظاهر.الملكالسلطانممثلةإلىانتقلتالقعدة:ب،أ

الدولة.سنيبنالدينصدر:ب،أ

وحدها.طعن

الزكي.بنالدينلمحييثم:ب،أ

.662سنةوفياتفيالحرستانيابنترجمةسترد
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منها.القعدةذيأول!فيالحرستانيالعمادأعيدثم،مجيداقارئاصيناوكان،الأسعرديبالعمادمنها)1(

.يريد)2(ماويحكميشاءمايفعلالأموربيدهمنفسبحان

:)3(الأعيانمنتوفي:وفيها

بن)"(الحسنبناللههبةبنيحيىبنأحمد)4(الدولةسنيبنالعباسأبوالدينصدرالقضاةقاضي

سنيبنالعباسأبوالدينصدرالقضاةقاضي،الخياطبنصدقةبنيحيىبنعليبنمحمدبنيحيى

الشافعي.الدمشقيالتغلبيالدولة

الخمسمئة،حدودفيدمشقملوكلبعض7(قاضياكانالمذكوريحيىبن)6(الحسنهوالدولةوسني

ذريته.علىأوقافوله

صدقةبنيحيىبنعليبنمحمدبنأحمداللهعبدأبووهوالديوانصاحبالشاعرالخياطوابن

الدولة.سنيعمهوالتغلبي

،طبرزد)01(وابنالخشوعي)9(وسمع،وخمسمئةوخمسينتسعسنة)8(الدينصدرالقاضيولد

مشكوربالمذاهبعارفا(فاضلاأوكان،وأفتىمدارسعدةفيودرسوحدث،وغيرهم)11(والكندي

أعلم.فالله،ويذمهمنهينال!()12شامةأباالدينشهابالشيخولكن،السيرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

12(

السنة.هذهمن:ب،أ

.يسألونوهميفعلعمايسأللايريدماويحكميشاءمايفعلالأمربيده:ب،أ

.الأعيانمنفيهاتوفيوممن:ب،أ

وتاريخ(386-1385/)الزمانمراةوذيل(256)الروضتينذيلفي-الدولةسنيبنالدينصدر-ترجمة

(355)الأعلاموفياتإلىوالإشارة(5442/)والعبر(275)الأعلامبوفياتوالإعلام(4/1873)الإسلام

.(7554/)الذهبوشذرات(1/561)والدارس(1/485)الإسنويوطبقات

.مصادرهفيلماموافقوهوالأصلينعنهناوما،تحريفوهو؟الحسين:طفي

تحريف.؟الحسينالدولةوسني:ط

كاتبا.وكان:ب،أ

الدولة.سني:ط

عساكرابنسمع.الدمشقيالخشوعيطاهربنإبراهيمبنبركاتبنإبراهيمإسحاقأبوالدينزكيهوالخشوعي

الروضتينذيلفيوترجمته.064سنةتوفي.البرزاليالدينزكيانتقاهامشيختهولهفأكثروعدةصابروابن

.(23521/)النبلاءأعلاموسير(5164/)والعبر(172)

.الجزءهذامن657سنةوفياتفيترجمتهتقدمت

.613سنةوفياتفيترجمتهتقدمت

.(602)الروضتينذيل
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عزلحينفسافرالسنةهذه)1(إلىواستمروأربعينثلاثسنةاستقلالابدمشقالحكموليوقد

الزكيابنفولىحلبأخذلماهولاكوإلى،)2(الزكيبنالدينمحييوالقاضيهوالتفليسيبالكمال

اللهعبدالشيخعندودفنبهافماتمتمرضوهوفقدمهابعلبكالدولةسنيابنواختار)3(،القضاء

شمسوالدهعلىيثنيالأشرفالملككانكماعليهيثنيالناصرالملككانوقد،اليونيني)4(

صدرالقضاةقاضيبنبكرأبا)6(الديننجمولدهالقضاءولىبيبرسالظاهرالملكاستقرولما.)5(الدين

وباللهبيانهسيأتيماعلىخلكانبابنوثنىسنةبعدعزلهثم،الزكيابنوعزلبدمشقالقضاءالدين

الدروسبطالةالمشمشزمنفي)7(أحدثالذيهوهذاالدولةسنيبنالدينصدروالقاضي.المستعان

هذهالناسفبطل)8(الدرسإلىالوقتذلكفيالنزولعليهيشقفكان،السهمبأرضبستانلهكانلأنه

أيامفيالبساتينأصحابسيماولا،والبطالةالراحةتؤثرإنماوالنفوس،ذلكفي)9(واتبعوهالأيام

.القضاةسيماولاالأيامتلكفيالشهواتوكثرةالفواكه

توفيوفيها

بنأرسلانبنأرتقالمنصوربنغازيإيل)12(الديننجم،)11(ماردينصاحبالسعيد)01(الملك

.)14(أرتقبنغازيأيلبنتمرتاش(بن)13ألبيبنغازيإيل

الدينصلاحالملكبنشاه)15(تورانقلعتهفيوقعوقد،يوماملك(معظماأشجاعاوكان

2(

3(

4(

6(

7(

8(

9(

2(

3(

.بفياللفظةوليست.مدةإلى:ط

الزكي.وابنهوسافروقد:طفيبعده

.فاختارالزكيابنتولىوقدعندهمنعاداثم:ب،أ

الجزءهذامن176سنةوفياتفي-اليونينياللهعبد-ترجمةتقدمت

.(1/475)الإسنويطبقات.الدولةسنيبنالدينشمسالقضاةقاضي:ب،أ

الدين.نجمالقاضيولدهولىالظاهرالملكالسلطانأمراستقرولما:ب،أ

تحريف.(حدت):ط

.المدارسإلىوالنزولالمشمشمفارقةعليهيشق:ط

ذلك.فيفاتبعوهالأيامهذهللناسفبطل:ب،أ

السعيد.الملكماردينصاحب:ب،أ

709/)الزاهرةوالنجوم(14/876)الإسلاموتاريخ(1/378)الزمانمراةذيلفي-غازيإيل-ترجمة

.(01/27)بالوفياتوالوافي(635)الأعيانوفياتإلىوالإشارة،(202و

.غازيإيلبنالديننجم:ط

السني.:ط

ارتثى.:ط

.شاهتورانقلعتهفييوماملك:أ



163هـ658سنةوفيات

حلبعلىدمشقصاحبالناصربنالظاهربنالعزيزبنالناصر)1(للملكنائبااكانأيوببنيوسفا

شديدةمحاصرةبعدتسلمهاثم،شهرمدةالمغولأيديمنحلبحصنوقد،ادمشقتملكحتىا

.دارهبدهليزودفنالسنةهذهفيوفاتهكاثتاثما0صلحا

قتل:وفيها

.أيوببنبكرأبي)3(العادلالملكبنعثمانالعزيزبنحسنالسعيد)2(الملك

كانالتتارجاءتفلما،)4(البيرةبقلعةوحبسمنهأخذتاثم،أبيهبعدوبانياسالصبيبةصاحبكان

قطزالمظفراالملكايديبينإلىأسيرأ53(بهأتيجالوتعينوقعةكانتفلما،بلادهعليهوردوامعهم

المسلمين.علىوناصحهمالتتارسراقوج)6(لبسقدكانلأنه،عنقهفضرب

بنمحمدبنطاهربنالرحمنعبدبنالحسنبن(الرحمنعبدأبنالرحيمعبدبن)7(الرحمنعبد

الشافعي.الحلبيالعجميابنالدينشرف،)8(طالبأبوعليبنالحسينبنمحمد

دخلتحين)9(توفي،بهاودفنبهامدرسةووقفبالظاهريةدرس،بحلبوالرئاسةالعلمبيتمن

الله.رحمهماتحتىفتشنجالشتاءفيبارداماءعليهوصبوافعذبوه،صفرفيحلبالتتار

أيبك،الدينعزاالمعزمماليكأخص،التركيالدينسيفاللهعبدبنقطز)01(المظفرالملك

الديننورولدهتوليةفيقامالمعزأستاذهقتللما.الكاملبنأيوب1()1(الصالحمماليكأحد،التركماني

.(7532/)والنجوم(23402/)النبلاءأعلامسيروانظرالظاهر:ط(1)

الإسلاموتاريخ.تحريف:الحسين:فيهواسمه(367-1366/)الزمانمرآةذيلفي-السعيدالملك-ترجمة)2(

.(655-7505/)والشذرات(729/)والنجوم(356)والإشارة(5542/)والعبر(41/878)

.العادلبنالعزيزعبدبنحسن:ط)3(

تحريف.وهو؟المنيرة:ط(4)

.أسيراالوقعةبعدجاء:ب،أ()5

.التتارعندالرأسلباس:سراقوج.(1/277)الجمانعقدوفي.سرقوس:العبروفي.سرقوج:ط6()

النبلاءأعلاموسير(355)والإشارة(5/247)العبر(14883/)الإسلامتاريخفي-العجميابن-ترجمة)7(

.(7705/)الذهبوشذرات(719/)الزاهرةوالنجوم(23348/)

طالب.أبيبن:ط)8(

وفاته.وكانت:ب،أ)9(

والعبر(41/887)الإسلاموتاريخ(384-1/937)الزمانمراةوذيل(012)الروضتينذيلفي-قطز-ترجمة(01)

وفوات(356)والإشارة(275)الأعلاموفياتفيوالإعلام(102-23002/)النبلاءأعلاموسير(5472/)

المحاضرةوحسن(98-772/)الزاهرةوالنجوم(8/277)السبكيوطبقات(302-3102/)،الوفيات

.(805-7705/)الذهبوشذرات(238-93/)

مصر-ثمدمشقثمكيفاوحصنوسنجارحرانملك:العادلبنمحمدالكاملبنأيوبالديننجمالصالحالملك(1)1
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إلىودعافعزلهأستاذهابنلصغر)2(الكلمةتختلفأنخافالتتاربأمرسمعفلما،علي)1(المنصور

نصرةيديهعلىاللهفقدر)3(التتارإلىسارثم،تقدمكماوخمسينسبعسنةالقعدةذيفيفبويع،نفسه

وكانأوأهلهللإسلام4(ناصحاالخيركثيربطلاشجاعاكانوقد،،جالوتبعينأ،ذكرناكماالإسلام

.،)3(كثيرالهويدعونيحبونهالناس

الوشاقيةمنالراهنةالساعةفيأحدايجدولمجوادهقتلجالوتبعينالمعركةيومكانلماأنهعنهذكر

وهو،المعركةفيعمالوالقتال،ثابتاالأرضعلىاكذلكأواقفاوبقيفترجل،النجائبمعهمالذين

ليركبنهاالسلطانعلىوحلففرسهعنترجلالأمراءبعضراهفلما،)6(القلبمنالسلطانموضعفي

الوشاقيةجاءتهحتىكذلكيزلولم.نفعكالمسلمينلأحرمكنتما:الأمير)7(لذلكوقالفامتنع

راكالأعداءبعضأنفلو؟فلانفرسركبتلالمخونديا:وقالالأمراءبعضفلامه،)8(فركببالخيل

برفلهالإسلاموأما،الجنةإلىأروحفكنتأناأما:فقال،بسببكالإسلاموهلك)9(لقتلك

ولم،غيرهميحفظهمنللإسلامفأقام،الملوكمنخلقاعدحتىوفلانوفلانفلانقتلقد،يضيعهلا

الله.رحمه.الإسلاميضيع

صاحبالمنصورومعه،وغيرهمالبحريةالأمراءكبارمنخلق(1)0خدمتهفيمصرمنسارحينوكان

هذهفيسماطمد)11(فيتتعنىلالهيقولحماةصاحبإلىفأرسل.الملوكأبناءمنوجماعةحماة

فيذكرناكما()13عدوهمعاجتماعهوكان،العجلوالعجل،يأكلها)12(لحمةالجنديمعوليكن،الأيام

فيالجمعةيومكانتبدروقعةفإن،عظيمةبشارةوهذه،الجمعةيومرمضانمنالأخيرالعشر

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

.(97)القلوبوترويح(7114/)والشذرات(6363/)والنجوم(183)الروضتينذيل.647سنةمات

علي.الديننورالمنصورأستاذهابنتوليةفيقامالعزأستاذهقتللماإنهثم:ب،أ

ابن.صخربسبب:ب،أ

فجعل.:ط

بمعنى.وهما.ممالئا:ب،أ

يحبونه.وهم:ب،أفيالحاصرتينبينما

القلب.منالسلطنةوموضعالمعركةمحلفيثابتا:ب،أ

كنت.ماوقالالسلطانفامتنعليركبالسلطانعلىوحلف:ب،أ

فركب.الوشاقيةجاءتحتى:ب،أ

لقتلك.الأعداءبعضراككانفلو:ب،أ

خدمته.فيالمصريةالديارمنساقحينوكانالإسلاماللهيضيعفلم:ب،أ

.سماطبمدتتعنىلا:ب،أ

سولقة.فيلمة:ب،أ

.بعدوه:ب،أ
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وأرسل،الأمورورتبالعدل!بهاأقامشوال!فيدمشققدمولما.الإسلامنصرفيهاوكان،)1(رمضان

،(()المصلحةمنرآهلماأيففلمبنيابتهاووعده،حلب)2(عنويطردهمليخرجهمالتتارخلفبيبرس

بين)4"فقتلوهبيبرسمعالأمراءعليهتمالأمصرإلىعادفلما،ذلكبسبببينهماالوحشةفوقعت

فغيبهقبرهإلىبعثالملكمنالظاهرتمكنفلما،يزارقبرهوكان،بالقصرودفنوالصالحية)5(الغرابي

الله.رحمهالقعدةذيمنعشرسادس()آالسبتيومقتل،ذلكبعديعرفلاوكان،الناسعن

عن!97،غانمبنالدينعلاءالشيخعنالمراةعلىالذيلفياليونيني)7(الدينقطبالشيخوحكى

(السلطانأمعكنالما:قال!،دمشقصاحبالناصرأيامفيالسركاتبالأثيربنأحمدالدينتاجالمولى

،السلطانعلىذلكفقرأت،بمصر+(الملكتولىقدقطزأنبخبرالبريديةجاءتبرزةبوطأةالناصر

جاءكمليفقال!الأجنادبعضلقينيعنهخرجتفلما:قال!،بهذافأخبرهموفلانفلانإلىاذهب:فقال!

واللهبلىفقال!؟بهذاأنتيدريكوماعلمهذامنعنديما:فقلت؟تملكقدقطزبأن1(مصر)0منالخبر

قملعليهوكانصغيروهوأخدمهكنت:(1فقال!)1؟هذاتعلمأينمنفقلت،التتارويكسرالمملكةسيلي

؟)12(المصريةالديارملكتإذاأعطيكتريدإيشويلك:يوماليفقال!،وأذمهوأهينهأفليهفكنتكثير

الديارتملكأنت:ليوقال!المنامفي!ي!اللهرسول!رأيتلقد(واللهأ:فقال!؟مجنونأنتلهفقلت

أريد-صادقاوكان-حينئذلهفقلت،فيهشكلاحق!ي!اللهرسول!وقول!،التتار)13(وتكسرالمصرية

المصريينكتبهذهقلتهذاليقال!فلما:الأثيرابنقال!.أبشرنعمفقال!،(فارسا)14خمسينإمرةمنك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

.عزيزانصراالإسلامنصرولهذارمضانشهر:أ

حلب.عنويخرجهميطردهمالتتارخلفالبندقداريبيبرسالدينركنوأرسلذكرناكماالأمورورتب:ب،أ

وحدها.طعن

.الأمراءمنوغيرهالبندقداريعليهتمالأمصرإلىقطزالمظفرعادولما:ب،أ

.صفحاتقبلبهاالتعريفتقدم

السبت.يومفيمقتلهوكانذلكبعديعرفلافكان:ب،أ

.(382-1/381)الزمانمرآةذيل

تحريف.وهو.غايم:ب،أفي

المصرية.بالديارالسلطنةتولىقدقطزالمظفربأنيخبرونالبريديةجاءت:ب،أ

المصرية.الديارمنالخبرجاءكمليفقالالأجنادبعضلقينيهذهمنخرجتفلما:ب،أ

.قالهذاتعلمأينمنفقلتالتترويكسرالمملكةسيليإنهواللهبلى:ب،أ

المصرية.الديارتملكتإذاأعطيكأنتريدإيشويلك:ب،أ

التتر.:ب،أ

.النحويالسياقيخالفوهو:فارس:أ



هـ658سنةوفيات364

الديارناحيةإلىالناصررجعولما،)1(كذلكوكان،التتارليكسرنواللهفقال،السلطنةتولىقدبأنه

منجملةفيالحاكيالأميرهذاكانالشاميةالجيوشأكثرودخلهاعنهاورجعدخولهاوأرادالمصرية

الدينجمالالأميروهو،بالوعدلهووفى،فارساخمسينإمرةالمظفر)2(فأعطاه،دخلها

المظفر،عنأخبرنيكانبما)4(فذكرنيتأمرأنبعدبمصرفلقيني:الأثيرابنقال.البركخاني)3(

رأىلماأنهعنهرويوقد.البلادعنوطردهمفكسرهمذلكإثرعلىالتتاروقعةكانتثم.فذكرته

وتهبالظلالوتفيءالشمستزولحتىتقاتلوهملا:معهالذينوالجيوشللأمراءقالالتتارعصائب

تعالى.اللهرحمه،صلاتهمفيوالناسالخطباءلناويدعو،الرياح

الله.لعنهالشامبلادعلىهولاكونائبكتبغانوينهلك:وفيها()د(كتبغانوينأ

إلىالعجمبلادأقصىمنهولاكولأستاذهفتحقدالخبيثهذاوكان،الافعشرةأمير)6(يعنينوينومعنى

لمأشياءللمسلمينحروبهفييعتمدهذاكتبغاكاناقدوأ،هولاكوجداالكبيرأخانجنكيزأدركوقد،الشام

البلدذلكأهلمنويطلب،يليهالذيالآخرالبلدإلىالبلدهذامقاتلةساقبلدافتحإذاكان،إليها)7(أحديسبقه

الحصار)8(مدةفتقصر،عليهموالأشربةالأطعمةتضييقفيمقصودهحصلفعلوافإن،إليهمهؤلاءيؤواأن

همالذينالمقاتلةبأولئكقاتلهمعندهمإيوائهممنامتنعواوإن،أقواتهممنالبلدأهلعلىضاقلما)9(عليه

فإن،المقاتلةتلكيفنيحتىبهؤلاءأولئكأضعفقدكانوإلاالفتححصلفان،ذلكقبلفتحهالذيالبلدأهل

وكان.سريعايفتحهمحتىوضعفهمالبلدأهلوتجماأصحابهراحةمعوأصحابهبجندهقاتلهموإلاالفتححصل

وأولادكمنساءكمونسبياخركمعنفنقتلكمعنوةنأخذكمأنفنخشىقلقدماءكمإن:يقولالحصنإلىيبعث

نحتاجفلاكثيرعندناالماءإن:لهفيقولون،قسرانأخذكمأنقبلصلحافافتحوا،مائكمذهاببعدبقاؤكمفما

ابعث:فيقولون،عنكمانصرفتكثيراكانفإنعليهيشرفمنعنديمنأبعثحتىأصدقلا:فيقول.ماءإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.قالكماكذلكفكان:ب،أ

.فأمره:ب،أ

المؤلف.مصدرالزمانمرآةذيلعنهناوما.التركماني:وط،خانيالبركة:وب،التركخاني:أ

فذكرني.يأمرأنبعدالمصريةبالديارفلقيني:ب،أ

الزاهرةوالنجوم(356)والإشارة(482-5347/)والعبر(41/988)الإسلامتاريخفي-كتبغانوين-ترجمة

(/709).

.أي:ب،أ

.أبداأحديسبقهلمأشياءوالعراقخراسانوببلادللمسلمين:ب،أ

حصارهم.مدةبتقصير:ب،أ

الخلافإثباتفيأجدولم،واحدالمؤدىولكنب،أالأصلينفيكثيرامختلفاليونينيقولإلىاللفظةهذهمن

.فائدةكبير
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أعياهالذيالحصندخلوافإذا،سمامحشوةمجوفةرماحمعهمجيشهمنرجالافيرسل،عليهيشرفمن

الماءذلكفيويستقرالسمذلكفينفتح،قدرهويعرفونيفتشونهأنهمعلىالرماحبتلكالماءذلكساطوا

يميلوكانأسنقدكبيراشيخاوكان.قبرهمعهتدخللعنةاللهلعنهيشعرونلاوهمهلاكهمسببفيكون

.الياساقفيجنكيزخانحكممنالخروجيمكنهلاولكنالنصارىدينإلى

لحيةلهحسناشيخاوكان،قلعتهاحاصرحينببعلبكرأيتهوقد:اليونينيالدينقطبالشيخقال

.السطوةشديدمهيباوكان،بأذنهخلفهمنيعلقهاوتارة،الدبوقةمثلضفرهاقد،أرقيقةمسترسلةطويلة

دكانافدخلالغربيالبابمنخرجثم،منهاالقلعةليتأملالمنارةفصعد)1(الجامعدخلوقد:قال

أصحابهبعضمسحهحاجتهمنفرغفلما،العورةمكشوفوهوإليهينظرونوالناسحاجتهفقضىخرابا

.)2(واحدةمسحةملبدبقطن

الأبيةنفسهحملتهثم،يفعلماذاوحارأمرهفيتلوممصرمنبالعساكرالمظفرخروجبلغهولما:قال

المسلميناللهأيدثمفكسرهاالميسرةعلىيومئذفحمل،)3(عادتهجاريعلىمنصورأنهوظن،لقائهعلى

أميرهموقتل،أبداتجبرلاهزيمةفهزموهمالتتارعلىصادقةحملةفحملواالمعركةفيوثبتهم

.ء.)4(..
أهرب:لهفقالقطزالمظفريديبينفاحصر،حسناشاباوكان،ابنهوأسرالمعركة!يلوين-

المظفرتحققهفلما،وبكىصرخابنهرآهفلما،القتلىبينفوجدوهفطلبوه،يهربلاإنهقال؟أبوك

ولمقالكماكانوهكذا،سعدهمذهبوبقتلهالتتار)د(سعادةهذاكان.طيباأنام:قالثمتعالىدلهسجد

آقوشالأميرقتلهالذيوكان،رمضانمنوالعشرينالخامسالجمعةيومقتلهوكان،أبدابعدهيفلحوا

الله.رحمه)6(الشمسي

بنا)8(اللهعبدبناأحمدبنمحمدهو،الحافظالبعلبكيالحنبلي،اليونيني)7(الفقيهمحمدالشيخ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

أ،ب:فقصد.

.واحدةمسحةلبدبقطنبعضهممسحهفرغولما:ب،أ

يتنصرأنهوظنلقائهمعلىالأبيةنفسهحملتهثمأمرهفيتلومالمصريةبالعساكرإليهالمظفربروزبلغهولما:ب،أ

عادته.كانتكما

كتبغانوين.وقتلأبداتنجبرلاهزيمةفهزموهمالتترعلىصادقةحملةفحملواوثبتهم:ب،أ

التتر.سعادةهذاكانطيبأنام:قالالمظفرتحققهفلما:ب،أ

الشمسي.آقوشالدينجمالالأميرالمعركةفيكتبغانوينقتلتولىالذيوكانتعالىاللهلعنهرمضانمن:ب،أ

988(/41)الإسلاموتاريخ(043-1942/)الزمانمرآةوذيل2()70الروضتينذيلفي-اليونينيمحمد-ترجمة

بالوفياتوالوافي(49431/)الحفاظوتذكرة(275)الأعلامبوفياتوالإعلام)356(والإشارة(248)5/والعبر

.(95-758/)الذهبوشذرات(2356/)الأرشدوالمقصد(2926/)الحنابلةطبقاتوذيل(2112/)

وحدها.طعن
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،الصادقجعفربنإسحاقبنالحسينبنمحمدبنمحمدبنمحمدبنعليبنأحمدالرجالأبيبنعيسى

قالوالدهأنوأخبرهعليالحسينأبيالأكبرأخيهخطمناليونيني)1(الدينقطبالشيخالنسبةهذهنقلكذا

.)2(الصدقةقبولمنليخرجالموتعندهذالهذكروإنما:قال،الصادقجعفرسلالةمننحن:له

ولد،الناسكالعابدالبارعالمفيدالحافظ)3(الفقيهالدينتقيالحنبلياليونينيالحسينأبيبناللهعبدأبو

المقدسي(1)!1(الغنيعبدوالحافظ)؟(والكندي(وحنبلا)!الخشوعي)4"وسمع،وخمسمئةوسبعينثنتينسنة

عبدالشيخوكان،بهفانتفعاليونيني)9(اللهعبدالشيخولزم،)8(الموفقاالشيخاعلىوتفقه،عليهيثنيوكان

البطائحي،اللهعبدشيخهشيخمنالخرقةلبسوقد،(الشرعيةأالفتاوىفيبهويقتديويقدمهعليهيثنيالله

االإمامامسندمنصالحةقطعة)01(وحفظ،والواوبالفاءالصحيحينبينالجمعوحفظالحديثعلمفيوبرع

بفنونهينتفعونالناسوكان،حسنامليحاوكتب،الكنديالتاجعنأخذها)11(،العربيةيعرفوكان،أحمد

.الملوكعندعظيمةوجاهةلهحصلتوقد،الحسنة()12الطردتىعنهويأخذون،الكثيرة

)13(بالقلعةالأشرفالملكعندمرةتوضأ

الأرضعلىوبسطهاتخفيفته)14(السلطاننفض

.ذلك)ص!1(ففعلعليهابرجليهيطأأن

الوضوءمنفرغفلما،الزبيديعلىالبخاريسماعحال.

بدولاطاهرةأنهالهأ()آالسلطانوحلف،عليهاليطأ"أ)د

.(على)السادسجدهإلىفيهنسبةوينتهي(1942/)الزمانمراةذيل

.الصدقاتقبولمنليتحرجالموتعندهذاقالوإنما:ط

.مكررةوهي.الحنبليالفقيه:ط

.صفحاتقبلالخشوعيترجمةتقدمت

.الجزءهذامن465سنةوفياتفيحنبلترجمةتقدمت

.الجزءهذامن613سنةحوادثفيترجمتهتقدمت

.الجزءهذاسبقالذيالجزءمن565سنةوفياتفيالمقدسيالغنيعبدترجمةتقدمت

.الجزءهذامن062سنةوفياتفيترجمتهتقدمت

هذامن617سنةوفياتفياليونينياللهعبدترجمةتقدمت.بهوانتفعاليونينياللهعبدالشيخصحبةولزم:ب،أ

.الجزء

وحدها.طعن

ذلك.أخذ:ب،أ

الطريقة.:ب،أ

بالقلعة.عندهوهو:ب،أ

تخفيفه.:ب،أ

.البلاطعلى:ب

وحدها.طعن

ذلك.ففعلرجلهيطأأن:ب،أ
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يذكروجعل)1(السعادةلدارالأشرفوتحولالقلعةفأنزلهدمشقالأشرفأخيهعلىالكاملوقدم

بطاقةبعلبكإلىإليهفأرسل،أراهأنأحب)3(:)2(الكاملفقال،الفقيهالشيخمحاسنللكامل

)5(فجرت،العلممنشيئاوتذاكراوتحادثاإليهالكاملفنزل،السعادةدارإلىفوصلواستحضره)4(

فأمرحجرينبينرأسهافرض،اليهوديقتلهاالتيالجاريةحديثذكروجرى،بالمثقل)6(القتلمسألة

،"فاعترف"مسلمصحيحفيالفقيهالشيخفقال.يعترفلمإنه:الكاملفقال،)7(بقتله!ي!اللهرسول

مجلداتخمسفأحضرالكاملفأرسل،ا)8(فيههذاأجدولمامسلمصحيحاختصرتأناالكاملفقال

الشيخوأخذ،اخر)9(موسكبنالدينوعماد،آخروالأشرف،مجلداالكاملفأخذ،لمسلماختصاره

وسرعةاستحضارهمنالكاملفتعجب،الفقيهالشيخقالكماالحديثوجدفتحهمافأول،مجلداالفقيه

إنه:الكاملوقال،بعلبكإلىسريعاالأشرففأرسله،المصريةالديارإلىمعهيأخذهأنوأراد،كشفه

.كثيراذهباالكامللهفأرسل،شيئاببعلبكيؤثرلا

ولا،هذامنأكثرالمالبيتفيليأنا:ويقولالملوكبريقبلوالديوكان:الدينقطبولدهقال

ذلكمن(شيئااإليهمويرسل،ونحوهمأكولهديةيكونأنإلاشيئاالوزراءمنولاالأمراءمنيقبل

.والاستشفاءالتبركسبيلعلىفيقبلونه

بقريةكتابالهكتبالأشرفأنلهوذكر،كثيرةالمالمنسعةلهوصار،)01(وأثرىمالهكثرأنهوذكر

الكتا!أخذلذلكوالديشعرفلما،الخليفةخطعليهليأخذالحوزيلنالدينلمحيى"عطاه.)11(. ..وايوليى

ذلك.عنغنيةفيأنا:وقالومزقه

()12(طالبأبيبنأعليذريةمنأنهويزعمالصدقةمنشيئايقبللاوالديكان:وقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

12(

.السعادةدارإلىالأشرفوتحولالقلعةأنزلهدمشقالأشرفأخيهعلىالكاملقدمولما:ب،أ

وحدها.طعن

أشتهي.:ب،أ

ووصل.فاستحضره:ب،أ

.فذكرت:ب،أ

والحجر.كالعصاحذلهليسما:المثقل

منالقسامةفي(17)(1672)رقمومسلم،الخصوماتكتابفي(2413رقم)صحيحهفيالبخاريرواه

عنه.اللهرضيمالكبنأنسحديث

.فقالفاعترف:بفيالحاصرتينبينمامكان

.الجزءهذامن464سنةأخبارفيموسكابنذكرتقدم

ماله.وكثرأثرىأنهوذكر:ب،أ

.(5453/)البلدانمعجم.بعلبكقرىمنيونانأويونين

الحسين.بنالعابدينزينبنالباقر:ب،أ
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طالب.أبيبنعليبنالحسينبنعلي)1(بنالباقرمحمدبنالصادقجعفرمن

)3(وكان،جميلةابنةولهازوجةاللهعبدللشيخ)2(وكان،لهشيءلافقيراذلكقبلكانوقد:قال

فيقول،سعيدةابنتيتكونأنأحبوأنافقيرإنهفتقول،محمدالشيخمنزوجيها:لهايقولالشيخ

إلىيترددونوالملوككثيررزقولهبركةوفيهادارفيوإياهاإياه(!،إإليهماأنظراكأنياللهعبدالشيخ

تعالى.اللهرحمهزوجاتهأولىوكانت،كذلكالأمرفكان،منهفزوجتها،زيارته

وغيرهم،العادلبنو،)3(مدينتهإلىويجيئونويعظمونهيحترمونهكلهمالملوككانت(قالوا

،والحصيري)9(،)8(الحاجبوابن،)7(السلامعبدوابن،)6(الصلاحكابنالفقهاءمشايخكانوكذلك

وعملهلعلمهقولهإلىويرجعونيعظمونهوغيرهم،الجوزيوابن،)01(الدولةسنيبنالدينوشمس

(1قطمث)1أنهبعضهموزعم،اللهرحمهكثيرةوكراماتومكاشفاتأحواللهذكرتوقد.وأمانتهوديانته

أعلم.فاللهسنةعشرةثنتيمنذ

علميعلمبهارجلأأنبلغنيقدوكان،حرانإلىالرحلةعلىمرةعزمتقال)12(الفقيهالشيخوذكر

اليونينياللهعبدالشيخرسالةجاءتنيصبيحتهافي1(أسافر)أنأريدالتيالليلةكانتفلما،جيداالفرائض

لايشلكؤاتبعوامن):قولهفطلعالمصحفوفتحتذلككرهتوكأني،الشريفالقدسإلىعلييعزم

بالقدسالحرانيالرجلذلكفوجدت(الشريفأالقدسإلىمعهفخرجت(21:يرأههو!حدونوهمأتجرا

منه.فيهأبرع(صرت)14أنيليخئلحتىالفرائضعلمعنهفأخذت،الشريف

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

14

وحدها.طعن

وكانت.:ب،أ

.فكان:ب،أ

وحدها.طعن

.جداويعظمونهمدينتهيجيءكلهاالملوككانت:ب،أ

.الجزءهذامن643سنةوفياتفيالصلاحابنترجمةتقدمت

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن066سنةوفياتفيالسلامعبدبنالعزترجمةسترد

.الجزءهذامن646سنةوفياتفيالحاجبابنترجمةتقدمت

.الجزءهذامن636سنةوفياتفيالحصيريترجمةتقدمت

.الجزءهذامن635سنةوفياتفيالدولةسنيابنترجمةتقدمت

دليل.عليهوليس،للصوفيةلقبهذا

عزمت.كنتقال:ب،أ

سافر.:صحبتهافيأريد:ب،أ

.صرتقدأنيإليخيل:ب،أ
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وغيرهم،الأمراء)2(منقبوللهوحصل،ضخمارجلاالفقيهالشيخكان)1(شامةأبوالشيخوقال!

.اليونيني)3(اللهعبدالشيخشيخهكانكماخارجإلىصوفهقبعايلبسوكان

علىالردفيالجليالواضح"سميتهكتابفيعليهفرددتالمعراجفيشيئاصنفوقد:قال

وثمانينثمانعنالسنةهذهمنرمضانمنعشرالتاسعفيماتأنهالدينقطبولدهوذكر،"الحنبلي

الله.رحمهسنة

.الأكالالبيطاراللهعبدأبو،بدربنالوهابعبدبن)4(خليلبنمحمد

وإيثارودينصلاحفيهوكان،بالشاغورمقيماوكان،حجاجبقصروولد،هلال!بنيجبلمنأصله

البلدأهلوكان،بأجرةإلاشيئالأحديأكللاغريبةحاللهوكانت،والمحابيسوالمحاويجللفقراء

عندحليذلكمن)5(امتنعوكلما،جيدةبأجرةإلافيمتنعالطيبةالمفتخرةالأشياءلهمليأكلعليهيترامون

عوضعليهمفيرد،ذلكوغيروالشواءالحلاواتمنكثيرةبأشياء()6(ويأتونهإليهومالواوأحبوهأالناس

آمين.وكرمهبمنهعنهورضيتعالىاللهرحمه،جداغريبوهذا،ذلكمعجيدةأجرةذلك

وستمئةوخيسيوتسحسنةخلت5ث!

بننميأبومكةوصاحبخليفةللمسلمينوليس،الأولكانونمنخلونلأيامالإثنينبيوماستهلت

الدينعزالأميرالمدينةوصاحب،شريكهعليبنإدريسوعمه،الحسنيقتادةبنعليبنسعيدأبي

الحسيني.شيحةبنجماز

.البندقداريبيبرس(الدينركنأالظاهرالملكالسلطان)7(والشاممصروصاحب

المجاهد.بالملكالملقب(الحلبيأسنجرالدينعلموبانياسوالصبيبةوبعلبكدمشقفيوشريكه

.العزيزيالجوكنداري)8(لاشينالدينحسامالأميرحلبفيوشريكه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(702)الروضتينذيل

.والأمراءالأعرابمنكثيرقبول:ب،أ

اليونيني.اللهعبدشيخهكانكمايعنيخارج:ب،أ

(14598/)الإسلاموتاريخ(293-1938/)الزمانمراةوذيل(52)الروضتينذيلفي-الاكال-ترجمة

.(7955/)الذهبوشذرات(729/)الزاهرةوالنجوم(942-5482/)والعبر

تمنع.:ب،أ

فيأتونه.:ب،أ

والشامية.المصريةالديار:ب،أ

.(37وه1/374)المراةذيلوانظر.لاجين:ب،أ
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بنمحمدالكاملبكرأبيالدينسيف)1(العادلبنعمرالدينفتحالمغيثللملكوالشوبكوالكرك

.أيوببنبكرأبيالدينسيفالكبيرالعادل

.منكورس)3(الدينناصربنعثمانمظفرالأميريدفيوبرزنة)2(صهيونوحصنا

.محمودالدينتقيبنالمنصورالملكحماةوصاحب

الناصر.الدينأسدبنإبراهيمالمنصوربنالأشرفحمصوصاحب

لؤلؤ.البدربن(إسماعيل1)4(الصالحالملكالموصلوصاحب

.(عمرابنجزيرةصاحب)المجاهدالملكوأخوه

أرتق.بنغازيإيلالديننجمالسعيدالملكماردينوصاحب

السلجوقي.كيخسروبنأرسلانقلج)5(الدينركنالرومبلادوصاحب

نصفين.بينهماوالبلادكيكاوسأخوهالملكفيوشريكه

.هولاكو)7(أصحابالتتاربأيدي)6(المشرقبلادوسائر

.الملوكمنواحدغيرتملكها)8(اليمنوبلاد

ملك.منهاقطركلفيالمغرب)9(وكذلك

،العزيزي(الجوكندارأالدينحسامصاحبهافلقيهمحلب)01(علىالتتارأغارتالسنةهذهوفي

قبرمنقريباحمص.)11(شماليالوقعةوكانت،حمصصاحبوالأشرف،حماةصاحبوالمنصور

وقتل،وجلعزالله)13(فهزمهموأربعمئةألففي)12(والمسلمونآلافستةفيوالتتار،الوليدبنخالد

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

.(8هو97)القلوبترويحفيوالخبر.الدينسيفبنالعادل!:ط

تحريف.وهو؟وبازرياجهيونوحصن:ط

.(2912/)الزمانمرآةذيلفيوالخبر.مكورس:طوفي،الدينناصربنعثمانالدينناصر:ب،أ

.(2915/)الزمانمراةذيل066سنةالتتارقتله

واحد.وهما؟قليج:ب،أ

.والعراقخراسانمنالشرق:ب،أ

تعالى.اللهلعنههولاكوقان:ب،أ

في.النقطمهملةوهي.يملكها:أ

.الجوكنديبلادوكذلك:ط

حلب.نائبمعالتتروالتقىشديدرعبلهموحصلالناسوانجفلحلببلادعلى:ب،أ

حمص.عند:ب،أ

وأربعمئة.ألفالمسلمينمنهؤلاءمعكانوإنما:ب،أ

الله.بإذنفهزموهم:ب
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منوقتلوا،الأقواتعليهاوضيقواأشهرأربعةفحصروهاحلبإلىالتتارفرجعأكثرهم)1(المسلمون

)2(مقيمونحمصعلىكسروهمالذينوالجيوش،راجعونإليهوإناللهفإنا،صبرااكثيرااخلقاالغرباء

،)3(إليهموأحسنالسلطنةأبهةفيالظاهرالملكفتلقاهم،مصرإلىساقوابلحلبإلىيرجعوالم

وتعالى.سبحانهاللهسلمولكنالمدةهذهفيلهاناصرلامحاصرةحلبوبقيت

وكان،يديهبينوالأجنادالأمراءومشى)4(الملكأبهةفيالظاهرركبصفرسابعالإثنينيوموفي

.بالكرةواللعبالركوبيتابعذلكبعدواستمرركوبهأولطذلك

فدخل،فهزموهفقاتلوهسنجرالدينعلمملكهاعلىبدمشقالأمراءخرجصفرعشر)5(حاديوفي

أيدكين)7(الدينعلاءالأميردمشققلعةوتسلم،بعلبكقلعةإلىمنهافهربفيها)6(فحاصروهالقلعة

الظاهر،الملكنسبوإليهالكاملبنأيوبللصالحثميغمورالدينلجمالمملوكاوكان،البندقداري

ثم،الظاهر)8(عننيابةقلعتهاوسكنفأخذها،سنجرالدينعلمالحلبيمندمشقليتسلمالظاهرفأرسله

ثمفعاتبهليلاعليهفدخل،مصر)9(إلىبغلعلىالظاهرإلىفأرسلوهأخذوهحتىببعلبكالحلبيحاصروا

وأكرمه.أشياءلهأطلق

(الحنا)11بابنالمعروفمحمدبنعليالدينبهاء(الظاهر)01استوزرالأولربيعثامنالإثنينيوموفي

عليه.الوثوبيريدونأنهمعنهمبلغهالأمراءمنجماعةعلىالظاهرقبضالاخرربيعوفي

.الكركصاحبالمغيثنوابأيديمنفتسلمهاالشوبكإلىأرسلوفيه

كتبغزةإلىالجيشوصلفلما،عنها)13(التتارليطردواحلبإلىجيشاالظاهرجهز:وفيها)12(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

الحمد.ودلهالتتاروقتلوا:ب،أ

وحدها.طفي

إليهم.وأحسنالظاهرالملكالسلطانفتلقاهمالمصريةالديار:ب،أ

السلطنة.أبهةفيالظاهرالملكركبصفرعشرسابع:ب،أ

عشر.سابع:ط

فيها.وحصروهالقلعةإلىوألجأوهفهزموهفقاتلوهالحلبيسنجرالدينعلمالأميرعلى:ب،أ

.(1/438)الزمانمرآةفيوالخبر.الدينعلم:ب،أ

الظاهر.الملكعننيابةبهاالقلعةوسكنفأخذوهاالحلبيمندمشقليتسلمالسلطانفأرسل:ب،أ

الظاهر.الملكالسلطانخدمةإلىوأرسلوهبغلعلىمنهاأخرجوهحتىببعلبكالحلبيحاصرواثم:ب،أ

الظاهر.الملكاستوزر:ب،أ

تعالى.اللهشاءإنالكتابهذامن677سنةوفياتفيالحناابنترجمةسترد

وحدها.طعن

.التتارعنهمليطردوا:بوفي،التتارعنهاليطردوا:أ
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ونهبوافصادروا،أهلهامنجماعةحلبعلىواستولىمسرعينعنهفرحلوا،ينذرونهمالتتارإلىالفرنج

وستمئةألفبألفأهلها)1(وصادروا،كلهذلكفأزالواالظاهريالجيشإليهموقدم،أغراضهموبلغوا

وحكمووصلفقطعالبلدفاستلمالظاهرجهةمنالبرلي)2(آقوشالدينشمسالأميرقدمثم،ألف

.)3(وعدل

القاضيبن)5(الوهابعبدالدينتاجبمصر)4(القضاءباشرالأولىجمادىعاشرالثلاثاءيوموفي

بعدوذلك،العلائيبدربنمحمودالثناءأبيبنالدينرشيداالقاضيأبنخلفالقاسمأبيالأعز

المحاسنأبوالدينبدرالقضاءعنوعزل،الظاهرالملكتحتهافدخل،شديدةللظاهرذكرهاشروط

عنه.أفرجثم،أياماعليهورسم،)6(السنجاريعليبنيوسف

أبي)8(اللهبأمرا)7(الظاهرالمؤمنينأميربنأحمدالقاسمأبيباللهللمستنصربالخلافةأالبيعةذكر

وكانالمستعصمعموهو،العباسيأحمدالعباسأبياللهلدينالناصرالمؤمنينأميربنمحمدنصر

بلغهحينالظاهراالملكأقصدثم،العراقبأرضالأعرابجماعةمعوكان،فأطلقببغدادمعتقلا

دخولهوكانأمهناالدينناصرالأميرمنهم،)9(عشرةالأعرابأمراءمنجماعةصحبةمصرفقدم،ملكه

والمؤمنونوالشهوداالدينتاجوالقاضيأالوزيرومعهالسلطانفخرج،رجبثامنفياالقاهرةإلى

فيالنصربابمنودخل،بإنجيلهموالنصارى،بتوراتهمالتوراةأهلوخرج،مشهودايوماوكانفتلقوه

بقلعةبالإيوان)11(والخليفةالسلطانجلسرجبعشرثالثالإثنينيومكانفلما)01(.عظيمةأبهة

الدينتاجالحاكمعلىالمذكورالخليفةنسبوأثبت،طبقاتهمعلىوالأمراءوالقاضيوالوزير،الجبل

الأعر.بن(الوهابعبدأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

)11(

أهلها.بعضوصادروا:ب،أ

والمختصر(1/044)الزمانمراةفيترجمته.البرنلوأوالبرنليالبرليالاقوشويقالتحريفوهو؟التركي:ط

.(3012/)البشرأخبارفي

.عدلماولكنوحكمووصلفقطععليهاواستحوذالبلدعلىفاستولىالظاهرجهةمن:ب،أ

المصرية.بالديار:ب،أ

.الجزءهذامن665سنةوفياتفيخلفبنالوهابعبدالقاضيترجمةسترد

الله.شاءإنالجزءهذامن663سنةوفياتفيالسنجاريترجمةسترد

.(23166/)النبلاءأعلامسيرفيوالخبر.ب،أعنالعنوانوباقيطفيوردماهوالحاصرتينبينما

بالله.الظاهر:ب

.الأعرابمنعشرةالأعرابمنجماعةصحبةفيالمصريةالدياردخلولماالمصريةبالديارعليهفقدم:ب،أ

ولما.:ب،أ

.الإيوانفي:ب،أ
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بمصر،بالخلافةبويع،المستعصموعم،)1(المستنصريةبانيالمستنصرأخوهوالخليفةوهذا

يديهبينوالأمراءمصربديارالخلافةدستفيوركب،والأمراءوالوزيروالقاضيالظاهرالملكبايعه

هوالخليفةوهذا،رجب)2(عشرثالثفياوذلكمشهودايوماوكاناالقاهرةوشق،حولهوالناس

القاضيبايعهمنأولوكان،أباوعشرونأربعةالعباسوبينبينه،العباسبنيخلفاءمنوالثلاثونالثامن

ثم)4(السلامعبدبنالدينعزالشيخثم(الظاهرالملكاالسلطانثم،)3(نسبهثبتلماالدينتاج

منذشغرقدالخلافةمنصبوكان.السكةعلىاسمهوضربالمنابرعلىلهوخطب،والدولةالأمراء)5(

يومفيهذاوبويع،وستمئةوخمسينستسنةأولفيقتلالمستعصملأن،ونصفاسنين)6(ثلاث

شديدوسيماأسمروكان-وستمئةوخمسينتسعسنةأعني-السنةهذهمنرجبعشرثالثفيالإثنين

ببغداداالمدرسةباني)8(أخوهكانكمابالمستنصر)7(لقبوهوقد،وإقدامشجاعةلهالهمةعاليالقوى

الخلافةولي،وقد1،بالاخرمنهماكليلقبأخوينخليفتينأنإليهيسبقلمأمروهذا،(تلقب

والهادي،العباسبناللهعبدبنعليبنمحمدابنا)01(،المنصوروأخوهالسفاحكهذين)!(أخوان

والمقتفيوالمسترشد،،الرشيدبنالمعتصمابناوالمتوكلوالواثق،المنصوربنالمهديابناأوالرشيد

والمعتمدأوالمعتزوالمنتصر،الرشيدأولادوالمعتصموالمأمونفالأمينثلاثةوأما،المتسظهرولدا

مروانبنالملكعبدفأولادأربعةوأما،المقتدرأولادوالمطيع(1()1والراضيوالمتقي،المتوكلأولاد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

المدرسة.باني:ب،أ

السنة.هذهمنرجبمنعشرالثالثفي:ب،أ

نسبه.عندهثبتعندما:ب،أ

.677سنةوفياتفيترجمتهسترد

.لأمراءوا:ب،أ

ونصف.سنينثلاثشاغرأالخلافةمنصبوكان

بالمستنصر.هذالقبوقد:ب،أ

خطأ.؟أخاهوكان:ط

خطأ.؟أخوين:ط

للسيا!تى.هناوما.وكذا:وطالأصلينفي

النبلاءأعلامسيرعلىاعتمادأوضعتهالذيالتاليالجدولوفقللسياقوأضفته،الأصولفيليسالحاصرتينبينما

.(4-2)مباوروزا
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السفاحالعباسأبو-

الهاديموسى-

لأمينامحمد-

الواثقهارون-
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العباسبن4الدعبدشءييبز!صحصا

المنصوراللهعبد-2

المهديمحمد-3

\1--

الرشيدهارون-دا

-----7

المعتصممحمد-8

لمتوكلاجعفر-01

إ

برا!مإ-5

المأمونالله-عبد7

المستعصمأحمد-21

باللهالمهتديمحمد-ا

المنتصر-محمدا

باللهالمكتفيعلي-ا

والمستكفياللهعبد-2

المطيعالفضل-2

ا-

الطاعالكريمعبد-2

الموفقطلحة

المعتضدأحمد-16

المقتدرجعفر-18

إسحاق

باللهلقادراأحمد-52

اللهبأمرالقائماللهعبد-26

إ

باللهالمعتزمحمد-13

القاهرمحمد-ا9

المتقيإبراهيم-12

اللهعلىالمعتمدأحمد-15

الراضيأحمد-02
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.)1(وهشامويزيدوسليمانالوليد

محمدالدينذخيرة

اللهبأمرالمقتديالله-عبد27

المستظهرأحمد-28

المسترشدالفضل-92

--

الراشدالمنصور-03

باللهالمقتفيمحمد-31

باللهالمستنجديوسف-32

المستضيءالحسن-33

اللهلدينالناصرأحمد-34

)1(

اللهبأمرالظاهرمحمد-35

المستنصرالمنصور-36باللهالمستنصرأحمد-38

مصر(فيعباسيخليفةأول)

بالله.المستعصمالله-عبد37

وتسلسلهم:أميةبنيخلفاءفيالتاليالجدول

شمسعبدبنأميةبنحربالعاصأبو

الحكمصخر

مروان-4سفيانأبو

ويةمعا-ا

2-يزيد

لعزيزاعبد

عمر-8

--

الملك-عبد5

375
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بنالمقتفيخلافةفيقبلههذايكنولم.المستنصربنالمستعصمأخيهبعدالخلافةهذاوليوقد

.(أعلمواللهالمستظهربنالمسترشدبنالراشدأخيهبعدوليهافإنهالمستظهر

مدةأقصر(وكان1،يومأوعشرينأشهرخمسة(بيانهاسيأتيكمافقدأنإلىخلافتهمدةوكانت

أربعينمعاويةبنيزيدبنمعاوية)2(خلافةمدةفكانتأميةبنووأما)1(.العباسبنيخلفاءجميعمن

.أشهر)4(خمسةالوليدبنيزيدوأخوه،يوماسبعينالناقصيزيد)3(بن(الوليدأبنوإبراهيم،يومأ

تسعةالحكمبنمروانمدةوكانت.عشريوماوأحدأشهرسبعةأبيهبعدعليبنالحسنخلافةمدةوكانت

.أياموعشرةأشهر)5(

أشهر،ستةالمتوكلبنالمنتصرمنهمسنةيستكمللممنالعباسبنيخلفاء)6(فيوكان

.وأيامأ)7(شهرأعشرأحدالواثقبنوالمهتدي

سابعيومكانفلما(وخدمهاوحشمههوبرجفيالجبلبقلعةهذا(المستنصراالخليفةأنزلوقد

بنيشرففيهاذكرخطبةوخطبالمنبرفصعدبالقلعةالجامعإلىوجاءالسواد،أبهةافيركبرجب

ودعاالصحابةعنترضىثمع!جوالنبيعلىصلىثمالأنعامسورةمنصدرافقرأاستفتحثم،العباس

.مشهوداويوماحسناوقتأوكان،منهذلكفاستحسنوابالناسفصلىنزلثم،الظاهرللسلطان

ويةمعا-3

--

سليمان-7لوليدا-6محمد

الحمارمروان-41

هيمبرا!-31

9-يزيد

الوليد-11

01-هشام

12-يزيد.

)1(أ،ب:فأما.

ية.ولا:ب،أ(2)

.(1)وزامباور(5376/)النبلاءأعلامسير.خطأوهو،الناقصيزيدبنإبراهيم:ط)3(

الحجةذيمن7/وتوفي126الآخرةجمادى27/فيتولىفقدأشهرستةالوليدبنيزيدخلافةمدة:الذهبيعند)4(

.أياموعشرةأشهرخمسةبالدقةفمدته126

وأيامأ.أشهرستة:(1245/)النبلاءأعلامسيرفي)5(

وحدها.طعن)6(

.النحويالسياقيخالفخطأ،وأيام:ب،أ)7(
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الحلوأهلوالأمراءوالقضاةوالوزيروالسلطانالخليفةركب،شعبانمنالرابعالإثنينيومكانلما

خلعةبيدهالسلطانالخليفةفألبس،فيهافجلسواالقاهرةظاهرضربتقدعظيمةخيمةإلىوالعقد

وهولقمانبنإبراهيمالدينفخروصعد،ذهبمنوهمارجليهفيوقيدا،عنقهفيوطوقا،سوداء

بهذهالسلطانركبثم،نفسهوبخطإنشائهمنوهو،السلطانتقليدالناسعلىفقرأمنبراالكتابرئيس

فيوالدولةوالأمراءالتقليدرأسهوعلى،يديهبينوالوزير،عنقهفيوالطوق،رجليهفيوالقيدالأبهة

وصفهاعنيقصراللسانأ،مشهودايومأوكان،لهزينتوقدالقاهرةفشق،الوزيرسوىمشاةخدمته

أعلم.واللهمطولوهو،بتمامهالتقليدهذا()1الدينقطبالشيخذكروقد

)2(.
بغدادإلىقاصداالخليفةتجهيزد

كلمنلهوأقام)3(هائلةجندالهالسلطانفرتب،بغدادإلىيجهزهأنالسلطانمنطلبالخليفةإنثم

صحبتهالسلطانسارثم()4(ذلكوغيروالطبلخاناهوالخدمالحشممنوالخلفاءأللملوكينبغيما

البرلي)د(أنالشامإلىمصرمنالسلطانخروجسببوكان،عظيمةاصبهةفيالمحروسةدمشققاصدين

تغفبقدكانالذيالحلبيسنجرالدينعلمالأمير)6(إليهفأرسل،حلبعلىاستحوذقدكانتقدمكما

حتىالبرلي)9(يزللمثم،السلطانعننائبابهاوأقام،وتسلمها)8(حلبعنفطرده)7(دمشقعلى

تدبيروجعلالحلبيأيدمر)01(الدينعزمصرعلىالظاهرفاستناب،هاربامنهاوأخرجهمنهاستعادها

العساكرتدبيروجعلوزيرا)12(معه)11(الدينفخرولدهوأخذ،الحنابنالدينبهاءالوزيرإلىالمملكة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.(301-289/و)(944-1/434)الزمانمراة

.بغدادإلىالخليفةذهاب:ط

هائلا.جندالهرتبذلكالسلطانمنطلبولما:ب،أ

.والملوكللخلفاء:طفيالحاصرتينبينمامكان

عنها.الحديثتقدموقد؟التركي:بط

الأمير.الظاهرإليهفأرسلالمحروسةحلب:ب،أ

دمشق.إلىحلبعلىتغلب:ب

منه.تسلمها:ب،أ

عنها.الحديثتقدموقد،التركي:بط

الدين.عزالمصريةالديارعلىالسلطانفاستنابكانكماعليهواستولىهاربامنهاوأخرجه:ب،أ

الحنا.ابنالدينفخرولدهواستصحبالحناالدينبهاءالوزيرإلىالممالكتدبيروجعل:ب،أ

الصحبة.وزيرالحنابن:ب،أ
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يذسابعالإثنينيومدمشقفدخلوا)2(سارواثم،الخازندار)1(بيليكالدينبدرالأميرإلىوالجيوش

،البريد)3(بابمنالخليفةدخول!وكان،دمشقبجامعالجمعةوصليا،مشهودايوماوكان،القعدة

()ومعهبغدادإلىالخليفةالسلطانجهزثم،أيضامشهودايوماوكان.)4(الزيادةبابمنالسلطانودخل

يقدرلمماعنهيردونالذينالجيشمنمعهاستقلمنوعلىوعليهمعليهوأنفق،الموصلصاحبأولاد

حمصصاحبإليهوقدم،خيرااللهفجزاهوزاده،لهوأطلق،()6(دينارألفألفالعينأالذهبمنالله

لهوأطلقعليهفخلعالمنصورحماةصاحبوقدم،باشرتلوزادهلهوأطلقعليهفخلعالأشرفالملك

لمحاربةحلبإلى)8(البندقداريالدينعلاءالأميرصحبةجيشاجهزثم،ببلادهتقليدا!7(لهوكتب

ملخصا.السنةهذهوقائعمنبلغناماكلوهذا.فيها)01(المفسدعليهاالمتغلبالبرلي)9(

وستمئةستيوسنةخلت5ث!

السنةفيرجبفيلهبويعالذيباللهالمستنصرالخليفةقتلالمحرمثالثفيالسنةهذهأوائلفي

إليهوإناللهفإناالجنودمنمعهكانمنهزمبعدما(ذكرناكماأالعراقبأرضقتلهوكان،بمصرالماضية

البرليسوىمنازعلهيبقولم،الأمورلهوصفتومصرالشامبجميعالظاهرالملكواستقل،راجعون

هنالك.عليهوعصىالبيرةعلىاستحوذقدفإنه

الأمراءجميععلىمصرببلادالظاهرالملكالسلطانخلعالسنةهذهمنالمحرممنالثالثاليوموفي

الدينبرهانعنهاوعزل!الأعزبنتابن)11(الدينتاجالقاضيوعلىالوزيروعلىوالحاشية

.)12(السنجاري

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.الجزءهذامن676سنةوفياتفيبيليكترجمةسترد

دمشق.إلىالخليفةصحبةالسلطاندخولكانثمالخزبذار:ب،أ

البريد.بابمنإليهالخليفةدخولوكان:ب،أ

.(3946/)البلدانومعجم(1/53)الزمانمرآةذيل.الزيارةباب:ط

وأصحبه.:ب،أ

وحدها.طعن

.تقليده:ب،أ

.الجزءهذامن684سنةالبندقداريأيدكينالدينعلاءترجمةسترد

.صفحاتقبلعنهالحديثتقدموقد؟التركي:طفي

مكانها.فيذلكإلىوسأشير.ورقاتعدةبعدطبفيجاءتورقةأفياللفظةهذهبعد

الله.شاءإنالجزءهذامن678سنةوفياتفيالأعزبنتابنترجمةسترد

الله.شاءإنالجزءهذامن683سنةوفياتفيالسنجاريالدينبرهانترجمةسترد
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صاحبلؤلؤ)2(الأميربنتعلىالخازندار)1(بيليكالدينبدرالأميرأعرسالمحرمأواخروفي

بالغا.احتفالاالعرسبهذاالظاهراالملكأواحتفل،الموصل

فطبخوهوحشحمار)4(حماةبحدودالظاهرأمراءبعضاصطادالسنةهذهوفي:)3(خلكانابنقال

وقد:قال،جور)د(بهرامأذنهعلىمرسومهوفإذاجلدهافتقدواثم،الوقودكثرةفيهأثرولاينضجفلم

قبلجوركانبهرامفإن،سنةثمانمئةمنقريباالحمارلهذاأنيقتضيوهو،كذلكفقرأتهإليأحضروه

طويلا.دهراتعيشالوحشوحمر،متطاولةبمدةالمبعث

المدةهذهاصطيادبلاهذامثلبقاءيبعدإذ،الأمجدالملكشاهبهرامهذايكونأنيحتمل:قلت

واللههذا)7(مناللبسفحصلجوربهرامفكتبشاه)6(بهرامكتابةفأرادأخطأقدالكاتبويكون،الطويلة

أعلم.

العبالتياللهبأمرالحاكمبيعةكرذ

عليأبيالأميربنأحمداللهبأمرالحاكمالعباسأبوالخليفةدخلالاخرربيعمنوالعشرينالسابعفي

منأحمدالعباسأبيباللهالمستظهربنباللهالمسترشدالإمامبنبكرأبيالأميربنعليالأميربنالقبي

وهرب،المستنصرصحبةالوقعةشهداكانأوقد،البلادتلكرؤوسمنجماعةوصحبتهالشرقبلاد

والاحتفاللهالسروروأظهرالظاهرالسلطانتلقاهدخولهيومكانفلما،فسلمالمعركةمنجماعةفيهو

.والإحسانالدارةالأرزاقعليه)9(وأجريت،الجبلقلعةمنالكبيرالبرجفيوأنزله،به)8(

استداريته)11(عنالنجيبي)01(اقوشالدينجمالالأميرالظاهرالملكعزلالآخرربيعوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.ارندلخزا:ب،أ

.الجزءهذامن656سنةوفياتفيلؤلؤترجمةثقدمت

.(6354/)الأعيانوفيات

.لبرود:ب،أ

.(355-6354/)الأعيانوفياتفيجوربهرامترجمة

.الجزءهذامن(628)سنةوفياتفيشاهبهرامترجمةتقدمت

.جدابعيدهذاهذامن:أ

وحدها.طعن

.أجري:ب،أ

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن677سنةوفياتفيالنجيبيآقوشترجمةسترد

تيه.استدار:ب،أ
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سيأتي.كما)1(الشامعلىنائباأرسلهذلكوبعدغيرهبهواستبدل

إلىبئرفيمحاكمةفيالعدلدارإلىالظاهراالملكاالسلطانحضررجبتاسعالثلاثاءيوموفي

نأعليهأشارفإنهالقاضيإلاالناسفقامالأعزبنتابن()2(الوهابعبدالدينتاجالقاضيأيديبين

أحدالغريموكانالغريميدمنالبئرفانتزعت،عادلةبينةولهالسلطانمعالحق)3(وكانوتداعيا.يقوملا

.لأمراءا

وحينئذالشهابيأيدكين)4(الدينعلاءالأميرحلبعلىالظاهراالملكالسلطانااستنابشوالوفي

جماعةمنهموأسرفكسرهمالشهابيإليهمفركبحلبأرضمن)7(الفوعةعلىسيس)6(عسكرأغار)3(

.فقتلوا)8(مصرإلىفبعثهم

وعزلالأمراءأكابرمنوكان،النجيبىاقوشالدينجمالالأميردمشقعلىالسلطاناستناب:وفيها

.القاهرةإلىوحملالوزيريطيبرس)9(الدينعلاءعنها

نأالأعزبنتابنالدينتاجالقاضيإلى(الظاهرالملكأالسلطانمرسومخرجالقعدةذيوفي

الحنفي،)01(سليمانالدينصدرالحنفيةمنفاستنابنائباالثلاثةالمذاهبمنمذهبكلمنيستنيب

)12(السبكيعمرالدينشرفالمالكيةومن،العمادالشيخبنمحمد)11(الدينشمسالحنابلةومن

المالكي.

إليهموأحسنفأكرمهممستأمنينالظاهرالملكعلىالتتارمنكثيرةوفودقدمتالحجةذيوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.المحروسالشام:أ

تعالى.اللهشاءإن665سنةوفياتفيالأعزبنتابنترجمةوسترد،القاضيبيتإلى:ط

.فكانداعيا:ب

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن677سنةوفياتفيترجمتهستأتي

تحريف.؟انحاز:ط

علىوطرسوسأنطاكيةبين-ياقوتزمن-الشاميةالثغورمدنأعظمهوبلد:سيسيقولونأهلهاوعامة:سيسية

.(3792/)البلدانمعجم.زربةعين

منكبيرةقرية:بالضموالفوعة(1694/)الزمانمراةذيلعنوالتصحيح.الفرعة:ب،أوفي.القلعة:ط

.(4028/)البلدانمعجم.حلبنواحي

.فوسطوامصرإلىفسيرهم:ب،أ

.الجزءهذامن968سنةوفياتفيطيبرسترجمةسترد

الله.شاءإنالجزءهذامن677سنةوفياتفيالحنفيسليمانترجمةسترد

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن676سنةوفياتفيالقاضيالعمادبنمحمدترجمةسترد

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن966سنةوفياتفيالقاضيالسبكيعمرترجمةسترد
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كافية.رواتبلهم)2(ورتبالموصلصاحببأولاد(1فعل)وكذلك،حسنةإقطاعاتوأقطعهم

أربعةعليهاونصبواالموصلفحاصرواالافعشرةنحو)4(جندهمنطائفةهولاكوأرسل:وفيها)3(

.الأقواتبهاوضاقت،منجنيقاوعشرين

التتارفهزمتعليهفقدميستنجده.البرلي)6(إلىلؤلؤ)5(بنإسماعيلالصالحالملكأرسل:وفيها

أكثروفارقه)9(البيرةإلىوعادوجرحوهفهزموهمقاتل)8(تسعمئةمعهكانوإنما،معهوالتقوا)7(ثبتواثم

وأقطعهإليهوأحسنعليهفأنعمالظاهر)11(الملكإلىهودخلثم،)01(المصريةالديارفدخلواأصحابه

الصالحالملكصاحبهااستنزلواحتىيزالواولمالموصلإلىعادوافإنهمالتتاروأما،فارسا)12(سبعين

الصالحالملكوقتلواأيامتسعةفقتلوهمعليهممالواثمالناساطمأنحتىبالأمانالبلدفيونادواإليهم

اللهقبحهمراجعينكرواثمبلاقعوتركوهاالبلدأسواروخربوا)13(الدينعلاءوولدهإسماعيل

.)14(أجمعين

نصيبامنهيطلببركةإليهوأرسل،عمهابنخانبركةالسلطانوبينهولاكوبينالخلفوقع:وفيها

الظاهروكاتب،بركةغضبفاشتد،رسلهفقتل،ملوكهم)15(عادةبهجرتماعلى،البلادمنفتحهمما

.هولاكو)16(علىليتفقا

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

14

16

تحريف.قتل:ط

رواتب.لإخوانهمرتب:ب،أ

السنة.هذهوفي:ب،أ

.الافعشرةمننحوأ:ب،أ

الزاهرةوالنجوم(9/391)بالوفياتوالوافي(165-2164/)الزمانمراةذيلفيلؤلؤبنإسماعيلترجمة

.(765/)الذهبوشذرات(1/271)الشافيوالدليل(542-5174/)الصافيوالمنهل(7702/)

.تقدموقدتحريف؟التركي:ط

.فالتقوا:ب،أ

.(2157/)الزمانمرآةوذيل(5914/)الصافيوالمنهلبأعنهناوما،سبعمئة:ط

المقدسبيتبينالجنوبفيوالثانية،الروميةوالثغورحلببينسميساطقربالشمالبيرة،بيرتينياقوتذكر

بعدها.المصريةالدياردخللأنهالجنوبفيالتيأنهاإلىأميلأنيمعقاطعرأيإلىفيهماأصلولمونابلس

المصرية.الديارلىإأصحابهأكثرفارقه:ب،أ

الظاهر.الملكالسلطانيديبينإلى:ب،أ

فارسا.تسعين:أ

الملك.الدينعلاء:ب،أ

.بعنهناوما.تعالىاللهقبحهم:أ

عادتهم.بهجرتماعلى:ب،أ

.هولاووعلى:ب،أ



382

فبيعبالشامشديدغلاءوقع:وفيها

.)2(سبعةأوبستةالرطل

هـ066سنةوفيات

واللحم،وخمسينبمئتينوالشعيربأربعمئةالغرارةالقمح)1(

وبيعت،مصر)3(إلىالناسمنكثيرفتجهزالتتارمنشديدخوفشعبانمنالنصففيوحصل

إلىدمشقمنيسافرأنقدرةلهمنعلىالأمور)4(أولياءورسم،والأمراءالقلعةحواصلحتىالغلات

)5(
شديدخوفالتترلبلادحصلإنهويقال!،الرومبلادوفي)6(الشامفيعظيمةرجفةوولمحعت،مصرد.

نائبهامصرإلىمنهابالتحول!دمشقلأهلالامروكان.الأمروبيدهيريدلماالفعال!فسبحان،أيضا

واستنابوعزلهفأمسكهالقعدةذيفيإليهالسلطانفأرسل،الوزيريطيبرس)8(الدينعلاءالأمير)7(

.)9(وداعةبنالدينعزلدمشقواستوزر،النجيبياللهعبدالدينبهاءعليها

وحضرشامة)12(لأبىالركنيةتدريسعن)11(خلكانابن(الدينشمسالقاضىأنزل!:و!يها
.01()

."المزنيمختصر"أول!فيوأخذدرسحينعنده

:)13(الأعيانمنفيهاتوفيوممن

السنةمنرجبفيابمصرالظاهربايعهالذيأ()دالعباسياللهبأمرالظاهربنالمستنصر)14(الخليفة

وقد،فاتكابطلاشجاعاشهماوكان،السنةهذهمنالمحرمثالثفيقتلهوكان،ذكرناكما(الماضية

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

14

أ،ب:فأبيع.

وبسبعة.بستة:ب،أ

وأبيعت.الديارإلى:بوفي.وأبيعتالمصريةالديارلىإ:أ

.الأمورولاةورسمالشاممنللهربوتهيؤواالقلعةحواصلحتىالأمراءحتى:ب،أ

وحدها.طعن

أيضا.الرومبلادوفيالشامفيالرجفةووقعت:ب،أ

الدين.علمالأميرنائبهاالمصريةالديارإلىبالتحول:ب،أ

تعالى.اللهشاءإناكتابهذامن968سنةوفياتفيطيبرسترجمةسترد

.(2257/)الدارسوداعةبنمحمدبنمنصوربنالعزيزعبدهو

السنة.هذهوفي:ب،أ

الله.شاءإنالجزءهذامن681سنةوفياتفيخلكانابنترجمةسترد

الله.شاءإنالجزءهذامن655سنةوفياتفيشامةأبيترجمةوسترد،الدينشهابللشيخ:ب،أ

.الأعيانمنتوفيوفيها:ط

أخيه.منلهتمييزابالمستنصرالذهبيواكتفى.باللهالمستنصر:ب،أ

-2163/و105-05و.452-1441/)الزمانمراةوذيل(213)الروضتينذيلفي-بالئهالمستنصر-ترجمة

والنجوم(925-5258/)والعبر(171-23168/)النبلاءأعلاموسير(41/259)الإسلاموتاريخ(017

.(478-477)للسيوطيالخلفاءوتاريخ(602و171-7901/)الزاهرة
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الأمراءأكابرمنخلقومعهخدمتهفيوسار،وأزيددينار(ألف)1بألفجيشالهأقامحتىعليهالظاهرأنفق

صحبةفأرسلهالظاهرعلىقدمواالذينالوفدمنإسماعيلالصالحالملكوكان،الموصلصاحبوأولاد

ذكرنا،كمافحاصروهالتتارفجاءته)2(بلادهإلىالصالحورجعالمستنصرفقدالوقعةكانتفلما،الخليفة

.راجعونإليهوإناللهفإنا،أهلهاوقتلوابلادهوخربواوقتلوه

نجا.بنأحمدبنمحمدبنالحسناسمهاللغويالنحويالضرير)3(العز

الذمةأهلعليهيشتغلوكان،الأوائلعلوممنكثيرةبعلوم)5(فاشتغلبإربلونشأ)4(نصيبينأهلمن

اللسانعالم،بذكيوليس،ذكياوكان،الصلواتوترك،الدينوقلةالانحلالإلىونسب،وغيرهم

ترجمته،فيقطعة)7(الدينقطبالشيخمنهأورد)6(شعروله،الفعلخبيثالقولذكي،القلبجاهل

الله.قبحهماالمعريالعلاءبأبي)8(شبيهوهو

الشيخ،المهذبمحمدبنالحسنبنالقاسمأبي)01(بنالسلامعبدبنالعزيزعبد)9(السلامعبدابن

الشافعي.الدمشقيالسلميمحمدأبو()11(السلامعبدبناالدينعز

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

ألف.ألفجيشالهأقامحتىعليهأنفقالظاهرالسلطانوكان:ب،أ

.بلادهإلىالصالحعادالمستنصروفقدالوقعةكانتفلما:ب،أ

الإسلاموتاريخ(2165/و405-1105/)الزمانمراةوذيل(216)الروضتينذيلفي-الضريرالعز-ترجمة

-1362/)الوفياتوفوات(026-5/925)والعبر(354-23/353)النبلاءأعلاموسير(14039/)

وشذرات(143)الهميانونكت(951-1/518)الوعاةوبغية(802-7/702)الزاهرةوالنجوم(365

.(522-3152/)الذهب

تسعةسنجاروبينبينهاالشامإلىالموصلمنالقوافلجادةعلىالجزيرةبلادفيمدينةالكسرثمبالفتحنصيبين

اليونينيوذكر.(5228/)البلدانمعجم.فراسخعشرةيوماندنيسروبين،أيامستةالموصلوبينوبينهافراسخ

نصيبين.أعمالمن(أفشا)لهايقالقريةمنالعزأن(2167/)

.كثيرةبعلوميشتغل:ب،أ

.أوردوقدرائقجيدشعرلهبذكيوليسذكيأوكان:ب،أ

.(017-2166/و205-1105/)الزمانمرآةذيل

شبيه.الضريروهذا:ب،أ

(2/172176/و)(516-1505/)الزمانمراةوذيل(162)الروضتينذيلفي-السلامعبدبنالعز-ترجمة

-2035/)الوفياتوفوات(5026/)والعبر(276)الأعلامبوفياتوالإعلام(14/339)الإسلاموتاريخ

المحاضرةوحسن(7802/)الزاهرةوالنجوم(2791/)الإسنويوطبقات(508/)السبكيوطبقات(352

.(452-7522/)الذهبوشذرات(2161/و1/431)

.مصادرهوباقيوب،أعنواستدركت،طفيليست

وحدها.طعن
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،"النهايةاختصارو"،"التفسير"منها،حسان)1(مصنفاتوله،أهلهومفيدالمذهبشيخ

ذلك.وغير"الموصليةالفتاوىو""الصلاة"وكتاب،"والصغرىالكبرىالقواعدو"

بنالدينفخر(الشيخأعلىواشتغلكثيراوسمع،وخمسمئةوسبعينثمانأوسبعسنةولد

بدمشق،مدارسبعدةودرسالطلبةوأفاد،كثيرةعلوماوجمع،المذهبفيوبرعوغيرهعساكر)2(

وقصد،)4(المذهبرئاسةإليهوانتهت،وحكموخطببها)3(ودرسمصرإلىسافرثمخطابتهاوولي

علىإنكارهالشاممنخروجهسببوكان،بالأشعاريستشهدظريفالطيفاوكان،الافاقمنبالفتاوى

الحاحب)7(ابنعمروأبوالشيخووافقه،)6(الفرنجإلىوالشقيفصفدتسليمهإسماعيل)5(الصالح

عبدابنوسار،فأكرمهالكركصاحبداودالناصرإلىعمروأبوفسار،بلدهمنفأخرجهما،المالكي

وخطابةمصرقضاءوولاه،1()فأكرمهمصرصاحب()9(الكاملبنأأيوبالصالحالملكإلى)8(السلام

تاجللقاضيبهاأوصىالموتحضرهفلما،الصالحيةتدريسعلىوأقرهمنهانتزعهماثم،العتيقالجامع

الغدمنودفن،الثمانينعلىنيفوقد)12(الأولىجمادىعاشرفيوتوفي،الأعز)11(بنتابنالدين

.()13تعالىاللهرحمهكثيروخلقالظاهرالسلطانجنازتهوحضر،المقطمبسفح

بنيحيىبنأحمدبناللههبةبنمحمدبناللههبةبنأحمدبنعمرالحنفي)14(العديمبنالدينكمال

بنخويلدبنربيعةبنعامرجرادةأبيبنمحمدبناللهعبدبنعيسىبنموسىبنهارونبنزهير

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

13

.المصنفاتوصاحب:ب،أ

.الجزءهذامن062سنةوفياتفيعساكربنالفخرترجمةتقدمت

بها.فدرسالمصريةالديارإلىانتقلثم:ب،أ

تحريف.وهو،الشافية:ط

الصالح.علىأنكرهكانمابسببالشاممنخروجهكانوقد:ب،أ

ذلك.وغيرالفرنجإلىوالثقيفصفدتسليمهمن:ب،أ

.646سنةوفياتفيالحاجبابنترجمةتقدمت

الدين.عز:ب،أ

وحدها.طعن

واحترمه.فأكرمه:ب،أ

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن068سنةوفياتفيالأعزبنتابنترجمةسترد

السنة.هذهمنالأولىجمادىمنالعاشرفيوفاتهوكانت:ب،أ

تعالى.اللهرحمهالأمممنوخلقالظاهرالملكالسلطان:ب،أ

(41/379)الإسلاموتاريخ(115-1/015)الزمانمراةوذيل(172)الروضتينذيلفي-العديمابن-ترجمة

(1386/)المضيئةوالجواهر(3126/)الوفياتوفوات(5261/)والعبر(276)الأعلامبوفياتوالإعلام

.(7552/)والشذرات(7582/)الزاهرةوالنجوم
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الوزيرالأمير،العديمبنالقاسمأبواالدينكمالاالحنفيالحلبياالعقيلياعقيلبنعامربنعوف)1(

الكبير.الرئيس

إماماوكان،وصنفودزسوأفتىوتفقهوحدثالحديثوسمع،وخمسمئةوثمانينستسنةولد

،مشهورةطريقةحسنايكتبوكان،عديدةمراراوالملوكالخلفاءإلىترسلوقد،كثيرةفنونفي

بالفقراءالظنحسن،بالحديثالمعرفةجيدوكان،مجلداأربعينفيقريبامفيداتاريخا)2(لحلبوصنف

ودفنبمصر)3(توفي،المتأخرةالناصريةالدولةفيبدمشقأقاموقد،إليهمالإحسانكثيروالصالحين

حسنة.أشعارا)5(الدينقطبلهأوردوقد،أيامبعشرة)4!االسلامعبدابنبعدالمقطمبسفح

بنموسىبنإبراهيمبنالحسنبنإبراهيمبن)6(سلامة(بنيوسفأبنيوسفبنيوسف

عبدبنعباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبنإبراهيمبنالزينبي7(الفأفاء)لامحمدبنسليمانبنجعفر

بابنالمعروف)9(الموصليالعباسيالهاشميالمحاسنأبوويقال،العز)8(أبوالدينمحصي،المطلب

")12(
ومن،سنهوحمسينسبععنالسنةهذهفيالموصلأخذوالماالتتار)11(قتلته،الشاعر!ر.
05"01()

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

.(2176/)الزمانمرآةذيلفيوالخبر.تحريفوهو؟عون:أ

طبعةوهي:بشارقال.زكارسهيلالدكتوربتحقيقدمشقفيطبعوقد"حلبتاريخفيالطلببغية"اسمه

رديئة.

وفاته.وكانت:ب،أ

عزالدين.الشيخبعد:ب،أ

.(2917/و)(512-1151/)الزمانمرآةفيالخبر

(14459/)الإسلاموتاريخ(186-2181/و)(524-1513/)الزمانمراةذيلفي-زبلاقابن-ترجمة

.(7527/)الذهبوشذرات(593-4384/)الوفياتوفوات

.ومصادرهالأصلينعنهناوما.الفاقاني:طفي

.والمصادرالأصلينعنهناوما؟المعزأبو:ط

تحريف..الحوصلي:ط

.وجوهثلاثةعلىالشاعرهذابهاعرفالتيالتسميةهذهفيالمصادراختلفت

.(1/415)الزمانمراةذيلفيذبلاقابن:فهو-أ

فيالمؤلفبخطكماالزايكسروالصواب،الزايبضمفيهوضبطتالعبروفيهناكمازبلاقابنوهو-2

.الإسلامتاريخ

.الياءوتسكينالزايبفتحضبطهالذيوالشذراتوالفوات(2181/)الزمانمراةذيلفيزيلاقابنوهو-3

.الصوابوهو،الثلاثةأصولنافيماوأثبت

التتر.:ب،أ

فمن.:ب،أ
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الطويل(منأ:()1(ديوانهمنقصيدةبعضمنأقولهشعره

الجفنايألفأنالكرىيزودسهاداالوسنىمقلتكسحرمنلنابعثت

)2(المعنىدقةفيزادلكنفحاكاهناحلاخصركحسنجسميوأبصر

الغصنا)5(الهيفعلمبقد)4(وملتطالعاالصبح)3(أخجلوجهاوأبرزت

سنا)7(تشابهتماإذوسناءسناتمه)6(ليلةالبدرأخاكحكيت

البيتين:بهذينيعتذرفبعث،موضعإلىدعيوقدأيضاوقال

وعقاراوقينةنديما!اللىوهبوقدمنزليفيأنا

يعارا)8(أنأهلهالخليشغلعنكمالتأخرفيالعذرفابسطوا

توفي:الاخرةجمادىعشرثانيفيوفيها:)9(شامةأبوقال

منفيهكانبمامغتبطاللصلاةتاركاالدينقليلوكان،بالطويلالمعروفالخلافيالمراغيالبدر

وجميعاللهرحمنالايفيد()01(بماأراضيا،المتأخريناصطلاحعلىوالخلافالجدلمعرفة

المسلمين.

وفيهاتوفي:

الطباقات)13(كثيراكتب.المحدثالصارمي)12(ياقوتبنداودبنمحمد()11(الدينناصرأ

)1

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

دونثلاثةوهي(093-4938/)الوفياتفواتفيسبعةوهي(186-2185/)المراةذيلفيثمانيةالأبيات

.الشذراتفيالأخير

.والشذراتالفواتفييليهالذيبعدالبيتهذاجاء

يخجل.:الفواتفي

ومست.:والشذراتالفواتوفي،ومالت:الذيلفي

.زيادةوفيها،اللدناالغصنا:ط

.حالفي:الذيلفي

.الشذراتفيولاالفواتفيالبيتليس

مستقيم.غيروزنهيزالولا؟يعارابأنأهلالخليشغل:ب،أ

.(172)الروضتينذيل

الروضتين.ذيلفيالحاصرتينبينمايردلم

الإسلاموتاريخ،(018-2/917)الزمانمراةوذيل(217)الروضتينذيلفي-الصارمي-ترجمة

(/14049).

أيضا.تحريفوهو؟الضارمي:أوفي،تحريف،الصارخيالروضتينذيلفي

.للسياقهناوما.الطباق:ب،أوفي،الطبقات:ط



ويداومكتبهيعيرخيراديناوكان،وغيرها

هـ661سنةأحدأت

تعالى.اللهرحمهالحديث)2(بسماعالاشتغالطعلى()1

وستمئةوستيرإحرفىسنةخلت5ث!

387

اقوش،الدينجمالأنائبهالشاموعلى،بيبرسوالمصريةالشاميةالبلادوسلطاناستهلت

وليس،)4(وداعةبنالدينعزبهاوالوزير،خلكانابنا)3(الدينشمسادمشقوقاضي،النجيبي

الماضية.السنةفيقتلالذيالمستنصرباسمالسكةتضربوإنما،خليفةللناس

العباسأبياللهبأمرالحاكمخلاق!!

المؤمنينأميرباللهالمسترشدالإمامبنبكرأبيالأميربنعليالأميرابنالقبيعليأبيالأميربنأحمد

الهاشمي.العباسيأحمد(العباسأبيأباللهالمتسظهرالإمامبنالفضلمنصورأبي

ابيبرسالدينركناالظاهراالملكأالسلطانجلس،الخميسيوموهوالمحرم)5(ثامنكانلما

حتىراكبااللهبأمرالحاكمالخليفةوجاء،الجبلبقلعةالكبيرالإيوانفي(والعقدالحلوأهلأوالأمراء

ثمالناسعلىنسبهقرئثمأ،نسبهثبوتبعدوذلكالسلطانجانبإلىلهبسطوقد،الإيوانعندنزل

الجمعةيومكانفلما)7(.مشهودايوماوكان،بعدهالناسوبايعه()6(فبايعهبيبرسالظاهرعليهأقبل

خطبته:فيفقالطبالناسالخليفةخطب)8(ثانيه

السراءعلىأحمده،نصيراسلطانالدنهمنلهموجعل،وظهيراركناالعباسلآلطأقامالذيدله"الحمد

اللهإلاإلهلاأنوأشهد،الأعداءدفععلىوأستنصره،النعماءمنأسبغماشكرعلىوأستعينه،والضراء

.واوبلابدوامكتبه:ب،أ(1)

.وسماع:ب،أ)2(

البندقداريبيبرسالظاهرالشاميةوالبلادالمصريةالدياروسلطانوستمئةوستينإحدىسنةدخلتثم:ب،أ)3(

الدين.شمسوقاضيهالنجيبيآقوشالدينجمالالشامعلىونائبه

وداعةبابنالمعروفالدينعزمحمدأبووداعةبنمحمدبنمحمدبنمحمدبنمنصوربنالعزيزعبدهووداعةابن()4

فيوتوفيالشاموزارةالدينركنالظاهرالملكولاهثموأعمالهابدمشقالدواوينشدالناصرالملكولاهالحلبي

الزمانمرآةذيل.حسنةوعمارةومسجدأتربةبدمشققاسيونبجبلوبنى.الصغرىبالقرافةودفن666سنةمصر

.(7053/)والشذرات(522-1/422)الجوهريةوالقلائد(2572/)والدارس(2093-293/)

.(2053/و)(1/186)الزمانمرآةذيلفيوالخبر.ثاني:ط()5

فبايعه.الملكعليهأقبلثمالناسعلىنسبهفقرئ:ب،أ)6(

ولما.:ب،أ)7(

مبايعته.يومثانيأي)8(
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وأئمةالاهتداءنجوموصحبهالهوعلىوسلمعليهاللهصلى،ورسولهعبدهمحمداوأنلهشريكلاوحده

الراشدينأالخلفاءالسادةأبيغمهكاشف(وعمهأالعباسوعلى،(الخلفاء1)1(الأربعة،الاقتداء

الناسأيها،الدينيومإلىلإحسانلهموالتابعين)2(أجمعينالصحابةبقيةوعلى،المهديينوالأئمة

إلاالجهادعلميقومولا،الأنامجميععلىمحتوموالجهاد،الإسلامفروضمنفرضالإمامةأناعلموا

،)3(الجرائمبارتكابإلاالدماءسفكتولا،المحارمبانتهاكإلاالحرمسبيتولا،العبادكلمةباجتماع

الرجالوقتلواوالأموالالدماءواستباحوا،السلامداردخلوالما)4(الإسلامأعداءشاهدتمفلو

الأصواتفارتفعت،الأليمالعذاباستبقوامنوأذاقوا1،والحريمالخلافةحرموهتكوا،)5(والأطفال

منوكم،بدمائهشيبتهخضبتشيخمنفكم،الطويلاليومذلكهولمن)6(الضجاتوعلت،بالبكاء

اللهفأئقوأ!والجهادفرضإحياءفيالاجتهادساقعن()7(اللهأعبادفشمروا،لبكائهيرحمفلمبكىطفل

(61:ادرابنأ!ألمحفلحونهمفأولنك!نفسهشخيوقومنلأنفستمختراوانفقواوأطيعوأوآشمعواأشتطغغما

السيدالظاهرالملكالسلطانوهذا.المسلمينعنوالمحاماة،الدينأعداءعنالقعودمعذرم!فييبقفلم

وشرد،الأنصارقلةعندالإمامةبنصرقامقد،والدينالدنياركنالمؤيدالمجاهدالعادلالعالمالأجل

العباسيةوالدولة،العقودمنتظمة)8(باهتمامهالبيعةفأصبحت،الديارخلالجاسواأنبعدالكفرجيوش

أولياءوقاتلوا،تنصروانياتكموأخلصوا،النعمةهذهشكرإلىاللهعبادفبادروا،الجنودمتكاثرةبه

والأجر)9(يومانوالدهر،للمتقينوالعاقبةسجالفالحرب،جرىمايروعنكمولا،تظفرواالشيطان

لي(العظيمااللهوأستغفر،نصركمبالإيمانوأعز،أمركم)01(الهدىعلىاللهجمع،للمؤمنين

."الرحيمالغفورهوإنهفاستغفروه،المسلمينولسائر(ولكمأ

باسمه.السكةوضربت،لهليخطبالافاقإلىبيعتهوكتب()12فصلىونزل(11)الثانيةخطبثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.الخلفاءسيمالا:ط

.(1188/)الروضتينذيلفيولاالأصلينفيليست

المآتم.بارتكاب:الروضتينذيلفي

الأصلين.فياللفظةتردولم(حين)الروضتينذيلفي

.والأمهاتالاباءمنوأيتموهموالبناتالصبيانوسبوا:طفيبعده

.الصيحات:ط

وحدها.طعن

بهمته.البيعةوأصبحت:ط

تصحيحه.يجبتحريفوهو؟والاخر:المراةذيلفي

.التقوىعلى:المراةذيلفيوهي.وطالأصلينفيكذا

.(091-1918/)الزمانمراةذيلفيالثانيةالخطبة

.(122)الروضتينذيل
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هذهمنالمحرمعشرسادسالجمعةيومالجوامعوسائر)1(دمشقبجامعلهفخطب:شامةأبوقال

السنة.

ليسمنالعباسبنيمنالخلافةيلولم،العباسبنيخلفاءمنوالثلاثونالتاسعهوالخليفةوهذا

المستعين،منهمفكثيرخليفةوالدهليسمنفأما،هذاسوىوالمنصورالسفاحبعدخليفةوجدهوالده

،المقتدربنإسحاقبنوالقادر،المتوكلبنطلحةبنوالمعتضد،المعتصمبنمحمدبنأحمد

الله.بأمرالقائمبنالذخيرةبنوالمقتدي

صاحبهاوإعدامالكركالظاهرأخذذكر

واستدعى،الكركبلادناحيةقاصداالمنصورةالعساكرفيمصر)2(منالظاهرركب:(وفيهاأ

مصرإلىأرسلهجهدبعدعليهقدمفلما،)3(الكاملبنبكرأبيالعادلبنعمرالمغيثالملكصاحبها

وجاءته،أخرىمرةالشامإلىالقدومعلىوحثههولاكو)3(كاتبأنهوذلك،بهالعهداخر)4(فكانمعتقلا

السلطانوأخرج،المصريةالديارلفتحألفاعشرونعليه)6(سيقدموأنه،البلادونيابةبالثباتالتتاركتب

منجماعةوعلى،دمشقمناستدعاهقدوكان،)7(خلكانابنعلىذلكوعرضبقتلهالفقهاءفتاوى

ثم،)8(الملكأبهةفييومئذودخلهاالأولىجمادىعشرثالثالجمعةيومالكركفتسلمسارثم،الأمراء

.منصورامؤيدامصرإلىعاد

فعلماوعلمت1(،)0للإسلاممحبتيعلمتقد:لهيقولالظاهرإلىخان)9(بركةرسلقدمت:وفيها

وأعطيكالبلادمننخرجهأونصطلمهحتىناحيةمناتيهحتىناحيةمنأنتفاركب،بالمسلمينهولاكو

وأكرمهم.رسلهعلىوخلعوشكرهالرأيهذاالظاهرفاستصوب،(1البلاد)1منبيدهكانماجميع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

ئر.وبسا:ب،أ

لمصرية.ارلدياا:ب،أ

العادل!.بن:ب،أفياللفظةهذهبعد

.وكان:ب،أ

.هولاوو:ب،أ

.قادمونوأنهم:ط

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن681سنةوفياتفيخلكانابنترجمةسترد

عظيمة.أبهة:ب،أ

.قانبركة:ب،أ

.الإسلاملدين:ب،أ

.البلادمنيدهفيماجميعأعطيتككانماوأيأبلادهمنونخرجهنصطلمهحتىناحيةمنأناواتيه:ب،أ
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دورها.أكثروتهدمتعظيمةزلزلةالموصلزلزلت:وفيها

بعد!اللهرسولمسجدلعمارةكثيرةوآلاتوأخشاباصناعاالظاهر(الملكأجهزرمضانوفي

النبوية.المدينةإلىبهاسارواثم،لشأنها)1(وتعظيمافرحةبمصروالآلاتالأخشاببتلكفطيفحريقه

ناصروخطيبهاقاضيهاوعزل،وأمورهاأحوالهافيفنظرالإسكندريةإلىالظاهرسارشوالوفي

.غيرهوولىالمنيربنأحمدالدين

فظيعةهزيمةهولاكو)2(اللهفهزمفاقتتلواكثيرةجيوشواحدكلومعوهولاكوخانبركةالتقى:وفيها

خان)4(بركةنظرولما.الحمدودله)3(يسيرةشرذمةفيهووهرببقيمنأكثروغرقأصحابهأكثروقتل

غارثمجنكيزخانسنةغيرفيمنالحيلةكيفولكنبعضابعضهمالمغوليقتلأنعلييعزقالالقتلىكثرة

.خان)6(بركةإلىعظيمةهداياالظاهروأرسلصاحبهافصانع!)5(القسطنطينيةبلادعلىخانبركة

العرا!تىإلىمعهسارالمستنصربهاجتازفلما،بالحاكملقبهاخرخليفةبحلبالبرلي)8(أقاموقد)7(

(عليهما)01خرجولكن،الحمدودلهمنهأكبرلكونهللمستنصر)9(الحاكموانقاد،المصلحةعلىواتفقا

معالحاكموهربالمستنصروعدم،معهماكانممنخلقاوقتلواشملهماففرقواالتتارمنطائفة

.الأعراب

عليبهادرقاتلهولما،العراقإلى(()11الشاممنأمسيرهفيكثيرةبلدانافتحهذاالمستنصركانوقد

والأكرادالعربانفهربنجدةالتتارمنكمينخرجولكن،أصحابهأكثروقتلالمستنصركسرهبغدادشحنة

منهووفقد.أكثرهمفقتلالتركمنمعهكانممنطائفةفيهووثبتالمستنصرمعكانواالذين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

لها.وتعظيمابهافرحةالمصريةبالديار:ب،أ

هولاكو.فهزمفاقتتلاعظيمةجيوش:ب،أ

الحمد.ودئهأصحابهمنقليلةشرذمةفي:ب،أ

القتلى.كثرةإلىقانبركةنظرولما:ب،أ

وصانعه.القسطنطينيةبلادعلىقانبركةأغارثم:ب،أ

هائلة.كثيرةوتحفأبركةإلى:ب،أ

فيلوقوعهاوب،طفيوردتكماإبقاءهاوآثرت،965سنةآخرفيأفيجاءصفحتينمدىوعلىاللفظةهذهمن

الصحيح.التاريخيتسلسلهامكان

تحريف.؟لتركيا:ط

المستنصر.الحاكموإنقاذ:ط

لسنة.اخرآفي:ب،أ

وحدها.طعن
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وستمئة.ستينسنةمنالمحرمأولفي)2(الوقعةوكانت،طائفةفيالحاكمونجا،بينهم
)1(

نألهالأولىوكان،جنودهاكثرةمعالعراقأرضفيتوغلهفيعليبنالحسينأشبهالذيهووهذا

فعل.شاءومااللهقدرولكن،)4(الحالويصفوالأمورلهتتمهدحتى)3(الشامبلادفييستقر

ورجعواوسبواوقتلوافأغارواالفرنجبلادإلىدمشقمنآخرجيشا(الظاهرالملكأالسلطانوجهز

وأعمالها.بحلبلاشتغالهمدةفصالحهمالمصالحةمنهالفرنجوطلبت،سالمين

بنالخضرالدينبرهانعليهاووليالأعز)5(بنتابنالدينتاجمصرقاضيشوالفيعزلقدوكان

بنالدينشمسبنأحمدالدينصدربنبكرأباالديننجمدمشققاضيوعزل،)6(السنجاريالحسين

بنبكرأبيبنإبراهيمبنمحمدبنأحمدالدينشمسعليهاوولي،)7(الدولةسنيبناللههبة

معإليه)01(وأضاف،)9(السنجاريالدينبدرعنطويلةمدةبالقاهرةالحكمفينابوقد،)8(خلكان

والناصرية،،العادلية:مدارسسبعوتدريس،والمارستانوالجامع،الأوقافنظرالقضاء

بعدالجمعةيومعرفةيومتقليدهوقرئ،والبهنسية،والإقبالية،والركنية،والفلكية،والعذراوية

دمشق.جامعمنالكماليبالشباكالصلاة

ذهبوديعةفيخانأنهوذكر)11(شامةأبوالشيخفيهتكلموقد.عليهمرسماالمعزولالقاضيوسافر

.وأشهراسنةولايتهمدةوكانت،أعلمفاللهفلوساجعلها

.(مصر)12إلىالسلطانسافرالسبتيومالعيديوموفي

منهويطلبون،ويتوعدونه)13(يتهددونهبدمشقالسلطانعلىقدمالإسماعيليةرسولكانوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

البين.من:ب،أ

.هذاوكان:ب،أ

.الإسلامبلادفييستقرأنلهذاالأولىوكان:ب،أ

.لأحوالاوتصفو:ب،أ

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن665سنةوفياتفيالأعزبنتابنترجمةسترد

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن686سنةوفياتفيالسنجاريالدينبرهانترجمةسترد

.الجزءهذامن658سنةوفياتفيالدولةسنيابنترجمةتقدمت

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن681سنةوفياتفيخلكانابنترجمةسترد

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن663سنةوفياتفيالسنجاريالدينبدرترجمةسترد

.فأضاف:ب،أ

.(412)الروضتينذيل

المصرية.الديارإلىراجعاالمنصورةبالعساكرالسلطانسافر:ب،أ

.ويتوعدهيتهدده:ب،أ
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.)2(بلادهمعلىواستولىشأفتهماستأصلحتىبينهميوقع()1السلطانيزلفلم،كثيرةإقطاعات

الدينصلاحالناصرالملكالسلطانعزاءعملالأولربيعمنوالعشرينالسادسفي:(وفيهاا

فاتحشاذيبنأيوببن()3(يوسفالدينصلاحالناصربنغازيالظاهربنمحمدالعزيزأبنيوسف

،بيبرسالدينركنالظاهرالسلطانبأمر،بمصر)4(الجبلبقلعةالعزاءهذاعملوكانالمقدسبيت

قدأصحابهأنهولاكوبلغفلمامدة)5(منذقبضتهفيكانوقد،قتلهالتتارملكهولاكوأنبلغهملماوذلك

فاقتتلواجاؤواحتىبمصرالجيوشإلىأرسلتأنت:لهوقاليديهبينإلىطلبهجالوتبعينكسروا)6(

وبينهأعداءهكانواالمصريينأنلهوذكر)8(إليهاعتذرإنهويقال،بقتلهأمرثمفكسروهم)7(المغولمع

إذاأنهوعدهوقد،خدمتهفيمكرماكانوقد،عندهرتبتهانحطتولكنهفأقاله،(وقتالاشنانوبينهم

)9(مقدمهممعهولاكوأصحابفيهاوقتلالسنةهذهفيحمصوقعةكانتفلماالشامفياستنابهمصرملك

قتلواأصحابكمنوالناصرية،أبيكأمراءالعزيزيةمن)01(أصحابك(هؤلاء:ألهوقالغضببيدرة

العفويسألهيديهبينواقفوهو،بالنشاب(1()1رماهأنهقتلهكيفيةفيوذكروا01بقتلهأمرثم،أصحابنا

علتا.الظاهر(الملكأشقيقهأخاهوقتلقتله(حتى)12عنهيعففلم

.ادمبنيأشكالأحسنمنصغيرينوكانا،الظاهربنوزبالةالناصربنمحمدالعزيزولديهماوأطلق

وكانت،بهامنأحسن)13(وكانمصرإلىسارفإنهزبالةوأما،التتارأسرفيهناكماتفإنهالعزيزفأما

.(المذكوراأستاذهابعدالأمراءبعضفتزوجها،القمروجهلهايقالولدأمأمه

،()14(بعضعنبعضهاأمتباعداتالشجرمنبأربعأمرالناصرقتلأرادلماهولاكوإن:ويقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

)14(

وحدها.طعن

آمين.المؤمنينعبادهبهونصرالبلادفيبهومكناللهنصره:ب،أفيبعدها

وحدها.طعن

المصرية.الديارمنالجبلبقلعة:ب،أ

.ذكرهتقدمكماقبضتهفيكانوقد:ب،أ

.جالوتبعينأصحابهكسرةبلغهفلما:ب،أ

.المغولمعاقتتلواحتىالمصريةالديارإلىالجيشأرسلتأنت:ب،أ

له.وذكرالمرةهذهمناعتذر:ب،أ

مقدمهم.معأصحابهفيهافقتل:ب،أ

العزيزية.في:ط

.رماهأنهذكروقد:ب،أ

قتله.حتىيفعلفلمالعفويسأل:ب،أ

.فكانالمصريةالديارإلى:ب،أ

وحدها.طعن
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واحدةكلفرجعت،الحبالأطلقتثم،بأربعته)2(الأربعفيالناصرربطئم)1(بحبالرؤوسهافجمعت

الله.رحمه)3(أعضائهمنبعضومركزهاإلى

سنةفيمولدهوكان،وخمسينثمانسنةفيشوالمنوالعشرينالخامسفيكانذلكإنقيلوقد

بحلب.وعشرينسبع

جماعةمملكتهبتدبيروقام،سنينسبعوعمرهبحلببالسلطنةبويعوئلاثينأربعسنةأبوهتوفيولما

بنبكرأبيالعادلبنتخاتون(صفيةأبيهأأمجدتهرأيعنكلهالأمروكان،(العزيزأأبيهمماليكمن

محبباالرعيةفيالسيرةجيدوكان،بالملكالناصراستقلوستمئةأربعينسنةفيتوفيتفلما،أيوب

بلادمنكبيرةوطائفةوحرانوبعلبكوأعمالهاحلبمعدمشقملكلماسيماولا،النفقاتكثير،إليهم

.الجزيرة

الطير،وأنواعوالأوزالدجاجسوىغنمرأسأربعمئة)4(يشتمليومكلكانسماطهإنفيقال

كلفيالسماطعلىيعزممامجموعوكان،والمقليالمشويغيروالقلوبات)6(الأطعمةبأنواعمطبوخأ)5(

بأرخصالقلعةبابعلىفيباع،شيءمنهيؤكللمكأنههوكمايديهمنيخرجوعامتهألفاعشرينيوم

بلوالأطعمةالطرفمنشيئابيوتهمفييطبخونلاكانواالبيوتأربابمنكثيراإنحتىالأثمان

بدرهمأودرهمبنصفأحدهمفيشتري،كئيرةونفقةبكلفةإلامثلهعلىيقدرونلامابرخص)7(يشترون

وأيامه.زمانهفيدارةكثيرةالأرزاقوكانت،مثلهعلىيقدرلاولعله،كثيرةبخسارةإلاعليهيقدرلاما

إليه.بالنسبةالقويالمتوسطالشعريقولأديباالشكلحسنظريفاخليعاكانوقد

ببلادقتل)9(.لائقةرائقةوهيشعرهمنصالحةقطعة)9!(الذيلفيالدينقطبالشيخلهأوردوقد

بها.دفنهيقدرفلمقاسيونبسفحبناهالذيبرباطهتربةلهأعد(كان)01وقد،هناكودفنالمشرق

.الحبالرؤوسهافجمعت:ب،أ(1)

خطأ.وهو؟بأربعتهالأربعةفي:ط)2(

الناصر.أعضاءمن:ب،أ)3(

أربعمئة.علىيومكليشتملسماطهإن:ب،أ(4)

ممونأ.:ب،أ)5(

تحريف.؟القلويات:ط)6(

.يشرون:ب،أ)7(

.(441-2431/و)(994-1/694)الزمانمراةذيل)8(

.المشرقببلادوفاتهوكانت:ب،أ()9

وحدها.طعن(01)
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جامعقبليالمحكمالمؤكدمنبنياناوأحسنها)2(الأبنيةأغربمنبالسفح)1(البرانيةوالناصرية

هيالفراديسبابداخلبناهاالتيالجوانية)4(الناصريةوكذلك،طويلةبمدةبعدهابنىوقد،الأفرم)3(

ذلكقبلكانتوقد،الطعمدارإليهوحولتالزنجاريتجاهالكبيرالخانوبنى،المدارسأحسنمن

الله.رحمهاليومالسلطاناصطبلفيالقلعةغربي

:)5(الأعيانمنتوفيوفيها

الأندلسياليعمريبكرأبوالناسسيدبنيحىبنمحمدبن)7(اللهعبدبنمحمدبنأحمد)6(

الحافظ.

بهوختم،حسنةأشياءوصنف،عظيمةكتباوحصل،الكثيروسمعوخمسمئةوتسعينسبعسنةولد

السنة.هذهمنرجبمن)9(والعشرينالرابعفيتونسبمدينةوفاتهوكانت،البلادتلك)8(فيالحفاظ

أيضا:فيهاتوفيوممن

المفسر.المحدثالرسعني)11(محمدأبوالدينعزخلفبنبكرأبيبن(1)0اللهرزقبنالرزاقعبد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

.(1/088)الجوهريةوالقلائد(6511/)الدارس

الأمكنة.أغرب:ب،أ

الباشكاتب.طلعةمقابلالمهاجرينطريقفياليومإلىقائماالجامعهذايزالولا:قلت(6511/)الدارس

.(941)الأطلالومنادمة(1/954)الدارس

فيها.توفيوممن:ب،أ

الحسينيبخطكما،اللهعبدبنأحمدبنمحمد:صوابه،مقلوبفهو،غلطوهو،وطالأصولفيوقعهكذا

ابنوقال،(14169/)الإسلامتاريخفيالذهبيوخط(المصورةنسختيمن902الورقة)التكملةصلةفي

أحمدبنمحمدبكرأبوابنهصاحبناعنهروى":618سنةالمتوفىاللهعبدبنأحمدوالدهترجمةفيالأبار

عيون"صاحبالناسسيدابنالدينفتحالحافظجدوهو.الهراسطبعةمن(189/)(الصلةلكتابالتكملة)

.(بشارهـ)734سنةالمتوفى"والسيروالشمائلالمغازيفنونفيالأثر

.965سنةوفيات(41/619)الإسلاموتاريخ(7528/)الشذراتفي-الناسسيدابن-ترجمة

بتلك.:أ

الإسلاموتاريخالحسينيصلةفيمايوافقهناوما،خطأوهو،رجبعشرينسابعفيتونسبمدينةتوفي:ط

.(بشار)للذهبي

(564/)والعبر(1538/)الإسلاموتاريخ(2912/و)(1545/)الزمانمراةذيلفي-الرسعني-ترجمة

الله،عبد:طوفي.(7952/)الذهبوشذرات(7112/)الزاهرةوالنجوم(276)الأعلامبوفياتوالإعلام

خطأ.

الشذرات.بالجزيرةمدينةالعينرأسإلىنسبة:المهملةالسينوسكون،المهملةوالعين،الراءبفتح:الرسعني

(/7952).
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الموصل،صاحبلؤلؤ)1(البدرعندمكانةله،الأدباءالفضلاءمنوكان،وحدث،الكثيرسمع

جاوزوقدالاخرربيعمنعشرالثانيالجمعةليلةفيتوفيوبها،سنجارصاحبعندأيضامنزلةلهوكان

الكامل(منأ:شعرهومن،السبعين

مغيبهأواندناالحبيبأنبنعيبهفدلناالغرابنعب

طيبهعنسلثمبعيشليجدبعدهمعيشيطيبعنسائلييا

أملاكبهاوله،وأعيانهاعدولهاومن)3(،محتسبهاالدمشقي)2(السلميعنتربنأحمدبنمحمد

بالمقطم.ودفنبالقاهرةتوفي،4()وأوقاف

النحوياللغوياللورقيالمرسيجعفربنالموفقبنأحمد)5(بنالقاسمامحمداأبوالدينعلم

.المقرئ

اجتمعوقدالجزوليةوشرح،مجلداتعدةفيالمفصلوشرح،مختصراشرحاالشاطبيةشرح

وبزةحسنةهيئةلهالوجهمليحالشكلحسن)6(عديدةفنونذاوكان،مسائلهابعضعنوسألهبمصنفها

.وغيره)7(الكنديسمعوقد،وجمال

اللهيذكرونمريدونجماعةفيهالهوكان،بالصالحيةالزاويةبانيوهو)8(الدينوريبكرأبوالشيخ

الله.رحمهطيبةحسنةبأصوات

السنةهذهوفي:)01(الذهبيالدينشمسالشيخقال)9(الإسلامشيختيميةابنالدينتقيالشيخمولد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.الجزءهذامن656سنةوفياتفيلؤلؤترجمةتقدمت

.(51/54)الإسلاموتاريخ(2222-أ20/)الزمانمرآةوذيل(226)الروضتينذيلفي-عنترابن-ترجمة

عدولها.منوكان:ب،أ

وتوفي.وأوقافوثروةأملاك:ب،أ

الزمانمراةوذيل(227)الروضتينوذيل(16/334)الأدباءمعجمفي-الموفقبنالدينعلم-ترجمة

الوعاةوبغية(276)الأعلامبوفياتوالإعلام(267-5266/)والعبر(51/44)الإسلاموتاريخ(2122/)

بنأحمدبنمحمد:المرآةذيلفيواسمه(7532/)والشذرات(926-2/268)والدارس(2025/)

أصح.والأول"محمدالقاسمأبو"سماهمنومنهم:الذهبيقال:بشارقال.جعفربنالموفق

.متعددة:ب،أ

.الجزءهذامن613سنةوفياتفيالكنديترجمةتقدمت

.(51/47)الإسلاموتاريخ،(228)الروضتينذيلفي-الدينوريبكرأبي-ترجمة

.الكتابهذامن728سنةوفياتفيتيميةابنالإسلامشيخترجمةسترد

.(5/144)الإسلامتاريخ
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الحرانيتيميةبنالقاسمأبيبنالحليمعبدالدينشهابالشيخبنأحمدالعباسأبوالدينتقيشيخناولد

وستمئة.وستينإحدىسنةمنالأول!ربيععاشرالإثنينيومبحران

.الأمويالكرديالأزكشيخشترين)2(بنعيسىابنأالهيجاءأبو)1(الدينمجيرالكبيرالأمير

دخلولما،التتاركسر)3(فيالبيضاءاليدجالوتعينيوموله،وشجعانهمالأمراءأعيانمنكان

مستشارادمشقعلىنائباالحلبيسنجر)4(الدينعلمالأميرمعجعلهالوقعةبعددمشقإلىالمظفرالملك

والرزقالكاملالإقطاعولهالعدل!دارفيمعهيجلسوكان،والتدبيروالمراسيمالرأيفيومشتركا)5(

السنة.هذهفيتوفيأنإلى،الواسع

والأميرهوالشرقببلادالأشرفالملكجيشفيتوفيالدينحسامالأميرووالده:)6(شامةأبوقال!

.)7(المشطوببنأحمدالدينعماد

ينسبوإليهالسيرةمشكوروكان،مدةدمشقأعنيالمدينةهذه)8(تولىالدينعزالأميروولده:قلت

)9(
فيهالولايةيعملوكان(01)يسكنهكانلأنهالهيجاءأبيابندربفيقال!،العتيقةبالصاغةسنونابندرب

،،العظيمأالقرانفيهفختمتصغيروأناحورانمنقدمناحيننزولنافيهكانبقليلموتهوبعد،بهفعرف

.(1)1والسنةالكتابعلىيتوفاناأنونسألهوالمنةالحمدودئه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

(1547/)الإسلاموتاريخ(224-2222/)الزمانمرآةوذيل(227)الروضتينذيلفيالهيجاءأبي-ترجمة

.(7212/)الزاهرةوالنجوم

.الأسديالكرديالأزكشيحشيربن:أوفي.وتحريفنقصوفيها؟الأزكشيحيثربنعيسىالهيجاءأبو:ط

منوالضبط:بشارقال.مصادرهعنهناوما.الأنثريب:فيأصبحتالتيالأسديإلىأفيمامثلبوفي

.الإسلامتاريخفيالذهبيخط

.التتاركسرة:ب،أ

وحدها.طعن

ومشاركأ.مستشارأالبلدنائبالحلبي:ب،أ

.(227)الروضتينذيل

.(2422/)الزمانمرآةذيلفيترجمةالمشطوببنالدينلعماد

ولاية.تولى:ب،أ

.سقونابندرب:بوفي.سقورابندرب:أ

يسكنه.كان:ب،أ

والسنة.الكتابعلىيتوفانيأناللهأسألأيضاوأنا:قلت
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وستمئةوستيوثنتيرسنةخلت5ث!

793

جمالالأميردمشقونائب،بيبرسالظاهروالسلطان،العباسياللهبأمرالحاكموالخليفة)1(استهلت

.)3(خلكانابن،الدينشمسأوقاضيهالنجيبي)2(آقوشالدين

القاضيبهاالشافعيةلتدريسورتب،القصرينبينالتيالظاهريةالمدرسةكملتأولهافي:وفيها

عمرالدينكمالبنالرحمنعبدالدينمجدالحنفيةولتدريس،)4(رزينبنالحسينبنمحمدالدينتقي

.)7(الدمياطيالحافظخلفبن)6(المؤمنعبدالدينشرفالشيخبهاالحديثولمشيخة،)5(العديمابن

وغيروأكلهمنعالهمإصلاحمنبهللنازلينأوقافاعليهووقفخانابالقدسالظاهر)8(عمر:وفيها

وفرنا.طاحونابهوبنى،ذلك

،العادلبنغازيالشهابابنالأشرفومعهمالظاهرالملكإلىخانبركةرسلقدمت:وفيها

وأهله.بهولاكوحلمماوأهلهللإسلامسرورفيهماوالمشافهاتالكتبمنومعهم

المقدسيإسماعيلبنالرحمنعبد)9(شامةأبوالدينشهابالشيخدرسمنهاالآخرةجمادىوفي

شمسأالقاضيعندهوحضر،الحرستانيبنالدينعماد(القاضيأوفاةبعد،الأشرفيةالحديثبدار

الحديثوأورد،"المبعث"كتابهخطبةوذكر،والأعيان)01(القضاةمنوجماعةخانبن(الدين

ذلكيستكثرلاومثلهدرسهولاحتىشيئايراجعلمإنهويقال،مستحسنةكثيرةفوائدوذكر،ومتنهبسنده

أعلم.والله(1)1عليه

وحدها.طعن(1)

بيبرسالدينركنالظاهرالملكحوزتهعنالذابالإسلاموسلطانالعباسياللهبأمرالحاكمالخليفة:ب،أ)2(

النجيبي.آقوشالدينجمالالأميرالشامونائبعضدهوشداللهأيدهالبندقداري

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن681سنةوفياتفيخلكانابنترجمةسترد)3(

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن068سنةوفياتفيرزينابنترجمةسترد(4)

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن677سنةوفياتفيالعديمابنترجمةسترد)5(

وحدها.طعن)6(

2417/)الكامنةالدررفيأيضاوهي.تعالىاللهشاءإنالكتابهذامن507سنةوفياتفيالدمياطيترجمةسترد)7(

-184).

وحدها.طعن)8(

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن665سنةوفياتفيشامةأبيترجمةسترد)9(

.الفضلاءمن:ب،أ)01(

ذلك.عليهيستكثرلا:ب،أ(1)1
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البلد،وأحوال!الأوقاففيفنظر،هولاكو)2(جهةمنبغدادإلى()1الطوسيالديننصيرقدم:وفيها

واسطإلىانحدرثم،بمراغةبناهالذي)4(رصدهإلىوحولهاالمدارسسائرمن)3(كثيرةكتباوأخذ

.والبصرة

:وفاةكانتوفيها

ناصربنشيركوهالدينأسدالمجاهدالملكبنإبراهيمالمنصورالملكبنموسى)د(الأشرفالملك

الكبير.شيركوهالدينأسدبنمحمدالدين

وكبراء،ا)6(الموصوفينالكرماءمنكانوقد،الحينهذاإلىكابرعنكابراحمصملوككانواأ

،والماربالشهواتوقضاء،والمراكبوالملابس،)7(والمشارببالماكلويعتني،المترفينالدماشقة

وبقيت،زائلكظلأو،أحلامكأضغاثأويكنلمكأنذلكذهبثم،والحبائببالمغانيالتنعموكثرة

،الكثيرةوالأموال!النفيسةالجواهرمنحواصللهوجدتتوفيولما.وعارهوحسابهوعقوباتهتبعاته

.(البحريةالممالكمنببلادهواستناب،أالظاهريةالدولةإلىملكهوصار)8(

حلب.نائبالجوكندارحسامالأميرالسنةهذهفيمعهوتوفي)9(لاجينالدينحسام

الجميل.الحسنوقدرهاللهبقضاءبيدرةمقدمهموقتلحمصعلىالتتاركسرةكانت:وفيها

بمصر.المحدثالعطارالرشيدتوفيوفيها(1العطار)0الرشيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن672سنةوفياتفيالطوسيالنصيرترجمةسترد

.هولاكوقانالسلطانجهةمن:ب،أ

عظيمة.كتبأ:ب،أ

الرصد.إلى:ب،أ

الزمانمراةوذيل(336-5033/)الأعيانووفيات(922)الروضتينذيلفي-الأشرفالملك-ترجمة

والنجوم(036)والإشارة(271-5/027)والعبر(51/62)الإسلاموتاريخ(031-431)(1/555)

.(7953/)الذهبوشذرات(182-7172/)الزاهرة

وحدها.طعن

.والمشرببالمأكلمقنيا:ب،أ

.وعاد:ب،أ

الزمانمرآةوذيل(922)الروضتينذيلفيالعزيزيالجوكندارالدينحسامالأميراللهعبدبنلاجينترجمة

-7162/)الزاهرةوالنجوم(036)والإشارة(5271/)والعبر(51/64)الإسلاموتاريخ(2003-303/)

.(7545/)الذهبوشذرات(812

الأصلالنابلسيالأمويالقرشيالحسينأبوالفتحأبيبنمفرحبنعليبناللهعبدبنعليبنيحيىالعطارالرشيد-ترجمة

وفوات(1565/)الإسلاموتاريخ(315-2314/)الزمانمرآةوذيل(922)الروضتينذيلفي-المالكيالمصري

.(7042/)والشذرات(7172/)والنجوم(952)والإشارة(5272/)والعبر(692-4/592)الوفيات
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.العادلبنموسىالأشرفالملكمسخرة(خضر)1والزين

993

تروسبننصرالحاجالمشهور)3(والتاجرالتاجر)2(نصر

والخير.اليسارذويمن

وكان،بالجامعللصلواتملازماوكان)4(

بنالصمدعبدالدينجمالاالقضاةقاضيأبنالكريمعبدالحرلستاني)5(بنالدينعمادالخطيب

.،بدمشقالخطيبالدينعمادأالحرستانيبنمحمد

فيتوفيأنإلىالصلاحابنبعد،الأشرفيةالدولةفيأبيهعنالحكمفيوناببدمشقخطيباكان

وكانت،بقاسيونأبيهعندودفن)7(بالجامععليهوصلي،الأولىجمادىعشريتاسعفيالخطابةدار)6(

الدين،)9(محييولدهوالغزاليةالخطابةبعده)8(وتولى،سنينبخمسالثمانينجاوزوقد،حافلةجنازته

.)01(شامةأبوالدينشهابالشيخالحديثدارمشيخة،بعدهأوباشر

المحدثالحافظسراقةبنالحسينبنإبراهيمبنمحمدبنآأحمدبنمحمد)11(الدينمحصي

المغربي.بكرأبوالشاطبيالأنصاري

الزينتوفي":السنةوفياتفيشامةأبوقال،الصوابهوأثبتناهوما،قبيحتحريفوهو"حضروالذي":ط()1

.(بشار)(922)الروضتينذيل"بالمسخرةالمعروفخضر

.(51/65)الإسلاموتاريخ(2431/)الزمانمرآةذيلوفي(922)الروضتينذيلفي-نصرالتاجر-ترجمة()2

الشهير.:ب،أ)3(

الذهبي.خطمنأثبتناماوالصوابتحريفوكله،دس:طوفي،بردس:المرآةذيلوفي،بروس:ب،أ()4

الإسلاموتاريخ(692-2/592)الزمانمراةوذيل(922)الروضتينذيلفي-الحرستانيابن-ترجمة)5(

الذهبوشذرات(7172/)الزاهرةوالنجوم(926-5268/)والعبر(935)والإشارة(1556/)

(/7536).

.بدار:ب،أ)6(

دمشق.بجامععليهوصليالسنةهذهمنالأولىجمادىمنوالعشرينالتاسعفي:ب،أ)7(

تولى.وقد:ب،أ)8(

ابنهترجمةوسترد(1421/)الدارسفيوالخبرتحريفوكلاهما.الدينمجير:ب،وأ،الدينمجد:ط)9(

الله.شاءإنالجزءهذامن682سنةوفياتفيالدينمحيي

الله.شاءإنالجزءهذامن665سنةوفياتفيشامةأبيترجمةسترد(01)

والعبر(61-15)الإسلاموتاريخ(هـ73-هـ243/)الزمانمرآةوذيل،الروضتينذيلفي-سراقةابن-ترجمة(11)

-7172/)الزاهرةوالنجوم(462-3452/)الوفياتوفوات(172)والإعلام(935)والإشارة(5027/)

.(263/)الطيبونفح(953-7538/)والشذرات(182
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الكامليةالحديثدار)1(تولىوقد.مصرقاصدابدمشقاجتازثم،مدةبحلبوأقامدينفاضلعالم

جاوزوقد،البلادمنوغيرهاببغدادجيدسماعلهكانوقد،)2(المنذريالعظيمعبدالدينزكيبعد

.)3(السبعين

كان.الإسكندرانيالقباريالقاسمأبوالشيخيحمىبنمنصوربنمحمدالصا!حالشيخ)4(القباري

شعبانسادسفيتوفي.ثمارهمنالناسويطعمجداويتورع،ويبدرهفيهويعملمنهيقتاتلهبغيطمقيما

ويردعالمنكرعنوينهى،بالمعروفيأمروكان،سنةوسبعونخمسولهبالإسكندرية،السنةهذهمنا

المنزلطاقةمنيكلمهمإنمازيارتهإلىالناسجاءوإذا،لزهدهويطيعونهمنهفيسمعونالظلمعنالولاة

بذلك.منهراضونوهم

:فقالاشتراهاالذيالرجلجاءأيامبعدكانفلما،رجلمنلهدابةباعأنهعنهحكيماغريبومن

منتعانيماذا:لهفقالالشيخإليهفنظر،شيئاعنديتأكللامنكاشتريتهاالتيالدابةإنسيدييا

دراهمفأعطاهمنزلهودخل،الحرامتأكللادابتناإن:لهفقال،الواليعندرقاصفقال؟()الأسباب

البركة،لأجلبثلاثةدرهمكلالرقاصمنالناسفاشترى،تميز)6(فلابهااختلطتقدكثيرةدراهمومعها

ألفا.عشرينبمبلغ)8(فبيعدرهماخمسينيساويما.)7(الأثاثمنتركتوفيولما،دابتهوأخذ

توفي:رمضانمنوالعشرينالثامنوفي:)9(شامةأبوقال

النوريةللمدرسةالمجاورةبدمشقبدارهمرزوقبنإبراهيمالدينصفيبن)01(اللهعبدالدينمحي

تعالى.اللهرحمه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

ولي.وقدالمصريةالديارقاصدا:ب،أ

تعالى.اللهرحمه656سنةوفياتفيترجمتهتقدمت

.295سنةولدلأنهتحريفوهو.التسعين:ب،أ

(67-15)الإسلاموتاريخ(316-2315/)الزمانمراةوذيل(31)الروضتينذيلفي-القباري-ترجمة

وشذرات(7217/)الزاهرةوالنجوم(277)الأعلامبوفياتوالإعلام(935)والإشارة(5271/)والعبر

يصحح.تحريفوهو-العباري-(3045/)الذهب

الصنائع.:ب،أ

بينها.تمييزفلاأيضابهاخلطقدكثيرةدراهمومعهادراهمهفأعطاه:ب،أ

سيناالمثلثةالثاءيقلبونفالمصريون،مصريأنهأشكلاالذيالطابعأوالناسخمنتحريفوهو"الأساس":ط

.(بشار)والمطبوعاتالمخطوطاتفيكثيراذلكجربناوقد،يلفظونهاكمابعضهمفيكتبها،بهاالنطقعند

فأبيع.ديناراخمسينيساويماوتركالبركة:ب،أ

.(231)الروضتينذيل

ذيلعنهناوما.توفيوالعشرينالثامنوفي:ب،أوفي،توفيالآخرربيع"منوالعشرينالرابعوفي:ط

المؤلف.مصدرالروضتين
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التيأالنجيبيآقولش)1(الدينجمالالأميروقفهاللشافعيةمدرسةجعلتالتيهيهذهداره:قلت

كانقد.العظيمالفوزفيالقراردارتعقبهادارااللهجعلهاإقامتناوبها.منهاللهتقبل،)2(النجيبيةلهايقال

دينارألفستمئةالذهبمنوملك،الأشرفالملكوزيرالدينوهوصفيالنجيبيالدينجمالأبو

عندبتربتهودفن،وخمسينتسعسنةبمصرأبيهوفاةوكانت،والبضائعوالأثاث)3(الأملاكعنخارجا

المقطم.

غيق.بعينالمعروفالمصريعثمانبوفاةمصرمنالخبروجاء:)4(شامةأبوقالغينعين

حصلقدوكان،الموصليالوتار)5(الشمستوفيالحجةذيعشرثامنوفيالموصليالوتار

منأ:قولهوخضابهالشيبفيلنفسهفأنشدني.مدةالمزةبجامعوخطب،الأدبعلمشيئأمن

،)6(الطويل

عهدانقضتوماجسمفيكروحين)7(عارضياختطمذوإياهاوكنت

غمدافألبستهسيفأتوهمتهبيننايقطعالشيبأتانيفلما

سليمانوهوالحافظيالزين،التتارملكأخانهولاكوالملكاستحضر:وفيهاالحافظي)8(الزين

كانوقد،خيانتكعنديثبتقدلهوقال،الحافظيبالزينالمعروف(العقرباني)9عامر(بنالمؤيدأابن

عليهاللهسلطهمحتى،عوراتهمعلىودلالمسلمينعلى1(ومالا30هولاكوسندالتتارقدملماالمغترهذا

(912:ا!نعامأ!هوبغفحاالطفينبقضنولم!كذللث)،تعالىاللهقالأوالمثلاتالعقوباتبأنواع،فأهلكوهأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.الجزءهذامن677سنةوفياتفيستردالنجيبيآقوشترجمة

وحدها.طعن

.الأموالعن

.(5/157)الإسلاموتاريخ(323)الروضتينذيلفيالخبر.الخبروجاء:قال:ب،أ

ترجمه:بشارقال.المؤلفمصدر(232)الروضتينفيماويوافقالأصلينعنهناوماتحريف؟الوبار:ط

الإسلامتاريخفيوالذهبي(2031/)المراةذيلفيواليونيني(471الورقة)التكملةصلةفيالحسينيالدينعز

خطيب،الوتارابن،الموصليالتنوخيالدينشمسالفقيه،سيفبنبكرأبيبنمحمد:وسموه(1561/)

.(بشار)المزة

.(232)الروضتينذيلفيالبيتان

كزوجين.:الروضتينذيلفي

-2234/)الزمانمرآةذيلوفي(091-2918/)الأطباءطبقاتفيالأنباءعيونفي-الحافظيالزين-ترجمة

والشذرات(268-5/267)والعبر(15/53)الإسلاموتاريخ(78-2/77)الوفياتوفوات(923

(/7535).

.(بشار)الجولانمدينةاسموهي،العقرببلفظ،عقرباءإلىمنسوبوهو،الأصحوهوالعقربائي:فيهويقال

وآذاهم.المسلمينعلىمالأوغيرهادمشقهولاكومعالتتارقدملما:ط
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الظالمينمنينتقمثمبالظالمالظالممنينتقماللهفإن،")1(عليهسلطظالماأعانمن"االجملةفيوأ

.عبادهوشروعقابهوغضبهانتقامهمنالعافيةاللهنسأل،جميعا

وستمئةوستيوث!اثسنةخلت5ث!

النازلينالتتارلطردالفراتناحيةإلىكثيفاجماعسكراالظاهراالملكأالسلطانجهز:وفيها

تلكوأمنتالناحيةتلكفطابت،)3(مدبرينولواأقبلتقداالظاهريةأبالعساكرسمعوافلما،)2(بالبيرة

وأمنت.فعمرت،والخوفالفسادكثرةمنتسكنلاذلكقبلكانتوقد،المعاملة

ثلاثفيقيساريةففتح)4(الفرنجلقتالالساحلبلادفقصدعساكرهفيالظاهرالملكخرج:وفيها

الآخرالخميسيومفيقلعتهاوتسلم،عليهانزولهيوم)5(الأولىجمادىثامنالخميسيوممنساعات

الفرنجمنبهامنوقتلأرسوف)6(مدينةفتحبأنهالخبرجاءثم،غيرهاإلىوانتقلفهدمهاعشرةخامس

.شديدافرحابذلكوفرحواالمسلمينبلاد)7(فيالبشائرفدقت.بذلكالبريديةوجاءت

ألفوأربعينخمسةمنهموقتلواالفرنجعلىانتصروابأنهمالمغرببلادمنخبرورد)8(:وفيها

وإشبيلية)11(شريشمنهابلدة)01(وأربعينثنتينمنهمواسترجعوا،آلافعشرةوأسروا،)9(مقاتل

وستين.ثنتينسنة()12رمضانعشررابعالخميسيومفيالنصرةوكانت،ومرسيةوقرطبة

الدرجعندالتي)13(القناةإلىالجامعبابمنالبريدبابتبليطفيشرعالسنةهذهمنرمضانوفي

)1

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

حفصأبورواهوكذلك،ضعيفوهو،مسعودابنعنعساكرابنروايةمن،الصغيرالجامعفيالسيوطيذكره

ضعيف.وهو،مرفوعامسعودابنعنحديثهمنجزءفيالكتاني

.للبيرةالنازلينالتتارتطرد:ب،أ

العالمين.ربدلهوالحمدمنهزمينأعقابهمعلىتولوا:ب،أ

الفرنج.لحصارالساحلبلادفقصدعظيمةأخرعساكرفي:ب،أ

.يوموهو:ب،أ

.(1511/)البلدانمعجم.ويافاقيساريةبينالشامبحرساحلعلى:أرسوف

المسلمين.قلأص!في:ب،أ

.أورد:ب،أ

ألفا.:ط

وثلاثين.:أ

ياقوتزمنويسمونها،الكورةهذهقاعدةوهي،شذونةكورةمنكبيرةمدينة:وشريش.تحريف؟برنس:ط

.(3034/)البلدانمعجم.(شرش)

سنة.رمضانمنعشرالرابعالخميسيومفي:ب،أ

القنى.:ب،أ
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بها)3(الناسينتفعالقنواتمنقناةمكانها)2(فيوكان.وشاذروانبركةمنها)1(القبليالصففيوعمل

.الشاذروان،هذاأوعملفغيرت)4(بانياسنهرانقطاععند

دكاكين.مكانهاوعمل()غيرتثم:(قلتا

الأميرعنه)6(وناب،مطيعاسامعاإليهفسار،آقوشالأميردمشقعلىنائبهالظاهراستدعى:وفيها

.7(معزوزألممكرماعادحتىالحصنيالدينعلم

جهتهممنيولونبالحكممستقلينمصرول(فيالمذاهببقيةمنقضاةالظاهر،الملكأولى:وفيها

تولىوا،9(الأعزبنتابنالوهابعبدالتاجالشافعيةقضاءفتولى،الشافعييوليكماأيضاالبلدانفي

والحنابلة،)11(السبكيالدينشمسالمالكية،قضاءوا،سليمانالدينشمس)01(الحنفية(قضاء

بدارالحجةذيمنوالعشرينالثانيالإثنينيومذلكوكان،)12(المقدسيمحمدالدينشمس

مذهبتخالفأمورفيالأعزبنتبن(الدينتاجأالقاضيتوقفكثرةذلكسببوكان،)13(العدل

بأنالسلطانعلىالعزيزيأيدغدي)14(الدينجمال!الأميرفأشار،المذاهبمنغيرهوتوافق،الشافعي

رأيهيحبوكان،ذلكإلىفأجابه،مذهبهبمقتضىيحكممستقلاا(هقاضيامذهبكلمنيولي

)16(
ومشورته.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

14(

16(

أ،ب:منه.

.قناةموضعهافيوكان:ب،أ

وحدها.طعن

تحريف.؟ماناس:ط

ذلك.غيرثم:ب،أ

.نابوقدوطاعةسمعاإليهفسارالنجيبيآقوشالدينجمالالأمير:ب،أ

.معززا:ب،أ

لمصرية.الديارا:ب،أ

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن685سنةحوادثفيالأعزبنتلابنترجمةسترد

الله.شاءإنالجزءهذامن677سنةوفياتفيترجمتهوسترد.الدينصدر:مصادرهوفي،الأصولفيكذا

.الجزءهذامن966سنةوفياتفيالسبكيترجمةسترد

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن676سنةوفياتفيالمقدسيمحمدالقاضيترجمةسترد

تحريف.وكلاهما؟العزلبدار:بوفي،العقلبدار:أ

الله.شاءإنالجزءهذامن664سنةوفياتفيايدغديترجمةسترد

.قضاةقاضي:ب،أ

ذكرنا.كماففعلذلكإلىفأجابه:بقولهب،أفيالخبرهذاينتهي
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هنالك.فنصبمنبراوأرسل!واللهرسولمسجدلعمارةكثيرةوالاتورصاصأخىثماب(1)وبعث

عظيمة.عقوبةالظاهرالملكفعاقبهمالنصارىواتهممصرببلادعظيم-حريقوؤع:وفيها

الآخرربيعسابعفيوغضبهاللهلعنةإلىهلكهولاكوالتتارسلطانبأنالأخبار)2(جاءت:وفيها

فقصده،أبغاولدهعلىالتتارواجتمعتقبةعليهوبنيتتلابقلعةودفن،مراغةبمدينةالصرعبمرض

جمععلىوعزم(شديدافرحاأ،بذلكالظاهرالملكففرح،جموعهوفرقفكسرهخانبركةالملك

.الإقطاعاتفيالعساكرلتفرقذلكمنيتمكنفلمالعراقبلادليأخذالعساكر

لهوأخذ،خان)3(بركةمحمدالسعيدالملكولدهالظاهرالملكسلطنشوالعشرثانيفي:وفيها

الدينبدروالأميربنفسهالغاشيةالظاهر)4(والدهوحمل،يديهبينالأمراءومشىوأركبهالأمراءمنالبيعة

حناابنالدينبهاءوالوزير،الأعزبنتبنأالدينتاجوالقاضي،الجتر)5(حامل(الشمسيأبيسرى

يوماوكان،كذلكوهمالقاهرةشقواحتىمشاةوبقيتهمركبانالأمراءوأعيان،يديهوبينراكبان

.مشهودا

وكانالأمراءأولادمنجماعةمعهوختن،المذكورالسيدالملكولدهالظاهرختنالقعدةذيوفي

.631(مشهوديوما

.)7(

تو!ي:ولمحيها

النوريةالحديثدارشيخالحافظابنالدينزينالشيخ)8(النابلسيسعدبنيوسفبنخالد(الزينأ

بدمشق.

)9(النواويالدينمحعيالشيخذلكفيعليهاشتغلوقد،الرجاللأسماءحافظاالحديثبصناعةعالماكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.بفيولا،أفيالخبرهذايردلم

الخبر.ورد:ب،أ

.قانبركة:ب،أ

وحدها.طعن

.(2323/)الزمانمرآةذيلفيوالخبر.المظلةهووالجترتحريف؟الخبز:ط

هائلا.وقتاوكانالأمراءأولادمنجماعةمعهوختنالسعيدولدهالسلطانختن:ب،أ

فيها.توفيوممن:ب،أ

(1584/)الإسلاموتاريخ(2326/)الزمانمراةوذيل(233)الروضتينذيلفي-خالدالزين-ترجمة

وشذرات(7921/)الزاهرةوالنجوم(036)والإشارة(5273/)والعبر(277)الأعلامبوفياتوالإعلام

.(543-7542/)الذهب

الله.شاءإنالجزءهذامن676سنةوفياتفيالنوويترجمةسترد
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زينالشيخوكان،)2(الفزاريالدينتاجالشيخالنوريةا)1(الحديثدارامشيخةبعدهوتولى،وغيره

بها،واشتغلبغدادإلىرحل)3(،المحدثينطريقةعلىالمزاحكثيرالنفسفكهالأخلاقحسنالدين

رحمهالصغيرباببمقابرودفن)4(حافلةجنازتهوكانت،وعبادةوصلاحخيرفيهوكانالحديثوسمع

الله.

)6(الأمويالسلامعبدبنالقاسمأبيبنيوسف(بناالقاس!أبوهو)5(الحواريالقاس!أبوالشيخ

.بحوارى)7(الزاويةصاحبالمشهورالشيخ

حورانقرايامنكثيرمريدونوله،يحبونهوأصحال!أتباعله،صالحاخيراوكان،ببلدهتوفي

غيرهم.منأمثلوهم،بالكفبلبالدفالضربيرونلاحنابلةوهموالبثنية)8(الجبل

قال!.)01(بالقاهرةتوفيمرارابمصرالقضاءباشرالذي)9(السنجاريالكرديالدينبدرالقاضي

والمتحاكمين،والشهودأالأطرافقضاةمنالرشاأخذفيمعروفةسيرته(كانتوأ:)11(شامةأبو

وأهله.هوصودركريماجواداكانأنهإلا،إليه

وستمئةولللتيرأربحللمنةخلت5ث!

وفيها.أربعةمصروقضاةالظاهرالملك)12(والسلطانالعباسيالحاكموالخليفةاستهلت

وحدها.طعن(1)

الله.شاءإنالجزءهذامن096سنةوفياتفيالفزاريترجمةسترد)2(

رحل.قدوكان:ب،أ)3(

حفلة.:ب،أ()4

الإسلاموتاريخ...بنالقاسمأبو:وفيه(2/336)الزمانمرآةذيلفي-الحواريالقاسمأبي-ترجمة)5(

(3162/)الأرشدوالمقصد(7921/)الزاهرةوالنجوم(5275/)والعبر(036)والإشارة(1559/)

.(7442/)والشذرات

العوفي.:والشذراتالذهبيكتبفي()6

.السوادعملمنحوارى:المرآةذيلفي)7(

تحريف.،والبثنيةالحلل:ط)8(

(234)الروضتينذيلفي-الزراريالمحاسنأبوعليبنالحسنبنيوسفوهوالسنجاريالدينبدر-ترجمة)9(

(036)والإشارة(5274/)والعبر(277)الأعلامبوفياتوالإعلام(336-2332/)الزمانمرآةوذيل

جد.زرارةإلىنسبةومهملتينبالضمالزراريالسنجاري:وفيه(3445/)والشذرات(912)7/الزاهرةوالنجوم

.بالقاهرةوفاتهوكانتمراراالمصريةبالديار:ب،أ(1.)

.(234)الروضتينذيل(11)

المسلمين.وسلطان:ب،أ(1)2
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آقوشالشامونائب،أول)2(عامبمصرفعلكماقاضمذهبكلمنقضاةأربعةبدمشقجعل)1(

النجيبي.

فكانقضاةقاضيفيهمذهبكلفصارالأربعةالمذاهبمنالقضاةلقضاءالولاياتوردت:وفيهاأ

علىوصار،البرمكي1)3(خلكانابن(إبراهيمبنمحمدبنأحمدالدينشمسالشافعيةمنصبفي

ابنالرحمنعبدالدينشمسوالحنابلة،عطاء)4(بنمحمدبناللهعبدالدينشمسالحنفية(قضاء

منامتنعوقد،)6(الزواويبنالسلامعبدوالمالكية،(قدامةبنأحمدبنمحمدأعمر)د(أبيالشيخ

علىجامكيةيأخذولاأوقافايباشرلاأنبشرطفقبلبهاألزمثم،نفسهعزلثمقبلحتىبهافألزمالولاية

فينحن:وقال!.(أجراأأحكامه(علىيأخذلمالحنابلةقاضيوكذلكذلكإلىفأجيب)7(الحكمأ

العامفيفعلقدمثلهإلىيسبقلمالذيالصنيعهذاكانوقد.اللهرحمهمأيضاذلكمنفأعفيكفاية

.المنوالهذاعلىالأحوالواستقرت،)8(تقدمكمابمصرالأول!

منهايجري)9(وأنابيبوقبةشاذروانلهوعملالبريدقناةشرقيالذيالحوضعمارةكمل:وفيها

.(1)0الشماليالدرججانبإلىالماء

افتتحها،حتىيزل!ولمبهاوأحاطدمشقمنبالمجانيقواستدعىصفد)11(الظاهرنازل:وفيها

المقاتلةوقتل،(السنةهذهمنأشوال!عشرثامنالجمعةيومفيالبلدفتسلم،حكمهعلىأهلهاونزل!

وخمسمئة،وثمانينأربعفيأيضاشوال!في)12(أيوببنيوسفالدينصلاحافتتحهاوقد،الذريةوسبى

فيالظاهرالسلطانوكان،(الحمد)14ودلهالسنةهذهفيقهرامنهمالظاهرفانتزعها)13(الفرنجاستعادهاثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

أ،ب:استجد.

تفصيله.وسيأتيمصربديارالماضيالعامفيفعلكما:ب،أ

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامنآ81سنةوفياتفيخلكانابنترجمةسترد

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن673سنةوفياتفيعطاءابنترجمةسترد

الله.شاءإنالجزءهذامن682سنةوفياتفيعمرأبيبنمحمدترجمةسترد

الله.شاءإنالجزءهذامن681سنةوفياتفيالزواويترجمةسترد

.السياقعنهناوماالحاكم:ب،أ

أيضا.المصريةبالديار:ب،أ

أنابيب.وقبة:بوفي،أنابيبوفيه:أ

جانب.إلىغربيةهيالتيالقناةمنالماءوفيها:ب،أ

صفد.مدينةفنازلبعساكرهالظاهرالملكالسلطانقدموفيها:ب،أ

أيضا.شوالفيافتتحهاالدينصلاحالملكوقدكان:ب،أ

استعادوها.ثم:ب،أ

والمنة.الحمدودلهذكرناكماالسنةهذهفيتعالىاللهرحمهالظاهرالملكقسرامنهمفانتزعها:ب،أ
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فأجلس،االأمانالسلطانيعطيهمأنعلىأالأمانطلبوافتحهاإلى)1(توجهفلما،كثيرشيءمنهمنفسه

نأيشعرونولاوانصرفوافخلعوه)2(رسلهموجاءت،التتريكرمونالدينسيفالأميرمملكتهسريرعلى

فلماخرجت،خدعةوالحربالسريرعلىأجلسهالذيالأميرهوإنمابالأمانالعهودأعطاهمالذي

السلطانفأمرمنهماللهفأمكن،القبيحةالأفاعيلبالمسلمينفعلواوقدالقلعةمنوالداويةالاسبتارية)3(

بثثم،البلادوزينتالبشائرفدقت،بذلكالبلادإلىالبريديةوجاءت،)4(آخرهمعنرقابهمبضرب

وأسروا،حصناعشرينتقاربكثيرةحصونعلىالمسلمونفاستولىالفرنجبلادفيوشمالايميناالسرايا

.كثيرا)5(شيئاوغنموا،وصبيامرأةبينماأسيرألفمنقريبا

بالداروأنزلفأكرمعلي)6(واسمهالأسرمنالمستنصربنالمستعصمالخليفةولدقدم:وفيها

وسارأيديهممنتخلصخانبركةكسرهمفلما،التتارأيديفيأسيراكانوقد،العزيزيةتجاهالأسدية

نأأسرهمسببأنالمسلمينأسرىمنفيهاكانمنبعض)7(أخبرهصفداالسلطانفتحولما،دمشقإلى

)9(السلطانركبذلكفعند،منهمفيبيعونهمالفرنجإلىفيحملونهميأخذونهمكانوا)8(قارةقريةأهل

المسلمينبثأرأخذاونسائهمأبنائهممنوأسر،كثيراخلقامنهموقتلشديدابأسابهمفأوقعقارةقاصدا

(1الديار)0خلالفجاسوا،سيسبلادإلىهائلاجيشا(الظاهرالملكأالسلطانأرسلثم.خيرااللهجزاه

وأهلهالإسلامبثأروأخذواأهلهاوقتلوا،ونهبوهاأخاهوقتلواملكهاابنوأسرواعنوةسيسوفتحوا

نساءمنأسروا)11(وغيرهاحلبمدينةأخذوالما،التتارزمنشيءأضركانواأنهموذلك،منهم

زمنفيالمسلمينبلادعلىيغيرونذلكبعدكانواثم(غفيراوجما1،كثيراخلقاوأطفالهمالمسلمين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

وحدها.طعن

خدعة.والحربيشعرونلاوانصرفوافحلفوه:ب،أ

ظاهر.تصحيفوهو؟الاستنارية:ط

بث.ثمالحمدودلهالعبادوفرحالبلادوزينتالبشائروجاءتخدعةوالحرب:ب،أفيبعدها

.وتأييدهاللهبنصرالمسلمونوفرحالبلدانفيالبشائرودقت:ب،أفيبعدها

علي.واسمهالعباسيالناصربنالظاهربنالمستنصربن:ب،أفي

.خبرهصفداالسلطانفتحولماالحمدودلههاهناإلىسارمنهموتخلصلهؤلاءخانبركةكسرفلما:ب،أ

وقتلأهلهابنهبأمروحمصدمشقبينقارا؟(44/)تاريخهفيالفداءأبووقال.تحريفوهي؟فأرة:ط

البلدانومعجم(7014/)والنجوم(2/344)الزمانمرآةذيلفيوالخبر.نصارىكانوالأنهمكبارهم

(4/592).

.واراإلىوجاءالسلطانركب:ب،أ

ديارها.خلال:ب،أ

.خذواأ:ب،أ
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الثلاثاءا)1(يومسيسأخذوكان،كتبغاوأميرههو،الإسلامأنصاريديعلىوأهانهأاللهفكبتههولاكو

البشائر.وضربتالبلادإلىبذلكالأخبار)2(وجاءت،السنةهذهمنالقعدةذيمنالعشرين

يديهوبيناالمحروسةدمشقالظاهرالملكأالسلطاندخلالحجةذيمنوالعشرينالخامسوفي

.مشهودايوماوكانصحبتهوالعساكر،صغرةأذلاءأسارىالأرمنملوكمنوجماعةسيسصاحبابن

،ولدهيفاديأنسيسصاحبوطلباالحمدودلهمحبورامسروراأ،منصورامؤيدامصر)3(إلىسارثم

التترملكإلىسيسصاحبفذهب،الأشقرسنقرلهيقالالتتارعندلنابأسيرإلانفاديهلا)4(السلطانفقال

ابنأطلقالسلطانإلىالأشقرسنقروصلفلما،لهأطلقهحتى،ا)3(لهوخضعوتمسكنألهفتذلل

.سيس)6(صاحب

بنمحمدالدينجمالالأميرعمارتهتولى،وداميةفراوى)7(بينالمشهورالجسرالظاهرعمر:وفيها

فقلقأركانهبعضاضطرببناؤهتمولما،والأغوارنابلسواليرحالبنمحمدالدينوبدربهادر

علىانسالتأناللهبإذنفاتفق،حيمئذالماءجريقوةمنيستطيعوافلمبتأكيدهوأمرذلك)8(منالسلطان

وذلككانكماالماءعادثم،يريدونماأصلحوا)9(أنبمقدارالماءفسكن،الناحيةتلكمنأكمةالنهر

العظيمة.وعنايتهوعونهاللهبتيسير

:1()0الأعيانمنتوفيوفيها

.العزيزيالدينجمالالأميراللهعبدبن(11أيدغدي)

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)"ا

11(

.يومفيعليهمالنصرةوكانتودائماكثيراوالمنةالحمدودئهالإسلامأنصاريديعلىوذلهوأهانه:ب،أ

.الأخباروورد:أ،الأخبارووردت:ب

المصرية.الديارإلى:ب،أ

لا.فقالالسلطانمنولدهيفاديأن:ب،أ

وتخضع.:ب،أ

3-4)تاريخهفيسيسصاحبابناسمالفداءأبووسمى،سيسصاحبابنالسلطانفأخلقالأشقر:ب،أ

.هيثومبنليفون:(4و

وهي6ج(7014/)الزاهرةالنجومعنهناوما،قراوا:المراةذيلوفي،مرارا:ب،أوفي،قرارا:ط

.الكتابهذاحواشيكأكثرمفيدةحاشية

لذلك.:ب،أ

.أصلحوامابمقدار

فيها.توفيوممن:ب،أ

والعبر(361)والإشارة(5/1001)الإسلاموتاريخ(354-2035/)الزمانمراةذيلفي-أيدغدي-ترجمة

.(7945/)الذهبوشذرات(1/221)والدارس(7122/)الزاهرةوالنجوم(577/)
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أشارالذيوهو،رأيهعنيخرجالظاهريكادلا،الظاهرالملكعندوأحظاهمالأمراءأكابرمنكان

كريما،محرمايلبسلامتواضعاوكان،الاستقلالسبيلعلىقاضمذهبكلمنالقضاةبولايةعليه

عرفة،ليلةماتحتىمنهامريضايزلفلمصفدحصارفيجراحةأصابته،الدولةفيمعظمارئيساوقورا

الله.رحمه(،)1دمشقصلاحيةمنأقاسيونبسفحالناصريبالرباطودفن

.التتارملكابنالتتارملك،خانجنكيزبنخان)3(توليبنخانهولاكو)2(

كفارافاجراجباراملكاهولاكوكانوقد.قلاوونمثلهولاوونيقولونوالعامة،ملوكهموالدوهو

ذلكعلىوسيجازيهخلقهمالذيإلاعددهميعلملاماوغرباشرقاالمسلمينمنقتل،اللهلعنه(عنيداأ

تفضل)4(وكانتتنصرتقدخاتونظفرزوجتهكانتوإنما،الأديانمنبدينيتقيدلاكان،الجزاءشر

أهلهاوكان،شيئامنهايتصورولا،المعقولاتمحبةعلىيترامىهووكان،الخلقسائرعلىالنصارى

شيئاالبلادوتملكمملكتهتدبيرفيهمتهكانتوإنما،ومكانةوجاهة)5(عندهلهمالفلاسفةأفراخمن

رحمهلا،تلا)7()6(مدينةفيودفن،وستينثلاثسنةفيوقيل،السنةهذهفياللهأبادهحتى،فشيئا

أعلمسبحانهوالله.ذكور)9(عشرةإخوةأحدأبغاوكانخان)8(أبغاولدهبعدهمنالملكفيوقام،الله

الوكيل.ونعمحسبناوهو

وستمئةوستيرخمللعسنةخلت5ث!

وصحبتهالمصريةالديارإلىدمشقمنالظاهرالملك(السلطانأتوجهالمحرمثانيالأحديومفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

وحدها.طعن

بن.قانبنهولاكوقان:ب،أ

هـوفي663سنةحوادث(42/)الفداءأبيومختصر(036-2357/)الزمانمرآةذيلفي-هولاكو-ترجمة

والنجوم(142-4042/)الوفياتوفوات(5278/)والعبر(501-15)الإسلاموتاريخ(361)الإشارة

.(7005/)الذهبوشذرات(122-7022/)الزاهرة

فكانت.:ب،أ

وجاهة.لهمعنده:ب،أ

بمدينة.:ب،أ

مماأموالهفيهاوجعلهولاكوجددهاالتيتلاقلعةجانبهاوإلىتبريزمدينةغربيميلاثلاثينعلىتقعبحيرةتلاكانت

.591الشرقيةالخلافةبلدان.لهمدفناالقلعةهذهصارتثمالخلافةوأقاليمبغدادمننهبه

المملكة.فيأبغاولدهبعدهمنوقام:ب،أفي

.الجزءهذامن656سنةفيهولاكوأولادعنالحديثتقدم
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معاقلمنكثيروعلى،بكمالهاسيس)1(بلادعلىالإسلاميةالدولةوقداستولت،المنصورةالعساكر

فيلينظرالكركناحيةإلىهووعدل،غزةإلىيديهبينالعساكرأرسلوقد،السنةهذهفيالفرنج

أياما)3(هناكفأقام،فخذهفانكسرتفرسهعنفسقطهنالكتصيد)2(زيزيبركةعندكانفلما،أحوالها

الركوبفأمكنهالطريقأثناءفيرجلهفبرأتمصرإلىوسار،المحفةفييركبأنأمكنهحتىيتداوى

لهالناسواحتفل،البلدزينتوقد،هائلوتجمل،عظيمةاصبهةفيالقاهرةودخل.الفرسعلىوحده

.كثيرافرحاوعافيتهبقدومهوفرحوا،عظيمااحتفالا

وجيشهوأمرائهبنفسهفيهوعملقلعتهاحول!خندقاوحفرصفدإلىالقاهرةمنرجعمنهارجبفيثم

بدمشق.البشائرلذلكوضربتوسلموغنموأسرفقتل،عكاناحيةعلىوأغار

0،0)4(

منالجمعةفيه)5(تقامتكنولم،الجمعةالأزهربالجامعالظاهرصلىالأول!ربيععشرلاليودي

فيهوأقامالقائد)7(جوهربناه،بالقاهرةبني)6(مسجدأول!أنهمع،الحينهذاإلىالعبيديينزمن

بقيةحكمفيفصارفيهجمعةلاالأزهروترك،إليهمنهالجمعةحولجامعهالحاكمبنىفلما،الجمعة

جامعبعمارةوأمر،الجمعةوإقامةوبياضهبعمارتهالسلطانفأمر،أحوالهوتغيرتحالهوشعثالمساجد

تعالى.اللهشاءإنسيأتيكماوستينسبعسنةفيوكملالحسينية

منه،الخزائنبإخراجوأمرفيهدمشقبجامعالمجاورينمنأحديبيتلاأنالظاهرأمر:وفيها

والسجاجيدوالفرشالبول!قواريرفيهاووجدوا)8(ثلاثمئةمنقريبافكانت،فيهكانتالتيوالمقاصير

المصلين.علىواتسعذلكمنوالجامعالناسفاستراح،الكثيرة

بغدالربورمنفىولقذتخامالوعليهايكتبوأن،وظحتهاصفدأسواربعمارةالسلطانأمر:وفيها

اتمفلحون!هماللهحزبإنالآاللهحزبأوليك)5011:ا!نبباءأ!آلصخلحو%عبادىيرثهاآ!زضاتالذكأ

.(22:المجادلةأ

أنطاكيةبينالشاميةالثغورمدنأعظممنوهيسيسيقولونأهلهاعامةإنوقالسيسيةياقوتوسماهاسيس)1(

-3/792)البلدانمعجم.لهمسكناليونابنواتخذها،أرمينيةملكقاعدةوهي،زربةعينعلىوطرسوس

.(173)الشرقيةالخلافةوبلدان(892

.(3163/)البلدانمعجمعظيمةبركةوفيهاسوقلهمبهاويقامالحاجيطؤهاكبيرةالبلقاءقرىمنزيزاءأوزيزي)2(

هنالك.:ب،أ)3(

المصر.قاهرةفيأزهرجامعبانيفطلب:أهامشفي()4

الجمعة.بهتقاميكنلم:ط)5(

وضع.:ب،أ)6(

الضخم.الكتابهذامن381سنةوفياتفيالقائدجوهرترجمةتقدمت)7(

.ومقصورةخزانةثلاثمئة:ب،أ)8(
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.كثيراشيئامنهوغنمأبغافكسرهخانبركةمقامقامالذيومنكوتمرأبغاالتقى:وفيها

سلامةأبيبديررجلاأنبلغنا:قالاليونينيالدينقطبالشيخخطمننقلفيماخلكانابن)1(وحكى

والله:فقال،الفضيلةمنفيهوماالسواكعندهفذكر،واستهتارمجونفيهكان،بصرىناحيةمن

أشهرتسعةبعدهفمكث،أخرجهثممخرجهفيفوضعهسواكافأخذ-دبرهيعني-المخرجفيإلاأستاكلا

لهالجرذانصفةعلىولدافوضع،)2(الحاملطلقمثلأصابهثم،والمخرجالبطنألممنيشكووهوا

أصابع،وأربعشبرمثلطويلوذنب،بارزةأنيابأربعةوله1،السمكةكرأسورأسه،قوائم)3(أربع

فرضختالرجلذلكابنةفقامت،صيحاتثلاثالحيوانذلكصاحوضعهولما.الأرنبكدبردبروله

قتلنيالحيوانهذا:يقولوكان،الثالثفيوماتيومينلهوضعهبعدالرجلذلكوعاش،فماترأسه

رأىمنومنهم،المكانذلكوخطباءالناحيةتلكأهلمنجماعةذلكشاهدوقد،أمعائيوقطع

موته.بعدراهمنومنهم،حياالحيوان

:الأعيانمنتوفيوممن

،هذاخانبركةأسلموقد،هولاكوعمابنوهوخان)5(جنكيزبنتوشيبنخان)4(بركةالسلطان

الملكيناصحوكان،جنودهوتفريقلهولاكوكسرهحسناتهأكبرومن،والصالحينالعلماءيحبوكان

وهوبيتهأهلبعضبعدهالملكفيقاموقد،كثيراشيئالهمويطلق،إليهرسلهويكرمويعظمهالظاهر

الحمد.ودلهومنوالهطريقتهعلىوكان،خانجنكيزبنتوليبنبابو)6(بنطغانبنمنكوتمر

الأعزبنتبنبدربنمحمودبنخلفبنالوهابعبدالدينتاجالمصريةبالديار)7(القضاةقاضي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

وعجيبة.غريبة:أهامشفي

(7551/)الذهبشذراتفيوالقصة.الزمانمرآةذيلفيولاالأعيانوفياتفيالنقلهذاعلىأقفلم

عنه.والاستدراك

خطأ.وهو؟أربعة:ط

والعبر(362)والإشارة(44/)الفداءأبيومختصر(365-2363/)الزمانمراةذيلفي-خانبركة-ترجمة

بعضفيووقع(5552/)الذهبوشذرات(7222/)الزاهرةوالنجوم(01/117)والوافي(5028/)

هولاكو.والدهووتولى،الذهبيخطمنأثبتناهوما"تولي":المصادر

.قازانبن:بوفي،خاقانبن:أفيبعده

.بفيالوجهينوتحتمل.بانو:أفي

بوفاةعنايغيبثم،الكتابهذافيالأخيرةقبلالترجمةوهي(024)الروضتينذيلفي-الأعزبنتابن-ترجمة

مراةذيلفيترجمةلهوكذلك،مصادرنامنهاممصدريتوقفوبذلك،تعالىاللهرحمهالسنةهذهفيشامةأبي

(5281/)والعبر(278)الأعلامبوفياتوالإعلام(15161/)الإسلاموتاريخ(371-2936/)الزمان

.(655-7555/)الذهبوشذرات(422و7222/)الزاهرةوالنجوم(136)والإشارة



هـ665سنةوفيات124

الديارقضاءلهوجمع،أحدشفاعةيقبلولا،لائملومةاللهفيتأخذهلانزهاعفيفاديناكان،الشافعي

الشافعيوتدريس،الأجياش)1(ونظر،الشيوخومشيخةوالحسبة،والخطابة،بكمالهاالمصرية

وكان،الأوقاتبعضفيالوزارةوباشر،وظيفة)2(عشرةخمسبيدهوكان،الجامعوإمامةوالصالحية

فلاويضعهالسلطانعندينكبهأنيحبوكان،كثيرامنهيخافحنا)3(ابنوالوزير،يعظمهالسلطان

فقام،عائداالقاضيفجاءالأحيانبعضفيفمرض،عائداولودارهيأتيأنيشتهيوكان،ذلكيستطيع

عليكم،سلام،صحيحسويأنتفإذالعيادتكجئناإنما:القاضيلهفقال،الدارلوسطتلقيهإلى

)5(.رزينبنالدينتقيالقضاءبعدهوتولى،وستمئةأربعسنةفيمولدهوكان.عندهيجلسولم)4(فرجع

الفوارسأبيبنالعزيز)7(بنالحسينالمعاليأبو)6(الدينناصرالكبيرالأميرالقيمريةواقف

.الكرديالقيمري)8(

حلب،صاحبالناصرالملكإلىالشامسلمالذيوهو،الملوكعندمكانةالأمراءأعظممنكان

وعمل،فيروزمأذنةعندالقيمرية)9(المدرسةواقفوهو،بمصرأيوبالصالحبنشاهتورانقتلحين

ألفأربعينعليهاغرمإنهيقال،شكلهاعلىعملولا،مثلهاإلىيسبقلمالتيالساعاتبابهاعلى

درهم.

عباسبنبكرأبيبنعثمانبنإبراهيمبنإسماعيلبنالرحمنعبد)01(شامةأبوالدينشهابالشيخ

لجيش.اونظر:أ(1)

خطأ.وهو؟عشرخمسة:ط)2(

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذاهـمن677سنةوفياتفيحناابنالوزيرترجمةسترد)3(

ورجع.:ب،أ(4)

الله.شاءإنالجزءهذاهـمن685سنةوفياتفيرزينابنترجمةسترد)5(

والإشارة(15/131)الإسلاموتاريخ(367-2366/)والذيل(923)الروضتينذيلفي-القيمري-ترجمة)6(

أخبارفيوالدارس422و7222/)الزاهرةوالنجوم(12422/)بالوفياتوالوافي(5028/)والعبر(362)

-141)الأطلالومنادمة(553-7552/)الذهبوشذرات(96)ومختصره(424-1/144)المدارس

421).

بنناصر:إلىالأطلالمنادمةفيفتحرف.عليبنالحسينالدينناصر:الدارسوفي،العزيزعبد:الوافيفي)7(

.والشذراتوالنجوموالإشارةوالعبرالمراةكذيلمصادرهأكثرروايةوهيأصولنافيماوأثبت.عليبنالحسين

الموصلبينالجبالفيقلعةوهي،وراء،الميموضم،ساكنةوياء،القافبفتح:قيمرإلىنسبة:"القيمري")8(

معجم.الفوارسأبولصاحبهاويقالأكرادوهموخلاطبالموصلالأمراءأعيانمنجصاعةإليهاينسبوخلاط

.القيمريالدينناصرالأميرجدهوالفوارسوأبو:قلت(4442/)البلدان

.(141-041)لأطلالاومنادمة(96)ومختصره(1/144)الدارس()9

الأعلامبوفياتوالإعلام(411-15)الإسلاموتاريخ(268-2267/)الزمانمرآةذيلفي-شامةأبي-ترجمة(01)

-والشذرات(7422/)والنجوم(81/131)والوافي(136)والإشارة(182-5/028)والعبر(782)
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شامة.بأبيالمعروفالمؤرخالفقيهالمحدثالحافظالعالمالإمامالشيخالمقدسيالقاسموأبومحمدأبو

تاريخاختصار"له،المفيدةالعديدةالمصنفاتوصاحب،الركنيةومدرس،الأشرفيةالحديثدارشيخ

فيوله،"الأولالأمرإلىالرد"وله،"الشاطبيةشرح"وله،كثيرةمجلداتفي"دمشق

علىالذيل"وله،"والصلاحيةالنوريةالدولتينفيالروضتين"وكتاب،"الإسراء"وفي(")1المبعث"

الثالثالجمعةليلةولد.كالعقيانهيالتي)2(والغرائبالحسانالفوائدمنذلكغيروله،"ذلك

،)3(الذيلفيالسنةهذهفيترجمةلنفسهوذكر،وخمسمئةوتسعينتسعسنةالاخرربيعمنوالعشرين

وابنعساكر)4(بنالفخرعلىوتفقهه،الحديثوسماعه،العلموطلبه،ومنشأهمرباهوذكر

المناماتمنلهرئيوما،)7(قدامةبنالدينموفقوالشيخ،إ6(الآمديوالسيف،)5(السلامعبد

.كثيرةفنونذاوكان.الحسنة

:يقولكانأنه،)9(الفزاريالدينتاجالشيخعنالحافظالبرزالي)8(الدينعلم،الشيخأأخبرني

هومافمنها،أوقاتفيأشعاراينظمكانوقد،الاجتهادرتبةشامةأبوالدينشهابالشيخبلغ

وله.لنايغفرفالله،يستحلىلاماومنها،مستحلى

ألبوا(1)0محنةبسببوفاتهوكانت،وأمانتهوعفته،وديانتهنفسهفيمثلهوقتهفييكنفلموبالجملة

منه،براءتهالظاهر،برأياتهمكانوقد،الأشنانبطواحينلهبمنزلوهواغتالهمنإليهوأرسلوا،عليه

إلىوصلحتىالتاريخفييكتبيزلولم،مظلوماكانإنه:وغيرهمالحديثأهلمنجماعةقالوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

مدىعلىمشكلةكلحلعلىليعوناكنتفقدجناتهفسيحوأسكنكشامةأبايااللهرحمك(7/553-555)

رحمتهمستقرفيمعكيجمعنيوأنذلككفاءيثيبكأنتعالىوأسألهالضخمالكتابهذامنسنةوستينخمس

ع!سو.محمدالحوضعلىوفرطنا

.الزمانمرآةذيلفيوالخبر.تحريفوهو؟البعث:ب،أ

ئد.لفواوا:ب،أ

وكل،الأحداثمنمعهيجدماسنةكلفييذكرأندأبشامةأباولكنالسنةهذهفيالذيلفيالترجمةهذهأجدلم

.الأشنانطواحينحادثةإلىومبهمةسريعةإشارة665عامفيذكرهما

.الجزءهذاهـمن062سنةوفياتفيعساكرابنترجمهتقدمت

.الجزءهذاهـمن066سنةوفياتفيالسلامعبدبنالعزترجمةتقدمت

.الجزءهذامن631سنةوفياتفيالآمديالسيفترجمةتقدمت

.الجزءهذامن062سنةوفياتفيقدامةابنترطمةتقدمت

الله.شاءإن973سنةوفياتفيالكتابهذامنالأخيرالجزءفيالبرزاليالدينعلمترجمةسترد

الله.شاءإنالجزءهذاهـمن096سنةوفياتفيالفزاريالدينتاجترجمةسترد

جماعة.بسبب:ب،أ
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.)1(
قبلجاؤوهقتلوهالذينوكان،الأشنانبطواحينمنزلهفيبمحنةأصيبأنهفذكر،السنةهدهمنرجب

السريعامنأ:يقول!)2(وأنشأ،يفعلفلم،عليهمتشتكيألا:لهفقيل،يمتفلمليموتفضربوه

جليلعظيمفهوجرىقدماتشتكيألاقال!لمنقلت

الغليلويشفيالحقيأخذمنلناتعالىاللهيقيض

)3(الوكيلونعماللهفحسبناكفىعليهتوكلناإذا

عشرتاسعالثلاثاءليلةفيبالكليةفقتلوهالمذكورالمنزل!فيوهوثانيةمرةإليهعادواوكأنهم

.)4(.
الحديثدارمشيخةبعدهوباشر،ا)5(الفراديسباببمقابريومهمنأودفن.اللهرحمهرمصالى

.)6(النوويالدينمحييالشيخالأشرفية

البرزالي(محمدبنالقاسممولدأ

أبيتاريخعلىذيلوقد،البرزالي)7(محمدبنالقاسمالدينعلمالحافظمولدكانالسنةهذهفي

أيضاوهذا.تهذيبهوهذب،ترتيبهورتب،نحوهوسلكحذوهفحذا،وفاتهسنةفيمولدهلأنشامة

..)8(

البسيطامنأ0ترجمته!يينشدممن

مكتوباالتاريخفيرأيتكحتىمجتهداالتاريخفيتكتبزلتما

الطويل،منأ:،الشاعرقول!أهناينشدأنويناسب

فعولالكرامقاللماقؤوذسيدقامخلامناسيدإذا

وستمئةوستيرستسنةكلت5ث!

جمادىأولوفي،الظاهرالملكالبلادوسلطان،خليفةالعباسي)9(والحاكمالسنةهذهاستهلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(024)الروضتينذيل.رجبفيلاشعبانعشرثامنفيوفياتهاخر

.والشذراتالمرآةكذيلمصادرهأكثروفي(042)الروضتينذيلفيالأبيات

.بفيالبيتهذايردلم

.رمضانمنعشرالتاسعالثلاثاءليلةفي:ب،أ

وحدها.طعن

الله.شاءإنالجزءهذامن676سنةوفياتفيالنوويترجمةسترد

الله.شاءإنالعظيمالسفرهذامنالأخيرالجزءمن973سنةوفياتفيالبرزاليترجمةسترد

تراجمهم.فيأمثالهوفيفيهيقالممنوهذا:ب،أ

الحاكم.والخليفة:ب
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،عنوةفأخذهابغتةيافامدينةعلىفنزل،المنصورةبالعساكرالمصريةالديارمنالسلطانخرج)1(الاخرة

اعتنواالفرنجوكانأيضااوالمدينةالقلعةوخربعكاإلىمنهافأجلاهم،صلحاقلعتهاأهلهاإليهوسلم

الشقيف،حصنقاصدارجبفيمنهاوسار(عودةإليهالهميكونلئلابلقعافجعلهاوتحصينهابعمارتها

)3(بقدوميعلمونهمالشقيفأهلإلىعكاأهلمنكتاباالفرنجبريديةبعضمنأخذالطريقبطن)2(وفي

ففهم.منهاالبلدعلىيخشىأماكنإصلاحإلىوالمبادرة،البلدبتحصينويأمرونهم،عليهمالسلطان

يكتبأنفأمرهالفرنجمنرجلافورهمنواستدعى،الكتفتؤكلأينمنوعرفالبلديأخذكيفالسلطان

الخلفويرمي،الملكمنوالوزير،الوزيرمنالملكيحذر،الشقيفأهلإلىألسنتهمعلىكتابابدله

ورماهمفحاصرهمالسلطانوجاء،وقوتهبحولهبينهمالخلفاللهفأوقعإليهمفوصل،الدولةرجالبين

إلى)4(بالأنفالوبعث،صورإلىوأجلاهمرجبمنوالعشرينالتاسعفيالحصنفسلموهبالمنجنيق

وكروقتلفنهب،وأعمالهاطرابلسعلىالغارةفشنالجيشمننشطفيمنجريدةركبثم،دمشق

)5(الإقاماتالفرنجمنأهلهإليهفحمل،المرجفيتحتهالأكرادحصنعلىفنزل،منصورامؤيداراجعا

ثم،حمصعلىفنزلسارثم،دينارألفمئةديتهوأريدجيشيمنجندياقتلتمأنتم:وقاليقبلهاأنفأبى

حتىوساقالعدةفلبسواالعسكروتقدمليلاسارثم،أخرىمنزلةسارثمفامية)6(إلىثم،حماةإلىمنها

أنطاكية.بمدينةأحاط

الظاهرالملكالسلطانيدعلىأنطاكية!ح)7(

وثلاثونوستةمئةبروجهاوعدد،ميلاعشراثناسورهادورإنيقال،الخيركثيرةعظيمةمدينةوهي

فخرج،رمضانشهرمستهلفيعليهانزولهكان)8(،شرافةألفوعشرونأربعةشرفاتهاوعدد،برجا

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

منها.:أفيبعدها

.أثناءوفي:أوفي،أثناءففي:ب

.قدوم:ط

.(2382/)المرآةذيلروايةهيوكذا،الأثقال:ب،أ

خلالالمرءيحتاجةما:الإقاماتومعنى.وضيافةبإقامةرسولإليهفحضر(2382/)الزمانمرآةذيلفي

إقامته.

حمص.سواحلمنكبيرةمدينةوهي(1/233)البلدانمعجمفيكماالوجهانويجوز،أفامية:ب،أ

علىتشرفوهيحماةغربشمالكم55بعدعلىالعاصينهرمناليمنىالضفةعلىتقعاليومأفامية:قلت

والبيزنطي.الرومانيالعهدينمنآثاروفيهاالغابسهل

أنطاكية.فتحكيفية:ب

.وكان:أ
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علىوصممخائبينوردهميجيبهمأنفأبى)1(عليهملهشروطاوشرطوا،الأمانمنهيطلبونأهلهاإليها

شيئامنهاوغنم،ونصرهوتأييدهوقوتهاللهبحول)2(رمضانعشررابعالسبتيومففتحها،حصارها

هذاكل،كثيراخلقافيهاالحلبيينمنالمسلمينأسارىمنووجد،جزيلةأموالاللأمراءوأطلق،كثيرا

للمسلمين،أذيةالناسأشدمن،طرابلسوصاحبصاحبهاالإفرنس)3(كانوقد.أيامأربعةمقدارفي

دامغاوللصليبناصراللإسلامأقامهبمنمنهسبحانهاللهفانتقم،منهاالناسوفرحلبالتتارملكحين

القلعةمنالبشائرفجاوبتها،البريديةمعبذلكالبشارةوجاءت،والمنةالحمد)4(ودله،وكاسرا

.المنصورة

يتسلمها،منإليهميبعثأنمنهيطلبونإليهمالسلطانبقصدسمعواحينبغراس)5(أهلوأرسل

حصوناوتسلموا،فتسلمهارمضانعشرثالثفيالفارقاني)6(اقسنقرالأميردارهأستاذإليهمفأرسل

.كثيرةوقلاعا)7(كبيرة

أبهةفيالسنةهذهمنرمضانمنوالعشرينالسابعفيدمشقفدخل،منصورامؤيداالسلطانوعاد

.الطغامالكفرةعلىالإسلامبنصرةفرحاالبشائرلهودقتالبلدلهزينتوقد،هائلةوهيبةعظيمة

قدأنه)9(بزعمملاكهابأيديالتيوالبساتينالقرىمنكثيرة)8(أراضيأخذعلىعزمقدكانلكنه

تفريعا(بذلكأالحنفيةمنالفقهاءبعضأفتاهوقد،منهماستنقذها)01(ثمعليهااستحوذواالتتاركانت

وهذه،أصحابهاإلىتردلماسترجعتفإذا،ملكوهالمسلمينأموالمنشيئاأخذواإذاالكفارأنعلى

:قولانفيهاوللناسمشهورةالمسألة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

فأبى.عليهمأيشروطافاشترطوا:بوفي.فأبىلهعليهمشروطافاشترطوا:أ

الله.بعونالشهررابم:ب،رمضانشهررابم

عنأهناوما.البرنس:الفداءأبيمختصروفي،الإبرنس:(944و2382/)المراةذيلوفي،الأغريس:ط

.الأحيانبعضفيفاءإلىالفارسيةعندالباءتقلبوالعرب،الإبرنسوهو:بشارقال.ب

.الصالحاتتتمبنعمتهالذيدلهفالحمد:بوفي،الحمدفلله:أ

منحلبمنأنطاكيةإلىالقاصديمينعلىفراسخأربعةأنطاكيةوبينبينهااللعامجبللحففيمدينة:"بغراس"

.(1/467)البلدانمعجم.طرسوسنواحيعلىالمطفةالبلاد

البلادعلىيستنيبهصارحتىالظاهرالملكعندتقدم.الدينشمسالأميرالفارقانيالنجمياللهعبدبنآقسنقر

حتىاعتقلتهحاشيتهولكن،السعيدالملكابنهوتوليالظاهرالملكوفاةبعدحتىمتقدمامركزهوظل،الشامية

.(694-2494/)الصافيوالمنهل(7028/)الزاهرةوالنجوم(5431/)العبر6770سنةالسجنفيمات

.كثيرة:ب،أ

أراضي.ابتياععلىعزم:بوفي،أراضيعزم:أ

يزعم.:أ

فاستنقذها.:أ
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حين،!ي!اللهرسولناقةالعضباءلحديثأصحابهاإلىردهايجبأنهالجمهورقول(أصحهما)

حنيفة.أبيعلىوأمثالهبهذااستدلوا،المشركونأخذهاكانوقد،!ي!اللهرسولاسترجعها

علىاستقرتأيديهمفيوهيوأسلمواالمسلمينأموالالكفارأخذإذا:العلماءبعضوقال

كانوقد")1(رباعمنعقيللناتركوهل"والسلامالصلاةعليهبقولهذلكعلىواستدل،أملاكهم

إذاوأما،يدهمنتنتزعفلم،يدهفيوهيعقيلوأسلمهاجرواالذينالمسلمينأملاكعلىاستحوذ

.العضباءلحديثأربابهاإلىتردفإنها،قبلأيديهممنانتزعت

وصممذلكفيوتكلمواالمذاهبسائرمنالقضاةفيهاجتمعمجلساعقدالظاهرأنوالمقصود

فخرالصاحبفتوسطذلكغائلةمنالناسوخاف،الفتاوىمنبيدهماعلىاعتماداذلكعلىالسلطان

خونديا:فقال،الأعزبنتابنبعدبالشافعيدرسقدوكان،الحنا)2(بنالدينبهاءالوزيربنالدين

نأإلافأبى،درهمألف)3(مئتيسنةكلتقسط،درهمألفبألفكلهذلكعنيصالحونكالبلدأهل

البشارةوجاءت،تقسيطهاإلى)4(أجابوقد،المصريةالديارإلىمتوجهاوخرج،أيامبعدمعجلةتكون

تعادوأن،درهمألفأربعمئةذلكمنيعجلواأنورسم(بذلكالناسففرحالمنبرعلىفقرئتأ،بذلك

خواطرشعثتمماالفعلةهذهوكانت،والثمارالقسمزمنفيعليهااحتاطواقدكانواالتيالغلات)5(إليهم

.السلطانعلىالناس

بلادعلىواستناب،)6(الطوسيالديننصيروزيرهباستمرارأمرالتتارعلىأبغاأمراستقرولما

فيها.شأنهوعظمالبلادتلكبتدبيرواستقلجداعندهقدرهوارتفعالبرواناه)8()7(الروم

اليمن،ببلادلهيخطبوأنجانبهإلىوالانتماءبالخضوعالظاهرإلىاليمنصاحبكتب:وفيها

.وتقليداوسنجقاوخلعاهداياالسلطانإليهفأرسل،كثيرةوتحفابهداياإليهوأرسل

زيدبنأسامةحديثمن،الحجفي(1351)رقمومسلم،الحجفي(1588)رقمصحيحهفيالبخاريرواه()1

عنه.اللهرضي

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن677سنةوفياتفيالدينبهاءالحناابنترجمةسترد)2(

مئتا.:ب،أ)3(

.أجابالمصريةالديارإلىمتوجهاخرجوقدأيامبعدثم:ب،أ)4(

إليه.:ط)5(

الله.شاءإنالجزءهذامن672سنةوفياتفيالطوسيترجمةسترد)6(

.الرومبلادسلطنةعلىفاستنابالطوسيالديننصير-بوزارة:بفي-بوزيرهاستمر:ب،أ)7(

الوزيرعلىالصغرىباسياالسلاجقةالرومدولفيأطلقثمالحاجبالأصلفيمعناهافارسيةكلمة:البرواناه)8(

.سليمانالدينمعين:(2404/)واليونيني(45/)الفدءأبوسماهوقد.طهامش.الكبير
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ابنعليهواستظهرالظاهرعندالحنابنالدينبهاءللصاحب)1(الفقاعيبنالدينضياءرافع:وفيها

قبلضربهإنهفيقال،ماتأنإلىأموالهويستخلصبالمقارعيضربهيزلفلم،إليهالظاهرفسلمه،الحنا

أعلم.فاللهوسبعمئةمقرعةألفعشرسبعةيموتأن

مكانه)3(الدينغياثولدهوأقامقونيةصاحب)2(الدينعلاءالملكقتلعلىالبرواناهعمل:وفيها

.الرومجيشوأطاعهوالعبادالبلادفيالبرواناهوتمكن،سنينعشرابنوهو

أنهوذلك،الشاعرالنعمانيالخشكريابنببغدادالديوانصاحبالدينعلاءالصاحبقتل:وفيها

إلىانحدرالصاحبأنواتفق،المجيدالقرانعلىشعرهفضليعتقدأنهمنها،عظيمةأشياءعنهاشتهر

بينينشدهاهوفبينما،فيهقالهاقدقصيدةوأنشدهعندهالخشكريابنحضربالنعمانيةكانفلماواسط

عنوأعرض،جديداشيئااسمعمولانايا:الخشكريابنفقال،الصاحبفاستنصتهالمؤذنأذنإذيديه

قالمماشيئاعليهينكرلاأنهوأظهرباسطهثم،عنهعندهيقالكانماالصاحبعندفثبت،سنينلهشيء

واقتله،الطريقأثناءفياستفرده:معهلإنسانقالركبفلما،زنديقهوفإذا،عندهمااستعلمحتى

فأنزلوه،لهكالمداعبفرسهعنأنزلوه:معهلجماعةقالالناسعنانقطعإذاحتىالرجلذلكفسايره

هذاوإن،أجلادتإنكمويقول،يخاصمهموهوفسلبوهاثيابهعنهانزعواقالثم،ويلعنهميشتمهموهو

رأسه.فأبانبسيفهفضربهأحدهمفتقدم،عنقهاضربوا:قالثم،باردلعب

توفي:وفيها

المرزبانية.رباطشيخ)4(البقالبنيوسفالدينعفيفالشيخ

فيببغدادالذريعالقتلمنوقعمافبلغنيبمصركنت:قالنفسهعنحكىزاهداورعاصالحاكان

فيفرأيت؟لهذنبلاومنالأطفالوفيهمهذاكيفربيا:وقلت)5(قلبيفيفأنكرت،التتارفتنة

(المتقاربأ:عليالإنكارفيهاالأبياتهذهفيهفإذافقرأتهفأخذتهكتابيدهوفيرجلاالمنام

الفلكحركاتفيالحكمولالكالأمرفماالاعتراضدع

هلكبحرلجةخاضفمنفعلهعناللهتسألولا

)1(
)2(

)3(
)4(
)5(

.(2374/)الزمانمرآةذيل

العبروفي.كيخسروبنأرسلانقليحالدينركن:(45/)الفداءأبيومختصر(2304/)الزمانمرآةذيلفي

للاسمين.ضبطوفيه.أرسلانقلجبنكيخسروبنكيقباذالدينركن(7226/)الزاهرةوالنجوم(5285/)

.كيخسروالدينغياث:(604و)(2387/)الزمانمراةذيلفي

السنة.هذهوفياتفيبالحوادثالمسمىالكتابفيترجمته

بقلبي.:ب،أ
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أجهلكفماالاعتراضدعالعبادأمورتصيرإليه

.)1(الأعيانمنفيهاتوفيوممن

ثمانعن،اليمنقاضيبابنالمعروف)2(اللهعبدبنعمربناللهعبدبنإسحاقإبراهيمأبوالحافظ

به.الناسوانتفعجيدةبرواياتتفردقدوكان،الأعلىبالشرفودفن،سنةوستين

()4(والقزويني)3(تيميةابنالشرفمولدا

والخطيب،تيميةابنالدينتقيالشيخأخوتيميةبناللهعبدالدينشرفالشيخولد:وفيها

يني.لقزوا

وللثتمئةوستيرسبحسنةخلت5ث!

وأحضر،خانبركةمحمدالسعيدالملكبعدهمنلولدهالبيعةالظاهرالسلطانجددمنهاصفرفي

بعدمنبالملكهائلاتقليدا)5(لقمانابنلهوكتب،يديهبينومشىوأركبهوالأعيانوالقضاةكلهمالأمراء

قاصداالاخرةجمادىفيعساكرهفيالسلطانركبثم،حياتهحال!فيأيضاعنهيحكموأن،أبيه

جملةفمن،ومشافهاتمكاتباتمعهمالتتار)6(ملكأبغامنرسلجاءتهدمشقدخلفلما،الشام

لوأنكواعلم؟الأرضملوكتخالفأنلكيصلحفكيفبسيواسأبعت)7(مملوكأنت:المشافهات

فلم،أبغاالسلطانمصالحةعلىلنفسكفاعملمنيتخلصتماالأرضإلىهبطتأوالسماءإلىصعدت

ولابالمطالبةورائهمنأنيأعلموه:لرسلهوقال!،جوابأتمعنهأجاببلشيئاعدهولاذلكإلىيلتفت

.الأرضأقطاروسائر،الخليفةبلادمنعليهااستحوذالتيالبلادجميعمنه)8(أنتزعحتىأزال!

بالبلادوالخواطىءالمفسداتوتبطيلالخموربإراقةالظاهرالملكالسلطانرسمالاخرةجمادىوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

توفي.وفيها:أ

.(51/013)الإسلاموتاريخ(621)الورقةالحسينيصلةفيترجمته

توفي.الدينتقيأخو،الدينشرفالدمشقيالحرانيتيميةابناللهعبدبنالسلامعبدبنالحليمعبدبناللهعبدهو

.(2371/)الكامنةوالدرر(214/)الأرشدالمقصدهـ.727سنة

الله.شاءإنالكتابهذامنالأخيرالجزءمن973سنةوفياتفيالقزوينيترجمةسترد

.الإنشاءكاتبلقمانبنإبراهيمالدينفخر:(2132/)الزمانمرآةذيلفي

التتر.:ب،أ

بعت.:ط

.يدهمنأنتزع:ب،أ
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بذلك،البلادجميعإلىوكتب،)1(يتزوجنحتىمعهنكانماجميعوسلبنالخواطىءفنهبت،كلها

الحمدودلهبغيرهاذلكعلىمحالاكانمنوعوض،ذلكعلىمرتبةكانتالتيالمكوس)2(وأسقط

والمنة.

امرأةلهتعرضتاللصوصخربةعندالطريقأثناءفيكانفلما،مصرإلىبعساكرهالسلطانعادثم

فركب،مالهوأخذوقتلهبهغدرالفرنجيصاحبهاوأن،صورمدينةإلىدخلولدهاأنلهفذكرت

فذكر؟هذاسببماملكهاإليهفأرسل،خلقاوقتل،كثيراشيئامنهافأخذصورعلىالغارةوشنالسلطان

بالمحفة)3(وأنيمريضأني:الناسأوهم:الجيوشلمقدمالسلطانقالثم،بالتجارومكرهغدرهله

إلىالأشربةفأحضرلكوصفواوإذا،وكذاكذابهلمريضيصلحمامنهمليواستوصفالأطباءوأحضر

فكشف(المصريةالدياردخلحتىأمسرعاوساقالبريدعلىالسلطانركبثم.سائرونوأنتمالمحفة

وأظهرواالمحفةفيفجلسالجيشإلىمسرعاعادثم،بعدهالمصريةبالديارالأمروكيفولدهأحوال

هائل.وإقدام،عظيمةجرأةوهذه.بذلكوتباشرواعافيته

صدرالقضاةوقاضي،الخزندارالدينبدرالأميرصحبتهوفيالظاهرالملكالسلطانحج:وفيها

،مملوكثلاثمئةمنونحوالأثيربنالدينوتاج،لقمانبنالدينوفخر،)4(الحنفيسليمانالدين

النبوية،المدينةإلىمنهاثمأحوالهافيونظرالكركطريقعلىفسار،المنصورة)5(الخلقةمنوأجناد

وطافبعرفةوقفثمالمجاورينعلىفتصدقمكةإلىمنهاثم،أحوالهافيونظرأهلهاإلىفأحسن

الناسأيديفتناولالكعبةببابوقفثم،بيدهوطئبهاالوردبماءفغسلهاالكعبةلهوفتحتالإفاضةطواف

القبرفزارالمنورةالمدينةعلىفعادالنفرتعجلثمالجمراتفرمىرجعثم،بينهموهوالكعبةليدخلوا

الطاهرينالطيبينبيتهوأهلالهوعلى،التسليموأتمالصلاةأفضلساكنهعلىاثانيةمرةالشريف

يذمنوالعشرينالتاسعفيفدخلهاالكركإلىسارثم()6(الدينيومإلىأجمعينالكراموصحابته

نائبهاالنجيبي)7(اقوشالدينجمالالأميرفخرج،سالمابقدومهدمشقإلىالبشيروأرسل،الحجة

الجميع،سبقوقد،الأخضرالميدانفييسيرنفسهالسلطانهوفإذا،المحرمثانيفيالبشيرليتلقى

تزوجه.حتى:أ(1)

وأسقطت.:ب،أ2()

المحفة.في:ب،1)3(

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذاهـمن677سنةوفياتفيسليمانالدينصدرترجمةسترد()4

الحلقة.:(2904/)الزمانمراةوذيلب،أ()5

وحدها.طعن)6(

.الجزءهذامن677سنةوفياتفيالنجيبياقوشستردترجمة)7(



124هـ667سنةوفيات

المحرمسادسفيحلبدخلحتىفورهمنساق)1(ثم،وجلدهوصبرهسيرهسرعةمنالناسفتعجب

منصفرثالثالثلاثاءيومفدخلهامصرإلىسارثمدمشقإلىرجعثمحماةإلىعادثم،أحوالهاليتفقد

تعالى.اللهرحمهالمقبلةالسنة

كثيز،خلقفيهاوهلك،النيلفيمركبمئتي)2(أغرقتشديدةريحهبتالحجةذيأواخروفي

.راجعونإليهوإناللهفإنا،الثمارأهلكتصقعة)3(ذلكمنالشاموأصاب،جداشديدمطزهناكووقع

وتفرقواعمهابنمنكوتمرابنوأصحابأبغا)4(أصحابمنالتتاربينالخلفتعالىاللهأوقع:وفيها

الحمد.ودله،بعضاببعضهمواشتغلوا

)5(تيميةبنأحمدالعباسأبوالعلامةشيخنافيهموكان،الشاموقدموامنهاحرانأهلخرج:وفيها

أصغروهما،)6(اللهعبدالدينوشرفالرحمنعبدالدينزينوأخوه،سنينستوعمرهأبيهصحبة

منه.

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الصالحي.الحلبي)7(اللهعبدبنأيدمرالدينعزالأمير

فلما،غابإذايستنيبهكان،الظاهرالملكعندثم،الملوكعندوأحظاهمالأمراءأكابرمنكان

أموالاوخلف،اليغموريةمنبالقرببتربةودفن،دمشقبقلعةوفاتهوكانتمعهأخذهالسنةهذهكانت

دمشق.بجامععزاءهالسلطانوحضر،أولادهفيالسلطانإلىوأوصى،جزيلة

.المصر!دحيةبنعمرالخطابأبيالحافظبنمحمدالطاهر)8(أبوالدينشرف

وكانوحدث،الكامليةالحديثدارمشيخةوتولى،وجماعةأباهوسمع،وستمئةعشرسنةولد

فاضلا.

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

أ:ساق.

غرقت.:ب،أفي

.السياقويوافقوبأعنهناوما(صاعقة):ط

الله.شاءإنالجزءهذاهـمن068سنةحوادثفيأبغاترجمةسترد

.الكتابهذامنالأخيرالجزءهـمن728سنةوفياتفيتيميةبنأحمدترجمةسترد

هـ.727سنةووفاتهصفحاتقبلعنهالحديثتقدم

.(2422/)والدارس(7227/)والنجوم(2431/)الزمانمرآةذيلفي-أيدمر-ترجمة

بالوفياتوالوافي(15471/)الإسلاموتاريخ(2428/)الزمانمرآةذيلفي-الطاهرأبيالدينشرف-ترجمة

.(1/565)والدارس(3938/)المضيئةوالجواهر(5173/)
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ابنعنوأفتىدرس،الحنفي)2(النخيليرافعبنوثاببنمحمد)1(اللهعبدأبوالدينتاجالقاضي

.بقاسيونودفنفجأةالحماممساطبعلىالحماممنخروجهبعدومات،بدمشقعطاء

بدمشق،الأطباءشيخالرحبيحيدرةبنيوسفبنعلي)3(الحسنأبوالدينشرفالماهرالطبيب

ومن،زطنهأهلمنأقرانهعلىالصناعةهذهفيالتقدمةولهبذلكواقفهاوصيةعنالدخوريةومدرس

الطويل(منأ:)4(قولهشعره

يمضيمنبحالةالباقييشعرولاعنوةالحتفإلىالدنيابنويساق

بعضعلىالدماءسفكمنتمبمابعضهاجهلفيالأنعامكأنهم

العلامة،الشافعي)7(الطباخبنالبركاتأبو)6(الحسنأبيبنيحم!بنالمبارك)5(الديننصيرالشيخ

عشرحاديفيوفاتهوكانت،سنةثمانينوعمر،به)8(وانتفعوصنفوأفتىدرلس،والحديثالفقهفي

.1(()0تعالىاللهرحمه،السنةهذهأمن)9(الاخرةجمادى

بسيبويه.الملقبالنحوي)12(المقرئالكوفيإبراهيمبناللهعبدبنعلي)11(الحسنأبوالشيخ

وستينسبععن()13(السنةهذهفيأالقاهرةبمارستانتوفي،النحوصناعةفيبارعافاضلاوىن

البسيط(منأ:شعرهومن.اللهرحمهسنة

منفصلغيرضميوهواهمنيامتصلمنكبهجرقلبيعذبت

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

بالوفياتوالوافي(15/148)الإسلاموتاريخ(2/428)الزمانمرآةذيلفيالدينتاجالقاضيترجمة

.(1565/)والدارس(3938/)المضيئةوالجواهر(5173/)

الذهبى.وخطالمراةذيلمنهناوما،تصحيفوكله،النجيلي:الدارسوفي،البجيلي:ط

والشذرات،الرضي:وفيه(2135/)والدارس(15145/)الإسلامتاريخفي-الرحبيالطبيب-ترجمة

هـ.668سنةوفياتفي(7956-057/)

.الدارسفيالبيتان

وطبقات،الحسينية(465/)السبكىطبقاتوفي(15/148)الإسلامتاريخفي-الطباخابنالنصير-ترجمة

.(1/614)المحاضرةوحسن(1/178)الإسنوي

أبي.:ط

تحريف.وهو؟الصباغ:ط

به.الناسوانتفع:أ

الأولى.جمادىعشرحادي:ط

منها.:أفيالحاصرتينبدل

.(2017/)الوعاةبغيةفي-سيبويه-ترجمة

المالكي.المغربي:الوعاةبغيةفي

منها.:أفيالحاصرتينبينما
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بدلإلىعطفمنعدولكفماصدودكم)1(تأكيدغيرزادنيما

الزملكاني(ابنولادةأ

423

الشافعية.شيخالزملكاني)2(بنالأنصاريعليبنمحمدالدينكمالالعلامةشيخناولد:وفيها

ولللتمئةوستيوثما!3سنةخلت5ث!

فيوهوإلاالناسيرعفلمالهجنعلىالشريفأالحجازمنالسلطاندخلمنهاالمحرملاليفي
:.)3(

كانتوهذه،والتحفبالهداياتلقيهمن()4(الناسوأراح،بذلكالناسففرح،يسيرالأخضرالميدان

()6(مصرإلىسارثمأ،حلبإلىسارثم،همتهوعلومسيرهسرعةمن،)5(الناسعجبوقد،عادته

ثم،السنةهذهالحجازفيالسعيدالملكأمزوجتهوكانت،المصريالركبمعالشهرسادسفيفدخلها

الأموالللأمراءوأطلق،هنالكفتصيدالإسكندريةإلىوالأمراءوولدههوصفرعشرثالثفيخرج

.منصورامؤيدا)7(ورجع،والخلعالكثيرة

الملقبيوسفبنمحمدبناللهعبدبنإدريسالعلاءأبومراكمشصاحبقتلمنها)8(المحرموفي

مراكش.منبالقربوبينهمبينهكانتحربفيمرينبنوقتله،بالواثق

فيلقواوقد،جيشهمنطائفةفيدمشقإلىالسلطانوصل(منها)الآخرربيععشرثالثوفي

يقصدعكامنخرجزيتونأختابنأنوبلغهالزنبقيةعلىفخيم،والوحلالبردمنكثيرةمشقةالطريق

منه.خوفافدخلهاعكامنقريبافوجدهسريعاإليهفركب،المسلمينجيش

مضطربة.الئانيةوالرواية.ليصدكتأكيدغيرزادنيفما:طوفي.ليصدودكتأكيدغيرفيزادما:ب(1)

.الكتابهذامنالتاليالجزءمن727سنةوفياتفيالزملكانيابنترجمةسترد)2(

ثامن.فى:ب،أ)3(

.أفيلي!)4(

.وعجبوا:الحاصرتينبينمامكان)5(

.بفيلي!)6(

.عادثم:ب)7(

الظاهر.الملكنواب:ب)8(
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بنمباركالصارمأميرهممنها)2(وهرب،الإسماعيليةمن)1(مصيافالسلطاننوابتسلمرجبوفي

.القاهرةفيالأبرجةبعضفيفحبسهالسلطانإلىوأرسلهأسرهحتىحماةصاحبعليهفتحيل،الرضى

وعمل،لهصيانةالقبرحولتقامأنوأمر،النبويةالحجرةإلىاالدرابزيناتالسلطانأرسل:وفيها

عليها.ذلكفركب،المصريةالديارمنوتغلقتفتحأبوابالها

ذلكمعوهو،لقتالهمالعساكرالسلطانفجهز،الشامبلادالفرنجبقصدالأخباراستفاضت:وفيها

الكلاببقتلوأمر،العدودهمهاإنإليهاجسورهوعملحصنهاوقد،عليهاخوفابالإسكندريةمهتم

منها.

محمدبناللهعبدبنإدريساخرهموكان،المغرببلادمنالمؤمنعبدبنيدولةانقرضت:وفيها

السنة.هذهفيمرينبنوقتله،مراكشصاحبيوسفابن

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.()الزبيريبابنالمعروفالمصريمالكبنزيدبن)4(الرفيععبدبنيعقوب)3(الدينزينالصاحب

بهاءوولىعزلهثم،دولتهأولفيبيبرسللظاهرثمقطزالمظفرللملكوزر،رئيسافاضلاكان

نظموله،السنةهذهمنالاخرربيعمنعشرالرابعفيمنيتهأدركتهحتىمنزلهفلزم،الحنا)6(بنالدين

.جيد)7(

أبيبابن)9(المعروف،الطبيبالخزرجيخليفةبنالقاسمبنأحمد)8(الدينموفقالشيخ

عروةابنبمشهدوقفوهو،لطافمجلداتعشرفي")01(الأطباءتاريخ"له،أصيبعة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

مشهورحصينحصنمصياب:(544/)البلدانمعجمفيياقوتوقال.مصياب:بوفي،مصيات:أ

اليومفيالكبرىرحلتهفيالنابلسيوقال.مصيافيقولوبعضهمطرابلسقربالشاميبالساحلللإسماعيلية

.مصياطويقالمصياف:عشرالثالث

.فهرب

.(51/162)الإسلاموتاريخ(424-2144/)الزمانمرآةذيلفي-الرفيع-ترجمة

الرفيع.اللهعبد:طفي

الزبير.بابن:بوفيتحريفوهو؟الزينبابنالمعروف:أ

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن677سنةوفياتفيالحناابنترجمةسترد

.(2424/)ذيلهفي.منهنموذجأاليونينيأورد

(137-2136/)والدارس(922)الزاهرةوالنجوم(2437/)الزمانمراةذيلفي-أصيبعةأبيابن-ترجمة

.(248/)المؤلفينومعجم(7956/)والشذرات

.عرف:أ

كبيرين.مجلدينفيوطغ،"الأطباءطبقاتفيالأنباءعيون"اسمه
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.)2(التسعينجاوزوقدبصرحدتوفى،بالأموي
.(1)

بكير،بنأحمدبنإبراهيمبنمحمدبنأحمدبننعمةبن)3(الدائمعبدبنأحمدالدينزينالشيخ

النابلسي.المقدسيالعباسأبو

إلىورحلسمعوقد،وخمسمئةوسبعينخمسسنةولد،المشايخمنجماعؤعنبالروايةتفرد

ليلةفي"الخرقيمختصر"كتبأنهالدينعلمالشيخحكى،سريعايكتبفاضلاوكان،شتىبلدان

فيوأضر،أيضالنفسهواختصره،مرتين"عساكرابنتاريخ"كتبوقد،قويحسنوخطه،واحدة

بكرةفيدفنوبهقاسيونبسفحتوفي،)4(تذييلهفيالدينقطبمنهأوردشعروله،سنينأربععمرهاخر

تعالى.اللهرحمهالتسعينجاوزوقد،رجبعاشرالثلاثاء

المعاليأبيالدينبهاءالقضاةقاضيبنيحيىالفضلأبو)د(الزكيابنالدينمحصيالقاضي

محمدبن)6(بنالحسينبنعليالعزيزبنعبدبنعليبنيحيىمحمدبنبنمحمدبنعلي

بنالأمويالقرشيعفانبنعثمانبنأبانبنالرحمنعبدبنالوليدبنالقاسمبنعبدالرحمن

.)7(الزكي

وابنحنبلمنالحديثسمعوقد،وليهاقدكل،قبلهمناباؤهوكذلك،مرةغيردمشققضاءتولى

فيالشامقضاءوليوقد،كثيرةمدارسفيوحدث،وجماعةالحرستانيوابنوالكنديطبرزذ

بالمقطمودفن،رجبمنعشرالرابعفيبمصر)9(توفي،شامةأبوذكرهماعلىيحمدفلمالهلاوونية)8(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

فياليوموتقع:قلت(3104/)البلدانمعجم.دمشقأعمالمنحورانلبلادملاصقبلد:ياقوتقال:صرخد

صلخد.:وتسمىالعربجبلفيالسويداءمحافظة

السبعين.:أ

(15151/)الإسلاموتاريخ(437-2436/)الزمانمرآةذيلفي-الدائمعبدبنأحمدالدينزين-ترجمة

والنجوم(734/)بالوفياتوالوافي(363)والإشارة(5/288)والعبر(927)الأعلامبوفياتوالإعلام

.(685-7675/)والشذرات(7022/)الزاهرة

.(437-2436/)ترجمتهفيالزمانمرآةذيلفيأجدهلم

الأعلامبوفياتوالإعلام(5/1016)الإسلاموتاريخ(144-2044/)الزمانمرآةذيلفي-الزكيابن-ترجمة

-7057/)الذهبوشذرات(7022/)الزاهرةوالنجوم(363)والإشارة(092-5928/)والعبر(275)

571).

تحريف.،الحسن:أفي

.(51/611)تاريخهفيفراجعههذافيكلامأجيداوذكر،النسبهذافيالذهبيالإمامطعن

سوداءخلعةعليهوخلعالشامقضاءوولاهفأكرمههولاكوخدمةإلىوسار:الشذراتوفي.هولاكوزمنيقصد

مذهبة.

وفاته.وكانت:ب
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عنذكرناكمانسبهمابعدذلكفيالدينقطبالشيخوحكى،قويجيدشعروله)1(.السبعينجاوزوقد

عربي،بنالدينمحييلشيخهموافقةعثمانعلىعليتفضيلإلىيذهبكانأنهالدينبهاءالقاضيوالده

ذلكفيفنظمفأصبح،صفينأيامفيإليهأميةبنيمنكانما)2(بسببعنهمعرضادمشقبجامعرآهولمنام

الطويل(منأ:()3(أمويهوكانوإن،عليإلىميلهفيهايذكر)قصيدة

محتديأميةكانتوإنسواهأرىولاالوصيدانبماأدين

مشهديهنالكحرببني)4(وساءلأعذرتخيليصفينشهدتولو

باليد)5(الخلافةنيلوأمنعهمتراضياعنهمالبيضأسنلكنت

السريع،منأ:شعرهومن

مغرىبهأنتعمنتسليكنزهةجلؤفيأماقالوا

سطراعارضهوقدسهمالحظهفيدونكعاذلييا

،المصريالحنابنسليمبنمحمدبنعليالدينبهاءالصاحببنمحمد)6(الدينفخرالصاحب

بمصر،والدهبمدرسةودرس،الكبرىبالقرافةرباطابنى،فاضلاكانوقد،الصحةوزيركان

لولدهالصحبةوزارةالسلطانوفوض،المقطمبسفحودفنبشعبانتوفي،الأعزبنتابنبعدوبالشافعي

الدين.تا!

الشاعر.البغداديالصوفيالخراز)7(بنالحسنأبيبننصرأبوالشيخ

فأنشدهلهيقمفلمأصحابهبعضعليهدخل،المذاكرةحسنالمعاشرةجميلوكان،حسنديوانله

الخفيف(منا:قوله

الودادصحيحمنفيهلمالاإجلاأقبلتحينالقلبنهض

للأجسادالأجسادنهوضمنأولىبالودالقلوبونهوض

له.فاضلاكانوقدالتسعينجاوزوقد:ب()1

.كانمابسببيعنيموضأعلياكاندمشقبجامع:بوفي.بسببيعنيفيهمعرضا:أ)2(

.المراةذيلفيوأربعةالشذراتفياثنينالأبيات)3(

وشاهدتني.:ب،أ(4)

:المرآةذيلرواية(5)

تقصدولماأرماحيوأرويمواضياعنهمالبيضأسنلكنت

باليدالخلافةنيلوأمنعهمعليهمورجلاخيلاوأجلبها

.(51/951)الإسلاموتاريخ(044-2943/)الزمانمراةذيلفي-الدينفخرالصاحب-ترجمة)6(

.لجزارا:ب،أ(7)
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ولللتمئةوستيرتسحلللنةكلت5ث!

427

بقيمافهدمعسقلانإلىالعسكرمنطائفةفيالمصريةالديارمنالسلطانركبمنهاصفرمستهلفي

علىففرقهمادينارألفافيهماكوزينهدمفيماووجد،الصلاحيةالدولةفيأهملكانمماسورهامن

.القاهرةإلىعادثم،بذلكففرحأبغاجيشكسرمنكوتمربأنهناكوهوالبشارةوجاءته.الأمراء

بظاهرصبراالمسلمينأسرىمنأيديهمفيمنرقابضربواعكاأهلأنالسلطانبلغالأول!ربيعوفي

مئة)1(منقريباوكانوا،واحدةصبيحةفيرقابهمفضربتعكاأهلأسرىمنيدهفيكانبمنفأمر،عكا

أسير.

الاخر.ربيعمنوالعشرينالثانيفيالجمعةفيهوأقيمت)2(المنشيةجامعكمل:وفيها

ووضعالهدنةعلىذلكبعدتصالحواثم،والفرنجتونسأهلبينذكرهايطول!حروبجرت:وفيها

.يحصونلاخلقالفريقينمنقتلمابعد،الحرب

الوزيرالحناوابنالسعيدالملكولدهصحبتهوفي،دمشقالظاهردخلرجبثامنالخميسيوموفي

ومرقبواللاذقيةجبلةعلىالغارةليشنوابالساحليلتقواأنوتواعدوامتفرقينخرجواثمالجيشوجمهور

حصنعلىفنزلواسارواثم،والمجدل!صافيتا)4(فتحوااجتمعوافلما،البلادمنهنالكوماوعرقا)3(

نصفيومقسرأ53(ففتحهاالمنجنيقاتفنصبوا،أسوارثلاثةوله،رجبعشرتاسعالثلاثاءيومالأكراد

ومنأهلهالسلطانفأطلق،السعيدالملكالسلطانولديحاصرهالذيوكان،الجيشفدخل،شعبان

كنيسةوجعلأيضاأهلهافأجلى،الفتحمنأيامعشرةبعدالقلعةوتسلم،طرابلسإلىوأجلاهمعليهم

أنطرسوس)6(صاحبوبعث،البلدبعمارةوأمروقاضيانائبافيهاوولى،الجمعةفيهوأقام،جامعاالبلد

فأجابه،نائبابهالهيكونوأن،للسلطانبلادهمغلنصفيكونأنعلىالصلحمنهيطلببلدهبمفاتيح

سنين.عشرالحربووضعالمناصفةعلىأيضافصالحهالمرقبصاحبفعلوكذلك،ذلكإلى

.(2434/)الزمانمرآةذيلفيوالخبر.تحريفوهو؟مائتي:ط(1)

.(2434/)الزمانمرآةذيلفيوالخبر.المزة:أ)2(

.(11و.4901/)البلدانمعجمفيوهي،عرقة:المرآةذيلفي)3(

اليوموتسمىسوريةشماليمدنإحدىوهي.الأصلينعنأثبتناكماوهي،صافيثا:المرآةوذيل،صافينا:ط)4(

صافيتا.

.قحصرا:أ)5(

.(484-2474/)المراةوذيلالأصلينعنهناوما؟طرسوس:ط()6
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لينصرعكاإلىبجيشهركبقدقبرصجزيرةصاحبأنالأكرادحصنعلىمخيموهوالسلطانوبلغ

شينيأعشر)1(سبعةفيكثيفاجيشافبعثالفرصةهذهيغتنمأنالسلطانفأراد،السلطانمنخوفاأهلها

ريحجاءتها)2(الجزيرةقاربتفلمامسرعةالمراكبفسارت،عنهاصاحبهاغيبةفيقبرصجزيرةليأخذوا

الصناعمنالفرنجوأسرخلقفغرقاللهبإذنمركباعشرأربعةفيهافانكسربعضابعضهافصدمقاصف

.راجعونإليهوإناللهفإنا،إنسانوثمانمئةألفمنقريباوالرجال

إلىفأجابهميخليهمأنعلىالأمانأهلهافسألهعكاحصنعلى)3(المجانيقفنصبالسلطانسارثم

بينوادوهو،المسلمينعلىالضررشديدالحصنوكان،فتسلمهالفطرعيديومالبلدودخل،ذلك

جبلين.

:فقال؟الأرضهذهفيالسلطانمرادما:يقولصاحبهاإليهفأرسلطرابلسنحوالسلطانسارثم

ويطلبيستعطفهفأرسل.الاتيالعامفيحصاركمإلىأعودثم،بلادكموأخربزروعكملأرعىجئت

ذلك.إلىفأجابهسنينعشربينهمالحربووضعالمصالحةمنه

العليقةإليسلموا:فقال،بالقاهرةمسجوناوكان،والدهمعلىيستعطفونهالإسماعيليةإليهوأرسل

بحصنواستناببالقاهرةبحبسهمأمرنزلوافلما.أباكموتسلموا،بالقاهرةإقطاعاتفخذواوانزلوا

العليقة.

بسببهوغرق،كثيراشيئافأتلفدمشقإلىعظيمسيل)4(جاءشوالمنعشرالثانيالأحديوموفي

وجمالهمالسيلأخذهم،النهرينبيننزولأكانواالذيالروممنالحجاجلاسيما،كثيرناسن

الفراديسبابومن،السورمراقيمنالبلدإلىالماءودخل،البلدأبوابوغلقتفهلكوا،وأحمالهم

السلطانودخل،المشمشأيامفيالصيفزمنفيذلكوكان،كثيراشيئاوأتلفالمقدمابنخانفغرق

سنين،عشرالقضاءفيلهوكان،)5(خلكانابنالقاضيفعزلشوالعشرخامسالأربعاءيومدمشقإلى

الوزيربسفارةطرابلسبظاهركتبقدتقليدهوكان،عليهوخلع،)6(الصائغبنالدينعزالقاضيوولى

مصر.إلىالقعدةذيفيخلكانابنفسار،الحناابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

شبني.عشرةاثني:ط

المدينة.:ط

المناجنيق.:أ

.(2451/)الزمانمرآةذيلفيالخبر

.الجزءهذامن681سنةحوادثفيخلكانابنترجمةسترد

.الجزءهذامن674سنةوفياتفيترجمتهستردالدينعزالصائغبنالقادرعبدبنمحمدبنالعزيزعبدهو
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كنيسةإلىوأصحابهالظاهرالملكالسلطانشيخالكرديخضر)2(دخلشوالعشر)1(ثانيوفي

ذلكعلىوبقوا،سماعاوعملواسماطافيهاومدوا،اليهودشعائرمنفيهاماوأزالوافيهافصلوااليهود

ثموتأقلهاعكاعلىوأشرفبعضهافافتتحالسواحلإلىالسلطانخرجثم،اليهودإلىأعيدتثم،أياما

ألفثمانمئةمنقريباالغزواتوفيالمدةهذهفيغرمه(ماأمقداروكان،المصريةالديارإلىسار

اليوموفي.الحجةذيعشرثالثالخميسيومالقاهرةإلىوصولهوكان،عليهاللهوأخلفها،دينار

علىمسكهأرادواأنهمبلغهوغيره)3(الحلبيمنهمالأمراءمنجماعةعلىأمسكوصولهمنعشرالسابع

الشقيف.

يعتصرهاأويعصرهامنوتهذدبلادهسائرمنالخموربإراقةأمرالحجةذيمنعشرالسابعاليوموفي

سارتثم،دينارألف(ضمانهيوم)4(كل)وحدهابالقاهرةذلكوكان،ذلكضمانوأسقط،بالقتل

.الافاقإلىبذلكالبرد

عزمواكانواأصحابهمنجماعةوعلى،الكركصاحبالمغيثبنالعزيزعلىالسلطانقبض:وفيها

سلطنته.على

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.شاذيبنأيوببنبكرأبي)5(العادلالملكبنعباسالدينتقيالملك

محترماوكان،الحرستانيوابنالكنديمنالحديثسمعوقد،العادلأولادمنبقيمنآخروهو

تمللا،العشرةحسنالأخلاقلينوكان،والمواكبالمجالسفيأحدعليهيرفعلاالملوكعند

بسفحبتربتهودفن،الريحانبدربالآخرةجمادىمنوالعشرينالثانيالجمعةيومتوفي.مجالسته

.قاسيون

المالكي.)7(السبكيعيسىبنصالحبناللهعبدبنعمرحفص)6(أبوالدينشرفالقضاةقاضي

عشر.حاديوفي:ب،أ(1)

.الكرديالشيخ:ب،الكرديحصن:ط)2(

.(2453/)الزمانمرآةذيلفيوالخبر.وغيرهالكبيرالحلبيسنجرالدينعلمهو)3(

شهر.كل:أ()4

بالوفياتوالوافي(5/1167)الإسلاموتاريخ(2046/)الزمانمرآةذيلفي-العادلالملكبنعباس-ترجمة()5

.(67و06)القلوبوترويح(2668/)والدارس(7222/)الزاهرةوالنجوم(2236/)

.(51/173)الإسلاموتاريخ(462-2461/)الزمانمراةذيلفي-السبكيالدينشرف-ترجمة)6(

ثانيهوسكونأولهبضمسبك:ياقوتوقال.المصريةالديارأعمالمنسبكإلىنسبةوالسبكي:اليونينيقال)7(

.(3185/)البلدانمعجم.كافواخره
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القاهرةحسبةوولي،)1(بالصالحيةوأفتىوتفقهالحديثوسمع،وخمسمئةوثمانينخمسسنةولد

بعدأجابثمالامتناعأشدامتنعوقد،قاضيامذهبكلمنولوالما،وستين)2(ثلاثسنةالقضاءوليثم

بدرالقاضيعنهروى،والدينبالعلممشهوراوكان،جامكيةالقضاءعلىيأخذلاأنبشرطإكراه

.القعدةذيمنبقينلخمستوفي.وغيره)3(جماعةبنالدين

.)4(الحمويالمظفريمرشدالدينشجاعالطواشي

الملكوكذلك،يخالفهلاأستاذهكان،سديدرأيلهوكان،الشجعانالأبطالمنبطلاشجاعاكان

.بحماةمدرستهمنبالقرببتربتهودفنبحماةتوفي،الظاهر

)د(
أبوالدينقطبمحمدبننصربنمحمدبننصربنمحمدبنإبراهيمبنالحقعبد:سبعينبن

.)8(مرسيةمنقريبةبلدةرقوطةإلىنسبة،الرقوطي)7()6(المرسيمحمد

،الاتحاد)9(مننوعذلكمنلهفتولد،والفلسفةالأوائلبعلمواشتغل،وستمئةعشرةأربعسنةولد

حالأنهويزعم،والأغنياءالأمراءمنالأغبياءعلىبذلكيلبسوكان،السيمياءيعرفوكان،فيهوصنف

علىواستحوذبمكةأقاموقد،"الهوكتابو"،")01(البدء"كتابالمصنفاتمنوله،القومأحوالمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

بالصلاحية.:ط

تحريف.وهو؟ستسنة:أ

من733سنةوفياتفيالحمويالكنانيجماعةبناللهسعدبنإبراهيمبنمحمدجماعةبنالدينبدرترجمةسترد

الضخم.السفرهذامنالأخيرالجزء

الفداءلأبيالبشرأخبارفيوالمختصر(466-2465/)الزمانمرآةذيلفي-الدينشجاعالطواشي-ترجمة

.(51/177)الإسلاموتاريخ(47/)

الأعلامبوفياتوالإعلام(15/168)الإسلاموتاريخ(2046/)الزمانمراةذيلفي-سبعينابن-ترجمة

بالوفياتوالوافي(23وه233-7232/)الزاهرةوالنجوم(363)لإشارةوا(292-2192/)والعبر(927)

للمناويالدريةوالكواكب(1/302)الشعرانيوطبقاث(255-2/253)الوفياتوفواث(1806/)

.(184)الابتهاجونيل(2691/)الطيبونفح(575-7573/)الذهبوشذرات(1/501)

.مصادرهعنهناوماتحريفوهو؟المقدسي:أصولنافي

زقوطة.إلىورقوطة.الزقوطي:إلىالمراةذيلفياللفظةتحرفت

.(7233/)والنجوم(5326/)للفاسيالثمينالعقد

بالوحدةالسبعينيةالمسمينوجماعتههويقولكانأنهمنمصادرهفيماويوافقأعنهناوما،الإلحاد:وطب

المطلقة.

الإحاطةفي:التاليةالتعليقةهامشهوفي.البدانكتاب:الشذراتوفي.البدو:طوفي؟اليد:بوفي،الند(01)

بد:اسمهأنالمعروف:يليماالثمينالعقدعلىاللهرحمهسيدفؤادالأستاذوعلق،مفردأ؟البد:الثمينوالعقد

وأخرى(1273)برقمباستانبولاللهجاربمكتبةومحفوطة967سنةمكتوبةنسخةومنه.العارفبدءأو،العارف

.(4174)برقمبرلينفي
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كماوحيفيهيأتيهأنعنهينقلفيمايرتجيحراءبغارالأوقاتبعضفيوجاور،نمي)1(ابنصاحبهاعقل

العقلعلىيفيضفيضوأنها،مكتسبةالنبوةأنمنالفاسدةالعقيدةمنيعتقدهماعلىبناء،مج!النبيأتى

الطائفينرأىإذاكانوقد،ذلكعلىماتكانإن،والآخرةالدنيافيالخزيإلالهحصلفما،صفاإذا

منوالعشرينالثامنفيتوفي،والأفعالالأقوالمنعظائمعنهنقلتكأنهم:عنهميقولالبيتحول

بمكة.شوال

اليجرة)2(مووستمئةسبحيرسنةخلت5ث!

الملكالإسلاموسلطان،العباسيأحمدالعباسأبواللهبأمرالحاكمالوقتوخليفةاستهلت

الظاهر.

عماعوضاعملتالتيالشوانيلالتقاءالبحرإلىالسلطانركبالمحرممنعشرالرابعالأحديوموفي

فمالت،)4(الدينبدرالأميرومعهمنهاشينيفيفركب،ا)3(شينياأربعوناوهي،قبرصبجزيرةغرق

،الغرقمنوأنقذهبشعرهفأخذوراءهنفسهإنسانفألقىالماءفيفغاصالبحرفيالخزندارفسقطبهم

إليه.وأحسنالرجلذلكعلىالسلطانفخلع

قدمحتىالمصريةالديارمنوالأمراء،الخاصكيةمنيسيرنفرفيالسلطانركبالمحرمأواخروفي

(هأيدمزالدينعزالأميرومعه،صفرعشرثانيفيفدخلها،دمشقإلىمعهنائبهاواستصحب،الكرك

خرجثم،صفرعشررابعفيالنجيبي)6(آقوشالدينجمالعنهاوعزلدمشقنيابةفولاه،الكركنائب

.أيامعشرةبعدوعادحماةإلى

،التتارمنالخوفبسببدمشقإلىوحمصوحماةحلبمن)7(الجفالوصلتالأولربيعوفي

دمشق.أهلمنكثيرخلقوجفل

سابعفيمنهابهمفساردمشقإلىالسلطانحضرةإلىالمصريةالعساكروصلتالاخرربيعوفي

تحريف.وهو،سميابن:ط،أ(1)

وستمئة.سبعينسنة:ب،أ)2(

.(2946/)المراةذيلفيوالخبر.شينياعشرسبعةإنهاقالأنوسبق.وحدهاطعن)3(

شاءإنالجزءهذامن676سنةوفياتفيترجمتهوسترد.اللهعبدبنبيليكوهو.الخزندارالدينبدر:ب،أ)4(

الله.

هـ.663سنةوفياتفيأيدمرترجمةتقدمت)5(

الله.شاءإنالجزءهذامن677سنةوفياتفيالنجيبيآقوشترجمةسترد)6(

.الهاربوهوجافلجمعيقصدالمؤلفلأنالأخرىالروايةوأثبت،الجماعةومعناها.الجفاله:أ)7(



07+هـلحسنةفيات432

وكان،بهاالأخضربالميدانفخيمحلبإلىسارثم،المنصورملكهاواستصحببحماةفاجتاز،الشهر

عينعلىفأغاروامنهمطائفةوبعثوافارسالافعشرةمننحواجمعواالتتارعساكرأنذلكسبب

فلمافاستأصلوهموأنطاكيةحارمبينالتركمانمنطائفةعلىووقعوا)2(قسطونإلىووصلوا،تاب)1(

نأبلغهوكان،)3(راجعينأعقابهمعلىارتدواالمنصورةالعساكرومعهالسلطانبوصولالتتارسمع

لمحيثهناكالذينالأمراءعلى()!فقبض،التركمانمنطائفةونهبوا)4(قاقونبلادعلىأغارواالفرنج

المصرية.الديارإلىوعادواالبلادبحفظيهتموا

المقدسي،العمادبنأحمدالدينشمسبمصرالحنابلةقاضيالسلطان)6(أمسكشعبانثالثوفي

وسبعين،ثنتينسثةمنشعبانإلىواعتقله،أربابهاإلىبعضهاوردزكاتهافأخذالودائعمنعندهماوأخذ

إلىفأعادهوبراءتهالقاضينزاهةللسلطانتبينثم،شبيبلهيقالحرانأهلمنرجلبهوشىالذيوكان

المهادنةصاحبهافسألهعليهافأغارعكاأراضيإلىشعبانفيالسلطانوجاء،وسبعينثنتينسنةفيمنصبه

فقرىءدمشقإلىوعاد،ساعاتوعشر)8(أياموعشرةأشهروعشرةسنينعشر)7(فهادنهذلكإلىفأجابه

عامتها.فأخذالإسماعيليةبلادإلىالسلطانعادثمذلكعلىالحال!واستمر،الصلحكتابالسعادةبدار

:قال.بقرةمنوأرضعت،الجبلبقلعةزرافةولدتالاخرةجمادىوفي:)9(الدينقطبقال

مثله.يعهدلمشيءوهذا

توفي:وفيها

)01(سلا)11(الدينكمالالشيخ
الشافعي.الإربليسعيدبنعمربنحسنبن

.(4176/)البلدانمعجم.حلبأعمالمنالانوهيوأنطاكيةحلببينحصينةقلعة:تابعين(1)

.(4348/)البلدانمعجم.حلبأعمالمنبالروجكانحصن:وقسطون،نسطون:ط،بسطون:أ)2(

أعقابهم.علىورجعوا:أ)3(

.الشامساحلمنقيساريةعملمنهووقيل.الرملةقرببفلسطينحصن:وقاقون.قافون:المرآةذيلفي)4(

.(4992/)البلدانمعجم

وقبض.:ب،أ()5

مسك.:أ)6(

خطأ.؟سنينعشرة)7(

خطأ.؟ساعاتعشرة:ط)8(

.(2946/)المرآةذيل()9

(927)الأعلامبوفياتوالإعلام(182-51)الإسلاموتاريخ(2947/)الزمانمرآةذيلفي-سلار-ترجمة(01)

.(7578/)الذهبوشذرات(7237/)الزاهرةوالنجوم(364)والإشارة(5392/)والعبر

تحريف.؟رسلان:أ(11)
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البحر""اختصروقد،)1(النوويالدينمحييالشيخعليهاشتغلوقد،المذهبمشايخأحد

عشرفيتوفي،بدمشقعليهتدورالفتياوكانت،يدهبخطعنديهيعديدةمجلداتفيللروياني

إلىذلكعلىزيادةيطلبلم،الواقفأياممنبالبادرائية2(معيدالموكان،الصغيرببابودفن،السبعين

السنة.هذهفيتوفيأن

وذ(التجار)4(بينالكبيرالتاجرالتكريتي)سويدابن)3(طالبأبيبنعليبنمحمدالدينوجيه

.الكثيرةالأموال

إليهأسدىقدكانلأنهويكرمهيجلهكان،الظاهرالملكعندسيماولا،الدولةعندمعظمأوكان

،بقاسيونالناصريالرباطمنبالقربوتربتهبرباطهودفن،السلطنةيليأنقبلإمرتهحالفيجميلأ

الفرنجملوكحتى،الملوكجميععندمقبولةمكاتباتهوكانت،وقتكلفيإليهتردالخليفةكتبوكانت

والبر.الصدقاتكثيروكان،هولاكو)5(أيامفيالتتارأياموفيالسواحلفي

الفلكحمامعندالتياللبودية)7(واقف،)6(اللبوديبنالواحدعبدبنمحمدبنيحىالديننجم

.الأطباءعلىالمبرر

اللبودية.عندبتربتهودفن،بدمشقالدواويننظروليوقد،الطببمعرفةفضيلةولديه

.السلامعليهالخليلبلدمنبالقربالزاويةصاحب،البكاء)8(عليالشيخ

المنصورالملكوكان،والزوارالمارةمنبهاجتازلمنوالإطعاموالعبادةبالصلاحمشهوراكان

ومن،جميعهاوقعتأشياءفي)11(كاشفهوأنه،أميروهوبه)01(اجتمعأنهويذكرعليهجمشي)9(قلاوون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.الجزءهذامن676سنةوفياتفيالنوويترجمةسترد

تحريف.،مفيدأ:ط

(5492/)والعبر(15186/)الإسلاموتاريخ(948-2/487)الزمانمراةذيلفي-سويدابن-ترجمة

.(7058/)الذهبوشذرات(7238/)الزاهرةوالنجوم(436)والإشارة

سويد.بنالتاجربنالكبيرالتاجر:أ

.هولاوو:ب،أ

ومنادمة(2135/)والدارس(15091/)الإسلاموتاريخ(2185/)الأطباءطبقاتفي-اللبودي-ترجمة

.(572)الأطلال

.اللبوديببستانيعرفبستانالسريجةبابأراضيوفي:الدارسحاشيةفيصفرالأميروقال.مجهولةاللبودية

.(2441/)للمناويالدريةوالكواكب(51/184)الإسلامتاريخفي-البكاءعلي-ترجمة

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن968سنةوفياتفيقلاوونالمنصورالملكترجمةسترد

به.اجتمعت:ويقولعليهويثني:ط

تعالى.اللهإلاالكشفيعلملا
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كانترجلاصحبأنهالكثيربكائهسببأنوذكر،اليونيني)1(الدينقطبذلكنقل.سيملكأنهجملتها

مسيرةبغدادوبينبينهابلدةإلىواحدةساعةفيفانتهوابغدادمنمعهخرجوأنه،وكراماتأحوالله

البلدفيالوقتذلكفيفأشهدني،الفلانيالوقتفيسأموتإنيلهقالالرجلذلكوأن،سنة

جهة()استداروقد،السياقفيوهوعندهحضرتالوقتذلككانفلما:علي)2(الشيخقال.الفلاني

إلاأموتلافإنيتتعبلا:وقال(عينيهففتحأيضا)فحولتهالشرقإلىفاستدارالقبلةإلىفحولتهالشرق

حزنفيفوجدناهمهناكديرإلىبهفجئنافحملناهماتحتىالرهبانبكلاميتكلموجعل،الجهةهذهعلى

علىماتاليومكانفلما،سنةمئةابنكبيرشيخعندناكانفقالوا؟شأنكمما:لهمفقلنا،عظيم

عليهوصليناوكفناهفغسلناهفوليناهقال،صاحبناوسلمونا)3(بدلههذاخذوا:لهمفقلنا،الإسلام

.)5(الخاتمةحسناللهنسأل،النصارىمقبرةفيفدفنوهالرجلذلكهموولوا،المسلمينمع)4(ودفناه

السنة.هذهمنرجبفيعليالشيخمات

وستمئةوسبميوإحرفىسنةخلت5ث!

أواخرفيوركب،مهدها)6(وقدفتحهاالتيالسواحلبلادمندمشقالظاهروصلالمحرمخامسفي

.صفر)7(رابعفيدمشقفدخلعادثمسنةبهافأقامالقاهرةإلىالمحرم

الواليمنهم،أهلهامنخلقأوقتلتجارها)9(فنهب)8(عيذابإلىالنوبةوصلمنهاالمحرموفي

وهدموحرقونهببلادهمنخلقافقتلالخزندارأيدغدي)01(الدينعلاءالأميرإليهفسار،والقاضي

والمنة.الحمدودلهبالثأروأخذ،البلادودوخ

الأربعة.بأجزائهالزمانمرآةذيلمنطبعفيماالكلامهذاأجدلم(1)

علي.الشيخقالالفلانيالوقتذلك:ب،فلماقالالفلانيالبلدفيالوقتذلك:ط،فلماقالالوقتذلك:أ)2(

.ودفناهعليهفصلينافوليناهإليناوسلموه:ب،صاحبناإليناوسلموا:أ)3(

وسبعين.إحدىسنةدخلتثمودفناه:بفي()4

دخلت.ثمفاضحولامخزغيرومرداالخاتمةحسن:أفي)5(

أمورها.مهدوقد...الظاهردخل....:ب)6(

.بنصرهاللهأيده:بفيبعدها)7(

التيالمراكبمرسىهيالقلزمبحرضفةعلىبليدة:موحدةباءواخرهمعجمةوذالالسكونثمبالفتح:عيذاب)8(

.(4171/)البلدانمعجم.الصعيدإلىعدنمنتقدم

.التجارفنهب:ب()9

ونهب.خلقافقتلبلادهمإلىالخزندارأيدغدي:ب(01)
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منكورس)2(الدينناصربنعثمانالدينمظفربنمحمدالدينسيف)1(الأميرتوفيالأولربيعوفي

عشرةإحدىوبرزيهصهيونملكفيلهوكان،السبعينعشرفيوالدهتربةفيودفن،صهيونصاحب

فلما،(لهفأذن)الحضورفييستأذنهالظاهرالملكإلىوأرسل،الدينسابقولدهبعدهوتسلمها،سنة

جهته.مننواباالبلدينإلىوبعثخيزاأقطعهحضر

هنالكالتتارمنطائفةأنبلغهلأنهالفراتإلىبعسكرهالسلطانوصلالآخرةجمادىخامسوفي

اقتحم(من)أولوكان،كثيرأ)3(وخلقاكبيرةمقتلةأولئكمنوقتل،وجندهبنفسهالفراتإليهمفخاض

بالتتارفعل)7(ثم،السلطانوتبعهما)6(بيسريالدينوبدر)5(قلاوونالدينسيفالأميريومئذ)4(الفرات

بقدومهسمعوافلما،أخرىالتتارمنبطائفةمحاصرةكانتوقد)8(البيرةناحيةإلىساقثم،فعلما

،كثيرةأموالأأهلهافيوفرقعظيمةأبهةفيالبيرةإلىالسلطانودخل،وأثقالهمأموالهموتركواهربوا

المصرية،الديارإلىسابعهفيمنهاوخرج.الأسرىومعهالآخرةجمادىثالثفيدمشقإلىعادثم

.مشهودايوماوكان،القاهرةإلىودخلالتلقيهالسعيدالملكولدهوخرج

في(،محمودالشهاببنولهميقالوأولاده)،)9(الكاتبمحمودالدينشهابالقاضيقالهومما

الكامل(منأ(1()0:بالجيش)الفرات(السلطان)خوض

الأقدار)11(مرادكفطوعواحكمجارالمهيمنلكشئتحيثسر

ثارالأعادي(عند)ركنهياأظهرتهالذيللدينيبقلم

الأوتارقسيكمطرباتمن)12(تحركتالرؤوستراقصتلما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

(47/)الفداءلأبيالبشرأخبارمنوالمختصر(26-325/)الزمانمرآةذيلفي-الدينسيفالأمير-ترجمة

.(7585/)الذهبوشذرات(5692/)والعبر(51/231)الإسلاموتاريخعثمانبنأحمد:وفيه

جردكين.الدينبدربنمنكورس:ب

خلقا.وقتل:ب

الأمير.يومئذالفراتإليهمفخاض:أ

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن968سنةوفياتفيقلاوونترجمةسترد

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن896سنةوفياتفيبيسريترجمةسترد

.بالتتاروفعل:ب

.(1/526)البلدانمعجم.حصينةقلعةوهيالروميةوالثغورحلببينسميساطقرببلد:البيرة

.الكتابهذامنالأخيرالجزءهـمن725سنةوفياتفيمحمودالشهابترجمةسترد

.(7915/)والنجوم(33/)المراةذيلفيالأبيات

ومنها.:المرآةذيلفيبعده

.والنجومالمراةذيلروايةوهيوحركت:ب
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الاثار)1(أتىكماالفراتموجبهأفضىبعسكرالفراتخضت

الأنهار)2(تقلهسواكبحرارأىومنالفراتأمواجحملتك

الجرار)3(جيشكإلاذاكإذطودهايكولمفرقاوتقطعت

الطويل،منأ:ذلك)4(شاهدمنبعضوقال

والصوارم)5(بالقنامناسكرناهبخيلناالفراتتراءيناولما

والغنائمبالغنىعدناحينإلى)6(جريانهعنالتيارفأوقفت

()8(السريعمنأ:لا)7(بهبأسأولااخروقال

والأهلبالأموالنفديهسلطانناالظاهرالملك

)9(المغلمنالقلبحرارةبهليطفيالماءاقتحم

الدولةوأربابالحلقةومقدمي(حاشيتهمن)الأمراءجميععلىخلعرجبثالثالثلاثاءيوموفي

ثلاثمئةنحوبذلكأنفقمامبلغوكان،والحوائص)01(والذهبالخيلمنبهيليقماإنسانكلوأعطى

.(1دينار)1ألف

.()12عظيمةهدايامنكوتمرإلىالسلطانأرسلشعبانوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

:والنجومالمرآةوذيلبفيالبيترواية

الاثارفعلهمنالصباهوجمنىأقصىبسابحالورىخضت

التالي:النحوعلىللبيتأورواية

الاثارفعلهمنالصباموجبهأفضىبسابحالفراتخضت

يليه.الذيبعد:أفيالبيتهذاجاء

قبلها.مامعمتصلة(7016/)النجومفيالأبياتوأربعة.ومنها:بقولهمصدرةأبياتأربعةالمرآةذيلفيبعدها

.(7016/)والنجوم(34/)الزمانمراةذيلفيالكنانيالنقيببنحسنالدينناصرإلىمنسوبانالبيتان

والقوائم.بالقوى:النجوموفي،والقوادمبالقوى:المرآةوذيل:ب

.والنجومالزمانمرآةذيلعنهناوما.جريانهعنالتياروقفولداولجنا:أ

وحدها.طعن

.النجومفيالأنصاريعمربناللهعبدالموفقإلىمنسوبين(7016/)الزاهرةوالنجومالمراةذيلفيالبيتان

.التتارأوالمغول:بهميقصدوالمغل.الغلمن:أ

الأمراءبعضعلىذهبمنحوائصفرقبالميدانالكرةللعبركبإذاأنهالسلطانعادةمنكان:الحوائص

.(773/)النجومحاشيةعن.المقدمين

.دينارألفثلاثمئةمننحوابذلكصرفتمامبلغفكانوالثيابوالحوائص:ب

.كثيرةوتحفاعظيمة:ب
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إلىيديهبينإلى)1(الكرديخضرالشيخشيخهالسلطاناستدعىشوالعشرثانيالإثنينيوموفي

باعتقالهذلكعندالسلطانفأمر،ارتكبها،كثيرةمنكراتوعلىبهارميأكثيرةأشياءعلىوحوققالقلعة

به.العهدآخر)2(وكانباغتيالهأمرثم،وحبسه

والقدموسالكهفوهيالحصونمنبأيديهمبقيكانماالإسماعيليةسلمتالقعدةذيوفي

السلطانواستناب،القلاعمنلهمشيءبالشاميبقولم،بإقطاعاتذلكعنوعوضوا)4()3(،والمنطقة

فيها.

بذلكللناسوحصل،كثيرأ)5(مالأعليهاوغرم،السواحلفيجسورهبعمارةالسلطانأمر:وفيها

.كبير)6(رفق

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

التغلبي،الحوي)7(بناللههبةبنعليبنحمزةبنأحمدبن(محمد)المظفرأبوالدينتاجالشيخ

الدمشقي.

وخرج،الكثيروسمع،المالبيتوكالةثم،والحسبةالأيتامنظرولي،دمشقأهلأعيانمنكان

الأعيانمنجماعةفسمعها،بالجامع)9(الفزاريالدينشرفالشيخعليهقرأهامشيخة)8(بلبانابنله

تعالى.الثهرحمهوالفضلاء

بنمحمدبنالقاسمأبيبنمحمدبنالغنيعبدبنالقاهر)11(عبد)01(الفرجأبوالدينفخرالخطيب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

.الجزءهذامن686سنةوفياتفيخضرترجمةسترد

.فكان:ب،أ

.رأيإلىفيهاأصلولم.المينقة:الفداءأبيمختصروفي.المنيقة:المرآةذيلوفي،المنقعة:بفي

.وعوضواالحصونمن:أ

وحدها.طعنالأخيرةواللفظة.جزيلكثيرماللهعليهاوغرم:ب،أ

كثير.في:ب،أ

.الحوى:وط،الحنبلي:ب

الله.شاءإنالجزءهذامن684سنةوفياتفيبلبانبنعليترجمةسترد

الجزءمن507سنةوفياتفيترجمتهسترد.الفزاريسباعبنإبراهيمبنأحمدوهو.تحريف؟الغراري:ط

الله.شاءإنالكتابهذامنالأخير

.(51/227)الإسلاموتاريخ(182الورقة)التكملةصلةفيالحسينيخطمنهناوما،محمدأبو:ط

طبقاتوذيل(15/227)الإسلاموتاريخ(17-216/)الزمانمرآةذيلفي-تيميةبنالدينفخر-ترجمة

.(7583/)الذهبوشذرات(681-2671/)المدارسأخبارفيوالدارس(2282/)الحنابلة
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لا)1(.
وقد)2(الصوفيةبمقبرةودفن،والرئاسةوالخطابةلعلم.معرو!وبيته،بهاالخطيبالحرانيتيمية

الخطبديوانصاحب)3(الدينفخراالخطيبأجدهمنالحديثسمعوقد.اللهرحمهالستينقارب

دمشق.ظاهرالقصر)5(بخانقاه()4توفي،المشهورة

.االكرديأالعدويالمهرانيبكر)7(أبيبنخضر)6(الشيخ

السلطانكان،الرفيعةالمكانةعندهله،لديهمكرماعندهحظياكان،بيبرسالظاهرالملكشيخ

جامعاعندهالهوبنى،مرتينأومرةأسبوعكلفي،الحسينيةفيلهبناهاالتيزاويتهإلىبنفسهينزل

،جداكثيراشيئازاويتهعلىووقف،أرادمالهويطلق،8(كثيرا!امالأيعطيهوكان،للجمعةفيهيخطب

وكان،عندهجلسإذايمازحهوكان،لهوتعظيمهالسلطانحببسببوالعامالخاصعندمعظماوكان

(1)0بالمقدسالقمامةكنيسةمرةدخلوقد،كثيرةبأشياءالسلطان)9(كاشفوقد،وصلاخودينخيزفيه

أعظممنوهيبالإسكندريةالتيبالكنيسةفعلوكذلك،لأصحابهفيهاماووهب،بيدهقسيسهافذبح

المدرسةوسماها،المالبيتمنكثيرةأموالاعليهاأنفقومدرسةمسجداوحولهانهبها،كنائسهم

فيهاومد،والأمتعةالالاتمنفيهاماونهبدخلها،بدمشقاليهودبكنيسةفعلوكذلك،الخضراء

،ا)11(عليهموإبقائهاأإليهمردهافيإليهسعواثممدةمسجداواتخذهااسماعافيهاوعمل1،سماطا

لهفظهرالظاهرالملكالسلطانعندعليهاوحوققعليهأنكرتأشياءمنهوقعتأنهالسنةهذهفياتفقثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

بالعلم.معروفبيتهوكان:ب

الصوفية.بمقابرودفن:ب،أ

.الجزءهذاهـمن622سنةوفياتفيتيميةابنالفخرترجمةتقدمت

وفاته.وكانت:ب،أ

دمشق،ظاهروهي،بالمرجةالانالمعروفالأخضرالميدانعلىمطلةكانت:بدرانابنقال.القصرخانقاه

.(284)الأطلالومنادمة(2167/)الدارس.شدادابنقاله.الملوكشمسأنشأتها.اثارهاانمحت

وفياتفي(15935/)الإسلاموتاريخ(-264268و35/)الزمانمراةذيلفي-الكرديخضرالشيخ-ترجمة

الدريةوالكواكب(22/)الشعرانيوطبقات(1431/)للمقريزيوالخطط(7277/)هـوالنجوم676سنة

.(23/)الأولياءكراماتوجامع(352/)

منالورقةهذهقراءةفيصعوبةوثمة.الكرديبنخضرالشيخ:بوفي،الكرديبكرأبيبنخضرالشيخ:أ

الكثير.المال:أ

.وحدهللهالكشف

.بالقدس:أ

وحدها.طعن
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الله،سامحهبزاويتهودفن،السنةهذهفيوفاتهوكانت)1(وهلاكهبإعدامهأمرثم،سجنهأوجبمامنه

القبةتنسبوإليه،لاسمهموافقةخضراأولادهبعضسقىإنهحتىعظيمةمحبةيحبهالسلطانكانوقد

خضر.الشيخقبةلهايقالالتيالربوةغربيالجبلعلىالتي

.)2(
بنسعدبنمحمدبنيونسبنمحمدبنمحمدبنالرحيمعبدالدينتاجالعلامةالتعجيزمصف

الموصلي.القاسمأبومالك

وحصلواشتغلوسمع،وخمسمئةوتسعينثمانسنةولد،والتدريسوالرئاسةالفقهبيتمن

أخذهاالخلاففيطريقةوله،"المحصول"واختصر"التعجيز"كتابهفي"الوجيز"واختصروصنف

.تقدمكماوقتهفيالمذهبشيخ)4(يونسبنالدينعمادجدهوكان،)3(الطاووسيالدينركنعن

وستهئةوسبميراثنتيرللمنةخلت5ث!

إلىفأرسل،الناحيةبتلكفتصتدبغدادوصلأبغاأنبلغهوقددمشقإلىالظاهرقدممنهاصفرفي

لذلك.السلطانواستعد،للحضوريتأهبواأنالمصريةالعساكر

المقدسبيتلزيارةمتنكراجاءقدوكان،بدمشقيديهلبينالكرجملكأحضرالآخرةجمادىوفي

بالقلعة.فسجنهيديهبينإلىفحملعليهفظهر

الجمعة.فيهوصلي،القاهرةظاهرالطينديرجامعبناءكمل:وفيها

رجب.سابعفيفدخلهاالقاهرةإلىالسلطانسار:وفيها

ثمشهرأبهافأقام،الجيشمنطائفةفيدمشقإلىالظاهرابنالسعيدالملكدخلرمضانأواخروفي

.عاد

أولادمنجماعةمعهوختن،شيخهباسمسماهالذيخضراولدهالسلطانختنالفطرعيديوموفي

هائلا.وقتاوكان،الأمراء

إليهافسار،وأعمالهاتسترفيالنظرببغدادالديوانصاحبالدينعلاءإلىالتتارملكفوض:وفيها

.بفياللفظةوليست،أعنهناوما،وهلاكه:ط()1

والنجوم(18/193)والوافي(365)الإشارة(61-341/)الزمانمرآةذيلفي-الموصليالدينتاج-ترجمة)2(

.(7958/)والشذرات(1/174)الظنونوكشف(7042/)الزاهرة

الجزءهـفي006سنةوفياتفيترجمتهتقدمت.بالطاووسيالمعروفالدينركنالعراقيبنمحمدبنالعراقي)3(

.الجزءلهذاالسابق

.الجزءهذاهـمن806سنةوفياتفييونسبنمحمدالدينعمادترجمةتقدمت()4
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والإشاراتالفقهمنوشيئاالقرآنقرأقد"لي"لهيقالالتجارأولادمنشابابهافوجدأحوالهاليتصفح

تلكجهلةمنجماعةذلكعلىوصدقه،مريمابنعيسىأنهادعىثم،النجومفيونظر،سينالابن

ذكيا،فرآهذلكعنوسألهفاستحضره،الآخرةوعشاءالعصرصلاةالفرائضمنلهمأسقطوقد،الناحية

وأمتعةأتباعهأمتعةفنهبواالعواموأمر،خيرااللهجزاهيديهبينفقتلبهفأمر،قصدعنذلكيفعلإنما

.()1اتبعهكانممنالعوام

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بنأسعدالدينمؤيدالوزيرابنالمظفريغالببنأسعد)2(الرئيسالصدرالمعاليأبوالدينمؤيد

النعمة،واسعكبيرأرئيسأوكانالتسعينجاوز،القلانسيبنالتميميمحمدبنعليبنأسعدبنحمزة

بلافباشرهاالسلطانمصالحبمباشرةسويد)3(ابنبعدألزموهوقدالوظائفمنشيئأيباشرأنيغفللا

.المحرمعشرثالثالثلاثاءيومقاسيونبسفحودفن،ببستانهوفاتهوكانت،جامكية

.والقاهرةدمشقالبلدينرئيسحمزةالدينعزالصدروالد،وهوأ

،القدسفاتحالناصربنعليالأفضلللملكوزيراكانالكبيرحمزةبنأسعد)4(الدينمؤيدوجدهم

النظم،فيجيدةيدلهوكانت،ذلكوغير")5(المرضيةالأخلاقفيالوصية"كتابلهفاضلأرئيسأكان

البسيط(منأ:)6(قولهذلكفمن

النارمنتنجينيمنكبرحمةجدثيضفنيماإذاليجدرلثيا

بالجارأوصيتقدفإنكلحديفيجارك)7(أمسيتإذاجواريأحسن

تاريخأوصنفجيدايكتبوكان،العميدفهوالتميميمحمدبنعليبنأسعدبنحمزةوالدوأما

وخمسمئة.،خمسينوأخمسفيوفاتهسنةإلىوأربعمئةأربعينسنةبعدفيما

أتباعه.فنهبواالعواموأمريديهبينفقتلبهفأمر:أ(1)

(892-5792/)العبروفي(15/237)الإسلاموتاريخ(316/)الزمانمرآةذيلفي-القلانسيابن-ترجمة)2(

واسمه(7586/)الذهبشذراتوفي(442و7142/)الزاهرةوالنجوم(971/)والوافي(365)والإشارة

المظفر.هووغالب،عليبنحمزةبنالمظفربنأسعد:المصادرهذهفي

التكريتيسويدبنطالبأبيبنعليبنمحمد:واسمهالجزءهذامن675سنةوفياتفيسويدابنترجمةتقدمت)3(

الدين.وجيه

وخمسمئة.وتسعينثمانسنةتوفيأنه(337/)المراةذيلفي(4)

المرضية.الأخلاقفيالوضية:المراةذيلوفي.الرضيةالأخلاقفيالوصية:أفي()5

.(337/)المرآةذيلفيالبيتان)6(

أصبحت.إذا:المراةذيل)7(
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المصرية.الديارأتابكالمستعرب)2(أقطايالدين(1)فارسالكبيرلأميرا

المظفردولةفيشأنهعظمثم،فأمرهأيوبللصالحمملوكاصارثم،يمن)3(لابنمملوكاأولاكان

الجيشفتبعهالظاهرالملكأقطايفبايعالمملكةإلىالأمراءأطماعامتدتقتلفلما،العساكرأتابكوصار

هذهفيومات،الظاهرعندانهضمبقليلوفاتهقبلثم،ينساهاولالهيعرفهاالظاهروكان،ذلكعلى

.بالقاهرةالسنة

المقدسي.الحسينبنعساكربنإبراهيمبنعليبن)4(غانمبناللهعبدالشيخ

وأوردترجمتهاليونينيطولوقد،التصوفعلمفيقويوكلام،رائقةأشعاروله،بنابلسزاويةله

.كثيرا)5(شيئاأشعارهمن

الشافعي.التفليسيعليبنعمربنبندار)7(بنعمرالفةحأبو)6(الدينكمالالقضاةقاضي

استقلثممدةالحكمنيابةولي،مناظراأصوليافاضلاوكان،وستمئةإحدىسنة)8(بتفليسولد

ماله،وقلةعيالهكثرةمعتدريساولامنصبايردلمنزهاعفيفاوكان-هولاكو-هلاووندولةفيبالقضاء

نأإلىالناسيفيدبهافأقام،القاهرةإلىبالمسيرألزمثمالناسبعضعليهتغضبأيامهمانقضتولما

.الصغرىبالقرافةودفن،السنةهذهمنالأولربيعفيتوفي

قضاعة.منوتنوخ،التنوخياللهعبدبنشاكر)9(بنإبراهيمبنإسماعيل

والإشارة(5792/)والعبر(15236/)الإسلاموتاريخ(48-354/)الزمانمراةذيلفي-أقطاي-ترجمة(1)

.(7586/)الذهبوشذرات(7242/)الزاهرةوالنجوم(9183/)بالوفياتوالوافي(366)

المستعربي.:طوفي،المصريةالعساكرأتابكالمستعربأقطاياللهعبدفارسالأمير:أ)2(

يمن.بنمحمدالديننجم:(-34748/)المراةذيلفي)3(

.(51/142)الإسلاموتاريخ(62-315/)الزمانمراةذيلفي-غانمبناللهعبد-ترجمة()4

.(56-352/)فيشعرهمنمقطعاتثلاثمننماذجترجمتهفيلهأورد)5(

5892/)والعبر(51/462)الإسلاموتاريخ(65-364/)الزمانمراةذيلفي-التفليسيالدينكمال-ترجمة)6(

(1/363)والدارس(1/317)الإسنويوطبقات(7244/)الزاهرةوالنجوم(365)والإشارة(992-

.(7958/)الذهبوشذرات

.(1/317)الإسنويطبقات.ساكنةنونبعدهامضمومةموحدةبباء-بندار)7(

253/)البلدانمعجم.صلحاعفانبنعثمانزمنفيالمسلمونافتتحها.بأرمينيةبلدويكسرأولهبفتح:تفليس)8(

تبليسي.ويسمونهاجورجياجمهوريةعاصمةاليوموهي:قلت(37-

والعبر(028)والإعلام(15/238)الإسلاموتاريخ(45-338/)الزمانمرآةذيلفي-التنوخي-ترجمة)9(

.(7095/)الذهبوشذرات(917/)والوافي(365)والإشارة(7442/)والنجوم(5992/)
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،وغيره)1(النوريالمارستاننظروتولى،المعظمبنداودللناصرالإنشاءوكتب،كبيراصدراكان

منأ:)2(قولهشعرهومن،الثمانينجاوزوقد،واحدغيرعليهأثنىوقد،السيرةمشكوروكان

(المنسرخ

وصلهقدالسماءرببغيرأمللهامرىءرجاءخاب

كفلهقدالأحشاءببطنوهوثقةأخوغيرهأيبتغي

الكامل،منأ:3(أيضاوله

أنتمماوأنتم)4(يقولماذاأوصافكمعنعوكلاللسانخرس

عنكميعبرأن)5(عقلتاهقدقائلمقالةمنأعظمالأمر

منكميعرفوالبروالإحساندائمأوصفيوالتقصيرالعجز

الطائياللهعبدأبومالكبناللهعبدبنمحمدالدينجمالالشيخالألفيةصاحب)6(مالكابن

.النحويالجياني)7(

وشرحه،"التسهيلو"،وشرحها"الشافيةالكافية"منها،المفيدةالمشهورةالتصانيفصاحب

ثم،مدةبحلبوأقامستمئةسنةبجيان)8(ولد.مفيدأشرحأالدينبدرولدهشرحهاالتي"الألفيةو"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

عندالعلوممتحفمؤخرأفيهأقيموقدوالصاغةالعصرونيةبينالحاضروقتناإلىقائماالنوريالمارستانيزللم

.العرب

.(393/)المرآةذيلفيثلاثةالبيتان

.(354/)المرآةذيلفيالأبياتثلاثة

.أقولماذا:المراةذيلفي

.أنفيكمتاهقد:المراةذيلفي

الدينصدرالشيخ:وهي.السنةهذهحولياتفيولا،النسخباقيفيتردلمالتيالتاليةالترجمة:أهامشفي

عالماوكان."الفاتحةسورةشرحو""الأسماءشرحو""الغيبمفتاح"جملتهامنعديدةتصانيفوله.القنوي

رحمةاللهرحمهقونيةفيودفن،العربيابنالدينمحييالشيخورباه،الملوكأبناءمنوكان.الشأنعظيم

واسعة.

السنةهذهفيئووفاته.الدينصدرالروميالقونويعليبنيوسفبنمحمدبنإسحاقبنمحمد:واسمه:قلت

المؤلفينومعجم(6254/)للزركليوالأعلام(266و15024/)الإسلامتاريخفيترجمةوله672أي

(9/43).

(15/924)الإسلاموتاريخ(48/)الفداءأبيومختصر(97-376/)الزمانمراةذيلفي-مالكابن-ترجمة

والوافي(7244/)الزاهرةوالنجوم(366)والإشارة(5003/)والعبر(028)الأعلامبوفياتوالإعلام

.(7095/)الذهبوشذرات(177-1/013)الوعاةوبغية(3935/)بالوفيات

ثم-بالفتحجيان:ياقوتقال.تحريفوهو؟اللفظتينفيالمهملةبالحاءبحيانولد..الحياني:طفي
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بنالدينبدرالقاضيعنهوروى،واحدغيرعليهوأثنى)1(خلكانبابنالاجتماعكثيروكان.بدمشق

عشرثانيالأربعاءليلةبدمشقمالكابنتوفي.البرزالي)3(الدينعلملشيخناوأجاز،)2(جماعة

.بقاسيون)5(الصائغبنالدينعزالقاضي)4(بتربةودفن،رمضان

الخواجاويقال،الديننصيرالمولىلهيقالكان،)7(الطوسياللهعبدبنمحمد)6(الطوسيالنصير

وشرح،الكلامعلمفيذلكفيوصنف،جيداالأوائلعلموحصلشبيبتهفياشتغل،الديننصير

معهوكان،لهولاكووزرثم،الإسماعيليةمنالألموتقلاعلأصحابووزر،"سينالابنالإشارات"

هذاأنوعندي،أعلمفاللهالخليفةبقتلهولاكوخانعلىأشارأنهيزعممنالناسومن،بغدادواقعةفي

كريمفاضلاعاقلاكان:وقال،عليهفأثنىالبغاددةبعضذكرهوقد.)8(فاضلولاعاقلمنيصدرلا

كانالذيوهو،اللهلدينالناصرللخليفةأعدقدكانسردابفيجعفربنموسىمشهدفيودفنالأخلاق

وغيرهموالأطباءوالمحدثينوالفقهاءوالمتكلمينالفلاسفةمنالحكماءفيهورتب،بمراغةالرصدبنى

عشرثانيفيبغداد)9(فيتوفي،جداكثيرةكتبافيهوجعل،عظيمةقبةفيهلهوبنى،الفضلاءأنواعمن

المعينعلىاشتغالهوأصلقويجيدشعروله،سنةوسبعونخمسوله،السنةهذهمنالحجةذي

أفسد)11(حتى،منهكثيرةعروقفيهفنزع،المتشيعالمعتزليالمصريعليبن)01(بدرانبنسالم

.اعتقاده

.(2591/)البلدانمعجم.بالأندلسواسعةكورةلهامدينة:نونوآخره،التشديد

الله.شاءإنالجزءهذامن681سنةوفياتفيخلكانابنترجمةسترد()1

شاءإنالتاليالجزءمن733سنةوفياتفيترجمتهسترد.اللهسعدبنإبراهيمبنحمدهوجماعةبنالدينبدر)2(

الله.

منالتاليالجزءمن973سنةوفياتفياللهشاءإنترجمتهسترد.البرزاليمحمدبنالقاسمهوالبرزاليالدينعلم)3(

.الكتابهذا

.(042)الصالحيةتاريخ(4)

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن683سنةوفياتفيالصائغبنالدينعزترجمةسترد)5(

(5003/)والعبر(4/8)الفداءأبيوتاريخ(81-3/97)الزمانمرآةذيلفي-الطوسيالنصير-ترجمة)6(

.(295-195)الذهبوشذرات(3917/)بالوفياتوالوافي(366)والإشارة

وكنيته،حسنبنمحمدبنمحمدهوفاسمه،اللهعبدأبومحمد:يكونأنإلايصحولا،الأصولفيهكذا)7(

.(بشار)وغيره796سنةالمتوفىالكازرونيالظهيرتاريخعنينقلالذيالاسلامتاريخفيكما،اللهعبدأبو

عاقل.ولافاضلمن:أ)8(

.ببغداد:أ()9

.(4202/)المؤلفينومعجم،بعنهناوما.بدار:ط،أ(51)

فسد.حتى:أ)11(
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للزيارةيقصدمتعبداصالحاكان،الصغرىبالقرافةالرباطصاحب(البدويأالبرقيسالمالشيخ

.(1)طريقتهعلىمعروفونأصحاباليوموله،بدعائهوالتبرك

وستمئةوسبميرث!اثسنةخلت5ثي

كانوا)3(وقد،الحمويقجقار)2(منهم،(المصريينمنأأميراعشرثلاثةعلىالسلطاناطلع:فيها

وجاءت،بذلكفأقروافأخذوا،السلطانعلىمعهموأنهم،المسلمينبلادإلىيدعونهمالتتركاتبوا

الإثنينيومسيس)5(بلادفدخلبالعساكرالسلطانأقبلوفيها.بهمالعهدآخر)4(وكانالبريديةمعكتبهم

والأغنامالأبقارمنكثيراشيئاوغنموااللهإلايعلمهملاخلقافقتلوا،رمضانمنوالعشرينالحادي

يذشهرفيمنصورامؤيدادمشقفدخلعادثم،ثمنبأرخصذلك)6(فبيع،والأنعاموالدوابوالأثقال

السنة.)7(دخلتحتىبهافأقامالحجة

كشفحتىاللهإلىيبتهلوندورهممنوخرجواالأفقعمحتىرملالموصلأهلعلىثار:وفيها

أعلم.تعالىوالله،عنهمذلك

:الأعيانمنفيهاتوفيومن

بنمحمدالدينشرفالشيخبناللهعبدمحمدأبوالدينشمسالقضاةقاضي)8(الحنفيعطاءابن

وتسعينخمسسنةولد،الحنفيالأذرعيوهيببنجابربنجبيربنعطاءبنحسنبنعطاء

استقلثم،مدةالشافعيعنالحكمفيوناب،حنيفةأبيمذهبعلىوتفقهالحديثسمع،وخمسمئة

أرادالناسأملاكعلىالحوطةوقعتولما،الأربعةالمذاهبمن)9(القضاةوليماأولالحنفيةبقضاء

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

طريقة.على:ط

.(987/)المراةذيل

وحدها.طعن

.فكان:ب،أ

سيس.دخولهوكانوأذنةوالمصيصةإياسوملكفملكهاالدربنداتناحيةمن:ب،أفيبعدها

فأبغ.:ب،أ

مضت.حتى:بوفي،السنةانقضتحتى:أ

والعبر(281)الأعلامبوفياتوالإعلام(69-3/59)الزمانمراةذيلفي-الحنفيعطاءابن-ترجمة

الجنانومراة(472-7462/)الزاهرةوالنجوم(18582/)بالوفياتوالوافي(366)والإشارة(5103/)

(511)الصالحيةوتاريخ(125و434-1/424)والدارس(933-2336/)المضيةوالجواهر(4173/)

.(7295/)الذهبوشذرات

.القضاةوليتماأول:ب،أ
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يحلوماأصحابها)1(بيدأملاكهذه:فقالذلكمنفغضب،مذهبهبمقتضىبهايحكمأنمنهالسلطان

سكنثم،شديداغضباذلكمنالسلطانفغضب،فذهبالمجلسمننهضثم،لهايتعرضأنلمسلم

العلماءمنعطاءابنكان.عندهإلاكتبناتثبتوالا:ويقول،ويمدحهذلكبعدعليهجمشيفكانغضبه

الجمعةيومتوفي.للبرزالي)3(وأجاز)2(جماعةابنعنهروى،الدنيافيالرغبةقليلالتواضعكثيرالأخيار

تعالى.اللهرحمهقاسيونبسفحالمعظمية)4(منبالقربودفن،الأولىجمادىتاسع

الفرنجي.طرابلسأبرنسبيمند)5(بنبيمندبنبيمند

يتيمةوكانت،الخمسمئةحدودفيعمارابنمنطرابلستملكالذيبمصنجيل)6لبنتنائباجدهكان

وكان،هذاحفيدهثمولدهبهااستقلثم،عنهلبعدهاالبلدعلىهذافتغلب،البحرجزائربعضتسكن

.7(مليحاشكلا

علىمسلمأجاءحينوستمئةوخمسينثمانسنةفيبعلبكفيرأيته:اليونيني)8(الدينقطبقال

)9(كنيسةفيدفنتوفيولما.المسلمينعلىذلكفشق،بعلبكمنهيطلبأنورام،كتبغانوين

عظامهوألقوامنهوأخرجوهقبرهالناسنبشوستمئةوثمانينثمانسنةفيالمسلمونفتحهاولما،طرابلس

.للكلابالمزابلعلى

وللدتمئةوسبميرأربمسنةخلتر5ث!

خمسة،مقاتلألفثلاثينفيالبيرةعلىالتتارنزلالأولىجمادىثامنالخميسيومكانلما

ملكأبغابأمر1(البرواناه)1الجميععلىوالمقدم،الروممنألفاعشروخمسة،المغولمنألفأا(.عشز

أربابها.بأيدي:ب،أ(1)

الله.شاءإنالثاليالجزءمن733سنةوفياتفيترجمتهسترد.اللهسعدبنإبراهيمبنحمدج!اعةبنالدينبدر)2(

تعالى.اللهشاءإنالتاليالجزءمن733سنةوفياتفيترجمتهسترد.محمدبنالقاسمالبرزاليالدينعلم)3(

.(1957/)الدارس(511)الصالحيةتاريخ)4(

.(7246/)الزاهرةوالنجوم(51/026)الإسلاموتاريخ(49-329/)الزمانمراةذيلفي-بيمند-ترجمة()5

.الصوابوهو(339/)المرآةذيلمنهناوما،صيحك:ب)6(

.الصورةمليحالشكلحسنكان:المراةذيلفي)7(

.بتصرف(329/)المراةذيل)8(

بكهنيسة.:ب،أ()9

.المغولمنآلافخمسه:ب،أ(1.)

بنمحمدبنعليبنسليمانالدينمعينوهوالاكبرالوزيرعلىالسلاجقةوأطلقه.بالفارسيةالحاجب:البرواناه(11)

.الجزءهذامن676سنةحوادثفيقتلهأخبارسترد.الصاحبحسن
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أهلفخرج،منجنيقاوعشرينثلاثةعليهاونصبوا،والأكرادماردينوجيشالموصلجيشومعهمالتتار

بيوتهمإلىورجعوا،كثيراشيئاونهبواالمنجنيقاتوأحرقواالتتارعسكرفكبسوا)1(الليلفيالبيرة

خيراينالوالمبغيظهمعنهارجعواثم،المذكورالشهرعشرتاسعإلىمدةالجيشعليهافأقام،سالمين

الجيشفيأنفقالبيرةعلىالتتارنزولالسلطانبلغولما.عزيزاقويااللهوكان،القتالالمؤمنيناللهوكفى

رحيلبلغهالطريقأثناءفيكانفلما،السعيدولدهصحبتهوفيسريعاركبثم،دينارألفستمئة

خمسةبهافوجدعشرثامنفيفدخلهاالقاهرةإلىرجبفيركبثم،دمشقإلىفعادعنهاالتتار)2(

فيالقلعةودخليديهبينالأرضوقبلواوحدثوهفتلقوهينتظرونهالأرضملوكجهةمنرسولاوعشرين

الدينوضياءمسعودالدينشرفمنهمالكبارالأمراءحلفالرومبلادإلىالبرواناهعادولما.عظيمةأبهة

نأعلى،)د(الدينبهاءوولده،بيجار)4(الدينوحسام،ميكائيلالدينوأمين،الخطير)3(ابنامحمود

بذلك،الظاهرإلىوكتب،ذلكعلىلهفحلفوا،أبغاوينابذواالظاهرالملكالسلطانجهةمنيكونوا

عليه،هوماعلىكنجري)6(الدينغياثويكون،التتارإلىيحملهكانمالهويحملجيشاإليهيرسلوأن

.الرومتختعلىيجلس

.يسقوافلمأيامثلاثةدمشقأهلاستسقىالسنةهذهوفي

صاحبالدينعلاءفأمر،الزنافاحشةعلىرمضاننهارفيوامرأةرجلوجدمنهارمضانفي:وفيها

.جداغريبوهذا.بنيتمنذأحدقطقبلهمابدمشقيرجمولم،فرجمابرجمهماالديوان

كانونآخرفيذلكوكان-شعبانوأوائلرجبأواخرفي.مرتينأيضادمشقأهلاستسقى:وفيها

أيضا.يسقوافلم-الثاني

منكثيراشيئاوأسرواخلقامنهموقتلواالسودانجيشفكسردنقلةإلىجيشاالسلطانأرسل:وفيها

فأرسل!النوبةصاحبإلى)8(داوداهملكهموهرب،دراهمبثلاثةمنهاالرأسالرقيقبيع)7(بحيثالسودان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.فكبسوابالليل:ب،فكسروابالليل:أ

التتر.:أ

.(7916/)والنجوم(3161/)المراةذيلفيوالخبرالأصلينعنهناوما،الخطيري:ط

الدينقطبلهترجموقد.675سنةحوادثفيصحيحاالاسموسيرد.ميجار:طوفي،منجار:ب،أ

الرومي.اللاويالدينحسامالأميربختياربنبيجار:الكاملواسمه681سنةوفياتفيالمرآةذيلفياليونيني

الزمانمراةذيلفيترجمته.أبيهحياةفي068سنةبغزةتوفي.الدينبهاءالأميربختياربنبيجاربنبهادرهو

(3/701).

.كنجرو:أوفي،كيجري:ب

أبيع.:ب،أ

.المرآةذيلفيوالخبر.داوداه:ط



447هـ674سنةوفيات

كل.سنةكلفيإليهتحمل(جزيةأدنقلةأهلعلىالظاهرالملكوقرر،عليهمحتاطاالظاهرالملكإلى

السنة.هذهمنشعبانفيذلك

الإيوانفي،الألفيقلاوونالدينسيفالأميربنتعلىالظاهربنالسعيدالملكعقدعقد:وفيها

وقرأهكتبهالذيوكان،دينارألفامنها)1(يعجل،دينارالافخمسةصداقعلىوالدولةالسلطانبحضرة

عليه.وخلع،دينارمئةفأعطي،الظاهر)2(عبدبنالدينمحيي

فأمر،نفرستمئةهمفإذابهالذينالقيمرية)3(فجمعالكركحصنإلىفوصلمسرعاالسلطانركبثم

فيهمنقتليريدونأنهمعنهمبلغهقدوكان،مصرإلىمنهوأجلاهمفأطلقهمعندهفيهمفشفعبشنقهم

الشهربقيةفيعادثم،السهيليرضوانالدينشمسالطواشيإلىالحصنوسلم،عليهمملكاويقيموا

الشهر.عشرثامنالجمعةيومفدخلهادمشقإلى

بكر.ديارببلادواتصلتبخلاطزلزلةكانت:وفيها

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

عليبنمحمدبنالحسينبنعابدبنمحمودالثناءأبوالدينتاجالأديب)4(العلامةالإمامالشيخ

الحنفي.الصرخديالتميمي

ثمانسنةولد.الأخلاقومكارمالنفسونزاهة،والصلاحوالعفة،والأدببالفقهمشهوراكان

ستوله،منهاالآخرربيعفيالصوفيةبمقابرودفن،وروىالحديثوسمع،وخمسمئةوسبعين

الله.رحمهسنةوتسعون

الأنصاريمقلدبنخليلبناللهعبدبنالقادرعبدبنمحمدبنالعزيزعبد)5(الدينعمادالإمامالشيخ

الحسابيعرفبالقلعةبالخزانةوشاهدابالعذراويةمدرساكان،الصائغبابنالمعروف،الدمشقي

.بقاسيونودفن،وروايةسماعوله،جيدا

.البغداديالساعيبابنالمعروفالمحتسببنالدينتاجالمؤرخ)6(الساعيابن

المعجل.:(3911/)المراةوذيل.تعجل:ط(1)

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن296سنةوفياتفيالظاهرعبدبنالدينمحيترجمةسترد)2(

سلارية.والأسباوالخراسانيةوالجنداريةالخرخية(3122/)المراةذيلفي)3(

(032)والعبر(15282/)الإسلاموتاريخ(161-3154/)الزمانمراةذيلفي-عابدبنمحمود-ترجمة()4

.(7006/)الذهبوشذرات(052-1/942)الزاهرةوالنجوم(367)والإشارة

.(376و1/276)الدارسفي-الصائغبنالدينعماد-ترجمة()5

(4025/)الحفاظوتذكرة(15278/)الإسلاموتاريخ(3471/)الزمانمرآةذيلفي-الساعيابن-ترجمة)6(

في-واسمه(42-714/)المؤلفينومعجم(006-7995/)الذهبوشذرات(71-207/)الإسنويوطبقات
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ولابالحافظيكنولم،وصنفوجمع،بالتاريخواعتنىالحديثوسمعوتسعينثلاثسنةولد

،)2(أكثرهعندي"كبيرتاريخ"وله،توفيحينالنجار)1(ابنإليهأوصىوقد.المتقنالضابط

بناللهعبدالدينزكيحاشيتهفيكتب،الزهاد)4(فيكتابصنفماواخر،مفيدة3(أخزومصنفات

السريعامنا:الكاتبحبيب

السيرفييعتقعمرهمنالمدىطولالدينتاجزالما

ضيربلانفغوفعلهوتدوينهالعلمطلبفي

الخيرخاتمةوهذهبتصانيفهعليعلا

وستمئةوسبميرخملىسنةخلت5ث!

إليهتوافتفلما،حلببلادإلىالعساكروسبقدمشقإلىالسلطاندخلمنهاالمحرمعشرثالثفي

الرومعسكرمنجماعةبهافصادف،البلستين)6(إلىفارسبألف)5(الأتابكيالدينبدريديبينأرسل

طائفةفدخل،لهمفأذنالإسلامبلاديدخلواأنمنهمجماعةوطلب،الإقاماتإليهوحملواإليهفركبوا

منالسلطانعادثم،السعيدالملكفتلقاهمالقاهرةيدخلواأنلهمفرسم،الخطيروابنبيجار)7(منهم

الاخر.ربيععشرثانيفيفدخلهاالقاهرةإلىحلب

واحتفل،قلاوونبنتعلىالسعيدالملكولدهعرسالسلطانعملالأولىجمادى)8(خامسوفي

بعضهمويحمل،ويتطاردونيلعبونأيامخمسةالميدانفيالجيشوركب،عظيمااحتفالابهالسلطان

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

المعروفالشافعيالخازنالبغداديالرحيمعبدبناللهعبيدبناللهعبدبنعثمانبنأنجببنعلي:المصادرهذه

الدين.تاجطالبأبوالساعيبابن

المجلد.هذامن623سنةوفياتفيترجمتهتقدصت

تاريخفيالذهبينقلكما،الكازرونيالظهيرعليهأثنىقد.قالمافيهقالأنهمععنهالنقلمنهذاكتابهشحنوقد

.(بشار)الإسلام

.فؤادمصطفىالدكتوربتحقيقم3491بغدادفيالتاسعالجزءمنهنشر"المختصرالجامع":اسمه

العثور"العراقيةالموردمجلةفيبحثاعنهونشرت،المصريةالكتبدارفيالأولمخرومةمنهنسخةعلىوقفت

.(بشار)7491بغداد،الثالثالعدد(الثالثةالسنة)"الساعيابنالعراقلمؤرخمفقودأثرعلى

الدين.بدرالأتاكليبكتوت:اسمهأن(166و3165/)المراةذيلفي

وياء،مفتوحةنقطتانفوقهاوتاء،ساكنةالمهملةوالسين،أيضامضمومةولام،الضمثم،بالفتح:أبلستين

.(175/)البلدانمعجم.الكهفأصحابمدينةأبسسمنقريبةالرومببلادمشهورةمدينةوهيونونساكنة

به.التعريفتقدم

.جمادىوخامس:أ
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بمصر،خلعةوثلاثمئةألفاخلعمامبلغوكان،المناصبوأربابالأمراءعلىخلعثم،بعضعلى

،والعامالخاصحضرهعظيماسماطاالسلطانومد،أهلهاعلىبالخلعالشامإلىمراسيمهوجاءت

،مشهوداوقتاوكان،الهائلةالخلعكلهموعليهمالفرنجورسلالتتاررسلفيهوحبس،والواردوالشارد

للتهنئة.مصرإلىوركبعظيمةهداياحماةصاحبوحمل

.مشهودايوماوكان،بالقاهرةالمشرفةالكعبةوبكسوةبالمحملطيفشوالعشرحاديوفي

قيساريةو!حالبلستينوقعة

سارثم،أيامثلاثةبهافأقام،شوالعشرسابعفيدمشقفدخلالعساكرفيمصرمنالسلطانركب

علىحلببعسكريقيمأنحلبلنائبورسميومابهافأقام،القعدةذيمستهلفيحلبدخلحتى

الطريقأثناءفيالأشقرسنقرووقع،يومنصففيالدربند)1(فقطعالسلطانوسار،المناثرلحفظالفرات

علىفأشرفواالجبالعلىالعسكروصعدالقعدةذيتاسعالخميسيومفهزمهمالمغولمنالافبثلاثة

خوفاالرومعسكرعنهموعزلوا،مقاتلألفعشرأحدوكانواعسكرهمرتبواقدالتتارفرأواالبلستينوطأة

منهمطائفةودخلت،السلطانسناجقفصدمتالتتارميسرةحملتالجمعانتراءىفلما،مخامرتهممن

لاحتثم،معهومنبنفسهالمسلمينأردفذلكالسلطانرأىفلما،الميمنةإلىوساقت،فشقوهابينهم

جميعهبالعسكر)2(حملثم،بإردافهاالأمراءمنجماعةفأمرتتحطمأنكادتقدالميسرةفرأىالتفاتةمنه

وصبر،شديداقتالاالمسلمينوقاتلوا،اخرهمعنالأرضإلىفترجلواالتتارعلىواحدةحملة

وقتلوا،جانبكلمنالعساكربالتتارفأحاطت،المسلمينعلىنصرهاللهفأنزل،عظيماصبراالمسلمون

الأميرالمسلمينساداتمنقتلمنجملةفيوكان،جماعةأيضاالمسلمينمنوقتل،كثيراخلقامنهم

الجاشنكير،قفجاق)4(الدينوسيف،)3(العلائيقيرانالدينوسيف،الخطيرابنالدينضياءالكبير

فنجاالبرواناه)6(وهرب،الرومأمراءومن،المغولأمراءمنجماعةوأسر،)5(الشقيفيأيبكالدينوعز

علىالتتار)7(بكسرةملكهمأمراءوأعلم،القعدةذيعشرثانيالأحدبكرةفيقيساريةودخل،بنفسه

سابعالجمعةبهاوصلىالظاهرالملكفدخلها،وأخلوهامنهافانهزموابالهزيمةعليهموأشار،البلستين

وأبلستين.كرصونهربينالجبليالطريقفمعلىقرية:دربندأقجا:(41/441)الأعشىصبحفي(1)

العسكر.:ط)2(

.(7916/)النجومفيوترجمته،تحريفوهو؟قيماز:وطأ)3(

.النجومعنهناوما.قفجق:بوفي،تنجو:أ()4

.النجومعنهناوما.الثقفي:والأصلان:ط()5

عليها.الكلاموتقدم.تحريف؟الرواناه:ط)6(

التتر.:ب،أ)7(
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المؤمنونففرحالبلدانإلىالبشائروسارت.منصورامؤيداراجعاكرثم،بهالهوخطب،القعدةذي

ومنالمعركةمكانوشاهد،وجيشهبنفسهوقفحتىجاءأبغاالوقعةهذهخبربلغولما.اللهبنصريومئذ

أمريظنوكان،الحالبجلي!يعلمهلمإذالبرواناهعلىوحنقوأعظمهذلكفغاظه،المغولقتلىمنفيها

منقريبامنهمفقتل،الناحيةتلكوأهل)1(قيساريةأهلعلىغضبهواشتد،كلههذادونالظاهرالملك

القاضيقتلمنجملةفيوكان،الروموأرزن)2(قيساريةمنألفخمسمئةمنهمقتلوقيل،ألفمئتي

.راجعونإليهوإناللهفإنا،حبيبالدينجلال

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.أرسلانالشيخمنبالقربودفنالدمشقيالخالقعبدبنعبيد)3(الشيخبناأعيسىالفضلأبوالشيخ

وخمسمئة.وستينأربعسنةكانمولدهأنيذكروكان:الدينعلمالشيخقال

.،والسلامالصلاةأفضلساكنهعلىالنبويأالشريفبالحرم)5(الخدمشيخ)4(الحبشييمنالطواشي

الله.رحمهالسبعينعشرفيمات،اللهجةصادقعدلاعاقلاديناكان

ثم،الموصليبكرأبيبناللهعبدبنمحمدبنأحمد)6(العباسأبوالدينشمسالمحدثالشيخ

الصوفي.الدمشقي

الفراديس.ببابودفنالسبعينجاوز،واضحجيدرفيعبخظالكبارالكتبوكتبالكثيرسمع

الشيبانياللهعبدبنسالمبنبركةبنمسعودبنيوسفبنمحمد)7(المكارمأبوالدينشهابالشاعر

الشعر.ديوانصاحب،التلعفري)8(

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

سيواسمدينةشرقهاوفي،الرومملوكسلجوقبنيملككرسيوهي،الرومبلادمنعظيمةكبيرةمدينة:قيسارية

.(382)البلدانوتقويم(4142/)البلدانمعجم.مراحلأربعةأقصروبينوبينها

.(1/551)البلدانمعجم.أرمنأهلهاأرمينيةبلادمنبلدةالرومأرزن

.(51/392)الإسلامتاريخفيوترجمته:بشارقال.اللهعبيد:أ

الشافيوالدليل(15352/)الإسلاموتاريخ(3231/)الزمانمراةذيلفي-الحبشييمنالطواشي-ترجمة

(/2697).

.الحذام:ب،أ

.(بشار)(15/287)الإسلامتاريخفيترجمته

والعبر(367)والإشارة(15992/)الإسلاموتاريخ(1/218)الزمانمرآةذيلفي-التلعفري-ترجمة

(258و257-7255/)الزاهرةوالنجوم(64-462/)الوفياتوفوات(5355/)والوافي(5635/)

.(7906/)الذهبوشذرات(2431/)الشافيوالدليل

بنواحيموضع؟الأعفرالتلإلىنسبةوراءالمهملةوسكون،والفاءالمشددةواللام،أولهبفتح:التلعفري

.(7956/)الشذراتالموصل
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الفن.هذافيوتقدمهبفضلهمعترفين(لهمقرين)الشعراءوكان،بحماةمات)1(،الثمانينجاوز

الطويل(منأ:(قوله)شعرهومن

وشاعرخطيبأنيولهيومنالمنىغايةيامنكطريلساني

ناشر)2(تجنيكفيلدمعيوهذاناظئموجهكحسنلمعنىفهذا

الدمشقي.الشهرزوريعاصمبنعليبنمحمودبقمحلي)3(الدينلثممسالقاضي

توفيأنإلىبهافدرس،منهمتأهلمنالتدريسابعدهمنولذريتهلهواقفهابشرطالقيمريةمدرس

.حفيدهمدةوطالت،جماعةابنبعدابنهابنثم،الدينصلاحأ()4(ولدهبعدهودرس،السنةهذهفي

رحمه،للمذهبنقالاجيدافقيهاوكان،الأولىالولايةفيخلكانابننيابةعلىالدينشمسوليوقد

.الصلاحابنمنبالقربالصوفيةبمقابرودفنبهافسمعلبغدادالعديمابنمعسافروقد()5(الله

حازمبنجماعةبنعليبقجماعةبناللهسعدبنإبراهيمإسحاقأبوالزاهد)6.1العالمالصا!حالشيخ

الحمولكنا.)7(. .يلياصحربن

بماملا،ودفنالشريفبالقدسوتوفي،بحماةوتسعينستسنةولد،والحديثبالفقهمعرفةله

.)9(جماعةابنالدينبدرالقضاةقاضيولدهعنهوروى،عساكر)8(ابنالفخرمنوسمع

المفني.محمدبن(1)0جندلالصالحالشيخ

مراتالظاهرالملكزارهأزيارتهإلىيترددونالناسوكان،صالحةوأعمالوزهادةعبادةلهكانت

.بحماةوفاتهوكانت:ب،بحماةتوفي:أ(1)

بهما.والمعنىالوزنيستقيمولا؟ناثر:بوفي،ناثرمحبتك:أ)2(

(367)والإشارة(15292/)الإسلاموتاريخ(391-3291/)الزمانمراةذيلفي-الشهرزوري-ترجمة)3(

الشافيوالدليل(7/257)الزاهرةوالنجوم(21185/)بالوفياتوالوافي(281)الأعلامبوفياتوالإعلام

(/1482).

وحدها.طعن(4)

وحدها.طعن()5

(5353/)بالوفياتوالوافي(51/287)الإسلاموتاريخ(918-3187/)المرآةذيلفي-جماعةابن-ترجمة)6(

.(1/21)الشافيوالدليل(7125/)الزاهرةوالنجوم(8511/)السبكيوطبقات

تحريف.وهو؟سنجر:ط)7(

.الجزءهذاهـمن062سنةترجمتهتقدمت)8(

التالي.الجزءهـمن733سنةحوادثفيجماعةبناللهسعدبنإبراهيمبنمحمدالدينبدرترجمةسترد)9(

الذهبوشذرات(1251/)الشافيوالدليل(291-3/391)الزمانمرآةذيلفي-جندلالشيخ-ترجمة)01(

(/7655).
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يجلسأبيوكان،والديوصحبه،زرتهوقد:الص!اريالددنبرطانالشيخقالأبمنين(،)1الأمراءوكذلك

تاجالشيخعنهوحكى.غريبةبألفاظ،الحاضرينمنأحديفهـ!هلاكثيربكلاميتكلموكان،،)2(يديهبين

طريقمنمنفيالموله:يقولوسمعه.إليهوالتضرعالذلبرمثلاللهاىإأحدتقربما:يقولسمعهأنهالدين

إلاعليهايثبتلاالسلوكأهلمنالقومطريقلأن،فيه"لوء!اارجعمنفيأنهعلمولوواصلأنهيعتقدالله

منجندلالشيخوكان:الدينتاجالشيخقال.البطالةأهلوظيفةالسد،ع:يقولوكان.الثابتةالعقولذوو

خمساالعمرمنبلغقدأنهوستمئةوستينإحدىسنةفيوأخبرني:قال.التحقيقوعلماءالطريقأهل

فيودفن،السنةهذهمنرمضانفيتوفيلأنه،المئةجاوزقدفيكونهذافعلى:قلت.سنةوتسعين

الله.رحمهكثيرةأياماوأعمالهادمشقمنعليهيصلونلقبرهالناسوتردد،)3(منينبقريةالمشهورةزاويته

الحنفي.السلميالفويره)6(بناللهعبدأبوالدينبدرالحافظ،محمد)5(بن)4(الرحمنعبدبنمحمد

ونثر،ونظموبرعوحصل،مالكابنعلىالنحووفي،عطاءوابنسليمانالصدرعلىاشتغل

أصحابهبعضراه.المنسوبةالكتابةوكتب،فامتنعالقضاءلنيابةوطلب،والقصاعينالشبليةفيودرلس

السريع(منأ:يقولفأنشأ؟بكاللهفعلما:فقالوفاتهبعدالمنامفي

واحدأنهاعتقاديغيرعندهشافعمنليكانما

الله.رحمهدمشقبظاهرودفنالاخرةجمادىفيوفاتهوكانت

الدينمجدالشيختلميذالحنبليالحرانياللهعبدأبوالدينشمسمنصور)7(بنالوهابعبدبنمحمد

تيمية.ابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

وحدها.:أعنالمعقوفتينبينما

وحدها.:بعنالمعقوفتينبينما

كيلوعشرثمانيةبعدعلىمنهاالشمالإلىدمشقمصايفمن:أخرىونونمثناةياءثمالكسرثمبالفتح:منين

(5218/)البلدانمعجمفيوهي.الميمبتسكيناليومدمشقأهلويلفظها.مترا

(5603/)والعبر(15592/)الإسلاموتاريخ(602-1302/)الزمانمراةذيلفي-الفويرهابن-ترجمة

والدليل(7/253)الزاهرةوالنجوم(221-3/921)المضيةوالجواهر(381)الأعلامبوفياتوالإعلام

.(706-7606/)الذهبوشذرات(665-1/556)والدارس(2633/)الشافي

.بفي-محمدبنالرحمنعبد-تكرر

ليقالكذاالراءبفتحالناسبينواشتهرالمهملةالراءبكسر:الفويره:القرشيوقال.تحريف،النويرة:ط

الفراهة.منوهو،هاءاخره:بشارقال.الدينقطبشيخنا

والإشارة(15692/)الإسلاموتاريخ(702-3602/)الزمانمراةذيلفي-الوهابعبدبنمحمد-ترجمة

الحنابلةطبقاتوذيل(475/)بالوفياتوالوافي(381)الأعلامبوفياتوالإعلام(5603/)والعبر(367)

(2165/)الشافيوالدليل(258و255-7254/)الزاهرةوالنجوم(2453/)الأرشدوالمقصد(2287/)

.(7706/)الذهبوشذرات(2421/)والدارس
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وليثم،الأعزبنتابنالدينتاجالقاضيعننيابةالحنابلةمنالمصريةبالديارحكممنأولوهو

ويفتييشتغلالشامإلىورجعذلكتركثم،بهفاستناب)1(مستقلاالقضاءالعمادالشيخابنالدينشمس

تعالئ.اللهرحمهالستينعلىنيفوقدتوفيأنإلى

وستمئةوسبميوستسنةكلت5ث!

وغيروالحلبيةوالشاميةالمصريةالبلادصاحب،بيبرسالدينركنالظاهرالملكوفاةكانت:فيها

.بعدهمنالسعيد،بالملكأالملقبخانبركةمحمدالمعاليأباالدينناصرولدهوأقام،ذلك

منها.المحرممنالسابعاليومفيفيهاالشافعيةإمام)2(النوويالدينمحييالشيخووفاة

فدخلمنصورامؤيداورجع،البلستينعلىالتتاركسروقدالرومبلادمنالظاهرالملكالسلطانودخل

الأخضرين،الميدانينبيندمشقغربيبناهالذيالأبلقبالقصرفنزل،مشهودايومأدخولهيوموكاندمشق

بقتلوأمرالمغولمنقتلمنعلىوتأسفإليها)4(ونظرالمعركةإلىجاءأبغابأن)3(إليهالأخباروتواترت

معفاتفقمشورةوضربالأمراء)د(بجمعالسلطانفأمر،الشامقصدعلىعزمقدأنهوذكروا،البرواناه

بلادهإلىرجعقدأبغابأنالخبرجاءثم،القصرعلىالدهليزبضربوتقدم،كانحيثملاقاتهعلىالأمراء

وأما.بالوأنعم،حالأسرفيوالدولةوالأمراءالأعيانعندهيجتمعالأبلقبالقصروأقامالدهليزبردفأمر)6(

بنعليبنسليمانالدينمعيناسمهوكان-الرومبلادعلىنائبهوكان-البرواناه)8(بقتلأمر)7(فإنهأبغا

،الرومبلاددخوللهحسنالذيهوأنهوزعم،الظاهرللملكبممالأتهاتهمهلأنهقتلهوإنما،حسنبنمحمد

قتل.لماالخمسينجاوزقدوكان،الظاهرالملكإلىميلوله،جواداكريماحازماشجاعاالبرواناهوكان

بنالملكعبدالدينبهاءالقاهر)01(الملكتوفيالمحرمعشرخامسالسبتيومكانلماثم)9(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

فاستنابه.:ب

.النواوي:ب

عليه.:ب

وتأسف.عليهابنفسهفأشرفالمعركةإلىجاء:ب

بجمع.ذلكعندفأمرالمحروسالشام:ب

.بررفرسم:ب،أ

بقتل.أبغاالسلطانرسمالمحرممنالأول!العشروفي:ب

تحريف.؟هناالروا:ط

.كانفلماالخمسينجاوزوقدوقتل

.(74)القلوبوترويح(7278/)الزاهرةالنجومفيالخبر
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الصدرسليمجيدارجلاوكان،سنةوستينأربععن،أيوببنبكرأبيالعادلبنعيسىالمعظمالسلطان

الدولةفيمعظماوكان،ومراكبهمالعربملابسيعاني،التواضعكثيرالكلمةلين،الأخلاقكريم

نأغيرهوذكر،سئمإنهويقال:البرزاليقال.للبرزاليوأجازاللتيابنعنروىوقد،(مقداما)1شجاعا

الساقيوأخذعادثمالمرتفقإلىالسلطانوقامفشربهإياهناولهقمزكأسفيسمهالظاهرالملكالسلطان

اللهوأنسى،جرىمما)2(بشيءيشعرلاوالساقيالظاهرالسلطانوناولهفملأهالقاهريدمنالكأس

منكثيرةبقيةالكأسفيبقيقدوكان،ويقضيهاللهيريدهلأمر)3(غيرهأنهظنأو،الكأسذلكالسلطان

الوهجووجد،ساعتهمنبطنهفاشتكىشربهحتىيشعرولم)4(الكأسفيماالظاهرفشرب،السمذلك

.فورهمنالشديدوالكربوالحر

منالظاهر(الملكالسلطانأوتمرض.ليلتهمنفماتمغلوبوهومنزلهإلىحملفإنهالقاهروأما

وكان،الأبلقبالقصرالمحرممنوالعشرينالسابعفيالظهربعدالخميسيوموفاتهكانتحتىأياماذلك

عليهفصلوا،والدولةالأمراءوكبارأيدمرالدينعزالسلطنةنائبوحضر،الأمراءعلىعظيمايومأذلك

تربتهإلىنقلأنإلىالبحريةبيوتمنبيتفيوجعلوهالقصرمنالقلعةإلىورفعوهتابوتفيوجعلوه

هذهمنرجبخامسالجمعةليلة،الكبيرةالعادليةتجاهالعقيقيداروهي،موتهبعدلهولدهبناهاالتي

لولدهالبيعةوجاءتالأولربيعمنالأخيرالعشركانإذاحتىبهالناسجمهوريعلمفلمموتهوكتم،السنة

بدمشقأيضاالبيعةوجددت،كثيراترحماعليهوترحموا،شديداحزنأعليهالناسفحزنمصرمنالسعيد

.نائبها)5(أيدمرالدينعزإلىمجددابالشامالنيابةتقليدوجاء

السلطنة،بأمرمعتنياجسورامقداماالغوربعيدالهمةعاليشجاعاشهماالظاهرالملككانوقد

شعاروإقامة،وأهلهالإسلامنصرةفيصالحقصدله،)7(بالملكمتحليا،الإسلامعلى)6(يشفق

ففتح،الحينهذاإلىوخمسينثمانسنةالقعدةذيعشرسابعالأحديوممن)8(أيامهواستمرت،الملك

وحصنوالقصيروطبريةوبغراسوأنطاكيةوالشقيفويافاوأرسوفقيساريةكثيرةفتوحاتالمدةهذهفي

ولم،الفرنجبأيديكانتالتيالمنيعةالحصونمنذلكوغيروصافيتاوالقرينعكاوحصنالأكراد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

شجاعا.كريمأوكانالدولةفيمعظموهو:

.جرىبما:

الخيل.لبنمنيصنعشراب:والقمز.ذلكغيرالكأسهذاأنظنأو:

.الكأسذلكفيما:

...شهمااللهرحمهكانوقدبهاكانالذيأيدمر:

مشفقا.

بها.متحليأ:

الملك.فيأيامه:
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،أنطرسوسوبلادوبانياس،المرقبعلىالفرنجوناصف،الحصونمنشيئاالإسماعيليةمعيدع)1(

وفتحوالعمالالنوابعليهناصفهمممانصيبهفيوولى،والحصونالبلادمنبأيديهمبقيماوسائر

دهورمنبمثلهيسمعلمبأساالبلستينعلىوالمغول)3(بالروموأوقع،الرومبلادمنريه"-
)2(-

منواسترد،)5(وحصونهمديارهمخلالوجاس،)4(كثيرةبلاداسيسصاحبمنواستعاد،متطاولة

باشروتلوالرحبةوتدمروالصلتوعجلونوحمصوصرخدوبصرىبعلبكالمسلمينمنالمتغلبينأيدي

التتارمنبلادا)6(وانتزع،السودانبلادمنبكمالهاالنوبةبلادوفتح،والشوبكوالكرك،وغيرها

منكثيراشيئاوعمر،النوبةبلادأقصىإلىالفراتمنمملكتهواتسعت،والبيرةشيزرمنها،كثيرة

عشراثنيعلىقبةوبنى،الجبلبقلعةالذهبداروبنى،الكبارالأنهارعلىوالجسوروالمعاقلالحصون

ببلادوخلجانات)7(كثيرةأنهاراوحفر،وأشكالهمخاصكيتهصورفيهاوصور،مذهبةملونةعمودا

حين!يواللهرسولمسجدبناءوجدد،عديدةومساجدكثيرةجوامعوبنى،السرداس)8(نهرمنها،مصر

المارستانوجدد،بالذهبوسقفهمنبرافيهوعمل،الشريفةالحجرةحولالدرابزيناتووضع،احترق

المكانعلىوبنى،المقيمينإلىيصرفومازاويتهفيوزاد،السلامعليهالخليلقبروجدد،بالمدينة

السلسلة،قبةذلكمنحسنةأشياءبالقدسوجدد،أريحاقبليقبةالسلامعليهموسىقبرإلىالمنسوب

منالفاطميينالخلفاءقصربابإليهونقل،بماملاهائلاخانابالقدسوبنى،وغيرهاالصخرةسقفورمم

وإصلاحنفقةفيإليهمتصرفأشياءإليهللواردينوجعل،وبستاناوفرناطاحونافيهوعمل،مصر

أشياء)11(عليهووقف،مشهداعمتا)01(منبالقربعبيدةأبيقبرعلىوبنى.اللهرحمه)9(أمتعتهم

شيئالهالزائرينعلىووقف،الكركبناحيةالطيارجعفرقبروجدد،داميةجسروعمر،إليهللواردين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

يبق.ولم:ب

قيصرية.وفتحوالنوابالعمال:ب

بها.وأوقع:ب

أيضا.كثيرة:ب

ومعاقلهم.حصونهم:ب

وأخذ.:ب

.كثارا:أ

البلدانمعجم.سردوسخليجمنهاالجناتجوانبهاعلىسبعةمصرخلجانكانت:الحكمعبدابنقال

(3/026).

الأمتعة.:أ

عشراثناطبريةمدينةإلىومنهابطبريةهوويقالعنهاللهرضيالجراحبنعبيدةأبيقبربهابالأردنقرية:"عمتا"

.(4153/)البلدانمعجم.فرسخا

شيئا.:ب
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الفرنجكانتالتيالبلادمنكثيرفيوغيرهاالرملةجامعوجدد،وجامعهاصفد)1(قلعةوجدد،كثيرا

والمدرسةالأبلقالقصروبدمشق،هائلةدارابحلبوبنى،ا)2(ومساجدهاجوامعهاوخربتأخذتهاقدا

بينالجاريةالجيدةوالمعاملةالنصحعلىالخالصةالجيدةوالدنانيرالدراهموضرب1،وغيرهاالظاهرية

.ا)3(اللهفرحمه،الناس

الجهاد)4(فياشتغالهمع،أيوببنيوملوكالخلفاءزمنفييبنلمماوالأماكنالحسنةالاثارمنوله

وأمرفأقطعهمالمغولمنآلافثلاثةمننحواإليهورد،كثيرا)5(شيئاالجيوشمنواستخدماللهسبيلفي

منهم.كثيرا

جيشه.وكذلكومطعمهملبسهفيمقتصداوكان

سنين.)6(ثلاثمننحواخليفةبلاالناسوبقي،دثورهابعدالعباسيةالدولةأنشأالذيوهو

شجاعاشهمامتيقظااللهرحمهوكان.قضاةقاضيمستقلاقاضيامذهبكلمن)7(أقامالذيوهو

شمله.واجتماع)8(شعثهولم،وأهلهالإسلاملأعداءمناجزهوبل،نهاراولاليلاالأعداءعنيفترلا

منالمارقينحلوقفيوشجأ،)9(وأهلهللإسلامونصراعونأالمتأخرالوقتهذافياللهأقامهوبالجملة

والمشركين.،والتتارالفرنج

فيسعىإلاوالمفاسدالفسادمنشيئأيرىلا)01(وكان،البلادمنالفساقونفىالخموروأبطل

وطاقته.بجهدهإزالته

وسريرته.طويتهحسنإلىأرشدماسيرتهفيذكرناوقد

أيضا.شدادابنوكذلك،)11(مطولةسيرةالظاهرعبدابنكاتبهلهجمعوقد

)1(أ،ط:ضفت.

عليها.عدتقد:بفيمكانهما)2(

وحدها.طعن)3(

.بالجهاد:أ(4)

.كثيرةجيوشااستخدم:ب()5

سنين.ثلاثمننحوخليفةبلاالناسبقاءبعد:ب)6(

مستقلا.قضاةقاضيمذهبمنجددالذيوهو:ب)7(

ولم.الإسلامونصرةالأعداءمناجزةعننهاراولا:ب)8(

وشجا.وأهلهالإسلاملنصرةالوقتهذافي:ب()9

وأهله.الإسلامنصحفيجهدايألوالا:بفياللفظةمكان(01)

وتحقيقالظاهربنالدينمحصيالقاضيتأليف"الظاهرالملكسيرةفيالزاهرالروض":الكتابهذااسم)11(

.ام-6913769الرياض.الخويطرالعزيزعبد
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الستين.إلىالخمسينبينماوعمرهومات،إناث()1وسبعذكورثلاثةعشرةالأولادمنتركوقد

سبحانهوالله،السيئاتعنلهوتجاوز،الحسناتمنهاللهتقبل،وصدقاتوصلاتأوقافوله

أعلم.

يومئذالسعيدعمروكان،حياتهحالفيلهأبيهبمبايعةالسعيداالملكاولدهبعدهالملكفيوقام

.الرجالوأتمالأشكالأحسنمنوهو،سنةالعشريندون

وقد،ماتقدالسلطانفوجدواالمصريةالديارإلىرسلهمعالفنس)2(منالهداياوصلتصفروفي

فقدتقدالبلادولكن،تنكرتمابعدهوالمعرفة،تتغيرلموالدولةمكانهولدهالسعيدالملك)3(أقيم

وكلما،سدهاالإسلامسورمنثغرةانفتحتوإذا،أشدهابلغالذيبل،وأشدهاأسدهابلأسدها

الإسلامحومةإلىتلجأنالطغامطوائفمنمارقةفرقةرامتوكلما،شدهاالعزائمعرىمنعقدةانحلت

.ومثواهمتقلبهالجنةوجعل،ثراهبالرحمةوبل،اللهفسامحه،وردهاصدها

بها)4(السلطانأنيظهرونمحفةومعهمالمصريةالديارإلىسارتقدالشاميةالعساكروكانت

نإهوالذيالسديد)5(الملكموتأظهروابعدمالسعيدالبيعةفجددواالقاهرةإلىوصلواحتى،مريض

شهيد.اللهشاء

السعيد،للملكالمصريةبالديارالجوامعجميعفيخطبصفرمنوالعشرينالسابعالجمعةيوموفي

.)6(بالدموععيناهواستهلتالظاهرالملكوالدهعلىوصلي

المصريبكمالهالجيشيديهوبينعادتهعلىبالعصائبالسعيدالملكركبالأولربيعمنتصفوفي

سنة،عشرةتسعيومئذوعمره،شديدافرحابهالناسوفرحالأحمرالجبلإلىوصلحتى،والشامي

السلطنة.ورئاسةالملكأبهةوعليه

،بالقاهرةالفارقانيآقسنقرالدينشمسالأميرمدرسةفتحتالأولىجمادىرابعالإثنينيوموفي

ابنعقدعقدبيوموبعده.وقارىءحديثمشيخةفيهاوعمل.)7(حنيفةأبيمذهبعلىالوزيريةبحارة

؟خطأ.)1(ط:سبعة

03*هولحسأول.س!33أاس!أ:مشلهااوفي،الغنش:(337)لزاهرالروضواوبأ(2)

.تغيرتماوالدولةمقامهأقيمقدالسعيدالملكولدهوجدواولكنتوفيقدالسلطانفوجدوا:ب)3(

منها.:ب()4

الشديد.الملك:ب()5

والحناجر.الآماقبالدموععليهواستهلت:ب)6(

الحنفية.مذهب:ب،أ)7(
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والدهوحضر،الظاهرابنالمستنصرالخليفةابنةعلى،اللهبأمرالحاكمابنباللهالمستمسكالخليفة

.()1الناسووجوهوالسلطان

العادليةتجاه،العقيقيبدارتعرفالتيالداربناءفيشرعالأولىجمادىتاسعالسبتيوموفي

المجاورةوهي،للعقيقيداراإلاذلكقبلتكنولم،الظاهرالملك(للسلطانأوتربةمدرسةلتجعل

.،)2(أيضاالمدرسةوأسستأالاخرةجمادىخامسفيالتربةأساسوأسس،العقيقيلحمام

،نارلسانمنهاوسطع،شديدبرقمنهالمعصفد)3(بمدينةعظيمةسحابةطلعترمضانوفي

شقاأسفلهاإلىأعلاهامنشقتهاصاعقةصفد)4(منارةعلىمنهاووقع،هائلشديدصوتمنهاوسمع

فيه.الكفيدخل

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.المحرممنالأولالعشرفيالبرواناه)5(

.ترجمتهما)7(منشيءتقدموقد،منهالأخيرالعشرفيالظاهر)6(والملك

الظاهر.للملكالمصريةالديارنائبالخزندار)8(اللهعبدبنبيلبكالدينبدرالكبيرالأمير

علىالأزهربالجامعدرساوقفوقد،والتواريخ،الناسبأيامومعرفةإلمامله،ممذحأجواداكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.مشهودايوماوكانالمملكةووجوه:ب

الظاهرية.:القوسينمكان

صفت.:ط،أ

صفت.:ط،أ

الزمانمرآةذيلفيترجمته؟الدينمعينحسنبنمحمدبنحسنبنعليبنسليمان:اسمهتقدموقدالبرواناه

بالوفياتوالوافي(5031/)والعبر(368)والإشارة(15312/)الإسلاموتاريخ(3/268-271)

الذهبوشذرات(8931/)الشافيوالدليل(7927/)الزاهرةوالنجوم(271/)الوفياتوفوات(15/47)

(/7461).

-401/)الفداءلأبيوالمختصر(262-3923/)المراةذيلفيترجمته-.اللهعبدبنبيبرس-الظاهرالملك

-5358/)والعبر(367)والإشارة(15603/)الإسلاموتاريخ(156-4152/)الأعيانووفيات(11

والدليل(7278/)الزاهرةوالنجوم(472-1/235)الوفياتوفوات(282)الأعلامبوفياتوالإعلام(953

7516/)الذهبوشذرات(135-1/934)والدارس(501-259/)المحاضرةوحسن(01/302)الشافي

.(74)القلوبوترويح(161-

ترجمتهما.ذكرمن:ب

(368)والإشارة(15803/)الإسلاموتاريخ(264-3262/)المراةذيلفي-اللهعبدبنبيلبك-ترجمة

(1211/)الشافيوالدليل(7/276)الزاهرةوالنجوم(01365/)بالوفياتوالوافي(5/903)والعبر

.(7136/)الذهبوشذرات
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.أمورهواضطربت،السعيدالملكحبلبعدهانتقض(ماتفلما)،فماتسمإنهويقال،الشافعية

945

بنالواحدعبدبنإبراهيمإسحاقأبيالعماد!!شيخالى!سحمووال!نبلي)1(الدينشمسالقضاةقاضي

المقدسي.سروربنعلي

،وغيرهطبرزذابنعلىحضورا"2(الحديثسمع،المصريةبالديارالحنابلةقضاءوليمنأول

مهيباشيخاوكان.السعداءسعيدمشيخةوولي،كثيرةعلومفيوتفنن،بالفقهواشتغلبغدادإلىورحل

ليقومجامكيةعليهالهيكونلاأنالولايةقبولفياشترطوقد،والصدقةوالبرالتواضعكثيرالشيبةحسن

كانتالتيالودائعبسببواعتقلهسبعينسنةالقضاء)3(عنالظاهرعزلهوقد،حكمهفيبالحقالناسفي

ودفن،المحرمأواخرفيتوفيأنإلىالصالحيةبتدريسواستقرمنزلهفلزمسنتينبعدأطلقهثم،عنده

للبرزالي.أجازوقد،المقطمجبلبسفحالغنيعبدالحافظعمه)4(عند

الديارمنأمراءستةبموتالخبروردالأولربيععشرثانيالسبتيوم)5(وفي:البرزاليالحافظقال

وآق،)7(الروميوسنقر،الوزيريالدينوبدر،التتريالبلديوبسطا)6(،البغداديسنقر:المصرية

تعالئ.اللهرحمهمالفارقاني)8(سنقر

،العدويالنهراونيالكرديموسىبنبكرأبيبنخضرالظاهرالملكشيخ)9(الكرديخضرالشيخ

لماولكنه،ومكاشفاتأحوالإليهينسبكان،عمرابنجزيرةمنالمحمديةقريةمنأصلهإنويقال

فلهذا،الملكسيليإنهأميروهوالظاهرالملكعنيقولوكان،الأمراءبناتببعضافتتنالناسخالط

()01عندهوينزل،زائداتعظيماويعظمه،المملكةوليأنبعدإكرامهفيويبالغيعتقدهالظاهرالملككان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

والإشارة(15032/)الإسلاموتاريخ(028-3927/)الزمانمرآةذيلفي-الحنبليالدينشمس-ترجمة

الأرشدوالمقصد(29/)بالوفياتوالوافي(282)الأعلامبوفياتوالإعلام(312-5131/)والعبر(368)

.(176-7616/)الذهبوشذرات(2957/)الشافيوالدليل(7927/)الزاهرةوالنجوم(2334/)

خصوصا.:ط

موته.قبلالقضاءعنالسلطانعزلهوقد:ب

عم.:ط

السبت.يوموفي:بقوله:أفيالخبريبدأ

.رأيإلىفيهاأصلولم،ب:فيتتضحولا،بطا:أ

.(3271/)الزمانمرآةذيلفيالخبر

.(7028/)والنجوم(3892/)المرآةذيلفيالخبر

السنة.هذهوفياتفيالذهبيترجمهوقد،الترجمةبهذهبأخلتوقد،671سنةوفياتفيترجمتهتقدمت

سابقتها.عنفحواهافيتختلفالترجمةهذهأنويلاحظ

.عندهإلىوينزل:أ
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ويستشيرهويحترمه)1(ويلزمه،أسفارهمنكثيرفيمعهويستصحبه،مرتينأومرةالأسبوعفيزاويتهإلى

افتتنلكنه،)2(استعادةحالأو،شيطانيةأورحمانيةإما،مطابقةصحيحةومكاشفاتبرأيهعليهفيشير

فيواقعالغالبفيوهذا.الفتنةفيفوقع،منهيحتجبنلاوكن،الأمراءبناتببعضالناسخالطلما

فلا،)3(الاحتجابتركمعالنساءمخالطةسيماولا،الفتنةمنلهمالمخالطيسلمفلاالناسمخالطة

أقطايوالفارسوقلاوونوبيسريالسلطانعندحوققفيهوقعفيما)4(وقعفلما.منهمألبتةالعبديسلم

منعديدةسنينفسجنبسجنهفأمر،قلائلأياموبينكبينيإنما:لهفقالبقتلهفهم،فاعترف،الأتابك

وقد،زاويةوعملهاقسيسهاوذبح)5(كنيسةبالقدسهدموقد،وسبعينستسنةإلىوسبعينإحدىسنة

هذهمنالمحرمسادسالخميسيومفيماتحتىمسجونايزللمثم،تقدمفيماذلكقبلترجمتهقدمنا

الستين،عشرفيوهومات.زاويتهفيأنشأهاتربةفيفدفنقرابتهإلىوسلمالقلعةمنفأخرج،السنة

وله،الربوةغربيالجبلعلىالتيخضرالشيخقبةتنسبوإليه،أشياءفيالسلطانيكاشفكانوقد

الشريف.بالقدسزاوية

حزامبنجمعةبنحسينبنحسنبن()7(مريأبنشرفبنيحى،)6(النوويالدينمحصيالشيخ

وكبير،المذهبشيخالعلامةالشافعيالدمشقيثم)9(النوويزكرياأبوالدينمحيي،العالم)8(الحزامي

زمانه.فيالفقهاء

تسعسنةدمشققدموقد،حورانقرىمنقريةونوى،وستمئةوثلاثينإحدىسنةبنوىولد

مه.ويكر:أ(1)

.استعادةحالأو:أ)2(

.الأصحاب:ط)3(

وقع.ماوقع:أ()4

عظيمة.كنيسة:أ)5(

-5312/)والعبر(332-15/324)الإسلاموتاريخ(292-3283/)الزمانمرآةذيلفي-النووي-ترجمة)6(

الإسنويوطبقات(268-4264/)الوفياتوفوات(4711-471")الحفاظوتذكرة(282)والإشارة(313

(2775/)الشافيوالدليل(7278/)الزاهرةوالنجوم(8593/)الكبرىالشافعيةوطبقات(2476-477/)

.(165-7186/)الذهبوشذرات(1/42)والدارس

فيوهي،الزاهرةوالنجوم،مرى:العروستاجفيوالضبط،مصادرهعنواستدركتالأصولفيليست)7(

الأعلام.بخطهمضبوطأوجدكذاالراءوكسرالميمبضممري:اللهرحمهالزركليوقال.مري:الشذرات

(9/185).

.(476)2/الإسنويطبقات.معجمةزايبعدهامكسورةمهملةبحاء:والحزامى.تحريف؟الحازمي:طفي)8(

بغيرهويكتبهاكان:اللهرحمهالزركليوقال.والشذراتالدارسفيكماوحذفهاالألفإثباتيجوزالنواوي)9(

.(9185/)الأعلام.خطهمننموذجاأثبتوقد.الألف
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ربعوقرأ،ونصفأشهرأربعةفيقرأهإنهفيقال،"التنبيه"قراءةفيفشرعالقرآنحفظوقد،وأربعين

عشراثنايومكلفييقرأ)1(فكان،وشرحاتصحيحاالمشايخلزمثم،السنةبقيةفيالمهذبمنالعبادات

كملفمما،يكملهلمماومنهاأكملهمامنها،كثيراشيئافجمعبالتصنيفاعتنىثم،المشايخعلىدرسأ

تحريرو"")6(التبيانو"")5(الأذكارو"")4(الرياضو"")3(المنهاجو"")2(الروضةو""مسلمشرح"

لمومما.ذلكوغير")9(الفقهاءطبقاتو"،")8(واللغاتالأسماءتهذيبو"،")7(وتصحيحهالتنبيه

كتابإلىفيهوصل،المجموعسماهالذي"المهذبشرح":بابهفينظيرلهيكنلمكملولويتممه

الحديثوحرر،وغيرهالمذهبفيفيهالفقهوحرر،الانتقادوأحسن،وأفادوأجادفيهفأبدع،الربا

ولاله)11(عنماعلىنخبةجعلهوقد،فيهإلاتوجدلامهمةوأشياء)01(واللغةوالغريب،ينبغيماعلى

إليه.وتضاففيهتزادكثيرةأشياءإلىمحتاجأنهعلى،منهأحسنالفقهكتبفيأعرف

يقدرلا،كبيرجانبعلىالناسعنوالانجماح)12(والتحريوالورعوالعبادةالزهادةمنكانوقد

إليهيحملهمماقوتهغالبوكان،إدامينبينيجمعولاالدهر)13(يصوموكان،غيرهالفقهاءمنأحدعليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

.يقرأكانحتى:أ

.مجلدا(12)فيالإسلاميالمكتبفيدمشقفيطبع"المفتينعمدةفيالطالبينروضة":اسمه

."الطالبينمنهاج"اسمه

وأحمدرباحالعزيزعبدالأستاذبتحقيقالأولى:طبعتانآخرهاكثيرةطبعاتطبعوقد"الصالحينرياض":اسمه

دارطبعةوالثانية.ام769اهـ/693للتراثالمأموندارطبع.الأرناؤوطشعيبالشيخومراجعةدقاقيوسف

بشرحواعتنىبديوييوسفحققهاكثيرابندارعنطبعةوصدرت،حموشراتبأحمدالدكتوربتحقيقالفكر

.مرادالحميدعبدرياضالجزءهذامحققودراستهغريبها

بتحقيقدمشقفيطبع"النوويةبالأذكارالمعروفوالنهارالليلفيالمستحبةوالأذكارالدعواتتلخيص":اسمه

دارطبع،عليهوزادأخرىمرةحققهثم.ام719اهـ/193سنةالملاحداروطبعالأرناؤوطالقادرعبدالشيخ

.الرياضفيالهدى

عبدالشيخبتحقيقبالكويتالعروبةدارمكتبةطبعةمنها.طبعاتعدةله"القرانحملةآدابفيالتبيان":اسمه

والمنة.الحمدوللهفهارسهاوضعشرفليكانوقدم8891هـ/ا904الأرناؤوطالقادر

الدقر.الغنيعبدالشيخالأستاذبتحقيقبدمشقالقلمدارفيطبع

.بيروتفيالعلميةالكتبداروصورتهالمنيريةبمطبعةبمصرطبع

بنإبراهيمبنعليالدينعلاءرتبها"النوويالإمامفتاوى"وهوللنوويآخركتاببدمشقالفكردارعنوصدربدمشقطبع

الله.حفظهالأرناؤوطمحمودالزميلالأستاذعليهاوعلقلهاوقدمأحاديثهاوخرجوحققهاالدمشقيالعطار

والغريب.واللغة:ب

عضله.:ب،أ

.لانجماعواوالورعوالتحري:ب،أ

،داودصيام،الصياموأفضل.كثيرايصومكانوربمامكروههوبل،مستحبولا،مشروعغير،الدهرصيام

يوما.ويفطر،يومايصومكان
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وولي،والركنيةالفلكيةفينابوكذلك،خلكانابنعننيابةالإقباليةتدريسباشروقد،نوىمنأبوه

يأمروكان،بدمشقإقامتهمدةفيوحج،أوقاتهمنشيئايضيعلاوكان،الأشرفيةالحديثدارمشيخة

السنةهذهمنرصمامنوعشرينأربعليلةفيتوفي.وغيرهمللملوكالمنكرعنوينهىبالمعروف

وعنه.عناوعفااللهرحمههناكودفن،بنوى

الدين.نجمأسفنديار)1(بنعليبنعلي

فيتوفيوبهاالمجاهديةالخانقاهشيخوكان،الثلاثةالأشهرفيالسبوتأيامدمشقبجامعالواعظ

ومن.بوشنجمنوأصلهم،الناصرللخليفةالإنشاءيكتبجدهوكان،بارعافاضلاوكان،السنةهذه

الطويل،منأ:)2(قولههذاالديننجمشعر

بالقلبربعكالساعاتمعأزورفإننيغيريبالجثمانزارإذا

قربذوالحقيقةفيدانكلولابنازحديارعنناءكلوما

.--ص!-تتفىنتمثب!ر7سبغسنةخلت5ث!

(1وحلبا)ومصراشاماالبلادوسلطان،العباسياللهبأمرالحاكمالخليفةوكانالأربعاءيومأولهاكان

السعيد.الملك

يذأواخرفيبدءعلىعودادمشققضاء)4(خلكانابنولايةبدمشقاشتهرالمحرمأوائلوفي

وخرجالمحرمسادسفيالحكممنالصائغبنالدينعزالقاضيفامتنع،سنينسبععزلبعد،الحجة

منوالعشرينالثالثالخميسيومفيدخولهوكانالرملةإلىوصلمنفمنهم،خلكانابنلتلقيالناس

بذلك،الناسوفرح،لتلقيهوالمواكبالأمراءبجميعأيدمرالدينعزالسلطنةنائبفخرج،المحرم

"!(لمالبسيطمنأ:جعوان)د(بنمحمدالدينشمسالفقيهوأنشد،الشعراءومدحه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

(368)والإشارة(15318/)الإسلاموتاريخ(277-3276/)الزمانمراةذيلفي-أسفنديارابن-ترجمة

.(7616/)الذهبوشذرات(017-2916/)والدارس(7927/)الزاهرةوالنجوم(5131/)والعبر

.(2017/)الدارسفيالبيتان

خطأ.وفيه؟الظاهرالملكوالحلبيةالشاميةوالبلادالمصريةالبلاد:ب

.خلكانابنالدينشمسالقاضيولاية:ب

الأنصاريالدينشمسجعوانبنبكرأبيبنعباسبنمحمدبنمحمدوهو.تحريف؟جعفربنمحمد:ب،أ

الله.شاءإنالجزءهذامن682سنةوفياتفيترجمتهسترد.النحويالشافعي

.(4891/)المراةذيلفيوردتقصيدةثانيمنهماالأولوالبيت(3392/)الزمانمراةذيلفيالبيتان
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)1(الكرمذوالعباسأبوالقضاةقاضيحاكمهالشامقضاءتولىلما

بالنعمالناسيغاثفيهالعامذاخادمهقالشدادسبعبعدمن

الوافر(منأ:)3(الفارقيمروانبن)2(الدينسعدوقال

جميلاهجراهجرتهغداةجدباسنينسبعالشامأذقت

نيلاكفيكمنعليهمددتمصرأرضمنزرتهفلما

البسيط(مخلعمنأ:اخر)4(وقال

راضغيرقطفيهمماطراالشامأهلرأيت

انقباضبلابسطفالوقتشربعدالخيرنالهم

التقاضيفيالدهرأنصفقدبحزنفرحةوعوضوا

قاضيوعزلقاضيقدومغمطولبعدوسرهم

وماضمستقبللحالوشاكشاكزوكلهم

السلطنةنائبوحضربالظاهري)7(الدرسذكر)6(صفرعشرثالثالأربعاءيوموفي:اليونيني)5(قال

الدينرشيدالشيخ-الشافعيةمدرسوكان،القضاةحضره(حافلادرساوكان)الظاهريةأيدمر

بناءيكنولم،)01(الحنفيسليمانالدينصدرالشيخالحنفيةومدرس،الفارقي)9(إسماعيلبنعمر
)8(

.(1كمل)1المدرسة

)12(،العديمابنالدينمجدعنعوضاالمذكورسليمانالدينصدرالحنفيةقضاءباشرالأولىجمادىوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

:(4891/)المراةذيلفيالبيترواية

والكرمالجودحليفالقضاةقاضيحاكمهالشامفخرالمفاخرأبو

.(4261/و)(386و3492/)المرآةذيلفيوردوكذلك،أمنهناوما،اللهسعد:ط

.(3492/)المرآةذيلفيالبيتان

مصعب.ابنالديننورهووالقائل،(3492/)المرآةذيلفيالأبيات

.بتصرف(3492/)المراةذيل

.الدرسالشيخذكر:ب

وحنفية.شافعيةفرقتينعلىوهيالكبيرةالعادليةقبالةبدمشقالظاهريةبالمدرسة:الذيلفي

الله.شاءإنالجزءهذامن968سنةوفياتفيترجمتهوسترد.تحريفوهو؟محمود:وطالأصلينفي

الأصلين.عنواستدركت.طفياللفظةليست

تعالى.اللهشاءإنالسنةهذهوفياتفيترجمتهسترد

بعد.تكاملتالمدرسةعمارةتكنولم:ب

.066سنةوفياتفيترجمتهتقدمت،اللههبةبنأحمدبنعمرهوالعديمابن
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أبوالدينحسامالقضاءبعدهوتولىرمضانفيالمذكورسليمانالدينصدرتوفيثم،وفاتهبحكم

.ذلك)2(قبلبملطيةقاضياكانالذي،()1الحنفيالرازيشروانأنوبنالحسنالفضائل

ثم،بنفسه)3(خلكانابنتدريسهاوحضرالنجيبيةالمدرسةفتحتالقعدةذيمنالأولالعشروفي

.الآنإلىالحيطةتحتوأوقافهماكانتاوقد،النجيبيةالخانقاهوفتحت،موسىالدينكماللولدهعنهانزل

قبابلهوعملتله)4(زينتوقددمشقإلىالسعيدالسلطاندخلالحجةذيخامسالثلاثاءيوموفي

،)5(بالميدانالنحرعيدوصلى،والدهلمحبتهمعظيمافرحأبهوفرحوالتلقيهالبلدأهلوخرجظاهرة

وبالديار،القيسرانيبناللهعبدالدينفتحالصاحببدمشقواستوزر.المنصورةبالقلعةالعيدوعمل

.النيجاريالحسنبنالخضرالدينبرهانالصاحبالحنابنالدينبهاءموتبعدالمصرية

الدينسيفالأميرصحبةسيسبلادإلىالعساكرالسلطانجهزالحجةذيمنالأخيرالعشروفي

وجعل،والخواصوالخاصكيةالأمراءمنيسيرةطائفةفيبدمشقالسلطان)6(وأقام،الصالحيقلاوون

.)7(الزنبقيةإلىالتردديكثر

وأسقط،النصربابداخلالعدلبدار)8(السلطانجلسالحجةذيمنوالعشرينالسادسالثلاثاءيوموفي

قدكانفإنهشديدا)9(،حبالذلكوأحبوهالأدعيةمنهملهفتضاعفت،دمشقأهلبساتينعلىوالدهجددهكانما

عليه.مابسببجملةملكهمنتخلصلومنهمكثيروود،الأملاك)01(أصحابمنبكثيرأجحف

شهرين،مدىأملاكهمعلىأجرةضربتدينارألف)12(خمسون)11(دمشقأهلمنطلب:وفيها

.()13والعسفالقهرعلىمنهموجبيت

الله.شاءإنالجزءهذامن996سنةوفياتفيالرازيشروانأنوأحمدبنالحسنترجمةسترد(ا

.هذاقبل:ب2(

.خلكانابنالدينشمسالقضاةقاضي:ب3(

له.وعملتالليلةلهزينت:ب(4

الأخضر.بالميدان:ب(ه

.السلطانومكث:ب6(

.المرجقرىمنالزنبقية:المراةذيلفي7(

السعيد.الملكالسلطان:ب8(

.كثيراحبالذلكوأجلوهلهالأدعيةفتضاعفت:ب(9

.ربابأ:ب(01

.بغدادأهلمن:ب(11

ألف.خمسين:ط(12

والسيف.:ب(13
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:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الصالحي.سعيدأبو،النجيبيالدينجمالالكبيرالأميراللهعبدبن(آقوش)1

يثقوكان،داريتهأستاذوولاه،الأمراءأكابرمنوجعله،الكاملبنأيوبالديننجمالملكأعتقه

ء.)2(
داريته،أستاذأيضاالظاهرالملكوولاه،وستمئهعشرأوتسعسنةفيمولدهوكان،عليهويعتمدبه

لملكن،واسعةدارةأوقافاعلهاووقفالنجيبيةالمدرسةفيهافاتخذ،سنينتسعبالشاماستنابهثم

بطالا،مدةبهافأقام4(لمصرواستدعاهالسلطانعزلهثم،عليهوقفهمايناسبقدراللمستحقينيمرر -)3(

ليلةوفاتهكانتحتىبهيزلولم،الظاهرالملكبعضهافيعادهوقد،سنينأربعبالفالجمرضثم

التيبتربتهالصلاةقبلالجمعةيومودفن،الملوخيةبدرببدارهبالقاهرةالآخرربيعشهرخامسالجمعة

يقدرفلم،الطريقإلىشباكينلهاوفتح،بالنجيبية)5(تربةلنفسهبنىكانوقد،الصغرىبالقرافةأنشأها

بها.دفنه

السنةفيمتغاليا،المذهبشافعي،الاعتقادحسن،إليهممحسناللعلماءمحباالصدقةكثيروكان

علىأوقفها)6(التيوالأراضيالبستانالحسانأوقافهجملةومن،الروافضوبغضالصحابةومحبة

لابنأوقافهفيالنظروجعل،كثيرةأوقافذلكوعلى،اليومالدينكريمجامعقبليالتيالجسورة

.)7(خلكان

.الفرجبابداخل،الشهابيةالخانقاهواقف،الشهابيالدينعلاءالكبيرالأمير)8(اللهعبدبنأيدكين

الأمراءخيارمنوكان،مدةبحلب،النيابةأالظاهر(1)0ولاهوقد،بدمشقالأمراءكبارمنكان)9(

والعبر(936)والإشارة(15336/)الإسلاموتاريخ(103-3003/)الزمانمراةذيلفي-اقوش-ترجمة()1

الشافيوالدليل،تصحيفوهو،التجيبي:(7/285)الزاهرةوالنجوم(9/323)والوافي(5314/)

.(623-7622/)الذهبوشذرات(1/541)

.المرآةذيلعنوالتصحيح-إليهيثق:الأصولفي)2(

.يقدرلم:ب)3(

المصرية.الديارإلى:ب(4)

النجيبية.بالمدرسة:ب)5(

.الجسورةطريقفيالذيالخان:ب)6(

.خلكانابنالدينشمسللقاضيأوقافهفيالنظروجعلكثيرةأوقافوعليه:ب)7(

والدارس(1/651)الشافيوالدليل(51/336)الإسلاموتاريخ(1/103)الزمانمراةذيلفي-أيدكينترجمة)8(

(/2116-621).

.كانوقدالشهابية:ب)9(

النيابة.وليوقد:ب(01)
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في،قاسيونبسفحالروميعمارالشيخبتربةودفن،إليهموالإحسانبالفقراءظنحسنوله،وشجعانهم

إلىشباكلهاوكان،الفرجبابداخلوخانقاه،الخمسينعشرفيوهو،الأولربيععشرخامس

الطريق.

الصالحي.الكبيررشيدالدينشهابالطواشيإلىنسبةوالشهابي

الحنفي.الربيعأبو)3(وهيبالعز)2(أبيبنسليمانالدينصدر()1القضاةقاضي

الديارإلىانتقلثم،ويدرسيفتيمدةبدمشقأقام،وغرباشرقاوعالمهم،زمانهفيالحنفيةشيخ

العديمبنالدينمجدبعدالقضاءوولي،بالظاهريةفدرسدمشقإلىعادثم،بالصالحيةيدرسالمصرية

بسفحبدارهالصلاةبعدالغد)4(فيودفن،شعبانسادسالجمعةليلةوفاتهكانتثم،أشهرثلاثة

منأ:)5(المعظمللملكجاريةتزوجمملوكفيشعرهلطيفومن،سنةوثمانونثلالثوله،قاسيون

البسيطا

عجباوانظرا)6(ليقفاصاحبييا

منزلة73(الشمسفوقأصبحالبدر

وشاركها)8(حسنايماثلهاأضحى

)9(نمنمةوشيلولاالفرقفأشكل

عجائبهمنفيناالدهربهأتى

مراتبهمنعليهاالعلووما

مواكبهفيإليهاوساركفوا

شاربهفوقواخضراربصدغه

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

(936)والإشارة(15/338)الإسلاموتاريخ(3203/)الزمانمرآةذيلفي-الحنفيالدينصدر-ترجمة

والدليل(7285/)الزاهرةوالنجوم(5/1404)والوافي(282)الأعلامبوفياتوالإعلام(5531/)والعبر

السنيةوالطبقات(543و1475/)والدارس(2184/و)(1466/)المحاضرةوحسن(1321/)الشافي

.(7623/)الذهبوشذرات(448-05/)

.العربأبيبن:ب،أ

حسن:التاليةالكتبطبعاتفيهوقعتالخطأوهذا،وهيبهوالعزأبالأنخطأوهو؟وهيبابن:ط

وهيب.لاوهبأبيهبتسميةالشافيالدليلوانفرد.الذهبوشذرات،الزاهرةوالنجوم،والدارس،المحاضرة

كتبي.خزانةعنلبعدي،كافيةمواردالانيديبينوليس،فيحرر،وهيبابن:الذهبيبخطوجدته:بشارقال

الغد.من:ب،أ

.(3203/)المراةذيلفيالأبيات

.فانظرا:المراةذيل

منزله.:الذيلأو

.المرآةذيلروايةوهي.لهاوصار:عنمحرفةولعلها.ومنازلها:ب

تحريف.وهو؟يمنته:الذيلفي
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الشافعي.الإربلي)2(الهمدانيالدينكمالبكرأبيبنإبراهيمبن(طه)1

في(بهاأ)4(توفيحتىبالقاهرةأقاموقد،)3(دوبيتتصنيففيقدرةله،شاعرافاضلاأديباكان

)5(النجومعلمفييتكلمفجعل،أيوبالصالحبالملكمرةاجتمعوقد،السنةهذهمنالأولىجمادى

البسيط(منأ:()6(البيتينهذين)البديهةعلىفأنشده

)7(الملكأيهافانهضوبالعزيمةبهايعيشلطرقيالنجومدع

ملكواما)8(أبصرتوقدالنجومعننهواالنبيوأصحابالنبيإن

الطويلامنأ:منه)9(فبرأأصابهرمدبعديستزيرهالدينشمساسمهلهصاحبإلىوكتب

نفساوطبقلباتشغلنفلاهدتقدعينكالكحاللييقول

الشمسا)01(تبصرأنالعينبرءوآيةبهاأركملمشمسيامدةولي

ابقالدينجمالمحثمان)12(بنالحسنبناللهعبدبنالحسنبنمحمدبن)11(اللهعبدبنالرحمنعبد

الدمشقي.تمالبغدادي(البادرائي)13الديننجمالشيخ

،قاسيونبسفحودفن،رجبسادسالأبعاءيوموفاتهحينحتى)14(بعدهمنأبيهبمدرسةدرس

الله.رحمه،سنةخمسينجاوزالأخلاقحسنرئيساوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

135()2/الوفياتوفوات338()15/الإسلاموتاريخ03(353-5)3/الزمانمرآةذيلفي-إبراهيمبنطه-ترجمة

.(7623/)الذهبوشذرات(1/375)الشافيوالدليل(7281/)الزاهرةوالنجوم(1/531)الإسنويوطبقات

فيالهيدبانيوهو.الصوابوهو،المرآةوذيلالزاهرةالنجومفيالهذباني:وهو،الهمداني:الأصولفيكذا

الشافي.الدليل

روبيت.:طوفي،ذوبيت:أ

وفاته.كانت:ب

خطأ.وهو؟النحوعلوم:ب

الشافي.والدليلوالنجوموالفواتالمراةذيلفيالبيتان

الملك.أيهاصحيحبعزموانهض:الفواتفي

عاينت.قد:الفواتفي

.المراةذيلفيالبيتان

الشمسا.يبصرإنيبصرلمالعينرامد:ب(

.(1/572)والدارس(51/134)الإسلاموتاريخ(3635/)الزمانمرآةذيلفي-البادرائي-ترجمة(

تحريف.وهو؟عفان:ط(

وكانت.واسطونواحيالبندنيجينبينباكسايابقربالنهرواننواحيمنبادراياإلىنسبةوالبادرائي.البارزاني:أ(

.(571و88)الخلافةوبلدان(1/316)الشافيالدليل.خراسانإلىالمتجهالطريقجنوبتقع

حين.إلى:ب(
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ثم،الحلبي،العديمبنأحمدبنعمر)2(الدينكمالبنالرحمنعبد)1(الدينمجدالقضاةقاضي

.)3(الحنفيالدمشقي

،أخلاق)5(وكرمإحسانله،رئيسابنرئيسأوكان،بدمشقعطاء)4(ابنبعدالحنفيةقضاءولي

ربيعفيبدمشقبجوسقه.)6(توفي،وليهحنفيأولوهو،الكبيرالقاهرةبجامعالخطابةوليوقد

.الزيتونغربيالقبليالشرفعلىالحريريزاويةعندأنشأهاالتيبالتربةودفن،السنةهذهمن7(الآخر

الحنابنالحسنأبوالدينبهاءالصاحباللهعبدبن)9(سليمبنمحمدبنعليالحنا)8(ابنالوزير

.المصريالوزير

رأيذاوكان،جدجدوهو،القعدةذيسلخفيتوفيأنإلىالسعيد(01)وولدهالظاهرالملكوزير

الأمراءعلىمكارموله،وأمرهرأيهعنإلاالأمورتمضيلا،الظاهريةالدولفيتمكنذاوتدبيروعزم

السعيدية.الدولةفيصودروقد،الصحبةوزيرالدينتاجابنهوكان،الشعراءامتدحهوقد،وغيرهم

مجدشاكرأبيبنأحمدبنعمربنأحمدبنمحمد)12(اللغويالظهيرابن)11(الدينمجدالشيخ

الظهير.بابنالمعروفالحنفيالإربلياللهعبدأبوالدين

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

)11(

)12(

والعبر(936)والإشارة(15341/)الإسلاموتاريخ(3603/)الزمانمراةذيلفي-العديمابن-ترجمة

والنجوم(2386/)المضيةوالجواهر(18102/)والوافي(282)الأعلامبوفياتوالإعلام(5315/)

(1/466)المحاضرةوحسن(2925/)والدارس(1/304)الشافيوالدليل(28وه282-7281/)الزاهرة

.(7462/)الذهبوشذرات(492-4/394)السنيةوالطبقات

.066سنةوفياتفىترجمتهتقدمت.خطأ؟الدينجمال:ط

الحنفي.ثم:أ

.الجزءهذامن673سنةوفياتفيترجمتهوتقدمتمحمدبناللهعبدهوعطاءابن

.أخلافكرمله:أ

.الأولربيعفيستةبحر:ب

وفاته.وكانت:ب

والعبر(936)والإشارة(15344/)الإسلاموتاريخ(386-3384/)الزمانمراةذيلفي-حناابن-ترجمة

الشافيوالدليل(7285/)الزاهرةوالنجوم(376/)الوفياتوفوات(2103/)والوافي(5315-316/)

.(562-7462/)الذهبوشذرات(2612/)المحاضرةوحسن(7694/)

.اللاموكسرالسينبفتحبخطهالذهبيقيدهوقد،تصحيفوهو؟سليمان:أ

.ولدهثمالظاهرللملكوزر:ب

محمد.:ط

والعبر(368)والإشارة(51/345)الإسلاموتاريخ(504-3386/)الزمانمراةذيلفي-الظهيرابن-ترجمة

-7283/)الزاهرةوالنجوم(54-352/)المضيةوالجواهر(282)الأعلامبوفياتوالإعلام(5316/)

.(7626/)الذهبوشذرات(1/37)الوعاةوبغية(2587/)الثافيوالدليل(285
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ليلةبهاتوفيحتىبهاوأقامبالقايمازية)1(ودرسبدمشقأقامثم،وستمئةثنتينسنةبإربلولد

يدلهوكانت،واللغةالنحوفيبارعاوكان،الصوفيةبمقابرودفن،الآخرربيععشرثانيالجمعة

الخفيف،منأ:)3(قولهشعرهفمن،رائقوشعر،مشهورديوانولهالنظمفي)2(طولى

ذهابهسريععمرهومدىمابهالمماتإلىحيئكل

)4(حسابهيوفىوحدهواقفأفرداسيحشرقبرهمنثم

)5(انكبابه-ويحه-الحرصوعلىوشهيدلهسائقمعه

)6(خرابهقريبعنمايبنيثمبقاءداروهيالداريخرب

وملابه)7(طيبهيلهيهكيفغريقالترابفيوهوعجبا

أوصابه)8(أوصالهحلت-ع!وإننقصأيزيديومكل

إيابهيرجىلاالسيردائمركمثالدهر)9(مراحلفيوالورى

)01(لبابهمنهاللبيبونصيبزادخيرالتقىإنفتزود

)11(وشبابهصلاحهفيشيبهبصدقيقضيمنالعقلوأخو

)12(مصابهلديهشهدافيغدوص!النفهوىيستلذالجهلوأخو

متوليأوكان695سنةالمتوفىالنجميقيمازالدينصارمبناهاوقد.بالشكليناللفظةوتكتب.القيمازية:ب،أ(1)

(1572/)الدارسفيأخبارها.معالمهاوضاعتدرستولكنهاالقلعةشرقيتقعوكانت.الدينصلاحأعمال

.(168)الأطلالومنادمة(401)الطالبتنبيهومختصر

الطولى.اليدلهوكانت:ب)2(

بيتا.(411)منتتألفقصيدةضمن(493-03388/)المراةذيلفيالأبيات)3(

.المراةذيلفييردولم.وحدها:أعنالبيت(4)

.طفييردولم،الذيلقصيدةفيالثانيهوالبيتهذا)5(

عنمايثنيوهو:الذيلوفي،قريبعمامايبنيثم:وط،قليلعمايبنىوهي:وب،قليلعمايبنىثم:أ)6(

يصحح.أنيجبتحريفوفيها؟خرابهقليل

الذيل:فيالبيتورواية،وطلابهطيبه:أوفي،وعلابهطيبه:طوفي،وسلابهطيبه:بفي)7(

وملابهطيبهيلهيهكيفكالخلوقالطيبمنضربهو

.(ملب)القاموس.عطر--كسحابالملابلأنبشرحهاختلطالبيتأنويبدو.الوزنمختلوهو

أوصابه.أوصالهخلت:الذيلفي)8(

بها.الوزنيستقيمولا؟براجلوالورى:أ()9

لبابه.فياللبيبويصيب:الذيلفي(01)

.الوزنمختلوهو،وشبابهصلاحهفيشيبته:ط،وشبابهمشيبهفيعمره:أ(11)

فييصلحهأنالمحققحاولتحريفوهو،إصابهلديهشهدافيغدو:الذيلوفي،مصابهعليهسهلأفيغدو:أ)12(

.للوزنيتنبهولم.صابه:الظاهر:فقالالهامش
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شعرهمنكثيراشيئا)2(الدينقطبالشيخأوردوقد،بيتاوخمسينمئةمن)1(قريبةجداطويلةوهي

الرائق.الفائقالحسن

بنعليبنالحسنبنإسرائيلبنالخضربنإسرائيلبنسؤاربنمحمد)3(الحريريإسرائيلابن

الدمشقي.الشيبانيالمعاليأبوالديننجمالحسينبنمحمد

أبيبنعليالشيخوصحب،وستمئةثلاثسنةالأولربيععشرثانيالإثنينيوماضحىأفيولد

الدينشهابالشيخمنقبلهالخرقةلبسقدوكان،عشرةثمانيسنةفي،الحريريالبسري)4(منصوربنالحسن

بنخالدمعالشامقدمواأهلهأنيزعمإسرائيلابنوكان.خلواتثلاثفيأجلسهأنهوزعم،)5(السهروردي

يشيرماونظمهكلامهفيولكن،النظمفيبارعا،الشعرصناعةفيفاضلاأديباوكان،دمشقفاستوطنواالوليد

بحالهأعلموالله،الحريريوشيخه)7(الفارضوابن)6(عربيابنطريقةعلىوالاتحادالحلولمننوعإلىبه

بتربةودفن،سنةوسبعينأربععن،السنةهذهالاخرربيعمنعشرالرابعالأحدليلةبدمشقتوفي.أمرهوحقيقة

عليالشيخيديهعلىتخرجالذي)8(المغربلعليالشيخشيخرسلانالشيخوكان،القبةداخلمعهرسلانالشيخ

الطويل،منأ:)9(قولهشعرهفمن،إسرائيلابنشيخالحريري

عائد؟بالسفحالخالذاتعهدفهلعائدالشوقلاعجمنعادنيلقد

شاهد؟وهوالدجىشابلمنفردتعتليالفردبالأجرعنارهاوهل

واحدوالمدامةهواهافذكريحديثهاأديراسعدىمننديمي

أكابد)01(مالهاحبيفيجلكمامحاسنارقتالأطرافمنعمة

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

ب:قريب.

.(504-3388/)الزمانمرآةذيلفيالخبر

وفياتإلىوالإشارة(15347/)الإسلاموتاريخ(432-3504/)الزمانمراةذيلفي-سوارابن-ترجمة

7282/)الزاهرةوالنجوم(5282/)الأعلامبوفياتوالإعلام(317-5631/)والعبر(368)للذهبيالأعيان

.(7662/)الذهبوشذرات(2626/)الشافيوالدليل(28وه283-

.الجزءهذامن645سنةوفياتفيترجمتهتقدمت

.الجزءهذامن632و063سنةوفياتفيترجمتهتقدمت

.الجزءهذامن638سنةوفياتفيعربيابنترجمةتقدمت

.الجزءهذامن632سنةوفياتفيالفارضابنترجمةتقدمت

.الجزءهذامن645سنةترجمتهفيذكرهتقدمالحريريشيخهو

.(3604/)المرآةذيلفيسبعةالأبيات

وأثبت،الوزنمختلةالأخيرةوالرواية.أكابدماحبهافيليحلى:طوفي،أكابدمالهاحبيفيليحلى:أفي

.المراةذيلفيماتوافق:وهي،برواية
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القلائدعليه)2(جالتماوللشمسخمارهاعليهلاثت)1(مافللبدر

)3(
الرمل،منأ:وله

الفكربحرفييسبحذاهلاالسهربالنومالمعتاضأيها

الظفرعقباهفالصبرواصطبرمالكهإلىالأمرسقم

بالعبر)4(تأتيالأيامإنمافرجمنآيساتكوننلا

الكدروقتفييحدثوصفاالصفاوقتفييحدثكدز

سرساءومهماأهليهسرمرةدهزساء)5(ماوإذا

للقدرأسيرأنتإنماأقدارهفيربكعنفارض

علىوأصحابهالزملكاني)6(ابنالدينكمالالشيخسمعهاحسنةطويلة!لمجي!النبيمدحفيقصيدةوله

عنه.الأعففأحمدالشيخ

أولها:التيالمطولةالداليةقصيدتهفمنها.كثيرةأشعارااليونيني)7(الدينقطبالشيخلهوأورد

الطويل،منأ

وحشديعليهعذاليوأرغمبموعدي)9(جهراأهواهمنلىومى .)8(

يتعودلمبالوصلمغرمعلىمطولا)11(المزارشط)01(علىوزار

الصديقلبيإلمىأهدىمابردوياجمالهلعينيأهدىماحسنفيا

مقصدينجحوياآمالينيلوياوصالهببشرىأحلاميصدقويا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(لوثاالقاموس.العمامةعصب:اللوث

تحريف.وكلاهما؟..حالتماوللشمس...لانتمافللبدر:المرآةذيلفي

.(3414/)المرآةذيلفيالأبيات

.بعنهانوما.بالغير:المرآةوذيل،ب،أفي

تحريف.وكلاهما؟سرشاءمهما...شاءماإذ:المرآةذيلفي

الجزءمن727سنةوفياتفيترجمتهسترد.زملكاخطيبالواحدعبدبنعليبنمحمدالزملكانيبنالدينكمال

.الكتابهذامنالتالي

.(432-3654/)المرآةذيل

.الوزنبهايستقيمولا؟وافي:ط

.المرآةذيلعنهناوما.لموعدي:الأصولفي

شحط.:والذيلب

تطولا.:المراةذيل
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

الجمالمشاهدفيوصل4

مجددبسعد)2(أوسعيدبجدلباطنيتجلىإذوجوديأ

بموجدي)13(جمغاكفايعلقتوقدوأهلهالوجودعشقليحقلقد

:،)4(قالأنإلىفأطالتغزلأثم

مشهدكلفيبالرمزوسامرني)6(شاهل!كلعلىليتجلىفلما)5(

المبددالجمالأسراروطالعتترفعاالجمالتقييدتجنبت

مقيدسماعمنلمثليوحاشابدؤهمنهمطلقاسماعيوصار

معبدلحنلهمسموعكلوفيشاهدلقلبيمشهودكلففي

الجمالمشاهدفيوصل

جميعهاالجمالبأوصافأراه

غادةالمعاطفهيفاءكلففي

شعرهليلفيلاحبدركلوفي

مهفهفقدكلاعتناقيوعند

والحلاوالطيبوالياقوتالدروفي

لناظريراقتالأثوابحللوفي

والغناوالسمعوالريحانالراحوفي

)9(والندىوالزهروالأنهارالدوحوفي

المبعدللحلولاعتقادبغير

أغيدالسوالفمصقولكلوفي

أملدالعطفمائسغصنكلعلى

المبردكالرحيقرضاباورشفي

المقلدلدنالطرف)7(ساجيكلعلى

ومورد)8(مذهبمنبزبرجها

المغردالحمامترجيعسجعوفي

مشيدوقصبربستانكلوفي

أ:

في
روا

عن
قبل
في
في

تخلى.

.الوزنيستقيمولا؟وبسعد:الذيل

التالي:النحوعلىوهيالمراةذيلفيالوزنمختلةالبيتية

بموجدتيجميعابكفيعلقتوقدوأهلهعشقليحقلقد

وحدها.:ط

بيتا.(28)المراةذيلفيالبيتهذا

.الوزنبهايستقيمولا؟سامرني:الذيل

شاجي.:المرآةذيل

ومعمد.:المراةوذيل،

.والندوىوالروح:المراةوذيل،



وفيا

وفي

وفي

وعند

وعند

وفي

وفي

لعلويةالمظاهرا

الندينوارهاالشمسنور)2(يضاحكسمائها)1(تحتالفيحاءلروضة

مبردصفحةالريحجعدته)3(وقدحكىإذاالغديررقراقصفو

مقصدكلمنالفرقأهلتمكنالتيوالغفلةوالأفراحاللهو

المنضد)5(الثماربأنواعبهيجمجلسكلفيالشربانتشاء)4(

المجذدالرياشوإظهاروعيدجمعةكلفي(الناس)اجتماع

المتأودالقنا)6(أعطافمثلوفيبالوغىالمشرفياتلمعان

مطردكلفيالريحوفدتسابقانبرتإذاالعتاقالأعوجيات

)7(العلويةالمظاهر

نورها)8(برجفيوهيتحكيالشمسوفي

تمهليلةالأفقبدرالبدروفي

كأنهادجاهازانتأنجموفي

همودهابعدالأرضروىالغيثوفي

سحابهفيموهنا1(يبدو)البرقوفي

عسجدمراةالشرقيالأفقلدى

ممردصرحمثلسماءجلته

زبرجدبساطفيلآلينثار

منجدبعدمتهئمنداه)9(قبال

مجرد)11(حسامأوثغركباسم

(21)المعنويةالمظاهر

:قالثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

سمائها.غب:الذيلفي

تضاحك.:والذيل،:ب،أفي

جعلته.وقد:الذيلفي

.انتشار:ط

منضد.:والذيلب،أفي

.المتأودالفتى:المرآةذيلفي

.أالنسخةمنالعنوانسقط

نورها.تبرجفيتجليالشمسوفي:المراةذيلفي

.قتال:أ

.يغدو:أ

.محددحسامأوثغراكباسم:الذيلفي

.صغيرةعناوينبدونأفيمتصلةالأبيات
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

المظاهر

داوسرعةالخطابتنميقحسنوفي

لسامعراقتالأشعاررقةوفي

جفوةبعدمنالوصلعيدعودوفي

محبهشكوىالمعشوقرحمةوفي

الندىإلىالكريمأريحياتوفي

وأنسهمالعارفينبسطوحالة

بها(التي)الكتابآياتلطفوفي

:قالثم

ال!ا!ر

مظاهزالجلالأوصافكذلك

وسمتهالجليلالقاضيسطوةففي

طيشهحالةالغضبان4حدةولمحي

مديرهاجاز)6(الصهباء)5(صولةوفي

داتقسمااللذينوالبردالحروفي

بشرها)9(النفوستسليطسروفي

الفضايستغرقالغاراتعيثروفي

تحريف.وهو؟المجرد:والذيلبفي

تحريف.وكلاهما؟تبسم:الذيلوفي،تقسم:أفي

.الممرد:ط

...جلدةوفي:المراةذيلفي

.سورةفي:والذيلب

.حاز:أ

يبس.وفي:الذيلفي

مجسد.:والذيلأ

ونشرها.:المراةذيلفي

وفي.وتكحيلبالقضايشعرالعاداتعسروفي:ط

ويكحل.الفضايستعرفالغاراتعثروفي:المراة

لجلالية

المجود)1(الأنيقالخطوفيجواب

ومقصدمقصرمنبدائعها

المشردالطريدأحشاءأمنوفي

التوددعندالألفاظرقةوفي

سيدكلمنالعفوعاطفاتوفي

المقيدالسماععندوتحريكهم

التوعدبعدالوعدروح2تنسم

ل!لالية

ترددبغيرفيهاأشاهده

التمرد)3(الشديدالملكسطوةوفي

المسودالمهيبالقرمنخوةوفي

المعربدالنديمأخلاقبؤس)7(وفي

محسد)8(كلمإيلاموفي-مان

لمعتديالتعديوتحسينعلي

بإثمدمنه(الشمسعين))01(وتكحيل

ذيلوفي.وتكحلالقضايستعرفالعاداتعسروفي:



المظاهر

."موقفكلفيالخيلاصطداموعند

وبأسهالصؤول)3(الليثشدةوفي

وصالهبعدالمحبوبجفوةوفي

داوموقف)1(المشتالبينروعةوفي

اجتماعهمبعدالألاففرقةوفي

أنسهابعدأقفرتداركلوفي

داووحشةالبحارأمواجهولوفي

كلهابالفرائضقياميوعند

دالعزةالصلاةفيخشوعيوعند

بحجهمالحجيجإهلالوحالة

داوفترةالحلالتخليصعسروفي

المظاهر

داوظلمةالعذاب)14(آياتذكروفي

أرىفلاالكمالصافدأ)15(
و.ويبدو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

.مأزق:المراةوذيلب

.الوزنبهايستقيمولا؟يعثر:المراةوذيلط

.الهصور:المرآةوذيلب

مبلد.:أ

تحريف.وهو؟عذره:المراةوذيلب

عهد.:والذيلب،أ

:المراةذيلوفي،المسيب:بوفي،المسيء:ط

.لحراق:ب

معهددارسأونادليلوفي:الذيلوفي،معمد:ط

تحريف.؟بالمذاهب:الزمانمرآةذيلفي

.الأطواف:المراةذيلفي

.تحريفان؟للعيشوأعمالهم:ط

تحريف.؟فرقدكلفي:أفي

.المرآةذيلفيالبيتيردولم.ذكرياتوفي:ط

.وتبدو:أ

خ!!السة

المنضدبالوشيجفيهتعثر)2(

منكد)4(بالسقامعيشوشدة

مؤكدوعد)آ(بعدمن)&(غدرهوفي

مكمدالجوانحلحران)8(!داع

مبددوشملتشتيتكلوفي

مشهد)9(وداربالطللوفي

مزبد(ابالمزاييب)لاوسيل!فار

التعبدلسرتسليموحالة

التهجدعند)11(الإطراقوفيحناجى

فدفد)13(كلفيللعيس)12(وإعمالهم

المتعبدالناسكلقلبحلال

الكمالية

المتزهدالناسكوقبضحجاب

رديولاقبيحاشيئابرؤيته

المشيب.

.تتحريفاوفيها؟
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)1(

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

)01

)11

)12

)13

)14

المظاهر

كمحسنإليليمسيءفكل
ه،-ص.)2(.

ووحشةأنسبينعندي!رو

وفترتيوصوميإفطاريوسيان

خالعاالخمرحانةفيتارةأرى

مشرببالحقيقةلسريتجفى

وتحققت(بي)الأوطانتعمرت

قلبأجمعالأشياءعلىوقلبي

لراهبوديرأوثانفهيكل

قهوة)8(وحانة)7(غزلانومسرح

)9(حكمةومفتاحعرفانوأسرار

لكاعبوخدر)11(لضرغاموجيش

جميعهاعنديالأضدادتقابلت

صورةالمراتبتقريروأحكمت

)14(موقففيهوليإلاموطنفما

:المراةذيلفي

لكمالية

كمرشد)1(إلي(اليمضلوكل

ومبعدومدنوإظلامونور

تهجدي)3(وادعاءونوميوجهدي

مسجد)4(حنيةفيوطوراعذاري

مسرمدبكشفممزوجفوقتي

ومشهديبعينيعنديمظاهرها

موردكلعلىمقسوم)5(وسري

)6(معبديوقبلةلنيرانوبيت

أسعدومطلعأزهاروروضة

تبلد1()وفيضوجدانوأنفاس

لمهتديونور)12(حيرانوظلمة

ص55-)13(.
مجتديومنحةمجهود

مورديالتفردعينومنومعنى

التفردبحققامتقدمعلى

كمرشدإليمضلوكلكمحسنإليئبيمسيءفكل

الرواية.بهذهالوزنيستقيمولا

فرلتى.ولا:المرآةذيلفي

.وتهجديوادعأ:الذيلوفي

معبد.:يللذوا،:ب،أ

وشربي.:طوفي.مقلبجمعالأشياءمعوقلبي:ب،أ

.مسجدي:والذيلب،أ

.لغزلانومر!:والذيلب،أ

.قهوةوخانة:المرآةذيلفي

حكمة.وإسراجعرفانومنبع:المراةذيلوفي،حكمةوأسرارعرفانومنبع:ب

تبلد.وقيظ:المراةذيلفي

تحريف.وهو؟لكاتبوحذر:المرآةذيلفي

تحريف.وهو؟جيران:ط

بها.الوزنيستقيمولا؟كمحبة:المراةذيلفي

مقصد.فيه:المراةذيلفي
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محمدحبالمنبحبل)1(علقتوقدبهاالأنامفتإنغروفلا

المرددالسلامتحياتبروحدائماتشفعاللهصلاةعليه

الحلي.الأسديالديننجيبالعودبنالحسين()3(بن)القاسمأبوالرافضي)2(العودابن

حسنوكان،كثيرةعلومفيومشاركةفضيلةلهكانت،أنفسهمفيوعالمهموإمامهمالشيعةشيخ

وثمانينإحدىسنةولد.جيدشعروله،بالليلالتعبدكثيروكان،النادرةلطيف،والمعاشرةالمحاضرة

وسرائرهمعبادهبأحوالأعلموالله،سنةوتسعينستعنالسنةهذهمنرمضانفيوتوفي،وخمسمئة

ونياتهم.

وستمئةولللبميرثما!3للدنةخلت5ث!

قبلها.التيفيالمذكورانهماوالسلطانوالخليفةالأحديومأولهاكان

كلها:الممالكبينالخلفوقعأنهوذلك،عجيبةأمورالسنةهذهفياتفقوقد

كثير.خلقمنهمفقتلواقتتلوابينهمفيماالتتاراختلفت

الفرنجوكذلك،بعضابعضهموقتل،بعضعلىبعضهموصال،السواحلفي)4(الفرنجواختلفت

.واقتتلوافاختلفوا،وجزائرهاالبحورداخلفيالذين

.شديداقتالابعضفيبعضهاالأعرابقبائل)5(وقتلت

.ساقعلىبينهمالحربوقامتالحوارنة)6(منالعشيربينالخلفوقعوكذلك

بعثلماالظاهربنالسعيدالملكالسلطانأنبسببالظاهريةالأمراءبينالخلفوقع)7(وكذلك

منوتمكنوا،الخاصكيةمعوالانبساطواللعباللهوفيوأخذبدمشقبعدهأقامسيسإلىالجيش

علقت(وقدغلا..غروولا):المرآةذيلوفي.غلقتوقدجميعهم:طوفي؟علقتوقدعلابها:ب)1(

.الوزنمختلةالثانيةوالرواية

.(بشار)(51/381)الإسلامتاريخمن967سنةوفياتفيوالذهبي(3434/)الزمانمراةذيل:فيترجمته)2(

.(بشار)ترجمتهمصادرمنالحاصرتينبينما)3(

السواحل.فيالذين:ب(4)

قبائل.واقتتلت:ب،أ)5(

بعض.علىبعضهمالحوارنةفيالعشير:ب)6(

وقع.وهكذا:ب)7(
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الذينالعساكر)1(بطريقوأقامواوفارقوهونابذوهمنهمطائفةفغضبت،الكبارالأمراءعنهوبعد،الأمور

السعيد،الملكعلىقلوبهمشعثوااجتمعوافلماإليهمالعساكرفرجعت،وغيرهمسيسإلىتوجهوا

فيالملوكهمةوإنما،لاأويلهوسيلعبأنلهينبغيلاالملك:وقالوا،عليهالجيشخواطرووحشوا

الملوكلعبفإن،قالوافيماوصدقوا.أبوهكانكما،حوزتهمعنوالذبالآخرةومصالحالعدل

إبعادفيالجيشراسلهثم.الرعيةوفساد،الملكوخرابالنعمزوالعلىدليلوغيرهموالأمراء

ذلكيمكنهلاكانأنهوذلك،)3(يفعلفلم،أبوهكانكماإليهوالنهىالأحلامذويودنوعنهالخاصكية

العبور)4(يمكنهمأولم،الصفرمرجقاصدينوسارواالجيشفركب،وكثرتهمالخاصكيةشوكةلقوة

فتلقوهاإليهمأمهالسلطانأرسلر!(الصفربمرجكلهماجتمعوافلما،شرقهامنأخذوابلدمشقعلى

ولدهاعلىشروطاواشترطوافأجابوها،الأموروتصلحلمتتألفهمفأخذت،يديهابينالأرضوقبلوا

الديارإلىالعساكرفسارت،ذلكمنالخاصكيةتمكنهولمبهايلتزملمإليهرجعتفلما،السلطان

إلىوسبقوهيلحقهمفلم،وانفراطهاا"!!تفاقمهاقبلالأمورليتلافىخلفهمالسلطانفساق،المصرية

الجيشمنطائفةفيوركب،فيهافحصنهمالكركإلىوثقلهوأهله!بر(أولادهأرسلكانوقد،القاهرة

منفقتلوقاتلوهعنهاصدوهمنهااقتربفلما،المصريةالديار)01(إلىوالخاصكيةمعهبقوا)9(الذين

فما،11(الأمرليسكنالجبلقلعةفيوأدخلهالصفوفبهفشقالأمراءبعضفأخذه،يسيرنفرالفريقين

وأحوالطويلةخطوبوجرت،الماءعنهاوقطعواالقلعةحينئذفحاصروا،نفوراإلاذلكزادهم

حينئذ-إليهالمشاروهو-الصالحيالألفيقلاوونالدينسيفالأميرمعذلكبعدالحالاتفقثم.صعبة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)11(

واللهواللعبفيوأخذسيسإلىالحبيسبعثحينبدمشقأقامالسعيدالملكالسلطانأنذلكوسبب:ب

فغضبت.الكبارالأمراءغنةوبعدالأمورمنوتمكنواالخاصكيةمنوالانبساط

خواجهاووحشواالسعيدالملكعلىشعثوابهمسيسمنالراجعينالعساكراجتمعتفلماإليهمفارجعوا:ب

وكثرتهم.شوكتهمهفوةذلكيمكنهلاوكانيقبلفلمعنهالخاصكيةإبعادفيالجيشفراسلهعليهالحبس

وذلك.يقبلفلميفعلأبوهكانكماإليهوالنهيالاحتلامذوي:أ

.أمعفيهاتفقتوماالفائدةفيهماإلامعهأذكرلمالنوعهذامنخلافات:فيبوقعتوقد.يعبرواولم:ب

.أفيالحاصرتينبينمايردلم

تتلاقهم.:ب

تفاقمه.قبل

وثقله.أهله:ب،وثقلهوأولادهأهله:أ

.اقتربفلمامعهسبقواالذين:ب

.الديارقاصد:أ

له.الأمرليسكن:ب



947سلامشالعادلالملكأخيهليةوتوالسعيدأ!لكاخلع

خضر،الديننجمأخوهصحبتهفيويكون،والشوبكبالكركويتعوضالملكالسعيدالملكيترك(أن)1

أتابكه.قلاوونالدينسيفالأميرويكون،سلامشالدينبدرالصغير)2(أخيهإلىالمملكةوتكون

سلامشالعادلالملكأخيهوتوليةالسعيدالملكخلع

عشرسابعفيالعدلدارإلىالقلعةمنالسعيدالملكالسلطاننزلذكرناماعلىالحالاتفقلما

مننفسهالسعيدفخلع،والعقدالحلأوليمنوالدولةالقضاةوحضر،الآخرربيعوهو،3(الشهز

يومئذوعمره،العادلبالملكولقبسلامشالدينبدرأخاهوبايعوا،بذلكنفسهعلىوأشهدهمالسلطنة

ورسمتالخطباءلهوخطب،الصالحيالألفيقلاوونالدينسيفالأميرأتابكهوجعلوا،سنينسبع

ووضع،مكاتيببذلك)5(وكتبت،الشوبكخضرولأخيه،الكرك(لأخيهالحوجعل،باسمهماالسكة

عليهحلفماعلىلهمبالتحليفالشامإلىالبريديةوجاءت،ا،6(بذلكخطوطهموالمفتونالقضاة

ذإ(نائبهاكانو)،نائبهاعندبالقلعةواعتقلالظاهريالشامنائب/!(أيدمزالأميرومسك.المصريون

الشامنيابةعلىوجاء،وحواصله)8(الشامنائبأموالعلىوأحيط،الدواداريسنجرالدينعلمذاك

وعاملوهالناسوعظمهالسادةبدارفنزل،مكينوتحكم،عظيمةأرلهةفيالأشقرسنقرالدينشمسالأمير

الدينصدرالقضاءوولوا،والمالكيوالحنفيالشافعيالثلاثةمصرقضاةالسلطانوعزل،الملوكمعاملة

إنماوكأنهم1()0رزينبنالدينتقيوهو،الشافعيعنعوضاالأعزبنتبن)9(الدينتاجالقاضيبنعمر

أعلم.واللهالسعيدالملكخلعفي(1)1توقفلأنهعزلوه

.يتركأنعلى:ب(1)

أخيهما.إلى:ب،أ2()

.المذكورالشهر:ب)3(

للسعيد.:ب،أ(4)

وكتب.:ب(5)

الأمر.منكانمايصفونبذلك:ب)6(

أيدمر.الدينعزالأمير:ب)7(

وحواصله.أموالهعلىوأحيط:ب)8(

الأعز.بنتبنالوهابعبدالدينتاج:ب)9(

هذامن068سنةوفياتفيترجمتهسترد.الحمويالعامريموسىبنرزينبنالحسينبنمحمدهورزينابن(01)

الله.شاءإنالجزء

السعيد.الملكقضيةفيتوقفوالكونهم:ب،توقفلكونه:أ(11)
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الأشقرلمسكترسلقخة-الصالحيقالأوونالمن!يمورالملكبيعة

الصالحيقلاوونالمنصور)1(الملكبيعة(ذكرأ

الملكوخلعوامصرمنالجبلبقلعةالأمراءاجتمعرجبمنوالعشرينالحاديالثلاثاءيومكانلما

خلععندالشرليسكنصورةبايعوهقدكانواوإنما،)3(التبنمنوأخرجوه،الظاهرابنسلامش)2(العادل

،المنصورالملكولقبوه،الصالحي)4(قلاوونالمنصورالملكبيعةعلىاتفقواثم،السعيدالملك

معيحلفلمالأشقرسنقرالدينشمسالأميرأنوذكر،وحلفواالأمراءفوافقدمشقإلىالبيعةوجاءت

الظاهر.عندمنهأعظمأنهيرىكانلأنه،المنصورمنحسدداخلهوكأنه،وقعبمايرضولمالناس

الأموروجرت،باسمهالسكةوضربت،والشاميةالمصريةا)5(الديارفياالمنابرعلىللمنصوروخطب

برهانالوزارةعنفعزل،بذلكالبلادسائرفيمراسيمهونفذتووئىفعزل)6(رأيهبمقتضىاالبلادفيا

بالديارالإنشاءديوانوصاحب،السركاتب)8(لقمانبنالدينفخرمكانهوولى)7(السنجاريالدين

المصرية.

الظاهرالملكابنالسعيدالملكتوفيالسنةهذهمنالقعدةذيمنعشرالحاديالخميسيوموفي

محفةفيالشامنائبكانالذيأيدمرالأميرحملوفيها.تعالىاللهشاءإنترجمتهذكروسيأتي،بالكرك

.9(مصربقلعةواعتقل،القعدةذيأواخرفيفدخلها،المصريةالديارإلىلحقهلمرض

بدمشقالأشقرسنقرسلطنة،ذكرأ

دار1(من)0الأشقرسنقرالدينشمسالأميرركبالقعدةذيمنوالعشرينالرابعالجمعةيومكانلما

.كانلماقلاوونالمنصورللملكالبيعةذكر:ب(1)

سلامش.الدينبدرالعادل:ب)2(

(2134/)المقريزيخطط.المطريةمنقريباالقاهرةخارجيقعالتبنومسجدتحريفوهو؟البين:الأصولفي)3(

.(7691/)لنجوموا

.قلاوونالدينسيفبايعواثمالسعيدالملكخلععندالأمرليسكنوا:ب()4

وحدها.:طمن()5

وحكمه.رأيه:ب()6

هذامنآ8آسنةوفياتفيترجمتهسترد.القضاةقاضيالدينبرهانالسنجاريعليبنالحسنبنالخضرهو)7(

.الجزء

الله.شاءإنالجزءهذامن396سنةوفياتفيترجمتهسترد،الدينفخرأحمدبنلقمانبنإبراهيمهو)8(

بالقلعة.واعتقل:ب()9

.السعادةداردارهمن:ب(01)
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يليالذيالقلعةبابوقصد،)2(مشاةوالجندالأمراءمنجماعةيديهوبينا(العصمالك!لاةبعدالسعادة

الكامل،بالملكولقب،السلطنةعلى)3(فبايعوهالأمراءواستدعىالقلعةودخلمنهفهجم،المدينة

والأعيانوالعلماءبالقضاةاستدعىالسبتيومأصبحفلما،بذلكبدمشقالمناديةونادت)4(بالقلعةوأقام

وأرسل،والعسكرالأمراءبقيةلهوحلفوحلفهم،بالقلعةالدرداء)5(أبيمسجدإلىالبلدورؤساء

ولمنوابهفتسلمهاالشوبكإلىالمنصورالملكوأرسل،الغلاتوأخذالأطرافلحفظغزةإلىالعساكر

خضر.الديننجميمانعهم

الغربية.)8(الناحيةمنالنسرقبةفيأضلاع)7(خمسةجددت:وفيها)6(

.(01)التكريتيتوبةالدينتقيووليهابدمشقالوزارةمن)9(القيسرانيبنالدينفتحعزل:وفيها

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

حسينبنعساكربنإبراهيمبنعليبنغانمبنأحمدبنالسلامعبد)11(الواعظغانمبنالدينعز

المقدسي.الأنصاري(محمد)12أبوالدينعز

لهأوردوقد،وأمثالهالجوزيابنمنوالعلىنسجالذي،الفصيحالشاعرالمفلقالمطبقالواعظ

المعظمة،الكعبةتجاهمرةتكلم،الناسعندقبوللهوكان،مليحةكثيرةحسنةأشياء)13(الدينقطب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

العصر.بعد:أ

.مساءوالجند:ب

فبايعوهم.الأمراءواستدعىفدخلهامنهفهجم:ب

بها.وأقام:ب

وأوالسنجقداريةالعصرونيةبينويصلالقلعةشمالفيحديثاشقالذيالطريقعلىالدرداءأبيمسجداليوميقع

للمصلين.مفتوحاطويلةلفترةوكان،الآنمغلقوهو.الزرابلية

السنة.هذهوفي:ب

.(411/)الزمانمرآةفيوالخبر،أربعة:ط

الغربية.ناحيتهافي:ب

ابنالمخزوميالقرشيصقربننصربنمحمدبنخالدبنأحمدبنمحمدبناللهعبدمحمدأبوالدينفتحالوزير

والأخير.التاليالجزءمن307سنةوفياتفيترجمتهسترد.القيسراني

نإالجزءهذامن896سنةوفياتفيترجمتهسترد.التكريتيتوبةبنشجاعبنمهاجربنعليبنتوبةالدينتقي

الله.شاء

بوفياتوالإعلام(15363/)الإسلاموتاريخ(413/)الزمانمرآةذيلفي-الواعظغانمبنالدينعز-ترجمة

.(1/214)الشافيوالدليل(7632/)الزاهرةوالنجوم(5132/)والعبر(283)الأعلام

وتحريف.نقصوفيها؟أحمد:ط

في=أورداهالشريفالحرمفيوخطبته(15-441/)المرآةذيلفيالدينقطبأوردهادمشقفيألقاهاالتيالخطبة
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منالعجيلوابن،العيددقيقبنالدينتقيوالشيخ)2(الفزاري)1(الدينتاجالشيخالحضرةفيوكان

الشيخالمجلسهذانقل.وأحسنفأبلغوخطبوأفادفأجاد،والعباد)3(العلماءمنوغيرهماليمن

.)5(وسبعينخمسسنةفيكانوأنه،)4(الفزاريالدينشرف

الملكالسلطانابنالمعاليأبوخان)7(بركةمحمدالدينناصر:الظاهرالملكبنالسعيد)6(الملك

.البندقداريبيبرسالدينركنالظاهر

له)8(ومشت،سنةعشرةتسعوله،بالملكلهبويعأبوهتوفيفلما،حياتهفيالأمراءأبوهلهبايع

الأخضرالميدانفيمعهميلعبفجعلالخاصكية)9(عليهغلبتإنهثم،السعادةعلىالأمرأولفيالأمور

يكونأنوأنفواذلك)01(الكبارالأمراءفأنكرت،لهمفينزلعليهالنوبةجاءتفربما،هوىأولقيلفيما

يقبل،فلمعليههوعماليرجعذلكفيفراسلوه،كأحدهمنفسهويجعل،الغلمانمعيلعبملكهم

فيوفاتهكانتثم.تقدمكمارجبأواخرفيقلاوونالمنصورالملكالسلطانوولوا،ذكرناكمافخلعوه

أولادفنوقد،أعلمفالله،سمإنهيقال،القعدةذيمنعشرالحاديالجمعةيومفيبالكركالسنةهذه

وستمئة،ثمانينسنةأبيهتربةفيفدفندمشقإلىنقلثم،بمؤتةقتلواالذينوأصحابهجعفرقبرعند

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

موته.قبلأنشأهمقالأ(423/)فيلهأوردكما،(402/)

.الجزءهذامن096سنةوفياتفيسباعبنإبراهيمبنالرحمنعبدوهوالفزاريالدينتاجترجمةسترد

بن.:للفظةضرورةولا.الفزاريبن:ط

.والعلماءالعبادمن:ب

بنإبراهيمبنأحمد-الفزاريالدينشرفترجمةوسترد.تحريفوكلاهما؟الدينتاج:طوفي،الدينتقي:أ

تعالى.اللهشاءإنالكتابهذامنوالأخيرالتاليالجزءفي507سنةوفياتفي-سباع

الله-رحمه-الفزاريضياءبنسباعبنإبراهيمبنأحمدالعباسأبوالدينشرفالشيخوحكى:الدينقطبقال

الخ....العجيلابنالأقطارعلماءمنالحجفيواجتمعوستمئةوسبعينخمسسنةفيحججت:قال

(5321/)والعبر(15366/)الإسلاموتاريخ(34-433/)الزمانمرآةذيلفي-السعيدالملك-ترجمة

.(7632/)والشذرات(7925/)الزاهرةوالنجوم

نأكما،بن:للفظةضرورةولا،خانبركةبنمحمد،الدينناصرخانبركةالظاهرالملكبنالسعيدالملك:ط

علىخانبركةسمي،النجومفيبرديتغريابنوقال.أثبتناماوالصواب،هنالهامعنىلاالأولى"خانبركة"

الخوارزمي.خاندولةبنخانبركةلأمهجدهاسم

ومشيت.:ط

غيرهمينالهلاماذلكمنوينالونوفراغهخلواتهفيإذنبغيرالملكعلىيدخلونالذينوهم:الخاصكية

وبلباسهمسيوفهميحملونوهموالنهاربالليلالملكمعويركبونوالإسطبلالقصرخدمةفيالنهارطرفيويحضرون

.(018-7917/)النجومهامش.الكامل

.وأنفواذلكمنوحموا:بوفي،وحموا:أفياللفظةهذهبعد
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كمايدهمنالمنصورفانتزعها،المسعودبالملكوتلقبخضر)1(الديننجمأخوهبعدهالكركوتملك

تعالى.اللهشاءإنسيأتي

وستمئةوسبميرتثللحللمنةكين5ث!

المنصورالملكمصروملكالعباسيأاللهبأمرالحاكموالخليفة،أيارثالثالخميسيومأولهاكان

أيضا.الشامبلادوبعض،الصالحيقلاوونالدينسيفأ

.الأشقر)2(سنقرملكهافقدوأعمالهادمشقوأما

الظاهر.بنالمسعود)3(الملكالكركوصاحب

والعراق،محمودالدينتقيالمظفرالملكبنمحمدالدينناصرالمنصورالملكحماةوصاحب

البلادمنذلكوغيروالاهاوماوخلاطبكروبلادوأذربيجانوإربلوالموصلوخراسانالجزيرةوبلاد

لهحكمولا،الدينركنبنالدينغياثفيهاولكن،أيضاأيديهمفيالرومبلادوكذلك،التتاربأيدي

الاسم.سوى

عمر.بنيوسفالدينشمسالمظفرالملكاليمنوصاحب

.)5(الحسنينميأبيالديننجمالشريفمكة)4(وصاحب

.)6(الحسينيشيحةبنجمازالدينعزالمدينةوصاحب

وبين)7(الميدانإلىالقلعةمنالأشقرسنقرالكاملالملكالسلطانركبالمذكورةالسنةمستهلففي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الملكأخيهبعدالمصريةالديارملكالبندقداريبيبرسالظاهرالسلطانبنالمسعودالملكالسلطانبيبرسبنخضر

.(1/288)الشافيالدليل.وسبعمئةثمانسنةتوفيأنإلىأمورلهووقعخلعثمالسعيد

الأشقر.سنقرالدينشمسالكاملالملكعليهافقداستحوذ:ب

الظاهر.الملكبنخضرالديننجمالمسعودالملك:ب

الشريف.الحرموصاحب:ط

مهديوأبونميأبوالديننجمالشريفإدريسبنقتادةبنحسنبنمحمدوهو،نميأبيبنالديننجم:طفي

.الكتابهذامنالتاليالجزءفي107سنةوفياتفيترجمتهسترد.الحسنيالمكي

أبيمنأخذهامكةأميرثمالنبويهالمدينةأميرالحسينيالدينعزالشريفمهنابنقاسمبنهاشمبنشيحةبنجماز

سنةتوفيأنإلىبهاواستمرالمدينةإلىوعادوستمئةوثمانينسبعسنةفيحكمهاماعنهابعدرحلثم،محمدنمي

.(275/)الكامنةوالدرر(8412/)والنجوم(1/052)الشافيالدليل.وسبعمئةأربع

الأخضر.الميدانإلىالمنصورةالقلعةمنالأشقرسنقرالدينشمسالكاملالملك:ب



هـ967سنةأحداث484

معه،ركابوالأعيانوالقضاة،الخلعوعليهم،)1(الغاشية،يحملوناالحلقةومقدمةالأمراءيديه

ملكمهنا)3(بنعيسىالدينشرفالأميرخدمتهإلىوجاء،)2(القلعةإلىرجعثمساعةالميدانفيفسير

إلىجاءوكذلك،الكامللهوقام،السماطعلىوهوجانبهإلىوجلس،يديهبينالأرضفقبل،العرب

شمسالقاضيولايةإلىالحلبيةالبلادتضافأنسنقرالكاملوأمر،بالحجازالأعرابملكخدمته

.)6(الدولةسنيابنمنوانتزعها)5(الأمينيةتدريسوولاه،)4(خلكانبنالدين

كثيفاجيشاإليهأرسلبالشامالأشقرسنقرأمرمنكانماالمصريةبالديارالمنصورالملكبلغولما

جيش)7(وصلحتىأيديهمبينوساقوهم،غزةإلىأرسلهقدكانالذيالأشقرسنقرعسكرفهزموا

الأربعاءيومفيوذلك،بالجسورةدهليزهيضربأن)8(الكاملالملكفأمر،دمشققريبإلىالمصريين

وانضاف،جزيلةأموالاوأنفقكثيراخلقاواستخدمهنالكفنزلمعهوبمنبنفسهونهض،صفرعشرثاني

حلبنجدة/وجاءته/،حجي)9(بنأحمدالدينوشهاب،مهنابنعيسىالدينشرفالأميرعربإليه

الجيشأقبلصفرمنعشرالسادسالأحديومكانفلما،بعلبكرجالمنكثيرةورجالحماةونجدة

إلىتقاتلواالفريقانوتقابلالجمعانتراءى(فلما)،الحلبيسنجرالدينعلمالأميرصحبةالمصري

عليهخامرولكن،جيداثباتاالأشقرسنقرالكاملالملكوثبت،كثيرنفرفقتل،النهارفيالرابعة

يسعهفلمأصحابهعنهوتفرق،وجه)11(كلفيانهزممنومنهمالمصريإلىصارمنفمنهم)01(الجيش

الرحبةبريةإلىبهمفسار،مهنابنعيسى)12(صحبةفي،يسيرةطائفةفيالمرجطريقعلىالانهزامإلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

بينتحملوسادةشكلعلىالمبطنالجلدمنقطعةوالغاشية.وتحريفنفصوفيها.الفاشيةالحلقةومقدموا:ط

.(74/)النجوموحاشية(47/)الأعشىصبح.والأعيادالمواكبفيالركوبعندالسلطانيدي

.المنصورةالقلعة:ب

سنةتوفي.العربملكفضلآلأميرالدينشرفالأميرربيعةبنفضلبنعضيةبنحديثةبنمانعبنمهئابنعيسى

.(1/015)الشافيالدليل.مهناالدينحسامابنهبعدهوولي683

.الجزءهذامن681سنةوفياتفيخلكانابنترجمةسترد

وفي(178-1/177)الدارسهـ.541سنةالمتوفىالطغتكينياللهعبدبنكمشتكينالدولةأمينبناهاالأمينية

بعضها.اختلسوقد.أهليةمدرسةإلىترميمهابعدتحؤلتوقداليومالحريرسوقفيتقع:67رقمالمنجدخطط

.الإسكانمقابلالمزةفيالزهراءجامعتحتيقومالذيالشرعيالمعهدعلىالاسمهذااليومويطلق:قلت

.الجزءهذامن068سنةوفياتفيالدولةسنيابنترجمةوسترد.خلكانابنبعدهفدرس:بفيبعدها

دمشق.منقريبأالمصريالجيشقدمحتى:ب

الأشقر.سنقرالكامل:ب

الله.شاءإنالجزءهذامنآ82سنةوفياتفيترجمتهسترد

عليه.الجيشخامر:ب

وجهة.:ب،أ

عيسى.الدينالأميرصحبةفي:ب
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عنهانهزمواالذينالأمراءبعثأثم،عندهمقامهممدةوبدوابهمبهموأقام،شعرمنبيوتفيفأنزلهم

ولمالقلعةنائبفراسل،()1(مغلوقةوهيدمشقظاهرفينزلوقد،سنجرالأميرمنأمانالهمفأخذوا

عنوأفرجالمنصورفتسلمهاالبلدداخلمنالقلعةوفتحت،النهارآخرمنالفرجبابفتححتىبهيزل

المنصوري)3(الدينحساملاجينوالأمير،بالجالق)2(المعروفالعجميبيبرسالدينركنالأمير

الملكإلى،)4(البريديةسنجروأرسل،الأشقرسنقرالأميراعتقلهمقدكانالذينالأمراءمنوغيرهم

الأشقر.سنقرطلبفيآلافبثلاثةسنجر)5(وأرسل،الحالبصورةيعلمونهالمنصور

الخانقاهعلوفيفاعتقلهالحلبيسنجرالأميرعلىليسلمخلكانابن)6(جاءاليومهذاوفي

)8(الدولةسنيبنالديننجمللقاضيورسم،صفرمنالعشرينالخميسيومفيوعزله،)7(النجيبية

طوائفعلىبالعتب)9(قلاوونالمنصورالملكمنكتابمعهمالبريديةجاءتثم،فباشرهبالقضاء

الدينحسامللأميربالشامالنيابةتقليدوجاء،)11(الأدعيةلهفتضاعفت،كلهم)01(عنهموالعفو،الناس

وأمر،السعادةدار)13(فيفرتبهالحلبيسنجرالدينعلممعهفدخل،المنصوريالسلحدار)12(لاجين

الدولة،سنيبنالديننجمليسكنهاالكبيرةالعادليةالمدرسةمنيتحولأنخلكانابنالقاضيسنجر

السلطانمنبكتابالبريدفجاءالصالحيةإلىعليهاوثقلهأهلهلينقلجمالافاستدعى،ذلكفيعليهوألح

خلعة(معهو)،المتقدمةخدمتهوذكر،عليهوالثناءوشكرهعنهوالعفوالقضاءعلىخلكانابنتقريرفيه

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

البلد،ظاهرفيالحلبيونزلالحلبيسنجرالدينعلمالأميرمنالأمانلهمفأخذواالمنهزمونالأمراءوبعث:ب

مغلودتى.والبلد

وانظر،الكتابهذامنوالأخيرالتاليالجزءمن707سنةوفياتفيترجمتهوسترد،تحريفوهو؟بالحالق:ط

الكثيرالمزاجالحادللفرساسم:التركيةباللغةالجالقوفيه(8227/)الزاهرةوالنجوم(1/402)الشافيالدليل

ساكنة.وقافمكسورةلامالألفوبعدالجيمبفتح:وجالق:(8228/)وفيه.اللعب

لاجين.الدينحساموالأمير:ب

.المنصورإلىالبريديةوركبت:ب

الحلبي.سنجرالحلبيالدينعلمالأميروأرسل:ب

.خلكانابنالقاضيجاء:ب

.(1171/)الدارسفيكماعينلهايبقولمالخانقاههذهدرست

الله.شاءإنالجزءهذامن068سنةوفياتفيالدولةسنيابنالديننجمترجمةسترد

وحدها.طعن

تحريف.؟عنه:ط(

.للسلطانالأدعيةفتضاعفت:ب(

.السلحداري:ط(

.خلكانبنالدينشمسللقاضيالحلبيورسمالسعادةبدار:ب(
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منوقعوبمابهالناسوفرح،وعظموه)1(فأكرموهالأمراءعلىوسلمالجمعةبهاوصلىفلبسها،لهسنية

عنهم.الصفح

السواحلإلىوسارمهنا)2(بنعيسىالأميرفارقطلبهفيالعساكرخرجتلمافإنهالأشقرسنقروأما

بلاطنس)3(وحصن،وحواصلهأولادهبهاكانوقد،صهيونمنها،كثيرةحصونعلىمنهافاستحوذ

ازدمر)6(الدينعزالأميرفيهاواستناب،وشيزر)5(بكاسوالشغر)4(،واللاذقيةوجبلةوعكاوبرزية

لماالتتار)7(أقبلتإذكذلكهمفبينما،الجيشمنطائفةشيزرلحصارالمنصورالسلطانفأرسل.الحاج

الشامومن،الشامإلىالبلادسائرمن)9(أيديهمبينمنالناسفانجفل،)8(المسلمينكلمةبتفريقسمعوا

سنقرجيشأنوظنوا،كبيراشيئا)01(ونهبوا،(كثيرا)خلقافقتلواحلبإلىالتتارفوصلت،مصرإلى

نأسنقرإلىكتبالمنصورأنوذلك،ذلكبخلافالأمرفوجدوا،المنصورعلىمعهميكونالأشقر

وإذا،وبينهمبينناالمسلمونيهلكلئلاعليهمنتفقأن)11(والمحصلحة،المسلمينإلىأقبلواقدالتتار

علىليكونبجيشهفخيمحصنهمنوبرزوالطاعةبالسمعسنقرإليهفكتب.أحدامنايدعوالمالبلادملكوا

الملكوخرج،التتارلقتالىمستعدينوبقوا)12(حصونهممننوابهونزلت،أجابطلبمتىأهبة

العساكر.ومعهالاخرةجمادى(أواخر)13فيمصرمنالمنصور

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

الحمد.ودلهأوطانهمفيوإقامتهمعنهمالصفحمنوقعمماالناسوفرحوعظموهفأكرمه:ب

مهنا.بنعيسىالدينشرفالأميرفاردتىطلبهفيالبريديةخرجتلمافإنهالأشقرسنقروأما:ب

مقابلالشامبسواحلمنيعحصنمهملةوالسينوالنونالطاءبضم-وبلاطنس.تحريفوهو؟بلاطس:ط

.(7892/)الزاهرةوالنجوم(1/478)البلدانمعجم.اللاذقية

وادبينهماجبلينرأسعلىبكاسلهايقالأخرىمقابلهاحصينةقلعةراءواخره،ثانيهوسكون،أولهبضمالشغر

.(474/وأ3352/)البلدانمعجم.أنطاكيةقربوهماكالخنددتى

،وبكاسالشغر:الصواب:بشارقال.مركباسموكأنهعطفبدون.بكاسالشغر:جميعاالأصولفيكذا

قلعةتقابلها..حلبنواحيمنقلعة،الكافبتخفيفبكاس"(1213/)الاطلاعمراصدفيالحقعبدابنقال

."منهماواحدةيفردونيكادونلا،معطوفوبكاسالشغرلهيقالكالخنددتىوادبينهما،الشغرلهايقالأخرى

.الجزءهذامن068سنةأخبارفيووفاتهأخبارهمنشيءسيرد

.سمعوالمافجكلمنالتتار:أ

.الناسفانجفلبينهمفيما:ب

أيديهم.بينالناس:ب،أيديهممن:أ

.كبيراجيشاونهبوا:ط

نتفق.أننا:ب،أ

لذلك.حصونهم:ب

العساكر.ومعهمصرديارمنالاخرةجمادىأواخرفيللسلطانوخرج:ب
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قدأنهالسلطانمنكتابدمشقجامعمنبرعلىقرئالآخرةجمادىمن)1(الثالثالجمعةيوموفي

برجوعفأخبرواالبريديةجاءتالكتابقراءةمنفرغفلما،الصالحبالملكولقب،2(ىنيإولدهإلىعهد

ودله)3(بذلكالمسلمونففرح،المسلمينكلمةاتفاقمنبلغهملماوذلك،بلاد!مإلىحلبمنالتتار

فوصلالشامعنالوطأةتخفيفبذلكأراد،غزة)4(إلىوصلقدوكانمصرإلىالمنصوروعاد،الحمد

.دئمعباننصففيمصرإلى

)7(لقمانبنالدينفخرورجعمصر)6(وزارةإلى)5(السنجاريالدينبرهانأعيدالآخرةجمادىوفي

.الإنشاءكتابةإلى

نفيسالقاضيوأعيد،الأعز)9(بنتابنوعزل)8(رزينابنالقضاءإلىأعيدرمضانأواخروفي

المقدسي.الدينعزالحنابلةقضاءوتولى،الحنفيالدينومعين،المالكيشكربنالدين

نوابه.منشاء)01(منفيهايستنيبإليهالحلبيةالمعاملةبإضافةخلكانابنتقليدجاءالحجةذيوفي

واستناب،الشامقاصدابالعساكر)11(مصربلادمنالمنصورالملكخرجالحجةذيمستهلوفي

.()13رجوعهحينإلىالمنصوربن(عليا)12الصالحالملكولدهمصرعلى

منكثراششاأتلفكمارد)15("."مو..".:- بر.بمصروحعر!هيومي:الدي!)14(!طبالسيحلمحال

والعشرين.الثامن:(4/64)الزمانمرآةذيلوفي،الآخرةجمادىمنوالعشرينالثالث:ب(1)

وخلفوستمئةوثمانينسبعسنةشعبانفىوالدهحياةفيماتالمنصورالملكبنالصالحالملكقلاوونبنعلي)2(

.(1/468)الشافيالدليل.موسىيسمىولدأ

الحمد.ودلهشديدافرحابذلكالمسلمونففرح:ب)3(

النصففيإليهاورودهوكانوأهلهالشامعنالوطأةتخفيفوأرادبلادهمإلىالتتاررجوعتحققلماغزةإلى:ب)4(

.شعبانمن

هـ.686سنةوفياتفيالسنجاريترجمةسترد)5(

المصرية.الدياروزارة:ب()6

هـ.396سنةوفياتفيلقمانابنترجمةسترد)7(

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذاهـمن068سنةوفياتفيترجمتهستردرزينابن)8(

.الجزءهذامن685سنةوفياتفيترجمتهوسترد،الأعزبنتابنالدينوصدر:ب)9(

.يشاءمن:)هـا(ب

.المنصورةبالعساكر:)11(ب

.المنصوربنعلي:ط،أ(1)2

.عودهحينإلىالملكعنهيباشرعليا:ب()13

.(453/)الزمانمرآةذيل(41)

مصر.ببلادوقع:ب،أ()15
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فأحرقتها،صخرةعلىالأحمرالجبلتحتيومهافيوأخرىبالإسكندريةصاعقةووقعت،)1(الغلات

.المصريبالرطلأواقيمنه)2(فخرجفسبكالحديدذلكفأخذ

تجديدطلبفيوراسلوهشديداخوفامنهالفرنجفخافت،عكاتجاهبعساكرهفنزل)3(السلطانوجاء

علىالهدنةفيهافكانتثمانينسنةأولإلىالمنزلةبهذهفأقامقبلهاكانماأمدانتهىكانقدفإنهأ0الهدنة

.(بيانهسيأتيما

فتلقاهالمنزلةبهذهوهو،المنصور)د(خدمةإلىالعراقبلادمنمهنابنعيسىالأمير)4(وجاء

.والإحسانوالعفوبالصفحوعاملهواحترمهوأكرمهبجيشهالسلطان

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.)7(الشمسياقوش)6(الدينجمالالكبيرالأمير

عينيومفيهالمطاعوهو،التتارمقدميأحدكتبغانوينقتلباشرالذيوهو،الإسلامأمراءأحد

الله.رحمهبهاوفاتهوكانت،)8(الماضيةالسنةمنحلبفيالظاهريأيدمرمسكالذيوهو،جالوت

.الحبالعمربن)9(حاتمبنداود2الصاالشيخ

،حرانمنآبائهوأصل،صادقةومكاشفاتصالحةوأحوالكراماتلهالمذهب)01(حنبليكان

ابنالدينقطبالشيخعليهأثنىوقد،سنةوتسعينستعناللهرحمهفيهاوتوفي،ببعلبكإقامتهوكانت

.اليونيني)11(الفقيهالشيخ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.المغلات:وط،وأ.الغلالمن:ب

أواقي.الحديدمنهفخرج:ب

عكا.مدينةتجاهبعساكرهفنزلالمنصورالملكالسلطانفجاء:ب

عيسى.الدينشرفالأمير:ب

بجيشه.المنصورالملكفتلقاهالمنزلةبهذهوهوالمنصورالملكالسلطان:ب

والنجوم(9325/)والوافي(51/371)الإسلاموتاريخ(455/)الزمانمراةذيلفي-الشمسيآقوش-ترجمة

بناقوش:اسمهالمصادرهذهبعضوفي.678وفياتفي(541-1/441)الشافيوالدليل(7434/)الزاهرة

الشمسي.الدينجمالالأميراللهعبد

الله.رحمهمالشمسيةمنوغيرهبيسريالدينبدرالأميرإلىنسبةوالشمسي:(455/)المراةذيلفي

فينابوقدالظاهريأيدمرالدينعزأمسكالذيهوجالوتعينيومالتتارمقدمكتبغانوينقتلباشروهو:ب

الماضية.السنة

.(1/592)الشافيوالدليل(56-4/55)الزمانمراةذيلفي-الحبالداود-ترجمة

.الشذراتفيولاالأرشدالمقصدفيولاالحنابلةطبقاتبذيللاالحنابلةكتبفيعليهأعثرلم

صادقة.وأخباروأحوالكراماتولهصالحاشيخاوكان:وفيه(56-4/55)الزمان!راةذيل
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.)2(الطوريالحسنأبوعمربنعليئالديننور(الكبير)1الأمير

وموقع،عظيمذكرعندهموله،الفرنجقتالفيالمشكورالسعيوله1،الأمراءأكابرمنكان

سنابكتحتالأشقرسنقرمصافيوموقعأنهبسببوفاتهوكانتسنةتسعينعلىنيفوقدامات.كبير

الله.رحمه،قاسيونبسفحودفنشهرينبعدماتأنإلىمتمرضاذلكبعدفمكثالخيل

الحسينأبوالدينجمالعليبنمحمد)4(بنيحىبنالعظيمعبدبنيحىالشاعر)3(الجزار

.بالجزارالمعروف،الماجنالشاعر،المصري

بعدهاستمئةحدودفيولد،)6(المناظرةحلوظريفاماجناوكان،والأمراء)3(والوزراءالملوكمدح

الخفيف(منأ:)7(شعرهومن.السنةهذهمنسوالعشرثانيالثلاثاءيوموتوفي،سنتينأوبسنة

التهابحشاي)8(وفيينسىليسهمالبردمنفبيأدركوني

وثيابفراوليعار!سميفهابوهماالأطماعألبستني

سنجابأنه)9(تخيلتدالبرمنجسميلونازرقكلما

.ا)12(السريعمنا1(بعجوز)1أبوه1()0تزوجوقدوقال

ذهنولاعقللهاليسشيخةأبيالشيختزوج

قطنحولهامنوشعرهارمةفرشهافيكأنها

)1(

)2(
)3(

)4(
)5(
)6(
)7(
)8(
)9(
15(
11(
12(

(1/466)الشافيوالدليل(51/375)الإسلاموتاريخ(57-456/)الزمانمرآةذيلفي-الطوري-ترجمة

هـ.678سنةوفيات

تحريف.؟الطيوري:أ

(5324/)والعبر(15378/)الإسلاموتاريخ(78-461/)الزمانمراةذيلفي-الشاعرالجزار-ترجمة

الشافيوالدليل(347و346-7345/)الزاهرةوالنجوم(392-4277/)الوفياتوفوات(037)والإشارة

.(637-7636/)الذهبوشذرات(1/568)المحاضرةوحسن(2778/)

خطأ.؟عمربنيحيىبنالعظيمعبد:ب

.والكباروالوزراءوالأمراءالملوكمدح:بوفي،والكبراءوالوزراءالملوكمدح:أ

.مولدهوكانالحديثسمحالمحاضرةحلو:ب

.(4288/)الوفياتوفوات(463/)المرآةذيلفيالأبيات

.التهابحياتيوفي:أ

.سنجابلغةتخيلت:أ

.أبوهبعجوزةتزوجوقد:أ

.طرشاءوكانتأبيهزوجةفيوقال:الفواتفيالأبياتومقدمة،بعنهناوما،بعجوزة:ب،أ

.(4292/)الوفياتوفوات(464/)الزمانمراةذيلفيالأبيات
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سن)1(فمهافيمافقلتسنهاماليقل،:قائلوأ

.)2(.
الجنتبصرهاجسرت)3(ماالدجىفيعرتهاسمرت

أ)4(اليجرةمرأوستيئةثمانيوسنةخلتر5ث!

.)5(قلاوونالمنصورالملكالبلادوسلطانالحاكموالخليفةاستهلت

وقدالروحاءعلىنازلاوكان،)6(والسلطانوالمرقبعكاأهلبينالهدنةانعقدتالمحرمعاشروفي

سنقر)8(خدمةإلىصهيونقلعةإلىاخرونوهرب،معه)7(كانممنالأمراءمنجماعةعلىقبض

البلد.لهزينتوقدالقلعةفنزلالمحرممنعشرالتاسعفيدمشقإلىالمنصورودخل،الأشقر

.(01)خلكانابنوعزل)9(الصائغبنالدينعزإلىالقضاءأعادالمحرممنوالعشرينالتاسعوفي

المنصبكانوقد،عمرأبيبنالدين،أشمسالشيخابنالديننجمالحنابلةقضاءباشرصفرأولوفي

بنمحمدبنيحمىالدينتاجالشهرهذافيحلبقضاء)11(وتولى،القضاءعننفسهوالدهعزلمنذشاغرا

منالمظلوموأنصففحكمالشهرهذافيالعدلدار)12(فيالمنصورالملكوجلس،الكرديإسماعيل

:طفيالبيترواية(1)

سنهاكمليوقال
:أفيروايةومن

سنهاكمليقالليقائل

والذيل:بفيوروايته

سنفمهافيليسقلت

سنفمهافيمافقلت

سنفمهافيمافقلتسنهاكمليقالوقائل
.الفواتعنهناوما

.الأولالبيتبعدفيهجاءوقد.صورتهابرزتلو:الفواتوفي،أسفرتلو:ط2()

يصحح.تحريفوهو؟حسرتما:الذيلفي)3(

وحدها.طعن(4)

الصالحي.قلاوون:ب()5

جماعة.علىالسلطانوقبض.الروحاءعلىالمنصورالملكوالسلطان:ب)6(

.الأمراءمنمعهكانممنجماعةعلى:ب،أ)7(

سنقر.الكاملالملكخدمةإلىصهيونقلعةإلىاخرونمنهوهرب:ب)8(

هـ.683سنةوفياتفيترجمتهسترد.الخالقعبدبنالقادرعبدبنمحمدهوالصائغبنالدينعز)9(

الله.شاءإنالجزءهذاهـمن681سنةوفياتفيخلكانابنترجمةسترد(01)

وتوئى.أيضا:ب(11)

.العدلبدارالمنصوروجلس:ب،أ(12)



194هـ068سنةأحدأث

.(الفراديس)1بباببدارهونزل،موكبهفيبنفسهالمنصورفتلقاهحماةصاحبعليهوقدم،الظالم

نأالكاملعلىالملكالأشقرسنقروبينقلاوونالمنصورالملكبينالصلحوقعالأولربيعوفي

علىيقيمأنوعلى،ذلكوغيربكاسوشغروكفرطاببأنطاكيةعنهاويعوضهشيزرللسلطان)2(يسلم

الملكالكركصاحبتصالحوكذلك،لذلكالبشائرودقت،ذلكعلىوتحالفا،فارسستمئةبيدهما

.البلادفيبذلكونودي)4(بيدهماعلىتقريرهعلىالظاهربنخضرالمسعود)3(

فيفقام،ومشدديوانعليهوجعل،بدمشقوالزنىالخمرضمنالشهرهذامنالأولالعشروفي

وأقيمتالخموروأريقت،يوماعشرينبعدفأبطل،والعبادوالصلحاءالعلماءمنجماعةذلكإبطال

والمنة.الحمدوللهالحدود

.()6(وأهينوصودربمصرالوزارةعن)5(السنجاريالدينبرهانأوعزل

ولدهاومعها،الظاهرالملكزوجةخانبركةبنت)8(الخاتونوصلت)7(الأولربيععشرتاسعوفي

منبحبالفرفع،الظاهريةبالتربةأبيهعندلتدفنهالكركمنبالقربالمساجدقريةمننقلتهقدالسعيد)9(

عزاءوعمل،الإقاماتلهاوهيئت،حمصصاحببدارأمهونزلت،1(الظاهر)0والدهعندودفنالسور

وأربابالمنصورالسلطانوحضر،المذكورةبالتربةالاخرربيعمنوالعشرينالحادييوم)11(ولدها

.والوعاظوالقراءالدولة

الدينتاجبعدهوباشرهابدمشقالوزارةمن)12(التكريتيتوبةبنالتقيعزلالآخرربيعأواخروفي

.()13السنهوري

بابداخلبدارهونزلموكبهفينفسهالمنصورالملكالسلطانفتلقاهحماةصاحبوقدمالمظلوموأنصف:ب)1(

الفراديس.

يسلم.أنعلىالأشقروسنقرالمنصورالملكبينالصلحوقع:ب)2(

.(1/288)الشافيالدليلفيوالخبر.الظاهربنخضرالمنصوروالملكالكركصاحب:ط)3(

.بيدهماتقديرهعلى:ب،أ()4

.686سنةوفياتفيترجمتهستردالحسنبنالخضرالسنجاريالدينبرهان()5

وحدها.ب:عنالحاصرتينبينما)6(

الآخر.ربيععشرتاسعالأربعاءيوموفي(409/)المراةذيلوفي،الآخرربيعتاسعوفي)7(

.بعنواستدركت،طفيولا،أفياللفظةليست)8(

السعيد.الملكولدها:ب)9(

أمه.ونزلتالصائغبنالدينعزالقضاةقاضيوالده:ب(01)

.(409/)الزمانمراةذيلفيوالخبر.والعشرينالحاديالجمعةيوم:ب(11)

.896سنةوفياتفيمهاجربنعليبنتوبة:واسمه-التكريتيتوبةبنالتقي-ترجمة()12

.السنهودي:بوفي،السهنوري:الهامشوفي،السنهوري:أ()13
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،التتارمجيءاقترابلأجلالجيوشيستدعيالبلادمنوغيرهامصرإلىالمنصورالسلطانوكتب

نجدةالمسعودالملكالكركصاحبوجاء،الأعرابمنكثيربشرومعهحجي)1(بنأحمدفدخل

،مكانكلمنإليهووفدواعليهالناسوقدم،الاخرةجمادىمنعشرالثانيالسبتيوم)2(للسلطان

الناسوجفل)4(بهاالعساكروكثرت،بدمشقالأراجيفوكثرت،)3(وغيرهموالأعرابالتركمانوجاءته

ووصلت،التتارمنالعدويدهمهمأنمنخوفاوالأموالالغلاتوتركوا،النواحيوتلكحلببلادمن

حلبنواحيإلىالمنصورةالعساكر)8(وسارت،تاب)7(عينإلىهولاكوبنمنكوتمر)6(صحبةالتتر)5(

فيهموكان،)9(الأعرابمنجماعةالآخرةجمادىأواخرفيبالرحبةالتتارونازلت،بعضابعضهايتبع

دمشقمنالمنصورخرجثم،أعداءهيقاتلونوكيف،أصحابهيفعلماذاينظرمختفيا)01(أبغاالتتارملك

الصلواتفيوالمساجدبالجوامعوالأئمةالخطباءوقنت،جمادىأواخر)11(فيمنهاخروجهوكان

.(وغيرها)12

يصلب،يسلملاومن،)14(والكتبةالدواوينمنالذمةأهل)13(باستسلامالسلطانمنمرسوموجاء

الصلبعلىمنهمامتنعمنعرضأنبعدبإسلامناالحاكموحكمامنا)15(يقولونوكانوا،كرهافأسلموا

.هذهوالحالةفأجابوا،()16أعناقهمفيالحبالوجعلت،الخيلبسوق

إليهيطلبهالأشقرسنقرالكاملالملكإلىكتبحمصإلىالمنصورالملك(السلطانأانتهىولما

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

13

14

16

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذاهـمن682سنةوفياتفيحجيبنأحمدترجمةسترد

.للسلطاننجدةحضرالمسعودالملكالكركأحبوقد:ب

وغيرهم.والأعرابوالتركمانالتركمنجانبكلمن:ب

وانجفل.:ب،أ

.التتار:ب

.(2746/)الشافيوالدليل(178-7177/)الزمانمراةذيلفي-هولاكوبنمنكوتمر-ترجمة

حصينةقلعةتابعين:(4176/)البلدانمعجموفي.أعنهناوما،نقطبلا؟عينتاب:وب،عنتاب:ط

حلب.أعمالمنالانوهيرستاقهاودلوكبدلوكتعرفوكانتوأنطاكيةحلببينورستاق

.وبرزت:ب

منهم.طائفةفي:بوفي،طائفةالاخرةجمادى:أ

مختفيا.التتارملكأبغاوفيهم:ب

أواخر.فيدمشقمنالمنصورخروجوكانأعداءه:ب

كلها.الصلواتفيوغيرهبالجامعوالأئمة:ب

.(429/)المراةذيلوانظر(بإسلام)المقصودولعلالأصولفيكذا

الكتبة.منالمدينةأهلباستسلامالسلطانمرسوموجاء:ب

.يقولونوكانوا:ب،أ

رقابهم.فيالحبالوجعلتالصلبعلىامتنعمنعرضأنبعدبإسلامهمالقاضيوحكم:ب
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صحبةفيكلهاالجيوشوتكاملت،الإقاماتلهورتبواحترمهالسلطانفأكرمهخدمتهإلىفجاءنجدة

)1(الملكخروجبعدالناسواجتمع،ذلكفيمخلصينمحالةلاالعدولقاءعلىعازمينالمنصورالملك

نصرةفيتعالئاللهإلىيبتهلونوجعلوا،)2(أيديهمبينالعثمانيالمصحفووضعوادمشقجامعفي

ويبتهلونيدعونالمصلىإلىرؤوسهمعلىوالمصحفكذلكوخرجوا،الأعداءعلىوأهلهالإسلام

منهنالكوماوقصرهالملكبستانأحرقوا)4(حماةوصلوافلماقليلاقليلاالتتاروأقبلت،)3(ويبكون

كثير)6(جحفلوغيرهموالتركمانالأتراكمنعساكر)5(فيبحمصمخيئمالمنصوروالسلطان،المساكن

بالله.إلاقوةولاحولولا،راجعونإليهوإنالئهفإنا،يزيدونأومقاتلألفمئةفيالتتاروأقبلت،جدا

حمصوقعة

وعسكرالشمسطلوععندالخصمانوتواجهالجمعانالتقىرجبعشررابعالخميسيومكانلما

بينفيماوالجميع،قليلايزيدأوذلكمنالنصفعلىالمسلمينوعسكر،فارسألفمئةفيالتترد(

أولالتتارفاستظهر،متطاولةأعصارمنمثلهيرلمعظيماقتالافاقتتلوا،الرستنإلىالوليدبنخالدمشهد

.المستعانوباللهأيضاالميمنةواضطربتالميسرةوكسروا،النهار

منكثيرانهزموقد،قليلةجماعةفيجداعظيماثباتا)9(السلطانوثبتالأيسرالقلبجناحوكسر)8(

وهيحمص)01(ووصلواحمصبحيرةإلىوراءهموصلواحتىاثارهمفيوالتتار،المسلمينعسكر

ثم،(1)1الهلاكمنعظيمةخطةعلىالمسلمونوأشرف،وغيرهمالعامةمنخلقافقتلوا،الأبوابمغلقة

وطيبرس)13(وبيسرى)12(الأشقرسنقرمثلبينهمفيماتامرواوالفرسانالشجعانمنالأمراءأعيانإن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

.السلطانخروجبعد:أ

.الناسأيديبينالعثمانيالمصحفووضع:ب

.ويبتهلونويبكونيدعون:ب

.حماةإلىوصلوافلما:ب

وغيرهم.والتركمانوالعربانالأتراكمنعساكرهفي:ب

جحفل.في:ب،أ

.التتار:ب

وانكسر.:ب،أ

.المنصورالملكالسلطان:ب

حمص.إلى:ب،أ

ثم.صعبةعظيمة:ب

.الجزءهذامن896سنةوفياتفيبيسريترجمةسترد

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن968سنةوفياتفيطبرسترجمةسترد
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الدينوحساملاجينالدينوحسامال!عديوأيتمشسلاحأمير)2(بيليكأ)1(الدينوبدرالوزيري

متعددةحملاتوحملواالتتار)د(علىردواالسلطانثباترأوالما،وأمثالهموالدويداري)4(طرنطاي)3(

منكوتمر،وجرح،التتر)6(وقوتهبحولهاللهكسرحتىالحملةبعدالحملةيتابعونيزالواولم،صادقة

وتمت،لصدمته)9(الجيوشفاضطربتالتترفصدم)8(العرضناحيةمنمهنابنعيسىالأمير)7(وجاءهم

اتبعواالذين،التتار)11(منورجعت،جداعظيمةمقتلةالتتار)01(منوقتلوا،الحمدودلهالهزيمة

،ويأسرونيقتلوناثارهمفيوالعساكر،كسرواقدأصحابهمفوجدوا،)12(المسلمينمنالمنهزمين

،فارسألفإلامعهوما(أ)دخلفهتضرب(والكوسات)14،(السناجق)13تحتمكانهفيثابتوالسلطان

تمامذلكوكان،أكثرهمفقتلفلحقهميديهبينمنفانهزمواعظيماثباتالهمفثبتفقاتلوهفيهفطمعوا

والبرية،سلميةناحيةإلىمنهمفرقةأخذتفرقتينوافترقوا،الغروبقبلالتتارانهزاموكان،النصر

بما()16بالبشارةالبطاقةوجاءتيتبعهممناثارهمفيالسلطانفأرسل،والفراتحلبناحيةإلىوالأخرى

وأوقدت،البلد)17(وزينتالبشائرفدقت،رجبعشرخامسالجمعةيومدمشقإلىالنصرمنوقع

الناصريبيليكمنهمالمنهزمينمنطائفةأقبلتالسبتيومالناسأصبحفلما.الناسوفرحالشموع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

17(

وحدها.بعن

.(7403/)الزاهرةالنجومعنواستدركتالأصولفيليست

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن968سنةوفياتفيطرنطايترجمةسترد

.(7403/)الزاهرةالنجومفيكماالديداريسنجرالدينعلمهو

.(464/)الزمانمراةذيلخطأوهو،السلطانإلىردوا:وطأ

.التتار:ب

.العربأميرمهنابنعيسىالدينشرفالأمير:ب

بنعيسىالعربأميرمساكنمنهيالمنطقةوهذه،والرصافةتدمربينحلبأعمالمنالشامبريةفيبلد:العرض

شيوخهاومن،خاصةالفلوجةومنطقة،العراقفياليومالمنتشرةالبوعيسىعشائرجدوهو،البواسلوقومهمهنا

.(بشار)الشامبلادفياليومإلىمنتشرةوهي،اللهحفظهالعيفانسعدونبركاتالشيخصديقنا

الجيش.:ب

منهم.وقتلوا:ب

.التتارمنالطائفةورجعت:ب،أ

المسلمين.منانهزممنخلفكانواالذين:وب،المنهزمينالمسلميناتبعواالذين:أ

الصناجق.:أ

.(كوسى)القاموس.معرب،الطبلوهوكوسىجمع:الكوسات

.وراءه:ب

بالبطاقة.البشارةوجاءت:ب

والبلد.والقلعة:ب
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ما(أشاهدوايكونواولم،الأمرأولفيالهزيمةمنشاهدوهبماالناسفأخبروا،وغيرهموالجالق)1(

ذلكفيالناسفبينما،)2(للهربكثيرناسوتهيأ،شديدوخوف،عظيمقلقفيالناسفبقي،ذلكبعد

فرحاوفرحواالناسفتراجع،وآخرهالأمرأولفيوقعمابصورةالناسفأخبرواالبريدية)3(أقبلتإذ

والمنة.الحمدولله(شديدأ94(

عليهاالرماحبأيديهمالأسارىيديهوبين،رجبمنوالعشرينالثانيدمشقإلىالسلطاندخل)5(ثم

علممنهمالأشقرسنقرأصحابمنطائفةالسلطانومع،مشهودايوماوكان،)7(القتلىرؤوسشعف)6(

الأشقرسنقروكانوالأدعيةالمحبةلهكثرتوقدمنصورأ)8(،مؤيدابالقلعةالسلطانفنزلالدويداريالدين

منجممخطفونوأتعسهحالأسوأفيانهزموافإنهمالتتروأما،صهيونإلىورجعحمصمنالسلطانودع

فقتلواالبيرةأهلإليهمونزل،أكثرهمفغرقالفراتإلىوصلواحتى،فجكلمنويقتلون،جانبكل

.الناسمنهماللهأراححتىالبلادعنيطردونهمآثارهمفيوالجيوش،)9(آخرينوأسرواكثيراخلقأمنهم

أزدمرالدينعزالحاجالكبيرالأميرمنهمالأمراءساداتمنجماعةالوقعةهذهفياستشهدوقد

رمحهوقلبإليهمقفزأنهوأوهمبنفسهخاطرفإنه،منكوتمريومئذالتتارملكجرحالذيوهو،الجمدار

.1(0خالد)مشهدمنبالقربودفن،اللهرحمهفقتلوهفجرحهفطعنهإليهوصلحتى

،له)11(يدعونوالناسشعبانثانيالأحديومالمصريةللديارقاصدادمشقمنالسلطانوخرج

المصالح،فيوالنظرالشامفيالشد)12(ولاهوقدغزةمنعادثم،الدويداريالدينعلممعهوخرج

.)13(شعبانعشرثانيفيمصرإلىالسلطانودخل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

التالي.الجزءهـمن757سنةوفياتفيترجمتهوسترد.بهالتعريفتقدمالعجميبيبرسهوالجالق

للهزيمة.:ب

.جاءتإذا:ب

الحمد.ودلهالفرحةوتمت:ب

رجب.منوالعشرينالثانيالجمعةيومدمشقإلىتعالئاللهأيدهالمنصورالملكالسلطانودخل:ب

.(شعف)القاموس.الرأسفيخصلةوهيشعفةجمع:والشعف.الشقف:طفي

.التتارمنالقتلى:ب

.محبورامسرورأمنصورامؤيداالمنصورةبالقلعة:ب

.نحويخطأوفيها:اخرونمنهموأسروا:ب

الوليد.بنخالد:ب

منه.ويستوحشونلهيدعونوالناس..المصريةالديارإلى:ب

صبح.ذلكمعنىفيوماالأموالاستخلاصفيمتحدثأللوزيررفيقاصاحبهايكونأنموضوعهاالدواوينشد

.(746/)الزاهرةوالنجوم(422/)الأعشى

القاضي.ومصرالقاهرةقضاءوليشعبانعشرينفيالمصريةالديارإلىالسلطانودخل
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الشافعي.البهنسيالدينوجيهللقاضيوالقاهرةمصرقضاءوليشعبانسلخوفي

نجمالشيخوواقفهامنشئهاحياةفيبدمشقالجوهريةالمدرسةفتحترمضانسابعالأحديوموفي

الدينحسامالحنفيةقاضيبهاودرس،)1(الجوهريالتميميالمكارمأبيبنعباسبنمحمدالدين

.)2(الرازي

علىبقاسيونعمرأبيمدرسةمأذنة)3"وقعتشعبانمنوالعشرينالتاسعالسبتيومبكرةوفي

الجماعة.بقيةتعالئاللهوسلم،واحدشخصفماتالعتيقالمسجد

نحواالأرضعنارتفعإنهبحيث،شديدهواءمعكثيروبردعظيمثلبئبدمشقوقعرمضانعاشروفي

.كثيرةمعايشالناسعلىوتعطلت،الخضراواتوفسدت،ذراعمن

وماله،بأهله)4(السلطانطاعةفيداخلاالتتارمنمقفرادمشقإلىسنجارصاحبوصلشوالوفي

.مكرما!د(معززامصرإلىوسيرهوأكرمهالبلدنائبفتلقاه

لهمكتبوقد)6(كرهاأسلمواقدكانواالذيالكتابمنالذمةأهلبسببمجلسعقدشوالوفي

جمالالقاضييديبينالإكراهوأثبت،دينهمإلىالرجوعفلهممكرهينكانوابأنهمالمفتينمنجماعة

اللهسود،كانواكماالجزيةعليهموضربتدينهمإلىأكثرهمفعاد،المالكييعقوبأبي)7(بنالدين

،ذلك)8(علىمستكثرةجملةجزيلامالاغرمواإنهم:وقيل.وجوهوتسودوجوهتبيضيوموجوههم

الله.قبحهم

علىبدمشقنائبهوقبض،الجبلبقلعةوسجنهالسعديأيتمشعلىالسلطانقبضالقعدةذيوفي

بقلعتها.وسجنهالهاروني)9(بلبانالدينسيف

بالمصلىالناساستسقى،اذارمنالعاشروهو،القعدةذيمنوالعشرينالتاسعالخميسبكرةوفي

.أيامعشرةبعدفسقوابدمشق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.الجزءهذامن496سنةوفياتفيترجمتهسترد

.الجزءهذاهـمن996سنةوفياتفيالرازيالدينحسامترجمةسترد

سقطت.:ب

.المنصورالملكطاعة:ب

.معزوزا:أوفي،ومعظمأمكرمأمعززاالمصريةالديارإلىوسيره:ب

لهم.كتبوقدالإسلامدينفيالدخولعلىأكرهواكانواالذينالكتبةمنالذمةأهل:ب

الله.شاءإنالجزءهذاهـمن683سنةوفياتفيترجمتهوسترد.يعقوبأبيابن:ط،أ

الله.قبحهمهذاعلىكثيرةجملةوغرموا:ب

.(4/99)المراةذيل
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منوالخداموالولدانالنساءمنالظاهرالملكالجميعالمنصور)1(الملكأخرجالسنةهذهوفي

الظاهر.بنخضرالمسعودالملككنففيليكونواالكركإلىالمصريةالديار

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

رأيلهالغوربعيدالهمةعاليكان،خانجنكيزبنتوليبنهولاكوخان)3(بنالتتارملكأبغا)2(

التدبيرفيوالدهبعديكنولم،سنةعشرةثمانيملكهومدة،سنةخمسينالعمرمنوبلغ،وتدبير

فلمذلكأحبمنكوتمرأخوهولكن،مشورتهعنولابرأيههذهحمصوقعةتكنولم،مثلهوالحزم

الأشقرسنقرمكاتبةعنكانإنماالشامإلىمنكوتمرقدومأنالبغاددة()!تواريخبعضفيورأيت.يخالفه

جرىفلما،د(الأمرمنيكونماذاليرىالفراتمنقريبافنزلبنفسههذاأبغاجاءوقد.أعلمفاللهإليه

ولدهبعدهبالملكوقام،السنةهذهمنالعيدينبينتوفي.وحزناغماوماتذلكساءهجرىماعليهم

أحمد.السلطان

القضاة!اضيبنأحمدالدينصدرالقضاةقاضيبن()7(محمدأبكرأبوالديننجم)6(القضاةقاضي

الدولة.سنيابنالشافعيعليبنمحمدبنيحيىبنالحسنبناللههبةبنيحيىالدينشمس

سيرته،فشكرتأبيهعنوناب،المذهبفيوبرعالحديثوسمع،وستمئةعشرةستسنةولد

أبيه.ومنمنهينالالدينشهابالشيخوكان.أيضافحمدالمظفريةالدولةفيبالقضاءواستقل

ثم،مصربجامعفدرسبمصربالمقامألزموقد،متحرياالأحكامفيشديداكان:البرزاليوقال

قضاءسنجروولاه،دمشقإلىوعاد)8(،حلبقضاءوباشر،والركنيةيالأمينيةفدرسدمشقإلىعاد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.المنصورالملكالسلطانأخرجالشهرهذاوفي:ب

الإسلاموتاريخ(101-4551/)الزمانمرآةوذيل(17-416/)الفداءأبيتاريخفي-هولاكوبنأبغا-ترجمة

(1/33)الشافيوالدليل(7348،353/)الزاهرةوالنجوم(371)والإشارة(5328/)والعبر(51/387)

.(7963/)الذهبوشذرات

.نهولاكوقا:ب،أ

تحريف.،ريختا:ط

لينظر.:أوفي،الأمرمنيكونمالينظرالفراتمنقريبأفنزلبنفسهجاءناوقد:ب

(5335/)والعبر(15893/)الإسلاموتاريخ(412-4123/)الزمانمراةذيلفي-الدولةسنيابن-ترجمة

الذهبوشذرات(2195/)الشافيوالدليل(7352/)الزاهرةوالنجوم(2127/)والوافي(375)والإشارة

(/7164).

.المصادرعنواستدركتالأصولفياللفظةليست

.عادثم:ب



حص685سنةوفيات894

الغدمنودفن،)2(المحرمثامنالثلاثاءيوموفاتهكانتثم،)1(تقدمكماخلكانبابنعزلثم،دمشق

.)3(بقاسيونجدهبتربةتاسوعاءيوم

توفي:المحرمعاشروفي

القاسمأبيبنخلفبنالوهابعبدالدينتاجالقاضيابنعمر)4(الدينصدرالقضاةقاضي

.المصريالأعزبنتابنالعلامي)د(

.)6(بالقرافةودفن،كأبيهالأحكامفيمتحريا،بالمذهبعارفابارعافاضلاكان

بالجيعانة.المعروفالموله)7(الشاغوريسعيدبنإبراهيمالشيخ

ممنيكنولم،يعقللاومنالعوامألسنةعلىومكاشفاتأحواللهويذكر،)8(بدمشقمشهورأكان

يوم)9(توفي.يعتقدونهوغيرهمالعواممنكثيركانهذاومع،الناسمعيصومولاالصلواتعلىيحافظ

،القميني)12(يوسفالشيخعند)11(قاسيونبسفحالمولهينبتربةودفن)01(الأولىجمادىسابعالأحد

الشهيدالديننورحمامأقمينيسكنيوسفالشيخوكان،بمدةقبلهيوسفالشيختوفيوقد

فيالنجاساتعلىتجحفبداويةثيابايلبسوكان،والقذرالنجاساتعلىيجلسوكان،()13بالبزوريين

يصليلاوكان،واعتقادهمحبتهفييغالونالعواموكان،وطاعةومحبةالناسمنقبوللهوكان،الأزقة

لهيذكرونالعواموكان،النجاسةعلىالأقمين)14(بابعندجلسزائراجاءهومن،نجاسةيتقيولا

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

14

.تقدمكماالأشقرقضيةفي:ب

.الصوابهوأثبتناهوما،المحرممنثامنالثلاثاء:أ

.قاسيونبسفح:ب

والعبر(15693/)الإسلاموتاريخ(012-4/911)المراةذيلفي-الأعزبنتابنالقضاةقاضي-ترجمة

.(1/514)المحاضرةوحسن(146-7064/)والشذرات(1/105)الشافيوالدليل(5932-033/)

تحريف.وكلاهما؟العلائي:المحاضرةحسنوفي،الغلابي:ط

القرافة.فيودفن:أ

(5/328)والعبر(15/387)الإسلاموتاريخ(101-4001/)الزمانمرآةذيلفي-الشاغوري-ترجمة

.(7963/)الذهبوشذرات(7348/)والنجوم

يكن.ولمومكاشفاتأحواللهويذكربالبلدشهورا:ب

وفاته.وكانت:ب

.مصادرهفيجاءلمامخالفلأنهخطأوهو؟الاخرة:ب

.بفييردلمالشاغوريترجمةاخروإلىاللفظةهذهبعد

المجلد.هذاهـمن657سنةوفياتفينسبتهعلىوالتعليقترجمتهتقدمتوقد.تحريفوهو،القيميني:ط

الحاضر.يومناإلىيعملقائماالشهيدالديننورحماميزالولا.البزوريةسوفاليوميسمى

أقمين.فيهاوليس(كأمير-قمين):اللغةفيالواردأنولاحظتاللفظةهذهعلىعلقتأنسبق
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منغيرهفيذلكيعتقدونكماالهذيانوأهلالعوامخرافاتمنخرافاتذلكوكل،وكراماتمكاشفات

وغيرهم،العواممن)1(جنازتهفيخلقخرجالقمينييوسفالشيخماتولما.والمولهينالمجانين

كثيروغوشغوغاءيديهوبين،قاسيونسفحإلىالرجالأعناقعلىوحمل،بهمحافلةجنازتهوكانت

اعتنىوقد،بهافدفنوهبقاسيونالمولهينتربةإلىبهجاؤواحتى،العوامفعلمنتجوزلاوأموروتهليل

عليهوعمل،وأنواعهبالدهانمقرنصأسقفأقبرهعلىوعملمنقوشةحجارةعليهفعملبقبرهالعوامبعض

وتهليل،قراءةفيمدةعندهمجاورونوجماعةهوومكث،زائدةمغالاةفيهوغالى،وأبوابأمقصورة

.هناكويشربونفيأكلون)2(الطبيخلهمويطبخ

بابإلىالشاغورمنجاءالأقمينييوسفالشيخماتلماالجيعانةإبراهيمالشيخأنوالمقصود

دخولفيلناأذن:يقولونوهم،كثيروغوش)3(وضجةصراخفيوهم،أتباعهمنجماعةفيالصغير

داخلدخلتماسنةعشرونلي:فقالذلكفيلهفقيل،ذلكيكررون،البلددخولفيلناأذن،البلد

خوفأالدخولأستطيعفلابالبابرابضأالسبعهذاأجدأبوابهامنباباأتيتكلماكنتلأني،دمشقسور)4(

همالذي،الرعاعالهمجمنوالعوامالطغامعلىترويجكلهوهذا،الدخولفيلناأذنماتفلما،منه

أعلمسبحانهواللهالفتوحمنيأتيهمماالجيعانةإلىيرسلكانيوسفالشيخإنوقيل.ناعقكلأتباع

.الحسابوعليه،والمابالمنقلبوإليه،العباد)5(بأحوال

الأميرمنهمالأمراءمنجماعةحمصوقعةفياستشهدأنهذكرناوقد(السلحداري()6(أزدمرأ

بهاينالأنينبغيعاليةهمةولهالأمراءخيارمنوكان،سنةستينمننحوعنالسلحداريأزدمرالدينعز

.)7(الجنةفيعاليأمكانأ

الشافعي.الحمويالعامري)9(موسىبنرزينبنالحسينبنمص.مداللهعبدأبوالدينتقي)8(القضاةقاضي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.العواممنخلقجنازتهفيخرج:أ

الطبائخ.لهموتطبخوتهليلقراءةفيمدةقبرهعند:أ

.والصراخالصياحبمعنىعاميلفظولعلها.وغوش:أسطرقبلومرت.وغواش:أ

لأني.دمشقصورداخلدخلتماسنةعشرينلي:أ

.عبادهبأحوال:أ

الزاهرةوالنجوم(8328/)والعبر(51/388)الإسلاموتاريخ(4501/)الزمانمرآةذيلفي-أزدمر-ترجمة

.(7963/)الذهبوشذرات(1/411)الشافيوالدليل(7934/)

تعالى.اللهشاءإنلهلمارحيمامكاناينالهأنعاليةهمةولهالناسمنوكان:ب

الأعلامبوفياتوالإعلام(51/993)الإسلاموتاريخ(4412/)الزمانمرآةذيلفي-رزينابنالقاضي-ترجمة

الزاهرةوالنجوم(1/495)الإسنويوطبقات(318/)والوافي(037)والإشارة(5331/)والعبر(283)

.(436-7246/)الذهبوشذرات(1/12)والدارس(2616/)الشافيوالدليل(7353/)

.العامريموسىبنعيسىبنموسىبنرزينبن:ب
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بداروأتم،)2(الصلاحبنالدينتقيبالشيخوانتفعالحديثسمعوقد،وستمئةثلاثسنة)1(ولد

بعدةبهافدرسمصرإلىسار)3(ثم،بدمشقالمالبيتوكالةوولي،بالشاميةودرس،مدةالحديث

.)4(بالمقطمودفن،منهارجبثالثالأحدليلةتوفي،مشكوراوكان،بهاالحكموولي،مدارس

توفي:القعدةذيمنوالعشرينالرابعالسبتيوموفي

الدينأسدبنالمجاهدفىاودالدينمحصيالزاهر)6(الملكبنموسىالدينمظفر)5(الأشرفالملك

ودفن،حمصصاحبابنشاذيبنشيركوهالدينأسدبنمحمدالدينناصرالناصر)7(بنشيركوه

.بقاسيونبتربتهم

توفي:القعدةذيوفي

ولانتفعوقد،فيروز)8(منارةتحتمكتبلهوكان،بدمشقاوولسبالإسكندريالدينجمالالشيخ

الله.رحمهوقتهفيالحسابشيخوكان،كثيرخلق

بناللهعبدبنعيسىبنالحسينعليأبيالإمامبنمحمد)01()9(الحسنأبوالدينعلمالشيخ

.)11(.

سمع،مفتيافقيهاكانوقد،حافلةجنازةلهوكانت،بالقرافةودفن،المصريالمالكيالربعيرشيق

سنة.وثمانينخمساوبلغالحديث

توفي:الحجةذيمنوالعشرينالخامسالإثنينيوموفي

بنمكي(بنأالمسلمبنمحمد(بنأ)12(المسلمالغنائمأبو(الدينشمسأالكبيرالصدر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

)11(

)12(

الحديث.جمعوقد:أوفي.الحديثوسمعوستمئةثلاثسنةشعبانفيولد:ب

.الكتابهذاهـمن643سنةفيترجمتهتقدمتعثمانبنالرحمنعبدبنعثمانالصلاحابن

.صار:ب،أ

المقطم.بسفحودفناللهرحمهالسنةهذهمنرجبثالثالأحدليلةوفاتهوكانتأيضامشكوراوكان:ب

.(131-4128/)الزمانمرآةذيلفي-الأشرفالملك-ترجمة

الدين.مجيرالزاهدالملك:ب

الناصر.الملكبن:ب

.(2532/)الدارسفيوالخبر.كيروزمنارة:وط،فيروزمنارة:ب

.(بشار)محمدالدينزينشيخهوالدأنهعلمأ"ال!هعبدأبو":الذهبيبخطوكنيته،كناههكذا

.(1/616)الشافيالدليلوفي(91)3/بالوفياتوالوافي(1/504)5الإسلامتاريخفي-الربعيرشيقابن-ترجمة

.(بشار)رشيقبنالحسينبنعتيقبنالحسينبنمحمدالإسلامتاريخفي

الأعلامبوفياتوالإعلام(15404/)الإسلاموتاريخ(131-4125/)الزمانمرآةذيلفي-المسلم-ترجمة

وشذرات(2734/)الشافيوالدليل(7353/)الزاهرةوالنجوم(037)والإشارة(5033/)والعبر(283)

.(7446/)الذهب
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الدمشقي.القيسي،علأن)1(بنخلف

بدمشقالدواويننظروليوقد،البيوتاتوأهل،الكبارالرؤساءمنوكان،وتسعينأربعسنةمولده

اليومفييكتب،سريعايكتبوكان،الحديثوكتابةالعبادةعلىوأقبلكلهذلكتركثم،ذلكوغير

مسلم"صحيحب"وحدث،مراتثلاث(92(أحمدالإماممسند"أسمعوقدكراري!سثلاثالواحد

عنقاسيونبسفحيومهمنودفن،تيميةوابنوالمزيالبرزاليمنهوسمع،ذلكوغير"الترمذيجامعو"

جميعا.اللهرحمهمسنةوثمانينست

الحنفي.التميميمحمدبنعثمانبنمحمدالقاسمأبو)3(الدينصفيالشيخ

عنمنقطعاعابداعالمافاضلابارعاكان،كثيرةسنينمدةبهاالأمينيةومدرس،ببصرىالحنفيةشيخ

ثلاثسنةفيولدفإنه،طويلادهراعمروقد،4(عليالدينصدرالقضاةقاضيوالدوهو،الناس

الله.رحمهسنةوتسعينسبع)د(عنالسنةهذهمنشعباننصمفليلةوتوفي،وخمسمئةوثمانين

وستحئةوثمانيرإحر؟لمسنةخلتص5ث!

إلىأحمدالتتارملكأرسلوفيها.قلاوونالمنصورالملك)6(والسلطاناللهبأمرالحاكموالخليفةاستهلت

الشيرازيالدينقطبالشيخالرسليةفيوجاء)7(،بينهمفيماالدماءوحقنالمصالحةمنهيطلبالمنصورالملك

بذلك.أ(.التترملكإلىالمكاتبات)9(وكتبذلكإلىالمنصورفأجاب،الطوسي8(النصيماتلامذةأحد

القاضيعندهوحضرصفرعشرسابعفيخلكانابنالدينشمسالقاضيالأمينيةتدري!سوحضرأ

.112(وجماعةالصائغبنعزالدين

)1(ط:غيلان،خطأ.

حنبل.بنأحمد:ب)2(

الزمانمرآةوذيل(15/904)الإسلامتاريخفيترجمةوله،بفيتردلم-الحنفيالدينصفي-ترجمة)3(

خطأ.،محمدبنالقاسموفيه(12"4/)

.(1/474)الشافيالدليلفيوترجمته.الكتابهذامنالأخيرالجزءمن727سنةحوادثفيمالمؤلفسيذكره(4)

.(بشار)الحساببهيس!تقيملاظاهرخطأ"تسع":ط)5(

المسلمين.وسلطانالعباسياللهبامرالحاكم:ب)6(

.وورد:ب)7(

.الجزءهذامن672سنةوفياتفيالطوس!النصيرترجمةتقدمت)8(

وكتبت.:ب)9(

.التتار:ب(01)

وحدها.طعن(11)
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علاءالأميروعلى،)1(الشمسيبيسريالدينبدرالكبيرالأميرعلىالسلطانقبضصفرمستهلوفي

أيضا.)2(الشمسيالسعديالدين

الصفيابنالدينشمس)4(والشيخ،بالقيمرية)3(جماعةبنالدينبدرالقاضيدرس:وفيها

بالأمينية.الزملكانيبنالدينوعلاء،الفرخشاهية)د(الحريري

ذاكإذالسلطنةنائبوحضر،عظيمباللبادينحريقوقعرمضانمنعشرالحادي)6(الإثنينيوموفي

شرها،اللهوقىجداهائلةليلةوكانت،الأمراءمنكثيرةوجماعةالسلحدارلاجينالدينحسامالأمير

وأعادوسد)8(الأمرفأصلح،الجامعناظر)7(النحاسبنالدينمحييالقاضيأمرهاذلكبعدواستدرك

والمنةالحمدودلهكانمماأحسنالبناء

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الفداءأبيالدينصفيالشيخ)01(إبراهيمإسحاقأبوالدينبرهان)9(السلفبقيةالصا!حالشيخ

.)12(بالكشكالعزيةإمامالحنفيالدرجي)11(بنعلويبنيحيىبنإبراهيمبنإسماعيل

وفاته،بعدإلامنهماسماعهيظهرلمولكنالحرستانيوابنالكنديمنهمجماعةمنالكثير)13(سمع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الله.شاءإنالمجلدهذامن896سنةحوادثفيبيسريترجمةوسترد.بعنهناوما،السعدي:وطأ

.(2955/)الشافيوالدليل(4141/)الزمانمراةذيل096سنةتوفيالشمسيالسعدياللهعبدبنكشتغديهو

والأخير.التاليالجزءمن733سنةوفياتفيجماعةبناللهسعدبنإبراهيمبنمحمدترجمةسترد

والأخير.التاليالجزءمن728سنةوفياتفيالحريريابنترجمةوسترد.والقاضي:ب

وهامشه.(1/156)الدارس.التربةقبةسوىمنهايبقلمالصخرزقاقفيوالفرخشاهية،بالسرحانية:ط

الأحد.ليلةوفي:ب

نإالجزءهذامن596سنةوفياتفيترجمتهسترد.إبراهيمبنيعقوببنمحمدوهوتحريف؟الديننجم:ط

الله.شاء

.دوسد:ب(8)

بوفياتوالإعلام(5335/)والعبر(41/544)الإسلاموتاريخ(4481/)المراةذيلفي-الدرجيابن-ترجمة()9

الصافيوالمنهل(7356/)الزاهرةوالنجوم(172/)المضيةوالجواهر(5327/)والوافي(284)الأعلام

(185-1184/)السنيةوالطبقات(557-1556/)والدارس(19/)الشافيوالدليل(137-93/)

.(7065/)الذهبوشذرات

.ومصادرهبعنواستدركتهالأصلينفيليست(01)

.والمصادربعنهناوما.تحريف؟الرضيابن:أ(11)

صحيح،وكلاهما:بشارقال.(215)الخطيرةوالأعلادتى(1555/)الدارسفيوالخبر،بالكجك:أ()12

الذهبي.بخطبالجيمووجدته

جماعة.منوأسمع:ط()13
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محباصالحارجلاوكان،اللفتواني)3(وابنالفارفانية)2(وعفيفةالصيدلانيأ(جعفزأبولهأجازوقد

الطبرانيمعجم"المزيالدينجمالالحافظعليهقرأوقد،لهبالطلبةالبركثير،الحديثلإسماع

وتسعينتسعسنةفيمولدهوكان.كثيرونوجماعة،البرزالي)4(الحافظبقراءةمنهوسمعه،"الكبير

،الحجازمندمشقإلىالحجاجفيهقدمالذياليوموهو،صفرسابعالأحديومولوميوخمسمئه
)5("".

بدمشق.استقرارهبعدفماتمعهمهووكان

بنمحمدبناللهعبدبكرأبي)7(الدينش!سبنأحمدالعباسأبو)1(الأشتريالدينأمينالقاضي

.المحدث،الشافعيبالأشتريالمعروفالحلبيطلحةبنالجبار)8(عبد

يوم)01(الأندلسيةبالخانقاه)9(توفيأالأشرفيةالحديثبدارأجزاءووقفوحصلالكثيرسمع

عليهيثنيالنوويالدينمحييالشيخوكان(سنةوستينستعنالأولربيعمنوالعشرينالرابعالخميس

وديانته.وصيانته،عندهلأمانتهبيتهفيعليهليقرؤواالصبيانإليهويرسل

مدرس،الشافعيالمراغيالرحمنمحبدبناللهعبدبنمحمودالثناء)11(أبوالدينبرهانالشيخ

.)12(الفلكية

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

.(1/2043)النبلاءأعلامسيرفيومصادرهاالصيدلانيوترجمة.نصرأبو:ط

.(1/2481)النبلاءأعلامسيرفيوترجمتها،تحريف؟الفارقانية:ط

تحريف،وكله:بشارقال،المغازيابن:الدارسفيوهي،المناوي:افيوأما،الميداني:بوطفي

اللفتوانيزرعةأبونصرأبيبنمحمدبناللهعبيدوهوالإسلامتاريخفيالذهبيخطمنأثبتناماوالصواب

أجازأنهإلاتوفيمتىأعلمولا":(1364/)الإسلامتاريخمن206سنةوفياتفيالذهبيوقال،الأصبهاني

نعمه.علىدئهوالحمد،أصبهانقرىإحدى:ولفتوان."إلخ...وأجاز،الدرجيابنللبرهانالسنةهذهفي

.(بشار)(المصورةنسختيمن601-501الورقة/1)المقتفيتاريخهفيالبرزاليوذكره

لفائدتها.فتركتهاالأصليالنصعلىطأقحمتهمماوهيبأفياللفظةليست

والعبر(284)والإعلام(15/443)الإسلاموتاريخ(4/165)الزمانمرآةذيلفي-الأشتري-ترجمة

الزاهرةوالنجوم(1454/)الإسنويوطبقات(7124/)بالوفياتوالوافي(372)والإشارة(5334/)

.(7476/)الذهبوشذرات(2141/)والدارس(1/55)الشافيوالدليل(7635-357/)

.للسياقهناوماأبو:الأصولفي

تحريف.وهو؟الجبارعبدبدل،عبدالله:ب

وفاته.وكانت:ب

.(2141/)لدارسا(

(372)والإشارة(336)والعبر(51/458)الإسلاموتاريخ(4177/)الزمانمرآةذيلفي-المراغي-ترجمة(

الذهبوشذرات(433-1/432)والدارس(7/356)الزاهرةوالنجوم(2/456)الإسنويوطبقات

(7/653).

.(1431/)الدارس(
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الاخرربيعمنوالعشرينالثالثالجمعةيوم)2(توفي،يقبلفلمالقضاءعليهعرضبارعا،فاضلاكان)1(

الزكي.بنالدينبهاءالقاضيبالفلكيةبعدهودرس،وأسمعهالحديثوسمع،سنةوسبعينستعن

الزواويعمربنعليبن)4(السلامعبدمحمدأبو)3(الدينزينالقراءشيخالعلامةالإمامالقاضي

المالكي.

،وزهادةتورعاعنهانفسه)5(وعزل،بهاالقضاءباشرمنأولوهو،بدمشقالمالكيةقضاةقاضي

وقد،سنةوثمانينثلاثعنمنها)6(رجبثامنالثلاثاءليلةوفاتهكانتثم،سنينثمانولايةبلاواستمر

الحاجب.وابن)7(السخاويعلىواشتغلالحديثسمع

ملىرس،الشهرزورىعلىبنمحمودبنعليالدينشمسالقاضيبنمحمد)8(الدينصلاحالشيخ

مدرسها.وابنالقيمرية)9(

الصلاحبعدبالقيمريةودرس،بشهربعده)01(الدينشرفأخوهوتوفي،رجبأواخرفيتوفي

.()11جماعةابنالدينبدرالقاضيالمذكور

بنبكرأبيبنإبراهيمبنمحمدبنأحمدالعباسأبوالدينشمس)12(القضاةقاضيخلكانابن

الشافعي.الإربليخلكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.نوكا:ب

وفاته.وكانت:ب

والعبر(284)والإعلام(15451/)الإسلاموتاريخ(174-4173/)الزمانمرآةذيلفي-الزواوي-ترجمة

والدليل(7356/)الزاهرةوالنجوم(1/386)النهايةوغاية(2676/)الكبارالقراءومعرفة(5335-336/)

.(653-7652/)الذهبوشذرات(221/و1/322)والدارس(1/134)الشافي

خطأ.؟السلامعبدبنمحمدأبو:ط

عنه.نفسهعزلثم:ب

السنة.هذهمن:ب

.الجزءهذامن643سنةوفياتفيالسخاويترجمةتقدمتوقد،تحريفوهو؟السنجاري:ط

والعبر(15/457)الإسلاموتاريخ(4/175)الزمانمرآةذيلفي-الشهرزوريالدينصلاخ-ترجمة

.(7353/)والنجوم(037)والإشارة(5332/)

.(1/144)الدارس.اليومالقيمريةحيوهوبالحريميينالقيمريةالمدرسة

.(1/144)لدارسا

الأخير.الجزءمن733سنةوفياتفيجماعةابنترجمةسترد

الإسلاموتاريخ(165-4/914)الزمانمرآةوذيل(4/7)الفداءلأبيالمختصرفي-خلكانابن-ترجمة

وفوات(7803/)بالوفياتوالوافي(371)والإشارة(5334/)والعبر(284)والإعلام(15444/)

الشافي-والدليل256و(355-7353/)الزاهرةوالنجوم(1694/)الإسنويوطبقات(1011/)الوفيات
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القضاةقضاءأيامهفيجددمنأولوهو،الرؤساءوالصدور،العلماءوالسادة،الفضلاءالأئمةأحد

النولينلينهالمنص!كانوقد،لهنوالاكانواماألعدلالأحكامفآستقلوا)2(،المذاه!)1(". ........سالرمى

مدارسعدةفيخلكانابندرسوقد،هذاويولىهذاويعزل،هذاويولىتارةهذايعزل،دولاالصائغ

.)4(النجيبيةموسىالدينكمالابنهوبيد،الأمينيةسوىوقتاخرفيمعهيبقولم،لغيره)3(تجتمعلم

منوالعشرينالسادسفي،النهارآخرالسبتيومبإيوانهاالمذكورةالنجيبيةبالمدرسةخلكانابنتوفي

كانتوقد،رائقاحسنانظماينظمكانوقد.سنةوسبعينثلاثعنقاسيونبسفحالغدمنودفن،رجب

أبدعمن")7(الأعيانبوفيات")6(رسمهالذيالمفيدالتاريخوله،الحسنغايةفي)5(محاضرته

أعلم.سبحانهوالله،المصنفات

وستمئةوثمانيراثنتيرسنةخلت5!لم

يوماوكان،عظيمةأبهةفيرجبسابعالجمعةيومفيدمشقإلىالمنصورالملكقدم:فيها

.مشهودا

محييعنعوضاالكافيعبدبنالملكعبدبن)8(الكافيعبدالشيخبدمشقالخطابةولي:وفيها

رجبمنوالعشرينالحاديالجمعةيوموخطب،سيأتيكمافيهاتوفي(1)0الذيالحرستانيابن)9(الدين

السنة.هذهمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

.(565-7647/)الذهبوشذرات(1/191)الدارس(2748/)

المذاهب.بقيةمن:ب

تحريف.،فاشتغلوا

تقدمكماالصائغابنأعيدثمسنينبعدالحكمإلىأعيدثمالصائغبابنعزلوقدنوابهمنيكونونماكانوابعد:ب

.لغيرهيجتمعلممدارسبعدةودرسدولأبينهماالمنصبكانوقدبيانه

الله:رحمهالحسنيجعفرالأميروقال(1468/)الدارسفيالمدرسةوخبر،وفاتهوكانتالنجيبيةتدريس:ب

سكن.دورإلىتحولت

ومحاضرته.رائقحسننظملهكانوقد:ب

رسم.:ط

.العيانأثبتهأوالسماعأوبالنقلثبتمماالزمانأبناءوأنباءالأعيانوفيات:اسمه

.(167صحتى1/12).هامةمقدمة-محققه-عباسإحسانوللدكتور

الله.شاءإنالجزءهذامن968سنةوفياتفيترجمتهوسترد.الكافيعبدالدينجمال:ب

الله.شاءإنالجزءهذامن682سنةفيستردالحرستانيبنالكريمعبدبنيحيىترجمة

وحدها.طعن



ح!682سنةأحدأث605

ابنوأثبتبالقلعة)2(وسجن)1(الصائغبنالدينعزالقاضيعلىاحتيطالصلاةقبلاليومهذاوفي

ابنجهةمن،دينارالافثمانيةبمقداروديعةعندهأنيتضمنمحضراالحنفينائب)3(الحصيري

القضاءوولي،السنجاريبنالدينتاجلهيقالحلبمنقدمشخصذلكأثارالذيوكان،الإسكاف

الناسومنعرجبوعشرينثالثالأحديوموحكم،)4(الزكيابنالدينمحميبنيوسفالدينبهاءبعدها

للصالحدينارألفوعشرينخمسبقيمةوديعةعندهأناخربمحضر)5(وسعى،الصائغبنزيارةمن

فيوتكلموا،واخرونالحمويبنوالجمالالشاكري)6(ابنذلكفيوقام،الدينأسدبنإسماعيل

صفهفيوقام،اعتقالهإلىأعيدثمعليهوتعصبوا،شديدةشدةفيه)7(نالهمجلسلهعقدثم،ثالثةقضية

منزله،إلىوخرجفأطلقهالسلطانفيهفكلموا،الأمراءمنوجماعة،لاجينالدينحسامالسلطنةنائب

بدربدارهإلىالعادليةمنوانتقل،شعبانمنوالعشرينالثالثالإثنينيوم)8(تهنئتهإلىالناسوجاء

.دارهتجاهالمسجدفيجلوسهعامةوكان،)9(النقاشة

.صصرىبنالدينجمالدمشقحسبةباشررجبوفي

ابنالخطيبعنعوضابالغزالية)11()01(الكافيعبدبنالدينجمالالخطيبدرسشعبانوفي

بيتوكيلكانالذي،النجار)14(بنالدينلكمالالدولعية)13(منهوأخذ،الحرستاني)12(

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

تعالى.اللهشاءإنالجزءهذامن683وفياتفيالصائغابنترجمةسترد

وحدها.طعن

الله.شاءإن896سنةوفياتفيومصادرهاترجمتهوسترد،الحصري:ط-أ

الله.شاءإنالجزءهذامن685سنةحوادثفيالزكيبنالدينبهاءترجمةسترد

:أفي-رجبمنوالعشرينالثالثالأحديوموحكمالقرشيالزكيبنالدينمحيالقضاةقاضيبنيوسف:ب

آخر.محضرإثباتفيوسعىالصائغبنالدينعزالقاضيزيارةمنالناسومنع-رجبمنعشرالثالث

.التبانوالعزالأمينيزكيالشهاب:المرآةذيلوفي،السكاكريابن:ب

.أعنهناوما،تالهمجلس:طوفي،ثالثمجلس:ب

.يوموذلك:ب

الجامعومنمنهاالشرقيالجنوبإلىالقباقبيةمنالاخذةالحارةوهيالنقاشاتحارةاليومويسمىالنقاشةدرب

وزارةطبعة.الشهابيقتيبة.ودالإيبشلأحمدالتاريخيةدمشقمعالمكتابفيعنهاحديثوردوقد.الأموي

.م6991الثقافة

الله.شاءإنالجزءهذامن968سنةوفياتفيالكافيعبدابنترجمةسترد

.(1/134)الدارس.الأمويالجامعمدارسمن

السنة.هذهوفياتفيقليلبعدترجمتهوستردالحرستانيبنالدينمحيي:ب

للسكنى.دورأالانصارتوقد:بدرانابنوقال،بغربالبادرائيةالمدرسةقبليبجيرونالدولعيةالمدرسة

.(223-222)فيالتاريخيةدمشقومعالم(89)الأطلالومنادمة(1/422)الدارس

.(1/442)الدارس688سنةتوفيالدولعيةمدرسالشافعيالدمشقيعليبنأحمدبنمحمدهو
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.المذكورالكافيعبدابنمنالغزاليةتدريس(الأيكي)1الدينشمسأخذثم،المال!

)3(الأئمةأحدالمقدسي)2(نعمةأحمدبنالدينشرفالزكيابنعنالحكمنيابةباشرشعبانآخروفي

تدريسمكانهوليشوال!فيمحمدالدينشمسأخوهتوفيولما.المصنفينالعلماءوسادات،الفضلاء

صصرى)4(بنأحمدالديننجمالقاضيفيهافدرس،الصغيرةالعادليةمنهوأخذت،البرانيةالشامية

نائب)16البيانيالديننجمفيهافدرسالرواحيةأيضاالدينشرفمنوأخذت،)5(القعدةذيفيالتغلبي

أجمعين.اللهرحمهمالحكم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

اللههبةبنمحمدنصرأبيالدينشمسالقاضيبنمحمد)7(الفضلأبوالدينعمادالكبيرالصدر

.الشيرازي

صفرفيتوفيوأعيانهادمشقرؤساءمنوكانالحديثسمع،الكتابةفيالمنسوبةالطريقةصاحب

منها.

عمرأبيالشيخبنالرحمنعبدمحمدأبوالدينشمسالإسلامشيخالعلامةالشيخ)8(الجبلشيخ

الحنبلي.قدامةبنمحمدبنأحمدبنمحمد

هذامن796سنةوفياتفيترجمتهوسترد(1/224)والدارسبعنصححته.وهوتحريف؟الإربلي:وطأ(1)

الله.شاءإنالجزء

وفياتفينعمةبنأحمدترجمةوسترد.نعمةبنأحمدبنأحمدالدينشرفالشيخالزكيبنالدينبهاءعن:ب)2(

الله.شاءإنالجزءهذامن396سنة

.الفضلاءأئمة:طأ)3(

الله.شاءإنالتاليالجزءمن723سنةوفياتفيصصرىبنسالمبنمحمدبنأحمدترجمةسترد()4

منها.القعدةذي:ب)5(

.الكتابهذامن683سنةوفياتفيالبيانيترجمةسترد)6(

والعبر(15483/)الإسلاموتاريخ(991-4/891)الزمانمراةذيلفي-الشيرازيبنالدينعماد-ترجمة)7(

(2685/)الشافيوالدليل(7/935)الزاهرةوالنجوم(1125/)والوافي(373)والإشارة(5346/)

.(7664/)الذهبوشذرات

-5/338)والعبر(15946/)الإسلاموتاريخ(191-4186/)الزمانمراةذيلفي-الجبلشيخ-ترجمة)8(

الوفياتوفوات(292-2192/)بالوفياتوالوافي(372)والإشارة(284)الأعلامبوفياتوالإعلام(933

(1404/)الشافيوالدليل(036-7/358)الزاهرةوالنجوم(2403/)رجبابنوذيل(18024/)

.(166-7657/)الذهبوشذرات(901-2701/)الأرشدوالمقصد
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الأشرفيه"2(وتدريس،أ(الديننجمابنهوتولاهتركهثم،بدمشقالحنابلةقضاءوليمنأول

هديمع،عصرهفيوأمانةديانةوأكثرهمالناسعلماءمنوكان،الكثيرالحديثسمعوقد،بالجبل

خمسعنالسنةهذهمنالآخرربيعسلخالثلاثاءليلةتوفي.ووقاروخشوع،حسنصالحوسمت

الله.رحمهموالدهبمقبرةودفن،سنةوثمانين

الأنصاريجعوانبنعباسبنمحمدبنمحمداللهعبدأبوالدينشمسالعلامةجموان)3(ابن

واللغة.النحوفيالبارعالشافعيالفقيهالمحدثالدمشقي

للآخر:منهماكليقول(هالمزممبالحجاجأباالحافظوشيخناتيميةابن4(الدينتقيشيخناسمعت

ثنا2بهذينوثاهيك،عليهامتفقالحن!عليهيضبطفلميسمعانوهما6(أحملأالإماممسندقرأالرجلهذا

.7(هماوهماهذاعلى

القضاةقاضيبنالكريمعبدالدينعمادالقضاةقاضيالخطيببنيحمى)8(الدينمحصيالخطيب

ووليودرسأفتىبارعافاضلاكان،الغزاليةومدرسدمشقخطيبالشافعيالحرستانيبنالدينجمال

عنالاخرةجمادىفي9(توفي،كثيروخلقالسلطنةنائبجنازتهوحضر،أبيهبعدوالغزاليةالخطابة

.بقاسيونودفن،سنةوستينثمان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

هذامن968سنةوفياتفيالديننجم-عمرأبيبنالرحمنعبدبنأحمد-ترجمةسترد.القضاءالديننجم:ب

الله.شاءإنالجزء

وكانتووقاروخشوعحسنوسمتصالحهدىمعوإنابةعصرهفيديانةوأكثرهمالمسلمينعلماءمنوكان:ب

ليلة.وفاته

الأعلامبوفياتوالإعلام(51/483)الإسلاموتاريخ(891-4791/)الزمانمراةذيلفي-جعوانابن-ترجمة

الزاهرةوالنجوم(1/538)الإسنويوطبقات(1/302)والوافي(5493/)والعبر(372)والإشارة(285)

تحريف؟جفوانأبيابن:طفيوورد.(7664/)الذهبوشذرات(2687/)الشافيوالدليل(7365/)

.ومصادرهوبأمنصححته

الدين.تقيالشيخشيخنا:ب

والأخير.التالىالجزءمن742سنةوفياتفيالمزيالحافظترجمةوسترد.المزني:ب

حنبل.بنأحمدالإماممسندقرأالرجلهذاإن:ب

يسمعلمقراءةعلانابنعلىالمسندوقرأ:الذهبيوقال":بشارقال.وهماهمابهذاثناءبهاذينوناهيك:ب

."واحدةلحنةعليهيحفظونأمكنهمفماالأئمةمنجماعةوحضر،والصحةالفصاحةفيمثلهاالناس

(5034/)والعبر(15/481)الإسلاموتاريخ(791-4691/)الزمانمرآةذيلفي-الحرستانيابن-ترجمة

-1421/)والدارس(2776/)الشافيوالدليل(7036/)الزاهرةوالنجوم(1447/)الإسنويوطبقات

يحيى.لامحمدفيهااسمهالشافيالدليلعداجميعاالمصادرهذهوفي(7663/)الذهبوشذرات(422

وفاته.وكانت:ب
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توفي:رجبخامسوفي

الغائب.صلاةبدمشقعليهوصلي،بصرىبمدينةحجيبنأحمد(مرى)1آلعربملكالكبيرالأمير

بن)3(السلامعبدالدينمجدالعلامةالإمامالشيخبنالحليمعبد)2(الدينشهابالعالمالإمامالشيخ

،الفرقمفتي،تيميةابنالدينتقيالعلمالعلامةشيخناوالد،الحرانيتيميهابنالقاسمأبيبنعبدالله

.الفرقبينالفارق

ظاهرعنعليهيتكلمدمشقبجامعكرسيلهوكان،)4(كثيرةفضائلولديه،حسنةفضيلةلهكان

تقيالشيخولدهدرسثم،سكنهكانوبها،بالقصاعين)5(السكريةالحديثدارمشيخةوولي،قلبه

الله.رحمهالصوفيةبمقابرودفن،سيأتيكماالاتيةالسنةفيبها)6(بعدهالدين

وستيئةوثمانيوث!ثللمنةخلت5ث!

العباسأبو)8(الدينتقيالعلامةالعالمالإمامالشيخدرسمنهاالمحرم)7(ثانيالإثنينيومفي

وحضر،بالقصاعينالتيالسكريةالحديثبدارالحرانيتيميةابنالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمد

الشافعية،شيخ)01(الفزاريالدينتاجوالشيخ،)9(الشافعيالزكيابنالدينبهاءالقضاةقاضيعنده

كتبهوقد،هائلادرساوكان،)12(الحنبليالمنجابنالدينوزين،)11(المرحلابنالدينزينوالشيخ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

7692،357/)والنجوم(6403/)بالوفياتوالوافي(51/624)الإسلامتاريخفي-حجيبنأحمد-ترجمة

تحريف.؟مثرىال:طفيوهو(657-7656/)والشذرات(1/42)الشافيوالدليل(874/و)(358-

والعبر(284)والإعلام(5/1468)الإسلاموتاريخ(186-4185/)الزمانمرآةذيلفي-تيميةابن-ترجمة

(2003/)رجبلابنالحنابلةطبقاتوذيل(18/96)بالوفياتوالوافي(372)والإشارة(5/338)

والقلائد(2166/)الأرشدوالمقصد(595-1493/)الشافيوالدليل(365-7935/)الزاهرةوالنجوم

.(657-7656/)الذهبوشذرات(2264/)الجوهرية

.مصادرهوعنبعنصححته.تحريف،اللهعبد:أ-ط

.كثيرةفوائدولديهحسنةفضيلةلهالدينشهابالشيخكانالفرقمفتي:ب

.(4)5الأطلالمنادمة.أثرعلىلهانقفلمونحن:بدرانابنوقال.الجابيةبابداخل:وفيه74(/1)الدارس

بها.الشيخولده:أ

.محرمثامن:ب

.الكتابهذامنوالأخيرالتاليالجزءمن728سنةوفساتفيتيميةبنالدينتقيترجمةسترد

.685سنةوفياتفيالزكيبنالدينبهاءترجمةسترد

.096سنةوفياتفيالفزاريالدينتاجترجمة

.196سنةوفياتفيالمرحلبنالدينزينترجمة

.596وفياتفيالمنجابنالدينزينترجمة
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الحاضرونأطنبوقد.الحاضروناستحسنهماوكثرة،فوائدهلكثرةبخطهأالفزاريالدينتاجالشيخ

الدينتقيالشيخجلسثم.وسنتينسنةعشرينذاكإذعمرهكانفإنه،وصغرهسنهحداثةعلىشكرهفي

لتفسيرلههيىءقدمنبرعلىالجمعةصلاةبعدأالأمويبالجامعصفرعاشرالجمعةيوم(()1أيضاالمذكور

كثرةمن()2(الغفيروالجمالكثيرالخلقعندهيجتمعوكان،تفسيرهفيأولهمنفابتدأ،العزيزالقران

سائرفيالركبانبذكرهسارتوالعبادةوالزهادةالديانةمعالمحررةالمتنوعةالعلوممنيوردماكان

متطاولة.سنينمدةذلكعلىواستمر،والبلدانالأقاليم

صاحبفجاء،الاخرةجمادىعشرثانيالسبتيوممصر)3(مندمشقإلىالسلطانقدم:وفيها

الرابعالأربعاءليلةكانفلما،وأكرمهموكبهفيالسلطانفتلقاه)4(خدمتهإلىالمنصورالملكحماة

بابأقفالكسرحتىجدا)5(عظيمسيلوجاء،وبرقورعد،بدمشقعظيممطروقعشعبانمنوالعشرين

المصريالجيش)أ(جمالوأخذ،كثيراخلقاأغرقبحيث،كثيراارتفاعاالماءوارتفع،الفراديس

.أيامثلاثةبعدالمصريةالديارإلىالسلطانفخرج،وأثقالهم

سنجر.الدينعلمالدويداريعنعوضاسنقرالدينشمسالأميرالدواوينشد)7(وتولى

التتار)8(علىأبغابنأرغونتمليك

عليهموملكوا،وقتلوهعنهمفعزلوهأحمدالسلطانملكهمعلىبينهمفيماالتتاراختلفت:وفيها)9(

علىأمورهمومشت،)11(أحوالهموتأطدت،جيشهمفيبذلكونادوا،أبغا)01(بنأرغونالسلطان

أبغا.بنأرغوندولةوقامت.أحمدالسلطاندولةوبادت،ذلك

أيضا.الدينتقيالشيخوجلسسنهحداثةعلىالحاضرونوشكرهاستحسنهماكثرةمنبخطه:ب(1)

الغفير.والجمعالكئيرالخلقعندهيجتمعفكانأولهمنفابتدأالقرانلتفسيرلههيىءمنبرعلىالصلاةبعد:ب)2(

المصرية.الديارمندمشقإلىالمنصورالملكالسلطانقدمالمنوالهذاعلىمتطاولة:ب)3(

.السلطانفخرج:ب(4)

.جداعظيماالسيلوجاءوبرقتورعدتبدمشق:ب(5)

.جمالمنولاسيماكثيرا:ب)6(

اللفظة.شرحوتقدم،الدواوينمشد:طأ)7(

وحدها.بعنالعنوان)8(

السنة.هذهوفى:ب()9

الله.شاءإنالمجلدهذامن096سنةوفياتفيأبغابنأرغونترجمةوسترد،التتارعلىأبغا:بفي(01)

.الأحوال:ب(11)
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511

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.فماتالمريدينبعضيزورهوكان،بهمشهورةزاويةوله+حجاج)2(بقصر(1)الرفاعيطالبالشيخ

:ماتوفيها

الخالقعبدالدينعفيفبنالقادرعبدالدينشرفبنمحمدالدسفاخر)3(أبوالدينعزالإمامالقاضي

.ا)4(الصائغبابنالمعروفاالدمشقيالأنصاريخليلابن

وولي)5(وسجنعزلثم،ثانيةبهخلكانابنعزلثم،خلكانبابنعزل،مرتينبدمشقالقضاءولي

بسوقعليهوصلي،الأولربيعتاسعفيببستانهتوفيأنإلىمعزولأوبقي،الزكيابنالدينبهاءبعده

عقلله،السيرةمشكوروكان.وستمئةوعشرينثمانسنةمولدهوكان،قاسيونبسفحودفن،)6(الخيل

ابنقرأهامشيخة)7(بلبانابنلهوخرج،وروىالحديثسمعوقد،الصالحينفيكثيرواعتقادوتدبير

بيتوكيل،ا()"المرحلبنمكيبنعمرالدينزينالشيخبالعذراوية)9(بعدهودرس،عليهجعوان)8(

(1أأحمدزابنهتوفيثم،دمشقجامعمنالكلاسةوزاويةبالعماديةأحمدالدينمحييابنهودرس،المال

)13(الفارقيبنالدينزينالشيخ)12(والدماغيةبالعماديةفدرس،رجبثامنالأربعاءيومفيبعدههذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

الرفاعي،فضائلبناللهعبدبنطالب:فيهواسمه(215-4214/)الزمانمرآةذيلفي-الرفاعي-ترجمة

.(51/594)الإسلاموتاريخ

يوسفبنالحجاجبناهبهاكانقصرإلىنسبةبذلكسميتالسويقةوبينبينهالجابيةبابخارجمحلةالحجاجقصر

.(045)التاريخيةدمشقومعالم(2253/)دمشقغوطة.الثقفي

الأعلامبوفياتوالإعلام(51/605)الإسلاموتاريخ(234-4232/)الزمانمراةذيلفي-الصائغابن-ترجمة

والدليل(7364/)الزاهرةوالنجوم(3926/)بالوفياتوالوافي(373)والإشارة(5434/)والعبر(285)

.(067-7966/)الذهبوشذرات(142-042)الصالحيةوتاريخ(2638/)الشافي

.مصادرهعنواستدركتهجميعاالأصولفيالحاصرتينبينماليس

وسجن.بهعزلثمثانيةخلكانابن:ب

والطيورالأعلاففيهتباعاليومإلىموجودأالتبنسوقولازالالتبنسوقبقربدمشققلعةغربشمالالخيلسوق

معالم.والفواكهالخضاربيعإلىتحولتساحتهأنرغمالخيلسوقيدعىمكانهلكنزالفقدالخيلسوقأما

.(603)التاريخيةدمشق

.(بشار)بمنهناوما،يصحولا"بلبانابنلهالحديثسمعوقد":ط

مثله.تقدمتحريفوهو؟جفوانابن:ط

.(1/373)الدارس.وضاعتدرستوقد.تحريف؟بالعزروية:ط

.196وفياتفيالمرحلابنترجمة(

.(4021/)المرآةذيلفيترجمةالقادرعبدبنمحمدبنأحمدالصائغبنالدينلمحيي(

والعمارية.بالدماغية:أ(

سنة-توفي.الحديثداروشيخدمشقخطيبالشافعيالفارقياللهعبدبنمروانبناللهعبدمحمدأبوالدينزينهو(
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الدين.وعلاء()1الدينبدر:الصائغبنالدينعزالقاضيأولادعننيابةالحديثدارشيخ

توفي:وفيها

،العادلالملكابنإسماعيلالحسنأبي2ا!طالملكبنالملكعبد)2(الدينفةحالسعيدالملك

مأبتربةالغدمنودفن،رمضانثالث(الإثنينليلةافي،محمدالدينناصرالكاملالملكوالدوهو

بنمكرمعنبكير)3(بنيحيىعن"الموطأ"روى،رئيساكبيرامحترماالأمراءخيارمنوكان،الصالح

.وغيره)4(اللتيابنوسمع،الصقرأبي

الشافعي.)6(البيسانيمنصور)5(بننصربنعمرالديننجمالقاضي

ودرسدمشقفينابثم،حلبقضاءثمزرعقضاءولي،فاضلاوكان،منهاشوالفيتوفي

.شوالعاشريوم،)7(المقدسينوحبنالرحمنعبدالدينشمسبعدهوباشرهابالرواحية

ملكها:بحماةتوفياليومهذاوفي

.أيوببنشا!شاه)9(بنعمربنمحمودبنمحمدالدينناصرالمنصور)8(الملك

الملكفيفمكث،سنينعشروله،وأربعينثنتينسنةحماةوتملك،وستمئةثلاثينسنةولد

،الأرقاءمنخلقاموتهمرض)01(فيأعتقوقد،وصدقاتبرلهوكان،سنةأربعينأزيدمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(17-861/)الشذرات.وسبعمئةثلاث

سنةتوفيالدماغيةمدرس.الصائغبابنالمعروفالأنصاريالدينعزبنالدينبدرالقادرعبدبنمحمدبنمحمد

.(7612/)والثذرات(596-2496/)الشافيالدليل9730

(1043/)الشافيوالدليل(5/1105)الإسلاموتاريخ(4422/)الزمانمرآةذيلفي-السعيدالملك-ترجمة

.(68)القلوبوترويح(1/32،317)والدارس

.(بشار)مالكعنبكيربنيحيىبروايةالذي:يعني

أعلامسير.635سنةتوفيالحريمياللتيبنزيدبنعليبنعمربناللهعبدوهو.تحريف؟الليثيابن:ط

.(-231517/)النبلاء

.(51/205)الإسلاموتاريخ(1/268)الدارسفي-البيساني-ترجمة

المتقنةالمقتفينسخةفيموجودوهو،المشهورةالمدينةبيسانإلىمنسوبوهو،تحريفوهو"البياني":ط

.(بشار)الإسلامتاريخفيالذهبيوخط(181الورقة/1)

.الجزءهذامن654سنةحوادثفيالمقدسينوحابنترجمةتقدمت

(346-5345/)والعبر(15151/)الإسلاموتاريخ(4236/)الزمانمرآةذيلفي-المنصورالملك-ترجمة

.(45)القلوبوترويح(7067/)والثذرات(364-7363/)والنجوم(373)والإشارة

.(53)القلوبترويحفيأثبتناهكمااسمهوورد.تحريفوهو؟ملكشاه:طفي

.(بشار)ارتياببغيرالصوابهوأثبتناهوما،يتبعضلاالموتلأن،لهامعنىولا"بعض":ط
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بذلك.لهالمنصور)1(الملكبتقليدالمظفرالملكولدهبعدهالملكفيوقام

.)2(الزواويعمربناللهعبدبنيوسفيعقوبأبوالدينجمالالقاضي

كانوقد،نفسهعزلالذيالزواوي(الدينأزينالقاضيبعدومدرسهم،المالكيةقضاةقاضي

عالماوكان،الحجازطريقفيوهوالقعدةذيمنالخامسفي3(توفي.بالحكمبعدهفاستقلعنهينوب

جمالالشيخللمالكيةبعدهودرسسنينثلاثبعدهالمنصبشغروقد،والتكلفالتكليفقليلفاضلا

وصللماثم)6(التونسيبكرأبوالدينمجدوبعده،)5(اللوريإسحاقأبووبعده،)4(الشريشيالدين

أعلم.سبحانهواللهبالمدارسدرسحاكما)7(سليمانبنالدينجمالالقاضي

وستمئةوثمانيرأربملللنةخلت5ث!

حماةصاحبخدمتهإلىوجاء،الجيوشومعهدمشقإلىالمنصورالملكقدمالمحرمأواخرفي

السلطانسافرثم،الملوكخلعةعليهوخلع،الجيوشبجميع)الم(فتلقاهالمنصوربنالمظفرالملك

وجاءت،صفرعشرثامنالجمعةيومفيعليهماللهففتحهالمرقبفنزلوالشاميةالمصريةبالعساكر)9(

كانالحصنهذالأن،)11(بذلكالمسلمونوفرحالبلدوزينتالبشائرفدقت1()0دمشقإلىبذلكالبشارة

للملكولا،الدينصلاحللملكلا)12(الإسلامملوكمنلأحدفتحهيتفقولم،المسلمينعلىمضرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

12(

.وونقلالمنصورا:ب

.(15/415)الإسلاموتاريخ(4923/)المرآةذيلفيوترجمته:بشارقال.تحريفوهو،الرازاي:طأ

وفاته.وكانت:ب

.685وفياتفيالشريشيترجمة

فيونابدمشقسكنالمحدثالمالكيالأندلسيالرعينييحيىبنالعزيزعبدبنإبراهيمهواللوريإسحافأبو

.(01العبرعلىمستدركنص)687سنةتوفيالظاهريةالحديثدارمشيخةوليثمالقضاء

ذلكوكل.البريسيبكرأبوالدينبدر:طوفي.البسريبكرأبوالدينبدر:ب.التونسيبكرأبوالدينبدر:أ

الذهبشذراتهـوانظر718سنةتوفي.الشافعيالتونسيقاسمبنمحمدبنبكرأبوالدينومجد.تحريفات

.(99)العبروذيول(886/)

.(25/)الدارسانظر

بجميع.السلطانفتلقاه:ب

المرقب.وأزالأيضاالشاميةبالعساكرفاخر:ب

قرأهبدمشقالسلطانكتابوقرئدمشقإلىبذلكالبشارةوجاءت:بوفيبذلكدمشقإلىالبشارةوجاءت:أ

البلد.وزينالبشائرودقتالطبيبأبيبنالديننجمالقاضيالوعاظمنبرعلى

.شديدافرحابذلك:ب

.الملوكمن:ب
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البحرجانبإلىصغيرةبلدةوهيمرقيةبلنياس)2(حوله)1(وفتح،البندقداريبيبرسالدينركنالظاهر

إلىتقربافهدمهطرابلسصاحبإلىفأرسل،منجنيقحجرولاسهمإليهيصللاجدامنيعحصنعند

الفرنج،عندكانواالذين،المسلمينأسارىمنكثيراخلقاالمنصورواستنقذ،المنصورالملكالسلطان

.)3(القاهرةإلىالمصريةبالعساكرسافرثم،دمشقإلىالمنصورعادثم.الحمدودله

.قلاوونبنمحمدالناصرالملكولدهللمنصورولد)4(الاخرةجماىأواخروفي

الزكي.بنالدينمحييبنالدينعزووليهالجامعنظرعن)5(النحاسابنالدينمحييعزل:وفيها

المصريةالديارإلىتوبةالتقيوطلب،)6(التكريتيتوبةالتقيعنعوضاالوزارةالنحاسابنوباشر

وأملاكه.أموالهعلى)7(واحتيط

.الهيجاء)9(أبيبنالدينعزوباشرها،المدينةولايةعن)8(طوغانالدينسيفوعزل

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

له،مشهورافاضلاوكان،صفرفيتوفي،شداد)01(بنإبراهيمبنعلي،بنمحمدالدينعزالشيخ

الله.رحمه.(1)1بالتاريخمعتنياوكان،"الظاهرالملكسيرة"كتاب

البندقداريأيدكين)13(الدينعلاءالكبيرالأميروهو،بيبرسالظاهرالملكأستاذالبندقدار)12(

الصالحي.

)1

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

حوله.وفتحلظاهرولاالدينلصلاحلاالملوكمنلأحد:أ

وقد(5/901)البلدانمعجممرقيةوفي(1/948)البلدانمعجمبلنياسفيوانظرومرقبةبلساس:ب،أ

مرقب.إلىطفيصحفت

.الاخرةجمادىأواخرفيالقاهرةإلىالمصريةبالعسكروسافردمشقإلىالسلطانعادثم:ب

.قلاوونبنمحمدالناصرالملكولدهولدالحينهذاوفي

.683سنةوفياتفيالنحاسابنتقدم

.896سنةوفياتفيتوبةترجمة

.(بشار)أحسنوهو،بمنهناوما،"وأحيط":ط

.(2228/)الكامنةالدرروسبعمئةوعشريننيفسنةتوفي

.007سنةوفياتفي-الهيجاءأبيابن-ترجمة

.(بشار)(53و.5/1526)الإسلاموتاريخ،(271-4027/)الزمانمراةذيلفيشدادابنترجمة

بالتواريخ.:ب

.(بشار)بنفسهبندقداراكانلأنهأحسنأثبتناهوما"البندقداري":ط

الزاهرةوالنجوم(9094/)والوافي(934-5348/)والعبر(263-4/262)المراةذيلفي-أيدكين-ترجمة

الصالحي.البندقداري:أفيالترجمةوتبدأ(1/165)الشافيوالدليل(7365-366/)
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صادر)1(الديننجمالصالحكانوقد،منهاالآخرربيعفيتوفي.اللهسامحهالأمراءخيارمنكان

أستاذهعلى)3(عندهفتقدم،ونهضتهلشهامتهإليهفأضافه)2(بيبرسمملوكهمنهوأخذ،هذاالبندقدار

.وغيره

.الإخميمي)5(إسماعيلبنالحسنبنمحمداللهعبدأبوالدينشرفالزاهد)112العابدالصا!حالشيخ

الله.رحمهبقاسيونودفن،هائلةجنازةلهكانت

اللهعبدأبوالدينشمسالمقرئالصالحالشيخ،الكبيرالميعادإليهيخسبالذي)6(المقرئعامرابن

.)8(الحنبليالغسولي)7(بكرأبيبنعامربنمحمد

فرغوافإذا،الأحدليلةالميعاد)9(يعملوكان،وغيرهقدامةبنالدينموفقالشيخمنالحديثسمع

الشيختربةمنبالقربودفنالآخرةجمادىعشرحاديالأربعاءيومتوفي.وعظهمثمبهمدعاذلكمن

الله.رحمه،الأرمنياللهعبد

الحنفي.(11البصروي)القرشيكاملبنيحىبنداود(01)الدينعمادالقاضي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

.صادرالصالحكانوقد:أ

فه.ضاوأ:ب،أ

على.فتقدم:ب

والعبر(285)والإعلام(51/527)الإسلاموتاريخ(274-4271/)الزمانمرآةذيلفي-الإخميمي-ترجمة

.(7368/)والنجوم(2353/)بالوفياتوالوافي(374)والإشارة(5035/)

.(1123/)البلدانمعجم.بالصعيدالنيلشاطئعلىقديمبلدإخميمإلىنسبة:الإخميمي

وقد(967)الذهبوشذرات(5035/)والعبر(15/952)الإسلامتاريخفي-المقرئعامرابن-ترجمة

نأذلكوسبب:بشارقالالمنضدوالدرالأرشدوالمقصدوذيلهاالحنابلةكطبقاتالأخرىالحنابلةكتببهأخلت

صالحيا.مقرئأكانأنهذكربلحنبليأينسبهلم-المذكورةالكتبمصدروهو-الذهبي

.(15952/)الإسلامتاريخفيالذهبيخطمنأثبتناهومالهامعنىولا"الغسولي":ط

المصنفولعل،الأصحوهو"الصالحيالغسولي":الإسلامتاريخوفي،جائزوهو،وطالأصولفيهكذا

فيما،والترجمة،حنابلةعنروىولأنه؟الأعمالأغلبفيحنابلةوهم،الصالحيةأهلمنلكونهحنبليانسبه

نسبهكانإنندريفلا،إلينايصللممماوهو،الذهبيصرحكماالفزاريالدينتاجالشيختاريخمنمنقولة،أرى

.(بشار)أعلمفالله،شكبلاصالحيانسبهولكنه،حنبليا

.بفي.الأحدليلةالميعادشيخوكان

(1792/)الشافيوالدليل(2791/)المضيةوالجواهر(15951/)الإسلامتاريخفي-الدينعماد-ترجمة

.(3042/)السنيةوالطبقات(1/655)والدارس

.والدارسوبأعنصححتهتحريف؟النصروي:ط
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)3(وتوفيالحديثوسمع،)2(العديمبنالدينمجدعنالحكمفيوناب،بالكشك(1)العزيةمدرس

جامعوخطيب،الحنفيةشيخ،القحفازي)4(الديننجمالشيخوالدوهو،شعبانمنالنصفليلة

.تنكز)5(

.)7(الأيكيالدينشمسبعدهوليهاوقد.بالقاهرةالسعداءسعيدشيخ)6(الروميحسنالشيخ

مدرسالحنفيالدينرشيدالشيخ،سعيدبنعليبنسعيدالرشيد()8(الحنفيالدينرشيدأ

رمل،أ:)9(قولهذلكفمن،حسنونظم،كثيرةمفيدةتصانيفوله،الشبلية

(الحذر)01يغنيلاالدهرنكباتتدركهأنيحذرلمنقل

(وقدر)11بقضاءشيءكلأنهاعتقاديالحزنأذهب

)12(
:،الطويلمنأقولهشعرهومن

للحمدالهدايةمنهانعمعلىأهلهأنتالذيالحمدلكإلهي

المهدفيكنتمذزالمابيولطفكمسلمامنيالجسمخلقتصحيحا

يرديماكلمنواستنقذتفآويتالردىبيأحاطقديتيمأوكنت

الرشدطالبيهتديخييركلإلى)13(بضيائهالذيالعقلليوهبت

عنديموقعها)14(حلقدنعمةفياومنطقيقلبيللإسلامووفقت

.(1/555)الدارس(1)

.677وفياتفيالعديمبنالدينمجد)2(

وفاته.وكانت:ب)3(

المضيةوالجواهر(3/23)الوفياتفوات:فيأيضاوترجمته.التاليالجزءمن745وفياتفيالقحفازي)4(

.(2166/)الوعاةوبغية(1-316118/)الكامنةوالدرر(4283/)

النصر.وشارعالمرجةبينالحاضرعصرناإلىقائمايزاللاتنكزوجامع.تحريفوهو،تنكر:ط()5

.(بشار)(51/185)الإسلامتاريخفيالروميحسنترجمة)6(

.696سنةوفياتفيالأيكيالدينشمس)7(

(7/347)والعبر(15951/)الإسلاموتاريخ(4265/)الزمانمرآةذيلفي-الحنفيالدينرشيد-ترجمة)8(

والدارس(1585/)الوعاةوبغية(7366/)الزاهرةوالنجوم(1314/)الشافيوالدليل(374)والإشارة

.(673-7672/)والشذرات،(4237/)السنيةوالطبقات(127)الجوهريةوالقلائد(1/532-533)

.المراةذيلفيأربعةوهو،السنيةوالطبقاتوالدارسالدليلفيهناكماالبيتان()9

البيت.معنىليستقيمتصحيحهمنبدلاتحريفوهو؟الحذرعنيغنيلاالدهربكتاب:المرآةذيلفي(01)

.بيتانالمراةذيلفيبعده(11)

.(267-4266/)المرآةذيلفيتسعةوالأبيات.وله:بفي()12

له.يصبى:الذيلفي()13

موضعها.:ب(1)4
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)3(جهديأطرافها)2(يجزلمبهافضلتأجازي)1(فضيلةأنجهديرمتولو

)6(لحديفيوحديالأهلونه(يخلفنيئعندماجنابك)4(أرجوالذيألست

8(بعدإبلاإليكويدنيني)7(وقلبيسريرتييهديمنكبلطفليفجد

.(1)1بالسفحودفن،(01المظفري)بالجامعالعصرعليهوصلي،رمضانثالثالسبتيوم9(توفي

الخميسيوم)13(توفي،الماهرالمفيدالمحدثافماصري)12(اللهعبدبنبلبانبنعليالقاسمأبو

.رمضانمستهل

صاحب،الشاعرالحمويتميمبابنالمعروفعليبنيعقوببنمحمد)14(الدينمجيرالأديب

:(قوله)15شعرهفمن،الشعرفي"الديوان"

يحنق)17(البنفسجفيقولاويقولخده16(يلطمالروضوردعاينت

حل.أ:لذيلواحدأ:ب؟جرأ:1(1)

أطرافها.يحولم:والذيلبأ2()

.جدي:ب،حدي:أ)3(

والذيل.بأعنهناوما،حنانك:ط)4(

تخلفني.حيثما:الذيلفي()5

التالي:البيتالذيلفيالبيتهذاقبل)6(

كبديبهاطارتلولاكففرجتهاكربةكلفيأدعوكالذيألست

إليك.وتدنيني..تهدي:ب)7(

البعد.من:ب،أ)8(

وفاته.وكان:ب)9(

حيإلىالواصلجرشأبيشارعمنالمتفرعةالحنابلةطلعةفيقاسيونسفحفياليومإلىقائماالجامعهذايزاللا(01)

.(2435/)الدارس.الحنابلةجامع:عصرنافيالناسويسميه.الدينمحييالشيخ

.قاسيونبسفح:ب(11)

(285)الأعلامبوفياتوالإعلام(51/523)الإسلاموتاريخ(4926/)الزمانمرآةذيلفي-بلبانابن-ترجمة(21)

المحاضرةوحسن(2152/)الوعاةوبغية(7/368)الزاهرةوالنجوم(374)والإشارة(5/348)والعبر

.(7676/)الذهبوشذرات(1/684)

.يومفيتوفي:ب()13

(5135/)والعبر(51/531)الإسلاموتاريخ(27728-.4/)الزمانمرآةذيلفي-الحمويتميمابن-ترجمة(41)

.(96768-.7/)الذهبوشذرات(2271/)الشافيوالدليل(445/)الوفياتوفوات(5228/)والوافي

.(7068/)والشذرات(7368/)الزاهرةوالنجوم(4028/)المرآةذيلفيالبيتان(1)5

.الوزنبهايستفيمولا،هذهيضم:المراةذيل(1)6

علىوهوويقول:والشذراتوالنجومالمرآةذيلوفي،لغويخطأوفيها.محنقالبنفسجعلىإنويقول:ب()17

محنق.البنفسج
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الأزرقالعدوفهوبينكممانشرهتضوعوإنتقربوهلا

بسفحبتربتهمودفن،الروميعليبنعثمانالشيخبنمحمداللهعبدأبو)1(الدينشرفالعارفاسشيخا

الجوالقية)3(زي)2(فيودخل.وخلقالساوجيمحمدالدينجمالالشيخخرجعندهمومن،قاسيون

ومقدمهم.شيخهموصار

وستصئةوثيانيوخيللعلللنةخلت5ث!

بالشامونائبه،قلاوونالمنصور)4(الملكوالسلطان،أحمدالعباسأبوالحاكموالخليفةاستهلت

فيالكركمدينةمحاصرالصوابيالدينبدروالأمير،المنصوريالسلحدارلاجينالدينحسامالأمير

علىفاجتمعواطرنطاي)6(الدينحسامالأميرصحبةعسكرمصر)5(منعليهوقدم،الماضيةالسنةأواخر

صفر،مستهلفي،الظاهرالملكبنخضر)7(المسعودالملكصاحبهامنهاأنزلواحتىالكركحصار

)9(بيتهوأهلخضربالملكطرنطايوعاد،أيامثلاثةالبشائر)8(فدقت،دمشقإلىبذلكالبشارةوجاءت

.ذلك)01(تقدمكما،العادلبنعمرالمغيثبالملكأبوهالظاهرالملكفعلكما،المصريةالديارإلى

واستخدموا،الكركيينمنخلقامنهاوأجلواأمورهاورتب،المنصورأمرعننائباالكركفيواستناب

إلى)11(وأحسنلقياهمفأكرمالمنصورتلقاهمالقاهرةإلىالظاهرالدخولاقترب.ولمادمشقبقلعة

وجعل،خليلوالأشرفعليابنيهمعيركبانوجعلهما،سلامشالدينوبدر،خضرالديننجمالأخوين

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

والعبر(15053/)الإسلاموتاريخ(275-4274/)الزمانمرآةذيلفي-الروميالدينشرف-ترجمة

(391)الجوهريةوالقلائد(2791/)والدارس(486/)بالوفياتوالوافي(374)والإشارة(5035/)

.(7967/)الذهبوشذرات

الجوالقية.ذيفيودخلوخلقالساوجيمحمد:ط

أولفيكانالذي991سنةالمتوفىالجواليقيسالمبنهشاممحمدأبيأتباع.والجولقية.الجواليقية:ب،أ

الفردتىمعجم.أيضاالهشاميةللجولقيةويقال،الصادفجعفربإمامةالقولإلىانتقلثمالجهميةمذهبعلىأمره

.(88)الإسلامية

.المنصورالملكالبلادوسلطانأحمدالعباسأبوالحاكموالخليفةوستمئة:ب

المصرية.بالديار:ب

.968وفياتفيترجمتهوسترد.تحريف؟طرقطاي:ط

خضر.الديننجم:ب

.أيامثلاثةالأمراءوطبلخاناتالبشائر:ب

بيتهم.وأهل:ب،أ

أمر.عنالكركفيواستنابذلكذكرفقد:ب

وأحسن.فأكرم:ب،أ
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يكفيهمماوالنفقاتالرواتبمنعليهموأجرىبالقلعةالدوروأنزلا،)1(يفعلانمايرصدونعيوناعليهما

أنه،)2(لاجيندمشقنائبإلىبحمصمجردوهوالعلائيبكتوتالدينبدرالأميروكتب،كثيرةوزيادة

والحيةالعمودكهيئةالسماءفيارتفعتثمحمصبأرضصفرسابعالخميسيومفيزوبعةانعقدتقد

شيئاوحملت،النشابسهامكأنهاالجوفيبهاتصعد)3(ثم،الكبارالحجارةتختطفوجعلت،العظيمة

وإناللهفإنا،كثيرا)4(شيئاذلكمنالناسففقد،والدوابوالخياموالأثاث،بأحمالهاالجمالمنكثيرا

.راجعونإليه

.)6(الصالحيةفيسيماولاكثيرسيلوجاء)د(دمشقفيعظيممطروقعاليومهذاوفي

إلى)7(توبةالدينتقيوالصاحب،بدمشقالدواوينشدإلىالدويداريالدينعلمأعيد:وفيها

.)8(بدمشقالوزارة

تقيالقاضيعنعوضا)9(البريديمخلوفأبيبنالدينزينبمصرالمالكيةقضاءتولىوفيها

بها.توفيالذي1(شاس)0بنالدين

كانالذي،الكلاسةإمامالدينشمسيدمنانتزعهاجماعةبن(1)1الدينبدربالغزاليةدرس:وفيها

جاءثمشهراباشرها)14(،بمصر)13(السعداءسعيدشيخوالأيكي،الأيكي)12(الدينشمسعنينوب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12!

13(

14(

وأنزلهم.يقولانما:ب،أ

لاجين.الأمير:ب

فيصعد.:ب

وأمتعتهم.رجالهممنكثيرا:ب

كثير.وسيلبدمشقكثيرمطر:ب

بالصالحية.:ب

.896سنةوفياتفيترجمةلهتوبةالدينتقي

.المحروسبالشام:ب

.لبربريا:ب،أ

بنالحسينالدينتقيوهو،أثبتناماوالصواب،وتصحيفتحريفوكله"برساس":ط،ساسبن:(ب

(15054/)للذهبيالإسلامتاريخفيكماالعامهذامنالحجةذيمستهلفيالمتوفىشاسبنعبدالرحمن

.(بشار)

.733سنةوفياتفيجماعةابنترجمةوستردالدينبدرالقاضي:ب(

.696سنةوفياتفيترجمتهالأيكيالدينشمس/

وحدها.بعناللفظةإ

جماعة.ابنيعني(
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ثالثفيالباجربقيفباشر،الباجربقي)1(الدينجمالعنهاستنابقدوأنه،الأيكيإلىبإعادتهامرسوم

رجب.

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

توفي،بدمشقالمعمرينالمسندينالحديثمشايخأحدالشيبانيتغلببن)2(شيبانبنأحمدأ

.بقاسيونودفن،سنةوثمانين،)4(ثمانعنبصفر)3(

)6(سجمانبناللهعبدبنمحمدبنأحمدبنمحمدبكرأبوالدينجمال)5(البارعالعالمالإمامالشيخ

المالكي.الشريشيالبكري

المشايخمن(الحديث)بهافسمعالعراقإلىورحل،وستمئةإحدىسنةبشريش)7(ولد

إلىعادثم،)11(زمانهأهلوسادوحصلواشتغل،وغيرهم)01(اللتيوابنروزبة)9(وابنكالقطيعي)8(

مأبتربةالحديثمشيخةفوليدمشقإلىجاءثم،الحرمشيخبالقدسأقامثم،بالفاضليةفدرسمصر

يقبل.فلمالقضاءعليهوعرض،المالكيةومشيخة،(بالسفح)الناصريالرباطومشيخة،الصالح

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

)11(

.996سنةوفياتفيترجمتهستردالباجربقي

بوفياتوالإعلام(15536/)الإسلاموتاريخ(283-4282/)الزمانمراةذيلفي-شيبانبنأحمد-ترجمة

الزاهرةوالنجوم(194/)والدليل(6417/)والوافي(374)والإشارة(5351/)والعبر(286)الأعلام

.(7681/)والشذرات(7037/)

صفر.فيتوفيبدمشقالمسندين:أ

.أهامشفيمسند

(375-374)والإشارة(51/945)الإسلاموتاريخ(003-4292/)الزمانمرآةذيلفي-الشريشي-ترجمة

وشذرات(352-3351/)الكامنةوالدرر(2095/)الشافيوالدليل(2131/)والوافي(5354/)والعبر

.(326-2325/)المذهبوالديباج(7685/)الذهب

.الصوابوهو،سجمان:مصادرهوفي،سحبان:بفيوهوبحمان:ط-أفي

هذهقاعدةوهيشذونةكورةمنكبيرةمدينة:تحتمنمثناةياءثمثانيهوكسرأولهبفتح،آخرهمثلأولهياقوتقال

.(3534/)البلدانمعجم.شرشيسمونهاواليومالكورة

.(5912/)العبر6340سنةتوفيالمؤرخالمحدثالبغداديعمربنأحمدبنمحمد:القطيعي

الوقتأبيعنبالصحيححدث.الصوفيالعطارالقلانسيالبغداديروزبةبنبكرأبيبنعليالحسنأبوروزبةابن

.(5134/)العبر6330سنةتوفي.داودالناصرعلىدمشقحصارمنخوفأالمدنمنوبغيرهاببغداد

الحريميزيدبنعمربنعليبنعمربناللهعبدالمنجاأبوالوقتمسنداللتيوابن.تحريف"الليثيابن:ط

العبر6340سنةببغدادتوفيبالشامحديثهنشربعلوالبغويحديثروىمناخروكانخيرمباركرجل.القزاز

(5/143).

أقرانه.وبني:بفيبعدها
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تجاهقاسيونبسفحودفن)،)2(بقاسيونالناصريبالرباطرجبمنوالعشرينالرابعالإثنينيوم)1(توفي

.(جداحافلةجنازتهوكانت،الناصرية

الفضلأبيالدينمحييالقضاةقاضيابنيوسف)5(الفضلأبو)4(الدينبهاء)3(القضاةقاضي

بن-()6(:وغيرهالجزريزادأ-العزيزعبدبنعليبنيحيىبنمحمدبنعليبنمحمدبنيحيى

بابنالمعروفالدمشقيالقرشي،عفانبنعثمانبنأبانبنالرحمنعبدبنمحمدبنالحسينبنعلي

الشافعي.الزكي

سنةفيولد،هذايومناإلىالزكيبنيمنالقضاءولي)8(منآخروهو،مبرزا)7(فاضلاكان

بعدهوتولى،بقاسيونودفن،الحجةذيعشرحاديالإثنينليلة01()توفي،الحديثوسمع)9(أربعين

.)11(الدينشهابالخويابن

المعروفالكاتبالشافعيالدمشقيثمالمصرياللهعبدبنمحمدبنيوسف)12(الدينمجدالشيخ

.المفتاربابن

وقد،النوريةالحديثدارمشيخةوتولى،جداحسنةكتابةيكتب،والأدبالحديثفيفاضلاكان

الفراديس.ببابودفن()13الحجةذيعاشرتوفي،وبكتابتهبهالناسوانتفعالكثيرسمع

الخيمي.بابنالمعروفمحمدبنالمنعمعبدبنمحمداللهعبدأبوالدينشهاب()14الأديبالشاعر

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

12(

13(

14(

وفاته.وكانت:ب

المالكية.ومشيخة:بفيبعدها

والعبر(286)والإعلام(51/564)الإسلاموتاريخ(312-4703/)الزمانمرآةذيلفي-الزكيابن-ترجمة

.(968-7688/)الذهبوشذرات(7037/)الزاهرهوالنجوم(5536/)

.بأعنوالكنيةوحدهابعناللقب

الفضائل.أبو:المرآةذيلفي

الجزريمب.زيادة:أ

المبرزين.والعلماءالبارزينالفاضلينأحدكان:ب

تولى.:ب

وستمئة.أربعينسنةفيمولدهوكان:ب

وتوفي.:ب(

.الجزءهذامن396وفياتفي-الخويالدينشهاب-ترجمة(

والعبر(286)والإعلام(15/563)الإسلاموتاريخ(4/703)الزمانمرآةذيلفي-المهتارابن-ترجمة(

.(688-7687/)الذهبوشذرات(1/64)والدارس(375)والإشارة(5356/)

.القعدةذ!تاسع:مصادرهجميعوفي،الحجةعاشر:أوفي،الحجةذ!عشرتاسعفيوتوفي:ب(

=الإسلاموتاريخ(356-4503/)الزمانمرآةوذيل(2/601)الأعيانوفياتفي-الخيميابن-ترجمة(
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ونجمهوتنازعوقدالثمانينجاوزالفائقالرائقالنظمفيطولىويد،كثيرةعلومفيمشاركةلهكانت

فنظموزنهاعلىأبياتبنظمفأمرهما)3(الفارضابنإلىفتحاكما)2(بائيةقصيدةفي)1(إسرائيلبنالدين

علىوامتدحه،)5(خلكانابنفعلوكذلك،عليهطولىيد)4(الخيميلابنولكن،فأحسنمنهماكل

.)7(كتابهفيالجزريترجمتهأطالوقد،حسانبأبياتوزنها)6(

:)8(وفاةكانتوفيها

تعالى.اللهرحمهالنوويالدينمحييالشيخوالد،(1مرى)0بنشرف)9(الحاج

أبيباللهالواثقعلىخرج،المغرببلادسلطان)13(المرينييوسفأبو)12()11(الحقعبدبنيعقوب

ثمانسنةفي،الخضراءوالجزيرةالأندلسبلادعلىواستحوذ،مراكشبظاهرالملكفسلبهدبوس

بها.الموحديندولةيديهعلىوزالت،السنةهذهمحرمإلىأيامهواستمرت،وستمئةوستين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

-3134/)الوفياتوفوات(405/)بالوفياتوالوافي(375)والإشارة(5352/)والعبر(15/553)

وشذرات(1956/)المحاضرةوحسن(2964/)الشافيوالدليل(037-7936/)الزاهرةوالنجوم(424

.(687-7686/)الذهب

.الجزءهذامن677سنةوفياتفي-إسرائيلبنالديننجم-ترجمةتقدمت

:القصيدةمطلعلأنتحريفوهو؟تائية:ب

الطلبوانتهىالتقصيالإليكأربغيرهفيليليسمطلبايا

.(3414/)الوفياتوفوات(7037/)الزاهرةوالنجوم(4203/)الزمانمراةذيلفيوالقصيدة

.الجزءهذامن632وفياتفيالفارضابنترجمةتقدمت

فعل.وكذلكالخيميلابنحكمولكن:ب

.681سنةوفياتفيخلكانابنترجمة

روبها.على:ب

وتوفي،تاريخهمنالقسمهذاإلينايصلولم،"أبنائهمنوالأعياناكابرووفياتوأنبائهالزمانحوادث"هو

.(بشار)973سنةالجزريالدينشمس

.أفيالجملةهذهليست

الزاهرةوالنجوم(15543/)الإسلاموتاريخ(185-4184/)الزمانمرآةذيلفي-مرىبنشرف-ترجمة

محمدبنحسينبنحسنبنمرىبنشرف:اسمهالمصادرهذهوفي(1/343)الشافيوالدليل(7/358)

.685سنةتوفيالشافيالدليلوفي،682سنةتوفي:النجوموفيوفيهالجذامي:الذيلوزادالنوويأوالنواوي

.مصادرهعنهناوما.موسىبنشرف:وب،الدينشرف:ط،أ

.(2097/)الشافيوالدليل(51/563)الإسلامتاريخفي-الحقعبدبنيعقوب-ترجمة

يوسف.بنالشافيوالدليلب

الشافي.الدليلعنهناوماالمديني:ط،ب،أ
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،الشيرازيعمربناللهعبدالدينناصرالعلامةالإمامالقاضيهو،)2(التصانيفصاحبالبيضاوءب)1(

مصنفاتهومن.وستمئةوثمانينخصسسنةبتبريزمات،النواحيوتلكأذربيجانوعالموعالمهاقاضيها

أربعفي"التنبيهشرح"وله،واحد)3(غيرشرحهوقد،مشهوروهو،"الفقهأصولفيالمنهاج"

المنطق،في"الكافيةو""المنتخبشرح)4(و"،"الفتوىدرايةفيالقصوىالغاية"وله،مجلدات

القطبإلىأوصىوقد،المفيدةالتصانيفمنذلكغيروله،أيضا"المحصولشرحو""الطوالع"وله

أعلم.سبحانهوالله،بتبريز)5(بجانبهيدفنأنالشيرازي

وستمئةوثيانيوستسنةخلت5ث!

صهيون)7(محاصرةإلىلاجينالدينحسامالشامنائبصحبةالعساكرركبتالمحرمأول)6(في

وسلمهماستنزلوهحتىبهيزالوافلم،الأشقرسنقرالدينشمس)8(الأميرفمانعهم،برزيةوحصن

ألفتقدمةوأعطاه،والاحترامبالإكرامفتلقاه،المنصور)9(الملكالسلطانخدمةإلىوسار،البلاد

.الأحوالتلكوانقضت،آخرهاإلىالمنصوريةالدولةفيمعظمايزلولم،فارس

.الرازيالدينحسامأبيهعننيابةالحنفيالدينجلالالقاضيحكمالمحرممن(1)0النصفوفي

الخليلبنالدينشمسالقاضيبنمحمدالدينشهابالقاضيقدمالأولربيعمنعشرالثالثوفي

واستمر،الاخرربيعمستهلالجمعةيومتقليدهوقرئ،)11(دمشققضاةقضاءعلىالقاهرةمنالخوم!

الدينصفيالشيخبالرواحيةدرس)12(شوالثالثالأحديوموفيالمقدسيالدينشرفالقضاءبنيابة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

زل!!

(1/388)الشافيوالدليل،196سنةوفاتهوفيه(284-8/283)الإسنويطبقاتفي-البيضاوي-ترجمة

.(686-7685/)الذهبوشذرات(205/)الوعاةوبغية

.(1952/)البلدانمعجمفارسبلادمنالبيضاءإلىنسبةالباءبفتحالبيضاوي:الشذراتفي

هو.وشرحه،الفروعفياخرومنهاج،الدينأصولفيالنعممنهاجوله:بفيبعدها

المنتخب.شرحوله:ب

جانبه.إلى:ب

الله.شاءإنبعدهسيردخبروقبلهأوائلفي:ب

.محاصرو:ب

.القدس:الزمانمرآةذيل:وفيبعنهناوما.الدينسيف:ط،أ

المصرية.الديارإلى:بفيبعدها

يليه.الذيبعدبفيالخبرهذايأتي

.اليومهذافيوحكمبدمشقالقضاةقضاء:ب

.شعبان:ب
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قضاةقضاءوتولى،(الدويداري)1الدينوعلم،الفزاريالدينتاجوالشيخالقضاةعندهوحضر،الهندي

كانوقد،السنجاري2(الخضرالدينبرهانعنعوضا،الأعزبنتابنالرحمنعبدالدينتقيالقاهرة

وذلك،المصريةبالدياركلهالقضاءبين3(الأعزبنتابنإلىحينئذفاجتمعالخويابنبعدشهراوليها

منها.صفرأوائلفي

6(حزرماربعمنهليشتريالمصريةالديارإلىدمشقمن3(السامربالدينسيفاستدعي:4(وفيها

الدينعلمذلكفيالمتكلموكان،7(وقفهأنهلهمفذكر،موسىالأشرفالملكبنتمناشتراهالذي

بتحصيلإليهيتقربوجعل،مصربديارالمنصورالملكاستنابهقدوكالى،8(،ظالماوكان،الشجاعي

بنتمنهذااشترىالسامريأنالمقدسيالرحمنعبدبنمحمدالدينناصرلهمففتق،الأموال

وأبطل،الجاهلالجائرمخلوف)9"بنالدينزينعلىسفههاوأثبت،رشيدةغيروهي،الأشرف

منهوأخذوا،درهمألفمئتيسنةعشرينأ(مد\إبمغلالسامريعلىواسترجع،أصلهمن1(.البيغ

رشدهاأثبتواثم،(الديار)13بردعلىفقيراوتركوه،مكملةآلافوعشرةألفاا12سبعينالزنبقيةمنحصة

واحد،بعدواحدابالدماشقةيستدعواأنأرادواثم،أرادوهبماالحصصتلكمنهاواشتروا

وطالت،أفلحبمصرظلممنوأن،يفلحلابالشامظلممنأنبلغهمأنهوذلك،14(ويصادرونهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)7(

)8(

)9(

)11(

)12(

!13(

)149(

القضاةقاضيابنالرحمنعبدالدينتقيالقضاةقاضيالقاهرةقضاةقضاءوولي:بوفي،الدواداري:ب،أ

كله.القضاءبينالأعزبنتابنالدينتاج

الحسن.بنالخضر:أ

الأعز.بنتلابن:أ

السنة.هذهوفي:ب

.696سنةوفياتمعورد

كردعليمحمدذكرهاوقد(4316/)الزمانمراةذيلعنهناوما.ماءجزر:وط،جرزما:وب،خررما:أ

قرىمنأنهااللهرحمهالحسنيجعفرالأميروذكر،غوطتهامنلادمشققرىمنأنهاعلى(17)دمشقغوطةفي

.(2367/)الدارس.العامرةالمرج

.كانوقدوقفه:أوفي.وكانذلكوقف:ب

قد.وكانالشجاعي:أ

التالي.الجزءمن718سنةوفياتفيترجمتهسترد

البيع.وأبطلمخلوف:أ

وحدها.طعن

.بعنهناوما،ألفاسبعينقيمتها:أ-ط

.الدياربردعلىوتركوه.ذلكمكملةالافوعشرةومئةألفا:ب

ويصادروهم.واحدبعدواحدايستدعونشرعواثمأرادوابما:ب
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.أرادوامامعهم)2أفيفعلون،والظلمالفراعنةأرضمصرإلىيطلبونهم(1)وكانوا،مدته

525

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بنعليبنأحمدالعباسأبيالإمامالشيخبنمحمدبكرأبوالدينقطب)3(العلامةالإمامالشيخ

الشافعي)ءأالمكيثم،المصري!أ(ئمالتوزريالقيسيميمونبنأحمداللهعبدبنالحسنبنمحمد

.بالقاهرةالكامليةالحديثدارشيخ،بالقسطلانيالمعروف

يفتيوكان،علوماوحصلالكثير)6(وسمعوغيرهابغدادإلىورحل،وستمئةعشرةأربعسنةولد

حسنا"17وكان،الحديثدارمشيخةفوليمصرإلىصارثمطويلةمدةبمكةوأقام،الشافعيمذهبعلى

ابنمنهأوردحسنشعروله،الكبرىبالقرافةودفن)8(المحرمآخرفيتوفي،الناسإلىمحبباالأخلاق

صالحة.قطعةالجزري

الشاعر.والحاذق،الماهرالطبيبالدنيسريعباسبنمحمد)9(الدينعماد

بدمشق.السنةهذهمنصفرفيوتوفيسنةثمانينوعمروالوزراءالأكابرخدم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.نوافكا:ب

.ويفعلون:أ

ونص(286)والإعلام(51/578)الإسلاموتاريخ(333-4033/)الزمانمرآةذيلفي-القسطلاني-ترجمة

(4203/)الجنانومرآة(3031/)الوفياتوفوات(2132/)بالوفياتوالوافي،6صالعبرعلىمستدرك

(2326/)الإسنويوطبقات(1/132)الثمينوالعقد(2588/)الشافيوالدليل(7373/)الزاهرةوالنجوم

.(596-7496/)الذهبوشذرات(1/914)المحاضرةوحسن

.(بشار)(وغيرهالبلدانمعجم)إفريقيةأقصىفيمدينةتوزرإلىمنسوبوهو،تحريفوهو"النوري":ط

المالكي.ثمالمصريالنوريالقيسيالميموني:ط

فسمع.بغداد:ط

.فكان:ب،أ

.المحرمأواخرفيوفاتهوكانت:ب

(15058/)الإسلاموتاريخ(4328/)الزمانمراةوذيل(2367/)الأطباءطبقاتفي-الدنيسري-ترجمة

(3293/)الوفياتوفوات(3002/)بالوفياتوالوافي(376)والإشارة،7صالعبرعلىمستدركونص

ابنبهأخلوقد:قلت(7747/)الذهبوشذرات(994-1894/)والدارس(7373/)الزاهرةوالنجوم

من91صفيدنيسرلمدينةوتعريفتحديدوفيه.قبلهمات-يعتقدكما-لأنهدنيسرتاريخكتابمؤلفاللمش

نصيبينبينالفراتيةبالجزيرةمشهورةمدينةإنهاوقالاللهحفظهالصالحإبراهيمالأستاذالمحققكتبهاالتيالمقدمة

الدنيا.رأس:ومعناه،دنياس:وأصلهاعجميمركبلفظواسمها.فرسخانماردينوبينوبينهاعينورأس

التركية.الحدودضمنوتقع.اليومتشتهروبها،حصارقوج:لهايقالآخراسمولها
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مصر)3(بديارالحكم)2(تولى،السنجاريعليبنالحسنبنالخضرالدينبرهان)1(القضاةقاضي

بنتبنالدينتقيبعدهالقضاء)4(باشروقد،مهيباوقورارئيساوكان،أيضاالوزارةوولي،مرةغير

الأعز.

منها.صفرفي)7(توفيرائقشعريوانفىله،المشهورالشاعر)6(بليمانبنسليمان)3(الدبنشرف

الحراني.الصيقل)9(بنالمنعمعبدبنالعزيزعبد)8(الدينعزالصا!حالشيخ

عشر)01(رابعفيبهاتوفيحتىمصراستوطنثم،الكثيروسمع،وخمسمئةوتسعينأربعسنةولد

أربعسنةفيمصرإلىرحللماالبرزاليالدينعلمالحافظمنهسمعوقد،التسعينجاوزوقد،رجب

.(1)1وثمانين

عنففتحالقبرذلكإلىجاءالليلكانفلما،نباشفتبعهمبغداد(في)جنازةشهدأنهعنهوحكي

فسقط(جالساالميت)الشابذلكنهضالقبرفتحفلما،سكتةأصابتهقدشابا(الميت)وكان،الميت

.،)12(النباشفيهودفن1،قبرهمنالشابوخرج،القبرفيميتاالنباش

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

علىمستدركونص(286)والإعلام(376)والإشارة(132-4931/)المراةذيلفي-السنجاري-ترجمة

وحسن(1288/)الشافيوالدليل(7373/)الزاهرةوالنجوم(13137/)بالوفياتوالوافي(3-2)العبر

.(7096/)الذهبوشذرات(2111/)المحاضرة

الحكم.ولي:ب

المصرية.بالديار:أ

.القضاءبعدهباشروقد:أ

(3)العبرمستدركونص،(15575/)الإسلاموتاريخ(4324/)الزمانمراةذيلفي-بليمانابن-ترجمة

(7372/)الزاهرةوالنجوم(57-295/)الوفياتوفوات(8165/)بالوفياتوالوافي(376)الإشارةوفي

.(7596/)الذهبوشذرات(1/317)الشافيوالدليل

الشعارلابنالجمانقلائدمننقلهالذيالإسلامتاربخفيالذهبيخطمنهناوما،تحربف؟عثمانبن:طأ

.(بشار)

صفر.فيماتديوانله:أ-ط

ونص(286)والإعلام(51/574)الإسلاموتاريخ(4328/)الزمانمرآةذيلفي-الحرانيالدينعز-ترجمة

والدليل(7373/)الزاهرةوالنجوم(91/6)بالوفياتوالوافي(376)والإشارة(ه-4)العبرعلىمستدرك

.(7296/)الذهبوشذرات(1/384)المحاضرةوحسن(1/514)الشافي

تحريف.؟الصقيل:ب

عشر.أربمفيبهاوفاتهوكانت:ب

.(بشار)(135-134الورقة/1)المقتفيكتابهفيوترجمه

وحدها.طعن
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بها،ذهبثمواحدةفأخذزنبوزفجاء،قمح()1صبرةيديوبينبقليوبمرةكنت:قالعنهوحكي

الحبةيضعهوفإذافاتبعتهقال)2(،مراتأربعأخرىفأخذجاءثم،(بهاذهبثم)أخرىفأخذجاءثم

.هناكالتيالأشجارتلكبينأعمىعصفورفمفي

الناسصلىفلما،معناأسودعبد)4(فإذاجنازةمرةشهدأنهالكافيعبد)3(الشيخليوحكى:قال

الميت،ذلك"قبر)آفينفسهألقىثم،عملهأنا:وقالإلينظرالدفنحضرنافلما،يصل)5(لمعليها

.شيئا)7(أرفلمفنظرتقال

ابن(الحسنبن)محمدبنالحسنبنالوهابعبدبنالصمدعبدالدينأمين)8(اليمنأبوالحافظ

الدمشقي.عساكر

قبوللهحصلوقد،والزهادةالعبادةعلىمقبلا،سنةثلاثينبمكةوجاور،والأملاكالرئاسةترك

.(01منها)رجبثانيفي)9(النبويةبالمدينةتوفي،وغيرهمومصريهمشاميهمالناسمن

وللمتيئةوتيانيرسبمسنةخلت5ث!

.(الشامأهلمن)الأمواللأربابالمصادرةبنيةالشامإلىمصرمنالشجاعيقدم:فيها

المقدسيالرحمنعبد()11(الدينشمسالشيخبنأالدينناصرالشيخقدمالاخرربيعأواخروفي

.(صبر)القاموس.ووزنكيلبلاالطعاممنجمعما:بالضمالصبرة(1)

فاتبعته.فذهبت:ب)2(

الصالح.الشيخ:ب)3(

بعبد.فإذا:ب(4)

فلما.معنايصللمالناس:ب)5(

.قالالقبرفي:ب)6(

الإسلامتاريخ)"الخسفكثيركانأنهإلا،المحاضرةحسنمطبوعاشيخاالحرانيالعزوكان":الذهبيقال)7(

.(بشار)عنهالمرويةالحكاياتهذهمثلإلىيشيرأنهشكولا(51/574-575

بوفياتوالإعلام(4)العبرعلىمستدركونص(15572/)الإسلامتاريخفي-عساكرابناليمنأبي-ترجمة)8(

الشافيوالدليل(4/22)الجنانومراة(2/328)الوفياتوفوات(376)والإشارة(286)الأعلام

.(7296/)الذهبوشذرات(1/134)

النبوية.بالمدينةوفاتهكانتثم.وغيرهموالمصريينالشاميينمنعامقول:ب()9

.(بشار)مستهلهفيوقيل،الأولىجمادىوسطفيتوفيأنهالذهبيذكر(01)

وشذرات(1/926)الدارسفيالمقدسينوحبنالرحمنعبدبنمحمدالدينناصرترجمة،وحدهابعن)11(

.(7717/)الذهب
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الناسفترددوخلعتقاليدومعه،الخاصونظر،(الأوقافونظر)المالبيتوكالةعلى،القاهرةمن

فيالمتكلمالشجاعيالدينعلمالأميربسفارةولايتهوكانت،)1(الناسوآذىالأمورفيوتكلمبابهإلى

لهماعندهوكانا،الكاتبالوحيد)3(وبابنالأيكي)2(الدينشمسبالشيخإليهتوسل،المصريةالديار

،كثيرةبأموالفطولبواالمصريةالديارإلىالسنةهذهأولفيالدماشقةأعيانمنجماعةطلبوقد،صورة

بالعقوبة،الظالملعوجلصبروافلووإلا،ظلمهممنعقوبةيخففمماوهذا)،بعضابعضهمفدافع

والناس،الصالحأمبتربةحكمكاندمشقإلىالمقدسيابنقدمولما(سريعايكرهونماعنهمولزال

،للشهودالساعاتبابومساطبالفراديسببابباشور"4(استجدوقد،شرهويخافونإليهيترددون

بابجسرأصلحوكذلك،تحتهالذيالجسروأصلح،متواطئاوكان،ورفعهالشماليالجابيةبابوجدد

كانوقد،المقدسيابنعملهماأحسنمنوهذا.الجانبينمنعليهجددهاالتيالسويقةتحتالفراديس

إليها.حاجةلا(الظلممن)أبواباالناسعلىويفتح،غشوماظلوماللناسالأذيةكثير)5(ذلكمع

الحنفي،الدينحسامالقضاةقاضيأيضاالمصريةالديارمنقدمالأولىجمادىعاشروفي

)7(الزواويسليمانبنمحمدالدينجمالالقضاةوقاضي،)6(التكريتيتوبةالدينتقيوالصاحب

)8(المنصبشعارفأقام،ونصفسنينثلاثبدمشقحاكمعنشغورهبعدالمالكيةقضاءعلىالمالكي

ورئاسة.سؤددلهوكانالمذهبونشرودرس

قلاوونالمنصورالملكبن)01(الدينعلاءالصالح)9(الملكتوفيشعبانرابعالجمعةليلةوفي

علىمعه)11(لهوخطببعدهمنبالأمرإليهعهدكانوقد،شديداوجدا(أبوه)عليهفوجدبالسنطارية

بذلكوكتبأخليلالأشرفابنهإلىبعده(من)العهدولايةوجعلتربتهفيفدفنه،سنينمدةمنالمنابر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.الناسمنكثيراوآذى:ب

.696سننةوفياتفيالأيكيالدينشمس:ترجمة

الوحيد.بنالدينشرفالكاتبيوسفبنشريفبنمحمدهوالكاتبالوحيدوابن.تحريف؟الوجيهبابن:ب

.(3093/)الوفياتفوات.التاليالجزءمنالسنةهذهوفياتفيترجمتهوسترد171سنةتوفي

.35(1/0)"المعاجمتكملة"انظر،بهاللتعريف

الأذية.حسن:ب

.896وفياتفيترجمتهوسترد.بفيالتكريتيليست

التالي.الجزءمن717سنةوفياتفيالزواويترجمة

المذهب.شعار:ب

الملك.السلطان:ب

.(بشار)(51/795)الإسلامتاريخفيوترجمته،عليواسمه

وحدها.طعن
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أيامفيالسلطنةنيابةوليالذيسلارالدينسيفالأميروالأستاذهذاعلىوالمسالحأالافاقإلى

الأشرفبولايةشوالفيالبريديةجاءتولماا)1"سنذكرهماأمرهمنوكان،قلاوونمحمدبنالناصر

)3(وزينالبشائرودقت،الجمعةيوم(أبيهذكربعدمن)المنابرعلىله)2(وخطب،أبيهبعدمناخليل

قلوبهمفيمامع،لشهامتهد(سروراالناسوأظهر،وركبوا)4(الخلعالجيشولبس،أيامسبعةالبلد

الشجاعي.ظلملأجلأبيهعلى

.)!!(الشيزريابنالدينشرفعنعوضا(السلعوس)آبنالدينشمسدمشقحسبةباشررمضانوفي

بعدهفباشر،الدينقطبخطيبهموتبعدالقدسخطابةإلى)8(جماعةبنالدينبدرالشيختوجهوفيه

بعدثم،مصرقاضيأخوأالأعزبنتابنالدينتاجالقاضيبنأحمد)01(الدينعلاء)9(القيمريةتدريس

.ابيانهسيأتيماإلىالأعزبنتابنعنعوضأالمصريةالديارقضاءجماعةابنأخذسنينثلاث

نائبفأمر،رمضاننهارفيالخمريشربانوهمامسلمةوعندهنصرانيكبسرمضانشهروفي

بسوقوأحرق،منهيقبلفلمجزيلةأموالأنفسهفيفبذلالنصرانيبتحريق(لاجينالدينحسام)السلطنة

.(1ا)1الحدفجلدتالمرأةوأما1،مليحةقصيدةفيأبياتاذلكفيمحمودالشهابوعمل،الخيل

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بنبرهـفربن!ليبنإبراهيمبنيحعىبنالمنعمعبدالذكاء)13(أبو()12الدينقطبالإمامالخطيب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

وحدها.أعن

أبيه.بعدلهوخطب:ب

وزينت.:أ

فيها.وركبوا:ب

وصرامته.لشهامتهسرورأ:ب

.396وفياتفيترجمتهوسترد،تحريفوهو،السلعوسي

الشيرجي.ابن:بوفي.الشيرازيابن:أ

التالي.الجزءمن733سنةوفياتفيجماعةبنالدينبدرترجمة

الدين.علاءبعدهالقيمريةتدريسفباشر:ب

القضاةوقاضيمحمدالدينصدرالقاضيأخوالأعزبنتبابنالمعروفالقاضيعلاءخلفبنالوهابعبدبنأحمد

.(1/58)الشافيهـالدليل996سنةتوفي.الرحمنعبدالدينتقي

وحدها.طعن

بوفياتوالإعلام(12)العبرعلىمستدركونص(15595/)الإسلامتاريخفي-الزهريالدينقطب-ترجمة

(1/543)الشافيوالدليل(7378/)الزاهرةوالنجوم(91/411)والوافي(376)والإشارة(287)الأعلام

.(7107/)الذهبوشذرات

زايا،المعجمةالذاليتلفظونالذينالنساخمنتحريفوهو،الزكاءأبو:النجوموفيالزكاأبو:الأصولفي
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.الزهري،القرشي،عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنمحمدبناللهعبد

الهيئةحسن،الناسعندمحبوبا)2(الكبارالصلحاءمنوكان،سنة)1(أربعينالمقدسبيتخطيب

الكثيرسمعوقد،الصبحصلاةبعدالمحرابفيحفظهمنالتفسيرويذكرالناسيفتي،النفسعزيزمهيبا

سنة،وثمانينأربععنرمضانسابعالثلاثاءليلةوتوفي،وستمئةثلاثسنةولد،الأخيارمنوكان

الله.رحمه

أصله.إسحاقأبوالدينتقي،الجعبريماجدبنشدادبنمعضادبنإبراهيمالعابد)3(الصاإحالشيخ

بالقاهرةتوفي.كثيرأبكلامهينتفعونالناسوكانالناسيعظ)4(وكان،بالقاهرةأقامثم،جعبرقلعةمن

منوكان،حسننظموله،بالحسينية)د(تربتهفيودفن،المحرممنوالعشرينالرابعالسبتيوم

الله.رحمهالمشهورينالصلحاء

:)6(توفيالأولربيعثالثالأربعاءيوموفي

،)01(النوويالدينمحميالشيخشيخ،الحخام)9()8(المغربياللهعبدبنياسينالصاإح)7(الشيخ

.وكراماتأحواللهوكانت،حجةعشرينحجوقد

.(11السعيد)الملكزوجة،قلاوونالمنصورالملكبنتخاتونغازيةالخونده

)1(

)2(

)3(

)4(

بم)5

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

تاريخفيالذهبيبخطمجودهناوما،المخطوطاتفيكثيرهذاومثل،يشعرواأنغيرمنيتلفظونهاكمافيكتبونها

.(بشار)الإسلام

سنة.أربعونالشريفالقدسخطيب:ب

.الناسعنمجموعا:ب،أ

الأعلامبوفياتوالإعلام(11)العبرعلىمستدركونص(15958/)الإسلامتاريخفي-الجعبري-ترجمة

الجنانومراة(05-1/94)الوفياتوفوات(6/147)بالوفياتوالوافي(376)والإشارة(387)

وشذرات(1/235)المحاضرةوحسن(1/92)الشافيوالدليل(377و7437/)الزاهرةوالنجوم(4/202)

.(996-7896/)الذهب

.وكان:ب،أ

يومه.منودفن:ب

وحدها.بعنمستدركالسطرهذا

الجنانومراة(15)العبرعلىمستدركونص(15106/)الإسلامتاريخفي-المغربيياسين-ترجمة

.(7407/)الذهبوشذرات(4602/)

.(بشار)محرف"المقرئ":ط

الجابية.بابعلىجرائحياوكان:والشذراتمستدركنصفي

.النواويالدينمحمىالشيوخشيخ:ط

.(51/795الإسلامتاريخ)عليالدينعلاءأخيهاترجمةمعالذهبيذكرها
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وصنف")3(القانون"شرح،نفيسبنالحزمأبيبنعلي)2(الديز،علاء)1(الرئيسالحكيم

فيبمصروتوفيالدخوار)4(ابنعلىاشتغالهوكان،حفظهمنيكتبوكانالفوائدمنوغيره"الموجز"

.القعدةذي

شارح،النحويمالكبنالدينجمالالشيخبن()6(محمدأاللهعبد،أبوأالدينبدر)5(الشيخ

فاضلا،ظريفالطيفاوكان،فوائدوأكثرهاالشروحأحسنمنوهو،)8(أبوهعملهاالتي")7(الألفية"

أعلم.والله.الصغيرببابالغدمنودفن،المحرممنالثامنالأحديومفيتوفي

وستمئةوثمانيرثما،للمنةطيت5ث!

إلىصحبتهالمصريةالمنصورةبالجيوشقدمقلاوونالسلطانأنوذلك:طرابلسمدينةفتحكان:فيها

منهم،المتطوعةمنكثيرخلقوصحبتهدمشقوبجيشبهمسارثم،صفرمنعشرالثالثفيفدخلها،دمشق

الجمعةيوم)9(طرابلسفنازل،وغيرهمالمقادسةمنوخلق،الحنابلةقاضي،الحنبليالديننجمالقاضي

ونصب،عظيماتضييقا)01(أهلهاعلىوضيقوا،شديداحصارابالمجانيقوحاصرها،الأولربيعمستهل

منالرابعةالساعةفيطرابلسفتحتالاخرةجمادىرابعالثلاثاءيومكانفلما،منجنيقاعشرتسعةعليها

،والأطفالالنساءوسبيتالميناء)11(أهلمنكثيروغرق،فيهامنجميعوالأسرالقتلوشمل،عنوةالنهار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

(13)العبرعلىمستدركونص(51/795)الإسلاموتاريخ(2942/)الأطباءطبقاتفي-النفيسابن-ترجمة

الزاهرةوالنجوم(4/702)الجنانومرآة(1221/)بالوفياتوالوافي(775)الأعلامبوفياتوالإعلام

وحسن(2131/)والدارس(2/605)الإسنويوطبقات(447-1/446)الشافيوالدليل(7/377)

.(207-7107/)الذهبوشذرات(1/313)المحاضرة

.ومصادرهوبأعنواستدركتطفيليست

.(17/531)النبلاءأعلامسيرفيهـترجمته428سيناابنتوفي

.628سنةوفياتفيترجمتهتقدمتوقد.الدخواريابن:ط

تحريف.؟الديننذير:أ

.ومصادرهالأصلينعنصححتهخطأ؟الدينجمالالشيخبناللهعبد:ط

داربيروتفيالحميدعبدمحمدالسيدالحميدعبدالدكتوربتحقيقطغالناظملابن"مالكابنألفيةشرح"كتاب

الجيل.

لأبيه.التي:ب

قاضيمنهمالمطوعةمنحلقوصحبتهطرابلسإلىحولهاومادمشقإلىالمنصورةالمصريةبالجيوشقدم:ب

الجمعة.يومفنازلهاوغيرهمالمقادسةمنوخلقالشيخبنالديننجمالحنابلة

عظيما.أهلهاعلى:أوفي،عظيماوضايقوها:ب

وسبيت.الأموالونهبتالميناءفيمنوغرق:ب
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،()1التاريخهذاإلىوخمسمئةثلاثسنةمنالفرنجأيديفيلهاكانوقد،والحواصلالذخائروأخذت

لمعاوية،)4(مجيببنسفيانفتحهافقد)3(،معاويةزمانمنالمسلمين)2(أيديفيذلكقبلكانتوقد

المسلمين،وأسكنهاوحصنهاعمارتهاجددمروانبنالملكعبدكانثم،اليهودمعاويةفأسكنها

والقصب،والثلجوالموزالجوزبهافإن،ومصرالشامثماروبها،(مطمئنةعامرة)امنةوصارت

بلداصارتثم،متقاربةمدن()!ثلاثذلكقبلكانتوقد،)5(عاليةأماكنإلىتصعدفيهاجاريةوالمياه

وزينتالبشائردقتدمشقإلىالبشارةوصلتولما.الانسيأتيكماموضعهامنحولتثم،واحدا

والمنة.الحمدودلهشديدافرحاالناسوفرحالبلاد)7(

التيالحصينة)والأسواروالدورالعمائرمنفيهابماالبلد)8(تهدمأنقلاوونالمنصورالملكالسلطانأمرثم

التي(البلدة)هذهفهي،ذلكففعل،وأحسنمنهاأمكنغيرهابلدةمنهاميلعلىيبنيوأن،(عليهاكانت

دمشقإلىعاد)9(،طرابلسفتحمنالسلطانفرغولما.وإيمانأماندارتعالىاللهجعلهاالانطرابلسلهايقال

الأموالفيوالكلامالأمورفوضولكنه،الاخرةجمادىمنالنصفيومفدخلها،محبورامسرورامنصورامؤيدا

،)01(الخلقأذىذلكبسببوحصل،كثيرةأموالاوجمعجماعةفصادر،الشجاعيالدينعلم(إلىفيها)

)11(

منالشجاعيلهجمعماالمنصورعنيغنفلم،وهلاكهالظالملدمارتعجيلذلكفإن)الصنيعهذاوبئس

سافرثم.(سيأتيكما،ظالمةوهيالقرىأخذاللهأخذهحتىاليسيرإلاذلكبعديعشلمفإنه،شيئاالأموال

.شعبانأواخرفيفدخلها،المصريةالديارإلىبجيشهشعبانثانيفيالسلطان

التترمنطائفةوكسرت،النواحيوتلك،وكركر)12(حلببناحيةكثيرم!قلاخفتحت:وفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

ذكرنا.كمابهاظفرحتىسنينسبعحاصرها(كذا)صحيلالملككانوقد:بأفيبعدها

.بأيدي:ب

فتحها.فإن:أ

.(بشار)عنهاللهرضيعثمانخلافةفيذلكوكان،الأزديمجيببنسفيانوهو،تحريفوهو"نجيب":ط

وفي.ثلاثكلهذلكقبلكانتوقدوالقصبوالثلجواللوزالجوزفيهايجتمعفإنهومصرالشامثماروبها:ب

.والموزصوابه:هامش

عالية.أمكنةإلىفيهاتصعد:أ

البلد.وزينالبشائردقتوبذلكالبريديةثمالطيرجناحعلىدمشقإلى:ب

.البلدةهذهيهدمأنالسلطانأمرثم:ب

.عادثم:ط

.الناسمنبخلقأذى:ب

الصنيع.بئسوهذا:أ

معجم.ياقوتزمنخربتوقدقلعةوهوزيادةوحصنسميساطبينحصون:وكركر،كركر:حلب:ب،أ

.(4534/)البلدان
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.ملطية)2(على(أالتتزنائبخربنداملكهموقتل،هناك

تاجشهوربعدأخذهاثم)3(التكريتيتوبةالتقيبنيوسفالدينجمالبدمشقالحسبةتولى:وفيها

.الشيرازيالدين

الدينبرهانفصلى،المقصورةفيكانتعمار؟بسببالصحابةمحرابعندمنبروضع:وفيها

يوممنذلكابتدؤوا)3(،والجمعاتالجماعات،شهرمدةهناكبالناسالخطيبنائبالإسكندري)4(

السحجة.ذيمنوالعشرينالثانيالجمعة

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

إسرائيل.ابنالننزوجة)6(الزعبيإبراهيمالشيخبنتفاطمةالشيخة

وحضر،)7(وغيرهمالحريريةطريقةفيوكلاموترجمةوإقدامسلطنةلها،الفقربيتمنكانت

.رسلان(الشيخ)عندودفنت،كثيرخلقجنازتها

عبدبنيوسفبنأحمدالدينعلم)01(الفاضلالشيخهو،الماجن9(الشينم)8(الصاحبابنالعالم

ثم،ورئاسةوجاهةلهوكانت،المدارسبعضفيدرسوقد،ورئاسةعلمبجتمنكان،شكربنالله

الحشيشوأكل،والطريقةاللباسفيبهموالتشبهالحرافيشوصحبةالحرفشةعلىوأقبلكلهذلكترك

كثيرفييلحقلاالتيالفائقة(الرائقة)والزوائدوالمجونالخلاعةفيالفهممن)11(كان،واستعمله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

،9(

)01(

)11(

.التتارنائبخربندامقدمهموقتلهناكالتتارمنطائفةوكسرت:ب

.(391-5291/)البلدانمعجم.للمسلمينوهيالشامتتاخممذكورةمشهورةالرومبلادمنبلدة:ملطية

السنة.هذهوفياتفيوترجمته896شةفيتوبةابنوفاة

التالي.الجزءفي275سنةوفياتفيترجمتهسترد.الإسكندريالدينبرهانحاتمبنمحمدبنفلاحبنإبراهيم

.بتدؤوها:ب

تاريخفيالذهبيخطمنأئبتناهوما،تحريفوكله:بشارقال.الذهبي:بوفي،الرعينيبنتإبراهيم:أ

.(بشار)(5/1613)الإسلام

"أخبارولها،وتشتلق،الفقراءرؤوسوتحلق،الرجوليةتتعانىمليحةكانت":الإسلامتاريخفيالذهبيقال

.(بشار)

الزاهرةوالنجوم(8292/)والوافي(5357/)والعبر(15653/)الإسلامتاريخفي-الصاحبابن-ترجمة

.(675-7575/)الذهبوشذرات(1/99)الشافيوالدليل(7378-382/)

وحدها.طعن

.(بشار)"عرةالخيرقليلكان":الذهبيقال؟الفضليأتيهأينومن،قالهكذا

الفهم.منعندهكانماواستعملالحشيشوأكلوالطريقةاللباسفيبهموالتشبهالحرافشةصحبةوأقبل:ب
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ليلةتوفيحتىدأبهذلكيزلولم،إليهميلتفتفلمذلكعنينهونهفضلاءأولادلهكانوقد،منها

بنتابنالدينتاجخالتهابنكانالأربعة)1(القضاةوليولما.الأولربيعمنوالعشرينالحاديالجمعة

ربع،صاحبرأيتكحتىمتما:المذكورالصاحبابنلهفقال،ذلكقبلالقضاءفيمستقلاالأعز

يسمعواعقولهمقلةوفي،تفعلدينكقلةفي:لهفقال،)2(السميسقونكخليتهموإلاتسكت:لهفقال

الخفيف،منأ:)3(الخسيسةالحشيشةيمدحوقال،(منك)

والأفهامالعقول)4(أهيليامراميمعنىالحشيشخمارفي

الحرامغيرتحريموحرامونقلعقلغيرعنحرموها

البسيط،مخلعأ:(هأيضاوله

يعيشالفتىمنهفاللهوالتصابيإلىميلينفسيا

فالحشيشالخمرأعوزإنيومسكرمنتمليولا

،المنسرحمنأ:أيضاوله

السكرمنأهتديلافرحتوالخمرالحشيشبينجمعت

الأجرغايةواللهيربحمدرستيلبابيرينيمنيا

المجتث،منأ:الحنا)7(بن)6(الدينبهاءالصاحبيهجووقال

تتعنىأنبذلاوتهنا)8(بهااقعد

حنايابنلكأينمن9(بحربنعليتكتب

أطلق.ثمسنةفيهفمكثالمارستانإلىبهأمرثمفضربهفاستدعاه

العلامة.السلمانيعبادبنمحمدبنمحمودبنمحمد:"المحصول"شارح1()0الأصبهانيالدينشمس

.القضاةولواولماالآخرربيعمن:ب(1)

وحدها.طعن2()

.(7607/)والشذرات(7038/)الزاهرةالنجومفيالبيتان)3(

أهل.يا!أبيمنمعنىالحشيشخمارلي:ب()4

.(7038/)الزاهرةالنجومفيالبيتان()د

.677سنةوفياتفيترجمتهتقدمت.الحنابنالدينبهاءاللهعبدبنسليمبنمحمدبنعليالدينبهاء)6(

.(7937/)الزاهرةالنجومفيالبيتان)7(

وتهنا.وكلاشرب:النجومفي)8(

وعلي.محمد:النجوموفي.محمدبنعليتكتب:ط()9

والوافي:(377)والإشارة(15961/)الإسلاموتاريخ(5935/)العبرفي-الأصبهانيالدينشمس-ترجمة(01)
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وشرحالحديثوسمع،فضائلهواشتهرتالفقهاءوناظر،وستمئةالخمسينبعددمشققدم
)1(

والمنطق،،الدينوأصول،الفقهأصول:فنونأربعةفي"القواعد"وصنف،للرازي"المحصول"

الحسينبمشهدفدرسمصرإلىرحلوقد،والأدبوالنحوالمنطقفيجيدةمعرفةوله.والخلاف

سنة.وسبعينثنتينعنالقاهرةفيرجبمنالعشرينفيتوفي،الطلبةإليهورحل،وغيرهماوالشافعي

المطبق.الشاعر،التلمسانيعليبناللهعبدبنعليبنسليمان)2(العفيفبنمحمدالشمس

الأربعاءيومتوفي،كثيرةبأشعارورثاه،شديداوجداعليهووجدلهفتألمأبيهحياةفيوفاتهكانت

الطويل،منأ:)3(قولهشعرهرائقفمن.بالصوفيةودفن،بالجامععليهوصلي،رجبمنعشرالرابع

فرائدفيهالحسنلعقدوهنلبدرهنجوئمثناياهوإن

باردوهوثغرهيتعلىوكمناحلوهوخصرهيتجافىوكم

البسيط،منأ:الحشيشةيذموله

رشدهإلىمصروفغيرلكنهآكلهاعندفضلللحشيشةما

)4(كبدهفيسوداءعينهفيحمراءفمهفيخضراءوجههفيصفراء

الطويل،منأ:(هأيضاشعرهومن

جنحفيالذوائبسودمنلاحوقدخدهذابلفوقمنوجههبدا

رمحعلىالنهارشمسطلعتوقدالدجايذهبلمكيفعجيبفقلت

الكامل،مجزوءمنأ0أبياتجملةمنوله

سوىحذفياللدنجبوالقضبعنديأنتما

)1(

)2(

)3(

)5(

(4802/)الجنانومرآة(571-1551/)الإسنويوطقبات(2523/)الوفياتوفوات(512/)بالوفيات

الذهبوشذرات(1313/)المحاضرةوحسن(1313/)الوعاةوبغية(7382/)الزاهرةوالنجوم

(/7071).

دمشق.قدمالأصبهانيالدينشمسالعلامةالكافي:ب

الأعلامبوفياتوالإعلام(15615/)الإسلاموتاريخ(5/367)العبرفي-التلمسانيالعفيفابن-ترجمة

(33و892/)الزاهرةوالنجوم(76-272/)الوفياتوفوات(51/804)والوافي(378)والإشارة(288)

.(172-7971/)الذهبوشذرات(1/313)الشافيوالدليل

ألفاظهما.أتبينلمبيتانبهامشفي

.جسدهفيسوداء:ب

وله.:ب
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الهوى)1(حركتوأنتءالهواحركههذاك

.العادلبنإسماعيلإحالصاالملكبنمحمود)2(الدينشهابالمنصورالملك

وكان،جدهبتربةيومهمنودفن،بالجامععليهوصلي،شعبانعشرثامنالثلاثاءيومتوفي

وتواضع.لطففيهوكان،أهلهيحبوكان،الكثيرالحديثسمعوقد،ناظرها

الحنبلي.البعلبكيمحمد)4(بنيوسفبنالرحمنعبدمحمدأبو)3(الدينفخرالشيخ

ديانةمعالناسويفيديفتيكان،الصدريةوشيخ،عروةابنومشهدالنوريةالحديثدارشيخ

.منها)5(رجبفيوتوفي،وستمئةعشرةإحدىسنةولد،وعبادةوزهادةوصلاح

وللثتمئةوثيانيرتسحسنةخلتر5ث!

حساممصرونائب،)6(العباسيالحاكمالخليفةوكان،قلاوونالمنصورالملكوفاةكانت:فيها

الخوميى)8(بنالدينشهابالشاموقضاة،لاجينالدينحسامالشامونائب،طرنطاي)7(الدين

)11(الزواويالدينوجمال،)01(الجبلشيخبنالدينونجم،)9(الحنفيالدينوحسام،الشافعي

المالكي.

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

.الإسلامتاريخفيمايعضدههذاوما،الهوىحركهوأنت:ب

الذهبوشذرات(287)الأعلامبوفياتوالإعلام(15621/)الإسلامتاريخفي-المنصورالملك-ترجمة

.(011)القلوبوترويح(7171/)

بوفياتوالإعلام(15/806)الإسلاموتاريخ(4111/)الزمانمراةذيلفي-البعلبكيالدينفخر-ترجمة

الزاهرةوالنجوم(18121/)بالوفياتوالوافي(377)والإشارة(5358/)والعبر(287)الأعلام

والقلائد(2/88)والدارس(116-2115/)الأرشدوالمقصد(2/931)رجبابنوذيل(7382/)

.(907-7607/)الذهبوشذرات(2693/)الجوهرية

.المصادرفيماتوافقبعنزيادة

الله.رحمهالسنةهذهمن:ب

.قلاوونالمنصورالملكالبلادوسلطان:بفيبعدها

.968السنةهذهوفياتفيترجمتهوسترد.تحريف؟طرقطاي:ط

.396سنةوفياتفي-الخوصيىابن-ترجمة

.996سنةوفياتفي-الحنفيالدينحسام-ترجمة

الحنبلي.:ب

.683سنةوفياتفيالزواويترجمةتقدمت
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وقواهالسلطانفأكرمه،المصريةالديارإلىالأشقر)2(سنقرالدينشمس)1(بطلبالبريد(وجاء)

وكختا)4(البيرةإلىالحصونعلىوالكلام،الجيوششد)3(وزاده،الأموالباستخلاصوأمرهيدهوشد

وذلك)،إليهينتميمن)5(وينفعوسترمروءةإلىيرجعكانولكنتجبرهوزادنفسهفقويت،ذلكوغير

.(قلائلأيامفيالدنيافيمودة

وناظر،المالبيتوكيل)6(المقدسيالدينناصرعلىبالكشفالبريدجاءالآخرةجمادىوفي

الأموالبتلكوطولببالعذراويةعليهفرسم،وغيرهاالأوقافأكلمنمخازعليهفظهرت،)7(الخاص

منإليهأسدىكانلمافيهايتشفى)9(قصيدة)8(السامريالعباسأبوالدينسيففيهوعمل،عليهوضيق

المصريةالديارإلىبطلبهالبريدجاءثم،هنالكوتمازحالهوتغممإليهراحأنه)01(معوالإيذاءالظلم

مشنوقوهو(شعبانثالثأالجمعةيومفأصبح،()12(وشرهوفضولهإليهاأذهابه1(من)1النوابفخاف

الجمعةبعدعليهوصليجهز)13(ثم،كذلكفشاهدوهوالشهودالقضاةفطلبت،العذراويةبالمدرسة

والنظر.الوكالتينمع،الصالحأموتربةبالرواحيةمدرساوكان،أبيهعندالصوفية(بمقابر)14ودفن

الأخشابمنهنالكلمابعلبكأراضيإلىالأعسرفركبعكالحصارمجانيقبعملالبريدوجاء

وكلفوا،والسخروالجباياتالجناياتفكثرت،لذلكتصلحوهي،بدمشقمثلهايوجدلاالتيالعظيمة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

ط:يطلب.

لأعز.االأشقرسنقر:وب،الأعسرسنقر:أ

تحريف.؟مشد:ط

.رأيإلىفيهاأصلولم.كختار:ب

ومنع.:ب

فيترجمتهالمقدسيابنالدمشقينوحبنالرحمنعبدالدينشمسبنمحمدالدينناصروهو؟المقدسيبن:ب

.(1/127)والدارس(5436/)العبر

.فظهرتالأوقافوناظروالخاصالمالبيت:ب

علىبلدةوهيرأىمنسرمدينةإلىنسبة-الراءوتشديدالميمبفتح-السامريجعفربنعليبنمحمدبنأحمدهو

.(1/72)الدارسفيترجمتهووردتالجزءهذامن696سنةوفياتفيترجمتهوسترد.الدجلة

ومطلعها:القصيدةهذهمنشيئأفواتهفيالكتبيشاكرابنأورد

المنىالناسوبلغالصدورفشفىالأعيناأقربماالبشيرورد

.راحأنهمعإليهأسدى:وب،واذاهالظلممنبهأسدى:أ(

.هناكتصحيحهمنبدلاتحريف؟البواب:الدارسفي(

.(1/926)الدارس.عادتهعلىحرفيأنقلاالنصهذاالنعيميونقل،وحدهاأعن(

.وجهزه:أ(

أبيه.عندودفنالصوفيةمقابرإلىنقلثمالجمعة:(ب
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لئهفإنا،كثيرةوشدةعظيمةبكلفة)1(دمشقإلىوحملت،الناسأخشابوأخذوا،كثيراتكليفاالناس

.راجعونإليهوإنا

قلاوونالمنصورالملكوفاة

يومالمنصورالملكبوفاةفأخبروابريديةوردتإذذلكوأمثالوالمصادراتالهمهذافيالناسبينما

وجلسليلاالجبلقلعةإلىحملثم،القاهرةظاهر)2(بالمخيم،السنةهذهمنالقعدةذيسادسالسبت

المنابر،علىلهوخطب،الأمراءجميعلهوحلف،لهالعهدبولايةخليلالأشرفالملكولدهبعده

هوالذيالأسودالميدانإلىالجبلقلعةمنمشاةخدمتهفيكفهبموالعساكر)3(،الملكأيربهةفيوركب

بذلكالأخبارجاءتولما،والأعيانالقضاةوعلى،الخلع)4والمقدمينالأمراءوعلى،الخيلسوق

منهاأنفقجزيلةأموالامنهوأخذأبيهنائبطرنطايالدينحسامعلى)5(وقبض،بالشامالأمراءلهحلف

.العساكر)6(على

عبدبنالدينجمالعنعوضا)7(المرحلبنمكيبنعمرالدينزيندمشقخطابةولي:وفيها

الحنبلي،المنجىبنالدينوجيهالرئيسالجامعنظروتولى).الأعسربمساعدةذلكوكان)8(الكافي

.(ألفاوخمسينمئةوزادوعمرهوقفهوثمر،المقدسيبنالدينناصرعنعوضا

فعملت،يدخلهاأحديتجاسرفلمغيبتهفينارفيهاوقعأنهوذلك،حماةصاحبداراحترقتوفيها

فيها.ماكلواحترق(فاحترقت)يومينفيهاالنار

.القونويالدينإمامالقاضيالمقدسيابنبعدالصالحأم)9(بتربةدرسشوالوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

الجناياتفكثرتلذلكيصلحمثلهايوجدلاعظيمةأخشابمنهناكلمابعلبكأراضيإلىالأعسروركب:ب

دمشق.إلىالأخشابتلكوحملتوالسخر

فيقلاوونالمنصورالملكبوفاةفأخبرواالبريديةوردتإذومثلههذافيالناسبينما.المنصورالملكوفاة:ب

بالمخيم.القعدةذيسادسالسبتيوم

والعسكر.:ب

كلهم.والمقدمين

قبض.وقد:ب

العسكر.علىمنهافأنفق:ب

الوكيل.ابن"أ"وفي.196سنةوفياتفيالمرحلابنترجمة

السنة.هذهوفياتفيالكافيعبدابنترجمةسترد

وحدها.طعن
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شيخبنالديننجمعمهابنعنعوضاالحنابلةقضاءعمرأبيالشيخبنحسن)1(الشرفباشر:وفيها

.)2(وفاتهقبلالمنصورالملكمرسومعن،الجبل

القضاةقاضيوحج،الدوباسي)3(بكتوتالدينبدرالأميرالشاممنالسنةهذهفيبالناسوحج

أبومنهفتوهم،عتبةالأميرالركبومقدم3(السلعوشبنالدينوشمس،الخوص!)4(بنالدينشهاب

ونهبجماعةوقتلالبابفأحرقدخولهامنالناسومنعمكةأبوابفأغلق،عداوةبينهماوكان،نمي

استقرولما،الفريقينبينليصلحالخوفيابنالقاضيأرسلواثم،فظيعةخطولثوجرت،الأماكنبعض

معطما.سالمابهمألحقهمننميأبومعهوأرسلوحدهالحرمفيهووبقيالركوبرحلنميأبيعند

ابنالوزيريستحثكتابوجاء.عجيبشيءوهذابعرفاتوهمالناسإلىالمنصوربموتالخبروجاء

الخيروجهياشقيريا:الأشرفالملكبخطالأسطروبين،المصريةالديارإلىالمسيرفيالسلعوس

قالكماالوزارةفتسلم،المحرمعاشرالثلاثاءيومفوصلهاالقاهرةإلىفساق.الوزارةلتستلماحضر

.السلطان

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الألفي.الصالحيالتركياللهعبدبنون)6(قلا،المنصورالملكالسلطان

،(أيوببنبكرأبي)العادلبنمحمدالكامل(الملك)بنأيوبالديننجمالصالحالملكاشتراه

غازيةبابنتهالظاهربنالسعيد(الملك)تزؤجولما،وبعدهعندهالأمراءأكابرمنوكان،دينار)7(بألف

بن)سلامشأتابكصارحتىالدولةفييترفعزالوما،(الظاهرعند)جداشأنهعظم،خاتون

ثمانينسنةحمصعلىالتتاروكسروسبعينثمانسنةأفيبالملكواستقلالبينمنرفعهثم،(الظاهر

عكافتحعلىوعزم،وثمانينثمانسنةطرابلسوفتح،وثمانينأربعسنة(المرقبوفتح،الناسفأحبه

أنشأهاالتيالهائلةبمدرستهبتربتهودفن،القعدةذيمنوالعشرينالسادسفيالمنيةفعاجلتهإليهاوبرز

دارة)أوقافوعليها،ومارستانحديثداروفيها،مثلهابالشامولامصربديارليسالتي،القصرينبين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)1/(

السنة.هذهوفياتفيترجمتهوسترد.خطأوهو؟أحمدبنحسين:ط-أ

.يموتأنقبلالمنصوربمرسوم:ب

.496سنةوفياتفيترجمتهوسترد.الروباسي:ب-أ

.396سنةوفياتفيالخوص!ابنترجمة

.396سنةوفياتفيالسلعوسابنترجمة

والإعلام(15064/)الإسلاموتاريخ(24-423/)الفداءأبيمختصرفي-قلاوونالمنصورالملك-ترجمة

-7292/)الزاهرةوالنجوم(402-4/302)الوفياتوفوات(5/363)والعبر(288)الأعلامبوفيات

.(7571/)الذهبوشذرات(1/548)الشافيوالدليل(592

.(بشار)الإسلامتاريخفيالذهبيبخطالذيوهو،بمنهناوما،خطأ"ألفي":ط
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حسنوكان،سنةعشرةاثنتيملكهمدةوكانتسنه"2(ستينمن1"قريبعنمات،عظيمة(كثيرة

سامحهوقوراشجاعاالهمةعالياللحيةحسنالقامةتام،الملكومهابةالسلطنةأبهةعليه،مهيباالصورة

الله.

قلعةفيفسجنهالأشرفأخذه(بمصريةالمنصور)السلطنةنائبطرنطاي)3(الدينحسامالأمير

بعضعليهوحزن،مزبلةعلىوألقيحصيرفيلفثم،بهيدرىلاأيامثمانيةوبقيقتلهثم،الجبل

السلطانأخذ)4(وقد،النافذةوالكلمة،المتسعةوالدنيا،الكثيرالنعيمبعدالفقراءكاحادفكفن،الناس

الخيلسوى،كثيراشيئاالجواهرومن،فضةبالمصريقنطاراوسبعيندينارألفستمئةحواصلهمن

والأملاك(الحواصلمنذلكوغير،المثمنةوالأسلحة،الجيادوالبسطوالأمتعةوالجمالوالبغال

علىالمنديلفوضمعالأشرفعلىالأعمىهذادخلوقد،أعمىأحدهماولدين(وترك)"،والشامبمصر

الأملاكلهموأطلقلهفرق،يأكلونه)8(شيئايجدونلاأيامالهمأنلهوذكر،للهشيء:وقالوجهه)7"

.(يشاءمنويذليشاءمنيعز)،يشاءبماخلقهفيالمتصرف)9(اللهفسبحان،ريعهامنيأكلون

مدرس،الشافعيالفارقيمسعود-إسماعياىبنعمرالدينرشيد)01(العلامةالإمامالشيخ

الظاهرية.

)1(

ح!2لس

3(لس

ز؟/

)؟(

)ب(

)2(

9/(لر

)9(

)01(

ستين.منقريبأوعمره:ب

:الإسلامتاريخفيالذهبيقالفقد،البتةتستقيمولالهامعنىولا،"سنةثمانينبعضهموقال":بفيهذابعد

وفاتهقبلطرابلسفتحوكان:قلت."الستينأبناءمنوكان،طرابلسفتحمنمنصرفهآخرهامراترأيته"

بسنة.

(5361/)والعبر،والراءالمهملةالطاءبضمبخطهمقيدوهو(15632/)الإسلامتاريخفي-طرنطاي-ترجمة

وقد(1361/)الشافيوالدليل(385-7/383)الزاهرةوالنجوم،يصحولاقلمضبطالطاءبفتحوضبط

.طرقطاي:إلىطفيتحرفت

أخذ.وقدالفقراءكاحادوكفنحصيرفيفلفبهيدرىلاأيامثمانيةوبقيالجبلبقلعةفماتفسجنه:ب

منذلكوغيروالأسلحةوالأمتعةوالبغالالخيلسوىفضةبالمصريقنطاروسبعينواحدومايةدينار:ب

الحواصل.

.وترك:ب

.وقاليدهومد:بفيبعده

يأكلونه.مايجدونلا:ب

.يشاءبماخلقهفيتصرفمنفسبحان:ب

والإشارة(5363/)والعبر(288)والإعلام(15637/)الإسلامتاريخفي-الفارقيالدينرشيد-ترجمة

(287-2286/)الإسنويوطبقات(131-3912/)الوفياتوفوات(22431/)بالوفياتوالوافي(377)

وشذرات(2162/)الوعاةوبغية(1/135)والدارس(1/694)السافيوالدليل(7385/)الزاهرةوالنجوم

.(7571/)الذهب



541هـ968سنهوشيات

الحديثسمعوقد،بالصوفيةودفن،المحرمفيمخنوقاوجد،التسعينجاوزوقد(بهاتوفي)

والكتابة،،المترجموحل،والأدب،النحوعلممنها،كثيرةالعلوممنفنونفيمنفردا)1(وكان

.2محسننظموله،ذلكوغير،والحساب،الرملوضرب،والنجوم،الفلكوعلم،والإنشاء

الرب!-العا:5عحدب!الملكعبدبنالكافيعبدمحما-)3(أبوالدينجمالالخطيب

السفحإلىوحمل،الأولىجمادىسلخالسبتيومعليهالصلاةالناسوحضرالخطابةبدارتوفي

.)4(الفقاعييوسفالشيخجانبإلىفدفن

بنالواحدعبدبن(محمدبن)عليالحسنأبيالقضاةعزابن)6(إسماعيلالطاهر)د(أبوالدينفخر

الدنيا.متاعمنالمتقللالزاهدالشيخ،)7(اليمنأبي

فيمحبةبقاسيونالزكيبنيبتربةودفن،الجامعفيعليه)8(وصلي،رمضانمنالعشرينفيتوفي

هذامعوكانورقتينالحديثومن،ورقتينيومكلكلامهمنيكتبكانفإنه،عربيبنالدينمحيي

بخطه:رأىأنهالعلماءبعضعنهأخبروقد،بالجامع(كلهم)الأئمةمعيصليوكان،بهالظنيحسن

(متقاربأ

عينهأنهعلىتدلآيةلهشيءكلوفي

.الشعر/6"هذاأنشدعمنالمرويالصحيحوإنما"عينه"علىصححوقد

ع!واحد)أنهعلىتدل

(المنسرحمنأ:فمنهشعروله

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

والعربية.النحومنهاكثيرةفنونفيالأفرادمنوكان:ب

الحسن.النظموله:ب

(5362/)والعبر(288)الأعلامبوفياتوالإعلام(15635/)الإسلامتاريخفي-الكافيعبدابن-ترجمة

.(7417/)الذهبوشذرات(7386/)الزاهرةوالنجوم(378)لإشارةوا

.(7637/)الذهبوشذرات(2602/)الدارس

.الفداءأبو:منهنقلومنالذهبيكتبوفي،كناههكذا

والعبر(288)الأعلامبوفياتوالإعلام(15/628)الإسلامتاريخفي-الطاهرأبوالدينفخر-ترجمة

وشذرات(1125/)الشافيوالدليل(7386/)والنجوم(9166/)والوافي(378)والإشارة(5361/)

.(7713/)الذهب

.(بشار)النمر:الذهبيتاريخوفي،النسخفيهكذا

بالجامع.عليهفصلي:ب

واحد:الصحيحوإنماشاعرهعنالمرويالصحيحوإنما:ب

.(451ص)-اللهرحمهفيصلشكريالدكتورصنعة-العتاهيةأبيديوان



حص968سنةوفيات

يمثلهاقلبهفي)1(فراحهوىالغصونفيجنمذوالنهر

يمئلهاوصلهعنفجاءعاشقهاالنسيممنهفغار

البسيط،منأ:أيضاوله

الصورعالمفيحكمهبداوقد)2(فوقكمبالإمكانتحققلما

القحورعالمفيفرقكمفلاحمتحد)3(وهوعنهالجمعفمئز

البسيط،مخلعأ:وله

جوفيحين)4(معنايعينهمسواهمأرىلاساد!لي

طرفيدركعنوعزوامنيجزءبكلأحاطوالقد

ضعفيوفرطذليوطولفقريعمومفينظرواهم

لطفومحضبزوصرفجودببحتفعاملوني

عطفيثنيتأوبهمفخراذيليجررتإنتلمفلا

الوافر،منأ:)د(بهبأسولاأيضاوله

شكراونطقنأخرستنيفقد)6(تترىلدفيالجلالذيمواهب

)7(بشرىبعدبشرىبعدوبشرىنعمىإثرنعمىإثرفنعمى

وأخرىدنيامزيدهايعمانتهاءلهاوليسبدلمح!لها

الظاهر.الملكصهر،الوزيرالدينعلاء)8(اللهعبدبنطيبزسالحاج

()01أوقفهبدمشقخانله،الصدقاتكثيرديناوكان،والعقدالحلذويالأمراء)9(أكابرمنكان

)2(

)3(

)4(

)؟(

)6(

)7(

)8(

)9(

)!أ

قلة.منترابافصار:ب

حكمه.بداوقدفرقكم:ب

الجمع.تميز:أوفي.متخد:طوفيمتحدافيهعنهالجمعفميز:ب

جوفي.غير:وأ،جوفيوعينمعنايعينهم:ب

وحدها.بعنوالباقيوله:طأ

.يسريالذي:ب

.يسرابعديسرابعديسراله:أ

.(1/375)الشافيوالدليل(7385/)الزاهرةوالنجوم(51/633)الإسلامتاريخفي-طيبرس-ترجمة

الدولة.فيالأمراءأكابرمن:ب

صدقة.أوقفهبدمشقلهكان:ب
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ومصر،بالشامالجندعلى)1(تصرفألفبثلاثمئةموتهعندوأوصى،ذلكوغيرالأسرىفكاكفيوله

الله.رحمه.المقطمبسفحبتربتهودفن،الحجةذيفيوفاتهوكانت،درهماخمسونجنديلكلفحصل

المقدسي.عمرأبي3بئالرحمنعبدالدينشمسالشيخبنأحمد)2(العباسأبوالديننجمالقضاةقاضي

العمرمنولهبقاسيونودفنالسلطنةونائبكثير)5(خلقجنازتهوحضر)4(رجب)3(عشرثانيتوفي

وابنالحنابلةشيخ(وهو)،المدارسبأكثرمدرساخطيبابارعافاضلاوكان،سواءسنة)6(أربعون

أعلم.والله،عمرأبيبناللهعبدبنحسن)7(الدينشرفالشيخالقضاءبعدهوتولى،شيخهم

()8(اليجرةمو)وستيئةتسحيوسنةخلت5ث!

فيها)9(لهميبقولم،(متطاولةمددمن)الفرنجبأيديكانتالتيالسواحلوبقيةعكافتحت:فيها

والمنة.الحمدوللهواحدحجر

الأشرفالملكالبلادوسلطان،(1)0العباسيالعباسأبواللهبأمرالحاكموالخليفةالسنةهذهاستهلت

الصاحبالسلعوسابنووزيره،بيدراالدينبدروأعمالهابمصرونائبه،)11(قلاوونالمنصوربنخليل

همالشاموقضاة،المنصوريالسلحدار)13(لاجينالدينحسامبالشامونائبه،)12(الدينشمس

قبلها.(التيفي)المذكورون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

واحد.لكلفحصل:بوفيالجندإلى:ب،أ

تاريخفيوترجمته.عمرأبيبنالرحمنعبدبنأحمد:مصدرهفيواسمهبأعنواستدركت،طفيليست

.(51/562)الإسلام

.مصادرهفيوهيأفياللفظةليست

.الناسجنازتهوحضر:ب

قال.فتأملهووهمسهوسنةأربعينعاشتعالىاللهرحمهكثيرابنوقول:(234/)الدارسفيالنعيميقال

أيضا.ذلكعلىنصوقد،سنة(38)عمرهفيكون،651سنةفيمولدهأنالذهبيذكر:بثار

.طمنساقطالحاصرتينبينما

الأسرمشجرات.حسينعمرأبيبناللهعبدأولادفيوليس:(234/)والدارسبمنأثبتوما.حسين:طأ

الثاني.الجزءمقدمةفيالأحمدالمنهجفيالحنبلية

وحدها.طعن

حجر.بهايبقولم:ب

العباسي.أحمدالعباسأبو:ب(

.قلاوونالمنصورالملكبنخليلالدينصلاح:ب(

.السلعوسبنالدينشمسالصاحبووزيره:ب(

الأصلين.عنهناوما،السلحداري:ط(
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.رسولبنعليبنعمرالديننورالمنصوربنيوسفالدينشمسالمظفرالملكاليمنوصاحب

.)1(الحسنيقتادةبنعليبنإدريسبنمحمدنميأبوالديننجممكةوصاحب

الحسيني.شيحةبنجمازالدينعزالمدينةوصاحب

.،)3(السلجوقيأرسلانقلجالدينركنابنوهو1كيخسرو)2(الدينغياثالروموصاحب

تقيالمظفرالملكبنمحمدالدينناصرالمنصورالملكبنمحمود)5(الدينتقي)4(حماةوصاحب

.جنكزخانبنتوليبنهولاكو)7(بنأبغابنأرغونالنواحيوتلكوخراسانمحمد)6(الدين

الذهبمنجداكثيرةبأموالالمنصورالملكعنتصدقوفيهالخميسيومالسنةهذهأولوكان

،بيدراالدينبدرقبرهفيونزل،القبةتحتبهافدفنالجمعةليلةفيتربتهإلىالسلطانوأنزل،والفضة

منالسلعوسبنالدينشمسالصاحبقدمولما،حينئذكثيرةصدقاتوفرقت،الشجاعيالدينوعلم

،بيدهالإنشاءكاتبالظاهر)8(عبدبنالدينمحييالقاضيبهاتقليدهوكتب،للوزارةعليهخلعالحجاز

وحكم.،دارهإلىالوزارةأبهةفيالوزيروركب

وأفرج،الناصريجرمكبنالدينوسيفالأشقرسنقرالدينشمسعلىقبضالجمعةيومكانولما

توبةالتقيوأعيد،إقطاعهعليهورد،طرنطاي)01(مع)9(عليهقبضقدوكانكتبغاالدينزينالأميرعن

للقاضيالناصريةتدريسيكونأنيتضمنمحضراالخوصيىابنأثبتوفيها.أخرىمرةدمشقوزارةإلى

الفارقي.(1)1الدينزينمنوانتزعهاالشافعي

.(بشار)معروفحسنينميفأبو،ظاهرخطأ"الحسيني":ط(1)

.(2563/)الشافىالدليلانظر،تحريفوهو؟كنجسر:ط2()

وحدها.طعن)3(

الدين.تقيالمظفرالملكحماةصاحب:أب()4

.محمودبنمحمد:أ)5(

.العراقبلادوملكالأيوبيمحمد:ب)6(

.قانهولاكو:ب)7(

.296سنةوفياتفي-الظاهرعبدبنالدينمحعي-ترجمة)8(

البحر.منخروجهبعدأقطاعهعليهوردطرنطايمعمسكوكان:ب)9(

السابقة.السنةفيترجمتهتقدمتوقد.تحريف،طرقطاي:ط(01)

البريد.وجاء:ب(11)
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فيونودي،لعكا)2(الحصارالاتلتجهيزالأولىربيعمستهلفيدمشقإلىالبريد)1(جاء:وفيها

تجارمنعندهممنعلىعدواالحينهذافيعكا)3(أهلكانوقد،عكاإلىاللهسبيلفيالغزاة:دمشق

العامةوخرجت،الجسورةناحيةإلى)5(المجانيق)4(فأبرزت،أموالهموأخذوافقتلوهم،المسلمين

الدينعلمالأميرسياقتها)7(وتولى،والصلحاءوالمدرسيةالفقهاءحتىالعجلفييجرون)6(المطوعة

حماةصاحبولحقه،اخرهمفيهووخرج،الشامنائبيديبينالعساكروخرجت،الدويداري)8(

الديارمنالأشرفوركب،طرابلسعسكربهمواتصل،صوبكلمنالناسوخرجالمظفر)9(الملك

الاخرربيعرابعالخميسيومفنازلها)01(،هنالكالجيوش(فتوافت)،عكاقاصدابعساكرهالمصرية

محاصرتها)11(فيالاجتهادغايةواجتهدوا،عليهانصبهايمكنناحيةكلمنالمجانيقعليهاونصبت

الدينشرفالشيخفقرأه،"البخاريصحيح"لقراءة()12بالجوامعالناسواجتمع،أهلهاعلىوالتضييق

نائبمنتخبيطوقععكامحاصرةأثناءوفي.والأعيانوالفضلاءالقضاةفحضر)14(،)13(الفزاري

لهيقالىالذيالأميربذلكأخبرهقدوكان،مسكهيريدالسلطانأنفتوهم،لاجينالدينحسام)15(الشام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

التالي.الجزءفي307سنةوفياتفيالفارقيترجمةوسترد.الدينزينيدمن:ب

بدمشق.نوديعكاحصاربسبب:ب

الحين.هذافيكانواوقد:ب

المجانيق.وبرزتفقتلوهم:ب

جنق.القاموس.ومجانيقومجانقمنجنيقاتعلىالمنجنيقويجمع،المناجنيق:طأ

بلادهمفيالعدوجهادوقصدواالثغورومرابطةللغزوأنفسهمفرغواجماعةوالمطوعة.تحريف؟المتطوعة:طأ

.(3226/)الأنسابتهذيبفياللباب.الإسلامبلادقصدإذالا

القاموس.مؤخره:الجيشوساقة،ومساقاوسياقةسوقاوساق.أعنهناوما.ساقتها:وب،ساقها:ط

.(سوق)

.الدواداري:أ

المظفر.حماةصاحبولحقهالسلحدارلاجينالدينحسامالنائبآخرهمفيوخرج:ب

فنازلهم.:أ

الأشبه.وهوبعنوالمثبت،فحاربتها:وطأ

بالجامع.:ب.الجامعفي:أ

التالي.الجزءمن507سنةوفياتفي-الفزاريالدينشرف-ترجمة

.القضاةوحضر:أ

دمشق.نائب:ب
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وخلعقلبهفطيبالسلطانإلىبهوجاء)2(بالمسألةالدويداريالدينعلمفردههاربافركب،خرص)1(أبو

بدر)3(دارهأستاذعلىورسم،حواصلهعلىواحتاطصفدقلعةإلىوبعثه(أيام)ثلاثةبعدأمسكهثمعليه

)5(وصمم.وحصاروضيقعسروقتالوقتإذ،هنالكوقوعهيليقلاماوجرى،)4(بكداشالدين

الأولى)6(جمادىعشرسابعالجمعةيومزحفثم،حملثلاثمئةالكوساتفرتبالحصارعلىالسلطان

الشمس،طلوعمعالأسوارعلىالمسلمونوطلع،الشمسطلوععندواحدةجملةالكوساتودقت

فيهاربينوركبوا،الأدبارذلكعندالفرنجفولت،البلد)8(أسوارفوقالإسلاميةالسناجق)7(ونصبت

كثيراشيئاوالبضائعوالرقيقالأمتعةمنوغنموا،تعالىاللهإلايعلمهلاعددمنهموقتل،التجارمراكب

كما،جمعةنهارفتحهااللهفيسر،ذلكبعدبهاينتفعلابحيث،وتخريبهابهدمهاالسلطانوأمر،جدا

)9(،الأشرفإلىقيادتهماوصيداصوروسلمت،الجمعةيومفيالمسلمينمنالفرنجأخذتها

بردلهوالحمدظلمواالذينالقومدابروقطع،الكافرينمنوتنظف،للمسلمينالساحلفاستوسق)01(

العالمين.

وزينت،)11(الحصونسائرفيالبشائرودقت،المسلمونففرحبذلكدمشقإلىالبطاقةوجاءت

وعفىأسوارهافهدمأميراصور)12(إلىالسلطانوأرسل،والمتفرجونالناظرونفيهاليتنزهالبلاد

وخمسمئة.عشرةثمانيسنةمنالفرنجأيديفيلهاكانوقد.اثارها

جاؤواالفرنجإنثم،الفرنجأيديمنأخذهاأيوببنيوسفالناصرالملككانفقدعكاوأما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

ا-

ا،

للذ

ا:

ا:

ط

.(426/)الفداءأبيومختصر(89/)الزاهرةكالنجومالتاريخيةالمصادرعنوالمثبتخوصأبو:ب

الإسلامتاريخومنهاالخبرمصادرمنيفهمكما،يرجعأنسألهفكأنه،بمنهناوما،"بالمسابة":ط

.(15433/)هبي

.استاد:وب،استداره

.(8422/)الزاهرةالنجوم-لموافقأثبتوما.بكتاش:بوفي،بكاس

صمم.ثموضيقعسروقتوالوقتهناكوقوعه:

الأولى.جمادىسابعالجمعةيومعصرزحفثم:

.الأعلامهيوالسناجقتحريف،المناجق:وب،الصناجق

.الأسوارفوق:

روايةمنأوتأخذ.الأشرفإلىقيادهماأيضاوصيداصوروسلمتقصاصأجزاءجمعةنهارفيالفرنجأخذتها:

.أعلاهكالمثبتوالباقيفقط.قيادهما:لفظةهذه

.ب،أمنهناوما،خطا"فاستوثق":

.الحصونجميعفيالبشائرودقتالمؤمنونففرح:

.أميراصورمدينةإلىوأرسل:
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آخرثم،شهراوثلاثينسبعةمدةعنهاليمانعهم)2()1(الدينصلاحجاءثم،كثيرةبجيوشبهافأحاطوا

.ذلك)3(تقدمكما،المسلمينمنفيهاكانمنوقتلوااستملكوهاذلك

الملكأبهةفيدمشققاصداعكامنسارقلاوونالمنصوربنخليلالأشرفالملكالسلطانإنثم

بالشاماستناباليومهذاوفي،المنصورةوالجيوشالسلعوس)4(ابنوزيرهصحبتهوفي،وافرةوحرمة

وإنما،لغيرهتقطعولمحرستاإقطاعهفيوزيد،السعادةبداروسكن،الشجاعيسنجرالدينعلمالأمير

منيطلقأنإليهوفوض،)د(الطعامدارعلىثلاثمئةيومكلفيلهوجعل،القلعةحواصللمصالحكانت

عصى)6(برجبهابقيقدكانلأنهصيداإلىالسلطانوأرسله،مراجعةولامشاورةغيرمنيريدماالخزانة

فيالمصريةالديارنحوالسلطانوسار،فودعهالسلطانإلىسريعاعادثم،بسببهالبشائرودقتففتحه

ودقتأيامثلاثةفيا،وقت)8(أقربفيففتحهاإليهافسارليفتحهابيروتإلىوبعثه،رجب)7(أواخر

إلاللفرنجمعقلالحمدودلهبالسواحليبقولم.وجبيلوأنطرطوسعثليث)9(وسلمت،أيضاالبشارة

أبهةفيشعبانتاسعفي(01)القاهرةإلىالسلطانودخل،والعبادالبلادمنهماللهوأراح،المسلمينبأيدي

عليهوردأسنينسبعسجنبعدبيسريالدينبدرعن.وأفرجمشهودايوماوكان،جداعظيمة

،المذكور(1الشهر)1عشريسابعفيدمشقإلىدمشقنائبالشجاعيسنجرالدينعلمورجع.،إقطاعه

الدينحسامعنأفرجرمضانرابعوفي.حجربهالهميبقولم،بالكليةالفرنجمنالسواحلنظفوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

ليمانعهم.بهمفأحاطبجيوشهفجاءالمسلمينمنفيهامنيحاصرونأحاطواإنهمثم:ب

ليمانعهم.بالجيوشالدينصلاحجاءثم:أ

وباللهتقدمكماموضعهفيذلكبسطناوقد.المسلمينمنفيهاكانمنوقتلاستملكوهاذلكاخرفيثم:ب

.المستعان

عظيمةأبهةفيالاخرةجمادىثانيالإثنينيومضحىدمشقخليلالدينصلاحالأشرفالملكالسلطانووصل:ب

.السلعوسالدينشمسوزيرهصحبتهوفي

الطعم.دار:ب،أ

.عاصبرجفيهابقي:ب

المصرية.الديارنحورجب:ب

.مدةأقربفي:ب

معجم583سنةأيوببنيوسفالناصرالملكفتحهالأحمربالحصنيعرفالشامبسواحلحصناسم:عثليث

علىتعليقاالمحققكتبالحاشيةوفي(801/)الزاهرةالنجوموطنطورةحيفابينتحديداوتقع(485/)البلدان

الحصن.هذا

.القاهرةإلىالأشرفالملكالسلطانودخلالعبادوأولئكالبلادتلكمنهم:ب

الدينعلمالشامنائبورجع:وبالشهرمنعشرينسابعفيدمشقإلىدمشقنائبسنجرالدينعلمورجع:أ

دمشق.إلىالشجاعيسنجر
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وأكرمهم.إليهموأحسن،()1إقطاعاتهم(عليهم)ورد،أمراءجماعةومعهصفدقلعةمنلاجين

وخطيب،بهحاكموهوالشريفالقدسمنجماعةابنالدينبدرالقاضيطلبرمضانأوائلوفي

السلعوسالوزيرعندليلتئذ)3(وأفطر،عشره)2(رابعفيفدخلهاالمصريةالديارإلىالبريدعلى،فيه

ابنوتوليةالأعزبنتابنالدينتقيبعزلالوزيرفصرح،الجمعةليلةوكانت،واحترمهجداوأكرمه

القضاءومع،)3(بخدمتهالشهودوأصبحتهنئتهإلىالقضاةوجاء،القضاةقضاءالمصريةبالديار)4(جماعة

يستمرواأنالقضاةلبقيةورسموالطرحةالخلعةفيوركب،الصالحيةوتدريس،الأزهرالجامعخطابة

فيبهاودرسالصالحية،المدرسةأإلىوانتقل،الأزهربالجامعفخطبوذهب،الطرحاتبلبس

يخطبأناللهبأمرللحاكمالسلطانرسم)7(الجمعةيومكانولما،حافلا)6(درساوكانالأخرىالجمعة

خلعةفلبس،المنصوربنخليلللأشرفالسلطنةوليقدأنهخطبتهفييذكروأنيومئذالناسبنفسههو

شرفالشيخإنشاءمنوكانت،الظاهريةالدولةفيبهاخطبكانالتي)8(بالخطبةالناسوخطبسوداء

قلعةبجامعوذلك،سنةثلاثينمنأزيدالخطبتينبينفيكون،وستمئةستينسنةفيالمقدسيالدين

.الأزهر)9(الجامعفييستنيبوكان،السلطانعندبالقلعةيخطبجماعةابناستمرثم،الجبل

شيئا،مناصبهمنلهيتركولم،بالغةوإهانةومصادرة1(إخراق)0الوزيرمنفنالهالأعزبنتابنوأما

الخزانةونظر،الشيوخومشيخةالأحباسونظروالخطابةالقضاءمنها،منصباعشرسبعةبيدهوكان

ولالهاستكانةمنهيظهرولم،كثيرةوأشياءمراكبهغير،ألفأربعينمنبنحووصادره،كباروتداريس

رابعالإثنينليلةفيالمنصورقبرعندختمةوعملت،الشافعيتدريسوولاهعنهفرضيعادثم،خضوع

وخطب،السحروقتإليهمالخليفةومعهالسلطانونزل،والأمراء)11(القضاةوحضرهاالقعدةذي

أيديمنواستنقاذهاالعراقبلادغزوعلىالناسحرض،بليغةخطبةالختمةبعدالخليفة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

القا

أ:

إليهم.إقطاعاتهم

.للسياقهناوما.عشرةرابع:ط،ب

ليلتين.وأفطر

.بالديارالقضاةقضاءجماعةابن:

خدمته.في:

.الحفلاءفيهالناساجتمعحفلادرساوكان:بوفي.حافلارئيساوكان

الحاكم.للخليفةالسلطانرسمشوالعشررابعالجمعةيومكانولما:

الخطبة.الناسوخطب:

وأماالفضلاءبعضالأزهرجامعفيويستنيبالخليفةبهاخطبالتيالجمعةبعدالسلطانعندالقلعةبجامع:

الأعز.بنتابنالدينتقيضي

.إحراق

.والأعيانلأمراءوا:
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أهلوعمل.ذلكبعدالأسواقفيوركبجهرةالناسفراهمحتجباذلكقبلالخليفةكانوقد،ا(التتز

الناسخطبثمكثير!ختماتفقرئت،)2(الأبلقالقصرجانبإلىالأخضربالميدانعظيمةختمةدمشق

البريديةوجاءت،بالكلامعادةلهمنتكلمثم،البزوريابنثم،الفاروثي)3(الدينعزالشيخبعدها

،بغداددجلةعلىالجسورةبسببعظالمسلاسلوعملت،بذلكالناسفيونودي،العراقلغزوبالتهيؤ

.ذلك)4(بسببأذىالناسلبعضوحصل،المقصوديقعلموإنالمقصودعلىالأجوروحصلت

نهرعلىالتيالأبنيةوخرب،كبيرةعمامةامرأةتلبسلاأنالشجاعيالشامنائبنادى:وفيها

منعليهوماالزلابيةجسروأخرب،كلهاالأنهارعلىالتيوالسقايات(هوالمسالحكلهاوالجداولبانياس

الذيالحماموأخرب،فقطهذهلهمأطلقثم،الآخرةالعشاءبعدأحديمشيلاأنونادى،الدكاكين

ناحيةمنالأخضرالميدانووسع،منهأحسنبدمشقيكنولم،النصربابظاهرالسعيدالملكبناهكان

.بحيطانه)6(والأمراءبنفسههووعمل،يسيرامقداراإلاالنهروبينبينهيتركولم،سدسهمقدارالشمال

القلعة.فيمعهآخروأميراالمنصوريالأفرماقوشالدينجمال،الأميرأحبس:وفيها

الدينشهابالشيخنظموقد.مقيداالمصريةالديارإلىالدويداريالدينعلمالأميرحمل:وفيها

البسيط،منأ:عك!8(فتحفيقصيدةمحمود)7(

العربيالمصطفىدينبالتركوعزالصلبدولةزالت)9(دثهالحمد

الطلبمنلاستحيتالنومفيرؤياهطلبتلوالامال)01(كانتالذيهذا

أربمنالبرعند)11(للشركالبحرفيقواعدهاهدتوقدعكابعدما

الله.قبحهمالتتار:ب(1)

اليومإلىقائمةزالتماهـالتي749سنةالسليمانيةالتكيةبنيتأنقاضهوعلى،668سنةالظاهربناهالأبلقالقصر)2(

.(7278/)الزاهرةالنجوم(4221/)الشامخطط.الوطنيدمشقمتحفقرب

.الجزءهذامن196وفياتهفيترجمتهوسترد،تحريف؟القاروني:ط)3(

ذلك.بسببالناسلبعضأذىوحصل:أ()4

قاطع.رأيإلىفيهاأصلولم،المسابح:بأ)5(

حيطانه.في:ب،أ)6(

.(529/)الكامنةوالدرر(48/)الوفياتفواتوانظرالتاليالجزءمن726أخبارفيترجمتهسترد)7(

22+7+5+3+2+1):منهاهيبيتا63منمؤلفةقصيدةضمن(4-101413/)الوفياتفواتفيالأبيات)8(

+23+25+27+28+92).

ذلت.:الفواتفي)9(

تحريف.؟لإملالا:ب(01)

.والفواتبعنهناوماتحريف؟للترك:-طأ(11)
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الهربسوىينجيماوالبرالبحر)2(فيخربتإذ)1(للكفربعدهامنيبقلم

تشبولمهولابهاالوليدشابفتناأنشأتقدفكم)3(الحروبأم

الكتبفيخطقدوماالفتوحبهسبقتماأنسيتلقدعكا4يوم-

)5(والأدبالشعرذوبهيقومعسىفمافيكالشكرحدالنطقيبلغلم

الغضبذلك!يرضىأيدلهأبدتهمإذعيسىعبافىأغضبت

قربمنالسلطانالأشرفأسلفماعلىالبشير)6(الهاديالمصطفىوأشرف

الحجبفيالغراءالكعبة)7(ببشرهوابتهجتالفتحلهذاعينافقر

حربفيوالبحر،طربفيفالبربه)8(سمعتقدسيراالأرضفيوسار

.كثيرةأشعارعكا)9(فتحفيولغيرهوله،جداطويلةوهي

ملابسهجميعالسلعوسابنوزيرهعلىخلعمصرإلىعادلما)01(السلطانبأنأخبرالبريدرجعولما

دمشق،خزانةمنألفاوسبعينبثمانيةلهورسم)11(فركبه،تحتهكانالذيومركوبه،عليهكانتالتي

.المالبيتمنقرحتا)12(قريةبهالهليشتري

ثمانعاموأصحابههولاكومنأصابهاالذي)13(الخراببعدحلبقلعةعمارةانتهتالسنةهذهوفي

وخمسين.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

خربت.مذ:الفواتفي

.بمنالبيتهذاسقطوقد،والبحرالبرفي:والفواتأ

.الحروبأما:الفواتفي

عكا.قوميا:ب

والخطب.:الفواتفي

المصطفى.الهاديوأشرف:ط

بفتحه.وابتهجتالفتحبهذا:الفواتفي

سمعته.الريحسيرالأرضفيوسار:الفواتوفي،سمعتهالريحمسرىالأرضفيوسار:ب

.أشعارذلكفي:ب

.الأشرفالملكالسلطان:ب

ورسم.بهفركببالرتبةالذي:ب

البلدانمعجم.دمشقمنكيلومتراتبضعةعلى:قرحتاكردعليوقال.دمشققرىمنقرحتاء:ياقوتقال

.(176)دمشقوغوطة(4532/)

خرابها.من:ب
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والقبة.والطارمة)4(السلطانيةالدور)3(وبناءدمشققلعة)2(عمارةفيشرع)1(شوالفي:وفيها

الشجاعي.سنجرالدينعلملنائبهقلاوونبنخليلالأشرفالسلطانبهرسمماحسب،الزرقاء

.)5(سنيةإقطاعاتوأعطيأرجواشالأميرالقلعةنيابةإلىأعيدرمضانفي:وفيها

.)7(القاهرةإلىمحصوراعليهمضيقايونسالشيخذريةمنالرجيحي)6(الشيخأرسل:وفيها

وكان)9(الكرجيبنالدينفخرعنعوضاالظاهريةالحديثبدارأالفاروثي)8(الدينعزدرسوفيها

،)01(أيضاالفاروثيدرسمنهارجبوفي.السنةهذهالشامإلىمكةمنالحاجمعقدمقدالفاروثي

.(11)خلكانابنالدينكمالعنعوضاالنجيبيةبالمدرسة

)13(المقدسيابنالدينناصرعنعوضابالرواحية(مكي)12،بنأالديننجمدرساليومذلكوفي

الطبية.الدخواريةبالمدرسة(الطبيب)()14الدينكمالدرسوفيه

البرانية.بالخاتونية(أالخبازي)دالدينجلالالشيخدرسالشهرهذاوفي

منها.شوالوفي:أ(1)

.بناءفي:أ2()

المحيط.القاموس.دارلفظةجموعأحدوهو.الآدر:ب،أ)3(

الألفاظومعجم(112)الفارسيةالألفاظمعجم.معربةفارسيةواللفظة.قبةشكللهخشبمنبيتالطارمة)4(

.(337)الغليلشفاءفيالمولدةوالتراكيب

سنيأ.إفطاعأوأعطيأرجواشالدينعلمالأمير:ب(5)

التالي.الجزءمن607سنةوفياتفيترجمتهسترد.الدينسيفيونسبنهلالبنسابقبنعيسىالرجيحي)6(

السنة.هذهفيالقاهرةإلىعليهمضيقا:ب)7(

الله.شاءإن496وفياتفيالفاروثيالدينعزترجمةوسترد.تحريف؟القاروني:بط)8(

.(بشار)السنةهذهوفياتفيترجمتهالآتيةالكرجييحىبنعمرالدينفخروهو،مصحف"الكرخي":ط()9

وحدها.بعنمستدركالحاصرتينبينما(01)

وفياتصاحبالدينشمسالقاضيابنالفتحأبوالدينكمالخلكانبنإبراهيمبنمحمدبنأحمدبنموسىهو1()1

السببكانإنهويقالالسيرةحسنيكنولمالحكميةالدواويننظرووليوبعدهأبيهحياةفيبالنجيبيةدرسالأعيان

.(373-4372/)الكامنةالدرر7170سنةتوفي.لهأبيهوطواعيةسيرتهلسوءأبيهعزلفي

.(1/127)لدارسا(21)

.(1/926)الدارس968سنةتوفيالمقدسيالدينناصرنوحبنالرحمنعبدبنمحمدهو()13

.796سنةتوفيالطبيبمسلمبنالرحيمعبدبنالدينكمالهو(1)4

.الجزءهذامن196سنةوفياتفي-الخبازيالدينجلال-ترجمة(1)5
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.بالفتحية)2(الباجربقي)1(بنالدينوجمال

بالجامع.التيبالقوصية)3(الإسكندريالدينوبرهان

.الغرباءحارةعند)4(بالشريفيةالدمشقيالديننجموالشيخ

.)5(الفارقيإلىالناصريةأعيدت:وفيها

العادليةمنهوأخذت،الزملكاني)7(ابنبعدصصرى)6(ابنالديننجمالقاضيبالأمينيةدرسوفيه

الزملكاني.ابنالدينلكمال)8(الصغيرة

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بنأحمدالسلطانعمهقتل،للدماءسفاكاشجاعاشهماىنالتتار)01(ملكأبغابن)9(أرغون

فاتهمت،سمفيهشربهشرابمنماتالسنةهذهفيكانفلما)11(المغولأعينفيفعظم،هولاكو

منهمونهبوا،كثيرأخلقااليهودمنفقتلوا-يهودياالصفيبنالدولةسعدوزيرهوكان-بهاليهودالمغول

كيختوإلىطائفةفمالت،بعدهيقيمونهفيمناختلفواثم،العراقمدائنجميعفيجداعظيمةأموالا

.بيدرا)12(بعدهوملكواقتلوهثم،ذلكمنأقلوقيلسنةقيل،مدةفبقي،المملكةسريرعلىفأجلسوه

أرغونملكمدةوكانت،كثيرابذلكففرحعكامحاصروهوالأشرفالملكإلىأرغونبوفاةالخبروجاء

.()13الجيدةوالسياسةبالعدلالعراقمؤرخيبعضوصفهوقد،سنينثماني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

.الجزءهذامن996سنةوفياتفيترجمتهسترد،عثمانبنعمربنالرحيمعبدالباجربقيالدينجمال

.(1/924)الدارس

التالي.الجزءمن207سنةوفياتفيترجمتهسترد،حاتمبنمحمدبنفلاحبنإبراهيمالإسكندريالدينبرهان

أيضا.(1/438)الدارسفيوترجمته

.(1/613)الدارس

.(1/064)الدارس

فيالسنةهذهوفياتفيترجمتهوسترد723سنةتوفيسالمبنمحمدبنأحمدالعباسأبوصصرىبنالديننجم

أيضا.(1/177)الدارسفيوترجمته.تعالىاللهشاءإنالجزءلهذاالتاليالجزء

الله.شاءإنالتالىالجزءمن727سنةوفياتفيالزملكانيابنترجمةسترد

.(1/683)لدارسا

والوافي(5366/)والعبر(15651/)الإسلاموتاريخ(26و417/)الفداءأبيمختصرفي-أرغون-ترجمة

.(7971/)الذهبوشذرات(1/601)الشافيوالدليل(892/)الزاهرةوالنجوم(8035/)

.التتارملكبغابنأرغون:أ

شأنه.وعظم:ب

خلقا.منهمفقتلوا:ب

.(بشارهـ)796سنةالمتوفىالكازرونيالظهيرإلىيشيرلعله
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الواحدعبدبنأحمدبنعليالحسنأبووهو)3(البخاريبنالدينفخر)2(الرحلةالمعمرالمسند)1(

.البخاريبابنالمعروفالحنبليالمقدسي

معورحلالكثيروسمع،وخمسمئةوتسعينستسنةمستهلأو()4(خمسأسنةسلخفيولد

لهوخرجت،عمرهلطولكثيرةبرواياتتفرد،ناسكاورعازاهداعابداصالحارجلاوكان،أهله

عنوضعفوأسنكبرحتىلذلكمنصوباوكان،الغفيروالجمالكثيرالخلقمنهوسمعمشيخات

()6(الوافرمنأ:()قولهمنه،حسنشعروله.الحركة

المتاعسقطمنوصرتبليتحتىعليالسنونتكررت

والسماعبالروايةأعللأنيغيرعنديالنفعوقل

ضياعفإلىمالقا)7(يكوإنجزالمح!فلهخالصايكفإن

الطويل،منأ:أيضا)8(وله

الجمعاتإلىسعيعنوعجزيقاعداصلاتيمنآعتذاريإليك

للصلواتالناسفيهتجمعمسجدكلفيالفرضصلاةوتركي

الهفواتعنليواصفحالنارمنونجنيصلاتيتمقتلاربفيا

جنازتهوحضر،سنةوتسعينخمسعن،السنةهذه..الاثا.لعاءالأنما.)9(ة! حرربيعلير.!رصحىلوي

.قاسيون(بسفح01الواحد)عبدبنأحمدالدينشمسالشيخوالدهعندودفن،كثيرخلق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

المعمر.المسندالشيخ:ب

.وبأعنهناومن،الرحالة:ط

والعبر(378)والإشارة(288)الأعلامبوفياتوالإعلام(51/665)الإسلامتاريخفي-البخاريابن-ترجمة

(455-1944/)الشافيوالدليل(832/)الزاهرةوالنجوم(2325/)الحنابلةطبقاتوذيل(5/368)

.(277)الجوهريةوالقلائد(132-2012/)الأرشدوالمقصد

وحدها.بعن

.أفياللفظةليست

الحنابلة.طبقاتذيلفيالأبيات

مانعا.:الحنابلةطبقاتوذيلب،أ

.(932-2328/)طبقاتهفيأخرىنماذجرجبابنلهأورد

وفاته.وكانت:ب

المعروفالدمشقيثمالمقدسيالسعديمنصوربنإسماعيلبنالرحمنعبدبنأحمدبنالواحدعبدبنأحمد

إلىودفن623سنةتوفيعليالفخرووالدالمقدسيالدينضياءالحافظأخوالدينشمسالعباسأبوبالبخاري

.(013-1/921)الأرشدوالمقصد(517-2681/)رجبابنذيل.بالروضةالموفقالشيخخالهجوار
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،الفزاريمحمدأبوضياء)3(بنسباع)2(إبراهيمبنالرحمنعبد)1(الفزاريالدينتاجالشيخ

زمانه.فيالشافعيةشيخ،العلمالعلامة)4(الإمام

فيالدينتاجالشيخمولدكان.الدينبرهانالعلامةشيخناوالدوهو،أقرانهدونالسبققصبحاز

بعدعليهوصليالبادرائيةبالمدرسة،الآخرةجمادىخامسالإثنينضحىوتوفي،)5(وستمئةثلاثينسنة

جامععندعليهصلىثم،الخوي)7(بنالدينشهابالقضاةقاضيعليه)6(للصلاةتقدم،بالأمويالظهر

.الزحامشديديوماوكان،الصغير)9(ببابوالدهعندودفن،()8(الفارقيالدينزينالشيخ)جراح

وفصاحة،)11(اللطيفةوالأخلاق،النافعةالعلوممنكثيرةفنونفيه)01(اجتمعممنكانوقد

أبوابعلى)12(جمعهالذي"الإقليد"وكتابه،النفسوفقه،الهمةوعلو،التصنيفوحسن،المنطق

،نظرهونفوذهمتهوقوة،قدرهوعلونفسهفقهعلىدليل،الغصببابإلىفيهوصل)13(التنبيه

هومشايخناأكابرشيخوهو،الناسبهانتفعوقد،سطرهماغالبفيالصحيحبالاجتهادواتصافه

عنديوهو،الجوزيلابن"الموضوعاتاختصار"وله،()15النووي()14الدينومحيي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

14(

(5367/)والعبر(288)الأعلامبوفياتوالإعلام(51/066)الإسلامتاريخفي-الفزاريالدينتاج-ترجمة

(2/287)الإسنويوطبقات(2/263)الوفياتوفوات(18/69)بالوفياتوالوافي(378)والإشارة

-7721/)الذهبوشذرات(1801/)والدارس(1693/)الشافيوالدليل(33و831/)الزاهرةوالنجوم

722).

.الإسلامتاريخفيالذهبيوخطالترجمةمصادرعنواستدركتهاأصولنافيليست

الدين.ضياء:ط

.الإسلامشيخالإمام:ب

سنةالأولربيعفيولدأنهالإسلامتاريخفيوالذهبي،(171الورقة1/)المقتفيفيالبرزاليوذكر،قالهكذا

بدمشقكانالزبيديلأنالصوابوهو،أشهروثلاثةسنةوستينستاعاشأنهالترجمةاخرفيالذهبيوذكر.624

.(بشار).631سنةصفرفيبهاوتوفيبغدادبلدهإلىعادثمثلاثينسنة

عليه.بالصلاةتقدم:أ

.396سنةوفياتفيالخويابنترجمة

.307سنةوفياتفي-الفارقيالدينزين-ترجمة

الصغير.باببمقابر:ب

اجتمعت.:ب

.الكلاموفصاحةالرائقةاللطيفة:ب

جمع.:ط

فوصل.:ب

الدين.محيوالشيخهو:ب

ضريحهما.ونورروحهمااللهقدس:بفيوبعدها.النواوي:ب،أ
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ابنمنوسمع،"البخاريصحيح"الزبيديابنعند)2(وحضرالكثيرالحديثسمعوقد،)1(بخطه

الدينعلمالحافظلهوخرج،بهما)4(وانتفعالسلامعبدابنوعلى،عليهواشتغلالصلاحوابن)3(اللتي

جيدشعروله:)6(الأعيانعليهفسمعهاشيخمئةعنأجزاءعشرةفي"مشيخة"تلاميذهأحدالبرزالي)5(

البسيطامنأ:قولهفمنه

سمراأصبحتحتىالحوادثبهابرحتماالشملجمعأياملله

أثراولالاعينا)7(ألقفلم،عنكممسألتيتاريخمنالحزنومبتدا

القدرانستعجزلاللعجزونحنلكم)8(فالنجاةقدرتمراحلينيا

طريقةعلىفمشى،الدينبرهانشيخناولدهبالجامعوالفتياوالحلقةبالبادرائيةبعدهالدرسوليوقد

الله.رحمه)9(وسمتهوهديهوالده

توفي:شعبانثالثوفي

عنبالسفحودفن،الأنصاريالسويدي)01(طرخانبنمحمدبناهيمإبراالدينعزالماهرالطبيب

وكان،ذلكفيكتباوصنف،الطبصناعةفيزمانهأهلوفاق،الحديثمنشيئاوروى،سنةتسعين

الآخر،لاليوميتعلقمماكثيرةأموروانكار،العقمدة)12(.انحلالالصلواتك"الدلقلة)11( مي?وولرين.يرمى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

12(

.يدهبخط:ب

النبلاءأعلامسير.631سنةوتوفيالصحيحيرويمحمدبنالمباركبنالحسينوهو؟الزبيديعلي:ب

(22/357).

عمربناللهعبدوهوذلكإلىالإشارةتقدمتوقد،فيهالوقوععلىطالنسخةدأبتتحريفوهو؟الليثيابن:ط

-2315/)النبلاءأعلامسير.635سنةتوفي.القزازالطاهريالحريميالبغدادياللتيابنزيدبنعليابن

17).

.السلامعبدوبابنبهوانتفع:ب

البرزالي.ابنالحافظ:ب

.الأعيانعلىفسمعها:ب

.أثراولاهمالا:ب

لكم.فالنجاءقدرتكم:ب

وسمته.ودلهوهديه:ب،أ

(5366/)والعبر(288)الأعلامبوفياتوالإعلام(51/964)الإسلامتاريخفي-طرخانابنالطبيب-ترجمة(

(125/)الشافيوالدليل(33و828/)الزاهرةوالنجوم(94-148/)الوفياتوفوات(6133/)والوافي

.(917-7187/)الذهبوشذرات(2043/)والدارس

يوصف.وكان:أ(

فيه.يحكمواللهوالعقيدة:ب،العقيدةوانحلال:أ(
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ودينهعقلهقلةعلىيدلماشعرهوفي.يظلمولايجورلاالذيالعدلبأمرهأمثالهوفيفيهيحكموالله

.(1ذلك)وغيرتركهافيعليهرمضانطالقدوأنه،الخمرتحريمعلىواعتراضه،إيمانهوعدم

بنالواحدعبدالدينكمال)3(العلامةالإمامبنعليالحسنأبوالدينعلاء)2(العلامةالإمامالشيخ

الأمينية.مدرسأالزملكاني)4(الأنصاريخلفبنالكريمعبد

درسوقد،،(هالزملكانيعليبنمحمدالمعاليأبيبنالدينكمالالعلامةالإمامشيخناوالدوهو

بالأمينية،الاخرربيعمنوالعشرينالتاسعالثلاثاءليلةهذاوالدهوفاةوكانت،بالأمينيةالمذكورأبيهبعد

.والدهعندالصوفيةبمقابرودفن

الرباطناظر،الناصرياللهعبيدبنبمكتالدينبدرالكبيرالأمير()6(الناصريال!ينبدرأ

ابنبعدالرباطمشيخةالفزاريالدين)7(شرفالشيخولىالذيوهو،أستاذه(وصية)عن،بالصالحية

.المذكورالرباط8(داخلالكبيرةبالتربةدفنوقد،الدينجمالالشريشي

تقيالشيخصهر)11(الكرجيعمربتيحىبنعمرحفص)01(أبو()9(الدينفخرأالإمامالشيخ

الاخرربيعثانيالأربعاءيومومات،وخمسمئةوتسعينتسعسنةولد،تلاميذهوأحد،الصلاحبنالدين

.الصلا!ابنجانبإلىودفن،السنةهذهمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)؟(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.الهجومهذامثلفيهاوليس،جيدةلهالذهبيترجمةلكن:بشارقال.رمضانفيلهاتركهوطول:ب

والدليل(213/)الإسنويوطبقات(15668/)الإسلاموتاريخ(5936/)العبرفي-الزملكانيابن-ترجمة

.(727-7726/)الذهبوشذرات(491-391و1/191)والدارس(1/461)الشافي

.الإمامالشيخبنعلي:بوفي.الواحدعبدالدينكمالالعلامةالإمامالحسنبنعلي:أ

يلفظونهافإنهماليوموأما،ياقوتزمنينطقونهاالشامأهلكانكما-زملكاأوزملكانإلىنسبة:"الزملكاني"

معجمفيوهي.دمشقضواحيإحدىأصبحتحتىبهاالعماراتصلوقددمشققرىإحدىوهي(زملكا)

.(172)دمشقوغوطة(3015/)البلدان

التالي.الجزءمن727سنةوفياتفيالزملكانيبنالدينكمالترجمةسترد

الصالحيةتاريخفيأيضاوذكر،الثانيةالروايةإلىإشارةهامشهوفيعليفيهواسمه(1911/)الدارسفيذكربمكت

أيضا.علي:فيهواسمه،واحدةترجمةوكأنهما،الزملكانيابنبترجمةموصولةطفيالترجمةووردت(29)

التالى.الجزءمن507سنةوفياتفيالفزاريالدينشرفترجمةوسترد،وحدهابعن

داخله.:ب

والنجوم(378)والإشارة(5936/)والعبر(067-51/966)الإسلامتاريخفي-الكرجيالدينفخر-ترجمة

.(7727/)الذهبوشذرات(833/)

تحريف.؟جعفرأبو:بفي

-الإسلامتاريخفيالذهبيوقال،ترجمتهمصادرفيهيوكذا،بمنهناوما،تصحيفوهو"الكرخي":ط

معجمفيوذكره"مروياتهليوأجاز...دمشقوقدم،مئةوخمسوتسعينتسعسنةبالكرجولد":-بخطهوهو

.(بشار)(2181/)الكبيرشيوخه
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السعيد،الملكأخيهبعدبالملكبويعقدكانالذيالظاهر)2(بنس)1(سلا!الدينبدرالعادلالملك

إلىأعادهمثمالكركإلىوأرسلهم،بالملكقلاووناستقلثم،أتابكهقلاوونالمنصورالملكوجعل

سلامشفمات،اصطنبولناحيةمن(رالأشكريبلادإلىدولتهأولفيخليلالأشرفسفرهمثمالقاهرة

لاالناسأحسنمنسلامشكانوقد،الناحيةبتلكوأهلوهمخضرالديننجمأخوهوبقي)4(هنالك

الشعراءبهوشبب،(\2"المردانيحبونالذينواللوطية1،كثيرخلقبهافتتنوقد،منظراوأبهاهمشكلا

الله.رحمه،وقورامهيبأرئيساعاقلاوكان

التلمساني.ثم!1!برالكومي!!!العابديياسينبنعليبناللهعبدبنعليبنسليمانالربيعأبو)7(التلمسانيالعفيف

وله،مصنفاتذلكفيوله،والأصول!والفقهوالأدبالنحومنها)01(علومفيالمتقنالشاعر

محمدولولده،مشهور(13"!ديوان"وله،(")12الحسنىاللهأسماءشرحو"(11")النفريمواقفشرح"

والزندقةوالاتحادالحلول!فيوالاعتقادم9)؟الأقوالفيعظائمإلىالرجلهذانسبوقد،آخر"ديوان"

الذهب:وشذراتالعبروفي،سلامش:والدليلالنجوموفي،الإسلامتاريخفيالذهبيخطمنالضبط)1(

-7286/)الزاهرةوالنجوم(5367/)والعبر(15653/)الإسلامتاريخفي-سلامش-وترجمة.سلامش

.(7971/)الذهبوشذرات(1/531)الشافيوالدليل(928

.طعنهناوما.الظاهرالملكبنسلامشالدينبدرالملك:بوفي،الظاهرالعادلالملك:أ)2(

البيزنطية.الأمبراطوريةالأشكريببلادالمقصود)3(

.هناك:ط(4)

.الشبابأحسن:ب،أ()5

وحدها.طعن)6(

والوافي(378)والإشارة(5/367)والعبر(15654/)الإسلامتاريخفي-التلمسانيالعفيف-ترجمة)7(

(31-892/)الزاهرةوالنجوم(4162/)الجنانومراة(76-272/)الوفياتوفوات(15/804)بالوفيات

وجامع(172-7971/)الذهبوشذرات(69-298/)للمناويالدريةوالكواكب(1/931)الشافيوالدليل

.(4027/)المؤلفينومعجم(3391/)والأعلرم(202/)الأولياءت!اط

تحريف.ولعله؟العائدي:الشافيالدليلفي)8(

العلامةرجحهوقدالإسلامتاريخفيالذهبيوخططعنأثبتهماوالصحيح،الكركي:أوفي،الكوفي:ب)9(

كومية.قبيلةمنلأنهأعلامهفياللهرحمهالزركلي

النحو.منهاأيضاكثيرةعلومفيالمتفننالشاعر:بوفي،النحومنهاعلومفيالمتقن:أ(01)

نسب!متصوفاللهعبدأبوالنفريالحسنبنالجبارعبدبنمحمدوهو.أعنهناوما،النقوي:وب.النفر:ط(11)

والأعلام(5/357)البلدانمعجمهـ.354سنةتوفي،مطبوعالمواقفكتبهمنالكوفةأعمالمنالنفرإلى

.(01/551)المؤلفينومعجم(755/)

الحسنى.الأسماءشرح:ب(1)2

وحدها.طعن()13

تغني.وشهرتهلاعتقادواوالأفعالالأقوالفي:ب(41)
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-.".)1(
ودفنرجبخامسالأربعاءيومتومي،لرجمتهفيالإطنابعنتعنيوشهرله،المحضوالكفر

أعلم.فاللهمتتابعةيوما)2(أربعونخلوةكلخلوةأربعينعملأنهعنهويذكر،بالصوفية

وستمئةوتسميرإحرفىسنةخلت5ث!

بكمالهالشامبلادأقصىإلى4(مصرإلىدنقلةمنالبلادوسلطان.)3(الرومقلعةفتحت:فيها

.قلاوونالمنصور)5(الملكبنخليلالدينصلاحالأشرفالملكذلكوغيرحلبوبلادوسواحله

.السلعوسبنالدينشمسووزيره

.قبلها)7(التيفيالمذكورونومصرهم()آبالشاموقضاته

.بيدرا)8(الدينبدرمصرونائب

والعمارة،أبغابنأرغونبنبيدو)01(التتر)9(وسلطان،الشجاعيسنجرالدينعلمالشامونائب

بالقلعة.السلطانيةالدوروفي،(1الطارمة)1فيأ

كثيراشيئاأتلفالخزائن،ببعضالجبلبقلعةعظيمحريقوقعالمحرممن)12(والعشرينالرابعوفي

والكتب.والنفائسالذخائرمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

وفاته.وكانت:ب

عنالكلامهذا:بشارقال.متتابعةيومأأربعينخلوةكلخلوةأربعينعمل:وط،يومأأربعينخلوةأربعين:أ

عليهعقبثمعنهالذهبيونقله(باريسمجلدمن42الورقة)تاريخهفيالجزريالدينشمسذكرهالخلواتعمل

الدينشمسنقلعمنأدريولا،يوممئةوستألفذلكمجموعفإن،ظاهرةمجازفةفيهالكلاموهذا":فقال

.(15655/الإسلامتاريخ)"!هذا

أحمد.العباسياللهبأمرالحاكموالخليفة:بفيبعدها

كلها.وسواحلهبكمالهالشامبلادأقصىإلىالمصريةالديارإلى:ب

.المنصورالملكبنالأشرفالملك:أ

.الشاموقضاة:أوب

السالفة.في:ب

.(12-861/)الزاهرةوالنجوم(453/)الفداءأبيمختصرفيوالترجمة.تحريف؟بندار:ط

.البلادوسلطان:ب

.(892/)الزاهرةالنجوم.تحريف؟بيدار:ط

القلعة.جانبيفيالمتينالحصن:الطارمة

.المحرمعشريرابمفي:أ
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الجهادعلىخطبتهفيوحثالحاكمالخليفةخطبالأولربيعمنوالعشرينالتاسعوفي

بالبسملة.وجهرالجمعةبهموصلى،(والنفير)

فيفوضع،عكامنالبرادةببابالذيالأحمر)1(الجرنبهذاجيءصفرعشرثالثالسبتليلةوفي

قبلهوكان،الماءإليهوأجريوسقاهقررحتىيعجبونوالصبيانيديهبينوالقراءوالمؤذنونهناأمكانه

.،)2(أعلمواللهتبركأالمعموديةلماءجرناكانهذا،واطىءنحاسمندستا

الحسنغايةفيوجاءت،الزرقاءوالقبةالدور)4(منعندهاوماالطارمةبناءكمل)3(الأولربيعوفي

.والارتفاعوالكمال

الرحيمعبدبنمحمدالدينصفي)5(الشيخبالظاهريةالدرسذكرالأولىجمادىثانيالإثنينيوموفي

الأعز.بنتبنالدينعلاءعنعوضا،الأرموي

الزكي.ابنالدينكمالبالدولعيةدرساليومهذاوفي

بمقتضى،الطوسيالعزيزعبدالدينضياءالشيخبالنجيبيةدرسالآخرةجمادىسابعالإثنينيوموفي

.بالصوابأعلموالله.عنهالهالفاروثي)6(نزول

الرومقلعةفةح

ابنوزيرهومعهدمشقفقدمالشامنحوبالعساكر)9(الأشرفالسلطانتوجهمنها)8()7(الأولربيعوفي

هذهالذهبيذكروقد.الكأس:الجرن:بشارقال.مفهومةغيروأمورألفاظالخبرهذاوفي.وبأعنهناما.الجرز:ط(1)

الذيالماءلحفظيستعملونههناكالنصارىوكان،عكاغنائممنكانالكأسهذاأنوالظاهر،ووضوحبتفصيلالحادثة

:فال،نحاسمنكانتالتيالبرادةمكانفيالأمويالجامعفينصبثمدمشققلعةفيبهفاحتفظ،الأطفالبهيعمدون

...البرادةوقلعت...الجامعإلىالقلعةمنالبراقالسماقيالكأسبإنزالالشجاعيوهو،دمشقنائبأمرصفروفي"

اللذيناللوحينجنسمنوحجره.أقلأوماءأرطالعشرةنحويسع(الجدارقصيرواسعأي)مرحرحهنابكأنهكأسوهو

الركنمعالمغرفتانوسمرتالماءفيهأجريثم.الوقوعقليلمانعبصاصأملسحجر،دمشقجامعمحرابجنبيعن

.(51/967الإسلامتاريخ)"أيامبعدالسلطنةدارفيوعمل،القلعةإلىأخذوهثم.منهوشربنا

وحدها.بعن)2(

الاخر.:ب)3(

السلطانية.الآدر:ب،أ(4)

للشيخ.:أ)5(

.496سنةوفياتفيترجمتهوستأتيتحريف؟الفارقي:ط)6(

الاخر.ربيع:أ)7(

وحدها.طعن)8(

.المنصورةبالعساكر:أ()9
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الرومقلعةإلىثم،حلببلادنحوبهمسارثم،جزيلةأموالافيهموأنفقالجيوشفاستعرضالسلعوس

وزينت،دمشقإلى)1(بذلكالبشارةوجاءت،رجبعشرحاديالسبتيومفيقهرابالسيففافتتحها

الأحد،يومأهلعلىإلباالسبتيوموكان،سعيهمفيالمسلمين)2(لجيشاللهوباركأيامسبعةالبلد

منجنيقا،ثلاثينعلىتزيدالمنجنيقاتوكانت،يوماثلاثينمدة،جداعظيمحصاربعدالفتحوكان

شيئامنهاالمسلمونوغنمكثيرخلقالبلدأهلمنقتلوقد،الخطيربنالدينشرفالأمراءمنواستشهد

رميبسببقلعتهامنوهىمايعمرون)3(الرومبقلعةالشجاعيوتركدمشقإلىالسلطانعادثم،كثيرا

فاحتفل،شعبانعشرتاسعالثلاثاءيومبكرةدمشقإلىدخولهوكان،الحصار)4(وقتعليهاالمنجنيقات

المصرية،الديارمنقدمإذالهيبسطكمالهبسطمشهودايوماوكان،وأحبوهلهودعوالدخولهالناس

ولم)5(حمصعلىالتترأبوهكسروقد،(لهبسطمنأولفهو)،السلعوسابنبإشارةذلككانوإنما

وهذه،لهيبسطولمموطنغيروفي،البلستين)6(علىوالرومالتتركسرالظاهرالملكوكذلك،لهيبسط

،للناسوتكليفورياءوبطروأشرمالوضياعإسرافوفيها،للملوكالوزيرهذاأحدثهاقدشنعاءبدعة

الملوكيتوارثهاوتركهاذهبوقد،عنهاسائلهسبحانهوالله،مواضعهاغيرفيووضعهاأموالوأخذ

بسببالإسلامفييحدثولاربهالعبدفليتق،عظيمظلمذلكبسببللناسحصلوقد،عنهوالناس

فيهاأحديدومولا،لأحدتدوملاالدنيافإن،عنهوإعراضه،لهاللهمقتسببيكونمانفسهومرادهواه

أعلم.سبحانهوالله

يحملونوهمدمشقبهمفدخل،أصحابهرؤوسوكذلك،أسيراالسلطانمعالرومقلعةملكوكان

والجردكسروانجبلنحوالجيشمنطائفةالسلطانوجهز،)7(الرماحرؤوسعلىأصحابهمرؤوس

الأشقر،سنقرصحبتهوفيبيدرا)9(العساكرمقدموكان،المسلمينعلىقديما)8(للفرنجممالأتهمبسبب

بلبانالدينسيفمكانهووليالسلطانعنهافعزلهحلبنائبكانالذيالمنصوريسنقروقرا)01(

)1(ب

)2(أ:

)3(ب

)4(ب

)5(ب

)6(ب

)7(ب

)8(أ:

)9(ط

)01(أط

البلد.وزينالبشائرفدقتدمشقإلىوالبريديةالبطائقوجاءت:

المسلمين.لخميساللهوبارك

الجيش.منطائفةفيالشجاعيوترك:

.دخلوهوكانالمنجنيقاتمنينالهاكانمابسببالقلعةمنوهيما:

لما.الظاهرالملكوكذلكلهيبسطولمعادولما:

.أسيرامنهالأرمنخليفةوهوالرومقلعةملكوكانأيضالهيبسطوالموسبعينخمسسنةفيالبلستينعلى:

الحمد.ودلهالرماحرؤوسعلىأصحابهمرؤوسيحملونمعهأصحابهرؤوسوكذلك:

للإفرنج.

.بندار

الأصلين.عنوالتصحيح؟واقر:
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دمارإلايبقولم،بالجبلأحاطوافلما(الكبار)الأمراءمنآخرونوجماعة،المنصوريأ(الطباخيئ

إلىوعادواعنهمالجيوشانصرفثم،قضيتهمفيففتركثيراحملابيدراإلىالليلفيحملواأهليه)3(

ابنوثم،مصرعلىنائبهوهوبيدراالأميرد(إلىالسلطانوترجلالسلطانفتلقاهم،)4(السلطان

الموتعلىبهأشفىشديدامرضاذلكمنفمرض،وعنفهفلامهبيدرافعلعلىالسلطاننبهالسلعوس

)7(وأشعل،والأعيانالقضاةحضرهادمشقبجامععظيمةختمةفعملعوفيثممات)6(إنهقيلحتى

أهلعلىالسلطانوأطلق،رمضانمنالأولالعشرليلةذلكوكان،شعبانمنالنصفليلةنظيرالجامع

عنهوونزل،كثيربشيءعنهوتصدق،السلطانيةالجهاتأربابعنالضمانبقيةوتركالحبوس)8(

خليلالأشرفالملكمحمود)01(الشهابامتدحوقد،أربابهاعلىفيهاحاف)9(قدكانكثيرةضمانات

الطويل(منأ:1(أولها)1فاضلةهائلةبقصيدةالرومقلعةفتحهعلى

وكيخسروراهاإنكيقباذفمنالنصريقدمهاالصفراءالرايةلك

الثغروانجلىالهدىواستعلىالشركهوىبنورها)12(هدتالأفقفيخفقتإذا

البدرطلعتهالألاءمنالنقعجلىوغى)13(فيالأصائلمثلنشرتوإن

والسمر)14(البيضدوحهاخضركتائبتحتهاسارالعدىزرقيممتوإن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

أ)أ

12(

13(

14(

.(8491/)الزاهرةوالنجوم(1/891)الشافيالدليلفيوالخبر،البطاجي:طأ

.الأمراءكبارمن:ب

أهله.دمار:ب،أ

دمشق.إلىعادوا:ب

للأمير.:أ

فلامهبيدرافعلماعلىالسلطاننبهالسلعوسابنالوزيرإنثمالمصريةالديارعلىنائبهوهوبيدراالدينبدر:ب

سقي.إنهقيلحتىالموتعلىمنهأشرفمرضاذلكمنفمرضوعنفه

الأصلين.عنهناوما.وأشغل:ط

وتحريف.نقصالروايةهذهوفي؟الجيوشأهلالسلطانأطلق:ب

تحريف.؟خاف:ب،أ

فوات.725سنةتوفيالحنبليالدمشقيالحلبيمحمودالثناءأبوالدينشهابفهدبنسلمانبنمحمودهو

الإسلامتاريخفيوأكثرها،(355-354)الجزريابنتاريخمنالمختارفيوالأبيات(69-482/)الوفيات

(15/684-685).

.:أولهاطائلةفاضلةهائلةبقصيدةالرومقلعةفتحهعلىالأشرفمحمودالشهابامتدحوقد:ب

بنودها.هدت:أ

.وبأعنهناوما،الوغىفيالأصائيلمثل:ط

بالسمر.البعضدرجهاخضر...الهدىزرق:أ
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

قلعةفتح

وخفقهاليلالنقعمثاركأن

كأنمافتحإثرفيأتىوفتح

معاقلاوكرهاطوعا)2(وطئتفكم

مهابةفلولاعزمالهابذلت

يبح)4(لمالرومقلعةمنحمىقصدت

أذاهمليخفواسراووالوهم

صرفتهالوهمةإليهمصرفت

فتحهاحزتالتيالزومقلعةوما

بعدها)5(الفتحمنيأتيماطليعة

بهجةكالروضبالجيشفصبحتها

موجهوالبيضكالبحربلوأبعدت

سيوفهعوجكالليلبلوأغربت

شمولسهكالنهاربللا)6(وأخطأت

القناآجامهاالأتراكمنليوث

لاشتباكهابينهم)7(يجريالريحفلا

تعرضتالعوانالحربإذا)8(عيون

نبالهمبهدبمعقوداالموتترى

مهفهفثبانغصنسرج)11(كلففي

وملرا

الحتر)1(والفلكالبدروأنتبرون

الزهركواكبهاتترىبدتسمالمح!

بكر)3(عانسةوهيعنهاالدهرمضى

مهرولاتسعىجاءتكالحياكساها

فاغترواالمغلغرتهمإذلغيرك

والجهرالسراستوىالأمراخروفي

الجزرمدهعلىلاستولىالبحرإلى

جسرغيرهاإلىإلاعظمتوإن

الفجرالأفقفيالشمسقبللاحكما

الزهروالقناأنهارهصوارمه

الدروالخوذالسفنالمزاكيوجرد
هصصء

الزهرأنجمهوالنبلاهلته

الصفرراياتكوالاصالمحياك

ظفرظفرذرىفييومكللها

قطرفوقهممنينهلولاعليهم

مهريغلهالملخطابها)9(بالنفس

الشزروالنظر)01(القوسرماهاماإذا

بدرساعدمدهقو!كلوفي

العالي.الفلكهناوالمقصود(حتر)القاموس.الأرضمنارتفعماوالحتر،الحترالفلك:أ

قطمت.فكم:وأ،فطمتفكم:ط

تحريف.؟نكرعابسةوهي:أ

تحريف.وهو؟يتحلم:ط

.لاحكما*بعده:ب

فشمسه.:وفيهالجزريابنتاريخمنالمختارعنهناوما.ولحظات:الأصولفي

.تسري:لمختارا

.غيوث:أ

فلتصحح.بهاالوزنيستقيمولا؟لخطبها:المختار

فلتصحح.بهاالوزنيستقمولا؟القوى:المختار

تحريف.؟سرءكلط



قلعةفتح

تزلزلتالجبالشمصدمواإذا

خيولهمالفراتماءوردتولو)2(

كخاتمفأضحتسورأبهاأداروا

بحارهمأكفمنإليهاوأرخوا

حولهاقمن)4(التيالمجانيقكأن

صخورهاليلأالحربصلاةأقامت

فأسرفت)5(النقوبتلكبهاودارت

غرامهيخفيكالصببهافأضحت

تمزقتحتىالنيرانبهاوشبت

)6(تجبفلممنكالعفوبذيلفلاذوا

عنهماشتغالكالمغلكرهوما

وهكذاقهرا)7(بالسيففأحرزتها

ممنعاثغرااللهبحمدوأضحت

بغزوةفزتالأملاكأشرففيا

دينهأنالمصطفىعندليهنيك

وأحمدأالمسيحأرضيت)8(وبشراك

كلهافالأرضتختارماحيثفسر

الهدىبكليحياللدنياوابقودم

.كثيرةأشياءمنهاحذفت

)1(أ:وعر.

فلو.:المختار(2)

.لذي:ب،أوفي،خاتملدىكخنصر:المختار)3(

حولها.ترم:ب(4)

فأشرفت.:أ()5

ولو.رجاهم!يخبفلم:أ)6(

.قسرا:أ)7(

...فبشرك:المختارفي)8(

.التكفورغضب!ان)9(

بملكك.:بوفي،بحكمك:والمختارأ(51)
وملرا

الوعر)1(خيلهمتحتسهلأوأصبح

نهرمضىفيماكانقدهنالقيل

خصرمنطقةتحتأوخنصبرلدى)3(

قطرقطرهمنيخللمردىسحاب

والصخرالناروبلهاسخطرواعد

وتروأكبرهاشفعفأكثرها

حجرفعلتالذيفيعليهاوليس

جمرقلبهوفيأعاديهحذار

الستروانهتكأخفتهبماوباحت

مكرقصدهميشبلملورجاءهم

سرواولكنهمفزواعندمابها

قسركلهمضىقدفيمافتوحك

مفتروهووالعدىاللياليتبيد

والأجروالذكرالفتحمنهاتحصل

النصردولتكيمنفيلهتوالى

والكفرذاكمناليعفور)9(غضبوإن

مصرأجمعهاوالأمصار)01(تطيعك

العصربكالعصورماضيعلىويزهى

563
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بنالدينزينوفاةبعدالواسطيالفاروثي(أحمد)الدينعزالشيخدمشقخطابةتولى:وفيها

فلم،القدممسجدعندبأيامذلكبعدثانيةمرةخطبثم،يسقوافلمبالناسواستسقىوخطبالمرحل

موفقبالخطيبأيامبعدالفاروثيعزلثم،فسقوا(واستسقايةدعايةغيرمن)الناسابتهلثميسقوا)1(

)2(خطيبكان،الحمويالمهرانيحسنبنالمنعمعبدبنمحمدبنمحمدبنمحمدالمعاليأبيالدين

السلطانعلىودخللذلكالفاروثيوتألموخطب)4(فقام،السنةهذهفيدمشقإلىنقل)3(ثمحماة

أنهلهفذكر،لضعفهعزلهإنمابأنهواعتذرلذلكشعرقدهوفإذا،علمهغيرمنعزلهالوزيرأنواعتقد

)5(دناءةوهذه).بالحمويواستمروايقبلوافلم!أحذاللههوقل)بمئةركعةمئةالنصفليلةيصلي

.(عزلهفيالسلطانوأصاب،الفاروثيمنإخلاصوعدمعقلوقلة

لاجينالدينحساموالأميرهوفهربوغيرهالأشقر)6(سنقرالأميرعلىالسلطانقبضاليومهذاوفي

السلطانوركب،شنقأخفاهومن،دينارألففلهأحضرهمنبدمشقالمناديةعليهفنادت،(السلحدار)

وصلى،()7(طلبهفيوالمماليكوالسلطانالعيديومودخلخبرعلىلهيقعواافلم،طلبهفيومماليكه

الجيش،واضطراب،الكلمةتفرقبسببكابةالناسوعلى،الأخضرالميدانفيبالناسالخطيب

إلىمقيدافأرسلهالسلطانعلىفردوهالأشقرسنقرالعربأمسكتشوالسادسكانفلما،الناسواختبط

مصر

وقدم،الشجاعيعنعوضا،الحمويأيبكالدينلعزدمشقنيابةالسلطانولىاليومهذاوفي

منونحنفقال،الخطابةعزلنامنقد:)01(فقالالفاروثيفتلقاه)9(عزلهيومثانيالروممنالشجاعي

!وتغملونفينظر!تفلأزضافىويستتخلف!غعدو!ئميقرأنربكتمدمى)الفاروثيفقال،النيابة

وسافر،ذلكفتركالقيمريةلهعينقدوكانعليهتغضبالسلعوسابنذلكبلغفلما(912:افالاصأ

.يسقوافلممسجدعند:أ()1

خطيبها.كان:ب)2(

دمشق.إلىانتقلثم:أ)3(

وخطب.قامالأيامهذهفي:ب(4)

وقلة.بشعةدناءةوهذهبالحمويواستمرواذلكتصلوافلم:أ()5

الأشقر.سنقرالدينسيفالأمير:ب)6(

وحدها.بعنالحاصرتينبينما)7(

المصرية.الديارإلى:ب)8(

عزله.منالثانياليومهذافي:ب)9(

.وقال:أ(01)
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بمصرفارسمئةسنقرقراأقطعدخولهيوموفي،الملكأبهةفيفدخلها(مصر)1إلىشوالعاشرالسلطان

حلب.نيابةعنعوضا

الملكبإنشاءالمعروفةالقطنقيسارية)2(الأشرفيطغجيالدينسيفالأميراشترىالسنةهذهوفي

تلكالحريريينسوقونقل،عندهحظياوكان،السلطانمنبمرسوم،المالبيتمنالعادلبنالمعظم

واستحضرهالرومقلعةمنرجوعهبعدالدويداري)4(الدينعلمعنأفرجقدالسلطانوكان،3(إليهاالمدة

مكرها.الدواوينشدوولاه،فارسمئةوأقطعه،(القاهرلأهإلىمعهواستصحبهعليهوخلعدمشقإلى

قتله،أرادابأنهمافاعترفافعاقبهماوطقصوالأشقرسنقرالسلطاناستحضرالقعدةذي)6(وفي

فيالوترجعل)7(مابعدوأطلقهفخنقهما،بهذا(لهاعلمولامعنايكنلم:فقالالاجينعنفسألهما

تعالى.اللهشاءإنسنذكرهكماذلكبعدملكوقد،يبلغه!8(أنبدلامدةلهبقيقدوكان،حلقه

شهابالقضاةقاضيبنت)9(علىعقدهالدينتاجالشيخبنالدينبرهانالشيخعقدالحجةذيوفي

حافلا.وكان،بالبادرائيةالخوييالدين

،دينارألفصداقعلىالسلعوسبنالدينشمسالوزيربنتعلىالأعسرسنقرالأميردخل:وفيها

خمسمئة.لهاوعجل

.فأكرمواالمصريةالديار(11إلىثلاثمئة(1من)0نحواالتترمنجماعةقفز:وفيها

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بابنالمعروفالشافعيالصمدعبدبنمكيبنعمرحفص)12(أبوالد.بنزينالعالمالإمامالخطيب

المصرية.الديارإلى:أ(1)

الشافيوالدليل(8/183)الزاهرةالنجومفيلماموافقهووبأعنوالمئبت،الأشقريطغاي:ط)2(

(1/365).

.السلطانوكانالمدةتلك:أوفي.المدةتلكإليها:ب)3(

.الدواداريعلم:وب،الدواداري:أ(4)

المصرية.الديارإلى:ب()3

.القعدةذيأواخروفي:ب)6(

حلقه.فيالوتركانمابعد:ب)7(

يبلغها.أنمنهابدلامدةلهقدروكان:ب)8(

بنت.علىالدينتاجالشيخبنالدينبرهانالشيخعقدعقد:ب()9

ثلاثمائة.نحوالتترمن:ب،أ(01)

المصرية.الديارنحو:ب(11)

=والإعلام.مكيبنبكرأبيبنأحمد:وفيه(357)الجزريابنتاريخمنالمختارفي-المرحلابن-ترجمة()12
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منها،شتىعلوموفيالفقهفيوبرعالحديثسمع،الوكيلبنالدينصدرالشيخوالدوهو،المرحل

من"2(والعشرينالثالثالسبتليلة()1توفي،وأفتىودرسدمشقخطابةتولى،مصنففيهولهالهيئةعلم

ثمقليلاالخطابةولي؟الفاروثي)4(الدينعزالشيخالصغير)3(ببابالغدمنعليهوصلى،الأولربيع

.)6(وعنهعنااللهعفاالصغيرببابودفن،مات)د(ثمعزل

الظاهر.عبدبناللهعبد)8(الدينمحيبنمحمد)7(اللهعبدأبوالدينفتحالصاحب

الصناعة،هذهفيماهراوكان.الوزارةتولىحينلقمانابن)9(بعدالمنصوريةالدولةفيالأسراركاتب

هذا:فقال،يكتبهماكلعليهيقرأأنالسلعوسابنمنهطلبوقد،الأشرفابنهعندوكذاالمنصورعندوحظي

بلغفلما،المثابةبهذهمعكميكونغيريلكموأبصروا،غيرهمعليهايطلعلاالملوكأسرار)01(فإنيمكنلا

تركتهفيوأخرجت،رمضاننصفالسبتيومتوفي،منزلتهعندهوازدادتمنه)11(أعجبهالأشرفذلك

وتولى،)14(بعدهفبقيتفعوفييموتأنهفاعتقدشولش)13(قدوكانالأثيرابنالدينتاجبهارثاقد)12(قصيدة

الله.رحمهماأياموأربعةبشهربعدهالأثيرابن)15(وتوفيرثاهكماالدينتاجورثاهبعدهالأثيرابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

13(

الزاهرةوالنجوم(937)الإسلامتاريخمنالمنتقىوالإشارة(5/373)والعبر(928)الأعلامبوفيات

الذهبوشذرات(1/238)والدارس(2/945)الإسنويوطبقات(1/705)الشافيوالدليل(8/36)

(/7731).

وفاته.وكانتوأفتىودرسدمشقجامعخطابةتولىتصانيففيهوله:ب

.الأولربغعشرثالث:أ

.أعنهناوما.الخطابةبباب:وطب

.الجزءهذمن496سنةوفياتفيترجمتهستأتي

أعيد.ثمعزلثمقليلأالخطابةوولي:ب

وإنما،قبيحتخليطوهو،الترجمةسائرعنفأفردوها،الفاروثيالدينلعزجديدةترجمةهذهأن(ط)طابعوظن

هذامن496سنةوفياتفيالفاروثيالدينعزترجمةوستأتي،المرحلابنعلىصلىالفاروثيأنالمؤلفذكر

.(بشار)اضطرابالعبارةفيأنعلى،الجزء

(15736/)الإسلاموتاريخ(356)الجزريابنتاريخمنالمختارفي-الظاهرعبدبنالصاحب-ترجمة

.(7731/)الذهبوشذرات(2622/)الشافيوالدليل(36و835/)والنجوم

.زيادةوفيها،اللهعبدبنالدينمحييبنمحمد:ط

.396سنةوفياتفي-لقمانابن-ترجمة

.سرار:أ

منه.أعجبهذلكالأشرفالملكبلغفلماالمثابةبهذهغيريلكموابصروا:ب

.قصيدةتركتهفيووجدرمضانمنالمنتصفالسبتيوموفاتهوكانت:ب

.تشوشقدالأثيربنالدينتاجبهارثاهقد:أ

.عنده:ب،أ

توفي.ثم:ب،أ
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)1(-)2(ء
الدين.عمادالاميرلمحرسقبنرضوانبنعليبنيونس

المظفريةالدولةفيبالكليةالجنديةوبطلحملثم،الناصريةالدولةفيبطبلخانة)3(الأمراءأحدكان

،الخريميين)5(بتربةوالدهعندودفنشوالفي4(توفيئ،يكرمهالظاهروكان،السنةهذهإلىجراوهلم

الله.رحمهم

.الخجنديمحمدأبوعمربنمحمدبنعمرالخبازي)6(الدينجلال

واشتغل،()7(خجندةلهايقالبلدمن)النهروراءمابلادمنأصله،الكبارالحنفيةمشايخأحد

وكان،البرانيةوالخاتونيةالبرانيةبالعزيةفدرسدمشققدمثم،ببغدادوأعاد،بخوارزمودرسهناك

ثنتانوله،منها)01(الحجةذيمنبقينلخصس9(توفيئ،كثيرةفنونفيمصنفامنصفابارعا!8(فاضلا

.11(-)
الله.رحمه،بالصوديهودفن،سنةوستون

ماردين.صاحب،()13الأرتقيأرسلانقرا(المظفر)12الملك

سبحانهواللهالسعيدبالملك)14(ولقبداود(الدين)شمسولدهبعدهوقامسنةثمانونولهتوفي

أعلم.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

12(

13(

14(

.(51/074)الإسلاموتاريخ،(356)الجزريابنتاريخمنالمختارفي-يونسالدينعمادالأمير-ترجمة

منهوالمختار(باريسمجلدمن84الورقة1/)الجزريابنتاريخمنهناوما،تحريفوهو"برقش":ط

.(بشار)(51/074)الإسلامتاريخفيالذهبوخط،(356)

الطبلخانة.:ب،أ

وتوفي.يكرمهالظاهروكانالحينهذاإلى:ب

الذهبي.خطمنهناوما،الخزيميين:طفي

والدليل(966-2/668)المضيةوالجواهر(15726/)الإسلامتاريخفي-الخبازيالدينجلال-ترجمة

.(173-7073/)الذهبوشذرات(505-1/405)والدارس(461)التراجموتاج(1/505)الشافي

البلدانمعجم.مشرقاأيامعشرةسمرقندوبينبينهاسيحونشاطىءعلىالنهروراءبمامشهورةبلدة:خجندة

اليسرىسيحونضفةعلىتقومسمرقندمنجئتإذاالغربمنفرغانةمدنأول:لسترنجكيوقال(3/347)

.(522)الخلافةبلدان.ربضهاوهيكغدجنوبهامنفراسخوعلى

فاضلأ.بارعا:ب

وفاته.وكانت:ب

السنة.هذهمن:ب(

الصوفية.بمقابرودفن:ب(

والدليل(15/735)الإسلاموتاريخ،(0922الترجمة4/)الادابمجمعتلخيصفي-المظفرالملك-ترجمة(

.(1/536)الشافي

تحريف.،الإفريقي:ط(

بالملك.وتلقبداودالدينشمسولدهبعدهوقامسنةثمانونولهالسنةهذهفيتوفي:ب(
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وستمئةوتسميوثنتيوسنةخبن5ث!

كانمانظيرالسنةهذهفيالنبويةالمدينةبأرضنار)2(ظهرت:)1(الكازرونيالدينظهيرتاريخفي

ولاالصخرتحرقوكانت،كثيرا)3(لهيبهايعلوكانالنارهذهأنإلا،صفتهاعلىوخمسينأربعسنةفي

.أيامثلاثةواستمرت،السعفتحرق

ونائبهالمنصوربنالأشرفالملكالبلادوسلطانالعباسيالحاكموالخليفةالسنةهذهاستهلتأ

التيفيكانواالذينهموالشاممصروقضاة،الحمويأيبكالدينعزوبالشام،بيدراالدينبدربمصر

.()4(السلعوسبنالدينشمسوالوزير،قبلها

الجيوشوجهز،الأخضروالميدانالأبلقالقصرفيفنزلدمشقالأشرفقدمالاخرةجمادىوفي

فشفع)6(،الصلحيطلبونسيسبلادصاحبرسلذلك)د(غضونفيوقدم،سيسبلادلغزووتهيأ

وهي،وأحصنهاوأحسنهابلادهمأكبروهي،ومرعش)9()8(حمدونوتلبهسنا)7(فسلموافيهمالأمراء

يصيبأنيريدأنهصورةالجيشبأكثرسلميةنحورجبثانيفيالسلطانركبثم،الذربند)01(فمفي

الدينحساملهأمسكالضيافةانقضتفلما،عيسىبنمهناالأميرفأضافه،لاجينالدينحسامالأمير

بنعليبنمحمدمكانهوولىعيسىبنمهناوأمسكدمشققلعةفيفسجنهبهفجاء،عندهوكان،لاجين

ابنووزيره،بيدرانائبهصحبةالمصريةالديارإلىيديهبينالجيشجمهورالسلطانأرسلثم،)11(حذيفة

لحقهم.ثمخاصكيتهفيهووتأخر،السلعوس

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

.(1474/)الشافيالدليل.وستمئةوتسعينسبعسنهالمتوفيمحمودبنمحمدبنعليالكازروني

.ظهرتأنه:ب

.كثيرالهبهايعلوهذهأنإلا:ب

قبلها.التيفيكانواالذينهمالمذكورينوالدولةالسنةهذهاستهلت:أ

ذلك.عيونفي:ب،أ

فشفعت.:ب

(1516/)البلدانمعجم.وسميساطمرعشبقرب،منهامراحلأربعنحوعلىحلبشمالفيقلعة:بهسنا

.(4112/)الأعشىوصبح

والنجوم.(4136/)الأعشىصبح.مرحلتيننحوسيسوبينوبينهاالأرمنببلادحصينةقلعة:حمدونتل

.(841/)الزاهرة

.(1"57/)البلدانمعجم.الروموبلادالشامبينالثغورفيمدينة:مزعش

.(33"1/و)(3944/)البلدانمعجم.الأبواببابهو:دربند

حذيفة.بنعليبنمحمدعمهبنيمنالسلطاندالىدمشققلعةفيفسجنبهوجاءلاجين:ب
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والجعفريينالعلويينبين()1بالتشريكالحنفيالرازيالدينحسامالقاضيحكم(منها)المحرموفي

،المحرمعشريسادسالثلاثاء)2(يومذلكوكان،سنةمئتيمدةمنيتنازعونهاكانواالتيالدباغةفي

.الطيارجعفرإلىنسبهمبصحة)3(للاعناكيينوحكم،غيرهولاالخويابنيوافقهولم،العدلبدار

وأمنعهاالقلاعأحصنمنوكانت)4(،فهدمتالشوبكقلعةبتخريبالأشرفرسم:وفيها

كانتلأنها،)6(للمسلمينولافيهاللسلطانينصحولم،العقبيعتبة)5(رأيعنخربهاوإنما،وأنفعها

.هناكالذينالأعرابحلوقفيشجى

ومعبركةأولادوإلىالقسطنطينيةصاحبإلى)7(الدويداريالدينعلمالأميرالسلطانأرسل:وفيها

.)9(دمشقإلىفعادالسلطانقتلحتىخروجهيتفقفلم،)8(جداكثيرةتحفاالرسول

القضاةعندهوحضر.البرانيةبالظاهريةالقزوينيالدينإمامالقاضيدرسالأولىجمادىعاشروفي

.والأعيان

الناصرالملكأخاهالأشرف(الملك)طهرالإئنينيومالحجةذيمنوالعشرينالئاني)01(وفي

عظيم،مهموعمل،المنصوربنعليالصالحبنموسىالدينمظفرالمعظمالملكأخيهوابنمحمد

الدنيا.(من1)1لسلطنتهكالوداعكانت،هائلةفرحة(لهماوتمتبالقبقالأشرفولعب

بالعصرونية.غانمبنالدينشمسأ)12(الشيخدرسالمحرمأولوفي

بنالديننجمعنعوضابالرواحيةالزملكانيابنالدين()13(كمالالشيخدرسصفرمستهلوفي

.المذكورةالمدرسةعنوإعراضهحلبإلىانتقالهبحكممكي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

العلويين.بينبالشركةالحنفي:أ

.الثلاثاءيومالحنفيحكموكانسنةمئتيمدةمنفيهايتنازعونكانوا:ب

الفرقمعجم.وعائشةالأشعريموسىوأباوالزبيروطلحةعثمانيلعنونالذينوهمالرافضةمنفرقةاللاعنة

.(502)الإسلامية

فحربت.:ب

عتبة.أبيعن:ب،أ

ذلك.منالمسلمينولا:ب،أ

.الدواداري:أ

.كثيرةتحفومعه:ب،أ

مكرما.دمشقإلىفعاد:ب

الثاني.فيوفيها:(ب

الدنيا.منالأشرفلسلطنة:(ب

بالعصرونية.درس:ب(

.أهامشفيمستدرك(
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صفر.(أاخزفيالشاميالركبودخل

السنة:هذهفيحبئممنوكان

ماتجداشديدةريخمعانفيونالهمالباسطيأميرهموكان،اللهرحمهتيميةبنالدينتقيالشيخ

أحدكلواشتغل،(الرؤوسعن)العمائموطارت،أماكنهاعنجمالاالريحوحملت،جماعةبسببها

بنمسه.

)2(عشرةكلالقمحبيعبحيثالمغلاتمنكثيرأشيئاأفسدعظيمبردبدمشقوقع(منها)صفروفي

.الدوابمنكثيرشيءومات،بدرهمأواق

.)3(كثيرةأماكنتلفيتامنوسقطالكركناحيةزلزلتوفيه

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

محمدأبيالصالحالشيخبنإبراهيمإسحاقأبوالعارفالقدوةإحالصاالشيخ)4(الأرمويالشيخ

كان،قاسيونبسفحبزاويتهالمقيم،الأرموي)6(سليمانبنإبراهيمبنيونسبن)د(يوسفبناللهعبد

بالسفح.والدهعندودفنبالمحرمتوفي،الناسإلىمحبباوكان،وأذكارأورادولهوانقطاععبادةفيه

الدمشقيالغنائمأبيبنسالمبنالمباركبنمحمدالدينظهيرالشيخالمقامةصاحبالأعمىابن

يمتدحقصائدله،بارعافاضلأوكانالحديثوسمع،وستمئةعشرةسنةولد،الأعمىبابنالمعروف

سمعته:البرزاليقال.بيتاوعشروناثنانقصيدةكلعدد،")7(الشفعية"سماها،ع!ي!اللهرسولبها

.(01)بالصوفيةودفنالمحرمفيتوفي،)9(المشهورةالمجردية)8(المقامةوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

خامس.في:ب،أ

بدرهم.أواقعشركلالفحمأبيعبحيثبدمشقشديدعظيمبردوقعصفروفي:ب

.كثيرةأماكنفسقطالكرك:ب

والعبر(1/231)الوفياتوفوات(636/)بالوفياتوالوافي(51/474)الإسلامتاريخفي-الأرموي-ترجمة

.(7734/)الذهبوشذرات(2691/)والدارس(4.و838/)الزاهرةوالنجوم(5375/)

تاريخمنترجمتهفيبخطهالذهبيكتبولذلك،اسمانله،يوسفهواللهفعبد،وهموهو،الأصولفيهكذا

وفياتفيوالدهترجمةتقدمتوقد.بالاسمينيعرفأنهعلىدلالة،عليهاوصحح"يوسفاللهعبد":الإسلام

.(بشار)هناكتعليقناوانظر،أرمنياهناكونسبهالمجلدهذامن(631)سنة

السكن.:أوفي.الأرمويالسكرسليمانبنإبراهيمبنيونسبنيوسفبناللهعبدمحمدأبيبنإبراهيم:ب

الشفيع.:سفاها:ب،أ

.الصوابهوأثبتناهماولعل،"البحرية":ط

.المشهورةالمقامةعليهسمعت:ب

وهو-،اللهرحمهالمؤلفمنوإما،المرجحوهو،النساخمنإمانظروفيهاالترجمةهذهجاءتهكذا:بشارقال
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حمصصاحبشيركوهالدينألممدالمجاهدالملكبنداودسليمانأبو)1(الدينمجيرالزاهرالملك

.()2(شاذيبنشيركوهالدينأسد)المعظمالملكبنمحمدالدينناصرابن

كثيرديناوكان،بالسفحبتربتهودفن،المظفريبالجامععليهوصلي،سنةثمانينعنببستانهتوفى

)3(

فيتوفي.وغيرهمروحوأبيالشعريةوزينبالطوسيالمؤيدمنإجازةوله،الجامعفيالصلاة

.الآخرةجمادى

الدمشقيثمالواسطيفضلبنأحمدبنعليبنإبراهيمإسحاقأبو)4(الواسطيالدينتقيالشيغ

الحنبلي.

تسعينعنالآخرةجمادىعشريرابعالنهارآخرالجمعةيومتوفي،بدمشقبالظاهريةالحديثشيخ

رحلثمببغدادتفقهوقد،مثلهبعدهيخلفولم،الروايةبعلوتفرد)5(،عابدأصالحأرجلأوكان.سنة

الحديثمشيخةعمرهاخرفيوولي،عمرأبيوبمدرسة،سنةعشرينمدةبالصالحيةودرسالشامإلى

)6(
يعود(كانو)،الأولوالصدرالسلفمذهبإلىداعيةوكان.الفاروثيسفربعدهريةبا

رحمهتعالىاللهعبادخيارمنو!صان،المنكرعنوينهى،بالمعروفويأمر،الجنائزويشهد،المرضى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

علياسمه"المقامة"صاحبالأعمىوابن،والدهالظهيربل،محمدالدينظهيرهوليسالأعمىفابن،بعيد

يأتي:كمايكونأنالنصفيالصوابفلعل،الدينكمالولقبه

النص،يستقيمفبهذا"الخ...محمدالدينظهيرالشيخابنعليالدينكمال،المقامةصاحب،الأعمىابن"

وتاريخ(باريسمجلدمن79-59الورقة1/)الجزريابنوتاريخ،البرزاليتاريخفيمترجمالرجلوهذا

الشاعر،الأعمىابنالدينكمالالأديب،المباركبنمحمدبنعلي":قال،بخطههناوهو،للذهبيالإسلام

وكان.المحرمعشرثالثفيوتوفي.وغيرهاللتيابنعنروى.المجردينالفقراءفيالتي"المقامة"صاحب

وغيرها.الأشرفيةبالتربةمقرئاوكان،بالقليجيةعمرهأواخرفيانقطع.الناصريةالدولةشعراءبقايامنكبيرأشيخا

،(15754/)"مرةالمقدسبيتخطيبكانالذيالضريرالنحويالدينظهيرالشيخلوالدهنعتهووالأعمى

.والمآبالمرجعإليه،بالصوابأعلموالله

-15/747)الإسلامتاريخ،(باريسمجلدمن101الورقة1/)الجزريابنتاريخفيالزاهرالملكترجمة

.(بشار)(748

.(بشار)لبسلأيدفعامنهابدولا،الإسلاموتاريخ،بمنالحاصرتينبينما

وفاته.وكانت:ب

الإشارةوفي(6928/)الأعلامبوفياتوالإعلام(15745/)الإسلامتاريخفي-الواسطيالدينتقي-ترجمة

الحنابلةطبقاتوذيل(6/66)بالوفياتوالوافي(5/375)والعبر(038)الإسلامتاريخمنالمنتقى

وشذرات(232-1231/)الأرشدوالمقصد(123/)الشافيوالدليل(804/)الزاهرةوالنجوم(2932/)

.(83-282/و1/357)والدارس(473-7733/)لذهبا

الرواية.بعلوانفردعابداصالحارجلا:بوفي.الروايةبعلوصالحارجلا:أ

الظاهرية.بالمدرسة:ب
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الحديثوبدار،المرداويالقويعبدبنمحمدالدينشمسالشيخأ(بالصاحبيهطبعدهدرسوقد.الله

بالناصح.المعروف(الجامع)إمامخواجابنعمرالدينشرفالظاهرية

الملكبنمحمودالدينتقيالمظفرالملكبنعليالديننور)2(الأفضلالملكحماةصاحبابن

عليهوصليبدمشقتوفي،أيوببنشاهنشاهبنعمرالدينتقيالمظفر(الملك)بنمحمدالمنصور

الأميرينوالدوهو،بهاوتربتهمأبيه(مدينة)إلىمحمولاالفراديسبابمنبهوخرج،بجامعها

.مد"3(بعدحماةتملكالذيإسماعيلالدينوعماد،حسنالدينبدر(الكبيرين)

بنالظاهرعبدبننشوانبن(الظاهرعبدالدينرشيد-اللهعبد)د(الد!تمحي)(الظاهر)4عبدابن

.السعدينجدةبنعلي

وهو،أقرانهسائروسبق،زمانهأهلعلىالفنهذافيبرزمنوآخر،المصريةبالديارالإنشاءكاتب

سيرةمنها،مصنفاتلهكانتوقد،(4\والدقبلوفاتهذكرتقدموقد،النديمالدينفتحالصاحبوالد

وقدرجبرابعالثلاثاءيوم9!(توفيئ.الرائقوالنثرالفائقالنظموله،مروء!\(ذاوكان،الظاهرالملك

بالقرافة.أنشأهاالتيبتربتهودفن،السبعينجاوز

.)9(الحلبيسنجرالد-تعلئمالأمير

المجاهدبالملكوتسمىفبويعلنفسه)01(دعاالظاهربيعةجاءتهفلمادمشقعلىقطزنائبكانالذي

،1(

بم)3

إبر،

4،في

!؟،

.(2/83)رسالدا،تحريفوهو؟لحيةلصابا:ط

.(483-1/482)الشافيوالدليل(51/475)الإسلامتاريخفي-الأفضلالملك-ترجمة

سيأتي.كماجدهبعد:أ

والنجوم(191-3917/)الوفياتوفوات(15974/)الإسلامتاريخفي-الظاهرعبدبنالدينمحيي-ترجمة

ومن(4232/)للزركليوالأعلام(5142/)الذهبوشذرات(1/557)المحاضرةوحسن(831/)الزاهرة

هما:كتابانالمحققةالظاهرعبدابنكتب

الخويطر.العزيزعبدبتحقيق6913/7691سنةالرياضفيطبع"الظاهرالملكسيرةفيالزاهرالروض"-أ

كامل.مرادبعناية،6191سنةمصرفيطبع"المنصورالملكسيرةفيوالعصورالأياموتشريف"-2

الظاهر.عبدلابنطيبةترجمةمنهماكلمقدمةوفي

.مصادرهفى(بن)وليست.اللهعبدبنالدينمحي:أط

وفاته.ذكرالمتقدمالدينفتح:ب

تامة.مروءةذا:ب

وفاته.كانت:ب

(893/)الزاهرةوالنجوم(5/1748)الإسلاموتاريخ(431/)الفداءأبيمختصرفي-الحلبيسنجر-ترجمة

.(1/532)الشافيوالدليل

نفسه.إلىدعا:ب
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مدةالمنصوروسجنهوأطلقهمدةء!فسجنه)1الظاهرخدمةإلىفأجابفحوصربعلبكإلىوهربحوصرثم

السنة.هذهفيوتوفي،سنةالثمانينبلغ،وأكرمهواحترمه،الأشرفوأطلقه

ولالثنيوتسصي!ثلماثللمنةخلت5ث!

بأرضكانفلما،المحرمثالثفيالصيدإلىخرجأنهوذلك،الأشرف)2(مقتلكانأولهافي

)3(
قتلهعلىاتفقواالذينالأمراءمنجماعةعليهحمل،المحرمعشرثانيالإسكندريةمنبالقربتروجة

اختفىثم،المنصوريلاجينعليهوتمم،)4(بيدرانائبهصوبهمنفأول،الجيشجمهورعنانفردحين

الدينوشمسبيسريالدينبدرالأشرفقتلفياشتركممنوكان،العيديومظهرثم،رمضانإلى

وأالقاهرالملكوسموه،بيدراتمليكعلىالأمراءاتفقالأشرفقتلفلما،المنصوريقراسنقر

الدينوعلم،كتبغاالدينزيناتفقثم،كتبغابأمرالثانياليومفي)6(فقتل،ذلكلهيتمفلم،الأوحد

سنينثمانيذاكإذعمرهوكان،)/!9"قلاوونبنالناصرالملكمحمداأخاهيملكواأنعلىالشجاعيسنجر

السلعوسابنالوزيروكان،المحرممنعشرالرابعيومالمملكةسريرعلىفأجلسوه،وشهورا

أ"عأحاطوقدإلايشعرفلم(الإسكندريةإلىهووتقدمالسلطانصحبةفيخرجقدوكان)،بالإسكندرية

فأخذوه،الصغارمعاملةالكبارالأمراءيعاملكانأنهوذلك،ناحيةكلمنالعذابوجاءه،البلاءبه

كانتحتىيعاقبونهيزالواولمالأموالعلىوقرر،عظيماضربافضربالشجاعيبينهممنعقوبتهوتولى

وتألم،بتربتهفدفنالأشرفجسدوأحضر.كلها)9(حواصلهعلىاحتيطأنبعدصفرعاشرفيوفاته

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.السلطانخدمة:ب

.الأشرفالملك:ب

أعمالمنالبحيرةكورةمنبمصرقرية:وجيمالواووسكون،الضمثم،بالفتح.وتروجةتحريفوهو؟بروجة:ط

كانتالقريةهذهتروجه:هـ3(403/)الزاهرةالنجوموفي(2/27)البلدانمعجم.ترنجةاسمهاوقيلالإسكندرية

درستوقد،بولاقطبع124صالجيعانلابنالسنيةالتحفةكتابفيوردتحيثالهجريالتاسعالقرنلغايةموجودة

.البحيرةبمديريةالمطاميرأبيبمركزصفرزاويةناحيةأراضيتروجةبحوضتروجهكومومحلها.مساكنها

.بمدراالدينبدرنائبهضربهمنفأولالجيشجمهورعنبهاستفردواحينذلكقبلقتلهعلىاتفقواقد:ب

قتلهفيشركممنوكانوسيأتيعليهوخلعالمعددةالأمرمنهاواختارالناصرالملكبهفقبلالعيديوموظهرت:ب

بالصيدوهمالأشرفالملكقتلوالمالهالأمرأنوالمقصود،المنصورقراسنقرالدينوشمسبيسريالدينبدر

.بيدراتمليكعلىاتفقوا

وقتل.:ب

.القلاوونبنمحمدالناصرالملكأخاه:ب

به.أحيطوقد:ب

حواصله.علىاحتيطبعدماصفرعاشرفيوفاتهكانتحتىيضربونهيزالواولم:ب
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غزوعلىعزمقد(كان)،المنظرحسنالهمةعاليشجاعاشهماكانوقد،قتلهوأعظموالفقدهالناس

مدةفيفتحوقد،بلادهفي(به)ونادىلذلكواستعد،التتارأيديمنالبلادتلكواسترجاعالعراق

قلعةوفتح،حجراولامعلمافيهاللفرنجيتركولم،السواحلوسائر)1(-عكاسنينثلاثوكانت-ملكه

وغيرها.وبهسناالروم

وجعل،ذلكعلىالحالواستقر،المنابرعلىبهالهخطبدمشقإلىالناصر)2(بيعةجاءتفلما

كتبغاإلىرأسهوحمل،الجبلبقلعةأيامبعد)3(قتلثم،كبيرامشاوراوالشجاعي،أتابكهكتبغاالأمير

يبقولم(مالا)رأسهحملواالذينوأعطواشديدافرحابذلكالناسففرح،البلدفيبهيطافأنفأمر

لقلوبهم.تطييبا4(الأمراء)يشاوركانهذاومع،منازعلكتبغا

ابنالدينتقيوأعيد،القضاءعنجماعةبنالدينبدرعزلالسلعوسابنموتبعدصفر)5(وفي

ورئاسة.كفايةفيبمصرمدرساجماعةواستمرابنالأعزبنت

الحنا.ابن)6(الدينتاجالصاحببمصرالوزارةوتوئى

عبدالدينكمالوهو،الصحابةبمحرابإمامرتبصفرمنوالعشرينالحاديالأربعاءيومظهروفي

ببابالذي)7(بالمكتبورتب،الخطيببعدبعدئذوصلى،الزكيبنالدينمحييالقاضيبنالرحمن

زينالشريفالجامعنظروباشر،الإسكندريالدينبرهانبنالدينضياءوهو،أيضاإمامالناطفانيين

)8(كانالذيالقطنقيساريةوأخلوا،سوقهإلىالحريريينسوقوعاد،عدنانبنمحمدبنحسينالدين

الدين)9(جمالبنأحمدالدينشرفالعلامةالشيخدمشقخطابةوولي،بسكناهاألزموهمطغجينواب

المقدسيفخطبحماةإلىدعوه)01(الحمويالدينموفقعزلبعد،المقدسيأحمدبننعمةبنأحمد

وكان،بمصرالوزيرالحناابنالدينتاجبإشارةولايتهوكانتتقليدهوقرئ،رجبنصفالجمعةيوم

بارعا.عالمابليغافصيحا

)1(أ:

)2(ب

)3(ب

)4(أ،

)د(ب

)6(ب

)7(ب

)8(ب

)9(ب

)15(ب

السواحل.وسائرسنينثلاثوكانت

الناصر.الملكبقيةجاءتوبهاالرومقلعةحدولامعلمبهاللفرنجيبقولم:

قتل.ثمرئيساكبيرامشاورأوالشجاعيالمنصورةالعساكرأتابككتبغا:

.الأمراءأكابرمشاورأكان:ب

.موتوبعد:

الدين.بهاءبنالدينفخرالدينتاج:

المكتب.فيكذلكواستمرالخطيببعدبعدئذوصلى:

.نوابكانالذينالقطنقيساريةوأخلواسوقهمإلى:

أحمد.الدينكمال!بنأحمدالدينوشرفالقضاةأقضىالعلامةالإمامالشيخ:

.الحمويبنالدينموفق:
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وسارتقلاوونبنمحمدالناصرالملكمعكتبغاالدينزينللأميرالأمراءحلفرجبأواخروفي

.)1(والمعاملالمدنسائرفيبذلكالبيعة

النصرانيعسافواقعة

هذاعسافاستجاروقد،!ي!النبيسبأنهجماعةعليهشهدقدالشويداءأهلمنالرجلهذا)2(كان

شيخالفارقيالدينزينوالشيخ،تيميةبنالدينتقيالشيخفاجتمع،مرىالأميرحجيبنأحمدبابن

إلىفأجابهماأمرهفيفكلماهالسلطنةنائبالحمويأيبكالدينعزالأميرعلىفدخلا،)3(الحديثدار

قدمحينعسافاالناسفرأى،الناسمنكثيرخلقومعهماعندهمنفخرجا)134ليحضرهوأرسل،ذلك

النصراني-يعني-منكمخيرهو:البدويالرجلذلكفقال،وشتموهفسبوهالعربمنرجلومعه

تيميةابنالشيخينفطلبالنائبفأرسلقويةخبطةووقعتعسافاوأصابت،بالحجارةالناسفرجمهما )5(

مجلسوعقدفأسلمالنصرانيوقدم،العذراويةفيعليهماورسم،يديهبينفضربهماوالفارقي)6(

وأطلقهما،فأرضاهمابالشيخيناستدعىثم،دمه)7(فحقن،عداوةالشهودوبينبينهوأثبت،بسببه

أخيهابنقتله،!ي!اللهرسولمدينةمنقريباقتلهفاتفق،الحجاز)8(ببلادذلكبعدالنصرانيولحق

هنالك.

.2"ر"الرسولسابعلىالمسلولالصارم"كتابهالواقعةهذهفيتيميةابنالدينتقيالشيخوصنف

،مشهودايوماوكان،القاهرةوشق)01(الملكأبهةفيالناصرالملكركبمنهاشعبانوفي

المنبرعلىفقرئ،جهتهمنالمرسوموجاء)11(بالشامالبشائرودقت،ركوبهأولهذاوكان

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

ابن

(ب

(ب

والمعاقل.:بوفي،والمقاحل

.وكان:

الدينتقيوالشيخالحديثدارشيخالفارقيالدينزينالشيخفاجتمعحجيبنأحمدبنبعسافاستجاروقد:

تيمية.

فرحا.للحضروأرسل:

فرجمه.النصرانييعنيمنكمخيرهوالرجلذاكفقالالعربمنرجلومعهعسافاالناسفرأى:

تيمية.وابنالفارقي:

دمه.وحقن:

قتله.فاتفقالحجازإلىعسافوسافرببلادهذلكبعدالنصرانيولحقوأطلقهمافاسترضاهمابالشيخين:

.الرسولسبمنعلىالمسلولالصارمكتابمؤلفمطلب:أهامشوفي،الرسولشاتمعلى:

.القاهرةفشق:

.المرسوموجاءلذلكالبشائرودقت:
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أصحابها.برضىإلاوالأملاكالأوقافضمانوإبطال!،الظلموطيالعدل!بنشرالأمرفيهبالجامع

أخو،القزوينيالدينجلال!)2(القاضيبالمسروريةدرسشعبانمنوالعشرين)1(الثانياليوموفي

وكان،تيميةبنالدينتقيوالشيخ،الخويبنالدينشهابالقضاةوقاضيأخوهوحضر،الدينإمام

حافلا.درسا

صحيحا.كبيراالمعزمنرأساابتلععظيماتنينابجسرينأ3(الغيضةفيأناشتهرشعبانوفي:البرزاليقال!

عندلهفاعتذرالأشرفقتلمنذمختفياوكان،لاجينالدينحسامالأميرظهررمضانأواخروفي

.باختيارهقتلهيكنولم،وأكرمهعليهوخلعفقبلهالسلطان

.(التتر)إلىوانحاز،الناصرالسلطانطاعةعنخرجعيسىبنمهناأناشتهرمنهاشوال!وفي)4(

قاضيعنعوضاالمقدسيالدينشرفالخطيببالغزاليةدرسالقعدةذيثامنالأربعاءيوموفي

بدرالقاضيالشامقضاءعلىوقدم،البرانيةالشاميةوتركتوفيالذي،الخويابنالدينشهابالقضاة

والجيشالسلطنةنائبوخرجالعادليةونزل!،الحجةذيمنعشرالرابعالخميسيومجماعةبن)6(الدين

الشاميةتدريسوباشر)8(الخطابةنائبالجعبريالدينتاجواستنابالشعراءوامتدحه،)7(لتلقيهبكماله

الناصريةيدهمنوانتزعت،)9(الفارقيالدينزينالشيخ،المقدسيالدينشرفعنعوضا،البرانية

الحجة.ذيمنالعشرينفيالعادليةوفي،(1)0جماعةابنبهافدرس

وشدد،أقباي)12(الدينجمال!واليهابأمر)11(الفلاةإلىدمشقمنالكلابأخرجواالشهرهذاوفي

ذلك.والبوابينالناسعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

والعشرين.الثانيالأحديوموفي:ب

التالي.الجزءفي973سنةوفياتفيترجمتهوسترد.تحريفوهو؟الدينجمال:ط

.(غيض)القاموس.ماءمغيضفيالشجرومجتمعالأجمةبالفتحوالغيضة،التيالغيضة:ب،الغيطة:ط

ففي.:ب

.التتارإلى:ب

.(2578/)الشافيالدليل.أحمدلامحمداسمهلأنخطأوهو؟جماعةبنأحمدالدينبدر:ط

لقائه.إلىبكمالهوالجيشالسلطنةنائبخرجوقدبالعادليةونزل:ب

وباشر.أيضاالخطابةنائبالجعبري:ب

من307سنةوفياتفياللهعبدبنمروانبناللهعبدالفارقيالدينزينترجمةوسترد.تحريف؟الفاروثي:ط

التالي.الجزء

العادلية.وفيفيهافدرسجماعةبنالدينبدرالقضاةقاضي:ب

أقبايالدينجمال:أوفي.دخولهامنالكلابمنعفيالبوابينعلىوشددالنشابيالدينجمالواليهافأمر:ب

.أقياي:طوفي.ذلكفيوالبوابينالناسعلىوشدد

قليل.بعدترجمتهستأتي
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:الأعيا!منفيهاتوفيوممن

.ا!مووقلااثونبن(1)خليلالأشرفالملك

.)3(والشجاعي(2ا)وبيدو

اد""!!ولس.بنالدينوش!س

الحيوان!3(بابنالمعروف!افي!ا!ءه!كوئهبنهـح!3"ر!تصرلهيناليما!ا!ارهلايئ)4(ال!!اما!خا

الشافعي.

جيدوفهموالنحووالأصولالفقهفييدله،الشافعيةفضلاءمنوكانوغيرهابالإقباليةدرس

.()السبعينجاوزوقد،الصغيرباببمقابرودفن،السبتيومفجأةتوفي،،قويأ

،!لأز"القطبيةبالداروتعرفأيوببنبكرأبيالعادلالطك)9(السلىعلاط)8(بنق!مؤنسحة)7(الخاتون

.إقبالوبدار

الشمسعينوعن،الفارفانية.12!عفيفةعن)11(بالإجازةوروت،وستمئةثلاثسنةولدت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

(5378/)والعبر(15764/)الإسلاموتاريخ(03-492/)الفداءأبيمختصرفي-المنصورالملك-ترجمة

والدليل(37-83/)الزاهرةوالنجوم(13/993)بالوفياتوالوافي(038)الإسلامتاريخمنالمنتقىوالإشارة

.(973-7738/)الذهبوشذرات(392-1/292)الشافي

(092)الأعلامبوفياتوالإعلام(15763/)الإسلاموتاريخ(403/)الفداءأبيمختصرفي-بيدرا-ترجمة

الزاهرةوالنجوم(0/1036)بالوفياتوالوافي(5377/)والعبر(803)الإسلامتاريخمنالمنتقىوالإشارة

.(54و83-27/)

والدليل(15767/)الإسلامتاريخفي-المنصوريالشجاعياللهعبدبنسنجرالدينعلم،الشجاعي-ثرجمة

.(815/)الزاهرةوالنجوم(1/325)الشافي

.(1/161)والدارس(2752/)الشافيوالدليل(51/763)الإسلامتاريخفي-الحيوانابن-ترجمة

تاريخفيالذهبيخطومنها،ترجمتهمصادرفيمايعضدههناوما،ظاهرتحريفوهو،"الجواببابي":ط

.(بشار)(باريسمجلدمن136الورقة/1)الجزريابنتاريخمنالمتقنةوالنسخة،الإسلام

الله.رحمهسنةالسبعينجاوز:ب

تحريف.؟مؤنس:ط

(2188/)والدارس(2755/)الشافيوالدليل(15977/)الإسلامتاريخفي-مؤنسةالخاتون-ترجمة

.(8وا46)القلوبوترويح

وحدها.بعن

تحريف.وكله،المعظميةبالدار:بوفيإقبالبدارالقطينةبالداروتعرف:أ

.الإجازةروت:ط،أ

=النبلاءأعلامسيرفيومصادرهاترجمتها.606سنةتوفيتوقدتحريفوهو؟الفارقانية:جميعأأصولنافي
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زويلة.ببابودفنت،بالقاهرةالآخرربيعفيتوفيت،الثقفية()1الفرجأبيبنأحمدبنت

)4(الشيبانيمحمدبنأحمدبنلقمانبنإبراهيمإسحاقأبوالدينفخرالوزير)3()2(الصاحب

المشهورين.الوزراءوأستاذ،الموقعينرأسالمصري

.)5(القاهرةفيالآخرةجمادىآخرفيتوفي،الحديثوروى،وستمئةعشرةثنتيسنةولد

بهرامالأمجدالملكبنالدينمعينالسعيدالملك(بنأمحمد)7(الدينغياث)6(الحافظالملك

وروىالحديثسمع،بارعافاضلاوكان،أيوببنشاهنشاهبنشاهفروخالدينعزالمعزبنشاه

لأمهجدهعندودفن،شعبانسادسالجمعةيوم)8(وتوفي،والفقراءالعلماءيحبوكان،"البخاري"

الفراديس.بابظاهر،المقدمابن

العباسأبيالدينشمسالقضاةقاضيبنمحمداللهعبدأبوالخوصيىبن)9(الدينشهابالقضاةقاضي

الشافعي.محمدبنعيسىبنجعفربنسعادةبنخليلبنأحمد

فنا،عشرونفيهكتابمنهاكثيرةكتباوصنف،كثيرةعلوماوحصلاشتغل،خوي)01(منأصلهم

لهمحباوكان،الكثيرالحديثسمعوقد،ذلكوغير"المتحفظكفايةو""الحديثعلوم"نظموله

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

.(4228/)البلدانمعجم.أصبهانقرىمنفارفانإلىونسبتها(21481-483/)

.(2233/)النبلاءأعلامسيرفيالمصادرمعترجمتها.تحريفوهو؟الفريحأبيبنأحمد:ب

الوزير.الكبيرالصاحب:ب

بالوفياتوالوافي(15775/)الإسلاموتاريخ(366)الجزريابنتاريخمنالمخئارفي-لقمانابن-ترجمة

المحاضرةوحسن(1/42)الشافيوالدليل(15-805/)الزاهرةوالنجوم(1/43)الوفياتوفوات(679/)

(/2233).

.ومصادرهبعنهناوماتحريف؟البناني:ط،أ

.بالقاهرة:ب،أ

باريس(مجلدمن041الورقة1/)الجزريابنوتاريخ(15774/)الإسلامتاريخفي-الحافظالملك-ترجمة

.(55)القلوبوتروي!

بعدهماإلىمحمدقبلمن(بن)لفظةنقلمنالروايةهذهفيبدولا،السعيدالملكبنمحمدبنالدينغياث:ط

اسمه.ليستقيم

لأمه.جدهعندشعبانسادسالجمعةيومودفن:ب

تاريخمنالمنتقىوالإشارة(592)الأعلامبوفياتوالإعلام(51/771)الإسلامتاريخفي-الخوص!ابن-ترجمة

الزاهرةوالنجوم(2182/)الوفياتوفوات(2137/)بالوفياتوالوافي(5937/)والعبر(038)الإسلام

المحاضرةوحسن(123/)الوعاةوبغية(1155/)الإسنويوطبقات(1195/)الشافيوالدليل(854/)

.(466)الجليلوالأنس(1/313)

أنها:الخلافةبلدانوفي(3804/)البلدانمعجم.أذربيجانأعمالمنمشهوربلد:خوتصغيربلفظ-خوي

.(152-052)الخلافةبلدان.ارسنهرفيفيصبشمالايجرينهرعلىسلماسشرقيشمالإلىتقع
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ثم،حلبقضاءوليثم،(بهسنا)1ثم،القدسقضاءوليثم،بالدماغيةصغيروهودرسوقد،ولأهله

وغيرهما،والغزاليةالعادليةتدريسمعالشامقضاءعلىقدمثم،القاهرةقضاءوليثم،المحلةإلىعاد

وقد،)2(وعلمائهوعلمهللحديثمحبابارعانزهاعفيفا،الأعلامالعلماءوأكابرالزمانحسناتمنوكان

عتبةبنعبيدالدينتقيلهوخرج،الإسنادمتباينةحديثاأربعينالمزيالحافظشيخنالهخرج

شيخا.وثلاثينوستةمئتينعلىاشتملت،المعجم(حروف)علىمشيخة3(الاسعردفي

والعشرينالخامسالخميسيوم)4(توفي،المعجمهذافييذكروالمشيخثلاثمئةنحووله:البرزاليقال

تعالى.اللهرحمه.قاسيونبسفحوالدهبتربةيومهمنودفنعليهوصلي،سنةوستينسبععن،رمضانمن

.)5(الأعمىالدينعلاءالأمير

اللهعبدبنأيدكين(الدينعلاءالكبيرالأميروهو،اليوممعالمهمنكثيراوبانيالقدسناظر)

ومثمره)6(معمرهنظرهووليالشريفبالقدسأقامأضرفلما،الأمراءأكابرمنكان،النجميالصالحي

بها)8(الناسفانتفع،!ي!7(النبيئمسجدمنقريباالمطهرةبنىالذيوهو،مراسيمهتخالفلامهيباوكان

يباشروكان،حسنةواثارا،كثيرةربطا(01بالقدس)وابتنى،تيسيراالناس)9(بهاووجد،وغيرهبالوضوء

.(1أمنهاشوالفيتوفي،وافرةحرمةوله،بنفسهالأمور

،السلعوس)14(بابنالمعروف،()13التنوخيالرجاءأبيبنعثمانبنمحمدالدينشمس(الوزير)12

.الأشرفالملكوزير

لاتبين.:لفظةثم،من:بفيبعدها()1

وعلمائه.وعلومه:بوفي؟وعلمائهموعلمه:أ)2(

فوقتقعإرمينيةأعمالمن:اسعرتأوسعردأووسعرت.الإسعرديعبيدابن:بوفي،الإسعرديعتبةابن:أ)3(

.(461-451)الخلافةبلدان.بدليسنهرمصب

وفاته.وكانت:ب(4)

الإسلامتاريخوفي.طبرس:فيهواسمه(367)الجزريابنتاريخمنالمختارفي-الأعمىالدينعلاء-ترجمة()5

.ايدغدي:الأخيرةالثلاثةالمصادرفيواسمه(027)الجليلوالأنس(1/661)الشافيوالدليل(51/077)

.وثمرهفعمره:ب،أ()6

.النبويبالمسجد:ب)7(

.الوضوءفيبها:ب،أ)8(

بها.الناسووجد:أ()9

.بالقدسوأنشأاللهأثابهويسره:ب(01)

السنة.هذهمن:ب(1)1

الكبير.الوزير:ب(1)2

.ومصادرهبعنهناوما،الرجال:وطأ()13

الإسلاموتاريخ(368)الجزريابنوثاريخ(431/)الفداءأبيمختصرفي-السلعوسابن-ترجمة)14(

-(5385/)والعبر(381)الإسلامتاريخمنالمنتقىوالإشارة(592)الأعلامبوفياتوالإعلام(15777/)
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إنهوقيل،بالقرافةودفن،السنةهذهمنصفرعاشرفي،مقرعةألفجاوزالذيالضربتحتمات

بنالدينتقيبسفارةبدمشقالحسبةوليثم،تاجراأمرهابتداء(وكان).ذلكبعدالشامإلىنقل

أبيهبعدملكفلما،وصدقعدلعلىمنهفظهرالسلطنةقبلالأشرفالملكيعاملكانثم،)1(توبة

ولا،بأسمائهمويسميهمالأمراءأكابرعلىيتعاظموكان،الوزارة)2"فولاهالحجمناستدعاهالمنصور

حياته،أعدموهحتى،الأموالوأخذوالإهانةبالضربتسلموه)3(الأشرفأستاذهقتلفلما،لهبميقوم

إلاشيئارفعماأنهاللهعلىحقاولكن،الثريابلغقدنفسهعندكانأنبعد،الثرىوأسكنوه4(وصبرور

وضعه

1(

3(

)ص!

4(

)ث

،الرجاءأبىبن(1652/)الشافيوالدليل(54و)8/53الزاهرةوالنجوم(4/86)بالوفياتوالوافي

.(7174/)الذهبوشذرات

هـ.896وفياتفىترجمتهوسترد.توبةالدينتقيالصاحببسفارة:ب

.وولاهالحجمنأبيهبعدتملكفلماالسلطنةقبل:ب

.الأشرفقتلوا:ب

.وصبره:ب

التالية:الحاشيةبفيبعدها

المنجمين.علىوفضيحةنكتة:حاشية

ثلاثسنةفيتكونالأمةهذهمدةانقضاءأنزعمزمانهفيصناعتهمرئيسالكنديإسحاقبنيعقوبأنوذلك

سورأوائلفيالمذكورةالمقطعةالحروفتستحقهمامقتضىذلكأنالجملمنذكرهكماوادعى.وستمئةوتسعين

وقد،العددمنوتسعونوثلاثةستمئةفذاكالمكررحذفبعدحرفاعشرأربعةوهي،الكبيرةالجملمنالقران

عقلهم،وقلةجهلهمعلىوبرهنوا،وصناعتهمأنفسهموفضحواوافتروافكذبواالحرفعلميدعيممنغيرهوافقه

ماغايةفيوهذا،بالمشتريالنصارىنجموأن،بالزهرةالأمةهذهنجمأنالمنجمينمنوأصحابههذازعمكما

فييعرفولاواللهواللعبغايةفييكونبالزهرةنجمهمنأنتقتضيصناعتهمفإنالبليغالجهلمنيكونأنيمكن

وتضامنهافهومهاوصحةوعبارتهاعلومهافيالأمةهذهمنأكملأنهآدمبنيأجناسسائرمنكلهاالطوائف

فهوالمشترينجمهمنوأما.معروفمشاهدهوكماذلكوغيروالنقليةالعقليةالعلومسائرمعاينةإلىوتحريرها

قالكمافهم،ودأبعبادةبعضهمفيكانهـان،النصارىمنأجهلأنهيعرفولاوالعملالعلمعلىيدلعندهم

منسلفمنيقلدونإماوهم.قولاعشرأحدعنلافترقواالنصارىمنعشرةاجتمعلو:العقلاءمنالفضلاءبعض

كبيراعلوايقولونعمااللهتعالى،واحداوالثلاثةثلاثةالواحدوجعلالتثليثمنلهمأضلوهفيماوضلالهمجها!م

أوضاعهمجميععليهموعكستنحساوالسعدسعداالنحسحيللو:النجمصناعةفيالفارابينصرأبوقالولهذا

واللهوالافتراءوالجهلوالتخمينالظنعلىمبنيةهيإنماصناعتهمأنعلىذلكفدلذلكعلىصناعتهملمست

أعلم.

مقسمالنجومفيالكلامأنالمنجمينعلىلهكلامفيتيميةبنأحمدالعباسأبيالعلامةشيخناكلامفيرأيتوقد

ظلماتفيبهايهتدىوعلاماتللشياطينورجوماللسماءزينةجعلهاتعالىأنهالقرانفياللهذكرهمافمنه:أقساما

والبحر.البر

به.لهعلممالاوقالتكلففقدذلكغيرمنهارامفمن:وغيرهقتادةقال
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وستيئةوتسحيوأربحسنة5*ثلت

581

اثنتاذاكإذوعمرهقلاوونبنمحمدالناصرالملكالبلادوسلطاناللهبأمرالحاكموالخليفةاستهلت

الأميرالشامونائب،كتبغاالدينزينالأميرالعساكروأتابكالممالكومدبر،وأشهراسنةعشر"أ(

الدينشمسالدواوينوشاد،التكريتيتوبةالدينتقيبدمشقوالوزير،الحمويأيبكعزالدين

،الزواويالدينجمالوالمالكية،الرازيالدينحساموالحنفية،جماعةابنالشافعيةوقاضي،الأعسر

،عدنانبنالدينزينالأشرافونقيب،الحنفيالدينشهابوالمحتسب،حسنالدينشرفوالحنابلة

المقدسي.الدينشرفالبلدوخطيب،الشيرازيالدينتاجالجامعوناظرالمالبيتووكيل

الخروجوأرادواالسلطانحرمةوخرقواالأشرفمماليكمنجماعةنهضعاشوراءيومكانفلما

منومنهم،صلبمنفمنهم،)2(عليهماحتيطثم،فيهمافأخذواالسلاحسوقإلىوجاؤوا،عليه

وأثلاثمئةمنقريباوكانوا،جداعظيمةخبطةوجرت،وألسنتهممنهمآخرينأيديوقطع،شنق

.يزيدون

كتبغاالعادلالملكسلطنةذكر)3(

الناصر(الملك)وخلع،المملكةسريرعلىفجلسالمحرممنعشرالحاديفي4(الأميماوأصبح

ومدوهنؤوه،ذلكعلىالأمراءوبايعه،منهيخرجلاوأن،أهلهبيتوألزمه،المنصوربنمحمد

باسمه،السكةوضربتمستقلالهوخطبلهفبويع،الأقاليمإلىبذلكالبريديةوسارت،حافلاسماطا

خمسينمننحواذاكإذعمرهوكان،العادلبالملكولقب،البشائرودقت،البلادوزينتالأمروتم

منوكان،جالوتعينوقعةبعدالظاهرالملكأيامفيكانتالتيالأولىحمصوقعةسبيمنفإنه،سنة

)1(

)2(

)3(

)4(

تحته.كثيرةفائدةلاولكنهصحيحوغالبهالتسييربعلميتعلقماذلكومن

باطل.وغالبهالأحكامعلممنعليهيتكلمونماذلكمن

المنفعلة.الأرضيةالقوىفيالفعالةللأفلاكقويااستعمالايزعمونماوهوعمليذلكومن

ورسوله.كتابهفياللهذمهالذيالسحروهو:قال

ثنتيابنوهوقلاوونبنمحمدالدينناصرالناصرالملكالبلادوسلطانالعباسيأحمدالعباسأبواللهبأمر:ب

أيضا.:أفيوثنتي.عشرة

عليهم.فاحتيطفيهمافأخذواالسلاحسوقإلىوجاؤواالخروجوأرادوا:ب

وحدها.أعن

كتبغا.الدينزينالأمير:ب



كتبغاالعادلالملكسلطنةذكر582

السلحدار)3(لاجينالدينحسامالأمير)2(مصرفيواستناب،التترمنطائفةوهم،العويرانية)1(

.)4(المماليكمديريديهبينوكان،المنصوري

نأمنجمهسألقدهولاكوخان)6(شهدأنهالأمراءبعضعن"تاريخه"في)5(الجزريذكروقد

أجد:لهوقالوحسبفضرب،المصريةالدياريملكالذيعسكرهفيالمقدمينهؤلاءمنلهيستخرج

فقتل،هويكنفلمالعساكرعلىفقدمه،هولاكوصهروهو،كتبغانوينفظنهكتبغا)7(اسمهيملكهارجلا

سيرة)8(وأجودهمالأمراءخيارمنوهوالرجلهذامصرملكالذيوأن،ذكرناكماجالوتعينفي

.الإسلامنصرةفيوقصدا،ومعدلة

الناسلهودعاالقاهرةوشق،الملكأبهةفيكتبغاركب)9(الأولربيعمستهلالأربعاءيوموفي

.(1()0المصريةالدياروزارةأالخليلبنالدينفخروولىالوزارةعنالحنابنالدينتاجالصاحبوعزل

عننيابةالجعبريصالحالدينتاجبهموخطب،القدممسجدعندبدمشقالناسواستسقى

ذلك،بعدالناسوخطب،القضاءعننفسهفعزلمريضاوكان،المقدسيالدينشرفمستخلفه)11(

جمادىسابعالسبتيوم()12أخرىمرةاستسقواثميسقوافلم،الأولىجمادىخامسالأربعاءيوموذلك

.يسقوافلم،أولمنأكثرالجمعوكان،المقدسيالدينشرفبهموخطب،المذكوربالمكانالآخرة

جماعة.بنالدينبدرالقاضيعننيابةالشريشيابنالدين()14جمال!مرجب)13(وفي

.الدقاقبنالدينعلاءمنوانتزعها،العز()15(أبيأبنالدينشمسالقاضيبالمعظميةدرسوفيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

12(

13(

14(

13(

ط

أ،

عن

.(4033/)الفداءأبيعنهناوما.الغوبرانية:طوفي،العوايداتية:ب

الأمير.المصريةالديارفيواستنابالتتارمنطائفةوهم:

.السلحداري:

لك.المما:ب

.(936)الجزريابنتاريخمنالمختارفيالخبر.تحريفوهو؟الجوزيابن:

.هولاكوقان:ب

كتبغا.اسمهرجليملكهاأجد:بوفي،كتبغااسمهيملكهارجلاأجده

.سيرةالناسوأجودالأمراءخيارمنالرجلهذاهووإذاذكرناكماجالوتبعينفقتلرباهيكنفلم:

كتبغا.العادلالملكركب:

وحدها.ب

الدين.شرفالشيخمستخلفهعننيابةالجعبريصالحالدينتاجبهمفخطب:

ثانية.مرةاستسقواثمالقدممسجدعندالأولىجمادى:

رجب.وفيالأولمنأكثر:

.685سنةوفياتفيالشريشيترجمةوتقدمت.تحريفوهو؟الدينكمال

.(1/547)الدارسعنحاصرتينبينوما.تحريفوهو؟المعزبنالدينشمسالرضى:
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المعظم.بنداودالناصرالملكابنالأوحدالملكوالخليلا(القدس!ولىوفيه

أحدثفلمابعدهيصلونكانواأنهموذلكالكبيرالإمامقبليصلواأنللحنابلةرسمرمضانوفي

فاستقرت،ذلك)3(بسبب)2(تشويشفحصل،واحدوقتفيجميعايصلونكانواإمامالصحابةلمحراب

الرواقفيمحرابهمعندبالصحنعليمشهدصلاةوقتفي،الكبيرالإمامقبليصلواأنعلىالقاعدة

الغربي.الثالث

.)4(سيأتيكماوسبعمئةالعشرينبعدالقاعدةهذهتغيرتوقد:قلت

.)د(بالشامالعساكرقضاءعلىالمصريةالديارمنصصرىبنالديننجمالقاضيقدمرمضانأواخروفي

وخطيباإماماالجامعبمحرابجماعةبنالدينبدرالقاضيصلىشوالخامسالخميسيومظهروفي

وقراءته،خطبتهوشكرتالغدمنخطبثم،المقدسيالدينشرف6(المدرس!الخطيبعنعوضا

.(وغيره)القضاءمنبيدهماإلىمضافوذلك

عوضاصصرىلابنالغزاليةتدريسمنهاشتىتواقيعالمصريةالديارمنقدمتشوال)7(أوائلوفي

،صصرىبنالديننجمعنعوضاالقزوينيالدينلإمامالأمينيةبتدريسوتوقيع،المقدسيالخطيبعن

عنه.عوضاالبرانيةالظاهريةبتدريسالدينجلاللأخيهورسم

أحسنمنوهو،القصببمسجدالحمويالدينعزأنشأهالذيالحمامعمارةكملتشوالوفي

الدينشرفعنعوضاالعطاربنالدينعلاءالشيخالنوريةالحديثدارمشيخةوباشر،الحمامات

المقدسي.

منكثيرةبصدقاتوتصدقوا،كتبغا)01(العادلالملكبنأنس)9"المجاهدالملكفيها)8(وحج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.القدسنظرولي:ب

وقتفيجميعأيصلونكانواالصحابةمحرابأحدثفلما:ببعدهيصلونكانواالصحابةمحرابأحدثفلما:أ

ذلك.بسببتشويشيحصلفكانواحد

ذلك.بسببتشويشفيحصلواحدوقتفيجميعابعدهيصلونكانوا:ب

بيانه.سيأتيكمامئةوسبعالعشرينبعدالقواعدهذه:ب

الشامية.المنصورةالعسكرقضاءعلى:ب

الخطيبالإمامالشيخعنعوضأوخطيبأإمامأالكبيرالجامعبمحرابجماعةبنالدينبدرالقضاةقاضي:ب

.أفيالخطيبلفظةوليست.الدينشرفالمدرسالقاضي

شوال!.أواخروفي:ب

السنة.هذهفيوحج:ب

.(857/)الزاهرةالنجومفيالخبر.انص:ب

بيتهم.وأهلكتبغا:ب
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ومن،بغالاولاخيلأالذمةأهلمنأحد)1(يركبلاأنعرفةيومفيبدمشقونوديوغيرهماالحرمين

سلبه.فلهذلك)2(خالفقدالذمةأهلمنأحداالمسلمينمنرأى

فيهلك،كثيرخلقبسببههلكشديدغلاءمصربديارحصلتليها)3(والتيالسنةهذهأواخروفي

ألفا.عشرينمننحوالحجةذيشهر

يدعلىالإسلاموأظهرفأسلمجنكزخانبنتوليبنأبغابنأرغونابنقازانالتتارملك)4(:وفيها

على)واللؤلؤوالفضةالذهبونثرالإسلامفيأكثرهمأوالتتارودخلت،اللهرحمهنوروز)"(الأمير

،كثيرةكنائسوخرب،والخطبةالجمعةوشهد،بمحمودوتسمى،إسلامهيوم(الناسرؤوس

التتار)6(معوالهياكلالسبحوظهرت،البلادمنوغيرهاببغدادكثيرةمظالموردالجزيةعليهموضرب

.وحدهللهوالحمد

:)7(الأعيانمنتوفيوفيها

،)01(المنينيبحتربنمرىبنالرجالأبوالعابد)9(الزاهدالمححالحالشيخ)8(المنينيالرجالأبوالشيخ

إلىبنفسههوقدموربما،منينقريةفييزورونهوالبلاددمشقأهلوكانومكاشفاتأحواللهكانت

تلميذوكان،الشيطانيةالسماعاتهذهمنبريئأوكان،ببلدهزاويةله)11(وكانتويضاففيكرمدمشق

الشيخبلغوقد،أيضاالسلفطريقسالكاالصالحينكبارمنجندلالشيخشيخ!وكان،جندلالشيخ

جنازتهإلىدمشقمنالناسوخرج،المحرمعاشرفيمنزلهفيبمنينوتوفي،سنةثمانينالرجالأبو

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11)(

يركب.لاأنبدمشقعرفةيومونودي:ب

ذلك.فيخالفقد:ب

تليها.التيوأول:ب

وقيل.وقازانالتترملكخانقازانإسلاممطلب:أهامشوفي،قازانالتتارعلىتملكالسنةهذهوفي:ب

والنجوم(2517/)الثااليالدليلأنظر.وسبعمئةثلاثسنةوتوفيالسنةهذهفيالملكوليمحمودوقيلغازان

.(3292/)الكامنةوالدرر(8212/)الزاهرة

.696سنةولنياتفيترجمتهوسترد(2762/)الثافيوالدليل،وبأعنهناوما.توزون:ط

التتر.مع:ب

.الأعيانمنفيهاتوفيمنذكر:ب

(5385/)والعبر(092)الأعلامبوفياتوالإعلام(51/108)الإسلامتاريخفي-المنينيالرجالأبي-ترجمة

وشذرات(876/)الزاهرةوالنجوم(2/828)الثافيوالدليل(381)الإسلامتاريخمنالمنتقىوالإشارة

.(7747/)الذهب

الزاهد.العابدالصالحالشيخ:ب

دمشق.قرىإحدىوهيمنينإلىونسبته،ومصادرهبأعنهناوماالمنينبحتربنمرعيبن:ط

بلغ.وقدالصالحينكبارمنجندلالشيخشيخهوكانببلدهزاويةلهوكانويضيففيكرم:ب
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الله.رحمهبزاويتهودفنالقبرعلىفصلى()1يدركلممنالناسومنأدركهامنفمنهم

ذلكأجارقدكانالذيحجي)2(بنأحمدبنعسافبأنالخبرجاءالأولربيعأواخرفي:وفيها

.)3(بذلكالناسففرحقتلالرسولسبالذيالنصراني

قاضعىبرشبنالصمد)5(عبدالقاس!أبوالدينجمالالسلفبقية)4(الورعالزاهدالعابدإحالصاالشيخ

اب!+،الصمدعبدالدينجمالالقضاةقاضيبنالكريمعبدالدينعمادالخطباءوخطيبالقضاة

الحرستاني.

علىوأقبل،والدنياالمناصبتركثم،الغزاليةوتدريس)6(الإمامةفيأبيهعنونابالحديثسمع

ا!!،ودفن،الثمانينجاوزوقد،الدعاءويسألونهيدهيقبلون،صالححسناعتقادفيه)7(وللناس،العبادة

الاخر.ربيعأواخرفيأهلهعندبالسفح

فيالحجازبلادمفتيالحافظالعالمالعلامةالإمامهوأ(المكي))9(الطبريالدينمحبالشيخ

الطبريإبراهيمبنمحمدبنبكرأبيبنمحمدبناللهعبدبنأحمد،العباسأبو،الدينمحب،زمانه

الشافعي.(01،)المكي

كتابوله،مفيدةكثيرةمجلداتفي"الأحكام"كتابذلكمن،كثيرةفنونفيوصنفالكثيرسمع

منوالعشرينالسابعالخميسيوممولدهوكان.اليمنلصاحبأسمعه"المسانيدجامعترتيب"على

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

.يدركلممنومنهمأدركمنفمنهمجنازتهإلىالناسوخرجالمحرمعاشرفيبمنزلهبمنينوفاتهوكانت:ب

-15الورقة2/)الجزريابنتاريخفيوترجمته:بشارقال.حجيبنعسافبأنالاخرربيعفيالخبروجاء:ب

.(51/197)الإسلاموتاريخ(باريسأآ

الناسففرح!ي!اللهرسولمدينةمنبالقربحجيبنسليمانبنجمازأخيهابنقتله!سي!اللهرسولسب:ب

بذلك.

(431-313)الذهبيشيوخومعجم(5382/)والعبر(51/978)الإسلامتاريخفي-الحرستانيابن-ترجمة

.(7574/)الذهبوشذرات

.مصادرهفيلماوموافقبعنهناوما،الحرستانيابنالصمدعبد:وطأ

الانه.في:ب

.يدهيقبلونحسناعتقادفيهلهمالناسوكانالعبادةعلىوأقبلالمناصبتركثم:ب

الله.رحمهأهلهعندبالسفحودفنالاخرربيعأواخرفيوتوفي:ب

(2644/)الاعتدالوميزان(3092/)والعبر(15784/)الإسلامتاريخفي-الطبريالدينمحب-ترجمة

(2165/)الإسنويوطبقات(7135/)بالوفياتوالوافي(092)الأعلامبوفياتوالإعلام(381)والإشارة

.(474-7743/)والشذرات(884/)الزاهرةوالنجوم(494/)الميزانولسان(5475/)الثمينوالعقد

وحدها.بعن(
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وله،بمكةودفن،السنة)1(هذهمنالآخرةجمادىفيوفاتهوكانتوستمئةعشرسنةالآخرةجمادى

الحافظعنهكتبها،بيتثلاثمئ!علىتزيدوالمدينةمكةبين(التي)المنازل!فيقصيدتهفمنهجيدشعر

معجمه.فيالدمياطيالدينشرف

.رسولبنعليبنعمرالديننورالمنصوربنيوسفاليمنصاحبالمظفر)2(الملك

مدةمنأزيدوليقدأبوهوكان،سنةثمانينوعمر،سنةوأربعينسبعاأبيهبعداليمنمملكةفيأقام

أقسيس،عساكرمقدمرسولبنعليبنعمروكان،محمدالكاملابنأقسيس)3(الملكبعدسنةعشرين

عشرينمنأزيد)5(واستمر،المنصوربالملكوتسمىالأمرلهفتمالملكعلىوثب)4(أقسيسماتفلما

الدينممهد)6(الأشرفالملكولدهالملكفيبعدهمنقامثم،سنةوأربعينسبعاالمظفرابنهثم،سنة

،مدةالملكفيفاستمرالمظفربنداودالدينعزالمؤيدأخوهقامثم،ماتحتىسنةيمكثفلم

يحبوكان،)8(الثمانينجاوزوقد،السنةهذهمنرجبفيالمذكورالمظفرالملكوفاة)7(وكانت

حديثا.أربعينلنفسهجمع)9(وقد،وسماعهالحديث

العباسأبوالدينشرف،المفتيالمدرس)11(الخطيبالإمامالشيخ)01(المقدسيالدينشرف

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

منها.:وطأ

بوفياتوالإعلام(15997/)الإسلاموتاريخ(33-432/)الفداءأبيمختصرفي-المظفرالملك-ترجمة

،81/)الزاهرةوالنجوم(385-5384/)والعبر(381)الإسلامتاريخمنالمنتقىوالإشارة(092)الأعلام

الأمانىوغاية(747-7746/)الذهبوشذرات،596فيهووفاته(2408/)الشافيوالدليل(77و73-

(/1475).

عمر.وكانالعادلبنالكاملبنأقسيسالمسعودالملك:ب

وثب.ماتفلماالعادلبنالكاملبنأقسيس:ب

أزيد.فيهواستمر:ب

.الأشرفالملكولدهبعدهمن:بوفي،الأشرفولدهالملكفيبعدهمنأقامثم:أ

.وفاةوكانتالمملكةفيفاستمرالمظفرالملكبنداودالدينعزيز:ب

أربعاعمرهاليمنيالباقيعبدالدينتاجالقاضيوضبط":(51/008)الإسلامتاريخفيالذهبيوقال،قالهكذا

اليمن،تاريخفيالزمنبهجةكتابصاحبهوهذاالدينوتاج:قلت."أياموعشرةأشهروثمانيةسنةوسبعين

.(بشار)(001-99ص)فيهالمذكوروالنص

جمع.وقدوسمعهالحديثيحب:ب،وجمعويسمعهالحديثيحب:أ

والعبر(15/781)الإسلاموتاريخ،(372)الجزريابنتاريخمنالمختارفيالمقدسيالدينشرف-ترجمة

(157/)الوفياتوفوات(6231/)بالوفياتوالوافي(25-24)الذهبيشيوخومعجم(5038-381/)

الحنابلةطبقاتوذيل(1/38)الشافيوالدليل(7377/)الزاهرةوالنجوم(574-2564/)الإسنويوطبقات

.(743-7274/)الذهبوشذرات(1/492)الوعاةوبغية(1/111)والدارس(2318-931/)

الخطيب.العابدالإمامالشيخ:ب
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الشافعي.المقدسيحمادبنحسينبنجعفربنأحمدبننعمةبنأحمد)1(الدينكمالالشيخبنأحمد

وولي،وأفادفأجادوصنفحسنا(خطا)وكتبالكثيروسمع،وستمئةوعشرينثنتينسنةولد

الخطابة،معالنوريةالحديثودارالغزاليةمدرسوكان،بدمشقوالخطابةوالتدريسبدمشقنيابةالقضاء

شيخالعلامةالإمامالشيخمنهمالفضلاءمنلجماعةالإفتاءفيوأذنالبرانيةبالشاميةوقتفيودرس

وكان،بالإفتاءتيميةلابنأذنتأنا:)3(ويقولبهويفرحبذلكيفتخروكان،تيميةبنالعباسأبوالإسلام

وهو،كثيراشيئافيهجمعالفقهأصولفيكتاباوصنف،)3(حسنشعروله،العلوممنكثيرةفنونايتقن

كيسان)4(باببمقابرودفن،السبعينجاوزوقدرمضانعشرسابعالأحديومتوفي،الحسنبخطهعندي

جامعخطيبالفزاريالدينشرفالشيخالعيديومبعدهخطبوقد.أباهورحماللهرحمهوالدهعند

منأ:)5(المقدسيبنالدينشرفالخطيبشعرومن.بالخطابةجماعةلابنالمرسومجاءثم،جراح

،)6(السريع

مستنفراالهمجماروارم)7(بهلتحظىالزهرإلىاحجج

قصراقديحلقأنقبلمنوقتهفيبالزهريطفلممن

آبيبن).أ"عباسبتمحمدبكرإبو،الديننجم()9(العدلالكبيرأالصدر)8(الجوهريةواقف

.الجوهريالتميميالمكارم

بمدرستهودفن،)12(شوالعشر)11(سابعالثلاثاءليلةتوفي.بدمشقالحنفيةعلىالجوهريةواقف

الدين.جمال:ب(1)

.ويقولبذلكيفحخروكانتيميةبنالعباسأبوالعلامةالإمامالشيخمنهمالأمناءالفضلاء:ب2()

جيد.شعرولهالعلوممنفنونايتقنوكانالإفتاءفيتيميةلابنأذنتأنا:ب)3(

مقابر.فيودفنالسبعينجاوزوقدالسنةهذهمنرمضانمنعشرالسابعالأحديوموفاتهوكانت:ب()4

المقدسي.نعمةبنالدينشرفشعرومنالخطابةفيجماعةابن:ب)5(

.(7742/)الذهبشذراتفيالبيتان)6(

به.واسعالزهرإلىاحجج.الشذراتفي)7(

وشذرات(994-1/894)والدارس(5385/)والعبر(5/1185)الإسلامتاريخفي-الجوهري-ترجمة)8(

.(7747/)الذهب

وحدها.بعن()9

المدرسةبابعتبةعلىالمكتوبلأنهالوجههذارجحتوقد،الذهبوشذرات،بعنهناوما،عياش:وطأ(51)

قال.(165-164)الأطلالمنادمةفيبدرانوابن،الدارسفيالحسنيجعفرالأميرذلكأثبتكماالجوهرية

.الإسلامتاريخفيالذهبيبخطالذيوهو:بشار

.الإسلامتاريخفيالذهبيوخطبمنهناوما،خطأ"تاسع":ط(11)

.شوالعشرسابعالثلاثاءليلةوفاتهوكانتبدمشقالحنفيةعلىالجوهريةالمدرسةواقف:ب()12
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.(أدونهئمفمن،الملوكعلىخدملهوكانت،الثمانينجاوزوقد

أبيبنأحمدبنالوهابعبدمحمدألوالدينمجد،الطبيبالخطيب)2(المفتيالعالمالإمامالشيخ

للحنفية.الدماغيةومدرسالنيرب)4(خطيب،الحنفيالتنوخي)3(سحنونالف!ح

شعرولهفاضلاوكان،الصالحيةبجامع(عليهوصليبالنيربتوفي،حاذقاماهرا)طبيباوكان

سنة.وسبعينخمسعنالقعدةذيخامسالسبتليلةتوفي،الحديثمنشيئاوروى،حسن

محيالشيخدتأحمدالعباسأبوالدينعزالخطيبالزاهدالعابد)6(العالمالإمامالشيخالفاروثي)د(

الواسطي.الفاروني)7(غنيمةبنعليبنسابوربنالفرجبنعمربنإبراهيمالدين

التفسيروفي،جيدويدفيهلهوكانت،فيهورحلالحديثوسمع،وستمئةعشرةأربعسنةولد

تدريسفأعطي8(الظاهردولةفيدمشقإلىقدم،زاهداورعاعالماديناوكان،والبلاغةوالوعظوالفقه

ولهوإيثار)01(برفيهوكان،المصالحعلىشيءفيهلهورتب،هشامابنمسجدوإمامالجاروخيه"9(

نأقبل-فقال!بالناسليصليهشامابنمسجدمحرابفييوماتقدم،كثيرةومكاشفات،صالحةأحوال!

وثالثة،ثانيةذلككررثم،أحديخرجفلم،فاغتسلاخرج:فقال-يمينهعنوالتفت)11(للإحراميكبر

)1(

)2(

)3(

)4(

)؟(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

الله.رحمهوغيرهم:ب

،(914-2417/)الوفياتوفوات(5282/)والعبر(15597/)الإسلامتاريخفي-سحنونابن-ترجمة

الذهبوشذرات(1/951)والدارس(1432/)الشافيوالدليل(84)الحفاظتذكرةعلىفهدابنوذيل

.(574-4454/)السنيةوالطبقات(7745/)

وكلاهما:بشارقال.السنيةالطبقاتفيالسينبفتحوضبطت،الشافيوالدليلوالشذراتالعبرفيهكذاضبطت

.وارد

دمشق.مصايفإحدىالربوةقربتقعجميلةمنطقةالنيرب

والإشارة(5381/)والعبر(592)الأعلامبوفياتوالإعلام(51/782)الإسلامتاريخفي-الفاروثي-ترجمة

الإسنويوطبقات(155/)الوفياتوفوات(6921/)بالوفياتوالوافي(381)الإسلامتاريخمنالمنتقى

(1355/)والدارس(876/)الزاهرةوالنجوم(98-85)فهدلابنالحفاظتذكرةوذيل(2092-192/)

.(7343/)الذهبوشذرات

وحدها.بعن

البلدانمعجم.والمذارواسطبيندجلةشاطىءعلىسوقذاتكبيرةقريةوهي.فاروثإلىنسبة:الفاروثي

(/4922).

الظاهرية.الدولة:ب

حولتوقدطوالعالسبعةجادةفياليوموتقع،بانيهاالتركمانيجاروخإلىونسبتها.تحريف؟الجاروضية:ط

.(1/225)الدارسفيجعفرالأميرذكركماللسكندورإلى

تحريف.؟يثارإ:ط

فالتفت.النيةبعقدهشامابنمسجدمحرابإلىيوماتقدمأنهوذكرصالحة:ب
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إلىوجاءعادثمفاغتسل(الصفمن)رجلفخرج،فاغتسلاخرجعثمانيا:فقال،أحديخرجفلم

شخصا،يرىأنغيرمنفيضأصابهأنهذكر،(نفسهفي)صالحاالرجلوكان،إليهيعتذرالشيخ

أنهعلى(باسمه)عينهفلما،غيرهيخاطبأنهاعتقدقالماالشيخقالفلما،غسليلزمهلاأنهفاعتقد

.(1المراد)

ثم،شهورمدةدمشقبجامع)2"فخطبقلاوونالمنصورأيامأواخرفيأخرىمرةالفاروثيقدمثم

فترك،الظاهريةالحديثوبداربالنجيبيةدرسقدوكان،ذلكذكروتقدم،الحمويالدينبموفقعزل

مشهودايوما(موتهيوم)وكان،الحجةذيمستهلالأربعاءيومبكرةفمات،وطنهإلىوسافركلهذلك

الله.رحمهوغيرهابدمشقعليهوصلي،بواسط

"اء"ومئتيمجلدألفيوخلفالعشرالقراءاتوقرأ،السهرورديمنالتصوفخرقةلبسقدوكان

ابنسننو""الترمذيجامعو""البخاريصحيح":كثيراالبرزاليمنهوسمع،بالكثيروحدث،مجلد

مسندو"،"الصغيرالطبرانيمعجمو"،"(حميدابن)عبدمسندو"،"الشافعيمسندو"،"ماجه

ذلك.وغيرجزءاوثمانين،عبيدلأبي"القرآنفضائلو""الدارمي

الدمشقي.الحسينبناللهيدبنأحمد)4(المحققالجمال

وليوقد،الطبفيفاضلاوكان،وأعادوأفتىفيهوبرع،الشافعيمذهبعلىبالفقهاشتغل

قاعدةعلىالنوريبالمارستانالمرضىوعاد،غيرهعلىالطبصناعةفيلتقدمهالدخواريةمشيخة

فنونفيمشاركاالذهنجيدوكان،مدارسبعدةومعيدابالفرخشاهيةللشافعيةمدرساوكان،الأطباء

الله.سامحهكثيرة

الصالحبنالمنصورعمهاابنزوجةالعادلبنموسىالآلثرفالملكبنت)5(خاتونالست

.العادلبنإسماعيل

زينمنالزنبقيةوأخذتحزرمامنهااشترىحتىقلاوونالمنصور)6(زمنسفههاأثبتالتيوهي

.السامريالدين

ذلك.علم:ب)1(

دمشق.بجامعخطب:ب)2(

خطأ.؟مجلدامئتي:ط)3(

(84)فهدلابنالحفاظتذكرةوذيل(5382/)والعبر(15785/)الإسلامتاريخفي-المحققالجمال-ترجمة(!4

.(7474/)الذهبوشذرات

.(51/787)الإسلاموتاريخ(373)الجزريابنتاريخمنالمختارفي-الخاتون-ترجمة(5)

.قلاوونالملكوزمن:ب)6(
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التكريتي.توبةالدينتقيالصاحبأخوالتكريتيمهاجربنعليبنيوسف)1(الدينجمالالصدر

لهوكان،حافلةجنازتهوكانت،بالسفحأخيهبتربةودفنوقتفيدمشقحسبةولي2(لمقدوكانأ

وبدر،عليالدينوعلاء،محمدالدينشمس:بنينثلاثه"3(وخلف،ومروءةوثروةوتواضعوافرعقل

حسن.(4الدين

وستحئةوتسميركمللعسنةخلتص5ث!

العباسي.أحمدالعباسأبواللهبأمرالحاكمالوقتوخليفةاستهلت

كتبغا.(الدينزين)العادلالملكالبلادوسلطان

.المنصوريالسلحدار)3(لاجينالدينحسامالأميربمصرونائبه

الخليلي.بنالدينفخر)6(ووزير

قبلها.التيفيالمذكورولى"7(هموالشاممصروقضاة

.الحمويالدينعزالشامونائب

توبة.الدينتقيووزيره

الأعسر.الدواوينوش!اد

.جماعه"8(ابنوقاضيهاالبلدوخطيب

الشيرجي.بنالدينشرفعنعوضاهلالبن9(الدينبرهانالأيتامنظروليالمحرموفي

القليل،إلاالناستفانىوقد،جداشديدامصربدياروالفناءالغلاءكانالسنةهذهمستهلوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

يم)7

)8(

بم)9

والنجوم596وفيات(2408/)الشافيوالدليل(15997/)الإسلامتاريخفي-التكريتيالدينجمال-ترجمة

توبة.أخيهاسمقبلفلتثبت(وأخو)لفظةنقصوفيه(8188/)الزاهرة

وحدها.بعن

.النحويللسياقهناوما.بنينثلاث:طأوفي،بنينلهوخلف:ب

الدين.ونور:ب

تحريف.،اريالسلحد:ط

لدين.افخريرلوزوا:ب

قبلها.التيفيكانواالذينهم:ب

جماعة.ابنالدينبدرالقضاةوقاضي:ب

.هلالبنالديننجمالصدر:ب
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القلةغايةفيوالأقوات،الغلاءغايةفيوالأسعار،الناسمنالفئامفيهافيدفنونالحفيرةيحفرونوكانوا

ألفا.ثلاثينمنونحوألفمئةصفرشهرفيبهافمات،)1(عمالوالموت،والغلاء

مئتين.إلىالغرارةفبلغتبالشامغلاءووقع

الجيشفتلقاهم،منهملأنهالشامإلىكتبغاسلطنةبلغهملما)3(العويرانيةالتتر)2(منطائفةوقدمت

.المنصوريقراسنقر)4(الأميرمعالمصريةالديارإلىسافرواثم،والسعةبالرحب

درهما،وثلاثينبستةبالإسكندريةالفروجبيعإنهقيلحتىبمصروالفناءالغلاءباشتدادالخبروجاء

من)والكلابوالبغالوالخيلالحمروأفنيت،بدرهمثلاثةكلوالبيض،درهماعشربتسعةوبالقاهرة

.أكلوهإلايلوحالحيواناتهذهمنشيءيبقولم،(لهاالناسأكل

بنالدين)5(تقيالعلامةالشيخبمصرالقضاةقضاءوليالأولىجمادىمنعشرالثانيالسبتيوموفي

فيوالجوعالضروزالالمصريةبالديارالرخصوقعثم،الأعزبنتبنالدينتقيعنعوضأالعيددقيق

الحمد.)6(وللهالآخرةجمادى

رزينابنالدينصدرعنعوضابالقيمريةالدينإمامالقاضيدرسرجبشهرثانيالأربعاءيوموفي

توفي.(الذي)

مؤذنالسلامعبدبنمحمدبنعليالشيخفقتلتزمزمقبةعلىصاعقةوقعتوفيها:البرزاليقال

الحديث.منشيئاروىقدوكان،المذكورةالقبةسطحعلىيؤذنكان،الحرامالمسجد

رمضانأواخرفيدمشقإلىالأشكريبلادمنسلامشأمالظاهرالملكامرأةقدمت:(فيهاو)

بنخليلنفاهمقدوكان،)7(والإقاماتالرواتبلهاورتبتوالتحفبالهداياالبلدنائبإليهافبعث

.)8(وليلماالمنصور

القلةغايةفي:وأ.فماتالقلةغايةفيوالأقواتوالأسعارالناستفانىوقدشديدمصربديارالفناءكان:ب)1(

.والموت

التتر.منطائفةوقدمتمئتينمنقريبإلىالغرارةفبلغتأيضابالشام:ب)2(

.496سنةفياللفظةتقدمت)3(

الأمير.المصريةالديارإلىبأعيانهموسافرإليهموأحسنوأكرمواوالسعةبالرحبالجيشفتلقاهمالشامإلى:ب(4)

العلامة.الإمامالشيخالمصريةبالديارالقضاةقضاء:ب()5

.الآخرةجمادىشهرفيوالجوعالضروزالالمصريةبالديارالناسأرخصثم:ب)6(

.الجزريقالوالرواتبالإقاماتلهاورتبوالتحفالهداياالسلطنةنائبإليهافبعث:ب)7(

السلطنة.تولىلما:أ)8(
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جلالعنعوضا(البرانيةبالظاهريةأالقلانسيبنالدين)2(كمالدرسرجبوفي:()1الجزريقال

القزويني.الدين

تيميةبنالدينتقيالإسلامشيخالعلامةالإمامالشيخدرسشعبانعشرسابعالأربعاءيوموفي

ابن)ونزل،اللهرحمةإلىتوفيالذيالمنجىبنالدينزينالشيخعنعوضاالحنبليةبالمدرسةالحراني

البعلبكي.الفخربنالدينلشمسالمنجىبنالعمادحلقةعن(تيمية

بنعمربنسليمانوهو،بزرعحاكماكانالذيالزرعيالدينجمالالقاضينابشوالاخروفي

سيرته.فضكرت،بدمشقجماعةابنعنالزرعيسالم

بذلك7البريد!جاءولما،شوالأواخرفي)3(الشامقاصدامصرمنكتبغاالسلطانخرج:فيها

يومدمشقإلىوجهقدوكان،معدوداتأياماالأمراءأبوابوعلىالمنصورةابالقلعةالبشائرضربت

،)د(المنصورةبالقلعةونزللهودعوا،بهوفرحوا،أهلهاوتلقاه،البلدزينوقدالقعدةذينصفالسبت

الخليلي.ابنووزيرهلاجينونائبهالسلطان

المقدسيحمزةبنسليمانالدينتقيالشيخالحنابلةقضاءوليالقعدةذيعشرسادسالأحديوموفي

الكبارالولاياتوأربابالحكامبقيةوعلىعليهوخلع،اللهرحمهماتالذي،الدينشرفعنعوضا

مععليهوخلعالشيرازيابنعنعوضأالمالبيتوكالةالطيبأبيبنالديننجم)6(وولي،الأمراءوأكابر

واحتيط،كثيربمالوصودرواوالولاةالكتبةمنوخلقأصحابهمنوجماعةالأعسرعلىورسم،الجماعة

عظيم!.خبطة)8(وجرت،وخلقعدنانوابنالسلعوسابنبيت)7(وعلى،وحواصلهمأموالهمعلى

وإسعافرفدمنهلهمافحصلالسلطانلزيارةبسرمنوشيثحسنالحريريعليالشيخابناوقدم

.بلادهما)9(إلىوعادا

إلىحماةصاحبوقدم،آلافعشرةمننحوافأعطاهم،المزةجبلبسفحالسلطانالقلندريةوضيفت

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(376)الجزريابنتاريخمنالمختارفيالخبرهذامنجزء

الدين.كمالالصدردرسرجبفي:الجزريقال:ب

.الشامإلىقاصداالمصريةالديارمنكتبغاالعادلالملكالسلطانوخرج:ب

البريد.وجاءشوال:أ

.ونزلوا:وطأفيومكانه.وحدهابعن

الدين.شمس:ب

بنت.:ط

بدمشق.وجرتوخلق(ب4621/عدنانبنالدينوزينالسلعوسبيتوعلىأموالهمعلىواحتيط:ب

.بحورانبلادهماإلىوعاداوإسعافرزقمنهلهمافحصل:ب
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فرفع،عدنانبنالدينزيننقيبهممنالأشرافواشتكت،بالميدانالكرةمعهولعبالسلطان)1(خدمة

الشافعي.القاضيإلىأمرهموجعلعنهميدهالصاحب

بمقصورةكتبغاالعادلالملكالسلطانصلىالقعدةذيمنوالعشرين)2(الثانيالجمعةيومكانفلما

حسنالحريريأولاديسارهوعن،سلاحأميرالدينبدروتحته،حماةصاحبيمينهوعن،الخطابة

بدروتحته،الحمويالدينعزالشامنائبجانبهوإلىلاجينالدينحسامالمملكةنائبوتحتهم،وأخواه

بدرالخطيبعلىوخلع،كبارأمراءوخلفهم،بهادرالحاججانبهوإلىسنقرقراوتحته،بيسريالدين

المصحفالسلطانوزارالسلطانعلىسلم)3(الصلاةقضيتولما.سنيةخلعةجماعةبنالدين

.بالميدانالكرةفلعبالسبتيومأصبحثم.العثماني

عتاباالسلطانوعاتبهالشامنيابةعنالحمويالدينعزالأميرعزلالحجةذيثانيالإثنينيوموفي

سيفالأميربالشامواستناب،4(مصزإلىمعهبالمسيروأمرهعنهعفاثم،منهصدرتأشياءعلىكثيرا

الوزيرعندهوحضرالعدلدارالسلطانوحضر،المعزولوعلىالمولىعلىوخلع،العادليغرلوالدين

سمي.كماعادلاوكان،والأمراءوالقضاة

الدينشهابالدينتقيووليالتكريتيالبيعالتقيعنعوضاالحنفيالدينشهابالوزارةتولىوفيها

فاجتازحلببلادنحوالحجةذيعشرثانيفيالسلطانسافرثم،()5(عليهماوخلعأبيهعنعوضاالجدة

نائبغرلوالأميروجلسالبلادنوابإليهوجاء،حمصفنزلعادثم،أيامابالبريةأقامثمحرستا)6(على

تعالى.اللهرحمهالحكمسديدالسيرةمحمودوكان،وعدلفحكمالعدلبداردمسى
*")7(

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الدينزين،الكاملالصدر،المسلمينمفتيالعلامةالعالمالإمام)8"امنجىبنالدينزينالشيخ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

خدمة.إلىالمظفرالملكحماةصاحبوقدمآلافعشرةمننحواالسلطانوأعطاهم:ب

الثامن.:ب

.الصلاةقضىولماجماعةبنالدينبدرالقضاةقاضيسنيةخلعةالخطيبعلىوخلع:ب

المصرية.الديارإلى:ب

وحدها.:بعن

فيالفيروزاباديقالكما-دمشقببابقريةكانتوقد)حرستا(هكذااليومونرسمها،حرستهعلىواجتازالحجةذي:ب

الغوطتينمنتبقىمايلتهمأخذالذيالعمرانيالتوسعبسببدمشقأحياءمنحياالآنأصبحتولكنها-(حرس)القاموس

تميملغةعلىهكذايلفظونهاالانوأهلها:كردعليوقال(16)دمشقوغوطة(2124/)البلدانمعجم.والشرقيةالغربية

حراستة.علىويجمعونهاحرستانياليومويقولون،وحرستاويحرستانيإليهاوالنسبة،بالإمالة

.العدلبدارغرلوالأميرالدينسيفدمشقنائبوجلس:ب

أسعد.بنعمروأبيالدينعزبنالمنجا:بوفيزائدة(بن)ولفظة،المنجىبنالبركاتأبو:ط
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)2(المؤملبنبركاتبنالمنجىبنأسعدبنعثمانعمرأبيالدينعزالصدربن)1(المنجىالبركاتأبو

التنوخي.

فنونفيفبرع،وتفقهالحديثوسمع،وستمئةوثلاثينإحدىسنةولد.وعالمهمالحنابلةشيخ

المذهب،رئاسةإليهوانتهت،(ذلكوغيروالتفسير)والعربيةوالفروعالأصولمنكثيرة(العلممن)

حسنبينلهجمعقدوكان،"التفسيرفيتعاليق"وله،"المقنع"وشرح،الأصولفيوصنف

يواظبيزلولم،الصدقةكثرةووالمناظرةوالعقيدةالذهنوصحةوالوجاهةوالعلموالديانةالشمت)3(

محمدأمزوجتهمعهوتوفيت،شعبانرابعالخميسيومفيتوفيحتىمتبرعا)5()4(للإشغالالجامععلى

إلىجميعاوحملا،دمشقبجامعالجمعةبعدعليهماوصلي،الخجنديالدينصدربنتالبهاءست

تعالى.اللهرحمهماواحدةتربةفيفدفناالروضةتحت)6(المظفريالجامعشماليقاسيونسفح

وعلاءالدينشرفولداهبعدهوليها)7(ثمالمسماريةشيخوكان،الدينعلاءالقضاةقاضيوالدوهو

.الحوادثفيذلكذكرناكماتيميةبنالدينتقيالشيخبعدهبهافدرسالحنبليةشيخوكان،)8(الدين

.(الأمراءكبارأحد))9(بالمزةالحمامصاحبالمسعودي

،الملوكبخدمةالمشهورين1(الأمراء)0أحد،المسعودياللهعبدبنلؤلؤالدينبدرالكبيرالأميرهو

وحضر،بالمزةبتربتهالأحديومصبح)11(ودفن،شعبانعشريسابعالسبتيومبالمزةببستانهتوفي

دمشق.بجامعالنسرتحتعزاؤهوعمل،جنازتهالسلطنةنائب

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

الشافيوالدليل(78-877/)الزاهرةوالنجوم(5/1826)الإسلامتاريخفي-المنجىبنالدينزين-ترجمة

الذهبوشذرات(287/)والدارس(42-314/)الأرشدوالمقصد(2332/)رجبابنوذيل(2743/)

(/7756).

.(المجنبنو)الأحمدالمنهجمقدمةفيالحنابلةشجرات.تحريف؟المتوكل:ط

والسمت.الشكلبينلهوجمعالمذهبرئاسةإليهفانتهت:بفيبعدها

وغيرهماوتدريستحديثمنالعلمبث:والإشغال،العلمطلب:فالاشتغال،خطأ"الاشتغال":ط

.(بشار)

تبرعا.للاشتغالالجامعمواظبيزلولمالصدعةوكثرةالمناظرةوحسنالدينوصحة:ب

ودفنا.المظفري:ب

فوليها.:ب

الدين.علاءوولده:أ

.(1/568)الشافيوالدليل(51/182)الإسلامتاريخفي-المسعوديلؤلؤ-ترجمة

.الأمراءكبارأحد:ب

الأحد.يومصبيحة:ب
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.الخالديحسينبنعليبنإسرائيلالصا)حالشيخ(هو))1(الخالديالشيخ

وكان،وزهادةعبادةعلىمشتملاوكان،للزيارةفيهايقصد(كان)،السلامةبابخارجزاويةله

إلامنزلهمنيخرجلاوكان،بالطريقومعرفةوخشوعسكونوعنده،كانمنكانولو،لأحد)2(يقوملا

تعالى.اللهرحمهبقاسيونودفنرمضانبنصفوفاتهكانتحتى،الجمعةإلى

الإمام)4(الشيخبنالحسنالفضلأبوالدينشرفالقضاةقاضيهو)3(المقدسيالحسنالشرف

المقدسي.عمرأبيالشيخابناللهعبدبكرأبيالدينشرفالخطيب

مليح،محاضرةوحسنأدبوفيه،واللغةوالنحو)5(الفروعفيوبرعوتفقهالحديثسمع

بدارودرس،وثمانينسبعسنةأواخرفيالدينشمسالشيخبنالديننجمبعدالقضاءتولى،(الشكل)

ودفن،الستينقاربوقد،شوالمنوالعشرينالثانيالخميسليلة)6(توفي،بالسفحالأشرفيةالحديث

الغدمنوعمل،)7(جنازتهوالأعيانوالقضاةالسلطنةنائبوحضر،(بالسفح)جدهبمقبرةالغدمن

دارمشيخةوكذا،)9(حمزةبنسليمانالدينتقيبعدهالقضاءوباشر،)8(المظفريبالجامععزاؤه

صرفثم،شهورمدةالنابلسيالحنبليالعابرالدينشهابوليها)01(وقد،بالسفحالأشرفيةالحديث

المقدسي.سليمانالتقيبيدواستقرتعنها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

.(1/181)الشافيالدليلفي-الخالديإسرائيل-ترجمة

.الناسمنلأحد:ب

الحنابلةطبقاتوذيل(12/39)بالوفياتالوافي(15581/)الإسلامتاريخفي-المقدسيالحسن-ترجمة

(52-151/)والدارس(324-1/323)الأرشدوالمقصد(1264/)الشافيوالدليل(2334/)

الحسن:جميعاالمصادرهذهفيواسمه(7175/)الذهبوشذرات(1581/)الجوهريةوالقلائد(234/و)

وعبدوأحمدإبراهيم:همذكورستةخلفاللهرحمهعمرأبالأن.تحريفوهو؟وأطفيوردكماالحسينلا

وليس،والحسنوأحمدوإبراهيمعمر:همذكورأربعةخلفاللهعبدالأخيروابنه.اللهوعبدوعليوعمرالرحمن

المنهجتحقيقبمقدمةألحقتهاالتيالحنبليةالأسرمشجراتفيذلكأوضحتوقد.أبدا(الحسين)أولادهبين

فهارسه.إعدادفيوشاركتالثانيالجزءمنهوحققت.الأحمد

كعادتهبحذافيرهاكثيرابنعن(115/)الدارسكتابهفيترجمتهنقلالنعيميفإنأخرىجهةومنجهةمنهذا

.الإسلامتاريخفيالذهبيبخطكذلكأنهاكما،الحسن:وفيه

وحدها.بعن

وحدها.بعن

وفاته.وكانت:ب

جنازته.في:ب

دمشق.صالحيةفيجرشأبيسودتىفيقائمأيزاللاوهوالحنابلةجامعدمشقأهليسميه

التالي.الجزءمن715سنةوفياتفيترجمتهسترد

.(219/)الدارسفيوالخبر.الغابرالدينشرف:طوفي،الدينشهابووليهاالأشرفية:ب
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المالكي.المغربي)1(جمرةأبيبنمحمدأبوالناسكالعالمالإمامالشيخ

المنكر،عن2ونها،بالمعروفأمارا،بالحققوالاوكان،القعدةذيفيالمصريةبالديارتوفي

الله.رحمه

بناللهعبدبنإبراهيمبنيعقوبالدينبدربنمحمداللهعبدأبو)2(النحاسبنالدينمحيالصاحب

الحنفي.الحلبيالأسديالنحاسبنسالمبنطارق

بهاودرس،مدةبدمشقوأقامالحديثوسمعوبرعواشتغل،بحلبوستمئةعشرةأربعسنةولد

الخزانة(ونظر)،بدمشقوالوزارةبحلبالقضاءوولي،والريحانية)3(الظاهريةمنها،كباربمدارس

محبا،المناظرةفيوالإنصافبالفضيلةمعروفامعظمأمكرمايزلولم،)4(والأوقافالدواوينونظر

عشيةبالمزةببستانه)5(توفي.وطائفتهالقادرعبدالشيخيحبوكان،السلفطريقةعلىوأهلهللحديث

لهبمقبرةوتسعينستسنةمستهلالثلاثاءيومودفن،الثمانينجاوزوقد،الحجةذيسلخالإثنين

.والقضاةالسلطنةنائبجنازتهوحضر،بالمزة

عبدمحمدأبيالدينتاجالقضاةقاضيبنالرحمنعبدالقاسمأبوالدينتقي)6(القضاةقاضي

الشافعي.العلائيبدربنخلفالقاسمأبيالأعزالقاضيبنالوهاب

بتربتهم.بالقرافةودفنالأولىجمادىفيتوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الورقة2/)الجزريابنتاريخفيترجمةوله،(5/1831)الإسلامتاريخفيالذهبيخطمنهناوما،"حمزة"

.(باريس36

والإشارة(203-2103/)الكبيرالذهبيشيوخومعجم،(51/825)الإسلامتاريخفي-النحاسابن-ترجمة

بالوفياتوالوافي(5/893)والعبر(192)الأعلامبوفياتوالإعلام(382)الإسلامتاريخمنالمنتقى

الشافيوالدليل(878/)الزاهرةوالنجوم(2035/)الوفياتوفوات(2575/)الإسنويوطبقات(5224/)

.(7575/)الذهبوشذرات(204-3104/)المضيةوالجواهر(1/452)والدارس(2575/)

فيكماالصحيحوهوبعنأثبتوما،والزنجانيةالظاهرية:طوفي،ووليوالظاهريةالزنجاريةمنها:ب،أ

.(525-2225/)الدارس

.الأوقافونظر،الدواوينونظربدمشق:ب

وفاته.وكانت:ب

(1864/)الوفياتوفوات(21)العبرمستدركونص(15816/)الإسلامتاريخفي-الأعزبنتابن-ترجمة

الزاهرةوالنجوم(1151/)الإسنويوطبقات(4/228)الجنانومراة(282-2927/)بالوفياتوالوافي

.(752)الذهبوشذرات(2681/و)(1/514)المحاضرةوحسن(1/94)الشافيوالدليل(882/)
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وستصئةوتسميرستسنةخلت5ث!

795

قبلهاالتيفيالمذكورونهموالقضاةالشامونائبمصرونائبوالسلطانوالخليفةاستهلت

،الأمراءوأكابر)2(لاجينمصرنائبومعه،يتصيدحمصنواحيفيكتبغاالعادلالملك)1(والسلطان

العادلي.غرلو)3(الدينسيفالأمير(وهو)بدمشقالشامونائب

والوزير،حمزةبنسليمانالدينتقيفإنهالحنبليغيرقبلهاالتيفيالمذكورونهمالشاموقضاةأ

جماعةبنالدينبدرالقضاةقاضيالبلدوخطيب،)4(المحتسبوابنه،الحنفيالدينشهاب

.ا)5(الشافعي

وصلىحمصنواحيمندمشقإلىضحىكتبغاالسلطاندخلالمحرمثانيالأربعاءيومكانفلما

يومفيالعدلبداروجلس،بيدهقصصهمالناسمنوأخذ،عندهوصلىهودقبروزاربالمقصورةالجمعة

الخليلي.الدينفخرووزيرههوالقصصعلىووقعالسبت

)6(الريحانيةأبيهمدرستيفيالنحاسبنالدينمحييبنالدينشهابحضرالشهرهذاوفي

.عندهالناسوحضروالظاهرية

فيصعدثم)7(بالمقصورةالجمعةفصلىالجمعةيوموجاءالثلاثاءيومالعدلدارالسلطانحضرثم

ليلةالخليليالوزيروحضر،المالمنبجملةوتصدقهنالكودعا،لزيارتها)8(الدممغارةإلىاليومهذا

ورسم،يديهبينالقراء)9(وقرأالكامليةشباكعندفجلسالعشاءبعدالجامعإلىالمحرمعشرثالثالأحد

عليه.كانماإلىعادثم(1)0شهرينمننحواذلكواستمر،ذلكففعلوابالفرشالجامعداخليكملبأن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

حمص.نواحيفيوهوكتبغاالعادلالملكالبلادوسلطانالعباسيالخليفةوستماية:ب

.المنصوريالسلحدارلاجينالدينحسامالمصريةالديارنائبومعه:ب

بعده.التاليالجزءمن971سنةوفياتفيترجمتهسترد.الدينسيفالعادلياللهعبدبنغرلووهو.عزلوا:ب

قبلها.التيفيالمذكورونهمالشاموقضاة:بفي

شهابالصاحبأخوعمرالزيندمشقحسبةوولي":-بخطهكما-الذهبيوقالخطأوهو،الأصولفيهكذا

.(بشار)الدينزينهوالمحتسبأنالسنةحوادثفيوسيأتي(51/496الإسلامتاريخ)"الحنفيالدين

وحدها.بعن

الزنجانية.:ب

.بالمقصورةفصلىالجمعةصلاةإلىوجاء:ب،أ

الخليلي.بنالدينفخرالوزيروحضرالمالمنبجملةوثصدقهنالكودعاوزارهاالدممغارةإلى:ب

.أعنهناوما.القراؤنوقرأ:طوفي.يديهبينوقرى:ب

شهرين.مننحوواستمركذلكففعلوا:أوفي.شهرينمننحوألذلكفاستمرذلكففعل:ب
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)1(الدينشهابعنعوضابالقيمازيةالحريريبنالدينشمسالقاضيدرساليومهذاصبيحةوفي

وزيرهومعهبالمقصورةالأخرىالجمعةالسلطانصلىثم،جماعةعندهوحضر،بينهمباتفاقالنحاس

أصابه.مرضمنضعيفوهوالخليليابن

بطبلخانةالعادلبنإسماعيلالصالحبنالسعيدالملكبنالكاملللملكأمرالمحرمعشرسابعوفي

كتبغاالعادلالسلطانخرج)3(ثم،بابهعلىالكوساتله)2(ودقتالقلعةودخل،الشربوشولبس

وزار،الحديثبدارفاجتازالوزيربعدهوخرج،المحرمعشريثانيالثلاثاءبكرةدمشقمنبالعساكر

تدريسالدينزينوترك،الناصريةبتدريسوشافههالفارقيالدينزينالشيخإليهوخرج،النبويالأثر

الدنياحطاممنشيئاالشيخأعطىالوزيرأنوذكر،الشريشيبنالدينكمالالقاضيفوليهاالبرانيةالشامية

لتوديعه.الوزيرمع()4والقضاةالأعيانوخرج.خطابالمعين(وهو)الأثرخادمأعطىوكذلك،فقبله

وغيرها.الأوساخمنالعساكراثاروغسل،بهالناساستشفىجيدمطواليومهذافيووقع

.النحاسبنالدينشهابعنهاوعزل،الخزانةنظرإليهفوضوقدالوزيرتوديعمنتوبةالتقيوعاد

يومفيجماعةبنالدينبدرالقاضيعنعوضاالجوانية)3(بالناصريةالدينناصرالشيخودرس

.المحرممنيوماخرالأربعاء

بابفغلق،وتشويشوخلف،العساكر)6(بينتخبيطبوقوعبينهمفيماالناستحدثاليومهذاوفي

النائبوتهيأ،الخوخةباب)8(منإليهاالدينشهابالصاحبودخل،)7(المدينةيليالذيالقلعة

السلطانوصلالعصروقتكانفلما،)9(هنالكوقوفاالنصربابعلىالجيشمنطائفةوركبوالأمراء

الأمراءإليهفجاء(القلعةفدخل)،مماليكهمنستةأوأنفسخمسةفي1()0القلعةإلىكتبغاالعادلالملك

وحدها.بعن(1)

وهامش(13و49/)الأعشىصبح-معربةفارسية-الصغارالطبول:والكوسات،الكوساتوضربت:ب)2(

.(844/)الزاهرةالنجوم

ثانيالثلاثاءبكرة:أوفي.فاجتازالثلاثاءيومبكرةالمنصورةبالعساكركتبغاالعادلالملكالسلطانوخرج:ب)3(

.المحرمعشر

.والأعيانالقضاةوخرج:ب(4)

.(1/146)الدارسفيوالخبر.تحريفوهو؟البرانيةالناصرية:ب(5)

العسكر.:ب()6

المدينة.منالذي:ب)7(

-..الخوخةناحيةمن:ط)8(

وحدها.بعن)9(

أنفس.خمسةفيدمشقإلى(01)
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وأمر،عليهموخلع،(فحلفوا)1ثانيةللأمراءالحلفوجددوا،الحنفيالدينوحسامجماعةابنوأحضر

الخلفوكان،الأيامهذهبالقلعةالعادلوأقام،وحواصلهلاجينالدينحسامالأميرنوابعلىبالاحتياط

قدكانلاجينالدينحسامالأميرأنوذلك،المحرممن)2(الثامنالإثنينيومفحمةبواديبينهموقعالذي

دمشقمنخرجواحينالعادلعلىوأشار،منهموتوثق،العادلعلىالباطنفيالأمراءمنجماعةواطأ

(وفاتهم)إن(العادل)بهيتقوىالمالمنشيءبدمشقيبقىلئلاوذلك،الخزانةمعهيستصحبأن

بالمكانكانوافلما،الغدرمنعليهعزم)4(ماعلىالطريقفي(هو)لهقوةويكون،)3(دمشقإلىرجع

يديهبينمنالخزانةوأخذ،العادليينالأزرقوبكتوتبتخاص)5(الدينسيفالأميرلاجينقتلالمذكور

فدخلها)6(جريدةوساقالدهليزفيخرجبذلكالعادلسمعفلما،المصريةالدياروقصدوا،والعسكر

القلعةالحنفيالدينشهابولزم،وغيرهغلبكالدينكزينمماليكهبعض(إليه)وتراجع،ذكرناكما

المملكة.لتدبير

صفر،مستهلالخميسيومبكرةالبرانيةبالشاميةالشريشيبن،)7(الدينكمالالشيخاودرس

،المكوسمنكثيراوأطلق،منها)8(يخرجلاالقلعةالسلطانولزم،الأيامهذهفيكثيرةأموزوتقلبت

وتفاقمالحالواشتد،مئتينالغرارة)9(فبلغتجداالسعروغلا،الناسعلىوقرئتتواقيعبذلكوكتب

.راجعونإليهوإناللهفإنا،الأمر

(السلحدار)11لاجينالمنصورالملكسلطنة1(ذكر)0

اتفقوقد،عظيمةأبهةفيدخلهاالمصريةالديارإلىبالجيوشوذهبالخزانةاستاقلماأنهوذلك

صفر،عاشرالجمعةيومالملكسريرعلىوجلس،عليهموملكوهوبايعوهالكبارالأمراءجمهورمعه

)1(ب

)2(ب

)3(ب

)4(ب

)5(ط

)6(ب

)7(عن

)8(ب

)9(ب

)15(عن

)11(ب

عليهم.فخلعلهفحلفواثانيةالأمراءتحليفوتجددالحنفي:

.والعشرونالتاسع:

إليها.رجعإنيتقوى:

.الغدرمنعليهعزمقدماعلىالطريقفيلهقوةويكون:

.(1/182)الشافيالدليلفيلماموافقأثبتهوما،تحريف؟بيحاص:

دمشق.إلىبجريدةوساق:

وحدها.ب

منها.يريملا:

وبلغت.:

وحدها.أ

.السلحداري:
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المنصور،بالملكولقب،والخليلوبالقدس،المنابرعلىلهوخطب،البلدوزينت،البشائربمصرودقت

التجريدةوقدمت،دمشقأمراءمنطائفةإليهوذهبت،وصفدونابلس(بالكرك)1البشائرلهدقتوكذلك

،)3(الحصىبميداننزلوابلالبلديدخلوافلمكجكن)2(الدينسيفالأميرصحبةالرحبةجهةمن

طائفة،بعدطائفةالأمراءإليهوركب،مصرصاحبلاجينأالمنصوروطاعةالعادلمخالفةوأظهروا)4(

قالأمرهانحلالرأىفلما،(جدا)العادلأمر)6(وضعفالمنصورأمرتقوى،،)5(فوجبعدوفوجا

)8(القلعةمنمكانأيفيأجلسوأنا،مطيعلهسامعوأنا،واحدشيءوهوأناخشداشي)7(هو:للأمراء

وعلىالقلعةعلى)9(بالاحتياطبالأمربالمكاتباتالبريديةوجاءت.يقولماوتنظرواتكاتبوهحتى،أراد

بابسوىالبلدوأبواب،مغلقةالقلعةوأبواب،مختلفةألوانذات(01)وأقوالهرجفيالناسوبقيالعادل

بعضهم،فمات1(بالخنددتى)1منهمطائفةسقطتحتىازدحمواقدالقلعةحولوالعامة،الخوخةإلاالنصر

ودعاالعصربعدبذلكالبشائرودقت،لاجينالمنصورالملكباسمأعلنوقدالسبتعشيةالناسوأمسى

منالمفثتؤقالمفكفلكاللهصقل!الو:تعالىقولهوتلوا،دمشقبجامعالأحدليلةسحرفيالمؤذنونله

.،26:انصالأ!ووويرشئءصعكإظثا!حربيدكتشدمنوتذلتشامنوتحزلمحشامضنافمتربروت!خلتشا

للمنصورفحلفواالسعادةبدارالعادليغرلووفيهموالأمراءالقضاةفاجتمعالأحديومالناسوأصبح

زينوأخوهالدينشهابالصاحبواختفى،دكاكينهمالناسيفتحوأن،البلدفيبذلكونودي،لاجين

وكذلك.عادتهعلىفباشرهاالدينزينظهرثم،البلدحسبةالنشابيابنالواليفعمل،المحتسبالدين

السلطانيعلمانالمصريةالديارإلى)12(جاغانوالأميرغرلوالبلدنائبوسافر،الدينشهابأخوهظهر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.(3265/)الكامنةالدررفي؟كجكن

.بالكركالبشائردقتوكذلك:بوفي،بالكركوكذلك:أ

الحصن.بميدان:ط

لاجين.المنصورمملكةوأظهروا:ب

.أفيبينهاماليس

فضعف.:وأط

المماليكعصراصطلاحفي-والخشداشيةالخدمةفيالزميلأي(خوجاتاش)الفارسياللفظمعربوهوخشداش

الزاهرةالنجومهامش.القديمةالزمالةرابطةبينهمفبقيتواحدسيدعندمماليكنشؤواالذينالأمراء:-بمصر

(/701).

.تكاتبوهحتىقلعةكانمكانأيمن:ب

.العادلالملكوعلىالقلعةعلىالاحتياطبأمر:ب

الخوخة.وإنماأيضأالقلعةوبابالنصربابسوىمغلقةالقلعةوأبوابمختلفةوأقوال:ب

.فماتالخندقفيطائفةمنهمسقطحتى:ب

.(51/696)الإسلامتاريخفيالذهبيوخطأمنهناوما،جاعان:ب
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صفر،عاشرالجمعةيوم)1(السريرعلىجلسأنهالسلطانكتابوجاء،بهرسمماعلىالتحليفبوقوع

وأنه،امشاةأيديهبينوالأمراءالخليفيةالخلعةوعليه،المملكةأبهةفيعشرةسادسفيالقاهرةوشق

يومأولبدمشقلاجينللمنصوروخطب،المنصوريسنقرالدينشمس)3(الأميربمصراستناب)2(قد

أمراءمنوجماعةواسندمر،وكجكنالأعسرالدينوشمسالقضاةالمقصورةوحضر،الأولربيع

إلىالمالكيالدينوجمالالحنفيالدينوحسامالقزوينيالدينإمامالقاضيوتوجه،دمشق

من)د(جاغانالدينوسيف،السلطاندار)4(أستاذالدينحسامالأميروقدم،مطلوبينالديارالمصرية

جماعةابنالدينبدرالقاضيومعهم)7(القلعةالعادلعلىودخلواثانيةالأمراء)6(فحلفتالسلطانجهة

أنهمبايعتهفي)8(بالتركيلهوذكروا،بالتركيالكلامبينهمطالبعدمامؤكدةأيمانافحلفوهوكجكن

بالوزارةالمراسيموجاءت،صرخدقلعةعلىاليمينبعدالتعيينفوقع،كانبلدأيالبلدانمنراض

الرومي(الأرمني)يوسفالدينلأمينوبالحسبة،الحنفيالدينشهابوعزل،توبةالدينلتقي

قبجقالدينسيفالأميرودخل،)9(الحنفيالدينزينعنعوضا،الأيكيالدينشمسصاحب

السعادةبدار)01(ونزل،الأولربيعمنعشرالسادسالسبتبكرةدمشقإلىالشامنيابةعلىالمنصوري

إلىالجمعةيوموحضر،لتلقيهبكمالهالجيشخرجوقد،العادليغرلو)11(الدينسيفعنعوضا

والأملاكالأوقافمنالضماناتبإبطال)12(حساميسلطانيكتابالجمعةبعدوقرئبهافصلىالمقصورة

البلدفيونودي،الإنشاءديوانصاحباللهفضلبنالدينمحييالقاضيقرأه،أصحابها)13(رضىبغير

وأربابوالمقدمينالأمراءعلىوخلع،العدلدارإلىالثلاثاءيومفليأتمظلمةلهمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

أ،

سنة

أ:

ط

أ:

الجمعة.يومفي:

المصرية.بالدياراستنابقد:

وتوفي696سنةالوزارةلاجينولاه.الأعسراللهعبدبنسنقرالدينشمسوهو.تحريف؟الدينسيف:وط

.(2177/)الكامنةوالدرر(8278/)الزاهرةوالنجوم(1/327)الشافيالدليل9070

.داراستاد:بوفي،استادار

مصحف.،"جاعان":ط،

.بعنهناومامفضولةلغةوهي.الأمراءفحلفوا:وط

القلعة.إلىالعادلعلىودخلوا:

.كانبلدأيالبلدانعنيعينهبماراضأنهحلفهفيوذكر:

ودخل.وزيراكانالذيالدينشهابأخوالحنفي:

.دارنزلوا:

غرلو.عنعوضاالأولربيع

حسامي.سلطانكتابالجمعةبعدقرأ:

أصحابها.رضىبغيروالأوقافالأملاكمنالضمانات
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للخطابة.والأخرىللقضاءواحدةخلعتينجماعةابنعلىوخلع،والكتبةالقضاةمنالمناصب

بالشامالقضاء)1(القزوينيالدينإمامبولايةفأخبرالبريدوصلالاخرةجمادىشهرفيكانولما

إمامبيدكانتالتيالقيمريةوتدريس،الخطابةعلىجماعةابنوإبقاء،جماعةبنالدينبدرعنعوضا

رجب،ثانيالخميسيومبالقيمريةفدرس،لهوإكراماحتراموفيهبذلكالسلطانكتابوجاء،الدين

بينوحكمبالعادليةفجلسرجبمنالثامنالأربعاءيومالظهرصلاةعقيبدمشقإلى)2(الدينإمامودخل

الطويل(منأ:أولهافييقوللبعضهمقصيدةمنها)4(،بقصائدالشعراءوامتدحه)3(الناس

بالبشرىتفترالشامثغورفأضحتيسراعسرهابعدمنالأيامتبدلت

المالكيةقضاةقاضي،الزواويالدينجمالالقاضيومعهالسلطانخلعةعليهدخولهحالوكان

حسنهوما)ورياضتهأخلاقهحسنمنوذكر،السفرفيالدينإمامسيرةشكرتوقد،أيضاخلعةوعليه

جلالأخيه)5(بولايةالدرسبعد(عليه)وأشهد،رجبمنتصفالأربعاءبكرةبالعادليةودرس،(جميل

يومتقليدهوقرئيهنئونهالناسوجاء،الخلعة)6(وعليهالصغيرالديوانفيوجلس،الحكمنيابةالدين

.الفزاريالدينشرفقرأه،القضاةوبقيةالسلطنةنائببحضرة)7(الصلاةبعدالكماليبالشباكالجمعة

،والوزارةالدواوينشذالمصريةبالديارتولىالأعسرالدينشمسبأنالخبروصلشعبانوفي

بنالدينزينعنعوضاالشيرجيبنالدينفخربدمشقالدواويننظروباشر،جميعاالمنصبينوباشر

زينالشيخإلىالبرانيةالشاميةوأعيدت،هلالبنالدينبأمينأقل)8(أوبشهرقليلبعدعزلثم،صصرى

رمضانشهرفيفيهاودرس1،بالقاهرةالشريشيبنالدينكمالغيبةبسببالناصريةمعالفارقيالدين

.()9(العصربعدإثنينيوم

المصريةالديارنائبالمنصوريقراسنقرالدينشمسالأمير(1)0أمسكالقعدةذيمنعشرالرابعوفي

الخطابةعلىجماعةبنالدينبدرعنعوضأبالشامالقضاةقضاءالقزوينيالدينإمامالقاضيبتوليةفأخبر:ب)1(

تدريس.إليهوأضيف

دمشق.إلىالدينإمامالقضاةقاضيودخل:ب2()

.الخصومبين:ب)3(

.قصيدةمنهاالشعراءوامتدحه:ب،أ()4

أخيه.بتولية:ب،أ(د)

لتهنئته.الناسوجاءخلعةأجودوالبسهوحكمالصغير:ب)6(

الكمالى-بالشباكالصلاةبعدالجمعةيوم:ب)7(

أزيد.أوبشهرقليلبعدعزلثم:ب)8(

وحدها.:بعن()9

مسك.:ب،أ(01)
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نيابةالسلطانوولى،والشامبمصروأموالهمحواصلهمعلىواحتيط،معهالأمراءمنوجماعةهو)1(لاجين

وبايعوهأعانوهقدكانواالذينهممسكهمالذينالأمراءوهؤلاء)،الحساميمنكوتمرالدينسيفللأميرمصر

عوضاالناصريةبتدريستوقيعومعهالمصريةالديارمنالشريشيالدينكمالالشيخوقدم،(كتبغاالعادلعلى

وشادمصروزيرالأعسرسنقرالدينشمسالأميروأمسك،عرفةيومالسبتيومفيهاودرسالبرانيةالشاميةعن

أيضا.والشامبمصروحواصلهأموالهعلىواحتيط،الحجةذيمنوالعشرينالثالثالسبتيوم)2(الدواوين

راكبامنهموجدومن،بغلاولافرساالذمةأهلمنأحديركبلاأنالحجةذيفيبمصرونودي

.منه)3(أخذذلك

قبلها.التيفيذكرهالمتقدمالمظفرالملكبنداود)4(الدينهزبرالمؤيدالملكالسلطاناليمنملك:وفيها

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الحنبلي!المقدسيعوضبناللهعبدبنعمرالدينعزبمصر)5(الحنابلةقضاةقاضي

صفرفيتوفي،)6"وحكمهسيرتهفيمشكوراوكان،بمصروحكمالمذهبفيوبرعالحديثسمع

الحرانينصربناللهعبدبنمحمدبنيحيىبن)7(الغنيعبدالدينشرفبعدهوتولى،بالمقطمودفن

مصر.بديار

بنأحمدبنمزروعبنمحمدبنالسلامعبدمحمدأبوالدينعفيف)8(القدوةالحافظالإمامالشيخ

الحنبلي.المصريعزاز

لاجين.الدينحسامالمنصورالملكالمصرية:ب(1)

دواوينها.وشادالمصريةالدياروزير:ب2()

منه.أخذكذلكمنهموجدومن:ب)3(

(384)الجزريابنتاريخوفي،الدينعزيز:(1/792)الشافيالدليلوفي،الدينزينهوالمؤيدالملك:أ(4)

(9253/)الزاهرةوالنجوم(1428/)الوفياتفواتفيصحيحااسمهوورد.تحريفذلكوكل،الدينهزير

.172سنةجميعاالمصادرهذهفيووفاته(299/)الكامنةوالدرر

منالمنتقىوالإشارة(192)الأعلامبوفياتالإعلام(15/843)الإسلامتاريخفي-المقدسيالدينعز-ترجمة()5

بالوفياتوالوافي(25)العبرمنمستدركونص(4/1481)الحفاظوتذكرة(383)الإسلامتاريخ

والمقصد(1/894)الشافيوالدليل(8111/)الزاهرةوالنجوم(2335/)الحنابلةطبقاتوذيل(22918/)

.(2191/و)(1/048)المحاضرةوحسن(2103/)الأرشد

.بعدهوحكمالمقطمبسفحودفنصفرفيتوفيالسيرةمشكوروكان:ب()6

.(1/142)الشافيالدليل.التاليالجزءمن907سنةوفياتفيترجمتهوسترد،تحريفوهو،اللهعبد:ب)7(

رجبابنوذيل(192)الأعلامبوفياتوالإعلام(15/084)الإسلامتاريخفي-مزروعبنالسلامعبد-ترجمة)8(

.(76!-7076/)الذهبوشذرات(91!-2091/)الأرشدوالمقصد(5942/)الثمينوالعقد(2334/)
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الحديثوسمع،وستمئةوعشرينخمسسنةولد)1(،صفرأواخرفيالنبويةبالمدينةتوفي

بجامععليهوصلي،متواليةحجةأربعينفيهاوحج،سنةخمسينالنبويةبالمدينةوجاور،الكثير)2(

)3(
الله.رحمهالغائبصلاةدمشق

الاخرربيععشرثالثالجمعةيومحورانمنبسربقريةتوفيالحريريعليالشيخبنشيثالشيخ

فيه.الأكبر)4(حسنأخيهملتعزيةهناكإلىدمشقمنوالفقراءحسنأخوهوتوتجه

نقيب،الدمشقيثم،المصريضرغامبنكثيربنالواحد)5(عبدالدينجمالالمقرئالصا!حالشيخ

والغزالية.الكبير)6(السبع

ودفنالأمويبالجامععليهوصليرجبأواخرفيتوفي،الحديثوسمعالسخاويعلىقرأقدكان

.رسلانالشيخقبةمنبالقرب

البغداديجعفربنعليبنمحمدبنأحمدالعباسأبوالدينسيفالكبيرالصدرأالسامريةواقف

)7(السامري

بهاودفن،بهايسكنالتيدارهوكانت،بدمشقالكروسيةجانبإلىالتي()8(السامريةواقف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

سنة.فيمولدهكانوقد:ب

الكثير.وصنف:بوفي،الكثيروسمع:أ

بدمشق.عليهوصلي:ط،أ

أخيهملتعزيةهنالكإلىوالفقراءدمشقمنحسنأخوهتوجهالاخرربيععشرثالثالجمعةيومتوفيبقرية:ب

منه.الاكبر

النهايةوغاية(1426/)الذهبيشيوخومعجم،(15841/)الإسلامتاريخفي-كثيربنالواحدعبد-ترجمة

هـ.096سنةووفاتهمحمدأبوكنيتهوفيه(1477/)

.(2393/)الدارس

بالوفياتوالوافي(15835/)الإسلاموتاريخ(386-385)الجزريابنتاريخفي-السامري-ترجمة

.(1/81)الشافيوالدليل(73-1/72)والدارس(041-1/134)بالوفياتوالوافي(866/)

إليهاوينسبالدجلةعلىبلدةرأىمنسرإلىنسبةمشددةالراءوكسرالميمبفتح:السامري.السرمري:ب،أ

مئذنةمحلةمنبالقربالسامريةالحديثودار،(44)الأطلالومنادمة(1/72)الدارس.السرمريعليأيضا

.(41)الدارسمختصر.الدسوقيبزقادتىبدمشقالشحم

الشردتىجهةمنالبزوريةسودتىوراءالذيالزقادتىمقابلوهوالسلميبزقادتىالآنمشهورالزقادتىهذا:بدرانابنوقال

تشيرجدارأساسفيأحجارسوىمنهايبقولمأطلالهاواندرستأثرهافانمحىللسكندوراالانصارتوقد

.(44)الأطلالمنادمة.إليها
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تعرفقديماوكانت،مدةالداربهذهبهاوأقامدمشقإلىانتقلقد)1(وكان،وخانقاهحديثدارووقفها

عندمعظماالأخلاقحسنالأموالكثيرالسامريوكان،كلهامنحوتةحجارةمنبناها،قوامابنبدار

بدارهاشعبانعشرثامنالإثنينيوم)2(توفي،فائقةومبتكراترائقةأشعارله،المعاشرةجميل،الدولة

حظوةلهببغدادكانوقد،()3(اللهرحمهبهافدفندارهإلىأعيدثمالأمويبالجامعالعصرعليهوصلي

أيامفيدمشققدمثم،سنيةسوداءخلعةعليهوخلع)4(المستعصموامتدح،العلقميابنالوزيرعند

بابابسببهاعليهمفتحأرجوزةفيهمفصنفالدولةأهلفيهفسعىأيضاعندهفحظيحلبصاحبالناصر

فيقصيدةوله،أغراضهمإلىبهوتوسلواجدافعظموه،دينارألفبعشرين)6(الملكفصادرهم)5(

.شعرهمنشيئاالدمياطيالحافظعنهكتبوقد،!ي!النبيمدح)7(

بنالواحدعبدبنمحمدبنإسماعيلالفداءأبوالديننفيسالرئيسبالرصيفالتيالنفيسية)8(واقف

الدمشقي.ثمالحرانيصدقةبنعليبن)9(سلامةبنإسماعيل

سنةولد،المالمنثروةذاوكان،وقتفيالأيتامنظروولي،بدمشق)01(القيمةشهودأحدكان

الرابعالظهربعدالسبتيوم)11(توفي،حديثداردارهووقفالحديثوسمع،وستمئةوعشرينثمان

.بالأموي)12(عليهصليمابعدالأحديومبكرةقاسيونبسفحودفن،القعدةذيمن

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

.نكاوقد:ب،أ

وفاته.وكانتفائقةومبتكراترائقةأشعارلهالمعاشرةجميلوله:ب

وحدها.:بعن

هـترجمته656سنةفيبغدادفيهولاكوقتلهعباسيخليفةآخرهووالمستعصم،تحريفوهو؟المعتصم:ط،أ

.الجزءهذافيالسنةتلكوفياتفيقتلهوكيفية

.مصادرةباب:أ

الناصر.الملك:ب

ع!ي!.اللهرسولفيهايمتدحقصيدة:ب

الشافيوالدليل(9212/)بالوفياتوالوافي(24)العبرعلىمستدركنصفي-صدقةبنالنفيس-ترجمة

.(16)الأطلالومنادمة(7975/)الذهبوشذرات(1/511)والدارس(1/013)

يعسرموضعهماوبيانللسكنىدورافصاراغيرهمافيوأدخلادرساالبيمارستانمعالمدرسةهذه:بدرانابنقال

المدرسةكانتوفيهالإقيمبزقاقواتصلسوقافصارالقيشانيحماملهيقالحمامبجانبهاوكان.الآنجدا

.(06)الأطلالومنادمة(02)ومختصره(411)الدارس.المذكورة

.ومصادره،وبأعنهناوما،سلامة:ط

خطأ.،القسمة:بدرانابنعند

السبت.يوموفاتهوكانت:ب

الله.رحمهبالجامع:ب
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الدين.بنجميلقبالدمشقي(بالساروب)1المعروفالحسن(عليأأبوالشيخ

بحاله.أعلمواللهوغيرهاالحروفعلمفيوأشياءكراماتلهوذكر،فأطنب)2(الجزريترجمه

الذيهوهذانوروزكان،يديهعلىإسلامهكانالذينوروزالأميرقازانقتل:وفيهانوروز)3(

منهواستمالوهعليهقازانخاطرشوشواالتترفإن،التترأكثرمعهوأسلمفأسلم)4(للإسلامودعاهاستسلمه

عندالتترأمراءخيارمنهذانوروزوكان،إليهينسبمنجميعوقتلقتلهحتىبهيزلفلم،)5(وعنه

يديهعلىأسلمولقد،عنهوعفااللهرحمهوتطوعاته)6(وأذكارهإسلامهفيوصدقعبادةذاوكان،قازان

القرانوقرؤواوالجماعاتالجمعوحضرواوالهياكلالسبحواتخذوا،اللهإلايعلمهملاكثيرخلقمنهم

أعلم.والله

وثلدتهئةوتلثلميرسبحلللنةخلت5ث!

لاجينالدينحسامالمنصورالملكالبلادوسلطانالعباسأبواللهبأمرالحاكموالخليفةاستهلت

قبجق.دمشقونائبمنكوتمرمصر)7(ونائب

.الرازيالدينحسامالحنفيةوقاضيالقزوينيالدينإمامالشافعيةوقاضي

بالخلعةوركب،بدمشقأبيهمكانالقضاءالدينحسامبنالدينجلال)8(تولىصفرعاشروفي

.الرازيالدينجمالالمالكيةوقاضي.القضاةقاضيالإسجالاتفيوكتبالناسوهناهوالطرحة

بنالدينبدرالبلدوخطيب.المقدسيعمرأبيالشيخبنحمزةبنسليمانالدينتقيالحنابلةوقاضي

جماعة

وولاهلاجينالسلطانعندفأقام،)9(المصريةالديارإلىالرازيالدينحسامالقضاةأقاضيوطلب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.وترلسابا:ب

.(387)الجزريابنتاريخمنالمختارفيلماموافقأثبتوما،تحريفوهو؟الحريري:ط،أ

الشافيوالدليل(15/847)الإسلاموتاريخ،نورود:(4/18)الفداءأبيمختصرفي-نوروز-ترجمة

(/2762).

.الإسلامإلى:أ

.يزلفلممنهواستمالوهعليهخاطرهشوشوابهوأفلحالإسلامإلىدعاهكانالذي:ب

الجيد.وفصدهوتطوعهوأذكارهإسلامهفيوصدقعبادةعنده:ب

.(2533/)الشافىالدليلفيوالخبر،قفجقالدينسيفوبدمشقمنكوتمربمصرونائبه:ب

صفر.عاشرفيبدمشقمكانهالدينجلالابنهوليثم:ب

وحدها.بعن
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)2(قضاةقاضيبدمشقولدهواستقر،السروجيالدينشمسعنعوضا)1(للحنفيةمصرقضاةقضاء

علىالخبروجاء،والشبليةالقصاعينمدرسةوترك،والمقدميةالخاتونيةأبيهبمدرستيودرس،الحنفية

)3(
عنسقطفإنه،البلدوزينتالبشائرفدمت،وقعهاكانالتيالوقعةمنالسلطانبعافيةالبريدي

.)4(
البسيط،منأ:الشاعرقالكمافكان،بالكرةيلعبوهو!رسه

الفرسكلههذايحملوليسومعرفةوإحسانابطشاحويت

هائلا.يوماوكانالعتبةوباسالتقليدفقرأ)6(،السلطنةلنائبوخلعةتقليد)5(يديهعلىوجاء

الشافعيالدينإمامعندهوحضرسليمانالدينتقيالقضاةقاضيابنالدينعزبالجوزيةدرسالأولربيعوفي

ذلك.في،لهأبماذنهأبيهعننيابةوحكمجلسالتدريسوبعد،الفضلاءمنوجماعةالدينجلالوأخوه

ثم،أياما!8(بمصرالحكموتركالعيددقيقبنالدينتقيالقضاةقاضيغضب)7(الأولربيعوفي

المحب.ولدهيستنيبلاأنعليهوشرطواوعاداسترضي

القاضيمدرسهافيهاوخطبالمعظميةبالمدرسةالجمعةأقيمتالاخرربيععاشرالجمعةيوموفي

الحنفي.العز)9(بنالدينشمس

وأرسل،مصربديارأموالهعلىواحتيط)01(بيسريالدينبدرعلىالقبضالحينهذافيواشتهر

الخبروجاء،ومنهاللهبحمد)12(ففتحهحمدونتلإلىالدويداري)11(الدينعلمصحبةبجريدةالسلطان

وكان،الظهربهاوأذنالخليليةبه)15(وخربت،)14(رمضانمنعشر)13(الثانيفيدمشقإلىبذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

أ:

أ،

بعد

أ،

مصر.قضاةقضاء:طوفي،المصريةبالديارالقضاةقاضيولاه:

الحنفية.قضاءقاضي:أوفي.الشامفيالقضاءالدينجلالولده:

البريد.معالخبروجاء:

فرسه.عنسقوطهوكان:

تقليد.وجاء:بوفي،تقليديديهعلىوجاء

خطأ.؟فقرئ:ب

الآخر.ربيعوفي:

.وشرطوعاداسترضيثمأياماالحكموتركالمصريةبالديار:

.(1/586)الدارسفيوالخبر.تحريفوهو؟المعز:

.والشاممصربديارأموالهعلىواحتيطالمصريةالدياربيسري:

.الدواداري

ففتحت.:ب

عشر.ثانيفي:

.رمضانسابعالأربعاءيومأحدهاوكانالبشائرفدقت:بفيها

ضربت.:ب
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قلعةإلىالجيشانتقلثم،أ(البشائرفدقت،بعدهامرعشفتحتثم،رمضانسابعالأربعاءيومأخذها

،فخذهفيزيار)4(أصابهطقصبا)3(سنجرالدينعلمالأميرمنهمالجيشمنجماعةفأصيبحموص)2(

رجله.فيحجرالدويداريالدينعلمالأميروأصاب

وحرض،الجهادفيميعاداتيميةبنالدينتقيالشيخعملشوالعشر)3(سابعالجمعةيومكانولما

.(جليلا!حافلأميعاداوكان،المجاهدينأجورفيوبالغفيه

بلادمنبيبرسالظاهر)7(الملكالسلطانبنخضرالديننجمالمسعودالملكعادالشهرهذاوفي

بالموكبالسلطانوتلقاه،المنصوربنالأشرفزمنمنهناكمكثأنبعد8(مصزديارإلىالأشكري

وعظمه.()9أكرمهو

اللهبأمر)01(الحاكمالخليفةفيهموكانالمصريينمعالسنةهذهفي(الظاهربن)خضرالأميروحج

العباسي.

المنكوتمريةوهيبمصر)11(السلطنةنائبأنشأهاالتيبالمدرسةالمدرسونجلسشوالشهروفي

.القنطرةبابداخل

سيس.بلادمنونجمحميمصقلعتيأخذلأجلالبشائردقت:وفيها

)12(
ثلاثةنحو(وهي)13،لأصحابهممدداسيسبلاد!اصدينمصربلادمنالجريدةوصلت:و!يها

مقاتل.الاف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

أيضأ.البشائرفضربتوعشرأواخرهفيأخذتثمالحمدودلهيومئذالظهر:ب

حمص.قلعة:أ

فليصحح.صنبغاإلىالجزريابنتاريخفيحرفوقد(1/532)الشافيالدليلفيالخبر

.(زور)موسلقاا.حبل-ككتاب-زيار

من.ثا:ب

جليلأ.وميعادامشهوداوقتاوكانالمجاهدينإمداءفيوبالغ:ب

الظاهر.بنخضربنالمسعود:طوفي.الظاهرالملكبنخضرالمسعودالملك:أ

.الأشرفأياممنهناكوكانالمصريةالديارإلى:ب

وعظمه.واحترمه:ب

الله.بأمرالحاكمالمؤمنينأميرفيهموكان:ب

القعدةذيثالثالثلاثاءيومعصرالبشائرودقتالقنطرةبابداخلالمنكوتمريةوهيمنكودمرالمصريةبالديار:ب

.أفيكذاالقلعتينواسم.ونجيمةحميصقلعتيلأخذ

وفيه.:ب

وهم.:ب
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منوجماعةهوالشامنائبكانالذيالحمويأيبكالدينعزالأميرأمسكالحجةذيمنتصفوفي

.الأمراءمنوأصحابهأهله

وأما،الإنسانركبةإلىيصللاالأماكن(بعض)فيثورابقيحتىجدابدمشقالمياهقلت:وفيها

فإنهمصرنيلوأما.بالبلدالثلجسعروغلا،جسرينجسرإلىيصلولاماء)1(مسكةفيهيبقلمفإنهبردى

.)2(والكثرةالزيادةغايةفيكان

بم:الأعيانمن)فيهاتوفيوممن

وللناس،الطائفةكبارمنوكان،بسربقريةالأولربيعفي)4(الحريريعليالشيخبنحسن)3(الشيخ

وستمئة.وعشرينإحدىسنةولد)5(،معاشرتهوجودةأخلاقهلحسنميلإليه

التنوخيالزهرأبيبنالرجاءأبيبنعثمانبنأحمدالعباسأبو)6(الدينشهابالكبيرالصدر

.()7(الدينأشمسالوزيرأخو،السلعوسبابنالمعروف

جمادىفي)8(بدارهتوفي،والبرالصدقةكثير،اللهعبادخيارمنوكان،الكثيروسمعالحديثقرأ

وقتفيوليوقد،هشامابنبمسجدعزاؤهوعمل،الصغيرببابودفنبالجامععليهوصلي،الأولى

عليهكانماإلىعادثم،أخيهوزارةأيامعريضةعظيمةوجاهةلهوحصل،سيرتهوشكرتالجامعنظر

غفير.وجمالناسمنكثيرخلقجنازتهوشهد،توفيحتىذلكقبل

بالأيكي.المعروف،الفارسيمحمدبنبكرأبيبنمحمد(01الأيكي))9(الدينشمسالشيخ

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

سليه.:بوفي،مسكبة:أ

غاية.فيالسنةهذهفيكان:بوفي،غايةفيفكان:أ

.(بشار)(51/485)الإسلاموتاريخ(باريس99الورقة2/)الجزريابنتاريخفيترجمته

الشيخ.منفيهاتوفي:أ

.إحدىسنةمولدهوكانفعاشره:ب

الجزريابنتاريخفيوترجمته:بشارقال،196سنةوفياتفيعثمانبنمحمدالوزبرأخيهترجمةتقدمت

.(51/852)الإسلاموتاريخ(باريس001-99الورقة2/)

وحدها.بعن

.دارهفي:ب

(34)العبرمنمستدركنصالأيجي:وفيه(8آ155/)الإسلامتاريخفي-الأيكيالدينشمس-ترجمة

المحاضرةوحسن(اآ2/8)والدارس(الأيجي)(8131/)الزاهرةوالنجوم(1158/)الإسنويوطبقات

.(7آ77/)الذهبوشذرات(1/435)

الدين.شمسالشيخالأيكي:ب
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والمنطق،الأصلينعلمفيسيمالا،)1(المعضلاتالميسرين،للمشكلاتالحلالينا!لاءأحد

بقريةتوفي،ذلكقبلالغزالية)2(مدرسوأقام،بمصرالشيوخمشيخةوقتفيباشر،الأوائلوعلم

قاضيمنهم،جنازتهفيالناسومشىالمزةبجامععليهصليبعدماالسبتيومودفن،جمعةيومالمزة

شملةالشيخجانبإلىالصوفيةبمقابرودفنرمضانمنالرابعفيوذلك،القزوينيالدينإمامالقضاة

العلماءمنكثيرنفوسفيمعظماوكان،كثير)3(خلقجنازتهوحضر،السميساطيةبخانقاهعزاؤهوعمل

وغيرهم.

الحنفي.)5(البصراويعطاءبناللههبةبنعقبةبنأحمدبنإبراهيم)4(عقبةابنالصدر

قضاءفيهبتوقيعفجاءمصرإلىوفاتهقبلسافرثم،حلبقضاءوقتفيوولي،وأعاددرس

يشيب)سنةوثمانونسبعوله،السنةهذهمنرمضانفيبهاتوفيبدمشقاجتازفلما،حلب(قضاة)

.()6(الأملوطولالحرصخصلتانفيهوتشبالمرء

الدينشهابالشيخالحنبليالمقدسينعمةبنالمنعمعبدبنالرحمنعبدبنأحمدالعابر)7(الشهاب

الرؤيا.عابر

فيهتصنيفوله،الطولىاليدفيهوله،المناماتتفسيرفيعجباوكان.الحديثوروىالكثيرسمع

القعدةذياخرفيوتوفي،وستمئةوعشرينثمانسنةولد.والعجائبالغرائبمنعنهيؤثركالذيليس

الله.رحمهحافلةجنازتهوكانتالصغيرببابودفنالسنةهذهمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.المعضلاتمفسرينالمشكلاتحالين:ب

.مدرسمدةوأقاممصربدار:ب

معظما.وكانكثيرخلقوحضر:بوفي،معظماوكانالسميساطية:أ

بالوفياتوالوافي(03)العبرعلىمستدركنص(15852/)الإسلامتاريخفي-عقبةابنالصدر-ترجمة

والدارس(15/)الشافيوالدليل(8131/)الزاهرةوالنجوم(68-167/)المضيةوالجواهر(5131/)

.(765-7764/)الذهبوشذرات(1/125)

.(بشار)906سنةبهاولدأنهالذهبيذكرفقد،بصرىإلىمنسوب

العمر"وطول،المالحب:اثنتانمعهويكبر،آدمابنيكبر"بلفظ(4621)رقمصحيحهفيالبخاريرواه

والحرص،المالعلىالحرص:اثنتانمنهوتشب،آدمابنيهرم"بلفظ(2724/)(4701)رقممسلمورواه

بلفظهريرةأبيحديثمن(4601)رقممسلمأيضاورواهعنهاللهرضيأنسحديثمنكلاهما"العمرعلى

انظرالمؤلفذكرهالذيباللفظبعضهمورواه"المالوحب،الحياةطول:اثنتينحبعلىشابالشيخقلب"

.(1986)رقم"الاعتدالميزان"

علىمستدركونص(192)الأعلامبوفياتوالإعلام(15085/)الإسلامتاريخفي-العابرالشهاب-ترجمة

-186/)الوفياتوفوات(748/)بالوفياتوالوافي(383)الإسلامتاريخمنالمنتقىوالإشارة(03)العبر

.(7764/)الذهبوشذرات(8131/)الزاهرةوالنجوم(2336/)رجبابنوذيل(88
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مملوكهبمصرونائبهلاجينالمنصورالملكالبلادوسلطان،العباسيالحاكموالخليفةاستهلتا

،الرازيالدينحساموالحنفي،العيددقيقبنالدينتقيالشيخالشافعيةوقاضي،منكوتمرالدينسيف

همالشاموقضاة،المنصوريقبجق)1(الدينسيفالشامونائب.(تقدمكماوالحنبلي)والمالكي

.()3(جماعةبنالدينبدروالخطيب،توبةالدينتقي)2(والوزير،قبلهاالتيفيالمذكورون

أصابالذيالمرضبسببسيسبلادمن)4(الجيشمنطائفةرجعتالمحرمأثناءفيكانولما

جميعه()يخرجالجيشوأن،(لهماالشديدوالوعيدالأكيدبالعتبالسلطانكتابفجاء،بعضهم

السلطنةنائبفخرج،(غيرهأو)بعذرتأخر)5(لمنمشانقونصب،هناكإلىقبجقالسلطنةنائبصحبة

بهجرتماعلىالأطلابعلىللفرجةالبلدأهلوخرجالجيوشوصحبتهقبجقالدينسيفالأمير

الجيشواستمر،يحبونهوكانواالعامةلهفدعتهائلوتجملعظيمةأئهةفيالسلطنةنائبفبرز،العادة

معهالأمراءمنوجماعةقبجقالدينسيفالأميربلغحمصإلىوصلوافلما،سيسبلادقاصدينسائرين

له،لمحبتهيخالفهلاالسلطانأنوعلموا،فيهممنكوتمرسعيبسببخاطره)6(تفلتقدالسلطانأن

وهم،أطاعهمفيمنحمصمنفساقوا،بأنفسهموالنجاةالتتربلادإلىالدخولعلىمنهمجماعةفاتفق

دمشق،إلىالجيشمنكثيرفرجعذاهبينواستمروا،والألبكيالسلحداروبكتمروبزلي)7(قبجق

وإناللهفإناالسنةهذهمنالآخرربيعفيوذلك،سيرتهلحسنقبجقعلىالعواموتأسفتالأموروتخبطت

.راجعونإليه

قلاوونبنمحمدإلى)8(الملكوعودلاجيقالمنصورمقتلذكر

السلطان)9(بمقتلوأخبرواالبريديةمنجماعةوصلالاخرربيععشرالتاسعالسبتيومكانولما

عنه.الحديثتقدموقد،قفجق:ب(1)

توبة.التقي:ب(2)

قبلها.التيفيالمذكورونالحكامكانفيها:أفيالفقرةبدل)3(

بعضهم.أصابمرضبسببسيسبلادفيمجردونهمالذينالجيش:ب()4

.عذربغيرذلكبعدتأخرلمن:ب)5(

تنغلب.:ب،نعلت:أ)6(

.بزلار:ب)7(

محمد.الناصرإلى:ب)8(

بقتل.وأخبروا:ط()9
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يدعلى،عشرهحاديالجمعةليلةكانذلكوأن،منكوتمرالدينسيفونائبهلاجينالمنصورالملك

الحنفيالدينحسامالقاضيبحضوروذلك،(الأمراءمن)وافقهومنالأشرفيكرجيالدينسيفالأمير

فبادروا)1(عليهمدخلواوقدإلايشعرافلم،بالشطرنجيلعبانكاناوقيل،يتحدثانخدمتهفيجالسوهو

واتفق،مزبلةعلىوألقيالجمعةيومصبيحةصبرأنائبهوقتلفقتلوهالجمعةليلةجهرةبسرعةالسلطانإلى

لهونادوابالكركوكان،وراءهفأرسلوا،قلاوونبنمحمدالناصرالملكأستاذهمابنإعادةعلىالأمراء

فر)2(قدفوجدوهقبجقالشامنائبإلىالكتبوجاءت،قدومهقبلالمنابرعلىلهوخطب،بالقاهرة

العين،رأسعند)3(بالمغوللحقوقدإلايدركوهفلمالبريدية(إليه)فسارت،لاجينغائلةمنخوفا

بالله.إلاقوةولاالحالوتفارط،(ماردينأعمالمن)

نائبالبلدبأعباءوقام،)4(بلبانالدينسيفالأميرليردهموساقوراءهمالعزمشفرالذيوكان

اختصاصلهكان)7(ماعلىواحتاطوا،)6(جاغانالدينسيفوالأمير،أرجواش)5(الدينعلمالقلعة

أطلقثم،)9(المارستانوناظر،البلدمحتسبالرومييوسفالدينجمالمنهم)8(وكان،الدولةبتلك

البر،واليلاجينالدينوحسامجاغانالدينسيفعلىأيضاواحتيط،وظائفهإلىوأعيد)01(مدةبعد

،أيامأربعةالناصرعننابقدوكان،طغجي)11(الدينسيفالأميربمصروقتل،القلعةوأدخلا

يتأملونوغيرهمالعامةمنالناسوجعل،المزابلعلىوألقيا)12(فقتلالاجينقتلتولىالذيوكرجي

،قبورهناكوارتهموالملكوالمالالدلالبعدثم،(،)14جداأالصورةجميلوكان،طغجي()13صورة

هنالك.مضاجعهمفيالباقونودفن،منكوتمر(ومملوكهأنائبهرجليهوعندلاجينالسلطانفدفن

)2

)3

)6

)7

)8

)9

)1"

)12

)13

ا،

أ،

أ:

أ،

.فبادرواعليهمادخلوقدإلايشعرفلم:ب

قفز.قد:

.بالمغولاستكملوقد:

.(1791/)الشافيالدليلموافقأثبتوما،تحريف؟بلقاقالدينسيف:

.(1/301)الشافيالدليلفيوالخبر.الأميرالقلعةنائبالنائبلعتبة:

.تقدموقد،تحريف؟جاعلان:ب

.كانمنعلى:ب،كانمنكلعلى

.فكان:ب

.المرستان:

.مدةبعدأعيدثم:أ،مديدةبعدأطلقثم:

طغجاجي.:

المزابل.علىفألقيالاجين:

طغجي.خلقة:

.قبورهناكوارتهموتملكوالإمرةالفلاحبعدثمويقولون:بفيها
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يوماوكان،الأولىجمادىرابعالسبتيوممصرإلىالناصرالملكبدخولالبشائر)1(وجاءت

الدينعلمبحضرةوبويع،)3(القلعةإلىالدولةوأكابرالقضاةودخلالبشائر)2(ودقت،مشهودا

وجاء،والأمراء)4(والقضاةالعلماءأكابربحضرة(وغيرهابدمشق)المنابرعلىلهوخطب،أرجواش

البشائرفضربت،)3(مشاةمعهوالجيش،الخليفةخلعةوعليهالقاهرةوشقركبقدبأنهالخبر

،له)6(فدعوا،إليهمبالإحسانوالأمربالرعاياالرفقوفيهاالسدةعلىفقرئتمراسيمهوجاءت.أيضا

عشريثانيالعصرقبلالأربعاءيومفدخلها،دمشقعلىنائباالأفرمآقوشالدينجمالالأميروقدم

،الشموعلهوأشعلوا،بقدومهالناسوفرح،(العادةعلى)السعادةبدارفنزل،الأولىجمادى

جاغانعنأفرجأياموبعد،بالمقصورةالجمعةصلاةإلىجاءلما)7((لهأشعلواالجمعةيوموكذلك)

للعساكرأتابكاالأستادار)9(الدينحسامالأميرواستقر،)8(عليهكاناماإلىوعادا،البر(والي)ولاجين

الوزارةووليالحبسمنرمضانفيالأعسروأخرج،(1بمصر)0نائباسلارالدينسيفوالأمير،المصرية

الملكحماةصاحبماتلماثم،الصبيبةنيابةوأعطيالحبسمنالمنصوريقراسنقروأخرج،بمصر

إليها.قراسنقرنقلالمظفر

تيميةبنالدينتقيالشيخمحنة

البلد.منقبجقخروجبعدلاجيندولةأواخرفيوقعتقدوكانت

يحضرفلم،الحنفيالدينجلالالقاضيمجلسإلىإحضارهوأرادواالفقهاءمنجماعةعليه(1قام)1

سيفالأميرلهفانتصر،بالحموية)12(المسماةحماةأهلعنهاسألهقدكانالتيالعقيدةفيالبلدفيفنودي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

في

صا

المعزية.والقاهرةالمصريةالديارإلىالناصرالملكبدخولالبشارةوجاءت:

.الأمراءوطبلخاناةالبشائروضربت:ب،وضربت

الناصر.فبويعالمنصورةالقلعةإلى:

وعليه.القاهرةوشقهالملكبأبهةبراويةالخبرجاءثموالأمراءوالقضاةوالفضلاءالعلماء:

البشائر.وضربتمشهودايوماوكانيديهبينمشاة:

له.الأدعيةفكثرت:

.جاءولماقدملماالشموعلهوأشغلوا:

واستقر.منازلهماإلىوعاداالبرولاجين:

بحيثاختصارايلفظونهاكانواهكذاوالشاميونوالمصريون،بمنهناوما"دارالأستاذ":النسخبعض

.(بشار)دارالأستاذ:وأصلها،مصطلحارت

مصر.بديارنائبأ:

.فقام:

بالحموية.يضعهاكانالتيالقصيدة:



تيميةبنالدينتقيالشيخمحنة461

العقيدةعلىنادىممنجماعةوضرب،منهمكثيرفاختفىعنده)2(الذينيطلبوأرسل،()1جاغانالدين

فيوفسر،)4(عادتهعلىبالجامعالميعادالدينتقيالشيخعملالجمعةيومكانفلما.)3(الباقونفسكت

السبتيوم)5(القزوينيالدينإمامبالقاضياجتمعثم،4:القدمأ!هوعظيوظقلعكوإنك)تعالىقوله

بماعنهافأجاب،منها)7(أماكنفيوناقشوه)6(الحمويةفيوبحثواالفضلاءمنجماعةعندهواجتمع

وكان،الأحوالوسكنت،الأمورتمهدتوقد،الدينتقيالشيخذهبثم،كثير)8(كلامبعدأسكتهم

.صالحا)9(ومقصدهحسنامعتقدهالدينإمامالقاضي

حديث،ودارمدرسةالفرجبابداخلرواقهالدويدار)01(سنجرالدينعلم(الأميرأوقفوفيها

،)11(ضيافةلهموعمل،والأعيانالقضاةعندهوحضرالعطاربنالدينعلاءالشيخمشيختهوولي

.(قراسنقرعنوأفرص!)

ناظرالسلامعبدبنالدينناصرجددهالذيعثمانمشهدفتحشوالعشرحاديالسبتيوموفي

بنعليمشهدبهوحاكى،راتباإمامالهوجعل،شماليهمن)12(الخدممقصورةإليهوأضاف،الجامع

العابدين.زينالحسين

وعزل،الشامقضاءإلىالحنفيالرازيالدينحسامالقاضيعادالحجةذيمن()13الأولالعشروفي

.الشامقضاءعنولدهوعزل،مصر)14(قضاءعن

.المستعانوباللهالشامبلادالتتربقصدالأراجيفكثرتالقعدةذيفي:وفيها

.جاعلان:ب(1)

.قامواالذيإلىوأرسل:ب)2(

.كانولماالبقيةفسكت:ب)3(

وفسر.العادةعلىالميعاد:ب(4)

وحدها.بعن()5

الحموية.المسألةفي:ب)6(

منها.:ط)7(

.قامثم:أوفي،خرجثمكثيراوتكلمواعنهافأجاب:ب)8(

الأمر.ووقف.حسنامقصدهالدينإمام:ب)9(

.الدوادار:أ(1.)

بهيجا.يوماوكانحسنة:ب(1)1

.الخدام:ب(21)

الأولى.:ط()13

الحجةذيفيالأراجيفوكثرتوقاعدتهعادتهعلىواستقرالدينجلالابنهبهوعزلالمصريةالديارعنوعزل:ب(1)4

بقصد.
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:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

)2(الحصيريالسلامعبدبنأحمدبنمحمود(الدين)جمالالشيخبنأحمد)1(الديننظامالشيخ

النورية.مدرس،الحنفي

فيناب،فاضلا،مفتياأكان.)3(الصوفيةمقابرفيالجمعةيومتاسعهودفن،المحرمثامنتوفي

يومفيسليمانالصدربنالدينشمسالشيخبعدهدرسثم،أبيهبعدبالنوريةودرس،وقتفيالحكم

.المحرمعشررابعالأربعاء

بنحسنبن()سليمانبنمحمداللهعبدأبوالدينجمالالزاهد)4(العالمالشيخالمفسرالنقيبابن

الحنفي.المقدسيثم،البلخيالحسين

بالجامعمدةوأقامبالقاهرةواشتغل،بالقدسوستمئةعشرةإحدىسنةشعبانمنالنصففيولد

فيماتأنإلىفاستوطنهالشريفالقدسإلىانتقلثم،هناكالمدارسبعضفيودرسالأزهر

منمصنفاخمسينفيهجمعكبيزحافلمصنفثفيهوله،التفسيرفيفاضلاشيخاوكان.منها)6(المحرم

.به)7(ويتبركونالشريفبالقدسزيارتهيقصدونالناسوكان،التفسير

بالمسجدمنقطعوهو،بهيجتمعونالناسكانالشريفبالقدسالمقيم)8(المغربييعقوبأبوالشيخ

في)9(توفي،سبعينوابنعربيابنطريقةعلىهو:فيهيقولتيميةبنالدينتقيالشيخوكان،الأقصى

السنة.هذهمنالمحرم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

(5387/)والعبر(51/885)الإسلاموتاريخ(925-4258/)الأعيانوفياتفي-الديننظامالشيخ-ترجمة

والدليل(8182/)الزاهرةوالنجوم(327-1/325)المضيةوالجواهر،(166-8651/)بالوفياتوالوافي

.(201)2/السنيةوالطبقات77(0-976)7/الذهبوشذرات(62وا662-ا1/91)والدارس88(/1)الشافي

الترجمة.مصادرمنصححتهتحريفوهو؟الحصري:جميعاأصولنافي

الصوفية.بمقابرتاسعهالجمعةيومصبيحةودفنالمحرمثامنتوفي:ب

(137-3136/)بالوفياتوالوافي(5938/)والعبر(15881/)الإسلامتاريخفي-النقيبابن-ترجمة

والدليل(8/188)الزاهرةوالنجوم(431-2043/)الوفياتوفوات(166-4165/)المضيةوالجواهر

،77(0)7/الذهبوشذرات(1/647)المحاضرةوحسن(2172/)الجليلوالأنس(626-625)2/الشافي

الترجمة.ومصادربمنصححتهماخطآنوفيها.محمدبناللهعبدالدينجمال:ط،أفيالاسموردوقد

تحريف.؟سلمان:أ

.بالمحرم:أ

الله.رحمهبدعائهويتبركون:ب

2146/الورقة)الجزريابنوتاريخ،(1276/الورقة)للبرزاليالمقتفيفيالمغربييعقوبأبيترجمة

.(بشار)(51/198)الإسلاموتاريخ،(باريس

.المحرمفيوفاتهوكانتسبعينوابنعربيابنطريقةعلىإنه:فيهيقول:ب
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توبةبنشجاعبنمهاجربنعليبنتوبةالدينتقيالوزيرالصدرالكبيرالصاحبالوزير)1(توبةالتقي

التكريتي.الربعي

،عديدةمراتبدمشقوزيراصارأنإلىبالخدموتنقل،)2(بعرفةعرفةيوموستمئةعشرينسنةولد

تجاهبتربتهودفن،الخيلوسوقبالجامعغدوةعليهوصلي،الاخرةجمادىثانيالخميسليلةتوفيحتى

بنالدينفخرالدواويننظربعدهوباشر،والأعيانالقضاةجنازتهوحضر،بالسفحالأشرفيةالحديثدار

الخزانة.نظرهلالبنالدينأمينوأخذ،الشيرجي

.)4(بيسريالدينشمسالكبير)3(الأمير

السجنفيتوفي،جراوهلمقلاوونزمنمن،الملوكخدمةفي)5(المقدمينالأمراءأكابرمنكان

"-)6(

.والأعيانوالقضاةالأفرمالسلطنةنائبوحضره،الأمويبالجامععزاءلهوعمل،مصر

الدينتقيبنمحمدالدينناصرالمنصورالملكبنمحمودالدينتقيالمظفر)7(الملكالسلطان

كابر.عنكابراملوكهاوابن،حماةصاحبأيوببنشاهنشاهبنعمربنمحمدالمنصورالملكبنمحمود

-.)8(
الله.رحمه،الجمعةليلةودفن،القعدةذيمنوالعشرينالحاديالخميسيوملو!ي

المعظم.بنداودالناصرالملكبنيوسفالدينثجمالأوحد)9(الملك

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

تاريخمنالمنتقىوالإشارة(292)الأعلامبوفياتوالإعلام(15871/)الإسلامتاريخفي-توبة-ترجمة

الزاهرةوالنجوم(1/261)الوفياتوفوات(01/438)بالوفياتوالوافي(5387/)والعبر(384)الإسلام

-7077/)الذهبوشذرات(2337/)والدارس(023-1/922)الشافيوالدليل(918-188و8185/)

771).

وفاته.كانتحتىعديدةمراتبدمشقوزرأنإلىالخدمفيوتنقلعرفةيوم:ب

والعبر(292)والإعلام(15087/)الإسلاموتاريخ(442/)الفداءأبيمختصرفي-بيسري-ترجمة

.(1/902)الشافيوالدليل(187-8185/)الزاهرةوالنجوم(5387/)

هوبالتفخيمالتركيةاللغةفيفباي(سريباي)الكتابةفيوصوابهوعجميةتركية:لفظينمنمركباسم:بيسري

.(8186/)الزاهرةالنجوم.الرأسسعيد:الاسمفمعنى،الرأسبالعجميوسري،السعيد

تحريف.؟لمتقدمينا:ط

.القاهرةبقلعةاللهرحمهالسجنفيوفاتنهوكانتجراوهلمالمنصورزمنمنالخدمةفي:ب

منالمنتقىوالإشارة(5938/)والعبر(292)والإعلام(15/884)الإسلامتاريخفي-المظفرالملك-ترجمة

(7773/)الذهبوشذرات(2/728)الشافيوالدليل(8918/)الزاهرةوالنجوم(384)الإسلامتاريخ

.(55)القلوبوترويح

وفاته.وكانت:ب

الزاهرةوالنجوم(384)والإشارة(5593/)والعبر(15988/)الإسلامتاريخفي-الأوحدالملك-ترجمة

.(74)القلوبوترويح(2185/)الشافيوالدليل(8918/)
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سبعينعنحطةبابعندبرباطهودفن)1(القعدةذيرابعالثلاثاءليلةبهتوفي،الشريفالقدسناظر

إلىوإحساناوفضيلةديناالملوكأبناءخيارمنوكان،غفيروجمكثيرخلقجنازتهوحضر،سنة

الله.رحمه،الضعفاء

.النحاسبن)3(الدينمحصيالصاحببنيوسف)2(الدينشهابالقاضي

وقتفيالجامعونظرالخزانةنظروليوقدوالظاهرية)4(الريحانيةومدرس،الحنفيةرؤساءأحد

جلالالقاضيبالريحانيةبعدهودرس،الحجةذيعشرثالثبالمزةببستانهتوفي،كافياكبيراصدراوكان

الدين.حسامبنالدين

هبةبنالحسنبنسالمبنمحمدبنسالمالغنائمأبوالدين)6(أمين)5(الصاحبالرئيسالكبيرالصدر

التغلبي.صصرىبنمحفوظبنالله

معظما،صدراوكان،وأسمعهالحديثسمعوقد،الديننجمالقاضي)7(أخيهمنحالاأحسنكان

السنةدونبهافأقامدمشققدمثم،بمكةوجاوروحجالمناصبتركثم،الخزانةونظرالدواويننظرولي

بتربتهمودفن،بالجامعالجمعةبعدعليهوصلي،الحجةذيوعشرينثامنالجمعةيومتوفي،ومات

.بالصاحبية)8(عزاؤهوعمل،قاسيونبسفح

رومي.وأصله،الدينجماللقبه،الكاتبالمستعصميالدرأبو)9(اللهعبدبنياقوت

بها)01(وتوفي،ببغدادعليهالناسوكتب،حساناختماكتب،بذلكمشهوراالخطمليحفاضلأكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

الحجة.ذيمنالرابع:ب

والدارس(2/608)الشافيوالدليل(15098/)الإسلامتاريخفي-النحاسبنالدينشهاب-ترجمة

(1/528).

الدين.محبالصالحابن:ط

.(652-1/522)الدارسفيالمذكورةالمدرسةوخبر،الزنجارية:ط

.(1/131)الشافيوالدليل(51/872)الإسلامتاريخفي-صصرىابن-ترجمة

الشافي.والدليلبعنهناوما،نصر:وط،نصير:أ

الحديث.سمعوقدأخيه:أ،أخيهمنأسنكان:ب

بعدعليهوصلىالحجةذيمنوالعشرينالثامنالجمعةيوموفاتهوكانتالسنةدونفأقامدمشقإلىقدمثم:ب

الصاحبية.بالمدرسةعزاؤهوعملبالسفحبتربتهمودفنبالجامعالصلاة

(5093/)والعبر(15/888)الإسلاموتاريخ(6/181)الأعيانوفياتفي-المستعصميياقوت-ترجمة

.(2773/)الشافيوالدليل(8187/)الزاهرةوالنجوم(642-4263/)الوفياتوفوات

وفاته.وكانت:ب
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البسيط(منا:(عنه)1"تاريخه"فيالبرزاليأوردهمافمنه،رائقشعروله،السنةهذهفي

بصريوياسمعييامحياكإلىطلعتكلماشوقيالشمستجدد

)2(سمريظلمائهفيذكركطيبإذبوحشتهأنسذاالليلوأسهر

عمريمن)4(ماضيهمحتسبافلستبهأراكلالي)3(مضىيوموكل

والبصرالقلبنورذكركلأنخلديفيدرتماإذانهارليلي

وستيئةوتسميرتسحسنةخلت5ث!

التيفي()المذكورانهماوالسلطانوالخليفةاستهلتالسنةهذهأنوذلك،قازانوقعةكانت:فيها

قبلها.التيفيالمذكورونهمالحكاموسائر،الأفرم)6(اقوشالشامونائب،سلارمصرونائب،قبلها

وجفل،شديداخوفاذلكمنالناسخاف)8(وقد،الشامبلادالتتار)7(بقصدالأخبارتواترتوقد

يومكانفلما،درهمالمئتينحودمشقإلىحماةمنالخيلكرىوبلغ،وحماةحلببلادمنالناس

الجمعةيومكانفلما،الشامقاصدامصر)9(منالسلطانخروجبسببالبشائرضربتالمحرمثانيالثلاثاء

لتلقيه،الناسخرجهذاومع،كثيرووحلشديدمطرفيدمشقإلى(السلطان)دخلالأولربيعثامن

وجاءلذلكفتهيأ،)11(الشامإلىالتتارقدومبلغهلماوذلك،شهرينمنقريبا)01(بغزةأقامقدوكان

وحالا،شديداوقتاوكانالأدعيةلهوكثرت،البلد)13(لهوزينت،بالطارمة)12(فنزلدمشقفدخل

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

.(911-6181/)الأعيانوفياتوهامش(8188/)الزاهرةالنجومفيالأبيات

يسريظلماتهفيذكراكطيبإذونسبلاأنسفيالليلوأسهر:ط

وحدها.بعن

باقية.:الأعيانوفياتحاشيةفي

الناصرالممالكمنيتبعهاوماوالمصريةالشاميةالبلادوسلطانالعباسيالحاكموالخليفةالسنةهذهاستهلت:ب

مصر.ونائبقلاوونبنمحمد

قبلها.التيفيالمذكورونهمالشاميةوالبلادالمصريةبالدياروالقضاةالأقدماقوشالدينجمالوبالشام:ب

التتر.:أ

الجملواستكويدمشقبلادإلىيجفلونوحماةحلببلادأهلوجعلشديدأبأسأذلكمنالناستخوفوقد:ب

درهم.مئتيمنبنحودمشقإلىحماةمن

المصرية.الديارمن:ب

.بغزةقاموقددمشقإلىدخل:ب

لذلك.تهيأالشامإلىالتتر:أوفي،الشامقدومعلىالتتارعزمعنبلغهلما:ب

له.والدعاءلتلقيهالناسخرجهذاومعكثيرووحلشديدمطرفيذكرناالذياليومفيدمشقفدخل:ب

موفقا.وكانالبشائروضربتالبلدوزينت:ب
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العمالوطالبالدولةوزيرالأعسر)1(وجلس،بلادهمعنالنازحينالجافلينمنالبلدوامتلأ،صعبا

يومدمشقمنبالجيشالسلطانوخرج،الجيشتقوية(لأجلاالأسرىوأموالالأيتامأموالواقترضوا)2(

وأخذ،)3(المطوعةمنكثيرخلقمعهموخرجالجيوشمنأحديتخلفولمالأولربيععشرسابعالأحد

اللهإلىوابتهلواواستغاثواوتضرعوا،وغيرهبالجامعالصلواتفيوالقنوتالدعاءفيالناس

.)4(بالأدعية

قازأنوقعة

السابعالأربعاءيوم)5(هناكالتترفالتقى،سلمية(وادي)عندالخزندارواديإلىالسلطانوصللما

،)6(راجعونإليهوإناللهفإناهارباالسلطانوولىالمسلمينفكسروامعهمفالتقواالأولربيعمنوالعشرين

وقد،الحنفية(قضاة)قاضيالمعركةفيوفقد،كثيرخلقالعوامومنوغيرهمالأمراءمنجماعةوقتل

ثم،أحدعلىأحديلويلا)7(المسلمونفولى،مقدوراقدرااللهأمركانولكن،حسنابلاءوأبلواصبروا

منهمكثيرواجتازالمصريةللديار)8(أعقابهاعلىالعساكررجعتأنهغير،للمتقينذلكبعدالعاقبةكانت

استكانواإنهمثم،)9(وأموالهموأهليهمأنفسهمعلىشديدخوففيدمشقوأهل،دمشقعلى

علىالجيشمنطائفةفيالسلطانورجع،القدرنزلإذاالحذريجديوماذا،والقدرللقضاءواستسلموا

اللهوفرجضيقوالحالشديدوالغلاء)01(محصنةوالقلعة،مغلقةدمشقوأبواب،والبقاعبعلبكناحية

وقاضي،الشافعيالدينإمامكالقاضي،مصر)11(إلىوغيرهمالبلدأعيانمنجماعةهربوقد،قريب

بنالدينوجمال،البرواليالصوابيالدينوعلم،الشيرازيالدينوتاج،)12(الزواويالمالكية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

الدولة.وزيرالأعساروجلسالجفالمنالبلدوامتلأ:ب

قترضت.وا:ب

المتطوعة.:ط

.قادانوقعةذكرواستغاثواوتضرعواوابتهلوا:ب

هنالك.التتارالتقى:ب

.راجعونللهفإناالمسلمونهنالكفكسرالأولربيعمن:ب

أحد.على:الهامشفيواستدرك.كانتثمأحديلويلامدينالمسلمينالمسلمينفولي:ب

المصرية.الديارإلى:ب

يكنلميشألموماكاناللهشاءفماوأموالهمأهاليهموعلىأنفسهمعلىشديدخوففيوأهلهادمشقعلى:ب

.واستسلمواواستكانوا

ممنعة.محصنةالمنصورةوالقلعةمغلقةالبلدوأبواببعلبكناحيةعلى:ب

المصرية.الديارإلىوغيرهمالبلدأعيانمنجماعةوسافر:ب

.الزواويالدينجمالالمالكيةوقاضي:ب
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سوىحاكمفيهمليسشاغراالبلدوبقي،والعوامالتجارمنوغيرهموالمحتسب،المدينةواليالنحاس

.()2(بالقلعةالبلدعنمشغولوهوأرجواشالدينعلمأ)1(القلعةنائب

منهوخرجوا)3(الحبس(بابأالصغيرباببحبسالمحبوسونكسرالأولربيعثانيالأحدليلةوفي

بابإلىوجاؤوا،عليهقدروامافنهبوا،رجلمئتيمنقريباوكانوا،البلدفيوتفرقوا،حميةعلى

علىأحديقدرلاشاؤواحيثفتفرقوا،البلدبرإلىمنهوخرجوا)4(البرانيالبابأقفالفكسرواالجابية

الأبوابمنوقلعواالبساتينأبوابفكسرواالبلدظاهرفيالحرافشةوعاثت،صدهمولا)5(،ردهم

.الأثمانبأرخصذلك)6(وباعوا،كثيراشيئاوالشبابيك

تيميةبنالدينتقيوالشيخالبلدأعيانفاجتمع،الوقعةبعددمشققصدقدالتتار)7(وسلطانهذا

يومفتوجهوا،(دمشقلأهلمنهالأمانوأخذ،لتلقيهقازانإلىالمسيرعلىواتفقواعليمشهدفي)

مصلحةفيه8(شديدا!اقوياكلاماالدينتقيالشيخوكلمه،النبكعندبهفاجتمعواالاخرربيعثالثالإثنين

الحمد.وللهالمسلمينعلىنفعهاعادعظيمة

توما،بابسوىالبلدأبوابوغلقتبالبادرائية)01(فنزلوا)9(قازانجهةمنليلتئذالمسلمونودخل

الأميرقدمالصلاةوبعد،)11(خطبتهفيسلطانايذكرولم،الجمعةيومبالجامعالخطيبوخطب

فيبهوطيفبالأمانالفرمانوحضر.الطرنعندالظاهرببستانفنزلواالرسلمنجماعةومعهإسماعيل

والفضة.الذهبمنشيءونثر،الخطابةبمقصورةالشهر()12ثامنالسبتيوموقرئ،البلد

منالناسعندالمخبأةوالأموالوالسلاحالخيولطلبتبالأمانالمناداةمن)13(يومثانيوفي

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

)12

)13

عن

عن

أ:

أ،

أ:

أ،

القلعة.نائبسوىرادعولازاجرولاحاكمفيهليسشاغراالدينوبقيوغيرهموالمحتسب:

وحدها.ب

رجل.مئتيمنقريبأمنهوخرجواالسجنباب:

حميه.علىمنهوخرجواالبرانيالبابأقفالوكسرواشاؤواماالباشورةمنوأخذواالجوانيالباب:

وحدها.ب

.الأثمانبأرخصوباعوه:

دمشق.ورودقصدقدالتتار:بوفي،التتر

مصلحة.فيهقوياكلاماتيميةبنالدينتقيالشيخ:

.قازانجهةمنللبلدالمتسلمونودخل:

تعريفها.وتقدم،بالبدرائية:طفي،بالباذرائية:ب

سلطانا.يذكرفلمالجمعةيومالخطيبوخطب:

الشهر.ئاني

من.الثانياليوموفي:ب
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القيمرية.بالمدرسةذاكإذالاستخلاصديوان(1)وجلس،الدولةجهة

جيشواقتربالميدانفيفنزلالمنصوريقبجق)2(الدينسيفقدمالشهرعاشرالإثنينيوموفي

وأرسلعليهمالحالوضاق،جدابالبلدالأسعاروغلتجماعةوقتل،البلدظاهرفيالعيثوكثرالتتر)3(

أعيانقبجق)4(لهفجمع،الامتناعأشذذلكمنأرجواشفامتنعالتترإلىليسلمهاالقلعةنائبإلىقبجق

الشيخفإن،تطرفعينوبهاإليهمتسليمها)5(تركعلىوصمم،ذلكإلىيجبهمفلمأيضافكلموهالبلد

ذلكتسلمهفلاواحدحجرإلافيهايبقلملوا،ذلكلهيقولالقلعةنائبإلىأرسلتيميةبنالدينتقي

الذيوالمعقل)6(الحصنهذالهمحفظاللهفإنالشاملأهلعظيمةمصلحةذلكفيوكان،(استطعتإن

.السلامعليهمريمابنعيسىبهاينزلحتى،وسنةإيماندارتزاللاالتي)7(الشاملأهلحرزااللهجعله

القلعة،إلىبذلكالبطاقةجاءتكمامصرإلىسلارونائبهالسلطاندخلدمشقإلىقبجقدخوليوموفي

كاملاا:يقالكماالأمرولكن،قوةبعضالناسجأشفقويبهاالبشائر)8(ودقت

حتوفودونهنالجبالقللودونهاسعادإلىالسبيلكيف

مخوفوالطريقصفروالكفمركبوماليحافيةالرجل

بالمقصورةالمغولبحضوردمشقمنبرعلىلقازانخطبالآخرربيععشررابعالجمعةيوموفي

فهنؤوهالأعيانإليهوذهب،الشامعلىقبجق)9(بنيابةمرسومعليهاوقرئالصلاةبعدالسدةعلىلهودعي

عندالتيالخيولطلبفيشرعثما،التتر)11(مععظيمتعبفيوأنه)01(الكراهةفأظهر،بذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

وجلس.والأموالوالسلامالناسعندالمخبأةالخيولطلبت:ب

الدينسيفالأميرقدم:أوفي،التتارجيشواقترببالميدانمنزلالمنصوريقفجقالدينسيفالأميرقدم:ب

.بالميدانفنزلالمنصوريقبجق

.التتار:ب

قفجق.:ب

لهيقولإليهأرسلقدكانتيميةبنالدينتقيالشيخأنويذكرتطرفعينوفيهاإليهميسلمهالاأنهعلىوصمم:ب

له.وقالذلكعلىعزمهفاشتد:أفيوبعدها-ذلك

الله.جعلهالذيالعظيمالمعقلهذا:ب

وسنة.وإيمانأمندارتزاللاالتيدمشقفأهلالشامأهل:ب

القلعةإلىبذلكالبطائقجاءتولماالمصريةالديارإلىسلارونائبهالناصرالملكدخلدمشقإلىقفجق:ب

إلىبذلكالبطائقجاءت:أوفي.يقالكماولكنالشيءبعضالناسسائرجأشفقويالبشائربهادقتالمنصورة

البشائر.بهاودقتالقلعة

قفجق.:ب

تحريف.،الكرامة:ط

.التتار:ب
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،)1(التتارعلىالنفقةلأجلوالأموالالناس

.الكبيرةالعادليةبالمدرسة

قازانوقعة

الشيبانيعليبنمحمودالديننظامالمشايخشيخونزل

بهافوجدواأالصالحيةنهبفيسيسوصاحبالتتارشرعتالاخرربيعمنالنصفالسبتيوموفي

الأماكنمنوغيرهالناصريكالرباطكثيرةأماكنوأخربواوالشبابيكالأبوابوقلعواالغلاتمنكثيراشيئا

الحديثودارخاتونومسجدالأسديةومسجد،بالصلحيةوالمرستانةالصاحبيةكالمدرسةالمستحسنة

الذينالنصارى(من)والأرمنالكرججهةمنهذاوكان،بالعقيبة)2(التوبةجامعواحترقبهاالأشرفية

الحنابلةرباطإلىالناس(أكثر)وجاء،غفيراوجماكثيراخلقاأهلهامنوسبوا.اللهقبحهمالتتارمعهم

أقحمواثمصورةلهمالالساكنفيوأعطى،المذكورالشيوخشيخمنهمفحماهالتتار)3(بهفاحتاطت

.راجعونإليهوإناللهفإناوأولادهمالمشايخبناتمنكثيراخلقامنهفسبوا)4(عليه

،كثيراالنساءمنوأسروا)5(الرجالمنخلقاقتلواالأولىجمادىثانيفيالحنابلةديرنكبولما)

وأسروا،أربعمئةمنقريباالصالحيةأهلمنقتلواإنهمويقال،كثيرأذىالدينتقيالقضاةقاضيونال

،البزوريابنوخزانة،والضيائيةالناصريالرباطمنكثير!كتمبونهبت،أسيرالافأربعةمننحوا

بدارياوكذلك،بالصالحيةفعلوامامثلبالمزةوفعلوا،()6(الوقفيةعليهامكتوبوهيتباعوكانت

نساءهموسبواخلقأمنهموقتلواقسرأففتحوهبدارياالجامعفي(منهم)الناسوتحصن،(وبغيرها)

.)7(راجعونإليهوإناللهفإنا،وأولادهم

التترملكإلىالاخرربيعمنالعشرينالخميسيومأصحابهمنجماعةفيتيميةابنالشيخوخرج

الدولةمشير)9(والرشيدالدينسعدالوزيرعنهوحجبه،به)8(اجتماعهيتفقولميومينبعدوعاد

إلىشيءمنهملكثيريحصللمالتترأن(لهوذكرا)،الشغلبقضاءلهوالتزما،يهوديابنالمسلماني

وخافوالذلكالناسفانزعجدمشقدخول!يريدونالتترأنبالبلدواشتهر،شيءمن(لهمابدولا،الآن

)1(عن

)2(ب

)3(أ:

)4(أ:

)5(أ:

)6(أ:

)7(ب

)8(ب

)9(ب

وحدها.ب

أيضا.العقيبةجامع:

التتر.بهفاحتاط

عليه.قحمواثمصورةلهشيئاالساكنفيوأعطي:بوفي،عليهقحمواثمصورةلهمالالمساكنفيوأعطي

.النساءمنوسبوا

بالوقفية.

يكن.لميشألموماكاناللهشاءماباللهإلاقوةولاحولفلاوولداناكثيرانساءوسبواأممأمنهموقتلوا:

عنه.حجبهبقازاناجتماعه:

الدولة.سيد:
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أخذوقد،مناصحين(1)ولاتالفراروأين،وجوههمعلىوالهربمنهاالخروجوأرادوا،شديداخوفا

سوقكلالأسواقأهلعلىموزعةالبلدعلىكثيرةأموال)2(فرضتثم،فرسالافالعشرةفوقالبلدمن

صحنمنالقلعةبهاليرموابالجامعمجانيقعملفيالتتر)3(وشرع.باللهإلاقوةفلا،المالمنبحسبه

منحولهماوينهبون،)5(المجانيقأخشابيحرسونمشاهدهفيالتتارونزلأبوابه)4(وغلقت،الجامع

الحديثكدار،الأبنيةمنالقلعةحولماأرجواش)7(وأحرق،()6(وغيرهالبريدكبابأالأسواق

منالقلعةمحاصرةمنيتمكنوالئلا)8(السعادةداروأحرق،الكبيرةالعادليةحدإلى،ذلكوغيرالأشرفية

القليل،إلاأحدبهايرىلاالطرقاتوكانت،الخندقطمفييسخروالئلامنازلهمالناسولزم،أعاليها

جهيد،بجهدإلابعدهوماالأولالصففيهيتكامللاالجمعةويوم،اليسيرإلاأحدفيهيصليلاوالجامع

وأهل)،أهلهإلىيعودلاأنهويظن،سريعايعودثم)9(زيهمبثيابيخرجضرورةفيمنزلهمنخرجومن

.راجعونإليهوإناللهفإنا،يصنعونكانوابماوالخوفالجوعلباساللهأذاقهمقد(البلد

كثيرشيءمنهمأخذحتى،ونهاراليلاالبلدأهلأكابرفيعمالةوالعقوباتوالتراسيموالمصادرات

كانماوصرفأوقافهوتوفيرالجامعبصيانةمرسومجاءثم،1()0وغيرهكالجامع،والأوقافالأموالمن

عشرتاسعفيبالجامعالجمعةصلاةبعدالمرسومذلكوقرئ،الحجاز)11(وإلىالسلاحبخزائنيؤخذ

نحو)مقاتلألفستينفي)12(بالشامنوابهوتركقازانالسلطانتوجهاليومذلكوفي،الأولىجمادى

زمنفيإليهاالعودعزمناوفي،مقاتلألفستينفيبالشامنوابناتركناقدإنا:كتابهوجاء،العراقبلاد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.ولاتوأينوجوههمعلىوالهرب:أوفي،ولاتوأينوالهرب:ب

.وقررت:ب

.التتار:ب

وغلقت.الصحنمنالقلعةبهالترمىبالجامعمناجيقعملفي:ب

أخشابيحرسونمشاهدهفيالتتارونزل:ب،المنجنيقأخشابيحرسونمشاهدهفيالتثرونزل:أ

.المنجنيقات

وحدها.بعن

تحريف.؟أرجوان:ط

لئلا.أيضاالسعادةودارالكبيرةالعادليةحدإلىعندهاوما:ب

رثة.بثيابيخرج:ب

.والمدارسبالجامعالأوقافأموالمنكثيراشيئامنهموأخذواونهاراليلاالبلدأكابرعلىوالتراسيموالمصادرات:ب

الشريف.الحجازفيمنهالسلاحبخزائنيوجدكانماوصرف:ب

اليومهذاوفيالأولىجمادىمنعشرالتاسعفيوذلكبالجامعالصلاةبعدالجمعةيوممرسومفيذلكقرئ:ب

بالجامع.الصلاةبعدالجمعةيومالمرسومذلكوقرئ:أوفي،نوابهوتركبلادهإلىقازانالسلطانتوجه
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منها،حجرإلىيصلواأنالقلعةأعجزتهموقد،()1(وفتحهاالمصريةالديارإلىوالدخول،الخريف

لرحيلهم،فرحابالقلعةالبشائروضربتوراءهوسارقازاننائبشاهقطلولتوديعقبجقالدينسيفوخرج

أخشابفكسرواالجامعإلىالقلعةقبجقخروجمنيومثانيأرجواشوأرسل،القلعةتفتحولم

يلوذونكانواممنجماعةمعهمواستصحبوا،سالمينسريعاالقلعةإلىوعادوا،بهالمنصوبةالمنجنيقات

القاسمأبيبنأحمدبنمحمدبنمحمدالدينشمسوهو،القميالشريفمنهم،القلعةإلىقهرأبالتتر

دكاكينكموافتحوا)2(نفوسكمطيبوا:بهافنادوادمشقإلىقبجقمنالرسلوجاءت،العلويالمرتضى

بهامافرأواعليهافأشرفواأماكنهمإلىالناسفخرج،قبجقالدينسيفالشامسلطانلتلقيغداوتهيؤوا

.كثيراشيئاذاقوامابعدالتراسيممنالبلدرؤساءوانفك،والدمارالفسادمن

ثلاثةقازانخزانةإلىحملأنهالمنجىبنالدينوجيهالشيخليذكر:البرزاليالدينعلمالشيخقال

الأمراءمنغيرهأخذوماوالبراطيلالتراسيممنتمحقماسوى،درهمألفوستمئة(ألف)الاف

مئةالطوسيالنصيربنوالأصيل،درهمألفستمئةمننحولهحصلالمشايخشيخوأن،والوزراء

ألفا.ثمانون)3(السخاويوالصفي،ألف

ومعهالأولىجمادىعشريخامسالظهربعدالخميسيومدمشقإلىقبجقالدينسيفوعاد

قبجقنائبكمبالبلد)4(ونوديبالقصرفنزلعصابةرأسهوعلىمسللةالسيوفيديهوبين،وجماعةالألبكي

الغلاءغايةفيوالأسعارالزمانهذابنفسهأحديغررولامعاشكم)6(واعملوادكاكينكم)5(فافتحواجاءقد

بدرهمينرطلكلوالخبز،العشرةبنحوالرطلواللحمأربعمئةإلىالغرارة)7(بلغتقد،والقلة

بدرهم،خمسةكلوالبيض،بدرهم)9(الأوقيةوالجبن،الأربعينبنحو)8(الدقيقوالعشرة،ونصف

الشهر.أواخرفيعنهمفرجثمأ

خلقإليهوانضافجماعةوأمرقراهمإلىالناسيخرجأنبالبلدقبجقنادىالشهرأواخرفيكانولما

الجمعةيومقبجقبابوعلىبالقلعةالبشائرودقتشأنهوعظم،بابهعلىالأراجيفوكثرت،الأجنادمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

لإثباتها.ضرورةأجدلمالروايةفيخلافاتبعضمع.التاليالسطربعد:بفيالقوسينبينماسيرد

قلوبكم.طيبوا:ب،أ

دمشق.إلىالدينسيفالأميروعادألفثمانونالسنجاريالصفي:ب

.بالبلدانونودي:ب،أ

دكاكينكم.وافتحواقبجقالدينسيفنائبكم:ب

معايشكم.:ب،أ

فبلغت.:ب

.العشرةوالدقيق:ب

الوقية.والجبن:ب
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2(لم

الفمننحواوجهز،يديهبينوالشاويشية(ا)1البلدفيبالعصائبقبجقوركب،الاخرةجمادىرابع

،النافذةالعاليةوالمراسيمالأمراءوتأميرالولاياتفيالملوكمشيومشى،اللصوصخربةنحوفارس

الرجزامنأ:3(الشاعرقالكماوصار

وآصفريفبيضيالجولكخلابمعمر)4(قبرةمنيالك

تنقريأنشئتماونقري

بابمنخارججرادةابنداروجعلت،وغيرهاالحاناتمنالزناومواضع)5(الخماراتضمنإنهثم

،اثارهومحقت)6(دمرتهالتيوهي،درهمألفيومكلفيذلكعلىلهوصار،أيضاوحانةخمارةتوما

وغيرها.المدارسأوقافمنأخرىأموالاوأخذ

التترمنطائفةومعهوخربالبلادونهب،فساداالأرضفيعاثوقدالأغوارجهةمنبولايورجع

أيضادمشقمنلبولايوجبي،أطفالهامنخلقاوسبواأهلهامنوقتلوا،كثيرةقرىخربواوقد،كثيرة

فيالمسلمينمنجماعةوقتل،ونهبوهمالتترمنطائفةفقتلواالقلعةمنطائفةوخرج،أخرىجباية

نأالأعيانمنوجماعةالبلدلخطيبقبجقورسم،بالتتريلوذكانممنطائفةوأخذوا،ذلكغبون

فكلموه،الاخرةجمادىعشرثانيالإثنينيومعليهفدخلواالمصالحةفينائبهامعفيتكلمواالقلعةيدخلوا

وجهه.اللهبيضذلكفيوأرجلوأحسنأجادوقدذلكإلىيجبفلممعهوبالغوا

يعني-المحموديةللدولةالمناصحةعلىفحلفهموالأعيانالقضاةقبجقطلبرجبلامنوفى ")7(

له.-فحلفواقازان

فكاكفيبهفاجتمعبولايمخيمإلىتيميةبنالدينتقيالشيخخرجالإثنينيوم8(وهواليومهذاوفي

،عادثمأيامثلاثةعندهوأقام،1()0أيديهممنمنهمكثيرافاستنقذ،المسلمينأسارىمنمعهكادمن )9(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.أجدهلمبفيالاختلافبعضمختلفالحاصرتينبينمارواية

.فارسألفمننحو:ب،أ

ربيعةبنلكليبأولطرفةفيهونسبتها(قبر)اللسانفيأشطروخمسة158-157طرفةديوانفيستةالأشطر

الشعر.تخريجبابفيمصادرهاوأورداالديوانصلةفيطرفةديوانمحققاذكرهاوقد،التغلبي

.واللسانالديوانروايةوهي؟قبرةمنلكيا:أ

.داروجعلتوالخاناتالحماماتضمنإنهثم:ب

.أخبارهومحتآثارهومحقتدمرتالتيوهيدرهمألفيومكلفيخراجذلكعلىلهوصار:ب

رجب.ثانيوفي:ب

وحدها.بعن

معه.من:ب،أ

.وأقاممنهمنهمكثيرأفاستنقذوا:ب
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وعمائمهمثيابهموأخذشرقيبابعندفشلحواعندهمنعادواثمدمشق)1(أعيانمنجماعةإليهراحثم

ثالثالصلاةبعدبالجامعونودي،عنهوتغيبواأكثرهمفاختفىطلبهمفيبعثثم،حالةشرفيورجعوا

بولايرحلالسبتيومعشئةوفي،)2(الشامإلىقادمةالمصريةالعساكربأنالقلعةنائبجهةمنرجب

تلكفيفعاثوادمر)4(عقبةعلىمنوساروا،منهماللهأراحوقددمشقعنوانشمرواالتتر)3(منوأصحابه

عنشرهموجلعزاللهأزاحوقد،أحدمنهمالبلدحواشيوفيالشهرسابعيأتولم،فسادأالنواحي

قبجقوصلى،أحدالتتر)5(منبالشاميبقولمالطرقاتأمنتقدالناسفيقبجقونادى،والبلادالعباد

والقسيالسيوفمنالحربلأمة)7(عليهمجماعةومعه،)6(بالمقصورةرجبعاشرالجمعةيوم

فعاثتعادتهمعلىالسفرجلغيضفيللفرجةالناسوخرج،البلادوأمنت،النشابفيهاوالتراكيش

منومنهمبعضأالناسبعضونهب،مسرعينهاربينالبلدإلىرجعوارأوهمفلما،التترمنطائفةعليهم

خرجإنهثمالبلدمنقبجقوتقلق،قرارلهمليسمجتازينالطائفةهذهكانتوإنما،النهرفينفسهألقى

نأوذلك،المصريالجيشليتلقواالقلانسيابنالدينعزمنهموأعيانهارؤسائهامنجماعةفيمنها

ونادى،أحدبهليسالبلدوبقي،بذلكالبريديةوجاءترجبتاسعفيالشامإلىخرجمصرجيش

ولا،والأبوابالأسوارتهملواولاالأسلحةمنعندكمكانماوأخرجواالأسواراحفظواالبلدفيأرجواش

وكان.البلادلحفظالأسوارعلىالناسفاجتمع،شنق)8(دارهفيباتومن،السورعلىإلاأحديبيتن

عليهمويتلووالقتالالصبرعلىالناسيحرضالأسوارعلى)9(ليلةكليدورتيميةبنالدينتقيالشيخ

والرباطالجهادفضلفيلمجي!اللهرسولعنالواردةالأحاديثلهمويذكر1،والرباطالجهادآيات

.(1()0ذلكعلىويحثهموالحرس

الناصرالملكالسلطانمصرلصاحب)11(بدمشقالخطبةأعيدترجبعشرسابعالجمعةيوموفي

ثيابهم.وأخذتشرقيبابعندفشلحواعندهمنفعادواالأعيانمنجماعة:ب(1)

إليكم.واصلةقادمة:ب2()

منهم.اللهأراحقدالبلدعنوانشمرواوأصحابهبولايترحل:ب)3(

الغربية.الغوطةفيام006ارتفاععلىتقعدمشقمصايفإحدىاليومودمر.دمشقعقبةعلى:ب(4)

.التتار:ب()5

.المقصورةفي:أ)6(

.الحربلأمةعليهمأصحابهمنجماعةومعه:ب)7(

وحدها.بعن)8(

.الأسوارفوقإلى:ب،فوق:أ()9

إثباته.منفائدةأجدولم،بفيبسيطخلاففيهالحاصرتينبينما(01)

مصر.لصاحبدمشقبجامع:بوفي،بدمشقمصرلصاحب:أ(11)
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بدمشقلقازانيخطبكانوقدلهبالدعاءأصواتهموارتفعت،بذلكالناسففرحقلاوونبنمحمد

.سواءيوممئةالشامبلادمنوغيرها

الخماراتعلىوأصحابهاللهرحمهتيميةبنالدينتقيالشيخدارالمذكورالجمعةيومبكرةوفي

الحاناتأهلمنجماعةوعزروا،الخموروأراقواالظروفوشققواالخمور)1(آنيةفكسرواوالحانات

بذلك.الناسففرح،الفواحشلهذهالمتخذة

الفرجباب)2(وفتح،المصريةالعساكرلقدومالبلدتزينبأنرجبعشرثامنالسبتيومونودي

يكونوالملأنهموانفرجوابذلكالناسففرح،رجبعشرتاسعالأحديومالنصر)3(بابإلىمضافا

يومالأفرماقوشالدينجمالدمشقنائبصحبةالشاميالجيشوقدم،النصربابمنإلا)4(يدخلون

المنصوريقراسنقرالدينشمسالأميرانوفيهمالعساكربقيةدخليوموثاني،شعبانعاشرالسبت

تجمل.فيقطلبكالدينوسيف

الفراديس.بابفتحاليومهذاوفي

توفيالذيالدينإمامالقضاةقاضيأخيهعنعوضابالأمينيةالقزوينيالدينجلالالقاضيدرسوفيه

.بمصر)5(

،سلارالدينسيفمصر)6(نائبصحبةالعساكردخولتكاملوالأربعاءوالثلاثاءالإثنينيوموفي

وكان،)8(المرجفيونزلوا،باهرتجملفيالطباخي)7(الدينوسيف،كتبغاالعادلالملكخدمتهوفي

مصر.إلىعادثمالصالحيةإلى(فوصلالمجيءعلىعازما)خرجقدالسلطان

معبدمشقالقضاةقضاءإلىجماعةبنالدينبدرالقاضيأعيدشعبانمنالنصفالخميسيوموفي

أيضا.الحسبةخلعةالعجميالدينأميناليومهذافيمعهولبسالخلعةولبس،الدينإمامبعدالخطابة

بنالدينفخرعنعوضاالشيرازيالدينتاجالدواويننظرخلعةلبسعشرهسابعيوموفي

)1(

)2(

)3(

)41

)5(

)6(

)7(

)8(

.الجرارفكسروا:بفي،الخمرآنيةفكسروا:أ

وفتح.العساكر:أ

.أهامشفيمستدرك

.النحويالسياقتخالفوهي،يدخلوايكونوالم:أ

بيانه.سيأتيكماالمصريةبالديارتوفي...الأمينيةبالمدرسة:ب

.سلارالدينسيفالنائبصحبةالمصريةالعساكر:ب

.(5014/)العبرفيوترجمته.الطراخي:ط

.بالمرجونزلوا:وب،بالمرجفنزلوا:أ
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الأعسر،سنقرالدينشمسالوزير،الأميرأبابفيالدواوينشدخلعة)1(أقبجاولبس،الشيرجي

.الطبلخانة)3(أمراءمنجعلبعدما،البرولايةالنجيبي)2(الدويدارأيبكالدينعزالأميروباشر

الأحديومالقزوينيالدينجلالعنعوضاالصالحبأمالزملكانيبنالدينكمالالشيخودرس

.شعبانمنوالعشرينالحادي

الرومي،الدينحسامعنعوضاالحريريالصفيبنالدينشمسالحنفيةقضاءولياليومهذاوفي

ثانيفي!ه(الرازيالدينحسامعنعوضامنهالخانقتدريسذلكبعدوجاءأالمعركةيوم)4(فقد

.رمضان

.رمضانثالثفيالقلعةعنالستائرورفعت

القضاةوعندهالأخضرالميدانفيالعدلبدارسلارالدينسيفالأميرجلسرمضانمستهلوفي

ولدهوجعلسنيةخلعةالقلانسيالدينعزالصدرعلىخلعالآخرالسبتوفي،)6(السبتيوموالأمراء

العالية.الخزانةفيشاهدا،العزيزعبدأالدينعماد

مواضعهاإلىالشاميةالعساكر)7(وانصرفتمصرإلىبالعساكرسلارالدينسيفرجعاليومهذاوفي

وبلدانها.

الحنفيالبصراويالقاسمأبيبنالصفيبنعلي(الدينصدرأدرسرمضانعاشرالإثنينيوموفي

المقدمية.)8(بالمدرسة

وسمرطائفةمنهموشنق،المسلمينويؤذي(1بالتتر)0يلوذكانممنجماعةعرفتفيها)9(شوالوفي

.كثيرةأموروجرتألسنوقطعتبعضهموكحلآخرون

)1(أ:

)2(أ:

)3(أ،

)4(ب

)5(عن

)6(ب

)7(ب

)8(ط

)9(ب

)01(ب

.(1/141)الشافيوالدليل.الدواوينشدخلعةأفخيعا:وب،الدواوينشدأقجبا

.الدويدارالنجيبي:بوفي،الدوادار

.الطبلخاناه:ب

المعركة.فيفقدالرازيالدينحسام:

وحدها.:ب

الاخر.السبتمنمثلهوإلىالسبتاليومذلكوكان:

.شعبانفيوبلدانهاأماكنهاإلىالشاميةالعساكرتفرقتوقد:

.وب،أالأصلينعنهناوما،بالمدرسة:

عرفت.شوالوفى:بوفي،منهاشوالوفي:

.بالتتار:
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عنعوضاالحكمنائبالزرعيالدينجمال)1(القضاةقاضيبالدولعيةدرسشوالمنتصفوفي

الباجربقي.بنالدينجمال

إلىدمشقجيشفيالأفرمآقوشالدينجمالالسلطنةنائبركبمنها!2(العشرينالجمعةيوموفي

لقتالالحوارنةالمطوعةمنكثيرخلق)3(ومعهتيميةبنالدينتقيالشيخوخرج،وكسروانالجردجبال

لماالعساكربهعاملواكانواأما(و،وضلالهموكفرهموعقائدهمنيتهمفساد)بسبب،الناحيةتلكأهل

وقتلوا،وخيولهمأسلحتهموأخذواونهبوهمعليهموثبوا،ببلادهماجتازواحينوهربواالتتركسرهم

وبينفاستتابهمتيميةبنالدينتقيالشيخإلىرؤساؤهمجاء،)4(بلادهمإلىوصلوافلما،منهمكثيرا

مابردوالتزموا،المفسدينأولئكعلىكبير)د(وانتصار،كثيرخيربذلكوحصلالصوابمنهمللكثير

أراضيهموأقطعت،المالبيتإلىيحملونهاكثيرةأموالا)6(عليهموقرر،الجيشأموالمنأخذوهكانوا

دينيدينونولا،الملةأحكاميلتزمونولاالجندطاعةفييدخلونذلكقبليكونواولم،)7(وضياعهم

ورسوله.اللهحرممايحرمونولا،الحق

وسطبعلبكطريقأإلىبالشموعالناسوتلقاهالقعدةذيعشرثالثالأحديومالسلطنةنائبوعاد

.النهار

الناسيتعلموأن،بالدكاكينالأسلحةالناسيعلقأنالبلدفينوديعشرهسادسالأربعاءيوموفي

القضاةقاضيورسم،بالأسواقالأسلحةوعلقت،البلدمنكثيرةأماكنفيالإماجاتفعملتالرمي

وبالله،حضرإنالعدولقتالويستعدواالرميالفقهاءيتعلموأن،المدارسفيالإماجاتبعمل

.،)8(المستعان

كلعلىوجعليديهبينالأسواقأهلالسلطنةنائباستعرضالقعدةذيمنوالعشرينالحاديوفي)

.(سوقهأهلوحولهمقدماسوق

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

الدين.جمالالقاضي:ب

.شوالفيالعشرين:ب

كثير.خلقفي:ب

ونهبوااستفردوهمنعلىفثارواالوقعةمنهاربينببلادهماجتازواحينوالشاميالمصريالجيشبهعاملوا:ب

الفاسدةالعقائدمنعليهمشتملونماهممعهذاأيضاكثيراخلقاوقتلواوأمتعتهمخيولهممنعليهقدرواوماأسلحتهم

ببلادهم.حصلوافلماالإسلاملدينالمخالفة

أولئك.علىعظيموانتصار:ب،أولئكعلىكثيرخير:أ

.كثيرةأموال:ب

وأموالهم.أراضيهم:أ

إثباته.منفائدةلاالذيالخلافبعضهناعمامختلف:بفيالحاصرتينبينما
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والتجملبالعددالحسينيالملكنظامنقيبهممعالأشرافعرضتعشرينه)1(رابعالخميسوفي

.مشهودايوماوكان،الحسن

الدينشرفالفقيهوهو،زكرياقبررأسعندراتبإمامجددأنالسنةهذهفيالحوادثمنكانومما

الحنفيالدينوحسام،الشافعيالدينإمامالقاضيعاشوراءيوم)2(عندهوحضر،الحمويبكرأبو

ودلهالآنإلىالوظيفةهذه4(وبطلتبلدهإلىالحمويعادثمشهوراإلامدته3(تطلولم،وجماعة

الحمد.

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

أنوالحسنبنأحمدالمفاخرأبيالدينتاجالقاضيبنالحسن)د(الفضائلأبوالدينحسامالقاضي

الحنفي.الرازيشروان

،مدةفوليها7(مصرإلىانتقلثم،مدةفوليهادمشققدمثم،سنةعشرينمدة6(ملطياقضاءولي

قازانلقاءإلىالجيشخرجلماثم،بهاالحكمإلىفعادالشامإلىصارثمبالشامالدينجلالوولده

السبعين،قاربوقد،خبرهمايدرولمالصفمنففقدمعهمخرج8(سلمياواديعندالخزنداربوادي

وثلاثينإحدىسنةالمحرمفيالرومبلادمن9(بأقسرأومولده،حسننظمله،رئيسابارعافاضلاوكان

يومئذقتلوقد،301(الوقعةيوموهوأمنهاالأولربيعمنوالعشرينالرابعالأربعاءيومفقد،وستمئة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)1"(

.الأشرافالسادةعرضتوالعشرينالرابعالخميسيوموفي:ب

.الأربعاءيومالظهر:ب

.عادحتىمدتهتطللمولكنه:ب

.الانإلىالوظيفةهذهوسفرت:ب

والعبر(1/803)للصفديالعصروأعيان(15/309)الإسلامتاريخفي-الحنفيالدينحسام-ترجمة

والدليل(8091/)الزاهرةوالنجوم(2/93)المضيةوالجواهر(168)الذهبيشيوخومعجم(5/793)

السنيةوالطبقات(2/184و)(1/268)المحاضرةوحسن(219/)الكامنةوالدرر(1/925)الشافي

.(1/415)والدارس(7977/)الذهبوشذرات(338-24/)

الرومبلادمنبلدةوهيالباءوتخفيف،الطاءوسكون،وثانيهاأولهابفتحضبطهاوقد(5291/)البلدانمعجم

.الشامتتاخم

المصرية.الديارإلى:ب

سلمية.عند:ب،أ

بآق:الدارسوفي،باقصرا:الكامنةالدرروفي،تحريفوهو؟بانصرا:العصرأعيانوفي،بأقسيس:ط،أ

معجمه.فيياقوتبهاأخلوقد.بعنهناوما،بأقسراي:السنيةالطبقاتوفي،سراي

.يوموهوالأولربغمنوالعشرينالسابعالأربعاءيومفقدهوكان:ب
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.21(ذكرناكماأالحريريالدينشمسالقضاءبعدهوليثم(الأمراء)(امشاهيرمنعدة

عبدالقاسمأبيالدينسعدالقاضيبنعمرالمعاليأبوالدينإما!)4(العالم)3(الإمامالقاضي

الشافعي.القزوينيمحمدبنأحمدبنعمرحفصأبيالدينإمامالشيخبنالرحمن

منبدمشقالقضاةقضاءالدينإمامانتزعثم،مدارسفيفقررا،الدينجلالوأخوههودمشققدم

كثيرالأخلاقجميلوكان،أخوهعنهوناب،د(وسبعينسبعسنةفيتقدمكسماجماعةبنالدينبدر

بهايقملمإليهاوصلفلما،6(مصزإلىسافرالتتارقدومأزفولما.الأذىقليل،(رئيسا)الإحسان

بدرإلىالمنصبوصار،سنةوأربعينستعنالشافعي(قبة)منبالقربودفنوتوفيأسبوعسوى

كما،بالأمينيةبعدهأخوهودرس،(وغيرها)الخطابة(منبيدهما)إلىمضافأ،ج!اعةبنالدين

ذكرنا.

هبةبنالحسنبن()8(محمدبنأحمدبن)اللههبةبنأحمدالدينشرفالزحلة)7((المعفر)المسند

الدمشقي.عساكربنالحسنبناللهعبدبنالله

هذهمنالأولىجمادى9(عشزخامستوفي،وروىالحديثوسمع،وستمئةعشرةأربعسنةولد

سنة.وثمانينخمسعنالسنة

(البهراني)11المفضلبنمحمدبنمحمدالمعاليأبوالدينموفق)01(الرئيسالعالمالإمامالخطيب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

)11(

.الأمراءساداتمنعدة:ب

وحدها.:بعن

وطبقات(5254/)والعبر(292)الأعلامبوفياتوالإعلام(51/559)الإسلامتاريخفي-القزويني-ترجمة

.787()7/الذهبوشذرات(1/994)الشافيوالدليل(8185/)الزاهرةوالنجوم(932-2328/)الإسنوي

تحريف.وهو،ليلعاا:ط

والسبعين.السابعةالسنةفي:ب

بها.يقملموصلهافلماالمصريةالديارإلى:ب

(5593/)والعبر(292)الأعلامبوفياتوالإعلام(15/798)الإسلامتاريخفي-عساكرابن-ترجمة

(1/59)الشافيوالدليل(291و8091/)الزاهرةوالنجوم(387)الإسلامتاريخمنالمنتقىوالإشارة

.(7778/)الذهبوشذرات

.(بشار).الإسلامتاريخمنالحاصرتينبينما

وعشرين.خامسفيوفاتهوكانتوروىالكثيرسمع:ب

الذهبوشذرات(5404/)والعبر(15/939)الإسلاموتاريخ(292)الإعلامفي-البهراني-ترجمة

(/7-097197).

تاريخفيالذهبيخطمنأثبتناهوما،تحريفوكله"المهرانيالفضل":وب،"النهروانيالفضل":ط

قضاعة.منفبهراءارتيابفيهليسالذيالصوابوهو،الإسلام
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بالغزاليةودرسذكرناكما،الفاروثيعنعوضابدمشقخطبثم،()1حماةخطيب،الحمويالقضاعي

بها.فماتقازانعام)2(دمشققدمثم،بلدهإلىوعاد،جماعةبابنعزلثم

غانم.بابنالمعروفالمقدسيعليبنحمائلبن)4(سلمانبنمحمد)3(الدينشمسالصدر

وكان،الثمانينجاوز(وقدتوفي)،بالعصرونيةودرس،مروءةوأكثرهمالناسأعيانمنوكان

غانم.بنالدينعلاءالصدروالدوهو،المشكورين)5(المشهورينالكتابمن

الشافعي.الباجربقي)7(عثمانبنعمربنالرحيمعبدمحمد)6(أبوالدينجمالالشيخ

مدةبهاأقام(قدوكان،بهافماتقازانعام)دمشققدمثم،ويفتييشتغلبالموصلمدةأقام

وكان،الأيكيالشمسعننيابةبالغزاليةودرسالخطابةفيوناب،والدولعيةبالقليجيةودرس،كذلك

أتباعوله،والانحلالالزندقةإلىالمنسوبمحمدالشمسوالدوهو،الناسعنمجموعاالكلامقليل

المذكورالدينجمالحدثوقد،عليهيعكفكانماعلىويعكفون،إليهينسبما(إلىينسبون)

أعلم.سبحانهوالله،حسننظموله،الأثيرابن)8(مصنفهأصحاببعضعن"الأصولبجامع"

النبويةاليجرةمرسبمملةأ)9(للدنةخلت5ث!أ

الشافعيغير،قبلهاالتيفيالمذكورونهمبهاوالحكامالبلادونوابوالسلطانوالخليفةاستهلتأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

ثم.خطيبهاالحموي:ب

الدينحسامترجمةمرتوقد996سنةالسلميةواديعندالخزندارواديفيقازانمعركةفيهوقعتالذيالعاموهو

ترجمتين.قبلالرازي

والإشارة(5204/)والعبر(392)الأعلامبوفياتوالإعلام(51/039)الإسلامتاريخفي-غانمابن-ترجمة

.(7788/)الذهبوشذرات(8391/)والنجوم(386)

ترجمته.مصادرمنوالتصحيح،بينخطأوهو"سليمان":الأصولفي

المشكورين.المشاهيرالكتابمن:أ

وطبقات(5/004)والعبر(392)الأعلامبوفياتوالإعلام(51/169)الإسلامتاريخفي-الباجربقي-ترجمة

الذهبوشذرات(2134/و)(1/244)والدارس(8491/)الزاهرةوالنجوم(1284/)الإسنوي

تحريف.؟الدينجمال:بفيوورد.(7784/)

البقعاءبينكورة،وقاف،الموحدةالباءوفتح،الراءوسكون،الجيمبضم:باجربقإلىنسبة:الباجربقي

.(1313/)البلدانمعجم.ونصيبين

.ب،أمنهناوما،لهامعنىولا"مصنفات":ط

وحدها.:طعن
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أملاكجميععنأشهرأربعةأجرةلاستخلاصالمستخرج)2(جلسالمحرمثالثكانولما،(1،)والحنفي

الناسعلىذلكوشققوية)3(عظيمةخبطةوجرت،البلدمنالناسأكثرفهرب،بدمشقوأوقافهمالناس

.جدا)4(

فانزعج،مصردخولعلىعازمونوأنهم،الشامبلادالتتربقصدالأخباروردتصفرمستهلوفي

بلادإلىالهربفيالناسوشرع،وألبابهمعقولهموطاشت،ضعفهمعلىضعفاوازدادوالذلكالناس

بألف،الجمل)د(وبيع،خمسمئةمصرإلىالحمارةفبلغت،المنيعةوالحصونوالشوبكوالكركمصر

بنالدينتقيالشيخوجلس،الأثمانبأرخصوالغلاتوالثيابالأمتعة)6(وبيعت،بخمسمئةوالحمار

الواردةوالأحاديثالاياتلهموساق،القتالعلىالناسوحرضالجامعفيبمجلسهصفرثانيفيتيمية

وبلادهمالمسلمينعنالذبفيالأموالإنفاقفيورغب،الفرارفيالإسراععنونهى،ذلكفي

هذهفيحتماالتترجهادوأوجب،خيراكاناللهسبيلفيأنفقإذاالهربأجرةفيينفقماوأن،وأموالهم

عنالناسفتوقف،وورقةبمرسومإلاأحديسافرلاالبلادفيونودي،ذلكفيالمجالسوتابع،الكرة

لخروجه،البشائرودقتبالعساكرالقاهرةمنالسلطانبخروجالناسوتحدث،جأشهموسكنالسير

سويدوابنمنجاوابناللهفضلابنوبيتصصرىابنكبيتدمشقبيوتاتمنجماعةخرجقدكانلكن

.)7(جماعةوابنالزملكانيوابن

فيونوديالبيرةإلىوصلواقدبأنهمالخبروجاء،التتربأمرالإرجافقويالآخرربيعأولوفي

الشهرأثناءفيفاستعرضوا،بذلكالمرجمنالنائبمرسوموجاء،العسكرمعالعامةتخرجأنالبلد)8(

فيجماعةابنالخطيبوقنت،طاقتهمقدرعلىوالأسلحةبالعدةالعامةمنآلافخمسةنحوفعرض

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

الأميرمصرونائبقلاوونالمنصوربنمحمدالناصرالملكالبلادوسلطانالعباسيالحاكموالخليفةاستهلت:ب

الدينجمالالأميرالشامونائبالحنفيالشافعيالعيددقيقبنالدينتقيالقاضيمصروقضاةسلارالإسلامسيف

المالكيةوقاضي،الحريريبنالدينشمسالحنفيةوقاضيجماعةبنالدينبدربهاالشافعيةوقاضي،الأفرماقوش

جماعة،بنالدينبدروالخطيب،المقدسيحمزةبنسليمانالدينتقيالحنابلةوقاضي،الزواويالدينجمال

الأعسر.سنقرالدينشمسوالوزير

الدين.حضر:ب،الدينجلس:أ

وحدها.:بعن

عظيمة.مشقة:ب

وأبيع.:ب،أ

وأبيعت.:ب،أ

هذهحذفآثرتالنسخوبقية،وأ،ببينالروايةفياختلافهناإلى...وردتصفرمستهلوفي:قولهمن

.الخلافات

.البلدانفي:ب
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نائبوأنحلبإلىوصلواقدالتتر)2(بأنالمرجفونوأشاع،المساجدأئمةأ(وتبعة،كلهاالصلوات

السلطانوأن،معايشهمعلىوإقبالهمالناسقلوببتطييبالبلدفيونودي،حماةإلىتقهقرحلب

وبقيتبهأمروامماأكثراستخرجواقدكانواولكن،وأقيمواالمستخرجديوانوأبطل،واصلةوالعساكر

الأفعالهذهعواقبأنجرملا،سلفمايردولم،بقيعمافعفىاختفواقدالذين3(الناشعلىبواقي

بعد(همصزإلىعائدأرجعمصرسلطانبأنالأخبارجاءت)4(ثم،يفلحونلاأصحابهاوأن،ونكرخسر

منبالطرقاتوصار،جداالأمطاروكثرت،الحالواشتدالخوففكثر،الشامقاصدأمنهاخرجأن

إليهوإناللهفإنا،فيهاوالذهابالأرضفيالانتشارمنيريدهماوبينالمرءبينيحولماوالسيولالأوحال

.(راجعون)6

كانوالولهمخيروالمدينة،وأولادهمبأهاليهميتحملونوثقالاخفافاالناسمنكثيروخرج

ضعفتوقد،والرقابالدوابعلىوالمشقةالشديدالوحلفيالصغاريحملونوجعلوا،يعلمون

إلاقوةولاحولفلاالشيءوقلةوالجوعالشديدوالبردوالزلقالأمطاركثرةمعالعلفقلةمنالدواب

بالله.

.العدوواقتربالسلطانوتأخر،الخوفمنصعبةخطةعلىوالناسالأولىجمادىواستهل

الشامنائبإلىالسبتيوموكان،الشهرهذامستهلفياللهرحمهتيميةبنالدينتقيالشيخوخرج

تعالىقولهوتلا،الأعداءعلىوالظفرالنصرووعدهمقلوبهموطيب)7(جأشهموقوىفثئتهمالمرجفي

عندوبات(06:ابرأ!لحفوغفوراللهإتاللهلمجنصرنهعلئهبغىثمبه-عوقبمابمثلعاقبومن)

يستحثمصرإلىالبردعلىيركبأنوالأمراءالنائبسألهوقددمشقإلىعادثمالأحدليلةالعسكر

دخلوقدإلايدركهفلمالساحلإلىوصلقدالسلطانوكان،السلطانوراءفساقالمجيءعلىالسلطان

لهموقال،حاجةبهلهمكانإنالشامإلىالعساكرتجهيزعلىاستحثهمولكنه،الحالوتفارطالقاهرة

الأمن،زمنفيويستغلهويحميهيحوطهسلطانالهأقمناوحمايتهالشامعنأعرضتمكنتمإن:قالفيما

ملوكهولاالشامحكاملستمأنكمقذرلو:لهمقالثم،الشامإلىالعساكرجردتحتىبهميزلولم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

المساجد.فيالأئمةوتبعه:بوفي،واتبعه:ط

.التتار:ب

.اختفواقدواخرونأناسعلى:ب

رجع.قدمصرصاحبالسلطانبأنأخباروجاءتسلفما:ب

.خرجأنبعدالسواحلنواحيفيبهاكانالتيالزلزلةمنمصرإلىعائدا:ب

.فائدةإثباتهافيأجدلمالأصولمنبسيطةخلافاتفيهالسنةهذهحوادثاخرإلىاللفظةهذهمن

وطيب.وقواهمفثبتهموعساكرهالشامنائبإلى:ب
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مسؤولونوأنتمرعاياكموهموسلاطينهحكامهوأنتمفكيف،النصرعليكموجبأهلهواستنصركم

إلىالعساكرتواصلتفلما،الشامإلىفخرجوا،الكرةهذهفيالنصرلهموضمنجأشهموقوى،عنهم

الأراجيفقويتثم،وأموالهموأهليهمأنفسهممنيئسواقدكانواأنبعدشديدافرحاالناسفرحالشام

علىقدرمنالناسفيالبلدمتوليالنحاسابنونادى،مصرإلىالسلطانعودوتحقق،التتربوصول!

زلزالاوزلزلوا،وخمدةعظيمةذلةالناسورهق،والولدانالنساءفتصايح،بدمشقيقعدفلاالسفر

معقوةفيهكانلماالشامنائبوأن،وجلعزاللهإلالهمناصرلاأنوتيقنواالأسواقوغلقت،شديدأ

بقيما:ويقولون؟الهربعلىعزموقدالآنبهفكيفالتترجيشالتقاءعلىيقولمأول!عامالسلطان

منكثيروخرجوالقرارالنوممنالناسوامتنعالقلعةأالناسمنكثيرودخل،العدوطعمةإلادمشقأهل

الجهادنيتهكانتمنالناسفيونودي،والصغارالكبارمنبأهليهموالمفروالقفارالبراريإلى،الناس

جماعةابنوسافر،القليلإلاأكابرهامنبدمشقيبقولم،التتروصول!اقتربفقدبالجيشفليلحق

إلىالتتربوصول!الأخباروجاءت،مصرإلىبيوتهمسبقهموقد،منجىوابنصصرىوابنوالحريري

وابنتيميةبنالدينوشرفقواموابنالرقيإبراهيموالشيخالفارقيالدينزينالشيخوخرجأ(سزمين

فحرضوهالعربأميربمهناواجتمعوا،العدوملاقاةعلىعزمهفقوواالأفرمالسلطنةنائبإلىجبار"2(

إلىدمشقمنسلارطلبوخرج،ذلكعلىنياتهموقويت،والطاعةبالسمعفأجابهمالعدوقتال!على

صادقة.بنياتوالقتالللحربواستعدوا،المرجناحية

علىالأولىجمادىمنوالعشرينالسابعفيالمصريةالديارمنتيميةبنالدينتقيالشيخ3(ورجع

بالسلطاناجتمعوقد،العدوإلىوالخروجالجهادعلىيحثهمأيامثمانيةمصربقلعةوأقام،البريد

خروفان)4(بيعحتى،جدابدمشقالأسعارغلتوقد،الخروجإلىفأجابوهالدولةوأعيانوالوزير

ذلكعامهراجعاالفراتخاضقدالتتارملكبأنالأخبارجاءتثم،الحال!واشتد،درهمبخمسمئة

آمنينمنشرحينمنازلهمإلىوعادوا،الناسوسكنلذلكالنفوسفطابت،عددهموقلةجيشهلضعف

الناسأنفستراجعتالاخرةجمادىفيالشامإلىالتتاروصولبعدمالأخبارجاءتولما.مستبشرين

أعظممنوهو،متتابعةأشهرأربعةمدةمنالمرجفيمخيماوكان،دمشقإلىالسلطنةنائبوعادإليهم

أوطانهم.إلىالناسوتراجح،الرباط

)1(

)2(

)3(

)4(

.(3512/)البلدانمعجمحلبأعمالمنمشهورةبلدةوهي؟سرقين:ط،أ

الإسلامتاريخفيالذهبيخطمنوماهنا،تصحيفوكله،خيارة:بوفي،حيارةوابن:أوفي،خبارة:ط

.(بشار)(15971/)

الدين.تقيالشيخوخرج:أ

.خروفاتأبيعإنهحتى:ب،أ



هـ007سنةوفيات636

بالكركالشريشيبنالدينكمالمدرسهالغيبةبالناصريةدرسقدالفارقيالدينزينالشيخوكان

.رمضانفيإليهاعادثم،هاربا

لغيبته.الزرعيالدينجمالعنعوضابالدولعيةالزكيابندرسالشهرأواخروفي

عنعزلهمعلىالكلمةواتفقتبهاوألزمواالذمةأهلعلىالذمةشروطقرئتالإثنينيوموفي

بالصفر،واليهود،الزرقبالعمائمالثصارىوألزمالبلدفيبذلكونودي،بالصغاروأخذوا،الجهات

المسلمين.عنوتميزواكثيرخيربذلكفحصل،بالحمروالسامرة

القلعة،نيابةفىأقبجاالدينسيفوالأميرأرجواشبينبالمشاركةالمرسومجاءرمضانعاشروفي

ذلك.منأرجواشفامتنع،يومأبالقلعةالآخرويكون،يومامنهماواحدكليركبوأن

بحكمالقونوي)1(الدينعلاءعنعوضاالمجدبنالدينشهابالشيخبالإقباليةدرسشوالوفي

.بالقاهرةإقامته

الحنفيةقضاءعنالحريريبنالدينشمسعزلالقعدةذيمنعشر)2(الثالثالجمعةيوموفي

سنقرالدينشمسالوزيرمنباتفاقوذلك،أبيهوقاعدةقاعدتهعلىالدينحسامبنالدينجلالبالقاضي

.الأفرمالسلطانونائبالأعسر

مصر.إلىسارواثمبالقلعةفأنزلوا،دمشقإلىالتتارملكرسلوصلت:وفيها

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.)3(الكرديحسنالشيخ

اغتسلاحتضرفلما،يزاروكان،عليهوردمنويطعمغلتهمنيأكللهبستانفيبالشاغورالمقيم

جمادىمنالرابعالإثنينيوماللهرحمهتوفيثم،)4(ركعاتوركعالقبلةواستقبلشعرهمنوأخذ

سنة.المئةجاوزوقد،الأولى

.المحدثالتفليسي)5(جوهرالدينصفيالطواشي

.(1/145)الشافىالدليلفيوترجمته.تحريفوهو،القزوينيالدينعلاء:أ(1)

والعشرين.الثالث:بوفي،القعدةذيمنعشرينالثالث:أ2()

.(بشار).(51/059)الإسلامتاريخفيترجمته)3(

.ركعاتوتركع:بوفي،خطأوهي؟ركعتانوركع:أ(4)

الشافيوالدليل(652-2552/)الذهبيشيوخومعجم(15949/)الإسلامتاريخفي-التفليسيجوهر-ترجمة()5

(1/255).
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صالحا،مباركاجيدارجلاالجانبلينالخلقحسنوكانالأجزاءوتحصيلالحديثبسماعاعتنى

المحدثين.علىملكهاالتيأجزاءهووقف

دمشق.متوليالإربليالهذباني)2(محمدبن(الهيجاء)1أبيبنمحمدالدينعزالأمير

سعور)3(بدربيسكنوكان،ذلكفيشيئاجمعوربماوالشعرالتواريخفيكثير!فضائللديهكان

وسبعمئة،ستسنةفيدمشققدمناحيننزلناهمنزلأولوهو،الهيجاءأبيابندربفيقال،بهيعرف

مشكوروكان،سنةثمانونولهمصرطريقفيالهيجاءأبيابنتوفي،آمينعافيةفيبخيرلياللهختم

.المحاضرةحسنالسيرة

وسطوةهيبةلهوكانتشوالفيتوفي،القبليةبالبلادالولاةواليالشريفياقوشالدينجمالالأمير

وحرمة.

،-تقسيمنا-حسبوالنهايةالبدايةكتابمنعشرالخامسالجزءانتهى

الأخيروهو،عشرالسادسالجزءوتلوه

...

)1(

)2(

)3(

(15569/)الإسلاموتاريخ.لهشعروثمة(4323/و)(3402/)المراةذيلفي-الهيجاءأبيابن-ترجمة

.(594/)الكامنةوالدرر(3017/)الشافيوالدليل(5017/)والوافي

ني.لهيدباا:ط

.(بشار).أعلمفالله،"سنونابندرب"هناكفسماه662سنةالمتوفىالدينمجيروالدهترجمةفيتقدم
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الظاهرعبدبنالدينمحي

الحلبيسنجرالدينعلم

هـ396سنةأحداث

النصرانيعسافواقعة

هـ396سنةوفيات

قلاوونالمنصورالملك

الشجاعياللهعبدبنسنجر

السلعوسبنالدينشمس

المراغيالدينتا!

عاتضولمواس!فهر

الصفحة

552

558

955

565

568

57هـ

573

575

577



الموضوعاتفهردس

الموضوع

العادلبنتمؤنسةالخاتون

الشيبانيلقمانبنالدينفخر

السعيدالملكبنالدينغياث

الخويبنالدينشهاب

الأعمىالدينعلاء

التنوخىالدينشمس

هـ496سنةأحداث

كتبغاالعادلالملكسلطنةذكر

هـ496سنةوفيات

المنينيالرجالأبو

الحرستانيبنالدينجمال

الطبريالدينمحب

المنصوربنالمظفرالملك

المقدسيالدينشرف

الجوهريالديننجم

سحنونبنالدينمجد

الفاروثيالدينعز

الدمشقيالمحققالجمال

الأشرفالملكبنتخاتونالست

التكريتىالدينجمال

هـ596سنةأحداث

96هـهسنةوفيات

منجىبنالدينزين

المسعوديلؤلؤالدينبدر

الخالديعليبنإسرائيل

المقدسيالحسنالشرف

المالكيالمغربيمحمدأبو

النحاسبنالدينمحي

الشافعيالعلائيالرحمنعبد

هـ696سنةأحداث

المنصورالملكسلطنةذكر

هـ696سنةوفيات

663

الصفحة

577

581

581

58!

095

395

795

995

ط!06



664

لموضوعا

المقدسيعوضبنالدينعز

مزروعبنالسلامعبد

الحريريعليبنشيث

كثيربنالواحدعبد

البغداديمحمدبنأحمد

صدقةبنالنفيس

الدمشقيالساروبالحسن

نوروز

هـ796سنةأحداث

هـ796سنةوفيات

الحريريعليبنحسن

السلعوسبنالدينشهاب

الأيكيالدينشمس

عقبةبنالصدر

المقدسيالعابرالشهاب

هـ896سنةأحداث

لاجينالمنصورمقتلذكر

تيميةبنالدينتقيالشيخمحنة

هـ896سنةوفيات

الحصيريالديننظام

النقيببنالدينجمال

المغربييعقوبأبو

الربعيتوبةالدينتقي

بيسريالدينشمس

المنصوربنالمظفرالملك

الناصرالملكبنالأوحدالملك

النحاسبنالدينشهاب

صصرىبنالدينأمين

المستعصمياللهعبدبنياقوت

هـ996سنةأحداث

قازانوقعة

هـ996سنةوفيات

الموضوعاتفهرس

الصفحة

306

606

906

611

611

613

615

618

961

063



الموضوعاتفهرس

الموضوع

الرازيالدينحسام

القزوينيالدينسعدبنعمر

الدمشقيعساكربنالدينشرف

النهروانيالدينموفق

غانم(ابن)المقدسيالدينشمس

الباجربقيالدينجمال

هـ575سنةأحداث

هـ575سنةوفيات

الكرديحسن

التفليسيالدينصفي

الهذبانيمحمدالدينعز

الشريفياقوشالدينجمال

الفهرس

665

الصفحة

063

632

636

638
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