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 .ًنحوا من هذه األلفاظ
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 ٣٠٣

 أربعامئةو إحدى وستني سنة
 وكان سببه أن غلامن ،يف ليلة النصف من شعبان كان حريق جامع دمشق           

الفاطميني والعباسيني اختصموا فـيام بيـنهم، فألقيـت نـار بـدار امللـك، وهـي 
 ، اجلامعإىل جهة القبلة، فاحرتقت ، ورسى حريقها اخلرضاء املتامخة للجامع من

عت الفسيفساء َّ عىل جدرانه، ، وتقلفسقطت سقوفه، وتناثرت فصوصه املذهبة
 .)١( وتغريت معامله وحماسنه،التي كانت يف أرضه

 سنة ثامن وستني وأربعامئة
تلـغ  وهو األمري السكيني خ،وحج يف الناس يف هذه السنة مقطع الكوفة            

 ومل يـصحب معـه ،خفاجـة يف الـبالد وقهـرهمد َّرج وكان قد ،التفكني الرتكي
 كبسه بعض ، وملا نزل ببعض دورها، مكةإىل ً، فوصل ساملاًسوى ستة عرش تركيا

العبيد، فقتل فيهم مقتلة عظيمة، ثم أعيدت اخلطبـة يف ذي احلجـة هـذه بمكـة 
 ينـزل الواقعة املتقدمـة ال  وكان ختلغ بعد،طعت خطبة املرصينيٌللعباسيني، وق

 . )٢( بالزاهرإال
 سنة سبع ومخسامئة

 : فيهاُتويفوممن 
 .)٣(صاحب املوصل   مودود امللك

                                                
 ١٧٠ص، ١٣ابن كثري، البداية والنهاية، ج  ) ١
 .١٩٤-١٩٣، ص١٣ابن كثري، البداية والنهاية، ج ) ٢
   .١٩، ص١٣ابن كثري، البداية والنهاية، ج ) ٣



 ٣٠٤

ّصىل هو واألتابك طغتكني يوم اجلمعة باجلامع، ثم خرجا إىل الـصحن، ويـد   
 : ويقال،-اهللا رمحه –كل واحد منهام يف يد اآلخر، فقفز باطني عىل مودود فقتله 

وجاء كتاب مـن الفـرنج إىل . تكني هو الذي كان قد مال عليه، فاهللا أعلمأن طغ
يف بيت معبودهـا، فحقيـق  ، يف يوم عيدها،أن أمة قتلت عميدها: املسلمني وفيه

 .عىل اهللا أن يبيدها
 سنة تسع ومخسني ومخسامئة

 ها فيُتويف وممن
 .)١(اجلامل وزير صاحب املوصل حممد بن عيل بن أيب منصور األصبهاين  

ذكر ابن الساعي يف تارخيه عن شخص كان معه يف السجن أنه نـزل إليـه            
 يف ُتـويفحتـى -ّ عز وجل-طائر أبيض قبل موته، فلم يزل عنده وهو يذكر اهللا 

َدفن و، ثم طار عنه،شعبان من هذه السنة   .  يف رباط بناه لنفسه باملوصلُِ
 ، فنقلوه إىل املدينة، فام مروا به ٌوه رجالريكوقد كان بينه وبني أسد الدين ش        

ًيف بلدة إال صلوا عليه وترمحوا عليه، وأثنوا عليه خريا  ،، فصلوا عليه يف املوصلّ
 وطيف به حول الكعبة، ثـم ، ومكة،وفيد ، والكوفة، واحللة، وبغداد،وتكريت

َدفنالنبوية، ف نقل إىل املدينة ِ ليس بينـه وبـني  برباط بناه رشقي املسجد النبوي، ُ
 .ًة عرش ذراعاس وقربه سوى مخ- اهللا صىل اهللا عليه وسلم- حرم رسول

 ]من الطويل[ :وا  عليه باحللة، صعد شاب عىل نشز، فأنشدُّ وملا صل
ــا ــاب وطامل ــوق الرق ــشه ف   رسى جــوده فـــوق الركـــاب ونائلـــه   رسى نع
                                                

 ١٧٥، ص١٤ابن كثري، البداية والنهاية،  ) ١



 ٣٠٥

 هـــ أراملـىي فتثـنادــه وبالنــــعليـه        ــــ رمالـىــعىل الوادي فتثن يمر
  وستني ومخسامئةإحدىسنة 

 : هباُتويفوممن 
 .)١(قطب الدين مسعود بن قلج أرسالن

، هق ممالكـه عـىل أوالدَّ السلطان عز الدين قلـج أرسـالن، فـرُّنِملا كرب س          
فاستضعفوه، ومل يلتفتوا إليه، وحجر عليه ولده قطب الدين، وكان قد اسـتناب 

ته اختيار الدين حسن، فلام استوىل قطب الـدين عـىل األمـر، قتـل يف تدبري مملك
اختيار الدين املذكور، ثم أخذ والده، وسار به إىل قيرصية ليأخذها مـن أخيـه، 

 .فحرصها مدة، فهرب والده منه
 سنة ثامن وستني ومخسامئة

 ).٢(  وفيها جرت بناحية خوارزم حروب كثرية بني سلطان شاه وبني أعدائه    
 : فيهاُتويفن ومم
 .)٣(يــزدن الرتكــي

 . معشوقا لألكابر من الناس،ً مليحا،ً حسنا،ًكان يف صغره شابا          
 ]من الطويل: [  وقد رمدت عينيه، ولشيخنا أيب اليمن الكندري فيه
َّبكـــل صـــباح يل وكـــل عـــشية ّ   وقـــوف عـــىل أبـــوابكم وســـالم   ُ

                                                
 .     ٧١٩، ص٤، ق٤ جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ١
 .٢٢٣، ص١٤ابن كثري،البداية والنهاية،ج  ) ٢
 .٢٢٨، ص١٤نهاية، جابن كثري، البداية وال ) ٣



 ٣٠٦

 امـــُي ونضـــا نشتكـــمنهفها نحن  ه  ــــ بعينًو سقامـوقد قيل يل يشك
 سنة تسع وستني ومخسامئة

 من قبة شـاهقة إىل ءوفيها سقط أبو العباس أمحد بن أمري املؤمنني املستيض         
خ لاألرض فسلم، واحلمد هللا، ولكنه نبت يده اليمنى وساعد يده اليرسى، وانس

ده قـد سـقط،  وكان معه خادم أسود يقال له نجاح، فلام رأى سي،يشء من أنفه
 فلام صارت ،ًال حاجة يل باحلياة بعده، فسلم أيضا:  خلفه، وقالًألقى نفسه أيضا

 كـان ال ينـساه لنجـاح، - الـذي سـقطهوهذا  و- العباس النارصأليباخلالفة 
َّ  .)١(وقد كانا صغريين ملا سقطا. مه يف الدولة، وأحسن إليهفحك

 : فيهاُتويفوممن 
 .)٢(عامرة اليمني الشاعر

 ]من الكامل [ :ومن شعره ما قاله يمدح فيه بعض امللوك        
ـــك إذا قابلـــت بـــرش جبينـــه   مل

ن     ـــه وخرجت مـــوإذا لثمت يمين
ــــي  ــــوق جبين ــــرش ف ــــه والب   ِفارقت

 يـــــــوك يمينـــــم امللـــــأبوابه لث
 
 
 
 

                                                
 .٢٣٠-٢٢٩، ص١٤ابن كثري، البداية والنهاية، ج ) ١
 .٢٣٦، ص ١٤ابن كثري، البداية والنهاية، ج ) ٢



 ٣٠٧

 سنة سبعني ومخسامئة
 : فيهاُتويفوممن     

بـن أيب الغنـائم عبـد الـصمد  غانم حممد بن عيل أبو الغنائم عبد الصمد بن أيب
 .)١( احلاجب،اهلاشمي البغدادي

 وأقام مدة طويلة يتقدم عىل مجيع اهلاشـميني .هو من بيت العلم والصالح         
يف موكب اخلليفة، ثم ترك الرتدد إىل دار اخلليفة، وانقطـع يف ربـاط لـه يف بـاب 

 األول سـنة سـبعني ع مـات يف شـهر ربيـقطفتا، واهتم بالعبادة واخللـوة إىل أن
 .ومخسامئة

 ةسنة اثنتني وسبعني ومخسامئ
 : فيهاُتويفوممن 

،كامل الدين الشهرزوري، قايض القـضاة بدمـشق، أبو الفضل حممد بن القاسم
 .)٢(املوصيل

 .وله هبا مدرسة عىل الشافعية، وأخرى بنصيبني        
َ ويل .ًرعاً، ثقة وً أميناً ديناًوكان فاضال         ِ الـدين حممـود القضاء بدمشق لنور َ

 كتب مرة عـىل أعـىل قـصة إىل . وكان يبعثه يف الرسائل،زنكي، واستوزره أيضا
 . حممد رسول اهللا، فكتب اخلليفة حتت ذلك صىل اهللا عليه وسلم: اخلليفة املقتفي

 
                                                

 .٨٠٢، ص ٤، ق٤جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،  ) ١
  .٢٧٩، ص١٤ابن كثري، البداية والنهاية، ج ) ٢



 ٣٠٨

 سنة ثالث وسبعني ومخسامئة
 : فيهاُتويفوممن 

 .)١( احلداد، أبو الفرج،صدقة بن احلسني
 وكان يأوي إىل ، يأكل من أجرة النسخً، وكان فقرياً فاضالً عاملاًكان شيخا          

 ورأيت ابـن ، وكان يتعتب عىل الزمان وبنيه،مسجد ببغداد عند البدرية يؤم فيه
مشاهبة البـن ما فيه  وأورد من أشعاره. ويرميه بالعظاماجلوزي يف املنتظم يذمه 

 .  فاهللا أعلم،قةالراوندي يف الزند
َدفنوكانت وفاته يف ربيع اآلخر عن مخس وسبعني سنة، و  . بباب حـربُِ
 .ورؤيت له منامات صاحلة نسأل اهللا العافية يف الدنيا واآلخرة

 سنة ثامنني ومخسامئة
 : فيهاُتويفوممن 

 .)٢( الصدر،أبو احلسن عيل بن مكي بن حممد بن هبرية الشيباين
َ ويل وزير عون الدين بن هبرية،هو ابن أخي ال          ِ صـدرية الـديوان يف شـهر َ

من  [ :سنة مخس وثامنني، ومن شعرهُعزل رمضان سنة أربع وثامنني ومخسامئة، و
 ]اخلفيف

ـــل وادي  ـــامم يف ك ـــد احل ـــا يري   م
وق       ــــار شــــدت له نــــكلام أمخ

ـــب  ـــد ص ـــن عمي ـــدَّم ـــري عمي    بغ
  دـــيـاء والتغرــــا بالبكــــــــهاجه

                                                
   .٢٨٤-٢٨٣، ص١٤ابن كثري، البداية والنهاية، ج ) ١
 .١١٥٨، ص٢، ق٤ ج  تلخيص جممع اآلداب،بن الفوطي،ا ) ٢



 ٣٠٩

 .  يف رجب سنة ثامنني ومخسامئةُتويف
 سنة مخس وثامنني ومخسامئة

 أبو الفرج عبد اهللا بن حممد بن اخلـالل عـن إرشاف الـديوان ُعزل ويف صفر    
  ).١(باألكمل بن النشال

 سنة تسع وثامنني ومخسامئة
 : فيهاُتويفوممن    

 )٢(أبو احلسن جعفر بن حممد بن فطريا 
يف أهـل كثـري  التشيع، وهـذا إىلحد الكتاب بالعراق، وكأنه كان ينسب  أ          

  يف املنامًرأيت البارحة أمري املؤمنني عليا: جاءه رجل ذات يوم فقال. تلك البالد
فقـال ابـن .  ابن فطري فقل له أن يعطيك عـرشة دنـانريإىل اذهب :وهو يقول يل

إذا : أنا رأيتـه آخـره فقـال: ري أول الليل، فقال ابن فط: فقال، متى رأيته؟:فطري
، ًجاءك من صفته كذا وكذا فطلب منك شيئا فـال تعطـه، فـأدبر الرجـل موليـا

  ]من الطويل[ :  ومن شعره. ًفاستدعاه ووهبه شيئا
َوملــا ســ   اس أطلــب مــنهملنــ اُربتّ

ــرت يف يــومي رسوري وشــديت   وفك
          ت    ــــــر شامـَا ساءين غيــ فيمَفلم أر

ــا  ــشدائد ثًأخ ــرتاض ال ــد اع ــة عن   ٍق
  وناديت يف األحياء هـل مـن مـساعد

 دــرين غري حاســـا ســومل أرى فيم
 

                                                
 .١٨٤، ص١، ق٤ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،  )  ١
 .٤٢٢، ص١٤، جابن كثري، البداية والنهاية ) ٢
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 سنة ثامن وستامئة
 : فيهاُتويفوممن 

 .)١( املعروف باحلربدار،األمري أبو املظفر أزبك بن عبد اهللا النارصي
مـن كان له اختصاص ومالزمة بحرضة اإلمام النـارص لـدين اهللا، وكـان          

ًأحسن الشباب خلقا وخلقا، وأحالهم شكال ُ ًالَود َ ّمه وأمره وبعثه يف رسالة َّ، قدَّ
عضد الدين املبارك بن الضحاك يف شهر امللك العادل ويف صحبته الصاحب إىل 

. ربيع األول سـنة مخـس وسـتامئة، ورجعـا يف سـادس ذي القعـدة مـن الـسنة
ن شـبابه بالكوفـة، وكانـت مـن ، وكانـت وفاتـه يف عنفـواًواخرتمته املنية شابا

 يف رابع مجادى اآلخرة سنة ثامن ُتويف ،وقد سار يف أهلها السرية العادلة. إقطاعه
 .وستامئة

  وستامئةةسنة عرش
 : فيهاُتويفوممن 

 .)٢( احلاجأمري ملك خوزستان، ،ث سنجر بن عبد اهللا النارصيرأبو احلا
َّريب             وزوجه بابنـة جمـري ،ّوأقره ،بهَّارص وقريف دار اخلالفة، وحظي عند النُ

ُه إمرة احلاج سنة تسع وثامنني ومخسامئة، وأقطع احلويزة، َّالدين طاشتكني، ووال
 ، أن زين له الشيطان العصيانإىلً ومل يزل مشموال. ثم اشرتك مع محيه يف الوالية

                                                
 .٦٨١، ص٢،ق٤جتلخيص جممع اآلداب، ابن الفوطي،  ) ١
 .٦٤٢، ص٤، ق٤ ج تلخيص جممع اآلداب، ابن الفوطي، ) ٢



 ٣١١

ن دكال،  اب إىل شريازإىل فتوجه مؤيد الدين القمي وعز الدين نجاح إليه، فهرب 
َخلـع رض إىل الديوان، فعفا عنـه، وحُلسل، وأُد وسِيُفكوتب يف ذلك، فأنفذه وق ِ ُ

 . عليه
 .وكانت وفاته يف شوال سنة عرش وستامئة       

  وستامئةةسنة إحدى عرش
 : فيهاُتويفوممن 

 .)١(كيل بن بدر البغداديُقمر الدين أبو البدر النفيس بن ه
 وزيارت ، احلج والزيارت كثريه وخدمهم، وكانصحب املشايخ يف صبا          

 املشيخة وخدمة الصوفية برباط الكاتبة شهدة بنت أمحـد َِيلَاملشاهد واملقابر، وو
 .  دمث األخالقً وكان مطبوعا. وأسنُ وكرب.األبري

 .حدى عرشة وستامئةإ ليلة العرشين من شهر رجب سنة ُتويف        
 .)٢(بن أمحد بن بكروس البغدادي ارك بن عيل بن حممد بن املبإبراهيم

يا شـيخ، : ، فقال لهًحدثني عبد العزيز الناسخ أنه وعظ ابن بكروس يوما         
ومل يـزل عـىل .  من قولهًفقمت متعجبا:  يف جهنم، قالًاعلم أين فرشت حصريا

ب حتى ُذلك إىل أن قبض عليه يف ربيع اآلخر سنة إحدى عرشة وستامئة، ورض
 .يلة اخلميس ثامن مجادى األوىل من السنة املذكورةتلف، فامت ل

 
                                                

 .٧٨٧، ص٤،ق٤ جيص جممع اآلداب،  تلخابن الفوطي، ) ١
 . ١٥٠، ص٣ابن رجب، ذيل طبقات احلنابلة، ج ) ٢



 ٣١٢

  وستامئةةي عرشتثناسنة 
 : فيهاُتويفوممن 

  .)١(األمري أبو منصور طغرل بن عبد اهللا الرتكي النارصي
َرتـب، وتقدم اإلمام النارص لدين اهللا بـأن يً عاقالًكان مجيل الصورة ساكنا         ِّ ُ 

 وكان حسن السرية، ،وأقام هبا، وأحبته الرعية إليها ، فتوجهدقوقاشحنة، وأقطع 
 . هبا سنة اثنتي عرشة وستامئةُتويف ،حمبا للخري وأهله

  وستامئةةسنة ثالث عرش
 : فيهاُتويفوممن 

 .)٢(الشيخ تاج الدين أبو اليمن زيد بن احلسن بن زيد الكندي 
 وفـاق ،ا فأقـام هبـ، ثم قدم دمشق.ّ واشتغل وحصل، ونشأ هبا،ولد ببغداد       

 يف اللغة والنحو وغـري ذلـك مـن فنـون العلـم، وعلـو ً وغرباًأهل زمانه رشقا
 ،ًوكان حنبليا . وانتفع به علامء عرصه،حة العقيدةِسن الطريقة وصُ وح،اإلسناد

 .ًثم صار حنفيا
مـن [ :ومن شعره، ما مدح به امللك املظفر تقي الـدين عمـر بـن شاهنـشاه      

 ]الطويل
  ان أروى وأروجـاوصال الغواين كـ

  عـــليايل كان العمر أحســـن شاف 
  وعرص التداين كـان أهبـى وأهبجـا 

ًتوىل وكـان اللهـو أوضـح منهجـا ّ  
                                                

 .    ٦٥١، ص٤، ق٤ ج تلخيص جممع اآلداب، ابن الفوطي، ) ١
 . ٧٤،ص١٤ابن كثري، البداية والنهاية، ج )  ٢



 ٣١٣

  بدا الشيب فانجابت طامعية الـصبا  
  َّبلهنية ولت كــــأن مل أكـن هبــــا 
ًوال اختلت يف بـرد الـشباب جمـررا  ُ  
ــاطف ط  ــداء املع ــرك غي ـــَلْفَأع   ةـ
  هــــــتقــضت لياليهــا بيــب كأن 

  هُ فإن أميس مكـروب الفـؤاد حزينـ
ـــيم  عـــىل أين بفـــضيلًوحيـــدا     مت

ــد رسرت ورسين ــي ق ــا رب دين   في
ٍويــا رب نــاد قــد شــهدت وماجــد َّ  

ــدعت بفــضيل نقــصه فرتكتــه    ص
ــ ــسامع ح ــائي  يف م ــأن ثن   ديَّسُك

ٍارق                       ـــل مــحسام تقي الدين يف ك

  ّوقبح يل ما كـان يستحـسن احلجـا
ًأجيل هبـا وجــــه النعـيم مـرسجا َّ ُ  

ـــا ــويل إعجابــ ــه وتربًذي ـــاج ب   ًـ
ــد معــسول املراشــق أدعجــا   ًوأغي
ــدجا ــف ال ــنهن خيتط ــصريه م   لتق
  ًأعــاقر مــن در الــضبابة منهجــا

  ً بأعــداء الفــضائل مزعجــاًمروعــا
ـــا ـــصاحلات وأهبج ـــه بال   وأهبجت

  لجلجــاشــهدت وخــصم رعتــه فت
ــه شــجا ــه شــجو ويف حلق   ويف قلب

  ر املعــاين وأدرجــاوقــد ضــم أبكــا
 جاجي املدـــ إىل األرض الكميدق

  وستامئةةسنة مخس عرش
 : فيهاُتويفوممن 

 .)١(ود بن أيب الغنائم أمحد بن حممد امللهمي الرضير البغدادياأبو سليامن د
كان ينسب إىل علم األوائل، ولكنه كان يتسرت بمـذهب الظاهريـة، وهلـذا          

 ]من الوافر[ :، ومن شعره قولهً واعتقاداًري أدبا، املعً الداودي مذهبافهو
 

                                                
 .   ٩٢، ص١٥ابن كثري، البداية والنهاية، ج ) ١



 ٣١٤

ــــي ــــا أالق ــــكو م ــــرمحن أش   إىل ال
  َّسألتكــــــم بمــــــن زم املطايـــــــا 

ي     ـــائـــن التنـــد مـل دار أشــــوه

  غـــداة غـــدوا عـــىل هـــوج النيـــاق 
ُّأمـــر بكـــم أمـــر مـــن الفـــراق ّ  

 يــــذ من التالقـــش ألـــوهل عي
  وستامئةةسنة ست عرش

 : فيهاُتويفوممن 
 .)١( القايض،أبو العباس أمحد بن حممود بن أمحد الواسطي  
 بمدرسة ً بالفقه، وكان معيداً للقرآن املجيد، عارفاً حافظاً صاحلاًكان شيخا        

دار الذهب، تفقه عىل الشيخ أيب عيل بن الربيع، وأعاد الـدرس بعـد حممـد بـن 
 اهللا بن البوقي، وأيب العباس  أيب جعفر هبة:حييى بن فضالن، وسمع احلديث من

 ،إسـامعيلهبة اهللا بن نرص األزدي، وشيخ الشيوخ أيب القاسم عبد الرمحن بـن 
َرتـب و،والزم احلافظ حممد بن موسى احلازمي، وكتب مصنفاته، وسمع منـه ِّ ُ 

 سـنة ُتـويف و. باجلانب الغريب يف مجادى اآلخرة سنة أربع عرشة وسـتامئةًقاضيا
 .ومولده سنة تسع ومخسني ومخسامئة ،ست عرشة وستامئة

 .)٢(عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا العكربي، البغدادي
 ]من اخلفيف[: ومن شعره     

  َّبــك أضــحى جيــد الزمــان حملـــى
ـــــق ــــك خل   ِال جياريـــــك يف نجاري

ـــَى  ــاله خمل ــن ح ــان م ــا ك ــد م ّبع َ ُ  
ــدرا ــىل ق ــت أغ ـــًأن ـــى حم   ًال وأعل

                                                
 .      ٦٧٩-٦٧٨، ص٢، ق٤جتلخيص جممع اآلداب، ابن الفوطي،  ) ١
 .٢٣٥، ص٣ابن رجب، ذيل طبقات احلنابلة، ج ) ٢



 ٣١٥

 ًالـــرد حمــــ وتطًوراـــل وتنفي ج   ــــعشت حتيي ما قد أميت من الفضـ
   )١ (أبو عبد اهللا نصري الدين حممد بن عبد اهللا السامري

 . وأجاز للشيخ عبد الرحيم بن الدجاج، عنهت كتب       
َدفن رجب ويابع عرش ليلة الثالثاء سُتويف           . بمقربة باب حربُِ

  .ليلة ومسائل غريبة فوائد ج)الفروق( و)املستوعب: (ويف كتابيه 
  وستامئةةسنة تسع عرش

َ ويل وفيها         ِ  لعة ولبس اخل ،قضاء القضاة ببغداد أبو عبد اهللا حممد بن فضالنَ
 .)٢( تقليده بحرضهتموقرئيف باب دار الوزارة بحرضة الكرباء واألعيان، 

 : فيهاُتويفوممن 
 أبـو ، الفقيـه،ازيعبد الكريم بن نجم بن عبد الوهاب بن عبد الواحـد الـشري

  .)٣(الفضل
 .  باملذهب واخلالفً عارفا،ً خرياً، فاضالًكان فقيها         

 ،ستامئة سنة تسع عرشة واألول يف سابع شهر ربيع - تعاىل  رمحه اهللا- ُتويف
َدفنو  . من الغد بسفح قاسيونُِ
  

                                                
 .٧٠، ص٥ابن العامد، شذرات الذهب، ج ) ١
 .١٢٤، ص ١٥ابن كثري، البداية والنهاية، ج  ) ٢
   .٥٢، ص٢؛ النعيمي، الدارس، ج  ٢٧٦،ص٣ابن رجب، ذيل طبقات احلنابلة، ج ) ٣



 ٣١٦

  )١(الشيخ عيل بن إدريس اليعقويب الزاهد
 .  عارفا باملذهب واخلالف،خريا ،كان فقيها فاضال        

 سنة إحدى وعرشين وستامئة
 : فيهاُتويفوممن 

  .)٢(أبو املعايل حممد بن أيب الفرج بن معايل بن بركة املوصيل  
 . كان عارفا بالفقه واألدب والقراءة         

 يف علـم ً ومجـع كتابـا،ني ومخـسامئةبعقدم بغداد يف املحرم سنة ثالث وسـ         
املعيار ( يف العروض سامهً وكتابا،)نبذة املريد يف علم التجويد( هن املجيد سامالقرآ

 إنـام يعـرف ، وكان يكتب اسمه تـارة حممـد وتـارة عبـد اهللا،)ألوزان األشعار
 .  بالنظاميةاإلعادة وتوىل ،باللقب

يف ذي احلجـة سـنة تـسع وثالثـني ومخـسامئة يف : سألته عن مولده، فقـال        
 . املوصل

 ببغداد ليلة السبت لست خلـون مـن شـهر رمـضان سـنة إحـدى ُتويفو         
َدفنوعرشين وستامئة، و  . بالسهلية عند جامع السلطانُِ

 .)٣( قايض القضاة، أبو احلسن عيل بن عبد اهللا بن سليامن احليل
ِّقلد  قايض القضاة ضياء الدين الشهرزوري استدعي عامد الدين وُعزل ملا           ُ
 يف يوم اجلمعة العرشين من صفر سنة ثـامن وتـسعني ً وغرباًاء القضاة رشقاقض

  .ومخسامئة
 . يف مجادى اآلخرة سنة ستامئةُعزل  ومل يزل عىل واليته إىل أن        

 .وكانت وفاته يف ذي احلجة سنة إحدى وعرشين وستامئة         
                                                

 .٨، ص٥ابن العامد، شذرات الذهب، ج ) ١
 .      ٣٦٠، ص٣، ق٤ ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،)  ٢
  ٧٨٤، ص٢، ق٤ جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،  ) ٣



 ٣١٧

 سنة اثنتني وعرشين وستامئة
ب صيُأ اخلليفة النارص لدين اهللا، فُتويفثالثني من رمضان ويف يوم األحد ال         

 وتوىل غسله حميي الدين بـن اجلـوزي، ، وقد أغلقت أبواب دار اخلالفة،الناس
َدفن، و  عليه ولده الظاهر بأمر اهللاَّوصىل  بصحن الدار، ثم نقل بعد شـهرين إىل ُِ

 ).١(الرتب، ومشا اخللق بني يدي جنازته
 وأقاربه من أوالد اخللفـاء، أهلهنت البيعة للظاهر بأمر اهللا، بايعه وفيها كا          

ثم مؤيد الدين حممد بن حممد القمي نائب الوزارة، وعضد الدولة أبو نرص بـن 
 الدين بن فضالن الشافعي، والنقيب يالضحاك أستاذ الدار، وقايض القضاة حمي

 عيـد الفطـر البيعـة الطاهر قوام الدين احلسن بن معد املوسوي، ثم بويـع يـوم
 وجلس بثياب بيضاء وعليه الطرحة، وعىل كتفه بردة النبي صىل اهللا عليه ،العامة

 بني يدي الشباك عـىل منـرب، ًوسلم يف شباك القبة التي بالتاج، فكان الوزير قائام
 ": ولفـظ البيعـة، وهو الذي يأخذ البيعة عىل النـاسوأستاذ الدار دونه بمرقاة،

 ً نـرص حممـداأبـانا اإلمام املفرتض الطاعة عىل مجيـع األنـام، أبايع سيدنا وموال
 املؤمنني، وأن ال خليفـة أمريالظاهر بأمر اهللا عىل كتاب اهللا وسنة نبيه، واجتهاد 

 الستارة توجـه الـوزير وأربـاب الدولـة وجلـسوا للعـزاء، أسبلتوملا  ."سواه
 سني بن املهتـديطيب أبو طالب احلووعظ حميي الدين بن اجلوزي، ثم دعا اخل

                                                
 . ٦٥٤، ص١٣الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج ) ١



 ٣١٨

بو صالح نرص بن عبد بن فضالن عن قضاء القضاة، وويل أاُعزل باهللا، وبعد أيام 
َخلع الرازق بن الشيخ عبد القادر و ِ  .)١( عليهُ

 أمري املؤمنني الظاهر بأمر اهللا، وكانت خالفته تسعة أشهر ُتويفويف رجب           
باهللا، فبايعـه مجيـع إخوانـه وبنـو بنه األكرب أبو جعفر املستنرص ا، وبويع ًونصفا
ل اهللا صـورته، َّ حرضت البيعة العامة، فلام رفعت الستارة شاهدته وقد كم،عمه

ً محـرة، أزج احلـاجبني، ً مـرشبا وكان أبيض،ن سنةوك مخس وثالثوعمره إذ ذا
ميص أبـيض وبقيـار أدعج العينني، سهل اخلدين، أقنى ، رحب الصدر، عليه ق

ن، علي َ إىل أن أذنً ومل يزل جالسا،حة قصب بيضاء طرهأبيض مسكّ ِّ  للظهر، ثـم ُ
 شمس الدين :حرض بني يدي الشباكُ وأ،جلس كذلك يوم األحد ويوم االثنني

قيا املنرب، فقال الوزير مؤيـد َأمحد بن الناقد، وقايض القضاة أبو صالح اجلييل، فر
ًة زهر حممد هذا وكالَّ املؤمنني قد وكل أبا األأمري: الدين بن القمي لقايض القضاة
أهكذا يا أمـري : قرار وعتق وابتياع، فقال القايضًجامعة يف كل ما يتخذ ويبيع و

وليتني يا أمري املؤمنني ما والين والدك رمحه : فقال القايض. نعم: املؤمنني؟ فقال
 . وأثبت القايض الوكالة بعلمه،نعم، وليتك ما والك والدي، فنزال: فقال. اهللا؟

يف شعبان قدم صاحب املوصل بدر الدين لؤلـؤ، فـأورد الرسـالة، هـذه و        
 ما الليل والنهار ال يعتذران، وقد عظم حدثهام، وما للشمس والقمر ":نسختها

 ]من الطويل: [ ال ينكسفان وقد فقد ثالثهام
                                                

 ، جسري أعالم النبالء؛ الذهبي، ٦٣٦-٦٣٥، ص١٣الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج ) ١
 .٢٦٦،ص٢٢



 ٣١٩

 دـــرع واحــــووحده من فيها ملص  ةــــت أنيســــة الدنيا وكانـفيا وحش
واليتـه رمحـة ُجعلـت  النا اإلمام الظاهر أمري املـؤمنني، الـذي وهو سيدنا ومو

 الذي هو سـيد ولـد  -صىل اهللا عليه وسلم -للعاملني، واختري من أرومة النبي 
 مئـة ونيـف ئةام ومخـسِخلعة عدهتا ثالثة آالف أن ومحلت اخللع، فبلغني ."دمآ

 والنـاس  لصالة اجلمعة بجـامع القـرصظاهرال، وركب اخلليفة ِخلعةوسبعون 
صع ترضب وراء السالحية، فقصد ه الشمسة واأللوية املذهبة، والقمشاة ووراء

 .)١(ب له، ونزل به ساعة، ثم ركب وعاد يف طريقهُالرسداق الذي رض
 : فيهاُتويفوممن 

 .)٢(فخر الدين أبو حممد عبد العزيز بن عبد الرمحن بن مكي البغدادي  
 وكان ابن أخت ، يكتب خطا مليحا،املجيد لقرآن لً حافظاً رسياًكان شابا          

 ،ازا جيتمع إليه األفاضل واألدبـاء وكان بز،الصاحب جمد الدين حممد بن مجيل
 ثالث رجب سنة اثنتني وعـرشين  يف ُتويفو . حسن السمت واألداءًوكان مجيال
َدفنوستامئة، و  . بالشونزيُِ

 .)٣(ّبيثي البيع الواسطيُّأبو العباس أمحد بن جعفر بن أمحد بن حممد الد  
شيخ أديب فاضل له نظم ونثر، عارف باألخبار والـسري، وعنـده كتـب            

 .جيدة كثرية، وله رشح قصيدة أليب العالء املعري يف ثالث جملدات

                                                
 .٦٤٠-٦٣٩، ص١٣الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج ) ١
 .٣١٨، ص٣، ق٤  ج  تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ٢
 .   ١٣٧، ص١٥، جيةابن كثري، البداية والنها ) ٣



 ٣٢٠

 .)١( البغدادي،براهيم بن مظفر بن حممد بن عيل الربينإ 
 . من الشعرً وأنشدين قطعا.ً قدم بغداد مرارا،شيخ خري        

 :ً أنشدين يف التواضع إمالء من حفظه        
ـــــــع ـــــــل متواض ـــــــم جاه   ك

ـــــــــــــه  ـــــــــــــز يف علم   وممي
ى            ــــــــب للفتــــر عيـــــــفالكب

ــــــه  ــــــع جهل ــــــرت التواض   س
ـــــــضله ـــــــدم التكـــــــرب ف   ه

ِّ يقبًداـــــأب  هــــــــح فعلــــــــُ
 ]من الكامل [:ًقال وأنشدين أيضا

  ا بــدار مـــسـرة ا هـــذه الدنيــــــــم
َبينـا الفتـ ْ َّى فيها يـسـر بنفـســــَ   ـهــــُ

  ًة ــــة رشبـــــحتـى سقتــه مـن املنيـ
رى       ــــــلو كان ينطق قال من حتت الث

ًفتخوفــــن مكــــرا    ً هلـــا وخداعــــاَّ
  ًوباملــــــه يـــــستمتع استمتاعــــــا
ــــا ــــراه دفاع ــــا ع ـــستطيع مل ًال ي ُ  

 اــــطاعفليحسن العمل الفتى ما اس
َدفـن و،ن وستامئة باملوصـلني وعرشيت يف غرة حمرم سنة اثنُتويفو         يف مقـربةُِ

  . ريض اهللا عنهاملعاىف بن عمران
 )٢(حممد بن اخلرض بن حممد بن عيل احلراين

 موصوف بالفضل والدين       
 ) ٣(أبو حممد عبد اهللا بن عيل بن أمحد بن الزيتوين البوازجيي 

                                                
  .٣٢١-٣١٩، ص٣ابن رجب، ذيل طبقات احلنابلة، ج ) ١

 . ٣٢٤،ص٣ابن رجب، ذيل طبقات احلنابلة، ج ) ٢
، ٥ذهب، ج ابن العامد، شذرات ال؛٣٣٩،ص٣ابن رجب، ذيل طبقات احلنابلة، ج ) ٣
  .١٠٣ص



 ٣٢١

بلـد قـرب : ج نـسبة إىل بـوازي،حدة والواو وزاي وحتتية وجـيمبفتح املو          
 . صاحب سند ورواية،ً صاحلا،ً حمسنا،ً خرياً كان حنبليا،تكريت
 ]من اخلفيف: [  أنشدين

  ضــــيق العــــذر يف الــــرضاعة أنــــا
 ىـــان إلــد العباد إذا كـــما لنا نعب 

 اـــــــا لكفانــا بقسمنــو قنعنـــل 
          ـــــــاانــــا وغنــــه فقرنـــــالل

 .)١(أبو نرص حممد بن أيب احلسن عيل بن مكي عيل بن ورخز البغدادي، الفقيه 
، وأفتى وناظر، وأعاد الدرس ألسـتاذ الـدار ىتفقه عىل أيب الفتح ابن املن          

َرتبابن اجلوزي، وشهد عند الزنجاين، و ِّ  عـىل وكـالء اخلليفـة النـارص ً مرشفاُ
ً، ثقة، خبرياً، ديناً، خرياً، فاضالًوكان فقيها.  اهللالدين  .  باملذهبً

 ]من اخلفيف [ :أنشدين املعدل حممد بن ورخز
  جيمــع املــرء ثــم يــرتك مــا جيمــع

ل          ــــر مجيـــى إال بذكـــــليس حيظ
  مــــن كــــسبه لغــــري شــــكور 

 ورـــن بعده مأثــــم مـــــأو بعل
ثنني وعـرشين وسـتامئة، ا العرشين من مجادى األوىل سنة  يوم اجلمعةُتويف        
َدفنو  .-تعاىل رمحه اهللا – بمقربة باب حرب ُِ
 .)٢(د املوصيل الفقيه الزاهدأمحمحد بن عيل بن أ
 عن ً باملعروف، هناءًويتربك به، أماراُ، كثري العبادة، يعتقد فيه، حشيخ صال       

 .املنكر

                                                
  .٣٤١-٣٤٠،ص٣ابن رجب، ذيل طبقات احلنابلة، ج ) ١
 .٣٤٣،ص٣ابن رجب، ذيل طبقات احلنابلة، ج ) ٢



 ٣٢٢

صل يف يوم األربعاء رابع ذي احلجة سنة اثنتني وعرشين  باملوُتويف بلغني أنه       
 وستامئة

 .)١(يعيش بن رحيان بن مالك
 حلجة سنة اثنتني وعرشين وستامئة، يوم اخلميس خامس عرش ذي اُتويف       
َدفنو  . بمقربة جامع املنصورُِ

  وعرشين وستامئةثالثسنة 
 : فيهاُتويفوممن 

 )٢( البغدادي، احلذاءأبو العباس أمحد بن حممود بن نارص
 سـنة ثـالث وعـرشين األوىل حـادي عـرشين مجـادى األربعاء يوم ُتويف         

َدفنوستامئة، و  .  بمقربة باب حربُِ
  وعرشين وستامئةأربعسنة 

 : فيهاُتويفوممن    
 )٣(ريمي، احلذاء،  أبو العباس أمحد بن حممد بن أمحد بن نارص البغدادي احل

َدفناألربعاء حادي عرش مجادى األوىل و يوم ُتويف           بمقربة باب حربُِ
  سنة أربع وعرشين وستامئة

 )٤(سعد بن حييى بن موسى بن منصور السنجاريأبو املعايل أ

                                                
 .٣٤٥،ص٣ابن رجب، ذيل طبقات احلنابلة، ج ) ١
 ٣٥٢،ص٣ابن رجب، ذيل طبقات احلنابلة، ج ) ٢
 .١٠٧، ص٥ابن العامد، شذرات الذهب، ج ) ٣
 .   ١٦٦، ص١٥ة، جابن كثري، البداية والنهاي ) ٤



 ٣٢٣

شيخ أديب فاضل خري له نظم ونثر ظريـف، ولـه نـوادر حـسنة وجـاوز          
مـن [ :هالتسعني، وقد استوزره صاحب محاة، وله شعر رائق، فمـن ذلـك قولـ

 ]الكامل
ُّوهـــواك مـــا خطـــر الـــسلو ببالـــه ُّ  
ـــه ـــك بأن ـــى واش إلي ـــى وش   ٍفمت

  ّأو لـــيس للكلـــف املعنـــى شـــاهد 
  جددت ثوب سـقامه وهتكـت ستــ 

    ه   ــــر دأبـــن أسيــــاب مـيا للعج

  وألنـــت أعلـــم يف الغـــرام بحالـــه 
ـــن ع ـــذاك م ـــواك ف ـــال ه ُس   هِلـــَّذٍ

ـــن تـــساله ـــه يغنيـــك ع ـــن حال   م
ــه ورص ــر غرام ـــ ــالهت م ــل وص   حب

 هــــه وباملـق بنفســـــدي الطليـــيف
 )١(أبو القاسم عيل بن يونس بن أمحد بن عبد اهللا الغرايف البغدادي  

، ً دينـاً خـرياًوكان شيخا. هو والد الوزير جالل الدين أيب املظفر عبد اهللا          
َرتـبيس، وَّحدث عن أيب زرعة طاهر بن حممد املقـد ، بالثقة واألمانةًموصوفا ِّ ُ 
 االثنـني يـوم ُتـويفو. وكان مجيل السرية.  عىل وقوف أم النارص لدين اهللاًمرشفا

 .سنة أربع وعرشين وستامئةالرابع والعرشين من ذي احلجة 
 )٢( أبو النجم حممد بن القاسم بن هبة اهللا التكريتي 

 وكـان ،هـاس بغريَّتفقه عىل أيب القاسم بن فضالن، ثم أعاد بالنظاميـة ودر       
 ً االشـتغال وتـالوة القـرآن لـيالإال، ليس له دأب ًيشغل كل يوم عرشين درسا

 وكان يفتي يف مسألة ،العلوم ، قد أتقن املذهب واخلالف يف ً وكان بارعا،ًوهنارا

                                                
 ٧٩٤، ص ٢،ق٤ جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،  ) ١
 .   ١٦٧، ص١٥ابن كثري، البداية والنهاية، ج ) ٢



 ٣٢٤

الطالق الثالث بواحدة، فتغيظ عليه قـايض القـضاة أبـو القاسـم عبـد اهللا بـن 
دعي ُم أخرج إىل تكريت فأقام هبا، ثـم اسـتاحلسني الدامغاين، فلم يسمع منه، ث

ق إىل إعادته ازعاده قايض القضاة نرص بن عبد الرشغال، وأإىل بغداد فعاد إىل األ
 .شغال والفتوىمية، وعاد إىل ما كان عليه من األبالنظا

 سنة مخس وعرشين وستامئة
ن أيبـك إىل دعي األمري عالء الدين أبو نرص حممد بن نرصة الديُوفيها است         

 َنـيُقب باألمري عالء الدين، وكُنعم عليه باخللع، ولُالديوان بعد وفاة والده ، وأ
 وكان قد عقد له عىل بنت بدر الدين لؤلؤ املتويل عىل ،حلق بالزعامءُبأيب نرص ، وأ

 . )١(املوصل عىل صداق قدره عرشين ألف دينار
 : فيهاُتويفوممن 

 .)٢(ه بن عبد اهللا الرتكي النارصي األمري الفوارس ألطق آبأبوفخر الدين  
كان أحد املامليك اخلاصة املالزمني حرضة النارص لدين اهللا، وكان يتوىل محل        

وكـان .  وتزوج ابنة األمري عـالء الـدين تنـامش،بقجة الثياب إذا ركب اخلليفة
مخس  يف ذي احلجة سنة ُتويف . بالفروسيةًمجيل الصورة، حسن الشامئل، موصوفا

 .رشين وستامئةعو

                                                
 ١٠٧٧،ص٢، ق٤ جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،  ) ١
 .       ١٢١، ص٣، ق٤ جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،  ) ٢



 ٣٢٥

 .)١(أبو نزار عز الدين عدنان بن أيب عبد اهللا املعتمر بن عدنان العلوي الكويف  
َرتب        ِّ يف شـهر ربيـع األول ُعزل  عز الدين نقيب مشهد موسى بن جعفر، وُ

 يوم الـسبت رابـع شـعبان مـن سـنة مخـس وعـرشين ُتويفسنة ست ستامئة، و
َدفنوستامئة، و  .بالقرب من باب املراتب عىل شاطئ دجلة يف داره ُِ

 املعـروف بوجـه ،فلك الدين أبو املظفر حممد بن مظفر الدين سنقر بن عبـد اهللا
 .)٢(السبع الرتكي

 األمري فلك الدين بالتوجه إليها ، ه رساج الدين رساية بالبرصة، أمرُتويف امل       
َرتبثم  ِّ  .مع مجال الدين بن اجلوزي مرص إىلل به ِوسُبعد ذلك شحنة بغداد، ور ُ

 سنة ست وعرشين وستامئة
ن أقـسيس بـن الـسلطان صالح الدي) ٣( وفيها كانت وفاة امللك املسعود         

دى األوىل سـنة سـت  يف ثالـث مجـاصـاحب احلجـاز والـيمن  ،امللك الكامل
 .ومولده يف شهر ربيع اآلخر سنة سبع وتسعني ومخسامئة. وعرشين وستامئة

ًزا  وجتهز جها،ان بلغه وفاة عمه امللك املعظم بدمشق ، فطمع يف الشام وك        
مـن أراد :  وذلك أنه نادى يف التجار بـبالد الـيمن ،مل يسبقه أحد من امللوك إليه

ئر  فتجهـز معـه سـا،السفر صحبة السلطان إىل الديار املرصية والشام فليتجهـز
 فلـام تكاملـت ،ة واجلـواهر  باألموال واألقمـشالتجار الذين وصلوا من اهلند 

                                                
 .١٠٤-١٠٢، ص٢٥النويري، هناية األرب، ج ) ١
 .     ٥٨١، ص٣، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ٢
 .٢٣٨، ص١، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ٣



 ٣٢٦

 ، فكتبوها لـه، ألمحيها من الزكاة؛ اكتبوا يل ما معكم من البضائع:املراكب ، قال
الد الـيمن ، واسـتوىل عـىل فصار يكتب لكل تاجر بـرأس مالـه عـىل بعـض بـ

 إن نقلـه كـان يف : فيقـال،عوا واستغاثوا ، فلم يسمع شـكواهم فاجتم،البضائع
خادم ، ومائة قنطار من العنـرب والعـود واملـسك ، مخسامئة مركب ، ومعه ألف 

 وركـب إىل مكـة ، ،ئة صندوق فيها األمـوال واجلـواهرومائة ألف ثوب ، وما
اه ورجـاله ، ورأى يف  فام دخل مكة إال وقد فلج ويبست يـد،فمرض يف طريقه

واهللا ما أرىض لنفيس، :  فلام احترض بعث إىل رجل مغريب بمكة وقال ،نفسه العرب
َّيع ما معي ، كفنا أكفن فيه ، فتصدق عيلمن مج  فبعث إليه نـصف ثـوب ، بكفنً

َدفن و،بغدادي ، ومائتي درهم ، فكفنوه هبام  إن اهلـواء رضب :ويقـال.  باملعىل ُِ
 .املراكب فرجعت إىل زبيد ، فأخذها أصحاهبا

َّ رس- والده - أن امللك الكامل َىِكُ وح          ه إليه ، مل  وملا جاء خزندار، بوفاته ُ
كم معك من املال والتحف وكان امللك املسعود قد : يسأله كيف مات ، بل قال 

 وملـك ، فتـزوج زوجتـه ،بن رسولعمر بن عيل : باليمن أستاذ داره استناب 
 ،التحـف وكتب إىل السلطان امللـك الكامـل ، وجهـز إليـه األمـوال و،البالد 

بملـك الـيمن ، وتلقـب بامللـك  ثم استقل بعد ذلك ،واستقر عىل حكم النيابة
ً وأرسل رسوال إىل الديوان العزيز يف سـنة اثنتـني وثالثـني وسـتامئة ، ، املنصور

باب ل العتبة بَّفوصل يف سابع عرش صفر منها ، فتلقاه بعض األمراء ودخل ، وقب
 وحرض يف اليوم الثالث من وصوله إىل دار الوزير وأدى رسالته ، وأهنى ،النويب 



 ٣٢٧

ٌن ، وأنه خملـص يف طاعـة ان العزيز استيالء مرسله عىل مجيع بالد اليمإىل الديو
 .  وهو يسأل قبول ما سريه من التحف واهلدايا ،الديوان

 : فيهاُتويفوممن 
 . )١(جربيلأبو الفضل جربائيل بن منصور بن هبة اهللا بن 

 ]من الرسيع: [ شعر حسن، منه قولهله   
  رت عينــــاك يف طاعــــةــــــإن سه

  ه    ـــــات بعالتــــد فــــــــُأمسك ق
ـــن ن  ـــك م ـــري ل ـــذاك خ ــــف   ومـ

 ومــــي اليـــت فــدرك الفائــفاست
 .)٢(ين البغدادي املنجنيقياَّأبو يوسف يعقوب بن صابر احلر

ومـن .  حـسن املعـاين، لطيـف الـشعر،ً مطبقاً يف فنه، وشاعراًفاضالكان         
 :يمة جلميع الناسأحسن ما أورد له قصيدة فيها تعزية عظ

ـــود ـــاء خل ــــن يرجتـــي البق   هـــل مل
  والـــذي كــــان مـــن تـــــراب وإن

ــــر ــــام ط ــــصري األن ـــــا      افم  إىل م
ـــــن  ـــــواء أي ــــن ح ــــا  آأي   دم إذ ف

ــــ ــــل إذ ع ـــن قابي ـــل أي ـــن هابي   أي
ـــ  ــه بالفل ــا مع ــن نج ــوح وم ــن ن   أي
   حـــسدوا يوسفــــا أخـــاهم فكـــادو 
ــــك ـــــوة واملل ـــــان يف النب   وسليم

ـــــد  ـــــل يشء يبي ـــــوى اهللا ك   وس
   للــــرتاب يعــــودًعــــاش طــــويال

  صـــار فيــــه آبـــاؤهم واجلــــدود
  َّهتـــم اخللـــد والثـــوى واخللــــود
  ــــــدا هلـــــذا معانـــــد وحـــــسود
  ُـــــك والعــــاملون طــــرا فقيــــد
  ه ومـــــات احلاســـــد واملحـــــسود

ــــضـى  ــــىض داودق ــــا ق ــــل م   مث
                                                

  .١٧٤، ص ١٥ابن كثري، البداية والنهاية، ج ) ١

 ١٧٢- ١٧١، ص١٥ابن كثري، البداية والنهاية، ج ) ٢



 ٣٢٨

ــه  ـــع ل ــا أطي ـــد م ــدوا بع ـــ فغ   اخللـ
  ياتــه والتــسـ بوابــن عمــران بعــد 

ـــ  واملــسيح ابــن مــريم وهــو روح الل
ــــا  ـــــن واهل ــــيد النبيي ــــىض س   وق
ـــــ   وبنــــوه وآلـــــه الطاهـــــرون ال
   ونجـــــوم الـــــسمـاء منتثــــــرات

ــصخـ  ــد ال ـــي توق ــدنيا الت ــار ال   ولن
ــــ     ـــؤم الن ــــداة ي ــــرى غ وكـــذا للث
  ٌهـــــذه األمهــــات نــــار وتـــــرب

ــــال  ـــا ف ـــام فنين ـــى ك ــــوف تفن   س
ــو ال ــشقي الغ ـــ ال ــوب األي ــن ن   ي م

ا       ــــا سيوفــــت املنايــــــّومتى سل

ــــد ــــه احلدي ــــني ل ــــذا أل ــــق ه   ُـ
  ــــع وشـــق اخلـــصم فهـــو صـــعيد
  ــــه كـــادت تقـــيض عليـــه اليهـــود
  دي إىل احلـــــق أمحــــد املحمــــود

ــــودـــــ   َّزهر صــــىل عليهـــــم املعب
ــــود ــــواء رك ــــني ولله ـــــد ح   بع
ـــــاه مجـــــود ـــــر مخـــــود وللمي   ـ
ـــــزل ومهــــود ــــا تزل ــــاس منه   ٌـ

ٌوهــــواء رطـــــب ومــــا ـــــرودٌءٌ    ب
  يبقــــى مـــن اخللـــق والـــد ووليـــد

ـــ ـــيدـ ـــسعيد الرش ـــو وال ال   ام ينج
 دــــــا والعبيـــي حصيدهـــفاملوال

 سنة سبع وعرشين وستامئة
 : فيهاُتويفوممن 

 .)١(محد بن صالح بن شافع اجلييل، البغدادي، املحدثأحممد بن 
ًكان ثقة صاحلا          ، كثري السكون، حسن السمت، مجيل الطريقـة، مـن ً، خرياً

َ ويل .بيت العدالة والرواية ِ  ني للدخول عىلُكتابة باب طراد واخلزن بالديوان، وعَ
 . وكتبت عنه.يب نرص حممد، وهو اخلليفة الظاهرالعهد أ ويل

                                                
  .٣٧٦، ص٣ابن رجب، ذيل طبقات احلنابلة، ج ) ١



 ٣٢٩

بن شافع حممد بن أمحد بن صالح بن شـافع بـن صـالح بـن حـاتم   فخر الدين
 .)١( أبو املعايل، البغدادي،اجلييل

دى اآلخرة سـنة أربـع وسـتني  مجاي ولد ببغداد ليلة اجلمعة سادس عرش         
  وأسمعه ، فتواله خاله أبو بكر بن مشق، والده وله سنة وشهورُتويف و،ومخسامئة

 وقـرأ القـرآن ، وشـهدة، وابـن الرحلـة، الـسقالطوين:الكثري من خلـق مـنهم
  .وتفقه يف املذهب، ياتابالرو

 سنة ثامن وعرشين وستامئة
عيل صاحب إربل إىل بغـداد حيمـل وفيها وصل مظفر الدين كوكربي بن          

ِتفـَحام ذلك إىل اخلليفة املستنرص بـاهللا، فَّ وسل،معه مفاتيح إربل وقالعها  بـه لُ
ّوجلس له اخلليفة، ورفع له السرت عن الشباك، فقبل الكل األرض، ثم طلع عىل 

َّكريس نصب له، وسلم وقرأ م  ﴿: ُ م دينكُ ْاليوم أكملت لكُ ْ َ ََ ِ َ ْ ُْ ْ َ ْ ه اخلليفة فرد علي )٢(﴾َ
ًاملستنرص باهللا السالم، فقبل األرض مرارا َنـك اليـوم إ ِ﴿ :، فقال املستنرص بـاهللاّ ْ َ ْ َ َّ

ٌلدينا مكني أمني ٌِ ِ َِ َ ْ َ  ثـم ،ثبت عنـدنا إخالصـك يف العبوديـة: ه وقال ما معنا،)٣( ﴾َ
ِّقلد  سبلت الستارة، ثم خلعوا عىل مظفر الدين، وُأ فع وراءه سنجقان ُسيفني، ورُ

                                                
 .١٢٦، ص٥ شذرات الذهب، جابن العامد، ) ١
 .٣: املائدة،  اآلية ) ٢
 .٥٤: يوسف، اآلية ) ٣



 ٣٣٠

َخلـع آخـر، وً ثم اجتمع باخلليفة يومابة،مذه ِ عطـي رايـات ُ، ثـم أًعليـه أيـضا ُ
 . )١(وكوسات وستني ألف دينار، وخلعوا عىل خواصه

 : فيهاُتويفوممن 
 )٢( صاحب بعلبك،األجمد هبرام شاه بن فروخشاه بن شاهنشاه 

 ]من الكامل[ :، فأنشأ عىل البدهية يقولٍل يف شاب رآه يقطع قضبان بانقا     
ــه  ــني عتبت ــال ح ــأهيف ق ــن يل  ب   م
ـــاء إذا انثنــى ــي شــامئله الرش   حتك

ي       ـــان شامئلـون البــــرسقت غص

ـــق  ـــان رائ ـــضيب ب ـــل ق   ٍيف قطـــع ك
ـــــق ــــني جــــداول وحدائ ــــان ب ٍري ّ  

 ـــــارق السُّدــــع حـفقطعتها والقط
 سنة تسع وعرشين وستامئة

 : فيهاُتويفوممن 
ارك بـن أيب عبـد اهللا حممـد بـن حييـى الزبيـدي أبو عيل احلسني بن أيب بكر  املبـ

 .)٣(البغدادي
 ومـن ذلـك علـم ، ذا فنون كثـريةً، فاضالً حنفياً وفقيها،ً صاحلاًكان شيخا        

 .  وله فيه أرجوزة شعرية،الفرائض والعروض

                                                
 ، جسري أعالم النبالء؛ الذهبي، ٩٣٤-٩٣٣، ص١٣الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج ) ١
  .٣٦٦،ص٢٢
 .١٨٢، ص١٥ابن كثري، البداية والنهاية، ج  ) ٢
  .١٨٦، ص١٥ابن كثري، البداية والنهاية، ج ) ٣



 ٣٣١

املحيل الـشاعر  حسام الدين بن غزي بن يونس بن عامد الدين  أبو املناقبالعامد
 .)١(املرصي

 وكانت ، كثرية ورثها عصبتهًف أموالَّه سنة ستني ومخسامئة، وخلدكان مول       
 .له معرفة حسنة باألخبار والتواريخ وأيام الناس، مع دين وصالح وورع

                      ]من اخلفيف:  [ ومن شعره
 ارهــــــت ما ذاك عـ قلهديبخــــــر   ـــــْعَّقيل يل من هويت قد عبث الش

 .)٢(حييى بن معطي النحوي
 عند الكامل حممد صاحب مرص ، وأنه كان قد نظم أرجـوزة يف ًكان حظيا        

 وكـان قـد عـزم عـىل نظـم صـحيح ، اجلمهـرةألفـاظالقراءات السبع، ونظم 
 .اجلوهري

 )٣( أبو الفتح مسعود بن هبة اهللا العويف احليل
 ]من اخلفيف [ : من شعره أنشدين،ً وكان أديبا.قدم بغداد واستوطنها     

 رــــال زيد وعمــي مقـــلست أفش  ذريـــك بعــــقام حسن العذار من
 . يف شعبان سنة تسع وعرشين وستامئةُتويف    

 )٤( الربيع سليامن بن ممدود األزجي الوكيل عميد الدين أبو

                                                
 .١٨٧، ص١٥اية والنهاية، جابن كثري، البد ) ١
 .١٨٨، ص١٥ابن كثري، البداية والنهاية، ج ) ٢
 .٥٣٥، ص١ج، ق٤   تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ٣
  .٩١٧، ص٢، ق٤ ج ابن الفوطي، تلخيص جممع اآلداب، ) ٤



 ٣٣٢

ك عنـد  يعاين خدمة البساتني والعمل فيها، وتقـدم بـذلأمرهكان يف ابتداء        
ه نظـارة اخلـالص، وجعـل أمـر َّاإلمام النارص، فقدمه وأحلقه باملترصفني فـوال

َ ويل  وملـا ، و البساتني إليه، فبقي عىل ذلك مدة أيام النـارصىالصحار ِ  الظـاهر َ
 .َّقربه وأدناه

َ ويل ومل يزل جليل القدر أيام خالفته، فلام         ِ املستنرص انضم عميد الـدين إىل َ
 بمكة يف املحرم ُتويفن الرشايب، وصار متقدم السبيل إىل مكة، إىل أن رشف الدي

َدفنسنة تسع وعرشين وستامئة، و  . باملعىلُِ
 )١(الشيخ عيل بن إدريس اليعقويب الزاهد 

 ،كان ذا قوة وشـهامة و، باملذهب واخلالفً عارفا،ً خرياً،اضال فًكان فقيها        
 سـابع ربيـع ُتويف ،لسخاوي وبقي للحنابلةوانتزع مسجد الوزير من يد العلم ا

َدفن و،األول   . بسفح قاسيونُِ
 ثالثني وستامئةسنة 

فيها بارش خطابة بغداد ونقابة العباسيني العدل جمد الدين أبو القاسـم هبـة         
َخلع اهللا بن املنصوري، و ِ  قـد صـحب الفقـراء ً وكان فاضـال. سنيةخلعة عليه ُ

، ً الزمان، فلـام دعـي إىل هـذا األمـر أجـاب رسيعـاوالصوفية وتزهد برهة من
وأقبلت عليه الدنيا بزهرهتا، وخدمه الغلامن األتراك، ولبس لبس املرتفني، وقد 

 .)٢(َّعاتبه بعض تالمذته بقصيدة طويلة، وعنفه عىل ما صار إليه
                                                

  .٨٥، ص٥ابن العامد، شذرات الذهب، ج ) ١
 .١٨٩، ص١٥ابن كثري، البداية والنهاية، ج ) ٢



 ٣٣٣

 : فيهاُتويفوممن 
 )١( املعروف بابن عنني،أبو املحاسن حممد بن نرص اهللا بن مكارم  

أصله من الكوفة، وولد بدمشق ونشأ هبا، وسافر عنهـا سـنني، فجـاب             
، ودخل اجلزيرة وبالد الروم والعراق وخراسان وما ً وغرباًاألقطار والبالد رشقا

ًومدح أكثر أهل هذه البالد، وحصل أمواال. وراء النهر واهلند واحلجاز وبغداد ّ 
 ،سن األخـالق ، مجيـل املعـارشةَ ح،ًهورا مشً مطبقاً وكان ظريفا شاعرا،جزيلة

 .وقد رجع إىل بلده دمشق، فكان هبا حتى مات هذه السنة
 )٢(السلطان مظفر الدين أبو سعيد كوكربي

 ذلك مَّوسل ،وقالعها إربل مفاتيح فأخذ العادل، أوالد مداراة عليه طالت        
 وأكرمه، باخلليفة معواجت له، فاحتفلوا وعرشين، ثامن سنة أول يف املستنرص إىل

 .دينار ألف وستني ،ًوخلعا ورايات سيفني وقلده
 إحدى وثالثني وستامئةسنة 

وفيها تكامل بناء املدرسة املستنرصية ببغداد، ونقل إليها الكتب وهي مئـة         
 من املذاهب األربعـة، ً وثامنية وأربعون فقيهامائتان، وعدة فقهائها ًوستون محال
َرتب ف. وشيخ نحو، وشيخ طب، وشيخ فرائض،نيوأربعة مدرس ِّ  شيخ احلديث ُ

َرتبأبو احلسن بن القطيعي، و ِّ  . )٣( فيها اخلبز والطبيخ واحلالوة والفاكهةُ

                                                
 .             ١٩٤، ص١٥، جبن كثري، البداية والنهايةا ) ١
  .٣٣٧، ص٢٢الذهبي، سري أعالم النبالء، ج ) ٢
  .٨، ص١٤الذهبي، تاريخ اإلسالم،   ج ) ٣



 ٣٣٤

. )١(فيها تسمى لؤلؤ صاحب املوصل بالـسلطنة ورضب الـسكة باسـمهو        
 : فيهاُتويفوممن 

 .)٢( قايض القضاة،حممد بن حييى بن الفضل هبة اهللا
 رمحـه – ازدمحوا عىل نعشه ،ً باحلق، متديناَّاالَّ يف سلخ شوال، وكان قوُتويف       
ِّ يقبـل ": الذمـةأهـل، كتب إىل النارص يف شـأن احلكام فلقد كان من خيار -اهللا ُ

 فاملأخوذ من أهل ؛األرض وينهي أن اإلنعام حيمله عىل النهوض بمحامد الذكر
 دار السالم، فال يؤخذ منهم أقل من دينار، الذمة يف العام أجرة عن سكناهم يف

 رأى مـن ن فإ،، حسب امتداد اليد عليهماملائة يؤخذ منهم ما زاد عن أنوجيوز 
الغبطة املالحظة لبيت املال أن يضاعف عىل الشخص منهم ما يؤخـذ يف الـسنة 

 ." الرشيفة علوهافلآلراء
 اثنتني وثالثني وستامئةسنة 

 : فيهاُتويفوممن 
 .)٣(ُّالتميمي الدنيرسيأبو حممد محد بن محيد بن حممود بن محيد الشيخ   

ًقد صنف كتباو،مية، ثم عاد إىل بلده املشار إليها اتفقه ببغداد بالنظ        َّ .  
  ]من الطويل: [ أنشدين

  بإســـنادها عـــن باهبـــا العلــــم الفـــرد   روت يل أحاديـــث الغــــرام صـــبابتي

                                                
 .٧، ص١٤الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج ) ١
  .٥٨-٥٧، ص١٤الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج ) ٢
 .   ٢٠٦، ص١٥، جابن كثري، البداية والنهاية ) ٣



 ٣٣٥

ــن احلمــى ــر النــسيم ع ــدثني م َّوح ُّ َّ  
ا     ـــد تالزمـــــبأن غرامـي واألسى ق

  عن الدوح عن وادي الغـضا عـن ربـا نجـد
 ديــــــد يف حلــِّسوُى أـــن أبرح حتــفلـ

 ثالث وثالثني وستامئةسنة 
 واجتاز ،إىل بغداد يف املحرم وصل امللك النارص داود صاحب الكرك وفيها         

 زعـيم ين  بن األمري مجال الدين قـشتمرباحللة ، وهبا األمري رشف الديف طريقه 
 وعمـل لـه ،قامات الـوافرةرمه ، وأقام له اإلاحللة ومقدم اجليوش ، فتلقاه وأك

 بلغت النفقة عىل تلك الدعوة اثني  ، اشتملت عىل أنواع من املآكل،ظيمةًدعوة ع
ثم قصد بغداد ، فوصل إليهـا يف يـوم االثنـني سـادس عـرش ، عرش ألف دينار 

 فربز لتلقيه املوكب ، وفيه مجيع احلجاب والـدعاة ، ويف صـدره قطـب املحرم ،
له خادمان من  وعن يمينه وشام ،طالبيني نقيب الن أبو عبد اهللا بن األقسايس الدي

 وحـرض دار ،ل العتبـةَّ وحني واىف بـاب النـويب نـزل وقبـ،خدم الديوان العزيز
َخلع كرم وُالوزارة ، فأ ِ ً فرسـا بمركـب يعطـُ، وأعليه قباء أطلس ، ورشبـوش ُ

 بالدار املنسوبة إىل أيب متيم املوسوي ، وأقيمت لـه يسكن حملة املقتدُ وأ،ذهب 
 للديوان العزيز ما اعتمده يهنُاإلقامات الوافرة من املخزن املعمور يف كل يوم وأ

 . ونقله إىل الكرك - أبيه ة وهي مملك-خراجه من دمشق امعه عامه من 
َخلع حرض إىل دار الوزارة ، وُ ثم أ،اد إىل خامس عرشي شعبان   وأقام ببغد        ِ ُ 

نعـم ُ وأ،عليه قباء أطلس أسود ، وفرجيه مموج ، وعاممة قصب كحليـة مذهبـة 
 العلـم يعطـُ وأ،عليه بفرس عريب بمركب ذهب ، وكنبـوش ومـشدة إبريـسم

ار ، واجلفتاوات والكراع واخليام واملفارش واآلالت ، ومخسة وعرشين ألف دين



 ٣٣٦

ِّ ورش،ن اخليل وجوز من الثيـاب الفـاخرة وعدة م ف مـن معـه مـن أصـحابه ُ
 وذلـك بعـد الـصلح بينـه وبـني ،ده وأذن له يف التوجه إىل بل،وأتباعه ومماليكه 

صحبته بـ ثالث شـهر رمـضان و وخرج من بغداد يف،الكامل واألرشف: عميه
ن الـديوان العزيـز ، يأمره عـإىل امللك الكامل ن حسن بن عيل سعد الدياألمري

 ) .١(بإجابة سؤاله
 : فيهاُتويفوممن 

 .)٢(أبو حممد عبد اهللا بن عمر بن عبد اهللا املقرئ 
 وكانـت ،، طيب القراءةاألداءالتالوة، حسن  كثري ً حافظاً صاحلاًكان شيخا      

َدفنوفاته يف ثاين عرش رمضان سنة ثالث وثالثني وستامئة، و  . بمقربة معروفُِ
  وثالثني وستامئةأربعسنة 

ِّويف رجب سنة أربع وثالثني وستامئة برز يل من الرب املستنرصي مئة دينار           
 .)٣ ()اإليناس يف مناقب خلفاء بني العباس( يف مقابلة كتاب وسمته بكتاب

 :ُوممن تويف فيها
  .)٤(، املعروف بابن األشقرمحد البغداديأ القاسم هبة اهللا بن احلسن بن أبو

                                                
 .          ١٣٩-١٣٨، ص٢٩النويري، هناية األرب، ج ) ١
  .     ٧٥٠، ص٢، ق٤ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،  )   ٢
 .٢٧٩، ص١٥الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج ) ٣
 .٤٥٥-٤٥٤، ص٣ابن رجب، ذيل طبقات احلنابلة، ج ) ٤



 ٣٣٧

 بوجـوه ً ألدائـه، عاملـاً، حـسن الـتالوة للقـرآن، جميـداً فاضـالًكان شيخا        
 ًالقراءات وطرقها، وتعليلها وإعراهبا، يشار  إليه بمعرفة علوم القـرآن، بـصريا

 من احلديث، وكـان يـؤم باخلليفـة الظـاهر، ً سمع شيئا،بالنحو واللغة والعربية
 ورتبهَّوأم بمسجد ابن محدي وغريه،    بباب بدر يف صالة الرتاويح،ً إماماورتبه

والوزير ابن الناقد،  اخلليفة الظاهر  عىل ديوان الرتكات، وقرأ عليهًالظاهر مرشفا
َ ويل فلام ِ َ ويل َّالظاهر اخلالفة، أكرمه وأجله، وأعطاه بغلة أبيه النارص فركبها، وملاَ ِ َ

، هذا شيخي:  وقالابن الناقد الوزارة دخل عليه، فنهض له، وأجلسه إىل جانبه،
بـل ّقُ وكـان ال ي. وكان يدخل عىل املستنرص فيقرئـه القـرآن.قرأت القرآن عليه

ال ينبغـي ذلـك إال هللا تعـاىل، : األرض إذا دخل عليه، فقيل له يف ذلـك، فقـال
: َّقرأ عيل القرآن أرباب الـدنيا واآلخـرة:  وكان يقول، عن الدخول إليهبجُفح

 القرص، وأمثاهلام، واخلليفة، والـوزير، وصـاحب إسحاق العثيل، والشيخ عثامن
ث عـن َّ وكان ألم اخلليفة فيه عقيدة، فمـرض فجـاءت تعـوده، وحـد.املخزن

 .األسعد العربيت النحوي بأبيات
أبو العباس أمحد بن أكمل بن أمحد بن مسعود العبايس البغدادي اخلطيب املعدل  

 ) ١(احلنبيل
َدفن و، يف ثامن ربيع األولُتويف           عند أبيه بمقربة اإلمام أمحد ُِ

 .)٢(أبو منصور سعيد بن حممد بن عبد امللك البزاز
                                                

       .٧١، ص٥ابن العامد، شذرات الذهب، ج ) ١
 .١٣٦، ص١٥إلسالم، جالذهبي، تاريخ ا ) ٢



 ٣٣٨

 . وأربعني حجةًحج تسعا      
 مخس وثالثني وستامئةسنة 

 : فيهاُتويفوممن 
 )١( اهليتي اأبو الربكات عيل بن عبد املنعم بن أمحد بن جد          

 النظـر يف وقـوف أم : منهـا،دم يف عدة خـقدم بغداد واستوطنها، وخدم           
َرتب نظارة ديوان األبنية، وَِيلَ، ووالنارص ِّ  عىل عميد الـدين منـصور بـن ً مرشفاُ
يف مجيـع  ف فضلهرُالعصبية، وع  كثري خري الطبع، ، وكان كريم النفس.العباس

 ومولده هبيـت ، يف ربيع اآلخر سنة مخس وثالثني وستامئةُتويفو. ما كان يتواله
 .حدى وتسعني ومخسامئةإسنة 

 سبع وثالثني وستامئةسنة 
ويف شهر رمضان رصف عز الدين حممـد بـن صـدقة عـن إرشاف ديـوان         

َرتبالعرض، و ِّ  ).٢( عوضه عميد الدين منصور بن عباس ُ
ُوفيها رفل اخلالئق ببغداد يف اخللع يف يوم العيد بحيث حرز املخلوع عليهم          َ َ

 .)٣(ومل حيج ركب العراق .ًثة عرش ألفابأكثر من ثال
 : فيهاُتويفوممن 

 .)٤(أبو الفضل عبد العزيز بن دلف بن أيب طالب بن أيب القاسم البغدادي

                                                
 .        ٢٥٢، ص٣، ق٤ج    تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ١
  .٣١٠، ص١،ق٤ ج   تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ٢
 .١٦٥، ص٢٣؛ الذهبي، سري أعالم النبالء، ج٢٧، ص١٤الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج ) ٣
 .  ٤٧٤، ص٣ابن رجب، ذيل طبقات احلنابلة، ج ) ٤



 ٣٣٩

 عىل ً، مشكور السرية، حممود الطريقة، مل يزل مواظباً عابداً صاحلاًكان شيخا        
ّ بالليل، قـل أن متـيض  امديم القيُاخلري والعبادة والتالوة، وكان يرسد الصوم، وي

 ًرمة عند الدولة، خصوصاُ وكان له ح، إال وختم فيها القرآن يف الصالةةعليه ليل
ُّ وكان ال يمل من الشفاعة وقضاء حوائج الناس، حتى لو قيل إنه ،عند املستنرص

ًمل يبق ببغداد من غني وال فقري إال قضاه حاجة لكان حقا ً ُ  وفوض إليه املستنرص ،َ
 .نة الكتب بمدرستهأمر خزا

 ثامن وثالثني وستامئةسنة 
 : فيهاُتويفوممن 

تكـني بـن عبـد اهللا  فخر الدين أبو منصور عيل بن األمري شمس الدين أرسـالن
 .)١( األمري، البغدادي،النارصي

َرتـب والـده ُتويف ا مل، للخريً حمبا،ً كيساًكان شابا        ِّ  ويف ، يف منـصب اإلمـارةُ
الثني وستامئة عقد يف دار الـوزير نـصري الـدين بـن الناقـد املحرم سنة ست وث

لألمري فخر الدين عىل كلثوم بنت امللك مجال الدين قـشتمر عـىل ألـف دينـار، 
 .وحرض أقىض القضاة كامل الدين بن اللمغاين

َدفـن وكانت وفاته يف شهر رمضان سنة ثامن وثالثني وسـتامئة، و          بمـشهد ُِ
 .عبيد اهللا
 .)٢( الفقيه،اهللا حممد بن أمحد بن حممد السلاميسأبو عبد 

                                                
 .      ٢٣٦، ص٣، ق٤ جتلخيص جممع اآلداب، الفوطي، ابن ) ١
 .        ١٠٧٥، ص٢، ق٤ جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،  ) ٢



 ٣٤٠

ً بالفقه واألصول، وحصل منه طرفاًقدم بغداد شابا وأقام بالنظامية مشتغال       ّ 
 رابع ذي ُتويف و، وكان ال يفرت عن الذكر ساعة،التالوةكثري  ،ً، وكان خرياًصاحلا

 .القعدة 
 تسع وثالثني وستامئةسنة 

 : فيهاُتويفوممن 
 )١(مد جعفر بن مكي بن عيل بن سعيد البغداديأبو حم

قـرأ القـرآن املجيـد يف ، كان من أرباب البالغة والبيان والصدور األعيان         
 ،، واشتغل باألدبات، وقرأ الفقه واخلالف واألصولصباه بالروايات والقراء

 وكان ،بن يونس، ثم عاد وأقام بالنظاميةوسافر إىل املوصل، فقرأ عىل أيب حامد ا
ر الفـضل، كامـل العقـل،  وكان غزي،ثبت يف شعراء الديوانُجييد قول الشعر وأ

َرتـب و، بخزانة الكتب النارصية بالنظاميـةً وكان خازنا.مليح الشعر ِّ  حاجـب ُ
َرتبف يف شوال سنة تسع وعرشين وستامئة، وُاتب، ورصباب املر ِّ  عوضه كامل ُ

 . الدين سعيد بن الظهري
 .لثاين من صفر سنة تسع وثالثني وستامئة يف اُتويف      
 .)٢( الفضل امحد بن اسفنديار بن املوفق بن أيب عيل البوشنجيأبو

                                                
 .        ١٤١ص، ٣، ق٤ جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،  ) ١
 .           ٢٣٤، ص١٥ابن كثري، البداية والنهاية، ج ) ٢



 ٣٤١

 ،ً، منطقيـاً متفوهـاًالتودد، مـتكلامكثري كان مجيل الصورة حسن األخالق          
 ولـه ،حسن العبارة، جيد الوعظ، طيب اإلنشاد، عذب اإليراد، له نظم حـسن

 .ليفة املستنرص باهللاقصيدة يف مدح اخل
 .)١(األمري أبو املنصور البهلوان بن عبد اهللا النارصي

،  يف دار اخلالفـةَِّيبُ مجيل الصورة حسن الرب، ذا كيس وتواضع، رًكان شابا        
 للخـري وأهلـه، وكـان ً وكـان حمبـا.ً مليحـاًوكتـب خطـا ،وتأدب وقرأ القرآن

 يف مجـادى اآلخـرة سـنة تـسع ُتـويف و،ر باهللا يقدمه عىل أبناء جنـسهــاملستنص
 .وثالثني وستامئة

 أربعني وستامئةسنة 
ومل . وملا مات رثاه الناس بأشـعار كثـريةوفيها مات اخلليفة املستنرص باهللا،         

ّ بل أقر أبا احلسن حممد بن حممد القمي عىل نيابة الوزارة، ثم كـان ،يستوزر أحد
بـن حممـد بـن الناقـد الـذي كـان أسـتاذ دار بعده نصري الدين أبو األزهر أمحد 

 .)٢(اخلالفة
 شاهدته وهو أسمر اللون، مـسرتسل " ،وفيها توىل املستعصم باهللا اخلالفة         

اللحية، ربعة ليس بالطويل، ظاهر احلياء، لني الكالم، سـهل األخـالق، سـليم 
 ."الصدر

 : فيهاُتويفوممن 
                                                

 ٧٠١،ص٢ق،٤ ج  تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ١
 .٢٣٨، ص١٥ابن كثري، البداية والنهاية، ج) ٢



 ٣٤٢

 .)١( شحنة بغداد،باخلالطي النارصياهللا، املعروف  أبو احلارث سنجر بن عبد
ّ، وكانت بغداد قد كثر اللصوص هبا وغرهم حلـم ً هيوباً مقداماًكان أمريا          

َرتباملستنرص باهللا، فوقع التعيني عليه، ف ِّ  يـده يف ، وأطلقت شحنة بجانبي بغدادُ
َرتباملفسدين، و ِّ  وسـتامئة، ني وثالثـنيت سنة اثنً خمربا معه الفقيه حممد بن غاليةُ

 . وكانت وفاته يف شعبان سنة أربعني وستامئة،فاستقام به البلد
 إحدى أربعني وستامئةسنة 

َرتبوفيها           ِّ  أبو العباس أمحد بن عبد الرحيم بن أمحد بن جدا اهليتي الكاتب ُ
َرتـب ويف سنة أربعـني وسـتامئة ، من إرشاف الديوان املفردً باحلديثة نقالًناظرا ِّ ُ 

َخلع  بديوان األبنية، وًظرانا ِ  عليه بدار الوزارة ثم استعفى يف صفر سنة إحـدى ُ
 .)٢(وأربعني وستامئة

 : فيهاُتويفوممن 
 .)٣(أبو الفتح عز الدين حممود بن عيل الواسطي 

حفظ بواسط القرآن املجيد عىل أيب بكر بـن البـاقالين، وسـمع احلـديث           
 يف مسائل اخلالف، ثم سـافر إىل ر ونظ،واألصولدم بغداد وقرأ الفقه عليه، وق
 وسكن ،مدي، ثم قدم بغداد وأقام بدمشق، واشتغل عىل سيف الدين اآل،الشام

                                                
 ٦٤٣،ص٤،ق٤ ج  تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ١
 .        ٧، ص١، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ٢
 .          ٣٤٧، ص١، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ٣



 ٣٤٣

، واشتغل الناس عليه، وانحدر إىل واسط، واشتغل بالزهد واالنقطاع، النظامية
 . وخرج عن كل ما يملك

 . بواسط سنة إحدى وأربعني وستامئةُتويفو        
 .)١(يخ الصويف الرفا صاحب الشهرزوريالش   

ىل عـِأنشدين أبو عبد اهللا لصدقة البزاز املعروف بالنقاش وكـان قـد زيـد           
ً مـا كانـت عليـه أوالإىل  يعيده ثم أراد أن ،لزم هباُالنقاش يف أجرة دكانه زيادة أ

 ]من الرسيع [ :، فكتب إىل متويل العقار يقولهأسوة بجريان
ــــ ــــا رشف الدول ــــام ي   ة أحــــسن ك

ــــدة  ــــه ش ــــرت ب ــــا م ــــد م   فالعب
ـــدى  ــــام اهل ـــد إم ـــه عن ـــفع ل   فاش
ـــــام  ـــــه ك ـــــرة من ـــــذ األج   لتؤخ

 

  قـــــد خـــــصك اهللا بإحــــــسانه 
ــــه ــــرة دكان ــــن أج ــــعب م   أص
ــــــــــسلطانـه ـــــــــــه اهللا ب   متع
  تؤخــــذ مــــن ســــائر جريانــــه

 

 
  أربعني وستامئة واثنتنيسنة 

 الـصغري  خلع الدويـدار-مضانر من شهر –ويف يوم السابع والعرشين           
، ثم ِخلع مخس الدار يوسف ابن اجلوزي أستاذ ثم ،خلعة  ومخسامئة خلعة  ألف

، ثـم ِخلعةومخس عرشة ِخلعة صاحب الديوان أمحد بن الدامغاين خلع ثالثامئة 

                                                
 .٥٢٢-٥٢١الغساين، العسجد املسبوك، ص ) ١



 ٣٤٤

، ثـم خلـع بـاقي رجـال الدولـة عـىل قـدر ِخلعةخلع الدويدار الكبري سبعامئة 
 .)١(ِخلعة ف وستة آالف  فكان مجلة ما خلع يف هذا العيد ني،أحواهلم

 : فيهاُتويفوممن 
 .)٢(األمري أبو املظفر هبلوان بن حممد سنقر النارصي البغدادي 

َخلع يف ذي القعدة سنة اثنتني وأربعني وستامئة           ِ  عـىل األمـري فلـك الـدين ُ
ِّقلد  حممد بن سنقر، و َخلع زعامة شهرزور، وُ ِ خـر الـدين هبلـوان،  ولده فعىل ُ

 والده سنة أربع وأربعـني ُتويف وملا . له كل سنة ألف دينارَرِّرُ وق، بالزعامءوأحلق
َخلع  ِ  عىل األمري فخر الدين ، وأقيم من العزاء، وزيد يف معيشته ألفا دينار، فكان ُ

 .له ثالثة اآلف دينار يف كل سنة
أبو احلسن عيل بن حييى بن احلسن بن احلسني البطريـق الواسـطي، البغـدادي،  
 .)٣(لشاعرا
 من األمراء وامللـوك ، مـنهم ً وامتدح كثريا،فقيه الشيعة، أقام بدمشق مدة         

الكامل صاحب مرص وغريه، ثـم عـاد إىل بغـداد، فكـان يـشغل الـشيعة عـن 
 . جيد النظم والنثرً ذكياً وكان فاضال،مذهبهم

  .)٤( بن عيل الدويدارىعالء الدين أبو املظفر عامد الدين حيي

                                                
 .٥٣٣-٥٣٢ الغساين، العسجد املسبوك، ) ١
 .    ١٣٢، ص٣، ق٤ جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،  ) ٢
 .٢٤٥، ص١٥ابن كثري، البداية والنهاية، ج ) ٣
 .    ١٨٨، ص١، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ٤



 ٣٤٥

َرتب، ذا فطنة وذكاء، ً مرتسالً شاعراًكان أديبا         ِّ  خواجة لألمري عالء الـدين ُ
أيب شجاع الطربيس الدوايت، وكان قد خرج عـالء الـدين إىل الـصيد يف خدمـة 
املستعصم باهللا سنة اثنتني وأربعني وستامئة، فـسقط  ومحـل يف حمفـة إىل بغـداد، 

 ]من البسيط [ :فقال عز الدين
ـــذك  ـــن أمل إين أعي ـــوالي م ـــا م   ي

ُيا مـن سـطاه أرتنـا األسـد خاضـعة ُ  
ا                ـــرف أن بأعيننـــــا شـــوحسبن

ــال واجلــود والكــرم  ــى والع ــا ذا النه   ي
ـــاه  ـــاومـــن عطاي ـــديمأغنتن    عـــن ال

 دمــــاك يف القـــك من أمل يلقــنفدي
 ثالث أربعني وستامئةسنة 

ريبة وزستان عىل شق دجلة من األبنية الغويف هذه السنة ظهرت يف بالد خ        
 .)١( وقد قيل أن ذلك من اجلن،العجيبة ما حيار فيه الناظر

 دخلت خزانـة الـسالح، ودخـل - مجادى اآلخرة-ويف الرابع من الشهر         
 الرشايب يوم اخلامس من الشهر املذكور، وخرج كافة العسكر إقبالرشف الدين 

فقهاء واملدرسون وسائر الـوالة وحاشـية الـديوان يف لقائه وكذلك القضاة وال
 .)٢(لوا يدهَّواحلجاب، وحرضوا خدمته، وقب

                                                
 .٢٥٢، ص١٥ابن كثري، البداية والنهاية، ج ) ١
 .٥٣٦صالغساين، العسجد املسبوك،  ) ٢



 ٣٤٦

َرتبويف صفر          ِّ  فخر الدين ماري بن صاعد يف مجيع األشغال التـي كانـت ُ
منوطة بأخيه شمس الدولة سهل بن صاعد من الوكاالت والنظـر يف األقرحـة 

َخلع املختص بابنة املستنرص، و ِ  .)١(يف الدخول إىل البدرية ذن هلام ُيهام، وأ علُ
 : فيهاُتويفوممن 

 )٢( احلاسب، املعروف باملحل البغدادي،أبو عبد اهللا حممد بن عيل
، وكان أسود اللون، تفقه باملدرسـة النظاميـة، واشـتغل كان يعرف بالقمر         

  وعىل ابـن ، قرأ عىل مجال الدين اهلاممي،باحلساب والفرائض حتى برع يف ذلك
تحت املدرسة املستنرصية، ُ وملا ف، وكان آية يف الذكاء،مبرش، وأفتى يف الفرائض

َرتب ِّ  يف شـعبان سـنة ثـالث وأربعـني ُتـويفو، رس احلساب والفرائض هباَّ مدُ
 .وستامئة

 .)٣( احلافظ،أبو عبد اهللا حممد بن حممود بن احلسن بن النجار البغدادي 
 ولد سنة ثامن وسبعني ومخـسامئة، ورشع ، وغرباًرشقا الكثري، ورحلسمع        
 وقرأ ، وقرأ النحو واألدب والقراءات، كتابة التاريخ وعمره مخس عرشة سنةيف

 من ثالثة آالف شيخ ، من ذلك نحو ًاَّ حتى حصل نحوًبنفسه عىل املشايخ كثريا
 مجع أشياء  بغداد وقدإىل، ثم جاء  وعرشين سنةً امرأة، وتغرب ثامنيامن أربعامئة

                                                
 .    ٢٨٩، ص٣، ق٤ جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،  ) ١
 .     ٧٦٥، ص٤، ق٤ جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،  ) ٢
، ١٥ابن كثري، البداية والنهاية، ج؛ ١٣٤، ص٢٣الذهبي، سري أعالم النبالء، ج ) ٣
 .  ٢٥٤ص



 ٣٤٧

 ذكر كل صحايب وما ).القمر املنري يف املسند الكبري(  كتاب :ومن تصانيفه، كثرية
جنة الناظرين ( وكتاب ،)كنز األنام يف السنن واألحكام( وكتاب ،له من احلديث

ذيل عىل تاريخ بغداد ( و،)الكامل يف معرفة الرجال( وكتاب ،)يف معرفة التابعني
 يف عـرش )كتاب املستدرك عىل تاريخ اخلطيب( و،ًا يف ستة عرش جملد)للخطيب
كتـاب يف ( و،)كتاب يف املتفق واملفرتق عىل منهاج كتـاب اخلطيـب( و،جملدات

 لـه اشـتمل عـىل )املعجم( وكتاب ،)املؤتلف واملختلف ذيل به عىل ابن ماكوال
كتاب العقد الفائق يف عيون أخبار الدنيا وحماسـن ( و،نحو من ثالثة آالف شيخ

نزهـة الـورى يف ( وكتـاب ،)الدرة الثمينة يف أخبـار املدينـة( وكتاب ،)الئقاخل
مناقـب ( وكتـاب ،)روضة األولياء يف مسجد إيليـاء( وكتاب )أخبار أم القرى

 . وغري ذلك ، يف ست جملدات)غرر الفرائد( وكتاب ،)الشافعي
 معـي مـا : بغداد عرض عليه اإلقامة يف املدارس فـأبى، وقـالإىلوملا عاد         
ا، وأقام برهة ينفق عىل نفـسه مـن هدني به عن ذلك، فاشرتى جارية وأولأستغ

ية، حـني دثني باملدرسة املستنرصحكيسه، ثم احتاج إىل أن نزل حمدثا يف مجاعة امل
 وكانت وفاته يوم الثالثاء اخلامس من شعبان مـن ،وضعت، ثم مرض شهرين

 النظاميـة، صيل عليه باملدرسـةهذه السنة، وله من العمر مخس وسبعون سنة، و
 هذا حافظ حديث رسول ": وكان ينادى حول جنازته ،وشهد جنازته خلق كثري

 ووقـف ،ومل يـرتك وارثـا ،"اهللا صىل اهللا عليه وسلم، الذي ينفي عنـه الكـذب
ر، وقد أثنى عليه النـاس ورثـوه  الكتب بالنظامية تساوي ألف ديناخزانتني من
 .بمراثي كثرية



 ٣٤٨

 الدين أبو األزهر أمحد بن حممد بن عيل الناقد وزيـر املستنـرص ثـم الوزير نصري
 .املستعصم

 ً وكـان فاضـال،توصل إىل أن وزر هلذين اخلليفتنيكان من أبناء التجار، ثم       
 نشأ يف حشمة باذخة، ثم كان يف وجاه هائلـة، ،التالوةكثري  للقرآن ً حافظاًبارعا

 ولـه أشـعار ، يف غاية االحرتام واإلكـراموقد أقعد يف آخر عمره، وهو مع هذا
 .)١(حسنة كثرية

بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس األصل الصاحلي احلنبيل ) ٢( حممد عبد اهللا أبو
 .اخلطيب

 بـدار احلـديث هبـا َّرتـب ،كر  أن املستنرص باهللا ملا بنى مدرسته املعروفـةُذ        
 والثـاين ابـن النجـار ،صور هـذاالن بعلم احلديث أحدمها أبو منـتشيخني يشغ

 .)٣(الشافعي صاحب التاريخ
َدفن مجادى األوىل وث ببغداد يف ثالُتويف        خلف برش احلايف ُِ

                                                
 .        ٢٤٨، ص١٥ابن كثري، البداية والنهاية، ج ) ١
 .٢١٩، ص٥لعامد، شذرات الذهب، جابن ا ) ٢
وهذا يتعارض مع ما أورده الذهبي من أول من توىل منصب مشيخة دار احلديث  ) ٣

     .٨، ص٢٣ سري أعالم النبالء، ج ).هـ٦٣٤ت(  حممد بن أمحد بن القطيعياملستنرصية  كان 



 ٣٤٩

 العالمـة شـيخ ،أبو املناقب حممود بـن أمحـد بـن حممـود بـن بختيـار الزنجـاين
 ).١(الشافعية

َ ويل  ناب يف احلكم، ثم         ِ  َِيلَيم دار اخلالفـة، ووقضاء القضاة باجلانبني وبحرَ
 واشتملت مشيخته عىل ثالثـة ، وعرشين سنةً كانت رحلته سبعا،األوقافنظر 

 ، واخلطيب عز الدين الفاروثي،روى عنه اجلامل حممد بن الصابوين. آالف شيخ
وأجاز ألمحد بن أيب  ، والقايض تقي الدين سليامن وخلق،وعيل بن أمحد الغرايف

 ببغـداد يف خـامس ُتـويف ،حاوي شيخنا باإلجـازةحنة راوي الططالب بن الش
 .شعبان سنة ثالث وأربعني وستامئة

 أربعني وستامئةو أربعسنة 
 وقع غيث فيه برد عظيم، وكان وزن من ذي القعدةويف اخلامس والعرشين          

 .    )٢(الربدة ثامنية أرطال
 عيل بن األمريل ُ مح- ذي احلجة- سابع عرش الشهر املذكوراألحدويف يوم          

 حيملها مملوكان من مماليك الرشايب، وبني يدهيا ،أخ اخلليفة يف حمفة مغشاة بأسود
ل معه عرشة اآلف دينار وثياب ممـا ُومح،  الرشايب ومجاعة من كرباء اخلدم إقبال
َخلع ب من ذلك، ثم ُيقر ِ وكيل أخ اخلليفة املذكور ونواب ديوانه وحاشيته  عىل ُ

نه، وخرج غازي بن األمري أصـالن تكـني وأمحـد بـن حممـد بـن وخدمه وغلام

                                                
، ٨ج؛ السبكي، طبقات الشافعية، ٣٤٧- ٣٤٥، ص٢٣الذهبي، سري أعالم النبالء، ج ) ١
     .٩٩-٩٨ص
 .٥٤٤الغساين، العسجد املسبوك، ص ) ٢



 ٣٥٠

 وبقجـة فيهـا فـاخر آالفعطي كل واحد مـنهام ثالثـة ُاألنباري من البدرية وأ
هر املبارك من املال ما يزيد عىل مائـة ألـف ط وكان الذي خرج يف هذا ال،الثياب
 . دينار
املحمـول مـن : تهقرأت بخط متويل مطبخ اإلقامات باملخزن ما هذا صور        

مطبخ اإلقامات الكريمة إىل الباب الرشيف برسـم املهـم املبـارك يف شـهر ذي 
، ً فائقاًمائتني وعرشين ألف رطل خبزا: احلجة سنة أربع وأربعني من األجناس

 ً، ألف وسبعامئة صحناًألفان وتسعامئة قطعة دجاجا، ألف وأربعامئة رطل سكرا
مخس كارات دقيق برسم السنبوسج، ثالثة ، ألف ومخسامئة يابسة، ةحلوى رطب

حـدى وسـتون موكبيـة، إ وًالف وتسعامئة مقلوبة، مخـسة آالف رطـل شـمعاآ
سبعون ظرف ماء ورد، سبعون صورة مزوقة مشاهرة رطبـة ويابـسة، ثالثامئـة 

، كانـت باحلً، ومخسون مركنـاً رفاعاًإبريقا خزفا، مائتا جرة، ألف رشبة موزونا
صـحنا مهلبيـة،  وسـبعامئة مركنـا مـاء ورد، مخـسون فألمخسون بعارا خزفا، 
ق وبندق، وثالثامئة سلة فاكهة، ثالثون قطعـة صـور سـكر توتسعامئة رطل فس

 ً وكباش تركية، ومخـسون تـورا،  وفيل،  وزرافة، وكبش اجلبل،غزال، ومحالن
 .  وفضةًذهبا

ة احلوائج  الكريمة من خزاناإلقامات مطبخ إىل الذي وصل ًوبخطه أيضا          
 قند، ألفا رطل لوز، مخسون ًاملحروسة يف التاريخ املقدم ذكره عرشة آالف رطال

، ألـف ظـرف مـاء ًرسجيـاإ ً، مخسون مناً، مخسون ألف رطل شمعاًجرة شريجا
الورد، ومخسون ظرفا ماء الليمون، ثالثامئة رطل نشا، مخسون ظرفا خـل مخـر، 



 ٣٥١

ثامئة رطـل حـب الرمـان، رصم، ثال، عرشة مطابق ماء احلً سامقاًومخسون رطال
ق ، نصف رطل زعفران، عرشة مطـاوتًملحاق مري، ثالثامئة رطل مخس مطاوت

  .ً وسطانياً، وتسعامئة سداً خزفاًماء األترج، ألف ومخسامئة صحنا
 ًعالقاأ لطيفة وأشياء الرشايب إقبال رشف الدين َّ ويف السابع والعرشين مد         

 الـوزير أبـو طالـب حممـد بـن :وكـذلك ،وغري ذلكنفيسة من صامت وناطق 
 ، وولـده عبـد الـرمحن، وأستاذ الدار أبو حممد يوسـف بـن اجلـوزي،العلقمي

 وصاحب املخزن أبو طالـب أمحـد بـن ،واألمري جماهد الدين أيبك املستنرصي
 وصاحب املخزن حييى ، وحاجب الباب، وأبو الفتوح عيل بن الرومي،الدامغاين

 والنقيب الطـاهر ، والدويدار الكبري الطربيس،بن عباس ارشفه وم،بن املرتىضا
 كقايض القضاة عبد : والصدور، وكذلك باقي أرباب الدولة،احلسني األقسايس
 وصـاحب ، وعيل بن احلموي، عيل بن احليل: والعارضان،الرمحن بن الدامغاين

 .  ثم سائر الزعامء،باب املراتب سليم بن نظام امللك
وهتنئة ) نزهة األبصار يف ختان السادة األطهار(  ألفته وسميتهًتاباوعرضت ك       

 ]من الوافر[ :اململوك عيل بن أنجب اخلازن: نسختها بعد البسملة
ـــض ـــد املن ـــك امل ـــاينــــل   د والته

     ًاــــك نظمـــوا فيـإذا الشعراء  رام
ــــاين  ــــث واملث ــــن املثال ــــوب ع   تن

 )١(يـــــعاني واملــت القوافــــتسابق

                                                
 



 ٣٥٢

َرتبويف مجادى األوىل سنة أربع وأربعني وستامئة  ِّ الصدر قوام الدين  أبو احلسن  ُ
] دجيـل[عيل بن سامل بن إبراهيم البغدادي، املعروف بابن سويلم الكاتب ناظر 

َورتباملستنرصي،  ِّ  ً عاملـا،ً سديداً وكان قوام الدين كاتبا، عليهً ابن الربيت مرشفاُ
 ).١(كتابة والترصفبقوانني ال

 : فيهاُتويفوممن 
أبو املعايل حممد بن عبد الرازق بن عبد الوهاب بن عيل البغدادي، املعروف بابن 

 ُتويف وملا ،وحج مع والده. ، كثري التالوة له للقرآن املجيدًكان حافظا .)٢(سكينة
َّوالده أقر  ِ ب  وكـان حيـب التـشبه بأربـا،عىل مشيخة الربـاط والنظـر يف وقفـهُ

َرتبالواليات، ف ِّ  اثنتني وأربعني وستامئة، ثم  حاجب باب املراتب يف املحرم سنةُ
 : ويف تعديله يقول،عدل
رة ـــــت مـن قبـل عـىل غــــقد كن
  ىــــــت عـدلنا إلــــــذ تعدلــــفم

 

ــــــد  ــــــب والناه ــــــول بالكاع   أق
  دــاهــــال الـشـــن قــــب مـــمذه

 

َدفنعني وستامئة، و يف ربيع األول سنة أربع وأربُتويفو  . عند آبائهُِ
 أربعني وستامئةو سنة مخس

ُويف رجب سنة مخس وأربعني وستامئة رصف القوام عيل بن سـويلم عـن          
َرتب و،نظارة دجيل املستنرصي ِّ  .)٣( عوضه فخر الدين حممد بن مطرُ

                                                
 .     ٨٠٨، ص٤، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ١
 .     ٦٩٦، ص٤، ق٤ ، جابن الفوطي، تلخيص جممع اآلداب ) ٢
 .     ٣٧٧، ص٣، ق٤ جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،  ) ٣



 ٣٥٣

َ ويل ويف شهر رمضان            ِ ده إياها َّائن، قلنقابة الطالبيني باملد.....] عز الدين[َ
النقيب الطاهر شمس الدين عيل بن املختار، وكتب تقليده  عز الدين أبو الفضل 

 ومن االتفاق العجيب أن عـز الـدين ،العلقميحممد بن الوزير مؤيد الدين بن 
 عن النقيب الطاهر تاج الدين أيب عيل احلسن بن املختـار ًابن الوزير أنشأ تقليدا

 الدين املذكور، ثم ألخيه بعد وفاته ووفاة تـاج الـدين أيب  عزُّلنقيب املدائن جد
رشف الدين، فنقباء املدائن الثالثة كتب هلم التقاليد عن عيل عن النقيب الطاهر 

 .)١(النقباء الثالثة عن ابن املختار
، فاســتدعي أوالده إىل دار الــوزارة  شــمس الــدين قــريانُتــويفوفيهــا             

يف الـدين عـيل، سـلدين حممد  وعالء الدين  وأبو بكـر فلك ا: ليرشفوا، وهم
سـتدعي اويف ثانيـه  ،وذلك يف غرة مجادى اآلخرة سنة مخس وأربعني وسـتامئة

َخلع فلك الدين ف ِ  ًوكـان عـاقال.  عليه وفوض باإلمارة، ورفع بني يديه غاشـيةُ
يد رشف الـدين حممـد بـن الـصدر سد ملك الروم مـع الـإىلل به ِسُ، ورًساكنا
 .)٢(لوي املراغي سنة تسع وأربعني ، ورجعا يف شهر ربيع اآلخر سنة مخسنيالع

 عن صـدرية ِّ احليل بن املرتىض بن يونس النييلىأبو املعايل حييُعزل وفيها           
َرتباملخزن، و ِّ  للحلـة ، وملـا ً وكان قبل ذلك نـاظرا، يف املدرسة النظاميةً ناظراُ

 ، وملا ظهرت  ناظر الكوفة، أضيفت إىل منصبهكامل الدين حممد بن احلسنيُعزل 

                                                
 .      ٢٩٧-٢٩٦، ص١، ق٤ جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، )  ١
 .      ٥٢٠، ص٣، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ٢



 ٣٥٤

َرتبكفايته، استدعي يف شعبان سنة ثالث وأربعني وستامئة و ِّ  بـاملخزن ً صـدراُ
َخلع املعمور، و ِ ِّقلـد   عليه يف دار الوزير مؤيد الدين بن العلقمي، وُ َّ حمـىل ًسـيفاُ
 .)١(بالذهب

 : فيهاُتويفوممن   
 .)٢(ند العراق الكاشغري  إبراهيم بن عثامن بن أرتق مس

َرتـــب          ِّ ـــدار احلـــديث املستنـــرصية، وذلـــك ســـنة ً شـــيخاُ حـــدى إ ب
 .]وستامئة[وأربعني

  .)٣( احلريري الدمشقيأبو احلسن عيل بن منصور
، له زاوية بدمشق يقصده هبا الفقراء وغريهم من أبناء شيخ عجيب احلال           

 وكان الناس يكثرون ، ويقيمون عنده، وكان يعارش األحداث ويصحبهم،الدنيا
 ومل تكن عنده ،ُ وينسبونه إىل ما ال جيوز حتى كان يقال عنه أنه مباحي،القول فيه

 ويعتمد معهم ما يسمونه ،مراقبة وال مباالة، بل يدخل مع الصبيان واألحداث
 ينكرون فعله، ويوجهون اإلنكار نحوه حتى أن سلطان دمشق ء، والفقهاًختريبا
وكان له قبول .  ويزعم أنه يف نفسه، وحبسه وهو ال يرجع عن ذلكًمراراأخذه 

جنـاد أو عظيم ال سيام عند األحداث سواء كان من أوالد األمـراء أو أوالد األ
ُ حيسن ظنه فيه ويميل إليه، وال يعود ينتفع به أهله، بـل يالزمـه ويقـيم ،غريهم

                                                
 .   ٨٨١، ص٢، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ١
  .٥١٢، ص١٤الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج ) ٢

  .١٠٠٣، ص٢، ق٤ج ابن الفوطي، تلخيص جممع اآلداب، ) ٣



 ٣٥٥

 ومل يزل عىل ذلـك إىل ، الرسائر، واهللا يتوىلً وكان أمره مشكال، فيهًعنده اعتقادا
 :وكان فيه لطف، وله شعر منه. حني وفاته

ــساد ــصحبة األج ــي ب ــم تتبعن   ك
     ي  ـــــد يل بمداده تقوي رمقـــِج

ــــسهرين بلـــــذة امليعــــاد    كــــم ت
 ادـــى الزهـة جد هبا علــــواجلن

 )١( األمري،أبو شجاع ايلكز بن عبد اهللا الرتكي النارصيعالء الدين 
 ويف صـفر سـنة ثـالث وعـرشين ،، كثري اخلري والـدينً شجاعاًكان أمريا          

َرتبوستامئة  ِّ  وملا استقال وطلب االستعفاء األمري مظفـر ة بجانبي بغداد، شحنُ
َخلـع ني عـالء الـدين مكانـه، وُالدين بن هبنام من والية خوزستان، ع ِ  ، عليـهُ

وأقام ببغداد يصل إليه من الديوان يف كل سـنة زل، ُوتوجه إىل خوزستان، ثم ع
 . يف مجادى األوىل سنة مخس وأربعني وستامئةُتويفثنا عرش ألف دينار، إىل أن ا

  أربعني وستامئةست وسنة 
َرتـبويف رجب رصف القوام عيل بن سويلم عن نظارة املستنـرصي، و            ِّ ُ 

 .)٢(عوضه فخر الدين حممد بن مطر
ِّقلد   فيها و            أبو جعفر القاسم بن عيل بن أيب مرض العلوي املـدائني نقابـة ُ

ن املدائن يف غرة مجادى األوىل سنة مخـس وأربعـني وسـتامئة مـع مـشهد سـلام
ده النقيب الطاهر تاج الدين أبو عيل احلسن بـن عـيل َّ ريض اهللا عنه، قلالفاريس

                                                
  .٥٢٤، ص١٤الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج ) ١
 .        ٣٧٧، ص٣، ق٤ جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،  ) ٢



 ٣٥٦

ين أبو الفضل بن الوزير مؤيد  وأنشأ عهده عز الدبن حممد بن املختار احلسيني،ا
 ).١(بن العلقميالدين 
 : فيهاُتويفوممن 

 ) ٢(أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن بن عيل بن محزة العلوي األقسايس
وكـان . قـل بالكوفـةُ النقابة ، ثم اعتَِيلَ وأقام ببغداد، وو،أصله من الكوفة         
 .ة وله أشعار كثري،ً مطبقاً شاعرا،ً أديباً،فاضال

 ) ٣(أبو إسحاق إبراهيم بن عثامن بن يوسف الكاشغري 
َرتب        ِّ  وأربعـني إحـدى سـنة القعـدة ذي يف املستنـرصية بمـشيخة سمعاُمـ ُ

 .القبيطي ابن بعد، امئةوست
 )٤(ةـــعز الدين قراج

كان عز الدين قراجة لألمري مجـال الـدين أيب الفـضل بكلـك النـارصي،          
دعي إىل دار ُ ويف سنة إحـدى وأربعـني اسـت،ام املستنرص باهللافتقرب به إىل اإلم

َخلع حلق بالزعامء، وُالوزير نصري الدين وأ ِ ، ًعدته مخسون فارساُجعلت   عليه، وُ
 وجرى بينه وبـني األمـري ،، ونفذ إىل تسرت ليكون مقامه هباومعيشته ألف دينار

                                                
 .        ٨٠٢، ص٢، ق٤ جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،  ) ١
 .    ٢٦٢، ص١٥ابن كثري، البداية والنهاية، ج ) ٢
 .١٥٦، ص٢٣الذهبي، سري أعالم النبالء، ج ) ٣
 .      ٢٨٨، ص١، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،،ابن الفوطي ) ٤



 ٣٥٧

رقته لتسرت، ورجع إىل بدر الدين سنقرجه املتويل يومئذ بخوزستان ما أوجب مفا
 . يف مجادى اآلخرة سنة مخس وأربعني وستامئةُتويف و،بغداد

رأس مشية اليهود أبو الفتح إسحاق بن أيب احلسن بن أيب الربكات بن أيب الفتح 
 ). ١(بن الشويخا

 ويكتـب ، قد جاوز الثامنني وعنده فـضل وأدبً مسناً صاحلاًوكان شيخا          
 مع معرفة تامـة بعلـم النحـو، وعمـل املواليـد ،ً جيداًشعرا وينظم ،ً حسناًخطا

كتب أبـو الفـتح املـذكور رقعـة إىل . وتسيري الكواكب واحلكم عليها،وحتويلها
ُ لبعض اليهودية ونفذها إيل فعرضتها عىل مًصدر املخزن يتضمن سؤاال  بـن َّعىلَّ

، "هـا جيـاب سـؤال رافعو":الدباهي صدر املخزن املذكور، فكتب عىل رأسـها
، فنهض أبـو الفـتح ًفاستحسنت أن أراجعه يف معنى حلنه، وكان املجلس حفال

 ، لـه هبـامً عـن هـذه اللحنـة بيتـني خماطبـاًبالرقعة فأرسلتها إليه، فنظم معتـذرا
 ]من البسيط[ :رأيت عرضهام عليك ، ومها هذان البيتان: َّوأرسلهام إيل

  ر ــمــذ كــان مهكــم يف جــرب منكــس
       مـــفعل حذوك حذا يراعكم يف ال

ــنخفض  ــع م ــر أو رف ــد مفتق   أو رف
 ضـع منخفــــه رفــفليس ينكر من

 سبع أربعني وستامئةسنة 
يف أول السنة أخذت الفرنج دمياط، نزلوا عليها ، فأرسل الـصالح نجـم           

، فكرسوا الفرنج، ثم ظهرت الفـرنج ً نجدة ملن هبا، وكان مريضاًالدين عسكرا
ابن شيخ اإلسـالم واجلـوالين، فحمـال علـيهم، :  ومها،خى أمريانعليهم، فانت

                                                
 ٥٦٠-٥٥٩الغساين، العسجد املسبوك، ص ) ١



 ٣٥٨

ّيخ اإلسالم وسلم اجلوالين، وغلفاستشهد ابن ش ت أبواب دميـاط، وأرسـلوا ِقُ
ُبطاقة، وكان السلطان قد سـ ، وأمـرهم الطبيـب أن ال ينبهـوه، ً خمـدراًا ً دواءَيِقً

، ًهم جوابـافوقعت البطاقة، فكتمها اخلادم، ثم وقعـت أخـرى، فلـم يـرد علـي
إن السلطان مات، فـضعفت النفـوس  والسلطان ال يعلم بيشء، فقيل يف دمياط

 وخرجوا، فأخذ العسكر يف ردهـم، ًوعزم أهل دمياط عىل اهلرب، فأحرقوا بابا
فلم يلتفتوا، فعاد العسكر وهنب البلـد، فأخـذه الفـرنج بـال كلفـة، فلـام علـم 

هنبوا دمياط، ثـم طلـب مـنهم  بقتل ذلك العسكر الذين َّ وهم،غضبالسلطان 
 .)١(رضب النوبة إال للجوالين وحدهُ وأمر أن ال ت،  ً وثامنني أمرياًنيفا

، وكان قد خرج عن املدينة يف نفر يسري، فوقع املدينة وفيها قتل شيحة أمري          
 ًتـل وسـلبوه وكـان موصـوفاُعليه قوم من العرب بينه وبينهم دم، فحاربوه، فق

 .)٢( مكانه ولده األكرب عيسىَِيلَاضع، ووباخلري والتو
 إىل بغـداد، دقوقـاويف نصف ذي احلجة سعى عـيل اإلربـيل الـساعي مـن         

 .)٣(ُفوصل بعيد العرص، فأنعم عليه األمري مبارك بام قيمته عرشة آالف دينار
 ًوفيها جاء سيل عظيم عىل الـسالمية مـن عمـل املوصـل، فأهلـك خلقـا         

ًزروع وهدم األسواق، وغرق كثرياوأتلف ال  من املـوايش، وغرقـت الـسالمية َّ

                                                
 .٣٦٤، ص١٤الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج ) ١
  .٣٦٥، ص١٤الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج )  ٢
 .٣٦٥، ص١٤الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج ) ٣



 ٣٥٩

ف نفس، وجاءت الزيادة عىل جزيرة ابن عمـر الآكلها وكان هبا أكثر من ثالثة 
 ).١(حتى كادت تدخل من رشاريف سور البلد

 : فيهاُتويفوممن 
 .)٢( صدر املخزن،أبو عبد اهللا حممد بن أيب البقاء أمحد بن أيب عيس الشهرباين  
 ً قدم بغداد وخدم يف أعـامل الـسواد متـنقال،كان مولده سنة ست وستامئة         

َ ويل  ثم،ً ثم ناظراً،حتى خدم عامال ِ  ثـم ،مـدة ُحبسوُعزل صدرية املخزن، ثم َ
 ليلـة الـسبت ُتويف فلم يزل إىل أن ،عيد إىل صدرية املخزن مرة ثانيةُفرج عنه وأُأ

 ً، فاضالً، وكان ذكيا،له وما عليه أن أمىل وصيته بام من السنة بعد غرة ذي القعدة
 وقـور ، قليـل اهلـزل،اجلـدكثـري  ، حـسن العبـارة، رسيع العلـم،مليح املكاتبة
وكـان خـشن . املحفوظ من أشعار العـرب ووقـائعهم وأيـامهمكثري  ،املجلس
 يف ً خبـزال أخربين أن غداه ال يزيد عن نصف رط، قليل التنعم والغذاء،العيش

نه ال خيلع ثيابه عن جلده إذا دخل احلامم، وأنه ال ينام عىل وطأ، وال أيوم، وكل 
يتوسد وسادة، وأنه منذ فارق أمه وهو طفل مل جيتمع بأمرأة قط، وال حوت داره 

 واهللا ،ً وسـفراً ومل يتزوج، وإنام كان خيدمـه الرجـال حـرضاَامرأة ، وأنه مل يترس
 .أعلم

ــو املظفــر   ــنأاألمــري أب ــسنقر ب ــد اهللا الرتكــيق ــرس ، عب ــابن األع  املعــروف ب
 .)٣(املستنرصي

                                                
 .٣٦٥، ص١٤الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج ) ١
 .٥٧٥-٥٧٤سبوك، صالغساين، العسجد امل ) ٢
 .       ٤٩٠، ص٣، ق٤ جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،  ) ٣



 ٣٦٠

َ ويل يف رجب من سنة أربعني وستامئة            ِ َخلـع  وًقـسنقر زعـيامآفلك الدين َ ِ ُ 
 حـدثني ،ً وكـان فارسـا شـجاعا،عل شحنة بـدجيلُعليه، وأحلق بالزعامء، وج

قوسان للصيد  إىلخرج املستعصم باهللا : األمري فخر الدين بغدي بن قشتمر قال
، األعـرسقسنقر تصني به، ومعنا فلك الدين أويف خدمته اجلامعة الذين كانوا خم

 وتسعة من ً غزاالرش إىل آخر أن انتصف النهار مخسة عفرصع بني يديه من بكرة
 وكانت وفاته سـنة سـبع وأربعـني .حشية، فأنعم عليه حينئذ بالزعامةاحلمر الو
 .وستامئة

 ةثامن أربعني وستامئسنة 
َ ويل وفيها            ِ  بن الطراح البغدادي إرشاف ىأبو احلسن حممد بن عيل بن حييَ

َرتبوكان قد ،اخلالص يف شعبان سنة ثامن وأربعني وستامئة ِّ  يف املحرم سنة أربع ُ
  لألمري أيب القاسم عبد العزيز بن املستنرص باهللا بعـد أن ًوأربعني وستامئة وكيال

 .  )١(بد امللك بن عبد السالم اللمغاينرصف العدل جمد الدين ع
 مـن ًويف  شعبان وصل الكامل عمر بن أيب جرادة رئـيس احلنفيـة رسـوال         

صاحب حلب وهو امللك العزيز صالح الدين يوسف بن حممد بن غـازي بـن 
 وخرج إىل لقائه موكب الديوان، فالتقاه ظاهر البلد، ودخـل ،يوسف بن أيوب

 وانكفأ إىل حيث أنزل، وحرض يف اليوم ،ب النويب عىل العادةل صخرة باَّمعه وقب
 ومـن ،الثالث إىل دار الوزير وأدى رسالته وعرض ما صحبه من هدايا وحتـف

 وعـرشة أرؤس مـن ً، دار خشب بديعة الصنعة، ومخسة وعرشون مجال:اجلملة
                                                

 .      ٢٦٤-٢٦٣، ص١، ق٤ جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،  ) ١



 ٣٦١

 وخـوذ وزرديـات عمـل اإلفـرنج، ، وأربعـة أرؤس مـن جيـاد اخليـل،البغال
 ركـالط ورويس ً ثالثامئـة وعـرشون ثوبـا وقيس اليـد،ة ومخسونوطفوس مائ

 وغري ذلك ألف ومخسامئة قطعة، وصـناديق فيهـا ،وأطلس وحطامي وصمريج
 صحيحة  أصول،ات، وثالثامئة جملد بخطوط منسوبةأواين ذهب وفضة وجموهر

 . )١( ومصحف كريم،الضبط
 مـنهم قـصد ًاى أن واحـدويف هذه األيام كثر العيارون وكثر فسادهم حت          

ن يف دارك امرأة تفتح الباب إ:  وقال،ورة ناصح له من ذوي اهليئات يف صًواحدا
قـف يف : ، فعظم ذلك عىل الرجـل وأنكـره، فقـالًخل رجالدنصف الليل، وت

صداق ذلـك،  وستجد مـ، الباب خفية فافتح الباب عليكَّقُدهليز دارك، فإذا د
دعى بغـالم أمـسى معـه، وكـأهنام يرصـدان  واست،ًفأظهر الرجل أن معه ضيفا

فـتح، فهجـم عليـه  فقام الرجـل و،الضيف، فلام كان نصف الليل طرق الباب
وكتفوا غالمه، وأخذوا مجيع ما كان عنده ، وكـذا فعلـوا مـع  العيارون وكتفوه

 .)٢(غريه وغريه
 ومنـع النـاس مـن ،ويف هذه السنة أغلق أبو سعيد أمري مكة أبـواب مكـة         
 عن نفسه، وكذلك عـن كـل ًا بعد انقضاء احلج، إال من وزن ديناراهخلروج منا

 الزيديـة، يـؤم يف احلـرم ً خامـساً إمامـاَّرتـبمجل، فأعطاه الناس ما طلب، ثم 

                                                
 .٥٧٨-٥٧٧الغساين، العسجد املسبوك، ص ) ١
 .٥٧٨الغساين، العسجد املسبوك،  ) ٢



 ٣٦٢

 وجعل مقامه ،" حي عىل خري العمل"ومؤذنا يؤذن هلم، ويقول يف آذان الصبح 
 .)١( إمام الزيدية اخلارج  باليمن إىلً وتقرباًبني الركنني اليامنيني، فعل ذلك عنادا

 وقطعت خطبتهـا، ،ريخ عزلت أم خليل نفسها عن السلطنةاويف هذا الت           
وخطب بعدها للملك املعظم أقـسيس بـن امللـك املـسعود يوسـف بـن امللـك 

ن إثـم . الكامل حممد بن امللك العادل أيب بكر بـن أيـوب، وهـو يومئـذ طفـل
ح الدين يوسف بن حممد بن غازي بن يوسـف بـن السلطان امللك النارص صال

أيوب صاحب حلب سار يريد مرص يف عسكر كثيف، وسار معه امللك الصالح 
 بن امللك العادل أيب بكر بن أيوب، فلام علم العسكر املرصي بوصـول إسامعيل

 ً وحتاربوا، فاهنزم أهل مرص مكراة  فالتقوا بالرملالعسكر إليهم، توجهوا نحوهم
 فانشغلت طائفة بالنهب، وطائفة تبعـوهم، فلـام أبعـدوا هبـم عطفـوا وخديعة،

 .)٢( تل السلطان امللك العزيزُ وممن ق.عليهم، فقتلوا طائفة منهم، واهنزم الباقون
 : فيهاُتويفوممن 

  .)٣( بن حممد بن عبد اهللا بن رئيس الرؤساء،أبو عبد اهللا حممد بن أيب الفرج 
ة خـدم تتعلـق  وخدم حممـد هـذا يف عـد،سة والتقدموهو من بيت الرئا           

 وكـان خـري ،د الدين املبـارك يف إرشاف املخـزنمه عضبالديوان، وناب عن ع
 حيـوي عـىل ً ذكر يل أنه صنف كتابا،ب عليه السذاجةُالطبع ، سليم الصدر، تغل

                                                
 .٥٧٩الغساين، العسجد املسبوك، ص ) ١
  . ٥٨٠-٥٧٩سجد املسبوك، صالغساين، الع ) ٢
 .٥٨٤الغساين، العسجد املسبوك، ص ) ٣



 ٣٦٣

، فالتمـست ً عنده عائـداًمجيع العلوم، يشتمل عىل عدة جملدات، فحرضت يوما
من ذلك الكتاب، فرأيت يف أوله بعد البسملة باب األدب وما  ً شيئارصنمنه أن أ

ال كتابة فيه، ثم كذلك  ورد يف ذلك حسب، وباقي املجلد إىل آخره كاغد أبيض
 !ما أحسن ما نحى هـذا: سائر املجلدات إىل العارشة، فعجبت من ذلك وقلت

 وكانت وفاته يف ،كوله أخبار تناسب ذل. أبوهبا بعد مل أخرىوثم جملدات : فقال
 . اآلخرة من السنة املذكورة وقد جاوز ستني سنةمجادى

 .)١( األمري،فخر الدين أبو منصور كندكز بن عبد اهللا النارصي  
وكان مليح ،.مام النارص لدين اللممن يركب يف خدمة  اإل كان األمري كنكز         

رص حظـي عنـد الظـاهر،  النـاُتويف وملا ، للناسًالشكل، لطيف الشامئل، حمبوبا
األمري شهاب الدين بكجـي عـن زعامـة احلديثـة، ُعزل وركب يف خدمته، وملا 

َرتب ِّ  سـنة  ُتـويفني وأربعني وستامئة، وأقـام هبـا إىل أن ت مكانه يف شعبان سنة اثنُ
 .ثامن وأربعني وستامئة

 .)٢(  أبو حفص عمر بن إسحاق الدورقي، وزير الرشايب
 وكان يتـوىل أشـغال أمـراء ،ر احلظ من الدنياو موف، الطبع خريًكان شيخا         

 رشف الدين إقبال الرشايب يف تـدبري أمـوره وأمـور هالبيان وينوب عنهم، وعين
 واسـتأذن ، فتوفرت أمالكه وحاصلها، واستقامت أمـوره،جنده، وحظي عنده

 جانـب  إىلً، فتقدم إليه بعامرته، وأنشأ رباطاًرشف الدين أن جيدد بواسط جامعا
                                                

 .      ٢٨٧، ص٣، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ١
        .٢٦٧، ص٣، ق٤ جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، )  ٢



 ٣٦٤

، وأجـرى علـيهم اجلرايـات اليوميـة ً وإمامـاً وحمـدثاً فيه مقرئـاورتباجلامع، 
 واستأذنه يف عامرة مدرسة مقاربة اجلامع املذكور، فأذن لـه يف ذلـك، ،والشهرية

 ألهلـه ً للخري حمباً ومل يزل فخر الدين عمر فاعال،ووقف عليها الوقوف اجلليلة
 .امن وأربعني وستامئة بمدينة السالم ثالث عرش شعبان سنة ثُتويف أن ىلإ
 .)١( املدائنيةن أبو احلسن عيل بن حممد بن غزال قوام الدي 
 بـن ىف عامد الـدين حييـُ وثالثني وستامئة رصإحدى يف ربيع األول سنة          

 عوضه قوام الدين أبو احلسن عيل َِيلَاملرتىض النييل عن النظر بديوان واسط، وو
َخلع  املدائني وةبن حممد بن غزالا ِ تـاج الـدين بـن عليـه، ثـم عزلـه الـصاحب ُ

َرتبالدباهي، و ِّ املحـرم  عوضه تاج الدين عيل بن الشاطر األنباري الكاتـب يف ُ
 وملا توىل فخر الدين املخرمي صدرية ديوان الزمام .سنة ثالث وثالثني وستامئة

َرتب ِّ َرتب ويف رجب سنة أحدى وأربعني . عليهً قوام الدين مرشفاُ ِّ  قوام الـدين ُ
 بديوان تسرت، وحكم يف مجيع بالد خوزستان، وأقام هبا سبع سنني إىل أن ًصدرا
 .   مات

الــدباس الفقيــه احلنــبيل،  أبـو عبــد اهللا حممــد بــن عبــد اهللا بــن أيب الــسعادات 
 .)٢(البغدادي

ن  حـس،ً متديناً ورعاً، نبيال،ً وكان صدوقا. قرأت عليه مقدمة يف األصول        
 للعلـم ً حمبـا، كثري التالوة للقرآن،ً عابدا، حممود األفعال، مجيل السرية،الطريقة

                                                
 .       ٨١٣، ص٤، ق٤ جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،  ) ١
 .٧٨٣ص،٤، ق٤ جآلداب،تلخيص جممع اابن الفوطي، )  ٢



 ٣٦٥

 مل تعرف له صبوة من صباه ، مل يزل عىل قانون واحد، صابرا عىل تعليمه،ونرشه
 ،ن املفاكهـةس ح،ً كيسا،ً لطيفا، ويشتغل بالعلم، يزور الصاحلني،إىل آخر عمره

 شـعبان ي يف حـادي عـرشُتـويف ،ما هو بصدده عىل ً مقبال،ًا أن يغشى أحدَّقل
َدفنو  . وقد ناهز الثامنني ، بباب حربُِ

 أربعني وستامئةوتسع سنة 
وفيها قدم أبو الفضل احلسني بن كامل الدين حممد بن عثامن الرومي قايض         

 من عز الـدين كيكـاوس بـن كيخـرسو بـن كيقبـاذ ًقونية مدينة السالم رسوال
وكب لقيه املسنة تسع وأربعني وستامئة، وخرج وادى األوىل صاحب الروم يف مج

 وبولـغ يف إكرامـه وتعظيمـه، ،العارض رساج الدين عيل بن البجيلويف صدره 
وحرض الديوان بعد ثالث وأدى ما كان معه من رسالة وهدايا وحتف، وكان يف 

 . إىل غري ذلك،ى عرشة بغلةدحإ، وًمجلة ما معه أحد عرش غالما
 مـع الفقيـه نجـم ًرسـوالأنفذ عامد الدين أبو أمحد بن عطاف البغدادي  وفيه    

الدين موسى القمراوي يف رسالة من املستعصم باهللا إىل ملك اليمن يوسف بـن 
 .)١(عمر بن رسول باخللع والتقليد بوالية اليمن

 : فيهاُتويفوممن   
 .)٢(تب األديب الكا،علم الدين أبو عيل حممد بن حييى بن عيل األنباري 

                                                
 .       ٧٨٣، ص٢، ق٤ جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،  ) ١
 .٦٤٠، ص١، ق٤ جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،  ) ٢



 ٣٦٦

 متوقـد ،اإلدراك رسيـع ،ً كـان ذكيـا،من بيت معروف بالترصف والعلـم         
وكـان .  بالكتابة واحلساب واملساحة، خدم يف عدة أشغال جليلةًاخلاطر، عارفا

 ]من الطويل[ :، وله شعر كثري، منهً ناثراً ناظام،ً شاعراًأديبا
  ُيقولون قد أنسيت ما قـد حفظتـه

م    ـــ زعمتًقاوم حـم يا قـفقلت هل
ـــرتك  ـــه ال ـــم آفت   وضـــيعت والعل

 م الرتكـــن آفته العلـــم ولكــوقلت
 وكانت وفاته يف منتصف شهر ربيع اآلخر سنة تسع وأربعني وستامئة، ومحل      

 .- عليه السالم- إىل مشهد احلسني
 .)١( حممد عبد اللطيف بن نفيس بن بورنداز بن احلسام البغداديأبو
 يترصف يف أعامل السلطان ويركب اخليل وحييل فرسـه بالفـضة ً كان كهال        

  .عىل عادة أعيان 

                                                
 ٢٤٦، ص٥ابن العامد، شذرات الذهب، ج ) ١



 ٣٦٧

 مخسني وستامئةسنة 
َرتبويف شهر رمضان سنة مخسني وستامئة            ِّ  فخر الدين احلسن بن عبدوس ُ

 .)١( إىل كتابة دجيلً للحامم، عوض حييى بن املوسوي الدارج، مضافاًقارضا
 اآلخرة سنة مخسني وستامئة وصل اخلرب بوفاة الرسولني املنفذين مجادىويف         

عامد الدين أبو أمحد بن عطاف البغدادي و الفقيه نجـم الـدين [ إىل ملك اليمن
ألهنام ختاصام وتفرقا ، فقصد عامد الدين بركة، فامت يف صفر ] موسى القمراوي

 ربيع األول، ووصل صحبة قبل وصوله إليها، وركب القمراوي البحر  فامت يف
 :      النجاب كتابان منهام يذكر كل واحد منهام عيوب اآلخر، فقيل فيهام

  مـــن رأى ميتـــني يـــذكر هـــذا
رى              ــــه بأخـع الفقيــــا طالـــربم

ــور  ــل حتــت القب ــذا والك ــب  ه   عي
 )٢(رــــر ونكيـد منكـــا عنـــمثله

 : فيهاُتويفوممن 
 .)٣(ء الدين الطربيس الظاهرياألمري عال  
 كان مجيل الصورة كامل املحاسن، اشرتاه الظاهر بأمر اهللا، فحظـي عنـده          

، وقدمـه عـىل وأدناهوجعله دويدار، وملا أفضت اخلالفة إىل املستنرص باهللا قدمه 

                                                
 .    ١٤٦، ص٣، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ١
، وينقله الغساين دون اإلشارة ٧٨٣، ص٢ ق،٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ٢

  .٥٨٨ العسجد املسبوك، ص.إىل ابن الساعي
          ٥٩٢- ٥٩٠؛ الغساين، العسجد املسبوك، ص٦٣٨، ص١٤الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج ) ٣



 ٣٦٨

 وزوجه بدر الدين لؤلؤ صاحب املوصـل ، وشاع ذكره،ع قدرهفمن سواه، فارت
لعقد بدار الـوزارة بحـضور قـايض القـضاة، عـىل صـداق مبلغـه ابنته، وكان ا

عرشون ألف دينار، ووهب له املستنرص باهللا ليلة زفافه مائة ألف دينار، ثم أحلقه 
 كـل  وكانت تعمل له يف، وأقطعه قوسانبكبار الزعامء وأرباب العامئم واملشاد،

َخلـع ، ً جواداً وكان كريام،سنة مائتي ألف دينار ِ ليكـه وخدمـه يف عيـد  عـىل مماُ
 . للخيـلً وكـان واهبـا،ِخلعـةسنة ست وعرشين ألـف وسـبعامئة  رمضان من

أنه مجع عدة ما وهبه من اخليـل  -ً وكان ثقة –حدثني ابن األشقر كاتب ديوانه 
ُمنذ أنعم عليه باإلمارة وذلك يف سنة مخس وعرشين إىل حني وفاته فبلغ تـسعة 

 يف مرض متطاول يوم السادس عرش ُتويف و،ً وسبعني فرساً ومخسامئة ونيفاآالف
مـن اخلـاص كثـري  عليه يف اجلـامع خلـق َّمن شوال من السنة املذكورة، وصىل
َدفن فامت من الناس مجاعة، و،والعام، واشتد الزحام عند خروجهم  يف الصحن ُِ

 عز الدين أبو حممد : ورثاه مجاعة من الشعراء، منهم،يف مشهد موسى بن جعفر
 بن أيب احلديد، وكان وكيلـه ورصفـه قبـل موتـه، فلـام هلـك رثـاه عبد احلميد

 ]من الكامل [ :بقصيدة يقول فيها
ــسه ــدين فاضــت نف ــالء ال ــأيب ع   ب

ــه  ــد غــدرت ب   متجــشع للمــوت ق
ـــه  ـــه فكأن ـــالوة وجه ـــت ط   ذهب
ــوده  ــاة وع ــد احلي ــذي فق ــأيب ال   ب
  مــن زعــزع الطــود األشــم فــدكت
ــديم وصــحب ــس الق ــك لألن   ٍةأبكي

ــ ــه إح ــك من ــىضووراء ذل   سان م

ــــوان  ــــصار واألع ــــه األن   مل تغن
ــــــوان ــــــه اخل ــــــه وزمان   أيام
ــــان ــــه عقي ــــان كأن ــــرب وك   ت
ــــان ــــدن وغــــصن شــــبابه فت   ل
  األبـــراج منـــه وهـــدت األركـــان
ـــريان ـــرق اجل ـــد يتف ـــت وق   طال
ــــسان ــــيس وراءه إح ــــذكر فل   ي



 ٣٦٩

 مـا ًولئن هجرت قبل موتـك ناسـيا
ــرش ــل مــن مع   كــان ذلــك منــك ب
ــو ــا وودت ل ــة بينن ــوا القطيع   طلب

 ة     ــــ فعليك من رضوان ربك رمح

  عهــدي فــام مــن شــأين النــسيان
ـــاَّخـــانوك إذ كـــذبوا عـــيل   وان وم

  تبقـــى ويبقـــى بيننـــا اهلجـــران
 انـــروح والرحيـــه الـدوك منــيع

 .)١(فخر الدين أبو نرص إبراهيم بن أيوب بن عبد اهللا اإلربيلاألمري  
وملـا .  الـشامستنرصية مـن كان أحد األمراء الواردين إىل بغداد يف األيام امل       

 ]من الطويل[ :بن العلقمي دخل إليه فأنشدهاستوزر مؤيد الدين 
  قـــاك احلـــسود وطرفـــهيلوال زال 
ع    ــــراسة مانــصن للحححواليك 

  عليــك ويف طــي الــضمري غليــل 
 لــــود ظليـــسعللل ــك ظـوفوق

 . سنة مخسني وستامئةُتويف و  
 .)٢(، الفقيه املعدلقيغند مر بن عبد اهللا العراربن أأبو املظفر حممد فخر الدين  

دينيـة كان أحد املامليك النارصية، ونشأ فخر الدين متـشاغال بـالعلوم ال           
َرتـب و،هاء احلنفيـة باملدرسـة املستنـرصية وأثبت يف الفق،واملعارف األدبية ِّ  يف ُ

كامل الـدين عبـد العدالة وهو شاب حني بقل عذاره، فشهد عند أقىض القضاة 
الرمحن اللمغاين سنة ثالث وأربعني وستامئة، وويل إرشاف الوقوف العامة عـىل 

 . سنة مخسني وستامئةُتويف و، الدين عمر بن عبد العزيز الناسخحمب
 .)٣(أبو املظفر حممد بن ورد بن حممد الشهرباين البغدادي، كاتب املخزن

                                                
 .    ٥٤، ص٣، ق٤ جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،  ) ١
 .      ٣١٠، ص٣، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ٢
 .     ٣٨٥، ص٣، ق٤ جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،  ) ٣



 ٣٧٠

َرتبامئة  وستوثالثنيويف املحرم سنة أربع            ِّ  ً فخر الدين حممد بن ورد نائباُ
فخر الدين حممد بن أيب عيسى عن ُعزل  وملا ، من نيابة ديوان الزمامًباملخزن نقال

.  فخر الدين حممد بـن ورد إىلعل حديث املخزن ورواضعه ُصدرية املخزن، ج
ويف مجادى األوىل سنة ست وأربعني وستامئة قبض عىل فخر الدين حممد بن ورد 
ووكل فيه، ووكل بمن يف داره، فتغافل عنه املوكلون بـه، فـذبح نفـسه بـسكني 

 صـورة احلـال ، تيـهنُأ إال بشخريه والدم، فشاع ذلـك، أحسواكانت معه، فام 
 ووجد يف بيته ،ه الطبيبط والبلعوم مل ينقطع، فخاً، فوجده حيابحرض له طبيُوأ

 ،خطـه بثالثـني ألـف دينـارخـذ ُ وذكر أهنا وديعة أليتام، فأ،مخسني ألف دينار
 .وكانت وفاته سنة مخسني وستامئة

 .)١( أبو احلسن عيل بن محزة بن عيل الغرايف
ني وعـرشين تـ وسكن النظاميـة، وتـوىل قـضاء بلـده سـنة اثن،قدم بغداد         

 مجيل البـدن ، ولقـب بـالثور، وهـو القائـل مـن ،ًا شجاعً وكان رجال،وستامئة
 ]من البسيط[:ني، ويعرض بلقبهقصيدة يف شمس الدين باتك

ــى فواضل ــى ترج ــت خــري فت ـــوأن   هـ
ا    ـــوت هبـي سمــومن فضائلك الالت

ـــذكره حتـــسن األيـــام والـــسري    ب
 رــــت يف فضلك البقـحممود أن نطق

وله مدائح . وكان القايض عامد الدين رستم رجبي يرتدد يف كل سنة ألجله       
 .وفاته يف شهور سنة مخسني وستامئة وكانت ،رص واملستعصمنيف املست

 .)١(  أبو شجاع الطربيس بن عبد اهللا الرتكي
                                                

 .     ٧٨٠، ص٢، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ١



 ٣٧١

اشرتاه اإلمام الظاهر بأمر اهللا، وجعل له القرب واالختصاص، وملا بويـع          
َّللمستنرص باهللا قربه واجتباه، ورغب بدر الدين لؤلؤ أن يكون صهره، فأذن لـه 

نار، وأقطع قوسان، وتأثلت حاله وكثر يف ذلك، وكان الصداق عرشين ألف دي
 وكانـت وفاتـه يف ليلـة اجلمعـة . وكان حسن السرية مع أصحابه ومماليكه.ماله

َدفنسادس عرش شوال سنة مخسني وستامئة، و  اإلمـام يف إيوان احلرضة بمشهد ُِ
 . -عليهام السالم -موسى بن جعفر واجلواد 

 .)٢(ف بالبابائي، شحنة الفراتأبو املظفر سنجر بن عبد اهللا الرتكي، املعرو
 بن البابائي البرصي، وهو إذ ذاك صاحب ديوان الزمام، ني للحسًكان أوال       

َرتبفلام مات انتقل إىل البدرية ، و ِّ  وكـان عـىل ، شحنة بعانة واألعامل الفراتيـةُ
 .ذلك إىل أن مات سنة مخسني وستامئة

ُقي بن بصاقة الغفاري الكتاين املـرصي أبو الفتح نرص اهللا بن هبة اهللا بن عبد البا
 ).٣(القايض

  ثم بولده نارص الدين داود، وقدم معه،بن العادلكان حقيقا بامللك املعظم        
 شهي املحـارضة، حـسن ً، فاضالً وكان أديبا،بغداد سنة ثالث وثالثني وستامئة

 ]من الطويل [ : أنشدين لنفسه،املجالسة

                                                                                                              
 .     ١٠٠٠، ص٢، ق٤ جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،  ) ١
 .      ٦٤٤، ص٤، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ٢
 .   ٤٢٨، ص٣، ق٤ ج اآلداب،تلخيص جممعابن الفوطي،  ) ٣
 



 ٣٧٢

ــن زيــ ـــم سادتـــي ع ـــا أبيت   اريتومل
 ي    ــومل تسمحوا بالوصل يف حال يقظت

ــرب  ــاد عــن الق   وعوضــتموين بالبع
 يـــه قلبــــم لرقتــومل يصطرب عنك

 إحدى ومخسني وستامئةسنة 
ويف يوم األربعاء ثامن شعبان ولد للخليفة املستعصم باهللا ولد سامه حممد ،            

َخلـع  الـرشايب، فإقبـال  فحرض خادمان وبـرشا رشف الـدين وكناه بأيب نرص، ِ ُ 
عليهام خلعتني مذهبتني، وأعطى كل واحد منهام مخسامئة دينـار، ونفـذ للقابلـة 

َخلع بألف دينار، و ِ  . احلوايش وأرباب اخلدم وفرق األموال اجلزيلةكثري من ُ
َّ زيادة عىل املعتـاد، ووصـل إيل مـن ً كثرياًويف هذه السنة عمت اخللع خلقا       

 ).١(ذلك مخس خلع
 فتكـرست، فوقـف ،كان رجل ببغداد عىل رأسه زبادي قاشاين فزلقوفيها         

 يملك غريها، فأعطـاه رجـل مـن  الناس له لفقره، وحاجته وأنه ال فتأمل،يبكي
واهللا هـذا الـدينار أعرفـه، : ، ثم قالً، فلام أخذه نظر فيه طويالًاحلارضين دينارا

 فقـال لـه ،ه بعـض احلـارضينتم فـشوقد ذهب مني يف مجلة دنـانري عـام أول،
وكان معه ثالثة وعرشين .  هذا كذا وكذا،زنه: قال. فام عالمة ما قلت؟: الرجل
، وكان ً ذكر، فأخرج له الرجل ثالثة وعرشين دينارا، فوزنوه فوجدوه كامًدينارا

 .)٢(قد وجدها كام قال حني سقطت منه، فتعجب الناس من ذلك
 : فيهاُتويفوممن 

                                                
 .  ٥٩٥-٥٩٤الغساين، العسجد املسبوك، ص ) ١
 .٢٨٤، ص١٥ابن كثري، البداية والنهاية، ج  ) ٢



 ٣٧٣

 .)١( حممد بن أمحد املراغي نزيل بغداد، واملعروف باحليوانأبو الفضل 
َرتـب، قدم بغداد وأقـام هبـا وً فاضالً كيساً كان شيخا          ِّ  مدرسـا بمدرسـة ُ

ً مزاحـاً ظريفـاً وكان لطيفا،األصحاب باجلانب الغريب، ورسل به من الديوان َّ ،
ثنتـني ومخـسني وحـج يف سـبيل أم النـارص يف موسـم سـنة ا. ويلقب باحليوان

 وكانت وفاته يف شهر ربيع األول سـنة ثـالث ومخـسني ،ًوستامئة، وعاد مريضا
َدفنوستامئة و  .  معروف ةمقربب ُِ

 .)٢( املقرئ،أبو سعيد عثامن بن أيب الغنائم حممد بن كامل البندنيجي 
 وكان ،دين السهروردي وقرأ عليه تصانيفهصحب شيخ الشيوخ شهاب ال          

يف رباط الشيخ شهاب الدين، وحج عن أم اخلليفة النارص ثالثـني سـنة، اإلمام 
َرتـبوحج سنة مخسني وستامئة عن سمر خـاتون سـت األمـراء ، و ِّ  شـيخ دار ُ

 وكانت وفاته يف شهر ربيع األول سنة ،يارَّالقرآن التي أنشأها صدر الدين بن الن
 .إحدى ومخسني وستامئة

 .)٣(رص باهللا حظية اإلمام املستن،اجلهة شاهان
 وكان هلا باب ،كان هلا عنده املنزلة الرفيعة واملقام الذي ال يصل إليه غريها          

وديوان ووكالء، وحكمت يف الـديوان وأقطعـت القـرى وملكـت العقـارات 
 عمل صاحب ديواهنا حـسنة سـنية شـهرية ملـا أطلـق فيـه إىل الـساكرة ،يةِنَالس

                                                
 .     ٣٧٤، ص٣، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ١
 .    ٤٩٨-٤٩٧، ص١، ق٤ جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،  ) ٢
 ٥٩٩الغساين، العسجد املسبوك، ص ) ٣



 ٣٧٤

ازين واجلـوهريني وأربـاب الـصنائع عـىل والزركشة والصناعة والتجار والبـز
اختالف صنائعهم، ويف وجوه الرب والـصدقة مـا يزيـد عـىل مائـة ألـف دينـار 

َّوصىل عليهـا الـوزير وكافـة أربـاب . ًومخسامئة ألف درهم ونيف وستني درمها
 .لت إىل الرصافةُالدولة، ومح

 ثالث ومخسني وستامئةسنة 
 : فيهاُتويفوممن 

 .)١(ني بن عبدوس بن حممد أبو عبد اهللا احلس 
كان من أعيان املترصفني جالدة وخربة باألعامل ومعرفة بالعامل، خدم يف           

 واسـتنابه تـاج ، وترصف يف أعـامل الـسواد،صباه يف مساحة الغالت وقسمتها
 يف األيام املستنرصية، ثم ُتويف فلم يزل عىل نيابته إىل أن ،الدين عيل بن األنباري

َرتب ِّ بابن زطينا الكاتب، ثم ُعزل خمرج األحوال يف الديوان، وكان عىل ذلك إىل  ُ
َرتب ِّ فلم يزل هبـا ، وعـني عليـه يف أعـامل رشف الـدين إقبـال .  يف أعامل احللةُ

 ، يف ديوانهًالرشايب يف مجادى األوىل سنة ست وعرشين وستامئة، ثم جعله وكيال
َدفنسني وستامئة، و باحللة يف مستهل شعبان سنة ثالث ومخُتويفو  - بمشهد عيل ُِ

 .-عليه السالم
 .)٢(أبو بكر عبد اهللا بن شمس الدين قريان بن عبد اهللا البغدادي 

                                                
 .      ١٢٣، ص١، ق٤ جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،  ) ١
 .          ١٠٢٤، ص٢، ق٤ جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،  ) ٢



 ٣٧٥

ِّمر بعد موت والده شمس الدين ُ أ، لكتاب اهللا العزيزً حافظاً رسياًكان شابا        
، ًامعيشته ألف دينار، وعدته مخسني فارسُجعلت سنة مخس وأربعني وستامئة، و

َخلـع ثم رغب يف زيادة معيشته ورفع منزلتـه، ف ِ عطـي ُ عليـه يف دار الـوزير، وأُ
فعت له ُمعيشته أربعة آالف دينار يف كل سنة، ورت ُجعلالدربشات واحلراب، و

 يف الثالث والعرشين من صـفر سـنة ثـالث وعـرشين وسـتامئة، ُتويف. الغاشية 
َدفنو  .تهم بباب حربب برتُِ

 )١(ظفر تكالن بن عبد اهللا الرتكي النارصي، األمريفخر الدين أبو امل
 ويف شهر رمضان سنة إحدى وأربعني حسن األخالق،، كان مليح الصورة         

 ،دعي فخر الدين تكالن إىل دار الوزير نصري الدين أمحد بن الناقـدُوستامئة است
ــالزعامء، و ــوأحلــق ب ــده مــن ُجعل ــا بي ــار، إضــافة إىل م ــشته ألــف دين ت معي

 يوم االثنـني سـادس شـوال سـنة ُتويفومل يزل عىل إمارته إىل أن . صطبالتاال
َدفنثالث ومخسني وستامئة و  . يف مشهد صبحُِ

 أربع ومخسني وستامئةسنة 
    :)٢(ذكر غرق مدينة بغداد

                                                
 .          ١٣٨ص، ٣، ق٤ جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،  ) ١
وبعـضه – نقلـت ذلـك ":يقـول النـويري .٧-١٤٦، ص٣٣النويري، هنايـة األرب، ج ) ٢

نه كتبه من كتاب أ:  تاريخ الشيخ علم الدين القاسم بن الربزايل ، وقال يف تارخيه  من-بمعناه
 . "ابن الساعي ، وأنه اخترص بعضه



 ٣٧٦

ويف مجادى األوىل من هذه السنة زادت دجلة زيادة عظيمة ، وكان ابتـداء          
الث عرش الشهر ، واستمرت الزيـادة إىل يـوم الثالثـاء ، يف يوم السبت ث الزيادة

دائر البلد مجيعه ، بحيث أنه ما بقي أحـد مـن النـاس يـستطيع  وعظمت فغرق
 ، وتـساوى يف الناس واجتهدوا يف عمل الـسكور اخلروج من البلد ، وانحرص

والصغري ، حتى احلكام والقـضاة واملرتفـني   ، والكبريعمل الرئيس واملرؤوسال
 وبقيت بغداد جزيرة يف وسط املاء ، واستدار املاء عليها ، ودخـل . حجورهميف

املاء اخلندق وكان له هدير عظيم ، وغرق ما حول البلد ، وخربت أماكن كثـرية 
منها البازار ، وسائر الرتب والبساتني والسواد واجلانبني املتقابلني لسوق اخليل 

 ، وبعـض َّصىلُمجيعـه ، واملـوالدكاكني والساباط ، وخـرب بـستان الـصاحب 
الكمش ، وسائر البـساتني التـي حولـه ، ووصـل املـاء إىل الـثالث نخـالت ، 
ووقعت قبة اجلعفرية ، وخربت مدرسة عبيد اهللا ، وغرقت خزانة  الكتب التـي 

عرش  هبا ، وكانت فيام قيل تساوي عرشة آالف دينار ، وسطح املاء وعال بمقدار
 وقف مل ير ما امتد بـرصه إال مـاء وسـامء ، وفـتح يف قامات ، وكان اإلنسان إذا

الرقة وخرب إىل احلارثية ، وما ترك طرفه قائمة ، وغرق خلق كثري من املزارعني 
الذين كانوا عند زروعهم ممن مل حيسن السباحة ، وغرقـت بـساتني الرقـة مثـل 
ن بـستان القــايض ، وبــستان ابــن العفيــف ، واخلــاتوين ، وبــستان مجــال الــدي

، بـستان اخلـادم ، وابـن األملـيس : ، وغرقت بساتني احلارثية ، مثل لدكروايلا
 واملعايش ًوامتنعوا من النوم ليال قة ،لقة ضيحوسديد الدولة ، وبقي الناس يف 

ستة أيام ، والناس ينظرون  ، وخوف الغرق ، وغلق البلدهنارا من شدة الزعقات
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ري من الناس إىل املحـال العاليـة إىل اخلندق والشط هل زاد أو نقص ، وحتول كث
ائر أبواب املحال العالية  باملستضيئية ، وأسكرت سزيةمثل تل الزينية ، وتل اللو

، وأبواب اخلانات هبا ، وسد باب خان السلـسلة ، وبقـي إذا انفـتح مـن ببغداد
اخلندق فتح تداركه النـاس بالـسد ، والنـاس يـدورون يف األسـواق مكـشويف 

ت الرشيفة عىل رؤوسهم ، وهم يضجون بالبكاء وخيرون إىل الرؤوس ، والرقعا
 ، ولو ًاهللا تعاىل ، ويسألونه كشف هذه احلادثة عنهم ، وودع بعض الناس بعضا

اخلندق أدنى يشء لغرقوا ، وزاد املاء يف اخلنـدق حتـى ركـب  انخرق إليهم من
اء إىل شباك القنطرة اجلديدة بسوق اخليل ، وعال فيها أكثر من ذراعني ، وبلغ امل

دار شيخ املشايخ ، ولو مل يعل السور بالسكر كان انقلـب إىل البلـد ، ولـوال مـا 
 لغرقـت ، ندق ، وبثـق الرقـة ، وبثـق التعـسار بثق اخل:حصل من هذه البثوق 

الغريب ؛ فإنه  ومع ذلك فإىل عرش سنني ما يمكن عامرة ما خرب باجلانب. بغداد
 ، ثم نقص املـاء بعـد أن أرشف النـاس عـىل ًغرق أكثره ، وغلت األسعار أياما

  .اهلالك ، وكان ابتداء النقص يوم األربعاء 
 بني يدي الوزير فورد عليـه ًيف يوم اجلمعة ثامن عرش رجب كنت جالساو         

صـىل اهللا عليـه  -ضمن أن مدينـة رسـول اهللا يتـ وهـو .فقـرأهكتاب من مدينة 
، اآلخـرة حتـى ارتـج القـرب الـرشيفين مجـادى  زلزلت يوم الثالثاء ثا-وسلم

وسمع رصير احلديد وحتركت السالسل وظهرت نار عىل مسرية أربـع فراسـخ 
. ً ودامت مخسة عـرش يومـا، وكانت ترمي برشر كأنه رؤوس  اجلبال،من املدينة

 إىل أي جهـة : وسـأله، عىل حاهلا بل كانت،وجئت ومل تنقطع بعد: قال القاصد
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 واجتزت عليها أنا ونجابة اليمن ورمينـا ، الرشقة جهإىل فقال ،؟ترمي رشرها
 وهـو وأخـرج قـيامز ،ا، بل كانت حترق احلجارة وتـذيبهفيها سعفة فلم حترقها

وذكـر يف : قـال.  من الصخر املحرتق وهـو كـالفحم لونـا وخفـةًاملذكور شيئا
 وكـشفوا ، أهنم ملـا زلزلـوا دخلـوا احلـرم- وكان بخط قايض املدينة- الكتاب
 وأن نائب املدينة أعتق مجيع مماليكه، وخـرج مـن مجيـع ،استغفرواو، سهمورؤ

املظامل، ومل يزالوا مستغفرين مترضعني حتى سكنت الزلزلـة إال أن النـار التـي 
 . وإىل اآلنً وجاء القاصد املذكور وهلا مخس عرشة يوما،ظهرت مل تنقطع

 النبوية عىل وقرأت بخط العدل حممود بن يوسف األمغاين شيخ حرم املدينة     
 أن هذه النار التي ظهـرت باحلجـاز آيـة : يقول،ساكنها أفضل الصالة والسالم

نتهـز اعظيمة وإشارة صحيحة مستقيمة دالة عىل اقرتاب الساعة، فالسعيد مـن 
. قبـل املـوت ّز وجـلبإصالح حاله مع اهللا ع وتدارك أمره ،الفرصة قبل املوت

 ً وال نبت، وهي تأكل بعضها بعضاوهذه النار يف أرض ذات حجر ال شجر فيها
إن مل جتد ما تأكله، وهي حترق احلجارة وتذيبها، حتى تعود كالطني املبلول، ثـم 
يرضبه اهلواء حتى يعود كخبث احلديد الذي خيرج من الكرب، فاهللا جيعلها عـربة 

 .)١( ورمحة للعاملني، بمحمد وآله الطاهرين، للمسلمني
مقدمة الباطنية ركن الدين، فبعـث أخـاه يف ثالثـني وفيها بعث هوالكو إىل        

ب قلعته، َّ ثم قتله وخر،منه، فقتلهم هوالكو وهتدد ركن الدين، فنزل إليه بأمان
َّ العراق، وسري باجونونني ًرحل قاصداملوت وسائر قالع الباطنية، ثم آ ثم رضب

                                                
 ٢٢٤\١حسن املحارضة ، ؛ السيوطي٢٩٩-٢٩٨، ص١٥ابن كثري، البداية والنهاية، ج ) ١
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الد الـروم، إىل الروم، فاهنزم صاحبها إىل بالد األشكري، فملكت التتار سائر ب
 .)١(وهنبوا وفعلوا األفاعيل

 : فيهاُتويفوممن 
 املعـروف بـابن أسـامة ،أبو احلـسن عـيل بـن احلـسن بـن أيب القاسـم هبـة اهللا

 .)٢(البغدادي
، وكـان يقـول األشـعار يف ًكان أحد املترصقني باألعامل حـرضة وسـوادا         

 ]من الوافر[ :قوله) ملؤيديةالوزيرية واملناقب ا(الفنون، ورد له يف كتاب املدائح 
ــذور ــاس الن ــىل الن ــت ع ــد وجب   لق

ك     ــــك وزير ملــُوحل الدست من
ـــم وزيـــر  ـــت هل ـــث أن ـــل حي   وح

 رـــنيــوزارة يستــــت الـــُه دســــب
 . سنة أربع ومخسني وستامئةُتويفو. وهي طويلة

  .)٣(عز الدين بن احلداد
 ه  من حوايش الديوانفديأحوال من ة كان يعمل بالديوان، خمتص بمعرف          

 وملا مات كاتب الـسلة عـز الـدين ،من أرباب املشاهرات وأصحاب املعامالت
 ، باألدب والكتابةً وكان عارفا،هبة اهللا بن زطينا، قام عز الدين بن احلداد مقامه

 . يف مجادى اآلخرة سنة أربع ومخسني وستامئةُتويف و،ومل يتزوج
 .)١( أمحد بن عباس الدجييلأبو املظفر منصور بن

                                                
 .٦٦٦، ص١٤الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج ) ١
 .        ٢٥٠-٢٤٩، ص١، ق٤  ج، تلخيص جممع اآلدابابن الفوطي، ) ٢
 .     ٣٩٥-٣٩٤، ص١، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ٣
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شيخ فاضل، حافظ للقرآن املجيد، وعنده فقه ولديه أدب، تقلب يف اخلدم           
 بأعامل دجيل، ً بمعاملة اخلالص، ثم ناظراً، وخدم ناظراً وحرضاًالديوانية سوادا

َرتبثم  ِّ َرتـب باملخزن سنة ست وعرشين وستامئة، ثـم ً مرشفاُ ِّ  بـديوان ً مـرشفاُ
 بطريـق خراسـان ُتـويف وكان يف اهتاممـه ملـا ، وانفرد بصدرية تكريت،العرض

 يف سـابع عـرش املحـرم سـنة أربـع ُتويف و.دقوقاواخلالص والراذان وتكريت و
 .ومخسني وستامئة

 ست ومخسني وستامئةسنة 
 : فيهاُتويفوممن 
 )٢( حممد يوسف بن عبد الرمحن بن عيل بن عبيد اهللا بن اجلوزيأبو
َ ويل هد عند ابن الدامغاين سنة أربع وستامئة، ثمش           ِ احلسبة بجـانبي بغـداد َ

عـن احلـسبة، ثـم ُعزل والنظر يف الوقوف العامة، ووقوف جامع السلطان، ثم 
س، ثم أعيد إىل احلسبة  سنة ِّالوقوف سنة تسع، فانقطع يف داره يعظ ويفتي ويدر
 . اهرمخس عرشة، واستمر مدة والية النارص، ثم أقره الظ

وهو من العلامء األفاضل والكرباء األماثل، أحـد أعـالم العلـم، ومـشاهري       
نـي بـه والـده ُ، فعً منـذ أن كـان طفـالاإلهليـةالفضل، ظهرت عليه آثار العناية 

 .به من صغره يف الوعظ، وبورك له يف ذلكَّوأسمعه احلديث، ودر

                                                                                                              
 .      ٩٦٠-٩٥٩، ص٢، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ١
 .٢٨٧-٢٨٦، ص ٥ابن العامد، شذرات الذهب، ج)  ٢
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 فكفلته اجلهة والدة النـارص،  والده وعمره إذ ذاك سبع عرشة سنة،ُتويف  و        
، بعد أن خلعت عليـه، تهابوتقدمت له باجللوس للوعظ عىل عادة والده عند تر

ٍ ومل يزل يف ترق من حاله، وعلـو مـن شـأنه، يـذكر ،ر به احلارضينفتكلم بام هب
 وكان ، عند الرتبة املذكورة، وبباب بدرًالدروس فقها، ويواصل اجللوس وعظا

بوع قصيدة يف مدح اخلليفة، فحظي عنده، وواله ما تقدم، يورد من نظمه كل أس
َ ويل وأذن له يف الدخول إىل ِ  .عهده، ثم أوىص النارص عند موته أن يغسلهَ

ده  كان كامل الفضائل معدوم الرذائل، أمر النـارص بقبـول شـهادته، وقلـ        
أس ً وعرشون سـنة، وكتـب لـه النـارص عـىل رٌاحلسبة بجانبي بغداد وله ثالث

ة  مع حداثـ-وم الصمت أكسباك يا يوسفحسن السمت، ولز: توقيعه باحلسبة
ثـم  ،َ ما مل يرتق إليه مهم أمثالك، فدم عـىل مـا أنـت بـصدده، والـسالم-سنك

ًروسل به إىل ملوك األطراف، فاكتسب مـاال كثـريا، وأنـشأ مدرسـة بدمـشق، 
لبة مدرسة مل تتم،  متوافرة احلاصل، وأنشأ ببغداد بمحلة احلًووقف عليها وقوفا

َ ويل وبمحلة احلربية دار قرآن ، ثم ِ  فلم ، الدارأستاذيةالتدريس باملستنرصية، ثم َ
 بسيف الكفار عند دخول هوالكـو ملـك ً شهيداًن قتل صرباأيزل عىل ذلك إىل 

 الدولـة أعيـانالتتار إىل بغداد، فقتل اخلليفة املستعـصم، وأكثـر أوالده، وقتـل 
الده يوخ، وأكابر العلامء، وقتل أستاذ الدار حميي الدين وأوواألمراء، وشيخ الش

 .  ومخسني وستامئةالثالثة، وذلك يف صفر سنة ست
 ]من البسيط[   :  ومن شعره ما أنشدين

ـــا ٌّبصـــ ـــه مـــن حي   ويف حـــشاشته مـــن وجـــده حـــرق   ٌ غـــرقآمـــاه ل
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  ٍفأعجب لضدين يف حـال قـد اجتمعـا 
ا ــــع ولعلهــــى سلـمل أنس عيشا عل

        ًرةــــعنبا مـــح تأتينـــة الشيــونفح
  ِعـن احللـول هبـاأقل للحمى بالربى و

روا                   ـــــق منه فإن هجـــى رمـوقد بق

  غريــق دمـــع بنــار الوجـــد حيـــرتق
ـــ ـــرتق وج ـــان مف ـــقًداوالب    ومعتن

ـــق ـــى عب ـــاين املنحن ـــا بمع   وعرفه
  ما رضهم بجـريح القلـب لـو رفقـوا

 قـــَّر أمس ذلك الرمــا مـــ كممىض
  )١(عبد القاهر بن حممد بن عيل بن عبد اهللا بن عبد العزيز الفوطي

  للقـرآن، قـيام بعلـم العربيـة واللغـةً، حافظاً، فاضالً ثقة، أديباًكان إماما           
  ذا عيال، ومل يوافق نفسه عىلً وكان فقريا،، صاحب أمثالً، شاعراًوالنجوم، كاتبا

َ ويل خيانة، ِ  سنة ست ومخسني ببغداد يف الواقعة ًتل صرباُ  ق،كتابة ديوان العرضَ
 .تعاىل - رمحه اهللا–وستامئة 

سمعت أبا العباس أمحد بن عيل بن عبد القاهر بن الفوطي ببغـداد سـنة             
 العالمة أبو الفضائل ُتويف ملا - وكتب لنا بخطه-ثامن وأربعني أو سنة تسع يقول

 أوىص أن حيمـل إىل - ريض اهللا عنـه-احلسن بن حممد الصغاين اللغوي ببغداد
َدفنمكة لي ِ  هبا، فلام محل عمل جدي موفق الدين عبد القاهر بـن الفـوطي فيـه ُ
 ]من البسيط[ . وكان ممن قرأ عليه األدب،ًارجتاال

ــرا ــأي عث ــل الن ــشمل يف ذي ــول وال   أق
ــد زودتنــي أسف ــا الفــضائل ق   ًاــــأب

  يــوم الــوداع ودمــع العــني قــد كثــرا 
  ًما قد زدت قدري يف الورى أثـرا أضعاف

                                                
، ٥، جذهبشـذرات الـ؛ ابـن العـامد،  ٥-٤٤، ٤ابن رجب، ذيل طبقـات احلنابلـة، ج ) ١
 .  ٢٧٧ص
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 راـذه من جفن عيني اليوم منتثـفخ       ًاـدر منتظمــعي الــع سمقد كنت تود
 .هكذا أنبأنا هبا شيخنا منقطعة، فإنه مل يدرك جده

 .)١( شحنة بغداد،أبو الفوارس ألب أقرا بن عبد اهللا الرتكي الظاهري
 يف األيام املستنرصية، ونعمته وافرة، وجعله أمري سالح، وأرسل ً مقدماكان        

يف صحبته صاحب الديوان فخر الدين أمحد بن الدامغاين إىل الشام، فلـم حتمـد 
وعزلـه عـن الزعامـة صحبته، واتفق أن سخط عليه يف آخر األيام املستنـرصية 

َ ويل واعتقله، وملا ِ َرتباملستعصم أطلقه، وَ ِّ  .تل يف الواقعةُغداد ، وق شحنة بُ
 .)٢(أبو العباس أمحد بن احلسني الرازي القايض

كان أحد معيدي املدرسة النظامية، ولـه أشـعار يف مـدح املستعـصم بـاهللا          
 .وأوالده، ومدح الوزير مؤيد الدين بن العلقمي

 :ومن شعره
  َأيت مـــن خلـــييل خيـــال طـــرف

ــــصبا  ــــسيـم ال ــــج ن ــــاح أري   وف
                 ًاقـــــناشا ـــمــــت لرهيــــنعش

ـــق  ـــه عب ـــسك من ـــرى امل ـــب ث   بطي
ــــقًســــحريا ــــه اعتل ـــــل من    وبالذي

 ّم أرقــــــــــم أدر أي نسيــــــولـ
 :ومنها يف املدح

 قــــدى واتســـن اهلــــديتـم ه ـــب د        ـــــو أمحـــام أبـــاث األنــــغي
 .ستامئة وست ومخسنيوكان استشهد يف الواقعة سنة    

                                                
 .        ٣٦، ص١، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ١
 .         ٧٦-٧٥، ص٣، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ٢



 ٣٨٤

 .)١(األمري أبو املظفر سنجر بن عبد اهللا البككيل املستنرصي، الرتكي، أمري احلاج  
 ، أضيف إىل مماليك البدريـةُتويف إىل األمري مجال الدين بكلك، فلام ب  ينس        

ت معيـشته ُجعلويف شهر رمضان سنة أحدى وأربعني وستامئة أحلق بالزعامء، و
َرتب، ثم ًوعدته مخسني فارساألف دينار،  ِّ َرتـب شـحنة بخزانـة الـسالح، ثـم ُ ِّ ُ 

َرتبشحنة باحللة، ثم  ِّ     تُجعلـ باللحف، وعقد عليه ضامن البندنيجني، وً ناظراُ
معيشته مخسة اآلف دينار، وعني عليـه يف إمـارة احلـاج سـنة مخـسني وسـتامئة، 

 .ستشهد يف الواقعة سنة ست ومخسني وستامئةاو
ــري أ ــرف األم ــي، يع ــرصي الرتك ــد اهللا املستن ــن عب ــه ب ــصور ألطــن أب ــو من ب

 .)٢(بالكرزادار
ت معيشته ألـف ُجعلأمر يف مجادى األوىل سنة إحدى ومخسني وستامئة، و         

 . وستامئةومخس وقتل يف الواقعة سنة ست ،ًدينار، وعدته مخسني فارسا
فـر بـن أيب النخغـي األمري أبو املظفر حممد بن أيب فراس حسام الـدين بـن جع 

 .)٣(احليل
َرتـب يف شهر ربيع األول سنة مخس وثالثني وسـتامئة أحلـق بـالزعامء، و          ِّ ُ 

َرتـبشحنة باحللة السيفية، ثم ظهرت منـه أمـور أوجبـت عزلـه، ثـم  ِّ  شـحنة ُ
 . ملعاقرته العقار وإمهاله األمورُعزل الكوفة، ثم 

                                                
 .     ٦٤٥، ص٤، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ١
 .        ١٢٢، ص٣، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ٢
 .٣٤٢ص، ٣، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،الفوطي،ابن  ) ٣



 ٣٨٥

 .)١( بن موسك الشيباين الكرديأبو املظفر احلسن بن حممد بن كر بن حممد
 ويف رجب سنة ثالث وأربعني ،ألكارمن األمراء األكابر ، بل امللوك ا كان م       

َخلع وستامئة   ِ  ِخلعـةالقباء األسـود والعاممـة الكحليـة املذهبـة، وهـي :  عليه ُ
السلطنة، وأنعم عليه بمركوب خاص وأذن له يف رضب النوبة امللكية ، وزيد يف 

 وعهـدي ،ه ألف دينار، فصار له يف كل سنة أربعة عرش ألف دينار إماميةمعيشت
بداره يف كل مجعـة يفـرق فيهـا األدويـة واألرشبـة واملعـاجني مـا ال يكـون يف 

 .    من كانً، كائناً وكان ال يرد سائال،بيامرستان
 املعـروف بـابن ،أبو املكارم احلسني بن حممد بن احلسني بـن علـوان بـن بركـة 
 .)٢(يارَّالن

َرتب            ِّ  املستعصم باهللا يف يوم اخلميس  السادس أم للجهة ً املكارم وكيالأبو ُ
ِخلع والعرشين من شهر رمضان سنة أربعني وستامئة و فـع بـني يديـه ُ ور،عليهُ
 النارص ففتحـه، اإلمام منذ ًغاشية، ومىض إىل باب احلجرة العتيقة ، وكان مغلقا

 برسم هذا املوضع من املخـزن َيِجرُبوابني والفراشني ، وأ به مجاعة من التَّبثو
عـن ُعـزل  و، رطـال مـن اللحـم ومخـسكل يوم ثالثامئة رطل من اخلبز ومائة 

َرتبالوكالة يف شوال سنة أحدى وأربعني، و ِّ ه تاج الدين أبو احلسن و  عوضه أخُ
 لـداره ً جمـاورا كان أنشأهًويف سنة تسع وأربعني فتح أبو املكارم رباطا. عبيد اهللا

                                                
 .ق، ص، ٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ١
 .         ١٣٢، ص١، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ٢



 ٣٨٦

بقراح ابن أيب الشحم، وأسكن به مجاعة من الصوفية، وأجرى هلم اجلرايات من 
 .خالص ماله، وأنشأ به خزانة للكتب النفيسة واخلطوط املنسوبة

 .)١( البقاء عبد اهللا العكربي الكاتبأيبأبو عيل حممد بن عبد الرمحن بن 
 ونظــم األشــعار وتــأدباء ســمع جــده أبــا البقــ. مــن فــضالء الزمــان           

 .ًومولده سنة ستامئة تقريبا. واستشهد بالواقعة .الرائقة
 .)٢(كامل الدين أبو احلسن بن عيل بن عسكر بن أيب نرص بن إبراهيم ، البغدادي

َرتب           ِّ كامل الدين ناظر املدرسة املستنرصية سنة إحدى وأربعني وسـتامئة،  ُ
َرتبثم  ِّ  وستامئة، ومل يزل عىل ذلك إىل أن استشهد نيسمخعارض اجليوش سنة  ُ

يـاقوت  - والـدهيف الواقعة سنة ست ومخـسني وسـتامئة، وكـان يـاقوت عتيـق
 .  الدينل أعتقه يوم ولد له كام–احلموي 

 .)٣(أبو نرص أيتغدي بن عبد اهللا النارصي الرتكي األمري
وكـان . سرتي أهداه األمري وجه السبع من خوزسـتان فكـان يعـرف بالتـ        

ً بفن الرماية، وجعل أمرياًعارفا عدتـه ُجعلـت   سنة تسع وأربعـني وسـتامئة، وُ
د والقنص، وله  وكان كثري اخلروج إىل الصي،، ومعيشته ألف دينارًمخسني فارسا

 . واستشهد يف الواقعة سنة ست ومخسني وستامئةمعرفة برمي البندق،

                                                
 .٣٢٥، ص٣، ق٤اآلداب، جابن الفوطي تلخيص جممع  )  ١

  .٤٧٨، ص٢، ق٤ابن الفوطي تلخيص جممع اآلداب،ج )   ٢
 .٦٩٦، ص٢، ق٤ج لفوطي، تلخيص جممع اآلداب،ابن ا )  ٣



 ٣٨٧

  وستامئةسبع ومخسنيسنة 
 : فيهاُتويفوممن 

 )١(أبو جعفر حممد بن شهاب الدين عمر بن عبد اهللا بن عمويه السهروردي
 ويف سنة ثامن عرشة وسـتامئة ة والعلم والتقدم،من بيت التصوف واملعرف          

ف الشيخ ريض الدين عيسى بن عبد اهللا بن أيب عيسى الشهرباين عن مشيخة ُرص
 والده شهاب الـدين يف ُتويف  وملا،وض إىل الشيخ أيب جعفرُ وف، النارصأمرباط 

َرتـباملحرم سنة اثنتني وثالثني وستامئة  ِّ  عـامد الـدين شـيخا للـصوفية بربـاط ُ
َرتـب إىل الروم سـنة ثـامن وأربعـني، وًنفذ رسوالُاملأمونية عىل قاعدة والده، وأ ِّ ُ 

 . للبيامرستان ، واستعفى سنة مخسنيًناظرا
  وستامئة ومخسنيثامنسنة 

 : فيهاُتويفوممن 
 ).٢(أبو العز يوسف بن شهاب الدين أمحد بن يوسف احللبي املدرس

 وملا ورد ، باألصول واخلالفً كريم األخالق، عارفاً، فاضالً عاملاً كان فقيها      
الشيخ الفاضل شهاب الدين أمحد بن يوسف مدينة السالم يف مجـادى اآلخـرة 

َرتـبية، صلح لتدريس املستنرصُسنة ثالث وثالثني وستامئة واست ِّ  ولـده فخـر ُ
 وألقى ،الدين يوسف نائب التدريس باملدرسة التتشية، وحرضه األئمة والفقهاء

 .عدة دروس أبان فيها عن فضل وافر
                                                

 .٨٤، ص٢، ق٤ ج ابن الفوطي، تلخيص جممع اآلداب، )  ١
 .      ٤٤٨، ص٣، ق٤ جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،  ) ٢



 ٣٨٨

 إحدى وستني وستامئةسنة                                         
 : فيهاُتويفوممن 

  البغدادي،بن الناقد أبو الفرج عبد الرمحن بن كامل الدين أيب القاسم حممد 
 وستامئة تقدم برتتيب األجلني عز الدين عبـد الـرمحن  بـن ]....[يف سنة          

الناقد وابن عمه رشف الدين حممد بن جمد الدين حاجبني بالديوان من أصحاب 
 يف شـهر رمـضان سـنة إحـدى ُتويف و،وكان حممد إذ ذاك دون البلوغ. طقاملنا

 )١(وستني وستامئة
  ستني وستامئةست وسنة 

 .)٢(  عز الدين أبو الفتح حممد بن حممود اهلمذاين: فيهاُتويفوممن 
 سـنة سـت ملت عزيته باملستنرصية يوم األحد العـرشين مـن مجـادى األوىلُع

 ]من الطويل[  وأول القصيدة،وستني وستامئة
 كــــــق بالشــة احلـوال تطعنن يف لب  ك     ــحديث املنى إفك فعد عن اإلف

 ]من الطويل [ :ومنها
     ركــــة بالتــــذه إال احلقيقـــفهل ه ا      ــوعن مثل عز الدين مل يبق رصفه

  وستني وستامئةتسعسنة 
 ).٣(املظفر سنجر بن عبد اهللا املستعصمي الرتكي، املعروف بالياغز : فيهاُتويفوممن 

                                                
 .        ٢٣٨، ص١، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ١
 .٣٥١، ص١، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ٢
 .      ٦٤٦، ص٤، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ٣



 ٣٨٩

لنـارص، وعلمتـه القـرآن  المرأة تعرف بعائشة تربيه لً  كان سنجر الياغز مملوكا
حظي عنـده وزوج واخلط، فلام بويع املستنرص باهللا، تقربت به إليه، فقبله منها و

ّ فسول له الشيطان العصيان، واستفسد مجاعة وهرب إىل ،بعض جواري اخلليفة
ُالشام، فأتى به ابن غنام اخلفاجي، وعفي عنه، فلام نزل السلطان هوالكـو عـىل 

 .إىل الشام سنة ست ومخسني وستامئةبغداد، هرب مع مجاعته 
 وفياهتم ي معروف سنريغأعالم 

 )١(فلك الدين أبو نرص بوزابه بن عبد اهللا الرتكي النارصي األمري
َخلع  و،عرض عىل اإلمام النارص، فأمرهم بأخذه            ِ َرتب و، عليهُ ِّ  يف ًا أمـريُ

ف له يف ِ فارس، ووظمنتصف مجادى األوىل سنة ست وستامئة، وأفرد له مخسامئة
 .ً شاباُتويف و،كل سنة ستة اآلف دينار

 .)٢( املقرئ،أبو إسحاق إبراهيم أمحد بن يوسف البغدادي   
 ]من اخلفيف[ : نشدت عنهُموصوف باخلري والزهد، وأ    

  ني فنـــون الـــدواهيَمتُبعـــدما ســـ
ده       ـــج ما مل أجـــال أخوض اخللي

ـــــا  ـــــي تائب ـــــنيًجئتن ـــــزور وم    ب
 نـــــــني لعيــه تبـــا أرضـــوحص

 
 .)٣( املعروف باجلحاف،األمري أبو نرص ألطن آبه بن عبد اهللا الرتكي

                                                
 .  ٤٩٣، ص٣، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ١
 .        ٤٨٧، ص٣، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ٢
 .      ١٢٢، ص٣، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ٣



 ٣٩٠

 .كان مليح الوجه، لطيف احلركات، له أخبار      
 .)١( الفراج الدين عيل بن حممد بن دأبو احلسن جم

د امللـك ويف املحرم سنة أربع وأربعني وستامئة رصف العدل جمد الدين عبـ        
بن عبد السالم اللمغاين عن وكالة األمري أيب القاسم عبد العزيز بـن املستنـرص ا

َرتبباهللا، و ِّ َ ويل  عوضه عز الدين عيل بن حممد بن الفراج، ثمُ ِ إرشاف اخلـالص َ
 .يف شعبان سنة ثامن وأربعني وستامئة

 .)٢(أبو الفوارس نرص بن نارص بن ليث بن مكي املدائني صاحب الديوان
َ ويل            ِ َرتبو، ً جامعةًه اإلمام النارص وكالةَّ الواليات اجلليلة ووكلَ ِّ  ًصـدرا ُ

 ،وكـان فيـه فـضل. ضيف إليه النظر بجميع أعامل الـسوادُباملخزن املعمور، وأ
 .وعنده أدب

 )٣( األمري علم الدين أبو املعايل سنجر بن عبد اهللا األرشيف
ُجعلـت    ين زاروا بغداد يف أيام املستنرص بـاهللا، وذ الكان من مجلة األمراء          

َ ويل له معيشة وافرة، وملا ِ  وكان اإلنعام يف حقـه ،املستعصم باهللا اشتط يف الطلبَ
، وطلـب ًومعيشته يف كل سنة ستة اآلف دينار، وملا اسـتزاد مل يـزد شـيئاكثريا، 

وه من أعامل العـراق األذن يف التوجه إىل الشام فأذن له وأخرج بأجناد، وأخرج

                                                
 .    ٢٦٣، ص١، ق٤ جب،تلخيص جممع اآلداابن الفوطي،  ) ١
 .     ٨٥٩، ص٤، ق٤ ج  تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ٢
 .    ٥٨٤، ص١، ق٤ جتلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي،  ) ٣



 ٣٩١

 وملا سار إىل الشام نـدم، ومل حيـصل عـىل ،يف صفر سنة إحدى وأربعني وستامئة
 .طائل

 )١(أبو حممد احلسن بن عبد اهللا بن حممد بن مزيد الواسطي
رف أمحد بن الرفاعي بـأم ا لكتاب اهللا العزيز، والزم الشيخ العًن حافظااك        

 سـمع أخبـار ،، ويلقـنهم القـرآن املجيـدعبيدة يعلم أوالدهـم اخلـط واألدب
 .الصاحلني وحكايات العابدين

 .)٢(أبو حممد عامد الدين محزة بن عيل بن يوسف الغرايف القايض
يـى ، وسكن النظامية، واشتغل عىل مدرسها تاج الدين حيًقدم بغداد شابا          

 وكـان ،ةكان لطيف األخالق، كريم املعارش و،التكريتي، واشتغل بعلم األدب
 ]من البسيط[ : منها، باألمري شمس الدين باتكني، وله أشعار حسنة كثريةًخمتصا

ـــ ــشكور وجــدك من ــذا وســعيك م   ه
ا       ـــــوت هبــومن فضائلك الاليت سم

  ـــصور ونــرشك مــا بــني الــورى عطــر 
 رـــت يف فضلك البقــال غرو إن نطق 

 .)٣(زيز الزربرائي، املقرئأبو العباس أمحد بن محزة بن احلسني بن عبد الع
 :ومن شعره.   ورد بغداد مرات، وسافر إىل الشام   

ــزال ــن غ ــى م ــزال احلم ــقيت غ   س
  ّوجنـــب مـــن كـــل ســـار إليــــك  

  ّوروى قــــرادك مرخـــــى العـــــزايل 
ـــال ـــال الوص ـــتالف حب ـــواي اع   س

                                                
 .٧٠٧-٧٠٦، ص٢، ق٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ١
  ..٧١٦، ص٢، ق٤  جابن الفوطي، تلخيص جممع اآلداب، ) ٢
 .     ٧٦٣، ص٤، ق٤ ج جممع اآلداب،تلخيص ابن الفوطي،  )٣



 ٣٩٢

  ّوال زال واديــــك جــــم اجلمــــيم
  صـــبوت إليـــك علــــى أننـــــي
ـــد ـــن أودع ال ــــه م ـــشدتك بالل   ُّن
  ومــن غــرس الــورد يف وجنتيــك

 ت     ـــــَّـد ضمنــك قـــأظن جفون

  عليــــل النــــسيم ظليــــل الظـــــالل
ــــب اجلــــامل ــــت غري ــــب وأن   غري

ـــزاللر ـــري ال ـــه نم ـــع في ـــاك وأنب    ف
ــــل الرجـــــال ــــك قت ــــم عيني   ّوعل

 ـالـــات النصــــفا مرهـــــــسهام
 )١(عايل حييى بن املرتىض بن يوسف النييل احليلأبو امل

كامل الـدين حممـد بـن احلـسني نـاظر الكوفـة ُعزل احللة، وملا كان ناظر            
تدعي يف  وملا ظهرت كفايته اسليها،وتوجه إأضيف منصبه إىل عامد الدين النييل 

َرتبشعبان سنة ثالث وأربعني و ِّ ِخلـع  و، بـاملخزنً صدراُ ار الـوزير عليـه يف دُ
ِّقلد  بن العلقمي، ومؤيد الدين أيب طالب   بالذهب وأقر عىل صدرية َّ حمىل ًسيفاُ

َرتـبعن صدرية املخزن سنة ست وأربعني، وُعزل و الكوفة واحللة، ِّ  نـاظرا يف ُ
 .املدرسة املستنرصية

 )٢( املقرئ ،أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن يوسف البغدادي 
 )من اخلفيف[ :كان موصوفا باخلري والزهد، أنشدين       

  بعـــدما شـــمتني فنـــون الـــدواهي
يج مـا لـــم أجـــــده        أخوض اخلل

ـــــا  ـــــزور ومـــــ ًجئتنـــــي تائب   َْنيَ ب
 ـنيــــَِْعوحصــــا أرضـــه تبيـــن ل

 
                                                

 .     ٨٨١ص، ٢، ق٤  جابن الفوطي، تلخيص جممع اآلداب، ) ١
         .٤٨٧، ص٣ق، ٤  ج تلخيص جممع اآلداب،ابن الفوطي، ) ٢
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 ٣٩٤

  



 

٣٩٥ 

 األحاديثأطراف فهرس 
َأيت بلبن قد شيب بامء ُ  ٢٦٩ 

  ٢٥١ ّآية املنافق ثالث إذا حدث كذب
 ٢٩ آيت يوم القيامة

 ٦٤ إذا استيقظ أحدكم من منامه
 ٩١      كان يتختم يف يسارهأن الرسول 

 ١٦٠ دفن امليت،من إذا فرغ .... كان النبي 
  ١٢٠ استغفروا ألخيكم

 ١٩٩ أقيموا ذوي اهليئات عثراهتم
 ٢١٦ أال أخربكم من حيرم عىل النار

 ٢٨١  ماهرالذي يقرأ القرآن وهو 
 ٢١٨   ّ يوم القيامة أكثرهم عيل صالةيبن أوىل الناس إ

 ٢٤٣  ًيف اآلخرة آحاسنكم أخالقاي إن أحبكم إيل وأقربكم من
 ١٦   ل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم متى الساعةأ  سً رجالأن 
 ١٥   عليه وسلم كان إذا افتتح الصالة رفع يديه رسول اهللا صىل اهللاأن 

 ٢٨٥  دخل يوم الفتح فكان عىل رأسه املغفرأن رسول اهللا 
 ٩١ أن الرسول كان يتحكم يف يساره  

 ٢٨٩ إن اهللا رفيق حيب الرفق
 ٢١٣ إذا مل تستح: كالم النبوة األوىلإن مما أدرك الناس من  



 

٣٩٦ 

 ١٩١ ةإن من الشعر حلكم
  ١٦١   انتهش من كتفهللا عليه وسلم النبي صىل اأن 

 ١٢٩ إنام نسمة املؤمن طائر يعلق من شجر اجلنة
 ٢٨٢  إياك ودعوة املظلوم، فإهنا حتمل عىل الغامم

ّبلغوا عني ولو آية وحدثوا ً ٧٧ 
 ٣٣ تسحروا فإن يف السحور بركة
 ٢٠٢   تناكحوا تناسلوا أباهي بكم

 ٣٨   سبيل اهللا القريب والبعيدجاهدوا يف
 ١٣٥ احلسد يأكل احلسنات

   ٢٤٤ ًطوبى ملن أسلم وكان عيشه كفافا
 ٢٤٧ ّعليكم بالصدق فإنه مع الرب
       ٨٠   ّالعمرة إىل العمرة كفارة

 ٣٤ م من الصالةَّ كان الرسول صىل اهللا عليه وسلم إذا سل
 ١٦٠   كان النبي  صىل اهللا عليه وسلم  إذا فرغ من دفن امليت

     ١٣٨   عىل اجلنائزأ يقرىل اهللا عليه وسلم  كان رسول اهللا  ص
 ٢٧٠ كل رشاب أسكر فهو حرام

 ٩٣    ً ال يتوارث أهل ملتني، وال يرث مسلم كافرا
٦٣   ال تدعوا ركعتي الفجر

  



 

٣٩٧ 

 ١٩٥  هابإ لو كان القرآن يف 
 ١٠   املعدن جبار والبئر جبار 

  
 ٦٨   اجلمعة فليغتسلى من أت

 ١٦٦   من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ جاره
ّاملحرم ال ينكح ُ  ١٨٥ 

متعمدا  ٣٧    فليتبوأً من كذب عيل 
 ٢٨٢  املؤمن من أمنه الناس، واملسلم

 ١١١   الوالء ملن أعتق
   ٢٠٠ بني هاشم   يا 
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 ٤١٧

 فهرس األماكن
 ٤٩ األمحرية

 ١٠٦ أذربيجان
، ٢٤٢، ١٨١، ١٧١ إربل
٣٢٩، ٢٨٤، ٢٨٣، ٢٧٨ ،
٣٣٣ 

 ١٩٢أرجان 
 ١٥٥أرجيش

 ٥٨ رزن الرومأ
 ٥٩رض الرساة ا

 ١٨١أرض املعشوق 
 ١٨٢ أرمينية

 ٥٥ اإلسكندرية
 ٢٩٢ أسيوط
 ٢٤٩، ٦٧ أصفهان

 ٢٧٧، ٢٣٠أعامل البرصة   
 ٣٤٧أعامل احللة 

 ٣٨٠أعامل دجيل 
، ١٣٤، ٩٢ل الــــسواد أعــــام
٣٩٠، ٣٧٤، ٣٦٠ 

 ٣٩٠أعامل العراق 
 ٣٧١األعامل الفراتية 

ــطية ــامل الواس ، ٧٦، ٢٥ األع
١٩٧، ١٣٠ 
 ٥٨ آمد

 ٣٩٣أم عبيدة 
 ٣٧٨) قلعة( آملوت
 ٢٢ األنبار

 ٢٠٥أنطاكية 
ــاب  ــرزإب ، ١٣٣، ١١٦، ٤٣ ب
١٣٤ 

ـــــاب األزج ، ٧٠، ٦٣، ٢٤ ب
١٥١، ١٥٠، ١٤٤، ٩٥ ،

٢٤٣، ٢٠٧، ١٥٣، ١٥٢ ،
٢٨٠ ،٢٥٧ 

 ٢٥٨، ٢٥٧ باب الباتني
حملــة بــاب =  بــاب البــرصة

 البرصة
 ٦٦ نبباب الت



 ٤١٨

 مقربة باب حرب= باب حرب
 ١٠٩ باب احلجرة
 ٢٨٢ باب احلرم
 ١٦٧، ١٢١، ١٠٨ باب العامة

 ٢٧٧ باب الفردوس
، ٢٣٠، ١٧٤، ١٢٣ باب بـدر

٣٨١، ٣٣٧ 
 ١٠٤باب سور العجم 

 ٢٦٨ باب الطاق
 ٢٥٧، ١٨٧  باب طراد  
 ٨٧ان عليباب    

 ٣٠٧باب قطفتا 
 ٢٢٩باب كلوذى 

حملــة بــاب = بــاب املراتــب
 املراتب

ـــويب  ـــاب الن ، ٦٦، ٤٢، ٢٢ب
١٢٣، ١١١، ١٠٥، ٨٩، ٨٨ ،

١٥١، ١٤٩، ١٤٨ ،١٤٤ ،
٢٠٤ ،١٧٤ ،١٥٣، ١٥٢، 
٢٢٨، ٢٢٢، ٢٠٧، ٢٠٦ 
٢٦٤، ٢٥٦، ٢٤٨، ٢٣٠ ،

٣٣٥، ٣٢٦، ٢٧٨ ،٢٧٥ ،
٣٦٠ 

 ٨٤ باجرسي
 ١٢٧يزباش

 ٦ باميان
 ٢٢٧باب البستان 

 ٣٧٧باب خان السلسلة 
 حملة البدرية = البدرية

 ٢٠٥بستان ال
 ٢٢٧ البستان الصغري

 ١٥١الكبري بستان ال
 ٣٧٦بستان احلارثية 

 ٣٧٦بستان اخلادم 
 ٣٧٦بستان اخلاتوين 

 ١٧٣ بستان دار اخلالفة
 ٣٧٧بستان الرقة 

 ٣٧٦بستان القايض 
 ٥٨ى برص

، ١٠٩، ٤٧، ٤٣ البــــــــرصة
٢٥٩، ١٦٨، ١٦١، ١٦٠ ،
٢٦٥ 



 ٤١٩

 ٨١بعقوبا 
ــداد ، ٣٣، ٢٨، ٢٣، ١٢، ٣ بغ

٦١، ٥٠، ٤٩، ٣٩، ٣٧، ٣٤ ،
٩٦، ٨٦، ٨١، ٧٩، ٧٠، ٦٧ ،

١١٧، ١١٥، ١٠٧، ١٠٣ ،
١٣٤،  ١٣٣، ١٣٢، ١٢٣ ،
١٦٣، ١٥٨ ، ١٤٣،  ١٣٦ ،
٢١٤، ٢٠٦، ١٨٥، ١٦٦ ،
٢٤٥، ٢٢٠، ٢١٨، ٢١٥ ،
٢٧٣، ٢٧١، ٢٦٥، ٢٦٣ ،
٢٨٧، ٢٨٤، ٢٨٣، ٢٨ ،

٣٣٨، ٣٣٦، ٣٣٤، ٢٩٧ ،
٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٢، ٣٤٠ ،
٣٦٩، ٣٥٩، ٣٥٥، ٣٤٨ ،
٣٨٠، ٣٧٦، ٣٧٣، ٣٧١ ،
٣٩٠، ٣٨٣ ،٣٨٢، ٣٨١ ،
٣٩١ 

 ١٣٠البقيع 
 ٣٧٩بالد األشكري 

 ١٨١، ١٢٨ البالد اجلبلية
 ٣٧٩، ٣٣٣، ١٥٥ بالد الروم

 ١٢٥، ١٠٦ البالد الغورية
 ٤٨ البالد الفراتية

 ١٥٦ بلخ
ـــــــدنيجني ، ١٥٤، ١٣٤ البن

٣٨٤، ٢١٥، ١٥٥ 
 ٥ بيت املقدس

 ١٣٧ كافنيبيعة األ
 ٢٢١ الدربنيبني 

 ٣٠ بني النهرين
 ٣١٧) قرص( التاج 

 ٢٥٦، ٩٢ التاجية
 ٢٥٥ تربة اجلهة السلجوقية

ــرشيفة بالرصــافة  ــة ال ، ٣الرتب
١٦٩، ١٠١، ٨٥ 

 ٣٧ تربة الصوفية
 ٣٦٤، ٣٥٧، ٣٥٦، ٢٥ تسرت

 ١١٨ تفليس
ـــــــت ، ٢٦٨، ٤٧، ٣٠ تكري

٣٩١، ٣٢٤، ٣٢١، ٣٠٤ 
 ٢٠٨ ذاتكياب

 مع القرصجا= جامع اخلليفة 



 ٤٢٠

 ٦٠ جامع براثا
 ١٠١ جامع بلهيقا

 ٢٦٦ جامع بن املطلب
 ٣٠٣، ٩٦ جامع دمشق

، ٢٨٥، ٢٥٦ جــامع الــسلطان
٣٨٠، ٣١٦ 

 ١٠١جامع العقبة 
ـــرص ، ٨٧، ٧٠، ٤ جـــامع الق

١٣٠، ١١٨، ١١٦، ١١٤ ،
١٥٢، ١٤٣، ١٣٨، ١٣٤ ،
١٨٦، ١٨٢، ١٦٩ ،١٥٧ ،
٢٣٠، ٢١٨، ٢١٦، ٢٠٥ ،
٢٤٩، ٢٤٦، ٢٤٠، ٢٣٣ ،
٢٧٢، ٢٦٥، ٢٥٢، ٢٥٠ ،
٣١٩، ٢٨٤، ٢٨٢ 

ـــصور ـــامع املن ، ١١٤، ٦٢ ج
١٣٤، ١٢١، ١١٨، ١١٦ ،
١٥٢، ١٤٣، ١٣٨، ١٣٧ ،
٢٠٥، ١٨٣، ١٦٩، ١٥٧ ،
١٤٩، ٢٤٠، ٢١٨، ٢١٦ ،

٢٧٢، ٢٧٢، ٢٦٥، ٢٥٠ ،
٢٨٢، ٢٨١ ،٢٧٩ 

، ١٧٣، ٣٨ جـــامع واســـط 
٢٧١ 

 ١٣٧، ٦٥اجلانب الرشقي 
، ٩٥، ٦٠، ٥١اجلانب الغـريب 

٢١٤، ١٥٣، ١٥٢، ١٠١ ،
٣٧٣، ٣١٤ ،٢٤٦  

 ١٧٥ جبل اجلودي
 ١٦٨ جبل الطور

 ٢٧٤ جرجان
ــن عمــر ــرة اب ، ١٨٩ ،٦ جزي

٣٥٩ ،٢٩٠، ٢٦٣ 
 ٣٦اجلوهريني 

، ١٨٣، ٥٩، ٥٢ احلجـــــــاز
٣٣٣، ٣٢٥، ١٨٩ 

 ٢١ باملدينةالرشيفة احلجرة 
 ٣٤٢، ٢٣ احلديثة
 ٦ حران

 ٣١٨) حملة( احلربية 



 ٤٢١

حملة احلريم = احلريم الطاهري 
 الطاهري

 ٣٤٩، ٢٦ حريم دار اخلالفة
 ١٣٦ حصن لؤلؤ

 ٢١ احلظرية
، ١٠٥، ٧٦، ٥٦، ٥ حلـــــب

٢٩٢، ١٨٨، ١٨٢ 
ــــــة ، ٨٠، ٧٩، ٥٢، ٤٨ احلل

٣٧٥، ٣٣٥، ٣٠٤، ١٣٢ ،
٣٩٢، ٣٨٤ 
 ٣٢٣، ٢٥١، ١٠٩ محاة

 ٥ محص
 ٣١٠احلويزة 

، ٣٦٠، ٣٣٢، ١٧٣اخلـــالص 
٣٩٠، ٣٨٠ 

 ٢٢ خانقني
ــــــان ، ١٠٤، ٥٠، ٣٩ خراس

٣٣٣، ١٨٩، ١١٠ 
، ٢٠٩، ١٨٢، ١٥٥ خـــــالط

٢٣٩ 
 ٣٠٥، ٣٩، ٢٨ ارزمخو

، ١٩٠، ٥٢، ٢٠ خوزســــتان
٣٥٧، ٣٥٥، ٣٤٥، ٢١٧ ،
٣٨٦، ٣٦٤ 
 ١٦٦  أم معبدةخيم

 ٢٢٨ دار ابن زعيل
 ٢٧٩، دار ابن ساوا

 ١٢٢دار ابن عصية 
 ٢٥٧ دار الترشيفات

ــــرصية  ــــديث باملستن دار احل
٣٥٤، ٣٤٨ 

 ٢١٢ دار احلديث باملوصل
ـــــــة ، ٢٢٢، ١٦٩ دار اخلالف

٣٠٧، ٢٨٤، ٢٨١، ٢٦٨ ،
٣١٧ 

 ٣١٤، ١٤ ار الذهبد
 ٨٧دار الزينبي

 ١٧٩ دار السلطنة بغزنة
 ٣٧٧دار شيخ الشيوخ 

 دار اخلالفة= الدار العزيزة
 ٣٠٣دار امللك 



 ٤٢٢

ـــــــوزارة  ، ٣٣٥، ٣١٥دار ال
٣٧٥، ٣٦٨ 

ــة ، ١٥٠، ١٤٢، ٩٥، ٥١ دجل
٢٨٠، ٢٥٥، ٢٢٩، ١٥٧ ،
٣٧٦، ٣٤٥، ٣٢٥، ٢٨٤ 

، ١٣٢، ٩٦، ٤٦، ٢٠ دجيـــل
٣٦٠، ٢٥٨، ٢٢٠ 

 ٨٨درب الباهقي 
 ٤٨درب البرصيني 

 ١١٩درب احلب 
 ١٤٧درب حبيب 

 ١٦٨درب اخلدم   
 ١٨٦درب اخلبازين 
 ٧٠ درب الدواب
 ١٥٠ درب السلسلة
 ٢٧٦ درب الشاكرية

 ٨٣درب فراشا 
 ٢٨٢درب القايض 

 ٢٧٩، ١٧ درب القيار 
 ٧٠درب مصلحة 

 ٢٠٤ درب النهر

 ٧٠ درب دينار
 ٤١ درب زاخي

 ١٤٠دركاه خاتون 
، ٨٤ ،٤٥، ٣١، ٣٠ دقوقــــــا

٣٥٨، ٣١٢، ٢١٥، ١٥٤ ،
٣٨٠ 
، ١٣١، ٧٠، ٢٥، ٥، ٤ دمشق
٣٠٧، ٢٧٨، ٢٥٣، ١٤٥ ،
٣٣٥، ٣٣٣، ٣٢٥، ٣١٢ ،
٣٨١، ٣٥٤، ٣٤٢ 
 ٣٥٧، ٥٥اط دمي

 ١٧٠ دنيرس
 ٢٢٩ دور الضيافة

 دوالب حممد بن سنقر الطويل
١٤٢ 
 ١٠٦ دوين

 ١٤٥ ديار بكر
 ٥٨ديار اجلزيرة 

 ١٦٧ ذات عرق
 ١٩٢، ١٨٦ رامهرمز

 ٢٦ رباط ارجوان



 ٤٢٣

 ٤١ رباط األخالطية
 ٤٢ رباط البسطامي
، ١٤٢، ٣٧، ٣٦ رباط الزوزين

١٨٩ 
 ٦٥ رباط الزياتني

 ٣١١رباط شهدة 
 ٢٧٧ رباط الشونيزي

 ٢١٤ رباط العميد
 ١٠٥ رباط املرزبانية

ـــستجد  ـــاط امل ـــاط = الرب رب
 املرزبانية

ــيخ الــشيوخ ــاط ش ، ١٢٠ رب
١٢١ 

 ٣٧٤، ١٦٩، ١٠١الرصافة 
 ٢٥ الرها
 ٢٩٨، ١٢٨، ٣٩ الري

 ٣٠٣) قرص( الزاهر 
 ٢٨٠ سبيل املخزن يف احلج

 ٨٩، ٥٦ رسخس
ــاهللا بجــامع  ــرايض ب ســقاية ال

 ٢٧٩ املنصور

 ١٠ سال
 ٣٥٨السالمية 
 ٢٣٨ سمرقند

 ١٥٥ سميساط
، ١٧٠، ١١٣، ٦ ســــــــنجار

٢٧٩، ٢٥٣ 
 ٣١٦، ١٠٢ السهلية
 ١٧٤ احلدادين هبراة سوق

 ٣٧٧، ٣٧٦سوق اخليل 
 ١٢٢ سوق اخلشب
 ٢٠٣، ١٥٢ سوق السلطان

 ١٨ سيواس
 ١٥١ شارع باب األمريية
 ٢٨٠ شارع دار الرقيق

، ٥٨، ٥٢، ٥١، ٤٢ الــــــشام
١٠٩، ١٠٧، ٩٦، ٧٦، ٦٧ ،

٢١٩، ٢١٤، ١٢٤، ١١١ ،
٣٨٣، ٣٦٩، ٣٢٦، ٢٧٨ ،
٣٩١، ٣٨٩ 
 ١٨٤ ،١٣٦بان شهر

 ٣٩ شهرستانة



 ٤٢٤

 ٣١١، ١٨٩ شرياز
 ٢٩٢ صعيد مرص

 ٥٨ صور
 ٢٠٧، ٩٠ طالقان
 ٥٨ طرابلس

 ١٤٠، ٤٦ طريق خراسان
 ٥٥ ريق الشامط

 ٥٦ طوس
، ١٠٥، ٢٢ العتبة بباب النـويب

٢٧٨، ٢٥٦ 
ــــراق ، ٣٠٩، ٢٥١، ١٩٦ الع

٣٧٨، ٣٥٤، ٣٣٨، ٣٣٣ 
 ١٨٧، ١٤ عقد املصطنع

 ٥٨ عكا
 ٤٥الغراف 
ـــة ، ١٧٥، ١٤٧، ١٢٣، ٦ غزن
١٨١، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٧ ،
٢٠٨، ١٨٩ 
 ١٨٤الغلة 

 ١٢٢الفاروث 
 ٣٠٤فيد 

 ٧ فريوز كوه
 ٣٣٢، ٣١٥قاسيون 
 ٥٣، ٢٦، ٢٥، ٨، ٥ القاهرة

مــشهد أيب = قــرب أيب حنيفــة 
 حنيفة

ــضالن ــن ف ــرب أيب القاســم ب  ق
٢٨٩ 

 ٢٦٥ قرب أيب موسى املكي
 ٩٥، ٦قرب معروف الكرخي 

 ١٨٣قرب موفق اخلادم 
 ٣٣٧ القرب النبوي الرشيف

حملـة قـراح  = قراح أيب الشحم
 أيب الشحم

 ١٥٣ قراح بن رزين
 ٣٢ القرافة

 ١٢٧، ١٢٦ القسطنطينية
 ١٣٠ صاصقرص الر

 ١٠٣قلعة احلديثة 
 ١٧٨ قلعة غزنة

  قلعة املاهكي
 ١١ قلعة املوصل



 ٤٢٥

 ٥٧ قهستان
، ٣٦٨، ٣٦٠، ١٩ قوســــــان

٣٧١ 
 ٣٦٥قونية 

 ٣٠٦قيرصية 
 ٢٧٤، ٢٠٥الكرخ 
 ٣٣٥الكرك 

ــــة ، ٣٠٣، ٢٦٤، ١٩٠ الكوف
٣٨٤، ٣٥٣، ٣١٠، ٣٠٤ ،
٣٩٢ 
 ٢٥٨كيش 

 ٣٨٤، ١٥٤، ١٣٤ اللحف
 حملة اللوزية= اللوزية

 ٢٠٩، ١٠٦، ١٠٥، ٥ماردين 
، ١٥٠، ٨٨ املارستان العضدي

٢١٤ 
 ٢٥ مارستان واسط 

 ٣٣٣ما وراء النهر 
، ١٠٩، ٩١حملة بـاب املراتـب 

٢٨٦، ١٧٣، ١٦٦، ١٤٤ ،
٣٥٢، ٣٥١، ٣٤٠، ٣٢٥ 

، ١٤٧، ٨٣، ٢٤ حملــة البدريــة
٢٥٩، ٢٤٦، ٢٢٧، ١٩٤ ،
٢٦٥، ٢٦٢ 

 ١٥٢، ٥١ املحلة اجلعفرية
 ٢٥٠ حملة احلربية

ــاهر ــريم الط ــة احل ، ١٦ يحمل
١٥٣، ١٢٩، ١١٨، ٢٨ ،

٢٥٦ 
 ١٥٩ حملة احللبة

 ٦٥املحلة اخلاتونية 
 ٢٤٢حملة الرصافة 

 ٢٤ حملة الريان
 ١٩١، ٨٢ حملة الظفرية
 ٢١١ حملة القبيبات

ــشحم  ــراح أيب ال ــة ق ، ٩٩حمل
٣٨٥، ٢١٢، ٢٠٤، ١١٦ 

 ١٣٠ حملة القرية
 ٤٩حملة القطيعة 
 ٦٢، ١٤حملة اللوزية 

 ،١٥١، ١٥٠  حملـــة املأمونيـــة
٢٢٧ 



 ٤٢٦

 ٢٥٩ حملة املسعودة
 ١٥٣، ٤٤، ٤٣ املحلة املقتدية

، ١٣٧ ،٥١ بـاب البـرصة أهل
٢٤٧، ٢٠٥، ١٤٢، ١٣٩ ،
٢٧٢ 

 ٢٢٣، ١٥٢ حملة قطفتا
 ٢٢٣، ١٥٢حملة القطيعة 

 ٢١ )بيت املال ( املخزن 
 ٣٥٣، ٩٩ املدائن

 ١٣ املدرسة التاجية
 ٣٨٧شية تاملدرسة الت

 ٢٥٧، ٧٠ املدرسة الثقتية
 ٢٩٩ يةناملدرسة الزي

 ٣٨٧املدرسة املستنرصية 
ـــة ، ١٦، ١٤ املدرســـة النظامي

٦٧، ٦٥، ٦٣، ٥٠، ٤٠، ٢٧ ،
٩٦، ٩٤، ٨٦، ٧٤، ٧١، ٧٠ ،

١٣٦، ١٣٤، ١١٢، ١٠٧ ،
١٨٣، ١٧١، ١٦٥، ١٥٩ ،
١٩٤، ١٩٣، ١٨٧، ١٨٥ ،
٢٦٧، ٢٦٥، ٢٢٠، ١٩٥ ،

٢٧٧، ٢٧٤، ٢٦٩، ٢٦٨ ،
٣٢٣، ٣١٦، ٢٨٩، ٢٨٨ ،
٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٠، ٣٣٤ ،
٣٩١، ٣٨٣، ٣٧٠ 

 ٧٠  اجلوزي ابنمدرسة
 ٢٦٨ مدرسة زيرك

 بغداد =ينة السالم مد
 ٣٧٧، ٢١النبوية املدينة 

 ٢٤٠، ١٧٧مراغة  
 ١٩٦املرجوم 

 ١٥٥مرند 
 ٨٩، ٥٦مرو 
 ٣٦ دةاد ابن جرجمس

 ٣٠٤املسجد النبوي 
 ١٥٧ية سناة العميدامل

 ٢٢٠احلريم مرشعة 
، ٢٣١، ٢٣٠ أيب حنيفـة مشهد
٢٧٢، ٢٦٩، ٢٦٨ 

، ١٣٢ بـن عـيل مشهد احلسني 
٣٦٦، ٢٤٥ 

 ٣٥٥مشهد سلامن 



 ٤٢٧

 ٣٧٥مشهد صبح 
 ٢١٥مشهد عبيد اهللا 

، ٨٦  مشهد عيل بن أيب طالـب
٣٧٤، ٢٦٤، ١٩٠، ١٦٨ 

 ٢٨٤ مشهد عون ومعني
مــشهد  =املــشهد الكــاظمي 

 بن جعفر  موسى
، ٩٠ مشهد موسـى بـن جعفـر

١٣٤، ١١٩، ١١٢، ٩٣ ،
١٨٤، ١٥٩، ١٥٠، ١٤٣ ،
٢٤٥، ٢٤٠، ١٨٧، ١٨٦ ،
٣٦٨، ٣٢٥، ٢٧٧، ٢٤٩ ،
٣٧١ 

، ٤٢، ٣٢، ٢٦، ٢٥، ٤ مـــرص
١١١، ٧٦، ٥٨، ٥٣، ٥٢ ،

٢٩٢، ٢٧٨، ٢٥١، ١١٥ ،
٣٣١، ٣٢٥، ٢٩٣ 

 ١٧٢مطمورة واسط 
 ٣٢٦املعىل 

 ٢٨٣، ٥٢ املغرب
 ٤٢ مقابر الصوفية

 ١٠٢، ٦٦ مقابر قريش
 ١٥٠ أمحد بن حنبل مقربة
 ٢٧٥، ٢١٨برز إ باب مقربة

 ١٢١املقربة اجلديدة 
ـــربة ـــشونيزي مق ، ٤٢، ٢٧ ال

٢٤٩، ٢١٤، ١٨٥، ١٣١ ،
٣٢٠، ٢٦٦ 

ــاب ، ١٧، ١٦ حــرب مقــربة ب
٦٤، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٣٣، ٣٠ ،
٨٢، ٧٨، ٧٤، ٧٣، ٦٥ ،

١٥٩، ١٤٤، ١٣٢، ١٣٠ ،
١٨٨، ١٨٣، ١٦٥، ١٦٢ ،
٢١٦، ٢١٥، ١٩٥، ١٩١ ،
٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٤، ٢١٨ ،
٢٨٦، ٢٧٤، ٢٦٩، ٢٥٠ ،
٢٨٧ 

  مقربة باب األزج
  مقربة باب اجلعفرية

 ٢٨٦، ٢٦٩ن مقربة اخليزرا
 ١٨٤، ١٣مقربة العطافية 



 ٤٢٨

، ٣٤ مقربة معـروف الكرخـي
٢١١، ١٩٤، ١١٤، ١٠٢ ،
٢٦٨ 

 ٧١، ١٦مقربة الورردية 
، ٩٥، ٤٢، ١٢مكــة املكرمــة 

٣٠٤، ٣٠٣، ٢٢٦، ١٥٦ ،
٣٨٢، ٣٣٢، ٣٢٦ 
 ١٤٠، ٥٨ ملطية
 ٥٦منبج 

، ٩٦، ٥٨، ٤٠، ١١ املوصـــل
١٦٣، ١٤٨، ١٢٧، ٩٨ ،

٢٥٤، ٢١٩، ٢١٢، ١٧٢ ،
٣٠٤، ٢٩٩، ٢٩٠، ٢٨٣ ،
٣٢٥، ٣٢٢، ٣٢١، ٣١٩ ،
٣٦٨، ٣٥٨، ٣٤٠، ٣٣٤ 
 ١٤٤، ٥  األخرضامليدان

 ١٩٣، ٢٥ نيتفارامي
 ٥٨نابلس 

 ٢٠٥ هنر الرصاة
 ٢٨٦، ٢٥٦، ٨٤ هنر امللك

، ١٠٥، ٦٥، ٢٢ هنــر عيــسى
٢٥٨ 

 ١٧٣  هنر موسى
 ٨٩، ٥٦، ١٤ نيسابور
 ٣٠٧نصيبني 
ـــراة ، ٩٠، ٨٩، ٦٤، ٥٦، ٦ ه
١٧٤، ١٢٤، ١١٠، ١٠٦ ،
٢٩٨، ٢٣٨ 
 ١٢٨، ٢٠، ١٧ مهذان

، ٢٩٢، ١٢٦، ١٠٦ اهلنـــــــد
٣٣٣، ٣٠٥ 
، ٨١، ٣٨، ٢٨، ٢٥، ٣ واسط

١٥٨، ١٢١، ١٠١، ٨٣ ،
٢٢٠، ٢٠٧، ١٩٢، ١٦٧ ،
٣٤٢، ٢٨٥، ٢٧٢، ٢٦٦ ،
٣٦٣، ٣٤٣ 

ــيمن ، ٣٢٥، ١٠٣، ٥٩، ٥٢ ال
٣٦٥، ٣٢٦  
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