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التحقيقمقدمة

الرخمفحيضبخ!إدنةالر

نستعينوبه

التحتهيقمتهومة

الهوعلىوالآخرينالأولينسيدمحمدخلقهخيرةعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

الدين.يومإلىبهديهاهتدىومنوصحبه

بعد:أما

سبقهلمامتمماأقدمه"والنهايةالبداية"كثيرابنالعمادالحافظكتابمنعشرالسادسالجزءفهذا

داروضعتهاالتيالخطةعنيخرجلمتحقيقهفيعمليلأن،لهالتقديمعنغنىفيكنتوقدأجزاءمن

مكتبتنافيكبيرشأنمنللكتابلما،متميزعلميمنهجوفقالكتابهذالإخراجالعامرةكثيرابن

هذاتخصاعترضتنيمشاكلأنغير.العلماءمننظرائهبينمكانةمن-اللهرحمه-لمصنفهولما،العربية

منها:وبيانهاتوضيحهافرأيت،الكتابمنالجزء

،هـ(738)سنةإلىتنتهيانالتحقيقفيالمعتمدتين(ب)و(أ)المصورتينالنسختينإن:أولا

نقلالتيتلكخاصة،الفترةتلكومصادربمراجعمستعيناالمتبقيالقسمتحقيقذلكبعدوتابعت

.مباشرةكثيرابنعنأصحابها

التي(أ)والنسخةالمطبوعبينصفحاتعدةإلىأحيانايصلوسقطكبيرةفروقهناك:ثانيا

التحقيق.فياعتمدتها

يسيرالخلافوهذا،كثيرابنإلىالكتابمنالأخيرالقسمنسبةحولتدوروأقاويلآراءهناك:ثالثا

قيمة.ذاتبحججلهاوينتصريؤيدهامنمنهاوجهةولكل،تمامامتضادتينوجهتينفي

:الأولالقول

ابنبعدهتابعثمحجيابنعليهذيلهذيلبعدهوما،هـ(738)سنةفيينتهيكثيرابنتاريخإن

جاءوقد.-الثهرحمه،الطباخراغبمحمدالأستاذالعلامةالمؤرخالرأيبهذاوالقائل.شهبةقاضي

بحروفه:أثبتهوللأمانة.(-376377):18المجلدفيبدمشقالعربيالعلميالمجمعمجلةفيذلك

للحافظ"والنهايةالبدايةتاريخ"منعشرالرابعوالجزءعشرالثالثالجزءقريبعهدمنوصلني"

عشرالرابعالجزءآخرفيذكرفرأيته،هـ(774)سنةالمتوفىالدمشقيكثيربنإسماعيلالعلامة
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النسخةأنأعلملأنيلهذافعجبت،لهايعنونولمالاخرربيعشهرإلىهـ(768)سنةحوادث

كبارمجلداتعشرفيهيوالتيبحلبالأحمديةالمدرسةمكتبةفيالمحفوظةالتاريخهذامنالمخطوطة

فيه:العبارةوآخرهـ(738)سنةإلىوالحوادثالوفياتفيهالذيمنهاالتاسعانتهىقد1712رقمتحت

وخمسينإحدىسنةالاخرةجمادىمنالعشرينالأربعاءيومفيتاريخهمنالانتقاءمنفراغيكان

الصلاةأفضلنبيناوعلىعليه-ادمخلقلدنمنكتبتهماانتهىهناإلى،امينخاتمتهااللهأحسنوسبعمئة

وتابعيهماوصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربدلهوالحمد.هذازمانناإلى-والسلام

الدين.يومإلىبإحسان

البعثفيالبدايةاخرالآخرةأمورفيالنهايةوهو،الآخرالجزءاللهشاءإنيتلوه:آخربخطهناكثم

عشرالرابعالجزءاخرفيالتأملوبعدالزماناخرفيوالفتنبالملاحميبتدئالعاشروالجزء،والنشور

عنهتعالىاللهعفاالشافعيالقرشيكثيربنإسماعيل:كتبههـ(738)سنةحوادثنهايةفيقالوجدته

امين.

.الأصولبسائركذا:الذيلفيالمصححكتبوهنا

دخلتثم:المطبوعالأصلفيقالثم،السنةهذهإلىتاريخهانتهىقدالمؤلفأنيفيدناوذاكفهذا

هـ(768)سنةحوادثبعضذكرأنإلىووفياتهاحوادثهاسردفيوأخذ،وسبعمئةوثلاثينتسعسنة

.الكتابختموبها،تقدمكما

الشيخ.كثيرابنالحافظلغيرريببلاهيهـ(768)سنةإلىهـ(973)سنةمنأيالسنينفهذه

وفي،الاستانةبنسخكذا:المصححقالوهنا،آخرهإلىالتفسيردرسكثيربنالدينعمادالشيخالعلامة

كلاموسقط،كثيرابنالحافظلغيرالكلامأنفيصريحوهذا،الأصلمنصحيفةنصفبياضالمصرية

بخطيمكتوبافرأيتالبحثفيفأخذت،الذيلمؤلفعلىأقفأنأحببتذلكوعند،السنةأولفي

الذيالحفاظتذكرةذيولذيلفيكتبماانظر،التاريخهذاعلىالكلامفيالظنونكشفهامشعلى

الفاضلالعلامةتعليقاتمنهناكفإذا،إليهفرجعت،(025ص)فيالقدسيالدينحسامالسيدطبعه

نصه:ماهـ(816)سنةالمتوفىحجيبنأحمدالعلامةترجمةعلىالكوثريزاهدمحمدالشيخ

الحافظقالجدامفيدوهو،فيهتوفيمنثمالشهرحوادثفيهذكر،كثيرابنتاريخعلىذيلاوكتب

.هـ(815)سنةإلىوينتهيهـ(174)سنةمنيبتدئ(1027/)"ضوئه"فيالسخاوي

وفاتهقبيلإلىفكتبهـ(976)سنةمنبدأثمستاهـ(741)سنةمنكتب:شهبةقاضيابنقال

فأكملته.المذكورالخرمبتكميلليأوصىقدوكان،بيسير

فهنا.قالكماالأمرفوجدت(7171/)الشذراتوإلى(1027/)السخاويضوءإلىرجعتثم

لابنوبعضه،حجيبنلأحمدبعضههـ(741)لاالآخرإلىهـ(973)سنةمنالذيلهذاأنيتبين
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ذيلهشهبةقاضيابنوأن.هـ(815)سنةإلىهـ(976)سنةمنذيلهحجيابنوأن،شهبةقاضي

نصفه.نحوفياختصرهثم،كبارمجلداتسبعفيهـ(084)سنةإلىذلكبعد

الطباخراغبمحمد.انتهى."الصوابإلىالموفقواللهلناظهرماهذا

الثاني:القول

دهمانأحمدمحمد:الأستاذبهوالقائل،كثيرلابنهمالهذيلأنهيدعئمامعالكتابهذاإن

علىردا(39-09)02المجلدبدمشقالعربيالعلميالمجمعمجلةنشرتهمقالفيوذلك-اللهرحمه-

فيجاءلماتلخيصفبعد،معاالرأيينعلىلنقفأيضابتمامهمثبتهوأنا.السابقالطباخالأستاذقول

بنتيجتين:خرجتالموضوعلهذادراستيوبعد":يقولالأولالمقال

تنتهيخطيةنسخعدةتوجدوأنههـ(738)سنةبحوادثتاريخهانتهىكثيرابنالحافظأنهو-ا

.المذكورةبالسنة

هـ(774-973)سنةمنمدةبعدعليهذيلتاريخهفيالسنةهذهإلىوصلأنبعدالمؤلفأن-2

كثيرابنللحافظوهي،بعضدونالنسخبعضفيموجودةالزيادةهذهوأن،المطبوعةالنسخةفيكما

ريب.ولاشكبلا

فهي:الأولالأمرعلىأدلتيأما

.الطباخالأستاذعنهاتكلمالتيالحلبيةالخطيةالنسخة:أولا

الطالبتنبيه"كتابهفيهـ(279)سنةالمتوفىالنعيميالقادرعبدعنهانقلالتيالنسخة:ثانيا

التيكثيرابنتاريخنصوصأخذفقد،ومدرسيهادمشقمدارسعنفيهتكلمالذي"الدارسوإرشاد

سنةبعدالتيالزياداتمنشيئايذكرلانراهولكننا،المذكوركتابهفيوجعلهابموضوعهتتعلق

ابنغيرأخرىمصادرمنينقلهفبعضهالتاريخهذابعدالحوادثأوالمدارسمنتجددوماهـ(738)

قيمةموادهـ(738)سنةبعدالتيالزياداتفيأنمععليهاطلاعهلعدميهملهالآخروالبعض،كثير

منخاليةالنعيميمنهاينقلكانالتيالنسخةأنعلىدليلهذاوفي،عنهايستغنىلاكتابهبموضوعتتعلق

الأحمدية.المدرسةفيالمحفوظةحلبكنسخةوهيالمطبوعةالنسخةفيالموجودةالزيادات

فهي:نفسهكثيرلابنالزيادةأنوهو،الثانيالأمرعلىأدلتيوأما

بالاسمنفسهذكرفإذا،نفسهالمؤلفيذكرحينالكتابفيتصرفالمؤلفتلاميذبعضإن:أولا

شوالفيأنه،32اصأنفسهعنالمؤلفقالفحينما،التعظيمألقابللاسمالتلميذوضعالصريح

الشيخحضرشوالفيإنه:وقالالعبارةفيالتلميذتصرف،التفسيردرسكثيرابنالدينعمادحضر

ويبينشيخهاسمتلميذهيزيدالمتكلمبضميرنفسهعنيتكلموحينما،كثيربنالدينعمادالشيخالعلامة

المرجانيجامعفينفسهعنالمؤلفيتكلمحينماا216أصفيكماالضميرهذافيالمرادهوأنه
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بينفما.والمنةالحمدودله.(برحمتهاللهتغمدهالمصنفالدينعماديعنيأالخطيبأناوكنت:فيقول

أحدمنالزيادةهذهوإن،الخطيبأناكنت:فيالضميرتفسيربهيرادأنهفيالبداهةظاهرالحاصرتين

عاشرهالسبتيوموفي(42هصأففيمراراالتفسيرهذاتكرروقد،()1أصدقائهأحدأوالمؤلفتلامذة

بنالدينعمادالشيخيقولأاجتمعنا-هـ(753)سنةمنشعبانوهوذكرهالمتقدمالشهرعاشرأي-

بالله.المعتضدبالخليفة(اللهرحمهالمصنفكثير

الدينعمادالشيخيعنيأعليهاوقفتمفردةمسألةذلكفي-تيميةابنيعني-وصنف(254صأو

الحسن.غايةفرأيتها(كثيرابن

والذهبيالمزيعنفيقول،عليهإلاتنطبقلاوصفاتأعمالانفسهعنيذكرالمؤلفأن:ثانيا

الذهبي.الحافظوشيخنا:المزيالدينجمالشيخنا(91.صأ

زوجتي.زينببنتهأخبرتنا:المزيشيخهعن(291صأفيويقول

ابنتلميذالقيمابنزميلهأو،تيميةابنالعلامةشيخنا:،912صأيقولتيميةابنيذكروحينما

الجوزية.إمامالزرعيأيوببنبكرأبيبنمحمدالدينشمسالعلامةصاحبنا(202،234صأتيمية

القعدةذيعشرسادسالأحديوموفي:يقول،22صهأالذهبيالحافظوفاةيذكرأنوبعد

منجماعةوحضر،الذهبيالدينشمسالشيخعنعوضا-واقفهااللهرحم-الصالحأمتربةحضرت

.مشهودادرساوكان،القضاةوبعض،الفقهاءأعيان

فما،الانطبادتىتمامعليهمنطبقةالصفاتهذهجميعأننرىكثيرابنالحافظترجمةإلىرجعناوإذا

أباالحافظصاهر:الأشرفيةالحديثداربحثفيللنعيمي"الطالبتنبيه"كتابفيترجمتهفيجاء

سنةتوفي،الذهبيبعدالصالحأمتربةمشيخةوولي،تيميةابنعنالكثيروأخذ،ولازمهالمزيالحجاج

الذهب.شذراتفيذلكومثلتيميةابنشيخهعندالصوفيةبمقبرةودفنهـ(774)

:(317صأففيالتأويلولاالشكيحتمللاممااخرينموضعينفيباسمهصرحالمؤلفأنعلى

المفتين،منوجماعةالثلاثةالقضاةطلبالاخرربيعأعنيالشهرمنعشرالتاسعالجمعةيومكانولما

جمالوالشيخوهبةبنالدينبدروالقاضيالغزيالدينشمسالقاضيوهمانائباهالشافعيناحيةفمن

بالقاعةالسلطنةنائبمعفاجتمعت...ووووكثيربنالدينعمادوالمصنفالزبدانيقاضيبنالدين

حوله.وجلسناالمكانصدرفيالتي

بلادمنلهصاحبإلىالناسبعضأرسلهكتابعلىالقعدةذيشهرفيوقفت(256صأوفي

قاطعةأدلةفهذهوبعد.السواحلبلادفيجرىبالذيالدينعمادالشيخيعرفوالمخدوم:وفيهطرابلس

قليل.عماذلكوسيأتي-اللهرحمه-السخاويأشاركماالرحمنعبدابنههوبل(1)
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إلىالحقيقةهذهإظهارفيالفضلويرجع،نفسهللمؤلفهوكثيرابنتاريخاخرفيالذيالذيلأنعلى

أولا.الموضوعهذافيالقيمةملاحظاتهأبدىالذيالطباخراغبمحمدالأستاذ

لابن"الغمرإنباء"كتابإلىنظريفلفتالعشيوسفالأستاذعليهاطلعالمقالهذاكتابةوبعد

:الكتابخطبةفييقولبهإذاإليهالرجوعوبعدحجر

وهذااوسبعمئةوسبعينثلاثامولديمنذأدركتهالذيالزمانحوادثفيهجمعتتعليقهذا

فيانتهىفإنهكثيربنالدينعمادالحافظتاريخذيلعلىذيلايكونأنالحوادثحيثمنيحسنالكتاب

انتهى..السنةهذهإلىتاريخه

منينقصكثيرابنتاريخمنالمطبوعةالنسخةبأنيفيدناوهو،إليهذهبنالماومؤيدصريحوكلامه

انتهى."سنواتخمسحوادثآخرها

دهمانأحمدمحمد

وبعد:

"الإسلامدوللتاريخالتامالذيل":كتابوإخراجتحقيقإلى-وتعالئسبحانه-اللهوفقنيفلقد

هـ(209)سنةالمتوفيالسخاويالرحمنعبدبنمحمدالخيرأبيالدينشمسالمؤرخالحافظللإمام

فيالسخاويقالهماعلىيطلعلمالنقطةهذهحولكتبواالذينمنأحداأناعتقاديوكل،-اللهرحمه-

إليه.والإشارةعندهبالوقوفجديرفيهجاءمافإنوإلا،هذاكتابه

والنهاية"البداية"منعشرالسادسالجزءتحقيقفيعمليمعالكتابلهذاإخراجيتزامنولقد

وتوفيقه.ربيفضلمنوهذا

وبينبينهاوأوازنالنقولهذهأستقرئفوقفت،كثيرابنعنالسخاوينقولكثرةانتباهيلفتومما

يلي:ماإلىفوصلتكثيرابنتاريخذيلعنقيلما

اعتبرالذي"الغمرإنباء"صاحبحجرلابنتلميذاولكونهكثيرابنمنالسخاويعهدلقرب:أولا

الذيل،إليهمانسباللذينشهبهقاضيوابنحجيبنأحمدمنعهدهولقرب،كثيرابنلكتابذيلاكتابه

هذهإلىيشيرأنالمؤكدومنبل،الممكنمنكان،الرئيسةالسخاويمصادرمنكثيرابنكتابولكون

يفعل.لمأنهإلا،واقعاالأمرهذاكانلوالذيلعزوفيالخلافيةالنقطة

.للاستئناسمنهابعضاأضع،حرفيةكثيرابنعننقولهكانتلقد:ثانيا

ابنقال،دمشقفيالكلابقتلمسألةفيالسخاوييقول(96)الصفحةوفيهـ(745)سنةففي-

."...أحرقواثمبالكليةقتلهمالأولىوكان":كثير

كثير:ابنقال:القاهرةطاعونعنحديثهلدىالسخاويقال)79(صهـ(974)سنةوفي-

."....عشرأحد:يقولوالمقلل،ثلاثون:يقولالمكثر"



التحقيقمقدمة01

ابنقال:شاهأرغونمقتلعنحديثهمعرضفيالسخاويقال1()80صهـ(075)سنةوفي-

."نفسهبذبحهمحضرأثبتإنه":كثير

كثير:ابنقال:الجوزيةقيمابنللشمسترجمتهمعرضفييقول(1ص)16هـ(751)سنةوفي-

."منهعبادةأكثرالعلمأهلمنزماننافيأعرفلا"

كثير:ابنقال:باللهالمعتضدالخليفةعنحديثهمعرضفييقول()127صهـ(753)سنةوفي-

."العبارةحلو،الفهمجيد،متواضع،الكلاممليح،الشكلحسنشالث"

كانحينبالمعتضداجتمعإنه":كثيرابنالعمادالحافظقال:يقول()013صنفسهاالسنةوفي-

سريعامصرإلىوعادقبلهاالتيفيحجوإنهفيهاالخليفةوهو،بدمشقأروسبيبغاكائنةفيالصالحمع

."الخلافبسبب

"...الخياطبنحسنأحضرأنهمحرمهاكثيرابنوحكى:يقول()182صهـ(762)سنةوفي-

عنه.كاملأالخبرونقل

أبياتا.ذلكفيكثيرابنقالوكذا:يقول2(1)9صهـ(768)سنةوفي-

ولدىأيضأوفيها.كثيرابنقال:الطاعونعنحديثهلدىيقول)227(صهـ(976)سنةوفي-

والعربيةالشافعيةعلماءأحد":كثيرابنقال:يقول-اللهرحمه-عقيلابنالنحويللعلامةترجمته

فيوتوسع،كثيرةجوامكوله،وتجملوحشمةرئاسةفيهوكانتالمفيدةالكثيرةالتصانيفوذو،بمصر

."ونفقاتههيئتهفيبمكةوكان،قبلهاالتيفيرجبياوحج،والماكلالملابس

قضاءجماعةبنالدينبرهانالخطيبتوليةعنحديثهولدى)252(صهـ(773)سنةوفي-

كثير:ابنقال:قالبمصرالشافعية

ولدى،أيضاوفيها"الرشوةتهمةعنأبعدولامنهاأكملبولايةالأعصارهذهفيسمعناوما"

كثيرعابدأقانتأكان":كثيرابنقال:قالالسبكيالكافيعبدبنعليبنأحمدحامدأبيللبهاءترجمته

."الحج

ثم،الثانيةجمادىفيرافعلابن"الوفيات"كتابانتهاءإلىأشارهـ(774)سنةأحداثوفي-

:قال

فيهيمليوضعفهضررهحينوكان،كثيربنالعمادتاريخانتهىهـ-774سنةأي-شعبانهاأثناءوفي

الرحمن.عبدولدهعلى

إلىتنتهي"والنهايةالبداية"كتابمنالسخاوياعتمدهاالتيالنسخةأننستنتجالاستقراءهذابعد

.هـ(738)سنةانتهائهعنيقالعمافضلاهـ(768)سنةإلىمتوهمهوكمالاهـ(774)سنةشعبان
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....نلاوا-

بأناليقينيشبهبمالقطعنا-اللهرحمه-دهمانأحمدمحمدالأستاذقدمهماإلىالأدلةهذهأضفنالو

الفرعيلحقكي،مامكانفيالمفقودالقسمعلىالوقوعننتظرالآنونحنبل،كثيرلابنكلهالكتاب

.الصوابإلىالهاديوالله.باليقينالشكويقطع،بالأصل

كلوأعطته،القيمالكتابهذاإخراجعلىعملتالتيالعامرةكثيرابندارإلىالشكركل:وأخيرا

لربط،المجيدتراثناخدمةفيطويلباعمنلهاولما،الرعايةمنفيهوللعاملينالعنايةمنلهأهلهوما

الدارين.فيوأثابهماللهنفعهم،الباهرالمشرقبالماضيالزاهرالحاضر

بردلهالحمدأندعواناواخر،بالحسنئلنايختموأن،الأعمالأحسنإلىيوفقناأنأسألوالله

العالمين.

مروةإسماعيلحسن

معربا-الشامدمشق

هـا124المعظمرجب27الجمعة

م2991الثانيكانون31
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هـ107سنةأحداث

وسبممئةإحرفىسنةخلت5ث!

13

نائبوالأفرم،بالشام(سلار)1الدينسيفوالأمير،قبلهاالتيفيالمذكورونهموالحكاماستهلت

.)2(دمشق

.(أسندمر)4الدينسيفالأميروتولاها،الساحليةالبلادنيابةعنقطلبك)3(الأميرعزلأولهاوفي

.الأعسر)5(الدينشمسمصروزارةعنوعزل

بهادرالدينسيفالأميربالقلعةعوضهوجعل،غزةنيابة)6(المنصوريأقبجاالدينسيفوتولى

الرحبة.منوهو،)7(السنجري

والعامة.والجيشالسلطنةنائبفتلقاهمدمشقإلىمصرمنالتترملكرسلرجعت:صفروفي

الشيخعنعوضاالحنفيالبصراويعليالدينصدرالشيخ)8(النوريةتدريسوليصفرنصفوفي

،سليمانالصدربنيبعددروسأربعةبهاودرس،أيامستةوليهاكانوإنما،السمرقنديالدينولي

ركعة.مئةيومكليصلي،الصالحينكبارمنوكانتوفيالذي

جماعةبنالدينبدرالخطباءوخطيبالقضاةقاضيجلسالأولربيععشرتاسعالأربعاءيوموفي

وفاةبعدوذلك،فيهورغبتهم(،1ذلك)0فيلهالصوفيةطلبعنبهاالشيوخشيخالسميساطية)9(بالخانقاه

المناصبهذهتجتمعولم،حولهوجلسوابهالصوفيةوفرحت.111(الحموييحمويهبنيوسفالشيخ

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

هـ.071سنةوفياتفيترجمتهستأتي

هـ.971سنةوفياتفيترجمتهوستأتي،اقوشالدينجمالوهو.الأفرمدمشقونائب:وط،بفي

3252/):الكامنةالدررفيهـترجمته716سنةوقتلبأخرةسجنثم،مناصبعدةولي،المنصورمماليكأحد

253-).

هـ.711سنةوفياتفيسيأتي

هـ.907وفياتفيترجمتهوستأتي،المماليكالأمراءأحد،المنصوريسنقرهو

.(1393/)الكامنةهـالدرر571سنةتوفي،بدمشقالأستاداريةمننقلأغزةولي

والرحبة:هـ.733سنةتوفي،تصحيفوهو،الشجري:(1894/)الكامنةالدرروفي،السيجري،طفي

.(رحبة)البلدانمعجم.خربتدمشققرىمنقرية

إلىعامرةتزالولا،زنكيبنمحمودالديننورالعادلالملكأنشأها،الكبرىالنوريةالمدرسةهي:"النورية"

.(1/165)المدارستاريخفيالدارس.دمشقفيالخياطينسوقفيأيامنا

الحبشي.السلمييحيىبنمحمدبنعليالقاسمأبيللسميساطينسبة،مصغرةبمهملات:"السميساطية"

.(2561/)الدارس

بذلك.:طفي

.(4482/)الدرر.عثمانبنمحمدبنبكرأبيبنيوسف:هو
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.)2(الشيوخومشيخةوالخطابةالقضاء:هذازمانناإلىبعدهلأحداجتمعتأنهابلغناولا،()1لغيرهقبله

حكم،المصريةبالديارالبققي)3(بنأحمدالفتحقتلالأولربيعمنوالعشرينالرابعالإثنينيوموفي

بالاياتواستهزائهللشريعة)4(تنقصهمنعندهثبتبماالمالكيمخلوفبنالدينزينالقاضيفيه

والخمراللواطمنالمحرماتيحلكانأنهعنهيذكر.ببعضبعضهاالمشتبهاتومعارضة،المحكمات

ولهفضيلةلهكانوقدهذا.الجهلةمنوغيرهمالتركمنالفسقةمنبه)5(يجتمعكانلمن،ذلكوغير

بين)6(الكامليةالحديثدارشباكعندأوقفولما،جيدةولبستهوبزته،الظاهرفيجميلةوهيئةاشتغال

أعرف()8(إنماأ:فقالمني؟تعرفما:وقالالعيددقيقبنالدينتقيبالقاضي)7(استعانالقصرين

عنقهفضرب.عنقهيضربأنللواليالقاضيفأمر،الدينزينالقاضيإلىحكمكولكن،الفضيلةمنك

ورسوله.اللهفيطعنمنجزاءهذا:عليهونودي،البلدفيبرأسهوطيف

قاضيهاجهةمنحماةبلادمنكتافيوردالأولربيعشهروسطوفي:")9(تاريخه"فيالبرزاليقال

سباع؟شتىمختلفةحيواناتصورعلىكباربردحماةعملمنببارين)01(الأيامهذهفيوقعأنهفيهيخبر

عندبمحضرثبتذلكوأن،حوائص)11(أوساطهمفيورجال،ونساءومعزوطيويىوعقاربوحيات

.حماةقاضيإلىثبوتهنقلثم،الناحيةقاضي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

قبله.لغيره:طفي

قوله:هناالمتنفيالناسخزاد

أبيبنالدينوعلاءالدينشرفوبعده،جماعةبنالدينبرهانمنهملجماعةالمؤلفموتبعداجتمعتقد:قلت

بنالدينوشهاب،الإخنائيالدينوشمسالدينشهابالقرشيابنوقبله،الباعونيالدينوشهاب،البقاء

.(2561/)الدارسفيوكذلك.جماعةبنالدينبدرقاعدةعلىالوظائفهذهتوثواهؤلاءوغير،حجي

بالموحدة،كثيرالثقفي":فقالالمشتبهفيالذهبيقيده،الصوابهوأثبتناهوما،محرف،"الثقفي":طفي

سنةالزندقةعلىقتلالذيالبققيبنأحمدالدينفتحونسيبه...الحمويالبققيابن...الدينمجد:وقافين

.(بشار)ا/الدينناصرابنوتوضيح،922-1/228حجرلابنالمنتبهتبصيروينظر"107

تنقيصه.:طفي

فيه.:طفي

وفياتفيترجمتههـ،635سنةماتالمعاليأبو،الأيوبيالكاملالملكبناهامصرفيحديثدار:"الكاملية"

.(518/)الأعيان

هـ.207سنةوفياتفيترجمتهستأتيالعيددقيقوابن.اسثغاث:طفي

.طمنسقطت

وستأتي.شامةأبيتاريخعلىبهذيلالذيتاريخهعنهكثيرابننقل،محمدبنالقاسمهو،البرزاليالدينعلم

معنالدكتورمنهالثانيالقسموحقق،إستانبولفينسخةمنه،مخطوطوتاريخههـ،973وفياتفيترجمته

.الدكتوراهرتبةبهنال،العيفانسعدون

.الغربجهةمنوحماةحلببينحسنةمدينة.بعرين:تقولوالعامة:ياقوتقال

-.حقوهالإنسانبهيشدماكلفياستعملوقد،السرجحزامبهيشذسير،بالكسرحياصةج:"الحوائص"
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أنهوذلك،بابهاعلىالظاهريةبواب)1(الحورانيعليالشيخشنقالاخرربيععاشرالثلاثاءيوموفي

.السمرقنديالدينزينالشيخبقتلاعترف

الدينكمالعنعوضاالجوانيةالناصريةتدريسجماعةبنالدينبدرالقاضيحضرمنهالنصفوفي

الشريشي.ابنيدمنفانتزعها،بدمشقالشافعيةلقاضيأنهامحضرثبتأنهوذلك،)2(الشريشيابن

بنالدينشرفبنالدينعلاءالصدرقدمالأولىجمادىمنوالعشرينالتاسعالثلاثاءيوموفي

حتىوتلطفبهاللهلطفثممدةحبسوقد،وأياماسنتينالأسر)4(بعدالتتربلادمنأهلهعلى)3(القلانسي

به.ففرحوا،أهلهإلىورجعمنهمتخلص

اللهبأمرالحاكمالخليفةالمؤمنينأميربوفاةوأخبر،القاهرةمنالبريدقدمالاخرةجمادىسادسوفي

حضروأنه،باللهبالمستكفيولقب،سليمانالربيعأبووهو،بعدهمنالخلافةوليولدهوأن،العباسي

الخلافة.فيسنةأربعونوله،نفيسةالستمنبالقربودفن،مشاةكلهمالناسجنازته

لشرفالدواوينونظر،الحنفيالحريري()5(بنأالدينلشمسبالقضاءتقليدالبريدمعوقدم

.مزهر)6(بنالدين

السلطنة.نائبلإذنالدينحسامبنالدينجلالالقاضيبيدالجوانية)7(الخاتونيةواستمرت

بجامعوالدهعلىوترحمباللهالمستكفيللخليفةخطبالاخرةجمادىتاسعالجمعةيوموفي

الرابعالأربعاءيومبهاودرس()8(جماعةابنعنهاوعزل01الشريشيابنإلىالناصريةوأعيدت،دمشق

.الاخرةجمادىمنعشر

العصي،مثلصارتحتىالأشجاروجرد،والثمارالزرعأكلعظيمجرادالشامإلىقدمشوالوفي

.هذامثليعهدولم

فأحضروا،اليهودمنأمثالهمأسوةالجزيةبأداءوألزمواالخيابرةلليهودمجلسعقدالشهرهذاوفي

مكذوبأنهتبينواالفقهاءعليهوقففلما،عنهمالجزيةبوضع!يماللهرسولمنأنهيزعمونمعهمكتابأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(حوص)لتاجا0ميةشا

.(1/954):الدارسفيهووكذلك،الحويزالي:طفي

هـ.718سنةوفياتفيسيأتي

هـ.736سنةوفياتفيترجمتهسيأتي.اللهنصربنمحمدبنمحمدبنعليهو

أسر.بعدالتترمن:طفي

هـ.728سنةوفياتفيوسيأتي،عثمانبنمحمدالدينشمسالقضاةقاضي:هو

هـ.714سنةوفياتفيوسيأتي،مزهربنمظفربنيعقوب:هو

بعدها.وما(1/388)الدارس.زنكيبنمحمودالديننورزوج،أنرالدينمعينبنتخاتونأنشأتهامدرسة

.طفيزيادة
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الإسلامشيخعليهوحاققهم،الفاحشواللحن،المخبطةوالتواريخ،الركيكةالألفاظمنفيهلمامفتعل

نأمنوخافوا،الجزيةأداءإلىفأنابوا،مكذوبمزوروأنه،وكذبهمخطأهملهموبين،تيميةابن

الماضية.()1السنونمنهمتستعاد

قبلسعدتوفيوقد،خيبرعاممعاذبنسعدشهادةفيهفرأيتالكتابهذاعلىأناوقفتوقد:قلت

سنتين:منبنحوذلك)2(بعدأسلموإنما،ذاكإذأسلميكنولمسفيانأبيبنمعاويةوشهادة،ذلك

أسندإنماالنحوعلملأن،عليالمؤمنينأميرعنيصدرلالحنوفيه(طالبأبوبنعليوكتب):وفيه

القاضيأيامفيهجرىماوذكرت،مفرداجزءافيهجمحتوقد،عنهالدؤليالأسودأبيطريقمنإليه

في")4(الشامل"وصاحب"الحاوي"فيذكرهوقد،العصرذلكفيأصحابناوكبار،)3(الماوردي

والمنة.الحمدودلهخطأهوبينوا،واحدوغير،كتابه

الحدوديقيمأنهمنهوشكوا،تيميةبنالدينتقيالشيخعلىالحسدةمنجماعةثارالشهرهذاوفي

سكنتثم،خطأهموبين،ذلكمنهيشكوفيمنأيضاهووتكلم،الصبيانرؤوسويحلق،ويعزر

.لأمورا

فتحها،عنوةسيس)5(بلادمنأماكنفتحبسببأيامادمشقبقلعةالبشائرضربتالقعدةذيوفي

الحمد.ودله،المسلمون

مزهر.ابنعنعوضاالدواويننظرعلىمبشر)6(بنالدينعزقدموفيه

أولادهومعهالعدلدارإلىاليهودديانالمهذببنالسيدعبدحضرالحجةذيرابعالثلاثاءيوموفي

إلىوالبوقاتتضربالدبادب)7(وخلفهبخلعةيركبأنوأمر،السلطنةنائبفأكرمهم،كلهمفأسلموا

،اليهودمنكبيرةجماعةيديهعلىوأسلم،والعلماءالقضاةحضرهاعظيمةختمةليلتئذوعمل،داره

.زائداإكراماالناسوأكرمهم،المسلمينمعيكبرونكلهمالعيديوموخرجوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

تصحيف.وهو.الشئون:طفي

.طمنسقطت

وفيات،الماوردبيعإلىونسبته،بغدادفيهـ(045)سنةتوفيالبصريحبيببنمحمدبنعليالقاضيهو

.(3282/)الأعيان

سنةمات،الصباغبابنالمعروفمحمدبنالسيدعبدنصرلأبيوالشامل،المذكورالماورديللقاضيالحاوي

.(22501/)الظنونوكشف(3172/)الوفياتانظر.هـ(477)

.(سيس)ياقوت،وطرسوسإنطاكيةبينالثغورمدنأعظم:"سيس"

الميسر.الدررفىوهوهـ.716سنةوفياتفيترجمتهستأتي

.الطبول:"الدبادب"
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ثلاثةبعدالقاهرةإلىوسافروا،بالقلعةفنزلوا،الحجةذيعشرسابعفيالتتارملكرسلوقدمت

فتحواوقدسيسبلادمنالجيشقدمبيومينموتهوبعد،أرجواش)1(ماتبيومينمسيرهموبعد.أيام

بقدومهموفرحوا،العادةعلىللفرجةالناسوخرج،لتلقيهموالجيشالسلطنةنائبفخرج،منهاجانبا

ونصرهم.

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

()2(ابنبكرأبيبنعليأبيبن)بنأحمدالعباسأبو:اللهبأمرالحاكمالخليفةالمؤمنينأمير

سنةأولفيالظاهريةالدولةفيبالخلافةبويع،)3(المصريالبغداديالعباسيالهاشميباللهالمسترشد

جمادىعشرثامنالجمعةليلةوتوفي.الخلافةفيسنةأربعينفاستكمل،وستمئةوستينإحدى

كلهمالدولةورجالالأعيانجنازتهوحضر،بمصرالخيلبسوقالعصرصلاةوقتعليهوصلي.الأولى

.سليمانالربيعأبيالمذكورولدهإلىبالخلافةعهدقدوكان.مشاة

)4(باللهالمستكفيخلافة

العباسياللهبأمرالحاكمابنالمؤمنينأمير

يذمنالعشرينالأحديومالدولةورجالالسلطانبحضرةوقرئبذلكتقليدهكتبأبوهإليهعهدلما

إلىالبريديةبذلكوسارت،والشاميةالمصريةبالديارالمنابرعلىلهوخطب،السنةهذهمنالحجة

الإسلامية.البلادجميع

فيها:وتوفي

الطبلخانة)6(أمراءوأحد،دمشقوالي:الدوادار)5(النجيبياللهعبدبنأيبكالدينعزالأمير

.بقاسيونودفن،مدتهتطلولم،السيرةمشكوروكان،بها

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(1/934):والدرر(5293/)"العبر"انظر،المهملةبالسين،أرجواس:طفي

.(بشار)بهإلايصحلاترجمثهمصادرمنإضافةالحاصرتينبينما

الزهوروبدائع(.76ص)للسيوطيالخلفاءوتاريخ(1/911)الكامنةوالدرر(1/68)الوفياتفواتفيترجمته

.(62/)والثذرات(1/014)

.(976)الخلفاءوتاريخ(01/916)الزاهرةالنجوم

.(1/423)الكامنةالدررفيترجمته

ممسك.ومعناهداروالثاني،الدواةوهوعربيأحدهما،لفظينمنمركبفارسياسم،والدواداروالدويدار

وتقديم،الرسائلتبليغنحو،ذلكيلحقوما،أمرهاويتولى،السلطانيديبينالدواةيمسكالذي:ومعناه

.(913ص)الأعشىصبحبمصطلحاتالتعريف.للسلطانوالبريدوالمشورة،القصص

الطبل.بيتأو،السلطانيةالموسيقىفرقةمعناهافارسية:"الطبلخانة"
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.الأولربيععشرسادسالثلاثاءيومتوفي

الحافظالعلامةالعالمالإمامالشيخابن:علي)1(،الحسينأبوالدينشرفالعالمالإمامالشيخ

بنأحمدبنعيسىبناللهعبدبنأحمدالحسينأبيالشيخبنمحمد،اللهعبدأبي،الدينتقيالفقيه

الفقيه.الشيخبن)2(الدينقطبالشيخأخيهمنأكبروكان،البعلبكياليونينيمحمد

عاملاعابداوكان،واشتغلوتفقه،الكثيرأبوهفأسمعهوستمئةوعشرينإحدىسنةالدينشرفولد

فبقي،بسكينثمرأسهفيبعصايضربهفجعل،الكتببخزانةوهوإنسانعليهدخل،الخشوعكثير

بطحا،ببابودفن،ببعلبكرمضانعشرحاديالخميسيوماللهرحمةإلىتوفيثم،أيامامتمرضا

وحسن،وتواضعه،الناسإلىوتودده،الأحاديثوحفظه،وعمله،لعلمهعليهالناسوتأسف

برحمته.اللهتغمده.ومروءته،سمته

)4(موسىالدينقطبالقاضيوالد:السلاميةشيخابن)3(الحسينبنأحمدالدينضياءالصدر

ودفن،القعدةذيعشرينالثلاثاءيومتوفي،أيضاوبمصربالشامالجيشنظربعدفيماتولىالذي

بالرواحية.عزاؤهوعمل،بقاسيون

القلعةنائب:)5(المنصورياللهعبدبنأرجواشالدينعلمالمجاهدالمرابطالكبيرالأمير

التتارملكتلماالمسلمينمعقلحفظيديهعلىاللهقدر،صالحوقصدوشهامةوهمةهيبةذاكان،بالشام

يسلمهالاأنالتزمفإنه،الرجلهذايديعلىمنهماللهومنعها،القلعةعليهموعصت،قازانأيامالشام

.)6(الشاميةالقلاعبقيةبهاواقتدت،تطرفعينبهدامماإليها

السبت،يومضحوةمنهاوأخرج،الحجةذيمنوالعشرينالثانيالسبتليلةبالقلعةوفاتهوكانت

بتربته.ودفن،قاسيونسفحإلىحملثم،جنازتهدونهفمنالسلطنةنائبوحضر،عليهفصلي

الله.رحمه

الدينشهابالسلفبقية،الرحلةالمسندالجليلالشيخهو:المصريالمعمرالمسندالأبرقوهي

.(63/)والشذرات(8891/)الزاهرةوالنجوم(389/)الكامنةالدررفيترجمته(1)

.(يون)المحيطالقاموس.يونانلهايقال،بعلبكفيقريةإلىنسبة:"واليونيني"

.هـ(726)سنةوفياتفيوسيأتيالبعلبكياليونينيأحمدالحسينأبيبنمحمدبنموسى:هو)2(

السلامية.شيخبنأحمدبنبدربنالحسينبنأحمد:وفيه(1/124)الكامنةالدررفيترجمته)3(

هـ.723سنةوفياتفيسيأتي.أحمدبنموسى:هو)4(

.بأرجواشويعرفسنجر:وهو.(8891/)الزاهرةوالنجوم(1/934)الكامنةالدررفيترجمته(5)

.(8891/)الزاهرةالنجومفيالخبر)6(
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الأبرقوهي،طالبأبيبنإسماعيلبنعليبنالمؤيدبنمحمدبن)1(إسحاقبنأحمدالمعاليأبو

وسمع،وستمئةعشرةخمسسنةشعبانأورجبفيشيرازبلادمنبأبرقوهولد.المصريثمالهمداني

توفي،مطيقالطيفاحسناشيخاوكان،مشيخاتلهوخرجت،الكثيرينالمشايخعلىالحديثمنالكثير

الله.رحمهأيامبأربعةالحجيجخرجأنبعدبمكة

قتادةبنعليبنحسنسعدأبيالأميرابنمحمد)2(نميأبوالشريفمكةصاحبتوفيوفيها

.ومروءةوعقلوسياسةرأيذا،وقوراحليماوكان.سنةأربعينمنذمكةصاحب:الحسني

سبحانهوالله،عنهاللهعفاالشافعيالبصروي)4(القرشيكثيربنعمربنإسماعيل)3(كاتبهولدوفيها

أعلم.

اليجرةمروسبممئةاثنتيرسنةكلتص5ث!

قبلها.التيفيالمذكورونهموالحكام)5(استهلت

الأماكنأضرمنوكانت،أنطرسوس)6(منبالقربأروادجزيرةفتحتصفرثانيالأربعاءيوموفي

ففتحت،طرابلسجيوشوأردفهاالبحرفيالمصريةالديارمنالمراكبفجاءتها،السواحلأهلعلى

،)7(خمسمئةمنقريباالأسرىوكانت،ألفينمنقريباأهلهامنوقتلوا،النهارنصفإلىالحمدودله

أهلها.شرمنالمسلميناللهوأراح،السواحلفتحتماممنفتحهاوكان

فأخبر،دمشقإلى()8(المصريةالديارمنأالبريدوصلصفرشهرمنعشرالسابعالخميسيوموفي

تعظيمفيه،)9(جماعةابنالقضاةقاضيإلىالسلطانمنكتالثومعه،العيددقيقابنالقضاةقاضيبوفاة

،خرجولما،لذلكفتهيأ،عادتهعلىبمصرالقضاةوظيفةليباشرقربهإلىيستدعيه،وإكرامواحترامله

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(169/)والأعلام(64/)الذهبوشذرات(1/301)الكامنةالدررفيترجمته

.86()6/والأعلام(991)8/الزاهرةوالنجوم(2)6/الذهبوشذرات(423-422)3/الكامنةالدررفيترجمته

.-اللهرحمه-الكتابهذاكاتبأي

سهو.وهو،المصري:طفي

وسلطان،العباسأحمدالعباسأبياللهبأمرالحاكمابنالمؤمنينأميرباللهالمستكفيوالخليفةاستهلت:بفيزاد

دمشقونائب،سلارالدينسيفمصرونائب،الصالحقلاوونالمنصورالملكبنمحمدالناصرالملكالبلاد

أعلم.والله،سلفكماذكرهمالمتقدمهموالشاممصروقضاة،الأفرماقوشالدينجمال

سورية.فيطرطوسساحلقبالةجزيرة:وأرواد،اليومطرطوسهي:"أنطرسوس"

وفرحا.سروراأيامثلاثةبدمشقالبشائرودقت:بفيوزاد.قريباوأسروا:طفي

.بفيزيادة

جماعة.بنالدينبدربالشامالقضاةقاضي:بفي
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ابنترجمةوستأتي.ليودعوهالناسوأعيان،والعقدالحلوأهلا)1(الأفرماالسلطنةنائبمعهخرج

.الوفياتفيالعيددقيق

تساويوبغلةصوفخلعةعليهوخلع،زائدا"2(إكراماالسلطانأكرمهمصرإلىجماعةابنوصلولما

.الأولربيعرابعالسبتيومبمصرالحكموباشر،درهمآلافثلاثة

الفزاريالدينشرف)3(الشيخوباشر،مصربلادقاصدينالأولربيعأواخرفيالتتاررسلووصلت

الناسخ،الدينشرف)5(الشيخعنعوضاالآخرربيعثامنالخميسيوم)4(الظاهريةالحديثدارمشيخة

سنة،سبعينعنبهاتوفي،الفارسي،إمامخواجابنحسنبنعمربنمحمدبنعمرحفصأبووهو

تعالى.اللهرحمه.حسنةوأخلاقومعروفبرفيهوكان

.الأعيانمنجماعةعندهوحضر،مفيدادرساالمذكورالدينشرفالشيخوذكر

صصرى)7(بنالديننجمالقضاةقاضيعلىخلعالأولىجمادىعشر)6(حاديالجمعةيوموفي

بيبرسالدينركنالأميروعلى.بالخطابة)8(الفارقيوعلى.جماعةابنعنعوضاالشامبقضاء

الخطبة.لسماعالمقصورةوالأعيانالسلطنةنائبوحضر.الناسوهناهمالدواوينبشد)9(التلاوي

ثانية.مرةتقليدهوقرئالكماليالشباكفيجلسثم،الصلاةبعدصصرىابنتقليدوقرئ

)01(تيميةبنالدينتقيالشيخأنفيهمزوركتافيالسلطنةنائببيدوقعالأولىجمادىوفي

يناصحونالسلطنةببابوالخواصالأمراءمنوجماعة)11(الحريريبنالدينشمسوالقاضي

بنالدينكمالالشيخوأن،الشامعلىقبجق)13(توليةويريدون،التتر)12(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

.طفيزيادة

هـ.733سنةو!اتفيجماعةابنترجمةوستأتيكبيرا:بفي

هـ.507سنةوفياتفيترجمتهستأتي

.(1/357)الدارس.الجوانيةالظاهريةالمدرسةهي

.(283/و1357/)والدارس(3918/)الكامنةالدررفيترجمته

والعشرين.الحادي:بفي

هـ.723سنةوفياتفيترجمتهستأتي

هـ.307سنةوفياتفيترجمتهستأتي

الذيفهوالتلاويهـأما712سنةوتوفي،بحمصثم،بغزةناب،غيرهفالعلائي،وهموهو.العلائي:طفي

.(1/805)الكامنةالدررهـ.307سنةوتوفيبدمشقالدواوينشادكان

هـ.728سنةوفياتفيسيأتي

هـ.107سنةأخبارأولفيذكرهسبق

ويكاتبوهم.:طفيزاد

حلب.نائبقبجق
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عليهوقففلماالعطار)2(.بنالدينكمالوكذلك،الأفرمالدينجمالالأميربأحواليعلمهمالزملكاني)1(

مجاوركانالذيبالبيتمجاورأكانفقيرهوفإذاواضعهعنففحص،مفتعلهذاأنعرفالسلطنةنائب

،والفضولبالشرمعروفينوكانا،الغناريأحمد:لهيقالمعهوآخر،اليعفوري:لهيقال)3(،الصحابةمحراب

ذلك.بعدوسطاثم،عنيفاتعزيرافعررا،ذلكالسلطنةنائبفتحقق،الكتابهذامسودةمعهماووجد

المناديلي.التاجوهو،الكتابهذالهماكتبالذيالكاتبيدوقطعت()4(الآخرةجمادىمستهلفيا

عوضاالقلعةنيابةإلىالمنصوريالجوكنداربلبانالدينسيفالأميرانتقلالأولىجمادىأواخروفي

.أرجواشعن

البحر)5(عجائبمنعجيبة

كانلماأنهالقاهرةمنالواردةالكتببعضفيقرأت:(تاريخه)فيالبرزاليالدينعلمالشيخقال

المنوفية،أرضإلىالنيلبحرمن،الخلقةعجيبة،دابةظهرتالآخرةجمادىرابعالخميسيومبتاريخ

كآذانوآذانها،شعربلاالجاموسلونلونها:صفتهاوهذه،والراهبواصطباريمسعودمنيةبلادبين

ورقبتها،السمكة)6(كذنبونصفشبرطولهذنمبفرجهايغطي،الناقةمثلوفرجهاوعيناها،الجمل

واثنانفوقمناثنان،أنيابأربعةولها،الكربال)7(مثلوشفتاهاوفمها،تبناالمحشوالكيسغلظمثل

مثلوسناضرساوأربعونثمانيةفمهاوفي،إصبعينعرضفيالشبردونواحدكلطول،أسفلمن

بطنمثلحافرهاإلىركبتهاومن،ونصفشبرانالأرضإلىباطنهامنيدهاوطول،الشطرنجبيادق

وعرض،الجملأظافيرمثلأظافيربأربعةالسكرجةمثلحافرهاودور،مجعدأصفر،الثعبان

،كروشثلاثةبطنهاوفيقدماعشرخمسةذنبهاإلىفمهامنوطولها،ونصفذراعينمقدارظهرها

فيهتعملماأصابعأربعةجلدهاوغلظ،الجملكلحموطعمه،السمكمثلزفرةلهأحمرولحمها

إلىوأحضروه،جملبعدجملعلىثقلهمنساعةمقدارفيجمالخمسةعلىجلدهاوحمل،السيوف

أعلم.والله،يديهبينوأقاموهتبنأوحشوهبالقلعةالسلطانيديبين

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.هـ(727)سنةوفياتفيترجمتهستأتي

السنة.هذهوفياتفيترجمتهستأتي

أمية.بنيجامعفيالصحابةمحراب

.طفيليست

صاحبذكرهاوكذلكهـ.107سنةمنالآخرةجمادىسابع:وفيه(1041/)الزهوربدائعفيإياسابنذكرها

.الآخرةجمادىرابع:وفيه(8002/)الزاهرةالنجوم

كذنب.طرفه:بفي

.(كربل)المحيطالقاموس.القطنمندف:"الكزبال"
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خوفهمواشتدلذلكالناسفانزعج،الشامبلاددخولعلىالتتاربعزمالأخبارقويترجبشهروفي

المصريةالديارإلىالجفل)1(فيالناسوشرع،البخاريوقرئ،الصلواتفيالخطيبوقنت،جدا

.الخوفلذلكفاشتد،إبانهاعنالمصريةالعساكرمجيءوتأخر،المنيعةوالحصونوالكرك

.سليمانالدينأمينعنعوضاالخزانةنظرالطيبأبيبنالديننجمباشررجبشهروفي

،)2(السلامعبدالدينناصرالقاضيجماعةابنبعدالشيوخمشيخةباشرشعبانثالثالسبتيوموفي

التاريخ.هذاإلىالوظيفةيسد)3(الزرعيالدينجمالوكان

منبالعساكرالسلطانبخروجالأمراءأبوابوعلىبالقلعةالبشائرضربتشعبانعاشرالسبتيوموفي

.ا)4(المخذوليناالتتارلمناجزةمصر

أسندمر)6(فيهمالإسلامأمراءمنجماعةالتقىأنهوذلكعرض)5(وقعةكانتبعينهاليومهذاوفي

وخمسمئةألففي)9(الدينسيوفمنسيفمنهموكل،)8(العادليوغرلووكجكناص)7(وبهادر

اللهفنصرهم،جيداصبراالمسلمونوصبر،فاقتتلوا،)01(مقاتلآلافسبعةفيالتتاروكان،فارس

غنائم،منهمالمسلمونوغنم،مدبرينذلكعندوولوا،اخرينوأسرواخلقامنهمفقتلوا،التتروخذل

قدمتثم،بذلكالبطاقةووقعت،بالشهادةاللهأكرمهممنالقليلإلامنهميفقدلمسالمينوعادوا

.النصارىخميسيوموكان،شعباننصفالخميسيومالأسارى

(شقحب)11وقعةأوائل

بيبرسالدينركنالأميرفيهم،المصريينجيشمنطائفةقدمتعشرثامنوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)1"(

)11(

.لهربا:"لجفلا"

هـ.907سنةوفياتفيسيأتي

هـ.734سنةوفياتفيسيأتي

.(1/134)والبدائع(5184/)خلدونابنتاريخفيوالخبروطبمنزيادة

.ياقوتانظر.والرصافةتدمربينوهوالشامبريةفيبليد،مضمومةمهملةبعينعرض

هـ.171سنةوفياتفيترجمتهستأتي

هـ.073سنةوفياتفيترجمتهستأتي

هـ.971سنةوفياتفيترجمتهستأتي

الملة.:أوفيوطبفيكذا

.وطبفيليست

فيخلدونابنوذكرها(شقحب)"التاج"انظر،المحدثينمنجماعةإليهنسب،دمشققربموضع:"شقحب"

غباغب،جبلتحتراهطمرج:هي،(1134/)"الزهوربدائع"وفي،الصفرمرجهي:وقال(184)5/تاريخه

والزريقية.وكناكرالنافوربينوهيكم7زاكيةعنتبعد،هذايومناإلىقائمةتزالوما.دمشقنواحيمنوكلاهما
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الدينسيفوالأمير،المنصوريبالإستادار)2(المعروفلاجينالدينحساموالأمير،ا(الجاشنكير

،الخزنداروأيبك،سلاحأميرالدينبدرفيهمأخرىطائفةبعدهمقدمتثم،)3(المنصوريكراي

وحمصوحماةحلببلادمنعظيمجفلفيالناسولكن،الناسمنكثيرواطمأن،القلوبفقويت

،فجاؤوا،التتريدهمهمأنخافواثم،حمصإلىوالحمويالحلبيالجيشوتقهقر،النواحيوتلك

الأراضيتلكفيوعاثوا،وبعلبكحمصإلىالتتارووصل،شعبان)4(خامسالأحديومالمرجفنزلوا

الجيش،ببقيةالسلطانقدوملتأخرالبلدواختبط،شديداخوفاوخافوا،عظيماقلقاالناسوقلق،فسادا

يتأخرواأنسبيلهموإنما،لكثرتهمالتتاربلقاءالمصريينهؤلاءمعالشاملجيشطاقةلا:الناسوقال

،بالميدانالمذكورالأحديومالأمراءفاجتمع،بالأراجيفالناسوتحدث.مرحلةمرحلةعنهم

وجلسالناسفسكن،منهأحديرحللاأنبالبلدونودي،أنفسهموشجعوا،العدولقاءعلىوتحالفوا

إلىتيميةبنالدينتقيالشيخوتوجه،القتالعلىوالعامةالفقهاءمنجماعةوحلفوابالجامعالقضاة

لقاءمنوالناسالأمراءعليهتحالفبمافأعلمهم()القطيفةفيبهمفاجتمع،حماةمنالواصلالعسكر

فيإنكموالناسللأمراءيحلفتيميةبنالدينتقيالشيخوكان،معهموحلفواذلكإلىفأجابوا،العدو

وكان.تعليقالاتحقيقااللبماشاءإن:فيقول،اللهشاءإنقل:الأمراءلهفيقول،منصورونالكرةهذه

.(06:ادحجأ!هواللهلينصرنهعلتهبغىثم!و:تعالىقولهمنهاالثهكتابمنأشياءذلكفييتأول

علىبغاةوليسواالإسلاميظهرونفإنهم،هوقبيلأيمنالتترهؤلاءقتالكيفيةفيالناستكلموقد

جنسمنهؤلاء:الدينتقيالشيخفقال.خالفوهثموقتفيطاعتهفييكونوالمفإنهم،الإمام

أحقأنهميزعمونوهؤلاء،منهمابالأمرأحقأنهمورأوا،ومعاويةعليعلىخرجواالذينالخوارج

وهم،والظلمالمعاصيمنبهمتلبسونهمماالمسلمينعلىويعيبون،المسلمينمنالحقبإقامة

إذا:للناسيقولوكان،لذلكوالناسالعلماءفتفطن،مضاعفةبأضعافمنهأعظمهوبمامتلبسون

قلوبهموقويتالتتارقتالفيالناسفتشجع،فاقتلونيمصحفرأسيوعلىالجانبذلكمنرأيتموني

الحمد.ودله،ونياتهم

ناحيةمنالجسورعلىفخئمتالشاميةالعساكرخرجتشعبانمنوالعشرينالرابعيومكانولما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

هـ.707سنةوفياتفيسيأتي

الأميرأوالسلطانمالقبضصاحبهايتولىعسكريةوظيفة:"والإستادار"هـ.972سنةوفياتفيسيأتي

وصرفه.

.(2792/)والدارس(3266/)الكامنةالدررفيترجمتههـ.971سنةتوفي

من.عشرخامس:أفي

إلىالذاهبيمينعلىالشمالإلى(كم45)نحودمشقعنتبعدقرية:بالفاءوالقطيفة.القطيعة:طفي

.ياقوت.حمص
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فإن،للقتالموضعاليختارواسارواإنما:يقولونفريق:فريقينفيهمالناسفصار،القضاةومعهم،()1الكسوة

وليلحقواليهربواالجهةتلكإلىسارواإنما:فريقوقال،القتالمعهايستطيعونفلاكثيرةمياهفيهالمرج

التتاروصلتوقد،هربهمفيالناسظنونفقويتالكسوةناحيةإلىسارواالخميسليلةكانتفلما.بالسلطان

القرىحوليبقولم،شديداانزعاجا)3(لذلكالناسفانزعج،القطيفةإلىوصلواإنهم:وقيل،)2(قارةإلى

تقيالشيخوخرج،الناسواضطرب،والطرقاتالمنازلوازدحمت،والبلدالقلعةوامتلأت،أحدوالحواضر

القتالليشهدجماعةوصحبته،كبيرةبمشقةالنصربابمنالمذكورالشهرمنالخميسيومصبيحةتيميةبنالدين

الجفل،منمنعتناأنت:وقالوا،الناسبعضمناللومفحصلهارباخرجإنماأنهفظنوا،معهومنبنفسه

فيه)5(والحرافيشاللصوص)4(وعاثت،حاكمفيهليسالبلدوبقي،عليهميردفلم؟البلدمنهاربأنتوها

وسائروالقمحوالباقلاءأوانهقبلالمشمشويقطعون،عليهقدرواماوينتهبونيخربونالناسبساتينوفي

البلدعلىالوحشةوظهرت،الكسوةإلىالطرقوانقطعتالجيشخبروبينالناسبينوحيل،الخضراوات

:يقولونفتارةالكسوةناحيةوإلى،وشمالايميناينظرونالماذنإلىالصعودغيرشغلللناسولش!،والحواضر

ذهبوا؟أين،وعددهمعدتهموجودةكثرتهممعالجيشمنويتعجبون،التترمنتكونأنفيخافونغبرةرأينا

،حالكلوفيالصلواتوفيوالابتهالالدعاءفيالناسوألحالآمالفانقطعت،بهماللهفعلمايدرونفلا

منالفرجكانلكن،عنهيعبرلاورعبخوففيالناسوكان،شعبانمنالتالمعوالعشرينالخميسيوموذلك

وقربعبابقنوطمنربكعجب":)7(رزينأبيحديثفيجاءكما،)6(يعلمونلاأكثرهمولكن،قريبأذلك

.")8(قريبفرجكمأنيعلميضحكفيظل،قنطينأرلينإليكمينظرغيره

الناسفبشر،دمشقأمراءأحدالمرقبي)9(إياسالدينفخرالأميروصلاليومهذااخركانفلما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

لذلكسميت:وقيل.جنوبا(كم02)نحودمشقعنتبعد،درعادمشقطريقعلىمعروفةبلدة:"الكسوة"

.ياقوت.كسوتهمواقتسمت،الجزيةلأخذإليهمأتوالماالرومملكرسلبهاقتلتغشانلأن

دمشق.منالشمالإلى(كم001)نحوتبعدحمصدمشقطريقعلىبلدة:قارة

.ط،بفيليست

.جاس:ط،بفي

وأراذلهم.الناسسفلةهم:الحرافيش

.يفلحونلا:ط،بفي

العقيلي.رزينأبوهو

ولفظهالجهميةأنكرتفيما:باب،المقدمةفي(181)رقمماجهوابن،(16145)رقم(411/)أحمدأخرجه

الأثيرلابنالنهايةوفي.ضعفإسنادهوفيهاهناالمؤلفأوردهاالتيغيرتتمةوله."غيره...ربناضحك":فيه

مافيوهو."إلكم"منوالمعروف،الطرقبعضفييروىهكذا،وقنوطكمأزلكممنربكمعجب":(1/46)

(44)صالبوابحسينعلي.دالفاضلصديقنا.تحقيق،المقدسيقدامةلابنالغريبتفسيرفيالأريبقنعة

هنا.للمعنىالأنسبوهو:قلتبالدعاءأصواتكمرفع:"هـائكم"

أخبارها.فيهـوسيأتي075سنةقتل،إياز:لهويقال
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هلأكشفأرسلنيوقد،)1(والشاميةالمصريةالعساكراجتمعتوقتوصلقدالسلطانأنهو،بخير

منعرجواالتتارأنوذلك،()2(منهمأحديطرقهالمايحبكماالأمرفوجد،التترمنأحدالبلدطرق

فلاغلبناوإن،لنافالبلد،غلبناإن:قالواوقد،بالبلديشتغلواولم،المصريةالعساكرناحيةإلىدمشق

وسكنتالناسفاطمأن،وصلقدالسلطانوأن،الخواطربتطييببالبلدونودي،بهلناحاجة

فعلقت،مغيمةكانتالسماءفإن،الحنبليالدينتقيالقاضيالجمعةليلةالشهروأثبت،)3(قلوبهم

همفيالجمعةيومالناسوأصبح،وبركتهرمضانبشهرالناسواستبشر،التراويحوصليت،القناديل

غرلوالدينسيفالأميرجاءإذكذلكهمفبينما.الناسخبرمايعلمونلالأنهم،أكيدوخوفشديد

فيالناسووقع،بهأخبرماأحديدرولم،العسكرإلىسريعاعادثم،القلعةبنائبفاجتمع،العادلي

.والخوضالأراجيف

شقحبوقعةصفة

سواداالمآذنمنفرأوا،الأمروضيقالخوفشدةمنعليهكانواماعلىالسبتيومالناسأصبح

وجلعزاللهإلىفابتهلوا،اليومهذافيالوقعةأنالظنونعلىفغلب،والعدوالعسكرناحيةمنوغبرة

ضجةالبلدوضج،رؤوسهموكشفواالأسطحةعلىوالصغارالنساءوطلع،والبلدالمساجدفيبالدعاء

بطاقةقرئتالظهربعدكانفلما،الناسسكنثم،غزيرعظيممطرالوقتذلكفيووقع،عظيمة

السلطانمعوالمصريةالشاميةالجيوشاجتمعتهذاالسبتنهارمنالثانيةالساعةفيأنتتضمنبالجامع

فدعا.الأسوارعلىوالتحرز.القلعةبحفظوالأمرالناسمنالدعاءطلبوفيها،الصفر)4(مرجفي

يتحدثونالأحديومالناسوأصبح،هائلأمزعجايومأوكان،النهاروانقضى،والبلدالجامعفيالناس

منرؤوسومعهم1،المكاسبمنشيءومعهمفرجعوا،الكسوةناحيةإلىالناسوخرج،التتربكسر

لماالناسولكن،جملةاتضحتحتىقليلأقليلأوتتزايدتقوىالتتاركسرةأدلةوصارت()5(،التتررؤوس

القلعةمتوليإلىالسلطانكتابقرئالظهربعدكانفلما،يصدقونلاالتتروكثرةالخوفشدةمنعندهم

نائبمنالعصربعدبطاقةجاءتثم،وبالكسوةبشقحبالسبتيومظهرالجيشباجتماعفيهيخبر

إلىالسبتيومالعصرمنكانتالوقعةأنمضمونهاالقلعةنائبإلىالأفرمآقوشالدينجمالالسلطان

وفزواهربواوأنهمونهاراليلاالتتررقابفييعملكانالسيفوأن،الأحديوممنالثانيةالساعة

ليكشف.أرسلنيوقدالمقصودهووهذا:بفي(1)

.بفيليست)2(

.المستعانوبالله،وخوفها،وجوفهامعالناسقلوبسكنت:بفيزاد)3(

.ياقوت.دمشققرب:"الضفرمرج"(4)

.بفيليست)5(
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خواطرهم،استقرتوقدالناسفأمسى،القليلإلامنهميسلملموأنه،والتلالبالجبالواعتصموا

بعدونودي،المذكورالنهارأولمنبالقلعةالبشائرودقت،المباركوالنصرالعظيمالفتحلهذاوتباشروا

.الخروجفيوشرعوا،بهاالسلطاننزوللأجلالقلعةمن()1الجفالبإخراجالظهر

دخلوفيه.بالنصرالناسفبشروا،دمشقإلىالكسوةمنالناسرجعالشهررابعالإثنينيوموفي

اللهيسربماوهنؤوهلهودعوابهالناسففرح،الجهادمنأصحابهومعهالبلدتيميةبنالدينتقيالشيخ

دمشق،إلىالسيرعلىيستحثهالسلطانإلىيسيرأنالشاميالعسكرندبهأنهوذلك،الخيرمنيديهعلى

السلطانفسأله،جميعاوإياههوفجاء،مصرإلىيرجعكادأنبعددمشقإلىالمجيءعلىفحثهإليهفسار

جيشمنونحن،قومهرايةتحتالرجليقفأنالسنة:الشيخلهفقال،القتالمعركةفيمعهيقفأن

إلهلاالذيباللهلهيحلفوجعل،بالنصروبشره،القتالعلىالسلطانوحرض،معهمإلانقفلاالشام

اللهشاءإن:فيقول،اللهشاءإنقل:الأمراءلهفيقول،المرةهذهفيعليهممنصورونإنكمهوإلا

والأمراءالأجنادعلىيدوروكان،أيضاهووأفطر،قتالهممدةبالفطرالناسوأفتى.تعليقالاتحقيقا

وكان،()2(الناسفيأكلأ،أفضلالقتالعلىليتقوواإفطارهمأنليعلمهميدهفيمعهشيءمنفيأكل

عامالفطرفيعليهمفعزم"لكمأقوىوالفطر،غداالعدوملاقوإنكم":ع!ي!قولهالشاميينفييتأؤل

.)3(الخدريسعيدأبيحديثفيكماالفتح

ثبتالقتالوالتحمالعساكراصطفتولما،السلطانصحبةفيسليمانالربيعأبوالخليفةوكان

وجرت،الموقفذلكفيتعالىاللهوبايع،يهربلاحتىفقيدبجوادهوأمر،عظيماثباتاالسلطان

دارأستاذالزوميلاجينالدينحسامالأميرمنهم،يومئذالأمراءساداتمنجماعةوقتل،عظيمةخطوب

بنالسعيدبنالكاملالسعيدالملكبنالدينوصلاح،معهالمقدمينالأمراءمنوثمانية،السلطان

يومئذ،العصرقريبالمسلمينعلىالنصرنزلثم،الأمراءكبارمنوخلق،)4(إسماعيلالصالح

والمنة.الحمدودله.عليهمالمسلمونواستظهر

منيحرسونهمالمسلمونبهمفأحاط،والآكاموالجبالالتلولاقتحامإلىالتترلجأالليلجاءفلما

وجل،عزاللهإلاعددهيعلملامامنهمفقتلوا،الفجروقتإلىواحدةقوسعنويرمونهم،الهرب

منهمفنجاالهزيمةجماعةمنهماقتحمثم،أعناقهمفتضربالحبالفيبهميجيؤونوجعلوا

فيجماعةمنهمغردتىذلكبعدثم،والمهالكالأوديةفييتساقطونكانواثم،القليل

)1(

)2(

)3(

)4(

.نربولهاا:"للجفاا"

.طمنزيادة

فيالمفطرأجر:باب،الصيامفي(0121)رقممسلمصحيحفيوهو،بالمعنى-الله-رحمهالمؤلفرواههكذا

.اختلافلفظهوفي،السفرفيالصوم:باب،الصومفي(6042)رقمأيضأداودوأبو،العملتولىإذاالسفر

.اليومذلكفيمعهماستشهدلمنذكروفيهما،(1414/)الزهوروبدائع(8652/)الزاهرةالنجوم
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والمنة.الحمدودله،شديدةعظيمةغمةالمسلمينعنبذلكاللهوكشف،الظلامبسبب()1الفرات

كلوفرح،البلدوزينت،الخليفةيديهوبينرمضانخامسالثلاثاءيومدمشقإلىالسلطانودخل

إلىتحولثم،والميدان)3(الأبلقالقصرفيالسطانفنزل،والأحد)2(والسبتالجمعةأهلمنواحد

بلادهم،إلىبالرجوعوأمرهمالبلادنوابعلىوخلع،الجمعةبهاوصلى،الخميسيومالقلعة

.الناسقلوبوطابتاليأسوذهب،الخواطرواستقرت

علم،أميرأيدغدي)4(الدينعلاءالأميرمكانهوجعلالمدينةولايةعنالنحاسابنالسلطانوعزل

لاجينالدينحسامالأميرمكانهوجعل،البرولايةعنالخاصوالي)5(إبراهيمالدينصارموعزل

وعيدرمضانصامأنبعدشوالثالثالثلاثاءيوم)7(المصريةالديارإلىالسطانعادثم،الصغير)6(

بدمشق.

،الهنديالدينصفيللشيخالشيوخمشيخةعليهميوليأنالأفرمدمشقنائبمنالصوفيةوطلب

السلطانودخل،)8(السلامعبدبنالدينناصرعنعوضاشوالسادسالجمعةيومالمباشرةفيلهفأذن

.القاهرةوزينت،مشهودايوماوكان،شوالعشريثالثالثلاثاءيوم)9(القاهرة

السنة،هذهمنالحجةذيمنوالعشرينالثالثبكرةالخميسيومعظيمة)01(زلزلةجاءتوفيها

ومات،الدوروتهدمت،المراكبفكسرت،البحاربسببهاتلاطمت،المصريةبالديارجمهورهاوكان

بالشاممنهاوكان،الأعصارهذهفيمثلهايرولم،الحيطانوشققت،اللهإلايعلمهملاكثيرخلق

.(1()1غيرهاالبلادسائرمنأأخفذلككانلكن،طائفة

بجامعالمالكيةمحراب)12(إمامالمالكيالإشبيليالحاجابنالوليدأبوالشيخباشرالحجةذيوفي

الصنهاجي.محمدالدينشمسالشيخوفاةبعددمشق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

الأمة.بئستأمةالفراتفيمنهمغرقأمركلبعدثم:بفي

.والنصارىواليهودالمسلمينمنيعنى

.(1244/)الوفياتفوات.بيبرسالظاهرالملك،دمشقفيالميدانفيبناهقصر:"الأبلق"

.(921/)الزاهرةالنجوم.بالزراقويعرف

هـ.723سنةوفياتفيذكرهسيأتي

هـ.972سنةوفياتفيذكرهسيأتي

.(5184/)خلدونابن

.(2561/)المدارستاريخفيالدارس

...القاهرةإلىوالعساكرالسلطاندخولوكان:بفي

.(8012/)الزاهرةالنجوموكذلك.الشاموزلزلت:بفي

.بفيليست

بعدها.وما(26/)الدارسهـ.728سنةوفاتهوالإشبيلي.مامةإ:بفي
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:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

العيد)1(دقيقبنالدينتقيالقضاةقاضيالحافظالعلامةالعالمالإمامالشيخ:العيددقيقابن

.المصريالقشيري

منينبعمدينةبساحلوستمئةوعشرينخمسسنةشعبانمن)2(والعشرينالخامسالسبتيومولد

.الحجازأرض

فريدة،عديدةمصنفاتومتناإسنادافيهوصنف،وخرج،الحديثطلبفيورحل،الكثيرسمع

،كثيرةأماكنفيودرس)3(الطلبةإليهورحل،أقرانهوفاق،زمانهفيالعلمرياسةإليهوانتهت،مفيدة

.)5(الكامليةالحديثدارومشيخة،وستمئة)4(وتسعينخمسسنةفيالمصريةالديارقضاءوليثم

العلومتلكرأىلماالعيددقيقبنالدينتقيلهفقال،تيميةبنالدينتقيالشيخبهاجتمعوقدأ

ونزاهة،ديانةفيالعلومكثيرالفوائدغزيرالكلامقليلوقوراوكان.()6(مثلكيخلقبقيأظنما:منه

رائق.شعروله

وحضر،الخيلبسوقالمذكورالجمعةيومعليهوصلي،صفرشهرعشرحاديالجمعةيومتوفي

الله.رحمه،لصغرىابالقرافةودفن،والأمراءالسلطنةنائبجنازته

وكان)8(الحديثسمع:حاتمبنمحمدبنفلاخ)7(بنإبراهيمالإسكندريالدينبرهانالشيخ

فاضلا.دينا

-.)9(-
سنهوستينخمسعنشوالوعشرينرابعالثلاثاءيومولومي.وستمئهوثلاثينستسنةولد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

الزاهرةوالنجوم،مطيعبنوهيببنعليبنمحمد:وفيه(69-419/)الكامنةالدرر:فيترجمته

جدأن:وفيه(317ص)السعيدوالطالع(65/)الذهبوشذرات(124-1/114)الزهوروبدائع(8602/)

به.فلقبالعيددقيقكأنه:فقيل،عيديومفيالبياضشديدطيلسانعليهكانأبيه

.شعبانمنالعشرينفيمولده:الزاهرةالنجومفي

.الركابفوائدهإلىوحنت:بفيزاد

سهو.وهووسبعين:أوفي،بطوفيكذا

.القاهرةفيالتي

.طمنزيادة

.(126/)والدارس(153/)الكامنةالدررفيترجمته

وهيجماعةابنعنالحكموفي،مدةالخطابةفيوناب،وأفتى،وأعاد،بالقوصيةودرسوتفقهبفيزاد

.(1/943)والدارسالدررفيكذلك

.الفندلاويمنبالقربودفن:بفيزاد

هـ.543سنةلدمشقالفرنجحصارفيقتل،المالكيةشيخالمغربيدرباسبنيوسفالحجاجأبوهووالفندلاوي

.(11)2/الدارس
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)1(4
:وفاةكانتبسواءسهروبعد

الفتحأبيبنأحمدالعباسأبو،سنةأربعينمنذالدرجكاتب:العطاربنالدين)2(كمالالصدر

وأحسنهمالناسخيارمنكان،الشيبانيفتيانبن)3(سلمانبنسلامةبنأسدالوحشأبيبنمحمود

-.)4(-
اللهرحمه،إليهملإحسانهعليهالناسوتأسف،قاسيونبسفحالكهفتحتلهمبتربةودلمحن،لميبه

تعالى.

عيديومالجمعةيومصرخد)6(بعدعليهانائبابحماةتوفي:(كتبغا)الدينزينالعادلالملك

مليحةتربةوهي،العادلية:لهايقالأ،الناصريالرباطغربيقاسيونبسفحتربتهإلىونقل،الأضحى

وغير()7(وإمامةوأذانقراءةمنأوظائفعلىدارةأوقافعليهاوله،()7(ومئذنةوبوابةشبابيكذات

ثم،المنصور)8(بنخليلالأشرفمقتلبعدالبلادملكوقد،المنصوريةالأمراءكبارمنوكان،ذلك

وأخذلاجينقتلأنإلىبهاوكانصرخدإلىتحولثم،دمشققلعةفيوجلس)9(لاجينمنهالملكانتزع

ذكرنا.كماوفاتهكانتحتىبحماةفاستنابه،قلاوونبنالناصرالملك

الله.رحمه،والنوابالأمراءخيارمنوكان،براوأكثرهموأعدلهمالملوكخيارمنوكان

وسبممئةث!اثسنةخلت5ث!

قبلها.التيفيالمذكورونهم(1)0والحكاماستهلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.شهور:وطأوفي.القعدةذي41فيكانتالعطارابنوفاةلأن،الصوابوهوبفيكذا

وذكره.دمشقفيالدرجكتابأحد:وفيه.(8302/)الزاهرةالنجومفيترجمته.تحريفوهوجمال:طفي

كمال:وسماه،المجيدينالكتابعدادفياللهفضلبنالدينشهابترجمةفيعرضا(1158/)الفواتصاحب

.العطاربنالدين

.(سليمان)الزاهرةالنجوموفي،طمنسقطت

.الصوابهوأثبتناهماولعل،معقولوهو.هيئة:بوفيلهامعنىولا"تقية":طفي

.حماةفأعطاهالناصرإليهأحسنثم،صرخدفييقيمأنلهرسم:وفيه(3/218)الوفياتفواتفيترجمته

.(65/)الذهبوشذرات(8602/)الزاهرةوالنجوم(462-3262/)الكامنةوالدرر

.ياقوت.حصينةقلعةوهي،دمشقأعمالمنحورانلبلادملاصقبلد:"صرخد"

.(2261/)الدارسفيوهو.بفيليست

.الكتابمنالسابقالجزءفيترجمتهسبقت

لاجين.الدينحسامالأميروهو.لاجينعنهاعزلثم:بفي

بمصرونائبهقلاوونبنعمروالناصرالملكالبلادوسلطان،الحاكمابنباللهالمستكفيالوقتوخليفة:بفيزاد

وقاضي،الأفرمآقوشالدينجمالالشامونائب،جماعةبنالدينبدرالشافعيةوقاضي،سلارالدينسيف

الفارقي.الدينزينالبلدوخطيب،المقدسيسليمانالدينتقيالحنابلةوقاضي،الزواويالدينجمالالمالكية
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وباشره،عليهوخلع،الأمويالجامعنظارة)1(الشريشيبنالدينكمالالشيختولىصفروفي

منها.رجبفينفسهوعزل،الناسبينوساوى،مشكورةمباشرة

الشيختوفيولما.بهاوأقامبطنا)3(كفرخطابة)2(الذهبيالدينشمسالشيختولىصفرشهروفي

البلقاء)5(نواحيفيالسلطنةنائبكان-الوفياتفيسيأتي-كماالسنةهذهفي)4(الفارقيالدينزين

،)6(الفزاريالدينلشرفالخطابةفعينالفارقيوظائففيمعهتكلمواقدمفلما،الأموربعضيكشف

تقيالشيخبإشارةوذلك،)8(الشريشيبنالدينكمالللشيخ)7(الحديثودارالبرانيةالشاميةوعين

بذلك،التواقيعبكتابةورسم،الزملكانيبنالدينكمالللشيخ)9(الناصريةمنهوأخذ،تيميةبنالدين

سيرته.وجودةصوتهوطيبقراءتهلحسنبهالناسوفرح،والخطابةالإمامةالدينشرفالشيخوباشر

بنالدينصدرالشيخصحبةمصرمنالبريدوصل،الأولربيععشريثانيالإثنينيومبكرةكانفلما

فاجتمع،التدريسمنبيدهماإلىمضافاالفارقيجهاتبجميعلهالسلطانمرسومسبقهوقد،()01الوكيل

الناسوجاءهفنزلها،الخطابةداربابلهففتح،الجامعإلىعندهمنوخرج،بالقصرالسلطنةبنائب

الناسفأظهر،يومينالإمامةوباشر،العصربالناسوصلى،والمؤذنونالقراءعندهوحضر،يهنئونه

ودارالتدريسعلىوأقره،الخطابةمنفمنعه،السلطنةنائبإلىفيهوسعوا،وخطابتهصلاتهمنالتألم

الجمعةيومفخطب،بالخطابةالفزاريالدينشرفللشيخسلطانيتوقيغوجاءفباشر)11(،الحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.هـ(718)سنةوفياتفيوسيأتي(112-1/012)الفوات

فيالأحداثتابعثم،ماضيةوسنواتلأحداث(أ)فيأوراقمجموعةكررتإذ،الأرقامفيانتقالحدثهنا!

الهامش.فيأشرتكما(267)الورقة

.هـ(748)وفياتفيسيأتي،المعروفالعلامة،أحمدبنمحمد:وهو

معجمه.فيياقوتذكرها،دمشقغوطةقرىمن:"بطناكفر"

.بفيوهو.طمنسقطالوفياتفيسيأتيكما:وقولهمنصغر:بفي

معجمه.فيياقوتذكرها،اليومالأردنمناطقمن:"البلقاء"

.هـ(972)سنةوفياتفيترجمتهستأتي

الدارس.إسماعيلالصالحالملكوالدةبنتها،القديمةدمشقأحياءمنبالعقيبة:"البرانيةالشامية"

(1/927).

.(191/)الدارس.العصرونيةغربيالشرقيالقلعةبابجوار،الدمشقيةالأشرفيةالحديثودار

.هـ(718)وفياتفيسيأتي

سنةوفياتفيترجمتهستأتي،عليبنمحمدالزملكانيبنالدينوكمال(1/27)الدارس،الحديثدار

.هـ(727)

.هـ(716)سنةوفياتفيسيأتي

.طفيليست
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الزملكانيابنالدينكمالالشيخوأخذ،بهالناسوفرح،بطرحةعليهوخلع،الأولىجمادىعشرسابع

بيدالحديثدارواستقرتالأولىجمادىمستهلفيوباشرها،الوكيلابنيدمنالبرانيةالشاميةتدرشى

.(1الجوانية)والشاميةالعذراويةوأظنهما،الأوليينمدرستيهمعالوكيلابن

سيفالأميرنائبهاوتوليةالقلعةنيابةإلىالسنجريبإعادةالأولىجمادىعشرثانيفيالبريدووصل

توفي.الذيالحمويالدينعزعنعوضاحمصنيابةالجوكنداري)2(الدين

دمشق،منألفانإليهاوأضيف،مصرمنفارسالافثلاثةقدمت)3(رمضانعشرثانيالسبتيوموفي

الدينسيفالأميرنائبهافصحبهم،حماةإلىووصلوا،الجوكندرانيحمصنائبمعهموأخذواوساروا

كلهموانفصلوا،حلبنائبقراسنقر)6(إليهموانضاف،طرابلسنائبأسندمر)5(إليهموجاء،قبجق)4(

الأخرىوالفرقة،)8(الروموقلعة،ملطيةناحيةإلىقبجقصحبةسارت)7(طائفة،فرقتينوافترقوا،عنها

يذ)01(ثالثفيعنوةفتسلموه،حمدونتلوحاصروا،الدربنداتدخلوا()9(حتىأقراسنقرصحبة

يكونأنعلىسيسصاحبمع(11)الاتفاقووقع،لذلكبدمشقالبشائرفدقت،طويلحصاربعدالقعدة

حمليعجلواوأن،لهمناحيتهمإلىالثهر)12(وراءماوبلاد،حلبإلىجيحاننهرمنللمسلمين

العساكروعادت،ورؤسائهمالأرمنأمراءمنخلققتلأنبعدوذلك،ذلكعلىالهدنةووقعت،سنتين

مصر.إلى(()13سلاحأميرمقدمهمصحبةأالمصريةالعساكرتوجهتثم،منصورينمؤيديندمشقإلى

،1/27)الدارس.والحنفية،الشافعيةعلىوقفوهي،النصربابداخل،الغرباءبحارة:"العذراوية")1(

1/376).

.(553/وا،1/271)الدارس.النوريالمارستانقبليتقع:الجوانيةوالشامية

.(458)5/الأعشىصبح.الكرةويضرببهيلعبالذيالمحجنوهو،للسلطانالجوكانيحملالذيهوالجوكندار)2(

.(5042/)خلدونابن،(67/)الشذراتانظر)3(

.هـ(071)سنةوفياتفيسيأتي)4(

.هـ(171)سنةوفياتفيسيأتي()ه

.هـ(728)سنةوفياتفيسيأتي،المنصوريهو)6(

فرقة.:طفي)7(

الصحابةبناءمنوجامعها،الاسكندربناءمنوهي،الياءوتخفيف،الطاءوسكونوثانيهأولهبفتح:"ملطية")8(

.ياقوت.الشامبلادتتاخممذكورةالرومبلادمنمشهورةبلدةوهي

.ياقوت:سميساطوبينبينها،البيرةمقابل،الفراتغربيحصينةقلعة:الروموقلعة

.(دربد)والتاج.ياقوت.الرجالبعضإليهاوينسب،الأبواببابهي:والدربند.طفيزيادة()9

عشر.ثالث:بفي(01)

.طفيليست)11(

ناحيتهم.إلىالنهرمنوللأرض:بفي()12

.طفيزيادة()13



حرو307سنةأحداث32

بنمحمودواسمه،قازانالتتارملكوهو.خربنداأخيهوتولية()1غازانموتكانالسنةأواخروفي

إلىونقل،همذانمنبالقرب،عشرثالثأوعشرحاديأوشوالعشررابعفيوذلك،أبغابنأرغون

)2(.
مسموما.ماتإنه:ويقال،الشاميسمىبمكالىبتبريزتربته

علىلهوخطب،الدينغياثالملكولقبوه،أرغونبنمحمدخربندا)ص(أخوهبعدهالملكفيوقام

.()4النواحيوتلكوخراسانالعراقمنابر

أولادوجميع،أميرأأربعونصحبتهوفيمصر)5(نائبسلارالدينسيفالأميرالسنةهذهفيوحج

محمدالدينناصر)6(بالبركةمكانهوتولى،البغداديالدينعزالأميرمصروزيرمعهموحج،الأمراء

الشيخوترك،الحساميإباقالحاجالمصريينركبوأمير،جدأعظيمةاصلهةفيسلاروخرج.الشيخي

بنالدينمحييالقضاةقاضيابنالكريمعبد)8(الدينتقيالقاضيفوليها،الشيوخمشيخة)7(الدينصفي

صصرىابنعندهوحضر،القعدةذيمن)9(والعشرينالحاديالجمعةيومالخانقاهوحضر،الزكي

وجماعة.،والمحتسب،ميسرابنوالصاحب،القلانسيالدينوعز

الدينبدرالأميروهوالإسلامبلادإلىمنهمهربقدكبيرمقدمالتترمنوصلالقعدةذيوفي

مصر،إلىوتوجهوا،الجامعفيالجمعةفحضروا،عشرةمننحوصحبتهوفي،البابا)01(بنجنكلي

عوراتعلىويطلعهويكاتبهالسلطانيناصحوكان،امدببلادمقامهوكان،ألفإمرةوأعطيفأكرم

الناصرية.الدولةفيشأنهعظمفلهذا،(1التتر)1

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

التتر.ملكقازانوفاةكانتال!نةهذهمنشوالوفي:بفي

.بالقاف،قازان:تقولوالعامة،غازان:واسمه

.(8212/)الزاهرةوالنجوم(3212/)الكامنةوالدرر(479/)الوفياتوفوات(26ص)العبرذيل

ينقلأنوالأولى،إليهاهمذانمنينقلأنجداومستبعد،حلبقرىمنفيبرين.تصحيفوهوبيبرين:طفي

.ياقوت.فارسبلادمنتبريزإلى

الله.عبد:أي،"خدابندا"أصلها:بشارقال.(479/)الفوات

.البلاد:طفي

.هـ(407)سنةسلارخروج(2276/)الكامنةالدررصاحبوذكر.المصريةالديارفيالسلطنةنائب:بفي

.ياقوتانظرمصرنيلعلىمشرفة،القرافةخلف،بالأشرافخاصةوهيالحبشبركةوتسمى:"بركة"

.هـ(307)سنةالعقوبةتحتمات،ذبيان:لهويقال،الوزيرالأميرالشيخيمحمدوناصر

.هـ(407)سنةفيوفاتهفذكر(1/401)الكامنةالدررأما(8412/)الزاهرةالنجومانظر

.هـ(715)سنةوفياتفيسيأتي

.(2571/)الدارسهـ(307)سنةتوفي،الزكيبنالدينمحيبنالكريموعبد.ط،بفيليست

عشرين.سادس(2571/)الدارسوفي.عشرالحادي:طوفيعشرينحادي:أوفيبفيكذا

.(1/125)الشافيوالدليل(1/54)الكامنةالدرر

.المغولعوراتعلىوينبهه:بفي
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.(التترغازان)1ملك:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

عبدبنا)3(محمدبنمعاليبنأمحمدبنأحمد)2(بنإبراهيم:إسحاقأبوالعابدالقدوةوالشيخ

وستمئة.وأربعينسبعسنةمنبالرقةومولده،الشرقبلادمنأصلهكان.الحنبليالرقيالكريم

إلىبأهلهأسفلهافيالشرقيةبالمئذنةفسكن،دمشقوقدم،الحديثمنشيئاوسمع،وحصل،واشتغل

العيش،خشن،العبادةكثير،العبارةفصيح،والعامالخاصعندمعظماوكان،بالجامعالطهارةجانب

والحديثبالتفسيرعارفا،العالمأفرادمن،التوجهقوي،التلاوةكثير،الكلاملطيف،المجالسةحسن

حسن.شعروله،وخطبمصنفاتوله،والأصلينوالفقه

أبيالشيختربةإلىونقل،الجمعةعقيبعليهوصلي،المحرمعشرخامسالجمعةليلةبمنزلهتوفي

.)4(
.مثواهوأكرماللهرحمه،حافلةجنازتهوكانت،بالسمحعمر

الحصا)5(بميدانبتربتهودفن،الأفرمدارأستاذ:قراجاالدينزينالأميرتوفيالشهرهذاوفي

النهر.عند

خيارمنكان،الحبلىبابنعرف:السلامعبدبنإبراهيمبنمحمدالدينشمسوالشيخ

خيرااللهجزاه،المسلمينأسارىفكاكفي،الفرنجأيديفيكانتحينماأياماعكاإلىيتردد،الناس

برحمته.الجنةوأدخلهالنارمنوعتقه

الفرجأبيالدينجمالالخطيبابن)6(الرحمنعبدمحمدأبو:الدينضياءالخطيب

.ووالدههو،سنةستينمننحوابعلبكخطيب،السلميعقيلبنأحمدبنعليبنالوهابعبد

من)7(القراءةحسنجيدارجلأوكان.القزوينيعنوتفردالكثيروسمعوستمئةعشرةأربعسنةولد

.العدولكبار

سطحا.ببابودفن،صفرثالثالإثنينليلةتوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)7(

الذهبوشذرات(1/417)الزهوروبدائع(8222/)الزاهرةوالنجوم(3212/)الكامنةالدررفيترجمته

(6/9).

.(67/)الذهبوشذرات(2934/)الحنابلةطبقاتعلىالذيل(51-1/41)الكامنةالدررفيترجمته

.وبطفيزيادة

.قاسيونجبلسفح:أي

.(2271/)الدارسانظر.القراجيةبالتربةالمسماةوهي

.(69/)الذهبوشذرات،(2335/)الكامنةالدررفيترجمته

والخطبة.:بفي
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محمدأبو،الحسنبنفهربناللهعبدبن)1(مروانبناللهعبد:الفارقيالدينزينالشيخ

الشافعية.شيخ،الفارقي

وأفتى،مدارسعدةفي)2(ودرسواشتغل،الكثيرالحديثوسمع،وستمئةوئلاثينثلاثسنةولد

الحديثدارعمرالذيوهو.جيداالأوقافيباشروكان،وصرامةوشهامةهمةلهوكانت،طويلةمدة

معهوكانت.وفاتهحينإلىالنواويبعدمنسنةوعشرينسبعاباشرهاوقد،)3(قازانزمنخرابهابعد

دارإلىانتقلوقد،وفاتهقبلالخطابةبهباشر،أشهرتسعةالأمويالجامعوخطابةالبرانيةالشامية

بابعندصصرىابنعليهصلئ،السبتضحىعليهوصلي،العصربعدالجمعةيومبهاوتوفيالخطابة

قاضيالصالحيةجامعوعند،)4(الحريريبنالدينشمسالحنفيةقاضيالخيلوبسوق،الخطابة

الله.رحمهعمرأبيالشيختربةشماليأهلهبتربةودفن،)5(سليمانالدينتقيالحنابلة

ابنالبرانيةوالشامية،)7(الوكيلابنالحديثدارومشيخة)6(الفزاريالدينشرفالخطابةبعدهوباشر

ذلك.تقدموقد،الزملكاني

قبلنقلثم،صرخدإلىعنهاعزلثم،مدةبدمشقناب:)8(الحمويأيبكالدينعزالكبيرالأمير

زاويةغربيبالسفحتربتهإلىونقل،الآخرربيعمنالعشرينيومبهاوتوفي،حمصنيابةإلىبشهرموته

نيابته.أيامفيعمره،الحمويحمام:لهيقالطالذي)9(القصببمسجدالحمامينسبوإليه،قوامابن

(صغير)11بننصربنمحمدبنخالدبنأحمدبنمحمد)01(بناللهعبدمحمدأبو:الدينفمحالوزير

القيسراني.ابنالمخزوميالقرشي

(6/8)الذهبوشذرات(2292/)للإسنويالشافعيةوطبقات(503-2403/)الكامنةالدررفيترجمته)1(

فهر.منبدلا.فيروز:جميعاوفيها(126/)والدارس

فتنة.في:الشذراتوفي.بعدة:طفي)2(

.قازانبيد:طفي)3(

.هـ(728)سنةوفياتفيسيأتي)4(

.هـ(715)سنةوفياتفيسيأتي)5(

خطيبكانأنه:وفيهإبراهيمأخيهابنذكرلدى(1/33)الوفياتفواتفيذكرهجاء.الفزاريالدينشرف)6(

.الأمويالجامع

.هـ(716)سنةوفياتفيسيأتي)7(

فيومات،حمصثمصرخدنيابةولي:وفيه(8212/)الزاهرةوالنجوم(1422/)الكامنةالدررفيترجمته)8(

.(2258/)والدارس.الآخرربيععشرتاسع

.(2942/)الدارس.الساداتبجامعاليومويعرفقائمازالوماالأقصاببمسجدويعرف)9(

.(4521/)والأعلام(9)6/الذهبوشذرات(132)8/الزاهرةوالنجوم(284)2/الكامنةالدررفيترجمته(01)

صقر.:طفي)11(
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بمصرأقامثم،مدةدمشقوزارةولي.ووزارةرياسةبيتمنمجوداشاعراأديباجليلاشيخاكان

الذينالصحابةأسماءفيمصنفوله،)1(وإسماعهوسماعهالحديثبعلوماعتناءلهوكان،مدةموقعا

الناصريةبالمدرسةموقوفينكبيرينمجلدينفيأحاديثهممنشيئاوأورد،الصحيحينفيلهمخرج

مناخروهو،الدمياطيالحافظعنهخرجوقد،والمعنىباللفظمحررةجيدةمذاكرةلهوكان،بدمشق

شيوخه.منتوفي

.)2(قيساريةمنوأصلهم،الآخرربيعمنوالعشرينالحاديالجمعةيومفيبالقاهرةتوفي

المجيدينالكتابمنوكان،الشهيدالدينلنوروزيراخالد)3(البقاءأبوالدينموفقجدهوكان

وخمسمئة.وثمانينثمانسنةالدينصلاحأيامفيتوفي،جدامحررةجيدةكتابةله،المتقنين

فلما،وأربعمئةوسبعينثمانسنةلهاالفرنجأخذقبلبعكاولدصغير)4(بننصربنمحمدوأبوه

،مشهورديوانلهمطبقاشاعراوكان،بهاوكانواحلبإلىأهلهمانتقلوأربعمئة)5(التسعينبعدأخذت

ذلك.وغيرالهيئةوعلمبالنجومجيدةمعرفةلهوكان

ا)6(اللهرحمهالوالدترجمةأ

ابنضوءبنكثيربنضوءبنكثيربنعمرحفصأبوالدينشهابالخطيبوهو،الوالدتوفيوفيها

شيخنابعضهاعلىوقف،نسبوبأيديهم،الشرفإلىينتسبونوهم،خصيلة)7(بنيمن،القرشيدرع

لها:يقال!قريةمن.القرشي:ذلكبسببنسبيفييكتبفصار،بهوابتهجذلكفأعجبهالمزي

بالعلمواشتغل،وستمئةأربعينسنةحدودفيبهاولد،أذرعاتوبينبينها،بصرىغربيالشركوين)8(

الزجاجي،(جمل)وحفظ،حنيفةأبيمذهبفي()9(البداية)فقرأ،ببصرىعقبةبنيأخوالهعند

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.طفيليست

.ياقوت.أيامثلاثةطبريةوبينبينهافلسطينأعمالفيتعدالشامبحرساحلعلىبلد:"قيسارية"

هنا.المؤلفعننقلا(2892/)الأعلامصاحبذكره

صقر.:طوفي(2388/)والدارس(4584/)الأعيانوفياتفيترجمته

ابنذكركماهـ(794)سنةكانعكاسقوطإنإذ.خطأوهو.السبعين:ط،أوفي،الصوابوهو،بفيكذا

.(3404/)الذهبوشذرات(4188/)خلدونابنوكذلك،السنةهذهأخبارفيكثير

التاريخ.هذامؤلفكثيرابنوالدترجمة:طوفي،بفيزيادة

.(69/)الذهبوشذرات(1/305)الشافيوالدليل(3185/)الكامنةالدررفيترجمته

بنسعدبنعوفبنمرةبنعمروواسمهخصيلة:وهو.(بطين:خصيلةبنو)القاموسوفي.حصلة:بفي

.(2901/)العظمفردوسمحمودتحقيق.الكلبيلابنالنسبجمهرة.بغيضبنذبيان

.(السرلوين)الشافيالدليلفي

.227(1/)الظنونكشفهـ()395سنةتوفي،الحنفيالمرغينانيبكرأبيبنلعليالفروعفيالمبتديبداية:هو
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المدحفيالرائقالفائقالجيدالشعريقولكانحتىالعربأشعاروحفظ،()1واللغةوالعربيةبالنحووعني

المبركوهو01يزارحيثالبلدشماليالناقةبمبرك)2(بصرىبمدارسوقرر،الهجاءمنوقليلوالمراثي

.()3(ذلكبصحةأعلموالله،الناسعندالمشهور

تاج)4(والشيخ،النواويعنوأخذ،للشافعيوتمذهب،بصرىشرقيالقريةخطابةإلىانتقلثم

مننحوابهافأقام،()5(الزملكانيابنالعلامةشيخناأخبرنيفيماويحترمهيكرمهوكان1،الفزاريالدين

مدةبها)6(فأقام،اللهرحمهاالوالدةمنهاالتيالقرية،مجيدلخطابةإلىتحولثم،سنةعشرةاثنتي

الناسعندولكلامه،الناسعند)7(قبولوله،جيدأيخطبوكان.كثيرةوتلاوةوكفايةخيرفيطويلة

منفيهايرىلماالبلادفيالإقامةيؤثروكان،)8(ومجالستهمحاورتهوحلاوة،وفصاحتهولديانته،موقع

.)9(ولعيالهلهالحلالووجودالرفق

منثم،وإدريسيونسثمإسماعيلأكبرهم،قبلهاأخرىومنالوالدةمنأولادعدةلهولدوقد

إسماعيلالأخباسموسميت،أصغرهمأناثم،عدةوأخواتومحمدالعزيزوعبدالوهابعبدالوالدة

وحفظ،النحوفيمقدمةوقرا".ا(والدهعلىالقرآنحفظأنبعدبهافاشتغلدمشققدمقدكانلأنه

ليقاله،الفقهأصولفي(المنتخب)وحصل،الفزاريالدينتاجالعلامةعلىوشرحه()11(التنبيه)

وجداعليهالوالدفوجد،وماتأيامافمكثالبرانيةالشاميةسطحمنسقطإنهثم،الزملكانيابنشيخنا

وآخرهمإسماعيلأولادهفأكبر،باسمهسمانيذلكبعدأنالهولدتفلما،كثيرةبأبياتورثاه،كثيرأ

بقي.لمنبخيروختمسلفمناللهفرحم،)12(إسماعيلوأصغرهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.بفيليست

.بمنزل:طفي

.بفيليست

الدين.تقي:طو،آوفي.قليلبعدالمؤلفسيذكرهوكذلك(3185/)الكامنةوالدرر،بفيكذا

فيترجمته.هـ(676)سنةتوفي،النوويشرفبنالدينمحيزكرياأبوالحافظالفقيهالعلامةهو:والنواوي

.(2476/)للإسنويالشافعيةوطبقات(4741-40471/)الحفاظتذكرة

.بفيليست

فأقاما.:طفي

خطأ.وهومقول:طفي

.بمنالعبارةهذه

وبعياله.بهالرفقمن:بفي

عليه.وقرأ:بفي

كشف.كثيرةشروحولههـ(476)سنةالمتوفىالشيرازيعليبنإبراهيمإسحاقلأبي:الشافعيةفروعفيالتنبيه

.(1/948)الظنون

إسماعيل.وأصغرهمإسماعيلأولادهفأول:بفي
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بمقبرتهاودفن،)1(القريةمجيدلبقرية،وسبعمئةثلاثسنةالأولىجمادىشهرفيوالديتوفي

تحولناثم،كالحلمإلاأدركهلا،نحوهاأوسنينثلاثابنصغيراذاكإذوكنت،الزيتونةعندالشمالية

شقيقا،لناكانوقد،الوهابعبدالدينكمال)2(الأخصحبةدمشقإلىوسبعمئةسبعسنةفيبعدهمن

منهتعالىاللهفيسر،العلمفييديهعلىفاشتغلت،خمسينسنةإلىوفاتهتأخرتوقد،شفوقارفيقاوبنا

.)3(أعلموالله.تعسرمامنهوسهل،يسرما

)1(

)2(

)3(

.السويداءمجيدلعنلتمييزهاكذلكسميت:وفيه(1/103)الدارسوفي،قريةفي:طفي

.طفيليست

نسخةمنزيادةإنه:وقال.الخطيةالأصولفيليس،كثيرابنوالدترجمةفيالبرزاليعنخبراالمطبوعفيزاد

إليها.أهتدلم،أخرى

وهو:

مخرجهالمقدسيسعدبنمحمدالدينشمسعنهأخبرنيفيمامعجمهفيالبرزاليالدينعلمالحافظشيخناقالوقد

السفينةفيمثلهالبرزاليالحافظخطعلىوقفتوكذلك،نقلتهذاسعدبنالدينشمسالمحدثخطومن،له

.الكبارالسفنمنالثانية

منكثيراويحفظجيدنظملهفاضلرجل،بصرىأعمالمنقريةوهيالقريةخطيبالقرشيكثيربنعمر:قال

ثلاثسنةالأولىجمادىفيوتوفي،الفزاريالدينتاجشيخنابحضورشعرهمنعنهكتبت،وقوةهمةوله،اللغز

.بصرىعملمنالقريةبمجيدلوسبعمئة

سبعسنةمنشعبانمنتصففيلنفسهبهاالقريةخطيبالقرشيكثيربنعمرحفصأبوالدينشهابالخطيبأنشدنا

وستمئة:وثمانين

موجداالصبابةحلفكلفأخامسهدافبتجفنيعنالنومنأى

ركداالكواكبخلتولهيفمنمدلهاوالنجومالثرئاسمير

عوداليكنتملوضركمفماوالأسىالصبابةفرشعلىطريحأ

أبرداليتلقائهامنالنارأرىبلوعةالغرامأيديتقلبني

موقداالقلبفيباتغرامسعيرحاجزجيرانبعدصبريومزق

توقداالدموعفزادته،يقلزفيرهلعلدمعيفأمطرته

صعداالأحبةبعدمنالنأيعلىأرىولانابغيبليلفبت

تخلداقدخلتهأنإلىعليفجرهتباعدليلمنلكفيا

أغيداالمراشفمعسولبأهيفأقلهيحدلاووجدأغراما

أسودااللونحالكشعربطرةجمالهازانكالبدرطلعةله

مهئداسيفاجفنيهمنويشهرمثقفاالرشيقالقدمنيهز

تجلدافنيتثناياهوضوءعذارهواسخديهوردوفي

موحداالجمالربلهوأضحىمتقاصرادونهحسنكلغدا

ولايدالساناتملكفلم،سباكلقائهعندواهتزرناماإذا

أوحداالحسنفيأمسيتقدوتقسموكرامةلهإجلالاوتسجد

وتشهداإجلالهمنفأسلمحسنهتأملكفرأخيورب
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وسبممئةأربحسنةخلت5ث!

قبلها.التيفيالمذكورونهموالمباشرونوالحكاموالسلطانوالخليفةاستهلت

الجاشنكيربيبرسالأميرأنشأهاالتيوالوظائفالدروس)1(دارتالأولربيعثالثالأحديوموفي

ثنتينسنةآخرفيمصرديار)2(طرقتالتيبالزلزلةخرابهمنجددهأنبعدالحاكمبجامعالمنصوري

وشيخ،الحارثيالدينسعدالحديثوشيخ،للمذاهبالمدرسينهمالأربعةالقضاةوجعل،وسبعمئة

العلومإفادةوشيخ،الشطنوفي)4(الديننورالشيخالسبعالقراءاتوشيخ،)3(حيانأباالدينأثيرالنحو

.القونوي)5(الدينعلاءالشيخ

وصارا،بكتمر)6(الدينسيفالأميرمعالحجوبيةبيبرسالدينركنالأميرباشرالآخرةجمادىوفي

دمشق.فيكبيرينحاجبين

المجاهديسمىجدامتسعاكبيرادلقايلبسكانشيختيميةبنالدينتقيالشيخإلىأحضررجبوفي

فيهيدعوالمحتىوقطعوهجانبكلمنالناسفتناهبها،الدلقذلكبتقطيعالشيخفأمر،القطانإبراهيم

)2

)3

)5

)6

محمدابغضبعديهوىوأصبحومريمأ)*-(والصليبعيسىوأنكر

فدامنعندكللصدأما،فؤاديحولهاطافالتيالحسنكعبةأيا

سرمدابوصلكأرضىلاكنتوقدطارقخيالكمنبطيفقنعت

واعتداتجاوزشوقمنوحسبكحدهتجاوزشوقشفنيفقد

والنداالملاحةربيابفضلكبحينامررتماإلاسألتك

هدافماهجرتمذقلبويسكندموعهاتغيضأنجفونيلعل

العداولاعنيالواشونصدكلماصابيأكنتولوبهجرانيغلطت

الشعر.منصنعمالهيغفروالله،بيتأوعشرونثلاثةوعدتها

وإذقال):تعالىقولهمنوذلك،الكتابأهلبعضيدعيهاالتيالألوهيةإنكار،ومريمعيسىبإنكارأراد)*(

.(611:الماثدةألآيةا!والله3ونمنإلهتنوأىاغدوفىللناسقتتءأنتصشيمأبنيعيممىالله

.-اللهرحمه-مثلهعالممنمستبعدذلكلأن:نبوةإنكارلا

.حضرت:ط،بفي

.ديارهعلىطرأت:طوفي،وسبعمئةثنتينسنةأواخرفيكانت:بفي

.هـ()745سنةوفياتفيسيأتي.يوسفبنعليبنيوسفبنمحمد:هو

والشطنوفي،هـ()713سنةتوفي،الشافعيةعلماءمن،بالقراءاتعالم،اللخميحريزبنيوسفبنعلي:هو

.()شطنوفوياقوت(141)3/والدرر(1/585)النهايةغاية،بمصربلد،شطنوفإلىنسبة،الطاءبتشديد

.(126)3/الكامنةالدرر.هـ()974سنةتوفي،موسىبنحميدبنمحمودبنعلي:هو

.هـ()724سنةوفياتفيسيأتي
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المسبلشاربهوحف،جداطوالاوكانوا،أظفارهوقلم،شعرذاوكان،رأسهبحلقوأمر،،)1(شيئا

منيجوزلاوماالحشيشةمنالعقليغيرماوأكلالفحشكلاممنواستتابه،للسنةالمخالففمهعلى

وغيرها.المحرمات

الذمة،أهلومخالطةالمحرماتأكلعنأيضافاستتابهالبلاسيالخبازمحمدالشيخاستحضروبعده

به.لهعلملابماغيرهافيولاالمثامات)2(تعبيرفييتكلملاأنمكتوباعليهوكتب

ومعهمأصحابهوأمر)3(النارنجمسجدإلىتيميةبنالدينتقيالشيخراحبعينهالشهرهذاوفي

بها،الشركومنمنهاالمسلمينوأراحفقطعها،لها)4(وينذرتزارقلوطبنهركانتصخرةبقطعحجارون

بكلامهوكذلك،العداوةلهوأبرزواحسدوهوأمثالهوبهذا.عظيماشرهاكانشبهةالمسلمينعنفأزاحا

ولى،بالىولا،لاعلومةاللهفيتأخذهلمهذاومع،وعوديذلكعلىفحسد،وأتباعهعربيبابن

يتوجهولم،بالشامولابمصرلابحثفيينقطعلمأنهمعالحبسمنهنالواماوأكثر،بمكروهإليهيصلوا

.()5(حسابهموعليهالخلقإياباللهوإلى،سيأتيكما،بالجاهوحبسوهأخذوهوإنما،يشينماعليهلهم

التخوتوعملت،الكبيرةالعادليةبالمدرسةصصرىبنالديننجمالقضاةقاضيجلسرجبوفي

المرسوموجاء،خرابها)6(بسببقازانوقعةبعدبهايحكمأحديكنولم،المدرسةعمارةجددتمابعد

الخزانةبنظرالزملكانيبنالدينكمالوللشيخ.يقبلفلمالمالبيتبوكالةالفزاريالدين)7(برهانللشيخ

أبيبنالديننجممعكانتاالوظيفتانوهاتان،الجمعةيومبهاوحضر،)8(بطرحهعليهوخلعفقبل

الله.رحمةإلىتوفي،)9(الطيب

وتكلموا،ذلكفيالعلماءخطوطوأخذوا،النصفليلةالوقيدتبطيلفيجماعةسعىشعبانوفي

أيضا.النصفليلةصلاةوصليت،أشعلوابل،ذلكيتفقفلم،السلطنةنائبمع

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.بفيليست

الأفصح.وهي.المنامات:بفي

.(9)6/:الذهبوشذرات36(21/)الدارس.أيضاالحجربمسجدويعرف،تصحيفوهو.التاريخ:طفي

.الناسمنالجهلةبعضلهاوينذر:بفي

.بفيليست

انظر.زنكيالديننورأنشأها،الطريقبينهمايفصل،الظاهريةبابتجاهالجامعشماليالكبرىالعادليةتقع

.363(/1)الدارس

تاج:بوفي،الدينجمال:أوفي،هـ()972سنةوفياتفيذكرهسيأتيكما،الصوابوهو،طفيكذا

الدين.

.8(4/)الفوات

السنة.هذهوفياتفيسيأتي
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الخلعةولبس،المالبيتبوكالةمصرمنالشريشيبنالدينكمالالشيخوصلرمضانخامسوفي

.)2(الكماليبالشباكصصرىابنعندوحضر،رمضانسابع()1الجمعةيوم

نأإلىوعوقبعليهورسمإقطاعهوقطع،الشيخيبنالدينناصرمصروزيرعزلشوالسابعوفي

عليه.وخلععطاءبنمحمدبنمحمدالدينسعدالوزارةوتولى.القعدةذيفيمات

بقتلالزواويالدينجمالالقضاةقاضيحكمالقعدةذيمنوالعشرينالثانيالخميسيوموفي

إثباتبعد،أسلموإنتابوإندمهوإراقة،الباجربقي)3(الرحيمعبدالدينجمالبنمحمدالشمس

النحويالتونسيالدينمجدالشيخفيهعليهشهدممنوكان،المذكورالباجربقيكفريتضمنعليهمحضر

،المذكورالحاكمموتبعدجاءثمسنينمدةبهافمكث،الشرقبلادإلىالباجربقيفهرب،الشافعي

سيأتي.كما

فقاتلهم،الأعرابمنطائفةالليلفيفقصدهم،الصيدفيالسلطنةنائبكانالقعدةذيوفي

احتقارابهادرسمز)4(الدينسيفلهيقالأميرالعربفيوتوغل،النصفنحوالعربمنفقتلوا،الأمراء

واحداوأخذوا،أيضاخلقامنهمفقتلواعليهمالأمراءفكرت،فقتلهبرمحمنهمواحدفضربه،بالعرب

الست.بقبرالمذكورالأميرودفن،القلعةتحتفصلب،قتلهالذيهوأنهزعموامنهم

منالصادرةالفتاوىفيالعلماءمنوجماعة)5(النقيببنالدينشمسالشيختكلمالقعدةذيوفي

الشافعي،لمذهبمخالفةوأنها،والقوصيةالنوريةالحديثدارشيخالعطار)6(بنالدينعلاءالشيخ

نائبذلكبلغثم،وظائفهعلىوأبقاهدمهفحقنالحنفيإلىوراحذلكمنفتوهم،كثيرتخبيطوفيها

الفتنتثارلاأنالسلطنةنائبورسم،اصطلحواثم،عليهمورسم،عليهالمنكرينعلىفأنكرالسلطنة

.الفقهاء)7(بين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.هـ()718سنةوفياتفيسيأتي،الشريشيمحمدوأحمد.طفيليست

الدينكمالالقضاةقاضيأحدثهوالذي،السلطاننوابفيهويصلي،دمشقبجامع:"الكماليالشباك"

والدارس244()4/الأعيانوفيات،هـ()572سنةتوفي،دمشققضاءالشهيدالديننورولاه،الشهرزوري

/2()287.

الدارس.هـ()724سنةوفياتفيوسيأتي،النهرينبينقرىمن(باجربق)قريةإلىنسبة:"الباجربقي"

)2/13(.

السينبفتحسمز:وفيه)8/218(الزاهرةوالنجوم794()1/الدررفيماوأثبتناتمراز:أوفي.تمر:طفي

.()السمين:معناها.الميموكسر

أحداثها.فىالمؤلفوسيذكره،هـ(74)5سنةتوفي،الشافعيةقضاةقاضي،إبراهيمبنبكرأبيبنمحمد:هو

الحلقةهي:والقوصية943()1/الدارس.هـ()724سنةوفياتفيوسيأتي،داودبنإبراهيمبنعلي:هو

.الأمويبالجامع

.6()3/الدررفيالخبر
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الجردجبلإلىأصحابهمنجماعةومعهتيميةبنالدينتقيالشيخركبالحجةذيمستهلوفي

بشرائعوألزموهممنهمخلقافاستتابوا،)2(عدنانبنالدينزينالأشرافنقيبومعهوالكسروانيين)1(

.منصورامؤيداورجع،لإسلاما

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

وعنه،مديدةمدةمن)3(عبيدةبأمالأحمديةشيخ:الرفاعيبنالدينشمسبنالدينتاجالشيخ

بالبطائح.سلفهعندهناكودفن،الفقراءإجازاتتكتب

بنالكتائبأبيبنالحسنبنمحمدبنالمنعمعبدبنالقاسمأبيابن:عمر)4(الديننجمالصدر

وغير)5(النوريالمارستاننظروقتفيوليوقد،الخزانةوناظرالمالبيتوكيل،الطيبأبيبنمحمد

أيضا.وروىالحديثسمعوقد،جيدارجلاالسيرةمشكوروكان.ذلك

.الصغير)6(بباببتربتهمودفن،الآخرةجمادىمنعشرالخام!سالثلاثاءليلةتوفي

وسبممئةخملىسنةخلت5ث!

مضى.فيما)7(المذكورونهموالمباشرون،الناصرالملكوالسلطانالمستكفيوالخليفةاستهلت

النوحوكثر،وغيرهمالأعيانمنخلقامنهموقتلواحلبلجيشكمنواالتترمنجماعةأنالخبروجاء

ذلك.بسببحلبببلاد

.صصرىابنعننيابةالدينإمامالقضاةقاضيأخو)8(القزوينيالدينجلالحكمالمحرممستهلوفي

الجيشمنطائفةيديهبينتقدمكانوقد،الشاميةالجيوشمنبقيبمنالسلطنةنائبخرجثانيهوفي

الأفرمالسلطنةنائبفخرج،والتيامنةوالزفضالجردبلادإلىفساروا،المحرمثانيفيتيميةابنمع

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.248()2/الدارس.لبنانمعسوريةحدودعلىدمشقغربشمالجبال

.هـ()807سنةوفياتفيسيأتي

قاله،والأهوازالبصرةبينماموضعوالبطائح،العراقفيبلدالياءوسكونالباءوكسرالعينبفتح:عبيدةأئم

.والبصرةواسطبينمجتمعةقرىهي:(1/172)الأعيانوفياتوفي.(بطح)في"التاج"صاحب

سهو.وهو،عمرابن:الأصلفي

.(1/474)والدارس(182)3/الكامنةالدرر:فيوترجمته

.العربعندالطبيةللعلوممتحفاليوموهو

الاسم.بهذاوتعرفاليومإلىقائمةزالتما

.المذكورونهموالحكاماستهلت:أوفي،ط،بفيكذا

.هـ()973سنةوفياتفيسيأتي
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الضالة،فرقتهمومنمنهمكثيراخلقأوأبادواعليهماللهفنصرهم،لغزوهمالشيخخروجبعدبنفسه

تيميةابنالشيخصحبتهفيدمشقإلىالسلطنةنائبوعاد،بلادهم)1(منيعمنكثيرةأراضيووطئوا

هذهفيوشجاعةعلمأالشيخوأبان،كثيرخيوالغزوةهذهالشيخشهودبسببحصلوقد،والجيش

.ا)2(وغفالهحسدأأعدائهقلوبامتلأتوقد1،الغزوة

بنالعظيمعبدالدينوجيهالقاضيابنبكرأبوالدينأمينالقاضيقدمالأولىجمادىمستهلوفي

مبشر.بنالدينعزعنعوضأ،بدمشقالدواويننظرعلىالقاهرةمنالمصريالرقاقي)3(

تيميةبنالدينتقيللشيخجرىماأ

()4(الثلاثةالمجالسلهعقدتوكيفالأحمديةمع

السلطنةنائبإلى)5(الأحمديةالفقراءمنكثيرةجماعةحضرالأولىجمادىتاممعالسبتيوموفي

الشيخيكفأنالأمراءبحضرةالسلطنةنائبمنفسألوا،تيميةبنالدينتقيالشيخوحضرالأبلقبالقصر

لكلبدولا،)7(يمكنلاماهذا:الشيخلهمفقال،حالهبملهبميسلموأن،)6(عليهمإنكارهالدينتقي

نأفأرادوا.عليهالإنكاروجبعنهماخرجومن،وفعلاقولا،والسنةالكتابتحتيدخلأنأحد

شيطانيةأحوالتلك:الشيخ)8(فقال،سماعاتهمفييتعاطونهاالتيالشيطانيةأحوالهممنشيئايفعلوا

الحمامإلىأولافليدخلالناريدخلأنمنهمأرادومن،والبهتانالحيلبابمنأحوالهموأكثر،باطلة

ولو،صادقأكانإنالنارإلىذلكبعديدخلثم،والإشنانبالخلويدلكهجيداغسلأجسدهوليغسل

بل،كرامتهعلىولاصلاحهعلىيدللاذلكفإنيغتسلأنبعدالناردخلالبدعأهلمنأحداأنفرض

فابتدر.ذلكبخلافالظنفما،السنةعلىصاحبهاكانإذاللشريعةالمخالفةالدجاجلةأحوالمنحاله

فضبط.الشرععندتنفقليستالتترعندتنفقإنماأحوالنانحن:وقالصالحالشيخالمنيبعشيخ

يخلعونأنهمعلىالحالاتفقثم،أحدكلمنعليهمالإنكاروكثر،الكلمةتلكعليه)9(الحاضرون

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)8(

)9(

تحريف.وهو،صنع:طفي

.بفيليست

.(1/112)الفواتفيترجمته.تصحيفوهو،وقافألفثمبفاءالرفاقي:طفي

.طمنزيادة

الرفاعي.أحمدالشيخطريقةأتباعهم

عنهم.إمارته:طفي

يمكن.ما:ط،أوفي.الصوابوهو،بفيكذا

.والبهتانالحيلبابمنأكثرههذاأنالشيخفذكر:بفي

.الأمراء:بفي
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فيجزءاالشيخوصنف.عنقهضربتوالسنةالكتابعنخرجمنوأن،رقابهممنالحديدالأطواق

ومردودمقبولمنطريقتهمفيوما،وتخيلاتهمومسالكهمأحوالهمفيهوبين،الأحمديةطريقة

والمنة.الحمدودله.بدعتهموأخمد،يديهعلىالسنةاللهوأظهر،بالكتاب

،)1(خطابالدينوعز،معبدبنالدينجلالعلىخلعالشهرهذامنالأوسطالعشروفي

جبللهموسلموا،بهاوركبوا،التشاريفولبسبالإمرةالحساميبكتالشمملوك2(بكتمزالدينوسيف

.والبقاعوالكسروانالجرد

وخرجمنبراهناكونصبوا،المزةسطحإلىللاستسقاءالناسخرجرجبثالثالخميسيوموفي

بليغة،عظيمةوخطبةهائلامشهداوكان،والفقراءوالعلماءالقضاةمنالناسوجميعالسلطنةنائب

.ذلك)3(يومهميسقوافلمفاستسقوا

نائبعندتيميةبنالدينتقيالشيخوفيهموالعلماءالقضاةحضررجبثامنالإثنينيوم)4(وفي

،منها()5(أماكنفيبحثأوحصل،الواسطيةالدينتقيالشيخعقيدةوقرئت،بالقصرالسلطنة

الثاني.المجلسإلىمواضعوأخرت

،)6(الهنديالدينصفيالشيخوحضر،المذكورالشهرعشرثانيالصلاةبعدالجمعةيومفاجتمعوا

يكونأنعلىاصطلحواثم،()7(بحرالاطمتساقيتهولكن1،كثيراكلامأالدينتقيالشيخمعوتكلم

منالناسوشكر،ذلكفيفتناظرا،مسامحةغيرمنيحاققهالذيهوالزملكاني)8(بنالدينكمالالشيخ

البحث،فيتيميةابنقاومأحيث،بحثهوحسنذهنهوجودةالزملكانيبنالدينكمالالشيخفضائل

نأوبلغني.مكرمامعظمامنزلهإلىالشيخوعاد،()9(العقيدةقبولعلىالحالانفصلثم،معهوتكلم

.الأشياءهذهأمثالفيعادتهمجاريعلىالقصاعينإلىالقصربابمنالشمعلهحملواالعامة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.هـ()725سنةوفياتفيسيأتي،مرتعشبنمحمودبنخطابهو

سيأتي.كما.هـ(72)4سنةتوفي.الإسكندريةثغروليثمبدمشقحاجبأكانالحساميبكتمرهو

.هـ(07)5سنةلأحداثتفصيل(172)8/الزاهرةالنجومفي

تيمية.ابنالإسلاملشيخالثلاثةالمجالسأول:وهو:التاليةللفقرةعنواناطفيزاد

.بفيليست

.-اللهرحمه-تيميةابنألفهكتاب:الواسطيةوالعقيدة

الأمة.هذهمنوالضلالالزيغفردتىبينوسطأالسنةأهلالسلفاعتبرإنه:فقيل،التسميةسببعنأما

.وبلدهبيتهولأهللهعدةتكونعقيدةلهيكتبأنسأله،واسطأهلمنرجلأإن:وقيل

.هـ()715سنةوفياتفيسيأتي

.بفيليست

.هـ()727سنةوفياتفيسيأتي

.بفيليست
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قاضيإرسالهعلىالباعثكان،ذلكفيالسلطانمنوردكتابالاجتماعاتهذهعلىالحاملوكان

نأوذلك.أعدائهمنوغيرهماالجاشنكير)3(شيخ)2(المنبجينصروالشيخ،)1(مخلوفابنالمالكية

الدينتقيللشيخوكان1،عربيابناعتقادإلىوينسبهالمنبجيفييتكلمكانتيميةبنالدينتقيالشيخ

وطاعة،المنكرعنوالنهيبالمعروفبالأمروانفراده،الدولةعندلتقدمهيحسدونهجماعةالفقهاءمن

.()4(وعملهوعلمه،الحقفيوقيامه،أتباعهوكثرة،لهومحبتهم،لهالناس

أصحابمنجماعةالقاضيوطلب.)5(السلطنةنائبغيبةبسببوتشويشكئيرخبطبدمشقوقعئم

علىالرفىفيفصلاقرأالحافظ)6(المزيالدينجمالالشيخأناتفقئم،بعضهموعزر،الشيخ

بسببالبخاريميعادقراءةبعدالنسر)8(قبةتحتللبخاري(العبادأفعال)كتابمن)7(الجهمية

عدووكان،صصرىابنالشافعيالقاضيإلىوشكاه،الحاضرينالفقهاءبعضفغضب،الاستسقاء

بنفسه،منهفأخرجه،السجنإلىوذهب،لذلكفتألم،الدينتقيالشيخفبلغ،المزيفسجن،الشيخ

صصرىابنفحلف،المزيالدينجمالالشيخبسببفتقاولا،هنالكالقاضيفوجدالقصرإلىوراح

فيعندهفحبسه،القاضيلقلبتطييبابإعادتهالنائبفأمر،نفسهعزلوإلاالسجنإلىيعيدهأنبدلا

أطلقه.ثمأياماالقوصية

فتألم،غيبتهفيأصحابهوحقحقهفيجرىماالدينتقيالشيخلهذكرالسلطثةنائبقدمولما

)9(ونهبتودمهمالهحلتلكإلىعادومن،العقائدفيأحديتكلملاأنالبلدفيونادى،لذلكالنائب

.الأمورفسكنت.وحانوتهداره

.المناظراتمنالئلاثةالمجالسهذهفيوقعماكيفيةفيالدينتقيالشيخكلاممنفصلارأيتوقد

بالعقيدةالرضىعلىالجماعةواجتمع،بالقصرشعبانسابعيومفيالئاكالمجلسعقدثم

فيالحاضرينبعضمنسمعهكلامبسببالحكمعننفسهصصرىابنعزلاليومهذاوفي.المذكورة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.هـ()718سنةوفياتفيسيأتي

.هـ()971سنةوفياتفيسيأتي

.هـ(07)9سنةوفياتفيسيأتي.الجاشنكيربيبرسالمظفرالملك

.بفيليست

.الكسروانجبلحصارفيوكانالأفرمهو

.هـ()742سنةوفياتفيسيأتي

السمرقنديصفوانبنجهمإلىونسبتها،الإيمانمنليستوالأعمالالمعرفةمجردالإيمانإن:تقولفرقةهي

.(791/)1الاعتدالميزان.هـ(ا)28سنةقتل

حولها.عماآنذاكلعلوهابذلكسمئت،الأمويالجامعقئة:"النسرقبة"

ورتبت.:طفي
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السادسفيالسلطانكتابجاءثم،الزملكانيبنالدينكمالالشيخمنوهو،المذكورالمجلس

كناإنا:الكتابوفي،المنبجيبإشارةوذلك،القضاءإلىصصرىابنإعادةفيهشعبانمنوالعشرين

مذهبعلىوأنه،المجالسمنلهعقدمابلغناوقد،تيميةبنالدينتقيللشيخمجلسبعقدرسمنا)1(

الإثنين،يومرمضانخامسفيآخركتابجاءثم.إليهنسبمماساحتهبراءةبذلكأردناوإنما،السلف

وأن،القزوينيالدينإماموالقاضي)2(قازانأيامفيتيميةبنالدينتقيللشيخوقعكانعماالكشفوفيه

منخلقالشيخمعوخرج،مصرنحوالبريدعلىفتوجها،مصرإلىصصرىابنوالقاضيهويحمل

وقال،مصرإلىالذهاببتركالأفرم)3(السلطنةنائبعليهوأشار،أعدائهمنعليهوخافواوبكواأصحابه

لمصرتوجههفيأنلهوذكر،ذلكمنالشيخفامتنع،القضاياوأصلحذلكفيالسلطانأكاتبأنا:له

بابمنانتشرواحتى،ورؤيتهلوداعهالناسازدحملمصرتوجهفلما.كثيرةومصالح،كبيرةمصلحة

ومزاحمومتنزهومتفرجوحزينباكبينفيماوهم،والكسوةدمشقبينفيما،الجسورةقربإلىداره

فيه.متغالي

إلىمعارحلاثم،عظيمامجلساجامعهافيفعمل،غزةالدينتقيالشيخدخلالسبتيومكانفلما

وقيل:،رمضانمنوالعشرينالثانيالإثنينيوممصرفدخلا،متعلقةوبه،معهوالقلوب،القاهرة

الخميس.يومدخلاهاإنهما

وأراد،الدولةوأكابرالقضاةفيهاجتمعبالقلعةمجلسللشيخعقدالصلاةبعدالجمعةيومكانفلما

احتسابا،خصماعدنانابنالشمسلهوانتدب،والكلامالبحثمنيتمكنفلم،عادتهعلىيتكلمأن

بحرفيتكلماللهوأن،حقيقةالعرشفوقاللهإن:يقولأنهالمالكيمخلوفابنعندعليهوادعى

بكجئناماأجب:لهفقيل،عليهوالثناءاللهحمدفيالشيخفأخذ،جوابهالقاضيفسأله.وصوت

وأنتفيتحكمكيف:الشيخلهفقال.المالكيالقاضي:لهفقيلفي؟الحاكمومن:فقال.لتخطب

العيدليلةمنهانتقلثم،أيامأبرجفيوحبسعليهمرسماوأقيم،وانزعجشديداغضبافغضب!؟خصمي

الرحمن.عبدالدينوزين،اللهعبدالدينشرف)5(وأخواههو،)4(بالجبالمعروفالحبسإلى

)1(

)2(

)3(

)5(

.المرسومإلىإشارة(1/541)الدرروفي.سمعنا:طفي

.جاغان:وطأوفي،بفيكذا

منه.للبلدالأمانلأخذقازانأمامالسلطانجيشانهزامبعدعليمشهدفياجتمعواعندماهـ()896عامذلكوكان

.(123)8/الزاهرةالنجوم

.الأفرمابن:طفي

سنةالأيوبيالدينصلاحبناهاالتيبالقاهرةالمقطمجبلقلعةفيوالجب(1/89)والدارس(1/461)الكامنةالدرر

.هـ()576

.وأخوه:طفي
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وعاد،مصرحاكمالجاشنكيرشيخالمنبجيباشارةبالقضاء)1(توقيعلهجددفإنهصصرىابنوأما

بالجامع،تقليدهوقرئ،نافرةمنهوالنفوس،ماقتةلهوالقلوبالقعدةذيسادسالجمعةيومدمشقإلى

البلادفيبذلكينادىوأن،العقيدةفيومخالفتهالدينتقيالشيخعلىالحطفيهكتابقرئوبعده

المنبجي،نصروشيخهجاشنكيرعليهقام،بمصروقعوكذلك،بمخالفتهمذهبهأهلوألزم،الشامية

وحصل.الفتنمنباللهنعوذ،منتشرةكثيرةفتنوجرت،والفقراء)2(الفقهاءمنكثيرةجماعةوساعدهم

وهو،البضاعة)3(مزجيالعلمقليلكانقاضيهمأنوذلك،كثيرةعظيمةإهانةالمصريةبالديارللحنابلة

حالهم.حالهموصارت،نالهمماأصحابهمنالفلذلك،)4(الحرانيالدينشرف

قناديلمنطائفةبيعفيالسلطانيستأذنالنبويبالحرمالخداممقدممنكتابجاءرمضانشهروفي

جملةفيوكان،بذلكلهفرسم،المطهرةعندالذيالسلامبابعندمئذنؤببناءذلكلينفقالنبويالحرم

قضاءهاعمر)5(الدينسراجووليبنائهافيوشرعذلكفباع،دينارألفزنتهماذهبمنقنديلانالقناديل

الروافض.علىذلكفشق،الخطابةمع

بنمحمدالدينلشمسالقضاءبتوليةمصرمنالبريدوصلالقعدةذيعشرثانيالخميسيوموفي

)7(الحريري(بنالدينأشمسعنعوضاالحنفيةقضاءالحنفيالأذرعي)6(داودبنإبراهيم

عمهعنعوضادمشقخطابةالفزاري()9(الدينتاجالشيخابنالدينبرهانالشيخأوبتولية()8(معزولاأ

عشرثالثالجمعةيومفيوباشرا،بذلكعليهماوخلع،)01(اللهرحمةإلىتوفي،الدينشرفالشيخ

نفسهعزلأيامخمسةبعدثم.والأعيانالناسحضرهاحسنةخطبةالدينبرهانالشيخوخطب،الشهر

الخطابةمنصبفبقي،منهلتؤخذطلبتأنهابلغهحينالبادرائية)11(تدريسعلىبقاءهوآثرالخطابةعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(1/641)الكامنةلدررا

المتصوفة.همهناالفقراء

البضاعة.قليل:"البضاعةمزجي"

سيأتي.كماهـ(07)9سنةتوفيالحرانيمحمدأبويحىبنالغنيعبد:هو

سنةتوفيالدينسراج،الخطيب،المصريالأنصاريالفتوحأبوطردبنظافربنالخضربنأحمدبنعمر:هو

.(051)3/الكامنةالدرر.للتداويالقاهرةإلىطريقهفيوهو،السويسفيهـ()726

.هـ()712سنةوفياتفيسيأتي

.278()3/الدررفيلماموافقأثبتاهوما.سهووهو.الحسينيابن:طفي

.وط،بمنزيادة

.وط،بمنزيادة

.الوفياتفيترجمتهفيسيأتيكما.بمنزيادة

.)6/88(الذهبشذرات34()1/الدرر

.2(50)1/الدارس.أسامةبدارسابقأوتعرف،الفراديسبابداخلمدرسة:"والبادرائية"
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كاتبوقد،خطيبللناسوليسالأضحىعيدودخل،ويخطببالناسيصليالخطيبونائب،شاغرا

علىواستمرارهوكفايتهبأهليتهلعلمنا:وفيه،بذلكبإلزامهالمرسومفجاء،ذلكفيالسلطنةنائب

فيسعىالشيرازيبنالدينكمالإنثم،ثانيةمرةمعهافباشرها،البادرائيةتدريسمنبيدهما

الخطابةعننفسهالفزاريفعزل،سلطانيبتوقيعالآتيةالسنةمنصفرفيوباشرها،فأخذهاالبادرائية)1(

عجزأنهوذكر،أبداإليهايعودلاوأنه)2(التركعلىفصمم،بذلكالسلطنةنائبفراسله،بيتهولزم

الحجة.ذيمنالأولبالعشرتوقيعابهالهوكتبمدرستهإليهأعادذلكالسلطنةنائبتحققفلما،عنها

الزملكاني.ابنعنعوضاالخزانةبنظرالخطيري)3(بنالدينشمسعلىوخلع

.حيدربنحسنالدينشرفالأميربالناسوحج

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

ودفن،القيسييونسالشيخبنسابقابن:الرجيحي)4(الدينسيفالشيخبنعيسىالشيخ

.)6(المحرمسايعالثلاثاءيوموالعزيةالوراقةغربيلدمشقالشماليلالشرفالتيبزاويتهم )5(..

أسدالمجاهدالملكابنداودالدينمجيرالزاهرالملكابنشاذيالدينتقي:الأوحد)7(الملك

.شاذيبنشيركوهالدينأسدبنمحمدالدينناصربنشيركوهالدين

إلىفنقلسنةوخمسونسبعالعمر)8(منوله،صفرثانيالأربعاءنهارآخرفيالجردبجبلتوفي

.)9(بالسفحتربتهم

،بعلوممعرفةولهالقرآنيحفظوكان،والأمراءالملوكعندمعظما،والدولةالملوكخيارمنكان

فضائل.ولديه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.هـ()736سنةوفياتفيوسيأتي،بمنوالتصويب،طفيليست

.العزل:طفي

.38()6/الذهبوشذرات393()2/الكامنةالدررفيترجمته.هـ()716سنةتوفي.يوسفبنالقادرعبدهو

:بدرانالقادرلعبدالأطلالومنادمة.)3/102(الكامنةالدررفيترجمته.سهووهوالرحبي:طفي

كثير.ابنعننقلا.316()ص

.316()صالأطلالمنادمةفيوبدران2(13)2/الدارسفيالنعيميذكرها.اليونسيةالزاوية

.(عشرسابع)الكامنةالدرروفي.عشرالتاسع:بفي

022()8/الزاهرةوالنجوم.توهموهوهـ()075سنةفيهووفاته184(-)2/183الكامنةالدررفيترجمته

.2(48)2/الدارس،صفرثالث:وفيها

.طمنزيادة

الأطلالومنادمة248()2/الدارس.بناهاالذيداودالدينمجيرالزاهرالملكإلىنسبة،الزاهريةالتربة:هي

.336(33-)صه
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وكان.الززيزبابنيعرف،الحاسب)1(الحرانيالأنصاريمعاليبنعلي:الدينعلاءالصدر

وقد.بقاسيونودفنفجأةالسنةهذهآخرفيتوفي،جماعةبهانتفعالحسابصناعةفيبارعافاضلأ

عنه.الطيوريالدينعلاءعنالحاضريعنالحسابأخذت

الإمامالشيخ،)2(الفزاريضياءبنسباعبنإبراهيمبنأحمد:العبالسأبوالدينشرفالخطيب

الكثير،الحديثوسمع،ثلاثينسنةولد،الرحمنعبدالدينتاجالشافعيةشيخالعلامةأخوالعلامة

وبرعوناظروأفتىوتفقه،وغيرهماوالسخاوي)3(الصلاحكابنالعصرذلكفيالمشايخعلىوانتفع

المشايخإلىوالتردد،النبويةالأحاديثوإيرادوالقراءاتواللغةالعربيةفيأستاذأوكان،أقرانهوساد

،)4(بالطيبةدرسوقد،مجالستهتمللا،المحاضرةحلو،العبارةفصيحوكان،عليهمللقراءة

بعددمشقجامعخطابةإلىانتقلثم،)6(جراحجامعخطابةإلىعنهتحولثم،مدة)5(الناصريوبالرباط

وسبعينخمسعن،شوالمن)7(التاسععشيةالأربعاءيومتوفيحتىبهيزلولمثلاثسنةفيالفارقي

سنة.

الله،رحمهمالصغيرببابوأخيهأبيهعندودفن،الخطابةبابعلىالخميسيومصبيحةعليهوصلي

الدين.برهانالعلامةشيخنا،أخيهابن)8(الخطابةوولي

محمدأبوالدينشرفالمحدثينشيخالحافظالعالمالإمامالشيخوهو:الدمياطيالكبيرالحافظ

.)9(الدمياطيموسىبنالخضربنشرفبنالحسنأبيبنخلفبنالمؤمنعبد

الإسنادوعلو،والقدرالسنكبرمعزمانهفي-اللغةوعلمالحديثصناعةأعني-الفنهذالواءحامل

سائرمنإليهالطلبةوتردد،التصانيفوانتشارالتاليفوحسن،الدرايةوجودة،الروايةوكثرة

.(1)الافاق

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)1"(

الوزير.ابن:وفيه(133)3/الكامنةالدررفيترجمته

.(21)6/الذهبوشذرات27(/1)والدارس(172)8/الزاهرةوالنجوم98(/1)الكامنةالدررفيترجمته

ترجمته.مصادروبقية،بفيماوأثبتناالسخاويانه:وطأفي

.(11ه)صالأطلالومنادمة337(1/)الدارسفيوكذلك،أثبتناهماوالصواب.الباءبتقديم،الطبية:طفي

بالشومانية.وتعرف،الحنفيةالنوريةقبليوهي

الناصرية.الحديثدارداخليقع

.372(-37ا)صالأطلالمنادمة(042)2/الدارس.الغنمسوقبمحلةالصغيرالبابخارجيقع

عشر.التاسع:بفي

.هـ()972سنةوفياتفيوسيأتي،الدينبرهانالرحمنعبدبنإبراهيم:وهو.بعده:بفي

الزاهرةوالنجوم132()6/السبكيوطبقات)2/417(الكامنةوالدرر)2/904(الوفياتفوات:فيترجمته

.2(1/2)والدارس(21)6/الذهبوشذرات357(/1)المحاضرةوحسن2(21)8/

.والأقطاروالجهات:بفي
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بالإسكندرية،وثلاثينثنتينسنةفيسماعهأولكانوقد،وستمئةعشرةثلاثسنةاخرفيومولده

بذلبل،بخلولامنعماولكن،فأوعىوجمع،وحصل،وطاف،ورحلالمشايخعلىالكثيرسمع

معجما"وجمع،كثيرابهالناسوانتفع،المصريةبالديارالمناصبوولي،العلمونشروصنف

شيخ،وثلاثمئةألفعلىيزيدونمصرودياروالعراقوالجزيرةوالحجازبالشاملقيهمالذين"لمشايخه

مفيد"الوسطىالصلاة"فيكتابوله،وغيرها"الإسنادالمتباينةالأربعون"وله،)1(مجلدانوهو

كتابوله،إليهيسبقلمماوجمع،وأجادفيهأفاد"شوالمنأيامستةصيام"فيومصنف،جدا

وغير")2(الأفراطمنيقدممنبثوابوالاغتباطالتسلي"وكتاب،"الصلواتعقيبوالتسبيحالذكر"

مجلسفيصائموهووفاتهأدركتهأنإلىالحديثإسماعفييزلولم،الحسانالفوائدمنذلك

.بالقاهرةالقعدةذيعاشر)4(الأحديومساعتهمنفمات،منزلهإلىفحملعليهغشيالإملاء)3(

تعالى.اللهرحمهجدأحافلةجنازتهوكانتالنصرباببمقابرالغدمنودفن

وسبمينةستسنةخلت5ث!

منبالجبمسجونتيميةبنالدينتقيوالشيخقبلهاالتيفيالمذكورونهموالحكام)5(استهلت

تقدمكما-اللهرحمه-الدينشرفالشيخعمهبعدالفزاريالدينبرهاندمشقوخطيبأ،الجبلقلعة

فعزل،الشيرازيالدينكمالالشيخالبادرائيةمدرسةأخذصفركانفلما،ثانيةمرةبهاألزمأنهفي،بيانه

.()6(مدرستهإليهفأعيدت،الخطابةعننفسهالدينبرهانالشيخ

ربيعفيوذلك،الكلاسة)7(إمامالدينشمسللشيخالخطابةبتوليةالبريدجاءالأربعاءيوموفي

فيالسلطنةنائبلغيبةمباشرةلهيحصلولم،عنهوالضعفلذلكالتكرهفأظهر،بذلكوهنئ،الأول

الجمعة،يومالصبحصلاهاصلاةفأول،الشهرمنالعشرينالجمعةيومفباشرلهأذنحضرفلما،الصيد

يومئذ.بهاوخطبعليهخلعثم

بنأحمدالديننجمالقاضيعنالحكمنيابةباشرالأولربيععشرثامنالأربعاءيوموفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)7(

.موجودةونسخه،الفرنسيةباللغةمختصرهفايداجورجالأستاذنشر:بشارقال!.الدررفيمجلداتأربعوهو

وغيرها.المصنفاتهذهجميعالوفياتصاحبذكر

تصحيف.وهو.الأمراء:طفي

عشر.خامس:والدرربفي

التيفيالمذكورونهموقضاتهماالناصرالملكالبلادوسلطان،العباسيالحاكمبنبالئهوالخليفةاستهلت:بفي

...والشيخقبلها

.بمنإضافةالحاصرتينبينما

السنة.هذهوفياتفيذكرهسيأتي.الخلاطيعثمانبنأحمدبنمحمد:هو
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،)2(الجعبريحامدبنتامربنصالحالدينتاجعنعوضابالدمشقي)1(المعروفحسنبنالمحسنعبد

سنةفيالحكمنيابةوليقدوكان،المباشرةجيد،ورعأدينا،الفضائلكثيرالهجرةقديممعمراوكان

نيابته.كرهصصرىابنوليفلما،وستمئةوخمسينسبع

الدينشمسللقاضيتوقيعتجديدومعهالقاهرةمنالبريدقدمالاخرربيعمنالعشرينالأحديوموفي

إلى)4(البريديمعليهنئوهفذهبواالحريريلابنالقضاءبولايةأنهالناسفظن،)3(الحنفيالأذرعي

فلما،قراءتهفيالبرزاليالدينعلمالشيخفشرع،العادةعلىالتقليدلقراءةالناسواجتمع،الظاهرية

إلىالبريديمعالناسوقام،القارئفبطل،للأذرعيوأنه،لهليسأنهلهتبينالاسمإلىوصل

والحاضرين.الحريريعلىوخمدةكسرةوحصلت،الأذرعي

منفتوهم،)5(القاهرةإلىالزملكانيبنالدينكمالالشيخطلبفيهكتابأيضأالبريديمعووصل

السلطنة،نائببهفتلطف،تيميةبنالدينتقيالشيخإلىانتسابهبسببعليهأصحابهوخاف،ذلك

الحمد.ودله،مصرإلىالحضورمنأعفيحتىعنهودارى

محلقيكلهمفقيرمئةوبصحبتهدمشقإلى)6(براقالشيخدخلالأولىجمادىتاسعالخميسيوموفي

أجراسومعهم.لبابيدقرونرؤوسهموعلى،السنةبهوردتماعكس،شواربهمموفري،ذقونهم

القدسنحوتوجهواثم،الحنابلةبرواقالجمعةوحضروابالمنيبعفنزلوا،خشبوجواكينوكعاب

بهافصاموا،دمشقإلىفعادوا،لهميؤذنفلمالمصريةالديارإلىالدخولفياستأذنواثم،فزاروا

منروميأبراقشيخهمكانوقد،قبولابدمشقيجدوالمإذ،الشرقبلادإلىراجعينانشمرواثمرمضان

نمراعليهسلطأنهوذلك،ومكانةقازانعندمنزلةلهكانتوقد،الأربعينأبناءمندوقاتقرىبعض

طريقةومن،فأحبهكلهاففرقهاألفاثلاثينواحديومفيوأعطاهعندهفحظي،وتركهمنهفهربفزجره

الذيطريقهأنيزعموكان،جلدةأربعينضربوهصلاةتركومن،صلاةلهميقطعونلاأنهمأصحابه

والمقصود،بالدنيايليقالذيهوهذاوأن،المسخرةزيأنهويرى،نفسهعلىليخربسلكهإنماسلكه

بالسرائر.أعلموالله،بالظاهرنحكمإنماونحن،ذلكوعمارةوالقلبالباطنهوإنما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.هـ()726سنةوفياتفيترجمتهستأتي

السنة.هذهوفياتفيترجمتهوستأتي،الجعبريخانبنتامربنصالحبنالدينتاج:طفي

.هـ()712سنةوفياتفيوسيأتي.إبراهيمبنمحمد:هو

البريد.:طفي

تجاوزته.لذلك،المصريةوالديار،ومصر،القاهرةبينالفرقهذاسيردماوكثيرا.المصريةالديارإلى:بفي

ابن.:طفي

،الفقراءوصحبهوتمرد،الكتابمنعمه،إمرةصاحبأبوه،الدوقاتقرىمنقريةمنالقرميبراق:وهو

.2(05)2/والدارس(1/474)الكامنةالدررفيترجمته.هـ(7)70سنةدستفيمسلوقاقتل
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الدينكمالبنيوسفالدينبهاء)2(النجيبية(1)تدريسحضرالآخرةجمادىسادسالأربعاءيوموفي

ابنعندهوحضرتوفي،الطوسيالدينضياءالشيخعنعوضا،الحلبيالعجميالعزيزعبدبنأحمد

.الفضلاءمنوجماعةصصرى

تيميةابنأبطلهاقدكانتأنبعددمشقبجامع)4(النصففي)3(الرغائبصلاةصليتالسنةهذهوفي

منالناسومنع،العلائيبيبرسالدينركنالحاجبحضرالنصفليلةكانتولما،سنينأربعمنذ

كثير،أذىللناسوحصلالطرقاتفيالناسمنكثيرفباتأبوابهوغلقت،ليلتئذالجامعإلىالوصول

والتخليط.والرفثاللغومنالجامعصيانةأرادوإنما

عندهوأثبت،الباجربقي)5(محمددمبحقنالحنبليالدينتقيالقاضيحكمرمضانعشرسابعوفي

وممن،دمهبإراقةحكمحين،المالكيعندعليهشهدواالذينالستةالشهودوبينبينهمابعداوةمحضرا

شيخابنالدينوقطب،)7(عدنانالشريفبنالدينوزين)6(السلامعبدبنالدينناصرالعداوةبهذهشهد

وغيرهم.)8(لسلاميةا

الحنفي،الدينشهابعنعوضاالأمراء)9(ملكديواننظرالزملكانيبنالدينكمالباشروفيها

.العدلداربهاوحضر،وخلعةبطيلسانعليهوخلع،رمضانآخرفيوذلك

الفقهاءمنوجماعةالثلاثةالقضاةمصرنائبسلارالدينسيفالأميرأحضرالفطرعيدليلةوفي

فيوتكلموا،والنمراوي)12(والجزري)11()01(التاجيوالفقهاء،والحنفيوالمالكيالشافعيفالقضاة

أنهمنهاأ،بذلكشروطاعليهالحاضرينبعضفاشترط،الحبسمنتيميةبنالدينتقيالشيخإخراج

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)12(

.مدرس:طفي

(171)2/الدارس.آقوشالدينجمالالنجيبيأنشأها،الميدانعلىمطلةوهي،القصرخانقاه:أيضألهايقال

قصرأالقصرذلكوكان،المرجةبالميدانأراد:قلت:اللهرحمهبدرانيقول286()صالأطلالمنادمةوفي

للقصر.ولاللنجيبيةأثريبقولم،مكانهوأقيمتخربالسليمانيةالتكيةعمرتولما،الظاهرللملك

.طمنسقطت

الله.رحمهتيميةابنالإسلامشيخأبطلهالذلك،الشرعفيثابتةغيرصلاةوهي،شعبانمنالنصففي

.بالياءالباجريقيطفي

.القضاةقاضيالمالكيالدينشرفابن

.هـ()807سنةوفياتفيسيأتي.محمدبنالحسين:هو

.هـ()727سنةوفياتفيوسيأتي،الحسينبنأحمدبنموسى:هو

.الشامنائبعلىيطلقكانلقبوهو،الأفرمهو

.بالباءالباجي:طفي

.هـ()713وفياتفيسيأتيالمقصاتيالمشيعبنعمربنثابت:هو

.هـ(071)سنةوفياتفيسيأتي،الجليلعبدعزالدين:هو
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الحضورمنفامتنع،ذلكفيمعهليتكلمواليحضرإليهوأرسلوا،)1(العقيدةبعضعنبالرجوعيلتزم

يعدهمولم،إليهميلتفتولم،الحضورعدمعلىفصمم،مراتستإليهالزسلوتكررت،وصفم

مأجورين.غيروانصرفوافتفرقواالمجلسعليهمفطال،شيئا

يصليأن)2(القزوينيالدينجلالللقاضيالأفرمالسلطنةنائبأذنشوالثانيالأربعاءيوموفي

يومئذالظهرفصلى،توفي،الكلاسةإمامالدينشمسالشيخعنعوضادمشقبجامعويخطببالناس

.القاهرةمنبذلكتوقيعهوصلحتىوالخطابةبالإمامةواستمر،الجمعةوخطب

خطبته.وشكرتوالأعيانوالأمراءوالقضاةالسلطنةنائبحضرالقعدةذيمستهلوفي

الأفرمالسلطنةنائبالدينجمالالأميروعمرهابتناهالذي)3(الجامعبناءكملالقعدةذيمستهلوفي

الدينشمسالقاضيوهو،الجمعةيوميخطبخطيبافيهورتب،بالصالحيةالناصريالرباطعند

الصاحبومد،بهالخطيبخطبةوشكرتوالقضاةالسلطنةنائبوحضر،)2(الحنفيالعزبنمحمد

عمارته،فيالساعيكانالذيوهو،المذكوربالجامعالصلاةبعدسماطاالحنفيالدينشهاب

منهم.اللهتقبل،والحسنالإتقانغايةفيفجاء،عليهاوالمستحث

)5(الجعفريشبلبنهلالبنسليمانالدينصدرالقاضيصصرىابناستنابالقعدةذيثالثوفي

الحكم.عنبالخطابةاشتغالهبسبب،القزوينيالدينجلالعنعوضاالحكمفيدارياخطيب

بنعليالحسنأبوالدينصدرالقضاةقاضيقدمالقعدةذيمنوالعشرينالتاسعالجمعةيوموفي

الأذرعي،عنعوضاالحنفيةقضاءمتولياالقاهرةمندمشقإلى)6(البصراويالحنفيالدينصفيالشيخ

تقليدهوقرئ،بالنوريةوحكم،وهنؤوهلتلقيهالناسوخرجوالمقدمية)7(النوريةتدريسمنبيدهمامع

.ا)8(أميةبنيجامعمن،الشرقيةالزاويةفياالكنديهبالمقصورة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.بفيليست

.هـ()973سنةوفياتفيسيأتي،عمربنالرحمنعبدبنمحمد:هو

.(435)2/الدارس.الأفرمجامعهو

.هـ()722سنةوفياتفيسيأتي

.هـ()725سنةوفياتفيسيأتي.الجعبري:طفي

والنجوم)6/78(الكامنةالدررفيترجمته.هـ()727سنةتوفيالبصراويالحنفيالدينصفيالشيخبنعلي

القاسم.أبيابن:وفيها(69)3/والدرر()268الزاهرة

إنما،نظروفيهالديننورالملكبناها-عنهاللهرضي-سفيانأبيبنلمعاويةداراموضعهاكان،الكبرىالئورية

الدين.نوربنإسماعيلالصالحالملكأنشأهاالذي

.2(12و602)صالأطلالومنادمة62(1و1/006)الدارس.الفراديسبابداخل:والمقدمية

.بفيليست
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جمالالأميرعنعوضا،الولاةواليالقبليةالبلادعلىصبرةبنالدينعزالأميروليالحجةذيوفي

للرئيسوكالتهبولايةالسلطانمنكتابوجاء،بدمشقالدواوينشدولايتهبحكم،الرستمياقوشالدين

ذلك.فكره،الدينشرفعمهابنعنعوضا)1(القلانسيحمزةبنالدينعز

منالدينتقيالشيخمنكتاببوصولالسلطنةنائبأخبرالحجةذيمنوالعشرينالثامناليوموفيأ

عليهويثنيالشيخيشكرفجعلالناسعلىفقرئبهفجيءطلبهفيفأرسل،الجب:لهيقالالذيالحبس

فيعليههوماعلىمشتملكتابهووإذا،مثلهرأيتما:وقال،وزهدهوشجاعتهوديانتهعلمهوعلى

منولاالكسوةمنولاالسلطانيةالنفقاتمنلاشيئاأحدمنيقبللموأنه،اللهإلىالتوجهمنالسجن

.()2(ذلكمنبشيءتدنسولا،غيرهاولاالإدارات

وزينالدينشرف:الدينتقيالشيخأخواطلبمنهوالعشرينالسابعالخميسيومالشهرهذاوفيأ

كثيركلامبينهموطال،المالكيمخلوفابنوحضر،سلارالسلطاننائبمجلسإلىالحبسمنالدين

فيهاادعىمواضعفيخطأهو،والمعرفةوالدليلبالنقلالمالكيالقاضيعلىبالحجةالدينشرففظهر

.()3(النزولمسألةوفي،الكلامومسألة،العرشمسألةفيالكلاموكان،باطلةدعاوى

سلارالسلطنةنائبمجلسفيوحدهالدينتقيالشيخأخوالدينشرفأحضرالجمعةيوموفيأ

.()4(عليهوظهرمعهوبحث،وناظرهالدينشرفالشيخمعهوتحكم،عدنانابنوحضر

الشيخبنمحمدالديننجم)6(مصرمنالبريدعلىوصلالحجةذي(هعشرثانيالجمعةيوموفي

الدينجمالعنعوضابدمشقالحسبةعلىابنتهوزوج)7(البصراويالقضاةقاضيأخيابنالدينفخر

وسبعمئة.سبعسنةمستهلفيالبلدفيبهاودارالخلعةولبس،بطيلسانعليهوخلع،العجمييوسف

ألف.مئةبنحومكةحرمفيعمرالسنةهذهوفي

.)8(المجنونبيبرسالدينركنالأميرالشاممنبالناسوحج

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

سيأتي

فيب

وجعل

ليست

ليست

فيط

فيط

فيب

سيأتي

.هـ()972سنةوفياتفي

،الناسعلىفقرأه،الأفرمالشامنائبإلىالجبفيوهوتيميةبنالدينتقيالشيخمنكتابووصل:

السجن.فيعليهمشتملهوبماعليهويثني،وشجاعتهوعلمهديانتهمنيشكر

.بفي

.وبطفي

عشرين.ثاني:

.(464/)الكامنةالدررانظر.الديننصر:

.البصراويالحنفيعليالدينصدرالقضاةقاضي:

.هـ()715سنةوفياتفي



54
هـ607سنةوفيات

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الحكمنائب،)3(الشافعي)2(الجعبريعليبنحامدبنتامر)1(بنصالح:الدينتاجالقاضي

له،وستمئةوخمسينسبعسنةفيحكم،زاهدامرضياعدلاديناثقةكان،الناصريةومعيد)4(،بدمشق

بالسفحودفن،سنةوسبعينستعنالأولربيعفيتوفي،والهيئةالشكلحسنوكان،وعلومفضائل

.)5(الدمشقيالذيننجمبعدهالحكمفيوناب

النجيبية.مدرس)6(الشافعيعليبنمحمدبنالعزيزعبدمحمدأبو:الطوسيالدينضياءالشيخ

أيضا،الناصريةفيوأعاد،بارعافاضلاشيخاكان()8(الحاجبابنمختصر)و()7(الحاوي)شارح

ظاهرالخميسيومعليهوصلي،الأولىجمادى)9(عشريتاسعالحماممنمرجعهبعدالأربعاءيومتوفي

بعدهودرس،بالصوفيةودفن،والأعيانالأمراءمنوجماعةالسلطنةنائبوحضر،النصرباب

.1()0العجميبنالدينبهاءبالمدرسة

،السواملي)12(بابنالمعروف:)11(الطيبيسعدبنمحمدبنإبراهيمالدينجمالالشيخ

.المذكورالشهرهذافيتوفيكبيراتاجراكان،جداالشرقببلادمعظماكان.الطاساتوالسوامل

اليونسيةشيخيونسبنهلالبنسابقبنسيف)14(:الرجيحي)13(الدينسيفالجليلالشيخ

وتعرف،تومابابداخلسكنهاالتيدارهإلىأعيدثم،بالجامعرجبسادسعليهصلي،بمقامهم

حرمةلهوكانت،والأمراءوالقضاةالأعيانمنكثيرخلقجنازتهوحضر،بهافدفنالدولةأمينبدار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

)14(

أحمد.:طفي

.الجعدي:طفي

.(1/466)والدارس،الفضلأبو:وفيه35(1/0)الشافيوالدليل(1/002)الكامنةالدررفيترجمته

.بالفاءمفيد:طفي

.هـ()726سنةوفياتفيوسيأتي.معاليبنحسنبنالمحسنعبدبنأحمد:هو

الذهبوشذرات)1/418(الشافيوالدليل125()6/للسبكيالشافعيةوطبقات225()8/النجومفيترجمته

.(1/047)والدارس(41)6/

.هـ(054)سنةتوفي.الماورديالحسنلأبي

سنةالمتوفىالحاجببنالدينلجمالوالجدلالأصولعلميفيوالأملالسولمنتهىلكتابمختصرهو

هـ(.)646

عشر.تاسع:طفي

.هـ()716سنةوفياتفيسيأتي،العديمبنالكمالسبط،العزيزعبدبنأحمدبنيوسف:هو

.(13)6/الذهبوشذرات6(0-1/95)الكامنةالدررفيترجمته

.(سمل)التاج.الصغيرةالفنجانةوهيسوملةج:والشوامل.بالباءالسوابلي:طفي

.2(16)2/والدارس338(/1)الشافيوالدليل(182)2/الكامنةالدررفيترجمته

السابقة.المصادرمنزيادة
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.وأولادأأموالاوخلف،الشعرمحلوقجداالهامةضخموكان،طائفتهوعندالدولةعندكبيرة

قبل!ي!النبيرأىقدوكان،رمضانمنالأخيرالعشرفيتوفي:)1(الرواديالدينفارسالأمير

لاجين.الدينحسامأمراءمنوهو،هذانحوأو.لكمغفورأنت:لهيقولوهوبأياموفاته

بمكةمجاوراكانوقدرمضانشهرفيبمكةتوفي:مطرفبناللهعبدأبوالعابدالقدوةالشيخ

.)2(اللهرحمهسنةتسعينعنوتوفي.أسبوعاخمسينوليلةيومكليطوفوكانسنةستين

إمامالخلاطيعثمانبنأحمدالشيخبنمحمد:)3(الدينشمسدمشقخطيبالعابدالشيخ

منقريباالكلاسةإمامةباشر،ووقارسكونعليه،العبادةكثيرالمنظربهيحسنأشيخاكان،الكلاسة)4(

ستةفباشرها،طلبولامنهسؤالغيرمنبالجامعبدمشقخطيبايكونأنإلىطلبثم،سنةأربعين

ديانةمع،الموسيقابصناعةعارفاالنغمةطيبالصوتحسنوكان،مباشرةأحسنونصفأشهر

الحديث.سمعوقد،وعبادة

امتلأوقدبالجامععليهوصلي،سنةوستينثنتينعنشوالثامنالأربعاءيومالخطابةبدارفجأةتوفي

ثمالأسواقغلقتوقد،والعامةوالأمراءالسلطنةنائبوحضر،الخيلبسوقعليهصليثم،بالناس

الله.رحمهقاسيونسفحإلىحمل

وسبميئةسبحسنةكلت5ث!

بنمحمدالناصرالملكوسلطان،العباسيالحاكمبنباللهالمستكفيالوقتوخليفةاستهلتا

الدينجلالالشامخطيبولكن،المذكورونهمالشاميةوالبلادالمصريةبالدياروقضاتهونوابهقلاوون

أوائلوفي،بمصرالجبلقلعةمن)6(الحبسفيمعتقلتيميةبنالدينتقيوالشيخ،()5(القزويني

العلامة،منوامتنعوالجاشنكير)8(سلار)7(الأميرعلىالغضبالناصرالملكالسلطانأظهرالمحرم

وحوصرتالأمراءمنجماعةعليهماواجتمع،بيوتهماالأميرانولزم،فيهاوتحصن،القلعةوأغلق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

الكتب.منيدفيبينفيماترجمةعلىلهأقعلم

(16)6/والشذرات،الأولىجمادىفيوفاتهالأندلسيوفيها026()4/الكامنةالدررفيوترجمته.طفيليس

.رمضانفيوفاتهوفيها

أبيه.وفاةبعداستلمهاأنه(1/484)الدارسفيوذكر(41)6/والشذرات375()3/الكامنةالدررفيترجمته

.(1/474)الدارس.الشهيدالديننورعمرها،إليهبابولها،شمالمنالأمويالجامعلصيقة

.بفي

.طفيليس

.سلارابن:طفي

.بيبرس:يريد
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الشروروسكنتالأمورفتوطدتالسلطانراسلواثم،الأسوا!تىوغلقت،عظيمةخبطةوجرتالقلعة

علىالصلحووقعالسلطانوركبذلكقبلكانامماأكثرالأميرانوقوي.(،)1قلوب!وتنافر،دخنعلىأ

دخن.

يجعلواأنمنهمطلبالتترملكأنوذلك،)2(كيلانأهلوبينالتتربينالحربوقعتالمحرموفي

المقاتلة،منألفاستينكثيفاجيشأخربنداالتترملكفأرسل،ذلكمنفامتنعوالعساكره)3(طريقاببلادهم

أرسلواثم،بلادهمتوسطواحتىكيلانأهلفأمهلهم،جوبانمعألفاوعشرينقطلوشاهمعألفاأربعين

،كثيرةطائفةبأيديهموقتلوا،اخرونواحترقمنهمكثيرفغرقبالنفطورموهم،البحرمنخليجاعليهم

أهلعلىخربنداغضبفاشتدأ،قطلوشاهالكبيرالتترأميرقتلفيمنوكان،)4(القليلإلامنهميفلتفلم

نإثم،بولايبعدهقتلثم،عنهمأمرهفكفيقتلهيريدكانفإنه،)5(قطلوشاهبقتلفرحولكنه،كيلان

وأراحوافقتلوه،رسالةعنهيبلغهمكيلانأهلإلىتقدمفيماالشامقدمالذيبراقالشيخأرسلالتترملك

يستطيعلاحنابلةوأكثرهمسنةأهلوهم،تستطاعلاوأطيبهاالبلادأحصنمنوبلادهم01منه)6(الناس

.،)7(أظهرهمبينيسكنأنمبتدع

ابنالدينتقيبالشيخ)8(جماعةبنالدينبدرالقضاةقاضياجتمعصفرعشررابعالجمعةيوموفي

الدينتقيوالشيخ،الصلاةقبلتفرقاثمالكلامبينهماوطال،الجبلقلعةمنالأوحديفىارفيتيمية

الأميرجاءالأولربيعمنوالعشرينالثالثالجمعةيومكانفلما،السجنمنالخروجعدمعلىمصفم

إليه،ليخرجنالدينتقيالشيخعلىوأقسمبنفسهالسجنإلىالعربملك)9(عيسىبنمهناالدينحسام

بحوثبينهموجرتسلاربدارالفقهاءبعضبهفاجتمع،سلاردارإلىمعهليأتينعليهأقسمخرجفلما

ثم،سلارعندالدينتقيالشيخوبات،المغربإلىاجتمعواثم،الصلاةبينهمفرقتثم،كثيرة

الفقهاءمناجتمعبل،القضاةمنأحديحضرولم،النهارجميعالسلطانبمرسومالأحديوماجتمعوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(دخن)القاموس.لصلحلالغلبةسكونأي:(دخننعلى)و.بفيليس

،بالكافكيلان:عنهايقولون،والعجمطبرستانبلادوراءجبالبينمروجفيمتفرقةقرىهم:"كيلانأهل"

.246()2/والدارسياقوت.(جيلان)بالجيمياقوتوذكرها

.عسكرهإلىطريقأبلادهمفي:طفي

.254()3/الكامنةالدرر

.بفيليست

أنت:لهوقالوا،الشيخفأسروا،ليحاربهمكيلانجبالإلىقليجاصحبةغازانأرسلهأنه:5()2/الدررصاحبذكر

انتهى..هـ()707سنةفيوذلك،دستفيوسلقوه،المسلمينلقتالالدينأعداءصحبةتجيءكيف،الفقراءشيخ

.بفيليست

.هـ()733سنةوفياتفيسيأتي.إبراهيمبنمحمد:هو

.هـ()735سنةوفياتفيسيأتي
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ابنالدينوفخر،التاجيالدينوعلاءالزفعة)1(بنالديننجمالفقيهمنهم،يومكلمنأكثر،كثيرخلق

القضاةوطلبوا،الفقهاءمنوجماعةعدنانبنالدينوشمس،النمراويالدينوعز،سعدأبيبنت

العلوممنعليهمنطوتيميةابنبمالمعرفتهم،بغيرهوبعضهم،بالمرضبعضهم،بأعذارفاعتذروا

رسمأنبعدالحضوريكلفهمولمالسلطنةنائبعذرهمفقبل،يطيقهلاالحاضرينمنأحداوأن،والأدلة

حسامالأميروجاء،السلطنةنائبعندالشيخوبات،خيرعلىالمجلسبفصلأوبحضورهمالسلطان

عندهبمصر)2(الشيخبإقامةسلارفأشار،دمشقإلىمعهالدينتقيالشيخيستصحبأنيريدمهناالدين

عليه.ويشتغلوابهالناسوينتفع،وعلمهفضلهالناسليرى

.الأمور)3(منلهوقعمايتضمنالشامإلىكتابأالشيخوكتب

)1(

)2(

)3(

.هـ(071)سنةوفياتفيوسيأتي.الرفعةبنعليبنمحمدبنأحمدوهو.الرفعبنالديننجم:طفي

بمصر.مدة:بفي

النسخةهذهعلىلاعتمادناهناأوردناهاولكن،اللهرحمهالمصنفكتابةمنليستأنهاجليايبدوزيادة(أ)في

ثانيأ.ولفائدتها،أولأعملنافيالخطية

وسروا،بخروجهكثيرخلقخرجخرجفلما،شهراعشرثمانيةالجبفيمقامهمدةوكان:الهاديعبدابنقال

بنسليمانالديننجمالإمامالشيخوامتدحه،صدورهموضاقت،اخرونلخروجهوحزن،عظيمأسرورأ

منها:بقصيدةالقويعبد

هاناصابرتهإذاصعبوكلحيلعنيغنيكماالغيبففيفاصبر

إيقاناذاكفأيقناثنتينإحدىبهرميتخطبمنتعدمولست

قرباناتزدادبهامتحانأوخالصهاللهلتلفىذنبتمحيص

سعداناللأعداءومرعاكسعدالنايكونأنلنرجوإناسعديا

والانابالود(منأوينفعآذتطائفةالرحمنبكيضروأن

تبياناالأفلاكقرعومنصبامرتبةالعالينتيميةاليا

نقصاناالعقلفيأشربوامعشرفيأنكمغير،أنتمالكونجواهر

أوطاناالأجفانلكملصيرواعقلواولوفضلالكميعرفونلا

الاناإلىكانوامذالأوائلعنهقصرتماالخلقعلوممنحوىمنيا

حاناقدالفضللأهلجهلعليكيرفعهمالناسبلئامتبتلئإن

بهتانايبدوندنياهمبحبافتتنواقدقاضاو،ظالمجاهأو

نيراناالعرضيوميخافونولاخيرهماللهأقليدعونلا

إيماناالإيمانذويمنوإننيمعتقديوالإسلاملأقسمإني

إنساناالمجدلعينبرحتفلابهأسزإنسانأقبلكألقلم

.أعداءهويذمالشيخفيهايمدح،كثيرةأبياتفي

خلقعليهفاجتمعوجلس،الحاكمجامعفيالدينتقيالشيخصلىالجمعةيوموفي:وغيرهالهاديعبدابنوقال

رجل:لهفقال،تبسمبليتكلمفلم،منهيسمعونهبشيءيتكلمأنالحاضرينبعضفسأله،عظيم

خطبة-وابتدأ،قائمافنهض(187:عمرانالأ!تكتمونهولاللناسلتبينن!أئكتتأوتواألذينميثقاللهأضذواذ)
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نغبدإياك):قولهتفسيرعلىتكلمثم،الكتابفاتحةقرأثم،الرجيمالشيطانمنباللهاستعاذثم،الحاجة

يسبيبكلام،العصرمؤذنأذنأنإلىوالاستعانةالعبادةمعنىعنفتكلم.(ه:الفاتحةأ!ثضتتعىوإياك

ويقينا،إيماناقلوبهمامتلأتوقد،المجلسذلكعنالخلقفانصرف،كثيراكانالجمعلأنقائماقاموإنماالعقول

.ذكرألهومصر،محبةلهالقلوبوامتلأت،الكلامهذابمثلنسمعلم:يقولأحدوكل

القضاةفيهواجتمعبالقاهرةالصالحيةبالمدرسةآخرمجلسعقدمنهاالاخرربيعشهرمنالسادسالخميسيوموفي

نستغفركلنا:الشيخفقال.إليهوتتوبالعظيماللهتستغفر:لهقيلأنهالمجلسهذافيجرىمماوكان،وغيرهم

اللهأستغفر:الرجلفقال،إليهوتبالعظيماللهاستغفر:لهفقال،منهمرجلإلىالشيخالتفتثم،إليهونتوبالله

لهوذكر،وكذاكذامنإليتب:لهفقيل،كذلكيقولوكلهم،ولآخرلاخرقالوكذلك،إليهوأتوبالعظيم

وكان،توبةليستهذه:منهمقائللهفقال.منهتائبفأناالتوبةيستوجبكلاماقلتكنتإن:لهفقال،كلامأ

.ذكرهيطولكلامووقع،وجهلهالشيخعليهفرد،أعيانهممن

مجلسلهعقدأنهلهويذكر،المذكورالشهرمنعشررابعالجمعةبليلةمؤرخالشيخمنكتابووصل:قال

وفوائدمصالحبمصرإقامتهفيوأن،كثيرخيرفيهحصلوأنه،الخميسيومفيمهناخروجبعد،ثالثبالصالحية

جزيلعليهاوأسبغ،بنعمهعينهااللهأقر،الوالدةإلىتيميةبنأحمدمن:فيهيقولوالدتهإلىكتاباوكتب،للناس

وخدمه.إمائهخيارمنوجعلها،كرمه

قدير،شيءكلوعلىأهلللحمدوهو،هوإلاإلهلاالذياللهإليكمنحمدفإنا،وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام

.كثيراتسليمأويسلم،ورسولهعبدهمحمد،المتقينوإمام،النبيينخاتمعلىيصليأنوأسأله

اللهونعم،فضلهمنالمزيدونسأله،عليهااللهنشكر،جسيمةوالاء،كريمةومنن،عظيمةنعمعنإليكمكتابي

ضرورية،لأمورهوإنماالبلادهذهفيمقامناأنوتعلمون،التعدادعنجلتوأياديه،وازديادنموفيشكرتكلما

والدنيا.الدينأمرعلينافسدأهملناهامتى

وأابتدأهقدممتى،معهعذرهالغائبولكن،إليكملسرناالطيورحملتناولو،عنكمالبعدمختارينواللهلسنا

المقامعلىنعزمولم،ذلكإلاتختارونلاالحمدودلهفإنكم،الأمورباطنعلىاطلعتملووأنتم،كتمه

لناوادعواولكملنااللهواستخيروا،إليكمالسفرفيتعالىاللهأستخيريومكلبل،واحداشهرأوالاستيطان

هذاومع،عاقبةوحسن،وعافيةخيرفي،الخيرفيهماوللمسلمينولكملنايقدرأنالعظيماللهفنسأل،بالخيرة

وفي،الخيرمنازديادفيوقتكلفيونحن،بالباليخطريكنلمماوالبركةوالهدايةالخيرأبوابمناللهفتحفقد

الدينأمورمننؤثرولابل،الدنياأمورمنشيئأقربكمعلىنؤثرأناالظانيظنفلا،اللهمستخيرونبالسفرالاهتمام

الغائب،يرىلامايرىوالشاهد،إهمالهامنالعامالضررنخافكبارأمورثمولكن،منهأرجحقربكميكونما

.الغيوبعلاموهو،نقدرولاويقدر،نعلمولايعلمسبحانهاللهفإن،بالخيرةالدعاءكثرةوالمطلوب

دله،استخارتهتركآدمابنشقاوةومن،اللهيقسمبماورضاه،دلهاستخارتهآدمابنسعادةمن":!ستالنبيقالوقد

."لهاللهيقسمبماوسخطه

الوصف،عنيجلأمرفيهنحنوما،يستوفيهحتىيقيمأنفيحتاج،مالهبعضضياعفيخافمسافرأيكونوالتاجر

منالبيتفيمنسائروعلى،كثيراوبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام،العظيم(العليأباللهإلاقوةولاحولولا

علىاللهوصلى،العالمينربدلهوالحمد،واحداواحداوالأصحابوالأهلالجيرانوسائر،والصغارالكبار

.كثيرأتسليماوسلموآلهمحمدسيدنا

لأمه:أخيهإلىوكتب
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لهوأضل،محذوركلعنهوصرف،الأمورجميعفياللهتولاهالدينبدرالعالمالشيخالآخإلىتيميةبنأحمدمن

الله،إليكمنحمدفإنا،وبركاتهاللهورحمةعليكمسلام.وظاهرةباطنةنعمهعليهوأسبغ،الآخرةوأمرالدنياأمر

:قالثم

أخباروصولمنعليكمبهأنعمماعلىاللهفحمدنا،إليكمالكتاببوصولالمبشركتابكموصلفقد:بعدأما

يقصربحيث،الأمانيحذجازتومنن،متزايدةونعم،مترادفةآلاءفينزللمخرجناحينومن،إليكمالسرور

المؤمنينإخوانناوسائريوزعناأنالمسؤولهووالله،زيادةفيونعم،معشارهاتفصيلعنوالكتابالخطاب

ولسائرولكم،وتلكالبلادهذهلأهلوالفوائدالخيرحصولمنبمصرمقامناوفي،فضلهمنويزيدنا،شكرها

الخيرمنذلكفيفإن،سبحانهاللهنعمتماممنذلكأنفستعلمون،إليكمالتعجيلعنالتأخرأوجبماالمسلمين

وصفه.يمكنلمما

ومنته،ولطفهاللهرحمةمنكان،مشهودأيوماوكان،الخميسيومالمنصوريةبالمدرسةمجلسعقدكانوقد

بالشامكانمافوق،وتختارونه،ماتحبونهعلىالقلوبواجتماع،المستطابوالثناء،المستجابالدعاءوانتشار

الحق.إلىوغيرهمالفقهاءمنكثيرةجماعةورجوع،والسرورالبشرىمنمصرأهلعندصاربحيث،منهوأعظم

عقيبالقادمونالجماعةووصل،والخاصةللعامةالحقوظهر،يوصفولايحدلاماعلينااللهنعممنوعرفوا

الذيدلهوالحمد،الصالحاتتتمبنعمهالذيدلهفالحمد،حالأحسنعلىالشملاللهفجمع،الجمعةيومذلكبيان

قلوبهمبينويؤلف،المؤمنينقلوبيجمعبماوعليكم.عليهوالثناء،دلهالشكرفأكثروا،المؤمنينقلوبجمع

المؤمنينقلوباجتماعهووالجماعةبالسنةالاعتصامعليهيبنىالذيفالأصل،المؤمنينبينوالتفريقوالبطروإياكم

حدجازأمرالقضيةهذهفيويصنعهاللهصنعهالذيفإن،الإمكانبحسبوالاختلافبينهمالتفريقيوجدلابحيث

فيهمباركا،طيباكثيرأحمدا،العالمينربدلهوالحمد،تعالىاللهحكممنوهو،العقولقويوفات،الأوهام

.والأصحابوالأخوات،الإخوانعلىالسلامذكرثم،ويرضىربنايحبكماعليهمباركأ

بعد:أماع!م!نبيهعلىوالصلاةاللهحمدبعدفيهكتبكتابومنها

،المقدورعلىالمحذوروعنالكريمةوالائهالجسيمةومننه،العظيمةنعمهمنعليأنعمقد-الحمدوله-اللهفإن

.الضراءفيالصبرمنأعظمالسراءفيبالصبرمأموروالعبد

تعالى:قال

ذهبليقولنمستهضر%بغدنغملىقتهأولين!!فورلئوسإنيمنهنزغتهاثغرخصةمناافيدنشنقناأولين)

.(11-9:هودأ!!بيروأتجرمغفرةلهوأوليهكالصنهلختوعملواصحبرواالذينلاإ!فضرلفرحإنإعئئالسئات

وعزةجندهونصركلمتهوعلو،دينهنصرأسبابمنفيهاالتيالمننمنالقضيةهذهفيسبحانهاللهأنوتعلمون

ذلكعلىوزياداتالسنةمنعندكمقررناهماوتقريروالفرقةالبدعةأهلوذل،والجماعةالسنةأهلوقوةأوليائه

السنةسبيلإلىالخلائقوإقبال،يحصونلالأممالحقوظهوروالدلائل،والنصرالهدىأبواببانفتاح

المننمنذلكوغير،الشيطانسبيلوطموس،وبدع،الضلالمنأبوابسدمع،ذلكوغير،والجماعة

الشكر.عظيممنمعهبدلاما

البين.ذاتوصلاحواجتماعهاالملوبتأليفالدينجماعمنهيالتيالعظيمةالقواعدمنأنوتعلمون

.(1:ا!نفالأ!!خذاتوأضلحواأدلهفاتقوا):تعالىاللهقال

.(301:عمرانالأ!تفرقواولاجميعااللهبحتلوآغتصموا):ويقول

.(501:عمرانالأ!انئتثهمصذمابغدمنوأختلفواتفرقوالذين؟تكولؤاولا):ويقول
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الأصلهذاوأهل،والاختلافالتفرقعنوينهى،والائتلافبالجماعةفيهااللهيأمرالتيالنصوصمنهذاوأمثال

ورسوله.اللهطاعةذلكوجماع،والاختلافالفرقةأهلهمعنهمالخارجينأنكما،الجماعةأهلهم

:قال!رالنبيعنهريرةأبيحديثمن"مسلمصحيح"وفي

تناصحواوأن،تفرقواولاجميعااللهبحبلتعتصمواوأن،شيئأبهتشركواولاتعبدوهأن:ثلاثالكميرضىاللهإن"

."أموركماللهولاهمن

:قال!رالنبيعن-الصحابةفقيهي-مسعودوابنثابتبنزيدحديثمن"السنن"وفي

أفقههومنإلىفقبماحاملورب،فقيهغيرفقهحاملفرب،يسمعهلممنإلىفبلغهحديثامناسمعامرءااللهنضر"

فإن،المسلمينجماعةولزوم،الأمرولاةومناصحة،للهالعملإخلاص:مسلمقلبعليهنيغللاثلاث،منه

."ورائهممنتحيطدعوتهم

ويرضاهن.يحبهنبل،ألبتةمسلمقلبالخصالهذهيبغضفلا،عليهنيحقدلاأي:يغللا:قوله

بي.يتعلقوماالفضلهذامنبهيبدأماوأول

باطنألا،أصحابيعنفضلا،بسببيالمسلمينعموممنأحديؤذىأنأحبلاأنيعنكماللهرضيفتعلمون

والتعظيموالمحبةوالإجلالالكرامةمنعنديهمبل.أصلالومولامنهمأحدعلىعتبعنديولا،ظاهرأولا

فالأول.مذنباأومخطئامجتهدأأومصيبأمجتهدأيكونأنمنالرجليخلوولا.يحسبهكلماأضعافأضعاف

فيطوي،ولهلنايغفرفالله،المذنب:والثالث،خطئهعنمعفواجتهادهعلىمأجوروالثاني،مشكورمأجور

بسببه،الشيخأوذيفلان،جيداعملمافلان،قصرفلان:القائلكقول.الأصللهذاالمخالفالكلامبساط

منأسامحلافإني.الأصحابلبعضمذمةفيهفيماذلكونحو،كذافييتكلمكانفلان،هذهبسببكانفلان

نإلهاللهيغفرممنفيكون،حسنةنيةلهتكونأنإلا،بالملامقائلهعلىنعودهذامثلبل،البابهذامثلفياذاهم

سلف.عمااللهعفاوقد.اللهشاء

ومما،بمصرالانجرىومابدمشقالأصحابلبعضوتخشينتغليظنوعمنمنييجريكانماأنأيضاوتعلمون

عوملمابعدهوبل،عليهمناتغيرذلكبسببحصلولا،صاحبهحقمننقصولابغضاضةذلكفليس،جارهو

المؤمنينمصالحمنهيالأمورهذهوإنما،عندناوأعظموأحب،ذكراوأنبه،قدرأأرفعوالتخشينالتغليظمنبه

إلاالوسخينقطعلاوقد،الأخرىإحداهماتغسلكاليدينللمؤمنالمؤمنفإن،ببعضبعضهمبهااللهيصلحالتي

التخشين.ذلكمعهيحمدماوالنعومةالنظافةمنيوجبذلكلكن،الخشونةمنبنوع

يؤذيأنرامفمن،وأشدكانماأعظم،بعضابعضنانصرعليناواجب،والتقوىالبرعلىمتعاونونجميعأناوتعلمون

ظنمنوكذلك،الغالطفهوذلكغيرأوالساعةبمصرأوبدمشقبهعوملتخشيننوعمنيظنهقدلماالأصحاببعض

شيئأ.الحقمنيغنيلاالظني!ان،سوءظنظنفقدوالتناصر،التعارفمنبهأمرواعمايتخلونالمؤمنينأن

وأرفعوأجلكانتمماأعظماليومعندناومنزلتهإلاذلكقبلأوالساعةإليناقدمأوالجماعةمنعناأحدغابوما

وتنوع،الأهواءواختلاف،الآراءاجتهادمنيقعالحوادثمنالقضيةهذهدونماأن-عنكماللهرضي-وتعلمون

وقدسيماولا،الإنساننوععنهيعرىأنيسصورلاما،الشيطاننزغاتمنمنهبدلاوماالإيمانأهلأحوال

:فقالوالجهلبالظلمالإنسماناللهوصف

ألمؤضمينعلىاللهويوبواتمشربهتوأقمئر!ينوأتمتفقتألمتفقيناللهليعذب!جهولاظلوما؟نإفيآلإل!نوحملها)

علىوبالأقصىالأعلىعلىبالأدنىتنبيهاأقولأنابل(73-72:ا!حزابأ!ورصماغفورااللهن9وألمحؤصت

الأدنى:
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أمرذلكوإن،الفاسدةوالأهواء،المظنونةوالأغاليط،المفتراةالابهاذيبمنالقضيةهذهفيوقعماكثرةتعلمون

تعالى:قال.ونعمةخيرحقنافيفهووو!ركذبمنقيلماوكل،الوصفعنيجل

.(11:النورأ!لكؤضيرهوبللكمشرامنكؤلاتخسبوهعضحبةجآءوبآقيقكآنذينإن)

منلييقتصأنأحبلاوأنا،وبهتانهالكاذبإفكبهردما،وبرهانهالحقنورمنالقضيةهذهبسبباللهأظهروقد

لكلوأريد،مؤمنلكلالخيرأحبوأنا،مسلمكلحاللتقدفإني،وعدوانهليظلمهأو،عليكذبهبسببأحد

ورسوله،اللهبحقوقيتعلقماوأما،جهتيمنحلفيفهموظلمواكذبواوالذين،لنفسيأحبهماالخيرمنمؤمن

منكلأشكرلكنتعملهسوءعلىمشكوراالرجلكانولو،فيهمنافذاللهفحكموإلا،عليهماللهتابتابوافإن

نعمهحسنعلىالمشكورهواللهلكن،والاخرةالدنياخيرمنيديهوعلىعليهالناترتبلماالقضيةهذهفيسبباكان

وأهل،قصدهمعلىيشكرونالصالحالقصدوأهل،لهخيراكانإلاقضاءللمؤمنيقضيلاالذي،وأياديهوآلائه

عليهم.يتوبأناللهنسألالسيئاتوأهل،عملهمعلىيشكرونالصالحالعمل

همعليهماللهوحقودتى،بعضمعبعضهمالناسحقوقلكن،كانمماأزيدوالأمر،خلقيمنهذاتعلمونوأنتم

الله.حكمتحتفيها

فيالخائضينمنكانلأنه،أثاثةبنمسطحيصللاحلفأنهالإفكقضيةفياكبرالصديقأنتعلمونوأنتم

تعالى:اللهفأنزلالإفك

يغفرأنتحبونلااوليضفحواوتيغفواأللهسبيلفىواتمفجريتؤالمشكينأتقربأولىيؤتوأأنوالشعةمنكؤلفضلأأولوايآتلولا)

.(22:النورأ!رحيمغفورواللهلكوالله

عليه.ينفقكانالتيبالنفقةمسطحإلىرجعثم،لياللهيغفرأنأحمثواللهبلى:بكرأبوقالنزلتفلما

منه،بدلافالجهاد،وأضعافهذلكوأمثالوالعفووالإحسانالصفحمنذكرمامعوتعالىسبحانهاللهأنواعلموا

علأذئؤومجبونهؤلمجئهتمبقؤ2اللهيأقىفسوف).منهبدلاأمروالحكمةالكتابمنرسولهبهاللهبعثماعلىالجهادوهو

ورسومياللهوليهمإنها!عليزوسغواللهيشدمنيؤتهاللهفضللكذلآيؤلؤمة!نافونولاالدلبلفىمجهدصتأنبهفرينعلىأعزقأئمؤنين

.(55-45:المائدةأالايات!"امنواوائذين

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلام

العلومجميعفيعليهوالقراءةالاجتماععلىالناسوأكب،سنقرابندارفي:وقيل،الأوحديدارفيالشيخونزل

بتفسيرالمنابرعلىبمصرالجوامعفيويتكلم،إليهويدعواللهويذكر،ويفتيهمالناسيعلمفكان،ونهاراليلا

منه،وانحصروا،أعدائهمنخلقصدورمنهضادتىأنإلىالعصرأذانإلىالصلاةبعدمنالجمعةويوم،القرآن

رحبت.بماالأرضعليهموضاقت

علىواتفقواالمنبجيوابنالامليكريمشيوخهمشيخوفيهمالصوفيةمنخمسمئةاجتمعشوالمنالأولالعشروفي

فقال،شديدةضجةلهمفكانتالقلعةإلىخلقمنهمفطلع،السلطانإلىالدينتقيالشيخعلىالشكوى

!؟لهؤلاءما:السلطان

منه؟يشكونوما:فقال،تيميةابنعلىيشكون:لهفقيل

.الناسعندقدرهممنويضع،مشايخهميسمثأنهيزعمونإنهم:فقالوا

ممكنا.يبقواولم،الأمراءعلىودخلوا،ورجلهمبخيلهمعليهوجلبوا،واستغاثوا

ابنفيتكلمقدوكان.الوكيلونعماللهحسبنا:فقال،كثيراجمعالكجمعواقدالناسإن:لهأصحابهبعضفقال

.والاتحادالحلولأهلمنأتباعهوطريق،طريقهوبينعربي



هـ707سنةأحداث62

عربيابنفيوكلامهالدينتقيالشيخعلىبالقاهرةالصوفيةشكىمنهاشوالوفي:البرزاليقال

عطاء)1(ابنعليهوادعىمجلسلهفعقد،الشافعيالقاضيإلىذلكفيالأمرفردوا،الدولةإلىوغيره

بمعنىاستغاثةبالنبييستغاثلا،باللهإلايستغاثلا:قاللكنه،شيءمنهاعليهيثبتفلمبأشياء

ورأى،شيءهذافيعليهليسقالالحاضرينفبعض،اللهإلىبهويشفعبهيتوسلولكن،العبارة

تقتضيهمامعهيعملأنالقاضيإلىرسالةفحضرت،أدبقلةفيههذاأنجماعةبنالدينبدرالقاضي

لمثله.يقالمالهقلتقد:القاضيفقال،الشريعة

فاختار،الحبسأو)2(بشروطهالإسكندريةأودمشقإلىيسيرأنإما:أشياءبينخيروهالدولةإنثم

جبرااختارواماإلىأصحابهفأجاب،شرطماملتزمادمشقإلىالسفرفيجماعةعليهفدخل،الحبس

لخواطرهم.

وحضر،فردوه،آخربريداالغدمنخلفهأرسلواثم،شوالمنعشرالثامنليلةالبريدخيلفركب

)1(

)2(

هذامنفظهر،والفقهاءالقضاةفيهواجتمع،ويتمناهيحبهكانمجلسلهفعقد،العدلبدارمجلسيعقدأنفأمر

أنهمعالواصفينوصفيتجاوزماحجتهوبيان،توكلهوصددتى،قلبهوقوة،وشجاعته،الشيخعلممنالمجلس

العلم.هذالكأينمن:لهالمخالفينالفقهاءمنكثيرلهقالوقد،مشهودأوقتاوكان،عليهوكلهم،وحده

تعلمونه.لاأينمن:الشيخلهمفقال

إلىفجاء،أصحابهمنجماعةومعهالشيخقام،منهتفرقوالماالناسأنالمجلسهذاحضرممنجماعةوذكر

قليلا،جلسثم.قليلافاضطجعرأسهتحتفوضعه،حجراوأخذ،ظهرهعلىفاستلقى،العدلدارفيموضع

عليك!الناسأكثرقدسيدييا:الحاضرينمنإنسانلهفقال

بحصانفأتي،العدلدارمنخرجناحتىمعهوقمناوقام،ونفخفيهإلىكفهورفع،كالذبابإلاهمإن:فقال

بأسا.أشدولا،أشجعولا،منهقلبأأقوىأحداأرفلم،بذؤابتهوتحنك،فركبه

ثم،الشهرعشرثامنالخميسليلةللسفرفخرج.الشامإلىبتسفيرهرسم،عليهوالحط،فيهالشكايةأكثرواولما

الحبسدخلولما،شوالتاسعالجمعةليلةالديلمحارةفيالحاكمبسجنوحبس،المذكورالخميسيومفيرد

من،ذلكوغيروالنردكالشطرنجفيههمعمابهايلتهوناللعبمنبأنواعمشتغلينعظيمةغفلةفيالمحابيسوجد

الصالحةبالأعمالاللهإلىوالتوجه،الصلاةبملازمةوأمرهم،الإنكارأشدعليهمفأنكر،الصلواتتضييع

ذلك،علىوحضهمالبرأعمالفيورغبهم،إليهيحتاجونماالسنةمنوعلمهم،والدعاءوالاستغفاروالتسبيح

حتى،والمدارسوالخوانقوالربطالزوايامنكثيرمنخيرأوالدينبالعلمالاشتغالمنفيهمماالحبسصارحتى

منفيهلهحصللماالحبسمنالخروجيريدلاوبعضهم،عندهالإقامةيختارونطلعواإذاالمحابيسمنخلقصار

أعداءهذلكساءالحبسفيبهالناساجتماعكثرفلما،منهميمتلئالحبسكانحتىإليهالمترددونوكثر.الخير

اللهويأبى،أثرهوينقطع،عنهالناسقلوبيصرفواأنوأرادوا،الإسكندريةإلىنقلهفسألوا،صدورهموحصرت

عليه.الخلققلوبويجمعذكرهيرفعأنإلا

فيترجمته.هـ()975سنةتوفي.الصوفيالمالكيالسكندرياللهعطاءبنالكريمعبدبنمحمدبنأحمد:هو

.78(1/)الشافيالدليل

.بشروط:طفي
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إلاترضىماالدولةإن:بعضهملهفقال،الفقهاءمنجماعةوعندهجماعةابنالقضاةقاضيعند

يحكمأنلهوأذنالمالكيالتونسيالدينشمسواستناب،لهمصلحةوفيه:القاضيفقال،بالحبس

رأىفلما،فتحيرالمالكيالزواويالدينلنورفأذن،شيءعليهثبتما:وقال،فامتنعبالحبسعليه

الديننورفقال،المصلحةتقتضيهماوأتبعالحبسإلىأمضيأنا:قالحبسهفيتوقفهمالشيخ

إلىفأرسل،الحبسبمسمىإلاترضىماالدولة:لهفقيل.لمثلهيصلحموضعفييكون:الزواوي

منعندهيكونأنلهوأذن،سجنحينالأعز)1(بنتابنالدينتقيفيهكانالذيالمكانفيالقضاةحبس

عقلعلىاستحوذقدكانفإنه،الدولةفيلوجاهتهالمنبجينصربإشارةكلهذلكوكان،يخدمه

فيالشيخواستمر،معهمقهوروالسلطان،الدولةرجالمنوغيره،بعدفيماتسلطنالذيالجاشنكير

الأمراءمنالفقهاءيستطيعهالاالتيالمشكلةالفتاوىوتأتيه،ويزورونهالناسويقصدهيستفتىالحبس

بعدبالصالحيةمجلسللشيخعقدثم.والسنةالكتابمنالعقوليحيربماعليهافيكتب،الناسوأعيان

.ونهاراليلابهالاجتماععلىالناسوأكب،شقيرابنبداربالقاهرةالشيخونزل،كلهذلك

يوسفعنعوضا)2(المارستانديواننظرالزملكانيبنالدينكمالالشيخباشررجبسادسوفي

أشهر،بستةهذاقبل)3(البصراويبنالديننجممنهفأخذهامدةبدمشقمحتسباوكان،توفيالعجمي

بالأمانة.موصوفاالعجميوكان

الغوغاءمنالجامعوصين،بدعةلكونهاالنصفليلةصلاةأبطلتشعبانمنالنصفليلةوفي

والمنة.الحمدودلهكثيرخيربذلكوحصل،والرعاع

الدينشمسعنعوضاالخزانةبنظرتوقيعومعهالبصراويالديننجمالصدرقدمرمضانوفي

الحسبة.منبيدهماإلىمضافاالخطيري)4(

بذلك،فاستبشروا،يمطروالممدةلهمالناسوكان،شديدقويمطررمضانأواخرفيووقع

وحضر،بالجامعفصلوا،المطركثرةمنالمصلىإلىالخروجالناسيمكز،ولم،الأسعارورخصت

.بالمقصورةفصلئالسلطنةنائب

.)6(التتريالبدرفيبلبانالدينسيفعامئذالحجوأمير،)5(المحملوخرج

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

استعفىثمالقضاءمعالوزارةولي،الوهابعبدمحمدأبيالدينتاجالقضاةقاضيبنالرحمنعبدالقاسمأبو:هو

فوات"فيترجمتهانظرهـ()596سنةمات.اللهنجاهثم،السلعوسبنالدينشمسيدعلىامتحن،الوزارةمن

.82()8/"الزاهرةالنجوم"و(2927/)"الوفيات

.النوريالبيمارستان:بفي

.هـ()723سنةوفياتفيسيأتي،البصراويعثمانبنمحمد:هو

.هـ()716سنةوفياتفيسيأتي.يوسفبنالقادرعبد:هو

السلطاني.المحمل:بفي

.هـ()727سنةالفطرعيديوموتوفيهـ()707سنةحج،بدمشقالألوفمقدميأحد:هو
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.حماةمن)1(البارزيالدينشرفالقاضيحجوفيها

فرن:لهيقالالذيتجاههاالفرنمنمبدؤهالظاهريةمنبالقربعظيمحريقوقعالحجةذيوفيأ

.()3(وشررهاشرهاوكفاللهلطفثم)2(الصوفية

بدربسكناماأولوكان،الوالدوفاةبعددمشقإلىبصرىمنقدومناكانالسنةهذهوفي:قلت

،4(0
العاقبةحسناللهونسأل،الطيوريين)د(عندالعتيقةبالصاغةالهيجاءأبيابندرب:لهيقالالذي(سمود

امين.والخاتمة

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الجمدارية)7(نوبةرأسكان،بالجالقالمعروف،)6(الصالحيالعجمي:بيبرسالدينركنلأميرا

توفي،الأموالكثيرالدولةأكابرمنوكان.الظاهرالملكوأمرهأيوبالديننجمالصالحالملكأيامفي

به.فدفنالقدسإلىونقل،الأولىجمادىنصففيإقطاعهقسمفيكانلأنهبالرملة

ولما،دمشققدموالمايكرمونهالتتروكان،المنيبع)9(شيخ:)8(الرفاعيالأحمديصالحالشيخ

بالقصر:تناظروا)01(حينتيميةبنالدينتقيللشيخقالالذيوهو،عندهنزلالتترنائبقطلوشاهجاء

فلا.الشرععندوأما،التترعندإلاحالناينفقمانحن

وسبميئةثما!3سنةخلتر5ث!

ونوابه،قلاوونالمنصوربنمحمدالناصرالملكالبلادوسلطانالمستكفيوالخليفةااستهلت

قدالدينتقيئوالشيخ،(قبلهاالتيالسنةفيالمذكورونهمالشاميةوالبلادالمصريةبالدياروقضاته

ذلك.وغير4واستفتاوتعلمازيارةعليهعكفواقدوالناس،الحبسمنأخرج

.هـ()737سنةوفياتفيوسيأتي،إبراهيمبنالرحيمعبدبناللههبة:هو(1)

توهم.وهو،العوتية:طفي(2)

.بفيليست)3(

.هـ(571)سنةأحداثفيثانيةمرةالمؤلفوسيذكره،العتيقةالصاغةعندوهو.سغور:طفي(4)

.7()2/الدارسفيلماموافقأثبتاهوما.تصحيفوهو،الطوريين:طفي()5

.(227)8/الزاهرةوالنجوم(1/805)الكامنةالدرر:فيترجمته)6(

.(اللعبالكثير،المزاجالحادللفرساسم،تركيلفظ:الجالق):وفيه

.طفيليست)7(

البطائحي.اللهعبدبنصالح:وفيهما.352(/1)الشافيوالدليل2(20-102)2/الكامنةالدرر:فيترجمته)8(

المينبع.:طفي)9(

.بفيزيادة(01)
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)2(البرجمنفأخرج،الظاهر)1(الملكبنخضرالديننجمالأميرعنأفرجالأولربيعمستهلوفي

الشنة.هذهمنرجبخامسفيوفاتهكانتثم،بالقاهرةالأفرم)3(داروسكن

ابنعنعوضاعدنانابنالشريفالدينزينالأمراءملكديواننظرتولىالأولىجمادىأواخروفي

نظر)4(الدمشقيالديننجموتولى،الخطيريابنعنعوضاأيضاالجامعنظرإليهأضيفثم،الزملكاني

.)5(هلالبنالديننجمعنعوضاالأيتام

مصر.إلىوسافربدمشقالدواويننظرعنالدقاقي)6(الدينأمينالصاحبعزلرمضانوفي

علىالاستمرارعلىوصمم،المالبيتوكالةعننفسه)7(الشريشيبنالدينكمالعزلوفيها

واستمر،يلبسهافلمالمباشرينعلىخلعلماالخلعةإليهوحملت،يقبلفلمالعودعليهوعرض،العزل

.الجديدةالدولةفيعليهوخلعتقليدهفجدد،الآتيةالسنةمنعاشوراءيومإلىمعزولا

فيوذلك،الحجقاصداالمصريةالديارمنقلاوونبنمحمدالناصر)8(السلطانخرجوفيها

بالكركاجتازولما،فردهملتوديعهالأمراءمنجماعةمعهوخرج،رمضانمنوالعشرينالسادس

فسلم،الفرسبهوقفزأمامهكانمنفسلم،بهكسرتوسطهفلما،الجسرلهفنصبإليهاعدل

،)9(تحتهالذيالواديفيأكثرهموتهشم،أربعةمنهمفمات،خمسينوكانواوراءهكانمنوسقط

قصد،عنالسلطانيظنههذايكونأنيتوهمخجلاآقوش)01(الدينجمالالأميرالكركنائبوبقي

بهمالسلطانلاشتغالالموقعيقعفلم،ألفاعشرأربعةعليهاغرمضيافةللسلطانعملقدوكان

واشتغل،فسافرمصرإلىالانصراففيلهوأذن،النائبعلىخلعثم،ولأصحابهلهجرىوما

بنفسه،الأمورويباشرالعدلداريحضروكان،وحدهاالكركفيالمملكةبتدبيرالسلطان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.922()8/الزاهرةالنجوم83()2/الكامنةالدرر.الحجمنعودههـ()896سنةسجنهالناصركان

القلعة.برج:هو

النجومقلاوونالمنصوروالملكالسعيدوالملكالظاهرالملكجاندارأمير،الأفرماللهعبدبنأيبكالدينعزدار

.8(0)8/الزاهرة

.هـ()726سنةوفياتفيذكرهوسيأتي.الدمشقيابن:طفي

.(19)6/الذهبشذرات(1/168)الدارس.هـ()972سنةتوفي،الأزديهلالبنمحمدبنعلي:هو

سنةوفياتفيسيأتيالكاتبالمصريالدقاقيالدينأمينالعظيمعبدبنبكرأبووهو.الرفاقي:وبطفي

.هـ()071

.هـ()718سنةوفياتفيوسيأتي.الوائليالشريشيأحمدبنمحمدبنأحمد:هو

الملك.:طفي

الجسر.تحت:طفي

معزولأالاسكندريةفيهـ()736سنةمات.الكركبنائبالمعروف،البرناقالدينجمال،الأشرفيآقش:هو

.31(0)9/الزاهرةالنجوم593(/1)الكامنةالدرر.محبوسأ
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)1(زوجهعليهوقدمت

الجاشنكيربيبرسالدينركنالمظفرالملكسلطنةذكر

)2(النفقاتوقفةالحالضيقمنفيهكانوامالهفذكرت،مصرمن

الجاشنكير)3(بيبرسالدينركنالمظفرالملكسلطنةذكر

نفسهعزليتضمنالمصريةالديارإلىكتاباكتببهاالإقامةعلىوعزمبالكركالناصرالملكاستقرلما

بيبرسالدينركنالأميروبويع،الشامقضاةعلىنفذثم،بمصرالقضاةعلىذلكفأثبت،المملكةعن

الدينسيفالأميربدار،العصربعدالسبتيومشوالمنوالعشرينالثالثفي)4(بالسلطنة،الجاشنكير

القلعةإلىركبثثم،المظفربالملكوخاطبوهوبايعوهوغيرهمالأمراءمنالدولةأعيانبهااجتمع،سلار

سائرإلىبذلكالبريديةوسارتالبشائرودقت،بالقلعةالمملكةسريرعلىوجلس،يديهبينومشوا

.)5(البلدان

والقضاةالسلطنةبنائبفاجتمعدمشقإلى)6(البغداديالدينعزالأميروصلالقعدةذيمستهلوفي

الملكعننزلقدوأنه،مصرأهلإلىالناصركتابعليهمفقرأ،الأبلقبالقصروالأعيانوالأمراء

أنهولولا،مختاراالملكيتركأحدليس:وقالإثباتهمن)7(الحنبليوامتنعالقضاةفأثبته،عنهوأعرض

علىالعلامةوكتبت،المظفرالملكللسلطاناستحلفهمثم،)8(غيرهوأقيمفعزل،تركهمامضطهد

علىالناصرالملككتابقرممئىولما،البلدوزينت،البشائرودقت،المملكةمحالعلىوألقابه،القلعة

منجماعةتباكئ،بالكركالمقاماخترتثمسنينعشرالناسصحبتقدإني:وفيه،بالقصرالأمراء

كالمكرهين.وبايعوالأمراءا

(ترغلي)01ومكان،ترغلي)9(الدينسيفالأميرالجاشنكيربيبرسالدينركنالأميرمكانوتولى

.أثبتناهمالغةوالصواب.زوجته:وأ،وب،طفي(1)

.هـ(57)9سنةأحداث.الذهبوشذرات(1/422)الزهوروبدائع(922)8/الزاهرةالنجومفيالخبر(2)

الموضع.هذافيلهامعنىولا.تيميةابنعدوالمنبجيبشيخ:طفي)3(

السلطنة.في:طفي()4

.(1/534)الزهوروبدائع(232)8/الزاهرةالنجومفيالخبر()5

ولعل.هـ()307سنةوفاتهذكرفقدالدررفيأما235()8/الزاهرةالنجوم.المنصوريالبغداديأيبكالدينعز)6(

.فليحرر.توهمذلك

.ذكرهسبق.المقدسيسليمان:هو)7(

.37()2/الدارس(1/512)الكامنةالدرر.الحافظبنالدينشهاببالقاضيعزاء)8(

علي.بن:طفي)9(

نفسه.السابقوهو.ترعكي:طفي(01)
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وخطب،الكركنائبكانالذياقوش)2(الدينجمالالأميربتخاصومكان،بتخاص)1(الدينسيف

الخلعوجاءت،والقضاةالأفرمالسلطنةنائبوحضر1،وغيرهابدمشقالمنابرعلىالجمعةيومللمظفر

.()3(القعدةذيعشرتاسعفيالسلطنةنائبوتقليد

وعليهم،الأمراءبحضرةبالقصر)4(اللهفضلبنالدينمحييالقاضيالسركاتبالنائبتقليدوقرأ

يديه،بينالدولةورجالالمدورةوالعمامة،الخليفيةالسوداءبالخلعةالمظفروركب.كلهمالخلع

جهةمنالسلطانتقليدحاملالنشاي)5(الدينضياءوالصاحب،القعدةذيسابعالسبتيومالخلععليهم

.أسودأطلسكيسفيالخليفة

.(03:النملأ!الرحيوالرخمنآللهبسصوإنمسلتمنمنإفي!وولهوأ

أيامابنفسهوفرح1،مشهودايوماوكان،خلعةومئتيخلعةألفقريبالقاهرةفيخلعإنه:ويقال

.()6(سريعانعمتهعنهمااللهأزالثم،والمنبجيشيخهوكذا،يسيرة

.الشريفية)9(تدريسالقونوي)8(الدينعلاءالشيخوباشر،بالقلعة)7(جماعةابنخطبوفيها

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

منوغيرهاحلبونبقريةمدةفأقام،مصرصعيدمنأصله:الحليوني)01(عثمانالصالحالشيخ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

لماموافقبتخاص:232()8/الزاهرةالنجومفيوالذي.(1/472)الكامنةالدررفيوكذلك،بنخاص:طفي

.أفي

القاهرةإلىهـوعاد967سنةصفدوليثم،دمشقأمراءمنكانثم،الرحبةمنكان،المنصوريبتخاص:وهو

.هـ(171)سنةمسجونأالكركفيومات،الناصرعلىقامأنبعدوسجن،بيبرسسلطنةأولفيإمرةبهاوولى

فيكانبيبرسالمظفرتسلطنفلما،الناصرأيامفيالتقدمةأمراءمنكان،المنصوريالروميآقوشالدينجمال

.هـ(75)9سنةوفياتفيوسيذكر،قريباالمذكورغيروهو،هـ(07)9سنةغيلةفقتلوهمماليكهبهغدر،خدمته

.بفيليست

.هـ()738سنةوفياتفيوسيأتي،والقاهرةدمشقبينالسركتابةفيتقلب،اللهفضلبنيحيى:هو

.(1/423)الزهوربدائع،بفيماوأثبتنا.النساي:وأ،طفي

.بفيليست

سعد.بنإبراهيمبنمحمد:هو

.هـ()972سنةوفياتفيوسيأتي،القونوييوسفبنإسماعيلبنعلي:هو

يبقلم:901()صالأطلالمنادمةفيبدرانوقال316()1/الدارسفيالنعيميذكرها،الغرباءحارةعندتقع

أثر.ولاعينالمدرسةلهذه

هاهنا.لماموافقفيهوما(16)6/والشذرات،بعلبكفيوفاتهوفيها(442)2/الكامنةالدررفيترجمته

طريقهفيللراحةإليهيلجأكانلعله،الاسمبهذامقام:معرباوفي،عثمانالشيخبقبريعرفقبربرزةوفي:أقول

وبالعكس.دمشقإلىحلبونمن
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في)1(برزةبقريةوتوفيالمريدينمنجماعةعليهواجتمع،الخبزيأكللامدةومكث،الناحيةتلك

.الأعيانمنوجماعةوالقضاةالشامنائبجنازتهوحضر،بهاودفن،المحرمأواخر

ويعرف،عطيةمسجدإمامالحنبلي)2(الحرانيكثيربنمحمدبنعليالحسنأبو:الصالحالشيخ

الحنابلة.بمدارسفقيهاوكان،الحديثروى،المقرئبابن

بسفحودفن،رمضانمنالأخيرالعشرفيبدمشقوتوفي،وستمائةوثلاثينأربعسنةبحرانولد

.قاسيون

الله.رحمهما.بدمشقعزاؤهوعمل،بغزة)3(الحرانيالدينزينالشيخقبلهوتوفي

،الأشرافنقيب)5(الحسينيعدنانبنمحمدبن)4(الحسينعليأبو:الدينزينالشريفالسيد

بحضرةذلكعلىويناظر،الإماميةويباحثالاعتزالطريقةيعرف،متكلمأفصيحأبارعافاضلأكان

يذمنالخامسيومتوفي،الأفرمديوانونظرالجامعنظربقليلوفاتهقبلباشروقد،وغيرهمالقضاة

الصغير.بباببتربتهمودفن،سنةوخمسينخص!بىعنالقعدة

،)6(البغداديمنعةبنالفضلأبيبناللهعبدبنمحمداللهعبدأبو:الدينظهيرالجليلالشيخ

مدةببغدادوأقام،الحديثسمعوقد،منعةبنمنصورالدينعفيفعمهبعدبمكةالشريفالحرمشيخ

.بها)7(توفيأنإلىالحرممشيخةفتولى،عمهوفاةبعد،مكةإلىسارثم،طويلة

وسبميئةتسحسنةخلت5ث!

الملكالبلادوسلطان،العباسياللهبأمرالحاكمابنالمؤمنينأميرالمستكفيالوقتوخليفةاشهلت

،الأفرماقوشوبالشام)8(،سلارالدينسيفالأميربمصرونائبه،الجاشنكيربيبرسالدينركنالمظفر

قبلها.التيفيالمذكورونهموالشاممصروقضاة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.برارة:طفي

الكتب.منيديبينفيماترجمةعلىلهأقعلم

ترجمة.علىلهأقعلم.الحرانيسقربنالدينأمين:بفي

.(1/594)الدارسفيوكذلك(96)2/الكامنةوالدرربفيماوأثبتنا،الحسنأ،طفي

منه.متفرقةومواضع(1/594)والدارس(96)2/الكامنةالدررفيترجمته

سنة.وسبعينبضععن،اليمننواحيمنبالمهجمتوفي:وفيها(17)6/الذهبشذراتفيترجمته

."ياقوت"انظر.باليمنزبيدأعمالمنوولايةبلد:"والمهجم"

المشيخة.فيأي،بهاأرادولعله.بفيولا،طفيليست

الدين.جمال.بفي
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،مقدمأميرصحبةالإسكندريةإلىالقاهرةمنتيميةبنالدينتقيالشيختوجهصفرسلخليلةوفي

فيويشتغلونأعليهيدخلونالناسفكان،الأكنافمتسعفسيحمنهابرجفيوأنزلهالسلطاندارفأدخله

وكان1،الجامعفيعادتهعلىالمواعيدويعمل،الجمعاتيحضرذلكبعدكانثم،ا)1(العلومسائر

عليهوخافواتألمعليهفحصل،دمشقإلىخبرهوصلأيامعشرةوبعد،الأحديومالاسكندريةإلىدخوله

يخرجأنأصحابهمنأحدايمكنوالمأنهموذلك،الدعاءلهفتضاعف،المنبجيوشيخهالجاشنكيرغائلة

سببوكان.ا)2(المنبجينصزعدؤهمنهتمكنأنهوذلك،الصدورلهفضاقت،الإسكندريةإلىمعه

أيامهزالت:ويقول،المنبجينصرشيخهومنالجاشنكيرمنينالكانالدينتقيالشيخأنلهعداوته

إلىيسيروهأنفأرادوا،وأتباعهعربيابنوفيفيهماويتكلم،أجلهانقضاءوقرب،رياستهوانتهت

محبةإلاالناسذلكزادفما،3(غيلةفيقتلهعليهيتجاسرأهلهامنأحدالعل،المنفيكهيئةالإسكندرية

له.وكرامةوحنوا،عليهواشتغالا،بهوانتفاعا،منهوقربافيه

فإن،الرباطنيةعلىالمحروسبالثغرنزلقدالكريمالأخإن:فيهيقول)4(أخيهمنكتافيوجاءأ

وظنوا،حقنافيكرامةتلكوكانت،وأهلهالإسلامويكيدونبهايكيدونهأمورابذلكقصدوااللهأعداء

،الوجوهكلمنوانعك!ست،الخبيثةمقاصدهمعليهمفانقلبت،الشيخهلاكإلىيؤديذلكأن

علىوندماحسراتيتقطعون،الوجوهسودالعارفينالناسوعنداللهعندزالواوماوأمسواوأصبحوا

كتابمنينشروقتكلوفي،لهمكرمين،عليهمقبلينالأخإلىأجمعينالثغرأهلوانقلب،فعلواما

بالإسكندريةوجدأنهواتفق،الأعداءحلوقفيشجى)5(وذلك،المؤمنينأعينبهتقزمارسولهوسنةالله

شملهم،عليهمبقدومهاللهفمزق،)7(والعربية)6(السبعينيةفرقبهاوأضل،وفرخفيهاباضقدإبليس

منرئيساوتوب،منهمكثيرةجماعةواستتاب،وفضحهمأستارهموهتك،مذرشذرجموعهموشتت

وجماعةوشيخومفتي،وفقيهوقاضأميرمنوخواصهمالمؤمنينعامةعندواستقر،رؤسائهم

كلامهوقبولوتعظيمهالشيخ-محبةوالصغارالذلةمع،الجهالالأغمارمنشذمنإلا،المجتهدين

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

معه.ويبحثون:فيهابل.بفيليست

.بفيليست

منه.فيستريحوا:بفي

الحليم.عبدبناللهعبدالدينشرف:يعني

.القاموس.ونحوهعظممنالحلقفياعترضما:"الشجئ"

فيهـ()668وقيلهـ()966سنةمات.سبعينبابنالمعروفالدينقطبمحمدأبيإبراهيمبنالحقعبدإلىنسبة

لقد:قالأنهعنهواشتهر-اللهرحمه-الذهبيقال،تصفىحتىيخرجالدموتركيديهفصدأنبعدالمكرمةمكة

وفيه192()5/العبر.الإسلاممنبهخرجفقد،هذاقالكانفإن."بعدينبيئلا":بقولهواسعاآمنةابنتحخر

.هـ()668سنةوفاتهوفيه253()2/الوفياتوفوات،هـ()966سنةوفاته

عربي.بنالدينمحيالشيخإلىنسبة:"العربية"
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،وظاهراوباطناوجهراسراولعنوا،ورسولهاللهأعداءعلىبهااللهكلمةفعلت،ونهيهأمرهإلىوالرجوع

الخوفمنبهونزل،المقيمالقيمالمنبجينصرعندذلكوصار،بهمالخاصةبأسمائهمالناسمجامعفي

.()1(كثيراكلاماوذكر،عنهيعبرلاماوالذل

له،نظيفمليحمتسعببرجمقيماأشهرثمانيةالإسكندريةبثغرأقامالدينتقيالشيخأنوالمقصود

الأكابرإليهويتردد،شاءمنعليهيدخلوكان،المدينةجهةإلىوالآخرالبحرجهةإلىأحدهماشباكان

.صدروأشرحعيشأطيبفيوهو،منهويستفيدونعليهيقرؤون،والفقهاءوالأعيان

إلىانتمائهبسببا)2(المارستاننظرعنالزملكانيبنالدينكمالالشيخعزلالأولربيعآخروفي

.الخطيريبنالقادرعبدالدينشمسوباشره،()3(المنبجيبإشارةتيميةابن

الدينسعدالحافظالإمامالشيخبمصرالحنابلةقضاءولىالآخرربيعثالثالثلاثاءيوموفي

القاضيوفاةبعد،بمصرالحديثشيخ،الحارثيزيد)5(بنمسعودبنأحمدبنمسعودمحمود)4(أبو

الحراني.بكرأبيبننصربناللهعبدبنمحمدبنيحىبنالغنيعبدمحمدأبيالدينشرف

،الخموربإبطال)6(الساحليةالبلادنوابإلىالمظفريةالسلطانيةالمراسيمبرزتالأولىجمادىوفي

.شديدافرحابذلكالمسلمونوفرح،ذلكففعل،أهلهاونفي،الحاناتوتخريب

بنأحمدالدينشهابللشيخبدمشقالحنابلةقضاءبتوليةبريدوصلالاخرةجمادىمستهلوفي

.)7(
عوضا،المقدسيالغنيعبدالحافظبناللهعبدموسىأبيالدينجمالالحافظبنحسنالدينشر!

مضطهداعنهنزلإنماوأنه،الملكعنالناصرالملكنزولفيتكلمهبسببحمزةبنسليمانالتقيعن

.قالفيماصدقوقد،بمختارليس،بذلك

،)8(الحاجببكتمرالدينسيفللأميرالدواوينشدبولايةالبريدوصلالآخرةجمادىعشرينوفي

بنأحمدبنمحمد)01(الزينبنأحمدالدينعزللأميرالخزانةوبنظر،يقبلفلمالرستمي)9(عنعوضا

.بفيليست)1(

.تقذمكماهـ()707سنةتولاهكان)2(

.بفيليست)3(

.)6/92(الشذراتفيهووكذلك،محمدأبو:بفي)4(

.221(9/و135)7/الزاهرةوالنجومبمنوالتصويب.الدينزين:وأطفي)5(

السواحلية.البلادإلى:طفي)6(

شريف.:طفي)7(

الحسامي.اللهعبدبنبكتمر:وهو.هـ()972سنةوفياتفيسيأتي)8(

السنة.هذهوفياتفيوسيأتي.الرستميآقوشالدينجمال:هو)9(

.هـ()736سنةوفياتفيوسيأتي.واحدبمعنىوكلها.الدينزين:طفي(01)
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البلد.محتسبالبصراويعنهاوعزل(فباشرها)1،القلانسيبابنالمعروفمحمود

له،الصوفيةبطلببالقاهرةالسعداءسعيدمشيخةجماعةابن)2(القضاةقاضيباشرالشهرهذاوفي

عزللأنه)3(الامليالدينكريمالشيخعنهاوعزل،واحدةمرةالجمعةفيعندهمبالحضورمنهورضوا

عنهم،بصرفهفرسم،الدينفيقادحةبأشياءمحاضرحقهفيوكتبوا،عليهفثاروا،الشهودمنها

وافتراؤهتيميةابنالإسلامشيخعلىقيامهذلكجملةومنأ،الناسبهيعاملكانمابنظيروعومل

جزاءوأصدقائهأصحابهيديعلىالخزيهذالهاللهفعجل،ورعهوقلةجهلهمع،الكذبعليه

قا،)4(. وما

السلطانأنذلكوسبب،داخلهاإلىظاهرهامنالناسوانتقلبدمشقالخوفكثررجبشهروفي

جماعةمالأهوقد،الملكإلىعودهيطلبدمشققاصداالكركمنركبقلاوونبنمحمدالناصرالملك

بسفرالناسوتحدث،المصريينأمراءمنجماعةإليهوقفز،وناصحوهالباطنفيوكاتبوهالأمراءمن

إلىالبلدأبوابتفتحولمالناسفاضطرب،الغفيرالجممعيكونوأن،القاهرةإلىالأفرمدمشقنائب

للملكالبيعةوجددوابالقصرالأمراءمنوكثيرالقضاةفاجتمع،الأموروتخبطت،النهارارتفاع

لهموحصلالنصرببابالناسوازدحمالعصربعدالبلدأبوابغلقتالسبتنهارآخروفي،(المظفر)

إلىالناصرالملكبوصولالبريدوجاء،بالبلدالناسوكثرالقرىبأهلالبلدوازدحم،عظيمتدب

الأميرانإليهوقفز،البلددخولمنومنعهقتالهيريدأنهوأظهر،لذلكالشامنائبفانزعج،الخمان)6(

الحخابحاجببكتمرالدينسيفالأميرإليهوركب،)8(العلميوبيبرس،)7(المجنونبيبرسالدينركن

يشيراصبهادر)9(الدينسيفالأميرولحقه،المصريينبقتاللهطاقةلابأنهويخبره،بالرجوععليهيشير

عادقدالناصرالملكالسلطانأنوأخبررجبخامسالثلاثاءيومدمشقإلىعادثم،ذلكبمثلعليه

مساكنهم،إلىالناسبعضوتراجعالقصر،إلىالسلطنةنائبورجعالناسفسكن،الكركإلى

بها.واستقروا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

فباشرهما.:طفي

الدين.بدر:بفي

.هـ(071)سنةوفياتفيوسيأتي.ذلكعنالحديثسبقوقدالأيكي:أوطفي

.بفيليست

المظفر.الملكلصاحب:بفي

.ياقوت.وأذرعاتدمشقبينوهي،الشامأرضمنالبثنيهنواحيمن:"الخمان"

.هـ()715سنةماتبدمشقالأمراءأحدهو

.بالكركهـ()712سنةوفاته،العلائي:(1/905)الكامنةالدرروفي

.هـ(073)سنةوفياتفيوسيأتي.بهادر:طفي
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قلاوونالمنصورالملكبنالناصرالملكإلىالملكعودصفة

)1(قلاوونالمنصورالملكبنالناصرالملكإلىالملكعودصفة

)2(الحلوليالاتحاديالمنبجينصرشيخهوخذلانبيبرسالجاشنكيرالمظفرالملكدولةوزوالأ

الدينسيفالأميرانإليهفساق،دمشقإلىالناصرالملكبقدومالخبرجاءشعبانعشرثالثكانلما

جماعةفيوركبدمشقنائبواضطرب،إليهاالمجيءعلىوحضاه،الكركإلىبهادروالحاجقطلوبك

بدمشقوهيئت،أرنون)4(شقيف)3(صاحبصبحابنومعهشعبانعشرسادسفيالهجنعلىأتباعهمن

عظيمة،أبهةفيالكركمنوركب،والكوسات)5(والعصائب،بهاللائقةوالإقاماتالسلطنهأبهة

)6(الناسوضجشعبانعشرسابعالإثنينليلةالمئذنةفيالمؤذنونلهودعا،الأفرمإلىالأمانوأرسل

وشرع،أوطانهمفيويأمنوادكاكينهميفتحواوأن،بالأمانالناسفيونودي،بذكرهوالسرورلهبالدعاء

يدخلحينالسلطانعلىليتفرجواالثلاثاءليلةالأسطحةفيالناسونام،البشائرودقت،الزينةفيالناس

لتلقيه.والأعيانوالأمراء،القضاةوخرج،البلد

عندمنلهوبسطعظيمةأرلهةفيالنهاروسطالثلاثاءيومدخولهشاهدفيمنوكنت:كثيرابنكاتبهقال

منطويتشقةجاوزكلما،فرسهأقدامتحتالحريرالشقاقوبسطت،الملكأبهةوعليه)7(المصلى

لهيدعونوالناس،يديهوبين،وشمالهيمينهعنالسلحداريةوالأمراءرأسهعلى8(والجتز،ورائه

.مشهودايوماوكان،عالياضجيجابذلكويضجون

وكان،حمراءوكلوتة)9(،بيضاءعمامةيومئذالسلطانعلىوكان:البرزاليالدينعلمالشيخقال

وصلولما.فاخمبفرومذهبةمعظمةخلعةوعليه،بهادرالحاجالسلطانرأسعلىالغاشيةحملالذي

إليهفأشار،يديهبينالأرضفقبل،السنجريالدينسيفالأميرنائبهاإليهونزلالجسرلهنصبالقلعةإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(1/431)الزهوروبدائع(542)8/الزاهرةوالنجوم(461/)4الكامنةوالدرر35(/)4الوفياتفوات:فيالخبر

.بفيليست

:8265/الزاهرةالنجومفيووقع،للعينيالجمانوعقدالسلوكفيهووكذا"صبحابن":وأوبطفيهكذا

الله.شاءإنالأصوبهوأثبتناهوما،ياءبزيادةصبيح

منكهففيجداحصينةقلعةوهو،إفرنجيأوروميرجلإلىأضيف،كالكهفوهو:كأمير:"الشقيف"

.(شقف)والتاجياقوت.الساحلوبينبينهادمشقأرضمنبانياسقربالجبل

الجتر.:(265)8/الزاهرةالنجومفي

.بالدعاءوصبح:طفي

الجابية.بابخارجالعيدمصفىهو:والمصفى.القلعةإلىبفي

الجد.:طفي

كاوثة.:طفي
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.()1الجمعةيوملهفخطب،يديهبينوالأمراءالأبلقالقصرجهةإلىبفرسهوسار،هاهناأنزللاالآنإني

دمشقنائبالأفرمآقوشالدينجمالالأميروصلالشهرمنوالعشرينالثانيالسبتيومبكرةوفي

علىالنيابةمباشرةفيلهوأذن،وأكرمهالسلطانلهفترجل،يديهبينالأرضفقبل،للسلطانمطيعأ

والأمير،حماةنائبقبجق)2(الدينسيفالأميرأيضأإليهووصل،لهالأفرمبطاعةالناسوفرح،عادته

لتلقيهما،الناسوخرج،شعبانمنوالعشرينالرابعالإثنينيومطرابلسنائب3(أسندمماالدينسيف

.الأفرمتلقىكماالسلطانوتلقاهما

الناسوهنأه،)4(سليمانالدينتقيإلىوعودهالحنابلةقضاءبتقليدالسلطانرسماليومهذاوفي

أشهر.ثلاثةبهافحكم)5(الجوزيةإلىومضىعليهفسلمالقصرإلىالسلطانإلىوجاء

والدولة،الأمراءوأكابر،جانبهإلىوالقضاةالسلطانوحضر)6(بالميدانالثانيةالجمعةوأقيمت

العامة.منوكثير

حلب.نائبالمنصوريقراسنقرالأميرالسلطانإلىوصل)7(اليومهذاوفي

الجمعةوأقيمت،العصروقتوالقراءالقضاةومعهرمضانرابعالخميسيومالسلطاندهليزوخرج

ابنصحبتهوفي،رمضانتاسعالثلاثاءيومدمشقمنالسلطانخرجثم،أيضأبالميدانرمضانخامس

بنالدينكمالوالشيخ،الدينجلالوالخطيب،العساكرقاضيالحنفيالدينوصدرصصرى

بنوابهوأقاليمهمدنهسائرمنعليهاجتمعواقدبكمالهالشاموجيشالجيشوديوانوالموقعون،الزملكاني

وجماعةهوبهادرالدينسيفالأميروتلقاه،عظيمةأبهةفيدخلهاغزةإلىالسلطانانتهىفلما،وأمرائه

مصرمنالأمراءقدومتواترثم،المملكةمننفسهخلعقدالمظفرالملكأنفأخبروه،المصريينأمراءمن

مجيءوتأخر8(البشائزودقتبذلكواستبشرواالشاميينقلوبفطابت،بذلكوأخبروهالسلطانإلى

()01الجزريالدينتقيالشيخالخطيبنائبخرجأنهالعيدهذايومفيواتفق،جرى)9(مابصورةالبريد

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.الناسلهودعا:بفي

.هـ(071)سنةوفياتفيسيأتي

أستدمر.:طفي

عليه.وخلع:بفي

.92()2/الدارسهـ()656سنةالمتوفى.الجوزيبنالدينمحييأنشأها،الجامعمنبالقرب،القمحسوقفيتقع

الأخضر.المرجوميدان،الأعلىالقصروميدان،الكبيربالميدانويعرف.الأخضر:بفي

العصر.بعد:بفي

.بفيليست

.الناصري:طفي

.هـ()713سنةوفياتفيسيأتي،الجزريالشيخبنعمربنثابت:هو
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الدينمجدالشيخالبلدفيواستناب،العادةعلىالمصلىإلىالسناجقفيبالمقصاتي)1(المعروف

فيالسناجقفنصبتالصلاةفيشرعقدالمصلىخطيبوجدواالمصلىإلىوصلوافلما،)2(التونسي

المصلى،داخل)3(حسانابنفعلوكذلك،خطبثمالمقصاتيالدينتقيبينهماوصلىالمصلىصحن

نعلم.فيماهذامثليتفقولم،يومئذوخطبتانصلاتانفيهفعقد

ورسم،السنةهذهمنالفطرعيديوماخرالجبلقلعةإلىالناصرالملكالسلطاندخولوكان

نائبكانالذيالجوكندار)6(بكتمرالدينسيفالأميربمصرواستناب،)5(الشوبكإلىيسافرأنلسلار)4(

صفد.

فخرالدينالصاحبواستوزر،شوالمنالعشرينفيوذلك،)7(المنصوريقراسنقرالأميروبالشام

بهاءبعدبمصرالجيوشنظرالممالككاتب)9(الدينفخرالقاضيوباشر،)8(بيومينبعدهاالخليليابن

صدورمنوكان،شوالعاشرالجمعةليلةتوفي،)01(الحليالمظفربنعليبنأحمدبناللهعبدالدين

الأفرمآقوشالدينجمالالأميروصرف،الحديثمنشيئاروىوقد،)11(الأعيانوكبارالمصريين

شوالعشرينفيأالجمداريةنوبةرأسكتبغاالدينزينالأميردمشقإلىوقدم،صرخدنيابةإلى

الدولة،وتغيرت،أقبجا)13(الدينسيفعنعوضاالأستاداريةداروأستاذ،الدواوينشد()12(على

عظيمة.قلبةوانقلبت

طلبإلادأبلهيكنلمالفطرعيديوممصرإلىالسلطاندخلولما:البرزاليالدينعلمالشيخقال

بعدشوالمنيوم)14(ثانيفيإليهفوجه،مبجلامكرمامعززاالإسكندريةمنتيميةبنالدينتقيالشيخ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

)14(

تصحيف.وهو.المقضاي:طفي

.هـ()718سنةالضربتحتمات.الشافعيالنحويالمرسيقاسمبنمحمدبنبكرأبو:هو

.(914)2/الدارس.مدةمنذفيهمالخطابةحيث،المصلىإمام:هو

.سلارالدينلسيف:بفي

.ياقوت.الكركقرب،الأحمروالبحروأيلةعمانبينالشامأطراففيحصينةقلعةهي

.(1/484)الكامنةالدرر.هـ()716سنةالكركفيقتل،المنصوريجندارأميرهو

.هـ()728سنةأحداثفيسيأتي،المنصوريالجركسيالجوكندارقراسنقر:وهو.الدينشمسالأمير:بفي

.التتارببلادوفاتهسنة

.هـ(171)سنةوفياتفيسيأتي،الحسينبنالعزيزعبدبنعمر:هو

.(281)8/الزاهرةالنجوم.الجيشديوانصاحب:هو

.(2542/)الكامنةالدرر:ترجمته

.ب:فيماوأثبتنا.الكباروأعيان:وأطفي

.بمنزيادة

.393(1/)الكامنةالدرر.هـ(071)سنةتوفي

ثامن.:بفي
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منخلقالشيخمعوخرجالشهرثامنيومفيالسلطانعلىالدينتقيالشيخفقدم،يومينأوبيوموصوله

فيه،)1(حافلمجلسفيإليهومشىوتلقاهفأكرمهالجمعةيومبالسلطانواجتمع،يودعونهالإسكندرية

مشهدمنبالقربوسكن،القاهرةإلىالشيخونزل،وبينهمبينهوأصلح،والشاميينالمصريينقضاة

يعتذرمنمنهموالقضاةالفقهاءمنوكثيروالجندوالأمراء،إليهيترددونوالناس،عنهاللهرضيالحسين

.،)2(آذانيمنكلحاللتأنا:فقالأ،منهوقعمماويتنصلإليه

منفيهوقعوما،المجلسهذابتفاصيلالقلانسيبنالدينجمالالقاضيأخبرنيوقد:قلت

أخبرنيوكذلك،الأمراءمنوالحاضرينالسلطانمنوالمدحالشكرمنلهحصلمماوإكرامهتعظيمه

ذإكانأنهوذلك1،تفصيلاأكثرالقلانسيابنأخبارولكن،الحنفيالدينمنصورالقضاةقاضيبذلك

الشيخعليهقدملماأالسلطانأنليذكر،،)3(المجلسهذاحاضرأكانوكلاهما،العساكرقاضيذاك

هنيهة،هناكواعتنقاالإيوانطرفإلىلهومشى،رآهماأولللشيخقائمانهضا)4(تيميةبنالدينتقي

يدفيالشيخويدجاءاثم،يتحدثانساعةفجلسابستانإلىشباكفيهاصفة)5(إلىبهفذهببيدهأخذثم

وتحته،الوزيرالخليليابنيسارهوعن،مصرقاضيجماعةابنيمينهوعنالسلطانفجلس،السلطان

طرفعلىالسلطانيديبينالدينتقيالشيخوجلس،الحنفيعليالدينصدرثم،صصرىابن

للديوانالتزمواقدوأنهم،بالعلائمالبيضالعمائملبسإلىالذمةأهلإعادةفيالوزيروتكلم،طراحته

العلماءوأكابروالشاممصرقضاةفيهموكانالناسفسكت،الحاليةعلىزيادة،سنةكلفيألفبسبعمئة

الزملكاني.ابنجملتهممنوالشاممصرأهلمن

العلماءمنأحديتكلمفلم،الزملكانيابنجنبإلىالسلطانمجلسفيوأنا:القلانسيابنقال

الشيخفجثا،أحديتكلمفلم،ذلكفييستفتيهم؟تقولونما:السلطانلهمفقال،القضاةمنولا

عنيفا،ردأقالهماالوزيرعلىورد،غليظبكلامذلكفيالسلطانمعوتكلم،ركبتيهعلىالدينتقي

وقالالكلامفيالشيخأوبالغ.وتوقيروتؤدةبرف!ويسكتهيتلافاهوالسلطانصوتهيرفعوجعل

وقال.ذلكفييوافقمنعلىالتشنيعفيوبالغ،،)6(منهبقريبولا،بمثلهيقومأنأحديستطيعلاما

الدنياحطاملأجلاالذمةأهلفيهتنصرالملكأبهةفيجلستهمجلسأوليكونأنحاشاك:للسلطان

نأفذكرا)7(أعدائكعلىونصرك،عدوكوكبت،إليكملككردإذعليكاللهنعمةفاذكر،الفانية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ط:حفل.في

.بفيليست

.بفيليست

.بفيليست

طبقة.إلىساعةمعهأخذثم:طفي

.بفيليست

.بفيليست
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نائباكانإنمالأنهمراسيمكمنكانالجاشنكيرفعلهوالذي:فقال،ذلكعليهمجددالذيهوالجاشنكير

السلطانكانوقد01ذكرهايطولفصولوجرت،ذلكعلىبهمواستمرذلكالسلطانفأعجب،لك

الدينتقيالشيخوسمعت،وشجاعتهبالحق()1(وقيامهودينهبعلمه،الحاضرينجميعمنبالشيخأعلم

استفتىالسلطانوأن،فيهجلساالذيالشباكذلكفيانفردالماالكلاممنالسلطانوبينبينهكانمايذكر

ومبايعةالملكمنبعزلهبعضهمفتاوىلهوأخرج،فيهتكلمواكانوامابسببالقضاةبعضقتلفيالشيخ

وإنما،بعضهمقتلفييفتيهأنعلىبذلكيحثهوأخذ،أيضاأنتوآذوكعليكقامواوأنهم،الجاشنكير

فيفأخذالسلطانمرادالشيخففهم،الجاشنكيرومبايعةعزلهمنفيهسعواكانوامابسببعليهمحنقهكان

مثلهم،بعدهمتجدلاهؤلاءقتلتإذا:لهوقالبسوءمنهمأحدينالأنوينكر،والعلماءالقضاةتعظيم

ورسولهاللهآذىومن،حلفيفهواذانيمن:الشيخفقال،مراراقتلكوأرادوااذوكقدإنهم:لهفقال

وصفح.السلطانعنهمحلمحتىبهزالوما،لنفسيأنتصرلاوأنا،منهينتقمفالله

عليهنقدرفلمعليهحرضنا،تيميةابنمثلرأيناما:يقولمخلوفابنالمالكيةقاضي)2(فكان:قال

بثإلىوعادالقاهرةإلىنزلبالسلطاناجتماعهبعدالشيخإنثمأ،عناوحاججعنافصفحعليناوقدر

وجاء،والقولبالكتابةويجيبهمويستفتونهعليهيشتغلونإليهورحلواعليهالخلقوأقبلت،ونشرهالعلم

يذكرأهلهإلىكتاباالشيخوبعث،حلفيالكلجعلتقد:فقالحقهفيمنهموقعممايعتذرونالفقهاء

بجمالذلكعلىويستعينوالهالتيالعلمكتبمنجملةمنهمويطلب،الكثيروخيرهاللهنعممنفيههوما

:الكتابهذافيوقال،إليهاأشارالتيالكتبمنيريدهمالهيستخرجكيفيدريفإنه،المزيالدين

رقاباللهأذلوقد،واضمحلالوسفولانخفاضفيوالباطل،وانتصاروازديادعلوفيلهماكلوالحق

الإسلامعزفيهماالشروطمنعليهماشترطناوقد،وصفهيطولماالسلممنأكابرهموطلب،الخصوم

حتى،منهمذلكقبولمنوامتنعنا،كلهذلكتحتدخلواوقد،والبدعةالباطلقمعفيهوما،والسنة

معمولا،المشروطيصيرحتىمطلوبهمإلىنجبهمولم،عهدولابقوللهمنثقفلم،الفعلإلىيظهر

تمحوالتيالحسناتمنيكونماوالعامةللخاصةوالسنةالإسلامعزمنويظهر،مفعولاوالمذكور

وتركهم،وذلهموالنصارىاليهودقمعفيالسلطانمعلهجرىمايتضمنطويلاكلاماوذكر،سيئاتهم

.()3(أعلمسبحانهواللهوالصغارالذلةمنعليههمماعلى

.4(أميرالمعشرينمنقريباالأمراءمنجماعةالسلطانأمسكشوالوفي

منقتل،جداعظيمةمقتلةمنهمفقتل،ويمنقيسمنحورانأهلبينوقعشوالعضرسادسوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

وزينته.ودينه:طفي

.وكان:طفي

.بفيليست

بأسمائهم.ثبتاوأورد،وعشروناثنانأنهمذكروقد(13)9/الزاهرةالنجوم
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أووقعة،السويداءيوم)1(يسمونهاوهم،السويداءمنبالقربنفسألفمننحوالفريقين

حالأسوأفيدمشقإلىمنهمكثيردخلحتىقيسمنفهربوا،يمنعلىالكسرةوكانت،ا)2(السويداء

.راجعونإليهوإناللهفإنا.سائبةوالزروعخاليةالقرىوبقيت،الدولةمنخوفاقيسوهربت،وأضعفه

ا)3(حلبعلىنائباأالمنصوريقبجقالدينسيفالأميرقدمالقعدةذيسادسالأربعاءيوموفي

واجتاز،والأجنادالأمراءمنمعهبمنحلبإلىسافرثم،المصريينأمراءمنجماعةومعهالقصرفنزل

سيفالأميرعنعوضاالسواحليةوالفتوحات)4(طرابلسنيابةإلىذاهبابدمشقبهادرالدينسيفالأمير

قضاةقاضيمنهمالقعدةذيفيمصرإلىالسلطانمعسافرقدكانممنجماعةووصل،أسندمر)5(الدين

وغيرهما.اللهفضلبنالدينومحييالحثفيالدينصدرالحنفية

ابنأتحب:ليفقال،مصرمنمجيئهبعدالحنفيالدينصدرالقاضيإلىيوماوجلست:قلت

ابنذكرمماقريباليوذكر،مليحاشيئاأحببتلقدوالله:يضحكوهوليفقال،نعم:قلت؟تيمية

أتم.القلانسيابنسياقلكن،القلانسي

سيفالأميرخرجفلما،أصحابهمنجماعةفي)7(الخبيثفرقدكان:الجاشنكيري)6(مقتل

يذسابعفيبغزةكانفلما،الأفرمعنعوضاالشامنيابةإلىمتوجهامصرمنالمنصوريقراسنقرالدين

بهم،فأحيط،أصحابهمنثلاثمئةفيالجاشنكيروسطهافيفوقع،الصيدلأجلحلقةضربالقعدة

كانوابالخطارة)8(فلما،الهجنعلىبهادرالدينوسيفقراسنقرمعورجع،فأمسكوهأصحابهعنهوتفرق

وكان،ولامهفعاتبهالسلطانعلىأسندمربهودخل،عسكرهمإلىورجعا،منهمفتسلمهأسندمرتلقاهم

.،)9(قتلةشرقتلبل،أموالهولاالمنبجيشيخهينفعهولم1،بالقرافةودفنوقتل،بهالعهدآخر

صحبتهفيوكان،بالقصرفنزلالقعدةذيمنوالعشرينالخامسالإثنينيومدمشققراسنقرودخل

المصريينالأمراءمنوخلق،غانمبنالدينوعلاء،القلانسيوابنالزملكانيوابنصصرىابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.طفيليست

.بفيليست

.بفيليست

نائبا.طرابلس:طفي

أستدمر.:طفي

.2(1)4/الأعشىصبح.الأستادارمعالسماطأمرفيالتحدث:ومعناهفارسيلفظهو:"الجاشنكير"

الزهوروبدائع)8/232(الزاهرةوالنجوم)5/422(خلدونوابن)1/205(الكامنةالدرر:فيوترجمته

.(91)6/الذهبوشذرات(1/435)

.بفيليست

.(خطر)التاج.الشرقيةأعمالمنالقاهرةقربموضع:والخطارة.كان:طفي

.بفيليست
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منوالعشرينالثانيالخميسيومقبلهموصلقدالقزوينيالدينجلالالخطيبوكان،والشاميين

الشهرمنوالعشرونالتاسمعوهوالأخرىالجمعةيومكانفلما،عادتهعلىالجمعةيوموخطب،الشهر

نائبإذنعن)1(الحنبليحدادبنيوسفبنعثمانبنمحمدالدينبدرالقاضيدمشقبجامعخطب

ذلكعقيبعليهوخلع،والأعيانوالأكابرالقضاةبحضرةالصلاةبعدالمنبرعلىتقليدهوقرئ،السلطنة

يومأ.وأربعيناثنينوالخطابةالإمامةيباشرواستمر،سنيةخلعة

السنةمنالمحرمعشرثانيالخميسيوموباشر،سلطانيبمرسوم)2(الدينجلالالخطيبأعيدثم

الآتية.

الشيخيدمنانتزعها،البرانيةالشاميةبالمدرسة)3(الشيرازيبنالدينكمالدرسالحجةذيوفي

ذلك.علىساعدهأسندمرأنوذلك،الزملكانيبنالدينكمال

إلاخطبتهمفييذكروالاأنالخطباء)د(وأمر،بلادهفيالرفضخربندا)4(التترملكأظهروفيها

خطبتهمنالموضعهذاإلىالأزج)6(بابخطيبوصلولما،بيتهوأهلعنهاللهرضيطالبأبيبنعلي

وصلى،عنهأتمهامنفأقيم،الخطبةإتماممنيتمكنولمونزلمعهالناسوبكى،شديدابكاءبكى

.راجعونإليهوإناللهفإناالبدعةأهلالسنةأهلمنالبلادبتلكالناسعلىوظهربالناس

.)7(الاختلافوكثرةالدولةتخبيطبسببالشامأهلمنأحدفيهايحجولم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بنالدينعزالشيخبنيحيىالدينبدرالخطيببنأحمد:الهدىأبوالدينناصرالخطيب

يومتوفي،ذلكوغيرالأمويالجامعنظرباشروقدبهابداره)9(العقيبةخطيب)8(عبدالسلام

)1(

)2(

)3(

)4(

)فى(

)6(

)7(

)8(

)9(

.هـ()724سنةوفياتفيسيأتي

القادمة.السنةأحداثفيسيأتي

.هـ()736سنةوفياتفيسيأتياللههبةبنمحمدبنأحمد:هو

السنة.تلكأحداثفيمذكورهوكما،هـ()716سنةمات.هولاكوبنأبغابنأرغونابن:هو

له.معنىولا،لاأنأولاالخطباءوأمر:طفي

.بفيماوأثبتنا،الأزص!بلاد:وأطفي

التاج.الأزجيإليهاوينسبمدينةتكونأنواحدةكلتشبه،كثيرةمحالذاتبغدادفيكبيرةمحلة.الأزجوباب

وأهل،دفينها،الكيلانيالقادرعبدالشهيرالشيخإلىنسبة،الشيخبباباليومالمعروفةهي:بشارقال.(أزج)

حنابلة.يومذاكالأزجباب

.278()8/الزاهرةالنجومفيقالوكذلك

متفرقة.مواضعفيالثانيالجزءفيوالدارس331(/1)الكامنةالدررفيترجمته

فيهوكانالزنجاونيبخانيعرفوكانهـ()632سنةالأشرفالملكبناه،اليومالتوبةجامعهو:"العقيبةجامع"

.(426)2/الدارسفيالمذكورالعقيبةجامعغيروهو.مكروهكلقبل
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الصغير.ببابوالدهعندودفن،العقيبةبجامععليهوصلي،المحرممنالنصفالأربعاء

.والأعيانوالقضاةالسلطنةنائبعندهوحضرالدينبدروالدهبعدالخطابةوباشرالحديثروىوقد

بناللهعبدبنمحمدبنيحيىبنالغنيعبدمحمدأبوالدينشرف:بمصر)1(الحنابلةقاضي

نظرفباشرمصروقدمالحديثوسمع،وستمئةوأربعينخمسسنةبحرانولدالحرانيبكرأبيبننصر

الجمعةليلةتوفي،المكارمكثير،السيرةمشكوروكان،القضاءإليهأضيفثمالصالحيةوتدريسالخزانة

.تقدمكماالحارثيالدينسعدبعدهوولي،بالقرافةدفن،الأولربيععشررابع

رئيسكان،النجيبيبمؤذنالمعروف)3(المقرئمظفربنسليمانبنأيوب:)2(الديننجمالشيخ

مننحوأبذلكواستمر،الصوترفيعالشكلحسنوكان،الخطباءونقيبدمشقبجامعالمؤذنين

الأولى.جمادىمستهلتوفيأنإلىسنةخمسين

توفي:الشهرهذاوفي

معأ،الدواوينشدمعبمصرالوزارةتولى:)4(المنصوريالأعسرسنقرالدينشمسالأمير

عاليةهمةولهنهضةفيهوكان،بهمشهورانبدمشقوبستانداروله،مراتبالشامالدواوينشدوباشر

بمصر.توفي،كثيرةوأموال

واليذلكقبلوكان،بدمشقالدواوينشاد:الرستمي)5(اللهعبدبنآقوشالدينجمالالأمير

.سطوةلهوكانت،الشريفيبعدالقبليةبالجهةالولاة

وكان،رسلانالشيخقبةتجاهبناهاالتيبالقبةضحوةودفن،الأولىجمادىتاسعالأحديومتوفي

.أقجبا)7(الدواوينشدبعدهوباشر.)6(وخبرةكفايةفيه

توفي:رجبفيأوشعبانوفي

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

والعشرين.الرابعفي:فيهووفاته(278)9/الزاهرةوالنجوم938()2/الكامنةالدررفيترجمته

.(1178/)الشافيوالدليل(1/434)الكامنةالدرر:فيترجمته

والدليل.الدررفيماوأثبتنا.المصري:وب،وأ،طفي

الذهبوشذرات(516و1594/)والدارس(8287/)الزاهرةوالنجوم(2177/)الكامنةالدررفيترجمته

(/602).

الرسيمي.:طفي

.(1/435)والدارس(1893/)الكامنةالدررفيترجمته

.يسيرةمدةبدمشقالشدولىوإنما:زيادةبفي

.هـ(071)سنةمات،بدمشقالدواوينشادوهو:وفيه(1/393)الكامنةالدررفيماوأثبتنا.طفي،أقبجا
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عندمكانةلهوكانت،الدولةمشير)3(وكانمسلمانيا)2(وكان:)1(الدولةسعيدابنالتاج

يقبل،فلمالوزارةعليهعرضتوقد،ا)5(الجاشنكيرشيخاالمنبجيلنصر)4(صحبتهبسببالجاشنكير

.الكبير)6(الدينكريمأختهابنوظيفتهتولىتوفىولما

المؤذنينرئيس،الأصبهانينصربنالمكارمأبيبنمحمدبنأحمد:)7(الدينشهابالشيخ

وأربعينخمسسنةمنالأذانوظيفةوباشرالحديثوسمع،وستمئةاثنتينسنةولد،الأمويبالجامع

أعلم.سبحانهواللهجيدارجلأوكان،)8(القعدةذيخامسالثلاثاءليلةتوفيأنإلى

وسبميئةلمحشرلللنةخلتص5ث!

الناصرالملكالبلادوسلطان،)9(العباسيسليمانالربيعأبوباللهالمستكفيالوقتوخليفةاستهلت

هموقضاته،جندار)11(أميربكتمرالدينسيفالأميرمصرونائب،)01(قلاوونالمنصوربنمحمد

)14(،)13(الخليليبمصروالوزير،الحارثيمسعود)12(فإنهالحنبليسوى،قبلهاالتيفيالمذكورون

الحاجطرابلسونائب،قبجقحلبونائب،همهمدمشقوقضاة،المنصوريسنقرقراالشامونائب

بصرخد.والأفرم،بهادر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

)14(

وفيه:(8927/)الزاهرةوالنجوم،الكاتبأحمد:لهيقال!:وفيه(516-1/155)الكامنةالدررفيترجمته

رجب.ثانيالسبتيوم:فيهووفاته.الفرجأبوالتاج

قبطيأ.كانإذ.بعدفيماأسلمأي:"مسلمانيأ"

.والنجوموالدرربفيماوأثبتنا.شقي:أوفي،سفير:طفي

نصر.للشيخ:بفي

.بفيليست

.هـ(724)سنةوفياتفيسيأتي،المصريالسديداللههبةبنالكريمعبد:هو

ترجمة.علىلهأقعلم

الصغير.ببابودفن:بفي

العباسي.بنأحمدالعباسأبياللهبأمرالحاكمابن:بفي

مكرما.معظمابمصرمقيمتيميةبنالدينتقيوالشيخ:طفي

أميرصارثم،جوكندارقبلمنكان:قال!حيث.(1/484)الكامنةوالدرربفيماوأثبتناخازندار:أوطفي

.هـ(716)سنةبالكركوقتل،جندار

الدين.سعد:طفي

الخليلي.الدينفخر:طفي

المماليك.كاتبالدينفخرالجيوشوناظر:بوطفي
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ابنمسجدإمامالمالبيتوكيلالدر)1(أبيبنسالمالدينأمينالشيخباشرمنهامحرموفي

العذراوية،تدريسالكرديموسىبنسليمانالدينصدروالشيخ،الجوانيةالشاميةتدريس)2(هشام

)3(رواتبلهورتبفأكرمهالمظفرإلىوفدقدوكان،بمصرإقامتهبسببالوكيلابنمنانتزعهاكلاهما

وعشرينسبعةأوشهرابهمافأقام،مدرستيهإلىسلطانيبتوقيععادثم،()4(المنبجينصرإلىلانتمائهأ

.)5(الكرديوالصدر،سالمالأمين:الأولينالمدرسينإلىورجعتا،منهاستعاداهماثم،يومأ

.الحدادبنالبدرعنهاوعزل،المحرمعشر)7(ثانيفيالخطابةإلى)6!االدينجلالالخطيبورجع

عليهخلعثم،الإثنينيومقاطبةوالأوقافوالأسرىالجامعنظر)8(الدينشمسالصاحبوباشر

قبلهما.بهمستقلاناظرهوكان،الجامعنظرفيصصرىبنالدينشرفإليهوأضيف

.أيامسبعةبعدإليهاوسافر،)9(حماةنيابةمتوليادمشقإلىأسندمرقدمعاشوراءيوموفي

ووقعتالخطيريبنالدينشمسعنعوضاالمارستاننظرالحدادبنالدينبدرباشرالمحرموفي

ابنفيوكتبواأ،العذراويةبسببالكرديسليمانالصدروبين)01(الوكيلبنالدينصدربينمنازعة

إلىالوكيلابنفبادر،()12(الوكيلابنعلىوالكفرياتوالفضائحالقبائحمنيتضمنمحضرا)11(الوكيل

والحكمعنهالتعزيربإسقاطوحكم،دمهوحقنبإسلامهفحكم،الحنبليسليمانبنالدينتقيالقاضي

عنهخرجتولكن،()13(المذكورالمحرمشهرفيبذلكعليهوأشهدأللمناصبواستحقاقهبعدالته

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

فيوسيأتي(1/377)والدارس(2132/)الكامنةالدررفيوأثبتنا.الدرين:طوفيالذرينأبيبن:أفي

.هـ(726)سنةوفيات

.هشاممسجد:طفي

تحريف.وهو.رواتبوألزمه:طفي

.بفيليست

.(377و1/503)الدارس

القزويني.يعني

السنةالأحداثاخرفيذكرهمروقد،الصوابوهوبفيماوأثبتنا،عشرثامن:أوفي.عشرسابع:طفي

الماضية.

.غبريالالدينشمس:بفي

حلب.نيابةإلىنقلحيثقبجقعنعوضأ:وفيه(911/)الزاهرةالنجوم

.(1/377)والدارسبفيماوأثبتنا،المرحل:وطأفي

الوكيل.إلى:طفي

أشبه.وهو.الوكيلابنعلىأشياءيتضمنمحضربكتابةوهفوا:فيهوالذيبفيليست

الحنبلي.منهفوةهذهوكانت:طفي



هـ071سنةأحداث82

الحديثدارسوىمعهيبقولم،سالمللأمينالجوانيةوالشامية،الكرديلسليمانالعذراويةالمدرستان

الأشرفية.

الوزارةمتوليامصرمنالبصراويعثمانبنمحمدالنجموصلصفرمنالسابعالإثنينليلةوفي

سفونبدربونزلا،بالجامعالمنصبينفباشرا،سليمانالدينفخرلأخيهبالحسبةتوقيعومعه،بالشام

نظرواستمر،البريدبابعندالأعسردارإلىالوزيرانتقلثم،الهيجاءأبيابندرب:لهيقال!الذي

الدين.جلال!الشيخأخيالقلانسيبنأحمدالدينلعزالخزانة

ابنعنعوضابمصرالقضاةقضاء)1(الزرعيالدينجمال!القاضيباشرالأول!ربيعمستهلوفي

الاملي،الكريمإلىوأعيدت،الشيوخمشيخةالحجةذيفيذلكقبلمنهأخذقدوكان،جماعة

أيضا.الخطابةمنهوأخذت

فيفسار،المصريةالديارلقضاء)2(الحريريبنالدينشمسالقاضيبطلبالشامإلىالبريدوجاء

قضاءوولاهوعظمهأكرمهالسلطانعلىقدمفلما،لتوديعهجماعةمعهوخرجالأول!ربيعمنالعشرين

السروجيالدينشمسالقاضيذلكعنوعزل!،الحاكموجامع،والصالحيةالناصريةوتدريسالحنفية

.ماتثمأيامافمكث

.3(أميرألمعشرأربعةالقاهرةومن،أمراءسبعةدمشقمنمسكالشهرهذانصفوفي

استخلصتثم،فعاتبهإليهبنفسههوفحضرسلارالدينسيفالأميربطلبالسلطاناهتمالآخرربيعوفي

والأسلحةوالأملاك)4(والحيوانالأموال!منمعهفوجد،ذلكبعدقتلثم،شهرمذةفيوحواصلهأموالهمنه

فشيء،والفضةوالذهبالجواهروأما،كثيراشيئاوالرباعأيضاوالحمير()5(والجمال!أوالبغال!والمماليك

وأموال!المال!بيتمنكبيرةطائفةلنفسهاستأثر)6(قدأنهالأمروحاصل،كثرتهفييوصفولايحدلا

أعلم.واللهوالرعيةالدولةإلىمحبباكريماالعطاءكثيرذلكمعكانإنه:ويقال!،إليهتجريالمسلمين

الشهر،هذاعشرينرابعالأربعاءيومقتلأنإلىوتسعينثمانسنةمنبمصرالسلطنةنيابةباشروقد

الله.سامحه،)7(بالقرافةالخميسليلةبتربتهودفن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.هـ(734)سنةوفياتفيسيأتي.الزرعيسالمبنعمربنسليمان:هو

.هـ(728)سنةوفياتفيسيأتي.الأنصاريالوهابعبدبنعثمانبنمحمد:هو

.(913/)الزاهرةالنجومأيضا

قليل.بعدمفصلةذكرتالحيواناتلأن،الأشبهوهو،بفيليست

.بمنوأثبتناهاوطأمنسقطت

.استاق:بفي

ابنجامعمنبالقربمدرستهبجانبالجاوليسنجرالدينعلمتربةفيدفن:(91-918/)الزاهرةالنجومفي

.طولون
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بنالدينشمسعنعوضابالظاهرية)1(الحنفيالمعزابنالدينشمس!القاضيدرسالآخرربيعوفي

.والأعيانالقضاةوبقيةالحنفيةقضاةقاضيعليالصدرخالهعندهوحضر،الحريري

الشيخعلىحنولهوكان،أشغالهلبعضدمشققدمقدأسندمرالدينسيفالأميركانالشهرهذاوفي

حتىذلكيباشرفلم،العذراويةوتدريسالحديثداربنظرمرسومالهفاستنجز،الوكيلبنالدينصدر

شيءعندهوجدأنهوذكر،بالصالحيةدرباسابنبداركائنةيومينبعدلهوقعتأنهفاتفق،أسندمرسافر

السلطنةنائبذلكوبلغ،وغيرهمالحنابلةمعالصالحيةأهلمنجماعةعليهواجتمعالمنكراتمن

بدمشقوبقيالأشرفيةالحديثدارعنهفخرجت،الدينيةالمناصبعنبعزلهالجوابفورد،فيهفكاتب

لذلك.وظيفةبيدهوليس

تدريساولاهثم،الجامععلىشيئاأسندمرنائبهالهفقررحلبإلىسافررمضانآخرفيكانفلما

الدينسيفعنعوضاالآخرةجمادىفيحلبنيابةإلىانتقلقدأسندمرالأميروكان،إليهوأحسنهناك

تقيبنمحمدبنعليالأفضلبنإسماعيلالدينعمادالأميربعدهحماةمملكةوباشر،توفي،قبجق

.أيوببنشاهنشاهبنعمرالدين

.بهادرالحاجعنعوضاطرابلسنيابةإلىصرخدمنالأفرمآقوشالدينجمالوانتقل

الحديثدارمشيخةالزملكانيبنالدينكمالالشيخباشرشعبانعشرسادسالخميسيوموفي

ثم،حسنةدروساذلكمنفذكر،والفقهوالحديثالتفسيرفيوأخذ،)2(الوكيلابنعنعوضاالأشرفية

ثالثالأحديومفباشرها،الشريشيبنالدينكمالمنهانتزعهاحتىيوماعشرخمسةسوىبهايستمرلم

.رمضانشهر

الركنينإلىالمؤذنينسدةفأخرت،المقصورةبتوسعةالشامنائبقراسنقررسمشعبانوفي

دخولها.فيأذنثمأياماالجامعدخولمنالجنائزومنعت،النسرقبةتحتالمؤخرين

الدواوينشاددمشقإلى)4(الرومقلعةفينائباكانالذي)3(إياسالدينفخرقدمرمضانخامسوفي

.)5(المنصوريكتبغاالدينزينعنعوضا

عوضاالمصريةبالديارالشيوخمشيخةالقونويإسماعيلبنعليالدينعلاءالشيخباشرشوالوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.هـ(722)وفياتفيسيأتي،الأذرعيالحنفيالعزأبيالشيخبنمحمدبنمحمد:هو

.(1/13)لدارسا

.هـ(075)سنةوفياتفيسيأتي.بالزايإياز:لهويقال

.ياقوت.سميساطوبينبينها،البيرةمقابل،الفراتغربيحصينةقلعةهي

:بمنالزيادةهذه

فيالشاميالركبوخرج،الخليليبنالدينفخرعنعوضأ،الحاجببكتمرالدينسيفمصروزارةوولي

الزاهرةالنجومفيلماموافقوهذا.الدواوينشادكانالذيالمنصوريكتبغاالدينزينالأميروأميرهم،شوال

(/934).
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علىوخلع،وهمةتجريدلهوكان،توفيالذي)1(الامليالحسينبنالكريمعبدالدينكريمالشيخعن

.بها)2(السعداءسعيدوحضر،سنيةخلعةالقونوي

بالشامالوزراءخلعة)3(القلانسيالدينعزالصاحبعلىخلعالقعدةذيثالثالخميسيوموفي

.الوزارةعنوإعراضهعشرةإمرةإقطاعهبحكمالبصراويالنجمعنعوضا

الشاميةتدريسإلىالزملكانيبنالدينكمالالشيخعادالقعدةذيعشرسادسالأربعاءيوموفي

.()4البرانية

الجامععلىالنظرخلعةالسلعوس)5(بنالدينشمسالصاحبابنالدينتقيلبساليومهذاوفي

.الأموي

.مصر)6(إلىودخلالحجةذيعشرثانيفيحلبنائبأسندمرالدينسيفالأميرومسك

.بليالبعده)8(طوغانالدينسيف)7(البيرةنائبمسكوكذلك

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

السروجيالغنيعبدبنإبراهيمبنأحمد:العباسأبوالدينشمس)9(العلامةالإمامالقضاةقاضي

موتهقبلوعزل!مدةبمصرالحكموولي،شتىعلومفيبارعاكان،")01(الهداية"شارح،الحنفي

تقيالشيخعلىاعتراضاتوله،الشافعيبقربودفن،الاخرربيععشرثانيالخميسيومتوفي،بأيام

حجته.وأبطل،مجلداتفيالدينتقيالشيخعليهردوقد،)11(الكلامعلمفيتيميةبنالدين

الأيكي.:طفي(1)

.الشيوخمشيخة:يعني)2(

.هـ(972)سنةوفياتفيوسيأتيأسعدبنحمزة:هو)3(

.(1/282)الدارس(4)

.هـ(731)سنةوفياتفيوسيأتي،عثمانبنمحمدبنعمر:هو)5(

الرومي.وأيبكبينجارالأميرصحبةالسلطانإلىحملثم:(927/)الزاهرةالنجوموفي.الحجةذيثاني:طفي)6(

اللهأعادها-العزيزةفلسطينأرضمن،ونابلسالمقدسبينوهي،الفراتمنالقريبةتلكغيرهذه:"البيرة")7(

.ياقوت.امين-سالمةللمسلمين

.(934/)الزاهرةالنجوم.تحريفوهو.ضرغام:طفي)8(

.طفيليست)9(

وبدائعوالعشرينالثانيفيوفاته:وفيه(9212/)الزاهرةوالنجوم(29-119/)الكامنةالدررفيوترجمته

.(623/)الذهبوشذرات(1/943)الزهور

.(9132/)الزاهرةالنجوم.يكملهولم،الغاية:وسماهالهدايةشرح(01)

كثيرابنأسلوبمنهذافليسالنساخزياداتمنولعلها،بفيوليست"نفسهعلىفيهاأضحك":طفيهذابعد(11)

الله.رحمه
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.)1(تقدمكمامقتولاسلارتوفىوفيها

.الدقاقي)3(بابنالمعروفيوسفبنالعظيمعبدالوجيهبنبكرأبو:)2(الدينأمينالصاحب

بها.ماتطرابلسنائب:بهادر)4(والحاج

الآخرةجمادىثاني،بحماةبتربتهودفن،بهامات،حلبنائب:قبجق)5((الدينسيفوالأمير

جاءثم،لاجينمنخوفاالتترإلىقفزثم،)6(لاجينأيامفيدمشقنيابةوليوقد،شجاعاشهماوكان

بحلب،ماتأنإلىالأحوالبهتنقلتثم،قازانعامذكرناكماالمسلمينفرجيديهعلىوكان.التترمع

.)7(السنةاخرفيأيضاومات،أسندمربعدهوليهاثم

الشيوخشيخ:الاملي)9(الحسينبن()8(الكريمعبدالقاسمأبوأالدينكريمالشيخ

.)11(جماعةبابنالمشيخةعنمرةعزلوقد،بالأمراءصلةلهكان،بمصر )01(

كماالقونويالدينعلاءالشيخبعدهوتولاها،السعداءسعيدبخانقاهشوالسابعالسبتليلةتوفي

.تقدم

بمصر.الجاشنكيرنائب،المنصوريالبيرميسلأر:هو(1)

و23-917/)الزاهرةوالنجوم(182-2917/)الكامنةوالدرر(98-286/)الوفياتفواتفيوترجمته

.(438-1/435)الزهوروبدائع(172

توهم.وهو،الدولة:طفي(2)

الدقاقي.ابن:وفيه(474-1/464)الكامنةالدرر:فيوترجمته

وفيه:،الشريشيبنالدينكمالعنحديثهمعرضفيذكرهفقدالفواتفيكذلكوهو،بالراء،الرقاقي:طفي)3(

.(221-1/121)الفوات.بدمشقالنظارناظرالرقاقيابنوكان

وفرح:وفيه(9216/)الزاهرةوالنجوم،الحلبيالمنصوريبهادر:وفيه(1005/)الكامنةالدررفيترجمته)4(

المنصورية.أمراءأكبرلأنه،بموتهالناصر

(9/216)الزاهرةوالنجوم،الأولىجمادىفيوفاتهوفيه.(243-3241/)الكامنةالدررفيترجمته)5(

.(1/403)والدارس

.غازانعامكانهـ(996)سنةوفي،نفسهالعامفيوهرب.هـ(696)سنةفي)6(

سيذكر.كماهـ(171)سنةفيوفاته،أسندمر)7(

.طفيليست)8(

.ياقوتالسهلطبرستانمدنأكبرلاملنسبةوهي.الاملي:بوفيالأيكي:أوطفي()9

كريمالشيخ،حسنبنالكريمعبد":وفيه(1424/)الشافيوالدليل(2/793)الكامنةالدررفيترجمته)01(

."الآمليالدين

أعيد.ثم(2793/)الكامنةالدررفي(11)
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بارعا،فاضلاكان،الشافعيالنمراوي)2(:الجليلعبدبن)1(العزيزعبدالدينعزالكبيرالفقيه

بسببه.الدنيافيوارتفع،مصرنائبسلارصحبوقد

غيروله،()4(التنبيه)أشارحمحمدبنأحمدالديننجمالعلامةالإمامهو:)3(الرفعةابن

.()6(اللهرحمهمكثيرةعلومفيوإمامافاضلافقيهأوكان،ذلك)5(

وسبممئةلمحشوةإحرفىسنةخلتص5ث!

بمصرالوزير)8(غير،قبلهاالتيفيالمذكورونهم()7(والمباشرونوالسلطانوالخليفة)استهلت

.وزيرابكتمرالدينسيفووليعزلفإنه

.)9(القلانسيبنالدينبعزأيضاعزلالبصراويوالنجم

.(1،)1بذلكالسلطانعلىتيميةابنبإشارةأطرابلسنيابةإلى1(صرخد)0منالأفرمانتقلوقد

()12و
أسلافه.قاعدةعلىالدينعمادالمؤيدالملكحماةوملك

إلىوصلقدالناصريالدواداروأرغون،فيهانائبعنشاغرةوهيأسندمرحلبنائبماتوقد

العساكروغالب،)13(دمشقنيابةإلىكرايالدينسيفوإحضار،حلبإلىمنهاقراسنقرلتسفيردمشق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

ترجمته.مصادرفيماوأثبتنا.الجليلعبدالدينعزالفقيه:أوطفي

.(26-652/)الذهبوشذرات(2371/)الكامنةالدررفيوترجمته

.ياقوتالشذراتفيهكذا.مصرنواحيمنالغربيةأعمالمن(نمرى)إلىنسبة:"النمراوي"

.العباسبنإبراهيمبنحازمبنمرتفعبنعليبنأحمد:وفيه(1/284)الكامنةالدررفيترجمته

سنةوفاته:وفيه(1044/)والبدائع(9/213)الزاهرةوالنجوم(5/177)للسبكيالشافعيةوطبقات

.(622/)الذهبوشذرات.هـ(171)

الشافعي.فقهشرحفيالتنبيهشرحفيالنبيهكفاية:هو

أربعينالفقهفيالوسيطوشرحالوسيطشرحفيالطلب:أيضاالشذراتصاحبوكذلك،النجومصاحبوذكر

.مجلدأ

.بفيليست

ب.من

الخليلي.الدينفخر:هو

المظفر.بنأسعدبنحمزةوهو.طفيليست،بن

.أولاطفيليست،صرخدمن

.بفيليست

.بفيماوأثبتناالمؤيدالملكحماةونائب:طفي

.(927/)الزاهرةالنجوم
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جميعفيالمحرمثالثفيدمشقمنالمنصوريقراسنقرفخرج،البلادبأطرافمحدقةوالأعراببحلب

إلىالمرسوموجاء،بحلبلتقريرهأرغونمعهوسار،لتوديعهالجيشوخرج،وأتباعهوحاشيتهحواصله

عندهفحضر،نائبيأتيهأنإلىدمشقأمورفييتكلمأن)1(السنجريبهادرالدينسيفالأميرالقلعةنائب

،عديدةولاياتولىأنإلىالوزيرشوكةوقويت()2(شوكتهوقويت1،النيابةوباشروالموقعونالوزير

.يدهفيواستمر،)3(الأسرىنظرالدينعمادأخيهلابنمنها

الحاديالخميسيومفيعليهانائبادمشقإلىالمنصوريكرايالدينسيفالسلطنةنائبوقدم

.الشموعوأوقدوا،لتلقيهالناسوخرجالمحرممنوالعشرين

ولبس،الناسوانفرج،المحرمعشرينرابعالأحد)4(يوممكانهاإلىالخطابةمقصورةوأعيدت

معوركب،بالطرحةالوزراءقاعدةعلىصفرعشرثالثالخميسيومالإمرةخلعةالبصراويالنجم

.الطبلخاناتكبارإقطاعيضاهيبإقطاععشرةأميروهوالكبارالمقدمين

تزويربسببالشهودأمرلإنفاذبالجامعالأربعةالقضاةجلسالأولربيععشرسابعالأربعاءيوموفي

.حاليتغيرولم،شيءكبيرمنهيكنفلم،بذلكوأمرفغضبالسلطنةنائبعليهفاطلع،بعضهممنوقع

الدواويننظرعدنانالدينمحييبن)5(جعفرالدينأمينالأشرافنقيبالشريفولياليومهذاوفي

.الشيوخمشيخةإلى)6(الزكيبنالدينتقيوأعيد،الواسطيالدينشهابعنعوضا

والميعاد،الشافعيتدريس)7(النشائيالدينوضياء،بالقاهرةالناصريةتدريسجماعةابنوليوفيه

أيضا.الأحباسونظر،طولونابنبجامعالعام

ربيعفيالحاجببكتمرالدينسيفالأميرعنعوضاسعيدأبوالملكأمينبمصرالوزارةوولي

.8(الآخز

وكان،شهرينمدةعليهورسم،بدمشقالقلانسيبنالدينعزالوزيرعلىاحتيطالشهرهذاوفي

عنه.أفرجثم،عليهالحنقكثيرالسلطنةنائب

دارتدريسمع،الآخرربيععشرحاديفيمصربديارالحكمإلىجماعةبنالدينبدروأعيد

)2(

)3(

)4(

)7(

)8(

.هـ(733)سنةفيتوفيالشجريبهادر:وفيه.طمنوسقطت،القلعةنيابةولي(1/894)الكامنةالدررفي

.بفيليست

تصحيف.وهو.الأسرار:طفي

.طفيليست

.هـ(471)سنةتوفيوقد.(1175/)الكامنةالدررفيهووكذلك،الدينمحييبنمحمدبنجعفر:طفي

.هـ(747)سنةتوفي.الزكيبنمحمدبنيحيىبنالكريمعبد:هو

.بفيماثبتناوأ.النسائي:طوآفي

.(928/)الزاهرةالنجومفيالأولىجمادىعشرسابعفي
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.السلطانمنكثيرإقبال!له(1)وحصل،والناصريةوالصالحيةطولونابنوجامع،الكامليةالحديث

معيجلسأنلهورسم،الحاكمجامعوتدريسالعسكرقضاءعلىالزرعيالدينجمال!واستقر

.)2(السلطانعندالعدل!بداروالحنبليالحنفيبينالقضاة

بالحكمنفسهعلىصصرىابننائب)3(الدمشقيالديننجمالقاضيأشهدالأولىجمادىمستهلوفي

والثوجة)6(الرمثا)5(فيالمنصوريتركةمنالقلانسيابن)4(اشتراهالذيالملكفيالبيعببطلان

وادعىالسعادةدارإلىالقلانسيابنوأحضر،الحكامبقيةونفذه،المثلثمنبدونلكونهوالفضالية)7(

وبنقضالبيعهذابصحةالحنبليالدينتقيالقضاةقاضيحكمثم،بهاعليهورسم،ذلكبريععليه

الحنبلي.بهحكمماالحكامبقيةنفذثم،الدمشقيبهحكمما

علىوضربت،درهمخمسمئةفارسلكلفارسوخمسمئةألفدمشقأهلعلىقررالشهرهذاوفي

القضاةإلىفسعئالدينجلال!الخطيبإلىوسعي،عظيماتألماذلكمنالناسفتألم،والأوقافالأملاك

المصحفمعهموأخرجوابالاجتماعواحتفلوا)8(الشهرعشرثالثالإثنينيومبكرةالناسواجتمع

وشتم،عليهمتغيظكرايرآهمفلما،الموكبفيووقفوا،الخليفيةوالسناجقالنبويوالأثرالعثماني

وكفالة،بضمانأطلقهمثمعليهمورسم)11(التونسيالدينمجدوضرب،)01(والخطيب)9(القاضي

بذلكالناسففرح،وحبسفعزل!فجأةالأمرفجاءهأيامعشرةإلااللهيمهلهفلم،كثيراذلكمنالناسفتألم

فبعثبذلكالسلطانفأخبرالشامأهلعنالخبرذلكبلغهالدينتقيالشيخإن:ويقال!1شديدا123(،فرحا

.()13(مسكةشرفمسكهفورهمن

الخميسيومكانفلما،القصرفيفنزلالدوادارأرغونالدينسيفالأميرتقدمأنمسكهوصفة

العتبة،وقبلفلبسها،سنيةخلعةكرايالدينسيفالأميرعلىخلعالأولىجمادىمنوالعشرينالثالث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

تحريف.وهو.جعل:طفي

.(2016/)الكامنةالدرر

.هـ(726)سنةوفياتفىوسيأتي،معاليبنالمحسنعبدبنأحمد:هو

الدين.عزالرئيس:بفي

.الشامبلادمن،الأردنيةالسوريةالحدودعلى،معروفةبلدة

سورية.في،لقطناتابعةمزرعةوهي.بالصادبالصوجةاليوموتعرفالثوجة

.(2367/)الدارس.المرجأولفيمعروفةمزرعةوهي،بالصادالفصالية:طفي

الأشبه.وهوطوبفيماوأثبتنا.اختلفوا:أفي

.صصرىابن:يعني

القزويني.الدينجلال:يعني

.هـ(718)سنةوفياتفيوسيأتي،قبلمنذكر،قاسمبنمحمدبنبكرأبو:هو

.(2792/)الدارس

.بفيليست
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العادلي،غرلوصحبةالكركإلىالبريدعلىوحملالأمراءبحضرةفقيد،السماطومدالموكبوحضر

.(1)المجنونوبيبرس

،دارهإلىعادثمالظهرالجامعفيفصلى،السعادةدارمنالترسيممنالقلانسيبنالدينعزوخرج

عشرينمننحوافيهافجلسالأشرفيةالحديثدارإلىرجعثم،الناسلهودعا،الشموعلهأوقدتوقد

..الكركنائبالدينجمالالأميرقدمحتى،يوما

نائبومسك،الكركإلىوحملوقيدقطلوبكالدينسيفالأميرصفد)2(نائبمسكالشهرهذاوفي

.المنصوريالدواداربيبرس)3(الدينركنبالأميرعنهوعوضخازندارأميربكتمرالدينسيفالأميرمصر

وبكتمر،حلبنائبأسندمرالكركحبسفيفاجتمع،بالجاولي)4(عنهوعوض،غزةثائبومسك

.وبتخاص)6(غزةنائبد(وقلطتمز،صفدنائبوقطلوبك،دمشقنائبوكراي،مصرنائب

رابعالأربعاءيومفيإليهادمشقنيابةعلىالكركنائبكانالذيالمنصوريآقوشالدينجمالوقدم

وقد،النيابةفيلتقريرهالخطيري)7(صحبتهوفي،الشموعلهوأشعلتالناسوتلقاه،الآخرربيععشر

بنالدينعزوخرج،حسنةآثاربهاولهوسبعمئةتسعسنةإلىوستمئةتسعينسنةمنالكركباشر

النائب.لتلقيالقلانسي

بالإحسانالأمروفيه،والأعيانوالقضاةالنائببحضرةالسدةعلىالسلطانكتابالجمعةيوموقرئ

.الناسوفرحللسلطانالأدعيةفكثرت،كرايأيامعليهمفرضتقدكانتالتيالبواقيوإطلاقالرعيةإلى

وسار،العتبةفقبلصفد)8(بنيابةبهادرآصالدينسيفالأميرعلىخلععشرالتاسمعالإثنينيوموفي

.الثلاثاءيومإليها

عدنانابنللشريفمشاركا،بدمشقالدواويننظرخلعةالفوارسأبيبنالدينبدرالصدرلبسوفيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

الأولى.جمادىمنوالعشرينالثالثفيمسكهوكان.(1/044)الزهوروبدائع(3267/)الكامنةالدرر

.هـ(971)سنةوفياتفيسيأتيكمالكتبغادمشقنائبهو:وغرلو

بنوأمرالتيالبقرةبيعتبها:يقالبلبيسقربمصرجوففيقريةهي:صفتلأن.توهموهوصفت:طفي

.أثبتناهماوالأشبه.ياقوت.بذبحهاإسرائيل

حيث.المنصوريالدواداربيبرسبالكركعنهوعوضبكتمرالدينسيفالأمير:فيهاوهيمضطربةطفيالعبارة

.(1/044)الزهوروبدائع(903/)الزاهرةالنجوم:فيلماموافقأثبتناهوما.كاملسطرسقط

.هـ(574)سنةوفياتفيوسيأتي.الجاوليسنجرالدينعلم:هو

تحريف.وهو،بالزايقطلتمز:طفي

معتوفيوقد.أثبتناهلماموافق(925/)الزاهرةوالنجوم(1472/)الكامنةالدررفيوما.بنحاص:طفي

.هـ(171)سنةالسجنفيأسندمر

.الخطيريأيدمرالأمير:هو

.هـ(073)سنةوفياتفيوسيأتي.قطلوبكعنعوضا
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الوزارةعنأعفيوأنه،عليهكانماعلىالسلطانوكالةالقلانسيبنالدينعزتقليدقدمبيومينذلكوبعد

لذلك.لكراهته

.)1(عدنانبنالدينشمسعنعوضاالأوقافنظرالسلعوسابنباشررجبوفي

فتضاعفت،بنفسهالمحبوسينفأطلق،السجونأبوابإلىبنفسه)2(السلطنةنائبركبشعبانوفي

وغيرها.الأسواقفيالأدعيةله

كتابومعهعليهوخلعبالنائبفاجتمعمصرمنالقلانسيبنالدينعزالصاحبقدماليومهذاوفي

عليهثبتلماوالإنكار،الخاصونظر،الشلطانوكالةعلىواستمراره،وإكرامه،احترامهيتضمن

الخاصناظرالدينكريمذلكعلىلهالمساعدوكان،فيهوكلولابذلكيعلملمالسلطانوأن،بدمشق

.الذوادار)3(أرغونالدينسيفوالأمير،السلطاني

.ا)4(المالكيوردهمأيضاغيرهموامتنع،جهتهمناوالعقادالشهودصصرىابنمنعشعبانوفي

(بكتوت)الدينبدروالأمير،الحجابحجوبيةالمنصوريكتبغاالدينزينبتوليةالبريدجاءرمضانوفي

معا.عليهماوخلع،)6(طوغانعنعوضأالدواوينشدالقرماني

،البدريبلبانالدينسيفوتولاهامصرإلىالبريدعلىدمشققلعةنائبال!نجريبهادرركبوفيها

إليها.فسار،البيرةنيابةعلىالشهر)7(اخرفيال!نجريعادثم

ابنمنهمفقتل،ببغدادالمسلمينقصادمنجماعةعلىاحتيطقدبأنه)8(رمضاناخرفيالخبروجاء

سالما.وجاءعبيدةوتخلص،)9(البدريوابنالعقاب

.بهادراصأخوطيبغاالدينعلاءالأميرالحاجوأميرشوالفيالمحملوخرج

بركةإلىوصلأنبعدالحجازطريقمنرجعقراسنقرالأميربأنالخبرجاءالقعدةذي1(عاشر)0وفي

.طفيليست)1(

.الأفرمالدينجمال:بفي)2(

.(275/)الكامنةالدرر)3(

.بفىليست)4(

تصحيف.وهوملتوبات:طفي()5

.(2228/)الكامنةالدرر.العامهذامسكوممن،المنصوريطوغان:هو)6(

.النهار:طفي)7(

.طمنسقط)8(

.البدرابن:طفي)9(

فيكانحلبمنوخروجه،يقتضيهالزمنيالتسلسللأن،الضوابوهو،عاشر:بوفي،اخر:وطأفي)01(

مهنا.إلىمتجهاشؤالمنتصف
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منسارثم،خواصهمنجماعةومعهنفسهعلىخائفالهفاستجار،عيسىبنبمهنالحقوأنه،زيزاء
)1(

.والزردكاش)3(الأفرم)2(وصحبه،كلهذلكبعدالتترإلىهناك

إلىوتوجهوادمشقإلىآلافخمسةفيأرغونالدينسيفالأميروصلالقعدةذيمنالعشرينوفي

النواحي.وتلك،حمصناحية

ومعه،)4(وكالتهعلىمستمرامصرمنالشريشيبنالدينكمالالشيخوصلالحجةذيسابعوفي

.)5(عرفةيومفيعليهوخلع،الشاميالعسكربقضاءتوقيغ

وراءفتوجهواالمصريةالديارمنملي)6(الدينسيفعليهمالافثلاثةوصلتاليومهذاوفي

الشمالية.البلادإلىأصحابهم

،الشيوخبمشيخةتوقيغومعهالقاهرةمن)8(الكاشغريالدينشهاب)7((الشيخوصلالشهرآخروفي

عنها.الزكيابنوانفصل،والأعيانالقضاةبحضرةوباشرها،الخانقاهفيفنزل

شرفعنهاوعزل،بمصرالسركتابةالأثير)9(بنالدينتاجبنالدينعلاءالصدرباشروفيه

كتابةعلىالدينمحييواستمر،الدينمحييأخيهعنعوضا،بدمشقالسركتابةإلىاللهفضلبنالدين

أعلم.والله.أيضابمعلومهالدست

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

طرخانبنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبيالأطباءرئيسبنمحمد:الدينبدرالرئيسالشيخ

فيوبرعالحديثسمع،حورانسويداءمن،السويديمعاذ-سعدبنسلالة-من)01(الأنصاري

الطب.

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

عظيمة.بركةوفيها،أسواقبهالهمويقام،الحجاجيطؤها،البلقاءقرىمنوهي،والقصربالراءزيرا:طفي

.(931/)الزاهرةالنجومفيوكذلك،ياقوت

.قوشآالدينلجما:هو

.هـ(271)سنةأحداثفيوسيأتي.الزردكاشأزدمرالدينعزالأمير:هو

.المالبيتوكالةعلى:بفي

خلعته.فيالناسوهنأهبذلك:بفي

فيالقاهرةفيتوفيقلاوونبنمحمدالناصرخاصيةأعظموكان،منكليالدينسيف:ولعله،لمعرفتهأهتدلم

.(2474/)الشافيوالدليل(5136/)الكامنةالدرر.وسبعمئةثلاثينسنةحدود

.طفيليست

.هـ(671)سنةوفياتفيوسيأتي،تحريفوهو،الكاشنغري:طفي

.هـ(073)سنةوفياتفيوسيأتي.سعيدبنأحمدبنعلي:هو

.الكركفيالناصركانعندماالأثيرلابنوعدهاموعدةعن:(341/)الكامنةالدررفيحجرابنقال

.(2132/)والدارس(3492/)الكامنةالدررفيترجمته
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سنة.)2(سبعينعنفيهاقبةفيلهتربةفيودفن،الشبلية)1(بقربببستانهالأولربيعفيتوفي

مباركاصالحاكان،أميةبنيبجامعالحلبيهشيخ:الأربلي)3(عمربنبكرأبيبنشعبانالشيخ

بالجامععليهصلي،جداحافلةجنازتهوكانت،للفقراءالراحةوإيجادالعبادةكثيركان،كثيزخيزفيه

الحديثمنشيئاوروى،سنةوثمانونسبعوله،بالصوفيةودفنرجبعشرينتاسعالسبتيومظهربعد

الله.رحمهالأكابرحضرهامشيخةلهوخرجت

.،)4(شكارأميربكتوتالإسكندريةنائبتوفيواحل!بيوموقبلهأ

المصحفخادم،العثمانيالعزيزعبدبنمحمدبن:)6(إبراهيمبنيحى)5(الدينناصرالشيخ

لنائبوكان،بالصوفيةودفنرمضانسابعالجمعةبعدعليهوصلي،سنةثلاثينمننحواالعثماني

سنة.وستينخمسأوبلغ،افتقادمنهووصلهاعتقادفيهالأفرمالسلطنة

اللهعبدالشيخبنإبراهيمالقدوةالشيخابنمحمداللهعبدأبو:القدوةالجليلالصالحالشيخ

جنازتهوالصدوروالقضاةالأمراءوحضر،قاسيونبسفحرمضانمنالعشرينفيتوفي،)7(الأرموي

وجاهةلهوكانت،لهالصالحيةسوقيومئذوغلق،والدهعنددفنثم،)8(المظفريبالجامععليهوصلي

وسمع،جده)9(أخبارفي4أجزاوجمع،توددوفيهفضيلةعندهوكان،مقبولةوشفاعةالناسعند

الله.رحمهالسبعينوقاربالحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(2132/)الدارس.البرانيةالحساميةالشبليةالمدرسة:هي

.والدارسالدررفيكذلكوهو،الصوابأثبتناهوما،ستين:طفي

.(626/)الذهبوشذرات(2918/)الكامنةالدررفيترجمته

.بمنزيادةالحاصرتينبينما

وفيها:(9172/)الزاهرةوالنجوم(1/948)الكامنةالدررفيوترجمته

نظر.وفيه،رجبثامنفيعنهاعزلهبعدومات،الإسكندريةبثغرالسلطنةنائبثم،شكارأميرثمخازنداركان

وأعشرينتاسعفيماتترجمتهوسبقتبعدهماتالذيشعبانالشيخلأن،رجبعشرينثامنلعله:أقول

.فليحرر.فقطرجبتاسعفيشعبانالشيخوفاةتكون:أي،العكس

إبراهيم.بنيحيىبنمحمدالدينناصرالشيخ:بفي

له.ترجمةعلىأقعلم

.(2691/)والدارس(3283/)الكامنةالدررفيوترجمته.الأمويطفي

.(2435/)الدارس.الجبلبجامعكذلكويعرف.قاسيونسفحفيويقع،الحنابلةبجامعويعرف

تحريف.وهوجيدة:طفي

(2691/)الدارسهـ(631)سنةوالمتوفئ،الأرمويةالزاويةصاحب،الأموييونسبناللهعبد:هووجده

.(992ص)الأطلالومنادمة
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المعروفالزرعييوسفبنشريفبنمحمداللهعبدأبوالدينشرفالصدرهو:)1(الكاتبالوحيدابن

به،الناسوانتفع،زمانهفيالكتابةفيالغايةوبلغ،بالإنشاءمعرفةوله،بالقاهرةموقعاكان،الوحيدبابن

.)3(شعبانعشرسادسالثلاثاء)2(يومبمصرالمنصوريبالمارستانتوفي،شجاعامقدامافاضلاوكان

وهو،الطبلخاناتأمراءأحدالنسابي)5(بنحسنالدينعمادبنمحمد:)4(الدينناصرالأمير

.بلبانالدينسيفبعدذلكولي،البندقحاكم

.رمضانمنالآخرالعشر)6(فيتوفي

وكان،بمصرالوزارةوليوقد،الصغرىبالقرافةودفنالفطرعيديومتوفي:)7(الداريالتميمي

الطلبة.بعضعليهوسمعالحديثسمعوقد،معزولامات،كافياخبيرا

.أسندمر)8(الكبيرالأميربوفاةدمشقإلىالخبرجاءالقعدةذيوفي

5:)9(.
.الكركبقلعةالسجنديوبتحاص

سمع،بمصرالحاكمالحنبلي)01(الحارثيمسعودالدينسعد:الحافظالعلامةالإمامالقاضي

قطعةوشرح،والمتونوالأسانيدالصناعةهذهفيطولئيدلهوكانت،وصنفوخرجوجمع،الحديث

.()12أعلموالله،تعالىاللهرحمه،(1الانتقاد)1وأحسن،وأفادفأجاد"داودأبيسنن"من

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

وشذرات(9522/)الزاهرةوالنجوم(456-3/453)الكامنةوالدرر(3593/)الوفياتفواتفيترجمته

.(627/)الذهب

.طفيليست

ترجمته.ومصادربمنوالتصحيح،شوال:وطأفي

النسابي.وفيه.(3425/)الكامنةالدررفيترجمته

النسائي.:طفي

العشرين.:طفي

التميميالخليليالحسنبنالعزيزعبدالدينمجدالشيخبنعمرالدينفخرالوزيرالكبيرالصاحب:بفي

وشذرات(1281/)والدارس(9022/)الزاهرةوالنجوم(3175/)الكامنةالدررفيوترجمته،الداري

.(628/)الذهب

والنجومهـ(171)سنةأنهإلىالحاشيةفيوأشيرهـ(172)سنةوفاتهوفيها(1/387)الكامنةالدررفيترجمته

تصحيف.وهو،الكوفيأسندمر:وفيه.(1/53)والدارسالكرجيأسندمر:وفيها(953/)الزاهرة

.أفيلماموافقفيهاوما(942/)الزاهرةوالنجوم،بنخاص:وفيها(1/472)الكامنةالدررفيترجمته

(9122/)الزاهرةوالنجومبغدادقرىمنالحارثيةقريةإلىمنسوب:وفيه(4347/)الكامنةالدررفيترجمته

.(628/)الذهبوشذرات

تصحيف.وهو.الإسنادوحسن:طفي

:الزيادةهذهأفيورد
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-فصل-

بنالهاديعبدبنالحميدعبدبنالهاديعبدبنأحمدبنمحمداللهعبدأبوالدينشمسالعلامةالإمامالشيخقال

تيمية.بنالدينتقيالشيخترجمةفيجمعهالذيكتابهفيالمقدسيقدامةبنمحمدبنيوسف

الدين،شرفالشيخأخيإلىمصرأهلأعيانمنرجلجاءوسبعمئةعشرةإحدىسنةمنرجبشهرفيكانلما

اللهحسبنا:فقال.وضربوه،بهوتفردواالشيخعلىتعصبواقدبالجامعجماعةإن:فقالبالقاهرةمسكنهفيوهو

الوكيل.ونعم

مصر.وأتىفقام،عندهحاضراالشيخأصحاببعضوكان

الفخربمسجدفوجدتهفجئت،الشيخعنيسألونوفرسانارجالاوغيرها،الحسينيةأهلمنخلقافوجدت:يقول

بعضهم:لهفقال،إليهالمجيءفيالناسوتتابع،كثيرةجماعةعندهاجتمعوقد،البحرعلىالمماليككاتب

؟شيءلأي:فقال،لفعلواكلهامصريهدمواأنأمرتهملوالحسينيةمنخلقجاءقدسيدييا

لحقك.وقيامالكنصرة:قالوا

.يجوزلاماهذا:لهمفقال

بيوتهم.ونخربفنقتلهم،اذوكالذينهؤلاءبيوتلىإنذهبفنحن:قالوا

يحل.لاهذا:فقال

.آذاكمننؤذيأنبدولا،عليهنصبرلاشيءهذا!؟يحلمعكفعلوهالذيفهذا:قالوا

ذلك.علىمصممونوهم،ويسليهمينهاهمالشيخفجعل

لمفإنلكمكانوإن،منهحلفيفهمليالحقكانفإن،للهأو،إليكمأوإليالحقيكونأنإما:لهمفقال

نإيشاءممنيشاءوكيف،يشاءكماحقهيأخذفالله،دلهالحقكانوإن،شئتمماوافعلواتستفتونيفلامنيتسمعوا

.شاء

.!؟حلالهومعكفعلوهالذيفهذا:قالوا

فيه.مأجورينعليهمثابينيكونونقدمعيفعلوهالذيفهذا:قال

ووافقهم،بقولهموخذمنهفاسمع،فيهمأجورونإنهم:قلتإذاالحقعلىوهمالباطلعلىأنتفتكون:قالوا

قولهم.على

باجتهادهم،فعلوهالذيذلكففعلوا،مخطئينمجتهدينيكونونقدفإنهم،تزعمونماعلىالأمرما:لهمفقال

ثم،لا:فقال،القاهرةندخلحتىمعنااركب:لهقالوا،ذلكلهمقالفلما،اجتهادهأجرلهالمخطئوالمجتهد

قدأعداءكإن:لهفقيل،العصرلصلاةالجامعإلىقاصدافقام.قريبإنه:لهفقيل،العصروقتعنسأل

الجامعإلىالذهابإلافأبى،كانحيثفصل،حينئذمنكيتمكنونفإنهم،الجامعفييقتلوكأنعليكتواصوا

فيه.والصلاة

منلهفقال،بالناسالطريقفامتلأ،فأبوا،عنهردهمفأراد،عنهيرجعونلا،محبيهمنكثيرخلقوتبعهفخرج

أحديموتلئلاالناسعنكيخفحتىفيهواقعد،الطريقفيمسجدوإذا،المسجدهذاإلىادخل:منهقريباكان

العتيق،للجامعطالبامنهخرجالناسخففلما،معهوأناوقفبل،فيهيجلسولمالمسجدفدخل،الزحاممن

الذيفبهت،وقلبها،الرقعةفقبض،الحدادينحوانيتبعضمصطبةعلىبالشطرنجيلعبونبقومطريقهعلىفمر

ذلك.فعلهمنوالناسبهايلعب
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أمينوالوزير،بيبرسالدينركنمصرونائب،هماهماوالسلطانالخليفة:هوفيهوالذياستهلت

لموالقضاة،وزيربهوليس،الكركنائبآقوشالدينجمالالشامونائب،هموالقضاةالملك

الديننجمالصاحبأخوسليمانالدينفخرالبلدومحتسب،القزوينيالدينجلالوالخطيب،يتغيروا

القلانسي.بنالدينعزالخزانةوناظر،اللهفضلالدينشرفالسروكاتب،البصراوي

وساروا،الأفرمإلىمعهوأميرانالزردكاشأزدمرالدينعزالأميرتوجهالمحرمخامسوفي

ركعتين،فصلى،ويقتلونهمالجامعأبوابأصحابهوعلىعليهيغلقونالان:قيلدخلهفلماالجامعإلىمضىثم

الفتنةكانتالتيالمسألةفيتكلمثم،تعالىالرببحمدكلامهافتتحثم،فصلى،للعصرأذنمنهماسلمفلما

بقيامنالهظالمينالرجلهذافيغالطينكنالقدوالله:يقولونوهمخصومهأتباعفخرج،المغربأذانإلىبسببها

الإنكارإلىنبادركنابل،يسكتأنإلىنمهلهلمالحقبغيرتكلمولو،الحقهوهذايقولهالذيإنوالله،عليه

وعليه،وحلاوةالقلوبفيوقعألكلامهفإن،علينايخفلميظهرماخلافيبطنهذاكانولو،قتلهوإلى،عليه

بعضأ.بعضهميخاصمفريقينوصاروا،طلاوة

.عندهفبتنا،البحرعلىعمهابنبيتإلىمعهورحنا:قال

بمصر،الشيخحقفيأذىوقععشرةإحدىسنةرجبمنالأوسطالعشروفي:البرزاليالدينعلمالشيخوقال

وغيرهمالجندمنكثيرةجماعةوحضر،الأدبعليهفأساءخالمكانفيومبغضيهأعدائهبعضبهظفرأنهوذلك

كتبولكن،بالغةإهانةآذاهمنلأهانبذلكالسلطانعلمولو،ذلكإلىيجبفلم،لهالانتصارلأجلالشيخإلى

السلطانيعلملاأنوأمرهأدبإساءةمنهحصلبالبكرييعرفبمصرفقيهمنوقعذلكأنيذكرالمقاتلينإلى

واختفى.فهربطلبالبكريإنثم،بذلك

اشتكى،ولافيهتكلمماالشيخأنمع،الأمراءمنآخرينجماعةمعفيهفشفع،الكبارالأمراءبعضإلىمضىثم

عظيم.المؤذيلذلكلوقعشكوىمنهحصلولو

لنفسي.أنتصرلاأنا:الشيخقالبل

منهم:وساداتهمأصحابهمنجماعةدمشقعنالشيخغيبةفيتوفيوقد:قال

الواسطيالرحمنعبدبنإبراهيمبنأحمدالعباسأبوالدينعمادالمسلكالعارفالعابدالقدوةالإمامالشيخ

الحزامية.شيخبابنالمعروف

،الشأنكبيرورعأصالحأرجلأوكان،وسبعمئةعشرةإحدىسنةمنالآخرربيعشهرعشرسادسالسبتيومتوفي

منازل":شرحوقدوغيرهاالقلوبأعمالفيكثيرةتصانيفوله،والسلوكالعبادةعلىمتوفرا،اللهإلىمنقطعأ

رسالةوله،جمةوفوائدعلوماتتضمنأصحابهإلىوكتبرسائلوله،جيدأشرحامجلداتثلاثفي"السائرين

علومعلىالثناءوفيها،الشيخطريقةاتباععلىوالحث،الشيخبملازمةالوصاةفيهاالدينتقيالشيخأصحابإلى

غرباكثيرةبلاداوسافرت،وغيرهموالفقراءالفقهاءمنالطرائقجميعخالطقدأنه:فيهاوذكر،وأعمالهالشيخ

بنالدينتقيالعلامةالعالمالإمامالشيخوشيخناشيخكممثلالسماءأديمتحتأرفلم،وشامأومصرويمناوشرقا

وسبعمئةوعشرينثمانسنةفيذلكإلىانتهيناإذاالشيخوفاةعندتعالىاللهشاءإنالرسالةهذهوسأذكر،تيمية

تعالى.اللهرحمهالمؤلفيذكرهلمالفصلوهذا-
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كالمستجيرينوكانوا(التتر)1نحوسارواثمالسلطانوكاتبوا،مهناعندوهوبقراسنقرلحقواحتىبأجمعهم

.بالنارالرمضاءمن

بهم،يتعلقماوجميعوالزردكاشوقارسنقرالأفرمحواصلعلىبالاحتياطصفر)2(فيالبريدوجاء

البلادمنأرغونصحبةالعساكروعادت،فضل)3(أخوهالإمرةفيمكانهوجعل،مهناخبروقطع

.وحزنوغمهموأصحابهقراسنقرمنالناسعندحصلوقد،الشمالية

وحضر،ا)4(لتلقيهوالجيشالناسفخرجأبدمشقفاجتاز،حلبنيابةعلىمصرمنسوديوقدم

علىساعتهمنفركب،مصرإلىدمشقنائبالدينجمالبطلب()كالسلطانمرسوموقرممئى،السماط

.)6(قرالاجينلغيبةنيابتهفيوتكلممصرإلىالبريد

آخرفيفركب،مصرإلىالجيشناظرالسلاميةشيخبنموسىالدينقطباليومهذافيوطلب

ومصادرتهعزلهبحكمالمماليككاتبالكاتبالدينفخرعنعوضاالجيشنظربهافتولىإليهاالنهار

.الأولربيععاشرفيمنهالكثيرةأموالهوأخذ

بنعمرالعز)7(بنأحمدالدينتقيالقاضيبمصرللحنابلةالحكمباشرمنهعشرالحاديوفي

الحنابلة.قضاةأولالعماد)8(بنالدينشمسالشيخبنتابنوهو،المقدسيعوضبنعمربناللهعبد

التتر.إلىهربهبحكمالأفرمعنعوضاطرابلسنيابةعلئتمر)9(الدينسيفالأميروقدم

مناخرونوجماعةوطوغانالمجنونوبيبرسحمصنائبالعلائيبيبرسمسكالآخرربغوفي

بها.معتقلينالكركإلىوسيروا،(1واحد)0نهارفيستةالأمراء

.الدوادارأرغونبعدهوولي(،1)1المنصوريالدواداربيبرسالدينركنالأميرمصرنائبمسكوفيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

أيضا.بفيوهي.طفيليست

أيضأ.بعيدغيروهو.صفرمنبدلا.مصرمن:بفي

وابن231()3/الكامنةالدررفيماوأثبتنا،لجعلفاعلنائببالرفعمحمذ:بوفيبالنصبمحمدا:وطأفي

.فليحرر3(4)9/الزاهرةوالنجوم(943)5/خلدون

لتلقيه.القائدصحبةالجيشفركب:بفيوالذيبفيليست

.المنشور:طفي

الدررفيترجمتههـ()715سنةفيتوفيالمنصورياللهعبدبنقرالاجينالدينحسام:وهو.لاجين:طفي

.(545)2/الشافيوالدليل.المنصوريقراجين:وفيه332()3/الكامنة

المعز.:طفي

.(134)7/الزاهرةالنجومهـ()676سنةمات.إبراهيمالعمادبنمحمداللهعبدوأبوبكرأبوالدينشمس:هو

.951()1/الكامنةالدرر.هـ()743سنةماتالمنصوريالساقيتمر:هو

.34()9/الزاهرةالنجوم.التاجيوبيبرس،البردانيسنجر:ومنهم

.المشهورالتاريخصاحبهو
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بمصر،الحجابحاجبالكماليسنقرالدينوشمس،الكركنائبالدينجمالالشامنائبومسك

.هناكبرجفي،الكركبقلعةكلهموحبسوا،(1)آخرونأمراءوخمسة

الشريفودار،الفوارسأبيابندارمنهاكثيرةدورفيهاحترق)2(السلامةبابداخلحريقوقعوفيه

القباني.

)3(الشامعلىتنكزنيابة

الناصريالحسامياللهعبدبنتنكزالدينسيفالأميردخلالآخرربيعمنالعشرينالخميسيومفي

علىأرقطاي)5(الحاجمنهمالسلطانمماليكمنجماعةومعه)4(الكركنائبمسكبعددمشقعلىنائبا

مطز)6(قدومهعندووقع،السعادةبدارونزل،كثيرابهوفرحوالتلقيهالناسوخرج،العلائيبيبرسخبز

لهوأشعلتبالمقصورةالخطبةالجمعةيوموحضر،آبمنوالعشرينالرابعيوماليومذلكوكان،عظيم

يشاركهفلاالأوقافينظروأن،إليهالعسكرقضاءلإعادةصصرىلابنتوقيعوجاء،طريقهفيالشموع

الشافعية.قضاةمنتقدمهمنعادةعلىالشاميةالبلادفيالاستنابةفيأحد

بحكمالسلاميةشيخابنعنعوضاالجيشبنظرحميد)7(بنطالبأبيالدينلشمسمرسوموجاء

بمصر.إقامته

ابنبوظيفةحميدابنوجعلالجيشناظر)9(حشيشبناللههبة)8(الدينمعينالصدروصلأيامبعدثم

طرابلس.جيشنظرعلىالبدرابنوسافر،البدر

.(1،)0مصرنيابةأرغونوتولىأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.34()9/الزاهرةالنجوم.ومغلطاي،الأشرفيوألدكز،بينجار،الجاشنكيرلاجين:ومنهم

دمشق.فيالمعروف،السلامبابوهو.السلامية:طفي

.(1/144)والبدائع34()9/الزاهرةوالنجوم(1/552)الكامنةوالدرر(1/152)الوفياتفوات:فيالخبر

.اقوشالدينجمال:أي

الكامنةالدررهـ()075سنةتوفيأنإلىعديدةنياباتذلكبعدولي،بالحاجالمشهورالقفجيأرقطاي

)1/354(.

.فرحمصرمن:طفي

الكامنةالدررهـ()741سنةتوفي،الدينشمسحميدبنأحمدبنطالبأبيبنعباسبنطالبأبو:هو

)2/215(.

.(29)6/الشذراتفيوكذلك(4/304)الدررفيماوأثبتنا.الدينشمس:أفي

.بالخاءخشيش:طفي

.أرغونالدينسيفالأميربمباشرةالبريدوصلالأولىجمادىفي:فيهاوالذي،بفيليست
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مباشراأيضاالسلاميةشيخابنالدينقطباستمرارمعوظيفتهإلىالمماليككاتبالدينفخروعاد

معه.

كانالذيالمغربينهرة)2(ابنعلىالصالحينمنوجماعة)1(قوامبنمحمدالشيخقامالشهرهذاوفي

فأحضر،العلمأهلفييتكلموأنه1،بالمصحفاستهانتهيتضمنمحضراعليهوكتبوا،بالكلاسةيتكلم

وهو،وظاهرهباطنهالبلدفيبهوطيفعنيفابليغاتعزيراوعزر،)3(دمهوحقنفاستسلمالعدلدارإلى

معرفة،بغيرالعلمفييتكلممنجزاءهذا:عليهينادى،مضروبوظهرهمقلول!ووجههالرأسمكشوف

عليه.كانماإلىورجعشعبانفيالبريدعلىعادثم،القاهرةإلىفهربوأطلقحبسثم

.الناسوهناهدمشقإلىصفدنيابةمنبهادراصقدموفيه

يفضيذلكفإن،برشوةولابمالأحديولىلاأن)4(يتضمندمشقإلىالسلطانمنكتافيقدموفيه

عنهوبلغهالسدةعلىالزملكانيابنفقرأه،،)5(الأهلغيرولايةوإلى1،الولايةيستحقلامنولايةإلى

الله.رحمهتيميةبنالدينتقيالشيخذلكسببوكان،المؤذن)6(صبيحابن

إلىاللمجيءتحركواقدالتترأنبسبب)7(بدمشقخو!للناسحصلوشعبانرجبوفي

،الأبوابفيوازدحموا،البلدإلىمنهمكثيروتحول،وخافواذلكمنالناسفانزعج،،)8(الشام

بأنواشتهرجرىوكذلك،)9(الرحبةإلىوصلواقدبأنهمالأراجيفوكثرت،رمضانشهرفيوذلك

أعلم.فاللهوذويهقراسنقرباشارةذلك

بحكممنهيقتصحتىالقاتليتبعبل،عليهأحديجنيلاقتلمنأنالسلطانكتابجاءرمضانوفي

هو،تيميةابنوسببهاتنكز)01(السلطنةنائببحضرةالسدةعلىالزملكانيابنفقرأه،الشريفالشرع

.،)11(قبلهالأولوبالكتاببذلكأمر

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.هـ()718سنةوفياتفيسيأتي

.زهرةابن:طفي

.بفيليمست

.طفيليمست

.بفيليمست

.هـ()725سنةوفياتفيوسيأتي.توهموهو.حبيبابن:طفي

.(1/424)الزهوروبدائع34()9/الزاهرةوالنجوم(426)5/خلدونابن

.البلادقصديريدون:فيهاوالذي،بفيليمست

.ياقوت.منهايوممسيرةعلىوهيالآنخربتدمشققرىمنقرية:"الزحبة"

ابن.:طفي

.بفيليمست
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الدينبدرالأميرنائبهاوقاتلهم،يوماعشرينفحاصروهاالرحبةإلىالتتروصلرمضانأولوفي

خدمةإلىينزلوابأنالدولةرشيدفأشار،مثهاومنعهم،عظيماقتالاأيامخمسةالأزدكشي)1(موسى

خمسةلهوأدوا،إسحاقالديننجمالقاضيفنزل،العفومنهويطلبونهديةلهويهدواخربنداالسلطان

.بلادهإلىورجعذلكفقبل،سكرأباليجوعشرة،خيلرؤوس

رجوعتحققوالماإليهارجعواثم،أكثرهاوخربمنهاأخلواقدوحمصوحماةحلببلادوكانت

وخطب،القنوتالأئمةوتركتالبشائرودقتالنفوسوسكنتالأخباروطابت،الرحبةعنالتتر

وموتالأسعاروغلاءالعلفقلةالتتررجوعسببوكان.النعمةبهذهالناسوذكرالعيديومالخطيب

.وجوبان)3(الرشيدبالرجوعسلطانهمعلىوأشار،كثير)2(

وخرج،،)4(التترملاقاةلأجلمصرمنالسلطانخروجبسببأبدمشقالبشائردقتشوالثامنوفي

العساكروقدمت،البرواليكانالذي،الصغيرلاجينالدينحساموأميرهمشوالنصففيالركب

واحتفل،شوالعشرينثالثالثلاثاء)6(يومدمشقودخولهالسلطانقدوموكان،أرسالا)5(المصرية

وصلىالقصرإلى)8(ليلتينبعدانتقلثم،البشائر)7(ودقتالبلدوزينتالقلعةونزللدخولهالناس

أمينوزيرهوقدم،الإثنينيومالعدلدارفيوجلس،الخطيبعلىوخلعبالمقصورةبالجامعالجمعة

الشهر.عشرينالثلاثاءيومالملك

يومدمشقإلىتيميةبنأحمدالعباسأبوالدينتقيالعلامةالعالمالامامالشيخالسلطانصحبةوقدم

وخرج،أصحابهمنوجماعةأخواهومعه،سنينسبععنهاغيبتهوكانت،القعدةذيمستهلالأربعاء

أيضاالنساءمنخلقخرجحتىبهأواستبشروا،ورؤيتهوعافيتهبقدومهوسزوالتلقيهكثيرخلق

وأنأالغزاةعدمتحققفلما،الغزاةبنيةمعهفخرج،مصرمنمعهصحبهالسلطانكانوقد،،)9(لرؤيته

عجلونعلىسافرثم،أيامابهوأقامالقدسوزارغزةمنالجيشفارق،)01(بلادهمإلىرجعواالتتر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

الدرر.بدمشقهـ()715سنةمات،التترقتالفيالبيضاءاليدلهكانت:الأزدكشيبكرأبيبنموسى:هو

.384()4/الكامنة

.رمضانشهرفيالعفويطلبونمعهومنالقاضيونزولالتتارمن:بوفي.منهم:طفي

.خربنداأعوانمنهما

.الشامإلىالسلطانبخروجالخبرلمجيء:والذي،بفيليست

.شيءكلمنوالقطيعالجماعةوهو،رسلج:"الأرسال"

.طفيليست

وضربت.:طفي

ليلتئذ.:طفي

.بفيليست

.بفيليست
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إلىتوجهقدالسلطانفوجدفدخلها،القعدةذيمنيومأولفيدمشقووصل،وزرعالسوادوبلاد

إلىوصولهبعدالشيخإنثمأ،القعدةذيثانيالخميسيومخواصهمنأميراأربعينفيالشريفالحجاز

الكتب،وتصنيف،العلمونشر،العلومسائرفيالناسلاشتغالملازمايزللمبهاواستقرارهدمشق

أدىبمايفتيالأحكامبعضففي،الشرعيةالأحكامفيوالاجتهادالمطولةوالكتابةبالكلامالناسوإفتاء

مذاهبهم.فيالمشهوروبخلافبخلافهميفتيبعضهاوفي،الأربعةالمذاهبأئمةموافقةمناجتهادهإليه

الكتابمنذلكعلىواستدل،اجتهادهإليهأدىبمافيهاأفتىعديدةمجلداتكثيرةاختياراتوله

.(،)1والسلفالصحابةوأقوالوالسنة

بدمشق.أرغونوتركبالشاموالجيوشالعساكرفرقالحجإلىالسلطانسارفلما

ابنعنعوضا)2(المالبيتوكالةخلعةالزملكانيبنالدينكمالالشيخلبسالجمعةيوموفي

.الشباكبهاوحضر،الشريشي

وأهان،بالمقارعوضربوصادركثيرةأموالا()4الناسمنوطلب،البلدفي)3(السلطانوزيروتكلم

الدين.محيياللهفضلابنمنهمالزؤساءمنجماعة

الكرديداودالديننجمعنعوضا،بالقدسالصلاحيةلتدريسجهبل)5(بنالدينشهابعينوفيه

-.)6(

الأضحى.عيدبعدالقدسإلىجهبلابنفسافر،سنةثلاثيننحومنبهامدرساكانوقد،لو!ي

وكان،سنةوعشرونثلاثالملكفيلهوكان،خانطقطاي)7(المسمىالقفجاقملكماتوفيها

يعظم،والكواكبالأصنامعبادةفيالتتردينعلىشجاعاشهماوكان،سنةثلاثينمات)8(يومعمره

أحديجسرلاهائلاجيشهكان،الطوائفجميعمنأكثرالمسلمينويكرم،والأطباءوالحكماءالمجسمة

جيشهمنعشرةكلمنتجريدةمرةجردإنه:ويقال،وعددهموعددهموقوتهمجيشهلكثرةقتالهعلى

ألفا.وخمسينألفمائةالتجريدةفبلغتواحدا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.بفيليست

الملك.بيت:طفي

.هـ(174)سنةمات.الغنامبنالرياسةتاجبناللهعبدسعيدأبووهو.الملكأمين:يعني

.طفيليست

السنة.تلكمنالوفياتفيوسيأتيهـ()733سنةمات.إسماعيلبنيحىبنأحمد:هو

الله.رحمةإلى:بفي

تحريف.وهو،طغطاي:طفي

وشذرات،وسبعمئةعشرةستسنةتوفي:وفيه367()1/الشافيوالدليل266()2/الكامنةالدررفيترجمته

.31()6/الذهب

تسلطنأنه:الشافيالدليلفيوجاءسنةوعشرونثلاثالملكفيله:لقوله،توفموهو.وثلاثينثمانيا:طفي

سنين.سبعوعمره
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دينفأظهرمسلمأوكان،خانأزبكأخيهابن)1(بعدهمنالملكفيوقاممنهارمضانفيتوفي

ودلههناكالشرائعسائرعلىالمحمدية)2(الشريعةوعلتالكفرةأمراءمنخلقاوقتل،ببلادهالإسلام

والسنة.الإسلامعلىوالمنةالحمد

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

قراالمظفرالملكبنغازيالفتحأبوالديننجموهو:)3(ماردينصاحبالمنصورالملك

بنالمنىبنأغازيبنأرتقالدينناصرالمنصورالملكبنغازيالديننجمالسعيدالملكبنأرسلان

كاملمهيباحسناشيخاكان،سنينعدةمنماردينأصحاب.الأرتقيأرتقبن،عازيبنتمرتاش
)4(

فيها.فيركبلغوبيمسهأنمنخوفا.محفةخلفهيكونركبإذاسمينابديناالخلقة

فيومكث،السبعينفوقالعمرمنبلغوقد،القلعةتحتبمدرستهودفنالآخرربيعتاسعفيتوفي

أخوهملكثم،يوماعشرسبعةفمكثالعادلولدهالملكفيبعدهمنوقام،سنةعشرينمنقريباالملك

.()المنصوري

.ماتوفيها

.الكباردمشقأمراءمنكان:)6(الشيخيقطلوبكالدينسيفالأمير

بنعليبنهارونبنمحمدبنهارونبنمحمدبنعليالحسنأبوالديننور:)7(الصالحالشيخ

ومسندها.بالقاهرةالحديثقارى،الدمشقي)9(التغلبيحميد)8(

الإماملهخرجوقد،وخلقالشيرازيوابنالهمدانيوجعفرالثتي)11(وابن01(الزبيرابنعنروى

.خانأزبكأخوه:الشافيالدليلفي(1)

.واحدةفالشريعة،فاحشغلطوهو،الشرائع:طفي)2(

.31()6/الذهبوشذرات(422)9/الزاهرةوالنجوم2(61)3/الكامنةالدررفيترجمته)3(

.بفيليست)4(

صالح.أخوه22(4)9/الزاهرةوالنجومبفي)5(

.22(4)9/الزاهرةوالنجوم(452)3/الكامنةالدررفيترجمته)6(

التغلبي:وفيه31(-03)6/والشذرات.التغلبيأحمدابن:وفيه(122-121)3/الكامنةالدررفيترجمته)7(

التغلبي.:وفيه(1/244)الزهوروبدائع

أحمد.:والدرربفي)8(

الثعلبي.:طفي)9(

.الزبيدي:طفي(01)

الليثي.:طفي(11)
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وكانت،الاخرربيععشرتاسعالثلاثاءبكرةتوفيصالحارجلاوكان.مشيخةالسبكيالدينتقيالعلامة

حافلة.جنازته

المعظم.بنداودالناصرالملكبنغازيالدينشهاب:المظفر)1(الملكالكبيرالأمير

.بالقاهرةودفن،رجبعشرثانيبمصرتوفيمتواضعارجلاوكان،)2(الحديثسمع

الحنفي،الأذرعي)4(حازمبنداودبنإبراهيمبنمحمداللهعبدأبوالدينشمس:)3(القضاةقاضي

ثم،مدةالشبليةتدريسعلىواستمرعزلثمسنةبدمشقالحنفيةقضاءوولي،وأفتىدرسفاضلاكان

أعلم.فاللهرجبعشرينثانيالأربعاءيوموتوفي،أيامخمسةالسعداءبسعيدفأقام،مصرإلىسافر

وسبممئةلمحشرةث!اثسنةخلت5ث!

الدينسيفالأميرقدموقد،بعديقدملمالحجازفيوالسلطان،()5(همهموالحكامأاستهلت

النبوية،المدينةمنفارقهوأنه،السلطانبسلامةوأخبرالحجازمنالمحرممستهلالسبتيومقجليس)6(

بسلامته.فرحاالبشائرفدقت،البلادقاربقدوأنه

عشرحاديالثلاثاءيومكانفلما،الأحديومالمحرمثانيالكركإلىبدخولهفأخبرالبريدجاءثم

شفتهعلىالحجةهذهمنمرجعهرأيتهوقد،العادةعلىلتلقيهالناسخرجوقد،دمشقدخلالمحرم

،بالأموي)7(الخطابةبمقصورةالمحرمعشررابعالجمعةوصلىبالقصرفنزل،عليهاألصقهاقدورقة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.31()6/والشذرات(422)9/الزاهرةوالنجوم(512)3/الكامنةالدررفيترجمته

.الدرر.البكريوالصدر،مرداخطيبعنسمعه

كذلك.وفيه(223)9/الزاهرةوالنجومالأذرعيحازمابن:وفيه(278)3/الكامنةالدررفيترجمته

تصحيف.وهو،بالخاءخازم:طفي

فيه:والذي،بفيليست

بنمحمدالناصرالملكالبلادوسلطان،العباسياللهبأمرالحاكمابنالمؤمنينأميرباللهالمستكفيوالخليفة

جماعةبنالدينبدر:بمصروقضاته.أرغونالدينسيفالأميرالمصريةالديارونائب،قلاوونالمنصور

ووزير.الحنبليالدينوتقي،المالكيمخلوفبنالدينوزين،الحنفيالحريريالدينوشمس،الشافعي

وقاضي،صصرىبنالديننجمالشافعيةوقاضي،تنكزالدينسيف:وبالشام،بالشاموهوالملكأمينالمماليك

سليمانالدينتقيالحنابلةوقاضي،الزواويالدينجمالالمالكيةوقاضي،البصراويعليالدينصدرالحنفية

المدينةوواليالبرومتوليالبصراويسليمانالدينفخروالمحتسب،القزوينيالدينجلالدمشقوخطيبالحنفي

بنالدينكمالالشيخالمالبيتووكيلحشيشبنالدينمعينالجيوشوناظر،الرحبياقوشالدينجمال

.بمنالزيادةانتهت.الشريشي

سيأتي.كماهـ()731سنةتوفي،سلاحأميروهو.بالتاءتجليس:طفي

.طفيليست
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الدواويننظروولئ،المحرممنالنصفالسبتيومبالكرةالميدانفيولعب،تليهاالتيالجمعةوكذلك

إياسالدينلفخرالدواوينوشد،المحرم2(عشرسادسالأحديوم()1غبريالبنالدينشمسللصاحب

وخلع،)4(وزيرهوعلىعليهماوخلعالرحبةنيابةإلىالقرمانيوسافر،القرمانيعنعوضاالأعسري)3(

صصرىبنشرفووليالحجفيالسلطانمعوكان،المماليككاتبالفخروعلىصصرىابنعلى

نظرعليمبنالدينبهاءوباشر،)6(الجامعنظرالسلاميةشيخابنالدينفخروباشر)5(الديوانحجابة

.الأوقافشدوالمنكورسي،الأوقاف

وتقدمت،المحرممنوالعشرينالسابعالخميسبكرةالمصريةالديارإلىراجعاالسلطانوتوجه

.)7(ومعهيديهبينالجيوش

بنوموسى،الوكيلبنالدينصدرالشيخمهناإلىالرسليةفيالبريدعلىاجتازصفرأواخروفي

.)9(القاهرةإلىالوكيلوابنألطنبغاعادثم،تدمرفيبهفاجتمعواألطنبغا)8(الدينعلاءوالأمير،مهنا

،كثيرةبأموالوصودروا،معهالكبارمنوجماعةالملكأمينمسكالآخرةجمادى01(أواخروفي

الخزانة.واليكانالذيالتركمانيبنالدينبدرعوضهوأقيم

علىباثنينورمي،الكركإلىتحملوثلاثةدمشقلقلعةواحد،مجانيقأربعة(1)1كملترجبوفي

.(12والعامهلمتنكزالسلطنةنائبوحضرالميدانباب

نهرإلىالساجورنهرمنطولهوكان،بهاحلبنائبسوديعملهالذيالنهرحفرتكاملشعبانوفي

وعمل،)13(درهمألفثلثمئةعليهوغرم،ذراعينوعمقذراعينعرضفيذراعألفأربعينقويق

أحد.فيهيظلمولمبالعدل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

الوزير.القبطيصنيعةبناللهعبد:هو

عشر.السادسفالأحد،المحرممنالنصفالسبتلأن.توهموهو،عشرحادي:وطأفي

.هـ(75)5سنةوفياتفىسيأتي

الملك.أمينالوزير:بفي

أيضأ.عليهماوخلع:بفي

.سليمانالصدربدل:بفي

صفر.عشرثانيمصردخل:وفيه35()9/الزاهرةالنجوم

.هـ()742سنةوفياتفيسيأتي

.القاهرةإلىرجبفيعندهمنورجعمهناإلىالدينصدرعادثم:بفيوبعده

.جمادىوفي:طفي

عملت.:بفي

ذلك.علىللفرجة:بفي

.دينارلفأأربعمئةغرم:وفيه(1/917)الكامنةالدرر
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صاحبوحج،التتري()1بلبانالدينسيفوأميرهدمشقمنالركبخرجشوالثامنالسبتيوموفي

.)3(والعربانالروممنوخلقالسنةهذهفي23(حما

السلاميةشيخابنموسىالدينقطبالقاضيوصلالحجةذيمنوالعشرينالسادسالسبتيوموفي

رمضانفيمصرإلىالحشيشبنالدينمعينوراح،ذلكقبلكانكماالشاميةالجيوشنظرعلىمصرمن

بمقتضىالبشائر)4(وصلتبيومينالجيوشناظروصولوبعد،غبريالبنالدينشمسالصاحبصحبة

أشهر.أربعةذلك)6(فينظرهبعدالسلطانراهلما)5(الشاميةالإقطاعاتإزالة

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

محمدبنبكرأبيبنعثمانبنمحمدبن)8(عثمانعمروأبوالدينفخر:)7(المحدثالإمامالشيخ

يزيدونخلقوأجازه،الكثيرسمعوقد،الاخرربيع1(عشر)0حاديالأحديومبمكة)9(التوزريداودابن

الله.رحمهمرةثلاثينمنأكثر"البخاريصحيح"وقرأ،وغيرهاالكبارالكتبوقرأ،شيخألفعلى

استيفاءيباشركان،الرهاويإلياسبنعمربنأحمدالدينشهاب)11(العدلبنمحمدالدينعز

معتقلوهوهذاإلىأرسلبمصرمسكفلما،الملكأمينأخصاءمنوكان،ذلكوغيرالأوقاف

منعشرالتاسعالخميسليلةالعذراويةبالمدرسةفماتفمرض،البريدعلىليحضربالعذراوية)12(

سنة.وثلاثونخمسالعمرمنوله،الآخرةجمادى

ولدينبعدهمنوترك،الصغيرببابالغدمنودفن،والكندي،طبرزد)13(ابنمنسمعقدوكان

الدين.وعز،محمدأالدينجمالذكرين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

هـ()725سنةوتوفيهـ()713سنةالركبإمرةولي،المنصوريةأمراءمنوهو.تصحيفوهوبلباي:طفي

.(1/394)الكامنةالدرر

إسماعيل.الدينعمادالمؤيدالملك:هو

.الغرباء:طفي

المناشير.:بفي

.طفيليست

بنفسه.:بفي

.32()2/الذهبوشذرات(944)2/الكامنةالدررفيترجمته

.عفان:طفي

.ياقوت.بأفريقيةبلدتوزرإلىنسبةوالتوزري.التوزي:طفي

.طفيليست

.34(4)3/الكامنةالدررفيترجمته

.372(/1)الدارس،النصربابداخل،الغرباءبحارةمدرسة:"العذراوية"

.طفيليست
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الجزريالمشيعبنعمربنبكرأبوهو:المقصاتي)2(الدينشمس)1(المقرئالكبيرالشيخ

إلمائموله،الشواذمنوغيرها)3(السبعبالقراءاتالناسيقرئوكان،الخطيبنائببالمقصاتيالمعروف

.واجتهادورعوفيه،بالنحو

الرباطتجاهقاسيونبسفحالغدمنودفنالآخرةجمادىعشرينحاديالسبتليلةتوفي

الله.رحمهالثمانينجاوزوقد،)4(الناصري

وسبميئةعشرةأربمسنةكين5ث!

)7(الدينبدرفمكانه،الملكأمينالوزير)6(إلاقبلهاالتيفيا)5(همهمأوالحكاماستهلت

ني.لتركماا

أصحابه.وتلقاهالدواويننظرعلىمصرمنغبريالبنالدينشمسالصاحبعادالمحرمرابعوفي

والأمراءوالقضاةالسلطنةنائببحضرةالسدةعلىالسلطانكتابقرئالجمعةيومالمحرمعاشروفي

فتضاعفت،وسبعمئةعشرةثلاثسنةاخرإلىوستمئةوتسعينثمانسنةمنالبواقيبماطلاقيتضمن

ثم،المؤذنصبيحبن)9(الدينصدرومبلغهالقلانسيبن)8(الدينجمالالقارئوكان،للسلطانالأدعية

نصفسوىواحدكلمنتؤخذلاوأنالمسجونينعنالإفراجفيهاخرمرسومالأخرىالجمعةفيقرئ

عنهوبلغهالزملكانيابنقرأه،الفلاحينعنوغيرهالغصبفيالسخرإطلاقفيهآخرومرسوئم،درهم

النجيبي.مؤذنبنمحمدالدينأمين

فيهوشفعبقتلهوهم،البكريعليالديننورالفقيهيديهبينإلىالسلطاناستحضرالمحرموفي

تقيالشيخجهةمنطلبلماهربقدوكانأ،والعلمالفتوىفيالكلاممنومنعه،فنفاه،الأمراء

،الأمراءفيهشفعقتلهوأرادالانالسلطانبهظفرلماثم،أيضأفيهوشفع،واختفىفهربتيميةبنالدين

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(1/121)والدارس32()6/والشذرات،(1/534)الكامنةالدررفيترجمته

تحريف.وهو.المقصاي:طفي

سنة.خمسينمننحوا:بفي

.الشذرات.فيهمدةأمكانوقد

.المذكورونهموالقضاةوالنوابوالسلطانوالخليفة:وفيه،بفيليست

.عزلوقدبفي

بن.الديننور:بفي

الرحمن.عبدبنسالموهوالدينأمين(122)2/الكامنةالدرروفيالدينعماد:بفي

الدين.بدر:بفي
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هذاعلىلهالحاملوالجهلوالقتلالتكفيرعلىوتسزعهلاجترائهوذلك،والفتوىالكلاممنومنعهفنفاه

.(1،)وغيره

السلطاننائببحضرةالسدةعلىسلطانياكتاباالزملكانيابنقرأصفرمستهلالجمعةيوموفي

.للشلطانالناسفدعا،ذلكوغيرالشد)2(وضمانالقواسينضمانبإبطالالأمروفيه،والقاضي

فيالجلوسعنونهوهم،الشهودأمرفيللنظربالجامعالقضاةاجتمعالأولربيعأواخروفي

أداءعلىأجرةيأخذواولاالكتب)3(إثباتيتولوالاوأن،مركزينفيمنهمأحديكونلاوأن،المساجد

فلمثالثةوتواعدوالذلكثانيةمرةجلسواثم،المعيشةفييتناصفواوأنأحدايغتابوالاوأن،الشهادة

.مركزهمنأحديقطعولم،اجتماعهميتفق

،بصخان)4(بنالدينلبدرصصرىابندارفيمجلسعقدمنهوالعشرينالخامسالأربعاءيوموفي

فجلسلهفأذنالإقراءفيأيامبعداستأذنثم،بالكليةالإقراءبتركفالتزم،القراءاتمنشيءعليهوأنكر

.العادةعلىحلقةلهوصارتبالجامعوالعصرالظهربين

الدينعلاءمكانهوولي،بتربتهودفنسوديالدينسيفالأميرحلبنائبتوفيرجبمنتصفوفي

.)5(النيابةهذهقبل،بمصرالحاجبالصالحيألطنبغا

جعفرالدينأمينوالدهبعدالأشرافبنقابةعدنانبنالدينشرفالشريفعلىخلعشعبانتاسعوفي

.()6(الماضيالشهرفيتوفيأ

بتربتهكيلانصاحبرستمبنملكشاهبنذوباج)7(الدينشمسالملكدفنشوالخامسوفي

يوممنيتهأدركتهبقباقب)9(كانفلما،العامهذافيالحجقصدقدوكان،)8(قاسيونبسفحبهالمشهورة

وتممتلهاشتريت،التربةهذهفيودفنعليهوصلي،دمشقإلىفحملرمضانعشريسادسالسبت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

والقتل.التكفيرعلىوتسرعهلاجترائهوذلك:فيهوالذي.بفيليست

تحريف.وهو.النبيذوضمانالقواسيرضمان:طفي

.بفيماوأئبتنا.ثبات:وطأفي

.بضيان:طفي

.الوفياتفيذكرهوسيأتي،(922)9/الزاهرةوالنجوم(2917/)الكامنةالدرر

.كبيرارئيساكانوقدالماضيالشهرفيأبيهوفاةبحكمالحسينيعدنانبنمحمدبنجعفر:وفيه:بفيليست

مهملتين.وحاءبدالدوباخ:طفي

.335(-334)صالأطلالمنادمة.الجيلانيةالذوباجيةالتربة:هي

دمشق.يليمماحورانأولفيالمشهورةالقريةغباغب:أوطفي

.تدمر"ناحيةمنبقباقبمات":ففيه.33(ه)صالأطلالمنادمةومن245()2/الدارسعنأثبتناهماوالصواب

دمشق.جهةإلىالرحبةمنمنزلةفهيالدررفيأما،الجزيرةأرضمنالبشرخلفتغلبلبنيماءهو:ياقوتوفي

.أثبتناهمايؤيددمشقإلىفحمل:قولهأما،دمشقإلىبهورجعوا:لقالغباغبكانتولو:أقول
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خمسةكيلانمملكةفيلهوكان،المظفريالجامعشرقيالمكاريةعندمشهورم!وهيحسنةوجاءت

ذلك.ففعل،جماعةعنهيحجأنوأوصى،سنةوخمسينأربعاوعمر،سنةوعشرون

قاضيالدينمحييوقاضيه،الإبراهيميسنقرالدينشمس)1(وأميرهشوالثالثفيالركبوخرج

.(2)الزبداني

دمشق،حسبةمتولياالقاهرةمنالحدادبنالدينبدرالقاضيقدمالقعدةذيسابعالخميسيوموفي

للسلطانخيلاليشتريالبريةإلىسريعافسافرعزل،البصراويسليمانالدينفخرعنعوضاعليهفخلع

إلىوحمل،المذكورالشهرعشرسابعفيالبريةفيموتهفاتفق،المذكورا)3(المنصبعلىارشوةيقدمها

الشكل.حسنالأخلاقكريمحسناشاباوكان)4(القعدةذيمنعشرالثامنفيأجدادهعندبهافدفنبصرى

.البدري)6(بلبانالدينسيفمكانهوتولىوسجنالمنصوريطرنا)3(بلبانصفدنائبمسكأواخرهوفي

عوضا)7(البعلبكيمعبدبنمحمودبنعليالدينعلاءالأميرالبرولايةتولىالحجةذيسادسوفي

.البرطاسي)8(بنعيسىالدينشرفعن

.الأمراءعليهفسلمعنهأفرجوقدمصرمنصبح)9(بنالدينعلاءالأميروصلالأضحىعيديوموفي

(النسابي)01الدينبهاءالصاحبعلىوخلعبمصرالنظارنظرإلىالملكأمينأعيدالشهرهذاوفي

.(1الأقفهسي)1بنحسنالدينسعدعنعوضاالخزانةبنظر

العساكرمقدميكونوأنحلبإلىبالمسيرالشاميةللجيوشالسلطانبأمرالبريديةوردتوفيه

ط:سيف.)1(في

.هـ()725سنةوفياتفيسيأتي.عماربنمحمدبنالحسنهو)2(

.بفيليست)3(

عشرالسابعفييموتكيفإذ،الصوابلأنه،بفيماوأثبتنا.ثامنهالقعدةذي:أوفيالقعدةذيثامن:طفي)4(

الثامن.فيويدفنذكركما

وفياتفيوسيأتي)9/38(الزاهرةوالنجوم494(-294)1/الكامنةالدررفيماوأثبتنا.طوبايبلبان:طفي)5(

.هـ()734سنة

تحريف.وهوبلباي:طفي)6(

.هـ()723سنةوفياتفيسيأتي)7(

.(802)3/الكامنةالدرر.هـ(572)سنةمات،تحريفوهوالبركاسي:طفي)8(

هـ()714سنةعنهوأفرج،بالإسكندريةالأفرمكائنةفيالناصرسجنه،الدمشقيصبحبنحسنبنعلي:هو)9(

.38()3/الكامنةالدررهـ(472)سنةماتأنإلىبدمشقإمرتهعلىواستمر

فيه.الكلاموسبقالنسائي:طفي(01)

)2/17(الدررهـ()715سنةتوفي،بمصرالخزانةناظر،الدينسعد،الأقفهسيالرحمنعبدبنحسن:هو1()1

.ياقوت.أقفاصالعامةوتلفظهمصربصعيدبلد،أقفهس:إلىنسبةوالأقفهسي
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،()1بكريالأبوبكتمرالدينسيفالأميرعليهممقاتلآلافستةمصرمنوقدم،الشامنائبتنكزكلها

وغيرهم،سلاروابن،وشاطي)6(طبرس)5(وابن)4(وقلي،)3(الوزيريالدينوبدرلمحجليسو!يهم
-)2(

تنكز.الشامنائبيديبينالحلبيةالبلادإلىفتقدموا

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.و)7(.هص

غرم،()8(إليهانهبرإجراءفيالسببكاناالذيوهو،بتربتهوددنرجممادي:حلبلائبسودي

الله.رحمهالطريقةحميدالسيرةمشكوروكان،درهمألفثلثمئةعليه

توفي:شعبانوفي

الله.رحمهوقرابتهبأهلهبارأوكان9مزهربنيعموب:الدينشرفالصاحب

المعلم،بابنالمعروفالحنفي()11القرشيمحمدابن:إسماعيلالفداءأبو1()0الدينرشيدوالشيخ

وقد،الناسعنوانقطاعزهدوعنده،وفرائدوفوائدشتىعلومولديه،والمفتينالفقهاءأعلاممنكان

يقبل،فلمدمشققضاءعليهوعرض،بهافأقاممصرالىوسارلولدهتركهاثم،مدة.--)12(لادر لبلحط.س

العمر.منالسبعينجاوزوقد

تعالى.اللهرحمهبالقرافةودفنرجمماخامسالأربعاءيومسحرتوفي

توفي:شوالوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

.(1482/)الكامنةالدررمصرفيبالقلعةمسجونأهـ()728سنةمات

فيه.الكلامسبقوقد،تجليس:طفي

.هـ()716سنةوفياتفيسيأتي،الوزيريبنمحمد:هو

.سلاحأميرقليالدينسيف:وهوالزاهرةالنجومفيماوأثبتنا.كشلي:أوفيكتشلي:طفي

سنةماتالوزيريطبرسبنقلبوس:وفيه)3/255(الكامنةالدرربفيماوأثبتناطيبرس:طفي

هـ(،بدمشق.)735

.(4)9/الزاهرةالنجوم.دارالسلاحشاطيالدينسيفالأميرهو

.922()9/الزاهرةوالنجوم(917)2/الكامنةالدررفيترجمته

.نهراأجرى:وفيه.بفيليست

القاضي:وفيه)9/227(الزاهرةالنجوم،مزهربنمظفربنيعقوب:وفيه436()4/الكامنةالدررفيترجمته

ناظرها.وهوبحلبمزهربنأحمدالدينشرفبنمظفرالدينمجدبنيعقوبالدينشرف

.طفيليست

وكذلك)6/33(والشذرات482()1/والدارسعثمانبنإسماعيل:وفيه936()1/الكامنةالدررفيترجمته

فيهما.

:الدارسوفيالدقاقيكلرالأميرأنشأها-عنهاللهرضي-الدرداءأبيبدارأيضاوتعرف،الكنيسةبخربةتعرف

.(1)56الأطلالومنادمة(1481/)الدارس.ككز
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ذلكقبلوكان،بالعلبيينمصطبتهعلىيجلسكانالذيالموله:)1(التركمانيسليمانالشيخ

يأتيها،ولاالصلواتيصليولا،يتقيهاولاالنجاساتمنيتحاشىلاوكان،البريدباببطهارةمقيما

منناعقكلأتباعهمالذينالرعاعالهمجقاعدة،،)2(عقيدةفيهلهالهمجمنالناسبعضوكانا

الثلج.كثيريومفيالصغيرببابودفن،صالحرجلوأنه،يكاشفأنهويزعمون،والمجانينالمولهين

توفيت:عرفةيوموفي

البغداديةمحمدبنالفتحأبيبن)4(عباسبنتفاطمةزينبأم:)3(الناسكةالعابدةالصالحةالشيخة

المنكر،عنوتثهىبالمعروفتأمر،الفاضلاتالعالماتمنوكانت،كثيرخلقوشهدها،القاهرةبظاهر

،()5(وغيرهمالبدعأهلوأصولأحوالهموتنكر،والمردانأالنساءمؤاخاتهمفيالأحمديةعلىوتقوم

فاستفادتتيميةبنالدينتقيالشيخمجلستحضركانتوقد،الرجالعليهتقدرلاماذلكمنوتفعل

كانتأنهاعنهاويذكر،والعلمبالفضيلةويصفهاعليهايثنيالدينتقيالشيخسمعتوقد،وغيرهذلكمنه

وسرعةسؤالاتهاوحسنمسائلهاكثرةمنلهايستعدكانوأنه،أكثرهأو"المغني"منكثيراتستحضر

الدينجمالالشيخزوجة،صديقبنتعائشةأممنهن،القرآنكثيرانساءختمتالتيوهي،فهمها

آمين.وجنتهبرحمتهوأكرمهناللهرحمهن،زينبالرحيمأمةزوجتيابنتهاأقرأتالتيوهي،المزي

وسبممنةلمحشرةكمللعسنةخلت5ثي

.()6(قبلهاالتيفيالمذكورونهمالبلادفيوالحكامأاستهلت

ملطيه7لمحتح

وخرجت،ملطيةقاصدابالجيوشتنكزالدينسيفخرجالمحرممستهل)8(الإثنينيومفي

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

.33()6/الذهبشذراتفيترجمته

.بفيليست

.34()6/الذهبوشذرات226()3/الكامنةالدررفيترجمتها

.عياشبنتالكامنةالدررفي

.بفيليست

الملكأمينأعيدوقد،همهموالمباشرونوالقضاةوالنوابوالسلطانوالخليفةاستهلت:فيهوالذيبفيليست

ألطنبغا.الدينعلاءحلبونائب،الحدادبنالدينبدردمشقومحتسب،الخارجةالسنةأواخرفيالوزارةإلى

بلادمنبلدة،الصحابةبناءمنوجامعها،الإسكندربناءمن.)ملطية(الطاءوكسرالياءبثشديدتقولوالعامة:"ملطية"

.3(30ص431و)الخريطة227(ص181)الخريطةالإسلامتاريخوأطلس:ياقوت.الشامتتاخممذكورةمشهورةالروم

.(1/464)الزهوروبدائع(274)5/خلدونوابن(1/152)الكامنةوالدرر(1/252)الوفياتفوات
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معوخرج،مشهودايوماوكان،الحربوآلاتالعددمنعندهمماوأبرزوا،راياتهاعلىالأطلاب)1(

عشرالحاديفيحلبدخلواحتىفساروا،الشاميةقضاةوقاضيالعساكرقاضيلأنه،صصرىابنالجيش

فيمحاصرتهافيفشرعوا،ملطيةإلىالرومبلادإلىعشرالسادسفيوصلوا)2(ومنهاالشهر،من

متوليهانزلالجيشكثرةرأوافلما،أبوابهاوغلقتومنعتحصنتوقد،المحرممنوالعشرينالحادي

وأسروا،النصارىومنخلقاالأرمنمنفقتلوا،ودخلوهاالمسلمينفأمنوا،الأمانوطلبوا،وقاضيها

المسلمينمنكثيرأموالوأخذتكثيرا،شيئاوغنمواالمسلمينبعضإلىذلكوتعدى،كثيرةذرية

)4(،دابقمرجإلىتاب)3(عينإلىالمحرمعشرينرابعالأربعاءيوم،أيامثلاثةبعدعنهاورجعوا

".،ء)د(وس
البشائر.وددتدمسىورينت

.السلطانإلىمتوجهاملطيةنائبدخل)6(صفرأولوفي

أهلها.منالمسلمينمنخلقومعهالدينشمس!الشريفقاضيهاوصلالشهرنصفوفي

الشاميةالجيولشخدمتهوفيدمشقتنكزدخلالأولربيععشرسادسالجمعةنهاربكرةوفي

.القاهرةإلىترحلواثمقليلاالمصريونوأقام،العادةعلىعليهمللفرجةالناسوخرج،)7(والمصرية

وأساءفتعدىكرديارجلابهافاستناب،التترملكلهأطلقهاللجوبان)8(إقطاعاملطيةكانتوقد

وفعلواوأخذوهاإليهاساروافلما،رعيتهمنيكونواأنوأحبواالناصرالسلطانأهلهاوكاتب،وظلم

وغيرهم.الأرمنمنخلقاإليهاوردفعمرهاالجوبانذلكبعدجاءها،فيهافعلواما

،وغيرهما)9(شقيروأيدغديالحاجببكتمربمسكالخبرإليناوصلالشهرهذامنعشرالتاسعوفي

فمسكهم،الخبرفبلغهالسلطانعلىاتفقواأنهموذلك،الشهرهذامستهلالخميسيومذلكوكان

.كثيرةوحواصلوأخشالثوأمتعةكثيرةأمواللبكتمروظهر،وحواصلهمأموالهمعلىواحتيط

ئب.لكتاا:طلابلأا(1)

الجيش.توجهومنها:بفي)2(

.ياقوت.حلبأعمالمنالآنوهي،هـانطاكيةحلببينحصينةقلعةهي)3(

.ام516سنةوالمماليكسليمالسلطانبقيادةالأتراكبينالفاصلةالوقعةكانتوفيها،حلبشماليبلدة:هي)4(

.(641)رقموالخريطة935()ص"الإسلامتاريخأطلس"انظر

الأنسب.وهو.دمشقزينتملطيةبفتحالأخباروصلتولما:بفي()5

رحل.:طفي)6(

والمصريين.الشاميينمنالمنصورةالجيوش:بفي)7(

الدرر.بالبقيعودفنالمنورةالمدينةفيهـ()728سنةقتل،القانيةالمملكةنائب،الكبيرالنوينجوبان:هو)8(

.(542)1/الكامنة

سيأتي.كماالساقيتمروالأميرطفايالأمير:معهممسك)9(
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الدينسيفالأميرومعهسريعأ(عاد)1ثم،طرابلسناحيةإلىبدمشقفاجتازالقاهرةمنقجليسوقدم

و.و.)2(وير

الحوطة.تحتطرابلسلائبلمر

فيمكانهوجعل،القاهرةإلىالأولفحملالمنصوريبهادراصالدينسيفالأميربدمشقومسك

له.ودعواعليهالناسوحزن)4(الكركإلىالثانيوحمل،)3(كستايطرابلسنيابة

وناظرمحتسبادمشقمبشربنالدينعزقدمالآخرربيعمنوالعشرينالحاديالخميسيوموفي

.الأوقافنظرعن)5(الدينوبهاء،الحسبةعنالحدادابنوانصرفالأوقاف

الصغير،بابداخلالشنباشيمسجدقبالةحريقوقعالأولىجمادىعشرثالثالإثنينليلةوفي

وأمتعة.وأموالودوردكاكينفيهاحترق

بالمدرسةالدينشمسالشريفملطيةقاضيدرسالآخرةجمادىعشرسادسالأربعاءيوموفي

لهرجلوهو،الأعيانعندهوحضر،البصرويالحنفيالقضاةقاضيعنعوضا)7()6(البرانيةالخاتونية

سنة.عشرينمننحوابهاوخطيبابملطيةقاضيأكان،حسنوخلقفضيلة

.الأوقافناظرمبشرابنواستمرالحسبةإلىالحدادابنأعيدالآخرةجمادىرابعالخميسيوموفي

الدينصفيالشيخعنعوضأبالأتابكية)8(صصرىابندرسالاخرةجمادىتاسعالأربعاءيوموفي

.الهندي

بحكمأيضاالهنديعنعوضاالجوانيةالظاهريةدرسالزملكانيابنحضرالآخرالأربعاءيوموفي

ترجمته.ستأتيكماوفاته

.الإمرةإلىوأعيدالقاهرةسجنمنالكركنائباقوشالأميرأخرجرجبأواخروفي

،كثيرةبلداناوفتحوا،آمدبلادعلىفأغارواحلببلادمنآلافخمسةتوجهشعبانوفي

.بفيماوأثبتناقدم:أوطفي()1

تمير.:طفي)2(

.268()3/الدررهـ()716سنةماتالناصريكستاي)3(

.طفيليست)4(

فيوسيأتي،عليمةبابنالمعروفالحنفييحيىالدينجمالبنإبراهيمالدينبهاء:وهو.عليمةابن:بفي)5(

.هـ()716سنة،القادمةالسنةمنالاخرةجمادىأحداث

.205()1/الدارس.الشامبصنعاء،القنواتعلى،القبليالشرفعلىخاتونمسجدهي:البرانيةالخاتونية)6(

.(-167168)صالأطلالمنادمةفيفيهاجميلأطويلاكلاماوانظر.الثعالببتلفيههيالذيمكانهاويعرف

من.لهانتزعت:بفي)7(

.(1/131)الدارس.دمشقبصالحيةالأتابكية)8(
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.(1وكسور)رأسآلافأربعةالخمسسهمفبلغسبواماوخمسوا،سالمينوعادواوسبواوقتلوا

،التتر)2(ملكأبغابنتالخاتونزوجتهومعهبغدادإلىالمنصوريقراسنقروصلرمضانأواخروفي

رجلعليهووثب،لهيأذنفلمالمسلمينبلادأطرافعلىالغارةفيواستأذنهخربنداخدمتهفيوجاء

.الفداويوقتلعليهيقدرفلممصرصاحبجهةمنفداوي

بنمحمدالدينفخرالإمامالفقيه)3(الصغيرةبالعادليةدرسرمضانعشرسادسالأربعاءيوموفي

لهالزملكانيبنالدينكمالمدرسهانزولبمقتضى،قطلوبك)4(كاتببابنالمعروفالمصريعلي

أيضا.الزملكانيوابنوالخطيب،والأعيانالقضاةعندهوحضر،عنها

،التخاروسكنهاواللبادينالوراقينعندبالدهشةالمعروفةالقيساريةعمارةكملتالشهرهذاوفي

.()5(الدينشمسالصاحببمباشرةوذلك1،الجامعأوقافبذلكفتميزت

المحرماتواستحلالالواجباتتركمنبالعظائمعليهشهدالزويني)6(أحمدقتلشوالثامنوفي

قتل.ثمفاعتقل،أسلموإندمهبإراقةالمالكيئفحكم،والسنةبالكتابوتنقيصهواستهانته

ملطية.قاضيوقاضيهطقتمرالدينسيفوأميرهالشاميالركبخروجكاناليومهذاوفي

الدينفخروصهرهتنكزالأمراءملككاتبالدينومحييوماردينوحلبحماةقاضيفيهوحج

الفاضلي.الدينوتقي.المصري

.()7(لهالبلادفزينتذكزولدللسلطانولدالحجةذيثامنوفيأ

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الفتحأبيبنمحمدالفضلأبيبن)8(الدينعمادالعدلبنمحمد:اللهعبدأبوالدينشرف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

ذكرهاوقد.حلبأعمالمنعرقةأنهاوالاعتقاد،عرقيةإلىتوجهواإنهم:وقال.427()5/خلدونابنذكره

.ياقوت

.التتريفطلوشاه:247()3/الكامنةالدررفيوالذي33()1/الشافيالدليل.هـ(068)سنةماتهولاكوبنأبغاهو

القلعة.بابشرقيالفرجبابداخلوهي:الصفرى936(/1)الدارسوفي

الدارسهـ()751سنةمات.قطلوبككاتبابنالمصريبالفخرالمعروف،المصريإبراهيمبنعليبنمحمد

/1()245.

أنسب.وهو.ومباشرتهالدينشمسالصاحببإشارةوذلك:وفيهبفيليست

أحمد:وهو.35()6/الذهبوشذرات(13)2/الدارسفيماوأثبتنا.الذوسي:(أ)وفيالروسي:طفي

الإقباعي.الزويني

.طفيليست

.بأوأفيمحمدوليس.الفضلأبيبنالدينمحمود:طفي
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المغربصلاةعقيبوماتحالهتغيرتبالدير)1(منزلهإلىصارفلما،بالجوزيةوحكمهالبلدمنمرجعه

غفيروجمكثيرخلقجنازتهوحضر،جده)2(بتربةالغدمنودفن،القعدةذيعشريحاديالإثنينليلة

الله.رحمه

توفي،سنتانوعمرهأبوهمات،)4(طائفتهفيمقدماكان:)3(الحريريعليالشيخبنعليالشيخ

الأولى.جمادىفيبسر)5(قريةفي

)6(الكحالالطبيبيحيىبنإسحاقالمهذببنالسيدعبدالدينبهاء:البارعالفاضلالحكيم

قومهمنكثيرخلقيديهعلىوأسلم،بصيرةعلىأسلملأنهجميعهالقرانقرأثم،بالإسلامالمتشرف

تعالى.اللهفهداه،اليهودديانذلكقبلوكان،وعليهمنفسهعلىمباركاوكان،وغيرهم

شيخيديعلىأسلما،قاسيونبسفحيومهمنودفنالآخرةجمادىسادسالأحديوموتوفي

مواضعهعنالكلممنوحرفوهكتابهممنبدلوهوماعليههمومادينهمبطلانلهبينلماتيميةابنالإسلام

.ا)7(اللهرحمه

وسبممئة4لمحشرستسنةخلت5ث!

أواخر)9(فيتوفيفإنهبدمشقالحنبليغيرا)8(قبلهاالتيفيالمذكورونهمالبلادوحكامأاستهلت

الماضية.السنة

الجيشوعرض،الأجنادإزالةبمقتضىبمصرالسلطانية)01(المثالاتتفرقةتكملتالمحرموفي

والشامية.القبليةالبلادبسائرالمكسالسلطانوأبطل،السلطانعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(151)2/الدارس.المقدسيقدامةبنأحمدعمرأبوبناهادارهيالمباركوالدير،الحنابلةبديرأيضأيسمى

.قاسيونسفحفيعمرأبيتربة

.(232)9/:الزاهرةوالنجوم،تحريفوهو:الجريري:وفيه87()3/الكامنةالدرر:فيترجمته

يرئة.الحرالفقراء

تسميهاالتيزرهجانبإلىالمسلكصعب،اللجا:لهيقالبموضعحورانأعمالمنقريةوهي.نسر:طفي

.زرعالعامة

.هـ(107)سنةأسلموفيه.367(-366)2/الكامنةالدررفيترجمته

.بفيليست

ونوابه،قلاوونالمنصوربنالناصرالملكوسلطان،باللهالمستكفيالوقتوخليفة:فيهوالذي،بفيليست

.المذكورونوالشامبمصروقضاته

.طفيليست

.(15)9/الزاهرةالنجوم.جنديكلاستحقاقفيهاالجيشديوانمنتصدررسميةوثيقةهي:"المثالات"
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بدارفحضروادمشقإلىوترافعوا،العقائدبسبب)1(ببعلبكوالشافعيةالحنابلةبينفتنةوقعتوفيه

علىتشويشولامحاققةغيرمنخيرعلىالحال!وانفصل،بينهمفأصلحتنكزالسلطنةنائبعندالسعادة

.المحرمعشرسادسالثلاثاءيوموذلك،الفريقينمنأحد

بنمحمداللهعبدأبيالدينشمسالقضاةقاضيتقليدقرئصفرعشرسادسالأحديوموفي

بحكمسليمانالدينتقيعنعوضأبأوقافهموالنظرالحنابلةبقضاء،()الحنبليمزروعبنمالكبنمسلم

والصاحبالقضاةبحضورالأمويبالجامعوقرئ،الحجةذيسادسمنالتقليدوتاريخ،اللهرحمهوفاته

نزل!ثم،الصالحيةإلىوراحالنائبعلىفسلم،السعادةدارإلىالخلعةوعليهمعهمشواثم،والأعيان

بنالدينشرفالشيخ)3(أيامبعدواستناب،تقدمهمنعادةعلىبهافحكمالجوزيةإلىالغدمن

.)4(الحافظ

توقيعومعهالبريدعلىمصرمنالشريشيبنالدينكمال!الشيخوصلصفرسابعالإثنينيوموفي

عليه.والخلعةالنائبعلىوسلمعليهفخلع،إليهالوكالةبعود

ثم،ألفابخمسينوصودربالعذراويةواعتقلالقلانسيبنالدينعزالوزيرمسكالشهرهذاوفي

.)5(الخاصنظرديوانمنوانفصلمنهأخذكانمالهأطلق

مهنابنموسىأخيهولابنلهوأجري،)7(عيسىبنفضلالأمير)6(مصرمنوصلالاخرربيعوفي

.خزبندابملكهم)9(واجتماعهالتتربلادإلىمهنادخول!بسببوذلك،)8(جيدةإقطاعات

بالسميساطيةالشيوخمشيخةصصرىابنباشرالأولىجمادى)01(عشريسادسالإثنينيوموفي

عنعوضااليومهذافيالأعيانعندهوحضرفحضرها،السلطنةنائبمنلهوطلبهمالصوفيةبسؤال!

بنالكريمعبدبنالرحيمعبدبناللهعبدبنالرحمنعبدبنمحمدالقاسمأبيالدينشهابالشريف

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

ليست

سيأتي

فيب

هو:ا

الدررا

ليست

فيب

فيط

فيط

فيط

ط.في

.هـ()726سنةوفياتفي

.يسيرةأيام:

.هـ()732سنةوفياتفيوسيأتي،موسىأبيالحافظبنحسنالدينشرفبناللهعبدالدينشرفلقاضي

.75()2/لكامنة

.طفي

مهنا.أخيهعنعوضاالعرببإمرةتقليدومعه:

تحريف.وهو،صيدا:

اجتماعهم.:

عشرين.سادسأيضا(2571/)الدارسوفي.عشرسادس:
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عنتوفيالكاشغري)1(وهو،الصادقجعفربنموسىبنيحيىبنالحسينبنالحسنبنعليبنمحمد

بالصوفية.ودفنسنةوستينثلاث

هو)2(عليمةبابنالمعروفالحنفييحىالدينجمالبنإبراهيمالدينبهاءباشرالآخرةجمادىوفي

الحاسبالخطيريالقادرعبدبنمحمدالدينشمسعنعوضاالدواويننظربالشامالنائبديوانناظر

ونظر،الجامعونظر،الخزانةنظرمثل،الكبارالجهاتمنعدةمباشراكانوقد،توفي)3(الكاتب

وصارت،كانمنالسلطنةنائبديوانبأيدييومئذمنالمارستاننظرواستمر،ذلكوغيرالمارستان

.مستمرةعادة

الأميرعنعوضاطرابلسنيابةإلىقراطاي)5(الدينشهابالأميرحمص)4(نائبنقلرجبوفي

الكركنيابةوتولى،حمصنيابةإرقطايالدينسيفالأميروولي،وفاتهبحكمالتركستايالدينسيف

.بيبغا)6(الدينسيفعنعوضأالناصريطقطايالدينسيف

الدينبهاءعنعوضاالدمشقيالديننجم)7(القاضيبالنجيبيةدرسرجبعاشرالأربعاءيوموفي

العديم،بنالدينكمالالصاحبسبط،الحلبيالعجميظافر)9(بنأحمد)8(الدينجمالبنيوسف

.(1)0العديمبتربةووالدهخالهعندودفنتوفي

قضاةقاضيأخو)11(الحرانييحيىالدينعزبنالدينشمسالقاضيوصلشعبانأواخروفي

عزالصاحبعنعوضأبهاالأوقافنظرمتوليادمشقإلى،)12(الغنيعبدالدينشرفبمصرالحنابلة

الدواويننظرباشروقد،بدمشقرجبمستهلفيتوفي،مبشر)13(بنأحمدبنمحمدبنأحمدالدين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

)11(

)12(

)13(

الكاشنغر.:طفي

فيه.الكلاموسبقعلية:طفي

تحريف.وهو،بالسينالكاسب:طفي

صاحب.:طفي

.هـ()734سنةوفياتفيوسيأتي.قرطاي:طفي

تحريف.وهو.تيبغا:طفي

.هـ()726سنةوفياتفىيأتىوسوف(1/471)الدارسفيماوأثبتنا.الدينشمس:أوطفي

العجمى.ظافربنالعزيزعبدبنأحمد(464)4/الكامنةالدررفي

.الظاهري:طفي

.(2582/)و(1/471)الدارس.القبلىالشرفعلىالزيتونغربيالحريريزاويةعندالعديميةالتربة:هي

.بفيكما.الحرانينصربناللهعبدبنبكرأبيبنمحمدبنيحيىبنمحمد:هو

.هـ()975سنةوفياتفيمضى

ميسر.:287()1/الكامنةالدرربفي
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الأوقافنظرسوىوقتآخرفيمعهبقييكنولم،ذلكوغيروبالإسكندرية،والحسبة،وبمصربها

.بقاسيونودفنالثمانينقاربوقد(مات)1،بدمشق

عندالساكنالناصريالسلحدارأرغونالدينسيفوأميرهمالشاميالركبخرجسوالتاسعوفي
ء)2(

القدسزاروقد،جماعةابنالقضاةوقاضيالدوادارالدينسيفمصرمنوحبئ،بدمشقالطرازدار

شأنه.وعظمرأسقدوكان،اللهعبدالدينجمالالخطيبولدهوفاةبعدالسنةهذهفيالشريف

يوما.عشرينفغابالقدسزيارةإلىتنكزالدينسيفالأميرسارالقعدةذيوفي

فأطلقالسجنفيمعتقلاكانوقدمصرمندمشقإلىالحاجببكتمرالدينسيفالأميروصلوفيه

بدمشق.أشغالهقضىبعدماإليهافسار،صفدنيابةووليوأكرم

صفدقضاءولايةوأعيدت،طرابلسقضاءإلىصفدقضاءمنالقزوينيالدينحسامالقاضيونقل

قبلطرابلسقضاءمتولياوكان،النهاوندي)3(الدينشرفصصرىابنفيهافولى،دمشققاضيإلى

بالقلعةالخزانةمتوليا،بالزرعيالمعروفمختازالدينظهيرالطواشيالحاجببكتمرمعووصل،ذلك

توفي.)4(البلبيسيمختارالدينظهيرالطواشيعنعوضا

بنأبغابنأرغونبنمحمد)د(خربنداالتترملكبموتالأخباروصلتالقعدةذاأعنيالشهرهذاوفي

بكر.وديارالأرمينيةوالبلادوأذربيجانوالرومالعجموعراقوخراسانالعراقملكهولاكوقان

السلطانية:لهايقالالتي،أنشأهاالتيبالمدينةبتربتهودفنرمضانمنوالعشرينالسابعفيتوفي

فيالرفضوأظهر،والعمائرواللعبللهوومحبابالكرمموصوفاوكان،العمرمنالثلاثينجاوزوقد

جمالالشيخعندهوحظيبلادهفيشعائرهأقام،الرفضإلىتحولثمالسنةعلىسنةأقام،)6(بلاده

المذهبهذاعلىيزلولم،بلادعدةوأقطعه،الطوسيالديننصيرتلميذ،)7(الحليمطهربنالدين

السنة.هذهفيماتأنإلىالفاسد

.والبلادالعبادمنهاللهفأراح،عظامومصائبكبارفتنأيامهفيجرتوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.طفيليست

آخر.:طفي

.الهاوندي:طفي

.34(44/)الكامنةالدررفيماوأثبتنا.البلستيني:أوطفي

الزاهرةوالنجوم(2175/و1284/)الشافيوالدليل(1105/)الكامنةوالدرر88()صللذهبيالذيلفيترجمته

.238()9/و2(12)8/

.طفيليست

.هـ()726سنةوفياتفيسيأتي



118
هـ716سنةوفيات

الأميرلهوالممالكالجيوشومدبر،سنةعشرةإحدىولهبوسعيد)1(ولدهبعدهالملكفيوقام

اتهمهمممنالأعيانوقتلبالمصادرةدولتهأهلوأخذ،التبريزيشاهعليالوزارةفيواستمر،جوبان

بإقامةفأمر،السنهوإقامةالعدلإلىعدلثمدولتهأولفيبهالناسمنكثير)2(وتعب،مسموماأبيهبقتل

بذلكوسكنتبذلكالناسففرح،عنهماللهرضيعليثمعثمانثمأولا،الشيخينعنبالترضيالخطبة

ذلك.وغيروساوةوإربلوبغدادوأصبهانوبهراةالبلادتلكأهلبينكانالذيوالقتالوالشرورالفتن

أهلعلىلينصرهخربنداالتترملكقصدقد،الحسنينميأبيبنخميصةالأميرمكةصاحبوكان

بالكلية،ذلكبطلخربنداماتفلما،خراسانمنكثيفاجيشامعهوجهزواهناكالزوافضفساعده،مكة

جمعوقد،الذلقنديلهيقالالتترمنالزوافضكبارمنأميرصحبتهوفي،خاسئاخائباخميصةوعاد

وقد،مهناأخوعيسىبنمحمدالأميربهمافوقع،الحجازبلادفيالرفضبهاليقيمكثيرةأموالالخميصة

معهماكانماونهب،معهماكانومنفكسرهما)4(العربمنجماعةومعهأيضاالتتربلادفيمهنا)3(كان

.الرجال()5وتفرق،لأموالامن

ذنبهذلكوغسل،دولتهوأهلالناصرالملكعنهفرضي،الإسلاميةالدولةإلىذلكأخباروبلغت

إلىوصلفلما،الشامنائبفأكرمه،مطيعاسامعافحضرحضرتهإلىالسلطانبهفاستدعى،عنده

السلطانإليهأرسلأوكذلك،تيميةبنالدينتقيالشيخاستفتيإنهثم،أيضاأكرمه)6(السلطان

علىنفعهايعودالتيالمصالحفيتصرفأنهافأفتاهم،الدلقنديمنأخذتالتيالأموالفيا)7(يسأله

السنة.علىالبدعةأهلونصرةالحقلعنادمعدةكانتلأنها،المسلمين

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

المبشر)8(الدينعز

)9(الشيوخشيخالكاشغريوالشهاب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(55)9/والنجوم(1/105)الدررفيماوأثبتنا.سعيدأبو:أوطفي

تصحيف.وهو.ولعب:طفي

.طفيليست

فقهرهما.:طفي

.وحضرت:طفي

.السلطانعنداستقرفلما:بفي

.الأصوبوهوبفيليست

.المصريالدينعزميسربنيوسفبنعليبنمحمدبنأحمد:وفيه287(/)1الكامنةالدررفيترجمته

.(571)2/والدارس(994)3/الكامنةالدررفيترجمته
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()ا؟(الخطيريالدينوشمسا

911

)2(النجيبيةمدرسالعجميوالبهاء

أيامافبقيالسوقفيرأسهفياللحامبفأسضربه،جبليرجلقتله،)3(المزةخطيبقتلوفيها

ودفن،الاخرربيععشرثالثالأحديوموذلك،فيهقتلالذيالسوقفيفشنقالقاتلوأخذ،ومات

الستين.جاوزوقدهناك

ودفن،الآخرةجمادىفيمات،)4(الهمدانيبكرأبيابن:عربشاهبنمحمدبنصالحالشرف

.")5(عرفةابنجزء"وروىالحديثسمعوقد،السيرةوحسنالقراءةبطيبمشهوراوكان،النيرببمقابر

بنعليالدينعلاءالأديبالنحويالمحدثالمقرئالإمامالشيخ:الكنديه)6(التذكرةصاحب

أزيدعلىالحديثسمع،الدمشقيثم،الاسكندرانيالكندياللههبةبنزيدبنعمربنإبراهيمبنالمظفر

كتاباوجمع،الفائقالرائقالحسنالشعرونظم،جيدةعلوماوحصل،السبعالقراءاتوقرأ،شيخمئتيمن

وقفها")7(،الكنديةالتذكرة"سماهاأدبياتأكثرهاجمةعلومفيهمجلدا،خمسينمننحوفي

مدةفيالنفيسيةالحديثدارمشيخةوولي،خدمعدةفيوخدم،جيداوحسبحسناوكتببالسميساطية

ابنالإسلامبشيخيلوذوكان1،الحديثوأسمع،عديدةمرات"البخاريصحيح"وقرأ،سنينعشر

ستعنبالمزةودفن،رجبعشرسابعالأرلعاءليلةالمسحف)01(قمةعندببستالهولوفى،اتيميه )9(.. ء)8(".

سنة.وسبعين

.38()6/الذهبوشذرات393()2/الكامنةالدرر:فيوترجمته.بمنواستدركناه،أوطفيليست(1)

العجمي.الدينكمالبنالمحاسنأبوالدينبهاءالرحيمعبدبنمحمدبنالعزيزعبدبنأحمدبنيوسف:هو)2(

.(1471/)والدارس(464)4/الكامنةالدرر:فيترجمته

قتله،المزةخطيبمتطاولةمدةكانوقدالمنبجيفارسبنداودبنالرحيمعبدبنمحمدالدينشمس:بفي)3(

موله.صورةرجل

.2(30)2/الكامنةالدرر:فيترجمته)4(

.أثبتناهماوالصواب.توهموهذاالكنديةالتذكرةصاحبهوعرفةابنجعلثم،جزءأوروى:طفي()5

والبدائع235()9/الزاهرةوالنجوم131(-013)3/الكامنةوالدرر301(-)3/89الفوات:فيترجمته)6(

.93()6/الذهبوشذرات(1/151)والدارس(1/474)

التذكرة:لهاويقالهـ()716سنةالمتوفىالكنديهديةبنالمظفربنعليالدينلعلاء.العلائيةالتذكرةوتسمى)7(

.938(/1)الظنونكشف.الكندية

.بفيليست)8(

.بستان:طفي)9(

.والدارسوالفواتالدررفيهووكذلك،لصواباأثبتناهوما،تحريفوهو.المسجد:طفي(01)
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بدمشق.الطبلخاناتأمراءوأحدبالقلعةالخزندار)2(البلبيسي:(مختار)1الدينظهيرالطواشي

قلعةبابعلىللأيتاممكتباووقف،طيببصوتويؤديهالقرآنيحفظ،فاضلاخبيرازاكياكان

بابخارجتربةوعمل،بهمويفرحبنفسهيمتحنهموكان،والجامكيةالكسوةلهمورتب،دمشق

منعملماأوائلمنوهيبإمامووقفهحسنامسجداعندهاوبنى،)3(القريتينعليهاووقف،الجابية

الشكلحسنكانوقد،اللهرحمهشعبانعاشرالخميسيومفيبهاودفن.الخطبذلكالترب

ظهيرسميهالخزانةبعدهوولي،اللهسامحهالدولةفيوجاهةوله،وهيبةووقارسكينةعليه،والأخلاق

الزرعي.مختارالدين

ومعرفةفضيلةولديه،المقدمينالأمراءمنكان،الوزيريبنمحمد:)4(الدينبدرالأمير

وفيماالأوقاففيوتكلم،الميسرةحاجبوكان،بمصرمرةالعدلبدارالسلطانعننابوقد،وخبرة

الحصئبميدانودفن،شعبانعشرسادسفيبهافمات،دمشقإلىنقلثم،والمدرسينبالقضاةيتعلق

عظيمة.تركةوخلف،النجيبيخانفوق

"البخاريصحيح"راوية،المنجىبنأسعدبنعمربنتالوزراءست:)5(الصالحةالشيخة

ودفنت،شعبانعشرثامنالخميسليلةتوفيت،الصالحاتمنوكانت،سنةالتسعينجاوزت،وغيره

.بقاسيونالمظفريجامعفوقبتربتهم

)7(أبوهاستنابه،العيددقيقبنالدينتقيالقضاةقاضيابنالحسنأبو:)6(الدينمحبالقاضي

الإثنينيوموفاتهوكانت،أبيهبعدورأسبالكهارية)8(ودرس،اللهبأمرالحاكمبابنةوزوجهأيامهفي

بالقرافة.أبيهعندودفن،الستينقاربوقد،رمضانعشرتاممع

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

.237()9/الزاهرةوالنجوم34(4)4/الكامنةالدررفيترجمته

الدارسفيهووكذلك،والنجومالدررفيماوأثبتنا.التفليسي:بوفيالبكنسي:طوفيالبلستيني:أفي

)2/287(.

وتدمر.دمشقبينعامرةمدينةهي

.233()2/الدارسفيترجمته

(117،)2/42و)1/892(والدارس)9/237(الزاهرةوالنجوم)2/912(الكامنةالدرر:فيترجمتها

.بوزيرةوتعرف.(04)6/الذهبوشذرات

محمد.بنعليوهو.(131)3/الكامنةالدررفيترجمته

.هـ()207سنةوفياتفيمضى.وهيببنعليبنمحمد

.الكافبضم.(1/601)بالوفياتالوافيفيهيوكذلك.بفيماوأثبتنا،اللهارية:أ،طفي
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الشيخوالدة،الحرانيةعبدوسبنعليبنالرحمنعبدبنت)2(النعمست:)1(الصالحةالشيخة

قط.بنتاترزق)4(ولم،سنة)3(السبعينفوقعمرتتيميةبنالدينتقي

غفير.وجمكثيرخلقجنازتهاوحضربالصوفيةودفنتشوالمنالعشرينالأربعاءيومتوفيت

الله.رحمها

الفاضلالكاتب،الدمشقيثم)6(الحلبي:محمد)5(بنعليبنموسىالديننجمالشيخ

الناسيكتبأقاموقد،والمثلثالمزوجفيسيمالازمانهفيالكتابةصناعةشيخ،بالبصبصالمعروف

.731(جيديشعرالمنظربهيحسناشيخاوكان.اللهأثابهعليهكتبممنوأنا.سنةخمسين

سنة.وستونخمسولهالصغيرالباببمقابرودفنالقعدةذيعاشرالثلاثاءيومتوفي

عندالقراءةشيخالكرمأبيبنبكرأبيبنمحمد)9(بنبكرأبو:"8(الموصليالدينتقيالشيخ

التلقينفيسنةخمسينمننحوابهالناسانتفعوقد،طويلةمدةعامرابنميعادوشيخ،الصحابةمحراب

وقد،ختمهملياليالصبيانيقولهاتصديقاتويجمعلذلكيقصدوكان،كثيرأخلقاوختم،والقراءات

دينا.خيراوكانالحديثسمع

الله.رحمهالصغيرببابودفن،القعدةذيعشرسابعالثلاثاءليلةتوفي

بنالحسنبنسالمبنسلامةالخطيببنمحمداللهعبدأبو:3ث)01(المقرالزاهدالصالحالشيخ

دمشق.بجامعالمشهورينالصلحاءأحد،المالينيينبوب

الضعبة،الحروففيالأولاديفصحوكان،سنةخمسينمننحواالناسوأقرأ،الحديثسمع

بأربعالثمانينجاوزوقدوغيرهالريالمنمنهيسيلماكثرةمنفمهتحتطاسةيحملفمهفيمبتلئوكان

سنين.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.الهاديعبدلابن.اللؤلؤيةالعقود:فيترجمتها

المنعم.:طفي

التسعين.:بفي

بنين.تسعولدت:بفي

.(233)9/الزاهرةوالنجوم376(4/)الكامنةالدررفيترجمته

تحريف.وهوالجيلي:طفي

عفيفا.مأموناوكان،الصوفيةطريقةعلىالإعرابعنعرياسافلانظماينظمكان:الدررفيقال

له.ترجمةعلىأقعلم

.طفيليست

.033(/1)الدراسفيترجمته
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منبالقربالصغيرببابودفنالقعدةذي)2(عشريثانيالأحديومالصارمية)1(بالمدرسةتوفي

تعالى.اللهرحمهالافعشرةمننحواجداكثيرخلقجنازتهوحضر،القندلاوي

المسلمينمفتيالإمامالشيخبنمحمداللهعبدأبوالعلامةهو:)3(الوكيلبنالصدرالشيخ

زمانه،فيالشافعئةشيخالوكيلوبابنالمرحلبابنالمعروفالضمدعبدبنمكيبنعمرالدينزين

أجادوقد،العديدةبالعلوموالافتنانوالتحصيلوالمطالعةالاشتغالوكثرةبالفضيلةوقتهفيوأشهرهم

قرأأنهمع،()4(الكثيراللحنمنهيقعوكان1،القويبذاكبالنحويكنولم،والأصلينالمذهبمعرفة

.كثيرةمحفوظاتلهوكانت،للزمخشري"المفصل"فيه

ابنعلى"أحمدمسند"ذلكمنالمشايخعلىالحديثوسمع،وستمئةوستينخمسسنةشوالفيولد

الإربلي)5(الأمينعنالحديثبدار"مسلمصحيح"منكبيرةقطعةعليهوقرئ،الستةوالكتب،علان

الكلاموعلموالفلسفةالطبمن،كثيرةعلوممنمجموعبكلامالحديثعلىيتكلموكان،والمزيوالعامري

مجموعديوانوله،جيداالشعريقولوكان،ذلكمنيكثروكان،الأوائلوعلوم-()6(بعلمذلكوليسأ-

وكانوا،ويبغضونهيحسدونهوآخرون،ويحبونهيحسدونهأصحال!لهوكان،،)7(لطيفةأشياءعلىمشتملأ

منيتعاطاهفيماالحياءجلبابألقىقدنفسهعلىمسرفاكاناوقد،بالعظائمويرمونهبأشياءفيهيتكلمون

والمجالس،المحافلمنكثيرفيويناظرهتيميةابنللشيخالعداوةينصبوكان،،)8(والفواحشالقاذورات

،وهواهوناحيتهمذهبهعنيجاحف)9(كانولكنه،عليهويثنيالباهرةبالعلومالدينتقيللشيخيعترفوكان

قيلإذابالإسلاملهويشهد،وفضائلهعلومهوعلىعليهيثنيتيميةابنالإسلامشيخكانوقد.طائفتهعنوينافح

إلىيميل،()01(منهالشيطانمرادمتبعاأنفسهعلىمخلطاكان:يقولوكان،القبيحةوأعمالهأفعالهعنله

.معناهفيهوماأوهذافيهويتكلميحسدهممنأصحابهبعضفيهيقولكمايكنولم،والمحاضرة)11(الشهرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.32(1/6)الدارس.أزبكالدينصارمهوبانيها،العذراويةقبلي،والجابيةالنصربابداخل:هي

عشر.:طفي

والدارس)9/233(الزاهرةوالنجوم(123-115)4/الكامنةوالدرر()4/13الوفياتفوات:فيترجمته

.(04)6/الذهبوشذرات(1/27)

.بفيليست

الأمير.:طفي

.بفيليست

.بفيليست

.بفيليست

.(جحف)القاموس.بهيرميحتىبهارفسه:برجلهجحفهمن،يدافع:"يجاحف"

.بفيليست

."الشهوة":طفي
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الحديثوداروالعذراويةبالشاميتينبدمشقودرس،والشامبمصرمدارسبعدةدرسوقد

ولم،يدهمنوأخرجوهاعليهالخلققامثم،تقدمكمايسيرةأياماأالخطابةوقتفيوولي،الأشرفية

امنيحسبنولاذكرهايمكنلاأموزلهفجرتالأفرمالسلطنةنائبخالطثم،ا)1(منبرهايرق

نائبها،قلبعلىلاستحواذهحلبإلىدمشقمنالانتقالعلىعزمأنعلىالحالبهآلثم،)2(القبائح

المنزلبهاستقرثم،وألطنبغاأرغونصحبةومهناالسلطانبينالرسليةفيترددثم،ودرسبهافأقام

منقريبابدارهالحجةذيعشريرابعالأربعاءنهاربكرةبهاتوفيأنإلىالحسينبمشهدفيهاودرسبمصر

بالقرافة،الجيشناظرالقاضيبتربةحمزةأبيبنمحمدالشيخمنقريبايومهمنودفن،الحاكمجامع

ورثاه،الاتيةالسنةمنالمحرمثالثالجمعةبعدالغائبصلاةبجامعهاعليهصليدمشقوفاتهبلغتولما

عشرائه.منكانوالأنهموالصفديوالقحفازي)3(،الدينعلاءغانمابنمنهم،جماعة

توفي:عرفةيوموفي

بابعلىالباشورةلهبنىالذيوهو،قجليسوكيل:الفوغي)4(إسماعيلالدينعمادالشيخ

نائباستحضرهأنهاتفق،الرفضبيتمنوكان،وكفايةنهضةفيهوكانت،الغربيةبالبرانيةالصغير

وهويديهبينمنفرفعوجههفيبالمهاميز)5(يضربهفجعلبنفسهإليهالنائبوقام،يديهبينفضربهالسلطنة

الفراديس.بابظاهردارولهقاسيونبسفحيومهمنودفن،عرفةيومفيفماتتالفث

وسبممئةمحشرةسبحسنةخلت5ثي

قبلها.التيفيالمذكورونهم)6(والحكاماستهلت

،السماقحكرتجاهالنصربابظاهرالشامنائبتنكزالأمراءملكأنشأهالذيالجامععمارةفيشرعصفروفي

تقيالشيخقالهماعلىأمرهافيالحالفاستقر،قبلتهتحريرفيوالعلماءالقضاةوتردد،بدمشقبانياسنهرعلى

.ذلك)7(فيلنائبهومساعدته،السلطانبأمربنائهفيوشرعوا،منهوالعشرينالخامسالأحديومفيتيميةبنالدين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.بفيليست

.بفيليست

تحريف.وهو.القجقازي:طفي

.الدررفيماوأثبتنا،طوأفيبالعينوالفوعي.382(/1)الكامنةالدررفيترجمته

.اللسانانظر،الحماربهاينخسحديدةرأسهافيعصاوهي،مهمزةجمع:المهاميز

...وقضاتهونوابهقلاوونبنمحمدالناصرالملكالبلادوسلطان،باللهالمستكفيوالخليفة:وفيه.بفيليست

إلىعامراقائمازالوما936()صالأطلالومنادمة(425)2/والدارس57()9/الزاهرةوالنجوم522(1/)الدرر

.الأوقافوزارةتديرهاالتيالشرعيةالثانويةوفيه،الان
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وعمائردوراوخرب،الناسمنكثيراخلقاأهلكبعلبكبمدينةعظيمسيلجاءهذاصفروفي

صفر.وعشرينسابعالثلاثاءيومفيوذلك،كثيرة

جاءهمثم،الأوديةفسالت،ومطربردمعهماعظيموبرقرعدجاءهمذلكقبلأنهذلكوملخص

الحائطسمكأنمع،ذراعاأربعينمقدارشرقالشمالجهةمنالبلدسورمنخسفهائلسيلبعده

الأرضفيوحفرمرحتىهوكمافحمله،بدنتين)1(جانبيهمنومعهصحيحابرجاوحمل،أذرعخمسة

أتلفه،إلاشيءعلىيمرلا،البلدغربيإلىذلكالسيلوحمل،ذراعاثلاثينسعةذراعخمسمئةنحو

قامةعلىفيهفارتفعالجامعودخل،ثلثهاعلىيزيدمافأتلف،أهلهامنغفلةحينعلىالمدينةودخل

والمصاحفوالكتبالحواصلمن)2(فيهماجميعوأتلففأخربهالغربيحائطهعلىقويثم،ونصف

للهفإنا،والأطفالوالنساءالرجالمنكثيرخلقالهدمتحتوهلك،الجامع)3(رباعمنكثيراشيئاوأتلف

.راجعونإليهوإنا

،الفقراءمنمعهوجماعةهو)4(الحريريعليالشيخبنمحمدبنعليالشيخالجامعفيوغرق

،الغرباءسوىنفساوأربعونوأربعةمئةبعلبكأهلمنالكائنةهذهفيهلكمنجملةمنكان:ويقال

جرفالتيالبساتينوجملة،وحانوتدارستمئةمننحؤأتلفهاالتيوالحوانيتخربهاالتيالدوروجملة

وأتلفدخلهاالتيالأماكنوأماوالأمينية)5(الجامعسوىثمانيةالطواحينومن،بستاناعشرونأشجارها

.جدافكثيرتخربولمفيهاما

ناشفيهاوهلك،كثيرةبلاداوغرق،مددمنبمثلهايسمعلمعظيمةزيادةالنيلزادالسنةهذهوفي

.راجعونإليهوإناللهفإنا،كثيرشيءفيهاللناسفهلكالشيرج)6(منمةوغزق،أيضاكثير

.)7(السلطانيةبالمدينةالملكتختعلىخربندابنبوسعيدالسلطانجلسالاخرربيعمستهلوفي

سالمين.وعادواوسبوافنهبواامدمدينةعلىحلبجيشأغارمنهاالاخرربيعوفي

مدينتين.:طفي()1

.طفيليست)2(

.الذور:والرباع.المعجمةبالغينرباغ:طفي)3(

.قازانسنةالناسأذيةفييدخلانوأخوههوكان:وفيه(411)3/الكامنةالدررفيترجمته()4

بعلبك.مدرسة()5

وأفرسخالقاهرةوبينبينهاسووذاتطويلةكبيرةبلدة:وهي،ياقوتفيماوأثبتنا،بالسينالسيرج:وطأفي)6(

الإسكندرية.إلىالقاصدطريقعلى.أكثر

.(1484/)البدائع.طفيليست)7(
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الدينفخرالعلامةالإماموهومصرمنالشامإلىالمالكيةقاضيقدممنهوعشرينتاسعالسبتيوموفي

عنعوضادمشققضاءعلى،المالكيالإسكندريسلامةبنأحمدبن)1(سلامةبنأحمدالعباسأبو

تقليدهوقرئ،والأعيانالقضاةفالتقاه،مرضهواشتدادلضعفهالزواويالدينجمالالقضاةقاضي

ودرسالسخاويالديننورالفقيهنائبهوقدم،الشهرعشربثانيمؤرخوهو،وصولهيومثانيبالجامع

وصرامتهونزاهتهوعلومهفضائلهوشكرت،الأعيانعندهوحضر،الأولىجمادى)2(مستهلفيبالجامع

سنة.ثلاثينبدمشقالقضاءباشروقد،المعزولالزواويتوفيأيامبتسعةذلكوبعد،وديانته

وأكرمه،القاهرةإلىوحمل،الكركسجنمنبهادراصالدينسيفالأميرعنأفرجوفيها

بملطية.بينهماوقعكانمابسببالشامنائبلإشارةمطاوعةبهاسجنهوكان،السلطان

.المنصوريكجكن)3(الدينسيفالحجوأمير،شوالتاسعالخميسيومفيالمحملوخرج

بنالدينوكمال،الدينشرفأخيهوابنصصرىبنالديننجمالقضاةقاضي4حجوممن

وخلق.،تيميةبنالدينشرفوالشيخ،الحنفيالدينجلالوالقاضي،الشيرازي

بنالدينكمالالشيخبنمحمدالدين)6(جمالالقاضيبالجاروخية)5(درسالشهرهذاسادسوفي

.الأعيانعندهوحضر)7(سلامبنالدينشرفالشيخوفاةبعدالشريشي

.سلامابنعنعوضابالعذراويةالزملكانيابندرسمنهعشرالتاسعوفي

لأمهماأخيهماوفاةبعدبذلكلهأخيهإذنعنبالحنبلية)8(تيميةبنالدينشرفالشيخدرسوفيه

الدينتقيالشيخوحضر،الحجإلىالدينشرفالشيخسافرثم،خالدبنمحمدبنقاسمالدينبدر

أيضا.عودهوبعد،أخوهعادحتىوغيرهمالأعيانمنكثيرخلقعندهوحضر،بنفسهالدرس

وغيرها،وطرابلمسالسواحلبلادمنكلهاوالفواحشالخمورأبطلتقدبأنهالأخباروجاءت

والمنة.الحمدودئه،مسجدقريةكلفيالنصيريةبقرىوبنيت،هنالكالناسعنكثيرةمكوسووضعت

.هـ()718سنةوفياتفيوسيأتيأحمدبزيادة.سلامةبنأحمدبنأحمدبنسلامةبنأحمد:طفي(1)

كثير.ابنعننقلأ66()2/الدارسفيكذلكوهي،طفيليست)2(

.265()3/الكامنةالدررهـ()973سنةمات.بدمشقالكبارالأمراءأحدوهو.تحريفوهوكجكني:طفي)3(

السنة.هذهفي:بفي)4(

شمالي،الحنفيةالإقباليةلصيقة،والفراديسالفرجبابداخلمدرسة:وهي.بالضادالجاروضية:طفي)5(

.(1/225)الدارس.الجوانيةوالظاهريةالأموي

.جلال:طفي)6(

.الوفياتفيصحيحاوسيأتي،توهموهو.سلامأبيابن:طفي)7(

.64()2/الدارس.العتيقةالقباقبيةعندالشريفيةالحنبليةالمدرسة)8(
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شهابالكتابشيخالعلامةالإمامالشيخوصلشوالمنوالعشرينالثامنالثلاثاءنهاربكرةوفي

شرفعنعوضا،بهاالسركتابةمتوليادمشقإلىمصرمنالبريدعلىالحلبيسليمانبنمحمودالدين

.()1اللهرحمةإلىتوفياللهفضلبنالوهابعبدالدين

الصاحبعليهاوقفوقد،للمالكيةجددتالتيبالصمصامية)2(درسالأحديومالقعدةذيوفي

بنعليالديننورالفقيهالحكملنائبتدريسهاوعين،فقها)3(بهاودزس،درساغبريالبنالدينشمس

تيمية،بنالدينتقيالشيخعندهحضروممن،والأعيانالقضاةعندهوحضر،المالكيالنصير)4(عبد

إسكندرية.منيعرفهوكان

فيورتب،الكحالأحمدالدينشهابالشيخبنمحمدالدينجمالالشيخبالدخوارية)5(درسوفيه

لذلك.واختاره،تنكزالشلطنةنائببمرسوم،الطبيبسليمانالدينأمينعنعوضاالطبرياسة

الغلاءمنالجفالمنخلقإليهموانضافبماردينالتجارمنجماعةتجمعالشهرهذافيأنهواتفق

عليهمفمالواالتتارمنفارساستونلحقهمالعينرأسمنبمرحلتينكانواإذاحتى،الشامبلادقاصدين

هؤلاء؟يقتلمنفقالوا،صبياسبعيننحوصبيانهمسوىمنهميبقولم،آخرهمعنوقتلوهمبالنشاب

قتلمنجملةوكان،اخرهمعنكلهمفقتلهم،الغنيمةمنبمالتنفلونيأنبشرطأنا:منهمواحدفقال

خمسبهموردموا.راجعونإليهوإناللهفإنا،المسلمينمنثلثمئةالجفلانومن،ستمئةالتجارمن

هرب،تركمانيواحدرجلسوىالجميعمنيسلمولم،اللهرحمهمبهمامتلأتحتىهناكصهاريج

متسلمفاجتهد،الوجيعالمؤلمالفظيعالأمرهذامنوشاهدرأىبماالناسفأخبرالعينرأسإلىوجاء

بهماللهجمعلا،رجلينسوىيبقولم،آخرهمعنأهلكهمحتىالتترأولئكطلبفيسوتاي)6(بكرديار

العالمين.ربياآمين.أهلا)7(ولامالاالقيامةيومعليهمردولا،وسهلامرحبالقاهمولا،شملا

.هـ()725سنةوفياتفيوسيأتي82()4/الوفياتوفوات32(4)4/الكامنةالدرر(1)

معدوراوصارتدرستوقد.النوريالمارستانمنوبالقربالوجيهيةالقراندارشرقي،الذهبحجربمحلة)2(

.(226)صالأطلالمنادمة.غيرها

.فقهاء:طفي)3(

تحريف.وهو.البصير:طفي(4)

.الأطباءعلىووقفهاوالدخوارالمهذبأنشأها،الأمويجامعقبلي،الخضراءبقربالعتيقةبالصاغةمدرسةوهي()5

.(252)صالأطلالومنادمة(127)2/الدارسانظر

مات.بكرديارعلىالحاكمالنوينالتتريسوتاي:وفيه(178)2/الكامنةالدررفيماوأثبتنا.سوياي:وأطفي)6(

.328(1/)الشافيالدليلفيوكذلك،هـ()732سنة

وأثبتنا.أهلأولامرحبابهمولا،شملابهماللهجمعلا،رجلينسوىمنهميبقولم:مضطربةالعبارةوأطفي)7(

.بفيما
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)1(جبلةبأرضالضالالمهديخروجصفة
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المهديالحسنبنمحمدسموهرجلأبينهممنفأقاموا)2(الطاعةعنالنصيريةخرتجطالسنةهذهوفي

علوايقولونعمااللهتعالى،والأرضالسمواتفاطرطالبأبيبنعليأنهيدعيوتارة1،اللهبأمرالقائم

علىالنصيريةوأن،المسلمينبكفر)4(وصرح،البلادصاحطاللهعبدبنمحمدأنهيدعيوتارة()3(كبيرأ

ألف،تقدمةمنهمإنسانلكلوعين،الضلالالنصيريةكبارمنكثيرعقولعلىالرجلهذاواحتوى،الحق

:يقولونمنهاوخرجوا،أهلهامنخلقاوقتلوافدخلوهاجبلةمدينةعلىوحملوا،ونياباتكثيرةوبلادا

البلدأهلفصاح،الشيخينوسبوا.سلمانإلابابولا،محمدإلاحجابولا،عليإلاإلهلا

ويتضرعونيبكونوجعلوا،منجدولاناصريومئذلهميكنفلم،أميراهوا،سلطاناهوا،إسلاماهوا

وقال.أجمعيناللهقبحهموأتباعهأصحابهعلىفقسمهاالأموالتلكالضالهذافجمع،وجلعزاللهإلى

كلها.البلادلملكنانفرعشرةسوىمعييبقلمولو،دولةولاذكرللمسلمينيبقلم:لهم

أصحابهوأمر،فيه)6(الفلاحينليرغب،غيرلابالعشر)5(المقاسمةإن:البلادتلكفيونادى

علي،إلاإلهلاقل.المسلمينمنأسروهلمنيقولونوكانوا،خماراتواتخاذهاالمساجدبخراب

وعملواوتجهزوا،فرمانلكويكتب،دمكيحقنحتىويميتيحيالذي،المهديلإلهكواسجد

المهديوقتل،غفيراوجما،كثيراخلقامنهموقتلوافهزموهمالعساكرإليهمفجردت،جداعظيماأمرا

يحدلمنآلناسومن):تعالىقالكما،الشعيرعذابإلىمقدمهمالقيامةيوميكونوهو،أضلهمالذي

!)7(السعيرعفابإكوتهديهيضل!فأنولؤلاهمنأنإعلئهكنب!مرلدصشئطن!ل!شبعيغترعفوأللهفى

.(34-:الحجأ

،آلافأربعةفيعيسىبنمحمدوأخوه،آلافستةفيسليمانوولدهمهناالدينحسامالأميرحبئوفيها

أعلم.واللهوغيرهقجليسالمصريينفيكانوقد،)8(الشاميينولاالمصريينمنبأحدمهنايجتمعولم

أدهم.بنإبراهيمقبرفيها:ويقال.السوريالساحلعلىمشهورةمدينةوجبلة(43)6/الشذرات(1)

.وكان:طفي2()

.أفيوليست.بوطمنزيادةالحاصرتينبينما)3(

تحريف.وهويكفروخرج:طفي(4)

بالمقاسمة.:طفي()5

.طفيليست)6(

توهم.وهذا.السابقتينالايتينمنجزءأالكلامهذاجعلحيث،الايةيداكقدمتبماذلك:(ط،)أوفي)7(

التتر.عنديزاللامهناكانإذ)8(
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:الأعيانمنفيهاتو!يوممن

نسخ،حسنأوكتب،فاضلاكان)2(اللهعبدبنمحمدبنعليالحسنأبو:الصالح!\(الشيخ

عليه،ويصححونذلكعليهويقابلونبهينتفعونالناسىوكان،ذلكوغير")4(العمدة"و")3(التنبيه"

وقد،بالصوفيةودفنمحرمسادسالإثنينليلةتوفي،الجامعفيلهكانصندوقعندإليهويجلسون

.وغيره"العمدة"فيعليهصححت

وأم،بالمعينية)6(درس،المراغيبنإبراهيمبنمحمدبنأحمد:)5(الروميالدينشهابالشيخ

بنائبيؤموكان،الخاتونيةمشيخةوتولئ،هناكمحرابهمكانإذالغربيةبمقصورتهمالحنفيةبمحراب

حتىماشياالأفرمإليهراحوربما،عندهمكانةلهوكانت،مليحبصوتحسنايقرأوكان،الأفرمالسلطان

ودفنبالمحرمتوفيولما،الكبيرالميدانعلىالشمالي)7(بالشرفأنشأهاالتيزاويتهعليهيدخل

بوظائفه.الدينوشرفالدينعمادولداهقامبالصوفية

منثروةذاكان،الأعزازياللهنعمةبنالوفاءأبيبنعثمانالدينفخر:)8(العدلالصالحالشيخ

بعد،وجلعزاللهإلابهايعلملاوجواهردينارألفستينفيالأمانةأدى،والتلاوةالمروءةكثير،المال

أثابهأهلهاإلىفأداهاإياهاأودعه،غزةنائبالجراحيالدينعزوهوالغزاةفيمجردأصاحبهاماتما

اللهإلايعلمهملاخلقجنازتهحضرالآخرربيعمنوالعشرينالثالثالثلاثاءيومماتلماولهذا.الله

الله.رحمهالصغيرببابودفن،ذلكقبلمثلهافييجتمعوالمإنهم:قيلحتى،تعالى

المالكيةقاضيالزواوييوسفبنسليمانبنمحمداللهعبدأبوالدينجمال:)9(القضاةقاضي

منهم،مشايخهاعنوأخذ،بهاواشتغلالمغربمنمصرقدم،وستمئةوثمانينسبعسنةمن،بدمشق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

له.ترجمةعلىأقعلم

.المنتزه:طفي

ماتعصرونأبيبنعليبناللههبةبنمحمدبناللهعبد،عصرونأبيبنالدينلشرف،الأحكاممعرفةفيالتنبيه

.93(1/9)الدارس(57-53)3/لأعياناوفيات.هـ(585)سنة

المنجا.بنالدينلوجيهالفقهفيالعمدة

.(451)2/و(1095/)والدارس(1422/)الكامنةالدررفيترجمته

العصرونيةالمدرسةبابإلىالآخذالطريقفيالفرجبابمقابلللأحنافمدرسةوالمعينية،العينية:طفي

.2(30)صالأطلالمنادمة.الشافعية

.الشرق:طفي

له.ترجمةعلىأقعلم

ابن:وفيه)9/923(الزاهرةوالنجوم.سومربنسليمانبنمحمدوفيه)3/448(الكامنةالدررفيترجمته

سوير.ابن:وفيه(12)2/والدارس،والسلوكالجمانعقدعنونقله،سويد
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فيتقريبامولدهوكان،وستمئةوثمانينسبعسنةفيقاضيادمشققدمثم،السلامعبدبنالدينعزالشيخ

،()1النوريةعمارةوجذدأيامهفيالصمصاميةوعمرمالكمذهبشعاروأقام.وستمئةوعشرينتسعسنة

للقاضي")3(الشفا"وكتاب،مالكعن)2(يحيىبنيحىعن"مالكموطأ"و"مسلمبصحيح"وحدث

.)4(
توفي،قاضيايمتلمحيثخيرهمنوهذا،القضاءعنيومابعشرينوفاتهقبلوعزل،ص-ص

باببمقابرودفنالجمعةبعدعليهوصلي.الاخرةجمادىمنالتاسعالخميسيومالصمصاميةبالمدرسة

رحمهكمالكالثمانينجاوزوقد،خيراعليهوأثنواجنازتهالناسوحضر،)5(النارنجمسجدتجاهالصغير

أيضا.مذهبهمقتضىعلىعمرهمنعشرسبعةإلى)6(يبلغولم.الله

الدينجمالبنالوهابعبدمحمدأبوالدينشرفالكتابرئيس:)7(الرئيسالصدرالقاضي

.)9(العمريالعدويالقرشي)8(مجليبناللهفضل

")01("
بمصر،الإنشاءكتبحتىمنزلتهوارتفعتوخدمالحديثوسمع،وستمئهوعشرينتسعسنهولد

وهو،التسعينقاربوقد،بقاسيونودفن،رمضانثامنفيتوفيأنإلىبدمشقالسركتابةإلىنقلثم

الله.رحمهالصلحاءوفيتيميةابنفيسيماولاالعلماءفيحسنةعقيدةلهوكانت،وقواهبحواسهمتمتع

نباتة.بنالدينوجمال،غانمبنالدينوعلاء،)11(بدمشقبعدهالسركاتبمحمودالشهابرثاهوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

الديننورأنشأها-عنهاللهرضي-سفيانأبيبنلمعاويةداراقديماموضعهاوكان،بالخواصينيسمىكانموضعها

.2(12)صالأطلالمنادمة.زنكيبنمحمود

الموطأ،راوي،القرطبي،الأندلسي،الليثيمحمدأبو،الأندلسفقيه،دسلاسبنكثيربنيحيىبنيحيىهو

(هـ.234)سنةاللهرحمهتوفي

عظيم.كتابوهو،طبعاتعدة.مطبوع.المصطفىحقوقبتعريفالشفا

فيالحديثأهلوإمامالمغربعالم،الفضلأبوالسبتياليحصبيعمرونبنعياضبنموسىبنعياضالقاضي

ترجمته.مصادروثمة(99)5/الأعلام.يهوديسمه:قيل.هـ(445)سنةمسمومابمراكشتوفي.وقته

عليه.الكلاموسبق.التاريخ:طفي

.البلوغسنفييدخللمأي

الذهبوشذرات2(04)9/الزاهرةوالنجوم(942-428)2/الكامنةوالدرر(142)2/الوفياتفواتفيترجمته

/6(46).

السابقة.والمصادربفيماوأثبتنا،الحلي:وأطفي

تحريف.وهو.المعمري:طفي

.وعشرونثلاث:السابقةالمصادرفي

مطلعها:طويلةالقصيدة

والفضلاوالحلمالإحسانالورىوتبكيالأعلىالشرفوالنهىالمعاليلتبك

.422()2/الفوات
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بنعليالدينكمالالإمامبنالحسيناللهعبدأبوالدينشرف:المناظر)1(العالمالإمامالفقيه

ودرسوحصلوبرعواشتغل،وستمئةوسبعينثلاثسنةولد،الشافعيالدمشقيسلامبنإسحاق

.العدلبداروأفتىبالظاهريةوأعاد،والعذراويةبالجاروخية)2(

ومناظرته.وفصاحته)3(وخطهفهمهفيمشكوراالنفسكريمالهمةكثيرالصدرواسعوكان

منهااللهتقبلزويزانبنتزوجتهعنهفوفته،كثيراودينأأولاداوتركرمضانعشرينرابعفيتوفي

إليها.وأحسن

)5(أربعينسنةولد،الإربليإبراهيمبنالرحمنعبدالدينبدر:)4(الملوكأنيسالصاحب

أوردهماشعرهرقيقفمنأ،بهالملوكعندوارتزقمنهجيدجانمبعلىفحصلبالأدبواشتغل،وستمئة

قوله:ترجمتهفيالدينعلمالشيخ

قمرابهايسقيودمعيأهوىمنخدتشبهخمرومدامة

،............0001بصريومنسمعيمنعليأعز

مغنية:فيوقوله

)6(الأجفانمريضةالعناقطوعالصباناعمةهيفاءوعزيزة

االبانغصنفوقتسجعورقاءادفكأنهاقوامهاوماسغنت

ابنالرحمنعبدالدينشرفابن:)7(إبراهيمالدينجمالبنمحمدالدينشرفالرئيسالصدر

،جهاتعدةباشر،صصرىبنمحفوظبناللههبةبنالحسنالدينبهاءالحافظبنسالمالدينأمين

حتىبهيزلولم،مرضاعتراهببدر)9(كانوافلما،)8(الحجإلىصصرىابنالقضاةقاضيخالهمعوخرج

الجمعةيوموفاتهوكانت،الموتةبهذهوغبطوهجنازتهالناسفشهد،ملبمحرئموهوبمكةتوفي،مات

.(44)6/الذهبوشذرات22(9-1/228)والدارس(95)2/الكامنةالدررفيترجمته(1)

الجاروضية.:طفي2()

...وفصاحتهوحفظهوخطه:وطبفي)3(

.392()3/والأعلام(055/)18العربيالعلميالمجمعومجلة32(1)2/الكامنةالدررفيترجمته(4)

وسبعونسبعالعمرمنولههـ()717سنةوفاتهلأن-اللهشاءإن-الصوابأثبتناهوما.وثلاثونثمان:وأطفي)5(

.الأعلامفيأيضأالمذكوروهو.الدررفيكماسنة

.الدررفيوهي.طوبمنزيادةالحاصرتينبينما)6(

الدمشقي.التغلبيصصرىبنالمواهبأبيبنسالمبنالرحيمعبدبنمحمد:وفيه(49/)الكامنةالدررفيترجمته)7(

الشريف.الحجازإلىذهب:طفي)8(

تحريف.وهوببردى:طفي()9



131هـ718سنةأحداث

.مثواهوأكرمتعالىاللهرحمه()1الحجونبمقبرةالسبتيومضحىودفن،الحجةذيسابعالنهاراخر

وسبممئةعشوةثياو3سنةخلت5ث!

فخرالعلامةفإنهبدمشقالمالكيسوىوالقضاةالنوابوكذلك،هماهماوالسلطانالخليفةا

بلادمنالمحرمفيالأخبار)3(ووصلت.()2(اللهرحمهالزواويالدينجمالالقاضيبعدسلامةبنالدين

،الأمطاروقلة،شديدوفناءعظيمبغلاءالنواحيوتلكوماردينوالموصلوسنجارالشرقوبلادالجزيرة

لحيث،النقموحلول،النعموزوال،النفقاتوقلة،الأسعاروغلاءالأقواتوعدم،ر-- السا)4(ه
وجو

فبيع،وأهاليهم،أولادهمحتىوباعوا،)5(والنباتاتوالحيواناتالجماداتمنوجدوهماأكلواإنهم

المسلمينأولادمنيشترونلاكانوا)6(الناسمنكثيرأإنحتى،ذلكمنوأقلدرهمابخمسينالولد

يطعمهمنلهويحصلبثمنهلتنتفعولدهامنهاليشترىنصرانيةبأنهاتصرحالمرأةوكانت،تأثما)7(

وتنبو،ذكرهايطولصعبةأحوالووقعت،راجعونإليهوإناللهفإنا،الهلاكمنعليهوتأمن،فيعيش

أهلكهمثلجعليهمفسقط)8(مراغةناحيةإلىالأربعمئةقريبفرقةمنهمترحلتوقد،وصفهاعنالأسماع

نأمنعوهمثمالتتارصعدها،عقبةإلىانتهوافلما،التتارمنفرقةمثهمطائفةوصحبت،اخرهمعن

الحكيم.العزيزباللهإلاقوةولاحولفلا.اخرهمعنفماتوابهميتكلفوالئلايصعدوها

وكيلاللههبةالعلمبنالكريمعبدالدينكريمالقاضيقدمصفرمن)9(السابعالإثنينبكرةوفي

جامعببناءوأمر،أيامأربعةبهاوأقامالسعادةبدارفنزلدمشقإلىقدم،جميعهابالبلادالسلطانيالخاص

بصدقاتوتصدق،المقدسبيتلزيارةوراح،)11(الدينكريمجامع:لهيقالالذي،القبيبات)01(

.سفرهبعدجامعهببناءوشرع،وافرةكثيرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

توهم.وهوالحجونباب:طفي

.طوبمنزيادةالحاصرتينبينما

...الأخباروصلتوفيها:وفيهأفيالسنةأحداثأولهنامن

.خوف:طفي

.والميتات:طفي

.طفيليست

.طفيليست

.ياقوت.أذربيجانبلادأعظم،مشهورةعظيمةبلدةهي

التاسع.في(614)2/الدارسفي

.(2614/)الدارس(57)9/الزاهرةالنجوم.ياقوت.دمشقبظاهرجليلةمحلةهي

.الميدانفيالدقاقجامع:الانلهويقال
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الأمتعة،منكثيرألهمفأهلكت،تركمانذوقعلىطرابلسشديد!ببلادريخجاءتصفرثانيوفي

كثيرةجمالاوقتلت،نفساعشروأحدوجاريتهابنيهوابنيوابنتيهوزوجتهطراليلهيقالمنهمأميراوقتلت

ثم،مقطعأتلقيهثمأرماحعشرةمقدارالهواءفيالبعيرترفعوكانتوالأثاثالأمتعةوكسرت،وغيرها

وعشرينأربعمننحواعديدةقرىفيكثيرةزروعأأتلفبحيثعظيم3وبرشديدمطرذلكبعدسقط

.(بدارها)1تردلاإنهاحتى،قرية

مسك.ثمشهرينبها)3(فأقامصفدنيابةإلى)2(الناصريطغايالدينسيفالأميرأخرجصفروفي

وافر.معلومعلىبطرابلس)4(الدواويننظرإلىالدينأمينوالصاحب

بنالدينشمسالقضاةقاضياجتمعالأولربيعمنتصفالخميسيوموفي:الدينعلمالشيخقال

،بالطلاقالحلفمسألةفيالإفتاءتركفيعليهوأشارتيميةبنالدينتقيالعلامةالإمامبالشيخ)5(مسلم

المفتين.الجماعةوخواطرلخاطرهرعاية،بهأشارماإلىوأجابنصيحتهالشيخفقبل

فيالإفتاءمنالدينتقيالشيخمنعفيهالسلطانمنبكتابالأولىجمادىمستهلفيالبريدوردثم

فيبهونودي،السلطانبهرسمماعلىالحالوانفصل،مجلسبذلكوانعقد،بالطلاقالحلفمسألة

وقالوا،الكبارالمفتينمنجماعةالحنبليمسلمابنبالقاضياجتمعقدالمرسومقدومقبلوكان1،البلد

تركبذلكقصدإنماوأنه،نصيحتهالشيخفعلم،الطلاقمسألةفيالإفتاءتركفيالشيخينصحأن:له

.،)6(وشرفتنةثوران

حمص.نيابةالقرمانيالدينبدروتولية،)8(طغايالدينسيفبمسكصفد)7(إلىالبريدجاءعاشرهوفي

أصلهكان،الهمدانيعلي)01(بنالخيرأبيبناللهفضلالدولةرشيدمقتلوصل)9(الشهرهذاوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(47)6/الذهبشذرات

.364(/1)الشافيوالدليل(122)2/الكامنةالدررفيماوأثبتنا.الخاصلي:وأالحاصلي:طفي

فأقيم.:طفي

.الأوقاف:طفي

.هـ()726سنةوفياتفيسيأتي،الحنابلةقاضيمزروعبنمالكبنمسلمبنمحمد

.بفيليست

صفت.:وأطفي

هو:وأرقطاي.انتهى.صفدإلىحمصمنأرقطايوحولذلكففعلالمصريةالديارإلىوحمله:بفي

.354(/1)الكامنةالدرر.هـ(075)سنةتوفي،الحاجالقفجقي

46()6/الشذراتفيكماهـ()717سنةفيكانمقتلهلأن،الصوابوهو،بمنأثبتناهوما"كان":طفي

.232()3/الكامنةالدررفيكماهـ()716سنةكانوقيل

غالي.:232()3/الكامنةالدرروفي.عالي:طفي
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رتبتهوعلت،يتجزألاالذيالجزءخربنداعندكانحتىالسعادةوشملتهبالطبفتقدم،عطارايهودئا

يوصف،ولايحدلاماوالسعادةوالأملاكالأموالمنلهوحصل،الوزراءمناصبوتولى،وكلمته

أولادلهوكان،كثيرةكتباوصنفالقرآنفسروقد،جمةفضائللديهوكانت،الإسلامأظهرقدوكان

المسلمينعنصانعفإنه،)2(الرحبةيومجيدةيدلهوكانت،العمرمن)1(الثمانينوبلغ،عظيمةوثروة

يناصحوكان،تقدمكماعشرةثنتيسنة،()3(الشاميةالبلادعنالتتارملكرجوعفيالقضيةوأتقنأ

أنهشكولا،هذاتفسيرهفيوتكلمواالدينعلىواتهموهالناسمنكثيرخلقمنهنالقدولكن،الإسلام

عزلهالمملكةسعيدأبوتولىولما.()4(صالحعملولاأ،نافععلملديهوليس،مخلطامخبطاكان

كنت)د(أنا:لهفقال؟سماخربنداالسلطانسقيتأنت:لهوقالجوباناستدعاهثم،خاملامدةوبقي

مرضصورةفذكرواالأطباءفأحضرتهذه؟والحالةسقيهإلىأعمدفكيف،والعزةالعظمةغايةفي

سبعينمننحواباطنهفانطلق،الحواصلمنباطنهفيعندهلمابإسهالهأشارالرشيدوأن،وصفتهخربندا

وولدهفقتله،قتلتهإذأفأنت:فقال.الطبفيأخطأأنهوجهعلىبذلك()6(فاعترفافمات،مجلسا

إلىمنهاجزءكلوحملأعضاؤهوقطعت،كثيراشيئأفبلغت،وأموالهحواصلهعلىواحتيط،إبراهيم

وكان،جثتهأحرقتثم،اللهلعنهاللهكلامبدلالذياليهوديرأسهذا:بتبريزرأسهعلىونودي،بلدة

.شاه)7(عليعليهالقائم

عنعوضاالإخنائي)8(الدينتقيبمصرالمالكيةقضاءتولى-الأولىجمادىأعني-الشهرهذاوفي

سنة.وثلاثونثلاثالحكمفيوله،سنةوثمانينأربععنتوفيمخلوفبنالدينزين

بمرسومالإمرةخلعةالأوحدالملكبنيوسفالدينصلاحلبسرجبعاشرالخميسيوموفي

.)9(السلطان

فمنعهليدخلهاالبلدإلىوجاء،كثيرأشيئاخربحمصبظاهرعظيئمسيلجاءرجبآخروفي

.الخندق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

سنة.وسبعينبضعاعاش:والشذراتالدررفي

.ذكرهمر

.بفيليست

.بفيليست

أبيه.وأيامأيامهفيفصرتوالذلةالحقارةغايةفي:طفي

.بمنزيادة

الخبر.وفيه232()3/الكامنةالدرر.الوزيرشاهعلي:هو

.هـ(075)سنةمات.بدرانبنالإخنائيبكرأبيبنمحمدهو

.(456)4/الكامنةالدررهـ(174)سنةمات،داودبنشاديبنيوسف:هو
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عاشريومفيهالجمعةوأقيمت،النصربابظاهرتنكزعمرهالذيالجامعبناءتكاملشعبانوفي

من،بالقحفازي)1(المعروفالحنفييحيىبنداودبنعليالديننجمالشيخفيهوخطب،شعبان

،والمنشدونوالقراءوالأعيانوالقضاةالسلطنةنائبوحضر،المتعددةالفنونذويالفضلاءمشاهير

.مشهودايوماوكان

فيهوحضر،السلطانوكيلالدينكريمأنشأهالذيالقبيباتبجامعخطبيليهاالتيالجمعةيوموفي

الحراني)2(الرزينبنيوسفبنالواحدعبدبنمحمدالدينشمسالشيخفيهوخطب،والأعيانالقضاة

الصوتوطيبوالتوجهوالنسكوالعبادةالزهادةذوي،الكبارالصالحينمنوهو،الحنبلي)3(الآمدي

السمت.وحسن

مولىمطلوبابهاحاكماحمصإلى)4(النقيبابنالدينشمسالشيخخرجرمضانعشرحاديوفي

لتوديعه.الناسوخرج،فيهمرغوبا

وأميرشوال)د(تاسعفيالمحملوخرج،بالشوبكومثلهبسلميةعظيمسيلحصلالشهرهذاوفي

بحلب.الحاكمالخليلقاضيابنالدينزينوقاضيه،البرواليسعد)6(بنالدينعلاءالأميرالركب

وولدهالشريشىبنالدينوكمالالفزاريالدينبرهانالشيخ:الأعيانمنالسنةهذهفيحجوممن

.العطاربنالدينوبدر

الدواوينشدمنالأعسري)7(إياسالدينفخرالأميرانتقلالحجةذيمنوالعشرينالحاديوفي

.أميراطرابلسإلىبدمشق

شمسالصاحبأنشأهالذيالجامعفيالجمعةأقيمتالحجةذيمن)8(عشرالسابعالجمعةيوموفي

اللهرضياالأزوربنضرارجانبإلى،)9(شرقيبابخارجبدمشقالدواوينناظرغبريالبنالدين

لا-)01(
المعروفالتدمريبنمحمدالدينشمسالشيخفيهوخطب،القعاطلةمحلةمنلقرب.اعنه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.هـ()745سنةوفياتفيوسيأتي.الفقجازي:طفي

الوزير.(2184/)الدارسوفي.الرزيز35(/4)الكامنةالدررفي

.الدررفيماوأثبتناالأسدي:وطأفي

.993()3/الدررهـ(74)5سنةمات.القاضيالدمشقيحمدانبن...إبراهيمبنبكرأبيبنمحمد:هو

.طفيليست

.(125)3/الكامنةالدررفيماوأثبتنا.معبد:وأطفي

سيأتى.كماهـ(075)سنةقتل،إياز:لهويقال

.طفيليست

.(142-042)2/الدارس،الملاحبجامعويعرف

.بفيزيادة
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تيمية،ابنالإسلامشيخأصحابمنوهو،والزهادةالعبادةذويالصالحينكبارمنوهو،بالنيرباني

.والأعيانالقضاةمنوجماعةالمذكورالصاحبوحضره

)2(الذهبيعثمانبنمحمدالدينشمسالشيخباشرالحجةذيمن)1(العشرين،الاثنينيوموفي

في)4(الحجبطريقتوفي،الشريشيبنالدينكمالعنعوضا)3(الصالحأمبتربةالحافظالمحدث

.القضاةمنجماعةالذهبيعندوحضر،سنةوثلاثونثلاثمشيختهافيلهكانوقد،شوال

علىوحوققبعلبكمنالحنبليعبيدانبنالدينزينالفقيهأحضرالدرسهذاصبيحةالثلاثاءيوموفي

،المزاجمستقيمعنيصدرلاكثيروكلاموتخبيطتخليطوفيه،واليقظانالنائمبينرآهأنهزعمرآهمنام

فيعليهونودي،وعزرهدمهوحقنالشافعيالقاضيفاستسلمه،أصحابهبعضليوبعثهبخطهكتبهكان

أطلق.ثم،الأنكحةوعقودالفتوىمنومنعالبلد

عنعوضاالصالحأمبتربةالإقراءمشيخة(بصخان)بنمحمدالدينبدرباشربكرةالأربعاءيوموفي

باشرذلكوقبل،يومئذحضرتهقد،الفضلاءالأعيانعندهوحضر،توفيالتونسيالدينمجدالشيخ

الموصلي.خروفبنمحمدالشيخأيضاعنهعوضابالأشرفيةالإقراءمشيخة

ومفيدناشيخناالحجةالحافظالعلامةالإمامالشيخباشرالحجةذيعشريثالثالخميسيوموفي

كمالعنعوضاالأشرفيةالحديثدارمشيخةالمزييوسفبنالرحمنعبدالزكيبنيوسفأبوالحجاج

لمأنهمع،لذلكولايتهمنالناسبعضنفوسفيلما،أحدكبيرعندهيحضرولم،الشريشيبنالدين

إلايوحشهلافإنهعندهيحضروالمإذ؟منهمعليهوماأ،منهأحفظولا،منهبهاأحققبلهأحديتولها

.()6(أعلموالله،أنسعنهوبعدهم،عندهحضورهم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

اللهعبدأبوالخلفوقدوةالسلفبقيةالقدوةالزاهدالورع:الناسكالعابدالصالحالشيخ

قوامبنعليبنقوامبنبكرأبيالعارفالكبيرالناسكالقدوةالسيدبنعمرالصالحالشيخبنمحمد

.عشريثالثالخميسيومالقادمالحدثلأن:توهموهو،والعشرينالاثنين،طفي(1)

.هـ()748سنةوفياتفيسيأتي)2(

.316(/1)الدارس.الصالحيةالمدرسةهي)3(

.الحجاز:طفي(4)

.بضحان:طفي)5(

كثير.ابنعننقلأ32(/1)الدارسفيكذلكوهي،بفيليست)6(
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جليلاشيخاوكان،طبرزدابنأصحابمنوسمع،ببالس)2(وستمئةخمسينسنةولد،البالسي)1(

يوموكانأ،والخيرالعبادةسيماعليه،الوقاركثير،أحدلكلمقصدا،السمتحسنالوجهبشوش

الإسلامشيخكلامعنفحكى،قازانمعتكلملماتيميةبنالدينتقيالشيخمعكانمنجملةفيقازان

ومعكمسلمأنكتزعمأنت:للقانقللترجمانهقالوأنه،عليهوجرأتهوشجاعتهلقازانالدينتقي

كاناهولاكووجدكوأبوكماذا؟علىبلادناوبلغتفغزوتنابلغناماعلىوشيخوإماموقاضمؤذنون

:قال!وفيتفماوقلتفغدرتعاهدتوأنت،قومناعاهدوابل،الإسلامبلادغزواوماكافرين

إلايخشولمالحقوقال،للهكلهافيهاتيميةابنقام،ونوبأموروبولايوقطلوشاهقازانمعلهوجرت

آكلكيف:فقال؟تأكلألالهفقيل،تيميةابنإلامنهفأكلواطعاماالجماعةإلىوقزبقال.وجلعزالله

قازانإنثم:قال،الناسأشجارمنقطعتمبماوطبختموهالناسأغناممننهبتممماوكلهطعامكممن

العلياهيكلمتكلتكونيقاتلإنمامحمودعبدكهذاكانإناللهم":دعائهفيفقالالدعاءمنهطلب

للدنياوطلباوسمعةرياءقامإنماكانوإن،والعبادالبلادوملكهوأيدهفانصرهلككلهالدينوليكون

يؤمنوقازان:قال."دابرهواقطعودمرهوزلزلهفاخذلهوأهلهالإسلاموليذلالعلياهيكلمتهولتكون

يديه.ويرفع،دعائهعلى

لهقالعندهمنخرجنافلما:قال.بقتلهأمرإذابدمهتتلوثأنمنخوفاثيابنانجمعفجعلنا:قال

هنا،مننصحبكلاوالله،نفسكوتهلكتهلكناأنكدت:وغيرهصصرىبنالديننجمالقضاةقاضي

أصحابه،منجماعةومعهنفسهخاصةفيهووتأخرعصبةفانطلقناقال.أصحبكملاواللهوأنا:فقال

وينظرون،دمشقإلىسائروهو،بدعائهيتبركونفأتوهقازانأصحابمنوالأمراءالخواقينبهفتسامعت

كانمنجملةمنأناوكنت،ركابهفيفارسثلثمئةنحوفيإلادمشقإلىوصلماوالله:قال،إليه

الكلامهذا،آخرهمعنفشلحوهمالتترمنجماعةعليهمفخرجيصحبوهأنأبواالذينأولئكوأما،معه

.()3(ذلكتقدموقد،غيرهجماعةمنالحكايةهذهسمعتوقد،نحوهأو

غربيبهمالمعروفة)4(بالزاويةصفرمنوالعشرينالثانيالإثنينليلةقوامبنمحمدالشيختوفي

غفير،وجمكثيرخلقودفنهجنازتهوحضر،بهاودفنبهاعليهوصلي،والعادليةوالناصريةالصالحية

علىمرتبمحمدللشيخيكنولم،كثيرايحبهكانلأنه،تيميةبنالدينتقيالشيخالجمعجملةفيوكان

.(94)6/والشذرات2(90-802)2/والدارس(412)4/الكامنةالدررفيترجمته(1)

بينهماصارتحتىعنهايشرقالفراتيزلفلم،الغربيةالفراتضفةعلىكانت،والرقةحلببينبلدة:"بالس")2(

.ياقوت.أميالأربعةهذهأيامنافي

.بفيليسالحاصرتينبينما)3(

.31(ا)صالأطلالمنادمة2(90-802)2/الدارس،البالسيةالقوامية(4)
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،يزاروكان،يقبلفلممرةغيرذلكعليهعرضوقد،وقفولامرتبلزاويتهولا،غيرهمولاالدولة

وطويتهالعقيدةحسنوكان،تامةمعرفةلهوكانت،صحيحافهمهوكان،جمةوفضائلعلملديهوكان

جزءاصنفوقد،ا)1(وجلعزاللهعلىوالجمعيةأالتلاوةكثير،السلفوآثارللحديثمحبا،صحيحة

آمين.الرحمةبوابلثراهوبلاللهرحمه،جده)2(أخبارفيه

بنأحمدالشيخبناللهعبدمحمدأبوالدينتقي:المجيدالشاعرالبارغالأديبالصالحالشيخ

وثلاثينخمسسنةولد،تمامبنمحمدالشيخأخو،)4(الحنبليالصالحيثم)3(التليحسانبنتمام

المجاورةمليحالنفسطئب،والخلقالشكلحسنوكان،الفضلاءوصحب،الحديثوسمع،وستمئة

النحووأخذ،الحورانيئوبالتقي)5(سبعينبابنواجتمعبالحجازمدةأقام،المفاكهةكثير،والمجالسة

يثنيوكان،سنةخمسينمدةمحمودالشهابصحبهوقد،مدةوصحبهالدينبدروابنه)6(مالكابنعن

بالسفح.ودفنالآخرربيعمنالثالثالسبتليلةتوفي،الدنيامنوالفراغبالزهدعليه

قوله:ذلكفمن:شعرهمنقطعةترجمتهفيالبرزاليالدينعلمالشيخأوردوقد

سكونمنه)7(خافؤفيلكمفؤاديمنالمعاهدأسكان

شجونله)8(والحديثفيحلوحديثيأبدافيكمأكرر

والجفونالمحاجرفتنثرهدموعيمن9(عقيقاوأنظمه

تهونقافيؤكلوفيكمهواكمفيالمعانيوأبتكر

مصون11(سرهواكموسزسرأالبكاء)01(عنكموأسأل

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

ببعيد.وليس.الخلوهيحب:فيهوالذي.بفيليست

فيالعدويعننقلا312()صالأطلالمنادمةصاحبذكرفقدالصوابوهوبفيماوأثبتنا.جيدةوطأفي

انتهى..حسنامؤلفامناقبهفيبكرأبيبنعمربنمحمدالشيخحفيدهوألف:قولهالزيادات

البلي.:طفي

.(468/)والأعلام(48)6/والشذرات2(43-142)2/الكامنةوالدرر(116)2/الوفياتفواتفيترجمته

(هـ.966)سنةتوفيالوجودبوحدةالقائلينمن.الصوفيالشيخمحمدبنإبراهيمبنالحقعبدهو

.(013)1/الوعاةبغيةهـ()672سنةمات.مالكبناللهعبدبناللهعبدبنمحمدهو

جارحة.كلفي(164)2/الوفياتفواتفي

بكم.:فيه

.عقودا:فيه

.النكباء:فيه

.عندي:فيه
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تبينمعاطفكممنشمائلفيهلأنالنسيموأغتبق)1(

؟فنونبكمالغرامفيليوكمغراممحبتكمفيليفكم

)2(المالكيالنويريخلفبنمنعمبنمسلمبنناهضبنمخلوفبنعلي:الدينزينالقضاةقاضي

وولي،وحصلواشتغلالحديثوسمع،وستمئةوثلاثينأربعسنةولد)3(،المصريةبالديارالحاكم

والاحتمالالمروءةغزيروكان،العامهذاإلىأيامهوطالت،وثمانينخمسسنةشاس)4(ابنبعدالحكم

.يقصدهومن،والشهودالفقهاءإلىوالإحسان

بمصربعدهالحكموتولى،بمصرالمقطمبسفحودفنالآخرةجمادىعشرحاديالأربعاءليلةتوفي

المالكي.الأخنائيالدينتقي

رجلاوكان،شعلانبابنالمعروفالمشهورالصيتالمقرئ:العلاء)6(أبيبنإبراهيم)5(الشيخ

صوته.)8(لطيبللختماتويقصد،)7(المسماريةشهودفيجيدا

.قاسيونبسفحودفن،الاخرةجمادىعشرثالثكهلوهوالجمعةيومتوفي

أبيبناللهعبدبنمحمدبنأحمدالقاسمأبيبنمحمدالوليدأبو:الزاهدالعالمالإمامالشيخ

ولد،)01(الإشبيليثمالقرطبي)9(التجيبيالحاجبنعيسىأبيبنإبراهيمبنخلفبنأحمدجعفر

فلما،قرطبةبمدينةوالقضاءوالخطابةالعلمبيتأهلهكانوقد،وستمئةوثلاثينثمانسنةلإشبيلية

ألفبعشرينالقاضيجدهالأحمرابنوصادر،وكتبهمأموالهموتمحقتإشبيليةإلىانتقلواالفرنجأخذها

فاستقام،الشامإلىوأقبلحجثميتيماونشأ،وستمئةوأربعينإحدىسنةفيوجدهأبوهومات،دينار

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.المساءعندالشرب:والاغتباق،وأعتنق:فيه

والشذرات)1/944(الزهوروبدائع242()9/الزاهرةوالنجوم128(-)3/127الكامنةالدررفيترجمته

)6/94(.

.طفيليست

.شاش:طفي

الدين.برهان:بفي

له.ترجمةعلىأقعلم

.(411)2/الدارس.الفيروزئةالمئذنةمنبالقربالسورداخلالكبرىالقيمريةقبليهي

لصيت.:طفي

مذحجبنسليمبنثوبانبنتتجيب:إلىنسبة.والدررالشذراتفيهناوما،تصحيفوهو،النجيبي:طفي

الذهبيبخطمجودوهو.(431)4/الوفيات.إليهاولدهانسبالسكونبنشبببنأشرابنيوسعدعديأموهي

.(بشارالدكتورطبعةمن41/493)الإسلامتاريخمنجدهترجمةفي

.(15)6/والشذرات35(1-035)3/الكامنةالدررفيترجمته
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إعانة،مجلدمئةمننحوابيدهوكتب،وغيرهالبخاريابنمنوسمع،وثمانينأربعسنةمنبدمشق

الاشتغال!.علىاللهعبدوأبيعمروأبيلولديه

بعدعليهوصلي،رجبعشرثامنالأذانوقتالجمعةيوم)1(الصلاحيةبالمدرسةوفاتهكانتثم

كثير.خلقجنازتهوحضر،بدمشقالصغيربباب،الفندلاوي)2(عندودفنالعصر

بنأحمدبنمحمدبكرأبيالدينجمال!العلامةالإمامابنأحمد:الشريشيبنالدينكمالالشيخ

هوواشتغل،تقدمكمامالكياأبوهكان،)5(الشريشيالوائليالبكري)4(سجمانبن)3(اللهعبدبنمحمد

وكتبالحديثوسمع،ذلكمع)6(بالكتابةخبيراوكان،كثيرةعلوماوحصلفبرعالشافعيمذهبفي

الحديثدارمشيخةباشرماأول!،كبارومناصبمدارسبعدةوباشروناظرودرسوأفتى،بنفسهالطباق

ابنعنالحكمفيوناب،)7(توفيأنإلىوستمئةوثمانينخمسسنةمنوالدهبعدالصالحأمبتربة

البرانيةبالشاميةودرس،مراتالجامعونظرالعسكروقضاءالمال!بيتوكالةووليذلكتركثم،جماعة

منهمافاستعادها،الفارقيالدينوزينجماعةابنيدهمنانتزعهاثم،سنةعشرينبالناصريةودرس

مشكوروكان،سنينثمانالأشرفيةالحديثدارومشيخة،مدةبقاسيونالناصريالرباطمشيخةوباشر

بالحسا)8(منيتهفأدركتهبأهلهفخرجالحجعلىالسنةهذهفيعزموقد،كلهاالجهاتمنيولىفيماالسيرة

القلانسي،بنالدينجمالالوكالةبعدهوتولى،اللهرحمههناكودفن،السنةهذهمنشوال!سلخفي

وبأم،المزيالدينجمال!الحافظالأشرفيةالحديثوبدار،الشيرازيبنالدينكمال!بالناصريةودرس

الدين.جمال!ولدهالناصريوبالرباط،الذهبيالدينشمسالشيخالصالح

فضائلعندهكان،المتعممين)01(نقيب)9(البغداديأحمدبنبكرأبيبنأحمد:المقرئالشهاب

،والشعبذةالموسيقىويعرف،والتعازيالتهانيمنفيهيحضروماالوقائعيناسبمماونظماثثراجمة

.226()صالأطلالمنادمة.أيوبالدينصلاحالناصرالملكأنشأهاالمالكيةالصلاحيةهي(1)

شيخالفندلاوييوسفالشيخ:وهو(11-01)2/والدارسبفيماوأثبتنا،بالقاف.القندلاوي:وطأفي)2(

الصغير.ببابوقبرهشهيدأالفرنجةيدعلىقتلالمالكية

.طفيليست)3(

.وغيرهالتاجفيكما،الصوابوهوأمنهناوما،سحمان:طفي)4(

(243)9/الزاهرةوالنجوم252(1/)الكامنةوالدرر337()7/بالوفياتوالوافي(012)1/الفواتفيترجمته)5(

.(47)6/والشذرات34(-1/33)والدارس

لطيفة.مقطوعاتالفواتصاحبلهأوردوقد.والنظمبالكتابة:بفي)6(

.3(4)لدارسا)7(

.بالكركالحجازبدربوتوفي:الوفياتوفواتبالوفياتالوافيفيوالذي.موضعهو:قوتياقال)8(

.(47)6/الشذراتفيترجمته)9(

توهم.وهووالمتعممينالأشراف:طفي(01)
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كلهذلكعنانقطعثم،والبسطواللعبوالمسكراللهوعلىالمشتملةالمجالمسويحضر،الزملوضرب

أمثاله:وفيفيهيقالمماوهوأسنهلكبر

()1(إفلاستوبةوجدتهاسائلاتوبتهعنذهبت

بمقابرودفنالقعدةذيخامسالسبتليلةوتوفي،وستمئةوثلاثينثلاثسنةبدمشقمولدهوكان

الله.سامحه،سنةوثمانينخمسعنلنفسهأعدهقبرفيالصغيرباب

أبيالدينزينبنسلامةالخيرأبيالدينتاجبنأحمدالعباسأبو:الدينفخرالقضاةقاضي

علومفيوبرع،وستمئةوسبعينإحدىسنةولد،)3(المالكيالإسكندري)2(سلامةبنأحمدالعباس

الشامقضاءعلىقدمثم،وصرامتهوديانتهسيرتهفحمدتالإسكندريةفيالحكمنيابةوولي،كثيرة

الأربعاءبكرةبالصمصامية)4(توفيأنإلى،ونصفاسنةمباشرةأحسنفباشرهاالماضيةالسنةفيللمالكية

الناسوشكره،كثيرخلقجنازتهوحضر،الصغيرببابالفندلاويجانبإلىودفن،الحجةذيمستهل

تعالى.اللهرحمه.عليهوأثنوا

وسبمهئة4لمحشرتسحلللنةكلت5ث!

.()5(قبلهاالتيفيالمذكورونهموالحكامأاستهلت

واقتلعت،الجدرانمنكثيز)6(شيءبسببهاسقطبدمشقشديدةريخهبتمحرممستهلليلةوفي

.كثيرةأشجارأ

عوضأالمالبيتبوكالةالقلانسيبنالدينجمالعلىخلعالمحرمعشريسادسالثلاثاءيوموفي

الشريشي.ابنعن

)7(الشريشيابنعنعوضاصصرىابنالجوانيةبالناصريةدرسصفرمنالخامسالأربعاءيوموفي

.العادةعلىالناسعندهوحضر،أيضأ

.بفىليست)1(

.سلام:طفي)2(

.(47)6/والشذرات(51-241/)والدارس(1/041)الكامنةالدررفيترجمته)3(

.(41)2/الدارس.الصمصاميةالمدرسة(4)

نأغير،همهموالشاميةالمصريةالبلادفيوالقضاةوالنوابوالسلطانوالخليفة:فيهوالذي،بفيليست)5(

.بعدهغيرهيأتولم،تعالىاللهرحمةإلىتوفيقددمشقفيالمالكيالقاضي

.طفيليست)6(

الماضية.السنةفيتوفي)7(



141هـ971سنةأحداث

اقوشوكان،إياسالدينفخرعنعوضاالرحبيآقوشالدينجمالطالدواوينشدباشرعاشرهوفي

بالعقيبة.الساكنطرقشيالدينعلمالأميرمكانهوولي،وسبعمئةسبعسنةمندمشقمتولي

قراءةفيوشرع،الاستسقاءإلىالخروجلأجلالناسبصومبالبلدنودياليومهذاوفي

فلما،الاستسقاءفياللهإلىوابتهلوا،الخطبوبعدالصلواتعقيبودعواالناسوتهيأ،"البخاري"

وخرج،القدممسجدعندإلىبرمتهمالبلدأهلخرج،نيسانسابعوكان،صفرمنتصفالسبتيومكان

وخطب،عظيمامشهداوكانهنالكالناسواجتمع،ويتضرعونيبكونمشاةوالأمراءالسلطنةنائب

اليوممنالناسأصبحفلما،دعائهعلىالناسوأمن)1(الجعفريسليمانالدينصدرالقاضيبالناس

وعمشديدافرحاالناسففرح،،)2(بقوتهمولابحولهملاورأفتهورحمتهأاللهبإذنالغيثجاءهمالثاني

.ا)3(لهشريكلاوحده1،والمنةالحمدودلهكلهاالبلاد

فيه.ماوتحسينأبوابه)4(وجليوترميمهالجامعرخامبإصلاحشرعواالشهرأواخروفي

منوأخذها)6(،سلطانيبتوقيع)5(الشيرازيابنالجوانيةبالناصريةدرسالآخرربيععشررابعوفي

.ماتأنإلىوباشرهاصصرىابن

الجيشناظرأخوالدينفخرالسلاميةشيخابنباشر)7(الأولىجمادىعشرسادسالخميسيوموفي

وخلع،السلاميةشيخابنعنبدلأالجامعنظرالحدادابنوباشر،الحدادابنعنعوضابدمشقالحسبة

منهما.كلعلى

اللهعبدأبوالدينشرفالقضاةقاضيدمشقإلىمصرمنقدمالآخرةجمادىخامسالثلاثاءبكرةوفي

قضاءعلى،المالكيالهمدانيظافرالدينزكيالشيخبنبكرأبيالدينمعينالقضاةقاضيابنمحمد

مؤرخهذاتقليدولكن،()8(أشهرستةبينهمافكانأ،توفيالذيسلامةابنعنعوضا،بالشامالمالكية

.)9(بالجامعتقليدهوقرئالخلعةولبس،الأولطربيعباخر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(165)2/الكامنةالدررفيوالخبر.هـ()725وفياتفيسيأتي.شبلبنهلالبنسليمان

.بفيليست

.بفيليست

حلي.:طفي

.هـ()736سنةوفياتفيوسيأتي.اللههبةبنمحمدبنأحمد:وهو.الدينكمالالقاضي:بفي

يد.منوانتزعها:بفي

أحمد.بنموسىالدينقطبأخو:وهو.الدينفخرالقاضي:بفي

أشهر.ستةدمشقإلىهذاووصولوفاتهبينفكان:فيهوالذي،بفيليست

.(261/)لدارسا
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خمسوعمره،الحنفيالفويرة)1(بنالدينبدرالقاضيالبرانيةبالخاتونيةدرسالشهرهذاوفي

.)2(توفيالذيملطيةقاضيمحمدالدينشمسالقاضيعنعوضا،سنةوعشرون

مندخلحتىوارتفع،كثيراشيئاأتلفعظيمسيلدمشقإلىوصلرمضانخامسالسبتيوموفي

كانأصلهلأنمدتهتطلولم،أماكنهممنوانتقلوا،لهالناسوانزعج،العقيبةإلىووصل،الفرجباب

جمالموتبعدالدواوينشدطرقشيباشراليومهذاوفي.)4(والحسينية)3(السوقآبلبأرضوقعمطرا

عليهما.وخلع،الجوكندار)د(الدينصارمالمدينةولايةوباشر،الرحبيالدين

السلطنةنائبعندالفقهاءوأعيانالقضاةاجتمعرمضانمنوالعشرينالتاسعالثلاثاءيومكانولما

بمسألةالفتيامنتيميةبنالدينتقيالشيخمنعيتضمنالسلطانمنكتافيعليهموقرئالسعادةبدار

ذلك.منالمنعتأكيدعلىالمجلسوانفصل،الطلاق

ناصربنالدينبدرعنعوضا)6(الدارانيالدينصدرالقاضيخطبشوالتاسعالجمعةيوموفي

واستمرالعقربانيحسنالدينبدرفتولاهقبلهخطيبافيهوكان،جراحبجامع،)7(السلامعبدبنالدين

.بعدهمنأبيهبيدكانتالتيدارياخطابةفيولده

علم.أميرالمنصوريأيبكالدينعزوأميرهمالركبخرجعاشرهالسبتيوموفي

ابنالدينوشرف،الحقعبدبنالدينوبرهان،الحنفيالقضاةقاضيالدينصدرفيهاوحج

الزريز)8(بنالدينوشمس،المنطيقيالدينورضي،الركبقاضيوهوالدمشقيالدينونجم،تيمية

وغيرهم.المالكيرشيقبناللهوعبد،القبيباتجامعخطيب

كريمووكيله،الأمراءمنكثيرجمعومعهقلاوونبنمحمدالناصرالملكالإسلامسلطانحجوفيها

وصاحب،جماعةابنالقضاةوقاضي،الأثيرابنالسروكاتب،)9(المماليككاتبالدينوفخرالدين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

منوالدهترجمةفيالدينناصرابنوقيده605()1/الدارسفيكذلكوهوبفيماوأثبتنانويره:وطأفي

.(283)4/الكامنةالدرر.هـ()735سنةتوفي.(131)7/المشتبهتوضيح

.البصرويعليالدينصدرالقضاةقاضيمنلهأخذتقدوكان:قولهبفيوهووطأمنسقط

.الواديناحيةمندمشقغوطةقرىمنأنهاياقوتذكرهاقريةوهي.تحريفوهوالسودتىوابل:طفي

.بردىواديسوقفيمعروفةقرية

سيأتي.كماهـ()723سنةتوفي.الجوكندارقراسنقربنإبراهيمهو

التوبة.جامعويسمى.العقيبةبجامع:بفي

.(042)2/الدارس.الغنمسو!تىبمحلةجراحوجامع.جراحبجامعيخطبقبلهوكان:بفي

فيه.الكلامسبقوقدالوزير:أفي

.الكتابهذامن632سنةوفياتفيترجمتهستأتي
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كثيرخلقخدمتهفيوكانالسلطانخدمةفي،غبريالالدينشمسوالصاحب،الدينعمادالملكحماة

.الأعيانمن

عنوعجزبجوبانذرعأضاققدكانبوسعيد)1(ملكهمأنبسببالتتاربينعظيمةوقعةكانتوفيها

وغيرهم،وقرمشي)2(ودقماق،أبيهخاليحيىأبومنهم،أمرهعنالأمراءمنجماعةلهفانتدب،مسكه

صحبتهوفي،مثهمكانماإليهفأنهىالسلطانإلىوجاءفهرب،جوبانكبسوأرادوا،الدولةأكابرمن

أيضامعهالسلطانوركب،كثيفبجيشوأمدهجوبانعنرضيحتىبالسلطانيزلولم،شاهعليالوزير

مننحواالسنةهذهاخرإلىمنهمفقتلجوبانفيهموتحكم،وأسروهمفكسروهمأولئكمعوالتقوا

.أميرأ)3(أربعين

الكفريبدربن)6(فزارةبنسليمانبن)5(الحسيناللهعبدأبو:)4(الدينشهابالمقرئالشيخ

وقرأ،"الترمذي"كتاببنفسهوقرأالحديثوسمع.وستمئةوثلاثينسبعسنةفيتقريباولد،الحنفي

يعرفوكان،طالباعشرينمنأكثرالسبععليهوجمع،عليهالناسيشتغلمدةبهاوتفرد،القراءات

أربعينمنأكثربالطرخانية)7(درس،كثيرةفوائدوله،حسنةمجالستهوكانتكثيرةوفنونأوالأدبالنحو

بيته،فيوانقطع،عمرهآخرفيأضرمباركاخيراوكان،ولايتهمدةالأذرعيعنالحكمفيوناب،سنة

الظهربعدعليهوصلي،الأولىجمادىعشرثالثتوفيأنإلىالقرانوإقراءوالذكرالتلاوةعلىمواظبا

الله.رحمه)8(بقاسيونودفن،دمشقبجامعيومئذ

:)9(بموتالخبرجاءالشهرهذاوفي

المعروفالشافعيالتبريزيحامدأبيبنمحمدبنالرحمنعبد:)01(الدينتاجالإمامالشيخ

وكان،مباركافقيهاصالحاوكان،صفرمنالأولالعشرفيببغدادالحجمنرجوعهبعد،بالأفضلي

قبل.منصححوقد،سعيدأبا:ط،أفي()1

.(482)3/الكامنةالدررفيماوأثبتنا.تحريفوهو.قرشي:ب،ط،أفي(2)

.(1/145)الكامنةلدررا)3(

.(15)6/والشذرات(56)2/الكامنةالدرر377،/12والوافي،1/512الذهبيشيوخمعجمفيترجمته(4)

الحسن.:طفي)5(

.قرارة:أوخزارة:طفي()6

.(1/425)الدارس.الباذرائيةالمدرسةقبليوهيطرخانبدارتعرف)7(

.والدهعند:بفي)8(

.بوفاة:بفي()9

.رمضانشهرفيوفاته:وفيه(94)6/والشذرات342(-134)2/الكامنةالدررفيترجمته(01)
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وكان،نصرانيألفمئةقتلمنأنفعقتلهكان:قالقتلولما،عليهويحط)1(الدولةرشيدعلىينكر

،الشونيزية)2(بتربةدفنتوفيولما،شيئاأحدمنيقبللاوكان،يقبلفلايترضاهأنيريدالدولةرشيد

الله.رحمهالستينقاربقدوكان

ومستوفي،الأمراء)4(ملككاتب:المصوي)3(اللهفضلبنمفضلبنمحمدالدينمحيي

رابعفيتوفي،للناسكثيرةوخدمةكرمفيه،والصلحاءللعلماءمحبباالسيرةمشكوركان،الأوقاف

فيبعدهوباشر،سنةوأربعونستولهقاسيونبسفح)5(هلالبنيبتربةودفنالأولىجمادىمنعشرين

.النحاسبنالدينأمينوظيفته

،الألوفالمقدمينالأمراءومنالدولةأكابرمنكان:)6(العادلياللهعبدبنغرلوالكبيرالأمير

وستمئة،)7(وتسعينخمسسنةفيأشهرثلاثةمننحوأكتبغاالعادلالملكأستاذهعنبدمشقنابوقد

ودفن،الخميسيومالأولىجمادىسابعفيتوفيأنإلىكبيرأأميرأواستمر،وتسعينستسنةوأول

)8(1?
عشرفيمات،وأهلهللإسلامناصحاشجاعاشهماوكان،بقاسيونالمظفريجامعبشماليبتربته

الستين.

منأصلهكان،طويلةمدةدمشقوالي،(1)1المنصوري(1)0الرحبي:)9(أقوشالدينجمالالأمير

،وأمرهفأعتقهالمنصورالملكإلىانتقلثم،الرحبةنائبمنوبيعفسبينصرانياوكان،)12(إربلقرى

عليه.الكلامسبقوقد.التتروزير(1)

الشيخدفينهاإلىنسبةمعروفالشيخبمقبرةاليومالمعروفةهي:قلت.ياقوت.الغربيبالجانبببغدادمقبرةهي)2(

الكرخي.معروف

.261()4/الكامنةالدررفيترجمته)3(

تنكز.:يعني()4

.هلالابن:طفي()5

إغزلو.:وفيه245()9/:الزاهرةوالنجوم،الراءثمبالغين،غرلو:وفيه218()3/الكامنةالدررفيترجمته)6(

.الزايثمبالعينعزلو:وفيه(52)6/الذهبوشذرات.غرلو:وفيه(027)2/والدارس

سبعين.:طفي)7(

الأولىمرتينوردتفقد346()صو344()صالأطلالمنادمةفيأما027()2/الدارس.الغرليةالتربة:يعني)8(

الغزلية.التربةوالثانية،العزليةالتربة

الرحبي.المنصورياقش:وفيه(1/004)الكامنةالدررفيترجمته()9

لنائبها.بيعلأنهالزحبةإلىنسبةالرحبي(01)

مماليكه.منكانلأنهقلاوونالمنصورالملكإلىنسبةالمنصوري(11)

.العراقشمالفيبأربيلاليومالمعروفةوهي،إربلقرىمنقريةمن:بفي(1)2
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قبلأشهرأربعة،)1(مدةاالدواوينشدإلىانتقلثمسنةعشرةإحدىمننحوابدمشقالولايهوتولى

محبوباوكان،)2(الصوفيةبمقابرودفنالآخرةجمادىعشريحاديالخميسليلةوفاتهوكانت،وفاته

ولايته.مدةالعامةإلى

تصانيفله،:الحمويالمغيزل)4(بناللطيفعبدبنمحمدبنيوسف)3(الدينصلاحالخطيب

.الآخرةجمادىفيتوفي،طبرزدابنمنوسمع،بحماةالأسفلالسوقجامعخطيبوكان،وفوائد

عليبنالمسلمبنإبراهيمبناللههبةبنيحيىبنعليبن)5(عثمان:عمروأبوالدينفخرالعلامة

وناب،العلماءبقايامنوكانالحديثسمع،المصريسعدأبيبنتبابنالمعروفالشافعيالأنصاري

وفي،الشيوخشيخالقونويالدينعلاءالشيخطولونجامعميعادفيمكانهوولي،بالقاهرةالحكمفي

.علانبنالدينشمسالأزهرالجامعميعاد

)6(تسعونالعمرمنولهبمصرودفن،الآخرةجمادىمنوالعشرينالرابعالأحدليلةوفاتهكانت

سنة.

)9(بالحسينيةزاويةله)8(المنبجيعمربنسليمانبننصرالفتحأبو:العابد)7(الصالحالشيخ

السادسالعصربعدالثلاثاءيومتوفي،)01(الحديثسمع،الجمعةإلىإلامنهايخرجولا،فيهايزار

الله.رحمهالمذكورةبزاويتهالغدمنودفنالاخرةجمادىمنوالعشرين

بنإسماعيلبنأحمدبنمعاليبنالرحمنعبدبنعيسى:الرحلةالمعمرالصالحالشيخ

"البخاريصحيح"راوي،)11(المطعمالصالحالمقدسيالجيشأبيبنعليبنمباركبنعطاف

.طمنزيادة(1)

.طفيليست)2(

.(047-946)4/الكامنةالدررفيترجمته)3(

.المعتزل:طفي(4)

.(247)9/الزاهرةالنجومهـ()717سنةوفاتهوفيه(464)2/الكامنةالدررفيترجمته()5

.سبعون:طفي)6(

.(52)6/الذهبوشذرات03(1/5)والدارس(442)9/الزاهرةوالنجوم293(4/)الكامنةالدررفيترجمته)7(

الكبجي.:طفي)8(

.القاهرةمنالنصربابخارجزاويةهي:وقال(432)2/الخططفيالمقريزيذكرها)9(

.فارسبنوالكمالالضريرالكمالعلىمصرفيثم،خليلبنإبراهيمعلىأولابحلبسمعه(51)

.52()6/والشذراتالدلال:وفيه55(-1/54)والدارسهـ()717سنةوفاتهوفيه2(45)3/الكامنةالدررفيترجمته(11)

يسمسركانفلأنهالدلألأما،المستعصمبستانوطغمبغدادإلىوذهب،الأشجاريطغمكانلأنه:"والمطغم"

.الذورفي
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."تاريخه"فيالبرزاليالدينعلمالشيخوترجمه،عدةمشايخعنالكثيرسمعوقد،وغيره

،المظفريبالجامعالمذكوراليوممنالظهربعدعليهوصلي،الحجةذيعشررابعالسبتليلةتوفي

تعالى.اللهرحمه.سنة()1وتسعونأربعوله،المولهينتربةمنبالقرببالساحةودفن

وسبممئةلمحشريرسنةخلت5ث!

الحج،فيالسنةهذهفيالسلطانوكان،قبلهاالتيفيالمذكورونهما)2(البلادوحكامااستهلت

البشائر.ودقت،المحرمعشرثانيالسبتيومالقاهرةإلىوعاد

.الخازندار)4(الدينناصرالأميروصحبتهالشامطريقعلى)3(الدينشمسالصاحبورجع

نأورسم،المؤيدبالملكولقبالسلطانعليهوأنعم،القاهرةإلىالسلطانمعحماةصاحبوعاد

،المؤيديالملكيالسلطانيالمولويالعاليبالمقام)5(يخاطبوأن،وأعمالهامنابرهاعلىلهيخطب

.المنصور)6(عمهعليهكانماعلى

ألفا.عشرينمننحواعليهوأنفق،)8(الخيفمسجد)7(الدينشهابالمرجانيابنعمروفيها

.بالقدسوأقامطرابلسنظرمن)9(الملكأميناستقالالمحرموفي

قدوكان،القفصىأحمدبنمحمدالدينشمسالقاضيالمالكيالحكمنيابةباشرصفراخروفي

مصر.من)01(الدينشرفالقضاةقاضيمعقدم

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

فيولادتهلأن.ترجمتهومصادربفيماوأثبتنا.تحريفوهو.وسبعونأربع:طوفي.وستونأربع:أفي

فيها.جاءكما.هـ()626سنة

والقضاةوالنوابقلاوونالمنصوربنالناصرالملكالإسلاموسلطانالمستكفيوالخليفة:فيهوالذيبفيليست

.والمباشرون

دمشق.دواوينناظرصنيعةبناللهعبدغبريالالدينشمس

.السلطانليلقىالنبويةالمدينةوصلقدوكان:بفي

تحريف.وهو.يخطب:طفي

.371(/1)الكامنةالدرر

.هـ()975سنةوفياتفىسيأتي،المرجانيعمربنأحمدبنمحمد

.(442)2/الدارس،منىفيالذي

فيه.الكلاممضىوقد.بفيماوألبتنا.الدين:وطأفي

وقدهـ()748سنةوفياتفيوسيأتي،النويريالهمذانيظاهربنبكرأبيالدينمعينالقضاةقاضيبنمحمد:هو

.(16)2/الدارس.لهنائبأهـ()971سنةالمذكورالقفصيمعهقدم
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)1(الرومياللهعبد:لهيقالشخصعنقضربتالأولربيعمنوالعشرينالخامسالاثنينيوموفي

عنقه،فضربتيرجعفلمواستتيبالنبوةادعىثم،الجامعلزمقدوكان،التجارلبعضغلاماوكان

الأمرنفسفيعقلهواضطرب،ذلكلهحسنشيطانخالطهقدوكان،جاهلاالعينينأزرقأشقروكان

إنسي.شيطاننفسهفيوهو

منوهي،القبجاقبلادمنقدمتالتيالمرأةعلىالسلطانعقدعقدالآخرربيعثانيالاثنينيوموفي

.)2(الملوكبنات

.الأمراءوجماعةالدينوكريمالسروكاتبجماعةابنالدينبدرالقاضيعلىوخلع

مننحوطرابلسعساكرمن)3(جاهاننهرفيوغرقسيسبلادإلىالشهرهذافيالعساكرووصلت

.فارسألف

منوإخراجهممهناآلأخبارعلىالاحتياطفيالشامإلىالشهر)4(هذافيالسلطانمراسيموجاءت

.السلطانعلىمهناوالدهمقدوملعدمعليهمالسلطانلغضبوذلك،الإسلامبلاد

)6(الحنفيالأسمرالدينمحييالشيخبالركنية)5(درسالأولىجمادىعشريرابعالأربعاءيوموفي

محييبنالدينلعمادالقلعةجامعوتدريس،)8(الأعرجالرقيالدينلشمس)7(الجوهريةمنهوأخذت

بحارةالديننورمسجدإمامةالرقيمنوأخذ،هذابعدالحنفيةقضاءوليالذي،)9(الطرسوسيالدين

.(1)1النصيبيمحمدالشيخالربوةوإمامة،(01الكيال)بنالدينلعماداليهود

كلهمعليهم،ألفاعشرينمننحواحلببأرضالإسلاميةالجيوشاجتمعتالآخرةجمادىوفي

.(4952/)الجنانومراة(901)ص:العبرذيول.التاجيمولىوهو،الأزرق:لهويقال(1)

.(901)صالعبرذيول.أزبكأختهي)2(

.5(.)صالبلدانتقويم.جيحاننهرهو)3(

.اليوم:طفي(4)

.(1/994،052)الدارس.هـ(631)سنةالمتوفيمنكورسالدينركنبناها:البرانيةالحنفيةالركنيةالمدرسة)5(

.(1/994)والدارس.(4164/)الكامنةالدرر.هـ()728سنةمات.الروميسليمانبنيحيى:هو)6(

.(1/894)الدارس.بلاطةبحارةدمشقداخل،الصالحأمتربةشرقي)7(

الكامنةالدرر.هـ()742سنةمات.الأعرجالرقيعليأحمدبنمحمدوهو.تحريفوهو.البرقي:طفي)8(

.2(89)2/و(1/025)والدارس3(14)3/

.(1521/)الدارس.هـ()748سنةمات.الطرسوسيالمنعمعبدبنالواحدعبدبنأحمدبنعلي:هو)9(

.(1/125)لدارسا(01)

.الدارسفيماوأثبتنا.الصبيبي:وطأفي(11)
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ففتحواإسكندريةمنالأرمنبلادفدخلواقرطاي)1(الدينشهابطرابلسنائبوفيهمألطنبغاحلبنائب

فحاصروهاسيسإلىوصلواثم،اللهسلمثمجماعةمنهمفغرقجاهانخاضواثمحمدانتلثمالثغر

والجواميسالأبقاروساقواالبساتينأشجاروقطعوا،البلدفيالتيالملكداروأحرقواأهلهاعلىوضيقوا

النهرفخاضوارجعواثمالزروعوأحرقواوالأماكنالضياعوخربوا،بطرسوسفعلواوكذلكوالأغنام

)2(عانةإلىخلفهوساقوا،بلادهمنوأولادهمهنارجوعهمبعدوأخرجوا،أحدمنهميغرقفلمالمذكور

وتابعوهابلادهعلىالغاراتفشنوا،بعدهمنولدهوقيامسيسصاحبموتالجيشبلغثم)3(وحديثة

جماعة.منهمقتلفإنهالرابعةالمرةفيإلاوأسرواوغنموا

علىالمسلميناللهفنصروالفرنجالمسلمينبينالمغربببلادعظيمةوقعةكانتالسنةهذه)4(وفي

منملكاوعشرونخمسةالقتلىجملةمنوكان،آلافخمسةوأسرواألفاخمسينمنهمفقتلواأعدائهم

الذهبمنقنطاراسبعونغنمواماجملةمنكان:يقال،الأموالمنكثيراشيئاوغنموا،الإفرنجملوك

أحدسوىمنهميقتلولم،الزماةغيرفارسوخمسمئةألفينيومئذالإسلامجيشكانوإنما،والفضة

.سمع)5(ماوعجيبوقعماغريبمنوهذا،قتيلاعشر

نائببحضرةتيميةبنالدينتقيللشيخالسعادةبدارمجلسعقدرجبعشريثانيالخميسيوموفي

الإفتاءإلىالعودعلىوعاتبوهالشيخوحضر،المذاهبمنوالمفتونالقضاةفيه)6(واجتمع،السلطنة

منمرسوموردثم،يوماعشروثمانيةأشهرخمسةفيهافبقياالقلعةفيحبسثم،الطلاقبمسألة

.،)7(تعالىاللهشاءإنسيأتيكماوعشرينإحدىسنةمنعاشوراءيومالإثنينيومبإخراجهالسلطان

البرولايةمنبيدهماإلىسعد)8(بنالدينعلاءالأميرإلىالأوقافشدأضيفأيامبأربعةذلكوبعد

.الشد)9(عنالمنكورسيالدينبدروعزل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

الأشرفيقراطايوهو)3/248(الكامنةالدررفيهووكذلك،بفيماوأثبتناقرطبة:طوفي.قرطية:أفي

.هـ()737سنةماتالأبطالمنوكانطرابلسفينابثم،حلبفيحاجباعمل،الجوكنداري

.العراقغربيالفراتعلىاليومإلىقائمةوهيتالرقةبينمشهوربلد:وهو،بالنون"غانة":طفي

.ياقوت.عانةقربوهى،حصينةقلعةوبهاالنورةحديثة

سنةفيوقعتأنها)2/173(:الإسلامدولوتاريخ401()صالذيولفيالذهبىذكروقد.أوائل:بفي

.هـ()971

.793(/1)غرناطةأخبارفيالإحاطة

حضر.:طفي

.بفيليست

فيفيهالكلاممضىوقد.البعلبكيسعدبنإسماعيلبنمحمودبنعليوهو.تحريفوهو.معبدوبوطأفي

.هـ()718سنةأحداث

.الشام:طفي
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يريدأنهاتهملأنهالإسكندريةإلىوحملغزةنائبالجاوليالدينعلمالأميرمسكشعباناخروفي

بغزةبنىوقد،وأوقافوإحسانبرلهوكان،وأموالهحواصلهعلىواحتيط،اليمنبلاد)1(إلىالدخول

مليحا.حسناجامعا

إلىوالإحسانالعدلوأظهر،الحاناتوأبطلالخمورسعيدأبوالتترملكأراقالشهرهذاوفي

فسلمواإليهوابتهلوا،وجلعزاللهإلىفلجؤواهائلسيلوجاءهمعظيمبردأصابهمأنهوذلك،الرعايا

ذلك.عقيبالخيروعملواوأنابوافتابوا

ألفاوأربعينبخمسةالدينكريماشتراهالذيالكريميبالنهرالماءجرىشوالمنالأولالعشروفي

ونصبت،الناحيةتلكأهلإلىأنسقبهوحصل،الناسبهفعاشبالقبيباتجامعهإلىجدولفيوأجراه

وهو،والدوابالناسمنهيشربالغربمنالجامعتجاهكبيرحوضوعمل،والبساتينالأشجارعليه

الله.أثابهزائدورفق،كثيرنفعبذلكوحصل،مطهرةوعملكبيرحوض

كتبغاالدينزينوفيه،الأوحدبنالدينصلاحالملكوأميرهشوالعشرحاديفيالركبوخرج

الدينشرفحماةوقاضي،العز)3(بنالدينشمسوالقاضيالزملكانيالدينوكمال،)2(الحاجب

ونور،غانمبنالدينوعلاء،العطاربنالدينوبدر،السلاميةشيخابنالدينوقطب،)4(البارزي

الحنابلةوقاضي،الحريريابنالحنفيةقاضيالمصريينومن.الركبقاضيوهو،السخاويالدين

الركب.قاضيوهو،المالكيعيسىوالشرفحرميالدينومجد

.الناسودخلهالمطعمدارغربيألجيبغا)5(عمرهالذيالحمامعمارةكملتوفيه

بنمحمدبنإسماعيلالدينمجدالخواجهالتترملكعندمندمشقإلىوصلالحجةذيأواخروفي

ليصلحجاءإنماأنهواشتهر،التترملكمنمصرلصاحبوتحفهداياصحبتهوفي،)6(السلاميياقوت

مصر.إلىسارثم،واحدايوماالسعادةبدارونزل،والدولةالجندفتلقاه،والتترالمسلمينبين

العراقيينمنوكان،الأرضأقطارجميعمنأتوه،مثلهيعهدلمعظيماموقفابعرفاتالناسوقفوفيها

عجيب.أمروهذا،مصريةدينارألفبألفواللآلئالذهبمنعليهماقوممحملمنهاكثيرةمحامل

.دار:طفي(1)

.هـ(721)وفياتفيسيأتي)2(

.هـ()722سنةوفياتفيوسيأتي.تحريفوهو.المعزابن:طفي)3(

.الكتابهذامن738سنةوفياتفيترجمتهوستأتي،الصوابهوأثبتناهوما،تصحيف"البازري":طفي(4)

.هـ()754سنةوفياتفيسيأتي)5(

.381(/1)الكامنةالدرر.هـ()743سنةماتالرقيقفيالخاصتاجرابنهو)6(
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بغدادالتترأخذتحينعمرهأنيذكروكان،وعمرأسنقدوكان:الدهستاني)1(إبراهيمالشيخ

السابعالجمعةليلةتوفيأنإلى،النسرقبةتحتوأصحابههوالجمعةيحضروكان،سنةأربعين

وأربعمئةالعمرمنولهبهاودفن،بدمشقالخيلسوقعندالتي)2(بزاويتهالاخرربيعمنوالعشرين

أعلم.فالله،قالكما،سنين

بهياحسناشيخاكان،عامر)3(ابنميعادشيخالمقرئالشحام:عليبنمحمودبنمحمدالشيخ

الله.رحمهمابليلةقبلهأوالمذكورالدهستانيتوفيليلةفيتوفيأنإلىالقرانتلاوةعلىمواظبا

بكرأبيبنسباعبنحسن)؟(بنمحمداللهعبدأبوهو:)4(اللغويالصائغابنالدينشمسالشيخ

وسمع،بمصروستمئةوأربعينخمسسنةتقريباولد،دمشقإلىانتقلثم،الأصلالمصريالجذامي

اختصروقد،واللغةوالنحووالبديعالعروضوعلم،والنثربالنظمبارعافاضلاأديباوكانالحديث

ذكر،فأكثربيتألفيعلىتشتملتائيةقصيدةوله،"دريدابنمقصورة"وشرح،"الجوهريصحاح"

درببينيسكنوكان،والمحاضرةالمحاورةلطيفالأخلاقحسنوكان،والصنائعالعلومفيها

الصغير.ببابودفنشعبانثالثالإثنينيومبدارهتوفيالقطبستانعندوالفرالشالحبالين

وسبممئةولمحشويرإحرفىسنةكلتص5ث!

فيالذيالزيتحمامفتحمنهايومأولوفي،قبلهاالتيفيالمذكورونهمالبلادوحكاماستهلت

نحومنالخوارزميةزمانمنودثردرسقدكانمابعد)6(سامريرجلعمارتهجدد،الحجردربرأس

متسع.جيدحماموهو،سنةثمانين

.)7(ورقيقوتحفصناديق،السلطانإلىسعيدأبيالتتارملكمنهديةوصلتالمحرمسادسوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.ياقوت،وجرجانخوارزمقربمعروفبلد.دهستانإلىمنسوبهو.2(100/)الدارس:فيترجمته

.3(40)صالأطلالومنادمة(002)2/الدارس.الذهستانيةالزاوية

دمشقتاريخمختصرأهـ()18سنةتوفيالشامأهلقارىء،اليحصبيعامرأبوويقالعمرانأبوعامربناللهعبدهو

.(192)12/منظورلابن

وفيه84()1/الوعاهوبغية(114)صوالذيول.هـ()722سنةوفاتهوفيه326()3/الوفياتفواتفيترجمته

توهم.وهوشعبانشهرفيهـ()725سنةوفاته

حسين.:طفي

.ساوي:طفي

.طمنهناوما،لهامعنىولا"دقيق":أفي
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،دارهإلىوتوجهالسلطانبمرسومالقلعةمنتيميةبنالدينتقيالشيخخرجعاشوراءيوموفي

الله.رحمهيوماعشروثمانيةأشهرخمسةإقامتهمدةوكانت

وقدم،السعادةبدارفنزلالسلطانوكيلالدينكريمالقاضيدمشقإلىوصلالآخرربيعرابعوفي

)1(الكبيرةبالعادليةفنزل،أيضاالخزانةناظروهوبمصرالحنبليالحاكمعوضبنالدينتقيالقضاةقاضي

.القدسوزارالسلطانأشغالبعضفيجاء:مصرإلىتوجهثم،أيامأبهافأقام،للشافعيةالتي

الواليفأمركنيسةجوارهافيوكان،الميدانمنقريبأبركةحفرقدالسلطانكانالشهرهذاوفي

فانزعج،عليهقدروامايهدمونبمصرالكنائسعلىوغيرهمالحرافيشتسلطهدمتفلما،بهدمها

جماعةفأخرج،يعزر:فقالوا؟منهمذلكتعاطئمنعلىيجبماذا:القضاةوسألذلك)2(منالسلطان

تعاطىمنعاقبإنماأنهموهمأ،وعاقبوخزموحرموصلبفقطعقتل)3(عليهوجبممنالسجونمن

أياما.اختفواقدكانوامابعدوظهرواالنصارىوأمنتالناسفسكن،ذلكتخريب

منقريبامنهموقتلواوراءهمالناسفثار،الظهروقتالثلاثاءسوقونهبواببغدادالحراميةثارتوفيه

اخرين.وأسروامئة

خرجالأولىجمادىمنالسادسالأربعاءيوموفي:نقلتخطهومنالبرزاليالدينعلمالشيخقال

وكيلالدينكريمالقاضيببنائهأمرالذيالجامعقبلةعلىووقفوا،القابونإلىوالمفتونوالأعيانالقضاة

دمشق.جامعقبلةمثلتكونأنعلىوائفقوا،قبلتهوحرروا،المذكوربالمكانالسلطان

تنكز،السلطنةنائبوبين،بدمشقالكبارالمقدمينأحد)د(جوبانالأميربين)4(مراجعةوقعتوفيه

به.يليقخبزاأعطيثم،ذلكفيفعوتبالقاهرةإلىحولثم،ليلتينالقلعةإلىورفعجوبانفمسك

المليحةوالأماكنالحسنةالدورفيالقاهرةفيعظيمحريقوقعاليومهذافيأنالدينعلموذكر

كشفواثم،الصلواتفيوقنتوا،ذلكمنعظيمةمشقةللناسوحصل،المساجدوبعض،المرتفعة

السلطانفقتل،وهدمكنائسهممن)6(أخربكانمابسببالنصارىقبلمنهوفإذاالقضيةعن

فيالأجراسيحملواوأن،كلهاوثيابهمرؤوسهمعلىالزرقةيلبسواأنالنصارىوألزمبعضهم

وكانت:قلت935(/1)الدارس،الطريقبينهمايفصلالظاهريةبابوتجاه،بغربالجامعشمالي،دمشقداخل(1)

قريب.عهدإلىالعربيالعلميللمجمعمبنىتتخذ

لذلك.:طفي)2(

قتله.:طفي)3(

من.:طفي)4(

.هـ()728سنةومات.المنصوريجوبان:هو()5

.الأصوبلأنهبفيماوأثبتنا.أحرق:طفي)6(
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.()1الحريقوبطلالأمرفسكن،الجهاتمنشيءفييستخدموالاوأن،الحمامات

فيوعاقب،الخموروأرا!تىالخواطئوزوجالبازار)2(سعيدأبوالتتارملكخزبالاخرةجمادىوفي

وسامحه.اللهرحمهلهودعوابذلكالمسلمونوفرح،العقوبةأشدذلك

عليالشيخبهوخطب)3(القصببمسجدالجمعةأقيمتالآخرةجمادىمنعشرالثالثوفي

المناخي.

كلفيوأكري،جامعهتجاهتنكزأنشأهالذيالحمامفتحالاخرةجمادىعشرتاسعالخميسيوموفي

ورخامه.ضوئهوكثرةلحسنهدرهمابأربعينيوم

محدثةكونهاإثباتبعداليهودحارةتجاهالتيالقرائيينكنيسةخربترجبتاسععشرالسبتيوموفي

بذلك.السلطانيةالمراسيموجاءت()4(الحكامعندأ

الدينمجدالخواجاصحبة،التتارملكسعيدأبيإلىالسلطانمنالهدايانفذترجبأواخروفي

عتابي.وحماروخيولجملأخمسونوفيها،السلامي

الدينجمالالفقيهفيهوخطبأبالقابونالكريميبالجامعالجمعةأقيمترمضانمنتصفوفي

.الأعيانمنوجماعةوالصاحبالقضاةيومئذوشهدها()5(القابونإمامالحنفيالتركمانيالوهابعبد

،القازاني)6(العميدبنعمرالأميرابنكاتبالدينقوامالإمامدمشقوقدم:الدينعلمالشيخقال

بهاوأقاممصرإلىوتوجهالسنةهذهفيحجوقدرمضانأولفي،ببغدادحنيفةأبيالإماممشهدمدرس

وفقه.وأدبوبحثفنونذووهو،الحنفيةبالخاتونيةفنزلبغدادإلىمتوجهابدمشقمرثمأشهرأ

وقاضيه،)7(التركمانيحمزةالدينشمسوأميرهشوالعاشرالإثنينيومالشاميالركبوخرج

مصرمنوقدم،أهلهمنجماعةصحبتهوفيالشامنائبتنكزحجوفيها.)8(الدمشقيالديننجم

.63()9/الزاهرةوالنجوم(611)صالذيول(1)

.(611)صالذيول..الفاحشةبازار:يعني2()

.(043)2/الدارس.الساداتبمسجدويعرف)3(

.بمنزيادة()4

.(1/605)الدارس،بمنزيادة()5

القازاني.اكفانيعمرالعميدالأميرابنكاتبأميرالدينقوامالشيخ:طفي)6(

.هـ()758سنةمات.(1/414)الكامنةالدرر.اتقانبلدةإلىنسبة:والأتقاني

.76()2/الكامنةالدررهـ()733سنةمات،التركمانيشريكبنحمزةهو)7(

.هـ()726وفياتفيسيأتي.معاليبنحسنبنالمحسنعبدبنأحمد:هو)8(
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.()1البرانيةبالنجيبيةفنزل،يرجعأنإلىعنهلينوبالحاجببيبرسالدينركنالأمير

شمسالعزوابن،القلانسيبنحمزةالدينوعز،القزوينيالدينجلالالخطيبفيهاحجوممن

البرزالي.الدينوعلم،)2(عليمةبنالدينوبهاء،الحنفيالدينحسامبنالدينوجلال،الحنفيالدين

بنأحمدالدينشهابعنعوضاشوالعشرثامنالأربعاءيومالشافعيبزاويةجماعةابنودرس

يشابهماوالعامةالأعيانمنعندهوحضر،جماعةابنعلىوخلع،تصرفهلسوء)3(الأنصاريمحمد

.المعزولبزوالالناسوفرحكثيرةشموعلهوأشعلت،)4(الجمعةجميعه

تقيالعلامةالإمامالدرسذكرشوالعشرسادسالأحديوموفي:نقلتخطهومنالبرزاليقال

منهمجماعةعندهوحضر،أيضاالأنصاريابنعنعوضاالهكارية)5(بالمدرسةالمحدثالسبكيالدين

جماعة.ابنالقضاةقاضيعن،بالخيار)6(المتبايعينحديثالدرسفيوروى،القونوي

القبليةبالبلادالولاةولايةوتولى،الأوقافوشد،البرولايةعنسعدبنالدينعلاءعزلشوالوفي

الدينعلموالأمير،الأوقافشدالدينبدرأخوهوباشر،الحجازإلىلسفرهبكتمرعنعوضابحوران

عنعوضاالمالبيتوكالةمتولياحلبإلىالأنصاريابنوتوجه،الدواوينشدمعالبرولايةالطرقشي

.الكركنظرالمذكورالتاجولايةبحكم،حلبناظر)8(يعقوبالدينشرفأخيالدينتاج)7(

جيشفيقيساريةالرومبلادعلىسعيدأبينائب)9(جوبانبنتمرتاشالأميرركبالفطرعيديوموفي

لنائبأرسلقدوكان،وخربوحرقوسبىفقتلسيسبلادفدخل،والقرمانوالتركمانالتتارمنكثيف

.السلطانمرسومبغيرذلك(1،)0إليهيرسلأنايمكنهفلم،ذلكعلىلهعوناليكونليجهزألطنبغاحلب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

.(1/468)الدارس.الشمالجهةمنالشهيدالديننوروضريحالنوريةالمدرسةلصيق

علية.:طفي

.هـ()974سنةوفياتفيسيأتي

تحريف.وهو.الجمعةجمعيةبهنشأما:طفي

بمصر.

،بالخيارمنهماواحدفكلالرجلانتبايعإذا":قالأنهلمجي!اللهرسولعن،عنهمااللهرضيعمربناللهعبدعن

صاحبهأحدهماخيرإذا:باب،البيوعفي21()12رقمالبخاريرواه.الحديث"...جميعاوكانايتفرقالمما

للمتبايعين.المجلسخيارثبوت:باب،البيوعفي)44(()1531رقمأيضاومسلم.البيعوجبفقدالبيعبعد

يتفرقا.لممابالخيارالبيعان:باب،التجاراتفي2(181)رقمماجهابنأيضاورواه

توهم.وهو.ناصر:طفي

.هـ()972سنةوفياتفيسيأتي،الكريمعبدبنيعقوب

سيأتي.كماهـ()728سنةوقتل.الرومبلادفيالحكمفيسعيدأبيعنناب

.بمنزيادة
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لاهـ21سنةوفيات

بناللهعبدبنالحقعبدبناللهعبدمحمدأبوالدينعفيفالسلفبقية:)1(المقرئالصالحالشيخ

سنة،ستينمنأزيدفيهأقام،بمكةالحرمشيخالدلاصي)3(المخزوميالقرشيعليبنالأحد)2(عبد

تسعينمنأزيدوله،بمكةمحرممنعشرالرابعالجمعةليلةوفاتهوكانت،احتساباالقرانالناسيقرئ

الله.رحمهسنة

أبوه،الهمدانيالقاسمأبيبنبكرأبيبنمحمد:)4(اللهعبدأبوالدينشمسالفاضلالشيخ

واشتغل،بالرواياتوقرأ،بالصالحيةوستمئةوثلاثينخمسسنةولد،بالسكاكينيالمعروفالصالحي

ثم،شيوخهعنجزءاالبعلبكيالفخر)5(ابنلهوخرج،الحديثوسمع،قوياونظم،النحوفيمقدمةفي

عليهوقرأعدنان()7(ابنأوصحب،الشيعةشيخ)6(الحلبيصالحأبيعلىفقرأالتشيعفيدخل

إلىعادثم،سنينسبعمننحواعندهفأقامجماز)8(بنمنصورالأميرالنبويةالمدينةأميروطلبه،أولاده

عنهفيهوكل،تيميةبنالدينتقيالشيخبهأجابهالخبرفيسؤالوله،سمعهوثقلضعفوقددمشق

لماالسبكيالدينتقيفغسله)9(الفاسدةالأديانوأهللليهودانتصارفيهكتابموتهبعدلهوظهر،غيره

.)01(مسلمبنالدينشمسالقاضيجنازتهيشهدلمماتولما،بخطهوكان،قاضيادمشققدم

أمهاتقذفهعلىبعد)11(فيماابنهوقتل،قاسيونبسفحودفن،صفرعشرسادسالجمعةيومتوفي

قاذفهن.وقبحعنهناللهرضيوغيرهاعائشةالمؤمنين

وهم:غائبينعلىبدمشقصليرمضانمستهلالجمعةيوموفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.386(/1)الشافيوالدليل25(1)9/الزاهرةوالنجوم(566-265)2/الكامنةالدررفيترجمته

السابقة.والمصادربفيماوأثبتنا.الواحد:وطأفي

.ياقوت.النيلغربيعلىمصربصعيدكورةوهيدلاصإلىنسبة:"الدلاصي"

.(55)6/والشذرات(014)3/الكامنةوالدرر(171)صللذهبيوالذيل(2265/)بالوفياتالوافيفيترجمته

سنةماتالبعلبكييوسفبنالرحمنعبدبنمحمد:هوالفخروابن،توهموهو،ابنالفخر:طفي

.هـ()996

.2266/والوافي،171الذهبيذيلوينظر،تحريفوهوالحلي:طأوفي

.بفيزيادة

.حماد:طفي

.(014)3/الكامنةالدرر.الطوائفمعرفةفيالطرائف:هو

.هـ()726سنةوفياتفيسيأتي،الحنابلةقاضيالمزيمزروعبنمالكبنمسلمبنمحمدهو

.هـ(74)4سنةفيوسيأتي.بفيماوأثبتنا،توهموكلاهما،قيمازابنه:طوفيفيهاابنه:أفي
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بمكة.توفي:)1(الأصبهانيمحمدبناللهعبدالديننجمالشيخ

منهم:،النبويةبالمدينةتوفواجماعةوعلى

1)2(ء

بها.المالكيةمدرس:لمحرحونبنالقاسمأبيبناللهعبدبو

.)3(الكردييحمىوالشيخ

.السقا)4(المغربيحسينوالشيخ

جامعمنعليمشهدإمام،الأنصاريسالمبنسعيدبنعلي:الدإين)5(علاءالعالمالإمامالشيخ

وكان،بالجامعالعزيزالكتابلإقراءملازمابالقراءةالصوتحسنمتواضعاالوجهبشوشكان،دمشق

دمشق.ومحتسب،الأمينيةمدرسعلي)6(بنمحمدالدينبهاءالعلامةوالدوهو،السلطنةنائبيؤم

.قاسيونبسفحودفنرمضانرابعالإثنينليلةتوفي

الأمراءخيارمنكان،دمشقحاجب،المنصوريكتبغاالدينزين:)7(الحجابحاجبالأمير

أهلهويلزم،الحديثوسماع،والموالدوالمواعيدالختميحب)8(والمساكينللفقراءبراوأكثرهم

يومتوفي،ويتصدقيحجوكان،ا)9(كثيراتيميةبنالعباسأبيلشيخناملازماوكان1،إليهمويحسن

وأثنواكثيرخلقوشهده،القبيباتقبليبتربتهالغدمنودفن،شوال)01(عشريثامنالنهاراخرالجمعة

الله.رحمه.عليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

وفيها(55)6/والشذرات25(1)9/الزاهرةوالنجوم03(2)2/الكامنةوالدرر(911-181)صالذيلفيترجمته

ولمسنةوعشرينبضعأفأقاممكةإلىرحل،الشاذليتلميذالمرسيصحبو،التصوفتعانى:معناهماجميعا

المدينة.زيارةلهيتفق

الدرر.المنورةالمدينةفيهـ()976سنةالمتوفىفرحونبنالقاسمأبيبناللهعبدالشيخوالدوهو.طفيليست

.03(0)2/الكامنة

له.ترجمةعلىأقعلم

له.ترجمةعلىأقعلم

.893()2/والدارس(15)3/الكامنةالدررفيترجمته

.(465/)الكامنةالدررهـ(752)سنةتوفي.المشهدإمامبابنالمعروف

.(126)2/والدارس(264)3/الكامنةوالدرر(12.)ص:الذيلفيترجمته

.طفيليست

.بفيليست

عشر.:طفي
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:ا)1(وفاةكانتوفيهاأ

.)2(المقدسيبنالدينبهاءالشيخ

المقدسييحمىزكرياأبوالدينسعدالشيخ

.(المشهور)4

المحدثسعدبنمحمدالدينشمسالشيخوالد:)3(

الكتب.علىالمنادي:)5(الناسخالدينوسيف

أشياءعنويسأل،"التنبيه"علىيكرروكان،الجنائزعلىالمقرئ:)6(الحزامأحمدوالشيخ

بحسن.ليسماومنهاحسنهومامنها

وسبممئةوعشريواثنتيرسنةخلت5ث!

الدينعلمفإنهبدمشقالبرواليسوى،قبلهاالتيفيالمذكورونهمالولاياتوأرباباستهلت

وأمانته.وديانتهوصرامتهلشهامتهحورانولايةإلىسعدابنصرفوقد،طرقشي

شرها.اللهوقى،بدمشقعظيمةزلزلةحصلتالمحرموفي

لئلاليلأوقدم،أشهرثلاثةغيبتهمدةوكانت،المحرمعشرحاديالثلاثاءليلةالحجازمنتنكزوقدم

غيرها.ولابهديةيكلفهلئلابيومينقبلهعنه)7(الغيبةنائبوسافر،لقدومهأحديتكلف

وقبلفلبسهالتنكزالسلطانمنسنيةبخلعةبمصرالأمراءأحدالجمدارالواحدعبدمغلطايوقدم

.العادةعلىالعتبة

وهو،)9(للحنفيةبالظاهريةالقحفازي)8(الديننجمالشيخدرسصفرسادسالأربعاءيوموفي

.بفيزيادة(1)

له.ترجمةعلىأقعلم)2(

.(4426/)الكامنةوالدررأشهروتسعةسنةتسعينعنبالصالحيةمات:وفيه(12ا)صالذيلفيترجمته)3(

.هـ()975سنةوفياتفيسيأتي.سعدبنيحيىبنمحمدهو)4(

له.ترجمةعلىأقعلم)5(

له.ترجمةعلىأقعلم)6(

الحاجب.بيبرسالدينركنهو)7(

فيه.الكلامسبقتحريفوهو.القفجازي:طفي)8(

.(18ا)صالأطلالمنادمة.للشافعيةالتينفسهاوهي.البيبرسيةالجوانيةالظاهريةهي()9
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تودواأنيآمركمالله!إن):تعالىقولهفيودرس،والأعيانالقضاةعندهوحضر،تنكزجامعخطيب

.(58:النساءأ!هوأهلهالتالأمئفا

نيابةبعدهوتولى،الحجازمنمرجعهتوفي،الحنفيالعزبنالدينشمسالقاضيوفاةبعدوذلك

ثم،بعدهفاستمز،غيبتهحالفيعنهينوبوكان،ابنتهزوجوهو،)1(الطرسوسيالدينعمادالقضاء

فيها.مستنيبه،بعدهالحكمولي

كتبغا.عنعوضاحاجباالخوارزميقدموفيه

الشيخابنمحمدالدينبرهانالشيخبنمسعودالدينقوامالشيخدمشقإلىقدمالأولربيعوفي

واجتمعالسلطنةنائبإلىودخلالطلبةإليهوتردد،بالقصاعينفنزل،الحنفيالكرمانيمحمدالدينشرف

والأصولالفروعفيمشاركةعندهوكان،بهاجتمعتوقد)2(وسبعمئةإحدىسنةمولدهشابوهوبه

كمابهاوماتمصرإلىمدةبعدصارثم،مصنفاتوجدهلأبيهوكانت،محصولهمنأوسعودعواه

سيأتي.

الأطلس،البرجوأخذ،الأرمنأيديمنوانتزاعهاومعاملتهااياس)3(فتحتكاملالأولربيعوفي

بالحديدمطليةأبوابهوكانتأ،وخربوهاللهبإذنالمسلمونفأخذه،ونصفرميةالبحرفيوبينهابينه

وحاصروا،جداكثيرةغنائمالمسلمونوغنم،بالنجارذراعاعشرثلاثةسورهوعرض،()4(والرصاص

المجانيقمنمعهمكانمافحرقوا،بعودهمالسلطانفرسم،والذبابالحزعليهمفقويكواره)5(

المتطوعين.منكثيرخلقمعهموكان،غانمينسالمينوأقبلواحديدهاوأخذوا

،الناسعلىفاتسعالجامعداخلبسطكملالأولىجمادىمنوالعشرينالثالثالخميسيوموفي

ويخرجونالرواقاتوسطيمرونكانواالناسفإن،العادةخلافعلىالأمتعةبحملحرجحصلولكن

المقصورةسوىممنوعايكنولم،بنعليهالآخرالبابإلىيمشياستمرشاءومن،البرادةبابمن

بإشارةبسطهبتكميلالسلطنةنائبفأمر،الرواقاتباقيبخلاف،بالمداساتإليهاالدخولأحديمكنلا

.)6(مراجلابنناظره

)2(

)3(

)4(

)6(

.(18)3/الكامنةالدرر.هـ()748سنةمات.المنعمعبدبنالواحدعبدبنأحمدبنعلي:هو

بعيد.وهذاهـ(664)سنةمولده35(41/)الكامنةالدرروفي،توهموهو.وسبعين:طفي

.)أيس(التاج.البلادتلكفرضةوهيللأرمنبلد.وآياسأياس

أنسب.وهو.والرصاصبالحديدمكلبةحجارتهفإذا:وفيه،بفيليست

وهوأ:بشارقال.واحدموضعفيطعامفيهامنحدرةسفن:الكار:(كور)التاجفيقال.المؤنسفنأرادلعله

موضع.اسم

توهم.وهوهـ()732سنةحدوثهوفيه693()2/الدارسفيالخبرجاء
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.الكركنائبأقوشومقدمهمسيسبلادمنالعساكررجعتالآخرةجمادىوفي

عوضاصصرىابنعنالحكمنيابةجهبلبنإسماعيل)1(الدينمحييالقاضيباشررجبآخروفي

عنها.العقيبةجامعبخطبةالدارانيواستغنى،الجعفريالدارانيعن

شعبانأولفيوعاد،عليهوخلعفأكرمهالسلطانخدمةإلىالسلطنةنائبركبرجبثالثوفي

.الناسبهففرح

الشاميةشماليدارهجوارصبحبنالدينعلاءالأميربناهالذيالحمامعمارةكملترجبوفي

نية.لبراا

ابنةعلىعقدهالسلطنةنائبأرغونبنبكرأبوالدينسيفالأميرعقدشعبانتاسعالإثنينيوموفي

علىالفضةونثرت،عظيماسماطاومد،يديهبينالأمراءأولادمنجماعةاليومهذافيوختن،الناصر

المأكولاتعنالمكسوضعاليومهذافيالسلطانورسم،مشهودايوماوكان،المطهرينرؤوس

.الصعيد)2(بلدفيبإقطاعذلكعنصاحبهاوعوض،بمكة

منالماصية)4(بزقاق)3(عليمةبنالدينبهاءبناهالذيالحفامعمارةكملترمضانأواخروفي

جاورهم.ومنالناحيةتلكأهلبهوانتفع،سكنهمنبالقربقاسيون

سكنهوكان،الرحبةنائببلبطيالدينسيفوأميرهشوالثامنالخميسيومالشاميالركبوخرج

حمص.قاضي)د(النقيببنالدينشمسوقاضيه،صبرةابنبدربالجابيةبابداخل

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

البركاتأبيالدينشرفالشيخبنمحمداللهعبدأبو:)6(الحنفيالعزينالدينشمسالقاضي

وهيببنكاينبنجبيربنعطاءبن)7(وهيببنالعزأبيبنصالحالعزأبيالدينعزالشيخبنمحمد

.متعددةالعلوممنفنونفيوفضلائهموأئمتهمالحنفيةمشايخأحد،الحنفيالأذرعي

،الأخلاقكريمالطريقةجيدالسيرةمحمودالأحكامسديدوكان،سنةعشرينمننحوانيابةحكم

غلط.وهو.إسماعيلبنالدينمحي:طفي(1)

.74()9/الزاهرةالنجوم(2)

عليم.:طفي)3(

توهم.وهو.الماجية:طفي(4)

سيأتي.كما.هـ()745سنةمات.هـ()718سنةحمصقضاءوليإبراهيمبنبكرأبيبنمحمد:هو)5(

.(58)آ/والشذرات(1/475)والدارس(452)9/الزاهرةوالنجوم(42آ)4/الكامنةالدررفيترجمته()6

وهب.:الدررفي)7(
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به،خطبمنأولوهو،مدةالأفرمجامعفيوخطب،وغيرهمأصحابهإلىوالإحسانوالصلةالبركثير

،بالإفتاءللناسوأذن،أوقافهاناظروكان،والظاهريةوالقليجية)3(واليغمورية)2(بالمعطميهودزس
-)1(س

مهيبا.معظمأكبيراوكان

الظهربعديومئذعليهوصلي،المحرمسلخالخميسيوم،قلائلبأيامالحجمنمرجعهبعدتوفي

لهذهوغبطوهبالخيرالناسلهوشهد،حافلةجنازتهوكانت،أقاربهعندالمعظميةعندودفنالأفرمبجامع

الله.رحمهالموتة

ابنهبالأفرموالخطابةوالقليجيةالمعظميةوفي،القحفازي)4(الديننجمالظاهريةفيبعدهودرس

القلعة.مدرس،الطرسوسيالدينعمادالقاضيالحكمنيابةبعدهوباشر،)5(الدينعلاء

بنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبوالدينرضيالسلفبقية:)7(إسحاقأبوالعالم)6(الامامالشيخ

سنة،خمسينمنأكثرالمقامإمام،الشافعيالمكيالطبريإبراهيمبنمحمدبنبكرأبيبنإبراهيم

ويذكر،طويلةمدةمنالناسيفتيوكان،رحلةلهيكنولمإليهاوالواردينبلدهشيوخمنالحديثسمع

.للبغوي"السنةشرح"اختصرأنه

المشايخ.أئمةمنوكان،الغدمنودفن،بمكةالأولربيعثامنالظهربعدالسبتيومتوفي

حمادبنسليمانبنيوسفبنزكريايحيىأبو)9(الدينركنالسلفبقية:)8(الورعالزاهدشيخنا

بالجامع،()12للإشغالحلقةوله،(والأسدية)11الطيبية)01(ومدرس،الخطابةنائب،الشافعيالبجلي

ذلك.علىمواظبأ،وغيرهاالفرائضفييشغلكان،الطلبةعندهبهايحضر

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

الغربي.قاسيونبسفحبالصالحيةوهي(1/957)الدارس

بالصالحية.الحنفيةوهي65(1/0).السابقالمصدر

.الأمويالجامعقبليوهي571(1/)السابقالمصدر

.القفجازي:طفي

.هـ()746سنةمات،محمدبنعليهو

.الورعالزاهد:بفي

(255)9/الزاهرةوالنجوم24(0)3/الثمينوالعقد55(-154/)الكامنةوالدرر(124)صالذيلفيترجمته

.(65)6/والشذرات

.337(و1/541)والدارس(151)2/الكامنةالدررفيترجمته

الدين.زكي:والدرر،بفي

تنكز.زوجةتربةوشرقيالحنفيةالنوريةقبليمدرسةوهي377(/1)الدارس

الأخضر.الميدانعلىمطلةدمشقظاهرالقبليبالشرفمدرسةوهي(1/152)السابقالمصدر

العلم.طلب:والاشتغال،التدريسهوفالإشغال،خطأوهو"الاشتغال":النسخبعضفيوقع
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شيخهمنقريباودفنسنة)1(وستينسبععنالأولىجمادىمنوالعشرينالثالثالخميسيومتوفي

الله.رحمهما)2(الفزاريالدينتاج

بنعليبن)4(عليبنمحمداللهعبدأبيالدينوجيهبناللهعبدمحمدأبو:)3(الديننصير

صدورأحدالتكريتيالتغلبيالربعيبكرأبيبنمحمدبنمعاليبنسويدبنطالبأبيبنعليبنمحمد

ولهم،وستمئةخمسينحدودفيمولدهوكان،وقبلهالظاهرأيامفيوعظمإليهاقبله)5(أبوهقدم،دمشق

الباذخة.والنعمةالكثيرةالأموال

الثه.رحمهقاسيونبسفحبتربتهم)6(ودفن،رجبعشرينالخميسيومتوفي

باني،السفارالتاجر:)7(المغربيبنمحمدالدينشمس:توفيشوالعشرحاديالأحديوموفي

الأماكنأحسنفيوهو،-منهوتقبلالله-رحمهللسبيلالطريقجادةعلىالذي)8(الصنمينخان

وأنفعها.

()11القرشيإسماعيلبنمحمدبنالحسيناللهعبدأبو:)01(الدينن!جمالزاهد)9(الجليلالشيخ

الدولة.علىوإقداموجاهةلهكانت،المصري(عبود)12بابنالمعروف

أخيهابنفيهابعدهوقام،بزاويتهودفن،شوالعشريثالثالجمعةبكرةتوفي

.131(الحسنبنمحمدالدينشمسأ

أبيالدينشهابالشيخبنأحمد:)14(الهدىأيوالدينمحييالفقيهالشيخ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

.هـ(065)سنةفيهجاءكماولادتهلأنالأرجحوهو،وسبعيناثنتينعن:الدرروفي،سبعين:طفي

.263()2/الوفياتفوات.هـ(096)سنةمات.الفزاريالفركاحسباعبنإبراهيمبنالرحمنعبد:هو

.(57)6/والشذرات3(00)2/الكامنةوالدرر(21ه)صالذيلفيترجمته

.طفيليست

.(391)2/والدارس.هـ(067)سنةوفياتفيكثيرابنذكره.عليبنمحمدالدينوجيه

.(391)2/الدارس.بقاسيونالناصريالرباطمنبالقربالتكريتيالرباطفي

له.ترجمةعلىأقعلم

.ياقوت.حورانمنمعروفبلد

.طفيليست

.66(-65)2/الكامنةالدررفيترجمته

القدسي.:بفي

تحريف.وهو.عنقود:طفي

.طفيليست

له.ترجمةعلىأقعلم
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وكانبالفقهواشتغلالقرانوقرأالمشايخعلىأبوهفأسمعهوستمئةوخمسينثلاثسنةولد،)1(شامة

.الكبير)2(والسبعالمدارسويحضر،التلاوةويكثر،ينسخ

.الفراديس)3(باببمقابروالدهعندودفن،شوالعشريسابعفيتوفي

بنمحمودبنأحمدبنمحمدالدينزينبنإبراهيمإسحاقأبوالدينجلال:العابدالصالحالشيخ

الدائمعبدابنعلىوسمع،وستمئةوخمسينأربعسنةولد،)4(القلانسيبابنالمعروفالعقيليمحمد

انقطع،ثموالإنشاءالكتابةبصناعةواشتغل،أيضاغيرهعلىوسمع،مرةغيرورواه،عرفةابنجزء

بشاشةفيهوكان،إليهوترددوازاويةبمصرالأمراءلهوبنى،والزهادةالعبادةعلىوأقبل،كلهذلكوترك

وحذث،وأكرموهالناسبهفاجتمعمرةدمشقوقدمالقدسإلىانتقلثم،السمعثقيلوكان،وفصاحة

وهو،اللهرحمهمامليبمقابرودفن،القعدةذيثالثالأحدليلةبهاوتوفي،القدسإلىعادثمبها

.)6(مراجلبنالدينتقيالصاحبخالوهذا،القلانسيبنالدينعزالمحتسبأخ)5(

اختصر،)7(المصريالسنباطيالقادرعبدبنالصمدعبدبنمحمد:الدينقطبالإمامالشيخ

منوكان،بمصرالحكمفيوناببالفاضليةودرس،"التعجيزتصحيح"كتابوصنف")8(الروضة"

.الفقهاءأعيان

ضياءالفاضليةتدريسبعدهوحضر،سنةسبعينعنالحجةذيعشررابعالجمعةيومتوفي

أعلم.واللهلأعيانوا،جماعةابنعندهوحضربالقاهرةالحكمنائب،()9المناويالدين

كبيرة-لشامةشامةوأبو-الدينشهابالفنونذوالعلامةالإمام،عثمانبنإبراهيمبنإسماعيلبنالرحمنعبدهو(1)

.926()2/الفوات.هـ()665سنةدمشقفيمات.حاجبهعلى

.ليالسبعةكلالقرأنيقرأمنتوظيف:والسبع.نفرا)354(إليهيجتمعأميةبنيمسجدفيكان:الكبيرالسبع)2(

.()سبعوالتا!(014)2/الدارس

.(962)2/الفوات.كيسانبباب:وقيل)3(

.(65)6/والشذرات(1/57)الكامنةوالدرر(21ه)صالذيلفيترجمته(4)

السابقة.والمصادربفيماوأثبتنا.خال:وطأفي()5

.ذكرهسبقوقدالجامعناظر)6(

.(57)6/والشذرات(572)9/الزاهرةوالنجوم(461/)الكامنةالدررفيترجمته)7(

.ياقوت.مصرنواحيمنقوسنياجزيرةفيقريةسنباطإلىنسبة:"والسنباطي"

الله.رحمهالنوويللإمام)8(

.بالدالالمنادي:طفي)9(
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وسبمهئةوعشريرث!اثسنةخلت5ث!

البرواليأنغير،قبلهاالتيفيالمذكورونهموالحكام،الأصمكانونفيالأحدبيوماستهلت

الماضية.السنةمنصفرفيباشرها،()1المروانيالحسنبنعليالدينعلاءالأميرهوبدمشق

الدينصارمعنعوضابرق)2(بنالدينشهابالأميرالمدينةولايةباشرالسنةهذهمنصفروفي

.الجوكنداري

وأشعلتالقاهرةفزينت،أصابهقدكانمرضمنالسلطانوكيلالدينكريمالقاضيعوفيصفروفي

.)3(الزحاممنبعضهمفمات،صدقتهمنليأخذواالمنصوريبالمارستانالفقراءوجمعالشموع

بالقاهرةبالمنصوريةالشافعيالسبكيالدينتقيالمحدثالعلامةالإمامدرسالأولربيعسلخوفي

شيخالدينعلاءعندهوحضر،دمشقإلىانتقالهبمقتضى،الزرعيالدينجمالالقاضيعنعوضا

بالعزية.عدلانبنأحمدبنمحمدالدينشمسالحاكمبجامعبعدهودرسالشافعيالقونويالشيوخ

يومفي،صصرىابنالنجمعنعوضاالشاملقضاءالزرعيالدينجمالالقاضي)4(ولايةوكانت

العساكروقضاءالشيوخومشيخةالقضاةقضاءعلىقدموقدالعادليةفنزل،الأولىجمادىرابعالجمعة

.)5(والأتابكيةوالغزاليةالعادليةوتدريس

وكانالسلطانوكيلالسديدبناللههبةبنالكريمعبد)7(الدينكريمالقاضيمسكالأحد)6(يوموفي

أموالهعلىواحتيط،الكبارالوزراءمنغيرهإليهيصلمالمالسلطانعندوالمكانةالمنزلةمنبلغقد

إلىنفيثم،بالقرافةالتيبتربتهيكونأنلهرسمثم،السنطنةنائبعندعليهورسم،وحواصله

برباطه.الشريفبالقدسبالإقامةلهأذنثم،المالمنبشيءعليهوأنعم)8(الشوبك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(14)3/الكامنةالدرر،الأربعينقبلوماتعديدةمناصبولي

.هـ()736سنةوفياتفيوسيأتي.برقبنبكرأبيبنأحمدوهو.يرق:طفي

.75()9/الزاهرةالنجوم

.طفيليست

.)1/135(الدارس

الآخر.ربيععشررابعالخميسيومفي75()9/الزاهرةالنجومفي

توهم.وهو.الكريمعبدبنالدينكريم:وطأفي

.ياقوت.الكركقربوأيلةعمانبينالشامأطراففيحصينةقلعة
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وفرحت،البرجفيوحبسأموالهوأخذت،الدواوينناظرالصغيرالدينكريمأخيهابنومسك

.(صفت)1إلىأخرجثم،مسكهمابسببللسلطانودعوابذلكالعامة

العامةوفرح،بدءعلىعوداعليهوخلع،بمصرالوزارةفولياللهعبدالملكأمينالقدسمنوطلب

من،كثيرةأموال!ومعهفركبدمشقمنغبريال!الدينشمسالصاحبوطلب،الشموعلهوأشعلوابذلك

نظرعلىالحشيشيبنالدينمعينالقاضيوقدم،مكرمادمشقإلىوعاد،الكبيرالدينكريمحواصل

مننحواالعذراويةفيعليهورسم،عنهاعزل!السلاميةشيخابنالقطبعنعوضاالشاميةالجيوش

عنها.مصروفامنزلهإلىالانصراففيلهأذنثميوماعشرين

.2(بكتمرالأميروتولاهاالدواوينشدعنطرقشيعزل!الأولىجمادىوفي

نظربأيامقبلهاباشرقدوكان،الزرعيعنالحكمنيابةجهبلابنباشرالاخرةجمادىثانيوفي

هلال!.ابنعنعوضاالأيتام

توفي.أنإلىبهاوكان،الإسكندريةنيابةإلىبكتمروسافرالشدإلىالطرقشيأعيدشعبانوفي

وعمةأرغونوأخت،هولاكوبنأبغاالملكبنتوفيهمالشرقحجاجمنجماعةقدمرمضانوفي

.)3(الحجأوانإلىوالنفقاتالإقاماتعليهاوأجريت،الأبلقبالقصروأنزلتفأكرمت،وخربنداقازان

وقاضي،بالقصاعينالذي،الأبوبكريقطليجا)4(وأميرهشوال!ثامنالإثنينيومالركبوخرج

.)5(الحنبليمسلمابنالقضاةقاضيالدينشمسالركب

الدينوفخر،الوانيالدينوأمين،الشيرجيابنالدينوعماد،المزيالدينجمال!معهموحج

أخبرنيكذا،نجيحبنالدينسعدبنالدينشرفإلىذلكفيالكلاموفوض،وجماعة،البعلبكي

.الظاهريالدينشهاب

المماليك،كاتبالدينوفخر،الدينعزوولده،جماعةبنالدينبدرالقضاةقاضيالمصريينومن

الفارسي.الدينوعلاء،الأذرعيالدينوشهاب،الحارثيالدينوشمس

الدينزكي)6(وفاةبعدبالقاهرةالظاهريةالحديثدارمشيخةالسبكيالدينتقيباشرشوال!وفي

منمرتوكما،يخطرقدكماصفدتصحيفليستوهي.ياقوت،بلبيسقربمصرجوففيقريةهي.صفت(1)

قبل.

.الولاةواليبكتمرالدينسيفبفي)2(

.(285)5/الشامخطط)3(

.(552)3/الكامنةالدرر."قطلجا":طفي(4)

.هـ()726سنةوفياتفيسيأتي،مالكبنمسلمبنمحمد)5(

.طفيليست)6(
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لفتحالسبكيمنانتزعتثم،الدمياطيالدينشرفالحافظبنالعظيمعبد:لهويقال،المنادي

.القعدةذيفيباشرها،اليعمريالناسسيدبنالدين

الجيشنظرإلىوأعيدالسلاميةشيخابنالدينقطبعلىخلعالحجةذيمستهلالخميسيوموفي

حشيمش.ابنوعزلوحدهبالنظرالدينقطباستقل)2(مديدةبعدثم)1(،الحشيشبنالدينلمعينمصاحبأ

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بنأحمدبنمحمدبنأحمدبن)4(الرزاقعبدالفضلأبو:)3(الفوطيالدينكمالالمؤرخالإمام

لأمه.جدهوهو،الفوطيبابنالمعروف،البغداديالشيبانيالمعاليأبيبنعمر

مشارفافكان،الأسرمنتخلصثم،التتارواقعةفيوأسر،ببغدادوستمئةوأربعيناثنتينسنةولد

،)6(عشريننحوفىوآخر،مجلدا)5(وخمسينخمسةفيتاريخأصنفوقد،بالمستنصريةالكتبعلى

.الجوزيبنالدينمحييمن)7(الحديثسمعوقد،حسنوشعر،كثيرةمصنفاتوله

بالشونيزية.ودفنالمحرمثالثتوفي

بنمحمدبنالدينعمادالعدلبنأحمدالعباسأبو:صصرى)8(بنالديننجمالقضاةقاضي

بنمحفوظبناللههبةبنالحسنالمواهبأبيالدينبهاءالمحدثالحافظبنسالمالدينأمينالعدل

قاضيالشافعيالربعيالتغلبيصصرىبنمحمدبنأحمدبنالحسنبنمحمدبنالحسنبنالحسن

.بالشامالقضاة

عنوكتبوحصلواشتغل،الحديثوسمع،وستمئةوخمسينخمسسنةالقعدةذيفيولد

،الفزاريالدينتاجبالشيخوتفقه،عليهوسمعها،"الأعيانوفيات"خلكانبنالدينشمسالقاضي

سنةالصغيرةبالعادليةودرس،العبارةوحسنالإنشاءفييدلهوكان،النحوفيالدينشرفأخيهوعلى

الحشيشي.:طفي()1

.(127)صالذيلفيكذلكومديدة،توهموهو،مديدةمدة:طفي(2)

026()9/الزاهرةوالنجوم364()2/الكامنةوالدرر)2/931(الوفياتوفوات128()صالذيلفيترجمته)3(

.(06)6/والشذرات

.طفيليست)4(

كتبه.فيالذهبيعليهنصكما،الألقابمعجمعلىالأسماءمعجمفيالاداببجمعالمعروفهو)5(

.الأوصافغررفيالأصدافبدررالمعروفهو)6(

توهم.وهو.الحسن:وطأفي)7(

والنجوم84()صدمشقوقضاة263()1/الكامنةوالدرر(125)1/الوفياتوفوات(128)صالذيلفيترجمته)8(

.(95)6/الذهبوشذرات2(58)9/الزاهرة
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دولةفيالعساكرقضاءوتولى،)1(وتسعينأربعسنةوبالغزالية،تسعينسنةوبالأمينية،وثمانينثنتين

دقيقابنبعدمصر،لقضاءطلبحينجماعةابنبعدوسبعمئةثنتينسنةالشامقضاءتولىثمكتبغا،العادل

انسلخدنيويةمناصبوكلها1،والأتابكيةوالغزاليةالعادليةتدريسمعالشيوخمشيخةإليهأضيفثم.العيد

منقليلمتاعوهيتولاهايكنلمأنهوفاتهبعدأمنيتهوأكبر،لغيرهوتركهاعنهاومضى،منهوانسلختمنها

والدولة.السلطانعندمعظما،الأخلاقجميلكريماوقورامحتشمارئيساكانوقد،()2(مفارقحبيب

،المظفريبالجامععليهوصليالأولربيععشرسادسالخميسليلة)3(بالسهمببستانهفجأةتوفي

عندبتربتهم)4(ودفنحافلةجنازتهوكانت،والأعيانوالأمراءوالقضاةالسلطنةنائبجنازتهوحضر

الركنية.

الدمشقينحلةبنمحمدبنالمنىأبيبنأحمدبنعثمانبن:محمد)6(بنعلي)5(الدينعلاء

ودرسالفارقيالدينزينالشيخولازم،"المحرر"وقرأوستمئةوخمسينثمانسنةولد،الشافعي

فيوتركهاومات،الركنيةجانبإلىحسنةداراوابتنى،المالبيتناظر)7(وكان،والركنيةبالدولعية

الدينركنالقاضيوبالركنية،)8(جملةبنالدينجمالالقاضيبالدولعيةبعدهودرس،الأولربيع

.)9(الخراساني

قتل:الأولربيعوفي

منفسافر،عقلهاضطربقدكان،النحويالدربندي)11(اللهعبد:)01(الدينضياءالشيخ

إلىدخلثم،يوافقفلمبالمارستان)12(يودعأنالقونويالشيوخشيخفأشار،القاهرةإلىدمشق

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

.(1/231)رسالدا

.بفيليست

المحقق.حاشية(1/132)الدارس.الأبيضالجسرشرقي،الصالحيةفيوتورايزيدنهريبينبستانهو

.34(ا)صالأطلالومنادمة2(245/)الدارس.قاسيونسفحفي.الصصريةالتربة

.2(1/45)والدارس(137)3/الكامنةالدررفيترجمته

يحمى.:والدرربفي

.طفيليست

.346(1/)الدارس.هـ()764سنةتوفيالمحجيجملةبنإبراهيمبنمحمدبنمحمودهو

الحرستاني.الدينزكي:الدارسفي

.31(1)2/الكامنةالدررفيترجمته

بحرعلىعظيمةمدينةدربندإلىنسبةوهي.والدرربفيماوأثبتنا.الزرنبدي:طوفي.الزرنيدي:أفي

.ياقوت.الأبواببابوتسمى،الخزر

.فأو!:طفي
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فشنق.بشنقهفأمرجاسوساوظنوه،السلطانإلىفحمل،نصرانيافقتلمسلولسيفوبيدهالقلعة

النحو.فيعليهاشتغلممنوكنت

)3(الحلبياللهعبد)2(بنالطبيببنأحمدالدينشهاب:)1(الفاضلالمقرئالصالحالشيخ

واشتغل،)5(الدائمعبدوابنمردا)4(خطيبمنسمع،الحلبيهبابنالمعروف،الفوارسيالعزيزي

.الناسوأقرأوحصل

بالسفح.ودفن،سنةوسبعينثمافيعنالأولربيعفيوفاتهوكانت

والبضائعالأموالبكثرةالمشهورالتاجرالزرعي)7(قطينةابن:محمد)6(بنأحمدالدينشهاب

.دينارألفوعشرينخمسةقازانسنةفيمالهزكاةبلغت:قيل،والمتاجر

،ثوراعند)9(بالموقعالمسمىبستانهببابالتي)8(بتربتهودفن،السنةهذهمنالاخرربيعفيوتوفي

.أملاكلهوكانت،هائلةتربةوهي،القابونطريقفي

بعلبك،قاضي،الخابورياللهعبدبن)11(عياشبنبكرأبو:)01(الدينجمالالإمامالقاضي

بالمدرسةفماتالزرعيبالقاضيليلتقيبعلبكمنقدم،)12(الفزاريالدينتاجالشيخأصحابوأكبر

أضغاث.سنةسبعونالعمرمنوله،بقاسيونودفنالأولىجمادىسابعالسبتليلةالبادرائية)13(

.حلم)14(

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

12(

13(

14(

له.ترجمةعلىأقعلم

عبيد.:طفي

تحريف.وهو،الحلي:طفي

.هـ()656سنةمات.النابلسيالمقدسيأحمدبنإسماعيلبنمحمد:هو

.هـ()668سنةماتالعباسأبوالدينزيننعمةبنالدائمعبدبنأحمد:هو

.(06-95)6/والشذرات(272)2/الدارس492(/1)الكامنةوالدرر(912)صالذيلفيترجمته

تحريف.وهوالنونبتقديم.قطنيه:طفي

.347()صالأطلالمنادمة273()2/الدارس.القطينيةالتربة

تحريف.وهو.المرفع:وطأفي

توهم.أنهلناويظهر.عياشابنومرةعباسابنمرةذكرهحيث.(454و444/)1الكامنةالدررفيترجمته

بنبكرأبيبنمحمدالدينصدرابنهمعذكرهوردفقد273()1/والدارسالدررفيماوأثبتنا.عباس:طفي

.الخابوريعسكربنعياش

.(1/802)الدارس.هـ()676منذالبادرائيةمدرس.الفركاح:بفي

تعرفقديماوكانتالجوانيةالناصريةوشرقيجيرونوشماليوالسلامةالفراديسبابداخل.البادرانية:طفي

نفسه.السابقالمصدر.أسامةبدار

الله.رحمه:وفيها.بفيليست
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سنةولد،التاجرالبعلبكيالرشيدبنإلياسبنعمر:)1(الدينجمالالمسنالمعمرالشيخ

بمسطحا)4(ودفنسنه،وعشرينمئةعنالأولىجمادىعشرثانيفيوتوفيوستمئةشتين
8)2()3(-

الله.رحمه

محمد)5(بكرأبيبنمحمودالثناءأبوالدينصفي:المفيداللغويالمحدثالإمامالشيخ

الكثير،وسمع،وستمئةوأربعينستسنةولد،)7(الصوفي)6(الأرمويالحسينبنيحيىبنحامدابن

اللغةفيواشتغلالتنبيهقرأقدوكان،الأثيرلابن"النهاية"علىوذيل،الكثيروكتب،وطلب،ورحل

فيمنهايفيقوكان،السوداءعليهوغلبتوسبعينسبعسنةفيعقلهاضطربثم،جيداطرفامنهافحصل

الآخرةجمادىفيتوفيحتىكذلكيزلولم،المذكورالمرضيعترضهثمصحيحافيذاكرالأحيانبعض

الصغير.ببابودفن،النوريالمارستانفيالسنةهذهمن

بنأيوببنبكرأبيبنالعادلبنإسماعيلالصالحالملكبنت)8(خاتون:المصونةالخاتون

.كافوربداروتعرف.بدارهاشاذي

الحين.هذافيغيرهاأيوببنيمنطبقتهافيوليس،قطتتزوجولم،محترمةرئيسةوكانت

الله.رحمهاالصالحأمبتربةودفنت،شعبانمنوالعشرينالحاديالخميسيومتوفيت

أبيالدينبدرالشيخبن)11(القاسمأبو)01(الدينبهاء:الرحلةالمعمرالمسند)9(الجليلشيخنا

الحسنبنمحمدبنأحمدالفضلأبيالأمناءتاجالإمامابنمحمودالثناءأبيالديننجمبنالمظفرغالب

وستمئة،وعشرينتسعسنةولد،المعمرالطبيبالدمشقيعساكربنالحسينبناللهعبدبنالثههبةابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

وسنة.سنةمئةوله:وفيه.(912)صالذيلفيترجمته

.الصوابهووهذا.وستمئةوعشرينثنتينسنة:بفي

الذيل.فيجاءلماموافقوهذا.وسنةسنةمئةعن:بفي

بعلبك.قربموضع.ومسطحا.بمطحا:طفي

،2335/الذهبيشيوخمعجموينظر،ترجمتهمصادرفيلماالموافقهوأثبتناهوما،خطأ"محمدبن":طفي

.(بشار)وغيرهما013العبرذيولومن

.الأرمويالحسينبنيحيىبنالحسنيمحمد:طفي

فيعظيمةمدينةوهيأرميةإلىنسبةوالأرموي.62()6/والشذرات335(-334)4/الكامنةالدررفيترجمته

الأرمني.:ويقال.ياقوت.المجوسنبيزرادشتمدينةيزعمونفيماوهي،أذربيجان

.318(/1)الدارسفيترجمتها

.طفيليست

ابن.:طفي

.(61)6/والشذرات(542-923)3/الكامنةوالدرر(13.)صالذيلفيترجمته
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سمعناهامشيخةالبرزاليالدينعلمالحافظلهخرجوقد،المشايخمنالكثيرعلىوسماعاحضوراسمع

المحدثلهوكتب،حديثهمنعوالي)1(العلائيالدينصلاحالحافظلهخرجوكذلك،وفاتهسنةفيعليه

سماعا،شيخاوسبعينخمسمئةعلىتشتملمجلداتسبعةفيمشيخةطغريلبنالدينناصرالمفيد

مجلداوعشرينثلاثةعليهقرأتوقد:البرزاليقال.وغيرهمالحفاظفسمعهاعليهوقرئت،وإجازة

بالطب،اشتغلقدوكان:قال.بالمكرراتجزءاوخمسينخمسمئةالأجزاءومن.المكرراتبحذف

وخدم،نظموله،والأشعاروالحكاياتالأحاديثمنكثيرايحفظوكان،أجرةبغيرالناسيعالجوكان

،كثيرةأشياءفيعمرهاخرفيوتفزد،الحديثوإسماعبيتهولزم،ذلكتركثم،الكتابةجهاتعدةمن

منبشيءوالمزيالبرزاليالحافظوخص،)2(حديثداردارهعمرهآخرووقف؟التسميعفيسهلاوكان

الله.رحمهبقاسيونودفن،شعبانوعشرينخامسالظهروقتالإثنينيوموفاتهوكانت،بره

البصرويالقاسمأبيبنعثمانالدينفخرالشيخبنمحمد)3(:الديننجمالأميرثمالوزير

الحنفي.

ثم،الخزانةونظربدمشقالحسبةوليثم،)4(الحنفيالدينصدرالقاضيعمهبعدببصرىدرس

الوزراءمعاملةذلكفيوعومل،هائللإقطاععنهاعشرةلإمرةفعوضمنهاالإقالةسألثم،الوزارةولي

وكان،هناكودفن،شعبانعشرين)3(ثانيالخميسيومببصرىوفاتهكانتحتى،ولبستهحرمتهفي

بعدهكلهمتفانواثموأولاداأموالاترك،الناسإلىوالإحسانالصدقةكثيرنهاباوهاباممدحاكريما

.()6(منازلهوسكنتنساؤهونكحت1،أموالهوتفرقت

ولاية،دمشقوليثم،الخاصمشد:الجوكندار)8(قراسنقربن)7(إبراهيمالدينصارمالأمير

مسجدشرقيالمبيضةالمشرفة)9(بتربتهودفنرمضانتاسعتوفي،أشهربستةموتهقبلعنهاعزلثم

لنفسه.أعدهاقدكان)01(النارنج

.هـ(761)سنةوفياتفيوسيأتي،الكيكلدي(1)

.34()صالأطلالومنادمة(1/55)الدارستومابابداخلالبهائيةالحديثدار()2

حمد.:طوفي(62)6/والشذرات(46/)4الكامنةوالدرر(13ا)صالذيلفيترجمته)3(

.هـ()727سنةوفياتفيسيأتي،البصرويعثمانبنالقاسمأبيمحمدبنعلي:هو()4

عشرين.ثامن:طفي()5

.بفيليست)6(

.طفيليست)7(

.33(ا)صالأطلالومنادمة(1/422)الدارسفيترجمته)8(

.الأطلالومنادمةالدارس،الجوكنداريةالتربةفي()9

التاريخ.:طفي(01)
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.الحريريالتنوخيسعيدبنحامدبنأحمدالدينشهاب:(الحريرقي)1الأعقفأحمدالشيخ

ثم،"التنبيه"فيالفزاريالدينتاجالشيخعلىصباهفيواشتغل،وستمئةوأربعينأربعسنةولد

غيروحج،الحديثوسمع،)2(إسرائيلبنالديننجمالشيخمصاحبةولزم.وخدمهمالحريريةصحب

رمضانعشريثالثالأحديومتوفي،الأخلاقحسن،الناسإلىالتوددكثيرالشكلمليحوكان،مرة

حافلة.جنازتهوكانت،المزةبمقبرةودفن،بالمزةبزاويته

توفي)3(المقدسيهارونالشيخوهوغائبعلىبدمشقصليرمضانعشريثامنالجمعةيوموفي

.الفقراءعندمشهورأصالحأوكان،رمضانمنالأخرالعشرفيببعلبك

توفي:القعدةذيثالثالخميسيوموفي

ثمالقصريالأنصاريغصن)د(بنيوسفبنإبراهيمبنمحمد:)3"(اللهعبدأبوالمقرئالشيخ

سنةولد،مشاةوالناسالدينكريمحضرهاحافلةجنازةلهوكانت،مليبماودفن،)6(بالقدسالسبتي

هذهفيمعهوبحثتبهاجتمعت،الحناءمناللحيةأحمر،مهيباشيخاوكان،وستمئةوخمسينثلاث

في"الموطأ"قرأوقد،المذهبمالكيوكان،زرتهزيارةأولوهي،الشريفالقدسزرتحينالسنة

شريح.طريقمنللزجاجي")8(الجمل"شارحالربيعأبيالأستاذ)7(عنالنحووأخذ،أشهرثمانية

الفضلأبيالدينعمادبنمحمد)01(النصرأبوالدينشمس:()9(الرحلةالمعمرأالأصيلشيخنا

.الشيرازيمميلبنبنداربنيحيىبنمحمدبناللههبةبنمحمدنصرأبيالدينشمسبنمحمد

المزيشيخناعلتهفيوأفادوأسمع،الكثيروسمع،وستمئةوعشرينتسعسنةشوالفيمولده

يذهب،متواضعأمباركاخيرأحسناشيخاوكان،اللهأثابهبنفسهأجزاءعدةعليهقرأ،برحمتهاللهتغمده

منبشيءتدنسولا،الولاياتمنبشيءيتدنسولم،طولىيدذلكفيله،والمصاحفالربعات

كثير.ابنعننقلا3(0ا)صالأطلالومنادمة(991)2/الدارسفيترجمته(1)

.هـ()677سنةمات.الخضربنإسرائيلبنسواربنمحمد:هو)2(

له.ترجمةعلىأقعلم)3(

.بفيليستالترجمةهذه)4(

عصر.:طفي)5(

.(بشار)-24748/الجزريلابنالقراءطبقاتفيترجمته)آ(

.طفيليست)7(

تحريف.وهوالمجمل:طفي)8(

.طفيليست)9(

.(62)6/والشذرات(4233/)الكامنةوالدرر(113)صالذيلفيترجمته(01)
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بجامعهاعليهوصلي،)1(المزةمنببستانهعرفةيومفيتوفيأنإلى،الشهاداتولاالمدارسوظائف

الله.رحمهبتربتهاودفن

قيم،)4(الحنبلي)3(الزرعيسعدبنأيوببنبكرأبو:()2(الناسكالعابدأالصالحالشيخ

"النبوةدلائل"منشيئاسمعوقد،فاضلاوكان،التكلفقليلمتعبداصالحأرجلاكان،)5(الجوزية

.العامريالرشيدعن

بالجامع،الظهربعدعليهوصلي،الجوزيةبالمدرسةالحجةذيعشرتاسعالأحدليلةفجأةتوفي

شمسالعلامةوالدوهو،اللهرحمهخيرأالناسعليهوأثنى،حافلةجنازتهوكانت،الصغيرببابودفن

.،)6(الكافيةالنافعةاالكثيرةالمصنفاتصاحبالجوزيةقيمبنمحمدالدين

أحدالبعلبكىسعد)9(بنإسماعيلبنمحمود)8(:الدينشرفبن()7(عليأالدينعلاءالأمير

أعطيحتى،منزلتهوعلت،بالدولةواتصلهذاولدهفنشأ،ببعلبكتاجراوالدهكان،الطبلخاناتأمراء

،مرض(1فاعتراه)1،بحورانولايةإلىصرفثم،الأوقافشدمعبدمشق(1البر)0ولايةوباشرطبلخانة

الأمراءخيارمنوكان،المزةبمقبرةودفن،هناكعليهوصلي،،)12(عبلهالبدنسبطاوكان

الله.سامحهوخيرديانةمع،وأحسنهم

توفي:اليومهذاوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

اليوممتصلةوهي:أقول.كردعليلمحمددمشقغوطةفيوأيضأياقوت.الغوطةفيدمشقمنقريبةقريةكانت

.العامرةالجديدةأحيائهامنحياوتشكلبدمشق

.طفيليست

دمشقأعمالمنزرعبلدإلىنسبة،المهملةالعينوكسرالراءوفتحأولهبضم":فقالالدينناصرابنالحافظقيده

.(4287/المشتبهتوضيح)

محمد.ولدهذكرمعرضفي24(ه)صالأطلالومنادمة(1/424)الكامنةالدررفيترجمته

.92()2/الدارس.الجامعمنبالقربالقمحسوقفي،للحنابلةمدرسة

.هـ()751سنةوفياتفيسيأتيمحمدوولده.بفيليست

.(125)3/الكامنةوالدرر.بمنزيادةوهي،طوأفيليست

.(125)3/الكامنةالدررفيترجمته

.الدررمنوالتصويب،فيهالكلامسبقوقدمعبد:طفي

تحريف.وهوالبريد:طفي

تحريف.وهوفاعترضه:طفي

ضخم.مستوأي:عبلهالبدنوسبط.بفيليست
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اللهسعدبنالأحد)3(عبدبناللهسعدبنمحمد)2(اللهعبدأبو:الدينشرفالناسكالعابد)1(الفقيه

النجيح.بابنالمعروف،الحرانيعمربن(الواحد)4عبدبنالقاهرعبدابن

قبرشرقيبالبقيعودفن،الروضةفيعليهوصليفغسلالمدينةإلىفحمل،سالمبنيواديفيتوفي

الله.رحمه،القبروهذاالموتةبهذهالناسفغبطه،عقيل

بعدهوذلكعندهودفنبعدهفمات،الحنابلةقاضيمسلمبنالدينشمسالشيخغبطهممنوكان

الثه.رحمهماسنينبثلاث

ذلكقبلالحنفيالعزأبيبنالدينشمس)6(المذكورمحمدالدينشرفالشيخجنازةحضروقد)5(

مثلهافرزدتىالموتةبتلكالمذكورالميتفغبطبمرحلتينمكةعنانفصالهبعدالحجمنمرجعه،بجمعة

فيمعهوكان،تيميةبنالدينتقيالعلامةشيخناصحبقدهذانجيحبنالدينشرفكانوقد،بالمدينة

منوكان،معهوسجن،،)7(الخواصالخلصالأبطالإلاعليهاالإقداميستطيعلااصعبةكبارمواطن

علىوصبرافيهمحبةازديادفيوهو،مراتبسببهوأوذيالأذىفيهينالا،أصحابهوخواصخدامهأكابر

عظيم،والفهمالعقلجيدالسيرةمشكورجيدأالناسوعندنفسهفيالرجلهذاكانوقد،()8(أعدائهأذى

لمجي!،اللهرسولمسجدبروضةعليهوصلي،الحجعقيبالموتةهذهعاقبتهكانتأولهذا،والزهدالديانة

نأيتمنىالسلفمنكثيركانوقد،عملهبصالحلهفختم،النبويةبالمدينةالغرقدبقيعبالبقيعودفن

.،)9(أعلمسبحانهوالله،تعالىاللهرحمهحافلةجنازةلهوكانت،يعملهصالحعملعقيبيموت

وسبممئةولمحشريرأربمسنةخلتر5ث!

ابنسليمانالربيعأبوباللهالمستكفيالخليفة:قبلهاالتيفيالمذكورونهموالحكاماستهلت

أمينووزيرهأرغونالدينسيفبمصرونائبه،الناصرالملكالبلادوسلطان،العباسياللهبأمرالحاكم

قبلها.التيفيالمذكورونهمبمصروقضاته،الملك

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.طفيليست

.(16)6/والشذرات93(2/)والدارس(444-434)3/الكامنةالدررفيترجمته

الواحد.:الدررفي

الأحد.:الدررفي

توهم.وهويوموجاء:طفي

.هـ()722سنةوفياتفيسبق.الأذرعيالعزأبيمحمدبنمحمد:وهو.الدينشرف:طفي

.بفيليست

.بفيليست

.بفيليست
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،البصراويعليالصدروالحنفي،()1الزرعيالدينجمالالشافعيالشاموقضاة،تنكزبالشامونائبه

جلالالأمويالجامعوخطيب،مسلمبنالدينشمسوالحنبلي،)2(الهمدانيالدينشرفوالمالكي

شيخبنالدينفخرالبلدومحتسب،القلانسيبنالدينجمالالمالبيتووكيل،القزوينيالدين

الجيشوناظر،طرقشيالدينعلمالدواوينومشد،غبريالالدينشمسالدواوينوناظر،السلامية

ونقيب،محمودالدينشهابالسروكاتب،حشيشبنالدينومعين،السلاميةشيخابنالدينقطب

بنالدينعزالخزانةوناظر،الحدادبنالدينبدرالجامعوناظر،عدنانالدينشرفالأشراف

.برقبن)3(الدينشهابدمشقووالي،المروانيبنالدينعلاءالبرووالي،القلانسي

نظرمعالسلاميةشيخابنعنعوضاالحسبةالقلانسيبنالدينعزباشرالأولربيععشرخامسوفي

الخزانة.

منهأخذتثمفاعتقل،المصريةالديارإلىالقدسمنالسلطانوكيلالدينكريمحملالشهرهذاوفي

وطلب،عيالهمنمعهولمنلهسلطانيةنفقاتعليهوأجريالصعيدإلىنفيثم،كثيرةوذخائرأموال

.)4(أطلقثموحبس،جمةبأموالوصودرالصغيرالدينكريم

الأمويالجامعمنبالمقصورةالسلطانكتابقرئالآخرربيعمنعشرالحاديالجمعةيوموفي

الأدعيةفكثرت،جميعهالمحروسبالشامالغلةمكسإطلاقيتضمن،والقضاةالسلطنةنائببحضرة

.)5(للسلطان

الزرعي،الشافعيةقاضيبعزلالآخرربيععشريخامسالجمعةيومالشامنائبإلىالبريدوقدم

إلىمنهاانتقلثميوماعشرخمسةالعزلبعدبالعادليةوأقام،الحكممنبنفسهفامتنعذلكفبلغه

الأتابكية.وتدريسالشيوخمشيخةبيدهواستمرت،الأتابكية)6(

فامتنع،القضاءعليهفعرض،الفزاريالدينبرهانالزاهدالإمامشيخناالسلطاننائبواستدعئ

حيلةبكلعليهفدخلوامدرستهإلىالأعيانأثرهفيفأرسلعندهمنوخرجفأبىممكنبكلعليهفألح

جاءالجمعةيومكانفلما،مروءتهعنخيرأاللهجزاه،التصميمأشدوصمم،الولايةقبولمنفامتنع

.هـ()737سنةوفياتفيسيأتيسالمبنعمربنسليمان:هو()1

.هـ()748سنةوفياتفيسيأتي.محمداللهعبدأبو:هو)2(

.طفيليست)3(

.طفيليست)4(

.132()صالذيل)5(

.)1/133(الدارس)6(
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بتوليتهفأخبر،)1(المصريةالديارإلىالقزوينيالدينجلالالخطيبيطلبالمصريةالديارمنأالبريد

.الشامقضاء

الحدادبنالدينبدرعنعوضاالجامعبنظرمراجلبنسليمانالدينتقيعلىخلعاليومهذاوفي

.العطاربنالدينلبدرالصغيرالمارستاننظرمراجلابنمنوأخذ،توفيالذي

الكسوفصلاةالخطيبفصلى،العشاءبعدالاخرةجمادىمنللنصفالخميسليلةالقمروخسف

أصبحثم،)2(بعدهاخطبثمالعشاءصلىثمأ،والقيامة،والواقعة،واقتربت،ق:سوربأربع

راجعاكرثمالقضاءأيامبعدوولاهقبولا)3(السلطانمنفرزقمصرإلىالبريدعلىركبثمالصبحبالناس

فباشر،والغزاليةالعادليةوتدريسالخطابةمعالقضاءعلىرجبخامسفيدمشقفدخل،الشامإلى

إليهوأضيف،المالبيتوكالةمع،القلانسيبنالدينجمالفيهافدرسالأمينيةمنهوأخذت،كلهذلك

كمالالشيخبالمسروريةودرس01)4(القزوينيالدينجلالالقضاةبقاضيوخوطبالعساكرقضاء

.،)5(الدينجلالالقضاةقاضيالخطيبعنعوضاالزملكانيبنالدين

منومعهبالقرافةفنزل،رجبعشريخامسفيالحجبسببالقاهرةإلىالتكرور)6(ملكقدموفيها

ويقال،)7(درهمينالذهبسعرنزلإنهبحيثكثيرذهبومعهم،ألفاعشرينمننحووالخدمالمغاربة

سنين،ثلاثمسيرةمتسعةمملكةله،الصورةجميلشابوهو،بكرأبيبنموسىالأشرفالملك:له

الجبلقلعةدخلولما،،)8(وعساكرخلقيدهتحتملككلأ،ملكأوعشرينأربعةيدهتحتأنويذكر

منيمكنولم،()9(السلطانأفأكرمه،ذلكمنفامتنعالأرضبتقبيلأمرالسلطانعلىليسلم

وهيئت،أصفرأطلسبزناريأشهبحصانلهوأحضرالسلطانيديبينمنخرجحتىأيضا(1)0الجلوس

ألفأربعونجملتهامنكثيرةبهداياأيضاالسلطانإلىهووأرسل،بمثلهتليقكثيرةوالاتهجنله

.كثيرةوتحف،دينارآلافعشرةبنحوالنائبوإلى،دينار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

.بمنزيادةالحاصرتينمابين

.بفيليست

تصحيف.وهو.فتولاه:طفي

.365(و1/691)الدارس

.(1/457)والدارس.بمنزيادةوهووطأفيليست

سالمبكرأبيبنموسى:وفيه)4/383(الكامنةوالدرر133()صالذيل.الأسودبكرأبيبنموسى:هو

.التكروري

.مثقالكلفيدرهمينالدينارسعرنزل:والدرربفي

.بفيليست

.بفيليست

لاالقسر.الاختيارمنفيهلما،أنسبوهويجلسولم:الذيلفيالذي
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ومكثمنهاأزيدأوسنةمئةنحومنمثلهايرلم،عظيمةزيادةبمصرالنيلزادورمضانشعبانوفي

.(ضره)1منأعظمنفعهكانولكن،كثيرةأقصاباوغرق،ونصفأشهرثلاثةنحوالأراضيعلى

وهما:،الحكمفينائبينالقزوينيالدينجلالالقاضياستنابشعبانعشرثامنالخميسيوموفي

بنومحمد،سيأتيكماذلكبعدفيماالقضاءوليوقد،الصالحيالمحجيجملةبنإبراهيمبنيوسف

.بالعادلية)2(يومئذوحكما،المصريإبراهيمبنعلي

نائبفاستدعاه،الزملكانيبنالدينكمالللشيخحلبقضاءتقليدومعهالبريدجاءالغدومن

رمضانعشرثانيفيالبريدفجاءالسلطانراجعثمالنائبفراجعه،فامتنعذلكفيوفاوضهالسلطنة

الخميسيومبكرةفيإليهاخروجهكانحتىذلكفيوتمادى،حلبلبلادللتأهبفشرعالولايةبإمضاء

وألقىبهاودرس،زائداإكرامافأكرمشوالعشريسادسالثلاثاءيومحلبودخل،)3(شوالعشررابع

دروسهعلىالأسفالشاملأهلوحصل،وفوائدهبفنونهالشرفلهموحصل،البلادتلكمنأكبرعلوما

مطولة،لهقصيدةفي)4(الخياطمحمدالدينشمسوهو،الشاعرقال!ماأحسنوما،الفائقةالأنيقة

قوله:أولها

الشهباء)د(لقدومكوتباشرتالفيحاءجلقلفقدكأسفت

الدينعلاءالأميرإلىالوزارةوأضيفتمصروزارةعنالملكأمينعزل!رمضانعشرثانيوفي

.)6(السلطاندارأستاذ،الجماليمغلطاي

عنعوضاالدواويننظربهافوليالقاهرةإلىغبريالالدينشمسالصاحبطلبرمضانأواخروفي

القصاعين.منالعدلبدارفنزل،شوالفيدمشقإلىالمذكورالدينكريموقدم،7(الصغيرالدينكريم

وأمسكالحشيشةوأحرقالخمورفأراق،للدماءسفاكشهموهو،مصرولايةقديدار)8(الدينسيفوولي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(126)9/الزاهرةالنجوم

بذلك.وهنؤوهماالحكممجلسفيعندهماالناسوحضر:زيادةبوفي.طفيليست

عليه.وتأسفواالناسفودعه:بفي

الشاعرالخياطالدينشمس،الحنفيالدمشقياللهعبدبنيوسفبنمحمدوهو،تحريفوهو.الحناط:طفي

.03(6)صللحسينيالذيلفيمترجم.هـ()756سنةمات.المشهور

بقدومك.:طفي

.35(44/)الكامنةالدرر

الكبير،الكريمعبدأختابنوهو،الكريمعبدأسلملماوتسمى،الصغيرالدينكريمالقبطيخطيرةبنأكرمهو

.(1004/)الدررهـ()726سنةالبحرفيأغرق،متعسفاظالماكان

.قدارار:(283)9/النجوموفيفديدار:أفي
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.(ا)1بمصرمقامهمدةتيميةلابنملازماالرجلهذاوكان1،ومصرالقاهرةأحوالبهواستقامت،الشطار

السلطانبلادمن)3(الموصليالشحامبنالرحيمعبدالديننجمالشيخ)2(دمشقإلىقدمرمضانوفي

نزلالبرانيةالظاهريةتدرش!فأعطيبهبالوصيةكتالثومعه،وغيرهالطبعلممنفنونوعنده،أزبك)4(

بالجاروخية.درسثم،الحجةذيمستهلفيفباشرها،القلانسيبنالدينجمالعنهاله

.)6(الظاهريالدينشهابوقاضيه،المحمديكوكنجيار)5(وأميرهشوالتاسعفيالركبخرجثم

طرابلس،نائبالناصريقراطايالدينوشهاب،الفزاريالدينبرهانالحجإلىخرجوممن

وغيرهم.وشهريوصاروجا)7(

ثلاثونمذهبكلمنفيهاكان،الناصريةبمدرستهالفقهاءعدةفيالسلطانزادشوالنصفوفي

أيضا.الجوامكفيوزادهم،مذهبكلمنوخمسينأربعةإلىفزادهم،ثلاثون

قدلهخزانةداخلنفسهشنققدالسلطانوكيلالكبيرالدينكريموجدمنهوالعشرينالثالثوفي

مدينةفيفماتبرجليهالقفصفدفعقفصرجليهتحتوكانحبلفيحلقهربط:داخلمنعليهأغلقها

ترجمته.وستأتي،أسوان

علىمنهأشرفقدكانمرضمنالسلطانعافيةبسببدمشقزينتالقعدةذيعشرسابعوفي

.الموت

سافر،الزملكانيابنعنعوضاالجوانيةبالظاهريةالقلانسيبنالدينجمالدرسالقعدةذيوفي

القزويني.القاضيعندهوحضر،حلبقضاءعلى

أعطىجوبانالأميرأنفيهيذكرحسانبن)8(الدينشمسالمولىإلىبغدادمنصادقكتابوجاء

.بفيليست)1(

توهم.وهومصر:طفي()2

.هـ(073)سنةوفياتفيسيأتي)3(

الشافيالدليلهـ()742سنةماتالإسلامصحيحكان،التتاروملكالمشرقبلادصاحب،القانطقطايبنأزبك4()

(/1131).

مافيولعل.كوكاني:الحاشيةوفي،كوكي027()3/الكامنةالدرروفي،كوكاي78()9/الزاهرةالنجومفي)5(

.فليحرر.الصوابهوالنجوم

والدارس)1/167(الكامنةالدررهـ()755سنةمات.الدمشقياللهعبدبنالرحمنعبدبنأحمد:هو)6(

)1/173(.

كما.هـ()743سنةالقدسفيومات،بدمشقمشهور.الدينصارمالمظفريوهو،بالسينتلفظهوالعامة)7(

سيأتي.

.طفيليست)8(
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أشدفأبىوأقسمعليهفألح،الامتناعأشدذلكمنفامتنع،ليشربهخمرفيهقدحاحسيناهمحمدالأمير

عليهفكتب،أشربهاولاأحملنعمفقال،توماناثلاثينتحملأنكلفتكتشربهالمإنلهفقال،الإباء

نأفأبىتوماناثلاثينالمالذلكمنهفاستقرض،بكتيلهيقالآخرأميرإلىعندهمنوخرج،بذلكحجة

منطلبتهالذيالمال:لهيقولجوبانإلىبكتيفبعث،ذلكعلىفاتفقا،توامينعشرةبربحإلايقرضه

إلىجوبانفأرسل.الجيشعلىتفرقهرسمتوإن،الشريفةالخزانةإلىحملتهرسمتفإنعنديحسيناه

فأعجبه،نعمقالخمر؟منقدحاتشربولاتوماناأربعينتزن:لهفقالعندهفأحضرهحسيناهمحمد

،كبار)1(ولاياتوولاه،كلهاأمورهفيوحكمهعندهوحظي،عليهالمكتوبةالحخةومزقمنهذلك

.()2(حسيناهاللهرحم،يتعاطاهكانمماكثيرعنورجوعإقلاعلجوبانوحصلأ

.شهورابينهمالحربواستمرت،أهلهامنألوفبسببهاقتلبأصبهانفتنةكانتالسنةهذهوفي

أقاماللهأنولولا.الأقواتوقلت،وعشرينمئتينالغرارةبلغت،بدمشقمفرطغلاءكانوفيها

واستمر،الناسأكثرماتفكان،ذلكأضعافوزادالغلاءلاشتدمصرمنالغلةلهميحملمنللناس

الأسعارورخصتالغلاتقدمتحتى،وعشرينخمسسنةأثناءوإلى،السنةهذهمنشهورمدةذلك

.)3(والمنةالحمدولله

:المحرممستهلفيتوفي؟الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الشريف،بالحجازالرومقلعةقاضي:)6(الحنفيأحمدبنممدود)3(بنمحمد)4(الدينبدر

،المقدسبيتمن)7(أحرمأوالرومقلعةمنأحرموربما،عديدةمراتحج،صالحاعبداكانوقد

فيتوفوا،نجيحبنالدينشرفوعلئ،العزبنالدينشرفوعلى،الغائبصلاةبدمشقعليهوصلي

صاحبنجيحابنغبطواأنهموذلك،الحجمنفراغهمبعد،الحجازبطريقكلهم،شهرنصفمنأقل

.)8(الحجبعدالصالحعملهمعقيبفماتوافرزقوها،تقدمكماالموتةبتلكتيميةبنالدينتقيالشيخ

كتابة.:طفي()1

.بفيليست)2(

.132()صالذيل)3(

.طفيليست)4(

.ممدوخ:طفي)5(

له.ترجمةعلىأقعلم)6(

.المقدسبيتحرمأو:طفي)7(

.هـ()723سنةفيالنجيحابنوفاةخبرانظر)8(
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الملكأخيهزوجةكانتوقد،الناصرالملك)2(السلطانزوج:(مكيه)1بنتخونداالكبيرةالحجة

أنشأتها.التيبتربتهاودفنت،حافلةجنازتهاوكانت،القلعةمنوأخرجهاالناصرهجرهاثمالأشرف

..)3(

بالجامعالناسيقرممئىكان،بالمولهويعرفاللبادلهويقال:!رعولشبنجعمربنمحمدالشيخ

كالراء،المشقةالحروفالصغاريعلموكان،)4(القرآنمنشيئاعليهقرأتوقد،سنةأربعينمننحوا

،السوقفييأكلكانإنما،خزانةولابيتلهوليس،شيئايقتنيلاالدنيامنمتقللاوكان،ونحوها

الجامع.فيوينام

الله.رحمهالفراديسبابفيودفن،السبعينجاوزوقدصفرمستهلفيتوفي

بمصر:توفياليومهذاوفي

.مشهودةجنازتهوكانتالسعود)6(أباالشيخأدرك،المئةقاربوقد:)5(السعوديأيوبالشيخ

بكرأبوالشيخوذكر،حياتهفيالسبكيالدينتقيالقضاةقاضيعنهوكتبلالقرافةشيحهبتربةودفن .)7(.

الله.رحمهسكنهامنذبالقاهرةجنازتهمثليرلمأنهالرحبي

المصريالبكريجبريلبنيعقوببنعلي)8(الحسنأبو:الديننورالزاهدالإمامالشيخ

كانوقد،بمصرأقامإنهثم،المنجىبنتوزيرةعلى"الشافعيمسند"وقرأ،تصانيفله،الشافعي

لماتقدمكماواختفىفهربقتلهالدولةرجالبعضفأرادأتيميةابنالإسلامشيخعلىينكرمنجملةفي

رملةأو،صافياعظيمابحرألاطمتكدرةضعيفةساقيةمثالإلامثالهوما،بمصرمقيماتيميةابنكان

ثم،،)9(الأمراءبعضفيهفشفعقتلهالسلطانأرادوقد،عليهالعقلاءأضحكوقد،جبلزوالأرادت

الإثنينيومتوفيحتىبهافكان،دهروط)01(لهايقالبلدةإلىالقاهرةمنفنفيالدولةعلىشيئامرةأنكر

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

لها.ترجمةعلىأقعلم

.طفيليست

له.ترجمةعلىأقعلم

.القراءات:طفي

.26(1)9/الزاهرةوالنجوم(1/435)الكامنةالدررفيترجمته

.(954)صالأولياءطبقات.هـ()642سنةمات.العشائرأبيبنعمر:هو

.السعوديعمرالشيخزاوية

.64()6/والشذرات(913)3/الكامنةوالدرر242()6/للسبكيالشافعيةوطبقات(133)صالذيلفيترجمته

.بفيليست

.ياقوت.البهنسافوقالصعيدناحيةمنالنيلغربيشاطئعلىبليد:هروطو.ديروط:طفي

الدينكريمتواطؤأنكرلقد،باختصارأورده،نفيهسبب14(.)3/الكامنةالدررفيحجرابنذكروقد:أقول

ثم=،كنيستهمفيوتعليقهاالعاصبنعمروجامعمنقناديلاستعارةعلىالنصارىمعالصغيرالدينوكريمالكبير
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إنكارهعليهينكرشيخهوكان،مشهودةغيرأمشهورةجنازتهوكانت،بالقرافةودفن،الاخرربيعسابع

.،)1(تتكلمأنتحسنلاأنتلهويقول،تيميةابنعلى

إنكارعنهموالمشهور،الباجربقيةالضالةالفرقةإليهتنسبالذي:الباجربقي)2(محمدالشيخ

الموصليعمربنالرحيمعبدبنالدينجمالوالدهكانوقد،أسماؤهوتقدست،جلالهجلالصانع

بعضواشتغلالفقهاءبينهذاولدهونشأ،بدمشقأماكنفيودرس،الشافعيةعلماءمنصالحارجلا

واخرون،طريقهعلىهوممنويرزقونهويزورونهفيهيعتقدونجماعةولازمهالسلوكعلىأقبلثمشيء

الشهودوبينبينهعداوةأثبتإنهثم،الشرقإلىفهربدمهبإراقةالمالكيالقاضيحكمثم،يفهمونهلا

الاخر،ربيععشرسادسالأربعاءليلةوفاتهكانتحتىسنينمدةبالقابونفأقامدمهبحقنالحنبليفحكم

العمرمنوله،،)3(المغارةتحتالجبلذيلأعلىفيقبةفياقاسيونبسفحالدممغارةمنبالقربودفن

سنة.ستون

الدينجمالالفاضلبن)5(يحيىزكرياأبوالدينمحيي:)4(الفقيهالمعمرالقاضيشيخنا

بزرعالحكموولي،المقدسيابنولازمالنواويعلىاشتغلالشافعيالشيبانيفارسبنخليلبنإسحاق

توفيأنإلىعدةمدارسفيوأعاد،الصارمية)6(فيودرس،الجامعفييشتغلبدمشقأقامثم،وغيرها

الله.رحمهالثمانينقاربوقد،بقاسيونودفنالاخرربيعسلخفي

شيئا.الذهبيلهوخرجكثيراوسمع

.وغيره"الدارقطني"عليهوسمعنا

بنعثمانبن)7(محمداللهعبدأبوالدينبدر:بالجامعالخطيبالعالمالإمامالصدرالكبيرالفقيه

مذهبفي"المحرر"وحفظواشتغلالحديثسمع،الحنبليالامديالحدادبنمحمدبنيوسف

الناصر،بالسلطانيعرضوهو"جائرسلطانعندحقكلمةالجهادأفضل":الحديثلهفذكرالسلطاناستدعاه

.دهروطإلىالنفيإلىذلكخففثم،لسانهبقطعفأمر

.بفيليست)1(

)9/262(الزاهرةوالنجوم)4/12(الكامنةوالدرر)3/793(الوفياتوفوات134()صالذيلفيترجمته)2(

.64()6/والشذرات792(و13)2/والدارس

.بفيليست)3(

زكريا.أبوالقاضيشيخنا:طفي(4)

.327()1/والدارس(414)4/الكامنةالدررفيترجمته)5(

.327(/1)الدارسأزبكالدينصارمبانيها،بشرقالعذراويةقبلي،والجابيةالنصربابداخلمدرسةهي)6(

والمصادربوطمافيوأثبتنا.اللهعبدمحمدأبوأوفي.65()6/والشذرات(46)4/الكامنةالدررفيترجمته)7(

.المذكورة
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ذهنهوعلىأكثيراعليهيثنيحمدانابنكانوقد،سنينمدةفيعليهوشرحهحمدانابنعلىوبرع،أحمد

حلبأوخطابةالأوقافنظرفولاه،بحلبقراسنقرالأميرخدمةولزمبالكتابةاشتغلثم،،)1(وذكائه

وأربعيناثنينفيهاخطيبافاستمر،)1(الأمويخطابةأولاهدمشقإلىصارلماثم،،)1(الأعظمبجامعها

وعين،الأمويالجامعونظروالحسبةالمارستاننظروليثم،القزوينيالدينجلال!إليهأعيدئم،يوما

الله.رحمهالصغيرببابودفن،الاخرةجمادىسابعالأربعاءليلةتوفيئم،وقتفيالحنابلةلقضاء

كاتبالدينمحييأخو،المصرياللهفضلبنمفضلبنأحمد)2(:الدينقطبالمفيدالكاتب

منأسنوكان،أخيهبعدالأوقافاستيفاءوليوقدبالكتابةخبيراكانالدينعلمالصاحبوالد،تنكز

وغيرها.الكتابةصناعةعلمهوهوالذي،أخيه

أوقافها.مباشروكان،بالسميساطية)3(عزاؤهوعملرجبثانيالإثنينليلةتوفي

سابعالسبتيوم)5(بسلميةتوفي،مهناأخومهنابنعيسىبنمحمد)4(:العربملكالكبيرالأمير

الله.رحمه.عارفاعاملا،السيرةحسن،الشكلمليحكانالستينجاوزوقد،رجب

:بموتدمشقإلىالخبروصلالشهرهذاوفي

الدينسعدقتلبعدسعيدأبيوزير:)7(التبريزيبكرأبيبنشاهعلي)6(الدينتاجالكبيرالوزير

الله.رحمهالماضيالشهرفيبهافدفنتبريزإلىوحمل،وخيردينفيهجليلاشيخاوكان،الساوي

مدرسةذلكمن:شتىبلدانفيالأوقافصاحبالولاةوالي:بكتمر)8(الدينسيفالأمير

خامسنائبهاوهو،بالإسكندريةتوفي،ذلكوغير.أ(عمزأبيبمدرسةدرسوله،بالصلت)9(

الله.رحمه.رمضان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.بفيليست

.318(1/)الكامنةالدررفيترجمته

.(1/151)الدارس.الشميساطية:أفي

والشذرات،الدينشمس:وفيه261()9/الزاهرةوالنجوم(4131/)الكامنةوالدرر(134)صالذيلفيترجمته

/6()66.

يقولونالشاموأهل،ياقوت.حمصأعمالمنتعدوكانت،حماةأعمالمنالبريةناحيةفيبليدة:"سلمية"

سلمية.

.طفيليست

.63()6/والشذرات34()3/الكامنةالدررفيترجمته

.(401)2/والدارس(1/487)الكامنةالدررفيترجمته

.معروفالأردنأعمالمن:والصلت،تحريفوهو.الصلب:طفي

.(001)2/الدارس،بالجبلالشيخيةالعمريةالمدرسةهي:عمرأبيمدرسة
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بنعثمانبنالمنجىبنالدينزينالعلامةالإمامالشيخبنمحمد)1(:اللهعبدأبوالدينشرف

وأفتى،)3(ودرسالحديثسمع،)2(الدينعلاءالقضاةقاضيأخو،الحنبليالتنوخيالمنجابنأسعد

.كثيرةحقوقوقضاءوكرمومودةدينفيهوكان،تيميةبنالدينتقيالشيخوصحب

بالصالحية.بتربتهمودفن،وستمئةوسبعينخمسسنةفيمولدهوكان،شوالرابعالإثنينليلةتوفي

حافيا،ويمشي،والقاذوراتالنجاساتيخالطكان:الموله)5(الكردي)4(حسينالشيخ

أهلمنالمعروفهوكماااعتقادفيهوللناس،المغيباتعلمتشبهالتيالهذياناتمنبشيءتكلموربما

.شوالفيمات،،)6(والضلالاتالعمى

منلهحصل،المسلمانياللههبةالعلمبن)7(الكريمعبد:السلطانوكيلكانالذيالدينكريم

وقفوقد،الأتراكدولةفيلغيرهيحصللمما،)8(السلطانعندالخطيرةوالمكانةأوالتقدمالأموال

ماءنهرلهواشترى،الجامعبابتجاهالذيالكبيروالحوضاالقبيباتجامعأحدهمابدمشقالجامعين

.بالقابونالذيالجامعوالثاني.،)9(رفقاووجدوا،كثيراانتفاعاالناسبهفانتفع،ألفابخمسين

ثم،الشوبكإلىونفيصودرثمعمرهاخرفيمسكوقد،عنهوعفامنهاللهتمبلكثيرةصدقاتوله

منوالعشرينالثالثفيوذلك،أسوانبمدينةبعمامتهقيلكمانفسهفخنقالصعيدثم،القدسإلى

الله.سامحه(1)0كثيرةذخائرموتهبعدلهووجد،القامةتام،الشكلحسنكانوقد،شوال

دارشيخ،العطاربنسليمانبنداودبنإبراهيمبنعلي)11(:الدينعلاءالعالمالإمامالشيخ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

والشذرات991(و)2/73والدارس)4/266(الكامنةوالدرر)2/377(الحنابلةطبقاتذيل!فيترجمته

.هـ()075سنةوفياتفىسيأتيعثمانبنالمنجابنعليهو

.(411)2/الدارس.بالمسماريةدرس

.والدرربمافيوأثبتنا.حسن:وطأفي

.73()2/الكامنةالدررفيترجمته

.بفىليست

الزهوروبدائع)9/75(الزاهرةوالنجوم104()2/الكامنةوالدرربعدها(وما)2/378الفواتفيترجمته

.(63)6/والشذرات(1/534)

.بفيليست

.بفيليست

."الفوات"فيذلكتفصيل

الزاهرةوالنجوم7(-5)3/الكامنةوالدرر)6/143(للسبكيالشافعيةوطبقات136()صالذيلفيترجمته

.63()6/والشذرات(126)9/
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وسمع،وستمئةوخمسينأربعسنةالفطرعيديومولد،بالجامع)1(القوصيةومدرس،النوريةالحديث

وله،النواويمختصر:لهيقالكانحتىولازمهالنواويالدينمحييالشيخعلىواشتغلالحديث

مدة،السنةهذهإلىوتسعينأربعسنةمنالنوريةمشيخةوباشر،وتخاريجومجاميعوفوائدمصنفات

سنة.ثلاثين

القوصيةوتولى،البرزاليالدينعلمالنوريةبعدهفوليالحجةذيمستهلمنهاالاثنينيومتوفي

أعلم.سبحانهوالله،اللهرحمهبقاسيونودفنبالجامععليهوصلي.اللهحرزابنالدينشهاب

وسبمهئةوعشويرخيللعسنةكين5ث!

.()2(الأربعاءيوموأولها،قبلهاالتيفيالمذكورونهمالبلادوحكامأاستهلت

الحجمنمرجعهبعد)3(الأصبهانيمحمودالدينشمسالشيخدمشقإلىقدممنهاصفرخامسوفي

شرحو"،"الحاجبابنمختصرشرح"منهامصنفاتلهفاضلرجلوهوالشريفالقدسوزيارة

ولما،مصرإلىصيرورتهبعدتفسيرالهوجمعأيضا"الحاجبيةشرح"إنهثم،ذلك)5(وغير")4(التجريد

تركإنهثما،القزوينيالدينجلالالقاضيعندحظيأوكان،الطلبةعليهواشتغلأكرمدمشقإلىقدم

،الكلامأهلعلىوردهمصنفاتهمنعليهوسمع،تيميةبنالدينتقيالشيخإلىيترددوصار()6(الكل

.،)7(التفسيروجمع،مصرإلىتحولالدينتقيالشيخماتفلمامدةولازمها

عليه،عمهابنلخروجاليمنإلى)8(الافخمسةنحوتجريدةالسلطانجردالأولربيعوفي

.النويريالدينفخرالشيخمنهم،الحجاجمنكثيزخلقوصحبتهم

.(1/438)الدارس.بالجامعزاويةوهي.تحريفوهو،بالغينالغوصية:طفي(1)

المصريةالدياروزيرأنغيرالمذكورونهموالمباشرونوالنوابوالسلطانوالخليفة:فيهوالذي،بفيليست)2(

ووكيل،القزوينيالدينجلالخطيبهاهوبدمشقالشافعيوالقاضي،الجماليمغلطايالدينعلاءالكبيرالأمير

أيضا،الخزانةناظروهو،القلانسيبنالدينعزوالمحتسبالقلانسيبنالدينجمالالعسكروقاضيالمالبيت

مراجل.بنالدينتقيالجامعوناظر

الدررهـ()974سنةمات.الدينشصس،عليبنبكرأبيبنمحمدبنأحمدبنالرحمنعبدبنمحمود:هو)3(

.(651)6/والشذرات327(4/)الكامنة

الطوسي.لنصيركتابوالتجريد.تحريفوهو.الجويد:طفي(4)

.الدررفيمصنفاتهتفصيل)5(

.بفيليست)6(

.بفيليست)7(

اليمن.لصاحبنجدةفارسألفينحومصرمنوسار(137)صالذيلفي)8(
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الدينتقيالشيخطريقةعلى،بمصرالناسعلىالكلاممنالبعلبكيمريبنالدينشهابمنعوفيها

وأثنىالسلطانيديبينالمذكوروحضر،الاستغاثة)1(مسألةبسببالمالكيالقاضيوعزره،تيميةابن

وأقامالشرقبلادإلىانتزحثم،الخليلببلادفنزلبأهلهالشامإلىسفرثم،الأمراءمنجماعةعليه

.سنذكرهكمااللهرحمهماتأنإلى،)2(الناسويعظيتكلمأومعاملتهماوماردينبسنجار

.والأمراء)3(السلطانأكرمهوقدمصرمنالشامنائبعادالآخرربيعوفي

وتغير،أصابع)4(أربعبسببهالنيلزادبحيثبمثلهيسمعلممطربمصروقعالأولىجمادىوفي

أياما.

أبوابها،تفتحلمأيامستةبهاالناسوانحصربغدادحولماغرقتحتىببغداددجلةزادتوفيه

الله،إلايعلمهمالاللناسوتلف،وغيرهمالفلاحينمنخلقوغرق،البحروسطفيالسفينةمثلوبقيت

سدةفيرؤوسهمعلىالمصاحفوحملوا،تعالىاللهإلىولجؤوا،بعضابعضهمالبلدأهلوودع

وتناقص،الماءفغيضبهماللهلطفثم،عجيباوقتاوكان،والأعيانالقضاةحتىبأنفسهم)5(السوق

الغربيبالجانبغرقأنهبعضهموذكر،الجائزةوغيرالجائزةأمورهممنعليهكانواماإلىالناسوتراجع

.غرق)6(مايرجعلاسنينعشروإلى،بيتوستمئةآلافستةمننحو

عندهاوبنىخليجاإليهاوساقأنشأهاالتيياقوسسرخانقاهالسلطانفتحالآخرةجمادىأوائلوفي

،الأقصرائي)7(الدينمجدووليها،وغيرهموالأمراءوالأعيانالقضاةومعهبهاالسلطانوحضر،محلة

الدينعزولدهبقراءةحديثاعشرينجماعةابنالقضاةقاضيعلىوسمع،كبيرةوليمةبهاالسلطانوعمل

الدينعزالقارئعلىوخلع،وغيرهمالقونويالشيوخوشيخ،النائبأرغونمنهم،الدولةبحضرة

،الشيوخوشيخالمالكيوعلىجماعةابنوالدهعلىأيضاوخلع،مكرماوأجلس،زائداثناءعليهوأثنوا

وغيرهم.المذكورةالخانقاهشيخالأقصرائيالدينمجدوعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.طفيليست

فيه.بتمامهفالخبر.273()4/الجنانمرآة.بفيليست

.كبيرةوتحفتقادملهوحصلتزائداإكراما:بفي

غلط.وهو،أربعة:طفي

.الشوقشدة:طفي

فيهالذيالبيتسوىغرقتحنبلبنأحمدمقبرةأنالآياتومن:الذهبييقول.(137-136)صالذيلفيالخبر

هذاصح.القبرحولغبارعليهاالبواريوبقيت،اللهبإذنووقفذراععلو،الدهليزفيدخلالماءفإنضريحه

.66()6/الشذراتفيالعمادابنعنهونقلههـ..أ.عندنا

النجوم.هـ()"74سنةمات.الأقصريأوالأقصرائيمحمودبنأحمدبنموسىحامدأبوالشيخ:هو

)9/84(.
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الكتانيبنالدينزينالشيخالحديثفي)1(المنصوريةبقبةدرسرجبعشررابعالأربعاءيوموفي

منفليسالحديثوأما،جيدافقيهاوكان،الناسعندهوحضر،وأرغونالكركنائببإشارة،الدمشقي

شغله.منولافنه

الشاميةتدريسعلىمصرمنالمرحلبناللهعبدبنمحمد)2(الدينزينالشيخقدمرجبأواخروفي

القاضيوحضرشعبانخامسفيبهافدرس،حلبقضاءإلىفانتقلالزملكانيابنبيدوكانت،البرانية

وجماعة.الشافعي

صحبتهوفي،ولدهومعهمصرمنجماعةبنالدينبدربنالدينعزالقاضيقدمرجبسلخوفي

واعتنوالهالناسوقرأبنفسهفقرأ،الحديثسماعبسببالطلبةمنوجماعةالدمياطيالدينجمالالشيخ

بهم.ونفع،سمعواوبماقرأوابمااللهنفعهم،كثيراشيئاوبقراءتهمعهموسمعنا،بأمره

ذهاببعدبالرواحية،)3(الأصبهانيبنالدينشمسالشيخدرسشعبانعشرثانيالأربعاءيوموفي

وجرى،تيميةابنالإسلامشيخفيهموكان،والأعيانالقضاةعندهوحضر،حلبإلىالزملكانيابن

ذلكفيأالكلاموطال،انتشارووقع،النفيبعدالاستثناءوفي،خصإذاالعامفيبحثيومئذ

.()4(الحاضرينأبهتكلاماالدينتقيالشيخوتكلم،المجلس

منالعيدالخطيبوصلىالبشائردقتثبتفلما،العيديومالظهرقريبإلىالفطرعيدثبوتوتأخر

بعضهم.وسجنالمؤذنينعلىالناسوتغضب،المصلئإلىالناسيخرجولم،بالجامعالغد

بنالدينصلاحالركبوفي،الطويلأيبكابنالدينصلاحوأميرهعاشرهفيالركبوخرج

الظاهر.الدينشهابوقاضيه،والمنكورسي،الأوحد

طرابلس،قاضيكانالذيالقزوينيالدينحسامبقاسيونالناصريبالرباطدرسعشرهسابعوفي

والظاهريةبالعذراويةتوقيعهجاءقدوكان،المسروريةتدريسإلى)5(الشريشيبنالدينجمالبهاقايضه

ولكماللهوعقد،المصريوالفخرجملةابنونائباهالدين)6(جلالالقضاةقاضيطريقهفيفوقف

يظهرالملأنهماعليهماالأمرفعطل،البرانيةبالشاميةتوقيعومعه،مجلساالشيرازيبنالدين

.(1135/)الدارس.أميةبنيجامعفيحديثحلقةهي(1)

.طفيليست)2(

أولها.فيالمذكورمحمودالشيخ)3(

.بفيليست)4(

تحريف.وهو.الشريشني:طفي(5)

القزويني.الدينجلال:والمراد.تحريفوهوالدينجمال:طفي()6
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،ذكرنا)1(كماالمرحللابنوالشاميةالعذراويةالمدرستانفصارت،المجلسذلكفياستحقاقهما

اليومهذافيبهفدرس،الناصريالرباطإلىالشريشيلابنمنهافقايضبالمسروريةالقزويني)2(وعوض

أيضأ.الناسعندهوحضربالمسرورية)3(الشريشيابنبعدهودرس،الدينجلالالقاضيعندهوحضر

ركنالكبيرمقدمهمفحبس،وغيرهمالغلمانمنكثيرخلقمنهمفقدوقداليمنيةالتجريدةعادتوفيه

.)4(فيهمسيرتهلسوءبيبرسالدين

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بالمئذنةمقيمأبالصلاحمشهورأكان،البعلبكيمنيربنإبراهيموهو:)5(الصباحإبراهيمالشيخ

الناسحمله،حافلةجنازتهوكانت،الصغيربالبابودفنالمحرممستهلالأربعاءليلةتوفي،الشرقية

.،)6(تيميةبنالدينتقيالشيخلمجلسملازماوكان1،الأصابعرؤوسعلى

كاشفوربما،شرقيبابخارجبالقمامينلإقامتهالقميني:لهيقالالذي:الموله)7(ابراهيم

تركعلىوضربهتيميةبنالدينتقيالشيخاستتابهوقد،الصلاةأهلمنيكنلمهذاومع،العوامبعض

هذامنكهلاتوفي.النجسةالأماكنفيحولهوالرجالالنساءوجمع،القاذوراتومخالطةالصلوات

الشهر.

ثمالصقليعمربنعثمانبنعمربنمحمد،)9(العفيفبنأحمدأ:الدين)8(شهابالشيخ

سمعنا."البيهقيسنن"ببعض)11(الصلاحابنعنحدثمناخر،)01(الرأسمسجدإمام،الدمشقي

صفر.فيتوفي،منهاشيئأعليه

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(1/503)رسالدا

تصحيف.وهووعظم:طفي

.أيامبأربعة:بفي

.87()9/الزاهرةالنجوم

الحاشية.فيوصححت،بياءالصياح:وفيها.73(/1)الكامنةالدررفيترجمته

.بفيليست

بترجمته.كثيرابنانفردممالعله

تحريف.وهوعفيف:طفي

22(1/)والدارس.(913)صالذيلفيترجمته.(913)صالذيلفيهووكذلكبمنزيادةحاصرتينبينما

.(67)6/والشذرات

.الأمويالجامعإلىاليوممضافوهو:أقول.033()2/الدارسقناةفيه،الجامعالمسجدبابعند

والفقهوالحديثالتفسيرفيعصرهفضلاءأحدكان،الصلاحبابنالمعروفعثمانبنالرحمنعبدبنعثمان:هو

.(442)3/الوفياتهـ()643سنةبدمشقمات.الرجالوأسماء
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مقيماكانالذي،الجزريأحمدبنموسىبن)1(اللهعبد:الناسكالزاهدالعابدالصالحالشيخ

وكانت،ووقارسكينةعليه،خيرامباركاالكبارالصالحينمنكان،دمشقجامعمنبكرأبيبمشهد)2(

بنالدينتقيالشيخلمجالسالملازمينمنوكان،جيد،)3(وعقلأجيدفهموله،كثيرةمطالعةله

.،)3(الفقهاءكبارعنهايعجز،ويفهمهاكثيرةأشياءكلامهمنينقلوكان1،تيمية

حافلةجنازتهوكانتالصغيرببابودفنبالجامععليهوصلي،صفرعشريسادسالإثنينيومتوفي

.محمودة

،المصريالمقرئالصائغابن)4(الدينتقيالصالحالرجل:المعيفرالكبيرالصالحالشيخ

بنعليبنالخالقعبدبنأحمدبنمحمداللهعبدأبووهوالقراءمشايخمنبقيمناخر،الشافعي

مكي.بنسالم

،واحدةسنةسوىمنهالهيبقولمالتسعينقارب،حافلةجنازتهوكانتبالقرافةودفنصفرفيتوفي

عمله.وحسنعمرهطالممنوهوواحدغيرعليهقرأوقد

السبكيالأنصاريموسىبنتمامبنعليبن)6(يحيىزكرياأبو:()5(الدينصدرأالإمامالشيخ

الدينتقيأخيهابنبعدهوباشرهابالسيفية)7(ودرس،والفقهالأصولفيوبرعالحديثسمع،الشافعي

بعد.فيماالشامقضاءتولىالذيالسبكي

يكنلمالذيالإنشاءصناعةشيخالعلامةالعالمالإمامالشيخالكبيرالصدرهو:محمود)8(الشهاب

والقصائدالنظمكثرةمنللفاضلليستخصائصوله،الإنشاءصنعةفيمثله)9(الفاضلالقاضيبعد

البليغة.الحسنةالمطولة

.993()2/والدارس703()2/الكامنةالدررفيترجمته(1)

.طفيليست)2(

.بفيليست)3(

الزاهرةوالنجوم032()3/الكامنةوالدرر)2/65(الجزريلابنالنهايةوغاية913()صالذيلفيترجمته)4(

.96()6/والشذرات(266)9/

.بوطمنزيادة)5(

.23(/1)والدارس(422)4/الكامنةالدررفيترجمته)6(

.القاهرةفيمدرسةهي)7(

)9/264(الزاهرةوالنجوم)4/324(الكامنةوالدرر)4/82(الوفياتوفوات.14()صالذيلفيترجمته)8(

.96()6/والشذرات236()2/والدارس

الدينصلاحللسطانوزر،الدارمصري،المولدعسقلانيالدينبهاءالأشرفالقاضيبنالرحيمعبدعليأبوهو)9(

.(581)3/الوفيات.هـ()695سنةمات.المتقدمينوفاقالإنشاءصناعةفيبرز.اللهرحمهماالأيوبي
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وأربعينأربعسنةولد،الدمشقيثمالحلبيفهدبنسلمانبنمحمود:الثناأبوالدينشهابفهو

)1(ا-

علمفيبارعاالفضائلكثيروكان،والشعروالأدبباللغةوعنيالحديثوسمع،بحدبوستمئه

مننحواالإنشاءديوانفيمكثوقد،فائقةحسنةومصنفاتكتب)2(ذلكفيوله،ونثرانظماالإنشاء

شعبانعشريثانيالسبتليلةتوفيأنإلىسنينثمانمننحوابدمشقالسركتابةوليثم،سنةخمسين

بالقربأنشأهالهبتربهودفنبالجامععليهوصليالفاضلالقاضيداروهيالناطفيينبابقربمنزلهفي
)3(-

الله.رحمهالثمانينجاوزوقداليغموريةمن

بنيحيىبنإسحاقالدينعفيف:الامدي)5(الدينعفيف)4(الرحلةالمعمرالمسندشيخنا

حدودفيولد،الظاهريةالحديثدارشيخالحنفيالدمشقيثمالامديإسماعيلبنإبراهيمبنإسحاق

تيمية،بنالدينومجدخليلبنيوسفمنهم،كثيرينجماعةعلىالحديثوسمع،وستمئةالأربعين

عشريثانيالإثنينليلةتوفي،فضيلةولديهالروايةيحبالإسماعسهلالمنظربهيحسناشيخاوكان

والجامع.الجيوشناظرالدينفخروالدوهو،بقاسيونودفن،رمضان

:بيوموقبله

.الأمناءالتجاركبارأحد)6(الرحبيزغيببنيوسفالدينمعين:الصدر

،العومفيفرداوكان،الحلبيالباباعليبنمحمد)7(وهو:العوامالبدرتوفيرمضانوفي

إلىفلجأوا،المركببهمفغرقمعهمكان،اليمنبحرفيالتجارمنجماعةبهانتفع،الأخلاقوطيب

عشر،ثلاثةوكانوا،)8(الساحلإلىواحداواحدايديهعلىاللهفخلصهم،عليهافكانواالبحرفيصخرة

ديانةفيهوكان،يهلكواأنوكادواأفلسواأنبعدالبحرقرارمنأموالالهمفاستخرجغطسإنهثم

الشيخيسمعوكانأ،اللهرحمهسنةوثمانينثمانياوعاش،مراتعشروحجالقرآنقرأوقد،وصيانة

.،)9(كثيراتيميةبنالدينتقي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

بدمشق.ولد:الفواتفي

الترسل.صناعةفيالتوشلحسن:كتابله

.(235)2/الدارس.البهائيةالتربة

.طفيليست

.(66)6/والشذرات(1/485)والدارس358(/1)الكامنةوالدرر(41ا)صالذيلفيترجمته

كثير.ابنبهانفردممالعله

ترجمة.علىلهأقعلم

.طفيليست

.بفيليست
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توفي:وفيه

والدوبيتوالموالياوالموشحاتالأزجالفيالأديب:الأمشاطي)1(عثمانبنأحمدالشهاب

الستين.عشرفيمات،)2(الصناعةهذهأهلأستاذوكان1،والبلاليق

خصيببنفلاحبنشبلبنهلالبن)3(سليمانالدينصدر:الزاهدالعالمالإمامالقاضي

---)4(

عملمنبصرىبمريه،وستمئهوأربعينثنتينسنةولد،داريابخطيبالمعروفالشافعيالجعفري

علىوتفقهالحديثوسمع،عبيدبننصرالشيخعلىالقرآنبالصالحيةفقرأوالدهمعوقدم،السواد)5(

وتولى،بالناصريةوأعاددارياخطابةوتولى،الفزاريالدينتاجوالشيخ،النوويالدينمحييالشيخ

فياعتادهمايغيرولم،غيرهولاكتانولابحماميتنعملامتزهداوكان،مدةصصرىلابنالقضاءنيابة

نسبالهيذكروكان،ذكرناكمافسقواعشرةتسعسنةفيبالناساستسقىالذيوهو،متواضعاوكان،البر

تكفيهذه:وقال،الحكمنيابةفتركالعقيبةخطابةوليثمأبا)6(عشرثلاثةوبينهبينه،الطيارجعفرإلى

الله،رحمهمشهودةجنازتهوكانت،الصغيرببابودفن،القعدةذيثامنالخميسليلةتوفىأنإلى

أحمد.الدينشهابولدهالخطابةبعدهوتولى

اللهعبدأبوالدينبدروهو)9(البرهانمعدمشقبجامع)8(بالعروسالرئيس:)7(المؤذنصبيحابن

زمانه،فيصوتاالناسأحسنمنكان،المؤذنالمقرئمولاهمالتفليسياللهعبدبنصبيحبنمحمد

وممن،وخمسينسبعسنةفيالحديثوسمعتقريباوستمئةوخمسيناثنتينسنةولد،نغمةوأطيبهم

شامةاسمهالامرأةمولىأبوه،حسنارجلاوكان،وحدث،المشايخمنوغيرهالدائمعبدابنعليهسمع

وأذن،المصحفوقراءةالجامعمشارفةوباشر،الكرخيالدينفخرامرأة،التفليسيالدينكاملبنت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(66)6/والشذرات2(1/10)الكامنةالدررفيترجمته

.بفيليست

(102)1/الكامنةوالدرر82()2/والفوات(601)6/:للسبكيالشافعيةوطبقات(142)صالذيلفيترجمته

.(66)6/والشذرات(1/654)والدارس

يحددولم،قريةحبلىبوزنبشرى:ياقوتمعجموفي.الفواتمافيوأثبتنا.بشرا:بوفيبسرا:طفي

الحوراني.الجعفري:الذيلفيالذهبيقولبصرىيؤكدومما،موضعها

.ياقوت.حجارتهالسوادبذلكسميتالبلقاءنواحيمنموضع:"الشواد"

بنخصيببنفلاحبنشبلبنهلالبنسليمان:وهو.والدرروالدارسبفيماوأثبتنا.آباءعشرة:وطأفي

جعفر.بناللهعبدبنإسماعيلبناللهعبدبنحسنبنعليبنداوودبنأحمدبنمحمدبنحسن

.(458)3/الكامنةالدررفيترجمته

المئذنة.يعني

.طفيليست



هـ725سنةوفيات188

باببمقابرودفن،العقيبةبجامععليهوصلي،بالطواويسالحجةذيفيوتوفي،مدةالسلطنةنائبعند

الفراديس.

بن)1(خطابالدينعزالكبيرالأمير.وغباغبالكسوةبينالذي،"خطابخان"باني،خطاب

-.)2(.

بحكرحماموله،وأموالوأملاك،كبيرةالمالمنثروةلهكبيراشيخاكان،العراقيرلمشبنمحمود

وهو،غباغبيليمما،المصريالكتفناحيةإلىموتهبعدبهالمشهورالخانعمروقد،)3(السماق

بتربتهودفنالاخرربيععشر)4(تاسعليلةتوفي،رفقبهالمسافرينمنلكثيرحصلوقد،الصفربمرج

تعالى.اللهرحمه،قاسيونبسفح

اسمه:آخررجلتوفيمنهاالقعدةذيوفي

الروميخطابأحمد)6(بنأحمدبن:الدينكمالالصاحب)5(بنخطابالدينركن

الحجازإلىذاهبوهوتوفي،وصدقةوبركثيرةأوقافعليها،)7(سيواسببلدهخانقاهله،السيواسي

الله.رحمهبمؤتةوأصحابهجعفرمنبالقربودفن،بالكركالشريف

توفي:القعدةذيمنالأخيرالعشروفي

بنأسدالوحشأبيبنالفتحأبيبنأحمدالدينكمالبنمحمد)8(:اللهعبدأبوالدينبدر

الكثير،الحديثوسمع،سبعينسنةولد،العطاربابنالمعروفالشيبانيفتيانبنسليمانبنسلامة

ونظرالجيشنظرثم،الدرجكتابةوولي،الشعرونظم""بالتنبيهواشتغلالمنسوبالخطوكتب

ثروةلهمنعمامترفاوكان،قليلخموللهحصلثم،الأفرم)9(أيامفيحظوةلهوكانت،الأشراف

الله.رحمهبتربتهمقاسيونبسفحودفن،سيرةوحسنوتواضعورياسة

الزبدانيقاضي،الحارثيفتوحبنعماربنمحمدبن1()0الحسنمحمدأبو:الدينمحصيالقاضي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(2442/)والدارس85(2/)الكامنةوالدرر(41.)صالذيلفيترجمته

مرتعش.:الدارسوفي.رتعس:الدرروفي.تقش:طفي

تنكز.جامعمقابل

.عشرةسبع:طفي

.85(-84)2/الكامنةالدررفيترجمته

رجب.:بوفيالدررفيماوأثبتنا.تحريفوهوأختابن:طفي

.(01)9رقمالخريطة(162)صالإسلامتاريخأطلس.وتوقاتقيصريةبينالرومبلادفيمدينة:هي

.-368(367)3/الكامنةالدررفيترجمته

فيه.الكلامسبق.آقوشالدينجمالهو

.2(46)2/والدارس38()2/الكامنةالدررفيترجمته
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وأربعينخمسسنةمولدهوكان،الحجةذيمنالعشرينفيماتوبهاالكركقضاءوليثم،طويلةمدة

ابنالدينجمالالشيخوالدوهو،متواضعاالأخلادتىحسنوكان،واشتغلالحديثسمعوقد،وستمئة

الله.رحمهالظاهريةمدرس()1الزبدانيقاضي

وسبميئةولمحلثمريرستسنةخلت5ث!

محمودالدينشهابدمشقسركاتبسوى،قبلهاالتيفيالمذكورونهم()2(والحكامأاستهلت

.)3(الدينشمسالصدرولدهبعدهمنالمنصبوولي،توفيفإنه

.علي)4(سوقدهشةإلىللجامعالتيالدهشةمنالمخيطالنساءقماشفيالتجارتحولوفيها

وفاةبعدجهبلبنالدينشهابالشيخبالظاهريةالحديثمشيخةباشرالمحرمثامن(الأحد)يوموفي

القضاةعندهوحضر،دمشقواختار،الشريفبالقدسالصلاحيةتدريسوتركإسحادتى)6(العفيف

.والأعيان

وله،الجالقدارمنبالقربدارهبجوارجوبانالدينسيفالأميربناهالذيالحمامفتحأولهاوفي

نفع.بهوحصل،الوزيرمسجدجهةإلىأحدهمابابان

علىبدمشقالدواويننظرمتولياالبريدعلىمصرمنغبريالالصاحبقدمصفرثانيالإثنينيوموفي

به.الناسوفرح،الصغيرالكريمعنهاوانفصل،)7(عادته

بنإسماعيلبنالفضلأبيالشرفبنناصرعنقضربتبكرةالأولربيععشريحاديالثلاثاءيوموفي

والشمس،خلكانبنكالنجمالزنادقةوصحبته،اللهباياتواستهتارهواستهانتهكفرهعلىالخيلبسوق)8(الهيتي

.)9(الناسبينبهامشهوووزندقةانحلالفيهمنهموكل،البغداديالمعماروابن،الباجربقيمحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

والشذرات311()1/الدارس.هـ()776سنةمات.عماربنمحمدبنالحسنبنمحمداللهعبدأبو:هو

/6()244.

.والمباشرونوالقضاةوالنوابوالسلطانوالخليفة:وفيه.بفيليست

.هـ()727سنةوفياتفيسيأتي،محمودبنمحمد

.(441)صالذيل

.الأربعاء:طو.الإثنين:بفي

الماضية.السنةوفياتفيمضى.يحيىبنإسحاق

.262()2/الدرر،قلائلأياماهـ()724سنةعنهاعزلقدوكان

.74()6/والشذرات(2177/)الإسلامودول386(4/)الكامنةالدرر

السابقة.المصادرفيالخبرتفصيل
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والتلاعببالكفرعليهمالعنقالمضروبالمذكورهذازادوربما:البرزاليالدينعلمالشيخقال

الدولة.وأعيانوالأكابرالعلماءقتلهوحضر:قال.والقرانبالنبوةوالاستهانة،الإسلامبدين

وعنده.حسنبصوتالختمفييقرأوكان،"التنبيه"حفظقدأمرهأولفيالرجلهذاوكان:قال

للاسلامعزاقتلهوكان،جميعهذلكمنانسلخإنهثم،والتربالمدارسفيمرتبا)1(وكان،وفهمنباهة

.البدعوأهلللزنادقةوذلا

علىوقزعهأتاهوقد،يومئذحاضراتيميةابنالعباسأبوشيخناوكان،قتلهشهدتوقد:قلت

ذلك.شاهدوأناعنقهضربتثم،قتلهقبلمنهيصدركانما

الصغيربابظاهرالخندقفيفجعلوادمشقمدينةمنالكلابإخراجفيرسمالأولربيعشهروفي

وشددوا،بذلكالدكاكينأصحابوألزم،حدةعلىوالإناثحدةعلىالذكور،شرقيبابناحيةمن

أياما.أمرهمفي

بالقدسالصلاحيةمشيخةالبادرائية)2(معيدالمقدسيالدينعلاءالشيخوليالأولربيعوفي

إليها.وسافر،الشريف

القرمانيخبزعلىقرطايوأقر)4(طينالووليهاطرابلس)3(نيابةعنقرطايعزلالاخرةجمادىوفي

دمشق.بقلعةالقرمانيسجنبحكمبدمشق

العلامةالعالمالإمامالشيخاعتقلشعبانعشر)5(سادسالعصرعندالإثنينيوموفي:البرزاليقال

أحدالخطيريوابنالأوقافمشدتنكزالسلطنةنائبجهةمنإليهحضر،دمشقبقلعةتيميةبنالدينتقي

وأظهر،ليركبهمركوبامعهماوأحضرا،بذلكوردالسلطانمرسومأنوأخبراه،بدمشقالحجاب

جميعاوركبوا،كبيرةومصلحةكثيوخيوفيهوهذا،لذلكمنتظراكنتأنا:وقال،بذلكوالفرحالسرور

زينأخوهمعهوأقام،فيهابالإقامةلهورسمالماءإليهاوأجريقاعةلهوأخليت،القلعةبابإلىدارهمن

بكفايته.مايقوملهورسم،السلطانبإذنيخدمه)6(الدين

الواردالسلطانيالكتابدمشقبجامعقرئالمذكورالشهرعاشرالجمعةيوموفي:البرزاليقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.بمافيوأثبتنا.منزلا:وطأفي

.2(1/50)الدارس.طفيالبادرائية

ولاية.:طفي

.232()2/الكامنةالدرر.الحاجبالأشرفيطينال

.شعبانمنالسادس:بفي

الرحمن.عبد:هو
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إلىالمطيوإعمالالسفرمن)1(المنعفيبخطهوجدتفتياسببهاالواقعةوهذه،الفتيامنومنعهباعتقاله

الصالحين.وقبور،والسلامالصلاةعليهمالأنبياءقبورزيارة

الشيخأصحابمنجماعةبحبسالشافعيالقضاةقاضيأمرشعبانمنتصفالأربعاءيوموفي:قال

أمرهم،فيالشريعةتقتضيهفيما،فيهلهوإذنهالسلطنةنائببمرسوموذلك،الحكمسجنفيالدينتقي

فإنهالجوزيةقيمبنمحمدالدينشمسسوى،أطلقواثمعليهمونوديدوابعلىمنهمجماعةوعزر

القضية.وسكتت،بالقلعةحبس

الناسوانتفعاللهشرفهامكةإلىماءعينأجريتأنهدمشقإلىالأخباروصلترمضانأولوفي:قال

إلىدخلتحتىبعيدةبلادمنجوبانأجراها،باذانبعينقديمأتعرفالعينوهذه،عظيماانتفاعابها

وضعيفهموغنيهمفقيرهممنهاالناسواستقى،إبراهيموبابالصفاعندإلىووصلت،مكةنفس

فيشرعواقدوكانوا.والمنةالحمدودلهكثيرارفقابذلكمكةأهلوارتفق،سواءفيهاكلهم،وشريفهم

كانتالسنةهذهفيأنواتفق،الأولىجمادىمنالأخيرالعشرإلىالسنةهذهأوائلفيوتجديدهاحفرها

هذهبإجراءبالناسلطفتعالىاللهأنفلولا،أيضازمزمماءوقل،ماؤهاوقليبستقدبمكةالتيالآبار

بهالهمفحصلالموسمأيامفيالحجيجوأما.فيها)2(يقيمممنكثيرهلكأو،أهلهامكةعنلنزحالقناة

.حججنا)3(عاموثلاثينإحدىسنةفيذلكشاهدناكما،الوصفعنزائدعظيمرفق

إمامفيهلهميكونلاوأن،الحرامالمسجدمنالزيديينبإخراجبمكةنائبهإلىالسلطانكتابوجاء

ذلك.ففعل،مجتمعولا

عندهوحضر،جهبلبنأحمدالدينشهابالجوانيةبالشاميةدرسشعبانرابعالثلاثاءيوموفي

ابنمسجدإمامالدرأبيبنسالمالدينأمينالشيخعنعوضا،وجماعةالشافعيالقزوينيالقاضي

توفي.،)4(هشام

.رمضانعشرينفيفباشرهاالشافعيالقاضيبولايةتوقيعجاءأيامبعدثم

.)5(جوبانالدينسيفوأميرهالشاميالركبخرجشوالعاشروفي

جلالالقضاةقاضيابنالدينوبدر،الحنابلةقضاةقاضيمسلمبنالدينشمسالقاضيعامئذوحج

.طفيليست)1(

بها.يقيممما:طفي)2(

.الماءهذاجرالذي.القانيةالمملكةنائبالكبيرالنوينجوبانترجمةفيمذكورفالخبر(1/154)الكامنةالدرر)3(

.03(1/6)الدارس.مزهربنالدينبدرالقاضيبناهالفسقارسوقفي(4)

.هـ()728سنةمات.الأشرفمماليكمنالمنصوريجوبان:هو()5
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هذهفيحجفإنه،مصرنائبأرغونالدينسيفبالأميرتتعلقوأموزوهداياتحف!ومعه،القزوينيالدين

.السلطانبنتابنه()أوزوجأولادهومعهالسنة

)2(.

وغيرهم.البعلبكيالدينوفخر،المالكيالدينوصدر،السلاميةشيخابنالدينلمحخروحج

الحنبلي،الزرعيهلالبنأحمدالدينبرهانبالحنبلية)3(درسالقعدةذيعاشرالأربعاءيوموفي

كثيرعلىذلكوشقالفقهاءمنوجماعةالشافعيالقاضيعندهوحضر،تيميةابنالإسلامشيخعنبدلا

اليومهذاقبلالدينتقيالشيخعلىدخلقدالحاجبالخطيريابنوكان،الدينتقيالشيخأصحابمن

السلطنة.نائببأمرأشياءعنوسألهبهفاجتمع

مضمونعنوسألاه،الأوقافمشدالدينوناصرجملةبنالدينجمالالقاضيدخلالخميسيومثم

عنالجوابقابلت:بدمشقالشافعيةقاضيتحتهوكتب1درج)4(فيذلكفكتب،الزيارةمسألةفيقوله

!ي!،النبيقبرزيارةجعلهالمحزوإنما:قالأنإلىفصح)د(تيميةابنخطعلىالمكتوبالسؤالهذا

علىالتحريفهذاالانفانظر،(بهاأمقطوعابالإجماعمعصيةعليهموسلامهاللهصلواتالأنبياءوقبور

ذكرفيهوإنما،والصالحينالأنبياءقبورزيارةمنعفيهليسالمسألةهذهعلىجوابهفإن،الإسلامشيخ

وشد،مسألةإليهارحلشدغيرمنالقبوروزيارة،القبورزيارةمجردإلىوالسفرالرحلشدفيقولين

ويندبيستحبهابل،رحلشدعنالخاليةالزيارةيمنعلموالشيخ،أخرىمسألةالزيارةلمجردالرحل

إنهاقالولا،الفتيافيالوجههذهفيالزيارةهذاإلىيتعرضولم،بذلكتشهدومناسكهوكتبه،إليها

فإنهاالقبورزوروا":!الرسولقولجاهلهوولا،منهاالمنععلىالإجماعحكىولا،معصية

أىظلمواألذينوسغلو)،خافيةعليهيخفىولا،شيءعليهيخفىلاسبحانهوالله")6(الاخرةتذكركم

.،)7(272:الشعراءأ!ينقلبونمنقلب

ودرس،الجوانيةالشاميةتجاه)9(الحمصيةالمدرسةفتحتالقعدةذيعشر)8(رابعالأحديوموفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.88()9/الزاهرةالنجوم.أرغونبنبكرأبوهوالسلطانبنتزوجلأن،توهموهووزوجته:طفي

الشاميين.منحجوممن:بفي

.(264/)الدارس.العتيقةالقباقبيةعندالشريفةالحنبليةالمدرسة

.وطأمنسقطتوقد.سؤالهجوابفيالسلطانإلىالمصريةالديارإلىالبريدمعونفذت:بفي

.بفيليست

رضيبريدةحديثمن(2235)رقمداودوأبو(5357/)المسندفيوأحمد:الجنائزفي)779(رقممسلمرواه

عنه.الله

.بفىليست.ينقلبونمنقلبأي...حتىتحتهوكتب:قولهبينما

.طفيليست

.)1/232(الدارس
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الشافعي.القاضيعندهوحضر،رباحبأبي(1)وتلقبعكارحصنقاضيالطرابلسيالدينمحييبها

لمحييتدريسهاعنونزل،مصرإلىالأتابكيةمنالزرعيالدينجمالالقاضيسافرالقعدةذيوفي

جهبل.بنالدين

الحكم،نائب)2(الدمشقيعنعوضأالزبدانيقاضيابنبالنجيبيةدرسالحجةذيعشرثانيوفي

.المذكورةبالمدرسةمات

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

العراقي)5(الحليمطهربنيوسفبن)4(حسينمنصورأبو:)3(الدينجمالالشيعيالمطهرابن

،مجلدأوعشرينمئةعلىتزيد:يقال،الكثيرةالتصانيفوله،النواحيبتلكالروافضشيخ،الشيعي

كبارمنذلكوغير)7(والرفضوالفلسفةوالنحو)6(والأصولالفقهفي،مصنفأوخمسونخمسةوعدتها

مجلدينلهورأيت،الفائقبذاكوليس،الفقهأصولفي"الحاجبابن"شرحالطلبةبينوأشهرها،وصغار

جيد،وتوجيهكثيرنقلعلىمشتملةفإنهابهابأسفلا،والأحكامالمحصولطريقةعلىالفقهأصولفي

يتوجه،كيفيدرولم،والمنقولالمعقولفيفيهخبط،"الإمامةإثباتفيالاستقامةمنهاج"كتابوله

العباسأبوالدينتقيالإسلامشيخالعلامةالإمامالشيخعليهالردفيانتدبوقد.الاستقامةعنخرجإذ

.)8(حافلكتابوهو،الحسنةالمليحةالأشياءمنالعقوليبهربمافيهاأتىمجلداتفيتيميةابن

عشريسابعالجمعةليلة،)9(الرفضدنسمنيتطهرولمخلائقهتطهرلمالذيأالمطهرابنولد

ببغداداشتغالهوكان،السنةهذهمنمحرمعشرينالجمعةليلةوتوفي،وستمئةوأربعينثمانسنةرمضان

ابنعندهحظيخربنداالملكترفضولما،غيرهوعلى،الطوسينصيرعلىواشتغل،البلادمنوغيرها

.كثيرةبلادأوأقطعهجداوسادالمطهر

الناسليكتبيجلسأكان،بالنجارالمعروفالحرانيأسدبنمحمد:)01(الكاتبالشمس

وتقلب.هكار:طفي(1)

الدين.نجم:هو)2(

.(1/277)الشافيوالدليل(672)2/الزاهرةوالنجوم71()2/الكامنةالدرر(471)صالذيلفيترجمته)3(

والدليل.والنجومبفيماوأثبتنا.حسن:الكامنةوالدرروطأفي(4)

الحلبي.:طفي)5(

.بمافيوأثبتنا.والفلسفةوالأصولوالنحواللغةفي:وطأفي()6

.بفيليست:"الرفض")7(

.مشهورمنتشرمطبوعالسنةبمنهاجالمعروفهو)8(

.بفيليست)9(

.(1/436)والدارس382()2/الكامنةالدررفيترجمته(01)
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الصغير.ببابودفنالآخرربيعفيتوفي،القليجية)2(بالمدرسة(،)1عليه

النحوامنصالحاطرفايعرفكان،الدمشقيثمالأربلي:زفر)3(بنأحمدبنحسنالعز

البرزاليعليهأثنىالمجالسةحسنوكان،بهاصوفياحمد)د(بدويرةمقيماوكان،والتاريخ()4(والحديث

معرفته.وحسننقلهفي

سنة.)6(وستينثلاثعنالصغيرببابودفنالآخرةجمادىفيالصغيربالمارستانمات

مدرسالشافعيالدمشقياللهعبدبنالرحمنعبد:الدرأبيبن)7(سالمالدينأمينالإمامالشيخ

كان،بهالكرسيومحدث،هشامابنمسجدإماموهوقهراالوكيلابنمنأخذها،الجؤانيةالشامية

،ودرسوأفتىوأعاد،وغيرهالنوريعليهوأثنىوحصلاشتغل،وستمئةوأربعينخمسسنةفيمولده

الصغير.ببابودفن،شعبانفيتوفي،يقصدهلمنوعصبيةمروءةفيهوكان،بالمحاكماتخبيراوكان

التلاوةكثيركان،القطان)9(الحلبيحمادالزاهدالعابدالصالحالشيخوهو:حماد)8(الشيخ

الصيامويكثرالقرآنيقرئ،الشماليةالغربيةبالزاويةبالعقيبةالتوبةبجامعالإقامةعلىمواظبا،والصلوات

عشرينالإثنينليلةتوفي،القدمهذاعلىسنة)01(التسعينجاوزوقدأمات،زيارتهإلىالناسويتردد

الله.رحمه.حافلةجنازتهوكانت،الصغيرببابودفن(1()1شعبان

الفتحأبوالدينقطب،السلفبقيةالعالمالإمامالشيخوهو:اليونينيالدينقطبالشيخ

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

.بفيليست

الدارس.قليجابنالدينمجدبناها،المسماريةشرقي،توماوبابالشرقيالبابينداخلالحنفيةالقليجيةالمدرسة

(1/434).

.72()6/والشذرات(051)2/والدارس(11)2/الكامنةالدررفيترجمته

الطب.:وفيه.بفيليست

.(461)2/الدارس.البريدببابالسلسلةبدرب،حمدبدويرةالمعروفةالدوبريةالخانقاه

وسبعين.:بفي

.أخرىومواضع3(1/60):والدارس،القلانسيوفيه(421-231)2/الكامنةالدررفيترجمته

.72()6/والشذرات(267)9/الزاهرةوالنجوم74(2/)الكامنةوالدرر(471)صالذيلفيترجمته

التلعفراني.:بفي

نهرهاماءوفيمحكمةحصينةمنفردجبلعلىوهيوسنجارالموصلبينقلعةاسموهوأعفرتلدنسبةوهو:قلت

.ياقوت.الجزيرةنواحيمنالرقةوبينبينه،الملكعبدبنمسلمةحصنقرببليدة:أيضأوهو.عذوبة

السابقة.المصادرمنأثبتناهوما.السبعين:طفي

.طمنزيادة
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لنعيسىلناللهعمدلنأحمدلنمحمداللهعمدأليالاسلامشيخالك!يرالحافظالفقيهالشمخ0)1( ......ء.-اب!موسى

الحنبلي.اليونينيالبعلبكيمحمدبنأحمد

لهواستجاز)3(المشايخوالدهوأحضرهالكثيروسمع،بدمشق)2(الفاضلبداروستمئةأربعينسنةولد

حسنةبعبارةوأجادفيهأفادمرتبأحسنا)5(ذيلاعليهاوذيل،للسبط)4("الزمانمراة"واختصروبحث

متقللاالهيئةحسنالتلاوةكثيروكان،رائقةفائقةوأشياءحسنةبأشياءفيهوأتى،وستربإنصاف،سهلة

ومأكله.ملبسهفي

الله.رحمهماالدينشرفالشيخأخيهعندسطحا)6(ببابودفنشوالعشرثالثالخميسليلةتوفي

جعفربنمزروعبنمالكبنمسلمبنمحمد)7(اللهعبدأبوالدينشمس:مسلمابنالقضاةقاضي

ثمانسنة-الصالحينمنوكان-أبوهومات،وستمئةوستينثنتين)8(سنةولد،الحنبليالصالحي

فطار،والاشتغالللإفادةوانتصبالكثيروسمعوحصلاشتغلثم،لهماللافقيرايتيمافنشأ،وستين

.مباشرةأتمفباشره،الحنابلةقضاءوليعشرةخمسسنة)9(سليمانال!قيماتفلما،ذكره

.كثيرةتخاريجلهوخرجت

أفضلاللهرسولساكنهاعلىالنبويةالمدينةفوردالطريقفيفمرضللحجخرجالسنةهذهكانتفلما

مسجدهفيوصلى!يواللهرسولقبرفزارالقعدةذيمنوالعشرينالثالثالإثنينيوم،والسلامالصلاة

يوماليومذلكعشيةفيفمات،()01(نجيحابنماتلماذلكتمنىقدوكان1،ذلكإلىبالأشواقوكان

بنالدينشرفقبرجانبإلىبالبقيعودفن،بالروضةع!يواللهرسولمسجدفيعليهوصليالثلاثاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.73()6/والشذرات382(4/)الكامنةوالدرر(41ه)صالذيلفيترجمته

الفضل.:طفي

.والشيرازيرواجابنلهوأجاز:الشذراتفي

الفواتهـ()654سنةمات.السبطمعناهبالتركيةوخزعلياللهعبدبنقزغليالمظفرأبوالدينشمس:هو

)4/356(.

.الزمانمرآةذيل:سماه

بعلبك.في

وفيها:38()2/والدارس258()4/الكامنةوالدرر385()2/الحنابلةطبقاتوذيل(941)صالذيلفيترجمته

.73()6/والشذرات،الزيني

.طفيليست

.هـ()715وفياتفيذكرهمر.أحمدبنحمزةبنسليمانهو

خ.بفيليست
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عقيلقبرشرقي()1(الحجةهذهقبلوهوهوحجسنةهناكبموتهغبطهقدكانالذيا،نجيح

.(()1الدمشقياسليمانالتقيبنالدينعزالقضاءبعدهوولي،اللهرحمهم

الشافعي.الدمشقيمعاليبنحسنبنالمحسنعبدبنأحمد)2(:الديننجمالقاضي

الحكمثمالإعادةووليوبرعوحصل،الفزاريالدينتاجعلىواشتغلوأربعينتسعسنةولد

.مدةصصرىابنعنالحكمفيوناب،بالنجيبيةفدرسدمشقإلىعادثم،بالقدس

ودفن،بالجامعالعصرعليهوصلي،القعدةذيعشريثامنالأحديومالمذكورةبالنجيبيةتوفي

الصغير.بباب

بن()3(أالوهابعبدمحمدأبوالدينكمالومفيدهمالطلبةشيخالإمامالشيخ:شهبةقاضيابن

وقدم،وستمئةوخمسينثلاثسنةفيبحورانولد،الشافعيالشهبيالأسديذؤيببن()4(محمدا

وكذلك،بهوتخرج،بحلقتهوأعاد،بهوانتفعولازمه،الفزاريالدينتاجالشيخعلىواشتغلدمشق

يشتغلحلقةله،والنحوالفقهفيبارعأوكان،واللغةالنحوعنهوأخذ،الدينشرفالشيخأخاهلازم

الهيئةحسنوكان،قطيتزوجولم،رمضانشهرجميعيعتكفوكان،الحنابلةمحرابتجاهفيها

وتصديروفقاهاتإعاداتمنبكفايتهيقوممعلومله،الدنيامنمتقللاوالملبسالعيشحسن،والشيبة

عنيتورعكانولكنه،الإفتاءفييأذنأنيصلحممنكانأنهمع،أفتىولاقطيدرسولم،بالجامع

ذلك.وغيرأحمدللإمام"المسند"سمع:الكثيرسمعوقد،ذلك

عليهوصلي،الحجةذيعشرينحاديالثلاثاءليلة-إقامتهكانتوبهاالمجاهدية)5(بالمدرسةتوفي

الصغير.باببمقابرودفن،الظهرصلاةبعد

:وفاةكانتوفيها

بمسجدويؤمالقرآنيحفظوكان،عمودابنبفرجةالتاجر:)6(الجعبريفارسبنيعقوبالشرف

أموالاحصلوقد،الدمشقيالديننجموالقاضيتيميةبنالدينتقيالشيخويصحب،)7(القصب

.بفيزيادة(1)

.(1/471)والدارس(1/091)الكامنةالدررفيترجمته()2

.الوهابعبدبنمحمدبنالوهابعبد:وفيه(1435/)الشافيوالدليل(431)2/الكامنةالدررفيترجمته)3(

.بمنزيادة()4

.(1/145)الدارس.الخواصينبابمنبالقرب()5

له.ترجمةعلىأقعلم)6(

.(2942/)الدارس.الساداتبجامعالانالمعروفوهو،الأقصاب:لهويقال)7(
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الولدخال،محمدالدينبدرالذكيالمحصل()1المشتغلالفقيهالشيخصاحبناوالدوهو،وثروةوأملاكا

الله.شاءإنعمر

توفي:وفيها

ولكن،وصدقاتوبزومكارمودائرةكثيرةأمواللهكانت:الصيرفيتيمرازبنبكر)2(أبوالحاج

الله.رحمهبالوفاةاللهفجبره،ينكشفأنوكاد،عمرهاخرفيانكسر

وسبحيئةومحشريوسبحسنةخلت5ث!

فيالمذكورونهموالمباشرونوالقضاةوالنوابوالسلطانوالخليفةوالحكامالجمعةبيوماستهلت

.ا)3(تقدمكماالحنبليسوىاقبلهاالتي

أياماأطلقثم،وحبسعشرهحاديفيفمسكمصرنائبأرغونمصردخلالمحرممنالعاشروفي

نائبفأنزله،المحرمعشريثانيالجمعةبكرةبدمشقفاجتاز،عليها)4(نائباحلبإلىالسلطانوبعثه

حلب.إلىسافرثم(ليلة"هبهافبات،لجامعهالمجاورةبدارهالسلطنة

الدينعلاءحلبنائبصحبتهوفي،مصرإلىالدوادارالجايدمشقمنسافرقدبيومقبلهكانوقد

.6(بمصزالحجابحجوبيةإلىعنهامعزولاألطنبغا

بنسليمانالتقيبنمحمدالدينعزالحنابلةقاضيتقليدقرئالأولربيععشرتاسعالجمعةيوموفي

قبلوقرئ،وحكم،والأعيانالقضاةبحضرةالخطابةبمقصورةمسلمابنعنعوضا،المقدسيحمزة

بالصالحية.ذلك

بطرابلس،القضاةقضاءبحمصالحاكم)7(النقيبابنبتوليةالبريدوصلالشهرهذاأواخروفي

توهم.وهوالمفضل:طفي(1)

.هذهغيرلهترجمةعلىأقعلم)2(

بالحجازوهوالقعدةذيأواخرالمنورةالمدينةفيتوفيمسلمابنالحنبليالقاضيأنغير:وفيه.بفيليست)3(

إلىالعودةيسرعأنإليهفأرسل،حجقدالسنةهذهفيالمصريةللديارالسلطاننائبأرغونالأميروكان.الشريف

.السلطان

حلب.نائبوإلى:طفي()4

.طفيليست)5(

.88()9/الزاهرةالنجوم()6

إبراهيم.بنبكرأبيبنمحمدوهو.الدينشمسالقاضي:بفي)7(
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الزرعي.محمودبن،)1(الدينأناصروهو،دمشققاضيعننائباحمصإلىبهاالذيونقل

.السلطانمنتكريئملهحصلوقد،الشامإلىمصرمنتنكزعادالآخرربيع)2(عشريسادسوفي

شرها.اللهوقىبالشامزلزلةحصلتالأولربيعوفي

وحضر،الزرعيالدينبرهانالقاضيالحنبلينيابةباشرالأولىجمادىمستهلالخميسيوموفي

.القضاةمنجماعةعنده

إلى)3(الخطيبالشافعيالقزوينيالقاضيبطلبالبريدجاءالاخرةجمادىمنتصفالجمعةيوموفي

وداروالصالحيةالناصريةتدريسمعمصرقضاةبقضاءعليهفخلع،رجبمستهلفيفدخلها،مصر

عينيه،وضرر،نفسهوضعف،سنهكبرلأجلجماعةبنالدينبدرعنعوضا،الكامليةالحديث

الشافعي،زاويةتدريسمع،الشهرفيقمحأرادبوعشرةدرهمألفلهفرتب،خاطرهفجبروا

والدهقاعدةعلى،البرانيةالشاميةتدريسوعلى،بالأمويخطيبادمشقإلى)5(الدينبدرولده)4(وأرسل

.الأعيانعندهوحضرعشرينهثامنرجبأواخرفيعليهفخلع،ذلكفيالقزوينيالدينجلال

وقتاوكان،السلطانبنتعلى،الناصريالساقيقوصونالدينسيفالأميرعرسكانرجبوفي

والأكابر.الأمراء)6(عليهخلع،مشهودا

الساقي،بكتمر)7(الدينسيفالأميربنأحمدالدينشهابالأميرعقدعقدالليلةهذهصبيحةوفي

وأدخلتعليهوخلع.)8(الحريريابنوالعاقدتنكزأبيهاوكيلالسلطانوكان،الشامنائبتنكزبنتعلى

.)9(كثيرةكلفةفيالسنةهذهمنالحجةذيفي

تخاصمقدالمسلمينمنرجلاأنوذلك،رجبسابعفيبالإسكندريةكبيرةفتنةجرترجبوفي

01()
بغلقفأمرالواليإلىالأمرفرفع،بنعلالاخرأحدهمافضرب،البحربابعلى،الفرنجمنرجلمع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.بفيزيادة

عشر.سادس:طفي

.طفيليست

مصر.إلىأبيهمعذهبلأنهبهبأسولا.وعاد:بفي

القزويني.:بفي

.98()9/الزاهرةالنجوم.بفيماوأثبتنا.علىوخلع:طوأفي

.طفيليست

الحنفي.الحريريبنمحمدالدينشمسالقضاةقاضي:هو

.(151-1/411)الكامنةالدرر

ورجل.هو:وطأفي
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وقته.قبلالبابأغلقتوقدالبلدظاهروعبيداأموالالناإن:الناسلهفقال،العصر)1(بعدالبلدباب

وكان،ذلكوغيروئيابعمائمونهبت،عشرةنحومنهمفقتل،عظيمةزحمةفيالناسفخرج،ففتحه

وجرت،الظلمةلبعضدوروئلاثفأحرقوهاالواليدارإلىذهبواالناسأصبحفلما،الجمعةليلةذلك

نائبفبلغ،فيهمنمنهفخرجالواليسجنبابالعامةوكسرت،)2(أماكنونهبت،صعبةأحواذ

الخبرإنئم،وتخريبهالبلدفيالسيفبوضعفأمر،الأمراءفيهالذيالسجنأنهالنائبفاعتقد)3(السلطنة

وعزلهم،ونائبهالقاضيوضرب،وصادرفضربسريعأالجماليمغلطاي)4(الوزيرفأرسلالسلطانبلغ

علمبها)5(القضاءتولىثم،أعيدثمالمتوليوعزل،جداكثيرةبأموالوصادرهمالأكابرمنخلقاوأهان

،ونائباهالمالكيالإسكندريةقضاةوعزل،بعدفيمادمشقتولىالذيالشافعيالأخنائي)6(الدين

.مرة)8(غيرالتنيسي)7(ابنوضرب،وأهينواأعناقهمفيالسلاسلووضعت

علىالزملكانيبن)9(الدينكمالحلبقضاةقاضيدمشقإلىوصلشعبانعشريالسبتيوموفي

قبلموتهفاتفق،السلطانبحضرةالشامقضاةقضاءليتولىمصرإلىسارثمأيامأربعةبدمشقفأقامالبريد

مريمبم!شكفىكانواإشهغقتلمنباشياعهمفعلكمايشتهونماوبتنئتخهتموحيل):)01(القاهرةإلىوصوله

.(54:سبأأ

قضاءإلىمضافاالشيوخمشيخة)11(المالكيالدينصدرباشرشعبانعشريسادسالجمعةيوموفي

مصر.إلىعنهاالزرعيانفصالبعدبذلكتقليدهوقرئ،عندهالناسوحضر،المالكيةقضاة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

وقته.قبل:بفي

.أموال:طفي

.أرغون

354()4/الكامنةالدررفيكذلكوهوبمنأثبتناماوالصواب،توهموهو.طيبغا:طوفيطبنغا:أفي

سنةالحجازمنعائدامات،بخزرالمعروفالجمالياللهعبدبنمغلطايوهو)2/738(الشافيوالدليل

.هـ()732

توهم.وهو،الدينبهاء:طفي

سنةمات،الدينعلمالشافعيالسعديالأخنائيرحمةبنبدرانبنعيسىبنبكرأبيمحمدبن:وهو

.هـ()732

القاضي.نائبهووالتنيسي،السني:طفي

.(151-15ه)صالذيل

.طفيليست

.75()4/الكامنةوالدرر(51أ)صالذيلفيكماببلبيسمات

رافعلابنالوفيات)2/248(الكامنةالدرر.الحكيمعبدابنوقيل.الغماريالحليمعبدبنسليمان:هو

.هـ()974سنةمات.)2/78(
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الحسنأبيالدينعمادالقضاة)2(لقاضيبدمشقالحنفيةقاضيا)1(تقليدأوصلرمضاننصفوفي

،البصرويعليالدينصدرالقضاةلقاضينائبأكانالذي،الطرسوسيالواحدعبدبنأحمدبنعلي

عمادالقاضيواستناب،الحكموباشرعليهوخلع،بالجامعتقليدهوقرئ،بالمنصببعدهفخلفه

سيرته.وشكرت،القضاءمعبالنوريةودرس،العز)3(بنالدين

منواستفكواالكبيرةالعادليةبالمدرسةفأنزلواالفرنجتجارمعالأسارىمنجماعةقدمرمضانوفي

ذلك.فيالسببكانلمنالأدعيةوكثرت،ألفأستينمنبنحوالأسرىديوان

بدروقاضيه،المحمدي)4(بلبانالدينسيفوأميرهالحجازإلىالشاميالركبخرجشوالثامنوفي

.حرانقاضيابن)5(محمدبنمحمدالدين

)6(الصائغبنالدينعزابنالقضاةقاضيابنالدينلبدربدمشقالشافعيةقضاءتقليدوصلشوالوفي

مزاجهوتغيربكاؤهوكثريقبلفلمالدولةعليهوألحوصمم،الامتناعأشدذلكمنفامتنع،معهوالخلعة

.ذلك)7(فيالسلطاننائبتنكزراجعذلكعلىأصرفلما،واغتاظ

إليهافسار،الشامقضاءالقوثويإسماعيلبنعليالدينعلاءتوليةاشتهرالقعدةذيشهركانفلما

ولبسالسلطنةبنائبفاجتمع،القعدةذيعشرسابعالاثنينيومدمشقودخل،القدسوزارمصرمن

بهالناسوفرح،العادةعلىبهاوحكمبهاتقليدهفقرئ،العادليةإلىوالدولةالحخابمعوركبالخلعة

الدينمجدبمصرالشيوخمشيخةبعدهوولي،وتوددهشمائلهوملاحةلفظهوطيبسمتهوبحسن

.سرياقوس)9(شيخالصوفيالأقصرائي)8(

السربكتابةالخلعةاللهفضلبنالدينمحييالقاضيلبسالقعدةذيعشريثالثالسبتيوموفي

.(1)1الدستكتابةفيالدينشرفولدهواستمر،محمودالشهابابن(1)0الدينشمسعنعوضأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.بمنزيادة

.لقضاء:طفي

.937(1/)الكامنةالدرر.التسعينجاوزوقد.هـ()783سنةماتالعزأبيبنمحمدبنإسماعيل:هو

تحريف.وهوبالبان:طفي

.طفيليست

.238(/1)الدارس.هـ()972سنةمات.القادرعبدبنمحمدبنمحمداليسرأبو:هو

مكرما.فأعفي:وفيه(51ا)صالذيل

)4/373(الدرروفيهـ()074سنةمات.الأقصرائيمحمودبنأحمدبنموسىحامدأبوالدينمجدهو

.الرومببلادأقصراإلىنسبة،الأقصري

.84()9/الزاهرةالنجوم.هـ(72)5سنةالناصرالملكبناها،الناصريةالخانقاه

.طفيليست

المجلس.كتابة
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.البارزيالدينفخرالقاضيالزملكانيابنعنعوضاحلبقضاءتولىالسنةهذهوفي

نظرحتىتنكزوجاءالشماليحائطهأعنيالأمويالجامعترخيمكملالحجةذيمنالأولالعشروفي

.()1مراجلبنالدينتقيناظرهوشكر،ذلكفأعجبهإليه

والأضاحيالصلاةوتعطلتمنهاأهلهافهرببلبيسمدينةإلىعظيمسيلجاءالأضحىيوموفي

إليهوإناللهفإنا.وبساتينها)2(حواضرهامنكثيراشيئاوخرب،متطاولةسنينمدةمنمثلهيرولم،فيها

.راجعون

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الهنتانيحفصأبيبن)4(الواحدعبدبنمحمدبنأحمدبنزكريا)3(:يحمىأبوالأمير

.المغرببلادأمير،المغربي،)5(اللحيانيأ

لأنه،وتكرمهتعظمهتونسملوكوكان،والعربيةالفقهوقرأ،وستمئةخمسينسنةقبلبتونسولد

وكان،وسبعمئةعشرةإحدىسنةفيالملكعلىتونسأهلبايعهثم،والوزارةوالإمرةالملكبيتمن

منكانالهنتاتيحفصأباجدهأنمع،الخطبةمنالتومرت)6(ابنذكرأبطلمنأولوهو،مقداماشجاعا

.التومرتابنأصحابأخص

الله.رحمه،)7(الإسكندريةبمدينةالسنةهذهمنالمحرمفيتوفي

الفضلأبيالدينرضي،)8(عمربنإسماعيلالفداءأبوالدينضياء:أالناسكالصالحالشيخ

الكتابمنوجدهوأبوههوكان،الحمويبابنالمعروف،الدمشقينصربنالحسنبنالمسلم

الفقراءإلىوالإحسانوالصدقةوالبروالصياموالصلاةالتلاوةكثيرهووكان،المشكورينالمشهورين

.والأغنياء

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(2/493)رسالدا

.(51ا)صالذيل

إلىنسبةاللحياني:وفيه.)9/268(الزاهرةوالنجوم(1)2/13الكامنةوالدرر(152)صالذيلفيترجمته

.76()6/الذهبوشذرات.مضربنإلياسبنمدركةبنلحيان

.طفيليست

.طفيزيادةوهو.السابقةالمصادرمافيوأثبتنا.الجياني:طفي

فيترجمته.المعصوموكذلك.الهزغيبالمهديالمنعوت.تومرتبناللهعبدبنمحمداللهعبدأبو:هو

.(521)صوالذيل(54)5/الوفيات

.هـ()721سنةمنهتونسأخذبعدإليهاجاء

.طفيليست



202
هـ727سنةوفيات

عليه،سمعناهامشيخةالبرزاليلهوخرج،الكثيرالحديثوسمع،وستمئةوثلاثينخمسسنةولد

دمشق.أهلصدورمنوكان

وحج،الصغيرببابودفن،السبتيومضحوةعليهوصلي،صفرعشررابعالجمعةيومتوفي

لهولدحينأنهوالدهذكروقد،اللهرحمهسنة()1(وتسعونثنتانولهماتأ0مدةبالقدسوأقاموجاور

قوله:فإذايتفاءلالمصحففتح

إسماعيل.فسماه(93:إبرأهبمأ!وإسخىإشمعيلالكبرعلىلىوهبالذىدلهآلحمد)

.()2(تعالىاللهرحمهم.الحسنالاتفاقمنوهذا،إسحاقفسماهاخرلهولدثم

وأقام)4(،الشوقابلقريةمنجدهأصل،الهلاليهوسبنأحمدبنعلي)3(:المجارفيعليالشيخ

بالمجارفي،ويعرف،مشهوراصالحارجلاوكان،حجثمسنةبمكةوجاورمرةهووحج،بالقدسوالده

هيبةعليهوكان،جهرةوالذكرالتهليليكثروكان،تعالىدئهالرصفانويصلحالأزقهيجرفكانلأنه

ابنلمجالسملازماوكانأ،الردىوعواقب،النارمنوتحذيرتخويففيهكلاماويتكلمووقار،

.()5(تيمية

وكانت،بالسفحالدينموفقالشيخبتربةودفن،الأولربيععشريثالثالثلاثاءيوموفاتهوكانت

الله.رحمهجداحافلهجنازته

بنالملكعبدالدينفتحالسعيدالملكبنمحمد)6(المعاليأبو:الدينناصرالكاملالملك

الأمراءأكابرأحدأيوببنبكرأبيالعادلالملكابن)7(الخيشأبيإسماعيلالصالحالملكالسلطان

الكلاممنكثيرايسردبحيث،كلامولطافةعشرةوحسنوفطنةذكاءالبلدمحاسنمنكان،الملوكوأبناء

.الناسأجودمنرئيساوكان،فهمهوحذاقةذهنهقوةمنالأمثالبمنزلة

،النسر)8(تحتالجامعبصحنالخميسظهرعلمهوصليالأولىجمادىعشرينالأربعاءعشيةتوفي

الله.سامحهالصالحأمبتربةفدفن،ذلكيتيسرفلمالكاملالملكلأمهجدهعنددفنهأرادواثم

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

.وسبعون:طفي

.بفيليست

ترجمة.علىلهأقعلم

.()آبلياقوت.ذكرهاسبق.دمشقغوطةفيكبيرةقريةالسوقوآبل،تصحيفوهو.البسوقإيل:طفي

.بفيليست

.(286)2/والدارس(926)9/الزاهرةوالنجوم32(-431/)الكامنةوالدرر(531)صالذيلفيترجمته

.(بشارالدكتورتحقيق)41/395للذهبيالإسلامتاريخينظر

أمية.بنيجامعفيالنسرقبة:يريد
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مكانهالدينصلاحالأميرولدهوقام،جيداتاريخايحفظوكان،منهعليهسمعناكثيرسماعلهوكان

بذلك.السلطانيةالخلعولبساعشرتهفيأخوهوجعل،الطبلخانهإمرةفي

،()2(القموليأالمخزوميالقرشيالحزمأبيبنمحمدبنأحمد)1(:الديننجمالإمامالشيخ

بمصر،وحكمودرس،مجلدينفي"الحاجبية"وشرح")3(الوسيط"وشرح،الشافعيةأعيانمنكان

والحسبة،عقيلبنالديننجمالحكمبعدهوليوقد،فيهاالسيرةمشكوروكان،أيضابهامحتسباوكان

.)4(السقوففاربنالدينناصر

الله.رحمهبالقرافةودفن،الثمانينجاوزوقدرجبفيتوفي

الصالحينمشاهيرأحد،الحزاميخلفبنموسىبن)5(الرحمنعبد:القاسمأبوالصالحالشيخ

الرؤوسعلىوحملعليهوصلي،النيلشاطئإلىوحملرجب)6(منتصففيبالروضةتوفي،بمصر

الله.رحمهللزيارةيقصدممنوكان،الثمانينقاربوقد،حمزةأبيابنعندودفن،والأصابع

بنعمربنعيسىبن)8(عثمانبنأحمدبنعثمانبنأحمدبنالعزيز)7(عبد:الدينعزالقاضي

المحلة.قاضي،الشافعيالهكاريالخضر

حكم.ألففيهاستنبطإنه:يقال،رمضانفيالمجامعحديثعلىتصنيفوله،القضاةخيارمنكان

.المزيلشيخنا"التهذيب"منهاجيدةكتباحصلكانوقد،رمضانفيتوفي

علاءالشيخبنالمعاليأبوالدينكمالالعلامةالإمامشيخنا:الزملكاني)9(بنالدينكمالالشيخ

ابنالشافعيالأنصارينبهانبنخلفبنالكريمعبدزملكاخطيببنالواحدعبدبنعليالدين

،ومناظرةوإفتاءتدرشماالمذهبرياسةإليهانتهت،وغيرهابالشامالشافعيةشيخ،الزملكاني)01(

.75()6/والشذرات03(1/4)الكامنةالدررفيترجمته(1)

الصعيد.فيبلدقمولةإلىنسبةوالقمولي،السابقةالمصادرفيوهيبمنزيادة()2

الوسيط.شرحفيالمحيطالبحر:وسماه،الغزاليالدينلزين)3(

لقب.وهو.تصحيفوهو.السبقوققار:طفي(4)

ترجمة.علىلهأقعلم()5

.طفيليست)6(

.77()6/والشذرات.الكردي:وفيه368(2/)الكامنةالدررفيترجمته)7(

.طفيليست)8(

-74)4/الكامنةوالدرر(11-)4/7الوفياتوفوات251()5/الشافعيةوطبقات(154)صالذيلفيترجمته)9(

.78()6/والشذرات32(-1/31)والدارس(027)9/الزاهرةوالنجوم76(

.بوأفيوهي.طفيليست(1)0
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أعلم.والله()1خرشةبنسماكدجانةأبيإلىنسبة،السماكي:نسبهفيويقال

الدينتاجالشيخعلىواشتغلالكثيروسمع،وستمئةوستينستسنةشوالثامنالإثنينليلةولد

بنالدينبدرعلىالنحووفي،الزكيبنالدينبهاءالقاضيعلىالأصولوفي،،)2(الفقهفيأالفزاري

فيالوقادبذهنهعليهمالسبققصبوحاز،مذهبهأهلمنأقرانهوسادوحصلوبرع،وغيرهم)3(مالك

أنضرهوالذيوخطه،معتادشيءكلمنأشهىهيالتيوعبارتهالرقادومنعهأسهرهالذيالعلمتحصيل

ونظر،الخزانةكنظر،كبارجهاتعدةوباشر،)4(بدمشقمدارسبعدةدرسوقد،الوهادأزاهيرمن

.المالبيتووكالة،السعيدالملكوديوان،النوريالمارستان

.سعيدةومناظرات،سديدةحميدةواختياراتمفيدةتعاليقوله

فيتيميةبنالدينتقيالشيخعلىالردفيومجلد،للنووي"المنهاجشرح))منكبيرم!قطعةعلقهومما

منأحلىولامنهاأحسندرسالناسمنأحداأسمعفلمالمحافلفيدروسهوأما،ذلكوغيرالطلاقمسألة

البرانيةبالشاميةدرسوقد،نظمهوحسنقريحتهوقوةذهنهوصحة،احترازاتهوجودة،تقريرهوحسن،عبارته

ينسخيكادكانبحيثحقهامنهنواحدةكليعطيفكان،والمسروريةوالرواحيةالجوانيةوالظاهريةوالعذراوية

،والفضلاءالفقهاءوكثرةالدروستعداديهيله)5(ولا،وفصاحتهحسنهمنقبلهماالدروستلكمنواحدبكل

وأفصح.وأنصحوأحلىوأبهرأنضرالدرسكانأكبروالفضلاءأكثرالجمعكانكلمابل

بالفضيلةوأوسع،مثلهامعاملةعاملهالعديدةالمدارسمنمعهوماحلبقضاءإلىانتقللماثم

اباؤهم.ولاهميسمعوامالمالعلوممنوسمعوا،أهلهاجميع

إليها،وصولهقبلالمنيةفعاجلتهالنبويةالسنةدارالشاميةالبلاد)6(ليولىالمصريةالديارإلىطلبثم

الأربعاءيومسحرفيفتوفي،)7(الحمامبحراقالمرضعقبثم،أيامتسعةالبريدعلىسائروهوفمرض

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

،بدراشهد،شجاعابطلاكان،صحابي،دجانةبأبيالمعروفالأنصاريالبياضيالخزرجيخرشةبنسماك

ترجمته.مصادروثمة(913)3/الأعلام.هـ(ا1)سنةباليمامةاستشهد،كثيرةبجراحاتوأصيبأحديوموثبت

.بمنزيادة

ملك.:طفي

.32(1/)الدارس

يفزعه.:"يهيله"

.طفيليست

سائروبينبينهوحال،اللذاتهاذمفقبضه":بفيهذابعدويأتي؟والدررالفوات.مسمومأمات:وقيل

هاجرماإلىفهجرتهيتزوجهاامرأةأويصيبهادنياإلىهجرتهكانتومن.بالنياتوالأعمال،والإراداتالشهوات

"ومرادهأملهيبلغفلمعليهفدعاتيميةابنالإسلامشيخيؤذيأنمتولياالشامإلىرجعإذاالخبيثةنيتهمنوكان،إليه

.(بشار)المؤلفعليهأثنىالذيالحسنالعاطرالثناءمعيتناقضلأنههذاكتبكثيرابنأنأظنولا
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قبةجوارالخميسليلةبالقرافةودفنالقاهرةإلىوحمل،)1(بلبيسبمدينةرمضانشهرعشرسادس

برحمته.اللهتغمدهماالشافعي

الكتاني،الفضلأبيبنفرج)3(بن)2(عليالحاج:الأمويبالجامعالمشهورالمؤذنعليالحاج

وفيه،جهورهالصوتحسنوكان،الناسعندقبولولهودينصلاحفيه،المؤذنينخيارمنأبوهكان

)4(-.-
.وعيرهعمرأبيمنوسمعمرهعيروحج،وكرموخدمهتودد

الصغير.ببابودفن،غدوةعليهوصليالقعدةذيثالثالأربعاءليلةتوفي

:القعدةذيوفي

.)7(بالزاويةمكانهيوسفأخوهوأجلس:اليونسي)6(الرجيحيالشيخابنفضل)5(الشيخ

وسبممئةولمحشريرثما!3سنةخلت5ث!

ستأتيكماروحهاللهقدستيميةبنأحمدالعباسأبيالإسلامشيخوفاةكانتمنهاالقعدةذيفيأ

.،)8(تعالىاللهشاءإنالوفياتفيوفاتهترجمة

،)9(.حلبوقاضيمصرنائبسوىقبلهاالتيفيالمذكورونهمالبلادوحكامأالسنةهذهاستهلت

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

سنة-عنهاللهرضي-العاصبنعمروفتحها.الشامطريقعلىفراسخعشرةالفسطاطوبينبينهامدينة:"بلبيس"

.ياقوت.هـ(أ9أو)18

.(136)3/الكامنةالدررفيترجمته

.()نوخالدررفي

.خدم:طفي

.2(16)2/الدارسفيترجمته

القنيةإلىنسبة،القنيالمخارقيالشيبانيمساعدبنيوسفبنيونسإلىنسبة،تحريفوهو،التونسي:طفي

.313()صالأطلالمنادمة.اليونسيةالطائفةشيخوهو.مارديننواحيمن

.2(213/)الدارس.عنهاالحديثسبق.اليونسيةالزاوية

.بفيليست

وفيه:.بفيليست

المصرية.بالديارلهنائبولاقلاوونبنمحمدالناصرالملكالبلادوسلطان،باللهالمستكفيوالخليفة

الدينتقيالمالكيةوقاضي،الحريريالدينشمسالحنفيةوقاضي،القزوينيالدينجلالبهاالشافعيةوقاضي

ونائب،الأستاذوهوالجماليمغلطايالدينعلاءمصرووزير.(الأصلفيبياضأالحنابلةوقاضي،الأخنائي

فإنه=والحنبلي،القونويالدينعلاءفإنهالشافعيسوىقبلهاالتيفيهموقضاته،تنكزالدينسيفالأميردمشق
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،)1(العلائيالدينصلاحالحافظالشيخحمصصاحببحلقةدرسالمحرمثانيالأربعاءيوموفي

.مفيداحسنادرساوذكر،والأعيانالفقهاءعندهوحضر،المريالحافظشيخناعنهالهنزل

بالسميساطيةالشيوخمشيخةالقونوي)2(الدينعلاءالقضاةقاضيحضرالمحرمرابعالجمعةيوموفي

.العادةعلىوالصوفيةالفقهاءعندهوحضر،)3"الدينشرفالمالكيالقاضيعنعوضا

بنالدينكمالالشيخبنالرحمنعبدالدينتقيبالمسروريةدزسصفرعشرثامنالأحديوموفي

عندهالناسوحضر،حمصقضاءإلىانتقالهبحكمالشريشيبنالدينجمالعنعوضاالزملكاني

.)4(والدهعلىوترحموا

بنتمرتاشالرومبلادصاجماالكبيرالأميردمشقإلىوصلصفرعشريخامسالأحديوموفي

مليحالشكلتامالصورةحسنشابوهو،لتلقيهوالجيشالسلطنةنائبفخرج،مصرإلىقاصدا،جوبان

إكراماواكرمواالأمراءعلىأصحابهوفرق،ألفتقدمةوأعطاهاكرمهبمصرالسلطانإلىانتهىولما،الوجه

في)6(دمشقخواجاأخاهقتلقدكانسعيدأباالملكالعراقصاجماأنمصر)5(إلىقدومهسببوكان،زائدا

ذإجوبانوكان،ذلكمنيتمكنفلمسعيدأبيالسلطانبمحاربةجوبانوالدهفهم،الماضيةالسنةمنشوال

بمصر.الناصرالسطانإلىبدمههارباففرالسلطانمنذلكعندهذاتمرتاشفخاف،الممالكمدبرذاك

واحترمهفأكرمهالسلطانلزيارةالمصريةالديارإلىتنكزالدينسيفالشامنائبتوجهالأولربيعوفي

كانوقد،شرقيهاوهي،والجوزيةالبزوريينمن)7(بالقربالتيالفلوسدارالسفرةهذهفيواشترى

أحسنداوبدمشقليسهائلةداراوعمرهاالدارهذهفاشترى،القمحسوقيسمىاليومالبزوريةسوق

غايةفي)8(وجاءتوحديثقرانداروجعلهتلقاءهاسويدحماموهدم،الذهبداروسماها،منها

الله،فضلبنالدينمحمىالقاضيفإنهالسركاتبسوىهمهموالمباشرون،المقدسيسليمانالتقيبنعزالدين

المحرمفيوليثم،الدواوينشادبدمشقوليس،الماضيةبالسنةتوفيمحمودالشهاببنالدينشمسعنعوضا

اهـ..الدينسيفالأميرالدواوينشد

.هـ()761سنةوفياتفيسيأتي،العلائيكيكلديبنخليل:هو()1

سنةوفياتفيسيأتيموسىبنحميدبنمحمودبنعليهو:والقونوي،غلطوهو.الحريري:بفي)2(

.(2551/)الدارس.هـ(74)9

.(581)2/الدارسهـ()748سنةمات.النويريالهمدانيطاهربنبكرأبيبنمحمدهو)3(

البريد.ببابكانتمدرسة:والمسرورية(1/574)الدارس(4)

الناصر.السلطانإلى:بفي()5

النجوموفي،توهمولعله(دشتى):)1/518(الكامنةالدرروفي،تحريفوهو،رمشتقجواجا:طفي)6(

.(حجادمشق):(273)9/الزاهرة

القمح.بسوقالديننورحماممنبالقرب:بفي)7(

.طفيليست)8(
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واجتاز،)1(موضعهفيتفصيلهسيأتيكماوالطلبةالمشايخفيهاورتبأماكنعليهاووقف،أيضأالحسن

كماوخانقاه،بهأيضاحديثودار)2(ومدرسةحمامببناءوأمروزارهالشريفبالقدسمصرمنبرجوعه

بيانه.يأتي

قطلبك،تنكزالدينسيفوتجديدهابعمارتهاأمرالتيالقدسإلىالقناةوصلتالأولربيعآخروفي

الأقصى،المسجدوسط)3(إلىحتىودخلتبهاالمسلمونوفرح،النواحيتلكولاةمعبعمارتهافقام

السنةمنشوالمنعملهاابتداءوكان،والأقصىالصخرةبينمامرخمةوهي،هائلةبركةبهوعمل

مماطهارةبمكةوعمرت،)5(وأبوابهالحرامالمسجدورواقات)4(سقوفعمرالمدةهذهوفي.الماضية

شيبة.بنيبابيلي

.بابانوله،توماباببسوقالذيالحمامعمارةكملتالشهرهذاوفي:البرزاليقال

،الزيادةبابيليمماالغربجهةمنالقبليدمشقجامعبحائطالذيالترخيمنقضالآخرربيعوفي

رأيهمفاتفق،الخبرةوأربابالقضاةومعهبنفسهتنكزوحضر،أمرهمنفخيفمتجافيأ)6(الحائطفوجدوا

إلىالسلطنةنائبوكتب،الآخرربيععشريسابعالصلاةبعدالجمعةيوموذلك،وإصلاحهنقضهعلى

الجمعةيومنقضهفيفشرع،بذلكبالإذنالمرسومفجاء،عمارتهفيويستأذنهبذلكيعلمهالسلطان

فيمامحرالثوعمل،الآخرةجمادىتاسعالأحديومعمارتهفيوشرعوا،الأولىجمادىعشريخامس

)7(!-
كثيزوتبرع،عمارتهفيولازمواجدواثم،الصحابةمحرابيضاهيالخطابةوممصورةالزيادةباببين

عمارةكملتحتى،رجلمئةمنأزيديومكلفيهيعملفكان،الناسسائرمنفيهبالعملالناسمن

منوهذا،مراجلبنالدينتقيبهمةوذلك،رجبمنالعشرينفيوسقوفهطاقاتهوأعيدتالجدار

في)8(يفرغعملهأنأحدإلىيتخيللامدةفيوأعيد،السقفمنيسامتهوماالجدارنقضفإنهالعجب

عندالتيالغربيةالصومعةأساسفيوجدوهاحجار!الإعادةسرعةعلىوساعدهم،جزماالمدةهذه

فأبيدتمنهوالقبليتين)9(والشرقيةالغربيةفيكماصومعةالمعبدهذامنزاويةكلفيكانوقد،الغزالية

.(1/321)رسالدا(1)

.بمافيوأثبتنا.وبناءبه:طفي)2(

تحريف.وهوشطإلىحتى:طفي)3(

.شرافات:طفي(4)

!ايوانه.:طفي(5)

.)منحدبأ(:(51ه)صالذيلفي()6

.طفيليست)7(

.يقاربفيما:طفي)8(

تحريف.وهو.القبلتين:طفي()9
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فكانت،الشماليةالغربيةالمئذنةهذهأسسوىالسنينمنألوفمدةمنمنهمايبقولمقديماالشماليتين

منأحداينقصلممراجلابنالجامعناظرأنالعجبومن.سريعاالجدارهذاإعادةعلىالعونأكبرمن

.()1العمارةهذهمعشيئاالجامععلىالمرتباتأرباب

واحترقت،بالرماحينواتصلبالفرائين)2(عظيمحريقوقعالأولىجمادىخامسالسبتليلةوفي

إليهوإناللهفإنا،والأقمشةوالجوخالفراءمنكثيرشيءللناسوهلك،هناكالذيوالمسجدالقيسارية

.)3(راجعون

الحنفيةقضاةقاضيالحريريبنالدينشمسالقاضيعلىصليالصلاةبعدعاشرهالجمعةيوموفي

بدمشق.الغائبصلاةعليهوصلي،بمصر

ابنبعدبهاالقضاءليليمصرإلى)4(الحنفيالحقعبدبنالدينبرهانيطلبالبريدقدماليومهذاوفي

فولاهبالسلطانواجتمع،الأولىجمادىعشريخامسفيمصرودخل،إليهامسافرافخرج،الحريري

القضاةبحضرةالصلاحيةبالمدرسةوحكم،بزناري)5(بغلةوأعطاهعليهوخلعوأكرمهالقضاء

.الحريريابنجهاتبجميعلهورسم،والحجاب

والأوراقالكتبمنتيميةبنالدينتقيالشيخعندكانماأخرجالآخرةجمادىتاسعالإثنينيوموفي

بالعادليةالكتبخزانةإلىرجبمستهلفيكتبهوحملت،والمطالعةالكتبمنومنع،والقلموالدواة

.الكبيرة

فيهاوالفقهاءالقضاةفنظر،كراريسربطةعشرةوأربع،مجلداستيننحووكانت:البرزاليقالأ

مسألةفيالمالكيالأخنائيبنالتقيعليهردكانلماأجابأنهذلكسببوكان)6(،،بينهموتفرقوها

إلىالأخنائيفطلع،،)6(العلمفيالبضاعةقليلأنهوأعلمهواستجهلهالدينتقيالشيخعليهفردأالزيارة

.،)6(ذكرناكما،كانماوكانذلكمنعندهمابإخراجذلكعندالسطانفرسمأ،وشكاهالشلطان

توقيرا)8(الدينجمالأخيهمكان،الدستفي)7(القلانسيبنالدينلعلاءرسمأواخرهوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(6/08)تلثذراا(593-2/493)رسالدا

.الفراءلصنعنسبةوهو.المصادرمنكثيرفيمحرفاوجاء.القرايين:طفي

.(561)صالذيل

.هـ()744سنةوفياتفيوسيأتي.محمدبنعليبنإبراهيم:هو

بلغة.:طفي

.بفيليستجميعها

.هـ()736سنةوفياتفيسيأتي...اللهنصربنمحمدبنمحمدبنعلي:هو

.هـ()731سنةوفياتفيسيأتي....محمدبنأحمد:هو
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بذلك.عليهماوخلع،والوكالةالعساكرقضاءعلىمعلومهيكونوأن،ا(نمباشرةعنلخاطره

الحائطفيبالصلاةوالحنبليوالمالكيالحنفيالثلاثةللأئمةرسمرجبعشريثالثالثلاثاءيوموفي

وعين،الحنفيللإماموالمقصورةالزيادةباب)1(بينالذيالجديدالمحرابفعين،الأمويمنالقبلي

للحنبلي،المالكيفيهيصليكانالذيالخضرمقصورةمحرابوعين،للمالكيالصحابةمحراب

منالحنفيةمحراببلغقدالعمارةحالفيذلكقبلوكان،بالكلاسةالصحابةمحرابإماموعوض

،الأعمدةبينوكاناالغربيالثالثالرواقفيخلفهممنالحنابلةومحراب،بهمالمعروفةالمقصورة

كذلك.الأمرواستقرالقبليبالحائطالمستقرةبالمحاريبوعوضوا،المحاريبتلكفقلعت)2(

بمصرالناصرالسطانإلىهارباأتىالذيأجوبانبنتمرتاشالأميرمسكشعبانمنالعشرينوفي

قتلهإنه:يقال،موتهأظهرشوالثانيكانفلما،مصر)4(بقلعةوحبسوا،أ)3(أصحابهمنوجماعة

.التتارملكخربنداابنالعراقصاحبسعيدأبيإلىرأسهوأرسلالسلطان

الدينشمسالأمير)3(بنعثمانالدينفخروأميرهالشاميالركبخرجشوالثانيالإثنينيوموفي

.سليمانالتقيبنالدينعزالحنابلةقضاةقاضيوقاضيه،دمشقأمراءأحدالحلبيلؤلؤ

وتقيالنجيبيبنالدينحساموالأميرقبجقوالأمير،الشبمقدارالدينحسامالأميرفيهاحجوممن

البرزالي،الدينعلموالشيخ،المصريوالفخرجهبلوابناالصائغبنالدينوبدرالسلعوسبنالدين

.الطاهريالدينوشهاب

عننيابةبدمشقببعلبكحاكماكانالذيالمنفلوطي)6(الدينجمالالقاضيحكمبيومذلكوقبل

بدمشقفحكم،لفقدهبعلبكأهلتألم،السيرةمشكوروكان،القونويالدينعلاءالقضاةقاضيشيخه

واستمرالحكمإلىعادالحجمنالفخررجعلماثم،الحجعلىعزمهبسببالقونويعنعوضا

المنفلوطي.)7(الدينوجمالالمصريوالفخرجملةابن:نوابثلاثةفصاروا،أيضايحكمالمنفلوطي

القاضيعنلينوبالقاهرةإلىشوالعشريثانيفيالحشيشيبن)7(الدينمعينالقاضيوسافر

الجيش،ديوانحجابةوليوصلفلما،الحجازمنرجوعهحينإلىالمماليككاتبفخرالدين

.طفيليست)1(

نقلت.:طفي)2(

.بفيليست)3(

.القاهرةبفي(4)

.(045)2/الكامنةالدرر.طفيليست)5(

.طفيليست)6(

.طفيليست)7(
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عادته.علىبدمشقالجيشبنظرالسلاميةشيخابنالدينقطبواستقل،هناكواستمر

عنه.وعزلويومينشهرافباشرهالدواويننظروولي،المصريةبالديارالملكأمينعلىخلعشوالوفي

عنهاللهرضيتيميةبنالدينتقيالشيخوفاةذكر

الإمامالشيختوفيالقعدةذيمنالعشرينالإثنينليلةوفي:تاريخهفيالبرزاليالدينعلمالشيخقال

العلامةالإمامشيخنابنأحمدالعباسأبوالدينتقيالإسلامشيخالقدوةالزاهدالحافظالفقيهالعلامة

بنالسلامعبدالبركاتأبيالإسلامشيخالإمامالشيخبنالحليمعبدالمحاسنأبيالدينشهابالمفتي

فيها،محبوساكانالتيبالقاعةدمشقبقلعة،الدمشقيثمالحرانيتيميةبنمحمدالقاسمأبيبناللهعبد

القرانوقرؤواالغسلقبلعندهجماعةوجلس،عليهالدخولفيلهمفأذن،القلعةإلىكثيرجمعوحضر

علىواقتصرانصرفنثمذلكمثلففعلنالنساءمنجماعةحضرثم،انصرفواثم،وتقبيلهبرؤيتهوتبركوا

أيضأالجامعوامتلأالجامعإلىوالطريقبالقلعةالخلقاجتمعوقد)1(أخرجغسلهمنفرغفلما،يغسلهمن

الساعةفيالجنازةوحضرت،والفوارةاللبادينبابإلىالساعاتوبابالبريدوبابوالكلاسةوصحنه

الناسمنيحفظونها(،)2(بهااحتاطواقدأوالجند،الجامعفيووضعتذلكنحوأوالنهارمنالرابعة

صليثم،)3(تمامبنمحمدالشيخأولأعليهالصلاةفيتقدم،بالقلعةأولأعليهوصلي،الزحامشدةمن

الجمعتزايدثم،ذكرهتقدمماعلىالناساجتماعتضاعفوقد،الظهرصلاةعقيبالأمويبالجامععليه

،الرؤوسعلىعليهصليأنبعدحملثم،فيهاومنبأهلهاوالأسواقوالأزقةالرحابضاقتأنإلى

عليهوالترحموالنحيببالبكاءالأصواتوعلتالزحامواشتدالبريدبابمنبهالنعشوخرج،والأصابع

الناسأرجلمنالنعالوذهبت،وثيابهموعمائمهممناديلهمنعشهعلىالناسوألقى،لهوالدعاءوالثناء

تارةالرؤوسعلىالنعشوصار،الجنازةإلىبالنظرلشغلهمإليهايلتفتونلاوعمائمومناديلوقباقيبهم

شديدةوهيكلهاأبوابهمنالجامعمنالناسوخرج،الناستمرحتىيقفوتارة،يتأخروتارةيتقدم

فيها،الزحامشدةمنجميعهاالبلدأبوابمنالناسخرجثم،الاخرمنزحمةأشدبابكل،الزحام

الفراديس،وباب،الجنازةمنهأخرجتالذيالفرجباب:الأربعةالأبوابمنالزحاممعظمكانلكن

الجنازةووضعت،الناسوكثرالخلقوتضاعفالخيلبسوقالأمروعظم.الجابيةوباب،النصروباب

حملالصلاةقضيتفلما،الر!نعبدالدينزينأخوههناكعليهللصلاةوتقدمهناك

ط:ثم.)1(في

.وبأفيليست)2(

محد.:طفي)3(
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بيسير،العصرقبلدفنهوكان،اللهرحمهمااللهعبدالدينشرفأخيهجانبإلىفدفنالصوفيةمقبرةإلى

الناسوأغلق،وغيرهمالقرىوأهلالغوطةوأهلالبساتينأهلمنعليهويصلييأتيمنكثرةمنوذلك

قدرلووأنه،لهوالدعاءالترحممع،الحضورعنعاجزهومنإلاالحضورعنيتخلفولمحوانيتهم

الأسطحةعلىكناللاتيغير،امرأةألفعشربخمسةحزرنبحيثكثيراتنساءوحضر،تخلفما

أكثرإلىألفمئةإلىألفابستينفحزرواالرجالوأما.قيلفيماعليهويبكينيترحمنالجميع،وغيرهن

غسلالذيالسدربقيةجماعةواقتسم،غسلهمنفضلالذيالماءجماعةوشرب،ألفمئتيإلىذلكمن

نإ:وقيل،درهمأوخمسونمئةالقملبسببعنقهفيكانالذيالزئبقفيهكانالذيالخيطفيودفع،به

وتضرع،كثيروبكام!ضجيجالجنازةفيوحصل.درهمخمسمئةفيهادفعرأسهعلىكانتالتيالطاقية

عندهيبيتونونهاراليلاكثيرةأياماقبرهإلىالناسوتردد،وبالبلدبالصالحيةكثيرةختماتلهوختمت

جمة.بقصائدجماعةورثاه،كثيرةصالحةمناماتلهورؤيت،ويصبحون

وأهلهوالدهمعوقدم،وستمئةوستينإحدىسنةبحرانالأولربيععاشرالإثنينيوممولدهوكان

الدينشمسوالشيخعبدانوابناليسرأبيوابنالدائمعبدابنمنالحديثفسمع،صغيروهودمشقإلى

ابنالدينومجد،الصيرفيبنالدينجمالوالشيخ،الحنفيعطاءبنالدينشمسوالشيخ،الحنبلي

أبيوابن،علانوابن،الخيرأبيوابن،المقدادبنوالنجيب،البغداديالدينجمالوالشيخ،عساكر

بنتوزينب،القواسبنوالشرف،شيبانوابن،عليوالفخر،الرحيمعبدوالكمال)1(،الهرويبكر

ولازموالأثباتالطباقوكتبالحديثوطلبالكثيربنفسهوقرأ،الحديثمنهمسمعكثيروخلق،مكي

،المحفوظكثيرذكياوكان،بالعلوماشتغلثم،حفظهإلاشيئاسمعأنوقل،سنينمدةبنفسهالسماع

الذينأهلهامنالمذاهببفقهأعرفكانإنهفيقالا،بالفقهعارفابهيتعلقوماالتفسيرفيإمامافصار

واللغة،والنحووالفروعالأصولفيعالما،العلماءباختلافعالماوكان،()2(وغيرهزمانهفيكانوا

ظنإلاالفنونمنفنفيفاضلمعهتكلمولامجلسفيقطعوما،والعقليةالنقليةالعلوممنذلكوغير

وإسنادا)3(متنالهحافظا()2(رايتهحاملأفكانالحديثوأما،لهمتقنابهعارفاورآه،فنهالفنذلكأن

الأصولفيمفيدةوتعاليقكثيرةتصانيفوله،ذلكمنمتضلعابرجالهعارفا،وسقيمهصحيحهبينمميزا

وجملة،يكملهالمكبيرةوجملة،بعضهاأوعليهوقرئتعنهوكتبتوبيضتجملةمنهاكمل،والفروع

.الانإلىتبيضولمكملها

الكامنةالدررهـ()073سنةماتالهرويبكرأبيبنمحمدبنبكرأبووهو.تحريفوهواليهودي:طفي)1(

)1/457(.

.بفيليست)2(

.طفيليست)3(
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دقيقوابن،الخوسيى)1(القاضيمثل،عصرهعلماءمنجماعةوفضائلهعلومهوعلىعليهوأثنى

ووجدت،وغيرهم،الزملكانيوابن،الحريريابنمصرقاضيالحنفيوالقاضي،النحاسوابن،العيد

حسنفيالطولىاليدلهوأن،وجههاعلىالاجتهادشروطفيهاجتمعت:قالأنهالزملكانيابنبخط

:الأبياتهذهلهتصنيفعلىوكتب،)2(والتبيينوالتقسيموالترتيبالعبارةوجودةالتصنيف

الحصرعنجلتوصفاتهلهالواصفونيقولماذا

الدهرأعجوبةبينناهوقاهرةدلهحجةهو

الفجر)3(علىأربتأنوارهاظاهرةالخلقفيايةهو

الصغر،منوصحبةمودةوبينهبينيوكان،سنةالثلاثيننحويومئذعمرهوكان،عليهالثناءوهذا

جرىوماوسيرتهمصنفاتهوأسماء،كثيرةفضائلوله،سنة)4(خمسيننحومنوالطلبالحديثوسماع

الموضع.هذافي)5(جميعهاذكريحتمللاوأحوالهمراتوحبسهوالدولةالفقهاءوبينبينه

لمايوماخمسينمنبأكثروفاتهبعدموتهخبربلغناثم،الحجازبطريقدمشقعنغائباكنتماتولما

."تاريخه"منالموضعهذافيلفظههذا.تعالىاللهرحمهلفقدهالتأسفوحصل،تبوكإلىوصلنا

الإماموجنازة،وعظمهاداودأبيبنبكرأبيجنازةالترجمةهذهإيرادبعدالدينعلمالشيخذكرثم

:يقولالسيوفيالرحمنعبدأباسمعت:الصابونيعثمانأبوالإماموقال،وشهرتهاببغدادأحمد

العظيمالجمعذلكإلىبلغفلماالدارقطنيالحسنأبيالشيخمعالزاهدالقواسالفتحأبيجنازةحضرت

:يقولحنبلبنأحمدبناللهعبدسمعت:يقولالقطانزيادبنسهلأباسمعت:وقالعلينا)6(أقبل

الجنائز.وبينكمبينناالبدعلأهلقولوا:يقولأبيسمعت

واجتماعهمبلدهأهلكثرةبسبب،عظيمةهائلةكانتحنبلبنأحمدجنازةأنشكولا:قال

ببلدةتوفياللهرحمهتيميةبنالدينتقيوالشيخ،تحبهكانتالدولةوأن،لهوتعظيمهم،لذلك

جمعهملواجتماعالجنازتهاجتمعواولكنهم،كثرةحينئذبغدادأهليعشرون)7(لاوأهلها،دمشق

إليها.وانتهوا،جنازتهفياجتمعوهاالتيالكثرةهذهبلغوالما،حاصروديوان،قاهرسلطان

.396سنةالمتوفىالشافعيالخويالخليلبنأحمدبنمحمدالدينشهابالقاضيهو(1)

تحريف.وهوالتدئن:طفي2()

قت.فا:"أربت")3(

.طفيليست)4(

.طفيليست)5(

الدارقطنى.الحسنأبو:أي)6(

عشرهم.يبلغونلا:أي)7(
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عنهيذكرونوالفقراءالفقهاءمنوكثير،السلطانجهةمنمحبوسابالقلعةماتالرجلأنمعهذا

جنازته.كانتوهذه.الإسلامأهلعنفضلا،الأديانأهلطباعمنهاينفرمما،كثيرةأشياءللناس

بهوتكلمبهاالمنارةعلىالقلعةمؤذنذلكفذكر،المذكورالإثنينليلةسحرفيموتهاتفقوقد:قال

فبادر،الجسيموالأمرالعظيمالخطببهذاتسامعواوقدإلاالناسأصبحفما،الأبرجةعلىالحزاس

،والمرجالغوطةمنحتى،منهالمجيءأمكنهممكانكلمنالقلعةحولالاجتماعإلىالفورعلىالناس

علىالنهارأوائلتفتحأنشأنهامنالتيالدكاكينمنكثيرأفتحواولا،شيئاالأسواقأهليطبخولم

وجاء،يصنعونماذاالدولةفحارت،الأمكنةبعضفييتصيدذهبقدتنكزالسلطنةنائبوكان،العادة

منيدخللمنالقلعةبابوفتح،عندهوجلس،فيهفعزاهالقلعةنائبغبريالالدينشمسالصاحب

الدولةرجالومنأصحابهأخصاءمنخلققاعتهفيالشيخعندفاجتمع،والأحبابوالأصحابالخواص

.ويئنونيبكونعندهفجلسوا،والصالحيةالبلدأهلمنوغيرهم

.!أ(نفسهالمرءيقتلليلئمثلعلئأ

الشيخوجهعنوكشفت،اللهرحمهالمزيالحجاجأبيالحافظشيخنامعهناكحضرفيمنوكنت

وأخبر.فارقناهمماأكثرالشيبعلاهوقدمغروزةبعذبةعمامةرأسهوعلى،وقبلتهإليهونظرت

فيوشرعا،ختمةثمانينالقلعةدخلمنذوالشيخهوقرأأنهالرحمنعبدالدينزينأخوهالحاضرين

الساعة:اقتربتآخرإلىفيهافانتهينا،والثمانينالحادية

.(5د-45:الاتمرأ!ومقئدرمليكعندصحدقمقعدفى!ونهرجنمتىفىالمنقينإن)

وكان-الضريرالزرعياللهوعبدالمحببناللهعبدالخيرانالصالحانالشيخانذلكعندفشرع

.وأرىأسمعحاضزوأناالقرآنختمواحتىالرحمنسورةأولمنفابتدآ-قراءتهمايحباللهرحمهالشيخ

منهم،غسلهفيساعدمنإلاعنده)2(يمكثولمهناكمسجدإلىوخرجتالشيخغسلفيشرعواثم

حتىمنهفرغفما،()3(والإيمانالعلمأهل،الأخيارأالصالحينكبارمنوجماعةالمزيالحافظشيخنا

طريقفسلكواالجامعإلىبهسارواثم،والترحموالدعاءوالثناءبالبكاءالناسوضجالقلعةامتلأت

.طفيزيادة(1)

بتمامه:والبيت،ليلىبمجنونالمعروفالملوحبنلقيسبيتصدروهو

طاويااليأسعلىليلىمنباتوإننفسهالمرءيقتلليلىمثلعلى

.(692)صديوانه

.يدعوا:طفي2()

.وبأفيليست)3(
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قدكانتالبريدبابسويقةأنوذلك،الناطفانيينثلثعلىعطفواثم،الكبيرةالعادليةعلىالعمادتة

يمينهاوعنوخلفهاالجنازةيديبينفيهوالخلائق،الأمويالجامعإلىبالجنازةودخلوا،لتصلحهدمت

السنةأئمةجنائزتكونهكذا:صائحوصاحصارخفصرخ،تعالىاللهإلاعدتهميحصيلاماوشمالها

،المقصورةيليمماالجنائزموضعفيالشيخووضع،الصارخهذاسماععندوضجواالناسفتباكى

إلاالسجودمنأحديتمكنلارصامرصوصينبل،صفوفغيرعلىوزحمتهمكثرتهممنالناسوجلس

،(ا)1مكانكلمنالناسوجاء،بقليلالظهرأذانقبلوذلك،والأسواقالأزقةوبريالجامعجوابكلفة

توصف،ولاتحدلاكثرةالناسوكثر،لشربولالأكلاليومهذافييتفرغونلالأنهمالصيامخلقينوي

نائبخرجالصلاةمنفرغوافلما،العادةخلافالسدةعلىعقبهالصلاةأقيمتالظهرأذانمنفرغفلما

كلمنالناسخرجثم،الخراطالدينعلاءالشيخوهو،إماماعليهفصلىبمصرالخطيبلغيبةالخطيب

نأبعدتعجلمنالناسومن،الخيلبسوقواجتمعوا،ذكرناكماوالبلدالجامعأبوابسائر)2(منمكان

ثناءوفي،بنفسهواحدكل،مخافتةفيوتهليلبكاءفيوالناس،الصوفيةمقابرإلىالجامعفيصلى

العالم.هذا:ويقلنويدعينيبكينالمقبرةإلىهناكمنالأسطحةفوقوالنساء،وتأسف

الناسكانحينأميةبنيزمنفييكونأنإلا)3(اللهم،بدمشقمثلهيعهدلممشهودايوماكانوبالجملة

حصرأحديمكنولا،التحديدعلىالعصرأذانمنقريباأخيهعنددفنثم،الخلافةداروكانت،كثيرين

الناسمنيتخلفولموحواضرهالبلدأهلمنالحضورأمكنهعمنعبارةأنهذلكوتقريب،الجنازةحضرمن

فيالحضورعنتخلفاليسيرالنفرإلاالعلمأهلمنأحداعلمتوما،والمخدراتالصغارمنالقليلإلا

بمعاداتهاشتهرواقدكانواوهؤلاء،والقحفازي،والصدر،جملةابنوهم:أنفسثلاثةوهم1،جنازته

وتردد،ا)4(الناسوأهلكهمقتلواخرجوامتىعلمواإنهمبحيث،أنفسهمعلىخوفاالناسمنفاختفوا

الشافعية،علماءمنجماعةوكذلك،الثلاثةالأيامفيقبرهإلىالفزاريالدينبرهانالعلامةالإمامشيخنا

الله.رحمهوالوقارالجلالةوعليهحمارهعلىراكبايأتيالفزاريالدينبرهانوكان

وقصائدأكثيرةبأشعارورثي،عجيبةصالحة)5(باهرةمناماتلهورؤيت،كثيرةختماتلهوعملت

وسألخص،وغيرهمالفضلاءمنجماعةذلكفيوصنف،كثيرةتراجملهأفردتوقد.جدا،)6(مطؤلة

.وبأفيليست()1

.طفيليست)2(

.طفيليست)3(

.طمنزيادة()4

.طفيليست)5(

.وبأفيليست)6(
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وعلومهوعبادتهوزهادتهونصحهوكرمهوشجاعتهوفضائلهمناقبهذكرفيوجيزةترجمةذلكمجموعمن

الاختياراتفيومفرداته،كلها)3(العلومفي،والصغارالكبار)2(ومصنفاته)1(المحررةالكثيرةالمتنوعة

بها.وأفتى،والسنةبالكتابنصرهاالتي

صوابهإلىبالنسبةخطؤهولكن،ويصيبيخطئوممنالعلماء،كبارمناللهرحمهكانوبالجملة

فأصابالحاكماجتهدإذا":"البخاريصحيح"فيكمالهمغفورأيضاوخطؤه،لجيبحرفيكنقطة

.مأجورفهو(")4أجرفلهفأخطأاجتهدوإذا،أجرانفله

.")5(القبرهذاصاحبإلاويتركقولهمنيؤخذأحدكل":أنسبنمالكالإماموقال

دارمنوأموالهحواصلهتنكز)6(الدينسيفالسلطنةنائبنقلالقعدةذيمنوالعشرينالسادسوفي

وعزل،الذهبدارفسميت،فلوسبداروتعرف،أنشأهاالتيالدارإلىالفراديسبابداخلالذهب

أباحي.مملوكهوولي،عيسىبنمحمدالدينناصرخزنداره

فهدم،العصروقتإلىالنهارأولمنعظيمسيلعجلونمدينةإلىجاءالقعدةذيعشريثانيوفي

الأموالمنكثيرشيءللناسوهلك،نفرسبعةوغرق،كثيراشيئاودورهاورباعهاوأسواقهاجامعهامن

.راجعونإليهوإناللهوإنا،أعلمواللهدرهمألفألفقيمتهيقاربماوالمواشيوالأمتعةوالغلات

الشهودجماعةالقونويالدينعلاءالشيخالشافعيالقاضيألزمالحجةذيعشرثامنالأحديوموفي

ثمأياماذلكففعلوا،الناسعوامعنبذلكليتميزواالعذبات)7(عمائمهمفييرسلواأنالمراكزبسائر

بها.استمرمنومنهم،تركهافيلهمفأرخص،ذلكمنتضرروا

الدينشمساللهعبدأبيالعلامةالعالمالإمامالشيخعنأفرجالحجةذيعشرينالثلاثاءيوموفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.المجودة:طفي

تحريف.وهووصفاته:طفي

.العلومغالبعلىاحتوتالتي:طفي

منوهو.أخطأأوفأصاباجتهدإذاالحاكمأجر:باب،والسنةبالكتابالاعتصامفي(196)9رقمالبخاريرواه

حكموإذا،أجرانفلهأصابثمفاجتهدالحاكمحكمإذا":فيهولفظه-عنهاللهرضي-العاصبنعمروحديث

اجتهد،إذاالحاكمأجربيان:باب،الأقضيةفي)1716(رقمأيضاومسلم"واحدأجرفلهأخطأثمفاجتهد

أخطأ.أوفأصاب

نأ:الأرناؤوطمحمودالأستاذتحقيق(801)صالمشتهرةالأحاديثفيالمنتثرةالدررفيالسيوطيذكر،ألرهذا

يؤخذإلاالناسمنأحدمامن":قالعباسابنعنعكرمةطريقمنالزهدزوائدفيذكرهأحمدالإمامبناللهعبد

."!ي!النبيغيرويدعقولهمن

.طفيليست

الكتفين.بينالعمامةمنيسدلماهو:"العذبة"



تيميةبنالدينتقيالشيخوفاةذكر162

شعبانمنبأيابمالدينتقيالشيخاعتقالبعدمن،أيضأبالقلعةمعتقلأوكان،الجوزيةقيمابنمحمد)1(

بنفرجوالأمير)2(الجاوليعنأفرجالسلطانبأنالخبروجاء،الحينهذاإلىوعشرينسثسنة

عليهم.وخلع،يديهبينالعيدبعدوأحضروا،()4المنصوريولاجين،3(قراسنقز

.البلادتلكعلىسعيدأبيالسلطاننائب)5(جوبانالكبيرالأميربموتالخبروصلوفيه

السنة.هذهمنالقعدةذيفيكلاهماأيضأ)6(المنصوريقراسنقرووفاة

جزيلةأموالأعليهاغرموقدأ،)7(الحرامالمسجدإلىالواصلةالقناةساقالذيهوهذاوجوبان

همةله،الإسلامجيدوكان،حسنةآثاروله،مشهورةومدرسة،النبويةبالمدينةتربةوله،ا)8(كثيرة

ذلكمنفتخلصمسكهسعيدأبوأرادثم،السدادعلىطويلةمدةسعيدأبيأيامفيالممالكدبروقدعالية

إلىهاربأتمرتاشالاخرابنهففرالماضيةالسنةفيدمشقخواجاابنهقتلسعيدأباإنثم،ذكرناكما

وأرسلقيلفيمامصرصاحبفقتله،قتلهفيالملكينبينالرسلترددتثمشهرافآواه،مصرسلطان

.بالسرائر)9(أعلموالله،بقليلبعدهأبوهتوفيثم،إليهبرأسه

(ا)01فيشاركأمنجملةمنوكان،والشاممصرأمراءكبارجملةمنفهوالمنصوريقراسنقروأما

نيابةإلىثمدمشقنيابةإلىصارثم،مدةمصرنيابةوليثم،تقدمكماالمنصوربنخليلالأشرفقتل

،كثيرةبلادأوأقطعهموأكرمهمخربنداالتتارملكفآواهموالزردكاشيوالأفرمهوالتترإلىفرثم،حلب

نحووله،السنةهذهفيبهاحاكمأكانالتيبلدأ(بمراغه"اوفاتهكانتثمهولاكوبنتقراسنقروتزوج

أعلم.واللهسنةتسعين

.طفيليست)1(

.(09)9/الزاهرةالنجوم.أشهروثلاثةسنينثمانياعتقالبعدالجاوليسنجرالدينعلمهو()2

.023()3/الكامنةالدررهـ()734سنةتوفي)3(

الدرر.هـ()731سنةمات.عرفةليلةعنهأفرجثم،عامأعشرسبعةفأقام،الكركمنعودتهبعدالناصرحبسه)4(

.027()3/الكامنة

.(272)9/الزاهرةالنجوم(1/425)الكامنةالدرر()5

وفيه:273()9/الزاهرةوالنجوم247()3/الكامنةالدرر.التتارإلىهـ()712سنةفيفرارهخبرمزالذيوهو)6(

.3(1/45)والدارس.شوالفيكانتوفاته

.هـ()726سنة)7(

.بفيليست)8(

.273()9/الزاهرةالنجوم()9

.بمنزيادة(01)

.ياقوت.أذربيجانبلادأعظموهي،ومشهورةعظيمةبلدة(11)
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:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

لهوسنفردالحوادثفيذلكذكرتقدمكما:)1(تيميةبنالدينتقيالعلامةالإسلامشيخ

تعالى.اللهشاءإنحدةعلىترجمة

المحسنعبدبنأحمدبن)3(إبراهيمإسحاقأبوالدينعز:)2(المحدثالزاهدالعالمالشريف

،")5(الفقهفيالوجيز"وحفظالكثيرسمع،الشافعيالإسكندري)4(الغرافيالحسينيالعلوي

ثابتوذهنهوعلمهوعقله،سنةتسعينوبلغالدنيامنمتقللازاهداوكان،النحوفي")6(الإيضاح"و

بينبالإسكندريةودفن،المحرمخامسالجمعةيوموتوفي،وستمئةوثلاثينثمانسنةولد،متيقظ

الله.رحمهالمادين

الشيخيديبينيكونوكان،وصرامةشهامةفيهكانت:)8(البكريعيسىبنمحمد)7(الشمس

معرفةوله،المهمةالأمورفيوغيرهمالأمراءويرسله،عنهوينهىبهيأمرلماكالمنفذتيميةبنالدينتقي

.ا)9(الوجوهأتمعلىرسالتهيبفغأومروءة

تعالى.اللهرحمه.الكريميالجامععندودفنبالقبيباتصفرمنالخامسفيتوفي

الصالحي.عمار)12(بنمعنبنمحسنبنشرفبنبكر)11(أبو:)01(الصالحالشيخ

وكان،(والمزي)13تيميةبنالدينتقيالشيخصحبةالكثيروسمع،وستمئةوخمسينثلاثسنةولد

(144)1/الكامنةوالدرر35()1/الوفياتوفوات387()2/الحنابلةطبقاتوذيل(158)صالذيلفيترجمته()1

.8(5)6/والشذرات75(/1)والدارس(127)9/الزاهرةوالنجوم

.طفيليست)2(

.08()6/والشذرات(1/01)الكامنةوالدرر(2018/)الإسلامودول(561)صالذيلفيترجمته)3(

والنهرالبلدالغزافإلىمنسوبوهو:بشارقال.الذيلفيماوأثبتنا.المهملةبالعينالعراقي:والشذراتطفي()4

.العراقجنوبفيالمشهور

الغزالي.للإمام()5

الفارسي.عليلأبي)6(

.(914)2/الدارسفيترجمته)7(

.التكريدي:طوفيالتدمري:بفي)8(

.القراءبعضزياداتمنأنهاوالظاهر،بفيوليست"الدينتقيالشيخيحبممن"وكان:النسخبعضفيهذابعد()9

الصالحالي.بكرأبوالشيخ:طفي(01)

.(1443/)الكامنةالدررفيترجمته(11)

.الدررمافيوأثبتناعمان:طوفي،عثمان:أفي(21)

.بفيليست)13(
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عمرهاخرفيوأقام،بأودهيقومماوالصدقاتالزكاةمنيتناولعيالذافقيرأوكان،لهماكالخادممعهما

خيروفيهعبادةلهوكان،وغيرهاالأصولفيوتصانيفتعاليقله،مفوهافصيحاوكان،بحمص

صحبةمرةبهاجتمعتوقد،حفظهمنالعصرإلىالجمعةصلاةبعدالناسعلىيتكلموكان،وصلاح

التصوفإلىميلله،بالعلممتوسطافصيحهاالعبارةقويفكان،حمصمنقدمحينالمزيشيخنا

.،تيميةبنالدينتقيالشيخذكريكثروكان،ذلكوغيروالقلوبوالأعمالأالأحوالفيوالكلام

علىالناسيحضالشيخكانأوقد،السنةهذهمنصفرمنوالعشرينالثانيفيبحمصتوفي

.،ويرفدهيعطيهوكان،إليهالإحسان

اللهعبدأبوالدينعفيفالمعمرالمسندالرحلةالعابدالعالمالصالحالشيخ:البغداديالدواليبيابن

بابنالمعروفالحنبليالأزجيالبغداديالغفارعبدبنالحسينأبيبنالمحسنعبدبنمحمد)1(

وسمع،وستمئةوثلاثين)3(ثمانسنةالأولربيعفيولد،)2(المستنصريةالحديثدارشيخ،الدواليبي

شعروله،وغيرهالنحوفيفاضلاوكان،")4(الخرقي"بحفظواشتغل،عاليةإجازاتوله،الكثير

.العراقرحلةوصارالتسعينجاوزصالحأرجلأوكان،حسن

الشهداءمقابرفي)6(أحمدالإمامبمقبرةودفنالأولىجمادى)5(عشريرابعالخميسيوموتوفي

الله.رحمه

الحمد.ودلهبغدادمشايخمنأجازفيمنأجازنيوقد

بنعثمانعمروأبيالدينصفيبنمحمد)7(اللهعبدأبو:الحريريابنالدينشمسالقضاةقاضي

الحنفي.الأنصاريالوهابعبدالحسنأبي

،جيدافقيهأوكان،")8(الهداية"وقرأواشتغلالحديثوسمع،وخمسينثلاثسنةولد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

274()9/الزاهرةوالنجوم27()4/الكامنةوالدرر384()2/الحنابلةطبقاتوذيل(156)صالذيلفيترجمته

فيه.وكذلك88()6/والشذرات.البغداديالدواليبيالخراطبابنالمعروف:وفيه

دجلة.علىهـ(631)سنةوانتهتهـ()625فيباللهالمستنصرعمرهابغدادفيمدرسة

وثلاثين.تسعأو-وثلاثينثمانأو-وثلاثينسبع:الدرروفي.وثلاثينثلاث:بفي

الوفياتهـ()334سنةمات.الحنبليالفقيهالخرقيالحسينبنعمرالقاسملأبيالحنابلةفقهفيالخرقيمختصر

/3(441).

.طفيليست

.طفيليست

وفيه:182()صالأطلالومنادمة)1/563(والدارس)4/93(الكامنةوالدرر(157)صالذيلفيترجمته

.9(0)4/للصفديبالوفياتالوافيعننقلأالجوبري

تحريف.وهوالهدايا:طفيوالذي،الشافعيالفقهفيكتابالهداية
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بهافاستمرالمصريةالديارقضاءإلىخطب)2(ثم،بهاالقضاءوليثم،بدمشقكئيرةباماكنودرس
ء)1(

نإ:يقولوكان1،لائملومةالحكمفيتأخذهولا،هديةأحدمنيقبللا،العرضمحفوظطويلةمدة

:قال،نعم:قال؟الدينتقيالشيخأتحب:أصحابهلبعضوقالفمن؟الإسلامشيختيميةابنيكنلم

.،)3(مليحاشيئاأحببتلقدوالله

القاضيلمنصبهعينقدوكان،بالقرافةودفنالآخرةجمادىرابعالسبتيوماللهرحمهتوفي

بعدهالحكمفباشرفأحضردمشقإلىإليهوأرسل،بذلكوصيتهفنفذت)4(الحقعبدبنالدينبرهان

جهاته.وجميع

الدينتقيالإمامالشيخبنأحمد)د(العباسأبوالدينشهاب:المقرئالعالمالإمامالشيخ

.(")آالشاطبية"شارح،الحنبليالمرداويالمقدسيجبارةبنالوليعبدبنجبارةبنمحمد

وقد،بهالناسوانتفع،فيهفبرزالقراءاتبفنوعنيالكثيروسمع،وستمئةوأربعينتسعسنةولد

الفقه.أصولفي1()القرافيعلىبهاواشتغلمدةبمصرأقام

.وغيرهمرداخطيبمنسمع،الأخيارالصلحاءمنيعدكان،اللهرحمهرجبرابعبالقدسوتوفي

بنمحمدبن)9!(اللهعبدمحمدأبوالدينجمالالعلامةالإمامالشيخ:البغداديالعاقوليابن

نحواطويلةمدةالمستنصريةمدزس،الشافعيالبغداديئمالعاقوليالواسطي)9(ثابتبنحمادبنعلي

وقت.فيالقضاةلقضاءوعينالأوقافنظروباشر،سنةأربعينمن

سنةمنوأفتىواشتغلوبرعالحديثوسمع،وستمئةوئلاثينئمانسنةرجبعاشرالأحدليلةولد

النفمسقوفيوكان،جداغريبشيءوهذا،سنةوسبعينإحدىمدةوذلك،ماتأنإلىوخمسينسبع

.وقصدهبسعيهالناسعنكربةكشففكم،الدولةفيوجاهةله

)1(

)2(

)ط!(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(1/365)رسالدا

طلب.:الدررفي

.بفيليست

.هـ(74)4وفياتفيسيأتي،الدينبرهانالحقعبدبنأحمدبنعليبنإبراهيمهو

.87()6/والشذرات925(1/)الكامنةالدررفيترجمته

الشاطبيالرعينيأحمدبنخلفالقاسمأبيبنفيرةبنالقاسممحمدأبيللشيخ،مشهورةالقراءاتفيقصيدة

(02)2/النهايةغاية.بيتا(1)173أبياتهاوعدة.التهانيووجهالأمانيحرز:القصيدةواسم،المقرئالضرير

.7(41/)الوفيات

تحريف.وهوالفزاري:طفي

.87()6/والشذرات992()2/الكامنةالدررفيترجمته

تحريف.وهوتائب:طفي
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علىوقفهاقدوكان،بدارهودفن،سنةالتسعينجاوزوقد،شوالعشريرابعالأربعاءليلةتوفي

ورحمه.منهاللهتقبل،كلهاأملاكهعليهاووقف،ويحفظونهالقرانيسمعونصبيانوعشرةشيخ

الدين.قطبالقضاةقاضيبالمستنصريةبعدهودرس

،يساب)2(بنمحمدبنداودبنمحمد)1(الدينشمس:البارالتاجرالعالمالصالحالشيخ

،ا)3(الدينتقيالشيخأصحابولاسيما1،العلمبأهلتامبروله،اليسارذويأحد،البغداديالسلامي

الشيخوفاةبعدالقعدةذيعشريرابع)4(الجمعةليلةوتوفي،مراتوحج،كثيرةكتباوقفوقد

.مثواهوأكرماللهرحمهالصغيرببابودفنالجمعةصلاةبعدعليهوصلي،أيامبأربعةالدينتقي

وهي،خطيبهاالوالدكانقريةمنعليبنمفرجبنفرجبنت)5(مريمالوالدةتوفيتالليلةهذهوفي

الشيخقبرشرقيبالصوفيةودفنتالجمعةبعدعليهاوصلي،وستمئةوسبعينثلاثسنةالقريةمجيدل

تعالى.اللهرحمهماتيميةبنالدينتقي

وسبميئةوعشريوتسحسنةخلت5ث!

السلاميةشيخابنالدينقطبأنغير،قبلهاالتيفيالمباشرونهموالحكاموالخليفةاستهلت

.)7(الجيشبنظر)6(استقل

الدين،شهابالصدر)8(وولدهبدمشقالسركاتباللهفضلبنالدينمحصيالقاضيطلبالمحرموفي

محعيالكبيرالصدرالقاضيفباشر،البريدعلىمصرإلىمحمودالشهاببنالدينشمسبنالدينوشرف

الدين،شهابولدهعندهوأقام،اعتراهلمرضالأثيربنالدينعلاءعنعوضابهاالسركتابةالمذكورالدين

.)01(اللهفضلابنعنعوضاالسركتابةعلىدمشقإلىمحمودالشهاببن)9(الدينشرفوأقبل

.(437)3/الكامنةالدررفيترجمته(1)

.فليحررمنتاب:الدرروفيساب:طفي)2(

.بفيليست)3(

الجمعة.صلاةبعدعليهويصلىالأحدليلةيموتكيفإذ.توهموهوالأحد:وطأفي()4

ترجمة.علىلهاأقعلم)5(

اشتغل.:طفي)6(

الحشيش.بنالدينمعينوهو.مصرإلىصاحبهلطلب:بفي)7(

.طفيليست)8(

.طفيليست)9(

يوما.وعشرينسبعةعنهاغيبتهوكانت:بفي(01)
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لملككثيرةعماراتهنالكفعمر،والخليلالقدسعلىناظراالأوقافمشدالدينناصرذهبوفيه

وشماله.المحرابيمينعنشباكينالأقصىفيوفتح،تنكزالأمراء

الدواوينشدمنالزيبقبنيوسفبنمحمدبنبكرأبيبنمحمدبنداودالديننجمالأميروجاء

بدمشق.شدهاإلىبحمص

وبسطدمشقجامعمنالقبليالحائطترخيمكملصفرمن)1(والعشرينالسادسالخميسيوموفي

فيوذلكمغلقا)2(أيامالهوكان،الزيادةبابوفتح،الغدمنبهالجمعةالناسوصلى،جميعهالجامع

.)3(مراجلبنالدينتقيمباشرة

داخلأبيهمدارفيفسكنوادمشقإلىقراسنقرالدينشمسالأميرأولادمصرمنقدمالآخرربيعوفي

تحتوكانت،أبيهمعنالمخلفةأملاكهمعليهموأعيدت،المقدميةدهليزفي،الفراديسباب

أكثرها.أوعنهاأفرجالبلادتلكفيماتفلما،الحوطة

ميتانوهماالنبويةالمدينةقلعةمنوولدهجوبانالأميرأنزلالآخرربيعشهرآخرالجمعةيوموفي

كان،السلطانمرسومعنبالبقيعدفناثم،)5(النبويبالمسجدعليهمافصلي،توابيتهما)4(فيمصبران

.ذلك)6(منيمكنفلم،مدرستهفييدفنأنجوبانمراد

نجمالقاضيوعلى،اللهرحمهتيميةبنالدينتقيالشيخعلىالنبويةبالمدينةصلياليومهذاوفي

الغائب.صلاة،المصريالبالسيالدين

بالمدرسةجهبلبنأحمدالدينشهابالقاضيدرسالآخرةجمادىمنتصفالاثنينيوموفي

منهالحديثدارمشيخةوأخذ،تعالىاللهرحمةإلىتوفيالفزاريالدينبرهانشيخناعنعوضأالبادرائية

للشيخبطناكفر)7(خطابةعنونزل،عشرهسابعالأربعاءيومفيوحضرها،الذهبيالدينشمسالحافظ

.عشرهتاسعالجمعةيومبهافخطب)8(المالكيالمسلاتيالدينجمال

،السلطانبابقاصدادمشقإلىأرغونالدينسيفالأميرحلبنائبقدمالشهرهذاأواخروفي

الفلكي.الحساببموجبيصحولا"والعشرينالحاديوفي":طوفي،بمن(1)

.كثيرةأموالعليهوصرفوالبهجةالحسنغايةفيالترخيموجاء،الترخيمبسبب:بفي)2(

.3(69-2593/)لدارسا)3(

النبوية.بالمدينةلهتربةإلىنقلأنهوالظاهر.بلادهفيقتلإنه:قبلمنذكر(4)

العراقي.الركبمعالمكيالحرمفيبهماطيفأنبعد273()9/الزاهرةالنجومفي()5

.بمرسومالسلطانمنعه)آ(

دمشق.غوطةقرىمنمشهورةقريةوهي.طفيليست)7(

.358(1/)الدارسهـ(771)سنةمات.المسلاتيالسلميعليبنالرحيمعبدبنمحمد:هو)8(



هـ972سنةأحداث222

عادثم،يوماأربعينمننحوافغابمصرنحوسارثم،جامعهعندالتيبدارهوأنزلهدمشقنائبفتلقاه

حلب.نيابةإلىراجعأ

مصرإلىالسلعوس)2(بنالدينشمسالوزيربنعمر)1(الدينتقيالصاحبطلبرجبعاشروفي

.)3(قريبعنماتحتىبهاالدواويننظرفولي

وفي،القيمريالدينشهابوقاضيه،بلطيالدينسيفوأميرهشوالتاسعالسبتيومالركبوخرج

المالكي،الدينوصدركافور)4(الدولةشبلالطواشيخدمتهاوفي،تنكزالأمراءملكزوجةالحجاج

المغربي،عليوالشيخ،الدينشرفوأخوه،)5(توبةالدينتقيالصاحبأخيابنالدينوصلاح

وجماعة.الضريراللهعبدوالشيخ

للحكم)7"ربيعةبنسليمبنعليالدينضياءالقاضيجلس،شوال(عشر)آثالثالأربعاءبكرةوفي

ذلكعننزولهبحكمالمصريالفخرعنوعوضا،القونويالقضاةقاضيعننيابةالكبيرةبالعادلية

السنة.هذهمنرمضانعشرتاسععنهوإعراضه

منشخصقبمصرالحاكمجامعمنبرإلىصعدالجمعةأذانبعدالقعدةذيسادسالجمعةيوموفي

فيفأنزل،الكهانرأيعلىيسيرةسجعاتوسجعالمهديأنهفادعى،أرصىلهيقالالجاوليمماليك

.المذكوربالجامعالخطيبحضورقبلوذلك،خيبؤشر

والأسواقالطرقاتوسعتالأخرىوأوائلالسنةهذهأواخرمنبعدهوماقبلهوماالقعدةذيوفي

إلىالقصبومسجدالبريدوبابالكبيروالسوقوالرصيفالسلاحسوقمثل،وخارجهادمشقداخل

سلوكعنتضيقكانتالتيالأماكنمنذلكوغير،الذبان)8(مسجدإلىالجابيةبابوخارج،الزنجبيلية

لجهمالماء)01(ترشيشمنالناسواستراح،القنواتبإصلاحوأمر،تنكزبأمروذلك،)9(الناس

.بالنجاسات

تطبيع.ولعلهعمربن:طفي()1

.السلعوسبنالدينشمسالصاحبالزهراءأبيبنرجاءأبيبنعثمانبنمحمدبنعمر:وهو)2(

.هـ()731سنةوفياتفيسيأتي)3(

.طفيليست)4(

.237()2/الدارسهـ()896سنةمات.التكريتيشجاعبنمهاجربنعليبنتوبةهو:"توبة")5(

.بمنوأثبتناها.وطأفيليست)6(

.(53)3/الكامنةالدررفيترجمتههـ(731)سنةالرملةفيمات)7(

.232()2/الدارس.المنجكيةالركنيةالتربةشرقيوهوالجابيةبابخارجمسجد)8(

العامة.والأملاكوالمساجدالمدارسفي:بفي)9(

تحريف.وهوترتش:طفي(01)
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بابخارججمعواثم،جداكثيرشيءمنهافقتلالكلاببقتلرسمالحجةذيمنالأخيرالعشرفيثم

سريعا،ليموتواوالإناثمنهمالذكوربينوفرق،الخندقفي)1(كيسانبابممايليالصغير

،والكلابالماءمنالنجاسةمنالناسفاستراح،إليهمتنقلوالميتاتالجيفوكانت،يتوالدواولا

.)2(الطرقاتلهموتوسعت

الدينشرفالقضاةقاضيبالسميساطيةالشيوخمشيخةحضرالحجةذيعشرثانيالجمعةيوموفي

وأعيدالأعيانوحضره،بهابالمشيخةتقليدهوقرئ،الشافعيالقونويالقضاةقاضيوفاةبعدالمالكي

عليه.كانماإلى

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

أبيبنعقيلبنمحمد)4(اللهعبدأبوالديننجم:)3(المسلمينمفتيالزاهدالعالمالإمامالشيخ

."التنبيه"شارح،الشافعيالبالسيعقيلبنالحسن

ابنولازم،فيهافبرع،العلمفنونمنوغيرهبالفقهواشتغلالحديثوسمع،وستمئةستينسنةولد

بالفضيلةمشهوراوكان،مصروجامعوالطيبرسيةبالمغربيةودرس،الحكمفيعنهونابالعيددقيق

.الاشتغالوملازمةوالديانة

الله.رحمه،حافلةجنازتهوكانت،بالقرافةودفنالمحرمعشررابعالخميسليلةتوفي

فيالحجوبيةووليالأمراءأكابرمنكان:)6(الروميالششنكير)5(قطلوبكالدينسيفالأمير

بابشمالبتربتهودفنالأولربيعسابعالإثنينيومتوفي،بالقدسالقناةعمرالذيوهو،وقت

.والأمراءالنائبالخيلبسوقجنازتهوحضر،حسنةمشهورةوهي،الفراديس)7(

المذحجي.الشماخيمنصوربنالخير)9(أبيزبيدفقيهبنأحمد)8(الدينشرف:اليمنمحدث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

هدمثمومنسيأتيكما،سنةمئتيعنمايزيدغلقهبعدهـ()765عامفتحوقدالجنوبمندمشقأبوابمنباب

للمنجد.القديمةدمشق318()2/الدارس..بولصالقديسكنيسةمكانهوبني

.(951)صالذيل

.طفيليست

الزاهرةوالنجوم05()4/الكامنةوالدرر)6/23(للسبكيالشافعيةوطبقات(016-915)صالذيلفيترجمته

.(19)6/والشذرات(028)9/

تصحيف.وهوالتشنكير:طفي

.272()2/والدارس254()3/الكامنةالدررفيترجمته

.347()صالأطلالومنادمة(272)2/الدارس.الفراديسبابشمالي،القطلوبكيةالتربة

.27()ص:للسكسلياليمنصلحاءطبقاتفيترجمته

اليمن.صلحاءوطبقات()بمنوالتصويب(الحسينأبي)وطأفي
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ومفيدهاالبلادتلكرحلةوكان،أزيدأوخمسمئةشيوخهوبلغت،وغيرهمالمكيينعنروى

ذلك.وغيروالفقهالحديثصناعةفيفاضلاوكان،الخير

السنة.هذهمنالأولربيعفيتوفي

بنمحمدأبوالواحدعبدبنالرحمنعبدبنعمربنمحمدبنلأ(عليلم:الحسنأبوالديننجم

المسلم.

نظرباشر،زائدوكرمباذخةورياسة،عريقونسبكبيوبيتله،المشهوريندمشقرؤساءأحد

.الكثيرةالثروةوله،وفوائدفضائللهوكانت،وحدثالكثيروسمع،مدةالأيتام

الظهربعدعليهوصلي،الاخرربيعخامسضحوةالإثنينيومومات،وستمئةوأربعينتسعسنةولد

الذينلعبافىىقل!)قبرهعلىوكتب،عندهوقبران،لنفسهأعدهابتربةقاسيونبسفحودفن،بالأموي

.أد3:مرأشاألآيةا!جميعأالذدؤبيغفراللهإنأددهرخةمن!ضطؤالاأنفسهغفىأشرفوا

.وغيره"الموطأ"عليهوسمعنا

منالصوفيةمقابرطريقفيالنصربابخارجالمشهورالحمامصاحب.)2(الحاجببكتمرالأمير

دارهجانبإلىأنشأهاالتيبمدرستهودفن،الآخرربيععشرينفيبالقاهرةوفاتهكانت،الميدانناحية

.هناك

الواعظ،الصوفيالشهروردي)4(:سليمانبنقراجابنمحمد)3(بنعيسىالدينشرفالشيخ

قوله:شعرهومن،والأنغامبالألحانومعرفةشعرله

والباناالأيكتستطيلفخلهاباناقدالحيئهذاسعديابشراك

ألوانا)5(الموتشربناكؤوسحتىموردهاطيبوردنامامنازل

أحيانا)6(والقرباللقانسيموافئفمذالمسيرفيوشوقاغرامامتنا

.الأزديالديننجمهلالبنالرحمنعبدبنعمربنمحمدبنعلي:وفيه114()3/الكامنةالدررفيترجمته)1(

.(1/681)والدارس(19)6/والشذا

.277()9/الزاهرةالنجومهـ()728سنةفيهووفاته(1/483)الكامنةالدررفيترجمته()2

.2(90)3/الكامنةالدررفىوكذلك،ثانيةمرةمحمدابن:بفي)3(

بناللهعبدبنمحمدبنعمرحفصأبيإلىنسبة:والشهروردي.021(-)3/902الكامنةالدررفيترجمته)4(

.هـ()632سنةبغدادفيوتوفيهـ()953سنةسهروردفيولد،عفويهبنمحمد

.(الخرقةسهروردفي)وكان؟الدررفيقال

.كؤوسشهدنا:بفي()5

المعنى.أفسدتوتحريفاتتصحيفاتالأبياتفيوقع)6(
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الاخر.ربيعفيتوفي

أهله،ومفيدوعلمهالمذهبشيخالعالمالإمامالشيخهو:الفزاريالدينبرهانالعلامةشيخنا

أبيالدينتاجالعلامةالشيخابن)1(إبراهيمإسحاقأبوالدينبرهانالسلفبقيةالفرقمفتيالإسلامشيخ

ضياءبنسباعبنإبراهيمإسحاقأبيالدينبرهانالمفتيالمقرئالإمامالشيخبنالرحمنعبدمحمد

أبيه،علىواشتغلالحديثوسمع،وستمئةستينسنةالأولربيعفيولد،الشافعيالمصريالفزاري

ثم،وتحريرهونقلهالمذهبدرايةفيمذهبهأهلمنزمانهأهلوسائر،أقرانهوسادوبرعحلقتهفيوأعاد

وقد،المسلمونبهفانتفعالأمويبالجامعالطلبةوأشغل،بالبادرائيةالتدريسفيأبيهمنصبفيكان

ثممدةالدينشرفالعلامةعمهبعدالخطابةباشرأنهذلكفمن،فأباهاالكبارالمناصبعليهعرضت

بنفسهعليهالشامنائبوألحصصرىابنبعدالشامقضاةقضاءعليهوعرض،البادرائيةإلىوعادتركها

مستغرقابزمانهعارفاشأنهعلىمقبلاوكان،الامتناعأشدوامتنعوصمم،يقبلفلمالدولةمنوأعوانه

صحيح"عليهسمعناوقد،الحديثوإسماعالمطالعةكثير،ونهاراليلاوالعبادةالاشتغالفيأوقاته

ليسماالفوائدمنفيه،"التنبيه"علىكثيرتعليقوله،المذكورةبالمدرسةيدرسوكان،وغيره"مسلم

ذلكغيرفيمصنفاتوله،الفقهأصولفي"الحاجبابنمختصر"علىتعليقوله،غيرهفييوجد

حسن،والوقاروالجلالةالبهاءعليهالشكلحسنوكان،مثلهمشايخنامنشافعياأرفلموبالجملة.كبار

بل)2(شيئأيقتنيلاوكان،كثيرالطلبةإلىوإحسانهزائدوكرمه،قريبايعودثمحد!فيه،الأخلاق

.هذاعامهإلىوستمئة)3(تسعينسنةمنبالبادرائيةدرسوقد،مصالحهفيمدرستهوجامكيةمرتبهيصرف

بالجامعالجمعةعقبعليهوصلي،المذكورةبالمدرسةالأولىجمادىسابعالجمعةيومبكرةتوفي

الصغيرببابوذويهوعمهأبيهعندودفن،حافلةوكانت،الأناملوأطرافالرؤوسعلىجنازتهوحملت

تعالى.اللهرحمه

ثمانسنةولد،الحنبلي)5(الحراني)4(إسماعيلالدينمجد:الورعالزاهدالعالمالإمامالشيخ

إحدىسنةإليهاأهلهمعأانتقلحين،دمشقفيالحديثوسمع)6!القرانوقرأ،وستمئةوأربعين

والشذرات34()1/الكامنةوالدرر32()1/والفوات)6/45(الشافعيةوطبقات.16()صالذيلفيترجمته)1(

.هـ()728بسنةفيهووفاته2(1/80)والدارس88()6/

.و:طفي2()

.هـ(066)سنةولادتهلأن،توهموهوسبعين:طفي)3(

.98()6/والشذرات377(/1)الكامنةوالدرر(804)2/الحنابلةطبقاتوذيل(61ا)صالذيلفيترجمته(4)

الحراني.الفراءوالشذراتوالدررالذيلفيوزاد،الدليلفيوكذلك،إسماعيلبنمحمدبنإسماعيل:بفي()5

.القراءات:طفي()6



226
هـ972سنةوفيات

وصحةالفقهفيوبرع،بهوانتفعولازمه،عمرأبيبنالدينشصسالشيخعلىواشتغل،()1(وسبعين

عذرمنإلاعنهاينقطعلاووظائفهجهاتهعلىمواظبأيزلولم،يعنيهلاعماالصمتوكثرةالنقل

تعالى.اللهرحمهالصغيرببابودفنالأولىجمادىتاسعالأحدليلةتوفيأنإلى،شرعي

ناظركانالذي:)3(الكريمعبدبن)2(يعقوبالدينشرفالصاحبتوفيالحينهذاوفي

وفيه،الخيروأهلللعلماءمحبأوكان،بحماةتوفي.بطرابلسنظرهاإلىانتقلثم،بحلبالدواوين

ومشيخةالحلبيةالعساكروقاضي،بدمشقالسركاتب)4(الدينناصرالقاضيوالدوهو،وإحسانكرم

.)5(بدمشقالجوانيةوالشاميةوالناصرية،بحلبالأسديةومدرس،بالشميساطيةالشيوخ

ابنالفضلأبيبناللهعبدالمعاليأبيبنمسعود)6(الدينعلمبناللههبة:الدينمعينالقاضي

لقطبومشاركامستقلاطويلةمدةبدمشقثم،الأحيانبعضفيبمصرالجيشوناظرالكاتب)7(الحشيش

والأدبالعربيةفيجيدةيدلهوكانت،ذهنهعلىيحفظهبذلكخبيراوكان،السلاميةشيخابنالدين

وتواضع.توددوفيه،جيدنظمولهوالحساب

.)8(المماليككاتبالفخربتربةودفن،الاخرةجمادىنصففيبمصرتوفي

يوسفبنإسماعيلبن(1علي)0الحسنأبو:القوثويالدينعلاء)9(الشيوخوشيخالقضاةقاضي

وقدم،هناكواشتغلتقريبأوستمئةوستينثمانسنةفي()11قونيةبمدينةولد،الشافعيالتبريزيالقونوي

للإشغالوتصدرالحديثوسمع،اشتغالابهافازفىادالفضلاء(منأمعدوفىوهو،وتسعينثلاثسنةفىمشق

بهاالشيوخمشيخةوولي،كبارمدارسعدةفيبهافدرسمصرإلىسافرثم،بالإقباليةودرسبجامعها

وله،وعشرينسبعسنةفيعليهاقاضيادمشققدمأنإلىالطلبةوينفعبهايشغليزلولم،وبدمشق

.وبأفيليست()1

.028()9/الزاهرةوالنجوم(434)4/الكامنةالدررفيترجمته)2(

الله.عبد:طفي)3(

.هـ()763سنةوفياتفيوسيأتييعقوببنمحمد:هو()4

.(951)2/الدارس()5

.(29)6/والشذرات(028)9/الزاهرةوالنجوم.(4/304)الكامنةوالدرر(621)صالذيلفيترجمته()6

تحريف.وهوالخشيشيابن:طفي)7(

.المصريالدينفخر:هو)8(

.طفيليست)9(

)9/927(الزاهرةوالنجوم24()3/الكامنةوالدرر144()6/الشافعيةوطبقات162()صالذيلفيترجمته)01(

.(09)6/والشذرات(2941/)الوعاةوبغية(1/621)والدارس

.ياقوت.الرومبلادفيالإسلاممدنأعظمهي(11)
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جيدةمعرفةوله،والفقهوالأصلانوالتصريفالنحومنهاكئيرةعلومايحرزوكان،وغيرهالفقهفيتصانيف

العلم.لأهلوتعظيم،حسنةوأوصافكثيرإنصافوفيه،الحديثلمحيوفهم،الزمخشري"كشافب"
.(1)

.كثيراالمزيلشيخنايتواضعوكان،عليهسمعناهامشيخةلهوخرجت

ودفن،الغدمنعليهوصلي،القعدةذيعشررابعالعصربعدالسبتيوم)2(بالسهمببستانهتوفي

الله.سامحهقاسيونبسفح

بدمشقالبريدوليالصغيربلاجينويعرف:الحساميالمنصور)3(لاجينالدينحسامالأمير

.)4(هناكودفن،القعدةذيفيماتوبها،البيرةنيابةثمغزةنيابةثم،مدة

.دقمانأ!تموتأزضبأىنفمم!تذرىوما!و.بهادفنهيتفقفلمشرقيبابظاهرلزوجتهتربةابتنىوكان

34).

غالبأبيالدينعزبنأسعدالمعاليأبيالدينمؤيدبن)5(حمزة:يعلىأبوالدينعزالصاحب

محمدبنعليبنأسدبنحمزة)6(يعلىأبيالعميدبنأسعدبنالمعاليأبيالدينمؤيدالوزيرابنالمظفر

.الكباردمشقرؤساءأحد،القلانسيبنالدمشقيالتميمي

رياسةوله،عليهوسمعنا،ورواه،جماعةمنالحديثوسمع،وستمئةوأربعينتسعسنةولد

إلىالوظائفعن)7(معرضايزل!ولمالدنياأمورمنإليهيحتاجلماكافيةهائلةوأملاككثيرةوأصالةباذخة

،الأحيانبعضفيصودروقد،عزل!ثمتقدمكماعشرسنةفيالوزارةثمالسلطانبيتبوكالةألزمأن

والمحتاجين.الفقراءإلىإحسانوله،والكبارالخواصعلىمكارملهوكانت

ليلةببستانهتوفيأنإلىوغيرهموالأمراءوالملوكالنوابمنالدولةرجال!عندوجيهامعظمايزل!ولم

رباطالصالحيةفيوله،قاسيونبسفحبتربتهودفنالغدمنعليهوصلي،الحجةذيسادسالسبت

)8*."
الله.رحمه.وصدلمحهوبرحديثداروميهحسن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.طفيليست

.(1/132)الدارس.توراجسرمقابلدمشقخارجبستان

.(528)9/الزاهرةوالنجوم(527)3/الكامنةالدررفيترجمته

.027()3/الكامنةالدرر.دمشقإلىهـ()732سنةنقلثم

.98()6/والشذرات(1/69)والدارس(528)9/والنجوم75()2/الكامنةوالدرر(631)صالذيلفيترجمته

غلط.وهوحمزةبنيعلىأبو:طفي

تحريف.وهوصناعةمعه:طفي

بمئذنة.حسنرباط:طفي



هـ073سنةأحدأث228

وسبممئةث!أثيوسنةخلت5ث!

فيمكانهووليتوفيفإنهالشافعيسوىقبلهابالتيالمذكورونهمبالبلادوالحكامبالأربعاءاستهلت

فيدمشقوقدمالشافعيالأخنائي)1(بدرانبنعيسىبنبكرأبيبنمحمدالدينعلممنهاالمحرمرابع

أنشأهاالتيالتنكزيةتدريسمعهوحضرالقدسزاروقد،تنكزالسلطنةنائبصحبةمنهوالعشرينالرابع

بنيابةواستمر،وبالغزاليةبهاودرس،العادةعلىالكبيرةبالعادليةنزلدمشققدمولما،بها

.)2(المرحلبنالدينزيناستنابثم،المنفلوطي

إلىالزيبقبنالديننجمعنهاوانفصلالأوقافشدالخطير)3(بنمحمودالدينشرفباشرصفروفي

نابلس.ولاية

مراجلابنوشاور،الغربيالجانبنسبةالأمويمنالشرقيالجانببترخيمشرعالاخرربيعوفي

بذلك.لهفرسما،القبليالحائطفيالجامعسائرمنالفصوصجمععلىوالقاضيالنائب

ذلكأنشأالذيوكان،بمصرالصالحيةبالمدرسةالشافعيةإيوانفيالجمعةأقيمتالجمعةيوموفي

ذلك.فيالعلماءاستفتىأنبعد،)4(الكركنائبالدينجمالالأمير

توفي.،)6(البارزيبنالدينفخرعنعوضا)د(النقيببنالدينشمسبحلبالقضاءتولىالاخرربيعوفي

النقيب.ابنعنعوضاطرابلسقضاءالبعلبكيمجدبنالدينشمسوولي

عوضاالأخنائيعنالحكمنيابة()7(جهبلبنالدينمحييالقاضيأباشرالأولىجمادىاخروفي

توفي.،المنفلوطيعن

أيضا،صوفيةوفيهاالحنفيةعلىمدرسةالناصريمغلطايالدينعلاءالأميروقفالشهرهذاوفي

.الفقهاء)8(وسكنها،التركمانيبنالدينعلاءالقاضيبهاودرس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.الأخرىوالمصادرالذيلأوبفيالسبكيوليست.الأخنائيالسبكي:وطأفي

.(631)صالذيل

مطعونأ.هـ()748سنةماتالدينشرفالخطيربنأوحدبنمحمود:وهو.الخطيري:طفي

بالحسينية.جامعأعمر،البرناقاقشالدينجمال:هو

إبراهيم.بنبكرأبيبنمحمد:هو

.هـ()073سنةحلبفيفجأةماتالرحيمعبدبنمحمدبنعثمان:هو

.بمنبالزيادةواستدركناها،اضطرابفيهاالعبارة

نفسه.وهوالناصريمنبدلاالجمالي:وفيه(69)9/الزاهرةالنجوم
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)1(وقعةمنالسلطانعافيةبسببالبشائرودقتوالشاميةالمصريةالبلادزينتالاخرةجمادىوفي

.الحبوس)2(وأطلقت،بمصروالأطباءالأمراءعلىوخلع،يدهمنهاانصدعت

لهم:فقالالساحليةالبلادبعضمنهيطلبونالفرنجمنرسلالسلطانعلىقدمالآخرةجمادىوفي

خاسئين.بلادهمإلىسيرهمثم،لقتلتكمتقتللاالرسلأنلولا

علىالمماليككاتبالدينفخرالقاضيأنشأهالذيالدرسحضررجبسادسالأحديوموفي

القضاةقاضيأخو،)3(الحصنقاضيابنالدينشهابالشيخبهودرس،دمشقبجامعبمحرابهمالحنفية

إلىعندهمنوانصرفوا،والأعيانالقضاةعندهوحضر،المصريةبالديار)4(الحقعبدبنالدينبرهان

لهنزلالزكيبنالدينشمس)6(حميهعنعوضابهادرس،)5(بالجوهريةالدينصلاحأخيهابنعند

عنها.

القاهرةظاهرالحاجب)7(ألماسالدينسيفالأميرأنشأهالذيبالجامعخطبرجباخروفي

.)8(بالشارع

عشرحاديالجمعةيوم،والصالحية)9(طولونجامعبينقوصونأنشأهالذيبالجامعوخطب

القزوينيالدينجلالالقضاةقاضييومئذبهخطب.الخطبةالأمراءوأعيانالسلطانوحضررمضان

وخلع،)01(الكبيرالديوانحجابةإلىالعسالابنورجع،العسالبنالدينأمينعنعوضاأالشافعي

.شكر)11(بنالدينبدرخطابتهفيواستقل،سنيةخلعةعليه

بلبانصهرالموساوي)12(الدينسيفوأميرهشوالعشرحاديالسبتيومالشاميالركبوخرج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

.(سقطة):والنجومبفي

.(63)9/الزاهرةالنجوم

الحصين.:طفي

قبل.منذكروقد.الحنفيةقاضي:بفي

.(1/894)الدارس

غلط.وهوحموه:وطأفي

تحريف.وهو.الماشي:طفي

فيكماهـ()732سنةمات.الكبرىالحجوبيةولي،قلاوونبنمحمدالناصرياللهعبدابنهو:"وألماس"

وسبعمئة.وثلاثينأربعسنةصفرثانيفيقتيلاتوفيفقد(1/451)الشافيالدليلفيأما(14./1)الكامنةالدرر

البقر.خدرةفي

.49()9/النجوم.التوبةجامعوسماه،أربابهامنالحاجبالموصلياقوشالأميربدارتعرفاشتراهادارفي

.بمنزيادة

.شكري:طفي

.بالراءالمرساوي:طفي
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سيأتي.كماالقضاةقضاءتولىثم،الإقبالية)2(مدرساللهعبدالمجدابنالدينشهابوقاضيه(،)1إلبيري

وصفي،الخاروخيةشيخالأردبيليوالشمس،المنطيقيبنالدينرضيالسنةهذهفيحجوممن

قضوافلما،وغيرهمالنيربانيمحمدوالشيخ،يبرود)3(خطيبابنالدينوشمس،الحريريبنالدين

حسنبنيمنالخيلجلبةسمعواإذالخطبةسماعفيهمفبينما،الوداعلطوافمكةإلىرجعوامناسكهم

منأميرفقتل،فاقتتلواالأتراكقتالهمإلىفثار،الحرامالمسجدفيالناسعلىحطمواقد،وعبيدهم

لهيقالعشرةوأميرومملوكه)4(خليلوابنهجمدارأميرأيدمرالدينسيف:لهيقال،بمصرالطبلخانات

المسجد،فيعظيمةخبطةووقعت،كثيرة4أمواونهبتوالنساءالرجالمنوجماعة،الضاجي)5(ابن

فإنا،جهدبعدإلاالجمعةأكملتوماإليهايصلونكادواوما،الزاهربأبيارمنازلهمإلىالناسوتهارب

.راجعونإليهوإنالله

حتىالعبيدوتبعهمراجعينكزواثم،منهمبالثأرللأخذمكةإلىالرجعةعلىكلهمالأمراءواجتمعت

يصدونالزمانآخرفيالبيتأهلوصار،جهرةعامةالناسينهبونوكادوا،الحجيجمخيمإلىوصلوا

بأنفسهمعنهمالأذيةويكفونوأهلهالإسلامينصرونالذينهمالأتراكوبنو،الحرامالمسجدعنالناس

.(034لاي!!ظ1(مه!)6المنقونإلاأؤصليآؤهؤإن!و:تعالىقالكما،وأموالهم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الحلبيالأثيربنمحمدبنسعيدبنأحمدبنعلي)7(،بمصرالسركاتب:الأثيربنالدينعلاء

فيالفالجضربهحتى،السلطانعندومكانةوثروةوأموالووجاهةحرمةلهكانت،المصريثم،الأصل

حياته.فياللهفضلابنوباشرهاالوظيفةعنفانعزلعمرهآخر

الغرناطيالأزديسهلبنمحمد)9(بنسهلبنمحمدبنمحمد)8(:القاسمأبوالعالمالوزير

أربعسنةالأولىجمادىفيدمشقإلىعليناقدم،المغربببلادوالحشمةالرياسةبيتمن،الأندلسي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(البدريبلبان):(1/294)الكامنةالدررفي

.(1/261)لدارسا

تصحيف.وهوبيروذ:طفي

تحريف.وهو.خجدارالدينسيف:طفي

سابقا.القاهرةواليالتاجيبيبرسالدينركنالأميرأولادأحدوهو.الباجي:طفي

5أؤصلآوهإنأوليآءهح!انوآوماائحراواتم!جدعنيصدوتوهتماللهيعذبهمالألهووما):لايةوا.34()الأنفالسورة

!و.يغدونلاأتحزهئمولبهننمئقوناالأ

.283()9/الزاهرةوالنجوم(41)3/الكامنةوالدرر(641)صالذيلفيترجمته

ترجمته.مصادروثمة34()7/والأعلام284()9/الزاهرةوالنجوم(4178/)الكامنةالدررفيترجمته

.أحمد()ابنالنجومفي
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نجمالشيخعلىمجالستسعةفي"مسلمصحيح"بقراءتهفسمعت،الحجبعزموهو،وعشرين
)1(

صحيحة.قراءة.العسقلانيبنالدين

والتاريخوالنحوالفقهفيكثيرةفضائللهوكانت،المحرمعشريثانيفيالقاهرةفيوفاتهكانتثم

ولم،ويعزلهمالملوكيوليإنهبحيث،جداببلادهمحترماالنفسشريفالهمةعاليوكان،والأصول

.مجازابالوزيريلقبكانوإنما،بيتهأهلولاشيءمباشرةهويل

العابدالصالحالشيخبنمحمد)2(اللهعبدأبوالدينشمس:الخاشعالناسكالعابدالصالحشيخنا

البطيخبدارالسلالين)3(مسجدإمام،الحنبليالبعلبكيغيلانبنحسينبنالحسنأبيالدينشرف

إحدىسنةفيالقرانختمتوعليه،النهارطرفيالقرانيقرئوكان،وأسمعهالحديثسمع،العتيقة

.الأخياروالعباد،الكبارالصالحينمنوكان،وسبعمئةعشرة

حافلة.جنازتهوكانت،الصغيرببابودفنبالجامععليهوصليصفرسادسالسبتيومتوفي

.)5(ومشهورةغريبةاثارولهالقدادار)4(القاهرةواليوفاة-كانتصفرأعني-الشهرهذاوفي

أمراءأكبرالمنصوريبهادراصالدينسيف،الشامميمنةرأس:الكبيرالأميربهادراص)6(

حبللناسزين)الكريمةالايةفيهاجتمعتممنوهو،والثروةالحشمةفيعمرهطالوممن،دمشق

.(41:عمرانآلألايةا!)7(النسامفالشهؤت

.وإحسانوصدقةبروله،العامةإلىمحبباكانوقد

والأمراءالسلطنةنائبوحضرالمشهورةتومابابداخلبدارهصفرعشرتاسعالثلاثاءليلةتوفي

أيضا.مشهورةوهي،)9(الحاليةبابخارجبتربتهوددنرله.. .-)8(...

.()عشرين:الدررفي(1)

.31(5)2/الدارسحاشيةفيترجمته)2(

.31(5)2/الدارس.التباندربرأسعند)3(

.القاهرةوالي،اللهعبدبنقدادار:وفيه.(283)9/الزاهرةالنجومفيوترجمته.القديدار:طفي(4)

.الناصريخليجعلىالقنطرةصاحب)5(

والشذرات)2/228(والدارس281()9/والنجوم)1/794(الكامنةوالدرر164()صالذيلفيترجمته)6(

)6/39(.

الحيوةمتعلفذواتحؤثوالألفصائمسؤمةوالخيلوألفف!حةالذهبمفاتمقنطرةوالقتطيروالبنين):وتمامها)7(

.!اتمابعندج!فواللهالذئيا

.طفيليست)8(

.(227)2/الدارس.الصغيربابمقبرةغربالبهادرآصيةالتربة)9(
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أبيبنأحمد)1(العباسأبوالدينشهابالزحلةالمعمرالمسندالكبيرالشيخ:الشحنةابنالحجار

سمع،الشحنةبابنالمعروفالحجارالصالحيثمالديرمقرنيبيانبنعليبنحسنبننعمةبنطالب

ففرح،وسبعمئةستسنةسماعهظهروإنما،بقاسيونوستمئةثلاثينسنةالزبيديعلى"البخاري"

.وغيرهمرةستينمننحواعليه"البخاري"فقرئ،عليهالسماعوأكثرواالمحدثونبذلك

،والسماعبالإجازاتجزءخمسمئةمننحواالشتوياتأيامفيالأشرفيةالحديثبدارعليهوسمعنا

المسندين،العواليمنشيخاوثلاثونوثمانيةمئةفيهابغدادمنإجازةوله،اللتيوابنالزبيديمنوسماعه

واستقرت،عمرهاخرفييخبطكانثم،سنةوعشرينخمسمننحواالحجارينمقدممدةمكثوقد

وألبسهعليهوخلع،الناصرالملكالسلطانعليهسمعوقد،الحديثبإسماعاشتغللماجامكيتهعليه

بذلك،الناسوانتفع،كثرةيحصونلاأمموالشاميةالمصريةالديارأهلمنعليهوسمع،بيدهالخلعة

عليها،وزاد،محققاسنةمئةعاشفإنه،وقواهبحواسهممتعاالصدرسليمالمنظربهيحسناشيخاوكان

صفرتاسعفيوسبعمئةثلاثينسنةفيهووأسمعه،وستمئةثلاثينسنةفيالزبيديمنالبخاريسمعلأنه

توفي،لماالعادلبنعيسىالمعظمموتأدركإنهويقال،الحمدودلهيومئذعليهوسمعنا،دمشقبجامع

وستمئة.وعشرينأربعسنةفيالمعظموفاةكانتوقد،المعظممات:يقولونيسمعهموالناس

الثلاثاءيومبالمظفريعليهوصلي،السنةهذهمنصفرعشريخامسالإثنينيومالحجاروتوفي

الله.رحمهحافلةجنازتهوكانت.الأفرم)3(جامعبجوار،الزومي)2(زاويةعندلهبتربةودفن

بابنالمعروف)7(الموصلينصربن)6(:الرحمنعبدبن)5(الرحيمعبد)4(الديننجمالشيخ

أربعسنةفيدمشققدمثم)9(أردبيلمملكةمنسراو)8(بمدينةوأقامسافرثمببلدهاشتغل،الشحام

نزلثم،القصر)01(رباطمشيخةإليهوأضيف،بالجاروخيةثمالبرانيةبالظاهريةفدرسوعشرين

وفاتهوفيه466()1/الزهوروبدائع281()9/والنجوم(142)1/الكامنةوالدرر164()صالذيلفيترجمته)1(

.(39)6/والشذراتهـ()733

الأطلالمنادمةهـ()684سنةماتالروميالدينشرفعليبنعثمانبنمحمدوهو.الدومي:طفي)2(

.03()صه

.(435)2/الدارس.الصالحيةغربي)3(

توهم.وهو.الرحيمعبدبن:طفي()4

.922(1/)والدارس356()2/الكامنةالدررفيترجمته()5

أبي.:طفي)6(

المحصل.:طفي)7(

.سراي:طفي)8(

إربل.:طفي()9

.(1/922)الدارس(01)
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والطب.الفقهمنطرفايعرفوكانالأولربيعفيتوفي،الأردبيليالديننورابنتهلزوجذلكعن

القدسبينوأقام،الشامفقدم،المشرقبلادمنكرديأصله:الهدمة)1(إبراهيمالشيخ

ويحكي،للزيارةيقصدوكان،أنواعافيهاوزرعوغرسهافأحياهامواتا)2(كانتأرضفي،والخليل

فيتوفي،صالحينأولاداورزقعمرهاخرفيوتزوج،سنةمئةبلغوقد،صالحةكراماتعنهالناس

الله.رحمهالاخرةجمادى

المحترمة:المحجبةالمعظمةالخوندة:الخواصينببابالتربةصاحبةالست

بدارتوفيت،تنكزالشامنائبزوجة،المنصوريكوكباي)4":الدينسيفالأميرشتستيته )3(-.

وفيها،الخواصين)5(ببابلإنشائهاأمرتالتيبالتربةودفنت،رجبثالثبالجامععليهاوصليالذهب

ذلككل،عليهاوقرأ1،وصلاتوبرصدقاتوفيها،للأيتامومكتبللنساءرباطجانبهاوإلىمسجد

الله.رحمهاالماضيالعامفيحجتقدوكانت،،)6(بهأمرت

البعلبكيمحمودبنعيسىبنمحمد)8(()7(اللهعبدأبوأالدينشمس:طرابلسقضاةقاضي

بالقوصيةيدرسمدةبدمشقوأقام،كثيرةفنونفيوبرعببلدهاشتغل،الشافعيالمجدبابنالمعروف

أشهر.أربعةبهافأقامطرابلسقضاءإلىانتقلثم،الصالحأمبمدرسةويؤم،وبالجامع

تطلولم،المشهورينالفضلاءأحدوهوالدينتقيولدهبعدهوتولاها،رمضانسادسفيتوفيثم

منها.وأخرجعنهاعزلحتىمدته

طائفتهمشيخ،الحورانيالقاسمأبيبنيوسفبنالقاسمأبيبنبم)9اللهعبد:الصالحالشيخ

وبلغ،يخدمونهأصحابوله،ويزاروزهادة،شيءبعضتفقهعندهكان،بحورانزاويتهممرجعوإليه

.32(1/)الكامنةالدررفيترجمته(1)

.بفيليست)2(

.274()2/الدارسفيترجمتها)3(

:274()2/الدارسفيأما.كوكانيالحاشيةوفيكوكاي:125()4/الكامنةالدرروفيكركاي:وطأفي)4(

.أئبتناهماوهو35(.)صالأطلالمنادمةفيوكذلك،كوكباي

.(خطأوهوالنحلاويزاويةيسمونهاوالناس):وفيه35(.)صالأطلالمنادمة.الدارس.الكوكبائيةالتربة)5(

.بفيليست)6(

.بفيزيادة)7(

.(1/943)والدارس(4131/)الكامنةالدررفيترجمته)8(

.هذهغيرترجمةعلىلهأقعلم)9(
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فمات،هناكالموتفأدركهالحجازناحيةمنالكركناحيةإلىأهلهبعضلتوديعوخرج،سنة()1السبعين

.القعدةذيأؤلفي

جملة،عميثم،ا)3(أولاعينبفردأكانالضريرالأنصاريأحمدبن:عليبنحسن)2(الشيخ

ويتواجد،ويستمعالسماعاتيحضروكان،الشرقيةالمنارةإلىانقطعثم،التلاوةويكثرالقرانيقرأوكان

توفي.يسامحهواللهوصلاتهتلاوتهوكثرةالجامعفيولمجاورته،ذلكعلىاعتقادفيهالناسمنولكثير

الصغير.ببابودفن،بالجامععليهوصليبالمئذنةالحجةذيمنالأولالعشرفيالسبتيوم

الحجةذيفيتوفي،القلانسيبن)د(الدينشرفالصدرابن:محمود)4(الثناءأبوالدينمحيي

وأخيه،القلانسيبنالدين)7(جمالالصدرأخو)6(وهو،قاسيونبسفحبتربتهمودفن،ببستانه

)8(
.رؤساء)9(ثلاثتهموهم،

ناظر،السلاميةشيخابنموسىالدينقطبالقاضيبن)01(يوسفالدينصلاح:الرئيسالشاب

.بالأصحابواجتماعوعشرةوترفهوحشمةنعمةفي()12الشابهذانشأ(1()1قدوكان1،أبوهالجيش

ودفن،عليهوبالأتكنلمإنوعشرتهحشمتهمنفاستراحالحجةذيعشريتاممعالسبتيومتوفي

)13(
الله.سامحهوأصحابهومعارفهأبواهعليهوتأسف،بالسفحالناصريةتجاهبتربتهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)"أ

11(

12(

13(

التسعين.:بفي

.هذهغيرترجمةعلىلهأقعلم

."محلى":وفيه.بفيليست

.338()4/الكامنةالدررفيترجمته

.طفىليست

توهم.وهو.جد:طفي

المظفرابناللهنصربنمحمدبنمحمدبنأحمدالدينجمالوهو،والدررالدارسمافيوأثبتنا،جلال:طفي

.703(/1)الدرر.هـ(731)سنةمات

.(181)3/الدررهـ()736سنةمات.المظفربننصراللهبنمحمدبنمحمدبنعلي:وهو

الحرمين.وأوقاف،البيوتنظرهذامحمودباشرفقد

.(478)4/الكامنةالدررفيترجمته

.بمنزيادة

.بفيليست

.2(05)2/الدارس.الدينقطبالجيشناظروالدهتربةوهي،ال!لاميةالتربة
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إلىمكةعبيدمنماكانذكرناوقد()1(قبلهاالتيفيالمذكورونهموالحكامأاستهلت

الأكلمنوامتنع،ذلكعليهعظمالسلطانالخبربلغفلما،أميرانالمصريينمنقتلوأنه،)2(الحجاج

يجردأنالشامإلىوأرسل،أصحوالأول،ألفاوقيلفارسستمئةجردثم،أيامايقالفيماالسماطعلى

سادسفيالركبدخلهايومدمشقمنوخرج.)3(العادليألجيبغاالدينسيفالأميرفجرد،آخرمقدما

.الحجازإلىجميعايسيرواوأن،المصريينمعليجتمعأيلةإلىيسيرأنوأمر،المحرمعشري

ومعهأرغونحلبنائبوخرج،حلبمدينةإلىالساجورنهروصلصفرتاسعالأربعاءيوموفي

نأغيرهمولاالمعاليمنأحديكنولم،النهرهذايتلقون،وتحميدوتكبيرتهليلفيإليهمشاةالأمراء

من)؟(تخليصهفيسعواقدوكانوا،شديدافرحاإليهمبوصولهالناسوفرح1،تعالىاللهذكربغيريتكلم

الأودية،علىقناطرلهوعقدوا،ضخامصخوووفيها،الجبالنقبإلىفيهااحتاجوابعيدةأماكن

حلبنائبرجعوحين.()5(لهشريكلاوحدهالحمدفلله،شديدوأمر،جهيدجهدبعدإلاوصلوما

الله.رحمهوماتشديدامرضامرضأرغون

يضيقماكلوخرب،الجابيةبابظاهربالشامالطرقاتتنكزوسعصفر،)6(عشرأسابعوفي

.الطرقات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فيه:والذي.بفيليست

وقاضي،تنكزالدينسيفالشامونائب،بمصرلهنائبولاالناصرالملكوالسلطان،باللهالمستكفيوالخليفةأ

عزوالحنابلة،الهمذانيالدينشرفوالمالكية،الطرسوسيالدينعمادوالحنفية،الأخنائيالدينعلمالشافعية

.سليمانالتقيبنالدين

العساكرقاضيوهو،القلانسيبنالدينجمالالمالبيتووكيل،الدينجلالالقاضيبنالدينبدرالبلدوخطيب

شيخبنالدينقطبالجيشوناظر،أيضاالخزانةناظروهو،القلانسيبنالدينعزالبلدومحتسب،أيضا

شمسالأشرافونقيب،مراجلبنالدينتقيالجامعوناظر،الحرانيالدينشمسالأوقافوناظر،السلامية

الأوقافومشد،المروانيبنالدينعلاءالبرووالي،برقبنالدينشهابالبلدووالي،الحسينيعدنانالدين

.(أرغونالدينسيفالدواوينومشدالخطيربنمحمودالدينشرف

.الحرامالمسجدفي

سيأتي.كما.هـ()754سنةتوفي

تحريف.وهو.تحصيلهفيوسعوا:طفي

.بفيليست

.بمنزيادة
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الأمراء،ملكديوان)2(الدواويننظرلمباشرةسنيةخلعةالقلانسي()1بنالدينعلاءلبسالأولربيعثانيوفي

الكبير.الديوانحجابةإلىالعسالابنورجع،)3(العسالبنالدينأمينعنعوضا،المارستاننظروديوان

ابنعنعوضاالأموينظرخلعةالشيرازيبنالدينعمادلبسالأولربيعثانيالخميس!)4(يوموفي

.الشيرازيابنعنبدلاالأسرىنظرالفويرة)5(بنالدينجمالوباشر،عنهبدلإلىلاعنهعزلمراجل

ابنحسنالدينشرفبناللهعبد)6(الدينشرفالقاضيلبسالأولربيعآخرالخميسيوموفي

بنالدينعزعنعوضاالحنابلةقضاءخلعةالمقدسيالغنيعبدالحافظابناللهعبدموسىأبيالحافظ

بحضرةالنسرتحمساتقليدهفقرئ،الجامعإلىالسعادةدارمنوركب،اللهرحمهتوفي،سليمانالتقي

واستناب،الخلعةلابسوهوالصالحيةإلىثم،بهافحكمالجوزيةإلىذهبثم،والأعيانالقضاة

.أحمد)7(الدينشهاببناللهعبدأخيهابنيومئذ

نائباحلببلادإلىذاهبوهوبدمشقألطنبغا)8(الدينعلاءالأميراجتازالآخرربيعسلخوفي

والجيش.النائبتلقاهوقد،اللهرحمةإلىتوفيأرغونعنعوضا،عليها

مكةبإمرةتقليدهفقرئ،مكةإلىنميأبيبنرميثةالشريفالأميرحضرالأولىجمادىمستهلوفي

داخلوالشاممصرمنالمجردونالأمراءوبايعه،عليهوخلع،التجريدةصحبة،السلطانجهةمن

خيرلهموحصل،المعلئببابفأقاموا،الأولربيعسابعفيمكةإلىالتجاريدوصولكانوقد،الكعبة

معهم.رخيصةالأسعاروكانت،والطوافالصلاة!نكثير

بوكالةجماعةبنالدينبدربنالدينعزالقاضيعلىخلعالاخر)9(ربيعسابعالسبتيوموفي

،الوهابعبدإسحاق)01(التاجعنعوضاالناسوهنأه،الناصريةونظرطولونابنجامعونظرالسلطان

بالقرافة.ودفنتوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.طفيليست

.بفيليست

تحريف.وهو.العادلابن:طفيوالذي.طفيليست

.طفيليست

.(661)صوالذيل.القويره:طفي

الله.عبدبنالدينشرف:طفي

.(204/)الدارس

سيأتي.كماهـ()742سنةمات.الناصريالحاجب،الصالحيألطنبغا

.الاخرةجمادى:بفي

الكريم.عبدبنالوهاببعبدوتسمىإسحاقاسمهقبطياكانلأنهوأسقطناها.أبي:بوأوفي.ابن:طفي

.(928)9/الزاهرةالنجوم0(432)2/و357(/1)الكامنةالدرر
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وفاةبعدصغيروهوالصارميةتدريسالأخنائيالقضاةقاضيابنالدينعمادتولىالشهرهذاوفي

.)1(لأبيهخدمةالناسعندهوحضررجبفيوحضرها،الشافعيالبعلبكياللهعبدبنهاشمالنجم

بغا،ألجيالدينسيفالأميرصحبةالحجازمنالتجريدةرجعتالآخرةجمادىعشريحاديوفي

رعمثمنهمللعربوحصل،واحداويوماواحداشهرابمكةوأقامواوأياماأشهرخمسةغيبتهموكانت

منومنهم،واعتمرواوطافواوصلوارميثةأخاهوولوا،عطيفةمكةعنوعزلوا،أكيدوخودث،شديد

ليحج.هناكأقام

توفي.الصاينابنعنعوضاالمالبيتديوانبنظرالطيبأبيابنعلىخلعرجبثانيوفي

بعضوألقى،والأغصانالأشجارمنكثيراكسرمزعجشديدهوالمح!بدمشقحصلشعبانأوائلوفي

،الحمامبيضمقداركباربردسقطتاسعهيومكانفلما،اللهبإذنساعةبعدوسكن،والجدرانالحيطان

.)2(الحمامجاماتبعضوكسر

الدينسيفالأميرأنشأها،النيلشاطئعلىالمعزيةبالمدرسةخطبهذاشعبانشهروفي

.)4(الحنفيالفراتبنالرحيمعبدالدينعزالخطيبوكان،الناصريمجلسأمير،3(طقزدمز

،)5(المالكيالفاكهانيابناللخميسالمبنعليبنعمرالدينتاجالشيخقدمرمضاننصفوفي

وزار،الشاميينمععامئذالحجإلىوخرج،مصنفاتهمنشيئاعليهوسمع،الشافعيالقاضيعندنزل

دمشق.إلىوصولهقبلالقدس

فينفسأربعمئةمننحوفيهوعمل،كثيرةحصباتفيهوركبتالخيلسوقوطئالشهرهذاوفي

.وملقات)6(،كثيرةمياهفيهيكونذلكقبلكانوقد،وأصلحوهساووهحتىأيامأربعة

.السقوفعليهوسقفالثابتيةإلىالجابيةبابظاهر)7(الدقيقسوقأصلحوفيه

شهابوقاضيه،علمأمير،أيبكالدينعزوأميرهشوالثامنالإثنينيومالشاميالركبوخرج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(1/823)رسالدا

.القبابفيالحمامتنيرالتيالزجاجيةالفتحات

.366(/1)الشافيالدليل.هـ()747سنةمات.طغزدمر:طفي

الدرر.هـ()741سنةمات.الفراتبنمحمدبنالعزيزعبدبنمحمدبنحسنبنعليبنالرحيمعبد:هو

.326()9/الزاهرةالنجوم358()2/الكامنة

.22(1)2/الوعاةوبغيةبفيماوأثبتنا.البلخي:أوفي،تصحيفوهو.الملخي:طفي

.الملساءالصخرةوهيملقةج:"الملقات"

داخل.:طفي
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والفخر،جملةوابن،اليسروأبو،جهبلبنالدينشهاب:فيهحجوممن،)1(الظاهريالدين

الدينوجلال،المشهدإمامابنوالبهاء،الحنفيالكفريالدينوشرف،المالكيوالصدر،المصري

المجد،أبيبنالدينومجد،البعلبكيالدينوفخر،الكرديالدينوشمس،الأيتامناظرالأعيالي

العجلوني،قاسمالدينوشرف،يبرود)2(خطيبابنالدينوشمس،الجوزيةقيمابنالدينوشمس

سائرمنواخرون،كثيربنإسماعيلوكاتبه،)3(السلاميعمروالشيخ،الفاكهانيابنالدينوتاج

،وخانقاهمدارسوأربعفقيهأربعمئةهذاركبنافياجتمع:يقولالدينبدرالشيخكانحتى،المذاهب

نفسا.عشرثلاثةالمفتينمنمعناكانوقد،حديثودار

الدينوفخر،الأخنائيالدينتقيالمالكيةقاضيمنهمالفقهاءمنجماعةالمصريينمنوكان

محمدالشيخالشيوخوشيخ،الأقصرائيالدينومجد،الحارثيبنالدينوشمس،الئويري

.المرشدي

المشاهير.منوكانالمراوحي)4(أحمدالشيخالعراقركبوفي

الذيالجماليمغلطايالمصريينوأمير،المرجانيابنصحبةالواسطيعليالشيخالشاميينوفي

منوصينت،السنةهذهفيأصلحتوقدتبوكبعينومررنا،مريضاذاكإذوكان،وقتفيوزيراكان

ومطرناالجمعةوقفةوكانت،والطيبوالصفاءالحسنغايةفيماؤهاوصار،والجمالينالجمالفىوس

آمنة.مرخصةسنةوكانت،بالطواف

وأظهر،الشاميالجيشأكثرخدمتهفيوكان،جعبرقلعةناحيةمنتنكزرجعالحجةذينصفوفي

النواحي.تلكفيعظيمةأبهه

أخيهجهاتبجميعالقلانسيابنالدينعلاءالقاضيتوقيعوصلالحجةذي)5(عشريسادسوفي

الرؤساءمنلغيرهيجتمعمالمالكبارالمناصبمنلهفاجتمع،جهاتهإلىمضافاوفاتهبحكمالدينجمال

ملكووكالة،الدستوكتابة،العسكروقضاء،المالبيتوكالة:ذلكفمن،الأعصارهذهفي

والظاهريةالأمينيةوتدريس،السعيدديوانونظر،الحرمينونظر،البيمارستانونظر،الأمراء

انتهى.ذلكوغيروالعصرونية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

مراراالشاميالركبقضاءولي،الظاهريالغراءفارسبنالدينشهاباللهعبدبنالرحمنعبدبنأحمد:هو

.(1/671)الكامنةالدرر.هـ()755سنةومات

.بيره:طفي

.السلاوي:طفي

السروجى.أحمد:طفي

عشر.:طفي
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:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الدينتقيالقضاةقاضيابنمحمد)1(اللهعبدأبوالدينعز:المقدسيالدينعزالقضاةقاضي

وستينخمسسنةولد،الحنبليالمقدسيعمرأبيالشيخبنعمربنأحمدبنحمزةبنسليمان

يحضربيتهلزممسلمابنوليفلما،ولايتهأيامفيواستنابهوالدهعلىواشتغلالحديثوسمع،وستمئة

الحنابلةقضاءوليمسلمابنتوفيفلما،بيتهإلىويأويبالجبلالأشرفيةالحديثودارالجوزيةدرس

.الناسلحوائجوقضاءوتوددتواضعفيهوكان،سنينأربعمننحوابعده

ودفن،جنازتهالناسشهدهذاومع،مطيرأيوماوكان،صفرتاسعالأربعاءيوموفاتهوكانت

الثمانين.قاربوقد،)3(الحافظابنالدينشرفنائبهبعدوولي،اللهرحمهمبتربتهم
)2(

الحجارعلىسمعكانوقدالنممة)5(،سيف.قجليس)4(الدينسيفالأمير:توفيصفرنصفوفي

الشريف.بالقدسووزيرة

نيابة()8(علىأعملوقد،الناصريالدويداراللهعبدبن:)7(أرغونالدينسيفالكبيرالأمير)6(

سابعفيبهاتوفيثممدةبهافمكث،حلبنيابةإلىفأرسلهالسلطانعليهغضبثم،طويلةمدةمصر

وقد،للشريعةواتباعديانةوفيه،وفقهفهمعندهكانوقد،بحلباشتراهابتربةودفن،الأولربيععشر

إلىيميلوكانأ،الإفتاءفيالعلماءبعضلهوأذن،بخطهجميعهوكتبهبالحجاز"البخاري"سمع

رحمهاللهويكرهوكانأ،سنةالخمسينيكملولمتوفي،()9(بمصروهوتيميةبنالدينتقيالشيخ

تكبيرفيمشاةكذلكالأمراءمعهوخرج،ومسكنؤذذفيخرجالساجورنهريلتقيخرجولما.الله

.،)9(اللهرحمهذلكفيواللعبواللهوالمغانيومنع،وتحميدوتهليل

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

286()9/الزاهرةوالنجوم(448)3/الكامنةوالدرر(154)2/الحنابلةطبقاتوذيل(166)صالذيلفيترجمته

.(69)6/الشذرات93(2/)والدارس

عمر.أبيجدهتربة

.هـ()732سنةوفياتفيوسيأتيحسينالدينشرفبناللهعبد:هو

اللهعبدبنقجليس:وفيه(2535/)الشافيوالدليل287()9/الزاهرةوالنجوم(432)3/الكامنةالدررفيترجمته

.سلاحأمير

جاءكما.يرومهفيماالسلطانعليهويعتمد،بهايقذفالعظيمةللأمورمعدأكانلأنه،كذلكوليسالنعمة:طفي

.الدررفي

.بشيءوليست.توفيصفرمنتصفوفي:طفي

النبلاءإعلام59()6/والشذرات288()9/الزاهرةوالنجوم35(1/1)الكامنةوالدرر(167)صالذيلفيترجمته

/2()383.

.ب،أفيليست

.بفيليست
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تنقل،الشافعيالأذرعيسليمانبن)3(ربيعةبنسليمبن"علي)1الحسنأبو:الديرضياءالثظضي

وغيرها،زرعو)3(وحمصوعجلونبطرابلسوحكم،سنةستينمدة،كثيرةبمدارسالأقضيةولايةفي

نحوفي"التنبيه"نظم،كثيرنظمولهفضيلةعندهوكان،شهرمننحوأالقونويعننيابةبدمشقوحكم

ذلك.وغيروأزجالومواليامدائحوله،بيتوثلثمئةألففيوتصحيحها،بيتألفعشرستة

وله،اللهرحمهسنةوثمانينخمسعنالأولربيععشريثالثالجمعةيومبالرملةوفاتهكانتثم

والطبيعة.الشريعةعلميبينجمعممنوهو،الفضلاءأحدالرزاقعبدمنهمأولادعدة

جماعةعليهتغلبثم،قابسبلادوقتفيتملك:)4(المغربيمعيدبنعثمانرويسأبو

سيفأ،متقلدأالمغاربةزيفيالجندمعيركبوكان،إقطاعأوأقطعبهافأقاممصرفقصدمنهفانتزعوها

الأولئ.جمادىفيتوفيأنإلىالخدمةعلىيواظب،الهيئةحسنوكان

القادرعبدبنالصمدعبدبنمحمدالدينقطببنأحمد)5(:العباسأكزالدينضياءالعلامةالإمام

.والدهعلىوتفقه،كثيرةأماكنفيوأعاد،بمصرالحكمونائبالحساميةمدرس،الشافعيالسنباطي

.()آالبريديالدينناصربعدهالحساميةوتولى،الاخرةجمادىفيتوفي

دمشقتجارأكبركان،الدماميني)9(بابنالمعروف:الكارمي)8(الدينتاج()7(الكبيرالصدرأ

والأثاثالبضائعأغيردينارألفمئةخلفإنه:يقال،الاخرةجمادىفيتوفي.وبمصرالكارمئة)01(

.(1!أوالأملاك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(4192/)والأعلام(69)6/والشذرات(53)3/الكامنةالدررفيترجمته

ربيع.:طفي

.طفيليست

علىأقعولم.بفيذكرقبلهالذيالدينضياءمعلهيردولم.تحريفوهو.سعيدبنعثماندبوس:طفي

له.ترجمة

له.ترجمةعلىأقعلم

.التبريزي:طفي

.طوبمنزيادة

.928()9/الزاهرةالنجومفيترجمته

.والنجومبمافيوأثبتنا.الرهايلي:طفي

بأنواعها.البهاراتفىيتجرونبمصرمقيمينكانواال!ودانمنفرقةهم

.بفيليست



هـ731سنةوفيات
241

التركمانيالماردينيبنسليمانبنمصطفىبنإبراهيمبن)1(عثمان:الدينفخرالعلامةالإمام

ولهرجبفيتوفي،كراسمئةفيدروساوألقاه")2(الكبيرالجامع"هذاالدينفخرشرح،الحنفي

وولي.حسننظموله،المفاكهةحسنفصيحاوقورا،فاضلاعالماشجاعاكان،سنةوسبعونإحدى

.)3(الدينتاجولدهالمنصوريةبعده

لما(صغيراأكان،السلعوسبنعثمانبنمحمد:الدينشمسالوزيرابنعمر)4(الدينتقي

الدواويننظرفولاهوقتاخرفيالسلطانطلبهثم،الخدمفينشأثم،العقوبةتحت)5(أبوهمات

حالهاضطربوقدعندهمنخرجثم،الخميسيومالسلطانيديبينوحضر.واحدايومافباشر،بمصر

بجامععليهوصلي،القعدةذيعشريسادسالسبتيومبكرةومات،محفةفيإلامنزلهإلىوصلفما

حافلة.جنازتهوكانت.بالقرافةوالدهعندودفن،العاصبنعمرو

ابناللهنصرالفتحأبيبنمحمدالدينجمالبنالدينشرفبنأحمد)6(:العباسأبوالدينجمال

بيتووكيلالعساكرقاضي،القلانسيابنالدمشقيالتميميمحمدبنعليبنأسدبنحمزةبنأسد

واشتغل،يستحضرهوكان،للرافعي"المحرر"ثم"التنبيه"حفظوغيرها)7(الأمينيةومدرسالمال

وتفردبأماكنودرس،كباراجهاتوباشر،والرئاسةالعلملطلبوتقدم،الفزاريالدينتاجالشيخعلى

وبروإحسانوتوددسمتوحسنتواضعفيهوكان،والدنيويةالدينيةوالمناصبوالبيتبالرياسةوقتهفي

البديهة،علىحاضروأناذلكإنشاءوكتبالإفتاءفيلهأذنممنوهو،والصالحينوالفقراءالعلمبأهل

عيني.فيوعظمالتعبيروأحسن،وأجادفأفاد

منجماعةعلىالحديثسمعوقد،بالسفحبتربتهمودفن،القعدةذيعشريثامنالإثنينيومتوفي

الله.رحمهعليهسمعناهامشيخةالبعلبكيالدينفخرلهوخزجالمشايخ

.(4/202)والأعلام(092)9/الزاهرةوالنجوم(435)2/الكامنةالدررفيترجمته(1)

حنيفة.أبيصاحبالشيبانيالحسنبنمحمدللإمامالحنفيالفقهفيكتاب)2(

.(1/891)الدررهـ(74)4سنةمات.عثمانبنأحمدالدينتاج)3(

.(188)3/الكامنةالدررفيترجمته)4(

.(45)8/النجومهـ()396سنةالعقوبةتحتقتل.التاجرالصاحبالوزير،عثمانبنمحمدهو()5

.(59)6/والشذرات(1/791)والدارس3(1/00)الكامنةوالدرر(961-681)صالذيلفيترجمته()6

.34(1/0)و(1/177)الدارس.والعصرونيةالظاهرية)7(
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وسبممئةوث!اثيواثنتيرسنةخلت5ث!

جوابابالفولاذمسبككانتالتيالقيساريةفتحتأولهاوفي()1(همهمالبلادوحكامأاستهلت

ببركة.)2(قيساريةتنكزحولهاالصغير

جمالأخيهعنعوضاالقلانسيبنالدينعلاءوالظاهريةبالأمينيةالدرسذكرالأربعاء)3(يوموفي

وحضر،عمهلهتركها،العصرونيةفيالدرسالدينجمالبنمحمدالدينأمينأخيهابنوذكر،الدين

.)4(الأعيانمنجماعةعندهما

.كثيرةأشياءللناسوهلك،غفيروجمكثيرخلقبسببهغرقعظيمسيلحمصإلىجاءالمحرمتاسعوفي

.جميعأ)6(فهلكنعروسينأوعروسعلىمجتمعاتكن)5(،النائببحمامامرأةمئتينحوفيهماتوممن

خانبتجديدوأمر،الفراديسبابإلىالخيللسوقالمقابلةالجدرانببياضتنكزأمرصفروفي

ألفا.سبعينمننحوأعليهفغرم،الظاهر

تاسعوفي.)7(شرقيبابخارجبتربتهفدفنالبيرةمنالصغيرلاجينتابوتوصلالشهرهذاوفي

الدينرضيالشيخعنعوضأالحنفي)9(الطرسوسيالدينعمادبالقيمازية)8(الدرسحضرالاخرربيع

.والأعيانالقضاةعندهوحضر،توفي،المنطيقي

السلطانوولاهحماةصاحبالمؤيدالملكبنعليالأفضلالملكعلىخلعالآخرربيعأولوفي

.(1)0أمامهوالغاشيةوالنشابةبالعصائببمصروركب،وفاتهبحكمأبيهمكانالناصرالملك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

بهافنائبهالشامفيوأما.مصربديارلهنائبولاالناصرالملكوالسلطانالمستكفيوالخليفة:وفيه.بفيليست

فإنه،الحنبليسوىقبلهاالتيفيالمذكورونهموالمباشرون.الشاموقضاة.الناصريتنكزالدينسيفالأمير

وناظرالقلانسيبنالدينجمالأخوالدينعلاءالعسكروقاضي،المالبيتوكيلوسوى،الحافظبنالدينشرف

.الشيرازيبنالدينعمادالجامع

.والصوفللعبي:بفي

.المحرمسادس

.(1/891)لدارسا

.(1/257)الفوات.بحمصالذيتنكزالدينسيفالنائبحمام

.(6/79)الشذرات

.(027)3/الكامنةلدررا

.(1/572)الدارس.والفرجالنصربابداخل

.(18)3/الكامنةالدرر.هـ()748سنةمات.المنعمعبدبنالواحدعبدبنأحمدبنعلي

.(001)9/الزاهرةالنجوم
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إلىالرواحيةومدرس"المختصر"شارحالأصفهانيالدينشمسالشيخسافرالشهرهذانصفوفي

.القاهرةواستوطنوأهلهادمشقوفارق،البريدخيلعلىالمصريةالديار

ملك)2(الالدينسيفالأميرأنشأهالذيبالجامعخطب)1(الأولىجمادىتاسعالجمعةيوموفي

.)3(الحنبليشبيببنعليالديننورخطيبافيهواستقر

كانممنرجل)4(خمسمئةمننحوعلىفأحاطواالصعيدإلىالأمراءمنجماعةالسلطانأرسلوفيه

بعضهم.فأتلفالطريقيقطع

الطرقشي.عنعوضاالخشاببنالديننوربدمشقالدواوينشدتولىالآخرةجمادىوفي

المنجابنالدينزينالشيخبنالدينعلاءالقضاةقاضيعلىخلعرجبعشرحاديالأربعاءيوموفي

وفيوالأعيانالقضاةوحضر،بالجامعتقليدهوقرئ،الحافظبنالدينشرفعنعوضاالحنابلةبقضاء

.)5(الزرعيالدينبرهاناستنابالثانياليوم

الدينفخرعنعوضابمصرالجيولشنظر)6(إسحاقالتاجبنموسىالدينشمسباشررجبوفي

شعبانفيكانفلما،بطرحةعليهوخلع،الخاصنظرفيمكانه7(النشووباشر،توفيالمماليككاتب

بنالمكينالجيشنظروتولى،عظيماضرباوضرباوصودرا،الدواوينناظرالعلموأخوههوعزل

قروينة.بنالدينشمسأخوهالدواوينونظر،قروينة

الأميربنتعلى،الناصرالملكالسلطانابنمحمداسمهكان:ويقال،أنوكعرسكانشعبانوفي

والدجاجالأغناممنالعرسهذافيوذبح،دينارألفبألفجهازهاوكان،الساقيبكتمرالدينسيف

منلهوحمل،قنطارألفعشرثمانيةبنحوحلوى)8(وعملت،ألفاعشرينمننحووالبقروالخيلوالإوز

عشرحاديالجمعةليلةالعرسهذاوكان،)9(الرحبيبكرأبوالشيخقاله،قنطارالافثلاثةالشمع

.شعبان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.الاخرة:طفي

النجوم41(1)1/الدرر.ميتاالقاهرةإلىونقلشعبانالكاملالملكأيامهـ()747سنةبالإسكندريةمقتولامات

(5/1175).

.(95)3/الدرر.هـ()747سنةمات

ستمئة.:طفي

.(14)2/الدارس

.هـ(771)سنةمات.الوهابعبدويدعىإسحاقبنموسى

بالنشو.المعروفاللهفضلالتاجبنالوهابعبدالدينشرف:هو

حملت.:طفي

.طفيليست
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،بالشامالسزكتابةإلىبمصرالسركتابةمناللهفضلبنالدينمحييالقاضيحولهذاشعبانوفي

بمصر.السركتابةإلىمحمودالشهاببنالدينشمسبنشرفونقل

وخطب،والأمراءالقضاةوحضرها،شعبان)1(عشرينخامسفيالبرانيةبالشاميةالجمعةوأقيمت

ثئم،بالشامالحاجباليشمقدارالدينحسامالأميربإشارةوذلك)2(المغربيالنورعبدالدينزينالشيخبها

.)3(الزكيبنالدينكمالعنهخطب

.()4(ذلكففعل،الحصاميدانإلىالخيلسوقمنالبيوتبتبييضالسلطنةنائبأمروفيهأ

بالرحبةفأتلفتيوماعشراثنيمننحواواستمرت،بمثلهايسمعلمعظيمةزيادةالفراتزادتوفيه

ثم،الجسرإصلاحفيفشرعواهناكالأسعاروغلت،بسرفىيرعندالذيالجسروكسرت،كثيرةأموالا

ثانية.مرةانكسر

جمالوقاضيه،)5(أورانالدينسيفوأميرهالشاميالركبخرجشوالتاسعالسبتيوموفي

.الآنحمصقاضيوهو،()آالشريشيبنالدين

وموفق،جماعةبنالدينوعز،القزوينيالقضاةقاضيصحبتهوفيالسنةهذهفيالسلطانوحج

.أميراوسبعون،الحنبليالدين

النجيبيةبالمدرسةغبريالالدينعزالصاحبعلىرسمشوالعشريحاديالخميسليلةوفي

الآتية.السنةمنالمحرمفيعنهوأفرج،كثيرةأموالمنهوأخذتوصودر،الجوانية

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

بالعبادةالمشاهيرأحد،القرامزي)8(سلطانابن:محمدبنمحمدأبيبن)7(الرحمنعبدالشيخ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

ط:عشر.في

.892(/1)الدارس.هـ()763سنةمات.الدينوقطبالدينزين،المكناسيالمغربيعليبنالنورعبد

.892(1/)والدارس028()4/الدررهـ()744سنةمات.القرشيمحمدبنيحيىبنمحمد:هو

.بفيليست

(941)1/الكامنةالدررهـ()733سنةمات.بدمشقالحاجباللهعبدبنأورانوهو.تطبيعوهوأوزان:طفي

.(1/571)الشافيوالدليل

ماتدمشقنزيلالأصلالشريشيبنبكرأبوسحمانبناللهعبدبنأحمدبنمحمدبنأحمدبنمحمدالدينجمال

.35(1)3/الكامنةالدرر.هـ()976سنة

.(001)6/والشذرات346(2/)الكامنةوالدرر(614)2/الحنابلةطبقاتوذيل(17.)صالذيلفيترجمته

.القرامذي:طفي
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ثروةهذامعوله،إليهيجلسونأصحابوله،والذكرالتلاوةوكثرة،الأمويالجامعوملازمةوالزهادة

.وأملاك

سمعقدوكان،الصغيرببابودفن،سنة)1(وثمانينستأوخمسعنالمحرممستهلفيتوفي

.ماتأنإلىبالعبادةواشتغلذلكتركثمبالعلمواشتغلالحديث

الملكبنعليالديننورالأفضلالملكبن)2(إسماعيلالدينعماد:حماةصاحبالمؤيدالملك

بنعمرالدينتقيالمظفرالملكبنمحمدالدينناصرالمنصورالملكابنمحمودالدينتقيالمظفر

وله،ذلكوغيروالطبوالهيئةالفقهفيمتعددةعلومفيكثيرةفضائللهكانت،أثوببنشاهنشاه

والأطوالالعروضوله"كبيرينمجلدينفي3(مختصزحسنحافل"تاريخ"منها،عديدةمصنفات

،العلماءيحبوكان،ذلكوغير"الحاوينظم"وله،كبير)4(مجلدفي"البلدانعلىوالكلام

هذاإلىوعشرينإحدىسنةمنحماةملكولي،أيوببنيفضلاءمنوكان،كثيرةفنونفيويشاركهم

.علي)5(الأفضلولدهبعدهوولي،ويعظمهيكرمهالناصرالملكوكان،الحين

.حماةبظاهروالديهعندضحوةودفن،المحرمعشرينثامنالخميسيومسحرفيتوفي

بنالغفار)7(عبدالقاسمأبوالدينتاج:السعديالدينتاج)6(المحدثالعالمالإمامالقاضي

لنفسهوخرجالكثيرسمع،الشافعيالفقيهالسعدياللهعبدبنسنانبنعوضبنالكافيعبدبنمحمد

:يقال،الفنبهذاعارفامتقناوكان،الجيدالخطوكتب،الكثيربنفسهوقرأ،مجلداتثلاثةفيمعجمأ

القاضيعنوقتفينابهذاومع،مفتياشافعياكانوقد،مجلدخمسمئةمننحوأبخطهكتبإنه

ثنتينعنالأولربيعمستهلفيبمصروتوفي،الصاحبيةبالمدرسةالحديثمشيخةوولي،الحنبلي

الله.رحمه،سنةوثمانين

بلادمن،كرمأبمنأصله،الحنفيالمنطيقي:سليمانبن)8(إبراهيمالدينرضيالشيخ

.)بجوبر(الذيلفي(1)

371()1/الكامنةوالدرر)1/183(الوفياتوفوات84()6/الشافعيةوطبقات.17()صالذيلفيترجمته)2(

.هـ()733سنةوفاتهوفيه(1/664)والبدائع(292)9/الزاهرةوالنجوم

.مشهورمطبوعوهو،طفيليست)3(

.ام084عامباريسفيمطبوع.البلدانتقويماسمتحتالمطبوعوهو.طفيليست()4

.المعروفالشاعرنباتةابنممدوحووهم)5(

.طفيليست)6(

.85()2/والدارس(251)6/والشذرات386()2/الكامنةوالدرر(125)6/الشافعيةوطبقات(17عأ)الذيلفيترجمته)7(

وفيه:)1/27(الكامنةوالدرر)1/913(المضيةوالجواهر172()صالذيلفيوترجمته.طفيليست)8(

.(1/575)والدارس(79)6/والشذرات،الأبكرمي
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عليهواشتغل،والجدلالمنطقفيفاضلاوكان،بالقيمازية)1(ودرس.بدمشقثمبحماةوأقام،قوبية

.مراتسبعوحج،سنةوثمانينستاالعمرمنوبلغ،ذلكفيجماعة

بالصوفية.ودفنالصلاةبعدعليهوصلي،الأولربيععشريسادسالجمعةليلةتوفي

بالصالحية.بتربتهودفن:طيبغا)2(الدينعلاءالأمير:توفيالأولربيعوفي

أيضا.بتربتهودفن:)3(زولاقالدينسيفالأميروكذلك

الغنيعبدالحافظبناللهعبدبنالحسنبن)4(اللهعبد:محمدأبوالدينشرفالقضاةقاضي

السنةفيالقضاءوليثم،مدةمسلمابننيابةوباشر،وستمئةوأربعينستسنةولد،الحنبليالمقدسي

عمر.أبيالشيخبتربةالغدمنودفن،الخميسليلةالأولئجمادىمستهلفي)د(فجأةوفاتهكانتثم،الماضية

منهموأصحاب،أتباعلهوكان،الثمانينبلغالإسكندرانيالشاذلي:الحبشي)6(ياقوتالشيخ

()7(.وكذبهابصحتهاأعلماللهأمبالغاتإليهوينسبويطريهيعظمهوكان،الشافعيالفقيهاللبانبنالدينشمس

.جداحافلةجنازتهوكانتجمادىفيتوفي

المتعممين،نقيب،الدمشقيإسماعيلبنقاسمبنالرحيمعبدبنمحمد)8(:الدينناصحالنقيب

وكان،جيداالفنهذايعرفوكان،والهناءللعزاءالمحافلمنبعدهكانثم،المقرممئىللشهابأولاتتلمذ

رجب.أواخرفيتوفي،كثيرةديونوعليهماتهذاومع،لذلكالناسويطلبه،الناسمنالطلبكثير

أصله،بمصرالجيولشناظراللهفضلبنمحمد)9(وهو:المماليككاتبالدينفخرالقاضي

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(1/575)الدارس.بدمشقالحنفيةمدارسمن

.(2123/)الكامنةالدرر

له.ترجمةعلىأقعلم

.(001)6/والشذرات(204/)والدارس.الحسين:وفيه(2552/)الكامنةوالدرر(172)صالذيلفيترجمته

.المغربلصلاةيتوضأوهو

592()9/والنجوم،الحبشياللهعبدبنياقوت:وفيه)4/804(الكامنةوالدرر172()صالذيلفيترجمته

.(301)6/والشذراتالملثمياقوت:وفيه32(1/5)والدارس

.بفيليست

له.ترجمةعلىأقعلم

.(1/431)والدارس(592)9/الزاهرةوالنجوم(4/138)الكامنةوالدرر(173)صالذيلفيترجمته
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صدراوكان،العلمأهلإلىوإحسانوبر،)1(كثيرةأوقافلهوكانت،إسلامهوحسنفأسلم،قبطي

الشريف.بالقدسالفخريةتنسبوإليهالسبعينجاوزوقد،وافرحظالسلطانمنلهحصل،معظما

الله.رحمهوفاتهبعدوأملاكهأموالهعلىواحتيطرجبنصففيتوفي

بخطهكتب،فاضلاحنفيأفقيهاكان:الناصريالملكيالدويدارألجاي)2(الدينسيفالأمير

الله.رحمهرجبسلخفيتوفي،العلمأهلإلىالإحسانكثيروكان،معتبرةكثيرةكتباوحصل،ربعة

الأطباءرئيسكان،سليمانبنداودبن)3(سليمانالدينأمين:الفاضلالحاذقالماهرالطبيب

فيهعليهتعصبلأمرموتهقبلمدة)5(الكحالالشهاببنالدينبجمالعزلثم،مدة)4(ومدرسهمبدمشق

السلطنة.نائب

.بالقبيباتودفنشوالعشرينسادسالسبتيومتوفي

بنإبراهيمبنعمربن)6(إبراهيمإسحاقأبوالدينبرهان:القراءشيخالمقرئالعالمالإمامالشيخ

سنةولد،وغيرها)7(القراءاتفيالكثيرةالمصنفاتصاحب،الشافعيالخليليثم،الجعبريخليل

يقرىسنةأربعيننحوالخليلببلدوأقام،دمشققدمثم،ببغدادواشتغل،جعبربقلعةوستمئةأربعين

فيوصنف،الحافظخليلبنيوسفمنإجازةلهوكانت،الحديثوسمعالشاطبيةوشرح،الناس

والخيروالرياسةبالفضائلالمشهورينالمشايخمنوكان،ونثرانظمأوالقراءاتوالعروضالعربية

والصيانة.والعفةوالديانة

سنةوتسعونثنتانوله،الزيتونةتحتالخليلببلدودفن،رمضانشهرخامسالأحديومتوفي

الله.رحمه

بنعيسىبنبكرأبيالدينشمسالقاضيبنمحمد)8(بناللهعبدأبو:الدينعلمالقضاةقاضي

النجوم.بيمارستاناوبالرملةمدرسةبنابلسوبنى،الطرقاتفيكثيرةأحواضاوعمر،القاهرةفيكثيرةمساجدبنى(1)

.(692/)9لزاهرةا

.(792)9/الزاهرةوالنجوم(1/504)الكامنةوالدرر.ألجيه:وفيه(174)صالذيلفيترجمته(2)

.(001)6/والشذرات(2132/)والدارس(2151/)الكامنةوالدرر.(174)صالذيلفيترجمته)3(

.(127)2/الدارس.الجامعقبليالعتيقةبالصاغةطبيةمدرسةوهي.بالذخواريةدرس(4)

الدين.أمينعنعوضاهـ()717سنةالدخواريةالمدرسةرأسالكحالأحمدبنمحمد:هو()5

والنجوم)1/38(والفوات5(5)1/الكامنةوالدرر21()1/النهايةوغاية(175-174)صالذيلفيترجمته)6(

.(79)6/والشذرات(692)9/الزاهرة

الحاجبابنمختصرواختصر.الطرائفروضةالرسمفيونظم،للرائيةوشرحأ،كبيرأللشاطبيةشرحأألف)7(

التعجيز.شرحوكمل،النحوفيالحاجبابنومقدمة

.(351)6/والشذراث2(96)2/والدارس(704)3/الكامنةوالدرر(54)6/الشافعيةوطبقات(17ه)صالذيلفيترجمته)8(
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سادذكيانزهاعفيفاكان،وأعمالهابدمشقالحاكمالشافعيالمصريالسعديالإخنائيرحمةبنبدران

الجمعةيومتوفي،الكبيرةالعادليةفيالحديثلإسماعكثيرا،لأهلهامعظمأ،للفضائلمحباالعبارة

الجبل.ناحيةمن(كتبغا)1العادلتربةتجاهزوجتهعندقاسيونبسفحودفنالقعدةذيعشرثالث

لهكانت،الشاميةالجيوشناظرالسلاميةشيخابنالحسينبنأحمدابن:)2(موسىالدينقطب

.المهماتفيمقصداوكان،الخيرأهلإلىوإحسانوكرموإفضالفضائلوله،كثيرةوأموالثروة

والدوهو،بقاسيونالناصريةتجاه)3(بتربتهودفن،السبعينجاوزوقدالحجةثانيالثلاثاءيومتوفي

.)5(الحنبليةمدرس)4(حمزةالدينعزالعلامةالإمامالشيخ

وسبممئةوث!اثيوث!اثصسنةكين5ث!

وقاضي،قاضللشافعيةوليس()6(قبلهاالتيفيالمذكورونهموالحكامأالأربعاءيوماستهلت

بنالدينعلاءالحنابلةوقاضي،الهمدانيالدينشرفالمالكيةوقاضي،الطرسوسيالدينعمادالحنفية

.)9(الشيرازيبنالدينعمادالجامعوناظر،)8(اللهفضلبنالدينمحيالسروكاتب،المنجا)7(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.26(0)2/الدارس.قاسيونبسفحالبرانيةالناصريةالحديثدارغربي

هـ()733سنةوفياتفيوذكره892()9/الزاهرةوالنجوم372()4/الكامنةوالدرر(176)صالذيلفيترجمته

.(301)6/والسذرات

.25(0)2/الدارس.السلاميةالتربة

.338()2/رافعلابنالوفياتفيترجمتههـ()976سنةماتموسىبنحمزة

ذكرها.مر.القباقبيةعندالسريفةالحنبليةالمدرسة

فيه:والذي،بفيليست

.قلاوونبنالناصرالملكوالسلطانباللهالمستكفيوالخليفة

:بمنزيادة

بنالدينقطبالجيشناظرتوفيوقد،الحوطةتحتغبريالالدينسمسوالصاحب،السلطانيللديوانناظرولا

الخزانة.ناظروهو،القلانسىبنالدينعزوالمحتسب،الدينجلالبنالدينبدروالخطيب،السلاميةسيخ

:بمنزيادة

ومتولي،العساكرقاضيوهو،القلانسيبنالدينعلاءالمالبيتووكيل،الخشاببنالدينبدرالدواوينوساد

مضت.التيفيالمذكورانهماوالبلدالبر

:بمنزيادة

الحسيني.عدنانالأشرافونقيب،الحريريبنالدينسمسالأوقافوناظر
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فدقت،البلادإلىوصولهوباقترابالحجازمنالسلطانبسلامةالبشيرقدمالمحرملاليوفي
".)1(

أحمدالدينشهابوولده)2(الساقيبكتمرالدينسيفالأميربوفاةالبشيروأخبر.البلدوزينتالبشائر

بعيونأيامبثلاثةأبوهبعدهمنثم،أولاالولد:مصرمنقريبأحجاأنبعد،الطريقفيراجعانوهما

والأمتعةوالقماشواللآلئوالجواهرالأموالمنلبكتمرووجد،بالقرافةتربتهماإلىنقلأثم،)3(القصب

.)4(ينضبطولاينحصريكادلا،كثيزشيءوالحواصل

خيلعلىفتوجهمصرإلىصفرفيوطلب،المحرمفيغبريالالدينشمسالصاحبعنوأفرج

.)5(الماللبيتكثيرةأموالمنهموأخذتمسيرهبعدأهلهعلىواحتيط،البريد

.غبريالعنعوضابدمشقالدواويننظرعلىالملكأمينالصاحبقدمصفرأواخروفي

شيخابنالدينقطبوفاةبعدالجيشنظرعلئ)6(الحليبنالدينفخرالقاضيقدمأيامبأربعةوبعده

السلامية.

الجامعإلىجاءثم،السعادةبداربدمشقللشافعيةالقضاءخلعةجملةابنلبسالأولربيعنصفوفي

الأربعاءيوموالغزاليةبالعادليةودرس،الأعيانبحضرةبهاتقليدهوقرئالعادليةإلىوذهب،عليهوهي

.المذكور)7(الشهرعشريثاني

ثم،عنهالهنزلالقيمريةإعادةمحمود)8(الدينجمالأخيهابنحضرعشريهرابعالإثنينيوموفي

النيابةعنعزل،ذلكبعديستمرلمثم،بهافحكمالعادليةإلىوخرج،المجلسفيذلكبعداستنابه

همةوله،الحسباني)9(يوسفبنمحمدالدينشمسبنإبراهيمالدينجمالبعدهواستناب،بيومه

.بالأحكاموخبرةنزاهةوعنده

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(571)9/الزاهرةوالنجومبفي

تلكهوالبشير:النجومفيوجاء03(0)9/الزاهرةوالنجوم(1/486)الكامنةوالدرر(176)صالذيلفيترجمته

.الجمدارالمظفري

به.فعرفت،الفارسيالقصبحولهاينبتماءعينوهي،الحجازببلادالمصريالحجطريقفيمنزلةهي

.(501)6/والشذرات(1/486)الدرر

.(2/9)رسلداا

.(771)صلذيلا

.الصوابوهو:(1/424)الدارسمافيثبتناوأ.عشرثاني:طوفي.الشهرثاني:أفي

سيأتي.كماهـ()764سنةمات.المحجيجملةبنإبراهيمبنمحمدبنمحمود:هو

كانالتيالبلدةحسبانإلىنسبة:والحسباني.366()1/والدارس07()1/الكامنةالدررهـ()755سنةمات

فيها.قاضيا
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وتولىغزةنيابةإلى)2(طينالعنهاوعزل،طرابلسنيابةقراطاي()1الدينشهابوليالأولربيعوفي

منهم.درهمألفمئةبتقاليدهمجاءللذيوحصل،حمصغزةنائب

شرفورجع،مصرسركتابةإلىوولدهاللهفضلبنالدينمحييالقاضيأعيدالاخرةربيعوفي

.كانكماالشامسركتابةإلىمحمودالشهابابنالدين

الدينشرفأخيهعنعوضاالحسينيموسىالدينعمادالأشرافنقابةوليالشهرهذامنتصفوفي

.)3(الدبانمسجدعندبتربتهمودفنالماضيالشهرفيتوفيعدنان

.القضاء)4(ولايتهبحكمجملةابنعنعوضأبالدولعيةالمصريالفخردرسوفيه

بابنويعرفشريفبنعليالدينعلاءالقاضيبالبادرائيةدرسرجبعشريخامسوفي

ذاكإذوكنت،والأعيانالقضاةعندهوحضر،الماضيالشهرفيتوفيجهبلابنعنعوضأ،الوحيد)5(

.واخرونالهاديعبدبنالدينشمسوالشيخأنابالقدس

لإفسادوذلك،تعملولاقسيهالاتباعوأن،البندقرميمنبالمنعالناصرالملكالسلطانرسموفيه

فيبذلكونودي،الدينوقلةوالفسقاللواطتعاناهمنعلىالغالبوأنا،الناسأولادالبندقرماة

.،)6(والشاميةالمصريةالبلاد

وحبسوافضربواالقاهرةواليإلىالمنجمينبتسليمالسلطانأمرشعباننصفوفي:البرزاليقال

بذلكإليوكتب،ونصرانيالمسلمينمنثلاثة،العقوبةتحتأربعةمنهمفمات،النساءحاللإفسادهم

الرحبي.بكرأبوالشيخ

البرولايةلؤلؤالشمس،)7(محمدبنعثماناالدينفخرالأميربتوليةالبريدوصلرمضانأولوفي

المرواني.بنالدينشهابوفاةبعدبدمشق

جماعةفقتلتالحجازببلادصواعقوقعتأنهافيهيذكررمضانفيدمشقإلىمكةمنكتابووصل

.جداكثيرةوأمطار،شتىأماكنفيمتفرقين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.طوأفيوقرطاي.طفيليست

.232()2/الكامنةالدرر.هـ()743سنةمات.تحريفوهوطبلان:طفي

.(178)صالذيل

.(1/112)الدارس

.هـ()744سنةوفياتفيسيأتي

.بفيليست

.هـ()736سنةوفياتفيوسيأتي.بمنزيادة
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إليها.فذهبطرابلسقضاء(جهبل)1بنالدينمحييالقاضيبتوليةرمضانرابعفيالبريدوجاء

بمصر.إقامتهبحكمالأصبهانيعنعوضابالرواحية)2(اللهعبدالمجدابنودرس

بعدإسحاقالتاجبنموسىالدينشمسوأخيهالدينعلاءالصاحبعنأفرجرمضاناخروفي

.ونصفا)3(سنةسجنهما

بنالدينعلاءوقاضيهمعبدبنالدينبدروأميرهشوالعاشرالخميسيومالشاميالركبوخرج

الدينوشهاب،المالكيالدينصدرالحجاجوفي،تنكزبمدرسةبالقدسالحنفيةمدرسمنصور

.واخرونالأعقفابنالدينومحيي،الظهيري

.)4(طرابلسقضاءتولىالذيجهبلابنعنعوضأتجملةابنبالأتابكيةدرسعشرهثالثالأحديوموفي

خطابةفيكانالذي،)د(التدمريكاملبنمحمدالدينشمسالقاضيحكمعشرينهالأحديوموفي

وفضيلته.بدينهالناسوفرح،جملةابنعننيابةبدمشقالخليل

بينوضربه،جدأعظيمةبمكانؤعندهوكان،محمدالدينناصردوادارهتنكزمسكالقعدةذيوفي

منجماعةوضرب،القدسإلىنفاهثمبالقلعةحبسهثم،كثيرةأموالامنهواستخلص،مبرحاضربايديه

وجاءتالدولةوتغيرت،ومات،مرتينلسانهوقطع،العربحاجبمقلدبنالدينعلاءمنهمأصحابه

عنالنعمةوانزاحت،الأخيرةالمدةهذهفيوعشيرهسميرهكانالذيحمزةعندهمقدمهاأخرىدولة

يليه.ومنوذويهالدينناصرالدوادار

منمرصعاالسلطانأرسلهجديدبابالكعبةعلىركبالقعدةذيعشريثامنالثلاثاءيوموفي

وقلع،وكسروثلثمئةألفاوثلاثونخمسةزنتهافضةمنصفائحعليهمركب،ابنوسكأنهالأحمر)6(السنط

فباعوهارطلاستينزنتهاوكان،شيبةبنوتسلمهاصفائحوعليه،الساجخشبمنوهو،العتيقالباب

ربايحصللئلابالذهبيبيعوهاأنينبغيوكان-ربأوهوخطأوهذا.التبركلأجل،بدرهميندرهمكل

:واحد)7(سطر،الفردتينفياليمنصاحباسموعليه،الكعبةداخلالعتيقالبابخشبوترك-بذلك

.384(1/)الدرر.هـ(074)سنةمات،يحىبنإسماعيل:وهو.جميل:طفي(1)

.272(1/)الدارس.الشافعي،اللهعبدبنأحمد:هو)2(

.37(44/)الدرر)3(

.(1/133)الدارس(4)

.(515)4/الكامنةالدررهـ(174)سنةمات،القدسثم،تدمرخطيب)5(

تحريف.وهوالسبطمنمرضعأ:طفي)6(

الأشبه.وهو،بمافيوأثبتنا.عليهاواحدة:وطأفي)7(
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.)1(عليبنعمربنليوسفاغفرعليياولييااللهم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

البغداديالثناءأبوالدقوقيمقبلبنمحمودابن:عليبن)2(محمودالدينتقيالعالمالشيخ

وكان،بالمستنصرية)3(الحديثمشيخةوليوقدالحديثلهميقرأ،سنةخمسينمنذبغدادمحدث

الله.رحمهوبلادهزمانهفيفرداوكان،والأهنيةالأعزيةفيويتكلميعظوكان،بارعامحصلاضابطا

ولم،أحمدالإمامبتربةودفن،كثيرخلقجنازتهوشهد،سنةالسبعينقريبولهالمحرمفيتوفي

الحافظالشيخإلىبهماكتب،تيميةبنالدينتقيالشيخبهمارثىقصيدتانوله،واحدادرهمايخلف

تعالى.اللهرحمهالبرزالي

المنيربنمحمدبنمنصوربنالواحد)4(عبدمحمدأبوالدينفخر:القضاةعزالعالمالإمامالشيخ

!يهراللهرسولفيوقصائد،مجلداتستةفيتفسيرله،المشهورينالفضلاءأحد،الإسكندريالمالكي

.،)6(وروىالكثيرسمعوقد،وكانكانفي،)5(نظمأوله1،حسنة

الله.رحمه.بالإسكندريةودفن،سنةوثمانينثنتينعنالأولىجمادىفيتوفي

الإمامالشيخابنمحمد)7(اللهعبدأبوالدينبدرالإسلامشيخالعالم:القضاةقاضيجماعةابن

الأصلالحمويالكنانيصخربنحازمبنجماعةبناللهسعدبنإبراهيمإسحاقأبيالزاهد

الحديثوسمع،بحماةوستمئةوثلاثينتسعسنةالاخرربيعرابعالسبتليلةولد،ا)8(الشافعيأ

الحكموليثم،القيمريةتدريسوباشر،أقرانهوسادوتقدم،متعددةعلوماوحصل،بالعلمواشتغل

كبارتداريسباشرثم،الأشرفيةالأيامفيمصرقضاءإلىمنهنقلثم،الشريفبالقدسوالخطابة

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

الزاهرةالنجومرجبشهرفياليمنفيتوفي.منصورأبوالمظفرالملك،رسولبنعليبنعمربنيوسف:وهو

.(5/274)والشذرات7(1)8/

والشذرات033()4/الكامنةوالدرر(142)2/الحنابلةطبقاتوذيل(177)صالذيلفيوترجمته.طفيليست

/6(601).

ذكرها.مربغدادفيمدرسة

له.ترجمةمصادروثمة(177)4/والأعلام(422)2/الكامنةالدررفيترجمته

.والأعلامبمنزيادة

.بفيليست

028()3/الكامنةوالدرر)3/792(الوفياتوفوات181()5/الشافعيةوطبقات178()صالذيلفيترجمته

.(501)6/والشذرات(892)9/الزاهرةوالنجوم

.بمنزيادة
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العادليةوتدريسالشيوخومشيخةالخطابةمعهلهوجمعالشامقضاءوليثم،الوقتذلكفيبها)1(

الفائقةالتصانيفوله،الأذىوكف،والورعوالصيانةوالديانةالرياسةمعهذاكل،طويلةمدةوغيرها

إلىنقلثم،وغيرهالمحرابفيقراءتهوفيفيهاصوتطيبفيبهايخطبكانخطبالهوجمع،النافعة

وكبرأضرأنإلىبهاحاكمايزلفلم،العيددقيقبنالدينتقيالشيخوفاةبعدالمصريةالديارقضاء

الرواتبلهورتبتالجهاتبعضمعهوبقيت،القزوينيمكانهوتولىفأقيلفاستقال،أحوالهوضعفت

أربعاأكملوقد،الأولىجمادىعشريحاديالاخرةعشاءبعدالإثنينليلةتوفيأنإلىالدارةالكثيرة

بالقرافة،ودفن،بمصرالناصريبالجامعالظهرقبلالغدمنعليهوصلي،وأياماوشهراسنةوتسعين

الله.رحمههائلةحافلةجنازتهوكانت

بنيحيىالدينمحييبنأحمد)2(العباسأبوالدينشهاب:المسلمينمفتيالفاضلالإمامالشيخ

أعيانمنكان،الشافعيالدمشقيثمالأصلالحلبيجهبلبناللهنصربنطاهربنإسماعيلالدينتاج

.الفقهاء

،)3(الوكيلبنالصدرالشيخولازم،المشايخولزم،بالعلمواشتغل،وستمئةسبعينسنةولد

ثم،مدة)4(الظاهريةالحديثدارمشيخةفباشردمشقإلىوتحولتركهاثم،بالقدسبالصلاحيةودرس

واحدةمنمعلومايأخذولم،مات)5(أنإلىالبادرائيةبتدريسوأقامالظاهريةفتركالبادرائيةمشيخةولي

منهما.

وكانتبالصوفيةودفنالصلاةبعدعليهوصليالاخرةجمادىتاسعالعصربعدالخميسيومتوفي

حافلة.جنازته

ستينغسلإنه:يقال،وستمئةستينسنةفيالموتىمغسل:أيوببن)6(الرحمنعبدالدينتاج

ميت.ألف

الثمانين.جاوزوقدرجبفيوتوفي

تحريف.وهوكباريها:طفي(1)

والشذرات(1/012)والدارس932(1/)الكامنةوالدرر(181)5/الشافعيةوطبقات(178)صالذيلفيترجمته)2(

/6(401).

ذكر.كما.هـ()716سنةمات.العثمانيمكيبنعمربنمحمد)3(

.(1/012)الدارس(4)

.358(/1)الدارس(5)

كثير.ابنبهانفردممنلعله)6(
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كان،الشافعيالسقطيابنالعظيمعبدبنمحمدبن)1(اللهعبد:محمدأبوالدينفخرالشيخ

بالقرافة.ودفنالنصر)2(بابعندالحكمفيوناب،الخزانةشهادةمباشرا

نسبة،البكريالوهابعبدبنأحمد)3(العباسأبوالدينشهاب:الفضائلمجموعالفاضلالإمام

كراريس،ثلاثةاليومفييكتبمطيقاناسخاالمعانيلطيفكان-عنهالله-رضيالصديقبكرأبيإلى

تاريخا""جمعوقد،ونحوهبألفذلكمنالنسخةويبيعويجلدهويقابلهمراتثماني"البخاري"وكتب

علمفيالأربمنتهى"سماهكتابألهأنوذكر،ألفمنبأزيدأيضاويبيعهينسخهوكان،مجلداثلاثينفي

وقته.فينادراكانوبالجملة،أيضامجلداثلاثينفي")4(الأدب

الله.رحمهرمضانعشرينالجمعةيومتوفي

المشهور،الواسطيأحمدبنالحسنبنعليئ)د(الحجالكثير:الناسكالزاهدالصالحالشيخ

عليهوكانت،حجةأربعينمنأزيدحجإنه:يقال،والحجوالتلاوةالعبافىةوكثرة،والصلاحبالخير

فضيلة.ولديهمهابة

الله.رحمهالثمانينقاربوقدالقعدةذيعشريثامنالثلاثاءيوممحرموهوتوفي

الشدمباشراكان،القواسبنأحمدبن)7(محمدبن:الرحمنعبدبن)6(إبراهيمالدينعزالأمير

تجعلأنأوصىالوفاة)8(حضرتهفلما،الصغيرةبالعقيبةحسنةداروله،السلطانيةالجهاتبعضفي

.1(0)الشافعيالكرديالدينعمادللشيختدريسهاوجعل،أوقافاعليهاووقف،مدرسه39(

الحجة.ذيعشرينالأربعاءيومتوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.592()2/الكامنةالدررفيترجمته

.رمضانفيوفاتهوكانت،أيضاالتنبيهشرحإنه:ويقال،كبيرامسكاوجمع،بمصر:هيزيادةبفي

والأعلام(1466/)الزهوروبدائع(992)9/الزاهرةالنجوم.النويري:وفيه(1/791)الكامنةالدررفيترجمته

(1/163).

بمصر.سويفبنيبمديريةسويفبنيقرىإحدىالنويرةإلىنسبة:"والتويري"

المصرية.الكتبدارطبع.الأدبفنونفيالأرببنهايةويعرفمشهورمطبوعالكتاب

.(501)6/والشذرات37()3/الكامنةوالدرر،محرماببدرومات:وفيه(917)صالذيلفيترجمته

.(1/436)الدارسفيترجمته

.طفيليست

جاءته.:طفي

الأطلالمنادمةفيوجاء(436)1/الدارس،الزيتونةمسجدمنبالقربالصغرىبالعقيبةالقواسيةالمدرسةهي

.دوراصارتفقد،أثرالهاأجدفلمهناكتأملتولقد.(913)ص

.الكرديإبراهيمبنإسماعيل:هو
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ربيعثانيالجمعةيوموفي.()1(قبلهاالتيفيالمذكورونهمالبلادوحكامأالأحدبيوماستهلت

،بالأمويالمؤقتالمؤذنالنجارالدينشمسبهاوخطب،)2(البرانيةبالخاتونيةالجمعةأقيمتالأول

.القابون)3(جامعخطابةوترك

نيابةعنوعزل،بهحاكماالقدسإلىالتدمريمحمدالدينشمسالأميرسافرالشهرهذامستهلوفي

بدمشق.الحكم

،القدسبخطابةجماعةبنالدينبدرالقضاةقاضيابنالرحيمعبدالدينزينمصرمنقدمثالثهوفي

إليها.سافرثم،)4(فلبسهاأدمشقمنعليهفخلع

الدينشرفعنعوضاالأوقافشدالحساميبكتاشبنالدينناصرالأميرباشرالأولربيعاخروفي

.مسعود)6(الدينبدرأخيهعنبهانيابةأميرامصرإلىبأهلهسافر،الخطيري)5(بنمحمود

الأمراءملكبابفيالذينوالمباشرينالدواوينوسائر،القلانسيبنالدينعلاءالقاضيوعزل

المستوفي،السنيصهريوسفالدينجمالناظرهاغزةمنواستدعي،درهمألفبمئتيوصودرواتنكز

.العادةعلىأيضاالنوريالمارستانونظرالنائبديواننظرفباشر

حجارتهوجدفىت،أذرععشرةبابهفرفعفيهفشرعتوماباببإصلاحتنكزأمرالأولربيعشهروفي

وقت.أسرعفيوحديده

تناقص.ثمالجدرانبعضخربسيلبدمشقحصلالوقتهذاوفي

فيه:والذي.بفيليست()1

الأميربالشامونائبهقلاوونالدينسيفالمنصورالملكبنالناصرالملكالبلادوسلطان،باللهالمستكفيوالخليفة

الشهاببنالدينشرفالسروكاتبالحلبيبنالدينفخروالمباشرونوالقضاة،الناصريتنكزالدينسيف

السنةفيالمتوفىعدنانأخوموسىالدينعمادالأشرافونقيب،لؤلؤالشمسبنالدينفخرالبرووالي،محمود

الماضية.

.(1/605)الدارس.القبليالشرفعلىخاتونمسجدفي)2(

.(1/605)لدارسا)3(

.بمنزيادة(4)

.هـ(74)9سنةمات.الدينشرفخطيربنأوحدبنمحمودهو()5

.348()4/الكامنةالدرر.هـ(754)سنةماتأوحدبنمسعودهو)6(
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عوضابهانائباطرابلسإلىمجتازاالكركنائبآقوشالدينجمالمصرمنقدمالآخرربيعأوائلوفي

توفي.(قراطاي)1عن

بيتوكالةفوليالسعادةدارإلىاللهعبدالمجدابنالدينشهابالقاضيطلبالأولىجمادىوفي

.)2(الناسوهناه،بذلكمصرمنتقليدهووصل،القلانسيابنعنعوضاالمال

منصبهشغروقد1،بدمشقالدواوينشدفولينابلسولايةمنالزيبقابنالديننجمالأميرطلبوفيه

.،)3(الخشابابنبعدشهورا

جماعةبنالدينزينعنعوضابالقدس)4(الصائغابناليسرأبوالدينبدرالشيخخطبرمضانوفي

.بلدهإلىالعودواختيارهعنهالإعراضه

)5(جملةابنالقاضيقضية

الأمراءملكشيخالظهيرالشيخوبينجملةابنالقاضيبينوقعرمضانمنالأخيرالعشرفيكانلما

وبينبينهكانتأمورفيومخانقه!أ6(منافسةبينهمافوقع-القضاءجملةابنتوليةفيالسفيرهووكان-

وتفاصلا،عليهالآخربهماحلفخلافعلىمنهماواحدكلفحلف،الدينناصرذكرهالمتقدمالدوادار

بمافيهليحكمالظهيرالشيخإليهأرسلبالعادليةمنزلهإلىالقاضيرجعفلما،المسجدفيالسعادةدارمن

فيعليهالقاضيلنصرةوإظهاراالباطنفيخديعةكانوكأنه،النائبمرسومعنوذلك،المصلحةفيه

بهفطافواجملةابنأعوانفتسلمهعندهمنخرجثم،يديهبينفعزرهالرأيباديالقاضيبهفبدر،الظاهر

منجزاءهذا:عليهونادوا،عنيفاضرباوضربوه،رمضانعشريسابعالأربعاءيومحمارعلىالبلد

سبعويوم،رمضانمنالأخيرالعشروفي.الصيامفيلكونهلهالناسفتأئم،الشرععلىويفتاتيكذب

أعلم،واللهدرةوسبعينوإحدىومئةألفينيومئذضربإنه:فيقال،صائمكبيرشيخوهو،وعشرين

فلما،النائبمرسومعنذلكبسببالمشايخعلىودارواالمذكورالقاضيعلىاستفتىحتىأمسىفما

المفتينوأعيانبالقضاةحافلامجلساالسعادةبداريديهبينالسلطنةنائبعقدرمضانعشريتاسعيومكان

.(581)9/النجوم.قراطايالدينسيفالأمير:بوفي.قرطا:طفي(1)

.(1/722)لدارسا(2)

.الخشابابنعزلبعدشاغراالمنصبكانوقد:بفي)3(

سنةمات.تركهاثمالقدسخطابةولي،الدمشقيالصايغابنالأنصاريالقادرعبدبنمحمدبنمحمدهو)4(

.(121)6/الدارس.هـ()973

.(911)6/والشذرات(1/642)والدارس(89)صدمشقوقضاة(434)4/الكامنةوالدرر(831)صالذيل(5)

محاققه.:طفي)6(
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لابنيأذنواولمأ،بأهلهاحتفلقدوالمجلسالشافعيةقاضيجملةابنوأحضر،المذاهبسائرمن

المحفةجانبإلى،الحلقةطرففيجيدةساعةبعدأجلسثم،)1(قائمأقامبل،الجلوسفيجملة

العقوبة،فيعليهواعتدى،لنفسهفيهحكمأنهالقضاةبقيةعندعليهوادعى،الظهيرالشيخفيهاالتي

عنه)2(والميل،جملةابنعلىالحطالنائبنفسمنوفهمواالكلاموانتشر،ذلكفيالحاضرونوأفاض

وسجنه،وعزلهبفسقهالمالكيالدينشرفالقاضيحكمحتىالمجلسانفصلفما،إليهكانأنبعد

دلهوالحمدوفاقاجزاءأالقلعةإلىنقلثمبالعذراويةجملةابنعلىورسم،ذلكعلىالمجلسفانفض

المتعلقةالأوقافوكذا،جيدأالأحكاميباشروكان،أياماإلاونصفسنةالقضاءفيلهوكان،،)3(وحده

هذهفيأخطألكنه،وإقداموشهامةصرامةوفيه،والفقراءالفقهاءبينالأوقافوتمييزنزاهةوفيه،به

.هذاإلىأمرهفآل،فيهاوتعدى،الواقعة

.المصريحيانبنالدينمجدوقاضيه،بغاالجيوأميرهشوالعاشرالإثنينيومالركبوخرج

الدينعمادالقضاةقاضيابنالديننجمالحنفيةبالاقباليةدرسعشريهرابعالإثنينيوموفي

الحبطي،العجميابنالأصبهانيمحمدبنعثمانبنمحمدالدينشمسعنعوضاالحنفيالطرسوسي

وهومكانهالمدرس)4(وأما،جدأالماءفيالوسوسةكثيرمتقشفادينافاضلاوكان،الحنبليبابنويعرف

والشكلالاشتغالوحسن،والفهمالنباهةفيوهو،سنةعشرةخمسابنفإنه)5(الحنفيبنالديننجم

أبيه،حياةفيالقضاةقضاءتولىأنأمرهآلولهذا،ذلكعلىأباهكلهمالحاضرونغبطبحيث،والوقار

وأحكامه.سيرتهوحمدتعنهلهنزل

كانأنهالسنةهذهفيالمتوفىغبريالالدينشمسالصاحبحقفيمحضرأثبتالشهرهذاوفي

بن)6(الدينكمالبذلكوشهد،لنفسهالملاكتصرففيهاويتصرفويوقفهاالمالبيتمنأملاكايشتري

بنالدينوعز،القلانسيالدينعمادخالهوابنالقلانسيالدينوعلاءالدينعمادأخيهوابنالشيرازي

الدينبرهانالقاضيعلىوأثبت،الفويرةبنالدينوكمال،مراجلبنالدينوتقي،المنجا

فرسمالشهادةمنالقلانسيبنالدينعزالمحتسبوامتنع،القضاةبقيةونفذهالحنبليالزرعي

.بفيليست)1(

عليه.:بفي)2(

.بفيليست)3(

.الطهارةفيموسوسأكان:وفيه.(443/)الكامنةالدرر(4)

الكامنةالدررهـ()758سنةوماتهـ()721سنةولد،الحنفيالواحدعبدبنأحمدبنعليبنإبراهيمهو)5(

)1/53(.

.طفيليست)6(



هـ734سنةوفيات582

.()1الخزانةنظرعلىواستمر،الحسبةعنوعزلعنهأفرجثم،شهرمنقريبابالعذراويةعليه

وكيلالمجدابنالدينشهابالشيخإلىالقضاءخلعةحملتالقعدةذيعشريثامنالأحديوموفي

إلىرجعثموالقضاةالسلطنةنائببحضرةتقليدهوقرئالسعادةدارإلىوركبفلبسها،يومئذالمالبيت

بالعادليةودرس،)2(السائلينأوراقعلىوكتب،خصمينبينوحكمأيضابهافقرئالإقباليةمدرسته

جملة.ابنعنعوضاالإقباليةتدريسمعوالأتابكية)3(والغزالية

الأفضل،حماةصاحبصحبتهوفيعيسىبنمهناالدينحسامالأميرحضرالجمعةيوموفي

وأكرمالأمراءأعيانفتلقاهما،مصرإلىتوجهاثمالنائبعندالجمعةوصليا،وأكرمهماتنكزفتلقاهما

قرىعدةوأقطعه،والقماشوالفضةالذهبمن،كثيرةجزيلةأموالالهوأطلقعيسىبنمهناالسلطان

بذلك.الناسففرح،أهلهإلىبالعودلهورسم

مئةأصحابهوعلىعليهوخلع،)4(درهمألفمئةقيمةالسلطانعليهبهأنعمماجميعوكان:قالوا

خلعة.وسبعين

ابنالقضاةقاضيعنعوضاالمصريالفخرالرواحيةدرسحضرالحجةذيسادسالأحديوموفي

.الفضلاء)5(وأعيانالأربعةالقضاةعندهوحضرالمجد

وعلى،المنجدابنعنعوضا،المالبيتبوكالةالطيبأبيبنالديننجمعلىخلععرفةيوموفي

بالطرحات.السعادةدارمنالثلاثةوخرجالقلانسيبنالدينعزعنعوضابالحسبةالشيرازيبنالدينعماد

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

الدينشجاعالنقيبعتيقاللهعبدبنلؤلؤ)7(:الدينبدر)6(الصدوقالتاجرالأجلالشيخ

.الجوخفييتجرحسنارجلاوكان،إدريس

بروله،الصغيرببابودفن،وثروةأولاداوخلفمحرمخامسالخميسيومعصرفجأةمات

.)8(هشامابنبمسجدوسبع،ومعروفوصدقة

.(263/)الكامنةلدررا(1)

للتهمئة.الناسوجاء:بفي)2(

.والدارسبفيماوأثبتنا.الأتابكيتين:وطأفي)3(

درهم.ألفسبعون:بوفي.دينار:طفي(4)

.الفضلاءالفقهاءأعيان:بفي()5

.طفيليست)6(

ترجمة.علىلهأقعلم)7(

.3(250/)الدارس)8(
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يوسفبنمحمدبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنأحمدالدينفخربن(محمد)1:الديقأمينالصدر

والحجارةوالطهارةبردىحافةعلى،بالربوةالمشهورالمسجدبانيالدمشقيالأنصاريالعيشأبيابن

.ميعادالنيرببجامعوله،هناكالذيوالسوق،جانبهإلى

ذويالتجارأكابرمنوكان،بهوحدث"البخاري"وسمع،وستمئةوخمسينثمانسنةولد

الله.رحمهبقاسيون)2(بتربتهودفنالمحرمسادسالجمعةبكرةتوفي،اليسار

بنالرحيمعبدالدينظهيرالخطيببنعمرأحفص)3(أبوالدينعماد:العالمالإمامالخطيب

خطيب،النابلسيالزهريالقرشيالحسنبناللهعبدبن،)4(جعفربنعليبنإبراهيمبنيحيى

فضيلة،وفيهاشتغالوله،وقضائهاالقدسخطابةبينلهجمعثم،طويلةمدةنابلسوقاضي،القدس

الكتابة.سريعالحفظسريعوكان،مجلداتفي"مسلمصحيح"وشرح

الله.رحمهبماملاودفنالمحرمعاشرالثلاثاءليلةتوفي

المنسوبكتب،الشرببقيساريةالتاجرحمادبنإسماعيلبنمحمد)5(:الدينشمسالصدر

الكتب.فيومطالعةمعرفةلهوكانت،وديانتهلأمانتهالتجار)6(سمسرةوولي،الناسبهوانتفع

الله.رحمهبقاسيونودفن.سنةستيننحوعنصفرتاسعتوفي

بنعمرالدينمجدالخطيبابن)7(سليمانالربيعأبوهو:الزرعيالقضاةقاضيالديقجمال

واشتغل،بأذرعاتوستمئةوأربعينخمسسنةولدالشافعيالأذرعيعثمانبنعمروبن)8(سليمان

بلادمنوأصلهأذرعاتمنهووإنما،لذلكبالزرعيفعرفمدةبزرعالحكمفيوناب،فحصلبدمشق

مننحوابهاالقضاءبولايةاستقلثم،بهاالحكمفيفنابمصرإلىانتقلثمبدمشقنابثم،المغرب

مننحواالشيوخمشيخةعلىوبقيعزلثم،سنةمننحواالشيوخمشيخةمعمدةالشامقضاءولي،سنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(438و892)2/والدارس357()3/الكامنةالدررفيترجمته

.892()2/الدارسقاسيونبسفحالمظفريالجامعشماليالأنصاريةالعيسيةالأمينيةالمحمديةالتربة

.(581)6/والشذرات(916)3/الكامنةالدررفيترجمته

.(الدينظهيرالخطيب)ابن:قولهعداوالشذراتالدررفيوهي.طفيزيادة

له.ترجمةعلىأقعلم

.طفيليست

(435)9/الزاهرةوالنجوم(551)6/الشافعيةوطبقات(915)2/الكامنةوالدرر(18ا)صالذيلفيترجمته

.(571)6/الذهبوشذرات25(0)2/حجرلابنالإصرورفع

عمر.بنسالم:طفي
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الأحديومبهاتوفيثم،العسكروقضاءالتدريسبهافوليمصرإلىتحولثم،الأتابكيةتدريسمنسنة

الثه.رحمه)1(التسعينقاربوقدصفرسادس

شيخأ.وعشريناثنينعنبدمشقوهوعليهسمعناهامشيخةالبرزاليلهخرجوقد

الحنبلي،البعلبكيعبيدانبنمحمودبن)2(الرحمنعبدمحمدأبوالدينزين:الزاهدالعالمالإمامالشيخ

لهفاضلاكان،ذلكوغيرالقلوبوأعمالوالتصوفوالفقهالحديثفيصن!وممن،الحنابلةفضلاءأحد

الرياضةعلىعملقدأو،فكرهزوالأوعقلهفيأصيبأنهالظاهرأيامفيكائنةلهوقعتوقد،كثيرةأعمال

فاسد.فكريخيالهووإنما،خارجيأمرأنهافاعتقدلهاحقيقةلاخيالاتفرأى،الجوعمنباطنهفاحترق

بدمشقعليهوصلي،الستينيكملولمسطحاببابودفن،ببعلبكصفرنصففيوفاتهوكانت

معا.الزرعيالقاضيوعلى،الغائبصلاة

توفي،وصلاتأوبر،وصدقاتأوقافلهطرابلسنائب:قرطاي)3(الدينشهابالأمير

الله.رحمههناكودفن()4(صفرعشرثامنالجمعةيومبطرابلس

وعلمالميقاتصناعةفيفاضلاكان:المؤقتالأسعرديبكرأبيبنيوسفبن)5(اللهعبدالشيخ

إنهثم،وشراستهاأخلاقهلسوءبه)6(ينتفعلاأنهغير،ذلكفيبارعأ،مجراهجرىوماالاصطزلاب

الصغير.ببابودفن،الأولربيععاشرالسبتعشية)7(فماتبحسىقيساريةمنفسقطبصرهضعف

لهوجرت،بدمشقالمقدمينمنكان،الناصرياللهعبدبن)9(طرنا:)8(بلبانالدينسيفالأمير

بتربةودفن،الأولربيععشريحاديالأربعاءليلةفيروزمئذنةعندبدارهتوفيثم،ذكرهايطولفصول

.ومؤذنبإماممسجدأعندها(01)ورتب،مقرئينعليهاووقف،دارهجانبإلىاتخذها

فيتوفي:والشذراتالذيلوفيهـ()645سنةولادتهلأن،الأشبهوهو،بفيماوأثبتنا.السبعينوبأفي()1

سنة.وثمانينتسععنصفر

.الشذراتفيوكذلك،الفرجأبوأنه:بفيجاءوقد(571)6/والشذرات347()2/الكامنةالدررفيترجمته)2(

.3(45)9/الزاهرةوالنجوم(482)3/الكامنةوالدرر(811)صالذيلفيترجمته)3(

.بفيليست)4(

.803()2/الكامنةالدررفيترجمته)5(

لاينفع.:طفي)6(

.طفيليست)7(

الدليلوفي)طرناه(:وفيه325()2/والدارس354()9/الزاهرةوالنجوم494()1/الكامنةالدررفيترجمته)8(

صفد.نيابةفيتوفي(1891/)الشافي

طوفا.:طوفي،طوفان:أفي()9

وبنى.:طفي(1)0
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الليلةمات،بدمشقالأوقافناظر:حرانقاضيبنمحمدبنيحمىبنمحمد)1(الدينشمس

.الشيرازيبن)2(الدينعمادمكانهوتولى،بقاسيونودفن،قبلهالذيفيهاماتالتي

اللخمياللهعبدبنسالمبنعليبن3(عمزحفصأبوالدينتاج:الفنونذوالإمامالشيخ

واشتغلالحديثوسمع،وستمئةوخمسينأربعسنةولد،الفاكهانيبابنالمعروف،الإسكندراني

دمشققدم،متفرقةأشياءفيمصنفاتوله،وغيرهالنحوبمعرفةوتقدموبرع،مالكمذهبعلىبالفقه

وحج،ومعهعليهوسمعنا،)5(العادليةفيفأنزله،الأخنائي)4(أيامفيوسبعمئةوثلاثينإحدىسنةفي

.بلادهإلىورجع،الطريقفيعليهوسمع،عامئذدمشقمن

موته.خبربلغهمحينبدمشقعليهوصلي،الأولىجمادىسابعالجمعةليلةتوفي

بنمحمداسمهأنيذكروكان،محمدبن)6(أيمنالدينأمين:الناسكالعابدالصالحالشيخ

الخميسليلةتوفيأنإلىسنينمدةبالمدينةجاوروقد،محمد)7(اسمهكلهمنفساعشرسبعةإلىمحمد

الغائب.صلاةبدمشقعليهوصليبالبقيعودفن،)8(بالمدينةالأولربيعثامن

،القبابي)01(اللخمييحيىبنالحسنبن)9(الرحمنعبد:الحمويالقبابيالديننجمالشيخ

آمرازاهداورعاعابداوكان،دعاؤهويلتمسيزارزاويةفيبحماةأقام،()11الزمانأشمونقرىمنقرية

ستعن،رجبعشررابعالإثنيننهاراخربهاتوفيأنإلىالطريقةحسن،المنكرعنوناهيابالمعروف

علىواشتغل،فضيلةعندهوكان،حماةشماليودفن،جداهائلةحافلةجنازتهوكانت،سنةوستين

الله.رحمهعنهيؤثرحسنكلامولهحنبلبنأحمدالإماممذهب

الفتحأبوالدينفتح،البارعالعلامةالحافظ:الناسسيدبنالدينفتحالشيخ

له.ترجمةعلىأقعلم(1)

.طفيليست)2(

.هـ(731)سنةوفاتهوفيه(69)6/والشذرات(1/964)الزهوروبدائع(178)3/الكامنةالدررفيترجمته)3(

.هـ()732سنةفيذكرمر)4(

توهم.وهوالسعادةدار:طفي)5(

.(1431/)الكامنةالدررفيترجمته)6(

ترجمته.معرضفيالدررفيحجرابنالمباركةالأسماءهذهسلسلةذكر)7(

.طفيليست)8(

.(701)6/والشذرات327()2/الكامنةوالدرر(425)2/الحنابلةطبقاتوذيل(182)صالذيلفيترجمته()9

.الجيعانلابنالسنيةالتحفة.تحريفوهوالقباني:طفي(01)

.الشذرات.ياقوت.الصعيدقرىمن(11)
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بناللهعبدبنأحمدبنمحمدبكرأبيالخطيبالحافظالإمامبنمحمدعمروأبيالإمامبنمحمد)1(

.المصريثمالإشبيليالأندلسياليعمريالربعيالناسسيدبنيحيىبنمحمد

عنهمالروايةلهوأجازالكثيروسمع،وستمئةوسبعينإحدىسنةالحجةذيمنالأولالعشرفيولد

وسادفبرعبالعلمواشتغل،وغيرهالكنديمنفسمعتسعينسنةدمشقودخل،المشايخمنجماعات

،الفنونمنذلكوغيروالتواريخالسيروعلم،والعربيةوالنحووالفقهالحديثمنشتىعلومفيأقرانه

مجلدامنهارأيت،"الترمذيجامع"أولمنحسنةقطعةوشرح،)2(مجلدينفيحسنةسيرةجمعوقد

الفائق،الرائقالشعروله،الانتقادبعضمنيسلمولم،وأجادوأفادوحبرحرروقد،الحسنبخطه

وله،الطويةوحسن،البديهةوجودة،والتصنيفالترصيفوحسن،التامةوالبلاغة،الموافقوالنثر

أخرشؤونعنهويذكر،النبويةبالاثاروالاقتفاءوالاثاروالأخبارالايعلىالموضوعةالسلفيةالعقيدة

بمصر،بالظاهريةالحديثشيخوكان،)4(حسانع!ي!اللهرسولفيمدائحوله،فيهاالله3يتولاه

والفقهوالعللوالمتونالأسانيدحفظفيمثلهمجموعهفيمصرفييكنولم،الخندقبجامعوخطب

.والحكاياتوالأشعاروالملح

عندودفن،حافلةجنازتهوكانت،الغدمنعليهوصلي،شعبانعشرحاديالسبتيومفجأةتوفي

الله.رحمه)5(جمرةأبيابن

بيتوكيل،الشافعيالفاقوسيالعامرييوسفبنقاسمابن:)7(حرمي)6(الدينمجدالقاضي

ويشغليحفظذلكمعوهوسنهوعلت،ونهضةهمةلهكان،وغيره)8(الشافعيومدرس،المال

شمسبعدهالشافعيتدريسوولي،الحجةذيثانيتوفيأنإلىحفظهمنالدروسويلقي،ويشتغل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

وبدائع303()9/الزاهرةوالنجوم2(80)4/الكامنةوالدرر287()3/الوفياتوفوات(182)صالذيلفيترجمته

عنهنفيسةدراسةالغربيالروانديمحمدالدكتورولصديقنا:بشارقال.(801)6/والشذرات946()1/الزهور

مجلدين.فيطبعت

.مشهورةمطبوعة،الأثربعيونالمعروفةهي

تحريف.وهواللهسامحهأخرشؤونفيأدبسوءعنهويذكر:طفي

.الفواتفيمنهاشيئاالكتبيذكر

.(12)6/الشذرات.هـ(071)سنةمات.جمرةأبيبناللهعبد:هوجمرةأبيوابن.حمزة:أفي

تحريف.وهوحرميابن:وطأفي

وفيه:503()9/الزاهرةوالنجوم.هاشمبنحرمي:وفيه)2/8(الكامنةوالدرر(183)صالذيلفيترجمته

السنية.التحفة.ياقوت.الشرقيةمديريةفيفاقوسمدينةإلىنسبة:والفاقوسي.قاسمبنحرمي

الشافعي.قبة:أي
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كانوهو،المحتسبالأسعرديالديننجموالوكالة،عقيلبنالدينبهاء)1(والقطبية،القماحبنالدين

الظاهر.بيتوكيل

وسبممئةوث!ثيوخمللعسنةكلتص5ث!

المنجا،بنالدينعزالجامعوناظر()2(قبلهاالتيفيالمذكورونهمالبلادوحكامااستهلت

وغيرهم.الشيرازيبن)3(الدينعمادوالمحتسب

يبرود)5(خطيب()4(ابنالدينشمسأالشيخالصالحبأمدرسالخميسيومالمحرممستهلوفي

.والأعيانالقضاةعندهوحضر،المجدبنالدينشهابالقضاةقاضيعنعوضا

فيأهلهإلىوعاد،والجيشالنائبفتلقاهالسلطانعندمنعيسىبنمهنارجعالمحرمسادسوفي

وعافية.عز

العتيق.مصرجامعوعمارة،وتوسيعهالقلعةجامعبعمارةالسلطانأمروفيه

الأثيرابنالدينعمادبنمحمد،)6(الدينكمالبناللهعبدأالدينجمالالقاضيدمشقإلىوقدم

.محمودالشهابابنعنعوضابهاسركاتب

.بالخانوقالناسمنكثيرموتبعدهوالذيالشهرهذافيووقع

وحواصلهخيولهوبيعتوصودر،الدواوينمشدالزيبقبنالديننجمالأميرمسكالأولربيعوفي

.الزكاةمشدوهو،الحاجببكتمرمملوكتمرالدينسيفبعدهوتولاه

ثم،الدوادارالدينناصربعدتنكزعندتمكنالذيحمزةالدينشمسالأميرحمامعمارةكملتوفيه

منه،للناسوانتصفذلكعلىالنائبفقابلهالحمامهذاعمارةفيظلمهبسببعليهالشناعةوقعت

طبريةبحيرةإلىنقلهثمالقلعةأودعهثم،جسدهوسائر،وجههفيبيدهبالبندقورماهيديهبينوضربه

.فيها)7(فغرقه

المعظمية.:بفي)1(

نجمفإنهالمالبيتوكيلسوىالمذكورونهموالمباشرونوالسلطانوالخليفة:فيهوالذي.بفيليست)2(

الطيب.أبيبنالدين

.طفيليست)3(

.2(1/04)الدارس.هـ()777سنةمات.سلممانبنالرحمنعبدبنأحمدبنمحمد:وهو.بمنزيادة(4)

تحريف.وهو.تبرور:طفي(5)

.257()6/الشذرات.هـ()778سنةمات.(183)صالذيلفيهووكذلك،بمنزيادة)6(

.(184)صالذيل)7(
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طيفالإليهاوراح،ذلكفيسؤالهحسبطرابلسنيابةعنالكركنائب)1(الدينجمالالأميروعزل

فينزلوالجيشالسلطنةنائبتلقاهفلما،صرخد)2(فيبالإقامةلهرسموقددمشقإلىالكركنائبوقدم

العهدآخركانثم،الإسكندريةإلىثمصفت)3(إلىنقلثم،القلعةإلىونقلبهاسيفهوأخذالسعادةدار

منهاوأخذونبشت،بالقاهرة)4(الحساميالحاجببكتمرالأميردارعلىاحتيطالأولىجمادىوفي

.المذكورالكركنائبأولادهجدوكان،جداكثيرشيء

شدالتجيبيأيبكالدينعزالأميرابنبكرأبوالدينحسامباشرالآخرةجمادىتاسعالسبتيوموفي

.الناسوهناهالمتوليعلىوخلع،اعتقل،بكتاشابنعنعوضاالأوقاف

ثمانيةطولهخزمنوهو،العثمانيالمصحفخزانةعلىالجديدالسترعلقالشهرهذامنتصفوفي

.()5(ونصفسنةمدةفيوعمل،وخمسمئةآلافأربعةعليهغرمأ،ونصفأذرعأربعةوعرضهأذرع

الدينشهابوقاضيه،المرسيالدينعلاءوأميرهشوالتاسعالخميسيومالشاميالركبوخرج

.)6(الظاهري

أذنةبلادفيوكانوا،التركمانمنتبعهممنسوىآلافعشرةوكانواإليهاحلبجيشرجعوفيه

واحدرجلسوىمنهميعدمولم،كثيراخلقاوأسروا)7(وسبواوقتلواخربواوقد،وإياسوطرسوس

الفطرعيديوم،رجلألفمننحواالمسلمينمنعندهمكانمنالكفارقتلكانولكن،جاهانبنهرغرق

.)9(راجعونإليهوإناللهفإنا)8(وغيرهمالتجارمن

تحصر،لاأموالوهلكت،وأوقافوأملاك،كثيرةأسواقمنهفاحترقبحماةعظيمحريقوقعوفيه

لذلك.المسلمونفتألم،أنطاكيةمدينةأكثراحترقوكذلك

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.الكركبنائبالمعروفالأشرفياقوشالدينجمال

تحريف.وهو.سلخد:طفي

ذكرها،سبقوقد.صفت:والصواب،صرفد:(121)9/الزاهرةوالنجومصفد:693(/1)الكامنةالدررفي

بلبيس.قربمصرفيوأنها

سلف.كماهـ()724سنةمات

.طمنزيادة

.(1/167)الكامنةالدررهـ()755سنةمات.الدمشقياللهعبدبنالرحمنعبدبنأحمدهو

.طفيليست

.طفيليست

مسلم.ألفيفقتلواوالعربانالتجارعلىالملاعينفوثب:وفيه(184)صالذيل
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حكمعن،الجابيةوبابالنصرباببينالطريق(وسط)1فيكانالذيالمسجدخربالحجةذيوفي

.الأولمنوأنفعأحسن؟حسنمسجذغربيهوبني،السلطنةنائببأمرالقضاة

:الأعيانمنفيهاوتوفي

بنمحمدبن)2(إبراهيمالدينبرهاو:دمشقبجامعالمؤذنينرئيسالمعمرالصالحالشيخ

الواني.محمدبنأحمد

محببا،والشكلالصوتحسنوكان،وروى،الحديثوسمع،وستمئةوأربعينثلاثسنةولد

.العوامإلى

الصغير.ببابودفنصفرسادسالخميسيومتوفي

ببضعةبعدهوتوفي،المفيدالمحدثالواني)3(محمدالدينأمينولدهالزياسةفيبعدهمنوقام

الله.رحمهمايوماوأربعين

بنمحمدالدينمحمىبعلبكخطيبابنمحمود)4(الدينبهاء:المحررالمجودالمطبقالكاتب

السلمي.الوهابعبدبنالرحيمعبد

فيقاطبةزمانهأهلعلىوتقدم،فيهافبرعالصناعةبهذهواعتنى،وستمئةوثمانينثمانسنةولد

سلخفيتوفي،التوددحسنالصوتطيب،الأخلاقطيبالشكلحسنوكان،الأقلاموبقيةالنسخ

الله.رحمهعمرأبيالشيخبتربةودفنالأولربيع

بنعلي)5(،بدمشقالأمويشماليالناطفانيينبابعندالقرآندارواقف:السنجاريالدينعلاء

.الخيراتإلىالمسارعيناليسارذوي،الأخيارالصدقالتجارأحدكانمحمودبنإسماعيل

.)6(الحريريبنالدينشمسالقاضيقبرعندودفن،الآخرةجمادىعشرثالثالخميسليلةبالقاهرةتوفي

.طفيليست)1(

.(901)6/والشذرات(1/65)الكامنةوالدرر(81ه)صالذيلفيترجمته(2)

.(392)3/منةلكاالدرروا(81)صهلذيلا(3)

المسلمي.:وفيه(121)6/والشذرات803()9/والنجوم335()4/الكامنةوالدرر(186)صالذيلفيترجمته(4)

غلط.وهو

بالناطفانيين.المسمىالشماليالجامعبابتجاهالسنجاريةالقراندارووقف(13-12)1/الدارسفيترجمته)5(

.الدارس

سلف.كمابالقرافةودفنهـ()728سنةمات.عثمانبنمحمد)6(
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التربةبانيالرحبيعبدالرحمنالقاسمأبي)1(بنالرحيمعبد:التاجرالديننجمالعدل

خيارمنوكان،هناكوصدقات،دارةأوقافاعليهاوأوقفمسجدافيهاجعلوقد،بالمزة)2(المشهورة

.بالمزةوبساتين،هائلةودارا،جمةوأموالاأولاداوترك،الحكامجميععندمرضي4عد،جنسهأبناء

الله.رحمهبالمزةالمذكورةبتربتهودفنالآخرةجمادىعشرينسابعالأربعاءيوموفاتهوكانت

بنالكريمعبدبنمنيربنالنورعبدبن)3(الكريمعبدمحمدأبو:الدينقطبالحافظالإمامالشيخ

بها،المحدثينمشاهيرأحد،المصريثمالأصلالحلبيالنورعبدبنالصمدعبدبنالحقعبدبنعلي

عليه.والكلاموشرحهوتدوينهوروايتهالحديثبحفظوالقائمين

الشاطبية""وقرأالحديثوسمع،بالرواياتالقرآنوقرأ،بحلبوستمئةوستينأربعسنةولد

لأكثرشرحاوصنفكثيراوكتبالمذهبحنفيوكان،الحديثفنفيوبرع،"و"الألفية

الغنيعبدالحافظجمعهاالتيالسيرةعلىوتكلم،يكملهماولملمصرتاريخاوجمع،"البخاري"

المطالعةكثيراللسانطاهرللكلفةمطرحاالأخلاقحسنوكان،الإسنادمتباينةحديثاأربعينلنفسهوخزج

نصرخالهعندشعبانمستهلالغدمنودفن،رجبسلخالأحديومتوفيأنإلى،والاشتغال

الله.رحمهأولادتسعةوخلف،)4(المنبجي

قاضي،السبكييوسفبنتمامبنعليبن)5(الكافيعبد:محمدأبوالدينزينالإمامالقاضي

خطيبوابنالأنماطيابنمنسمع.الشافعيالسبكيالدينتقيالقضاةقاضيالعلامةووالد،)6(المحلة

.شعبانتاسعوتوفيوحدث،المزة

بالقرافة،ودفنت،السبكيالحسينبنإبراهيمالدينجمالالقاضيبنت)7(ناصريةزوجتهوتبعته

."النسائيسنن"منشيئاالصابونيابنمنسمعتوقد

قبلها.توفيتوقد،محمديةابنتهاوكذلك

.(462)2/الدارسفيترجمته(1)

.الدارس.الرحبيةالتربةهي(2)

)9/603(الزاهرةوالنجوم)2/893(الكامنةوالدرر452()1/النهايةوغاية،186()صالذيلفيترجمته)3(

.(465/)4النبلاءوأعلام(011)6/والشذرات(1/49)والدارس

سلف.كماهـ()971سنةالمتوفي(4)

.(011)6/والشذرات3(70)9/الزاهرةوالنجوم693()2/الكامنةالدررفيترجمته()5

مصر.فيمشهورةمدينة.الكبرىالمحلة:هي)6(

.388(4/)الكامنةالدررفيترجمتها)7(
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والدوهو،قطلبكبكاتبويعرف،المصريالكريمعبدبن:إبراهيمبنعلي)1(الدينتاج

والكتابةالخدمةفييزللمهذاووالده،مدارسعدةفيومدرسهمالشافعيةشيخ)2(الدينفخرالعلامة

بالجامع،الغدمنعليهوصلي،شعبان)3(عشرينثالثالثلاثاءليلةالصغيرةبالعادليةعندهتوفيأنإلى

الصغير.ببابودفن

خليفةبنسلطانبنحسينبنالرجالأبيابنبعبيدويعرف:4(الاالكافيعبدالصالحالشيخ

أقامثم،بعلبكبلادمنبقريتهوستمئةوأربعينأربعسنةفيمولده،الأزرقأبيبابنويعرف،المنيني

ص)5(5"
التسعين.وجاوزالحديثمنشيءعليهوقرئبالصلاحمشهوراوكان،منينبقريه

زاويةله،بالشياح)7(المعروف،الأنصاريعليبنشعبانابن:)6(الحقعبدبنمحمدالشيخ

وكانت،وأسمعهالحديثوسمع،التسعينبلغقدوكان،به)8(مشهورةالشماليبالواديقاسيونبسفح

السنة.هذهمنشوالأواخرتوفي،حسنرجلوهو،مكاشفةبعضوعندهبالأمورمعرفةله

يزعمونوهم،بالشامالعربأمير،مهنابنعيسىبنمهنا)9(الدينحسام:العربسلطانالأمير

الرشيدأختالعباسةمنجاءالذيالولد)01(ذريةمن،البرمكيخالدبنيحيىبنجعفرسلالةمنأنهم

أعلم.فالله

متحيزاخيرأديناوكان،والعراقومصربالشام،كلهمالملوكعندمحترماالقدركبيركانوقد

بنالدينتقيالشيخيحبوكان1،عاليةسنابلغوقد،كثيرةوأموالا)11(وذريةأولادأوخلف،للحق

.373(1/)والدارس7()3/الكامنةالدررفيترجمته(1)

.25(01/0)والنجوم(415/)الكامنةالدرر750(1)سنةمات.عليبنمحمد:هو)2(

عشر.ثالث:طفي)3(

له.ترجمةعلىأقعلم()4

أهلهاونشاطهوائهاولطفطبيعتهابجمالمشهورةعامرةبلدةوهي:أقول.ياقوت.دمشقأعمالمنقريةهي)5،

.(اكم)8حواليدمشقعنوتبعد

.(194)3/الكامنةالدررفيترجمته)6(

.(الشياخ)الكامنةالدرروفي.تطبيعوهو.السياح:طفي)7(

.الانإلىبهالمنطقةوتعرف،دمشقمنالمهاجرينفي)8(

وفاته:وفيهما203()9/والنجوم(943)5/خلدونوابن368()4/الكامنةوالدرر(187)صالذيلفيترجمته)9(

.(211)6/والشذرات.هـ(734)سنة

انتسابوفيوأختهالرشيدفيالمقالةهذهمنللهوحاشا:قالثم.العباسةولدتهالذيسميعهو:خلدونابنقال(01)

هوخلدونابنوقول:بشارقال.)5/436(وأنسابهمبرمكبنيمنالعجممواليإلىطيءمنالعربكبراء

.والعراقالشامبلادفيمساكنهمنخوةأهلاليومإلىوهم،طيءمنوهمفضلآلمنعيسىفالالصواب

وورثة.:طفي(11)



هـ736سنةأحداث268

وهو،ويمتثلونهقولهيسمعون،وإكراموحرمةمنزلةعندهموله،وعربهوذريتههو،زائداحباتيمية

وكانت،جليلمصنفذلكفيوله،حرامذلكأنوعرفهم،بعضعلىبعضهميغيرأننهاهمالذي

.(،)1اللهرحمههناكودفن،القعدةذيعشرثامنفيسلميةببلادهذامهناوفاة

منأصله،)3(بالمسماريةالمقيمالحنبليالعجلونيقنديلبنعيسىبنفضل)2(:الزاهدالشيخ

يعرفوكان،الأثمانبأرخصوهي،هائلةوعمامةطوالاثيابايلبسالدنيامنمتقللاكانحبرا،بلاد

فلمكثيرةبجوامكوظائفعليهعرضتوقد،شيئاأحدمنيقبللاوكان،لذلكويقصدالرؤياتعبير

سنة،تسعيننحووله،الحجةذيفيتوفيأنإلىالخشنالعيشمنالهنيبالرغيدرضيبل،يقبلها

.()4(جداحافلةجنازتهوكانت،اللهرحمهماأتيميةبنالدينتقيالشيخقبرمنبالقربودفن

وسبممئةوث!ثيوستسنةخلت5ثي

.()5(قبلهاالتيفيالمذكورونهموالحكامالجمعةبيوماستهلتأ

وعادواأياموخمسةشهرافغابواوالمجانيقالجيشومعهجعبرقلعةإلىتنكزركبمنهايومأولوفي

.)6(سالمين

،)7(القرافةبابخارجالناصريقوصونالدينسيفأنشأهاالتيالخانقاهفتحتصفرثامنوفي

المتكلم.)8(الأصبهانيالدينشمسالشيخمشيختهاوتولئ

أبيالتتارملكبموتالأخباروجاءت.)9(بالقلعةالسجنمنجملةابنخرجصفرعاشروفي

عشرثانيالخميسيومفي،جنكزخانبنتولي()01(بنأهولاكوبنأبغابنأرغونبنخربندابنسعيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

أتباعه.ومن،الإسلامشيخمحبيمناليومإلىأحفادهموغالب:بشارقال.بفيليست

.231()3/الكامنةالدررفيترجمته

.(411)2/الدارس.دمشقداخلالكبرىالقيمريةقبليمدرسةالمسمارية

.بفيليست

هموالمباشرونوالقضاةبالشامونائبهالمستكفيوالخليفةالإثنينبيوماستهفت:فيهوالذي.بفيليست

ومشد،الأثيربنالدينجمالالسروكاتبالزكاةمشدتمرالدينسيففإنهالأوقافشدسوى،المذكورون

الدين.حسامالأميرفإنهالأوقاف

.(473/)1الزهوربدائع

.سرياقوسخانقاهوهي

.327()4/الكامنةالدرر.بالطاعونهـ(74)9سنةمات.الرحمنعبدبنمحمودهو

.(4/444)لدررا

.طفيزيادة
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منقريباأنشأهاالتيبمدينتهتربتهإلىنقلثم،الشتاءفيمنزلهموهي،بقراباغالسلطنةبدارالآخرربيع

وقد،بهاوأقومهمالسنةعلىوأثبتهمطريقةوأحسنهمالتتارملوكخيارمنكانوقد،أبيهمدينةالسلطانية

اختلفوابل،قائمةللتتاريقملمبعدهمنثم،أبيهدولةبخلاف،الرافضةوذلتبزمانهالسنةأهلعز

لهيستمرولم،أبغاذريةمنأربكاوون)1(بالأمربعدهمنالقائموكان،هذازمانناإلىمذرشذرفتفرقوا

قليلا.إلاالأمر

عنعوضاالأردبيليالديننور)2(الجوانيةبالناصريةدرسالأولىجمادىعاشرالأربعاءيوموفي

.القضاةعندهوحضر،توفيالشيرازيبنالدينكمال

الديننورعنعوضأالحريريبكرأبوالدينسيفالمقرئالإمامالشيخالبرانيةبالظاهريةدرسوفيه

الجوانية.الناصريةلهحصلتلماتركها،الأردبيلي

الزبدانيقاضيابنالدينجمالالشيخعنعوضأكثيربنإسماعيلكاتبهبالنجيبيةدرسبيوموبعده

أثنىحافلادرساوكان.والأعيانالقضاةعندهوحضر،الجوانيةالظاهريةتدريسلهتعينحينتركها

عبادهمقاللهيخشى!!ا):تعالىقولهتفسيرفيذلكوكان،وترتيبهجمعهمنوتعجبواالحاضرونعليه

الفضل.ربامسألةإلىالكلاموانساق.(28:فاطرأ!العلفؤا

علاءعنعوضاالزبدانيقاضيابنالمذكورةبالظاهريةالدرسذكرعشرهرابعالأحديوموفي

.مطيرا)3(يوماوكان،والأعيانالقضاةعندهوحضر،توفيالقلانسيبنالدين

خلقوتوجه،رمضانشهرإلىذلكواشتد،مصربديارشديدغلاءوقعالآخرةجمادىأولوفي

النويريالدينوفخر،جماعةبنالدينعزمنهم،وخمسمئةألفينمننحوامكةإلىرجبفيكثير

وخلق.،السلاميالفتحوأبو،السلاميوحسن

العشاءبعدإلىفتحهباستمرارورسمباسورةعليهوعملالفرجبابجسرعمارةكملترجبوفي

.المغربمنيغلقذلكقبلوكان،الأبوابكبقيةالآخرة

منكيسانبابتجاهخليخان)4(بنالديننجمأنشأهالذيبالجامعالجمعةأقيمترجبسلخوفي

الجوزية.قيمابنالدينشمسالعلامةالإمامالشيخفيهوخطب،القبلة

)1(

)2(

)3(

)4(

وأذربيجانالعراقصاحبالمغليأربكون:(201)1/الشافيالدليلوفي.تحريفوهو.أرتكاوون:طفي

اهـ..نصرانياكان:وقيل)736(سنةمقتولاتوفي،جنكزخانذريةمنوهووالروم

.23(1/0)والدارس(023)3/الدررمافيثبتناوأ.الدينبدر:وطأفي

.3(1/53)لدارسا

.خيلخان:طفي
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بنأحمدالدينقطبمحمدبنالدينعلمالقاضيبدمشقالسركتابةباشرشعبانثانيوفي

مصر.إلىوراحعزل،الأثيربنالدينكمالعنعوضا،()1مفضل

عنعوضاالمشهد)2(إمامابنالدينبهاءالشميخبالأمينيةالدرسذكررمضانرابعالأربعاءيوموفي

القلانسي.بنالدينعلاء

منبيدهماإلىمضافاالخزانةبنظرالطيبأبيبن)3(الديننجمالصدرعلىخلعمنهالعشرينوفي

.بشهورالقلانسيابنوفاةبعد،المالبيتوكالة

الخليلي.(قطلوتمر)4وأميرهشوالثامنالإثنينيومالشاميالركبوخرج

الزبداني،قاضيوابن،المصريوالفخر،جهبلبنالدينمحييطرابلسقاضيفيهحجومفن

الحنفي.)د(الربوةبنالدينوناصر،الجوزيةقيموابنوالسخاويغانموابن،الحنفيالعزوابن

كانالذيوسلطانهباشاعليوانتصر،منهمكثيرخلقفيهاقتلالتتاربينجرتبوقعةالأخباروجاءت

وجرت،الدولةرشيدابنووزيرههوفقتل،وأصحابهكاوونأزباعلىكاوونموسىوهو،أقامهقد

.)6(بدمشقالبشائروضربت،طويلةكثيرةخطوب

الرواقفيالبطائنإكمالهبسببالمنخا)7(بنالدينعزالشيخالجامعناظرعلىخلعالقعدةذيوفي

بطائن.لهذلكقبليكنولم،والشرقيوالغربيالشمالي

القضاةقاضيابنالديننجمالقاضيبالشبليةالدرسذكرالحجةذيسابعالأربعاءيوموفي

منوشكروا،والأعيانالقضاةعندوحضر،سنةعشرةسبعابنوهو،الحنفيالطرسوسيالدينعماد

جسرين.خطيبابنووليهاحلبقضاءعن)8(النقيبابنعزلوفيها.فيهلأبيهوفرحوا،ونباهتهفضله

عليهخلع،الابار)9(بيتخطيبمحمدبنبكرأبيبنيوسفالدينضياءبالقاهرةالحسبةوولي

.السلطان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.368()3/الدررهـ(076)سنةمات

.65()4/الدرر.هـ()752سنةمات.سعيدبنعليبنمحمد

.(464)1/الدارسهـ()742سنةماتعمربنمحمد:هو

.(452)3/الدرر.قطلودمر:طفي

تصحيف.وهو،البربوة:طفي

.(044)5/خلدونابن

.74()2/الدارس.هـ()746سنةماتالحنبليالتنوخيالمنجابنأحمدبنمحمد:هو

.هـ()745سنةوفياتفيسيأتيإبراهيمبنبكرأبيبنمحمد:وهو

.(4482/)الدرر.هـ(761)سنةمات
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فآل،الاجتماعمنيمنعواوأن،وأهلهالمستكفيالخليفةباعتقالالسلطانرسمالقعدةذيوفي

.والمنصور)2((االظاهزأيامكانكماأمرهم

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

.بعدهمنتفرقواثم،عليهالتتارشملاجتمعمنآخروكان:خرنجندابنسعيد)3(أبوالسلطان

البندنيجيعيسىبنممدود)6(بنمحمدبنعلي)5(الدينشمس:)4(الرحلةالمعمرالشيخ

وغير"والترمذي""مسلمصحيح"فيها،كثيرةلأشياءراوياكبيراشيخابغدادمنعليناقدم،الصوفي

فوائد.وعنده،ذلك

موتهوكان،عدةمشايخعلىكثيرةأشياءفأسمعهمحدثاوالدهوكان،وستمئةوأربعينأربعسنةولد

.المحرمرابعبدمشق

الشافعيالتبريزيالفضلبنعمربنمحمد)7(الفضائلأبوالدينقطب:بغدادقضاةقاضي

والمعانيوالعربيةوالمنطقوالأصولبالفقهواشتغلالحديثمنشيئاسمع،)8(بالأخوينالمعروف

حسنوكان،كبارمدارسوفي.العاقوليبعدبالمستنصريةودرسكثيرةفنونفيبارعاوكان،والبيان

أيضأ.حسنأيكتبمتواضعا،والضعفاءالفقراء9(علىالحنوكثيرالخلق

الله.رحمهببغداددارهعندلهبتربةودفنالمحرمآخرفيتوفي

،(1)1بالغزالالمعروف،الزهرأبيبنالقاسمأبيبنمحمدبن1()0إبراهيم:الدينصارمالأمير

.جيداويحاضر،التاريخمنشيءوعندهمطالعةلهكانت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.24(10/)الفوات.هـ()676سنةمات.اللهعبدبنبيبرس:هو

.هـ()968سنةمات.الناصرالسلطانوالدقلاوون:هو

الزاهرةوالنجوم44(5)5/خلدونوابن)2/137(و105()1/الكامنةوالدرر91(ا)صالذيلفيترجمته

وأعربهسعيدأبو:جعلهمنفمنهم،الاسمفيالسابقةالمصادراختلفتوقد.(1/473)الزهوروبدائع03(9)9/

.همزةبغيربوسعيد:واحدةهيئةعلىركبهمنومنهم

.طفيليست

.(411)6/والشذرات(911)3/الكامنةوالدرر(918)صالذيلفيترجمته

.محمود:أفي

والوافي(918)صالذيلوفي،الدينبقطبالملقبينمن7928الترجمة/4الآدابمجمعتلخيصفيترجمته

.(411)6/والشذرات(011)4/الكامنةوالدرر287(4/)

تحريف.وهوالأحوص:طو،الأخرس:أفي

.بمافيوأثبتنا.الخير:وطأفي

له.ترجمةعلىأقعلم(

.المغزال:طفي(
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العديم.حمامعندلهبتربةدفنالمحرممنوالعشرينالسادسالصلاةوقتالجمعةيومتوفيولما

منالمظفريالجامعتجاهالتربةوصاحبالقلعةنائب.الخاؤنمغلطاي)1(الدينعلاءالأمير

بتربتهودفن،صفرعاشربكرةالجمعةيومتوفي،وصدقاتوبرأوقافله،جيدارجلاكان،الغرب

.المذكورة

الدمشقي.الشيرازيبناللههبةبناللهعبدبنمحمدبنمحمدبنأحمد)2(:الدينكمالالقاضي

الدينزينوالشيخ،الفزاريالدينتاجالشيخعلىوتفقهالحديثوسمع،سبعينسنةولد

وليثم،البرانيةبالشاميةوقتوفي،بالبادرائيةوقتفيودرس")3(المزنيمختصر"وحفظ،الفارقي

غيردمشققضاةلقضاءذكر،كبيراصدراوكان،وفاتهحينإلىسنينمدةالجوانيةالناصريةتدرش!

والشكل.المباشرةحسنوكان،مرة

الله.رحمهقاسيونبسفحبتربتهمودفنصفرثالثفيتوفي

الصالحالملكبناللهعبدالدينجلالالمسعودالملكابنمحمد)4(:الدينناصرالأمير

.العادلبنإسماعيل

يسكنوكان،فضيلةولديهجيدفهموله،يختصره"البخاريصحيح"باعتنىقد،مسناشيخاكان

الله.رحمهبالمزةبتربتهمودفن،سنةوسبعونأربعوله،صفرعشرينخامسالسبتليلةتوفيوبهاالمزة

،المالبيتووكيلالعسكرقاضيإلقلانسيبنمحمدالدينشرفبنعلي)5(:الدينعلاء

التدريسين،سوىكلهاسلبهاثم،المناصبمنذلكوغيروالظاهريةالأمينيةومدرس،الدستوموقع

بتربتهم.ودفن،صفروعشرينخامسالسبتبكرةتوفيأنحينإلىمعزولاوبقي

بابنويعرف،العقيليمحمودبنأحمدبنمحمدالدينؤينالشيخبنأحمد)6(الدينعز

ومابينالمصادرهذهبينالوفاةتاريخفياختلافمع738()2/الشافيوالدليل355()4/الكامنةالدررفيترجمته(1)

أيدينا.

.(121)6/والشذرات2(1/90)والدارس3(1/10)الكامنةوالدرر(91.)صالذيلفيترجمته(2)

الله-رحمهما-الشافعيالإمامصاحبالمزنييحيىبنإسماعيلإبراهيملأبي،الشافعيالفقهفيالمزنيمختصر)3(

.217()1/الوفيات.هـ()264سنةمصرفيمات

له.ترجمةعلىأقعلم()4

...المظفربناللهنصربنمحمدبنمحمدبنعلي:وفيه(1)3/18الكامنةوالدرر(.91)صالذيلفيترجمته)5(

.(1/891)والدارس

.(211)6/والشذرات36(4)3/الكامنةوالدرر(91ا)صالذيلفيترجمته()6
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بالخزانةواستمرالحسبةعنعزلثم،المباشرةمحمودوكان،الخزانةوناظردمشقمحتسب،القلانسي

.بقاسيونودفنالأولىجمادىعشرتاسعالإثنينيومتوفيأنإلى

الربوةمؤذنالدمشقيثمالحمصيأحمد)2(بنأحمدبنشرفبنالمجدأبيبنعلي)1(الشيخ

توفي،دينهفيمحلولاوكان،أمرهاينكرمماكثيرةوأشياءوتعاليقشعرديوانوله،سنةوأربعينخمسا

أيضا.الأولىجمادىفي

ودفنشعبانثانيتوفي،كثيرخلقجنازتهشهد،دمشقمتولي:1(برق)بنالدينشهابالأمير

.الناسعليهوأثنىبالصالحية

وكان،شعبانرابعتوفي،أيضامشكوراكان.البرمتولي،لؤلؤالشمسابن)4(الدينفخرالأمير

الله.رحمهكثيرةذريةوتركهناكبتربتهودفنلهيا)5(ببيتببستانهتوفي،كبيراشيخا

بنمحمدبناللهعبدالدينفتحالوزيربنمحمدالدينشرفابن:)6(إسماعيلالدينعماد

للفقراءمحبا)7(،الناسخيارمنوكان،الدلستكتابأحد،القيسرانيبنصغيربنخالدبنأحمد

فأقامدمشقإلىانتقلثم،سرهاكاتبحلبإلىصارثمبمصروكتب،كثيرةمروءةوفيه،والصالحين

عنبالصوفيةودفن،دمشقبجامعالغدمنعليهوصلي،القعدةذيعشرثالثالأحدليلةماتأنإلىبها

.وغيرهالأبرقوهيعلىالحديثمنشيئاسمعوقد،سنةوستينخمس

.(01)الشريفالحجازبطريقالمحدثالعديسة)9(ابن)8(الدينشهابتوفيالقعدةذيوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

له.ترجمةعلىأقعلم

.طفيليست

أبيالدينسيفبنأحمد:وهو)6/113(والشذرات)1/901(الكامنةوالدرر291()صالذيلفيترجمته

الدمشقي.برقبنبكر

بنمحمدبنعثمانالدينفخر:وهو(131)6/والشذرات(045)2/الكامنةوالدرر(291)صالذيلفيترجمته

لؤلؤ.الدينشمسالأمراءملك

.ياقوت.للآلهةبيتاوكانت،دمشقبغوطةمشهورةقريةهي

.(131)6/والشذرات31(1)9/الزاهرةوالنجوم378(/1)الكامنةوالدرر(631)صالذيلفيترجمته

.الفقراءإلىمحببأ:طفي

الدينشهاب:وهو.017()2/والدارس06()4/الكامنةالدرر2/025الذهبيشيوخمعجمفيترجمته

بدمشق..المجاهديةالخانقاهشيخوكان،الرقيبكرأبيبنعليالدينتاجبنمحمد

وهو،أثبتناهماوالصواب،تحريفوكله.القدسية:الدارسوفي،العدسية:الدرروفي،القديسة:طفي

الذهبي.شيوخمعجمفيلماالموافق

.ياقوت.تبوكقربمنزلوهو.الأخضروادي:لهيقالمكانفي
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وينشديتكلموكان،بالبتيويعرفبالنجارالمعروفالمؤذنمحمد)1(الشمستوفيالحجةذيوفي

أعلم.سبحانهواللهالمحافلفي

وسبمينةوث!اثيوسبحسنةكلت5ث!

الاجتماعمنومنعه،الناصرالملكالسلطاناعتقلهقدباللهالمستكفيوالخليفةالجمعةبيوماستهلت

قبلها،التيفيالمذكورونهموالمباشرونوالقضاة،الناصرياللهعبدبنتنكزالشامونائب،بالناس

ووالي،ششنكيربنقطلوبكبنالدينبدرالأميرالبرووالي،القطببنالدينعلمفإنهالسركتابسوى

.الجوكندارطرنطاي)2(الدينحسامالمدينة

ووصلت،قتل)3(إنهوقيل،جيشهكسرباشاعليبأنالأخباروصلتالجمعةيوممنهايومأولوفي

وإلقاءالجمالموتمنللحجاجحصلتكثيرةمشقةتصفالمحرممنوالعشرينالثانيفيالحجاجكتب

.حالكلعلىدلهوالحمد،راجعونإليهوإنالئهفإنا،والرجالالنساءمنكثيرومشيالأحمال

والوزير،بغدادقاضيالغوريمحمدبنحسنالدينحسامالقاضيدمشقإلىقدمالمحرماخروفي

أيامثلاثةفأقامواالبلديحسنبنعثمانالدينوشرف،الكردي)4(شروانبنعليبنمحمودالديننجم

سيأتي،كماالحنفيةعلىالأولفاستقضى،السلطانمنتامقبوللهمفحصلمصرإلىتوجهواثم

الثالث.وأمر،الثانيواستوزر

الشافعيالفقيهاللبانبنأحمد)5(الدينشهابالشيخبنمحمدالدينشصسأحضرعاشوراءيوموفي

شيخالأقصرائيالدينمجداللهفضلبنالدينشهابمعهوحضر،)6(الجلاليالحكممجلسإلى

القرمطةفيوالغلووالاتحادالحلولمنمنكرةبأشياءعليهفادعى،الأصبهاني)7(الدينوشمس،الشيوخ

الكلاممنومنع،جهاتهعليهوأبقيتأمرهفيتوسطثم،دمهبحقنعليهفحكمببعضهافأدر،ذلكوغير

.)8(والأعيانالأمراءمنجماعةصفهفيوقام،الناسعلى

له.ترجمةعلىأقعلم()1

.طرقطاي:طفي2()

.(954)5/خلدونابن(ص)491الذيل)3(

شروين..331(/4و)(242/)الكامنةالدررفي(4)

.طفيليست)5(

القزويني.الدينجلالالقاضيمجلس:يريد)6(

تحريف.وهو.الدينشهاب:وطأفي)7(

.335()3/الكامنةالدررفيالواقعةتفصيل)8(
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.عديدةودكاكيندوراأتلفعظيمحريقحجاجبقصراحترقصفروفي

أياما.البلدوزينت()1بدمشقالبشائرفدقتولدللسلطانولدالأولربيعوفي

الدينكريمجامعتجاهالساكنالحاجبإبراهيمالدينصارمالأميرأمرالآخرربيعمنتصفوفي

صالحة،حسنةمقاصدوله،اللهرحمه)2(تيميةبنالدينتقيالشيخأصحابكبارمنوهو،طبلخاناه

.جيد)3(رجلنفسهفيوهو

.)4(بيتهولزمالآخرربيععشريحاديفيالبرجمنوأطلقالمستكفيالخليفةعنأفرجوفيه

الأميرأنشأهأحدهما،بمصرجامعينفيالجمعةأقيمتالآخرةجمادىعشرينالجمعةيوموفي

امرأةأنشأتهوالثاني،)5(اللهرحمهيوماعشرباثنيذلكبعدومات،الخطيرياللهعبدبنأيدمرعزالدين

.)7(السباعقنطرةعنالناصرالسلطانداية)6(حدقالست:لهايقال

قضاءإلىبدمشقالحكمفيالنائبمنصوربنشرفبنأحمدالدينشهابالقاضيسافرشعبانوفي

البعلبكي.النقيببنأحمدالدينشهابالشيخبعدهوناب،طرابلس

بيتخطيببنالدينضياءوعلى،بمصرالمالبيتبوكالةجماعةبنالدينعزعلىخلعوفيه

.وغيرهالأوقافنظرمنبيدهمامع،بالقاهرةبالحسبةالآبار)8(

.القدسإلىعادثمبطبلخاناهالقدسناظرالأميرأمروفيه

الدينعلاءوفيهم،سيسبلادإلىسائرةدمشقإلىألفانمقدمتانمصرمنقدمترمضانعاشروفي

.وغيرهالحديثفيمصنفاتوله،الحنفيةأفاضلمنوهوالعلمأهلبهفاجتمع،)9(الفارسيأ

الطرابلسيالدينمحييوقاضيه،قبجقبهادروأميرهشوالعاشرالإثنينيومالشاميالركبوخرج

الدينونجم،الشيرازيبنالدينوعمادالشيوخشيخالدينتقيالركبوفي،الحمصيةمدرس

بنوالشرفالمالكيوالصدر،مفلحبنالدينشمسوصاحبه،المرداويالدينوجمال،الطرسوسي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.طفيليست

.طفيليست

.)2/418(الدارس

.)2/142(الكامنةالدرر

.31(2)9/الزاهرةالنجوم

.دادة:طفي

.7()2/الكامنةالدرر.مسكةستجامع:لهيقال

.(482)4/الدرر)736(هـ.سنةأحداثفيذكر،الآباربيتخطيببنبكرأبيبنيوسف:هو

.بمنزيادة
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.محمودالشهاببنالدينوجمال،الطعمدارعندالمقيمخالدوالشيخ،القيسراني

كثيرخيرلهموحصل،قلاعسبعسيسبلادمنتسلمواالجيشبأنالأخباروصلتالقعدةذيوفي

.()1بذلكالمسلمونوفرح،الحمدودئه

.وذووه()2(حسنأالشيخفيهاانتصرالتتاربينهائلةوقعةكانتوفيه

نفسمئةمنقريباوكانوا،وذويهوأهلهالخليفةقلاوونبنمحمدالناصرالملكالسلطاننفىوفيها

.راجعونإليهوإناللهفإنا،بمصالحهميقومماهناكلهمورئب،قوص)3(بلادإلى

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

عليبنحمائل)5(بنسلمانبنمحمدبنعلي)4(أبوالحسن:غانمبنالدينعلاءالشيخ

التامة،والمروءةوالأشعارالأدبوكثرة،الترسلوحسنبالفضائلالمشهورينالكبارأحد)6(المنشي

وباشر،"والتنبيه"القرانوحفظ،الكثيرالحديثوسمع،وستمئةوخمسينإحدىسنةمولده

.والعامالخاصإلىالإحسانكثيروكانالمهماتالأمورفيالناسوقصده،الجهات

الله.رحمههناكودفن،المحرمعشرثالثالخميسيومتبوكمنزلةفيالحجمنمرجعهتوفي

فاضلاوكان،بسنةسنامنهأصغروكان،رمضانشهرفي:أحمد)7(الدينشهابأخوهتبعهثم

الدعابة.كثيربارعاأيضا

آخرفيومات،بالنيربحمامابنى،الأمويبالجامعالمؤذن:الحريريمحمود)8(الشرف

.المحرم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

وميناء،البحروقلعة،والهارونيةوسوكندار،ونجيمة،وكواره،اياس:هيوالقلاع(ا-591ص)49الذيل

.اياس

خلدونابنفيترجمتهسعيدأبيالسلطانعمةابنوهو،أملكانبنبيبغابنحسينبنحسنوهو.بمنزيادة

.(161)6/والشذرات(044-551)5/

.ياقوتمصرصعيدفيكبيرةمدينة

رافعلابنوالوفيات)3/78(الوفياتوفوات41(،)2/الذهبيشيوخومعجمص)591(الذيلفيترجمته

.(411)6/والشذرات(301)3/الكامنةوالدرر(128/)1

.سليمان:وطأفي

الذيالإنشاءإلىنسبةوالمنشئالذيلفيماوأثبتنا.الدمشقي:الدرروفي،تحريفوهوالمقدسي:وطأفي

الدمشقي.ثمالمقدسي:رافعلابنالوفياتوفي.سنةستينباشره

.(411)6/والشذرات(301)3/الكامنةوالدرر،(1)69صوالذيل(ا-1/71172)رافعلابنالوفياتفيترجمته

.بذكرهكثيرابنانفردمفنلعقه
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مالكبنماجدبنشدادبنمعضادبنإبراهيمالشيخبنمحمد)1(الدينناصر:العابدالصالحالشيخ

،وغيره"مسلمصحيح"وسمع،جعبربقلعةوستمئةخمسينسنةولد.المصريثم)2(الجعبري

.وعبادةصلاحفيهوكان،وغيرهالتفسيرمنكثيرةأشياءويستحضرويعظهمالناسعلىيتكلموكان

النصر.بابخارجوالدهعند)3(بزاويتهمودفن،المحزممنوالعشرينالرابعفيتوفي

بنيوسفبنعليبنأحمدبنعليبنأحمد)5(:الحنفيالحقعبدبن)4(الدينشهابالشيخ

بارعاوكان،وغيرهاالحنفيةومدرسالمذهبشيخ،الحنفيالحقعبدبابنويعرفالحنفيين)6(قاضي

.الأولربجفيتوفي،دينافاضلا

النابلسيالمقدسينعمةبنالمنعمعبدبنالرحمنعبدبنعليبن7(اوإبراهيم:الدينعمادالشيخ

.الأولربيعفيتوفي،طويلةمدةمنومفتيهم)8(بهاالحنابلةشيخالعابدالعالمالإمامالحنبلي

بنأحمدبناللهعبدالمحببنأحمدبن)9(اللهعبدالدينمحب:الناسكالعابدالإمامالشيخ

الحنبلي.المقدسيمنصوربنإسماعيلبنالرحمنعبدبنأحمدبنإبراهيمبنمحمدبكرأبي

والسنةالكتابمنوعظمجالسلهوكانت،بهالناسوانتفعالطباقوكتب،بنفسهوقرأالكثيرسمع

مواعيدهوكانت،ووقاروسكينةروحوعليه،جدابالقراءةطيبصوتوله،وغيرهالأمويالجامعفي

قراءته.ويحبيحبهتيميةبنالدينتقيالإسلامشيخوكان،الناسبهاينتفعمفيدة

بخير،لهالناسوشهدبقاسيونودفن،حافلةجنازتهوكانت،الأولربيعسابعالإثنينيومتوفي

سنة.وخمسينخمسأوبلغ،تعالىاللهرحمه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

الزاهرةوالنجوم)3/792(الكامنةوالدرر133(-131)1/رافعلابنالوفيات:فيوترجمتهطفيليست

.()567صالأولياءوطبقات313()9/

.ياقوت.صفينقربوالرقةبالسبينالفراتعلىقلعة،جعبرإلىنسبة

.القاهرةمنالنصربابخارجالجعبريوالدهبزاوية

.طفيليست

سنةالأولربيعفيفيهماووفاته402()1/الكامنةوالدرر891(ا-)1/79رافعلابنالوفيات:فيترجمته

)737(هـ.سنةفيهووفاته6(165/)والدارس)738(هـ،

الحصن.قاضيبابنأيضاويعرف

.(511)6/والشذرات،(428)2/الحنابلةطبقاتعلىوالذيل،(791)2/رافعلابنالوفياتفيترجمته

رئيسهم.:بوفيوفقيههم:طفي

الكامنةوالدررص)2/927(الجوهريةوالقلائد)1/913(رافعلابنوالوفياتص)691(الذيل:فيترجمته

.(411)6/والشذرات2(44)2/
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بنطغريل)2(بنمحمد)1(الدينناصر:المجيدالمخرجالمفيدالمحصلالبارعالمحدث

الأصل.الخوارزمي،أبوهالصيرفي،اللهعبد

شيئاوخرجوجمع،والصغارالكبارالكتبوقرأ،القراءةسريعوكان،بنفسهوقرأالكثيرسمع

.الشأنهذافيبارعاوكان،كثيرا

طيبةبمقابرالغدمنودفن،الأولربيععشر)3(ثانيالسبتيومبحماةمنيتهفأدركتهرحل

الله.رحمه

تقيالشيخبنمحمدالعفيفبن)4(اللهعبدمحمدأبوالدينشمس:العابدالعالمالإمامشيخنا

سنةولد.بهاالحنابلةمسجدإمام،الحنبليالنابلسيالمقدسينعمةبنالمنعمعبدبنيوسفالدين

وحسنوالوقارالبهاءعليه،الصوتحسنالعبادةكثيروكانالكثيروسمع،وستمئةوأربعينتسع)د(

والفوائد،الأجزاءمنكثيراالقدسمنمرجعناوسبعمئةوثلاثينثلاثةعامعليهقرأت،والسمتالشكل

بالخيروالمشهورين،وغيرهمالحنابلةمفتيةأحديوسفالدينجمال!الشيخصاحبناوالدوهو

.والصلاخ

الله.رحمههناك)6(ودفنالاخرربيععشريثانيالخميسيومتوفي

الناسيقصده،مرشد)8(بمنيةالمقيم)7(المرشديإبراهيمالمجدبناللهعبدبنمحمدالشيخ

فيماشيئاأحدمنيأخذيكنولم،جداكثيرةنفقاتوينفقمراتبهمحسبعلىالناسويضيف،للزيارة

إنهويقال،بهاواشتغلمدةبالقاهرةوأقام،دهروط)9(قريةمنوأصله،بحالهأعلموالله،للناسيبدو

القاهرةدخلإذاوكان،مراتوحجالناسفيأمرهواشتهرمرشدبمنيةانقيثم،الفقهفي"التنبيه"قرأ

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(611)6/والشذرات(546)3/الكامنةوالدرر(1/421)رافعلابنوالوفيات(1ص)69الذيلفيترجمته

.(بك)طغر:الشذراتوفيطغربل:طفي

.وبأفيوهي،طفيليست

الكامنةوالدرر)2/428(:الحنابلةطبقاتوذيل144()1/رافعلابنوالوفياتص)791(الذيلفيترجمته

.(511)6/والشذرات31(1)9/الزاهرةوالنجوم3(45)2/

تحريف.وهوسبع:طفي

.(1/441)الوفيات.الزاهريةبمقبرة

الكامنةوالدرر237()5/الشافعيةوطبقات.(174-173)1/رافعلابنوالوفيات(ص)891الذيلفيترجمته

.(ص)568الأولياءوطبقات313()9/الزاهرةوالنجوم،غلط)738(هـوهو:فيهووفاته(462)3/

.()4الهامش(ص)891والذيلالسنيةالتحفة.بمصرالغربيةبمديريةفوهمركزقرىإحدىمرشدمنية

.ياقوت.البهنساقربالصعيدناحيةمنالنيلغربيشاطئعلىبليد:"دهروط"
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ودمشقبالقاهرةعليهوصلي،بزاويتهودفنرمضانثامنالخميسيوموفاتهكانتثم،الناسعليهيزدحم

وغيرها.

،العادلبنعيسىالمعظمالملكبنالعزيزعبدالمغيثبنالقادر)1(عبد:الدينأسدالأمير

دمشق،إلىمصرمنسنةكليأتيوكان،وأسمعالكثيروسمع،وستمئةوأربعيناثنتينسنةولد

رمضانسلخفيبالرملةتوفي،منهسناأعلىأيوببنيمنبعدهمنيبقولم،الحديثأهلويكرم

الله.رحمه

،هناكمسجدإمامالحكري)4(الجاكي)3(حسنبنإبراهيمبنحسن)2(:الفاضلالصالحالشيخ

،شوالمنالعشرينفيتوفيأنإلىكثيرنفعكلامهوفي،فضائلولديه،جمعةكلفيالناسومذكر

تعالى.اللهرحمهمصربديارجنازتهمثلالناسيرولم

وسبممئةوث!ثيوثما!3سنةخلت5ث!

به،يلوذومن،وذووهأهلهومعه،قوصببلادمنفيالمستكفيوالخليفةالأربعاءبيوماستهلت

بدمشقونائبه،وزيرولامصربديارنائبولا،المنصورالملكبنمحمدالناصرالملكالبلادوسلطان

قبلها.التيفيالمذكورونهمومباشروهاونوابهاالبلادوقضاة،تنكز

اخرالعاضدبنداودبنسليمانبنداودابنيومحمدعليبتسفيرالسلطانرسمالأولربيعثالثوفي

ريخهبتالمغرببعدالأولربيععشرينثالثالأحدليلةوفي،بهيقيمونالفيومإلىالفاطميينخلفاء

بتلكمتطاولةأعصارمنمثلهيشاهدوالم2شيوهذا،الجوزبقدروبردوبرقرعدوأعقبهابمصرشديدة

.البلاد

،وضربالسركتابةعنالقطببنالدينعلمالقاضيعزلالاخرربيععشرثانيالجمعةيوموفي

جملة،ابنوأخذهاالرواحية)5(مدرستهعنوعزل،المصريالدينفخرالقاضيبسببهونكب،وصودر

ماله.منشيءوأخذ،يوممئةبالعذراويةعليهورسم،النقيبابنباشرهاالصغيرةوالعادلية

هائلعظيمسيلجاءالليلانتصففلما،الليلأولمنبمكةالغيثاستهلالأولىجمادىعاشروفي

.(511)6/والشذرات93(0)2/الكامنةوالدرر(18ا-1/975)رافعلابنوالوفيات(1)99صالذيلفيترجمته(1)

.(2)2/الشافعيةوطبقات.(1/181)رافعلابنالوفياتفيترجمته)2(

الحاكي.:طفي)3(

.()5الهامشالوفيات.القاهرةبظاهرالمعروفالمكانوهوالحكرإلىنسبه:"الحكري"(4)

.(1/246)الدارسفيماوأثبتناالدولعية:طفي()5
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أبوابوكسرجماعةوغرق،أكثرأوذراعمننحوأكثيرةدورافخزب،طويلدهرمنمثلهيرلم

الدينعفيفالشيخحكاهعظيمأمروجرى،أكثرأوذراعمننحوافيهاوارتفعالكعبةودخل،المسجد

.الطبري

خبروصولواتفق،مصرقضاءعنالدينجلالالقاضيعزلالأولىجمادىمنعشرينسابعوفي

علىعوداراجعأإليهافسارالشامقضاءالسلطانفولاه،بيسيرعزلأنبعدالمجدابنالشامقاضيموت

الدين،تقيالحنابلةقاضيوعزل،الحنفيةقاضيالحقعبدبنالدينبرهانالسلطانعزلثم،بدء

الإثنينيومكانفلما،ألفثلثمئةمنقريبأوكانت،إليهمالناسديونبأداءالدينصدرولدهعلىورسم

يديهبينإلىالفقهاءأعيانالسلطانطلب،أيامبخمسةالدينجلالسفربعدالآخرةجمادىعشرتاسع

الساعةفيفولاه،جماعةبنعزالدينالقاضيعلىالاختيارفوقع،بمصرللقضاءيصلحعمنفسألهم

إلىيديهبينمنوخرجا،بغدادقاضيالغوريمحمدبنحسنالدينلحسامالحنفيةقضاءوولى،)1(الراهنة

الشيخلصاحبهالكامليةالحديثدارعنجماعةبنالدينعزونزل،الخلعوعليهما،الصالحيةالمدرسة

عليه.وتكلم،بسنده.")3(بالنياتالأعمالإنما"حديثوأوردفيهافدرس،الدمياطي)2(الدينكمال

بتوليته.أشارالذيبالمناوي)5(واستمربعضهمواستمر()4الحكمنوابأكثروعزل

بناللهعبدمحمدأبوالدينموفقالعالمالإمامالحنابلةقضاءوليمنهعشرينخامسيومكانولما

المالكي.الأخنائيسوىالقضاةمنيبقولم،المعزولعنعوضاالمقدسيالملكعبدبنمحمد

ودارقرآندارالتاجرالصباببنالدينتقيبنالدينشمسأنشأهاالتيالصبابيةفتحترمضانوفي

.ذلك)6(قبلشنيعةخربةكانتوقد،حديث

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.38(20/)الكامنةلدررا

الدين.عماد:طفي

أيضأومسلم5(070)ورقممج!ي!اللهرسولإلىالوحيبدءكانكيف:باب،الوحيبدءفي()1رقمالبخاريرواه

،الطلاقفي)1022(رقمداودوأبو."بالنيةالأعمالإنما":!شي!قوله:باب،الإمارةفي)7091(رقم

في)4227(رقم"ماجهابنو"الطهارةفي58-.6()1/"والنسائي"الجهادفضائلفي)1647("الترمذيو"

عنه.اللهرضيالخطاببنعمرحديثمنالزهد

فهجرته،ورسولهاللهإلىهجرتهكانتفمن،نوىماامرىءلكلوإنمابالنياتالأعمالإنما":بتمامهوالحديث

."إليههاجرماإلىفهجرتهينكحهاامرأةإلىأويصيبهادنياإلىهجرتهكانتومن،ورسولهاللهإلى

.038(2/)الكامنةالدرر.البلادفيخصوصأ،بالماليتوئونكانوالأنهم

سنةماتالشافعيالمناويالرحمنعبدبنإبراهيمبنمحمدالدينضياء:وهو.تصحيفوهوالمنادي:وطأفي

.(051)6/والشذرات(285)3/الدرر7(هـ.4)6

.الكبرىالعادليةقبلي:وهي(1/128)الدارس
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أبيهوفاةبعدبمصرالسركتابةاللهفضلبنالدينمحيالقاضيبنعليالدينعلاءباشررمضانوفي

وذهب،السلطانمجلسيحضراأنلهماورسم،الدينبدرأخيهوعلىعليهوخلع،ترجمتهستأتيكما

الحج.إلىالدينشهابأخوه

ذلكذكر،كثيراشيئافأتلف،وكالرمانكالبيضبردمصرمنالغربيبالجانبسقطالشهرهذاوفي

الدمياطي.الشهابكتابمنونقله،البرزالي

عنعوضاالعسجديالدينشهابالحديثبمشيخةالمنصوريةبالقبةدرسرمضانعشريثالثوفي

عنهاصرفثم،بسندهالجاوليعنبروايته"الشافعيمسند"منحديثافأورد،توفيالكتانيالدينزين

عندهوحضرللسلطانودعاالزبيرابنشيخهعنحديثافساق،حيانأبيالدينأثيربالشيخالحجةفي

حافلا.مجلساوكان،والأعيانالقضاة

القاضيعنعوضاالنقيببنالدينشمسالقضاةقاضيالبرانيةالشاميةتدرش!حضرالقعدةذيوفي

حافلا.مجلساوكان،()1والأعيانالفقهاءمنكثيرخلقوحضر،توفيجملةبنالدينجمال

الدينجلالالقضاةقاضيابنالرحيمعبدالدينتاجالصغيرةبالعادليةدرسالحجةذيثانيوفي

القضاةعندهوحضر،البرانيةالشاميةولايتهبحكمالنقيببنالدينشمسالشيخعنعوضأالقزويني

.)2(والأعيان

الخطيبوأخوهما)3(،بالأتابكيةالدينجلالالقاضيبنالدينصدرالقاضيدرسالشهرهذاوفي

أعلم.واللهانتهى.أبيهعننيابةوالعادليةبالغزاليةالدينبدر

:الأعيانمنفيهاتوفيوممن

)د(المقياسجامعباني:التركمانيبنعيسىالدينفخربنهحمد)4(الدينبدرالكبيرالأمير

فيبهاتوفيأنإلىمصرإلىرجعثم،الشامإلىأميرأعنها)6(عزلثم،بهاوزارتهأيامفيمصربديار

.مشكورأوكان،بالحسينيةوتوفي،الآخرربيعخامس

.(1/582)رسالدا(1)

.(1/037)رسالدا(2)

.أخوه:طفي)3(

الزاهرةوالنجوم.ابنهوبينبينهخلطإذ،وهم)726(هـوهذاسنةوفاتهوفيه(132)4/الكامنةالدررفيترجمته)4(

/9()926.

محمدالدينبدرالأميرأنشأهالمليحةالجوامعمنإنه:خططهفيالمقريزيقال.التركمانيبجامعويعرف)5(

.3الهامش)738(هـالنجومسنةالأولربيعفيبالمقسطائلةسعادةعنوماتالمقسفيالتركماني

.طفيليست)6(
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الكبير"الجامع"شرحبحلبالحنفيةشيخالبرهانبن:أحمد)1(الدينشهابالعالمالإمامالشيخ

وكانترجبعشريثامنالجمعةليلةوفاتهوكانتالناسبهوانتفع،الناسعنمنقطعاصالحارجلاوكان

الله.رحمهأخرعلومفيومشاركاوالعربيةوالقراءاتبالقرانمعرفةله

الإربليالزرزاري)3(عليبنالحسينبناللهعبد:المجدبنمحمد)2(الدينشهابالقضاةقاضي

وحصلوبرعواشتغل،وستمئةوستيناثنتينسنةولد،بدمشقالشافعيةقاضي،الشافعيالدمشقيثم،الأصل

صارثم،المالبيتوكالةوولي،الصالحأموتربةالرواحيةثمبالإقباليةودرس،وتسعينثلاثسنةوأفتى

الله.رحمهالصغيرباببمقابرودفن،العادليةبالمدرسةالأولىجمادىبمستهلتوفيأنإلىالشامقضاةقاضي

بنعمرالدينزينالشيخبناللهعبدبنمحمد)4(الدينزين:المرحلابنالعالمالإمامالشيخ

بمشهدذلكقبلوكان،بدمشقوالعذراويهالبرانيةالشاميةمدرسالمرحلبنالصمدعبدبنمكي

حسنالأخلاقطيبالشكلحسن،مناظراأصوليافقيهابارعافاضلأوكان،)5(بدمشقولد،الحسين

ليلةوفاتهوكانت،سيرتهفحمدتالأخنائيالدينعلمعنبدمشقوقتفيوناب،صيناديناالتدرشى)6(

القاضيجنازتهوحضر،هناكلهمتربةفيالذبانمسجدعندالغدمنودفن،رجبعشرتاسعالأربعاء

بن)7(الدينبرهانالقاضيبعدهوقدم،فقطيومانلهالمصريةالديارمنقدمقدوكان،الدينجلال

القضاةقاضيالبرانيةالشاميةتدريسبعدهوباشر،أيضاوأولادهوأهلههو،أيامبخمسةالحقعبد

وهذه.القعدةذيعشررابعالخميسيوموذلك،بشهوربعدهوفاتهكانتثم،جملةبنالدينجمال

البرزالي.الدينعلمالشيختاريخفيترجمته

المحاسنأبوالدينجمال:الصالحيالدينجمالالقضاةقاضيالعالمالإمامالشيختوفي

.)8(
..................................بنمسلمبنجملةبنإبراهيمبنيوس!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.62(-1/61)المضيةالجواهرفيوترجمتهالبارزيابنبعدجاءتطفيالترجمةهذه

(431)9/الزاهرةوالنجوم(467)3/الكامنةوالدرر2(160/)رافعلابنوالوفيات2(10ص)الذيل:فيترجمته

.(811)6/والشذرات(1/621)والدارس

جمادىمستهلفيوفاته.وغيرهاالزاهرةوالنجومالكامنةوالدررالوفياتفيمايعضدههناوما،"الرازي":طفي

الأولى.جمادىاخر:والشذراتالذيلوفيالاخرةجمادىمستهلففيهالوفياتعداالسابقةالمصادرجميعفيالأولى

الكامنةوالدرر)5/238(الشافعيةوطبقات21()1/902-.رافعلابنوالوفيات)302(صالذيلفيترجمته

.(181)6/والشذرات283(1/)والدارس(947)3/

.طفيليست

.طفيليست

.طفيليست

الكامنة-والدرر)6/248(الشافعيةوطبقات)1/225(رافعلابنوالوفياتص)202(الذيل:فيترجمته
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عليهوصليالمسرورية)2(بالمدرسة،والدهالمحجيالشافعيالصالحييوسفبنحسينبنم -)1(

اثنتينسنةأوائلفيومولده،قاسيونبسفحودفن،الحجةذيعشررابعالخميسيومالظهرعقيب

اشتغل،فنونفيفاضلارجلاوكان.وحدث،وغيره)3(البخاريابنمنوسمع،وستمئةوثمانين

توددوفيه،وافرةوحرمةعاليةوهمةوفوائدومباحثجمةفضائلوله،ودرسوأعادوأفتىوحصل

وهوومات،كباربمدارسودرس،واستقلالانيابةبدمشقالقضاءوولي،للحقوقوقضاءوإحسان

الله.رحمهالأعيانمنكثيرخلقجنازتهوحضر،البرانيةالشاميةمدرس

الديننجمقاضيابن)4(اللههبةالقاسمأبوالدينشرف:البارزقيابنالقضاةقاضيالإسلامشيخ

الجهنياللههبةبنمسلمبناللههبةبنإبراهيمالطاهرأبيالدينشمسالقاضيبنالرحيمعبد

.بحماةالقضاةقاضيالبارزيبابنالمعروف،)5(الحموي

وأربعينخمسسنةرمضانخامسفيولد،العديدةالفنونفيالمفيدةالكثيرةالتصانيفصاحب

كثير،الأخلاقحسنوكان،كثيرةجمةكتباوصنف،كثيرةفنوناوحصلالكثيروسمع،وستمئة

،الإفتاءفيالبلدمنلجماعةوأذن،الناسعندمعظماوكان،الصالحينفيالاعتقادحسن،المحاضرة

بنالرحيمعبدالديننجملحفيدهالمنصبعننزلثم،مدةذلكمعيحكموهوعمرهاخرفيوعمي

القعدةذيمنالعشرينالأربعاءليلةوفاتهوكانت،المنصبعننظرهيقطعلاذلكفيوهو،)6(إبراهيم

منوله،نقيرينبعقبةودفنالغدمنعليهوصلي،نافلةولافريضةتفتهفلم،والوترالعشاءصلىأنبعد

سنة.وتسعونثلاثالعمر

بن)8(مجليبناللهفضلبن)7(يحيىالمعاليأبوهو:السركاتباللهفضلبنالدينمحمىالقاضي

.العمريالعدويخلفبندعجان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(911)6/والشذرات(1/284)والدارس3(17)9/الزاهرةوالنجوم(4434/)

تحريف.وهو.همام:طفي

السرورية.:طفي

-)1/944الشافيالدليل)096(هـ.سنةمات.البخاريبابنالشهيرالدينفخرالواحدعبدبنأحمدبنعلي

.(414)5/والشذرات(054

(104)4/الكامنةوالدرر248()6/الشافعيةوطبقات226()1/رافعلابنوالوفيات2(ص)20الذيلفيترجمته

.(911)6/والشذرات31(5)9/الزاهرةوالنجوم

تحريف.وهوالجهيني:طفي

.352()2/الكامنة)764(هـالدررسنةفيتوفي

316()9/الزاهرةوالنجوم424()4/الكامنةوالدرر216()1/رافعلابنوالوفيات2(10ص)الذيلفيترجمته

.(1/475)الزهوروبدائع(1/644)والدارس

تحريف.وهوالمحلي:طفي
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وكان،وأسمعهالحديثوسمع،بالكركوستمئةوأربعينخمسسنةعشرشوالحاديفيولد

المصرية،وبالدياربالشامالسروكتب،وبعدهالدينشرفأخيهحياةفيالدولةفيمعظماكبيراصدرا

ولدهبعدهالمنصبوتولىبالقرافةالغدمنودفن،مصربدياررمضانتاسعالأربعاءليلةوفاتهوكانت

المنصب.لهذاالمعينينالثلاثةأولادهأصغروهو،الدينعلاء()1القاضي

وهو،مصربديارالشافعيةشيخ،الكتانيابنالدينزين:الكتانيابنالعلامةالإمامالشيخ

الأصل.الدمشقييونسبنالرحمنعبدبن)3(الحرمأبيبن2(عمزحفصأبو

واستوطنهامصرإلىرحلثمبدمشقواشتغل،وستمئةوخمسينثلاثسنةحدودفيبالقاهرةولد

ودرس،سيرتهفحمدتالعيددقيقبنالدينتقيالشيخعننابثم،بالحكرالأقضيةبعضبهاوتولى

غير،جداكثيرةفوائدعنده،فاضلابارعاوكان،المنصوريةبالقبةالحديثدارمشيخةولي،كباربمدارس

الطيباتيأكل،المنظربهيالشكلحسنوكان،قطيتزوجلم،الناسعنمنقبضاالأخلاقسيءكانأنه

العلماءلبعضاستهتارفيهوكان،وغيرها"الروضة"علىوزوائدوفرائدفوائدوله،الثيابمناللينويلبس

انتهى..اللهرحمهبالقرافةودفن،رمضانمنالمنتصفالثلاثاءيوموفاتهوكانت،يسامحهفالله

بن)5(محمدبنمحمد)4(اللهعبدأبو،القوبعبنالدينركن:القوبعابنالعلامةالإمامالشيخ

المالكي،التونسي)7(الجعفري)6(القرشيالجليلعبدبنالرحمنعبدبنيوسفبنالرحمنعبد

والعلومالكثيرةالفنونجمعممن،الأذكياءوسادةالفضلاءأعيانمنكان،)8(القوبعبابنالمعروف

،المنصوريالمارستانفيوظيفةوله،بالمنكوتمريه)01(مدرساوكان،الطيبةالشرعيةالدينية)9(الغزيرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

!6(

)7(

!8(

)9(

)01(

.(913)3/الكامنةالدرر)976(هـ.سنةمات،اللهفضلبنيحيىبنعليوهو.طفيليست

الكامنةوالدرر245!)6/الشافعيةوطبقات221!-)1/921رافعلابنوالوفيات2!ص)30الذيلفيترجمته

.!171)6/والشذرات(161-164)3/

وفوات،الجزريابنوطبقاترافعلابنالوفياتفيمايعضدههناوما،مصحف،بالزاي"الحزم:"طفي

.بالزايالمشتبهكتبتذكرهلمحيثالاسمضبطفيالأصلوهو.وغيرهمللصفديوالوافي،شاكرلابنالوفيات

الزاهرةوالنجوم!181)4/الكامنةوالدرر932!)صالمذهبوالديباج234()1/رافعلابنالوفياتفيترجمته

.(1/476)الزهوروبدائع31(5)9/

.طفيليست

تحريف.وهوالوسي:طفي

.023!1/)اللباب.عنهاللهرضيطالبأبيابن،الطيارجعفرإلىنسبة

المغاربة.عندمعروفطيرإلىنسبة

الأخروبة.:طفي

ذكرها.سبقوقدتحريفوهو،المنكودمرية:طفي
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أعلم.وتعالىسبحانهواللهالمالبيتورثهوأثاثأمالاوترك،الحجةذيمنعشرالسابعبكرةفيتوفيوبها

.)1(الوكيلونعماللهوحسبناباللهإلاقوةولاحولولااللهوأستغفردلهوالحمد

الشيختاريخعلىبهذيلالذيكتابهفيالبرزاليالدينعلمالحافظشيخناأرخمااخروهذا:قلت

)3(خليصبمنزلةمحرموهوالقابلالعامفيالبرزاليوفاةكانتوقد)2(المقدسيشامةأبيالدينشهاب

منالعشرينالأربعاءيومفيتاريخهمنالانتقاءمنفراغيوكان،هذازمانناإلىتاريخهعلىذيلتوقد

.)4(آمينخاتمتهااللهأحسن،وسبعمئةوخمسينإحدىسنةمنالآخرةجمادى

.هذازمانناإلىادمخلقلدنمنكتبتهماانتهىهناوإلى

.)5(الدينيومإلىبإحسانوتابعيهموصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلىالعالمينربدلهوالحمد

وسبحمئة)6(وثماثيوتسحسنةخلت5ث!

والحرمينوالاهاوماالشاميةوالدياروالاهاوماالمصريةبالدياروالمسلمينالإسلاموسلطاناستهلت

بمصر.أيضاوزيرولا،لهنائبولا،قلاوونالمنصورالملكبنمحمدالناصرالملكالشريفين

بنمحمدالدينبدر)7(القضاةقاضيابنالدينعزالقضاةفقاضيالشافعيأما:مصروقضاة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.طفيليست

الروضتينكتابعلىالذيلهووكتابه)665(هـ.سنةمات،المقدسيإبراهيمبنإسماعيلبنالرحمنعبد:هو

مخطوطا،إليناوصل"شامةأبيلتاريخالمقتفي"فهو،البرزاليتاريخوأما.والصلاحيةالنوريةالدولتينأخبارفي

.(بشار)572سنةإلىمنهمصورةنسخةوعندي

.طفيليست

كتابمنمختصرةهـ،665سنةمناعتبارا"والنهايةالبداية"فيكثيرابنالحافظساقهاالتيالمادةأنالمعلوممن

بعدلهأضافثمالتاريخينبينالمقابلاتمنثبتوكما،هناعليهنصكما،للبرزالي"شامةأبيلتاريخالمقتفي"

.(بشار)وفاتهقبيلإلىالكتابهـتتمة751سنةأعني،السنةهذه

لنفسهوكتبه،آمينعنهتعالىاللهعفاالشافعيالقرشيضوءبنكثيربنإسماعيلكتبه،والمنةالحمدودله:بفي

اللهعفاالحنبليالبعليسعيدبنسلطانبنمحمدوخادمهمالسنةأهلمحسثربهرحمةإلىوأحوجهماللهعبادأفقر

وكرمه.بمنهعنه

:الحريريمقالأحسنوما:زيادة:طوفي

وعلافيهعيبلامنفجلالخللافسدعيباتجدوإن

وأكثيرابنعنهانقلالتيالمصادرعلىالمتبقيالقسمتحقيقفيواعتمدنا،(وبأ)المخطوطانانتهىهناإلى

.الوفياتوكتبالترجمةمصادروكذلك،عنهنقلت

الدين.صدر:طفي
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المالكيوأما،محمدبنحسن،الغوريالدينحسامالقضاةفقاضيالحنفيوأما،جماعةبنإبراهيم

المقدسي.(محمد)1بنالدينفموفقالحنبليوأما،الأخنائيالدينفتقي

الديارعنالمعزولالشافعيالقزوينيالدينجلالوقضاته،تنكزالدينسيفالأميرالشامونائب

بنالدينعلاءوالحنبلي،الهمدانيالدينشرفوالمالكي،الطرسوسيالدينعمادوالحنفي،المصرية

التنوخي.المنجا

الإمامالشيخبهاالحديثمشيخةوباشر)2(السكريةالحديثدارإكمالالسنةهذهفيحدثومما

جرايةمنهملكلمحدثاثلاثونفيهاوقرر،)3(الذهبيأحمدبنمحمدالدينشمسالإسلاممؤرخالحافظ

نفراثلاثونفيهاوقرر،خبزورطلثلاثونللشيخوقرر،خبزرطلونصفدراهمسبعةشهركلوجامكية

حديثوقارىإمائملهاورتب،للمحدثينمانظيرالقراءمنواحدولكل،شيخعشرةلكلالقرانيقرؤون

شكلها)4(فيالحسنغايةفيوجاءت،خبزأواقوثماندرهماعشرونالحديثولقارئ،ونواب

سوقمنها:أماكنعدةعليهاووقف،تنكزالأميرالواقفأنشأهاالتيالذهبدارتجاهوهي،وبنائها

،)5(زبدينوبيدر،الوقفكتابفيسماه،وغرباشرقاذراعاعشرونطوله،الفرجببابالقشاشيين

عداماعلىتغلبولكنه،أخرقرايافيحصصاعليهاووقف،القديمالحماموهوبحمصوحمام

حمص.وحمام،زبدينوبيدرالقشاشيين

علىحاكماالمصريةالديارمنالشافعيالسبكيالكافيعبدبنعليالدينتقيالقاضيقدموفيها

بالعادليةونزل،وأمانتهوديانتهلعلمهعليهيسلمونالناسودخل،بهالناسوفرح،وأعمالهادمشق

الدينبهاءالقاضيعمهابنواستناب،والأتابكية)6(بالغزاليةودرس،تقدمهمنعادةعلىالكبيرة

الدينجلالالقضاةقاضيوفاةبعدالشامولايتهوكانت،)8(الفتحأباعمهابناستنابثم،البقاء)7(أبا

السنة.هذهمنالوفياتفيبيانهسيأتيماعلى،الشافعيالقزوينيالرحيمعبدبنمحمد

مات.الحنبليالحجاويالباقيعبدبنالملكعبدبنمحمدبناللهعبدمحمدأبووهو،لهوجهولانجا:طفي()1

.2(51)6/والثذرات792()2/الكامنة)976(هـالدررسنة

.77(1/)الدارس.الجابيةبابداخلبالقصاعين)2(

)748(هـ.سنةوفياتفيوسيأتي.توهموهوأحمدبنمحمدالدينشمسبنمحمد:طفي)3(

شكالاتها.:طفي(4)

.(1/572)والفوات(1/271)الدارس.تحريفوهوزيدينبندر:طفي(5)

دمشق.غوطةفيعامرةقريةوزبدين:قلت

.2(5ص)4الذيل()6

.(594)3/الكامنةالدرر)777(هـ.سنةمات.عليبنيحيىبنالبرعبدبنمحمد:هو)7(

.26()4/الكامنة)744(هـالدررسنةماتعليبنيحيىبناللطيفعبدبنمحمد:هو)8(
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ابن،الحلبيعثمانبنعليالزينبن)1(عثمان:الدينفخرالقضاةقاضيالعلامةالمحرمفي

الفقه،في"الحاج!النمختصرشرح"صنفإماماوكانحل!قضاءلي،لشا.)2(. ..ومعياجبري!-

ابنالشيخعزلبعدحلبتولى،جليلةومصنفاتغزيرةفوائدوله،الساعاتيلابن"البديع"وشرح

.سنة)3(وسبعونبضعولهالكمالوولدههوفماتالسلطانطلبهثم،النقيب

الشافعي،)5(القزويني:الرحمنعبدبنمحمد)4(الدينجلالالقضاةقاضيفيهاتوفيوممن

إمامفدرسوستمئةالتسعينبعد،فاضلانوهما،دمشقإلىبلادهممنالتترأياموأخوههوقدم

الدينتاجالشيخابنالدينبرهانالشيخعندبالبادرائيةالدينجلالوأعاد،الصالحأمتربةفي)6(الدين

يدمنلهانتزع،بدمشقالشافعيةقضاءالدينإماموليأنإلىالأحوالبهمتقلبتثم،الشافعيةشيخ

ابنوأعيد،هنالكفماتالناسمعالمصريةالديارإلىقازانسنةهربثم،جماعةبنالدينبدرالقاضي

وليثم،المذكورالدينجلالفوليها،وسبعمئةثلاثسنةالبلدخطابةوخلت،القضاءإلىجماعة

نأبعدوعشرينسبعسنةالمصريةالديارإلىانتقلثم،الخطابةمعوعشرينخمسسنةبدمشقالقضاء

تعصبوثلاثينثمانسنةفيكانفلما،عينيهفيالضرربسببجماعةبنالدينبدرالقضاةقاضيعجز

القضاةقاضيموتواتفق،الشامإلىونفاه،شرحهايطولأموربسببالناصرالملكالسلطانعليه

بدرولدهفاستناببدء،علىعوداالشامقضاءالسلطانفولاه،تقدمكمااللهعبدالمجدبنالدينشهاب

بالصوفية.ودفن،)7(السنةهذهأواخرفيوفاتهكانت،دمشقخطيبهوالذيالقضاءنيابةعلىالدين

مشهورمصنف،المعانيفيمصنفاتوله،كثيراويفتي،والبيانالمعانيفيطولىيدلهوكانت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

(443)2/الكامنةوالدرر(421)6/الشافعيةوطبقات242()1/رافعلابنوالوفيات2(0ص)5الذيلفيترجمته

.(221)6/والشذرات32(0)9/الزاهرةوالنجوم

المقدسبيتبينحصنكذلكوهي،عزازناحيةحلبقرىمنوهي:جبرين.تحريفوهو.جسرين:طفي

.وعسقلان

رافع.لابنالوفيات.بالقاهرةالمنصوريةالمدرسةفي

الكامنةوالدرر)5/238(الشافعيةوطبقات(026-1/258)رافعلابنوالوفياتص)502(الذيلفيترجمته

.(123)6/والشذرات(1/561)الوعاةوبغية(1/691)والدارس318()9/الزاهرةوالنجوم3(4/)

العجلي:نسبهفيوردالمصادربقيةوفي.261()2/اللباب.بأصبهانالمعروفةالمدنإحدىقزوينإلىنسبة

اللباب.وائلبنبكربنعليبنصعببنلجيمبنعجلإلىمنسوبوهذا،العجليدلفأبيإلىنسبة

)2/124(.

.(1591/)الدارس)996(هـ.سنةمات.الرحمنعبدبنعمرهو

الأولى.جمادىفيوفاتهالسابقةالمصادرجميعفي
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الفضائل،مجموعوكان،للسكاكي)2("المفتاح"فيهاختصر()1(البلاغةعلومفيالتلخيص)اسمه

.جاوزها)3(أوالسبعينمنقريباعمرهوكانمات

الأحد:يومالحجةرابعفيهاتوفيوممن

مؤرخالبرزاليبنمحمدبن)4(القاسممحمدأبوالدينعلم:البرزاليابنالحافظالإمامالشيخ

الشافعي.الشام

شهابالشيخعلىبهذيلتاريخاكتبوقد،وستمئةوستينخمسسنةشامةأبيالشيخوفاةسنةولد

ولموكفن،فغسل،)5(محرموهو،السنةهذهفيتوفيأنإلىالبرزاليومولدوفاتهحينمن،الدين

ألفمنأزيدالكثيروسمع،مشهودايوماوكان،حولهيبكونوهمنعشهعلىالناسوحمله،رأسهيستر

شيئاوأسمع،كثيراشيئاوقرأ،يكملهالممشيخةسعدبنالدينشمسالمحدثلهوخرج،شيخ

العلم.أهلومشايخهالقضاةعندمشكوروهو،حسنوخلق،حسنخطلهوكان،كثيرا

حجر.فينقرالبرزالينقل:يقولتيميةابنالعلامةسمعت

فاطمةابنتهوكتبت،قبلهماتواأولادلهوكان،ويكرمونهيحبونهالطوائفكلمنأصحابهوكان

صارتحتى،القبةتحتالمزيالحافظعلىفيهيقرأوكان،لهافقابلهمجلداعشرثلاثةفي"البخاري"

الحديثبداركتبهوقفوفيهابالنوريةحديثشيخوكان،الناسمنهايكتبمعتمداأصلانسختها

إلىمحببامتواضعاوكان،الحديثكراسيوعلىوغيرهالجامعوفيالقوصيةالحديثوبدارالسيفية)6(

إليهم.متوددا،الناس

الله.رحمهسنةوسبعينأربععنتوفي

الله.رحمهالبرقوقيالرحمنعبدالأستاذشرحه،مشهورقيمالبلاغةفيكتاب(1)

سنةماتيعقوبأبيالحنفيالخوارزميالسكاكيعليبنمحمدبنبكرأبيبنليوسفالعلوممفتاح:هو)2(

.364()2/الوعاةبغية)626(هـ.

سنة.وسبعونثلاثوله:الذيلفي)3(

الوفياتوفوات)1/928(:رافعلابنوالوفيات)6/246(الشافعيةوطبقاتص)902(الذيلفيترجمته)4(

.(221)6/والشذرات(1/211)والدارس3(91)9/الزاهرةوالنجوم237()3/الكامنةوالدرر(691)2/

.جداالعددقليلةقبيلةبرزالةإلىنسبة:"والبرزاليئ"

.ياقوتوالمدينةمكةبينحصنوهيخليصبمنزلة)5(

.(1)الهامش(1/275)الدارس.تحريفوهوالسنية:طفي)6(
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أشياءفيهكتب،حافلأ)3(تاريخاجمع،)2(الجزريإبراهيمبنمحمد)1(:الدينشمسالمؤرخ

شيخاوكان)6(،نقلهعلىويعتمدونعنهيكت!ونوالبرزاليوالذهبيالمزيالحافظمحهااستفاد3أحسنه .)5(ء،)4(

الدين.مجدوأخوهمحمد)7(الديننصيرالشيخوالدوهو،خطهوضعفسمعهوثقل،الثمانينجاوزقد

وسبممئةأربميرسنةكلت5ث!

إلاقبلهاالتيفيالمذكورونوقضاتهوولاته،الناصرالملكالمسلمينوسلطانالسنةهذهاستهلت

السبكي.العلامةوتولىالقزوينيفتوفيبالشامالشافعي

منوجمعواكنيستهمفياجتمعواالنصارىرؤوسمنجماعةأنالهائلةالعظيمةالحوادثمنوقعومما

ملانيأحدهمااسم،النفطصنعةيحسنان،الرومبلادمنعليهاقدماراهبينإلىفدفعوهجزيلامالابينهم

ذلك،منوأكثرساعاتأربعبعدإلاتأثيرهيظهرلاعملاهحتىوتلطفا،نفطمنكحطافعملا،عازروالاخر

يشعرلابحيث،النهاراخرمندكاكينعدةفيالدهشةعندالرجالسوقفيالتجاردكاكينشقوقفيفوضعا

تلكفيعملتقدوالنارإلاالناسيشعرلمالليلأثناءفيكانفلما،المسلمينزيفيوهما،بهماأحد

وجاء،الدرابزيناتوأحرقت،المذكورللسوقالمتجهةالشرقيةالمئذنةدرابزيناتفيتعلقتحتىالدكاكين

ينلهفلمالجامععنواحترسوا،نارأتشتعلوهيالمنارةوصعدوا،الألوفأمراءوالأمراءتنكزالسلطنةنائب

تدلالتيالسقالاتواحترقتأحجارهاتفجرتفإنهاالمئذنةوأما،والمنةالحمدودئهالحريقمنشيء

عليهاينزلأنه)8(الحديثفيجاءالتيالشرقيةالمنارةوهي،جددبحجارةبناؤهاوأعيدفهدمتالسلالم

.بالدجالمحاصروالبلدالسلامعليهعيسىنزولفيعليهالكلامسيأتيكمامريمابنعيسى

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

.(421)6/الذهبوشذرات3(10)3/الكامنةوالدرر(1/125)رافعلابنوالوفيات(2)80صالذيلفيترجمته

تصحيف.وهو.الحريريالمصادربعضوفيالجوزي:طفي

ابنتاريخ:لهويقال،أبنائهمنوالأعيانالاكابرووفياتوأنبائهالزمانحوادثوالمسمىالكبيرالتاريخهو

باريسفيمنهمخطوطةقطعةوتوجد.منهقطعةالذهبيالإماماختصر:بشارقال.892()5/الأعلام.الجزري

صورةمنها،736سنةإلى724سنةمنفيهابخطهنفيسةقطعةاستانبولوفي،9673رقمها-968896منفيها

العراقي.العلميالمجمعمكتبةفي

.الشذراتمنزيادة

يستفيد.:طفي

.مجازفاتتاريخهفيأنإلىالذهبيأشارمافكثيرأ،التساهلمنشيءالقولهذافي:بشارقال

.(258)6/والشذرات(4/571)الدرر)778(هـ.سنةمات.تحريفوهوالدينناصر:طفي

رضيسمعانبنالنواسحديثمن.الساعةوأشراطالفتنفي(42253/)(3792)رقم"مسلمصحيح"انظر

عنه.الله
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وبما،بكمالهاالقيساريةإلىالمغربمنالجامعناحيةإلىعمدواليالبعدالنصارىأنوالمقصود

الدورمنالقيساريةحولماإلىالنارشرروتطاير،راجعونإليهوإناللهفإنا،والعددالأقواسمنفيها

كانوما،المذكورةالمدرسةجانجاإلىالأمينيةالمدرسةمنجانجاواحترق،والمدارسوالمساكن

السلطنةنالمجاوجاء،يرومونماوبينبينهماللهفحال،المسلمينمعبدإلىالناروصولإلامقصودهم

أمرفعلهممنهذاأنالسلطن!نالمجاتحققولما.خيرااللهجزاهم.والمسجدالحريقبينوحالواوالأمراء

والعقوباتوالضرببالمصادراتفأخذوا،رجلاستينمننحوامنهمفأمسك،النصارىرؤوسبمسك

البلادأرجاءفيبهموطيف،الجمالعلىعشرةمنأزيدمنهمصلبذلكبعدثم،المثلاتوأنواع

أعلم.والله.()1انتهى،اللهلعنهمرماداصارواحتىبالنارأحرقواثم،واحدبعدواحدايتماوتونوجعلوا

منطشتمر)3(الأميرجاءالحجةذيمنوالعشرينالرابعالثلاثاءيومكانلما:تنكز)2(مسكسبب

وجاء،السعادةدارإلىمسرعاقصرهمنالسلطنهنالمجاودخل،ملبسادمشقجيشوركبمسرعاصفد

المصلحة:وقالوا،ذلكفيفعذلوه)4(ويقاتليلبسأنأرادوكان،النصربابعلىفوقفواالجيش

)5(الفخريعليهالتفالبلدظاهرإلىبرزفلما،سلاحبلافخرج،مطيعاسامعاالشلطانإلىالخروج

،قصرهمنوخصاياهوقيدوهنزلوايلبغاقبةعندكانفلما،الكسوةناحيةإلىبهوذهبواوأخذوه،وغيره

عنوسألوا،الإسكندريةإلىبمسيرهأمروصل)6(فلما،السلطانإلىبهوساروامقيدوهوالبريدركبثم

تربتهإلىنقلوهثم،)7(بالإسكندريةودفنوهقتلوهثم،بالباقيأقرحتىعوقبثم،ببعضفأقرودائعه

فيأيامهفيوالناس،واليدالفرجعفيف،مهيباعادلاوكان،الستينجاوزوقد،اللهرحمه)8(بدمشق

.ثراهبالرحمةوبل،اللهفرحمه،والصيانةوالأمنالرخصغاية

حدتحاودار،بدمشقوجامع،وعجلونبنابلسوجامع،بصفدمرستانذلكمنكثيرةأوقافوله

شباكاوفتح،الأقصىالمسجدعلىموقوفوسوقورباط،بالقدسوخانقاهومدرسة،ودمشقبالقدس

أعلم.تعالىواللهانتهىالمسجدفي

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(261)6/الشذرات(2054/)الدارس(412-2)13صالذيل

الدارس327()9/الزاهرةالنجوم(1052/)الكامنةالدرر253()2/الوفياتفوات.2(ص)91للحسينيالذيل

.(1/477)الزهوربدائع(424)5/خلدونابن(1/123)

.(5/1101))743(هـالنجومسنةأحمدالناصرالملكوسطه،أخضربحمصالمعروفالساقيطشتمرهو

ويقابل.:طفي

.الفخريبغاقطلوالأمير

.هـ(174)سنةالمحرمثامنالثلاثاءوصولهكان

السابقة.المصادر.المحرممنتصفالثلاثاءيومفي

.2(1/58)الفوات.جامعهجوارتربته74(هـإلى)4سنةرجبأوائلفينقل
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بنأحمدالعباسأبياللهبأمرالحاكمبن)1(سليمانالربيعأبو:باللهالمستكفيالمؤمنينأمير

البغدادي،العتاسيالهاشميباللهالمسترشدالمؤمنينأميرابنعليبنبكرأبيبنالحسنعليأبي

وعهد،قليلاواشتغلوقرأ،قبلهاالتيفيأووستمئةوثمانينثلاثسنةمولده،المولدالمصريالأصل

والعقدالحلمنبهيتعلقماجميعوفوض،وسبعمئةإحدىسنةوالدهوفاةعندلهوخطببالأمرأبوهإليه

سنةشعبانفيدمشقودخل،شقحب)2(مصاففشهدالتترغزوإلىوسار،الناصرالملكالسلطانإلى

الأمرعنالسلطانأعرضولما،مشاةالجيشكبراءوجميع،السلطانمعراكبوهووسبعمئةاثنتين

المظفرالملكفقلد،بالملكينهضمنيسلطنأنالمستكفيمنالأمراءالتمس،بالكركوانعزل

الخليفةوعزرمصرإلىالناصرعادثم،السلطنةخلعةوألبسهاللواءلهوعقدالجاشنكيربيبرسالدينركن

.شعبانمستهلفيقوصفيالسنةهذهفيفتوفيقوصإلىوسيرهعليهغضبثم،فعلهفي

ولثدبحمنةوأربميرإحرفىسنةكلت5ثي

وقضاته،قلاوونالمنصورالملكبنمحمدالناصرالملكالمسلمينوسلطانالأربعاءيوماستهلت

سيفالأميرالأموريسدالذيوإنما،سلطنةنائبدمشقفيوليس،قبلهاالتيفيالمذكورونهمبمصر

جاءثم،تنكزالدينسيفالأميرعلىبالقبضجاءالذي،الأخضربالحمصالملقبطشتمرالدين

الحوطةتحتتنكزالأميروحواصل،بلدهإلىوتوجهالنهارآخرمنفركبصفدإلىبالرجوعالمرسوم

هي.كما

الأمير،أمراءخمسةالمصريةالذيارمنقدمالمذكورةالسنةمنالمحرمرابعالسبتيومصبيحةوفي

فنزل،وبطا)7(وبيغر)6(الدويداروطاجار)5(،الحاجببرسبغا)4(ومعهالناصري)3(بشتاكالدينسيف

السلطانإلىالبيعةلتجديدجاءوإنما،القليلإلامماليكهمنمعهوليس،والميادينالأبلقبالقصربشتاك

)9/322(الزاهرةوالنجوم441()5/خلدونوابن141()2/الكامنةوالدررص)214(الذيلفيترجمته)1(

.(126)6/والشذرات

.لاهـ(.)2سنةأحداثفيمرت)2(

.الحروفثالثالتاءبعدألفغيرمن"بشتك"ويكتب،الكتابهذافيسيأتي)742(هـكماسنةمات)3(

.(1/474))742(هـالدررسنةمات.تحريفوهوبرصبغا:طفي(4)

.2(13)2/الدررهـ(742)سنةمات.تحريفوهوطاشار:طفي)5(

.5(0/1)النجومفيماوأثبتنابيعرا:طفي)6(

.(1/654)الدررهـ(764)سنةبدمشقماتالدويداربطا)7(
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تنكزالدينسيفالأميرحواصلعلىوللحوطة،المنفصلالشاملنائبالأمراءبعضممالأةمنتوهموالما

المصرية.للدياروتجهيزهاالشامنيابةعنالمنفصل

وبشتاكالناسوتلقاه،نائبادمشقإلىألطنبغاالدينعلاءالأميردخلسادسهالاثنينيومصبيحةوفي

وقرئ،السعادةدارإلىمعهورجعوا،الشريفةالعتبةفقبلواعتبتهإلىونزلوا،المصريونوالأمراء

.تقليده

وطيبغا،)1(العادليألجيبغاكبيرانأميرانالمقدمينالأمراءمنمسكعشرهثالثالاثنينيوموفي

)2(
حواصلهما.علىواحتيطالمنصورةالقلعةإلىورفعا،جي

المصرية.الديارإلىوأولادهوأهلهتنكزالدينسيفالأمراءملكبيتتحملواالثلاثاءيوموفي

الدينسيفالأميرومعهألطنبغاالدينعلاءالأميرالسلطنةنائبركبعشرهخامسالأربعاءيوموفي

واجتمعواالمقدمينالأمراءمنوجماعةالفخريقطلوبغاالدينوسيف،رقطيةوالحاجة،الناصريبشتاك

بتوسيطهما،فأمر.وطغايجنغاي)3(وهماتنكزالدينسيفالأميربمملوكيواستدعواالخيلبسوق

الناصر.السلطانتجاسرعلىمنجزاءهذا:عليهماونوديالخشبعلىوعلقافوسطا

تنكزالدينسيفالأميروفاةكانتالشهرهذامنوالعشرينالحاديالثلاثاءيوموفي:تنكز)4(وفاة

الناسوتأسف.ذلكغيروقيل،الأصحوهومسموما:وقيل،مخنوقا:قيل،إسكندريةبقلعةالشامنائب

حريمعلىوالغيرةوالصيانةالهيبةمنمنهكانمايتذكرونوقتكلوفي،عليهحزنهموطال،كثيراعليه

الله.رحمهعليهتأسفهمويشتد،وغيرهمالحاجاتذويعلىإقامتهومن،الإسلامومحارمالمسلمين

ودخلالثلاثاءيوممسكتنكزالدينسيفالأمير)د(أنالقلانسيبنالدينأمينالقاضيأخبرناوقد

بمقبرتهاودفنبالإسكندريةعليهوصليالثلاثاءيوموتوفيالثلاثاءيومالإسكندريةودخلالثلاثاءيوممصر

.جيدةجنازةلهوكانت،القباريقبرمنبالقربالمحرممنوالعشرينالثالثفي

هص)6(.

فنزلدمشقإلىتنكزمسكالذيطشتمرالدينسيفالأميرقدمصفرشهرسابعالخميسيومولمحي

.(1/604)الدرر.السلطانموتبعدعنهأفرجثم،تنكزبعدأمسك(1)

.هـ()743سنةعنهأفرجثمتنكزإمساكبعداعتقل.تحريفوهوالحجيطنبغا:طفي)2(

.953(/)1الدررفيماوأثبتنا.جغاي:طفي)3(

مسكه.ذكرلدىوخبرهترجمتهمصادرذكرنا()4

نأاللهرحمهكثيربنالدينعمادالعلامةالحافظشيخنااللهرحمهالقلانسيبنالدينأمينالقاضيأخبروقد":طفي)5(

.(بشار)الصوابإلىأقربأثبتناهماولعل،المصنفتلامذةأحدإضافةمنهذاأنعاقليشكولا."الأمير

فإنه،لهترجمةوليسخبرهوهناالموجودلأن،العبارةلهذهمعنىولا،"حلبنائبطشتمر":طفيهذاقبل)6(

.وغيرهالدررفيهـكما743سنةتوفي
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.(عنها)1المنفصلألطنبغاعنعوضابهانائباالمحروسةحلبإلىتوجهثممعهومنبجيشهبرزةبوطأة

بجنازةالبلدفينوديالأولربيععشرثالثالخميسيومصبيحةوفي:تمامبنمحمد)2(وفاة

توفي()3(الصالحيالتليحسانبنتمامبنأحمدبنأمحمدالشيخالقدوةالناسكالعابدالصالحالشيخ

فضاقالظهرصلاةعلىالناسواجتمع،المظفريالجامعإلىجنازتهإلىالناسفذهب،بالصالحية

لمكثيراالجمعوكان،الصالحيةوأرجاءالطرقاتفيالناسوصلى،يسعهمأنعنالمذكورالجامع

،ونساءرجالاالناسمنحضرهامنلكثرة،مثلهاتيميةبنالدينتقيالشيخجنازةبعدجنازةالناسيشهد

فاشتغلالسلطنةنائبالناسوانتظر،ألفاعشرينيقاربونالناسوجمهوروالأمراءوالأعيانالقضاةوفيهم

عندودفن،المظفريبالجامعالظهرصلاةبعدالشيخعليهفصلى،المصريةالديارمنعليهوردبكتاب

وإيانا.اللهرحمهم4(عمزأبيالشيختربةوبينالموفقتربةبينتربةفيأخيه

العابدةالشيخةتوفيتالأولىجمادىشهرأولوفي:)7(المزيالشيخزوج)6()5(عائشةوفاة

الدينجمالالحافظشيخنازوجصديقبنإبراهيمبنتعائشةفاطمةأمالقرآنقارئةالعالمةالصالحة

بمقابرودفنتالأربعاءيومصبيحةبالجامععليهاوصليالشهر،هذامستهلالثلاثاءيومعشيةالمزي

عبادتهالكثرةزمانهانساءفيالنظيرعديمةكانت.اللهرحمهمتيميةبنالدينتقيالشيخقبرغربيالصوفية

،تجويدهعنالرجالمنكثيريعجز،صحيحوأداءوبلاغةبفصاحةالعظيمالقرآنوإقرائهاوتلاوتها

وتقللها،الدنيافيوزهدهاودينهاوبصلاحهابهاوانتفعنخلقالنساءمنعليهاوقرأ،كثيرانساءوختمت

مطيعا،إليهامحسناالشيخوكان،وتلاوةصلاةاللهطاعةفيأنفقتهاسنةثمانينبلغتالعمرطولمع،منها

آمين.بالرحمةمضجعهاونور،روحهاوقدساللهفرحمها،وشرعاطبعالهالحبهيخالفهايكادلا

الإمامالشيخقاسيونبسفحعمرأبيالشيخبمدرسةدرسمنهوالعشرينالحاديالأربعاءيوموفي

القاضيعنعوضاالبكتمريالتدريسفي،الحنبليالمقدسيالهاديعبدبنأحمدبنمحمدالدينشمس

.(2912/)الكامنةلدررا(1)

الكامنةوالدرر)1/353(رافعلابنوالوفيات314()3/والفواتص)022(للحسينيالعبرذيل:فيترجمته)2(

.(131)6/والشذرات31(1)3/

منين.تلإلىنسبةوالتلي.ترجمتهمصادرمنزيادة)3(

منها.اكم6بعدعلىدمشقغربشمالعامرةمدينةالآنوهي:قلت

.قاسيونبسفحالمرداويينبتربةودفن:رافعلابنالوفياتفي(4)

كثيرابنزوجأموهي.(4)3/النساءوأعلام(235)2/الكامنةوالدرر35(1/9)رافعلابنالوفيات:فيترجمتها(5)

أجمعين.اللهرحمهم

زوجة.:طفي)6(

.هـ()742سنةوفياتفيسيأتي.المرييوسفالحجاجأبو)7(
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لكثرةالحضورمنالمدينةأهليتمكنولم،الحنابلةوكبارالمقادسةعندهوحضر،الزرعيالدينبرهان

يومئذ.والوحلالمطر

الناسواستحسن،رمضانمنالأخيرالعشرفيالأمويالجامعفيالشرقيةالمنارةعمارةوتكاملت

الحمد.ودلهمثلهامنارةالإسلامفييبنلمأنهبعضهموذكر،وإتقانهابناءها

بنالنواسحديثفيذكرتالتيالشرقيةالبيضاءالمنارةأنهاظنونهمغالبفيالناسمن!ثيرووقع

الحديثلفظفلعل،)1(دمشقشرقيفيالبيضاءالمنارةعلىالسلامعليهمريمابنعيسىنزولفيسمعان

بالشرقيةمشهورةالمنارةوهذه،بدمشقالشرقيةالمنارةعلىكانوإنما،الرواةبعضعلىانقلب

أعلم.وتعالىسبحانهوالله،الغربيةأختهالمقابلتها

السعادةبدارالعدلدارفيمجلسعقدشوالشهرسلخالثلاثاءيوموفي:الدكمالي)2(إعدام

تعالى،اللهقبحهالدكاليعثمانيومئذوأحضرالعادةعلىوالأعيانالقضاةواجتمع،يومئذوحضرته

وقامت،الشلمغاني)4(العزاقرأبيابنعنولا)3(الحلاجعنمثلهايؤثرلمالقولمنبعظائمعليهوادعي

منالريبأربابومخالطتهبالأنبياءالتنقيصمنأخروأشياء،اللهلعنهالإلهيةبدعوىالبينةعليه

القاضيعلىالأدبإساءةمنالمجلسفيمنهووقع،اللهلعائنعليهمالاتحاديةمنوغيرهمالباجربقية)5(

إلىفرد،الشهودبعضفيوقوادحدوافعلهأنوادعى،أيضاالمالكيةمنتكفيرهذلكوتضمن،الحنبلي

منوالعشرينالحاديالثلاثاءيومكانلماثم،وتأييدهبقوتهمنهاللهأمكن،مقبوحامغلولامقيداالسجن

عنوسئلوالقضاةالأمراءيديبينإلىوأقيمالسعادةدارإلىالمذكورالدكاليعثمانأحضرالقعدةذي

الحكمالمالكيالقاضيفسئل،الحكمعليهفتوجه،ذلكعنوعجز،يقدرفلمفعجزالشهودفيالقوادح

رقبتهفضربتالمذكورفأخذ،تابوإندمهبإراقةحكمثمرسولهعلىوصلىعليهوأثنىاللهفحمدعليه

بدارمشهودايوماوكان،الاتحاديةمذهبعلىيكونمنجزاءهذا:عليهونودي،الخيلبسوقبدمشق

الحافظوشيخنا،الحافظالمزيالدينجمالشيخناوحضر،والمشايخالأعيانمنخلقحضر،السعادة

الشيخوكذا،بالاستفاضةالمذكوربزندقةوشهدا،جداالقضيةفيوحزضاوتكلما،الذهبيالدينشمس

عنطويلحديثمن.معهوماوصفتهالدجالذكر:باب،الساعةوأشراطالفتنفي)3792(رقممسلمرواه)1(

عنه.اللهرضيسمعانبنالنواس

دكالة،إلىمنسوبوهوأثبتناماوالصواب،تحريفوكله"الدوكاكي":2441/الدرروفي.الدكاكي:طفي)2(

.بالمغرببلد

.(451)2/الأعيانوفيات03(هـ.)9سنةقتلالحلاجمنصوربنالحسين:هو)3(

الشلمغانيعليبنمحمد:وهو)2/155(الأعيانالوفياتفيماوأثبتنا.السلقمانيالغدافرأبو:طفي)4(

)322(هـ.سنةالألوهيةلادعائهحرقاقتل،العزاقرأبيبابنالمعروف،جعفرأبو

)724(هـ.سنةالمتوفيالباجربقيمحمدإلىنسبة)5(
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نفذواوهم،والحنبليوالحنفيالمالكيالئلاثةالقضاةوخرج،تيميةبنالدينتقيالشيخأخوالدينزين

.()1آخرهإلىأولهمنذلكلجميعمباشراوكنتالمذكورقتلفحضرواالمجلسفيحكمه

طيبغاوهمابالقلعةالمعتقلينالأميرينعنأفرجالقعدةذيمنوالعشرينالثامنالجمعةيوموفي

بذلك.الناسوفرح،بالقلعةتأخرواالذينتنكزخزانداريةعنأفرجوكذلك،وألجيبغا)2(حاجي

يذمن)4(والعشرينالسابعالأربعاءيومصبيحةفي:قلاوونبنمحمد)3(الناصرالملكوفاةذكر

وكان،لتلقيهالأمراءوعامةالسلطنةنائبفخرجالفخريقطلوبغاالدينسيفالأميردمشقإلىقدمالحجة

صليوأنه.آخرهالأربعاءيوموفاتهكانت،الناصرالملكالسلطانبوفاةفأخبر،البريدخيلعلىقدومه

لابنهالعهدأخذموتهقبلوكان،انوكولدهعلىالمنصورالملكأبيهمعودفنالعشاءبعدالجمعةليلةعليه

وكان،قليلالأمراءمنحضرهالجمعةليلةالسلطاندفنفلما،المنصوربالملكولقبهبكرأبيالدينسيف

بنعمرالشيخلهيقالالصلاحإلىمنسوباخرورجل،)5(الجاوليالدينعلمالأميرعليهولئقد

عهدهوليولدهيحضرولم،ذكرناكماودفن،الجبابريةمنآخروشخص،الجعبريإبراهيمبنمحمد

بنالدينعزالقاضيعليهوصلى،الناسيتخبطلئلاالأمراءمشورةعنليلتئذالقلعةمنيخرجولم،دفنه

دمشققاضيابنحامدبنالدينبهاءوالقاضيآخور)6(وأميروأيدغمشوالجاولي،إممامماجماعة

الشبكي.

المملكة.سريرعلىبكرأبوالمعاليأبووالدينالدنياسيفالمنصورالملكوجلس

بايعه،وسبعمئةوأربعينإحدىسنةالحجةذيمنوالعشرينالحاديالخميسيومصبيحةوفي

للملكالناسوبايعالأبلقبالقصرونزل،الشاميينمنالبيعةلأخذالفخر)8(وقدم،)7(المصريالجيش

الثامنالخميسيومصبيحةبدمشقالمنصورةبالقلعةالبشائرودقت،المنصوربنالناصربنالمنصور

الله.رحمهعليهوتأسفوالهودعواالملكعلىوترحموا،الجديدبالملكالناسوفرح،منهوالعشرين

.(2144/)منةالكالدررا(1)

فيهما.الكلامومضى،بغاوألجيحجيطنبغا:طفي)2(

والنجوم144()4/الكامنةوالدرر34()4/الوفياتوفواتص)223-225(للحسينيالعبرذيل:فيترجمته)3(

.(13-أأ53)صللإسحاقيالأولأخباروكتاب(1/482)الزهوروبدائع(161و)9/(11وه14)8/الزاهرة

عشرينه.:الذيلوفي.عشرسابع:الأولأخبارفي(4)

دفنه.يتولى،الجاولياللهعبدبنسنجرالدينعلمهو)5(

أخر.:طفي)6(

.(1/487)الزهوربدائع)7(

.الفخريقطلوبغا:هو)8(
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وسبميئةوأربميواثنتيرسنةخلت5ث!

المنصورالملكوالاهاوماالشاميةوالبلادالمصريةبالديارالإسلاموسلطانالأحدبيوماستهلت

الدينسيفالمنصورالملكالسلطانبنمحمدالدينناصرالناصرالسلطانالملكبنبكرأبوالدينسيف

الصالحي.قلاوون

وكذا،قبلهاالتيفيالمذكورونومصرهمالشاموقضاةألطنبغا)1(الدينعلاءالأميرالشامونائب

.الولاةسوىالمباشرون

سليمانالربيعأبيباللهالمستكفيبنأحمدالقاسمأبوالمؤمنينأميربالخلافةبويعاليومهذاوفي

أيضا،سوداءخلعةوألبسه،المملكةسريرعلىالمنصورالملكمعوجلسالسوادولبس،العباسي

والأمرالمواعظمنأشياءعلىمشتملةفصيحةبليغةخطبةيومئذالخليفةوخطب،السوادوعليهمافجلسا

وكان،مشهودايوماوكان،والأعيانالأمراءمنجماعةعلىيومئذوخلع،المنكرعنوالنهيبالمعروف

ابنإبراهيمإسحاقأباوولى،ذلكمنالناصريمكنهلمولكن،بالخلافةأبوهإليهعهدقدهذاالقاسمأبو

القاسمأباوقررالمنصورفعزله،واحدةجمعةبالقاهرةلهوخطب،باللهالواثقولقبه،الربيعأبيأخي

.ذكرنا)2(كماباللهالمستنصرولقبهالعهدوأمضى،هذا

كتبقدوكان،النهار)3(اخرالناصريبشتكالدينسيفالأميرمسكالمحرمثامنالأحديوموفي

وأحضروأجلسهبهفرحبليودعهالمنصورالملكعلىدخلثمثقلهوبرزبذلكعليهوخلعالشامبنيابةتقليده

منبشتكوذهبلتوديعهقامثم،وحديوتتركنيتذهب:وقال،فراقهعلىالملكوتأسفوأكلا،طعاما

ووضع،بسكينوسطهمنسيفهأحدهمافقطعنفر)4(ثلاثةإليهتقدمثم،نحوهاأوخطواتثمانييديهبين

أينإلىأحديدرولمغيبثم،السلطانبحضرةكلهوذلك،وقيدوه،الاخروكتفه،فمهعلىيدهالاخر

السلطانوأصبح.السلطانعندبائتفهو،غداالأميربمركوبفائتواأنتماذهبوا:لمماليكهقالواثم،صار

حواصلهعلىواحتاطوا،الكبار)5(منوتسعةالأمراءمنجماعةبمسكوأمرالمملكةسريرعلىوجلس

.دينارألفوسبعمئة،دينارألفألفالذهبمنعندهوجدإنهفيقال،وأملاكهوأمواله

)2(

)3(

)4(

)5(

.8(1/)0النجومفيماوأثبتنا،طنبغا:طفي

وبدائع(0/14)الزاهرةوالنجوم(442)5/خلدونوابن(137)1/الكامنةوالدرر)226(صللحسينيالعبرذيل

.(1/874)لزهورا

.74(/01)النجوم(1477/)الكامنةالدرر)226(صللحسينيالعبرذيل

.8(/01)النجومطقزدمروالأميرالفخريقطلوبغاالأمير:منهم

نفسه.السابقالمصدر.الليلفيالإسكندريةإلىوسفرواجميعأوقيدوا
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شهودعنيشغلهلامرضأيسيرةأياماتمرض:)1(المزيالحجاجأبيالحافظشيخناوفاة

الحديثأسمعصفرعشرحاديالجمعةيومكانفلما،الحديثوإسماع،الدروسوحضور،الجماعة

أنهظن،عظيممغصباطنهفيفاعترضه،للصلاةويذهبليتوضأمنزلهدخلثم،الصلاةوقتقريبإلى

منقطع،بأنهأخبرتالصلاةمنفرغنافلما،الصلاةحضورعلىيقدرفلم،طاعونإلاكانوما،قولنج

فجعلحالهعنفسألته،فيههوالذيالألمقوةمنشديدةرعدةيرتعدهوفإذاعليهفدخلتإليهفذهبت

الطهارةإلىودخل،بنفسهالظهروصلى،الشديدالمرضمنلهحصلبماأخبرنيثم،دلهالحمديكرر

وقتكانفلما،السبتيوممنالغدإلىالحالهذابهاتصلثم،الوجعقوةفيوهو،البركةعلىوتوضأ

فقالت:،قليلاذهنهتغيرالظهرأذنلماأنهزوجتيزينببنتهأخبرتنالكن،ذاكإذحاضرهأكنلمالظهر

حتىالكرسيايةيقرأفجعلاضطجعثموصلىفتيممأصليأنأريد:وقالاللهفذكر،الظهرأذنأبةيا

يمكنفلم،صفرعشرثانيالسبتيوماللهرحمه،الصلاتينبينروحهقبضتثملسانهبهايفيضلاجعل

وصليوكفنغسل،اليومذلكصبيحةصفرعشرثالثالأحديومالغدمنكانفلما،الليلةتلكتجهيزه

بابمنبجنازتهوخرج،كثرةيحصونلاوخلائقوالأعيانالقضاةوحضر،الأمويبالجامععليه

السروكاتبوالصاحب،السلطانديوانومعهألطنبغاالدينعلاءالأميرالسلطنةنائبوخرج،النصر

الشافعي،السبكيالدينتقيالقاضيعليهأمهم،النصربابخارجعليهفصلوا،الأمراءمنوغيرهم

المرأةزوجتهجانبإلىهناكفدفنالصوفيةمقابرإلىبهذهبثم،الأمويبالجامععليهصلىالذيوهو

تيميةبنالدينتقيالشيخقبرغربي،صديقبنإبراهيمبنتعائشة،اللهلكتابالحافظةالصالحة

أجمعين.اللهرحمهم

جدامخريبةكائنة

الدينعلاءالأشرفللملكالبيعةومعهالمصريةالديارمنأميرصفرمنالثلاثينالأربعاءيومقدم

منتعاطاهاأنهذكرالتيالأفعالمنعنهصدرلما،المنصورأخيهبعدوذلك،الناصرالملكبنكجك)2(

وغيرهم،المردانمنالخاصكيةومعاشرة،بهيليقلاماوتعاطي،المنكراتوغشيانالمسكرشرب

ثمالحلبيالكلبيثمالقضاعييوسفبنالملكعبدبنيوسفبنالرحمنعبدالزكيبنيوسفالدينجمالهو)1(

.المزيالدمشقي

353()4/والفوات25(1)6/الشافعيةوطبقات893(-1/593)رافعلابنوالوفياتص)922(الذيلفيترجمته

عوادبشارالدكتورومقدمة،(136)6/والشذرات35(/1)والدارس76(/01)والنجوم(4574/)الكامنةوالدرر

."الكمالتهذيب"لكتابمعروف

أعجميةكلمةوهي21(1/)0والنجومص)226(الذيلفيماوأثبتنا،تطبيعولعلهالمهملةبالحاءكحك:طفي)2(

السبع.دون:وقيل،سنواتخمسالعمرمنلهوكان،الصغيرمعناها
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اللهبأمرالحاكمالخليفةفأحضروا،العريضالفسادإلىتفاقمالأمررأوالماالأمراءكبارخلعهعلىفتمالأ

الأمراءالكبارخلعهفحينئذالأمورمنالمنصورالملكإلىنسبمايديهبينفأثبتسليمانالربيعأبيابن

لهإخوةومعهعليهمضيقاقوصإلىذاكإذوسيروه،المذكورهذاأخاهمكانهواستبدلوا،وغيرهم

قوصونالدينسيفالأميرلهونابالسريرعلىهذاالأشرفالملكوأجلسوا،أكثروقيل،ثلاثة

البشائروضربت،الأربعاءيومالأمراءفبايعهالشامإلىوجاءتالسدادعلىالأمورواستمرت،الناصري

.والأمراءوالقضاةالسلطنةنائببحضرةالجمعةيومبدمشقلهوخطبالأولربيعمستهلالخميسعشية

السبكيالدينتقيالقضاةقاضيالأشرفيةالحديثبدارحضرالأولربيععشرسابعالأربعاءيوموفي

.)1(اللهرحمهابنهعنعوضاالنوريةالحديثدارومشيخة،المزيالدينجمالالحافظشيخناعنعوضا

الأخضربالحمصالملقبطشتمرالدينسيفالأميرحلبنائبأناشتهرالأولىجمادىشهروفي

.)2(أعلمفاللهالجموعويجمعلذلكيستخدموأنه،بالكركالذيأحمدالأميرالسلطانابننصرةفيقائم

طلبفيالكركإلىالفخريقطلوبغاالدينسيفالأميرصحبةالجيوشوصلتمنهالثانيالعشروفي

،بالكركالذيالناصربنأحمدالأميرأمرفيالكلامكثرالشهرهذاوفي.أحمدالأميرالسلطانابن

الملقبطشتمرالدينسيفالأميرحلبنائبأنواشتهر،لهالفخريصحبهالذيالجيشمحاصرةبسبب

القياموفي،الصعيدإلىالمصريةالديارمنأخرجواالذينالسلطانأولادبجنبقائمالأخضربالحمص

أحمدلنصرةالكركإلىبالذهابوعزمحصارهوترك،الجيشعنهليصرف،أحمدالأميرعنبالمدافعة

الفتنةإقامةمنيريدعماومدافعتهلملتقاهالجيشفيونادى،بدمشقالشامنائبلهوتهيا،أستاذهابن

الناسوانزعج،كثيرةكلفةذلكفيولحقهم،واستعدواوتأهبوا،لذلكالجندواهتم،العصاوشق

،وحورانالجبالفيالعشيراتتقومأنبينهمقتالوقعإنوحسبوا،فتنةتكونأنوتخوفواذلكبسبب

دمشقنائبإلىالرسليةفيالسلطانصاحبحلبمنقدمثم،ذلكوغيرالزراعاتمصالحوتتعطل

فذهبا،)3(الساقيأيانالميسرةصاحبمعهفبعثلهافاستمع،مشافهةومعهألطنبغاالدينعلاءالأمير

علىالأمرأنواشتهر،المصريةالديارإلىوتوجها،الآخرةجمادىأواخرفيرجعاثم،حلبإلى

يخليوأن،المنصورعداما،مصرإلىالناصرالملكأولادرجوعمنذكرماعلىتوافقحتىعليههوما

.)4(الكركمحاصرةعن

.(1/63)رسالدا(1)

.31(/01)الزاهرةالنجوم(2)

.(1/016)الشافيالدليلفيماوأثبتنا.تصحيفوهوأمان:طفي)3(

)746(هـ.سنةمات.الناصريالساقياللهعبدبنأيان:وهو

.34(5/1)النجوم)4(
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بتدمر.ودفنالعربملكمهنابن()1موسىالدينمظفرتوفيالأولىجمادىمنالأخيرالعشروفي

بنمحمد)2"الدينبدرالخطيبتوفيالشمسطلوععندالاخرةجمادىثانيالثلاثاءيومصبيحةوفي

جمعةفخطب،قدمناكماالمصريةالديارمنرجوعهبعدالخطابةبدارالقزوينيالدينجلالالقاضي

علىالرحيمعبدالدينتاجأخوهعنهفخطبمرضثم،الأخرىالجمعةليلةإلىبالناسوصلى،واحدة

وجهه،وصباحةشكلهلحسنعليهالناسوتأسف،يومئذتوفيأنإلىمريضوهو،جمعثلاثالعادة

بالجامععليهفصلئالعصرإلىتجهيزهفتأخرللظهرعليهللصلاةالناسواجتمع،وتواضعهملتقاهوحسن

عندفدفن،جداحافلةجنازتهوكانت،الصوفيةإلىالناسبهوخرج،السبكيالدينتقيالقضاةقاضي

الله.رحمههناكالدينبدرالخطيبأنشأهاالتيبالتربةأبيه

وجميعألطنبغاالدينعلاءالأميرالسلطنةنائبخرجالصلاةبعدالشهرخامسالجمعةيوموفي

منأظهرمالأجل،طشتمرالدينسيفالأميرحلبنائبعلىللقبضالحلبيةللبلادقاصدينالجيش

وكان،الوحلكثيرالمطرشديديومفيالناسوخرج،الكركفيالذيأحمدالأميرالسلطانابنمعالقيام

العاقبة.اللهأحسن،عصيبامشهودايومأ

فيهمسنهكانالذيعلىأذكاربزيادةالمؤذنينالخطيبالسبكيالدينتقيالقاضيوأمر

ذلكقبلالسبكيفزادهم،وثلاثينثلاثةالكثيروالتهليلوالتحميدالتسبيحمنالدينبدرالخطيب

ثم.")3(والإكرامالجلالذاياتباركتالسلامومنكالسلامأنتاللهم،ثلاثاالعظيماللهأستغفر"

،")4(سبعاالنارمنأجرنااللهم":والمغربالصبحصلاتيبعد"مسلمصحيح"فيماأثبت

.")5(ثلاثاخلقماشرمنالتاماتاللهبكلماتأعوذ"

.76(/01)والنجوم382(4/)الكامنةوالدرر(023)صالذيلفيترجمته(1)

.77(/01)الزاهرةوالنجوم(4185/)الكامنةوالدرر(1/304)رافعلابنوالوفيات()228صالذيلفيترجمته2()

صفته.وبيانالصلاةبعدالذكراستحباب:باب،الصلاةومواضعالمساجدفي195()رقممسلمرواه)3(

أنتاللهم":وقالثلاثااللهاستغفر،صلاتهمنانصرفإذاع!يواللهرسولكان:قال،ثوبانعن:فيهولفظه

."والإىامالجلالذايا"روايةوفي."والإكرامالجلالذاتباركت،الشلامومنكالسلام

()9705رقم،داودأبيسننفيهوبل،مسلمصحيحفيليس،والمغربالصبحصلاتيبعدالدعاءهذا)4(

،المغربصلاةمنانصرفتإذا):قالأنهع!يواللهرسولعنالتميميالحارثبنمسلمحديثمن(0805و)

وإذا،منهاجوارلككتب،ليلتكفيمتثم،ذلكقلتإذافإنك،مراتسبع،النارمنأجرنياللهم:فقل

ضعيف.حديثوهو(منهاجوارلككتب،ليلتكفيمتإنفإنك،كذلكفقلالصبحصليت

.وغيرهالشقاءودركالقضاءسوءمنالتعوذفي:باب،والدعاءالذكرفي027()9رقممسلمرواه()5

لدغتنيعقربمنلقيتما!اللهرسوليا:فقال!ي!النبيإلىرجلجاء:قالأنه،هريرةأبيعن:فيهولفظه

."تضزكلم،خلقماشرمنالتاماتاللهبكلماتأعوذ:أمسيتحينقلتلوأما":قال!البارحة
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!ي!،اللهرسولعلىوالتسليمالجمعةليلة)1(الآيةالتاذينبعدزادواقدالسنواتتلكقبلوكانوا

صحنفيالناسلاجتماعسبباذلكوصار،)2(حسنةبطريقةالجماعةعليهيعيدثممنفرداالرئيسيبتدئ

بسببطالولكن،اجتماعاأكثرالجماعةكانتالصوتحسنالمبتدئكانوكلما،ذلكلاستماعالجامع

انتهى..وقتهاأولعنالصلاةوتأخرت،الفصلذلك

جداغريبةكائنة

الجسورةبيندمشقبظاهرالفخريقطلوبغاالدينسيفالأميرنزلالسبتعشيةالأحدليلةوفي

السلطانابنعلىللقبضالكركلمحاصرةالمصريةالبلادمنمعهجاؤواالذينبالأطلابالحصىوميدان

حلب،إلىالشامنائبتوجهأنإلىعليهمضيقينمحاصرينالثنيةعلىفمكثوا،الناصربنأحمدالأمير

أحمدالأميربايعواوقد،وجموعهالفخريجاءوقدإلاالناسدرىفما،المذكورةالأيامهذهومضت

وذكروا،بصغرهواعتلواكجكالدينعلاءالأشرفالملكأخيهبيعةوخلعوا،الناصربنالناصروسموه

جهز،الصعيدببلادخنقافقتلهماالسلطانابنيعلىعدىقدالناصريقوصونالدينسيفالأميرأتابكهأن

هذا:وقالوا،ذلكبسببالأميرفتنكر،ورمضانبكرأبوالمنصورالملكوهما،ذلكتولىمنإليهما

الذهابفيوجاؤواأستاذهمابنوبايعوالذلكفحموا،المملكةأخذمنهوليتمكنالبيتهذايجتاحأنيريد

الأمراءإلىكتبواوقد،معهومنحلبنائبطشتمرالدينسيفللأميرعوناليكونواالجيشخلف

مثل،والمباشرينوالقضاةالأكابرمنبدمشقمنإليهمخرجدمشقبظاهرنزلواولما،هذاإلىيستميلونهم

على،أبيهمبكرةعندمشقأهاليخرجالصباحكانفلما،وغيرهمسمنداروابنالمدينةوواليالبروالي

والصاحبالقضاةوخرج،الوجوهبعضمنذلكمنأكثربل،الحجاجودخول،السلاطينقدومفيعادتهم

الملكإليهفوضهاالتيالسلطنةنيابةدستفيقطلوبغاالدينسيفالأميرودخل،وغيرهموالولاةوالأعيان

الحديد،فيبهمحدقكلهوالجيش،العادةعلىالحنفيشمالهوعن،الشافعييمينهوعنالجديدالناصر

والثناءالدعاءفيوالناس،تخفقوالسلطانيةالخليفيةوالسناجقالسلطانيةوالنشابةوالبوقاتوالعقارات

إلىذهبالذيالآخرالنائبمنالناسجهلةبعضنالوربما،والفرحالاستبشارغايةفيوهم،للفخري

لاجين،خانمنقريبادمشقشرقيفنزل،مشهودايوماوكان،ترتيبهمعلىبعدهالأطلابودخلت،حلب

ألف،خمسمئةوغيرهاالأيتامأموالمنوأخذ،والصاحبالقضاةعلىفرسم،اليومهذافيوبعث

الأمراءمنإليهوانضاف،جيداواستخدم،سجلاتبذلكوكتب،المالبيتمنبقريةذلكعنوعوضهم

.(65:أبالأحزأ!لمحمتليماوسلمواعليهصلوامنوأءالذجمتأيأيهاألنبىعلىيصلونومليهتإاللهان!ال!:لىتعاقولهيريد(1)

الصالح.السلفهديمنيكنولم،للسنةمخالفوهو،الجوقبأذانيسمىماوهذا)2(
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وابنالمعظموابنالكاملوابنقراسنقروابن،مقدمالساقيتمرمنهم،جماعةبدمشقتخلفواقدكانواالذين

خانعلىالفخريوأقام،الناصربنالناصرللملكدمشقمباشريمعكلهمهؤلاءوبايع،وغيرهمالبلدي

عشرسادسالثلاثاءيومصبيحةبالقلعةالبشائروضربتعندهمإلىبالبضائعالمتعيشونوخرج،لاجين

سيفونائبكم،قلاوونبنمحمدالناصربنأحمدالناصرالملكسلطانكمإن:بالبلدونودي،الشهر

بعلبك،نائبوبايعهصفد)1(نائبإليهوانضاف،بذلكالناسمنكثيروفرح،الفخريقطلوبغاالدين

قدوكان،بدمشقالميمنةرأسالجمقدارسنجرالدينسيفالأميرإليهورجع،وجندارجالالهواستخدموا

وبايعإليهرجعالفخريقدمفلما،لهعرضمرضبسبب،ألطنبغاالدينعلاءدمشقنائبعنالسفرفيتأخر

وقدمذلكإلىفأجابه،المنصورللملكبمصرنابالذيتغردمرحماةنائبكاتبثم،الناصربنالناصر

وثقل،كثيرةوخزائنعظيمتجملفي،المذكورالشهرمنوالعشرينالسابعالسبتيومالعسكرعلى

.)2(هائل

الظهر.قبلالشمسكسفتالمذكورالشهرمنوالعشرينالثامنالأحديومصبيحةوفي

فيسنقر)3(آقالأميرغزةنائبقدم،الآخرةجمادىمنوالعشرينالتاسعالإثنينيومصبيحةوفي

فانضافوا،الفخريمعسكرإلىوغدواالفجروقتدمشقفدخلوا،ألفينمنقريبوهو،غزةجيش

.يزيدونأومقاتلآلافخمسةمنقريبفيوصار،كثيرابهمففرحواإليهم

،الفخريمنهمطلبهاأموالبسببمطلوبونالتجارأكابرمنوالجماعة،الفردرجبشهراستهل

الناصربنالناصرمرسومومعه،درهمألفألفمنهمأرادهالذيذلكومبلغ،معهالذيجيشهبهايقوي

التيالناصرابن،كجكالدينعلاءالأشرفالملكأتابك،قوصونالدينسيفالأميرأملاكببيع

أملاكمنللتجاريباعبأنأشارمنالفخريعلىفأشار،الناصربنأحمدمبايعةعنإبائهبسبب،بالشام

بألفقومت)4(دومةقريةللتجاريباعوأن،بذلكفرسم،الخاصمنقوصونمالويجعل،الخاص

بحواصلذلكعنوتعوضوا،ثلاثأوليلتينبعدعنهموأفرجاللهلطفثم،ألفوخمسمئةألف

واستخدم،العقاببثنئةمقيمينوالأجنادالأمراءمنإليهأضيفومنمعهبمنالفخريواستمر،قوصون

علاءالأميرقدوموأزف،الطرقأفواهيحفظوأميرهم،رامألفمنأكثركثيرةجماعةالبقاعرجالمن

لهم،هؤلاءوتأهب،الطرابلسيينوطائفةالحلبيينوجمهور،دمشقعساكرمنمعهبمنألطنبغاالدين

ط:صفد.)1(في

.(1/494)البدائع(04-01/33)الزاهرةالنجوم(227-)226الذيل2()

سنةبالقاهرةكانتوقعةفيقتلطرابلسثم،غزةنائب،شكارالأميرقلاوونبنمحمدالناصراللهعبدبنسنقراق)3(

.(1/421)الشافي)748(هـالدليل

.ياقوت.دمشققربعامرةمدينة:ودومة.دوية:طفي(4)
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،الفخريبطلائعفالتقتطلائعهوبعث)1(القسطلإلىوصلألطنبغاأناشتهرالشهرمنالحاديكانفلما

فخرجواالفقهاءمنوجماعةونوابهمالقضاةإلىالفخريوأرسل،والمنةالحمدودلهقتالبينهميكنولم

يوافقوأن،الصلحفيألطنبغاوبينبينهبالسعيأمرهموصلوافلما،الطريقأثناءمنالشافعيورجع

عليهم.يمتنعذلكوكل،مرةغيرإليهفردهمفأبى،الناصربنالناصريبايعوأن،أمرهفيالفخري

يأمرهالفخريجهةمنالعصرعندالبلدمتوليإلىبريدجاءالعصرعندعشرهرابعالإثنينيومكانفلما

.راجعونإليهوإناللهفإنا،للقتالوتوافقواتوجهواالعساكرلأنوذلك،الأبوابفغلقت،البلدأبواببغلق

وجماء،المعي!رةناحج!منالذروةدارالعقابثنيةعلىقطلوبغاجماعةأنعلملماألطنبغاأنوذلك

طريقه،فيلهووقف،ناحيتهإلىبجماعتهالفخريقطلوبغاالدينسيفالأميرلهفاستدار،هناكمنبالجيوش

وخاف،والأسواقالقياسروغلقت،عظيماانزعاجاالناسوانزعج،البلدإلىالوصولوبينبينهوحال

ونوابهأولادهومعهبكباشيبنالدينناصرالأميرالبلدمتوليفركب،نهسبيكونأنبعضمنبعضهمالناس

هومنليدخلالجابيةبابلهمفتحالمغربقريبكانفلما،لهودعواالناسوسكنالبلدفيفسار،والرجالة

واتفق،الليلةهذهفيالناسعلىالجندوتسخط،عظيمةرحمةقيلماعلىالبابفيفجرتالبلد،أهلمن

يومفيمغلقةالبلدأبوابفأصبحتواختلافهمالعسكربسبب)2(مهمومينالمسلمونوبات،الميلادليلةأنها

واجتمعالجيشانتقارباليومهذاعشيةكانفلما،عليههوماعلىوالأمر،الجابيةبابسوىالثلاثاء

وجهفييسلواولامسلمايقاتلوالاأنعلىمعههمالذينوجمهورهمدمشقأمراءواتفق،وأمراؤهألطنبغا

هوماعلىالاستمرارإلاعليهمفيأبى،للصلحمراراإليهذهبواقدالشامقضاةوكان،سيفاوأصحابهالفخري

.بالصوابأعلموتعالىسبحانهوالله.انتهىعليهنفسهوقويت،عليه

الدهرعجائبمنعجيبة

،مطيرةليلةوكانت،ثلاثةأوميلينمقدارإلاالجيشينبينوليسالليلةهذهفيمتقابلينالناسفبات

الأمراءومنالحلفاءأجنادمنكثيرخلقالفخريإلىألطنبغاجماعةمنذهبوقدإلاالصبحأصبحفما

ويتوعدهيتهددهالفخريإلىالأمراءوبعضالقضاةألطنبغافنفذقليلاوارتفعتالشمسوطلعت،والأعيان

كلومن،القلبومنوالميسرةالميمنةمنالعساكرساقتإلاقليلاعنهساروافما.عليهنفسهويقوي

وعلفالأطعمةمنبأيديهمماوقلةالعيشضيقمنفيههملماوذلك،الفخريإلىمقفرينجانب

المقت،غايةأمرهمومقتوا،عليهميطولحالهذاأنفرأوا،الكلفمنمعهمماوكثرة،الدواب

شيئا،عليهمولاعليهيجديلافيمانفسهلقوةكراهتهعلىالبلدأهلمعأولئكوقلوبقلوبهموتطايبت

.ياقوت.ودمشقحمصبينقرية:"القسطل"(1)

.مهمومون:طفي(2)



303هـ742سنةأحداث

علىالحالرأىفلما،واحدةساعةمنأقلفيحاشيتهسوىمعهيبقفلم،عليهالمخامرةعلىفبايعوا

وأميران،طرابلسنائبأرقطاي)1(الدينسيفالأميروصحبتهجاءحيثمنهارباراجعاكرالصفةهذه

شديدافرحاالناسففرحالظهرقبلدمشقإلىالبشارةوجاءت،والأمراءالعساكروالتقت،)2(اخران

فيفأرسلوا،المنصورةبالقلعةالبشائرودقت،لهنوبةلامنحتى،والولدانوالنساءالرجال،جدا

له،فحلفوا،لهجاءالذيأمرهعلىالأمراءيحلفاليومبقيةهنالكالفخريوجلس،هربمنطلب

تغردمرالأميرونزلالأبلقالقصرفنزل،وافرةوحرمة،عظيمةأبهةفيالخميسيومعشيةدمشقودخل

وجعلوه،بالقلعةمعتقلاكانالذي)3(الموسويوأخرجواالسعادةبدارعماريونزل،الكبيربالميدان

حسامالأميرمنهمالأمراءمنجماعةعلىالفخريتغضبقدوكان،ألطنبغاحواصلحوطاتعلىمشدا

فيمنهربوقعماوقعفلما،ألطنبغاالدينلعلاءصاحبأنهبسببحاجبأمير،الجمقدارالدين

ثم،هذامعجاءولاذاكفييذهبلم،الأمرفيفتوسطالبلددخلبل،الفخرييأتلمولكن،هرب

إنهثم،جدامهموموهوجاءحينعليهرسمبلوقيل،الفخريإلىالبارمنفرجعفاتهمااستدركإنه

عنهم،أفرجثم،)4(اللهفضلبنالدينشهابالقاضيالسركاتبمعهموكان،الأمانمنديلأعطي

وأظهر،الحجوبيةإلىوأعادهيومهمنفأطلقه،عليهالحنقشديدوكانحفطيةالدينسيفالأميرومنهم

فيالحنابلةقضاةقاضي)5(المنجىبنالدينعلاءللقاضيوكان،كبيرةورياسة،عظيمةأخلاقمكارم

بنفسهوخاطر،منهعليهخيفحتى،ألطنبغاالدينعلاءللأميركبيرةومراجعة،مشكورسعيالكائنةهذه

والمنة.الحمدودلهعدوهوكبت،منهوسلمهمقصدهاللهفأنجح،معه

الصائغبنالدينفخرالشيخالمنصورةالعساكرقضاءقلدمنهوالعشرينالسادسالسبتيوموفي

بقتالألطنبغاإفتاءهعليهنقمواأنهموذلك،المنفصلالنائبمعكانالذي،)6(الحنفيالقاضيعنعوضا

صحبهمنأخصمنلأنهوذلك،اللهرحمهتيميةبنالدينتقيالشيخأصحاببولايتهوفرح،الفخري

وعلوما.كثيرةفوائدعنهوأخذ،قديما

منالناصربنالناصرالملكعندمنقماري)7(الأميرقدمالنهارآخررجبسلخالأربعاءيوموفي

رقطبة.:طفي(1)

.36(/51)النجوم.المرقبيوأيدمر،البوبكريبكتمربنأسنبغا:هما)2(

.(1/915)الكامنةالدرر.الموسويتمر:وهو.الموساوي:طفي)3(

سيأتي.)974(هـكماسنةمات.العمرياللهفضلبنيحىبنأحمدهو)4(

.(125)2/رافعلابن)هـ75(هـالوفياتسنةمات.التنوخيالمنجابنأسعدبنعثمانبنمنجابنعلي)5(

.(01/06و)(921)7/النجوم،بمصرالقضاةقاضي،محمدبنالحسن،البغداديالغوريالدينحسام:هو)6(

.256()3/الكامنة)746(هـالدررسنةماتشكارأميرالحسنيقماري:هو)7(
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الناسففرحالسلطانبقدومقماريوأخبربذلكففرح،ألطنبغاوأمرأمرهممنجرىبماوأخبرهالكرك

بالجزية.والذفةالأموالأربابمطالبتهوكثرتالمملكةبالاتلهواستعدوابذلك

ركوبهأولوهو،المنصوربالموكبالنيابةدستفيالفخريركبالسنةهذهمنرجبمستهلوفي

يومأوكان،يومئذللفخريالناسدعاءوكثر،هائلةخلعةقماريوعلىقماريجانبهوإلى،فيه

.مشهودا

منهم:جرىبماالسلطانابنبإخبارالكركإلىالألوفالمقدمينمنجماعةخرجاليومهذاوفي

وغيرهم.بغا)2(ومنكلي،(1)الساقيوهوالواحدعبدواقبغاتغردمر

سدة)3(فيالكتبإحضارفيعليهوألحالشافعيالقاضيالفخرياستدعىثالثهالسبتيوموفي

جلالأيامفيالمنصورةالقلعةمناللهرحمهتيميةبنالدينتقيالشيخعندمنأخذتكانتالتيالحكم

الفخريمنهفقبضها،منهنفسهعلىوخاف،ومدافعةجهدبعدالقاضيفأحضرها،القزوينيالدين

قالوربما،إياهالممانعتهبعزلههموربما،عليهمتغضبوهو،عندهمنالانصراففيلهوأذنبالقصر

منكم.وبرسولهباللهأعلمالشيخكان:الفخريفقال،الزيارةبمسألةيتعفقكلامفيهاهذه:قائل

الدينشمسوبالشيخ،الرحمنعبدالدينزينالشيخبأخيواستدعىإليهبإحضارهاالفخريواستبشر

تلكالكتبوبيت،الكتببإحضارهفهناهما،فيهامشكورسعيلهوكانالجوزيةقيمبنالرحمنعبد

الفخريوأكرمه،بالقصرالمغربصلاةالشيخأخوالدينزينالشيخبهوصلئ،للتبركخزانتهفيالليلة

الله.رحمهالشيخلمحبتهزائداإكراما

بالديارقوصونعلىبالقبضبشيرلقدومالميدانبابوفيبالقلعةالبشائردقترابعهالأحديوموفي

لطاعةالكركإلىالأمراءمنجماعةوأقبل،بذلكمنهمكثيرواستبشرلذلكالناسواجتمع،المصرية

نأوتوهم،فأبىإليهمينزلأنمنهوطلبوا،الكركعندالشاميينالأمراءمعواجتمعوا،الناصربنالناصر

دمشق.إلىوردهمأمرهفيينظرأنمنهموطلب،قوصونإلىويسلموهليقبضوهمكيدةكلهاالأمورهذه

أموالهمزكاةوغيرهابالأسواقالتجارجماعةمنالفخريأخذبعدهاوماقبلهاوماالأيامهذهوفي

علىزيادةذلكمنبقريبالذمةأهلوصودر،الافوسبعةألفمئةعلىزيادةذلكمنفتحصل،سنة

والعشرينالحاديالإثنينيومالبلدفينوديثم،وتعجيلاسلفاسنينثلاثعنمنهمأخذتالتيالجزية

غير،والمصادرةالزكاةمنتبقىماوإسقاطوالطلباتالظلاماتبرفعالفخريمنصادرةمناداةالشهرمن

.3(1/19)الكامنةلدررا(1)

ميكلي.:طفي(2)

سلة.:طفي)3(
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بشارةبنوالبرهان،)1(الخاصأملاكبعضمنهمليشترواالمكثرينالمشاةمنجماعةعلىاحتاطواأنهم

أعلم.واللهعنهذكرفيماوجدهاطميرةفيوجدهالذيالمالطلبعلىوالعقوبةالمصادرةتحتالحنفي

لطلبالكركنحوتوجهواالذينالستةالأمراءدخلالصلاةبعدمنهوالعشرينالرابعالجمعةيوموفي

الفخريوخرج،فرجعوااخروقتاووعدهم،الشهرهذافيعليهمفأبىدمشقإلىيقدمأنالسلطان

الأتراكمنكثيرجمعفيدمشقإلىكلهمودخلوا،الكريميالقبيباتجامعقبليفاجتمعوا،لتلقيهم

قماريخلفالبريدقدمالأحديوموفي.اللهأيدهالسلطانقدوملعدمخمدةوعليهم،والجندالأمراء

منبالنزوليأمرهوهوالمنامفيع!ي!النبيرأىالسلطانأنواشتهر،الكركإلىيطلبهمالأمراءمنوغيره

لذلك.الناسفانشرح،المملكةوقبولالكرك

رجلأوكان،والعشرينالتاسعالأربعاءيومالبسطيالميهني)3(بنبكرأبيبنعمر)2(الشيخوتوفي

الفقراءعلىوصولةهمةله،والحديثالذكرمجالسوحضور،والصدقةوالصلاةالتلاوةكثيرصالحا

وقرأت.وغيرهالبخاريبنالدينفخرالشيخمنالحديثسمع،منهموليسوابالصالحينالمتشبهين

به،وانتفع،اللهرحمهتيميةبنالدينتقيالشيخمجالسولازم،المشيخةمختصرالبخاريابنعنعليه

الصغير.باببمقابرودفن

السلطانلملتقىالرحيلأن:الجيشفينوديقدكان،الجمعةيومأولهالمعظمرمضانشهروفي

العيد.بعدإلىذلكبتأخرالسلطانمنكتابجاءثم،العشربعدإلىذلكتأخرثم،الشهرسابعفي

بنظرالناصرالسلطانمنولايةومعه،الحنفيالدينتقيبنالدينعلاءالشهرعاشرفيوقدم

شهابالقاضيقبلهقدمقدوكان،السلطانيةالجهاتعلىومرتبالربوةومشيخة،النوريالبيمارستان

فيالسلطانتكلمحيثبذلكالناسففرح،تعالىاللهأيدهالسلطانمنحمصبقضاءالبارزيبنالدين

الحمد.ودله،ووقع،وولئوأمرشروباالمملكة

الحلبيةالبلادمنالأخضربالحمصالملقبطشتمرالدينسيفالأميردخلعشرهثالثالأربعاءيوموفي

الناسلهودعا،حسنةاسبهةفيودخل،بكمالهوالجيشوالأمراءالفخريوتلقاه،المحروسةدمشقإلى

.)4(ذكرهتقذمكماحلبإلىقصدهحينألطنبغايديبينمنوهربهالبلادفيشتاتهبعدبقدومهوفرحوا

يخرجحينالسلطانلنظرةغزةإلىقاصديندمشقمنالجيوشخرجتعشرهرابعالخميسيوموفي

.(01/95)الزاهرةالنجوم(1)

.(157)2/الكامنةالدررفيترجمته)2(

.الدررفيماوأثبتنا،الثيمي:طفي)3(

.(2912/)الكامنةالدرر(4)
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يومكانفلما،الكسوةإلىفبرزا،الواحدعبدواقبغاتغردمر:مقدمانيومئذفخرج،السعيدالكركمن

لمهماتلمقامهماحتيجمنإلابدمشقبعدهيقمولم،الأمراءوجمهورطشتمرومعهالفخريخرجالسبت

وخلقالجيشوكاتب)2(والصاحب(1)والموقعونالعساكروقاضي،الأربعةالقضاةمعهوخرج،المملكة

كثير.

منوالعشرينالرابعالأحدليلةبالعصيدةالملقبأحمد)3(الناسكالعابدالصالحالشيخوتوفي

تغمدهما،المزيالدينجمالالشيخقبرمنقريبابالصوفيةودفن،تنكز)4(بجامععليهوصلي،رمضان

برحمته.الله

مشكورا،منكرعنونهيبمعروفوأمر،جماعةفيالصلاةعلىومواظبة،كثيرصلاحفيهوكان

وله،كثيروتزهدوقناعةإيثاروفيه،وغيرهبالمارستانالمرضىخدمةمنيكثروكان،بالخيرالناسعند

وإيانا.اللهرحمهمشهورةأحوال

الكركمنخرجأحمدالدينشهابالناصرالملكالسلطانأنالمذكورالشهرأواخرفيواشتهر

يومفيمنهاخروجهتحررثم،المصريةالديارإلىقاصداوالأتراكالعربمنجماعةصحبةالمحروس

فلفا،إليهصامدونوالجيشهذا،)5(أيامبعدالمصريةالديارفدخل،المذكورالشهرعشرثامنالإثنين

علىيجلسلمأنهواشتهر،أيضايستحثهموبعث،المصريةالديارإلىالسيرفيحثوامصردخولهتحقق

تدقلمولهذا،الفخريقطلوبغاالدينسيفالأميرنائبةصحبةالشاميونالأمراءيقدمحتىالملكسرير

بلغنا.فيماغيرهاولاالشاميةبالقلاعالبشائر

الملكالسلطانإجلاسكانشوالعاشرالإثنينيومبأنالمصريةالديارمنوالأخبارالكتبوجاءت

بنأحمدالعباسأبواللهبأمرالحاكموالخليفةهوصعد،المملكةسريرعلىأحمدالدينشهابالناصر

فخطب،منازلهمبحسبالمنبردرجعلىتحتهماوالقضاة،السوادلابسانوهما،المنبرفوقالمستكفي

نيابةلطشتمرولايتهوأظهر،مشهودايوماوكان،الناصرهذاوولئ،كجكالأشرفوخلع،الخليفة

.)6(أعلمفاللهحلبوأيدغمش،دمشقوالفخري،مصر

إلىواستمزت،المذكورالشهرمنوالعشرينالحاديالجمعةليلةبدمشقالبشائرودقت

غلط.وهو"الموقعين":طفي(1)

تحريف.وهو"المصاحب":طفي2()

.(زينبالشيخةوالدالعصيدةأحمد):وفيه34(1/4)الكامنةالدررفيترجمته)3(

تحريف.وهوشكرطفي()4

.(01/58)الزاهرةالنجوم(5)

.(1/594)والبدائع(آ01/5)النجوم()آ
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بالزينة.الناسواحتفل،منهعشرينثالثالأحديومالبلدوزينت،القعدةذيمستهلالإثنينيوم

إلىبمصرالمشهورةالرؤوسأحدملك)1(آل!الدينسيفالأميردخلالمذكورالخميسيوموفي

تعالى.اللهحرسهاحماةنيابةطلبفيدمشق

الأخضرالحمصطشتمرأنفأخبرالمصريةالديارمنالبريدوردالصلاةبعدالجمعةيومكانفلما

وخيموغيرهالحجأميرالأمراءأعيانمنبدمشقمنفخرجكثيرأ)2(الكائنةهذهمنالناسفتعجب،مسك

يأتيحتىبدمشقينوبأنالسلطانمرسومعنوأمروهبذلكفأخبرهأميمالحجإلىوخرج،برزةبوطأة

منه.السادسالسبتيومالموكبفيوركبذلكإلىفأجابالحجأميريعتمدبماالمرسوم

ستينمنقريبمماليكهمنطائفةفيفربالزعقة)3(وهووتحققهالخبرهذاتنسملمافإنهالفخريوأما

ألفمننحوفيالمصريةالديارمنورائهمنالطلبوجاءه،حثيثاسوقاوساق،)4(فاخترق،أكثرأو

نائبلهواعترض،وسبقففاتهما،)6(اليحياويويلبغا،المارداني)5(ألطنبغا:الأميرينصحبة،فارس

وقتل،يسيرشيءفيإلاعليهيقدروافلم،ينهبوهالعشيراتعليهفسلطوا،عليهيقدرفلمجندهفيغزة

،ينصرهأنمنهراجياحلبنائبأيدغمشالدينسيفالأميريزعمفيماصاحبهنحووقصد،خلقامنهم

وردهوقيدهعليهقبضأصبحفلما،عندهوبات،وأنزلهأكرمهوصلفلما،بنفسهقامماعلىيوافقهوأن

.)7(وغيرهمالأمراءمنالتراسيمومعه،المصريةالديارإلىالبريدعلى

الناصربنأحمدالدينشهابالناصرالملكالسلطانخرجالقعدةذيسلخ)8(الإثنينيومكانولما

أموال!ومعه،المحروسالكركإلىقاصداالجيشمنطائفةفيالمصريةالديارمنالمنصوربنمحمد

ممرضا،محفةفيطشتمروصحبتهالحجةذيمنالثلاثاءيومفدخلها،كثيرةوأشياءوحواصل،جزيلة

وحدادينونحوهاأخشابمنالاتالسلطانوطلب،المحروسبالكركفاعتقلا،مقيداوالفخري

.)9(إليهفحملت،دمشقمنكثيرةأشياءوطلب،بالكركمهماتلإصلاحونحوهاوصناع

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

.62(/01)الزاهرةالنجوم.تحريفوهوالملك:طفي

.)227(صالذيل

.378(/1)4الأعشىصبح.ورفحالعريشبينماالبريدمراكزمنمركز:"الزعقة"

.65(/01)النجومهناكينتظرهكانالذيسنقرقاصفوفاخترق:والمراد،تطبيعوهواحترق:طفي

.(1151/)الشافيالدليلهـ.74()4سنةفيهاوماتطقزدمربعدحلبفيناب،ابنتهوزوجالناصرخواصمن

تصحيف.وهوالتحناوييبلغا:طفي

.397()2/الشافيالدليلهـ()748سنةقتل،الشامثمحلبثمحماةنائباليحياوياللهعبدبنيلبغا:وهو

.(1/624)الكامنةالدرر

.(الأربعاء)الزاهرةالنجومفي

.(01/665)النجوم



هـ742سنةأحداث803

بيبرسالدينركنالأميربأنالخبروردالحجةذيمنوالعشرينالسابعالأحديومكانولما

القبضمنبنفسهفارامنهاوخرج،أطاعهومنوخدمهمماليكهفيركببصفدالنائب)1(الأحمدي

عليه.

بسببالأحمديفهرب،الكركمنعليهوردالسلطانبمرسومعليهليقبضقصدهغزةنائبأنوذكر

،السعادةبدارواجتمعوا،لذلكالأمراءانزعجنائببهاوليسدمشقإلىالخبروصلولما،ذلك

البرية.إلىالذهابعنليصدوهأميرابعلبكناحيةإلىجردواثممشورةذلكفيوضربوا

فركبوا،خلاصهمنمانعولا،الكسوةنواحيفيبأنهالخبرجاءالإثنينيوممنالصباحأصبحفلما

ناحيةوقصدواالخروجفيواستوثقوا،شنقالنفيرهذاعنالجندمنتأخرمن:المناديونادىكلهم

وقدورجعوا،ذلكيوموذهب،منهموتخلصخروجهفياعتذارافذكر،إليهالرسلوبعثواالكسوة

ذلك.يومهمسوىيكفيهمماالأزوادمنمعهموليس،حاريومفيملبسينكانوا

فيوهوالثانياليومفيفرجعوا،العقابثنيةناحيةمنطلبهفيالأمراءركبالثلاثاءليلةكانتفلما

مرتباعليهوأجروا،بهافأقام،دارياطريقفي،اللهرحمهتنكزبناهاالتيالقصورفيونزل،صحبتهم

.)2(وخدمهمماليكهومعه،مثلهإليهيحتاجوماوالغنمالشعيرمنكاملا

السعادةبدارالأمراءعلىفقرئالسلطانجهةمنكتابوردالمحرمسادسالثلاثاءيومكانفلما

.المنصورالملكوابنهالناصرالملكالسلطانعلىخدمهلتقدمعنهوالصفحواحترامهإكرامهيتضمن

ابنالغيبةنائببيبرسالدينركنالأميرإلى()3(كتابجاءأالمحرمسابعالأربعاءيومكانولما

الخيلبسوقوأوكبواالخميسيومملبسينالجيشفركب،الأحمديعلىبالقبض)4(ألماسالحاجب

ملكهولمنإلاأطيعولاأسمعلاأنجوابهفكان-الامتناعوأظهربالعددمماليكهفيركبوقد-وراسلوه

،الركبانبهاسارتقدالتيالأفاعيلمنعنهيقالماعنهويصدربالكركمقيمهومنفأما،المصريةالديار

.)5(قصرهإلىهوورجع،منازلهمإلىورجعوا،وسكنوا،أمرهفيتوقفواهذاالأمراءبلغفلما،فلا

.5(55)1/الشافىالدليلهـ()746سنةمات()1

.(1/205)الكامنةالدرر(2)

.السياقيقتضيهازيادة)3(

تصحيف.وهو.ألمش:طفي(4)

الدليل(014)1/)734(هـالدررسنةقتيلامات.الكبرىالحجوبيةولي.محمدالناصرياللهعبدبنألماسوهو

.(1/541)الشافي

.(1/205)الدرر()5
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وسبممئةوأربحيرث!ثصسنةخلت5ثي

903

الملكبنمحمدالدينناصر()1(بنأحمدأالملكالمسلمينوسلطانالمباركةالسنةهذهاستهلت

.الكركقلعةإلىالجبلقلعةمنالسلطانيةالحواصلحازقد،بالكركمقيموهو،قلاوونالمنصور

.بغزةنائبأكانالذي،السلاري)2(آقسنقرالدينسيفالأميرالمصريةالديارفيونائبه

.)3(الحنفيالقاضيسوى،الماضيةالسنةفيالمذكورونهمالمصريةالدياروقضاة

الفخرياستنابهكانالحاجببيبرسالدينركنالأميرأنغير،حينئذإلىنائبلهافليسدمشقوأما

الدينسيفوالأمير،المهمنداروتمر،أللمش)4(الحاجبمعالأموريسدالذيفهو،غيبتهنائببدمشق

الأشغاليسدونالذينهؤلاء،البلدمتوليركباسابنالدينناصروالأمير،البروالي،بحلاوةالملقب

الخالية.السنةفيذكرناهمالذينهموالقضاة،السلطانيةوالأمور

شهابالقاضيالسروكاتب،القزوينيالدينجلالالقاضيبنالرحيمعبدالدينتاجالبلدوخطيب

الله.فضلبنالدين

وكتب،داريابطريقتنكزبقصرنازلالأحمديبيبرسالدينركنوالأميرالسنةهذهواستهلت

والأمراءهذا،الكركإلىويرسليمسكوأن،والقبضعليهبالاحتياطوقتكلفيواردةالسلطان

الأحمديأنذلكعلىويحملهم،حينبعدوحينا،وقتبعدوقتا،المراسيمويسوفونأمرهفييتوانون

اللعبمنترضيهملاأحوالعنهيبلغهمالسلطانأنمع،غيرهإلىتطرفمسكهومتى،لهذنبلا

لماأهلهماوسلبه،فظيعاقتلاوطشتمرالفخريقتلهمع،الكركببلدوالأطرافالأراذلمعوالاجتماع

وحضورهمالنصارىوتقريبه،الكركمنحالأسوأفيوإخراجهم،والحليالثيابمنالحريمعلى

هارباورجع،إليهيصلفلم،أمرهيكشفأحدهمبعثواأنعلىالصفاتهذهالأمراءفحمل.عنده

مشورةوضربوامراراالخيلبسوقواجتمعوا،كثيراوتشوشواانزعجواالأمراءوأخبررجعفلما،خائفا

ونوابأيدغمشحلبنائبوأعلموا،بذلكالمصريينإلىفكتبوا،يخلعوهأنعلىفاتفقوا،بينهم

)1(

)2(

)3(

)4(

.231()صالذيل.السياقيقتضيهازيادة

.(1421/)الشافي74(هـالدليل)4سنةقتل

الوفياتهـ.771()سنةمات.البسطاميبكرأبيبنالرحمنعبدالدينكمالبنعمرالدينزينالقضاةقاضيهو

.355(2/)رافعلابن

:فقالبالحروفحجرابنالحافظقيدهفقد041()1/الكامنةالدررفيماوأثبتنا.واحدةبلامألمش:طفي

)746(هـ.سنةمات(1/531)الشافيوالدليل،معجمةثمساكنةوالميممشددةالأولىبلامين
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فيمعهموليسالظاهرفييصانعمنومنهم،ومترددينكثيراالحال!هذهمنمتوهمينوبقوا،البلاد

وجاء،المملكةسريرعلىويجلس،المصريةالديارإلىيرجعحتىطاعةولاسمعلاوقالوا،الباطن

وشمالهيمينهعنوركبواالموكبفيالأحمديوركب،يفدفلم،ذلكفيويعنمهميعيبهمإليهمكتابه

عظيمةهموماوحملوا،الخطبوعظمالأمروتفاقم،وخدموهعليهفسلموا،القصرإلىإليهوراحوا

فالله،همهمالناسفحمل،الشاميينفيتلفالمصريونعليهفيلفالمصريةالديارإلىيذهبأنمنخوفا

العاقبة.يحسنأنالمسؤول!هو

بلغهملمابأنهالمصريينكتبومعهالبريديةمقدموردالمحرممنوالعشرينالسادسالأحديومكانفلما

عليه،عزمواكانواماإلىفبادروا،الشاميينعندحصلماأضعافالسلطانأمرمنعندهمكانالشاميينخبر

جهةمناطمأنوافلما،لقتالهمالسلطانصحبةفيويتقدموافيهيخالفوهمأنالشاميينمنخوفاترددواولكن

الناصربنإسماعيلالصالحالملكأخاهعليهموملكواأحمدالناصرفخلعواعزمهمعلىصممواالشاميين

المحرممنالعشرينالثلاثاءيومالسريرعلىوأجلسوه،المسلمينعلىمباركااللهجعله،المنصوربنمحمد

والأخباربالسلامالأمراءعلىالأمراءكتبوجاءت،ومقذميهالشامأمراءعلىمسلماكتابهوجاء،المذكور

المنصورةبالقلعةالبشائرودقت،شديدافرحابذلكوالعامةوالخاصةالشاموأمراءالمسلمونففرح،بذلك

منه.والعشرينالسابعالثلاثاءصبيحةالناسفزين،البلدبتزيينورسم،يومئذ

بنإسماعيلوالدينالدنياعمادالصالحللملكبدمشقخطبالمحرمسلخالجمعةيومكانولما

.المنصور)1(بنالناصر

بنمحمدالدينشمسالعلامةالإمامصاحبنابالصدرية)2(دزسصفرسادسالخميسيوموفي

عنها،لهنزل!الذي)3(المنجىبنالدينعزالشيخعندهوحضر،الجوزيةإمامالزرعيأيوببنبكرأبي

.الفضلاءمنوجماعة

دمشقإلى،المصريةالديارمنطقزدمر)4(الدينسيفالأميردخلصفرعشرسادسالإئنينيوموفي

.بالقابونفنزل!،المحروسةحلبنيابةإلىذاهبا

الوليدأبيبن)3(اللهعبدالزاهدالعاملالعالمالإمامالشيختوفيصفرعشرثامنالثلاثاءيوموفي

.(1894/)الزهوروبدائع78(-51/74)الزاهرةوالنجوم385(/1)الكامنةالدرر(1)

العظم.قصرجنوبيوهي86()2/الدارس:"الحنبلية")2(

.74()2/الدارسهـ()746سنةمات.المنجابنأحمدبنمحرر:هو)3(

.85(/01)الزاهرةالنجومفيماوأثبتنا(طقزتمر)الكامنةالدرروفيتغردمر:طفي()4

والزيادة6()2/والدارس286()2/الكامنةوالدرر(1/422)رافعلابنوالوفيات)234(صالذيل:فيترجمته)5(

منها.
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بمحرابالأمويبالجامع.عمرو)2(أبووأخوههو،()1المالكيةإمام،المالكيالمقرئ(أحمدبنمحمدأ

باببمقابراللهرحمهماأبيهعندودفن،بالمصلىعليهوصلي،السحف)3(بقبةببستانتوفي.الصحابة

الله.رحمهوجلالتهديانتهعلىمجمعاصالحارجلاوكان،والقضاةوالفقهاءالأعيانجنازتهوحضر،الصغير

ناحيةمنإليهاودخلبدمشقالسلطنةنائبأيدغمشالأميردخلصفرمنالعشرينالخميسيوموفي

وأشعلوالهالناسواحتفل،النيابةخلعةوعليه،بكمالهالجيشوتلقاه،حلبمنقادماالقابون

وصلى،مشهودايوماوكان،الشموعومعهملهيدعونوالنصارىاليهودمنالذمةأهلوخرج،الشموع

السدةعلىهناكتقليدهوقرئ،والقضاةالأمراءومعه،الأمويالجامعمن،بالمقصورةالجمعةيوم

أيضا.خلعةوعليهالسرجواني)4(ملكتمرالدينسيفالأميرومعه،خلعتهوعليه

المحروسةدمشق)5(الجاوليالدينعلمالأميردخلصفرمنوالعشرينالخامسالثلاثاءيوموفي

،بالقابونفنزلوراح،القدممسجدإلىوالأمراءالسلطنةنائبوتلقاه،المحروسةحماةنيابةإلىذاهبا

ترتيباورتبه،عملفيهوله،يرويهفإنه"الشافعيمسند"منعليهوسمع،إليهوالأعيانالقضاةوخرج

وغيرهم.الشافعيةعلىأوقافوله،أيضاوشرحه،ورأيتهحسنا

بسببعثمانمشهدمنالكماليبالشباكالصلاةبعدمجلسعقدمنهوالعشرينالثامنالجمعةيوموفي

العادليةبسبب،القزوينيالدينجلالالقاضيبنالكريمعبدالدينوصدر،المصريالدينفخرالقاضي

الجامع.علىوخمسينمئةعنفخرالدينونزل،تدريسهاعنالدينصدرنزلأنعلىالحالفاتفق،الصغيرة

الصغيرةبالعادليةودرسالمصريالدينفخرالقاضيحضرالمذكورالشهرسلخالأحديوموفي

.(65:يوسفأ!هوإلتنابفخعنناردتءهد!و:تعالىقولهفيوأخذ،العادةعلىعندهالناسوحضر

بصحبةدمشقمنتجريدةتخرجبأنالمصريةالديارمنالمرسومجاءالأولربيعشهراخروفي

علىواستحوذ،أحمد)7(السلطانفيهتحصنالذيالكركلحصارالبشمقدار)6(الدينالأميرحسام

جامعقبلإلىالقلعةمنالمنجنيقوبرز،مصرديارمنالخزائنمنأخذهاالتيالأموالمنعندهما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.الحاجبابنالمعروفهو

الكامنة)745(هـالدررسنة-أحمدبنمحمدبنأحمد-عمروأبوتوفيفقد.الوفاةفيلاالمالكيةإمامةفييعني

منها.الوفياتفيوسيأتي.247(1/)

.المزةمنفلعلها،بالمزة:رافعلابنالوفياتوفي،دمشقبظاهر

)747(هـ.سنةمات88(/51)الزاهرةالنجومفيماوأثبتنا.الرحوليملكتم:طفي

.(171)2/الكامنةالدرر.اللهعبدبنسنجر:هو

سنةماتالبشمقدارطرنطاي:وهو)2/317(الكامنةالدررفيماوأثبتنا.تحريفوهوالسمقدار:طفي

.البجمقدار:36(1/1)الشافيالدليلوفي.السبعينجاوزوقدهـ()748

.السلطانابن:طفي
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.للحصارمعهميستصحبوهأننيتهمومنبهورميعليهللتفرجالناسوخرجهناكفنصب،القبيبات

علىالمصريةالديارمنالماردانيألطنبغاالدينعلاءالأميرقدمالاخرربيعثانيالأربعاءيوموفي

.(1)وعادتهقاعدته

طرابلس،منالأحمديبيبرسالدينركنالكبيرانالأميراندمشقإلىدخلعاشرهالخميسيوموفي

عنالأحمدي:السلطنةلنائبمكتفينووقفاالموكبوحضرا،سحراحماةمنالجاوليالدينوعلم

علىالمصريةالديارإلىالأحمديتوجهيسيرةأيامبعدثم،البلدظاهرونزلا،يسارهعنوالجاولييمينه

الدينبدرالأميروكان،عليهانائبأالمحروسةغزةإلىالجاوليوتوجه،مشورةرأسوقاعدتهعادته

بدمشق.الطبلخاناتإمرةعلىخطيربنمسعود

شهابوالأمير،الكركمدينةإلىسحرادمشقمنالتجريدةخرجتعشرهرابعالخميسيوموفي

الملقبالأوجاقي)2(بهادرالدينسيفالأميروخرج،المجانيقمشدبحورانالولاةواليصبحبنالدين

.بحورانالولاةولايةإلىبدمشقالبرواليبحلاوة

فيهالمصريةالديارمنوردكتاببسببالشافعيوالقاضيالنائببينوقععشرهثامنالجمعةيوموفي

المصرية،الديارمنوخلعةالقضاءإلىمضافألهبالخطابةالتوقيعومعهالمذكورالسبكيبالقاضيالوصاة

فيالسعيعننهاهوقد،فقراءوهمكثيرةعائلةعندهملأنهم،الجلالأولادلأجلالنائبعليهفتغيظ)3(

الغزالية.فيوصلىهناكمنفنهض،الكماليالشباكفيعندهيصليلاأنيومئذإليهفتقدم،ذلك

الناصرالملكالسلطانابنةزوجأرنبغا)4(الدينسيفالأميردمشقدخلمنهالعشرينالأحديوموفي

كامل.وسرك،وعدة،وجنائبونجائبوأبهةتجملفي،بهانائباطرابلسإلىذاهبأمجتازا

غزةنيابةعنمعزولاالخطيريبنالدينبدرالأميردخلمنهوالعشرينالرابعالخميسيوموفي

الناسوراحدارهفيونزل،السلطنةنائبمعوسيرالموكبفيفركبالخميسيومفأصبحالمحروسة

عليه.للسلام

شفيثم،أصابهلمرضالصالحالملكالسلطانلعافيةالبلدزينتصفرعشرثالثالثلاثاءيوموفي

القضاةقاضيبطلبالمصريةالديارمنالبريدوردالعصرقبلمنهعشرالسادسالجمعةيوموفي.منه)5(

)1(

)2(

)3(

)4(

لنجوما

فيط

فيط

فيط

وهو:

لنجوما

(01/)82.

هـ.)718(سنةالمتوفى.الشمسيبهادرغيروهو(1/794)الكامنةالدررفيماوأثبتنا.الشمسبهادر:

فتغبط.:

.وغيره(01/99)النجومفيماوأثبتنا.أربغا:

هـ.)743(سنةمات.الناصرياللهعبدبنأرنبغا

(01/)81.
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بهالناسأرجفبعدماوذلك،ولتوديعهعليهللسلامالناسفذهب،بها)1(حاكماإليهاالسبكيالدينتقي

،الفخريوإلىألطنبغاإلىالأيتاممالمندفعهبماعليهللدعوىمجلسلهسينعقدأنهواشتهر،كثيرا

جلالالقاضيغيرفيهاأحدلهميكتبفلمالمفتينعلىبهاوداروا،تغريمهفيبذلكعليهفتوىوكتبت

فامتنعت،عليهاالإفتاءفيوسئلت،الصلاةبعدوحدهعليهاخطهرأيت،الحنفيالدينحسامبنالدين

ويفتواالسؤالهذاالمفتونيتأملأنالسلطاننائبمرسومأولوفي،الحكامعلىالتشويشمنفيهالما

فسار،المصريةالديارإلىبطلبهعنهاللهففرج،عجيبةنئةفيلهوكانوا،الشريفالشرعحكميقتضيهبما

.)2(خدمتهوفي،لتوديعهوالأعيانالكبراءوخرج،الأحدليلةالبريدصحبةإليها

.ويزيدونألفمنقريبالحلقةمنالمجزدونوالجيشالكركإلىعمالةوالتجريدةالآخرةجمادىاستهل

بالشامالسلطنةنائبأيدغمش)3(الدينعلاءالأميرماتالظهربعدرابعهالثلاثاءيومكانولما

اعتراهيكونأنوخشوا،وأحصرواأمرهوكشفواعليهفدخلوا،السعادةدارفيوحدهدابىفيالمحروس

عليهللصلاةاجتمعواالناسأصبحفلما،احتياطاالغدإلىبهفانتظروا،أعلمفاللهشفيإنهويقال،سكتة

نأأهلهبعضورام،القبلةنحوإلىبهوذهبوا،الجنائزعلىيصلىحيثالنصربابخارجعليهفصلي

الطريق،حافةعلىالجامعقبليفدفن،ذلكيمكنفلم،القبيباتجامعجانبإلىغبريالتربةفييدفن

وسامحه.اللهرحمهالجمعةليلةختمةعندهوعملوا،يومئذمنالظهربعدإلىإلادفنهيتهيأولم

فقتلمنهمطائفةخرجتالكركأهلوأن،الكركعلىعمالالحصارأنالشهرهذاأوائلفيواشتهر

الجوهر،منشيءومعهموجماعةالقاضيفنزل،الحصارفيواحدالجيشمنوقتل،كثيرخلقمنهم

كانفلما،واستعدوا،المجانيقونصبواتحصنواالحصنأهلأصبحفلما،البلديسلمواأنعلىوتراضوا

المقدمين،أمراءبرأيفحرقوهنقلهعنوعجزوا،لهالذيالسهمفكسرواالجيشمنجنيقرمواأيامبعد

العاقبة.يحسنفالله،فظيعةأموروجرت

رجالمنجماعةأنوذلك،أخرىوقعةالكركوأهلالجيشبينالشهرهذاأواخرفيوقعتثم

بالسلاحملبسينمشاةورجعواالخياممنلهمالجيشفخرجبالنشابورموهمالجيشإلىخرجواالكرك

،اثنانأوواحدوقتل،خلقالعسكرمنوجرح،وغيرهمالنصارىمنجماعةالكركأهلمنفقتلوا

فاعتقلواآخرونوأسر،)5(العربأميروقتل،بهادرآص)4(بنبكرأبوالدينسيفالأميروأسر

تحريف.وهوحاكمها:طفي(1)

.(68)3/الكامنةالدرر(2)

.(01/99)الزاهرةالنجوم(1/426)الكامنةالدرر(231)صالذيل)3(

.922(2/)الدارس.خلفهمالذينالخمسةالذكورآصبهادرأبناءأحد،الدينتقي،طبلخاناهأمير(4)

.(1301/)0الزاهرةالنجوم.مهنابنعيسىبنمهنابنسليمانهو)5(
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منها،مرادهمينالوالمبلادهمإلىراجعينالعسكرتعرضبعدهاثم،منكرةأموروجرت،بالكرك

يريد)1(البلدفإن،فائدةبلاشديداأولئكوحاصروا،الزادوقلةالشديدالبرددقهمأنهموذلك

معهمحملوهالذيوالمنجنيق،كوانينفيهناكالإقامةالجيشعلىويشق،ومجانيقمتطاولة()2(مدداأ

لذلك.ليتأفبوافرجعوا،كسر

بدرالقاضيالبريدعلىالمصريةالديارمنقدممنهوالعشرينالخامسالأربعاءيومفيكانولما

علىالاحتياطكتابومعه،الدينشهابالقاضيأخيهعنعوضاالسرعلىكاتبأاللهفضلبنالدين

علىفاحتيط،المحتسبالشيرازيبنالدينعمادالقاضيحواصلوعلى،)3(الدينشهابأخيهحواصل

المحتسبعلىورسم،الأبوابعلىالأخشابوضربت،الحرممنديارهمافيمنوأخرج،أموالهما

قدفكان،الدينشهابالقاضيوأما.إليهافحولالأشرفيةالحديثدارإلىيحولأنفسأل،بالعذراوية

بحلب،وكانبدمشقالشامبنيابةتقليدهجاءالذي،الحمويطقزدمر)4(الدينسيفالأميرليلتقيخرج

ذنبهما.ماالناسيدرولم،والمحتسبهوليصادربرجعتهفرسم،الطريقأثناءفيوهوالأمرهذاوجاء

علىدمشقإلىالسبكيالدينتقيالقضاةقاضيرجعالنهارآخررجبشهرثامنالأحديوموفي

.)5(عليهللسلامإليهالناسوذهب،أيضابالخطابةتقليدومعه،القضاء

فتلقاه،حلبمنهعشرالخامسالعصربعدالحمويطقزدمرالدينسيفالأميرالسلطنةنائبودخل

علاءوهو،قبلهكانالذيالنائبلبغضهموأحئوه،كثيرادعاءالناسلهودعا،القابونطريقإلىالأمراء

طائفةواجتمع،الإثنينيومصبيحةالموكبوحضرالسعادةبدارفنزل،تعالىاللهسامحهأيدغمشالدين

إليهم،يلتفتفلم،الدينجلالبنالرحيمعبدالدينتاجخطيبهمعليهميغئرلاأنوسألوه،العامةمن

بذلكسمعوالماالعواموأكثر،الخلعةولبسالخطابةالسبكيالدينتقيالقاضيتقليدعلىعملبل

،الجلالابنمنعلما،ذلكفيالفرحةويكثرونالصلواتبعدحلقاحلقايجتمعونوصارواالغوغاء،

بالسفاهةالسبكيوتوعدوا،كثيركلامالعوامعنواشتهر،المحرابفيالشبكييباشرلمهذابقيولكن

عليكمالواجب:منهمولكثيرلهموقيل،ينتهوافلمذلكعنونهوا،ذرعأبذلكوضاق،خطبإنعليه

منهالعشرينالجمعةيومكانفلما،يرعووافلم.حبشيعبدعليكمأمرولو،الأمرلأوليوالطاعةالسمع

الجامع،فيوحشدوابذلكالعوامففرح،الجلاللابنالخطابةعننزلالقاضيبأنالعامةبيناشتهر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

غلط.وهوبريد:طفي

السيادتى.يقتضيهازيادة

.333(/1)الكامنةالدرر

.82(/01)النجومفيماوأثبتناتحريفوهوتغردمر:طفي

.(49)3/لدررا
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بذلك،الناسوفرح،العادةعلىالجلالابنوخطب،معهوالأمراءالمقصورةإلىالسلطنةنائبوجاء

ذلكفيوتكلفوا،بليغارداعليهردواصعدحينالخطيبعليهمسلمولما،والهرجالكلاممنوأكثروا

قرئالصلاةقضيتولما،كثيراكلاماوأسمعوه،بذلكوتجاهروا،السبكيالقاضيبغضةوأظهروا

يسلمونعليهواجتمعوا،عليهماستمرلكونه،بخطيبهمفرحينالناسوخرج،السدةعلىالنيابةتقليد

.(له)1ويدعون

العذراويةبالمدرسة)2(الحقعبدبنالدينبرهانالقاضيدرسشعبانثالثالأربعاءيوموفي

جانبفرجح،العدلبدارالثلاثاءيوممجلسلهماوعقد،القحفازي)3(وعزلبتوليتهسلطانيبمرسوم

له.وظيفةلاوكونهلحاجتهالدينبرهانالقاضي

اداودبنالحسنبنعليأبنأحمد)4(الدينشهابالصالحالشيختوفيخامسهالجمعةيوموفي

يومعليهوصلي،اللهرحمهسنةوتسعينخمسعنمات،الصالحينالمكثرينالمسندينأحدالجزري

بالرواحية.ودفنالمظفريبالجامعالجمعة

الدينشمسالشيخالصالحالناسكالعابدالعالمالإمامالشيختوفيمنهعشرالسابعالأربعاءيوموفي

الكريميالجامعخطيبالوزير)6((بابنالمعروفالآمدييوسفأعبدالأحدبنمحمد)5(بن

جانبإلى،المذكورالجامعقبليودفن،المذكوربالجامعيومئذالظهربعدعليهوصلي،بالقبيبات

الله.رحمهالشرقمنالطريق

نائبيديبينإلىوأحضر،أيدوأربعرأسانلهولدمولوداأنرمضانأوائلفيواشتهر

وكنت،الوزير)7(حكر:لهايقال،الفراديسبابظاهرمحلةفيإليهللنظرالناسوذهب،السلطنة

أبوهفأحضره،العصربعدالمذكورالشهرثالثالخميسيومالفقهاءمنجماعةفيإليهذهبفيمن

أفخاذهمااشتبكتقدمستقلانولدانهمافإذاإليهفنظرت،الجبلأهلمنرجلوهو-سعادةأبيهواسم-

وهماواحدةجثةفصارتوالتحمتالاخرفيودخلمنهماواحدكلوركب،ببعضبعضهما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(1/531)لدارسوا3(2/16)منةلكاالدررا

الآتية.السنةوفياتفيترجمتهالاتية،أحمدبنعليبنإبراهيم:هو

تصحيف.وهو،القفجاري:طفي

وفيها:(1/04)والدارس2(1/70)الكامنةوالدرر(1/433)رافعلابنوالوفيات)232(صالذيل:فيترجمته

منها.والزيادة،العباسأبو

.(2184/)والدارس(948)3/الكامنةوالدرر(234)صالذيلفيترجمته

.الدررمنوالزيادة

تحريف.وهوالزرير:طفي

تحريف.وهوالوزيرحكي:طفي
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موتتأخرإنه:وقالوا.إليهمارؤيتيحالميتانوهما،أنثىوالاخرذكرأحدهما:فقالوا،)1(ميتان

.الشهودمنجماعةمحضربذلكوكتب،نحوهماأوبيومينالاخرعنأحدهما

،طبلخاناةأمير،محمدالدينصلاح)2(الكاملأبناءوهمالأمراءمنأربعةعلىاحتيطاليومهذاوفي

الدينوصلاح،أيضاطبلخاناةالطويلأيبكوابن،عليالدينوعلاء،عشرةأميرمحمدالدينوغياث

فيالذيالناصربنأحمدالملكممالأةعلىاتهمواأنهمبسببوذلك.أيضاطبلخاناةطرنابلبانبنخليل

بابمقابلالسر)3(بابمنالمنصورةالقلعةإلىوحملوافقيدوا،بحالهمأعلموالله،ومكاتبته،الكرك

الأماكن.فيبينهموفرقالكبيربابهامنوالغياثالطبلخاناتالثلاثالسعادةدار

هذافيالخطابةاستقرارخلعةالجلالابنالخطيبولبسعشرهخامسالخميسيومالمحملوخرج

.الخطباءعادةعلىالقضاةمعبهاوركب،اليوم

ذراعا،عشرثمانيةأكتافهوطولالأخضرالميدانبابعلىالكبيرالمنجنيقنصبالشهرهذاوفي

ستينزنتهحجرأالسبتيومفيبهورمى،علي!للفرجةالناسوخرج،ذراعاوعشرونسبعةسهمهوطول

مثله،الإسلامحصونفيليسأنهالمجانيقمعلموذكر،الكبيرالميدانمنالقصرمقابلةإلىفبلغ،رطلأ

يحسنفالله،الكركبهليحاصرخرجأنهاللهفقدر،بالكركليكونالصالحيمحمدالحاجعملهوأنه

العاقبة.

للملكالاستداريةمباشرأكانالذيالواحدعبداقبغاوهم،أمراءأربعةمسكأيضاأواخرهوفي

مرضية.غيرسيرةفساربحمصفنابالشامإلىوأخرج،المنصورابنهأيامفيفصودر،الكبيرالناصر

اتهمالأيامهذهفيكانفلما،الميمنةرأسوجعل،بدمشقألفتقدمةوأعطيعنهاوعزلالناسوذمه

الدينسيفالأميرومعهالقلعةإلىوحملفمسك،بالكركالذيالناصربنأحمدالسلطانبممالأة

يحسنفالله،المنصورةالقلعةإلىفرفعوابطبلخاناتوكلهم،سلامشالدينسيفوالأمير،بلك)4(

العاقبة.

الدينشهابللقاضيمجددسلطانيبمرسومدمشقنيابةعنحمصقضاءخرجالشهرهذاوفي

بعضلهوانتصر،السبكيالدينتقيالقضاةقاضيوبينبينهوقعتكثيرةمناقشةبعدوذلك،البارزي

.المذكورالمرسوملهواستخرج،الدولة

)1(

)2(

)3(

)4(

كثير.بنالدينعمادشيخناليفحكئ:وفيهللحسيني)232(صالذيل

سنةدمشققلعةفيللسلطنةالبيعةوأخذالكاملبالملكتلقب.دمشقنائبالنجميالصالحيالأسقرسنقرهو

.327(1/)الشافيالدليل)678(هـ.

اليسر.:طفي

.(1/991)الشافيوالدليل86()9/الزاهرةالنجومفيماوأثبتنا.بلو:طفي
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مدةمباشرهاكانالذيسالمبنالدينشمسالقاضيباسمأيضاالشريفالقدسقضاءأفردأيضاوفيه

الوقت.هذافيبهامستقلاإليهاأعيدثم،غزةببلدهمقيماوبقيعنهاعزلثم،نيابةذلكقبلطويلة

لهكانالذيبالمرتبتوقيعومعهالمصريةالديارمناللهفضلبنالدينشهابالقاضيرجعالشهرهذاوفي

.النحاسحمامبقربالصالحيةشرقيقاسيونبسفحأنشأهاالتيبعمارتهوأقام،)1(درهمألفشهركلأول

وصحبته،)2(والعجلالجمالعلىالكركإلىقاصدأالمنجنيقخرجالقعدةذيمستهلصبيحةوفي

عليهالمقدموهو،)4(التنكزيةالدولةفيكان،حاجبأمير،)3(اليوسفيإبراهيمالدينصارمالأمير

وأصحابه.بطلبهتسييرهويتولىويحفظهيحوطه

وضربتالبلدظاهرإلىأثقالهموبرزت،الجهازأتموتأهبوا،الكركإلىللذهابالجيشوتجهز

العاقبة.يحسنفاللهالخيام

الثلاثاءيومصبيحةودفن،التنكزي)6(كافور)5(الدولةشبلالطواشيتوفيرابعهالإثنينيوموفي

بالقلعة،)7(الخازنالدينظهيرالطواشيتربةتجاهالجابيةبابظاهرقديماأنشأهاالتيتربتهفيخامسه

الله.رحمهالذبانمسجدقبيلكان

صلاحأخيهابنيمنطويلةمدةبعدتنكزاشتراهثم،)8(التكريتيتوبةالدينتقيللصاحبقديماوكان

التيأموالهفيرغبةوذلك،بأيديهماكانماعلىبزيادةإقطاعاوعوضهماجيدبمبلغالدينوشرفالدين

عليهوجرتوصودروقتفياللهرحمهتنكزأستاذهعليهتعصبوقد،السلطنةأبوابمنحصلها

الله.رحمهوأوقافاجزيلةأموالأتركماتولما،ذلكبعدسلمثم،فصول

آخرمقدمومعهالخطير)9(بنالدينبدرالأميرعليهاوالمقدمسادسهالأربعاءيومالتجريدةوخرجت

.(1قراسنقر)0الدينعلاءالأميروهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.333(1/)الكامنةالدررفيترجمته

.84(/01)الزاهرةالنجوم

.(444)2/الدارسفيماوأثبتناالمسبقي:طفي

.الناصرياليوسفيمنجكالدينسيفبنإبراهيمالدينصارم:وهو

.(بشار)لهامعنىولا"الشكرية":طفي

.بذكرهكثيرابنانفردممنلعله

."تنكزاشتراهثم":قولهمنالترجمةفيماعليهيدل،أثبتناهماوالصواب،لهامعنىولا،"السكري":طفي

)716(هـ.سنةوفياتفيذكرهمضى

.)2/237()896(هـالدارسسنةمات.التكريتيشجاعبنمهاجربنعليبنتوبة

.ذكرهتقذم.الخطيربنأوحدبنمسعود:هو

.59()3/الكامنة)748(هـالدررسنةمات.طبلخاناةأميردمشقإلىالتتربلادفيأبيهوفاةبعدالقاهرةمنأخرج
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بمئذنةالمؤذنفرجبنأحمد)1(الدينشهابالحسنالشابتوفيالشهرهذاسلخالسبتيوموفي

النفسفيكمااللهرحمهوكان،البلدأهلعندعظيمةحظوةذاالصوتبحسنشهيراوكان،العروس

فييدانيهمنولامنهقريبالمؤذنينفيولاالقراءفيوليس،المطربالرخيمالصوتحسنفيوزيادة

نفسهشأنعلىوإقبال،الناسعنوانقطاع،صالحوعمل،حسنةطريقةعلىوقتهاخرفيوكان،وقته

الصوفية.بمقبرةأخيهعندودفنيومئذالظهربعدعليهوصلي،مثواهوأكرم،اللهفرحمه

فيالسبعةالقراءشيخبصخان)2(بنأحمدالدينبدرالشيختوفيالحجةذيخامسالخميسيوموفي

الله.رحمهالفراديسببابودفن،يومئذالظهربعدبالجامععليهوصلي،بذلكالشهير،البلد

بنالدينبدرالشيخعنعوضاالصالحأمبتربةالإقراءحضرعرفةيوموهوتاسعهالأحديوموفي

وبعض،الفضلاءمنجماعةعندهوحضر،)3(البعلبكيالنقيببنأحمدالدينشهابالقاضيبصخان

تعالى:قولهعندوالإعرابالقراءاتمنشيئافألقى،متمرضاوكان،بغتةحضورهوكان،القضاة

.(08/11عح!.انا!أمهولانفسهغضئرالئمأنمانضلىكفروااثذينمجسبنولا)

وبيع،عظيمةزحمةالأفرانعلىالناسوازدحم،الخبزوقلجداالسعرغلاالشهرهذاأواخروفي

جداالسعروتقلص،درهماوثمانينوستةبمئةالغرارةوبلغت،()4والنقاوةبالزيوانالمخلوطالشعيرخبز

إليهوإناللهفإنا،ورداءتهطيبهبحسبودونه،بيسيرذلكوفوق،بدرهمرطلكلالخبزبيعحتى

فإنعظيماللهلطفولكن،والأحوالالأسبابمنكثيروضعف،العيالوجاعالسؤالوكثر،راجعون

البلادمنكثيروشرع،أوانهاقتربوقد،عديدةسنينمدةمنبمثلهيسمعلمهائلامغلامترقبونالناس

اللهلطفولكن،ذلكغيرلكانذلكفلولا،التوتوبوادرالفولكثرةمعالقمحوبعضالشعيرحصادفي

هو.إلاإلهلايريدلماالفعالالمتصرفالحاكموهو،بعباده

وسبميئةوأربحيرأربحلللنةكين5ث!

الناصرالملكبنإسماعيلوالدينالذنياعمادالناصرالملكالمسلمينوسلطانالسنةهذهاستهلت

الصالحي.قلاوونالدينسيفالمنصورالملكبنمحمدالدينناصر

)1(

)2(

)3(

)4(

له.ترجمةعلىأقعلم

ترجمته.مصادرفيماوأثبتنا.تحريفوهونصحان:طفي

57()2/النهايةوغاية03(9)3/الكامنةوالدرر(044-1/943)رافعلابنوالوفيات)235(صالذيلفيترجمته

مصحف.،بضحان:وفيه

.بصخانبنأحمدبنمحمداللهعبدأبو:وهو

.32(1/4)والدارس(1/511)الكامنةوالدرر73(و1/14)النهايةغايةفيترجمته764(هـ.)سنةمات

تحريف.وهوبالراءالنقارة:طفي
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العامفيذكرهمالمتقدمهموقضاته.السلاري)1(اقسنقرالدينسيفالأميرالمصريةبالديارونائبه

الماضي.

الصاحبوكذلك،ذكرهمالمتقدمهموقضاته،الحمويطقزدمرالدينسيفالأميربدمشقونائبه

المدينة.وولايةالأوقافومشد.والخزانةالجامعوناظروالخطيب

والمنجنيق،أمرهفيويبالغونمحاصرونالكركبحصنمحيطةوالشاميةالمصريةوالجيوشاستهلت

إليها.تخرجأيضاوالشاممصرمنبتجريدةرسموقد،كثيرةالحصارالاتوأنواعمنصوب

علىالجديدةالتجريدةواستمرتدمشقإلىالكركمنالتجريدةدخلتصفرعاشرالخميسيوموفي

والأمور،الكركخارجالجيشعندموضوعمنقوضوالمنجنيق،الشاممنوألفانمصرمنألفانالكرك

مصر.إلىالأحمديرجوعبعدالحصاروبرد)2(،متوقفة

دربفيبالكوشك)3(الخشابالدينعمادالشريفالسيدتوفيالأولربيعثانيالسبتيوموفي

الصغير،باببمقابرودفن،الأمويبالجامعضحئعليهوصلي،العزيةالمدرسةجوارالشيرجي)4(

تيميةبنالدينتقيالشيخ،)3(علىأواظبممن،وأهلهاللسنةوالمحبةالعبادةكثيرشهمارجلاوكان

الذيوهو،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرعلىوأعوانهأنصارهجملةمنوكان،بهوانتفعاللهرحمه

هنالك،يعظمونهاالتياللحمةوضرببالعذرةيدهفلوث،القسيسينبعضمعصيدنايا)6(إلىبعثه

وإيانا.اللهرحمهوشجاعتهإيمانهلقوةالإهانةغايةوأهانها

ومباشروالأوقافومشد،المالبيتووكيلالدواوينومشدالصاحباجتمعسابعهالخميسيوموفي

تلكتحتعليمشهدبابعندالساريةجانبإلىيحفرون،والمعاول)7(بالفؤوسالعفالومعهمالجامع

السلطنةنائبفشاوروا،مدفونامالأهناكأنزعم،جاهلرجلقولعنوذلك،هناككانتالتيالصخرة

منليتمكنواكلهاالجامعأبوابوأغلقتفأخرجوافأمرهم،والعامةالناسواجتمعبالحفر،فأمرهم

وقصدهالبلدفيالحفيرهذاواشتهر،المحضالترابإلاشيئايجدوافلموثالثاثانياحفرواثم،الحفر

.المحرممنالعاشرفيالسنةهذهفيمسك:وفيه86(0/1)النجوم(1)

فتر.:"برد")2(

بنناهضبنإسماعيلالدينعمادالعابدالصالحالشيخ:وفيه.045()1/رافعلابنالوفياتفيترجمته)3(

الدمشقي.الحسينيحاتمبنالوحشأبي

خطأ.وهوبالسينالسيرجي:طفي)4(

السيادتى.يقتضيهازيادة()5

كم.28حواليعنهاتبعددمشقغربشمالمشهورةقرية)6(

تحريف.وهوبالفولالعمالين:طفي)7(
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الحفيروطم،المحاللهذاالزاعمهذاحبسأنعلىالحالوانفصل،أمرهمنوالتعجبإليهللنظرالناس

.كانكما

مجتازاالبريدعلى()1الخشاببنالدينناصرحلبقاضيقدمالأولربيععشرثامنالإثنينيوموفي

.الكبيرةبالعادليةفنزلدمشقإلى

أيبكبنعليبنمحمد)2(الدينشمسالحافظالفاضلالبارعالمحدثعلىصلىأنهوأخبر

وسبعمائة،عشرةخمسسنةومولدهاللهرحمهبحلبالشهرهذاثامنالجمعةيومالمصريالسروجي

.وخرجوجمع،الرجالأسماءوحفظ،الحديثعلمفيجيداطرفاأتقنقدوكان

منبالقربالذيالصالحيةسوقبهاحترققاسيونبسفحعظيمحريقوقعالاخرربيعمستهلوفي

زمانمنحريقيرولم،دكاناوعشرينمئةمنقريبااحترقتالتيالدكاكينجملةوكانت،المظفريجامع

.)3(راجعونإليهوإناللهفإنا،أعظمولامنهأكبر

ماذنفييذكركماالبلدماذنسائرفيالجمعةيومبالصلاةيذكربأنرسمسادسهالجمعةيوموفي

ذلك.ففعلالجامع

ديوانيقرضأنالشافعيةقضاةقاضيالسبكيالدينتقيالقاضيمنطلبعاشرهالثلاثاءيوموفي

وبعضالدواوينشادفجاء،كثيراامتناعاذلكمنفامتنع،يدهتحتالتيالغيابأموالمنشيئاالسلطان

بعضإلىودفعوها،قهرادرهمألفخمسينمنهوأخذواالأيتاممخزنففتحوا،السلطنةنائبحاشية

مثله.يعهدلمكثيرأمرووقع،السلطانيالديوانفيلهتأخركانعماالعرب

فيالبارعالناقدالعلامةالعالمالإمامالشيخصاحبناتوفيالأولىجمادىعاشرالأربعاءيوموفي

الحنبلي،المقدسيالهاديعبدبنأحمدالدينعمادالشيخبنمحمد)4(الدينشمسالعلومفنون

أمرهتفاقمثم،سلوحمىبقرحةأشهرثلاثةمنقريبامرض،جنتهبحبوحةوأسكنه،برحمتهاللهتغمده

نأكلامهاخرأنوالدهفأخبرني،العصرأذانقبليومئذتوفيأنإلىضعفهوتزايد،إسهالبهوأفرط

منواجعلنيالتوابينمناجعلنياللهم،اللهرسولمحمداأنوأشهداللهإلاإلهلاأنأشهد:قال

المتطهرين.

)1(

)2(

)3(

)4(

.(1/255)الدارس

الذهبوشذرات)01/801(الزاهرةوالنجوم451()1/رافعلابنوالوفيات)238(صالذيل:فيترجمته

.حرانبنواحيمدينةسروجإلىمنسوبوهو،(141)6/

.)236(صالذيل

الحنابلةطبقاتوذيل331()3/الكامنةوالدرر(458-1457/)رافعلابنوالوفيات)238(صالذيلفيترجمته

.(141)6/والشذرات(2436/)
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العلماءمنالناسوأعيانالبلدقضاةجنازتهوحضرالمظفريبالجامعالخميسيومعليهفصلي

قبرجانبإلىبالروضةودفن،ونورضوءعليها،مليحةحافلةجنازتهوكانت،والعامةوالتجاروالأمراء

(-1).
الأربعين،يبلغ!لموسبعمئهخمسسنهرجبفيمولدهوكان،تعالىاللهرحمهماالمجدبنالسيف

والتفسيروالفقهوالتصريفوالنحوالحديثفيوتفنن،الكبارالشيوخيبلغهلاماالعلوممنوحصل

،الرجاللأسماءجيداحافظاوكان،كثيرةمفيدةوتعاليقمجاميعولهوالقراءاتوالتاريخوالأصلين

صحيح،المذاكرةجيد،لهالفهمحسن،الحديثبعللبصيرا،والتعديلبالجرحعارفا،الحديثوطرق

.الخيراتفعلعلىمثابرا،والسنةالكتابواتباع،السلفطريقةعلىمستقيما،الذهن

القاضيبنالدينشرفالعلامةالإمامالشيخصاحبناالحثابلةبمحرابدرسسلخهالثلاثاءيوموفي

وحضر،اللهرحمهالحافظبنالدينتقيالقاضيعنعوضاالثلاثاءحلقةفي)2(الحنبليالدينشرف

وآقيخسن!باثعذليأمرآللهإن!):تعالىقولهفيأخذ،حسنادرساوكان،والفضلاءالقضاةعنده

لأ.9(.:النحلأ

.الأولادبعضتفضيلمسألةإلىوخرج

منمقدمان،)3(وعليهاأالكركإلىالتجريدةخرجتالأولىجمادىشهرثانيالخميسيوموفي

وتجملعظيمةأبهةفي،قلاوونالدينسيفوالأمير،صبحبنالدينشهابالأميروهما،الأمراء

.كثيرةوإزعاجوبقاراتوجيوش

علىالسكاكينيالشيخبن)4(حسنالخيلبسوققتلمنهوالعشرينالحاديالإثنينيومصبيحةوفي

بشهاداتالمالكيالدينشرفالقاضيعندعليهشهد،المحضالكفرعلىالدالالرفضمنمنهظهرما

المؤمنينأميوقذفه،عنهمااللهرضيالشيخينتكفيرذلكفمن،جلذرافضيوأنه،كفرهعلىتدلكثيرة

علي،إلىمرسلأكانوإنما،محمدإلىفأوحىغلطجبريلأنوزعم،عنهمااللهرضيوحفصةعائشة

فعل.وقد،اللهقبحهالقبيحةالباطلةالأقوالمنذلكوغير

علىأسئلةلهوكانت،جيداوالشيعةالرافضةمذهبيعرف)5(السكاكينيمحمدالشيخوالدهوكان

رحمهتيميةابنالإسلامشيخالعلامةالإمامشيخنافيهاأجابهقصيدةذلكفيونظم،الخيرأهلمذهب

07(هـ.)4سنةمولدهوالشذراتالحنابلةطبقاتذيلفي(1)

121()1/الكامنة)771(هـالدررسنةمات.الحنبليالمقدسيعمرأبيبناللهعبدبنالحسنبنأحمد:هو)2(

.(2201/)والدارس

.السياقيقتضيهازيادة)3(

السكاكيني.بكرأبيمحمدالشيخبنحسن:وفيهما(041)6/والشذرات34()2/الكامنةالدرر:فيترجمته()4

72(هـ.1)سنةوفياتفيذكرهسبق)5(
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أهلقولإلىوصار،مذهبهعنرجعحتىماتماالسكاكينيأنالشيخأصحابمنواحدغيروذكر،الله

السنة.أظهرلماأبيهقتلأرادقدكانالقبيحهذاحسناولدهأنوأخبرت.أعلمفاللهالسنة

جانبإلىالتيتربتهإلىالشامنائبتنكزالدينسيفالأميربدنوصلرجبشهرخامسالإثنينليلةوفي

ابنتهبشفاعة،أكثرأوونصفسنينثلاثبعدالإسكندريةمننقل،بدمشقالنصربابظاهرأنشأهالذيجامعه

فلم،الشريفبالقدسبمدرستهيدفنأنوأرادواذلكفيفأذن،الصالحالملكالسلطانولدهعندالناصرزوجة

.)1(اللهرحمه،والأعيانالقضاةوحضرالختملهوعملتبدمشقتربتهإلىبهفجيء،يمكن

ابن)2(التكريتييوسفالدينصلاحالأميرصاحبناتوفيالمباركشعبانعشرحاديالثلاثاءيوموفي

وفطنةذكاءذا،الأربعينأبناءمنشاباوكان،بالقصاعينبمنزله،الوزيرتوبة)3(الدينتقيالصاحبأخي

ولأصحابه،اللهرحمهتيميةبنالدينتقيالشيخإلىالمحبةكثيروكان،جيدةوبصيرة،وكلام

والصالحين،الفقراءومحبةوإحسانإيثارفيهوكان،عموماالعلمأهلمنيراهمنولكل،خصوصا

)4(
الله.رحمهقاسيونبسفحبتربتهمودلمحن

الحمدودلهلخفتهاالناسمنكثيربهايشعرلمبدمشقزلزلةجاءتمنهعشرالخامسالسبتيوموفي

الأبراجبعضسقطحتىالعمرانمنكثيراشيئاحلببلادفيشعثتبأنهاالأخبارتواترتثم،والمنة

،جدافكثيرحولهاالقلاعفيوأما،وجدرانهاومشاهدهاومساجدهادورهامنوكثير،حلببقلعة

.)5(اللهرحمهمالردمتحتهلكوابهاالساكنينعامةوأن،القليلإلامنهايبقلممنبجمدينةأنوذكروا

قراسنقر،الدينعلاءالأميرمقدمانأميرانوهماالكركإلىالتجاريدخرجتشوالشهرأواخروفي

الأرزاقوضاقتالأمرعليهموتفاقمضعفقدالكركأمرأنالأيامهذهفيواشتهر،بيدمرالحاجوالأمير

فسيروا،عليهمخامرينالناصربنأحمدالأميروخاصكيةرؤسائهامنجماعاتمنهاونزل،جداعندهم

عندالحواصلأنوأخبروا،المصريةالديارإلىالحلقةمنمقدمونوصحبتهمقلاوونإلىالصبحمن

العاقبة.يحسنأنالمسؤولفاللهجداقلتقدأحمد

بن)6(الدينبرهانالعلامةالإمامالقاضيتوفيالحجةذيشهرمنوالعشرينالثامنالأربعاءليلةوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

المناسبة.بهذهالصفديللصلاحطريفشعروفيه258(/)1الوفياتوفوات)235(صالذيل

.بذكرهكثيرابنانفردممنلعله

قريب.عماذكرهمر.التكريتيشجاعبنمهاجربنعليبنتوبة:وهو.غلطوهو،توبةابن:طفي

.(237)2/الدارس.قاسيونبسفحالصالحيةبسوق،التكريتيةالتربة

.(704)2/النبلاءوإعلام)235(صالذيل

الزاهرةوالنجوم)1/46(الكامنةوالدرر)1/478(رافعلابنوالوفيات)237(صالذيل:فيترجمته

الحق.عبدابنسبطالحنفييوسفبنأحمدبنعليبنإبراهيمإسحاقأبوالدينبرهان:وهو.(0/1401)
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وأقامعزلثم،الحريريابنبعد،طويلةمدةالمصريةبالديارالقضاةوقاضيالحنفيةشيخالحقعبد

وفاةقبلالأحديومالدرسبهافذكر،الدينأمينالقاضيلولدهبالعذراويةطقزدمرأيامفيودرسبدمشق

منودفن،الصالحيةبطريقالأرزةأراضيمنببستانهاللهرحمهالدينبرهانموتوكان،أيامبثلاثةوالده

جنازتهوحضر،المظفريبالجامععليهوصلي،اللهرحمهعمرأبيالشيخبمقبرةقاسيونبسفحالغد

الله.رحمهوالأكابروالأعيانالقضاة

وسبممئةوأربميرخمللعسنةخين5ث!

الصالحالملكبذلكيتعلقوماالشاميةوالديارالمصريةالدياروسلطانالسنةهذهاستهلت

.قلاوونالمنصورالملكبنمحمدالناصرالملكالسلطانبن)1(إسماعيل

سيفالحاجبمصرونائبه،المتقدمةالسنةفيالمذكورونهموالشاميةالمصريةبالدياروقضاته

علمالقاضيالجيوشوناظر،الدينمكينالقاضيالخاصوناظر،ذكرهالمتقدمووزيره)2(الدين

الأميرالأوقافوشاد،الناصريالدينعلمالدواوينوشاد،المتقدموالمحتسب،القطببنالدين

بنالدينتقيالقاضيالخزانةوناظر،شرنوخعلاءالدينالقاضيالمالبيتووكيل،النجيبيالدينحسام

اللهفضلبنالدينبدرالقاضيالدستوكاتب،ذكرهمالمتقدمهموالنظارالمباشرينوبقية،الطيبأبي

شرفوالقاضي،القيسرانيبنالدينشهابوالقاضيالقلانسيبنالدينأمينوالقاضي،السركاتب

.شرنوخالدينعلاءوالقاضي،محمودالشهاببنالدينشمسبنالدين

الأميرفيهاستنيبفقد)3(البلدوأما،الكركبقلعةواقعوالحصاراستهلالسبتأولهالمحرمشهر

محيطوندمشقومنالمصريةالديارمنوالتجاريد،المصريةالديارمنإليهاقدم)4(قبلايالدينسيف

طاعةفيالدخولومن.الإنابةإلىالإجابةومن،التسليممنممتنعالناصربنأحمدوالناصر،بالقلعة

أهلومنالجيوشمن،ذلكبسببكثيرخلقوقتل،الحروبوطالتالأمورتفاقمتوقد،أخيه

.)5(اللهشاءإنخيرإلىالقضيةتوجهتوقد،الكرك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

توهم.وهوإسماعيلابن:طفي

ملك.آلالدينسيف

.فأخذوا:طفي

)1/146(للسخاويالإسلامدولتاريخعلىالتاموالذيل)3/243(الكامنةالدررفيماوأثبتناقبلية:طفي

)756(هـ.سنةوفياتفيذكره،الناصريقبلاي:وفيه

الثامنة.التجريدةوهي:وفيه(51/19)الزاهرةالنجوم
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أسركانالذيآصبهادربنبكرأبو)1(الدينسيفالأميرالكركقلعةمنهربيسيرةبأيامذلكوقبل

كانالذي،أحمدالشهيببقتلاتهمهمكان،أحمدالناصرمماليكمنوجماعة،الكركحصارأوائلفي

المصريةالديارإلىوجهز،يدهمنوسلامتهعندهمنبكرأبيبنزولالجيوشواستبشر،ويحبهبهيعتني

منبنائهافيوتدمر،ونهاراليلاعليهاتضربالبلدمنالقلعةعلىمسلطةالثلاثةوالمجانيقهذا،معظما

يدخللاأنعلىالاحتياطمعولكنفترالحصارأنذكرثم،بالكليةشيءفيهيؤثرلاسورهافإن،داخل

العاقبة.يحسنأنالمسؤولفالله،فيهاالمقامعلىبهيستعينونمماشيءمير!ولاالقلعةإلى

وأن،القلعةبفتحفأخبر،الكركمنمسرعاالبريدقدمصفرمنوالعشرينالخامسالأربعاءيوموفي

البريدعلىوسيرمقيداأحمدوخرج،بالأماناستغاثواالناصربنأحمدالأميرجماعةوأن،أحردتىبابها

.الأمورعاقبةودله،الشهر)2(هذامنوالعشرينالثالثالظهربعدالإثنينيوموذلك،المصريةالديارإلى

السلطانمرسومعنالبلدوزينت،بالقلعةالبشائردقتالأولربيعرابعالجمعةيومصبيحةوفي

فرسم،سابعهالإثنينيومإلىالزينةواستمزت،عليهالكلمةواجتماع،البلدبفتحسروراالصالحالملك

الأمراءوبايعهأمرهظهرقدأحمدبأنالناسبعضوأرجف،العواممنكثيرفتشوش،الظهربعدبرفعها

ربيععشرثالثالأحديومصبيحةالكركمنالأطلابودخلت،حقيقةلذلكوليس،عندههمالذين

.والجيوشبالطبلخاناتالأول

.الناصر)3(بنأحمدإعدامواشتهر

حيانأبيالدينأثير)4(الشيخعلىالأمويبالجامعصليالأولربيععشرحاديالجمعةيوموفي

.أشهر)5(وخمسةسنةتسعينعنبمصروفاتهوكانت،طويلةمدةمنالمصريةالبلادشيخ،النحوي

وحمل،بالكركجثتهودفن،يديهوقطع،رأسهوحز،أحمدالسلطانقتلالآخرربيعفياشتهرثم

ففرح.الشهرهذامنوالحشرينالرابعفييديهبينوحضر،إسماعيلالصالحالملكأخيهإلىرأسه

بذلك.الناس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الدين.تقي:922()2/الدارسفي

.(01/29)الزاهرةالنجوم

للسخاويالتاموالذيل)01/39(الزاهرةوالنجوم)1/492(الكامنةوالدررص)242(الذيلفيترجمته

)1/65(.

.النفزيحيانبنيوسفبنعليبنيوسفبنمحمد:وهو.تحريفوهوالدينأمين:طفي

71()4/الوفياتوفوات203()4/الكامنةوالدرر482()1/رافعلابنوالوفياتص)243(الذيلفيترجمته

.7(0-1/68)للسخاويالتاموالذيل(1/028)الوعاةوبغية

صفر.منوالعشرينالثامنفي
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المظالمتبطيلمن،كثيرةأشياءمنهفطلبالصالحالملكالسلطانعلى()1الزرعيأحمدالشيخودخل

وغيردمشقبقلعةمحبوسينأمراءوإطلاق،بكتاشبنالدينناصرللأميرطبلخاناتوإطلاقومكوسات

مرسوما.وثلاثينبضعةفيهاأجيبالتيالمراسيمجملةوكان،ذلكجميعإلىفأجابه،ذلك

فأمضيت،الصالحالملكمنأحمدالشيخسألهاالتيالمراسيمقدمتالآخرربيعشهراخركانفلما

يومفيبلك)2(الدينسيفوالأمير،الكاملالملكبنالدينصلاحعنوأفرج،منهاكثيرأو،كلها

حالها.وتوقفمنهاكثيرفيروجعثم،الشهرهذاسلخالخميس

مدرسةفجعلت،قديمةداراكانتمدرسةوفتحت،الفرجبابخارجمنارةعملتالشهرهذاوفي

الدينسيفالأميرإلىمنسوبذلكوكل،للناسومصلى،عامةطهارةوعملت،ومسجدأللحنفية

بالقصاعين.اليومبهالمعروفةالدارجددالذيوهو،كانحاجبأميرالخليليطقتمر)3(

سليمانالدينصدربنمحمدالدينتقيالمحدثصاحبناتوفيالاخرةجمادىعاشرالإثنينليلةوفي

إبراهيمالدينوجمال،اللهعبدالدينشرفوالد،المزيالدينجمالالشيخبنتزوج)4(الجعبري

الحديثقراءةفيجيدةفضيلةوعنده،وغيرهاالشاعاتتحتوشاهدا،بالمدارسفقيهاوكان،وغيرهم

وسطفيالمذكورةالليلةفيوتوفيالثالثوبعضيومينانقطع،مستحسننظموله،العربيةمنوشيء

ثم،اللهرحمهالروحخفيفوكان،وضاحكنيوحدثني،ليلتئذالاخرةالعشاءوقتعندهوكنت،الليل

علىعازموأنه،وجلعزاللهيسخطماجميعمنبالتوبةعليهأشهدنيوكان،اللهرحمهليلتهبقيةفيتوفي

الله.رحمهمأبويهعندالصغيرباببمقابرودفن،الإثنينيومظهرعليهصلي،اللهرحمهأيضاالشهودترك

خارجتنكزبجامعالحنفيالعزبنالدينعمادالقاضيخطبرجبشهرعشريثانيالجمعةيوموفي

الأميرالسلطنةنائبوأيضا،ذلكعنلهالقحفازي)5(داودبنعليالديننجمالشيخنزولعنالنصرباب

.يومئذ)6(المذكورالجامعفيعندهوحضورهطقزدمرالدينسيف

بن)7(أحمدالعباسأبوالدينجلالالعالمالإمامالقاضيتوفيرجبعشريتاسمعالجمعةيوموفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.324(1/)الكامنة761(هـالدرر)سنةماتالصالحالشيخالزرعيموسىبنأحمد:هو

.(1/991)الشافيالدليل.الناصريالجمداربلكوهو.تحريفوهوبلو:طفي

وسيأتي.)251(صالذيل.بدمشقالخليليةالمدرسةصاحبالخليليطقتمروهو.تحريفوهوتقطم:طفي

)746(هـ.سنةوفياتفي

(944)3/الكامنةوالدرر،جمادىعشرسادسالإثنينليلة:وفاتهوفيه594()1/رافعلابنالوفياتفيترجمته

.الجعبريالهامشوفيالجعفريسليمانبناللهعبدبنسليمانبنمحمد:وفيه

قريب.عماوسيأتي.تحريفوهوالقفجاري:طفي

.(1/845)لدارسا

والدرر-،العباسأبو:وفيه294()1/رافعلابنوالوفيات،المفاخرأبو:وفيه)244(صالذيلفيترجمته
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وحضره،دمشقبمسجدالجمعةصلاةبعدعليهوصلي،الحنفيالروميالدينحسامالقضاةقاضي

وكان،الجوانيةالخاتونيةمنقريباالزردكاشجانبإلىأنشأهاالتي()1بالمدرسةودفن،والأعيانالقضاة

وستمئة،وخمسينإحدىسنةمولدهوكان،المصريةالديارأبيهولايةأيامفيالحنفيةقضاةقضاءوليقد

المصرية،الديارقضاءأباهولئلاجينالمنصورالملكوليلماثم،بهافأقاموا،أبيهمعالشاموقدم

ثمالحنفيةمدارسخيارمنمدارسثلاثعلىواستمرذلكبعدعزلإنهثم،الشامقضاءهذاوولده

ذلك.وغيرالعلمفييذاكروكان،وقواهسواهبحواسهممتعاوكان،اخرعمرهفيصمملهحصل

القحفازي)3(داودبن)2(عليالديننجمالشيختوفيشعبانمنوالعشرينالرابعالأربعاءيوموفي

العزبنالدينعمادللقاضيبقليلوفاتهقبلعنهانزلوقد،الظاهريةومدرس،تنكزجامعخطيب

ودفنجراحجامعوعندالنصربابوعند،يومئذالظهرصلاةبعدالمذكوربالجامععليهوصلي،الحنفي

لكن،أخرعلومولهالنحوفيأستاذاوكان،والأعيانالقضاةوحضره،والدهعندالشيرجيابنبمقبرة

والتصريف.النحوفينهايةكان

بعدعليهوصلي،الزرعيالضرير)4(اللهعبدالشيخالناسكالعابدالصالحالشيختوفياليومهذاوفي

تيميةبنالدينتقيالشيخمنقريبابهاودفن،الصوفيةمقابروعندالنصروببابالأمويبالجامعا!هر

بهمويقومطويلدهرمنالناسيقرئ،العبادةكثير،وصحيحهاحسنهاالتلاوةكثيروكان،اللهرحمه

الله.رحمهالأمويبالجامعالحنابلةمحرابفي،رمضانمنالأخيرالعشر

الورعالزاهدالعابدالعاملالعالمالإمامالشيختوفيالمعظمرمضانشهرتانيالجمعةيوموفي

،الصلاةبعدعليهوصلي،للمالكيةالذيالصحابةمحرابإمامالمالكيالوليدأبيبنأحمد()5(أعمرأبو

ودفن،الكثيرةالنافعةوفتاويهصلاحهوعلىعليهالناسوتأسف،غفيروجم،كثيرخلقجنازتهوحضر

مسجدمنقريباالمالكيالفندلاوي)6(الحجاجأبيقبرجانبإلى،وأخيهأبيهقبرجانبإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

المفاخر.أبو:وفيه7(1/0)للسخاويالتاموالذيل(17-ص)16البهيةوالفوائد(1/171)الكامنة

.(1/175)الدارسفيالنعيميذكرهاللحنفيةمدرسةوهي71(1/)التامالذيل.الجلاليةالمدرسةهي

الوفياتوفواترجبعشريرابمفيوفاتهوفيه)1/394(رافعلابنوالوفيات)245(صالذيل:فيترجمته

رجب.فيوفاتهوفيه(661)2/الوعاةوبغية71(/1)للسخاويالتام74(هـوالذيل)4سنةوفاتهوفيه(23)3/

.القافبضم:الوعاةبغيةوفيالقافبكسررافعلابنالوفياتوفي،القافبفتحالذيلفيوردتالنسبةهذه

.(قحفز)التاج.القدمنقلسرعة:والقحفزة

له.ترجمةعلىأقعلم

التاموالذيل6()2/والدارس247(/1)الكامنةوالدرر(1794/)رافعلابنوالوفيات2(ص)46الذيلفيترجمته

.7(1/1)للسخاوي

ترجمته.مصادرمنوالزيادة

تاريخ-)عيسىبندوناسبنيوسفالحجاجأبووهو(11)2/الدارسفيماوأثبتنا.بالغينالغندلاوي:طفي
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حينإلىلهفاستنيب،صغيرطفلوهو،ولدهالمحرابفيمكانهوولي،اللهرحمه)1(النارنج

.أباهورحماللهجبره،صلاحيته

الناسوكان،طويلةمدةمنبدمشقمثلهيرلمعظيمثلجوقعرمضانسادسالثلاثاءليلةصبيحةوفي

أمرهالناسأعيىحتىوتراكم،الأسطحةعلىالثلجوتكاثف،والمنةالحمدفلله،مطرإلىمحتاجين

معايشوتعطلتسدهافإنهالطرقاتمنبإزالتهبالأمرنوديثم،)2(بحملالأزقةإلىالأسطحةعنونقلوه

للهفإنا،كثيرةوغرامةكبيرةكلفةالناسولحق،الثلجفيبعملهمالضعفاءاللهفعوض،الناسمنكثير

.)3(راجعونإليهوإنا

علمالأميروهو)4(غائبعلىالأمويبالجامعصليرمضانمنوالعشرينالثالثالجمعةيوموفي

الله.رحمهترجمتهمنشيءتقدموقد،الجاولي)5(الدين

المصلى،إلىالوصولمنالخطيبيمكنلمبحيثعظيمثلجفيهوقعالفطرعيديومشوالأولوفي

بها،العيدبهمفصلئالخطيبوحضر،السعادةبداروالقضاةالأمراءاجتمعبل،السلطنةنائبخرجولا

.البيوتفيالعيدصلواالناسمنوكثير

الشافعيالسبكيالدينتقيالقضاةقاضيدرسالحجةذيمنوالعشرينالحاديالأحديوموفي

والأمراءوالأعيانالقضاةعندهوحضر،اللهرحمه)6(النقيببنالدينشمسالشيخعنالبرانيةبالشامية

أنتإنكبغدلمحامنلأصدينبغىلامف!لىوهمتلىأغفرربقال):تعالىقولهفيوأخذ،الفضلاءمنوخلق

.بعدها)7(وما(35:صأ!هواتوهاب

بإخراجهمفرسم،ذلكفيالبلدأهلمنجماعةفكتب،البلدكلابقتلفياستفتيالحجةذيوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)543(هـ.سنةووفاته(11/841الإسلام

تصحيف.وهوالتاريخ:طفي

.96()1/التامالذيلفيماوأثبتنا،بالياءيحمل:طفي

.(1/96)للسخاويالتاموالذيل(2)43صللحسينيالذيل

تحريف.وهونائب:طفي

تحريف.وهوالدينعلاء:طفي

سنجرسعيدأبو:وهو72()1/التاموالذيل(017)2/الكامنةوالدرر948()1/رافعلابنالوفياتفيوترجمته

.بيبرسالظاهرسلطنةفيأميرلجاولنسبة،الجاولي

الذيلفيترجمته.الشافعيالنقيببنإبراهيمبنبكرأبيبنمحمداللهعبدأبوالدينشمسالقضاةقاضي:هو

ليلةفيووفاته405()1/رافعلابنوالوفيات44()6/الشافعيةوطبقات)3/893(الكامنةوالدررص)248(

.القعدةذيمنعشرالثانيالجمعة

.(1/135)لدارسا
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قتلهمالأولىوكان،الصغيربابظاهرالخندقإلىلكن،منهوالعشرينالخامسالبلدمنالجمعةيوم

ببلدةالكلابقتلجوازمنأنسبنمالكالإمامبهأفتىماعلىبريحهمالناستنتنلئلاوإحراقهمبالكلية

كانولهذا،)1(الكلاب(أمة)قتلعنالنهيذلكيعارضولا،ذلكالإمامرأىإذا،للمصلحةمعينة

.)2(الحماموذبحالكلاببقتلخطبتهفييأمرعفانبنعثمان

وسبحمئةوأربميرستسنةخلت5ث!

وأعمالالحلبيةوالبلادوالحرمينوالشاميةالمصريةبالديارالمسلمينوسلطانالسنةهذهاستهلت

هموالشاميةالمصريةبالدياروقضاته،المنصوربنالناصربنإسماعيلالدينعمادالصالحالملكذلك

أيضأ.المذكورون

وأنشأهجددهالذيالفوقانيةبالمزةالذيالجامععمارةكملتمحرمعشرسادسالجمعةيوموفي

فيه،متسعحسنجامعوهو،بمنىالخيفمسجد)4(والدهبنىالذي،)3(المرجانيالدينبهاءالأمير

منحضرومن،المزةأهلمنغفيروجمكثيربجمعالجمعةفيهوعقدت،بانيهمناللهتقبلوانشراحروح

والمنة.الحمدودله)5(الخطيبأناوكنت،البلدأهل

قيمبنالدينشمسالشيخأنسببهوكان،المسابقةفيالمحللاشتراطفيوبحثكلامووقع

ثم،ذلكفيتيميةبنالدينتقيالشيخإليهذهبمافيهونصر،ذلكقبلمنمصنفأفيهصنف)6(الجوزية

وهوقولهأنهاعتقدمنفاعتقد،تيميةبنالدينتقيالشيخإلىيعزوهولاالتركمنجماعةبهيفتيصار

ذلك،فيكلاموحصل،الشافعيالقاضيوطلبه،ذلكفيإنكارعليهفحصل،الأربعةللأئمةمخالف

.للجمهور/7(الموافقةالجوزيةقيمبنالدينشمسالشيخأظهرأنعلىالحالوانفصل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

أمرنا:قال.الكلاببقتلالأمربابالمساقاةفي()1572رقممسلمرواهوالذياللهعبدبنجابرحديثفيالوارد

:وقالقتلهاعنع!ي!النبينهىثم،فنقتلهبكلبهاالباديةمنتقدمالمرأةإنحتى،الكلاببقتللمج!ي!اللهرسول

."شيطانفإنهالنقطتينذيالبهيمبالأسودعليكم"

اقتلوا:يقول-عنهالله-رضيعفانبنعثمانسمعت:قالالحسنعن:وفيه)1/392(للجاحظالحيوان

.الحمامواذبحواالكلاب

.345()3/)975(هـالدررسنةمات.المرجانيبنعمربنأحمدبنمحمد:هو

72(هـ.0)سنةأحداثفيمر.المرجانيبنالدينشهاب

.القراءأحدأوالنساخمنفهذا،برحمتهاللهتغمدهالمصنفالدينعمادالشيخيعني":ذلكبعدأحدهمكتب

سيأتى.)751(هـكماسنةمات.الزرعيحريزبنسعدبنأيوببنبكرأبيبنمحمد

.(304)3/الكامنةالدرر



إسماعيلالصالحالملكوفاة

)1(إسماعيلالصالحالملكوفاة

932

الدينعمادالصالحالملكالسلطانموتأظهرالسنةهذهمنالآخرربيعشهرثالثالأربعاءيومفي

سيفالكاملالملكلأبويهأخيهإلىبالأمرعهدقدوكان،النهارآخرالمنصوربنالناصربنإسماعيل

قدمثم،مشهودايوماوكان،رابعه)2(الخميسيومالمملكةسريرعلىفجلس،شعبانالفتوحأبيالدين

عشريننحوالشامعنانقطعقدالبريدوكان،منهعشرالثانيالجمعةليلةالخميسعشيةدمشقإلىالخبر

الجيشعليةفركب،الكاملللملكللبيعةبيغرا)3(الدينسيفالأميرفقدم،السلطانبمرضللشغليوما

الملكللسلطانوالجندالأمراءوبقيةوالمقدمينالنائبمنالبيعةأخذتالجمعةصبيحةكانفلما،لتلقيه

وجهااللهجعله،الكاملللملكيومئذالخطباءوخطبالبلدوزينالبشائرودقت،السعادةبدارالكامل

المسلمين.علىمباركا

قاضيبنحسينالدينجمالالقاضيدرسالآخرربيعمنوالعشرينالثانيالإثنينيومصبيحةوفي

مرسومالهواستخرج،عنهاأبوهلهنزل،البرانيةالشاميةبالمدرسةالشافعيالسبكيالدينتقيالقضاة

والقاضيأبيهبينوجلسوالفقهاءالأمراءمنوجماعةوالأعيانالقضاةعندهفحضر،بذلكسلطانيا

كثيرعكفضحلناأئذىدلهالحضدلاوقاعلمآوسليفندالثدءانيناولقذ!و:تعالىقولهفيالدرسفيوأخذ،الحنفي

.الآيات(دا:النملأمههاتمؤمينعبادهمن

الحاضرونعليهفشنع،وبشاعةنكارةفيهبكلامالدرسفيالمتكلمالدينمجدالشريفوتكلم

.)د(بإسلامهوحكمالدرسانقضاءلعدستميب. )4(.

عنانقطع،متمرضوهوطقزدمرالدينسيفالأميردمشقنائبالمصريةالديارإلىطلبوقد

.مراتالمرضبسببالجمعة

الحاجأنوذكر،دمشقلنيابةيلبغاالدينسيفالأميرنائبهالمجيءحلبإلىيذهبوالبريد

حلب.لنيابةتعينأرقطاي)6(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)1/73(للسخاويالتاموالذيل)01/78(الزاهرةوالنجوم)1/038(الكامنةوالدررص)284(الذيلفيترجمته

.(481)6/والشذرات

.74()1/التامالذيل

.(01/161)والنجوم(1/415)الكامنةالدررفيماوأثبتنامعزا:طفي

تحريف.وهو.فاستتب:طفي

.(1/582)لدارسا

.(01/181)النجومبالحاجالشهيرالقفجقيأرقطاي:وهو.تحريفوهو،أرقطةطفي
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وهجنهوخيولهالنائبطقزدمرالدينسيفالأميرأثقالخرجتالأولىجمادىرابعالجمعةيوموفي

والكحاراتالمحافلوخرجت،جداهائلةوإلهة،عظيمتجملفيوأولادهوطبلخاناتهوحواصلهومواليه

فيالسحروقتمنكانفلما،السعادةبداروهوكلههذا،عجيبةهيبةفيوأهلهوبناتهلنسائهوالمحفات

بالسلامة،مصحوبالمرضهمحفةفيالكسوةإلىبنفسهطقزدمرالدينسيفالأميرخرجخامسهالسبتيوم

دارفتسلم)1(اليحياوييلبغاالدينسيفالأميردارأستاذحلبمنقدميومئذمنالشمسطلعتفلما

إليهم.والتوددللتهنئةالناسوذهب،بهمالناسوفرح،السعادة

الأميرالسلطنةنائبلتلقيبكمالهالجيشخرجالأولىجمادىمنعشرالثانيالسبتيومكانولما

مشىثمالعادةعلىالعتبةوقبل،السربابعندفنزلجاءثم،عظيمتجملفيفدخليلبغاالدينسيف

.السعادةدارإلى

رجلاعشرثلاثةالحبسفيقطعهوجبممنالسلطنةنائبقطععشرهرابعالإثنينيومعشيةوفي

بالمساميرثلاثةوصلب،جناياتهممنتكررأنهبلغهلما،منهمكلمنالرجلقطعاليدقطعإلىوأضاف

.والفسادوالعيث،الشروروأهلالمفسدينلقمعهبذلكالناسففرح،قتلهوجبممن

الديارإلىوصولهبعدطقزدمر)2(الدينسيفالأميروفاةالآخرةجمادىمنالأوسطالعشرفيواشتهر

،دارهوأستاذولدهعلىرسمأنهوذكر،الشهرهذامستهلالخميسليلةذلكوكان،بأيامالمصرية

أعلم.فالله،جزيلمالمنهموطلب

ببستانه،الحكمنائب،الحنفيالعزبن)3(الدينعلاءالقاضيتوفيعشرهثانيالإثنينيوموفي

الدينعمادالقاضيعمهمنإياهاوأخذه،إليهالظاهريةالمدرسةعودبعدوذلك،بهاودفنبالصالحية

بهفتمادىالصالحيةإلىعادثم،متمرضوهو،واحدايوماإلافيهايدرسولم،قدمناكما،إسماعيل

الله.رحمهماتأنإلىمرضه

ووقع،البلدمنكثيرناسوخرج،شوالعشرحاديالسبتيومالشريفالحجازإلىالركبوخرج

الأصم،كانونوهو،رمضانشهرفيجداقليلاكانالمطرأنجهةمنبهالناسففرح،جداعظيممطر

)1(

)2(

)3(

تحريف.وهوالبحناوي:طفي

(1142/)0الزاهرةوالنجومفيهوكذلك225()2/الكامنةوالدرر(طقزتمر):وفيهص)251(الذيلفيترجمته

.(1/705)البداخفيهووكذلك(طقزدمر):وفيه

.الاخرةجمادىمنالعشرينفيتوفي:وفيه12()2/:رافعلابنوالوفيات،ص)251(الذيلفيترجمته

.76(/1)التاموالذيل(181)3/الكامنةوالدرر

الحنفي.العزأبيبنمحمدبنمحمدبنعلي:وهو
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والمنة،الحمدودلهوتتابعالمطر)1(تداولثم،ضررهالحجاجعلىوخافوابهاستبشرواهذاوقعفلما

الحجيجاستقلولما.والحاميوالمعينالمسلموالله،كثيروزلقكثيرةأوحالفيالحجاجترحللكن

فلمزرعإلىتحاملواثم،بهاأيامافعوقهم()3(وزرع1)2(الصنمينبينشديدمطرعليهموقعذاهبين

منلهمحصلتعظيمةأشياءوذكروا،وأكثرهممنهمكثيرورجع،شديدوأمرجهيدجهدبعدإلايصلوها

واللهبذلكرفقلهمفحصل،بصرىأرضإلىتقدمكانمنومنهم،الأوحالوكثرةالأمطاروقوةالشدة

.المستعان

أميروكان،ذلكوبعدوالصنمينزرعبينفيماحفاةمشين)4(المخدراتمنكثيرةنساءإن:وقيل

واللهيومئذبعلبكبمدينةالحاكمالشجرةبنالدينشهابوقاضيهآص)5(ملكالدينسيفالحاج

انتهى.،المستعان

وسبحيئةوأربميربحل!نة5!تش

سيفالكاملالملكذلكوغيروالحرمينوالشاميةالمصريةبالديارالبلادوسلطانالسنةهذهاستهلت

نائب.بمصرلهوليس،قلاوونالمنصورالملكبنمحمدالناصرالملكبنشعبانالدين

قبلها.التيفيالمذكورونهممصروقضاة

.اليحياوييلبغاالدينسيفالأميردمشقونائب

نزلالحنفيإسماعيلالدينعمادالقضاةقاضيأنإلا،قبلهاالتيفيالمذكورونهمدمشقوقضاة

تدريسعلىوالدهوبقي،النوريةوتدريسبالولايةواستقل،الديننجمالقضاةقاضيلولدهالقضاءعن

.)6(الريحانية

بنمحمد)8(الدينتقيالصالحالشيختوفيالسنةهذهمنالمحرم)7(عشريسادسالجمعةيوموفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

وتعاقب.تتابع

.ياقوتحورانأوائلفيالحاجطريقعلىدمشقأعمالمنبلدةوهي.تحريفوهو.الصمين:طفي

.حورانلمحافظةتابعةاليوموهي:أقول

.السياقيقتضيهازيادة

.النساءمنالحجابربات

.357(4/)الكامنةالدرر)703(صللحسينيالذيل)756(هـ.سنةمات

.(1/522)الدارس.لغربالنوريةالمدرسةجوار

الإثنين.يومكانالشهرمستهللأن،غلطوهو،المحرممنعشرالسادس:طفي

.(البالسي):ترجمتهمصادروفي.2(450/)الكامنةوالدرر2(4)2/رافعلابنالوفيات:فيترجمته
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وحضرهبالزاويةدفنثم،الأفرمبجامعالجمعةعليهوصلي،بالسفحبزاويتهم)1(قوامبنمحمدالشيخ

ذلك.منأشدوهذا،يوماوعشرونأشهرستةأخيهوبينبينهوكان،كثيروخلقوالأعيانالقضاة

،الفرجبابظاهرالسلطنةنائبيلبغاالدينسيفالأميرأنشأهاالتيالقيساريةالسنةأولفيوفتحت

ومسجد،بركةوسطهافيتجارةقيساريةوداخلها،شهركلالافسبعةمنبنحوباهراضماناوضمنت

للسكن.بيوتوأعاليهادكاكينوظاهرها

يقرأوكان،الخراسانيللنورعثمانبمشهدمجلس!عقدالأولربيععشرثانيالإثنينيومصبيحةوفي

بحضفيتكلمأنهفيهعليهادعي،والصلاةالوضوءفرائضمنأشياءالناسويعلم،تنكزجامعفيالقرآن

عليهوشهد،الحديثبهوردماعلىزائدةعباراتويطلقالعقائدمنشيءفيتكلموأنهالأربعةالأئمة

السجنإلىردثم،البلدفيبهوطيف،اليومهذافيعزرأنالحالفاقتضى،متعددةأشياءببعض

عندالعربملكمهنا)2(بنأحمدالأميرفيهشفعمنهوالعشرونالثانيالخميسيومكانفلما.معتقلا

وعياله.أهلهإلىوأطلقهيديهبينفاستحضرهالسلطنةنائب

يلبغاالدينسيفالأميرالسلطنةنائبصلىالأولىجمادىعشرثالثالجمعةيومتاريخكانولما

والمالكيالشافعيالقاضيعندهوصلى،النصرباببرا)3(دمشقظاهرتنكزبجامعالناصرياليحياوي

ثم،لهحراسةالسلاحو!همالصلاةعنمماليكهبعضوقعد،صلىالصلاةأقيمتولما،الأمراءوكبار

،السعادةدارإلىالنائبنهضثم،طويلاوتشاورواالمذكورينبالأمراءاجتمعالصلاةمنانصرفلما

القدممسجدقبليونزل،وحواصلهوسلاحهووطاقهوحشمهومماليكهبخدمهبرزالنهارآخركانفلما

تحتملبساالجيشخرجثم،خاسفاالقمرطلوعواتفقالناسوانزعجآخرالنهارفيوالأمراءالجندوخرج

نأذلكسببوكان،الخبرماالناسيدريولا،والجناباتوالخيولبالنشابالتراكيسوعليهالثياب

علىإلاأموتلا:وقاللذلكفانزعج،عليهليقبضإليهركبقدصفد)4(نائبأنبلغهالسلطنةنائب

،ويسرةيمنةفنزلوا،بالفراريفوتهمأنمنخوفاوالأمراءالجندوخرج،فراشيعلىلا،أفراسيظهر

إلىويستميلهم،وفرادىجماعةبالأمراءويجتمعالنيابةيعملبهااستمربلالمنزلةتلكمنيذهبفلم

أفعالاويفعل،سبببغيرالأمراءمسكمنيكثرلأنهشعبانالكاملالملكخلعوهو،الرأيمنفيههوما

فعله،وجميلشكالتهلحسنالناصربنحاجيأميرأخاهيولواوأن،كثيرةأموراوذكروا،بمثلهتليقلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)718(هـ.سنةبكرأبيأبيهوفاةذكرلدىذكرهاسبقالبالسيةالقواميةالزاويةهي

.322()1/الكامنة)974(هـالدررسنةمات.مهنابنعيسىبنمهنابنأحمد

."خارج"بهايرادعاميةشبهلفظة

بالغين.صغد:طفي
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وتابعوا،يدعيهماوسلموا،عليهووافقوه،ذلكإلىأجابوهحتى(1)والغاربالذروةفييفتلهميزلولم

وكثيرالدمشقيونعليهمالأماإلىيستميلهمالبلادنوابإلىالبعثفيشرعثم،وبايعوهإليهأشارماعلى

الكاملالملككانمنبعضوأخرج،الكليةالعامةالأمورفيالتصرففيأيضاوشرع،المصريينمن

وولىوعزل،منشورهأقطعهمنإلىالكاملالملكبعثمابعدإقطاعهإليهورد،المنصورةبالقلعةاعتقله

فيدفعواالسلطانيةالحواصلغلالعليهمليباععشرهثامنالأربعاءيومالتجاروطلب،وأعطئوأخذ

والأمراءالعادةعلىالقضاةعندهوحضر،البرانيةالبلادمنفيتسلموهايذهبواثم،الحالفيأثمانها

.سور)2(يحويهولابلديحصرهلا،المذكوربالمكانمخيموهوكلهوهذا،والسادة

الديارمنيقدممنلتلقيطليعةعشرةنحوتجريدةخرجتالاخرةجمادىرابعالخميسيوموفي

عاقبوربما،النائبيصدقهمفلم،عليهماكانعلىالأمرببقاء،وغيرهمالأمراءمنالمصرية

السلطانقائلبينوماالمصريينباختلافمصدقبينمادمشقوأهل،القلعةإلىرفعهمثم،بعضهم

خبطةوقوعمنولابد،قريباواصلةالمصريةوالتجاريد،عليهكانماعلىمستمرالصورةقائمالكامل

العاقبة.يحسنأنالمسؤولوالله،ذلكبسببوأحوالهمالناسأذهانوتشوشت.عظيمة

ثقةعلىالأمراءكبارمنوخواصهالسلطنةونائب،وتكذيبتصديقبينماالعامةأنالقضيةوحاصل

أميرأخيهوبينشعبانالكاملالسلطانبينالمصريةالديارفيشديدخلفعلىالأمراءوأن،أنفسهممن

خرجتالمصريةالتجاريدبأنالنائبإلىالأخبارجاءتثم،حاجيأميرأخيهمعوالجمهور،حاجي

واجتمعوامصرإلىالليلفيالأمراءرؤوستراجعتإنهثم،الأمرلتوطدالجندمنفيهومنالشامتقصد

وضربتحاجيأميرسلطنةإلىودعوافاجتمعوا،السلطانعلىلهمممالئهوممنإخوانهمإلى

عليهوعدوا،الكاملالسلطانونابذوا،تأييدهنيةعلىمتجاهرةالنفوسباقيوصارت،الطبلخانات

.الأمراءبعضوقتل،مساويه

فأجلسوهحاجيأميرأيضاواستظهرأمه)3(زوجالعلائيأرغونوخرج،عليهفاحتيطوأنصارهالكاملوفر

إلىوبعث،عندهالبشائرفضربت،بذلكالنائبإلىالأخباروجاءت،المظفربالملكولقبوهالسريرعلى

القلعة،بابوأغلق،الحضورمنفامتنعالوطاق)4(إلىطلبقدوكان،ضربهامنفامتنعالقلعةنائب

،العادةعلىوعشيةبكرةللكاملودعواالقلعةوحصنت،الخيروجودوتقلص،البلدواختبطالناسفانزعج

.)فتل(القاموس.رأيهميغيرحتىخديعتهوراءمنيدور:أي()1

.82(-81)1/التامالذيل134()01/الزاهرةالنجوم)2(

.(01/138)الزاهرةالنجوم.توهموهوابنة:طفي)3(

النائب.خيمةإلى)4(
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الإثنينيومكانفلما.أذيةلبعضهمفحصل،فصولهمكثرةفيعادتهمعلىبالجيشالعامة)1(وأرجف

أمثاله.عادةلهأجريتثم،وأبهةتجملفيالسلطنةلنائبمطيعادمشقإلىحماةنائبقدمالشهرثامن

لأجلالمصريةبالديارالحجابحاجببيغراالدينسيفالأميربقدومبطاقةوقعتاليومهذاوفي

وليسواالناسفزين،البلدبتزيينوأمر،بالوطاقالبشائرفدقت،المظفرالملكللسلطانالبيعة

القلعةنائبوامتنع.قريباواصلةالمصريةالتجاريدوأن،وخديعةمكرهذاأنيظنوأكثرهم،منشرحين

وهذا،والجوانيةالبرانية)2(الخوخةإلايفتحفلا،بابهاوغلق،القلعةتحصينفيوبالغالبشائردقمن

علىيطلعالقلعةنائبكان،صحةلهشيءتمكانلو:يقولون،العامةخواطريشوشالذيهوالصنيع

تلقوهوقد،الوطاقإلىبيغراالدينسيفالأميرقدمالزوالبعدالثلاثاءيومكانفلما.الوطاققبلهذا

الأمراءإلىوكتاب،السلطنةنائبيلبغاالدينسيفالأميرإلىالمظفرمنالنيابةتقليدومعه،وعظموه

الحمد.ودلهالكلمةوا!ضمتوبايعوهبذلكففرحوا.بالسلام

القلعةفيالبشائرودقتسريعافبايعهالقلعةنائبإلىودخلسيفهوسلفترجلالقلعةإلىبيغراوركب

البلدفيالزينةوزادتالزينةفيالقلعةأصبحتثمالناسأنفسوطابت،الخبربلغهحين،المغرببعد

.الناسوفر!

يديهبينوالأطلابالبلدإلىالوطاقمنالسلطنةنائبدخلالشهرعشرحاديالخميسيومكانفلما

،بالتوراةالذمةأهلوخرج،الفرجةإلىالبلدأهلخرجوقد،العرضعادةعلىوطبلخاناتتجملفي

.مشهودا)3(يوماوكان،الشموعوأشعلت

وامتحنتهرأيتهوقد،سنينستعمرهصبيالبرانيةبالشاميةالسنةهذهمنرمضانشهرفيصلىوقد

.يكونماأغربمنوهذا،والأداءالحفظيجيدهوفإذا

الثابتيةمنبالقربالسلطنةنائببناهمااللذينالحمامينبناءمنفرغالشهرهذامنالأوائلالعشروفي

ذلك.وغيروالقربالرباعمنحولهاوما،العتيقالسلطانخانفي

تلعندوالدولةالمالبيتووكيلالأربعةوالقضاةالسلطنةنائباجتمععشرهحاديالأحديوموفي

فاشتوروا.تنكزجامعبقدرجامعاالبقعةهذهبناءعلىعزمقدالسلطنةنائبأنأجلمن،المستقين)4(

التوفيق.وليوالله،يعملأنعلىالحال)5(انفصلثم،هنالك

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

السيئة.الأخباريشيعونالذين:والمرجفون،ونحوهاالفتنأخبارفيخاض:"أرجف"

الكبير.وسطصغيرباب:"الخوخة"

.بعدها(وما01/141)الزاهرةالنجوم)255(صالذيل

.(عليهيشنقتلايلبغاجامعموضع)كان:(423)3/الدارسوفي،بردىشاطئعلىيلبغاجامعموضع

المجلس.تفرق
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الشيخأخو،تيمية(بن)1الرحمنعبدالدينزينالشيخعلىصليالقعدةذيثالثالخميسيوموفي

تعالى.اللهرحمهماالدينتقي

هذهفيأمرهاشتهرقدوكان،بقطنا)3(القطنانيعلي)2(الشيختوفيعشرهثانيالسبتيوموفي

وسارأمرهوعظم،الرفاعيبنأحمدطريقةإلىالمنتمينوالشبابالفلاحينمنجماعةواتبعه،السنين

يظهرونأصحال!وله،أمثالهعادةعلىالسماعاتيقيموكان،مراتللزيارةالأكابروقصده،ذكره

فجاهل،بحالهميعلميكنلمإنفإنه،بسببهعليهينقمكانمماوهذا،مفتعلةوأحوالا،باطلةإشارة

أعلم.وتعالىسبحانهوالله،مثلهمفهوذلكعلىيقرهمكانوإن

بناهالذيالجامعبناءفيالأمراءملكاهتم-بعدهوماالعيدمنالحجةذيأعني-الشهرهذاأواخروفي

منكثيرةأحجاروأخذت،العجلوعملت،أبنيةمنهناككانماوهدم،المستقينتل)4(مكانالقلعةتحت

عقبةرأسفيالتيالمئذنةتحتمن،للمصريينالتيالرحبةمنالأحجارأخذتماوأكثر،البلدأرجاء

وغيرها.الجمالعلىوحملقاسيونجبلمنأيضاوالأحجار،كثيرةأحجارمنهاوتيسر،)5(الكتان

فمامئتينإلىالقمحغرارةبلغتقد-وسبعمئةوأربعينسبعسنةأعني-السنةهذهسلخوكان

.راجعونإليهوإناللهفإنا،ذلكمنبأكثربيعتوربما،دونها

وسبحيئةوأربميرثما!3سنةكين5ثي

حاجيأميرالمظفرالملكذلكوغيروالحرمينوالشاميةالمصريةالبلادوسلطانالسنةهذهاستهلت

.قلاوونبنمحمدالناصرالملكابن

الماضيةفيكانواالذينهممصروقضاةأرقطاي)6(الدينسيفالأميرالمصريةبالديارونائبه

بأعيانهم.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

بنالرحمنعبد:هو.)2/932(الكامنةوالدرر)2/37(رافعلابنوالوفيات)925(صالذيل:فيترجمته

.السلامعبدبنالحليمعبدالدينشهاب

اللهعبدبنعلي:وفيه)3/77(الكامنةوالدرر)2/38(رافعلابنوالوفيات)026(صالذيل:فيترجمته

نسبته.فيوغلطأبيهاسمفذكر.القطباني

معجمه.فيياقوتذكرهاوقد.كم25حواليعنهاتبعدالعامرةدمشققرىمنهي

.وكان:طفي

156و14/45و2/597الإسلامتاريخينظر،بدمشقمعروفموضعوهو،تحريفوهو"الكتاب":طفي

.(بشار)549و539و1/315وه

أرقطية.:طفي
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قبلهاالتيفيالمذكورونهمالشاموقضاة،)1(الناصرييلبغاالدينسيفالمحروسةبالشامونائبه

أبيه،حياةفيفباشر،الديننجمالقضاةقاضيلولدهنزلالحنفيالدينعمادالقاضيغيرأن،بأعيانهم

.إياسالدينفخرالحجابوحاجب

سودتىغربيبنائهفيشرعقدالذيالجامععمارةفيعاليةهمةفيالسلطنةونائبالسنةهذهواستهلت

المستقين.بتل)2(يعرفكانالذيبالمكان،الخيل

وصلي،المالكيالهمدانيبكرأبيبن)3(محمدالدينشرفالقضاةقاضيتوفيالمحرمثالثوفي

كثيرإلىوإحسانهوأخلاقهوديانتهلرياستهعليهالناسوتأسف،الحصابميدانبتربتهودفن،بالجامععليه

الله.رحمهالناسمن

الذي)4(المسلاتيالدينجمالللقاضيقضاءتقليدوصلالمحرممنوالعشرينالرابعالأحديوموفي

.النهارآخرمنعليهوخلع،قبلهالدينشرفللقاضينائبأكان

البلدفظاهر،البلدمنكثيرةأعمدة،الخيلبسوقالمجددالجامعلبناءأخذواالأولربيعشهروفي

العمودوأخذوا،الصيقلدربمنوأخذوا،دعامةبدلهويقيمونيأخذونهثمالبناءمنفوقهمايعلقون

ابنالحافظذكروقد،حديدفيهاالكرةمثلرأسهعلىالدخلةتلكفيالذيالعلبيينبسوقكانالذي

.أراقيها)5(ينحلبالدابةدارواإذاالحيوانبوللعسرطلسئمفيهكانأنهعساكر

فيلهكانمابعدموضعهمنقلعوهالسنةهذهمنالأولربيعمنوالعشرينالسابعالأحديومكانفلقا

علىالعلبيينسوقفيممدودوهواليومهذافيرأيتهوقد.أعلمواللهسنةآلافأربعةمننحوأالموضعهذا

إلاإلهفلاالكبيرالجابيةبابمنبهويخرجوا،الكبيرالسوقمنالمذكورالجامعإلىليجروهالأخشاب

تحتكانتالتيالعينوجفت،النائبأنشأهالذيالجامعبناءارتفعالآخرربيعشهرأواخروفي.الله

الحمد.وللهأسسوهحينجداره

كالحجازيالأمراءأعيانمنجماعةبمسكالمصريةالديارمنالأخباروردتالآخرربيعسلخوفي

خبطة.ووقعتبالشامالجندفتحرك،لفهمالفومن،)6(الناصريوآقسنقر

)2(

)3(

)4(

)6(

.اليحياويهو

بالتل.:طفي

)3/404(الكامنةوالدرر.المحرممنالثاني:وفيه41()2/رافعلابنوالوفياتص)263(الذيل:فيترجمته

.39()1/التاموالذيل16()2/والدارس182(1/)0الزاهرةوالنجوم

)771(هـ.سنةمات.الرحيمعبدبنمحمد:هو

.الخرافاتمنهذاأنشكولا،272(1/)منظورلابنعساكرلابندمشقتاريخمختصر

قطعا.بالسيوفوقطعاالاخرربيععشرتاسعالأحديومفيمسكهماكان:وفيه(0/1915)الزاهرةالنجوم
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دارإلىالأمراءيستدعيالسلطنةونائب،شديدةحركةفيوالجندالأولىجمادىشهراستهلثم

،واحدةيدايكونواوأن،أحديؤذىلاأنعلىهؤلاءوتعاهد،بالديارالمصريةوقعمابسببالسعادة

حاشيته.وكذلك،لنفسهواحترزالأبلقالقصرإلىالسعادةدارمنالأمراءملكتحولاليومهذاوفي

السلطانمنكتابومعهالبريدعلىالمصريةالديارمن2(أميزقدممنهعشرالرابعالأربعاء)1(يوموفي

لذلكفتغمم،الأبلقبالقصرالأمراءبحضرةعليهفقرئ،الشامنائبيلبغاالأمراءملكبعزلالتصريحفيه

لهخديعةذلكأنوالظاهر،المصريةالديارنيابةليولىالبريدعلىالمصريةالديارإلىطلبهوفيه،وساءه

ولايةعلياستكثرقدالسلطانكانإن:وقال،أبداالمصريةالديارإلىيذهبلاوأنه،الامتناع3(فأظهر

الخميسيوموهوالغدمنأصبحولما،بذلكالجوابورد.بهاراضفأنا،شاءالبلادأيفيولينيدمشق

أيضاالشهروفي،أولعامفيهخيمالذيالموضعفيالجسورةمنقريبافخيمركب،عشرهخامسوهو

.أولعامعادتهمعلىهنالكالخيامبنصبالأمراءوأمرالجمعةليلةفبات،تقدمكما

القلعةتحتاجتمعواقدوالأمراءإلاالناسشعرما،الصلاةبعدعشرهسادسالجمعةيومكانفلما

السنجقتحتكلهمفاجتمعوا،حربياالطبولوضربوا،أصفرينسلطانيينسنجقينالقلعةمنوأحضروا

أحدقلاوونالدينسيفوالأمير،وحاشيتهوإخوتهكابنيهوذويهالنائبسوىمنهميتأخرولم،السلطاني

والطاعةالسمعإلىهلمأنالأمراءإليهفبعث،النيابةبعدالأمراءأخبارأكبروخبره،الألوفمقدمي

والبوقاتالطبلخاناتفيإليهفساروا،يقبلفلموبينهبينهمالرسلوتكررتذلكمنفامتنع،للسلطان

هربواجههمفلما،للهربواستعدملبساخيولهركبقدوجدوهإليهانتهوافلما،الحربلأمةملبسين

وتركمانالعامةوأقبل،غبارالهيكتنفوافلموراءهالجندوساق،واحدرجلفراروفروامعهومنهو

والأطنابالخياميقطعونجعلواحتى،والخياموالأغنامالشعيرمنمعسكرهفيبقيمافانتهبوا،القبيبات

وراءهوالمسيرلطلبهوانتدب،درهمألفألفيساويماالأمتعةمنولأصحابهلهفعدم،قطعاقطعا

فسار،الألوفمقدميأحد،صبحبنالدينشهابقريباالمصريةالديارمنقدمالذيالكبيرالحاجب

القريتين.ناحيةإلىعدلثمالأشرفيةطريقعلى

جاءثم،والمقدمونالأمراءفتلقاه،فيهاصفدنائبإياسالدينفخرالأميرقدمالأحديومكانولما

وراءوساقمعهركبإلابدمشقالجندمنأحدايتركولم،الجحافلفيالنهاراخرمنوركبالقصرفنزل

نحوسارحتىيكفونهزالواوما،جانبكلمنيعترضونهالأعرابفجعلت،البريةنحوفانبرىيلبغا

)2(

)3(

.261(-526)صللحسينيالذيل

.أخورأميرأراي:هو

أظهر.:طفي
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كلمنالأعداءومصاولةالسوقكثرةمنمعهمنوكل)إ(هو،جداأمرهضعفوقدنائبهافخرج،حماة

المصرية،الديارإلىبالسيوفوبعثبحماةواعتقلوامعهمنوسيوفسيفهوأخذ،بيدهفألقئ،جانب

بابوعلىبالقلعةالبشائرفضربتالشهر،هذاعشررابعالأربعاءيومصبيحةدمشقإلىالخبروجاء

وقام،شأنهمنالسلطانبهرسمماينتظرونجانبكلمنبحماةالعساكروأحدقت،العادةعلىالميادين

يومدمشقإلىراجعةالعساكردخلتثم،طرابلسجيشوكذلك،حمصعلىدمشقبجيشإياس

الموكلونالأمراءوحولهوأبوههوكديشعلىمقيدوهويلبغاوقدم،الشهرمنوالعشرينالتاسمعالخميس

وأطفئت،الأسواقغلقتبعدماالسبعةفمبهفاجتازواالآخرةعشاءبعدبهفدخلوا،الجنودمنمعهومنبه

عندمنثم،الصغيربابعلىالشرقيوالبابرسلانالشيخعلىمرواثم،الطاقاتوغلقت،السرج

بماالسلطانمنالبريديةوتواترت،المصريةالديارنحوذاهبينواستمروا،المصلىعلىالذبانمسجد

ذلك.وغيروأملاكهموأموالهمحواصلهمعلىالاحتياطمنمعهخرجواالذينوأصحابهأمرهفيبهرسم

)2(قاقونبينفيمايلبغابقتلفأخبرالآخرةجمادىثالثالأربعاءيومالمصريةالديارمنالبريدوقدم

س".)3(.
وهم:،مصرمنخرجواالذينالثلاثةالأمراءبغزةقتلوكذلك،السلطانإلى)4(رأسهوأخذت،وعزه

كان،المقدمينأحد،)7(البدريوبيدمر،طغيتمروالدوادار،البغدادي6شروينبنالوزير)5(الديننجم

فلما،الشامإلىوسيرهم،أموالهمجميعمسلوبينمصرمنفأخرجهم،يلبغاممالأةالسلطانعليهنقمقد

انفصلفلما،الطريقمنالتقاهحيثيلبغابقتلرسموكذلك،وجدهمحيثبقتلهمالبريدلحقهمبغزةكانوا

منأميرانوقدم،السلطانإلىبهوذهبرأسهاحتزثمفخنقهفحمةواديطريقفييلبغاالتقىغزةمنالبريد

،جدانفيسةوجواهرمصاغافتسلم،المملكةبيتمنوطواشييلبغاحواصلعلىبالحوطةالمصريةالديار

أنهاشتهرقدوكان،الخيلبسوقبعمارتهشرعقدكانالذيالجامععلىوقفهكانوماأملاكهببيعورسم

خانغربيالجابيةبابظاهرالمتجاورينوالحمامين،الفرجبابظاهرأنشأهاكانالتيالقيساريةعليهوقف

طلبثم.أعلمفاللهذلكقبلبذلكنفسهعلىاستشهدقدكانأخرىقرايافيوحصصا)8(،العتيقالسلطان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)8(

معه.ومنهووكل:طفي

.ياقوتقيساريةعملمنهو:وقيل،الرملةقرببفلسطينحصن:"قاقون"

تصحيف.وهوغبرة:طفي

.88(/1)التاموالذيل(436)3/الكامنةوالدرر(126)صالذيل.رؤوسهما:طفي

الوزير.وحاكم:طفي

القاضيرفيقهمعقبلمنذكرالديننجمالبغداديشروينبنعليبنمحمود:وهو.تصحيفوهوسردا:طفي

.98(1/)التامالذيلالغوريالدينحسام

.(0/1163)الزاهرةوالنجوم(4)2/الكامنةالدرر

.بالخاءخصصا:طفي
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.هلكواصفةأيعلىيدرىفلا،خبرهموعدمالمصريةالديارإلىفحملواحماةمنأصحابهبقية

أرغونالدينسيفالأميردخلالسنةهذهمنالاخرةجمادىمنعشرالثامنالثلاثاءيومصبيحةوفي

الدينفخرالأميرإليهاوتوجهعنهاانفصل،حلبمنقدومهوكان،عليهانائباالمحروسةدمشقشاه

تنكزمنالشكلقريبوهو،بطرفينوعمامةخلعةوعليهأبهةفيشاهأرغونفدخلها،الحاجبإياس

.()1وشهامةصرامةوفيه،بهاوحكمالسعادةدارفنزلاللهرحمه

بابوظاهرالأمويبالجامعقراسنقر)2(الأميرعلىصليمنهوالعشرينالثالثالخميسيوموفي

الكريمي.جامعمنبالقربالحصابميدانبتربتهودفن،والأمراءوالأعيانالقضاةوحضر،النصر

وتأخرالغلاءمنفيههملماالناسيشعلولم،القناديلإشعالمنالعادةعلىالنصفليلةوعملت

بأربعةرطلكلوالزيت،غاليةالأشياءوسائر،متغيروهو،بدرهمأوقيةإلارطلكل،الغلةوقلةالمطر

هذاعلىالأطعماتوسائر،بثلاثةرطلكلوالعنبريس،والأرزوالصابونالسيرج)3(ومثله،ونصف

يردونحورانأهلوغالب،ذلكونحو،وربعبدرهميناللحمسوىالحالقريبشيءوليس،النحو

بأربعةمدكلالمغربلالقمحعندهموبيع،دمشقمنوالبذارللمؤنةالقمحويجلبونالبعيدةالأماكنمن

لنفسهالماءتحصيلعليهيشقأحدسافروإذا،المسؤولالمأمولهووالله،شديدجهدفيوهم،دراهم

ذلك.فيوأبلغحالافأشدالقدسوأما،نفدتكلهاالدربفيالتيالمياهلأن،ودابتهولفرسه

بإرسالعبادهعلىوالمنةالحمدولهوتعالىسبحانهاللهمنالسنةهذهمنشعبانمنالأخيرالعشركانولما

،والغدرانالأوديةفيالماءلوجودأوطانهمإلىالناسوتراجع،والبلادالعبادأحيىالذيالمتداركالغيث

البلادعمالماءأنوذكر،السلطنةنائبإلىالبشائربذلكوجاءت،قطرةفيهايكنلمأنبعدزرعبركةوامتلأت

واطمأنت،جداكثيرةثلوجفعليهادمشقحولالتيالجبالوأما،كثير)4(هلالبنيجبلعلىالثلجوأن،كلها

الثاني.تشرينمنبقييوماخرفيوذلك،والمنةالحمدودلهشديدفرجوحصلالقلوب

وهوبالصالحيةالحنبليمحمد)3(الدينعزالشيختوفيرمضانمنوالعشرينالحاديالثلاثاءيوموفي

بعدالأمواتيلقنماكثيراوكان،اللهرحمهالمشهورينالصالحينمنوكان،المظفريالجامعخطيب

.الاخرةوفيالدنياالحياةفيالثابتبالقولوثبتهحجتهاللهفلقنه،دفنهم

)1(

)2(

)3(

.(51/161)الزاهرةوالنجوم35(1/5)الكامنةالدرر

.493(1/)الدررالقلعةفيقتلاقسنقرالسنةهذهفيقتلوالذي،ترجمةعلىلهأقعلم

بالشين.الشيرج:طفي

.ياقوتبالمالكيةتعرفقريةمنها،كثيرةقرىتحته،دمشقأرضمنحورانفي

وفيها:(139/)التاموالذيل287()3/الكامنةوالدرر52()2/رافعلابنوالوفيات)266(صالذيلفيترجمته

الله.عبدأبوالحنبليالصالحيعمرأبيبناللهعبدبنإبراهيمبنمحمد
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الناصربنحسنالناصروتوليةالمظفرمقتل

المظفرالملكالسلطانبقتلدمشقنائبإلىغزةنائبمنالبريدجاءرمضانمنالأخيرالعشروفي

قليلةطائفةفيإليهمفخرجالنصرقبةإلىعنهفتحيزواالأمراءوبينبينهوقع،محمدالناصربنحاجي

.()1راجعونإليهوإناللهفإنا،قطعاقطعويقال،هناكمقبرةإلىوسحبالحالفيفقتل

بنحسنالناصرالسلطانلأخيهللبيعةأميرالمصريةالديارمنوردالنهاراخرالجمعةيومكانولما

فيالحمدودلهبكمالهالبلدوزين،المنصورةالقلعةفيالبشائرفدقت،قلاوونبنمحمدالناصرالسلطان

علىالحمدودلهبكمالهالبلدزينإلاالسبتيومصباحأصبحوما،الناسمنأمكنمنالراهنةالساعة

الألفة.واجتماع،الكلمةانتظام

فاجتمع،عليهمحتاطاحلبنائبإياسالدينفخرالأميرقدمشوالمنالعشرينالثلاثاءيوموفي

فمهما،دمشقنائبإلىأمرهفوضقدإنهويقال،عليهمضيقاالقلعةأدخلثم،دارالسعادةفيبالنائب

الديارإلىبهليسارالبريدعلىأركبثم،جمعةمننحواالمنصورةبالقلعةفأقام،لهأمضىفقدفيهفعل

.به)2(فعلمايدرفلم،المصرية

المحدثينوشيخالإسلاممؤرخالكبيرالحافظالشيختوفيالقعدةذيشهرثالثالإثنينليلةوفي

الإثنينيومعليهوصليالصالحأمبتربةالذهبيعثمان4(بنأأحمدأبن)3(محمداللهعبدأبوالدينشمس

الله.رحمه.وحفاظهالحديثشيوخبهختموقد،الصغيرببابودفندمشقجامعفيالظهرصلاة

شمسالشيخعنعوضاواقفهااللهرحم)5(الصالحأمتربةحضرتالقعدةذيعشرسادسالأحديوموفي

أوردت،والمنةالحمدودلهمشهودادرساوكان،القضاةوبعضالفقهاءأعيانمنجماعةوحضر،الذهبيالدين

ع!ي!اللهرسولأنأبيهعنمالكبنكعببنالرحمنعبدعنالزهريعنمالكعنالشافعيعنأحمدحديثفيه

.")7((اللهأيبعثهيومجسدهإلىيرجعهحتىالجنةشجرفي)6(يعلقطائوالمؤمننسمةإنما":قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(59-1/98)التامالذيل(5-3)2/الكامنةالدرر

.(01/918)الزاهرةالنجومالإسكندريةفيحبس

والدرر)5/216(الشافعيةوطبقات55()2/رافعلابنوالوفيات926(-ص)267للحسينيالذيلفيترجمته

حصرها.يصعببقدرالكثرةمنترجمتهومصادر(1/19)التاموالذيل336()3/الكامنة

ترجمته.مصادرمنزيادة

.الذرسيعني

السنة.كتبمنوالتصحيح،معلق:الأصولفي

مالكبنكعبحديثمن(4/801)والنسائي(4271)رقمماجهوابن()3/455المسندفيأحمدرواه

صحيح.حديثوهوعنهاللهرضيالأنصاري
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منهم،عشرأحدفقطعواالباعةمنشيئاانتهبوابجماعةالسلطنةنائبأمرعشرهتاسعالأربعاءيوموفي

أعلم.والله.انتهىوتأديباتعزيراتسميراعشر!وسمر

مئةوسبحوأربحيوتلللحلللنةخلتح!ث!

ونائبهالمنصورالملكبنحسنالدينناصرالناصرالملكوالشاميةالمصريةالبلادوسلطاناستهلت

.منجك)2(ووزيره،(بيبغا)1الدينسيفالأميرالمصريةبالديار

التركمانيبنالدينوعلاء،المالكيالإخنائيالدينوتقيالشافعيجماعةبنالدينعزوقضاته

اللهفضلبنالدينمحييبنالدينعلاءالقاضيسرهوكاتب.الحنبليالمقدسيالدينوموفق،الحنفي

الحجابوحاجب،الناصريشاهأرغونالدينسيفالأميربدمشقالمحروسالشامونائب.العمري

الإسماعيلي.طيدمر)3(الأمير

الحنفي،الديننجمالقضاةوقاضي،الشافعيالسبكيالدينتقيالقضاةقاضي،بدمشقوالقضاة

الحنبلي.منجىبنالدينعلاءالقضاةوقاضي،المالكيالمسلاتيالدينجلالالقضاةوقاضي

بهاالأسديةومدرس،بحلبالعساكرقاضيوهو،الشافعيالحلبيالدينناصرالقاضيسرهوكاتب

المحروسة.بدمشقإقامتهمع،أيضا

كثير،فيهموموتان،هائلأمرالقرمبلادعنفذكر.البلادأطراففيالبلاءبوقوعالأخباروتواترت

بغزةوقعوكذلك،ذلكيقاربأوأكثرهمماتقبرصأهلإن:قيلحتىالفرنجبلادإلىاثتقلأنهذكرثم

صفرشهرمنمثلهإلىعاشوراءيوممنماتأنهدمشقنائبإلىغزةنائبمطالعةجاءتوقد،عظيمأمر

السنة،هذهفيالأولربيعسابعالصلاةبعدالجمعةيومفي"البخاري"وقرئ،ألفاعشربضعةمننحو

،البلادعنالوباءبرفعالناسودعا،المقرئونذلكبعدوقرأت،الناسمنوجماعةالقضاةوحضر

ويخافونيتوهمونالبلادأرجاءمنوغيرهاالسواحلفيالمرضهذاحلولمنبلغهملماالناسأنوذلك

.الداءبهذاأهلهامنجماعةماتقدأنهمعوسلمهااللهحماها،دمشقبمدينةوقوعه

أحداثفيوسيأتي(1/49)للسخاويالتاموالذيل(0/1188)النجوممنوالتصويب.تحريفوهويلبغا:طفي(1)

754(هـ.)سنة

.أروسبيبغاأخودارالسلاحاليوسفيمنجكالأمير)2(

اعتقلالإسماعيليالحاجبطيدمر:وفيه232()2/الكامنةالدررمنوالتصويب.تحريفوهودمرطير:طفي)3(

)975(هـ.سنةبعدومات
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ثلاثة"نوحسورة"متوزعينوقرؤواالصحابةبمحرابالناساجتمعتاسعهيومصبيحةوفي

ذلكقراءةإلىوأرشدهع!ي!اللهرسول!رأىأنهرجلرؤياعن،مرةوستينوثلاثةوثلثمئةمرةآلاف

.)1(كذلك

المئة،علىيومكلالأمواتوزاد،الطواعينبأمراضالناسفيالموتكثرأيضاالشهرهذاوفي

إلىبالنظرولكنه،أكثرهميموتحتىمنهيخرجيكادلابيتأهلفيوقعوإذا،راجعونإليهوإناللهفإنا

،النساءمنسيماولا،غفيروجمكثيرخلقالشهرهذامنالأيامهذهفيتوفيوقد،قليلالبلدأهلكثرة

برفعوالدعاءالصلواتبسائرالقنوتفيالخطيبوشرعكثير،بكثيرالرجال!منأكثرفيهنالموتفإن

خضوعبذلكللناسوحصل،السنةهذهمنالآخرربيعشهرسادسالجمعةليلةالمغربمنالوباء

وإناللهفإنا،يومكلفيالمئتينعلىوزادوا،جداالشهرهذافيالأمواتوكئرت،وإنابةوتضرعوخشوع

إخراجهم،عنالموتىوتأخرت،الناسمصالحوتعطلت،منهمالموتىعددوتضاعف،راجعونإليه

فرسم،جداكثيرشيءالميتعلىيؤخذفإنه،الصعاليكسيماولاالناسفتضررجداالموتىضمانوزاد

سادسالإثنينيومفيذلكبإبطالونودي،والحمالينوالمغسلينالنعوشضمانبإبطالالسلطنةنائب

فاللهالموتىكئرتولكن،بذلكالناسواتسعالبلدأرجاءفيكئيرةنعوشووقف،الآخرربيععشر

)2(.المستعان

اليومفييخرجواوأن،أيامثلاثةالناسيصومأنالبلدفينوديمنهوالعشرينالثالثالإثنينيوموفي

أكثرفصام،عنهمالوباءرفعفيويسألونهاللهإلىيتضرعونالقدممسجدعندإلىالجمعةيوموهوالرابع

الجمعةيومالناسأصبحفلما،رمضانشهرفييفعلونكماالليلوأحيواالجامعفيالناسونامالناس

والشيوخ،والسامرةوالنصارىواليهود،عميقفجكلمنالجمعةيومالناسخرجمنهوالعشرينالسابع

يدعونهنالكزالوافما،الصبحصلاةبعدمنوالقضاةوالكبراءوالأمراءوالفقراء،والصبيانوالعجائز

.مشهودايوماوكان،جداالنهارتعالىحتىتعالىالله

جملةميتاعشرستةعلىالظهرصلاةبعدالخطيبصلىالأولىجمادىعاشرالخميسيوموفي

وحواضرهبالبلدالئلثمئةيقاربربماكثيرايومئذالوباءوكان،وانذعرواذلكمنالناسفتهول!،واحدة

الخيلبجامعوصلي،دمشقبجامعميتاعشرخمسةعلىالصلاةبعدوصلي،راجعونإليهوإناللهفإنا

الله.رحمهمنفساعشرةإحدىعلى

كثيرةكانتوقد،البلدمنالكلاببقتلالسلطنةنائبرسممنهوالعشرينالحاديالإثنينيوموفي

)1(

)2(

الشرعية.الأحكاممنهاتؤخذلاوالمنامات،السنةفيهذامثليردلم

.(59-1/49)للسخاويالتاموالذيل(01/591)الزاهرةالنجوم
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قدفكثيرالأماكنتنجيسهاأما،الليلأثناءفيالطرقاتعليهموقطعتالناسضرتوربما،البلدبأرجاء

فيالأئمةواختلاف،قتلهمفيالواردةالأحاديثفيجزءاجمعتوقد،منهالاحترازوشقبهالابتلاءعم

فيمالكونص،الكلابوقتلالحمامبذبحخطبتهفييأمرعنهالثهرضي)1(عثمانكانوقد،ذلكنسخ

للمصلحة.ذلكفيالإمامأذنإذا،بعينهابلدةكلابقتلجوازعلىوهبابنرواية

بدار،المزيالحافظشيخناابن)2(الرحمنعبدالدينزينتوفيمنهوالعشرينالثامنالإثنينيوموفي

.والدهمعالصوفيةبمقابرودفن،شيخهاوهوالنوريةالحديث

الخاصةمنخلائقومات،المستعانوباللهوتزايدالموتقويالاخرةجمادىشهرمنتصفوفي

.المستعانوبالله،جنتهوأدخلهماللهرحمهموغيرهمنعرفهمممنوالعامة

الموتىوبعض،راجعونإليهوإناللهفإناميتمئةمنأزيدعلىالجامعفيالأيامأكثرفييصلىوكان

اللهرحمهموجلعزاللهإلابهايموتمنعدديعلمفلاوأرجائهاالبلدحولوأما،الجامعإلىبهميؤتىلا

آمين.

باني،السفارالتاجرالصباب)4(بن)3(الدينشمسالصدرتوفيمنهوالعشرينالسابعالإثنينيوموفي

هذهوكانت،الكبيرةالعادليةقبليوهي،الظاهريةمنبالقربقرآندارهيالتي،الصبابيةالمدرسة

ووقف،للحنابلةحديثودارقرآنداروجعلهاالرجلهذافعمرها،شنيعةخربةالزمانمنبرهةالبقعة

تعالى.اللهرحمهجيدةأوقافاعليهاوغيرههو

علاءالقاضيعلى:غائبعلىالأمويبالجامعالجمعةبعدصليرجبشهرثامنالجمعةيوموفي

.)5(شهبةقاضيبنالدين

ببعضخرجوابللصفهمالجامعداخليتسعفلم،واحدةجملةنفساوأربعينإحدىعلىصليثم

،مشهوداوقتاوكان،هناككلهمعليهمفصلئوالنقيبالخطيبوخرج،السربابظاهرإلىالموتى

.راجعونإليهوإناللهفإنا،عظيمةوعبرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)745(هـمفصلا.سنةفيفيهالكلاممروقد.توهموهوعمر:طفي

.292(1/)الحيوان.الحماموذبحالكلاببقتلأمرإلاخطبةعثمانخطبما:قالالحسنعنالأشعثروىفقد

.351()2/الكامنةوالدرر77()2/رافعلابنوالوفياتص)275(للحسينيالذيلفيترجمته

الأطلالومنادمة(12ص)1الحفاظتذكرةوذيول375()3/والدررالكامنةص)276(للحسينيالذيلفيترجمته

الذيل.عننقلا74(0)سنةوفاتهفجعلبدرانالشيخوهموقدص)96(

التاجر.الحرانيالصبابابنالعزأبيبنمحمدبنأحمدبنمحمد:وهو.الصثانابن(1128/)الدارسفي

.بذكرهكثيرابنانفردممنلعله
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تجاه)2(الجابيةباببظاهرالتيالمدرسةبنىالذيبأفريدون)1(المسمىالتاجرتوفياليومهذاوفي

وكان،جيدةأوقافاعليهاووقفالعظيمللقرانداراوجعلها،ملونةحجارةمنحائطها،بهادراصتربة

.مثواهوأكرماللهرحمهمشكورامشهورا

بنالدينتقيالشيخأصحابأحد)4(الغزيعلي)3(الشيخعلىصليرجبثالثالسبتيوموفي

الله.رحمهبالسفحودفن،قاسيونبسفحالأفرميبالجامعتيمية

بل،ماللهيكنولم،بالكليةوظيفةالدنياهذهفييتولولموورعوتقشفوزهادةعبادةلهوكانت

الله.رحمهأولادوثلاثةزوجةوترك،التصوفيعانيوكان،قليلاقليلايستنفقهالفتوحمنبشيءيأتيكان

القاضينائبالنجيحبن)5(الدينزينالقاضيعلىصليرجبسابعالأربعاءيومصبيحةوفي

،كثيرةفضائللديه،القضاءفيمشكوراوكان،قاسيونبسفحودفن،المظفريبالجامع،الحنبلي

الشافعيالقاضيوبينبينهوقعقدوكان،تيميةبنالدينتقيالشيخأصحابمنوكان،وعبادةوديانة

ذلك.بعدفيمااصطلحاثم،أموربسببمشاجرات

شديداغباراأثارتشديدةريححولهاومابدمشقحصلالظهرأذانبعدعشرهثانيالإثنينيوموفي

اللهيستجيرونساعةربعمننحواذلكفيالناسوبقي،الدنياأظلمتحتىاسودثممنهالجواصفر

همماختاميكونالحالهذاأنالناسورجا،الذريعالموتشدةمنفيههممامع،ويبكونويستغفرون

.المستعانوبالله،شدةإلاالأمريزددفلم،الطاعونمنفيه

عمنخارجا،ذلكمنوأكثر،وخمسينالمئةنحوإلىالأمويالجامعفيعليهمالمصلىوبلغ

كثير،فأمرحولهاوماالبلدحواضروأما،الذمةأهلمنيموتوممنالبلدأرجاءمنإليهبهميؤتىلا

.راجعونإليهوإناللهفإنا،الأياممنكثيرفيألفابلغإنه:يقال

كانالذي،المحببن)6(إبراهيمالشيخعلىالمظفريبالجامعاليومهذامنالظهربعدوصلي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(1/201)التاموالذيل253()2/والدارس193(/1)الكامنةوالدرر)277(صللحسينيالذيلفيترجمته

.(2532/)لدارسا

طويل.كلامفيالصالحيةنزيلالغزيعلي:وفيه(451)3/الكامنةالدررفيترجمته

.الدررفيماوأثبتنا.المغربي:طفي

الحنابلةطبقاتوذيل.الحرانيالنجيجبنسعداللهبنعمرالدينزين:وفيهص)273(للحسينيالذيلفيترجمته

بناللهسعدبنعمرةوفيه)2/85-86(رافعلابنالوفياتوفي.)3/166(الكامنةوالدرر)2/443(

.فليحرر(1/51)الرجالفيالمشتبهعننقلا.بخيخبناللهسعدبنالأحدعبد

بنإبراهيم:وفيه)1/9(الكامنةوالدرر19()2/رافعلابنوالوفياتص)278(للحسينيالذيلفيترجمته

.()57صالحفاظتذكرةوذيول.أحمد
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منيؤديهكانماوحسنلصلاحهالجمعكثيرمجلسهوكان،تنكزوجامعالأمويالجامعفييحدث

الله.رحمهحافلةجنازتهوكانت،قاسيونبسفحودفن،النافعةالمواعيد

يجتمعولم،المعراجليلةيقولونرجبمنوعشرينسبعليلةالأمويبالجامعالمواعيدوعملت

هذهفيواتفق،وموتاهمبمرضاهمالناسمنكثيرولشغل،منهمماتمنلكثرةالعادةعلىفيهالناس

فيعادتهمعلىالنصربابمنليدخلوافجاؤوا،البلدظاهرالخيمفيالناسمنجماعةتأخرأنهالليلة

علىالحينهذافيالناسيهلكماكنحومنهمكثيرفهلكالبابينبينمنهمخلقاجتمعفكأنه،ذلك

عفاثمبتسميرهمأمرالناسأصبحفلما،بجمعهمفأمرفوجدهمفخرجالسلطنةنائبفانزعج،الجنائز

نأوأمر،النصرببابالبوابوسمر،الليلفينائبهوسمر،شديداضرباالبلدمتوليوضرب،عنهم

ذلك.فيلهمتسمحثم،الآخرةعشاءبعدأحديمشيلا

.راجعونإليهوإناللهفإنا،البلدأنتنتوربما،جدأكثيرالناسفيوالفناءشعبانشهرواستهل

ثالثالخميسيوم،بالمطرزيينالكبيرةالقيمريةمدرسالصلاحبن)1!االدينشمسالشيخوتوفي

.شعبانعشر

بنالدينعمادالقاضيمنهم،كثيرةجماعةعلىالصلاةبعدصليشعبانعشررابعالجمعةيوموفي

بعضوفي،مدةالجامعنظروولي،دمشقرؤساءأكابرمنوكان،البلدمحت!سب.)2(الشيرازي

.قاسيونبسفحودفن،بينهماوقتفيلهوجمع،الأوقافنظرالأوقات

،السماقحكرغربيبداره،()4النائبدوادارقرابغا)3(الأميرتوفيشوالشهرمنالأخيرالعشروفي

شرقيابابينلهاوعمل،دارهعندالمجددةالشويقةأنشأالذيوهو،ومسجدأتربةجانبهاإلىلهأنشأوقد

الأمراءوحضر،إليهاالحاجةلقلةوهجرتبارتثم،جاههبسببكثيرةبقيمةوضمنت،وغربيأ

مخدومهأخذه،جدأكثيرةوحواصلجزيلةأموالاوترك،هناكبتربتهودفن،جنازتهوالأكابروالقضاة

السلطنة.نائب

شمس:وفيه)2/39(:رافعلابنوالوفيات.الصلاحبنمحمد:وفيهص)272(للحسينيالذيلفيترجمته)1(

والدارس.الشافعيالدمشقيالشهرزوريعاصمبنعليبنمحمودبنعليبنمحمدبنعليالحسنأبوالدين

الحسيني.نصنقلوقد،44(1)1/

بناللههبةبنمحمدبنمحمدبنأحمدبنمحمدالدينعماد:وفيهص)274(للحسينيالذيل:فيترجمته)2(

منبدلاجميلبن:وفيه59(-49)2/رافعلابنوالوفيات.الدمشقيالشيرازيبنالمعاليأبو،يحيىبنمحمد

.7(24/)لدارسوا36(5)3/الكامنةوالدرر.يحى

.244()3/الكامنةالدررفيترجمته)3(

دمشق.نائب.شاهأرغون:يعني(4)
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بن)1(الرحيمعبدالدينتاجالخطيب،الجامعخطيبتوفيالقعدةذيشهرسابعالثلاثاءيوموفي

أصابماوأصابهيومينمرض،الخطابةبدار،القزويني)2(الرحمنعبدبنمحمدالدينجلالالقاضي

.وأولادهجواريهمنبيتهأهلعامةوكذلك،الطاعونمنالناس

يومئذالظهربعدالدينتاجالخطيبعلىوصلي،)3(الكريمعبدالدينصدريومينبعدأخوهوتبعه

)5(اللهعبدالدينوجمال،محمد)4(الدينبدروأخويهأبيهعندبالصوفيةبتربتهمودفنالخطابةبابعند

الله.رحمهم

الخطابة،بسببالسلطنةنائبعندالمفتينالفقهاءمنوكثيرالقضاةاجتمعتاسعهالخميسيوموفي

يدهمنوانتزعت،السلطنةنائبإياهافولاه.جملةبنمحمود)6(الدينجمالالشيخالمجلسإلىفطلب

البرانية،الظاهريةتدريسالبقاءأبوالدينبهاءالقاضيفولي،الناسعلىففرقت،يباشرهاكانوظائف

فيعليهخلعثم،الظهريومئذبالناسوصلى،الخطابةسوىبيدهيبقولم،جهاتهبقيةالناسوتوزع

.الخطباءقاعدةعلىوخطبهميومئذبالناسوصلى،الجمعةنهاربكرة

الشريفةالأسراركاتباللهفضلبن)7(الدينشهابالقاضيتوفي،السبتيوموكان،عرفةيوموفي

وسعادةرياسةمنذلكمنشيئايباشروليس،وماتذلكعنعزلثم،الشاميةوالبلاد،المصريةبالديار

شرقيها)8(الركنيةمنبالقربقاسيونبسفحهائلةداراوعمر،كثيرةومرتباتوأملاك،جزيلةوأموال

مثلها.بالسفحليس

عديدةمصنفاتوله،زمانهفي)9(الفاضلبالقاضييشبهوكان،الإنشاءرياسةإليهانتهتوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.037(-1/347)والدارس361()2/الكامنةوالدرر273(-)272صللحسينيالذيل:فيترجمته

الرحيم.:طفي

ثلاثةقدرهبياضأترجمتهفيأنإلىالهامشفيوأشير،فقطلاسمهذكروفيه4(10)2/الكامنةالدررفيترجمته

أسطر.

سلف.هـكما)742(سنةتوفي

.492()2/الكامنة)743(هـالدررسنةتوفي

.346(/)1والدارس)273(صالذيل.توهموهومحمودبنالدينجمال:طفي

الزاهرةوالنجوم(157)1/والفوات.(131-121)2/رافعلابنوالوفياتص)275(للحسينيالذيلفيترجمته

.(1/201)للسخاويالتاموالذيل(01/234)

.العمرياللهفضلبنيحيىبنأحمد:وهو

.(1/915)الدارس.قاسيونبسفحالحنفيةالبرانيةالركنية

رحمهالدينلصلاحوزر.العسقلانياللخميأحمدبنالفرجبنأحمدبنالحسنبنعليبنالرحيمعبدعليأبو

.(158)3/الأعيانوفيات(هـ.)695سنةبالقاهرةفجأةماتتعالىالله
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،الأخلاقجميلاللسانفصيحالحفظجيدالاستحضارسريعالمذاكرةحسنوكان،)1(سعيدةبعبارات

بالجامععليهوصلي،الفراديسبابداخلبدارهمتوفي،الخمسينيجاوزولم،والفقراءالعلماءيحب

له.وغفراللهسامحهاليغمورية)3(منبالقربوأخيهأبيهمعبالسفحودفن،الأموي

تيمية،ابنالعلامةشيخنامصنفاتكاتب،المغربيرشيقبن)3(اللهعبدالشيختوفياليومهذاوفي

سريعوكان،هذا)4"اللهعبدأبواستخرجهالشيخعلىمنهشيءعزبإذا،منهالشيخبخطأبصركان

آمين.لهوغفراللهرحمهديونوعليهعيالله،الصلاةحسنالتلاوةكثيرعابدادينابهبأسلاالكتابة

ولنثبحيئةخمسيرسنةخلت5ث!

الناصرالملكالبلادمنذلكوغيروالحرمينوالشاميةالمصريةالبلادوسلطانالسنةهذهاستهلت

.قلاوونبنمحمدالناصربنحسن

.بيبغا)6(الدينسيفوالأتابكممالكه(هومدبرالمصريةالديارونائب

قبلها.التيفيالمذكورونهمالمصريةالدياروقضاة

.الناصريشاهأرغونالدينسيفالأميرالشامونائب

وسوىالخطيبسوىالوظائفأربابوكذلك،قبلهاالتيفيالمذكورونهمدمشقوقضاة

.)7(المحتسب

بعدحولهاوماالعشرينإلىالمواريثديواننزل،جدأالطاعونأمرتقاصرالحمدودلهالسنةهذهوفي

بالكلية.يرتفعلمولكنتقدمثم،وأربعينتسعسنةأثناءفيالخمسمئةبلغأن

وأخوهوابنههوالثقةبنأحمد)؟(الدينشهابالفقيهتوفيالمحرمشهررابعالأربعاءيوم!ي.ءله
..)8(

تعالى.اللهرحمهمواحدقبرفيودفنوا،جميعاعليهموصلي،المرضبهذاواحدةساعةفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.الأمصارممالكفيالأبصارمسالك:المشهوركتابهمنها

.(1/964)الدارس.بالصالحيةمدرسة

.بذكرهكثيرابنانفردممنلعله

الله.عبدذكرهلأنه،زيادةأبولعل

مدير.:طفي

فيه.الكلاموسبقيلبغا:طفي

الماضية.السنةفياللهتوفاهمافقد

.فإن:طفي

.بذكرهكثيرابنانفردممنلعله
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الزاهدالعابدالعالمالإمامالشيخصاحبناتوفيالمحرممنوالعشرينالخامسالأربعاءيوموفي

مدرس،الشافعيالصائعبنالقادرعبدبنمحمدبنمحمدبن)2(محمد)1(الديننورالخاشعالناسك

ليلوقياموتلاوةكثيرةعبادةوفيه،الصالحالسلفطريقةعلىكثيرةفضائللديهاللهرحمهكان،العمادية

.مثواهوأكرماللهرحمه،سنينثلاثمنبنحوالأربعينجاوز،حسنوخلق،حسنوسكون

النورية،الحديثدارمشيخةالمحدث)3(رافعبنالدينتقيباشرصفرثالثالأربعاءيوموفي

أعلم.تعالىواللهانتهى،والأعيانوالقضاةالفضلاءمنجماعةعندهوحضر

شاهأرغونالسلطنةنائبمسك

الدينسيفالأميربدمشقالسلطنةنائبمسكالأولربيعمنوالعشرينالثالثالخميسليلةوفي

سيفالأميرطرابلسونائبإلاالليلبوسطشعرفما،بأهلهالأبلقالقصرإلىانتقلقدوكان،شاهأرغون

ودخلبهفأحاطوا،وغيرهمالألوفالأمراءمنطائفةفيإليهركب،الناصريالمظفريبغاألجيالدين

الناسوأصبح،عليهورسمواوقيدوهعليهفقبضواإليهمفخرج،نائمجواريهمعوهودخلمنعليه

ألجيبغاالدينسيفالأميرإلىالأتراكواجتمعت،بذلكالناسفتحدث،وقعممابشيءيشعرلاأكثرهم

وأمسى،ذليلاوأصبحعزيزافبات،شاهأرغونحواصلعلىواحتيط،البلدبظاهرونزل،المذكور

يؤتي،الملكمالكالأمربيدهمنفسبحان،والمسكنةالفقربهأحاطوقدفأصبح،الشلطنةنائبغنيا)4(

تعالى:اللهقالكماوهذا،يشاء)5(منويذليشاءمنويعز،يشاءممنالملكوينزعيشاءمنالملك

يقعبون!وهتمضسبآسنايأتيهمأنالقرى+أهلأمنأو!نآيمونوهتمبينابأسنايآتيهمأنائمرئأقلأفأسن)

الجمعةليلةكانلماثم(-7999:ا!عرأفأ!الخسروناتمؤمإلااللهم!رئأتنفلااللهم!رأفأمنوا

)6(000ء..
أعلم.تعالىفاللهلمسهدبحبالهمحصوفأثبتمذبوحاأصبحالأولربيعمنوالعشرينالرابع

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

.والدارسالكامنةالدررفيماوأثبتناالدينناصر:طفي

(561)2/رافعلابنالوفياتفيهو)974(هـوكذلكسنةوفياتفيوذكره)272(صللحسينيالذيلفيترجمته

فوفاته226()4/الكامنةالدررأما.923()1/الدارسفيوكذلك.القعدةذيمستهلالأربعاءليلةفيوفاتهففيه

العمر.منوالخمسينالرابعةجاوزقدبذلكفيكون)696(سنةولادتهجعلأنهغير75(0)سنةفيها

هـ.774سنةمات.الوفياتكتابصاحبالسلاميرافعبنمحمدالمعاليأبو:هو

كثير.ابنعننقلأ(1/601)للسخاويالتامالذيلمنوالتصويب.علينا:طفي

الاية.بمعنىاللهرحمهكثيرابنمنتمثلهذا

للسخاويالتامالذيل243(0/1)الزاهرةالنجوم(448)5/خلدونابن35(0)1/الكامنةالدررص)927(الذيل

/1(501-601).
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جيشبيناختلافوقعوسبعمئةخمسينسنةالأولربيعمنوالعشرينالثامنالثلاثاءيومكانلماثم

الدينسيفالأميردمشقنائبفأمسكجاءالذي،طرابلسنائب،ألجيبغاالدينسيفالأميروبيندمشق

أموالهيستخلصالأخضربالميدانوأقام،تقدمكماالجمعةليلةوقتلهالخميسليلة،الناصريشاهأرغون

فلم،السلطانقلعةإلىالأمواليحملأنوأمروه،الكبارالأمراءعليهفأنكر،عندهويجمعها،وحواصله

تحتملبسينوركبوا،وقتلهبمسكهالأمرمنيدهعلىالكتابفيوشكوا،أمرهفيفاتهموه،منهميقبل

السبعينبينماهم:يقولوقائل،المئةدونفيوهمأصحابهفيهووركب،الميادينوأبوابالقلعة

المتبرئين،مدافعةيدافعهمإنما،المستقتلينحملالجيشعلىيحملونجعلوا،والتسعينالثمانينإلى

بعضحتىالجيشمنجماعةفخرج،منهزمينأكثرهمولئفلهذا،قتالهمولابقتلهممرسوممعهموليس

قاربوقد،اليمنىيدهفقطعت،العادليألجيبغاالدينسيفالكبيرالأميروهو،المقدمينالأمراء

المظفريألجيبغاأخذأنعلىالحالانفصلثم،والمستخدمينالحلقةأجنادمناخرونوقتل،التسعين

ومعه،عقبيهعلىصاغراالمزةناحيةمنانصرفثم،أرادماإسطبلهفيالمرتبطةشاهأرغونخيولمن

الأميروصحبته،الجيشمنأحديتبعهولم،ذاهباواستمر،شاهأرغونحواصلمنجمعهاالتيالأموال

طرابلس،إلىمعهمابمنفذهبا،الماضيالعامفيحلبفيوناب،حاجباكانالذي،إياسالدينفخر

بالكلية،وقعبماعلمالسلطانعندليسبأنهالبريدفجاء،وقعبمايعلمونهالسلطانإلىالشامأمراءوكتب

وراءهيسيرواأنالشاميالجيشمنالافلأربعةالأمروجاء،مفتعليديهعلىجاءالذيالكتابوأن

الآخر.ربيعمنالأولالعشرفيفخرجوا،الجميععلىمقدماصفدنائبأضيفثمليمسكوه

فيالعادليألجيبغاالدينسيفطلبفيالعساكرخرجتالآخرربيعسادسالأربعاءيوموفي

يقربهامنعلىبالبلدنوديسابعهالخميسليلةكانتولما،المقدمينالألوفأمراءأحدوهو،المعركة

عننيابةالبلدفيواستنيبعظيمةسرعةفيفأصبحوا،بالغدالخروجعنأحديتأخرلاأنالأجنادمن

.النوابعادةعلىالسعادةبدارفحكم(أخطيربنالدينبدرالأميرالراتبالنائب

،المظفريألجيبغاطلبفيخرجواالذينالجيشدخلعشرهسادس،العشاءينبينالسبتليلةوفي

منمهانينالقلعةفيفأودعا،معهممأسورالحاجبإياسالفخروكذلك،حقيرذليلأسيرمعهموهو

ففرح،الغيبةنائبخطيربنالدينبدرالأميربحضوروذلك،السعادةدارتجاهالذيالنصربابجسر

والمنة.الحمدودله،شديدافرحابذلكالناس

الغيبة.نائبخطيربنمسعودالدينبدر:وفيهالتامالذيلمنوالتصويب.الخطيرالدينبدر:طفي(1)
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الجيش،بحضرةفوسطاالخيلسوقإلىالقلعةمنخرجامنهعشرالثامنالإثنينيومكانفلما

المسلمين.(بمقابر)1فدفناأنزلاثمأيامافمكثا،الناسليراهماالخشبعلىجثتهماوعلقت

منكثيرففرحقطليجا)2(الدينسيفحلبنائببموتالخبرجاءالاخرةجمادىشهرأوائلوفي

وإنالتركةعلىيحتاطكانأنهوذكر،الطاعونزمنفيحماةمدينةفيأعمالهلسوءوذلكبموتهالناس

إلىنقلثم،كثيرشيءمنهالهحصلحتى،جهرةالناسأموالمنويأخذ،غيرهأوذكرولدفيهاكان

وخرج،شاهأرغونموتبعددمشقلنيابةعينكانالذيأرقطاي)3(الدينسيفالأميرنائبهابعدحلب

.4اأالمنزلةبتلكفماتحلبمنواحدةمنزلةبرزأنإلاهوفمالتلقيهالناس

جمعهاالتيالأموالبتلكينتفعولم،ماتحتىيسيراإلابهايقملمحلبإلىقطليجاصارفلما

.أخراهفيولادنياهفيلا

)5(الناصريأيتمشالدينسيفالأميردخلالاخرةجمادىمنعشرالحاديالخميسيومكانولما

الحياصةولبسالعتبةفقبل،العادةعلىالجيشيديهوبين،عليهانائبادمشقإلىالمصريةالديارمن

دارإلىورجع،النوابعادةعلىالموكبفيوقفثم،هنالكومنشورهتقليدهوأعطي،والسيف

منقريبامستقلنائببلاالشاموكان،الخلقةتامالشكلحسنوهو،بهالناسوفرح،وحكمالسعادة

،الأبوبكريوأولادالقاسميوهم،الطبلخاناتمنأمراءأربعةحبسدخولهيوموفي.ونصفشهرين

.الشامنائبشاهأرغونعلى،المظفريألجيبغالممالأتهمالقلعةفياعتقلهم

الدينعمادالقاضيبن)6(الديننجمالقاضيحكمالاخرةجمادىعشرخامسالإثنينيوموفي

المصرية.الديارمنوخلعةسلطانيبتوقيعوذلك،الحنفيالطرسوسي

وبينالسبكيالدينتقيالقضاةقاضيبينالصلححصلالاخرةجمادىعشرسادسالثلاثاءيوموفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

عننقلا(701)1/للسخاويالتاموالذيل.الآخرربيععشرينحاديفيفقتلا:وفيهص)028(للحسينيالذيل

كثير.ابن

تحريف.وهوقطلبشاه:طفي

.(1/011)للسخاويالتاموالذيل255()3/الكامنةالدررفىترجمته

.24(01/4)الزاهرةالنجومفيماوأثبتناأرقطية:طفي

الدين.سيفالأميراللهعبدبنأرقطاي:وفيه(1/901)الشافيوالدليل2(51/44)الزاهرةالنجومفيوترجمته

الشافي.الدليل.الأولئجمادىخامسفيحلببظاهرمات

.028()صللحسينيالذيل

الدارس)1/43(الكامنة)758(هـالدررسنةماتالحنفيالواحدعبدبنأحمدبنعليبنإبراهيم:هو

)1/476(.
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قاضيبستانفي،العربملكفضلبنالدينسيفالأميريديعلى،الجوزيةقيمبنالدينشمسالشيخ

.الطلاقبمسألةالفتيامنإكثارهعليهنقمقدوكان،القضاة

الصوفيةمقابرمنشاهأرغونالدينسيفالأميرجثةنقلتمنهوالعشرينالسادسالجمعةيوموفي

عاجلتهأنهوذلك،قبلهاالذيوالمسجدالتربةتكميلفيوشرع،الطارمةتحتأنشأهاالتيتربتهإلى

منقريبا،الصوفيةمقابرفيليلاودفنوهذبحاقتلوهوحين،إتمامهماقبلالمظفريألجيبغايدعلىالمنية

.المذكورةالليلةفيتربتهإلىحولثم،الصلاحبنالدينتقيالشيخقبر

فيالناسفصلى،ساعةمنبقريبالوقتقبلللفجرالمؤذنونأذنرجبعشرتاسعالسبتيوموفي

صلاةبعدالفجرالخطيبفأعاد،باقياالوقترأواثم،الأئمةترتيبفيعادتهمعلىالأمويالجامع

مثله.يتفقلمشيءوهذا،ثانياالصلاةوأقيمتكلهمالأئمة

بالمسمارية،الحنبليمنجىبن)1(الدينعلاءالقضاةقاضيتوفيشعبانشهرثامنالخميسيوموفي

الله.رحمهقاسيونبسفحودفن،النصرباببظاهرثم،الأمويبالجامعالظهرعليهوصلي

من)3(المرداويالدينجمالالشيخاستدعيالنهاربكرةرمضان()2(ثالث)الإثنينيوموفي

بينالخلعةفأحضرت،بأيامذلكقبلإليهوصلقدلمذهبهالقضاءتقليدوكان،السعادةدارإلىالصالحية

فيوبالغفصممفألحواعليه،فامتنعالولايةوقبوللبسهاعلىأريد،الباقينوالقضاةالنائبيدي

دارفيذلكيومالقضاةوبقي،تعظيمهفيالناسفبالغالصالحيةإلىفراحمغضبوهووخرج،الامتناع

إلىوخرجالخلعةولبسقبلحتىبهيزالوافلمالصالحيةمنفحضرالظهربعدإليهبعثواثم،السعادة

وفضيلتهوصيانتهلديانتهبهوفرحوا،الناسوهنأهالقضاةمعهواجتمع،العصربعدتقليدهفقرئ،الجامع

وأمانته.

جمالالقضاةقاضيعننيابة)4(الحنبليمفلحبنمحمدالدينشمسالفقيهحكمبأياماليومهذاوبعد

ابنته.زوجمفلحوابن،المقدسيالمرداويالدين

المالكيالإيجيالدينأمينالمفيدالمحدثالإمامالفقيهحضرالقعدةذيمنالأخيرالعشروفي

)1(

)2(

)3(

)4(

والدارس)3/134(الكامنةوالدرر)2/447(الحنابلةطبقاتوذيلص)281(للحسينيالذيلفيترجمته

/2()41.

التنوخي.المنخابنأسعدبنعثمانبنالمنخابنعليالحسنأبو:وهو

النص.بهاليستقيممنهالابدإضافةالحاصرتينبينما

.(42)2/هـالدارس976سنةمات.المرداويمحمودبنمحمدبناللهعبدالتقيبنمحمدبنيوسف:هو

.(43)2/هـالدارس)763(سنةمات
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بيتوكيل،القلانسيبنالدينأمينالصدرعنهالهنزل،الجوانيةالناصريةبالمدرسةالحديثدارمشيخة

.()1والأعيانالأكابرعندهوحضر،المال

أرغونالدينسيفالأميرإلىالمنسوبةالطارمةتحتالتيالتربةبناءتكاملالسنةهذهأواخروفي

مسجداذلكقبلوكان،الناسفيهاوصلئ،منهاالقبليوكذلك،بدمشقالسلطنةنائبكانالذي،شاه

انتهى..منهاللهتقبل،جامعكأنهوجاء،وكبرهفعمرهصغيرا

وسبميئةوخمسيرإحوفىسنةخلتر5ث!

سيفالأميربمصرونائبه.قلاوونبنمحمدالناصربنحسنالناصرومصرالشاموسلطاناستهفت

وقضاة.مصربديارالمقدمينمنجماعةوالمشارون،الوزيرمنجكالدينسيفوأخوه2(بيبغاالدين

.الناصريأيتمش)3(الدينسيفالأميرالشامونائب.الماضيةالسنةفيكانواالذينهمالسروكاتبمصر

وشيخ،السروكاتب،المرداوييوسفالدينجمالالشيخفإنهالحنبليسوىالقضاةهموالقضاة

القاضيبنالوهابعبدالدينشرفإليهموأضيف،المتقدمونهمالدستوكاتب،الدينتاجالشيوخ

"،)4(0

وناظر،الشريفالأوقافوشاد،العزفوربنالدينعمادالقاضيوالمحتسب،سرلوحبنالدينعلاء

الله.رحمهجملةبنمحمودالدينجمالالبلدوخطيب،العفيفبنالدينفخرالجامع

المصريةالديارمنجاءهكتابعنالسلطاننائبجهةمنبالبلدنوديالمحرمعاشرالسبتيوموفي

الثمينة،والثياباللباساتمنشيئاولا،الحريرالبردولا،العراضالطوالالأكمامالنساءتلبسلاأن

النساءبعضغرقواإنهمقيلحتى،جداذلكفيشددوابالديارالمصريةأنهموبلغنا،القصارالأقمشةولا

.)5(أعلمفاللهذلكبسبب

حولهاالخواصينباببمحلة،6(تنكزامرأةتربةقبليقراندارالسنةهذهأولفيوأكملتوجذدت

،الأجوادالكبارأحدوهو،حمزةابنمولى،عنبرالدينصفيالطواشيمدرسةصورةقاعةوكانت

منه.اللهتقبل

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

.(1/264)رسالدا

يلبغا.:طفي

تحريف.وهواريتمش:طفي

.81()3/الكامنةالدرر)776(هـ.سنةمات.عثمانبنعلي:هو

.(1/536)الزهوربدائع

النوريةوقبلي،الطيبةوغربي،الاكزيةشرقيالكوكبائيةالتربةهي073(هـوالتربة)سنةماتت.ستيتةال!ست:هي

.(2427/)الدارس.الكبرى



353الجوزيةقيمبنالدينشمسالشيخترجمة

سيفللأميرداراكانتالتيالطيبانية)1(المدرسةفتحتالأولىجمادىشهرخامسالأحديوموفي

به،وصىالذيثلثهمناشتريت،الصالحأموبينبينها،الجوانيةالشاميةمنبالقربطيبانالدين

اليومهذافيبهاالدرسوحضر،منهاالقبليةضفتهافيالطريقإلىشباكلهاوحولمدرسةوفتحت

بذلك،لهالواقفبوصيةالزملكانيبنالدينكمالالشيخعمابنالدينشرفبنالدينعمادالشيخ

اللهيفتحما):تعالىقولهفيوأخذ،الأعيانمنوجماعةوالمالكيالسبكيالقضاةقاضيعندهوحضر

لاية.ا(2:فاطرأ!لهآممسكفلارخةمنللناس

السدةعلىالمؤذنينمنأحديحضرلمأنهالأولىجمادىمنوالعشرينالسادسالأحدليلةفيواتفق

أحديجئفلمالصلاةمعهيقيممنفانتظر،واحدمؤذنسوىللمغربالصلاةإقامةوقتدمشقجامعفي

فيالمؤذنونتلاحقبالصلاةالإمامأحرمفلما،وحدهالصلاةهوفأقام،منهاأزيدأودرجةمقدارغيره

مؤذنسوىيحضرلم،أكثرأومؤذناثلاثينعدةمنغريبأمروهذا،العشرةدونبلغواحتىالصلاةأثناء

الكائنة.هذهنظيريروالمأنهمالمشايخمنخلقأخبروقد،واحد

قدالحنبلي)2(القاضيوكان،عثمانبمشهدالقضاةاجتمعالاخرةجمادىعشرسابعالإثنينيوموفي

،القرآندارإلىلتضاف،وقفاوكانت،يلبغاعمرأبيالشيخلمدرسةالملاصقةالمعتمددارفيحكم

ثمحديثدارتكونأنأمرهايؤولأنهأجلمن،ذلكمنالشافعيفمنعه،للفقراءأوقا!ثعليهاووقف

أحمدالإماممذهبلأنمحلاالحكمصادفوما،جميعهايستهدملمالدارهذه:وقالواآخربابافتحوا

كانت،كماوقفابإثباتهاالحنفيالقاضيفحكم،بهينتفعمايبقولمبالكليةاستهدمإذايباعالوقفأن

عجيبة.وأشياء،طويلةأموروجرت،ذلكعلىالحالوانفصل،والمالكيالشافعيونفذه

لهايقالالتيالمستجدةالمدرسةبوابأصبحالاخرةجمادىمنوالعشرينالسابعالأربعاءيوموفي

ولمالمذكورةالمدرسةمنأموالعندهمنأخذتوقد،مذبوحامقتولاالصالحأمجانبإلىالطيبانية

.)3(اللهرحمهمشكوراصالحارجلاالبوابوكان،ذلكفاعلعلىيطلع

الجوزية:قيمبنالدينشمسالشيخترجمة

الدينشمسالعلامةالإمامالشيخصاحبناتوفيالعشاءأذانوقترجبعشرثالثالخميسليلةوفي

الظهرصلاةبعدعليهوصلي،قيمهاوابن،الجوزيةإمام،الزرعيأيوببنبكرأبيبنمحمد)4(

)1(

)2(

)3(

الطيبة.المدرسة337(/1)الدارسفي

الفاضل.:طفي

الطيبة.:وفيه337(/1)الدارس

62-5/194)الزاهرةوالنجوم(554)3/الكامنةوالدرر(474)2/الحنابلةطبقاتوذيلص)282(الذيلفيترجمته
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الله.رحمهالصغيرالباببمقابروالدتهعندودفن،الأمويبالجامعالغدمن

،متعددةعلومفيوبرع.بالعلمواشتغلالحديثوسمعوستمئةوتسعينإحدىسنةفيولد

سنةفيالمصريةالديارمنتيميةبنالدينتقيالشيخعادولما،والأصلينوالحديثالتفسيرعلمولاسيما

فصار،الاشتغال!منلهسلفمامع،جماعلماعنهفأخذ،الشيخماتأنإلىلازمهوسبعمئةعشرةثنتي

والخلق،القراءةحسنوكان.الابتهال!وكثرة،ونهاراليلاالطلبكثرةمع،كثيرةفنونفيبابهفيفريدا

لهالناسأصحبمنوكنت،أحدعلىيحقدولايستعيبهولا،يؤذيهولاأحدايحسدلا،التوددكثير

الصلاةفيطريقةلهوكانت،منهعبادةأكثرالعلمأهل)1(منزماننافيأعرفولا،إلي!الناسوأحب

ينزعولايرجعفلا،الأحيانبعضفيأصحابهمنكثيرويلومه،وسجودهاركوعهاويمد،جدايطيلها

،كثيراشيئاالحسنبخطهوكتب،كثيرشيءوالصغارالكبارالتصانيفمنوله،اللهرحمهذلكعن

فيالنظيرقليلكانوبالجملة،والخلفالسلفكتبمنعشرهتحصيللغيرهيتهيألاماالكتبمنواقتنى

كانوقد،ورحمهاللهسامحه،الصالحةوالأخلاقالخيرعليهوالغالب،وأحوالهوأمورهمجموعه

بسطهايطول!فصول!بسببهاوجرت،تيميةبنالدينتقيالشيخاختارهاالتيالطلاقبمسألةللإفتاءمتصديا

القضاةشهدها،اللهرحمهحافلةجنازتهكانتوقد،)2(وغيرهالسبكيالدينتقيالقضاةقاضيمع

سنةستونالعمرمنلهوكمل،نعشهحملعلىالناسوتزاحم،والعامةالخاصةمنوالضالحونوالأعيان

الله.رحمه

العلامةالإمامالشيخبناللهعبدالدينشرفبالصدريةالدرسذكرشعبانعشرثانيالإثنينيوموفي

العلمفضلفيصالحاطرفاوسرد،وأجادفأفاداللهرحمهأبيهعنعوضاالجوزيةقيمبنالدينشمس

أعلم.تعالىواللهانتهى،)3(وأهله

بجامعالوقيدبطلأنه،وأكثرسنةمئتينحومنيقعولممثلهايتفقلمالتيوالغرائبالعجائبومن

الحمدودلهالسنةسائرفيليالي!عادةعلىواحدقنديلوقيدهفييزدفلم،شعبانمنالنصفليلةفيدمشق

التي،الشنعاءالبدعةهذهتبطيلعلىتعالىاللهوشكروا،الديانةوأهل،بذلكالعلمأهلوفرح.والمنة

الملكالسلطانبمرسومذلكوكان،الأمويبالجامعسيما)4(ولا،بالبلدكثيرةشروربسببهايتوئدكان

لذلكالساعيوكان،أركانهوشيد،ملكهاللهخلدقلاوونبنمحمدالناصرالملكبنحسنالناصر

)1(

)2(

)3(

)4(

كثير.ابنعننقلوفيه(131)1/التاموالذيل

.الأصوبوهو.التامالذيلمنالعبارةوأثبتت.زماننافيالعالمهذافيأعرفولا:طفي

.(204)3/الكامنةالدررا

)975(هـ.سنةتعالىاللهرحمهماتوقد(09)2/الدارس

.(1/111)التامالذيلمنوالتصويب،وهوتحريفوالاستيجار:طفي
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الحينهذافيمقيماكانوقد،وجههاللهبيضالنجيبيبنبكرأبوالدينحسامالأميرالمصريةبالديار

بنالدينكمالوالشيخ،تيميةبنالدينتقيالشيخخطعليهافتياعندهرأيتكنتوقد،المصريةبالديار

قدالبدعةهذهكانتوقد.والمنةالحمدودلهذلكاللهفأنفذ،البدعةهذهإبطالفيوغيرهما،الزملكاني

وقاضفقيهمنفيهاسعىوكم،هذازمانناوإلىوأربعمئةخمسينسنةنحومنالناسأظهربيناستقرت

والمسؤول،هذاعامنافيإلاذلكاللهييسرولم،وغيرهمسلطنةونائبوزاهدوأميروعابدوعالمومفت

فيالوقيدهذاأبطلإذا()1"أنهأأذهانهمفياستقرالذينالجهلةليعلم،السلطانهذاعمرإطالةاللهمن

.والخيالالوهممجردإلاعليهدليلولالهحقيقةلاهذاوكان،الوقتسلطانيموتعام

بالفقهاءيتعلقفيما،متطاولةمدةمنمثلهيتفقلمغريبأمراتفقرمضانشهرمستهلوفي

تدريسنصفبيدهوكان،بالصالحيةالحنبلي)2(الناصحابنتوفيقدكانأنهوهو،والمدارس

الدينشرفالقاضيابن)4(الدينشرفللشيخالاخروالنصف،بالصالحيةللحنابلةالتي)3(الصاحبة

القاضيمنمتقدمةولايةبيدهوكانت،الآخربالنصفمرسومافاستنجز،بدمشقالحنابلةشيخالحنبلي

وولى،الحنبليالمرداويالدينجمالالقضاةقاضيذلكفيفعارضه،الحنبليالمنجىبنالدينعلاء

الثلاثةالقضاةفدخل،اليومهذاصدرفيالقضاةقاضيبهاودرس،مفلحبنالدينشمسنائبهفيها

لهفرسم،الحالصورةإليهوأنهوا،السلطنةنائبإلىالمذكورالدينشرفالشيخومعهمالباقون

واجتمع،المذكورةالمدرسةإلىخدمتهفيالحجابوبعضالمذكورونالقضاةفركب،بالتدريس

.الناسوفرح،كثيرةفضائلوبث،المذكورالدينشرفالشيخودرس،والأعيانالفضلاء

الأميرممالكهاومدبرالمصريةالديارنائبالعامهذافيالحجإلىتوجهمنجملةفيكانشوالوفي

منجماعةنهضذاهبينالناساستقلفلما،الأمراءمنجماعةومعه،الناصريبيبغا)5(الدينسيف

بابوهو،الأستاداريةداروأستاذ،المملكةوزيروهو،منجكالدينسيفالأميرأخيهعلىالأمراء

الشامإلىالبريديةوجاءتفأمسكوه،والهدايابالذهبالحاجاتذوويرحلوإليه،دولتهمفيالحوائج

.)6(بذلكالشهرهذاأواخرفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.السياقيقتضيهازيادة

.(048)4/الكامنةوالدرر283(1/)الذيلفيترجمته.الناصحبنيحيىبنيوسف:هو

أيضا.الصاحبية:لهاويقال97(2/)الدارس.تحريفوهوالضاحية:طفي

لابنهـالوفيات771سنةمات.الجبلقاضيبنالحنبليالمقدسيعمرأبيبناللهعبدبنالحسنبنأحمد:هو

.354()2/رافع

يلبغا.:طفي

.(1/211)التامالذيل(01/182)الزاهرةالنجوم36(41/)الكامنةالدرر
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الترسيم،تحتالمصريةالدولةأكابرمنوهو،()1شيخونالدينسيفالأميروصليسيرةأياموبعد

البريدوجاء.)2(أعلمفاللهالإسكندريةإلىبهفذهبليلةبعدمنهاأخذثم،دمشققلعةإلىفأدخل

سلامتهما.منوأيسبالشاممنجكوديوانديوانهعلىبالاحتياط

منأميروقدم،السلطانإلىسيفهوأرسل،الطريقأثناءفيبيبغابمسكالأخباروردتوكذلك

ثمالأمراءمنبهامنفحلفحلبإلىساروكذلك،السلطانإلىبالطاعةالأمراءفحلفالمصريةالديار

.والأمراءالنوابمنكثيرشيءالأموالمنلهوحصل،المصريةالديارإلىراجعاعادثمدمشقإلىعاد

الدينشهابالمقذمانالشاميانالكبيرانالأميرانمسكالقعدةذيمنالعشرينالخميسيوموفي

القلعةإلىورفعاوالأمراءالسلطنةنائببحضرةالسعادةدارمن،اص)3(وملك،صبحبنأحمد

بها.وسجناوقيدا،الحديثدارناحيةمنالقلعةبابإلىالسعادةدارمنماشيينبهماسير،المنصورة

خلعةعليهوخلع،زنبور)4(بنالدينعلمالقاضيالمصريةبالدياراستوزرالسلطانبأنالخبروجاء

الأميرعلىخلعوكذلك،والمقدمينالأمراءعلىوخلعباشر،متقادمةأعصارمنبمثلهايسمعلم،سنية

مقدمأ.وجعل،المصريةبالديارالدويداريةمباشرةإلىوأعيدطشبغا)5(الدينسيف

إلىطلبالشربخاناةمشدبنأحمدالدينشهابصفدنائبأناشتهرالحجةذيشهرأوائلوفي

وادخرومدداعددافيهاوحصل،قلعتهاوحصن،العهدونقض،الداعيإجابةمنفامتنعالمصريةالديار

جيشوجميعهويركببأندمشقنائبإلىالبريديةفجاءت،فيهاوالامتناعبهاالإقامةبسببكثيرةأشياء

بدا،بعض!منهابرزفلما،راياتهاعلىالأطلابخرجتثم،وتأهبوالذلكالجيشفتجهز،إليهدمشق

الافبأربعةمقدمينأربعةتجريدعلىالحالاستقرثم،عظيمةخبرةلهوكان،فردهمالسلطنةلنائب

.)6(إليه

والشاميونالمصريونالأمراءاختلفأنهوذلك،بمنىغريبةكائنةوقعتعشرهثانيالخميسيوموفي

أسرعنالوقعةانجلتثم،محسرواديمنقريباقتالافاقتتلوا،المجاهد)7(الملكاليمنصاحبمع

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

شيخو.:(691)2/الكامنةالدررفي

.(01/182)الزاهرةالنجوم

.357()4/الكامنةالدرر)756(هـ.سنةاصملكمات

الزاهرةوالنجوم261()2/الكامنةالدررمنوالتصويب.وتحريفتوهموهوزينورالدينعلم:طفي

الدين.موفقالوزيرالقبطيالدولةسعيدبناللهعبد:وفيهما.225(0/1)

.221(0/1)الزاهرةالنجومفيماوأثبتنا.مهملةبسينطسبغا:طفي

.(01/222)الزاهرةالنجوم

.(1/536)الزهوروبدائع228(/01)الزاهرةالنجوم.المنصوربنيوسفالمظفربنداودبنعلي:هو
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بذلك.أخبرواوهمالحجاجكتببهاجاءتكذلك،مصرإلىمقيدافحملالمجاهدالملكاليمنصاحب

بمماليكهعنهاخرجقدالكامليأرغونالدينسيفالأميرحلبنائبأنالحجةذيأواخرفيواشتهر

للهفإناجماعةوقتل،كثيرةجراحاتمنهموجرح،ذلكيستطيعوافلمردهالحلبيالجيشفراموأصحابه

الحجازطريقأثناءفيبيبغاالدينسيفيتلقىأنذكرفيماأملهفيوكانذاهباواستمر،راجعونإليهوإنا

فلما،فيأخذهابغتةعليهيهجمأنصفدحصارفياشتغلقددمشقنائبكانوإن،دمشقإلىمعهفيتقدم

فاجتاز،مماليكهمنيسيرنفرفيتجريدةوبقيحواصلهونهبتجانبكلمنالقطاعوأخذتهمعهبمنسار

بهفقدم،بنفسهالسلطانإلىالمسيرعلىنفسهوطنبحمصاجتازفلما،عليهفأبىنائبهاليهربهبحماة

عشريسابعالصلاةبعدالجمعةيومودخل،الألوفمقدميوبعضالحجاببعضوتلقاهحمصنائب

انتهى..الدويداريةقاعاتبعضفيالسعادةبدارفنزل،أبهةفيوهو،الشهر

وسبممئةوكمسيرثنتيرسنةخلت5ث!

سليمانالربيعأبيباللهالمستكفيابنالفتحوأبوبكرأبوباللهالمعتضدوالخليفةأالسنةهذهاستهلت

،والبلدانالأقاليممنبذلكيلحقوماالشريفينوالحرمينالمصريةوالديارالشاميةالبلادوسلطان،)1(و

الصالحي.قلاوونالمنصورالملكالسلطانبنمحمدالملكالسلطانبنحسنالناصرالملك

سيفالأميرعنعوضاوهو،الطيربحارسالملقببيبغا)2(الدينسيفالأميرالمصريةبالديارونائبه

فعزله،الشريفالحجبقصدالأمراءمنجماعةومعه،الحجازبلادإلىراحالذي)3(أروسبيبغاالدين

ألف،ومقدمدارأستاذوهو،الوزيرمنجكوأخذ،واعتقلهشيخون)4(وأمسكغيبتهفيالسلطان

إلىواسترجع،زنبوربنالدينعلمالقاضيالوزارةفيمكانهوولى،عنهواعتاض،أموالهاصطفى

فيأعيدأنإلىعزلمنذمقيمابالشامأميراوكان،الناصريطشبغاالدينسيفالأميرالدويداريةوظيفة

قبلها.التيفيالمذكورونفهموقضاتهابمصرالسركاتبوأما.تقدمكماالسنةأواخر

الأطعماتمنلهاينبغيوماعدتهافيهاوأعدالقلعةحصنقدصفد)5(ونائبالسنةهذهواستهلت

الديارمنجانبكلمنالعساكرقصدتهوقد،وحاربالمملكةنابذوقد،والرجالوالعددوالذخائر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(1121/)كثيرابنمنالسخاوينقلهالحاصرتينبينما

.(1/911)التاموالذيل(01/022)الزاهرةالنجوم.الطيرحارسبيبغاططر:وهو.يلبغا:طفي

قبل.منإليهأشرنا.تحريفوهوأروسيلبغا:طفي

على.أمسك:طفي

.واستعداؤهالطاعةعنخروجهالماضيةالسنةأحداثفيذكر،الساقيأحمد
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منيكونماالحجازببلادمعهومنبيبغاعنكتمتقدوالأخبار،وغيرهاوطرابلسودمشقالمصرية

منوجلةوالقلوب،معهبمنفيدهمهاالشامبلادإلىيأتيأنمنوخوفاحترازفيدمشقونائب،أمره

.راجعونإليهوإناللهفإنا،ذلك

أرادأنهبسببعجلانمكةصاحبوبينبينهفوقعالسنةهذهفيحجاليمنصاحبأنالخبروردوفيها

سيفالأميرذاكإذوكبيرهم،المصريينأمراءإلىذلكعجلانفاشتكى،)1(ثقبةأخاهعليهايوليأن

بهم،واستخفعليهمرأسهفقوي،وقيدوهبيبغا)2(أخاهمأمسكواوقد،كثيرةطائفةومعهمبزلارالدين

همتواقفواالخميسيومالأولالنفريومكانفلما،المناسكمنالناسوفرغالحجقضيحتىفصبروا

وبقي،محسرواديمنقريبةالوقعةوكانت،اليمنيينمنوالأكثر،كثيرخلقالفريقينمنفقتل،وهو

ونصراللهففرج،قتلوهموربماأموالهمالأعرابفتنهبالأتراكعلىالدائرةتكونأنخائفينالحجيج

،حقيراذليلاأسروهبل،الأتراكمنيعصمهفلمجبلإلىالمجاهدالملكولجأ،اليمنأهلعلىالأتراك

جليلالهميتركواولم،كثيراشيئافنهبوااليمنيينإلىالناسعواموجاءت،أسيرامقيداوأخذوه

وساروا،وأثقالهوأمتعتهوأموالهالملكحواصلعلىالأمراءواحتاط،كثيراولاقليلاولا،حقيراولا

حاصركانالذيطفيلا)4(معهمواستحضروا،ورجالهرحلهمنصنديد)3(علىوأدلوا،وجمالهبخيله

فيالأسيريستاقكماواستاقوه،عنقهفيالغلوجعلوا،أيضاوقيدوهالماضيالعامفيالنبويةالمدينة

بعدهمتذكرفعل!فعلواوقد،راجعينديارهمإلىالبلادتلكعنوانشمروا،وحتفهبهمهمصحوباوثاقه

حين.إلى

المستمرةالعادةعلىالمحرممنوالعشرينالثالثالثلاثاءيومدمشقإلىالشاميالركبودخل

.المستقرةوالقاعدة

مشدبنأحمدالدينشهابالأميربأنمخبرةصفدمدينةتلقاءمنالبريديةقدمتاليومهذاوفي

الفرسانوقتلسبلها)6(وقطععليهااستحوزحتىوبغىوطغئبهاتمردقدكانالذي،الشربخاناة)5(

تلكخضعتأروسبيبغامسكتحققفعندما،ورجالهومماليكه،وأسلحةأطعمةوملأها،والرجالة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

سنةمات.نميأبيبنرميثةبنثقبة:وهو226(1/)0الزاهرةالنجومفيماوأثبتنا.تحريفوهوبعيثه:طفي

بمكة.)762(

.الأتراكيعني

ورجاله.رحلهمنالعديدعلىوأتوا:تكونوقد.مضطربةالعبارة

.جمازبنثابتبنسعدعمهبابنعزل)751(هـثمسنةالمدينةنهب.جمازبنمنصوربنطفيلالشريفهو

.22(4)2/الكامنةالدرر)752(هـ.سنةومات

تحريف.وهونجاتاهالشر:طفي

سببها.:طفي
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ورغب،والإقلاعالنوبةإلىوأناب،قرارهووضح،بثارهوحارشرارهوسكننارهوخمدت،النفوس

علىبنفسهتوجهثم،السلطانإلىسيفهوأرسل،مناصحينولاتوخشع،والخلاصالسلامةإلى

.)1(إليهبقلبهيقبلوأنعليهيحسنأنالمسؤولطواللهالناصرالملكحضرةإلىالبريد

نيابةإلىمعاداالكامليأرغونالدينسيفالأميرالديارالمصريةمنقدمصفرخامسالأحديوموفي

،الشامنائبابنةزوجوهو،المصريةبالديارالدوادارطشبغاالدينسيفالأميرصحبتهوفي،حلب

القصبمسجدمحلةفيمنجىبدارزوجتهعندالدوادارطشبغاونزلط،الأمراءوأعيانالشامنائبفتلقاه

منالثانيةالليلةفيوتوجها،الماضيةالسنةفيجذدتوقد،حندربنحنينبدارتعرفكانتالتي

حلب.إلىقدومهما

يتعلقفيمامعهليتكلمواالحنبليوطلبواالثلاثةالقضاةاجتمعالأولطربيععشررابعالأربعاءيوموفي

دارإلىوإضافتهابابهاوهدموقفهابنقضحكمالتي،عمرأبيالشيخمدرسةبجوارالتيالمعتمدبدار

فلما،ذلكمنمنعهأرادقدالشافعيالقاضيوكان،ذلكيوافقالسلطانمرسوموجاء،المذكورالقران

السلطنة.نائبيجيءحتىقالط،الحنبليالقاضييحضرفلم،لذلكاجتمعواالسلطانمرسومجاء

الدينتقيالقضاةقاضيولد)2(حسينالقاضيحضرالأولربيععشرخامسالخميسيومكانولما

وشاع،المحدثينبعضلهخرجهقدكانشيءعليهوقرئالأشرفيةالحديثدارمشيخةأبيهعنالسبكي

لهنزلطأنهبعضهموذكر،ذلكفيالقولطوانتشر،كثيراكلاماذلكفيوتكلموا،عنهالهنزلطأنهالبلدفي

أعلم.فاللهذلكفيواستخلفه،والعادليةالغزاليةعن

الكبيرالسوقفيبالجوانيينعظيمحريقوقعالاخرةجمادىشهرخامسالخميسليلةسحروفي

العميد،دربقريبإلىثم،القلىدربوإلى،الغرابيلوفرجةوالمناجليينالفواخرةدكاكينواحترقت

ورسمهناكإلىالأذانبعدالسلطنةنائبوجاء.راجعونإليهوإناللهفإنا،بلقعادكاالناحيةتلكوصارت

تركوهاولو،النارطفيفيالناسوشرع،والحجابالشافعيوالقاضيالمتوليوجاء،الناربطفي

والأثاثالمتاعمنكثيرشيءللناسهلكولكن،الناسمنأحذبلغنافيمايفقدولم،كثيراشيئالأحرقت

واللهانتهى.درهمألفمئةيساويماالحريقهذافيالرباعمنللجامعواحترق،ذلكوغيروالأملاك

أعلم.

)1(

)2(

.(01/522)لنجوما

سيأتي.)755(هـكماسنةمات.الكافيعبدبنعليبنحسين:هو
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الصالحالملكالسلطانمملكة

:جداغريبةكائنة

صدرقدكاناليهودمنجماعة)1(الحنبليالقاضياستسلمالأولىجمادىعشرخامسالأحديوموفي

كتهليلويهللوننعشعلىميتصفةمنهمرجلاحملوافإنهم،وأهلهبالإسلاماستهزاءنوعمنهم

لمريكنيولذ!ولتمولتملمجلذلغلصمدهأاللههأحذاللههوقل)ويقرؤونالميتأمامالمسلمين

.(4-أ:ا!خ!صأ!أحدم!فوا

الحنبلي،إلىفدفعهمالسلطنةنائبالأمروليإلىفأخذوهم،المسلمينمنبحارتهممنبهمفسمع

الثانياليومفيوأسلم،أطفالثلاثةأحدهموتبعثلاثةمنهميومئذفأسلم،استسلامهمالحالفاقتضى

الأسواقأهلوأعطاهم،ويكترونيهللونالأسواقفيبهموطافواالمسلمونفأخذهم،اخرونثمانية

ورجعوا،شيئالهمفاستطلقواالسعادةدارإلىأخذوهمثم،فصلواالجامعإلىبهموراحواكثيراشيئأ

أعلم.واللهانتهى.والمنةالحمدودلهمشهودأيومأوكان،وتقديسوتهليلضجيجفيوهم

الصالحالملكالسلطانمملكة

الأوسطالعشرفي:الصالحيقلاوونالمنصورالملكبنمحمدالناصرالملكبنصالحالدينصلاح

بنالناصربنحسنالناصرالملكالسلطانبعزلالديارالمصريةمنالبريديةوردتالفردرجبشهرمن

الأمراءملكبنتصالحةوأمه،الصالحالملكأخيهعلىواجتماعهم،عليهالأمراءلاختلافقلاوون

البشائرفدقت،للحلفالأمراءوجاءت،سنةعشرةأربعابنوهو،طويلةمدةالشامنائبكانالذيتنكز

مثلبإسكندريةكانواالذينالأمراءورجعتخنقحسنالناصرالملكإن:وقيل،العادةعلىالبلدوزين

الحج،منمرجعهمنبهامسجونأوكان،الكركمنبهفجيءبيبغاإلىوأرسلوا،وغيرهماومنجكشيخون

فأخرجالكركفيمسجوناكانالذيالمجاهدالملكاليمنصاحبفيشفعالمصريةالديارإلىعادفلما

أخور)2(أميرمعارضهمسكحينالسلطانناحيةمنكانواالذينالأمراءوأما.الحجازيةالديارإلىوعاد

الصالحللملكوخطب،الإسكندريةإلىوأرسلواعليهمفاحتيط،وغيرهماالفخريبغا)3(ومنكلي

لهللدعاءوالقضاةوالأمراءالسلطنةنائبوحضررجبشهرمنعشرالسابعالجمعةيومدمشقبجامع

.العادةعلىبالمقصورة

الديارإلىمطلوبأدمشقعنأيتمشالدينسيفالسلطنةنائبعزلرجبمنالأخيرالعشرأثناءوفي

الخميس.يومإليهافسارالمصرية

)1(

)2(

)3(

.المرداوييوسفالدينجمالالقاضي

.(01/562)الزاهرةالنجوم.أخورأميرأيدغديهو

تحريف.وهو،ميكلي:طفي
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الديارعلىنائبأكانالذيالكامليأرغونالدينسيفالأميرقدمشعبانعشرحاديالإثنينيوموفي

الوظائفوأربابوالمقدمونالأمراءوخرج،عظيمةأربهةفياليومهذافيدمشقفدخل،هناكمنالحلبية

منترلمعجائباليومهذافيوجرى،وحمصوحماةحلبإلىوصلمنمنهم،الطريقأثناءإلىلتلقيه

دارفنزل،ورخاوتهقبلهالذيلينمنكانوما،وحدتهوشهامتهلصرامتهبهالناسواستبشر،دهور

سيرولما،طويلةمدةمنمثلهيرلمإنهقيلهائلموكبفيوقفالسبتيوموفي.العادةعلىالسعادة

فرسهعنبإنزالهفأمر،طزغاي)1(:لهيقالكبيرأميرعلىنسوةثلاثإليهاشتكىالفرجبابناحيةإلى

الحكومة.فيمعهنوأوقففأنزل

السلطانمرسومحسب،قبلهكالذيأيضاالعامهذافيالأمويالجامعفيالوقيدبطلانواستمر

سنةثلثمئةنحومنمثلهيعهدلمشيءوهذا،شديدافرحابذلكالخيرأهلففرح،اللهرحمهحسنالناصر

والمنة.الحمدولله

فرسهعنفلينزلهسكرانأجنديأوجدمن:النائبعنبعدهوالذياليومهذافيالبلدفيونودي

علىواحتجر،بذلكالناسففرح،خبزهفلهالسعادةدارإلىالجندمنأحضرهومن،ثيابهوليأخذ

أربعةرطلكلبلغكانأنبعدواللحمالأخبازوجادتالأعنابورخصت،والعصارينالخمارين

حسن،صيتلهوصار،النائبهيبةمنالمعايشوأصلحت،وأقل،ونصفبدرهمينفصار،ونصفا

.والإدراكالعدلوقوةالفهموصحةالقصدوجودةبالعدلالناسفيجميلوذكر

فيعصىقدكانالذيالشربخاناهشادبنأحمدالأميروصلشعبانعشرثامنالإثنينيوموفي

فدخلحماةنيابةوأعطيالدولةهذهفيأخرجثم،بالإسكندريةفاعتقل،كانماأمرهمنوكان،صفد

إلىخدمتهفيونزليمينهعنوسيرالموكبمعالنائبمعفركب،حماةإلىسائرااليومهذافيدمشق

الذيبيبغاالدينسيفالأميردخلمنهوالعشرينالحاديالخميسيوموفي،يديهبينورحل،دارالسعادة

نيابةوأعطيالدولةهذهفيأخرجثم،الكركوأودعبالحجازمسكثم،المصريةبالديارنائباكان

خيمةلهوضربت،برزةبوطأةوطاقهونزل.أضافهحينالسعادةداروأنزل،السلطنةنائبفتلقاه،حلب

الأخضر.بالميدان

وسبممئةوكمسيرث!اثصسنةخلت5ث!

الملكذلكيتبعوماالشريفينوالحرمينالشاميةوالبلادالمصريةالدياروسلطانالسنةهذهاستهلت

.قلاوونالمنصورالملكبنمحمدالناصرالملكالسلطانبنصالح،الدينصلاحالصالح

تحريف.وهو،الطرخاين:طفي(1)
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.قبلايالدينسيفالأميرالمصريةالديارونائب،اللهبأمرالمعتضدلهيدعىالذيوالخليفة

يدبرونالذينالأمروأولو،زنبورابنالقاضيوالوزير،قبلهاالتيفيالمذكورونهممصروقضاة

الدينسيفثلاثةأعيانهممنجماعةالمذكورالسلطانلصغرارائهمعنإلاالأمورتصدرفلاالمملكة

.وصرغتمش)2((1وطاز)،شيخون

ونائب،قبلهاالتيفيالمذكورونهموقضاتها،الكامليأرغونالدينسيفالأميردمشقونائب

حماةونائب،بكلمشالدينسيفالأميرطرابلسونائب،)3(أروسبيبغاالدينسيفالحلبيةالبلاد

.الشربخاناه)4(مشدبنأحمدالدينشهابالأمير

شمسالمؤذنبموتوأخبروا-نادر-وهذاالشهرتاسمعفيدمشقإلىالحجاجبعضووصل

المدابغ.فيالعلا)6(منزلةبعدسعيدبن)5(الدين

بهفاحترقشرقيهجيرونبابعندعظيمحريقوقعالسنةهذهفيصفرعشرسادسالإثنينليلةوفي

منالأصفربالبابالحريقواتصل،فظيعااتساعاواتسع،حولهاوماالمزخرفةالكبيرةالقفاعيدكان

الحاصل،خزانةإلىيومهمنونقلوهالنحاسمنعليهمافكشطواإليهالجامعديوانفبادر،النحاس

،الشدادوالسواعد،الحدادبالفؤوسخشبهيكسرونعليهعدواثم،عليبمشهد،الحلبيةبمقصورة

منكانلكونهعليهالناسوتأسف،والثباتالقوةمنيكونماغايةفيالذيالصنوبرخشبمنهووإذا

أعلم.واللهانتهى.سنةآلافأربعةعنينيفماالوجودفيوله.ومعالمهالبلدمحاسن

)7(بدمشقالمشهورجيرونبابترجمة

أوسمعبابيرلمدمشقجامعشرقيبابوهو،السنةهذهفيوكسرهوذهابههلاكهكانالذي

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

)7(

.بالراءطار:طفي

حرعيمش.:طفي

.أروشيلبغا:طفي

الشريخانة.:طفي

بنفلاحبنسعيدشيخنابنمحمدالدينشمسالمجيدالمقرئ:وفيهص)287(للحسينيالذيلفيترجمته

منزلةقبرهوصارالحجاجبدربتوفي،الأمويبالجامعالمؤذنينرئيس،الدمشقي،الأصلالنابلسيالوحشأبي

هـ..امعروفةللحاج

)752(هـ.سنةفيوفاتهوذكر

.البلدانمعجمأثبتناهماوالصواب.العلاء:طفي

الشهابيقتيبةللدكتوروصورتاريخودمشق46(،)1/44منظورلابندمشقتاريخومختصرالبلدانمعجم

.ص)025(
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أيضاأصفرنحاسبمساميرأصفرنحاسمنغلقان)1(وله،الدنيافيالأبنيةمنيعرففيما،منهأعلىولا

أشعارهافيالعربذكرتهوقد.بناؤهاتموقد،ومعالمهادمشقومحاسن،الدنياعجائبمن،بارزة

.،)2(أمئالهافياوالناس

وهو،نوحبنسامبنأدمبنعوصبنعادبنسعد)3(بنجيرون:لهيقالملكإلىمنسوبوهو

ابنالحافظذكرهماعلى،أيضاوهودثمودقبلبل،السلامعليهالخليلقبللهبناؤهوكان،بناهالذي

منيف.وقصر،عظيمحصنفوقهوكان،وغيره"تاريخه"فيعساكر

الماردذلكاسموكان،السلامعليهلسليمانبناهالذيالمارداسمإلىمنسوبهوبلويقال

الافخمسةيقاربماالمتطاولةالمددمنالبابلهذايكونالأولفعلى،وأشهرأظهروالأول،جيرون

شوطمننالهمابسبب،عليهالعاديةبالأيديبل،نفسهتلقاءمنلاالبابهذاانجعاف)4(كانثم،سنة

وخمسينئلاثسنة،صفرمنعشرالسادسالإثنينليلةصبيحةفيجانبهمنوقعحريقإليهاتصلحريق

هوالذيبدنهعنالنحاسجلدهوعروا.مئمله)5وقضعواشملهففرقواالجامعيةديوانفتبادر.وسبعمئة

تحيلتكادولافيهتعملالفؤوسشاهدتوقد،يومئذمنهفرغقدالصانعكأنالذي،الصنوبرخشبمن

المددهذهبعدهدموهأنعلىالزمانهذاأهلقدرثم،أولابنوهالذينخلقالذيفسبحان،بمشقةإلافيه

.العبادربإلاإلهولا،كتابأجللكلولكن،المتداولةوالأمم،المتطاولة

مدةعلىوزيادتهاالبابهذامدةتقدمبيان

الخمسةيقارببلسنةالافأربعة

حمؤة)7(بنيحىالقاضيعنبسندهدمشقبناءباب"تاريخه"أولفيعساكر)6(ابنالحافظذكر

:قال-الأوزاعيعمرو)9(أبيتلاميذمنالقاضيهذاكانوقد-المتقدمالزمنفيبهاالحاكمالبتلهي)8(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)9(

.(بشار)106/الكلاموجيزفيجاءمايعضدههناوما،لهامعنىولا،"علمان":طفي

كثير.ابنعننقلا(1112/)للسخاويالتامالذيلمناستدركناهالحاصرتينبينما

...عادبنلقمانبنسعدبنجيرون:دمشقتاريخمختصرفي

المحيط.القاموس.قلعهاالشجرجعفمن:"انجعاف"

منه.الباقيةالبقيةعلىجاؤوا

.(113/)عساكرابنتاريخ

حفاظمنكان،وعالمهاعصرهفيدمشققاضي،الرحمنعبدأبوالبتلهيالحضرميحمزةبنيحيى:هو

264()1/الحفاظ(هـتذكرة)183سنةماتالستةالكتبفيوحديثهسنةثلاثينمننحوأالقضاءتولى،الحديث

.(431)8/الأعلام

دمشق.قربقريةلهابيتإلىنسبةوالبتلهي،تصحيفوهو.الباءعلىالتاءبتقديم،التبلهي:طفي

توهم.وهو.والأوزاعيعمرابن:طفي
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هدموا-ملكهموسلبهمأميةبنيأيديمنوانتزاعهايعني-حصارهابعددمشقعليبناللهعبدفتحلما

ويك":عليهمكتوبهوفإذا،لهمفقرأهراهبفجاء،باليونانيةعليهمكتوباحجرأفوجدوادمشقسور

من)2(ويلكالبريدبابمنالغربيجيرونمنكوهئإذا،اللهقصمهبسوءرامك)1(من،الجبابرةإرم

الشرقيجيرونمنكوهئفإذا،رغداتعيشينسنةالافأربعةبعد،يديهعلىسوركنقضأعينخمسة

."لك)4(تعرضممنلك)3(أديل

بنعين،)5(المطلبعبدبنعباسبناللهعبدبنعليبناللهعبدأعينالخمسةفوجدنا:قال

عين.بنعينبنعينبنعين

كانوقد،سنةالافأربعةعليبناللهعبديدعلىإخراجهحينإلىسنينابسورهاكانأنهيقتضيفهذا

يومإلىالبابلهذايكونهذافعلى،الكبيرالتاريخفيذكرناكماومئةوثلاثينثنتينسنةفيلهإخراجه

والله،سنةوعشرينوإحدىوستمئةآلافأربعة-ومئةوثلاثينثنتينسنةأعني-السنةهذهمنخرب

أعلم.

مضيبعدوذلكحرانبعددمشقأسسالذيهوالسلامعليهنوحاأنبعضهمعنعساكرابنذكروقد

.الطوفان

غلاموهوبدمشيقالملقبعاد:وقيل،إشارتهعنالقرنينذيغلامدمسقس)6(بناهاوقيل

كانتمعابدهامحاريبلأن،اليونانبناءمنأنهاوأظهرها،الأقوالمنذلكغير:وقيل،الخليل

أجمعينبعدهمفيهاكانثم،الشرقإلىفيهافصلواالنصارىبعدهمكانثم،الشماليالقطبإلىموجهة

يتخذمنهاكل،سبعةكانتأبوابهاأنوغيرهعساكرابنوذكر.المشرفةالكعبةإلىفصلواالمسلمينأمة

الصغير،الفراديسبابيسمونهوكانوا،السلامةبابالقمرفباب،السبعةالهياكلمنلهيكلعيدعنده

الجابية،بابوللمريخ،الشرقيالبابوللشمس،تومابابوللزهرة،الكبيرالفراديسبابولعطارد

.كيسانبابولزحل،الصغيرالجابيةبابوللمشتري

ونائب،بكلمشطرابلسنائبمعاتفقأروسبيبغاحلبنائبأناشتهرالفردرجبشهرأوائلوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(هـببيروت1)57سنةمات.الأوزاعييحمدبنعمربنالرحمنعبدعمروأبووهو

تحريف.وهو.راسك:طفي

تحريف.وهو.وتلك:طفي

تحريف.وهوأؤمل:طفي

تحريف.وهو.يعوض:طفي

.ص)8(:جيرونبابأخبارفيالعيونقرة:فيالخبر

تحريف.وهو.بالغيندمسغس:طفي
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وهما،وطازشيخونيمسكحتىالسلطانطاعةعنالخروجعلىالشربخاناهمشدبنأحمدأميرحلب

عليهمفأبىالكامليأرغونالدينسيفالأميروهودمشقنائبإلىوبعثوا،المصريةبالديارالدولةعضدا

الأمرهذاغائلةمنوخافوا،لذلكالناسوانزعج،الأمرمنوقعبماالمصريةالديارإلىوكاتب،ذلك

.()1المستعانوبالله

بيعةواستحلفهمالأبلقبالقصرعندهالأمراءالسلطنةنائبجمعالشهرثامنالإثنينيومكانولما

ذلك.علىوالاستمراروالطاعةالسمععلىواتفقوافحلفوا،الصالحالملكالسلطنةلنائبأخرى

العقابثنيةحفظلأجلالبقاعمنجمعوهمالذينالجبليةجاءترجبعشرسابعالأربعاءليلةوفي

أربعةمنقريباالجبليةهؤلاءوكان،وحماةطرابلسأهلمنمعهمومن،الحلبيةالعساكرقدوممن

وغيرها.الثمارمنجاورهمومابرزةأهلعلىكثيرضرربسببهمفحصل،آلاف

قاصدينالدمشقيةالجيولشومعهأرغونالدينسيفالسلطنةنائبركبمنهالعشرينالسبتيوموفي

نائبلهموليسالناسوأصبح،أحدالجندمنالبلدفييبقولم،المسلمينيقاتلوا)2(لئلاالكسوةناحية

منالناسوانتقل،العادليبغاألجيالدينسيفالأميرالغيبةونائب،منهمالدياروخلت،عسكرولا

القلعةإلىوأهاليهمحواصلهمنقلتالأمراءوأكثر،المدينةإلىوغيرهاالعقيبةطرفومنالبساتين

.راجعونإليهوإناللهفإنا،المنصورة

ذلكوسرى،طريقهفيالذينالقرىأهلوانتقلالناسانزعجمعهبمنبيبغاالأميردخولاقتربولما

النصركباب،القلعةيليماإلىالبلدأبوابوغلقت،البلدوحواضروالبساتينالصالحيةأطرافإلى

وحواصلهمحوائجهمونقلوا،أهاليهممنالمحالأكثرودخلت،الفراديسبابوكذا،الفرجوباب

طريقهمفيالقرايافيماانتهبواالجيشأطرافأنوبلغهم،والحمالينالدوابعلىالبلدإلىوأنعامهم

كثيراالناسفخاف،الجهلةبعضمنهذاغيرفسادوقعوربما.للأكلالأنعاموبعضوالتبنالشعيرمن

انتهى.خواطرهموتشوشت

)4(دمشقإلى)3(أروسبيبغادخولى

إلىحلبنائبأروسبيبغاالدينسيفالأميردخلرجبمنوالعشرينالرابعالأربعاءيومكانولما

)1(

)2(

)3(

)4(

.(221-1/121)للسخاويالتامالذيل(01/027)الزاهرةالنجوم

تحريف.وهويقاتلونليلا:طفي

.أروشيلبغا:طفي

.(1/221)التامالذيل.بعدها(وما01/272)الزاهرةالنجوم
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الدينسيفالأميرطرابلسنائبصحبتهوفيوغيرهمالحلبيةالعساكرمنمعهبمنالمحروسةدمشق

الملقب،ألطنبغاالدينعلاءالأميرصفدونائب،أحمدالدينشهابالأميرحماةونائب،بكلمش

كثيرعددفي،وغيرهاحلببلادمنكثيرةقلاعنوابومعه،بيومقيل،قبلهتوجهقدوكان،برناق)1(

الذينالجيوشواستعرضالقلعةتحتالسلطاننوابمكانالخيلسوقفيفوقف،والتركمانالأتراكمن

قريباالطبلخاناتأمراءمنمعهكانمنعدةوكان،ملبسين،كثيرتجملفيفدخلوا،هنالكمعهوفدوا

منقريباسارثم،ذلكشاهدممنواحدغيرعناستفاضماعلى،ينقصونأويزيدونأوأميراستينمن

يوماوكان،هنالكالذيالجدولعند،يلبغاقبةعندالقدممسجدقبللهضربالذيللمخيمالزوال

ذهابهفيدمشقصاحبالناسمنكثيزوعذر،والعددالجيوشكثرةمنالناسعاينلما،هائلامشهودا

المسلمين.صلاحفيهماعلىقلوبهميجمعأناللهفنسأل.هؤلاءيقابللئلامعهبمن

،عندهالتيأرغونحواصلمنهيطلبإياجي)2(الدينسيفالأميروهوالقلعةنائبإلىأرسلوقد

بعضبهاوهيأ،والعددوالرماةالرجالفيهاوأرصدوسترهاالقلعةحصنوقد،أيضاعليهفامتنع

يغلقوجعل،الأسواقويغلقواالدكاكينيفتحوالاأنالبلدأهلوأمر،الأبرجةفوقبهاليبعدالمجانيق

يرعوونثم،الشرمنكثيرةبأشياءوهموا،عليهالعسكرحنقواشتد،منهابابينأوباباإلاالبلدأبواب

والكروموالبساتينالقرايامنجاوروهفيماعاثواقدوأطرافهالعسكرإقبالأنغير،المسلمواللهالناسعن

.راجعونإليهوإناللهفإناذلكمنوأكثر،دوابهموتأكليأكلونمافيأخذونوالزروع

فأكثرهممالبكثرةيذكرومنالتجاروأما،الخطبوعظم،وبناتبنساءوفجرواكثيرةقراياونهبت

عاقبتهم.يحسنأناللهنسأل،المصادرةمنيخشىلمايظهرلامختف

وأبقارهمأثاثهمنقلةفيوالحواضرالقراياوأهل،شديدخوففيالبلدوأهلشعبانشهرواستهل

نسمعيومكلوفي،والجابيةالفراديسبابيسوىمغلقةالبلدأبوابوأكثر،ونسائهموأبنائهمودوابهم

أهلمنوكذلك،أكثرهمأوالصالحيةأهلمنكثيرانتقلحتى،والحواضرللقراياالنهبمنكثيرةبأمور

الطريققارعةعلىنزلمنومنهم،وأصحابهممعارفهمعندفنزلوا،البلدحواضروسائر)3(العقيبة

العظيم.العليباللهإلاقوةولاحولفلا،وأولادهمبنسائهم

الناستركلماذلكمنأصعبكانالوقتهذاإن:قازانزمنأدركواالذينالمشايخمنكثيزوقال

لماأيضاشديدقلقففيالبلدأهلوأما،سنتهمفيقوتهمعمدةهيالتيوالثمارالغلاتمنورائهممن

)1(

)2(

)3(

الملقبالجاشنكيرألظنبغا:وفيه.(1122/)التامالذيلمنوالتصويب.وهوتحريفبرتاقملقبطيبغا:طفي

.برناق

تحريف.وهوبالباءإباجي:طفي

العقيبة.:طفي
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ويعنونبأسمائهميصرحونعليهمالصلواتعقيبيدعونويجعلون،بالنساءالفجورمنعنهميبلغهم

وأتباعهم.أمرائهمبأسماء

ويبشرهمعزمهمويقويالناسجألشيسكنوقتكلفيإياجيالدينسيفالأميرالقلعةونائب

الدمشقي،الجيشحيثغزةبلادإلىالسلطانصحبةالمصريةالديارمنالمنصورةالعساكربخروج

،الرواياتوتبكلالأخبارتسكنثم،الناسفيفرحالبشائروتدق،يديهوبينخدمتهفيكلهمليجيئوا

أيدهالسلطانجاءثم،حسنةوهيآتووعدعظيمتجفلفيوساعةيومكلفيويخرجون،فتقلق

وهو،المنصورةالقلعةداخلإلىالذبانمسجدعندلهبسطحينمنيديهبينالأمراءترجلوقدتعالىالله

حسنوهو،عنهتحيدلاالقوسعلىالمشيمعلمةمؤدبةأصيلةفرسعلىقيمتهلهأحمرقباءلابس

الأكابر،الأمراءبعضيحملهرأسهفوقوالجتر،والرياسةالمملكةبهاءعليه،الطلعةمقبولالصورة

فرحاالناسوفرح،بالزغرطةوالنساء،عاليةبأصواتبالدعاءيبتهلونالناسمنعاينهمنعاينهوكلما

المسلمين.علىمباركااللهجعله،حميداوأمرا،مشهودايوماوكان،شديدا

باللهالمستكفيبنبكر)1(أبوالفتحأبوالمعتضدالخليفةمعهقدموقد،المنصورةبالقلعةفنزل

ونزل،اليسارناحيةمنجانبهإلىراكباوكان،أحمدالعباسأبياللهبأمرالحاكمبنسليمانالربيعأبي

.)2(الدماغيةبالمدرسة

بيبغاطلبفيوشيخونطازوتقدمهم،الشامنائبمعالأمراءسار)4(اليومهذاأواخرفي()3(ثما

المفسدين.البغاةمنمعهومن

الذيبالمشهدالجمعةفيهوصلئالأمويالجامعإلىاللهأيدهالسلطانحضرثانيهالجمعةيوموفي

الجمعةفعلوكذلك،منهاللهتقبلوآيباذاهبالهوالمحبةالدعاءفكثر،اللهأيدهالسلطاننوابفيهيصلي

الشهر.تاسعوهيالأخرى

باللهالمستكفيبكرأبيالفتحأبيباللهالمعتضدبالخليفةاجتمعنا)5(-عاشرهالسبتيوموفي

الدماغية،بالمدرسةنازلوهوعليهوسلمنا،أحمدالعباسأبياللهبأمرالحاكمبنسليمانالربيعأبي

فيالشافعيإدريسبنمحمدعنحنبلبنأحمدرواهمافيهجزءأعندهوقرأت،الفرجبابداخل

مكي،بنتوزينبالبخاريابنمنبسماعهالحمويالضياءبنالدينعزالشيخعنوذلك،"مسنده"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

أيضا.بكروأبوالفتحأبوفهو.غلطوهوبكرأبيبنالفتحأبو:طفي

.(1/236)الدارس.العماديةوشماليالفرجبابداخل

.(1123/)التامالذيلمنزيادةالحاصرتينبينما

وهوتحريف.سائر:طفي

الناسخ.منهذاأنشكولا،"اللهرحمهالمصنفكثيربنالدينعمادالشيخيقول":طفيهذابعد
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فذكرهما.أبيهعنأحمدبناللهعبدعنمالكبنبكرأبيعن،المذهبابنعن،الحصينبنأحمدعن

.()1سلفهاللهرحمالعبارةحلوالفهمجيد،متواضعالكلاممليحالشكلحسنشابأنهالمقصودو

بيبغا.أصحابمنالممسوكينالأمراءبسيوفحلببلادمنالبريدقدمعشرهرابعوفي

أبهةفيالأبلقالقصرإلىالطارمةمنالصالحالملكالسلطاننزلعشرهخامسالخميسيوموفي

الجمعةيوموفي.المذكوربالقصرالصلاةعلىاقتصربل،الصلاةإلىالجمعةيوميحضرولم،المملكة

تداركفاتوقد،حلببلادمنالعساكرمنمعهمابمنوطازشيخونالدينسيفالأميردخلالنهارباكر

منجماعةأسروقد،القليلوهم،معهمبقيبمنالتركمانيدلغادر)2(بلادلدخولهموأصحابهبيبغا

السلطانعلىفدخلا،المذكورينالأميرينصحبةوالسلاسلالقيودفيوهم،معهكانواالذينالأمراء

الشمالي،)3(بالشرفأيتمشبدارطازونزل،بالعيدوهناهالأرضوقبلاعليهفسلماالأبلقبالقصروهو

وأما،البلدأرجاءفيالجيشبقيةونزل،البرانيةالظاهريةمنبالقربالحاجبإياسبدارشيخونونزل

هائلة،بألقابتقليدهفيوخوطب،ذكرماإلىسؤالهعننائبابحلبفأقامأرغونالدينسيفالأمير

منبينهمامالشدةوأصحابهبيبغاعلىإلبا)4(هناكليكون،زائدأتعظيماوعظم،سنيةخلعةولبس

الفطرعيدصلاةالشاميينمنإليهمانضافومنالمصريينمنمعهبمنالسلطانصلىثم.العداوة

بمرسومالمصريالعسكرقاضيالمصريالمناوي)5(الدينتاجالقاضيبهموخطب،الأخضربالميدان

أعلم.وتعالىسبحانهواللهانتهى.عليهوخلع،وذويهالسلطان

بيبغا)6(أصحابمنالسبعةالأمراءقتل

والطيرالقبةرأسهوعلىالطارمةإلىالقصرمنالسلطانركبالعصرقبلشوالثالثالإثنينيوموفي

القلعةتحتيديهبينالجيشووقفالطارمةفيفجلس،الخطير)7(بنالدينبدرالأميريحملهما

فمنهم،عليهيشاورونثممنهمالأميريوقفونفجعلوا،حلببلادمنبهمقدمواالذينالأمراءوأحضروا

)1(

)2(

)3(

)4(

)7(

كثير.ابنعننقلا(124)1/التامالذيل

الدرر)754(هـ.سنةالقاهرةفيقتلالتركمانيخليلبندلغادربنقراجا:وهو.وهوتحريفزلغادر:طفي

.2(54)3/الكامنة

تحريف.وهوالشرق:طفي

المحيط.القاموس.واحدإنسانعداوةعلىيجتمعونالقوم:االإلب"

.(1/123)التامالذيل283()2/افعرلابنالوفيات)764(هـ.سنةمات.المناويإسحاقبنمحمد:هو

.276(/01)الزاهرةالنجومفيالخبروتفصيلالأمراءوأسماء.يلبغا:طفي

أوحد.بنمسعود
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صفدنائبمنهم،ألفبومقدماطبلخاناتخمس:سبعةفوسط،بتوسيطهيؤمرومنهم،فيهيشفعمن

جماعةمسكخامسهالأربعاءيوموفي.اخرينخمسةوكانوا،السجنإلىفردواالباقينفيوشفعبرناق

انتهى.(1)وغيرهمالأجنادمنجماعةوتأمر،كثيرةدولوتحولتسبعةدمشقأمراءمن

مصربلادإلىمتوجهادمشقمنالسلطانخروج

بالجامعالجمعةلصلاةقاصدأالأبلقالقصرمنجيشهفيالسلطانركبشوالسابعالجمعةيوموفي

كثيرشاتيومفيوذلك،مشاةيديهبينبكمالهالجيشترجلالنصربابإلىانتهىفلما،الأموي

بقيةبل،أحدالأولالصففيمعهوليس،العثمانيالمصحفجانبإلىبالمقصورةفصلئ،الوحل

.الأوقافأعشاربإطلاقكتابقرئالصلاةمنفرغولما،الخطيبخطبةفسمع،صفوفخلفهالأمراء

منمعهبمنالكسوةنحوذاهباواستقلالجيشفركب،النصربابمنمعهبمنالسلطانوخرج

سلطنة،نائببدمشقوليسالسلطانوخرج،المستمرةوالعافيةبالسلامةمصحوبين،المنصورةالعساكر

لها،ويتعيننائبهاإليهايقدمحتى،غيبةنائبالأمورفييتكلمالذيهوالخطيربنالدينبدرالأميروبها

ذيأواخرفيعظيمةأبهةفيودخلها،سالمأالمصريةالديارإلىالسلطانبوصولالأخباروجاءت

الدينعلاءالأميرالشامنيابةخلعةولبسكلهمالأمراءعلىوخلع،مشهودأيوماوكان،القعدة

.)4(الدينموفقالصاحبالوزارة)3(وتولىزنبور)2(بنالدينعلمالأميرومسك،المارداني

المصريةالديارمنالجمدارعلىالدينعلاءالأميردخلالحجةاذيأخامسالسبتيومصبيحةوفي

،العادةعلىالأمراءيديهوبين،بهانيابةمتولياحافلوموكب،هائلةأبهةفيالمحروسةدمشقإلى

عادةعلىفنزلهاالسعادةدارفدخل،فلحقهمالجيشعليهاستعرضحتىآصبهادرتربةعندفوقف

المسلمين.علىمباركاوجهااللهجعله،قبلهالنواب

فنزلالمصريةالديارمنطقطاي)6(الدينعزالأميرالسلطانداردواقدمعشره)د(ثانيالسبتيوموفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.276(5/1)الزاهرةالنجومفيالخبرتفاصيل

.277(/51)الزاهرةالنجومفيكماشوالعشرينخاصالثلاثاءيوموصولهوكان.(1/124)التامالذيل

لها.معنىولا"وتولية":طفي

سنةمات.الدينموفقالوزيرالقبطيالأسعد:لهيقالوكان.اللهعبدأسلملماوتسمى،إبراهيمبناللههبةهو

.(4004/)الكامنةالدرر75(هـ.)5

.(بشار)منهالخامسهوقبلهالذيالسبتفإنولايصح"ثالث":طفي

الناصريطقطايالدينعزالأميرتوجهمحرمهافي:وفيه)1/912(التامالذيلفيماوأثبتنا.مغلطاي:طفي

.الدوادار
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تعالىواللهانتهىوأصحابهبيبغانحوالجيوشليجهزالحلبيةالبلادإلىالذهابعزمهومن،الأبلقالقصر

أعلم.

وسبحمئةوخمسيراربحللدنةخلت5ثي

والاهاوماالحلبيةوالمملكةالشاميةوالبلادالمصريةبالديارالإسلاموسلطانالسنةهذهاستهلت

قلاوونالمنصورالملكبنمحمدالناصرالملكبنصالحالدينصلاحالصالحالملكالشريفينوالحرمين

الصالحي.

الدينسيفالأمراءالمملكةتدبيرفيإليهموالمشار،قبلايالدينسيفالأميرالمصريةبالديارونائبه

.الناصريصرغتمشالدينوسيف،طازالدينوسيف،شيخون

الماضية.السنةفيالمذكورونهمهناكالسروكاتبالقضاةوقضاة

أحمدوأميربيبغاالثلاثةالأمراءأولئكمقاتلةلأجل،الكامليأرغونالدينسيفالأميرحلبونائب

خفارةفيالأبلستين)1(بلادإلىلجأواثم،الماضيةالسنةمنرجبفيذكرنامافعلواالذينوبكلمش

حلبنائبقبضةإلىوأسلمهممصرصاحبمنخوفهمنعليهماحتالإنهثم،التركمانيدلغادر)2(

الدينسيفالأميرطرابلسونائب،والمنةالحمدودله،شديدافرحابذلكالمسلمونففرح،المذكور

السلطانكانحينطرابلسفياستنيبحتىالأحوالبهتقلبت،ذكرناكمادمشقنائبكانالذيأيتمش

.تقدمكمابدمشق

فيحصلواقدأحمدوأميروبكلمشبيبغاالثلاثةالأمراءبأنالأخبارتواترتوقدالسنةهذهواستهلت

وقد،فيهمبهيرسمماينتظر،بهابالقلعةمسجونونوهم،أرغونالدينسيفالأميرحلبنائبقبضة

.شديدافرحابذلكالمسلمونفرح

منعائداالدويدارطقطاي)3(الدينعزالأميردمشقإلىوصلالمحرمعشرسابعالسبتيوموفي

نائباكانالذيبكلمشصاحبيهوصولبعدمنهاللهأمكنالباغيبيبغارأسصحبتهوفي،الحلبيةالبلاد

الدينسيفنائبهايديبينبحلبرؤوسهمافقطدت،حماةنائبكانالذيأحمدوأمير،بطرابلس

بسوقالعصربعدجهرةكفعلهمابهفعلبعدهمابيبغاوصلولما،مصرإلىوسيرت،الكامليأرغون

)1(

)2(

)3(

.اليومتركيةأرضفيوهيأبسسمنقريبةالرومببلادمشهورةمدينةوالأبلستين.تحريفوهوالبلبيسين:طفي

.(128)الخريطةالإسلامتاريخأطل!سالبلدانمعجم

.زلغادر:طفي

.مغلطاي:طفي
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المسلمونوسر،بمصرعهيتفرجونالأحاجيرعلىوالعامةبرمتهوالجيشالسلطنةنائبيديبينالخيل

.()1والمنةالحمدوللهكلهم

بمسجدالشاغوربمحلةجديدةجمعةأقيمتالأولربيعشهرمنوالعشرينالثامنالجمعةيوموفي

قيمبنالدينشمسالشيخبناللهعبدالدينجمالفيهوخطب،المزاز)2(مسجدلهيقالهناك

موكبه،يومالخيلسوقإلىذهبواالمحلةأهلأنالحالفأفضىكلامذلكفيوقعثم،)3(الجوزية

الخطبةتستمرأنمنهوسألواالسلطنةنائبإلىواشتملواومصاحفجامعهممنخليفيةسناجقوحملوا

الحنبليالقاضيحكمثم،ذلكجوازفينزاعوقعثم،الراهنةالساعةفيذلكإلىفأجابهم،عندهم

ذلك.بعدطويلةخطوبوجرت،بالاستمرارلهم

)د(بتربتهودفن،العادليألجيبغا)4(الدينسيفالكبيرالأميرتوفيالآخرربيعسابعالأحديوموفي

ستينمنقريباالإمرةفيلهوكان،بهتعرفمشهورةوهي،الجابيةبابظاهرقديماأنشأهاكانالتي

إمرتهعلىذلكمعواستمر،اليمنىيدهأصابتضربةوقضيتهشاهأرغوننوبةفيأصابهكانوقد،سنة

عليه.تعالىاللهرحمةتوفيأنإلىمعظمامحترماوتقدمته

جداغريبأمرذكر

منليفذكرشاباهنالكوجدت،بعلبكبنيابةلاقوش)6(بنالدينناصرالأميرلتهنئةذهبتلما

الناسبينوشاع،طرابلسببلاداشتهرأمرهكانوقد،ذكرلهظهرثمأنثىكانالذيهوهذاأنحضر

منبحضرةوسألتهإلياستدعيتهتركيةقبعةوعليهرأيتهفلما،بهالناسوتحدث،ذلكوغيربدمشق

خمسمدةامرأةكنت:فقال،النساءيشبهخجلوعلاهفاستحيى؟أمرككانكيف:لهفقلت،حضر

فغارتغريبحالاعترضنيثم،يطلقوكلهم،علييقدرونلاأزواجبثلاثةوزوجوني،سنةعشرة

قليلا،قليلشيءالفرجمحلمنيخرججعلثم،ونهاراليلايعترينيالنوموجعل،وصغرتثدياي

الأصبع،بقدرصغيرأنهذكرثمفاستحيى؟صغيرأمكبيرأهوفسألته،وأنثيانذكرشبهبرزحتىويتزايد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.284(/51)الزاهرةالنجوم

.(124)2/الدارسفيماوأثبتنا.المهملةبالراءالمزار:طفي

)756(هـ.سنةمات.الدمشقيالحنبليبكرأبيبنمحمدبناللهعبدالدينجمال:هو

.(1/133)التاموالذيل(227)2/والدارس(1/604)الكامنةالدرر:فيترجمته

الدارسانظره.السلطانيالطريقفيالذاهبيمنةالجابيةبابخارجالطواشيمختارتربةشمالي،الجيبغائيةالتربة

/2()227.

وهوتحريف.الأقوسابن:طفي

761(هـ.)سنةمات.لاقوشبنكجكنالدينناصرالأمير:وهو
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أخبرني،حينإلىأشهرستةمنقريبالهوكان،ذلكلهحصلمنذمرتيناحتلمفقال؟احتلمهلفسألته

اسمككانما:لهفقلت،ذلكوغيروالزركاشوالتطريزالغزلمنكلهاالنساءصنعةيحسنأنهوذكر

هذالهحصللماأنهوذكر،اللهعبدفقال؟واليوم:فقلت،نفيسة:فقال؟النساءصفةعلىوأنت

كيتصفتهماالأمرإنلأمهفقال،رابععلىتزويجهعلىعزمواثم،أبيهعنحتىأهلهعنكتمهالحال

،أمرهواشتهرمحضرابذلكوكتب،هناكالسلطنةنائببهأعلمواذلكعلىأهلهاطلعفلما،وكيت

سيفالحاجبفأخذه،أخبرنيكمافأخبرهفسأله،بدمشقالسلطنةنائبيديبينووقفدمشقفقدم

ومشيتهوسمتهوجههعلى،حسنشابوهو،الأجنادثيابوألبسهعندهلاقوش)1(بنكجكنالدين

نأوعندي،جداقليلاإلاالعالمفيمثلهيقعلمأمرفهذا،يشاءلماالفعالفسبحان،النساءأنوثةوحديثه

،ذكراكانأنهفتبينواظهورهتكاملحتى،قليلاقليلاظهربلغلماثمفرجاظنوهاجورةفيغائراكانذكره

أعلم.واللهكثيرايوجدفهذا،القمرختانفسميمختونابرزذكرهأنليوذكر

وخبرالحلبيةالديارمنالدويدارطقطاي)2(الدينعزالأميرقدمرجبشهرخامسالثلاثاءيوموفي

دلغادرخلفوعساكرالحصونتلكونوابنائبهممعذهابهممنالحلبيةالعساكرعليهاتفقعما

أمرهمنوكاندمشقإلىمعهوقدم،السلطانعلىخروجهعلىوذويهبيبغاأعانكانالذي،التركماني

وحريمه،وذويهبنيهمنخلقاوأسروا،وحواصلهأموالهنهبواوأنهم،الماضيةالسنةفيبسطهتقدمما

ابنإلىلجأوأنه،ذلكوغيروالأمتعةوالدوابوالرقيقوالأبقارالأغناممنكثيراشيئاأخذالجيشوأن

وسلامتهالحلبيالجيشبراحةالناسففرحبأمرهالسلطانوراسل،عندهواعتقلهعليهفاحتاطأرتنا)3(

.كثيراوتعباشديداقاسوابعدما

عودلدنمنبالإسكندريةمسجونينكانواالذينالأمراءقدومكانعشرهثالثالأربعاءيوموفي

،آص)4(ملكالدينسيفكالأمير،خدمتهأوبيبغابممالأةاتهمكانممن،الديارالمصريةإلىالسلطان

معهم.ومنالجلاليوساطلمس،البشمقدار)د(عليالدينوعلاء

لأصحابناوجهانوهما،العلماءقوليبأحدأفتواالمفتينمنجماعةأناتفقرمضانشهرأولوفي

السبكيالدينتقيالقضاةقاضيعليهمفتعصب،الكنائسمناستهدممااستعادةجوازوهو،الشافعية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.الأقوسابنكحلن:طفي

.ذكرهومر.تحريفوهوبقطية:طفي

)753(هـ.سنةمات.سعيدأبيجهةمنالرومصاحبوهو.348()1/الدررفيماوأثبتناأرطنا:طفي

تحريف.وهوأجيملك:طفي

.السيمقدار:طفي
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فيالدسائس"سماهذلكمنالمنعيتضمنمصنفاذلكفيوصنف،الإفتاءمنومنعهمذلكفيفقرعهم

.(1")الكنائس

علىالماضيالعامفيلبيبغامؤازراكانالذيالتركمانيدلغادر)2(بالأميرقدمرمضانشهرخامسوفي

.اليومهذافيالمنصورةالقلعةأودعثم،النائبيديبينفأحضر،عليهمضيقوهو،القبيحةالأفاعيلتلك

وسبحمئةوخمسيرخيلىسنةكين5ث!

الشريفينوالحرمينذلكيتبعوماالشاميةوالبلادالمصريةالدياروسلطانالسنةهذهاستهلت

الملكبنمحمدالناصرالملكبنالدينصلاحالصالحالملكوغيرهاالحجازبلادمنوالاهماوما

الناصرية.الدولةفيوكان،الشامنائبتنكزبنتابنوهو،الصالحيقلاوونالمنصور

وقضاة،الدينموفقالقاضيووزيره،الناصريقبلايالدينسيفالأميرالمصريةبالديارونائبه

فيجاوروقد،الشافعيجماعةبنالدينعزالقضاةقاضيومنهم،الماضيالعامفيالمذكورونمصرهم

القاضيالسروكاتب،عنهالمنصبيسدالمناويالدينتاجوالقاضي،الشريفالحجازفيالسنةهذه

وصرغتمش،شيخونالدينسيفالثلاثةالأمراءالمملكةومدبرو،العدوياللهفضلبنالدينعلاء

.الناصريطقطايالدينعزالدوادارالكبيروالأمير،الناصري

قريب.أوشهرمدةمنالأحداثفيشيخونالدينسيفوالأميرالسنةهذهودخلت

وناظر،قبلهاالتيفيالمذكورونهمدمشقوقضاة،الماردانيعلىالدينعلاءالأميردمشقونائب

بنالدينناصرالقاضيالسروكاتب،)3(إسحاقأبيالتاجبنموسىالدينشمسالصاحبالدواوين

،الأنصاريالدينعلاءالشيخومحتسبه،جملةبنمحمودالدينجمالالبلدوخطيب،يعقوبالشرف

أيضا.مكانه)د(الأمينيةمدرسوهو،المشهدإمامابن)4(الدينبهاءالشيخقريب

عنه،أفرجثمبالإسكندريةمسجوناكانالذيمغلطايالدينعلاءالأميرقدمالاخرربيعشهروفي

منجكوأما،طرابلسنائبأيتمش)6(عندليكونالشامإلىبالمسيروأمر،الدولةهوذلكقبلكانوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(1/131)التامالذيل

تحريف.وهوالغادرأبو:طفي

)771(هـوالزيادةسنةمات.القبطيالمصريالكريمعبدبنالوهابعبدويدعى،إسحاقأبيبنموسى:هو

.361()2/رافعلابنالوفياتمن

.(1991/))752(هـالدارسسنةماتالأنصاريسالمبنسعيدبنعليبنمحمد:هوالدينبهاء

.(1/991)الدارس.الأمويالجامعأبوابمنالزيادةبابقبليمدرسة

ترجمته.مصادرجميعفيليستوهذهأيتمشحمزة:طفي



حص755سنةأحدأث374

بهامقيماصفدإلىصارفإنه،مغلطاي)1(معبالإسكندريةمعتقلاوكانالمصريةبالدياروزيرهكانالذي

أعلم.واللهانتهى.وجلعزاللهيحكمحينإلىبطالابطرابلسبالمقامأمرمغلطايأنكما،بطالا

ا!فوائ!مننادو!

بجامع()الحلةأهلمنالروافضمنرجلاجتازالأولىجمادىمنعشرالسادسالإثنينيومفي

الجنازةعلىصلىولاالناسمعيصلولم،يفترلاذلكويكرر،محمدالظلممنأوليسبوهودمشق

عليهنبهتالصلاةمنفرغنافلما،بهصوتهويرفعذلكيكرروهو،الصلاةفيالناسأنعلى،الحاضرة

واستنطقته:إليهفجئت.الناسمعحاضرالجنازةتلكفيالشافعيالقضاةقاضيوإذا،فأخذوه،الناس

وعمربكرأبااللهلعن:يسمعونوالناسجهرةقالثم،الصديقبكرأبو:فقالمحمد؟الظلمالذيمن

وجلدهالمالكياستحضرهثم،السجنإلىالحاكمبهفأمر،مرتينذلكفأعاد،ويزيدومعاويةوعثمان

اللعينهذاواسم،شقيعنإلايصدرلاالذيوالكلامواللعنبالسبيصرخذلكمعوهو،بالسياط

عشرهسابعالخميسيومكانلماثم،وأخزاهاللهقبحهكثيربنحسينبنمحمدبنالفضلأبيبنعلي

المالكينائبحكمأناللهفقدر،هنالكإلىوطلبالأربعةالقضاةوحضرالسعادةبدارمجلسلهعقد

جزاءهذا:عليهونادوا،البلدبرأسهوطافواالعامةوحرقهالقلعةتحتعنق!فضربسريعافأخذ،بقتله

يقولهمماشيءعندهوإذاالمالكيالقاضيبدارالجاهلهذاناظرتوقد،!جمواللهرسولأصحابسبمن

وإياهم.اللهقبحه،والزندقةالكفرفيأشياءمطهرابنأصحابعنتلقىوقد،الغلاةالرافضة

قرئالفردرجبعشرثامنالجمعةيوموفي.)3(العمريةبالشروطالذمةأهلبإلزامالكتابوورد

والعقدالحلوأهل،الأمراءوكبار،الأعرابوأمراءالسلطنةنائببحضرةبالمقصورةدمشقبجامع

شيءفييستخدموالاأنمنها:أخروزياداتالعمريةبالشروطالذمةأهلبالزامالسلطانكتاب،والعامة

أذرععشرةعنأحدهمعمامةتزيدلاوأن،الأشياءمنشيءفيولاوالأمراءالسلطانيةالدواوينمن

إلا(الحمام)يدخلوالاوأن،عرضابالأكفالحميرولكن،البغالولاالخيليركبوالا()4(أنوأ

،الحماماتالمسلماتمعنساؤهمتدخلولا،رصاصأوأصفرنحاسخاتمأوجرسمنبالعلامات

أصفر،كتانمنواليهودية،أزرقكتانمنالنصرانيةإزاريكونوأن،بهنتختصحماماتلهنوليكن

)1(

)2(

)3(

)4(

.(1/442))755(هـالدررسنةبها)753(هـوماتسنةطرابلسنيابةولي،الناصريالجمدارأيتمش:وهو

.)592(صللحسيني)755(هـالذيلسنةماتنوبةرأسالنوريمغلطايالدينعلاء

.البلدانمعجم.الجامعينتسمىوكانت،وبغدادالكوفةبينكبيرةمدينة:"الحلة"

.(59)3/الكامنةالدرر

.السياقيقتضيهازيادة
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الشرعية.الأحكامعلىمواريثهمحكم)2(يحملوأن،(1)أبيضوالاخر،أسودخفيهاأحديكونوأن

تلكالمسلمونوعدم،الاخرةجمادىمنالعشرينالأحدليلةفيالجابيةبابباسورةواحترقت

البراني.البابإلىالجوانيالبابمنالنافعةوالحواصلالأطعمات

الشافعيالمصري)3(النقاشبنالدينشمسالبارعالعالمالإمامالشيخعملرمضانشهرمستهلوفي

الأعيانمنخلقعندهواجتمعللوعظميعادا،الصحابةمحرابتجاهالأمويمع.با-دمس!ورد- لحا)،(-8

إلىذلكوطال،توقفولاتخليطولاتلعثمغيرمن،عبارتهوطلاقةكلامهوشكروا،والعامةوالفضلاء

العصر.قريب

)3(الدينجمالالقاضيعلىالنسرتحتبالصحندمشقبجامعصليثالثهالأحديومصبيحةوفي

)7(و.-)6(و
الأميرالسلطنةنائبوحصر،ولائبه،الشافعيالسبكيالدينتقيالقضاةلمحاضيابنحسين

وحضر،محسودةجنازتهوكانت،العامةمنوكثيروالدولةوالأعيانالبلدوقضاة،عليالدينعلاء

وتأشف،إماماعليهفصلئ،والكابةالحزنعليهفظهر،رجلينبين)8(يتهادىوهوالقضاةقاضيوالده

نظيفجيدايحكموكان،غيرهإلىشزهيتعدىلا،نفسهعلىوانجماعهأخلاقهلسماحةعليهالناس

،وتصدروأفتى،والعذراوية)9االبزانيةالشاميةمنها،مدارسعدةفيدرسقدوكان،ذلكفيالعرض

ذلك.وغيروالفرائضوالفقهبالنحوجيدةفضيلةلديهوكانت

الله.رحمهملهممعروفةتربةفيقاسيونبسفحودفن

قلاووزبقمحمدالناصرالملكبنحسنالناصرالملككودة

فيطازغيبةفيوصرغتمششيخونالأميرمعالأمراءجمهوراتفقشوالشهرثانيالإثنينيوموذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

ألبتة.المجالسفييكرمواولا،المسكنةوأظهرنزلجالسبمسلممروإذا:(1135/)التامالذيلوفي

.التامالذيلفيماوأثبتنايحكم:طفي

بابنالمعروفالشافعيالمصريالدكالييحيىبنالواحدعبدبنعليبنمحمدأمامةأبوالدينشمس:هو

.2(48)2/رافعلابنالوفيات.سيأتي)763(هـكماسنةمات.النقاش

دمشق.بجامعالناسعلىوتكلم،دمشقعليناقدم:رافعابنقال

ترجمته.مصادرفيماوأثبتناالدينكمال:طفي

الكامنةوالدرر(173)2/رافعلابنوالوفيات87()6/الشافعيةوطبقاتص)692(للحسينيالذيل:فيترجمته

الطيب.أبوالسبكيالكافيعبدبنعليبنحسين:وهو.(1/137)التاموالذيل923(/1)والدارس61()2/

.القضاةقاضيأبيهنائبأي

.يهادي:طفي

.(1/923)الدارس
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حسن،الناصرالملكأخيهوإعادة،تنكزبنتوأمه،الناصربنصالحالصالحالملكخلععلىالصيد

نائبتنكزالدينسيفالأميربنتخوندةأمهإلىوسلم،عليهمضيقابيتهالصالحوألزميومئذذلكوكان

بكتمربنأحمدبنعمرلأمهالسلطانوأخو2(جنتمرأخوهوأمسك،طاز)1(فطلبوا،كان،الشام

يومإلاالبيعةوخبرالشامإلىالبريديقبلفلمهذاومع،المصريةبالديارعظيمةخبطةووقعت،الساقي

بعدالنائبوبايع،الشمسيأيدمرالدينعزالأميربسببهاقدم،الشهرهذامنعشرالثالثالخميس

لهوخطب،البلدوزين،البشائر،ودقتالعادةعلىالسعادةبداروالأمراء،سنيةخلعةعليهخلعما

والدولة.والقضاةالسلطنةنائببحضرةالمنبرعلىالجمعةيومالخطيب

طرابلسنيابةعلىمنجكالدينسيفالأميردمشقدخلشوالعشرتاسعالإثنينيومصبيحةوفي

صبيحةوفي.)3(أيامبعدبلدهإلىسارثمعديدةأيامافأقامأيدمرالدينعزالأميرمعالأبلقالقصرونزل

أصحابهمنجماعةفيالمصريةالديارمنطازالدينسيفالأميردخلمنهوالعشرينالسادسالخميسيوم

وشيعه،بالقبيباتالدينكريمجامعمنقريبإلىالسلطنةنائبفتلقاه،المحروسةحلبنيابةإلىمجتازا

الأميرنظيركانوقدغاديأأصبحثم،هنالكفباتبرزةبوطأةونزلفسار،الفراديسبابمنقريبإلى

أمورفيالمشكورالسعيمنلهلماالعامةإلىمحببوهو،حلببلادإلىفسيرهعليهقويولكنشيخون

.تقدمكماكبار

وسبممئةوخمسيرستسنةخلت5ث!

الناصرالملكبنحسنالناصرالملكالسلطانوالمسلمينالإسلاموسلطانالسنةهذهاستهلت

هموقضاتها،وزيرولانائبالمصريةبالدياروليس،الصالحيقلاوونالمنصورالملكبنمحمد

قبلها.التيفيالمذكورون

فيالمذكورونهمالسروكاتبوالخطيبوالحاجبوالقضاة،الماردانيعليالأميردمشقونائب

قبلها.التي

،العمري4(أسندمرحماةونائب،منجكطرابلسونائب،طازالدينسيفالأميرحلبونائب

)1(

)2(

)3(

)4(

تحريف.وهو.وقطلبوطار:طفي

.(136)1/التامالذيل352(1/)5النجوم.سنتمر:طفي

.361()4/الكامنةالدرر

استدمر.:طفي
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بعلبكونائب،"لاقوشؤبنالدينناصرالأميرحمصونائب،صبحبنالدينشهابالأميرصفدونائب

كامل.الحا!

ثمبحلببعدهاثممدةبدمشقنابالذيالكامليأرغونالأميرمسكصفرتاسعالإثنينيوموفي

."معتقلا)-الإسكندريةإلىوأرسلعليهفقبض،طازوليهاحينالمصريةالديارإلىطلب

الدينتاجالقضاةلقاضيوأعمالهابدمشقالشافعيةقضاءتقليدقدمصفرشهرمنالسبتيوموفي

وذهبت،أبيهحياةفيوذلك،والدهقاعدةعلى،الشبكيالدينتقيالقضاةقاضيبنالوهابعبد

.)3(عليهلل!لامالناس

بعدالسبكيالدينتقيالقضاةقاضيتوجهالآخرربيعمنوالعشرينالسادسالأحديومصبيحةوفي

الديارنحومسافراالأشرفيةالحديثدارومشيخةالقضاةقضاءفيالوهابعبدالدينتاجولدهاستقلال

،واخرونالفتحأبيبنالدينبدرالقاضيسبطهمنهم،وذويهأهلهمنجماعةومعه،محفةفيالمصرية

الكبرمعالسفروعثاءعليهيخافمنالناسومن،ضعفثوعندهذلكقبلودعوهالناسكانوقد

والضعف.

3ءالدينتقيالقضاةقاضيعلىالظهربعدصليالاخرةجمادىشهرسادسالجمعةيومكانولما

منودفنالإثنينليلةبمصرتوفي،الشافعيالمصريالسبكيتمامبنعليبنالكافيعبدبنعلي)5(

مننحوابدمشقالحكموولي،أشهراالرابعةفيودخل،سنةوتسعينثلاثاأكملوقداليومذلكصبيحة

إلىمحفةفيرحلثم،الوهابعبدالدينتاجالقضاةقاضيلولدهذلكعننزلثم،سنةعشرةسبع

ذكرنا.كماتوفيثمالشهردونأقاممصروصلولما،ذكرناكماالمصريةالديار

لقلبه،تطييبا،وبتشريف،والقيمرية()1التقويةمدرستهفيولدهباستقرارومرسوئمالتعزيةوجاءت

.العادةعلىتعزيتهإلىالناسوذهب

وكتببنفسهوقرأالشامإلىورحل،مصربديارشبيبتهفيالحديثالسبكيالقضاةقاضيسمعوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

6(ز

.الأقوسابن:طفي

.(1/141)التاموالذيل353(/1)الكامنةالدرر

.(624)2/الكامنةالدرر

توهم.وهوعليبنالدينتقي:طفي

الكامنةوالدرر(185)2/رافعلابنوالوفيات(461)6/الشافعيةوطبقات03(ص)4للحسينيالذيل:فيترجمته

)755(هـ.سنةوفاتهوفيه(176)2/الوعاةوبغية(1/431)التاموالذيل318(/01)الزاهرةوالنجوم(63)3/

بسوق،الفراديسبابداخلمدرسةوهي(1223،454/)الدارسفيماوأثبتناتصحيفوهواليعقوبية:طفي

الظاهرية.شرقي،الجامعشماليوهي،العمارة
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وفاته،حينإلىويكتبيصنفالقضاءمدةفيزالوما،الفائدةكثيرةمنتشرةكثيرةتصانيفوله،وخرج

الله.رحمهالليلمنيقومكانأنهليوذكر،التلاوةكثيروكان

منوقرأت.)1(الغربطرابلسلمدينةالمخذولينالفرنجأخذاشتهرالسنةهذهمنالأولىجمادىشهروفي

يوماعشرخمسةبعدثم،السنةهذهمنالأولربيعمستهلالجمعةليلةكانإياهاأخذهمأنقضاةلقاضيكتاب

الدولةا)2(أهلأوأرسل.والمنةالحمدودلهالمسلمينمنأولاقتلواماأضعافمنهموقتلواالمسلموناستعادها

المسلمين.منأيديهمفيبقيمنبهيستنقذونماالأسارىأوقافأموالمنيطلبونالشامإلى

القضاةقاضيوهوالمالكيالقاضيحكمالسنةهذهمنالفردرجبعشرحاديالأربعاءيوموفي

عليهثبت،سالمبنداوداسمه،بعلبكمعاملةمنالرأسقريةمننصرانيبقتلالمسلاتيالدينجمال

مناللبوةقريةمنغازيبنعليالديننوربنأحمدعليهشهدبمااعترفأنهبعلبكفيالحكمبمجلس

بعديومئذاللهلعنهفقتل،ذكرهيليقلابكلاموقذفهوسبه،!اللهرسولمنبهنالالذيالسيئالكلام

والمنة.الحمدودلهمؤمنينقومصدوراللهوشفىالناسوحرقهالخيلبسوقالعصرأذان

بالمدرسةالسبكيالبقاءأبوالدينبهاءالقاضيدرسشعبانعشررابعالأحديومصبيحةوفي

السبكيالدينتقيالقضاةقاضيابنالوهابعبدالدينتاجالقضاةقاضيعمهابنعنهالهنزلالقيمرية)3(

!هوخصاصحةبهتمولؤ؟نأنفسهخعكويؤثروت!و:تعالىقولهفيوأخذ،والأعيانالقضاةعندهوحضر

.(9:الحشرأ

العلامةبن)4(اللهعبدالدينجمالالمحصلالفاضلالشابالشيخعلىالظهربعداليومهذافيوصلي

وكانت،حافلةجنازتهوكانت،الصغيرباببمقابرأبيهعندودفن،الحنبليالجوزيةقيمبنالدينشمس

وبلاللهرحمهعديدةمراتوحجوناظروأعادودرسأفتى،خارقحاضروذهنه،جيدةعلوملديه

.ثراهبالرحمة

نائبإليهوذهب،بالنهارالقطانينسوقفيهائلحريقوقعشوالعشرتاسعالإثنينيوموفي

وذهبشرهسكنحتى،وطفيهإخمادهفيوالمتبرعونالفعول)5(اجتهدحتىوالقضاةوالحجبةالسلطنة

والدخانعمالةهيكماوالنارالغدمنرأيتهوقد.راجعونإليهوإناللهفإنا،جداكثيرةودوردكاكينبسببه

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

.(1/421)التامالذيل

.التامالذيلمنزيادة

.(1/544)الدارس

بكرأبيبنمحمدبناللهعبد:وهو(185)6/والشذرات09()2/والدارس092()2/الكامنةالدررفيترجمته

الدين.شرف:جميعهاوفيها.الدمشقيالحنبلي

فعلة.علىأيضاوتجمع.العاملوهوفاعلجمع:"الفعول"
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المساكنوخربتالجدرانهدمتلكن،تخمدلاوالنارالغمرالكثيربالماءيطفونهوالناس،صاعد

أعلم.واللهانتهىالسكانوانتقل

ولكثبمحلةحيالثميق3لالثف!غلننمل!!كلب:ت!

الناصرالملكذلكوغيروالحرمينوالشاميةالمصريةبالديارالبلادوسلطانالسنةهذهاستهلت

وإنما،بمصروزيرولانائبولا،الصالحيقلاوونالمنصورالملكبنمحمدالناصرالملكبنحسن

الدينعزالأميرثم،صرغتمشالدينسيفالأميرثم،شيخونالدينسيفالأميرإلىالمملكةتدبيريرجع

قاضيالمتوفىابنفإنهالشافعيسوىقبلهاالتيفيالمذكورونمصرهموقضاة،الدوايدارطقطاي)1(

السبكي.الدينتقيبنالوهابعبدالدينتاجالقضاة

شهابالأميروبصفد،منجكالدينسيفالأميروطرابلس،طازالدينسيفالأميرحلبونائب

ناصرالأميروببعلبك،المعظمبنالدينعلاءوبحمص،2(أسندمماوبحماة،صبحبنالدين

.لاقوش)4(()3(بنأالدين

المقصورةفصوصوغسلالأمويالجامعبلاطإصلاحتكاملالأولربيعمنالأولالعشروفي

ذلكعلىالمستحثوكان،جداحالهوأضاء،القناديلأطباقوبيضت،حسنابسطاوبسط،والقبة

ذلك.فيلهالسلطنةنائببمرسوم،الطبلخاناتأمراءأحدأيدغمشالدينعلاءالأمير

)د(براقالدينسيفالأميرعلىصليالسنةهذهمنالآخرربيعمنوالعشرينالثامنالجمعةيوموفي

للخيرمحباوالصدقةالصلاةكثيرالسيرةمشكوروكان،الصوفيةبمقابرودفن،تنكزبجامعاخورأمير

الدينناصرلولديهرسموقد.تعالىاللهرحمه،تيميةبنالدينتقيالشيخأصحابأكابرمن،وأهله

بإصطبلالوظيفةفيأبيهبمكانالدين6(ولناصز،أرماحبعشرةمنهماكل،بكرأبيالدينوسيفمحمد

.السلطان

وسيفمحمدالدينناصرالأخوينالأميرينعلىخلعالأولىجمادىشهررابعالخميسيوموفي

عشرتين.بأميرين،تعالىاللهرحمهبراقالدينسيفالأميرولديبكرأبيالدين

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

فيه.الحديثوسبقمغلطاي:طفي

استدمر.:طفي

.الكلاميقتضيهازيادة

.الأقوس:طفي

.الأولربيعشهرفيوفاتهوفيهما(531-1521/)التاموالذيل.(1474/)الكامنةالدررفيترجمته

والناصر.:طفي
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يحكمالحنبلي)1(الجبلقاضيابنوكان،المناقلةمسألةفيالحنابلةبيننزاعالشهرهذافيووقع

وقفايجعلهاأخرىأرضإلىالحجابحاجب)2(الإسماعيليطيدمرالدينسيفالأميردارقرارفيبالمناقلة

فغضب،والمالكيوالحنفيالشافعيالثلاثةالقضاةونقضه،بطريقهذلكففعل،عليهدارهقراركانتماعلى

مجالس،ذلكبسببوعقد،ذلكمنالمقدسيالمرداويالدينجمال!القضاةقاضيوهوالحنبليالقاضي

وحيث،الضرورةحالفيهوإنماالمناقلةفيأحمدالإماممذهبأنمنهمكثيووادعى،فيهالكلاموتطاول!

قبول!منوامتنعوا،فلاالراجح!والمنفعةالمصلحةلمجردالمناقلةفأما،بالموقوفالانتفاعيمكنلا

)3(صالحابنيهطريقمنكثيرةوجوهمنأحمدالإمامعنونقله،ذلكفيتيميةبنالدينتقيالشيخقررهما

عليهاوقفتمفردةمسألةذلكفيوصنف،الراجح!للمصلحةتجوزأنها،وغيرهمداودوأبيوحرب

الإماممذهبأنهاالفقهطعميذوقممنعليهااطلعمنيتخالجلابحيث،والإفادةالحسنغايةفيفرأيتها

عنالمسعوديعنعوفبنيزيدعنرواهبماصالحابنهروايةفيذلكفيأحمداحتجفقد،اللهرحمهأحمد

سوقموضعإلىبالكوفةالجامعالمسجديحولأنمسعودابنإلىكتبعمرأن:محمدبنالقاسم

علىدلالةأوضحفيهفهذا،ذلكففعل،)4(العتيقالجامعالمسجدمكانفيالسوقويجعل،التمارين

الإسنادأنعلى،سوقاالعتيقالمسجدجعلإلىضرورةلافإنهالمصلحةبمجردالنقلمنفيهابهاستدلما

به،واحتج،المذهبصاحببهجزمقدولكن،مسعودوابنالقاسموبينعمروبينالقاسمبينانقطاعفيه

الشهر.منوالعشرينالثامنالإثنينيومفيالمجلسفعقد،ذلكفيواضحظاهروهو

فيهاحترقالفرجبابظاهرعظيمحريقوقعالأولىجمادىمنوالعشرينالرابعالأربعاءليلةوفي

للناسوذهبودكاكينودوركثيرةوأخر،تنكزلبنتالطواشيوقيسرية،ويلبغالطازكثيرةقياسيربسببه

الأموال!،عنخارجاوأكثرألفألفيقاوممما،ذلكوغيروالبضائعوالنحاسالأمتعةمنكثيرشيء

والرباالفسقمنكثيرشرالقياسيرهذهفيكانأنهالناسمنكثيرذكروقد.راجعونإليهوإناللهفإنا

.ذلك)د(وغيروالزغل

مدينةعلىاستحوذوااللهلعنهمالفرنجبأنالخبروردالأولىجمادىمنوالعشرينالسابعوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)فى(

.354()2/رافعلابنالوفيات771(هـ.)سنةماتحسنالقضاةقاضيبنأحمدالدينشرف:هو

)973(هـ.سنةومات،عليهقبضثمبدمشقأمر،الحاجبالإسماعيليطيدمر

وفيات)266(هـ.سنةماتأصبهانقاضيفكانالأولفأما،اللهرحمهمحنبلبنأحمدالإمامابناوحربصالح

صالحغيرأولاداحنبللابنأعلمولم،المصادرمنيديبينفيماترجمةعلىلهأقعفلمحربأما65(1/)الأعيان

يكنئ.كانوبالأخيراللهوعبد

.ياقوتمعجم.عنهماللهرضيالخطاببنعمربأمروقاصأبيبنسعدبناهالذي

الغش.:والزغل(1/481)التاموالذيل31(0)صللحسينيالذيل
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علىوهجموا،أيضاوأسرواكثيراشيئاونهبواأهلهامنطائفةوقتلوامراكبسبعةفيقدموا،صيدا)1(

وجاء،مراكبهممنمركباوكسرواكثيراخلقاالمسلمونمنهمقتلوقد،الجمعةيومالفجروقتالناس

بتجهيزذلكعندالسلطنةنائبوأمر،مثقلجريحوهوالواليوقدمالعصرقبلالسبتعشيةفيالفرنج

نائبإليهموتحدرالحجابحاجبوتقدمهم،الحمدودلهالليلةتلكفسارواالناحيةتلكإلىالجيش

منغنموابمابرزواقدالفرنجووجد،الدمشقيالجيشفسبق،صبحبنالدينشهابالأميرصفد

منوشاباشيخاالمعركةفيمنهمالمسلمونأسروقد،البحرفيصيداتلقاءجزيرةإلىوالأسارىالأمتعة

فبادرهمأيديهممنالأسارىانفكاكفيالجيشفراسلهم،الذهابعنعاقهمالذيوهو،أشرافهمأبناء

أحد.الحمدودلهمعهميبقولم،ألفاثلاثينمبلغالأسارىديوانمنفأخذوابخمسمئةرأسكلعن

عطشاالفرنجوعطش،الجريحالشيخإليهمودفعوأسلم،المسلمينمعالفرنجمنالصبيواستمر

فرحلوا،واحدةقطرةمنهينالواأنفمنعوهمإليهالجيشفبادرهمهناكنهرمنيروواأنوأرادوا،شديدا

فنصبتالمعركةفيقتلممنالفرنجمنجماعةرؤوسوبعثت،الغنائممنمعهمبمامنشمرينالثلاثاءليلة

الربيض)3(أخذواوقد،الفرنجبهاأحاطقد)2(إياسبأنالوقتهذافيالخبروجاء،بدمشقالقلعةعلى

إليهوإناللهفإناأهلهامنكثيراخلقاقتلواأنهموذكروا،البلدنائبوفيها،القلعةمحاصرونوهم

وقوته،بحولهبهميظفرهمأنالمسؤولواللهنحوهمكثيفجيشفيحلبصاحبوذهب،راجعون

يوموفي.المستعانوبالله،الانإلىذلكيتحققولممحاصرةالإسكندريةأنأيضاالعامةبينوشاع

فنصبت،رأساوثلاثونبضعةوهي،صيداعلىالفرنجقتلىمنرؤوسقدمالآخرةجمادىرابعالسبت

الحمد.ودلهبذلكالمسلمونففرحالقلعةشرافاتعلى

مطبخمنالصغير)4(بابداخلعظيمحريقوقعالاخرةجمادىمنوالعشرينالثانيالأربعاءليلةوفي

نصر،أبيحمامإلىحولهوماالمطبخفاحترق،الشناشينلمسجدالملاصقةالسويقةعندالذيالسكر

للهفإناالفرجبابظاهرالحريقمنأكثرأوقريبافكان،الأماكنمنهنالكوماالمذكورةبالسويقةواتصل

قويا،الريحكانولكن،العشاءصلاةوقتكانأنهوذلك،السلطنةنائبوحضر،راجعونإليهوإنا

العليم.العزيزبتقديروذلك

الثلاثاءليلةفيالرواةمشايخأحدالحمويعمربنإسماعيلبنمحمد)5(الدينعزالشيخوتوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(1941/)التامالذيلفيماوأثبتنا.الساحلمنصفدوأين،تحريفوهوصفد:طفي

.التامالذيلمنوالتصويبإيناس:طفي

.السورخارجالمدينةحولوالمواشيالأغنامأرادولعله،المدينةسور:"والربضالربيض"

.(1/481)التامالذيل

.938()3/الكامنةوالدرر(291)2/رافعلابنوالوفياتص)312(الذيل:فيترجمته
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باببمقابرودفن،الظهربعدالأمويبالجامعالغدمنعليهوصلي،الاخرةجمادىمنوالعشرينالثامن

فيجماعةعنبالروايةوتفردالكثيرفجمع،وستمئةثمانينسنةالأولربيعثانيفيمولدهوكان.الصغير

الله.رحمه،للبيهقي"الكبيرالسنن"سماعبموتهوانقطع،عمرهآخر

السوقفاحترق،قاسيونسفحمنالصالحيةبمحقةرجبعشرخامسالجمعةليلةعظيمحريقووقع

.راجعونإليهوإناللهفإنا.وشمالاوجنوبا،وغرباشرقابكمالهالحنابلةجامعمنالقبلي

غربي)1(الناصرييلبغاالدينسيفأنشأهالذيبالجامعخطبرمضانشهرخامسالجمعةيوموفي

الربوةبن)2(الدينناصرالشيخوخطب،والبهاءالحسنغايةفيوجاء،اليومهذافيوفتحالخيلسوق

يلبغاواقفهمنولايةوأظهر،)3(الموصليالشافعيالدينشمسالشيخفيهنازعهقدوكان،الحنفي

الدينقوامالشيخعننائبأنهبسببالربوةابنعليهقويقدولكن،سلطانيةشريفةومراسيم،المذكور

لابنفرسم،الموصليولايةعنمتأخرةالسلطانمنولايةومعه،بمصرمقيموهو،الحنفيالاتقاني

الخليفية،السودبالسناجقيديهبينوجاؤواالسعادةدارمنالسوداءالخلعةيومئذفلبس،الربوة

المحرابفيوقرأ،القرآنفضائلفيأكثرهاحسنةخطبةيومئذوخطب،العادةعلىيكبرونوالمؤذنون

،مشهودايوماوكان،القضاةوبعض،والخاصةوالعامةالأمراءمنكثيروحضر،(طهسورة)بأول

منه.قريباحضرممنوكنت

طرابلسبلادمنلهصاحبإلىالناسبعضأرسلهكتابعلىالقعدةذيشهرفيوقفتأنيوالعجب

إلىطرابلسبلادمنالحريقمنالسواحلبلادفيجرىبماالدينعمادالشيخيعرفوالمخدوم:وفيه

والدبالنمورمثلكلهاالوحوشوماتكلهاالجبالأحرق،كسروانجميعإلىبيروتمعاملةاخر

وهربأياماعليهالحريقوبقي،فيهيهربونموضعللوحوشبقيما،الحريقمنوالخنزير)4(والثعلب

يعني-تعالىاللهبإذنأطفأهالمطرنزل!فلما،كثيرزيتونواحترقالنارخوفمنالبحرجانبإلىالناس

بيتفيوقعتشجرةمنورقةأنالعجبومنقال-السنةهذهمنالقعدةذيفيوذلكتشرينفيوقعالذي

البلادهذهوغالبكثير،حريرحليةومنذلكوغيروالثيابالأثاثمنفيهماجميعفأحرقتمدخنتهمن

)1(

)2(

)3(

)4(

.الشامفيالسلطنةنائبيلبغابناءهبدأالذي

مات.يلبغاجامعوخطيببدمشقالمقدميةمدرسالربوةبابنالشهيرالحنفيالعزيزعبدبنأحمدبنمحمد:هو

.(1/495)والدارس37(0)ص764(هـالذيل)سنة

فيللخطابةتصدر،المولدالبعلي،الموصليالعزيزعبدبنرضوانبنالكريمعبدبنمحمدبنمحمد:هو

أموالافحصل،بالكتبواتجر،عنهافأعرض،فيهاعوندوظائففيهاوحصلدمشقاستوطنوكان،الأموي

.(1/59)الدارس(188)4/الكامنةالدرر)774(هـ.سنةطرابلسفيمات.طائلة

بحروفه.الخبرنقلوقد(1481/)التامالذيلفيالخنزيرليست
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العجب.فياللهبقبان)2(عنديوهما،صاحبهإلى()1بلبانبنمحمدكاتبهخطمننقلته.والرافضةللدرزية

الحنفيةمنأصحابهوبينالحنفيالعزبنإسماعيلالشيخبينوقع-القعدةذييعني-الشهرهذاوفي

أيامثلاثةالحكممجلسإلىإحضارهذلكفاقتضىمحاكمةفيالناسبعضعلىاعتدائهبسببمناقشة

الحنفينائبالكفريبم)3الدينشهابالقاضيعليهحكمفيهايحضرلمفلما،عندهمالمتمردكمثل

إلىأطلقهثم،فعنفهيردهمنأثرهفيالنائبفأرسل،مصربلادقصدبأنهخبرهظهرثم،عدالتهبإسقاط

والمنة.الحمدودلهذلكفاستحسنالحنفيالقضاةقاضيفيهوشفع،منزله

وسبممئةوك!لللبوثها!لملللنةكين5ثي

سليمانالربيعأبيباللهالمستكفيبنبكرأبوباللهالمعتضدالمؤمنينأميروالخليفةالسنةهذهاستهلت

العباسي.

وغيرالشريفينوالحرمينوالاهاوماالشاميةوبالبلاديتبعهاوماالمصريةبالديارالإسلاموسلطان

بمصرلهوليسالصالحيقلاوونالمنصورالملكبنمحمدالناصرالملكبنحسنالناصرالملكذلك

وصرغتمششيخونالدينسيفالكبيرينالأميرينإلىوإيرادأإصدارأالأمورترجعوإنما،وزيرولانائمث

قبلها.التيفيالمذكورونمصرهموقضاة،الناصريين

انتهى.قبلهاالتيفيالمذكورونهمدمشقوقضاة،الماردانيعليالدينعلاءبدمشقالشامونائب

جداغريبةكاننة

الجامعمجاوريمنجماعةنهدت،السنةهذهمنرجبمنوالعشرينالرابعالأربعاءيومكانلما

بالخمرمتهمةأماكنإلىوجاؤوا،والمغاربةالفقراءمنجماعةواتبعهم،وغيرهعليمشهدمنبدمشق

الحشيشمنكثيراشيئاوأتلفوافيهاماوأراقوا،الخمرأوانيمنكثيرةأشياءفكسرواالحشيشوبيع

)1(

)2(

)3(

سنةقتل.المقدمينالأمراءأحدالمهمنداربابنالمعروف،الحنفيالدينسيفالأميربنالدينناصرالأمير:هو

.6(90)2/الشافيالدليل)297(هـ.

والنقل.الثقةحيثمن

القضاءوليثممدةالحكمفيناب،الدينشهاببنالدينشهاب،فزارةبنسليمانبنالحسينبنأحمد:هو

)776(هـ.سنةالمذكور)766(هـوماتسنةقبلهماتابنهأنغير،يوسفالدينجماللابنهنزلثم،استقلالا

.(1/512)الكامنةالدرر
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الرعاعمنوغيرهموالكلابزيه)3("االبازدارية؟منعليهمفثاروغيرهمالسماقحكرإلىانتقلواثم،وغيره

ذكر،كماعليهمالسيوفالفساقبعضسلوربما،وغيرهمبالأيديضرباتعليهموضربت،فتناوشوا

والحشاشة،الخمارينعلىوعونالهمعضدايكونواأنالبروواليالمدينةلواليالأمراءملكرسموقد

أواخرفيكانولما،كثيرخلقعليهمواجتمعرايةونصبواالضجيجمعهمكثرأنهغير،عليهمفنصروهم

وضربواالجامعمجاوريمنجماعةفأخذواجنازيرومعهموالخزانداريةالنقباءمنجماعةتقدمالنهار

،السلطانعلمتحتيعنيهلالمايتعرضمنجزاءهذا:عليهمونادواالبلدفيبهموطيف،بالمقارع

أحدهمالجندبعضفضربالمناديةعلىالعامةمناثنانأنكرأنهحتىوأنكروهذلكمنالناسفتعجب

.راجعونإليهوإناللهفإناأيضاماتإنه:فيقال،الآخروضرب،فقتلهبدبوس

حملتأنهاالمهمندارتمرالدينسيفالأميرعتيقاتمنجاريةعنحكيالسنةهذهمنشعبانوفي

متتاليةأيامفييوماأربعينمنقربفيفوضعتبطنهافيماتطرحشرعتثم،يوماتسعينمنقريبأ

.""صالأنثىمنالذكرشكليعرفمنقلبعدهنوصبيابنتاعشرةأربعومتفرقة

عليهقفز)4(والشاميةالمصريةبالديارالممالكمدبرشيخونالدينسيفالأميربأنالخبروجاء

فيهومامنها،جسدهفيأماكنفيفجرحهضرباتبالسيففضربه،السلطانمماليكمن)د(مملوك

الأمراءمنطوائفلذلكوغضب،جريحاطريحأصريعامنزلهإلىفحمل،يدهفيهوماومنهاوجهه

الأميربهواتهموا،جدابذلكالخطبوعظم،إليهميجئفلمالمبارزةإلىودعواركبواإنهم:قيلحتى

أعلم.فاللهمنهمممالأةعنفعلإنماهذاوأن،وغيرهصرغتمشالدينسيف

بحلب؟البيمارستانبانيالكاملي)6-(أرغونوفاة

بتربةودفن،السنةهذهمنشوالمنوالعشرينالسادسالخميسيومفيالشريفبالقدسوفاتهكانت

أصلهاالتيالكائنةجرتثم،حلببعدمدةبدمشقنابوقد،بشمالهالمسجدغربيأنشأها

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

تحريف.وهوالبارذادية:طفي

الصيد.علىوتدريبهاالطيوربتربيةالمهتمونهم،الدالعلىالزايبتقديموالبازدارية

أيضا.تحريفوهوبالراءالكلابرية:طفي

الصيد.علىوتدريبها،الكلاببتربيةيهتمونالذينهموبالزاي

يوافقهناوما،تسعينمنبدلا"سبعين":طفيووقع.كثيرابنعننقلا603(1/)0الزاهرةالنجومفيالخبر

الله.شاءإنالأصوبوهوالنجومصاحبنقلهما

.(وثب):(1/451)التاموالذيل3(01/50)الزاهرةالنجوموفي.تحريفوهوظفر:طفي

يآ):(183)6/الذهبوشذرات(691)2/الكامنةالدرروفي324(1/)0النجومدارالسلاحقطلوخجا:هو

.(1541/)التامالذيلفيوكذلك(قجا

.(1/581)التاموالذيل326(/01)والنجوم352(/1)والدررص)316(للحسينيالذيل:فيترجمته
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بالقدسفأقامعنهأفرجثم،مدةبالإسكندريةسجنثمحلبنيابةإلىصارثم،أيامهفياللهقبحهبيبغا)1(

أعلم.والله)2(رزيكابنالشريفعزره،المذكورالتاريخفيذكرناكماوفاتهكانتأنإلىالشريف

:)3(شيخونالأميروفاة

ودفنالقعدةذيمنوالعشرينالسادسالجمعةليلةشيخونالأميربوفاةالمصريةالديارمنالخبرورد

للصوفية،وخانقاهللحديثوداراالأربعةالمذاهبفيهاوجعل)4(هائلةمدرسةابتنىوقد،بتربتهالغدمن

فيودواوينكثيرةوحواصلجزيلةأموالاوترك،دارةوقراءةمعاليمفيهاوقرر،كثيراشيئاعليهاووقف

.بالولاءالمذكورالسلطانأولادالبقيةوورث،وزوجةبناتوخلف،والشاميةالمصريةالبلادسائر

وابنالدوادارطقطاي)5(الدينعزأشهرهممن،حزبهمنكانوابمصركثيرونأمراءوفاتهبعدومسك

أعلم.واللهانتهىقوصونبعدشيخونعليهاخلفالسلطانأختوأمهقوصون

وسبممئةوخمسيرتسحسنة5!ينث!

ذلكيتبعوماالشريفينوالحرمينوالشاميةالمصريةبالبلادالإسلاموسلطانالسنةهذهاستهلت

قويوقد،الصالحياللهعبدبنقلاوونالمنصورالملكبنمحمدالناصرالملكبنحسنالناصرالملك

ا)6(قداوالماضيةالسنةمنالقعدةذيعشريسادسفيذكرناكماشيخونالأميربموتوحاشيتهجانبه

والخيلوالفضةالذهبمنالمقنطرةالقناطيرمنكثيرشيء،)6(الدنيااالحياةزهرةمنميراثهمنإليهصار

حصرهيشقماوالمتاجروالبركوالعدةوالأسلحةالمماليكمنوكذلك،والحرثوالأنعامالمسومة

هاهنا.إحصاؤهويتعذر

قبلها.التيفيالمذكورونهموالقضاة،وزيرولانائبالانإلىبلغنافيماالمصريةالديارفيوليس

شهابالقضاةقاضيفإنهالحنفيسوىقبلهاالتيفيالمذكورونهموقضاتهافنائبهادمشقوأما

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.أروسبيبغا:والمراد.يلبغا:طفي

.(1/09)الدارسمنوالتصويب.الزايبتقديمزريك:طفي

فيهووكذلكشيخو:وفيهما324(0/1)الزاهرةوالنجوم(691)2/الكامنةوالدرر31(ص)4الذيلفيترجمته

.(1541/)التامالذيل

.طولونبنأحمدصليبةبخط

قبل.منذكروقد.تحريفوهوبقطاي:طفي

بحروفه.النصوفيه(1951/)التامالذيلمنزيادةالحاصرتينبينما
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حلبونائب،الماضيةالسنةمنشعبانفيتوفي)2(الطرسوسيالديننجمعنعوضا،الكفري)1(الدين

صبح،بنالدينشهابوصفد،العمريأسندمر)3(وحماة،منجكوطرابلس،طازالدينسيف

.الاقوش)5((بنأالدينناصروببعلبك،ترك)4(حاجيبنخليلالدينصلاحوبحمص

نصرةحلبناحيةإلىمقدمينأربعةمعآلافأربعةخرجتالمحرمعشررابعالإثنينيومصبيحةوفي

المحرممنوالعشرينالحادييومكانولما،أمركماالسلطنةمنامتنعإنطازمسكعلىحلبلجيش

الخيل،سوقإلىويوافوهالحديدفيالجندمنبقيمنيركبأنالسلطنةنائبجهةمنالمنادينادى

قاصداجيشهفيمجيئهتحققلما،البلددخولمنطازالأميرليمنعالعقابثنئةناحيةقاصدامعهمفركب

القلعة،إلىوالحريمالحواصلمنالسعادةداروأخليتلذلكالناسفانزعج،المصريةالديارإلى

بعضذلكمنالناسفاستوحش،النصربابوأغلق،البلدداخلبدورهمالأمراءمنكثيروتحصن

الحجاجدخول!لأجلأيضاالجابيةوباب،والفرجالفراديسبابإلاكلهاالبلدأبوابغققتثم،الشيء

بمالشغلهمالناسمنكثيربهيشعرولمالمحرممنوالعشرينالثالثالجمعةيومصبيحةالمحملودخل

الحاجبطيدمرالدينسيفالأميربمسكالخبروجاء،بحوران)6(العشيروأمر،طازأمرمنفيههم

إلىبهفذهب،الحاجبالدينجمالالأميرصحبةسيفهوجاء،صرخدبقلعةوسجنهحورانبأرضالكبير

الثنية.عندالوطاق

قتال!منهميكنولم،الشامنائببشاليش)7(شاليشهوتلاقىالقطيفةبابإلىبجنودهطازوصلوقد

إلىسروجعشرةفيويركبنفسهطازيسلمأنعلىالصلحفيوالنائبهوتراسلثم،الحمدودله

عليه،يقدرماوبكلالسلطانعندبأمرهوتلطفوا،النائبفيهويكاتب،فيههومماوينسلخالسلطان

الدينشهابالقاضيالسلطنةنائبإليهفأرسل،وصيتهعلىيشهدهمنيطلبوأرسلذلكإلىفأجاب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

قريب.عماذكرهسبقوقد.تحريفوهوالدينشرف:طفي

تحريف.وهوالطوسي:طفي

الطرسوسي.الواحدعبدبنأحمدبنعليبنإبراهيم:وهو

ابنيوردهولم.(156)1/التاموالذيل2(20)2/رافعلابنوالوفياتص)316(للحسينيالذيل:فيوترجمته

مكانه.فىالماضيةالسنةوفياتفيكثير

تحريف.وهواستدمر:طفي

.98()2/الكامنةالدررفيماوأثبتنا.وهوتحريفبركخاض:طفي

.الأقوس:طفي

الذيل.بزرعالبسريةبنأحمدالشهابمقدمهمقتلأنإلى،السبلوقطع،حورانأرضفيالعربانثورة:يعني

.318(-ص)317للحسيني

العساكر.مقدمة:"الشاليش"
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علاءالأميروصيتهعلىالناظروجعل،نفسهولوالدهولدهوأملولدفأوصىإليهفذهب،العسكرقاضي

بينالسبتيومعشيةالثنيةمنالنائبورجع،صرغتمشوللأمير،السلطنةنائبالماردانيعليالدين

طازالأميرإلىودعوا،شديدافرحابذلكالناسوفرحلهالأدعيةوتضاعفتمنهوالعشرينالرابعالعشاءين

يحرضهكانمنوقوة،الجيوشمنمعهكانمنكثرةمعمقاتلتهوعدم،والطاعةالسمعإلىإجابتهبسبب

وذويه.أخويهمنذلكعلى

إلىخرجمنذوقعمابملخصفأخبرنيالماردانيعليالدينعلاءالأميرالسلطنةبنائباجتمعتوقد

لما:قالفإنه.قتالبينهميقعلمإذ،عظيمالطفابالمسلمينلطفاللهأن:كلامهومضمون،رجعأن

نإ.لهأقولمماليكيمنمملوكاإليهأرسلتلاجينخانمنبالقربنحننزلناوقدالقطيفةإلىطازوصل

فأهلاهكذاجئتفإذا،فقطسروجعشرةفيالمصريةالديارإلىبذهابكوردقدالشريفالمرسوم

فرجع،ملبسوهوالجيشفيالليلطولالجمعةليلةوركبت.الفتنةأصلفأنتتفعللموإنوسهلا،

سبيللا:فقلت،مصرمنبطلبهخرجكمابطلبهيدخلأنيسألإنه:يقولسريعامملوكهومعهمملوكي

إنه:فقالبطلبهمصرمنجاءالذيالأميروجاءنيفرجع،السلطانرسمكماسروجعشرةفيإلاذلكإلى

سروجعشرةفيهووركبهناكجيشهنزلالكسوةإلىدمشقجاوزفإذامماليكهفييدخلأنمنكيطلب

وعدةورجالخيلعندهكانوإن،أصلابطلبهويتجاوزدمشقيدخلأنإلىسبيللا:فقلت.رسمكما

تسمع،ماإلايقعلا:فقلت،فتنةتنشئيمونلاخونديا:الأميرليفقال،ذلكأضعاففعندي

هاقدخونديا:فقالعندهملناالذينالجواسيسبعضوجاءسهمرميةمقدارساقأنإلاهوفما،فرجع

هماتفقواوقد،بسببهخرجواقدكانواالذيندمشقجيشمنمعهمومن،وطرابلسحماةجيشوصل

حتىجاؤواالذينللجيوشتراؤواوقلتأماميطليعتينوأرسلتالجيشفيركبتفحينئذ:قال.وهو

بالإجابةويجهرونالأمانبطلبجهتهمنالردجاءفحينئذ.جانبكلمنبهمأحطناقدأنافيعلموايروكم

أناركبتالليلكانفلما،الجمعةيوموذلك،بالقطيفةطلبهويترك،سروجعشرةفييركبأنإلى

قدأنهمفأخبروناالجواسيسفجاءتنا،وخديعةمكيدةتكونأنوخشيتالليلطولالسلاحفيوالجيش

فلما،بهرسممالكل،وإجابتهطاعتهذلكعندفتحققنا،سلاحهممنوكثيراورماحهمنشابهمأوقدوا

والمنة.الحمدودلهالمصريةالديارنحووسارسروجعشرةفيوركبوصىالسبتيومأصبح

صرخدقلعةفيسجنكانالذي)1(الحجابحاجبدخلصفرمنوالعشرينالرابعالإثنينيوموفي

بصدقاتوتصدق،والكبراءالأمراءمنجماعةوتلقاه،المصريةالديارمنبسببهقدمالذيالبريديمع

معظماالمصريةالديارإلىذاهبإنه:يقولونوالناسوهو،شديدافرحابهوفرحوا،دارهفيكثيرة

لإسماعيلي.اطيدمر(1)
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وقدإلاالناسيفجألممنهوالعشرينالسابعالخميسيومكانفلما،هناكووظائفألفتقدمةعلىمكرمأ

.كاناللهشاءفماالفرحةتلكمنالترحةهذهمنالناسفتعجب،عليهمضيقأمعتقلاالمنصورةالقلعةدخل

الجامع.منبالمشهدالحاجببسببمجلسعقدالأولربيعرابعالأربعاءيوموفي

دعاوىبسببهناكالقضاةواجتمع،الحديثدارإلىالقلعةمنالحاجبأحضرالخميسيوموفي

الحاجببطلبالبريديةمقدمالمصريةالديارقدمتاسعهالإثنينيومكانلماثم،بعضهمحقمنهيطلبون

منوركبمنزلهإلىخرجثم،قدمهفقبلالسلطنةنائبإلىوجاءالسلطانيةالقلعةمنفأخرج،المذكور

وهذا،لهيدعونوالحرافيشالعواممنخلقيديهبينوخرج،مكرماالمصريةالديارإلىقاصدايومه

دمشققلعةفيحبسثمعنهأفرجثم،بصرخدسجنهبسببعظيمةشدةنالتهالرجلفهذا،أرخماأغرب

.شهر)1(نحوفيكلهوذلك،عنهأفرجثم

فييركبفلمدمشقعنالسلطنةنائببعزلالأولىجمادىعشرثانيالأحديومفيالأخبارجاءتثم

حلب،نيابةإلىوبذهابهبذلكالأخبارتحققتثم،العدلدارفيحضرولا،الإثنينيومالموكب

لأهلمعاملتهوحسنوجودهلديانتهعليهالناسمنكثيزفتأسف،دمشقإلىحلب)2(نائبومجيء

،البلادمنكثيرأوحموا،عريضفسادذلكبسببفتولد،أوامرهينفذونلاحاشيتهولكن،العلم

.راجعونإليهوإناللهفإناالعشيراتوهاجت،ذلكبسببأهلهابينالحروبفوقعت

فيمستعجلأطلبهفيدمشقمنالماردانيعليالأميرخرجوالعشرينالخامسالسبتيومصبيحةوفي

طلبه.علىللتفرجالناسفخرج،برزةبوطأةوطاقهضربوقد،المحروسةحلبإلىقاصدا،النيابةأبهة

المصريةالديارمنالحاجبطيدمرالدينسيفالأميردخلبقليلالنائبخروجبعداليومهذاوفي

إلىيومهمنركبثم،لهودعوا،بالشموعالناسوتلقاه،عظيمةأبههفيالحجوبيةوظيفةإلىعائدأ

أعلم.واللهانتهى،واصطلحا،الأمراءعليهوخلعيدهفمبل،برزةوطأةإلىالأمراءملكخدمة

دمشقإلىمنجكالسلطنةنائبدخولى

يديهوبينحلبناحيةمنالاخرةجمادىمنوالعشرينالرابعالخميسيومصبيحةفيذلككان

يوماوكانالأسطحةعلىباتمنومنهمالناسوخرجالشموعوأوقدت،العادةعلىوالجيشالأمراء

.هائلأ)3(

)1(

)2(

)3(

.31(ص)9للحسينيالذيل

اليوسفي.منجك:هو

.الآخرةجمادىعشررابعالخميسيومفدخلها:وفيه31(ص)9للحسينيالذيل
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بإحضارورسمالأموروولاةالقضاةوأحضرالربوةإلىالسلطنةنائببرزرجبشهرأواخروفي

المنازلتخريبعلىيومئذعزمالسلطنةنائبوكان-إليها)1(فركبتيومئذطلبفيمنوكنت-المفتين

صائر!أوساخهالحماموهذا،فيهاليقضيبنيتأنهاذكرفيماهذهأجلمنالحماموغلقبالربوةالمبنية

المسلطةالمرتفعاتوردالمساكنإبقاءعلىالأمرآخرفيالحالفاتفق،الناسمنهيشربالذيالنهرإلى

بالكلية،الربوةإلىالذهابعنالناسفانكف،بردىعلىمسلطهوماويترك)2(وبانياستورهعلى

للمكارية.التيالحميرعنوالركبالأجراستزالوأنالنساءأكمامبتضييقيومئذورسم

الذيالروميالحائطعلىليقفالعصربعدالجمعةيومالسلطنةنائبركبشعبانشهرأوائلوفي

بذلكأمرالسلطنةنائبأنواعتقدوا،آخرهمعندكاكينهموغلقواالأسواقأهلفخاف،بالرحبية

استجدهاالتيالعمارةإلىينقلوأن،المذكورالحائطبهدمأمرإنهثم،منهوتنصلذلكمنفغضب

الأحجارتلكونقلتخاناببنائهاأمر،العدلدارجانبإلىالتيالصناعةدارفيالنصربابخارج

أعلم.واللهانتهى،إليها)3(

بدمشقالثلاثةالقضاةعزل

علىالسلامفيها-ورقة-تذكرةومعهبريديالمصريةالديارمنقدمشعبانتاسعالثلاثاءيومكانولما

قضاةقضاءوليوأنه،)6(والمالكي)5(والحنفي)4(الشافعيالقاضيبعزلوأخبر،المستجدينالقضاة

الحنفي،السراجبنالدينجمالالشيخالحنفيةوقضاء،السبكيالبقاءأبوالدينبهاءالقاضيالشافعية

منسيقدمالمالكيالقاضيأنوأخبروا،بذلكواحتفلوالهموالتهنئةعليهمالسلامإلىالناسوذهب

ومعهالمصريةالديارمنالبريدوصلشعبانمنوالعشرينالسابعالسبتيومكانولما،المصريةالديار

الجامعإلىالسعادةدارمنوجاءاالخلعتينفلبسا،الحنفيوالقاضيالشافعيللقاضيوخلعتانتقليدان

الشيخ،الشافعيالبقاءأبيالدينبهاءالقضاةقاضيتقليدوقرأ،المقصورةمحرابفيوجلسا،الأموي

بنالدينجمالالقضاةقاضيتقليدوقرأ،المحرابتجاهالسدةعلىالمحدثالصارمبنالديننور

أيضاجاءثم،هنالكحكماثم،السدةعلىأيضاالمحدثالسزاجبنالدينعمادالشيخالحنفيالسراج

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

نفسه.كثيرابنيعني

.بردىفروعمنمعروفانفرعانوكلاهما.وهوتحريفونالسنوره:طفي

.(2544/)لدارلسا

الشافعي.السبكيالدينتاج

الحنفي.الكفريالدينشرف

المسلاتي.الدينجمال
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وحضرت،يمينهعنجانبهإلىالحنفيوجلس،البقاءأبوالدينبهاءالقضاةقاضيبهافدرسالغزاليةإلى

الدينجمالالقضاةقاضيبهافدرسالنوريةالمدرسةإلىمعهجاءثم)1(الشكيومصيامفيفأخذعنده

ءامنوااتذينيأيها!):تعالىقولهفيأخذأنهوذكروا،الدينبهاءالقضاةقاضيعندهوحضر،المذكور

الاية.(135:النساءأ!هوباتقسطكولؤاقوصمين

تؤدوأأنيآمركغالله!إن!ال!:تعالىقولهبهافدرسالكبيرةالعادليةالمدرسةإلىالدينبهاءانصرفثم

لاية.ا(58:النساءأ!هويائعذذتخكمواأنلنا!طأبينصكتواوإذأفلهالتإلأمنتا

الخلعةفلبسالمصريةالديارمنالمالكيالقاضيدخلرمضانشهرثامنالأربعاءيومصبيحةوفي

الشيخقرأه،والأعيانالقضاةبحضرةهنالكتقليدهوقرئالأمويالجامعمنالمقصورةودخليومئذ

الدينشهابالشيخبنأحمدالدينشرفالقضاةقاضيوهو،المحدثالصارمبننورالدين

استوطنثم،مراراالشامقدم،البغداديالعراقيعسكربنمحمدالدينشمسالشيخبنالرحمنعبد

وحكم،أبيهبعدبالمستنصريةودرس،الأخويالدينقطبعننيابةببغدادحكمبعدماالمصريةالديار

عندالبشرحسن،العبارةومسدد،التوددكثير،حسنشيخوهوبدمشققضاءإلىنقلثمأيضابدمياط

.)2(ويسددهيوفقهالله،اخلقاوكرم،ونزاهةعفةمباشرتهفيمشكور،اللقاء

المصويةبالديارالأعراءأتابك)3(صرغتمشالأميرمسك

بحضرةعليهقبضوأنه،هذارمضانمنوالعشرينالخامسالسبتيومبمسكهإليناالخبرورد

وأمواله،حواصلهعلىاحتيطأنهغير،قتلهعنالروايةاختلفتثم،منهالعشرينالإثنينيومالسلطان

خطيببن)4(الدينضياءالقاضيالمصادرةتحتوعصرضربفيمنفكان،وأتباعهأصحابهوصودر

أهلولاسيما،المصريةالديارإلىللواردينمقصداكانوقد،العقوبةتحتماتأنهواشتهر،الاباربيت

ببلادالأوقافجميعنظرإليهفوضقدعمرهاخرفيوكان،وظائفعدةباشروقد،دمشقبلدة

الكتبةمنجماعاتأرزاققطعذلكبسببفحصل،وغيرهالأمويالجامعأمرفيوتكلم،السلطان

)1(

)2(

)3(

)4(

."الشكيومصيام"حديثأي

.(261/و)(1/681)الدارس

تطبيع.وهوطرغتمش:طفي

.(1/016)التاموالذيل803(/01)الزاهرةوالنجوم(602)2/الكامنةالدررفيوترجمته

الزاهرةوالنجوم(482)4/)761(هـالدررسنةمات.الاباربيتخطيببنبكرأبيبنيوسفالدينضياء:هو

.الآباربيتخطيببنمحمدضياءالدين:هو32(1)للحسينيالذيلوفي(016/)1التاموالذيل337(/01)
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،)1(الثمانينقاربوقد،بسببهفهلك،وعامةخاصةكثيرةأمورفيصرغتمشالأميرومالأ،وغيرهم

انتهى.

القضاةإعادة

وعزل،تقدمكماوالمالكيوالحنفيالشافعيوهم،بدمشقالثلاثةالقضاةعزلصرغتمشكانوقد

عليه،كانواماعلىالقضاةبإعادةالسلطانرسمصزغتمشمسكفلما،عقيلابنوولىجماعةابنقبلهم

الهلاللرؤيةالعيدليلةحضرواأنهمغير،الحكممنالثلاثةالقضاةامتنعدمشقإلىبذلكالخبروردولما

وقد،وجلعلىوهم،القضاةعادةعلىالمصلئإلىالعيدصبيحةالنائبمعوركبوا،الأمويبالجامع

قاضيورجعبالزعيفرنية)2(بستانهإلىالشافعيالبقاءأبوالقضاةقاضيفرجعالحكممدارسمنانتقلوا

داخلالضالحيةإلىالمالكيالدينشرفالقضاةقاضيوارتحل،بالتعديلدارهإلىالسراجابنالقضاة

وقد،ومتدينفقيروهوالمصريةالديارمنغريباقدمقدلأنه،بسببهالناسمنكثيروتألم،الصمصامية

وكثير،وأحبابهأصحابهففرح،سنذكرهكمامستمروأنهيعزللمأنهبأخرةتبينثم،جيداالحكمباشر

بذلك.الناسمن

بنالدينتاجالقضاةقاضيالشافعيتقليدوصحبتهالبريدقدمشوالرابعالأحديومكانفلما

المالكيالدينشرفالقضاةقاضيواستمر،الكفريالدينشرفالقضاةقاضيالحنفيوتقليد،السبكي

دمشق،إلىيديهبينوسيره،بالشامالقضاءبولايةشافههكانأنهتذكرالسلطانلأن،قضاءعلىالعراقي

بذلك.لهالناسوفرح،اللهشاءإن،سريرتهحسنتكماسيرتهفحمدت

منودفن،ثالثهالإثنينيومالحنبليسعدبنمحمد)3(الدينشمسالمحدثتوفيالقعدةذيوفي

ورواتهاالأجزاء)4(بأسماءجيدةمعرفةلهوكانت،وخرجكثيراوكتب،الستينقاربوقد،بالسفحالغد

وأحديثاكلعنلهوخرج،مشايخهمنكبيرةقطعةالبرزاليللحافظكتبوقد،المتأخرينالشيوخمن

الله.رحمهالبرزاليتوفيحتىيتمولم،منهمكلعنسمعهمالهوأثبت،أكثر

)1(

)2(

)3(

)4(

:الضياء.يعني

وهو،لفظهافيالخلافلأوجهبسط()4التعليقوفي251(1/)رافعلابنالوفياتفيماوأثبتالزعيفرية:طفي

.برزةشمالقريةوهي(412)6/الذهبشذراتفيكذلك

زبدين.أرضإلىضمتدمشقغوطةقرىمنقريةوهي:الزعيزعية(542)2/الدارسفيوالذي

(188)6/والشذرات283()4/الكامنةوالدرر316(-315)2/رافعلابنوالوفيات)323(صالذيلفيترجمته

الصالحي.ثمالمقدسيسعدبنمحمدبنيحيىبنمحمد:وفيها

تحريف.وهوالأحرار:طفي
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جامعا،فبناه،الأصلفيمسجداوكان،)2(الفوقانيجامعبانيالمرجانيبن)1(الدينبهاءوتوفي

الحديث.منشيئاوسمع،وسبعمئةوأربعينثمانسنةفيهخطبمنأولوكنت،خطبةفيهوجعل

وليوقدالأنجادالأجوادالأعرابأمراءأحدمهنابنعيسىبنفضلبنسيف)3(الأميرمقتلوبلغنا

ذكر،كما،بقتلهقصدغيرعنفقتلهعمهبنيبعضعليهعدا،قبلهمنأبوهوليهاكمامرةغيرمهناآلإمرة

أيامأإلابعدهيعشفلمففلقهبرأسهبالسيففضربهوبنفسهنفسهعنيدفعأنأرادالسيفعليهحمللمالكن

انتهى.اللهرحمهوماتقلائل

دمشقعنمنجكعزل

الأميروهو،دمشقنائبتقليدومعهالمصريةالديارمنأميرقدمالحجةذيثانيالأحديومكانولما

السعادةدارمنانتقلوقد-عرفةيوموهو-الغدمنفأصبح،المحروسةصفدبنيابةمنجكالدينسيف

كثيروطمع،صفدنحوترحلثم،المزةبسطحالعيدفعملالمحروسةصفدإلىقاصدأالمزةسطحإلى

.)4(عنهمبزوالهوفرحواوغيرهموالخمارينالمفسدينمن

عليأميرهباستنابةالتصريحوفيهالأمراءعلىالسعادةبدارالسلطانكتابقرىءالعيديوموفي

عليه.والثناءلهوالشكرواحترامهوتعظيمهبطاعتهوالأمرإليهموعوده،عليهمالمارداني

الشاميةمنبالقربالبلدبظاهربدارهونزلصفدنيابةمنصبح)5(بنالدينشهابالأميروقدم

البرانية.

الإسماعيليطيدمرالحجابحاجببنفيالحجةذيمنوالعشرينالحاديالسبتيومالبريدووصل

أعلم.واللهغيرلاسرجينفيبطالاحماةمدينةإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بنعمربنأحمدبنمحمد:وهو345()3/الكامنةوالدرر217()2/والوفياتص)323(الذيل:فيترجمته

.الجنديالمرجانيبابنالمعروفالدمشقيمحمد

.(424)2/الدارس)748(هـ.سنةأحداثفيمضىوقد.المزةجامع

)076(هـ.سنةوفاته:وفيه(183)2/الكامنةالدررفيترجمته

.(943)5/خلدونوابن76(هـ.0)سنةتكونأن)975(هـورجحسنةوفاته33(01/0)النجومفيوذكر

نيابةإلىدمشقنيابةمنمنجكالدينسيفالأميرصرفعرفةيومصبيحةوفي:وفيهص)322(للحسينيالذيل

صفد.

.كثيرامروقد.صبحابنوالصوابتحريفوهوصالحبنأحمدالدينشهاب:وفيه)322(صللحسينيالذيل



هـ076سنةأحدأث

وسبحمئةستيرللدنةخلت5ث!
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الناصرالملكالإسلاميةالممالكمنذلكيتبعوماوالشاميةالمصريةالدياروملكالسنةهذهاستهلت

الصالحي.قلاوونالمنصورالملكالسلطانبنمحمدالناصرالملكالسلطانبنحسن

قبلها.التيالسنةفيالمذكورونهمبمصروقضاته

غيرقبلهاالتيفيالمذكورونهمالشاموقضاة،الماردانيعليالدينعلاءالأميربدمشقونائبه

الدينشهابالأميرالحجابوحاجب،العراقيالدينبشرفالمسلاتيالدينجمالعزلفإنه،المالكي

.المذكورانسرهاوكاتب،البلدوخطيب،صبحابن

نيابةمندمشقإلىالسلطنةنائبعليالدينعلاءالأميردخلالمحرمثالثالأربعاءيومصبيحةوفي

ولبس،البلدطرقاتفيالشموعالعامةلهوحملت،الطريقأثناءإلىوتلقوهبهالناسففرح،حلب

صفد.نيابةعنعوضابدمشقالكبيرةالحجابةخلعةصبحبنالدينشهابالأمير

نأوذكرواالعلامنالحجةذيعشريسابعمؤرخةمنهعشرالثالثالسبتيومالحجاجكتبووردت

المدينةإلىالمحملدخولوقت،السلطانخلعةلبسهعندفداويانعليهعداالنبويةالمدينةصاحب

بعضهموقتلواأموالهممنفنهبواالمدينةداخلهمالذينالحجيجعلىعبيدهفعدت،فقتلاهالشريفة

السلطانيالجيشودخل،بعضهافأحرقالجيشدونالمدينةأبوابأغلقواقدوكانوا،وخرجوا

الظالمين.أيديمنالناسفاستنقذوا

يديوبين،عادتهعلىالشهرهذامنالعشرينالسبتيومدمشقإلىالسلطانيالمحملودخل

الرفضفيغلوهمنبشعةشنيعةأمورعنهذكرتوقد،المدينةصاحبقتلااللذانالفداويانالمحمل

لعدممؤديةعباراتمنذلكوغير،الحجرةمن)1(الشيخينلأخرجتمكنلوإنه:قولهومن،المفرط

أعلم.واللهعنهصحإنإيمانه

وولداهالحجابحاجبصبحبنالدينشهابالأميرمسكصفرسادسالثلاثاءيومصبيحةوفي

الديارإلىأيامبعدتركخاص)2(بنالدينناصرالأميربهسافرثم،المنصورةالقلعةفيوحبسواالأميران

الطريق.أثناءفيرجلهمنفكأنهوذكر،قيدصبحابنرجلوفي،)3(المصرية

عنهما.اللهرضيوعمربكرأبا:يعني(1)

الشافي.الدليلمنوالتصويببكخار:طفي2(ر

.ص)325(للحسينيالذيل)3(
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فأدخل)1(الغنيعبدابناالدينسيفالأميرطرابلسنائبقدمصفرعشرثالثالإثنينيوموفي

عليه.مضيقابهمحتفظاالمصريةالديارإلىبكرأبيبنالدينعلاءالأميربهسافرثم،القلعة

بريدغزةوبينبينهكانفلما،السلطانإلىمطلوبأالبريدعلىصفدمنسافرمنجكبأنالخبروجاء

طلبهفياجتهدغزةنائبإلىالخبروصلوحين،السلطانمنفاراالتيهخدمهمنمعهبمندخلواحد

أعلم.واللهانتهى،الأمروتفارط)2(فأعجزه

:)3(الشامنائبالماردانيعليالأميرمسك

القلعةتحتإلىالجيشركب،رجمامنوالعشرينالثانيالأربعاءيومصبيحةفيأنهذلكوأصل

والقائم،جانبكلمنبالطبلخاناتالأمراءوجاء،الطارمةناحيةفيالقلعةفيالبشائروضربت،ملبسين

بينهمرددةوالرسل،دارالسعادةداخلالسلطنةونائب،الحاجمابيدمرالدينسيفالأميرالأمربأعباء

منواستوحش،المصريةالديارناحيةإلىعليهمحتاطايسيرةسروجعلىفحملخرجثم،الجيشوبين

وإحسانهالرعيةوأذيةأذيتهوقلة،لديانته،عليهوأسفالهرحمةالناسفتباكى،النصربابعندالشامأهل

.والقضاةوالفقراءالعلماءإلى

الدينسيفالأميروهم،الثلاثةالأمراءعلىاحتيطمنهوالعشرينالثالثالخميسيومصبيحةفيثم

والأميرأيضاالمقدمينأحدالدوادارقطليجا)4(الدينسيفوالأمير،الألوفمقدميأحدحاجيطيبغا

المذكورالسلطنةنائبحضرممنهؤلاءوكان،الطبلخانات)د(أمراءأحدالماردانيأيدغمشالدينعلاء

القلعةإلىفرفعوا،والتقادموالطبلخاناتالأجنادأعطوابسفارتهوالذين،وسمارهجلساؤهوهم

.الأمراءمنبهامنمعبهامعتقلينالمنصورة

صفدنيابةبتقليدإليهوأرسلغزةمجاوزتهبعدالطريقمنردعلياالأميربأنالخبروردثم

وأحبابه.أصحابهبذلكوفرحالحالفتماثل،المحروسة

نأبعدرجماعشرسادسالخميسيومفيالمصريةبالدياربنيابتهاعليهخلعالذيدمشقمتسلموقدم

أخوأسندمر)6(الدينسيفالأميروهو،السلطانيعفهفلممراراالأرضوباس،مراراذلكمناستعفى

)2(

)3(

)4(

منهما.والزيادة2(11/91)الزاهرةالنجوم)325(صالذيل.الغنيعبدبناللهعبدبناقتمرالدينسيف:هو

.31(01/0)النجومص)325(الذيل

.31(01/0)النجوم77()3/الكامنةالدرر32(ص)4الذيل

تطبيع.وهوفطليخا:طفي

.ص)327(للحسينيالذيل

تحريف.وهواستدمر:طفي



593هـ076سنةأحداث

يومدمشقإلىمتسلمهقدم،السلطانزوجةاليوموبنته،الشامنائبكانالذي،)1(اليحياوييلبغا

وحملت،إليهوالتوددعليهللسلاموالأعيانالقضاةوراح،)2(السعادةدارفيفنزلالشهرسلخالخميس

أعلم.واللهانتهى،والتقادمالضيافاتإليه

حورانبقريةوقعتكائنة

الشريفالشهرهذافيشديدابأسابهماللهفأوقع

وبنولبسةبنو:لهمويقاليمنحلبيةوهمالشاملنائبخاصوهيبحورانقريةأهلأشهرأنهموذلك

وهوالعشيرروسشياطينأحدإليهمولجأ،ومارقوقاطعمفسدكلإليهايضويمنيعةحصينةوهيناشي

الولاةواليبدرهمالحينهذاوفي،العشيرليغنمواونهبواكثيرةعددافأعدوا،بالدنيط)3(المعروفعمر

ورامواعليهفأبواالدنيطعمرمنهموطلب؟ويهديهمليردهمإليهمفجاء،منكلبشنكلالمعروف

عليهملهعونابجيشليمدهالسلطنةنائبإلىوكتبعنهمفتأخر،غفيروجمكثيرجمغوهم،مقاتلته

فلما،الرماةالحلقةجندمنومئةوالعشراواتالطبلخاناتأمراءمنجماعةلهفجهز،أمثالهموعلى

ذلكفعند،البلدوبينبينهموحجزوا،والمقاليعبالحجارةورموهالعسكرلقتالتجمعوابلدهمفيبغتهم

واليمنهموأسر،أعقابهمعلىففروا،المئةفوقمنهمفقتلوا،جانبكلمنبالنبالالأتراكرمتهم

بيوتونهبت،الأسارىهؤلاءأعناقفيوتعليقهاالقتلىرؤوسبقطعوأمررجلاستينمننحواالولاة

راجعاوكر.درهمثلاثمئةيساويمامنهايفقدلمالسلطنةنائبمماليكإلىوسلمت،كلهمالفلاحين

أمراءجملةمنوكان،تركخاصبنالدينصلاحالأميرابنفأخبر،معهالعشيراتوشيوخبصرىإلى

أمر،الجرحىمنالأسرىتلكبعضأعياإذاكانوأنه،يخصهمابمبسوطقاتلوهمالذينالطبلخانات

منهمشابرأسقطعأنهحتىمرةغيربهمهذاوفعل،الأسرىبقيةعلىرأسهوتعليقبذبحهالمشاعلي

منطائفةفشنكل،بصرىبهمقدمحتى،راجعونإليهوإناللهفإنا،كبيرشيخ،أبيهعلىرأسهوعلق

علىالرؤوسوعلق،القلعةفيبعضهموحبسالاخرينووسط،اخرينوشنكل،المأسورينأولئك

،حورانبأهلالأوانهذافيمثلهيقعلمشديدتنكيلبذلكفحصل،بصرىقلعةحولنصبهاأخشاب

بمابعضاالظالمينبعضنوليوكذلك،للعبيدبظلامربكوماأيديهمكسبتبماعليهمسلطكلهوهذا

انتهى..راجعونإليهوإناللهفإنا،يكسبونكانوا

)1(

)2(

)3(

الزيني.بأسندمر:ويعرف.تحريفوهوالبحناوي:طفي

.شعبانعشرحاديالإثنينيومدخلها:وفيه32(ص)4الذيل

.(1161/)للسخاويالتامالذيل
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اليحياويأسندمرالدينسيفالأميرالسلطنةنائبدخول

أسندمرالدينسيفالأميردخولكانالسنةهذهمنشعبانعشرحاديالإثنينيومصبيحةفي

وشاهدته،زائدااحتفالالهواحتفلواالناسوتلقاه،المصريةالديارجهةمندمشقعلىنائبأاليحياوي

حلبلنيابةوعينالحجابحاجبكانالذيبيدمرالدينسيفالأميروبعضده،العتبةلتقبيلترجلحين

ركبإنهثم،هائلةوصمدةمفارشعندهالهبسطوقد،القبلةعندوسجدالقبلةفاستقبل،المحروسة

منتقدمهمنعادةعلىالسعادةدارإلىعادثمفأركب،الموكبنحووسار،أيضابيدمرفتعضده

.النواب

المحروسة.حلبلنيابةالنهارآخرمن(بيدمر)1الدينسيفالأميرتقليدوجاء

الدينبهاءالقاضيبنفيشريفمرسوميدهوعلىالبشيريالبريدوردالعصربعدالثلاثاءنهاراخروفي

لهوتغمم،يليهومنأهليهوعلىعليهذلكفشق،)2(وظيفةبلاطرابلسإلىوأهلهوأولادهالبقاءأبي

عزالكبيرولدهفاستناب،جهاتهفيالاستنابةفيلهأذنوقدالجمعةليلةوسافر،الناسمنكثير

الدين.

لهيطلعولمهرببالشامالسلطنةنائبكانالذيمنجكالدينسيفالأميرأنشوالفيواشتهر

عليهاحتفظوأنه،فقيرزيفيماردينمقاطعةمنبحرانببلدمسكأنهذكرالوقتهذافيكانفلما،خبر

ظنوارأوهالذينوكانحقيقةلذلكيظهرلمثم،ذلكمنالناسمنكثيروعجب،قرارهالسلطانوأرسل

.الوجوهبعضمنيشبههالفقراءجملةمنفقيرهوفإذا،هوأنه

وتوجهالسلطانطاعةعنخرج،العربملكمهنابنفياضالدينعزالأميرأنالقعدةذيفيواشتهر

فيمقدمينأربعةوهمالدمشقيةالعساكرمنالرحبةبأرضلمنالسلطانيةالمراسيمفوردت،العراقنحو

بكلذلكفيفسعوا،السلطانيديبينإلىوإحضارهبتطلبهوغيرهحلبجيشوكذلك،آلافأربعة

العراقأرضإلىوخلصالحالوتفارط،البراريإلىوراءهوالدخوللحاقهعنفعجزواعليهيقدرونما

.اللحاقوتعذرالنطاقفضاق

)1(

)2(

.(1/135)رالكامنةالدرالخوارزميبيدمر:هو

.ص)328(للحسينيالذيل
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وسبممئةوستيوإحرفىسنةكبن5ث!

793

قلاوونالمنصورالملكبنمحمدالناصرالملكبنحسنالناصرالملكالمسلمينوسلطاناستهلت

قبلها.التيفيالمذكورونهموالشاممصروقضاة

بنالدينأمينالقاضيالسروكاتب،اليحياوييلبغاأخوأسندمرالدينسيفالأميرالشامونائب

القلانسي.

الإثنينليلةالشريفبالقدسالعلائي)1(الدينصلاحالشيخبموتالخبرجاءالمحرممستهلوفي

وله،الرحبةنائببمقبرةودفن،الظهرصلاةبعدالأقصىبالمسجدالغدمنعليهوصلي،المحرمثالث

الحديثبداروشيخاالصلاحيةبالمدرسةمدرسابالقدسمقامهمدةوكان،سنةوستونستالعمرمن

،والنازلالعاليبمعرفةطولىيدلهوكانت،وخرجوجمعوألفصنفوقد،سنةئلاثين)2(التنكزية

معلكنضعفكتابتهوفي،والأدبوالعربيةواللغةالفقهفيقويةمشاركةوله،والفوائدالأجزاءوتخريج

بدمشق،السميساطية)4(الخانقاهعلىوقفهاأنهوبلغني،)3(مصنفاتعدةوله،يشكللماوضبطصحة

تفويضمعهوكان،بهاوالنظر)6(جماعةبنالدينبرهانالخطيب)5(بالصلاحيةالتدريسبعدهوليوقد

التاريخ.متقدممنه

عليهورسم،)7(السنجريبهادرابنالبرمتوليعلىاحتيطمحرممنالسادسالخميسيوموفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الكامنةوالدرر(401)6/الشافعيةوطبقات226()2/رافعلابنوالوفياتص)335(للحسينيالذيل:فيترجمته

.(1/95)والدارس337(/01)الزاهرةوالنجوم(209/)

الشافعي.المقدسيالدمشقيالعلائيكيكلديبنخليلسعيدأبوالدينصلاح:وهو

تحريف.وهوالسكرية:طفي

.387()2/"الجليلالأنس"انظر.القدسفيتنكزبناهاحديثداروهي

أشرافذكرفيالمطالبعقيلة،ع!النبيعنجدهعنأبيهعنروىفيمنالمعلموالوشي،المشهورةالقواعدمنها

.(191)6/الشذرات.!ك!ي!النبيقبرزيارةفيالواردةالأحاديثوجمع،والمناقبالصفات

العامرةكثيرابندارعنصدر،تفسيرهافيأثرمنجاءوما.الصالحاتالباقياتتفسيرفيلطيفجزءوله:قلت

زيد.أبوعليالدكتورالصديقمعمشاركةبتحقيقي.بدمشق

.)276(بدرانللشيخالأطلالمنادمةفيماوأثبتنا.تطبيعوهوالسمساطية:طفي

توهم.وهوالصرخصية:طفي

الدرر)097(هـ.سنةمات.الدينبرهانالقاضيجماعةبناللهسعدبنمحمدبنالرحيمعبدبنإبراهيم:هو

.93(1/)الكامنة

.()894الكامنةالدررفيماوأثبتناالشيرجي:طفي
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،حسانوقاضي،الحاجبوكجكن)1(هوالبلقاءنعمانمنمطلببأخذاتهمأنهبسببالعذراوية

رجلعلىظهرثم.أعلمواللهشيءهذامنيكنلموأنه،لهمعدوخصممنمرافعةهذهأنوالظاهر

بينوضرب،المذكورةالمدرسةفيعندهكانلأنهالصارمية)2(مدرسبسببهوأخذالشريفةالمراسيميزور

مرسومايطلبأنهعنهوذكر،الشافعيالمغربيزيدالدينزينالشيخعلىوكذلك،الأمراءملكيدي

الذيالدينشهابالأميرحبسوكذلك،السدحبسفيعليهورسمأيضاوضرب،الأكزية)3(لمدرسة

نائبعليهأطلعالسركاتبذلكفهمفلما،بالولايةشريفامرسومالهكتبقدكانلأنه،البلدمتوليكان

بالسد.كلهموحبسواالبابعليهفانفتحالسلطنة

والأمنوالزخصبالخصبوأخبرت،المحرممنعشرالخامسالسبتليلةالحجاجكتبوجاءت

والمنة.الحمدولله

الطينفيبعدهالحجيجدخلثم،منهوالعشرينالحاديالسبتليلةالمغرببعدالمحملودخل

،كثيرةنساء)5(وسبيتكثيرةجمالاتووقعت،وشدةعناءحورانبلادمنذلكمنلقواوقدوالرمض)4(

شديد.تعبللناسوحصل،راجعونإليهوإناللهفإنا

)6(القفطيعمرالسراجواسمهالمراسيمزورالذييدقطعتوالعشرينالرابعالإثنينيومكانولما

يحسمولم،اليدمقطوعوهوجملعلىقفصفيوحمل،ذكرماعلىمطيقكاتبشابوهو،المصري

دبرناحيةإلىوجههمنكوسوهوجملعلىزيدالدينزينالشيخمعهوأركب،منهاينصبوالدمبعد

شهابالواليوأركب،آخرجملعلىالحمصيالبدروكذلك،الرأسمكشوفعريانوهو،الجمل

عليهم:ونودي،البلدمحالفيبهموطيف،وقباءوخف،صغيرةتخفيفةوعليهآخرجملعلىالدين

السد،حبسفيالتعزيرهذاقبلوكانواالصغيرالبابحبسأودعواثم،السلطانعلىيزورمنجزاءهذا

انتهى..راجعونإليهوإناللهفإنا،وأشهرواأخذواومنه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)762(هـ.سنةمات.لاقوشبنكجكن:وهو265()3/الدررفيماوأئبتنا.كحلن:طفي

.326(/1)الدارس.الجابيةوبابالنصربابداخلالعذراويةقبليمدرسة

تطبيع.وهوبالراءالاكرية:طفي

.)82(صالأطلالمنادمة.الصالحأممدرسةوشرقي،التنكزيةوالتربةالطيبةغربيمدرسةواكزية

المحيط.القاموس.الخريفوأولالصيفاخرالمطر:"الرمض"

هنا.النساءلسبيمعنىلاإذ،أشياءوتلفت:الصوابولعل،الأصلفيهكذا

.ياقوت.الأعلىالصعيدقرىمنقريةوهي.قفطإلىنسبة



993عليهالظهوروصفةمنجكمسك

سنة)1(حواليبدمشقمختفياوكانعليهالظهوروصفةمنجكمسك

الدينسيفالأميرالسلطنةنائبإلىناصحجاءالمحرممنوالعشرينالسابعالخميسيومكانلما

بعضفيههوالذيالمنزلذلكإلىفورهمنفأرسل،الأعلىبالشرفدارفيمنجكبأنفأخبرهأسندمر

منرزفه)2(بعضهمإنبحيث،جداعليهمحتفظايديهبينإلىفأحضر،خواصهمنعندهومنالحجبة

وسقاهبهوتلطف،مقعدتهعلىمعهوأجلسه،وتلقاهأكرمهالسلطنةنائبواجههفلما،واحتضنهورائه

ليلتهفيالسلطانإلىوأرسلهوقيدهملابسهمنوأعطاه،عندهفأفطرصائماكانإنه:قيلوقد،وأضافه

أرسلكانوقد،حاجبأميرالدينحساممنهم،الأمراءوبعضالجندمنجماعةمع-الجمعةليلة-

يظنكانوما،جداالقضيةهذهمنالناسوتعجب،النهارأوائلمنمنجكبسيفولدهالسلطنةنائب

وأنهدمشقوسطفيأنهالناسيشعرولم،النائيةالبلادبعضفيأنهباعتبارعدمقدأنهإلاالناسمنكثير

لبسهفيمتنكراالناسبينويمشي،دمشقبجامعالجمعاتيحضركانأنهذكروقد،متنكرابينهميمشي

التيوبملابسهبالسيفالأمراءملكوأرسل،كتابأجلولكل،قدرمنحذريغنيلنهذاومع،وهيئته

مقيداالمصريةالديارإلىكثيفوجيشوغيرهمالحجبةالأمراءمنجماعةمعهووبعث،بهايتنكركان

،الحجابولحاجب،لوالدهوالإنعاموالخلعوالهدايابالتحفالأمراءملكابنورجع،عليهمحتفظا

إلىمنجكبدخولالأخبارتواترتثم،وغيرهابالشموعالناسواحتفلالجمعةيومالأمراءذلكولبس

،المفتخرةوالألبسةالمسومةوالخيولالحساملهوإطلاقهعليهالكاملةوخلعتهعنهوعفوهالسلطان

التحف.صنوفسائرمنلهوالأكابرالأمراءوتقديم،والأمانوالأموال

صفررابعالخميسليلةالأبلقالقصرفنزل،لنيابتهاحماةإلىقاصداصفدمنعلي)4(الأمير)3(وقدم

سابعه.الأحدليلةوتوجه

بمرسومطرابلسمنالبقاء)د(أبوالدينبهاءالقاضيقدمصفرمنعشرالثامنالخميسيوموفي

كثيرفتلقاه،فيهاعنهينوبالدينوليولدهكانوقد،عليهالمبقاةوظائفهعلىدمشقإلىيعودأنشريف

إلىتهنئتهإلىالناسوراح،حرستاإلى)6(الدينتاجالقضاةقاضيإليهوبرز،الطريقأثناءإلىالناسمن

وطنه.إلىبرجوعهوفرحوا،داره

)2(

)3(

)4(

)6(

.31(01/0)النجوم36(40/)الكامنةالدرر331(-033)صللحسينيالذيل

المحيط.القاموسدفعه:"رزفه"

تحريف.وهوقدوم:طفي

.كاندمشقنائب،الماردانيعلي:هو

البر.عبدبنمحمد:هو

علي.بنالوهابعبد:هو



والدوأوينالكتبةعلىالاحتياط4..

التيالبساتينفرويت،عظيموثلج،شباطشهرأثناءوهو،الشهرهذاأولفيعظيممطرووقع

كبير،ومبلغ،ومشقةعظيمةبكلفةإلاسقيالناسمنلأحديحصلولا،شهورعدةالماءعنلهاكانت

الأولكانونشهورفيوذلك،الكثيرالبذلمنذلكوغيروالدبابيسبالأيديعليهيقتتلونالناسكادحتى

أماكنمنيروونأكثرهمحورانبلادوكذلك،وضعفهاالأنهارمياهلقلةوذلك،شباطوأول،والثاني

ودلهالأنهاروغزرت،والثلوجالأمطاروكثرتالأوديةفجرتتعالىاللهمنثم،الشهورهذهفيبعيدة

هوشباطفكأنشباطإلىكانونمنالسنةهذهفيالسيلحصلفكأنه،الأمطاروتوالت.والمنةالحمد

واحد.ميزابفيهيسللموكانون،كانون

وخانقاهمدرسةللسلطانليبتنيالشريفالقدسإلىمنجكالدينسيفالأميرالشهرهذافيووصل

ووقعت،الناسوشاهدهدمشقإلىالذهببماءلهكتبالذيالفرمانوأحضر،الشريفالمسجدغربي

مضىعماوالعفو،الدولةلهذهخدمهمتقدمعلىوشكر،لهوثناءومدحزائدتعظيموفيها،نسختهعلى

حسنة.بعبارةسيرتهوذكر،زلاتهمن

الجزيلةالأموالصاحبهلالابنمملوكسنجر)1(المعلمعلىرسمالاخرربيعشهرأوائلوفي

بابعندأنشأهاالتيالعمارةعلىواحتيط،درهمألفستمئةمنهوطلبالبريدمعقدمشريفبمرسوم

جاريةكتابتهمعليهميوقفوأن،للأيتاممكتبمكانهايعمربأنورسم،مدرسةليجعلهاالناطفانيين)2(

وسلم.جيدمقصدوهذا،الكبارالمملكةمدارسمنمدرسةكلفييجعلبأنرسموكذلك،عليهم

وسيرت،ألفمئتيبحملفعاجل،سريعاالمذكورالمبلغمنهيستخلصالدواوبنشادإلىسنجرالمعلم

.)3(الديارالمصريةإلىعشرةأميرمع

)4(والدواوينالكتبةعلىالاحتياط

علىبالاحتياطمرسوممعهأميرالمصريةالديارمنوردالاخرربيععشرخامسالأربعاءيوموفي

فرسمذلكوغيرالسلطانيةالصدقاتمنللناسالمرئبةالأموالمنأكلوامابسبب،السلطاندواوين

وفرشهموأقمشتهمأثاثهمبيعإلىاحتاجوابحيث،كثيرةجزيلةبأموالوألزمواالبرانيةالعدلبدارعليهم

فتباكئ،ليبيعهنالدكةإلىبناتهفأحضريعطيهشيءلهيكنلممنمنهمأنذكرحتى،وغيرهاوأمتعتهم

الدارس174()2/الكامنة)976(هـالدررسنةمات،هلالبنالديننجممولى،النجميعبدبنسنجر:هو)1(

)1/948(.

تحريف.وهوالنطافيين:طفي2()

.334(-ص)333للحسينيالذيل)3(

.)332(صالذيل(4)



104جدأعجيبة-كائنةمهنابنفياضموت

معهم،شيءلاالذينوالفقراءمنهمالضعفاءوهمبعضهمأطلقثم،لأبيهنورقةرحمةوانتحبواالناس

ضرباوضربواالمطالبةعليهمشددتثم،والمستوفينكالصاحب)1(،منهمالكبراءعلىالغرامةوبقيت

بنفسهوالتجاروالأكابرالأمراءمنسألأنإلىاحتاجإنهبحيثكثيربمالالصاحبوألزموا،مبرحأ

عينقدأنهواشتهرتركولكن،ليضربعزيأنبعد،بهألزممايقاربكثيربمبلغفأسعفوه،وبأوراقه

انتهى.،المصريةالديارمنعوضه

مهنا)2(بنفياضموت

السلطانإلىوأرسل،الناسمنكثيربذلكفاستبشر،منهعشرالثامنالسبتيومبذلكالخبرورد

الشقاقبأرضجاهليةموتةفمات،الجماعةوفارقالطاعةعنخرجقدكانلأنه،بذلكمبشرين

وأمرهعذربلارمضانشهرفيوالإفطار،الناسظلممنعنهصدرتأشياءهذاعنذكرتوقد،والنفاق

أعلم.واللهانتهىالشبعينجاوز،راجعونإليهوإناللهفإنا،الماضيالشهرهذافيبذلكوذويهأصحابه

هلالابنمملوكسنجرالمعلمهي:جداعجيبةكائنة

ألفستمئةتكميلمنهاستوفواأنبعدالهلاليالمعلمأطلقالآخرربيعمنوالعشرينالرابعاليومفي

وردوقدالحمامإلىذهبأصبحولما،بالخلاصسروراالناطفانيين)3(بابعندمنزلهفيفبات،درهم

النقبةونقباءالحجبةفأقبلت،وحواصلهأموالهعلىبالاحتياطالمصريةالديارمنالسلطانجهةمنالبريد

وأخرجت،ولديهوعلىعليهورسم،فيهابماوعليهابهافاحتاطوادارهفقصدوا،مكانكلمنوالأعوان

واجتمعت،والنفائسوالجواهرالحليعنهنوانتزعواالنساءوفتشوا،صعبةحالةفيالمنزلمننساؤه

المعلموأحضروا،والرهونوالحججالأموالبضبطالشهودومعهالقضاةبعضوحضر،والغوغاءالعامة

أخرىصناديقثم،ألفاوسبعينألفثلثمئةيومأولالفضةحاصلمنفوجدوا،ذلكجليةمنهليستعلموا

الحرسباتوقد،ذلكمثلفيالأحديومأصبحواثمالوقتلضيقإليهايصلوالموحواصل،تفتحلم

عليهم،محتفظاالمنصورةبالقلعةوأولادههووبات،الليلفيعليهايعدىلئلاوالأسطحةالأبوابعلى

.سريعأ)4(قبلهاالتيبعدالعظيمةالمصيبةمنأصابهلماالناسمنكثيرلهرقوقد

.بالشامالدواوينناظرموسىالدينشمسهو(1)

)762(هـ.سنةوفاته:فيه(943)5/خلدونوابن(234)3/الكامنةالدررفيترجمته2()

مضى.وقد.النطافيين:طفي)3(

.(417)2/الكامنةالدرر(4)



هـ761سنةأحداث204

،أستاذهعندمكانةذاكان،التنكزيالدواداربنمحمد)1(الدينناصرالأميرتوفيالشهرهذاأواخروفي

وعزلهوصادرهفضربهعليهأستاذهقلباللهقلبثم،أقصاهاوظيفتهفيالسعادةمنونال،عاليةومنزلة

ويحاككهم،منهمويشتريبفرسهأتباعهعلىيقفكانأنإلىالحالبهوآل،الناسعندقدرهونزل،وسجنه

العزمنالدويداريةفيهيكونماغايةفيكانأنبعد،الناسبينمثلةوصار،سرجهفيمعهحاجتهويحمل

وضعه.إلاالدنياأمرمنشيئايرفعلاأنتعالىاللهعلىوحق،الدنيافيوالرفعةوالمالوالجاه

بالقلعةمعتقلينوكانوا،ولديهوعنالهلاليالمعلمعنأفرجعشرهسابعالأحديومصبيحةوفي

ألفثلاثمئةوهو،دارهفيحاصلاكانماأخذولكن،وحواصلهمدورهمإليهموسقمت،المنصورة

تعالى:بقولهعملامنهامالهرأسليرجع،مجلمم!لذلكليعقدحججهعلىوختم،ألفاوعشرون

فعلإنماالبلدفيعليهونودي(927:البقرةأ!هوظدوتولاتظدونلاأقود!خرءوسفد!ختتتؤوإن)

والمشاعليةالمتعممينوبقية،البلدومتوليالسلطانوحاجب،بالرباويعاملالزكاةيؤديلالأنهذلكبه

وأرجائها.البلدأسواقفيعليهتنادي

ديارهمإلىالدواوينبإطلاقالشريفالسلطانيالمرسوموردمنهوالعشرينالثامناليوموفي

لمولكن،البليغةوالمصادرةالعقوبةمنفيهكانواممالخلاصهمذلكبسببالناسففرح،وأهاليهم

مباشراتهم.فيبهميستمر

محرابتجاهالمصريةالديارمنقدم،الواعظالمقدسيالدينشهابالشيختكلمالشهرأواخروفي

مناياتتفسيرعلىفتكلم،والمالكيالشافعيالقضاةقضاةمنوحضرإليهالناسواجتمع.الصحابة

،وأجادفأفادللقلوبصادعةحلوةمعربةطلقةبعباراتالصوفيةإشاراتمنأشياءإلىوأشار،القران

بهاجتمعتوقد،الدعاءحالفيفقاموا،للقيامالناساستنهضدعاولما،بلدهإلىبعودهالناسووح

امين.وإيانايصلحهفالله،والتأذبوالكلامالهيئةحسنفرأيتهبالمجلس

فيسيسبلادغزولقصدحلبنائببيدمرالدينسيفالأميرركبالاخرةجمادىمستهلوفي

.والتأييد)2(النصراللهلفاه،جيش

فيمجلسهمأعاليمنالأعرابأمراءمنجماعةنزلوقدالقلعةأهلأصبحالشهرهذامستهلوفي

الذيالثالثوأمسكاثنانفانطلق)3(الزلابيةجسرعندمنوخرجواوخاضوهالخندقإلىوحبالعمائم

)1(

)2(

)3(

.المصادرمنيديبينفيماترجمةعلىلهأقعلم

.)333(صللحسينيالذيل

الخوارزمي.بيدمر:وهو

الزلامية.:طفي



453اليحياويأسندمرالسلطنةنائبمسك

نائبعلىالسلطنةنائبنكيرفاشتد،فيهاتدلواحتىالحباللهميمسككانوكأنه،السجنفيتبقى

المرسومفورد،السلطانإلىالكائنةهذهفيوكاتب،وسجنهماوأخاهالنقيبابنيهوضرب،القلعة

سنيستمدةفيالسلطانيةالأموالمنقبضمالمحاسبةوطلبه،منهاوإخراجهالقلعةنائببعزل

عزلهم.إلىعزهممنفنزلوا،السلطاناستداريةعنالآخروابنهالنقابةعنابنهوعزلى،مباشرته

نائببيدمرالدينسيفالأميرعندمنجبريلالدينتاجالأميرجاءعشرهسابعالإثنينيوموفي

المذكورجبريلصحبةمفاتيحهماوأرسل،وأذنةطرسوسوهما،سيسبلادمنبلدينفتحوقد،حلب

القاضيوخطب،كلفةوأيسر،مدةأسرعفيكثيرةأخرحصوناافتتحثم،اللهأيدهالسلطانإلى

الديارإلىحملتأذنةكنيسةأبوابأنكتابفيوبلغني،حسنةبليغةخطبةالسركاتبالدينناصر

.)1(المراكبفيالمصرية

وتسعينتسعسنةفيوذلك،قازانعامأخذهاسيس،بالسفحالتيالناصريةأبوابهيوهذه:قلت

السنة.هذهفيالحمدودثهفاستنقذت،وستمئة

جنابعنطردالسلطانشيخكانالذيهرماسالدينقطبالشيخأنبلغناالشهرهذاأواخروفي

ونزلبدمشقفاجتاز،مصيافإلىونفي،الأساسإلىدارهوخربت،وصودروضرب،مخدومه

ويتلفظيقالىماعندهحسنشيخهوفإذا،عليهسلمفيمنوزرته،الفرجبابظاهرالجلالية)2(بالمدرسة

العذراوية.إلىتحولثم.عاقبتهيحسنفاللهوتصوفتواضعوعنده،فضيلةولديه،جيدامعربا

قاضيبنالحسنبنأحمد)3(الدينشرفالشيختوجهرجبشهرسابعالسبتيومصبيحةوفي

التيبالمدرسةالحنبليةالطائفةلتدريسالسلطانإلىالبريدعلىمطلوباالمصريةالديارإلىالحنبليالجبل

سلامته،اللهكتبالطريقأثناءإلىوالأعيانالقضاةلتوديعهوخرج،المعزيةبالقاهرةالسلطانأنشأها

أعلم.تعالىواللهانتهى

اليحياويأسندمرالسلطنةنائبمسك
)4(

الدينسيفالأميرالسلطنةنائبعلىقبضرجبمنوالعشرينالخامسالأربعاءيومصبيحةوفي

راكبايومئذوكان،الصغيرالدوادارصحبةالسلطانمنوردكتابعن،اليحياوييلبغاأخي،أسندمر

)1(

)2(

)3(

)4(

.(1/511)الدارس(043)5/خلدونابن(1/135)الكامنةالدرر

.(1488/)الدارسفيماوأثبتنا.الجليلة:طفي

.354()2/رافعلابنالوفيات)771(هـ.سنةمات.المقدسيعمرأبيبناللهعبدبنالحسنبنأحمد:هو

.ص)333(للحسينيالذيل



دمشقإلىبيدمرالدينسيفالأميرالسلطنةنائبدخول404

منمعهومنالكبيرالحاجبعليهاحتاطوالنصارىاليهودمقابرعندإلىرجعفلما،بابكابنميدانبناحية

منيمكنولم،رسلانالشيخطريقعلىمنفذهب،طرابلسناحيةإلىبالذهابوألزموهالجيش

منفسبحان،بطالأبهامقيمأطرابلسإلىأوصلهمنالجندمنعليهورسم،دارالسعادةإلى،المسير

مرسومعنالكبيرالحاجبفيهيحكمنائببلاالبلدوبقي،يشاءمايفعل،شيءكلملكوتبيده

بحلب.النائببيدمرالدينسيفالأميرللنيابةوعين،السلطان

منطائفةفييركبأنلهورسم.)1(دمشقبنيابةبيدمرالدينسيفالأميرتقليدوصلشعبانوفي

حماةلنائبرسموكذلك،السلطانخدمةإلىليحضرهمهنابنحيار)2(الأميرويقصدحلبجيش

عندحيارمعالتقوارابعهالجمعةيومكانفلما،ذلكفيبيدمرالدينسيفللأميرعونأيكوناأنوحمص

الأعرابأن-الوقعةمشاهدوكان-الدوادارالدينتاجالأميرفأخبرني،مناوشاتبينهمفكانت،سلمية

وحمصحماةمنالتركوكانت،الثمانمئةنحووكانواالعربلكثرةوذلك،جانبكلمنبهمأحاطوا

رجلسوىالتركمنيقتلولم،كثيرةطائفةمنهمفقتلوابالنشابالأعرابفرموا،وخمسينمئةوحلب

منالتركوخرجت،الليلبينهمحجزثم،فقتلهبناشجالعربمنأنهظانأالتركبعضرماه،واحد

،الحاللتداركدمشقمنعدةأمراءوجردتفتنةوجرت،العربومنالتركمنأموالونهبتالدائرة

الديارمنمهنابنموسىبنبمصمعالملقبعمرالأميروقدم،ورودهمينتظرهناكالسلطنةنائبوأقام

،الأعرابعلىأميرانجمازبنا)3(رملةاالدينبدرالأميرصحبتهوفيالأعرابعلىأميراالمصرية

معهمابمنحيارناحيةإلىتوجهاثم،عادتهعلىبالتوزيةرملةالأميرونزل،الأبلقبالقصرمصمعفنزل

لتحصيلوحمصحماةجيشمنمعهميكونومندمشقتجريدةمنإليهمأضيفممنالطاعةعربمن

العاقبة.يحسنتعالىفالله،الشريفةالخدمةإلىوإحضاره،حيارالأمير

دمشقإلىبيدمرالدينسيفالأميرالسلطنةنائبدخول

برزةبوطأةباتوقدحلبناحيةمنبجيشهأقبل،شعبانمنعشرالتاسعالسبتيومصبيحةوذلك

اليومهذاكانفلما،ذكرناكماالعربمعوقعةلهوجرت،ودونهاحماةإلىالناسوتلقاه،السبتليلة

جنائبهأقبلتثم،السعادةدارإلىومشى،العادةعلىالعتبةفقبل،حافلوتجمل،عظيمةأبهةفيدخل

)1(

)2(

)3(

.ص)334(للحسينيالذيل

منوهو،وغيرهاالبلقاءفيالحياراتعشائرجدوهو،الصوابهوأثبتناهوما،مصحف.بالخاءخيار:طفي

.81()2/الكامنةالدررفيترجمةوله،الشاموبلادالطرقفيالعيساويينوشيوخ،العربأمراءفضلالأمراء

.(بشار)

.(11)2/الكامنةالدررمنزيادة



504دمشقإلىبيدمرالدينسيفالأميرالسلطنةنائبدخول

بالمعروفوأمرهوصرامتهلشهامتهبهالمسلمونوفرح،ثمينةوعدد،كثيروعدد،باهرةهائلةلبوسفي

.ويسددهيؤيدهتعالىوالله،المنكرعنونهيه

الدينشهابالقاضيعنهوعزلالقبيباتبجامعالحنابلةخطبترمضانشهرثانيالجمعةيوموفي

هذاإلىعينمنذبالحنابلةمختصاكانأنهيعرفكانلأنهالسلطاننائببمرسوم،الحنبليالعسكرقاضي

الحين.

علىبالحديدالدقاقدبادببابنالمعروفمحمدبنعئمان)1(قتلمنهعشرالسادسالجمعةيوموفي

إلىفرفع،!الرسولشتممنيكئركانأنه،الكذبعلىتواطؤهميمكنلاجماعةبهعليهشهدما

رحمه.ولاوأبعدهاللهقبحهقتلأنعلىأمرهاستقرثم،التجابنفأظهر،عليهوادعيالمالكيالحاكم

علىمعبدلابنانحاز)3(الذيزبالةالمدعومحمد)2(قتلمنهوالعشرينالسادسالإثنينيوموفي

هذاومع،والصيامالصلاةيكثركانأنهعنهوذكر،كفريةأشياءودعواه!ي!النبيسبمنمنهصدرما

عنقهفضربت،!ي!النبيحقوفي،المؤمنينأموعائشةوعمربكرأبيحقفيبشعةأحوالمنهيصدر

والمنة.الحمدولثهالخيلسوقفياليومهذافيأيضا

الحجيجوقاضيقراسنقربنالدينناصرالأميروأميرهالسلطانيالمحملخرجشوالعشرئاكوفي

المفتين.أحد،المحذثسندبنمحمدالدينشمسالشيخ

ينتصرأنشأنهومن،الشاغوربمحفةخياطاكان،حسنلهيقالرجلأخذشوالشهرأواخروفي

:قالالغرقأدركهحينيونسسورةفيبأنهويحتجالإسلامعلىماتأنهويزعم،اللهلعنهلفرعون

قوله:معنىيمهمولا(09:يون!أ!وألم!لمينمنوأنايلإشؤبوابهءءا!اآلذىإلاإلهلاأنيءامنت)

الاخرةنكللاللهفأضذه):قولهمعنىولا(19:أيونر!ائمفسدينمنكنتقتلعصئ!وقدإقن)

الآياتمندلكعيرإلى(16:المزملأ!هووبلاأضذافأضذلة):قولهمعنىولا(25:النازعاتأ!وألاوك

والنصارىاليهودبينعليهمجمعهوكما،الكافرينأكفرفرعونأنعلىالدالةالكئيرةوالأحاديث

والمسلمين.

فيالمصريةالديارإلى)4(السلطنةنائببطلبالبريدقدمالقعدةذيسادسالجمعةيومصبيحةوفي

وهداياسنيةتحفامعهاستصحبوقدالمصريةالديارإلىالنائبفتوجه،تنكزعادةعلى،وتعظيمتكريم

)1(

)2(

)3(

)4(

كثير.ابنبهانفردممنلعله

كثير.ابنبهانفردممنلعله

.بهتار:موفي،مهتاز:الأصلفي

الخوارزمي.بيدمر



وشواربهموحوأجبهملحاهمحلقبتركالقلندريةبإلزامالأمر654

الحجبةمنوالأعيانالقضاةومعهخرج،عشرهرابعالسبتصبيحةفي،الشريفللإيوانتصلحمعظمة

لتوديعه.لأمراءوا

الشافعي)1(الدينتاجالقضاةقاضيإلىبخطهالسلطنةنائبمنكتابوردالحجةذيأوائلوفي

والإكرامالإحسانمنالسلطانبهعاملهمافيهويذكر،الخليلقبروزيارة،الشريفالقدسإلىيستدعيه

الجمعةيومالقضاةقاضينحوهفتوجه،والغلاتوالمال!والتحفالخيلمنوالإنعاموالإطلاقوالاحترام

الجمعةيومعشيةوعاد،الهدايامنيناسبوماتحفومعه،البريدخيلمنستةعلىرابعهالصلاةبعد

.)2(بستانهإلىعشرهثامن

مدينةفياثارهشاهدناماذلكمن،متعددةأماكنفيجداكثيرةسيول!قبلهوالذيالشهرهذافيووقع

أماكنعلىسيحهاثاروبقيعندهممتعددةكثيرةأماكنواخترق،الأشجارمنكثيراشيئاأتلف،بعلبك

ومعه،الناحيةتلكقاضيفيهوغرق،جداكثيراشيئاأتلفجعلوصبأرضوقعسيلذلكومن،كثيرة

.فهلكوا،منعهولادفعهيستطيعواولم،عظيمأمرفدهمهم،أكمةعلىوقوفاكانوا،الأخياربعض

والأعنابوالأغنامالأشجارمنكثيرشيءبهفهلكجمال!)3(حسيةبناحيةوقعسيلذلكومن

وغيرها.

وغنمأوأطفالاونساءرجالا.وغيرهمالتركمانمنكثيرخلقبههلكحلببأرضسيلذلكومن

زنتهافبلغتمنهالواحدةوزنتبردعليهمسقطأنهوذكر،عياناذلكشاهدمنكتابمنقرأته.وإبلا

.)4(انتهى،وأصغرذلكمنأكبرهوماوفيه،درهمسبعمئة

وشواربهموحواجبهملحاهمحلقبتركالقلندريةبإلزامالأمر

بالكراهيةالمقهاءبعضذكرهوإنماحزم)5(ابنحكاهماحسببالإجماعمحرموذلك

بزيبإلزامهم،الحجةذيعشرخامسالثلاثاءيومفيدمشقإلىاللهأيدهالسلطانمنكتابورد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.ذكرهمر.السبكيعليبنالكافيعبدبنعليبنالوهابعبد

.ذكرهسبقوقد.بالزعيفرنية

حسة.:طفي

.(1/017)للسخاويالتامالذيلص)334(للحسينيالذيل

.(1017/)للسخاويالتامالذيلمنوالتصويبحازمابن:طفي

مستنبطاوفقههالحديثبعلومعالماحافظاكان،الظاهريحزمبنسعيدبنأحمدبنعليمحمدأبو:وهو

)456(هـ.سنةمات.الظاهرأهلمذهبإلىفانتقل،المذهبشافعيكانأنبعدوالسنةالكتابمنللأحكام

.325()3/الأعيانوفيات



704هـ761سنةوفيات

يتركحتىالسلطانبلادإلىالدخولمنمنهمأحديمكنفلا،والمجوسالأعاجمزيوتركالمسلمين

وكان،قلعاقرارهمنويقلع،شرعايعزربذلكيلتزملاومن،المستشنعواللباس،المبتدعالزيهذا

أفتىكما،بها)1(السكرأوبأكلهاعليهمالحدوإقامة،الخسيسةالحشيشةأكلبتركيؤمرواأناللائق

يومصبيحةفيونواحيهالبلدأرجاءجميعفيبذلكعليهمنوديأنهموالمقصود.الفقهاءبعضبذلك

.)2(والمنةالحمدودلهالأربعاء

:وفاةالشهرهذافيوبلغنا

الحجة،ذيخامسالثلاثاءيوم)4(حبراصبمدينةالزرعىموسىبنأحمد)3(الشيخالصالحالشيخ

والدولة،السلطانعندالناسمصالحفيوالقيام،المنكرعنوالنهيبالمعروفبالأمرالمبتلينمنوكان

الله.رحمه،والعامالخاصعندوجاهةوله

كله،ذلكعنعزلثم،وأميرابدمشقحاجباكانالذي،لاقوش)5(بنكجكنالدينسيفوالأمير

.هناكفماتطرابلسإلىالسلطانونفاه

إكراماالسلطانمنلقيوقد،المصريةالديارمنعائدابيدمرالدينسيفالأميرالسلطنةنائبوقدم

غابةطريقعلىسلكثم،والنحرعرفةيومبهفأقامالشريفبالقدسطريقهفيفاجتاززائداوإحسانا

الإثنينيومصبيحةمندمشقفدخلالسيرفأسرع،ذلكعنمنعهوعكفأصابهبهايصطادأرسوف)6(

فيإليهوالنظرعليهللتفرجالعامةوخرج،وتزايد،طائلةورياسة،هائلةأبهةفيمنهوالعشرينالحادي

والشاليشيةالحوفيةمنالعادةبهجرتمايديهوبين،ومطرزمعظمقباءوعليهفدخل،هذامجيئه

اللهرحمهتنكزطريقةعلىوإصلاحهاالأوقافأحوالفيوالنظرالرعيةإلىالإحساننيتهومن،وغيرهم

أعلم.واللهانتهى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(1171/)التامالذيلمنوالتصويب،وسكرها:طفي

اله.رحمهمنهالإشارةدون،بالحروفكثيرابنعننقلفقد.(171-1/017)التامالذيل

وهو)762(هـ.سنةالمحرمأول:وقيل،الحجةذيفيوفاته:وفيه324()1/الكامنةالدررفيترجمته

سنةوفياتفيذكره.)6/791(الذهبوشذرات)11/12(الزاهرةوالنجوم.ص)245(الذيلاعتمدهما

)762(هـأيضا.

بالجيم.جبراص:طفي

والذيل(265)3/الكامنةالدررفيترجمته.ترجمتهمصادرمنوالتصويبتحريفوهوالأقوسبنكحلن:طفي

.(1/175)للسخاويالتام

.البلدانمعجم.ويافاقيساريةبينالشامبحرساحلعلىمدينة:"وأرسوف".أرصوف:طفي



هـ762سنةأحداث804

وسبميئةوستيواثنتيرسنةخلت5ث!

يتبعوماالشريفينوالحرمينوالشاميةالمصريةبالديارالإسلاموسلطانالمباركةالسنةهذهاستهلت

ولا،الصالحيقلاوونالمنصورالملكبنمحمدالناصرالملكبنحسنالناصرالملكبهويلتحقذلك

الخطيب.ابنالقاضيووزيره،الماضيالعامفيالمذكورونهمبهاوقضاته،المصريةبالديارلهنائب

وناظرالأشرافوبقيةوالخطيبوالقضاة،الخوارزميبيدمرالدينسيفالأميربدمشقالشامونائب

القاضيالسروكاتب،قروينة)1(ابنوالوزير،الماضيالعامفيالمذكورونهموالمحتسبالجيش

الدستموقعيأحدوهوالصفديالدينصلاحالقاضيالمالبيتووكيل،القلانسيبنالدينأمين

إلىتوجهوقد،اليوسفيالحجابوحاجب،اللهفضلبنالدينناصرالأميرالأوقافوشاد،الأربعة

الشجاعي.ابنالنقباءونقيب،الدينناصرالبلدومتولي،جندارأميربهاليكونالمصريةالديار

إلىمجتازادمشقفدخل،منهاحماةنائبعلي)2(الأميرقدمالمحرمسادسالإثنينيومصبيحةوفي

بالقصاعين.كثيرةمساكنفيهاجددالذييلبغادويداردارإلىتحولثمالأبلقالقصرفيفنزلالمصريةالديار

المصرية.الديارإلىفسار،تاسعهالخميسيومصبيحةإلىبهافأقام،عليهللسلامإليهالناسوتردد

المالكيالحكممجلسإلىالشاغورمحلةمنالخياطبنحسنأحضرالمحرمعشرتاسعالأحديوموفي

باعترافهذلكوصدق،اللهلعنهلفرعونلانتصارهبدعاوىعليهوادعي،فرعونإيمانفيوناظر،السجنمن

وإنما،يحسنهولادليلايقيملادائص)3(عاميجاهلكبيرشيخوهو،وثالثاثانياذلكفيبمناظرتهثمأولا

بأسورأىبهوأحيط،الغرقأدركهحينفرعونعنإخباراا)4(اتعالىبقولهعليهايحتجشبهةمخيلتهفيقام

ألمح!لمين!منوأنايلإشؤبهءبؤاءامنتألذىإلاإلهلآأنوءامنت):حينئذ)5(فقال،الأليمعذابهوعاين،الله

ليهوتبدنكننجك!فأليؤمالمحفسدينمنكنتقتلعصحث!وقدإقن):تعالىاللهقال(09:يونصرأ

هذهوالحالةفرعونمنصدرالذيالإيمانهذاأنالعاميهذافاعتقد(29-19:يونىأ!ءاية!فكلمن

ينفعهميك!فلؤبهءمشركينبممابهاو!فزناوضدهباللهءامناقالوآباسنارأؤافلما):تعالىقالوقد،ينفعه

تعالى:وقال.(85-84:غافرأ!البهفرونهنالكوحسرطعبادفىظتقذالتىاللهسنتبأسن!رأؤالمحاإيمنهتم

)1(

)2(

)3(

)4(

قزوينة.:طفي

.تقدمكماالماضيةالسنةفيالشامدواويننظرعلىقدم:قروينةبنالدولةفخرالدينفخروهو

سابقا.دمشقنائب:الماردانيعلي

.(1/171)الكلاموجيزفانظر،البطرالأشر:والدائص،مصحفة"ذانص":طفي

.التامالذيلمنزيادة

.التامالذيلفيماوأثبتنا.إذاالغرقحين:طفي
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يونر:أ!الأليواتعذابيرواحتىءاية!لتهئمضذولؤ!يؤمنونلارلبن!تعليهتمحقتالذجمتإن)

قذقال!الأليماتعذابيرواحتىيؤمنوافلاقربهؤعكوآشدد):فقالفرعونعلىموسىدعاوقد1(69-79

.(1()لايةا(98-88:يونسرأ!دغوتمافآشتقيماأجيبت

فيالسجنإلىأعيدثم،التوبةفأظهر،بالسياطفضربضلالهعلىمصمموهواخريومفيحضرثم

.)2(أطلقثمالبلدفيعليهفنودي،يظهرفيمابالتوبةيستهلوهوثالثايومأأحضرثم،زنجير

وقتظهرفلما،السحابتحتكانولكن،كلهخاسفاالقمرطلععشرالرابعالثلاثاءليلةوفي

العنكبوتبسورةالأولىفيوقرأ،العشاءقبلالكسوفصلاةالخطيبصلىالجلاءفيأخذوقدالعشاء

.العشاءبعدنزلثم،فخطبالمنبرصعدثم،يسبسورةالأخرىوفي

وقبلهاالحجةذيأولمنالماءزيادةواستمرت،والأمنبالزخصيخبرونالحجاجكتبوقدمت

وسببه،الشيوخعامةبهأخبركمايعهدلمشيءوهذا،حالهعلىوالأمرالشهرهذااخرمنالأيامهذهإلى

النهر.طريقفيانهالالجبالبعض!منماءجاءأنه

الحاجأميرومسك،الظهرقبلالمحرممنوالعشرينالحاديالثلاثاءيومالسلطانيالمحملودخل

التجريدةعادتفلما،الأوغادمنوحماها،تعالىاللهشرفهالمكةمقيماكانالذيالماردانىجرء- (3!!مز

المصريةالديارإلىوسيرفقيد،دمشقإلىوصولهساعةمن4(قراسنقزابنصحبةدمشقإلىالحجاجمع

وكبسهمقراسنقرابنصحبةسارواالذينالسلطانبجندغررمكةأميرسندالأميرأنوبلغنا،البريدعلى

للهفإنا،المصريةالديارإلىمسلوبينشيءبغيرجرائدسارواوأنهم،خيولهموأخذحواشيهممنوقتل

.راجعونإليهوإنا

فيضمنالمستنقعاتكثرةبسببالمصريةبالديارالذيالفناءخبروتواترفيهاشتهرشوالأولوفي

فكثيرالمرضفأما،الألفينفوقيومكلأهلهامنيموتأنهفبلغنا،المعتادخلافعلى،عندهمالنيل

السلطانوتبرز،جداوالفاكهة)5(والمياهالسكروغلا،الأشغاليتعاطىمنلقلةالأسعاروغلت،جدا

.)6(اللهبحمدعوفيثم،أيضاتشويشلهوحصلالبلدظاهرإلى

،السلطانبنتلخطبةالعراقصاحبرسولالجحافابنالمصريةالديارمنقدمالاخرربيعثالثوفي

)2(

)3(

كثير.ابنعننقلا(1/185)التامالذيلمنمستدركةوالزيادة.خللالعبارةوفي.دعوتكمافاستجيبت:طفي

المعنى.دونالألفاظبعضفيطفيفبخلافكثيرابنعنالسخاوينقلهفقد018()1/التامالذيلفيالخبر

76(هـ.0)منذبمكةأميرأكان:وفيه.534(/1)الكامنةالدررفيماوأثبتنا.شركتمر:طفي

القراسنقر.:طفي

.الأمياه:طفي

.31(01/1)الزاهرةالنجوم
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والخلعالتحفمنلهموأطلق،سلطانيامستحقاوأعطاهمبغداد،مملكةيصدقهاأنبشرطذلكإلىفأجابهم

يتخذهاأنيريدالتيالخانقاهعلىلتوقفالمالبيتمنقريةبمشترىالرسولورسم،كثيراشيئاوالأموال

.والأعيانوالدولة،الحجابحاجبوهوالغيبةنائبلتلقيهخرجوقد،الطواويسمنقريبابدمشق

الدينشمسالعدلالفقيهبخطحلبمنوردكتاباالاخرربيعشهرسابعالأحديومفيوقرأت

ربيعمنعشرالسابعالإثنينيومالعدلدارفيالسلطنةنائبحضرةفيكانأنهفيهذكر،أهلهامنالعراقي

وشاهده،الحاضرونوشاهدهمعهوأحضره،وماتساعةعاشولدلهولدقدرجلأحضروأنه،الأول

واحدةناحيةإلىوالوجهان،مستديربوجهرأسكتفكلعلىلهسويشكلهوفإذا،الكتابكاتب

.)1(العليمالخلادتىفسبحان

)3(متخذةوكانت،بمصرالسلطانية)2(للمدرسةبنيتالتيالمنارةسقطتالشهرهذافيأنهوبلغنا

فلما،المذكورةللمدرسةالذيالبابقبوفودتىواحدأصلعلىمنارتانأنهاوذلك،غريبةصفةعلى

منينجولم،المدرسةمكتبفيالذينوالصبيانوالمارةبالمدرسةالصناعمنكثيراخلقاأهلكتسقطت

أكثر،:وقيل،نفسثلثمئةنحوبسببهاهلكمنجملةوكان،ستة)4(سوىشيءذكرفيماالصبيان

.)4(راجعونإليهوإناللهفإنا،أقل:وقيل

الأشجارمنفيهاماوإزالةلإصلاحهاالغيضةإلىبيدمرالدينسيفالأميرالسلطنةنائبوخرج

منالجيشجميعمعهوخرج،سلخهوكان،الشهرمنوالعشرينالتاسعالإثنينيوموالدغلالمؤذية

وغلمانهم،بأنفسهمفيهايعملونوكلهم،أحدمنهميتأخرلمبرمتهمالحلقةوأجناد،وأصحابهالأمراء

وقدالداخلالشهرخامسالسبتيومورجع،ذلكوغيروالغوطةالمرجفلاحيمنخلقإليهموأحضر

والغش.والدغلالغلمننظفوها

صدقةمنخبزاليأخذواالفجرقبلمنهمجماعةاجتمعأنهوهو،السؤاللبعضغريبةكائنةواتفقت

خنقافخنقوهمنهمرجلإلىفعمدوابينهمفيمافتضاربوا،الخواصينبابعندتنكزالأمراءملكامرأةتربة

وأفاق،حميةعلىوذهبواالذهبمنوشيء.درهمآلافأربعةمننحوفيهجرابامنهوأخذوا،شديدا

الذيأخبرنيوقد،الآنإلىبهميظفرفلمالبلدمتوليإلىأمرهواشتكى،يجدهمفلمالغشيمنهو

)1(

)2(

)3(

)4(

.عشريسادسالإثنين:وفيه(1/585)الزهوربدائع

الحسينية.المدرسةهي

.(1176/)التامالذيلمنوالتصويبمستجدة:طفي

.عشرةغير:التامالذيلفي
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كذا.دنانيرثلاثةوزنهماودينارينبندقيةدرهموألف،معاملةدرهمآلافثلاثةمنهأخذواأنهممنهأخذوا

صادقا.كانإنليقال

للشيخالحنفي)1(الدينشهابالقضاةقاضيطلبالأولىجمادىخامسالسبتيومصبيحةوفي

منبشيءالأرضعلىجالسوهو،العوامعلىالأمويالجامعفييتكلمكانوقد،البناءبنعلي

فاستتيبفأحضر،اللهرحمهحنيفةلأبيكلامهغضونفيتعرضفكأنه،صدرهمنأشبههاوماالوعظيات

حكمأنهوبلغني،وسجنه،الناسعلىالكلاممنالكفريالدينشرفالقضاةقاضيومنعه،ذلكمن

الحديثيسمعمصريوهو،وتعففزهادةعندهالبناءابنالمذكوروهذا،يومهمنوأطلقهلإسلامه

العواممنكثيرإليهمالوقد،أمثالوضرب،والرقائقالوعظياتمنبشيءويتكلم،ويقرؤه

إلىقريبمطبوعوهووحاضرته،كلامهفيأضحكوربما،مفهومهمإلىقريبوكلامه،واستحلوه

ثم،الموفقوالله،تذكرأنتنبغيلاالتيالأشياءبعضإلىشطحتهفيعنهذكرفيماأشارولكنه،الفهم

المذكورإنفيقال،المذكورالقاضيفتطلبه،عادتهعلىفتكلمثامنهالثلاثاءيومفيللناسجلسإنه

أعلم.واللهانتهى.تعنت

الناصرالملكبنحاجيالمظفرالملكابن:محمد)2(الدينصلاحالمنصورالملكسلطنة

الملكبنحسنالناصرالملكعمهدولةوزوالالصالحياللهعبدبنقلاوونالمنصورالملكبنمحمد

.قلاوونالمنصورالملكبنمحمدالناصر

وأكسابهم،معايشهمفيعليهموضيق،رعيتهإلىسيرتهوساءت،شرههوتزايدطمعهكثرلما

وأمواله،المالبيتأملاكمنكثيرعلىواستحوذ،منهاكثيرإلىيحتاجلاالتيالجبارةالبناياتوبنى

القضاةمنأحديتجاسرولم،جداالناسعلىذلكوشق،ورساتيق)3(ومدناكثيرةقرايامنهواشترى

هوبمالهالنصيحةولا،عليهالهجومولا،عليهالإنكارعلىالصلحاءولاالعلماءولا،الولاةولا

عليه،والعامةالخاصةمنرعيتهقلوبوقلبجندهعليهفسلطمنهاللهانتقم،وللمسلمينلهالمصلحة

الأمراءفقلت،خاصتهإلىجميعهذلكوأضاف،وأخبازهموجوامكهمومعاليمهمأرزاقهممنقطعلما

ومنوأولادهمجوامكهمعلىوتعدىالضررالناسومس،والموقعونوالكتاب)4(والمقدمونوالأجناد

يلبغاالدينسيفالكبيرالأميروهوخواصهأحديدعلىهلاكهتعالىاللهقدرذلكفعند،بهميلوذ

جيش،فيهوفركبلمسكهالسلطانوركب،لذلكفاعتدمسكهالسلطانأرادأنهوذلك.الخاصكي

.ذكرهمضىوقد.الدينشرف:طفي(1)

.(1/177)التاموالذيل38()2/الكامنةوالدرر.بعدها(وما)338للحسينيالذيل)2(

.الدماءسفكمنوأكثر:التامالذيلفي)3(

المتقدمين.كبارمنالأمراءقلحتى:التامالذيلفي(4)
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منقتلوقد،حسابكلبعدالسلطانفهزم،الوطاقاتفينزولاكانواحيثالقاهرةظاهرفيوتلاقيا

الجيشفبات،قدرمنحذرينجيولن،وزرولاكلا،الجبلقلعةإلىالسلطانولجأ،طائفةالفريقين

مسكبرزفلما،الكركإلىليهرباعتدهاقدكانهجنعلىالليلفيبالهربفهم،بالقلعةمحدقابكماله

تاسعالأربعاءيومفيوذلك،بهالعهدآخروكان،المذكورالخاصكييلبغادارإلىبهودخلواعتقل

الخاصكي،يلبغاالدينسيفالأميرإلىمتناهيةوالمشورةالدولةوصارت،السنةهذهمنالأولىجمادى

المظفربنمحمدالدينصلاحالمنصورللملكالبيعةوانعقدتالكلمةواجتمعتالآراءفاتفقت

ثنتيابنوهوهذا،الشريفباسمهللبيعةالبريديةوسارت،السكةوضربتالخطباءوخطب،حاجي

فيعليهكانتماإلىالأمورعودفيورسم،عشرةستقالمنالناسومن،عشرةأربعوقيل،عشرة

تعادوأن،حسنالناصرالملكأخذهكانماجميعيبطلوأن،قلاوونبنمحمدالناصروالدهأيام

)3(الإسكندريةسجنمنالقاسميوطشتمر)2((طاز)1بإحضاروأمر،قطعهاكانالتيوالجوامكالمرتبات

.أتابكا)4(ليكونايديهبينإلى

بمصرالطبلخاناتأمراءأحدالتربخاناةشادبزلارالدينسيفالأميرصحبةدمشقإلىالخبروجاء

وزين،أبوابهمعلىالأمراءوطبلخاناتبالقلعةالبشائرفضربت،الشهرعشرسادسالأربعاءيومصبيحة

وفرح،هائلتشريفالسلطنةنائبعلىوخلعالسعادةبداريومهصبيحةلهالبيعةوأخذت،بكمالهالبلد

منالمئنتؤقىالمقكفلكأللهوقل):تعالىقال.الحكموله،الأمرودله،والعامةوالجندالأمراءأكثر

الآية.(26:سمرأنادأ!وتبمنوتذلتشاوتعزمنتشدممنالمحقربروتزختشا

.مكتوبفإذاللمأمونفقرئتبالحميريةحجرعلىووجد

الفلكفيالسماءنجومدارتولاوالنهارالليلاختلفما

ملكإلىسلطانهزالقدمللئمنالنعيملنقلإلا

)د(بمشتركولابفانليسأبدادائئمالعرشذيوملك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.ذكرهسبقوقدطار:طفي

طاشتمر.:طفي

اسنكدرية.:طفي

.(11/4)الزاهرةالنجوم

منجدارعلىبيتانلهقرئأنهالعتاهيةأبيعنأبيحدثني:وفيه703()2/قتيبةلابنالأخبارعيونفيبيتانمنها

القسطنطينية:كنيسةجدر

الفلكفيالسماءنجومدارتولاوالنهارالليلاختلفما

ملكإلىالدنيايحبكانملكعنالسلطانبنقلإلا
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حسنه،الخلقسويوكان،الجمعةلصلاةيوماخرجأنهمروانبنالملكعبدبنسليمانعنوروي

فلما،نفسهمنذلكفأعجبه،ولباسهأعطافهفيوينظر،شباباممتلئشابوهو،خضراءحلةلبسوقد

فأنشدته:حظاياهمنجاريةصورةفيجنيةتنقتهالدارصرحةإلىبلغ

للإنسانحياةلاأنغيرتبقىكنتلوالمتاعنعمأنت

فان)1(أنكغيريذكربعبفيكعلمتفيماليس

وهوالجامعأهليسمعالصوتجهوريوكان،الناسوخطبدمشقجامعفيالذيالمنبرفصعد

حملالصلاةمنفرغفلما،المقصورةأهليسمعهلمحتىقليلاقليلاصوتهفضعف،المنبرعلىقائم

تينكأنشدتينيكيف:وقال،صورتهاعلىالجنيةتلكتبدتالتيالجاريةتلكفاستحضرمنزلهإلى

منالخليفةيكونأنفأوصى.نفسيإليواللهنعيتأكبرالله:فقال.شيئاأنشدتكما:فقالت؟البيتين

.)2(اللهرحمهالعزيزعبدبنعمرعمهابنبعده

بطرابلسمقيمانوكانادمشقنائبكانالذيأسندمر)3(الدينسيفوالأميرعليلأالمعزولطرابلسنائبوقدم

السلطنة.نائببهمايحتفلفلمالسعادةدارفدخلا،منهوالعشرينالسادسالسبتيومصبيحةفي،جميعأ

لجدرانهوتبييضالدرابزيناتهإصلاحاالناطفانيينبابغربيالرواقتجديدالشهرهذافيوتكامل

شخصاأنوذكروا،المغرببعدقرآنقراءةفيهووقف،الدرابزيناتفيشبابيكلهوجعل،ومحرابه

بإصلاحه.فأمرالسلطنةنائبعلىفقصهمنامأرأى

بنالدينعلمأولاأسسهاكانوقد،الشباكمنالمكانهذاجانبإلىالتيالمدرسةبناءنهضوفيه

خمسةلهاوجعلواالأساساتفوقفبنوا،السلطانإلىمضافةوجعلتمنهأخذتصودرفلما،)4(هلال

،والسودالبيضبالحجارةحائطهاوجعلوا،عراقيةوبركة،ومحرابأقبلياوبابا،شرقهامنشبابيك

مكتبأتجعلبأنرسمقدحسنالناصرالسلطانكانوقد،الحسنغايةفيوجاءت،بالاجرعاليهاوكملوا

.ذكرنا)5(كماقتلحتىأمرهايتمفلمللأيتام

)1(

)2(

)3(

)4(

ولفظها:شهواتموسىللشاعرفيهمنسوبةوهي(17)2/الأخبارعيونفيالبيتان

فانيأنكغيرالناسعابهعيبمنكلنابدافيماليس

للإنسانلابقاءغيرأنتبقىكنتلوالمتاعخيرأنت

هنا.أوردتهاكمابلفظهاالأبياتوذكر(142)3/الأعيانوفياتفيخلكانابنالحكايةوأورد

.74()3/خلدونابن(042)3/الأعيانوفيات.الوعاظوضعمنالحكايةولعل،دابقفيماتسليمان

استدمر.:طفي

.هلالابنمولىوهو،النجمياللهعبدبنسنجر:هو

فيوخربت،الهلاليسنجرالمعلمأسسها.(016ص)الأطلالومنادمة(1948/)الدارسالجقمقيةالمدرسةهي

.هـ()822سنةدمشقعلىنيابتهأثناءإعمارهاجقمقالدينسيففأعاد،تيمورلنكفتنة
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أمهم،ماتتقدلكلبةجراءتقصدالجابيةبابناحيةمنتجيءكانتبقرةأنالشهرهذافيواشتهر

"")1(
تكرر،منهاالجراءأولئكفترضعشقهاعلىفتنسطحإليهمفتجيء،خرابةفيمريمكنيسهناحيهديوهي

ذلك.بمشاهدتهالمقصوصبنأحمدالديننورالتقيالمفيدالمحدثوأخبرني،مرارامنهاهذا

نأالبلدفيتعالىاللهحرسهالسلطنةنائبجهةمنمنادنادىالآخرةجمادىمنالأوسطالعشروفي

ذلكفامتثلن،يداولازينةيظهرنولا،ثيابهنسائرمنأسفلإلىأزرهنويلبسنتسترفييمشينالنساء

والمنة.الحمدولله

قاصدوهو،الطريقأثناءإلىالسلطنةنائبوتلقاه،هائلةأربهةفيمهنابنحيار)2(العربأميروقدم

الشريفة.الأبوابإلى

بدمشق،الحجابحاجبغزةنيابةمنالمهمندارتمر)3(الدينسيفالأميرقدمرجبأواخروفي

الميمنة.رأسمقدمةوعلى

،والطبابي)4(،الحلبالمرددنوالخزلالحدايةمكسمثل،كثيرةمكوساتالسلطنةنائبوأطلق

ميتكلالموتىعدةأجرةمنيؤخذوما،درهمنصفعلىزيادةالمحتسبينمنيؤخذكانماوأبطل

وهذا،ميتتغسيلفيأحدعلىتنحجرلامستلةللحاجةالقيساريةفيالتيالعدةوجعل،ونصفبثلاثة

)5(طرحانغيرمنالناسبقيةمثلوبيع،بهالمختصالبلحبيعفيالتحجرمنعوكذلك،جداحسن

حولها.وما،بعشرةالقنطاربيعإنهقيلحتى،جداالسنةهذهفيالناسعلىفرخص

)6(-
السلطنةنائبوتلقاهالأبلقالقصرفنزلالمصريةالديارمنمهنابنحيارالأميرلمحدمشعبانشهرو!ي

صبيحةفيالإسكندريةبحبسكانواالذينالأمراءوقدم،قلائلأيامبعدترحلثم،الاخرمنهماكلوأكرم

وطنيرق)7(،الحاجبطيدمرالدينوسيفصبحبنالدينشهابالأميروفيهم،سابعهالجمعةيوم

.وعمرشاه؟ألفومقدم

)1(

)2(

)3(

)4(

)7(

الحجر.دربقرب

.ذكرهمضىوقد،تصحيفوهو،جبار:طفي

.(هـ1/52)الكامنةالدررص)933(للحسيني)762(هـالذيلسنةشوال!فيعمرهمنالثمانينفيمات

قراءةمنالقراءاتبعملالمختصاتالنساءمنيؤخذمكسإلىيشيرهذاكلولعل،طفيالعبارةوردتهكذا

أعلم.والله،وغيرها

نقص.غيرمن:يريدلعله

الحجة.ذيفي:584(1/)الزهوربدائعفي

.ص)933(للحسينيالذيلفيماوأثبتنا.طيبرف:طفي
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مضرةفيهمماشيءبعدشيئاالمكوساتيبطلاللهأعزهبيدمرالدينسيفالأميرالسلطنةونائبهذا

انتهى.آمين،ذلكمناللهأمكنهإنذلكجميعيبطلأنعزمهمنأنعنهوبلغني،بالمسلمين

عجيبواتفاقغريبةواقعةعلى)1(تنبيه

سيفالأميرالمصريةالديارأتابكعلىعتبنفسهفيبلغنافيمابيدمرالدينسيفالأميرالسلطنةنائب

نائبنانفمسوفي،الشامعنصرفهفييسعىأنهمنهوتوهمتوسموقد،بهاالدولةمدبرالخاصكييلبغاالدين

اتفقإنوأنه،السلطانطاعةعلىاستمرارهمع،يلبغاطاعةعنالإباءببعضمنهفتنسم،شديدةوصرامةقوة

القلعةنائبموتالحالهذاغضونفيواتفقأعمالافعمل،يطيعولايسمعلاأنهيلبغاقبلمنعزل

منوحاشيتهأصحابهمنالسلطنةنائبفأرسلالناصريبرناق)2(الدينسيفالأميروهوبدمشقالمنصورة

منوهونائبهاثمفقيهاكانالذيزبالةالدينزبنالأميروطلب،إليهابنفسههوودخل،برمتهاالقلعةيتسلم

ودورهاوأغلاقهاومفاتحهاوبروجهاحصونهاوأراهفيهامعهفدار،وحواصلهاوبخطاتها)3(بهاالناسأخبر

لمحيث،الحالهذافيالاتفاقهذامنالناسوتعجب،ولهافيهامعاهووما،وبركتهاوعددهاوقصورها

منهيدخلالسلطنةنائبوجعلالسعادةدارتجاههوالذيالبابوفتح،قطقبلهالنوابمنلأحدذلكيتفق

الله.أيدهمصالحهافيوينظرأمرهايكشفوأبهتهوحشمهبخدمهويخرجالقلعةإلى

الدينسيفالأميرواستدعىالعادةعلىالموكبفيركبشعبانعشرخامسالسبتيومكانولما

وركبإليهفأحضره،أحديراهولايركبلا،فيهكالمعتقلمنزلهفيوهو،الشامنائبكانالذيأسندمر

وطيدمرالألوفأمراءأحدوهو،طنيرق)4(:المصريةالديارمنقدمواالذينالأمراءوكذلك،معه

أنهوالمقصود،النهارعشيةالجمعةيومسافراقدكانافإنهماشاهوعمرصبحابنوأما،كان،الحاجب

نأعلىواتفقواوتعاقدوافتعاهدواالسعادةدارإلىكلهمبهمونزل،الخيلبسوقالأمراءوجميعسيرهم

أرادممنسواهممنعلىيدوأنهمبسوءأرادهممنمخالفةعلىواحدةوعصبة،واحداكتفاكلهميكونوا

بنالمنصورالملكأستاذهمابنهوالسلطانوأن،قاتلوهقاتلهممنوأن،قتلهأومنهمأحدعزل

لهوحلفوا،ذلكمنأرادماعلىالسلطنةلنائبكلهمفطاوعوا،قلاوونالمنصوربنالناصربنحاجي

،كثيرةوأبهة،هائلةعظمةفيعادتهعلىالسلطنةنائبوقام،الحلفهذاعلىعندهمنوخرجوا

العاقبة.حسناللهمنوالمسؤول

)1(

)2(

)3(

)4(

تطبيع.وهوتنبيع:طفي

.بالتاءبرتاق:34(0ص)للحسينيالذيلفي

بخططها.:الصوابولعل،طفيهكذا

قليل.قبلذكروقد"طبترق":طفي
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وأبطلالملحمنيؤخذالذيالمكسالأمراءملكأبطلشعبانعشرسادسالأحديومصبيحةوفي

المصلحةمنيكونماغايةفيوهذا،لنساءرجلولا،لرجالامرأةتغنيلاأنوأبطل،الأفراحمكس

نفعها.الشاملالعظيمة

بروجأعاليعلىمجانيقنصبفيبيدمرالدينسيفالسلطنةنائبشرععشرهثامنالثلاثاءيوموفي

نصبثم،البحرةعندأرضهافيآخرنصبأنهوبلغني،الأربعجهاتهامنمجانيقأربعةفنصبت،القلعة

منخلقاوأسكنهاالقلعيةمنهاوأخرج،الأبرجةظهورعلىمجانيقستةالناسشاهدحتىوآخرآخر

الحربوآلاتوالأمتعةوالأطعمةالغلاتمنإليهاونقل،الأنجادالرجالمنوغيرهموالتركمانالأكراد

يفوتبما،القلاعمنيرصدماجميعمنإليهيحتاجبمافيهاحوصرإنللحصارواستعد،كثيرأشيئا

إلىالبساتينمنأكثرهموانتقلانزعجواالقلعةفينصبتقدالمجانيقالبساتينأهلشاهدولما.الحصر

تعالى.اللهشاءإنخيرإلىوالعاقبة،وأمتعتهمأموالهمنفائسالبلدأهلعندأودعمنومنهم،البلد

ثم،وقذمهوأعطاهإليهفأحسنغلامااشترىملكفيالعلماءالسادةتقولما:صورتهافتياوجاءتني

البلادنواببعضإلىوأرسل،المملكةفيوتصرف،منهورثتهومنعمالهوأخذفقتلهسيدهعلىوثبإنه

وهل؟لاأمشهيدايكونيقتلحتىومالهنفسهدونقاتلإذاوهلمنه؟الامتناعلهفهل،ليقتلهعليهليقدم

.()1مأجورينأفتونا؟والمالالقصاصمنالمقتولالملكورثةحقخلاصفيالساعيم!يناب

فيبنيتهأعلمفهوتعالىاللهوبينبينهفيماذمتهخلاصمرادهكانإن:الأميرجهةمنبهاجاءنيللذيفقلت

إلىالطلبفيؤخر،ذلكعلىراجحةمفسدةذلكعلىترتبإذامعينحقتحصيلفييسعىولا،يقصدهالذي

يكتبأنبدفلا،عليهوالأمراءالدولةجمعفيبهايتقوىأنالاستفتاءبهذامرادهكانوإن،بطريقهإمكانهوقت

.للصوابالموفقوالله،بطريقهالمفتينبقيةذلكبعدثم،أولاوالمشايخالقضاةكبارعليها

السلطنةنوابمنفيهمإن:قيلحتى،الشامأمراءجميعالسلطنةنائبالأميرعلىاجتمعوقدهذا

الأسمطةلهمويمد،السعادةدارإلىمعهوينزلون،الهائلةالمواكبمعهيحضروكلهم،أميراعشرسبعة

لنائبالموافقةأظهرقدالمقدسببيتالمقيمالطرجاقسيمنجكالأميربأنالخبروجاء،معهمويأكل

وحشدجمعوقد،ونائبهغزةعلىاستحوذقدوأنه،بالموافقةفأخبرعادثمجبريللهفأرسل،السلطنة

كتبإيصاللاحتمال،معهمايفتشأنإلايمرأحدأيدعفلا،الجادةعلىومسك،طوائفواستخدم

وكذلك،أحديخاففلا،هناكحاصلوالأمن،جداثابتةفالمعدلةكلههذاومع،هاهناإلىهاهنامن

غير،الحمدودلهشيئالأحدأحدينهبولا،أحدعلىأحديتعدىولاأحديهاجلا،وضواحيهابدمشق

بهاوأقاموا،عندهممانفائسبعضهموأودع،وتحولواالمدينةإلىوركبواتوهمواالبساتينأهلبعضأن

.(1/582)الزهوربدائع(1)
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نائبأحضرثم،للقلعةالتيالأبراجقلالرؤوسعلىمنصوبةالستةالمجانيقرأوالماذلك،وجلعلى

بالسلطانراضونأنهم،السركاتببينهمسطرهمكتوباوكتبواكلهموالأمراءالأربعةالقضاةالسلطنة

بذلك،القضاةعليهموشهد،المملكةفيتصزفهعلىيوافقونولايريدونهلاوأنهم،ليلبغاكارهون

إلىمنجكوأرسل،المصريةبالدياريلبغانظير،)1(الطويلطيبغاللأميرمملوكمعالمكتوبوأرسلوا

طائفةالجيشمنالشامنائبفعين،المصريينليناجزواالجيشفيإليهالحضورفييستحثهالسلطنةنائب

كانالذيأسندمرصحبةشعبانمنوالعشرينالتاسعالسبتليلةالتجريدةوخرجت،يديهبينيبرزون

علىيذهبونالجيشمنبقيبمنالسلطنةنائبأنالناسويذكر،ألفينفيمنجكللأميرمدداالشامنائب

سيأتي.كمارمضانمنالثامنالثلاثاءليلة،الافثلاثةبعدهاأخرىخرجتثم،إثرهم

شعبانمنوالعشرينالرابعالثلاثاءيومفيبهاالمصريمغلطاي)2(الدينعلاءالحافظالشيخوتوفي

كثيرةكتبعندهوكانت،وجمعوصنفالكثيركتبوقد،بالريدانية)3(الغدمنودفن،السنةهذهمن

الله.رحمه

منعليهمشيءليباعالنصربابظاهرالعدلدارإلىالتجارمنجماعةأحضررمضانمستهلوفي

علىمنهماستعادتهمنخوفاذلكمنفامتنعوا،يلبغا)4(حواصلفيهومماوالزجاجوالفولاذالقند

أفرجثم،الدواوينوشاد،الحاجبيديبينالصوافبنالدينشهابمنهمبعضهمفضرب،تقدير

بذلك.اللهففرج،الثانياليومفيعنهم

ابنثمصبح)6(ابنثم)5(عراقمنهممقدمينثلاثةصحبةالعشاءبعدالثلاثاءليلةالتجريدةوخرجت

،رمضانعاشر،الأربعاءيومصبيحةدمشقإلىتومانالدينسيفالأميرطرابلسنائبودخل،طرغية

القصرفيتومانفنزل،عظيمةأبهةفيمعاودخلاالأقيصر)7(إلىبيدمرالدينسيفالأمراءملكفتلقاه

ملئتوقد،المجانيقعليهامنصوبوالقلعةهذا،يلبغاقبةعندإلىالجيوشمنمعهمنوبرز،الأبلق

التحفظ.غايةفيالسلطنةونائب،شديداحرسا

)1(

)2(

)3(

)4(

)7(

)976(هـ.سنةحلبفيماتطبلخاناهيلبغامعأمرهحسنالسلطانكان

جميعأ:وفيها)6/791(الذهبوشذرات)2/737(الشافيوالدليل352()4/الكامنةالدرر:فيترجمته

.البكجرياللهعبدبنقليجبنمغلطاي

خطط)القاهرةمنبالحسينيةالفتوحبابخارجمعروفةمقبرةوهي،تصحيفوهو،بالزاي"الزيدانية":طفي

.(بشار)(2913/المقريزي

.المعروفالجامعصاحباليحياوييلبغاهو

.(544)2/الكامنة)773(هـالدررسنةمات،طبلخاناهأعطيثمألفتقدمةولي،معمرأمير

الدين.شهابهو

فيموضعوهو،الصوابهوأثبتناهماولعل،الشاممشارففيالموضعهذامثلولايوجد،""الأقصر:طفي

.الساممشارف
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منوبقيةهوليتوافىغزةإلىالرحيلفيالأمراءملكعلىتمرتومانصممالخميسيومأصبحولما

وأمرذلكإلىفأجابه،مفعولاكانأمرااللهليقضي،هنالكمعهومنومنجك،الشاميالجيشمنتقدمه

الحديث،دارعندالذيالمسلوكبابهاالقلعةوأغلقتالسبقفخرج،اليومهذافييديهبينالسبقبتقدم

العاقبة.يحسنوالله،ذلكمنالناسفاستوحش

هناكالعساكرليلحقغزةإلىمتوجهادمشقمنبيدمرالأمراءملكخروج

بالخطبةاجتمعاثم،طرابلسونائب،السلطنةنائبرمضانمنعشرالثانيبالمقصورةالجمعةصلى

العصر،بعدذكرماعلىهائلتجملفيطلبهخرجثم،السعادةلدارراحثم،الخطابةمقصورةفي

هوالجيشخلفركبثم،الصبحصلىأنإلىفباتالسعادةدارإلىعادثم،فاستعرضهممعهموخرج

خرجوكذلك،اللهوسلمهم،الحلقةوبقيةالأمراءمنالجيشمنبقيمنعامةوخرج،طرابلسونائب

وليسالسبتيومالناسوأصبح،الدستكتابمنوغيرهمالمالبيتووكيلالسركاتبوكذا،القضاة

البر،واليوقريبه،التركمانيحمزةبنالدينسيفالأميرالغيبةنائبسوى،بدمشقالجندمنأحد

حالها،علىوالقلعة،القضاةونوابالبلدومحتسب،أوحدبنصدقةالدينبدرالأميرالبلدومتولي

أثناءفيالأمراءملكرجعثمبكرةالقضاةرجعالأحديومصبحكانولما.هيكمامنصوبةوالمجانيق

فدخل،يمسكهأنالاخرمنخائفمنهماوكل،تامةوأسلحةلبسفيكلهموهم،تمروتومانهوالنهار

الأبلق.القصرإلىالاخروراح،دارالسعادةهذا

كانمنكسرهماقدمغلولانوهما،بدمشقالسلطنةنائباوأسمندرمنجكقدمالعصربعدكانولما

يديعلىذلكوكان،المصريينعلىلهقوةمنجكإلىبيدمرجهزهاالتيالعساكرمنمنجكعلىقدم

بمصر،منخدمةفيكلنا:لمنجكقال،بالمهمندارويعرفالحجابحاجبتمرالدينسيفالأمير

معهماكانومنومنجكتمروذهب،منجكفهزم،تقاتلاثمفتقاولا،بيدمرنصرةعلىنطيعكلاونحن

وطيدمر.صبحكابن

دمشقأمراءمنأحدولاوطبيرقتمرلتومانيوجدلمعشرخامسالإثنينيوممنالصباحأصبحولما

منقراسنقرابنسوىأمرائهامنبدمشقيبقولم،مصرصاحبطاعةإلىكلهمذهبواقد،أثرولاعين

حالها،علىمنصوبةوالمجانيقهيئتقدوالقلعة،وأسندمرومنجكبيدمروسوى،المتقدمينالأمراء

حصارالمصريالجيشقدومعندذلكبعدفيحصل،القلعةإلىبيدمردخولمنشديدخوففيوالناس

.()1العاقبةيحسنوالله،الناسعلىومشقةوتعب

.(917-1178/)للسخاويالتامالذيل(1)
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نفاهقدالخاصكييلبغاأنوأظهرالقلعةفيالبشائردقتعشرهسادسالإثنيننهارأثناءفيكانولما

ذلككلوفي،أيضاالثلاثاءيومصبيحةفيالعشاءبعدثمالمغربوقتضربتثم،الشامإلىالسلطان

والناس،يعودونثم،البلدخارجإلىويخرجون،ملبسينوأسندمروبيدمرمنجكالثلاثةالأمراءيركب

.راجعونإليهوإناللهفإناالحصاروتهيءالقلعةتستيرإلىشرعقدولكن،ومكذبمصدقبينما:يقالفيما

إليها،والأحجارالزلطوحملالقلعةستائرعملفيفاهتم،لهاحقيقةلاالبشائرهذهأنتبينثم

جيشجميعفييلبغاوصحبتهالسلطانيالشريفالركاببأنالأخباروردتوقد،والحواصلوالأغنام

ومتوليونقباؤهالجيشوناظرالشافعيوالقاضيالسروكاتبالصاحبخرجذلكفعند،غزةعداقدمصر

فيهاحاكمعنشاغراالبلدوبقي،دمشقتقليدجاءهقدالذيعليالأميرلتلقيحماةتلقاءوتوجهواالبلد

ساكنة،والأمورصالحةالأحوالهذاومع،لهمراعيلاكغنموالناس،القضاةوبعضالمحتسبسوى

العددوتحصيلالقلعةتحصينفيوأسندمرومنجكوبيدمرهذا،بلغنافيماأحدعلىأحديعدولا

والستائر،مشيدةبروجفيكنتمولوالموتيدرككمتكونواأينما،أمرهعلىغالبوالله،فيهاوالأقوات

مشهدفي،الكماليالشباكفيالشهرعشرتاسعالجمعةصلاةبيدمرالأميروصلى،الأبرجةفوقتعمل

،النقباءولاالحجبةمنأحدهناكوليس،القضاةموضعداخلجانبهإلىمنجكعندهوصلى،عثمان

ناحيةإلىسافرواقدوكلهم،القليلإلاالجندمنولا،بالكليةالمباشرينمنأحدالبلدفيوليس

ولمالقلعةإلىعادثم،المحروسالشامنائبعليالأميرلتلقيحماةناحيةإلىوالمباشرون،السلطان

القلعة.فيصلىقدأو،منقطعاكان:قيللأنه،أسندمرالصلاةيحضر

دمشقنائبإلىالرسولأبناءمنالسلطانجهةمنالبريدوصلالشهرمنالعشرينالسبتيوموفي

الآلاتوادخار،وتحصينهاالقلعةعلىاستحواذهمناعتمدهفيماعليهوتعتب،مخالفتهأوطاعتهيستعلم

الملاكتصرفالسلطانيةالأموالفيتصرفوكيف،عليهاوالستائرالمجانيقونصب،فيهاوالأطعمات

وأن،يدخلهالموأنهجنادتهاالقلعةفيأرصدإنماأنهوذكر،ذلكمنالأمراءملكفتنصل،والملوك

يلبغا-بذلكيعني-الأربعةوالقضاةالشرعوبينهبينهغريملهوإنما،السلطانقلعةوهي،مفتوحةأبوابها

صحبتهفيوأرسل،الدويدارطقطاي)1(مملوككيكلديوهوالبريديصحبةوأرسلهبالجوابوكتب

ذلك.يومهمنالعشراتأمراءأحدالدينصارمالأمير

ثموليس،الظهرقريبإلىمغلقةالبلدأبوابتصبحرمضانمنوالعشرينالثانيالإثنينيوموفي

قدولكن،راجعونإليهوإناللهفإنا،وانزعاجشديدحصرفيوالناس،والفرجالنصربابسوىمفتوح

.المنصورةوالعساكرالسلطانوصولاقترب

يلبغاالأميردواداراللهعبدبنطقطاي:وهو.367()1/الشافيالدليلفيماوأثبتنا.تحريفوهوبقطبة:طفي)1(

والسبعمئة.الستينبعدماتدمشقنائباليحياوي
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بقبةالخاصكييلبغاالدينسيفالأميرونزل،وأزيدكانكماالحالأصبحالأربعاءصبيحةوفي

الركابوتأخر،حسنةوهيئة،عظيمةاصلهةفيالمذكورةالقبةإلىدارياسيفمنطلبهوامتد،يلبغا

بها.وتحصنالقلعةإلىاليومهذافيبيدمرودخل،بعد)1(الصنمينعنبتأخرهالشريف

،والفرجالنصربابسوىمغلقةكلهاالأبواباستمرتمنهوالعشرينالخامسالخميسيوموفي

السعادةداروإلىإليهاالداخلوالفرع،بانياسنهرالمصريونوقطع،جداالناسوانحصرالنطاقوضاق

لذلك،البلدأهلفانزعج،المذكورالفرعليسدواالقنواتيقطعواأنلذلكواحتاجوا،القنواتمن

وقتالقنواتأرسلتثم،بنصفوالحق،بدرهمالقربةوبيعت،المدارسبركمنبيوتهمفيماوملؤوا

مغلقةوالأبوابالجمعةيومالصباحوأصبح،لذلكالناسفانشرح،والمنةالحمدودلهيومئذمنالعصر

الأميروهمأمراءأربعةجهتهمنيلبغافأرسل،بزمانالشمسطلوعبعدإلىوالفرجالنصربابيفتحولم

نائبكانالذيعليوالشيخ،الكاملبنالدينصلاحوالملك،القلعةنائبكانالذيزبالةالدينزين

فلما،الأبوابوفتحوا،البلدأبوابأقفالوكسرواالبلدفدخلوا،اخروأمير،بيدمرجهةمنالرحبة

انتهى.إليهمالبلدمفاتيحأرسلذلكبيدمررأى

سجوراعقبةغربيالمصطبةإلىالمنصورالملكالسلطانوصول

عندفنزل،كالجبالعظيمةجحافلفيرمضانشهرمنوالعشرينالسادسالجمعةيومفيذلككان

البلادونوابالأمراءوجاءت،قلاوونالمنصوربنخليلالأشرفالملكابنتهعمإلىالمنسوبةالمصطبة

عينوقد،الماردانيالدينعلاءالأميروهو،حماةونائب،حلبكنائب،يديهبينوالأرضيدهلتقبيل

منهوالعشرينالسابعالسبتيومكانفلما،بحماةوهوإليهوأرسل،بذلكبتقليدهوكتب،دمشقلنيابة

الكرةهذهثم،بدءعلىعوداإليهاوأعيد،دمشقبنيابةالماردانيعليالدينعلاءالأميرعلىخلع

بيدمر،بيدمحصنةوالقلعةهذا،لتهنئتهالبلدأهلوخرج،يمينهعنوركبالسلطانيدوقبل،الثالثة

القدرحالولسان،بهاالأعوانمنمعهومنوأسندمرومنجكهو،بهاواحتمىالجمعةليلةدخلهاوقد

.0781النساءأ!مشيدؤجم!!مفىكنغولؤاتمؤتككميذأينماتكونوا):يقول

ميسورشيءعلىليصالحوهبالقلعةوذويهبيدمرإلىوأرسلواالقضاةقضاةطلبالأحديومكانولما

أعلم.تعالىواللهانتهىسنذكرهماوكان،يشترطونه)2(

)1(

)2(

.حورانأوائلمندمشقأعمالمنقريةفهي،البلدانمعجموانظر،تحريفوهوالصنميين:طفي

.ص)342(للحسينيالذيل
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ذلكوصفةالقلعةمنبيدمرخروجسبب

قاضيابنالدينشرفالشيخومعهمالقضاةقضاةأرسلمنهوالعشرينالثامنالأحديومكانلما

ومنبيدمرإلى،للحنفيةالمصريالعسكرقاضيالحنفيالهنديالدينسراجوالشيخ،الحنبليالجبل

قدالتيوالمجانيقالحصارفييشرعواأنقبليشترطونماعلىلينزلواالصلحفيمعهمليتكلموامعه

القضاةبهاجتمعفلما،رامالافستةمننحوالنقاعينرجالمنوأحضر،وبعلبكصفدمنبهااستدعي

نأفطلب،المصالحةإلىأنابإنأمانالهكتبواقدبأنهمالأمراءوأعيانالسلطانعنوأخبروهمعهمومن

وطلب،هنالكليسترزقسيسبلادبناحيةكذامنجكيعطيأنوطلب،المقدسببيتبأهلهيكون

الخاصكي.يلبغاالدينسيفللأميربشمقدارايكونأنأسندمر

السلطانفأخبروا،كان،الحاجبجبريلالدينزينالأميرومعهمالسلطانإلىالقضاةفرجع

ومعهمالقضاةخدمةفيفرجع،خلعأجبريلعلىوالأمراءالسلطانوخلع،إليهفأجيبوا،بذلكوالأمراء

بأهلهبيدمرالأميروانتقل،كلهمهنالكوباتواالقلعةفدخلوا،البوبكري،)1(بكتمرأبنأسنبغاالأمير

القلعةمنالثلاثةالأمراءخرجمنهوالعشرينالتاسعالإثنينيومأصبحفلما،بالمطرزيندارهإلىوأثاثه

انتهى.البوبكريبنأسنبغاالأميرإلىالحواصلمنفيهابماالقلعةوسلمواالقضاةفدخل،جبريلومعهم

الناصرالملكابنحاجيأميرالمظفرالملكابنمحمدالمنصورالسلطاندخولى

وأبهتهوأمرائهوجنودهجيشهفيدمشقإلىقلاوونالمنصورالملكابنمحمد

الوطاقإلىالقضاةرجع،السنةهذهمنرمضانمنوالعشرينالتاسعالإثنينيومصبيحةكانلما

معهمومنالسلطانجهةمنالأمانأعطواوقد،بالقلعةكانواالذينالأمراءصحبتهموفي،الشريف

راجعينوانصرفواالأربعةالقضاةعلىفخلع،المذكورونالأمراءوحجب،القضاةفدخل،وذويهم

أخذ2(وساقيئمنهمواحدكلوخلف،ضعيفةخيلعلىأركبوافإنهمالمذكورونالأمراءوأما،مجبورين

فدخل،بهافيقتلهأحدمنهيستنقذهلئلامسلولكبيرخنجرالوساقيةمنواحدكليدوفي،قبلبوسطه

منكثيرفقام،جانبكلمنبالطريقالناسأحدقوقد،لبستهمقدالتيذلتهمليروهمالناسبينجهرة

فظيعا،منظراالناسفرأى،عليهايزيدونأوألفالمئةيقاربونقدأنهمإلا،بعدتهمأعلمالله،الناس

النوابالثلاثة:نفرستةوهمهنالكفأجلسوا،القصرفيهالذيالأخضرالميدانإلىالوساقيةبهفدخل

.راجعونإليهوإناللهفإنا،فاقرة)3(بهميفعلأنمنهمكلوظن،وسادس،أسندمروابنوجبريل

)1(

)2(

)3(

)777(هـ.سنةمات6(/11)الزاهرةوالنجوم386(/1)الكامنةالدررفيماوأثبتنا،الأبوبكريأستبغا:طفى

.لالحما:"لوساقيا"

والمصيبة.الداهية:"الفاقرة"
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وخيولالنصربنهرالحربولبس،عظيمتجملفيأطلابادمشقإلىداخلةالجيولشوأرسلت

قبا!أ(الملابسأنواعمنوعليه،بزمنالعصربعدكلهذلكاخرفيالسلطاندخلثم،ورماحوأسلحة

طرابلس،نائبكانالذيتمرتومانالدينسيفالأميررأسهعلىيحملهماوالطيروالقبة،زنجاري

المنصورةالقلعةفدخل،خلفهتضربوالبشائر،فرسهقدميتحتوالبسط،يديهبينمشاةوالأمراء

وأصحابهبيدمرعلىحنقهفاشتد،والأسلحةالمجانيقمنبهاأرصدقدماورأى.البدريةلاالمنصورية

إلىالحقورجع،يديهبينوالنوابالأمراءووقف،المملكةسريرعلىوجلس،الطارمةونزل،كثيرا

التاسعفيوهذا،رمضانمنيومأولفيصالحالصالحعمهودخولدخولهبينكانوقد،نصابه

الزينة.فيالناسوشرع.أعلمواللهسلخهإنهقيلوقد،منهوالعشرين

أبرموهكانوافيماسعيهمضلالذينعليهمالمغضوبالأمراءنقلالشهرسلخالثلاثاءيومصبيحةوفي

آمنينبهاكانوامابعد،بينهممفرقا،مهانينأبراجهافيفأنزلواالقلعةإلىللمسلمينسوءضميرمن

،أذلاءعزهمبعدوأصبحوا،رؤساءكانوابعدمافخاروا،خائفينمهانينمعتقلينأصبحوا،حاكمين

جزيل،بمالمنهمأحدعلىدلمنووعد،البلدفيعلي!همونودي.الأمراءهؤلاءأصحابأعيانوبقيت

،السر)2(كاتبالقلانسيبنالدينأمينالرئيسعلىاليومهذافيورسم،ذلكبحسبإمرةوولاية

تقدمةوأعطيإليهاأعيدوقد،القلعةنائبزبالةالدينزينالأميرإلىوسلم،درهمألفألفمنهوطلب

صلاةالأخضربالميدانوأمراؤهالسلطانوصلى،المبلغهذايزنأنإلىيعاقبهأنوأمره،قراسنقرابن

العسكرقاضي،الشافعي)3(المناويالدينتاجالقاضيخطيبابهوصلىعظيمخاملهضرب،العيد

منهأكلواهائلاسماطالهمومد،المدرسةبابمنللقلعةالسلطانمعالأمراءودخل،للشافعيةالمنصورة

دمشق،نائبعليالأميرالسلطانرأسعلىاليومهذافيالطيروحمل،وقصورهمدورهمإلىرجعواثم

هائلة.خلعةعليهوخلع

ثم،مع!فكان،بيدمرعلىقدمثم،طرابلسنائبكانالذيتمرتومانالأميرمسكاليومهذاوفي

السلطانرأسعلىالقبةحاملوهوودخل،للناسيبدوفيمافعذروه،إليهمواعتذرالمصريينإلىقفل

أرسلواالقابونعندفكانإليهاذاهبااستمرلماثم،وحقروهفصغروه،حمصنيابةولوهثم،الدخوليوم

حمص.نيابةإلىرذوهثم،بيدمرمنقبضهاكانالتيألفالمئةمنهوطلب،وردوهفأمسكوهإليه

)1(

)2(

)3(

.قباز:طفي

سيأتي.)763(هـكماسنةمات.نصراللهبنمحمدبنمحمدبنأحمدبنمحمد:هو

تحريف.وهوالساوي:طفي

سيأتي.)765(هـكماسنةماتالمناويالمصريالسلميالرحمنعبدبنإبراهيمبنإسحاقبنمحمدهو
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حسينعليهمملكواوخاصكيةطواشيةمنبمصرالجيشمنطائفةبأنالخبراشتهرالخميسيوموفي

معتقلاكانالذيللمحلحسينوردانفصلقدالأمروأن،واقتتلوا)1(بينهمفيمااختلفواثمالناصر

الحمد.وللهالطائفةهذهشراللهوأطفأ،فيه)2(

والمدرستين،،الشريفيةالسركتابةخلعة)3(يعقوببنالدينناصرالقاضيلبساليومهذااخروفي

بالعودلتهنئتهالناسوراح،وصودرعزل،القلانسيبنالدينعلاءالرئيسعنعوضاالشيوخومشيخة

.كان)4(كماوظيفتهإلى

الدينصلاحالحاجبانمنهمالشاميينالأمراءمنجماعةمسكشوالثالثالجمعةيومصبيحةوفي

بنالدينصلاحالملكابنالدينوناصر،تمر،الكبيرالحاجبأخيابنوالمهمندارالدينوحسام

وأخرجوا،طبلخاناتكلهم؟وبلجاك)5(زفرطيبغاوهماأخوانواثنانوالطرخانيحمزةوابن،الكامل

مصر.أمراءأحدلقاربيأيضاالحجوبيةوكذلك،الحجابحاجبوتمرخير

بنعمرمنهم،المنصورةبالقلعةالعربأمراءمنأميراعشرستةمسكشوالسابعالثلاثاءيوموفي

،وآخرونمهنابنفضلبنومعيقل،وقتفيالعربأميركانالذي،بالمصمعالملقبمهنابنموسى

علىاستاقوهالذيالأحمديالدينسيفللأميرعرضوافضلآلمنطائفةأنذلكسببأنوذكروا

المغرببعدالخميسليلةوفي.بينهمتقعالحربوكادت،الأمتعةبعضمنشيئامنهوأخذوا،حلب

منهم،المصريةالديارإلىأيضاالأغلالفيمقيدينالبريدعلىوالعربالأتراكمنأميراعشرتسعةحمل

ومعهم،وغيرهموبلجكأيضاالدينوحسامالحاجبالدينوصلاحوجبريلوأسندمرومنجكبيدمر

جماعةوأمروا،المصريةالديارنحوبهموساروا،بحفظهممتوكلينبالسلاحملبسينفارسمئتيمننحو

بالقلعة،والترسيمالمصادرةمنالقلانسيبنالدينأمينالرئيسوأطلق،لاقوشأولادمنهمالبطالينمن

.الناسوهناه،منزلهإلىوصار،منهطلبمابعضوزنمابعد

مصر)6(قاصدادمشقمنالسلطانخروج

يرلمعظيمتجملفيصبيحتهالخاصكييلبغاطلبخرجشوالشهرعاشرالجمعةيومكانولما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(1/018)التامالذيل(1/584)الزهوربدائع.7(0)2/الكامنةالدرر

الجبل.بقلعةالحريمدورفي

سيأتي.)763(هـكماسنةماتيعقوببنمحمد:هو

.(4287/)الكامنةالدرر

.بالكافيأتيوسوف.بلجات:طفي

.(11/5)الزاهرةالنجوم
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تقدمتقدالأطلابعامةوكانت،هائلةوعظمةومماليكوجنائبنجائبمن،مثلهالمددهذهفيالناس

منمعهومنهوعثمانمشهدفيفصلى،الظهرأذانقبلالأمويالجامعإلىالسلطانوحضر،بيومقبله

الطرقاتفيوالناسالكسوةنحوذاهباالنصربابمنفورهمنوخرج،الشامونائب،المصريينأمراء

،اليومهذاإلىالبريدوبابوالخواصينالصاغةفيأكثرهابقيقدالزينةوكانت،العادةعلىوالأسطحة

.()1الأيامعشرةنحوفاستمرت

وعزلإليهالحسبةبإعادةالأنصاري)2(الدينعلاءالشيخعلىخلعشوالعشرحاديالسبتيوموفي

.الشيرجي)3(بنالدينعماد

.البيريمصطفىوالأمير،العادةعلىشوالعشرسادسالخميسيومالمحملوخرج

،)د(الفيلوطيبغازفر)4(طشتمروهم،بدمشقأمراءأربعةالجمعةويومالخميسيوموتوفي

نيابةوعمل،الحجابوحاجب،ألفمقدمكانوقد،المهمندار)7(وتمر،الألوفمقدميأحدونوروز)6(

يومتوفيأنإلىمريضافاستمرمريضاوكان،الإمرةعنفعزلوهالمصريونعليهتعصبثم،وقتفيغزة

ندمأوتورعكأنهبابهاعلىبلفيهايدفنلملكنه،بالصوفيةأنشأهاالتيبتربتهالسبتيومودفن،الجمعة

الله.رحمهالمسلمينقبورفوقبنائهاعلى

نابوقد،بالقبيباتودفنشوالمنالعشرينالإثنينيوملاقوش)8(بنالدينناصرالأميروتوفي

عنهمرضيثم،شتىبلدانإلىالبلدعنونفواكجكن)9(وأخوههوخبرهقطعثم،وبحمصببعلبك

اللهرحمةإلىتوفيحتىيسيراإلاالدينناصرلبثفما،بطبلخاناتا(.أخبازالمعليهموأعاديلبغاالأمير

وخانوحمامجامعببعلبكوله،نافعمليحخانالرمانةعقبةعندمنها،كثيرةحسنةآثاراأثروقد،تعالى

سنة.وخمسونستالعمرمنوله،ذلكوغير

.أيامالعشرة:طفي(1)

سنةمات.المشهدأميربنالأنصاريالدينعلاء.قمربنيعقوببنسالمبنسعيدبنمحمدبنعلي:هو)2(

سيأتي.)763(هـكما

.34(ص)4للحسينيالذيلفيلماموافقأثبتوما.بالسينالسيرجي:طفي)3(

فيه.وترجمته(1/184)للسخاويالتامالذيلمنوالتصويبوفر:طفي()4

.023()2/الكامنةالدررفيترجمته)5(

.الناصرينوروزوهو.893(/4)الكامنةالدررفيترجمته)6(

.(1/183)للسخاويالتاموالذيل)933(صللحسينيالذيل:فيترجمته)7(

.اقوشبنمحمد:وفيه(1/184)للسخاويالتاموالذيل028()4/الكامنةالدررفيترجمته)8(

فيه.الكلامسبقوقد.كحلن:طفي)9(

.(بشار)."خبز"جمعوهو،أثبتناهماوالصواب،لهامعنىولابالراء"أخبارا":طفي1(0)



425هـ763سنةأحداث

الدينبهاءالقضاةقاضيابنمحمدالدينبدر)1(القاضيدرسمنهوالعشرينالسادسالأحديوموفي

القضاةعندهوحضر،سلطانيبتوقيعوالدهعنهالهنزل،الأتابكيةبالمدرسةالشافعيالبقاءأبي

.7911:البقرهأ!أشهرمحلومتآلحج):تعالىقولهفيوأخذ،والأعيان

)2(الجابيبابنالمعروفالشافعيالنابلسيعثمانبنأحمدالديننجمالقاضيدرساليومهذاوفي

مصادراته.فيالقلانسيبنالدينأمينالقاضيعنهالهاستنزل)3(العصرونيةبالمدرسة

القاضيبن)4(اللهعبدالدينوليالقاضيدرسشوالمنوالعشرينالتاسعالإثنينيومصبيحةوفي

سلطاني،بتوقيعالمذكوروالدهعنهمالهنزل،القيمريةثمالرواحيةبالمدرستينالبقاءأبيالدينبهاء

.والأعيانالقضاةفيهماعندهوحضر

فيبهوطيفجملعلى)5(الكرديالشيخبنأسدالشيخشهرشوالسلخالخميسيومصبيحةوفي

الجملعنأنزلثم،السلطاننوابويفسدالسلطانعلىيخامرمنجزاءهذا:عليهونوديالبلدحواضر

وقد،جزيل4مامنهوطلبالسجنألزمثم،بذلكعليهونوديالبلدفيبهوطيف،حمارعلىوحمل

أيامه.فيللقلعةالمتسلمهووكان،وأنصارهذكرهالمتقدمبيدمرأعوانمنالمذكوركان

بقضاءالفتحأبيبنالدينبدرالقضاةقاضيعلىخلعالقعدةذيعشرحاديالإثنينيومصبيحةوفي

مضافادالزنارىالسغلةرك!لذلكالناهنأه،.)6(000ء.-. ..و.سوسمرلوحب!الدي!علاعنممو!راكادالديالعسكر

والتدرش!.الحكمنيابةمنبيدهماإلى

الكفريالدينشرفالقضاةقاضيإلىبالصالحيةالركنيةتدريسأعيدعشرهثامنالاثنينيوموفي

،الكفريعلىوخلع،العزبنالدينعمادالقاضييدمن،سلطانيشريفبمرسوماسترجعها،الحنفي

.)7(المذكورةبالمدرسةللتهنئةإليهالناسوذهب

الفريقينمنفقتلاقتتلواوأنهم،عجلون)8(بناحيةالفلاحينبينفتنوقوعاشتهرالحجةذيشهروفي

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)8(

تحريف.وهو.نور:طفي

.241()1/الدارس2(00)1/الكامنةالدرر)778(هـ.سنةمات.الياسوفي

.)1/893(الدارس.القلعةشرقيوالنصرالفرجبابداخلهي

.44(وه)1/273الدارس292()2/الكامنةالدرر)785(هـ.سنةمات

.935()1/الكامنةالدرر.يلبغاضدبيدمرأعوانمنالكرديأميريبنأسد:هو

ماتشمرنوخبنالدينعلاءالدمشقيالزرعيالبعليهرماسبنأحمدبنعمربنأحمدبنعثمانبنعلي:هو

.73()3/الكامنةالدرر)776(هـ.سنة

البرانية.الركنية:وهي(1/915)الدارس

.اليومالأردنأعمالمنمعروفةمدينة
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ودمرتأشجارهاوقطع،وخربتدمرتعجلونشرقيهيالتيحيتاعينوأن،طائفةوالقيسياليمني

بالكلية.

طلوعبعدماإلىدمشقأبوابتفتحلمالحجةذيمنوالعشرينالثانيالسبتيومصبيحةوفي

بلادإلىالهربيريدكان،(كتبغا)1:لهيقالأميرعلىالاحتياطسببهوكان،ذلكالناسفأنكر،الشمس

.أمسكوهحتىعليهفاحتيط،الشرق

فنزلالقدسمنطاز)2(الدينسيفالأميرقدمالحجةذيمنوالعشرينالسادسالأربعاءليلةوفي

ببيتونزلذكرنا،كمافأطلق،بالإسكندريةمسجوناكانحينالكحلمنعميوقد،الأبلقبالقصر

دياريدخللاأنهغير،السلطانبلادمنشاءحيثينزلطرخانا)3(يكونبأنهتقليدجاءهثم،مدةالمقدس

عليهيسلمون-دونهفمنالسلطنةنائب-طبقاتهمعلىإليهالناسوجاء،الأبلقبالقصرفنزلفجاء،مصر

وتعالىسبحانهواللهانتهى.يسكنهابدمشقدارالهيستكريأويشتريأنعزمعلىوهو،شيئأيبصرلاوهو

أعلم.

وسبممئةوستيرث!اثصسنةخلت5ث!

الممالكمنوالاهماوماالشريفينوالحرمينوالشاميةالمصريةالدياروسلطانالسنةهذهاستهلت

الملكبن)4(حاجيأميرالمظفرالملكبنمحمدالدينصلاحالمنصورالملكالسلطانالإسلامية

العشرين.دونشابوهو،قلاوونالمنصور

.قشتمر)5(المصريةالديارونائب،يلبغاالأميريديهبينالممالكومدبر

قبلها.التيفيالمذكورونهموقضاتها

مدنف.مريضوهوقروينةالدينسيفوالوزير

وكذلك،قبلهاالتيفيالمذكورونهموقضاته،الماردانيالدينعلاءالأميربدمشقالشامونائب

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

تحريف.وهوكسبغا:طفي

الكامنة)763(هـالدررسنةمات.الصالحالملكأيامالدولةمدبروكان.كثيراذكر.قطغاجبنطاز:هو

/2()214.

.بطالولكنه،أميرمرتبله

.ص)347(للحسينيالعبرذيلمنوالتصويب،حاج:طفي

اللهعبدبنقشتمر:وهو)2/543(الشافيوالدليل)3/924(الكامنةالدررمنوالتصويبطشتمر:طفي

77(هـ.0)سنةحلببظاهرواقعةفيقتل،الدينسيفالأميرالمنصوري
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وحاجب،المنفصلةالسنةفيإليهاعادالأنصاريالدينعلاءوالمحتسب،المالبيتووكيل،الخطيب

الدينناصرالقاضيالسروكاتب،أيضامصرمنواخرالسليمانييليهوالذي،قماري)1(الحجاب

القضاةقاضيوأخبرني،مراجلبنالدينتقيالقاضيالجامعوناظر،الحلبييعقوببنمحمد

فيفصار،الشافعيمعالمحروسةصفدبمدينةحنفيقاضالسنةهذهأولفيجددأنهالشافعيالدينتاج

وحنفي.شافعيقاضيانوصفدوطرابلسحماةمنكل

فريربلادأوطأوقد،يوماعشرخمسةمننحوغيبةبعدالسلطنةنائبقدمالمحرمثانيوفي

ببلادالمواسينالعشيراتقصدأنهاشتهرقدوكان،الحبسفأودعهمطائفةمقدميهممنوأخذ،بالرعب

اصطلحواقدالعشيراتوأن،فريرناحيةيتعدلمأنهفأخبرنيعليهسلمتحينذلكعنفسألته،عجلون

وقتلواالتركفهزمهم،التركحرممنالأعرابكبسوقد:قال.هثاكعندهمالتجريدةوأن،واتفقوا

الأعرابولتثم،هنالكفحصروهمصرحواديإلىالتركفلجأكمينللعربظهرثم،كئيراخلقامنهم

نفسا.الخمسينفوقالأعرابمنوقتل،فقطواحدأميرمنهمجرحوإنما،أحدالتركمنيقتلولمفرارا

بعدالإثنينليلةالسلطانيالمحملودخل،المحرممنوالعشرينالثانيالأحديومالحجاجوقدم

هناإلىبريزمنالرجعةفيالركبنالمالشدةوذلك،العادةبهجرتكمالدخولهيحتفلولم،العشاء

ولكن،راجعونإليهوإناللهفإنا،المئةنحوذلكبسببمنهمماتإنهقيلقدإنهبحيث،الشديدالبردمن

البلادتلكأهلبموتهاستبشروقد،مكةصاحبعجلانأخي)2(ثقبةوبموت،وأمنكثيربرخصأخبروا

أعلم.واللهانتهىفيهمالعادلعجلانأخيهعلىلبغيه

جداغريبمنام

الدينمحييالشيخوسبعمئةوستينئلاثسنةالمحرممنوالعشرينالثانيالإثنينليلةفيورأيت

مصنفاتمنشيئا)4(المهذبشرحكفيأدخلتلالمالشيخسيدييا:لهفقلت،اللهرحمه)3(النواوي

)11

)2(

)3(

)4(

السبكي.الدينتاجعزلعلىالكلامعندقليلبعدذكرهسيأتي

رميثة.بنثقبة:وهو(1531/)الكامنةالدررمنوالتصويبنفسه:طفي

.264()4/الوفيات(هـفوات)676سنةمات.الدمشقيالنوويشرفبنيحيىالدينمحميزكرياأبو:هو

والأعلام92(1/)الفواتالشافعيالفقه(هـفي)476سنةمات.عليبنإبراهيمالشيرازيإسحاقلأبيالمهذب

(/1)51.

رحمه-النوويعنحديثهلدىكثيرابنذكرهوقد،يتمهولم،الرباأبوابإلىفيهووصلالنوويشرحه:قلت

فيالفقهوحررالانتقادوأحسنوأفاد،وأجادفيهأبدعفإنه،بابهفينظيرلهيكنلمكمللوإنه:قالإذ-الله

اهـ..منهأحسنالفقهكتبفيأعرفلامهمةوأشياءواللغة،ينبغيماعلىوالحديث،وغيرهالمذهب
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فيالنقيضينطرفيبينجمعفإنهفيهمعذورأنت:لهفقلت،يحبهلاإنه:معناهمافقال؟حزم)1(ابن

القرامطةقرمطة)2(مائعتولالأصولوفي،يابسجامدفظاهريالفروعفيهوأما،وفروعهأصوله

النخيلتشبهخضراءأرضإلىلهأشرتثم،نائموأناسمعتحتىصوتيبهاورفعت،الهرائسةوهرس

زرعهاالتيحزمابنأرضهذه:لهفقلت،رعيولااستغلالفيبهاينتفعلا،منهشكلاأردأهيبل

ضوءفيعليهاللجلوستصلحإنما:فقلت؟بهينتفعشيئاأومثمرأشجرافيهاترىهلانظراقالأ

الدينمحييللشيخأشرتماعندحاضرناكانحزمابنأنخلديفيووقع،رأيتهماحاصلفهذا.القمر

يتكلم.لاساكتوهو،حزملابنالمنسوبةالأرضإلى

بعودالشيرجيبنالدينعمادالقاضيعلىخلعصفرمنوالعشرينالثالثالخميسيوموفي

علىالناسوهناه،المدنفبالمرضلشغلهبهاالقيامعنالأنصاريالدينعلاءضعفبسببإليهالحسبة

.العادة

توفيصفرمنوالعشرينالسادسالسبتيوموفي

،الأمويبالجامعالظهرعليهوصلي،الأمينيةبالمدرسةالمذكور)3(الأنصاريالدينعلاءالشيخ

سنة،الأربعينجاوزوقد،هنالكتربةفي،)4(جراحجامعمحرابخلفالصغيرباببمقابرودفن

وولي،ورحمهاللهسامحهجزيلةوأموالاصغاراأولادأوترك،مرتينالحسبةوفي،الأمينيةفيودرس

.)5(شريفكريمبمرسومالسبكيبنالدينتاجالقضاةقاضيبعدهالمدرسة

:وفاةبلغناصفرمنالأخيرالعشروفي

الدينعلمالقضاةقاضيابنالدينبرهانأخيهوتوليةبمصرالإخنائي)6(المالكيةالقضاةقاضي

نظرإليهوأضيف،فيهاالسيرةمشكوربمصرالحسبةعلىكانوقد،أخيهمكانقاضياأبوهالشافعي

.أخوهكانكماالخزانة

نصرأبيالدينتاجالقضاةقاضيحضورابتداءكانالأولربيعشهررابعالأحديومصبيحةوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

325(هـ.)3/الفوات)456(سنةماتالظاهريحزمبنسعيدبنأحمدبنعليمحمدأبو:هو

الداهية.:والتولة،طفىهكذا

والدارس...سالمبنسعيدبنمحمدبنعلي:وفيه)3/301(الكامنةوالدررص)348(للحسينيالذيلفيترجمته

.)1/188(للسخاويالتاموالذيل02(0)1/

.042()2/الدارس.الغنمسوقبمحلةالصغيرالبابخارج

.2(1/00)الدارس

للسخاويالتاموالذيل)11/14(الزاهرةوالنجوم)4/245(الكامنةوالدررص)348(للحسينيالذيلفيترجمته

)1/918(.
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الأمينيةتدريسالشافعيالسبكيالكافيعبدبنالحسنأبي)1(الدينتقيالقضاةقاضيابنالوهابعبد

العلماءمنخلقعندهوحضر،ذكرناكمااللهرحمهوفاتهبحكم،المحتسبالدينعلاءالشيخعنعوضا

اللهءاتمهصماعكألناسئحسدونأ!!:تعالىقولهفيأخذ،حافلادرسأوكان،والعامةوالفقهاءلأمراءوا

جاريةطلقةبعبارةالعلوممنضرباوذكر،حسنةأشياءفاستنبط،بعدهاوماالاية(د4أفساءأ!هوفض!من

منوالعامةالخاصةوشكره،وأفادفأجادتكلفولاتلجلجولاتلعثمغيرمنذلكأخذ،معسولة

.)2(مثلهدرسايسمعلمإنه:الأكابربعضقالحتىوغيرهمالحاضرين

توفي:منهوالعشرينالخامسالإثنينيوموفي

وصلي،واحدايوماإلايمرضولمبالقصاعيندارهفي،)3(الحوضيلؤلؤبنالدينبرهانالصدر

عليالأميرالسلطنةنائبفخرج،النصربابمنبهوخرجوا،الظهرصلاةبعددمشقبجامعالغدمنعليه

أبيهعندفدفن،الصغيربباببمقابرهمفدفنوهبهذهبواثم،النصربابخارجإماماعليهفصلى

السلطنةنوابعندوقبول،الدولةعندوجاهةوله،الناسمعوقياممروءةفيهاللهرحمهوكان،اللهرحمه

وثروةماللهوكان،والخيرالحديثمواعيدسماععلىويواظب،الخيروأهلالعلماءويحب،وغيرهم

الله.رحمهالثمانينقارب،ومعروف

:بموتفأخبرالمصريةالديارمنالبريدوجاء

ونحويا،ماهراوفصيحا،باهراواعظاوكان،بهاالمصريالنقاش!نمحمد)4(الدينشمسالشيخ

وتحصيل،الدولةعلىودخول،الكلامنسجعلىوقدرة،متعددةفنونفيطولىيدله،شاعرأ

الثه.رحمهالأربعينأبناءمنوهو،الأموال

للمالكية،بالشامقاضياكانالذي،البغداديالمالكيالدينشرفالقضاةقاضيبولايةالبريدوأخبر

يحبه.منبذلكففرح،عنهويفضليكفيهوافرمعلوملهرتبفإنه،بمصرالخزانةبنظرعزلثم

توفي:الاخرربيعمنعشرالسابعالأحديوموفي

محمدبنالدينشرفالرئيسأحمدبنالدينجمالالصدربنمحمد)5(الدينأمينالرئيس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(بشار)الكافيعبدبنعليالحسنأبوفهوبينتحريفوهو"بن":طفي

.2(100/)الدارس426()2/الكامنةالدرر

المراجع.منيديبينفيماترجمةعلىلهأقعلم

.185()1/التاموالذيل)11/13(الزاهرةوالنجوم71()4/الكامنةوالدررص)934(للحسينيالذيلفيترجمته

.النقاشبنأمامةأبوالمصريثمالدكاليالرحيمعبدبنيحيىبنالواحدعبدبنعليبنمحمد:وهو

703()1/والدارس(115/)1الزاهرةوالنجوم362()3/الكامنةوالدررص)934(للحسينيالذيلفيترجمته

.(1/187)التاموالذيل
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الدين،علاءوعمهكأبيهكبارمباشراتباشركانوقد،وكبرائهاالبلدرؤساءمنبقيمنأحد،القلانسي

معالسركتابةوليثم،أيضاالعساكرقضاءوولي،مدةالمالوكالةباشرفإنهأسلافهعلىهذافاقولكن

ستسنةقبلمن)1(العصرونيةفيدرسقدوكان،الجوانيةوالشاميةالناصريةوتدريسالشيوخمشيخة

مئتييقاربكثيربمبلغوصودر،الكبارمناصبهعنعزلالماضيةالسنةفيالسلطانقدملماثم،وثلاثين

فتوفي،هذايومهإلىمدةخاملاوبقي،شيءوظائفهمنبيدهبقيوما،أملاكهمنكثيرافباع،ألف

بابمنبهوخرجوا،دمشقبجامعالعصرعليهوصلي،أحدبهيشعرلمقليلاتشوشقدوكان،بغتة

الله.رحمهقاسيونبسفحالتيتربتهمإلىالناطفانيين

الدينشرفالقضاةقاضيابنالدينجمالالقاضيعلىخلع،عشرهثامنالإثنينيومصبيحةوفي

جهةمنالبريدصحبةالواردالتوقيعفيولقبالقضاءفيشريكاأبيهمعوجعل،)2(الحنفيالكفري

إلىالسبكيالدينتاجالقضاةقاضيومعهوجاء،السعادةبدارالخلعةفلبس"القضاةقاضي"السلطان

بماللتهنئةالناسوجاءت،درسايكنولمالقرآنوقرممئىفقرئتالربعةووضعتالمسجدفيفقعدالنورية

أبيه.معلهالولايةمنحصل

توفي:الثلاثاءيومصبيحةوفي

الحديثدارإمام،الفارقيالدينزينالشيخبن)3(الدينفتحالجامعالناسكالعابدالصالحالشيخ

وتلاوةوصيانةخيرفيسنةتسعونعليهأتتوقد،الجامعفيومؤذن،بهاالأثروخازن،الأشرفية

الصالحيةنحوإلىالنصربابمنبهوخرج،يومئذصبيحةعليهصلي،الناسعنوانجماعكثيرةوصلاة

الله.رحمه

ومعهالصغيرالشامنائبدوادارقرابغاوهوالبريدوردالأولىجمادىعاشرالإثنينيومصبيحةوفي

بمقتضى،الكفريالدينشرفالقضاةقاضيابنيوسفالدينجمالللشيخالحنفيةقضاةبقضاءتقليد

منالمقصورةإلىجاؤواثم،المالكيتحتوأجلسالسعادةبدارالخلعةولبس،ذلكعنلهأبيهنزول

أصحابهممناثنينواستناب،الحسبةنائبالسبكيبنالدينشمسقرأه،هنالكتقليدهوقرممئىالجامع

)1(

)2(

)3(

.(404و1/803)رسالدا

.(446)4/الكامنةالدرر)766(هـ.سنةماتفزارةبنسليمانبنالحسينبنأحمدبنيوسف:هو

للسخاويالتاموالذيل(1/117)الزاهرةوالنجوم(424)4/الكامنةوالدرر35(0)صللحسينيالذيلفيترجمته

/1(091).

الدمشقي.ثمالفارقيقمربناللهعبدبنمروانبناللهعبدبنيحيى:وهو
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ولمبهافدرسالنوريةإلىمعهجاءثمالجواشني)2(بنالدينوبدر،منصور)1(بنالدينشمسوهما

أعلم.واللهانتهىذلكمنبشيءوالدهيحضره

:)3(باللهالمدضدالخليفةموت

بذلكأخبرني،الخميسيومعليهوصلي،بالقاهرةالأولىجمادىمنالأوسطالعشرفيذلككان

الله.رحمهماالدينبهاءالشيخأخيهكتابعن،الشافعيالدينتاجالقضاةقاضي

اللهعلىالمتوكلخلافة

المستكفيبنالفتحأبيبكرأبيالمعتضدبنمحمداللهعبدأبو)4(اللهعلىالمتوكلولدهبعدهبويعثم

أسلافه.اللهرحمأحمدالعباسأبياللهبأمرالحاكمبنسليمانالربيعأبيبالله

وخلعوتقاليدوسلطانيةخليفيةصناجقومعهالمصريةالديارمنالرسولتوجهالأولىجمادىوفي

فيهما.لهليخطبمصرصاحبجهةمنوسنجارالموصللصاحبيوتحف

حسب،تقليدينجهتهمنلقاضيهمابدمشقالحاكمالسبكيالشافعيالدينتاجالقضاةقاضيوولي

تقدمفيمامثلهيقعلمغريبأمروهذا،البلدينإلىالسلطانبهأرسلمامعوأرسلا،بذلكأخبرنيما

أعلم.واللهأعلمفيما

السروكاتب،النقباءونقباءحجبتهومعهالفسولةمرجإلىالسلطنةنائبخرجالآخرةجمادىوفي

فيفدخلواالأوبةفأسرعواالبريدعلىأميرالمصريةالديارمنفقدم،مدةالإقامةعزمهمومن،وذووه

.العادةعلىالموكبفحضرالسلطنةنائبوأصبح،منهوالعشرينالحاديالأحدصبيحة

عوضادواداربخلعةالمصريةالديارمنالنصوجاء،الصالحييلبغاالدينسيفالأميرعلىوخلع

.كجكن)5(الدينسيفعن

منبهاقدم،أخروجهات،الدستبتوقيعمرقيبنالدينشمسالصدرعلىاليومهذافيوخلع

فوق،الحنفيالكفريالدينشمسالقضاةقاضيبإجلاساليومهذافيالخبرفانتشر،المصريةالديار

فوقه.المالكيبإجلاسأمرقدمابعدوذلك،اليومهذافييحضرلملكن،القضاةقاضي

.(1/426)رسالدا(1)

.351()صللحسينيالذيلفيماوأثبتناالخراشي:طفي)2(

.(1/185)التاموالذيل(11/41)الزاهرةوالنجوم(1/434)الكامنةوالدرر35(0)صللحسينيالذيلفيترجمته)3(

يصح.ولا،علي:طفيهذابعد)4(

فيه.الحديثمروقد.كحلن:طفي)5(
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توفي:رجبثاثيوفي

جمالالقضاةقاضيمشيخةنائب،الحنبليالمقدسيمنكلحبن)1(الدينشمسالعالمالإمامالقاضي

بارعاوكان،وإناثذكورأولادسبعةمنهاوله،ابنتهوزوج،الحنبليالمقدسيمحمدبنيوسفالدين

وجمع،أحمدالإماممذهبنقلفيغايةكان،الفروععلمولاسيما،كثيرةعلومفيمتفننافاضلا

جمالالقضاةقاضيعنهبذلكأخبرنيكمامجلداثلاثينمننحوا"المقنع"كتابمنهاكثيرةمصنفات

الفوائدمنذلكغيروله،مجلدين")2(تيميةبنالدينمجدالشيخأحكاممحفوظة"علىوعلق،الدين

الشهرثانيالخميسيوممنالظهربعدعليهوصلي،سنةخمسيننحوعنتوفي،اللهرحمهوالتعليقات

وخلق،كلهمالقضاةحضرهاحافلةجنازةلهوكانت،الموفقالشيخبمقبرةودفن،المظفريبالجامع

.مثواهوأكرماللهرحمهالأعيانمن

الأدبأساؤوا)3(عاتكةقبرأهلمنجماعةالسلطنةنائبضربرجبرابعالسبتيومصبيحةوفي

الجامعذلكيأخذأنالفقراءبعضفأراد،بناحيتهمجذدللخطبةجامعبسبب،ومماليكهالنائبعلى

الفقراءشيخقدموقد،منبرفيهنصبقدجامعابجعلهالحنبليالقاضيفحكم،للرقاصينزاويةويجعله

جامعا،كانمابعدزاويةعودهمنالناحيةتلكأهلأنفسفأنفت،إليهبتسليمهشريفمرسوميديهعلى

بينبالمقارعوضربهممنهمطائفةالسلطنةنائبفاستحضر،سيئبكلامبعضهمفتكلم،ذلكوأعظموا

لذلك.إنكاراالعامةبعضفأراد،البلدفيعليهمونودي،يديه

رتبه،المصحفعليهيقرأالذيالكرسيعلىالنسرقبةتحتالمغرببعديقرأحديثميعادوحذد

عندهواجتمع،السراجبنالدينعمادالشيخفيهوحدث،الشيرازيبنالدينعمادالقاضيأولادأحد

الشهر.هذامنالأولالعشرفيوذلك،خطيمن")4(النبويةالسيرة"فيوقرأ،غفيروجمكثيرخلق

العجائب:منأعجوبة

جامعو""مسلماو""البخاري"يحفظأنهيزعموخراسانتبريزبلادمنعجميشابوحضر

الأربعاءيومكانفلما.أخرفنونفي،محاضيرهامنذلكوغيرللزمخشري"الكشافو""المسانيد

صحيح"أولمنالكلاسةبابعند،منهالشماليبالحائطالأمويالجامعفيقرأرجبشهرسلخ

أئهغير،جيدافأدى،بيدينسخةمنعليهأقابلوأناحفظهمن،منهالعلمكتابأثناءإلى"البخاري

)1(

)2(

)3(

)4(

والنجوم261()4/الكامنةوالدرر.مفلحبنمحمداللهعبدأبو:وفيهص)352(للحسينيالذيلفيترجمته

.(1/091)التاموالذيل85(2/)والدارس(11/61)الزاهرة

تيمية.بنللمجدالمنتقئكتابهو

بدمشق.اليومإلىمعروفةمحفة

مطبوعة.وهياللهرحمهكثيرابنألفهاالتيالنبويةالسيرةيعني
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العامةمنكثيرخلقواجتمع،الأحيانبعضفيأيضألحنوربما،فيهلعجمالكلماتمنبعضأيصحف

الكتاببقيةسردإن:منهمآخرونوقال،كثيرينجماعةذلكفأعجب،المحدثينمنوجماعةوالخاصة

.جدالعظيمالمنوالهذاعلى

الشافعيالقضاةقاضيوحضرالمذكور،المكانفيشعبانمستهلوهوالثانياليومفيفاجتمعنا

عليهوسقط،يومكأوليطوللمأنهغيرالعادةعلىفقرأ،محدقينالعامةواجتمع،الفضلاءمنوجماعة

بحضرتهمافقرأوالمالكيالحنفيالقاضيانجاءثم،الألفاظبعضفيولحنوصحف،الأحاديثبعض

وفرح،يديهبتقبيليتقربمنومنهم،أمرهمنمتعجبونبهمحتفونوالعامةهذا،الشيءبعضأيضا

تجيزني،وأن،إليكالقصدإلىإلابلاديمنخرجتماأنا:وقال،الإجازةعلىبالسماعلهبكتابتي

الدراهممنبشيءوالأعيانالقضاةكارمهوقدالجمعةليلةمصرإلىرجعثممشهور،بلادنافيوذكرك

الألف.يقارب

:)1(المحروسةدمشقنيابةعنعليالأميرعزل

الأميربعزلشريفمرسوميديهوعلىالمصريةالديارمنالبريدوردشعبانعشرحاديالأحديومفي

وخلع،بحضورهعليهمالشريفالمرسوموقرئالسعادةدارإلىالأمراءفأحضر،دمشقنيابةعنعلي

يكونوأن،الراتبسبيلعلىطرابلسبلادفيوأخرىدومةبقريةلهورسم،البريدمعوردتخلعةعليه

أصحابهوبباقيالسعادةدارمنيومهمنفانتقل،الحجازأوالقدسأودمشقمنشاءالبلادأيفي

داروهي،يلبغادويدارهفيهاوزادجددهاالتيبالقصاعينالخليليدارفينزولهواستقر،ومماليكه

انتهى.لهوالحزنعليهللتاسفالناسوراح،هائلة

معزولاالمصريةالديارإلىمطلوباالشافعيالسبكيبنالوهالب)2(عبدالدينتاجالقضاةقاضيسفر

دمشق:قضاءعن

وسبعمئة،وستينثلاثسنةشعبانمنعشرالحاديالعصربعدالأحدنهاراخرمنبطلبهالبريدورد

وقد،فأمهلالغدإلىفاستنظرهم،يومهمنيسافرأنالغيبةنائبوهوقماريالحجابحاجبإليهفأرسل

وأرسل،الدينتاجأخيهعنعوضاالشامبقضاءالسبكيبنالدينبهاءالشيخأخيهبولايةالخبرورد

ويستوحشونليودعوهإليهالناسوجاء،والسيرالتأهبفيالدينتاجالقضاةقاضيأختهماابنيستنيب

المصرية،الديارإلىالبريدعلىمتوجها،شعبانعشرثانيالإثنينيومالعصربعدبستانهمنوركب،له

منقريباردهمحتى،السبكيالبقاءأبوالدينبهاءالقضاةقاضيحتى،والأعيانالقضاةقضاةيديهوبين

)1(

)2(

.(1/185)التامالذيل77()3/الكامنةالدرر)352(صللحسينيالذيل

.(426)2/الكامنةالدرر352(ص)للحسينيالذيل
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سبحانهواللهانتهى،والآخرةالدنيافيالخاتمةحسنفيالمسؤولواللهجاوزهامنومنهم،الجسورة

.بالصوابأعلموتعالى

غريبة:أخرىأعجوبة

شيخالشريشيبنالدينكمالالعلامةالشيخبستانإلىدعيتشعبانمنالعشرينالثلاثاءيومكانلما

والشيخ،)1(الشافعيالموصليبنالدينشمسالعلامةالشيخمنهمالأعيانمنجماعةوحضر،الشافعية

الموصليالدينشمسالعلامةالإماموالشيخ،المالبيتوكيل،)2(الصفديالدينصلاحالعلامةالإمام

إسحاقأبيالشيخذريةمنالشيرازييعقوببنمحمدالدينمجدالعلامةالإماموالشيخ،الشافعي

البلغاءأحدالحنفيالعزبنالدينصدرالعلامةالإماموالخطيب،اللغويينأئمةمن،)3(الفيروزابادي

نيفاوأحضروا،البلغاءالمحدثينالقراءأحدالضارمبنعليالديننورالعلامةالإماموالشيخ،الفضلاء

ولدوحضر)6(الناصريةوقف)5(،البرمكيللتميمي")4(اللغةفيالمنتهى"كتابمنمجلداوأربعين

مجلدامناكلوأخذ،عليهكلناواجتمعنامحمد،الدينبدرالعلامةوهو،الشريشيبنالدينكمالالشيخ

ويتكلممنهاكلافينشر،بهاعليهاالمستشهدالشعربيوتعننسألهأخذناثم،المجلداتتلكمنبيده

إلامنهاعنهيشذولااللغةشواهدجميعيحفظأنهوالسامعونالحاضرونفجزم،مفيدمبينبكلامعليه

.)7(الإغرابوأبلغ،العجائبأعجبمنوهذا،الشاذالقليل

:قشتمر)8(الدينسيفالسلطنةنائبدخول

سوقإلىفتقدم،بكمالهوالجيشيديهبينوالحجبة،ضحى)9(السبتيومرمضانأوائلفيوذلك

يديه.بينوالناسالسعادةدارإلىمشىثم،العتبةوقبل،السربابعندونزلجاءثم،فيهفأركبالخيل

صلاةإلىذاهبوهو،الصالحيةواليبالأمسقتلكانالذيبصلبأمرأنفيهحكمشيءأولوكان

طافواصلبولما،فمسكعليهتكاثرواثم،آخرينوجرح،آخرمنهمفقتلالناسفتبعههربثم،الجمعة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(188)4/الكامنة)774(هـالدررسنةمات،البعليالكريمعبدبنمحمدبنمحمد:هو

سيأتي.كماهـ()764سنةماتبالوفياتالوافيصاحبأيبكبنخليل:هو

المحيط.القاموسصاحب

.()1858الظنونكشف.أشياءعليهوزادالصحاحمنمنقول،الفرعفيالمنتهئ:هو

.(163)1/(هـالدارس41)1سنةماتالبرمكيتميمبنمحمد:هو

.(1/954)الدارسالناصريةالمدرسة

.الألفاظفيالتصزفبعضمع(1/186)التامالذيلفيالسخاوينقله

فيه.الحديثوسبق.تحريفوهو،بالتاءتشتمر:طفي

.ص)352-353(للحسينيالذيل
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ذلكبعدظهروقد،العقوباتمنشديداأمراوقاسى،أيامبعدهناكفماتالصالحيةإلىجملعلىبه

الله.قبحهالناسمنكثيراخلقاقتلأنهعلى

بنالدينتاجالقضاةقاضيأخيهعقعوضاالدينتقيبنأحمدالدينبهاءالقضاةقاضيقدوم

:الوهابعبد

ثم،هناكفصلىالحديثدارإلىمشىثم،عليهفسلمالأمراءبملكفبدأالعصرقبلالثلاثاءيومقدم

قاضي،)2(الفتحأبيبنالدينبدرالقضاةقاضيأخيهابنعندبهافنزل)1(الركنيةالمدرسةإلىمشى

وتقشف،تواضعوعليه،القضاةبقاضييلقبهمنيكرهوهو،عليهللسلامالناسوذهب،العساكر

.)3(العاقبةيحسنأنالمأمولالمسؤولوالله،وأهلهوولدهووطنهبلدهمفارقةعلىتأسفعليهويظهر

الملكابنالدينصلاحالملكالحاجوأمير،شوالعشرثامنالخميسيومالسلطانيالمحملوخرج

وفي،ببعلبك)4(الأمينيةمدرسسبعبنالدينبهاءالشيخوقاضيه،الكبيرالعادلبنالسعيدبنالكامل

الأربعةالقضاةوأذن،إليهم)5(التقويةالمدرسةوقفمنالمجاهدينيخصبماالحكموقعالشهرهذا

ذلك.فيالأمراءملكبحضرةإليهم

توفيالقعدةذيشهرثالثالأحدليلةوفي

الجوانية)7(الناصريةومدرسالشيوخوشيخ،السركاتبيعقوببنمحمد)6(الدينناصرالقاضي

وقضاء،أيضابحلبالسركتابةباشروقد،بحلب)9(الأسديةومدرس،بدمشقالجوانية)8(والشامية

سبعسنةحدودفيهنالكلهأذن،حلبقضاءالزملكانيالدينكمالالشيخولايةبزمانوأفتىالعساكر

في"الحاجبابنمختصر"و"التنبيه"قرأوقد،وسبعمئةسبعسنةومولده،وسبعمئةوعشرين

يقدرمابحسبوإحسانطباعجودةوفيه،للعلموممارسةنباهةعندهوكان،العربيةوفي،الأصول

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

الجوانية.هيالركنية

.(918)4/الكامنةالدرر)771(هـ.سنةماتاللطيفعبدبنمحمدبنمحمدهو

.ص)353(للحسينيالذيل

سنةمات،الظاهرفيفأسلميهودياكان،الحبشأبيإسماعيلالصالحوزيرالحسنأبوغزالالدولةأمين:واقفها

.(2852/)لدارسا(هـ.46)8

.(1/612)الدارس.الجامعشمال،الفراديسبابداخل،دمشقمدارسأجلمن

)1/703(والدارس(116/)1الزاهرةوالنجوم)4/287(الكامنةوالدررص)355(للحسينيالذيلفيترجمته

.(1/918)التاموالذيل

.(264و1/703)لدارسا

.3(1/70)لدارسا

.(4/882)منةالكالدررا
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قطيكن)1(لمأنهالمغلظةبالأيمانوقتفيليحلف،وعفةديانةوفيه،سوءمنه!دوسموليس،عليه

وأكرماللهفرحمه،حشيشةأكلولامسكرايشربولميزنولم،ذلكلهخطرولااللواطفاحشةمنه

السعادةدارمنالسلطنةنائبفخرج،النصربابمنبالجنازةوخرج،يومئذالظهربعدعليهصلي،مثواه

منجماعةوتزاحم،وترحمواعليهوتأسفوابالصوفيةلهمبمقبرةودفن،هنالكعليهالصلاةفحضر

انتهى.مدارسهبطلبالفقهاء

وسبممئةوستيوأربحسنةخلت5ث!

الأقاليممنيتبعهاوماوالحجازيةوالشاميةالمصريةبالديارالإسلاموسلطانالسنةهذهاستهلت

الناصرالملكبنحاجيالمظفريالمنصورالملكبنمحمدالدينصلاحالمنصورالملكوالرساتيق

الصالحي.قلاوونالمنصورالملكابنمحمد

يلبغا.الدينسيفالعساكروأتابكيديهبينالممالكومدبر

قاضيالدينوموفقالشافعيةقاضيجماعةابنأنغير،قبلهاالتيفيالمذكورونمصرهموقضاة

الشافعيةقضاةوقاضي،المنصوريقشتمرالدينسيفالأميردمشقونائب،الشريفالحجازفيالحنابلة

بمصر،مقيمالدينتاجالقضاةقاضيوأخوه،السبكيالدينتقيالقضاةقاضيابنالدينبهاءالشيخ

بالمنصبوالدهآثره،الكفريالدينشرفالقضاةقاضيابنالدينجمالالشيخالحنفيةقضاةوقاضي

الدينجمالالمالكيةقضاةوقاضي،العبادةعلىويجمعويتلويتعبدالزكنيةتدرش!علىوأقام

جملة،بنمحمود،)2(والخطيبأالمرداويالدينجمالالشيخالحنابلةقضاةوقاضي،المسلاتي

منقدم،الأثيربناللهعبدالدينجمالالسروكاتب،الشيرجيبنالدينعمادالشيخالبلدومحتسب

وناظر،)3(الماضيةالسنةسلخيومقدومهوكان،يعقوببنالدينناصرعنعوضاالمصريةالديار

مراجل.بنالدينتقيالقاضيالخزانةوناظر،النابلسيبنحسنالدينبدرالدواوين

وكان،المطرمنخوفاالعصربعدالمحرممنوالعشرينالثانيالجمعةيومالسلطانيالمحملودخل

)1(

)2(

)3(

تحريف.وهويمكن:طفي

فيوسيأتي.القزوينيالدينجلالالقاضيبنالرحيمعبدالدينتاجالشيخبعدالخطابةتولىوقد.طمنسقطت

السنة.هذهوفيات

بابنالمعروفمحمدبناللهعبدالدينجمالالقاضيعلىأخلعشوالشهروفي:)1/958(الزهوربدائعفي

الدين.ناصرالقاضيعنعوضأبدمشقالسركتابةفيواستقر،الأثير
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وإناللهفإنا،ذلكوغيرومساطيح)1(،وغيرهابحورانكثيرةغلاتمنهفتلف،أيامقبلشديدمطروقع

.راجعونإليه

بابناحيةمنفارسدخلالقلعةدقةقبلالاخرةعشاءبعدمنهوالعشرينالسابعالأربعاءليلةوفي

أخرىالنصربابناحيةومن،سلسلةالمذكورالبابناحيةومن،الجوانيةالقلعةبابناحيةإلىالفرج

الواحدةالسلسلةعلىالمذكورالفارسهذافساق،المنصورةالقلعةبابعلىراكبيمرلئلاجددتا

ملثم.لأنهيعرفولمالنصربابمنوخرجفقطعهاالأخرىعلىمرثم،فقطعها

أحدزبالةالدينسيفالأميربطلبالمصريةالديارمنالبريدقدمبيوموقبلهصفرعشرحاديوفي

أيضاالبريدوجاء،تقدممابسببالقلعةنيابةعنعزلكانوقد،مكرماالمصريةالديارإلىالألوفأمراء

منبأيديهمماعلىوأقرواإليهمردت،الجامععلىزيادات،كثيرناسبأيديكانتالتيالتواقيعومعه

فيكانتالتيالتذكرةبعدزيدمابرفعسعىقدمراجلبنالدينتقيالصاحبالجامعناظروكان،ذلك

ذلك.يففلم،صرغتمشأيام

يومالمصريةالديارإلىدمشقمنالشافعيالشامقضاةقاضيالسبكيبنالدينبهاءالشيخوتوجه

بأنتوديعهعندأخبرناكانوقد،لتوديعهوالأعيانالقضاةوخرج،السنةهذهمنصفرعشرسادسالأحد

وصولهعندالشامإلىمتوجهوهو،المصريةبالديارالقضاءخلعةلبسقدالدينتاجالقضاةقاضيأخاه

رابعالجمعةليلةالصفديالدينصلاحالقاضيوأنشدني.للشامكارهأخاهأنلناوذكر،مصرديارإلى

قوله:وهوقصيدتهمنيديهفيالمتنبيعنعكسفيمالنفسهعشره

)2(الوحولبهيمرمافأيسرالمناياخوضالفتىاعتادإذا

:وقال

البرايافيدخولالهاكأننحولأيكسبنادمشقدخول

المنايابهيمرمافأيسرفيهاالخوضالغريباعتادإذا

.)3(ومعنىلفظا،جليوعكس،قويشعروهذا

الجامع،جوارالدقاقيبالمارستانحافلةخيمةعملتصفرمنوالعشرينالحاديالجمعةليلةوفي

أعاليهفيوجعل،البلقبالحجارةالأربعقناطرهحتى،بالفبنمبنياالسقفقريبتجديدهتكاملبسبب

تحريف.وهومشاطيخ:طفي(1)

مساطح.:فيهواللغةللتجفيفوغيرهالتمربسطمكانوهومسطحج:والمساطيح

عنالرحيلعلىعزموقدالدولةسيفالمتنبيبهايمدحقصيدةمنوالبيت.تحريفوهوبالصادالوصول:طفي)2(

.العكبريبشرح(5)3/ديوانهفيوهي.أنطاكية

.(1391/)التامالذيلفيالسخاوينقله)3(
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بالجصجميعهوبيضه،كانماأضعافأعماقهفيزادحسناإيواناقبلتهفيوفتق،مضيئةكبارقمريات

وأحسناللهفأثابه،حسنةوأشياء،جددولحفوفرش،ومصالحخزائنفيهوجددت،المليحالحسن

دخلهالأخرىالجمعةكانتولما،والعوامالخواصمنالناسمنجماعاتالخيمةوحضر،امينجزاءه

،العمارةهذهقبلحالهعليهكانتبماوأخبره،العماراتمنشاهدهمافأعجبهالصلاةبعدالسلطنةنائب

الناظر.صنيعمنذلكفاستجاد

عوداالشامقضاءعلىالمصريةالديارمنالسبكيالدينتاجالقضاةقاضيقدمالاخرربيعأولوفي

الأميردارإلىذهبثم،السعادةبدارالسلطنةنائبعلىبالسلامفبدأ،عشرهرابعالثلاثاءيومبدءعلى

والعامالخاصمنالناسجاءهثم،الزوالقبلالعادليةإلىجاءثم،عليهفسلمبالقصاعينعلي)1(

عشرهسادسالخميسيومصبحكانلماثم،بهمويترحبيتوددوهو،بالعودويهنئونهعليهيسلمون

والأعيانالقضاةبحضرةبهاتقليدهفقرئالعادلي!إلىلابسهاهائلةأبهةفيجاءثمالسعادةبدارالخلعةلبس

.)2(والمداحوالشعراءالناسوهناه

بموتالدينتاجالقضاةقاضيوأخبر

)3(
وكبارالأمراءمنكثيربذلكففرح،سواهلصلبهبنيهمنبقييكنولم،الناصرالملكبنحسين

.منكرةأموروارتكابحدةمنفيهكانلما،الدولة

بموتأخبرو

أنهالأمرمنلهاتفقكانوقد،الشيرجي)5(بنالدينعمادالقاضيبن)4(سليمانالدينفخرالقاضي

ولم،المصريةبالديارعليهوخلع،وضعفهلكبرهباختيارهعنهالهنزل،أبيهعنعوضادمشقحسبةقلد

تألماذلكبسببوالدهفتألم،تعالىاللهرحمةإلىوتوفيوثانيايومافتمرضالبريدعلىيركبأنإلايبق

انتهى.موجعامسترجعاباكيامحتسباصابراووجدته،فيهالناسوعزاه،عظيما

الغنمةمكسمنالشطربوضععظيمةبشارة

ففرح،قبلهالدواويننظرعلىالمصريةالديارمنإسحاقالتاجبنماجد)6(الدينسعدولايةمع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

سابقأ.الشامنائبالماردانيعلي:هو

.367(/1)الدارس

توليةقبلوفاتهولكن،أخوتهمنأمثلكان:وقال2(11/)1الزاهرةوالنجوم07()2/الكامنةالدررفيترجمته

أشهر.بخمسةحسينبنشعبانالأشرفالملكابنه

.المصادرمنيديبينفيماترجمةعلىلهأقعلم

.الشيرازيبنالدينعماددمشقمحتسب:74()2/الدارسفي

.275()3/الكامنة)775(هـالدررسنةماتبدمشقالخاصناظرالقبطيإسحاقأبيالتاجبنماجد
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بوضعشريفمرسومومعه،شديدافرحاالبلدعنوانصرافهالأولوبعزل-وقدومههذابولايةالناس

بذلكنوديوقد،درهموربعدرهمينإلىفصار،ونصفدراهمأربعةعبرتهوكان،الغنممكسنصف

والمنة،الحمدودله،شديدافرحابذلكالناسففرح،الآخرربيعشهرمنالعشرينالإثنينيومالبلدفي

ويأخذ،الناسعلىاللحمبرخصالجلبيكثرأنهوذلك،ذلكفيالسببكانلمنأدعيتهموتضاعفت

منهاوأخذ،متعددةبتجائروقفولوفودقدومتعالىاللهوقدر،ذلكقبليأخذكانمانظيرالديوان

منأطلقماأضعافالعشرفيمنهافأخذكثيرةمراكبوقدم،والوكالةالزكاةفيالسلطانيالديوان

العصر.قبلالجمعةصلاةبعدالجمعةيومفيالناسعلىقرئثم،والمنةالحمدودله،المكس

خانقاهبسببالسعادةبدارالصفديبنالدينشمسالفقيهضربمنهالعشرينالإثنينيوموفي

معهمتكلموقد،الشيوخشيخهوالذيالسركاتبمنيتظلمونمنهمجماعةفيجاءفإنه،)1(الطواويس

ليضربفبطح،غلظفيهبكلامالمذكورالصفديفتكفم،عليهممشقةفيهمماالواقفبشرطيتعلقفيما

.ثلاثأوليلتينبعدأخرجثم،السجنإلىبهأمرثمفضربالثالثةبطحثم،فيهفشفعتكلمثم،فيهفشفع

وحضر،)3(بمدارسه)2(الشافعيالقضاةقاضيدرسمنهوالعشرينالسادسالأحديومصبيحةوفي

السر،كاتبالدينناصرالقاضيموتبعدأخوهأثبتهالذيالواقفشرطبمقتضىالجوانيةالناصريةدرس

فيوالدهتفسيرمنعليهقرئ،الفتحسورةفيوأخذ،القضاةوبعضالأعيانمنجماعةعندهوحضر

.(1:الفتحأ!فبينافتمالكإنافتخنا)قوله

قطبالقاضيعلىصليالكبيرالإماممعالفجرصلاةبعدالجمعةيومالأولىجمادىمستهلوفي

تاجالقضاةقاضيزوجتهأخيلتلقيدمشقإلىجاء،بحمصالحاكمالمحسن،عبدابنمحمد)4(الدين

وخارج،ذكرناكمابالجامععليهفصلي،بدمشقوفاتهكانتثممدةفتمرض،الشافعيالسبكيالدين

يسيراشيئاوروىحدثوقد،)5(بسنتينالثمانينجاوزوقد،قاسيونسفحإلىبهصعدواثم،الفرجباب

الله.رحمه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الأعلى.بالشرفالطواويسبقبةمعروفةقبةوفيه،دقاقالملكقبرفيهكبيرمسجدوهي،الطواويسيةالخانقاههي

.(2461/)لدارسا

أحمد.الدينبهاءالقاضيهو

.38(/1)لدارسا

والذيل)4/28(الكامنةوالدررص)935(للحسينيالذيلفيترجمته.تحريفوهوالحسنبنمحمد:طفي

.(591)1/التام

الشافعي.السبكيحمدانبنالمحسنعبدبنمحمدجميعاوفيها

التامالذيلوفي،بسنتينالثمانينإتمامقبلماتفيكون.وستمئةوثمانينستسنةمولده:للحسينيالذيلفي

وهم.ولعلهالسبعيندونعنللسخاوي
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الدينشهابوالشيخبهاوالخطيببحلبوالحنابلةالحنفيةقاضياقدمثالثهالأحديوموفي

قضاتهموقاضيوهمالإقباليةبالمدرسةفنزلوا،معهموآخرونالبارينيالدينزينوالشيخ،الأذرعي

قاضيهمعنذكروهمافتحرر،المصريةالديارإلىمطلوبونالمصريالدينكمالوهو،الشافعي

المصريةالديارإلىوتوجهوا،بمصرالشريفةالمواقففييذكرونفيماالسيئةالسيرةمنعليهنقموهوما

.عاشرهالسبتيوم

تجملفيالبريدعلىالمصريةالديارمنالقلعةنائب)1(زبالةالدينزينالأميرقدمالخميسيوموفي

عليهللسلامالناسوراح،الذهببدارونزل،الطريقأثناءفيبالشموعالناسوتلقاه،هائلعظيم

سعيئفيهاوله،فيهاالسيرةمشكورلأنهوليهامرةثالثوهذه،عادتهعلى،القلعةنيابةإلىبالعودوتهنئته

.متعددةأوقاتفيمحمود

السروكاتبوالحنفيالشافعيوالقاضيانالسلطنةنائبصلىوالعشرينالحاديالخميسيوموفي

كلإلىالغنممكسبوضعالسدةعلىالسلطانكتابوقرئ،بالمقصورةوالأعيانالأمراءمنوجماعة

ذلك.فيالسببكانولمن،الأمرلوليالأدعيةفتضاعفت،بدرهمينرأس

العجائب:منوعجيبةالغرائبمنغريبة

الخيلسوقفيالماءفاضإنهبحيث،جداكثيرةزيادةالأنهاروزادتالشهرهذافيالمياهكثرتوقد

بالكلك،المراكبفيهأجريتإنهبحيث،المركببموقفالمعروفةالعرصةجميععمحتىبردىنهرمن

منوالجيشالسلطنةنائبوامتنع،متعددةجمعأذلكواستمر،جانبإلىجانبمنالمارةفيهوركبت

وهذا،السلطانيالإسطبلبابتجاهالطارمةتحتالأيامبعضالسلطنةنائبوقفوربما،هناكالوقوف

وتعطلت،كثيرةودوربناياتذلكبسببسقطتوقد،عمريمدةفيقطرأيتهولامثلهيعهدلمأمر

.الماءغمرهاكثيرةطواحين

توفيالأولىجمادىمنالعشرينالثلاثاءليلةوفي

،الاخرةالعشاءبعدالتنوخيالمنجابنالدينعزالشيخبن)2(الرحمنعبدالدينشمسالصدر

بالسفح.ودفنالظهرصلاةبعددمشقبجامععليهوصلي

توفياليومهذاصبيحةوفي

.(434)2/الدارس.الفارقيالدينزين:هو(1)

.34(1)2/الكامنةوالدرر037(ص)للحسينيالذيلفيترجمته)2(
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صلاةعقيبعليهوصلي،يلبغاجامعخطيب،الحنفيالقونويأحمدبن(محمد)1الدينناصرالشيخ

الكفريالدينجمالالقضاةقاضيوالإمامةالخطابةعوضهباشروقد،بالصوفيةودفنأيضا،الظهر

الحنفي.

توفياليومهذاعصروفي

الحلبي،محمودالشهاببنالدينشمسالقاضيبنالدينشرفالقاضيبن)2(الدينعلاءالقاضي

بالسفح.ودفنالأربعاءيومعليهوصلي،بدمشقالدستموقعيأحد

عوضايلبغابجامعالحنفيالكفريالدينجمالالقضاةقاضيخطبمنهوالعشرينالثالثالجمعةيوموفي

قشتمر،الدينسيفالأميرالسلطنةنائبعندهوحضر،تعالىاللهرحمهالقونويبنالدينناصرالشيخعن

وكان،والأعيانالأمراءمنخلقوحضر،منهالقبليالغربيبالشباكالشافعيالدينتاجالقضاةقاضيمعهوصلئ

صدب.مركمبكلأنعلممعهذا،بليغةوفصاحةحسنبأداء)3(نباتةابنوخطب،مشهودايوما

الديارإلىالحنبليالقاضي)4(الدينشرفالشيختوجهالآخرةجمادىعشرخامسالسبتيوموفي

عليه.القدومفيويستحثهيستدعيهإليهكتبهكتابفييلبغاالدينسيفالأميربطلبالمصرية

والآخرمسلمأحدهما،اليهودبحارةسطحمنسكارىاثنانسقطرجبشهرثانيالثلاثاءيوموفي

نائبإلىوحمل،اللهلعنهيدهوانكسرتاليهوديعينوانقلعت،ساعتهمنالمسلمفمات،يهودي

جوابا.يحرفلمالسلطنة

فعاد)5(المصريةبالديارالوباءمنبلغهلماغزةقارببعدماالجبلقاضيابنالدينشرفالشيخورجع

الوباءبشدةتخبركثيرةكتبوردتوقد،)6(السنةفأصابوطنهإلىرجعثم،الشريفالقدسإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

التاموالذيل.الربوةبابنالشهير:وفيهما)3/327(الكامنةوالدررص)936(للحسينيالذيلفيترجمته

)1/791(.

.33()3/الكامنةوالدرر037(ص)للحسينيالذيلفيترجمته

الحلبي.محمودالدينشهابالشيخبنمحمدبنبكرأبيبنعلي:وهو

الدينجمالنباتةبنصالحبنالحسنأبيبنمحمدبنمحمدبنمحمدوهو،نباتةابنخطبديوانأرادلعله

.(11/59)الزاهرةوالنجوم(4172/)الدررهـ()768سنةالمتوفىالمعروفالشاعر

.(44)2/)771(هـالدارسسنةمات.الجبلقاضيبنأحمد:هو

.(1/391)للسخاويالتامالذيل

فإذا،قبلكمكانمنعلىأو،إسرائيلبنيمنطائفةعلىأرسلرجزالطاعون:ع!م!داللهرسولقولبذلكيريد

."منهفرارامنهاتخرجوافلابهاوأنتمبأرضوقعوإذا،عليهتدخلوافلا،بأرضبهسمعتم

الطاعون:باب،السلامفي)2218(رقمأيضامسلمورواه)52(بابالأنبياءفي)3286(رقمالبخاريرواه

عنه.اللهرضيوقاصأبيبنسعدحديثمن،ونحوهاوالكهانةوالطيرة
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قاضيكولدييعرفونممنجماعةماتوأنه،الألفنحوالنهارفيأهلهامنيضبطوأنه،بمصروالطاعون

.راجعونإليهوإناللهفإنا،أجمعينبيتهوأهل،()1الفراتابنالحكموكاتب،المناويالدينتاجالقضاة

منهم،بمصرجماعةبموترجبشهرأواخرفيالخبروجاء

وقد،العشرينيستكمللمشابوهو،بمصرالمصريالسبكيالدينبهاءالشيخابن)2(حاتمأبو

الدينتاجالقضاةقاضيعمهفيهوعزواعليهالناسوتأسفوالدهففقده،وخطببمصرجهاتبعدةدرس

بدمشق.الشافعيةقاضيالسبكي

بموتالخبروجاء

مصرفقصدعزلثم،مرتينوليهابحلبوكان،المالكي)4(الرباحيأحمد)3(الدينشهابالقضاةقاضي

أيضا.معهلهوولدانالفناءمنالسنةهذهفيمنيتهفأدركته،العودةفيالسعيمنليتمكنمدةواستوطنها

لأجلتدمرناحيةإلىالأمراءجمهورصحبةفيالسلطنةنائبتوجهشعبانسادسالسبتيوموفي

منكثيراوحرقواتدمربلدبعضهمدمروقد،منهمعليهالتفومن،مهنابنحيار)5(أصحابمنالأعراب

وتملكإقطاعاتهمقطعبسببوذلك،الطاعةمنوخرجوا،كثيراشيئاوانتهبواورعوها،أشجارها

وفي،الناحيةتلكعنلطردهم،ذكرناكمامعهبمنالسلطنةنائبفركب،عليهموالحيلولةأملاكهم

عنهفرجع،ذلكقبللحيارحاجباكانوقد،الطبلخاناتأمراءأحد،الخياطبنحمزةالأميرصحبتهم

برأسه،يأتيهوأنبحياريظفرهأنوكبرهأمرههوإنووعده،الخاصكييلبغاالكبيرالأميرعندعليهوألب

كمافساروا،وأصحابهحيارإلىمعهالجيشبركوبمرسومومعهدمشقإلىفقدم،ذلكمعهففعل

هيبةيواجهوهولم،وشمالايميناالشامنائبيديبينمنالأعرابوهربت،تدمرإلىفوصلوا،ذكرنا

آخرينوجرحواطائفةمنهفقتلواالجيشبيتواأنهمبلغناثم،الخياطبنحمزةعلىيتحرفونولكنهم،له

.)6(راجعونإليهوإناللهفإنااخرينوأسروا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(1791/)التامالذيل،الحنفيالفراتبنمحمدبنالحسنبنأحمدبنمحمدالدينتقي:هو

التقيالإسلامشيخبنأحمدحامدأبيالبهاءالإمامبنمحمدحاتمأبو:وفيه.(591)1/التامالذيلفيترجمته

السبكي.علي

.(1/891)التاموالذيل327(/1)الكامنةوالدرر362()صللحسينيالذيل:فيترجمته

بحلب.قضاءوليمنأولوهو،الرباحيمحمدبنياسينبنأحمد:وهو

ترجمته.مصادرفيماوأثبتنا.بالجيمالرباجي:طفي

فيه.الحديثومضىخيار:طفي

.(943)5/خلدونابن
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الثلاثاءيومفيقلاوونبنمحمدالناصرالملكبنحسنبنشعبان:الدينناصرالأشرفالملكسلطنة

.شعبانعشرخامس

منأميرقدم-وسبعمئةوستينأربعسنةأعني-السنةهذهمنشعبانعشرتاسعالسبتعشيةكانلما

الملكابنحاجيالمظفربنالمنصورالملكمملكةبزوالوأخبر،الأبلقبالقصرفنزلالمصريةالديار

حسينبنشعبانالأشرفللملكوبويع.واعتقلمسك،)1(أنهوا،قلاوونبنمحمدالناصر

وأصبح،المنصورةبالقلعةالبشائرفدقت،العشرينقريبالعمرمنوله،قلاوونالمنصوربنالناصر

الدواوين،ناظرماجدالدينبدروالصاحبالدينتاجالقضاةقاضيوأخبرني.الزينةفيالأحديومالناس

الأشرفالملكوأجلسمنزلهوأودعالمنصورالملكعزلشعبانمنعشرالخامسالثلاثاءيومكانلماأنه

.)2(لذلكوبويع،الملكسريرعلىشعبانالدينناصر

فيوذلك،الطرقاتفيغدرانأفصار،المزاريبوجرت،كثيرومطراليومهذافيرعدوقعوقد

ذلك.منالناسفتعجب،حزيرانخامس

الخمسينإلىوصلواوقد،اليهودفيوجمهورهفتزايد،شعبانأولفيمصرفيوباءوقعوقدهذا

.المستعانوباللهيومكلفي

الرحبةإلىالقاصدينالتجريدةاعترضواالأعراببأنالجيشعنالخبراشتهرسابعهالإثنينيوموفي

لأجلالبلدإلىليقدمواوالأمراءالنائبخلفالبريدساروقد،وجرحواونهبوامنهموقتلواوواقفوهم

الأعرابمنالمنهزمينالأمراءمنجماعةقدمثم،المسلمينعلىمباركأاللهجعلهالجديدللسلطانالبيعة

علىالسلطنةنائبمعالذيالعسكرإلىبردهمالمصريةالديارمنالبريدجاءثم،وذلةحالأسوأفي

.الإقطاعاتوقطع،العقوباتبأنواعمتوعدين،تدمر

قدلعلهاليهودفيوجمهوره،راجعونإليهوإناللهفإناالطاعونبسببالحالتفاقمرمضانشهروفي

صلاحالقاضيبذلكأخبرنيكما،خبيثةنسمةالألفنحورمضانمستهلإلىشعبانمستهلمنمنهمفقد

المسلمينمنالعدةوعدة،جدأرمضانشهرفيفيهمذلككثرثم،المالبيتوكيلالصفديالدين

بالثمانين.والذمة

علىالظهربعدصليناعشرهحاديالسبتيوموفي

.السياقيقتضيهازيادة(1)

.(1/491)التاموالذيلص)358(للحسينيالذيل)2(
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.)4(الجوخيبابنالمعروف)3(الزقاق()2(أحمدأبن(محمد)1الدينبدرالصدرالمعمرالشيخ

نحوامفيداتاريخا)7(وجمعصناعتهفيتفرد،)6(الكتبيشاكربنمحمد)5(الدينصلاخالشيخوعلى

انتهى.-وسامحهاللهرحمه-ويفيدويذاكريحفظوكان،مجلداتعشرةمن

:بعدهالدينتاجومباشرةجملةبنمحمود)8(الدينجمالالخطيبوفاة

قاضيالعصرصلاةبالمحراببالناسفصلئ،العصرمنقريباالظهربعدالإثنينيوموفاتهكانت

قوله:منالمائدةباخروقرأ،أيضاالصبحبالناسوصلى،عنهعوضاالشافعيالسبكيالدينتاجالقضاة

الخطيبعلىصليالكراهةوقتوزال،الشمسطلعتلماثم(901:الماندةأ!ألرسلأدئهيجمعيؤم!)

وخرج،البريدبابمنبجنازتهوخرج،كثيراالجامعفيالجمعوكان،الخطابةبابعندالدينجمال

ونال،كثيروخلقغفيرجمذكرماعلىبالصالحيةجنازتهحضروقد،وغيرهمالعواممنطائفةمعه

صلاةبنفسههووحضر،وأدبواجماعةمنهمفأخذ،أدبإساءةالجهلةبعضمنالشافعيالقضاةقاضي

والأعيانالفقهاءمنمحفلفيللجامعيأتي،الأيامبقيةفيوالعصرالظهرباشروكذا،يومئذالظهر

الدينتاجومنع،القضاةقاضيابنالدينجمالالشيخالجمعةيومعنهوخطب،وإياباذهابا،وغيرهم

التشريف.يأتيحتى،المباشرةمن

البعلبكي،)01(الرحمنعبدبنأحمد)9(الدينشهابالشيخعلىصليالعصربعدالإثنينيوموفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(1/025)الكامنةوالدرر361(ص)للحسينيالذيلفيترجمته

ترجمته.مصادرمنزيادة

.الرقاق:طفي

الجوجي.:طفي

التاموالذيل451()3/الكامنةوالدرر)2/263(رافعلابنوالوفياتص)936(للحسينيالذيل:فيترجمته

1/991(-0)02.

تحريف.وهوالليثي:طفي

وزارةعناليوميصدروهو:قلت1185()2/الظنونكشف.مجلداتستةفييقع،التواريخعيون:سماه

خلكانابنفاتمافيهاستدركالوفياتفوات:المفيدالكتابصاحبوهو.التراثكتبسلسلة،العراقيةالإعلام

عليه.وزادالأعيانوفياتفي

والدرر265()2/رافعلابنوالوفيات385(0/1)للسبكيالشافعيةوطبقاتص)367(للحسينيالذيلفيترجمته

.(1/691)التاموالذيل322()4/الكامنة

الكامنةوالدرر266()2/رافعلابنوالوفيات(174)5/الشافعيةوطبقاتص)363(للحسينيالذيلفيترجمته

)1/115(.

ترجمته.مصادرفيماوأثبتنا.اللهعبد:طفي

الموالي.أسماءعنبذلكتفادياالرحيمبعبدجدهوتسمى،الرحمنبعبدتسمىثم.الذيلفيكما()بلبانأبيهواسم
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والنحوالقراءاتفيبارعاوكان.وجاوزهاالسبعينقاربوقدبالصوفيةودفن،النقيببابنالمعروف

الدينشمسالصالحبأمالإقراءمشيخةمكانهوولي،ذلكوغيرالفقهفييدوله،والعربيةوالتصريف

.السلار)2(بنالوهابعبدالدينأمينالشيخالأشرفيةوبالتربة،)1(اللبانبنمحمد

إلىمحاربتهبسببمعهكانواالذينالجيشصحبتهوفيوتدمرالرحبةناحيةمنالسلطنةنائبوقدم

.شوالسادسالأربعاءيومفيالأعرابمنوذويهممهناأولاد

توفيعاشرهالأحدليلةوفي

صبيحةعليهوصلي،الدستوموقع،المالبيتوكيل،أيبكبن)3(خليلالدينصلاحالشيخ

الفائقة،الأشعاروله،والأدبواللغةالتاريخمنالكثيركتبوقد،بالصوفيةودفن،بالجامعالأحد

.المجلداتمنمئتينيقاربماوكتب،وألفوصنفوجمع،المتنوعةوالفنون

قاضيبخطابةبالرضىخطوطهموكتبواالسعادةبداروالأعيانالقضاةجمععاشرهالسبتيوموفي

ذلك.فيالسلطنةنائبوكاتب،الأمويبالجامعالسبكيالدينتاجالقضاة

بالمسيروأمردمشقنيابةعنقشتمرالدينسيفالسلطنةنائبعزلاستقرعشرهحاديالأحديوموفي

ناحيةإلىذاهباالمزةسطحإلىهووبرز،الأعلىالشرفمنحجيطيبغابدارأهلهفأنزلصفدنيابةإلى

.صفد)4(

.شوالعشررابعالخميسيومكثيروخلقغفيرجموهمالحجيجصحبةالمحملوخرج

قاضيأخيابنحيانأبو)5(الدينأمينالقاضيتوفيشوالمنوالعشرينالحاديالخميسيوموفي

غيبته،فيوالتدريسالقضاءوفيمطلقاالحكمفيونائبهابنتهوزوجالمالكيالمسلاتيالدينتاجالقضاة

المنية.فعاجلته

فيه:منامارأىرجلاأنالعواممنوكثيرالنساءبيناشتهرأنهالشهرهذاأواخرفيوقعماغريبومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(1/463)رسالدا

.(2/892)رسالدا

والدرر926(-)2/268رافعلابنوالوفيات49()6/الشافعيةوطبقاتص)364(للحسينيالذيلفيترجمته

وهوبالوفياتالوافيصاحبوهو:وفيه(991-1/891)التاموالذيل(11/91)الزاهرةوالنجوم87(2/)الكامنة

اهـ..مجلدةثلاثيننحوفيالمعجمحروفعلى

.(591-1/491)التاموالذيل361()للحسينيالذيل

التاموالذيل)4/17(الكامنةوالدرر)2/273(رافعلابنوالوفياتص)366(للحسينيالذيل:فيترجمته

)1/791(.

المالكي.ثمالشافعيالمسلاتيالسلميالرحيمعبدبنالعزيزعبدبنمحمدحيانأبوالدينأمين:وهو
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تلك)2(تخليقإلىالنساءفتبادرشرقيبابخارجضرار)1(مسجدعندتوتةشجرةعندء!ي!النبيرأىأنه

عمنيصحولا،المنامذلكصدقيظهرلمولكن،الوباءمنللاستشفاءأوراقهاوأخذوا،التوتة

يرويه.

بليغةخطبةالسبكيالدينتاجالقضاةقاضيدمشقبجامعخطبالقعدةذيشهرسابعالجمعةيوموفي

ضجوابلمنهمأحديتكلمفلميشوشواأنالعواممنطائفةمنيحسكانوقد،حسناأداءأداهافصيحة

بنفسه.هويخطبواستمر،ومهابتهوتبليغهوأداؤهوخطبتهالخطيبوأعجبهم،وغيرهاالموعظةعند

توفيعشرةثامنالثلاثاءيوموفي

أيامفيالجامعنظرباشروقد،وغيرهالأمويالجامعناظرمراجلبن)3(سليمانالدينتقيالصاحب

الحائطفيللحنفيةمحراباوفتق،كلهرخامهوكمل،القبليالحائطمنالغربيالجانبوعمر،تنكز

أمانةإلىوينسب،همةلهوكانت،فيهكثيرةأشياءوأثر،غربيهفيأيضافيهللحنابلةومحرابا،القبلي

الثمانين.جاوزوقد،اللهرحمهبالقبيباتدارهتجاهأنشأهابتربةودفن،مشهورةمشكورةومباشرةوصرامؤ

توفيعشرهتاسعالأربعاءيوموفي

بعدعليهوصليالحجر)5(دربمسجدإمام،المصريالإخميمي)4(الوهابعبدالدينبهاءالشيخ

،هناكالخزنةالفقراءلبعضبزاويةالطيوريين)7(عند)6(السراجابنبزاويةودفن،الأمويبالجامعالعصر

انتهى.مقبولةوغيرمقبولةأشياءعلىمشتملأكتابا)8(الكلامفيوصنف،الفقهأصولفييدلهكانوقد

بغا:منكليالسلطنةنائبدخول

دمشقإلىحلبمنبغامنكليالسلطنةنائبدخلالقعدةذيمنوالعشرينالسابعالخميسيومفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.الأسديخزيمةبنأسدبندودانبنثعلبةبنمالكبنربيعةبنخزيمةبنأوسبنمالكالأزوربنضرار:هو

ذلك.غيروقيلهـ(ا)3سنةمات

.(1/1153)منظورلابنعساكرلابندمشقتاريخمختصر

.بالخلوقالتطييب:"التخليق"

الزاهرةوالنجوم(915)2/الكامنةوالدرر)2/278(رافعلابنوالوفياتص)365(للحسينيالذيلفيترجمته

1(1/18).

الدمشقي.مراجلبنالرحيمعبدبنعليبنسليمان:وهو

.(1/691)التاموالذيل(425)2/الكامنةوالدررص)365(للحسينيالذيلفيترجمته

مسجد.منأكثرالحجردربفيوهناك318()2/الدارس

أيضا.الحسينيعننقلا928()2/والدارسللحسينيالذيلفيماوأثبتناالحلاجابنبقصر:طفي

العتيقة.الضاغةعند

.التامالذيلللحسينيالذيل.والعملالقولفيالرللمنالمنقذ:هو
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،الأعرابمصابرةفيالتعبمننالهكانمابسبببدنهفيمستمرضولكنه،هائلتجملفيعليهانائبا

.()1العادةعلىدارالسعادةفنزل

بجامعللخطابةالشافعيالسبكيالدينتاجالقضاةقاضيعلىخلعالحجةذيمستهلالإثنينيوموفي

جمعة.كلبنفسهيخطبعليهكانماعلىواستمر،دمشق

يوموفيلتهنئتهالناسوراحالخلعةولبسالشهيدبن)2(الدينفتحالقاضيقدمثانيهالثلاثاءيوموفي

القضاةعندهوحضر،السميساطيةمشيخةالسركاتبالشهيدبنالدينفتحالقاضيحضرالخميس

.العادةعلىالغدمنفيهاوحضر،أيضالذلكعليهوخلع،الظهربعدوالأعيان

شهابالشيخوعلى،)3(الزهاويبنالدينجمالالشيخالمالبيتوكيلعلىاليومهذافيوخلع

انتهى.،العدلداربفتيا)4(الزهريالدين

وسبممئةولللتيرخمللعلللنةكين5ث!

ناصرالأشرفالملكذلكيتبعوماوالحرمينوالشاميةالمصريةالدياروسلطانالسنةهذهاستهلت

عمرفيوهو،الصالحيقلاوونالمنصوربنمحمدالناصرالملكالسلطانبنحسينبنشعبانالدين

سنين.عشر

الخاصكي.يلبغاالدينسيفالملكنظامالكبيرالأميريديهبينالممالكومدبر

دمشقونائب،قروينةبنالدينفخرووزيرها،قبلهاالتيالسنةفيالمذكورونمصرهموقضاة

.السيرةمشكوروهو،الشمسيبغامنكليالدينسيفالأمير

ماجد،الدينسعدالصاحببهاالدواوينوناظر،قبلهاالتيالسنةفيالمذكورونهموقضاتها

القاضيالمالبيتووكيل،الشهيدبنالدينفتحالقاضيالسروكاتب،داودالدينعلمالجيشوناظر

.الزهاويبنالدينجمال

)1(

)2(

)3(

)4(

.(491/)1التامالذيل361(ص)للحسينيالذيل

بسيفقتلالشهيدبنأبوالفتحالدينفتح.الرئيسالشافعيالأصلالنابلسيمحمدبنإبراهيمبنمحمد:هو

وكذا:وفيه362(1/)التامالذيل(1915/)الدارس692()3/الكامنةالدرر)397(هـ.سنةمصرفيالسلطان

الطويل.الشتاتبعدواحدقبرفيودفنوامحمدالدينونجممحمدالدينشمسأخويهمنكلفيهامات

الرهاوقيبابنالمعروفالدمشقيالخضربنإلياسبنعمربنأحمدبنمحمدبنأحمدالدينجمالالقاضيهو

.(025)6/الذهبشذرات(1/285))777(هـالدارسسنةماتالشافعي

مات،الشافعيالفقيهالزهريالدينشهاب،الدمشقيالأصلالبقاعيخطاببنأحمدبنصالحبنأحمد:هو

.338()6/الذهبشذرات37(1/0)الدارس)597(هـ.سنة
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الحمد.ودلهوقلخفأنهإلا،الناسفيموجودالفناءوداءالسنةهذهاستهلت

مطلوباالمصريةالديارإلى-السبكيالبقاءأبوالدينبهاءوكان-القضاةقاضيتوجهالسبتيوموفي

الحاكمالدينتاجالقضاةقاضيبعدهوتوجه،مسائلإلىلهإجابتهالكتابوفييلبغاالأميرجهةمن

الدينشرفالشيخبعدهماوتوجه،البريدخيلعلى،المحرممنعشرالرابعالإثنينيوموخطيبهابدمشق

مطلوبأ.المنفلوطيالدينزينالشيختوجهوكذلك،المصريةالديارإلىمطلوبا،الحنبليالجبلقاضيابن

صاحبناالمحرممنالأوسطالعشرفيوتوفي

فوائدبخطهوعلق،فهموله،واشتغالفضيلةلديهكان،الشافعيالعطاربن)1(الدينشمسالشيخ

وفقيها،بالجامعومصدرا،دمشقبجامعالحسينبنعليمشهدمنبالسجنإماماوكان،جيدة

قط.يتزوجولم،بسنواتالخمسينوجاوز،الوادعيةالحديثمدرسةوله،بالمدارس

كلفيمثنونشاكرونوهم،المحرممنوالعشرينالرابعاليومفيدمشقإلىالشاميالركبوقدم

الحمد.ودلهورخصاأمنأالسنةبهذهخير

ابنإسماعيلالدينعمادالشيخصاحبناالفتحية)2(بالمدرسةدرسصفرعشرحاديالأحديوموفي

الثهورعذإن):تعالىقولهفيوأخذ،والفضلاءالأعيانمنجماعةعندهوحضر،الشافعيخليفة

136:لمجةالنوأ!اثناعمثرتحهرااللهعند

العمائم،وتصغيربالصغارب!لزامهمالذمةأهلعلىالبلدفينوديعشرهخامسالخميسيوموفي

بالأكفالحميرويركبون،البغالولاالخيليركبوالاوأن،الأعمالمنشيءفييستخدموالاوأن

أسودالنعلينأحديكونوأن،أجراسالحفاماتفينسائهمورقابرقابهمفييكونوأن،بالعرض

بذلك.للآمرودعواالمسلمونبذلكففرح،الأخرىللونمخالفا

القضاءعلىمستمراالمصريةالديارمنالدينتاجالقضاةقاضيقدمالأولربيعثالثالأحديوموفي

والسلامة.بالعودوهنؤوهالناسفتلقاه،والخطابة

وهنأه،بدمشقالدواوينلنظرالخلعةالبهنسيالصاحبالقاضيلبسسابعهالخميسيوموفي

السبيل.أبناءمنالجهاتغالبفيواستعملبصرامتهوباشر،الناس

الديارإلىالبريدخيلعلىالفتحبن)3(الدينبدرالقضاةقاضيركبعشرهحاديالإثنينيوموفي

)1(

)2(

)3(

.المصادرمنيديبينفيماترجمتهعلىأقعلم

الحسباني.الغالبعبدبنخليفةبنإسماعيل:وهو،للشافعيةمدرسة(942)1/الدارس

.242()1/التام)771(هـالذيلسنةمات،السبكياللطيفعبدبنمحمدبنمحمد:هو
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ذلك.عنونزولهالدينتاجالقضاةقاضيخالهمنرضىوعن،بدمشقالشافعيةقضاةقضاءلتوليهالمصرية

ونال،الجسرعلىالفرجبابظاهرالتيالباسورةاحترقتالأولربيعخامسالخميسيوموفي

القلعةونائب،الكبيروالحاجبالسلطنةنائبطفيهاحضروقد،فاتسعتحريقهامنشيءالبابحجارة

وغيرهم.والولاة

الثاني،كانونأوائلفيوذلكالأمطاركثرةبسببعظيمةزيادةالنهرزاداليومهذاصبيحةوفي

جسروكسر،النواحيوتلك،الفراديسبابظاهرإلىووصل،بكمالهالخيلسوقالماءوركب

أيضا.فكسرهالزلابيةجسربهفصدموجاء،يلبغاجامععندالذيالخشب

وأخذت،السعادةبدارالمباشرةعنقماري)1(الحجابحاجبصرفعشرهثانيالخميسيوموفي

يفتئتكانمالكثرة،الناسمنكثيربذلكواستبشر،الناسمنأقلفيدارهإلىوانصرفيدهمنالقضاة

الشرعية.الأحكامعلى

موتاشتهرأواخرهوفي

مكانهالسبكيالبقاءأبيبنالدينبهاءالقضاةقاضيوولايةمصربديارالمناوي)2(الدينتاجالقاضي

كفايته.ذلكمعلهورتب،أيضأالسلطانووكالة،بهاالعساكربقضاء

قاضيابنأحمدالدينبهاءالشيخمعالعدلدارإفتاءالبلقينيالدينسراجالشيخالأيامهذهفيوتولى

وعادمكرمأموفرأمصرإلىعادثم،تقدمكمابالشامالقضاءأيضاهوولىوقد،بالشامالشبكيالقضاة

شمسالشيخلهيقال(شيخا)الحنفيالعدلدارإفتاءالبلقينيمعولواوكذلك،الشامإلىالدينتاجأخوه

.3(أيضاحنفيمفت!وهو،الصائغبنالدين

توفيالأولربيعسابعالإثنينيوموفي

جبلبسفحبزاويتهم)6(قوام()5(بنمحمدبنأبكرأبيالشيخبنمحمد)4(الديننورالشيخ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.الحمويقماريهو

التاموالذيل)11/85(الزاهرةوالنجوم038()3/الكامنةوالدرر)2/283(رافعلابنالوفياتفيترجمته

.)1/202(

الشافعي.المناويالسلميإبراهيمبنإسحاقبنمحمد:وهو

.2(1/10)التامالذيل

الكامنةوالدررالأولىجمادىمستهلالإثنينليلةفيوفاته:وفيه)2/285(رافعلابنالوفياتفيترجمته

الصالحي.ثمالبالسي:وفيه(904)3/

ترجمته.مصادرمناستدركناهالحاصرتينبينما

البالسية.القواميةالزاوية
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درس،الشافعيبمذهبالفقهاءالفضلاءالعلماءمنكانوقد،جنازتهإلىالناسوغدا،قاسيون

،المدارسيحضروكان،الفرجبابداخل()1الدويداريوبالرباط،أبيهبعدسنينمدةالبرانيةبالناصرية

الله.رحمهجيداويفهمهاالشنةيحبوكان،النجيبيةبالمدرسةعندناونزل

بالمدرسةالحديثدارمشيخةالشافعي)2(الدينتاجالقضاةقاضيوليالأولىجمادىمستهلوفي

الذي،التدمريعيسىبنمحمدبناللهعبدالدينجماللواقفهاداراوكانت،)3(القليبدربفتحتالتي

ابنإبراهيمالدينبرهانالشيخلهمالمدرسوجعل،للحنابلةدرسافيهاوجعل،طازللأميرأستاذاكان

بسطها.يطولأمورجرتثم،الدرسالحنابلةبعضعندهوحضرالدرسوحضر،)4(الجوزيةقيم

الكتابأصلفيشهدكيفوسألهممنهمكلاواستفرد،بالدرسالحنابلةشهودالسلطنةنائبواستحضر

لماكبيرةمخالفةوفيه،عليهمذلكفضبطالشهاداتفيفاضطربوا،عليهمأثبتواالذي-المحضر-

علىطازلبيتكثيرةديونظهرتثم،الناسمنكثيرعليهموشنع،المحضرأصلفيلهشهدوا

فتوقف،الحنبليبهحكممابإبطاليحكمأنالمالكيالقاضيمنوطلب،الواقفالتدمريالدينجمال

القضاةأبوابمنالوكلاءبصرفالسلطانكتابقرئ،منهوالعشرينالحاديالإثنينيوموفي.ذلكفي

.فصرفواالأربعة

توفيالاخرةجمادىشهروفي

عليهصلي،ثامنه)7(الخميسيومبالتتري)6(ويعرفبالصالحيةالحنابلةشيخ)5(الدينشمسالشيخ

الثمانين.قاربوقدبالسفحودفنالعصربعدالمظفريبالجامع

المفتين،منوجماعةالأربعةالقضاةفيهاجتمعحافلمجلسالسعادةبدارعقدمنهعشرالرابعوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(121و1/17)ارسلدا

السبكي.الوهابعبدهو

.033()2/الدارسفيماوأثبتنا.القبليدرب:طفي

والدارس)1/58(الكامنة)767(هـالدررسنةماتالجوزيةقيمبنأيوببنبكرأبيبنمحمدبنإبراهيمهو

)2/98(.

الذهبوشذرات2(1/40)التاموالذيل336()2/الكامنةوالدرر287(-286)2/رافعلابنالوفياتفيترجمته

/6(60)2.

المقدسيعمرأبيبنالرحمنعبدالفرجأبيبنعليبنالرحمنعبدالفرجأبو:"التامالذيل"فيجاءكماوهو

الحنبلي.

فيماوعاد،التتار)996(هـبيدقازانسنةأسرأنهوذلك،الصوابهوأثبتناهوما،تحريفوهوالبيري:طفي

بعد.

ثانيه.:رافعلابنالوفياتفي
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الثلث،عليهموقفأنه،ودعواهمالواقفوقرابة،التدمريةالمدرسةبسببمعهمفحضرتوطلبت

.الدفاعأشدذلكعنودافعهم،أمرهمفيالحنبليفوقف

بسببه،الأمروتفاقموتضاعفوتراكمتزايدثم،منتشركثيرجرادوجدرجبمنالأولالعشروفي

النفيسة،والزروعاتوالمقاثئالكروممنكثيراشيئأوأفسد،وشمالايميناوعاثكثرةالأرضوسد

.راجعونإليهوإناللهفإنا،(كثيرأ)1شيئاللناسوأتلف

هيئتهوعلىعليهفوقفواكيسانبابإلىالمالبيتووكيلالقضاةتوجهشعبانثالثالإثنينيوموفي

بسببالزروعأنواعمنوأشياءكثيرةغلاتللناسوعدم.بهالناسليتفرجفتحهالسلطنةنائبنيةومن

.راجعونإليهوإناللهفإنا،الجرادكثرة

)2(

سنه:مئتيمننحواغلقهبعدكيسانباب!تح

وشرع،كيسانبابعندوالقضاةالسلطنةنائباجتمعشعبانمنوالعشرينالسادسالأربعاءيوموفي

ذلكفيالقضاةوإذنالسلطنةنائبوأمر،المصريةالديارمنالواردالسلطانمرسومعنفتحهفيالصناع

فيه.العملفيوهمرمضانواستهل

توفيشعبانمنالأخيرالعشروفي

المؤلف،المحصلالمحدث)4(الحسينيحمزةبنالحسنبنعليبن3(محمد)لاالدينشمسالشريف

واختصر،أحمدالإمام"مسندب"الرجالأسماءوكتبوجمعوسمعقرأ)5(الحديثفيمهمةلأشياء

بنالقاسمالدينبهاءدارهفيوقفهاالتيالحديثمشيخةوولي،مفيداالرجالأسماءفيكتابأ)6(

توما.بابداخل،عساكر)7(

.رمضانشهراخرفيالبخارياتوختمت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(1/202)التامالذيل

.(1/102)التامالذيل

ذلك،عنع!يمالنبينهاهالخمرحرمتفلما،!ك!ي!النبيزمنفيالخمرفييتجركان:وقيل،صحبةلهوكيسان

تاريخمختصرفيترجمتهبحمصتوفي:وقيلبدمشقوولده!ي!اللهرسولأصحابمنحمصنزلفيمنوذكر

.228(21/)منظورلابندمشق

دمشق.فيبولسكنيسةمكانكيسانوباب

علىالذيلصاحب:وفيه2(150/)التاموالذيل61()4/الكامنةوالدرر092()2/رافعلابنالوفياتفيترجمته

.الحفاظوطبقات،العبر

الحسني.:طفي

.الحروفعلىورتبهاالأطرافاختصر

.للمزيالكمالتهذيباخثصر

)723(هـ.سنةوفياتفيذكرهسبقوقد.الصدقاتكثير،بارعاطبيباالواقفكانوقد،البهائيةالحديثدارهي
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بدرالشيخوبين،الصحابةمحرابعندالبخاريقارئالسراجبنالدينعمادالشيخبينووقع

يدخر،بمعنى"يبتز"لفظةبسببالأشهادرؤوسعلىوتهاترا،الشريشيالدينجمالالشيخبنالدين

بز)1(عز:العربقولمن"يبتز"الصوابأنالمزيالحافظعنالسراجابنفحكى،يتيرنسخةوفي

قامثم،بالقولمنهفقاد،المزيللحافظالاخرفانتصر،المزيابنخطأمنازعهفكأن،ذلكفيوصدق

إليه،يلتفتلمالسراجابنفكأن،الصوفيةطريقةعلىرأسهفكشفإليهالمشارالدينجمالالشيخوالده

أولئكوعزم،مرةغيراصطلحواثمأموروجرت،المزيللحافظفانتصرالشافعيالقاضيإلىوتدافعوا

.الشرورتلكانطفأتثم،السراجابنعلىمحضركتبعلى

منهاأقلكانتوربما،المئةجاوزتوربما،مئةالعدةوقاربترمضانشهرأثناءفيالموتوكثر

.راجعونإليهوإناللهفإنا،والمعارفالأصحابمنجماعةومات،الغالبوهو

والثمارالغلاتمنكثيراشيئاوأتلف،بسببهالخطبوعظم،البساتينفيالجرادوكثر

المئتينفوقبماالدبسفبيعالأشياءقيموارتفعت،الثماروقلتالأسعاروغلت،والخضراوات

إلىمنهالجسرووضع،القبليالبابوسموهكيسانبابفتحوتكامل،ذلكمنبأزيدوالرز،القنطار

عليهالمارةودخلت،جنبتيهالباسورةعمللأجلبالنجاريأذرععشرةمنأزيدوعرضه،السالكةالطريق

وأمندخلهموانكشف،اليهودحاراتفيالناسوسلك،الحسنغايةفيوجاء،والركبانالمشاةمن

.المباركالباببهذاالناسوانفرج،وخبثهمومكرهموغشهمدخنهممنالناس

أهلوأوسع،والأشجارالخضراواتورعى،البلادمنكثيراشيئاأتلفقدوالجرادشوالواستهل

الأصحابمنكثيراوفقدنا،والبكاءالضجيجوكثرالفناءواستمر،الأسعاروغلت،الفسادفيالشام

ذيشهروفيللخمسينوتناقصالوقعوقلالمدةهذهفيالفناءتناقصوقد.ماتفلان،والأصدقاء

حولها.فماالعشرينإلىالعددونزل،الحمدودلهالفناءتقاصرالقعدة

منقريباالأخضرالميدانفيفأنزل،القاهرةمندمشقمدينةإلىوالزرافةبالفيلدخلرابعهوفي

.العادةعلىإليهماللنظرالناسوذهب،الأبلقالقصر

علىصليتاسعهالجمعةيوموفي

بغدادمحدث،الخضريبابنالمعروف،البغداديخليلبنالصمد)2(عبدالدينجمالالشيخ

انتهى.اللهرحمهوالجماعةالسنةأهلمنكان،وواعظها

)1(

)2(

سلب.غلبمنأي،بزعزمن:القائلالمثلإلىإشارةوهو.تحريفوهو،يز:طفي

بابنيعرف:وفيه367()2/الكامنةوالدرررمضانشهرفي:فيهووفاته392()2/رافعلابنالوفياتفيترجمته

.ببغدادرمضانوفي:أيضأوفيه2(1/40)التاموالذيل(2134/)الحنابلةطبقاتوذيل،الحصري
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:الآنإلىالشامفتوحمنذأعلمفيماذلكيتفقولمدمشقسورداخل()1ثانيةخطبةتجديد

بالجامعالسنةهذهمنالقعدةذيمنوالعشرينالرابعأنهتبينثم،الثالثالجمعةيومفيذلكاتفق

داخل،الحجردربمسجدقبلي)2(البلاغةبدرب،بغامنكليالدينسيفالشامنائببناءهجددالذي

هووإنما،الشاذوريبمسجدالعامةعندمعروفوهو،تقدمكماالحينهذافيفتحهالمجددكيسانباب

دهر،مدةعهدهتقادمقد،الهيئةرثالمسجدوكان،)3(الشهرزوريمسجدعساكرابن"تاريخ"في

شماليةصرحةلهوجعل،جديدأوسقفهقبليهمنفوسعه،قليلإلاالناسمنأحديدخلهفلاوهجر

جناحانلهكبيررواقذلكوداخل،العادةعلىبأبوابهوالداخل،الجوامعهيئةعلىورواقات،مبلطة

،مسجداوعملت،الخمسمئةقبلمنهمفأخذتكنيسةقديمأكانوقد،وقناطربأعمدة،وغربيشرقي

منبرفيهووضع،القنواتمنالماءإليهوسيقذكرناكماكملفلما،الحينهذاإلىكذلكيزلفلم

حتىاليهودحارةعلىوانعطفكيسانبابمنالبلدودخلالسلطنةنائبركبفيومئذ،كذلكمستعمل

لخطابتهعينوقد،وعامةوخاصةوأعيانقضاةمنعندهالناساستكفوقد،المذكورالجامعإلىانتهى

الأذانأذنفلما،الأمويبالجامعالحنفيةوإمام)4(النجيبيةمدرس،الحنفيمنصوربنالدينصدرالشيخ

،نحوهأوحصرمنذلكلغيروقيل،لهعرضلمرضقيل،الخطابةبيتمنالخروجعليهتعذرالأول

السلطنة.لنائبخدمة،الكفريالحنفي)5(الدينجمالالقضاةقاضييومئذالناسفخطب

علىيموتونالبلدوأهل.والمنةالحمدولهدمشقعنالوباءاللهرفعوقدالحجةذيشهرواستهل

انتهى.،المعتادالمرضولكن،العلةبتلكأحديمرضولاالعادة

وسبممئةوستيوستسنةخلتث!ح!

هم.هموالشامبمصروالدولة،شعبانالدينناصرالأشرفالملكوالسلطانالسنةهذهاستهلت

الرجعةفينالهمأنهموذكروا،منهوالعشرينالرابعالإثنينيومصبيحةالسلطانيالمحملودخل

المصريةالديارمنخرجممنالركبمعوقدم،الجمالينوهربالجمالوموتالغلاءمنشديدةشدة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.2(115/)التامالذيل

.317()2/الدارسمنوالتصويب،البياعة:طفي

.مسجدأجعلثملليهودكنيسةقديماكانكبيرمسجدهو:وفيه.317()2/"الدارس"انظر

تحريف.وهوالناجية:طفي

)766(هـ.سنةووفاتهكثيرامر.أحمدبنيوسفهو
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يحكم)3(الدينتاج)2(خالهمعالقضاةبقضاءالتقليدسبقهوقد،)1(الفتحأبيبنالدينبدرالقضاةقاضي

.بعدهومنفردامعهمستقلافيهيحكمفيما

،وتلفياثا)5(مشغرا)4(وهماالتيمواديمنقريتينبتخريبالسلطنةنائبرسمالمحرماللهشهروفي

إلاإليهمايصللاحصينةوالأرضوالبلدان،الأرضفيمفسدونوأهلهماعاصيتانأنهماذلكوسبب

إليهمايصلبحيث،الواديأسفلفيبدلهماوعمرفخربتا،فارسفارسإلاإليهمايرتقيلاكثيرةبكلفة

ألففيهاعملتلفياثابلدةأنالكاملبنالدينصلاحالملكفأخبرني،بسهولةوالطلبالحاكمحكم

.أيامعدةحمارخمسمئةالواديأسفلإلىنقضهاونقل،فارس

علىصليالصلاةبعدصفرسادسالجمعةيوموفي

ابنالقضاةأقضىابنأحمدالدينشرفالقضاةقاضيابن)6(يوسفالدينجمالالقضاةقاضي

جاوزوقد،شهرمنقريبمرضبعدالمذكورةالجمعةليلةوفاتهوكانت،الحنفي)7(الكفريالحسين

مشيخةوأحضر،يلبغابجامعوخطب،الحنفيةقضاةقضاءولي،السنينمنبثلاثالأربعين

كيسانبابداخلالمستجدبالجامعخطبمنأول!وهو،الحنفيةمدارسمنبأماكنودرس،النفيسية)8(

السلطنة.نائببحضرة

وفاةكانتصفروفي

وقاضي،بغدادمحتسبالحنبليإدريسبن)01(المحسنعبدالقاضيبنعمر)9(الدينجمالالشيخ

سريعاموتهسببكان،مبرحاضرباالوزارةيديبينضربحتىالروافضعليهفتعصبت،بهاالحنابلة

علىالمنكرينأكبرمن،المنكرعنوالناهينبالمعروفالآمرينبالحقالقائمينمنوكان،اللهرحمه

.ثراهبالرحمةوبل،اللهرحمهالبدعأهلمنوغيرهمالروافض

.مرةغيرقبلمنوذكرالسبكياللطيفعبدبنمحمدبنمحمد:هو()1

تحريف.وهوخالد:طفي)2(

.مرةغيرقبلمنذكر،عليبنالوهابعبد)3(

.مشغرى:ياقوتفي(4)

.ياقوتفيهيوكذلك368()2/الدارسفيماوأثبتنا.تلبياثا:طفي()5

التاموالذيل)11/86(الزاهرةوالنجوم)4/446(الكامنةوالدرر)2/792(رافعلابنالوفياتفيترجمته)6(

)1/902(.

توهم.وهو.المزي:طفي)7(

.(1/411)الدارس.الدقاقيالمارستانقبليحديثدارهي)8(

.(173)3/الكامنةالدررفيترجمته)9(

الكامنة.الدررفيماوأثبتناالحيعبد:طفي(01)
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قاضيعندوحضر،(سند)1بنالدينشمس!الشيخالنفيسيةمشيخةحضرصفرتاسعالأربعاءيوموفي

بفاتحةيقرألملمنصلاةلا"الصامتبنعبادةحديثوأورد،الأعيانمنوجماعة)2(الدينتاجالقضاة

إليه.المشارالقضاةقاضيعنأسنده")3(الكتاب

علىقبلهأهلهفسير؟هناكإلىالدينتاجالقضاةقاضيبطلبالمصريةالديارمنالبريدوجاء

فأقام،هناكأهاليهملزيارةبيتهمأهلمنجماعةالأولربيععشرحاديالجمعةيوموخرجوا،الجمال

جمادىعشرخامسالإثنينيوموفي.البريدعلىوركبالرحبةمنالسلطنةنائبقدمأنإلىبعدهمهو

أثناءإلىالناسوتلقاهالبريدعلىالمصريةالديارمنالسبكيالدينتاجالقضاةقاضيرجعالآخرة

أعلم.والله.انتهىبالسلامةوتهنئتهعليهللسلامواحتفلوا،الطريق

الخبيث:الرافضيقتل

إبراهيمبنمحموداسمهالأمويبالجامعرجلوجدالنهارأولعشرهسابعالخميسيوموفي

الدينجمالالقضاةقاضيالمالكيالقاضيإلىفرفع،بلعنتهماويصرحالشيخينيسبوهو،الشيرازي

ولما،اللهوليعلي،اللهإلاإلهلا:قالضربةفأول،الضرابوأحضر،ذلكعنفاستتابهالمسلاتي

القاضيفجعل،يهلككادبحيثمبرحاضربافأوسعوهالعامةفالتهمه،وعمربكرأبالعنالثانيةضرب

فعند؟الضلالعلىكانوا:وقال،الصحابةويلعنيسبالرافضيفجعل،ذلكيستطعفلمعنهيستكفهم

القاضيعليهحكمذلكفعند،الضلالةعلىكانوابأنهمقولهعليهوشهد،السلطنةنائبإلىحملذلك

بمدرسةيقرأممنوكان،اللهقبحهالعامةوأحرقتهعنقهفضربتالبلدظاهرإلىفأخذ،دمهبإراقة

كلفييصرحزالوما،ذلكينفعفلم،يوماأربعينالحنبليفسجنهالرفضعليهظهرثم،عمرأبي

قمحكمااللهقمحهقتلهسم!وكان،الحامعفيمذهطأظهر،هذايومهكانحتىدالس!ديهيمز.امو ........)4(ص

)5(-!ص

وخمسينخمسسنهفيكقتلهوقتل،قبلهكانمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الذيل)297(هـ.سنةمات.الدمشقياللخميسندبنمحمدبنموسىبنمحمدالشمسالواعظالحافظ:هو

.358(1/)التام

الشبكي.الوهابعبد:هو

كلها.الصلواتفيوالمأمومللإمامالقراءةوجوب:باب،الصلاةصفةفي)756(رقمالبخاريرواه

الصامتبنعبادةحديثمن.ركعةكلفيالفاتحةقراءةوجوبباب،الصلاةفي)493(رقمأيضامسلمورواه

عنه.اللهرضي

يأمر.:طفي

)755(هـ.سنةقتل،حسينبنمحمدبنالفضلأبيبنعلي:وهو
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السبكي:البقاءأبيالدينبهاءبنالدينولياستنابة

قاضيابن)1(الدينوليالقضاةأقضىحكم-عشرهثامنالخميسيومأعني-اليومهذااخروفي

استنابةمعالدينتاجالقضاةقاضيعننيابةالكبيرةالعادليةبالمدرسةالبقاءأبيبنالدينبهاءالقضاة

بدرالقضاةقاضيوأما،)3(وهبةبنالدينبدرالقضاةوأقضى،الغزي)2(الدينشمسالقضاةأقضى

الدين.تاجالقضاةقاضيمعمستقلايحكمأنهشريفبتوقيعولكنه،أيضأنائبفهوالفتحأبيبنالدين

البلدمتوليالعاويبنالدينناصرالأميرالسلطنةنائباستحضرمنهوالعشرينالثانيالإثنينيوموفي

بالأميرواستدعىعزلهثم،بمبرحليسضرباأكتافهعلىيديهبينفضرب،بضربهوأمر،أشياءعليهونقم

أمراءأحد،البصراويالقاسمأبيبنالدينصفيالأميرابنالعشراواتالأمراءأحدسليمانالدينعلم

ابنوهو،الكبارالولاياتمنذلكوغيروالخليلالقدسونظرالدواوينشدوليقدكان،الطبلخانات

التيالأمينيهتدريسوبأيديهم.الحنفيالتميميالقاسمأبيالدينصفيالشيخبنعثمانالدينفخرالشيخ

وليهاكانوقد،عليهوخلعبهافألزمه،منهتكزهعلىالبلدفولاه،سنةمئةمنأزيدوالحكيميةببصرى

الحمد.ودلهالناسوفرح،وعفتهوأمانتهلديانتهسعيهوشكر،السيرةفأحسنذلكقبل

:)4(نفسهجماعةبنالدينعزعزلبعدمصرقضاءالسبكيالدينبهاءالقضاةقاضيولاية

بدرالقضاةقاضيابنالعزيزعبدالدينعزالقضاةقاضيبأنالمصريةالديارمنالبريدمعالخبرورد

فبعث،ذلكعلىوصمم،الشهرهذامنعشرالسادسالإثنينيومالقضاءعننفسهعزلجماعةبنالدين

فلمبهفتلطفواوالأعيانالقضاةومعهبنفسهإليهفركب،يقبلفلميسترضونهالأمراءإليهيلبغاالكبيرالأمير

شيئالكمأقولولا:قال.بعدكيصلحمنلنافعين:الكبيرالأميرلهفقال،الانعزالعلىوصفميقبل

:قالأنهالسبكيالدينتاجالقضاةقاضيفأخبرني،شئتممنوئواثم،واحدرجليتوئىلاأنهغير

قبلثم،الامتناعأظهرإنه:فقيل،البقاءأباالدينبهاءالقضاةقاضيالكبيرالأميرفعين،عقيلابنتوئوالا

الخلعة.ولبس

ابنالدينبهاءالشيخالقضاةقاضيوتولى،الاخرةجمادىمنوالعشرينالثالثالإثنينيوموباشر

.البقاءأبيبيدكانالذيالعساكرقضاءالشبكيالدينتقيالقضاةقاضي

توفيرجبسابعالإثنينيوموفي

)1(

)2(

)3(

)4(

.328()1/التامالذيل)785(هـ.سنةمات.البرعبدبنمحمدبناللهعبدذرأبو:هو

.235()1/التام077(هـالذيل)سنةمات.الشافعيالدمشقيثمالغزياللهعطاءبنكاملبنخلفبنمحمد:هو

وهيبة.:طفي

.2(1/70)التامالذيل28(/11)الزاهرةالنجوم381()2/الكامنةالدرر
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ويأمر،كثيرةمروءةفيهوكان،البغداديالمراوحيأسدالشيخخادمالمراوحيعلي)1(الشيخ

عندقبولوله،رسالتهفتقبلالولاةإلىويرسلالنوابعلىويدخل،المنكرعنوينهىبالمعروف

ثمطويلةمدةتعلل،فيهلهيتجرجيدمالوبيده،المحاويج)2(إلىوإحسانوصدقةبروفيه،الناس

الله.رحمهقاسيونسفحإلىحملثم،بالجامعالظهرعليهفصلياليومهذافيوفاتهكانت

نائبكانالذيبيدمرالدينسيفالأميرقدمشعبانمنوالعشرينالسابعالثلاثاءيومصبيحةوفي

بدارالسلطنةنائبعلىسلممابعدعليهللسلامالناسوذهب،فيروزمئذنةعندبدارهفنزلالشام

ملكوأكرمه،الشامبلادأقصىإلىغزةمنالولاةوولايةألفوتقدمةبطبلخانتينلهرسموقد،السعادة

.)3(الولايةإلىبعودهشديدافرحابذلكالعامةوفرحت،زائدأإكرامأالأمراء

الشيخعلىتقرأ،مواعيدستةذلكمنأماكنعدةفيوغيرهالأمويبالجامع"البخاريات"وختمت

ثم،النسرتحتثم،الشمسطلوعقبلبكرةهشامابنبمسجدأولها،اليومفيكثيرابنالدينعماد

أسماءالستالزوجةلأمبالكوشكثم،العزيةبالمدرسةثم،تنكزبجامعالظهروبعد،النوريةبالمدرسة

بمحلةعليأميرالأمراءملكبدارالعصربعدمنثم،العصرأذانإلى،السلعوسابنالوزيربنت

النسرقبةبعدالزيادةبابداخلالحنابلةبمحراب"مسلمصحيح"ويقرأ،الغروبقريبإلىالقصاعين

منأخرأماكنعدةفيالهيئةهذهفيقرئوقد.المسهلالميسرالمعينوهوالمسؤولوالله،النوريةوقبل

والمنة.الحمدفلله،الماضيةالسنينفيهذامثليعهدولم،وغيرهمالأمراءدور

توفيشوالعاشرالثلاثاءيوموفي

فيمعناكان،الشافعيالدمشقيثم،الشوبكيالكركيالهيجاءأبيبنعلي)4(الديننورالشيخ

بدرالشيخعلىوقرأ،وعفافصيانةفيونشأ،عشرةإحدىسنةفيوهوأناوختمت،والكتابالمقرئ

وأمنهكثيرأفقرأللنواوي"المنهاج"فيواشتغل،ختمةعليهيكملولم،للسبعسيحانبنالدين

لذلكعشرتهفيويرغبون،لذلكالناستحبه،الروحخفيفوكان،ويستحضرمنهينقلوكان،أكثره

يقومالصلاةحسن،لهالتلاوةكثيرمتقناحسنااستحضارأالقرانفيالمتشابهيستحضروكان،اللهرحمه

جهوريأصوتهوكان،فيهومهر،سنينعدةهشامابنبمشهد"البخاريصحيح"عليوقرأ،الليل

مقبولأوكان،الشماليبالحائطكراسيعدةفيوقرأ،بالجامعالحلبيةمشيخةوليثم،العبارةفصيح

)1(

)2(

)3(

)4(

البراوحي.:وفيه(451)3/الكامنةالدررفيترجمته

المحتاجين.:يعني

.(1/135)الكامنةالدرر

...الهيجاءأبيبنإبراهيمبنعلي:وفيه(01)3/الكامنةالدرر:فيترجمته
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فيهيبيتونقراءعدةمعالصحابةمحرابفيالأخيرالعشرقيامعلىيداوموكان،والعامةالخاصةعند

ثم،أيامخمسةمرضثمالمذكوربالمحرابوحدهالعيدليلةأحياالسنةهذهفيكانولما،الليلويحيون

بمقابرودفن،الأمويبالجامعالعصرعليهوصلي،العميدبدربشوالعاشرالثلاثاءيومالظهربعدمات

بالرحمةوبلاللهرحمه،عليهالناسوتأسفحافلةجنازتهوكانت،لهمتربةفيوالدهعندالصغيرالباب

إلىالقرانمنشيئاأقرأهاوقد،عائشةاسمهاسباعيةبنتاوترك،سنةوستينخمسأقاربوقد،ثراه

امين.أباهاورحمربهاجبرهاالنواوية"الأربعين"وحفظها،تبارك

علمبنعليالدينعلاءالأميروأميرهم،عشرهثانيالخميسيوموالحجيجالشاميالمحملوخرج

.الطبلخاناتأمراءأحد،الهلاليالدين

وتوفي

الجامعفيبالكلاسةبالمجاورةمشهوراوكان،عشرهرابعالسبتيوم)1(الملطياللهعبدالشيخ

مزعج،وشكله،الحريريةطريقةعلىويلبس،الفقريةوالآلاتالطراريحمنكثيرةأشياءله،الأموي

أيضا.وشرعاطبعايكرههممنوكنت،الصلاحفيهيعتقدكانمنالناسومن

ماءقماقمومعهمالمشرقناحيةمنالبريدقدم)2(القعدةذيمنوالعشرينالخامسالخميسيوموفي

إذاشأنهمنالخطافشكلمنقريبالريشأصفرالسمرمريسمىطيريتبعهأنهخاصييهمنهناكعينمن

وأيرحلحتىقليلاإلاالجراديلبثفلا،سريعأأكلأويأكلهيفنيهأنهفيههوالذيالبلدإلىالجرادقدم

ذلك.أشاهدولم،ذكرماعلىيؤكل

قبلي،الحجارةدارمنبالقربمعملأكانتالتيالقيساريةبناءكملالحجةذيمنالمنتصفوفي

ناظرالأمراءملكبمرسومكلهوذلك،النساءلقماشدهشةوأكريتوفتحت،للرجالالذيالدهشةسوق

مالمنعليهاغرمأنهبالجامعالمشارفالصيرفيالدينعزالصدروأخبرني،اللهرحمهالمعمورالجامع

انتهى.درهمألفثلاثينقريبالجامع

:)3(والمجلوبالبلديالمغزولالقطنمكسطرح

أيضأ،والجلبالبلديالمغزولالقطنمكسبطرحالشريفالمرسومجاءالشهرهذاأواخروفي

الحمدودلهشديدافرحابذلكالمسلمونوفرح،بذلكأمرلمنالدعواتفكثرت،البلدفيبذلكونودي

والمنة.

)1(

)2(

)3(

.المصادرمنيديبينفيماترجمةعلىلهأقعلم

.(91)2/الزهوربدائعفيالحجةذيفي

.2(1/80)التامالذيل
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وسبمصنةوستيوسبحسنةخلت5ث!

945

الملكالأقاليممنذلكيتبعوماالشريفينوالحرمينوالشاميةالمصريةالبلادوسلطاناستهلت

العساكروأتابك،فوقهافماسنينعشروعمره،قلاوونبنمحمدالناصرالملكبنالحسينبنالأشرف

الخاصكي.يلبغاالدينسيفالأميرممالكهومدبر

السنةفيالمذكورونهمالقضاةوبقية،السبكيالبقاءأبوالدينبهاءبمصرالشافعيةقضاةوقاضي

الماضية.

الحنفيسوىقبلهاالتيفيالمذكورونهمدمشقوقضاة،بغامنكليالدينسيفالأميردمشقونائب

وكاتب،الشافعيالدينتاجالقضاةقاضيبيدوالخطابة،الحنفيةشيخالسراجبنالدينجمالالشيخفإنه

.الزهاويبنالدينجمالالشيخالمالبيتووكيل،الشهيدبنالدينفتحالقاضيالشيوخوشيخالسر

البلد،أهلأكثربذلكيشعرولم،الغروبقريبالعصربعدالجمعةيومالسلطانيالمحملودخل

لتخريبتعئنتالتيللتجريدةكالردليكون،الفراتناحيةيليمماالسرحةفيالنائبلغيبةوذلك

انتهى.العراقملكأويسالسلطانزمنمنمهنابنحيارإقطاعهيالتيالكبيسات

:)1(الإسكندريةعلىاللهلعنهمالفرنجاستيلاء

القلعةفيالحبوسفيوأودعوا،دمشقبمدينةالفرنجعلىاحتيطالمحرمشهرمنالأخيرالعشروفي

قبرصصاحبأنوذكر،شواينبعدةمحاصرةالإسكندريةمدينةأنذلكسببأنواشتهر،المنصورة

وحماها،وصانهاتعالىاللهحرسهاالإسكندريةمدينةحراسةإلىصمدواالمصريالجيشوأن،معهم

بلغنا،فيمابأيامالإسكندريةبعدالقومومكث،فيهلناوضحفإنه،الاتيالشهرفيأمرهاتفصيلوسيأتي

منوقتلوا،قسراففتحوهاالفرنجمنبطائفةواستعان،ماميه)2(لهيقالالتتارمنأميرحاصرهاذلكبعد

عليها.ملكاماميهيدعليهاواستقرتكثيراشيئاوغنمواخلقاأهلها

توفيالشهرهذاسلخالجمعةيوموفي

عندإلىونقل،بالمزةببستانهالجوزيةقيمابنالدينشمسالشيخبن)3(إبراهيمالدينبرهانالشيخ

)1(

)2(

)3(

.(1/012)التامالذيل(11/92)الزاهرةالنجوم(454)5/خلدونابن

.المصادرمنيديبينفيماذكرعلىلهأقعلم

لابنالوابلةوالسحبو)1/58(214()1/التاموالذيلالكامنةوالدرر)2/303(رافعلابنالوفياتفيترجمته

.ص)03(حميد
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والأعيانالقضاةجنازتهوحضر،جراحبجامعالعصرصلاةبعدعليهفصلي،الصغيرباببمقابروالده

بارعاوكان،سنةوأربعينثمانياالعمرمنبلغوقد،حافلةجنازتهوكانت،والعامةالتجارمنوخلق

بالصدريةمدرساوكان،تعالىاللهرحمهماوالدهطريقةعلىأخروفنونوالفقهالنحوفيفاضلا

ألفالمئةيقاربجزيلامالاوترك،صلحانابنبجامعوخطابة،بالجامعتصديروله،والتدمرية

انتهى.،درهم

الجمعةيوم-اليومهذافياجتمعأنهالسيرعلماءبعضأخبرني،الجمعةوأولهصفرشهردخلثم

سنينمنهذامثليتفقولم،العقرببرجفيالمريخسوىالسبعةالكواكب-الشهرهذامستهل

الفظيعالأمرمنوقعبماالأخبارووردت،فيهالقوسبرجإلىسبققدكانفإنهالمريخفأما،متطاولة

منوالعشرينالثانيالأربعاءيومفيإليهاوصلواأنهموذلك،اللهلعنهمالفرنجمنالإسكندريةبمدينة

الجمعةيومفدخلوها،ناصراولاللبحرحافظأولا،جيشاولانائبا)1(بهايجدوافلم،المحرماللهشهر

الأموالويأخذونالرجاليقتلون،فساداأهلهافيوعاثوا،منهاكبيرةأبوابأحرقوابعدماالنهاربكرة

والأحدوالسبتالجمعةيومبهاوأقاموا.المتعالالكبيرالعليدلهفالحكم،والأطفالالنساءويأسرون

اللهلعنهمالفرنجفأقلعت،المصريالشاليشقدمالأربعاءيومصبيحةكانفلما،والثلاثاءوالإثنين

وغيروبهاراوحريراذهباالأموالمنوأخذوا،)2(الآلافأربعةيقاومونكثيراخلقاأسرواوقد،عنها

وتحولتالحالتفارطوقد،يومئذظهريلبغاالكبيروالأميرالسلطانوقدم.يوصفولايحدلاماذلك

والاستغاثةاللهإلىوالجأروالشكوىوالبكاءالعويلمنللأسارىفسمع،بالبحرالشوائنإلىكلهاالغنائم

.راجعونإليهوإناللهفإنا،الأسماعوأصمالعيونلهوذرفت،الأكبادقطعماوبالمسلمينبه

المنبرعلىالجمعةيومالخطيبذلكوذكر،جداذلكعليهمشقدمشقأهلإلىالأخباربلغتولما

نائبإلىالمصريةالديارمنالشريفالمرسوموجاء،راجعونإليهوإناللهفإنا،كثيرأ(الناسأفتباكى

منخربمالعمارةأموالهمربعمنهميأخذوأن،واحدةجملةالشاممنالنصارىبمسكالسلطنة

،يقتلواأنوخافوابعنفبيوتهممنوطلبواالنصارىفأهانوا،الفرنجتغزومراكبولعمارة،الإسكندرية

شرعا.اعتمادهايجوزولا،شرعيةالحركةهذهتكنولم،مهربكلفهربوا،بهميرادمايفهمواولم

وكان،السلطنةبنائبللاجتماعالأخضرالميدانإلىصفرمنعشرالسادسالسبتيومطلبتوقد

والفهم،الرأيكاملورأيته،كثيراأنسامنهفرأيت،الكرةلعبمنالفراغبعديومئذالعصربعداجتماعنا

مصرفقهاءبعضإنفقال،النصارىفياعتمادهيجوزلاهذاأنلهفذكرت،المجالسةكريمالعبارةحسن

)1(

)2(

.(544)5/خلدونابن.الفريضةيؤديكان.عرامبنخليلنائبها

.لافآالأربعة:طفي
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كانواومتى،بهذايفتيأنلأحديجوزولا،شرعايسوغلامماهذا:لهفقلت،بذلكالكبيرللأميرأفتى

يؤخذأنيجوزلا،قائمةالملةوأحكام،والصغاربالذلةملتزمينالجزيةإلينايؤدونالذمةعلىباقين

وقدأصنعكيف:فقالالأميرعلىيخفىلاهذاومثل،الجزيةمنيبذلونهمافوق-الواحد-الدرهممنهم

قبرصأهلحقفياعتمادهينبغيمماكثيرةأشياءلهوذكرت؟أخالفهأنيمكننيولابذلكالمرسومورد

داودبنسليمانقالكما،بهيتوعدهممايفعللموإنذلكيجوزوأنه،العقابووعيدالإرهابمن

فجعل،"الصحيحين"فيمبسوطالحديثهوكما")1(نصفينأشقهبالسكينائتوني":السلامعليهما

المصرية،الديارإلىمطالعةبهكتبوأنه،بهذاكاشفتهوأنيقلبهفيكانهذاأنوذكر،جداهذايعجبه

زائدوإكراموقبولإحسانمنهوظهر،الجوابعلىتقفحتىفتجيء،أيامعشرةبعدجوابهاوسيأتي

الشوانيبعملرسمقدأنهفبشرنيالأولربيعشهرأوائلفيالسعادةدارفيبهاجتمعتثم:اللهرحمه

والمنة.الحمدوللهالفرنجلغزووالمراكب

منقريبوهميديهبينإلىكنيستهمفياجتمعواالذينالنصارىطلبالأحديومصبيحةفيثم

إلىأمرواوقد.راجعونإليهوإناللهفإنا،أموالهممنالربعبأداءوألزمهم،أموالهمكمفحلفهمأربعمئة

النواحيإلىأمراءوجردت،ذلكبسببالقراياإلىخرجقدالبرووالي،معاملتهمفيمنبإحضارالولاة

ذلك.وغيرالقدسفيالنصارىمنالأمواللاستخلاص

يوموفي.القاهرةإلىالشافعيالسبكيالدينتاجالقضاةقاضيسفركانالأولربيعشهرأولوفي

ليفذكر،المطالعةجوابعنوسألته،السعادةبدارالسلطنةبنائباجتمعتالأولربيعخامسالأربعاء

الحمدودلهالفرنجوقتال،قبرصلغزووالمراكبالشوانيبعملالسلطانيالشريفالمرسومجاءأنه

والمنة.

بيروتمنبالقربالتيالغابةإلىدمشقمنوالنشارينالقطاعينبتجهيزالسلطنةنائبوأمر

الجمعة.يوموهو،الشهرهذامنيوماخرفيالشوانيعملفييشرع

نأو،()

)1(

)2(

رقمأيضامسلمورواه.3427()ورقمابناالمرأةادعتإذا:بابالفرائضفي)9676(رقمالبخاريرواه

:البخاريفيولفظه.المجتهديناختلافبيان:باب،الأقضيةفي(0172)

بابنفذهب،الذئبجاء،ابناهمامعهماامرأتانكانت":قالع!ي!اللهرسولأن،عنهاللهرضيهريرةأبيعن

عليهداودإلىفتحاكمتا،بابنكذهبإنما:الأخرىوقالت،بابنكذهبإنما:لصاحبتهافقالت،إحداهما

أشقهبالسكينائتوني:فقال،فأخبرتاهالسلامعليهماداودبنسليمانعلىفخرجتا،للكبرىبهفقضى،السلام

سمعتإنوالله:هريرةأبوقال"للصغرىبهفقضى،ابنهاهواللهيرحمكتفعللا:الصغرىفقالت.بينهما

المدية.إلانقولكناوما،يومئذإلاقطبالسكين

أنطاكية.مدينةمنبالقربشغلانجبلإلى:3(11/0)الزاهرةالنجومفي
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المدرسةشمالي،الكاسحمامجانبإلىالتعادانيالشريفوقفهاالتيالقرانداروفتحت

واللهانتهىالسبكيالدينتاجالقضاةقاضييوميةواقفهاوحضرحديثوظيفةفيهاوعمل،البادرائية

أعلم.

:)1(السبكيالدينتاجالقضاةقاضيبسببمجلسعقد

قاضيبهرميمابسببالسعادةبدارحافلمجلسعقدالأولربيعمنالعشرينالإثنينيومكانولما

حضر،فيمنفحضرته،إليهطلبممنوكنت،السبكيتقيالقضاةقاضيابنالشافعيالدينتاجالقضاة

سيفالشامنائببحضرة،غيرهممنواخرون،الأربعةالمذاهبمنوخلق،الثلاثةالقضاةفيهاجتمعوقد

نائبإلىكتاباواستنجز،الشريفةالأبوابإلىالمصريةالديارإلىهوسافرقدوكان،بغامنكليالدين

والاخرلهأحدهمامتعاكسانمحضرانفيهكتبقدوكان،الناسعنهليسألالمجلسهذالجمعالسلطنة

جدامنكرةوأشياءعظائموفيه،اخرينوجماعة،والحنبليالمالكيالقاضيينخطعليهالذيوفي،عليه

فيهرأيتمابأنيخطيوفيه،عليهبالثناءالمذاهبمنجماعاتخطوطالاخروفي.استماعهعنالسمعينبو

طائفةكلفصارت،المجالسفيهؤلاءعنهؤلاءيمتازبأنالسلطنةنائبأمراجتمعواولما.خيراإلا

بنالدينبدرالاخروالنائب،الغزيالدينشمسالقاضينائبهعنهوتأصل،بينهمفيماوتحاذوا،وحدها

وأجابه،فيهخطهبهكتبماعندهثبتقدبأنهالحنبليالدينجمالالقضاةقاضيوصرح،وغيرهماوهبة

لقاضيعداوتكثبتتقدأنت:للحنبليفقالالغزيالقاضيفبادر،النفوذبدائممنهمالحاضرينبعض

الدينجمالالقضاةقاضيوتكلم،والمقالالجدالوكثرالأصواتوارتفعتالقولفكثر،الدينتاجالقضاة

ذلك،مثلعلىفانفصلواالمجلسوطال،أيضاذلكبمثلفأجيب،الحنبليقالمابنحوأيضاالمالكي

،جلوسالثلاثةوالقضاةالطرفينمنالناسبقيةفإذا،إليهبرجوعيالسلطنةنائبأمرالباببلغتولما

فأشار-قالاعماالقاضيانيرجعوأنيعني-الدينتاجالقضاةقاضيوبينبينهمبالصلحالسلطنةنائبفأشار

والأمرفقمنا،الحنبليوامتنعالمالكيفلان،بذلكأيضاأناوأشرتالجبلقاضيابنالدينشرفالشيخ

يكونكيففتراضوا،طلبهعنالسلطنةنائبعندالعصربعدالجمعةيوماجتمعناثم،تقدمماعلىباق

اجتمعناثم،المصريةالديارإلىبذلكالبريدوسار،ذلكففعل،السلطنةنائبمطالعةمعالكتاباتجواب

وجماعةالثلاثةالقضاةوحضر،السعادةبدارالاخرربيعمنعشرالتاسعالصلاةبعدالجمعةيومأيضا

وكلامخلففحصل،بمصروهوالشافعيةوقاضيالقضاةبينالصلحعلىالسلطنةنائبواجتهد،اخرون

الآتي.الشهرفيسنذكرهماعلىذلكإلىمنهمجماعةأنفسسكنتأنالأمركانثم،طويل

.37(/1)والدارس.شديدةمحنةالقضاءبسببلهوحصل:وفيه(426)2/الكامنةالدرر(1)
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نظرإليهوأضيف،الجيشلنظارةمباشراكانالذي(داود)1المعلموفاةكانتالآخرربيعمستهلوفي

منوكان،علميفيكماقبلهلأحديجتمعاولم،الوظيفتانهاتانلهفاجتمع،وقتآخرإلىالدواوين

لنظارنائباوالدهكانوقد،الإقطاعاتومواضع،رجالهبأسماءوأعلمهمالجيشبنظرالناسأخبر

ظاهرهكانوقد،نحوهاأوعشربسنواتنفسهوفاةقبلهذاولدهفأسلم،قرائيايهودياوكان،الجيوش

،اليومهذافيوفاتهكانتحتى،نحوهأوبشهروفاتهقبلتمرضوقد،وسريرتهبسرهأعلمواللهجيدا

منوله،بحوشبستانهفيأعدهالهتربةإلىحملثم،العصربعدالنسرتجاهالأمويبالجامععليهفصلي

الخمسين.قريبالعمر

معمنهنأخذكانماالنصارىنساءعلىبالردالسلطانيالشريفالمرسوموردالشهرهذاأوائلوفي

فيوأبلغأفحشالنساءمنالأخذولكن،ظلماالجميعكانوإن،منهنأخذهاتقدمكانالتيالجباية

أعلم.والله،الظلم

منفيهافوجدالذمةأهلبساتينبكبساللهأعزهالسلطنةنائبأمرمنهعشرالخامسالإثنينيوموفي

الأزقةفيجرتبحيث،والمنةالحمدودلهآخرهاعنفأريقتوالحباب)2(الخوابيفيالمعتصرالخمر

.والطرقات

وهم،جزيلبمالذلكعندهموجدالذينالذمةأهلبمصادرةوأمر،ذلكمنتورا)3(نهروفاض

تدخلبل،المسلماتمعالحماماتتدخللاالذمةأهلنساءبأنالبلدفينوديأياموبعد،الجبايةتحت

الكفاررقابفييكونالمسلمينالرجالمعالرجالالذمةأهلمندخلومن،بهنتختصحمامات

خفيهاالمرأةتلبسبأنالذمةأهلنساءوأمر،ذلكونحو.وخواتيمأجراسمنبهايعرفونعلامات

ذلك.نحوأوأصفروالآخرأبيضأحدهمايكونبأناللونفيمخالفين

منوجماعةالثلاثةالقضاةطلب-الآخرربيعأعني-الشهرمنعشرالتاسعالجمعةيومكانولما

وهبة،بنالدينبدروالقاضيالغزيالدينشمسالقاضيوهما،نائباهالشافعيناحيةفمن:المفتين

حسنالدينبدروالشيخكثيربنالدينعمادالشيخوالمصنف،الزبدانيقاضيابنالدينجمالوالشيخ

والحنبلي،المالكيالدينجمالالقضاةقاضياالآخرالجانبومن.الفارقيالدينتقيوالشيخ،الزرعي

عزوالشيخ،)4(الشريشيبنالدينجمالوالشيخ،الحنبليالجبلقاضيابنالدينشرفوالشيخ

بالقاعةالسلطنةنائبمعفاجتمعت،الحنائيالدينوعماد،الحنبليالسلاميةشيخابنحمزةبنالدين

)2(

)3(

)4(

.المصادرمنيديبينفيماترجمةعلىلهأقعلم

.(الحمث)المحيطالقاموسالضخمةالجرةوهوحبج:"الحباب"

تحريف.وهوتوزا:طفي

لذلك.إشارةدونماكثيرأصححتهوقد،تحريفوهوالشريشني:طفي
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أولفكان،حولهوجلسنا،المكانصدرفيالسلطنةنائبوجلس،السعادةدارإيوانصدرفيالتي

إذانحنفصرنا،بيثنافيصلحونبالعلماءنجيءواختصمنااختلفناإذاوغيرناالتركنحنكنا:قالما

منذكرهتقدمبماالشافعيعلىشنعمنتأنيبفيوشرع؟بينهميصلحفمنواختصمواالعلماءاختلفت

بالصلحوأشار،بناالأعداءيشفيهذاوأن،وغيرهاالأوراقتلكفيكتبتالتيوالأفاعيلالأقوالتلك

بينهبم،فيماالحاضرينبعضمنمناقشاتوجرت،وامتنعبعضهمفصمم،بعضمنبعضهمالقضاةبين

عاسلف!اللهعفا):تعالىاللهقولسمعتمأما:أخيراالسلطنةنائبقالثم،مسائلفيبحثحصلثم

الديارإلىمطالعةفيذلكمضمونيكتبأنالسركاتبوأمر،ذلكعندالقلوبفلانت591:ادماندصأ

.)1(أعلمواللهانتهىذلكعلىخرجناثم،المصرية

:)2(دمشقإنىالسبكيالقضاةقاضيعودة

منجماعةتلقاهوقدالكسوةناحيةمنقدمالأولىجمادىمنوالعشرينالتاسعالأربعاءيومفي

الحنفيةقضاةقاضيوقاربها،جداالناسكثرالكسوةإلىوصلفلما،فوقهاوما)3(الصنمينإلىالأعيان

وأشعلت،كثرةيحصونلاخلائقتلقاهشحوراعقبةمنأشرففلما،السراجبنالدينجمالالشيخ

معالخليفتيةالسناجقتلقتهالجسورةمنقريباكانفلما،عظيمسرورفيوالناس،النساءمعحتىالشموع

والناسعظيممطروقعالنصربابقاربولما،عظيمسرورفيوالناس،يكبرونوالمؤذنونالجوامع

ثم،السلطنةنائبعلىوسلمالسعادةدارفدخل،بقدومهويفرحونلهيدعون،الطرقاتتسعهملامعه

العامة.منأكثروالرؤساء،كثيرةشموعومعهالعصربعدالجامعدخل

وقدالسعادةدارإلىالسبكيالقضاةقاضيركبالاخرةجمادىشهرثانيالجمعةيومكانولما

يتماشونثلاثتهمعندهمنوخرج،بينهمفأصلح،والحنبليالمالكيبالقاضيينالسلطنةنائباستدعى

البليغةالحافلةخطبتهحضراثم،الشافعيوضيفهما،هناكفاجتمعوادارالخطابةفدخلوا،الجامعإلى

هنالكالمالكيوضيفهمهنالكفاجتمعوا،المالكيدارإلىجوامنثلاثتهمخرجواثم،الفصيحة

.)4(للصوابالموفقوالله.تيسرما

منللأميريجعلبأنالمصريةالديارمنالسلطانيةالشريفةالمراسيموردتالشهرهذاأوائلوفي

كثيروعدل،بالجندعظيمرفقبهذافحصل،لأجنادهيكونالاخرالنصفوفي،لهخاصاالنصفإقطاعه

)1(

)2(

)3(

)4(

.(2624/)الكامنةلدررا

رجب.شهرفي:وفيه32()2/الزهوربدائع

.نونبغيرالصمين:طفي

.37(/1)البدائع
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متى،مستعدينيكونواوأن،بالنشابوالرميالسبقعلىويحرصواالأجناديتجهزوأن،الحمدودله

مناشتطعتوفالهموأعدوا):تعالىاللهقالكما،الفرنجلقتالوتأهبوالذلكفاستعدوا،نفروااستنفروا

نأالحديثفيوثبت.الآية(06:ا!نفادأ!وعدو!تماللهعدوبهءترهبوتالخيلرباطوصتقوة

.(")1الرميالقوةإنألا":المنبرعلىقالجمي!اللهرسول

.")2(إليأحبترمواوأن،واركبواارموا"الآخرالحديثوفي

الدينجمالالقضاةقاضيعلىللكشفالسعادةبدارمجلسعقدالظهربعدالإثنينيوموفي

منكثيريعتمدهمابسببوذلك،بذلكالمصريةالديارمنوردشريفمرسومبمقتضىالحنبليالمرداوي

ذلكوغيركذلكأيضاإعساراتوإثبات،المذهبشرائطفيهايستوفلمأوقافبيعمنمجلسهشهود

انتهى.

:)3(المصريةبالديارالأمراءبينالوقعة

جماعةعليهخرجالخاصكييلبغاالكبيرالأميربأنالخبروردالآخرةجمادىمنالأخيرالعشروفي

فقتل،هنالكمعهفالتقواالقصرقبةإلىإليهمفبرز،الطويلطيبغاالدينسيفالأميرمعالأمراءمن

الإسعزدي)4(أرغونومسك،جريحوهوالطويلطيبغامسكعلىالحالوانفصل،آخرينوجرحجماعة

علىيلبغاالكبيرالأميرفيهااستمرعظيمةخبطةوجرت،والطبلخاناتالألوفأمراءمنوخلق،الدويدار

والمنة.الحمدودلهونصرهوتأييدهعزه

المصريةالديارإلىدمشقنائبكانالذيبيدمرالدينسيفالأميرتوجهالسبتيومرجبثانيوفي

تعالىواللهانتهى،اللهشاءإنقبرصوفتحالفرنجلقتالالبحردخولفيأمرهليؤكديلبغاالأميربطلب

أعلم.

)1(

)2(

)3(

)4(

فيه:ولفظهنسيهثمعلمهمنوذم،عليهوالحثالرميفضل:بابالإمارةفي(1)179رقممسلمرواه

نإألا.قوةمناستطعتممالهموأعدوا":يقول،المنبرعلىوهو!شج!اللهرسولسمعت:يقولعامربنعقبةعن

."الرميالقوةإنألا،الزميالقوةإنألا،الرميالقوة

()1637رقموالترمذي25()13رقمداودوأبو(461و441)4/مسندهفيأحمدرواه،طويلحديثمنجزءوهو

ثلاثةالواحدبالسهميدخلاللهإن":وأوله،عنهاللهرضيالجهنيعامربنعقبةحديثمن281(1)رقمماجهوابن

نأمنإليأحبترمواوأن،واركبواوارموا،ومنبله،بهوالرامي،الخيرصنعتهفييحتسبصانعه،الجنةنفر

.وشواهدهبطرقهحسنحديثوهو،الحديث"...تركبوا

.2(11-512)التاموالذيل32(-11/35)الزاهرةالنجوم

.31(/11)النجومفيماوأثبتنا،السعردي:طفي
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:بغداد)1(بأمريتعلقمما

الدينشهابوالشيخ،التجاراتوأصحاببغدادرؤساءأحدالبغداديالرحمنعبدالشيخأخبرني

يدمنوخراسانالعراقملكأويساستعادهاأنبعدبغدادأن-أيضابغداديالشربفيالسمسار-العطار

الوزير،أخي)2(أحمدالأميرمنالفتنةأصلأنفاتفقا،لهوأطلقفأكرمهواستحضره،مرجانالطواشي

أهلفانتصر،فقتلهالأمراءبعضوأمر،فشقهكرشهفيبسكينوضربهيديهبينإلىالسلطانفأحضره

الشيخبمقتلوتشفواالأموروسكنت،فأحرقوهالأزجبابأهلخشبتهوأخذ،عظيمةنصرةلذلكالسنة

انتهى.سريعأبعدهاللهفأهلكهالرافضيالوزيرقتلهالذي)3(الأنباريالدينجمال

الشافعي:)5(جماعةبنالعزيزعبد)4(الدينعزالقضاةقاضيوفاة

الدينبدرالقضاةقاضيبوفاةالمصريةالديارمنكتابقدمشعبانشهرمنالأولالعشروفي

بابفيعشرالحاديفيودفنالاخرةجمادىمنالعاشرفي،اللهسرفهابمكةجماعةبنمحمد

اللهحفظهالرحبيالدينمحييالشيخصاحبهوأخبرني،القرآنيقرأوهوتوفيأنهوذكروا،)6(المعلى

اللهفأعطاه.الحرمينبأحدوفاتيتكونوأن،معزولوأناأموتأنأشتهي:كثيرايقولكانأنه:تعالى

عادثم،!يواللهرسوللزيارةالمدينةقدمثم،مكةإلىوهاجر،الماضيةالشنةفينفسهعزل.تمناهما

.ثراهبالرحمةوبلاللهفرحمه،المذكورالوقتفيبهاوفاتهوكانت،مكةإلى

الدنيافيعزا،العزنالوقد،سنةوسبعينثلاثعنفتوفي،وتسعينأربعسنةفيمولدهكانوقد

الشريفين،بالحرمينوالمجاورةللعبادةوتفرغنفسهعزلثم،كباراوتداريسومناصب،هائلةورفعة

المراثي:بعضفيقلتهمالهفيقال

الزادخيارمنتزودتقدحتىبالموتأعلمتقدفكأنك

المطارنةأنوأخبرني،بميخائيلالملقببشارةالبتركشوالتاسعالثلاثاءيومفيعنديوحضر

فيمبتدعأمرهذاأنلهفذكرت،بأنطاكيةالبتركعنعوضابدمشقبتركاجعلوهأنعلىبايعوهبالشام

إلىروميةبتركفنقل،وبروميةوبأنطاكيةوبالقدسبالإسكندريةأربعةإلاالبتاركةتكونلافإنه،دينهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.93()2/الزهوربدائع2(1/11)التامالذيل

غلط.وهوأخو:طفي

)765(هـ.سنةصابرامات،الشهيدالحنبليالبغداديثمالأنباريإدريسبنعمرحفصأبوالدينجمال:هو

الثمينوالعقد)11/98(الزاهرةوالنجوم)531(الحفاظوطبقات)2/503(رافعلابنالوفياتفيترجمته

.2(12-1/112)التاموالذيل(046)5/

تحريف.وهوحاتم:طفي

.المعلاة:لهاويقال
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أعظمالوقتهذافيابتدعوهالذيفهذا،ذاكإذمنهمكثيرعليهمأنكروقد،القسطنطينيةوهيإسطنبول

أنهلأجلالشريفبالشامالمقامفيلهأذنوإنما،أنطاكيةعنهوالحقيقةفيبأنهاعتذرلكن.ذلكمن

الخزيمنبهمحلمالهيذكر،قبرصصاحبإلىملتهمأهلوعنعنهيكتبأنالسلطنةنائبأمره

ملكوإلىإليهالكتبليوأحضر،الإسكندريةمدينةعلىقبرصصاحبعدوانبسببوالجنايةوالنكالط

ونصوصدينهمفيمعهتكلمتوقد.أيضاإليهمالمكتوبولعناللهلعنهلفظهمنعليوقرأها،إسطنبولط

فإذا،والنسطورية،والقبطالافرنجومنهم،واليعقوبيةالملكيةوهم،الثلاثالطوائفمنكليعتقدهما

الله.لعنهالكفارأكفرمنحمارأنهحاصلهولكن،الشيءبعضيفهمهو

يدمنلبغدادوخراسانالعراقملكحسنالشيخابنأويسالسلطاناستعادةبلغناالشهرهذاوفي

فهربكثيرةجحافلفيإليهفجاء،أويسطاعةمنوامتنع،عليهمانائبهكانالذيمزجانالطواشي

.(1مشهودا)يوماوكان،هائلادخولابغدادإلىأويسودخلمرجان

علىالمصريةالديارمنبيدمرالدينسيفالأميرقدمشعبانمنوالعشرينالسابعالسبتيوموفي

وعملالبحرإمارةوعلى،وغيرهابدمشقدواوينهجميعفييلبغانيابةوعلى،ألفمقدممئةأميرالبريد

لقطعلبيروتوتجهيزهموالحدادينوالنجارينالنشارينجميعبجمعأمرقدمفلما،المراكب

ثم.المستعانوباللههنالكإلىبهماللحاقعلىعازموهورمضانثانيالأربعاءيومفسيروا،الأخشاب

ينزلونهالحميرركابمنوجدوهمنكلوجعلوا،ذلكوغيروعتالينوحداديننجارينمنبآخرينأتبعوا

عوائلهموتباكى،عظيمةخبطةوجرت،وغيرهمالصناعمنلهموسخروا،البقاعناحيةإلىويركبونها

.)2(أولادهمإلىيتركوهحتىيسلفوهأناللائقمنوكان،أجورهممنشيئايسلفواولم،وأطفالهم

الدينشرفالقضاةقاضيابنالدينتقيعنيلبغابجامعالحنفيالمقدسيالدينبرهانوخطب

جدهوعلىعليهذلكوشق،يلبغاأخيأسندمر)3(صفدنائبومرسومشريفبمرسوم،الكفري

كثير.خلقعندهوحضرهذا،رمضانمنالرابعالجمعةيوموذلك،وجماعتهم

لقضاءالجبلقاضيابنالدينشرفالقضاةقاضيتقليدقرئمنهوالعشرينالرابعالخميسيوموفي

أموربسبب،أيضامعهوالمالكيهوعزل،المرداويالدينجمالالقضاةقاضيعنعوضأ،الحنابلة

المالكيوكان،والحنفيالشافعيعندهوحضر،الحنابلةبمحرابالتقليدوقرئ،لهمانسبتهاتقدم

وقعتوقد،حماةقاضيالدينبسرأيضامعزوللأنهإليهميخرجفلم،الغربيةالمنارةمنبالقاعةمعتكفا

وغيرها.بالصالحيةوتخبيطشرور

)1(

)2(

)3(

.21(1)1/التامالذيل

.03(1/1)الزاهرةالنجوم

يلبغا.أخواليحياويأسندمر
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)1(إسماعيلالدينسريالقضاةقاضيعلىخلعرمضانشهرمنالثلاثينالأربعاءيومصبيحةوفي

عنعزل،المسلاتيالدينجمالالقضاةقاضيعنعوضا،المالكيةقضاءعلىحماةمنقدم،المالكي

.والأعيانالقضاةعندهوحضر،الجامعمنالمالكيةبمقصورةتقليدهوقرئ،المنصب

جرتأنبعد،مطيعاسامعادمشقإلىمهنابنحيارالأميرقدمشوالسابعالأربعاءيومصبيحةوفي

القتل،أووالحبسالمسكمنخوفافأبى،البساطليطأذلككل،متطاولةحروبالجيوشوبينبينه

الحجبةفتلقاه،يلبغاالكبيرالأميرمعليصطلحالمصريةالديارقاصدااليومهذاقدمكلهذلكفبعد

فنزلشاهعمرحماةنائبمعهوقدم،الأبلقالقصرفنزل،للفرجةالناسوخرج،والخلقوالمهمندارية

.)2(المصريةالديارإلىيومثانيمعهوخرج.معه

البقاءأبيالدينبهاءالقضاةقاضيوالدهكتابالمالبيتوكيلاللهعبدالدينوليالقاضيوأقرأني

مدرسينسبعةفيهطولونابنبجامعدرساجددالكبيرالأميرأن،المصريةبالديارالشافعيةقضاةقاضي

غيرمنجماعةأنفيهوذكر،قمحوإردب،درهماأربعينالشهرفيمنهمفقيهلكلوجعل،للحنفية

.الدرسهذافيلينزلواحنيفةأبيمذهبإلىانتقلواالحنفية

:الأمويبالجامعالتفسيردرس

التفسيردرسحضرتوسبعمئةوستينسبعسنةشوالمنوالعشرينالثامنالأربعاءيومصبيحةوفي

الذيالجامعأوقافمنتعالىاللهرحمهبغامنكليالدينسيفالأميرالسلطنةنائبالأمراءملكأنشأهالذي

فيطالبلكلطالباعشرخمسةالمذاهبسائرمنالطلبةمنوجعل،اللهأثابهعليهنظرهحالفيجددها

دعوتهحينوتصدق،ثمانونوللمدرس،عشرونالغيبةولكاتبعشرونوللمعيد،دراهمعشرةالشهر

مشهودايوماوكان،الفاتحةتفسيرأولفيوأخذت،والأعيانالقضاةواجتمعفحضر،الدرسلحضور

انتهى..والعصمةالتوفيقوبه،والمنةالحمدودله

وسبممئةوستيرثها،سنة

الملكالأقاليممنذلكيتبعوماالشريفينوالحرمينوالشاميةالمصريةالبلادوسلطاناستهلت)

سيفالأميرمملكتهومدبرالعساكروأتابك،قلاوونمحمدبنالناصرالملكبنالحسينبنالأشرف

.()3(000بغامنكليالدينسيفالأميردمشقونائب،الخاصكييلبغاالدين

)1(

)2(

)3(

.242(1/)التام771(هـالذيل)سنةمات.الأندلسياللخميهانئبنمحمدبنمحمدبنإسماعيلالوليدأبو:هو

.93(2/)الزهوربدائع

قدر-ولانعرفقبلهابالتيالسنةهذهفيهافاختلطت،السنةعنوانذلكفيبماطمنكلهسقطالحاصرتينبينما
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وناظر،المقدسيالجبلقاضيابنالحسنبنأحمدالدينشرفالشيخالحنابلةقضاةوقاضي

أيضا،الشيوخشيخوهو،الشهيدبنالدينفتحالسروكاتب؟إسحاقالتاجبنالدينسعدالدواوين

القضاةقاضيابنالدينوليالقاضيالمالبيتووكيل،الحليبنالدينبرهانالشاميةالجيوشوناظر

انتهى..البقاءأبيالدينبهاء

المصرية:الديارإلىالسلطنةنائبسفر

ثم،السعادةبدارفنزل،البريدعلىيلبغادويدارطشتمرقدم)1(والعشرينالحاديليلةكانتلما

يدعونوالخلائقأيديهمابينوالحجبة،المشاعلفيالأخيرةالعشاءبعدالسلطنةونائبهوركب

ببلاديكونأنوسأله،عليهوأنعميلبغافأكرمه،المصريةالديارإلىذاهبينكذلكواستمزوا،لنائبهم

بهاجتمعتوقد،حلبإلىمنهاوارتحل،الإسماعيليسنجربدارفنزلوعادذلكإلىفأجابه،حلب

السيفيالمعزالنائبقدمأنإلى،زبالةالدينسيفالأميرالغيبةفيوناب،عليهالناسوتأسفهنالك

سيأتي.ماعلىالغنيعبدآقتمر)2(

السادسالسبتيوماللهرحمهالحكمنائبكانالذيالحنفيمنصوربن)3(الدينشمسالقاضيوتوفي

الثمانين.قاربوقد،الصغيربالبابودفن،المحرممنوالعشرين

توفي:بعدهالذيأواليومهذاوفي

بالصالحية.الأوقافناظرالوزوازةبنأحمد)4(الدينشهابالقاضي

إلىالسفرعنالحلقةأجنادمنأحديتخلفلاأنالبلدفينوديصفرثالثالجمعةيومصبيحةوفي

عليأميرالأمراءملكوخرج،المزةسطحإلىملبسينوالجيشالناسفبادرلذلكالناسفاجتمع،بيروت

الأميروولده،هائلوتجملحسنةهيئةفيملبسينجماعتهفيالجابيةبابداخلدارهمنالشامنائبكان

الأمر،فيوشاوروهوطاقهإلىيديهبينإلىوالحجبةالغيبةنائبجاءوقد،معهوطلبهمحمدالدينناصر

متبرعين،الناسمنخلقوخرج،أمرهناكفليوالقتالالحربحضرإذاولكن،أمرهاهناليليس:فقال

،الجهادعلىالناسوحرض،العادةعلىالجمعةيومبالناسالشافعيالدينتاجالقضاةقاضيوخطب

والمنة.الحمدودلهبيروتإلىالناسمعالمسيرعزمعلىوهووالخوذاللأمةغلمانهمنجماعةألبسوقد

)2(

)3(

)4(

السابقة.السنةمنالحاصرتينبينوما،الساقط

.المحرممنيعني

.34(/11)الزاهرةوالنجوم293(/1)الكامنةالدررفيماوأثبتنا.قشتمر:طفي

.منصوربنمحمد:وفيه267()4/الكامنةالدررفيترجمته

.المصادرمنيديبينفيماترجمةعلىلهأقعلم
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إنماالبحرفيرؤيتالتيالمراكببأنالخبروردوقدمنازلهمإلىالناسرجعالنهاراخرمنكانولما

الحمد.ودلهعظيماستعدادمنهمظهرولكن،الناسقلوبفطابت،قتالمراكبلاتجارمراكبهي

حلبنائبوقتاخرإلىكانالذيقشتمر)1(الدينسيفبالأميرقدمصفرخامسالأحدليلةوفي

بطالا،طرابلسإلىحلبعنمعزولافسير،بدمشقالسعادةدارإلىالآخرةالعشاءبعدعليهمحتاطا

صبح.بنالدينعلاءالأميرصحبةسرجينفيوبعث

المنصورالملكبمارستانمصربديارزمانهشعراءلواءحاملنماتةبن)2(الدينجمالالشيخوفاةوبلغنا

تعالى.اللهرحمهالسنةهذهمنصفرسابعالثلاثاءيوموذلك،قلاوون

ألرهمفييومئذصبيحةالولاةفأرسلأكثرهموخرجسجنهممنالسدحبسأهلهربثامنهليلةوفي

المنقلب.شرإلىوردوهم،الضربأشدفضربوهمهربممنكثيرفمسك

والكيتلانوالجنويةالبنادقةالفرنجيعامللاأنبالبلداننوديعشرهخامسالأربعاءيوموفي

البريديأنفأخبرنيالذهببدارالنازلالغيبةنائبزبالةالدينزينبالأميراليومهذاآخرفيواجتمعت

منعندهالذينالأسرىمنمركبينفجهز،مأخوذةقبرصأنالنجومفيرأىقبرصصاحبأن:أخبره

يبقيلاأنعزمهمنوكان،قتلكبيراأوصغيرامسلماكتممنأنبلادهفيونادى،يلبغاإلىالمسلمين

أرسله.إلاالأسارىمنأحدا

المسلاتيالدينجمالالقضاةقاضيالمصريةالديارمنقدمعشرهخامسالأربعاءنهارآخروفي

الديارقصدلمفحج،الماضيالعاممنرمضانأواخرفيفعزلالمالكيةقاضيكانالذيالمالكي

ثم،يسوؤهمالهوحصلالحجاببعضعليهفادعى،قبوليصادفهفلميستغيثلعلهفدخلهاالمصرية

والطلابات،متمرضاابنتهمنزلإلىانتقللم،الجامعشماليالكامليةالتربةفيفنزلفجاءالشامإلىخرج

عاقبته.اللهفأحسن،جدا33(كثيرةعنهوالمصالحاتوالدعاوى

فنزلدمشقإلىالشريفالقدسمنالطويلطيبغاالدينسيفالأميردخلالعصربعدالأحديوموفي

المصرية.الديارمنبتقليداللهحرسهاحماةنيابةإلىثلاثةأويومينبعدورحل،الأبلقبالقصر

)1(

)2(

)3(

إلىفسير:وفيها32(1/)1الزاهرةوالنجوم924()3/الكامنةالدررفيماوأثبتنا.تحريفوهوشرشي:طفي

مصر.

والنجوم463()4/الكامنةوالدرر31()6/الشافعيةوطبقات312(-131)2/رافعلابنالوفيات:فيترجمته

.22(1/1)التاموالذيل(11/49)الزاهرة

ابنكتابمنالمفقودةالأورا!تىمنورقةمنالخبر)768(هـفلعلسنةصفرفيوفاتهجميعهاترجمتهمصادروفي

الأرجح.وهو.كثير

السبكي.الشافعيالقاضيوبينبينهوقعلما
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منلهحصلوأنهدمشقنيابةعنعوضاحلبنيابةبغامنكليالدينسيفالأميربتوليةالأخباروجاءت

حصرها،يشقوتحفوأقمشةوخيولجزيلومالكثيرشيءمصربدياروالتشاريفوالتكريمالتشريف

وعوض،بمصرالحجابحاجبكانالذي،الغنيعبداقتمر)1(الدينسيفالأميربدمشقاستقرقدوأنه

واحد.يومفيالثلاثةعلىوخلعيلبغادارأستاذطيبغاالدينعلاءالأميرالحجوبيةفيعنه

وقدمالإسكندريةبمدينةأيضاالفرنجقضيةالبلدفياشتهرالأولربيععشرحاديالأحديوموفي

وأخذتبالقلعةوسجنواالفرنجمنبدمشقكانمنعلىواحتيط،بذلكالمصريةالديارمنبريدي

منالتجارمنمراكبسبعةأنذلكأصلأنيومئذالشافعيالدينتاجالقضاةقاضيوأخبرني،حواصلهم

مركباأنيلبغاالكبيرالأميرإلىالخبروبلغ،واشتروابهافباعواالإسكندريةإلىقدمواالفرنجمنالبنادقة

منفامتنعواالمراكبهذهيسلمواأن:لهميقولالفرنجإلىفأرسل،قبرصصاحبإلىالسبعةهذهمن

فيوالفرنجهمفالتقوا،بالمقاتلةمشحونةشوانيستاثارهمفيفأرسل،مراكبهمإلىوبادرواذلك

الأميرفجاء،البضائعمنمعهمبمافارينوهربوا،أكثرالفرنجمنولكن،خلقالفريقينمنفقتل،البحر

عليالأميرفرجع،هائلتجملفيومماليكهولدهومعهمباركجيشفيأيضأدمشقنائبكانالذيعلي

سريعا.وعاد،أمرهافيونظربيروتعلىوقفحتىالسلطنةنائبواستمر

والناس،وحرقوهالميناءمنللمسلمينمركباوأخذواغزاةطرابلسجاؤواالفرنجأنبلغنيوقد

المسلمين،منثلاثةأسرواوقد،راجعينكرواالفرنجوأن؟منعهمولادفعهميستطيعونولاينظرون

أعلم.واللهانتهى.راجعونإليهوإناللهفإنا

:الكبير)2(الأميريلبغامقتل

منالبريدعلىجاءاأسيرينمعالآخرربيعمنعشرالسابعالإثنينليلةفيبدمشقإلينابقتلهالخبرجاء

قتلوهحتىمماليكهعليهتمالأ:الشهرهذاعشرثانيالأربعاءيومفيبمقتلهفأخبرا،المصريةالديار

،جداالأمورواختبطت،كثيرةجماعةوالطبلخاناتالألوفأمراءمنومسكالدولةوتغيرت،يومئذ

الشلطانجانبوقويالنظاميطغيتمر)3(الدينسيفالأميرالقضيةبأعباءوقام،صعبةأحوالوجرت

البشائر،بدقفأمر،بيروتمندمشقإلىالسلطنةنائبوقدم،وقعبمابمصرالأمراءأكثروفرح،ورشد

)1(

)2(

)3(

ط:قشتمر.في

وقد5(0)2/الزهوروبدائع2(118/)التاموالذيل35(1/1)الزاهرةوالنجوم(438)4/الكامنةالدررفيترجمته

بدمشق.المشهورالجامعصاحبوهو:قالعندماإياسابنوهم

منأيضاالخبرأنعلىدليلوفيه)768(هـ.سنةمنالآخرربيعفييلبغامقتلكانالمصادرهذهجميعوفي:قلت

كثير.ابنتاريخمنضاعمامعضاعتالتي،المقبلةالسنة

.2(117/)التامالذيلفيماوأثبتناطيتمر:طفي
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.الناسعلىذلكيهنفلمالمنصورةبالقلعةكانواالذينالفرنجوأطلقت،ذلكففعل،البلدوزينت

وسلم.وصحبهوالهمحمدنبيناعلىوصلواته،وحدهدلهوالحمدالتاريخمنوجدماآخروهذا

.-اللهبعون-كثيرابنتاريخمنعشرالسادسالجزءتم

منللعاشرهـالموافقا124عامالمعظمرجبشهرمنالسادسالجمعةيومتحقيقهمنالفراغوكان

.ام299عامالثانيكانونشهر

العالمينربللهالحمدأندعواناوآخر

مروةإسماعيلحسن

ربيع(1)بتاريخ(الأرناؤوطالقادرعبد)أحاديثهوتخريجمراجعتهمنفرغوقد

وانتهت-الآنفيهونظرت(م9991)حزيران(15)(هـالموافق0142)الأول

م4002نيسان27هـالموافقا425الأولربيع8المراجعة

...
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المعارفدار.عناناللهعبدمحمدتحقيق،الخطيببنالدينللسانغرناطةأخبارفيالإحاطة-ا

ام559القاهرة

ومحمودعاشورأحمدومحمدالبناإبراهيممحمدتحقيق،الأثيرلابنالصحابةمعرفةفيالغابةأسد-2

.ام759-القاهرة-الشعبمطبعة،فايدالوهابعبد

بيروت.(6ط)للملايينالعلمدار-الزركليالدينلخيرالأعلام-3

.الطباخراغبمحمدللعلامةالشهباءحلببتاريخالنبلاءإعلام-4

.(ام959)(2ط)بدمشقالهاشميةالمطبعة-كحالةرضالعمرالنساءأعلام-5

ام879(طا)القاهرة-الزهراءدار،مؤنسحسين.د،الإسلامتاريخأطلس-6

القاهرةللكتابالعامةالمصريةالهيئة،مصطفىمحمدتحقيق،الحنفيإياسلابنالزهوربدائع7-

ام849الأولىالطبعةعنمصورة(2ط)

(ام649)(اط)مصرالحلبيالبابي-إبراهيمالفضلأبومحمدتحقيق،للسيوطيالوعاةبغية8-

.ام649القاهرةالحلبيعيسىمحمدمطبعة-إبراهيمالفضلأبومحمدتحقيق

.أجزاءمنهصدر،الكويتحكومة،المحققينمنجماعةتحقيق،للزبيديالعروستاج-9

ما979-بيروت،والنشرللطباعةجمالمؤسسة،خلدونابنتاريخ-51

.ام519بدمشقالعربيالعلميالمجمعمطبوعات،المنجدالدينصلاحتحقيقعساكرابنتاريخ-11

للسيوطي.الخلفاءتاريخ-12

.القاهرة،الجيعانلابنالسنيةالتحفة-13

ام839للكتابالمصريةالهيئة-البقليقنديلمحمد"الأعشىصبح"بمصطلحاتالتعريف-14

ام084باريسالسلطانيةالطباعةدارإسماعيلالدينعمادالمؤيدللملكالبلدانتقويم-15

ما529(2ط)بيروت-العربيالتراثإحياءدار.القرطبيتفسير=القرانلأحكامالجامع-16

ام839ا()طدمشق-العربيةاليقظةدارالعظمفردوسمحمودتحقيقللكلبيالنسبجمهرة-17
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