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 اإلهداءأوالً: 

د يل طسٌق لٍويّ حصد األشٌاك ػي دزثًً، سؼبدح حلظخ كلّذ أًبهلو لٍقدم يلً، إىل هي جسع الكأض فبزغبً لٍسقٍين قطسح حت

               ....إىل القلت الكجري إىل الري ال رفٍو الكلوبد ًالشكس ًالؼسفبى ثبجلوٍل ، الؼلن

                                                                          ًالدي الؼصٌص                                                                                                                       

 .ػندىب كل شقبء ٌزٌة السًح الصكٍخ اليت، املكبىخٍوخ احلنبى ًغٍوخ إىل 

  ثبلسغن هي كربٌبء الظالم     الشوؼخ اليت أضبءد طسٌقًً،  خيود شئري اَالم يالنغن اهلبدئ الر إىل 

 ....قـجـل ٌــدٌــيــب   ًحــضــنــزــنــً أحــشــــبئـيــب،  ـــــى الـــزـً زآًـــً قــلـجـيـب قـجـل ػـٍـنـٍـيـبإل

 أهًّ زػبىب اهلل                                                                                                                         

 اهلل    ثإذى،   ًسنجقى هؼبً، ًحصدًبه هؼبً ،ثرزًبه هؼبً هي سبزد هؼً حنٌ احللن خطٌح خبطٌح ً ،إىل زفٍقخ دزثً ثكل احلتً

 شًجيت                                                                                                          ....

هي أحجين حجب لٌ هسّ ػلى أزض قبحلخ لزفجسد هنيب ً   الطبىسح السقٍقخ ًالنفٌض الربٌئخ إىل زٌبحني حٍبرً إىل القلٌة

      ٌنبثغ املٍبه.... 

 إخٌرً                                                                                                                               

 أىديّ ىرا الؼول املزٌاضغ
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 بطاقة شكر وتقديرثانياً: 
 ...ًىدٍ باجلٌاب انصحيح حرية سائهو ،إيل مه أضاء بعهمو عقم غريه

 ... و حني أخطأثقٌمين حبسه أسهٌب مه  إىل

 ...كريم انسجايا ًاخلصالًكم كسٌتين مه  ,مه اجلمائم ًاألفضال  كم نك عهيّ

  ...نٌقٌفك معي ر عه مدٍ امتناويسطر نك كهماث انشكر انيت تفي حبقك..ًتعبّأكيف أدري ال 

 ..ًأصنع منيا عقدا مه عباراث االمتنان ًانعرفان  ..أشك انهؤنؤة بانهؤنؤة.. ًانياقٌتت بانياقٌتت

 .…                          فشكرا نك

 

 أستاذي

 ر حممد اننياراندكتٌر عما
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   دراسة كتحقيؽ قطعة مف مخطكط التاريخ الكبير           
 الصفحة فهرس المحتويات

 1 أكالن: اإلىداء 

 2 ثانيان: بطاقة شكر كتقدير 

 3 ثالثان: فيرس المحتكيات

 7 رابعان: داللة الرمكز المستخدمة في البحث

 8 خامسان: المقدمة 

 13 ر كمراجع البحثسادسان: التعريؼ بأىـ مصاد

 19 دراسة عصر المؤّلؼ ك شخصيتو: سابعان: الفصؿ األّكؿ

 19  :عصر المؤّلؼ -1

 22 الحياة السياسٌية - أ

 29 الحياة اإلدارٌية -ب

 35 الحياة اإلجتماعية -جػ

 42 الحياة االقتصادية -د

 47 الحياة الفكرٌية) حركة التأليؼ التاريخي كالمكسكعٌي( -ق

 76 : شخصّية المؤّلؼ -2

 76 و كنسبواسم - أ

 76 حياتو كرحبلتو -ب

 79 أسرتو -جػ

 81 الكظائؼ التي شغميا -د

 86 شيكخو -ق

 92 تبلمذتو -ك

 93 مؤٌلفاتو -ز

 98 كفاتو -ح

 121 صفاتو كأقكاؿ العمماء فيو -ط
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 124 ثامنان: الفصؿ الثاني : دراسة نسخة المخطكط

 128 تاسعان: الفصؿ الثالث:

 128 منيج التحقيؽ - أ

 132 النص المحقؽ-ب

 132 ة كاألربعكف كالسّت مئةالسنة الثامن

 132 ذكر حٌكاـ الببلد    

 132 ذكر الحكادث  

 143 ىػػػْٖٔكفيات سنة 

 151 السنة التاسعة كاألربعكف كالسّت مئة

 151 ذكر حكاـ الببلد. 

 151 ذكر الحكادث

 154 ىػػْٗٔكفيات سنة 

 168 السنة الخمسكف كالسّت مئة

 168 الببلد حكاـ ذكر

 168 الحكادث  ذكر

 172 ىػػَٓٔكفٌيات سنة 

 179 سنة الحادية كالخمسكف كالسّت مئةال

 179 ىػُٓٔكفٌيات سنة 

 182 السنة الثانية كالخمسكف كالسّت مئة

 182 ذكر حٌكاـ الببلد

 182 ذكر الحكادث

 183 ىػػِٓٔكفٌيات سنة 

 189 السنة الثالثة كالخمسكف كالسّت مئة

 189 ذكر حٌكاـ الببلد 

 189 ذكر الحكادث
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 197 ىػّٓٔكفٌيات سنة 

 224 لسّت مئةالسنة الرابعة كالخمسكف كا

 224 ذكر حٌكاـ الببلد

 224 ذكر الحكادث  

 214 ىػػ ْٓٔكفٌيات سنة 

 227 السنة الخامسة كالخمسكف كالسّت مئة

 227 ذكر حٌكاـ الببلد 

 227 ذكر الحكادث 

 234 ىػػ ٓٓٔكفٌيات سنة 

 254 السنة السادسة كالخمسكف كالسّت مئة

 254 ذكر حٌكاـ الببلد

 254 ذكر الحكادث 

 274 ىػػػٔٓٔكفٌيات سنة 

 341 السابعة كالخمسكف كالسّت مئةالسنة 

 341 ذكر حٌكاـ الببلد

 341 ذكر الحكادث         

 346 ىػػػٕٓٔكفٌيات سنة 

 355 السنة الثامنة كالخمسكف كالسّت مئة

 355 ذكر حٌكاـ الببلد 

 355 ذكر الحكادث 

 372 ىػػػٖٓٔكفٌيات سنة 

 388 السنة التاسعة كالخمسكف كالسّت مئة

 388 ذكر حٌكاـ الببلد

 388 ذكر الحكادث

 398 ىػػػ  ٌٗٓٔيات سنة كف
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 429 السنة السّتكف كالسّت مئة

 429 ذكر حٌكاـ الببلد 

 429 ذكر الحكادث 

 412 ىػػػَٔٔكفٌيات سنة 

 432 السنة الحادية ك السّتكف كالسّت مئة

 432 ذكر حٌكاـ الببلد 

 432 ذكر الحكادث 

 437 ىػػػُٔٔكفٌيات سنة 

 439 السنة الثانية كالسّتكف كالسّت مئة

 439 ذكر حٌكاـ الببلد 

 442 الحكادث  ذكر

 445 ىػػػِٔٔكفٌيات سنة 

 466 السنة الثالثة كالسّتكف كالسّت مئة

 466 ذكر حٌكاـ الببلد 

 466 ذكر الحكادث 

 475 ىػػػّٔٔكفٌيات سنة 

 488 السنة الرابعة كالسّتكف كالسّت مئة

 488 ذكر حٌكاـ الببلد 

 488 ذكر الحكادث

 496 ىػػػْٔٔكفٌيات سنة 

 523 عاشران: الخاتمة.

 524 المالحؽالحادية عشر: 

 517 قائمة المصادر كالمراجع الثانية عشر: 
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 داللة الرمكز المستخدمة في البحثرابعان: 

 ت: تكفي.
 تح: تحقيؽ.
 تر: ترجمة.
 مر: مراجعة.
 مج: مجمد.
 ج: جزء.
 ؽ: قسـ.

 د.ت: بدكف تاريخ نشر.
 د.ـ: بدكف مكاف نشر.

 ص: صفحة.
 ط: طبعة.
 ـ: ميبلدم.
 ىػ: ىجرم.
 لكرقة.ك: كجو ا

 ظ: ظير الكرقة.
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 المقدمة:خامسان: 
، كممة اآلحدٌية، كالحياة األبدٌيةالحمدهلل األٌكؿ ببل بداية كاآلخر ببل نياية ذم ال       

كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد أفضؿ العالميف كسراج المريديف ككنز العارفيف كعمى 
 آلو كأصحابو صبلةن كتسميمان دائميف.

 كبعد:
دانييـ عينٌي العرب بتدكيف تاريخيـ عناية قؿَّ أف تيساكييـ فييا أٌمة مف األمـ أك ت      

العصكر،  ، فشيدت حركة التدكيف التاريخي ازدىاران كبيران عمى مركافتٌنكا في ذلؾ افتنانان 
ريخيـ السياسي مف الكتب كاألسفار الطكاؿ مرتبان عمى السنيف، أك افمف ذلؾ ما أٌلفكه في ت

قٌسمان بحسب الدكؿ كاإلمارات كضمنكه أخبار ممككيـ كخمفائيـ كأمرائيـ كحركبيـ كأياميـ م
كمظاىر مدنيتيـ كحضاراتيـ كصنكؼ عمكميـ كمعارفيـ كألكاف ثقافتيـ، مع االستطراد 
إلى ركاية أشعارىـ كآدابيـ كاالستركاح بالحديث عف محاكراتيـ كمطايبيـ كأفاكيييـ،  

راجـ الركاة كما صٌنفكه في تاريخ البمداف كتراجـ مف نشأ فييا أك كمنيا ما كضعكه في ت
 رحؿ إلييا مف العمماء، كما أٌلفكه في طبقات شٌتى الناس.

ريخ المنطقة العربية كالعالـ االمممككي مف العصكر المٌيمة في تكيعٌد العصر       
يٌمان في تأريخ اإلسبلمي عامٌة، كمصر كالشاـ خاصة، فقد شٌكؿ ىذا العصر منعطفان م

الحضارة العربية كاإلسبلمية، ففيو تزايد الخطريف الصميبي كالمغكلي عمى المنطقة 
إذ تمٌكف المماليؾ مف التصدم لممغكؿ في معركة عيف جالكت سنة  العربية،
ـ، كاالنتصار عمييـ انتصاران ساحقا أنقذ مصر بؿ المنطقة كٌميا مف َُِٔىػ/ٖٓٔ

 .ؿ عمى إحداثو أينما كطأت أقداميـالمغك  الخراب كالدمار الذم اعتاد
فقد استطاع سبلطيف المماليؾ تطيير المنطقة مف براثف الصميبيف،  كعمى الجانب اآلخر 

فانعكس الكضع السياسي عمى أحكاؿ المجتىمعيف المصرم كالشامي، كالسٌيما مف الناحية 
بي كالمغكلي دفعت العممية، فاإلستجابة لمجمؿ التحدٌيات الناجمة عف الخطريف الصمي
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عمماء ذلؾ العصر إلى تدكيف األحداث التاريخية الميٌمة، كمف جية أخرل اشتير ىذا 
ففيو تضافرت الجيكد كتنافست العقكؿ ة المدارس كالمؤسسات التعميمية، العصر بكثر 

فكانت النتيجة إيجابية حيث ة الفكرية نحك األماـ، كتكاتفت األيدم في سبيؿ دفع الحرك
صكا كبير مف الكٌتاب اٌلذيف رٌكزكا نشاطيـ العممي عمى تسجيؿ التاريخ، كحر ظير عدد 

فأسيمت كتاباتيـ بإلقاء الضكء عمى كافة أشكاؿ الحياة  عمى جمع األحداث التاريخية،
في العصر المممككي، كقد ساعدىـ عمى ذلؾ كثير مف العكامؿ يأتي في مقدمتيا تشجيع 

مى البحث كالدراسة، كتكفير ما يحتاجكف إليو في ذلؾ، سبلطيف المماليؾ ليؤالء العمماء ع
فشيد العصر المممككي نيضة فكرية شاممة،  كانبعثت الحركة الثقافية بشكؿ ال مثيؿ لو، 

يتٌميف بالكتابة كظيرت المؤلفات الضخمة نتيجة ظيكر عدد كبير مف المؤرخيف كالم
لمؤلفات النحكٌية فكانت ا ،ركة العممية في كؿ نكاحي الببلدكازدىرت الح ريخية،االت

ريخٌية كاألدبٌية كغيرىا في تزايد مستمر، باإلضافة لحركة التأليؼ المكسكعي اكالمغكٌية كالت
 حتى يمكف عٌد العصر المممككي عصر الذركة لنشاط الحركة الفكرية.

كيعٌد مخطكط " التاريخ الكبير" لمؤلفو تقي الديف أبي بكر بف أحمد بف قاضي       
مف أىـ مؤلفات ذلؾ العصر كنتاجو العممي،   ُْْٕىػ /ُٖٓ .األسدم تشيبة 

قضاء،  فقد كينحدر ابف قاضي شيبة مف أسرة شامٌية اشتيرت بالعمـ كتكٌلي منصب ال
كمنشئان مصٌنفان كضع  ،ن ككاتبان بميغا ،كتراجميـ ،عارفان بأخبار أبناء عصره كاف إمامان 

بلن عمى تاريخ مف تقٌدمو مف مؤرخي الشاـ مثؿ مخطكط " التاريخ الكبير" الذم جعمو ذي
كانتيى بو  ـَُِّىػ/ََٔالذىبي كابف كثير كالبرزالي كغيرىـ كابتدأه مف أحداث سنة 

 ـ.َُْٓ /ىػ َٖٖسنة 
كىما يقعاف في أربعة أجزاء  ،كقد نشر المجمداف الثاني كالثالث مف ىذا المخطكط      

معيد العممي الفرنسي لمدراسات العربية بدمشؽ كقاـ العدناف دركيش، حيث قاـ بتحقيقيا 
 .ـَُْٓ -َُّْق /َٖٖ -ػُْٕكىي تشمؿ السنكات  ،ـ بنشرىاُْٗٗسنة 
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فيك ما  ،ـُُِٗ-َُِّىػ/َٗٔ-ََٔأما المجمد األكؿ الذم يشمؿ السنكات       
شمؿ السنكات ت تيكال ، ىي قيد التحقيؽ في البحث التي طعةكمنو الق ،يزاؿ قيد التحقيؽ

مكتبة فيض اهلل مخطكطة اعتمادان عمى  ـُِْٔ-َُِٓ/ ىػْٔٔ -ىػْٖٔسنة مف 
(. أما الجزء الثاني ُّٕ( إلى الكرقة )َُْ( مف الكرقة )َُّْإسطنبكؿ رقـ )في أفندم 

فبل يزاؿ بحكـ  ـَُّْ-ُُِٗ/ىػُْٕ -ىػَٗٔالمجمد األكؿ الذم يشمؿ السنكات مف
 المفقكد.

ي نظران لما ة تاريخية شامية ميٌمة عف العصر المممككيعٌد مخطكط " التاريخ الكبير" كثيق
ريخية ميمة عف أحداث ذلؾ العصر،  كخاصة تمؾ األحداث التي ايحتكيو مف معمكمات ت

 عاصرىا المؤرخ تقي الديف ابف قاضي شيبة.
باإلضافة إلى النكاحي االقتصادية كاالجتماعية كالفكرية كالدينية كالترجمة ألىـ      

أشبو  المخطكط فكاف ىذا المخطكط ـ العصر المممككي التي حفظياأعبلمشاىير ك 
 .معمكمات ميٌمة عف العصر المممككي بالسجؿ الحافؿ الذم حفظ

عف عصر المماليؾ لمؤرخ معاصر، كانطبلقان مف  نص ايتيحى التعرؼ عمىكمف ىنا  
ف قاضي شيبة االىتماـ بتاريخ العصر المممككي كأىمية المادة التاريخية التي يقدميا اب

مف خبلؿ مخطكطو " التاريخ الكبير" عف ذلؾ العصر تـٌ اختيار ىذا المخطكط لتحقيقو، 
لقاء الضكء عمى مادتو العممية، كاالستفادة منيا، كتيسير كصكلو إلى أيدم الباحثيف  كا 

 كالدارسيف الميتميف بدراسة ذلؾ العصر مف مختمؼ جكانبو التاريخية كالعممية كاألدبية.
 باإلضافة لذلؾ ،ة إلى المكتبة التاريخية كالعربية كاإلسبلميةإضافة ميمٌ  كبيذا يمٌثؿ     

 في العصر المممككي. المتميزيف التعرؼ عمى أحد مؤرخي ببلد الشاـ يقدـ إمكانية
ىي عدـ الحصكؿ إال عمى نسخة كاحدة فقط  التي كاجيت ىذا البحث صعكباتال كمف

كف مقارنة الكممات المطمكسة كاألخطاء الكتابية التي لقطعة المخطكط األمر الذم حاؿ د
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فتطمب ذلؾ مقارنتيا مع المصادر األخرل احتكت عمييا ىذه النسخة كاالضطرار إلى 
 .كقتان كجيدان مضاعفيف

المخطكط مف أىـ قطعة يا تكذلؾ كاف الكـ اليائؿ مف األبيات الشعرية التي تضٌمن     
سٌيما أٌف كثير مف أصحاب ىذه األبيات لـ يككنكا كال ، البحثالصعكبات التي كاجيت 

مف الشعراء أك مف أصحاب الدكاكيف مما تطمب االعتماد عمى المصادر المعاصرة 
كضبطيا نسخيا لتخريج تمؾ األبيات باإلضافة لكجكد عدد آخر مف ىذه األبيات، قد تـٌ 

ردة فييا مما زاد في ريخية مع كثير مف األخطاء الكاادكف العثكر عمييا في المصادر الت
 صعكبة العمؿ.

كما زاد مف صعكبة التحقيؽ ما استدركو المؤرخ مف األحداث كالتراجـ في اليكامش عمى 
في غالب األحياف،  فتطمٍّب العمؿ بيا  صعب القراءةجانبي المتف التي كانت بخط 

 كقتان كبيريف. كضعيا في مكانيا المناسب جيدان ككالسٌيما ما يتعمؽ بمعرفة 
 كقد تـ تقسيـ البحث إلى:

 المقدمة
 التعريؼ بالمصادر كالمراجع

 تضٌمف:يك  توالمؤلؼ ك شخصي األكؿ: دراسة عصر الفصؿ
االجتماعٌية، كاإلدارٌية، كاالقتصادٌية، ك  صر المؤلؼ مف النكاحي السياسٌية،التعريؼ بع -ُ

 كالفكرٌية.
 دراسة شخصية المؤلؼ. -ِ

 .ط الفصؿ الثاني: دراسة نسخة المخطك 
 تضٌمف:يالفصؿ الثالث: تحقيؽ المخطكط ك 

 منيج التحقيؽ: -ُ
 ـ.ُِٓٔ -ـَُِٓ/ىػْٔٔ-ْٖٔكيشمؿ السنكات مف سنة  :النص المحٌقؽ -ِ
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 الخاتمة
 المبلحؽ

 قائمة المصادر كالمراجع
كفي الختاـ أكجو خالص الشكر كبالغ التقدير إلى الشمكع التي ذابت بكبرياء لتنير      

كذٌلمت كؿ عائؽ أمامي فكانكا رسبلن لمعمـ كاألخبلؽ " المجنة المناقشة كؿ خطكة في دربي 
األستاذة " فكؿ الشكر كبالغ اإلمتناف إلى أستاذم الدكتكر عمار النيار، كأستاذتي 

 حميد، كاألستاذ الدكتكر فكزم المصطفى .فضؿ اهلل يى كتكرة ني الدي 
، كدٌلني عمى الصكاب كأخص كما أتكٌجو بخالص الشكر لكؿ مف أسدل إلٌي نصيحة     

ستاذ الدكتكر ، كاأل، كالدكتكر بساـ محمد العمكشلذكر الدكتكر خميؿ األحمد الحسيفبا
كاألخ الغالي الذم أكٌف لو كثيران مف االحتراـ كالتقدير الزميؿ المعيد عبد السبلـ زيداف، 

ما أتكجو محسف يكسؼ محمد فمو مٌني عرفانٌا بالجميؿ عمى كؿ مساعدة قٌدميا لي، ك
بالشكر إلى اٌلذيف حاكلكا أف يقفكا بكجيي كيزرعكا األشكاؾ في طريقي، فأقكؿ ليـ لقد 

.  كنتـ سببان في تحفيزم عمى العمؿ كدافعان ألصؿ إلى ما أنا عميو اليـك
نا محمد كعمى آلو كأصحابو كالحمدهلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا كنبيٌ 

 ائميف.أجمعيف صبلة كتسميمان د
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 التعريؼ بأىـ مصادر كمراجع البحث:سادسان: 

تـٌ االعتماد في دراسة المخطكط كتحقيقو عمى عدد كبير مف المصادر كالمراجع،       
كقد تَـّ ترتيب المصادر حسب سنة كفاة المؤلؼ،  كتَـّ ترتيب المراجع حسب أىميتيا 

 كمقدار االعتماد عمييا في البحث.

  لمصادر التي تـٌ االعتماد عمييا في البحث فمنيا:كبالنسبة ألىـ ا

   .ـ1184ق/585: محمد بف عمي ت ،ابف العمراني -ُ

عميو في ترجمة الخمفاء اٌلذيف كرد  كقد اعتمد ،" األنباء في تاريخ الخمفاء"وكتاباشتير 
ـ، ككذلؾ ُُْٖق/َٖٓكالمتكفيف قبؿ سنة  ،مخطكط " التاريخ الكبير"قطعة ذكرىـ في 

 خريج بعض أسماء األعبلـ كالتراجـ.في ت

 ـ.1229ىػ/627الحمكم، ياقكت  ت:  -ِ

أٌلؼ ياقكت الحمكم كتابان بمثابة معجـ جغرافي سماه " معجـ البمداف" تضٌمف معمكمات 
جغرافية عف كثير مف البمداف كالمدف التي زارىا، فاعتمد عميو في التعريؼ بالكثير مف 

  كضبطيا. أسماء األماكف الكاردة في البحث

 .ـ1273ق/672: أبي اليسر ابف أبي المكاـر النصراني ت ،ابف العميد  -ّ

اعتيمد عميو في التحقيؽ كالسٌيما في ذكر أخبار بني أيكب، " كتاب" أخبار األيكبييفكلو 
 ككذلؾ في تخريج بعض أسماء األعبلـ كالتراجـ. 

 .ـ1297ق/697: محمد ت ،بف كاصؿا -ْ

أكرد فيو األحداث  " كالذم" مفرج الكركب في أخبار بني أيكبوابكتإذ تـ االعتماد عمى 
فأمكف االستفادة منو في مقارنة األحداث مكؾ بني أيكب كالترجمة لممككيـ، المتعمقة بم

مخطكط " التاريخ الكبير" مع تمؾ الكاردة في كتاب " مفرج قطعة التاريخية الكاردة في 
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كثير مف أعبلـ البيت األيكبي التي كردت الكركب"، كذلؾ اعتمد عميو في الترجمة ل
 يرة لمغاية. بالمؤرخيف، فكانت االستفادة منو كتراجميـ فيو بشكؿ ال تكجد عند غيره مف 

 .ـ1325ق/725: ركف الديف بيبرس ت ،المنصكرم -ٓ

 /ىػَٕٗ-قَٓٔكيتضمف السنكات مف سنة  ،كتاب" زبدة الفكرة في تاريخ اليجرة"كلو 
مف أىـ المصادر التي تتحدث عف تاريخ دكلة المماليؾ  ـ، كيعدٌ َُّٗ-ـ ُِِٓ

البحرية نظران لككف مؤلفو معاصران كشاىد عياف عمى أحداث ذلؾ العصر، إذ اعتيمد عميو 
ككذلؾ ، " زبدة الفكرة كتاب" مع الكاردة فيالمخطكط قطعة في مقارنة األحداث الكاردة 

  في تخريج بعض أسماء األعبلـ كاألمراء المماليؾ.

 .ـ1326ق/726: لقطب الديف أبي الفتح مكسى ت ،اليكنيني -ٔ

ذيؿ مرآة الزماف" بأجزائو المطبكعة مف أىـ المصادر المستخدمة في دراسة  "و كتاب يعدٌ 
قطعة كتحقيؽ المخطكط إذ اعتيمد عميو بشكؿ كبير في شرح بعض األحداث الكاردة في 

ضافة الكممات المخطكط، كفي تخريج أسماء األعبلـ كالكثير مف  األبيات الشعرية، كا 
 الساقطة مف أصؿ مخطكط" التاريخ الكبير". 

 ـ.1332ق/732: بف عمي ت إسماعيؿعماد الديف ، أبك الفداء -ٕ

مة عف الفترة التي تناكليا " المختصر في أخبار البشر" مف المصادر الميوكتابيعٌد  
ض األحداث التاريخية الغامضة التاريخ الكبير" لذلؾ اعتمد عميو في تكضيح بع" مخطكط

 الكاردة في المخطكط، كفي تخريج أسماء بعض الممكؾ كالحكاـ كاألمراء المماليؾ. 

 .1332ق/733: ت  شياب الديف أحمد بف عبد الكىاب ،النكيرم -ٖ

مف ثبلثة كثبلثيف جزءان  كالمؤلفة" نياية األرب في فنكف األدب" تيعٌد مكسكعتو األدبية 
مف ـ، ُِّٗق/َّٕدـ إلى عيد السمطاف الناصر محمد بف قبلككف سنة مف آ كالمؤرخة

الجزأيف التاسع كالعشريف كالثبلثيف،  كالسٌيمافي التحقيؽ عمييا اعتيمد  أىـ المصادر التي
 .في تخريج بعض أسماء األعبلـ اكقد أمكف االستفادة مني
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 .ـ1347ق/748: ت  حافظ محمد بف أحمد بف قايماز، الالذىبي -ٗ

ريخ كتراجـ يتألؼ مف اثنيف اكىك كتاب ت" تاريخ اإلسبلـ الكبير" وكتاباعٌتمد عمى  إذ
كانتيى بو حتى سنة  ريخ اإلسبلـاجزءان ابتدأ فيو صاحبو مف أكؿ ت كخمسيف
في التحقيؽ كالسٌيما الجزئيف الثامف كاألربعيف منو فأمكف االستفادة ، ـََُّق/ََٕ

بار مخطكط " التاريخ الكبير"، ككذلؾ في شرح في تكثيؽ بعض أخكالتاسع كاألربعيف 
بعض األحداث المبيمة، باإلضافة إلى تخريج كثير مف تراجـ أعبلـ الكفيات، كاألبيات 

ضافة كممات سقطت مف أصؿ مخطكط" التاريخ الكبير".   الشعرية، كا 

ت كذلؾ تَـّ االعتماد عمى كتابيو" دكؿ اإلسبلـ"، ك" العبر في خبر مف غبر"، فقد كان
 االستفادة منيما في التحقيؽ كبيرة كخاصة خبلؿ تخريج تراجـ األعبلـ.

 ـ.1363ىػ/764 الصفدم، صالح الديف خميؿ بف أيبؾ  ت: -َُ

بمثابة معجـ  ييعدٌ كالذم  ،" الكافي بالكفيات إذ تـٌ االستفادة في ىذا البحث مف كتابو "
فكانت االستفادة منو كبيرة في لتراجـ الرجاؿ بدأه منذ القرف األكؿ اليجرم إلى عصره، 

كتابيو عمى الترجمة لكثير مف األعبلـ التي كردت في النص المحقؽ، ككذلؾ تـ االعتماد 
مف  دمشؽب حكـاآلخريف " أعياف العصر كأعكاف العصر" ك" تحفة ذكم األلباب فيمف 

  الخمفاء كالممكؾ كالنكاب".

 .ـ1373ق/774: ت بف عمر إسماعيؿعماد الديف ، بف كثير القرشيا -ُُ

الذم يبدأ مف ك " البداية كالنياية" وكتابمف اعتيمد عمى الجزء السابع عشر في التحقيؽ  
كأمكف االستفادة منو في مقارنة األحداث  ،ـََُّ-َُِٗ/قََٕ-َٔٔسنة 

التاريخية، كتخريج بعض أسماء األعبلـ كاألبيات كالشعرية، باإلضافة إلثبات الكممات 
 مخطكط" التاريخ الكبير". مف أصؿ تسقطالتي 

 ـ.1418ىػ/821القمقشندم، أبك العباس أحمد بف عمي  ت:  -ُِ
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اشتير كتابو "صبح األعشى في صناعة اإلنشا" كالذم ييعٌد سجبلن لمحياة السياسية 
تضٌمف معمكمات ميٌمة عف نظـ الحكـ كاالدارة كالدكاكيف ك  ،كاالجتماعية كاالدارية كالثقافية

منو في التعريؼ باأللقاب كالكظائؼ االدارية كالعممية كاأللفاظ االستفادة كغيرىا، إذ تـٌ 
  االصطبلحية التي كرد ذكرىا في البحث.

 .ـ1441ق/845: ت تقي الديف أحمد بف عمي، المقريزم -ُّ

" السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ" وكتابمف  اعتيمد في التحقيؽ عمى الجزأيف األكؿ كالثاني
المقريزم لعصر سبلطيف المماليؾ، فأمكف االستفادة منو في شرح  المذيف أٌرخ فييماك 

بعض األحداث المبيمة في مخطكط" التاريخ الكبير"، ككذلؾ في تكثيؽ بعض األحداث 
ضافة ما سقط مف كممات في أصؿ مخطكط  التاريخية كتخريج بعض أسماء التراجـ، كا 

 التاريخ الكبير.

 ـ.1448ىػ/852ر  ت: العسقالني، أحمد بف عمي ابف َحجَ  -ُْ

ييعٌد كتابو " الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة" كالذم تضٌمف تراجـ لرجاؿ القرف 
 ،الثامف اليجرم/الثالث عشر الميبلدم مف أىـ الكتب التي اعتيمد عمييا في البحث
بناء كالسٌيما في دراسة حياة المؤلؼ، كما تـٌ االعتماد عمى كتابو اآلخر" إنباء الغمر بأ

  العيمر" كذلؾ عند الحديث عف شيكخ كتبلمذة المؤرخ ابف قاضي شيبة.

 .ـ1451ق/855: ت بدر الديف محمكد  ،العيني -ُٓ

مف أىـ الكتب التي ظيرت في  يعدٌ ك  ،"عقد الجماف في تاريخ أىؿ الزماف"و كتاباشتير  
 ـ، إذَُِْق/َٖٓالعصر المممككي حيث ابتدأ العيني كتابو منذ عيد آدـ حتى سنة 

كيشمؿ  ،كالذم حققو محمد محمد أميف ،في التحقيؽ عمى الجزء األكؿ فقط اعتمد
ـ، كتأتي أىمية الكتاب في تكثيؽ ُِٓٔ-َُِٓ/ىػْٔٔ-قْٖٔالسنكات مف سنة 

بعض األحداث الكاردة في المخطكط، ككذلؾ تخريج بعض أسماء التراجـ، كاألبيات 
ضافة   مخطكط " التاريخ الكبير".مف كممات مف أصؿ  طما سقالشعرية، كا 

 ـ1469ق/874: ت جماؿ الديف يكسؼ األتابكي  ،بف تغرم بردما -ُٔ
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مف المصادر الميمة التي تؤرخ لعصر  ممكؾ مصر كالقاىرة"" النجكـ الزاىرة في وكتابيعٌد 
ـ، إذ ُْٔٔق/ُٕٖكقد ابتدأ فيو صاحبو مف خمؽ الككف حتى سنة  ،سبلطيف المماليؾ
تكضيح ك ، بلؿ التعريؼ بعصر المؤلؼ كحياتودراسة كالتحقيؽ مف خاعتيمد عميو في ال

خريج بعض بعض األحداث المبيمة الكاردة في مخطكط" التاريخ الكبير"، ككذلؾ في ت
بعد  كالمستكفي ، كما تـٌ االستفادة مف كتابيو " المنيؿ الصافيأسماء األعبلـ كالتراجـ

" كالسٌيما في قسـ التحقيؽ إذ كانت عمى المنيؿ الصافيالكافي" ك" الدليؿ الشافي 
االستفادة منيما كبيرة في الترجمة لكثير مف تراجـ االعبلـ التي كرد ذكرىا في نص 

 المخطكط.

 ـ.1497ىػ/952السخاكم، شمس الديف محمد بف عبد الرحمف  ت: -17

القرف كالذم ترجـ فيو ألعياف  كمف أىـ مؤلفاتو كتابو " الضكء البلمع ألىؿ القرف التاسع"
ـ مرتٌبان ُْْٗ-ُّٖٗىػ/ََٗ-َُٖالتاسع اليجرم/ الرابع عشر الميبلدم مف سنة 

تراجمو ترتيبان ألفبائيان، ككانت الفائدة منو كبيرة لمغاية في دراسة حياة المؤرخ ابف قاضي 
شيبة كشيكخو كتبلمذتو، إضافة لذلؾ تـٌ االستفادة مف كتابو اآلخر " التبر المسبكؾ في 

 كذلؾ في قسـ الدراسة. ذيؿ السمكؾ"

 .ـ1555ق/911: ت جالؿ الديف عبد الرحمف ، السيكطي -18

فيو صاحبو عف الخمفاء الراشديف،  الذم تحدثتاريخ الخمفاء" كتاب" مف أشير كتبو  
مصر، فاعتمد عميو في التحقيؽ السٌيما  بني أمية، كالعباسيف في العراؽ ككخمفاء 

في مصر، ككذلؾ في ذكر نصكص، كمراسيـ  الحديث عف إحياء الخبلفة العباسية
 المبايعة لخمفاء بني العباس في مصر.

، " المحاضرة في ممكؾ مصر كالقاىرةعمى كتابو اآلخر" حسف في التحقيؽ كذلؾ اعتمد 
فأمكف االستفادة مف الجزأيف المذيف يشتمؿ عمييما الكتاب في مقارنة بعض األحداث 

، كفي "التاريخ الكبير" خبار الكاردة في مخطكط التاريخية، ككذلؾ في تكثيؽ بعض األ
  .تخريج بعض أسماء التراجـ
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 .ـ1524ق/935: ت محمد  ،بف إياس الحنفيا -ُٗ

" بدائع الزىكر في كقائع الدىكر" و كتابمف اعتيمد عمى القسـ األكؿ مف الجزء األكؿ 
تو، كمؤلفاتو، في الدراسة التي تضمنت الحديث عف حياة المؤلؼ، كشيكخو، كتبلمذكذلؾ 

 ككفاتو. 

ـّ االعتماد عمى مراجع عديدة منيا:  باإلضافة إلى ىذه المصادر ت

ـ في عصر األيكبييف  " مصر كالشا ك اـ"كتاب" العصر المماليكي في مصر كالش -
" مدف كاألدب العربي" لكارؿ برككمماف،  " تاريخك ،لسعيد عبد الفتاح عاشكر كالمماليؾ"

 ، معجـ المؤلفيف" لعمر رضا كحالة" ك يدكسيف البفككي" اليرا مار اـ في العصر المممالش
كتاب" معجـ  ، كعصر المممككي" لمحمد أحمد دىماف" معجـ األلفاظ التاريخية في الك

بعض معاجـ فضبلن عف ، يخية" لمصطفى عبد الكريـ الخطيبالمصطمحات كاأللقاب التار 
 ....إلخالمغة العربية، ككتب الجغرافية كالرحبلت
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 عصر المؤلؼ: -1

 الحياة السياسية: -أ
ـ إلى ُُّٗىػ/ٖٗٓتعرضت الدكلة األيكبية عقب كفاة صبلح الديف األيكبي سنة       

الضعؼ كاالنقساـ، كالسبب في ذلؾ الفكضى التي ألٌمت بالعبلقات بيف حكاـ مصر 
ككذلؾ النزاع الذم نشب بيف أبناء صبلح الديف كأخكتو كأقاربو مف جية  كالشاـ مف جية،

 . (ُ)أخرل. ىذا األمر أدل إلى انقساـ الدكلة األيكبية إلى عدد مف اإلمارات المتنافسة

سط تمؾ الفكضى التي سادت الدكلة األيكبية سعى كؿ حاكـ أك أمير إلى تككيف كفي ك    
عصبية خاصة بو، كقٌكة يعتمد عمييا في مكاجية أعدائو ككاف قكاـ ىذه القكة ىك العنصر 
المممككي، فأكثر ىؤالء األمراء مف شراء المماليؾ كأنشأكىـ تنشئة عسكرية خاصة، 

فكذىـ إلى حٌد أصبحكا يتدخمكف في األحداث كالخبلفات فأخذت أعدادىـ بالتزايد كازداد ن
، كالصقالبة، كالجراكسة، ماليؾ مف عناصر مختمفة مف المغكؿالناشئة، كقد كاف ىؤالء الم

، كاألتراؾ، كالركس، فضبلن عف أقمية مف مختمؼ الببلد األكركبية، ككانت مناطؽ  كالرـك
ز كالقفجاؽ كآسيا الصغرل كفارس سكنيـ األصمية ىي شبو جزيرة القـر كببلد القكقا

 (ِ)كتركستاف كببلد ما كراء النير.

المسؤكؿ  ـُِْٗ – َُِْىػ /ْٕٔ – ّٕٔ يكبيعٌد السمطاف الصالح نجـ الديف أ   
عف ازدياد نفكذ المماليؾ عمى النحك الذم أدل إلى استيبلئيـ عمى الحكـ عقب كفاتو، 

يؾ لـ تعد القاىرة قادرة عمى استيعابيـ، لذلؾ كنتيجة لكثرة األعداد التي اشتراىا مف الممال
قاـ ببناء قمعة ليـ في جزيرة الركضة بالقرب مف المقياس كجعميا مكانان لسكنيـ فعرفكا 

 منذ ذلؾ الكقت بالمماليؾ البحرية.

                                                           

المنصكرم، بيبرس بف عبد اهلل: مختار األخبار، تح: عبد الحميد صالح حمداف، الدار المصرية المبنانية،  (ُ)
 .ُـ، صُِٖٗ؛ زيتكف، عادؿ: تاريخ المماليؾ، المطبعة الجديدة، دمشؽ، ٖ-ٓـ، صُّٗٗ، القاىرة، ُط
ـ، ُٕٗٗ، القاىرة، ُحمد سييؿ: تاريخ المماليؾ في مصر كببلد الشاـ، دار النفائس، ط( طقكش، مِ)

 .ٕ،ٖص
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ـ جاء العدكاف الصميبي عمى مصر بقيادة لكيس التاسع ممػؾ ُِْٗىػ/ْٕٔكفي سنة     
ف المماليؾ في الدفاع عف مصر، إذ تٌمكف ىؤالء مػف االنتصػار فرنسا، فبرزت أىمية فرسا

عمػػى الصػػميبييف كأسػػر ممكيػػـ لػػكيس التاسػػع ككػػاف انتصػػار المماليػػؾ عمػػى الصػػميبييف بػػيف 
، كبعػػػدىا جػػػاءت (ُ)المنصػػػكرة كفارسػػػككر بمثابػػػة صػػػرخة المػػػيبلد لدكلػػػة سػػػبلطيف المماليػػػؾ

اسػػتطاع فييػػا المماليػػؾ تحقيػػؽ  معركػػة عػػيف جػػالكت بقيػػادة المظفػػر سػػيؼ الػػديف قطػػز التػػي
يقػػاؼ زحفيػػـ إلػػى مصػػر تأكيػػدان لمػػدكر الجيػػادم  االنتصػػار السػػاحؽ عمػػى جيػػكش المغػػكؿ كا 
الذم بدأه المماليؾ، فقد أكسبتيـ ىػذه االنتصػارات صػفة الشػرعية بعػد أف كػاف ينظػر إلػييـ 

سػكاف لكف ىػذه األمػكر لػـ تكػف لتشػفع ليػـ عنػد الكثيػر مػف  (ِ)عمى أنيـ مغتصبكف لمعرش
الببلد، فقد رفض أبناء القبائؿ التي تركػزت فػي أقػاليـ الشػرقية كالصػعيد الخضػكع لسػمطتيـ 
ىذا مف جية، كمف جية أخػرل رفػض الممػكؾ األيكبيػكف فػي بػبلد الشػاـ االعتػراؼ بشػرعية 
حكـ سبلطيف المماليؾ لذلؾ كاف الكاجب عمى سػبلطيف المماليػؾ البحػث عػف سػند شػرعي 

كبالفعػػؿ نجحػػكا بػػذلؾ عنػػدما تمكػػف الممػػؾ الظػػاىر بيبػػرس  (ّ)لكليػػدةيػػدعمكف بػػو سػػمطنتيـ ا
ـ كذلػػؾ َُِٔىػػػ/ ٗٓٔبإحيػػاء الخبلفػػة العباسػػية فػػي القػػاىرة سػػنة  ،ـُِٕٕىػػػ/ٕٔٔ: ت

فػػػػػػي كقػػػػػػت كػػػػػػاف فيػػػػػػو ال خميفػػػػػػة لمنػػػػػػاس كذلػػػػػػؾ بعػػػػػػد قيػػػػػػاـ المغػػػػػػكؿ بػػػػػػدخكؿ بغػػػػػػداد سػػػػػػنة 
بػرس باسػتدعاء األميػر ـ كقتؿ الخميفػة العباسػي المستعصػـ، فقػاـ الظػاىر بيُِٕٓىػ/ٔٓٔ

أحمػػد بػػف الخميفػػة الناصػػر لػػديف اهلل العباسػػي إلػػى القػػاىرة ككػػاف محبكسػػان فػػي بغػػداد، كعقػػب 
كصػػػكلو إلػػػى القػػػاىرة تٌمػػػت مبايعتػػػو بالخبلفػػػة كعمػػػى أثرىػػػا أصػػػدر الخميفػػػة تقميػػػدان لمسػػػمطاف 

بحت الظاىر بيبرس بحكـ الببلد، فاكتسبت السمطنة المممككية بذلؾ الصبغة الشرعية كأصػ

                                                           

 .ٕ،ٖـ، صُْٗٗ، القاىرة، ُ( قاسـ، قاسـ عبده: عصر سبلطيف المماليؾ، دار الشركؽ، طُ)

، القاىرة، ِ(عاشكر، سعيد عبد الفتاح: العصر المماليكي في مصر كالشاـ، دار النيضة العربية، طِ)
 .ّٔ،ّٕـ، صُٕٔٗ

 .ٖ،ٗ( قاسـ: عصر سبلطيف المماليؾ، صّ)
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مصػػػر مقػػػر الخبلفػػػة العباسػػػية فػػػي العػػػالـ اإلسػػػبلمي كأٌدل ذلػػػؾ لئلعتػػػراؼ بشػػػرعية حكػػػـ 
 .  (ُ)المماليؾ

لكف يجب اإلشارة إلى أٌف ىؤالء الحكاـ ال ينتمكف إلى أسرة حاكمة، بؿ أٌنيـ ليسكا     
ٌنما مٌسيـ الرؽ، فقد اعتقد أمراء المماليؾ أف عرش الببلد حؽ ليـ جميعان يف كز بو أحراران كا 

أقكاىـ كأقدرىـ عمى اإليقاع باآلخريف، كمف ىنا قرركا منذ البداية مبدأ " الحكـ لمف غمب" 
كأٌدل ذلؾ إلى اعتماد سبلطيف المماليؾ في حكميـ عمى قكة ذات جناحيف أحدىما يتمثؿ 
في القكة العسكرية لمسمطاف، كىي القكة التي يجٌسدىا مماليكو، كيتمثؿ الجناح الثاني في 

جية الدينية، كعمى ىذا األساس كاف لكؿ مف السمطاف كاألمراء جيش مف المماليؾ الكا
 .(ِ)يعتمد عميو في تدعيـ سمطتو أك في الصراع ضد اآلخريف

ٌنو غمبت عمى العصر المممككي سمة االنقبلبات العسػكرية كالسياسػية، أك يمكف القكؿ     
اعتنقكا مبدأ الحكػـ لؤلقػكل، فكػاف المماليػؾ  فالمماليؾ لـ يؤمنكا بمبدأ الكراثة في الحكـ إٌنما

عقب كفاة السػمطاف يقكمػكف بتكليػة ابنػو مكانػو، كفػي حػاؿ كػاف االبػف صػغيران يعٌينػكف عميػو 
كصي، فعندئذ يقـك ذلؾ الكصي بخمع ابػف السػمطاف كيتسػمـ مكانػو عػرش السػمطنة، كمثػاؿ 

، فقد قاـ الممػؾ ـُِٗٓىػ /  ٕٓٔ :ذلؾ ما حصؿ مع الممؾ المنصكر عمي بف المعز ت
 .(ّ)المظفر سيؼ الديف قطز بخمعو كتسمطف مكانو

                                                           

( ابف أيبؾ الدكادارم، أبي بكر بف عبد اهلل: الدرة الزكية في أخبار الدكلة التركية، تح: أكلرخ ىارماف، ُ)
؛ السيكطي، عبد الرحمف: تاريخ الخمفاء، دار ابف َٖ-ِٕ، صٖـ، جُُٕٗالمعيد األلماني لآلثار، القاىرة،

، ط  .ّْٕ،ّّٕـ، صََِّبيركت، ، ُحـز
 .َُ( قاسـ: عصر سبلطيف المماليؾ، صِ)
(عاشكر، سعيد عبد الفتاح: مصر كالشاـ في عصر األيكبييف كالمماليؾ، دار النيضة العربية، بيركت ّ)
 .ُِٕ-ُٔٔـ، صُِٕٗ،
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ككذلؾ مف األمكر المألكفة في عصر المماليؾ أف يحؿ القاتؿ مكاف المقتكؿ عمى     
عرش السمطنة، كمثاؿ ذلؾ عندما قاـ الظاىر بيبرس بقتؿ المظٌفر سيؼ الديف قطز سنة 

 .(ُ)ـ كتسمطف مكانوُِٗٓق /ٖٓٔ

بعض سبلطيف المماليؾ عمى جعؿ الحكـ كراثيان في أبنائيـ كما فعؿ  ككذلؾ عمؿ    
الظاىر بيبرس، إذ حكـ بعده اثنيف مف أبنائو أك كما حدث مع الممؾ المنصكر 

ـ، إذ تتابع عمى عرش السمطنة مف أسرتو أربعة عشر سمطانان َُِٗ ىػ /ٖٗٔقبلككف
 .(ِ)ـُّْىػ/  ُْٕ: ككف تثمانية منيـ كانكا مف أبناء الممؾ الناصر محمد بف قبل

ىػ / ِّٗ– ْٖٔميما يكف مف أمر، فقد امتد العصر المممككي ما بيف عامي     
 انقسـ خبلليا إلى دكلتيف:  ـُُٕٓ – َُِٓ

: عرفت ـُِّٖ –َُِٓق/ ْٖٕ -قْٖٔالتركية  –األكلى: دكلة المماليؾ البحرية 
ة عمى النيؿ"، كعرفت بالتركية بمرحمة حكـ المماليؾ البحرية " إلقامتيـ في جزيرة الركض

 "ألف غالبيتيـ مف األتراؾ"، كقد حكـ فييا خمس كعشركف سمطانان.

كانت قد  )الشراكسة –ـ ُُٕٓ –ُِّٖق/ِّٗ–ْٖٕثانيان: دكلة المماليؾ البرجية 
عرفت بيذا االسـ ألف غالبية سبلطينيا كانكا مف الجراكسة ماعدا اثنيف( كقد تعاقب عمى 

ليا ثبلثة كعشركف سمطانان كمف ىؤالء السبلطيف تسعة حكمكا مئة عرش السمطنة خبل
 كثبلث سنكات في حيف حكـ األربعة عشر سمطانان الباقكف تسع سنكات فقط.

كقد عاصر المؤرخ تقي الديف أبي بكر بف قاضي شيبة اثنا عشر سمطانان اثناف منيـ مف 
فإٌف ابف قاضي شيبة يككف قد  الدكلة البحرية، كالباقكف مف الدكلة الجركسية، كعمى ىذا

عاش خمس سنكات مف حياتو زمف الدكلة البحرية كسبعان كستيف سنة زمف الدكلة 
 الجركسية )البرجية(.

                                                           

، القاىرة، ِ( سميـ، محمكد رزؽ: عصر سبلطيف المماليؾ كنتاجو العالمي كاألدبي، المطبعة النمكذجية، طُ)
 .ٖٔ،ٕٔ، صُ/ ؽُـ، مجُِٔٗ

 .ّّٔ،ّّٕ( عاشكر: العصر المماليكي، صِ)
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 كىؤالء السبلطيف ىـ: 

-778 شعباف بف حسيف بف محمد بف قالككفالسمطاف الممؾ المنصكر عمي بف  -
 : ـ1381-1377ق/783

، كأىـ األحداث في لده الممؾ األشرؼ في حياتوخمع كاجمس عمى تخت الممؾ بعد     
عيده ىك ابتداء الطاعكف بالقاىرة ككفاة الكثير مف الناس، تكفي الممؾ المنصكر يكـ 
األحد ثالث عشريف صفر ككانت مدة مممكتو خمس سنيف كثبلثة أشير كعشريف يكمان 

 .(ُ)لتبانةكعمره كقتيا اثنتا عشرة سنة ، كدفف بتربة جدتو ألبيو خكند بركة با

-783 شعباف بف حسيف بف محمد بف قالككفالممؾ الصالح حاجي بف  -
 : ـ1382-1381/ق784

حكـ سنة كاحدة لكف الممؾ الظاىر برقكؽ قاـ بخمعو كألزمو اإلقامة بداره بقمعة الجبؿ     
كاستمر مقيمان بداره إلى أف خمع الممؾ الظاىر برقكؽ مف الممؾ كتسمطف ثانية سنة 

، ثـ عاد برقكؽ مرة ثانية كخمعو مف الحكـ، فاستمر المنصكر الصالح ـُّٖٗ/ُٕٗ
 .(ِ)ـُُُْق/ُْٖحجي مبلزمان لداره بقمعة الجبؿ إلى أف تكفي سنة 

-784 الممؾ الظاىر برقكؽ بف آنص، أبك سعيد العثماني اليمبغاكم -
 :ـ1389-1382ق/791

باف، كتسمطف مكانو تسمـ عرش السمطنة بعد خمع الممؾ الصالح حاجي بف شع     
كبايعو الخميفة المتككؿ عمى اهلل أبك عبد اهلل محمد، ككذلؾ األمراء، كمف أىـ األعماؿ 

كذلؾ قاـ  ،عمى بعض الفتف كالثكرات الداخميةالتي قاـ بيا خبلؿ ىذه المدة ىي القضاء 
                                                           

ر: إنباء الغمر بأبناء العمر،ُ) جى تح: حسف حبشي، لجنة إحياء التراث  ( العسقبلني، أحمد بف عمي بف حى
 .ْٖ-ِٖ، صٖ؛ ابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، جِْٕ، صُجـ، ُِٕٗاإلسبلمي، القاىرة ،

يكسؼ: المنيؿ الصافي كالمستكفى بعد الكافي، تح: نبيؿ محمد عبد العزيز، الييئة رم بردم، ( ابف تغِ)
، محمد بف عبد الرحمف: الضكء البلمع ألىؿ ؛ السخاكمَٓ-ْٖ، صٓ، جالمصرية العامة لمكتاب، القاىرة

ع، دار الكتاب ، محمد بف عمي: البدر الطال؛ الشككانيٕٖ، صّ، جالقرف التاسع، دار الجيؿ، بيركت، د. ت
 .ُٖٔ،ُٕٖ، صُ، جاالسبلمي، القاىرة، د.ت
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برقكؽ بعدد مف األعماؿ العمرانية كمنيا إنشاء مدرستيف بيف القصريف في القاىرة، استمر 
ـ، إذ خمعو الممؾ المنصكر الصالح حاجي بف ُّٖٗق /ُٕٗفي الحكـ حتى سنة 

 .(ُ)شعباف كتسمـ عرش السمطنة مكانو

 ـ: 1395-1389ق/792-791الممؾ الصالح حاجي بف شعباف: المرة الثانية  -

إذ قاـ الممؾ الصالح حاجي بعزؿ برقكؽ مف الحكـ كعاد كتسممو بنفسو كبايعو     
استمر في الحكـ ىذه المرة سنة كاحدة، ثـ عزلو برقكؽ، فأقاـ الممؾ الصالح األمراء ك 

 .(ِ)ـُُُْق/ُْٖحاجي بف شعباف في داره إلى أف تكفي سنة 

: بعد ـ1399-1395ق/851-792الممؾ الظاىر برقكؽ بف آنص: المرة الثانية  -
اقتتؿ أف تسمطف الصالح حاجي بف شعباف كقع الخبلؼ بينو كبيف الظاىر برقكؽ ك 

الفريقاف عند شقحب، فانتصر الظاىر برقكؽ عمى الصالح حاجي كاستكلى عميو ،ككاف 
مع الممؾ الصالح فعاد الظاىر برقكؽ إلى الديار المصرية كخ ـ، َُّٗق/ِٕٗذلؾ سنة 

، كمف أىـ األحداث خبلؿ ىذه المدة ىي خركجو لقتاؿ تيمكرلنؾ سنة كتسمطف بالقاىرة
يمكرلنؾ كرَّ عائدان إلى ببلد، فأقاـ برقكؽ في حمب مدة، ثـ عاد ـ، لكف تُّٖٗق/ ََٖ

قاصدان الديار المصرية كفي طريقو أمر بعمارة جسر الشريعة بالغكر، ثـ كصؿ الديار 
المصرية كداـ في الممؾ إلى أف تكفي بقمعة الجبؿ ليمة الجمعة خامس عشر شكاؿ سنة 

حكمو كانت ستة عشرة سنة كأربعة ـ، كقد جاكز الستيف مف عمره فمدة ُّٗٗق/ َُٖ
 .(ّ)أشير كسبعة كعشريف يكمان 

-851أبك السعادات بف الظاىر الجركسي السمطاف فرج بف برقكؽ بف آنص، -
 :ـ1412-1399ق/815

                                                           

؛ َّٖ-ِٖٓ، صّ؛ ابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، جٔٔ، صِ( العسقبلني: إنباء الغمر، جُ)
 .ُِٔ، صُ؛ الشككاني: البدر الطالع، جُِ-َُ، صّالسخاكم: الضكء البلمع، ج

؛ ٕٖ، صّم: الضكء البلمع، ج؛ السخاك ُّٓ-َّٖ، صّ( ابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، جِ)
 .ُٕٖ،ُٖٔ، صُالشككاني: البدر الطالع، ج

 .ِّٖ-ُّٓ، صّ( ابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، جّ)
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استقر في المممكة بعد أبيو، كاف سمطانان مييبان فارسان ظالمان جباران منيمكان عمى      
رعايا، كقع في خبلؼ مع مماليؾ أبيو، فنزؿ إلى الشاـ الخمر كالمذات طامعان في أمكاؿ ال

كتصافؼ معيـ بالمجكف عٌدة مرات، فانكسر كفر إلى دمشؽ كدخؿ قمعتيا، فتبعو األمير 
مؤيد شيخ أحد زعماء المماليؾ كحاصره، فنزؿ إليو باألماف فاستفتكا العمماء بأمره فأفتكا 

ـ فقتؿ في ليمة السبت سابع عشر بكجكب قتمو لما كاف يرتكبو مف المحرمات كالمظال
 .(ُ)ـ كدفف بمقابر دمشؽُُِْق/ُٖٓصفر سنة 

 ـ: 1412ق/815المستعيف باهلل أبك الفضؿ العباسي المصرم  -

عندما خرج الممؾ فرج بف برقكؽ لقتاؿ الممؾ المؤيد شيخ المحمكدم كجاءت األخبار     
ة لمخبلفة ككاف ذلؾ في شير بانكسار فرج كمقتمو بكيع المستعيف باهلل بالسمطنة مضاف

، كضربت السكة باسمو كلـ يغير لقبو، كسكف المستعيف بقمعة الجبؿ لكف الممؾ  المحـر
المؤيد شيخ المحمكدم غمبو عمى أمره كتمكف منو كخمعو كتسمطف مكانو فكانت مٌدة 
ف سمطنتو ستة أشير، كبعده أقاـ شيخ بخمعو مف الخبلفة، كبايع أخاه داكد كأرسؿ المستعي

باهلل إلى اإلسكندرية ليقيـ بيا، فاستطاب سكنيا، كبقي فييا إلى أف تكفي شييدان بالطاعكف 
 .(ِ)ـَُّْق/ّّٖسنة 

ق 824-815السمطاف الممؾ المؤيد شيخ بف عبد اهلل المحمكدم الظاىرم  -
 : ـ1412-1421/

لممؾ ىك الرابع مف ممكؾ الجراكسة كالثامف كالعشركف مف ممكؾ الترؾ، اشتراه ا    
الظاىر برقكؽ في صغره ، فمما تسمطف جعمو عنده ساقيان كخاصكيان، كمازاؿ يترقى حتى 
صار أمير عشرة كناب في طرابمس كلما حاصر تيمكرلنؾ حمب خرج مع العسكر، فأيسر 

                                                           

؛ ابف الصيرفي، عمي بف داكد: نزىة النفكس كاألبداف في تكاريخ َّٓ، صِ( العسقبلني: إنباء الغمر، جُ)
؛ السخاكم: الضكء البلمع، ج  ِِّ، صِـ، جػُُٕٗ، القاىرة،ُالزماف، تح: حسف حبشي، دار الكتب، ط

فة األلباب بمف ممؾ مصر مف الممكؾ كالنكاب، تح: محمد الششتاكم، ُٖٔ، صٔ ؛ ابف الككيؿ، يكسؼ: تحي
 .ٔٔـ، صُٗٗٗ، القاىرة، ُدار اآلفاؽ العربية، ط

 .ّٖٗ-ّٔٗ( السيكطي: تاريخ الخمفاء، صِ)
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ثـ خمص منو بحيمة عجيبة عاد بعدىا ليتكلى نيابة الشاـ كأخيران تسمطف بديار مصر بعد 
ـ. جرت في عيده عٌدة كقعات، ُُِْق/ُٖٓالمستعيف باهلل سنة  خمعو لمخميفة العباسي

ـ ُُِْق /ِْٖكتمكف مف فتح عٌدة حصكف، كبقي في السمطنة إلى أف تكفي سنة 
 .(ُ)فمٌدة سمطنتو ثماني سنيف كخمسة أشير

 –ق824الممؾ المظفر أحمد أبك السعادات بف الممؾ المؤيد شيخ المحمكدم  -
 :ـ1421

كـ كفاة أبيو كعمره كقتيا سنة كاحدة كثمانية أشير، فعيف األمير تكلى السمطنة ي    
ططر أمير مجمس كصيان عميو لتدبير أمر ممكو كسرعاف ما قاـ ططر بخمعو مف عرش 
السمطنة كتسمطف ىك كأرسؿ الممؾ المظفر إلى اإلسكندرية كسجنو ىناؾ، كبقي في سجنو 

 .(ِ)ـَُّْق/ّّٖكلى سنة إلى أف تكفي بالطاعكف ليمة الخميس آخر جمادل األ

 :ـ1421ق/824الممؾ الظاىر أبك الفتح ططر بف عبد اهلل الظاىرم  -

تكلى عرش السمطنة بعد أف خمع الممؾ المظفر أحمد أبك السعادات بف شيخ كحكـ      
، مرض  مٌدة تسعيف يكـ، كاف الممؾ الظاىر ططر محٌبان لمعمماء مع حسف الخمؽ كالمكاـر

ـ،  كعمره يكمئذو خمسكف سنة ُُِْق/ِْٖفي عمى أثرىا سنة في آخر حياتو، فتك 
 .(ّ)كدفف مف يكمو بالقرافة

-1421ق/ 825-824الممؾ الصالح محمد بف ططر بف عبد اهلل الظاىرم  -
 :ـ1422

                                                           

 .ُُّ-َّٖ، صّسخاكم: الضكء البلمع، ج؛ الْٖٖ، صِ( ابف الصيرفي: نزىة النفكس، جُ)
؛ مكير، كليـ: تاريخ دكلة المماليؾ في مصر، تر: محمكد ِّٖ،ِْٖ، صُالشككاني: البدر الطالع، ج

 .ُّْ-ُّٗ، صُٓٗٗ، القاىرة، ُعابديف، سميـ حسف، مكتبة مدبكلي، ط
؛ َِٕ، صّ، ج؛ ابف الصيرفي: نزىة النفكسُّٕ-ُّْ، صُ( ابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، جِ)

 .ُّّ، صُالسخاكم: الضكء البلمع، ج
( العيني، محمكد بف أحمد: الركض الزاىر في سيرة الممؾ الظػاىر ططػر، تػح: ىانسػت آرنسػت، دار إحيػاء ّ)

 .   َّّ،َِّ، صُ؛ الشككاني: البدر الطالع، جّٖ-ٖـ، صُِٔٗ، القاىرة،ُالكتب العربية، ط
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تسمطف بعد كالده كعمره تسع سنيف، كتكلى األتابؾ جانبؾ الصيرفي تدبير المممكة ،      
كعيف بدالن منو برسبام الذم قاـ بخمع الممؾ الصالح  كلكف سرعاف ما قبض عمى جانبؾ

ق ِٖٓمحمد كتسمطف مكانو، كلقب باألشرؼ كذلؾ يكـ األربعاء ثامف ربيع اآلخر سنة 
، فمـز الصالح محمد داره بالقمعة كعندما كبر زكجو األشرؼ برسبام ابنتو ُِِْ/

 .(ُ)ـَُّْق / ّّٖسنة كاستمر مبلزمان داره في القمعة إلى أف تكفي شييدان بالطاعكف 

ق/ 841-825هلل، أبك النصر الدقماقي الظاىرمالممؾ األشرؼ برسبام بف عبد ا -
 :ـ1422-1438

ىك الثاني كالثبلثكف مف ممكؾ الترؾ كالثامف مف ممكؾ الجراكسة، جمس عمى عرش      
ـ، فأذعف ُِِْق/ ِٖٓالسمطنة بعد أف خمع الممؾ الصالح محمد بف ططر سنة 

كالنكاب لذلؾ كساس الميمؾ كنالتو السعادة كدانت لو الببلد كأىميا ، كمف أىـ األمراء 
األحداث في عيده ىك أٌنو كجو األسطكؿ المممككي إلى جزيرة قبرص، فتمكف مف 

 ـ.ُِْٔق/ ِٖٗمحاصرتيا ثَـّ فتحيا كأسر ممكيا بجينكس بف جاؾ ككاف ذلؾ سنة 

ـ،  كحاصرىا كتمكف ُّّْق/ّٖٔسنة  كذلؾ أرسؿ جيكشو إلى آمد عمى الفرات كنازليا
مف فتحيا ثـٌ عاد إلى القاىرة كاستمر إلى أف مرض فعيد البنو يكسؼ بالسمطنة كذلؾ 

ـ، كبعد مدة ازداد مرضو فتكفي عمى أثر ذلؾ في ُّْٖق/ُْٖفي رابع ذم العقدة سنة 
يف عصر يكـ السبت ثالث عشر ذم الحجة مف السنة ذاتيا كعمره كقتيا ما يقارب الست

 .(ِ)سنة ، ككاف قد حكـ ما يقارب ست عشرة سنة كثمانية أشير

 : ـ1438ق/842-841الممؾ العزيز يكسؼ بف برسبام بف عبد اهلل الجركسي  -

                                                           

؛ ابف شاىيف، ِْٕ، صٕ؛ السخاكم: الضكء البلمع، جَِٗ، صّ( ابف الصيرفي: نزىة النفكس، جُ)
عبد الباسط بف خميؿ: نزىة األساطيف فيمف كلي مصر مف السبلطيف، تح: محمد كماؿ الديف عز الديف 

 .َُّـ، صُٕٖٗ، القاىرة، ُعمي، مكتبة الثقافة الدينية، ط
؛ ُِْ، صّالنفكس،ج؛ ابف الصيرفي: نزىة ِٕٔ-ِٓٓ، صّ( ابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، جِ)

 .ٖ،ٗ، صّالسخاكم: الضكء البلمع، ج
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ـ لـ يحكـ ُّْٖق/ ُْٖكلٌي السمطنة بعد أبيو كذلؾ في سادس عشر ذم الحجة     
مطف مكانو كقبض سكل مئة يكـ كسرعاف ما خمعو الممؾ الظاىر سيؼ الديف جقمؽ كتس

عميو ، ثَـّ أرسمو إلى اإلسكندرية كأسكنو بالثغر، فبقي الممؾ العزيز فيو إلى أف مرض في 
 .(ُ)ـ، كتكفي عمى أثر ذلؾُّْٔق/ٖٖٔسنة 

ق/ 857-842قمؽ بف عبد اهلل العالئي الظاىرمالسمطاف الممؾ الظاىر ج -
 :ـ1438-1453

ـ. تعرض في ُّْٖق/ ِْٖؿ سنة تسمطف يكـ األربعاء تاسع عشر ربيع األك      
أكائؿ حكمو لمثكرات الداخمية، فقد ثار ضده أتابؾ العسكر في مصر، ككذلؾ نائب الشاـ 
كلكف جقمؽ نجح في القضاء عمى ىاتيف الثكرتيف، كعمى صعيد السياسة الخارجية 
تحسنت العبلقات بيف المماليؾ كالمغكؿ، كذلؾ أرسؿ جقمؽ ثبلثة حمبلت لفتح جزيرة 

لكف ىذه الحمبلت  ـُْْْ،ُّْْ،َُْْق/ ْٖٖ،ْٕٖ،ْْٖكذلؾ في سنكات  ركدس
 كميا باءت بالفشؿ.

ـ، فخمع نفسو ُّْٓق/ٕٖٓاستمر بعدىا جقمؽ مبلزمان الحكـ إلى أف مرض سنة     
ة أياـ تكفي جقمؽ، ككاف ذلؾ يكـ كسمطف كلده الممؾ المنصكر عثماف كبعدىا بعدٌ 

، كعمره كقتيا ثمانكف سنة، فمٌدة حكمو أربع عشرة الثبلثاء ثالث صفر مف السنة ذاتيا
 .(ِ)سنة كعشرة شيكر كيكماف

 الحياة اإلدارية:  -ب

بمغت النظـ اإلدارية في الدكلة المممككية درجة كبيرة مف الدقة، كاإلحكاـ، فقد كاف      
نظاـ الحكـ المممككي يعتمد عمى المركزية التي يديرىا السمطاف مع مجمكعة مف 

                                                           

عبد الرحمف بف أبي بكر: نظـ العقياف في أعياف ؛ السيكطي، َّّ، صَُ( السخاكم: الضكء البلمع، جُ)
عبد الحي: شذرات الذىب في ؛ ابف العماد الحنبمي، ُٕٗ، صـُِٕٗاألعياف، المكتبة العممية، بيركت،

 .َّٗ، صٕ، ج ـُٕٗٗ، ِ، بيركت، طأخبار مف ذىب، دار المسيرة
 .ْٕ-ُٕ، صّ؛ السخاكم: الضكء البلمع، جِٗٗ-ِٕٓ، صْ( ابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، جِ)
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يف، باإلضافة لكجكد إدارة محمية في األقاليـ التي كانت تضـ عدد مف النكاب المكظف
 ،  كيقؼ عمى رأس اليـر اإلدارم: (ُ)كالكالة

السمطاف: إذ يتسمـ أمر السمطنة في غالب األحياف عف طريؽ اختيار األمراء المماليؾ  -
تفكيض لو، كأحيانان عف طريؽ عزؿ أك قتؿ مف سبقو، ككاف السمطاف يحصؿ عمى 

بسمطتو عمى الببلد مف قبؿ الخميفة، كأىـ كظائفو كانت متابعة أمكر السمطنة الخارجية 
كاستقباؿ رسؿ الممكؾ، ككذلؾ قيادة الجيكش لمحرب أك قمع الفتف كالثكرات ككاف في 

، كقد اتخذ سبلطيف المماليؾ مف قمعة (ِ)غالب األحياف يترأس النظر في مظالـ الشعب
سفح جبؿ المقطـ مقران ليـ ككاف يقيـ معيـ أسرىـ كحاشيتيـ  كرجاؿ الجبؿ الكاقعة في 

 .(ّ)الببلط

الخميفة: لـ تكف لو أم سمطة كمف كظائفو مبايعة السمطاف كتفكيض التقاليد لؤلمراء 
التابعيف لمسمطاف بكتابتيا حتى تككف سمطتيـ شرعية، كمف مظاىر الخبلفة في العصر 

سجد باإلضافة لسؾ اسمو عمى العممة ، كبقي ىذا األمر المممككي الخطبة لمخميفة في الم
 .(ْ)حتى نياية عيد الظاىر بيبرس إذ أزاؿ مف أتى بعده اسـ الخميفة مف عمى العممة

 يـ:منأٌما أىـ المكظفيف اإلدارييف الذيف كانكا يساعدكف السمطاف في إدارة الحكـ ف

ؽ اإلقطاعات كتعييف كبار : ىك السمطاف الثاني، كلو الحؽ في تفرينائب السمطنة -
المكظفيف، كقد لقب بالنائب الكافؿ كأحيانان بكافؿ الممالؾ الشريفة اإلسبلمية األميرية 

 اآلمرية كالنائب عمى نكعيف: 

 كىك الذم ينكب عف السمطاف أثناء كجكده في مصر.  النائب الكافؿ أك الحضرة: -األكؿ

                                                           

 .ّٔٔ( عاشكر: العصر المماليكي، صُ)
، ِ( ماجد، عبد المنعـ: نظـ دكلة سبلطيف المماليؾ كرسكميـ في مصر، مكتبة األنجمك المصرية، طِ)

 .ِّ-ِٕـ، صُٕٗٗالقاىرة، 
 .ُِٕ( زيتكف: تاريخ المماليؾ، صّ)
 .ّٖ،ّٗ( ماجد: نظـ دكلة سبلطيف المماليؾ، صْ)
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مطاف أثناء غيبو في الحرب أك الحج كىك الذم ينكب عف الس النائب الغيبة: -الثاني
 .(ُ)كغير ذلؾ

سداء النصح، الكزير: - كلـ يكف الكزير  لـ تتعدَّ سمطاتو تنفيذ رغبات السمطاف كأكامره، كا 
يتمتع بكامؿ سمطاتو كذلؾ لقياـ النائب مكاف السمطاف، ككاف في بعض األحياف يرافؽ 

كثير مف األحياف انحطت مكانة السمطاف في سفره كزير يعرؼ باسـ كزير الصحبة، كفي 
الكزارة في العصر المممككي حتى بمغت درجة تكزيع مياـ الكزير عمى مكظفيف آخريف 
لمقياـ بيا، ككاف لمكزير أتباع أىميـ ناظر الدكلة، ككاف يقكـ مقاـ الكزير في عممو 

 .(ِ)كمستكفي الصحبة، ككانت ميمتو إعداد المراسيـ ليكٌقع عمييا السمطاف

كىك القائد العاـ لمجيش في الدكلة المممككية، كغالبان مايستأثر بالسمطنة كيقع  ابؾ:األت -
 السمطاف تحت سمطتو الفعمية.

كىـ عمى صنفيف: كالة الشرطة المعركفكف بكالة الحرب كىـ ثبلثة: بالقاىرة  :الكالة -
ككالة القمعة: كىـ كالفسطاط كالقرافة، كأعمى ىؤالء ىك كالي القاىرة  كعادتو إمرة طبمخاناه، 

اثناف أحدىما ىك كالي القمعة كىك أمير طبمخاناه، كاآلخر كالي باب القمعة كىك أمير 
 . (ّ)عشرة

: كمكضكعو تبميغ الرسائؿ عف السمطاف، كتقديـ القصص إليو كالمشاكرة عمى الدكادار -
اقيع مف يحضر عمى الباب، ككذلؾ تقديـ البريد كأخذ الخط عمى عامة المناشير كالتك 

 كالكتب.

                                                           

: التعريؼ بالمصطمح الشريؼ، تح: محمد حسيف شمس الديف، دار بف فضؿ اهلل، أحمد بف يحيى ( العمرمُ)
 .ْٗ،ٓٗ، صـُٖٖٗ، بيركت ، ُالكتب العممية، ط

اإلدارة في عصر األيكبييف كالمماليؾ، دار المعارؼ، تكنس، ( عاشكر، سعيد عبد الفتاح: نظـ الحكـ ك ِ)
 .َّ،ُّد.ت، ص

، ْ، جـُُْٗالقمقشندم، أحمد بف عمي: صبح األعشى في صناعة اإلنشا، المطبعة األميرية، القاىرة، ( ّ)
 .ُٖ،ِّص
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كىي كظيفة مكضكعيا التحدث في أمر البيكت السمطانية كميا مف المطابخ  االستادار: -
كالشراب كالحاشية كالغمماف، كىك الذم يمشي بطمب السمطاف في األسفار كلو تصرؼ تاـ 

 في استدعاء ما يحتاجو كؿ مف في بيت السمطاف مف النفقات كالكساكل كغير ذلؾ.

، الجاشنكير ،الميمندار، الخازندار، خرل مثؿ استدار الصحبةكىناؾ كظائؼ أ -
كظيفة   ،الجمدار ،الجاندار، الشمقدار ،البازدار ،الخكاف سبلر، الزماـ دار ،البندقدار
آمير  ،أمير شكار ،عمـأمير  ،أمير طبر ،أمير مجمس ،أمير سبلح ،الحجكبية ،رأس نكبة

كاتب السر كاتب   ،حارس الطير ،لجيكشنقيب ا  ،شاد العمائر ،شاد الدكاكيف  ،آخكر
كالصحبة  ،ناظر الدكاكيف المعمكرة ،ناظر الخاص  ،ناظر الجيشكاتب الدرج:  ،الدست
ناظر المكاريث  ،ناظر األمبلؾ السمطانية ،ناظر بيت الماؿ ،ناظر الخزانة، الشريفة
ظر نا ،ناظر خزائف السبلح ،ناظر دار الضيافة كاألسكاؽ ،ناظر الحاصبلت ،الحشرية
كصحابة ديكاف الجيش،  ،ناظر االصطببلت السمطانية نظر المرتجعات،، البيكت

 كالبيمارستاف، كاألحباس، كغير ذلؾ. 

باإلضافة إلى أرباب الكظائؼ الدينية كقاضي القضاة، كالمحتسب، كقاضي العسكر،     
رىا كمفتي دار العدؿ، كككيؿ بيت الماؿ، كغيرىا مف الكظائؼ التي ال مجاؿ لحص

 . (ُ)ىنا

كقد اعتمد ىذا الجياز اإلدارم الضخـ عمى مجمكعة مف الدكاكيف الكبيرة إلدارة     
 ،ديكاف النظر ،ديكاف األحباس ، ديكاف اإلنشاء، أىـ ىذه الدكاكيفمف مرافؽ الدكلة ككاف 

ديكاف األشراؼ، كديكاف الذخيرة، كديكاف المرتجع، كديكاف  ،ديكاف الجيش ،ديكاف الخاص
 . (ِ)ستأجرات، كديكاف الحماياتالم

 

                                                           

 .ّٕ-ُٔ، صْ( القمقشندم: صبح األعشى، جُ)

 .ّٖ-ِٗ، صْ( القمقشندم: صبح األعشى، جِ)
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 :التقسيمات اإلدارية

 قسمت مصر مف الناحية اإلدارية إلى كجييف ىما:

 كىك المعٌبر عنو بالصعيد كيتألؼ مف تسعة أعماؿ:  - الكجو القبمي

مؿ الع ،العمؿ الرابع: الفيكمية ،العمؿ الثالث ،العمؿ الثاني ،العمؿ األكؿ: الجيزية
العمؿ السابع:  ،العمؿ السادس: المنفمكطية ،كالطحاكيةالخامس: األشمكنييف 

  .العمؿ التاسع: القكصية ،العمؿ الثامف: األخميمية ،األسيكطية
 يمتد مف القاىرة إلى البحر المتكسط كىك عٌدة أقساـ:  - الكجو البحرم

 القسـ الشرقي مف النيؿ كيتضمف عّدة أعماؿ ىي: 

الرابع: ، الثالث: الشرقية ،الثاني: القميكبية مؿ األكؿ: الضكاحي شماؿ القاىرة،الع
 .المرتاحية

 القسـ الغربي مف النيؿ كفيو عمبلف ىما:  
 .لثاني: المزاحمتيفا العمؿ األكؿ: البحيرة،

القسـ الثالث: كفيو الجزيرتاف الكاقعتاف بيف القسـ الشرقي كالقسـ الغربي مف النيؿ حيث 
      ،الثاني: الغربية، العمؿ األكؿ: المنكفية تشتمؿ الجزيرة األكلى عمى عمميف ىما:

 .(ُ) .مى عمؿ كاحد، كىك جزيرة  بني نصركتشمؿ الجزيرة الثانية ع

إلى جانب ىذه الكاليات كجدت كالية برقة التي كانت مستقران  لمبدك، ككانت برقة تمثؿ 
كتعٌد برقة  كالية كبيرة مقسمة إلى ثبلثة أقساـ ىي: القسـ الساحمي، كالجباؿ، كالريؼ،

 .(ِ)جزءان ميٌمان مف سمطنة المماليؾ كيتكلى السمطنة فييا حاكـ مممككي

                                                           

 .َُْ-ّٔٗ، صّقشندم: صبح األعشى، ج( القمُ)

، ُ( الحجي، حياة ناصر: صكر مف الحضارة العربية اإلسبلمية في سمطنة المماليؾ، دار القمـ، طِ)
 .ّْـ، صُِٗٗالككيت، 
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لكف التقسيمات اإلدارية في مصر لـ تكف ثابتة، فقد تعٌرضػت لمتغييػر، ففػي عيػد األشػرؼ 
 ـ.ُّٓٔق/ ٕٕٔشعباف تحكلت اإلسكندرية مف كالية إلى نيابة سنة 

ـ عمػػػى تحكيػػػؿ كاليتػػػي الكجػػػو ُّٗٗ-ُِّٖق/َُٖ-ْٖٕكػػػذلؾ عمػػػؿ الظػػػاىر برقػػػكؽ  
القبمػػي ك الكجػػو البحػػرم إلػػى نيػػابتيف األكلػػى: مقرىػػا مدينػػة أسػػيكط، كالثانيػػة: مقرىػػا مدينػػة 

 .(ُ)دمنيكر

كفيما يتعمؽ بالتقسيـ اإلدارم لبالد الشاـ، فقد قّسمت إلى ثمانية نيابات، كتخضع كمَّيا 
 ي: كىذه النيابات ى (2)لحككمة السمطاف المركزية بالقاىرة

( ّ)العاصمة الثانية لمدكلة المممككية كالمركز اإلدارم لببلد الشاـ نيابة دمشؽ: -1

المنطقة ىي:  ه النيابة عمى أربع مناطؽ إدارية، كتشتمؿ ىذقاعدتيا مدينة دمشؽ
  .المنطقة الشرقية ،شمالي دمشؽ ،المنطقة القبمية قبمي دمشؽ الساحمية كالجبمية،

خاصة لكقكعيا في األجزاء الشمالية لدكلة المماليؾ، كتعٌد ليا أىمية  نيابة حمب: -2
منطقة خطرة ألنيا مركز العبلقات المضطربة بيف المماليؾ مف جية، كالمغكؿ كالتركماف 

 مف جية أخرل. 

اقتصرت عمى ثبلث كاليات كانت تابعة ليا كىي: كالية بر حماة، نيابة حماة:  -3
 باريف، المعرة. 

نت نياباتيا الكبرل ىي: نيابة حصف األكراد، كحصف عكار، : كانيابة طرابمس -4
 .ذقيةكببلطنس، كصييكف، كالبل

                                                           

 ِْ،ِٓ، ص،ْ( القمقشندم: صبح األعشى، جُ)

 .ْْ( عاشكر: نظـ الحكـ كاإلدارة، صِ)

، دمشػػؽ، ُالعصػػر المممػػككي، تػػر: سػػييؿ زكػػار، دار حسػػاف، ط( البيػػدكس، ايػػرا مػػارفيف: مػػدف الشػػاـ فػػي ّ)
 .ِْـ، صُٖٓٗ
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كاف يتبع ليا إحدل عشرة كالية ىي: كالية بر صفد، الناصرة،  طبرية،  نيابة صفد:  -5
 تبنيف، ىكنيف، عثميت، عكا، صكر، الشاغكر، اإلقميـ، الشقيؼ ، جينيف.

 كاليات كىي: كالية بر الكرؾ، الشكبؾ، زغر، معاف.كيتبع ليا أربع نيابة الكرؾ:  -6

 كغالبان تتحكؿ إلى تقدمة عسكر تضاؼ إلى دمشؽ. نيابة غزة: -7

ـ، كذلؾ في عيد ُّٕٓق / ٕٕٕحيث أصبحت نيابة مستقمة سنة  نيابة القدس: -8
ـ، ككانت قبؿ ذلؾ عبارة عف نيابة صغرل ُّٕٕق /ٖٕٕالسمطاف األشرؼ شعباف 

 .(ُ)مشؽتابعة لنيابة د

 الحياة االجتماعية:  -ج

 الفئات االجتماعية: -أ

عاش المماليؾ في مصر كالشاـ فئة منفصمة عف سائر السكاف، كأٌدل ذلؾ إلى  قياـ     
نظاـ طبقي، كضحت فيو كؿ فئة مف فئات المجتمع  كضكحان أمبله مركزىا كنكع نشاطيا 

منيـ تقسيـ المجتمع المممككي كالحظ المعاصركف ىذه الفكارؽ بيف الفئات، فحاكؿ كؿ 
ـ المجتمع في العصر ُّْٗق/  ْٕٗ. فقد قسـ ابف فضؿ اهلل العمرم (ِ)إلى عدة فئات

 المممككي إلى خمس فئات ىي:

: ذكك السيكؼ مف المماليؾ الذيف يشكمكف رأس اليـر االجتماعي، كىي تضـ الفئة األكلى
ح، كالدكادار، كالحاجب، كأمير كبار مكظفي الدكلة كالكالي، كنقيب الجيش، كأمير سبل

 جندار، كاألستاذدار، كالميمندار، كغيرىـ.

: تضـ كبار مكظفي الدكلة مف أرباب األقبلـ: كالكزارة، ككتابة السر، كنظر الفئة الثانية
 الخزانة، كنظر األسطكؿ، كنظر البيكت، كنظر بيت الماؿ، كنظر االصطببلت.

                                                           

 .ُٕٓ-ٖٗ، صْ؛ القمقشندم: صبح األعشى، جِّٖ-ِِْ( العمرم: التعريؼ، صُ)

( عاشكر، سعيد عبد الفتاح: المجتمع المصرم في عصر سبلطيف المماليؾ، دار النيضة العربية، القاىرة، ِ)
 .ُٓـ، صُِٗٗ
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ظيفتا تيـ القضاة، كالخطباء، كمف بينيـ كانت ك : العمماء كيقع في مقدمالفئة الثالثة
 . (ُ)الفئة الخامسة: عامة الناس الفئة الرابعة: التجار.. الحسبة ك ككالة بيت الماؿ

 ـ فقد قسـ المجتمع المممككي إلى سبع فئات: 1442ق / 845أما المقريزم 

 .: أىؿ الدكلة، كىـ المماليؾ الذيف يتمتعكف بكافة الميزاتالفئة األكلى

 مياسير التجار كأكلك النعمة كالترؼ. الفئة الثانية: 

: الباعة، كىـ متكسطك الحاؿ مف التجار، كيقاؿ ليـ أصحاب البز كيمحؽ الفئة الثالثة 
 بيـ أصحاب المعايش كىـ السكقة.

 : أىؿ الفمح، كىـ أىؿ الزراعات كالحرؼ، سكاف القرل كالريؼ.الفئة الرابعة 

كىـ جؿ الفقياء كطبلب العمـ، كالكثير مف أجناد الحمقة،  : الفقراء،الفئة الخامسة
 كنحكىـ.  

الفئة السابعة: ذكك الحاجة  : أرباب الصنائع كاأليجراء أصحاب الميف.الفئة السادسة
 .(ِ)كالمسكنة كىـ السؤاؿ الذيف يتكففكف الناس كيعيشكف معيـ

كي إلى ثماف فئات ثّمة تقسيـ آخر كىك يقكـ عمى تقسيـ المجتمع في العصر المممك 
 اجتماعية ىي: 

: المماليؾ، فقد كاف ىؤالء مف جنسيات متعددة مختمفة، كىذه الفئة بقيت الفئة األكلى
 معزكلة عف بقية الفئات، كلـ يكف إاٌل القميؿ منيـ يفيمكف العربية.

 .مف الفقياء، كالعمماء، كاألدباء : المعممكف، كىـ أصحاب الكظائؼالفئة الثانية 
                                                           

يحيى بف فضؿ اهلل: مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار، دكلة المماليؾ األكلى، تح:  (العمرم، أحمد بفُ)
 .ْٗ،َٓـ، صُٖٔٗ، بيركت، ُدكركيتا كرافكلسكي، المركز اإلسبلمي لمبحكث، ط

( المقريزم، أحمد بف عمي: إغاثة األمة بكشؼ الغيٌمة، تح: كـر حممي فرحات، عيف لمدراسات كالبحكث ِ)
 .ُِ؛  قاسـ: عصر سبلطيف المماليؾ، صُْٕـ، صََِٕماعية، القاىرة، ،اإلنسانية كاالجت
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: التجار، كىـ الذيف يتكلكف أعماؿ التصدير، كاالستيراد الخارجي لصالح الثالثة الفئة 
 الدكلة المممككية. 

: العامة، كىـ العماؿ، كالصناع، كالباعة، كالمعدمكف، كعرفكا باسـ العكاـ، ك الفئة الرابعة
 قد عمؿ ىؤالء باألعماؿ الكضيعة مثؿ كنس الطرقات ككسح األقنية.

ىؿ الذمة، كٌكف ىؤالء أقمية كبيرة ذات أىمية في المجتمع المممككي، : أالفئة الخامسة
ككانت ىذه الفئة مقتصرة عمى األقباط )النصارل( كالييكد، كقد تمتع ىؤالء بشكؿ عاـ 
بالحقكؽ كاالمتيازات نفسيا التي تمتع بيا المسممكف كما كاف ليـ مشاركتيـ في الحياة 

األعماؿ كالحرؼ الخاصة بيـ كتكلي بعض العامة مف خبلؿ السماح ليـ بممارسة 
المناصب اإلدارية ىذا مف جية، كمف جية أخرل سمح ليـ بأداء شعائرىـ الدينية 

 كاالحتفاؿ بأعيادىـ.

كمع ىذا فقد تعرض أىؿ الذٌمة في بعض الفترات لبلضطياد كمف ألكاف ذلؾ     
اء كىدـ بعض كنائسيـ االضطياد طردىـ مف مباشرة الدكاكيف كحرمانيـ مف مباشرة األمر 

كأديرتيـ كحٌؿ األكقاؼ المحبكسة عمييا أك تحكيؿ بعضيا إلى جكامع كبعض مظاىر 
التضييؽ االجتماعي، كإلزاميـ بتصغير عمائميـ دكف العشرة أك السبعة أذرع مع تمكينيا 
بالمكف األصفر لمييكد كاألزرؽ لمنصارل، ككذلؾ منعيـ مف رككب الخيؿ كالسماح ليـ 

لحمير، ككذلؾ عدـ السماح ألحدىـ بدخكؿ الحمامات العامة إال بصميب أك برككب ا
 جبلجؿ في رقبتو ىذا عدا عف إرىاقيـ في فترات االضطياد بالمغاـر كالضرائب.

الفبلحكف، كىـ السكاد األعظـ مف أىؿ الببلد ككاف نصيبيـ في المجتمع  الفئة السادسة:
كاف يشغؿ الفبلح أحد الكظائؼ في الدكلة ىذا المممككي االحتقار كاإلىماؿ، فنادران ما 

مف جية كما لـ يكف يسمح ليـ برككب الفرس أك بتقمدكا السيكؼ ىذا عدا عف كثرة 
المغاـر كالضرائب التي كانت تفرض عمييـ، باإلضافة لبطش كنيب العرباف ليـ، كىذه 

 الظركؼ أثرت في نفكس أىؿ الريؼ حتى أصيبكا بمركب الشعكر بالنقص.
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: العرباف، ككانكا طكائؼ متعددة لكؿ طائفة أمير، كقد انتشركا في كامؿ ئة السابعةالف
لـ يكف ليـ مستقر كاحد ألف حياتيـ كانت قائمة عمى السمب كالنيب، كقد  إذأجزاء الببلد 

 أنؼ ىؤالء الخضكع لدكلة المماليؾ، ككثيران ما كقع الصداـ بيف الطرفيف. 

نبيػػة، كمػف ىػػؤالء المسػيحييف الغػػربييف أك البلتػيف كالمسػػيحييف األقميػات األج الثامنػػة: الفئػة
الشرقييف أك الرـك فضبلن عف المسيحييف الكافديف مف الحبشػة كأرمينيػة كغيرىػا، كقػد اختػار 
ىػؤالء اإلقامػة فػي المػػدف التجاريػة كالثغػكر عمػػى شػاطم البحػر المتكسػػط، ككػاف لكػؿ جاليػػة 

كؿ جاليػة لنفسػيا فنػدؽ ينػزؿ أفرادىػا فيػو  منيـ قنصؿ يشرؼ عمى مصالحيا كذلؾ اتخذت
 .  (ُ).مف الحرية ، كقد تمتع ىؤالء بقسط كافر

كال يختمؼ سكاف الشاـ في عصر الدكلة المممككية كثيران عف سكاف مصر إذ كاف 
 .(2)المماليؾ ىـ أصحاب السيادة كالنفكذ كبقية الناس خاضعكف لسمطتيـ

حضر كبدك، فالحضر ىـ: أىالي المدف كالقرل كقد انقسـ أىؿ الشاـ األصميكف إلى:     
الشامية، كقد اشتغمكا بالنشاط االقتصادم مف صناعة كتجارة كزراعة، ككاف كؿ ما 
يطمعكف فيو ىك أف يمي أمرىـ نائب عادؿ مف المماليؾ، كقد لجأ ىؤالء إلى مسالمة 

 المماليؾ في كثير مف األحياف لضماف استمرار أعماليـ. 

فقػد تػػألفكا مػف العشػائر المنتشػػرة فػي باديػة الشػاـ ككػػاف لكػؿ عشػيرة أفخادىػػا  أٌمػا البػدك،    
كبطكنيػػػا ككػػػاف عمػػػى رأس تمػػػؾ العشػػػائر آؿ فضػػػؿ مػػػف ربيعػػػة الػػػذيف امتػػػدت منػػػازليـ مػػػف 
حمص إلى قمعة جعبػر إلػى الرحبػة، كمػف العشػائر أيضػان آؿ مػرة فػي حػكراف كآؿ عمػي فػي 

 .(ّ) .لكالء يػربطيـ بالدكلػة المممككيػةالشعكر باالمرج كالغكطة حكؿ دمشؽ، ككثيران ما كاف 
كالبػػػػد مػػػػف اإلشػػػػارة إلػػػػى أٌف المجتمػػػػع فػػػػي العصػػػػر المممػػػػككي قػػػػد ابتيمػػػػي بػػػػبعض األمػػػػراض 

                                                           

 .ٔٔ-ُٔ( عاشكر: المجتمع المصرم، صُ)

 .ُٕٗـ، صََِّ( الزيدم، مفيد: العصر المممككي، دار أسامة، عماف، ِ)

 .ُْْ،ُْٓ( زيتكف: تاريخ المماليؾ، ص،ّ)
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االجتماعيػػػة كالرشػػػكة، كالخمػػػرة، كالزنػػػا، كالسػػػحر، كالتنجػػػيـ، كالمعتقػػػدات بقػػػدرة المشػػػايخ، ك 
، كالتعاكيذ، كأياـ السعد كالنحس  .(ُ)التطٌير، كالتشاـؤ

 دكر المرأة في المجتمع المممككي:  -ب

كاف لممرأة دكر ميـ في المجتمع المممككي. إذ تمتعت بقسط كافر مف االحتراـ       
سكاء أكاف ذلؾ فئة المماليؾ أـ سائر فئات الشعب، فقد نظر المماليؾ إلى نسائيٌف نظرة 

عمى ذلؾ فقد تفيض باإلجبلؿ كالتقدير، ككانت األلقاب التي خصصت ليٌف خير دليؿ 
لقب المماليؾ نسائيفَّ بعٌدة ألقاب مثؿ: خاتكف، كخكند، كست الخمؽ، كست الناس، كست 

 الكؿ، كست القضاة كغيرىا.

باإلضافة لذلؾ شاركت المرأة بمختمؼ نكاحي الحياة العامة كالسيما الحياة السياسية     
ارككا في تكجيو إذ تدخؿ الكثير مف نساء السبلطيف كاألمراء في شؤكف الحكـ، كش

السياسة العامة لمدكلة، كخير مثاؿ عمى ذلؾ شجر الٌدر التي تكلت عرش السمطنة بعد 
 ـ. َُِٓق / ْٖٔمقتؿ الممؾ المعظـ تكرانشاه سنة 

كلـ يقتصر نصيب المرأة في الحياة العامة عمى التدخؿ في بعض شؤكف الدكلة،     
نما شاركت أيضان مشاركة فعم  .لعممية كالدينيةية في الحياتيف اكا 

كذلؾ اشتير بعضيٌف في الحديث بصحيح البخارم في قمعة الجبؿ إلى جانب      
الفقياء ككثير مف كبار الفقياء سمعكا مف بعض المسندات الشييرات البلئي أجزٌف ليـ، 
ككذلؾ حرصت الكثير مف النساء عمى الذىاب إلى المجالس لسماع الدركس الدينية، كما 

اء في عصر المماليؾ طريؽ التصكؼ فمبسف الخرؽ كأطمؽ عمييٌف سمكت بعض النس
 الشيخات. 

                                                           

، دمشؽ، ُلة المماليؾ، دار الفكر العربي، ط( النباىيف، عمي سالـ: نظاـ التربية اإلسبلمية في عصر دك ُ)
 .َُْـ، صُُٖٗ
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أٌما عف نشاط النساء في شكارع المدينة كأسكاقيا كمنتزىاتيا، فكاف عظيمان فمجالس     
الخبلعة زخرت بالنساء، كذلؾ باشر الكثير مف النساء معظـ أمكر الشراء مف األسكاؽ 

 األعراس، كالحمامات، كأماكف الميك، كالقرافات كالبرؾ. ككثيران ما كانت النساء تخرج إلى 

أٌما في الريؼ، فقد كقفت المرأة إلى جانب زكجيا الفبلح، فعممت معو في األرض،     
كجمبت المياه مف النير كغسمت المبلبس ىذا زيادة عمى إعداد الطعاـ كصناعة 

في العصر المممككي، فقد  الخبز.كعمى الرغـ مف كؿ ىذه الحرية التي تمتعت بيا المرأة
 .(ُ)تعرضت في بعض األحياف لبلزدراء كاالستخفاؼ كحتى الضرب أحيانان 

 :الحياة االقتصادية -د

تمتعت مصر كببلد الشاـ بقدر كبير مف االزدىار االقتصادم خبلؿ العصر     
لمالية، المممككي كقد استغؿ المماليؾ ىذا االزدىار بإعادة  تنظيـ شؤكف الدكلة كمكاردىا ا

فضبلن عف االستقرار المالي الذم ساىـ في كحدة النقد كثبات قيمة الذىب كالفضة، 
 ككذلؾ أسعار المنتجات الغذائية مما ساعد عمى تكفير الرخاء االقتصادم بشكؿ عاـ. 

كقد شمؿ االنتعاش االقتصادم جميع مرافؽ الحياة مف زراعة كصناعة كتجارة كأدل     
مكاؿ بخزائف أمراء المماليؾ، كىك ما انعكس عمى حياتيـ العاـ كما ذلؾ إلى زيادة في األ

 . (ِ)رافؽ ذلؾ مف الترؼ كالنعيـ

كلكف االزدىار االقتصادم التي تمتعت بو دكلة المماليؾ ظيرت لو نتائج سيئة عٌبر     
عنيا اختبلؿ ميزاف تكزيع الثركات، فقد كانت غالبية فئات الشعب تعيش ظركفان صعبة 

ىذا إلى جممة مف العكامؿ أىميا تحكؿ األراضي الزراعية إلى نظاـ اإلقطاع  كيعكد
العسكرم، باإلضافة لذلؾ تعرض الببلد لمغزكات الخارجية كبخاصة المغكلية ككذلؾ الفتف 
كالمنازعات بيف أمراء المماليؾ أنفسيـ كذلؾ أدت الككارث الطبيعية التي تعرضت ليا 

                                                           

؛ عبد الرزاؽ، أحمد: المرأة في مصر المممككية، الييئة ُٓٓ-ُّْ(عاشكر: المجتمع المصرم، صُ)
 ْٓـ، صُٗٗٗالمصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 

 .ْٗ( البيدكس: مدف الشاـ، صِ)
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حدكث مجاعات كأكبئة ككاف النخفاض مستكل نير  الببلد في العصر المممككي إلى
النيؿ أثر كبير عمى األكضاع االقتصادية، فقد أدل ذلؾ في كثير مف األحياف إلى ارتفاع 
األسعار كانتشار الطاعكف، كمف أشير المجاعات التي حدثت في ذلؾ العصر ما كاف 

ذلؾ بسبب ـ، ككاف ُِٓٗق/  ٓٗٔـ كالذم استمر إلى سنة ُِْٗق / ْٗٔفي سنة 
انخفاض مستكل نير النيؿ فحصؿ الغبلء ككثر المكت كقٌمت األقكات كذلؾ تأخر المطر 

 في ببلد الشاـ كبخاصة في دمشؽ كحكراف كالقدس كغيرىا، كأدل ذلؾ لغبلء األسعار.

ـ أف تعرضت الدكلة المممككية لكباء مركع كقد ُّْٗق/ ْٕٗكذلؾ حصؿ في سنة     
فناء الكبير" ك"المكت األسكد"، إذ مات في القاىرة ما يقارب عرؼ ىذا الكباء باسـ "ال

ـ، كقد كاف لو آثار َُّٓق / َٕٓعشريف ألؼ نفر يكميان كاستمر ىذا الكباء حتى سنة 
سمبية كثيرة أىميا تناقص أعداد السكاف، كتقمص أعداد القرل بسبب مكت الفبلحيف 

 كالذم أدل بدكره إلى تدىكر الزراعة. 

ق/، كأدت َٖٖق/ إلى سنة /ٕٔٗت الببلد لكباء آخر استمر مف سنة /كما تعرض    
كؿ ىذه العكامؿ السابقة إلى تدىكر األكضاع االقتصادية في كثير مف األحياف. عمى أف 
ىذا التدىكر االقتصادم ازداد في عصر المماليؾ الجراكسة بالمقارنة مع عصر المماليؾ 

 البحرية.

األمف في ربكع الببلد كاف يخمؽ االضطراب االقتصادم فضبلن عف ذلؾ فإٌف انعداـ     
في كثير مف األحياف، فقد سبب العرباف كثيران مف المتاعب لمسبلطيف، إذ عمؿ ىؤالء 
عمى مياجمة القرل كالمدف كنيبيا كفي كؿ مرة كانت تخرج إلييـ الحمبلت تفسد 

اعب الناس االقتصادية، المزركعات كتنزؿ بالريؼ ألكاف مف الببلء كالظمـ مما زاد في مت
كذلؾ أٌدل التجار دكران كبيران في التدىكر كاألزمة االقتصادية السيما في زمف الفيضاف 
حتى يمكنيـ تحقيؽ الربح في ظؿ القمؽ الذم كاف يساكر الناس دائمان حكؿ كفاء النيؿ، 
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راعة، إذ أدل تدىكر االىتماـ بكسائؿ الرم إلى تكرار حكادث انقطاع الجسكر كتأخر الز 
 .(ُ)فأعقب ذلؾ الكثير مف األزمات التي عانت منيا الببلد

 الزراعة:   -أ

اىتـ سبلطيف المماليؾ بالزراعة اىتمامان كبيران، إذ كانت الزراعة الحرفة األكلى         
لغالبية السكاف كالمكرد األكؿ الذم عاش عميو معظـ األىالي، كقد تكزعت األراضي 

إلى إقطاعات عمى السمطاف كاألمراء كاألجناد عمى أٌف تكزيع الزراعية في ذلؾ العصر 
األراضي المصرية تعٌرض لمتغيير كالتبديؿ أكثر مف مرة، فبعد أف كانت األراضي 

منيا عيدّْلت ىذه  (ِ)المصرية أربعة كعشريف قيراطان اختٌص السمطاف بأربعة قراريط
دة قياس األراضي كمسحيا التقسيمات، ككاف أشير ما جرل في ذلؾ الكقت عممية إعا

كتقكيـ العقارات، كالتي عيرفت باسـ الركؾ الحسامي الذم أجراه السمطاف حساـ الديف 
، ككذلؾ الركؾ الناصرم الذم أجراه السمطاف الناصر محمد  (ّ)ـُِٕٗق/ ٕٗٔالجيف

، كقد ازداد محصكؿ األراضي الزراعية في العصر (ْ)ـُُّٓق/ ُٕٓبف قبلككف سنة 
سبب العناية الفائقة بمرافؽ الزراعة مف جسكر كترب كمقاييس النيؿ، كقد المممككي ب

 قيسّْمت الجسكر في ذلؾ العصر إلى قسميف ىي: 

 .الجسكر البمديَّة الخاصة، ك الجسكر العاٌمة

                                                           

يخ السياسي كاالجتماعي(، عيف لمدراسات كالبحكث ( قاسـ، قاسـ عبده: عصر سبلطيف المماليؾ )التار ُ)
 .ُّٓ-ِّْـ، صُٖٗٗ، القاىرة، ُاإلنساني كاالجتماعية، ط

 .ُِٖ( زيتكف: تاريخ المماليؾ، صِ)

( ابف الجزرم، محمد بف ابراىيـ: تاريخ حكادث الزماف كأنبائو ككفيات األكابر كاألعياف مف أبنائو، تح: ّ)
 .َّٗ،ّٖٗ، صُـ، جُٖٗٗ، بيركت، ُلعصرية، طعبد السبلـ تدمرم، المكتبة ا

، بيركت، ُابف تغرم بردم، يكسؼ: النجـك الزاىرة في ممكؾ في مصر كالقاىرة، دار الكتب العممية، ط( ْ)
 .ّٓ-ّّ، صٗ، جـُِٗٗ
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كقد عيًرؼى عف بعض سبلطيف المماليؾ أٌنيـ كانكا يخرجكف بأنفسيـ لتفٌقد المرافؽ      
فقد أمر السمطاف ناصر محمد بعمؿ جسر خارج القاىرة يمتد الزراعية كخاصة الجسكر، 

 . (ُ)مف شٌبيف القصر إلى بنيى العسؿ كأقاـ بو عدة قناطر

 ىذا كقد انقسمت األراضي الزراعية في مصر إلى عٌدة أقساـ حسب جكدتيا ىي: 

 .(ِ) .السباخ ،المستبحر، الشراقي، الخرس، الكسخ ،البرش ،البرابت، الباؽ

لنسبة لكسائؿ الرم، فقد كاف أىميا: الشاذكؼ، كالساقية، كالراحة عند طمكع أما با    
 النيؿ.

كمف أىـ الحاصبلت الزراعية في مصر القمح الذم كاف محصكلو يفيض عف حاجة     
الببلد، كذلؾ كاف الكتاف مف أىـ المزركعات إذ كانت مصر تصدر كميات كبيرة مف 

اكرة، كاشتيرت كذلؾ مصر بزراعة قصب السكر المنسكجات الكتانية إلى الببلد المج
السٌيما في مناطؽ ممكل، كقفط كنجع كحمادم. ىذا عدا عف أنكاع الفكاكو كالخضركات، 

 (.ّ)فضبلن عف الزىكر كالرياحيف التي زرعت في الحدائؽ كالبساتيف

تكف أما ببلد الشاـ، فزرع فييا أيضان الحبكب كقصب السكر كالفكاكو كالخضركات كالزي    
 .(ْ)كغيرىا

كذلؾ عيني السبلطيف في عصر المماليؾ بالثركة الحيكانية، فقد أنشأت الدكلة     
اإلسطببلت كالتي ربيت فييا الخيكؿ ك نالت تربية األغناـ نصيب كافر مف االىتماـ لدل 
الفبلحيف، كاستخدمت األبقار في األعماؿ الزراعية، كفي جٌر آالت الحصار عند مسير 

                                                           

 .ُّٖ( زيتكف: تاريخ المماليؾ، صُ)

 .ِْٓ-َْٓ، صّ( القمقشندم: صبح األعشى، جِ)

في عصر دكلة المماليؾ الجراكسة، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة ( طرخاف، ابراىيـ عمي: مصر ّ)
 .ُّٖ،ُْٖ؛ زيتكف: تاريخ المماليؾ، صِّٗ،َِْـ، صَُٔٗ،

 .َٗ،ُٗ( العمرم : مسالؾ األبصار، صْ)
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. باإلضافة لذلؾ اعتنى المماليؾ بتربية الغزالف كالنعاـ كاألرانب كالكز كالدجاج (ُ)الجيكش
 .(ِ)كالحماـ كغير ذلؾ

لكف عمى الرغـ مف العناية الفائقة بالزراعة كمرافقيا في عصر المماليؾ، فإٌف الفبلح     
عية عاش في ذلؾ العصر قٌنان مربكطان إلى األرض، فضبلن عف ذلؾ فإٌف المحاصيؿ الزرا

ٌنما مف نصيب السبلطيف كاألمراء، ىذا عدا عف الضرائب التي  لـ تكف مف نصيبو، كا 
 .(ّ)كانت تفرض عميو

 ب: الصناعة:  

ازدىرت الصناعة في عصر المماليؾ نتيجة لكثرة  الثركة، كنبكغ كثير مف المصرييف     
 في مختمؼ الصناعات. 

في النشاط الصناعي لدكلة المماليؾ، فقد  كقد أخذت الصناعات الحربية مكانان بارزان       
كجد بالقاىرة  في ذلؾ العصر سكؽ كبير اسمو سكؽ السبلح زٌكد باألسمحة المتنكعة 

، ككذلؾ ارتبط بالصناعات الحربية صناعة السفف، فقد حرص سبلطيف بالصناعك 
المماليؾ عمى إنشاء أسطكؿ بحرم يحمي شكاطم دكلتيـ الكاسعة كيصٌد غارات 

يف، فقد عني السمطاف الظاىر بيبرس عناية  كبيرة بدكر صناعة السفف في المعتد
الركضة كاإلسكندرية كدمياط فكاف يتفقد أمكرىا بنفسو، كمثؿ ذلؾ فعؿ السمطاف األشرؼ 

 .(ْ)خميؿ بف قبلككف الذم عني أثناء حكمو بإنشاء أسطكؿ قكم

ف الرقي، فقد اشتيرت أٌما الصناعات المدنية، فكانت عديدة كعمى جانب كبير م    
صناعات المنسكجات كالتي صنعت مف الحرير أك القطف أك الصكؼ أك الكتاف، إذ 

                                                           

، عماف، ُ( ناصر، محمد نجيب: الحياة االقتصادية في مصر في العصر المممككي، دار الشرؽ، طُ)
 .ِٕٔ،ِٖٔـ، صََِّ

 .ّٖلعمرم: مسالؾ األبصار، ص( اِ)
 .ُْٖ( زيتكف: تاريخ المماليؾ، صّ)

 .ُْٖ،ُٖٓ( زيتكف: تاريخ المماليؾ، صْ)



 

45 
 

كذلؾ كاف لصناعة ، (ُ)كجدت الفرش كالستكر كالخياـ كالحباؿ المكسكة بالقطف كالحرير
المعادف عناية فائقة في العصر المممككي فقد استخدـ النحاس في صناعة الثريات 

ية كاألباريؽ كالصحكف، ككذلؾ استيخدـ النحاس في تغطية بعض أبكاب كاألكاني المنزل
كانتشرت كذلؾ صناعة تطعيـ البركنز ، (ِ)المساجد كقصكر السبلطيف كبيكت األمراء

كالنحاس بالذىب كالفضة، كعني المماليؾ بصياغة الذىب كالفضة، فأكثركا مف صنع 
حديد فمـ تكف مصر مركزان ميمان أما صناعة ال، (ّ)األكاني كالحمي الذىبية كالفضية

كذلؾ ازدىرت صناعة الزجاج ، لذلؾ قامت باستيراده مف أكركبا لصناعتو في ذلؾ الكقت
ؼ في العصر المممككي، ككذلؾ بعض أنكاع البمكر الصخرم باإلضافة لصناعة الخز 

لؾ كذ، (ْ)كنييف، كاإلسكندرية أىـ مراكز تمؾ الصناعاتمككانت الفسطاط، كالفيكـ، كاألش
بمغت المصنكعات الخشبية درجة كبيرة مف التقدـ، فقد اتٌبع المماليؾ طرؽ الحشكات 

كاف يتـ عادة بالعاج  كالخرط كالتطعيـ في زخرفة المصنكعات الخشبية، فتطعيـ الخشب
كذلؾ أخذت المصنكعات الجمدية السٌيما السركج مكانة بارزة في العصر ، أك األبنكس
لؾ اشتيرت الكثير مف الصناعات الغذائية أىميا: صناعة باإلضافة لذ ،(ٓ)المممككي

 السٌكر كالتي انتشرت في كافة أنحاء الببلد، باإلضافة لصناعة األلباف كاألجباف كغيرىا. 

أما كضع الصناع في ذلؾ العصر، فيمكف القكؿ إٌف ىؤالء خضعكا لنظاـ النقابات،     
ككاف لكؿ نقابة مف ىذه النقابات  فأفراد كؿ حرفة كانكا ينضكف في نقابة خاصة بيـ

 .(ٔ)رئيس أك شيخ يرأسيـ يرجع إليو أفرادىا في حؿ مشاكميـ
 : التجارة: جػػػ

                                                           

 .َِٗ( عاشكر: العصر المماليكي، صُ)

 .ِّٓ( الزيدم: العصر المممككي، صِ)
 .ُِٗ( عاشكر: العصر المماليكي، صّ)
 .ُٕٖ( زيتكف: تاريخ المماليؾ، صْ)
 .ُٕٖ،ُٖٖ؛ زيتكف، تاريخ المماليؾ، صِّٔكي، ص( الزيدم: العصر المممك ٓ)
 .ُٖٖ( زيتكف: تاريخ المماليؾ، صٔ)
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ازدىرت التجارة  ازدىاران  كبيران في العصر المممككي، كساعد عمى ذلؾ اضمحبلؿ       
 معظـ طرؽ التجارة العالمية بيف الشرؽ كالغرب بسبب حركة المغكؿ، كىذا أدل إلى
انعداـ األمف عمى امتداد الطرؽ التجارية كاعتداء المصكص عمى القكافؿ التجارية، كذلؾ 
قؿَّ نشاط السفف التجارية اآلتية مف الشرؽ األقصى إلى الخميج العربي بسبب ازدياد 
نشاط القراصنة مف سكاف جزر البحريف فمـ يبؽى عمى أثر ذلؾ سكل البحر األحمر 

كمبلذان لمتجار، فاستغمت الدكلة المممككية ىذه الظركؼ كأٌدت  كميناء عدف مكانييف آمنيف
دكر الكسيط التجارم في المنطقة بيف الشرؽ كالغرب ىذا في كقت كاف فيو البحر األحمر 
أىـ الطرؽ التجارية التي تدفقت مف خبللو سمع كمتاجر اليمف كالشرؽ األقصى إلى 

 .(ُ)مكانم الغرب األكركبي

نشاط التجارم عمؿ سبلطيف المماليؾ عمى تأميف طرؽ التجارة كلضماف سبلمة ال    
داخؿ مصر حتى تصؿ البضائع سميمة مف مكانم البحر األحمر إلى مكانم البحر 
المتكسط كذلؾ شجعكا التجار عمى جمب بضائعيـ إلى المكانم المطمة عمى البحر 

لؾ، فقد كٌفرت الدكلة األحمر كالتردد إلى اإلسكندرية، كبالفعؿ نجح سبلطيف المماليؾ بذ
المممككية أسباب الراحة لمتجار الكافديف، كأيقيمت المؤسسات التجارية المتنكعة كالخانات 

. إذ عاش التجار األكربيكف في مصر كالشاـ عمى ىيئة جاليات تجارية كعٌيف (ِ)كالفنادؽ
ع حامية مكظؼ لكؿ فندؽ يقيـ فيو التجار الكافديف كذلؾ لتسيير أعماليـ، ككذلؾ تـ كض

، كمنحكا مساعدات ميٌمة كالخدمات البريدية كالنزؿ (ّ)عسكرية كدبمكماسية لمتجار

                                                           

 .ُٖٗ،َُٗ( زيتكف: تاريخ المماليؾ، صُ)

 .ِٓٗ،ِٔٗ( عاشكر: العصر المماليكي، صِ)

 .ُٓٗ( زيتكف: تاريخ المماليؾ، صّ)
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كنتيجة لذلؾ تحكلت مكانم الشاـ كمصر إلى ، (ُ)المتعددة عمى طكؿ الطريؽ الرئيسية
 . (ِ)أسكاؽ ميمة لمتاجر الشرؽ بشكؿ عاـ كالمنتجات الشامية كالمصرية بشكؿ خاص

لمتاجر التي جمبيا األكربيكف إلى مصر كالشاـ في عصر المماليؾ، أمَّا أىـ السمع  كا    
فيي الخشب كالمعادف مثؿ الحديد لصناعة األسمحة، ككذلؾ الرقيؽ كبعض أنكاع 
المنسكجات الكتانية مثؿ الجكخ البندقي كالفراء بأنكاعو كذلؾ جمبكا بعض السمع كالمكاد 

كقد ازدىر االقتصاد المممككي ، (ّ)ىاالغذائية مثؿ الجبف كالخمكر كزيت الزيتكف كغير 
نتيجة لتكفر ىذه السمع، إذ راقبت السمطات المممككية الحركة التجارية، كفرضت المككس 

 عمى البضائع كجنت مف ذلؾ أرباحان طائمة.

أما بالنسبة لمتجارة الداخمية، فقد ازدىرت أيضان ازدىاران كبيران، فاشتيرت المدف     
امرة، كتنكعت محتكيات تمؾ األسكاؽ كما كجد إلى جانب ىذه المصرية بأسكاقيا الع

 .(ْ)األسكاؽ المؤسسات التجارية، كالتي ساىمت بدكرىا في ازدياد النشاط التجارم

كأدل ىذا االزدىار التجارم إلى تدفؽ الثركات الضخمة عمى خزائف الدكلة المممككية،     
 صر.مما يفسر حياة البذخ كالترؼ كالنعيـ في ذلؾ الع

 :الحركة الفكرية في العصر المممككي -ىػ

كاف عمـ التاريخ كثيؽ االرتباط بالتطكر العاـ لمحركة الفكرية، ككانت مكانة المعرفة     
 .مستكل الفكرم لمكتابة التاريخيةالتاريخية في التربية ذات أثر حاسـ في ال

                                                           

 .ُٕٗ( البيدكس: مدف الشاـ، صُ)

، دمشؽ، ُلشرؽ كالغرب في العصكر الكسطى، دار دمشؽ، ط( زيتكف، عادؿ: العبلقات االقتصادية بيف اِ)
 .ُٖٖـ، صَُٖٗ

 .ُٓٗ( زيتكف: تاريخ المماليؾ، صّ)

 .َّٕ-َّّ( عاشكر: العصر المماليكي، صْ)
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خان منذ القرف الثاني كيمكف القكؿ: إٌف المعنى الحقيقي الشامؿ لمتاريخ  كاف راس    
اليجرم؛ ثـ تطكر باستعماؿ كتب الحكليات ليذه الكممة، كبدأ استعماليا يعـٌ في القرف 
الثالث اليجرم، كفي ىذا المجاؿ يقكؿ ابف خمدكف أحد مؤرخي العصر المممككي: " اعمـ 
ؿ أٌف فف التاريخ فف غزير المذىب جـٌ الفكائد، شريؼ الغاية، إذ ىك يكقفنا عمى أحكا

الماضيف مف األمـ في أخبلقيـ كاألنبياء في سيرىـ كالممكؾ في دكليـ كسياستيـ حتى تتـ 
فائدة االقتداء في ذلؾ لمف يركمو في أحكاؿ الديف كالدنيا، فيك محتاج إلى مآخذ متعددة 
كمعارؼ متنكعة كحسف نظر، كتثبت ييفضياف بصاحبيما إلى الحؽ كينكٌباف بو عف 

األخبار إذا اعتمد فييا مجرد النقؿ، كلـ تحكـ أصكؿ العادة كقكاعد  المذالت كالمغالط ألفٌ 
السياسة كطبيعة العمراف كاألحكاؿ في االجتماع اإلنساني،.......، إذ ىي مظٌنة الكذب 

 .(ُ)كمطيتو اليدر كالبٌد مف رٌدىا إلى األصكؿ كعرضيا عمى القكاعد"

في العصر المممككي، ففي ىذا  كيمكف القكؿ: إٌف عمـ التاريخ شيد نيضة كبيرة    
العصر تضافرت الجيكد كتضاعفت اليمـ كتنافست العقكؿ كاأليدم إلخراج كتب تاريخية 
ميمة، فكانت النتيجة إيجابية ليذه الجيكد كشممت الكتب جميع أنكاع التاريخ، فألفت 

تراجـ، كتب في التاريخ العاـ، كفي تاريخ الدكؿ كالمدف، كأخرل في الرجاؿ كالعمماء كال
ككذلؾ ىناؾ كتب السير، باإلضافة إلى المكسكعات التاريخية، ككاف كراء ازدىار ىذا 

 العمـ عٌدة عكامؿ أىميا:

عادة ترميـ المعطيات  - النيضة الفكرية الشاممة كانبعاث الحركة الثقافية، كا 
 الحضارية في ىذه الدكلة. 

كالمغكلي، كىذا شجع االستجابة لمجمؿ التحديات  الناجمة عف الخطريف الصميبي  -
 عمى تدكيف األحداث التاريخية. 

قرب المؤرخيف مف الببلط المممككي، كشغميـ المناصب الحككمية باإلضافة  -
 لمرعاية التامة ليـ مف قبؿ السبلطيف. 

                                                           

، بيركت، ِابف خمدكف، عبد الرحمف: تاريخ ابف خمدكف مع المقدمة، مر: سييؿ زكار، دار الفكر، ط (ُ)
 .ٕ،ٖـ،  صُٖٖٗ
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ظيكر مجمكعة كبيرة مف العمماء في ىذا العصر ساىمكا في إلقاء الضكء عمى   -
 . (ُ)كافة أشكاؿ الحياة العممية

باإلضافة إلى كثرة العمماء الذيف رحمكا مف األندلس إلى مصر، فمـ يجد ىؤالء ىذا  -
 كما تعرضت لو .(ِ)مبلذان آمنان غيرىا  كازدىرت حركة التأليؼ بمصر نتيجة  لذلؾ

األمة اإلسبلمية عمى يد المغكؿ كاف حافزان عند العمماء المسمميف إلعادة الصرح 
لمنيارة، فكانت ىذه مسؤكليتيـ كاستطاعكا الحضارم كترميـ المعطيات الحضارية ا

بالفعؿ إحياء الحركة العممية مف جديد بعد أف دمرت الحركب الكثير مف تمؾ 
 .(ّ)المعطيات

تشجيع سبلطيف المماليؾ ليؤالء العمماء، فقد أقامكا ليـ كزنان كبيران، كأبدكا اىتمامان كبيران  -
 .(ْ)بالعمـ كاألدب

بالمغة العربية معتمديف بذلؾ عمى طائفة مف كتاب اإلنشاء اعتناء سبلطيف المماليؾ  -
 .(ٓ)الذيف تخرجكا في المغة كالديف كبرعكا في اإلنشاء كالترسؿ

كقد أينشئت الكثير مف دكر التعميـ في العصر المممككي، فقد كاف لسبلطيف ىذا     
مة لذلؾ مف العصر دكر كبير في النيكض بالحياة العممية، كذلؾ بإقامة المنشآت البلز 
 .(ٔ)مدارس، كجكامع، كمكتبات، كتكفير األكقاؼ التي تقـك بنفقات تمؾ المنشآت

فقد كانت المدارس في ذلؾ العصر أشبو بالجامعات، كمعاىد التعميـ العالي، فغدت     
 . (ُ)المدارس مراكز لتدريس النحك كالفمسفة كالعمـك الطبيعية

                                                           

  .ّٗ، صّطيف المماليؾ، مجسميـ: عصر سبل (ُ)
 .ُٖ، صّ؛ سميـ: عصر سبلطيف المماليؾ ، مجُْٕ( زيتكف:  تاريخ المماليؾ، صِ)
 .ُٖ،ِٓ،ِٔ( سميـ: عصر سبلطيف المماليؾ، صّ)
( فرغمي، ابراىيـ: الحركة التاريخية في مصر كسكريا خبلؿ القرف السابع اليجرم، دار العربي لمنشر ْ)

 .ُٔ-ٓٓـ، صَََِ ، القاىرة،ُكالتكزيع، ط
 .ِٔ،ِٕ، صّ( سميـ: عصر سبلطيف المماليؾ، مجٓ)
 . ٗٓ( فرغمي: الحركة الفكرية، صٔ)
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اليجرم المدرسة المعزية التي بناىا السمطاف القرف السابع في فمف أشير المدارس     
كذلؾ أنشأ الظاىر بيبرس المدرسة ، (ِ)ـُِٔٓق/ْٓٔالمعز أيبؾ التركماني سنة 

ـ، كقد تخصصت ىذه المدرسة في دراسة مذىبيف، الفقو ُِّٔق/ ِٔٔالظاىرية سنة 
مدرسة باإلضافة إلى ال، (ّ)الشافعي، كالفقو الحنفي كبيا مكتبة ضخمة كمكتب لؤليتاـ
كالمدرسة الناصرية التي  (ْ)المنصكرية التي أنشأىا الممؾ المنصكر سيؼ الديف قبلككف

كالمدرسة الحسامية ، ـَُّّ–ُِٖٗق/َّٕ –ٖٗٔبناىا الممؾ الناصر محمد سنة 
 .(ٓ)التي أنشأىا حساـ الديف طرنطام المنصكرم

قد أبطمكا الدراسة كالعبادة كذلؾ اىتـ المماليؾ بالجامع األزىر بعد أف كاف األيكبييف      
، كلـ (ٔ)فيو حكالي مائة سنة، فعاد عامران بتبلكة القرآف، كدراستو كأعاد لو المماليؾ أكقافو

يقتصر دكر المماليؾ عمى إنشاء المدارس الجديدة فقط، بؿ عممكا عمى إحياء ما كاف قد 
ككاف السبلطيف  ،(ٕ)بمى دكره، ككذلؾ كثرت المكتبات الخاصة، كالعامة في ىذا العصر

يعٌينكف لتمؾ المدارس مدٌرسيف كشيكخ كيقفكف عمييا األكقاؼ الكثيرة كيرٌتبكف الركاتب 
 .(ٖ)الشيرية لمفقراء كالعمماء

                                                                                                                                                                               

( الرافعي كعاشكر، عبد الرحمف ك سعيد: مصر في العصكر الكسطى مف الفتح العربي حتى الغزك ُ)
 .ّْٗ-ّّٗـ، صُِٗٗالعثماني، دار النيضة العربية، القاىرة، 

 .ّْْ، صّعشى، ج( القمقشندم: صبح األِ)
( ابف شداد، محمد بف عمي: تاريخ الممؾ الظاىر، اعتناء: أحمد حطيط، دار فرانز شتايز، فيسبادف ّ)
 .ْٔ؛ فرغمي: الحركة الفكرية، صّْْـ، صُّٖٗ،
( المقريزم، أحمد بف عمي: المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار، تح: محمد زينيـ ، مديحة الشرقاكم، ْ)

 .َْٖ، صّـ، جُٖٗٗ، القاىرة، ُكلي، طمكتبة مدب
 .ْٖٓ،ْٓٗ، صّ( المقريزم: المكاعظ كاالعتبار ، جٓ)
ـ،  ُُٕٗ، القاىرة، ْ( منتصر، عبد الحميـ: تاريخ العمـ كدكر العمماء العرب في تقدميـ، دار المعارؼ، طٔ)

 .ِْٗ،َِٓص
 .ٕٔ،ٖٔ( فرغمي: الحركة الفكرية، صٕ)
 .ُٕٔ، ُٕٓ( زيتكف: تاريخ المماليؾ، صٖ)



 

51 
 

كانتشرت المدارس في كافة أنحاء الببلد فازدىرت المراكز العممية في مدف دمشؽ     
مختمؼ الفنكف فكانت  كحمص كالقدس كبعمبؾ كحماة كبالتالي نشطت حركة التأليؼ في

المؤلفات النحكية، كالمغكية، كالفقيية، كالتاريخية، كاألدبية ، كغيرىا في تزايد مستمر كذلؾ 
نشط في ىذا العصر التأليؼ المكسكعي حتى عيدَّ العصر المممككي عصر المكسكعات 

، إذ شيد العصر المممككي ظيكر المؤلفات الضخمة نتيجة ظيكر عدد كبير (ُ)العممية
مف المؤرخيف كالميتٌميف بالكتابة التاريخية  كالعممية، كاتجو نتيجة ذلؾ كثير مف الناس 

 .(ِ)إلى الدرس كالتحصيؿ لمعمـك كالمعارؼ المتنكعة، فتنكعت فنكف الكتابة التاريخية 

 .(3)كىنا نقؼ لمتعرؼ عمى أىـ مؤلفات العصر المممككي بكافة فنكنو

ىذا الفف فمف أبرز كيٌتاب ىذا الفف سبط ابف الجكزم  نشط التأليؼ في التاريخ العاـ: -
/ مجمد َْ، كلو كتاب " مرآة الزماف في تاريخ األعياف" كيقع في /ـُِٔٓىػػ/ ْٓٔ: ت

، كذٌيؿ ـُِّٔىػػ/ِٕٔ: تمكسى بف محمد البعمبكي اليكنيني ،كقد اختصره قطب الديف 
يـ ىك " معادف الذىب" كيقع ، كلسبط بف الجكزم أيضان كتاب م(ْ)عميو في أربعة مجمدات

كنقؼ مع مؤرخ آخر اشتير بالتأليؼ بيذا الفف كىك ابف ، (ٓ)كيقع في تسعة عشر مجمد
، كلو " المجمكع ـُِّٕىػػػ/ِٕٔ: ت معركؼ بالمكيف جرجس بف أبي اليسرالعميد ال

                                                           

، القاىرة،  ُ( البكجرم، مغمطام بف قمنج: مختصر تاريخ الخمفاء، تح: إسماعيؿ البارح، دار الفجر، طُ)
 .َّ،ّٗـ، صََُِ

 . ٕٕ( فرغمي: الحركة الفكرية، صِ)
 .ّٗ، صّ( سميـ: عصر سبلطيف المماليؾ، مجّ)
لفنكف، دار احياء التراث حاجي خميفة، مصطفى بف عبد اهلل: كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كا( ْ)

 .ُْٕٔ، صِ، مجـُُْٗاالسبلمي، بيركت،
ـ، ُٕٗٗ،  بيركت، ُ( اليافعي، عبد اهلل بف أسعد: مرآة الجناف كعبرة اليقظاف، دار الكتب العممية، طٓ)
 .َُْ،َُٓ، صْج
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ؾ بطرس بف الراىب كأيضان ىنا، (ُ)المبارؾ" الذم يعٌد مف أشير كتب التاريخ العاـ
 .(ِ)الذم كتب التاريخ منذ بدء الخميقة إلى زمانو ـُِِٖق/ُٖٔ:ت صرم القبطي الم

ركف الممطي المعركؼ بابف كاشتير أيضان في ىذا العصر المؤرخ غريغكس بف ىا     
ألمير ركف الديف كىناؾ ا، (ّ)"تاريخ مختصر الدكؿكلو " ـُِٖٔق/ٖٓٔ: تالعبرم 

انتيى فيو كرة في تاريخ اليجرة" ، كلو " زبدة الفـُِّّق/ِٕٓ: ت بيبرس المنصكرم 
كقاؿ مؤلفو في مقدمتو: " كسميتو زبدة الفكرة في تاريخ اليجرة ـ، ُِّّىػ/ِْٕإلى سنة 

كسقتو بتكالي سنيف المٌمة المحمدية إلى بداية الدكلة النيرة التركية القائمة اآلف بالممالؾ 
 قِّٕ: تالدكادارم بف عبد اهلل بف أيبؾ  كأيضان المؤلؼ أبي بكر، (ْ)اإلسبلمية"

 .(ٓ)، كلو " كنز الدرر كجامع الغرر" كىك في تسعة أجزاء مرتبة حسب األعكاــُُّّ/

بف عمي بف محمكد بف شاىنشاه بف أيكب الممؾ  إسماعيؿكاشتير أيضان المؤرخ     
، كلو " المختصر في أخبار البشر" أكرد فيو شيئان ـُُّّق/ِّٕ: تلفداء المؤيد أبك ا
كىناؾ المؤرخ محمد بف ، (ٔ) ـَُِّق/ُِٕخ القديمة كانتيى فيو إلى سنة /مف التكاري

، كلو " حكادث الزماف كأنباءه ك ـُّّٖق/ّٕٗ: ابراىيـ المعركؼ بابف الجزرم ت
كفيات األكابر كاألعياف مف أبناءه"، كقد اختار الذىبي منو ما فيو فائدة كسٌماه " المختار 

 .(ٕ)مف تاريخ ابف الجزرم"

                                                           

ـ ، ُٗٓٗ، ، القاىرةٓ( برككمماف، كارؿ: تاريخ األدب العربي، تر: عبد الحميـ النجار، دار المعارؼ، طُ)
 . ُْْ، صٔج
 .ِّْ، صُـ، جُّٗٗ، بيركت، ُ( كحالة، عمر رضا: معجـ المؤلفيف، مؤسسة الرسالة، طِ)
 .َّٔ، صِ( كحالة: معجـ المؤلفيف، جّ)
( ابف الطقطقي، محمد بف عمي: الفخرم في اآلداب السمطانية كالدكؿ اإلسبلمية، دار صادر، بيركت، ْ)

 .ُْ-ُّـ، صُٔٔٗ
، ُبيبرس: زبدة الفكرة في تاريخ اليجرة، تح: دكنالد. س. ريتشاردز، الشركة المتحدة، ط( المنصكرم، ٓ)

 .ُـ، صُٖٗٗبيركت، 
 ،ّْٗ، صُ؛ كحالة: معجـ المؤلفيف، جُٔٔ، صٔ( برككمماف: تاريخ األدب، جٔ)
 .ّٗٔ، صِ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجٕ)
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ق/ ْٖٕ: تأحمد بف عثماف بف قايماز الذىبي اشتير المؤرخ الحافظ محمد بف ك      
كانتيى بو إلى  ، كلو كتاب " تاريخ اإلسبلـ الكبير" جمع فيو الحكادث ك الكفياتـُّْٖ
ككذلؾ لو " العبر في خبر مف غبر" ذكر فيو مف أكؿ سنة لميجرة  ـ، ََُّق/ََٕسنة 

، كال يقؿ كتابو " دكؿ اإلسبلـ" أىمية عف (ُ) ـَُّْق/َْٕك انتيى إلى آخر سنة 
كتبو األخرل، كىك كتاب تحدث فيو عف دكؿ اإلسبلـ، كذٌيؿ عميو محمد بف عبد الرحمف 

 . (ِ)ـ، كسماه "الذيؿ التاـ عمى دكؿ اإلسبلـ"ُْٔٗق/َِٗ: السخاكم ت

كلو "عيكف  ،ـُّّٔق/ْٕٔ: كاشتير المؤرخ فخر الديف محمد بف شاكر الكتبي ت    
بف عمر بف  إسماعيؿكمف المؤرخيف أيضان ، (ّ)لتكاريخ" كيقع في ثبلثة كعشركف جزءان ا

كاشتير أيضان المؤرخ ، (ْ)، كلو " البداية كالنياية"ـُِّٕق/ْٕٕ: كثير الدمشقي ت
، كيعٌد كتابو " أخبار الدكؿ ـُّٕٕق/ٕٕٗر بف حبيب الناصرية تالحسف بف عم

كتبع ىؤالء المؤرخ محمد بف عبد الرحيـ ، (ٓ)لعاـكتذكار األكؿ" مف أىـ كتب التاريخ ا
كلو" تاريخ الدكؿ كالممكؾ " كىك الكتاب  ،ـَُْْق/َٕٖ: المعركؼ بابف الفرات ت

كذلؾ اشتير المؤرخ ابراىيـ بف محمد بف دقماؽ ، (ٔ)المعركؼ باسـ " تاريخ ابف الفرات"
كالسبلطيف" ك "  ، كلو " الجكىر الثميف في سير الخمفاء كالممكؾـَُْٔق/َٖٗ: ت

عمى أٌف أشير مف كتب في ىذا الفف المؤرخ المصرم ، (ٕ)نزىة األناـ في تاريخ اإلسبلـ"

                                                           

ر: الدرر الكامن( ُ) جى  ـُّٗٗة في أعياف المائة الثامنة، دار الجيؿ، بيركت،العسقبلني، أحمد بف عمي بف حى
 .ّّٕ-ّّٔ، صّ، ج
 .ِٕٔ، صُ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجِ)
 .ُُٖٓ، صِ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجّ)
الركداني، محمد بف سميماف: صمة الخمؼ بمكصكؿ السمؼ، تح: محمد حجي، دار الغرب اإلسبلمي،  (ْ)
 . ِِٖ، صُحاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مج ؛ُٔٓ، صـُٖٖٗ، بيركت، ُط
( الصفدم، خميؿ بف أيبؾ: الكافي بالكفيات، اعتناء: رمضاف عبد التكاب، دار فرانز شتاينر، فيسبادف، ٓ)

 .ُُٗ-ُُٓ، صٓ؛ ابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، جُٓٗ، صُِـ، جُٖٓٗ
 .ُٖٔ،ُٕٖ، صٔ؛ برككمماف: تاريخ األدب، جُٓ، صٖ( السخاكم: الضكء البلمع، جٔ)
، ِك مج ُٗٔ، صُ؛ حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجُْٔ-ُْٓ، صُ( السخاكم: الضكء البلمع، جٕ)

 . ُُْٗ، صِمج
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، كلو" الدٌرة المضيئة في تاريخ ـُُْْق/ْٖٓ: تتقي الديف أحمد بف عمي المقريزم 
: كال تقؿ كتب المؤرخ بدر الديف محمكد بف أحمد العيني ت، (ُ)الدكلة اإلسبلمية"

أىمية عف كتب التاريخ األخرل، فمف أشير كتبو "عقد الجيماف في تاريخ  ـُُْٓق/ٖٓٓ
، ككتاب "البدر في أكصاؼ أىؿ العصر" جمع فيو الحكادث كالكفيات عمى (ِ)أىؿ الزماف"

السنكات كابتدأ فيو مف أكؿ الخمؽ ثـ ذكر البر كالبحر كما فييا مف المدف كالجزائر ناقبلن 
فداء كاعتمد في نقؿ الحكادث عمى كتاب " البداية كالنياية" مف " تقكيـ البمداف" ألبي ال

: ت كنقؼ مع المؤرخ أبي المحاسف يكسؼ بف تغرم بردم األتابكي، (ّ)البف كثير
، كلو " مكرد المطافة فيمف كٌلي السمطنة كالخبلفة"، كىك في مجمد كاحد ـُْٗٔق/ْٕٖ

كتابو "نزىة الرأم في كاشتير أيضان  (ْ)اقتصر فيو عمى ذكر الخمفاء كالسبلطيف
، ـُِْٓق/َّٗ: كذلؾ اشتير المؤرخ محمد بف أحمد بف إياس الحنفي ت، (ٓ)التاريخ"

كالذم كتب كتابان في التاريخ العاـ سٌماه "نزىة األمـ في عجائب الحكـ" كىك كتاب يبحث 
 .(ٔ)في تاريخ العالـ

 المممككي. تمؾ ىي أىـ الكتب التي أيلفت في فف التاريخ العاـ خبلؿ العصر 

 تاريخ الدكؿ كالمدف )البمداف(:  -

شيد العصر المممككي تألقان كاضحان في الحركة العممية بيذا المجاؿ حتى يمكف القكؿ     
إٌف ىذا النكع مف التكاريخ بمغ حدان كبيران مف اإلشباع، فزخرت المكتبات بكتب المؤرخيف 

 التي تحدثت عف الدكؿ كالمدف. 

                                                           

السخاكم، محمد بف عبد الرحمف: التبر المسبكؾ في ذيؿ السمكؾ، تح: لبيبة ابراىيـ مصطفى، نجكل ( ُ)
 . ٖٕ-َٕ، صُ، جـََِّ، القاىرة، ُمصطفى كامؿ، دار الكتب كالكثائؽ القكمية، ط

( السيكطي، عبد الرحمف: بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة، تح: محمد أبك الفضؿ ابراىيـ، دار ِ)
 . ِٕٓ،ِٕٔ، صِـ، جُٕٗٗ، بيركت، ِالفكر، ط

 . ِٕٖ، صُ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجّ)
 . َُُٗ، صِ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجْ)
 . ُِْٗ، صِمج( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، ٓ)
 . ُُْٗ، صِ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجٔ)
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مصر كمدنيا ُكتب الكثير مف المؤلفات كالتي ألقت الضكء كفيما يخص تاريخ  -
 لمتعرؼ عمى ما بمصر كمدنيا مف الخطط كاآلثار فمف أشير ىذه المؤلفات ما كتبو: 

، فقد ألؼ كتابان تحٌدث فيو عف ـُُِٓق/ْٗٔ: ت محمد بف عبد العزيز اإلدريسي    
رة كتاب لؼ في تاريخ القاىكأىـ ما أي ، (ُ)صعيد مصر سماه " المفيد في أخبار الصعيد"

، كىك كتاب " الركضة البيية الزاىرة في ـُِّٗق/ِٗٔ: ت محي الديف بف عبد الظاىر
خطط المعٌزية القاىرة"، كالذم تحدث فيو عف خطط القاىرة، كجكامعيا، كمدارسيا، 

 . (ِ)كشكارعيا، كمشاىدىا إلى غير ذلؾ مف اآلثار

: ت العباسي الياشمي الصفدمعبد اهلل كصنؼ الحسف بف أبي محمد     
كتاب " نزىة المالؾ كالمممكؾ في مختصر سيرة مف كلي مصر مف  ـُُّٔق/ُٕٔ

ق/ ُٕٕالممكؾ" أرخ فيو لتاريخ مصر منذ عصر الفراعنة كاألنبياء حتى سنة 
كتابو  ـُِّْق/ِٕٓ: ت ألؼ بيبرس بف عبد اهلل المنصكرم ككذلؾ، (ّ)ـُُّٕ

الدكلة المممككية" الذم دٌكف فيو تاريخ المماليؾ مف سنة  الشيير " التحفة المممككية في
 ريـ بف عبد النكرككتب عبد الك، (ْ)ـُُُّ–ق/ُُٕـ حتى سنة /َُِٓق /ْٖٔ
عف مصر سٌماه " تاريخ مصر" كىك  كتاب حافؿ يتحدث ـُّّْق/ّٕٓ :ت الحمبي

 . (ٓ)بضعة عشر مجمدان 

أٌلؼ كتاب " الطالع السعيد ف ـُّْٕق/ْٖٕ: ت ثـ جاء جعفر بف ثعمب األذفكم    
الجامع أسماه نجباء الصعيد"، كىك كتاب تحدث فيو عف أشير أعبلـ الفكر في صعيد 

                                                           

 . ُٕٕٕ، صِ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجُ)
 . ِٓٗ، صُ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجِ)
 . َٔٓ، صُ( كحالة: معجـ المؤلفيف، جّ)
، ُر، ط( الصفدم، خميؿ بف أيبؾ: أعياف العصر كأعكاف النصر، تح: عمي أبك زيد كآخركف، دار الفكْ)

 .َٖ-ٕٗ، صِـ، جُٖٗٗدمشؽ، ،
( الذىبي، محمد بف أحمد: ذيكؿ العبر في خبر مف غبر، تح: محمد السعيد بف بسيكني زغمكؿ، دار ٓ)

 . َُِ-َُُ، صْـ، جُٖٓٗ، بيركت، ُالكتب العممية، ط
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كذلؾ ألؼ المؤرخ محمد ، (ُ)مصر، كقد رتبو عمى حركؼ المعجـ كيقع في مجمد كاحد
كتابان في غاية األىمية  ـُّٓٔق/ٕٕٔ: ت اسـ بف محمد النكيرم اإلسكندرانيبف ق

سنة  كندرانية فيلماـ فيما جرت بو األحكاـ كاألمكر المقضية في الكاقعة اإلسسماه " اإل
 . (ِ)ـ كعكدىا إلى حالتيا المرضية" كىك في ثبلث مجمداتُّٓٔق/ٕٕٔ

كتاب "  ـَُْٔق/َٖٗ: ت راىيـ بف محمد بف أيدمر بف دقماؽكذلؾ كتب اب    
كالحمامات كالقباب  االنتصار لكاسطة عقد األمصار" تحدث فيو أيضان عف المدارس

 . (ّ)كالخانات كالجكامع كالترب كالخكانؽ كاألديرة كالكنائس في مصر

: تاهلل بف الحسف بف طكغاف األكحدم كنقؼ مع مؤرخ آخر ىك أحمد بف عبد     
، كالذم ألؼ كتاب " خطط مصر كالقاىرة" اعتمد عميو المقريزم في ـَُْٖق/ ُُٖ

أشير  ـُُْْىػ/ْٖٓ: ت كييعٌد المقريزم، (ْ)"كتابو المعركؼ "المكاعظ كاالعتبار
مؤرخي العصر المممككي، إذ صنؼ الكثير مف المؤلفات عف خطط مصر كآثارىا فيعد 
كتاب " الخطط المقريزية المعركؼ بالمكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار" باإلضافة 

فيو عف ممكؾ  إلى كتاب "عقد جكاىر األسفاط في أخبار مدينة الفسطاط"، كالذم تحدث
كخمفاء مصر إلى نياية الدكلة الفاطمية، ثـ أكممو بكتاب سٌماه " السمكؾ لمعرفة دكؿ 
الممكؾ"، كالذم تحدث فيو عف ممكؾ الكرد الجراكسة، كيعٌداف مف أىـ كتب البمداف 
باإلضافة إلى كتابو الشيير " البياف كاإلعراب عما في أرض مصر مف األعراب"، الذم 

المؤرخ عبد الباسط بف خميؿ بف تبع ىؤالء ك ، (ٓ)قبائؿ مصر كاممة.تحدث فيو عف 

                                                           

مؤسسة  ( السخاكم، محمد بف عبد الرحمف: اإلعبلف بالتكبيخ لمف ذـ التاريخ، تح: صالح أحمد العمي،ُ)
 .ِّٓ-ّٓ، صُٖٔٗ، بيركت، ُالرسالة، ط

 . ٗٗٓ، صّ؛ كحالة: معجـ المؤلفيف، جُِْ، صْ( العسقبلني: الدرر الكامنة، جِ)
 . ُْٕ، صُ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجّ)
 . ّٗٓ، ّٖٓ، صُ( السخاكم: الضكء البلمع، جْ)
 . َََُ،َُُٓ،ُٖٖٗ، صِ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجٓ)
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، الذم ألؼ كتاب "نزىة األساطيف فيمف كلي مصر ـُُْٓق/َِٗ: ت الممطي شاىيف
 . (ُ)مف السبلطيف"

، فقد ألفت الكثير مف كلـ يكف نصيب الشاـ كمدنيا أقّؿ حظان مف مصر في ىذا المجاؿ
كمدنيا كخططيا كآثارىا كأشير مف كتب بيذا المجاؿ  الكتب التي تحدثت عف ببلد الشاـ

، كالذم ألؼ ـُِِٔق/َٔٔ :ت ف أبي جرادة المعركؼ بابف العديـكماؿ الديف عمر ب
، ثـ انتزع منو مجمديف (ِ)كتاب حافؿ عف مدينة حمب سماه " بغية الطمب في تاريخ حمب"

 (ّ)ككضعيما في كتاب سماه " زبدة الحمب في تاريخ حمب"

كتاب " الركضتيف  ـُِٕٔق/ٓٔٔ: ت أبي شامة المقدسي إسماعيؿكلعبد الرحمف      
، ثـ اختصره بكتاب آخر (ْ)في أخبار الدكلتيف النكرية كالصبلحية" كىك في عدة مجمدات

سماه "عيكف الركضتيف في أخبار الدكلتيف النكرية كالصبلحية" كتضمف الفترة مف عاـ 
كذلؾ اختصر تاريخ ابف عساكر بكتاب  (ٓ)ـُُْٗق/َٗٓـ إلى سنة ُُِٕق/ُِٓ

: ت ضع المؤرخ عز الديف محمد بف شدادكك  ،(ٔ)سماه " مختصر تاريخ دمشؽ"
أشير كتب البمداف التي تحدثت عف ببلد الشاـ كالجزيرة، فصنؼ لنا  ـُِٖٓق/ْٖٔ

كلعماد الديف أبي الفداء ، (ٕ)كتاب " األعبلؽ الخطيرة في ذكر أمراء الشاـ كالجزيرة"
كتاب ميـ عف حمب، كىك " اليكاقيت كالضرب في تاريخ  ـُِّّق/ِّٕ: ت عيؿإسما

                                                           

شاىيف، عبد الباسط بف خميؿ: نزىة األساطيف فيمف كلي مصر مف السبلطيف، تح: محمد كماؿ  ( ابفُ)
 . َُـ، صُٕٖٗ، القاىرة، ُالديف عز الديف عمي، مكتبة الثقافة الدينية، ط

 .ُِٔ،ُِٕ، صّ؛ الكتبي: فكات الكفيات، جِِْ، ُِْ، صِِ( الصفدم: الكافي بالكفيات، جِ)
 . ِٓٗ، صِكف، مج( حاجي خميفة: كشؼ الظنّ)
 . ُّٖ، صٓ؛ ابف العماد الحنبمي: شذرات الذىب، جَِٕ، صِ( الكتبي: فكات الكفيات، جْ)
( أبك شامة، عبد الرحمف بف إسماعيؿ: عيكف الركضتيف في أخبار الدكلتيف: النكرية كالصبلحية، تح: ٓ)

 .ُُٔ،ُُٕ، صُـ، جُُٗٗ، دمشؽ، ُأحمد البيسكمي، منشكرات كزارة الثقافة، ط
، القاىرة، ُ( ابف كثير، إسماعيؿ بف عمر: البداية كالنياية، تح: عبد اهلل المحسف التركي، دار ىجر، طٔ)

 . ْْٕ-ِْٕ، صُٕـ، جُٖٗٗ
 . ُِٓ، صُ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجٕ)
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عمى تاريخ دمشؽ  ـُّّٗق/ّٕٗ :ت لؾ ذٌيؿ القاسـ بف محمد البرزاليكذ، (ُ)حمب"
 . (ِ)البف عساكر بكتاب أسماه " ذيؿ تاريخ دمشؽ"

أقؿ أىمية  ـُّّٔق/ْٕٔ: ت صبلح الديف خميؿ بف آيبؾ الصفدم كلـ تكف كتب     
مف تمؾ التي سبقتيا فأشير ما كتبو الصفدم كتاب " تحفة ذكم األلباب فيمف حكـ 
بدمشؽ كالخمفاء مف الممكؾ كالنكاب". كىك كتاب في مجمديف تحدث فيو عف النكاب 

: ت ككضع أحمد بف محمد المقدسي، (ّ)كالخمفاء كالممكؾ الذيف حكمكا مدينة دمشؽ
كالمسجد األقصى سماه "مثير الغراـ كتاب يتحدث عف فضائؿ الشاـ  ـُّْٔق/ٕٓٔ

  "."إلى زيارة القدس كالشاـ

كتابيف األكؿ سماه " تاريخ  ـُّٕٖق/ٖٕٗ: ت كلمحمد بف عمي بف عشائر الحمبي     
معركؼ بأبي كلعبد اهلل بف محمد ال .(ٓ)كالثاني " تاج النسريف في تارخ قنسريف" (ْ)حمب"

ب تحدث فيو عف أنيار دمشؽ كفضائميا كتا ـُْٖٗق/ْٖٗ: تي البقاء البدرم الدمشق
 . كذلؾ كتب عبد(ٔ)كنباتيا كمنتزىاتيا كأشجارىا كىك " نزىة األناـ في محاسف الشاـ"

كتاب " األنس الجميؿ بتاريخ  ـُُِٓق /ِٕٗ: ت الرحمف بف محمد العميمي المقدسي
اءه القدس كالخميؿ"، كىك كتاب مختصر يتحدث فيو عف تاريخ بيت المقدس مف زمف بن

 . (ٕ)قََٗإلى أكاخر سنة 

                                                           

، ( أبك الفداء، إسماعيؿ بف عمي: اليكاقيت كالضرب في تاريخ حمب، تح: محمد كاؿ الديف، فالح البككرُ)
 . ُِـ، صُٖٗٗ، حمب، ُدار القمـ العربي، ط

( الذىبي، محمد بف أحمد: معجـ شيكخ الذىبي، تح: ركحية عبد الرحمف السيكفي، دار الكتب العممية، ِ)
 . ّْٔ-ّْٓـ، صَُٗٗ، بيركت، ُط
 . ّٔٔ، صِ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، جّ)
 . ِْٕ، صٓ( العسقبلني: إنباء الغمر، جْ)
، ِمد راغب: إعبلـ النببلء بتاريخ حمب الشيباء، تعميؽ: محمد كماؿ، دار القمـ العربي، ط( الطباخ، محٓ)

 . ٖٔ، صُـ، جُٖٗٗحمب، 
 . ُُْٗ، صِ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجٔ)
 . ُٕٕ، صُ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجٕ)
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، فقد كذلؾ نالت مدف العراؽ كالشرؽ كاألماكف المقدسة حظان كافران في ىذا المجاؿ    
كتابان  ـُِٕٓق /ٓٓٔ: تهلل المكصمي المعركؼ بابف باطيش بف ىبة ا إسماعيؿألؼ 

: ت ككضع محمد بف أحمد الذىبي. (ُ")خٌص بو مدينة المكصؿ سماه " تاريخ المكصؿ
بكر" ككتاب " عدة كتب في ىذا المجاؿ منيا " مختصر تاريخ نيسا ـُّْٕ/ْٖٕ

ر " تحدث فيو عف عدد كبير مف المدف مثؿ المدينة المنكرة كمكة األمصار ذكات اآلثا
 .(ِ)كدمشؽ كالقاىرة كبغداد كجرجاف كنيسابكر كغيرىا

اؿ كانت كافرة ىكذا نرل أف المؤلفات التي صنفت في العصر المممككي في ىذا المج    
 حتى بمغت درجة شممت التأريخ لمدف كانت خارج نطاؽ رقعة الدكلة المممككية.

 كتب السير:  -

شممت الكتب في ىذا الفف اتجاىيف األكؿ اختص بسيرة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ     
كاآلخر اختص بالسير الشخصية التي تخص سمطاف أك ممؾ أك عالـ أك صاحب مذىب 

 كغير ذلؾ. 

         ما  االتجاه األكؿ مف الكتب التي تحدثت عف سيرة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ -
كلو كتاب " بداية  ـُِِٔق/َٔٔ: ت ز بف عبد السبلـ السممي  الدمشقيكتبو عبد العزي

 . (ّ)السكؿ في تفضيؿ الرسكؿ كمناقب المصطفى كشمائمو"

كتاب  ـُّّّق /ّْٕ: ت د الناسبف محمد المعركؼ بابف سيٌ كلفتح الديف محمد     
"عيكف األثر في فنكف المغازم ك الشمائؿ كالسير"، كيعد ىذا الكتاب مف أميات كتب 
السيرة النبكية حيث تضمف بحثان دقيقان كشامبلن لسيرة الرسكؿ منذ كالدتو حتى كفاتو كيقع 

                                                           

عبد السبلـ تدمرم، دار الكتاب ( الذىبي، محمد بف أحمد: تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ، تح: ُ)
 . َّٕ، صُ؛ حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجُِٗ، ُُٗ، صْٖـ، جُٖٗٗ، بيركت، ُالعربي، ط

 . ُّٔ، صّ( الكتبي: فكات الكفيات، جِ)
( السبكي، عبد الكىاب بف عمي: طبقات الشافعية الكبرل، تح: محمكد الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، ّ)

 . ِْٖ، صٖـ ، جُُٕٗ، القاىرة، ُالعربية، ط
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عيكف "ك" بشرل في مجمديف كلو أيضان كتب " السيرة الكبرل" ك" السيرة الصغرل" ك" نكر ال
 .(ُ)المبيب بذكرل الحبيب"

كنقؼ عند أشير مف كتب في ىذا المجاؿ كىك الشيخ المؤرخ محمد بف أبي بكر بف     
، فقد كضع كتاب يعد مف أميات ـَُّٓق/ُٕٓ: تيكب المعركؼ بابف القيـ الجكزية أ

ؿ صمى كتب السيرة سماه " زاد المعاد في ىدم العباد" حيث تحدث فيو عف ىدم الرسك 
اهلل عميو كسمـ في الشؤكف العامة كالخاصة كتحدث فيو عف أضكاء حياتو كما رافقيا مف 

 . (ِ)أحداث

ألؼ لنا  ـَُّٔق/ِٕٔ: ت ام بف قميج بف عبد اهلل البكمجرمأما المؤرخ مغمط    
: ت بف عمر بف كثير الدمشقي سماعيؿكإل، (ّ)كتاب " الزىر الباسـ في السيرة النبكية"

باع في ىذا المجاؿ فقد كضع كتاب " الفصكؿ في اختصار سيرة  ـُِّٕق/ْٕٕ
: ت خ الحسف بف عمر بف حبيب الناصريةكال يقؿ عف ىؤالء أىمية المؤر ، (ْ)الرسكؿ"
الذم كضع لنا عدة كتب تتحدث عف سيرة الرسكؿ أىميا " المقتفى مف  ـُّٕٕق/ ٕٕٗ

بف  ع محمدككض، (ٔ)اقب"ككتاب " النجـ الثاقب في أشير المن (ٓ)سيرة المصطفى"
أما المؤرخ المصرم (ٕ)كتاب سماه " السيرة النبكية"مُُِْق/ُٖٓ: ت الشحنة الحمبي

                                                           

؛ اإلسنكم، عبد الرحيـ: طبقات الشافعية، تح: كماؿ ِٖٗ،َِٗ، صُ( الصفدم: الكافي بالكفيات، جُ)
 . ِٕٖ، صِـ، جُٕٖٗ، بيركت، ُيكسؼ الحكت، دار الكتب العممية، ط

 . ِِٕ، ُِٕ، صِ( الصفدم: الكافي بالكفيات، جِ)
مى العبر في خبر مف غبر، تح: صالح ميدم عباس، ابف العراقي، أحمد بف عبد الرحيـ: الذيؿ ع (ّ)

 . ّٕ-َٕ، صُ، جـُٖٗٗ، بيركت، ُمؤسسة الرسالة، ط

 . ِّٕ،ِْٕ، صُ( العسقبلني: الدرر الكامنة، جْ)
 . ُْٕٗ، صِ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجٓ)
 . َُّٗ، صِ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجٔ)
 . ٔ-ّ، صَُ( السخاكم: الضكء البلمع، جٕ)
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، فمو كتاب " إمتاع ـُْْٔق/ ْٖٓ: ت تقي الديف أحمد بف عمي المقريزم المشيكر
 . (ُ)ك المتاع" سكؿ مف األبناء كاألمكاؿ كالحفدةاألسماع بما لمر 

التي تتحدث عف حياة شخص بعينو،  تب السير الشخصيةأما االتجاه اآلخر كىك ك -
محمد  فقد كثر التأليؼ كثيران في ىذا المجاؿ كمف أشير ىذه المؤلفات ما كتبو عز الديف

عف الممؾ الظاىر،  فقد كضع كتاب  ـُِٖٓق/ ْٖٔ: ت بف إبراىيـ بف شداد الحمبي
س كما رافقيا مف سماه " تاريخ الممؾ الظاىر" تحدث فيو عف سمطنة الظاىر بيبر 

شيرة في ىذا  ـُِِٗق/ ُٗٔ: ت حي الديف عبد اهلل بف عبد الظاىر. كلم(ِ)أحداث
المجاؿ، فقد ألؼ العديد مف الكتب أشيرىا " األلطاؼ الحنفية مف السيرة الشريفة 

 . (ّ)السمطانية األشرفية" ككذلؾ كتاب " تشريؼ األياـ كالعصكر في سيرة الممؾ المنصكر"

 . (ّ)المنصكر"
الذم ألؼ كتابو الشيير " نزىة  ـُّٖٓق/ٕٗٓ: ت كسى بف محمد اليكسفيكىناؾ م    

ق / ٕٕٗ: ت بف عمر بف حبيب. كذلؾ كضع الحسف (ْ)الناظر في سيرة الناصر"
. (ٓ)قَٕٕكتابو " تذكرة النبيو في أياـ المنصكر كبنيو" انتيى فيو إلى سنة / ـُّٕٕ

كالذم  ،ـَُْٔق/َٖٗ: ت بلئيمحمد بف أيدمر بف دقماف الع كتبع ىؤالء إبراىيـ بف
 . (ٔ")خٌص الظاىر برقكؽ بكتاب سٌماه "عقد الجكاىر في سيرة الممؾ الظاىر برقكؽ

كتابو  ـُُْٓق/ٖٓٓ: ت ف محمكد بف أحمد العينيكصنؼ العبلمة بدر الدي    
الشيير " الركض الزاىر في سيرة الممؾ الظاىر ططر" الذم تحدث فيو عف حياة الظاىر 

                                                           

 .  ُٔٔ، صُ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجُ)
 . ُُٓ، صْاليافعي: مرآة الجناف، ج (ِ)
؛ عبد اهلل ، يسرم عبد الغني: معجـ المؤرخيف المسمميف ُُٗ-ُٕٗ، صِالكتبي: فكات الكفيات، ج (ّ)

 . َُِ، ُُٗـ، صُُٗٗ، بيركت، ُحتى القرف الثاني عشر اليجرم، دار الكتب العممية، ط
، ُي، محمد بف مكسى: نزىة الناظر في سيرة الناصر، تح: أحمد حطيط، دار عمـ الكتب، طاليكسف (ْ)

 . ِٓـ، صُٖٔٗبيركت، 
 . َّ، ِٗ، صِ( العسقبلني: الدرر الكامنة، جٓ)
 . ُْٔ-ُْٓ، صُ( السخاكم: الضكء البلمع، جٔ)
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: ت  كلمحمد بف أبي الكليد بف الشحنة. (ُ)و كأخبلقو حتى كفاتوططر كسمطنت
 . (ِ")كتابو " البدر الزاىر في نصرة الممؾ الناصر محمد بف قايتبام ـُْٖٓق/َٖٗ

، فقد كثر المؤلفكف في ىذا يدخؿ ضمف نطاؽ كتب السير ما يعرؼ باسـ المناقب -
،  فقد ـُِٕٕق/ٕٔٔ: ت كمناقب ما كتبو يحيى بف شرؼ النك الفف فمف أشير كتب الم

فظ محمد بف . أما المؤرخ الحا(ّ)ألؼ كتاب سٌماه "مناقب الشافعي" ، كمناقب "البخارم"
، فيك سيد مف كتب في ىذا الفف فقد ذاع ـُّْٕق/ ْٖٕ: ت أحمد بف عثماف الذىبي

صيت كتبو كمف أشيرىا " تكقيؼ أصؿ التكفيؽ في مناقب الصديؽ"، ككتاب " نعـ 
رة عمر"، ك " التبياف في مناقب عثماف" ك" فتح المطالب في أخبار عمي السمر في سي
 . (ْ)بف أبي طالب"

، كلو كتاب " ـُّْٖق/ ْٕٗ: ت أحمد بف يحيى بف فضؿ اهلل العمرمكتبعو     
 . (ٓ)فكاضؿ السمر في فضائؿ آؿ عمر"

 تراجـ األعالـ:  -
د أسيـ ىذا الفف بكتابة التاريخ تعٌد دراسة فف التراجـ مف أىـ الدراسات التاريخية فق    

اإلسبلمي كييعنى ىذا الفف بحياة، كأعماؿ، كأفكار األعبلـ سكاءن كانكا رجاالن أـ نساء 
، كألىمية دراسة ىذا العمـ نتكقؼ لمحديث ماءىـ كأعماليـ تحت راية خصاليـمسٌطريف أس

 عف أىـ كتب التراجـ في العصر المممككي. 

ق/ ُٖٔ: ت العامة ما كتبو أحمد بف محمد بف خمكاففمف أشير كتب التراجـ     
، فقد ترجـ فيو لمشاىير أعياف عمماء العصكر (ُ)، كلو كتاب " كفيات األعياف"ـُِِٖ

                                                           

انست آرنست، دار إحياء ( العيني، محمكد بف أحمد: الركض الزاىر في سيرة الممؾ الظاىر قطز، تح: ىُ)
 . ِـ، صُِٔٗ، القاىرة، ُالكتب العربية، ط

( ابف الشحنة، محمد بف أبي الكليد: البدر الزاىر في نصرة الممؾ الناصر محمد بف قايتبام، تح: عبد ِ)
 . ُّ-َّـ، صُّٖٗ، بيركت، ُالسبلـ تدمرم، دار الكتاب العربي، ط

 . ّٓ، صُ( الصفدم: الكافي بالكفيات، جّ)
 . ُّٔ، صّ( الكتبي: فكات الكفيات، جْ)
 . ِٓٓ، صٖ( الصفدم: الكافي بالكفيات، جٓ)
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اإلسبلمية ككذلؾ كتاب " الذيؿ عمى الركضتيف" ألبي شامة المقدسي كىك كتاب في 
عمى  (ِ)شر الميبلدييفتراجـ القرنيف السادس كالسابع اليجرييف = الثاني عشر كالثالث ع

أف أىـ كتب التراجـ في العصر المممككي، كانت مف تأليؼ مؤرخ اإلسبلـ محمد بف 
فمف أشير كتبو " سير أعبلـ النببلء" كىك  ـُّْٕق/ْٖٕ: مد بف عثماف الذىبي تأح

مختصر مف تاريخو الكبير " تاريخ اإلسبلـ"، كيقع ىذا الكتاب في أكثر مف عشريف مجمد 
اجمو حسب الكفيات كعندما رأل أف تاريخ اإلسبلـ كاسع جدان، اختصره بكتاب مرتبان تر 

سٌماه " العبر في خبر مف غبر"، كاختصر كتاب العبر بكتاب سٌماه " اإلشارة إلى كفيات 
، كالذم ذكر فيو أسماء (ّ)األعياف" كالذم اختصره أيضان بكتاب " اإلعبلـ بكفيات األعبلـ"

ترجمة، كذلؾ ألؼ الذىبي كتابو الشيير " المستممح مف كتاب  األعبلـ عمى الكفيات دكف
التكممة" كىك سمسمة لمتراجـ األندلسية اختصره الذىبي مف كتاب " التكممة لكتاب الصمة" 

 .(ْ)ـُِٕٓىػ/ٔٓٔ :عركؼ بابف اآلبار تألبي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل القضاعي الم

، فقٌدـ لنا في فف التراجـ ـُّْٕق/ ْٖٕ: تتبع ىؤالء جعفر بف ثعمب األدفكم ك     
كتابيف األكؿ سٌماه " الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد"، كالثاني سٌماه " البدر 
السافر في تحفة المسافر" كىك كتاب في تراجـ المئة السابعة اليجرية الثالثة عشرة 

ف فضؿ اهلل حيى ب. كذلؾ أٌلؼ أحمد بف ي(ٓ)ميبلدية، كيقع ىذا الكتاب في مجمديف
ك" ذىبية العصر"  (ٔ)كتاباف ىما " مختصر قبلئد العقياف" ـُّْٖ /ق ْٕٗت: العمرم 

                                                                                                                                                                               

 . َُُ،ُُُ، صُ؛ الكتبي: فكات الكفيات، جّّ، صُ( السبكي: طبقات الشافعية الكبرل، جُ)
 . ُّ، صِ؛ اإلسنكم: طبقات الشافعية، جَِٕص ِ( الكتبي: فكات الكفيات، جِ)
 . َُُ، صِج( الشككاني: البدر الطالع، ّ)
( الذىبي، محمد بف أحمد: المستممح مف كتاب التكممة، تح: بشار عكاد معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي، ْ)
 . ٓـ، صََِٖ، تكنس، ُط
( ابف قاضي شيبة،  أبك بكر بف أحمد: طبقات الشافعية، اعتناء: الحافظ عبد العميـ خاف، مطبعة مجمس ٓ)

؛ العسقبلني: الدرر الكامنة، ِٓ-ِِ، صّـ، جُٖٕٗباد الدكف، ، حيدر آُدائرة المعارؼ العثمانية، ط
 . ّٕٓ-ّٓٓ، صُج
 . ِٖٔ، صُـ، جََِِ، بيركت،ُٓ( الزركمي، خير الديف: األعبلـ، دار العمـ لممبلييف، طٔ)
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ق َٕٓ: تكشارؾ محمد بف أبي بكر بف دكيف  (ُ)كىما في تراجـ مشاىير المائة الثامنة
في فف التراجـ بكتابو "ركضة األعياف في مشاىير الزماف" عمى أف أشير  ـُّْٗ/

الذم  ـُّّٔق / ْٕٔ: ت صر المممككي محمد بف شاكر الكتبيي العمؤلفي التراجـ ف
باإلضافة إلى كتاب "عيكف  (ِ")ترؾ لنا أشير كتب التراجـ كىك كتاب " فكات الكفيات

 ق/ كيقع في أكثر مف ثبلثة كعشركف مجمد. َٕٔالذم انتيى بو إلى سنة / (ّ)التكاريخ"

أحد أشير مؤلفي  ـُّّٔق/ْٕٔ :ت ميؿ بف أيبؾ الصفدمكييعد صبلح الديف خ    
التراجـ كالذم برز اسمو في ىذا الفف فمف كتبو " أعياف العصر كأعكاف النصر" ككذلؾ " 
الكافي بالكفيات" الذم ترجـ فيو لنجباء الزمف مف الصحابة، كالتابعيف ،كالممكؾ، كالقضاة، 

ىؤالء أبي المحاسف محمد  . تبع( ْ)كالفقياء، كالعٌماؿ، كالنحاة، كاألدباء، كالشعراء، كغيرىـ
الذم ألؼ كتابو " التذكرة لمعرفة  ـُّْٔق/ٕٓٔ: ت يمحمد بف عمي العمكم الحسين

ء الرجاؿ ألبي الحجاج رجاؿ الكتب العشرة"، كىك ذيؿ لكتاب " تيذيب الكماؿ" في أسما
، إذ أضاؼ فيو أسماء رجاؿ الكتب األربعة كرتبو ـُُّْق/ِْٕ: ت يكسؼ المزم

رجاؿ، ، كأسماء آبائيـ، كالكنى، كاألنساب، كاأللقاب دكف ذكر األجداد كذكر فيو أسماء ال
 . (ٓ)اآلخريف مع ذكر أىـ شيكخ الراكم

كتاب "  ـُّّٕق/ ْٕٕ: ت نا محمد بف رافع بف ىجرس السبلميك ترؾ ل     
مرتبان كفيات  ـُّّٕ-ُّّْ/ىػْٕٕ-قّٕٕالكفيات" كالذم ابتدئ فيو مف سنة 

ق/ ْٖٓ: ت عد أحمد بف عمي المقريزمكيي  ،(ٔ)شير كاليـكاألعبلـ حسب السنة كال
                                                           

 . ِٖٗ، صُ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجُ)
، ـُِٖٗ، بيركت، ُالرسالة طابف رافع السبلمي، محمد: الكفيات، تح: صالح ميدم عباس، مؤسسة  ِ))
 . ُِِٗ، صِ؛ حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجِّٔ، صِج
 . ُُٖٓ،ُُٖٔ، صِ؛ حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجِّٔ، صِابف رافع السبلمي: الكفيات، ج (ّ)
، ِٗٔ، صِ؛ ابف رافع السبلمي: الكفيات، جُّٔ-ُّْ، صُ( ابف العراقي: الذيؿ عمى العبر، جْ)

 . ٕٖ،ٖٖ، صِالدرر الكامنة، ج ؛ العسقبلني:َِٕ
( الحسيني ، محمد بف عمي: التذكرة لمعرفة رجاؿ الكتب العشرة، تح: رفعت فكزم عبد المطمب، مكتبة ٓ)

 . ٓ،ٔ، صُـ، جُٔٗٗ، القاىرة، ُالخانجي، ط
 . ِّٓ،ّٓٓ، صِ( ابف العراقي: الذيؿ عمى العبر، جٔ)
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أحد األعبلـ البارزيف في ىذا الفف، كالذم ترجـ ألعياف عصره بكتاب " درر  ـُْْٓ
. كلمحافظ (ِ)، كأيضان كتاب " المقٌفى الكبير"(ُ)العقكد الفريدة في تراجـ األعياف المفيدة"

كتاب " الدرر  ـُْْٗق/ِٖٓ: ت عمي المعركؼ بابف حجر العسقبلني أحمد بف
الكامنة في أعياف المائة الثامنة" الذم ترجـ فيو ألعياف القرف الثامف اليجرم ترجمة مرتبة 

. كيعد كتاب " المنيؿ الصافي كالمستكفي بعد (ّ)ترتيبان ألفبائيان حسب االسـ كاسـ األب
شير أ ـَُْٕق/ْٕٖ: ت ف أبي المحاسف يكسؼ بف تغرم بردمالكافي" لجماؿ الدي

كتب التراجـ، كىك كتاب مرتب عمى حركؼ المعجـ ابتدئ تراجمو مف سنة 
ـ إلى زمانو، كاختصره بعد ذلؾ بكتاب " الدليؿ الشافي عمى المنيؿ ُِِٓق/َٓٔ

 .(ْ)الصافي" كيقع في مجمديف

كتاب " الضكء  ـُْٕٗق/ َِٗ: ت لديف محمد بف عبد الرحمف السخاكمكلشمس ا    
ف التاسع"، كىك كتاب ذاخر ترجـ فيو لسائر أعياف القرف التاسع البلمع في أعياف القر 

اليجرم كيقع ىذا الكتاب في اثني عشر مجمدان، كلو أيضان كتاب " الشافي مف األلـ في 
. كتبع ىؤالء يكسؼ (ٓ)كفيات األمـ" كىك في كفيات أىؿ القرف الثامف كالتاسع اليجرييف

، كلو كتاب " ـَُّٓق/ َٗٗ: ت ردعبد اليادم المعركؼ بابف المب بف حسف بف
 . (ٔ)الرياض اليانعة في أعياف المائة التاسعة"

                                                           

ة في تراجـ األعياف المفيدة،  تح: محمكد الجميمي، دار ( المقريزم،  أحمد بف عمي: درر العقكد الفريدُ)
 . ّٕ، صُ؛ السخاكم: التبر المسبكؾ، جٓ، صُ، جََِِ، بيركت، ُالغرب اإلسبلمي، ط

 . ْٕ، صُ( السخاكم: التبر المسبكؾ، جِ)
 . ّٓ-ْٓ( السيكطي: نظـ العقياف، صّ)
 .ُْٖٖ،ُٖٖٓ، صِ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجْ)
 . ُٖٔ،ُٕٖ، صِي: البدر الطالع، ج( الشككانٓ)
 . ّٖٗ، صُ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجٔ)
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كتابو  ـَُٓٓق/ُُٗ:ت ف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطيكألؼ لنا جبلؿ الدي    
الشيير " نظـ العقياف في أعياف األعياف" الذم جمع فيو ترجمة لمئتي عمـ مف أعبلـ 

 . (ُ)اشكا حكالي القرف التاسع اليجرمالعالـ اإلسبلمي مف رجاؿ كنساء ع

 طبقات القراء كالمفسريف:  -

مف أشير الكتب التي تحدثت عف القراء كالمفسريف ما ألفو المؤرخ محمد بف أحمد     
ك  ، ككتاب "معرفة القراء الكبار عمى الطبقات(ِ)" طبقات القراء"كتبو الذىبي فمف

 . (ّ)الطبقات كاألزماف األعصار" ذكر فيو المشيكريف مف القراء عمى

كتبو يكسؼ بف  مف أىـ الكتب التي تحدثت عف أعبلـ الحٌفاظ ما  :طبقات الحّفاظ -
كلو " تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ" كىك  ـُِّْق/ِْٕ: تعبد الرحمف المزم 

د بف أحمد بف عبد . ككضع اإلماـ محم(ْ)كتاب تحدث فيو عف معرفة أحكاؿ الركاة
. كذاع صيت (ٓ)كتابو "طبقات عمماء الحديث" ـُّّْق/ْْٕ: ت اليادم الدمشقي

المؤرخ الحافظ محمد بف أحمد الذىبي في ىذا المجاؿ فقد صنؼ عدة كتب أشيرىا كتاب 
" الثقاة"، ك" المغني في الضعفاء"، ك"ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ"، ك" المعيف في 

. ك (ٕ)طبقات الحفاظ أسماء المدلسيف"ك كتاب "  (ٔ)طبقات المحدثيف"، ك" تذكرة الحفاظ"
ك كتب سراج الديف عمر بف عمي مف الممقف كتابو الشيير " طبقات المحدثيف" كىك مف 

                                                           

 . ُّٔٗ، صِ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجُ)
 . ّ، صُـ، جُٕٗٗ، القاىرة، ُ( الذىبي، محمد بف أحمد: طبقات القراء، تح: أحمد خاف، طِ)
، ُألعصار، تح: طيار آلتي قكالج، ط( الذىبي، محمد بف أحمد: معرفة القراء الكبار عمى الطبقات كاّ)

 . ُُ، صُـ، مجُٓٗٗاستانبكؿ، 
، ِ( المزم، يكسؼ: تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، تح: بشار عكاد معركؼ، مؤسسة الرسالة، طْ)

 . َُُٓ، صِ؛ حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجٕ، صُـ، جُّٖٗبيركت، 
ديث، تح: أكـر البكشي، ابراىيـ الزيبؽ، مؤسسة ( ابف عبد اليادم، محمد بف أحمد: طبقات عمماء الحٓ)

 . ٕٓ، صُـ، جُٔٗٗ، بيركت، ِالرسالة، ط
 . ُّٔ، صّ( الكتبي: فكات الكفيات، جٔ)
( الذىبي، محمد بف أحمد: طبقات الحفاظ كأسماء المدلسيف، اعتناء: محمد زياد التكمة، دار البشائر ٕ)

 . ٖ-ٔـ، صََِٗ، بيركت، ُاإلسبلمية، ط
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: ت ف عمي بف حجر العسقبلني. كألؼ الحافظ أحمد ب(ُ)زمف الصحابة إلى زمانو
عدة كتب في ىذا المجاؿ أشيرىا كتاب " ذيؿ التبياف البديعة في تراجـ مُْْٗق/ ّٖٓ

كال تقؿ شيرة عبد الرحمف . (ّ)، ك كتاب " لساف الميزاف" ك،" طبقات الحفاظ"(ِ)لحفاظ"ا
السيكطي عمف سبقو، فقد كضع عدة كتب ترجـ فييا ألعبلـ الحفاظ منيا " زكائد الرجاؿ 

 . (ٓ)ككتاب " طبقات الحٌفاظ"(ْ)عمى تيذيب الكماؿ"

  طبقات الفقياء: -

لكتب التي تحدثت عف تراجـ ألعياف المذاىب ألؼ في ىذا الفف الكثير مف ا     
الشافعية كالحنفية كالحنابمة كالمالكية، فمف أىـ الكتب التي تحدثت عف طبقات أتباع 

لو كتاب  ـُُّٕق/ ِٕٕ: ت الحسف األسنكماإلماـ الشافعي ما كتبو عبد الرحيـ بف 
ثبلثة  ـُّٗٔق /ُٕٕ: ت كصنؼ عبد الكىاب بف عمي السبكي (.ٔ")"طبقات الشافعية

تصانيؼ في طبقات الشافعية ىي " طبقات الشافعية الكبرل" ك" الطبقات الكسطى" ك" 
 . (ٕ)الطبقات الصغرل"

: ت الرحمف بف أحمد البغدادم الدمشقيما كتبو عبد  :أما أىـ كتب طبقات الحنابمة
حمد بف ، فقد ذيؿ عمى كتاب " المجرد في مناقب اإلماـ أحمد" لمـُّّٗق / ٕٓٗ

، بكتاب سٌماه " الذيؿ عمى طبقات ـُُِّق/ ِٔٓ: ت الفٌراء بف أبي يعمىمحمد 

                                                           

 . َُُٔ، صِخميفة: كشؼ الظنكف، مج ( حاجيُ)
ر: ذيؿ التبياف البديعة في تراجـ الحفاظ، اعتناء: عمي محمد العمراف ِ) جى ( العسقبلني، أحمد بف عمي بف حى

 . ٔ،ُُـ، صََُِ، الرياض، ُمكتبة الرشد، ط
 . َُٕٗ،َُٓٓ، صِ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجّ)
ستطرفة لبياف مشيكر كتب السنة المشٌرفة، دار البشائر اإلسبلمية، ( الكتاني، محمد بف حعفر: الرسالة المْ)

 . َِٗـ، صُّٗٗ، بيركت، ِاإلسبلمية، ط
 . َُٕٗ، صِ( حاجي خميفة كشؼ الظنكف، مجٓ)
 . َُُُ، صِ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجٔ)
؛ الصادؽ، حسيف محمد: البيت السبكي، دار ُّْ-َُْ، صّ( ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جٕ)
 . ْٓ-ُْـ، صُْٖٗكتاب المصرم، القاىرة، ال
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الحنابمة"، كيعد ىذا الكتاب مف أشير الكتب التي تحدثت عف أعبلـ الحنابمة، فقد ذكر 
 . (ُ)فيو االسـ، كالنسب، كالمكلد، كالشيكخ، كالتبلمذة، كالكفاة لكؿ عمـ ترجـ لو

ق/ ٕٖٔ: ت ر اهلل الكناني العسقبلني المصرمكما ألؼ أحمد بف ابراىيـ بف نص     
 . (ِ")كتاب " طبقات الحنابمة الكبرل"، ك" الكسطى" ك" الطبقات الصغرل ـُُْْ

الذم  ـُْٕٗق/ ْٖٖ: ت بف محمد بف مفمح المقدسي الدمشقيكتبعو ابراىيـ     
 كشارؾ يكسؼ بف .(ّ)كضع كتاب سماه " المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلماـ أحمد"

في ىذا الفف فصٌنؼ كتاب "الجكىر المنٌضد  ـَُّٓق/ َٗٗ: ت الحسف بف المبٌرد بف
 . (ْ")في طبقات متأخرم أصحاب أحمد

فقد كاف حظيا أقؿ بكثير مف تمؾ التي  أما الكتب التي تحدثت عف طبقات المالكية    
 ابراىيـ بف عمي بف محمد بفسبقتيا، كأىـ كتاب كتب عف طبقات المالكية ما كتبو 

بكتاب سماه " الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء  ـُّٔٗق/ ٕٗٗ: ت فرحكف
 . (ٓ)المذىب"، كىك كتاب مرتب حسب حركؼ المعجـ

 طبقات المغكييف كالنحاة كالشعراء كاألطباء:  -

أشير ما ألؼ في ىذا المجاؿ ما ألفو محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي كلو مؤلفو      
. كٌألؼ أحمد بف عبد القادر بف مكتكـ (ٔ)ميف في تراجـ النحكييف"الشيير " العقد الث

 . (ُ)، كلو كتاب " الجمع المثناة في أخبار النحاة"ـُّْٖق/ ْٕٗ: ت القيسي

                                                           

 .َُٕٗ، صِ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجُ)
 . ِْٖـ، صُٕٓٗ( العزاكم، عباس: تراجـ المؤرخيف في عيد المغكؿ كالتركماف، شركة الطباعة، بغداد، ِ)
ف العثيميف، ( ابف مفمح، ابراىيـ بف محمد: المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلماـ أحمد، تح: عبد الرحمّ)

 . ّٔ، صُـ، جَُٗٗ، الرياض، ُمكتبة الرد، ط
( ابف المبرد، يكسؼ بف الحسف: الجكىر المنضد في طبقات متأخرم أصحاب أحمد، تح: عبد الرحمف ْ)

 .ْٖ،ٖٓـ، صُٕٖٗ، القاىرة، ُالعثيميف، مكتبة الخانجي، ط
 . ْٖ، صُ( العسقبلني: الدرر الكامنة، جٓ)
 . ُّٔ، صّات، ج( الكتبي: فكات الكفئ)
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كتاب تحدث فيو عف   ـُّّٔق/ ْٕٔ: ت لصبلح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدمك     
: تيعقكب الفيركز أبادم نؼ محمد بف . أيضان ص(ِ)عمماء النحك سماه " طبقات النحاة"

ء حمزة بف . تبع ىؤال(ّ)كتاب " البمغة في ترجمة أئمة النحك كالمغة" ـُُْْق/ ُٕٖ
. (ْ)بكتاب سماه "طبقات النحكييف كالمغكييف" ـَُْٕق/ْٕٖ:ت أحمد الحسيني الدمشقي

كلجبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي كتاب تحدث فيو عف عمماء المغة كالنحك سماه " 
/  مرتب َِِٗلكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة" ترجـ فيو لعمماء بمغ عددىـ /بغية ا

 .(ٓ)ترتيبانألفبائيان 

ف خميفة المعركؼ بابف أبي فقد كضع أحمد بف القاسـ ب  أما عف طبقات األطباء،    
. (ٔ)كتابو الشيير "عيكف األنباء في طبقات األطباء" ـُِٗٔق/ٖٔٔ: ت أصيبعة

عمر بف عمي بف ماصنفو ت كتب تخصصت بتراجـ القضاة أشيرىا: باإلضافة لذلؾ كجد
كذيؿ عميو ابف حجر  (ٕ)كتاب " أخبار قضاة مصر"كلو  ـَُِْق/ َْٖ: ت الممقف

. ثـ ذيؿ عميو شمس الديف (ٖ)العسقبلني بكتاب سماه " رفع اإلصر عف قضاة مصر"
كجد العديد مف . كذلؾ (ٗ)بكتاب سماه " ذيؿ رفع األصر" ـُْٔٗق/َِٗ: ت السخاكم

كتب التراجـ التي تحدثت عف أشخاص ذكم صفات خاصة، كأشير ما كتب في ىذا 
،  كلو كتاب ـُِّٔق/ ْٕٔ: ت صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدم المجاؿ ما صٌنفو

                                                                                                                                                                               

 . ِٓٔ،ِٔٔ، صُ( الصفدم: أعياف العصر، جُ)
 . َُُٕ، صِ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجِ)
 . ِِٓ،ِّٓ، صُ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجّ)
 . َُٔ( السيكطي: نظـ العقياف، صْ)
 .ٓٓ-ُٓ، صٖ( ابف العماد: شذرات الذىب، جٓ)
 . ُُٖٓ، صِ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجٔ)
 . ِٖ، صُ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجٕ)
 . َٗٗ، صُ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجٖ)
( السخاكم، عبد الرحمف: الذيؿ عمى رفع اإلصر، تح: جكدة ىبلؿ، محمد صبح، الدار المصرية لمتأليؼ ٗ)

 . ّٕـ، صُُٗٗكالترجمة، القاىرة، 
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،  باإلضافة إلى كتاب " نكت اليمياف في (ُ)" الشعكر بالعكر" ترجـ فيو ألخبار العكر
 . (ِ")نكت العمياف

"  ـُّّٗق/ ّٕٗ: ت القاسـ بف محمد البرزاليفمنيا ما ألفو  :ىـ معاجـ الشيكخأما أ
-ٖٔٔمعجـ الشيكخ كالسماعات" كفيو سماعات البرزالي كشيكخو مف سنة 

، كخٌرج محمد بف أحمد الذىبي " المعجـ الكبير" ك" المعجـ (ّ)ـُِٕٖ-ُِٗٔ/قٖٔٔ
/ عمـ مف أعبلـ رجاؿ الحديث َُّك" المعجـ المختص" الذم ترجـ فيو لػ / (ْ)الصغير"

كالرجاؿ مف كؿ طمبيـ لمحديث، كلمف لـ يمتـز بقكاعد الحديث، كلمف ليس لو التزاـ 
 . (ٓ)ديني

  

                                                           

ـ، ُٖٖٗ، د.ـ، ُاؽ حسيف، دار عمار، ط( الصفدم، خميؿ بف أيبؾ: الشعكر بالعكر، تح: عبد الرز ُ)
 . ٕص
 .ِّْ،ِْْ، صُ( الشككاني: البدر الطالع، جِ)
 . ُٓ، صِ؛ الشككاني: البدر الطالع، جُٕٗ، صّ( الكتبي: فكات الكفيات، مجّ)
 . َُُ، صِ( الشككاني: البدر الطالع، جْ)
، ُب الييمة، مكتبة الصديؽ، ط( الذىبي، محمد بف أحمد: المعجـ المختص بالمحدثيف تح: محمد الحبيٓ)

 .ُ، صُٖٖٗالطائؼ، 
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 عصر المكسكعييف:

شيد العصر المممككي ظيكر عدد مف العمماء المكسكعيكف الذيف ألفكا العديد مف      
ىذه المكسكعات بضخامتيا ككاف المكسكعات ذاع صيتيا كشيرتيا كثيران، كقد تمٌيزت 

مؤلفكىا كيٌتابان، كأدباء، كمؤرخيف عرفكا باسـ العمماء المكسكعييف، كقد استطاع ىؤالء أف 
يجعمكا ىذا النكع مف الكتابة فٌنان خاصان ال يستطيع أف يقـك بو سكل القميؿ مف العمماء، 

 .(ُ)ثامف اليجرمكقد كجدت فكرة المكسكعات العامة في األدب العربي قبؿ القرف ال

كالمكسكعة في تعريفيا ىي: كؿ كتاب جامع أيعٌد خبلؿ العصكر اإلسبلمية كضـٌ     
معمكمات شاممة أك مختصة أك اختصارات لممعارؼ كالفنكف، كاعتمد في ترتيبو شكبلن 

 ، كمف أىـ الدكافع كراء ظيكر المكسكعات الكبرل في العصر المممككي: (ِ)محددان 

لدار الخبلفة في بغداد، كقتميـ العمماء كالفقياء كالمدرسيف، ثـٌ إف مياجمة المغكؿ  -
ىجـك تيمكرلنؾ في أكاخر القرف السابع اليجرم أدل إلى ىجرة العمماء، ففتحت مصر 
أبكابيا ليؤالء البلجئيف مف العمماء كاألدباء، فعمؿ ىؤالء عمى إنقاذ الثقافة اإلسبلمية 

 ىذه الثقافة في كتب كبيرة عمى شكؿ مكسكعات.  كذلؾ بجمع المكاد التي تتألؼ منيا

العكامؿ السياسية، كاالجتماعية، كالتاريخية، كالنفسية، كالعممية، المناسبة التي كانت  -
 . (ّ)سائدة في العصر المممككي كالتي ساىمت بدكرىا عمى التأليؼ المكسكعي

رييف الذيف دكنا ككاف أقطاب ىذه الحركة عدد مف أكابر العمماء كالكتاب المص    
 مكسكعات عممية ضخمة ذاع صيتيا في العالـ اإلسبلمي كأبرز ىؤالء: 

: ت معركؼ بالكطكاطالعالـ المكسكعي محمد بف ابراىيـ بف يحيى بف الكٌراؽ ال -ُ
، كاف مف كبار األدباء كاأللباء الذيف كانت ليـ معرفة بالكتب كقيمتيا ُُّٖق/ُٖٕ

                                                           

( عناف، محمد عبد اهلل: مؤرخك مصر اإلسبلمية كمصادر التاريخ المصرم، مكتبة األسرة، القاىرة، ُ)
 .ٕٔ،ٕٕـ، صُٗٗٗ

 . ُٔـ، صُٕٗٗ، الرياض، ِ( الخزيمي، مسعكد بف عبد اهلل: المراجع العربية، دار عالـ الكتب، طِ)
 . ُّٓكة الفكرية، ص( حمزة: الحر ّ)
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كمعرفة، فقد جمع عٌدة مجاميع أدبٌية كصٌير كتابان عيرؼ كدراية بكجكدىا كلو فيـ كذكؽ 
كذلؾ ألؼ مكسكعتو الشييرة المعركفة باسـ "  (ُ)بمكسكعة " فتكل الفتٌكة كمرآة المرٌكة"

مباىج الفكر كمناىج العبر"، كىي مكسكعة في أربع مجمدات تحدث في المجمد األكلى 
عف الحيكانات، كفي الرابع عف  عف الكيمياء، كفي الثاني عف الطبيعة، كفي الثالث

 . (ِ)النباتات

جماؿ الديف أبي الفضؿ محمد بف مكـر بف عمي بف أحمد األنصارم األفريقي  -ِ
، كقد ألؼ لنا مكسكعتو الشييرة " ـُُُّق/ُُٕ: تف منظكر المصرم المعركؼ باب

ألدب، لساف العرب"، كىي عبارة عف معجـ كاسع يشمؿ المغة كالنحك، كالصرؼ كالفقو، كا
 . (ّ).يث الشريؼ، كتفسير القرآف الكريـكشرح الحد

، ـُِّّق/ ّّٕ: تد الكىاب بف عبد الكريـ النكيرم شياب الديف أحمد بف عب -ّ
، فقد (ْ)تعٌد مكسكعتو نياية األرب في فنكف األدب أشير مكسكعات العصر المممككي

عان أدبيان، فيك لـ يعالج شممت حياة أدبية حافة بأسرىا كقد أعطى النكيرم لمكسكعتو طاب
في مكسكعتو إال ما كاف األدب يسيغو، كلكف بأكسع المعاني، فتحدث فييا عف األدب 
كالجغرافية كالسياسة الممكية كالبياف كالبديع كاألمثاؿ كاألكصاؼ كلكنو لـ يتناكؿ الطب 

                                                           

؛ ِٖٗ،ِٗٗ، صّ؛ العسقبلني: الدرر الكامنة، جَِٖ-َُِ، صْ( الصفدم: أعياف العصر، جُ)
 . ِٕٗ، صٓ؛ الزركمي: األعبلـ، جُْٖٔ، صِحاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مج

( الكطكاط، محمد بف ابراىيـ: مباىج الفكر كمناىج العبر، تح: عبد الرزاؽ الحربي، الدار العربية ِ)
 .ِٕٗ، صٓ؛ الزركمي األعبلـ، جّٖ-ِٖـ، صَََِ، د.ـ، ُلممكسكعات، ط

؛ حمزة: الحركة ِٕٓ-ِٗٔ، صٓ؛ الصفدم: أعياف العصر، جٕٓٓ،ٕٔٓ( الذىبي: معجـ الشيكخ، صّ)
 . ِْْالفكرية، ص

؛ األدفكم، جعفر بف ثعمب: الطالع السعيد الجامع أسماء ُِٖ،ِِٖ، صُ( الصفدم: أعياف العصر، جْ)
؛ ٔٗ،ٕٗـ، صُٔٔٗ، القاىرة، ُالصعيد، تح: سعد محمد حسف، الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، طنجباء 

؛ سركيس الدمشقي ْٕـ، صُٖٔٗفنديؾ ، إدكارد: اكتفاء القنكع بما ىك مطبكع، مطبعة اليبلؿ، القاىرة، 
 .ُْٖٖـ، صُُّٗ، القاىرة، ُيكسؼ إلياف: معجـ سركيس، دار إحياء الكتاب، ط
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مدان ككؿ ، كمكسكعة نياية األرب عبارة عف أحد كثبلثيف مج(ُ)كالرياضة كالكيمياء كغيرىا
مجمد عبارة عف جزأيف، كقد كضع ليا النكيرم تصميمان ركائيان مدىشان يقـك عمى خمسة 
فنكف، ككؿ منيا ينقسـ إلى خمسة أقساـ، ككؿ قسـ إلى عدد مف األبكاب، كىذه الفنكف 

 ىي: 

 . األرض، كالمعالـ السفميةاألكؿ: في السماء كاآلثار العمكية، ك 

 . عف اإلنساف كخمقتو، كأعضائوحديث الثاني: يتناكؿ فيو ال

 .األنيسةالحيكانات الضارية، ك  الثالث: كعنكانو الحيكاف الصامت، كيتناكؿ الحديث عف

 كالفكاكو، كاألزىار، كالطيب، ك العطكر.  ،كثمارىا النبات كأنكاعوالرابع: يتحدث فيو عف 

 .(ِ)يخ كيشمؿ عمى أحد كعشريف مجمدان الخامس:  كىك في فف التار 

، فقد ترؾ لنا مكسكعة ـُّْٖق/ ْٕٗ: ت مد بف يحيى بف فضؿ اهلل العمرمأح -ْ
ضخمة تدؿ عمى غزارة  مادتو كرفع مكاىبو كىذه المكسكعة ىي مكسكعة مسالؾ 

، كقد أسبغ عمييا العمرم صبغة جغرافية تاريخية، كىي (ّ)األبصار في ممالؾ األمصار
رف الثامف اليجرم، كتشمؿ الجغرافية مكسكعة شاممة عف العالـ العربي اإلسبلمي حتى الق

كالتاريخ، كالتراجـ، كالمعادف، كالنبات، كالحيكاف، كدراسة األدياف، كالفرؽ، كالمذاىب، كقد 
 قسـ العمرم مكسكعتو إلى سبعة كعشريف جزءان ككميا في قسميف: 

 القسـ األكؿ: في األرض كما اشتممت عميو بران كبحران كىك نكعاف: 

 لمسالؾ. األكؿ: في ذكر ا

                                                           

، دمشؽ، ُكم، عبد الحميـ: منيج النكيرم في كتابو نياية األرب في فنكف األدب، دار الفكر، ط( الندُ)
 . ْٔ؛ عناف: مؤرخك مصر، صُٕ،ُٖـ، صُٕٖٗ

 . ٔٔ-ْٔ( عناف: مؤرخك مصر، صِ)
؛ َِ- ُٖ، صّ؛ ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جُُٔ-ُٕٓ، صُ( الكتبي: فكات الكفيات، جّ)

 . ّّّ-ُّّ، صُلكامنة، جالعسقبلني: الدرر ا
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 الثاني: في ذكر الممالؾ.

  .القسـ الثاني: مف المكسكعة في سكاف األرض مف طكائؼ األمـ -

 كبعد ذلؾ يأتي الكبلـ عف التاريخ، كىك قسماف: 

 األكؿ: تاريخ الدكؿ التي كانت قبؿ اإلسبلـ. 

 الثاني: في تاريخ الدكؿ التي قامت بعد اإلسبلـ، كيستطرد ابف فضؿ اهلل العمرم في
 .(ُ)ـُّّْق/ّْٕحكادث ىذا القسـ حتى سنة 

، فقد أٌلؼ لنا مكسكعتو ـُُْٖق/ ُِٖ: تاب الديف أحمد بف عمي القمقشندم شي -ٓ
الشييرة " صبح األعشى في صناعة اإلنشا"، كقد ساعده عممو في ديكاف اإلنشاء عمى 

مقاالت  ، كقد احتكت ىذه المكسكعة عمى مقدمة كعشر(ِ)تأليفو ىذه المكسكعة الضخمة
 كخاتمة: 

 المقدمة: تحدث فييا عف فضؿ القمـ، كالكتابة، كتطكر اإلنشاء، كتفضيؿ النثر. 

المقالة األكلى: تحدث فييا عما يحتاجو الكاتب في ديكاف اإلنشاء مف أنكاع األقبلـ 
 كالكرؽ. 

ـ، المقالة الثانية: في المسالؾ كالممالؾ: ذكر فييا األرض، كالخبلفة، كديار مصر كالشا
 كالبمداف المحيطة بيا. 

 المقالة الثالثة: تحدث فييا عف أنكاع المكاتبات، كالكاليات. 

المقالة الرابعة: تحدث فييا عف ألقاب الممكؾ، كأرباب السيكؼ، كالعمماء، كالكتاب 
 كالقضاة. 

                                                           

 .ّٕ-ُٕ( عناف: مؤرخك مصر، صُ)
، القاىرة، ُ( حمزة، عبد المطيؼ: القمقشندم في كتابو صبح األعشى، المؤسسة المصرية العامة، طِ)

 .ّْ-ُْـ، صُِٔٗ
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المقالة الخامسة: تحدث فييا عف مسألة الكاليات، كالخبلفة، كالسمطنة، ككاليات أرباب 
 كؼ، كاألقبلـ، كاأللقاب، كالبيعات، كالعيكد، كعف العبلقات الخارجية بيف الدكؿ. السي

المقالة السادسة: تشمؿ الحديث عف الكصايا الدينية، كالمسامحات، كتصاريح الخدمة 
 السمطانية. 

 المقالة السابعة: تشمؿ الحديث عف اإلقطاعات، كأحكاميا، كأنكاعيا.

 ف األيماف، كأنكاعيا في عصكر الجاىمية كاإلسبلـ. المقالة الثامنة: تحدث فييا ع

 المقالة التاسعة: تحدث فييا عف عيكد األماف، كاليدف، كعقكد الصمح. 

 المقالة العاشرة: تحدث فييا عف فنكف الكتابة التي يتناكليا الكتاب. 

أبراجو، الخاتمة: ذكر فييا أمكر تتعمؽ بديكاف اإلنشاء كالبريد كتاريخو، كالحماـ الزاجؿ ك 
 . (ُ)كذكر فييا المناكرات كالمحرقات التي تستخدـ في معرفة تحركات العدك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ّٖ-ٖٕ( عناف: مؤرخك مصر، صُ)
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 : دراسة شخصة المؤلؼ:2
 اسمو كنسبو: -أ

ذكرت المصادر: ىك الشيخ اإلماـ العالـ العبٌلمة شيخ الببلد الشامية، كعالميا       
ك بكر بف الشيخ، العالـ الفقيو كمفتييا، كمدٌرسيا قاضي القضاة تقي الديف أبك الصدؽ أب

المدرس شياب الديف أحمد بف الشيخ اإلماـ العالـ شيخ اإلسبلـ شمس الديف أبي عبد اهلل 
محمد بف الشيخ الفقيو العالـ القاضي نجـ الديف عمر بف الشيخ اإلماـ الفقيو العالـ 

ضي اإلماـ المصٌدر، شرؼ الديف فخر القضاة تاج األئمة أبي عبد اهلل محمد بف القا
العالـ المصٌدر كماؿ الديف شرؼ القضاة عبد الكىاب بف القاضي الفقيو العالـ القاضي 
جماؿ الديف محمد بف دؤيب بف شرؼ بف قاضي شيبة األسدم الشافعي الدمشقي، كقد 
عرؼ بابف قاضي شيبة لككف أحد أجداده كىك نجـ الديف كالد جٌده كاف قاضي بشيبة 

 .(ُ)قرل حكرافالسكداء، كىي قرية مف 
 حياتو كرحالتو: -ب

                                                           

لمعيد العممي الفرنسي ( ابف قاضي شيبة، أبك بكر بف أحمد: التاريخ الكبير، تح: عدناف دركيش، اُ)
؛ ابف قاضي شيبة، أبك بكر بف أحمد: طبقات النحاة ُٔ، صُ/جِـ، مجُْٗٗلمدراسات العربية، دمشؽ ،

؛ ابف قاضي شيبة: ٔـ، صُْٕٗ، األشرؼ،ُكالمغكييف، تح: محسف غياض، مطبعة النعماف، النجؼ ط
؛ السخاكم: التبر المسبكؾ، ُِٓ، صُٓ؛ ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، جُّ، صُطبقات الشافعية، ج

؛ السخاكم، محمد بف عبد الرحمف: كجيز الكبلـ في الذيؿ عمى دكؿ اإلسبلـ، تح: بشار عكاد ِْ، صِج
؛ السخاكم، محمد بف عبد الرحمف: ُٔٔ، صِـ، جُٓٗٗ، بيركت،ُمعركؼ، كآخركف، مؤسسة الرسالة، ط

، ِـ، مجُٕٗٗ، الككيت،ُدار العركبة، طالذيؿ التاـ عمى دكؿ اإلسبلـ، تح: حسف إسماعيؿ مركة، 
؛ ابف العماد الحنبمي: ْٗ؛ السيكطي: نظـ العقياف، صُِ، صُُ؛ السخاكم: الضكء البلمع، جُِص

؛ ُٔ، صِ؛ الزركمي: األعبلـ، جُْٔ، صُ؛ الشككاني: البدر الطالع، جِٗٔ، صٕشذرات الذىب، ج
 .ُِِ، صّالقاىرة، د. ت، جزيداف، جرجي: تاريخ آداب المغة العربية، دار اليبلؿ، 
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، (ُ)ـُّٕٕىػ /ٕٕٗربيع األكؿ  ُْكلد تقي الديف ابف قاضي شيبة بدمشؽ في        
 . (ِ)كنشأ في بيئة عممية كأسرة ذات مكانة رفيعة اشتيرت بتكلي منصب القضاء

تكفي أبكه شياب الديف أحمد ابف قاضي شيبة، كىك ابف إحدل عشرة سنة، ككاف        
حضر عميو كاشتغؿ بالعمـ عنده في الثانية كالثالثة كالرابعة،  كمما حممو عنو البخارم،  قد

ثـٌ سمع الحديث ككتب بخطو عمى جماعة كثيريف،  كبعدىا حفظ القرآف في ثبلث سنيف 
، كبعدىا حفظ "التنبيو في الفقو" لمشيخ أبي اسحؽ (ّ)ككاف ذلؾ في حياة كالده

، "كألفيو ابف (ٓ)ؿ" لمقاضي العبلمة ناصر الديف البيضاكم، "كمنياج األصك (ْ)الشيرازم
في كبره ككاكب  (ٕ)، ككاف ذلؾ في صغره، ثـٌ حفظ "الحاكم الصغير"(ٔ)مالؾ في النحك"

عمى العمـ كالشغؿ، كدأب فحٌصؿ الكثير كسمع الحديث عف جماعة مف المشايخ، بعدىا 
أخذ الفقو كالحديث كتخرج بالتاريخ انتقؿ لتمقي الفقو عمى جماعة مف العمماء األعياف، ف

عف آخريف، كأخذ األصكؿ كالنحك عف جماعة، كبقي بعدىا مبلزمان االشتغاؿ مكٌبان عمى 

                                                           

؛ السخاكم: ُِ، صُُ؛ السخاكم: الضكء البلمع، جُْ، صُ( ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جُ)
 .ْٗ؛ السيكطي: نظـ العقياف، صِْ، صِالتبر المسبكؾ، ج

 .ٔ( ابف قاضي شيبة: طبقات النحاة، صِ)
 .ُِ، صُُالضكء البلمع، ج ؛ السخاكم:ُٕ، صُ/ جِ( ابف قاضي شيبة: التاريخ الكبير، مجّ)
( ىك كتاب التنبيو في فركع الفقو الشافعي ألبي اسحاؽ ابراىيـ بف عمي الشيرازم المتكفى سنة ْ)

 .ْٖٗ، صُـ. حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجَُّٖىػ/ْٕٔ
( ىك كتاب منياج الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ في عمـ أصكؿ الفقو لناصر الديف عبد اهلل بف عمر ٓ)

 .ُٖٕٖ، صِـ. حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجُِٖٔىػ/ٖٓٔالشيرازم المتكفى سنة  البيضاكم
( المنظكمة المشيكرة في النحك، كاضعيا جماؿ الديف محمد بف عبد اهلل الطائي الشيير بابف مالؾ المتكفى ٔ)

 .ُُٓ، صُـ. حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجُِّٕىػ/ِٕٔسنة 
ـ. حاجي خميفة: ُِٔٔق/ٓٔٔـ الديف عبد الغفار القزكيني سنة ( كتاب في فركع الفقو الشافعي لنجٕ)

 .ِٓٔ، صُكشؼ الظنكف، مج
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 (،ُ)الطمب، فجدَّ كاجتيدى إلى أف فضؿ كبرع كشارؾ في العمـك كدٌرس بالمدرسة الطبرية
عيد بالمدرستيف ، فقد دٌرس لككنو الم( ّ)، كالمدرسة اإلقبالية(ِ)كالمدرسة األمينٌية

 .(ْ)ـُّٕٗىػ/ََٖالمذككرتيف ككاف ذلؾ سنة 
بالجامع األمكم، كاشتغؿ كحضر  (ٓ)ـ حضر التصديرُّٕٗىػ/ََٖكبعد سنة       

عنده جماعة مف طمبة كالده كغيرىـ، ثـٌ الـز الشيخ جماؿ الديف الطيماني
، كقرأ عميو (ٔ)

،"كالحاكم الصغير"، كفي ( ٕ)شرح األصفياني " لمختصر" ابف الحاجب في أصكؿ الفقو

                                                           

( تقع بباب البريد بدمشؽ كقفيا برأس العيف كحكانيت بالنكرية داخؿ دمشؽ. بدراف، عبد القادر: منادمة ُ)
ـ ، ؛ عمي، محمد كرد: خطط  الشآُُـ، صَُٔٗاألطبلؿ كمسامرة الخياؿ، مطبعة الركضة، دمشؽ،

 .ٖٓ، صٔ، دمشؽ، د.ت، جِمكتبة النكرم، ط
( قبمي باب الزيادة اآلخذ إلى القبمة، أحد أبكاب الجامع األمكم، تقع شرقي المدرسة المجاىدية جكار ِ)

قيسارية القكاسيف بظير سكؽ السبلح بناىا أميف الدكلة كمشتيكيف األتابكي بدمشؽ المتكفى سنة 
عيسى: المكاكب اإلسبلمية في الممالؾ كالمحاسف الشامية، تح: حكمت ـ. ابف كناف، محمد بف ُُْٔىػ/ُْٓ

 .ٖٔ؛ بدراف: منادمة األطبلؿ، صّّْ، صُـ، جُِٗٗإسماعيؿ، منشكرات كزارة الثقافة، دمشؽ،
( بيف باب الفرج كباب الفراديس شماؿ الجامع األمكم؛ أنشأىا جماؿ الديف إقباؿ خادـ نكر الديف المتكفى ّ)

ـ، َُٗٗـ. النعيمي، عبد القادر: الدارس في تاريخ المدارس، دار الكتب العممية، بيركت،َُِٔىػ/َّٔسنة 
 .ُٖ،ُِٓ؛ بدراف: منادمة األطبلؿ، صُُٖ، صُج
 .ُِ،ُٕ، صُ/ جِ( ابف قاضي شيبة: التاريخ الكبير، مجْ)
لجامع أك ( التصدير بمعنى التدريس ألٌف المدرس حينما يكمؼ بتدريس الطمبة يتصدر المجمس في آ)

المجمس ليذه الغاية. الخطيب، مصطفى عبد الكريـ: معجـ المصطمحات كاأللقاب التاريخية، مؤسسة الرسالة، 
 .َُٔـ، صُٔٗٗ، بيركت، ُط
ـ. ُُِْىػ/ُٖٓ( ىك عبد اهلل بف محمد بف طيماف، جماؿ الديف الطيماني الدمشقي المتكفى سنة ٔ)

 ،َٓ، صٓالسخاكم: الضكء البلمع، ج
ختصر منتيى السكؿ كاألمؿ في عممي األصكؿ كالجدؿ لجماؿ الديف عثماف بف عمر بف أبي بكر ( ىك مٕ)

ـ. حاجي خميفة: كشؼ ُِْٖىػ/ْٔٔبكر أبي عمرك الركيني المصرم المعركؼ بابف الحاجب المتكفى سنة 
 .ُٖٓٓ، صِالظنكف، مج
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ـ تصدل لبلشغاؿ كاإلفتاء بالجامع األمكم، فعكؼ عميو الطمبة مف َُُْىػ/ُّٖسنة 
 .(ُ)الفضبلء الحذاؽ

ـ ناب في القضاء، كاستمر عمى ذلؾ إلى سنة ُُْٕىػ/ َِٖكفي أكائؿ سنة        
ار بيت ـ ككاف ذلؾ في شير المحـر كز ُّّْىػ/ّٕٖـ،  ثـٌ حج في سنة ُُّْىػ/ّٖٓ

المقدس، عاد بعدىا إلى دمشؽ كباشر غالب تداريس البمد منيا، ماىك بطريؽ األصالة 
كمنيا ماىك بطريؽ النيابة، فمف ذلؾ إفتاء دار العدؿ بدمشؽ كالتدريس، بعٌدة مدارس 

الخطابة كنظر البيمارستاف ك لتكلي قضاء الشافعية،  ُّْٖىػ/ِْٖثـ عاد في سنة  (ِ)بيا
لؾ مرتيف، ككاف ذلؾ في جمادل األكلى فأقبؿ عمى مبلزمة اإلفتاء كغير ذ (ّ)النكرم

كالتدريس، كصار أكابر الناس مف القضاة كاألمراء كالتجار كغيرىـ يقصدكنو لمزيارة 
كاالستشارة، فانتيت إليو رئاسة العمـ بالببلد الشامية حتى لـ يبؽى مف يضاىيو في ىذا 

 ءة كخضع لو كؿ مف ينسب لعمـ الفقو كغيره.األمر، فرحؿ الناس إليو مف اآلفاؽ لمقرا
ـ عيزؿ مجددان عف منصب القضاء، فانقطع إلى َُْْق/ْْٖمع بداية سنة       

الكتابة كالتأليؼ ككتب الكثير بخٌطو حتى بمغ ما كتبو نحك مئة مجمد، كفي سنة 
 ـ زار بيت المقدس مجددان ثـ عاد إلى دمشؽ كألقى الدركسُْْٕىػ/ُٖٓ/

 .(ْ)إلى منزلو، فمرض فجأة كعمى أثرىا تكفيعاد بعدىا 
سميؿ أسرة عممية كدينية بدمشؽ اشتير أفرادىا  شيبةكاف ابف قاضي  أسرتو: -ج

 بتكلي منصب القضاء كأبرز أمراء ىذه األسرة ىـ:

                                                           

 .ُِ، صُ/ جِ( ابف قاضي شيبة: التاريخ الكبير، مجُ)
 .ّْ؛ السخاكم: التبر المسبكؾ، صِْ، صُ/ جِلتاريخ الكبير، مج( ابف قاضي شيبة: اِ)
( مكضعو في سكؽ الحريقة في الجنكب الغربي لمجامع األمكم بالقرب مف المدرسة الصبلحية، بناه نكر ّ)

 .ٖ،ُٖ، صِك ج َِٓ، صُـ. النعيمي: الدارس، جُُْٓىػ/ْٗٓالديف الشييد سنة 
، ُُ؛ السخاكم: الضكء البلمع، جِّ،ِٗ-ِٔ،ِْ، صُ/ جِج( ابف قاضي شيبة: التاريخ الكبير، مْ)

 .ِّ،ِِص
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 جد المؤلؼ:
ىك محمد بف عمر بف عبد الكىاب بف محمد بف دؤيب شمس الديف أبك عبد اهلل        

ـ، كتمقى ُُِٗىػ/ُٗٔي المعركؼ بابف قاضي شيبة كلد بدمشؽ سنة األسدم الدمشق
ـ أشير ُِّٖىػ/ِٕٗمبادئ العمكـ مف عمو، كأخذ الفقو عف بياء الديف الفزارم سنة

فقياء العمـ، كبرع فيو حتى لقب بشيخ الشافعية، كسمع الحديث مف كبار المحدثيف، 
 ف عمره، فاستقاؿ مف العمؿ.كتكلى التدريس بعد كفاة عمو إلى أف بمغ سبعيف سنة م

ـ كعمره حينئذو َُّٖىػ/ِٖٕكاف لو سيط بعيد في األكساط الدينية كالعممية تكفي سنة 
 .(ُ)احدل كتسعكف سنة كخٌمؼ كلديف ىما كالد المؤلؼ كعٌمو

أحمد بف محمد بف عمر بف عبد الكىاب شياب الديف الديف أبك  :أّما كالده فيك    
ـ، كأخذ ُّّٔىػ/ّٕٕابف قاضي شيبة كلد في رجب سنة العباس األسدم المعركؼ ب

العمـك المتداكلة عف شيكخ عصره كسرعاف ما برز في الفقو كالحديث، كتكلى التدريس في 
 حياة أبيو كأفتى لمدة طكيمة، ثـ كلٌي التدريس في أكاخر عمره بالجامع األمكم .

ـ، كدفف بجانب ُّٖٖىػ/َٕٗكتابان تكفي سنة  بوكاف لو باع طكيؿ في الفرائض كأٌلؼ 
 .(ِ)أبيو

يكسؼ بف محمد بف عمر بف محمد بف عبد الكىاب جماؿ الديف  كيعيٌد عمو      
مف العمماء  ـَُِّىػ/َِٕد في رمضاف سنة ك كلالمالمعركؼ بابف قاضي شيبة 

المعدكديف في عصره أخذ عف كالده، ثـٌ حضر شيكخ العصر، كتخرج في مدة قصيرة، 
ـ، كدفف ُّٕٖىػ/ٖٕٗثـٌ انصرؼ إلى التدريس كاإلفادة تكفي سنة  ،مٌدةتكلى القضاء 

 .(ّ)ىك اآلخر بجانب أبيو
                                                           

-ِّٔ، صّ؛ ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جْٔٗ، صِ( ابف العراقي: الذيؿ عمى العبر، جُ)
 .ُُُ، َُُ، صْ؛ العسقبلني: الدرر الكامنة، جَِْ

 .ِٔٗ، ص ِغمر،ج؛ العسقبلني: إنباء الَُِ،ََِ، صّ( ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جِ)
؛ ِْٕ، صْ؛ العسقبلني: الدرر الكامنة، جَِٓ،ُِٓ، صّ( ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جّ)

 .ِٕٕ، صِالعسقبلني: إنباء الغمر، ج
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 خّمؼ تقي الديف أبك بكر كلديف ىما:ك   
محمد بف أبي بكر بف أحمد، بدر الديف المعركؼ بابف قاضي شيبة كلد يكـ  -     

لده كاف سنة إف مك  " :ـ، كقاؿ السيكطيُّٓٗىػ/ٖٕٗالجمعة في الثاني مف صفر سنة 
ـ" اشتغؿ بالعمـ عمى أبيو ثـ أخذ عف شيكخ عصره كبرز في الفقو َُّْىػ/َٖٔ

دمشؽ، كفي سنة في عٌدة مدارس في ة الفقياء كدٌرس مدة طكيمة الشافعي، كعيٌد مف جمم
 ـ. كلٌي منصب القضاء كبقي فيو إلى آخر حياتو.ُِّْىػ/ّٖٔ
يفتخركف بو، فكاف مف رجاؿ العمـ، كاف رجبلن كرعان، حسف الخمؽ، كأىؿ الشاـ     

، كالمطافة أٌلؼ الكثير مف الكتب  ، كاألصالة، كالعراقة، كالديانة، كالميابة كالحـز كالكـر
ـ أحدىما "إرشاد المحتاج إلى ُِٕٕىػ/ٕٔٔلمنياج الطالبيف" لمنككم  أشيرىا ترجمتاف "

ت الفقياء"، ككتاب تكجيو المنياج"، كاآلخر "ىداية المحتاج"، كلو أيضان كتاب "طبقا
"تاريخ عصر الممؾ األشرؼ قايتبام"، كآخر في حياة أبيو كسيرتو تكفي ليمة الخميس في 

عند  (ُ)ـ كدفف مف الغد بمقبرة باب الصغيرُْٗٔىػ/ْٕٖالثاني عشر مف رمضاف سنة
 .(ِ)ة ككثر الثناء عميومى فً أسبلفو بعد الصبلة عميو ككانت جنازتو حى 

ىك حمزة بف أبي بكر بف أحمد، سرم الديف المعركؼ بابف قاضي   كالكلد الثاني:     
دمشؽ، تكفي في شير في س عٌدة مدار في أخذ عف أبيو كشيكخ عصره ، كدٌرس شيبة 

 .(ّ)ـُْٓٓىػ/َٖٔرمضاف سنة 
 الكظائؼ التي شغميا: -د

                                                           

( في جنكب دمشؽ بقرب باب الصغير كىك الباب الجنكبي لدمشؽ كسمي بذلؾ لصغره، ابف كناف: ُ)
 .َْادمة األطبلؿ، ص، بدراف: منَِٖ، صُالمكاكب اإلسبلمية، ج

؛  ُٓٓ،ُٔٓ، صٕ؛ السػػػػخاكم: الضػػػػكء البلمػػػػع، جِّ، صُ( ابػػػػف قاضػػػػي شػػػػيبة: طبقػػػػات الشػػػػافعية، جِ)
، ِكى مػػػػػػػػػػج ُّٕ، صُ؛ حػػػػػػػػػػاجي خميفػػػػػػػػػة: كشػػػػػػػػػػؼ الظنػػػػػػػػػكف، مػػػػػػػػػػجُّْالسػػػػػػػػػيكطي: نظػػػػػػػػػػـ العقيػػػػػػػػػاف، ص

 .ُٕٖٔ،ُٗٔٓص
 .ُْٔ، صّ؛ السخاكم: الضكء البلمع، جِّ، صُ( ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جّ)
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قبؿ أسطر كتكلى   -كما مرٌ  -نشأ ابف قاضي شيبة في بيت اشتير بالعمـ       
اء،  كانكب أبي بكر بف قاضي شيبة عمى التحصيؿ كالدراسة، فبعد مٌدة منصب القض

كجيزة تخرج عمى عٌدة شيكخ، فانصرؼ إلى التدريس فطار اسمو في الفقو، كانتيت إليو 
الرئاسة فيو ببمده كتصٌدل لئلفتاء كالتدريس، فانتفع بو خمؼ كثير إذ التحؽ ابف قاضي 

( ُ)يس الفقو الشافعي، إذ دٌرس بالمدرسةالمسركريةشيبة لمتدريس بعٌدة مدارس بدمشؽ لتدر 

 (ٕ)كالركنية (ٔ)كالعذراكية (ٓ)كالناصرية(  ْ)كالظاىرية (ّ)كالمجاىدية(  ِ)كاألمجدية

                                                           

( تقع بباب البريد بدمشؽ، أنشأىا الطكاشي شمس الديف الخكاص مسركر ككاف مف خداـ الخمفاء ُ)
المصرييف كقيؿ إٌنيا منسكبة ألمير فخر الديف الممكي الناصرم كقفيا عميو شبؿ الدكلة كافكر الحسامي كاقؼ 

 .ّْٕ، صُـ. النعيمي: الدارس، جَُِٕىػ/َْٔالشبمية ت: 
ألعمى عمى المرجة كبالقرب مف نير بردل بانييا الممؾ المظفر نكر الديف عمراف بف الممؾ ( تقع بالشرؼ اِ)

، ص ُ؛ ابف كناف: المكاكب اإلسبلمية، جُِٔ، صُ. النعيمي: الدارس، جَُِّىػ/ِٖٔاألمجد سنة
 .ُِٓ،ُٖ؛ بدراف: منادمة األطبلؿ، صّّْ

كقفيا األمير مجاىد الديف أبك الفكارس الكردم  ( بدمشؽ بالقرب مف باب الخكاصيف جكار المدرسة النكريةّ)
؛ بدراف: منادمة األطبلؿ، ّّْ، صُـ. النعيمي: الدارس، جَُُٔىػ/ٓٓٓمقدـ الجيش بالشاـ المتكفى سنة 

 .ُْٖ-ُْٔص
( مدرسة لمشافعية داخؿ باب الفرج كالفراديس كجكار الجامع األمكم شمالي البريد كقبمي اإلقبالية ْ)

، ُـ. النعيمي: الدارس، جُُِٕىػ/َٕٔي العادلية بناىا الممؾ الظاىر بيبرس سنة كالجاركخية كشرق
 .ُٖ، صٔ؛ كرد عمي: خطط الشاـ، جِّٔص

ىي المدرسة الناصرية الجكانية داخؿ باب الفراديس كشماؿ الجامع األمكم كالركاحية بشرؽ كغربي   (ٓ(
بدار الزكي المعظـ، أنشأىا الممؾ الناصر يكسؼ بشماؿ ك شرقي القيمرية ك المقدمية الجكانية،  كانت تعرؼ 

ابف كناف، محمد بف عيسى: حدائؽ ؛ ُّٓ،َّٓ، صُـ. النعيمي: الدارس، جُِٓٓىػ / ّٓٔسنة 
، ـُُٗٗ، بيركت، ُالياسميف في ذكر قكانيف الخمفاء كالسبلطيف، تح: عباس صباغ، دار النفائس، ط

 .ُُٓص
عادة أنشأتيا الست عذراء بنت صبلح الديف يكسؼ بف أيكب ( داخؿ باب النصر المسمى بباب دار السٔ)

؛ بدراف منادمة ِّٖ، صُـ. النعيمي: الدارس، جُُٔٗىػ/ّٗٓـ كالمتكفاة سنة ُُْٖىػ/َٖٓسنة 
 .ُِٖاألطبلؿ، ص

ـ. ُِّّق/ُّٔ( في زقاؽ بني مفمح أماـ المدرسة المقدمية كقفيا ركف الديف منككرس المتكفى سنة ٕ)
 .َُٗ، صُج النعيمي: الدارس،
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عف المقر الكماؿ  (ِ)كالجكانية (ُ)كذلؾ ناب في تدريس المدرستيف الشاميتيف البرانية    

بالجامع  (ٓ)كتدريس الحمقة القكصية،  (ْ)، كناب في تدريس العزيزية (ّ)بف البارزم
 .(ٔ)األمكم كذلؾ تصدل لئلفتاء بدار العدؿ

كيمكف القكؿ إٌنو انتيت إليو رئاسة المذىب في زمانو بؿ رئاسة الشاـ كميا فصار      
 (.ٕ)مرجعيا كمعٌكليا في مشكبلتيا كرزؽ مف ذلؾ مالـ يرزؽ غيره

ر العمماء حتى طار سيط عممو كذلؾ دٌرس كحٌدث ببيت المقدس، فسمع منو كبا   
كتبٌحره في اآلفاؽ، فكاف الناس يقصدكنو مف األقطار البعيدة كاألماكف الشاسعة حتى 

، كاستمر ابف قاضي شيبة مبلـز االشتغاؿ، فشارؾ في (ٖ)تتممذ عميو بعض أعياف دمشؽ
ـ، ثـ ُّٕٗىػ/ََٖككاف ذلؾ قبؿ سنة  في عٌدة مدارس في دمشؽفي العمـك كدرس 

                                                           

( كاقعة  بالعقيبة  بمحمة العكينة  بنتيا ست الشاـ كالدة الممؾ الصالح إسماعيؿ بنت نجـ الديف أيكب بف شاذم ُ)
 .ٕٗ، صٔ؛ كرد عمي: خطط الشاـ، جَِٖ، صُـ. النعيمي: الدارس، جُُِٗىػ/ُٔٔالمتكفاة سنة 

ـ .النعيمي:  ُُِٗىػ/ُٔٔالمتكفاة سنة  ( قبمي المارستاف النكرم كشماؿ الحسامية، أنشأتيا ست الشاـْ(
 .ٕٗ، صٔ؛ كرد عمي: خطط الشاـ، جِِٕ، صُالدارس، ج

( ىك محمد بف محمد بف عثماف، كماؿ الديف أبك المعالي الحمكم القاىرم المعركؼ بابف البارزم، الفقيو ّ)
، ٗ، جـ. السخاكم: الضكء البلمعُِْٓىػ/ٖٔٓالقاضي، درس بعدة مدارس بدمشؽ المتكفى سنة 

 .َِٗ، صٕ؛ ابف العماد: شذرات الذىب، جِّٗ-ِّٔص
( تقع بالكبلسة لصيقة الجامع األمكم، شرقي التربة الصبلحية كغربي التربة األشرفية كشماؿ الفاضمية ْ)

، ُـ. النعيمي: الدارس، جُُٖٗىػ/ٓٗٓبناىا الممؾ العزيز عثماف بف صبلح الديف األيكبي المتكفى سنة 
 .َِٗص
القكصية بالجامع األمكم، بالقرب مف الرحبة داخؿ باب شرقي أحد أبكاب دمشؽ، كاقفيا شياب  ( الحمقةٓ)

ـ. النعيمي: الدارس ، ُِٓٓىػ/ ّٓٔالديف أبك العز إسماعيؿ بف حامد القكصي الخزرجي المتكفى سنة 
 .ّّّ، صُج
؛ ّْ، صِكؾ، ج؛ السخاكم: التبر المسبِٕ،ِٔ، صُ/ جِ( ابف قاضي شيبة: التاريخ الكبير، مجٔ)

 ،.ْٗالسيكطي: نظـ العقياف، ص
 .ِِ، صُُ؛ السخاكم: الضكء البلمع، جٕ( ابف قاضي شيبة: طبقات النحاة، صٕ)
 .ِّ، صُُ؛ السخاكم: الضكء البلمع، جُٕ، صُ( ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جٖ)
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ـ التصدير بالجامع األمكم، كاشتغؿ كحضر عنده ُّٕٗىػ/ََٖبعد سنة     حضر 
 جماعة مف طمبة كالده كغيرىـ.

ـ تصدل لبلشتغاؿ كاإلفتاء بالجامع األمكم، فعكؼ عميو َُُْىػ/ُّٖكفي سنة    
الطمبة مف الفضبلء الحذاؽ كالزمكه مع كجكد المشايخ الذيف ىـ أكبر منو سٌنان كأكثر 

 .(ُ)كقت لكثرة حفظو كنقمو كحسف تقريره كتحقيقو كتحريرهركاجان في ذلؾ ال
في  (ِ)ـ استنابو قاضي القضاة نجـ الديف بف حجيُُْٕىػ/َِٖكفي أكائؿ سنة  

القضاء، ككاف كثير الكراىية لو كلما طمبو قاضي القضاة ليذا األمر شٌؽ عميو ذلؾ 
بأشياء كثيرة، فمـ يقبؿ كتغير لكنو ككاف ذلؾ بحضرة جماعة مف األعياف،  فاعتذر إليو 

ذلؾ فمـ يمكنو إاٌل االمتثاؿ، فباشر ذلؾ بغٌصة كميابة زائدة، كاستمر عمى ذلؾ إلى سنة 
ـ، ثـٌ ترؾ القضاء بإشارة الشيخ عبلء الديف محمد البخارمُُّْىػ/ّٖٓ

لكف بعض  (ّ)
ي الناس مف القضاة كاألمراء سألكا الشيخ عبلء الديف المشار إليو في عكدة ابف قاض

كذكركا أف مباشرتو مصمحة،  كبالفعؿ أيعيد إلى منصب القضاء  (ْ)شيبة إلى نيابة الحكـ
، كغير ذلؾ مرتيف ككانت (ٓ)اطيةسيالقضاء كتكلى قضاء الشافعية كمشيخة الخانقاه السم

                                                           

 .ُِ، صُ/ جِ( ابف قاضي شيبة: التاريخ الكبير، مجُ)
ف أحمد، نجـ الديف، أبك الفتكح السعدم، قاضي حماة كدمشؽ، درَّس بعٌدة مدارس ( ىك عمر بف حجي بِ)

 .ٖٕ، صٔـ. السخاكم: الضكء البلمع، جُِْٔىػ/َّٖبدمشؽ تكفي سنة 
( ىك محمد بف محمد، عبلء الديف البخارم، الفقيو نشأ ببخارل كأقاـ بدمشؽ كتكفي بيا سنة ّ)

 .ُِْ، صٕ؛ ابف العماد: شذرات الذىب، جُِٗ، صٗـ. السخاكم: الضكء البلمع، جُّْٕىػ/ُْٖ
( كظيفة يقـك بيا قاضي يعيف مف قبؿ قاضي القضاة، ليقـك بأعباء الحكـ كنائب عف قاضي القضاة. ْ)

 .ُِٗ، صْالقمقشندم: صبح األعشى، ج
كبر ( شماؿ الجامع األمكم بدمشؽ لصيقة بو، كقفيا أبك القاسـ عمي بف محمد السممي السميساطي أحد أٓ)

ـ. النعيمي، عبد القادر: دكر القرآف في دمشؽ، تعميؽ: صبلح ََُٔىػ/ّْٓالرؤساء بدمشؽ كالمتكفى سنة 
 . ٖٕـ، صُْٔٗالديف المنجد، دمشؽ،
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فعزؿ بعد مدة كجيزة  لككنو خطب في كاقعة  (ُ)مباشرتو لمقضاء في المرتيف دكف السنة
 عيف مكانو السراج الحمصي.ك  (ِ)أيناؿ الجكمي العزيز

أقبؿ بعدىا عمى مبلزمة االشتغاؿ كاإلفتاء كالتدريس فصار أكابر الناس مف       
القضاء كاألمراء كالتجار كغيرىـ يقصدكنو لمزيارة، ككاف القضاة المخالفكف مف المذاىب 

 .(ّ)الثبلثة، إذا أشكمت عمييـ كاقعة رجعكا إليو في الحكـ إلى ما يفتي بو
راسمو  (ْ)نتيت إليو رئاسة العمـ بالببلد الشامية كبيعد سيطو حتى أف شارخ بف تمرلنؾفا   

بالرسالة فقاؿ لو عند سفره إلى ببلد الشاـ: "  (ٓ)بالسبلـ لٌما أف جيزه إليو السمطاف جقمؽ
المحٌدث، كبالشاـ عمى ابف قاضي شيبة،  (ٔ)سٌمـ بحمب عمى الشيخ برىاف الديف القكؼ

 .(ُ")، كعبد الباسط(ٖ)كبمصر عمى ابف حجر ،(ٕ)كابف مزلؽ

                                                           

 .ِٖ،ِٗ،ِّ، صُ/جِ( ابف قاضي شيبة: التاريخ الكبير، مجُ)
، عصى عمى الممؾ ( ىك ايناؿ بف عبد اهلل، األمير سيؼ الديف الجكمي، أتابؾ العسكر بديار مصرِ)

الظاىر جقمؽ ككقع القتاؿ بيف الطرفيف فيرب الجكمي إلى قمعة دمشؽ كىناؾ أمر جقمؽ بقتمو سنة= 
، ص  ّ؛ ابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، جِّٕ، صِـ. السخاكم: الضكء البلمع، جُّْٖىػ/ِْٖ=

ُٗٔ-ََِ. 
، ُٓم: النجـك الزاىرة، ج؛ ابف تغرم بردَِ،ُٗ، صُ( ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جّ)

 .ْْ،ّْ، صِ؛ السخاكم: التبر المسبكؾ، جُِٓص
( ىك القاف معيف الديف سمطاف بف تيمكرلنؾ ممؾ المشرؽ كسمطاف ما كراء النير ككرماف كأذربيجاف كعراؽ ْ)

 .ِِٗ، صّالعجـ. السخاكم: الضكء البلمع، ج
ـ كتكفي بالقاىرة ُّْٖىػ/ ِْٖسمطف سنة ( ىك الممؾ الظاىر جقمؽ، أبك سعيد الجركسي العبلئي، تٓ)

، ّ؛ السخاكم: الضكء البلمع، جُِٔ، ص ُٔـ. ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، جُّْٓىػ/ٕٖٓسنة 
 .ْٕ-ُٕص
( بعد الرجكع إلى كتاب الكافي بالكفيات لمصفدم؛ كالمنيؿ الصافي البف تغرم بردم؛ كالضكء البلمع ْ)

 عمى أٌية معمكمات عنو.لمسخاكم؛ كغيرىا، لـ يتـ الحصكؿ 
ـ. ُْْْىػ/ْٖٖ( ىك محمد بف عمي بف أبي بكر الحمبي الدمشقي كاف مف كبار تجار دمشؽ، تكفي سنة ٕ)

 .ُّٕ، صٖـ. السخاكم: الضكء البلمع، جُْْْىػ/ْٖٖ
( ىك أحمد بف عمي بف محمد، شياب الديف أبك الفضؿ العسقبلني المعركؼ بابف جحر، كاف إمامان عالمان ٖ)

ة مدارس بمصر،  كلو عٌدة تصانيؼ أشيرىا الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة، عالمان مؤرخان دٌرس بعدٌ 
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ـ اعتزؿ ابف قاضي شيبة المناصب، كالـز النسخ كالتأليؼ َُْْىػ/ْْٖكبعد سنة     
 .(ِ)ُْْٕىػ/ُٖٓفألؼ الكثير مف المؤلفات، كبقي عمى ذلؾ إلى أف تكفي سنة 

 :شيكخو -ق
 العمماء.تمقى تقي الديف ابف قاضي شيبة تعميمو كدركسو عمى يد كثير مف     

إذ سمع الحديث عمى جماعة مف العمماء كالمشايخ، كأخذ الفقو عف جماعة مف األعياف 
 منيـ:

، فقد أخذ عنو ـُّٖٗىػ/ِٕٗ :تسميماف المعركؼ بالشمس الصرخدم  محمد بف -
 .(ّ)الفقو
الشيخ اإلماـ العبلمة شيخ الشافعية شرؼ الديف أبك البقاء محمد بف اإلماـ العبلمة  -

 .(ْ)ـُِّٗىػ/ٕٓٗ: تبابف الشريسي  ديف بف كماؿ الديف البكرم المعركؼجماؿ ال
 .(ٓ)ـُِّٗىػ/ٕٓٗ :تالمفتي أبك العباس أحمد الزىرم  الشيخ اإلماـ العبلمة -
: تديف أبك عبد اهلل محمد بف مكتـك الشيخ اإلماـ العبلمة الفقيو النحكم بدر ال -

 .(ٔ)ـُّْٗىػ/ٕٕٗ
                                                                                                                                                                               

-ُُٖ، صِ؛ التبر المسبكؾ، جَْ-ّٔ، صِـ. السخاكم: الضكء البلمع، جُْْٖىػ/ِٖٓتكفي سنة 
ُِٔ. 

لجيش ( ىك عبد الباسط بف خميؿ زيف الديف الدمشقي القاىرم مف كبار األعياف كأرباب الدكلة، تسمـ نظر اُ)
؛ السخاكم: الضكء ِٕٔ-ِْٕ، صُٓـ. ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، جَُْٓىػ/ْٖٓمٌدة، تكفي سنة 

 .ِٕ-ِْ، صْالبلمع، ج
 .ِْ، صُ/ جِ( ابف قاضي شيبة: التاريخ الكبير، مجِ)
 .ْْٗ، صّ؛ العسقبلني: الدرر الكامنة، جِِ، صُُ( السخاكم: الضكء البلمع، جّ)
؛ ِْٗ،ِْٖ، صّ؛ ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جِِ، صُُلبلمع، ج( السخاكم: الضكء اْ)

 .ّّْ، صْالعسقبلني: الدرر الكامنة، ج
؛ ُٕٗ-ُْٗ، صّ؛ ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جِْ، صِ( السخاكم: التبر المسبكؾ، جٓ)

 .ْٖٓ، صُالعسقبلني: إنباء الغمر، ج
؛ ِِّ،ِِِ، صّاضي شيبة: طبقات الشافعية، ج؛ ابف قِِ، صُُ( السخاكم: الضكء البلمع، جٔ)

 .ّْٕ، صّالعسقبلني: الدرر الكامنة، ج
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 .(ُ)ـُّٔٗىػ/ٕٗٗ: تالديف أبك الركح عيسى الغٌزم  رؼالشيخ اإلماـ العبلمة ش -
 .(ِ)ـََُْىػ/َّٖ: تالديف أبك العباس أحمد الممكاكم الشيخ العبلمة شياب  -
ق َْٖ: تمي بف أحمد بف الممٌقف األنصارم سراج الديف أبك حفص عمر بف ع -
 .(ّ)، فقد أخذ عنو الفقو كالحديثـَُُْ/
األصكلي، المتكمـ، النحكم المغكم المنطقي الجدلي الشيخ اإلماـ الفقيو، المحدث،  -

، أخذ عنو ـَُِْىػ/َٖٓ: تيخ اإلسبلـ سراج الديف البمقيني الخبلفي، النٌظار ش
 .(ْ)الفقو
 .(ٓ)ـَُّْىػ/ َٖٔت: ـ العراقي محٌدث الديار المصرية زيف الديف عبد الرحي -
لو في طبقاتو فقاؿ:"  ترجـ ـَُُْىػ/ُّٖ: تمد بف عمي شمس الديف بف القٌطاف مح -

كىك أكؿ شيخ اشتغمت عميو ككاف أبي قد جعمو أحد األكصياء،  فقد أخذ ابف قاضي 
 .(ٔ)شيبة عنو الفقو الشافعي"

                                                           

؛ العسقبلني: ْٗ؛ السيكطي: نظـ العقياف، صُٖ، صُ/ جِ( ابف قاضي شيبة: التاريخ الكبير، مجُ)
 .ُٓٓ، صُ؛ الشككاني: البدر الطالع، جَِٓ، صّالدرر الكامنة، ج

؛ ابف قاضي ِِ، صُُ؛ السخاكم: الضكء البلمع، جُٖ، صِمج ( ابف قاضي شيبة: التاريخ الكبير،ِ)
 .ُْ،ُّ، صْشيبة: طبقات الشافعية، ج

-ّٓ، صْ؛ ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جُٓ، صُ( ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جّ)
 .ٖٓٓ، صُ؛ الشككاني: البدر الطالع، جٖٓ
؛ ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، ْٗعقياف، ص؛ السيكطي: نظـ الِْ( السخاكم: التبر المسبكؾ، صْ)

 .َٗ-ٖٓ، صٔ؛ السخاكم: الضكء البلمع، ِٓ-ِْ، صْالشافعية، ج
؛ ابف الجزرم، محمد بف محمد: غاية النياية في ُٓ، صُ( ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جٓ)

 ؛ ابف قاضي شيبة: طبقاتّْٓ، صُـ، جََِٔ، بيركت، ُطبقات القراء، دار الكتب العممية، ط
 .ّٖ-ّّ، صْالشافعية، ج

-ِٕ، صْ؛ ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جُْ، صُ( ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جٔ)
 .ِِٔ، صِ؛ الشككاني: البدر الطالع، جّٕ
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كلـ  ـُْْْىػ/ْٖٖ: تحمد الحبراضي المعركؼ بابف زىرة محمد بف يحيى بف أ -
كصموي مف ـ كما ُّْٔىػ/ َْٖيترجـ لو في "طبقات الشافعية" ألٌنو تكفي بعد سنة 

 .(ُ)ـُْْْىػ/َْٖطبقاتو إلى سنة ت
كليس مف اليسير إحصاؤىـ أك تحديد عددىـ، كقد ترجـ ابف قاضي شيبة ألغمبيـ في 

 طبقاتو.
كذلؾ سمع الحديث مف أبي ىريرة بف الذىبي كالعبلء بف أبي المجد، ككما بخط بعضيـ 

 (ِ)فاةمف غيرىـ كمف جٌده الشمس، كلـ أقؼ ليؤالء عمى ترجمة أك سنة ك 
 أما عمـ التاريخ  فأخذه عف:

، كقد ـُُّْىػ/ُٖٔ: تالحافظ شياب الديف أحمد بف حجي  الشيخ اإلماـ العبلمة -
 ، كجعمو بدكره ذيبلن عمى كتاب "(ّ)أٌلؼ ابف قاضي شيبة ذيبلن عمى "تاريخ ابف حجي"

 .(ْ)ـُّْٕىػ/ْٖٕ :تر مف غبر" لمحمد بف أحمد الذىبي في خب العبر
 :ابف قاضي شيبة النحك عمى جماعة منيـ ككذلؾ تمقى

 . ـُُِْىػ/ُٖٓ: ت (ٓ)الشيخ العالـ المفتي شرؼ الديف محمكد األنطاكي -
 .(ٔ)ـُْٖٔىػ/ِٖٗ: ت ر بف مسمـ بف سعيد القرشي الحافظالشيخ الزيف عم -

 : ثـٌ الـز التعمـ عمى جماعة آخريف فأخذ عنيـ األصكؿ كأشيرىـ
كقرأ عميو "شرح  ـُُِْىػ/ُٖٓ: ت الديف الطيمانيبلمة المفتي جماؿ الشيخ الع

 .(ِ)، ك"الحاكم الصغير" كىك الذم رٌغبو في حفظو(ُ)المختصر" لؤلصفياني
                                                           

 .ُٕ،َٕ، صَُ؛ عند السخاكم: الضكء البلمع، جُٓ، صُ( ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جُ)
 .ِِ، صُُ؛ السخاكم: الضكء البلمع، جُٓ، صُافعية، ج( ابف قاضي شيبة: طبقات الشِ)
 .ِٖٗ، صُ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجّ)
؛ ابف قاضي شيبة: طبقات ْٗ؛ السيكطي: نظـ العقياف، صِِ، صُُ( السخاكم: الضكء البلمع، جْ)

 .ُُٔ، صٕ؛ ابف العماد: شذرات الذىب، جُّ-َُ، صْالشافعية، ج
 .ُِْ، صَُ؛ السخاكم: الضكء البلمع، جُٗ، صِالكبير، مج ( ابف قاضي شيبة: التاريخٓ)
؛ ُِٓ،ُِْ، صّ؛ ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جِْ( السخاكم: التبر المسبكؾ، صٔ)

 .ُْٗ، صّالعسقبلني: الدرر الكامنة، ج
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 فركاه عف: التنبيوبالنسبة إلى  ك    
المالكي جٌده شمس الديف باإلجازة الخاصة عف محمد بف عمي بف كىب ابف دقيؽ العيد  

، باإلجازة العامة عف عمي بف ىبة اهلل (ّ)ـَُِّ/ىػَِٕ: تالشافعي المحٌدث القاضي 
ابف أبي عف عبد اهلل بف محمد  (ْ)ـُُِٓىػ/ْٗٔ: تبف سبلمة الجميزم المخمي ا

الحسيف بف عمي أبي عمي  عف (ٓ)ـُُٖٗىػ/ٖٓٓ: تعصركف المكصمي الشافعي 
 عف المؤلؼ. (ٔ)ـُُّّىػ/ِٖٓ: تالفارقي 

خ منيـ الشيخاف العالماف شيخا عصرىما عف جماعة مف المشاي(ٕ)المنياجكذلؾ ركل 
قاضي القضاة شياب الديف أحمد الزىرم الشافعي، كالعبلمة شرؼ الديف محمكد بف 
الشريسي، ككذلؾ ركاه عف جٌده شمس الديف محمد باإلجازة الخاصة عف العبلمة عبلء 

 .(ُ)عف أصحاب المؤلؼ عف المؤلؼ (ٖ)الديف بف العطار
                                                                                                                                                                               

( ىك شرح مختصر المنتيى البف الحاجب في عمـ أصكؿ الفقو، كضعو شمس الديف محمكد بف عبد ُ)
؛ ِّٕ، صْـ. العسقبلني: الدرر الكامنة، جُّْٖىػ/ْٕٗف األصفياني الشافعي المتكفى سنة الرحم

 .ُٖٓٓ، صِحاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مج
 .ِٗ،ِٖ، صْ؛ ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جِِ، صُُ( السخاكم: الضكء البلمع، جِ)
 .ٔٗ-ُٗ، صْ( العسقبلني: الدرر الكامنة، جّ)
 .ُٓٓ، صُاية النياية، ج( ابف الجزرم: غْ)
، ُالعبر في خبر مف غبر، تح: محمد السعيد زغمكؿ، دار الكتب العممية، ط( الذىبي، محمد بف أحمد: ٓ)

 .ُٗ،َٗ، صّ، جـُٖٓٗبيركت ، 
( ابف خمكاف، أحمد بف محمد: كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، تح: احساف عباس، دار صادر، ٔ)

 .ٕٕ، صِـ، جُٗٔٗبيركت،
( ىك " منياج الطالبيف" لمحي الديف يحيى بف شرؼ أبك زكريا النككم الدمشقي المتكفى سنة ٕ)

ـ، كقد اختصر في " كتاب المحرر في فركع الشافعية" ألبي القاسـ عبد الكريـ محمد الرافعي ُِٕٕىػ/ٕٔٔ
اد: شذرات ؛ ابف العمُُِٔ، صِـ. حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجُِِٔىػ/ِّٔالقزكيني المتكفى سنة 

 .ّٓٓ، صٓالذىب،ج
( ىك عمي بف إبراىيـ بف داكد بف سميماف، أبك الحسف بف العطار الشافعي الدمشقي، الفقيو المتكمـ ٖ)

؛ ابف العماد شذرات الذىب، ٓ، صّـ. العسقبلني: الدرر الكامنة، جُِٓٓىػ/ْٓٔالمتحدث المتكفى سنة 
 .ّٔ، صٔج
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 تالمذتو: -ك
تقي الديف أبي بكر ابف قاضي شيبة االشتغاؿ، كأكٌب عمى الطمب كجٌد، الـز        
، كمع أنو كاف يتجنب الخاصة كالعامة إاٌل إلى أف فضؿ كبرع كشارؾ في العمـككاجتيد 

أٌف الطبلب كانكا يتكجيكف إليو مف كؿ فٌج عميؽ كحضر عنده جماعة مف طمبة كالده 
ألحد ممف يحضر عنده ما يقكلو، كمع كؿ  كغيرىـ، فكاف يفتي في دركسو بحيث ال يترؾ

ىذا كاف كثير االطبلع عارفان بالدقائؽ كالغكامض معركفان بحؿ المشكبلت كالقدرة عمى 
 المناظرة.

ىذه الصفات جعمت الطمبة تقصده مف كؿ اآلفاؽ لمقراءة عميو، فخضع لو كؿ مف      
حتى لـ يبؽ بدمشؽ قاضو  ينسب إلى عمـ الفقو كغيره، كأخذ الطمبة عنو طبقة بعد طبقة

كال مفتو إلى مف طمبتو كال طالب عمـ إال مف تبلمذتو إذ إٌف أعداد تبلمذتو كاف كبيران جدان 
 :ىـلدرجة أٌف كتب التاريخ كالتراجـ لـ تستكعبيـ كمف أشير 

سرم الديف محمد بف محمد أبك الخطاب السممي المسبلتي الدمشقي الشافعي قاضي  -
 .(ِ)درس عمى يده الفقو ـُّٔٗىػ/ٕٗٗ: تس بعض مدارسيا لقضاة بدمشؽ كمدرٌ ا
 ـُِْٓىػ/ٖٔٓت: بة المقدسي الشافعي شياب الديف أحمد بف محمد بف ابف عذي -

أخذ عنو التاريخ، كقاؿ: إٌنو أكؿ مف أذف لو في الكتابة كالجرح كالتعديؿ كالتصنيؼ، كقد 
 .(ّ)أجاز لو بإجازتو

أخذ  ـُْْٓىػ/ٖٖٓ: ت الربياط أبك الحسف البقاعيمر بف برىاف الديف إبراىيـ بف ع -
 .(ْ)عنو الفقو

ي النعيـ الغزم الدمشقي رضي الديف محمد بف أحمد أبك البركات بف الشياب أب -
 (ُ)حفظ عميو القرآف كأخذ عنو "المنياج" ـُْٗٓىػ/ْٖٔ :تالشافعي 

                                                                                                                                                                               

 .ُٗ، صُ/ جِ( ابف قاضي شيبة: التاريخ الكبير، مجُ)
 .ُِ، صِ( ابف قاضي شيبة: التاريخ الكبير، مجِ)
 .ُِٔ، صِ( السخاكم: الضكء البلمع، جّ)
 .ِْ( السيكطي: نظـ العقياف، صْ)
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 ٖٓٔ :ت لدمشقي المعركؼ بابف قاضي عجمكفعبد اهلل بف عبد الرحمف بف محمد ا -
 .(ِ)أخذ عنو الفقو ـَُْٔىػ/
 .(ّ)أخذ عنو النحك ـُّْٔىػ/ٖٖٔ :تب الديف محمد بف أحمد الخكارزمي شيا -
قرأ عمى  ـُْٗٔىػ/ْٕٖ :تأحمد بف الشياب المقدسي الشافعي أبك حامد محمد بف  -

 .(ْ)ابف قاضي شيبة النحك كأجاز لو باإلفتاء كالتدريس
قاضي شيبة الذم كتب  يف محمد ب أبي بكر بف أحمد بفكلده المؤرخ الفقيو بدر الد -

 .(ٓ)فقد أخذ عنو الحديث كالفقو ـُْٗٔىػ/ْٕٖ: تسيرة كالده 
كاف أبرز  ـُْٗٔىػ/ْٕٖ: تف أحمد الحسيني الدمشقي الشافعي عز الديف حمزة ب -

تبلمذتو أخذ عنو الفقو، كالـز اإلقراء كاالفتاء عميو، كقد كتب ذيبلن عمى طبقات ابف 
 .(ٔ)قاضي شيبة سٌماه "ذيؿ طبقات الشافعية"

لشافعي المعركؼ بابف نجـ الديف محمد بف عبد اهلل بف عبد الرحمف الزرعي الدمشقي ا -
 .(ٕ)أخذ عنو الفقو كسمع عميو الحديث ـُُْٕىػ/ٕٖٔ :تقاضي عجمكف 

أخذ عنو  ـُّْٕىػ/ٖٕٖ: تف مينا الغزاكم الدمشقي الشافعي خٌطاب بف عمر ب -
 .(ٖ)كالزمو باإلقراء كاإلفتاء النقد
سمع عميو  ـُْٕٓىػ/َٖٖ: تكم الحنفي المعركؼ بابف الدىانة عبد القادر المحي -

 .(ٗ)الحديث
                                                                                                                                                                               

 .ِّْ، صٔ( السخاكم: الضكء البلمع، جُ)
 .ِْ، صٓ( السخاكم: الضكء البلمع، جِ)
 .ُْٓ، صِ( السخاكم: الضكء البلمع، جّ)
 .ْٖ، صٕبلمع، ج( السخاكم: الضكء الْ)
 .ٕ( ابف قاضي شيبة: طبقات النحاة، صٓ)
 ُْٔ،ُّٔ، صّ( السخاكم: الضكء البلمع، جٔ)
 .ِّّ،ِِّ، صٕ( ابف العماد: شذرات الذىب، جٕ)
 .ِْ، صٓ( السخاكم: الضكء البلمع، جٖ)
 .ِٖٗ، صْ( السخاكم: الضكء البلمع، جٗ)
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أخذ عنو أشياء منيا "شرحو  ـُْٕٔىػ/ُٖٖ: تمحمد بف أحمد بف الحمصي  -
 .(ُ)لممنياج" كأصمح فيو أماكف بتنبييو كأشار في قراءتو عميو

 .(ِ)أخذ عنو النحك ـُْٕٗىػ/ْٖٖ: تيـ بف محمد الراميني الديف إبراىبرىاف  -
سػػػمع عنػػػو ـ َُْٖىػػػػ/ٖٖٓ :ت عبػػػد اهلل المقدسػػػي نجػػػـ الػػػديف محمػػػد بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف -

 .(ّ)الحديث كأجاز لو ابف قاضي شيبة في التدريس
 .(ْ)أخذ عنو الفقو ـَُْٖىػ/ٖٖٓ: تلديف إبراىيـ بف إبراىيـ النككم برىاف ا -
 .(ٓ)أخذ عنو الفقو ـَُْٖىػ/ٖٖٓ :تمد المقدسي الشافعي شمس الديف مح -
أخد عنو  ـُْْٖىػ/ٖٖٗ: تعركؼ بابف األخصامي شياب الديف أحمد الدمشقي الم -

 .(ٔ)الفقو
 .(ٕ)أخذ عنو الفقو ـُْْٖىػ/ٖٖٗ :تالديف أحمد بف أبي بكر الدمشقي  بياء -
السعدم الخميمي الشافعي  ألنصارمبرىاف الديف ابراىيـ بف عبد الرحمف ابف قكقب ا -
 (ٖ)أخذ عنو الفقو ـُْٕٖىػ/ّٖٗ: ت
 محمد بف محمد بف عبد اهلل بف خضير البمقاكم الخضيرم الدمشقي الشافعي -
 .(ٗ)أخذ عنو النحك، كعمكـ العربية ـُْٖٖىػ/ْٖٗ :ت
 .(ُ)ـ، إذ قاؿ: إٌنو أجاز لؤُْٗىػ/َِٗ: شمس الديف محمد بف عبد الرحمف السخاكم ت -
 .(ُ)لو

                                                           

 .ِٔ،ُٔ، صٕ( السخاكم: الضكء البلمع، جُ)
 .ُّٓ، صُكم: الضكء البلمع، ج( السخاِ)
 .ِٔٓ،ِٓٓ، صٔ( السخاكم: الضكء البلمع، جّ)
 .ٖ، صُ( السخاكم: الضكء البلمع، جْ)
 .ِِٗ، صٔ( السخاكم: الضكء البلمع، جٓ)
 .ُْٗ، صِ( السخاكم: الضكء البلمع، جٔ)
 .ِٓٔ، صُ( السخاكم: الضكء البلمع، جٕ)
 .ٔٓ، صُ( السخاكم: الضكء البلمع، جٖ)
 .ُِْ-ُُٕ، صٗلسخاكم: الضكء البلمع، ج( اٗ)
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 .(ِ)ء ىـ أىـ تبلمذة تقي الديف أبي بكر بف قاضي شيبةىؤال
 مؤلفاتو: -ز

في  ان ييعٌد تقي الديف أبي بكر بف قاضي شيبة كاتبان، كمؤرخان كبيران،  فقد كاف إمام      
بأخبار أبناء عصره كتراجميـ، فضبلن عف ذلؾ يعٌد بحؽ حٌجة الكٌتاب  ان الترسؿ كعارف

فان، فكاف إلى جانب قيامو بالتدريس، قد أٌلؼ كتبان كثيرة إذ، ككاتبان بميغان، كمنشئان، كمصنٌ 
كاف مكلعان بالنسخ مجيدان لمخط عاش حياة حافمة باإلشغاؿ كاإلكماؿ جمعيا بيف التدريس 
كالتأليؼ، فجمع كصنؼ الكثير مف المصنفات ككتب بخطو الكثير إذ تجاكز ما كتبو 

قاؿ السخاكم" إلى غير ذلؾ مما ال  مائتي مجمد كغيرىا مف كتب االختصارات كالجمع
، فقد كانت لو ذخيرة  كتب غنية تدؿ عمى جيد (ّ)يحصى اختصاران، كانتقاءان، كجمعان"

كبير استغرؽ معظـ حياتو كاشتممت كتبو عمى عمـك كاختصاصات متنكعة في التاريخ 
بمؤلفات كالتراجـ، باإلضافة إلى ذلؾ كاف ابف قاضي شيبة أكثر العمماء معرفةن كفيمان 

الشافعي، ككتب المذىب، كىذا ما تدؿ عميو كتبو الضخمة التي صٌنفيا في المذىب 
كالفقو الشافعي إلى غير ذلؾ مف الكتب التي اختصرىا لمف سبقو مف المؤلفيف ككتب 

 ذيكالن ذٌيؿ بيا عمى مؤلفات غيره مف العمماء كالمؤرخيف كمف أشير مؤلفاتو:
بدأ فيو مف أكؿ المئة الثالثة ككصؿ إلى آخر المائة الثامنة " اإلعبلـ بتاريخ اإلسبلـ "  -

ك"عيكف  (ْ)لٌخص فيو محتكيات " تاريخ اإلسبلـ" لمذىبي ك" البداية كالنياية" البف كثير

                                                                                                                                                                               

؛ الشككاني: البدر ِِ، صُُ؛ السخاكم: الضكء البلمع، جٕ( ابف قاضي شيبة: طبقات النحاة، صُ)
 .ُٕٖ-ُْٖ، صِالطالع، ج

 .ُٗ-ُٕ، صُ( عف تبلمذتو: ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جِ)
 .ِّ، صُُ( السخاكم: الضكء البلمع، جّ)
داية كالنياية" في التاريخ لعماد الديف إسماعيؿ بف عمر بف كثير المتكفى سنة ( ىك كتاب "البْ)

 .ِِٖ، صُـ. حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجُِّٕىػ/ْٕٕ
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، كرٌتب الحكادث كاألخبار عمى السنيف، كتراجـ األشخاص عمى (ُ)التكاريخ" لمكتبي
 .(ِ)حركؼ اليجاء، كىك في ثماني مجمدات

، كىك مختصر في (ّ)لككاكب الدٌرية في السيرة النكرية" )سيرة نكر الديف الزنكي(" ا -
سبعة أبكاب الباب األكؿ: كذكر فيو مكلده. في الباب الثاني: ذكر فيو صفاتو كعدلو. 
الثالث: شجاعتو. في الرابع: فيما فعمو بالببلد مف المصالح. في الخامس: زىده ككرعو. 

 .(ْ)مف األشعار. السابع: في غزاكتو في السادس: فيما ميدح بو
إلى سنة بو ـ ككصؿ َُّْىػ/ُْٕ" التأريخ" كىك في مجمديف بدأه بحكادث سنة  -

 ـ.ُّّٖىػ/ٖٕٓ
 .(ٔ)في مجمديف (ٓ)المنتقى مف " تاريخ ابف عساكر" -
محمد بف عثماف بف منتقى " العبر في خبر مف غبر"، كىك مختصر لكتاب العبر ل -

 .(ٕ)ـُّْٕىػ/ْٖٕ :تقايماز الذىبي 
 .ـَُْْىػ/َٕٖ :لكتاب ابف الفرات ت" المنتقى مف "تاريخ الدكؿ كالممكؾ"  -
 .(ٖ)المتنقى مف " نخبة الدىر في عجائب البر كالبحر"، كىك في مجمدة كاحدة -

                                                           

ـ. حاجي خميفة: ُِّٔىػ/ْٕٔ( كتاب في ستة مجمدات لفخر الديف محمد بف شاكر الكتبي المتكفى سنة ُ)
 .ُُٖٓ، صِكشؼ الظنكف، مج

 .ُِٕ، صُ؛ حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، ـْٗقياف، ص( السيكطي: نظـ العِ)
 .ُٔ، صِ؛ الزركمي: األعبلـ، جُُِٓ، صِ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجّ)
 .ُِِٓ،ُُِٓ، صِ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجْ)
ىػ ُٕٓ( الحافظ أبي الحسف عمي بف حسف المعركؼ بابف عساكر الدمشقي الشافعي المتكفى سنة ٓ)
 .ْٗ، صُميفة: كشؼ الظنكف، جـ. حاجي خُُٕٓ/
 .ْٗ، صُ؛ حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجُّ، صُ/ جِ( ابف قاضي شيبة: التاريخ الكبير، مجٔ)
 .ُُِْ، صِ؛ حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجِٔ،صُ( ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جٕ)
ر بشيخ الربكة الدمشقي ( لمشيخ شمس الديف محمد بف أبي طالب األنصارم الصكفي الدمشقي، الشييٖ)

؛ حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، ْٖٓ، صّـ. العسقبلني: الدرر الكامنة، جُِّٕىػ/ِٕٕالمتكفى سنة 
 .ُّٔٗ، صِمج
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ىيـ بف محمد المعركؼ بابف دقماؽ المنتقى مف " نزىة األناـ في تاريخ اإلسبلـ" البرا -
 .ـَُْٔىػ/َٖٗ :ت
المنتقى مف " تاريخ اإلسكندرية المسٌمى اإلعبلـ فيما جرت بو األحكاـ مف األمكر  -

كىك  (ُ)المقضية في كاقعة اإلسكندرية"، كىك تأليؼ محمد بف قاسـ بف محمد النكيرم
 .(ِ)مجمداف، إذ أفرد المؤلؼ حكادث كأخبار مف ىذا الكتاب كجمعيا لنفسو

 .(ْ)كىك كتاب في مجمد كاحد (ّ)المنتقى مف " األنساب" لمسمعاني -
الذيؿ عمى " تاريخ ابف كثير" كتب منو خمسة مجمدات ضخمة إلى سنة  -

ـ، ككتب كراريس متفرقة مف ذلؾ نحك مجمدة إلى سنة كفاتو، ثـٌ اختصر َُْٕىػ/َُٖ
ـ، ثـٌ كتب منو كراريس بعد ذلؾ َُْٓىػ/َٖٖىذا الذيؿ، فكتب منو مجمديف إلى سنة 

(ٓ). 
أضاؼ فيو الحكادث  ـُُّْىػ/ُٖٔ: ت" تاريخ شياب الديف بف حجي" عمى الذيؿ  -

 ـ.ُّْٔىػ/َْٖالتي كقعت بعد كفاة ابف حجي إلى سنة 
، كىك في (ٖ)ك"التذىيب" لمذىبي (ٕ)لٌخص فيو "تيذيب الكماؿ" لممزم (ٔ)" لباب التيذيب" -

 .(ُ)في أربعة مجمدات كصؿ فييا إلى أثناء باب الياء كبقي عميو مكاضع متفرقة
                                                           

، ُـ. حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجُّٓٔىػ/ٕٕٔ( ىك محمد بف قاسـ النكيرم المتكفى سنة ُ)
 .ِِٖص
 .ِٗٔ، صٕلعماد: شذرات الذىب، ج؛ ابف آِ، صُ( ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جِ)
ـ. حاجي خميفة: ُُٔٔىػ/ِٔٓ( ىك اإلماـ أبك سعد عبد الكريـ بف محمد المركزم الشافعي المتكفى سنة ّ)

 .ُٕٗ، صُخميفة: كشؼ الظنكف، مج
 .ِٗٔ، صٕ؛ ابف العماد: شذرات الذىب، جُّ، صُ/ جِ( ابف قاضي شيبة: التاريخ الكبير، مجْ)
 .ُّ،َّ، صُ/ جِخ الكبير، مج( ابف قاضي شيبة: التاريٓ)
 .ِٗٔ، صٕ( ابف العماد: شذرات الذىب، جٔ)
( كتاب" تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ"، لمحافظ جماؿ الديف يكسؼ المٌزم المتكفى سنة ٕ)

 .َُٗٓ، صِ؛ حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجُٓٔـ، الركداني: صمة الخمؼ، صُُّْىػ/ِْٕ
ـ كقد سٌماه " ُّْٕىػ/ْٖٕحافظ محمد بف أحمد الذىبي المتكفى سنة ( ىك "مختصر تيذيب الكماؿ"، لمٖ)

 .َُُٓ، صِتذىيب التيذيب". حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مج
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" مدارس دمشؽ كحماماتيا" تحدث فيو عف مدارس دمشؽ كحماماتيا بشكؿ مكجز كقد  -
 .(ِ)اعتمد عميو عبد القادر النعيمي في كتابة "الدارس في تاريخ المدارس"

" طبقات الشافعية" كقد رتبو عمى تسع كعشركف طبقة مرتب عمى الحركؼ األبجدية  -
ـ كىك كتاب جمعو مف "تاريخ ُّْٔىػ/َْٖفيو تراجـ مشاىير الشافعية إلى سنة 

في ثبلثة مجمدات، كلشرؼ الديف حمزة بف أحمد  ثـ ذيؿ عميو (ّ)اإلسبلـ" لمذىبي
ذيؿ عمى " طبقات الشافعية"، ككتاب طبقات الشافعية  ـُْٗٔىػ/ْٕٖ: ت (ْ)الدمشقي

 .(ٓ)يكجد نسخة منو في برليف كبطرسبرغ كالمتحؼ البريطاني كفي دار الكتب المصرية
 ـُِٔٔىػػ/ٓٔٔ :تذيػؿ الركضػيف" ألبػي شػامة المقدسػي " تراجـ الفقياء الشافعية مف  -

 .(ٔ)أفرد فيو ابف قاضي شيبة تراجـ الفقياء الشافعية مف كتاب ذيؿ الركضتيف ألبي شامة
 .(ٕ)" طبقات الحنفية"، كىك كتاب فيو تراجـ العمماء الحنفية -
دىما عمى السنيف، كاآلخر عمى الحركؼ " طبقات النحاة كالمغكييف" في مصنفيف أح -

 .(ٖ)سماه " التبيف في طبقات النحاة كالمغكييف" كؿ كاحد في مجمد
" مختصر طبقات فقياء اليمف"، كىك كتاب مف تأليؼ عمر بف عمي بف سمرة الجعدم  -

ـ ترجـ فيو لفقياء اليمف منذ طمكع اإلسبلـ إلى عصره، فاختصره ابف َُُٗىػ/ٖٔٓ

                                                                                                                                                                               

 .َّ، صُ/ جِ( ابف قاضي شيبة: التاريخ الكبير، مجُ)
 .ُٔ، صِ؛ الزركمي: األعبلـ، جِٖ،ِٕ، صُ( ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جِ)
ؼ "بتاريخ اإلسبلـ الكبير" لمحافظ محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي المتكفى سنة ( ىك الكتاب المعرك ّ)

 .ِْٗ، صُـ. حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجُّْٕىػ/ْٖٕ
 .َُُُ، صِ؛ حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجٗ( ابف قاضي شيبة: طبقات النحاة، صْ)
 .َِْ، صّ( زيداف: تاريخ آداب، جٓ)
 .ِٗ-ِٔ، صُافعية، ج( ابف قاضي شيبة: طبقات الشٔ)
 .ُٔص ِ( الزركمي: األعبلـ، جٕ)
 .َُُٕ، صِ؛ حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجُّ، صُ/جِ( ابف قاضي شيبة: التاريخ الكبير، مجٖ)
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خمس كثبلثيف كرقة كحذؼ االستطرادات كتراجـ الفقياء غير اليمنييف قاضي شيبة في 
 .(ُ)كميا كتناكؿ عبارة الجعدم أحيانان بتغيير كتحكير لتصحيح سياؽ الكبلـ

 .(ِ)" إقناع المحتاج إلى شرح المنياج" كتب منو مف كتاب السمـ إلى أثناء كتاب العدد -
 .(ِ)العدد
ألبي إسحؽ الشيرازم  شرح لكتاب" التنبيو" ، كىكالتنبيو، كسٌماه " كافي التنبيو"شرح  -
 .(ّ)ـَُّٖىػ/ْٕٔ :ت
كىك في أربعة مجمدات  ،شرح المنياج، كسٌماه " كفاية المحتاج إلى تكجيو المنياج" -

كقيؿ خمسة مجمدات، كقد كصؿ فيو إلى أثناء كتب" الخمع" كعميو حكاشي كلو 
ا لك جمعت كانت نحك كغيرى (ْ)اعتراضات عمى شرح" المنياج" كعمى "الميٌمات"

كىك كتاب في  ،ـُِٕٕىػ/ ٕٔٔ :ت( ٔ)كىك شرح " منياج الطالبيف" لمنككم (ٓ)مجمديف
 .(ٕ)الفقو كقد عنكنو السخاكم " كفاية المحتاج إلى تكجيو المنياج"

" النكت عمى التنبيو" ألبي إسحؽ الشيرازم، كىك كتاب في شرح المشكبلت الميمة في  -
كثر فيو مف المنقكؿ كالمبحكث عمى المتأخريف كتب فييا مف باب كتاب" التنبيو"، كقد أ

 .(ٖ)مف تمزمو الزكاة إلى آخر كتاب القراض

                                                           
 .ِٖ،ِٗ( ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية،صُ)
 .ُّٕٖ، صِ؛ حاجي خميفة: كشؼ الظنكف: مجَّ، صُ/ؽِ( ابف قاضي شيبة: التاريخ الكبير، مجِ)

 .ُّٕٖص
 .ٖ، طبقات النحاة، صِْ، صُ( ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جّ)
( ىك" كتاب الميمات عمى الركضة في فركع الفقو الشافعي" لجماؿ الديف عبد الرحيـ بف حسف اإلسنكم ْ)

 .ُُٓٗ، صِـ. حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، جَُّٕىػ/ِٕٕالشافعي المتكفى سنة 
 .ِٗ، صُ/ جِبير، مج( ابف قاضي شيبة: التاريخ الكٓ)
 .ُْٔ، صُ؛ الشككاني: البدر الطالع، جِٗٔ، صُُ( ابف العماد: شذرات الذىب، جٔ)
 .ِِ، صُُ( السخاكم: الضكء البلمع، جٕ)
؛ حاجي خميفة: ْٗ؛ السيكطي: نظـ العقياف، صّٗ، صُ/ جِ( ابف قاضي شيبة: التاريخ الكبير، مجٖ)

 .ْٓٗ، صُكشؼ الظنكف، مج
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" نكت عمى التنبيو" اختصره مف كتاب التنبيو، كىك في مجمديف كعميو حكاشي اعترض  -
في اعتراضات كثيرة سٌماىا" كا (ُ)فييا عمى شٌراح التنبيو كعمى الشيخ كماؿ الديف النشائي

النبيو في نكت التنبيو" بٌيض منيا عٌدة نسخ كلـ ييكتب عمى التنبيو أحسف منيا في 
 .(ِ)معناىا

التنبيو" كتب فييا مف كتاب الصياـ إلى أثناء كتاب النكاح في  "" نكت كبرل" عمى -
 .(ّ)مجمدة بخطو كىي في الغاية مف التحرير عمى التنبيو 

 .(ْ)رح أىـ معضبلت كتاب منياج الطالبيفلمنككم، كىك ش "النكت عمى" المنياج -
سنكم، كىك كتاب مف كتب الفقو تضٌمف شرح بعض لئل النكت عمى" الميمات" -

 .(ٓ)غكامض كتاب الميمات
شارت إليو كىي مؤلفات إ ىذه ىي كتب المؤلؼ التي ذكرتيا المصادر التي ترجمت لو أك
بالتراجـ، فيي تٌدؿ عمى كشركح كمختصرات كمنتقيات كذيكؿ لكتب تيعنى في معظميا 

اىتماـ المؤلؼ بالتاريخ كعنايتو بو كتدؿ عمى أٌف المؤلؼ كاف يمتاز بإيراد الحقائؽ 
كاألخبار بعد تحقيؽ، كتمحيص، كامتاز أسمكبو باإليجاز كالشمكؿ، كذلؾ تٌدؿ عمى إبداء 

 رأيو بكثير مف الحيطة كالتحفظ.
 كفاتو: -ح

لديف أبي بكر بف قاضي شيبة كانت بعد عصر يكـ تجمع المصادر أٌف كفاة تقي ا       
 (ٔ)ـُْْٕىػ/ُٖٓالخميس ليمة الجمعة الثاني عشر مف ذم القعدة سنة 

                                                           

ـ. ُّٔٓىػ/ٕٕٓيف أحمد بف عمر بف أحمد النشائي القاىرم الشافعي المتكفى سنة ( ىك كماؿ الدُ)
 .ِِْ، صُالعسقبلني: الدرر الكامنة، ج

 .ُْٖ، صُ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجِ)
 .ُْٖ، صُ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجّ)
 .ُّٕٖ، صِ؛ حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجْٗ( السيكطي: نظـ العقياف، صْ)
 .ُُٓٗ، صِ؛ حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجْٗالسيكطي: نظـ العقياف،  (ٓ)
؛ السخاكم: ْْ، صِ؛ السخاكم: التبر المسبكؾ، جُِٓ، صُٓ( ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، جٔ)

 .ِٗٔ، صٕ؛ ابف العماد: شذرات الذىب، جْٗ؛ السيكطي: نظـ العقياف، صُٔٔ، صِكجيز الكبلـ، مج
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 .(ُ)كقيؿ عاشر ذم القعدة 
كقد ذكر ابنو بدر الديف محمد حادثة كفاتو فقاؿ في ذلؾ:" فإٌنو رحمو اهلل حضر      

كاستطرد في درس التكبة إلى فضؿ  الدركس يـك األربعاء قبؿ كفاتو بيـك كألقى الدركس
المكت في ليمة الجمعة كيـك الجمعة كذكر ما فيو فمما أف حضر في المدرسة الناصرية، 

كقكع المكت فجأة في الناس فقاؿ:" مكت الفجاءة،  ةمبً كفرغ مف الدرس ذكر بعض الطي 
ف كاف أخذه أسؼ، فيك في حؽ الفاضؿ كالمذنب، كأما في حؽ المتيقظ فبل بأس  بو كا 

 مف مف اإلفتتاف".كأنا أختاره لمراحة  مف اآلالـ كاأل
ثـ أنو لٌما أراد الرككب عمى البغمة قاؿ:" تأخركا أنتـ كمكـ حتى أركح أنا كأخمٌيكـ ثـ     

قاؿ ما بقي شيء"، ثـٌ تكجيكا إلى البيت فتغٌذل كجمس لمكتابة عمى عادتو ثـ في عشية 
س عمى عادتو كناـ فمما كاف في آخر الميؿ ذلؾ اليـك تعٌشى كتسحر لصـك يكـ الخمي

شكى مف ضرباف في كتفيو كما بينيما كتألـ لذلؾ تألمان شديدان، فمما أف طمع الفجر تكجو 
إلى الحٌماـ فحصؿ لو بو راحة، ثـٌ خرج كتكجو إلى البيت كصٌمى الصبح كعاد عميو 

كاأللـ كناـ، فمما أف  الكجع، فعاد إلى الحماـ ثانيان، ثـ خرج كتغٌطى، فسكت عنو الكجع
صمى الظير ثـٌ جمس كاف قبؿ العصر خرج  كتكضأ كدخؿ إلى قاعتو التي يجمس بيا ف

التنبيو" في تحرير بعض دركس الطمبة، فدخمت عميو فكجدتو  و عمى "ثلمكتابة في نك
يكتب فسألتو عف حالو فذكر لي أنو طٌيب كأف ذلؾ األلـ قد زاؿ ثـ ترؾ الكتابة كأخذ 

كقاؿ غمب النـك عمٌي، حتى أٌني لـ أصؿّْ إال قبؿ أف تحضر بيسير، ككأٌنما يحادثني 
، فقمت لو: حصؿ بو خير فقاؿ ظير لي أف شيئان  فاتني البارحة مف النكـ استكفيتو اليـك
نزؿ مف دماغي كىك ينتقؿ مف عضك لعضك، فقمت لو: ىؿ بقي مف ذلؾ الكجع شي؟ 

حجر ثـ أخذ يحٌدثني ثـ التفت إلى جية يساره قاؿ: ال، كلكف أرل عمى معدتي شيئان كال
سكت برأسو ففتح م، ك تتكأ عمى المخدة التي كراءه  فكثبكتأٌخر إلى كرائو بحركة قكية كا

فاه كغمض عينيو مف غير أف يحصؿ لو لفقو كال غيرىا فأخذت أحضنو، كأحكطو، كال 
                                                           

 .ُْٔ، صُالطالع، ج ( الشككاني: البدرُ)
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ناديت بعض الخدـ  أقدر أف أستغيث بأحد خكفان أف يككف قد حصؿ لو إغماء، فينزعج ثـ
مف حزنيٌف ثـ استمر جالسان مسند ظيره إلى المخدة مف  ثفى غى فمما أف حضر النساء استى 

 (ُ)بعد امتحانو بمرآةو  غير حركة ثـ بعد ذلؾ حضر األطباء كالناس، فأخبركا بمفارقتو
ٌيز في اليـك التالي كىك صبيحة يـك الجمعة. ،فبل حكؿ كال قكة إال باهلل كغيرىا.  ثـ جي

حضر جنازتو غالب أىؿ البمد كالخكاص كالعكاـ، كحممكه عمى األعناؽ، ثـٌ عمى الرؤكس  
غير كاحد أٌنو كاف يدخؿ  ذم كاألصابع كارتفع النعش حٌتى أخ، ثـٌ رفع النعش باأليد

ؿ مف الناس كيمٌد يده فبل يصؿ إلى النعش، ككاف لو جنازة لـ ييرى مثميا في يالرجؿ الطك 
برة باب الصغير بيف جده الشيخ شمس الديف كبيف عـ كالده الشيخ كماؿ زماننا، كدفف بمق

في األياـ الثبلثة خمؽ ال  (ِ)الديف بف قاضي شيبة رحميـ اهلل تعالى كحضر في صبحتو
يحصى عدٌتيـ إال الذم خمقيـ، كقيرأ في كؿ يـك عٌدة ختمات كرأل الناس لو منامات 

كالثبلثة عمى ركاية مناـ في ليمة كاحدة بمعنى حسنة كثيرة حتى يتكارد الكاحد كاالثناف 
كاحد، كتكرر ذلؾ مف الرائيف الثقات، كلقد عبر عمى منامات حسنة رؤية لو تدؿ لو عمى 
عمك مقامو في الدار اآلخرة،  كلـ تحصى كثيرة حتى أني كنت قد كتبت بعضيا فجاءت 

ذلؾ  أكلى، كريثي  في أكراؽ كثيرة كأردت أف أكتب شيئان فييا ثـ رأيت اإلعراض عف
ت كراىيتو لذلؾ في حاؿ حياتو،  بقصائد كثيرة أردت أف أذكر شيئان منيا ىنا، ثـ تذٌكر 

ؾ، كيجيز المادح بشيء، ثـٌ مف القصائد اليعجبو ذل ءنو رحمو اهلل كاف إذا مدح بشيإف
تمؾ القصيدة مف غير يقؼ عميو أحد، كلـ يكف بيده عند كفاتو كظيفة قراءة كال  غسؿي يى 

إمامة مسجد كال أمانة عمى كقؼ، كاف فيو خصاؿ كثيرة مف خصاؿ الصالحيف كسيرة 

                                                           

 ( أم كىضع مرآة أماـ أنفو كفمو الختبار تردد النفس بما يترؾ ذلؾ مف أثر عمى المرآة."الباحث".ُ)
 دكزم، رينيارت:( الصبحة ىي الزماف مف الفجر إلى الظير ، كالمراد بيا مف زماف صبلة الفجر. ِ)

، ٔـ، جُِٗٗ، بغداد، ُالثقافية العامة، ط تكممة المعاجـ العربية، تر: محمد سميـ النعيمي، دار الشؤكف
 . ُُْ،ُِْص
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السمؼ ما يكثر تعدادىا كلكال عممي بكراىيتو لممدح كالثناء ألطنبت في ذلؾ، فعمـ اهلل أٌنو 
 كاف فكؽ ما قيؿ كما يقاؿ فيو رحمو اهلل تعالى كبٌؿ ثراه بكابؿ سحائب رحمتو.

دم فكاهلل لف نيصب في زماننا بمثمو كرثي بمراثي كثيرة كما لقد آنس الكادم كأكحش النا
 قاؿ بعضيـ:

 يػػػػػػػػػػػػػا رسػػػػػػػػػػػػػكؿ اهلل يػػػػػػػػػػػػػا خيػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػكرل
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػػػو ىانػػػػػػػػػػػػػػػت رزايػػػػػػػػػػػػػػػا الكػػػػػػػػػػػػػػػراـ 
 فيك الذم قيؿ فيو: 

 شػػػػػػػػػػػػػػيفه  (ُ)كمػػػػػػػػػػػػػكت العػػػػػػػػػػػػػػالـ النحريػػػػػػػػػػػػػر
 

 كقػػػػػػػػػػػػد ثيممػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػف اإلسػػػػػػػػػػػػبلـ ثيممػػػػػػػػػػػػة 
 كاهلل لقػػػػػػػد أكحشػػػػػػػت األحبػػػػػػػاب كاألتػػػػػػػراب 

 
 يػػػػػػػػػػا بحػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػـ تحػػػػػػػػػػت كػػػػػػػػػػـك تػػػػػػػػػػراب 

، لقد تأسؼ الدمشقيكف عمى (ِ)فرحمو اهلل تعالى رحمة كاسعة كأنالو الجنة بمٌنو ككرمو    
 فقده، كرثاه كثير مف أصحابو كتبلمذتو فقد رثاه شمس الديف المقدسي بقصيدة مطمعيا.

 عميػػػػػػػػػػؾ تقػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػديف تبكػػػػػػػػػػي المنػػػػػػػػػػازؿ
 

ـٌ نػػػػػػػػػػػػػػػػازؿ   لقػػػػػػػػػػػػػػػػد كنػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػػأمكالن إذا أ
 كليا:كرثاه محمد الفراش بقصيدة أخرل أ 

 بمكتػػػػػػػػػػػػػػػػؾ أٌييػػػػػػػػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػػػػػػػػرئيس
 

 (ّ)تعطمػػػػػػػػػػػػػػػت المػػػػػػػػػػػػػػػدارس كالػػػػػػػػػػػػػػػدركس"  
 صفاتو كأقكاؿ العمماء فيو: -ط 

عٌد ابف قاضي شيبة مصدران في عممو لمعاصريو، كلمف أتى بعده كتظير قكة عممو يي      
كتأثيره أكثر ما تظير في كتبو ال سٌيما "التاريخ الكبير" ك"طبقات الشافعية"، كيدؿ ىذا 

                                                           

ـى نحران.   (ُ) االنساف الحاذؽ الماىر، العاقؿ الميجرّْب الميتقف، الفىًطف، البصير بكؿ شيء، ألٌنو يىنحري العم
، ُالفيركزآبادم ، محمد بف يعقكب: القامكس المحيط ، مر: أنس محمد الشامي كآخركف، دار الحديث، ط

 .ُٖٖٓـ ، صََِٖ، القاىرة
، ُ؛ ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جّٔ-ِّ، صُ/ جِ( ابف قاضي شيبة: التاريخ الكبير، مجِ)

 ..ِْ-ِِ، صُُ؛ السخاكم: الضكء البلمع، جِِ،ُِص
؛ ِِ، صُ؛ ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جٖ،ٕ( ابف قاضي شيبة: طبقات النحاة، صّ)

 . كىنا انتيى كبلـ ابنو.ِْ،ِّص، ُُالسخاكم: الضكء البلمع، ج
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ألكاف الصدؽ في ثركتو، كالدليؿ عمى ذلؾ أقكاؿ العمماء فيو التي تبيف لنا صفاتو  عمى
 العممية كالخمقية فمف ىذه األقكاؿ:

قاؿ فيو ابنو بدر الديف محمد: " الشيخ اإلماـ العالـ العبلمة شيخ الببلد الشامية     
كاف قد الـز كعالميا، كمفتييا، كمدرسيا قاضي القضاة، كاف كالدم يكره األلقاب، 

االشتغاؿ كأكب عمى الطمب كجٌد كاجتيد إلى أف فضؿ كبرع، لـ يمتفت ما لمناس فيو مف 
الغبلء المفرط كقٌمة المتحٌصؿ، فيتمتع بالقميؿ كيكب عمى االشتغاؿ، كاف كثير االطبلع 
صحيح النقؿ، عارفان بالدقائؽ كالغكامض معركفان بحؿ المشكبلت مع فيـ صحيح كسرعة 

رة عمى المناظرة، كاف يعتني بدركسو بحيث ال يترؾ ألحد ممف يحضر عنده ما إدراؾ كقد
يقكلو كلك طالع مف الشركح ما عسى أف يطالع، كاف ميابان مقدران عند الخاص كالعاـ لو 
صكرة كبيرة، كحشمة بالغة كاف كثير البر كاإلحساف لمطمبة كالفقراء كالغرباء كيبرىـ كثيران 

حظ كافر منيـ، كاف يكافي الناس بحقكقيـ يسمـ عمى القادميف كيحب الفقراء ككاف لو 
كيعكد المرضى كيشٌيع الجنائز، كيحضر الصبح كعنده بر كصمة ألقاربو كجيرانو، كرٌبما 
كاف يطبخ الطعاـ الممكف كيفرقو عمى أقاربو كجيرانو جميعيـ، ثـ يأكؿ ىك قميبلن مف 

في كقت السحكر كسرة مع عنب  الحمص بالممح مف غير زيت كال غيره، ككاف يأكؿ
 .(ُ)"بر كثير كعطاء جزيؿ ككثرة عياؿ كجبنة، فقد كاف مبرككان في رزقو، فإنو كاف لو

: " كاف في غاية الذكاء، كعمك اليمة، ـُْْٔىػ/َٖٓ :تكقاؿ فيو عز الديف القدسي  
طمة لـ أرى أجمؿ ككاف رجبلن كسيمان بيٌي ال يان باألخبلؽ  الفاضمة  النبيمة،كرحابة الصدر متحم

منو بدمشؽ كميا، ككاف يمبس دائمان مبلبس فاخرة، كيركب بغاالن ثمينة تجٌمو الخاصة كالعامة 
كيكرمكنو، ككاف كقكران رزينان في المجمس مييبان في أعيف الناس، ككاف يتجنب العامة 

 .(ِ)كالخاصة، كلكف طبلب العمـ كانكا يتكجيكف إليو مف كؿ فج عميؽ" 
يو حساـ الديف الحنفي: " كاف أكثر العمماء فيمان لمؤلفات الشافعي ككتب كقاؿ ف     

 .(ّ")المذىب

                                                           

 .ّٓ،ِٔ-ُِ،ُٔ، صُ/جِ( ابف قاضي شيبة: التاريخ الكبير، مجُ)
 .ِّ، صُُ؛ السخاكم: الضكء البلمع، جُٔ، صُ( ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جِ)
 .ِّ، صُُ؛ السخاكم: الضكء البلمع، جَِ، صُ( ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جّ)
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 .(ُ)كقاؿ فيو ابف تغرم بردم: " قاضي قضاة دمشؽ كعالميا كفقيييا كمفتييا"    
كقاؿ السخاكم: " طار اسمو بالفقو حتى كاف األعياف مف تبلمذتو، كاف فقيو الشاـ في     
 .(ِ)كقتو"
يضان: " انتيت إليو رئاسة المذىب في زمانو بؿ رئاسة الشاـ كميا، فصار كقاؿ أ    

مرجعيا كمعٌكليا في مشكبلتيا عميو كرزؽ مف ذلؾ ما لـ يرزؽ غيره كؿ ذلؾ مع الذكاء، 
كالفصاحة، كالشيامة، كالديانة، كالخمؽ، كالمحاسف الكافرة، كتسٌمـ القضاء، كناب بو 

كلـ يحصؿ لشافعي قط ما حصؿ لو، فإٌنو يرل نص  بشيامة كصرامة كحرمة ككممة نافذة
الشافعي في مسألة فتكل عمى خبلفو، فيعمؿ بيا لككنو عندىـ أخبر بنص الشافعي مف 
غيره، كلـ يدانو في زمانو كال قبمو مف ميدد في معرفة فركع الشافعية سٌيما تخرج كبلـ 

معٌظمان كقكران ال يخاطب  المتأخريف، كلـ أرى أحسف منو صكرة كسيرة، ككاف شكبلن حسنان 
غالب إال جكابان عميو جبللة كميابة عنده نفرة مف الناس، كبعض حٌدة، كلـ أرى مثمو في 

 .(ّ)معناه"
كقاؿ فيو السيكطي: " فقيو الشاـ، كرئيسيا، كمؤرخيا طار اسمو بالفقو حتى كاف    

 كبعيد صيتو" (ْ)األعياف مف تبلمذتو
 .(ٓ)ي " االماـ العبلمة فقيو الببلد الشامية كمفتييا"نبمحكقاؿ فيو ابف العماد ال   
 

 

 

                                                           

 .ُِٓ، صُٓدم: النجـك الزاىرة، ج( ابف تغرم بر ُ)
 .ْْ، صِ؛ التبر المسبكؾ، جُٔٔ، صِ( السخاكم: كجيز الكبلـ، مجِ)
 .ِّ، ِِ، صُُ( السخاكم: الضكء البلمع، جّ)
 .ْٗ( السيكطي: نظـ العقياف، صْ)
 .ِٗٔ، صٕ( ابف العماد: شذرات الذىب، جٓ)
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 محتكيات المخطكط: -أ

تناكؿ ابف قاضي شيبة في مخطكطو " التاريخ الكبير" أحداث ما يقارب قرف مف       
ـ حتى َُِّىػ/ََٔتاريخ الدكلة األيكبية، كالدكلة المممككية أم  تسعكف سنة مف سنة 

 ـ.ُُِٗىػ/ َٗٔسنة 
ؿ مف دمشؽ كقد بدأ ابف قاضي شيبة مخطكطو بأبيات مف الشعر يصؼ فييا ك    

كمصر، باإلضافة إلى أربعة أبيات أخرل قاؿ: إٌنو أنشدىا الخشكعي البف عساكر، كلـ 
 يذكر المناسبة التي قيمت فييا ىذه األبيات .

ذه أما مادتو التاريخية، فقد شغمت أحداثيا السياسية حيزان كبيران مف المخطكط، كتبدأ ى    
لفرنج في البحر إلى الشاـ كعزميـ عمى كفييا خركج ا ـ،َُِّىػ/ََٔاألحداث مف سنة 

قصد القدس كاستعادتو مف المسمميف، كتنتيي مع دخكؿ الممؾ األشرؼ خميؿ بف الممؾ 
ـ، ُُِٗىػ/ َٗٔالمنصكر قبلككف لقمعة دمشؽ، كذلؾ في ثاني عشر ربيع اآلخر سنة 

خريف، ثـٌ عكدتو إلى مصر، كقيامو بعٌدة ترتيبات مثؿ عزؿ بعض األمراء كالقبض عمى آ
 كالقياـ بعٌدة عمارات في مصر كالشاـ.

كقد تضٌمنت ىذه الحقبة أحداثان سياسية كعسكرية ميٌمة شيدتيا ببلد الشاـ كمصر      
كتصدم الكامؿ بف العادؿ ليـ، ثـٌ  ـ،ُُِٖق/ُٓٔلفرنج عمى دمياط سنة منذ نزكؿ ا

يكبييف، كبعد ىذا سيطرتيـ عمييا كذلؾ الصراع فيما بعد بيف الكامؿ كأخيو األشرؼ األ
النزاعات بيف أفراد البيت األيكبي، كبدء ظيكر المماليؾ عمى الساحة، ككذلؾ الحممة 

ـ كتصدم المماليؾ ليا، ثـٌ سقكط بغداد بيد َُِٓق/ ْٖٔالصميبية السابعة سنة 
ـ، كتعرض ببلد الشاـ لمغزك المغكلي كتصدم المماليؾ ليـ ُِٖٓىػ/  ٔٓٔالمغكؿ سنة 

ـ، باإلضافة إلى قياـ سبلطيف المماليؾ بالعمؿ َُِٔىػ / ٖٓٔجالكت  في معركة عيف
عمى تصفية الكجكد الصميبي في ببلد الشاـ، كتنتيي مع قياـ السمطاف المنصكر قبلككف 
باإلعداد لحممة عسكرية لتحرير عكا، ثـٌ كفاتو كعدـ سير الحممة، كتكلي ابنو الممؾ 

 ـ.ُُِٗىػ / َٗٔاألشرؼ خميؿ بف قبلككف سنة 
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كذلؾ تحدثت عف أخبار الفتف كالمنازعات التي جرت بيف أفراد البيت األيكبي، ثـ     
بيف األمراء المماليؾ بيدؼ الكصكؿ إلى عرش السمطنة، كما تبع ذلؾ مف قياـ فتف 
كحركب كثكرات داخمية، كلـ تقتصر أخباره عمى ببلد الشاـ كمصر، بؿ شممت أيضان 

 كالمكصؿ كمارديف، كأحيانان مكة كالمدينة المنكرة. الحكادث التي كقعت في العراؽ
كذلؾ تضٌمنت مادتو التاريخية أخباران متنكعة عف األكضاع االقتصادية كاالجتماعية مف 

 ف الحرائؽ، كالزالزؿ، ككالظكاىر الطبيعية م كاألكبئة، كالمجاعات، كالرخص، الغبلء،
 خبار عف العمراف، كاليدـ، ككاألمطار، كالكسكؼ، كالخسكؼ، باإلضافة أل ، النكبات

التكسعات، كالتخريب، كعف األكضاع اإلدارية مف تكلية أك عزؿ أك حبس ألمراء، 
كأصحاب المناصب، كمباشرة النيابة، كالخطابة، كالقضاء، كالتدريس، كعمؿ المذاىب 

 األربعة.
ت كذلؾ األخبار عف خركج المحمؿ السمطاني كالحج، كغير ذلؾ مف بعض الحكايا     

 كالطرائؼ كذكر األشعار في المناسبات.
ىذا إلى جانب عدد ىائؿ مف التراجـ ألشير األعبلـ مف الخمفاء، كالسبلطيف، كالحكاـ،  

كاألمراء، كالكزراء، كالقضاة، كالنٌظار، كالخطباء، كالكتاب، كالعمماء، كالشعراء، كالمؤرخيف 
 في كثير مف األحياف.، كأصحاب المذاىب، باإلضافة لذكر الكثير مف أشعارىـ 

 :ـ1265 – 1255ىػ/ 664 -ىػ 648 البحث مكضكعأما السنكات السبع عشرة 
فقد بدأت أحداثيا مف أكاخر عيد السمطاف الممؾ الصالح نجـ الديف أيكب، كتكجو      

بحممة صميبية إلى مصر عرفت بالحممة الصميبية  ـَُِٓىػ/ْٖٔلكيس التاسع سنة 
ط، كتصٌدم المصرييف ليا كأسر لكيس التاسع، ثـٌ كفاة الصالح السابعة كسيرىا إلى دميا

 نجـ الديف أيكب كقدـك ابنو تكرانشاه مف حصف كيفا إلى مصر.
كبعد ذلؾ مقتمو كتسمـ شجر الدُّر أـ خميؿ زكجة أبيو الحكـ، ثـٌ تزكجيا مف السمطاف      

 ـ.ُُِٓىػ /ْٗٔ الممؾ المعز أيبؾ التركماني كقيامو بأمر السمطنة بدءان مف سنة
دمشؽ بقيادة كمارافؽ ذلؾ مف أحداث أبرزىا كقكع الحرب بيف المصرييف كعسكر 

صاحب دمشؽ كحمب، ثـ كصكؿ رسكؿ  ـُِٗٓىػ/ٖٓٔ: ت السمطاف الناصر يكسؼ
 ـ.ُِِٓىػ / َٓٔالخميفة العباسي المستعصـ لئلصبلح بيف الفريقيف كذلؾ سنة 
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ـ ُِْٓىػ / ِٓٔىي قياـ ثكرة العرباف سنة  كذلؾ مف األحداث الميٌمة في ىذه الفترة
بصعيد مصرفي عيد المعز أيبؾ، كتكجو فارس الديف أقطام الجمدار إلى الصعيد 

 كقضائو عمى الثكرة.
كما تناكلت ىذه الحقبة أحداث أخرل أىميا تكجو الممؾ الناصر داكد األيكبي إلى     

ىػ/ ّٓٔالمستعصـ، كذلؾ في سنة  العراؽ لرد كديعتو التي أكدعيا عند الخميفة العباسي
 ـ، ثـ تكجيو إلى الحج، كبعد ذلؾ عكدتو إلى دمشؽ لئلقامة بيا .ُِٓٓ

ـ جاء الحديث عف كركد أخبار مف المدينة المنكرة بخركج النار ُِٔٓىػ/ْٓٔكفي سنة 
 مف جباليا كحدكث براكيف، ثـٌ بعد ذلؾ احتراؽ المسجد النبكم الشريؼ.

ـ، بعد أف دٌبرت لو ُِٕٓىػ/ٓٓٔلمعز أيبؾ التركماني سنة بعدىا الخبر عف مقتؿ ا
زكجتو شجر الٌدر ذلؾ مع مجمكعة مف المماليؾ دخمكا عميو إلى الحماـ كقامكا بقتمو، ثـٌ 
االنتقاـ لو كمقتؿ شجر الٌدر، كتمميؾ كلده الممؾ المنصكر عمي بف أيبؾ، كتعييف الممؾ 

 المظفر سيؼ الديف قطز أتابكان لو.
ىػ  ٔٓٔأىـ ما تناكلتو ىذه الحقبة فيي أحدث الغزك المغكلي لمعراؽ كذلؾ سنة  أما    
ـ، كاجتياح التتر عاصمة الخبلفة بغداد كقتميـ الخميفة العباسي المستعصـ باهلل ُِٖٓ/

ٌ جاء الحديث في سنة  ـٌ ـ عف االجتياح المغكلي لببلد الشاـ ُِٗٓىػ / ٕٓٔكأىؿ بغداد ث
يا كقتميـ أىميا، كتناكلت أيضان الحديث عف قبض الممؾ كقدكميـ إلى حمب كمحاصرت

المظفر سيؼ الديف قطز عمى الممؾ المنصكر عمي بف أيبؾ كخمعو كتسممو مكانو 
 السمطنة.

ـ َُِٔىػ / ٖٓٔأما الحدث األبرز الذم تناكلتو ىذه الحقبة فيك ما كاف في سنة     
ـٌ المقاء عند خركج الممؾ المظفر قطز لمقاء التتار، كدفع ىجكم يـ عف مصر كبالفعؿ ت

عمى عيف جالكت، كتمٌكف المظفر سيؼ الديف قطز مف االنتصار الساحؽ عمى التتار، 
 الذم حمى ببلد الشاـ كمصر مف تمؾ اليمجية المدمرة.

ـٌ تناكلت ىذه السنة الحديث عف بدء الخبلؼ بيف الممؾ المظفر سيؼ الديف قطز      ث
، كقياـ ركف الديف بيبرس باالتفاؽ مع عدد مف األمراء كركف الديف بيبرس البندقدارم
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كتدبير أمرمقتؿ سيؼ الديف قطز، كبالفعؿ تـٌ ذلؾ كتسمـ ركف الديف بيبرس البندقدارم 
 أمر السمطنة كتمقب بالممؾ الظاىر.

ـ جاء الخبر بكسرة التتار عمى حمص، ككاف قائد الجيش َُِٔىػ /ٗٓٔكفي سنة     
 مير حساـ الديف الجيف الجككندار العزيزم.المممككي آنذاؾ ىك األ

كذلؾ تناكلت الحديث عف انتزاع دمشؽ مف األمير عمـ الديف سنجر الحمبي بعد تمٌرده 
جباره الناس بالحمؼ لو بدمشؽ، فأرسؿ لو الظاىر بيبرس جيشان  عمى الظاىر بيبرس كا 

ـٌ انتزاع دمشؽ منو.  حاصره بدمشؽ فيرب إلى غٌزة كت
األبرز في ىذه السنة، فيك كصكؿ اإلماـ المستنصر باهلل العباسي إلى  أٌما الحدث    

حياء الخبلفة العباسية في القاىرة   القاىرة كقياـ الظاىر بيبرس كاألمراء بمبايعتو كا 
كمبايعة اإلماـ  ـُُِٔىػ/َٔٔ: ت قبة كفاة اإلماـ المستنصر باهلل كما تناكلت ىذه الح

 ـ.ُِِٔىػ /ُٔٔسنة  الحاكـ بأمر اهلل بالخبلفة كذلؾ
كذلؾ الحديث عف تسمـ الظاىر بيبرس الكرؾ مف صاحبيا الممؾ المغيث فتح الديف     

 عمر بف العادؿ بف الكامؿ األيكبي.
ـ تعرضت مصر ألزمة اقتصادية خانقة، إذ اشتد الغبلء ُِّٔىػ /ِٔٔكفي سنة 

ىرة لزلزاؿ عظيـ كارتفعت األسعار، ككقع الناس في ضائقة كبيرة، ككذلؾ تعرضت القا
 دمر الكثير مف المنشآت كعانى الناس كثيران مف ذلؾ.

ـ بدأت جيكد الظاىر بيبرس بمحاربة الصميبييف، فتكجو ُِْٔىػ / ّٔٔكمع بداية سنة 
 بالجيكش إلى كؿ مف قيسارية كأرسكؼ، كتمكف مف فتحيما عنكةن.

ى صفد لفتحيا، ـ جاء الحديث عف تكجو الظاىر بيبرس إلُِٓٔىػ /ْٔٔكفي سنة    
ثـٌ إرسالو عٌدة جيكش إلى عكا، كصكر، كطرابمس، كحصف األكراد لئلغارة عمييا كجاء 
الخبر بتمكف الظاىر بيبرس بفتح صفد بيذه السنة، ثـٌ تكجيو إلى قارا كضرب رؤكس 

 المفسديف فييا.
ية، كانتيت أحداث ىذه الحقبة بالحديث عف نزكؿ الظاىر بيبرس البندقدارم عمى فام    

ثـٌ عكدتو إلى دمشؽ، ثـٌ خركجو منيا كتكجيو إلى الكرؾ، كىناؾ أمر بعمارة جسر عمى 
 نير الشريعة بغكر األردف.
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تمؾ ىي أىـ ما تناكلتو ىذه الفترة مف األحداث السياسية سكاءن كاف ذلؾ مف أمر     
التصدم لمصميبييف ك المغكؿ أك الحديث عف بعض النزاعات السياسية ك الثكرات 
الداخمية إضافة لمحديث عف بعض األمكر االقتصادية، كالككارث الطبيعية، كأمكر أخرل 
تتعمؽ بالعزؿ كالتكلية سكاء أكاف ذلؾ سمطاف أك أمير أك عالـ أك صاحب مذىب أك أم 

 منصب إدارم.

باإلضافة لذلؾ احتكت ىذه السنكات مف المخطكط عمى عدد ىائؿ مف التراجـ ألشير     
المممككي مف الخمفاء، كالسبلطيف، كالحكاـ، كاألمراء، كالكزراء، كالقضاة، أعبلـ العصر 

 كغيرىـ مف أصحاب المناصب، كالعمماء.

 منيج المؤلؼ في المخطكط: -ب
اعتمد المؤلؼ في مخطكطتو المنيج الحكلي الذم كاف سائدان عند مؤرخي المماليؾ،     

لؼ كؿ سنة مف قسميف ىما الحكادث كيخضع ىذا المنيج لتعاقب السنيف المفردة، إذ تتأ
كالكفيات، فالحكادث تعٌدد في كؿ سنة كالصمة بينيا ىي " كفييا" أك " كفي السنة نفسيا" 

 أك" في ىذه السنة".
 كيمكف تقسيـ منيج ابف قاضي شيبة في المخطكط عمى النحك التالي:

 المنيج العاـ: -1
 د.يبدأ ابف قاضي شيبة السنة عادة بسرد حكاـ الببل -
 سمطاف دمشؽ كحمب. الخميفة العباسي، ثـٌ  يذكر اسـ السمطاف المممككي، ثـٌ  -
 يستعرض حدكد الدكلة المممككية، كينسبيا إلى السمطاف الحاكـ آنذاؾ. -
يذكر أسماء الممكؾ، كاألمراء القائميف عمى دمشؽ كحمب كالمكصؿ كمارديف كمكة  -

كذلؾ يذكر أحيانان أسماء كممكؾ سبلجقة الرـك كالمدينة المنكرة أحيانان، كاليمف نادران، ك 
 كممكؾ التتار.

يشير إلى أىـ المستجدات التي طرأت عمى حكاـ األقاليـ مف تكليات جديدة أك صراع  -
 عمى السمطة.
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يذكر أسماء كبار المكظفيف الحككمييف مف الكزراء كالنكاب كاألمراء كالقضاة عمى  -
 المناصب في مصر كببلد الشاـ.المذاىب األربعة، كغيرىـ مف أرباب 

يشير إلى ما طرأ مف تعديبلت أك متجددات عمى ىؤالء المكظفيف مف تعييف أك عزؿ  -
 أك كفاة.

أحيانان يكتفي بذكر السمطاف المممككي كالخميفة مع ذكر عبارة " كالممكؾ عمى حاليـ  -
 أك " كما ذكرنا". في السنة الماضية" أك " كما مٌر" أك "عمى القاعدة" أك " كما تقٌدـ"

 الحكادث:  -2
قاـ ابف قاضي شيبة بذكر حكادثو كأخباره بحسب التسمسؿ الزمني داخؿ السنة الكاحدة، 
فكردت معمكماتو التاريخية متفرقة امتدت إلى عدة شيكر كسنيف أحيانان، فيك يذكر ما 

 يخٌص حكادث السنة التي يتحدث عنيا فقط.
حديث عف الخبر ذاتو، كما رافقو مف مستجدات كيتبعو ثـٌ يعكد في السنة التي تمييا لم

 بعبارة " كما مٌر" أك " كما تقدـ ذكره" أك " كما سمؼ" أك " كما ذكرنا".
باإلضافة لذلؾ تمٌيز منيجو باالستطراد في ذكر بعض أخباره كما كصمت إليو سجاعان  

 د غيره، كمثاؿ ذلؾأك كتابةن، فأحيانان يسرد الخبر بشيء مف التفصيؿ بشكؿ ال يكجد عن
، فقد ذكر الكثير مف األخبار ـُِٕٓىػ / ٔٓٔ: تذكره ألخبار الممؾ الناصر داكد 

 المتعمقة بو كالتي ال تكجد عند غيره مف المؤرخيف بيذا الشكؿ التفصيمي.
كذلؾ تمٌيز منيجو في ذكره لمحكادث بالدقة ك الكضكح ك ضبط التكاريخ، فكثيران ما  -

كالشير لكنو لـ يذكر أخباره بكثرة كقت حدكثيا في النيار أك الميؿ، يذكر الخبر باليـك 
فنادران ما يذكر عبارة " أكؿ النيار، بعد الظير، مساء، عشية، بكرة، بعد صبلة، أك ساعة 

 مف النيار".
أحيانا يقـك بذكر حادثة  مف الحكادث، كحتى ال يطيؿ في شرحيا يكرد عبارة " كال  -

 أك " الحاجة لشرحيا" اك" ال حاجة لئلطالة".حاجة لذكرىا كاممةن" 
ككثيران ما يستشيد بأشعار، كيكرد منيا بيت أك بيتيف ثـ يذكر "كىي قصيدة طكيمة 

 اقتصرنا عمى ىذا منيا" أك" الحاجة لذكرىا كاممة".
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ـٌ يبدأ بحادثة  - أثناء ذكره لبعض الحكادث يككف قد سيى ما بدأ بو، فيكتب حادثة ما، ث
عمـ أٌنو لـ يتـ ما بدأ بو، فتككف أحيانان سمسمة الحكادث منقطعة، كأحيانان يقكـ أخرل مع ال

باستدراؾ ىذه الحادثة بالحكاشي عمى جانبي المتف، كيكردىا كما كقعت عند غيره مف 
المؤرخيف كمثاؿ ذلؾ قكلو:" قاؿ الذىبي، قاؿ أبك شامة، قاؿ..." أك بقكلو:" كما جاء عند 

 ا ذكر الذىبي مثبل ".الذىبي،...." أك " كم
فأخذ عنيـ كثير مف الحكادث اعتمد في ذكره لمحكادث أيضان عمى كثير مف المؤرخيف  -

، كمثاؿ ذلؾ الحكادث التي نقميا عف اليكنيني بشكؿ يكاد أف يكصؼ بالنقؿ الحرفي ليا
كالتي ذكرىا في كثير مف األحياف دكف قكلو:" قاؿ اليكنيني" كالتي كصمت في كثير مف 

حياف إلى حد التطابؽ كالتشابو بذكر صفحات بأكمميا كما كردت عند اليكنيني حتى األ
يكاد يصؿ إلى مرحمة يمكف القكؿ فييا أٌنو تطابؽ مخطكط التاريخ الكبير مع مخطكط 

 ذيؿ مرآة الزماف تطابقان كبيران، فكصؿ ابف قاضي شيبة لدرجة الناقؿ ليذه األحداث.
يخية أثناء ذكره لبعض الحكادث تصحيؼ شمؿ ذلؾ ذكر جاء في بعض معمكماتو التار  -

أسماء ممكؾ كحكاـ عمى منطقة، كىؤالء الممكؾ ىـ متكفيف أك معزكليف، كمثاؿ ذلؾ 
ـ، فقد ُِٕٓىػ/ٔٓٔعندما ذكر استيبلء ىكالكك عمى قمعة ألمكت بمد الباطنية سنة 
لقمعة في تمؾ الفترة ذكر:" فنزؿ إليو صاحبيا عبلء الديف" مع العمـ أٌف المتكلي عمى ا

 التي ذكرىا ىك كلده شمس الشمكس.
كاف يذكر أحيانان حادثة تاريخية دكف تحميميا أك تدقيقيا، فيكردىا بشكؿ كصفي، كمثاؿ  -

ـ، كأٌف الخميفة جالس ُِٕٓىػ/ٔٓٔذلؾ عندما ذكر حادثة اجتياح ىكالكك لبغداد سنة 
قصة اصطياد حمار الكحش في ركاقو كبيف يديو جارية ترقص، ككذلؾ عندما ذكر 

المعٌمرة آالؼ السنيف، كالتي تعكد إلى زمف ممؾ الفرس بيراـ جكر، مع العمـ أٌف ايراد 
مثؿ ىذه الحكادث بيذا الشكؿ قد شٌكؾ بصحتيا غيره مف المؤرخيف، إذ قاـ مؤرخيف 

 آخريف بذكر ىذه الحكادث كتحميميا كنقدىا .
 الكفيات: -ّ
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مف مخطكط " التاريخ الكبير"، فبعد أف ينتيي المؤلؼ مف ذكر شغمت الكفيات حٌيزان كبيرة 
أخباره  يذكر الكفيات تحت عنكاف:" ذكر مف تكفي فييا مف األعياف" أنك" كفييا تكفي" أك 

 " ذكر مف درج فييا بالكفاة مف األعياف"  أك " كممف تكفي فييا".
 كقد اّتبع المؤلؼ في ترجمتو لمكفيات المنيج التالي:

لقب المترجـ، فاسمو، فكنيتو، كأحيانان االسـ المشيكر بو، كفي بعض األحياف يذكر  -
يذكر نسبتو لبمده، كفي كثير مف األحياف ال يتقيد بالترتيب، فأحيانان يذكر االسـ ثـ الكنية 

 أك المقب، كغير ذلؾ.
صبلة، يذكر أحيانان تاريخ الكفاة باليـك كالشير أك يذكر كقت الكفاة كقكلو:" تكفي بعد  -

 ،عصر، مساء،....".
 في نياية الكفاة  يذكر مكلده أك سٌنو عند كفاتو، كآحيانان يذكرىا بعد ذكر اسمو مباشرةن. -
 يذكر ما عنده مف األكالد في حاؿ كاف المترجـ لو مف المشاىير. -
يذكر في بعض المكاضع سبب الكفاة سكاء أكاف ذلؾ نتيجة قتؿ أك مرض مع ذكر  -

 بعض األحياف.نكع المرض في 
 يكصؼ الجنازة في حاؿ كاف صاحب الترجمة مف مشاىير األعبلـ. -
يذكر مكاف الدفف، كاسـ تربتو، كما إذا كاف المتكفي قد دفف بيا أكالن، أك حيمؿ إلييا  -

 فيما بعد.
يذكر غالبان أىـ الصفات الخمقية، كالجسدية لصاحب الترجمة كأف يقكؿ:" كاف جميبلن  -

بخيبلن أك كريمان أك أعمى أك مكركىان أك محبكبان أك...إلخ"، كيذكر ما قالو أك عاقبلن أك 
عنو بعض المؤرخيف أك مف عاصره أك أصحابو مف الصفات سكاء الحسنة أك غير 

 المحمكدة .
يذكر أىـ األحداث السياسية كالتاريخية التي شارؾ بيا المتكفي مع ذكر كظائفو  -

 إذا كاف مف أرباب الكظائؼ. الحككمية أك العممية أك الدينية
 كثيران ما أكرد ما اشتير بو صاحب الترجمة مف العمـ، كما تمقاه كدرسو في حياتو . -
 يذكر في بعض األحياف أىـ مصنفاتو، كما قرأه مف المصنفات. -
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كالببلد التي  أحيانان يذكر أسماء الشيكخ الذيف أخذ أك سمع أك حٌدث عنيـ المترجـ لو، -
 .رحؿ إلييا 

 لتراجـ التي أكردىا.ا تبلمذة أعبلـلـ يذكر إال القميؿ مف  -
كاف مغاليان  أحيانان كاف يكرد المذىب الذم يميؿ إليو أك يغالي فيو المترجـ لو كقكلو :" -

 أك مغاليان في التشٌيع" ،في مذىب أىؿ السٌنة
ا أقيـ لو مف أحيانان يذكر أٌف الخبر بالكفاة كصؿ إلى الشاـ أك إلى مصر، مع ذكر م -

 التعازم.
آحيانان يكرد ما قيؿ عنو مف منامات رؤيت فيو أك ماذكره بعض أصحابو عف منامات  -

 رآىا كأكردىا ليـ.
 يذكر بشكؿ كثير ما قالو صاحب الترجمة مف األشعار. -
 أحيانان يذكر ما قيؿ فيو أك مارثي بو مف األشعار. -
 حمو اهلل تعالى"،  كىذه كانت قميمة.الترحـ عميو في نياية الترجمة بقكلو " ر  -
 كصؼ نسخة المخطكط : -ج

اعتمد في دراسة المخطكط كتحقيقو عمى نسخة مكتبة فيض اهلل أفندم في اسطنبكؿ     
(،  كىي نسخة مكٌكنة مف المجمد األٌكؿ فقط مف مخطكط " التاريخ الكبير" مع َُّْرقـ)

( كرقة، ِِٗخطكط، عدد أكراقيا)صفحة ذكر فييا بعض األبيات الشعرية كمقدمة لمم
سـ  xُِٖٕـ، مقاسيا ُُِٗىػ/َٗٔـ الى سنة َُِّىػ/ََٔتغطي السنكات مف سنة 

كممة  ُٓإلى  ُِسطر لكؿ صفحة مابيف  ِٓسـ، كمسطرتيا  ٓ.ُِ، كعرض النص 
 بالسطر، كىي غير مشككلة عمى العمـك كتبت بخط المؤلؼ. 

( المتضٌمنة السنكات ُّٕ( حتى الكرقة )َُْ( كرقة مف الكرقة )َٕكقد تـٌ تحقيؽ )    
 ـ.ُِٓٔىػ/ْٔٔـ حتى سنة َُِٓىػ/ْٖٔمف سنة 

كتحتكم ىذة النسخة عمى العديد مف اإلضافات في ىكامش المخطكط، باإلضافة      
الى عدـ كضكح بعض الكممات كغمكضيا، كاألخطاء في كتابة بعض أسماء األعبلـ ك 
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يكان مف المؤرخ  أك رٌبما أٌف كتابتو لممخطكط كانت األماكف، كقد تككف ىذه األخطاء س
بعد أف تفرغ لمدارسة كالتأليؼ في مرحمة عمرية متقدمة، كالسيما إٌف ابف قاضي شيبة 

 ذا في السنكات الثبلث األخيرة مف عمره. ى كافاعتزؿ منصب القضاء في آخر عمره ، ك 

فيك األسمكب  ةالمخطكط القطعةأّما أسمكب الكتابة الذم استخدمو المؤرخ في ىذا 
 الذم اعتاد مؤرخك العصر المممككي الكتابة بو مف حيث:

إىماؿ ىمزة القطع في األفعاؿ كاألسماء كالحركؼ مثؿ: اقاـ: أقاـ، اسركا: أسركا  -
 ، ازدمر: أزدمر، الى: إلى، اف: أف.  

إىماؿ اليمزة المتكسطة إذا كانت عمى كاك، مثؿ:  يكدف: يؤدف، يكمؿ: يؤمؿ،  -
 فكه: أطفؤه .أط

أٌما اذا كانت عمى نبرة،  فكتبت عمى ياء، مثؿ: نايب: نائب، ساير: سائره ،  -
 حاير: حائر، مجيو: مجيئو. 

إىماؿ اليمزة في األفعاؿ كاألسماء المنتيية بألؼ، مثؿ: قرا: قرأ، األمرا: األمراء،  -
 األربعا: األربعاء،  العزا: العزاء، الفضبل: الفضبلء.

، إسماعيؿمتكسطة في األسماء، مثؿ: اسحؽ: إسحاؽ: اسمعيؿ: إىماؿ األلؼ ال -
 اينؿ: أيناؿ. 

إثباث كاك الجماعة في األفعاؿ مع كجكد الفاعؿ، مثؿ:  كفي اليـك التالي ذىبكا  -
جماعة: كفي اليـك التالي ذىب جماعة،  كفي صفر نزلكا العسكر: كفي صفر 

 نزؿ العسكر. 
حركؼ المنتيية بألؼ مقصكرة، مثؿ  كضع نقطتيف تحت األفعاؿ كاألسماء كال -

 استكلي: استكلى، إلي: إلى، عمي: عمى، تكلي: تكلى، كحكي: كحكى. 



 

115 
 

( مكصكلة مثؿ: ثمثماية، أربعماية، خمسماية، ََٗ -ََّكتابة األعداد مف ) -
 ستماية. 

عدـ حذؼ النكف في حالة اإلضافة في العدد عشريف، مثؿ: ثاني عشريف: ثاني  -
 عشرم.

في مسألة التذكير كالتأنيث لمعدد، مثؿ: أربع شيكر: أربعة شيكر،  عدـ االىتماـ -
 خمس كتب: خمسة كتب .

رسـ األلؼ في آخر الفعؿ المضارع المعتؿ بالكاك مثؿ، مثؿ: يضربكا، يقتمكا   -
 يتكجيكا.

 رسـ الظاء ضادان، مثؿ: ضير: ظير، الضاىر: الظاىر.  -
في غير أمكنتيا  إىماؿ تنقيط بعض الكممات كالحركؼ أك كضع النقاط -

 الصحيحة، مثؿ: فى:  في .
إىماؿ اليمزة المكتكبة عمى السطر في آكاخر األسماء كالكممات، مثؿ: الشعرا :  -

 الشعراء، الفضبل: الفضبلء ، عبل: عبلء، بيا:  بياء. 
إىماؿ اليمزة المتكسطة المكتكبة عمى ألؼ في األفعاؿ كاألسماء، مثؿ: ياكم:  -

 يأكم، رال: رأل. 
 داـ التعبير العاٌمي في الكتابة .استخ -

 مكارد المؤلؼ: -د
البيٌد مف اإلشارة إلى أٌف ابف قاضي شيبة لـ يذكر لنا سكل اسـ مصدريف مف      

كىما " الذيؿ عمى الركضتيف" ألبي شامة  ةمخطكطالقطعة ال المصادر التي اعتمدىا في 
ٌنما كاف يكتفي ب ذكر اسـ المؤلّْؼ دكف ذكر اسـ المقدسي، ك" تاريخ اإلسبلـ" لمذىبي، كا 

القطعة كتابو، فيذا األمر زاد مف الجيد لمبحث كاالستقصاء عف مصادره في ىذه 
المخطكطة، كذلؾ بالبحث عف النص أك الخبر أك حتى األشعار التي ذكر لنا اسـ 
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مف معرفة أسماء المؤلفات التي اعتمد عمييا  لذلؾ أف تمكفمصنفو فقط، ككانت النتيجة 
 اضي شيبة في مخطكطو.ابف ق

 كنستطيع أف نحصر مكارد ابف قاضي شيبة في ىذه المخطكطة بالتالي:
 :ـ1239ىػ / 637: تشرؼ الديف ابف المستكفى اإلربمي  -1

برع في التاريخ كلو فيو عٌدة مصنفات أشيرىا " تاريخ إربؿ"، كقد اعتمد عميو ابف     
ضا جمتو لعمي بف محمد بف الر قاضي شيبة، كأخذ عنو في مكضع كاحد فقط عند تر 

خبلؿ ترجمتو لو عٌدة  ، إذ ذكرـُِٔٓىػ/ٓٓٔ :ت المكسكم المعركؼ بابف دميرخاف
 ٌنو أنشدىا ابف دميرخاف البف المستكفى اإلربمي.إأبيات قاؿ 

 :ـ1255ىػ / 654: تسبط ابف الجكزم  -2
مجمدات انتيى بو  اشتير كتابو "مرآة الزماف في تاريخ األعياف"، كىك كتاب في عٌدة    

ـ، كقد أخذ عنو ابف قاضي شيبة كاعتمد عميو في عٌدة مكاضع ُِٓٓق/ ْٓٔإلى سنة 
 :تانشاه بف الصالح نجـ الديف أيكب في مخطكطو، السٌيما عند ترجمتو لممعظـ تكر 

، ككذلؾ عند ترجمتو لشمس الديف محمد بف سعد الكاتب المقدسي ـَُِٓق/ ْٖٔ
 دسي قاؿ أٌنو أنشدىا لسبط ابف الجكزم. حيث أكرد عٌدة أشعار لممق

 :ـ1255ىػ / 654 :تابف الشعار المكصمي  -3
برع في الشعر كالتاريخ  كمف أشير مصٌنفاتو فيو كتاب "عقكد الجماف في شعراء     

الزماف"، كالمعركؼ أيضان بكتاب " قبلئد الجماف في فرائد شعراء ىذا الزماف"، كقد أخذ 
ٌرة كاحدة فقط، كذلؾ عندما ترجـ  لمكفؽ الديف بف ىبة اهلل بف عنو ابف قاضي شيبة، لم

، إذ قاؿ إٌف ىذه األشعار أكردىا ابف الشعار ـُِٕٓىػ/ٔٓٔ: ت نيأبي الحديد المدائ
 المكصمي في كتابو المذككر.

 :ـ1266ىػ/ 665 :تأبك شامة المقدسي  -4
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ي أخبار الدكلتيف" كىك أخذ عنو ابف قاضي شيبة في كتابو " الذيؿ عمى الركضتيف ف    
الكتاب المعركؼ بػ " تراجـ رجاؿ القرنيف السادس كالسابع اليجرييف"، إذ أخذ عنو خبر 

ـ، كأخذ عنو خبر الطيؼ برأس محمد بف ُِٖٓىػ /ٔٓٔنزكؿ التتار عمى آمد سنة 
ىػ/ ٖٓٔشياب الديف غازم بف العادؿ األيكبي صاحب مٌيافارقيف بدمشؽ كذلؾ سنة 

 بعد حصار التتار لو أكثر مف سنة.ـ، كذلؾ ُِٗٓ
ـ، ككذلؾ خبر ُُِٔىػ /َٔٔكخبر نزكليـ عمى المكصؿ كحصارىـ كأخذىـ ليا سنة    

كركد تكاقيع ثبلثة قضاة إلى دمشؽ كىـ القاضي المالكي، كالحنبمي، كالحنفي كذلؾ سنة 
 ـ.ُِٓٔىػ /ْٔٔ
ىػ  ٕٓٔ :ت ؤلؤ األتابكيترجمتو لبدر الديف لكأخذ عنو عٌدة تراجـ متفرقة منيا عند    
 .ـُِٖٓ/

، كترجمتو البف النجار ـُُِٔىػ /َٔٔ :ت رجمتو لجماؿ بف عبد اهلل الحنبميكت   
ىػ/ َٔٔ :ت و لمبدر المراغي المعركؼ بالطكيؿ، كترجمتـُُِٔىػ/َٔٔ: ت الحنفي
، كترجمتو لجماؿ الديف محمد ـُُِٔىػ/َٔٔ: ت ـ، كترجمتو لياقكت الصارحئُُِ

 .ـُُِٔىػ/َٔٔ: ت الحنبمي بد الحؽمحمد بف ع
 :ـ1282ىػ / 681 :تابف خمكاف  -5

برع في التاريخ كصٌنؼ فيو كتاب "كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف" كىك كتاب     
تراجـ مرٌتبه ترتيبان أبجديان، أخذ عنو ابف قاضي شيبة، خبر تكجو عسكر الشاـ سنة 

 ىػَٔٔ
قرية جيركد بيف دمشؽ كحمص كاصطيادىـ حمار  ـ إلى أنطاكية، كنزكليـ عمىُُِٔ/

كحش يعكد لزمف الممؾ الفارسي بيراـ جكر، ككذلؾ أخد عنو عٌدة تراجـ منيا ترجمتو 
، إذ أخذ ـُِٗٓىػ / ٖٓٔ :ت رحمف الحمبي المعركؼ بابف العجميلشرؼ الديف عبد ال
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كتعذيبو  عنو معمكمات عف ىجكـ التتر عمى حمب، كقبضيـ عمى ابف العجمي المذككر،
 في الشتاء حتى المكت.

 ألمكم المعركؼ بالقصرمكذلؾ أخذ عنو عند ترجمتو لنجـ الديف الفتح بف مكسى ا    
، إذ ذكر عٌدة أبيات قاؿ إٌنو أنشدىا القصرم المذككر لمقاضي شمس ـُِْٔىػ/ّٔٔ :ت

 الديف بف خمكاف بقمعة الجبؿ. 
 :ـ1292ىػ /692 :ت ف بف عبد الظاىرمحيي الدي -6

برع في اإلنشاء كالكتابة، كصٌنؼ عٌدة تصانيؼ أشيرىا كتاب " الركض الزاىر في     
سيرة الممؾ الظاىر "، أخذ عنو ابف قاضي شيبة لمرة كاحدة فقط، كذلؾ عند ذكره خبر 
عثكر أىؿ قكص عمى فمكس في حجرة تعكد ألكثر مف ألفيف كثبلثمئة سنة كذلؾ سنة 

 ـ.ُِّٔىػ/ ِٔٔ
 :ـ1297ىػ / 697 :ترني الظيير الكازك  -7
برع في التاريخ كلو فيو عٌدة مصنفات أشيرىا " مختصر التاريخ" الذم اعتمد عميو    

ىػ ّٔٔ:ت عند ترجمتو لممؾ التتار ىكالكك ابف قاضي في كتابة مخطكطو، كذلؾ
، إذ أخذ عنو عبارة لـ يذكرىا أم مؤرخ غيره، كىي أٌف ىكالكك كاف يحب ـُِْٔ/

ـ كيشفؽ عمى رعيتو كيأمر باإلحساف إلييـ، كىذا ما انتقده الذىبي عندما العمماء كيعٌظمي
 ترجـ ليكالكك 

 :ـ1297ىػ / 697 :تابف كاصؿ  -ٖ 
صٌنؼ عٌدة تصانيؼ أشيرىا "مفرج الكركب في أخبار بني أيكب"، كىك كتاب اعتمد     

ه بف عميو ابف قاضي شيبة في مكضع كاحد فقط، كذلؾ عندما ترجـ لممعظـ تكرانشا
، إذ أخذ عنو خبر كصكؿ تكرانشاه مف ـَُِٓىػ/ْٖٔ :ح نجـ الديف أيكب تالصال

حصف كيفا إلى مصر، ككصؼ المجمس الذم عقده تكرانشاه بحضكر الشعراء بقمعة 
 الجبؿ، كما جرل في ذلؾ المجمس، كما قيؿ فيو مف الشعر.
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 :ـ1355/ىػ 755 :الدمياطي ت -9
ٌلذيف لقييـ، فبمغكا ألفان كمئتيف كخمسيف شيخان، ككاف جمع الدمياطي معجمان لشيكخو ا   

ابف قاضي شيبة اعتمد عمى معجمو مٌرة كاحدة فقط، كذلؾ عندما ترجـ لمكفؽ الديف بف 
، إذ ذكر مجمكعة مف أشعار ابف ـُِٕٓىػ /ٔٓٔ :لحديد المدائني تىبة اهلل بف أبي ا

 د أنشدىا لشرؼ الديف الدمياطي.أبي الحديد، كقاؿ ابف قاضي شيبة إٌف ابف أبي الحديد ق
 :ـ1326ىػ /726 :مكسى اليكنيني ت قطب الديف  -َُ
أخذ عنو ابف قاضي شيبة في كتابو " ذيؿ مرآة الزماف"، كيعٌد مف أىـ المصادر التي    

ٌف أم باحث بمجرد  اعتمد عمييا ابف قاضي شيبة في مخطكط " التاريخ الكبير" كا 
بة، كاليكنيني يمكنو أف يبلحظ التشابو الكبير بينيما إطبلعو عمى مادتي ابف قاضي شي

كالذم يصؿ إلى حد التطابؽ، حتى أٌنو يمكف عٌد مخطكط " التاريخ الكبير" بمثابة نسخة 
ثانية عف مخطكط " الذيؿ"، كمف خبلؿ المقارنة بيف مخطكط " التاريخ الكبير" البف 

ـ حتى سنة َُِٓىػ/ْٖٔقاضي شيبة كمخطكط " الذيؿ" لميكنيني في السنكات مف 
 يمكف التكصؿ إلى النتائج التالية:ـ ُِٓٔىػ/ْٔٔ

ـ، ُِٔٓىػ/ ْٓٔيبدأ التطابؽ بيف ابف قاضي شيبة كاليكنيني اعتباران مف سنة  -
كبخاصة فيما يتعمؽ باألحداث كالكقائع التي ذكرت في مخطكط " التاريخ الكبير" حيث 

اب " الذيؿ" لميكنيني مع قميؿ مف تتطابؽ إلى حد كبير مع تمؾ التي كردت في كت
االختبلفات في بعض الكممات أك التاريخ، كذلؾ األمر نفسو بالنسبة لمكفيات مع انفراد 
ابف قاضي شيبة بعدد مف التراجـ في مخطكطو، كالتي لـ يذكرىا اليكنيني في مخطكط 

، فقد "الذيؿ"، ككذلؾ األمر بالنسبة لؤلشعار التي كردت في المخطكطيف المذككريف
 كصمت إلى حد التطابؽ الكبير.

كعمى الرغـ مف قياـ ابف قاضي شيبة بالنقؿ عف اليكنيني بشكؿ كبير نرل أٌف ابف     
قاضي شيبة لـ يصٌرح سكل ثبلث مرات بأخذه عف مخطكط " الذيؿ" لميكنيني، إذ ذكر 
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ػ/  ىٔٓٔ :ت لديف أبك القسـ بف المييب المصرمبأنو أخذ عنو عند ترجمتو لجماؿ ا
، ك ترجمتو ـُِٖٓىػ/ٕٓٔ: ديف لؤلؤ األتابكي ت، ككذلؾ ترجمتو لبدر الـُِٕٓ

 .ـُِّٔىػ /ِٔٔ :ت لديف الجيف الجككندار العزيزملؤلمير حساـ ا
 :ـ1344ىػ / 745 :تابف حياف الغرناطي  -11
برع في التفسير كالتراجـ ك الشعر كلو فيو كتاب سماه "مجاني اليصر في شعراء     

، كقد أخذ عنو ابف قاضي شيبة لمرة كاحدة فقط، كذلؾ عند ترجمتو إلبراىيـ بف العصر "
،  فنقؿ عنو خبر ييكدية إبراىيـ بف سيؿ ـُُِٓىػ /ْٗٔ :ت ائيميسيؿ اإلشبيمي اإلسر 

 بعٌدة قصائد. ثـٌ اسبلمو كمدحو الرسكؿ 
 :ـ1347ىػ /748 :تالذىبي  -12
ممككي تأليفان، كمف أشير مؤلفاتو " تاريخ مف أشير مؤرخي العصر الميعيٌد الذىبي     

اإلسبلـ الكبير" ك" دكؿ اإلسبلـ"، كقد أخذ عنيما ابف قاضي شيبة الكثير مف األخبار 
كالتراجـ، كصٌرح في غالب األحياف  بذكر ذلؾ، فنراه كثيران ما يقكؿ: " كقاؿ الذىبي" لكنو 

ما أخذه ابف قاضي شيبة  لـ يصرح باسـ الكتاب الذم أخذ عنو سكل مرتيف فقط، كأىـ
عف الذىبي عٌدة أحداث أىميا: خبر تكجو عسكر الناصر يكسؼ صاحب حمب إلى 

ىػ ْٓٔـ، ك خبر خركج ىكالكك قاصدان ببلد الشاـ كذلؾ سنة ُِٓٓ/ىػّٓٔالعكجاء سنة 
ـ، كخبر تكجو العزيز بف السمطاف الممؾ الناصر يكسؼ صاحب حمب بيدية ُِٔٓ/

ـ، كخبر استيبلء ىكالكك عمى قمعة ألمكت سنة ُِٔٓىػ /ٓٓٔحسنة إلى ىكالكك سنة 
ـ كنزكؿ صاحب القمعة شمس الشمكس إليو، كخبر دخكؿ الممؾ المظفر ُِٕٓىػ /ٔٓٔ

 :سيؼ الديف قطز إلى قمعة دمشؽ بعد انتصاره عمى التتر في معركة عيف جالكت ت
ردىـ عف الببلد، ، كخبر مطاردة بيبرس البندقدارم ليـ بعد اليزيمة كطـَُِٔىػ /ٖٓٔ

كخبر بدء الكحشة بيف الظاىر بيبرس كسيؼ الديف قطز كالخبلؼ بينيما، كمقتؿ سيؼ 
ـ، كذلؾ خبر جمكس الممؾ الظاىر بيبرس عمى عرش َُِٔىػ/ٖٓٔالديف قطز سنة 
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ـ، كمبايعة األمراء لو كجمكسو في إيكاف القمعة، ك خبر ُِٗٓىػ /ٖٓٔالسمطنة سنة 
ـ، كخبر ُِِٔىػ /ُٔٔالسكندرية كاإلقامة بيا كذلؾ سنة تكجو الظاىر بيبرس إلى ا

ـ، كخبر استنابة ُِْٔىػ/ّٔٔتكجو الممؾ الظاىر مف القاىرة لحفر بحر أشمـك سنة 
 ـ.ُِْٔق/ ّٔٔعز الديف آيدمر الحمي عمى الديار المصرية سنة 

لمخمي ا كذلؾ أخذ عنو عدد مف التراجـ المتفٌرقة منيا: ترجمتو لؤلديب أبي الفتكح    
ف العمقمي ، كترجمتو لمؤيد الديف ابـُِْٓىػ /ِٓٔ: تالمصرم المعركؼ بالحصرم 

ليحيى بف يكسؼ الصرصرم  ، ك ترجمتوـُِٕٓىػ / ٔٓٔ :ت كزير الخميفة المستعصـ
ىػ/  ٕٓٔ:ت ترجمتو لبدر الديف لؤلؤ األتابكي، ك ـُِٕٓىػ / ٔٓٔ :ت البغدادم
 .ـُِٖٓ

 تفرقة.كغيرىا مف األخبار كالتراجـ الم
 :ـ1362ىػ /764 :تابف شاكر الكتبي  -13
أخذ ابف قاضي شيبة عنو في كتابو " فكات الكفيات" كذلؾ أثناء حديثو عف كفاة     

، كىي المرة ـُِْٔىػ/ ّٔٔ: ت تكلي خاف بف جنكيز خاف ممؾ التترىكالكك بف 
 الكحيدة التي صرَّح فييا ابف قاضي شيبة بأخذه عف ابف شاكر الكتبي.

 :ـ1377ىػ/779 :تالحسف بف عمر ابف حبيب  -14
أخذ عنو ابف قاضي شيبة في كتابو " دٌرة اإلسبلؾ في دكلة األتراؾ" كذلؾ أثناء     

ـ كقتؿ كأسر ثبلثيف ألفان مف الفرنج ، َُِٓىػ/ْٖٔكبلمو عف معركة المنصكرة سنة 
ذف بدخكؿ ـ األُِٓٓىػ /ّٓٔككذلؾ أخد عنو أثناء كبلمو عف طمب الناصر داكد سنة 

العراؽ كرد كديعتو التي أكدعيا عف الخميفة العباسي المستعصـ باهلل، باإلضافة لذلؾ أخذ 
 عنو عدد مف التراجـ.

مف أىـ المكارد التي اعتمدىا ابف قاضي شيبة بمخطكطو "  كذلؾ تعد الركاية الشفكية
ار التي استقاىا التاريخ الكبير" حيث شممت عددان كبيران مف الحكايات، كاألشعار كاألخب
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مف رجاالت ذلؾ العصر مف أمراء، كقضاة، كمحدثيف، كعمماء، كشعراء، كتجار كغيرىـ، 
كتدؿ ىذه الركايات عمى عبلقة ابف قاضي شيبة الكثيقة كاتصالو بعدد كبير مف 
المعاصريف لتمؾ األحداث أك إلناس سمعكىا مف آخركف كانكا قد عاصركىا، إذ امتاز 

مانة كالصدؽ في ذكر ركاياتو كمصادرىا مما جعؿ مادتو التاريخية ابف قاضي شيبة باأل
 بالغة األىمية. 

 كمف مكارده الشعرية: 
 . ـََُٖىػ/ ّْٕ :ت ديكاف شعر ألبي الفتياف بف حيكس -
 . ـَُٓٗىػ /ْٖٖ: ت ي بف عبد الغني الحصرم القيركانيديكاف شعر لعم -
 .ـُُّٓىػ/ْٖٓ: ت نيلمحمد بف نصر بف صغير القيسرا أرجكزة شعرية -
 .ـُُِٓىػ/ ْٗٔ: ت لديف يحيى بف عيسى ابف مطركحديكاف شعر لجماؿ ا -
 .ـُِٔٓىػ /ٓٓٔ: ت الديف المشد عمي بف عمر بف قزؿديكاف شعر لسيؼ   -
 .ـُِٕٓىػ /ٔٓٔ: ت اف شعر لبياء الديف زىير الميمبيديك  -
 . ـُِٕٓىػ/ٔٓٔ :ت ف شعر لمممؾ الناصر داكد األيكبيديكا -
 .ـُِٕٓىػ /ٔٓٔ :ت عرية لمجد الديف النشابي اإلربميمختارات ش -
 .ـُِٕٓق/ػٔٓٔ: ت المدائنيمختارات شعرية لمكفؽ الديف بف أبي الحديد  -
 .ـُُِٔىػ /َٔٔ :ت مختارات شعرية لمحمد بف المعمـ -
 .ـَُِٔىػ/ٗٓٔ :ت ت شعرية لتاج الديف ابف الدجاجيةمختارا -
 . ـُُِٕىػ/َٕٔ: ت لديف عمي بف عثماف السميمانييف امختارات شعرية ألم -
 . ـُِّٕ/ىػ ِٕٔ: ت أبي اليسر التنكخي إسماعيؿمختارات شعرية لتقي الديف  -
 . ـُِْٕق/ ّٕٔت  ي بف سعيد المغربيمختارات شعرية لنكر الديف عم -
ىػ / ْٕٔ: ت مد بف الحسيف بف أبي بكر المكصميمختارات شعرية ألبي عبد اهلل مح -

 .ـُِٕٓ
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 .ـُِٕٔىػ/ ٕٓٔ: ت اف شعر لشمس الديف الككفي الكاعظديك   -
ىػ/ ٕٗٔ: ت الجزار المصرممختارات شعرية ليحيى بف عبد المنعـ أبك الحسيف  -

 . ـَُِٖ
 . ـُِٖٔىػ /ٖٓٔ: ت يف الديف بف تكلكا الفيرم المصرممختارات شعرية لمع -
 . ـُِٖٗىػ/ ٖٗٔ :ت مختارات شعرية لياقكت المستعصمي -
 . ـُِِٗىػ /ِٗٔ: ت لكماؿ الديف عمي بف محمد األعمى مختارات شعرية -
ديف عمي بف الفخر عيسى اإلربمي  مختارات شعرية مف" كتاب التذكرة الفخرية " لبياء ال -
 .ـُِّٗىػ/ ّٗٔ :ت

دتي أخبار، كركايات في كتب التاريخ لـ يشر ابف قاضي شيبة إلى أسماء      ككذلؾ كىجى
كال إلى كتبيـ مف ذلؾ أخبار عند أبك الفداء في " المختصر في أخبار البشر" مصٌنفييا، 

كابف الجزرم في "حكادث الزماف كأبنائو ككفيات األكابر كاألعياف مف أبنائو"، كعند 
الكتبي في "عيكف التكاريخ"، كعند الصفدم في " الكافي بالكفيات"، ك ابف كثير في " 

 البداية كالنياية". 
ينقؿ  :كؿكيمكف الق إٌف ابف قاضي شيبة حيف أخذ أك نقؿ عف ىؤالء المؤرخيف، فإٌنو تارة ن

بشكؿ حرفي كتارةن أخرل يختصر لنا ما ينقؿ، فيكصمنا إلى المعنى العاـ ليذا الخبر أك 
ذاؾ، كقد يككف نقمو بشيء قميؿ قد يصؿ إلى سطر أك عدة أسطر، كأحيانان أخرل ينقؿ 

 عٌدة صفحات، كمثاؿ ذلؾ كما حدث عند نقمو عف اليكنيني.لنا خبران يتعٌدل الصفحة أك 
كذلؾ نجده مرات أخرل ينقؿ األخبار عف مجيكؿ فبل يذكر اسـ صاحب الخبر كال اسـ 
الكتاب الذم ينقؿ عنو، كلكف مما يجب اإلشارة إليو ىك إٌف ابف قاضي شيبة حيف 

ر القريب كاألقرب مف استخدـ ىذه المصادر، فإٌنو في غالب األحياف اعتمد عمى المصد
 األحداث.
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كمع ىذا فإٌف ابف قاضي شيبة حيف نقؿ مف ىذه المصادر فإٌنو لـ يناقش كلـ يحمؿ     
فأخذ األخبار، كاألحداث، كالركاية دكف تحميؿ، كىك بالتالي لـ يرٌجح كلـ يضعّْؼ، كلـ 

ٌنما اكتفى بالنقؿ فقط دكف التحميؿ، كمثاؿ ذلؾ خبر ىجكـ  ييبدم رأيو في أم خبر، كا 
ـ، ك كصفو حاؿ الخميفة بأٌنو كاف جالسان في ركاقة ُِٕٓىػ/  ٔٓٔالتتر عمى بغداد سنة 

ٌف الخميفة لـ ييبًد أٌم اىتماـ بخبر الغزك  كبيف يديو ترقص جارية مف جكارم العرب كا 
 المغكلي، كغير ذلؾ مف األمثمة الكثيرة.

 بتو لمخطكط التاريخ الكبير.تمؾ ىي المصادر التي اعتمدىا ابف قاضي شيبة في كتا
 المنشكر مف المخطكط: -ق

ـ بنشر مجمديف ُْٗٗقاـ المعيد العممي الفرنسي لمدراسات العربية بدمشؽ في سنة     
تحقيؽ عدناف مف مخطكط " التاريخ الكبير"، كىما  ىما المجمد الثاني ك الثالث مف

األجزاء األربعة مف مخطكط دركيش، كيقع ىذاف المجمداف في أربعة أجزاء، كتشتمؿ ىذه 
 التاريخ الكبير عمى السنكات التالية:

ـ، كينتيػػػػي فػػػػي نيايػػػػة سػػػػنة َُّْىػػػػػ/ُْٕالجػػػػزء األكؿ: يبتػػػػدئ بػػػػأكؿ التػػػػاريخ بسػػػػنة  -
 ـ.َُّٓىػ/َٕٓ
ـ، كينتيػػػػػػػػي مػػػػػػػػع نيايػػػػػػػػة سػػػػػػػػنة ُُّٓىػػػػػػػػػ/ُٕٓالجػػػػػػػػزء الثػػػػػػػػاني: يبتػػػػػػػػدئ بػػػػػػػػأكؿ سػػػػػػػػنة  -

 ـ.ُّٖٕىػ/َٖٕ
ـ، كينتيػػػػػػػػي مػػػػػػػػع بدايػػػػػػػػة سػػػػػػػػنة ُّٕٗىػػػػػػػػػ/ُٖٕالجػػػػػػػػزء الثالػػػػػػػػث: يبتػػػػػػػػدئ بػػػػػػػػأكؿ سػػػػػػػػنة  -

 ـ.ُّٕٗىػ/ََٖ
ـ، كينتيػػػػػػػػي مػػػػػػػػع نيايػػػػػػػػة سػػػػػػػػنة ُّٖٗىػػػػػػػػػ/َُٖالجػػػػػػػػزء الرابػػػػػػػػع: يبتػػػػػػػػدئ بػػػػػػػػأكؿ سػػػػػػػػنة  -

 ـ.َُْٓىػ/َٖٖ
عدناف دركيش باالعتماد عمى النسخة المحفكظة في دار الكتب الكطنية  كقد قاـ    

ادان عمى كثيقة بخط ابنو الباريسية، كفي ىذه الطبعة بدأ المحقؽ بترجمة حياة المؤلؼ اعتم
بدر الديف محمد ترجـ فييا لحياة أبيو، ثـ تحدث المحٌقؽ عف نسخة المخطكط كبدأ بعدىا 
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بتحقيؽ النص، كفي ىذه الطبعة ترتيب جيد لؤلكراؽ مع ضبط لمنص، ككجكد لكثير مف 
 الفيارس.

تي عاش  كتأتي أىمية ىذا الجزء المنشكر مف المخطكط ككنو يتحدث عف السنكات ال    
 فييا المؤرخ كعاصر أحداثيا، فجاءت أىميتيا الكبرل، مف خبلؿ غنى مادتو التاريخية.

بحكـ ـ ُُِٗ-َُِّ/ىػَٗٔ-ََٔأما باقي المخطكطة، فقد كانت السنكات مف
ـ حتى ُُِٗىػ/َٗٔ، كاآلف يتـ العمؿ عمى تحقيقيا، كأما السنكات مف سنة ةالمفقكد
كـ المفقكد تمؾ ىي األجزاء األربعة الكحيدة التي ـ، فيي ما تزاؿ بحَُّْىػ/ُْٕسنة 

 تـٌ نشرىا مف مخطكطة التاريخ الكبير.
 أىمية المخطكط: -ك

عٌد مخطكط " التاريخ الكبير" لتقي الديف أبي بكر بف قاضي شيبة كثيقة تايخية يي     
 ميٌمة عف العصريف األيكبي كالمممككي، كذلؾ لما يحتكيو مف معمكمات تاريخية ميٌمة

 استقى المؤرخ معمكماتيا مف مؤرخيف عاصركا تمؾ الحقبة.
كذلؾ لما يحتكيو مف معمكمات تاريخية عاصرىا المؤرخ ككتب عنيا، كبالتالي      

 شٌكمت ىذه األحداث أحد أىـ النقاط الرئيسية التي أكسبتو أىمية تاريخية.
يٌمة مف العصر إذ قٌدـ ابف قاضي شيبة مادة ميٌمة سٌمطت الضكء عمى جكانب م    

األيكبي، ثـ تبعيا بجكانب كأحداث العصر المممككي، كشممت الفترة الحافمة باألحداث 
السياسية، كاإلنجازات الفكرية، كالعممية، باإلضافة إلى األكضاع االجتماعية، ك 
االقتصادية، ك الدينية لممجتمع المصرم كالشامي خاصة، كلممجتمع اإلسبلمي عاٌمة 

 ة.خبلؿ تمؾ الفتر 
فقد سٌمط ابف قاضي شيبة الضكء عمى أىـ سبلطيف تمؾ الفترة كتحٌدث عف إنجازاتيـ     

السياسية، كالعسكرية، كالحضارية، ككذلؾ عف عبلقاتيـ، كتبعيا بالحديث عف الصراعات 
 كالفتف الداخمية التي حصمت خبلؿ تمؾ الفترة.

عبلقات بينو كبيف أمراء  إٌف تكلي ابف قاضي شيبة لمنصب القضاء أٌدل إلى حدكث    
المماليؾ، فساعده ذلؾ عمى تدكيف الكثير مف المعمكمات الميٌمة التي ذكرت في 

 مخطكطتو.
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كتأتي أىميتيا أيضان مف خبلؿ التراجـ الكاردة فييا كما تضمنتو مف ركايات كنصكص     
م شيده كأشعار كغيرىا، التي يمكف مف خبلليا التعرؼ عمى النشاط الفكرم كاألدبي الذ

 العصر المممككي.
ك تتجمى أىمية ىذه المخطكطة ككنيا ألقت الضكء عمى أحداث ىاٌمة كانت مبيمة     

كغير كاضحة في تمؾ الفترة. باإلضافة لذلؾ تبرز أىميتو مف ككنو أحد أىـ المصادر 
التي تناكلت األحداث التاريخية بشيء مف التفصيؿ كأحداث الغزك المغكلي لمعراؽ، 

خبار مجممة عف المدينة المنكرة، كمكة المكرمة في حيف لـ نجد ىذه المعمكمات ككذلؾ أ
 إال بشكؿ مختصر في المصادر األخرل.

كأيضان مف خبلؿ ىذه المخطكطة يمكف استعادة بعض النصكص المفقكدة في     
المصادر التي اعتمد عمييا ابف قاضي شيبة في تدكيف مخطكطتو، كمثاؿ ذلؾ كتاب " 

، فقد أكرد ابف قاضي ـُِّٓىػ/ِٕٔ :ت زماف"  لقطب الديف مكسى اليكنينيال ذيؿ مرآة
شيبة الكثير مف النصكص كاألشعار معتمدان فييا عمى كتاب " الذيؿ" كىذه النصكص 
كاألشعار غير مكجكدة في كتاب الذيؿ، فيي تعٌد بحكـ المفقكدة، كبالتالي يمكف إعادة 

اف"،  ككذلؾ  أيضان تحدث عف أحداث ك كفيات ترميـ مافقد مف كتاب" ذيؿ مرآة الزم
: ت ت األعياف" لشمس الديف ابف خمكافكذكر أٌنيا مكجكدة في كتاب " كفيا

، كىذه االحداث كالكفيات غير مكجكدة في كفيات األعياف، كبالتالي ـُِِٖىػ/ُٖٔ
اب يمكف األستفادة كذلؾ مما أكرده ابف قاضي شيبة إلعادة ترميـ ما فقد مف ىذا الكت

الميـٌ، ككذلؾ استقى ابف قاضي شيبة في مخطكطو معمكمات ميمة عف العصر األيكبي 
كالذيف  ـُِٖٔىػ / ٓٔٔ: ف مؤرخيف أمثاؿ أبك شامة المقدسي تكالمممككي أخذىا ع

بالذكر ابف كاصؿ  خصُّ يي ة في مخطكط " التاريخ الكبير"، ك حفظت بعض أعماليـ الضائع
و " مفرج الكركب في أخبار بني أيكب" كالذم استقى منو كال سيما الجزء الخامس مف كتاب

 ابف قاضي شيبة الكثير مف األحداث.
المخطكطة الكثير مف األشعار، كالتي تعد بحكـ المفقكدة حيث  القطعةكأيضان حفظت     

لـ تذكر في ديكاف أك أم مصدر تاريخي، كمثاؿ ذلؾ ما أكرده مف أشعار لمحمد بف 
، كذلؾ تأتي أىمية مخطكط "  ـُِٕٓىػ/ ٔٓٔ: إلسعردم تالعزيز ا رستـ بف عبد
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التاريخ الكبير" ككنو ذكر فيو الكثير مف أسماء كعناكيف الكتب التي صنفيا األعبلـ 
المترجـ ليـ أك سمعكىا مف شيكخيـ، كالتي يمكف أف تقٌدـ بدكرىا مادة تساعد الباحثيف 

 .عمى دراسة الحياة ك الحركة الفكرية خبلؿ ذلؾ العصر
ٌف ابف قاضي شيبة أرٌخ  فيو لعصر المماليؾ، كىذا بحٌد ذاتو يدفع إلى االطبلع أكما     

 نص ايتيحى التعرؼ عمىالمماليؾ، كبالتالي مف جية أخرل عمى تأريخو كرؤيتو لعصر 
 عف عصر المماليؾ لمؤرخ معاصر.
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 الفصؿ الثالث: تحقيؽ المخطكط :تاسعان: 

 لتحقيؽ:منيج ا -أ     
فكاف البٌد مف اعتماد ، المخطكط قطعةلقد كاف العمؿ شاقان أثناء القياـ بتحقيؽ       

ريخي النقدم الذم يصؼ الظاىرة كيحٌمميا، كينقد جكانبيا المختمفة، باإلضافة االمنيج الت
 إلى المنيج التحميمي حسب طبيعة النصكص، كمنيج النقد حسب الحاجة لو.

ـٌ العمؿ ع عف منيج المؤلؼ فييا،  الحديثمى تكثيؽ، ككصؼ المخطكطة، ثـ بعد ذلؾ ت
ثـ منيجو في القطعة التي تـٌ تحقيقيا، كأىـ مصادر المؤلؼ التي اعتمد عمييا في 

ـٌ التحدث عف أىمية ىذه المخطكطة، كالمنشكر منيا.  المخطكطة. كذلؾ ت
ـّ االنتقاؿ   ت اآلتية:تحقيؽ النص المخطكط كشرحو كفؽ الخطكاإلى كبعد ذلؾ ت

عادة إخراج النص، كتنظيـ مادتو بعد قراءتو قراءة دقيقة،  ، المخطكطقطعة نسخ  - كا 
 .مو إلى فقرات كجمؿ بما يكضح معانيويقسكت
ىذا العصر.  عمى الرسـ اإلمبلئي المتعارؼ عميو في المخطكطقطعة اعتيمد في نسخ  - 

ثبات اليمزات مثإسماعيؿمثؿ ) كإثبات األلؼ الكسطى ؿ )سكاء( كما شابو ذلؾ، (، كا 
الفصؿ بينيا كبيف العدد، كما باإلضافة لتدارؾ األخطاء المغكية كحذؼ ألؼ )مائة( ك 

النكف مف بعض األعداد كالعدد عشريف كذلؾ لدكاعي اإلضافة، كتـٌ ضبط التذكير  حذؼ
 كالتأنيث كالمطابقة ما بيف العدد كمعدكده.

كممات كالحركؼ التي لحؽ ببعض أجزائيا ال اصبلحتصكيب األخطاء الكتابية، ك تـٌ  -
طمس أكمحك، أٌما الكممات غير المقركءة أك الغامضة، التي استعصت قراءتيا، فقد أشير 
إلييا في اليكامش، كذلؾ أشير إلى البياض في أصؿ المخطكط بالنقاط المكضكعة بيف 

 أيضان. حكاشيالفي كأشير إلى ذلؾ ، ].....[حاصرتيف
 ما قد ييبيـ عمى القارئ مف األلفاظ.تشكيؿ النص كضبط  -
 .]  [بيف قكسيف كتـٌ كضعياج إليو مف الحركؼ كالكممات أيضيؼ إلى السياؽ ما احتي-
كقد  المخطكط بكثرة النصكص،قطعة عزك النصكص إلى مصادرىا، فقد امتازت  -

 أف أعزكىا إلى مصادرىا ما أمكف أك تكثيقيا بالمصادر المتأخرة. حاكؿ
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اث المبيمة، فقد تناكؿ ابف قاضي شيبة كثيران مف األحداث باختصار شرح األحد -
يجا تيفاء كامؿ الخبر مف عمى شرحيا كاس ز، فظيرت ميبيمة غير كاضحة، فعمؿكا 

 .المعاصرة المناسبة كالمتكفرة ريخيةاالمصادر الت
 .     ف مزىريفي، كضبطيا بالشكؿ، ككضعيا بيف قكستخريج اآليات القرآنية -
يج ما أمكف مف األشعار مف الدكاكيف المتاحة، كمقارنتيا مع المصادر التي كردت تخر  -

 فييا، كضبطيا بالشكؿ، كذكر كزنيا العركضي.
 التعريؼ بأسماء األعبلـ كالشعكب كالجماعات. -
، كترتيب مصادر التخريج عمى المخطكطقطعة تخريج التراجـ الرئيسية الكاردة في  -

 التسمسؿ الزمني.
 الجغرافية.المعاجـ ك كتب الريؼ بأسماء األماكف كتحديدىا، بالرجكع إلى التع -
ظيار معاني بعض المصطمحات غير المفيكمة ما أمكف كذلؾ  - شرح األلفاظ الغريبة، كا 

 بالرجكع إلى الكتب المختصة.
"     "  تنصيص ردت في المخطكطة ككضعيا بيف قكسيتخريج الكتب التي ك  -

 ليكامش.كشرحيا ما أمكف في ا
ـٌ العمؿ عمى ترقيـ ما كددكضع أرقاـ لكؿ ترجمة:   - شرحو كتبيانيو في الحاشية  فقد ت

ترقيمان متسمسبلن لؤلعبلـ ك األماكف ك األلفاظ ك المصطمحات الغريبة ك تكضيح بعض 
 في كٌؿ صفحة عمى حدة.لحكادث ك التعميؽ عمى بعض األمكر ا
المخطكط كتمت قطعة لء بيا مف كرقات بتداالتي رقـ الكرقة بيف حاصرتيف  كضع -

لى كرقة الظير بػ  ]ك[  اإلشارة إلى كرقة الكجو بػ  ]ػظ [  ، كا 
في المصادر  مع ما كرد حكليا المخطكطقطعة دث، كالكفيات الكاردة في مقارنة الحكا -

 المعاصرة كالمتأخرة.
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 :النص المحقؽ  -ب

 *سنة ثماف كأربعيف كستمائة                             

، كصاحب مصر كدمشؽ المعظـ تكرانشاه بف الصالح (ُ)استيمت كالخميفة المستعصـ   
 .(ّ)، كصاحب حمب الناصر صبلح الديف يكسؼ بف العزيز(ِ)نجـ الديف أيكب

رؽ كالعراؽ كاستكلكا عمى في الببلد قتبلن كأسران كخرابان، كقد قربكا إلى الش كفى حمُّ كالتتر يي     
، كىـ مقيمكف عمى المنصكرة، كجيكش (ٓ)كالفرنج، بأيدييـ دمياط (ْ)غالب ببلد العجـ

المسمميف مما تمييـ، كقد ضعؼ حاؿ الفرنج النقطاع الميرة عنيـ، ككقع في خيكليـ 
 المرض كالعزب.

                                                           

شا، محمد مختار: التكفيقات االليامية في مقارنة ـ. بآَُِنيساف ) أبريؿ(  ٓ* يكافؽ أكليا يـك الثبلثاء 
 .ِّْـ، صُّٖٗ، بكالؽ، ُالتكاريخ اليجرية بالسنيف االفرنكية كالقبطية، المطبعة األميرية، ط

 ك(. ُِٗ(  ترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة )ُ)
 ظ(. َُٓ(  ترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة )ِ)
 ظ(.ُّٓى الكرقة )(  ترجـ لو ابف قاضي شيبة عمّ)
(  الخبر عند ابف الفكطي، عبد الرزاؽ بف أحمد الشيباني: الحكادث الجامعة كالتجارب النافعة في المائة ْ)

؛ الذىبي، محمد بف أحمد: ٖٖـ، صََِّ، بيركت، ُالسابعة، تح: ميدم النجـ، دار الكتب العممية، ط
ـ، ُٖٖٗ، بيركت، ُم، دار الكتاب العربي، طالمختار مف تاريخ ابف الجزرم، تح: خضير عباس المنشداك 

؛ الغساني، إسماعيؿ بف عباس: العسجد المسبكؾ كالجكىر المحككؾ في طبقات الخمفاء ُِٗ،ُِٖص
 .ُٕٓ، صِـ،جُٕٓٗ، بيركت، ُكالممكؾ، تح: شاكر محمكد عبد المنعـ، دار التراث اإلسبلمي، ط

سع عساكره كجمكعو إلى ثغر دمياط فانطمقت الحممة ـ قاد ممؾ الفرنج لكيس التاُِْٗىػ/ْٖٔ(  في سنة ٓ)
مف أكربا كتكقفت قميبلن بجزيرة قبرص ثـ تابعت سيرىا فكصمت إلى دمياط في السنة ذاتيا كخرج الممؾ الصالح 
نجـ الديف أيكب بعساكره إلى المنصكرة كجٌرد إلى دمياط جماعة مف األمراء الكنانية لحمايتيا لكنيـ أخمكىا 

يا الفرنسيس كعاقب الممؾ الصالح أكلئؾ األمراء كشنؽ بعضيـ، كىذه ىي الحممة التي عرفت فاستكلى عمي
بالتاريخ باسـ الحممة الصميبية السابعة. الخبر عند ابف العميد، جرجس: أخبار األيكبييف، مكتبة الثقافة 

مطمكب في أخبار ممكؾ بني ؛ الدكادارم، أبي بكر بف عبد اهلل بف أيبؾ: الٌدر الّٔالدينية، القاىرة، د.ت، ص
؛ المقريزم، أحمد َّٕ-ّٓٔ، صٕـ، جػُِٕٗأيكب، تح: سعيد عاشكر، دار احياء الكتب العربية، القاىرة، 

، بيركت ، ُبف عمي: السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ، تح: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، ط
 . ّْٗ، ّْٖ، صُـ، جػُٕٗٗ
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ـ المسممكف عمى أف يركب في أكؿ الميؿ كيسير إلى دمياط، فعم (ُ)كعـز الفرنسيس    
ذلؾ، ككاف لمفرنج جسر عمى النيؿ، عممكه مف الصنكبر عظيـ عريض جدان، فسيكا عف 

 قطعو، فركب المسممكف كعبركا إلى برىـ كمنزلتيـ كخياميـ كثقميـ عمى حاليا.

كسار الفرنج، كالمسممكف خمفيـ يتخطفكنيـ مف كؿ ناحية طكؿ الميؿ إلى الصباح ك،     
 (ِ)ر، فضعفكا كقٌمكا كأتمفيـ الجراح، فالتجئكا إلى منية أبي عبد اهللالقتؿ يعمؿ فييـ كاألس

، كظيراألسطكؿ (ّ)،كدارت العساكر حكليـ مف كؿ صكب، كىـ يتخطفكنيـ قتبلن كأسران 
، كاجتمع إلى الفرنسيس (ٓ)بمف فييا (ْ)اإلسبلمي عمى األسطكؿ الفرنجي، كغنمكا مراكبيـ

ج، كقعد في حكش المنية كطمب الفرنسيس مقدار خمسمائة فارس مف أبطاؿ الفرن

                                                           

قاد الحممة الصميبية السابعة عمى دمياط كأثناء الحممة كقع باألسر فأيطمؽ  ( ىك الممؾ لكيس التاسع،ُ)
ـ. اليكنيني، مكسى بف محمد: ذيؿ مرآة الزماف، ُِّٔىػ/ ُٔٔسراحو كتكجو إلى ببلده تكفي بالطاعكف سنة 

؛ الصفدم: الكافي ُِْ-ُٗٗ، صِـ، جػُٓٓٗ، حيدر آباد، ُمطبعة دائرة المعارؼ العثمانية، ط
 .ُّٔ-ُّّ، صَُت، جػبالكفيا

( تعرؼ باسـ )ًميت الخكلى عبد اهلل( تقع بالقرب مف ناحية شرمساح، كىي عمى الشاطم الشرقي لفرع ِ)
؛ رمزم، محمد: ُِّ، صّ، جػُٖٗٗدمياط كتتبع فارسككر بمحافظة دمياط. المقريزم: المكاعظ كاالعتبار 

 .ِّْ، صُؽ /ُـ، جػُّٔٗالقامكس الجغرافي لمببلد المصرية، القاىرة، 
عدد القتمى مف الفرنج بمغ عشرة آالؼ كبمغ عدد األسرل مائة ألؼ، كرٌبما العدد ( ىناؾ ركاية تقكؿ أٌف ّ)

؛ الدكادارم: الدٌر ّٖمبالغ فيو عمى الرغـ مف إجماع المصدر عمى ذلؾ. ابف العميد: أخبار األيكيبيف، ص
 .ّٕٕ، صٕالمطمكب، جػ

انت اثناف كخمسكف فأخذ منيا المسممكف اثنيف كثبلثيف مركبان. الدكادارم: ( قيؿ إٌف عٌدة مراكب الفرنج كْ)
 . ّٖٕ، صٕالدر المطمكب، جػ

( الخبر عند أبك شامة المقدسي، عبد الرحمف بف إسماعيؿ: الذيؿ عمى الركضتيف، مر: عزت الحسني، ٓ)
ختصر في أخبار ؛ أبك الفداء، إسماعيؿ بف عمي: المُٖٓ،ُْٖـ، صُْٕٗ، بيركت، ِدار الجيؿ، ط

؛ جكانفيؿ، جاف ُِٗ، صّـ، جػُٗٗٗ، القاىرة، ُالبشر، تح: محمد زينيـ، محمد عزب، دار المعارؼ، ط
؛ ابف إياس، محمد ُّٔ-َُٖ، صُٖٔٗدم: مذكرات جكانفيؿ، تر: حسف حبشي، دار المعارؼ، مصر، 

ـ، ُُٔٗ، مكة،ُار الباز، طبف أحمد الحنفي: بدائع الزىكر في كقائع الدىكر، تح: محمد مصطفى، مكتبة د
 .ِّٖ-َِٖ، صُ/ؽُجػ
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، فمضيا إليو، فطمب األماف (ّ)، كاألمير سيؼ الديف القيمرم(ِ)رشيد الديف (ُ)الطكاشي
، فأجاباه إلى ذلؾ فمـ (ْ)عمى نفسو كعمى مف معو، كأف ال يدخمكا بيف السكقة كالرعاع

ًمٌيو فخرج ليـ المسممكف، فمما صاركا في كسطيـ أطبقكا  يرضى الفرنج، كحممكا عمى حى
كلـ يسمـ منيـ سكل فارسيف رميا في البحر، فغرقا كلـ يصؿ  عمييـ، فقيتمكا عف آخرىـ ،

، كعاد المسممكف كقد حصؿ ليـ مف األمكاؿ كالسبلح كالحراـ ـ مف بحر كاليـإلى دمياط
قت بو د، كأح]كَُْ[، كنزلكا الفرنسيس (ٓ)كالخيكؿ ما ال يكصؼ، كاستغنى خمؽ كثير

، كالطبكؿ، كالبر (ٖ)مقدار مائتي قطعة تيضرب فييا  الككسات (ٕ)راريؽكالح (ٔ)الشكاني

                                                           

( لفظ فارسي تركي معناه مخصي يستخدـ في القصكر السمطانية ضمف أجنحة الحريـ لخدمة بيكت ُ)
 ؛ السبكي، عبد الكىاب: معيد النعـ كمبيد النقـ، تح: محمد= َُٓالسمطاف كحريمو. العمرم: التعريؼ، ص
؛ ابف طكلكف الصالحي، محمد: َْ،ّٗـ، صُّٗٗ، القاىرة،ِط =عمي النجار كآخركف، مكتبة الخانجي،

ـ، ُِٗٗ، بيركت،ُنقد الطالب لزغؿ المناصب، تح: محمد كخالد دىماف، دار الفكر المعاصر، ط
 .َٕ،ُٕص
(( بعد الرجكع إلى كتاب الكافي بالكفيات لمصفدم؛ كفكات الكفيات لمكتبي؛ كالمنيؿ الصافي البف تغرم ِ)

 يتـ الحصكؿ عمى أٌية معمكمات عنو. بردم؛ كغيرىا، لـ
 ظ(. ُُٓ(  ترجـ لو عمى الكرقة )ّ)
( السكقة ىـ الرعٌية، كالرعاع رٌبما قصد بيـ الشباب األحداث أك اليافعيف. الفيركزآبادم: القامكس المحيط ، ْ)

 .ْٗٔ،ِْٖص
 . ِّّ، صٔ؛ ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، جػُِِ( الخبر عند الذىبي: المختار، صٓ)
(  نكع مف السفف الحربية ، ككانت مف أكبر أنكاع السفف كأكثرىا استعماالن في مصر.المقريزم: المكاعظ ٔ)

؛ البقمي، محمد قنديؿ: التعريؼ بمصطمحات صبح األعشى، دار الييئة ُٓٗ،ُْٗ، صِكاالعتبار، جػ
ة عمى حركؼ المعجـ، ؛ النخيمي، دركيش: السفف اإلسبلميَِٕـ، صُْٖٗالمصرية العامة، القاىرة، 

 . ّٖـ، صُْٕٗاالسكندرية، 
(  نكع مف السفف الحربية تستعمؿ لحمؿ األسمحة النارية كبيا مراـ تمقى منيا النيراف عمى العدك. المقريزم: ٕ)

، ِ؛ ضكمط، أنطكاف: الدكلة المممككية، دار الحداثة، طُٓٗ،ُْٗ، صِالمقريزم: المكاعظ كاالعتبار، جػ
 . ِّٖـ، صُِٖٗبيركت، 

كنجات مف نحاس تشبو الترس يدؽ بأحدىما عمى اآلخر بإيقاع مخصكص، كىي مف عبلمات ( صٖ)
 . ٗ، صْالسمطاف أك اإلمارة ككاف يدار بيا حكؿ خيمة السمطاف في السفر. القمقشندم: صبح األعشى، جػ
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المسمميف سائرة بالسبلح كالعدد، كالبر الغربي العرباف كأىؿ البكادم  (ُ)الشرقي فيو أطبلب
جكؽ في غنى  (ِ)يتراكضكف عمى الخيكؿ، كالمزاىر تضرب بيف أيدييـ كالفقراء جكؽ

ي أيدم الغمماف، كحصؿ لممسمميف كقد اليحكى  كتصفيؽ، كاألسارل تقاد في الحباؿ ف
، ككضعكا في (ْ)ابف لقماف في دار (ّ)إلى أف كصمكا إلى المنصكرة، كاعتقمكا الفرنسيس

في  (ٕ)، فعمؿ ابف مطركح(ٔ)، كتسممو الطكاشي جماؿ الديف صبيح المعظي(ٓ)رجميو قيدان 
 ة:في ىذه الكاقع

                                                           

ف مف (  لفظ كردم معناه الكتيبة كرد في العصر المممككي كالمفظ يعني كتائب الجند ككؿ كتيبة تتكك ُ)
سبعيف إلى مئتي جندم كعمى رأس كؿ طمب أمير. ابف طكلكف الصالحي، محمد: إعبلـ الكرل بمف كلٌي 

 =؛ٗٗـ، صُْٖٗ، دمشؽ، ِنائبان مف األتراؾ بدمشؽ الشاـ الكبرل، تح: محمد أحمد دىماف، دار الفكر، ط
ـ، ُٕٗٗ، بيركت، ىاممتف، جب: دراسات في حضارة اإلسبلـ، تر: إحساف عباس، دار العمـ لممبلييف=

 .ّٔ، صٕ؛ دكزم: تكممة المعاجـ، جػَُُص
( جمع جكقة كالجكقة لفظ فارسي تركي معناه المجمكعة. ألتكنجي، محمد: المعجـ الذىبي، دار العمـ ِ)

 . َِٕـ، صَُٖٗ، بيركت، ِلممبلييف، ط
بيرة مف الصميبييف. ( إذ كقع لكيس التاسع، كأخكه  ألفكنسكا ككنت بكاتك باألسر، باإلضافة ألعداد كّ)

النكيرم،  أحمد بف عبد الكىاب: نياية األرب في فنكف األدب، تح: محمد ضياء الريس، دار الكتب كالكثائؽ 
 . ّٔٓ، صِٗـ، مجََِٕ، القاىرة، ، ّالقكمية، ط

؛ العيني، محمكد: ُٖٔ، صُ. المقريزم: المكاعظ كاالعتبار، جػ ( بالقرب مف باب الخرؽ في المنصكرةْ)
، القاىرة، ُالجماف في تاريخ أىؿ الزماف، تح: محمد محمد أميف، دار الكتب كالكثائؽ القكمية، ط عقد

، كىك ابراىيـ ابف لقماف الشيباني ِّْ، صٔ؛ ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، جػُٗ، صُـ، جػََُِ
ـ. الصقاعي،  ُِْٗ/ّٗٔاالسعردم كلي ديكاف اإلنشاء كالكزارة بمصر مرتيف، كلو شعر، تكفي بالقاىرة سنة 

فضؿ اهلل بف أبي الفخر: تالي كفيات األعياف، تح: جاكميف سكبمو، المعيد الفرنسي لمدراسات العربية، دمشؽ، 
؛ البرزالي، القاسـ بف محمد اإلشبيمي: المقتفي عمى كتاب الركضتيف، تح: عبد السبلـ ٗ،ٖـ، صُْٕٗ

؛ المقريزم، أحمد بف عمي: َّٔ،ّٗٓ، صِؽ/ُـ، جػََِٔ، بيركت، ُتدمرم، المكتبة العصرية، ط
 . ِِٔ-َِٔ، صُـ، جػُُٗٗ، بيركت، ُالمقفى الكبير، تح: محمد اليعبلكم، دار الغرب اإلسبلمي، ط

؛ ابف ِّْ-ِّّ، صٔ، ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، جػُِِ( الخبر عند الذىبي: المختار، صٓ)
 . ُِٖ، صُإياس: بدائع الزىكر، جػ

شي جماؿ الديف صبيح المعظمي، أحد أمراء الصالح نجـ الديف أيكب خدمو مٌدة، كعندما كقع ( ىك الطكأ)
 .ُٗ، صُلكيس التاسع باألسر عيد إليو بتسممو كخدمتو. العيني: عقد الجماف، ج

 ظ(. َُٕ( ترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة )ٕ)
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 قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لمفرنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس إذا جئتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 

 

 ؿو فصػػػػػػػػػػػػػػػيحً مقػػػػػػػػػػػػػػػاؿ صػػػػػػػػػػػػػػػدؽو مػػػػػػػػػػػػػػػف قىػػػػػػػػػػػػػػػؤك  

 آجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًؾ اهلل عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

          

 مػػػػػػػػػػػػػػػػف قتػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ عبػػػػػػػػػػػػػػػػاًد يسػػػػػػػػػػػػػػػػكعى المسػػػػػػػػػػػػػػػػيحً  

 

 

 قػػػػػػػػػػػػػػػد جئػػػػػػػػػػػػػػػتى مصػػػػػػػػػػػػػػػران تبتغػػػػػػػػػػػػػػػي أخػػػػػػػػػػػػػػػذىىا 

          

 تحسػػػػػػػػػػػػػػبي أٌف الٌزمػػػػػػػػػػػػػػرى يػػػػػػػػػػػػػػا طبػػػػػػػػػػػػػػؿي ريػػػػػػػػػػػػػػحي  

 (ُ)فسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقؾى الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفي إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أدىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو  

 

 ضػػػػػػػػػػػػػػاؽى بػػػػػػػػػػػػػػًو عػػػػػػػػػػػػػػف ناظريػػػػػػػػػػػػػػؾى الفسػػػػػػػػػػػػػػيحي  

 ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ كأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحابؾى أكدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىيـ  

          

 طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريحً بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبًح أفعالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ب 

 خمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفى ألفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنييـ  

          

 إاٌل قتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه أك أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيره جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريحي  

 كٌفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى اهللي ألمثاليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

          

ـي يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتريحي    لعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ عيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكي

 إف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى بابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكيـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا راضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيان  

          

 فػػػػػػػػػػػػربَّ غػػػػػػػػػػػػشٍّ قػػػػػػػػػػػػد أتػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػف نصػػػػػػػػػػػػػيحً  

 ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًف لقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىىا  داري  

       

 (ِ)ؽو كالطكاشػػػػػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػػػػػبيحي كالقيػػػػػػػػػػػػػػػػػدي بػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

   كقاؿ آخر في المعنى: 

 قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ لمفرنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًس أفَّ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٌلن 

          

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمميفى شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكٍر  

 ألٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ميحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفه إلينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا       

    

 بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدًه نحكنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكٍر  

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽى إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اقتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي    

       

 أٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي عيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذخائٍر  

 كأكردى الجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربو  

          

 مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرهي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمنكًف زاخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر  

 
                                                           

: لساف العرب، دار صادر، ( األدىـ بمعنى األسكد، كالدىمة ىي السكاد. ابف منظكر، مُ) حمد بف مكـر
 .َِٗ، صُِـ، مجُٔٓٗبيركت، 

( البحر السريع: ميستىفعمف ميستىفعمف فىاعميف ، ابف مطركح، يحيى بف عيسى: الديكاف، تح: حسيف نصار، ِ)
؛ ابف الحريرم، أحمد بف عمي: اإلعبلـ كالتبييف ْٖـ، صََِْ، القاىرة، ُدار الكتب كالكثائؽ القكمية، ط

ـ، ُُٖٗ، دمشؽ، ُركج الفرنج المبلعيف عمى ديار المسمميف، تح: سييؿ زكار، مكتبة دار المبلح، طبخ
 . مع بعض االختبلفات في األلفاظ. ُّ،َّ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جػَُُ،ََُص
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أركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبييـ أدىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان خضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمان 
(ُ)    

       

 كرابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرّْ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى خاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر  

ـى بابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىـي أيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكران     كرا

  

       

 

 فأخمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ظٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادٍر  

 كأيذًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿى حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربو  

          

 

 تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخصي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف خكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاظٍر  

َـّ أبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىيـ كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف    ـٍ تيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

        

 

 د عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنييـ البصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائٍر قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ـٍ يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى فيمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفان    كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

          

 

 طمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىفه كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحٍر  

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإٍف ييعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد طالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان لثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأرو     

       

 

   (ِ)مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف أرًض دميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطى فميبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادٍر  

كدخمكا عميو، كأكرمكه، كرتبكا لو جميع ما يحتاج إليو مف المأككؿ كالمشركب  ]ظَُْ[ 
.( ّ)اءككانت ىذه الكسرة يكـ األربع  مستيؿ المحـر

، فدخؿ ( ْ)كبقي الفرنسيس في االعتقاؿ إلى أف قيتؿ تكرانشاه كتسمطف المعز أيبؾ    
عمى أف يسمـ إلييـ دمياط، كيحمؿ خمسمائة ألؼ  (ٓ)األمير حساـ الديف بف أبي عمي

 (ٔ)دينار، فرٌكبكه بغمة، كركبت جميع العساكر، كساركا بو إلى دمياط، فما كصمكا إلى

                                                           

 .ُِٖ،صُِ( الخضـ ىك األكؿ، كقيؿ مؿء الفـ بالمأككؿ. ابف منظكر: لساف العرب، مجّ)
، األبيات عند الكتبي: فكات الكفيات، مج( البحر البسيِ) ؛ ِّّ، صُط: ميستفعمف فىاعمف ميستفعمف فعؿي

 . ُّٔ، صَُالصفدم: الكافي بالكفيات، جػ
 . ْٔٓ، صُ(  كردت يـك " االثنيف" عند المقريزم: السمكؾ، جػّ)
 ك(. ُِِ(  ترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة )ْ)
الديف أبي عمي بف باشؾ الكردم اليذباني، أنشأه بنك أيكب حتى  ( ىك الحسف بف محمد، األمير حساـٓ)

ـ، ُُِٓىػ/ْٗٔصار مف أجؿ األمراء، كناب في سمطنة دمشؽ لمصالح نجـ الديف أيكب كحج بالناس سنة 
ـ. الصفدم، خميؿ بف أيبؾ: تحفة ذكم األلباب فيمف حكـ بدمشؽ َُِٔىػ/ٖٓٔأصابو صرع  فتكفي سنة 

ـ، ُِٗٗ، دمشؽ، ُالنكاب، تح: إحساف خمكصي كآخركف، منشكرات كزارة الثقافة، طمف الخمفاء كالممكؾ ك 
؛ ابف تغرم بردم، يكسؼ: الدليؿ الشافي عمى المنيؿ الصافي، تح: فييـ محمد شمتكت، دار ُُٓ، صِجػ

، ٓ؛ ابف العماد الحنبمي: شذرات الذىب، جػَِٕ،ِٗٔ، صُـ، جػُٖٗٗ، القاىرة، ِالكتب المصرية، ط
 .ِٔٗص
 (  كردت في األصؿ "إاٌل" .ٔ)
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اط إال كالمسممكف عمى أسكارىا، كالفرنج التي بيا خارجكف إلى المراكب، فخاؼ دمي
الفرنسيس، كبييت، كاصفرَّ لكنو، كظٌف أٌنيـ ما بقكا يفكا لو، فقاؿ األمير حساـ الديف بف 
أبي عمي لممعز: " ىذه دمياط قد حصمت لنا، كىذا الرجؿ في أسرنا، كىك عظيـ 

 ت مصر، كالمصمحة أاٌل نطمقو".النصرانية، كقد اٌطمع عمى عكرا

 فقاؿ المعز: " ىذه أكؿ دكلتنا، ك ما أرل أٌني أغدري بو ك أعرؼ  بالغدر".                             

ثـٌ أطمقو فركب في شيٌني، كسار في البحر الركمي
(ُ)  . 

 كفي ثامف عشريف المحـر قيتؿ المعظـ  تكرانشاه.

 ، يريد دمشؽ،(ِ)صر صاحب حمب إلى قاراكفي مستيؿ ربيع اآلخر كصؿ النا  

يكـ  (ٓ)]كزحؼ[ يـك السبت سابع ربيع اآلخر،  (ْ)، كانتقؿ إلى داريا(ّ)كنزؿ بالقصير 
، ككاف ميسٌممان إلى ضياء الديف القيمرم(ٔ)األحد إلى الباب الصغير

، ككاف المجاىد (ُ)

                                                           

 .َْٔ، صُ؛ المقريزم: السمكؾ، جػِٗٓ، صّ( الخبر عند الذىبي: العبر، جػُ)
( قرية كبيرة ، كىي المنزؿ األكؿ مف حمص لمقاصد إلييا مف دمشؽ. الحمكم، ياقكت: معجـ البمداف، دار ِ)

تقكيـ البمداف، اعتناء: رينكد ؛ أبك الفداء، إسماعيؿ بف عمي: ِٓٗ، صْـ، مجُٕٕٗ، بيركت، ُصادر، ط
، القرماني، أحمد بف ِْٗـ، صَُْٖكالباركف ماؾ كككيف ديسبلف، دار الطباعة السمطانية، باريس، 

ـ، ُِٗٗ، بيركت، ُيكسؼ: أخبار الدكؿ كآثار األٌكؿ في التاريخ، تح: أحمد حطيط، دار عالـ الكتب، ط
في المنازؿ الركمية، تح: الميدم عيد الركاضية،  ؛ الغزم، محمد العامرم: المطالع البدريةْْْ، صّمج

 .َُّـ، صََِْ، أبك ظبي،ُدار السكيدم، ط
؛ ّٕٔ، صْ( قرية قرب دمشؽ أكؿ منزؿ لمف يريد حمص مف دمشؽ.. الحمكم: معجـ البمداف: مجّ)

 . ْْْ، صّالقرماني: أخبار الدكؿ، مج
؛ البغدادم، عبد ُّْ، صِالبمداف، مج( قرية كبيرة مف قرل غكطة دمشؽ الغربية. الحمكم: معجـ ْ)

، ُالمؤمف بف عبد الحؽ: مراصد االطبلع عمى أسماء األمكنة كالبقاع، تح: عمي البجاكم، دار الجيؿ، ط
 . َٗٓ، صِـ، مجُِٗٗبيركت، 

 (  في األصؿ " كزحفكا".ْ(
معة المضيئة في ( أحد أبكاب مدينة دمشؽ في الجية القبمية. ابف طكلكف الصالحي، محمد بف عمي: الشٔ)

، ُ؛ ابف كناف: المكاكب اإلسبلمية، جػٗـ، صُِٗٗأخبار القمعة الدمشقية، مطبعة الترقي، دمشؽ، 
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فاؿ مف جٌكا، كفيتحى الباباف، كسركا األق (ّ)في القمعة ، فمما كصمكا إلى البابيف (ِ)إبراىيـ
كعسكر  ( ٓ)، كدار سيؼ الديف المشد(ْ)فدخمكا ، كنيبت دار جماؿ الديف بف يغمكر

دمشؽ، كأخذكا خيكليـ مف اسطببلتيـ، كسبلحيـ، كأثاثيـ، كدخؿ ابف يغمكر القمعة ، ثـٌ 
إاٌل بدمشؽ، ككانت مممكتو األخيرة خمس سنيف  (ٔ)نكدم باألماف، كانقضت أياـ الصالح

 . (ٕ)خمسيف يكمان، ثَـّ دخؿ الناصر القمعة، كطٌيبى قمكب الناس، كلـ يغٌير عمى أحد شيئان 

، (ٗ)، فبعث الممؾ الناصر إليو ناصر الديف القيمرم(ٖ)ككاف الناصر داكد نازالن بالعيقىٍيبة   
ا فقيؿ: ، كضربكا لو خيمة، كاعتقمكه فيي(ِ)، فأحضراه إلى المٌزة(ُ)كنظاـ الديف بف المكلى

                                                                                                                                                                               

؛ المنجد، صبلح الديف: دمشؽ القديمة )أبكابيا، أسكارىا، أبراجيا(، منشكرات مجمع المغة العربية، َِٖص
 . ْٖـ، صُْٓٗدمشؽ، 

أبك ـ في منطقة الرمؿ بمصر. َُِٓىػ/ْٖٔمو المعز أيبؾ سنة ( أحد كبار أمراء الدكلة الناصرية، قتُ)
؛ ابف كاصؿ، محمد بف سالـ: مفرج الكركب في أخبار بني أيكب، ُٖٔشامة: الذيؿ عمى الركضتيف، ص

؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ّّٔ، صٓـ، جػُٕٓٗ، القاىرة، ُتح: حسيف محمد ربيع، المطبعة األميرية، ط
 .ّّٗ، صْٕجػ
 ظ(. ُُٖلو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة )(  ترجـ ِ)
، ِٗ؛ النكيرم: نياية األرب، مجّّ، صُ(  ىما الباب الصغير ك باب الجابية. العيني: عقد الجماف، جػّ)

 . ّٕٔص
 ظ(.ُٕٔ(  ترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة )ْ)
 ك(.ُِْ(  ترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة )ٓ)
 ظ(.َُٔة عمى الكرقة )(  ترجـ لو ابف قاضي شيبٔ)
؛ الصفدم: ُِِ، صّ؛ أبك الفداء: المختصر، جػَْ،ّٗ( الخبر عند ابف العميد: أخبار األيكبييف، صٕ)

 .ُٓٓ،ُْٓ، صِتحفة ذكم األلباب، جػ
لى الشماؿ مف قمعة دمشؽ. القمقشندم: صبح األعشى، جػٖ) ، ْ( حي بدمشؽ شمالي باب الفراديس كا 

 . ْٗص
بف أبي الفكارس، األمير ناصر الديف القيمرم، صاحب المدرسة القيمرية الكبرل ،  ( ىك حسيف بف عزيزٗ)

كأكبر أمراء الدكلة الناصرية، صار مف أمراء الظاىر بيبرس فجعمو في الساحؿ قبالة الفرنج بعكا بقي ىناؾ 
 ؛ٓٔ،ْٔـ. الصقاعي: تالي كفيات األعياف، صُِٕٔىػ/ٓٔٔإلى أف تكفي كىك مرابط بالساحؿ سنة 

؛ الذىبي، محمد بف أحمد: اإلشارة إلى كفيات األعياف، تح: ّٕٔ،ّٔٔ، صِاليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػ
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إلى بغداد، فأعطي أربعيف ألؼ درىـ، فأنفقيا في  (ّ)فقيؿ: سبب ذلؾ أٌنو طمب دستكران 
أشار بقبضو، كقاؿ: أنتـ ما  إسماعيؿالجند، كعـز عمى قصد مصر، كقيؿ: إٌف الصالح 

تعرفكنو نحف نعرفو، كأنتـ عمى قصد مصر، كما ىك مصمحة تترككنو كراءكـ، كال تككف 
 .(ْ)معتقبلن أيامان، ثـ اعتقؿ بقمعة حمص معنا مقبض، كأقاـ بالمزة

 . (ٕ)عمى ثكرا (ٔ)الشبمية (ٓ)كأسكف أىمو كأكالده ككالدتو بخانقاه 

، فإٌنو ألحَّ إلحاحان كاف (ٖ)كسار الناصر بالعساكر نحك مصر بإشارة شمس الديف لؤلؤ    
،  (ُ)قناعسببان لحضكر منيتو، ككاف يستيزئ بالعساكر المصرية، كيقكؿ: آخذىا بمائتي 

                                                                                                                                                                               

؛ ابف كثير، إسماعيؿ بف عمر: طبقات ِّٔـ، صُُٗٗ، دار ابف األثير، بيركت،ُإبراىيـ صالح، ط
 . َٖٖـ، صََِْ، بيركت، ُالشافعية، تح: عبد الحفيظ منصكر، دار المدار اإلسبلمي، ط

 ك(. ُّٔ(  ترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة )ُ)
؛ السخاكم، محمد ُِٔٔ، صّمراصد اإلطبلع، مج( قرية كبيرة غناء في كسط بساتيف دمشؽ. البغدادم: ِ)

 .ِٖٓـ، صََُِ، الرياض، ُبف عبد الرحمف: البمدانيات، تح: حساـ بف محمد القطاف، دار العطاء، ط
أك قانكف. باشا، حسف: األلقاب اإلسبلمية في التاريخ كالكثائؽ كاآلثار، الدار  ( كممة فارسية معناىا إذفّ)

 . ُِٕ؛ ألتكنجي: المعجـ الذىبي، صِٖٖـ، صُٖٗٗالفنية، القاىرة، 
 . ٕٓ، صْٕ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػِِِ، صّ( الخبر عند أبك الفداء: المختصر، جػْ)
اكف المعدة لمزىِّاد كأتباع الطرؽ الصكفية. السامرائي، إبراىيـ: ( لفظ فارسي معناه بيت، أطمقت عمى األمٓ)

 .ِٓـ، صُٕٖٗالمجمكع المفيؼ، دار عمار، عماف، 
ـ. ابف ُِِٔىػ/ِّٔ( تقع فكؽ جسر ثكرا بسفح جبؿ قاسيكف، أنشأىا شبؿ الدكلة كافكر المعظمي ت ٔ)

ة، تح: محمد أحمد دىماف، مجمع طكلكف الصالحي، محمد بف عمي: القبلئد الجكىرية في تاريخ الصالحي
؛ ابف ُِٕ، صِ؛ النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس، جػُِٖ، صُـ، جػَُٖٗالمغة العربية، دمشؽ، 

 . ِّٓ، صُكناف: المكاكب اإلسبلمية، جػ
( أحد فركع نير بردل بدمشؽ الشييرة، يتفرع مف الجية اليسرل عند جسر الخشب الكاقع بعد قرية دٌمر ٕ)

؛ خير، ٖٔ، صِع نير يزيد ليعكد فائضيما مف الرم إلى بردل. الحمكم: معجـ البمداف، مجكيشترؾ م
؛ القسطالي، نعماف: ِٕـ، صُٔٔٗصفكح: غكطة دمشؽ، منشكرات كزارة الثقافة كاالرشاد القكمي، دمشؽ، 

 .ُُْـ، صُِٖٗ، بيركت، ِالركضة الغناء في دمشؽ الفيحاء، دار الرائد العربي، ط
شمس الديف لؤلؤ، أبك سعيد األميني، كافؿ الممالؾ الشامية، كمدٌبر الدكلة الناصرية سار مع ( األمير ٖ)

ـ. الذىبي: اإلشارة إلى كفيات َُِٓىػ/ْٖٔالناصر لفتح الديار المصرية فقتؿ في الكقعة مع المصرييف سنة 
 .ُّ-ُُ، صٓ؛ المقريزم: المقفى، جػَُٔ؛ الصفدم: تحفة ذكم األلباب، صّْٖاألعياف، ص
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ككانت تأتيوي كتب مف مصر، فيظٌنيا مف األعياف، كىـ مف الرعاع، فدخمكا الرمؿ، كقربكا 
مف الببلد، كتقٌدـ عسكر الشاـ كمعيـ جماؿ الديف بف يغمكر، كسيؼ الديف الميشٌد كانفرد 
الشمس لؤلؤ كضياء الديف القيمرم كالتقكا، فانيـز المصريكف، كنييبت أثقاليـ، ككصمت 

إلى الصعيد، كخيًطبى في ذلؾ النيار بمصر كالقاىرة كجميع الببلد  (ِ)ة مف البحريةطائف
، كأحمى الحٌماـ لمممؾ الناصر، كىٌيأ لو (ّ)لمناصر، كبات جماؿ الديف بف يغمكر بالعباسة

أيبؾ التركماني  ]كَُٓ[، كلما كقعت اليزيمة عمى المصرييف ساؽ عز الديف (ْ)اإلقامة
ائة فارس طالبيف الشاـ ىاربيف، فعثركا في طريقيـ بالشمس لؤلؤ في ثبلثم (ٓ)كأقطام

 كالضياء القيمرم .

فساؽ شمس الديف عمييـ، فحممكا عميو، كأسركه، كقتمكا ضياء الديف القيمرم، كجيء     
بالشمس لؤلؤ إلى بيف يدم المعز أيبؾ، فقاؿ حساـ الديف بف أبي عمي : " ال تقتمو! نأخذ 

 بو الشاـ".

:" ىذا الذم يأخذ مصر بمائتي قناع، كجعمنا مخانيث"، فضربكا عنقو (ٔ)قطامفقاؿ أ 
مماليؾ أبيو عميو، كجاء منيـ جماعة  (ٕ)كاعترضكا طمب السمطاف، فخامر بعض العزيزية

                                                                                                                                                                               

، كالمقصكد أٌنو يمكنو االستيبلء  ُِّٕ( ما تقنّْع بو المرآة رأسيا. الفيركز آبادم: القامكس المحيط، صُ)
 . ٕ، صٕعمى مصر بمائتي امرأة. ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، جػ

عجـ ( ىـ المماليؾ اٌلذيف جمبيـ الممؾ الصالح نجـ الديف أيكب كأسكنيـ بقمعة الركضة. الخطيب: مِ)
 . ٗٔالمصطمحات، ص

(  بميدة أكؿ ما يمقى القاصد لمصر مف الشاـ مف الديار المصرية، بينيا كبيف القاىرة خمسة عشر فرسخان ّ)
 . َُٖ؛ أبك الفداء: تقكيـ البمداف، صٕٓ، صْكسميت بعباسة أحمد بف طكلكف. الحمكم: معجـ البمداف: مج

؛ ابف تغرم بردم: النجـك ْٕٔ، صُزم: السمكؾ، جػ؛ المقريِِٓ( الخبر عند الذىبي: المختار، صْ)
 .ٔ،ٕ، صٕالزاىرة، جػ

 ظ(.ُُِترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة ) ( ٓ)
 في األصؿ "أقطايا" كىك تصحيؼ. (ٔ)
طائفة مف المماليؾ تنسب إلى السمطاف الممؾ العزيز محمد بف غازم بف صبلح الديف المتكفى سنة ( ٕ)

 ث".ـ. " الباحُِّٕىػ/ ّْٔ
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الممؾ الناصر، ككسركا  (ُ)إلى عز الديف، كعطفكا عمى الطمب، ككسرت العزيزية سناجؽ
كجماعة مف مماليكو ك  (ِ)ٌشاب، فأخذه نكفؿ البدكمصناديقو، كنيبكا مالو، كرمكه بالن

 .بو إلى الشاـأصحابو، كساركا 

ككلده تاج  (ّ)كعطؼ المصريكف عمى الممؾ المعظـ تكرانشاه بف صبلح الديف     
، كاألشرؼ (ٓ)، فأسركىما بعد أف جرحكىما، كأخذكا أخاه النصرة بف صبلح الديف(ْ)الممكؾ

كأعياف  إسماعيؿ، كالممؾ الصالح (ٕ)ر عٌموبف صاحب حمص، كالزاى (ٔ)كاألشرؼ مكسى

                                                           

لفظ تركي يطمؽ في األصؿ عمى الرمح، ثـ أصبح يطمؽ عمى نكع مف الرايات الصغار الصفر، ككانت ( ُ)
، ٓك ج ٖ، صْالعادة أف يركب السمطاف في المكاكب زمف السمـ بالسناجؽ.. القمقشندم: صبح األعشى، جػ

 .ُّٓ؛ ألتكنجي: المعجـ الذىبي، صُّٖ؛ ابف كناف: حدائؽ الياسميف، صْٖٓص
ىك األمير ناصر الديف نكفؿ الزبيدم البدكم، سيد عرب آؿ زبيد، كانت لو حرمو كافرة، حضر الكقعة مع  (ِ)

ىػ/ ٕٓٔـ، كىك الذم نجا بالناصر يكسؼ كأخذه إلى دمشؽ، تكفي سنة َُِٓىػ/ ْٖٔالمصرييف سنة 
؛ َِّ، صّ، ج؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزمافّٖٖ، صُـ كعمره سبعيف سنة. البرزالي: المقتفي،جُِٕٔ

 .ُٕٖ،ُٖٔ، صِٕالصفدم: الكافي بالكفيات، ج
 ك(.ُْٗترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة )  (ّ)
لقب كاف متكارثٌا بيف ممكؾ بني أيكب في مصر كأكؿ مف لقب بو صبلح الديف األيكبي في العيد إليو مف ( ْ)

. ِِّاأللقاب اإلسبلمية، ص؛ باشا: ُْٓ، صَُمف ديكاف اإلنشاء ببغداد. القمقشندم: صبح األعشى ج
كىك تاج الممكؾ يكسؼ بف الممؾ المعظـ تكرانشاه بف صبلح الديف يكسؼ بف أيكب  الـز أبيو في الكقعة مع 

ـ،  كحمؿ إلى القدس كدفف ىناؾ. ابف العميد: أخبار َُِٓىػ/ ْٖٔالمصرييف فجرح كمات عمى أثرىا سنة 
 .َٔ، صْٕ؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، جِِّ، صّ؛  أبك الفداء: المختصر، جَْاأليكبييف، ص

ىك األمير نصرة الديف ابراىيـ بف السمطاف صبلح الديف يكسؼ بف أيكب، كاف لو ركاية كسماع، قبض ( ٓ)
ـ. المقريزم: ُِْٓىػ/ِٓٔـ، كتكفي بحمب سنة ُِّٓىػ/ ُٓٔعميو في الكقعة المذككرة، أطمؽ سراحو سنة 

بف عمي بف حجر: تبصير المنتبو بتحرير المشتبو، تح: محمد  ، العسقبلني، أحمدْٕٗ، صُالسمكؾ، ج
؛ الزبيدم، المرتضى: تركيح القمكب في ْٗ، صُـ، جُْٔٗعمي النجار كآخركف، المكتبة العممية، بيركت، 

، َْٖـ، صُّٖٗ، بيركت، ِذكر الممكؾ بني أيكب، تح: صبلح الديف المنجد، دار الكتاب الجديد، ط
 .َْٖ، صْ، جػالطباخ: إعبلـ النببلء

 ك(.ُِٔترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة )  (ٔ)
ىك الممؾ الزاىر مجير الديف داككد بف أسد الديف شيرككه بف محمد بف شيرككه بف شاذم، كاف شيخان  (ٕ)

ىػ/ ِٗٔمييبان كثير التبلكة، ركل عنو جماعة، قبض عميو في كقعة المصرييف ثـ أطمؽ سراحو، تكفي سنة 
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كأعياف الحمبييف أسارل، كمات تاج الممؾ بف المعظـ مف جراحو، فحمؿ إلى القدس مٌيتان، 
 .، فحمؿ إلى القدس فمات بو(ُ)كجرح حساـ الديف القيمرم

 .(ِ)كتمٌزؽ الناس كٌؿ ممٌزؽ كمشكا في الرمؿ أٌيامان  

باألسارل كالسناجؽ المقٌمبة كاألمكاؿ كالعدد، كأٌما المصريكف فإٌنيـ دخمكا إلى مصر    
، إسماعيؿأحدقكا بالصالح  (ْ)الممؾ الصالح نجـ الديف أيٌكب (ّ)كلٌما كصمكا إلى تربة

 أيف عيناؾ تنظر عدكؾ؟! (ُ)كصاحكا: يا خكند

                                                                                                                                                                               

، ُ؛ ابف الجزرم: تاريخ حكادث الزماف، جّٕ،ِٕقاعي: تالي كفيات األعياف، صـ. الصُِّٗ
 .ِّٓ، صِ/ؽُ؛ البرزالي: المقتفي، جػُّٕ،ُِٕص
ىك األمير حساـ الديف الحسف بف أبي الفكارس القيمرم أحد أمراء الدكلة الناصرية، كباني المدرسة  (ُ)

كحمؿ إلى القدس. ابف شداد، محمد بف  َُِٓىػ/ ْٖٔالقيمرية بحمب، تكفي في الكقعة مع المصرييف سنة 
، دمشؽ، ُعمي: األعبلؽ الخطيرة في ذكر أمراء الشاـ كالجزيرة، تح: يحيى عبارة، منشكرات كزارة الثقافة، ط

 .ُٖٔ؛ أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صِِٔ، صُ/ ؽُـ، جُُٗٗ
 .ْْ-ّٗ، صُي: عقد الجماف، ج؛ العينُْ،َْ( الخبر عند ابف العميد: أخبار األيكبييف، صِ)
ىذه التربة بجكار المدرسة الصالحية بخط بيف القصريف مف القاىرة كاف مكضعيا قاعة شيخ المالكية ( ّ)

ىػ/ ْٕٔبالمدارس الصالحية بنتيا شجر الٌدر ألجؿ مكالىا الممؾ الصالح نجـ الديف أيكب المتكفى سنة 
بيية الزاىرة في خطط المعزٌية القاىرة، تح: أيمف فؤاد السيد، ـ. ابف عبد الظاىر، عبد اهلل: الركضة الُِْٗ

، ْٔٔ، صّ؛ المقريزم: المكاعظ كاالعتبار، جَُٓـ، صُٔٗٗ، القاىرة، ُالدار العربية لمكتاب، ط
ْٔٓ. 

ىك الممؾ الصالح نجـ الديف أيكب بف السمطاف الكامؿ محمد بف العادؿ استنابو كالده عمى مصر سنة  (ْ)
ـ، كلما تكفي كالده كقع في صراع مع أخيو العادؿ لحكـ مصر، تسمطف بمصر كأنشأ ُِِّىػ/ َِٔ

ـ. أبك شامة: ُِْٗىػ/ ْٕٔالمماليؾ البحرية ككانت مدة حكمو عشر سنيف إاٌلخمسيف يكمان، تكفي سنة 
؛ الذىبي، محمد بف َّٖ-ّٗٔ، صٓ؛ ابف كاصؿ: مفرح الكركب، جُّٖ،ُِٖالذيؿ عمى الركضتيف، ص

، ِّـ، جُٖٓٗ، بيركت،ُإعبلـ النببلء، تح: بشار عكاد معركؼ، مؤسسة الرسالة، ط أحمد: سير
؛ ابف القيسراني، ابراىيـ بف عبد الرحمف: النكر البلئح كالدُّر الصادح، تح: عبد السبلـ ُّٗ-ُٕٖص

، القمقشندم، أحمد بف عمي: مآثر اإلنافة في معالـ ٓٓـ، صُِٖٗ، طرابمس، ُتدمرم، دار اإلنشاء، ط
 .ّٗ، صِالخبلفة، تح: عبد الستار أحمد فراج، دار عالـ الكتب، بيركت،  د.ت، ج
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، كناصر إسماعيؿكزير الصالح  (ّ)، ككاف السامرمُّ (ِ)كرمكا األسارم في الجباب     
صيري الممؾ الناصر ميعتقميفى  (ٓ)، كسيؼ الديف القيمرم، كالخكارزمي(ْ)رالديف بف يغمك 

في مصر مف أٌياـ الصالح أٌيكب، فمٌما بمغتيـ انكسار عسكر مصر خرجكا مف الحبس، 
كا، كنيكا، فمما كرد الخبر بيركب الممؾ الناصر، كانتصار المعز  كأظيركا السركر، كأمري

صريكف شنقكا السامرٌم، كابف يغمكر، كالخكارزمي، ايعيدكا إلى الحبس، فمٌما دخؿ الم
ـى منيـ ًم  .(ٔ)ككصؿ الناصر إلى غزة، كأقاـ ينتظر أصحابو، فكصؿ إليو مف سى

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                               

لفظ تركي فارسي أصمو "خداكند" معناه السيد أك األمير ثـ استخدـ لمداللة عمى النساء زكجات السبلطيف  (ُ)
؛ ِْْ، صْ؛ دكزم: تكممة المعاجـ،جَِٖكمقب مف ألقاب التشريؼ. باشا: األلقاب اإلسبلمية، ص

 .ِّٖضكمط: الدكلة المممككية، ص
بقمعة الجبؿ في القاىرة مخٌصصة لحبس األمراء كىك جٌب مظمـ كثير الكطاكيط كالركائح الكريية ىدـ في ( ِ)

 .ّٔ، صّعيد السمطاف المنصكر قبلككف. المقريزم: المكاعظ كاالعتبار،ج
 ظ(.َُٔترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة )( ّ)
الديف إسماعيؿ بف يغمكر الياركقي استاذ دار الصالح نجـ الديف أيكب ككاتب الشاـ  ( ىك األمير ناصرْ)

ـ. ابف العميد: َُِٓىػ/ ْٖٔقبض عميو المعز أيبؾ كشنقو عمى باب قمعة الجبؿ في شير ذم القعدة سنة 
 .ِِّ، صّ؛ أبك الفداء: المختصر، جُْأخبار األيكبييف، ص
كدخمكا القمعة كشنقكا السامرم كالخكارزمي كلـ يشنؽ بف يغمكر((. أنو جاء الترؾ  ((كفي ركاية الذىبي:

 .ِٔ، صْٕالذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ج
( ىك حساـ الديف بركة خاف بف دكلة خاف الخكارزمي صير الممؾ الناصر يكسؼ، كمقدـ الخكارزمية كاف ٓ)

 ـ.َُِٓىػ/ْٖٔالجبؿ سنة محبكسان بقمعة الجبؿ مف أياـ الصالح نجـ الديف أيٌكب، شنؽ عمى باب قمعة 
؛ ابف تغرم بردم النجـك ْْ،ّْ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جِٔ، صْٕالذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ج

 .ٗ، صٕالزاىرة، ج
 .ِِٕ،ِِٔ؛ الذىبي: المختار، صِِّ، صّالخبر عند أبك الفداء: المختصر، ج (ٔ)
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 ذكر مف تكفي فييا مف األعياف
، مرَّ مجيئو إلى الشاـ، كذىابو (ُ)فييا قيتؿ تكرانشاه بف الممؾ الصالح نجـ الديف أيكب    

سرة الفرنج عند قدكمو، فتيٌمف الناس بطمعتو غير أٌنو بدت منو أسباب إلى مصر، كاٌتفؽ ك
 نٌفرت القمكب عنو، فاتفقكا عمى قتمو. 

، فإذا سمع فقييان يذكر مسألة، كىك (ِ)ككاف فيو نكع خٌفو، فكاف يجمس عمى السماط   
و، بعيد عنو، يصيح ىك: ال نسٌمـ، كاحتجب عف الناس أكثر مف أبيو، كأىمؿ مماليؾ أبي

ككاف ال يجتمع بيـ إاٌل عند السماط، كخصكصان مقدميـ فارس الديف أقطام الذم تكجو 
، ككاف كعده بأف يعطيو اسكندرية فمـ يكًؼ لو بذلؾ (ّ)إليو، كأحضره مف حصف كيفا

ككاف عنده جماعة مف أعياف األمراء كاف أبكه يعتمد عمييـ، كيعمي منازليـ، مثؿ سيؼ 
، كعز الديف بف (ٓ)، كفخر الديف بف أبي ذكرم(ْ)ف القيمرمالديف القيمرم، كعز الدي

  (ٔ)خشتريف
                                                           

بد الكىاب بف عمي: طبقات الشافعية ؛ السبكي، عّٗ،ّٖترجـ لو ابف العميد: أخبار األيكبييف، ص (ُ)
؛ ُّٔ-ُّْ، صٖـ، جُُٕٗ، القاىرة، ُالكبرل، تح: محمكد الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، ط

، ُالحنبمي، أحمد بف ابراىيـ: شفاء القمكب في ذكر مناقب بني أيكب، تح: ناظـ رشيد، المكتبة الكطنية، ط
 .ُٓٔ-ُّٔجكانفيؿ، ص ؛ جكانفيؿ: مذكراتُّْ-ِْٔـ، صُٖٕٗبغداد ، 

المائدة السمطانية أكما يبسط عمى األرض لكضع األطعمة كجمكس اآلكميف. القمقشندم: صبح األعشى، ( ِ)
 .ُْٔ، صٔ، دكزم: تكممة المعاجـ، جٕٓ، صّ؛ المقريزم: المكاعظ كاالعتبار، جِٖٓ،ِٕٓ، صّج
ف ديار بكر. الحمكم: معجـ البمداف، بمدة كقمعة عظيمة مشرفة عمى دجمة بيف آمد كجزيرة ابف عمر م (ّ)

 .ّْٓ، صّ؛ القرماني: أخبار الدكؿ، جُِٖ؛ أبك الفداء: تقكيـ البمداف، صِٓٔ، صِمج
ىك األمير عز الديف عمي بف ناصر الديف عيسى بف أبي الفكارس القيمرم بف صاحب قمعة قيمر تكفي  (ْ)

، ُٓرستاف القيمرم. الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جـ كدفف بتربة جده بجبؿ قاسيكف تجاه الماُِِٖىػ/ ُٖٔسنة 
 .ّٖٕ، صُِ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جٖٓ،ْٖص
 ظ(.ُْٖترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة ) (ٓ)
ىك األمير عز الديف محمد بف أبي الييجاء اليدباني بف خشتريف كٌلي دمشؽ مٌدة، ككاف جيد المشاركة  (ٔ)

؛ ابف كثير: ُُٕ،َُٕ، صٓـ. الصفدم: الكافي بالكفيات، جَُُّىػ/ ََٕفي التاريخ كاألدب تكفي سنة 
 .َُٕ، صِ؛ ابف تغرم بردم: الدليؿ الشافي، جُْٕ، صُٕالبداية كالنياية، ج
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، فأطرحيـ، كأعرض عنيـ، ككانت مبلزمتو ألقكاـ قدمكا معو (ُ)كزيف الديف أمير جندار
ٍقعه، كأبكه لما أراد أف يحٌدد لو دكلة كاف ذلؾ  مف الحصف لـ يكف ليـ في أنفس الناس كى

كلكف اهلل إذا أراد أمران ىٌيأ أسبابو، ككاف إذا سكر  طكيمة، ]ظَُٓ[بالتدريج، كفي مدة 
يضرب رؤكس الشمع بالسيؼ فيقطعيا، كيقكؿ: ىكذا أفعؿ بالبحرية، كيسمي مماليؾ أبيو 

زكجة أبيو في  (ِ)بأسمائيـ، كأىانيـ، كقٌدـ األراذؿ، كأبعد األماثؿ، ككانت شجر الدُّرّْ 
 ، فخافت منو، ككاتبت فيو األمراء.القاىرة، فبعث يتيددىا، كيطمب الماؿ كالجكاىر

:" كاف ال يزاؿ ييحرؾ كتفو األيمف مع نصؼ كجيو، ككثيران ما  (ّ)قاؿ سبط ابف الجكزم
 .(ْ)يكلع بمحيتو، كيقاؿ: إٌنو تعٌرض لخطايا أبيو"

فمما كاف سابع عشريف المحٌرـ ضربو بعض البحرية، كىك عمى السماط، فتمٌقى الضربة  
 عو.بيده فقطعت بعض أصاب

 كقاـ كدخؿ البرج الخشبي، كصاح: مف جرحني؟ 
 !(ٓ)يةسماعيمفقالكا: بعض اإل

 قاؿ: ال كاهلل إاٌل البحرية، كاهلل ألبييدٌنيـ.
 جرحو، كىك يتيددىـ. (ٔ)كخاط المزيّْف

اٌل أفناكـ، فدخمكا عميو، فيرب إلى أعمى البرج، فرمكا النار في البرج،  فقالكا: تٌممكه كا 
فرمى بنفسو، كىرب إلى النيؿ كىك يقكؿ: ما أريد ممكان، دعكني أرجٍع   كرمكه بالنَّشاب،

إلى حيصف كيفا يا مسمميف، ما فيكـ مف يصطنعني! فما أجابو أحد، فتعمؽ بذيؿ فارس 
                                                           

لقب الذم يستأذف عمى األمراء في أياـ المكاكب عند الجمكس بدار العدؿ كيدخؿ أماميـ إلى الديكاف كىك ( ُ)
تككف مف أميرجاف كىي كممة فارسية معناىا الركح كدار كمعناه ممسؾ فيككف المعنى المستمـ لمزردخانة كالمفظ ي
 .َُّ؛ ابف كناف: حدائؽ الياسميف، صَِ، صْالقمقشندم: صبح األعشى، جاألمير الممسؾ لمركح. 

 ك(.ُِِترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة ) (ِ)
 ك(.َُِترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة ) (ّ)
د الرجكع إلى كتاب مرآة الزماف البف الجكزم لـ أعثر عمى المعمكمة التي ذكرىا ابف قاضي شيبة في بع (ْ)

 نص التحقيؽ.
طائفة مف المماليؾ ينسبكف إلى الممؾ الصالح عماد الديف إسماعيؿ بف العادؿ بف أيكب المعركؼ بأبك (  ٓ)

 الجيش. " الباحث". 
 .ُُٖ؛ ابف طكلكف: نقد الطالب، صُّْلنعـ، صىك الطبيب الجٌراح. السبكي: معيد ا (ٔ)



 

145 
 

الديف أقطام، فما أجاره، كنزؿ في البحر إلى حمقو، فقتمكه كبقي ممقىن عمى جانب النيؿ 
 .(ُ)باشر قتمو أربعة ثبلثة أياـ، ثـ كاركه ، ككاف الذم 

أٌف أباه  الصالح أيكب  مف أثؽ بو لي ى: " حك(ِ)قاؿ سعد الديف مسعكد بف حمكية    
: اذىب إليو إلى الحبس، كخذ معؾ (ْ)قاؿ لمطكاشي محسف (ّ)لما أراد قتؿ أخيو العادؿ 

مف المماليؾ مف يخنقو، فعرض الطكاشي ذلؾ عمى الجميع، فامتنعكا بأسرىـ إاٌل ىؤالء 
األربعة، فإٌنيـ مضكا معو، كخنقكه، فسٌمطيـ اهلل تعالى عمى كلده حتى قتمكه أقبحى قتمةو 
، حسف البحث، ذكيان،  كمٌثمكا بو أقبًح مثمةو، ككاف الممؾ المعظـ قكمَّ المشاركة في العمـك

 . (ٓ)لكف لـ تكف لو حنكة، كأدركتو حرفة األدب كما أدركت ابفى المعتز
                                                           

كاف في مقدمة ىؤالء بيبرس البندقدارم كعز الديف أبيؾ كشجر الدٌر كأقطام. أبك شامة: الذيؿ عمى  (ُ)
 .ُٖٓالركضتيف، ص

ىك الخضر مسعكد بف عبد اهلل بف حمكية الجكيني سمع مف جماعة كأجاز لو آخركف ،جمع تاريخان في  (ِ)
؛ ُّٓ، صّـ. اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُِٕٔىػ/ ْٕٔي آخر عمره كتكفي سنة مجمديف، مرض ف

 .ِّٖ؛ الذىبي: المختار، صّٗٓ،ّٖٓ، صُالبرزالي: المقتفي، ج
ىك الممؾ العادؿ سيؼ الديف محمد بف الكامؿ بف العادؿ، تممؾ الديار المصرية مٌدة ككقع في صراع مع  (ّ)

ـ. األيكبي، داككد بف عيسى: الفكائد الجمية في ُِْٕىػ/ ْٖٔخنقان سنة  أخيو الصالح نجـ الديف أيكب تكفي
؛ ابف كاصؿ: َِٔـ، صُِٗٗ، بغداد،ُالفرائد الناصرية، تح: ناظـ رشيد، دار الشؤكف الثقافية العامة، ط

 .ّٕٔ-ّٓٔ؛ الحنبمي؛ شفاء القمكب، صَّٖ،ّٕٗ، صٓمفرج الكركب، ج
ىرم، أحد مماليؾ الصالح نجـ الديف أيكب خدـ المعز أبيؾ ىك محسف بف عبد اهلل الصالحي الجك  (ْ)

 ُـ. اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُِٕٓىػ/ ٓٓٔكزكجتو كشارؾ بقتؿ المعز أيبؾ فقيبض عميو كصمب سنة 
 .ْْٗ، صُ؛ المقريزم: السمكؾ، جُٓٗ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جْٖ، ْٓص
سي نشأ ببغداد كتسمـ الخبلفة لمدة يـك كليمة قبض عميو كقتؿ سنة ىك عبد اهلل بف المعتز الخميفة العبا (ٓ)

، ُـ. ابف المعتز، عبد اهلل: طبقات الشعراء، تح: عبد الستار أحمد فراج، دار المعارؼ، طَٖٗىػ/ ِٔٗ
؛ مسككيو، أحمد بف محمد: تجارب األمـ، دار الكتاب اإلسبلمي، ُٔ-ٖـ، مقٌدمة المحٌقؽ صُٕٔٗالقاىرة، 
؛ الثعالبي، عبد الممؾ بف محمد: اإليجاز كاإلعجاز، شرح: اسكندر آصؼ، ُْ،ُّ، صُد. ت، ج القاىرة،

؛ البغدادم، أحمد بف عمي: تاريخ بغداد، دار الكتب العممية، ِِـ، صُٕٖٗالمطبعة العمكمية، مصر، 
، ـُْٖٗ؛ العظيمي، محمد بف عمي: تاريخ حمب، تح: ابراىيـ زعركر، دمشؽ، ٔٗ،ٓٗ، صَُبيركت، ج

؛ ابف العمراني، محمد بف عمي: األنباء في تاريخ الخمفاء، تح: قاسـ السامرائي، دار اآلفاؽ العربية، ِٕٕص
؛ الصفدم، خميؿ بف أيبؾ: تماـ المتكف في شرح رسالة ابف زيدكف، تح: محمد ُٓٓ-ُّٓ، القاىرة، صُط

 .ِّٔ،ِْٖـ، صُٗٔٗبيركت،  –أبك الفضؿ ابراىيـ، المكتبة العصرية، صيدا 
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 .(ُ)يفكاألفضؿى بف صبلح الد
 (ّ): " لما دخؿ المعظـ قاـ إليو الشعراء، فابتدأ تاج الديف ابف الدجاجية(ِ)قاؿ ابف كاصؿ 

 فقاؿ:
 قيػػػؿ لنػػػا كيػػػؼ كػػػاف القػػػدـك مػػػف حصػػػًف كيفػػػا

 

 (ْ)حػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى أرغمػػػػػػػػػػػػػػػػػت لؤلعػػػػػػػػػػػػػػػػػادم أنيكفػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 فأجابو المعظـ: 
 الطريػػػػػػػػػػػػػػؽي الطريػػػػػػػػػػػػػػؽي يػػػػػػػػػػػػػػا ألػػػػػػػػػػػػػػؼى نحػػػػػػػػػػػػػػسو 

 

 (ٓ)تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارةن آمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكران مخكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان" 

 ب جماؿ الديف بف مطركح يرثيو: كقاؿ الصاح 
رهٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف سى

 

 دائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان يبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى قىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىهٍ  

مكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان    خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ ذا كأبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مى

 

 كلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره 

 كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا تطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره   بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى ناديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كميحتضى

 
                                                           

ىك عمي بف يكسؼ بف أيكب، الممؾ األفضؿ نكر الديف ،تسٌمـ دمشؽ بعد كفاة كالده ثـ أخذىا منو أخكه  (ُ)
ـ. المنذرم، عبد العظيـ بف عبد ُِِٓىػ/ ِِٔالعزيز فذىب إلى سميساط كبقي فييا إلى أف تكفي سنة 

، ّـ، مجُْٖٗ، بيركت، ّالقكم: التكممة لكفيات النقمة، تح: بشار عكاد معركؼ، مؤسسة الرسالة، ط
؛ ابف نظيؼ الحمكم، محمد بف عمي: التاريخ المنصكرم، تح: أبك العيد دكدك، مطبعة الحجاز، َُْص

 .ُٖٓ-ُٓٓ، صْ؛ ابف كاصؿ: مفرج الكركب، جُُُـ، صُُٖٗدمشؽ، 
، دٌرس ىك محمد بف سالـ بف كاصؿ الحمكم الشافعي، كليّْ قضاء حماة كبرع في العمـك كالحكمة كالفمسفة (ِ)

ـ. الصفدم: ُِٖٗىػ/ ٕٗٔكأفتى، لو عدة تصانيؼ أشيرىا مفرج الكركب في أخبار بني أيكب، تكفي سنة 
؛ السيكطي ِِٓ-َِٓ، صِ؛ ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جْْٗ-ْْٔ، صْأعياف العصر، ج

، ِ، دار الفكر، ط، عبد الرحمف: بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة، تح: محمد أبك الفضؿ ابراىيـ
 .َُٗ،َُٖ، صُـ، جُٕٗٗدمشؽ، 

 ك(.ُْٓ(  ترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة )ّ)
؛ ْْٕ، صَُالصفدم: الكافي بالكفيات، ج ( البحر الخفيؼ: فىاًعبلتيف ميستفعمف فىاًعبلتيف األبيات عندْ)

 .ُِٓ، صٖالسبكي: طبقات الشافعية، ج
 ٓ؛ ابف العماد: شذارات الذىب، جُّٓ، صٖي: طبقات الشافعية، جاألبيات عند السبك( البحر الخفيؼ، ٓ)
 .ِِْ، ص ٓج
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 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبتيو الممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ أيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتيو

 

كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتككا غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدران عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرريهٍ  
(ُ) 

 حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكهي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتيـٍ  

 

 (ِ)فػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػباًب الغػػػػػػػػػػػػػٌض مػػػػػػػػػػػػػف عيمػػػػػػػػػػػػػرهٍ  

( ْ)صاحب كتاب " المرقص ك المطرب" (ّ)كفيو يقكؿ نكر الديف عمى بف سعيد المغربي 

 :]كَُٔ:[
 ليػػػػػػػػػػتى المعظٌػػػػػػػػػػـ لػػػػػػػػػػـ يسػػػػػػػػػػٍر مػػػػػػػػػػف حًصػػػػػػػػػػًنو

 

 يكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كال كافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أمبلًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  

 

 

 إٌف العناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى إذا رأتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي مكىٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن 

 

ػػػػػػػػػػػػػدتوي  فاجتمعػػػػػػػػػػػػػٍت عمػػػػػػػػػػػػػى إىبلًكػػػػػػػػػػػػػوً    (ٓ)حسى

، قد ذكرنا حبسو، كلما (ٔ)بف العادؿ بف أيكب إسماعيؿالممؾ الصالح عماد الديف      
كاف سابع عشر ذم العقدة أتى عز الديف أيبؾ التركماني في جماعة مف الترؾ ليبلن إلى 

، كأمره أف يركب، فركب معيـ كمعو مشعؿ، فأطفؤكا إسماعيؿالدار التي فييا الصالح 
نؽ كديفف مكانو.المشعؿ، كخرجكا مف الباب،   ككاف آخر العيد بو، فقيؿ: إٌنو خي

  
 

                                                           

 .ّٗٓ، صْخط بطف الكؼ كالجبية كالكجو. ابف منظكر: لساف العرب، مج (ُ)
، ابف مطركح: الديكاف، ص (ِ)  .ُّٗالبحر المديد: ًفاعبلتف فاعميف فاعبلتي
أ بالمغرب، حصؿ كنظـ الشعر كالنثر، كألؼ ىك عمي بف مكسى بف سعيد، األديب نكر الديف المغربي نش (ّ)

ـ. المراكشي، محمد ُِْٕىػ/ ّٕٔكٌصنؼ كمف أشير تصانيفو المغرب في أخبار أىؿ المغرب، تكفي سنة 
، ّـ، جُٓٔٗبف أحمد: الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصؿ كالصمة، تح: إحساف عباس، دار الثقافة، بيركت، 

الطيب مف غصف األندلس الرطيب، تح: إحساف عباس، دار  ؛ المقرم، أحمد بف محمد: نفحُِْ،ُُْص
 .َُِ،َِٗ، صِ؛ السيكطي: بغية الكعاة، جُِٗ-ِِٔ، صِـ، مجُٖٔٗ، بيركت، ُصادر، ط

؛ ُٖٓٔ، صِكتاب في أخبار أىؿ المغرب كىك كتاب في األدب.حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مج (ْ)
لفيف كآثار المصنفيف، مطبعة ككالة المعارؼ، اسطنبكؿ، البغدادم، إسماعيؿ باشا: ىدية العارفيف أسماء المؤ 

 .ُٕٓ، ُْٕ، صُـ، مجُُٓٗ
 .ْْٕ، صَُ( البحر الكامؿ: ميتفاًعميف ميتفاًعميف ميتفاًعميف، األبيات عند الصفدم: الكافي بالكفيات، جػٓ)
؛ اليافعي: مرآة ِْ،ُْ؛ ابف العميد: أخبار األيكبييف، صِِٔ-َِٔترجـ لو األيكبي: الفكائد الجمية ص (ٔ)

 .ِّٓ،ِّْ؛ الحنبمي: شفاء القمكب، صِٗ، صْمرآة الجناف، ج
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 :(ِ)بف المعمـ (ُ)كقاؿ فيو محمد
 أمكالنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماعيؿضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّعى 

 

 كخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌربى الميغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل مٍعنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزل( ّ)كراحى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف جمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى  

 

ػػػػػػػػػػػػػػٍف أفقػػػػػػػػػػػػػػرى النَّػػػػػػػػػػػػػػاس كمػػػػػػػػػػػػػػا اٍسػػػػػػػػػػػػػػتغنىى  مى
(ْ) 

 مانو، كحاشيتو، كثير التجمؿ.ككاف ممكان، شيمان، متيقظان، محسنان إلى جنده، كغم     ككا
ٌنيا سميت الحافظية؛ (ٓ)الحافظية: اسميا أرغكف العادلية     ، عتيقة الممؾ العادؿ، كا 

، ككانت امرأة عاقمة، مدبرة، صالحة، (ٕ)صاحب قمعة جعبر (ٔ)ألنيا رٌبت الممؾ الحافظ
رت زمانان قد صادرىا، كأخذ منيا أربعمائة صندكؽ، ككانت قد عمّْ  إسماعيؿككاف الصالح 

، (ٖ)طكيبلن، ككاف بنك أيكب يحترمكنيا، ككقفت دارىا بدمشؽ التي داخؿ باب النصر
ٌداميا.  كتعرؼ اليكـ بدار اإلبراىيمي، عمى خي

                                                           

 .ُِٔ، صٗكردت " أحمد" عند الصفدم: الكافي بالكفيات، ج (ُ)
محمد بف أبي القاسـ عمر بف عبد اهلل المعركؼ ابف المعمـ، لو شعر، أقاـ بدمشؽ كانت لو المكانة العميا  (ِ)

 .ٕٔ،ٖٔـ. الصقاعي: تالي كفيات األعياف، ص ُُِٔىػ/ َٔٔسنة  في الدكلة المعظمية كالصالحية، تكفي
 .ِٕٖ( اسـ لدمشؽ أك لغكطتيا. الفيركزآبادم: القامكس المحيط، صّ)
، ُٕ؛ ابف كثير: البداية كالنياية، جُِٔ، صٗالبحر السريع، األبيات عند الصفدم: الكافي بالكفيات، ج (ْ)
 .َُّ، صُٕج
؛ ُِّ،ُُّ، صُٕ؛ ابف كثير: البداية كالنياية، جُّٗ، صْٕـ، جترجـ ليا الذىبي: تاريخ االسبل (ٓ)

 .َٓ، صُالعيني: عقد الجماف ج
ىك الحافظ أرسبلف شاه بف أبي بكر بف أيكب بف شادم، صاحب جعبر ممكيا طكيبلن، ثـ رحؿ إلى حمب  (ٔ)

ارم : ؛ الدكادَّٖ، صٓـ. ابف كاصؿ: مفرج الكركب، جُُِْىػ/ ّٗٔحمب كبقي فييا إلى أف تكفي سنة 
 .ِِّ،ُِّ؛ الحنبمي: شفاء القمكب، صّْٕ، صٕالدٌر المطمكب، ج

تقع عمى الفرات مقابؿ صفيف بيف الرقة كبالس في الجية الشمالية مف الجزيرة ككانت تعرؼ بدكسر . ( ٕ)
 .ِٕٕ؛ أبك الفداء: تقكيـ البمداف، صَّٗ، صْالحمكم: معجـ البمداف، مج

ب البريد مف جية الغرب في منتيى سكؽ الحميدية ككاف يدعى بباب أحد أبكاب مدينة دمشؽ يقابؿ با( ٖ)
، ُ؛ ابف كناف: المكاكب اإلسبلمية، جُُالجناف أك دار السعادة. ابف طكلكف: الشمعة المضيئة، ص

 .ُِِص
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 (ِ)، كانت بستانان لمنجيب(ُ)كبنت بالجبؿ تربة تحت ثكرا عمى طريؽ عيف الكرش     
، ككقىفت عميو أكقافان (ْ)ة، كمسجدان ، فاشترتو منو، كبنت فيو الترب(ّ)غبلـ التاج الكندم

 .(ٓ)جيدة، كىي تسمى اآلف بالحافظية
     

  (ٔ)الشيخ عبد القكم بف عرفة بف عمي بف أبي الفضؿ البغدادام المعركؼ بابف البقمي

 أنشد:

 ليػػػػػػػػػػػػػػػتى الٌسػػػػػػػػػػػػػػػباعى لنػػػػػػػػػػػػػػػا كانػػػػػػػػػػػػػػػٍت مجػػػػػػػػػػػػػػػاكرةن 

          

 كأٌننػػػػػػػػػػػػػػػػا ال نىػػػػػػػػػػػػػػػػرل ممػػػػػػػػػػػػػػػػٍف نىػػػػػػػػػػػػػػػػرل أحػػػػػػػػػػػػػػػػدا 

 اطنيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إٌف السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباعى لتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدأي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مك  

        

 كالنػػػػػػػػػػػػػػػػاسي لػػػػػػػػػػػػػػػػيسى بيػػػػػػػػػػػػػػػػا كشػػػػػػػػػػػػػػػػٌرىـ أبػػػػػػػػػػػػػػػػدا 

 
                                                           

، كىي مبلصقة لحي ساركجة َْٖ، صُبسفح جبؿ قاسيكف بصالحية دمشؽ. النعيمي: الدارس، ج( ُ)
.  الدمشقي اليـك

ك النجيب ياقكت خادـ الشيخ تاج الديف الكندم، صاحب البستاف المذككر اشترتو منو شجر الدُّر ى (ِ)
 .ُٖٗ، صِ؛ النعيمي: الدارس، جُّٓكعمرت بو تربة كمسجد. ابف طكلكف: القبلئد الجكىرية، ص

يث كقرأ النحك، ىك زيد بف الحسف، العبٌلمة تاج الديف، أبك اليمف الكندم النحكم، حفظ القرآف كسمع الحد( ّ)
ـ. القفطي، عمي بف يكسؼ: ًانباه الركاة عمى ُُِٔىػ/ ُّٔالنحك، افتى كدٌرس كصٌنؼ، تكفي بدمشؽ سنة 

؛ ابف ُْ-َُ، صِ، جػُٖٔٗ، القاىرة، ُأنباه النحاة، تح: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار الفكر العربي، ط
، ُسانيد، مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية، طنقطة ، محمد بف عبد الغني: التقييد لمعرفة الركاة كالسنف كالم

؛ أبك الكفاء القرشي، عبد القادر بف محمد: الجكاىر المضية في ّّٓ-ّّّ، صُـ، جػُّٖٗحيدر أباد، 
 .ُِٕ،ُِٔ، صِـ، جػُّٗٗ، القاىرة، ِطبقات الحنفية، تح: عبد الفتاح الحمك، دار ىجر، ط

تربة القيمرية بدرب صالحية دمشؽ الشبمي. ابف عبد يقع عمى نير يزيد قبمي جسر كحيؿ كشماؿ ال (ْ)
اليادم، يكسؼ: ثمار المقاصد في ذكر المساجد، تح: محمد أسعد طمس، منشكرات المعيد الفرنسي، دمشؽ، 

 .ُّٓ؛ ابف طكلكف: القبلئد الجكىرية، صَُّـ، صُٕٓٗ
؛ ُّٓالقبلئد الجكىرية، ص تقع بصالحية دمشؽ قبمي جسر كحيؿ كشمالي التربة القيمرية. ابف طكلكف: (ٓ)

؛ ابف كناف، محمد بف عيسى: المركج السندسية الفسيحة في تمخيص تاريخ ُٖٗ،صِالنعيمي: الدارس، ج
 .ْٔـ، صُْٕٗالصالحية، تح: محمد أحمد دىماف، مطبكعات مديرية اآلثار القديمة، دمشؽ، 

تح: بشار عكاد معركؼ، دار الغرب ( ترجـ لو الحسيني، أحمد بف محمد: صمة التكممة لكفيات النقمة، ٔ)
 . ّٔٗ، صْٕ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ جػُِٗ، صُـ، مجََِٕ، بيركت، ُاإلسبلمي، ط
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 فػػػػػػػػػػػػػػاىرب بنفسػػػػػػػػػػػػػػؾى كاسػػػػػػػػػػػػػػتأنٍس بكحشػػػػػػػػػػػػػػًتيا 

          

 (ُ)تمقػػػػػػػػػػػى السَّػػػػػػػػػػػعيد إذا مػػػػػػػػػػػا كنػػػػػػػػػػػت منفػػػػػػػػػػػًردىا 

 (ِ)الحكيـ الفاضؿ األديب أبك الحكـ عبيد اهلل بف المظفر بف عبد اهلل الباىمي     
سىفي البادرة،  كثير األندلسي، كاف فاضبلن في العمـك الحكمية، متقنان لم صناعة الطبية، حى

المداعبة، محبان لمميك كالخبلعة، محبان لمشراب، ككاف يعرؼ صنعة المكسيقى، كيمعب 
، كلو ديكاف شعر سماه " (ْ)لمطب، كسكف بالمباديف (ّ)بالعكد، كيجمس في دكاف بجيركف

 ، أتى فيو بكؿ غريب، تكفي بدمشؽ في ذم القعدة.(ٓ)نيج الكضاعة"

، كىك الذم كاف سببان لزكاؿ إسماعيؿكزير الصالح  (ٔ)ميف الدكلة المتطبب السامرمأ    
خماد جمرتو، فدٌمر أجيالو معرفة، فسبحاف مف أراح المسمميف منو، كلـ يكف  دكلتو، كا 

ىدـ الشريعة، كقد ذكرنا  ]ظَُٔ[مسممان، كال سامرٌيان، بؿ كاف يتستر باإلسبلـ، كيبالغ في 
هلل بركحو إلى أسفؿ الدركات، ممعكنان في حياتو، كبعد الممات، كظير أٌنو شينؽ، كعجؿ ا

لو مف األمكاؿ كالجكاىر كاليكاقيت كالتحؼ كالذخائر ماال يكجد في خزائف الخمفاء، كال 
السبلطيف، كأقامكا ينقمكنو في مٌدة سنتيف، كقيمة ما ظير لو مف األمكاؿ كالجكاىر 

ؼ ألًؼ دينار، غير الكدائع التي كانت لو عند كاليكاقيت كالتحؼ كالذخائر ثبلثة آال
                                                           

 . ّٔٗ، صْٕ( البحر البسيط، األبيات عند الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػُ)
عيكف  ؛ ابف أبي أيصيبعة، أحمد بف القاسـ:ُِٓ-ُِّ، صّ( ترجـ لو ابف خمكاف: كفيات األعياف، مجِ)

؛ المقرم: نفح ُٓٓ-ُْْ، صِ، جػُِٖٖ، مصر، ُاألنباء في طبقات األطباء، المطبعة الكىبية، ط
 . ّٗٔ-ّٕٔ، صِالطيب، مج

( عند باب دمشؽ كىي سقيفة حكؿ مدينة كمف المعركؼ أف الباب الشرقي لدمشؽ يقاؿ لو باب جيركف ّ)
؛ أبك الفداء: تقكيـ البمداف، ُٗٗ، صِف، مجكقاؿ بعضيـ أف جيركف ىي دمشؽ نفسيا. الحمكم معجـ البمدا

، ُ؛ المنجد، صبلح الديف: مدينة دمشؽ عند الجغرافييف كالرحالة المسمميف، دار الكتاب الجديد، طَِّص
 .َِّ،ُٓٗ، صُٕٔٗبيركت، 

؛ البغدادم: مراصد َُ، صٓ( مكضع بدمشؽ مشرؼ عمى باب جيركف. الحمكم: معجـ البمداف، مجْ)
 . ُُٔٗ، صّاإلطبلع، مج

( اسمو نيج الكضاعة ألكلي الخبلعة، ذكر فيو  جممة مف شعراء دمشؽ، كفيو نزىات أدبية كمفاكيات ، ٓ)
 . ُّٗٗ، صِكرثى فيو أنكاعان مف الدكاب كاألثاث كالمغنيف. حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مج

؛ العيني: ِّٗ-ِّْ، صِ؛ ابف أبي أيصيبعة: عيكف األنباء، جػِِٖ( ترجـ لو الذىبي: المختار، صٔ)
 . ْٔ، صُعقد الجماف، جػ
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األصدقاء كالتجار، ككجد لو عشرة آالؼ مجمد مف الكتب النفيسة، كالخطكط المنسكبة 
 جميع.فتمٌزؽ ال

 سنة تسع كأربعيف كستمائة*

، كالناصر بدمشؽ، كالمعز بمصر، كىك القائـ بأمر (ُ)]المستعصـ[استيمت كالخميفة      
 ، كالبحرية كاسـ السمطنة لمممؾ األشرؼ مظٌفر(ِ)فارس أقطام الجمدارالسمطنة، كمعو ال

 .(ّ)الديف مكسى بف يكسؼ بف الممؾ المسعكد

ليأس منو، ثـ إٌنو ففييا عرض لمناصر مرض شديد أشرؼ منو عمى التمؼ، ككقع ا 
 عكفي مف مرضو.

فقاؿ يييبو كاتب إنشاء الصالح نجـ الديف أيكب،  (ْ)ككاف في صحبتو بياء الديف زىير
 :(ٓ)بعافيتو

                                                           

 .ِّٓـ. باشا: التكفيقات االليامية، صُُِٓمارس( آذار ) ِٔ* يكافؽ أكليا يـك األحد 
 كىك تصحيؼ.  ]المعتصـ[(  كردت في األصؿ ُ)
يتككف ىذا المفظ مف كممتيف فارسيتيف جامة: كمعناىا الثياب كدار: كمعناىا ممسؾ فمعنى المقب ممسؾ (  ِ)
لثكب، فكظيفة حامؿ المقب إلباس السمطاف أك األمير كذلؾ العناية كاإلشراؼ عمى خزانة مبلبس الممؾ أك ا

 ؛ سميماف ْٗٓ، صٓ؛ القمقشندم: صبح األعشى، جّٓالسمطاف. السبكي: معيد النعـ، ص
 .ُٕـ، صُٕٗٗ، أحمد السعيد: تأصيؿ ما كرد في تاريخ الجبرتي مف الدخيؿ، دار المعارؼ، القاىرة، 

ىك الممؾ األشرؼ مكسى بف الناصر يكسؼ بف المسعكد بف العادؿ، تسمطف لما قتؿ تكرانشاه كأجمس  (ّ)
ـ، كحبسو ُِّٓىػ/ ُٓٔعمى كرسي الممؾ شريكان مع المعز أيبؾ  كبقي يحكـ إلى أف عزلو المعز أيبؾ سنة 

؛ ابف شاىيف ُِِ، صّج ، أبك الفداء: المختصر،َْٕ، صٗإلى أف مات. الصفدم: الكافي بالكفيات، ج
، عبد الباسط بف خميؿ: نزىة األساطيف فيمف كليّْ مصر مف السبلطيف، تح: محمد كماؿ الديف عمي، مكتبة 

 .ُٕـ، صُٕٖٗ، القاىرة، ُالثقافة الدينية، ط
 ك(.ُّٗترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة )  (ْ)
: الدٌرة الزكية في أخبار الدكلة التركية، تح: أكلرخ الخبر عند الدكادارم، أبك بكر بف عبد اهلل بف أيبؾ (ٓ)

)حكادث سنة ُٔ،ُٓـ، صُُٕٗىارماف، قسـ الدرسات اإلسبلمية بالمعيد األلماني لآلثار، القاىرة، 
 ـ(.َُِٓىػ/ ْٖٔ
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ـٍ مٌنػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػكدُّ الػػػػػػػػػػػػذم لػػػػػػػػػػػػيس يبػػػػػػػػػػػػرحي   لكيػػػػػػػػػػػػ

 

كلػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػيكـي الشَّػػػػػػػػػػػكؽي الشَّػػػػػػػػػػػديدي المٌبػػػػػػػػػػػرحي  
(ُ) 

  

 سٌتةو كستيف بيتان، كىي مشيكرة، كديكانو مشيكر.] (ِ)  ف م [كىي قصيدة طكيمة

 .(ّ)فميذا حذفناىا 

اد الترؾ إلى كفييا جيز الناصر عسكره، كجاءتو النجدة، كساركا إلى غزة، كع     
عمى تؿ العجكؿ سنتيف كشيكر، كترددت الرسؿ بينيـ، كخرجت  (ْ)مصر، كأقاـ العسكر

 .(ٓ)السنة كالتي بعدىا عمى ىذا

، كخرج الفارس أقطام في ألؼ (ٖ)كالشكبؾ (ٕ)الكرؾ (ٔ)كفييا أخذ المغيث بف العادؿ   
 ، فنزؿ غزة.(ٗ)ألؼ فارس

                                                           

 الميٌمبي، زىير: الديكاف، تح: محمد طاىر الجببلكمالبحر الطكيؿ: فىعيكليف مىفاعيميف فىعكليف مىفاعميف،  (ُ)
 .ُٔـ، صََِٗ، القاىرة، ِكآخركف، دار المعارؼ، ط

 (  تـٌ إضافتيا إلستقامة المعنى." الباحث".ُ)
 .ٓٔ-ُٔالقصيدة عند الميمبي: الديكاف، ص  (ّ)
ىناؾ ركاية تقكؿ بأف المعز أيبؾ نزؿ بعسكره عمى السانح كحكمكا عمى ببلد السكاحؿ إلى حد نير ( ْ)

؛ العيني: ُّّ، صُٕان رٌدكىـ إلى مصر. ابف كثير: البداية كالنياية، جالشريعة فجٌيز إلييـ الناصر جيش
 .ُٓ، ضُعقد الجماف، ج

 .ْٕٓ، ص ُ؛ المقريزم: السمكؾ، جَِّ(  الخبر عند الذىبي: المختار ، صٓ)
 ظ(.ُْٔترجـ لو ابف قاضي، شيبة في الكرقة )  (ٔ)
يف آيمة كالبحر األحمر كبيت المقٌدس كىي قمعة شييرة في طرؼ الشاـ إلى الجنكب مف البحر الميت ب( ٕ)

حصينة تقع عمى سف جبؿ عاؿو تحيط بيا األكدية. الحمكم، ياقكت: المشترؾ كضعان كالمفترؽ صقعان، دار 
 .ِْٕ؛ أبك الفداء: تقكيـ البمداف، صُّٕـ، صُٖٔٗ، بيركت، ِعالـ الكتب، ط

، ّب الكرؾ. الحمكم: معجـ البمداف، مجقمعة حصينة في أطراؼ الشاـ بيف عماف كآيمة كالقمـز قر  (ٖ)
 .ّْٗ،ّّٗ، صّ؛ القرماني: أخبار الدكؿ، جُٖٖ، صِ؛ البغدادم: مراصد اإلطبلع، مجَّٕص
 .ِْٕ، صُكردت " ثبلثة آالؼ" عند المقريزم: السمكؾ، ج(  ٗ)
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إلى تربتو بالقاىرة، كلبس األمراء ثياب كفييا نقؿ تابكت الصالح نجـ الديف أيكب    
 العزاء،

 

 .(ِ)، كحزنكا، كبككا، كتصٌدقت شجر الٌدر بماؿو عظيـ(ُ)كناحكا عميو بيف القصريف 

 إلى مصر. (ّ)كفييا أخرب الترؾ دمياط، كحممكا أىميا

 .(ْ)كفييا تزٌكج المعز شجر الٌدر أـ خميؿ زكجة أستاذه الصالح

صاحب المكصؿ لمممؾ الرحيـ  (ٓ)حيـ بدر الديف لؤلؤكفييا حاصر الممؾ الر     
  (ٕ)صاحب (ٔ)المسعكد

                                                           

، ِعتبار، جخط بالقاىرة كىما قصراف متقاببلف بينيما طريؽ العامة كالسكؽ. المقريزم: المكاعظ كاال( ُ)
 .ِْٖص
، ٕ؛ ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، جُّّ، صُٕالخبر عند ابف كثير: البداية كالنياية، ج( ِ)

 .ُِ،َِص
، ٕ؛ ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، جُّّ، صُٕكردت " آالتيا" عند ابف كثير: البداية كالنياية، جػ (ّ)

إذ قاؿ: " سبب ذلؾ أف المصرييف خائفيف مف جية  ُٓ؛ كالخبر عند الدكادارم: الدٌرة الزكية، صَِص
الممؾ الناصر كالبحرية مختمفيف الكممة فخشكا أاٌل يغتنـ الفرنج الفرصة كيممككا الثغر كيصعب خبلصو عمييـ 

 فاتفؽ رأييـ عمى خرابو فيدمكه".
 .َِّ؛ الذىبي: المختار، صَِ، صٖالخبر عند الدكادرم: الدٌرة الزكية، ج (ْ)
 ك(.ُْٓلو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة ) ترجـ  (ٓ)
ىك سنجر شاه بف غازم بف مكدكد ،السمطاف عز الديف األتابكي، صاحب جزيرة ابف عمر، تكفي سنة (  ٔ)

-ُٕٖ، صّ؛ ابف كاصؿ: مفرج الكركب، جػُْٕ، صِـ. المنذرم: تكممة كفيات النقمة، جػَُِٕىػ/َْٔ
 .ِّٓ، صِ؛ الغساني: العسجد المسبكؾ، جػُٖٗ

ىك محمد بف سنجر شاه بف غازم، الممؾ المعظـ، صاحب الجزيرة العمرية تمٌمكيا بعد أبيو كبقي في ( ٕ)
ـ. الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ُُِٓىػ/ ْٔٔالممؾ ثبلث كأربعيف سنة، بغا عميو صاحب المكصؿ كغٌرقو. سنة 

 .َُْ، صّ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جَِْ، صْٕج
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، كىك يكمئذ صيره زكج ابنتو، كأخذىا منو قيران، كأنزلو مف القمعة، (ُ)الجزيرة العيمرية
كأخذه إلى المكصؿ في سفينة مقٌيدان، ثـٌ غٌرقو في الشط، كىك آخر مف بقي مف ممكؾ 

. كفييا (ِ)رة  كلده، كأزاؿ عف أىميا كثيران مف المككسبني أتابؾ آقسنقر، كسمطف بالجزي
 ، كما ذكرنا، فقاؿ كىك في السجف:في أكليا ايعتقؿ الناصر داكد بحمص

ـي   إليػػػػػػػػػػػػػػػػي إليػػػػػػػػػػػػػػػػي أنػػػػػػػػػػػػػػػػتى أعمىػػػػػػػػػػػػػػػػى كأعمػػػػػػػػػػػػػػػػ
          

 

ـي    بمحقػػػػػػػػػػػػكًؽ مػػػػػػػػػػػػا تبػػػػػػػػػػػػًدٍم الصػػػػػػػػػػػػدكري كتكػػػػػػػػػػػػت

 أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثُّ جنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت العشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرًة ميعمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  
          

 

ـي إلػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػٍف بمكنيػػػػػػػػػػػػػػػكًف الٌسػػػػػػػػػػػػػػػر    ائًر يعمػػػػػػػػػػػػػػػ

 أتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيييـي ميستصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرخان مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتجًرمان   
        

 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي المستصػػػػػػػػػػػػػػػػػػرخي المتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـي  

 فمٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يئسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا نىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىيـ كنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالييـٍ  
          

 

 ]كَُٕ[رميكنػػػػػػػػا بإفػػػػػػػػًؾ القػػػػػػػػكًؿ كىيػػػػػػػػك مػػػػػػػػرجـي  

ػػػػػػػػػػػػػػػػا أيمػػػػػػػػػػػػػػػرتي بكصػػػػػػػػػػػػػػػػموً    كقيطٌػػػػػػػػػػػػػػػع مٌنػػػػػػػػػػػػػػػي مى
          

 

حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿي أبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي القرابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة يحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـي    كا 

 ي الممػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾي بقيًرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  مميكػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي أتعيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن 
        

 

ـي   ـي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػتى مػػػػػػػػػػػػػػػػػبلذم ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػنيـي كىػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 فحسػػػػػػػػػػػػػبٍي اعتصػػػػػػػػػػػػػامان إٌننػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػؾى الئػػػػػػػػػػػػػذه  
 

          
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌردى ميجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـي   إذا ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌز خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيّّ كجي
(ّ) 

 

 

 ذكر مف تكفي فييا مف األعياف
 .(ْ)القاضي شمس الديف بف عبد الكافي الربعي   

                                                           

ما ثبلثة أياـ ليا، رستاؽ كاسع الخيرات، يحيط بيا دجمة مف كؿ الجيات إال جية بمدة فكؽ المكصؿ بيني( ُ)
، ُ؛ البغدادم: مراصد االطبلع، مجَُِكاحدة فيي عمى شكؿ ىبلؿ. الحمكم: المشترؾ كضعاى، ص

 .ِّٖ؛ أبك الفداء: تقكيـ البمداف صّّّص
 .َِّ؛ المختار، صٔٔ، صْٕالخبر عند الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ج( ِ)
، ُٗ، صُِ( جمع أجراـ، كالجـر ىك التعدم كالذنب. البحر الطكيؿ، ابف منظكر: لساف العرب، مجّ)

، ط ـ، َُٗٗ، القاىرة، ُكاألبيات عند األيكبي، داككد بف عيسى: الديكاف، تح: جكدم أميف، كمية دار العمـك
 . ُٔ،ُٓ، صٖجػ ؛ الدكادارم: الدٌرة الزكية،ُٕٔ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػُُٕص
؛ السبكي: طبقات ُِّ؛ الذىبي: المختار ، صُٕٖ( ترجـ لو أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صْ)

 . ٕٓ، صٖالشافعية، جػ
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ب في القضاء مٌدة بدمشؽ، كحمص، كدفف ، كنا (ِ)، كاألمينية(ُ)كاف قد درس بالكبلسة 
 بقاسيكف .

، (ّ)الشيخ اإلماـ العالـ الفاضؿ بياء الديف عمي بف ىبة اهلل بف سبلمة بف الجيميَّزم   
 .حان، سمع، كركل، كانفرد بمركياتوكاف إمامان، فاضبلن، عارفان بالمذىب، دٌينان، صال

 .يار المصريةليو مشيخة العمـ بالدكانتفع بو الطمبة، كانتيت إ 
، ككاف خطيبان بالقاىرة، كلو محفكظات كمحاضرات، (ٓ)إلى األشرؼ (ْ)كترسؿ مف الكامؿ 

 .(ٔ)ككاف دمث األخبلؽ، كريـ النفس، كلد سنة تسع كخمسيف كخمسمائة
                                                           

ـ، َُُٔىػ/ ٓٓٓ( لصيقة الجامع األمكم مف جية الشماؿ كليا باب إليو، أنشأىا نكر الديف زنكي سنة ُ)
س أياـ بناء الجامع األمكم كجعمت زيادة لما ضاؽ الجامع سميت بيذا االسـ ألنيا عٌمرت مكاف عمؿ الكم

ـ أمر صبلح الديف بف أيكب بتجديدىا. النعيمي: الدارس في تاريخ ُُٕٗىػ/ ٕٓٓبالناس كفي سنة 
 . َُٓ؛ ابف كناف: حدائؽ الياسميف صَّْ، صُالمدارس، جػ

مف دار الخيؿ كمسجد المدرسة ( قبمي باب الزيادة أحد أبكاب الجامع األمكم في دمشؽ كتقع بالقرب ِ)
األسدية، ىي أكؿ مدرسة لمشافعية بدمشؽ بناىا أتابؾ العسكر أميف الدكلة كمشتكيف بف عبد اهلل األتابكي سنة 

؛ ابف كناف: ٖٗ؛ ابف عبد اليادم: ثمار المقاصد، صُِّ، صُـ. النعيمي: الدارس، جػُُْٔىػ/ُْٓ
 . ّّْ، صُالمكاكب اإلسبلمية، جػ

ابف الصابكني، محمد بف عمي المحمكدم: تكممة إكماؿ اإلكماؿ، تح: مصطفى جكاد، مطبعة  ( ترجـ لوّ)
؛ الذىبي، محمد بف أحمد: المشتبو في أسماء َِّ-ِٖٗـ، صُٕٗٗ، بغداد، ُالمجمع العممي العراقي، ط

؛ ابف ُٕٔ، صُـ، جػُِٔٗ، القاىرة،ُالرجاؿ كأنسابيـ، تح: عمي البٌجاكم، دار احياء الكتب العربية، ط
؛ العامرم، يحيى بف أبي بكر بف محمد اليماني: غرباؿ الزماف في ُٓٓ، صُالجزرم: غاية النياية، جػ

 .ِٓٓـ، صُٖٓٗ، دمشؽ، ُكفيات األعياف، تعميؽ: محمد ناجي العمر، مطبعة زيد بف ثابت، ط
ٌراف كآمد كدمشؽ ،كاف ( ىك ناصر الديف أبك المعالي محمد بف العادؿ بف أيكب، تممؾ الديار المصرية كحْ)

ـ. ُِّٕىػ/ ّٓٔمحبان لمجالس العمماء، أنشأ دار الحديث الكاممية في القاىرة، تكفي بقمعة دمشؽ سنة 
؛ الشرقاكم، عبد اهلل بف حجازم: ٗٓ،ٖٓ؛ ابف شاىيف: نزىة األساطيف، صْٖٓ، صّالمنذرم: التكممة، جػ

ح: رحاب عبد الحميد القارم، مكتبة مدبكلي، تحفة الناظريف فيمف كلٌي مصر مف الممكؾ كالسبلطيف، ت
 . ُٕٔـ، صُٔٗٗالقاىرة، 

( ىك مظفر الديف مكسى بف العادؿ بف أيكب أعطاه أبكه القدس، ثـ تممؾ دمشؽ كحٌراف، لقب بشاه أرمف، ٓ)
؛ ابف كاصؿ: مفرج الكركب، ْٓٔ، صّـ. المنذرم: التكممة، جػُِّٕىػ/ ّٓٔحدث كسمع، تكفي سنة 

 . ّٕٕ-ُٕٕ؛ ابف كثير: طبقات الشافعية، صُْٔ-ُّٕ، صٓجػ
 ـ. ُُّٔىػ/ ٗٓٓ(  ٔ)
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الكزير الفاضؿ جماؿ الديف يحيى بف عيسى بف إبراىيـ بف الحسيف بف عمي بف    
 .ىناؾ ، مف أىؿ صعيد مصر، نشأ(ُ)مطركح

مدة، كتنقمت بو األحكاؿ كالخدـ كالكاليات، ثـ اتصؿ بخدمة الصالح  (ِ)كأقاـ بقكص     
لٌي رتبة ناظرو  نجـ الديف بف الكامؿ قبؿ أف يكف الممؾ، فمما كي
في الخزانة، كلـ يزؿ  (ّ)

يقرب منو، كيحظى عنده إلى أف جعمو كزير دمشؽ كحسينت حالتو، كارتفعت منزلتو 
نقـ عمى ابف مطركح ألمكر، فعزلو،  (ْ)ـ الصالح دمشؽ سنة ست كأربعيفعنده، فمما قد

كسار إلى مصر كابف مطركح مكاظب الخدمة مع اإلعراض عنو، فمما مات الصالح 
 بالمنصكرة كصؿ ابف مطركح إلى مصر، كأقاـ بداره إلى أف تكفي.

، متقنان       في اآلداب مع ككاف مف حسنات الدىر، تاـ الفضيمة، متنكعان في العمـك
مكاـر كثيرة، كدماثة أخبلؽ، كليف جانب، كحسف عشرة، ككاف كثير السعي في مصالح 
إخكانو كأصحابو كمف يمكذ بو، متمطفان في قضاء حكائج الناس عمى اإلطبلؽ، ال يرل 

مكدة  التكقؼ في صمة رزؽ، ككاف كثير الصحبة كالمصادقة لبياء الديف زىير، كبينيما
 .كمكاـر األخبلؽ ،ي الفضيمةعظيمة ،كاشتراؾ ف

 :لو داران عمى النيؿ، ككتب عمييا ككاف قد بنى 
 داره بنىيناىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بإحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف  

        
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ داره قػػػػػػػػػػػػػػػػػػطُّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف رفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهً   ـٍ تخي  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                                            

( ترجـ لو ابف الشعار المكصمي، المبارؾ بف أبي البركات: عقكد الجماف في شعراء ىذا الزماف، تح: كامؿ ُ)
؛ ابف خمكاف: كفيات ِّ-ُّ، صَُـ، جػََِٓ، بيركت، ُسمماف الجبكرم، دار الكتب العممية، ط

؛ السيكطي، عبد الرحمف: حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة، تح: ِٔٔ-ِٖٓص، ٔاألعياف ، جػ
)كفيو تكفي سنة  ٕٔٓ، صُ، جػُٕٔٗ، القاىرة، ُمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار إحياء الكتب العربية، ط

 ـ(.ُِٔٓىػ/ ْٓٔ
؛ أبك ُّْص، ْ( مدينة قبطية تقع شرقي النيؿ كىي قصبة صعيد مصر. الحمكم: معجـ البمداف، مجِ)

؛ ابف شاىيف الظاىرم، خميؿ: زبدة كشؼ الممالؾ كبياف الطرؽ كالمسالؾ، اعتناء: ُُُالفداء: تقكيـ، ص
 . ّّـ، صُْٖٗبكلس راكس، المطبعة الجميكرية، باريس، 

( مف ينظر في األمكاؿ كيتفٌقد تصرفاتيا، كييرفع إليو حسابيا لينظر فييا كيدٌققيا كفي الغالب يككف صاحب ّ)
؛ ابف كناف: حدائؽ ْٓٔ، صٓكى جػ ُّ، صْه الكظيفة مف القضاة. القمقشندم: صبح األعشى، جػىذ

 . ُِٔالياسميف، ص
 ـ. ُِْٖىػ/ ْٔٔ(  ْ)
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 الممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾي الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحي ربُّ العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍى 
          

 

 أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبي زادى اهللي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهً  

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمفي كالتكفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف حزبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو   
        

 
 

 ري كالتأييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهً كالنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 فالَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنىا   ( ُ)أغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍى كأقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىٍ  
       

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف نعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة اهلًل كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهً  

ٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدٍم أال ىكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا       فقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ لحي
       
 

 (ِ)فميصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنًع السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهً  

 

 

ى داران في فإٌنو بن شاعر بني مرداس، (ّ)كقد سبقو إلى ىذا المعنى أبك الفتياف بف حيكس
 ب عمى بابيا:حمب، فكت

 ا كعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىا بيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا داره بنيناىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
          

 

 ]ظَُٕ[فػػػػػػػػػػػػػػي نعمػػػػػػػػػػػػػػةو مػػػػػػػػػػػػػػف آًؿ مػػػػػػػػػػػػػػٌرداسً  

ـٍ يتركػػػػػػػػػػػػػػػػػكا    قػػػػػػػػػػػػػػػػػكـه محػػػػػػػػػػػػػػػػػكا بؤسػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي كلػػػػػػػػػػػػػػػػػ
          

 

 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأسً  

 قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ لبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّنيا أال ىكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا     
       
 

 (ْ)فميصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنًع النُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع النُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسً  

  
 كمف شعر ابف مطركح:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ًو اٌتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالٍي  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مى
        

 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر كاإلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؽً  

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاؿي غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾى عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمٍ  
          

 

 ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾه عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اإلطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؽً  

 
                                                           

 .َِِ، صُٓ( مف حفظ حياءه كلزمو. ابف منظكر: لساف العرب، مج ُ)
 . ُٖٗ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػْٕ( البحر السريع، ابف مطركح: الديكاف، صِ)
( ىك محمد بف سمطاف بف حيكس، أبك الفتياف الغنكم، لو ديكاف شعر، سمع كركل، رحؿ إلى بغداد ثـ عاد ّ)

ـ. ابف ماككال، عمي بف ىبة اهلل: اإلكماؿ في رفع االرتياب عف ََُٖىػ/ّْٕإلى حمب كتكفي فييا سنة 
، ِس، دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة، جػالمؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاألنساب، إعتناء: نايؼ العبا

؛ ابف األكفاني األنصارم، ىبة اهلل بف أحمد: ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، تح: عبد اهلل بف أحمد َّٕص
؛ القفطي، عمي بف يكسؼ: المحمدكف مف الشعراء ُِٔـ، صُٖٖٗ، الرياض، ُالحمد، دار العاصمة، ط

 .ّْٔ،ّّٔـ، صَُٕٗت كمية اآلداب، باريس، كأشعارىـ، تح: حسف معمرم، منشكرا
؛ ٕٓـ، صََُِ( البحر السريع، ابف حيكس، محمد بف سمطاف: الديكاف، دار  الكتب العممية، بيركت،ْ)

 . ُٗٗ، صُاليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػ
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 ال تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأًؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرزؽى إالٌ 
          

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف قاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً األرزاؽً   مى
(ُ) 

 

 

 
 كلو رحمة اهلل تعالى:

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلذى المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتجيًر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو  
        

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمًفا   ال تؤاخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذنٍي بمى

 مقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرو  كاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼي عٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي عفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  
        

 

 (ِ)أنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذنبه ككفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 كلو: 
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أثقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمى أكزارٍم  

        
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى الكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي إٍف ناقشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍي البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارمٍ  

ـٍ ليمػػػػػػػػػػػػػػػػةن أسػػػػػػػػػػػػػػػػرعتي منيىػػػػػػػػػػػػػػػػا الخيطىػػػػػػػػػػػػػػػػا   كػػػػػػػػػػػػػػػػ
          

 

 إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الخطايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼى إصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارمٍ  

ـٍ تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرأتي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحشو      ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
       

 

 كال أجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى الٌضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارمٍ  

 ؼى يكػػػػػػػػػػػػػػػكفي العػػػػػػػػػػػػػػػذري فػػػػػػػػػػػػػػػي مكقػػػػػػػػػػػػػػػؼو  كيػػػػػػػػػػػػػػػ 
        

 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؿُّ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ جٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً  

 كتشػػػػػػػػػػػػػػػخصي األبصػػػػػػػػػػػػػػػاري فػػػػػػػػػػػػػػػي حيػػػػػػػػػػػػػػػػثي ال 
          

 

 داره سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىٍل الجٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كالٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػا        يػػػػػػػػػػػػػػػػا ربّْ عفػػػػػػػػػػػػػػػػػكان عػػػػػػػػػػػػػػػػػف ذنػػػػػػػػػػػػػػػػػكبٍي فمى
     
 

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألتي إاٌل عفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى غفٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً  
(ّ) 

 

 
 كلو:

ذكػػػػػػػرى الٌصػػػػػػػبا فصػػػػػػػبا ككػػػػػػػافى قػػػػػػػد ارعػػػػػػػكل
(ْ) 

          
 

 عمػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػرًش الغػػػػػػػػػراـً قػػػػػػػػػٍد اسػػػػػػػػػتكىلٍ  صػػػػػػػػػبُّ  

 تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍم مدامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كيخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي    
       

 

 فتػػػػػػػػػػػرل العقيػػػػػػػػػػػػؽى عمػػػػػػػػػػػى الحقيقػػػػػػػػػػػػًة كالمػػػػػػػػػػػػكلٍ  

ذا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌلؽى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؽه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؽو    كا 
          

 

 طفقػػػػػػػػػػػػػػٍت تػػػػػػػػػػػػػػنُـّ عميػػػػػػػػػػػػػػػًو أسػػػػػػػػػػػػػػراري الجػػػػػػػػػػػػػػػكلٍ  
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 ال يسػػػػػػػػػػػػػػػػتطيعي إذا جػػػػػػػػػػػػػػػػرل ذكػػػػػػػػػػػػػػػػرى المػػػػػػػػػػػػػػػػكٍل  
        

 

 (ُ)لٍ أٍف يطمػػػػػػػػػػػػػػػئفَّ فػػػػػػػػػػػػػػػبٍل سػػػػػػػػػػػػػػػقٍى اهللي المػػػػػػػػػػػػػػػك  
 
 

 كأنىػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػذيري العاشػػػػػػػػػػػػػػػػقيفى فمػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ييػػػػػػػػػػػػػػػػرٍد  
        

 

 طػػػػػػػػػػػػػػػكؿى الحيػػػػػػػػػػػػػػػاًة فػػػػػػػػػػػػػػػبل يػػػػػػػػػػػػػػػذكقفَّ اليػػػػػػػػػػػػػػػكلٍ  
 فخػػػػػػػػػػػذكا أحاديػػػػػػػػػػػثى اليػػػػػػػػػػػكٍل عػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػادؽو  

          
 

 مػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػؿَّ فػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػرًع الغػػػػػػػػػػراـً كال غػػػػػػػػػػكلٍ  
 كبمييجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي رشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأه أطالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلف  

        
 

 فيػػػػػػػػػو المػػػػػػػػػبلـى كقػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػكٍل مػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػٍد حػػػػػػػػػكلٍ  
 
 

 إاٌل كاكتسػػػػػػػػػػػػػػػػٍت   مػػػػػػػػػػػػػػػػا أبصػػػػػػػػػػػػػػػػرٍتوي الشػػػػػػػػػػػػػػػػمسي 
        

 

 خجػػػػػػػػػػػػػػػػبلن كال غصػػػػػػػػػػػػػػػػفي النَّقىػػػػػػػػػػػػػػػػا إاٌل التػػػػػػػػػػػػػػػػكلٍ  
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكا أفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍل رشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقةي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدًه  

          
 

 كفتػػػػػػػػػػػػػكًر عينيػػػػػػػػػػػػػًو كىػػػػػػػػػػػػػٍؿ مػػػػػػػػػػػػػكًتى سػػػػػػػػػػػػػكٍل؟ 
 محاسػػػػػػػػػػػػػػنان عػػػػػػػػػػػػػػف ثغػػػػػػػػػػػػػػرهً  (ِ)يػػػػػػػػػػػػػػركم األراؾي  

          
 

ػػػػػػػػػػػػا ركلٍ    يػػػػػػػػػػػػا طيػػػػػػػػػػػػبي مػػػػػػػػػػػػا نقػػػػػػػػػػػػؿى األراؾي كمى
     (ّ)كلقػػػػػػػػػػػػػد يعػػػػػػػػػػػػػزُّ عمػػػػػػػػػػػػػيَّ مػػػػػػػػػػػػػكتٍي ضػػػػػػػػػػػػػاميان  

       
 

 (ْ)لمقٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو منػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي األراؾي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػدّْ ارتػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلٍ  
 لو أيضان: 

 حمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيـٍ لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أٍف ال تخكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا فخنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيـي  
        

 

 كأٍف ال تميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا لمكشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًة فممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيـي  

 فػػػػػػػػػػػإٍف كػػػػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػػػذا الغػػػػػػػػػػػدري فػػػػػػػػػػػيكـٍ سػػػػػػػػػػػجٌيةن   
        

 

ـي    فمػػػػػػػػػػػػػٍف كػػػػػػػػػػػػػافى ألجػػػػػػػػػػػػػأكـٍ إلػػػػػػػػػػػػػى أٍف حمفػػػػػػػػػػػػػت

عػػػػػػػػػػػػػػػػنكـٍ مػػػػػػػػػػػػػػػػا أقػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ كفػػػػػػػػػػػػػػػػاكـي      عفػػػػػػػػػػػػػػػػا اهلل ي
        
 

 ]كَُٖ[كمػػػػػف كرمػػػػػي قػػػػػكلي: عفػػػػػا اهللي عػػػػػنكـي  

ـٍ     فيىػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػاكنٍي قمبػػػػػػػػػػػػػػٍي المعٌنػػػػػػػػػػػػػػى بحػػػػػػػػػػػػػػبًي
       

 

ـٍ قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽُّ كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحـي    أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا      ـٍ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الٌرضى ـٍ أاٌل جنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  بحقّْكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
       
 

 فقػػػػػػػػػػػٍد طػػػػػػػػػػػاىؿ ىػػػػػػػػػػػذا العتػػػػػػػػػػػبي منَّػػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػػنكـي  

ػػػػػػػػػػػػػا    ـٍ فػػػػػػػػػػػػػي حالػػػػػػػػػػػػػًة الٌسػػػػػػػػػػػػػخًط كالٌرضى  أيحػػػػػػػػػػػػػٌبكي
        

 

ـي كأىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاكـي أ  ـي أك أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأت  حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنت
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ـٍ لػػػػػػػػػػيس ينثنػػػػػػػػػػٍي   كلػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػاذؿه فػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػٌبك
          

 

ـي   ُـّ كأبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  (ُ)كلكٌننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كمف شعر جماؿ الديف مطركح: 
 كلٌمػػػػػػػػػػػػػػا جفػػػػػػػػػػػػػػاني مػػػػػػػػػػػػػػٍف أحػػػػػػػػػػػػػػبُّ كخػػػػػػػػػػػػػػانني

          
 

 حفظػػػػػػػػػػتي لػػػػػػػػػػوي الػػػػػػػػػػكدُّ الػػػػػػػػػػذٍم كػػػػػػػػػػافى ضػػػػػػػػػػٌيعا 

 كلػػػػػػػػػػػػػك شػػػػػػػػػػػػػئتي قابمػػػػػػػػػػػػػتي الٌصػػػػػػػػػػػػػدكدى بمثمػػػػػػػػػػػػػوً  
          

 

 مٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػمًح مكضػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاكلكٌننػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أبقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ل 

 كقػػػػػػػػػػٍد كػػػػػػػػػػافى مػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػٍد كػػػػػػػػػػافى بينػػػػػػػػػػي كبينػػػػػػػػػػوي   
        

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػا رعػػػػػػػػػػػػػػػػا   أكيػػػػػػػػػػػػػػػػدان كلكٌنػػػػػػػػػػػػػػػػي كعػػػػػػػػػػػػػػػػدتي كمى

 سػػػػػػػػػػػػػػػعى بيننػػػػػػػػػػػػػػػا الكاشػػػػػػػػػػػػػػػي ففػػػػػػػػػػػػػػػٌرؽى بيننىػػػػػػػػػػػػػػػا   
        

 

 (ِ)لػػػػػؾ الػػػػػذنبي يػػػػػا مػػػػػٍف خػػػػػانني ال لمػػػػػٍف سػػػػػعا 

  
 كلو:

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأبٍي غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿه تائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوه متصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌمؼه 
          

 

 النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت معاطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كال يتعطٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼي  

 مائًؿ كالتثٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كالممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍى حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
          

 

 مػػػػػػػػػٍف يجتمػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػٍف يجتنػػػػػػػػػػٍي مػػػػػػػػػٍف يرشػػػػػػػػػػؼي  

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػكرافي ال يصػػػػػػػػػػػػػػػػػحٍك كلػػػػػػػػػػػػػػػػػيسى بمنكػػػػػػػػػػػػػػػػػرو  
          

 

 (ّ)قػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػحَّ أفَّ الٌريػػػػػػػػػػػػػؽى منػػػػػػػػػػػػػوي قرقػػػػػػػػػػػػػؼي  

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكي الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلًح تكمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼى حممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ي  
        

 

ـي مثقٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼي    المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼه كالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا

 ىجػػػػػػػػػػػػرى الكػػػػػػػػػػػػرل جفنػػػػػػػػػػػػي ككاصػػػػػػػػػػػػؿى جفنػػػػػػػػػػػػوي  
          

 

 ا قػػػػػػػػػػكـي حتٌػػػػػػػػػػى الٌنػػػػػػػػػػكـي لػػػػػػػػػػي ييستضػػػػػػػػػػعؼي يػػػػػػػػػػ 

 كسػػػػػػػػػػػػرل إلػػػػػػػػػػػػى جسػػػػػػػػػػػػدٍم ضػػػػػػػػػػػػنىى أجفانػػػػػػػػػػػػوً  
          

 

 ال ياضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى جسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم أرؽُّ كأضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؼي  

 لٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا لمغانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا  
          

 

 مػػػػػػػػػػػػػف حسػػػػػػػػػػػػػنًو لمعػػػػػػػػػػػػػيًف مػػػػػػػػػػػػػا ال يكصػػػػػػػػػػػػػؼي  

 قٌطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدييفَّ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى رأينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   
        

 

 لٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػا افتػػػػػػػػػػػػػػػػػتفَّ كقمػػػػػػػػػػػػػػػػػفى ىػػػػػػػػػػػػػػػػػذا يكسػػػػػػػػػػػػػػػػػؼي  

 مػػػػػػػػػػػػا عسػػػػػػػػػػػػى أف أشػػػػػػػػػػػػتكيٍ أشػػػػػػػػػػػػكك إليػػػػػػػػػػػػًو ك  
          

 
 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػك بالٌػػػػػػػػػػػػػػػػػذم ألقػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي منّْػػػػػػػػػػػػػػػػػي أعػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼي  
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 كبػػػػػػػػػػػػػػده يفػػػػػػػػػػػػػػيضي نجيعييػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػٍف أدمعػػػػػػػػػػػػػػٍي   
       

 

 حتٌػػػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػػػأٌني مػػػػػػػػػػػػػػػف جفػػػػػػػػػػػػػػػكنٍي أرعػػػػػػػػػػػػػػػؼي  

 فكحقٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌي بقٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه   
        

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الكئيػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي المػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنؼي   كلقٌممى
(ُ) 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو متعٌففػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان     كلرٌبمى
        

 

 كجػػػػػػػػػػػػػػػػػدو بػػػػػػػػػػػػػػػػػًو تتميٌػػػػػػػػػػػػػػػػػؼي  كالػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنفسي مػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ  

ذا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعتى بعاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽو متعفٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼو    كا 
          

 

ـٍ بػػػػػػػػػػػػػػػػأٌني العاشػػػػػػػػػػػػػػػػؽي المتعفٌػػػػػػػػػػػػػػػػؼي   فػػػػػػػػػػػػػػػػاعم
(ِ) 

 :كقاؿ في عرض عرض 
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعتييا تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكٍي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدايًتيا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككٍل 

          
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيبي القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبي كالميجى

 تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ديتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  
 

ػػػػػػػػػػػػػػا   كمػػػػػػػػػػػػػا أرل مػػػػػػػػػػػػػٍف ىػػػػػػػػػػػػػػكاًه لػػػػػػػػػػػػػٍي فرجى

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كال   عجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه  كمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل بقمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كقمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو امتزجى

 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيؿي إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿً  
 

ػػػػػػػػػػػػا   لػػػػػػػػػػػوي كلػػػػػػػػػػػك ركبػػػػػػػػػػػتي البحػػػػػػػػػػػارى كالمججى

ف درل كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍم بقٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًتنا   كا 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حرجى  أراؽى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دايتػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دمى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  مبتيجى  فرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ٌممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعت ي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   (ّ)كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًح راحى مبتيجى

 :أمركه بالسفر مف دمشؽكقاؿ كقد  

: سػػػػػػػػػػػػافٍر مػػػػػػػػػػػػف د  مشػػػػػػػػػػػػؽى كال تقػػػػػػػػػػػػـٍ يقكلػػػػػػػػػػػػكفى

 

بػػػػػػػػػػػػػػًو بػػػػػػػػػػػػػػأسي    كذلػػػػػػػػػػػػػػؾ أمػػػػػػػػػػػػػػره مػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػٌي ى

: عمػػػػػػػػػػػى عينػػػػػػػػػػػي كسػػػػػػػػػػػمعان كطاعػػػػػػػػػػػةن    فقمػػػػػػػػػػػتي

 

ـي النػػػػػػػػػػػػاسي   ػػػػػػػػػػػػا جمٌػػػػػػػػػػػػؽى الػػػػػػػػػػػػدنيا كال أنػػػػػػػػػػػػت فمى
(ْ) 

 :كلو أيضان  

                                                           

 .َُٕ، صٗ( مف براه المرض حتى أشرؼ عمى المكت. ابف منظكر: لساف العرب، مجُ)
 .َِ،ُٗ، صَُ؛ ابف الشعار: عقكد الجماف، جػُْٗ( البحر الكامؿ، ابف مطركح: الديكاف، صِ)
 .ِٖاف، ص( البحر المنسرح: ميستفًعمف مىفعكالتيف ميستفًعمف، ابف مطركح: الديك ّ)
 .َُْ( البحر الطكيؿ، ابف مطركح: الديكاف، صْ)
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 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرمٍ 

 

 غصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفه يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنطي ببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرً  

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكمُّ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازؿه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرً  

 

 ق فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرً  

 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكؿى نجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا كغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرا 

 

 منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ردؼو كخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  

 ا كاىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَّ إالٌ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًض كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمرً  

 حٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا ليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو  

 

 منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرً  

 أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقٍت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًر كجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  

 

 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأسو كثغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفُّ    كتعانقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فمى

 

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً كحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  

 كتعاتبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ: مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

 

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئتى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً كنثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  

ـٌ لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أدبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى الفجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري يجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم 

 ٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى رقيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ: إ 

 

: يػػػػػػػػػػػػػػػدرم   ]ظَُٖ[(ُ)بػػػػػػػػػػػػػػػؾى يػػػػػػػػػػػػػػػدرٍم قمػػػػػػػػػػػػػػػتي

 كلو: 
 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمان بفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلٍ 

          
 

ـه عظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـه فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىلٍ    قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحبي ميجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  
          

 

 ذابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىلٍ  

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيُّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري الٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم    
       

 

الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىلٍ    نجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ي

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا أثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍت عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبً  
          

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابًة كالجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىلٍ    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الصَّ

 كاغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفُّ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أعطافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو   
        

 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكان بنباتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىلٍ  

 أفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم الٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم فاديتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   
        

 

 كركابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً الٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىلٍ  
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 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالٍم حٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى نٌيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي 
          

 

كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿّْ عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىلٍ  
(ُ) 

 كلو: 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لمجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ بكجنتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفي   كمى

          
 

ميعػػػػػػػػػػػػيفي  لػػػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػػػافى لػػػػػػػػػػػػٍي عنػػػػػػػػػػػػدى   كد ى  الػػػػػػػػػػػػكيري

 لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف حمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنةه كأعٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه  
          

 

ـٍ قتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو حكليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفي    فكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حكليػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػٍف يعػػػػػػػػػػػػػػربو    كيػػػػػػػػػػػػػػؼى الػػػػػػػػػػػػػػكركد ي
          

 

 أيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زرًؽ الٌنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفي  

تحػػػػػػػػػػػػػػػػػاكرٍت أجسػػػػػػػػػػػػػػػػػادىـٍ    سػػػػػػػػػػػػػػػػػقطى الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػاد ي
          

 

 كتزاحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت أيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل كالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفي  

ػػػػػػػػػػػػػػػا يمييىػػػػػػػػػػػػػػػ   ا ضػػػػػػػػػػػػػػػيغـه   فتػػػػػػػػػػػػػػػرل المييػػػػػػػػػػػػػػػاةى كمى
       

 

 كتػػػػػػػػػػػػػػػرل الكنػػػػػػػػػػػػػػػاسى كمػػػػػػػػػػػػػػػا يميػػػػػػػػػػػػػػػًو عػػػػػػػػػػػػػػػريفي  

 فينػػػػػػػػػػػػػػاؾى فػػػػػػػػػػػػػػكؽى األرًض أقمػػػػػػػػػػػػػػاري الػػػػػػػػػػػػػػدُّجىٍ  
          

 

 يسػػػػػػػػػػػػػعٍى بيىػػػػػػػػػػػػػا تحػػػػػػػػػػػػػتى البيػػػػػػػػػػػػػركًد غصػػػػػػػػػػػػػكفي  

َـّ عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارةه عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرةو      فالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
       

 

ـي كالٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػباحي جبػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفي    إف كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى تفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػا    ٌنمى  مػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف كػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ ضػػػػػػػػػػػػػػػػػاربةً المثػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً كا 
        

 
 

 مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً محاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفه كفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفي تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ال 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدّْىا كرده كنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريفه كال    
       

 
 

 كرده حقيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيّّ كال نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريفي  

 كلقػػػػػػػػػػػػػػػػٍد يمػػػػػػػػػػػػػػػػيفي لػػػػػػػػػػػػػػػػيى الصػػػػػػػػػػػػػػػػفىا كفؤادىػػػػػػػػػػػػػػػػا      
     
 

 كالٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخرًة الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌماًء لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسى تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفي  

 يػػػػػػػػا قمػػػػػػػػبي كيحػػػػػػػػؾى مػػػػػػػػا تفيػػػػػػػػؽي مػػػػػػػػفى الجػػػػػػػػكلٍ  
          

 

أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى الٌزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف تكلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوه كجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفي  
(ِ) 

 :عمى قبره كأكصى أف يكتب 
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةو مرتينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان    أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحتي بقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر حي

        
 

 ال أممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف دينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامى إاٌل الكفنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػٍف كسػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍت عبػػػػػػػػػػػػػػػػادهي رحمتػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   
        

 

ٌبػػػػػػػػػػػادؾى المسػػػػػػػػػػػيئيفى أنىػػػػػػػػػػػا   (ّ)مػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػًض عي

 
                                                           

 .ُِٖ،ُِٕ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػَِّ( البحر الكامؿ، ابف مطركح: الديكاف، صُ)
 .ُِٗ،ُِٖ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػُّٗ،ُِٗص ( البحر الكامؿ، ابف مطركح: الديكاف،ِ)
 .ِٔٔ، صٔ؛ ابف خمكاف: كفيات األعياف ، جػَُّ( البحر السريع، ابف مطركح: الديكاف، صّ)
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، كتكفي يـك األربعاء (ِ)بأسيكط (ُ)كلد ثامف رجب سنة اثنيف كتسعيف كخمسمائة   
 .(ّ)كأربعيف كستمائة بالقاىرة، كدفف بسفح المقطـ مستيؿ شعباف سنة تسع

، ككاف سٌنو (ٔ)غريقان ببحر سبتة (ٓ)]مات[، (ْ)ابراىيـ بف سيؿ اإلشبيمي اإلسرائيمي    
 نحك أربعيف فما فكقيا.

: "ىك إبراىيـ بف سيؿ اإلسبلمي، أديب ماىر  (ٕ)قاؿ الشيخ أثير الديف أبك حياف    
بقصيدة قبؿ أف يسمـ،  يكديان، فأسمـ، كمدح رسكؿ اهلل دٌكف شعره في مجمد، ككاف ي
                                                           

 ـ. ُُٓٗىػ/ ِٗٓ(  ُ)
؛ أبك الفداء: ُّٗ، صُ( مدينة في غربي النيؿ مف نكاحي صعيد مصر. الحمكم: معجـ البمداف، مجِ)

 . ُُّ، صتقكيـ البمداف
( ىك الجبؿ المشرؼ عمى القٌرافة مقبرة فسطاط مصر كالقاىرة كيمتد مف أسكاف كببلد الحبشة كعمى النيؿ ّ)

؛ المقريزم: المكاعظ ُِٗٗ، صّالشرقي حتى يككف منقطعو طرؼ القاىرة. البغدادم: مراصد اإلطبلع، مج
 . ّّٓ-َّٓ، صُكاالعتبار، جػ

، ُمحمد: تحفة القادـ، تعميؽ: إحساف عباس، دار الغرب اإلسبلمي، ط( ترجـ لو ابف اآلبار القضاعي، ْ)
؛ ابف سعيد المغربي، عمي بف مكسى: الميغًرب في ًحمى المغرب، تح: شكقي ِّْـ، صُٖٔٗبيركت، 

؛ ابف سعيد المغربي، عمي بف مكسى: َِٕ،ِٗٔ، صُـ، جػُْٔٗ، القاىرة،ْضيؼ، دار المعارؼ، ط
 ٕٔـ، صُٕٖٗ، دمشؽ، ُيزيف، تح: محمد رضكاف الداية، دار طبلس، طرايات المبرزيف كغايات المم

 . َّٗ-َّٕ، صِـ(؛ المقٌرم: نفح الطيب، جػَُِٔىػ/ٗٓٔ)كفيو أنو تكفي سنة  ٕٕ،
  سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف مصادر ترجمتو.  (ٓ)
مدينة الزقاؽ. ابف  بمدة مشيكرة مف ببلد المغرب ليا مرسى عمى البحر يقابؿ جزيرة األندلس عمى طرؽ( ٔ)

الحسيف، اسحاؽ: آكاـ المرجاف في ذكر المدائف المشيكرة في كؿ مكاف، اعتناء: فيمي سعد، عالـ الكتب، 
؛ القزكيني، زكريا بف محمد: آثار الببلد كأخبار العباد، دار صادؽ، بيركت، َُِـ، صُٖٗٗ، بيركت، ُط

  .ّْٓ،ّّٓـ، صَُٔٗ
خ أثير الديف أبك حياف العزناطي، سمع الحديث باألندلس كبرع في ىك محمد بف يكسؼ بف حياف الشي( ٕ)

ـ؛ ُّْْىػ/ ْٕٓالتفسير كالتراجـ لو شعر كصاحب تصانيؼ أشيرىا تحفة األريب، تكفي بالقاىرة سنة 
-َِٖـ، صُُُٗالصفدم، خميؿ بف أيبؾ: نكت اليمياف في نكت العمياف، المطبعة الجمالية، مصر، 

؛ ابف قنفذ القسطنطيني، أحمد بف حسف: الكفيات، ْْٖ-ِْٖ، صُالكفيات، ج ؛ ابف رافع السبلمي:ِٖٔ
، ْ؛ العسقبلني: الدرر الكامنة، جّْٗـ، صُّٖٗ، بيركت، ْتح: عادؿ النكييض، دار اآلفاؽ الجديدة، ط

؛ ابف شاىيف، عبد الباسط بف خميؿ: نيؿ األمؿ في ذيؿ الدكؿ، تح: عبد السبلـ تدمرم، َُّ-َِّص
  .ٔٗ،ٓٗ، صُ/ ؽُـ، جََِِبيركت،  –، صيدا ُعصرية، طالمكتبة ال
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كأكثر شعره في صبي ييكدم اسمو مكسى، كاف ييكاه، ككاف يقرأ مع المسمميف 
 :(ِ)شعره في محبكبو مكسى ]كَُٗ[فمف  (ُ)كيخالطيـ"

ثّْػػػػػػػػػػػػػػػؿي لػػػػػػػػػػػػػػػي نىيػػػػػػػػػػػػػػػجى الًصػػػػػػػػػػػػػػػراًط ًبكىعػػػػػػػػػػػػػػػًدًه    ييمى
        

 

نَّػػػػػػػػػػةي الًفػػػػػػػػػػردىكًس فػػػػػػػػػػي طىػػػػػػػػػػيّْ بيػػػػػػػػػػردً   شػػػػػػػػػػان جى  هً رى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآهي النيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي كىريبىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا     تىغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصُّ ًبمى
        

 

ٌمػػػػػػػػػػػػان ًبقىػػػػػػػػػػػػدّْهً    تىمػػػػػػػػػػػكتي غيصػػػػػػػػػػػػكفي الػػػػػػػػػػػٌركًض غى

كػػػػػػػػػػػػػى لىحظيػػػػػػػػػػػػػػوي فػػػػػػػػػػػػػي السيػػػػػػػػػػػػػػقـً كىًاغتىػػػػػػػػػػػػػػدل    حى
          

 

 لىنػػػػػػػػػػػػػػػا ثاًلثػػػػػػػػػػػػػػػان فػػػػػػػػػػػػػػػي ذاؾى ميثػػػػػػػػػػػػػػػاؽي عىيػػػػػػػػػػػػػػػًدهً  

ػػػػػػػػػػػػنجي طىرًفػػػػػػػػػػػػًو    كىأىركىبنػػػػػػػػػػػػي ًطػػػػػػػػػػػػرؼى اليىػػػػػػػػػػػػكل غي
          

 

قىني ًبالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىمًع ًإشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدّْهً  كىأىشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  خى

يػػػػػػػػػػػضي آًسػػػػػػػػػػػوً    كىأىغػػػػػػػػػػػرل فيػػػػػػػػػػػؤادم ًباألىسػػػػػػػػػػػى رى
          

 

رًدهً   ػػػػػػػػػػػػػػػػضُّ كى دىنػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػاءى الػػػػػػػػػػػػػػػػرىدل غى  كىأىكرى

وي   فكًؽ ًكشػػػػػػػػػػػػػػػػػاحي  ييعػػػػػػػػػػػػػػػػػاًرضي قىمبػػػػػػػػػػػػػػػػػي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػالخي
          

 

ػػػػػػػػػػػػػدّْهً   تػػػػػػػػػػػػػي لىيػػػػػػػػػػػػػؿي صى فرى يىحكػػػػػػػػػػػػػي ًامتًػػػػػػػػػػػػػدادى زى  كى

ف   مػػػػػػػا الًمسػػػػػػػؾي خػػػػػػػاؿو ًمػػػػػػػف ىىػػػػػػػكل خاًلػػػػػػػًو كىاً   كى

          

 

ػػػػػػػػػػػػػػدا الًمسػػػػػػػػػػػػػػؾي مً    نػػػػػػػػػػػػػػوي ميسػػػػػػػػػػػػػػتىيامان ًبنػػػػػػػػػػػػػػدّْهً غى

 فىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي أىعراًبيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى إلفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

          

 

نػػػػػػػػػػػػػػػًدهً   رى نَّػػػػػػػػػػػػػػػت ًإلػػػػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػػػاًف الًحجػػػػػػػػػػػػػػػاًز كى  فىحى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقييا    كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان تىكىفَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى شى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت رى  ًإذا آنىسى

       

 

 ًبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر ًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراهي كىالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديمكعي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًكرًدهً  

ف أكًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى الًمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػباحي ظىنَّتػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي باًرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػان     كىاً 

        

 

ٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  دّْهً ييحى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـً كىرى  ي فىيىشَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ًلمسى

نَّمػػػػػػػػػػػػػا     ـى ًمػػػػػػػػػػػػػف كىجػػػػػػػػػػػػػدم ًبمكسػػػػػػػػػػػػػى كىاً   بًػػػػػػػػػػػػػأىعظى

       

 

دّْهً    يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل أىنَّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أىذنىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ذىنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػان بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي

ػػػػػػػػػكًت أيمًنيَّػػػػػػػػػةن عىسػػػػػػػػػى   ميًحػػػػػػػػػبّّ يىػػػػػػػػػرل فػػػػػػػػػي المى

          

 

مػػػػػػػػػػػػى مكسػػػػػػػػػػػػى ًزيػػػػػػػػػػػػارىةي لىحػػػػػػػػػػػػًدهً    (ّ)تىًخػػػػػػػػػػػػؼُّ عى

 كمف شعره فيو: 

                                                           

،  ُابف حٌياف الغرناطي، محمد بف يكسؼ: مجاني العصر في شعراء العصر، دار الكتب العممية، ط (ُ)
 . ُّْـ، صُٗٗٗبيركت، 

. ( أشار ابف سعيد المغربي أٌف مكسى قد يككف رمزان لبكائو بعد خركجو مف الييكدية كتحكلو إلى اإلسبلـِ)
 . ِٗٔ، صُابف سعيد المغربي: المغرب، ج

؛ ُُّ،ُُِـ، صَُٖٗ( البحر الطكيؿ، ابف سيؿ األندلسي، إبراىيـ: الديكاف، دار صادر، بيركت، ّ)
 . ْٕٕ، صُاليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػ
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ينىيػػػػػػػػػػػػؾى أىنّْػػػػػػػػػػػػيى  مػػػػػػػػػػػػى عى ػػػػػػػػػػػػمافه عى  (ُ)عػػػػػػػػػػػػافً  ضى

          

 

ػػػػػػػػػػػػرىختي ًإلػػػػػػػػػػػػى أىيػػػػػػػػػػػػدم العىنػػػػػػػػػػػػاًء ًعنػػػػػػػػػػػػاني   صى

ػػػػػػػػةو    صػػػػػػػػؿى نىيػػػػػػػػؿى غىنيمى قىػػػػػػػػد كينػػػػػػػػتي أىرجػػػػػػػػك الكى  كى

        

 

سػػػػػػػػػػػػػػػػػًبيى فيػػػػػػػػػػػػػػػػػًو اليىػػػػػػػػػػػػػػػػػكـى نىيػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي أىمػػػػػػػػػػػػػػػػػافً    فىحى

ػػػػػػػنى  ػػػػػػػف لػػػػػػػي ًبًجسػػػػػػػـو أىشػػػػػػػتىكي ًمنػػػػػػػوي ًبالضى مى  كى

          

 

فىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً   قىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو فىأىشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكك ًمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًبالخى  كى

تٌػػػػػػػػػػػػػػػػى   مػػػػػػػػػػػػػػػػا ًعشػػػػػػػػػػػػػػػػتي حى  اآلفى ًإاٌل أًلىنَّنػػػػػػػػػػػػػػػػي كى

          

 

ـي مىكػػػػػػػػػػػػػػػاني  فيػػػػػػػػػػػػػػػتي فىمىػػػػػػػػػػػػػػػـ يىػػػػػػػػػػػػػػػدًر الًحمػػػػػػػػػػػػػػػا  خى

ًبعتيػػػػػػػػػػػػػوي   لىػػػػػػػػػػػػػك أىفَّ عيمػػػػػػػػػػػػػرم عيمػػػػػػػػػػػػػري نػػػػػػػػػػػػػكحو كى  كى

          

 

صػػػػػػػػػػػػػػؿو ًمنػػػػػػػػػػػػػػؾى قيمػػػػػػػػػػػػػػتي كىفػػػػػػػػػػػػػػاني   ًبسػػػػػػػػػػػػػػاعىًة كى

مػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػاءي ذاؾى الريػػػػػػػػػػػػًؽ ًعنػػػػػػػػػػػػدم غاًليػػػػػػػػػػػػان    كى

 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابي كىًاقًتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ زى ًبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء شى
(ِ) 

 :كلو 
ػػػػػػػػػػػػػكل يىقكلػػػػػػػػػػػػػكفى لىػػػػػػػػػػػػػك قىبَّ  شػػػػػػػػػػػػػتىفى الجى  متىػػػػػػػػػػػػػوي الىً

          

 

ػػػػػػػػؽي البىػػػػػػػػدرا  ػػػػػػػػف يىعشى ػػػػػػػػعي فػػػػػػػػي التىقبيػػػػػػػػًؿ مى  أىيىطمى

فىػػػػػػػػػػػػػػػؿى الكاشػػػػػػػػػػػػػػػي لىقىبَّمػػػػػػػػػػػػػػػتي نىعمىػػػػػػػػػػػػػػػػوي    لىػػػػػػػػػػػػػػػك غى  كى

        

 

 أينىزّْىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي أىف أىذكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى كىالثىغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 

ػػػػػػػػػػػف يىسػػػػػػػػػػػتىحًمؿي الػػػػػػػػػػػريحى ًسػػػػػػػػػػػرَّهي   مػػػػػػػػػػػا أىنػػػػػػػػػػػا مى  كى

          

 

 الًسػػػػػػػػػػػػػػٌرا أىغػػػػػػػػػػػػػػاري ًحفاظػػػػػػػػػػػػػػان أىف أيذيػػػػػػػػػػػػػػع لىػػػػػػػػػػػػػػوي  

 ًإذا ًفئىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذاًؿ جػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءىت ًبًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػحًرىا   

        

 

 (ّ)فىفػػػػػػػي لىحػػػػػػػًظ مكسػػػػػػػى آيىػػػػػػػةه تيبًطػػػػػػػؿي الًسػػػػػػػحرا 

 كلو فيو: 
بيبيػػػػػػػػػػػػػػػوي  ـى كىيػػػػػػػػػػػػػػػؼى شػػػػػػػػػػػػػػػاءى حى كَّػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػبّّ تىحى  صى

          

 

طػػػػػػػػػػػػػػكؿي اليىجػػػػػػػػػػػػػػًر ًمنػػػػػػػػػػػػػػوي نىصػػػػػػػػػػػػػػيبيوي    فىغىػػػػػػػػػػػػػػدا كى

ػػػػػػػػػػػػػػػوي   ريصي  مىضػػػػػػػػػػػػػػػنى اليىػػػػػػػػػػػػػػػكل مىيجػػػػػػػػػػػػػػػكريهي كىحى

          

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كى    بىريئيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي مىعتكبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي مىمنكعي

فػػػػػػػػػػػػكني نىػػػػػػػػػػػػكءيهي     سػػػػػػػػػػػػفو فػػػػػػػػػػػػي جي ـى حي  يػػػػػػػػػػػػا نىجػػػػػػػػػػػػ

       

 

لىييبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   فىقانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كى ًبأىضػػػػػػػػػػػػػػػػػػميعي خى  ]ظَُٗ[كى

مػػػػػػػػػػػػػػػػػى رىىػػػػػػػػػػػػػػػػػيًف بىبلبًػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو   مػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىػػػػػػػػػػػػػػػػػًرؽُّ عى  أىكى

          

 

نىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبيوي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كى مىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ديمكعي قَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عى  رى
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 . ِٗ، صُ؛ الكتبي: فكات الكفيات، جػُِْلديكاف، ص( البحر الطكيؿ، ابف سيؿ األندلسي: اِ)
 . ِٗ، صُ؛ الكتبي: فكات الكفيات، جػُٗٓ( البحر الطكيؿ، ابف سيؿ األندلسي: الديكاف، صّ)
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ػػػػػػػػػػػػػػػػمعيوي  ًلػػػػػػػػػػػػػػػػوه يىًحػػػػػػػػػػػػػػػػفُّ ًإلػػػػػػػػػػػػػػػػى كىبلًمػػػػػػػػػػػػػػػػؾى سى  كى

          

 

لىػػػػػػػػػػػػػػػػػك أىنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػبُّ حيركبيػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  كى تػػػػػػػػػػػػػػػػػبه تيشى  عى

ػػػػػػػػػػػنى   دُّ أىف لىػػػػػػػػػػػك ذابى ًمػػػػػػػػػػػف ًفػػػػػػػػػػػرًط الضى يىػػػػػػػػػػػكى  كى

        

 

 ًليىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدىهي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديفى ميذيبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  

ينىػػػػػػػػػػػػػػػػوي    ػػػػػػػػػػػػػػػػبى عى جَّ نػػػػػػػػػػػػػػػػا ًليىػػػػػػػػػػػػػػػػراؾى حى  مىيمػػػػػػػػػػػػػػػػا رى

        

 

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطىيا مىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككبيوي   يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى كى  دىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعه تىحى

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ يىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيديهي   ـى ًلمخى ذا تىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكى  كىاً 

          

 

نىحيبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽى السيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيادى    ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياقيوي كى

صػػػػػػػػػػػػػيميوي    ػػػػػػػػػػػػػعى النىيػػػػػػػػػػػػػاًر خى  فىالػػػػػػػػػػػػػدىمعي فيػػػػػػػػػػػػػؾى مى

        

 

قيبيػػػػػػػػػػػػػػػػوي   ػػػػػػػػػػػػػػػػبلـً رى ػػػػػػػػػػػػػػػػعى الكى  كىالسيػػػػػػػػػػػػػػػػيدي فيػػػػػػػػػػػػػػػػؾى مى

ػػػػػػػػػػػػػػػوي     ًمػػػػػػػػػػػػػػػف ًعػػػػػػػػػػػػػػػداهي بىعضي تػػػػػػػػػػػػػػػى يىفػػػػػػػػػػػػػػػكزي كى  فىمى

       

 

ػػػػػػػػػػػػػػػناهي طىبيبيػػػػػػػػػػػػػػػوي   ًمػػػػػػػػػػػػػػػف ضى تػػػػػػػػػػػػػػػى ييفيػػػػػػػػػػػػػػػؽي كى مى  كى

ػػػػػػػػػػػػػػمكّْ ًبخػػػػػػػػػػػػػػاًطرم  ػػػػػػػػػػػػػػيطافي السى  إف طػػػػػػػػػػػػػػاؼى شى

          

 

ػػػػػػػػػػػ   كقي فػػػػػػػػػػػي المىكػػػػػػػػػػػاًف ييصػػػػػػػػػػػيبيوي فىًشػػػػػػػػػػػيابي شى

ػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػي بًػػػػػػػػػًو عمػػػػػػػػػى الٌرحػػػػػػػػػى عىطىػػػػػػػػػؿو لىػػػػػػػػػوي      مى

       

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر المينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر عييكبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   مىحاًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي القىمى  كى

فيفيػػػػػػػػػػػػػػوي     مىنيػػػػػػػػػػػػػػكبي مػػػػػػػػػػػػػػا تىحػػػػػػػػػػػػػػتى الًنقػػػػػػػػػػػػػػاًب عى

       

 

فػػػػػػػػػػػػػػػػكًف ميريبيػػػػػػػػػػػػػػػػوي    نىيٌػػػػػػػػػػػػػػػػابي مػػػػػػػػػػػػػػػػا بىػػػػػػػػػػػػػػػػيفى الجي

ػػػػػػػػػػػػػػػكاًنًح فىظُّػػػػػػػػػػػػػػػوي    قاسػػػػػػػػػػػػػػػي الَّػػػػػػػػػػػػػػػذم بىػػػػػػػػػػػػػػػيفى الجى

          

 

 م بىػػػػػػػػػػػػػػػػيفى البيػػػػػػػػػػػػػػػػركًد رىطيبيػػػػػػػػػػػػػػػػوي لىػػػػػػػػػػػػػػػػدفي الَّػػػػػػػػػػػػػػػػذ 

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي    خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذّّ أىرىؽُّ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى النىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـً ييغىييري

          

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ النىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـً ًبكىجًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كىىيبكبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي    مى

ػػػػػػػػػػوي   ػػػػػػػػػػرل التُّقػػػػػػػػػػى تىفضيضي  كجػػػػػػػػػػوه يىغيصػػػػػػػػػػف عي

          

 

ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذًىبي ًعفَّتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تىذىيبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   ٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كى  عى

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةن   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي ًبكىجنىتىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو جى  ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكي الحى

          

 

 نىػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ الخػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ يىعبىػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي طيبيػػػػػػػػػػػػػػػػػوي فىيىكػػػػػػػػػػػػػػػػػادي  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقاًمًو   ـي لىحًظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ًلسى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًئ ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىت جى  غي

          

 

مىيػػػػػػػػػػػػػػػػًو ذينكبيػػػػػػػػػػػػػػػػوي   لىػػػػػػػػػػػػػػػػـ تيكتىػػػػػػػػػػػػػػػػب عى ػػػػػػػػػػػػػػػػطا كى  فىسى

ػػػػػػػػػػداًمعي    ػػػػػػػػػػرَّ مكسػػػػػػػػػػى لىػػػػػػػػػػك يىشيػػػػػػػػػػؽُّ مى  مػػػػػػػػػػا ضى

        

 

قيبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   بىحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران ًليىغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىؽى عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًذلي كىرى
(ُ) 

  
 

                                                           

، ص  ُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػْٖ،ّٖ( البحر الكامؿ، ابف سيؿ األندلسي: الديكاف، صُ)
ْٕٗ،َْٖ . 
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 *سنة خمسيف كستمائة
 (ُ)عمى تؿ العجكؿ مع األمير سيؼ الديف بكتكتاستيمت كعسكر الناصر     

في مقابمة عسكر دمشؽ، ككانكا قد أشاعكا بأف  (ّ)، كعسكر مصر بالصالحية (ِ)اإلستدار
، فأبطأ، ككثرت (ٓ)رسكؿ الخميفة كاصؿه ليصمح بيف الفريقيف (ْ)نجـ الديف الباذرائي

 أحد المقاردة: (ٔ)عماراألقاكيؿ، فنٌظـ شياب الديف غازم بف إياز المعركؼ بابف الم
 ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذٌكرنا زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي الزُّىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل 

          
 

          
 

 زمػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف الميػػػػػػػػػػػػػػػػػًك فػػػػػػػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ العجػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿً  

 كنطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممان يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركم حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديثان  
          

 

 (ٕ)صػػػػػػػػػػػػػػػػحيحان مػػػػػػػػػػػػػػػػٍف أحاديػػػػػػػػػػػػػػػػًث الٌرسػػػػػػػػػػػػػػػػكؿً  

  
 رسكؿ الخميفة يصؿ، فأبطأ.   (ٖ)كقيؿ: إٌف محيي الديف ابف الجكزم

 شد:فنٌظـ سيؼ الديف الم
سػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي أتػػػػػػػػػػػػػػػػػى كقػػػػػػػػػػػػػػػػػالكا إٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   قػػػػػػػػػػػػػػػػػالكا الرَّ

          
 

ػػػػػػػػػػػػػػا  يكمػػػػػػػػػػػػػػان عػػػػػػػػػػػػػػٍف دمشػػػػػػػػػػػػػػؽى نزكحى  مػػػػػػػػػػػػػػا راـ ى

                                                            

 .ِّٓـ. باشا: التكفيقات االليامية، صُِِٓر )مارس( سنة آذا ُْ* يكافؽ أكليا الخميس 
( األمير سيؼ الديف بكتكت بف عبد اهلل العزيزم، كاف شجاعان كذا حرمة كافرة كصاحب إقطاعات تكفي ُ)

، ْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جُِْ،ُِّ، صُـ. اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُِٖٓىػ/ ٔٓٔسنة
 .ََِ، صَُكفيات، ج؛ الصفدم: الكافي بالِِّص
لفظ فارسي مؤلؼ مف كممتيف إستد كمعناىا: األخذ، كدار كمعناىا: ممسؾ كىك لقب الذم يتكلى قبض ( ِ)

ليو أمر البيكت السمطانية مف المطابخ كالشرابخاناه، كىك الذم يمشي بطمب السمطاف  ماؿ السمطاف كصرفو كا 
؛ ابف طكلكف: نقد ْٕٓ، صٓبح األعشى، ج؛ القمقشندم: صِٔفي األسفار. السبكي: معيد النعـ، ص

 .َٔالطالب، ص
( بمدة مف أعماؿ مصر تقع في إقميـ الشرقية بأرض السباخ عمى طرؼ الرمؿ. ابف عبد الظاىر: الركضة ّ)

 .َْٖ، صّ؛ القرماني: أخبار الدكؿ جُِٔ؛ السٌخاكم: البمدانيات، ص ّْالبيية، ص
 ك(.ُِّ( ترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة )ْ)
 .ْٕٓ، صُ( الخبر عند المقريزم: السمكؾ، جٓ)
بعد الرجكع إلى كتاب تاريخ االسبلـ؛ الكافي بالكفيات لمصفدم؛ كالمنيؿ الصافي البف تغرم بردم؛  (ٔ)

 كغيرىا، لـ الحصكؿ عمى أٌية معمكمات عنو.
 .ّّٓ، صْيات، ج؛ الكتبي: فكات الكفْٕٓ، صُ( البحر البسيط، األبيات عند المقريزم: السمكؾ، جٕ)
 ك(.ُِٗترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة )  (ٖ)
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 ذىػػػػػػػػػػػػػبى الٌزمػػػػػػػػػػػػػافي كمػػػػػػػػػػػػػا ظفػػػػػػػػػػػػػرتي بمسػػػػػػػػػػػػػمـو 
          

 

سػػػػػػػكًؿ صػػػػػػػحيحان    (ُ)يػػػػػػػركٍم الحػػػػػػػديثى عػػػػػػػًف الرَّ

 ك(َُُ)

 

كبعد أياـ كرد البادرائي رسكؿ الخميفة إلى المعز، كاجتمع بو، كقرر أمر الصمح ] كَُُ[
كعمـ الديف  (ِ)و كبيف الناصر، كعاد إلى الشاـ رسكؿ المعز األمير عز الديف السيفيبين

كعبر عمى تؿ العجكؿ الناصر، فحصؿ مف الغمماف كالسكقة ضجة عظيمة،  (ّ)الخزندار
فقرر معو الحاؿ عمى أف تككف غزة  ،مقيما في الغكر كتكجو إلى الناصر كىك نازؿ

لممعز، كاتفؽ الصمح،  (ٔ)، ما خبل نابمسى (ٓ) إلى جنيفكالقدس كالساحؿ متصبلن  (ْ)كالداركف
الصمح، كعاد نجـ الديف، كصحبتو األمير شرؼ الديف بف أبي القاسـ، كنظاـ الديف بف 

 المعز أيبؾ التركماني. (ٕ)]إلى[المكلى الحمبي رسكال الناصر 
 

 
 
 

                                                           

( البحر الكامؿ، ابف قزؿ المشد، عمي بف عمر: الديكاف، تح: مشيكر الخبازم، مركز التعاكف كالسبلـ ُ)
 .ّّٓ، صْ؛ الكتبي: فكات الكفيات، جّٓـ، صََِِالدكلي، القدس، 

عؿ نائب السمطنة بدمشؽ، حضر ( األمير عز الديف أزدمر بف عبد اهلل السيِ) في، مف أعياف األمراء، جي
ـ. الصقاعي: تالي كفيات األعياف، ُُِٖىػ/ َٖٔالكقعة مع التتار بالقرب مف شيزر كاستشيد بيا سنة 

 .ُّٕ؛ الذىبي: اإلشارة إلى كفيات األعياف، صِِٓ،ُِٓ، صُ؛ البرزالي: المقتفي، جُٓ،ُْص
كالمفظ مركب مف كممتيف أحدىما عربي ىك خزانة كالثاني فارسي كىك دار ( ىك الذم يتكلى خزانة السمطاف ّ)

 دار أم ممسؾ فمعنى الكممة ممسؾ الخزانة كأميرىا كيسمى أمير خازندار كىك برتبة طبمخاناه.
 .َٔ؛ ابف طكلكف: نقد الطالب، صُِ، صْ؛ القمقشندم: صبح األعشى، جِٔالسبكي: معيد النعـ، ص

؛ ِْْ، صِلى مصر بينيا كبيف البحر مقدار فرسخ. الحمكم: معجـ البمداف، مجقمعة بعد غزة لمقاصد إ (ْ)
 .َٖٓ، صُ؛ البغدادم: مراصد االطبلع، مجِْْص
؛ البغدادم: َِِ، صِبميدة حسنة بيف نابمس كبيساف مف أرض األردف. الحمكم: معجـ البمداف، مج (ٓ)

 .ّٖٔ، صُمراصد االطبلع، مج
ميف بينيا كبيف بيت المقدس عشرة فراسخ. الحمكم: معجـ البمداف، مدينة مشيكرة بأرض فمسطيف بيف جب( ٔ)

 .ِٕٕ؛ القزكيني: آثار الببلد، صَِْ؛ أبك الفداء: تقكيـ البمداف، صِْٖ، صٓمج
 سقطت مف األصؿ كاستدركيا المؤلؼ في الحاشية. (ٕ)
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 ذكر مف تكفي فييا مف األعياف
 (ُ)مد الصاغاني، القرشي، العدكمالشيخ أبك الفضائؿ، جار اهلل الحسف بف مح    

بمد مف ببلد ما كراء النير،  (ِ)المحدث الفقيو، الحنفي، العبلمة رضي الديف، كصاغاف
، ككاف إليو المنتيى في عمـ المغة، صٌنؼ كتاب " (ّ)كلد سنة سبع كسبعيف كخمسمائة

، كلـ يكٌمؿ مجمع البحريف في المغة" اثنا عشر مجمدان، " كالعباب الزاخر" عشركف مجمدان 
رأيتو في سكؽ الكتب بدمشؽ بخٌطو، ككتاب " الشكارد في المغات"، ككتاب "تكشيح 
الٌدريدية"، ككتاب " األضداد"، ككتاب " العركض"، ككتاب " أسماء األسد"، " كأسماء 
الذئب"، ك" مشارؽ األنكار في الجمع بيف الصحيحيف"، ك" مصباح الدجى"، ك" الشمس 

لبخارم"، ك" دٌر السحابة في كفيات الٌصحابة"، ككتاب" الضعفاء المنيرة"، ك" شرح ا
، ككاف شيخان، صالحان، صمكتان عف فضكؿ (ْ)كالفرائض"، ك" شرح المفٌصؿ"، كغير ذلؾ

 الكبلـ، صدكقان في الحديث حاكر بمكة مدة، كتكفي فجأة، كدفف في داره ببغداد. 

                                                           

سادات، الدار اإلسبلمية، ترجـ لو الخكانسارم، الميرزة محمد باقر: ركضات الجنات في أحكاؿ العمماء كال (ُ)
؛ الفاسي، محمد بف أحمد: العقد الثميف في تاريخ البمد األميف، تح: ُٗ-ٖٗ، صّـ، جُُٗٗ، بيركت، ُط

؛ أبك مخرمة، الطيب بف عبد اهلل بف ُٕٗ-ُٕٔـ، صُٖٔٗ، بيركت، ِفؤاد دسسٌير، مؤسسة الرسالة، ط
، بيركت ِعمي عبد الحميد، دار الجيؿ طأحمد: تاريخ ثغر عدف كتراجـ عممائيا، اعتناء: عمي حسف 

سيني، عبد الحي بف فخر الديف: نزىة الخكاطر كبيجة المسامع كالنكاظر، دار َٗ-ٖٓـ، صُٕٖٗ، ؛ الحي
، ط ؛ الكتٌاني، محمد بف جعفر: الرسالة المستطرفة لبياف مشيكر ّٗ-ُٗـ، صُٗٗٗ، بيركت، ُابف حـز

 .ُُٓـ، صُّٗٗ، بيركت، ٓة، طكتب السينة المشٌرفة، دار البشائر اإلسبلمي
قرية مف أعماؿ مرك في ببلد ما كراء النير كتسمى جاغاف. ابف خرداذبة، عيبيد اهلل بف عبد اهلل: المسالؾ  (ِ)

 .َٓٓ، أبك الفداء: تقكيـ البمداف صّْ،ّّـ، صُٖٖٗكالممالؾ، مطبعة بريؿ، ليدف، 
 ـ.ُُُٖىػ/ ٕٕٓ (ّ)
، دمشؽ، ُج التراجـ، تح: محمد خير رمضاف يكسؼ، دار القمـ، طابف قطمكبغا، قاسـ السكدكني: تا (ْ)

؛ السيكطي، عبد الرحمف: المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا، شرحو كضبطو كعٌمؽ عميو: ُٔٓ، صُِٗٗ
؛ البغدادم: ىدية ََُ، صُ، القاىرة، د. ت، جّمحمد أبك الفضؿ ابراىيـ كآخريف، مكتبة دار التراث، ط

طاش كبرل، أحمد بف مصطفى زاده: مفتاح السعادة كمصباح السيادة في  ؛ُْٖ، صُالعارفيف، ج
، دار الكتب العممية، ط  .ُُِ، صُـ، مجُٖٓٗ، بيركت، ُمكضكعات العمـك
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، ففعؿ أكالده (ُ)ضيؿ بف عياضككاف قد أكصى أف ييحمؿ إلى مكة، كيدفف مجاكرة الف
 ذلؾ.
، كاف بحـر السمطاف سنجر شاه، (ِ)الشيخ الصالح: عمي بف محمد بف عمي الفياد    

فمما قتؿ انقطع في بيتو، كبنى مسجدان، كرباطان، كأكقؼ عمييما ما يممؾ، كبقي ىك يؤذف 
سطؿ ليستقي احتسابان، فمما كاف في بعض األياـ جاء إلى المسجد، كفيو بئر، فأدلى ال

ماء، فطمع مممكءان ذىبان، فقاؿ:" بسـ اهلل غير مردكد"، كقىمبىو في البئر فعؿ ذلؾ ثبلث 
مرات، فقاؿ في الثالثة: " يا رب ال تطردني عف بابؾ، أنا أركح إلى الشط أتكضأ، ليس 
قصدم سكل الماء ألداء فريضتؾ"، ثـ أنزؿ السطؿ رابع مٌرة ،فطمع مممكءان ماء، فسجد 

 هلل تعالى. شكران 
، نشأ بقاسيكف عمى الخير كالصبلح، (ّ)شمس الديف محمد بف سعد الكاتب المقدسي   

، كلمناصر داككد، ككاف دينان إسماعيؿكقرأ القرآف المجيد، كالنحك كالعربية، ككتب لمصالح 
 فاضبلن، أديبان، شاعران.

 :"إسماعيؿالصالح قاؿ أبك المظفر: " أنشدني لما تفاقـ ظمـ السامرم، ككتب بيا إلى 
ـٍ أجػػػػػػػػػٍد لػػػػػػػػػٍي مػػػػػػػػػٍف نصػػػػػػػػػيحةو    يػػػػػػػػػا مالكػػػػػػػػػان لػػػػػػػػػ

        
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػدُّان كفييىػػػػػػػػػػػػػػػا دمػػػػػػػػػػػػػػػي أخشػػػػػػػػػػػػػػػاهي منسػػػػػػػػػػػػػػػفكىا 

 
                                                           

ىك الفضيؿ بف عٌياض بف مسعكد أبك عمي التميمي إمامان زاىدان، كثير الحديث قدـ إلى الككفة كسمع بيا ( ُ)
ـ. ابف سعد، محمد الياشمي: الطبقات الكبرل، َِٖىػ/ ُٕٖأف تكفي سنة ثـ انتقؿ إلى مكة كبقي بيا إلى 

؛ ِِٖ،ّْ، صٔك ج ِٖ، صُـ،جَُٗٗ، بيركت، ُتح: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، ط
الدينكرم، عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة: عيكف األخبار، تعميؽ: الداني بف منير آال زىكم، المكتبة العصرية، 

؛ ابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر: ركضة ُِٕ،َِّ، صِك جِٖٕ، صُـ، جََِٔصيدا، 
-َْٕىػ، صُُّْ، مكة المكرمة، ُالمحبيف كنزىة المشتاقيف، تح: محمد فريد شمس، دار عالـ الفكائد، ط

، بيركت، ِ؛ العسقبلني، أحمد بف عمي بف حجر: تيذيب التيذيب، دار احياء التراث العربي، طَُْ
 .َّٓ،َْٓ، صْـ، جُّٗٗ

( ترجـ لو ابف دقماؽ، ابراىيـ بف محمد: نزىة األناـ في تاريخ اإلسبلـ، تح: سمير طيارة، المكتبة ِ)
 .ُِٓ، صٓ؛ ابف العماد: شذارات الذىب، جُِٓـ، صُٗٗٗبيركت،  –، صيدا ُالعصرية، ط

سيني: صمة التكممةُِٓ،ُِْ، صٔ(  ترجـ لو ابف الشعار: عقكد الجماف، جػّ) ؛ الذىبي: ِٗٔ، ص؛ الحي
 . ُِٓ،ُِْ؛ ابف دقماؽ: نزىة األناـ، صَّٓاإًلشارة إلى كفيات األعياف، ص
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 اسػػػػػػػػػػػػػػمٍع نصػػػػػػػػػػػػػػيحةى مػػػػػػػػػػػػػػٍف أكليتػػػػػػػػػػػػػػوي نعمػػػػػػػػػػػػػػان  
        

 

ػػػػػػػا   ]ظَُُ[يخػػػػػػػاؼي كفرانيىػػػػػػػا إٍف كػػػػػػػؼَّ أك تركى

 كاهلًل ال امتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ مالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي      
     
 

 عمػػػػػػػػػػػػػػػػى رعيتػػػػػػػػػػػػػػػػػًو مػػػػػػػػػػػػػػػػػف ظممػػػػػػػػػػػػػػػػػًو شػػػػػػػػػػػػػػػػػبكىا 

 تػػػػػػػػػرل الحسػػػػػػػػػػكدى بػػػػػػػػػًو مستبشػػػػػػػػػػران بًػػػػػػػػػو فرحػػػػػػػػػػان  
          

 

 مسػػػػػػػػػػػػػتغربان مػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػكادم أمػػػػػػػػػػػػػرًه ضػػػػػػػػػػػػػحكىا 

 كزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهي ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي غػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿو كالٌرفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي     
       
 

ػػػػػػػػا   قاضػػػػػػػػي القضػػػػػػػػاًة ككلػػػػػػػػيُّ حربػػػػػػػػًو ابػػػػػػػػفي بكى

ػػػػػػػػػػػػػٍف ىمػػػػػػػػػػػػػػا؟ كىمػػػػػػػػػػػػػػا      كثعمػػػػػػػػػػػػػبه كفضػػػػػػػػػػػػػػيؿي مي
       

 

 أىػػػػػػػػػػػؿي المشػػػػػػػػػػػكرًة فيمػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػاؽى أك ضػػػػػػػػػػػنكىا 

ـي اآلفػػػػػػػػػػػػػػػاتي    قػػػػػػػػػػػػػػػد نيشػػػػػػػػػػػػػػػرٍت      جماعػػػػػػػػػػػػػػػةه بيػػػػػػػػػػػػػػػ
     
 

ػػػػػػػػػا   كالشَّػػػػػػػػػرعي قػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػاتى كاإلسػػػػػػػػػبلـي قػػػػػػػػػٍد ىمكى

 مػػػػػػػػػػػا راقبػػػػػػػػػػػكا اهللى فػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػرٍّ كفػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػفو  
          

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يرقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنجـى كالفمكى ٌنمى  كا 

 

 

ـٍ   إف كػػػػػػػػػػػػافى رزقػػػػػػػػػػػػان ك خيػػػػػػػػػػػػران كاسػػػػػػػػػػػػعان فميػػػػػػػػػػػػ
          

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػا   أك كػػػػػػػػػػػػػػػػػافى شػػػػػػػػػػػػػػػػػٌران كأمػػػػػػػػػػػػػػػػػران سػػػػػػػػػػػػػػػػػٌيئان فمكى

ـٍ كاقبػػػػػػػػٍؿ نصػػػػػػػػيحةى    مػػػػػػػػفٍ  كقػػػػػػػػٍد نصػػػػػػػػحتي فقػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػافى فػػػػػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػػػػًو خرقػػػػػػػػػػػػان كال أفكى  مػػػػػػػػػػػػا مى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػكا كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػتكثقكا حمفػػػػػػػػػػػػػػػػػان    كاآلفى قػػػػػػػػػػػػػػػػػد حكىمي
 

 كصػػػػػػػػػػػػيَّركؾى ليػػػػػػػػػػػػـٍ فػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػيدىـٍ شػػػػػػػػػػػػركىا 

ـي    فعػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف قريػػػػػػػػػػػػػػػػػبو تػػػػػػػػػػػػػػػػػرل آثػػػػػػػػػػػػػػػػػارى فعميػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػا  فػػػػػػػػػػػػييـي كفيػػػػػػػػػػػػؾى إذا مػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػترىـي ىيتكى
(ُ) 

زاؿ فيك قاؿ أبك المظفر: " يرحـ اهلل قائميا، فقد كاف ينظر مف ستر رقيؽ، فأٌما ابف غ    
ماف، كانا استكليا عمى عقؿ الصالح  ، كحسٌنا لو إسماعيؿالسامرم، كثعمب كفيضيؿ منجّْ
"  .(ِ)كؿ فعؿ قبيح شنيع رذيؿ، فما نفعتيـ النجكـ، كأبادىـ الحي القيـك

، كاف قٌصابان، (ّ)الشيخ الفاضؿ األديب أبك محمد عبد اهلل بف فتياف العقيمي الجزرم   
 نظـ حسف، كأكثر شعره في أىؿ البيت مف غير تعصُّب فمنو:كعنده فضيمة، كأدب، ك 

                                                           

 .  ِِْ، صٖ( البحر البسيط، ابف الجكزم: مرآة الزماف، جػُ)
 . ِِْ، صٖ( ابف الجكزم: مرآة الزماف، جػِ)
عيكف التكاريخ، تح: الكتبي، محمد بف شاكر:  ؛ُُٗ،َُٗ، صّ( ترجـ لو ابف الشعار: عقكد الجماف، جػّ)

؛ ابف دقماؽ: نزىة ٖٔ، صَِ، جػـُْٖٗ، بغداد، ُنبيمة عبد المنعـ داككد، فيصؿ السامر، دار الحرية، ط
 . ُِٓاألناـ، ص
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 أظيػػػػػػػػػػػػػػػػػرى مػػػػػػػػػػػػػػػػػا أخفػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي مػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف شػػػػػػػػػػػػػػػػػجكنوً 

 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحابةو أمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف عيكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  

ـى بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهً   ـي الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتي تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرخي

 

 فػػػػػػػػػػػػػػكؽى غصػػػػػػػػػػػػػػكًف البػػػػػػػػػػػػػػاًف فػػػػػػػػػػػػػػي تمحينػػػػػػػػػػػػػػوً  

 كزارهي طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼي الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف حٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  

 

 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف جنكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عاديىػػػػػػػػػػػػػػػػػػان عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػػػػػػػػمًؿ جػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتٍ  

 

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريحي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تبريئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارم  

 ناشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتيؾى اهللي إذا زرتى الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىٍ  

 

 كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف دكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  

 قػػػػػػػػػػػػػػػٍؼ بػػػػػػػػػػػػػػػأثيبلٍت الٌنقػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػف منحنىػػػػػػػػػػػػػػػى 

 

 الػػػػػػػػػػػكادٍم يضػػػػػػػػػػػكعي الٌنشػػػػػػػػػػػري مػػػػػػػػػػػف غصػػػػػػػػػػػكنوً  

 كأنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطٍي الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعب جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف 

 

 الغضػػػػػػػػػػى كبػػػػػػػػػػٍث مػػػػػػػػػػا يمقػػػػػػػػػػاهي مػػػػػػػػػػف حنينػػػػػػػػػػوً  

 قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ لممكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتياـً بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكيـٍ  

 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػف جفكنػػػػػػػػػػػػػػػػوً شػػػػػػػػػػػػػػػػٌرد طيػػػػػػػػػػػػػػػػبي النػػػػػػػػػػػػػػػػكـً  

ـه   ـي كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك لديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كحٌقكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

ـٍ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً    ال خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانك

 كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمك كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػام ألفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

 كالكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مذىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  

ـٍ يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍب أىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼه سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمري    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 الغنػػػػػػػػػػػػػػػػى بجسػػػػػػػػػػػػػػػػدًه فػػػػػػػػػػػػػػػػي لكنػػػػػػػػػػػػػػػػًو كلينػػػػػػػػػػػػػػػػوً  

 سػػػػػػػػػػػػػػػػطكي عمػػػػػػػػػػػػػػػػى عشػػػػػػػػػػػػػػػػاًقو فػػػػػػػػػػػػػػػػأيف مػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 

 يسػػػػػػػػػػػػػػػطٍك بػػػػػػػػػػػػػػػًو الضػػػػػػػػػػػػػػػيغـي فػػػػػػػػػػػػػػػي عرينػػػػػػػػػػػػػػػوً  

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازؿى المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاؽى دع مبلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  

 

 أيػػػػػػػػػػػػػػفى طميػػػػػػػػػػػػػػؽي الحػػػػػػػػػػػػػػبّْ مػػػػػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػػػػػجكنوً  

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػقكةى المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػبّْ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػبّْ  

 

 (ُ)كمػػػػػػا يمحػػػػػػكا الػػػػػػذم قػػػػػػٍد خػػػػػػطَّ فػػػػػػي جبينػػػػػػوً  

الخطيب العدؿ شرؼ الديف عبد اهلل بف حساف بف نافع بف سمير بف ثابت بف ] كُُُ[ 
 .، المحدث(ِ)أبي النكل العامرم

                                                           

 .ٖٔ، صَِ( البحر الكامؿ، الكتبي: عيكف التكاريخ، جُ)
ابف ناصر ؛  ْْٕ، صْٕ؛ الذىبي : تاريخ اإلسبلـ، جػُِٓ( ترجـ لو الحسيني: صمة التكممة، صِ)

 =الديف،  محمد بف عبد اهلل: تكضيح المشتبو في ضبط أسماء الركاة كأنسابيـ كألقابيـ ككتابيـ، تح: محمد
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ظاىر دمشؽ  (ِ)قصر حجاج، كتكفي ب(ُ)كلد بدمشؽ سنة ثبلث كثمانيف كخمسمائة    
كتكلى بعده كلده  ،(ْ)المعركؼ بو، كدفف بسفح قاسيكف، ككاف خطيب المصمى (ّ)بالمسجد

 .(ٓ)عماد الديف
 (ٔ)فخر القضاة نصر اهلل بف ىبة اهلل بف محمد بف عبد الباقي بف بصاقة الغفارم   

 .شاعر ميفمؽه، بديع النظـ كالنثر الحنفي، الكاتب،

                                                                                                                                                                               

، "ككرد اسمو في جميع مصادر ترجمتو ُُ، صِـ، جػُٖٔٗنعيـ العرقسكسي، مؤسسة الرسالة، بيركت، =
 باسـ عبد القادر".

 ـ.. ُُٕٖىػ/ ّٖٓ(  ُ)
؛ البغدادم: ّٕٓ، صْمف جية باب الصغير. الحمكم: معجـ البمداف، مج( محمة كبيرة ظاىر دمشؽ ِ)

 . َُٕٗ، صّمراصد االطبلع، مج
 .ِّٕ، صِ( بمحمة قصر حجاج ظاىر دمشؽ جكار بستاف الشيرازم. النعيمي :الدارس ،جّ)
أيكب ( في الميداف الكسطاني "باب المصمى" خارج محمة ميداف الحصى أنشأه الممؾ العادؿ أبك بكر بف ٓ)

؛ النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ُّٓ،ُِٓـ. ابف عبد اليادم: ثمار المقاصد، صَُِٗىػ/ َٔٔسنة 
 .َِٖ، صِ، جػ
( عماد الديف عبد اهلل بف حساف العػامرم األديب، سمع مف جماعة ككاف لو اجتماع باألكابر مف المحدثيف ٔ)

ـ. ابف الفكطي، عبد الرزاؽ بف َُِٗىػ/ٖٗٔسنة ،تكلى الخطبة بجامع المصمى بعد كالده، كتكفي بدمشؽ 
، طيراف، ُأحمد: مجمع اآلداب في معجـ األلقاب، تح: محمد الكاظـ، كزارة الثقافة كاالرشاد اإلسبلمي، ط

؛ الذىبي، محمد بف أحمد: اإلعبلـ ُٖٖ،ُٕٖ، صِ/ؽُ؛ البرزالي: المقتفي، جػٕٖ،ٖٔ، صِـ، مجُٓٗٗ
، ُـ، مجُّٗٗ، بيركت، ُمي عكض، مؤسسة الكتب الثقافية، طبكفيات األعبلـ، تح: مصطفى بف ع

 . ْٖٔص
( ترجـ لو الخزرجي، عمي بف ظافر األزدم: بدائع البدائع، تصحيح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب ٕ)

؛ األدفكم، جعفر بف ٖٗ-ٔٗ؛ األيكبي: الفكائد الجمية، صُٖٔ،ُٖٓـ، صََِٕ، بيركت، ُالعممية، ط
الجامع أسماء نجباء الصعيد، تح: سعد محمد حسف، الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، لسعيد ثعمب: الطالع ا

 .ْٓٓ، صّ؛ القرشي: الجكاىر المضيئة، جػُٖٔ-ٕٔٔـ، صُٔٔٗالقاىرة، 
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 ، كبابنو الناصر داكد.(ُ)معظـ عيسىكاف خصيصان بال 

 ، كتكفي بدمشؽ، كمف شعره:(ِ)كلد بقكص سنة تسعة كسبعيف كخمسمائة
دَّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كآًس ًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاره   عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كىرد خى

          
 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاًرهً    يميػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ييػػػػػػػػػػػػػػػػػكاه خى

ػػػػػػػػػػػػػػػػداًراًة قىمبػػػػػػػػػػػػػػػػو  يػػػػػػػػػػػػػػػػدم فػػػػػػػػػػػػػػػػي مي  كأبػػػػػػػػػػػػػػػػذؿي جي
          

 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىل يقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديني لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أيداًره 

ػػػػػػػػػػػػػػػػٌده غيػػػػػػػػػػػػػػػػر أٌننػػػػػػػػػػػػػػػػي أرل جنػػػػػػػػػػػػػػػػةِّ    فػػػػػػػػػػػػػػػػي خى
          

 

منػػػػػػػػػػػػػػاًره  ػػػػػػػػػػػػػػؿَّ نػػػػػػػػػػػػػػاًرم شػػػػػػػػػػػػػػٌب ًمػػػػػػػػػػػػػػف جي  أرل جي

 كغيصػػػػػػػػػػػػػػػف الٌنقػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػي ًلينػػػػػػػػػػػػػػػو كاعتدالػػػػػػػػػػػػػػػو 
          

 

 كرئػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػده كًنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره 

 سػػػػػػػػػػػػػًكرت بكػػػػػػػػػػػػػأسو مػػػػػػػػػػػػػف رحيػػػػػػػػػػػػػؽ ريضػػػػػػػػػػػػػابو 
          

 

مػػػػػػػػػػػػػاره   (ّ)كلػػػػػػػػػػػػػـ أدًر أٌف المػػػػػػػػػػػػػكت عيقبػػػػػػػػػػػػػى خي

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعه كىاتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى الٌطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي  
 

 المطايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأطيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافاحبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

 كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألكا األكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكانيا 
 

 فعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تيخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيـي كتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي  

 ىػػػػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػاًف الحمػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػف رجعػػػػػػػػػػػػةو  
 

ـٍ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى األيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثبلتً   أ
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيؿي  (ْ)

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػئمةو  
 

 لمعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبًر يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي  

 أكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذاؿي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكميـٍ  
 

 ككثيػػػػػػػػػػػػػػػػػري العػػػػػػػػػػػػػػػػػذًؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػػػػػػكـً قميػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  

 
                                                                                                                                                                               

ىك الممؾ المعظـ شرؼ الديف عيسى بف الممؾ العادؿ سيؼ الديف أبي بكر بف أيكب، صاحب دمشؽ، (  ُ)
كلو عٌدة تصانيؼ أشيرىا "السيـ المصيب في الرد عمى الخطيب"، اتسعت مممكتو كامتدت كاف محبان لؤلدب، 

ـ. ابف نظيؼ الحمكم: التاريخ المنصكرم، ُِِٗىػ/ ِْٔمف حدكد بمد حمص إلى العريش، تكفي سنة 
 ؛ الصفدم، خميؿ بف أيبؾ: أمراء دمشؽ في اإلسبلـ، تح: صبلح الديف المنجد، دار الكتاب الجديد،ُّٓص
؛ المكنكم، محمد عبد الحي: الفكائد البيية في تراجـ الحنفية، تعميؽ: محمد َٖـ، صُّٖٗ، بيركت، ِط

 .ُّٓ-ُُٓبدر الديف النعساني، دار المعرفة، بيركت، د. ت، ص
 ـ.ُُّٖىػ/ سنة ٕٗٓ( ِ)
؛ ٕٗٔ، ص؛ األدفكم: الطالع السعيدَُٗ، صْ( البحر الطكيؿ، األبيات عند الكتبي: فكات الكفيات، جػّ)

 . ُِٓ، صُـ، جػُٕٖٓشحادة ، سميـ جبرائيؿ سميـ ميخائيؿ: آثار األزىار، بيركت،  -الخكرم
 .َُ، صُُ( نكع مف أنكاع األشجار يشبو الطرفاء، ابف منظكر: لساف العرب، مجْ)
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 كا عٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمكـٍ خٌففػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 كاعممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا أٌف اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمه ثقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  

 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى المعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـً حقٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان أٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  
 

 ال يطػػػػػػػػػػػػػػاعي الحػػػػػػػػػػػػػػبُّ أك ييعصػػػػػػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػػػػػػذكؿي  

 يػػػػػػػػػػػا أكلػػػػػػػػػػػي األمػػػػػػػػػػػًر عسػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػدلكـٍ  
 

 أف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤدَّ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّيف أك يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤٌدل القتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكيـ ركحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي بكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو عاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو  
 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأقمُّكا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى أك أقيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحو فقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيحه أف تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدكا  
 

 مالػػػػػػػػػػػػػػوي عػػػػػػػػػػػػػػػف كصػػػػػػػػػػػػػػمكيـ صػػػػػػػػػػػػػػػبره جميػػػػػػػػػػػػػػػؿي  

 إفَّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي رضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكـٍ كاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه  
 

 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكَّل عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاكيـ مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحيؿي  

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكيـ   كعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الجمي
 

 (ُ)إٍف أردتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أف تممُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا أك تميميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا 

، كىك راجع مف (ِ)الفقيو نجـ الديف مكسى بف محمد بف مكسى بف أحمد القمراكم     
، كلد سنة إحدل كتسعيف كخمسمائة، كالقمراكم نسبة (ّ)يذاباليمف عمى ساحؿ بحر ع

 (ٔ)، كمف شعره قصيدة كازف بيا الحصرم القيركاني(ٓ)قرية مف أعماؿ صرخد (ْ)إلى قمرا
 :]ظُُُ[المشيكرة التي أكليا في قصيدتو

                                                           

 . ٕٗٔ،ٖٕٔ( األبيات عند األدفكم: الطالع السعيد، صُ)
، َِىػ"؛ الكتبي: عيكف التكاريخ، جُٓٔفيو كفاتو سنة" ك  ِّْ،ِّّ( ترجـ لو الذىبي: المختار، صِ)

 .ِٕ،ُٕص
( بميدة عمى ضفة بحر القمـز كىي مرسى المراكب التي تقدـ مف عدف إلى الصعيد كمنيا إلى جدة. أبك ّ)

 .ُٖ؛ القزكيني: آثار الببلد، صُُِ،-ِّالفداء: تقكيـ البمداف، ص
؛ البغدادم: مراصد ّٔٗ، صْعجـ البمداف، مج( قرية مف أعماؿ صرخد بببلد حكراف. الحمكم: مْ)

 .ُُُِ، صّاالطبلع، مج
؛ َُْ، صّ( بمد مبلصؽ لببلد حكراف مف أعماؿ دمشؽ كىي قمعة حصينة. الحمكم: معجـ البمداف، مجٓ)

 .ِٗٓ،ِٖٓأبك الفداء: تقكيـ البمداف، ص
بسبتو كرحؿ إلى األندلس، لو  ( ىك عمي بف عبد الغني الفيرم الحصرم كاف عالمان بالقراءات أقرأ الناسٔ)

ـ. الحميدم، محمد بف فتكح: جدكة المقتبس في تاريخ عمماء َُٓٗىػ/ ْٖٖشعر حسف، تكفي بطنجة سنة 
؛ ابف بساـ ، ْٖٓ-ْٔٓ، صََِٖ، تكنس، ُاألندلس، تح: بشار عكاد معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي، ط
، ْ/ ؽُاف عباس، دار الثقافة، بيركت، د.ـ، مجعمي الشنتريني: الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة، تح: إحس

 =؛ ابف بشككاؿ، خمؼ بف عبد الممؾ: الصمة، تح: ابراىيـ األبيارم، دار الكتاب المصرم،ِّٖ-ِْٓص
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 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُّ متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديهي 
 

ـي الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعًة مكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهي   أقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
(ُ) 

 كقصيدة القمراكم: 
دهي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ مريضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ؾى عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّ

          
 

 كرثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرؾى حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهي  

ـٍ يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؽ جفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسو    لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
          

 

 زفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراتي الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًؽ تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعّْدهي  

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركتي ييعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعفي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الٌسحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
        

 

 ًر إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ كيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػندهي  

ذا أغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتى المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظى فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؾ     كا 
        

 تى فكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼى كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌردهي  

ـٍ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّؿى خػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدؾى كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى رضػػػػػػػػػػػػػػػػػػان     كػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
        

 

 كالحاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي يعقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهي  

ـٍ    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾى فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
          

 

 (ِ)فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر الشَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًؽ تيخمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهي  

  
المحدث المعركؼ  (ّ)عبد الكريـ بف منصكر بف أبي بكر بف عمي المكصمي   

 .نسبة ألتباع األثير (ْ)باألثيرم
 
 

                                                                                                                                                                               

؛ الضبي، أحمد بف يحيى بف أحمد: بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ ِٕٔ، صِـ، جُٖٗٗ، القاىرة، ُط=
؛ ْٓٓ-ّٓٓ، صِـ، جُٖٗٗ، القاىرة، ُالكتاب المصرم، طأىؿ األندلس، تح: ابراىيـ األبيارم، دار 

المراكشي، عبد الكاحد: المعجب في تمخيص أخبار المغرب، تح: محمد زينيـ، محمد عزب، دار الفرجاني، 
؛ ابف اآلبار، محمد بف عبد اهلل القضاعي: الحٌمة السيراء، تح: حسيف مؤنس، دار ُِٔـ، صُْٗٗالقاىرة، 

 .ٕٔ-ْٓ، صِـ، جُّٔٗ، ، القاىرةُالمعارؼ، ط
 .ُِْ(البحر الطكيؿ، األبيات عند الصفدم: نكت اليمياف، صُ)
؛ ابف العماد: ِّْ،ِّّ( البحر الطكيؿ، األبيات عند الذىبي: المختار مف تاريخ ابف الجزرم، صِ)

 .ِِٓ، صٓشذارات الذىب، ج
، ُديف: تكضيح المشتبو، ج؛ ابف ناصر الُٔ-ُْترجـ لو ابف الصابكني: تكممة إكماؿ االكماؿ، ص (ّ)

ُِِ. 
 .ْ، صُرٌبما نسبة التباع األثر النبكم كالمراد بو أحاديث السٌنة النبكية المركية. الذىبي: المشتبو، ج( ْ)
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 سمائة.قرية مف عمؿ المكصؿ سنة ثبلث كثمانيف كخم (ُ)كلد بياكشنا 
 

شيخ عظيـ، صاحب كرامات كمكاشفات، أدرؾ  (ّ)مف دير ناعسى (ِ)الشيخ عثماف    
جماعة مف األكلياء، تكفي بدير ناعسى مف أعماؿ البقاع العزيزم، كدفف بزاكية ىناؾ، ك 

 كاف لو صيت كسمعة.
 ، قدـ بغداد(ْ)عمي بف أبي الفكارس المقرم الكاسطي الخياط المعركؼ بالسيرباريؾ   

 كاستكطنيا، ككاف حاذقان في الخياطة.
أحضره ليمة العيد، كقد عرض عميو ثكب أطمس قد اشتٌط  (ٓ)قيؿ: إٌف األمير األرنبام 

 صاحبو في ثمف.
فقاؿ: أنا أخٌيطوي، كال أقطعو، كيمبسو األمير، فإف رضي صاحبو بما ييعطى كاإٌل ييعاد  

 عميو.
صٌر عمى اشتطاطو،  ففتؽ كطكل كنقؿ فقاؿ لو: افعؿ، ففعؿ ذلؾ، كجاء صاحبو، كأ 

 كأعيد عميو، فمما رآه صحيحان رضي بما أعطى.
 

 
 

                                                           

؛ ّّّ، صُقرية كبيرة مف قرل المكصؿ بالعراؽ كىي مف أعماؿ البقعاء. الحمكم: معجـ البمداف، مج( ُ)
 .ُٗٓ، صُالبغدادم: مراصد االطبلع، مج

؛ الصفدم: الكافي ِٕٔ، صّ؛ الذىبي: العبر، جّّ،ِّ، صُترجـ لو اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج (ِ)
 .ٗٗ، صْ؛ اليافعي: مرآة الجناف، ج َٔٓ، صُٗبالكفيات، ج

، ابف كناف: المكاكب َُُ، صْ( قرية مف أعماؿ البقاع العزيزم في لبناف. القمقشندم: صبح األعشى، جُ)
 .ِٓ، صٓ، ابف العماد شذارات الذىب، جِٗص، ِاإلسبلمية، ج

 
ىػ"؛ ابف العماد: شذرات الذىب، ٗٓٔ"كفيو كفاتو سنة  َِٖترجـ لو ابف الفكطي: الحكادث الجامعة، ص (ْ)
 .ِِٓ، صٓج
بعد الرجكع إلى كتاب العبر لمذىبي؛ كفكات الكفيات لمكتبي؛ كالمنيؿ الصافي البف تغرم بردم، لـ يتـ  (ٓ)

 ة معمكمات عنو.الحصكؿ عمى أيٌ 
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 سنة إحدل كخمسيف كستمائة*
 

لـ يكف فييا شيء مف الحكادث، كفييا تكفي الخطيب كماؿ الديف أبك المكاـر عبد      
الكاحد بف خمؼ بف نبياف بف سمطاف بف أحمد بف خميؿ بف حسف بف سعد األنصارم 

، كاف فاضبلن، عالمان، خبيران ،متمٌيزان في عمـك متعددة، كمعرفة (ِ)خطيب زممكا (ُ)ماكيالس
بعمـ المعاني كالبياف، تكلى قضاء صرخد، كدرس ببعمبؾ، كتكفي بدمشؽ، كىك جد الشيخ 

حكى عنو ابف أخيو عبد الكافي بف الخطيب عبد القادر أٌنو  (ّ)كماؿ الديف ابف الزممكاني
فبينما نحف عنده يكمان إذ التكت يده اليمنى إلى أف صارت مثؿ القكس، طاؿ بو المرض، 

ثـ فقعت فقعة شديدة، ثـ انكسرت كبقيت معمقة بالجمد كالعظاـ تخشخش، ثـ يكمان آخر 
أصاب ذلؾ يده اليسرل، كيكمان آخر أصاب رجمو مثؿ ذلؾ، ثـ الرجؿ األخرل فبقيت 

ة، نسأؿ اهلل العافية، كسأؿ عف ذلؾ جماعة مف أربعتو مكٌسرة، كأطرافو كأٌنيا بجسمو معٌمق
 .(ْ)األطباء فما عرفكا جنس ىذا المرض

 
 
 
 
 

                                                           

 .ِّٔـ. باشا: التكفيقات االليامية، صُِّٓآذار )مارس( ّ* يكافؽ أكليا يـك األثنيف 
؛ َُّ، صُ؛ اإلسنكم: طبقات الشافعية، جُٕٖترجـ لو أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، ص (ُ)

 .ِٕٓالعامرم: غرباؿ الزماف، ص
، ِ؛ البغدادم: مراصد االطبلع، مجَُٓ، صّقرية بغكطة دمشؽ. الحمكم: معجـ البمداف، مج (ِ)

 .َٕٔص
ىك الشيخ كماؿ الديف محمد بف عمي الزممكاني، برع في الببلغة كسمع الحديث كقرأ األصكؿ، تكلى  (ّ)

؛ الصفدم: َِٕ، صِـ. ابف الجزرم: تاريخ حكادث الزماف، جُِّٔىػ/ ِٕٕقضاء حمب، كتكفي سنة 
  .ٕٔ-ْٕ، صْلدرر الكامنة، ج؛ العسقبلني: أِْ-ِْٔ، صْأعياف العصر، ج

 .ُِٓ، َِٓ، صٓ؛ ابف العماد: شذرات الذىب، جّٕ، صَِالركاية عند الكتبي: عيكف التكاريخ، ج (ْ)
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 سنة اثنيف كخمسيف كستمائة*
استيمت كالخميفة المستعصـ باهلل، كصاحب مصر المعز أيبؾ التركماني الصالحي       
 لمناصر صبلح الديف بف العزيز، كالتتر يعممكف (ُ)، دمشؽ كحمب كحراف]كُُِ[

كأتباع  (ِ)أشغاليـ في فتح الببلد، كالخميفة غافؿ في خمكتو كليكه، كالكزير المؤيد العمقمي
 .(ّ)الخميفة يكاتبكف ىكالكك كالرسؿ بينيـ

، (ٓ)دمياط زيادة عمى خبزه (ْ)فييا أقطع المعٌز صاحب مصر أليدغدم العزيزم    
 .(ٔ)كتعمؿ ثبلثيف ألؼ دينار مصرية

مف مكة بأف ناران ظيرت بأرض عدف في بعض جباليا بحيث  كفييا كصمت األخبار    
يىطير شرارىا إلى البحر بالميؿ، كيصعد منيا دخاف عظيـ بالنيار، فما شٌككا أٌنيا النار 

، فتاب الناس، كأقمعكا عما كانكا عميو مف (ٕ)التي في الحديث أٌنيا تظير آخر الزماف
 .(ٖ)يرات كالصدقاتالمعاصي كالفساد كالمظالـ، كشرعكا في فعؿ الخ

                                                           

 .ِّٕـ. باشا: التكفيقات االليامية، صُِْٓشباط) فبراير(  ُِ*  يكافؽ أكليا يـك السبت 
بيف الرقة يكماف. البغدادم:  مراصد اإلطبلع مدينة عظيمة عمى طريؽ المكصؿ كالشاـ بينيا كبيف الرىا ك  (ُ)

 .ّٔٓ، صّ؛ القرماني: أخبار الدكؿ، جِٕٕ؛ أبك الفداء: تقكيـ البمداف، صّٖٗ، صُ، مج
 ك(.ُّٕترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة )  (ِ)
 .ِْ، صٖالخبر عند الدكادارم: الدٌرة الزكية، ج ( ّ)
 ك(.ُِٕترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة )  (ْ)
 .ّْٓالخبز: ىك اإلقطاع. الفيركزآبادم: القامكس المحيط، ص  (ٓ)
 .ْٖٓ، صُ؛ المقريزم: السمكؾ، جِّْالخبر عند الذىبي: المختار، ص  (ٔ)
في الحديث الشريؼ" ال تقـك الساعة حتى تخرج نار بالحجاز تضيء ليا أعناؽ اإلبؿ ببصرل". أخرجو   (ٕ)

. سعيد، ىماـ عبد الرحيـ: مكسكعة أحاديث الفتف كأشراط ُُٖٕالنار باب خركج –البخارم كتاب الفتف 
 .ُْٗـ، صََِٖ، الرياض، ِالساعة، مكتبة الككثر،ط

؛ العيني: ِّّ، صُٕ؛ ابف كثير: البداية كالنياية، جِّ، صٖالخبر عند الدكادارم: الدٌرة الزكية، ج  (ٖ)
 .ِٗ، صُعقد الجماف، ج
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كفييا تكجو فارس الديف أقطام إلى الصعيد ثانيان، فانيـز العرباف بيف يديو في البٌرية،    
، كلما قدـ (ِ)، كأخذ ابف عـ الشريؼ حصف الديف ثعمب(ُ)فتبعيـ كقتؿ منيـ خمقان كثير

 القاىرة شنقو تحت القمعة.
، فمـ يفمح بعدىا، بؿ (ّ)كحريميـكحضر بأسارل مسمميف بعد نيب أمكاليـ كأكالدىـ     

قيتؿ كىربت البحرية مف القاىرة متكجييف إلى الشاـ، كترككا دكرىـ ك أمكاليـ كحكاصميـ 
 كشيئان ال يعممو إاٌل اهلل تعالى، كساقت العساكر خمفيـ.

، فمٌما بمغ الناصر سٌير إلى غزة، (ْ)كركب المعز أيبؾ بالسناجؽ، كأظير السمطنة    
ـ، كطمبيـ إليو، كسٌير في طمب العساكر كالجند لقصد مصر، فسٌير إليو كطٌيب قمكبي

المعز بجنكده مف البحرية، كيقكؿ: ىؤالء ما يجيء منيـ خير، فمـ يقبؿ، كتجٌمع 
 .البحرية،  ككانكا شبابان مبلحان  العساكر، كاستخدـ

 
 

                                                           

اف ثارت بببلد الصعيد كقطعكا الطريؽ ،فامتنع التجار مف السفر ككذلؾ منع قيؿ إٌف سبب ذلؾ أٌف العرب  (ُ)
العرباف األجناد مف أخذ الخراج كطالبكا بالممؾ كاٌدعكا أٌنيـ أحؽّّ بو مف المماليؾ، فجيز إلييـ المعٌز أيبؾ 

عمب ، الفارس أقطام المستعرب في خمسة آالؼ رجؿ فساركا إلى ناحية ذركة كبرز إلييـ حصف الديف ث
فاقتتؿ الفريقاف كتقنطر حصف الديف عف فرسو كقيًبضى عميو كقيًتؿ أربعمائة رجؿ مف رجالو كبعدىا بعث بثعمب 
إلى القاىرة كشنؽ مف كاف معو. ابف خمدكف، عبد الرحمف بف محمد: العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في أياـ 

مؤسسة جماؿ لمطباعة كالنشر، بيركت، د.  العرب كالعجـ كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم السمطاف األكبر،
 .ّٕٓ، صٓت، ج

الشريؼ حصف الديف ثعمب بف األمير نجـ الديف عمي بف الشريؼ إسماعيؿ بف حصف الدكلة مجد العرب  (ِ)
ىػ/ ِٓٔالعرب ثعمب، قاد ثكرة العرباف بالصعيد، كألقي القبض عميو كحبس بثغر االسكندرية ثـ شنؽ سنة 

 .ّٕٓ، صٓ؛ ابف خمدكف: العبر، جِّْـ. الذىبي: المختار، صُِْٓ
 .َْٖ،ْٕٗ، صُ؛ المقريزم: السمكؾ، جَُ، صْٖالخبر عند الذىبي: تاريخ االسبلـ، ج (ّ)
؛ العيني: َٓٔ، صِ؛ الغساني: العسجد المسبكؾ، جِْ( الخبر عند ابف العميد: تاريخ األيكبييف، صْ)

 .ٖٓ، صُعقد الجماف، ج
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بيبرس ، كاألمير ركف الديف (ُ)ككاف مقدمتيـ األمير سيؼ الديف بمباف الرشيدم 
 . (ِ)البندقدارم

فأقبؿ عمييـ الناصر، كأجزل عمييـ العطايا كالخمع، كتكاصمت عساكره، كنزؿ دىميزه،     
اٌل يتمٌكف  كالبحرية بالمٌزة يمٌزكنو عمى التكجو إلى مصر، كيقكلكف: بادرىا كىي مخٌبطو كا 

مف  (ّ)فالمعز، كيقبض عمى مف يخشاه، كما يعكد يمتفت، فرحؿ بالعساكر، كنزؿ العيك 
 الغكر، فتكاترت عمييـ األمطار كزادت الشريعة.

، كأقامكا بيا مٌدة الصيؼ، (ْ)فأقامكا إلى أف انقضت، كساقت العساكر إلى العكجاء   
 .و بذؿ األمكاؿ، كاستخدـ العساكركرحمكا أكؿ الشتاء فنزلكا غٌزة، كأما المعز فإنٌ 

 
  

                                                           

رشيدم، أحد أمراء البحرية، كاف مف خاصة السمطاف الظاىر بيبرس تغير ىك األمير سيؼ الديف بمباف ال (ُ)
ـ، كأكدعو السجف كبقي فيو إلى أف مات. اليكنيني: ُِِٔىػ/ ُٔٔعميو الظاىر بيبرس ثـ قبض عميو سنة 

؛ ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، ٔٗ، صٖ؛ الدكادارم: الدٌرة الزكية، جُْٗ، صِذيؿ مرآة الزماف، ج
 .َُِ،َُٔ، صٕج
ىك بيبرس بف عبد اهلل، السمطاف الممؾ الظاىر تسٌمـ منصب أتابؾ العسكر بمصر أياـ المظٌفر قطز،  (ِ)

انقمب عمى قطز كقتمو كتكلى السمطنة كتمقب بالممؾ القاىر ثـ الظاىر، كقاـ بإحياء الخبلفة العباسية بالديار 
ـ. ابف شداد: تاريخ الممؾ الظاىر، ُِٕٕىػ/ ٕٔٔالمصرية، مرض مرضان شديدان، أٌدل إلى كفاتو سنة 

؛ المنصكرم، بيبرس: زبدة الفكرة في تاريخ اليجرة، تح: دكنالدس ريتشاردز، الشركة المتحدة ِِٔ-ِِِص
؛ ابف عباس، ُٓ-ْٗ؛ الصقاعي: تالي كفيات األعياف، صُِٔ-َُٔـ، صُٖٗٗ، بيركت، ُلمتكزيع، ط

مف السيرة الظاىرية، تح: عبد العزيز الخكيطر، مطبعة سفير، شافع بف عمي: حسف المناقب السرٌية المنتزعة 
 .ُّْ-ّّٓـ، صُٖٗٗ، الرياض، ِط

كالبندقدارم نسبة إلى البندقدار: كىك الذم يحمؿ قكس البندؽ خمؼ السمطاف أك األمير، كالبندقدار لفظ يتككف 
كف المعنى ممسؾ البندؽ. مف كممتيف األكلى بندؽ كىي نكع نـ السبلح، كالثانية دار كمعناىا ممسؾ فيك

 .ُّٖ؛ ابف كناف: حدائؽ الياسميف صْٗٓ،ْٖٓ، صٓك جُّٕ، صِالقمقشندم: صبح األعشى، ج
؛ البغدادم: مراصد ُِٕ، صْمنطقة بغكر األردف بيف المقدس كدمشؽ. الحمكم: معجـ البمداف، مج (ّ)

 .ََُْ، صِاالطبلع، مج
؛ أبك الفداء: تقكيـ ُٕٔ، صْكم: معجـ البمداف، مجنير بيف أرسكؼ كالرممة مف أرض فمسطيف. الحم (ْ)

 .ْٖالبمداف، ص
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 .(ّ)ة ىذه السنة، كأقامكا بقي(ِ)كالسانح (ُ)كنزؿ بيف العباسية
 ذكر مف تكفي فييا مف األعياف

، قتؿ بقمعة القاىرة قتمو سبعة، ككاف قد طغا، كبغا، كتكٌبر، (ْ)فارس الديف أقطام    
كتجٌبر بحيث إٌنو كاف إذا ركب مف داره إلى القمعة أك مف القمعة إلى داره يقتؿ جماعة، 

لبحرية، كاإلسكندرية مف جممة كال يمتفت إلى المعز، كال إلى غيره، ألنو كاف رأس ا
 إقطاعو، كالخزائف بحكمو كالمعٌز معو صكرة.

 كىك الذم باشر قتؿ المعظـ تكرانشاه، كأٌلب عميو.
، كطمب مف الممؾ المعز القمعة ليسكف العركس (ٓ)ككاف قد تزكج بنت صاحب حماه   

، كأمر بغمؽ الباب (ٔ)فييا، فاتفؽ المعز مع شجر الٌدر عمى قتمو، كاستدعاه فقتمو بالقمعة
كقصدكا قمعة  ]ظُُِ[الذم لمقمعة، فركب مماليكو كحاشيتو، ككانكا نحك سبعمائة فارس 

ذا بيـ قد رمكا رأسو مف  (ٕ)الجبؿ بناءن عمى أٌنو قد ميسؾى ليطمقكه فبينما ىـ عمى ذلؾ كا 
 فكؽ السكر، فالتفت بعضيـ إلى بعض، كقالكا: عمى مٍف يقاتمكف؟! قد فات األمر.

                                                           

؛ البغدادم: مراصد االطبلع، ٕٓ، صْقرية بككرة الحرجة مف صعيد مصر. الحمكم: معجـ البمداف، مج (ُ)
 .ُْٗ، صِمج
 .ُٖٕ، صُقرية مف صعيد مصر. البغدادم: مراصد االطبلع، مج (ِ)
 .ٖٖ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جُُ، صْٖـ، جالخبر عند الذىبي: تاريخ اإلسبل (ّ)
، الذىبي: ِِٗ، صّ؛ أبك الفداء: المختصر ، جُٖٖترجـ لو أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، ص (ْ)

 .ُّٖ،ُّٕ، صٗ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جِّٖ-ِّٓالمختار، ص
بي، تممؾ حماة خمس كعشريف ىك الممؾ المظفر تقي الديف محمكد بف المنصكر محمد بف شاىنشاه األيك ( ٓ)

؛ ّْْ-ِّْ، صٓـ. ابف كاصؿ: مفرج الكركب، جُِْْىػ/ ِْٔسنة، كاف بطبلن شجاعان، تكفي سنة 
 .َْٔ-ّٕٗ؛ الحنبمي: شفاء القمكب، صّّٓ، صِالغساني: المسجد المسبكؾ، ج

، ٓبر، جكاف الذم باشر قتمو:) المظفر قطز، كبيادر المعزم، كسنجر الغتمي(. ابف خمدكف: الع (ٔ)
 .ّْٖ، صُ؛ المقريزم: السمكؾ، جّٕٔص
تقع ىذه القمعة عمى قطعة مف الجبؿ كىي تتصؿ بجبؿ المقطـ كتشرؼ عمى القاىرة كالنيؿ كالقرافة  (ٕ)

فتصير القاىرة في الجية البحرية منيا، كمدينة مصر كالقرافة كبركة الحبش في الجية القبمية الغربية كالنيؿ 
المقطـ مف كرائيا في الجية الشرقية، أنشأىا السمطاف الممؾ الناصر صبلح يكسؼ  األعظـ في غربييا كجبؿ

ـ، كصارت مف بعده ديار الممؾ ُُٕٔىػ/ ِٕٓبف أيكب عمى يد الطكاشي بياء الديف صندؿ األسدم سنة 
= 
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فرقكا جميعيـ، فقصد البحرية كبعض مماليكو الشاـ إلى الناصر، كمنيـ جماعة كت 
، كمنيـ مف قصد الصعيد، كمنيـ مف طمب (ُ)قصدكا الكرؾ إلى عند صاحبيا المغيث

، ككاف أقطام جكادان كريمان شجاعان ما لمدنيا عنده مقدار سامحو اهلل (ِ)األماف كقعد بمصر
 تعالى.
المتكمـ،  (ّ)لديف عبد الحميد بف عيسى بف عمريو الخسركشاىيالشيخ االماـ شمس ا    

، كسمع مف (ٓ)، كاشتغؿ بالعقميات عمى فخر الديف الرازم(ْ)كلد سنة ثمانيف كخمسمائة
، (ٔ)المؤيد الطكسي كغيره، كبرع في عمـ الكبلـ، كاشتغؿ عميو زيف الديف بف المرحؿ

                                                                                                                                                                               

؛ المقريزم: ُُّ،َُّالمصرية طكاؿ العصر المممككي. ابف عبد الظاىر: الخطط المعزية، صبالديار =
 .ّٓ،ّْ، صّعظ كاإلعتبار، جالمكا
 .ّْٓ-ّّْ، صِٗلممزيد عف ركاية كصكؿ البحرية إلى الممؾ المغيث. النكيرم: نياية األرب، مج( ُ)
ىناؾ ركاية تقكؿ: إٌف اثني عشر مف البحرية مٌركا في تيو بني اسرائيؿ، فأقامكا خمسة أياـ حائريف فبلح  (ِ)

ة ذات أسكار كأبكاب حصينة  فقيؿ ىذه ىي المدينة الخضراء في اليـك السادس سكاد فقصدكه فإذا ىي مدين
؛ المقريزم: ِٖ-ِٔ، صٖلما كاف بنك اسرائيؿ في التيو كالتفاصيؿ أكفى عند الدكادرام: الدرة الزكية، ج

. كعمى األغمب ىي ركاية غير ٖٗ،ٖٖ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جْْٖ،ّْٖ، صُالسمكؾ، ج
 صحيحة قيصد منيا التشكيؽ.

، ِ؛ ابف أبي أصيبعة: عيكف األنباء، جػُّٓترجـ لو الذىبي: اإلشارة إلى كفيات األعياف، ص (ّ)
 . ِٕٓ؛ العامرم: غرباؿ الزماف، صِّْ،ِِْ، صُ؛ اإلسنكم: طبقات الشافعية، جػُْٕ،ُّٕص
 ـ. ُُْٖ(  تكافؽ سنة ْ)
، أحد أئمة عمـك الشريعة، برع في (  ىك محمد بف عمر، فخر الديف أبك عبد اهلل القرشي الطبرستاني الرازمٓ)

ـ. المنذرم: َُِٗىػ/ َٔٔالفمسفة، كلو عٌدة تصانيؼ أشيرىا كتاب المعالـ في أصكؿ الديف، تكفي سنة 
؛ القفطي، يكسؼ: إخبار العمماء بأخبار الحكماء، مطبعة دار السعادة، مصر، ُٕٖ،ُٖٔ، صِالتكممة، جػ

بف حجر: لساف لميزاف، اعتناء: عبد الفتاح أبك غدة، ؛ العسقبلني، أحمد بف عمي ُِٗ-َُٗـ، صَُٖٗ
؛ الصعيدم، عبد المتعاؿ: المجددكف ُِّ-ُّٖ، صٔـ، جػََِِ، بيركت، ُدار البشائر اإلسبلمية، ط

سبلـ، مكتبة اآلداب لمطباعة كالنشر، ط  . ِِٖ-ِِْـ، صََِٔ، القاىرة،  ُفي اإلو
حفص ابف المرحؿ، ككيؿ بيت الماؿ بدمشؽ، تفقو كقرأ ( ىك عمر بف مكي، الشيخ اإلماـ زيف الديف أبك ٔ)

ـ كدفف بمقابر باب الصغير ُُِٗىػ /ُٗٔاألصكؿ عمى الخسركشاىي، سمع كدرس كأفتى، تكفي سنة
؛ ابف ِِٕ،ُِٕ، صِ/ؽُ؛ البرزالي: المقتفي، جػُُٔبدمشؽ. الصقاعي: تالي كفيات األعياف، ص

 . ُِٕٓ، صْالعسقبلني: تبصير المنتبو، جػ ؛ُِٔ،ُِٓ، صُالجزرم: تاريخ حكادث الزماف، جػ
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سنيف كثيرة بدمشؽ كالكرؾ، ككاف  كغيره كانتفع بو الطمبة، كأقاـ عند الناصر داكد
 متكاضعان، كٌيسان، محضر خير تكٌفي بدمشؽ كدفف بسفح قاسيكف.

مف كبار أىؿ  (ُ)العدؿ سديد الديف مكي بف أبي الغنائـ المسمـ بف مكي بف عبٌلف    
 (ِ)دمشؽ كعدكليا سمع الحديث الكثير، كىك آخر مف ركل عف أبي القاسـ بف عساكر

 بدمشؽ. 
 .(ّ)اإلماـ العالـ العبلمة القدكة كماؿ الديف محمد بف طمحة بف محمد القرشي الشيخ    
 (ٓ)، كاف فاضبلن، عالمان، تكلى القضاء بببلد نصيبيف(ْ)كلد سنة اثنيف كثمانيف كخمسمائة 

، كالخطابة بدمشؽ ثـ طمب ليكلكه الكزارة بدمشؽ، فأيقظو اهلل تعالى كزٌىدهي في  (ٓ)نصيبيف
ذه السنة، فمما رجع أقاـ بدمشؽ قميبلن، ثـ سافر إلى حمب، في الدنيا، كانقطع، كحج في ى

                                                           

؛ َّٓ؛ ابف الصابكني: تكممة إكماؿ اإلكماؿ، صُٖٖ( ترجـ لو أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صُ)
؛ الذىبي، محمد بف أحمد: المعيف في طبقات المحدثيف، كضع ِِٗ،ُِٗالحسيني: صمة التكممة، ص

 . َِٓـ، صُٖٗٗ، بيركت، ُة، طحكاشيو: محمد السعيد زغمكؿ، دار الكتب العممي
( ىك الحافظ أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل، ابف عساكر الدمشقي، كاف دينان خيران، حٌدث كاستمع ِ)

ـ. ابف الجكزم، عبد ُُٕٓىػ/ ُٕٓلو الطمبة، كىك صاحب مكسكعة " تاريخ دمشؽ" الشييرة، تكفي سنة 
، ُاألمـ، تح: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، طالرحمف بف عمي: المنتظـ في تاريخ الممكؾ ك 

؛ الذىبي، محمد بف أحمد: ُّٗ-ُُٗ، صِ؛ ابف نقطة: التقييد، جػِِٓ،ِِْ، صُٖ، جػُِٗٗبيركت، 
، ّـ، جػُُٓٗالمختصر المحتاج إليو مف تاريخ ابف الدبيثي، تح: مصطفى جكاد، مطبعة المعارؼ، بغداد، 

فؿ برنسؽ،  –أحمد بف أيبؾ: المستفاد مف ذيؿ تاريخ بغداد، تح: أبك فرح دم  ؛ ابف الدمياطي،ُِِ،ُُِص
؛ الخكارزمي، محمد بف محمكد: جامع ُٖٗ-ُٖٔـ، صُٕٗٗ، حيدر آباد، ُدائرة المعارؼ العثمانية، ط

 .ّٗٓ،صِـ،جػُُّٗالدكف،-، حيدآبادُالمسانيد، مطبعة مجمس دائرة المعارؼ، ط
؛ الذىبي: ّٔ، صٖ؛ السبكي: طبقات الشافعية، جػِٕٗ-ِٔٗتكممة، ص( ترجـ لو الحسيني: صمة الّ)

؛ العامرم: غرباؿ الزماف، ْٕٓ،ّٕٓ، صٓ؛ المقريزم: المقفى، جػّْْاألعبلـ بكفيات األعبلـ، ص
 . ِٕٓص
 ـ. ُُٖٔىػ/ ِٖٓ( ْ)
مى شاطم ( مدينة عامرة مف ببلد الجزيرة عمى جادة القكافؿ مف المكصؿ إلى الشاـ، كنصيبيف أيضان عٓ)

؛ ِٖٗ،ِٖٖ، صٓالفرات بينيا كبيف آمد أربعة أياـ كمثميا بينيا كبيف حراف. الحمكم: معجـ البمداف، مج
 . ْٖٔ،ْٕٔ؛ القرماني: آثار الببلد، صُْٗ،ُْٖالحمكم: المشترؾ كضعان، ص
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فتكفي بيا ، كلو كتاب سماه " العقد الفريد" جمع فيو كؿ شيء مميح، ككتاب في عمـ 
 كمف شعره: (ُ)الحرؼ، ك" كتاب الدر المعٌظـ في اسـ اهلل األعظـ"

 كلميػػػػػػػػػػػػػاءى يسػػػػػػػػػػػػػبٍي حسػػػػػػػػػػػػػنيىا كػػػػػػػػػػػػػٌؿ ناسػػػػػػػػػػػػػؾو 

 

 دً كينسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييًو أكرادى العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادًة كالٌزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػي عنفكانػػػػػػػػػػػػػػوً    نعمػػػػػػػػػػػػػػتي بيػػػػػػػػػػػػػػا كالعمي
 

 بشػػػػػػػػػػػػػػػرًخ شػػػػػػػػػػػػػػػبابو فػػػػػػػػػػػػػػػكٌده حالػػػػػػػػػػػػػػػؾى البػػػػػػػػػػػػػػػردً  

 ككػػػػػاف بيػػػػػا ضػػػػػػعؼي الٌػػػػػذم بػػػػػػي مػػػػػفى اليػػػػػػكل 
 

 كقػػػػػػػػػػػػػػػد كجػػػػػػػػػػػػػػػدٍت أركاحٌنػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػٌذةى الكجػػػػػػػػػػػػػػػدً  

ـي    إلػػػػػػػػػػػى أف بػػػػػػػػػػػدا فػػػػػػػػػػػي ليػػػػػػػػػػػؿو فػػػػػػػػػػػكٌدم أنجػػػػػػػػػػػ
 

مػػػػػػػػًؽ الجعػػػػػػػػدً    ًمػػػػػػػػفى الٌشػػػػػػػػيًب أبػػػػػػػػدٍت نبػػػػػػػػٌكة الخي

 ككػػػػػػػػػػػػافى ًعػػػػػػػػػػػػذىارم عنػػػػػػػػػػػػدىىا عنػػػػػػػػػػػػدى كصػػػػػػػػػػػػميىا 
 

 فأضػػػػحى العػػػػذري فػػػػي صػػػػٌدىىا عنػػػػدمفشػػػػٌبٍت  

 فاعجػػػػػػػػػػػػٍب ألمػػػػػػػػػػػػرو كػػػػػػػػػػػػافى داعيػػػػػػػػػػػػةى اليػػػػػػػػػػػػكل 
  

 داعيػػػػػػػػػػةي الٌصػػػػػػػػػػدّْ  (ِ)ىػػػػػػػػػػكر زمانػػػػػػػػػػان فأضػػػػػػػػػػحى  

 كمف شعره في المنجـ: 
ـي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي القضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايىا  ـى المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٌج  إذا حكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

          
 

 بحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازـو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارديٍد عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  

 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسى بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اهللي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضو  
          

 

 (ّ)فقمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًني كال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركٍف إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  

 كمف شعره في المعنى: 
 ال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركٌنفى إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٌجـو 

          
 

 ككػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ األمػػػػػػػػػػػػػػػػكرى إلػػػػػػػػػػػػػػػػى اإللػػػػػػػػػػػػػػػػًو كسػػػػػػػػػػػػػػػػٌمًـ  

 كاعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ بأٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ إٍف جعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى لكككػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو  
          

 

 (ْ)]كُُّ[تػػػػػػػػػدبيرى حادثػػػػػػػػػةو فمسػػػػػػػػػتى بمسػػػػػػػػػمـً  

  
 
 

                                                           

 . ُُِٓ،ْٓٗ، ص ِكمج ّْٕ،ِٗٓ، صُ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجُ)
 . البحر الطكيؿ.َّْ، صُْكر: لساف العرب، مجرىا بمعنى سكف. ابف منظ (ِ)
(ّ ).  البحر الكافر: ميفاعمتيف ميفاعمتيف فعكؿي
 . َْٕ، صْالبحر الكامؿ، األبيات عند. الطباح: إعبلـ النببلء، جػ (ْ)
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، كلد (ُ)إبراىيـ بف سمماف بف حمزة المعركؼ بابف النجار الكاتب الدمشقي المجٌكد    
، كحٌدث في اإلجازات، ككتب عميو أبناء البمد، كلو نظـ (ِ)بدمشؽ سنة تسعيف كخمسمائة

 (ّ)كأدب، كسافر إلى حمب كبغداد كاإلسكندرية، كتكلى اإلشراؼ بيا، ككتب ألمجد
 صاحب بعمبؾ، كمف شعره ما قالو في أسكد شائب:

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ربَّ أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدى شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائبو أبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتوي 
          

 

 ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىن كقٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌف عينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ل 

 فحسػػػػػػػػػػػػػػبتوي فحمػػػػػػػػػػػػػػان بػػػػػػػػػػػػػػدٍت فػػػػػػػػػػػػػػي بعضػػػػػػػػػػػػػػًو   
        

 

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره كباقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي  
(ْ) 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػذٍم العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًف قاتميىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اٌلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
          

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي تسػػػػػػػػػػػػػػػػػٌمى لكاحظػػػػػػػػػػػػػػػػػان كىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي نبػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  

 كليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌمكنوي العشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
        

 

 (ٓ)ػػػػػػػػػػػػػػؽى مجػػػػػػػػػػػػػازان كفػػػػػػػػػػػػػي الحقيقػػػػػػػػػػػػػًة قتػػػػػػػػػػػػػؿي    

 كلقمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمك فػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
          

 

: لسػػػػػػػػػػػتي كالمٌػػػػػػػػػػػًو أسػػػػػػػػػػػمكي   ـٍ قػػػػػػػػػػػاؿى : نعػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػتي

 :كمف شعره 
 لقػػػػػػػػػػػٍد نبتػػػػػػػػػػػٍت فػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػحًف خػػػػػػػػػػػٌدؾى لحيػػػػػػػػػػػةن 

          
 

 تػػػػػػػػػػػػػػأٌنؽى فييػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػانعي اإلنػػػػػػػػػػػػػػًس كالجػػػػػػػػػػػػػػفّْ  

سػػػػػػػػػًف نبتيىػػػػػػػػػا       كمػػػػػػػػػا كنػػػػػػػػػتي محتاجػػػػػػػػػان إلػػػػػػػػػى حي
       
 

سػػػػػػػػػػػػػػنان إلػػػػػػػػػػػػػػى حسػػػػػػػػػػػػػػفً    كلكٌنيػػػػػػػػػػػػػػا زادتػػػػػػػػػػػػػػؾى حي

 كلو: 

                                                           

ىػ(؛ الكتبي: فكات الكفيات، ُٓٔ)كفيو كفاتو سنة  َٗ،ٖٗ، صْٖ( ترجـ لو الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػُ)
 ُٔٔ،ُٓٔ، صُ؛ المقريزم: المقفى، جػّٖٓ-ّٔٓ، صٓ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جػُٗ،ُٖ، صُجػ

 ىػ(. ُٓٔ)كفيو كفاتو سنة 
 . ُُّٗىػ/ َٗٓ(  ِ)
( ىك بيراـ شاه بف فركخشاه بف شاىشنشاه بف أيكب، الممؾ األمجد، مجد الديف أبك المظفر، صاحب بعمبؾ ّ)

ـ كتممكيا الممؾ ُِِٗىػ/ِٕٔيبان، أخذت منو بعمبؾ سنة كلي إمارة بعمبؾ خمسيف سنة، كاف شاعران أد
ـ كدفف بالمدرسة األمجدية َُِّىػ/ ِٖٔاألشرؼ مكسى، فقدـ األمجد إلى دمشؽ كفييا قتمو مممكؾ لو سنة 

؛ ابف ّْٓ، صِ؛ ابف خمكاف: كفيات األعياف، جػِّٗ-ِْٖ، صْبدمشؽ. ابف كاصؿ: مفرج الكركب، جػ
 . ْْٕكثير: طبقات الشافعية، ص

 .ُٔٔ، ص ُ؛ المقريزم: المقفى، جػّٕٓ، صٓ( البحر الكامؿ، كاألبيات عند الصفدم: الكافي، جػْ)
 . ُٔٔ، صُ؛ المقريزم: المقفى، جػُٗ، صُ( البحر الخفيؼ، كاألبيات عند الكتبي: فكات الكفيات، جػٓ)
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: لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو   كمغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـه بالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداًؿ قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي
          

 

 يػػػػػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػػػػػدم قػػػػػػػػػػػػػٍد كقعػػػػػػػػػػػػػتى فػػػػػػػػػػػػػي الٌتعػػػػػػػػػػػػػبً  

 طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكران عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراحتيًف مينبطحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  
          

 

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً    كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارةن جاثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الرُّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا     دخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه كخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرجه كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسى بينيمى
        

 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػػػػػػػػػًد مػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف فٌضػػػػػػػػػػػػػػػػػةو كال ذىػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  

 أيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو أٌف مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكوي  
        

 

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػأميف فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًف مرتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  

 كعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنىا قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكةه معٌتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه  
          

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً    كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىا سى

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف مخطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه   
        

 

 تغػػػػػػػػػػػػػاري منيػػػػػػػػػػػػػا األغصػػػػػػػػػػػػػافي فػػػػػػػػػػػػػي الكثػػػػػػػػػػػػػبً  

 كمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربو يحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي الغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
          

 

 إٍف كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى مٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالٌطربً  

 كلسػػػػػػػػػػػػػتى تخمػػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػػع كػػػػػػػػػػػػػٌؿ ذلػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػٍف  
          

 

 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدو أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو كالٌزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد منتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  

 الكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًش متصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنطحي نطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى  
        

 

 (ِ)كػػػػػػػػػػالخرًز فػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػربً ( ُ)بطػػػػػػػػػػكًؿ رىػػػػػػػػػػزو  

األديب الفاضؿ ناصر بف ناىض بف أحمد بف محمد األديب، أبك الفتكح المخمي      
، شاعر مشيكر، كلد سنة ثماف كخمسيف كخمسمائة، (ّ)المصرم المعركؼ بالحيصرم

 ه رئيسه قمحان رديئان فكتب إليو":كمف نظمو ما ذكر الذىبي في تاريخو قكلو" كقد أعطا
 ييبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرٍم بػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل نقػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو لمنتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد 

          
كحو كالجسػػػػػػػػػػػػػػػػػدً    إال بقمػػػػػػػػػػػػػػػػػحو خفيػػػػػػػػػػػػػػػػػًؼ الػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ

 قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحه إذا رمقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفي تؤلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  
          

 كىمػػػػػػػػػػػان فيقػػػػػػػػػػػتصُّ منيػػػػػػػػػػػا الٌسػػػػػػػػػػػكسي بالٌرمػػػػػػػػػػػدً  

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذاؾى إاٌل ألحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػمفٍت  
          

ـٍ يكػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف فػػػػػػػػػػػػػػػػػي جٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػًة ال  مػػػػػػػػػػػػػػػػػًد كآدـه لػػػػػػػػػػػػػػػػػ  خي

 فأسػػػػػػػػػػػػػػكده مثػػػػػػػػػػػػػػؿي حظٌػػػػػػػػػػػػػػػٍي فػػػػػػػػػػػػػػي عيػػػػػػػػػػػػػػػكنيـي  
          

ـٍ كيػػػػػػػػػػػػػػػػدمٍ    كفػػػػػػػػػػػػػػػػارغه مثػػػػػػػػػػػػػػػػؿي آمػػػػػػػػػػػػػػػػالٍي بيػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                                            

 .ّٕٓ، صٓ( الرىز ىك الحركة، كيقاؿ ارتيزت المرأة كالرجؿ عند اإليبلج. ابف منظكر: لساف العرب، مجُ)
، ُ؛ الكتبي: فكات الكفيات، جػ ّٖٓ،ّٕٓ، صٓ( البحر الكافر، كاألبيات الصفدم: الكافي بالكفيات، جػِ)

 . ُٗص
؛ ُّٖ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػُّْ،ُّّة إكماؿ اإلكماؿ، ص( ترجـ لو ابف الصابكني: تكممّ)

 . ٕٕٓ، صِ؛ ابف تغرم بردم: الدليؿ الشافي، جػٖٗ، صُالعيني: عقد الجماف، جػ
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 إذا أخبرنػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي أبػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍل فػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽى صػػػػػػػػػػػػػػػػػفحتًو  
        

زنػػػػػػان عمػػػػػػى مػػػػػػكًت أىػػػػػػًؿ الٌشػػػػػػعًر بالكمػػػػػػد   (ُ)حي

 ]ظُُّ[   
       

   

 *سنة ثالث كخمسيف كستمائة 
 اسيتيمت كالخميفة كالممكؾ عمى حاليـ. 

، كتكٌجو إلى (ِ)أيفرج عف الناصر داككد بشفاعة، كردت مف الديكاف العزيزفييا     
، كجرل لو أمره يطكؿ (ّ)العراؽ، فمـ يؤذف لو في الدخكؿ إلى بغداد مراعاة لمممؾ الناصر

كآخر األمر أنَّو كقعت لو شفاعة أف يككف في خدمة الناصر، كيجزم عميو ما (  ْ)شرحو
 ، ككرد إلى دمشؽ.يقـك بكفايتو، فأيجيب إلى ذلؾ

ككاف قد سٌير إلى عند الخميفة جممة مف الجكاىر كالقطع الثمينة عمى سبيؿ الكديعة،     
 .(ٓ)كذلؾ في سنة سبع كأربعيف

                                                           

 . ُّٖ، صْٖ( البحر البسيط، كاألبيات عند الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػُ)
 .ِّٕ. باشا: التكفيقات االليامية، صـُِٓٓشباط ) فبراير( سنة  َُ*  يكافؽ أكليا يـك األربعاء 

لقب يرد في خطاب الخميفة، كسبب خطاب الخميفة بو ىك الخضعاف عف مخاطبة الخميفة كتنزيؿ  (ِ)
الخطاب منزلة مف يخاطب نفس الديكاف ،كالمعنى بو ديكاف اإلنشاء، كقيؿ لقبو ىك " الديكاف العزيز المكلكم 

؛ القمقشندم: صبح األعشى، ُٖ،ُٕريؼ بالمصطمح الشريؼ، صالسعيد النبكم اإلمامي". العمرم: التع
 .ُِٗ؛ باشا: األلقاب اإلسبلمية، صُِِ، صٔج
، ُىػ"؛ العيني: عقد الجماف، جُٓٔ، "حكادث سنة ِِٓ، صّالخبر عند أبك الفداء: المختصر، ج (ّ)

سبلـ تدمرم، دار المغربي، حمزة بف أحمد: صدؽ األخبار تاريخ ابف سباط، تح: عبد ال؛ ابف سباط ُٕص
 .ّْٔ، صُـ، جُّٗٗ، طرابمس، ُجركس بركس، ط

مف ىذه األمكر أٌنو بعد أف أفرج عف الناصر داكد أمره الناصر يكسؼ صاحب حمب أف ال يسكف في  (ْ)
ببلده فرحؿ الناصر داكد إلى جية بغداد فمـ يتمكف الكصكؿ إلييا، ككتب الناصر يكسؼ إلى ممكؾ األطراؼ 

الناصر داكد في جيات عانة كضافت بو األحكاؿ إلى أف كقعت فيو شفاعة الخميفة عمى أف  أف ال يؤكه فبقي
؛ المقريزم، أحمد بف عمي: الذىب ِٔٔ، صّيككف في خدمة الناصر يكسؼ. أبك الفداء: المختصر، ج

، ُالمسبكؾ في ذكر مف حج مف الخمفاء كالممكؾ، تح: جماؿ الشياؿ، مكتبة الثقافة الدينية، ط
 .ُُّـ، صَََِرة،القاى
 ـ.ُِْٗىػ/  ْٕٔ ( ٓ)
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ر إلى الناصر داككد خٌطوي ، فقبضيا الخميفة، كسيٌ (ُ)لٌما أخذ منو الصالح أٌيكب الكرؾ 
 .بقبضيا

العراؽ، كيأخذ مف دستكر ليمضي إلى  فمٌما كاف في ىذه السنة طمب مف الناصر    
 .الخميفة كديعتو

فتكٌجو إلى العراؽ كعـز أف يتكٌجو إلى مٌكة لقضاء فريضة الحج، ككاف الناصر قد     
 .(ِ)رتب لو راتبان ال يقـك بكفايتو

ككاف في النفكس ما فييا مف الكحشة كاإلنعياض، فمما طمب منو دستكر أيذف لو في     
تب لو كتابان إلى الخميفة يخبره فيو بالرضا عنو، فأيجيب إلى ذلؾ، فسار ذلؾ، كأمر أف يك

 .، فأقاـ بو(ْ)كمشيد الحيسيف (ّ)إلى العراؽ عمى طريؽ كرببلء
 كىي:( ٓ)كسٌير إلى الخميفة المستعصـ باهلل قصيدة يمدحو 

ـي  ػػػػػػػػػػػدكًر كأعظػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػؾى أعمػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػي الصُّ  مقامي
          

 

ػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػػي النفػػػػػػػػػػػػػكًس كأكػػػػػػػػػػػػػرـي   ػػػػػػػػػػػػػؾى أرجى  كحممي
ػػػػػػػػػػصَّ بػػػػػػػػػػالقكًؿ شػػػػػػػػػػاعره    فػػػػػػػػػػبل عجػػػػػػػػػػبه اف غي

          
 

ـي    كفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكه مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الٌميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابيًف ميفحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ـه     كأٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿو كالمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ معظٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
        

 

ـي    كًلػػػػػػػػػـ ال كمػػػػػػػػػا ييرجػػػػػػػػػى ًمػػػػػػػػػف الحمػػػػػػػػػـً أعظػػػػػػػػػ

 اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى أميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤمنيف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكجُّيي  

          

 

ـي    بكجػػػػػػػػػػػػػػػػػًو رجػػػػػػػػػػػػػػػػػاءو عنػػػػػػػػػػػػػػػػػده منػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى أنعيػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
                                                           

بعد أف أخذ الممؾ الصالح نجـ الديف أيكب الكرؾ مف الناصر داكد ضاقت األمكر بالناصر، فخرج إلى  (ُ)
حمب كمعو جكاىر قيمتيا ما يزيد عمى مائة ألؼ دينار، فبعثيا إلى الخميفة العباسي المستعصـ باهلل ببغداد 

، ِسكلو ككتب الخط الشريؼ بقبضيا. الصفدم: تحفة ذكم األلباب، جلتككف عنده كديعة فقبضت مف ر 
 .ْٕٖ، صُ؛ المقريزم: السمكؾ، جُُِص
رٌتب لو مائة ألؼ درىـ عمى بحيرة فامية، فمـ يتحٌصؿ مف ذلؾ إاٌل دكف ثبلثيف ألؼ درىـ. أبك الفداء:  (ِ)

 .ُٕ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جِِٔ، صّالمختصر، ج
 .َّٓ؛ أبك الفداء: تقكيـ البمداف، صْْٓ، صْلككفة بالعراؽ. الحمكم: معجـ البمداف، مجمدينة عند ا (ّ)
؛ ُُْٓ، صّمشيد الحسيف "ضريح الحسيف" في مدينة كرببلء. البغدادم: مراصد االطبلع، مج (ْ)

 .ْٕٖ، صُّالصفدم: الكفي بالكفيات، ج
؛ ِٗ، صٖارم: الدرة الزكية، ج؛ الدكادُُِ، صِالخبر عند الصفدم: تحفة ذكم األلباب، ج (ٓ)

 .َُُ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جُُّالمقريزم: الذىب المسبكؾ، ص
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 الػػػػػػػػػػػػػػػػػى ماجػػػػػػػػػػػػػػػػػدو يرجػػػػػػػػػػػػػػػػػكه كػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ ميمٌجػػػػػػػػػػػػػػػػػدو  

        

 

ـي    عظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل يغشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي اال المعظٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ركبػػػػػػػػػػػػػػتي اليػػػػػػػػػػػػػػًو ظيػػػػػػػػػػػػػػرى ييمػػػػػػػػػػػػػػاءى  
 قفػػػػػػػػػػػػػػرةو  (ُ)

       

 

ـي      بيػػػػػػػػػػػػا تيسػػػػػػػػػػػػًرجي األعػػػػػػػػػػػػداءي خػػػػػػػػػػػػيبلن كتيمًجػػػػػػػػػػػػ

 فأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاريىا ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػعه كأحجاريىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ظيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػي     

       

 

 كأعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابييا نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه كأمكاىييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دـي  

 رميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي فيافييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿّْ نجيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو    

       

 

ـي بنسػػػػػػػػػػػػػػػػػبتيا يعمػػػػػػػػػػػػػػػػػك الجػػػػػػػػػػػػػػػػػدً   يؿي كشػػػػػػػػػػػػػػػػػدقى
(ِ) 

 يجاذبينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى األزٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدما   

        

 

 بػػػػػػػػػػػػػراىيفَّ مكصػػػػػػػػػػػػػكؿه ًمػػػػػػػػػػػػػف الٌسػػػػػػػػػػػػػيًر مبػػػػػػػػػػػػػرـي  

 تسػػػػػػػػػػػػػاقيفى ًمػػػػػػػػػػػػػف خمػػػػػػػػػػػػػًر الكػػػػػػػػػػػػػبلًؿ ميدامػػػػػػػػػػػػػةن    

       

 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ أيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظه كال ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكـي  

 يطسػػػػػػػفي الحصػػػػػػػا فػػػػػػػي جمػػػػػػػرًة القػػػػػػػيًظ بعػػػػػػػدما  

          

 

 غػػػػػػػػػػػػػػػدا يتبػػػػػػػػػػػػػػػعي الجٌبػػػػػػػػػػػػػػػارى كمػػػػػػػػػػػػػػػبه كًمػػػػػػػػػػػػػػػرزـي  

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكحي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباريًت الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلًة ميسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌطره ت 

          

 

ـي    بأخفاًفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيحه كأعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تخػػػػػػػػاؿي ابيضػػػػػػػػاض القػػػػػػػػاًع تحػػػػػػػػتى احمراًرىػػػػػػػػا  

          

 

نػػػػػػػػػػػػػدـي    ]كُُْ[قػػػػػػػػػػػػػراطيسى كٌراؽو عبلىػػػػػػػػػػػػػفَّ عى

 فممػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػطفى الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػماكةى كاغتػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت    

       

 

تمفٌػػػػػػػػػػػػػتي نحػػػػػػػػػػػػػكى الػػػػػػػػػػػػػداًر شػػػػػػػػػػػػػكقان كتيػػػػػػػػػػػػػرًزـي  
(ّ) 

 ًمػػػػػػػػػف السُّػػػػػػػػػرل  كأصػػػػػػػػػبحى أصػػػػػػػػػحابي نشػػػػػػػػػاكل  

        

 

ـي    يػػػػػػػػػػػػػػػػدكري عمػػػػػػػػػػػػػػػػييـ ككبيػػػػػػػػػػػػػػػػوي كىػػػػػػػػػػػػػػػػك ميفعػػػػػػػػػػػػػػػػ

تنٌكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى لمخٌريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً  
 بالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد عيرفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   (ْ)

        

 

ـي   ـه يعمػػػػػػػػػػػػػػػػك كال الػػػػػػػػػػػػػػػػنجـي يػػػػػػػػػػػػػػػػنجي مػػػػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػػػػبل عى

 فظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ ألفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًط األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ميتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدمان      

     

 

ـي    كاف كػػػػػػػػػػػػػػاف ال ييجػػػػػػػػػػػػػػدم األسػػػػػػػػػػػػػػى كالتنػػػػػػػػػػػػػػدُّ

 يينػػػػػػػػػػػػاجي ًفجػػػػػػػػػػػػاجى الػػػػػػػػػػػػدكّْ كالػػػػػػػػػػػػدكُّ صػػػػػػػػػػػػامته  

        

 

ـي    كال يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعي النجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل كال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكم

 عمػػػػػػػػى حػػػػػػػػيف قػػػػػػػػاؿ الظبػػػػػػػػي كالظػػػػػػػػؿُّ قػػػػػػػػالصه  

          

 

ـي   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌن  كأكًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت المىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاءي فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي جى

 
                                                           

 .ْٖٔ، صُِ( مفازة الماء فيو كاليسمع فيو صكت. ابف منظكر: لساف العرب، مجُ)
 .ُِٕ، صَُ( الشدقـ ىك العريض. ابف منظكر: لساف العرب، مجِ)
 . ِّٖ، صُِىا. ابف منظكر: لساف العرب، مج( الرزمة: ضرب مف حنيف الناقة عمى كلدّ)
 . ِٗ، صِ(  الخريت ىك الدليؿ الحاذؽ بالداللة. ابف منظكر: لساف العرب، مجْ)
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 كجػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؼ مػػػػػػػػػػػػػػػػػزادي القػػػػػػػػػػػػػػػػػكـً فيػػػػػػػػػػػػػػػػػي أشػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنةه  

        

 

ـي    كخػػػػػػػػػػػػٌؼ لػػػػػػػػػػػػكرًد المػػػػػػػػػػػػكًت كػػػػػػػػػػػػؼّّ كًمعصػػػػػػػػػػػػ

 ككٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدافي المنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لخيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو   

        

 

ـي فضػػػػػػػػػػػػػاؽى مجػػػػػػػػػػػػػاؿي الٌريػػػػػػػػػػػػػًؽ كالػػػػػػػػػػػػػتحـى ا   لفػػػػػػػػػػػػػ

 لمرزٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة خيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكحشي الٌرزايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

        

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكـي    كطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري المنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بالمنٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة حي

 فممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدت كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرببلء تبٌينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  

          

 

 ًقبػػػػػػػػػػػػػػابه بيػػػػػػػػػػػػػػا الٌسػػػػػػػػػػػػػػبطي الٌزكػػػػػػػػػػػػػػيُّ المكػػػػػػػػػػػػػػٌرـي  

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذتي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو مستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفعان ميتحٌرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان    

       

 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي المستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفعي المتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرـي  

 افعان كأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحى لػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دكفى البرٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة شػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

          

 

ػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػًو ميعػػػػػػػػػػػػػكجُّ أمػػػػػػػػػػػػػرم ييقػػػػػػػػػػػػػٌكـي    الػػػػػػػػػػػػػى مى

 أنخػػػػػػػػػػػػػتي ركػػػػػػػػػػػػػابي حيػػػػػػػػػػػػػثي أيقنػػػػػػػػػػػػػتي أٌننػػػػػػػػػػػػػي    

       

 

ـي    ببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًب أميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤمنيفى ميخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌي

 ببػػػػػػػػػػػػػػػابو ييبلقػػػػػػػػػػػػػػػي البشػػػػػػػػػػػػػػػر آمػػػػػػػػػػػػػػػاؿي كفػػػػػػػػػػػػػػػًده  

          

 

 بكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوو الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى إرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًده يىتبٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًـ  

 بحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػثي األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني لؤلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمةه  

          

 

ـي كحيػػػػػػػػػػػػػػػػػثي العطايػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػا   لعكاطًؼ تيقسػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كحيػػػػػػػػػػػثي غصػػػػػػػػػػػكفي المجػػػػػػػػػػػًد تيتػػػػػػػػػػػزُّ لمٌنػػػػػػػػػػػدل 

          

 

 تزعػػػػػػػػػػػػػزًج جػػػػػػػػػػػػػكدأن مػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػجاياهي يسػػػػػػػػػػػػػػجـي  

 عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى أميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤمنيفى تيٌجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   

        

 

ـي    بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفسو عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزاًء ال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيٌج

 تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكـي أف تغشػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الممػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾى لحاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو    

       

 

 كلكٌنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ال تتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكـي  

 لكػػػػػػػػػػػػػػػٌف ًرفػػػػػػػػػػػػػػػدكـ  تضػػػػػػػػػػػػػػػفُّ بمػػػػػػػػػػػػػػػاًء الكجػػػػػػػػػػػػػػػًو  

       

 

ـي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعٌظ  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼه ينتابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي المي

ػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػاءى كجيػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػكاؾى فإٌنػػػػػػػػػوي    فصي

        

 

 مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفه يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػكناهي الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرـي  

 ألسػػػػػػػػػػػػػػػتي بعيػػػػػػػػػػػػػػػد حيرمتػػػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػػػف كراثػػػػػػػػػػػػػػػةو   

        

 

ـي    لػػػػػػػػػػػػػػػػػو عنػػػػػػػػػػػػػػػػػدكـ عيػػػػػػػػػػػػػػػػػده تقػػػػػػػػػػػػػػػػػادـى ميحكػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كمثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ييحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لمفيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًؽ كرتًقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   

        

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌ    دى ميخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذـي اذا ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَّ خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌي كجي

ػػػػػػػػػػػػػػػػٌممان    فػػػػػػػػػػػػػػػػبل زلػػػػػػػػػػػػػػػػتى آلمػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تبقػػػػػػػػػػػػػػػػى مسي

          

 

 (ُ)لتنتابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ اآلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌمـ 

 
                                                           

 . َُٕ-ُٖٔ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػٓٗ،ْٗ(  البحر الطكيؿ، الناصر داكد: الديكاف، صُ)



 

193 
 

، ككقعت فتنة بمكة بيف أىميا كالركب      فمـ يرد عميو جكاب، فتكجو إلى مكة، كحجَّ
بمف معو، ككادت تقع ممحمة عظيمة، فقاـ الممؾ  (ُ)العراقي، فركب أمير الركب العراقي

أمير مكة، كأحضره إلى  (ِ)اإلصبلح أحسف قياـ، كاجتمع بالشريؼ قتادة الناصر داكد في
، فرضي عنو أمير ]ظُُْ[أمير الحاج مذعنان لو بالطاعة، كقد جعؿ عمامتو في عنقو 

، كقضى الناس (ْ)، كخمع عميو، كزاده عمى ما جرل بو العادة مف الرسـ(ّ)الحاج
صبلح ذات البيف، كحًفًظو بما المناسؾ، كتفرقكا، كىـ شاكركف لجميؿ صنع الناص ر، كا 

فعؿ أمكاليـ كأركاحيـ، ككثر الدعاء لو، كالثناء عميو، ثـ تكجو مع أمير الحاج العراقي، 

                                                           

 .َُُ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جَِّ، صّكرد اسمو " كيخسرك" عند أبك الفداء: المختصر، ج  (ُ)
ىكذا كرد االسـ في األصؿ كفي المصادر التاريخية، لكف الشريؼ قتادة بف إدريس أمير مكة كاف قد  (ِ)

؛ ُٔ-ّٗ، صٕ؛ الفاسي: العقد الثميف، جُٕ، صّـ. المنذرم: التكممة، جَُِِىػ /ُٕٔتكفي سنة 
 .ِِٕ، صْالقمقشندم: صبح األعشى، ج

ىػ / ّٓٔتو أٌنو تمسـ بعده ابنو إدريس كىذا يتفؽ ما ذكر بأنو ىك الذم كاف أميران لمكة سنة كفي ترجم
دريس بف قتادة ىك حكـ مكة كمنح ابف أخيو نجـ الديف أبك نمي ثَـّ كقع الخبلؼ بينيما كتمكف ُِٓٓ ـ. كا 

اسي: العقد الثميف، ؛ الفِِْ، صُـ. البرزالي: المقتفي، جَُِٕىػ/ٗٔٔأبك نمي مف قتؿ عمو إدريس سنة 
؛ الفاسي، محمد: شفاء الغراـ بأخبار البمد الحراـ، تح: عمي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، َِٖ-ِٖٕ، صّج
 .َّٔ، صِـ، جََِٖ، القاىرة،ُط
ـ، كفي ىذه ُِٓٓىػ / ّٓٔىك عمي بف الحسيف بف برطاس األمير مبارز الديف، تكلى إمارة الحاج سنة  (ّ)

نو كبيف أشراؼ مكة بقيادة إدريس بف قتادة كتمكف األشراؼ مف محاصرتو بمكة فإشترل السنة كقعت حرب بي
نفسو كعاد إلى اليمف. اليماني، عبد الباقي بف عبد المجيد: بيجة الزمف في تاريخ اليمف، تح: عبد اهلل 

؛ الخزرجي، عمي بف الحسف: ُْٗـ، صُٖٖٗ، صنعاء، ُالحبشي كآخركف، دار الحكمة اليمانية، ط
ـ، ُّٖٗ، بيركت، ِالعقكد المؤلؤية في تاريخ الدكلة الرسكلية، تصحيح: محمد بسيكني عسؿ، دار اآلداب، ط

؛ الرشيدم، أحمد: حسف الصفا كاالبتياج بذكر مف كلي إمارة الحاج، تح: ليمى أحمد، مكتبة َُٗ، صُج
ا كاالبتياج، تح: ؛ الخضراكم، أحمد بف محمد: مختصر حسف الصفُُِـ، صَُٖٗالخانجي، القاىرة، 

 .ُٓٔـ، صََِٕ، القاىرة، ُمحمد بف ناصر الخريـ كآخركف، دار زىراء الشرؽ، ط
ضريبة تفرضيا الدكلة لمقائميف عمى بعض أعماليا كيكمؼ صاحب العبلقة بتأديتو. دىماف: معجـ األلفاظ ( ْ)

 .ِٖالتاريخية، ص
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و  فمما قدـ المدينة قاـ بيف يدم الحجرة الشريفة، كأنشد مادحان لو، عميو السبلـ، كفرائصي
 :(ُ)ترتعد، كلسانو يتمججي 
 هلل يػػػػػػػػػػػاخير مرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿعميػػػػػػػػػػػؾى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـي ا

 
  

 أتػػػػػػػػػاهي صػػػػػػػػػريحي الحػػػػػػػػػٌي ًمػػػػػػػػػف خيػػػػػػػػػًر ميرًسػػػػػػػػػؿً  

  (ّ)ركاسػػػػػػػػػػػمان  (ِ)إليػػػػػػػػػػػؾ امتطينػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػيعمبلتً  
          

 

ػػػػػػبفى الفػػػػػػبل مػػػػػػا بػػػػػػيف رضػػػػػػكل   (ٓ)كيػػػػػػذبيؿً  (ْ)يجي

 إلػػػػػػػػى خيػػػػػػػػًر مػػػػػػػػف أطرتػػػػػػػػوي بالمػػػػػػػػدائًح ألسيػػػػػػػػفه  
 

 فصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّقيا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصُّ الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًب المينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَّؿً  

 مجيمًجمػػػػػػػػػػػػػان   لػػػػػػػػػػػػػديؾى رسػػػػػػػػػػػػػكؿى المىػػػػػػػػػػػػػًو قمػػػػػػػػػػػػػتي  
       

 

 كقػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػؿَّ عػػػػػػػػػػف ثقػػػػػػػػػػًؿ الببلغػػػػػػػػػػًة ًمقػػػػػػػػػػكلي 

 كأدىشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكره تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌلؽى مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقان       
    
 

 يمػػػػػػػػكحي عمػػػػػػػػى سػػػػػػػػامي ضػػػػػػػػريحؾى ًمػػػػػػػػف عػػػػػػػػؿً  

 ثنتنػػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػدحي لمجػػػػػػػػػػػػػػًدؾى ىيبػػػػػػػػػػػػػػةه  
          

 

 يػػػػػػػػػػػػػػػراعي ليػػػػػػػػػػػػػػػا قمبػػػػػػػػػػػػػػػي كيرعػػػػػػػػػػػػػػػدي ًمفصػػػػػػػػػػػػػػػمي 

 كعممػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أفَّ المىػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى ًمدحػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  
          

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػميا فػػػػػػػػػػػػػػػػي مي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً ميفصَّ  جمػػػػػػػػػػػػػػػػبلًت المفصَّ

 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي المػػػػػػػػػػػػػػػػػػادحكفى بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًحيـ   
        

 

ػػػػػػػػػوي يعمػػػػػػػػػك عمػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػٌؿ ميعتػػػػػػػػػؿً   ًلمػػػػػػػػػف مدحي
(ٔ) 

  
متمسكان بأذياؿ الحجرة  كخٌدامو، ككقؼ بيف يدم النبي  (ٕ)ثـ أحضر شيخ الحـر   

، داخبلن عميو، مستشفعان بو المقدسة، كقاؿ: اشيدكا لي أف ىذا مقامي مف رسكؿ اهلل، 
                                                           

؛ الفاسي: ُُّقريزم: الذىب المسبكؾ، ص؛ المُُٕ، صُالخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػ (ُ)
؛ ابف فيد، محمد بف محمد: اتحاؼ الكرل بأخبار أـ القرل، تح: فييـ شمتكت، ُْْ، صِشفاء الغراـ، جػ

 .ٖٕ، صّـ، جػََِٓ، القاىرة، ّمكتبة الخانجي، ط
، ُُلعرب ، مج( مفردىا يعممو كىي الناقة السريعة كال يقاؿ ذلؾ إال إلثنى اإلبؿ. ابف منظكر: لساف اِ)

 .ْٕٔص
 .َْٔ( ناقة رسـك تؤثر في األرض مف شدة الكطأة. الفيركز آبادم: القامكس المحيط، صّ)
؛ الحميرم، محمد بف عبد المنعـ: الركض ُٓ، صّ( جبؿ بالمدينة المنكرة. الحمكم: معجـ البمداف، مجْ)

 .ِٗٔـ، صُٕٓٗالمعطار في خبر األقطار، تح: إحساف عباس، 
 .ّّْ، صٓجبؿ مشيكر في ىضبة نجد، الحمكم: معجـ البمداف، مج( يذبؿ:  ٓ)
 .ُُٕ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُٖ( البحر الطكيؿ، الناصر داكد: الديكاف، صٔ)
 .َِْ، صُكاف شيخ الحـر كقتيا العفيؼ منصكر بف منعة البغدادم. الفاسي: شفاء الغراـ، ج  (ٕ)
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إلى ابف عمو اإلماـ المستعصـ باهلل أمير المؤمنيف في أف يرٌد عمٌي كديعتي، فأعظـ 
الناس ىذا المقاـ الشريؼ، كجرت عبراتيـ، ككثر بكاؤىـ، ككتب في الحاؿ بصكرة ما 
جرل إلى الخميفة، كحمؿ المكتكب إلى أمير الحاج العراقي، كحدثو الحاضركف بصكرة ما 

، ثـ تكجو الناصر صحبة الركب العراقي، فمما صاركا جرل في تمؾ الحضرة الشريفة
ببعض المنازؿ خرج عمييـ جمع كبير مف العرب، يريدكف نيبيـ، كأخذ أمكاليـ، كأشرعكا 
ليـ األسنة، كاشتد القتاؿ بينيـ، ككادكا يظفركف بأمير الحاج كمف معو، فخرج إلييـ 

 . (ِ)مد بف حجي بف بيريد، كىك أح(ُ)الناصر فشؽَّ الصفكؼ، كاستدعى بأمير السرية
صاحب الناصر داككد، كصاحب كالده المعظـ،  (ْ)، ككاف أبكه األمير حجي(ّ)مف آؿ مرا

المعظـ، كلممعظـ كالناصر عميو أياد كبيرة، فدنا أحمد مف الناصر فحذره سكء عاقبتو، 
كبعث بو عمى ركب الخميفة، كأخذ في مخادعتو تارةن بالترىيب، كتارةن بالترغيب إلى أف 

 .(ٓ)ذى لو كأجاب بالكؼانقا

                                                           

 ادىا عشريف فردان، ميمتيا المراقبة كاإلغارة عمى مكاقع العدك.جماعة عسكرية صغيرة عدد أفر (  ُ)
. عطية اهلل، أحمد: القامكس اإلسبلمي، مكتبة النيضة المصرية، ِْٔالخطيب: معجـ المصطمحات، ص

 .ِٓٗ، صّـ، جُّٔٗالقاىرة، 
ابف عـ  ىك أحمد بف حجي بف بريد، األعرابي، شيخ آؿ مرم، زعـ أنو مف نسؿ جعفر البرمكي، كأنو (ِ)

القاضي شمس الديف بف خمكاف، ككانت غارتو تصؿ إلى نجد كالحجاز ككاف غير مشككر السيرة، تكفي سنة 
؛ ابف َّْ، صٔ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جِٖ،ِٕ، صِـ. البرزالي: المقتفي، جُِّٖىػ / ِٖٔ

 .ِّٔ،ِِٔ، صُتغرم بردم: المنيؿ الصافي، ج
، كانكا ينزلكف حكراف كقد تشعبكا إلى ىـ الفخد الثاني مف آؿ ربيعة ( ّ) كىـ ينسبكف إلى مرا بف ربيعة بف حاـز

إلى عٌدة فركع أشيرىا آؿ أحمد بف حجي ككانت اإلمرة فييـ، كىـ رجاؿ صناديد كليـ عٌدة كقائع مع التتار. 
العمرم، أحمد بف يحيى بف فضؿ: مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار، تح: حمزة أحمد عباس، المجمع 

 .ُُِ-َِٖ، صْ؛ القمقشندم: صبح األعشى، جِّْ -ّّٕ، صْـ، جََِِ، أبك ظبي،ُقافي، طالث
ىك حجي بف بريد بف نبؿ بف مرا بف ربيعة، كانت ببلده الجكالف كالزرقاء كبصرل كمشرقان إلى حرة كشب  (ْ)

رم: مسالؾ ـ كتكلى بعده ابنو أحمد. العمُِِٗىػ / ِٕٔقرب مكة، تكلي اإلمرة مٌدة طكيمة كتكفي سنة 
 .َِٗ-َِٖ، صْ؛ القمقشندم: صبح األعشى، جّّٕ، صْاألبصار، ج

؛ ُِِ، صِ؛ الصفدم، تحفة ذكم األلباب، جُِٕ،ُُٕ، صُالخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج  (ٓ)
 .ُُّالمقريزم: الذىب المسبكؾ، ص
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كلما رجع الحاج كصحبتيـ الممؾ الناصر إلى العراؽ خرج أمر الخميفة بإنزاؿ الناصر    
، فأنزلو بيا، كقرر لو راتبان ال يكفيو، كلـ يذكر لو الكديعة، فعاد إلى الشاـ كلـ (ُ)بالحٌمة

 .(ِ)يحصؿ لو مقصكد
 .ة الذيف قصدكه مف مصرحبتو البحريكفييا سير الممؾ الناصر عساكره كص    
عمييـ كأقطعيـ األخباز، كىـ سيؼ الديف بمباف الرشيدم، كعز ]كُُٓ[ككاف قد أقبؿ  

، كبدر (ْ)، كشمس الديف سنقر األشقر(ّ)الديف أزدمر السيفي، كشمس الديف سنقر الركمي

                                                           

ثبلث فراسخ، كالًحمة بكسر الحاء:  قرية مشيكرة في طرؼ دجيؿ بغداد مف ناحية البرية، بينيا كبيف بغداد( ُ)
؛ القرماني: ِٗٗ؛ أبك الفداء: تقكيـ البمداف، صُّْعمـ لعٌدة مكاضع بالعراؽ. الحمكم: المشترؾ كضعان، ص

 .ّٓٓ، صّأخبار الدكؿ، ج
؛  ُُِ، صِ؛ الصفدم: تحفة ذكم األلباب، جَِّ، صّالخبر عند أبك الفداء: المختصر، ج( ِ)

 .ُّ، صٕ؛ ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، جْٕٖص ،ُالمقريزم: السمكؾ، ج
ـ ُِٓٓىػ /ّٓٔىك شمس الديف سنقر الركمي، مف المماليؾ البحرية، خرج عمى المعز أيبؾ سنة  (ّ)

ارتفعت مكانتو في عيد الظاىر بيبرس كتكلى لو قيادة بعض الحمبلت العسكرية. ابف تغرم بردم: النجكـ 
 .ّْ،ٕٔ،ُُٕ،ُُٖ، ص ٕالزاىرة، ج

ىك سنقر بف عبد اهلل الصالحي النجمي، األمير شمس الديف، كاف مف عتقاء الممؾ الصالح نجـ الديف  (ْ)
أيكب، حبسو الناصر يكسؼ صاحب حمب فاستمر محبكسان إلى أف كرد ىكالكك إلى حمب فأطمقو، تسمـ نيابة 

يز إلى الديار الشاـ في عيد الظاىر بيبرس، كفي عيد األشرؼ خميؿ بف قبلككف ألقي القبض ع ميو كجي
؛ الصفدم: الكافي ٖٔ،ٖٓـ. الصقاعي: تالي كفيات األعياف، صُِِٗىػ /ِٗٔالمصرية كقتمو سنة 

ـ ُُِٗىػ /ُٗٔ)كفيو كفاتو سنة ُِٗ،َِٗ؛ المنصكرم: زبدة الفكرة، صُْٗ،َْٗ، صُٓبالكفيات، ج
 .ـ(ُُِٗىػ /ُٗٔ)كفيو كفاتو سنة  َّْ، صٖ(؛ الدكادارم: الدرة الزكية، ج
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، كاألمير الكبير ركف الديف بيبرس البندقدارم، كسيؼ الديف قبلككف (ُ)الديف بيسرم
 . (ِ)لفياأل
، كمف معيـ مف البحرية، كمماليؾ أقطام، كغيرىـ، (ّ)كسيؼ الديف بمباف المستعرب 

، ثـ العكجا، كأقامكا عمييا، كخرج الممؾ المعز مف مصر (ْ)كساركا، كنزلكا الفٌكار
 .(ٔ)قرب العباسة، كبقي العسكراف مقيميف إلى السنة اآلتية( ٓ)بالعسكر، كأقاـ عمى الباردة

 
                                                           

ىك بيسرم، األمير الكبير بدر الديف الشمسي الصالحي، أحد مماليؾ الصالح أيكب، كباني الدار البيسرية  (ُ)
ـ؛ أصبح مف أمراء األلكؼ في عيد الظاىر بيبرس، ثيَـّ اعتقؿ في عيد قبلككف كبقي َُِٔىػ / ٗٓٔسنة 

؛ ْٓٓ،ْْٓ، صُادث الزماف، جـ. ابف الجزرم: تاريخ حك ُِٖٗىػ / ٖٗٔفي االعتقاؿ إلى أف تكفي سنة 
الدكادارم، أبك بكر بف عبد اهلل بف أيبؾ : الدُّر الفاخر في سيرة الممؾ الناصر، تح: ىانس ركبرت ركيمر، 

 .ٕٗٓ-ٕٔٓ، صِ؛ المقريزم: المقفى، جُّ، صٗـ، جَُٔٗمطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة، القاىرة، 
ف أبك المعالي الصالحي النجمي األلفي، مف أمراء ىك السمطاف الممؾ، المنصكر سيؼ الديف قبلكك  (ِ)

 =األلكؼ في الدكلة الظاىرية، تسمـ نيابة السمطنة لمممؾ العادؿ بدر الديف سبلمش بف الظاىر، ثـٌ تسمـ
ـ كنازؿ حصف المرقب كافتتحو ككذلؾ ُُِٖىػ /َٖٔـ، كسر التتار سنة ُِٕٗىػ/ ٖٕٔالسمطنة سنة =

ـ كتسمـ بعده كلده َُِٗىػ /ٖٗٔمدرسة كمارستاف لمضعفاء، تكفي سنة طرابمس، كعمؿ بالقاىرة تربة ك 
؛ الصقاعي: تالي كفيات األعياف، َّ،ِٗ، صُاألشرؼ خميؿ. ابف الجزرم: تاريخ حكادث الزماف، ج

 ـ(.ُُِٗىػ / َٗٔ)كفيو كفاتو سنة  ُّٖ؛ ابف الفكطي: الحكادث الجامعة، صُُّ-ُِٗص
مير سيؼ الديف الدكادار، مف أعياف األمراء في عيد الظاىر بيبرس ىك بمباب المستعرب الركمي، األ (ّ)

ـ. ُُِٖىػ/ َٖٔكتسمـ الدكادارية ثـٌ كاتب السر في عيد قبلككف، استشيد في كقعة حمص بأيدم التتار سنة
المقريزم :  َِْ،ُْٗ، صّ؛ ابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، جِِٓ،ِّٓ، صُالبرزالي: المقتفي، ج

 .ْْٖص ،ِالمقفى، جػ
بالقرب  مف حصف األكراد مف عمؿ طرابمس غربان عنو بشماؿ عمى الطريؽ السالؾ. القمقشندم: صبح ( ْ)

 .ْٕ، صْاألعشى، ج
بالقرب مف العباسة أكؿ ما يمقى القاصد لمصر مف الشاـ، كىي قريبة مف الرمؿ أكؿ الجفار مف ناحية ( ٓ)

، ّّٕ، صِـ الخشبى. الحمكم: معجـ البمداف، مجمصر، ككاف يقاؿ ليا السعيدية كسميت فيما بعد باس
؛ أبك الفداء: تقكيـ البمداف، ُّٗ، صِ، كمجْٖٔ، صُ؛ البغدادم: مراصد اإلطبلع، مجٕٓ، صْكمج
 .َُٖص
؛ ابف تغرم بردم: ْٕٖ، صُ؛ المقريزم: السمكؾ، جِٗ،ِٖ، صٖالخبر عند الدكادارم: الدرة الزكية، ج (ٔ)

 .ُّ، صٕالنجـك الزاىرة، ج
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 تكفي فييا مف األعيافذكر مف 

، كاف شيخان (ُ)الشيخ اإلماـ العالـ ضياء الديف صقر بف يحيى بف سالـ بف صقر   
 صريحان فاضبلن، دينان، أديبان، كلو نظـ فمنو:
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًف اٌدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أٌف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي حاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن 

 
 تفٌرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيًج الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعً  

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنفَّ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحبان  
 

 (ِ)فإٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرّّ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً  

  
بف حامد بف عبد  إسماعيؿ، (ّ)خ اإلماـ الفاضؿ، شياب الديف أبك العربالشي      

، ككقفيا (ٓ)لالقكصي، كدفف بداره بدرب بني صصر ، المعركؼ ب(ْ)الرحمف األنصارم
ضرة، كيسان، فاضبلن، سريع ، ككاف ظريفان، حسف المعاشرة كالمحا(ٔ)كجعميا دار الحديث

 .الجكاب
 .بدمشؽ (ٕ)ككاف ككيؿ بيت الماؿ 

                                                           

؛ الصفدم: ُّٓ؛ الذىبي: االشارة إلى كفيات األعياف، صُِّترجـ لو الحسيني: صمة التكممة، ص (ُ)
 .ُّٓ، صٖ؛ السبكي: طبقات الشافعية، جُْٕنكت اليمياف، ص

؛ ابف كثير: البداية كالنياية، ُٖٖ( البحر السريع، األبيات عند أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صِ)
 .ُُُ، صُالجماف، ج ؛ العيني: عقدِّٔ، صُٕج
 .ُُُ، صُ( كردت " أبك العز" عند العيني: عقد الجماف، جّ)
( ترجـ لو ابف سعيد المغربي، عمي بف مكسى: الغصكف اليانعة في محاسف شعراء المائة السابعة، تح: ْ)

؛ ابف ناصر الديف: ُٖٓ،ُٕٓ؛ األدفكم: الطالع السعيد، صِْـ، صُْٓٗابراىيـ األيبارم، القاىرة، 
 .َِّ، صٔتكضيح المشتبو، ج

 .ّّّ، صُ( بالقرب مف منطقة الرحبة داخؿ باب شرقي بدمشؽ. النعيمي: الدارس، جٓ)
، ُ( دار الحديث القكصية: قرب الرحبة داخؿ باب شرقي الشاغكر بدمشؽ. النعيمي: الدارس،جٔ)

ـ، ََُِشؽ، ، دمُ؛ الحافظ، محمد مطيع: دكر الحديث الشريؼ بدمشؽ، دار المكتبي، طّّّ،ِٕص
 .ُٔٓص
( كظيفة دينية مكضكعيا اإلشراؼ عمى مبيعات بيت الماؿ كمشترياتو مف أراضي كعقارات ككانت ىذه ٕ)

الكظيفة مقتصرة عمى رجاؿ العمـ كالديف كمف حقو أاٌل يبيع مف أمبلؾ بيت الماؿ ما المصمحة في بقائو كال 
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، كبقي عمى كاليتو إلى أف تكفي، كلد سنة أربع (ُ)بعد القاضي جماؿ الديف المصرم 
كسبعيف كخمسمائة بقكص، كسمع كثيران، كعمؿ لنفسو معجمان في أربع مجمدات، كفيو 

 .(ِ)عجائب
الحافظ عبد الكريـ بف عبد القكم بف عبد اهلل بف سبلمة المنذرم، الشافعي، الممقب     

، كلد في سنة (ْ)خك الشيخ اإلماـ العالـ الحافظ زكي الديف عبد العظيـ، أ(ّ)تقي الديف
 اثنتيف كتسعيف كخمسمائة، كدفف بتربتيـ بسفح المقٌطـ، ككاف مف الصمحاء العمماء.
، ككاف (ٓ)األمير الكبير سيؼ الديف أبك الحسف عمي بف يكسؼ بف أبي الفكارس القيمرم

 .(ٕ)صاحب قيمر (ٔ)مف الممكؾ كىك ابف أخت مف أكابر األمراء، كلو المكانة العميا
                                                                                                                                                                               

؛ القمقشندم: َُٕ؛ العمرم: التعريؼ، صٓٔصيبيع إاٌل بغبطة ظاىرة أك حاجة. السبكي: معيد النعـ، 
 .ُّٗ، صْصبح األعشى، ج

 
( ىك يكنس بف بدراف بف فيركز، قاضي القضاة بالشاـ، جماؿ الديف المصرم الشافعي، ترسؿ إلى الديكاف ُ)

 =العزيزم، ككلي الككالة بالشاـ كالتدريس بيا، لو عٌدة مصنفات أشيرىا "مختصر كتاب األمـ" لمشافعي، تكفي
، ّ؛ المنذرم: التكممة، جُِِ،ُُِـ. ابف نظيؼ الحمكم:  التاريخ المنصكرم، صُِِٔىػ / ِّٔنة س=

 .ِْٓ، صِ؛ الغساني: العسجد المسبكؾ، جِْٔ، صِ؛ اإلسنكم: طبقات الشافعية، جُْٕ،ُّٕص
، ِ( اسمو " تاج المعاجـ" ذكر فيو مف لقيو مف المحدثيف كتكمـ عمييـ. حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، جِ)

؛ الباباني، إسماعيؿ باشا بف محمد: إيضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف عف أسامي ُّٕٓص
. البغدادم: َُِ، صُالكتب كالفنكف، اعتناء: رفعت بيمكو الكميسي، دار إحياء التراث، بيركت، د. ت، ج

 "كفيو أنو ثبلث مجمدات". ُِّ، صُىدية العارفيف، مج
ـ" كفي الثالث مف ُُٓٗىػ / ِٗٓ: حيث قاؿ في كفيات سنة ّْٓ، صُكممة، ج( ترجـ لو المنذرم: التّ)

؛ ابف ُّٕ،ُّٔ، صُرجب كلد أخي عبد الكريـ بف عبد القكم المنذرم"؛ الحسيني: صمة التكممة، مج
 .ُُْ،َُْ، صِقاضي شيبة: طبقات الشافعية، ج

 ك(.ُّٖ( ترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة )ْ)
ـ(؛ الذىبي: ُِٔٓىػ/ْٓٔ)كفيو أٌف كفاتو سنة  ْٓ-ّْ، صُيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج( ترجـ لو اليكنٓ)

، ُ؛ العيني: عقد الجماف، جْٕٖ، صُ؛ المقريزم: السمكؾ، جُْٗ،ُْٖ، صْٖتاريخ اإلسبلـ، ج
 ـ(.ُِٔٓق/ْٓٔ)كفيو كفاتو سنة  ُّٔص
 .ِّٖ( كردت " ابف صاحب قيمر" عند الذىبي: المختار، صٔ)
؛ البغدادم: مراصد ِْْ، صْالجباؿ بيف المكصؿ كخبلط. الحمكم: معجـ البمداف، مج( قمعة في ٕ)

 .َُُْ، صّاإلطبلع، مج
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، ككقؼ عميو أكقافان (ُ)ككاف كثير البر كالصدقة كالمعركؼ، بنى بيمارستاف الصالحية
 كثيرة.

 
، أحد فضبلء المغرب كحٌفاظيا، (ِ)أبك الحجاج يكسؼ بف محمد بف ابراىيـ البياسي   

ظـ كالنثر، ككقائعيا، كحركبيا، مف الن (ّ)كاف إمامان، فاضبلن، مٌطمعان عمى كبلـ العىرب
، ك" ديكاف" أبي تماـ، كالمتنبي، ك" األشعار الستة"، ك" (ْ")كأياميا، ككاف يحفظ " الحماسة

، كغير ذلؾ مف شعر الجاىمية كاإلسبلـ، كجمع كتابان سماه " اإلعبلـ (ٓ)ك" سقط الزند"
مو بخركج الكليد ، كختابتدأ فيو مف مقتؿ عمر  (ٔ)بالحركب الكاقعة في صدر اإلسبلـ"

 .عمى الرشيد(ٕ)بف ظيريؼ الشيباني

                                                           

( ىك المارستاف القيمرم، في سفح جبؿ قاسيكف، بالقرب مف التربة القيمرية، أنشأه األمير سيؼ الديف ُ)
، ِ؛ النعيمي: الدارس، جّْٖ-ّْٔالقيمرم كأكقؼ عميو أكقافان كثيرة. ابف طكلكف: القبلئد الجكىرية، ص

 .َِٗص
؛ المقرم: نفح ّٗٓ، صِ؛ السيكطي: بغية الكعاة، جُٖٓ، صْٖترجـ لو الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ج (ِ)

؛ ابف الغزم، محمد بف عبد الرحمف: ديكاف االسبلـ، تح: سيد كسركم حسف، ُّٕ،ُّٔ، صّالطيب، مج
 .َّّ، صُـ، جَُٗٗ، بيركت،ُدار الكتب العممية، ط

 .ِِٔ، صٓ؛ ابف العماد: شذرات الذىب، جََُ، صْكردت " العالـ" عند اليافعي: مرآة الجناف، ج (ّ)
ـ. ابف خمكاف: كفيات األعياف ْٖٓىػ / ُِّىك ديكاف شعر مف تأليؼ أبي تماـ الطائي المتكفى سنة  (ْ)

 .َٕٕ،ُٕٕ،صُ؛ حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجِّٖ،صٕ،ج
، ْـ. اليافعي: مرآة الجناف، جَُٕٓىػ/ ْْٗعبلء المعرم المتكفى سنة ىك ديكاف شعر ألبي ال (ٓ)

 .ِٕٕ، صُ؛ حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجََُص
كتاب في مجمديف، طبع بمصر، جمعو لصاحب أفريقية األمير أبي زكريا يحيى  بف عبد الكاحد بف أبي  (ٔ)

 .ْٓٓ، صِحفص عمر. البغدادم: ىدية العارفيف، ج
أبك عكانو، الكليد بف طريؼ بف الصمت الشيباني، أحد األشراؼ، خرج عمى الخميفة ىاركف ىك الكضاح  (ٕ)

الرشيد فسيطر عمى ميافارقيف كاستباح نصيبيف فأرسؿ لو الرشيد القائد يزيد بف مزيد الشيباني فتمكف منو كقتمو 
طفى نجيب فكاز ـ. العصفرم، خميفة بف خياط: تاريخ خميفة بف خياط، مراجعو: مصٕٓٗىػ / ُٕٗسنة 

؛ الطبرم، محمد بف جرير: تاريخ األمـ ِٖٗ،ِٗٗـ، صُٓٗٗ، بيركت، ُكآخركف، دار الكتب العممية، ط
؛ المقدسي، مطير بف طاىر: البدء ُْٔ، صْـ، مجُٓٗٗ، بيركت، ُكالممكؾ، دار الكتب العممية، ط
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 بمدينة تكنس. (ِ)، كلد سنة ثبلثة كسبعيف ك خمسمائة(ُ) كلو كتاب سماه " الحماسة" 
السيد الشريؼ عز الديف المرتضي ابف أبي طالب أحمد بف محمد بف جعفر    

 ظُُٓ [ف، كسمع م(ٓ)بحمب، كلد سنة تسع كسبعيف (ْ)، نقيب األشراؼ(ّ)الحسيني

                                                                                                                                                                               

كبي، أحمد بف جعفر: تاريخ ؛ اليعقَُِ،َُُ، صٔكالتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، د. ت، ج
 .َُْ، صِاليعقكبي، دار صادر، بيركت، د. ت، مج

ـ، جمع فيو أشعار العرب مف أىؿ الشرؽ ُُِٓىػ/ َٓٔكتبو في أكاخر شير ربيع اآلخر سنة ( ُ)
، ْٖ؛ الذىبي: تاريخ االسبلـ، جِّٖ، صٕكاألندلس، كيقع في مجمديف. ابف خمكاف: كفيات األعياف، مج

 .ْٓٓ، صِدم: ىدية العارفيف، ج؛ البغدآُٖص
 ـ.ُُٕٕىػ/ّٕٓ  (ِ)
؛ ُِّ،َِّ، صُ؛ الحسيني: صمة التكممة، مجُٖٗترجـ لو أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، ص (ّ)

 .َُْ، صْ؛ الطباخ: إعبلـ النببلء، جِّٕ، صُٕابف كثير: البداية كالنياية، ج
راؼ في الفحص عمى أنسابيـ كالتحدث في كظيفة شريفة كمرتبة نفيسة مكضكعيا التحدث عمى األش( ْ)

، ْأقاربيـ ككاف يعٌبر عنيا بنقابة الطالبييف، فنقيب األشراؼ ىك األميف عمييـ. القمقشندم: صبح األعشى، ج
 .ُّْ؛ ابف كناف: حدائؽ الياسميف، صّٖ،ّٕص

 ـ.ُُّٖىػ/ٕٗٓ (ٓ)
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عف جماعة، ككاف صدران، رئيسان كافر  (ّ)، كابف عمكاف(ِ)كاالفتخار الياشمي (ُ)النسابة]
 بحمب لما سٌب الصحابة كمف شعره: (ْ)الخدمة، كىك الذم شىيَّر ابف العكد

 كيػػػػػػػػػػػػػػؼى السػػػػػػػػػػػػػػبيؿي إلػػػػػػػػػػػػػػى خػػػػػػػػػػػػػػؿٍّ أيصػػػػػػػػػػػػػػاحبوي 
 

 يرعػػػػػػػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػػػػػػػكٌدةى فػػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػػؿٍّ كترحػػػػػػػػػػػػػػػاؿً  

 لػػػػػػػػػػػػػٍي عنػػػػػػػػػػػػػػدهي مثػػػػػػػػػػػػػػؿي مػػػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػػػدم كليػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 (ٓ)ل حفػػػػػػظى الػػػػػػكداًد بتػػػػػػرًؾ القيػػػػػػًؿ كالقػػػػػػاؿً كيػػػػػػر  

بير بف جابر أبك الٌعباس األذرعي الصحراكم     ، فبلح ( ٔ) أحمد بف عطاء بف جي
الفاتيكٌية، تكفي عف سبعيف سنة، كدفف بسفح قاسيكف، كىك كالد الصاحب شياب الديف 

 .(ٕ)الحنفي

                                                           

ىػ / ٖٗٓر، كتكفي فييا سنة ىك محمد بف أسعد الجكيني، نسابة بغداد، كلي نقابة األشراؼ بمص (ُ)
؛ المقريزم: َِّ،َِِ، صِ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جُٕٕ، صُالمنذرم: التكممة، مجـ. َُُِ

 .َّٖ-َّٔ، صٓالمقفى الكبير، ج
ىك عبد المطمب بف الفضؿ، االفتخار الياشمي، العباسي، الحنفي، دٌرس كأفتى كناظر، لو عٌدة تصانيؼ  (ِ)

ـ. ابف األثير، عمي ُُِٗىػ /ُٔٔركل عنو جماعة، ككاف عالي اإلسناد، تكفي سنة أشيرىا الجامع الكبير
: الكامؿ في التاريخ، مر: محمد يكسؼ العقاؽ، دار الكتب العممية، ط ـ، ََِّ، بيركت، ْبف أبي الكـر

ة ؛ التميمي، تقي الديف بف عبد القادر: الطبقات السنيُُٗ؛ ابف قطمكبغا: تاج التراجـ، صّٖٗ، صَُمج
 .ّٖٗ، صْـ، جُٖٗٗ، القاىرة، ُفي تراجـ الحنفية، تح: عبد الفتاح الخمكؼ، دار ىجر، ط

ىك عبد الرحمف بف عبد اهلل بف عمكاف األسدم الحمبي، المعركؼ بابف األستاذ، سمع بحمب كبغداد كأجاز  (ّ)
ـ. المنذرم: ُِِٔىػ  ِّٔلو جماعة ككاف لو عناية بالحديث، تفقو عمى مذىب الشافعي، تكفي بحمب سنة 

؛ اإلسنكم: طبقات الشافعية، ُُٗ؛ الذىبي: المعيف في طبقات المحدثيف، صُٖٕ،ُٕٕ، صّالتكممة، ج
 . ٕٕ،ٕٔ، صُج
النجيب بف العكد، أبك القسـ بف حسيف الحٌمي الرافضي، سكف حمب، ثـ انتقؿ إلى جٌزيف كبقي فييا إلى  (ْ)

، ّ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُْٗ،َْٗ، صُي، جـ. البرزالي: المقتفَُِٖىػ /ٕٗٔأف تكفي سنة 
 .َّٕ؛ الذىبي: اإلشارة إلى كفيات األعياف، صُْْ-ّْْص
 .َُْ، صْاألبيات عند الطباخ: إعبلـ النببلء، ج( البحر البسيط، ٓ)
؛ الكتبي: ُِْ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جِِّ، صُ( ترجـ لو الحسيني: صمة التكممة؛ مجٔ)

 .ْٖ، صَِتكاريخ، جعيكف ال
ىك شياب الديف أحمد بف أحمد بف عطاء األذرعي المعركؼ بالشياب الحنفي، أقاـ مع كالده بقاسيكف  (ٕ)

كتكلى الكتابة بالدكلة الظاىرية، كديكاف النيابة بالشاـ، كجعؿ كزيران لمشاـ في عيد الممؾ العادؿ كتبغا، تكفي 
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، أخك (ُ)الديف المقدسي الكماؿ أحمد بف عبد الرحيـ بف عبد الكاحد بف أحمد كماؿ   
كقرأ عميو الكثير، كسمع مف ، (ِ)الشيخ شمس الديف، كتب أكثر تصانيؼ عمو الضياء

 جماعة
 

 .(ْ)، كالشيخة زينب(ّ)كىك كالد الضياء محمد

أحد المتمكليف، تكفي غريبان بعكا، ككاف قد استفٌؾ  (ٓ)األميف أبك سعيد التفميسي   
 إلى دمشؽ، كدفف بتربتو بقاسيكف. خمسيف أسيران، فجاءكا حكؿ تابكتو

، كاف شجاعا،ن كريمان، شريؼ النفس، عالي اليٌمة، بنى (ٔ)شرؼ الدكلة إقباؿ الشرابي
عمى شاطم الدجمة بالجانب الشرقي، كعمَّر إلى جانبيا جامعان، كبنى  (ُ)مدرسة (ٕ)بكاسط

                                                                                                                                                                               

، ُ؛ الصفدم: أعياف العصر، جِّ،ُّعياف، صـ. الصقاعي: تالي كفيات األَُّٔىػ /َٕٔسنة 
 .ََُ، صُ؛ العسقبلني: الدر الكامنة، جُٖٔ،ُٕٔص
 .ْٖ، صَِ؛ الكتبي: عيكف التكاريخ، جَّٕ، صِّترجـ لو الذىبي: سير إعبلـ النببلء، ج( ُ)
ة، اإلماـ ضياء الديف أبك عبد اهلل المقد( ِ) سي، حفظ القرآف ىك محمد بف عبد الكاحد بف أحمد، الحافظ الحيجَّ

كتفقو كرحؿ إلى مصر كبغداد كسمع بيما، ثـ عاد إلى دمشؽ كلـز االشتغاؿ كالتصنيؼ كالنسخ كبقي فييا إلى 
؛ الذىبي: المعيف في طبقات ُٕٕـ. أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صُِْٓىػ / ّْٔأف تكفي سنة 
 .ِْٕ،ِْٔ، صّ؛ الكتبي: فكات الكفيات، جَِِالمحدثيف، ص

ـ. ُُّّىػ ، ُّٕلضياء محمد بف أحمد المقدسي الحنبمي، سمع كحدث، كأجاز لو جماعة، تكفي سنة ا( ّ)
؛ َِْـ، صََِٓ، الككيت، ُالبرزالي، القاسـ بف محمد: الكفيات، تعميؽ: عبد اهلل الكندرم، دار غراس، ط

 .ِّٓ، صّالعسقبلني: الدرر الكامنة، ج
مسندة، سمعت مف جماعة كحدثت بالكتب الكبار تفٌردت بغالب الشيخة زينب بنت أحمد المقدسي، شيخة ( ْ)

رّْج ليا، تكفيت سنة  ؛ السبلمي: الكفيات، ُٗٗـ. الذىبي: معجـ الشيكخ، صُّّٗىػ /َْٕإجازتيا كخي
؛ كحالة، عمر رضا: أعبلـ النساء ُُٖ،ُُٕ، صِ؛ العسقبلني: الدرر الكامنة، جُّٖ-ُّٔ، صُمج

 .ُٓ-ْٔ، صِـ، جُٗٓٗ، دمشؽ، ِطبعة الياشمية، طفي عالمي العرب كاإلسبلـ، الم
 .ُّ، صٕ؛ ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، جَُٔ، صْٖترجـ لو الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ج  (ٓ)
؛ ِِِ؛ ابف الفكطي: الحكادث الجامعة، صَّٕ، صِّالذىبي: سير إعبلـ النببلء، ج( ترجـ لو ٔ)

 .ُِٔ، صٓبف العماد: شذرات الذىب، ج؛ أُّ،ُِٔ، صِالغساني: العسجد المسبكؾ، ج
، القزكيني: آثار َّٕ،ْٓمدينة في العراؽ متكسطة بيف البصرة كالككفة. أبك الفداء: تقكيـ البمداف، ص( ٕ)

 .ْٖٕالببلد، ص
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ذكره في الدنيا الذم اشتير  (ّ)في سكؽ السمطاف، كجدَّد بمكة الرباط (ِ)ببغداد مدرسة
التي في المكقؼ، كأجرل ماءىا إلنتفاع الحج بو، كأكقؼ عمى ذلؾ كمو  (ْ)كعيف عرفة

فرغ  (ٓ)الكقكؼ السنية، ككاف كثير الصدقات، كدفف بتربة أـ الخميفة المستعصـ باهلل
 .ىذه السنة في يـك الخميس تاسع عشر شعباف سنة أربع كخمسيف كسبعمائة المؤلؼ مف

 
 مسيف كستماية*سنة أربع كخ

استيمت كالخميفة المستعصـ باهلل أبك أحمد عبد اهلل، كصاحب مصر المعز أيبؾ     
التركي أكؿ ممكؾ الترؾ بمصر، كصاحب الكرؾ المغيث فتح الديف عمر بف العادؿ 

، كحدكد ببلد (ٕ)إلى أرض الخابكر (ٔ)الصغير ، كصاحب دمشؽ كحمب كحراف كالٌرىا

                                                                                                                                                                               

( المدرسة الشرابية بكاسط تقع بالجانب الشرقي مف كاسط عمى دجمة، أنشأىا شرؼ الديف أبك الفضائؿ ُ)
ـ. معركؼ، ناجي: المدارس الشرابية ببغداد ككاسط كمكة، مطبعة اإلرشاد، بغداد، ُِّْىػ/ِّٔالشرابي سنة

 .ُِٕ، صُٓٔٗ
( المدرسة الشرابية ببغداد تقع في سكؽ العجـ بالشارع األعظـ بالقرب مف عقد سكر سكؽ السمطاف )باب ِ)

 .  ُّٓالمعظـ( مقابؿ درب المبلحيف. معركؼ: المدارس الشرابية، ص
الشرابي بمكة تحت منارة باب بني شيبة، بالجانب الشرقي لممسجد الحراـ بقرب رباط السدرة، أنشأه  الرباط( ّ)

ـ، كأكقؼ عميو أكقافان كثيرة مف الكتب كالمياه بكادم مٌر ُِّْىػ/ ُْٔإقباؿ  الشرابي المستنصر سنة 
عمي عمر، مكتبة الثقافة كنخمة. الفاسي، محمد بف أحمد: الزىكر المقتطفة مف تاريخ مكة المشرفة، تح: 

 . ّْٓ،ْٕٕ، صُـ؛ الفاسي: شفاء الغراـ، جََُِ، القاىرة، ُالدينية، ط
ـ. الفاسي: الزىكر المقتطفة، ُِِٕىػ/ِٓٔبيف الصفا كالمركة، جٌددىا شرؼ الدكلة إقباؿ الشرابي سنة ( ْ)

كالمدينة الشريفة كالقبر  ؛ ابف الضياء الممكي، محمد بف أحمد: تاريخ مكة المشرفة كالمسجد الحراـََِص
 .ُُِـ، صُٕٗٗ، بيركت، ُالشريؼ، تح: عبلء ابراىيـ األزىرم كآخركف، دار الكتب العممية، ط

تقع عند باب القبة أحد أبكاب دار الخبلفة ببغداد عمى الجانب الشرقي لدجمة. ابف الفكطي: الحكادث ( ٓ)
 .ُّّ،َّّ، صْ؛ القمقشندم: صبح األعشى، جِِِالجامعة، ص
 .ِّٕـ. باشا: التكفيقات االليامية، صُِٔٓكانكف الثاني ) يناير( سنة  َّ* يكافؽ أكليا 

، ّ( مدينة بالجزيرة بيف المكصؿ كالشاـ، قرب حراف بينيما ستة فراسخ. الحمكم: معجـ البمداف، مجٔ)
 . ِٕٕ؛ أبك الفداء: تقكيـ البمداف، صَُٔص
، ُف أرض الجزيرة بالشاـ. البغدادم: مراصد اإلطبلع، مج( اسـ نير كبير بيف رأس العيف كالفرات مٕ)

 .ِٕٗ،ِٓ؛ أبك الفداء: تقكيـ البمداف، صْْْص



 

225 
 

بف العزيز محمد بف الظاىر غازم صبلح الديف بف أيكب، المكصؿ صبلح الديف يكسؼ 
، كالجزيرة، كما أضيؼ إلييا مف القبلع، كالببلد، كاألعماؿ (ُ)كصاحب المكصؿ كسنجار

الممؾ الرحيـ بدر الديف لؤلؤ األتابكي، كصاحب اليمف الممؾ المظفر شمس الديف يكسؼ 
، (ّ)كصاحب العجـ ىكالكك، (ِ)بف الممؾ المنصكر نكر الديف عمر بف عمي بف رسكؿ

 كىـ يقتحمكف الببلد اإلسبلمية أٌكؿ فأٌكؿ، كال حكؿ كال قٌكة إاٌل باهلل العمي العظيـ.
ففييا غرقت بغداد الغرؽ الشنيع الذم لـ يعيد مثمو بحيث انتقؿ الخميفة إلى دار    

جكزم مف ، كدخؿ الماء إلى دار الكزير كدار الخميفة، كخرج محي الديف بف ال(ْ)المسناه
، كجمس فييا ىك كأىمو،  دار الخميفة، كىك يكمئذ استادار، كضرب لو خيمة عمى تؿ عاؿو

 ]كُُٔ[لـ يجر قبمو مثمو، كغرؽ خمؽ (ٓ)]شيء[كغرقت خزائف الخميفة كالذخائر، كجرل 
 .(ٔ)كثير كذلؾ في ربيع األكؿ

                                                           

( مدينة مشيكرة مف نكاحي الجزيرة جنكب نصيبيف، بينيما كبيف المكصؿ ثبلثة أياـ كىي مدينة طيبة في ُ)
؛ القزكيني: آثار الببلد، ِْٖكسطيا نير جارو تكثر فييا أشجار النخيؿ. أبك الفداء: تقكيـ البمداف، ص

 . ّّٖ، صّ؛ القرماني: أخبار الدكؿ، جػّّٗص
( ىك يكسؼ بف عمر بف عمي بف رسكؿ، الممؾ المظفر أبك منصكر، حكـ مممكة اليمف سبعان كأربعيف سنة، ِ)

 ـ. ابف الجزرم: تاريخ حكادث الزماف،ُِْٗىػ / ْٗٔسنة  ككاف دينان فاضبلن لو مشاركة في العمـ، تكفي
-ِِّ، صُ؛ الخزرجي: العقكد المؤلؤية، جَُٕ-ُْٔ؛ اليماني: بيجة الزمف، صُِٔ- ِٗٓ، صُج

ماـ، ِّٖ ؛ العىرشي، حسيف بف أحمد: بمكغ المراـ في شرح مسؾ الختاـ فيمف تكلى ممؾ اليمف مف مممؾ كا 
 .ْٓمكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، د. ت، ص

 ك(.ُٖٔ( ترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة )ّ)
( تقع بمحمة الميداف بدرب المبلحيف كبالقرب مف المدرسة الشرابية عمى الجانب الشرقي لدجمة، أنشأىا ْ)

 .ُّٔ،ُّْالخميفة العباسي الناصر لديف اهلل . معركؼ: المدارس الشرابية، ص
 . ِّ، صٕ(  سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، جٓ)
؛ ابف الفكطي: ُِٕ، صّ؛ الذىبي: العبر، جٖ، صُند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج( الخبر عٔ)

 .ُِٕ،ُِٔ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جِِٖ،ِِٕالحكادث الجامعة، ص
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، كحضر (ِ)سالتي ابتناىا بدمشؽ داخؿ باب الفرادي( ُ)كفييا فتح الناصر مدرستو   
 .(ّ)الناصر كاألمراء كالقضاة كالفقياء كلـ يتخٌمؼ أحده 

، كفييا كصؿ نجـ الديف (ٓ)غربي قاسيكف(ْ)كفييا شرع الناصر بعمارة تربة كرباط   
قامات كثيرة، كاشترل دار  البادرائي رسكالن مف الخميفة، فرٌتب لو كؿ يـك مائة دينار، كا 

 عمى الشافعية. (ٕ)، كخٌربيا، كبناىا مدرسة(  ٔ)أسامة
ككاف قد رحؿ عسكر الناصر مف تؿ العجكؿ، ثـ سافر البادرائي إلى مصر، كقرر     

 .(ٖ)الصمح بيف الناصر كالمعز، كتقرر الحاؿ، كعاد كؿ مف العسكريف إلى ببلده

                                                           

المدرسة الناصرية الجكانية: داخؿ باب الفراديس، شمالي الجامع األمكم كالركاحية بشرؽ كغربي كشرقي ( ُ)
ـ .  ُِٓٓىػ /ّٓٔعرؼ بدار الزكي المعظـ، أنشأىا الممؾ الناصر يكسؼ سنة القيمرية الصغرل، كانت ت

 .ُُٓ؛ ابف كناف: حدائؽ الياسميف، صَّٓ،ُّٓ، صُالنعيمي: الدارس، ج
( يسمى باب العمارة، كىك باب مزدكج شماؿ مدينة دمشؽ، منسكب إلى محٌمة خارج المدينة تسمى ِ)

بف محمد: نزىة األناـ في محاسف الشاـ، المطبعة السمفية، القاىرة الفراديس. أبك البقاء البدرم، عبد اهلل 
، ُ؛ ابف كناف: المكاكب اإلسبلمية، جِّْ،ِِْ، صْ؛ الحمكم: معجـ البمداف، مجِٓىػ، صُُّْ
 .َُِص
 .ُُِ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جِّْ، صُٕعند ابف كثير: البداية كالنياية، ج (  الخبرّ)
قع بمحمة الفكاخير شرقي تربة الممؾ العادؿ كتبغا كقبمي جامع األفـر بسفح جبؿ الرباط الناصرم: ي (ْ)

ـ. أما التربة فقد أعٌدىا برباطو المذككر. ابف طكلكف: ُِٔٓىػ / ْٓٔقاسيكف ،أنشأه الممؾ الناصر سنة 
 .ٖٔ،ٖٓ، صُ؛ النعيمي: الدارس، جُْٔالقبلئد الجكىرية، ص

 .ُٕٓ، صِلباب، جالخبر عند الصفدم: تحفة ذكم األ(  ٓ)
، ُمكقعيا داخؿ بابي الفراديس كالسبلمة كشرقي الناصرية كشماؿ جيركف بدمشؽ. النعيمي: الدارس، ج (ٔ)

، كىك أسامة الجبمي أحد أكابر األمراء، كانت بيده عجمكف، اعتقمو الممؾ العادؿ أبي بكر بف أيكب ُْٓص
؛ ابف كثير: ّٕ، صّْىبي: تاريخ اإلسبلـ، جكصادر حكاصمو، أصابو النقرس في آخر حياتو فتكفي. الذ

 .ِّ، صُٕالبداية كالنياية، ج
المدرسة البادرائية: داخؿ باب الفراديس كالسبلمة كشماؿ جيركف بدمشؽ كشرقي الناصرية الجكانية،  (ٕ)

 ـ، كأكقؼ عمييا أكقافان حسنة كجعؿ بيأُِٓىػ /ْٓٔأنشأىا عبد اهلل بف محمد البادرائي في آكاخر سنة 
 .ّّٓ،صُ؛ ابف كناف :المكاكب االسبلمية،جُْٓ، صُخزانة كتب. النعيمي: الدارس، ج

؛ ابف سباط: تاريخ ُِِ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جْٖٗ، صُالمقريزم: السمكؾ، ج ( الخبر عندٖ)
 .ّٔٔ، صُابف سباط، ج
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كفييا كردت كتب مف المدينة النبكية تاريخيا خامس رجب، كصمت عاشر شعباف،  
ة فيما تتضٌمنو الكتب: لما كانت ليمة األربعاء ثالث جمادل تتضمف خركج نار بالمدين

اآلخر سنة أربع كخمسيف ظير بالمدينة دكمّّ عظيـ، ثـ زلزلة عظيمة، رجفت فييا 
المدينة، كالحيطاف، كالسقكؼ، كاألخشاب ساعة بعد ساعة إلى يـك الجمعة خامس الشير 

 المذككر.
، نبصرىا مف دكرنا مف داخؿ (ِ)ف قريظةقريبة م (ُ)ثـ ظيرت نار عظيمة في الحرة    

المدينة كأنيا عندنا، كىي نار عظيمة إشعاليا، كقد سالت أكدية فييا بالنار إلى كادم 
مسيؿ الماء، كقد سٌدت مسيؿ شظا حتى ما عاد يسيؿ، كاهلل لقد طمعنا جماعة  (ّ)شظا

ي، فسارت إلى أف نبصرىا فإذا الجباؿ تسيؿ نيرانان، كقد سٌدت الحرة طريؽ الحج العراق
 كصمت إلى الحرة فكقفت بعدما أشفقنا أف تجيء إلينا.
كجباؿ نيراف تأكؿ الحجارة. فمنيا:  (ْ)كرجعت تسيؿ نحك الشرؽ، كتخرج مف كسطيا ميكد

رو في كتابو العزيز:  فمنيا: أنمكذج عما أخبر اهلل  إنَّيىا تىٍرًمي ًبشىرى
أىنَّوي  (ٓ) كىاٍلقىٍصًر، كى

                                                           

ديار غطفاف. الحمكم:  حٌرة النار: مكضع معركؼ ظاىر المدينة المنكرة بيف كادم القرل كتيماء مف( ُ)
. الفيركز آبادم، محمد بف يعقكب: المغانـ المطابة في معالـ طابة، تح ِْٖ،ِْٓ، صِمعجـ البمداف، مج

؛ القميكبي، أحمد شياب الديف: النبذة المطيفة ُُُـ، صُٗٔٗ، الرياض، ُحمد الجاسر، دار اليمامة، ط
رة كبيت المقدس، تح: سعيد عبد الفتاح، مكتبة نزار في مباحث شريفة في تاريخ مكة المشرفة كالمدينة المنك 

 .ُْٕـ، صُٕٗٗ، مكة، ُمصطفى الباز، ط
مف نكاحي المدينة عمى طريؽ السكارقية أحد أكدية المدينة كبالقرب مف ىيبلء كقباء. الحمكم: معجـ ( ِ)

 .ُِٔ؛ القيمكبي: النبذة المطيفة، صِٕٓ، صّالبمداف، مج
في براح كاسع مف األرض ينتيي إلى مجمع السيكؿ بركمة، كيجتمع مع كادم كادم مف أكدية المدينة ( ّ)

العقيؽ كالنقاء ككميا تأخذ في كادم الضيقة كتصب في البحر. ابف زبالة، محمد بف الحسف: أخبار المدينة، 
؛ ابف النجار ِِٔـ، صََِّ،المدينة، ُتح: عبد العزيز زيف سبلمة، مركز بحكث كدراسات المدينة، ط

دادم، محمد بف محمكد: الدرة الثمينة في تاريخ المدينة، تح: محمد زينيـ محمد عزب، مكتبة الثقافة البغ
 .َُٖـ، صُٓٗٗ، القاىرة، ُالدينية، ط

مفردىا ميد: كىي النشز مف األرض، أك ما انخفض منيا في سيكلة كاستكاء. الفيركز آبادم: القامكس ( ْ)
 .ُٗٓٓالمحيط، ص

 بشر" كىك تصحيؼ.كردت في األصؿ "(  ٓ)
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ٍفر ته صي ًجمىاالى
كقد أكمت األرض، كقد كتبت ىذا الكتاب يـك خامس رجب كالنار في  (ُ)

فإٌنيا جباؿ نيراف، كاهلل  (ِ)ازدياد، نبصرىا بالميؿ كأٌنيا مشاعؿ الحاج، كأما أـ النار الكبيرة
 .(ّ)يجعؿ العاقبة إلى خير، كما أقدر أصؼ ىذه النيراف

كقع بالمدينة صكت يشبو  كمف كتاب آخر لما كاف يـك االثنيف مستيؿ جمادل اآلخرة   
الرعد القاصؼ تارة  كتارة، كأقاـ عمى ىذه الحالة يكميف، فمما كاف يكـ األربعاء ثالث 
الشير تعٌقب الصكت الذم كنا نسمعو زلزاؿ، فمما كاف ليمة األربعاء أنتجت األرض مف 

، كىي بريأل العيف مف المدينة، الحرة بنار عظيمة، يككف قدرىا مثؿ مسجد رسكؿ
ٍالقىٍصٍر" كما قاؿ اهلل ن ًر كى ، كىي بمكضع يقاؿ لو: شاىدىا بريأل العيف" كىًىيى تىٍرًمٍي ًبشىرى

 .(ْ)أجميف
، كعرضو أربعة أمياؿ، كعمقو (ٓ)كقد ساؿ مف ىذه النار كاد يككف مقدار أربعة فراسخ   

قامة كنصؼ، كىك يجرم عمى كجو األرض، كتخرج منيا أمياد صغار، كىك صخر 
صار أسكد، كقبؿ الجمكد لكنو أحمر، كقد  (ٕ)، فإذا جمد(ٔ)ى تبقى مثؿ اآلنؾيذكب حت

حصؿ بطريؽ ىذه النار إقبلع عف المعاصي كالتقرب إلى اهلل تعالى بالطاعات، كخرج 
 .(ُ)عف مظالـ الناس كأعادىا إلى أىميا (ٖ)أمير المدينة

                                                           

 .ّّ-ِّالقرآف الكريـ: سكرة المرسبلت، اآلية رقـ ( ُ)
 .ُِْ، صُ( كردت " النار الصغيرة " عند العيني: عقد الجماف، جِ)
؛ ابف كثير: البداية َِْ؛ الذىبي: المختار، صٓ،ْ، صُالخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج( ّ)

 ـ(.ُِْٓق/ِٓٔ)حكادث سنة  ِٗ، صُالجماف، ج ؛ العيني: عقدَّّ-ِّٖ، صُٕكالنياية، ج
شرقي المدينة عمى طريؽ السكارقية عمى مرحمة متكسطة مف المدينة في مكضع يقاؿ لو قاع الييبلء قرب ( ْ)

 .ُّْمساكف قريظة شرقي قباء. الفيركز آبادم: المغانـ المطابة، ص
 ـ فالميؿ إذان اثنا عشر ألؼ قدـ.ثبلثة أمياؿ كالميؿ أربعة آالؼ خطكة ككؿ خطكة ثبلثة أقدا( ٓ)
ابف الرفعة األنصارم، أحمد بف محمد: اإليضاح كالتبياف في معرفة الكيؿ كالميزاف، تح: محمد أحمد  

 .ٖٕ،ٕٕـ، صَُٖٗإسماعيؿ الخاركؼ، دار الفكر، دمشؽ، 
 .ٕٗ( ىك الرصاص األسكد. الفيركز آبادم: القامكس المحيط، صٔ)
 .ُُٗامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صكردت " إذا خمد" أبك ش( ٕ)
ىػ ْٗٔىك الشريؼ منيؼ بف شيحة بف ىاشـ بف قاسـ الحسني، أبك الحسيف، تكلى إمارة المدينة سنة ( ٖ)
ـ. البكرم، محمد بف عبلف: نشر ألكية التشريؼ ُِٖٓىػ/ ٕٓٔـ، كبقي فييا إلى أف تكفى سنة ُُِٓ/
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قاضي المدينة إلى  (ّ)الحسيني (ِ)بف نميمة ]ظُُٔ [كمف كتاب سناف بف عبد الكىاب   
بعض أصحابو: لما كانت ليمة األربعاء ثالث جمادل اآلخرة حدث بالمدينة في الثمث 
األخير مف الميؿ زلزلة عظيمة، أشفقنا منيا، كباتت باقي تمؾ الميمة تزلزؿ، كتٌمت إلى يـك 
، الجمعة، كليا دكم مثؿ دكم الرعد القاصؼ، ثـ ظيرت نار عظيمة مثؿ المدينة العظيمة

فأشفقنا منيا، كخفنا خكفان عظيمان، كطمعت إلى األمير، ككٌممتو، كقمت لو: قد أحاط بنا 
، فأعتؽ كؿ مماليكو، كرٌد عمى جماعة أمكاليـ، فمما فعؿ ىذا العذاب؛ فارجع إلى اهلل 

، فيبط، كبتنا تمؾ الميمة، الناس، كجميع النسكاف قمت لو: اىبط معنا الساعة إلى النبي 
، كأبصر الناس كال في المدينة إال عند النبي (ْ)، كما بقي أحد ال في النخيؿكأكالدىـ

النار مف مكة، كمف الفبلة جميعيا، ثـ ساؿ منيا نير مف نار، كأخذ في كادم أجميف، 
، كىك بحر نار يجرم إلى أف قطع كادم الشظا، (ٓ)كسٌد الطريؽ، ثـ طمع إلى بحرة الحاج
قٌط؛ ألنيا حٌرة تجيء قامتيف كثمث عمٌكىا، كباهلل، يا كما عاد يجيء في الكادم سيؿ 

                                                                                                                                                                               

ف البيت الشريؼ، اعتناء: عبد اهلل باذيب، دار البشائر باإلعبلـ كالتعريؼ بمف لو كالية عمارة ما سقط م
؛ بدر، عبد الباسط: التاريخ الشامؿ لممدينة المنكرة، مركز بحكث ْٖـ، صََُِ، د.ـ، ُاإلسبلمية، ط
 .ِِٓ،ِِْ، صِـ، جُّٗٗ، المدينة المنكرة، ُالمدينة، ط

؛ ٔ،ٓ، صُمرآة الزماف، ج ؛ اليكنيي: ذيؿُُٗالخبر عند أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، ص( ُ)
النيركالي، قطب الديف بف عبلء الديف: تاريخ المدينة، تح: محمد زينيـ محمد عزب، مكتبة الثقافة الدينية، 

؛ حافظ، عبد السبلـ ىاشـ: المدينة المنكرة في التاريخ، منشكرات نادم ُُٖ،ُُٕـ، صُٓٗٗالقاىرة، 
 .ُْْص ـ،ُِٖٗ، المدينة المنكرة، ّالمدينة األدبي، ط

 .ُُٗ( كردت " تميمة" عند أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صِ)
( ىك سناف بف عبد الكىاب بف نيميمة، القاضي شمس الديف أبك ىاشـ الحسيني، أكؿ أمراء المدينة كاف ّ)

 يخطب عمى المنبر كيترضى عف الصحابة ثـ يذىب إلى بيتو، حكـ بعده ابنو عيسى ابف عبد الكىاب.
محمد بف عبد الرحمف: التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، اعتناء: أسعد الحسيني، دار نشر السٌخاكم، 

 .ُٔٗ،ُٓٗ، صِـ، جُٕٗٗالثقافة، القاىرة، 
؛ الفيركز أبادم: المغانـ ِٖٕ، صٓ( كادم بالقرب مف البقيع بالمدينة المنكرة. الحمكم: معجـ البمداف، مجْ)

 .ّٖٔ،ِْٕالمطابة، ص
ي كادم آجميف بالقرب مف قباء إلى الشرؽ مف المدينة المنكرة. الفيركز أبادم: المغانـ المطابة، ( شرقٓ)

 .ُّْ،َّْص
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، كالمدينة قد تاب جميع أىميا، كال بقي يسمع فييا رباب، (ُ)أخي، إٌف عيشتنا اليكـ مكٌدره
تسير إلى أف سٌدت بعض طريؽ الحاج، كبعض بحرة  (ِ)]النار[ كال دؼ كال شرب،كتمت

نا أٌنيا تجيئنا، كاجتمع الناس، كدخمكا عمى ، كخف(ّ)الحاج، كجاء في الكادم إلينا منيا قتير
، كباتكا عنده جميعيـ، كأنيا إلى اآلف ما نقصت إال ترمي مثؿ الجماؿ حجارة مف النبي

نار، كليا دكٌم ما يدعنا نرقد، كال نأكؿ، كال نشرب، كما أقدر أصؼ لؾ عظميا، كال ما 
ف سعد فأتى إلييا، كماقًدر ، كندبكا قاضييـ اب(ْ)فييا مف األىكاؿ، كأبصرىا أىؿ ينبع

يصفيا مف عظميا، ككتب الكتاب يـك خامس رجب، كىي عمى حاليا، كالناس فييا 
 .(ٓ)خائفكف، كاالشمس كالقمر مف يـك طمعت ماتطمعاف إاٌل كاسفيف

كمف كتاب بعض أىؿ المدينة يقكؿ فيو: كصؿ إلينا في جمادل اآلخرة نٌجابة مف     
و أصابيا غرؽ عظيـ حتى دخؿ الماء مف أسكار بغداد إلى العراؽ، أخبركا عف بغداد أنٌ 

البمد، كغرؽ معظـ البمد، كانيدمت دار الكزير، كثبلثمائة كثمانكف داران، كانيدـ مخزف 
الخميفة، كىمؾ مف خزائف السبلح شيء كثير، كأشرؼ الناس عمى اليبلؾ، كعادت السفف 

ؿ: كأما نحف فإنو جرل عندنا أمر تدخؿ إلى كسط البمد، كتخترؽ أزقة البمد بغداد، قا
عظيـ، لما كاف بتاريخ ليمة األربعاء ثالث جمادل اآلخرة عاد الناس يسمعكف صكتان مثؿ 
صكت الرعد، ساعة بعد ساعة، كما في السماء غيـ حتى نقكؿ: أنو منو، ثـٌ زلزلت 
األرض، كرجفت بنا رجفة ليا صكت كدكم الرع، فانزعج الناس كميـ، كانتبيكا مف 
مراقدىـ، كضجكا باالستغفار، كذكر معنى مامٌر، ثـ قاؿ: كالحجارة معيا تتحرؾ، كتسير، 

                                                           

 .ٕ، صُ(  كردت "مكركه" عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُ)
 .ُُٗ(  سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صِ)
در كالشكاء كالعظـ المحركؽ. الفيركز أبادم: القامكس المحيط، ص ( دخاف قكم ينبعث منو رائحة القً ّ)

ُِٖٔ. 
قرية كبيرة مف ببلد الحجاز قريبة مف المدينة الشريفة كبقربيا جبؿ رضكل مطؿ عمييا مف شرقييا كليا ( ْ)

؛ السخاكم: َْٓ، صٓفرضة عمى البحر، بيا حصف كعيكف كبساتيف. الحمكم: معجـ البمداف، مج
 .ِٖٗص البمدانيات،

؛ ِِّ،ُِّ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جٕ،ٔ، صُ( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جٓ)
 .ِِٗ،ِِٖ، صِ؛ بدر: التاريخ الشامؿ لممدينة، جُُٖالنيركالي: تاريخ المدينة، ص
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إلى اآلف، كىي تخرج  (ُ)ثـ سكنت، ككقفت أيامان، ثـ عادت، كعظمت اآلف،  كسناىا
ما يككف، كليا صكت عظيـ، كليا عجائب ماأقدر أشرحيا لؾ عمى  ]كُُٕ [كأعظـ

نما ىذا طرؼ منيا، كالشم س كالقمر كأٌنيما منكسفاف، كىي إلى اآلف، ككتبت الكماؿ، كا 
 يـ:حتى قاؿ فييا بعض (ِ)ىذا الكتاب، كليا شير، كىي في مكانيا ما تتقدـ، كال تتأخر

 يىػػػػػػػا كاشػػػػػػػؼى الٌضػػػػػػػرَّ صػػػػػػػفحان عػػػػػػػٍف جرائمنىػػػػػػػا
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػآءي    لقػػػػػػػػػػػػػػػٍد أحاطػػػػػػػػػػػػػػػٍت بنىػػػػػػػػػػػػػػػا يىػػػػػػػػػػػػػػػا ربّْ بأسى

خطكبػػػػػػػػػػػػػان ال نطيػػػػػػػػػػػػػؽي ليىػػػػػػػػػػػػػا     نشػػػػػػػػػػػػػكيٍك إليػػػػػػػػػػػػػؾ ى
        

 
        

 

 حمػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن كنحػػػػػػػػػػػػػػػػػفي بيىػػػػػػػػػػػػػػػػػا حقَّػػػػػػػػػػػػػػػػػان أحقٌػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي  

ُـّ الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػبلبي ليىػػػػػػػػػػػػػػػػػا     زالزالن تخشػػػػػػػػػػػػػػػػعي الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػ
        

 

 ككيػػػػػػػػػػػػػؼى يقػػػػػػػػػػػػػكل عمػػػػػػػػػػػػػى الٌزلػػػػػػػػػػػػػزاًؿ شػػػػػػػػػػػػػٌماءي  

ـى سػػػػػػػػػػػػػبعان يػػػػػػػػػػػػػرجُّ األرضى فانصػػػػػػػػػػػػػدعٍت        أقػػػػػػػػػػػػػا
     
 

 عػػػػػػػػٍف منظػػػػػػػػرو فيػػػػػػػػًو عػػػػػػػػيفي الٌشػػػػػػػػمًس عشػػػػػػػػكاءي  

ر كالقصػػػػػػػػػػػػًر طائشػػػػػػػػػػػػػةن      ترمػػػػػػػػػػػػٍي ليػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػره
       

 

 نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُّ ىطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلءي كأٌنيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ديمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه ت 

 تنشػػػػػػػػػؽُّ فييػػػػػػػػػا قمػػػػػػػػػكبي الٌصػػػػػػػػػخًر إٍف زفػػػػػػػػػرٍت   
        

 ريعبػػػػػػػػػػػػػان كترعػػػػػػػػػػػػػدي مثػػػػػػػػػػػػػؿى الٌسػػػػػػػػػػػػػيًؼ أضػػػػػػػػػػػػػكاءي  

 منيػػػػػػػػػػا تكػػػػػػػػػػاثؼى فػػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػػكّْ دخػػػػػػػػػػافه إلػػػػػػػػػػى 
          

 

كىػػػػػػػػػػيى دىمػػػػػػػػػػاءي    أٍف عػػػػػػػػػػادًت الٌشػػػػػػػػػػمسي منػػػػػػػػػػو ي

 قػػػػػػػػػػد أثٌػػػػػػػػػػػرٍت سػػػػػػػػػػعفةن فػػػػػػػػػػػي البػػػػػػػػػػدًر لفحتييػػػػػػػػػػػا   
        

 

ْـّ بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى الٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًر لػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبل   ءي فميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌت

 تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدًت الٌنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرافي الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعي ألسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىيا    
       
 

 بمػػػػػػػػػػا ييبلًقػػػػػػػػػػي بيىػػػػػػػػػػا تحػػػػػػػػػػتى الثٌػػػػػػػػػػرٍل المػػػػػػػػػػاءي  

 كقػػػػػػػػػػػػػػػٍد أحػػػػػػػػػػػػػػػاطى لظاىىػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػالبركًج إلػػػػػػػػػػػػػػػٍى   
        

 

 أٍف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػادى ييمحقيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألرًض أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاءي  

 فًباسػػػػػػػػػػمؾى األعظػػػػػػػػػػـً المكنػػػػػػػػػػكًف إٍف عظمػػػػػػػػػػٍت  
        

 

 منَّػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػذُّنكبي كسػػػػػػػػػػػػػػاءى القمػػػػػػػػػػػػػػبى أسػػػػػػػػػػػػػػكاءي  

 سػػػػػػمٍح كىػػػػػػٍب كتفٌضػػػػػػٍؿ كانػػػػػػجي كاعػػػػػػؼي كجػػػػػػدٍ فا 
          

 

 كاصػػػػػػػػػػػػػفٍح فكػػػػػػػػػػػػػؿّّ لفػػػػػػػػػػػػػرًط الحمػػػػػػػػػػػػػـً خطٌػػػػػػػػػػػػػاءي  

 فقػػػػػػػػػػػػكـي يػػػػػػػػػػػػكنسى لٌمػػػػػػػػػػػػا آمنػػػػػػػػػػػػكا كشػػػػػػػػػػػػؼى الػػػػػػػػػػػػػ    
       

 

َـّ القػػػػػػػػػػػػػػػكـى نعمػػػػػػػػػػػػػػػاءي    عػػػػػػػػػػػػػػػذابي عػػػػػػػػػػػػػػػنيـٍ كعػػػػػػػػػػػػػػػ

 
                                                           

 . ٖ، صُ( كردت " شباىا" عند اليكنيني": ذيؿ مرآة الزماف، جػُ)
؛ ابف الضياء المكي: تاريخ مكة كالمسجد ُّٗ،ُِٗعمى الركضتيف، ص( الخبر عف أبي شامة: الذيؿ ِ)

 . ُُٗ؛ النيركالي: تاريخ المدينة، صِٖٖالحراـ، ص
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ىػػػػػػػػػػػػػػذا المصػػػػػػػػػػػػػػطفى كلنىػػػػػػػػػػػػػػا      كنحػػػػػػػػػػػػػػفي أٌمػػػػػػػػػػػػػػة ي
       
 

ػػػػػػػػػػػػػػػاءي    منػػػػػػػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػػػػػػػى عفػػػػػػػػػػػػػػػكؾى المرجػػػػػػػػػػػػػػػكّْ دعَّ

ػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػمكٍت     ىػػػػػػػػػػذا الٌرسػػػػػػػػػػكؿي الٌػػػػػػػػػػذٍم لػػػػػػػػػػ   كاله مى
    
 

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيًؿ اهلًل بيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي      محٌجػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ه

 فػػػػػػارحـٍ كصػػػػػػؿّْ عمػػػػػػى المختػػػػػػاًر مػػػػػػا خطبػػػػػػتٍ  
          

 

 (ُ)عمػػػػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػػػػػبل منبػػػػػػػػػػػػػػػًر األكراًؽ كرقػػػػػػػػػػػػػػػاءي  

 كنظـ بعضيـ في ىذه النار كغرؽ بغداد: 
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحافى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحٍت مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيئتوي 

          
 

 جاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرٍل بمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارً  

 العػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽى كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػنةو أغػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽى  
          

 

 (ِ)أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽى أرضى الحجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًز بالنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً  

بالمدينة، ككاف ابتداء  كفييا ليمة الجمعة أكؿ ليمة مف رمضاف احترؽ مسجد رسكؿ     
ككاف أحد القكمة قد دخؿ إلى خزانة، كمعو  –الغربية مف الشماؿ  -حريقو مف زاكيتو 

قؼ مسرعة، ثـ دٌبت في السقكؼ آخذة نار، فعمقت في بعض اآلالت، ثـٌ اتصمت بالس
فما كاف إال ساعة حتى احترقت سقكؼ ، ]ظُُٕ[قبمة، فأعجمت الناس عف قطعيا 

المسجد أجمع، ككقع بعض أساطينو، كذاب رصاصيا، ككؿ ذلؾ قبؿ أف يناـ الناس 
كاحترؽ سقؼ الحجرة النبكية عمى ساكنيا السبلـ، ككقع ما كقع منو بالحجرة، كبقي عمى 

 .(ّ)حالو
كنظـ في حريؽ مسجد ، (ٓ)، فعزلكا مكضعان لمصبلة(ْ) ]الجمعة[كأصبح الناس يـك  

 : رسكؿ

                                                           

؛ ابف كثير: البداية كالنياية، ٗ،َُ، صُ( البحر البسيط، األبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػُ)
 . َْٗ، صُ؛ المقريزم: السمكؾ، جػّّٕ،ّّٖ، صُٕجػ
، ُ؛ العيني: عقد الجماف، جػُّٗحر البسيط، األبيات عند أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، ص(البِ)

 . ُِٗص
ناع إلزالة ما كقع مف ّ) ( قيؿ إٌف الناس كتبكا بذلؾ إلى الخميفة المستعصـ باهلل فأرسؿ ليـ اآلالت كالصي

 .َُِالسقؼ فمـ يجسركا بذلؾ. النيركالي: تاريخ المدينة، ص
 .َُّ، صْاألصؿ كاإلضافة مف اليافعي: مرآة الجناف، ج ( سقطت مفْ)
 ؛ َُٕ؛ القميكبي: النبذة المطيفة، صِٖٔ،ِٕٖ( الخبر عند ابف الضياء المكي: تاريخ مكة، صٓ)

 .ُُٔالنيركالي: تاريخ المدينة، ص
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ـٍ يحتػػػػػػػػػػػػػػػػرٍؽ حػػػػػػػػػػػػػػػػرـي الٌنبػػػػػػػػػػػػػػػػيّْ لحػػػػػػػػػػػػػػػػادثو    لػػػػػػػػػػػػػػػػ
        

 

 ييخشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍى عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كال دىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري  

كافض المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍم الػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ  لكٌنمى
          

 

ذاؾى الجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابى فطيَّرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي النَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري  
(ُ) 

 في ذلؾ:  (ِ)ف بف تكلكا المعزلكقاؿ معيف الدي 
 قيػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌركافًض بالمدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً مػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكـ؟!

          
 

ْـّ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيوً    يقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادكـٍ لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذ

قػػػػػػػػػػػػػان    ػػػػػػػػػػػػػا أصػػػػػػػػػػػػػبحى الحػػػػػػػػػػػػػرـي الٌشػػػػػػػػػػػػػريؼي ميحرَّ  مى
        

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحابةى فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً   إاٌل لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبّْكـي الصَّ
(ّ) 

، (ٓ)د الشاـ، قاصدة ببل(ْ)كفييا تكاترت األخبار بكصكؿ عسكر ىكالكك إلى أذربيجاف     
فكردت قصاد الديكاف العزيز عمى  البادرائي، كىك إذ ذاؾ بدمشؽ، تأمره أف يتقدـ إلى 
الناصر بمصالحة  المعز صاحب مصر، كيتفؽ معو عمى قتاؿ التتار، كأجاب إلى ذلؾ 
كأعاد العسكر إلى دمشؽ بعد أف كاف قد كصؿ إلى غزة، كأقاـ بيا صحبة الممؾ المعظـ 

بلح الديف يكسؼ بف أيكب، فدخؿ العسكر دمشؽ، كفي جممتيـ ركف تكراف شاه بف ص
 .(ٔ)الديف بيبرس البندقدارم، فأقطعوي الممؾ الناصر مثؿ ما كاف لو بمصر مف اإلقطاع

عف قضاء مصر، ككلييا تاج الديف عبد الكىاب  (ٕ)كفييا عزؿ بدر الديف السنجارم
 .(ٖ)المعركؼ بف بنت األعز

                                                           

الزاىرة،  ؛ ابف تغرم بردم: النجـكُْٗ( البحر الكامؿ، األبيات عند أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صُ)
 .ّّ، صٕج
( ىك األديب معيف الديف عثماف بف سعيد بف تكلكا، أبك عمر الفيرم، سمع بدمشؽ، ككاف أحد الشعراء ِ)

؛ الذىبي: المختار، ٖٓ، صِ/ؽُـ. البرزالي: المقتفي، جُِٖٔىػ /ٖٓٔالمشيكريف، تكفي بالقاىرة سنة 
  .ُْْ،َْْ، صِ؛ الكتبي: فكات الكفيات، جُّٗص

 .َُٕ؛ القميكبي: النبذة المطيفة، صُُ، صُالكامؿ، األبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جالبحر  (ٓ)
( اقميـ كاسع يتصؿ حٌدىا مف جية الشماؿ بببلد الديمـ كأرزجناف غربان إلى برذعة شرقان كتعد تبريز قصبتيا ْ)

 .ِٕٗ، صّؿ، ج؛ القرماني: أخبار الدك ُِٖ، صُكأكبر مدنيا. الحمكم: معجـ البمداف، مج
 .ُّٓ( الخبر عند العامرم: غرباؿ الزماف، صٓ)
 .ِٔ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جُِ، صُ( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جٔ)
 ك(.ُٗٔ( ترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة )ٕ)
مة المصرم الشافعي، ( ىك عبد الكىاب بف خميفة بف بدر، تاج الديف أبك محمد بف بنت األعز، العبلٖ)

قاضي القضاة، كاف إمامان عالمان كليَّ نظر الدكاكيف كالكزارة، كدٌرس بالصالحية كبمدرسة الشافعية بالقرافة، 
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 دد لمناصر بف المعظـ في ذكر كديعتو عند الخميفة ذكر ما تج             
ف الخميفة تكقؼ في رٌدىا، كشرىت نفسو إلييا، كاحتجَّ بحجج ال معنى ليا، كجرل       كا 

في ذلؾ خطكب يطكؿ شرحيا، ككاف الخميفة قد أنزلو بالحٌمة، كأجرل لو راتبان ال يميؽ بو، 
قصران، فمما تـ ىٌنأتيوي الشعراء، كىنأه كال يناسب محٌمو، ككاف الخميفة قد عٌمر ببغداد 

تمطؼ فييا، كعدد خدمو، كخدـ أسبلفو، فمـ يجد شيئان، بؿ أرسمكا إليو  (ُ)الناصر بقصيدة
مف حاسبو عمى جميع ما كصؿ إليو طكؿ المدة مف النفقات كما أكصمكه إليو مفرقان، كما 

قامتو كظعنو مف خبز كلحـ كعميؽ، كأكصم كا إليو شيئان نزران،  كقالكا ضيفكه بو في تردده كا 
قد كصؿ إليؾ مف كديعتؾ فاكتب خطؾ بكصكلو، كأٌنو لـ يبؽ لؾ حؽ عند الديكاف، كال 
مطالبة، فمـ يمكنو إال اإلجابة كالمسارعة، فكتب كلـ يصؿ إليو مف ثمنيا إال دكف العشر، 

ى النيب كانصرؼ عنيـ ساخطان، كاجتمع عميو جماعة مف العرب، كأرادكا التكصؿ بو إل
صبلح الديف يكسؼ فأىٌمو مقامو  (ِ)كالفساد، فامتنع، كأقاـ عند العرب، كبمغ الناصر

أكبر أكالد الناصر داكد، كحمؼ لو اليميف المغٌمظة أنو ال  (ّ)عندىـ، فأحضر الممؾ شاذم
يتعرض لو بأذل، فكصؿ شاذم إلى كالده، كعرفو ذلؾ، فقدـ دمشؽ، كنزؿ بتربة كالده 

ح قاسيكف، كشرط عميو أف ال يركب فرسان، ثـ أذف لو في الرككب بشرط أف بسف (ْ)المعظـ

                                                                                                                                                                               

؛ الصقاعي: تالي كفيات ُّٕ-ّٗٔ، صِـ. اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُِٔٔىػ/ٓٔٔتكفي سنة 
، ٖ؛ السبكي: طبقات الشافعية، جُّٔاف، ص؛ الذىبي: اإلشارة إلى كفيات األعيُِٓ،ُِْاألعياف، ص

 .ِّّ-ُّٖص
، ُّ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جُِْ،َِْ، صْٖ( القصيدة عند الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جُ)

 .ّْٖ-ُْٖص
 الناصر يكسؼ صاحب حمب، " الباحث". ( المقصكد ِ)
، صاحب الكرؾ نشأ بالكرؾ ( شاذم بف داككد بف محمد بف أيكب، الممؾ الظاىر غياث الديف بف الناصرّ)

؛ الصفدم: الكافي بالكفيات ُٕ، صِـ. البرزالي: المقتفي، جُِِٖىػ/ُٖٔكحٌدث بدمشؽ تكفي بالغكر سنة 
 .ٗٓ؛ الزبيدم: تركيح القمكب، صِٕ، صُٔ، ج
( تربة المعظـ: بالصالحية بسفح قاسيكف الغربي جكار المدرسة المعظمية، أنشأىا الممؾ المعظـ عيسى ْ)

، ُ؛ النعيمي: الدارس، جِِِ،ُِِـ. ابف طكلكف: القبلئد الجكىرية صُِِٔىػ / ِْٔفى سنة المتك 
 .ِّٓ، صُ؛ ابف كناف: المكاكب اإلسبلمية، جْْٔ،ِّٗص
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 [.(ُ)ال يدخؿ البمد، كال يركب في مككب، كاستمر الحاؿ عمى ذلؾ إلى آخر السنة
 .]كُُٖ

 ذكر مف تكفي فييا مف األعياف
ه ، كالي مشؽ كالي خانقا(ِ)إبراىيـ بف أكبنا بف عبد اهلل الصكابي األمير مجاىد الديف   

بدمشؽ عمى الشرؼ القبمي، كاف أميران، جميبلن، فاضبلن، عاقبلن رئيسان، كثير  (ّ)المجاىدية
الصمت، مقتصدان في إنفاقو، كدفف بالخانقاه المذككرة، ككاف لو نظـ حسف فمنو في مميح 

 اسمو مالؾ:
ـي    كممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيحو قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

        
 

: مالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾٍ    حبيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي؟ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى

: صػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؼ لػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي كجيػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى الػػػػػػػػػػػػػػػػػ   زَّا قمػػػػػػػػػػػػػػػػػتي
          

 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؼ حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى اعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدالؾٍ  

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى كالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًر ككالغصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      
     
 

 . (ْ)ًف كًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىٍو ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾٍ  

   كلو  

 أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌبيؾى الغصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي خصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ     
     
 

 القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًر كالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًف كالتثٌٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ  

 لكَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى تجٌنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي     
       
 

 (ٓ)الغصػػػػػػػػػػػػػػػػفي يجنػػػػػػػػػػػػػػػػٍى كأنػػػػػػػػػػػػػػػػتى تجنػػػػػػػػػػػػػػػػٍي. 

  
عبد العظيـ بف عبد الكاحد بف ظافر بف عبد اهلل بف محمد العدكاني، ركف الديف     

 ز(ٓ)المصرم، المعركؼ بابف أبي اإلصبع

                                                           

 .ُِِ، صِ؛ الصفدم: تحفة ذكم األلباب، جِٕ،ِٔ، صْٖ( الخبر عند الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، حُ)
؛ ابف تغرم بردم: ُّ، صُ؛ المقريزم: المقفى، جُٓ،ُْ، صُاليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جترجـ لو ( ِ)

 .ٓٓ، صُالمنيؿ الصافي، ج
 .ُِّ، صِ( تقع عمى الشرؼ القبمي ظاىر دمشؽ كقد جعميا خانقاه لمصكفية. النعيمي: الدارس، جّ)
 ( البحر المديد.ٓ)
، ص   ُمة مج؛ الحسيني: صمة التكمُْ،ُّترجـ لو ابف الصابكني: تكممة إكماؿ اإلكماؿ، ص( ٓ)

 .ٕٔٓ، صُ؛ السيكطي: حسف المحاضرة، جّّٗ،ّّٖ
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كاف أحد الشعراء المجيديف، كلو تصانيؼ في األدب حسنة، مفيدة، منيا كتاب " تحرير  
 .، لـ يصٌنؼ مثمو(ُ)التحبير" في البديع

 في بيا، كمف شعره:مكلده سنة خمس كثمانيف كخمسمائة بمصر، كتك  
إذا الػػػػػػػػػػكىـي أبػػػػػػػػػػدىٍل لػػػػػػػػػػٍي لماىػػػػػػػػػػا
 كثغرىيػػػػػػػػػػا  ( ِ)

        
 

 تػػػػػػػػػػػػػػػذٌكرتي مػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػيفى العػػػػػػػػػػػػػػػذيًب كبػػػػػػػػػػػػػػػارؽً  

 كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذٌكرًنٍي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ادميعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي كقٌكاميىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    
       

 

 (ّ)تجػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ عكالينىػػػػػػػػػػػػػػػػا كتجػػػػػػػػػػػػػػػػرٍم السػػػػػػػػػػػػػػػػكابؽً  

ـي لمػػػػػػػػػػػػػػا ٍأف بكيػػػػػػػػػػػػػػتي مػػػػػػػػػػػػػػفى اليجػػػػػػػػػػػػػػرً    تبسُّػػػػػػػػػػػػػػ
 

: تػػػػػػرىٍل ثغػػػػػػرٍم؟  : تػػػػػػرل دمعػػػػػػي؟ فقػػػػػػاؿى  فقمػػػػػػتي

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديتؾى لٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أٍف بكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى تنٌظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت     
       
 

 بفيػػػػػػػػػػػؾى آللػػػػػػػػػػػمي الػػػػػػػػػػػٌدمًع عقػػػػػػػػػػػٍد مػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػدرً  

 فػػػػػػػػػػبل تػػػػػػػػػػٌدعٍي يػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػاعرى الٌثغػػػػػػػػػػًر صػػػػػػػػػػنعةن  

          

 

: ذا الػػػػٌنظـي مػػػػٍف نثػػػػرمٍ   فكاتػػػػبي دمعػػػػٍي قػػػػاؿى
(ْ) 

   كلو:    

 أيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي أال لحاظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ عنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى     

     

 

 كمػػػػػػا لػػػػػػٍي عمػػػػػػى غاراتػػػػػػًو فػػػػػػٍي الحٌشػػػػػػا صػػػػػػبري  

ـٍ أنػػػػػػػػػػػًت ياخنسػػػػػػػػػػػاءي خنسػػػػػػػػػػػاءي عصػػػػػػػػػػػرنىا      نعػػػػػػػػػػػ

       

 

 كشػػػػػػػػػػػػاىيد قػػػػػػػػػػػػكلٍي أفَّ قمبػػػػػػػػػػػػًؾ لػػػػػػػػػػػػٍي صػػػػػػػػػػػػخري  

 كسػػػػػػػػػاؽو إذا مػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػحؾى الكػػػػػػػػػأسي قابمػػػػػػػػػتٍ    

       

 

 فكاقعيىػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػٍف ثغػػػػػػػػػػػػػػرًه المؤلػػػػػػػػػػػػػػؤي الرَّطبىػػػػػػػػػػػػػػا 

 خشػػػػػػيتي كقػػػػػػٍد أمسػػػػػػٍى نػػػػػػديمٍي عمػػػػػػى الػػػػػػدُّجٍى   

        

 

 (ٓ)فأيسػػػػػدلٍت دكفى الٌصػػػػػػبًح مػػػػػػٍف شػػػػػػعرًه حجبىػػػػػػا 

 فػػي الكػػأًس أنجمػػان   (ٔ)كقسػػمتي شػػمسى الطَّػػاسً  

        

 

 (ُ)شػػػػػػػيبةكيػػػػػػػا طػػػػػػػكؿى ليػػػػػػػؿو قٌسػػػػػػػمٍت شمسػػػػػػػوي  

 
                                                           

( اسمو تحرير التحبير في صناعة الشعر كالنثر، كىك في عمـ البديع، كيقع في مجمد كاحد. الباباني: ُ)
 .ُِّ، صُإيضاح المكنكف، مج

 .ِٖٓ، صُٓ( المماه : ىي سمرة الشفتيف. ابف منظكر: لساف العرب، مجِ)
 .ِِ، صُمرآة الزماف، ج ( اليكنيني: ذيؿّ)
، ٓ؛ ابف العماد: شذرات الذىب، جّٔٔ، صِ( البحر الطكيؿ، كاألبيات عند الكتبي: فكات الكفيات، جْ)

 .ِٔٔص
 .ِِ، صُ( اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جٓ)
 .ُِٖ، صٔ( ما يشرب بو كىك اناء. ابف منظكر: لساف العرب، مجِ)
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ـي   ليطيػػػػػػػػػػٍؼ لييػػػػػػػػػػػبي القمػػػػػػػػػػػًب كليػػػػػػػػػػػذىًب الٌسػػػػػػػػػػػق

          

 

ـي    فقػػػػػػػػػٍد أنعمػػػػػػػػػٍت بالكصػػػػػػػػػًؿ بعػػػػػػػػػدى الجفىػػػػػػػػػا نعػػػػػػػػػ

 شػػػػػػػػػػػكى ظيمميػػػػػػػػػػػا قمبػػػػػػػػػػػٍي فجػػػػػػػػػػػادٍت بنظًميىػػػػػػػػػػػا   

       

 

ـي كال  ـي عمػػػػػػػػػػٍى ظمئنىػػػػػػػػػػا فاسػػػػػػػػػػتعذبى الظُّمػػػػػػػػػػ  ظىمػػػػػػػػػػ

 كقالػػػػػػػػػػػػٍت أرسػػػػػػػػػػػػمٍي حػػػػػػػػػػػػيفى بثُّػػػػػػػػػػػػكا صػػػػػػػػػػػػبابتٍي  

          

 

ـي    إلػػػػػػػػػػػػػػػيكـٍ فعنػػػػػػػػػػػػػػػدٍم مػػػػػػػػػػػػػػػٍف صػػػػػػػػػػػػػػػبابًتو عمػػػػػػػػػػػػػػػ

ـي إف شػػػػػػػػػػػئًت أنعمػػػػػػػػػػػٍي أك فعػػػػػػػػػػػٌذبٍي    أيػػػػػػػػػػػا نعػػػػػػػػػػػ

          

 

فعػػػػػػػرـي اليػػػػػػػكٍل عنػػػػػػػدى المحػػػػػػػبّْ ىػػػػػػػكى الػػػػػػػٌنعـي  
(ِ) 

 تصػػػػػػػػػػػػػػػػٌدٍؽ بكصػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو إٌف دمعػػػػػػػػػػػػػػػػػيى سػػػػػػػػػػػػػػػػػائؿه   

        

 

 ]ظُُٖ[كزٌكٍد فػػػػػػػػػػؤادٍم نظػػػػػػػػػػرةن فيػػػػػػػػػػكى راحػػػػػػػػػػؿي  

فخػػػػػػػػػػػػٌدؾى مكجػػػػػػػػػػػػكده بػػػػػػػػػػػػًو التٌبػػػػػػػػػػػػري  
 كالغٍنػػػػػػػػػػػػى  (  ّ)

        

 

 كحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنؾى معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكـه لديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمائؿي  

 أيىػػػػػػػػػػػػػا قمػػػػػػػػػػػػػران مػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػمًس كجنتػػػػػػػػػػػػػًو لنػػػػػػػػػػػػػا    

       

 

 كظػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ عذاريػػػػػػػػػػػػػػػوً الٌضػػػػػػػػػػػػػػػحٍى كاألصػػػػػػػػػػػػػػػائؿي  

 تنٌقمػػػػػػػػػتى مػػػػػػػػػػٍف طػػػػػػػػػرًؼ القمػػػػػػػػػػًب مػػػػػػػػػعى الٌنػػػػػػػػػػكل  

          

 

 كىاتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى لمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًر الٌتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازؿي  

 لمٌصػػػػػػػػػػػػػػػبّْ دركنيػػػػػػػػػػػػػػػا إذا ذكػػػػػػػػػػػػػػػرٍت عينػػػػػػػػػػػػػػػاؾى  

          

 

 مػػػػػػػػػػػفى الٌسػػػػػػػػػػػػحًر قامػػػػػػػػػػػػٍت بالػػػػػػػػػػػػٌدليًؿ الػػػػػػػػػػػػٌدالئؿي  

 جعمتػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى بػػػػػػػػػػػػػػػػػالٌتمييًز نصػػػػػػػػػػػػػػػػػبان لنػػػػػػػػػػػػػػػػػاظرٍم  

          

 

 فمٌمػػػػػػػػػػا ال رفعػػػػػػػػػػتى اليجػػػػػػػػػػرى كاليجػػػػػػػػػػري فاعػػػػػػػػػػؿي  

 كلٌمػػػػػػػػػػا أضػػػػػػػػػػفتى الٌسػػػػػػػػػػحرى لمجفػػػػػػػػػػًف حٌسػػػػػػػػػػنٍت  

          

 

 بػػػػػػػػًو الكسػػػػػػػػرى منػػػػػػػػوي غػػػػػػػػنجي الجفػػػػػػػػكفً العكامػػػػػػػػؿي  

 ٍي كحسػػػػػػػػػػػػػػنوي أعػػػػػػػػػػػػػػاذؿي قػػػػػػػػػػػػػػٍد أبطػػػػػػػػػػػػػػرتى حٌبػػػػػػػػػػػػػػ 

          

 

 فػػػػػػػػػػػػإٍف لميتنػػػػػػػػػػػػٍي فيػػػػػػػػػػػػًو فمػػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػػتى عاقػػػػػػػػػػػػؿي  

ميحٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي قنػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؿه لػػػػػػػػػػػػػػػػػػديجكرً  
 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػعره ً  (ْ)

          

 

 منيػػػػػػػػػػػػػػػػػا سبلسػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  (ٓ)تعٌمقػػػػػػػػػػػػػػػػػوي بالٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػدغً  

غصػػػػػػػػػنان تعطفػػػػػػػػػوي الٌصػػػػػػػػػبا    غػػػػػػػػػدا القػػػػػػػػػدُّ منػػػػػػػػػو ي

          

 

كال غػػػػػػػػػػػػركى إٍف ىاجػػػػػػػػػػػػٍت عميػػػػػػػػػػػػًو الببلبػػػػػػػػػػػػؿي  
(ٔ) 

                                                                                                                                                                                

 .ّٓٔ، صِات، ج( البحر الكامؿ، الكتبي: فكات الكفيُ)
 .ُِ، صُ( اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جِ)
 .ٖٖ، صْ( التبر ىك الذىب، كقيؿ: الذىب كالفضة. ابف منظكر: لساف العرب، مجٓ)
 .ِٖٕ،صْ( الديجكر ىك الظيممة. ابف منظكر: لساف العرب،مجُ)
 .ّْٗ، صٖج ( ما انحدر مف الرأس، كقيؿ: مابيف العيف كاألذف. ابف منظكر: لساف العرب، مِ)
؛ البيتاف األكؿ كالثاني عند ابف تغرم ّْٔ، صِ( البحر الكامؿ، كاألبيات عند الكتبي: فكات الكفيات، جٔ)

 .َّٕ، صٕبردم: المنيؿ الصافي، ج
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 كلو ييجك:
 ًح   كلٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رأيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي

       

 

 جيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ المحٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  

 تيٌقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي نحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي بالنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا   

       

ألٌف الجيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى ال تمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  
(ُ) 

 :كلو في قٌيـ حماـ 

 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـه كممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت جسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍي أناممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 

 

ـي خرصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً    بغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر ألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنًة تكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 إٍف أمسػػػػػػػػػػػػػؾى الٌيػػػػػػػػػػػػػدٌ مٌنػػػػػػػػػػػػػٍي كػػػػػػػػػػػػػادى يخميعيىػػػػػػػػػػػػػا 

 

 أك سػػػػػػػػػػرحى الٌشػػػػػػػػػػعري عنػػػػػػػػػػدى الغسػػػػػػػػػػًؿ أدمػػػػػػػػػػانيٍ  

 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسى يمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾي إمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكان بمعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً  

 

ان بإحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو        ( ّ)كال يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرحي    تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريحى

سمع مف  (ْ)الكاتب مكلى شبؿ الدكلة المعظمى (ّ)كفييا بشارة بف عبد اهلل أبك األرمني    (ِ)إحسافو 
مف الشيخ تاج الديف الكندم كغيره، ككاف يكتب خطان حسنان، تكفي في نصؼ رمضاف، 

المنسكبة  (ُ)كالخانقاه كالتربة (ٓ)ريتو يدعكف النظر عمى المدرسةكدفف بسفح قاسيكف، كذ
 إلى شبؿ الدكلة.

                                                           

 .ِِ، صُ( البحر المتقارب، كاألبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُ)
، كاألبيات عند األبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف ( بحر الرجز: ميستفًعميف ميستفًعميف ميستفًعميفِ)

 .ِّ،صُ،ج
)كفيو  ّٓٓ، صُٕ؛ ابف كثير: البداية كالنياية، جُٓٔ، صْٖترجـ لو الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ج (ّ)

 .ّٔٔ،ّٓٔ، صّـ(؛ ابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، صُِٕٓىػ / ٓٓٔكفاتو سنة 
حسامي،  طكشي حساـ الديف محمد بف الجيف، كباني المدرسة كالتربة ىك شبؿ الدكلة كافكر المعظمي ال (ْ)

؛ أبك شامة: ُِـ. ابف نظيؼ الحمكم: التاريخ المنصكرم، صُِِٔىػ / ِّٔكالخانقاه الشبمية تكفي سنة 
 .ُْٖ،ُْٕ، صّ؛ الغزم: ديكاف اإلسبلـ، جَُٓالذيؿ عمى الركضتيف، ص

 انية.ىما المدرستاف الشبمية البٌرانية كالجك  (ٓ)
كالبرانية: تقع بالقرب مف ثكرا أحد ركافد بردل كشمالي جسر كحيؿ، انتيى كافكر المعظمي مف بنائيا سنة 

 ـ.ُِِٔىػ /ِّٔ
أٌما المدرسة الشبمية الجكانية: تقع عمى طريؽ الصالحية قيبالة المدرسة األكزية الشافعية. ابف طكلكف: القبلئد 

؛ بدراف: ُِٓ؛ ابف كناف: حدائؽ الياسميف، صُّْ،َْٕ، صُ؛ النعيمي: الدارس، جُْٗالجكىرية، ص
 .ُٕٔمنادمة األطبلؿ، ص
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، كاف (ِ)زكي الديف عبد الرحمف بف محمد بف حفاظ السممي، المعركؼ بابف الفكيرة   
مف أعياف عدكؿ دمشؽ، كدفف مف الغد بجبؿ قاسيكف، كلد سنة سنة إحدل كتسعيف 

 . (ّ)كخمسمائة
بد الرحمف بف أحمد بف ىبة اهلل بف أحمد، شرؼ الديف الحمكم عبد العزيز بف ع  

، كلد سنة ثماف كثمانيف كخمسمائة، كاف مف أعياف (ْ)الشافعي المعركؼ بابف قرناص
العمماء الفضبلء النببلء الرؤساء المشيكريف، كبيتو مشيكر بالفضؿ كالتقدـ، ككاف فاضبلن 

زٌىد في صباه، كامتنع مف قكؿ الشعر إال ما في الفقو كاألدب، مجيدان في النظـ كالنثر، ت
يتعمؽ بالزىد، كمدح النبي صمى اهلل عميو كسمـ، ككاف قد صنؼ ديكاف رسائؿ مبتكرة 

 بديعة، فأعرض عنيا، كأمر بإعداميا، كمف شعره:
 يىػػػػػػػػا مػػػػػػػػٍف غػػػػػػػػداٍ كجيػػػػػػػػوي ركضى العيػػػػػػػػكًف لٌمػػػػػػػػا

          

 

الحسػػػػػػػػػػػػػػفي مػػػػػػػػػػػػػػٍف أنػػػػػػػػػػػػػػكاًع أزىػػػػػػػػػػػػػػارً    أعػػػػػػػػػػػػػػاره ي

 أكدعػػػػػػػػػًت الحشػػػػػػػػػٍى حيرقىػػػػػػػػػانعمػػػػػػػػػٍت طرفػػػػػػػػػٍي ك  

          

 

 (ٓ)فػػػػػػػػالٌطرؼي فػػػػػػػػي جٌنػػػػػػػػةو كالقمػػػػػػػػبي فػػػػػػػػي نػػػػػػػػارً  

 كلو أبيات في أكقات طمكع منازؿ القمر ينتفع بيا جدان كىي: 
كقػػػػػػػػػػػػػػػتو        إذا مػػػػػػػػػػػػػػػا نمػػػػػػػػػػػػػػػتى بعػػػػػػػػػػػػػػػدى عشػػػػػػػػػػػػػػػريف ى

    

 

 لنيسػػػػػػػػػػػػافى بػػػػػػػػػػػػالٌنطحً ارتقبتيػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػعى الفجػػػػػػػػػػػػرً  

 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادسي أٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر البطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًف كتجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

          

 

 ]كُُٗ[ريَّػػػا تسػػػعى عشػػػر مػػػف الشػػػيرً حنػػػيف الث 

 كلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌديريًف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف حزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أٌكؿي    

       

 

 كىقعتػػػػػػػػػػػػػػػػوي تتمػػػػػػػػػػػػػػػػكهي فػػػػػػػػػػػػػػػػي رابػػػػػػػػػػػػػػػػًع العشػػػػػػػػػػػػػػػػرً  

 
                                                                                                                                                                               

التربة الشبمية: كانت في األصؿ مدرسة تقع بالقرب مف المدرسة الشبمية البرانية بسفح قاسيكف عمى طريؽ  (ُ)
 .َْٕ،َْٖ، صُجسر ثكار. النعيمي: الدارس، ج

؛ َِْ، صُٖ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جُٖٗصترجـ لو أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، ( ِ)
 .ٖٗ، صَِالكتبي: عيكف التكاريخ، ج

 ـ. ُُْٗىػ/ ُٗٓ( ّ)
؛ ابف ُُٕ،َُٕ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جَّْ، صُ( ترجـ لو الحسيني: صمة التكممة، مجْ)

 .  ِٓٔ، صٓالعماد: شذرات الذىب، ج
، َِ؛ الكتبي: عيكف التكاريخ، جَِ،ُٗ، صُؿ مرآة الزماف، ج( البحر البسيط، األبيات عند اليكنيني: ذيٓ)
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 كسػػػػػػػػػػػػػػػابع عشػػػػػػػػػػػػػػػريو لينػػػػػػػػػػػػػػػع كدكنػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػػػ 

          

 

 ٌذراع يػػػػػػػػػػػػػػكافى عشػػػػػػػػػػػػػػر تٌمػػػػػػػػػػػػػػكز ذم الحػػػػػػػػػػػػػػرّْ  

 كفػػػػػػػػػػػػػػي ثالػػػػػػػػػػػػػػًث العشػػػػػػػػػػػػػػريفى تطمػػػػػػػػػػػػػػعي نثػػػػػػػػػػػػػػرهي    

       

 

 (ُ)كخػػػػػػػػػػامًس آبى تنظػػػػػػػػػػري العػػػػػػػػػػراؽي ذا شػػػػػػػػػػزرً  

 كثػػػػػػػػػػػػػػػامًف عشػػػػػػػػػػػػػػػرو منػػػػػػػػػػػػػػػو مطمػػػػػػػػػػػػػػػعي جبيػػػػػػػػػػػػػػػةو  

        

 

 (ِ)كأٌكًؿ أيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الٌزبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  

ػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػرفة الحػػػػػػػػػػٌر كالعػػػػػػػػػػكل      (ّ)كرابػػػػػػػػػػع عشو

       

 

 مػػػػػػػف الٌسػػػػػػػبع كالعشػػػػػػػريف يػػػػػػػأكم إلػػػػػػػى الػػػػػػػككرً  

 كتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريننا األٌكؿ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌماؾ العاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر    

       

 

 كثالػػػػػػػػػػػػػػث عشػػػػػػػػػػػػػػريو بػػػػػػػػػػػػػػو مطمػػػػػػػػػػػػػػع الغفػػػػػػػػػػػػػػرً  

  كتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػريننا الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني زبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني لخػػػػػػػػػػػػػػػػػػامس   

       

 

 كثػػػػػػػػػػػػػػػامف عشػػػػػػػػػػػػػػػر منػػػػػػػػػػػػػػػو ذلػػػػػػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػػػػػػالزىرً  

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانكف األكؿ مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػببلن    

       

 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌكؿ يػػػػػػػػػػػػػػػػػـك يحقػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ القمػػػػػػػػػػػػػػػػػب لمقػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  

 كرابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلة كنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائـ    

       

 

 مػػػػػػػػػػف الٌسػػػػػػػػػػبع كالعشػػػػػػػػػػريف مجرتيػػػػػػػػػػا تجػػػػػػػػػػرم 

 ككانكننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني يكافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده     

       

 

 لعشػػػػػػػػػػػػػػر تراىػػػػػػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػػػػػػي كالبمػػػػػػػػػػػػػػده القفػػػػػػػػػػػػػػزً  

 و كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريح كرابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع    كثالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري 

       

 

 أتػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػباط بمعػػػػػػػػػػػػو أنػػػػػػػػػػػػزه نسػػػػػػػػػػػػرم 

 كثػػػػػػػػػػػػػػػامف عشػػػػػػػػػػػػػػػر منػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػعد سػػػػػػػػػػػػػػػعكده   

        

 

 كثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني آذار ال خيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفرً  

 كخػػػػػػػػػػػػػػػامس عشػػػػػػػػػػػػػػػر منػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػرع مقػػػػػػػػػػػػػػػػدـ   

        

 

 كثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامف عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريو المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤٌخر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألثرً  

 كعاشػػػػػػػػػػػػر نيسػػػػػػػػػػػػاف لحػػػػػػػػػػػػكت بػػػػػػػػػػػػو نقضػػػػػػػػػػػػت   

        

 

 ال ينفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا آبي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو  

 ف فػػػػػػػػػي طػػػػػػػػػي حكمتػػػػػػػػػو لمػػػػػػػػػف    فسػػػػػػػػػبحاف لمػػػػػػػػػ 

     

 

 (ْ)حبػػػػػػػػػػػاه بتكفيػػػػػػػػػػػؽ دليػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػى الحشػػػػػػػػػػػرً  

 

                                                           

 .َْْ، صْ( شزر بمعنى نظر. ابف منظكر: لساف العرب، مجِ)
 .ُّٔ، صْ( الزبر كككب مف الككاكب . ابف منظكر: لساف العرب، مجّ)
 .َُٗ، صُٓ( العكل اسـ نجـ يكتب مقصكر باأللؼ. ابف منظكر: لساف العرب، مجْ)
، َِ؛ الكتبي: عيكف التكاريخ، جػُِ،َِ، صُالكافر، األبيات عند اليكنيني:  ذيؿ مرآة الزماف، جػ ( البحرْ)
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عبد اهلل بف الحسف بف الحسف بف عمي بف عبد الباقي بف محاسف األنصارم الشيخ   
الدمشقي، كاف مف الفضبلء الصمحاء، كلو المكانة العظيمة،  (ُ)عماد الديف بف النحاس

التاـ مف الخاص كالعاـ، ككاف قد حصؿ لو  كالحرمة الكافرة، كالكممة المسمكعة، كالقبكؿ
صمـ، فكاف يحدث مف لفظو بسبب ذلؾ، كلد في المحـر سنة اثنيف كسبعيف كخمسمائة، 

 قاؿ سعد الديف مسعكد بف حمكيو:" أنشدني الشيخ عماد الديف بف النحاس لنفسو":
 أحٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إٌف عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة ن 

          

 

 أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُّ كأىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل أف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤٌدل إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكـي  

 متػػػػػػػػػػػػى ينقضػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػذا القطػػػػػػػػػػػػكع كينتيػػػػػػػػػػػػي  

          

 

كأحظػػػػػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػػػػػفاىا بالٌسػػػػػػػػػػػػػػػبلـ عمػػػػػػػػػػػػػػػيكـي  
(ِ) 

 .(ّ)تكفي بسكنو شرقي قاسيكف المعركؼ بحماـ النٌحاس 
، الشيخ الصالح الزاىد العابد (ْ)عيسى بف أحمد بف إلياس بف أحمد بف خميؿ اليكنيني  

كانتفع بو، ككاف مف أخص  ،(ٓ)العارؼ المشيكر، صحب الشيخ الكبير عبد اهلل اليكنيني
، متكقران عمى العبادة، معرضان عف (ُ)بقرية يكنيف (ٔ)أصحابو كأعيانيـ، كانقطع بزاكيتو

                                                           

؛ ْْٓ؛ الذىبي: اإلعبلـ بكفيات األعبلـ، صِّٖ،ِّٕ، صُ( ترجـ لو الحسيني: صمة التكممة، مجُ)
 .ُُّ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جِِٔ، صِالغساني: العسجد المسبكؾ، ج

 . ِْ، صُالبحر الطكيؿ، كاألبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػ (ِ)
( يقع بطريؽ الصالحية العتيؽ في حي األكراد إلى الشرؽ مف المدرسة الركنية بسفح جبؿ قاسيكف. ّ)

؛ ابف كناف، محمد بف عيسى: المركج السندسية الفسيحة في تمخيص َّْ، صِالنعيمي: الدارس، جػ
؛ كٌياؿ، منير: َّـ، صُْٕٗحمد أحمد دىماف، مطبكعات مديرية اآلثار، دمشؽ، الصالحية، تح: م

 . ْٗ،ْٕـ، صُٔٔٗ، دمشؽ، ُالحمامات الدمشقية كتقاليدىا، مطبعة كزارة الثقافة، ط
؛ العامرم: غرباؿ ِّٕ، صّ؛ الذىبي: العبر، جّّ-ِْ، صُ( ترجـ لو اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جْ)

 .ُّٓالزماف، ص
ك عبد اهلل بف عثماف بف جعفر اليكنيني، كاف شيخان مييبان لو زاكية يقصده فييا الصالحيف، ككاف يجاكر ( ىٓ)

ـ. أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، َُِِىػ / ُٕٔفي جبؿ لبناف كيأتي في الشتاء إلى دمشؽ تكفي سنة 
إسماعيؿ: جامع  ؛ النبياني، يكسؼ بفِّّ؛ الذىبي: اإلشارة إلى كفيات األعياف، صُِٖ-ُِٓص

، اليند، ُكرامات األكليات، تح: ابراىيـ عطكة عكض، مركز أىمنسة بركات رضا فكر بندر غجرات، ط
 .ِّٕ-ِّْ، صِـ، جََُِ

 .ُِٓ( تقع في قرية يكنيف مف أعماؿ بعمبؾ. أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صٔ)
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، كبقي عمى ذلؾ سنيف كثيرة إلى أف تكفي في  ]ظُُٗ [الدنيا يقـك الميؿ، كيسرد الصـك
 .زاكيتو، كدفف بيا

، " كصفكة (ِ)" كقكت القمكب" ككاف كثير المطالعة لكتب األخبار النبكية، ككتب الرقائؽ 
 ، كغير ذلؾ.(ْ)، ك" مناقب األبرار"(ّ)الصفكة"

، كمؤلؼ (ٓ)المبارؾ أبي بكر بف حمداف أبك البركات كماؿ الديف المعركؼ بابف الشعار  
 .(ٔ)كتاب عقكد الجماف في شعراء الزماف

 :ة ثبلث كتسعيف كخمسمائة كمف شعرهكلد بالمكصؿ سن 
 كافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كتابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػببلن 

 

 فطفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الثٌقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركرىا 

 كفضضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيو فكجدتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  

 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنًو ركضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان نضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرىا 

 أك كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنُّجـك الزُّىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر أك كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أك كالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرىا 

 ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أثنائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكان لتمثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ثغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرىا 

 
                                                                                                                                                                               

يع غزيرة. البعمبكي، ميخائيؿ مكسى ألكؼ: ( قرية مف أعماؿ بعمبؾ تقع في بطف كادو خصيب تجرم فيو ينابُ)
 .ِْـ، صَُٖٗتاريخ بعمبؾ، المطبعة األدبية، بيركت، 

ـ كقد قاـ بشرحو كسٌماه منيج ُُِْىػ / ُُٔ( كتاب ألبي الفتح عثماف الدمشقي الحنفي المتكفى سنة ِ)
 .ِْٓ، صِتحرير المطمكب. الباباني: إيضاح المكنكف، ج

ء لصاحبو عبد الرحمف بف أبي الحسف أبي الفرج البغدادم المعركؼ بابف ( ىك مختصر حمية األكلياّ)
 .ِِٓ-َِٓ، صُـ. البغدادم: ىدية العارفيف، جََُِىػ / ٕٗٓالجكزم المتكفى سنة 

ىػ / ٕٔٔ( اسمو مناقب األبرار في مقامات األخيار لمحمد بف حسف الحسيني الشافعي المتكفى سنة ْ)
 .ٗٓٓ، صِكف، جـ. الباباني: إيضاح المكنُِٕٕ

( ترجـ لو ابف المستكفي، المبارؾ بف أحمد: نباىة البمد الخامؿ بمف كرده مف األماثؿ، تح: سامي بف السيد ٓ)
؛ ابف الصابكني ّٖٔ-ّْٖ، صُـ، جَُٖٗ، بغداد، ُخٌماس الصٌقار، منشكرات كزارة الثقافة كاإلعبلـ، ط

؛ حاجي خميفة، ُِٕ، صْاآلداب، مج ؛ ابف الفكطي: مجمعِْٓ،ِّٓ: تكممة إكماؿ اإلكماؿ، ص
مصطفى بف عبد اهلل: سٌمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ، تح: محمكد عبد القادر األرناؤكط، منظمة المؤتمف 

 .ْٕ، صّـ، مجََُِاإلسبلمي، مركز األبحاث لمتاريخ كالفنكف كالثقافة، استانبكؿ، 
ترجـ فيو لشعراء المائة السابعة كىك عٌدة مجمدات.  ( يسمى أيضان قبلئد الجماف في فرائد شعراء ىذا الزمافٔ)

 .ّ، صِ؛ البغدادم: ىدية العارفيف، مجُُْٓ، صِحاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مج
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 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بٌيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكدت الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطكرىا 

 كركيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ألفاظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  

 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أف أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى الٌنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا 
(ُ) 

 ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌمنان خطٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامت 

 

 عاينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدانا كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرىا 

 كأراح قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان عاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  

 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرىا 

 كطفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذالنا ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 

ت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ابتياجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أف أطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا 
(ِ) 

، أبكه الدمشقي، (ّ)محمد بف يكنس بف بدراف بف فيركز أبك حامد القرشي المصرم    
، ككاف كالده قاضي القضاة سمع ،كحدث، كحكـ بدمشؽ نيابة عف أبيو، كدٌرس بالشامية

جماؿ الديف المصرم مف أعياف الحٌكاـ كأمثاليـ، مشككر السيرة، ليف الجانب، كثير 
التقكل كالديانة، تكفي كلده أبك حامد في نصؼ رجب بدمشؽ، كمكلده في صفر سنة 

 ككاف ينظيـ الشعر كالدكبيت فمف نظمو: (ْ)اثنيف كتسعيف كخمسمائة
 يرما ىجػػػػػػػػػػػػػركا كاصػػػػػػػػػػػػػؿ جفنػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػلٌمػػػػػػػػػػػػػ

          

 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدركا كأكرثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكني فكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمٍ  

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتبتيـ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكا: تعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدال   

        

 

 كاختػػػػػػػػػػػػػػر عكضػػػػػػػػػػػػػػا فقمػػػػػػػػػػػػػػت: رٌدكا عمػػػػػػػػػػػػػػػرمٍ  

َـّ عمػػػػػػػػػٌي   ـٌ عمػػػػػػػػػى المجنػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػ

          

 

 لمػػػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػػػث الحبيػػػػػػػػػػػػػػب بالعتػػػػػػػػػػػػػػب  إلػػػػػػػػػػػػػػيٌ  

 يػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف عتبػػػػػػػػػػػػكا عمػػػػػػػػػػػػى كئيػػػػػػػػػػػػًب دنػػػػػػػػػػػػؼو   

        

 

 ىػػػػػػػػػػػػػػؿ ينفػػػػػػػػػػػػػػع عتػػػػػػػػػػػػػػبكـٍ إذا لػػػػػػػػػػػػػػـ اؾ حػػػػػػػػػػػػػػيٌ  

 ركم خبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا يعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ فقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  أ 

        

 

 الخمػػػػػػػػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػف ثنايػػػػػػػػػػػػػػػػاه كفيػػػػػػػػػػػػػػػػوً  

 قػػػػػػػػػػػػػػػد أرشػػػػػػػػػػػػػػػدني الحػػػػػػػػػػػػػػػاكـ فػػػػػػػػػػػػػػػي عشػػػػػػػػػػػػػػػقو 

          

 

 (ٓ)إف اتركػػػػػػػػػػػػو يقػػػػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػػػػي: أنػػػػػػػػػػػػتى سػػػػػػػػػػػػفيوي  

                                                            

 .ِّٔ، صٓ(  النمير: الماء الناجع، عذبان كاف أك غير ذلؾ. ابف منظكر: لساف العرب، مجُ)
 .ِِ، صُج( البحر الكامؿ، األبيات عند ابف الشعار:عقكد الجماف، ِ)
)كفيو  ّٓٓ، صُٕ؛ ابف كثير البداية كالنياية، جُُٖ،َُٖ، صْٖ( ترجـ لو الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جّ)

 .َِٓ، صٕىػ(؛ المقريزم: المقفى، جٓٓٔكفاتو سنة 
 ـ.ُُٓٗىػ/ ِٗٓ(  ْ)
 .ّٔ،ّٓ، صُ( البحر الكامؿ، كاألبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جٓ)
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، (ِ)، كدفف بتربة كالده بالعادلية(ُ)يعقكب بف الممؾ العادؿ أبي بكربف أيكب مجير الديف
  ي الديف يعقكب بف الممؾ العادؿ":لي محي فقاؿ سعد الديف مسعكد بف حمكية:" أنشد

 إذا جػػػػػػػػػػػػػرٍت مػػػػػػػػػػػػػف جفػػػػػػػػػػػػػف غيػػػػػػػػػػػػػرم أدمػػػػػػػػػػػػػعه    

       

 

 جػػػػػػػػػػػػػرت مػػػػػػػػػػػػػف عيػػػػػػػػػػػػػكني أبحػػػػػػػػػػػػػر كسػػػػػػػػػػػػػيكؿي  

 ككاهلل مػػػػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػػػػاعت دمػػػػػػػػػػػػػػػكعي عمػػػػػػػػػػػػػػػيكـ 

          

 

 (ّ)كلػػػػػػػػػػك أفَّ ركحػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػٌدمكع تسػػػػػػػػػػيؿي  

 .(ٓ)أبك المظفر شمس الديف البغدادم الكاعظ المشيكر سبط( ْ)يكسؼ بف قزغمي 
 
، الشيخ جماؿ الديف بف الجكزم، كاف كالده حساـ الديف قزغمي (ٔ)ؼ مرآة الزمافمصن 

عنده بمنزلة الكلد، فأعتقو، كخطب  ]كَُِ [، ككاف(ٕ)مف مماليؾ الكزير عكف  بف ىبيرة
                                                           

؛ العيني: عقد الجماف، َِْ؛ الذىبي: المختار، صُْٗة: الذيؿ عمى الركضتيف، ص( ترجـ لو أبك شامُ)
 .ُّٓ، صُج
( التربة العادلية الجكانية: بالمدرسة العادلية الكبرل، مقابؿ دار العقيقي كتجاه الظاىرية، شمالي الجامع ِ)

 ـ.ُُِٖىػ /ُٓٔكفى سنة بغرب كشرقي الخانقاه الشيابية، أنشأىا الممؾ العادؿ أبك بكر بف أيكب، المت
 . ِٖ،ُٖ، صٔ؛ عمي: خطط الشاـ، جَِِ، صِك ج ُِٕ، صُالنعيمي: الدارس، ج

 ّٕ، صُ( البحر الخفيؼ، األبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جْ)
مي: ىك االبف. دىماف: معجـ األلفاظ، ْ) ( لفظ تركي ترجمتو ابف البنت أم السبط، فالقز: ىك البنت، كغه

 .ُِّص
، ّ؛ أبك الكفاء القرشي: الجكاىر المضية، جْْٓ( ترجـ لو الذىبي: اإلعبلـ بكفيات األعبلـ، صٓ)

؛ السبلمي، محمد بف رافع: تاريخ عمماء بغداد، تعميؽ: عباس العزاكم، الدار العربية ّٓٔ-ّّٔص
ج ؛ ابف قطمكبغا: تاُْٗ، صُ؛ المقريزم: السمكؾ، جُِٗ-َُٗـ، صَََِ، بيركت، ِلممكسكعات ط
 .ُّٓ؛ العامرم: غرباؿ الزماف، صٔٔٓ،ٓٔٓ، صٖ؛ العسقبلني: لساف الميزاف، جُِّ،َِّالتراجـ، ص

( اسمو مرآة الزماف في تاريخ األعياف: يقع في عٌدة مجمدات، ذٌيؿ عميو قطب الديف مكسى اليكنيني ٔ)
؛ ُْٖٔ،ُْٕٔ، صِـ بأربع مجمدات حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجُِّٓىػ /ِٕٔالمتكفى سنة 

. ككذلؾ اختصره محيي الديف أبك زكريا يحيى بف شرؼ ٓٓٓ،ْٓٓ، صِالبغدادم: ىدية العارفيف، مج
ـ. أحمد، سالـ عبد الرزاؽ: فيرس مخطكطات مكتبة األكقاؼ العامة في ُِٕٕىػ / ٕٔٔالنككم المتكفى سنة 

 .َِّ،َِِ، صْـ، جُِٖٗ، بغداد، ِالمكصؿ، منشكرات كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية، ط
( ىك يحيى بف ىبيرة بف محمد، أبك المظفر، الكزير عكف الديف، قرأ النحك كسمع الحديث، كتقٌمد كتابة ٕ)

ـ كدفف في الحربية ُُْٔىػ / َٔٓديكاف الزماـ ثـ ترقى إلى الكزارة في عيد الخميفة المقتضي، تكفي سنة 
؛ َُٕ-ُٔٔ، صُٖف الجكزم: المنتظـ، ج؛ ابِِٓببغداد. ابف العمراني: اإلنباء في تاريخ الخمفاء، ص
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فمـ يمكنو إال إجابة الكزير، فزٌكجيا منو، فأكلدىا  (ِ)جماؿ الديف بف الجكزم ( ُ)لو ابنة
ترعرع اجتذبو جٌده إليو، كأشغمو، كفٌقيو، كأسمعو الحديث، فطمع يكسؼ المذككر، فمما 

، ترؽ لو القمكب، كتذرؼ لسماع كبلمو العيكف، (ّ)أكحد زمانو في الكعظ كحسف األداء
كتفٌرد بيذا الفف، كحصؿ لو القبكؿ التاـ، كفاؽ فيو مف عاصره، ككثيران ممف تقدمو، 

الصمحاء كالعمماء كالممكؾ كاألمراء  ككانت مجالسو نزىة القمكب كاألبصار، يحضرىا
كالكزراء كغيرىـ، كال يخمك المجمس مف جماعة يتكبكف، كيرجعكف إلى اهلل تعالى، كفي 
كثير مف المجالس يحضر مف يسمـ مف أىؿ الذمة، فانتفع بحضكر مجالسو خمؽ كثير، 

فييا،  ككاف الناس يبيتكف ليمة المجمس في جامع دمشؽ، كيتسابقكف عمى مكاضع يجمسكف
ككاف يجرم في مجالسو مف الطرؼ، كالكقائع الغريبة المستحسنة ما ال يجرم في مجالس 
غيره ممف عاصره، ككاف لو الحرمة الكافرة، كالكجاىة العظيمة عند الممكؾ كاألمراء 
كاألكابر ،ال ينقطعكف عف الترٌدد إليو، ككاف أكالن حنبميان ، فمما تكرر اجتماعو بالمعظـ 

و كنقمو حنفيان، ككاف المعظـ شديد التغالي في مذىب الحنيفة، فغٌض ذلؾ في اجتذبو إلي
، كانتقدكه عميو، حيكي أٌف بعض الفقراء أرباب (ْ)]عند كثير مف الناس[شمس الديف 

                                                                                                                                                                               

؛ اإلربمي، عمي بف َْٖ، صٗ؛ ابف األثير: الكامؿ في التاريخ، جُٔٗ، صُابف المستكفي: نباىة البمد، ج
؛ الذىبي: ْٔـ، صََِْ، دمشؽ، ُعيسى: التذكرة الفخرية، تح: حاتـ صالح الضامف، دار البشائر، ط

 .ِْٖ، صّالمختصر المحتاج إليو، ج
، ُٕا رابعة بنت الشيخ جماؿ الديف عبد الرحمف بف الجكزم. ابف كثير: البداية كالنياية، ج( اسميُ)

 .ُِّ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جّّْص
ماـ كقتو، قرأ األدب كتخرج ِ) ( ىك عبد الرحمف بف عمي بف محمد، أبك الفرج بف الجكزم، عبلمة عصره كا 

دة كأشير تصانيفو )المنتظـ، صفكة الصفكة( لو نظـ في الحديث كركل عنو جماعة، صٌنؼ في فنكف عدي
ـ.  ابف األنجب، محمد: مشيخة النعاؿ البغدادم، تح: بشار ََُِىػ / ٕٗٓحسف كشعر رائع، تكفي سنة 

؛ القنكجي، محمد صديؽ ُِْ-َُْـ، صََِٓعكاد معركؼ آخركف، المجمع العممي العراقي، بغداد، 
، ُالطراز اآلخر كاألكؿ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، ط حسف خاف: التاج المكمؿ مف جكاىر مآثر

 .ْٓ؛ الكتاني: الرسالة المستطرفة، صِٔ-ُٓـ، صََِٕقطر،
 ( كردت في األصؿ " األدا".ّ)
 .ُْ، صُ( سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جْ)
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األحكاؿ قاؿ لو كىك عمى المنبر:" إذا كاف الرجؿ كبيران ما يرجع عف مذىبو إاٌل لعيب 
 مذىب أحمد حتى رجعت عنو؟".ظير لو فيو فأٌم شيء ظير لؾ في 

 فقاؿ لو:" اسكت؟" 
، كأما أنت فتكمـ"    ، فراـ الكبلـ، فمـ يستطع، فنزؿ عف (ُ)فقاؿ: " أٌما أنا فقد سكتي

، (ِ)المنبر ،كمع ىذا كاف لو القبكؿ التاـ مف الخاص كالعاـ مف أىؿ الدنيا كأىؿ اآلخرة
ائر الناس، محٌببان إلييـ، ككاف لطيؼ الشمائؿ، ظريؼ الحركات، حسف المعاممة لس

، ككاف عنده فضيمة تامة، كمشاركة في عمـك شٌتى، كلك لـ يكف (ْ)معٌظمان في صدكرىـ
فمف ذلؾ تاريخو بػ" مرآة الزماف" فإٌنو سمؾ في جمعو عيجبان، كىك مف أكؿ الزماف إلى 

 أكائؿ ىذه السنة.
، كدفف ىناؾ، كحضر (ّ)تكفي ليمة الثبلثاء العشريف مف الحجة بمنزلو بالصالحية   

جنازتو الناصر صاحب الشاـ، كسائر األمراء، كاألكابر كغيرىـ، كلد سنة اثنيف كثمانيف 
 .(ْ)]كخمسمائة[
 .(ٔ)الحسينية –بالشرؼ ك البدرية  (ٓ)كدٌرس بالشبمية كالمعزية 
 

                                                           

 .ِٕٔص ِ؛ ابف العماد شذرات الذىب، جُْص، ُ( عف ىذه الركاية، اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُ)
 ( كردت في األصؿ " خذكرىـ( كىك تصحيؼ.ِ)
، ّ( قرية كبيرة ذات أسكاؽ كجكامع في لحؼ جبؿ قاسيكف مف غكطة دمشؽ. الحمكم: معجـ البمداف، مجّ)

 .ْٔ؛ ابف طكلكف: القبلئد الجكىرية، صَّٗص
 ( سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف مصادر ترجمتو.ٓ)
ىي المدرسة المعزية البرانية، تقع فكؽ الكراقة، بالشرؼ األعمى شمالي ميداف قصر األبمؽ خارج دمشؽ، ( ٓ)

ـ. ُِِٖىػ/ ِٔٔكانتيى مف بناءىا سنة  ُِْٕىػ/ْٓٔبناىا األمير عز الديف أيبؾ المعظمي المتكفى سنة 
، محمد كرد: غكطة ؛ عميُِٓ، صُ؛ ابف كناف: المكاكب االسبلمية، جِّْ، صُالنعيمي: الدارس، ج

 .َُٕـ، صُْٗٗدمشؽ، مطبعة الترقي، دمشؽ، 
( قبالة المدرسة الشبمية بجبؿ قاسيكف عند جسر كحيؿ عمى نير ثكرا عمى الطريؽ بيف عيف الكرش كحي ٔ)

ـ، كأكقؼ عمييا نصؼ حماـ قرية َُِْىػ/ّٖٔاألكراد، أنشأىا األمير بدر الديف حسف بف الداية سنة 
 ْٓ؛ ابف كناف: المركج السندسية، صّٓٔ، صُرب جسر كحيؿ. النعيمي: الدارس، جمسنكف كالبستاف بق

 .ُّٓ؛ بدراف: منادمة األطبلؿ، ص
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كاقؼ  (ُ)األمير سيؼ الديف أبك الحسف بف يكسؼ بف أبي الفكارس بف مكسؾ القيمرم    
مارستاف بجبؿ الصالحية، كمدفنو في القبة المقابمة لو مف جية الشماؿ، ككاف أكبر ال

األمراء في آخر عمره، كأعظميـ مكانة، كأعبلىـ ىٌمة، كجميع أمراء األكراد مف القيمرية 
 كغيرىـ يتأدبكف معو، كيقفكف في خدمتو، كثير البر كالمعركؼ كالصدقة.

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 *سنة خمس كخمسيف كستمائة
إلى ىكالكك  (ِ)استيمت كالممكؾ عمى حاليـ، ففييا تكجو العزيز بف الممؾ الناصر    

ككاف في خدمتو األمير سيؼ الديف  -(ّ)بيديةو حسنة جميمةو، قاؿ الذىبي: "كىك صبي"
 .(ِ)، كالزيف الحافظي(ُ)إبراىيـ الجاكي

                                                           

ـ كعاد ليكٌرر ترجمتو في ىذه السنة، كقد ُِٓٓىػ / ّٓٔ( أكرد ابف قاضي شيبة ترجمتو في كفيات سنة ُ)
 تـٌ ذكر مصادر ترجمتو فيما سبؽ.

 .ِّٖـ. باشا: التكفيقات االليامية، صُِٕٓالثاني ) يناير(  كانكف ُٗ* يكافؽ أكليا الجمعة 
( ىك الممؾ العزيز محمد بف الممؾ الناصر صبلح الديف يكسؼ، صاحب حمب، أرسمو كالده برسالة إلى ِ)

ـ كقع بأسر التتار مع كالده فقتمو مع كالده كأعمامو . اليكنيني: ذيؿ مرآة َُِٔىػ/ٗٓٔىكالكك، كفي سنة 
 .ِّٔ، صُ، العيني: عقد الجماف،جّٖٓ،ّٗٓص، ُالزماف،ج

 .ِٖ، صْٖ( الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جّ)
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كصؿ، كأٌنو قد تردد كفييا اشتير أٌف الممؾ المعز عـز عمى أف يتزكج ابنة صاحب الم   
، كبمغ زكجتو شجر الدر، فعظـ ذلؾ عمييا، كعزمت  ]ظَُِ[بينيما الرسائؿ في ذلؾ 

قامة غيره في الممؾ، فطمبت صفي الديف بف مرزكؽ ، ككاف مقيمان (ّ)عمى الفتؾ بو، كا 
بمصر، كلو تقدـ في الدكؿ، ككجاىة عند الممكؾ، فاستشارتو في ذلؾ، ككعدتو أف يككف 

، فأنكر عمييا ذلؾ، كنياىا عنو، فمـ تصغ إلى قكلو، كطمبت مممككيا الطكاشي ىك الكزير
محسف الجكجرم الصالحي، كعرفتو ما عزمت عميو، ككعدتو الكعد الجميؿ إف قتمو، 
كاستدعت بجماعة مف الخداـ الصالحي،ة كأطمعتيـ عمى ىذا األمر، كاتفقت معيـ عميو، 

ربيع األكؿ لعب الممؾ المعز باألكرة بميداف  (ْ)فمما كانت ليمة الثبلثاء  ثالث عشريف
إلى آخر النيار، ثـ صعد إلى القمعة كاألمراء في خدمتو ككزيره شرؼ الديف  (ٓ)المكؽ
، كالقاضي بدر الديف السنجارم، فمما دخؿ القمعة كفارقو المككب كصار في (ٔ)الفائزم

غبلـ الجكجرم  (ٕ)عميو سنجر داره أتى إلى حماـ الدار ليغتسؿ فييا، فمما خمع ثيابو كثب
، كطمبت شجر الدر الصفي بف مرزكؽ عمى لساف (ٖ)كالخداـ، فرمكه إلى األرض، كخنقكه

                                                                                                                                                                               

( ىك ابراىيـ بف شركة بف عمي، األمير سيؼ الديف الكردم الجاكي أمير جندار الممؾ العزيز بحمب ككاف ُ)
رزالي: المقتفي، ؛ البٖٗ، صّـ. اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُِْٕىػ / ّٕٔأمينان شريفان تكفي ببعمبؾ سنة 

 .ُِْ، صَٓ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جِّْ، صُج
 ظ(.ُِٔ( ترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة )ِ)
 ظ(ُّٓ( ترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة )ّ)
، كيـك الرابع كالعشريف يصادؼ يـك ُِْ، صُ( كردت" الرابع كالعشريف" عند العيني: عقد الجماف، جْ)

 .ِّٖربيع األكؿ. باشا: التكفيقات اإلليامية، ص الثبلثاء مف شير
قامة صبلة العيديف كىذا الميداف يفصؿ ٓ) ( بجانب قمعة الجبؿ كىك ميداف مخصص لمعب السمطاف بالكرة كا 

؛ المقريزم: المكاعظ ُِّبيف اإلسطببلت كسكؽ الخيؿ مف غربيو. ابف عبد الظاىر: الركضة البيية، ص
 .ْْ، صّكاالعتبار، ج

 ظ(.ُِٓجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة )( تر ٔ)
( ىك سنجر الجكجرم مممكؾ الطكاشي محسف الصالحي، شارؾ في قتؿ المعز أيبؾ كبعد قتمو ألقي القبض ٕ)

، ُـ. العيني: عقد الجماف، جُِٕٓىػ/ ٓٓٔعمى سنجر كصمب عمى الخشبة أماـ قمعة الجبؿ كذلؾ سنة 
 .ّّٔ، صٔرة، ج؛ ابف تغرم بردم: النجـك الزاىُّْ-ُُْص
؛ ِّ-َّ، صٖ؛ الدكادادم: الدٌرة الزكية، جْْ،ّْ( الخبر عند ابف العميد: أخبار األيكبييف، صٖ)

. كىناؾ ركاية تقكؿ أف شجر الٌدر أرسمت إلى المعز أيبؾ سنجر ّْٗ،ْْٗ، صُالمقريزم: السمكؾ، ج
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المعز، فركب حماره، كبادر، ككانت عادتو رككب الحمار في المككب السمطاني كغيره 
 فتح لو، كايدخؿ إلى الدار (ُ)مع عظـ مكانتو، ككثرة أمكالو، كدخؿ القمعة مف باب سر

، فأخبرتو الخبر، فعظـ عميو جدان،  فرأل شجر الدر جالسة، كالممؾ المعز بيف يدييا ميته
كخاؼ خكفان شديدان، كاستشارتو فيما تفعؿ، فقاؿ: ما أعرؼ ما أقكؿ!!، كقد كقعت في أمر 
عظيـ ما لؾ منو مخمص، ككاف األمير جماؿ الديف أيدغدم العزيزم معتقبلن في بعض 

حضرتو في الحاؿ، كطمبت منو أف يقـك باألمر، فامتنع، كٌسيرت إصبع مكرمان، فأ (ِ)اآلدر
  (ّ)المعز كخاتمو

، كطمبت منو أف يقـك باألمر، فمـ يجسر عمى ذلؾ، (ْ)إلى األمير عز الديف الحمبي
 كانطكت األخبار عف الناس تمؾ الميمة.

س عندىـ خبر فمما كاف سحر يـك األربعاء ركب األمراء كاألكابر عمى عادتيـ، كلي    
، كتحٌيرت شجر الدر فيما تفعؿ، فأرسمت إلى  مما جرل، كلـ يركب الفائزم في ذلؾ اليـك

                                                                                                                                                                               

تضربو بالقبقاب كىك يستغيث الجكجرم مممكؾ الفارس أقطام فدخؿ عميو الحماـ كلكمو كرماه كأخذت ىي 
، ٔ؛ ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، جُٔٗ،ُٓٗ، صْٖإلى أف مات. الذىبي: تاريخ اإلسبلـ ج

 .ّّٓص
 .ِٔ، صّ( عند الدار الجديدة بقمعة الجبؿ مف جية سكؽ الخيؿ. المقريزم: المكاعظ كاالعتبار، جُ)
قصد بيا دار المكتكب إليو.  القمقشندم، صبح ( مفردىا دار يقصد بيا دكر السمطاف كمجالسو كذلؾ يِ)

 .ُّ، دىماف: معجـ األلفاظ، صَُٓ، صٓاألعشى، ج
( لفظ مأخكذ مف الختـ بمعنى الطبع الذم ينقش عمى الكتب الصادرة عمى الممكؾ كيعد الخاتـ مف شارات ّ)

خاؿ النصكص عمى الخبلفة كالممؾ كفي العصر المممككي تداكؿ كرسـ مف مراسـ الممؾ مع التفنف في إد
صيغتو كتحميتو بالجكاىر كاليكاقيت كلـ يعد يستعمؿ إاٌل في إرسالو لمخائؼ كالفار مف باب التأميف ككعبلمة 
لمرضا عنو كفي ذلؾ يقكؿ العمرم: تناكؿ خاتـ األماف بيده كختـ عمى ما ختـ بمسجده". العمرم: التعريؼ، 

 .ُِٓ، صِ؛ القمقشندم: صبح األعشى، جِْٕص
بؾ بف عبد اهلل الحمبي الكبير، مف أعياف األمراء الصالحية أحد الذيف رفضكا الحمؼ لنكر الديف عمي ( أيْ)

 ـ.ُِٕٓىػ / ٓٓٔبف المعز أيبؾ ىرب خكفان مف ذلؾ فتقنٌطر بو فرسو خارج القمعة كأدخؿ إلييا ميتان سنة
؛ الصفدم: الكافي ُٔٗ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جُٔ،َٔ، صُاليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج

 .ْٕٓ،ْْٕ، صٗبالكفيات، ج
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تقكؿ لو عف أبيو: إٌنو ينزؿ إلى البحر في جمع مف  (ُ)الممؾ المنصكر عمي بف المعز
األمراء إلصبلح الشكاني التي تجيزت لممضي إلى دمياط، ففعؿ كقصدت بذلؾ أف يقؿ 

 تتمكف مما تريد فمـ يتـ مرادىا.مف عمى الباب ل
كلما تعالى النيار شاع الخبر بقتؿ المعز، كاضطربت الناس في البمد، كاختمفت   

، كركب العسكر إلى جية القمعة، كأحدقكا بيا، (ِ)أقاكيميـ، كلـ يقفكا عمى حقيقة األمر
كطمع األمير ، (ْ)مقدـ الحمقة (ّ)كدخؿ مماليؾ المعز، كاألمير بياء الديف بغدم األشرفي

عز الديف الحمبي في التقدـ، كساعده عمى ذلؾ جماعة مف األمراء الصالحية، فمـ يتـ ليـ 
 ميراد.

كاتفقكا عمى تمميؾ الممؾ المنصكر نكر الديف عمي بف المعز، كعمره يكمئذ نحك خمس    
. ، كسكف الناس، كتفرقت األمراء الصالحية إلى دكرىـ(ٔ)، فرتبكه في الممؾ(ٓ)عشر سنة

فمما كاف ثاني يـك الخميس كقع في البمد خبطة عظيمة، كركب العسكر إلى القمعة، كاتفؽ 

                                                           

( عمي بف أيبؾ، السمطاف الممؾ المنصكر بف المعز أيبؾ، ثاني ممكؾ الترؾ بالديار المصرية تسمطف بعد ُ)
ـ فخمعو قطز كتسمطف ىك ُِٗٓىػ/ ٕٓٔقتؿ شجر الدُّر كعٌيف سيؼ الديف قطز أتابكان لو كبقي إلى سنة 

؛ ابف تغرم بردم: المنيؿ ْٓٗ، صُإلى أف مات. المقريزم: السمكؾ، ج كبقي عمي بف أيبؾ محبكسان 
 .َّّ،َِّ، صُ/ ؽُ؛ ابف أياس: بدائع الزىكر، جٓٓ، صٖالصافي، ج

؛ ْْٗ،ّْٗ، صُ؛ المقريزم: السمكؾ، جْٕ،ْٔ، صُ( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جِ)
 .ُُْ، صُالعيني: عقد الجماف، ج

ياء الديف بغدم األشرفي الصالحي مقدـ الحمقة المنصكرة كاف مف المعارضيف لتمميؾ نكر ( األمير الكبير بّ)
الديف عمي بف أيبؾ فأتى إلى القمعة كمعو جماعة لمحاربة المعٌزية فجرح كقبض عميو ثـ خرج كانيـز إلى 

معة دمشؽ ككقؼ إلى جانب الناصر يكسؼ بحربو ضد الظاىر بيبرس ثـ قبض عميو بيبرس كحبسو في ق
؛ ابف ُٕٗ،ُٔٗ، صْٖـ. الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جُِٗٓىػ / ٖٓٔالجبؿ كبقي فييا إلى أف مات سنة 

 .َُٕ،َُٗ، صٕتغرم بردم: النجـك الزاىرة، ج
( ىك رئيس كحدة عسكرية عدد أفرادىا أربعكف شخصان ليس لمقدميا سمطة عمى أفرادىا إال في الحرب. ْ)

، ّ؛ المقريزم: المكاعظ كاالعتبار، جُٔ، صْم: صبح األعشى، ج؛ القمقشندَُٓالعمرم: التعريؼ، ص
 .ُٕص
 .ِٔٗ، صُ/ ؽُ( كردت "عمره إحدل كعشريف سنة" عند ابف إياس: بدائع الزىكر، جٓ)
 .ْٕ، صُ( سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جٔ)
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، كأحضركا الصفي بف مرزكؽ، كسألكه عف حضكره (ُ)رأييـ عمى مبايعة المنصكر فبايعكه
عند شجر الدر، فعرفيـ صكرة الحاؿ، فصدقكه، كأطمقكه، كحضر األمير جماؿ الديف 

الناس قد قطعكا بمكتو، فيأمر باعتقالو، كنقؿ إلى  ]كُُِ[أيدغدم العزيزم، ككاف 
 .(ّ)الذيف اتفقكا عمى قتؿ المعز (ِ)اإلسكندرية، كصمبكا الخداـ

، كطمب مماليؾ المعز ىجكـ الدار عمييا، (ْ)كأما شجر الدر فامتنعت بدار السمطنة   
ليا بمساءة، ك  فمنعيـ األمراء الصالحية، فأمٌنيا مماليؾ المعز، كحمفكا أف ال يتعرضكا

 .(ٓ)]البرج األحمر[أخرجكىا مف دار السمطنة إلى 
 
 
 
عمى  (ٕ)كسيؼ الديف بيادر ، كعمـ الديف سنجر الغتمي،(ٔ)كقبض سيؼ الديف قطز     

، فاضطرب (ِ)لتخٌيميـ منو االستيبلء عمى الممؾ (ُ)عمى األمير عمـ الديف سنجر الحمبي
                                                           

؛ ابف إياس: بدائع ّّ، صٖارم: الدرة الزكية، ج؛ الدكادْْ( الخبر عند ابف العميد: أخبار األيكبييف، صُ)
 .ِٕٗ، صُ/ؽُالزىكر، ج

( كاف أبرزىـ " محسف الجكجرم، نصر العزيزم، سنجر الجكجرم، ناصر الديف حبلكة، صدر الباز". ِ)
 .ْْٗ،ّْٗ، صُالمقريزم: السمكؾ، ج

 .ْْٗص ،ُ؛ المقريزم: السمكؾ، جْٖ، صُ( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جّ)
( أحد الدكر في قمعة الجبؿ، أنشأىا الممؾ الكامؿ محمد بف العادؿ أبي بكر بف أٌيكب كأصبحت دار الممؾ ْ)

 .ُْ، صّكالسمطنة طكاؿ العصر المممككي. المقريزم: المكاعظ كاالعتبار، ج
 . ُِّ، صّ( سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف أبك الفداء: المختصر، جٓ)

براج في قمعة القاىرة بناه الممؾ الكامؿ محمد بف العادؿ أبي بكر بف أٌيكب كيعرؼ كالبرج األحمر: أحد األ
، ّباسـ برج المقطـ في الجية الجنكبية مف القمعة كيشرؼ عمى باب المقطـ. المقريزم: المكاعظ كاالعتبار، ج

 .ِْص
 ظ(.َُٓ( ترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة )ٔ)
لمعزم مف أكبر مماليؾ المعز أيبؾ ثـ خدـ في دكلة المنصكر الجيف، في ( بيادر، األمير سيؼ الديف إ)

ـ قبض عميو الناصر محمد ككضعو في السجف نقؿ بعدىا إلى دمشؽ كبقي فييا إلى أف ُِّٗىػ / َّٕسنة 
، ِ؛ المقريزم: المقفى، ج ُّٕ،ُِٕ، صُـ. الصفدم: أعياف العصر، جُّّٖىػ /ّٕٗتكفي سنة 

 .ْٔٗ، صُرر الكامنة، ج؛ العسقبلني: الدَُٓص
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البمد النيب ثـ خافت الصالحية فاضطرب األمراء الصالحية، كركب العسكر، كخيؼ عمى 
عمى أنفسيـ، فيرب أكثرىـ إلى جية الشاـ، كقبض عمى الكزير شرؼ الديف الفائزم، 

، كفكض أمر الكزارة إلى بدر الديف السنجارم مضافان إلى القاىرة كما معيا، (ّ)كاعتقؿ
 .كزير شجر الدر( ْ)كاحتيط عمى بياء الديف بف حنا

 
 
 لمممؾ المنصكر. (ٔ)أتابكا (ٓ)المستعربكرتب فارس الديف أهقطام  
ثـ رفعت يد بدر الديف السنجارم عف الكزارة، كأضيؼ إليو قضاء مصر، فكمؿ لو     

 .(ُ)قضاء اإلقميـ بكاممو، ككلى تاج الديف بف بنت األعز الكزارة

                                                                                                                                                                               

( سنجر بف عبد اهلل، األمير الكبير عمـ الديف الحمبي، أحد أمراء الممؾ المظفر قطز كلٌي نيابة دمشؽ ُ)
 ـ.ُِِٗىػ / ِٗٔكتسمطف بيا كتسمى بالممؾ المجاىد حبسو السمطاف سيؼ الديف قبلككف، تكفي سنة 

؛ الصقاعي: تالي ّْْ، صِ/ؽُ: المقتفي، ج؛ البرزاليُٖٖ، صُابف الجزرم: تاريخ حكادث الزماف، ج
 .ٖٔ،ٖٓكفيات األعياف، ص

( كردت في أسباب القبض عمى األمير سنجر الحمبي "كاف القبض عميو ألمكر أحدىا أنو طمع في ِ)
السمطنة بعد قتؿ المعز أيبؾ كالثاني أنو بمغيـ أنو ندـ عمى ترؾ الممؾ المعز كىك في عـز الكثكب". ابف 

 .ٖ، صٕلنجـك الزاىرة، جتغرم بردم: ا
( كرد في سبب اعتقالو إٌف كالدة الممؾ المنصكر كانت مجفٌكة مف زكجيا الممؾ المعز ككاف قد اتخذ سرارم ّ)

كصٌيرىف عند الكزير فنقمت عميو كسأؿ أف يٌبدؿ عف نفسو ماالن فمـ ترضى إاٌل بقتمو. العيني: عقد الجماف، 
 .ُْْ، صُج
لصاحب الكزير ابف حٌنا المصرم استكزرتو شجر الدُّر ثـ الممؾ الظاىر بيبرس، ( عمي بف محمد بف سميـ اْ)

؛ ّٗٔـ. الذىبي: اإلشارة إلى كفيات األعياف، صُِٖٕىػ / ٕٕٔلو مدرسة كأكقاؼ كمتاجر، تكفي سنة 
 .ّْْ/ ؽ، صُ؛ ابف إياس: بدائع الزىكر، جّْٕ، صُالعسقبلني: تبصير المنتبو، ج

 النجمي الصالحي أتابؾ الجيش في عيد المظفر قطز حمؼ لمظاىر بيبرس فقٌربو ( ىك أقطام بف عبد اهللٓ)
ـ. الذىبي: اإلشارة إلى كفيات ُِّٕىػ /ِٕٔمنو، أصابو في آخر حياتو مرض فمات مغبكنان في داره سنة 

 .ُُ،َُ؛ الصقاعي: تالي كفيات األعياف، صّٔٔاألعياف، ص
ربى أكالد الممكؾ كاستخدمت في العصر المممككي عمى سبيؿ ( لفظ تركي مركب معناه في األصؿ الذم يي ٔ)

االختصار لئلشارة إلى مقٌدـ العساكر كأصؿ الكممة  أطابؾ كمعناه الكلد األمير كقيؿ معناه أمير أب. العمرم: 
 .ُُّ؛ ابف كناف: حدائؽ الياسميف، صُٖ، صْ؛ القمقشندم: صبح األعشى، جٓٗالتعريؼ، ص
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كفييا كقعت الكحشة في نفس الناصر صبلح الديف مف البحرية، كانتيى إليو أنيـ    
ى اغتيالو، كالتغمب عمى الممؾ، فتقدـ إلييـ باالنتزاح عف دمشؽ، ففارقكه عمى عزمكا عم

 صكرة العصياف كالمشاققة، كنزلكا غزة، ثـ انتمكا إلى المغيث صاحب الكرؾ.
كفييا جيز المغيث البحرية كعسكره إلى مصر، كعدتيـ ثمانمائة فارس، فالتقكا بعسكر  

سركا األمير سيؼ الديف الرشيدم، كعاد مصر عمى الصالحية، فانكسر البحرية، كأ
 .(ِ)البحرية إلى الكرؾ، فسار المغيث بنفسو كنزؿ غزة

كفيو كجدت شجر الدر مقتكلة عريانة برا باب القمعة، كلـ يعرفكا قاتميا، فحممكىا إلى   
 .(ّ)تربة ليا كدفنكىا

، ككاف يكمان لمناصر، فركب بيا (ْ)كفييا قدـ البادرائي إلى دمشؽ بالخمعة الخميفية  
 .(ٓ)مشيكدان 

 ذكر ما تجدد لمناصر داككد مف ذكر كصكلو إلى دمشؽ
قامتو بتربة كالده، فمما رأل إعراض الناصر صبلح الديف يكسؼ عنو، كبمغو أنو        كا 

ربما يقبض عميو مضى إلى البادرائي، كاستجار بو، كسألو أف يتكجو صحبتو إلى العراؽ، 
مف أكالده، فمما كصمكا حمب، ككاف فييا العزيز بف الناصر، فأجابو، فتكجو كمعو جماعة 

فكرد إلى العزير كمف معو كتاب الممؾ الناصر بأف تشيركا عمى البادرائي أف ال 
يصطحب الناصر داكد معو، كأف يتحٌيمكا في انقطاعو عنو، كيقبضكا عميو، فكصؿ 

لؾ، كأحٌس الناصر داكد العزيز إلى البادرائي كجماعة مف أعياف الدكلة، كحدٌثكه في ذ
بالقضية، فتعمؽ بذيؿ البادرائي، كقاؿ:" معاذ اهلل أف يمنعني مكالنا مف قصد األبكاب 

بالديكاف،   ] ظُُِ[الشريفة، كاالستظبلؿ بظٌميا"، فقاؿ البادرائي:" إٌف ىذا قد استجار 
                                                                                                                                                                               

؛ ابف ّّ-َّ، صٖ؛ الدكادارم: الدٌرة الزكية، جْٗ-ْٓ، صُ: ذيؿ مرآة الزماف، ج( الخبر عند اليكنينيُ)
 .ّٗ-ّٕ، صٕتغرم بردم: النجـك الزاىرة، ج

؛ المقريزم: ِِّ، صّ؛ أبك الفداء: المختصر، جْٔ( الخبر عند ابف العميد: أخبار األيكبييف، صِ)
 .ْٔٗ، صُالسمكؾ، ج

 .ِّٕ، صُ؛ ابف سباط: تاريخ ابف سباط جِّ، صٖ، ج( الخبر عند الدكادارم: الدرة الزكيةّ)
 .ُٖٓ، صُ( كانت مؤلفة مف فرس كطكؽ ذىب. العيني: عقد الجماف، جْ)
 .ْٔٗ، صُ؛ المقريزم: السمكؾ، جِٓ، صُ( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جٓ)
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كسافر كطمب التكجو إلى الخدمة الشريفة، كما يسعني منعو"، فرجع الجماعة إلى حمب، 
خاؼ البادرائي أف يصؿ بو إلى العراؽ بغير إذف، ( ُ)الناصر داكد، فمما كصمكا قرقيسيا

فأشار عميو أف يقيـ بقرقيسيا حتى يأخذ لو دستكر، فأقاـ بيا، كأبطأ عميو اإلذف فعٌدل 
، كاجتمع إليو جماعة مف العرب، فكاف (ِ)الفرات إلى جية الشاـ، كقصد تيو بني اسرائيؿ

 .(ّ)ا سيأتيمف أمره م
 
 
 
 
 
 

 ذكر مف تكفي فييا مف األعياف
أحمد بف مكي بف المسمـ بف مكي بف خمؼ بف المسمـ بف غيبلف أبك المظفر القيسي    

كحدث،  (ٓ)، مف أعياف الدماشقة، كأرباب البيكت المشيكرة بيا، سمع مف حنبؿ(ْ)الدمشقي
، كدفف ببستانو  ببيت لكحدث، تكفي بدمشؽ في أ  .(ُ)اييكاخر محـر

                                                           

مصب الخابكر بالفرات، ( بمد عمى نير الخابكر قرب رحبة مالؾ بف طكؽ عمى بعد ستة فراسخ كعندىا ُ)
؛ البغدادم: مراصد ِّٖ، صْفيي في مثمث بيف نيرم الخابكر كالفرات. الحمكم: معجـ البمداف، مج

 .ُِٖ؛ أبك الفداء: تقكيـ البمداف، صََُٖ، صّاالطبلع، مج
 ( أرض بيف مصر كآيمة كبحر القمـز كجباؿ السراة مف أرض الشاـ فميا حد بأرض بيت المقدس إلى القمـزِ)

؛ َُٗ. أبك الفداء: تقكيـ البمداف، صِٖٗ،ِٖٖ، صُبريؼ مصر. البغدادم: مراصد االطبلع، مج
 .ّّٗ، صّالقرماني: أخبار الدكؿ، ج

 .ُِِ، صِ، الصفدم: تحفة ذكم األلباب، جِِّ، صّ( الخبر عند أبك: الفداء: المختصر، جّ)
؛ الذىبي: ْٓ، صُؿ مرآة الزماف، ج؛ اليكنيني: ذيّّْ، صُ( ترجـ لو الحسيني: صمة التكممة، مجْ)

 .َُٗ،ُٖٗ، صْٖتاريخ اإلسبلـ، ج
( ىك حنبؿ بف عبد اهلل بف الفرج أبك عمي الكاسطي حٌدث ببغداد كالمكصؿ ككاف يكٌبر بجامع الميدم كاف ٓ)

ـ. ابف نقطة: َُِٕىػ/ َْٔدالالن في بيع األمبلؾ كفقيران جدان ركل المسند كسمع شيئان يسيران تكفي سنة 
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، كلد سنة خمس (ِ)بف ىبة اهلل بف سعيد بف ىبة اهلل بف باطيش المكصمي إسماعيؿ  
 ، كاف مف أعياف األماثؿ األفاضؿ، كالعمماء المذككريف، دٌرس كأفتى كصٌنؼ.(ّ)كسبعيف
، كاف في بداية (ٓ)بف عبد اهلل الممؾ المعز عز الديف أيبؾ المعركؼ بالتركماني (ْ)أيبؾ

 ـ الديف أيكب، اشتراه في حياة أبيو الكامؿ، كأمره أمره مممكؾ الصالح نج
 
 

، كآؿ بو الحاؿ إلى أف ممؾ مصر، كتزكج شجر الدر (ٕ)صكرة خكانجا (ٔ)ككاف رنكو
أستاذه، ثـ قتمتو كما مٌر،  ككاف كثير الكـر كالبذؿ، ال يمنع طالب حاجة إال في  (ٖ)حظية

رل العسؼ كالجكر، كثير المداراة النادر، عفيفان طاىر الذيؿ، ال يشرب المسكر، كال ي

                                                                                                                                                                               

؛ الذىبي: المختصر ُِٔ،ُِٓ، صِ؛ المنذرم: التكممة لكفيات النقمة، جُّٕ،ُّٔ، صُالتقييد، ج
 .ْٓ، صِالمحتاج إليو، ج

، ّ؛ القرماني: أخبار الدكؿ، جِّٖ، صُ( قرية مشيكرة بغكطة دمشؽ. البغدادم: مراصد االطبلع، مجُ)
 .َِّص
؛ ٕٓٗ-ّٕٗف كثير: طبقات الشافعية، ص؛ ابّّٓ،ِّٓ، صُ( ترجـ لو الحسيني: صمة التكممة، مجِ)

 .ُُّ،َُّ، صِابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، ج
 ـ. ُُٕٗىػ /ٕٓٓ( ّ)
؛ ٖٓ( لفظ تركي مركب مف أم: بمعنى القمر، كبؾ: بمعنى األمير. الخطيب: معجـ المصطمحات، صْ)

 .ِٕدىماف، معجـ األلفاظ التاريخية، ص
؛ ْْٓ؛ الذىبي: اإلعبلـ بكفيات األعبلـ، صْٕ-ْٓػ صُف، ج( ترجـ لو اليكنيني: ذيؿ مرآة الزمآ)

، المنصكرم، بيبرس بف عبد ٗٔ؛ ابف شاىيف: نزىة األساطيف، صِٗٔ، صٖالسبكي: طبقات الشافعية، ج
، بيركت، ُالمبنانية، ط -اهلل: التحفة الممككية في الدكلة التركية، نشره عبد الحميد حمداف، الدار المصرية

 .ّٗـ، صُٕٖٗ
( جمعو رنكؾ، كىك لفظ فارسي معناه الشعار الذم يتخذه األمير لنفسو عند تأمير السمطاف لو. القمقشندم: ٔ)

 .ٖٕٓ، صِ؛ عطية اهلل: القامكس اإلسبلمي، جُّٔ؛ البقمي: التعريؼ، صُٔ، صْصبح األعشى، ج
ؼ كاألكاني كاألككاب، ( لفظ فارسي معناه مائدة صغيرة أك صينية مف الخشب أك المعدف تقدـ عمييا الصحإ)

 .ِْْ، صْكقد جعؿ أيبؾ شعاره صكرة مائدة ليتناسب ذلؾ مع كظيفتو. دكزم: تكممة المعاجـ، ج
 .ِّٖ، صّ( الحظٌية: السرية المكرمة عند أمير أك ممؾ. دكزم: تكممة المعاجـ، جٖ)
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المنصكر عمي الذم تممؾ بعده، كناصر الديف قاآف،  (ُ)]منيـ[لؤلمراء، كخٌمؼ عدة أكالد 
ككاف لو عدة مماليؾ، منيـ الممؾ المظفر قطز، ككاف لو بر كمعركؼ، كبنى المدرسة 

، ككاف بمصر عمى النيؿ، كىي مف أحسف المدارس، ككقؼ عمييا كقفان جيدان  (ِ)المعزية
 ممكو سبع سنيف كجاكز الستيف.

جارية الصالح أيكب، كأـ كلده خميؿ، كانت حٌظية عنده، ككانت في  (ّ)شجر الدر  
بالكرؾ، كبقي مدة سنتيف كتكفي،  (ْ)صحبتو لما كاف بالكرؾ معتقبلن، كأكلدىا كلده خميؿ

 .ممكت مصر، كخيطب ليا عمى المنبر كلما قتؿ المعظـ تكرانشاه
، ثـ ركغيرىا كالدة خميؿ، كبقيت عمى ذلؾ ثبلثة أشي (ٓ)عٌمـ عمى المناشيرككانت ت 

 .و، ليس لو معيا كبلـتزكجيا المعز كما مٌر،ى ككانت مستكلية عمي
ككانت تركية ذات شيامة كنفس قكية، كلما بمغيا أف المعز يريد أف يتزكج بإبنة الممؾ  

إبعادىا أك إعداميا بالكمية،  الرحيـ صاحب المكصؿ تخٌيمت منو أنو ربما عـز عمى
فعاجمتو،  كما ٌمر، فأخذىا مماليكو بعد أف أٌمنكىا، كاعتقمكىا بالبرج األحمر بقمعة الجبؿ، 

 كعندىا بعض جكارييا، ك المنصكر بف المعز 

                                                           

 .َٔ، صُ( سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُ)
ىػ ْٓٔرحبة دار الممؾ المعركفة برحبة الخركب عمى النيؿ بمصر القديمة، أنشأىا المعز أيبؾ سنة ( تقع بِ)
ـ كتكلى عمارتيا الصاحب شرؼ الديف الفائزم، كأكقؼ عمييا الحٌماميف المتجاكريف كىما حماـ ُِٔٓ/

، منشكرات المكتب السمطاف كربع الطاكس. ابف دقماؽ ، ابراىيـ بف محمد: االنتصار لكاسطة عقد األمصار
 .ُّ، صٕ؛ ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، جّٗ،ِٗ، صُالتجارم لمطباعة كالتكزيع، بيركت، د. ت، ج

؛ ّٗ؛المنصكرم: التحفة الممككية، صَُِ، صِٔ،ُٔ، صُ( ترجـ ليا اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جّ)
 .َِٗ، صِ؛ كٌحالة: أعبلـ النساء، جُّٔ، صِحاجي خميفة: سمـ الكصكؿ، مج

مبالكرؾ كبقي َُِْىػ /ّٖٔ( ىك خميؿ بف الممؾ الصالح نجـ الديف أيكب بف الكامؿ بف العادؿ كلد سنة ْ)
؛ الحنبمي: شفاء القمكب، ُٖٗ، صْٖكبقي مدة سنتيف ثـ تكفي في صباه. الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ج

 .ٖٔ؛ الزبيدم: تركيح القمكب، صُّْص
بما يجرم كىك يختمؼ باختبلؼ مرتبة الصادر إليو كىي ال تكتب إال ( أمر سمطاني مكتكب لؤلمراء كالجند ٓ)

؛ القمقشندم: ُِٓإال عف السمطاف مشمكلة بخٌطو. ابف فضؿ اهلل العمرم: التعريؼ بالمصطمح الشريؼ، ص
 .ٖٓ؛ ابف كناف: حدائؽ الياسميف، صُٕٓ، صُّصبح األعشى، ج
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ك كالدتو يحرضاف المعزية عمى قتميا؛ ألنيا كانت غير مجممة في أمرىا، ك المعز ال 
 منصكر خكفان مف شجر الدر.يجسر أف يجتمع بكالدة ال

ربيع اآلخر كجدت مقتكلة مسمكبة خارج القمعة،  (ُ)فمما كاف يكـ السبت حادم عشر  
 .بيا (ْ)]فدفنت[، (ّ)كانت بنتيا لنفسيا بقرب مشيد السيدة نفيسة (ِ)فحممت إلى تربة

مف بياء الديف بف حنا كزيرىا ككزارتو ليا أكؿ درجة يرقى إلييا  ]كُِِ[ككاف الصاحب 
، كأعدم ت المناصب الجميمة، كلما عممت أنيا مقتكلة أكدعت جممة مف الماؿ فىذىىىبى

 جكاىر نفيسة سحقتيا في الياكف.
 
 
 
 
 .(ٓ)عز الديف عبد الحميد بف ىبة اهلل بف محمد بف الحسيف بف أبي الحديد المدائني  

 .ت كثمانيف كخمسمائة كتكفي ببغدادسنة س (ُ)كلد بيا
                                                           

، ِٗالنكيرم: نياية األرب، مج ؛ُٓٔ، صُ( كردت " سادس عشر" عند العيني عقد الجماف، جُ)
 .ِّٖ. كالمثبت يتفؽ مع باشا: التكفيقات اإلليامية، صْٕٓص
( بالقرب مف التربة الخاتكنية في القرافة كبقرب مشيد السٌيدة نفيسة بخط درب السباع. ابف دقماؽ: ِ)

اىرة كمدنيا كببلدىا االنتصار لكاسطة عقد األمصار؛ مبارؾ، عمي باشا: الخطط التكفيقية الجديدة لمصر الق
 .ِّ، صٓـ، جُٕٖٖمصر،  –، بكالؽ ُالقديمة كالشييرة، المطبعة األميرية، ط

( بخط درب السباع بالقٌرافة قبمي شارع الزرايب كشرقي الشارع المكصكؿ لمسيدة جكىرة عمى يسار الداخؿ ّ)
؛ السخاكم، َُْخطط المعزية، صعبد الظاىر: ال إلى القٌرافة مف الجية البحرية. ابفإلى المنطقة المسمككة 

عمي بف أحمد: تحفة األحباب كبغية الطبلب في الخطط كالمزارت كالتراجـ كالبقاع المباركات، تعميؽ: محمكد 
؛ سراج، النبكم جبر: السيدة ُِٓ، صُّٕٗ، القاىرة،  ُربيع كحسف قاسـ، مطبعة العمـك كاآلداب، ط

؛ أبك عمـ، تكفيؽ: السيدة نفيسة، منشكرات َٓلقاىرة ، د.ت ، صنفيسة كريمة الداريف، المكتبة التكفيقية، ا
 .ُّْ، صُّٗٗكزارة االكقاؼ، القاىرة، 

 ( سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف مصادر ترجمتيا.ٓ(
؛ ُٖٖ؛ أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صُُٗ-ُٗٔ، صْ( ترجـ لو ابف الشعار: عقكد الجماف، جػٓ)

؛ القمي، عباس: الكينى كاأللقاب، مكتبة الصكر، طيراف، ّٔٔ،ّٓٔ، صُالحسيني: صمة التكممة، مج
 . ٖٔ-ٓٓ، صْـ،جُٖٖٗ، بيركت،ُ؛ شيٌبرجكاد: أدب الطؼ، دار المرتضى، طُٖٗ، صُـ، جػَُٕٗ
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 :و أشعار حسنة فييا، يمدح  الناصريبان، فاضبلن، كلكاف فقييان، أد 
 قػػػػػػػػػػػػػػػٍد بػػػػػػػػػػػػػػػدٍا مػػػػػػػػػػػػػػػا تيسَّػػػػػػػػػػػػػػػر فيمػػػػػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػػػػػكؿي 

          
 

 إٌنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى عاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽه ال عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكؿي  

 رابنػػػػػػػػػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى فػػػػػػػػػػػػػػػػػي مبلمػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ تكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
        

 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره لصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبرم ببعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تقميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  

 كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديثه ممجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجه فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لمقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
          

 

 ب عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر آيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه كدليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  

 نا أمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت األضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  قاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اهلل شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
        

 

 داد فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككؿي  

 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر بيننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو النُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
        

 

 كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذبكؿي  (ِ)كر كعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم محاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حميػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى الجفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ذمػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـه  
          

 

 كخفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدالؿ كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ثقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه ميجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بكفٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى فافعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ    
       

 

 مػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػرل لسػػػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػػكاؾ أحػػػػػػػػػػػػكؿي  

 رـك عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديبل ن   كترانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أ 
       
 

 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى أحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ المممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي  

 إٌنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ميجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كاٌتخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذم      
     
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدالن عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف حشاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحيؿي  

 ال تظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنفَّ جفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكٍّ   
        

 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌز مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيؿي  

 كػػػػػػػػػػػػػػػػـ كصػػػػػػػػػػػػػػػػكؿو ىػػػػػػػػػػػػػػػػك القطػػػػػػػػػػػػػػػػكع نفاقػػػػػػػػػػػػػػػػا  
          

 
 

 كقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّ الكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي  
 
 

 رضػػػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػأٍف تجػػػػػػػػػػػػػػكد بكصػػػػػػػػػػػػػػؿ لسػػػػػػػػػػػػػت أ
          

 

 كانتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزر قميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  
 إٌف يكمػػػػػػػػػػػػان أف يطمػػػػػػػػػػػػب العاشػػػػػػػػػػػػؽ الٌكصػػػػػػػػػػػػؿى  

       
 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبؽ العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذيكؿي  
 فػػػػػػػػػػػػػػػي التٌبرُّعػػػػػػػػػػػػػػػات قبػػػػػػػػػػػػػػػيح عنػػػػػػػػػػػػػػػد مثمػػػػػػػػػػػػػػػي 

          
 

 (ّ)كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي القبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًح جميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  
 

                                                                                                                                                                               

( المقصكد بيا المدائف كالمدائف: جمع مدينة كىي سبع مدائف في العراؽ منيا أردشير كجنيسابكر كركمية ُ)
 . ٕٓ، صٓتيقة كدرزيجاف كأسفابز. الحمكم: معجـ البمداف، مجكطيسفكف كالمدينة الع

 .ّّٖ، صَُ(  المحاؽ ىك النقصاف كذىاب البركة. ابف منظكر: لساف العرب، مجّ)
؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ُُٗ، صْ( البحر الخفيؼ، كاألبيات عند ابف الشعار: عقكد الجماف، جػّ)
 . ّٔ،ِٔ، صُجػ
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 :كلو أيضان 
إٍف أدخمتنػػػػػػػػػػػػػي الٌنػػػػػػػػػػػػػار قمػػػػػػػػػػػػػت لمػػػػػػػػػػػػػػٌ   كحقٌػػػػػػػػػػػػػؾ ى

          
 

 قػػػػػػػػػػػػػد كنػػػػػػػػػػػػػت مٌمػػػػػػػػػػػػػف يحبُّػػػػػػػػػػػػػوي  ذيػػػػػػػػػػػػػف بيػػػػػػػػػػػػػا: 

 كأفنيػػػػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػػػػرم فػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػـك دقيقػػػػػػػػػػػػػػة   
        

 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بغيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إاٌل رضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه كقربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  

 ىبػػػػػػػػػػػػػػكني مسػػػػػػػػػػػػػػيئا أكقػػػػػػػػػػػػػػع الحمػػػػػػػػػػػػػػـ جيمػػػػػػػػػػػػػػو   
        

 

 دكف البرٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ذنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  (ُ)كأكبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 أمػػػػػػػػػػػػػػػا يقتضػػػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػػػرع الٌتكػػػػػػػػػػػػػػػٌرـ عتقػػػػػػػػػػػػػػػو  
        

 
 

 أيحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أف ينسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاه كحٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  

ـي: مػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػاف فينػػػػػػػػػػػػا مجاىػػػػػػػػػػػػد   ا    أمػػػػػػػػػػػػا قمػػػػػػػػػػػػت
       
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكـر مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاهي كيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذب شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربوي  

 ابػػػػػػػػػػػف الخطيػػػػػػػػػػػب كشػػػػػػػػػػػٌكو   (ِ)أمػػػػػػػػػػػا ردَّ زيػػػػػػػػػػػغ 
        

 

 كتمكييػػػػػػػػػػػػو إذ جػػػػػػػػػػػػٌؿ فػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػٌديف خطبػػػػػػػػػػػػوي  

 أمػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػاف ينػػػػػػػػػػػكم الحػػػػػػػػػػػػٌؽ فيمػػػػػػػػػػػا يقكلػػػػػػػػػػػػو  
          

 

 (ّ)ألػػػػػػػػػػػـ تنصػػػػػػػػػػػري الٌتكحيػػػػػػػػػػػد كالعػػػػػػػػػػػدؿ كتبػػػػػػػػػػػوي  

ف تتجٌرمػػػػػػػػػػػػػػػػػكا    فػػػػػػػػػػػػػػػػػإف تصػػػػػػػػػػػػػػػػػفحكا نغػػػػػػػػػػػػػػػػػنـ كا 
          

 

 ذاؽ عذبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي فتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيبكـي حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 كآيػػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػػدؽ الٌصػػػػػػػػػػػبّْ أف يعػػػػػػػػػػػذّْب األذل 
 

 (ْ)إذا كػػػػػػػػػػػػافى مػػػػػػػػػػػػف ييػػػػػػػػػػػػكل عميػػػػػػػػػػػػو يصػػػػػػػػػػػػبَّوي  

 كلو: 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ريقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدثي المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؾي 

 

 أرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجري األراؾ أراؾي؟ 

نػػػػػػػػػػػػػث الجبػػػػػػػػػػػػػاًف فػػػػػػػػػػػػػإٍف رنػػػػػػػػػػػػػتٍ    كلطرفيػػػػػػػػػػػػػا خي

 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمحظ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الٌضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغـي الفتٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾي  

ـٍ أخػػػػػػػػػػػٍؿ مػػػػػػػػػػػف قبميػػػػػػػػػػػا   شػػػػػػػػػػػرؾي الٌقمػػػػػػػػػػػكًب كلػػػػػػػػػػػ

 

 تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدىا األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؾي  أٌف القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبى  

 
                                                           

 .َّٕ، صَُابف منظكر: لساف العرب، مج( أكبقو أم أىمكو. ِ)
، ٖ( زيغ ىك العدؿ عف الشيء، كيقاؿ زاغ عف الطريؽ، أم عدؿ عنو. ابف منظكر: لساف العرب، مج ّ)

 . ِّْص
، ُٖ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جػَِٔ، صِ( البحر الطكيؿ كاألبيات عند الكتبي: فكات الكفيات، جػّ)

 . ٕٕص
 . ْٔ، صُزماف، جػ( اليكنيني: ذيؿ مرآة الْ)
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 يػػػػػػػػػػػػػػا كجييػػػػػػػػػػػػػػا المسػػػػػػػػػػػػػػفكؾ مػػػػػػػػػػػػػػاء شػػػػػػػػػػػػػػبابوً 

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػا الٌتحػػػػػػػػػػػػػػػؼ لػػػػػػػػػػػػػػػكال طرفػػػػػػػػػػػػػػػؾ السػػػػػػػػػػػػػػػٌفاؾي  

 أـ ىػػػػػػػػػػػػؿ أتػػػػػػػػػػػػاؾى حػػػػػػػػػػػػديث كقفتنػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػحىن  

 

 كقمكبنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىا األراؾ تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾي  

 ال شػػػػػػػػػيء أقطػػػػػػػػػعي مػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػكل األحبػػػػػػػػػاًب أك 

 

 (ُ)سػػػػػػػػػػػػػػػػػيًؼ الٌكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌي كبلىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فتٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾي  

، كاف رجبلن، صالحان، مشتغبلن (ِ)فعبد الرحمف بف أبي الفيـ اليمداني تقي الدي ]ظُِِ[ 
سماعا إلى أف تكفي بقريتو يمدا ، كقد ناىز المائة، كقاؿ: إٌنو (ّ)بالحديث كتابة، كسماعان، كا 

 في منامو، كأنو قاؿ لو: يا رسكؿ اهلل، باهلل ما أنا رجؿ جيد؟ رأل النبي 
 .(ْ)فقاؿ: بمى، أنت رجؿ جيد 

بف الحسف بف عبد اهلل بف الحسف البغدادم الشيخ نجـ الديف عبد اهلل بف محمد    
، كسمع (ٔ)، اإلماـ العبلمة، كلد آخر المحـر سنة أربع كتسعيف كخمسمائة(  ٓ)البادرائي

مف جماعة، كحدث بحمب كبعمبؾ كدمشؽ كمصر كغيرىا مف الببلد، كأفتى، كدٌرس 
الببلد، كلـ يزؿ  إلى الشاـ كمصر كغيرىا مف (ٖ)]الديكاف[ببغداد، كترسؿ عف  (ٕ)بالنظامية

                                                           

 .َٖ، صُٖاألبيات عند الصفدم: الكافي بالكفيات، ج  ( البحر الكامؿ،ُ)
؛ الذىبي: المعيف في طبقات المحدثيف، ص ّْٓ،ّْْ، صُ( ترجـ لو الحسيني: صمة التكممة، مجِ)

 .ِٖٔ،ِٕٔ، صِ؛ الغساني: العسجد المسبكؾ، جػَِٔ
؛ ُْْ، صٓاؿ مف دمشؽ. الحمكم: معجـ البمداف، مج( قرية مف قرل غكطة دمشؽ عمى بعد ثبلثة أميّ)

 .َِٔ، صُ؛ ابف كناف: المكاكب اإلسبلمية، جػُِْٖ، صّالبغدادم: مراصد اإلطبلع، مج
 . ِٕٔ، صّ؛ الذىبي: العبر، جػُٓٗ( االركاية عند أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صْ)
؛ ْْٓالذىبي: األعبلـ بكفيات األعبلـ، ص ؛ُّ-ِٕ( ترجـ لو ابف الصابكني: تكممة إكماؿ اإلكماؿ، صٓ)

 .ُُٗ، صُ؛ العسقبلني: تبصير المنتبو، جػُٗٓ، صٖالسبكي: طبقات الشافعية، جػ
 ـ. ُُٕٗىػ /ْٗٓ( ٔ)
( منسكبة إلى نظاـ الممؾ أبك عمي الحسف بف عمي بف اسحاؽ، قكاـ الديف الطكسي، كزر لمسبلجقة كشرع ٕ)

كاستمر البناء بيا مدة سنتيف كىي مدرسة لتدريس المذىب الشافعي.  ـَُْٔىػ/ ْٕٓفي بناء المدرسة سنة 
؛ ابف ّّ،ِّـ، صََُٗاألصفياني، الفتح بف عمي: تاريخ دكلة آؿ سمجكؽ، مطبعة المكسعات، مصر، 

، ُ؛ عبد اليادم، محمد رضا: نظاـ الممؾ، الدار المصرية المبنانية، طُٗ، صُٔالجكزم: المنتظـ، جػ
 . ّٖٓ-ّّٓـ، صُٗٗٗالقاىرة، 

؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، َّٔ، صُ( سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف الحسيني: صمة التكممة، مجٖ)
 . ُٕ، صُجػ
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يزؿ يتردد في الميمات كالرسائؿ إلى ىذه السنة، عاد مف الشاـ إلى بغداد، فكلي قضاء 
القضاة بيا كبجميع ببلد اإلسبلـ، فتقمد ذلؾ، كىك متمرض، فبقي سبعة عشر يكمان، ثـ 
تكفي مستيؿ ذم القعدة، ككاف فاضبلن، دينان، متكاضعان، حسف المقاصد، كثير التأني في 

ألغراض عمى أحسف كجو، كحصؿ في ترسمو إلى الممكؾ جمبلن طائمة، فابتاع منيا بمكغ ا
دار أسامة بدمشؽ مف الناصر داكد، ككانت لو، كعمرىا مدرسة شافعية، ككقؼ عمييا 
أكقافان كثيرة، كذكر فييا الدرس بنفسو أكؿ ما فتحت، كحضر درسو الممؾ الناصر كسائر 

، كرٌتب بيا معيديفأرباب الدكلة كالقضاة كالعمماء، ك   مٌد بيا سماطان عظيمان في ذلؾ اليـك

، كجعؿ فييا قكتان (ّ)، كنجـ الديف المكقاني(ِ): الكماؿ سبلر بف الحسف األربمي(ُ)
كالخبز، كشرط أف  (ْ)محصكرة، كعيف مقدار ما يصرؼ إلى كؿ نفر منيـ مف الجامكية

مدة  (ٓ)ده عبد الرحمف جماؿ الديفال يككف لمفقيو بيا مدرسة أخرل، ثـ دٌرس بعد كفاتو كل
مدة سنتيف كتكفي، كىي مف أحسف مدارس دمشؽ، بؿ أحسنيا عمى اإلطبلؽ، ككاف 

                                                           

( المعيد: ىك األستاذ الثاني لمطالب كقد يككف أعمـ مف المدرس لكف لـ يسعفو  الحظ ليصبح مدرس كعممو ُ)
ميو أف يحضر درس األستاذ كيككف تقريره لمدرس مكافقان أف يعيد الدرس لمطمبة كيفيميـ ما قٌرره األستاذ كع

 .ُْٓ؛ ابف طكلكف: نقد الطالب، صَُٖلتقرير األستاذ. السبكي: معيد النعـ، ص
( الكماؿ سبٌلر بف الحسف بف عمر، أبك الفضائؿ األربمي، أحد مشايخ المذىب، تفٌقو عميو جماعة بدمشؽ، ِ)

ـ. ُُِٕىػ /َٕٔي كىك في عٌدة مجمدات، تكفي سنة بدمشؽ، لو مصٌنفات أشيرىا مختصر البحر لمركيان
؛ ابف قاضي شيبة: طبقات ُّٓ؛ المنصكرم: زبدة الفكرة، صُْابف شداد: تاريخ الممؾ الظاىر، ص

 .ُٗٔ،ُٖٔ، صِالشافعية، ج
( ىك نجـ الديف محمد بف ممكداد المكقاني، معيد البادرائية تكلى التدريس بيا، اشتغؿ بالعراؽ كسمع مف ّ)

، ُ؛ البرزالي: المقتفي، جْٗـ. ابف شداد: تاريخ الممؾ الظاىر، صُُِٕىػ/َٕٔة كحٌدث، تكفي سنة جماع
 .ُّٕ، صْٗ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جُِٔص
( كممة فارسية "جامكي" معناىا الراتب كاآلجر، أم ما يرتب مف ماؿ كمطعـ كممبس كغير ذلؾ لممدرسيف ْ)

، ألتكنجي: المعجـ الذىبي، ُٖٖ، صُصيرفي: نزىة النفكس، جكالمكظفيف كمماليؾ السمطاف. ابف ال
 .ُٖٗص
( عبد الرحمف بف عبد اهلل، اإلماـ جماؿ الديف بف الشيخ نجـ الديف البادرائي كاف صدران رئيسان حسف الخبلؽ ٓ)

ـ. اليكنيني: ذيؿ مرآة ُِٖٕىػ / ٕٕٔالخبلؽ سمع عنو جماعة، درس بالمدرسة البادرائية إلى أف تكفي سنة 
، ُٖ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جِِٕ،ُِٕ، صَٓ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جَّٔ، صّاف، جالزم
 .َُٖ؛ الصقاعي: تالي كفيات األعياف، صُٖٔص
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البادرائي حسف االعتقاد في الصمحاء كالفقراء يزكرىـ، كيبٌرىـ، كيقضي حكائجيـ، ككاف 
 :" تذٌكر، كنحف(ُ)دمث األخبلؽ، حسف المحاضرة، كثير المباسطة، قاؿ يكمان لمزيف خالد

بالنظامية، كالفقياء يمقبكنؾ خكلتا"، قاؿ:" نعـ! ككانكا يمقبكنؾ بالدعشكش"، فضحؾ نجـ 
 . (ِ)الديف، ككاف، كىك راكب، يسٌمـ عمى مف يمرُّ بو

عمي بف محمد بف الرضا بف محمد بف حمزة بف أمير كا الحسيني المكسكم    
خمسمائة بحماة، كلو شعر ، كلد سنة تسع كثمانيف ك (ْ)المعركؼ بابف دميرخاف (ّ)الطكسي

حسف، كمصنفات كثيرة، ككاف فاضبلن، متفننان، كمف شعره مف قصيدة امتدح فييا اإلماـ 
 :(ٓ)]المستنصر[

ـٍ زرتى حٌيػػػػػػػػػػػػػػؾى كالميػػػػػػػػػػػػػػاذـ كػػػػػػػػػػػػػػ
 كالٌظبػػػػػػػػػػػػػػى (ٔ)

        
 

 فػػػػػػػػػي الٌنقػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػف ميػػػػػػػػػج الفػػػػػػػػػكارًس تقطػػػػػػػػػري  

 كخفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقمان عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيـ ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌنني  
          

 

 خطػػػػػػػػػػػػػػري فػػػػػػػػػػػػػي خػػػػػػػػػػػػػػاطًر الٌظممػػػػػػػػػػػػػػاء كىػػػػػػػػػػػػػػـ ي 

 كػػػػػػػػػػػػػػػـ ذأ مٌنػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػٌنفس عنػػػػػػػػػػػػػػػؾى تجمػػػػػػػػػػػػػػػداٍ  
          

 

 كالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذلكفى بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرّْ كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم أخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذبى التجمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد كالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاذؿ كالمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى     
       
 

 ]كُِّ[ال كػػػػػافى صػػػػػبّّ عػػػػػف حمػػػػػاؾ يصػػػػػبري  

 مػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػي بكصػػػػػػػػػػػمؾى كالٌزمػػػػػػػػػػػافي مسػػػػػػػػػػػاعدم 
          

 

 كالعػػػػػػػػػػػيشي فػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػكد الػػػػػػػػػػػٌذكائًب أخضػػػػػػػػػػػػري  

 يصػػػػػػػػػػػو كالميػػػػػػػػػػػؿي فػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػرس الٌكصػػػػػػػػػػػاؿ قم 
          

 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالٌزاىراًت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرىـه كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌنري  

 قػػػػػػػػػػػػػػػٍد شػػػػػػػػػػػػػػػدَّ منطقػػػػػػػػػػػػػػػة المجػػػػػػػػػػػػػػػرَّة كامتطػػػػػػػػػػػػػػػى     
       
 

المػػػػػػػػػػػػػػػػػٌريخي كاإلكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي فييػػػػػػػػػػػػػػػػػا خنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  
(ُ) 

                                                            

 ظ(.ُٖٔ( ترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة )ُ)
 .ُٖٓ، صُٕ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جِٕ، صُ( اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جِ)
؛ ابف تغرم بردم: النجـك ُْٔ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جِّْالذىبي: المختار، ص( ترجـ لو ّ)

 .ْٓ، صٕالزاىرة، ج
 .ّٕ، صُ( كردت "دمير خاف" عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جْ)
؛ الذىبي: تاريخ ْٕ، صُ( بياض في أصؿ المخطكط كاالستدراؾ مف اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جٓ)

 .َِٖ، صْٖاإلسبلـ، ج
 ك(.ُٔٓالكرقة ) ابف قاضي شيبة عمىكاإلماـ المستنصر تيرجـ لو 

 .ٔٓٓ، صُِ( الميذـ: السيؼ الحادز.  ابف منظكر: لساف العرب، مجُ)
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 لو مف أبيات مدحو بيا:
 أعاتػػػػػػػػػػػػبي عينػػػػػػػػػػػػي كىػػػػػػػػػػػػي أٌكؿي مػػػػػػػػػػػػٍف جنػػػػػػػػػػػػى

          
 

 كأزجػػػػػػػػػػري قمبػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػي يحيػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػػبّْ  

 فػػػػػػإٍف لمػػػػػػتي قمبػػػػػػي قػػػػػػاؿ: عينػػػػػػاؾ قػػػػػػد جنػػػػػػت   
         
 

ٍف قمػػػػػػػت: يػػػػػػػا عينػػػػػػػي تحيػػػػػػػؿي عمػػػػػػػى القمػػػػػػػبً    كا 

 كقػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػرتي بػػػػػػػػػػػيف اثنػػػػػػػػػػػيف كػػػػػػػػػػػؿّّ بجيػػػػػػػػػػػدًه  
          

 

 (ِ)يسػػػػػػػػػػػػػػكؽي بمٌيػػػػػػػػػػػػػػاًت الغػػػػػػػػػػػػػػراـ إلػػػػػػػػػػػػػػى لبَّػػػػػػػػػػػػػػي 

 أغار بيذه األبيات عمى أبيات حفظيا  : "(ْ)كزير أربؿ (ّ)قاؿ شرؼ الديف ابف المستكفي 
 

 :(ٓ)"في المكتب
 قمبػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػاؿ: عينػػػػػػػػػػاؾى أبصػػػػػػػػػػرٍت  إذا لمػػػػػػػػػتي 

          
 

ٍف لمػػػػػػػػػتي عينػػػػػػػػػي قالػػػػػػػػػًت: الػػػػػػػػػٌذنبى لمقمػػػػػػػػػبً    كا 

 فعينػػػػػػػػػٍي كقمبػػػػػػػػػٍي قػػػػػػػػػد تشػػػػػػػػػاركفى فػػػػػػػػػي دمػػػػػػػػػٍي    
       

 (ٔ)فيػػػػػاربَّ كػػػػػٍف عػػػػػكني عمػػػػػى العػػػػػيًف كالقمػػػػػبً  
 
 

 (ٕ)الشيخ اإلماـ شرؼ الديف محمد بف عبد اهلل بف محمد بف أبي الفضؿ السممي    
صاحب التصانيؼ المشيكرة في  المغربي األندلسي النحكم األصكلي الفقيو المالكي

                                                                                                                                                                               
 البحر الكامؿ. (ِ)
 .ْٕ، صُ( البحر الطكيؿ، األبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جِ)
شرؼ الديف ابف المستكفى اإلربمي كاف رئيسان عارفاه بعدة ( أبك البركات بف أبك الفتح أحمد بف المبارؾ، ّ)

فنكف منيا الحديث كاألدب كالنحك كالمغة، كلو عدة مصنفات أشيرىا تاريخ إربؿ انتقؿ إلى المكصؿ بعد أخذ 
؛ ابف خمكاف: ِِٓ، صّـ. المنذرم: التكممة، جُِّٗىػ/ ّٕٔالتتار إلربؿ كبقي فييا إلى أف تكفي سنة 

-َُِ؛ ابف دقماؽ: نزىة األناـ، صُِّ، صّ؛ الذىبي: العبر، جُُٓ-ُْٕ، صْ، جكفيات األعياف
ُِِ. 

( مف أعماؿ المكصؿ بالعراؽ بيف الزاب األعمى كاألدنى كىي مدينة كبيرة ليا قمعة حصينة ذات خندؽ ْ)
 .ُٓ، صُ؛ البغدادم: مراصد االطبلع، مجُّٖ، صُعميؽ. الحمكم: معجـ البمداف، مج

، ّ؛ البغدادم: مراصد االطبلع، مجُٕٗ، صٓة باليمف. الحمكم: معجـ البمداف، مج( مف قرل جبمٓ)
 .َُُّص
؛ ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، ٕٓ، صُ( البحر الطكيؿ، كاألبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة  الزماف، جٔ)
 .ْٓ، صٕج
ة، تح: عبد السبلـ اليٌراس، دار ( ترجـ لو ابف اآلبار القضاعي، محمد بف عبد اهلل: التكممة لكتاب الصمٕ)

؛ اليماني، عبد الباقي بف عبد المجيد: إشارة التعييف في تراجـ ُِٓ، صِـ، جُٓٗٗ، بيركت، ُالفكر، ط
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، سمع (ّ)بمرسيو (ِ)كغير ذلؾ، كلد في ذم الحجة سنة سبعيف كخمسمائة (ُ)التفسير
، كحٌصؿ األصكؿ، ككاف مف أعياف (ْ)بالمغرب كمصر كالشاـ كالحجاز كالعراؽ كخراساف

األئمة، بارعان في عمـ العربية كالتفسير، كلو عٌدة مصنفات، كنظـ جيد، كىك مع ذلؾ 
تزىد، تارؾ لمرياسة، كثير العبادة كالحج، كلو قبكؿ بسائر ببلد الشاـ كمصر كالعراؽ، م

 ، كىك متكجو مف مصر إلى دمشؽ، كمف شعره :(ٔ)كالعريش (ٓ)تكفي بيف الزعقة
 قػػػػػػػػػػػالكا: محٌمػػػػػػػػػػػػدي قػػػػػػػػػػػػٍد كبػػػػػػػػػػػرتى كقػػػػػػػػػػػػٍد أتػػػػػػػػػػػػٍى 

          
 

 داعػػػػػػػػػػػػػي الحٌمػػػػػػػػػػػػػاـً كمػػػػػػػػػػػػػا اىتممػػػػػػػػػػػػػتى بػػػػػػػػػػػػػزادً  

ـي مػػػػػػػػػػػػػػفى القبػػػػػػػػػػػػػػيًح ل  : الكػػػػػػػػػػػػػػري  ضػػػػػػػػػػػػػػيفًو   قمػػػػػػػػػػػػػػتي
       

 

 (ٕ)عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكـً مجيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالٌزادً  

                                                                                                                                                                                

، الرياض، ُالنحاة كالمغكييف، تح: عبد المجيد دياب، مركز الفيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية، ط
: البيمغة في تراجـ أئمة النحك كالمغة، تح: محمد ؛ الفيركز أبادم، محمد بف يعقكبُّٗـ، صُٖٔٗ

؛ السيكطي، عبد الرحمف: طبقات المفسريف، تح: ِٗٔـ، صَََِ، دمشؽ، ُالمصرم، دار سعد الديف، ط
؛ الداككدم، محمد بف عمي: طبقات َُٕ،َُٔـ، صُٕٔٗ، ُعمي محمد عيمر، مكتبة كىبة لمنشر، ط
 .ُِٕ-ُٖٔ، صِت، جالمفسريف، دار الكتب العممية، بيركت، د. 

، ِ؛ البغدادم: ىدية العارفيف، مجْٖٓ، صُ( عف تصانيفو انظر حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجُ)
 .ُٕٗ، صْ؛ الغٌزم: ديكاف اإلسبلـ، جُِٔ،ُِٓص
 ـ.ُُْٕىػ /َٕٓ( ِ)
، ٓ( مدينة باألندلس مف أعماؿ تدمير ذات أشجار كحدائؽ محدقة بيا. الحمكم: معجـ البمداف، مجّ)

 .ُِٖٓ، صّ. البغدادم: مراصد االطبلع، مجَُٕص
( ببلد كاسعة أكؿ حدكدىا مما يمي العراؽ قصبة جكيف كبييؽ كآخر حدكدىا مما يمي اليند طخرستاف ْ)

كغزنة كسجستاف كمف أميات ببلدىا نيسابكر كىراة كمرك. اإلصطخرم، ابراىيـ بف محمد: مسالؾ الممالؾ، 
؛  ابف الحسيف، اسحاؽ: آكاـ المرجاف في ذكر المدائف ِْٓ،ِّٓ، صُـ، جُّٕٗمطبعة بريؿ، ليدف، 

؛ ابف الفقيو اليمذاني، أحمد بف ٗٔ، صُٖٖٗ، بيركت، ُالمشيكرة في كؿ مكاف، دار عالـ الكتب، ط
 .ُِّ-َِٗـ، صُْٖٖمحمد: مختصر كتاب البمداف، مطبعة بريؿ. ليدف، 

لمندرسة. ابف شاىيف: زبدة كشؼ الممالؾ، ( عمى خط سير البريد بيف العريش كرفح كىي مف الببلد آ)
 .ٔٔ، صُ/ ؽُـ، جُّٔٗ؛ رمزم، محمد: القامكس الجغرافي، القاىرة، ِٓص
( مدينة جميمة مف أعماؿ مصر عمى شط بحر الرـك كىي في الغرب كالجنكب عف رفح بفمسطيف في كسط ٔ)

 .ُِِآثار الببلد، ص؛ القزكيني: َُٗالرمؿ بيف مصر كالشاـ. أبك الفداء: تقكيـ البمداف، ص
، ّ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جػٖٕ، صُ( البحر الكامؿ، كاألبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػٕ)

 . ُْٔ، صُ؛ السيكطي: بغية الكعاة، جػّٓٓص
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 كلو:
 مػػػػػػػػٍف كػػػػػػػػافى يرغػػػػػػػػبي فػػػػػػػػي الٌنجػػػػػػػػاة فمػػػػػػػػا لػػػػػػػػػوي 

          
 

 غيػػػػػػػػػػػػػر اتٌبػػػػػػػػػػػػػاًع المصػػػػػػػػػػػػػطفٍى فيمػػػػػػػػػػػػػا أتىػػػػػػػػػػػػػىٍ  

ـي كغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره     ذاؾ الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيؿي المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقي
        

 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػبًؿ الغكايػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كالٌضػػػػػػػػػػػػػػػػػػبللًة كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌردىلٍ  

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتٌبٍع كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابى اهلًل كالٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنف التَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
           
 

 صػػػػػػػػػػٌحت فػػػػػػػػػػذاؾ إذا اتٌبعػػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػػكى اليػػػػػػػػػػدىلٍ  

... ككيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ فإٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي     كدٍع الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاؿى
        

 

ػػػػػػػػػػىٍ    مػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػاًب بحػػػػػػػػػػًر ذكم البصػػػػػػػػػػيرًة لمعمى

 الػػػػػػػػػػػػٌديف مػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػاؿ: الٌرسػػػػػػػػػػػػكؿي كصػػػػػػػػػػػػحبو ي   
       

 

 (ُ)كالتٌػػػػػػػػػػػػػػػػػابعكفى فمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف منػػػػػػػػػػػػػػػػػاىجيـ قفىػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍ  

 كلو أيضان: 
 أتبكػػػػػػػػػػٍي مػػػػػػػػػػا بالقمػػػػػػػػػػًب مػػػػػػػػػػف لكعػػػػػػػػػػًة الحػػػػػػػػػػبّْ  

        
 

 ا قػػػػػػػٍد جنػػػػػػػٍت تمػػػػػػػؾى المحػػػػػػػاظ عمػػػػػػػى لبُّػػػػػػػيٍ كمػػػػػػػ 

 أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارتنٍي الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم بجفكنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا     
       
 

 كلكػػػػػػػػف غػػػػػػػػدا سػػػػػػػػقمٍي عمػػػػػػػػى سػػػػػػػػقميا يربػػػػػػػػيٍ  

 عمػػػػػػػػى أٌننػػػػػػػػي فػػػػػػػػي بثٌػػػػػػػػؾ الحػػػػػػػػبّْ مثػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػا   
        

 

 ]ظُِّ[يبكحي بما في الصػدر منػو إلػى القمػبً  

 أمػػػػػػػػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػػػػػػػػكاؾ المػػػػػػػػػػػػػػػػذىبي إفَّ ميجتػػػػػػػػػػػػػػػػي 
          

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا   بة كالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربً مقسَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف الصَّ

نّْػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػا ذقػػػػػػػػػػػت الكػػػػػػػػػػػرل مػػػػػػػػػػػٍذ سػػػػػػػػػػػمبتنٍي     كا 
        

 

 كمػػػػا حػػػػاؿي مػػػػٍف يصػػػػبك إذا صػػػػدَّ مػػػػف يسػػػػبٍي؟ 

 كتمػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػذم فػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػكاًؾ عػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػٌكرل 
          

 

 عمػػػػػػػػػػػى أٌف دمعػػػػػػػػػػػٍي ذك كلػػػػػػػػػػػكع بػػػػػػػػػػػأف ينبػػػػػػػػػػػيٍ  

 كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأبديوي إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ ألٌننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
          

 

 أرٍل ذلػػػػػػػػػػػػؾى اإلبػػػػػػػػػػػػداءى مػػػػػػػػػػػػفى سيػػػػػػػػػػػػنًَّة الحػػػػػػػػػػػػبّْ  

 فػػػػػػػػػػػػػؤادٍم نحػػػػػػػػػػػػػكؾى اثنػػػػػػػػػػػػػاًف سػػػػػػػػػػػػػكديدي  صػػػػػػػػػػػػػبىا ب 
        

 

كحسػػػػػػػػػػفي فعػػػػػػػػػػذري كاحػػػػػػػػػػدو منيمػػػػػػػػػػا يصػػػػػػػػػػبيٍ  
(ِ) 

 

                                                           

، ص ٔ؛ المقريزم: المقفى: جػُِّ، صْٖ(البحر الكامؿ، كاألبيات عند الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػُ)
 . َُٕ،َُٔ؛ السيكطي: طبقات المفسريف، صِِْ، صِالمقرم: نفح الطيب، مج؛ ُِّ،ُِِ

 . ٖٕ،ٕٕ، صُ( البحر الطكيؿ، كاألبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػِ)
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،  ىك مف أقارب الممؾ المشيكر بببلد (ُ)الشيخ نكر الديف أبك الحسف المغربي الميكرقي
المغرب، تكفي في ربيع األكؿ كدفف بقاسيكف، ككاف مف الفضبلءالعمماء األدباء، كلو 

، كلمشاركة جيدة في   و نظـ حسف، فمنو قكلو:العمـك
 راقصػػػػػػػػػػػػػةه كالٌطيػػػػػػػػػػػػػري صػػػػػػػػػػػػػادحةه  (ِ)القضػػػػػػػػػػػػػبي 
          

 

 كالٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتري مرتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعه كالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي منحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدري  

 كقػػػػػػػػػػػػػػد تجمٌػػػػػػػػػػػػػػٍت مػػػػػػػػػػػػػػفى المػػػػػػػػػػػػػػٌذاًت أكجييػػػػػػػػػػػػػػا     
       
 

 لكٌنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلًؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّكحً تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتتري  

 فكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ كادو فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو مكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ييفٌجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهي     
       
 

 (ّ)ككػػػػػػػػػػػؿي ركضو عمػػػػػػػػػػػى حافاتػػػػػػػػػػػًو الخضػػػػػػػػػػػري  

 يضان:كلو أ 
 كذٍم ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼو راؽى العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفى انتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارهي  

        
 

 بقػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍّ كٌريػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف مػػػػػػػػػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف مػػػػػػػػػػػػػػػػػكرؽً  

 كتبػػػػػػػػػػػػػػػػػتي إليػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ تجػػػػػػػػػػػػػػػػػكدي بػػػػػػػػػػػػػػػػػزكرةو    
       

 

 فكقٌػػػػػػػػػػػػػػػػعى ال خػػػػػػػػػػػػػػػػكؼى الٌرقيػػػػػػػػػػػػػػػػب المصػػػػػػػػػػػػػػػػٌدؽً  

 فأيقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ال بالعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؽ تفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤالن  
          

 

 (ْ)كمػػػػػػػػػػػػػػػا اعتنقػػػػػػػػػػػػػػػتي الثػػػػػػػػػػػػػػػـ لػػػػػػػػػػػػػػػـ تتفػػػػػػػػػػػػػػػرؽً  

 :(ٓ)نيف بف حمدافكىذا أحسف مف قكؿ ذم القر  

                                                           

؛ ٓٓ، صٕ؛ ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، جػْٖ، صُ( ترجـ لو اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػُ)
 . ّٔٔ، ِٔٔ، صِالمقرم: نفح الطيب، مج

 .ٖٕٔ، صُ،صُ(  القضب: ىي األغصاف. ابف منظكر: لساف العرب، مجّ)
؛ ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، ْٖ، صُ( البحر البسيط، األبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػّ)
 . ٓٓ، صٕجػ
 .ّٔٔ، صِ( البحر الطكيؿ، األبيات عند المقرم: نفح الطيب، مجْ)
المطاع، كجيو الدكلة بف الحسف بف حمداف التغمبي، الشاعر األمير، كلي دمشؽ سنة  ( ذك القرنيف أبكٓ)

ـ كما كلي اإلسكندرية فترة كرجع بعدىا إلى دمشؽ فبقي فييا إلى اف تكفي سنة ََُُىػ/َُْ
ـ. الثعالبي، أبي منصكر عبد الممؾ: يتيمة الدىر في محاسف أىؿ العصر، تح: مفيد محمد َُّٔىػ/ِْٖ

؛ الباخرزم، عمي بف الحسف: دمية ٕٔ،ٕٓ، صُـ، جػُّٖٗ، بيركت، ُار الكتب العممية، طقميحة/ د
؛ ُٖٖ،ُٕٖ، صُـ، جػُّٗٗ، بيركت، ُالقصر كعصرة أىؿ العصر، تح: محمد ألتكنجي، دار الجيؿ، ط

، المقريزم، أحمد بف ُٕ-ٗٔابف القبلنسي، حمزة: ذيؿ تاريخ دمشؽ، مكتبة المتنبي، القاىرة، د.ت، ص
ي: اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطمييف الخمفا، تح: محمد حممي محمد أحمد، دار إحياء التراث عم
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 إٌنػػػػػػػػػػػي ألحسػػػػػػػػػػػدي الفػػػػػػػػػػػٍي أحػػػػػػػػػػػرًؼ الٌصػػػػػػػػػػػحؼً 
          

 

 إذ رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي اعتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـً لؤللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼً  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى اجتماعيمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أظٌنيمى  كمى
 

ػػػػػػػػػػػػػا لقيىػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػٍف لكعػػػػػػػػػػػػػًة األسػػػػػػػػػػػػػؼً   إاٌل لمى
(ُ) 

 :(ِ)كأحسف مف ىذا قكؿ القيسراني 
 أستشػػػػػػػػػػػعري الٌنػػػػػػػػػػػاسى مػػػػػػػػػػػٍف الثػػػػػػػػػػػـو يطمعنػػػػػػػػػػػٍي  

        
 

 (ّ)الػػػػػػػػػػػػبلـً لؤللػػػػػػػػػػػػؼً  إشػػػػػػػػػػػػارةن فػػػػػػػػػػػػي اعتنػػػػػػػػػػػػاؽً  

المعركؼ  (ْ)سمطاف الشعراء األمير سيؼ الديف أبك الحسف عمي بف عمر بف قزؿ 
، كدفف بسفح (ٔ)]تكفي[، (ٓ)بالمشد كلد بمصر سنة ، قاسيكف بدمشؽ ليمة عشر المحـر
 .(ِ)كستمائة (ُ)اثنيف

                                                                                                                                                                               

: مختصر تاريخ ُٔٓ،ُُْ،ُّٓ، صِـ، جػُُٕٗاالسبلمي، القاىرة،  ، ابف منظكر، محمد بف مكـر
 .ُِّ،َِّ، صٖـ، جػُٖٓٗ، دمشؽ، ُدمشؽ، تح: أحمد راتب حمكش كآخركف، دار الفكر، ط

 . ّٔٔ، صِر البسيط، األبيات عند المقرم: نفح الطيب، مج( البحُ)
( ىك محمد بف نصر بف صغير، أبك عبد اهلل القيسراني، األديب، سكف دمشؽ كتكلى إدارة باب الساعات ِ)

كانتقؿ بعدىا إلى حمب ككلي بيا خزانة الكتب كقرأ بيا األدب كالحساب كأتقف اليندسة، كلو ديكاف شعر 
ـ. الشيزرم، مسمـ بف محمكد: جميرة اإلسبلـ ذات النثر كالنظاـ، تح: ُُّٓىػ/ ْٖٓمشيكر، تكفى سنة 

؛ ابف األثير الجزرم ، ّٖ، صُـ، جػََِٓ، أبك ظبي، ُمحمد إبراىيـ حكر، منشكرات المجمع الثقافي، ط
تبة المثنى، ، عمي بف أبي الكـر محمد: التاريخ الباىر في الدكلة األتابكية، تح: عبد القادر أحمد طميمات، مك

 .ِِٓ،ُْٔ؛ اإلربمي: التذكرة الفخرية، صِٗـ، صُّٔٗ، بغداد،ُط
 . ْٖ، صُ( البحر البسيط، األبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػّ)
؛ أبك ِّٓ؛ الذىبي: اإلشارة إلى كفيات األعياف، صُٖٗ( ترجـ لو أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صْ)

، ُِـ(؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جػُِٖٓىػ/ٔٓٔ)كفيو كفاتو سنة  ِّٕ، صّالفداء: المختصر، جػ
ـ(؛ الزركشي، محمد بف بيادر: عقكد الجماف عمى كفيات ُِٖٓىػ/ٔٓٔ)كفيو كفاتو سنة  ّٓٔ-ّّٓص

؛ ابف تغرم بردم: المنيؿ ُِٕ، صّْْْاألعياف، مخطكط مكتبة الفاتح، السميمانية، استانبكؿ، رقـ
 ـ(.ُِٖٓق/ٔٓٔ)كفيو كفاتو سنة  ُّٕ-ُِّ، صٖلصافي: جػ

؛ كعرؼ بالمشد ألٌنو تكلى شد َُِّ( القزؿ بالمغة ىك األعرج. الفيركز أبادم: القامكس المحيط، صٓ)
الدكاكيف كىي كظيفة مف بحضرة السمطاف، مكضكعيا أف يككف صاحبيا رفيقان لمكزير متحدثان في استخبلص 

التفتيش عمى مالية الدكاكيف كعمى مكظفييا؛ العمرم: التعريؼ،  األمكاؿ، كعادتيا إمرة عشرة كىك مسؤكؿ عف
؛ ابف كناف: حدائؽ ُٖٔ،ِِ، صُ؛ القمقشندم، صبح األعشى، جػِٖ؛ السبكي: معيد النعـ، صُُٓص

 .ُّٔالياسميف، ص
 ( سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف مصادر ترجمتو. ٔ)
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كلو  ،لكتابذا مركءة، كعنده صبر عمى ا ككاف فاضبلن، أديبان، جكادان، شيمان، كريمان،
حساف إلى  .أىؿ الببلد، كثير البر كالصدقة صنائع كا 

 .رة مف األعياف كالفضبلء كاألدباءككاف كؿ ليمة جمعة يجتمع عنده جماعة كبي
قىة (ّ)كلو ديكاف شعر  .في غاية المطافة كالرّْ

  
 :اتسة عشر يكمان كىك ينشد ىذه األبيكرآه مجد الديف بف الدلعي بعد كفاتو بخم

 القبػػػػػػػػػػػكر كضػػػػػػػػػػػيقيا (ْ)إلػػػػػػػػػػػى ٍرًمػػػػػػػػػػػس نيًقمػػػػػػػػػػػتي 
          

 

 كخػػػػػػػػػػػػػػػػكفى ذنػػػػػػػػػػػػػػػػكبي أٌنيػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػى تيٍعثىػػػػػػػػػػػػػػػػري  

 كصػػػػػػػػػػػػػػػػػادفتي رحمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػان رءيكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كأنيعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػان       
    
 

 حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىري  

ٍسػػػػػػفي الظٌػػػػػػٌف فػػػػػػي حػػػػػػاؿ مىكتػػػػػػو    كمػػػػػػف كػػػػػػافي حي
          

 

جمػػػػػػػػػػػػػػػػيبلن بعفػػػػػػػػػػػػػػػػًك اهلل فػػػػػػػػػػػػػػػػالعٍفكي أٍجػػػػػػػػػػػػػػػػدىري  
(ٓ) 

  
 :الحنفي (ٔ)ارمكرثاه تاج الديف بف حك 
 أك أزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  (ٕ)أأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي أمُّ دجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو 

          
 

 ]كُِْ[كانػػػػٍت بغيػػػػر الٌسػػػػػيؼ عنَّػػػػا تنجمػػػػػي؟! 

 نبكػػػػػػػػػػػػػػػٍي عميػػػػػػػػػػػػػػػو كلػػػػػػػػػػػػػػػيس ينفعنػػػػػػػػػػػػػػػا البكػػػػػػػػػػػػػػػا    
       
 

 نبكػػػػػػػػػػػػػٍي عمػػػػػػػػػػػػػى فقػػػػػػػػػػػػػًد الجػػػػػػػػػػػػػكاًد المفٌضػػػػػػػػػػػػػػؿً  

 
                                                                                                                                                                               

 . ٕٔٓ، صُ( كردت " سنة عشريف" عند السيكطي: حسف المحاضرة، جػُ)
 ـ. َُِٓىػ/ َِٔ( ِ)
 .َُٕ، صُ؛ البغدادم: ىدية العارفيف، مجُْٗ، صُ( عف ديكانو  الباباني: ايضاح المكنكف، مجّ)
 .َُُ، صٔ( الرمس: الصكت الخفي. ابف منظكر: لساف العرب، مجٔ)
، ُلجماف، جػ؛ العيني: عقد آّٓ، صُٕ( البحر الطكيؿ، األبيات عند ابف كثير: البداية كالنياية، جػٓ)

 .ُِٔص
( ىك محمد بف عبد المنعـ بف حكارم، الشيخ تاج الديف أبك المكاـر التنكخي الحنفي، األديب الشاعر، مف ٔ)

ـ. َُِٕىػ/ٗٔٔشعراء الممؾ الناصر يكسؼ صاحب حمب، كاف أديبان رئيسان دمث األخبلؽ، تكفي سنو 
؛ أبك الكفاء القرشي: الجكاىر ُٔعياف، ص؛ الصقاعي: تالي كفيات األُِٗ، صُالبرزالي: المقتفي، جػ

 . ُِْ،َِْ، صّالمضية، جػ
 .ُْٕ، صُّ( الدجنة : الغيمة الماطرة. ابف منظكر: لساف العرب، مج ّ)
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 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافٍي كالمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهي    
       
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لممكاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كالٌرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًح الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذٌبؿً  

 ـ غيػػػػػػػػػػػر عميػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػف ذا لبػػػػػػػػػػػاب العمػػػػػػػػػػػ 
          

 

 عػػػػػػػػػػػػػالي المحػػػػػػػػػػػػػؿ كمػػػػػػػػػػػػػف لحػػػػػػػػػػػػػؿّْ المٌشػػػػػػػػػػػػػكؿً  

 عاشػػػػػػػػػػػػػػػػػكري يػػػػػػػػػػػػػػػػػـك قػػػػػػػػػػػػػػػػػد تعػػػػػػػػػػػػػػػػػاظـ ذنبػػػػػػػػػػػػػػػػػو       
    
 

 إذ حػػػػػػػػػػػػػػؿَّ فيػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػؿّْ خطػػػػػػػػػػػػػػبو معضػػػػػػػػػػػػػػؿً  

 لػػػػػػػػػػػـ يكفػػػػػػػػػػػًو قتػػػػػػػػػػػؿي الحسػػػػػػػػػػػيًف كمػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػرل  
          

 

 (ُ)حتَّػػػػػػػػػى تعػػػػػػػػػدَّل بالمصػػػػػػػػػاًب عمػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػي 

  
 كمف شعر سيؼ الديف المشد:

 سيػػػػػػػػعدا   بيشػػػػػػػػرل ألىػػػػػػػػًؿ اليػػػػػػػػكل عاشػػػػػػػػكا بػػػػػػػػو 
       
 

ٍف يمكتػػػػػػػػػػػػكا فيػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػف جممػػػػػػػػػػػػة الشُّػػػػػػػػػػػػيدىاٍ    كا 

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػعارىـ رقٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الشَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػككل كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىبيـ     
       
 

ػػػػػػػػػػػبللة فػػػػػػػػػػػييـ فػػػػػػػػػػػي الغػػػػػػػػػػػراـً ىػػػػػػػػػػػدىلٍ    أٌف الضَّ

 عيػػػػػػػػػػػػػػكنيـ فػػػػػػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػػػػػػبلـً الميػػػػػػػػػػػػػػًؿ سػػػػػػػػػػػػػػاىرةه         
  
 

 عبػػػػػػػػػرل كأنفاسػػػػػػػػػيـ تحػػػػػػػػػتى الػػػػػػػػػٌدجى صػػػػػػػػػعدىاٍ  

 تجٌرعػػػػػػػػػػػػكا كػػػػػػػػػػػػأسى خمػػػػػػػػػػػػًر الحػػػػػػػػػػػػٌب مترعػػػػػػػػػػػػةن  
          

 

 كا سػػػػػػػػػػػػػكارل كظٌنػػػػػػػػػػػػػكا غػػػػػػػػػػػػػٌييـ رشػػػػػػػػػػػػػدىاٍ ظمٌػػػػػػػػػػػػػ 

 كعاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد معسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿو مقٌبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  
     
    
 
 

 كالغصػػػػػػػػف لمػػػػػػػػا انثنػػػػػػػػى كالبػػػػػػػػدري حػػػػػػػػيف بػػػػػػػػدىاٍ  

ـي عارضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼه لعاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقو       رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
       
 

ـٍ فػػػػػػػػػػػػػي حٌبػػػػػػػػػػػػػًو شػػػػػػػػػػػػػيدىاٍ    يػػػػػػػػػػػػػأكم إليػػػػػػػػػػػػػو فكػػػػػػػػػػػػػ

 نادمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كثغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًؽ باسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمةه    
       

 

 كالغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنحبلِّ كمنعقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىاٍ  

 ؽ حٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اهلل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكنيا    كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌف جمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
       
 

 أىػػػػػػػػػدٍت إلػػػػػػػػػى الغػػػػػػػػػكر مػػػػػػػػػف أزىارىػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػددىاٍ  

 فاسترسػػػػػػػػػػػػؿ الجػػػػػػػػػػػػكد مػػػػػػػػػػػػنيبلِّ يزيػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػى    
  
 

 (ِ)ثػػػػػػػػػػػػػكرا كيعقػػػػػػػػػػػػػدي محمػػػػػػػػػػػػػكؿ النَّػػػػػػػػػػػػػدل بػػػػػػػػػػػػػردىاٍ  

 كلو أيضان: 
مٌػػػػػػػػػػػػػػػػؽى مائػػػػػػػػػػػػػػػػؿي   فػػػػػػػػػػػػػػػػؤادٍم إلػػػػػػػػػػػػػػػػى بانػػػػػػػػػػػػػػػػاًت جي

          
 

 كدمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أنيارىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدري  

                                                            

، ُِ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جػِٓ، صّ( البحر الطكيؿ، كاألبيات عند الكتبي: فكات الكفيات، جػُ)
 . ّّٓص
 . َِٖ، صٓ؛ ابف العماد: شذرات الذىب، جػ ّْٓلديكاف، ص( البحر البسيط، ابف قزؿ: اِ)



 

252 
 

  يرٌنحنػػػػػػػػػػػػػػػٍي لػػػػػػػػػػػػػػػكز ابػػػػػػػػػػػػػػػفى كػػػػػػػػػػػػػػػبٌلب مزىػػػػػػػػػػػػػػػران 
       

 

 كتيتٌزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أغصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانوي كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك مثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  

ٌنػػػػػػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػػػػػػى زىػػػػػػػػػػػػػػػًر الٌسػػػػػػػػػػػػػػػفرجًؿ شػػػػػػػػػػػػػػػٌيؽه     كا 
       

 

 إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػدا مثػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي الػػػػػػػػػػػػػػػػدَّراىـ ينثػػػػػػػػػػػػػػػػػري  

 غيػػػػػػػػػػاضه يفػػػػػػػػػػيضي المػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػي عرصػػػػػػػػػػاتيا   
        

 

 فتزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالن عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ذاًؾ كتزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍل بػػػػػػػػػػػػػػػػػردٍل فييػػػػػػػػػػػػػػػػػا يجػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ كأٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػوي    
       

 

سػػػػػػػػػػػػػػػػيؼه صػػػػػػػػػػػػػػػػقيؿه مجػػػػػػػػػػػػػػػػكىري    كحصػػػػػػػػػػػػػػػػباءه ي

 كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكره الحى العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاري بخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌده   
        

 

 يسػػػػػػػػػػػػػػػػامحي قمبػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػػػػكاهي كيعػػػػػػػػػػػػػػػػذري  

 يحػػػػػػػػػػاكرني فيػػػػػػػػػػًو عمػػػػػػػػػػى الٌصػػػػػػػػػػبًر صػػػػػػػػػػاحبي 
          

 

ػػػػػػػػػبر كالطٌػػػػػػػػػرؼ أحػػػػػػػػػكري    ككيػػػػػػػػػؼى أطيػػػػػػػػػؽي الصى

 إذا اشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقتي كادم الٌنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربيف لمحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو    
       

 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػانظٍر معنػػػػػػػػػػػػػػػػاه بػػػػػػػػػػػػػػػػو كىػػػػػػػػػػػػػػػػكى أنضػػػػػػػػػػػػػػػػري  

 حػػػػػػكل الٌشػػػػػػرؼ األعمػػػػػػى مػػػػػػف الحسػػػػػػف خػػػػػػٌده  
          

 

 (ُ)عمػػػػػػػػػػػى أٌف ميػػػػػػػػػػػدافى العػػػػػػػػػػػكارًض أخضػػػػػػػػػػػري  

 أحبابنػػػػػػػػػػػا: لػػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػػافى أمػػػػػػػػػػػرٍم فػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػدمٍ  
 

ـٍ متبحتػػػػػػػػػػػػػػػرىا   مػػػػػػػػػػػػػػػا زلػػػػػػػػػػػػػػػتي حػػػػػػػػػػػػػػػكؿى ديػػػػػػػػػػػػػػػاركي

   ]ظُِْ[ 
 كلو:

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى الجفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًف مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارعي العٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ    
       
 
 

 فخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاركـٍ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى األحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؽً  
ٌنيػػػػػػػػػػػػػػا    ػػػػػػػػػػػػػػيكؼ كا  ػػػػػػػػػػػػػػياـ بػػػػػػػػػػػػػػؿ السّْ  فيػػػػػػػػػػػػػػٍي السّْ

        
 

ػػػػػػػػػػا الميشػػػػػػػػػػتاؽً أمضػػػػػػػػػػٍى كأنكػػػػػػػػػػٍى فػػػػػػػػػػ  ي حشى
(ِ) 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػاجيرة الحػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػذم يظػػػػػػػػػػػػػػػػف يمػػػػػػػػػػػػػػػػج 

 

 قسػػػػػػػػػػػػػػػػمان بمػػػػػػػػػػػػػػػػا أخفيتػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػف أشػػػػػػػػػػػػػػػػكاقي 

 ماخمػػػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػػػا يعيػػػػػػػػػػػػػدكف مػػػػػػػػػػػػػف الكفػػػػػػػػػػػػػاء 

 

 منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كالميثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽً  

 أخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابة كحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا 

 

 شػػػػػػػػػػػػتى بمػػػػػػػػػػػػكاعج األحػػػػػػػػػػػػزاف فػػػػػػػػػػػػي احتػػػػػػػػػػػػراؽً  

 لػػػػػػػػػػػػػػػيس البكػػػػػػػػػػػػػػػاء مزيػػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػػذكم اليػػػػػػػػػػػػػػػكل 

 

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمع أعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى رتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽً  

 
                                                           

 . َّٓ( البحر الطكيؿ، ابف قزؿ: الديكاف، صُ)
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 بنمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرج المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألـ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار

 

 فمييبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽً  

 كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدار أف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردكا العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيب 

 

 (ُ)فإنػػػػػػو مػػػػػػا فػػػػػػاض يػػػػػػـك العػػػػػػيش مػػػػػػف أفػػػػػػاؽً  

 كلو أيضان: 
 اىجػػػػػػػػػػػػػػٍر الٌنػػػػػػػػػػػػػػاسى مػػػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػػػتطعتى مميػػػػػػػػػػػػػػان 

 
 تيكتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرىـي كيكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفى شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾٍ  

ذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾى يكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان لحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو    كا 
 

 عػػػػػػػػػػػػػٍد مػػػػػػػػػػػػػنيـ كأبػػػػػػػػػػػػػًد عمػػػػػػػػػػػػػى ذاًؾ عػػػػػػػػػػػػػذرؾٍ  

 د عػػػػػػػػػػػف الخمػػػػػػػػػػػؽً إٌنمػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػزُّ فػػػػػػػػػػػي البعػػػػػػػػػػػا 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل تغتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌزؾٍ  

 إٍف تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍش ىكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا فعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَّؾ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽو  
 

 (ِ)أك تخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؼ فعظَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ اهللي أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾٍ  

 كقاؿ في مميح: 
أسُّ الجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ بحكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً   كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ ي

 
 فيأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي منػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي كيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾي  

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكادي عذاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةي خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدّْهً  
 

 (ّ)كأٌنيمػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي الحسػػػػػػػػػػػػًف خػػػػػػػػػػػػطّّ مزٌمػػػػػػػػػػػػؿي  

 كلو: 
 أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي الحبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكؿي  كادو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو 

        
 

 حٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا معاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالٌنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  

 كادو يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكحي المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف جنباتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو         
 
 

 كيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحُّ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لمنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـً عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  

ـى ترابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو    يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاقوي كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكده لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث
          

 

 (ْ)شػػػػػػػػػػػػػػػػكقان كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػػا إليػػػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػػػبيؿي  

 قػػػػػػػػػػالكا: تبػػػػػػػػػػٌدؿ، قمػػػػػػػػػػت: يػػػػػػػػػػا أىػػػػػػػػػػؿى اليػػػػػػػػػػكل  
          

 

 كجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي  كالٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذره  

 ىػػػػػػػػػػػػػػؿ بعػػػػػػػػػػػػػػػد قطػػػػػػػػػػػػػػػع األربعػػػػػػػػػػػػػػػيفى مسػػػػػػػػػػػػػػػافةه      
     
 

 لمعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي التٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؿي  

                                                            

 ُْْ( ابف قزؿ: الديكاف، ص ِ)
 .  ُِٕ( بحر الرمؿ، ابف قزؿ: الديكاف، صِ)
. البحر الطكيؿ،  كاألبيات عند  ابف قزؿ: َُّ، صُُالمزمؿ: المسرع. ابف منظكر: لساف العرب، مج (ّ)

 .  ُُْالديكاف، ص
 .  َُٔ( بحر الرمؿ ابف قزؿ: الديكاف، صْ)
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 كلقػػػػػػػػػػد ىفػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػٍي فػػػػػػػػػػػي دمشػػػػػػػػػػؽى ميفيػػػػػػػػػػػؼه 
          

 

 المعسػػػػػػػػػػػػػػكؿي  (ُ)يسػػػػػػػػػػػػػػبٍي العقػػػػػػػػػػػػػػكؿى رضػػػػػػػػػػػػػػابوي  

ـي بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدًه       ييتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزُّ إف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ الٌنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
    

 (ِ)كيحػػػػػػػػػػػػػػفُّ إف خطػػػػػػػػػػػػػػػرٍت ىينػػػػػػػػػػػػػػاؾ شػػػػػػػػػػػػػػػبكؿ 

 :]مف البحر الكامؿ[كلو:  
 الٌتسمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمعي كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاره     لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزـى 

     

 فػػػػػػػػػػػػانظٍر إلػػػػػػػػػػػػى الميجػػػػػػػػػػػػات كيػػػػػػػػػػػػؼ تسػػػػػػػػػػػػيؿي  
 
 

 كسػػػػػػػػػػػػػػقمتي مػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػقـً الجفػػػػػػػػػػػػػػكًف ألٌنيػػػػػػػػػػػػػػا 
        

 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤادم المعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي  

 ال تعجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا إٍف راعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكائبو  
          

 

 فالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿه كالمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌب ذليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  

 حٌيػػػػػػػػػػػػػػةه         (ّ)مػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػحَّ لػػػػػػػػػػػػػػي أٌف الٌذؤابػػػػػػػػػػػػػػة 
  
 

 فػػػػػػػػػي األرًض كىػػػػػػػػػي تجػػػػػػػػػكؿي  حتٌػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػعت 

 :]كُِٓ[كلو 
 كأىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذ الح العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذار بخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدهً 

 
 يراكدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽه إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجافي  

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأفَّ مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبٍي كاخضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارى عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذارهً  
 

 (ْ)إذا ماالتقينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميفه كريحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي  

 كقاؿ: 
 فػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػؿّْ يػػػػػػػػػػػكـو ألربػػػػػػػػػػػاًب اليػػػػػػػػػػػكل شػػػػػػػػػػػافي   

       
 

 كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديـه كتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريحه كأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجافي  

دمػػػػػػػػػػػػػػػكعييـ كػػػػػػػػػػػػػػػالغكادم 
 كىػػػػػػػػػػػػػػػي ىاممػػػػػػػػػػػػػػػةه     (ٓ)

       
 

 كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي حشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاياىيـ لمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبّْ نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرافي  

 يبكػػكفى فػػي الكصػػًؿ خػػكؼى اليجػػًر مػػف شػػغؼو   
        

 

ّـّ كأحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزافي    فكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ أكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتييـ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ال يعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفى ٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكان ييتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكفى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو      
     
 

؟!   (ٔ)ىييػػػػػػػػػاتى أيػػػػػػػػػفى مػػػػػػػػػػع العشػػػػػػػػػاؽ سػػػػػػػػػػمكافي

 
                                                           

 .ُْٖ، صُالرضاب: الريؽ. ابف منظكر: لساف العرب، مج (ّ)
 .  َُٕ( ابف قزؿ: الديكاف، صِ)
 . ّٕٗ، صُ( الذؤابة : منبت الناصية مف الرأس. ابف منظكر: لساف العرب، مجٓ)
 .  ُّٖ( البحر الطكيؿ، ابف قزؿ: الديكاف، صْ)
 .ُُٖ، صُٓ( جمع غادية كىي السحابة. ابف منظكر: لساف العرب، مجِ)
 .ّٕٖ( البحر البسيط، ابف قزؿ: الديكاف، صٔ)
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 كلو:
 غكرى الحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فمدامعػٍي  كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنتيـٍ 

         
 

 تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍم شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرائيعيىا كعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي داميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  

 ما بعتى ركحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػي ىكاًه رخيصةو  
          

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذارًه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف غاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً    إال لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفى عي

 أيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمنٍي العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؿي عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبران  
 

 (ُ)يػػػػػػػػػػػػػةً ىييػػػػػػػػػػػػػاتى مػػػػػػػػػػػػػا أذانػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػذلؾ كاع 

   كلو: 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػامٍف بعػػػػػػػػػػػػػػػػػدى كافػػػػػػػػػػػػػػػػػى بيعػػػػػػػػػػػػػػػػػد كالػػػػػػػػػػػػػػػػػداتي
 

ـٍ تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدرٍت أكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أجمكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ال أطمػػػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػػػي الحيػػػػػػػػػػػػػػاة مػػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػػدكـ 
 

 (ِ)مػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػركـ فيػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػف األمػػػػػػػػػػػكاتً  

   كلو: 

 أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػران منػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أذابى قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العكى  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالهي لمى

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػكردي ألجػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ خػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذًه فػػػػػػػػػػػػػػػػػي خجػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو  
 

 يعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذري  كاألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذارهً  

 كقاؿ يـك كفاتو: 

 ظٌنػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػػػا رحمػػػػػػػػػػػػف خيػػػػػػػػػػػػر الظػػػػػػػػػػػػفُّ 

 

 مػػػػػػػػػػػػػػا يرحمنػػػػػػػػػػػػػػي غيػػػػػػػػػػػػػػرؾ بػػػػػػػػػػػػػػإذف المينػػػػػػػػػػػػػػى 

 أتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ خميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي منّْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 

 .(ّ)مػػػػػػػػػػػف عظػػػػػػػػػػػـ خطيتػػػػػػػػػػػي فتعفػػػػػػػػػػػكا عنػػػػػػػػػػػي 

تكفي قتيبلن، كاف كاتبان، نصرانيان، يخدـ مع الممؾ الفائز بف  (ْ)شرؼ الديف الفائزم 
 كفيو يقكؿ البياء زىير: (ُ)العادؿ

                                                           

 .  َُْ( البحر الطكيؿ، ابف قزؿ: الديكاف، صُ)
 .ُْٖ( البحر الكامؿ ابف قزؿ: الديكاف، صِ)
 .  ِّٓؿ: الديكاف، ص( البحر الكامؿ، ابف قز ّ)
؛ ّْٓ،ّّٓ، صُٕ؛ ابف كثير: البداية كلنياية، جػَِِ، صْٖ( ترجـ لو الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػْ)

 . ٓٓ،ْٓ، صٕ؛ ابف تغرم بردم: النجـك زاىرة: جػُّٔ، صُالعيني: عقد الجماف، جػ
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 لعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى اهللي صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعدا  
        

 

 كأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي فصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعدىاٍ  

 كبنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو فنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازال      
     
 

َـّ كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىاٍ    (ِ)كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، كمعرفة بالحساب، كتصريؼ الديكاف، كتنفيذ (ّ)ثـ أسمـ، كترقى  ، ككاف عنده رياسة، ككـر
ؾ األشغاؿ، كخدـ الممؾ الكامؿ ككلده الصالح، كتنقمت بو األحكاؿ حتى استكزره المم

، كتممؾ  المعز، كأمره، كأعطاه خمسيف فارسان، كلـ تزؿ منزلتو عند المعز تعمك إلى أف قيًتؿى
، كأخذ خطو بمائة ألؼ دينار، كبقي  ]النكبة[متخٌيؿ تكقع  (ْ)]مضطرب[كلده، كىك 

: " دخمت إليو في (ٓ)معتقبلن، ككاف يتيـ بأمكاؿ كثيرة، قاؿ القاضي برىاف الديف السنجارم
 فسألني أف أتحدث في إطبلقو عمى أف يعمؿ في كؿ صباح ألؼ دينار. ،(ٔ)محبسو

 فقمت لو: تقدر عمى ىذا"؟ . 
لى سنة يفرج اهلل "، فمـ تمتفت مماليؾ المعز إلى فقاؿ:" أقدر عميو إلى تماـ سنة، كا 

نؽ كحيمؿ إلى القرافة  فديفف بيا. (ٕ)ذلؾ، كعجمكا ىبلكو، فخي

                                                                                                                                                                               

لمصرية ثـ انتقؿ إلى سنجار ( ىك أبك اسحاؽ إبراىيـ بف الممؾ العادؿ أبي بكر بف أيكب، أقاـ بالديار اُ)
، ّـ كدفف بمدرسة كالده قطب الديف. المنذرم: التكممة، جػَُِِىػ/ُٕٔكبقي فييا إلى أف تكفي سنة 

 . َٓ؛ الزبيدم: تركيح القمكب، صِٕٓ؛ الحنبمي: شفاء القمكب، صِٗ،َّص
 .ٖٗ( البحر الخفيؼ، البياء زىير: الديكاف، صِ)
 . ُٖ، صُ: ذيؿ مرآة الزماف، جػ( كردت " كتكفى" عند اليكنينيّ)
 . ُٖ، صُ( سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػْ)
( ىك خضر بف الحسف بف عمي، قاضي القضاة، برىاف الديف السنجارم الزرزارم، تكلى قضاء مصر في ٓ)

اىر تكلى السنجارل قضاء القاىرة الدكلة الصالحية كبقي إلى أياـ الظاىر بيبرس كفي عيد كلده السعيد بف الظ
ـ. الصقاعي: تالي كفيات األعياف، ُِٕٖىػ/ٖٔٔكالكجو القبمي فبقي في القضاء عشريف يكمان ثـ تكفي سنة 

؛ ابف الممقف األنصارم، عمر بف عمي: نزىة النظار في قضاة األمصار، تح: مديحة محمد الشرقاكم، ٗٔص
، العسقبلني، أحمد بف عمي بف حجر: رفع األصر عف ُٖٗص ـ،ُٔٗٗمكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، 

 .ُِٓ-َُٓ، صُـ، جػُٖٗٗ، القاىرة، ُقضاة مصر، تح: عمي محمد عمر، مكتبة الخانجي، ط
 ، ككاضح أٌنيا تصحيؼ مف المحقؽ.  ُٖ، صُ( كردت " في مجمسو" عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػٔ)
أىؿ مصر، كفييا مشاىد الصالحيف. البغدادم: مراصد اإلطبلع،  ( تقع بسفح جبؿ المقطـ، كىي مقبرةٕ)

 .  ِِْ؛ السخاكم: البمدانيات، صَُِٕ، صّمج
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ف شارؾ بيف البطالة كالعمالة، كعنده مركءه كعصبية كلـ يكف في زمانو كاتب بَّطاؿ يك
 .]ظُِٓ[محسنان إلى جميع مف يعرفو، ال ييمؿ قضاء أشغاليـ

 سنة ست كخمسيف كستمائة*                              

 الخميفة المستعصـ باهلل، صاحبي مصر كالشاـ الناصر، كالمنصكر بف المعز.
غداد، فقتمكا، كنيبكا، كأسركا عمى جارم عادتيـ مف ففي المحـر استكلى التتار عمى ب   

القبائح، ككاف الخميفة أىمؿ أمر الجند، كمنعيـ أرزاقيـ، فآلت أحكاليـ إلى سؤاؿ الناس، 
، كنظـ الشعراء في ذلؾ أشعاران، فمنيا ما (ُ)كبدؿ كجكىيـ المطمب في األسكاؽ كالجكامع

 مف قصيدة: (ِ)قالو المجد النشابي
لمحػػػػػػػػػػػػػػًض الحػػػػػػػػػػػػػػؽّْ يرتػػػػػػػػػػػػػػادي يىػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػائمٍي ك   

         

  

نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي    أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًخ فعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍم نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدافه كا 

 

 
 كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍع فعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍم ركايػػػػػػػػػػػػػػػػػػاته تحققيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

          

 

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنادي    درايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه كأحاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثه كا 

ّـّ ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػيّّ كقمػػػػػػػػػػػػػػػػػبه حػػػػػػػػػػػػػػػػػاذؽه يقػػػػػػػػػػػػػػػػػظه    فيػػػػػػػػػػػػػػػػػ

          

 

 كخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطير لنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًذ الٌنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد نقٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي  

 عػػػػػػػػػػف فتيػػػػػػػػػػةو فتكػػػػػػػػػػكا فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػديف كانتيكػػػػػػػػػػكا 

 
فسػػػػػػػػػػػػػػػػػادي حمػػػػػػػػػػػػػػػػػاه جيػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن بػػػػػػػػػػػػػػػػػرأم فيػػػػػػػػػػػػػػػػػو إ   

 أٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزير فمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغكؿ بعنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره  

 
 نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدادي ف (ّ)كالعارضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 

 كحاجػػػػػػػػػػػػبي البػػػػػػػػػػػػاب طػػػػػػػػػػػػكران شػػػػػػػػػػػػارب ثمػػػػػػػػػػػػؿ 

          

 

 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكادي ( ْ)كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارةن ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك جنكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌ  

 
                                                           

 . ِّٖـ. باشا: التكفيقات االليامية، صُِٖٓكانكف الثاني ) يناير(  ٖ* يكافؽ أكليا يـك الثبلثاء 
 .ِْٔ، صِ( الغساني: العسجد المسبكؾ، جُ)
 ك(.ُّٔمى الكرقة )( ترجـ لو ابف قاضي شيبة عِ)
عؿ لمجيش في بغداد عارضاف أحدىما الديكاف: كىك عرض الجيش المختصر بالغرباء ،كاآلخر عرض ّ) ( جي

 .ّٗعرض العساكر البغدادية. ابف الفكطي: الحكادث الجامعة، ص
 .ُّّ، صِ( آلة لمطرب. دكزم: تكممة المعاجـ، جْ)



 

256 
 

 ميعػػػػػػػػػػػػػزل بالميػػػػػػػػػػػػػاط لػػػػػػػػػػػػػو (ُ)كابػػػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػػػاس

 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ناحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكادي  

 ىٌمتػػػػػػػػػوي  (ِ)كشػػػػػػػػػيخي اإلسػػػػػػػػػبلـ صػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػٌديف 

       

 

يصػػػػػػػػػػػػػػػػػطادي  مقصػػػػػػػػػػػػػػػػػكرةه لحطػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ المػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً    

 إف جئػػػػػػػػػػػػػتى يثػػػػػػػػػػػػػربى أك شػػػػػػػػػػػػػارفتى سػػػػػػػػػػػػػاحتيا 

        

  

 فقػػػػػػػػػػػػٍؿ لٍمػػػػػػػػػػػػف أنزلػػػػػػػػػػػػتى فػػػػػػػػػػػػي حقّْػػػػػػػػػػػػًو صػػػػػػػػػػػػادي  

 الكفػػػػػػػػػػػػري أضػػػػػػػػػػػػـر فػػػػػػػػػػػػي اإلسػػػػػػػػػػػػبلـً جذكتػػػػػػػػػػػػو 

       

 

 كلػػػػػػػػػػػػػػيس يرجػػػػػػػػػػػػػػى لنػػػػػػػػػػػػػػاًر الكفػػػػػػػػػػػػػػًر إخمػػػػػػػػػػػػػػادي  

مػػػػػػػػػػؾ كالػػػػػػػػػػٌديف الحنيػػػػػػػػػػًؼ كمػػػػػػػػػػا   كاضػػػػػػػػػػيعىةي المي

       

 

 تمقػػػػػػػػػػػػػػاه مػػػػػػػػػػػػػػف حادثػػػػػػػػػػػػػػاًت الػػػػػػػػػػػػػػدَّىًر بغػػػػػػػػػػػػػػدادي  

ٍي تسػػػػػػػػػػػػاكرني؟! أيػػػػػػػػػػػػف المنيَّػػػػػػػػػػػػةي منّْػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػ   

     

    

 

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرادي    فمممنٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة اصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداري كا 

 مػػػػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػػػػؿي كاقعػػػػػػػػػػػػػػةو شػػػػػػػػػػػػػػنعاءى مظممػػػػػػػػػػػػػػةو  

          

 

مػػػػػػػػػػػػػف ىكليػػػػػػػػػػػػػا طفػػػػػػػػػػػػػؿه كأكبػػػػػػػػػػػػػادي    (ّ)يشػػػػػػػػػػػػػيب ي

ككاف استيبلء التتار عمى بغداد في يـك األربعاء عاشر صفر، كقيتؿ المستعصـ     
ظـ مف ىذه الداىية كأرباب دكلتو كمعظـ أىؿ بغداد، كما ديىي اإلسبلـ بداىية أع

كالأفظع، كسنذكر خبرىا مجمبلن، قد عمـ تممؾ التتار أكثر الببلد االسبلمية ، كما فعمكه 
 مف خراب الببلد كسفؾ الدماء، كسبي الحريـ كاألكالد، كنيب األمكاؿ.

بمد الباطنية كمعقميـ المشيكر، فنزؿ إلييـ  (ْ)ككانكا قبؿ ىذه السنة قد قصدكا أٌلمكت  
عميو بذلؾ، فقىتؿى ىكالكك  (ُ)بإشارة الكزير نصير الديف الطكسي بلء الديفصاحبيا ع

 .(ِ)صاحب أٌلمكت كفتحيا كمف معيا مف الببلد

                                                           

لة رتب "جامع المسانيد عمى األبكاب" تكفي ببغداد ( ىك منصكر بف مظٌفر بف عباس البغدادم ،عميد الدك ُ)
، ُُ؛ ابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، جَِِ، صْٖـ. الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جُِٕٓىػ / ٓٓٔسنة 
 .ْْٕ، صِ؛ ابف تغرم بردم: الدليؿ الشافي، جُِٖص
 ظ(.َُّ( ترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة )ِ)
؛ الغساني: العسجد المسبكؾ َِّ،ِِٗابف الفكطي: الحكادث الجامعة، ص( البحر البسيط، األبيات عند ّ)

 . كفيو " نسب القصيدة لعبد القاىر بف القرطبي كاتب ديكاف العرض ببغداد"ِٓٔ،ِْٔ، صِ، ج
( قمعة حصينة مف ناحية ركزبار بيف قزكيف كبحر الخزر عمى جبؿ كىي كرسي ممؾ اإلسماعيمية. ْ)

؛ لسترنج، لكي: بمداف الخبلفة الشرقية، تر: بشير فرنسيس كككركككيس عٌكاد، َُّالقزكيني: آثار الببلد، ص
 .ِٔٓ،ِٓٓـ، صُْٓٗ، بغداد، 
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ـٌ تييأ لقصد العراؽ، كسبب ذلؾ أٌف الكزير مؤيد الديف بف العمقمي كزير الخميفة كاف     ث
ال تزاؿ بينيـ كبيف ركافض، كفيو جماعة مف األشراؼ، كالفتف  (ّ)رافضيان، كأىؿ الكرخ

بسبب التعصب في المذاىب، فاتفؽ أٌنو كقع  ]كُِٔ [أىؿ البصرة، كىـ أىؿ سنُّة، فإٌنو
، كاألمير أبي (ٓ)إلى  ركف الديف الدكيدار (ْ)بيف الفريقيف محاربة، فشكى أىؿ باب البصرة

                                                                                                                                                                               

( ىك محمد بف محمد بف حسف، الشيخ نصير الديف أبك عبد اهلل الطكسي الفيمسكؼ، كاف عالمان في عمـ ُ)
ذا حرمة كمنزلة عند ىكالكك، تكفي  األكائؿ كصنعة األرصاد بنى بمدينة مراغة قٌبة كمرصدان عظيمان، كاف

؛ الذىبي، محمد بف أحمد: دكؿ ٖٗـ. ابف شداد: تاريخ الممؾ الظاىر، صُِّٕىػ / ِٕٔببغداد سنة 
؛ الخكانسارم: ركضات ُّٗـ، صُٗٗٗ، بيركت،ُاإلسبلـ، تح: حسف إسماعيؿ مركة، دار صادر، ط

ألمراء بأنباء الكزراء، تح: مينا حمد ؛ ابف طكلكف، محمد بف عمي: إنباء إِٗ-ِٖٕ، صٔالجٌنات، ج
؛ العاممي، محسف األميف: أعياف َُُ-ٕٗـ، صُٖٗٗ، بيركت، ُالمينا، دار البشائر اإلسبلمية، ط

 .ُٗ-ْ، صْٔـ، جػُٖٔٗالشيعة، تح: حسف األميف العاممي، دار التعاكف لممطبكعات ، بيركت ،
ـ، ُِٔٓىػ / ْٓٔس، ك كصؿ إلى ببلدىـ سنة ( كاف ىكالكك قد سار لمقضاء عمى اإلسماعيمية في فار ِ)

ككاف السبب في ذلؾ أف التتر خافكا مف كقكؼ اإلسماعيمية في كجييـ إذا قرركا القضاء عمى الخبلفة 
العباسية، كبالفعؿ حاصر ىكالكك قمعة "ميمكف دز" ك"ألمكت" فاستسمـ صاحب ميمكف ركف الديف خكرشاه 

الديف كبذلؾ استطاع المغكؿ أف يقتحمكا المقر األصمي كذلؾ صاحب ألمكت شمس الشمكس بف عبلء 
سنة(.  اليمذاني، فضؿ اهلل: جامع التكاريخ، تح: فؤاد عبد ُُٕلئلسماعيمية، فزالت دكلتيـ بعد أ ف عٌمرت )

 .َّ-ِٖ، صِ/ ؽِـ، جَََِ، القاىرة، ُالمعطي الصٌياد، الدار الثقافية، ط
، ْالبصرة أحد أبكاب مدينة بغداد. الحمكم: معجـ البمداف، مج( محٌمو ببغداد في الجية القبمية لباب ّ)

 .ُُٔٓ، صّ؛ البغدادم: مراصد اإلطبٌلع، مجْْٖص
( أحد أبكاب مدينة بغداد يقع في الجية الشرقية منيا ،كىك لمقاصد بغداد مف فارس كاألىكاز ككاسط كالبصرة ْ)

ماف: الفكز بالميراد في تاريخ بغداد، دار ؛ الدخيؿ، سميْٗٓ، صُكاليمامة. الحمكم: معجـ البمداف، مج
 .ُْـ، صََِّ، القاىرة ،ُاآلفاؽ العربية، ط

( ىك األمير مجاىد الديف أيبؾ بف عبد اهلل المعركؼ بالدكيدار الصغير، مقٌدـ جيكش العراؽ كاف مغرمان ٓ)
حكادث الجامعة، ـ. ابف الفكطي: الُِٖٓىػ / ٔٓٔبالكيمياء، اتصؼ بالشجاعة كالكـر قتمو التتار سنة 

؛ ِِٖ،ُِٖ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جْٕٔ،ْٕٓ، صٗ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جِّٓص
. " كقد كرد اسمو في جميع مصادر الترجمة مجاىد ُِٖ،ُِٕ، صّابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، ج

 الديف عمى خبلؼ ابف قاضي شيبة الذم أكرده باسـ ركف الديف.
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ارتكبكا ، فتقدما إلى الجند بنيب الكرخ ، فيجمكه، كنيبكا، كقتمكا، ك (ُ)بكر بف الخميفة
العظائـ، فشكى أىؿ الكرخ ذلؾ إلى الكزير، فأمرىـ بالكؼ كالتغاضي، كأضمرىا في 

 .(ِ)نفسو، كحصؿ عنده بسبب ذلؾ الحقد عمى الخميفة
استكثر مف الجند حتى قيؿ: إٌنو بمغ عسكره فكؽ المائة ألؼ، ( ّ)ككاف المستنصر باهلل    

لممؾ، ككاف مع ذلؾ يصانع التتار، ككاف منيـ أمراء أكابر يطمؽ عمى كؿ منيـ لفظ ا
 كييادنيـ.

    
الجند، كأف يصانع التتار، كيحمؿ  (ْ)]أرزاؽ[فمما كٌليى المستعصـ باهلل أشير عميو بقطع 
، فكاتب ابف العمقمي التتار، كأطعميـ في (ٓ)الماؿ إلييـ، ففعؿ ذلؾ، كقٌمؿ مف الجند

ميمؾ العراؽ، كطمب منيـ أف يككف كغبلمو، كسٌيؿ عمييـ  (ٔ)الببلد، كأرسؿ إلييـ أخاه

                                                           

ـ، ُِّّىػ / ُّٔأحمد كيكٌنى أبك بكر، األمير الكبير بف الخميفة المستعصـ عبد اهلل مكلده سنة أبك العباس ( ُ)
ـ كعمره خمس كعشريف ُِٖٓىػ / ٔٓٔكلو مف األكالد أبك الفضؿ محمد كرابعة قيتؿ بيد التتار مع كالده سنة 

؛ الغساني: العسجد ِِٔ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جِّْسنة. ابف الفكطي: الحكادث الجامعة، ص
 .ّّٔ؛ ابف الطقطقي: الفخرم ، صِّٔ، صِالمسبكؾ، ج

 .ّْ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جِّّ، صّالخبر عند أبك الفداء: المختصر، ج (ِ)
( ىك اإلماـ المستنصر باهلل بف الظاىر بأمر اهلل أمير المؤمنيف محمد بف الناصر أبي العباس أحمد بف ّ)

ـ. بنى ُِِٔىػ / ِّٔمستنجد بف المقتفي الياشمي العباسي البغدادم بكيع بالخبلفة سنة المستضيم بف ال
المساجد كالمدارس كالربط، كنشر العدؿ كأقاـ شعائر الديف كنشر السنف ،حفظ الثغكر كافتتح الحصكف تكفي 

؛ ُِّ-ُّٓ، صٓ؛ ابف كاصؿ: مفرج الكركب، جَٕٔ، صّـ. المنذرم: التكممة، جُِِْىػ / َْٔسنة 
؛ السيكطي: تاريخ الخمفاء، ٖٖ-ٖٕ، صِ؛ القمقشندم: مآثر اإلنافة، جَّّابف الطقطقي: الفخرم، ص

 .ّْٔ-ُّٔص
 .ّْ، صٕ( سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، جْ)
: المختصر، ( إذ صار عسكر بغداد دكف العشريف ألؼ فارس بعد أف كاف يبمغ مائة ألؼ فارس. أبك الفداءٓ)

 .ُٔٗ، صِ؛ ابف الكردم: تتمة المختصر، جّّ، صّالمختصر، ج
( ىك الصاحب عمـ الديف أحمد بف محمد بف عمي بف أبي طالب بف العمقمي أرسمو أخاه مؤيد الديف إلى ٔ)

؛ ِِٗ، صْٖـ. الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جُِٖٓىػ / ٔٓٔالتتار كشجعيـ عمى قصد العراؽ تكفي سنة 
ـ، َُٕٗف محمد: مختصر التاريخ، تح: مصطفى جكاد، مطبعة الحككمة، بغداد،ابف الكازكرني، عمي ب

 .ِٖٕص
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، ككاف الشريؼ تاج (ُ)نائبيـ في الببلد، فكعدكه بذلؾ، كأخذكا في التجييز لقصد العراؽ
نائب الخميفة بإربؿ سٌير إلى الخميفة مف يحٌذره مف التتر، كىك غافؿ،  (ِ)الديف بف صبليا

 .ال يجدم فيو التحذير، كال يكقظو التنبيو لما يريده اهلل تعالى
 (ّ)كلما تحقؽ الخميفة حركة التتار نحكه سٌير شرؼ الديف بف محي الديف بف الجكزم 

الذم يسمكو  (ٓ)، ثـ سٌير مائة رجؿ إلى الدربند(ْ)رسكالن إلييـ، يعدىـ بأمكاؿ يبذليا ليـ
التتر إلى العراؽ ليككنكا فيو، كيطالعكا باألخبار، فتكجيكا، كلـ يأت منيـ خبر ألف األكراد 

 .(ٔ)كانكا عند الدربند دٌلكا التتر عمييـ فقتمكىـ عف آخرىـالذيف 
 (ٖ)]عـ[كبير، كفيو خمؽ مف الكرخ كمف عسكر بركة بف  (ٕ)كقدمكا العراؽ في جحفؿ

 .(ٗ)ىكالكك
                                                           

( كردت ركاية تقكؿ: " أٌف التتر كاتبكا صاحب المكصؿ بدر الديف لؤلؤ في تييئة االقامات كالسبلح فأخذ ُ)
مكاتبات إلى يكاتب الخميفة سٌران كيييم ليـ اآلالت كاإلقامات ككاف الكزير ابف العمقمي ال يكصؿ ىذه ال

 .ُٔٗ، صِ؛ ابف الكردم: تتمة المختصر، جّٓ،ّْ، صْٖالخميفة. الذىبي تاريخ اإلسبلـ، ج
 ظ(.َُّ( ترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكقة )ِ)
( ىك شرؼ الديف عبد اهلل بف محيي الديف يكسؼ بف الجكزم كلٌي الحسبة ببغداد ثـ تٌزىد عنيا كدٌرس ّ)

يات ديكانية، أرسمو المستعصـ رسكالن إلى ىكالكك عاد بعدىا إلى بغداد كقتؿ فييا بالمدرسة البشيرية ككلٌي كال
؛ الذىبي: سير ِّٓـ. ابف الفكطي: الحكادث الجامعة، صُِٖٓىػ / ٔٓٔمع أبيو عمى يد التتار سنة 

؛ ابف رجب، عبد الرحمف بف أحمد: الذيؿ عمى طبقات الحنابمة، تح: عبد ّْٕ، صِّإعبلـ النببلء، ج
 .َّ، صْـ، جََِٓ، الرياض، ُرحمف بف سميماف العثيميف، مكتبة العبيكاف، طال
 ِ( عف رسالة ىكالكك إلى الخميفة كرسالة الخميفة إلى ىكالكك. ابف فضؿ اهلل اليمذاني: جامع التكاريخ، مج ْ)
 .ٕٔ، ص ِ
زر(. الحمكم: معجـ ( يقاؿ لو باب األبكاب كالدربند ىك دربند شركاف كىك مدينة عمى بحر طبرستاف )الخٓ)

؛ باشا، أحمد تيمكر: التذكرة التيمكرية، ُّْ، صُ؛ البغدادم: مراصد االطبلع، مجَّّ، صُالبمداف، مج
 .ُّٕ،ُْٕـ، صُّٓٗ، مصر، ُدار الكتاب العربي، ط

؛ اليافعي: مرآة ّٓ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جُٔٗ( الخبر عند ابف الكردم: تتمة المختصر، صٔ)
 . ْٓ، صٕ؛ ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، جَُٔ، صْج مرآة الجناف،

 ( كردت في األصؿ " جحؿ" كىك تصحيؼ. " الباحث".ٕ)
؛ ابف تغرم بردم: النجـك ٖٖ، صُ( سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػٖ)

 . ْٔ، صٕالزاىرة، جػ
بركة ممؾ القبجاؽ كصحراء سكراؽ كاف يميؿ إلى  ( ىك بركة بف تشف بف جنكيزخاف بف عـ ىكالكك ،كافٗ)

المسمميف كيعظـ العمماء كالصالحيف، كقع في خبلؼ مع ىكالكك ألنو قتؿ الخميفة المستعصـ فيك ال يحب 
ـ. البرزالي: المقتفي، ُِٔٔىػ/ ٓٔٔسفؾ الدماء ككاف يميؿ إلى الممؾ الظاىر بيبرس كيكـر رسمو تكفي سنة 
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، فالتقكا عمى نحك مرحمتيف مف (ُ)كخرج العسكر مف بغداد، كمقدميـ ركف الديف الدكادار
عمى البر الذم القتاؿ فيو، ك  (ِ)قكا فتكقان مف نير الممؾبغداد، كاقتتمكا قتاالن شديدان، كفت

كقعت الكسرة عمى عسكر بغداد، فكقع بعضيـ في الماء الذم خرج مف تمؾ الفتكؽ، 
فإرتطمت خيميـ كأخذتيـ السيكؼ، فيمككا، كبعضيـ رجع إلى بغداد ىزيمان، كقصد 

 (ّ)ألمير باجكنكيفبعضيـ جية الشاـ، كدخؿ بعضيـ بغداد عمى أقبح صكرة، كتبعيـ ا
، كقد خبل (ْ)كعسكره، يقتمكف فييـ، كغنمكا كؿ ما كاف معيـ، كنزؿ التتار بالجانب الغربي

مف أىمو، فشرعكا في الرمي بالنشاب إلى الجانب الشرقي، ككاف الخميفة جالسان في 
، ككانت مطبكعة (ِ)العرب تسمى عرفة (ُ)كبيف يديو صغيرةه مف مكلدات (ٓ)ركاقو

                                                                                                                                                                               

؛ الذىبي: اإلشارة إلى كفيات األعياف، َُٖلمنصكرم: زبدة الفكرة، ص؛ بيبرس أُٖ،ُٕٔ، صُجػ
؛ الديار بكرم، حسيف بف محمد: تاريخ الخميس في أحكاؿ أنفس نفيس، المطبعة الذىبية، مصر، ِّٔص

 . ّٕٗ، صِـ، جػُٖٔٔ
كاة : كالمراد ( ىك لقب الذم يحمؿ دكاة السمطاف أك األمير، كالمفظ مركب مف كممتيف أحدىما عربي كىك الدُ)

الذم يكتب مذىا كالثاني فارسي كىك دار: كمعناه ممسؾ كيككف المعنى ممسؾ الدكاة، ككظيفتو أيضان تبميغ 
ببلغ عامة األمكر كتقديـ القصص إلى السمطاف كالمشاكرة عمى مف يحضر إلى الباب كيقدـ  رسائؿ السمطاف كا 

؛ القمقشندم: صبح األعشى، ِٓبكي: معيد النعـ، صإليو العرائض كيأخذ تكقيع السمطاف عمى المناشير، الس
 .ٖٖ، صّ؛ المقريزم: المكاعظ كاالعتبار، جػِْٕ، صٓجػ
( ككرة كاسعة ببغداد بعد نير عيسى يقاؿ أنو يشتمؿ عمى ثبلثمائة كستيف قرية قيؿ أكؿ مف حفره االسكندر ِ)

، ٓالحمكم: معجـ البمداف، مجلما خرب السكاد في العراؽ كىك نير يأخذ مف الفرات كيصب في دجمة. 
 . َُْٔ، صّ؛ البغدادم: مراصد االطبلع، مجِّْص
( أحد أمراء التتار كاف عمى مقدمة عسكر ىكالكك الذم اقتحـ بغداد استطاع كسر المسمميف كقتؿ الكثير ّ)

 =مىـ ألنو بمغو أنو كاتب الخميفة كىك عُِٖٓىػ/ ٔٓٔمف أىؿ بغداد كارتكب الفظائع قتمو ىكالكك سنة 
؛ ابف تغرم  ّٕ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػِٖٕ،ِٕٕ، صّالجانب الغربي. الذىبي: العبر، جػ=

 . ْٔ، صٕبردم: النجـك الزاىرة، جػ
؛ ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، ِّّ، صّ( نزلكا في منطقة يقاؿ ليا القرية.  أبك الفداء: المختصر، جػْ)
في الجانب الغربي منيا مقابؿ مشرعة سكؽ المدرسة النظامية. البغدادم:  ؛ كالقرية محمة ببغدادْٔ، صٕجػ

 .َُٖٖ، صّمراصد االطبلع، مج
( ىك الجناح أك القسـ كالمقصكد ىنا جناح في دار الخبلفة مخصص لجمكس الخميفة العباسي. الخطيب: ٓ)

 . ُِّمعجـ المصطمحات، ص
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، فقتميا، فانزعج الخميفة لذلؾ، كقاـ (ّ)أصابيا سيـ دخؿ مف بعض الشبابيؾمضحكة، ف
 .(ْ)مف مكانو كسدَّ الشبابيؾ

، (ٓ)كأما ىكالكك فإٌنو كصؿ إلى بغداد في ثاني عشر المحـر في جيش ال يحصى عدده
فمما رأل أبكاب بغداد مغمقة تيٌقف ضعؼ أىميا، فنزؿ عمييا، فمما كاف ثاني يكـ نزؿ إليو 

لكزير بف العمقمي في جماعة مف مماليكو كأتباعو، ككانكا ينيكف أىؿ بغداد عف رمي ا
النٌشاب، ككانكا يقكلكف سكؼ يقع الصمح إف شاء اهلل تعالى، فبل تحاربكا كاجتمع 

 كعاد إلى الخميفة، كقاؿ لو:  ،]ظُِٔ [بالسمطاف ىكالكك

                                                                                                                                                                               

لد عند العرب كنشأ مع أكالدىـ كتأدب بآدابيـ فيك مكلد ( المكلد كالمكلدة: ىك العربي غير المحض الذم ك ُ)
 . َْٕ،ْٗٔ، صّكليس بعربي صريح. ابف منظكر: لساف العرب، مج

( إحدل مكلدات العرب كانت جارية مطبكعة مضحكة تقيـ في دار الخبلفة قتمت بسيـ التتار كىي ترقص ِ)
؛ ابف كثير: البداية ِِّدث الجامعة، صـ. ابف الفكطي: الحكآُِٖىػ/ ٔٓٔبيف يدم الخميفة كذلؾ سنة 

 . ّٕٓ،ّٔٓ، صُٕكالنياية، جػ
( ىكذا كرد الخبر في المصادر كالحدث إف كاف ظاىران بسيطان إال أنو يحمؿ معافو كثيرة فيؿ يصٌدؽ أف ّ)

يككف الخميفة يسير ىذه السيرة البلىية كجيكش المغكؿ أخذت تطرؽ أبكاب بغداد؟ فيؿ مف المعقكؿ أال يككف 
عند الخميفة خبر بيذا الغزك؟ ىذا مف جية كمف جية أخرل إذا كاف الخبر صحيح كأٌف الجارية حبلؿ لو لكف 
أيف العقؿ في رأس الخميفة فالعاصمة اإلسبلمية محاصرة كالمكت عمى بعد خطكات كالسياـ النارية تحرؽ 

كقت الحركب فكيؼ كانت  كالخميفة يستمتع برقص الجكارم؟ فيؿ أصبح رقص الجكارم ال بد منو حتى في
تقبؿ نفسو أف ينشغؿ بمثؿ  ىذه األمكر ىذا مف جية كمف جية أخرل كيؼ يمكف لخميفة  بعد ىذه الكارثة أف 
يأمر فقط بزيادة االحتراز كالستائر حكؿ دار الخبلفة لحجب الرؤية فيك بالتالي لـ يأمر الشعب بالتجييز 

ي دكر في التخفيؼ عف الخميفة كتيكيف األمكر؟ حتى لك كاف لمقتاؿ. فيؿ كاف لحاشيتو ككزيره ابف العمقم
 األمر كذلؾ فإف تصرفات خميفة يحكـ ببلد إسبلمية كاسعة بمثؿ ىذا الشكؿ يدؿ عمى البلمباالة. " الباحث". 

( ىناؾ ركاية مختمفة تقكؿ: " إٌف الخميفة أحضر السيـ الذم أصاب الجارية عرفة فإذا مكتكب عميو إذا ْ)
 إنفاذ قضاءه كقدره سمب ذكم العقكؿ عقكليـ" فعندىا أمر الخميفة بزيادة االحتراز ككثرة الستائر عمى أراد اهلل

 .ُُٕ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جػّٕٓ، صُٕدار الخبلفة. ابف كثير: البداية كالنياية، جػ
، ُني: عقد الجماف؛ ج؛ العيّْ، صٖ( قيؿ إٌف عدد جنكده بمغ مائتي ألؼ. الدكادارم: الدرة الزكية، جٓ)

 .ُُٕص
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األكسط أبا الفضؿ عبد  ، فأخرج إليو كلده(ُ" )" قد رسـ السمطاف أنؾ تخرج إليو 
، فمما صار (ّ)، فمـ يقتنع بو، فخرج إليو الخميفة كالكزير، كمعيـ جمع كبير(ِ)الرحمف

ظاىر السكر أفردكه مف أصحابو في خيمة صغيرة، كمنعكا أصحابو مف الكصكؿ إليو ، 
، نصير الديف الطكسي (ْ)ثـ دخؿ الخميفة بغداد كمعو جماعة مف أمراء المغكؿ كخكاجا

رج إلييـ مف األمكاؿ كالجكاىر كالحمي كالزركش كالثياب كأكاني الذىب كالفضة فأخ
كاألعبلؽ النفيسة جممة عظيمة، ثـ عاد مع الجماعة إلى ظاىر البمد، فأمر بقتمو، فقتؿ 

، (ٔ)كرفس حتى مات (ٓ)يـك األربعاء رابع عشر صفر، كلـ يرؽ دمو بؿ جعؿ في غرارة 
ف قد بمغ مف العمر ستان كأربعيف سنة، ثـ قتؿ كلده ، ككا(ُ)، كدفف، كعفي  أثر قبره(ٔ)مات

                                                           

( ىناؾ ركاية تقكؿ: " إف الكزير ابف العمقمي عاد إلى الخميفة برسالة مفادىا أٌف ىكالكك رغب في تزكيج ُ)
ابنتو مف ابنؾ أبي بكر كيبقيؾ في منصب الخبلفة، كينصرؼ بعساكره عنؾ فتجيبو إلى ىذا فإٌف فيو حقف 

رج الخميفة في جمع أكابر أصحابو كاستدعى الفقياء كاألماثؿ دماء المسمميف كحٌسف لو الخركج إليو، فخ
 .ُٗ-ٖٖ، صُلحضكر عقد النكاح فخرجكا كقتمكا عف آخرىـ". اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج

كىناؾ ركاية أخرل تقكؿ: " إف ابف العمقمي عاد إلى الخميفة برسالة مفادىا لتقع المصالحة بينو كبيف ىكالكك 
؛ ّٖٓ، صُٕاج العراؽ ليكالكك كنصؼ لمخميفة". ابف كثير: البداية كالنياية، جعمى أف يككف نصؼ خر 
 .ُِٕ، صُالعيني: عقد الجماف، ج

ـ لو مف األكالد أبك القاسـ ُِّٓىػ / ّّٔ( أبك الفضؿ عبد الرحمف بف اإلماـ المستعصـ باهلل مكلده سنة ِ)
ثبلث كعشركف سنة. ابف الفكطي: الحكادث  ـ كعمرهُِٖٓىػ / ٔٓٔمحمد كبنت كاحدة قيتؿ بيد التتار سنة 

 .ّّٔ؛ ابف الطقطقي: الفخرم، صِِٔ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جِّْالجامعة، ص
( قيؿ إٌنو بمغ عدده سبعمائة راكب مف القضاة كالفقياء كالصكفية كرؤكساء األعياف كالدكلة كبعد خركجيـ ّ)

؛ ّٓ، صٖكقتؿ الباقكف كميـ. الدكادارم: الدرة الزكية، ح حجبكا كميـ عف الخميفة باستثناء سبعة عشر نفر
 .ُِٕ، صُالعيني: عقد الجماف، ج

( لفظ فارسي معناه السيد كاف يطمؽ عمى أكابر التجار مف الفرس كغيرىـ. القمقشندم: صبح األعشى، ْ)
 .ْٓ؛ السامرائي: المجمكع المفيؼ، صُّ، صٔج
كيعادؿ ثمانيف مدان كالمٌد مف مكايؿ الحبكب زنتو ثمانية عشر ( كعاء مف الخيش يكضع فيو القمح كنحكه ٓ)

 .ْٖٔكغ مف الحنطة. الفيركز آبادم: القامكس المحيط، ص
؛ العيني: عقد الجماف، ّٗٓ، صُٕ( كقيؿ: " بؿ خنؽ. كقيؿ: بؿ غيرؽ". ابف كثير: البداية كالنياية، جٔ)
غرارة كرفس ىي األصح فقد قتؿ المغكؿ . كيبدك أف الركاية التي تقكؿ: " أٌنو كضع في ُّٕ، صُج

. كما قاؿ ابف ِْٕ،ِّٕالمستعصـ بيذه الطريقة ًحرٌيان عمى عادتيـ". ابف الكازكرني: مختصر التاريخ، ص
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كلده األكبر أبك العباس أحمد، ثـ األكسط أبك الفضؿ عبد الرحمف، كلـ يقتؿ األصغر 
خكتو (ِ)مبارؾ  .(ّ)بؿ أسر ىك كا 

الذيف كانكا في دار الشجرة كاحدان بعد كاحد، فكاف يخرج بأكالده  (ُ)كطمب أعماـ الخميفة 
عف آخرىـ، ثـ قتؿ مجاىد الديف أيبؾ الدكادار الصغير، كأمير  كجكاريو، فيقتؿ فقتمكىـ

                                                                                                                                                                               

خمدكف: " كتقبض عمى المستعصـ فشدخ بالمعادؿ في عدؿ تجافيان عف سفؾ دمو بزعميـ". ابف خمدكف: 
 .ّْٓ، صٓديكاف العبر، مج

ية مكقؼ الكزير بف العمقمي مف سقكط بغداد بيد التتار كىؿ كاف خائنان لمخميفة المستعصـ ىنا تطرح قض(ّ)
؟كال سيما أف معظـ المؤرخيف أمثاؿ المقريزم كالعيني كابف كثير يتيمكنو بالمخامرة كمكاطأة التتار عمى سقكط 

بصحيح كمف أقكل األدلة  بغداد. فخبلؼ ذلؾ ما ذكره ابف الطقطقي "كنسبو الناس إلى أنو خامر كليس ذلؾ
عمى عدـ مخامرتو سبلمتو في ىذه الدكلة المقصكد سمطة التتر فإٌف السمطاف ىكالكك لما فتح بغداد سٌمـ البمد 
إلى الكزير كأحسف إليو حكمو فمك كاف قد خامر عمى الخميفة لما كقع الكثكؽ إليو" ابف الطقطقي: الفخرم في 

ؤيده االعتقاد بأف ابف العمقمي عندما أقنع الخميفة بأنو ال داعي لميرب . كىذا ما يي ّّٖاآلداب السمطانية، ص
مف بغداد ألنو مٌيد طريؽ الصمح كسكؼ يأتيو ىكالكك كالمغكؿ طائعيف كاف قد كقع ضحية نفس الخدعة التي 

، ُٕأكقع بيا الخميفة. كىذه الركاية ذكرت عند عدد مف المؤرخيف أمثاؿ. ابف كثير: البداية كالنياية، ج
 .ُِٕ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جّٖٓص
ـ أسره المغكؿ كبقي تحت حكميـ إال ُِِْىػ/ َْٔ( أبك المناقب، مبارؾ أصغر أكالد الخميفة مكلده سنة ْ)

ـ كدفف ىناؾ ثـ نقؿ إلى بغداد كدفف ُِٖٕىػ/ ٕٕٔأنو كاف محترمان عندىـ كتزكج كأكلد كتكفي بمراغة سنة 
، ِْٕ؛ ابف الكازكرني: مختصر التاريخ، صِّْي: الحكادث الجامعة، صفي دار سكسياف. ابف الفكط

 .ِِٔ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػِّٖ
 
( ىٌف فاطمة بنت اإلماـ المستعصـ باهلل أسرت كتكفيت بأرض العجـ في أسر المغكؿ كلـ يتعٌرض ليا ّ)

؛ ابف الكازكرني: مختصر ّّٔص ؛ ابف الطقطقي: الفخرم،ِّْبسكء. ابف الفكطي: الحكداث الجامعة، ص
 .ِٕٔالتاريخ، ص

خديجة بنت اإلماـ المستعصـ باهلل أسرت كحممت إلى ببلد العجـ ثـ تزكجت باإلماـ أبي المحامد يحيى بف  
 =ـ كسكنت بدارُِّٕىػ/ ِٕٔإبراىيـ بف محمد بف أبي بكر المنيعي الخالدم عاد بيا إلى بغداد سنة 

؛ ابف ِِٔ، صْٖـ. الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػُِٕٕىػ/ٕٔٔفيت سنة سكسياف كبقيت بيا إلى أف تك =
 .ِٕٕ،ِٕٔالكازكرني: مختصر التاريخ، ص

ـ. ابف ُِِٖىػ/ ُٖٔمريـ بنت اإلماـ المستعصـ باهلل بقيت في أسر المغكؿ محترمة مكٌرمة إلى أكؿ سنة  
ازكرني: مختصر التاريخ، ؛ ابف الكّّٔ؛ ابف الطقطقي: الفخرم، صِّْالفكطي: الحكادث الجامعة، ص

 . ِٕٕص
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، كفمؾ الديف محمد بف قيراف (ِ)الحاج فمؾ الديف، كشياب الديف سميماف شاه بف برجـ
، كمحيي الديف بف الجكزم استاذدار، (ْ)، كقطب الديف سنجر شحنة بغداد(ّ)الظاىرم

خكتو عبد اهلل(ٓ)ككلده جماؿ الديف عبد الرحمف ، كشيخ الشيكخ صدر  (ٔ) كعبد الكريـ، كا 

                                                                                                                                                                               

( كىـ السادة األمراء: أبك ىاشـ يكسؼ، كأبك الفتكح حبيب، كأبك القاسـ عمي كأبك منصكر الحسف، كأبك ُ)
الفتح سميماف أكالد اإلماـ الظاىر، كأخكة المستنصر باهلل، كاألميراف المؤيد أبك عبد اهلل الحسيف كالمكفؽ أبك 

ي بف الخميفة الناصر لديف اهلل كىما مف أعماـ المستعصـ باهلل. ابف الكازكرني: عمي يحيى كلد أبي الحسف عم
 .ّّٔ،ِّٔ، صِ؛ الغساني: العسجد المسبكؾ، جػِٕٓ،ِْٖمختصر التاريخ، ص

( األمير شياب الديف سميماف شاه بف محمكد بف برجـ ممؾ اإليكائية، كاف شيخان مييبان عاقبلن حازمان ذا فطنة ِ)
حركب، ككاف حسف التدبير لو نظر في العمـك كعناية بالتكاريخ كالسير كالنجـك كلو قريحة في كتجربة في ال

نظـ الشعر بالفارسي كاف شريبان لمخمر كمكسكسان في الطيارة، ثـٌ أنو قطع شرب الخمر كتاب، قتؿ كعمره فكؽ 
 .ّْٔ، صِ، جػ؛ الغساني: العسجد المسبكؾِّٓالثمانيف سنة. ابف الفكطي: الحكادث الجامعة، ص

( فمؾ الديف أبك المظفر محمد بف شمس الديف قيراف بف عبد اهلل الظاىرم المستعصي األمير، كاف عاقبلن ّ)
خٌيران ترسؿ بيف الديكاف العزيز كممؾ الرـك كاف قتمو في ىذه السنة كقد جاكز ستيف سنة. ابف الفكطي: مجمع 

، ْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػّْٔ، صِ؛ الغساني: العسجد المسبكؾ، جػِٖٔ، صّاآلداب، مج
 . َّٖص
( قطب الديف أبك المظفر سنجر عبد اهلل البكمكي المستنصرم التركي يعرؼ بالزريؽ أمير الحاج شحنة ْ)

ـ ُِٓٓىػ/ َٓٔخزانة السبلح ببغداد، كرتب شحنة بالحمة ثـ رتب ناظران بالمحؼ كتسمـ إمارة الحاج سنة 
، الغساني: العسجد المسبكؾ، ّْٖ، صّابف الفكطي: مجمع اآلداب، مجـ. ُِٖٓىػ/ٔٓٔاستشيد سنة 

 . َّٖ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػّْٔ، صِجػ
( الشيخ جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف يكسؼ بف الجكزم، كلي حسبة بغداد كدٌرس بالمدرسة ٓ)

كسمع منو جماعة لو ديكاف شعر تكفي المستنصرية كترسؿ بو عف الديكاف إلى مصر كحٌدث ببغداد كمصر 
 =؛ الصفدم: الكافيُّْ،َّْ، صُبيذه السنة كقد جاكز الخمسيف سنة. اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػ

؛ ابف رجب: ذيؿ طبقات الحنابمة، ِٕٔ، صْ؛ العميمي: المنيج األحمد، جػَُّ، صُٖبالكفيات، جػ=
 . َّ-ِٔ، صْجػ
ي الديف يكسؼ بف الجكزم كلي الحسبة كدٌرس بالمدرسة الشاطئية قتؿ كلـ ( تاج الديف عبد الكريـ بف محئ)

، ِ؛ الغساني: العسجد المسبكؾ، جػَّ، صْكعمره عشركف سنة. ابف رجب: الذيؿ عمى طبقات الحنابمة، جػ
 .ِٕٕ، صْ؛ العميمي: المنيج األحمد، جػّٔٔص
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، كشرؼ الديف بف (ِ)، كشمس الديف(ُ)الديف بف النٌيار، كأكالد المختار بياء الديف
 ككيؿ الخميفة. (ْ)، كتقي الديف بف الطباؿ(ّ)طاككس

  
في قتؿ، كنيب،  (ٓ)ككضع السيؼ في أىؿ بغداد، كمازاؿ السيؼ يعمؿ فييـ أربعيف يكمان 

األمكاؿ، فقتمكا الرجاؿ كالنساء كالصبياف ما عدا النصارل، ألٌنو كاف  كأسر، كعقكبة عمى
 عندىـ مف يحرس بيكتيـ.

قيؿ: إف عٌدة القتمى ببغداد زادت عمى ألؼ كثمانمائة ألؼ قتيؿ عدا مف أيلقي مف  
األطفاؿ في  الكحكؿ، كمف ىمؾ في القني كاآلبار كسراديب المكتى جكعان كعطشان، ككقع 

سمـ بعد الكقعة مف شـٌ ركائح القتمى، كشرب الماء الممتزج بالجيؼ، ككثرة الكباء فيمف 
 الذباب فإٌنو مؤل الفضاء، ككاف يسقط عمى المطعكمات فيفسدىا.

 .(ٔ)كرحؿ ىكالكك مف بغداد عائدان إلى ببلده كمقر ممكو 

                                                           

؛ الغساني: العسجد ِّٓحكادث الجامعة، ص( ىك بياء الديف داككد بف المختار العمكم. ابف الفكطي: الُ)
 . ّٖٔ، صِالمسبكؾ، جػ

( النقيب الطاىر شمس الديف عمي بف النقيب الطاىر المختار العمكم كاف شابان طريان زكيان ينظـ شعران جيدان ِ)
، ْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػِّٓقتؿ كقد نٌيؼى عمى العشريف سنة. ابف الفكطي: الحكادث الجامعة، ص

 . ّٖٔ، صِ؛ الغساني: العسجد المسبكؾ، جػَّٗص
؛ ُّٓ، صَِ( ىك شرؼ الديف أبك الفضؿ محمد بف طاككس العمكم. الكتبي: عيكف التكاريخ، جػّ)

 . ّٗٔ، صِالغساني: العسجد المسبكؾ، جػ
؛ ِّٓ( ىك تقي الديف عبد الرحمف بف حمزة بف الطباؿ ككيؿ الخدمة. ابف الفكطي: الحكداث الجامعة، صْ)

؛ الغساني: ُّٓ، صَِ؛ الكتبي: عيكف التكاريخ، جػَُّ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػِّٓص
 . َْٔ، صِالعسجد المسبكؾ، جػ

؛ الغساني: العسجد المسبكؾ، ّٔ، صْٖ( كردت " بضعان كثبلثيف يكمان" عند الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػٓ)
 . ْٕٓتاريخ مختصر الدكؿ، ص، ككردت " سبعة أياـ" عند ابف العبرم: تاريخ ُّٔ، صِجػ
ابف العبرم، غريغركركيس أبي الفرج بف أىركف: تاريخ تاريخ مختصر الدكؿ، تصحيح: أنطكاف الخبر عند ( ٔ)

؛ ابف الفكطي: الحكادث ْٕٔ-ْْٕـ، صُّٖٗ، بيركت، ِأنطكاف صالحاني اليسكعي، دار الرائد المبناني، ط
-ّٖٓ، صُٕ؛ ابف كثير: البداية كالنياية، جػّٔص، ْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػِّٕ،ِّٔالجامعة، ص

ِّٔ.  
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بمغيـ  كأٌما أخبار مصر كالشاـ فقد مٌر أف العساكر المصرية نزلكا حكؿ العباسة لما     
اجتماع البحرية، كبعض أمراء مصر مع المغيث صاحب الكرؾ، فمما بمغيـ الخبر 
بمحاصرة بغداد تقدمكا إلى األئمة بأف يقتنتكا في الصمكات، كيدعكا لممسمميف بالنصر، ثـ 
كرد الخبر أٌف بغداد ممكت، فاشتٌد أسؼ المسمميف، ثـ التقى عسكر المغيث بالعساكر 

رة عمى المغيث كمف معو، كىرب المغيث كالصكابي كركف الديف المصرية، فكانت الكس
بيبرس البندقدارم كمف معيـ، ككصمكا إلى الكرؾ في أسكأ حاؿ، كنيب ما كاف معيـ مف 

 .(ُ)الثقؿ كدىميز المغيث، كدخؿ العسكر القاىرة بما حازكه كزٌينت البمد
فسو بأٌف األمكر تككف ذكر ما جرل لبغداد بعد أخذىا: كاف ابف العمقمي قد أطمعتو ن

مفٌكضة إليو، ككاف قد عـز أف ييحسّْف ليكالكك أف يقيـ ببغداد خميفة فاطمٌيان، فمـ يتـ لو 
ذلؾ، كاطرحو التتار، كرأل اإلىانة في نفسو فمات كمدان، كندـ حيث لـ ينفعو ] كُِٕ[

 .(ِ)الندـ، كلقاه اهلل في فعمو
جممة كبيرة مف الماؿ كصكرة كتاب كفييا كردت رسؿ التتار عمى الناصر، فكصميـ 

 ىكالكك:
أٌنو لما تكجينا إلى بغداد، كخرج إلينا جنكدىـ،  -طاؿ بقاؤه  -يعمـ سمطاف ممؾ ناصر " 

فقتمناىـ بسيؼ اهلل تعالى، ثـ خرج إلينا رؤساؤىـ، فكاف قصارل كبلميـ سببان ليبلؾ 
(ّـكذلؾ بما قدٌمت أيدينفكس تستحؽ اإلذالؿ، فأعدمناىـ أجمعيف 


، كأما ما كاف مف (

صاحب البمدة فإنو خرج إلى خدمتنا، كدخؿ تحت عبكديتنا. فسألناه عف أشياء كذبنا فييا 
فاستحؽ اإلعداـ، ككاف كذبو ظاىران، ككجدكا ماعممكا حاضران أجب ممؾ البسيطة ال 

: قبلعي المانعات، كرجالي المقاتبلت، كقد بمغنا أف شذىراتو مف العسكر، التج أت تقكلفَّ
لى جنابؾ الئذةن:  إليؾ ىاربةن، كا 

                                                           

؛ ابف العميد: ِّْ، صّ؛ أبك الفداء: المختصر، جَٗ، صُ( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُ)
 .ْٔأخبار األيكبييف، ص

؛ َْ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػُٗ،َٗ، صُ( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جِ)
 .ِِٕ، صٓ؛ ابف العماد: شذرات الذىب، جػَّٕكطي: تاريخ الخمفاء، صالسي
 .  ُٓ( القرآف الكريـ: سكرة ، األنفاؿ ، اآليةْ)



 

267 
 

 أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى المفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ كال مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًب 
          

 

 كلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا البسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطاًف الثَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل كالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي  

 .(ُ)فساعة كقكفؾ عمى كتابنا تجعؿ قبلع الشاـ سماىا أرضان، كطكليا عرضان كالسبلـ" 
               

 ذكر ما قيؿ في كاقعة بغداد
 :الكاعظ (ِ)لككفيمف األشعار قالو شمس الديف ا

 بػػػػػػػػػػػانكا كلػػػػػػػػػػػي أدمػػػػػػػػػػػعه فػػػػػػػػػػػي الخػػػػػػػػػػػدّْ تشػػػػػػػػػػػتبؾي 
 

 كلكعػػػػػػػػػػػػػةه فػػػػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػػػػاؿ الٌصػػػػػػػػػػػػػدر تعتػػػػػػػػػػػػػرؾي  

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالٌرغـً ال بالٌرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراقيـ 
 
 

 سػػػػػػػػػاركا كلػػػػػػػػػـ أدًر أمَّ األرًض قػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػمككا؟ 

 يػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػاحبي مػػػػػػػػػا احتيػػػػػػػػػالي بعػػػػػػػػػد بعػػػػػػػػػدىـ 
 

 أشػػػػػػػػػػػػػػػٌر عمػػػػػػػػػػػػػػػٌي فػػػػػػػػػػػػػػػإٌف الػػػػػػػػػػػػػػػٌرأم مشػػػػػػػػػػػػػػػترؾي  

 عػػػػػػػػػػػػػزَّ المقػػػػػػػػػػػػػاء كضػػػػػػػػػػػػػاقت دكنػػػػػػػػػػػػػو حيمػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 ي أمػػػػػػػػػػػػػػػره حيػػػػػػػػػػػػػػػراف مرتبػػػػػػػػػػػػػػػؾي فالقمػػػػػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػػػػػ 

 يعػػػػػػػػػػػكقنٍي عػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػرادٍم مػػػػػػػػػػػا بيميػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػو 
 

 كمػػػػػػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػػػػػػكؽ جنػػػػػػػػػػػػػػاحي طػػػػػػػػػػػػػػائرو شػػػػػػػػػػػػػػرؾي  

 أرـك صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبران كقمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال يطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكعني 
 

 ككيػػػػػػػػػؼى يػػػػػػػػػنيض مػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػد خانػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػكرؾي  

 إف كنػػػػػػػػػػتى فاقػػػػػػػػػػد إلػػػػػػػػػػؼ نيػػػػػػػػػػٍح عميػػػػػػػػػػو معػػػػػػػػػػي 
 

 فإٌننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذاؾ نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترؾي  

 يانكبػػػػػػػػػػػػةى مػػػػػػػػػػػػا نجػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػرفيا أحػػػػػػػػػػػػد 
 

 ؾ كالممػػػػػػػػػػؾي مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػكرل فاسػػػػػػػػػػتكل المممػػػػػػػػػػك  

 تمٌكنػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت بعػػػػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػػػػز فػػػػػػػػػػػػػػػػػي أحبتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 أيػػػػػػػػػػػػدم األعػػػػػػػػػػػػادم فمػػػػػػػػػػػػا أبقػػػػػػػػػػػػك كال تركػػػػػػػػػػػػكا 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػك أٌف مػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػاليـ ييفػػػػػػػػػػػػػػػػدل فػػػػػػػػػػػػػػػػديتيـ 
 

 بميجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحت أمتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾي  

 ربػػػػػػػػػػػػػعي اليدايػػػػػػػػػػػػػة أضػػػػػػػػػػػػػحى بعػػػػػػػػػػػػػد بعػػػػػػػػػػػػػدىـ 
 

 معطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن كدـي اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ منسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفؾي  
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 كالٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ منجبػػػػػػػػػػػػػػػػػر كالممػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ منكسػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 

 كالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽُّ مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتتر كالسُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتر منتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾي  

 السَّػػػػػػػػػػػكاد شػػػػػػػػػػػباب الػػػػػػػػػػػدَّىر كػػػػػػػػػػػاف كقػػػػػػػػػػػد ذاؾى  
 

مػػػػػػػػػػػػاف كداؿ الفػػػػػػػػػػػػاحـي الحمػػػػػػػػػػػػؾي   شػػػػػػػػػػػػاب الزَّ
(ُ) 

العػػػػػػػػػػػػزَّ تحرسيػػػػػػػػػػػػيـ   كػػػػػػػػػػػػانكا ككانػػػػػػػػػػػػٍت حمػػػػػػػػػػػػاة ى
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػف األعػػػػػػػػػػػػػػػادم فممػػػػػػػػػػػػػػػا نكبػػػػػػػػػػػػػػػكا فتكػػػػػػػػػػػػػػػكا 

 أجػػػػػػػػػػػػػابني الطمػػػػػػػػػػػػػؿُّ البػػػػػػػػػػػػػالي كربعيػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ػػػػػػػػخالي: نعػػػػػػػـ ىػػػػػػػا ىنػػػػػػػا كػػػػػػػانكا كقػػػػػػػٍد ىمكػػػػػػػكا 

 أيػػػػػػػػف الٌػػػػػػػػذيف عمػػػػػػػػى كػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػكرل حكمػػػػػػػػكا؟! 
 

 نػػػػػػػػػكا أيػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػذيف ممكػػػػػػػػػكا؟!أيػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػذيف اقت 

 كقفػػػػػػػػػتي مػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػدىـ فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػداًر أسػػػػػػػػػأليا 
 

 عػػػػػػػػػػنيـ كعمػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػككا فييػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػا ممكػػػػػػػػػػكا 

 ال تحسػػػػػػبكا الػػػػػػدَّمعى مػػػػػػاء فػػػػػػي الخػػػػػػدكًد جػػػػػػرل 
 

ٌنمػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػػي ركحي الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػبّْ تنسػػػػػػػػػػػػػػػػبؾ   (ِ)كا 

 :كقاؿ شمس الديف الكفي أيضان  ]ظُِٕ[ 

 أيػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػارت تيػػػػػػػػػػػػػػػرل حػػػػػػػػػػػػػػػداة العيسػػػػػػػػػػػػػػػى

 

 بحبيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ككاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم كأنيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي؟ 

 ػػػػػػػػػ اركا كحثٌػػػػػػػػكا الركػػػػػػػػاب كلػػػػػػػػـ محػػػػػػػػيف سػػػػػػػػ 

 

 ة كال تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريسً  ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرعكني مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽ كؤكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أمٌرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤكسً  

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌز بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؿٍّ   فتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدلت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 

 كتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدلت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ ببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤسً  

 كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابي دمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كزادم كحزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 

 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقامي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىـ ممبكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 أنػػػػػػػػػػػػػػا أشػػػػػػػػػػػػػػكك أمػػػػػػػػػػػػػػراض حػػػػػػػػػػػػػػزًف كشػػػػػػػػػػػػػػكؽ 

 

 كسً الينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ عنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلج  

 فػػػػػػػػػػػػػػؤادم يػػػػػػػػػػػػػػا غصػػػػػػػػػػػػػػكنا غرسػػػػػػػػػػػػػػتيا فػػػػػػػػػػػػػػي 

 

 المينػػػػػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيت غركسػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ء كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدما رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي أف أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ حباىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
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ػػػػػػػػػػػػػػػػداة العػػػػػػػػػػػػػػػػيس  أيػػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػػارت تيػػػػػػػػػػػػػػػػرل حي
  

 نحيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ككاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم كأنيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي؟ 

 يمػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػيف سػػػػػػػػػاركا كحثٌػػػػػػػػػكا الركػػػػػػػػػابى كلػػػػػػػػػـ 
 

 ككا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى راحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كالتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريسً  

 جرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكني مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًؽ كؤكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أمٌرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤكسً    مي

 فتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدلت بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَّ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذّْؿ 
 

 كتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّلت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـً ببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤسً  

زنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابي دمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كزادم حي
 

 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقاني مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىـ ممبكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 أنػػػػػػػػػػػػػػا أشػػػػػػػػػػػػػػكك أمػػػػػػػػػػػػػػراض حػػػػػػػػػػػػػػزًف كشػػػػػػػػػػػػػػكؽو  
 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ عنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلًج جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالينكسً  

 يا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤادمياعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا غرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 
 

 كبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيتي غركسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدما رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي أف أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ جناىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 رميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذبكؿ كالتٌيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسً  
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 كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ لمقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب ركحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤلك
 

 طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ركحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكسً  

 فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىىاكيـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداه 
 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخص بنفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كالنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسً  

 مػػػػػػػػػػػػػػػػف لنػػػػػػػػػػػػػػػػا أننػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػراكـ كلػػػػػػػػػػػػػػػػك جئػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكـ كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعينا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرؤكًس؟ 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػك كتبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مالقينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 
 

 (ُ)ف إلػػػػػػػػػػػػػػػػيكـ لكػػػػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػػػػؿءي الطػػػػػػػػػػػػػػػػػركسً  

 كمغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ فرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّلت بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعبكسً  

َـّ عاثػػػػػػػػػػػػػت أيػػػػػػػػػػػػػدم صػػػػػػػػػػػػػركؼ الميػػػػػػػػػػػػػالي   ثػػػػػػػػػػػػػ
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًب الممتػػػػػػػػػػػػػػػػػػًع المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػركسً  

 يػػػػػػػػػػا ديػػػػػػػػػػارى األحبػػػػػػػػػػاًب مػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػنع الػػػػػػػػػػٌدىر 
 

 المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم بربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنكًس؟ 

 اتأيػػػػػػػػػػػػػػػػف تمػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الكجػػػػػػػػػػػػػػػػكه فيػػػػػػػػػػػػػػػػؾ منيػػػػػػػػػػػػػػػػر  
 

 حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنات مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيئة كالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكًس؟ 

 كػػػػػػػػػػػػػػػؿ كجػػػػػػػػػػػػػػػو كالٌشػػػػػػػػػػػػػػػمس لكػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػترل 
 

 بػػػػػػػػيف أكج سػػػػػػػػعد إلػػػػػػػػى حضػػػػػػػػيًض الٌنحػػػػػػػػكسً  

 قػػػػػػػػػػد كقفنػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػدار سػػػػػػػػػػكرل، كلكػػػػػػػػػػف 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر حػػػػػػػػػػػػػػػػػػزف، ال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر خنػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريسً  

 حػػػػػػػػػػػػػيف أضػػػػػػػػػػػػػحت عػػػػػػػػػػػػػكاطبلن بعػػػػػػػػػػػػػدما كػػػػػػػػػػػػػا 
 

 نػػػػػػػػػػػػػػػت تيجمػػػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػػػػي زينػػػػػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػػػػػالعركسً  

 مػػػػػػػػػػػػػػا انتفػػػػػػػػػػػػػػاعي مػػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػػدىـٍ بكقػػػػػػػػػػػػػػكفي 
 

، كرسػػػػػػػػػػػػػػـ دريػػػػػػػػػػػػػػسً    (ِ)فػػػػػػػػػػػػػػي محػػػػػػػػػػػػػػًؿ بػػػػػػػػػػػػػػاؿو

 كلو أيضان  
 أحبػػػػػػػػػػػػػابي قمبػػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػػأكا فالػػػػػػػػػػػػػٌدمع يسػػػػػػػػػػػػػتبؽ

 
 ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػألتيـ رفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػان فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا 

 ضػػػػػػػػاقت بػػػػػػػػي األرض قػػػػػػػػد جػػػػػػػػدت ركػػػػػػػػائبيـ 
 

 كأظمػػػػػػػػػػػػػػػـ الجػػػػػػػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػػػػػػػي عينػػػػػػػػػػػػػػػي كاألفػػػػػػػػػػػػػػػؽي  

 كػػػػانكا جمػػػػػالي كتػػػػػاجي فػػػػػي المػػػػػبل كشمكسػػػػػي 
 

 فػػػػػػػػػػي الضػػػػػػػػػػحى كأنسػػػػػػػػػػي إف دجػػػػػػػػػػا الغسػػػػػػػػػػؽي  

 بػػػػػػػػػانكا فجفنػػػػػػػػػي مقػػػػػػػػػركح، كدمعػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػفكح 
 

 كقمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركح كمحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽي  
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 كاهلل مػػػػػػػػػػػػػادار ىػػػػػػػػػػػػػذا البػػػػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػػػػي خمػػػػػػػػػػػػػدم
 

 كال ظننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌط نفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽي  

 إٌف الٌػػػػػػػػػػػػػػػػػذيف بكاسػػػػػػػػػػػػػػػػػات المنػػػػػػػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػػػػػػػربكا 
 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػبحان فمصػػػػػػػػػػػػػػػػػطبح منيػػػػػػػػػػػػػػػػػا كمعتبػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي  

 بينػػػػػػػػػػػػػاىـ يشػػػػػػػػػػػػػربكف الػػػػػػػػػػػػػػٌراح مػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػعركا 
 

 إاٌل كىػػػػػػػػػػػػػػـ ببقايػػػػػػػػػػػػػػا الكػػػػػػػػػػػػػػأس قػػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػػػرقكا 

 ضػػػػػػػػػػػػػاقت منازلنػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػػػػؿ بعػػػػػػػػػػػػػػدىـ 
 

 كأنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دكرف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىـ حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي  

 ي ىائمػػػػػػػػػػػػػػػػػان قمقػػػػػػػػػػػػػػػػػان يػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػادة تركػػػػػػػػػػػػػػػػػكن 
 

 كلػػػػػػػػػػػػػػي دمػػػػػػػػػػػػػػكع عمػػػػػػػػػػػػػػى الخػػػػػػػػػػػػػػٌديف تنػػػػػػػػػػػػػػدفؽي  

 كحٌقكػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػػبل لػػػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػرقتكـ 
 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػيش كال راؽ عنػػػػػػػػػػػػػػػػػدم منػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ أنػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي  

 ككٌممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ناحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الكرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكـ 
 

 ]كُِٖ[فػػي البػػاف يمطػػـ فػػي أغصػػانيا الػػكرؽي  

 ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركـ كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤادم بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكـ 
 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ غػػػػػػػػػػػػػػػػػدا منيػػػػػػػػػػػػػػػػػا بالٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػار يحتػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽي  

 خػػػػػػػػػػػػادىػػػػػػػػػػػػرم كصػػػػػػػػػػػػبرم كقمبػػػػػػػػػػػػي كالٌتجمػػػػػػػػػػػػد  
 

 نػػػػػػكني فمػػػػػػف بعػػػػػػدىـ قػػػػػػؿ لػػػػػػي: بمػػػػػػف أثػػػػػػؽي؟ 

 كاعجػػػػػػػػػػٍب لمػػػػػػػػػػدمع مػػػػػػػػػػاء لػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػرؽ 
 

 مػػػػػػػػػػػػؿَّ الفػػػػػػػػػػػػؤاد، كنػػػػػػػػػػػػار لػػػػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػػػػرؽي  

 إف أخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػرككـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌني مػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمتكـ 
 

 لػػػػػػػػػـ تعػػػػػػػػػرٍؼ النػػػػػػػػػـك أجفػػػػػػػػػاني فقػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػدقكا 

 كمػػػػػػػػػػػػػػا انتفػػػػػػػػػػػػػػاعي بطػػػػػػػػػػػػػػرؼو ال يشػػػػػػػػػػػػػػاىدكـ؟ 
 

 دعػػػػػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػػػػػدبُّ البيكػػػػػػػػػػػػػػػػا، كالػػػػػػػػػػػػػػػػدمع كاألرؽي  

 كلػػػػػػػكال جػػػػػػػار الزمػػػػػػػاف عمػػػػػػػى قمبػػػػػػػي الحػػػػػػػزيف 
 

 مػػػػػػػػػدحي المصػػػػػػػػػطفى لػػػػػػػػػـ يبػػػػػػػػػؽ لػػػػػػػػػي رمػػػػػػػػػؽي  

 المجتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر خمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ اهلل كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 

ٍمػػػػػػػػػػػػػػػؽي   مػػػػػػػػػػػػػػػؽي كالخي  كمػػػػػػػػػػػػػػػف تكمػػػػػػػػػػػػػػػؿ فيػػػػػػػػػػػػػػػو الخى

 صػػػػػػػمى اإللػػػػػػػو عمػػػػػػػى المختػػػػػػػار مػػػػػػػا طمعػػػػػػػت 
 
 

 (ُ)شػػػػػػػػػػمس كأشػػػػػػػػػػػرؽ نجػػػػػػػػػػػـ أكدجػػػػػػػػػػػا غسػػػػػػػػػػػؽي  

كقاؿ أبكعبد اهلل محمد بف الحسيف بف أبي بكر بف أحمد المكصمي المعركؼ بابف  
 :(ُ)الشكني
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 ءي كخفٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت األحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـي ذىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ـي   كجػػػػػػػػػػػرت دمػػػػػػػػػػػكع العػػػػػػػػػػػيف كىػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػجا
(ِ) 

 كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقبٍح الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبري الجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 

 كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل كتضعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـي  

 يػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػاحبٍي بمػػػػػػػػػػػػػػػغ ىػػػػػػػػػػػػػػػديت رسػػػػػػػػػػػػػػػالة 
 

ـي    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنًؼ أكدت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقا

 كاركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاد العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـز كاحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ 
 

ـي    الغػػػػػػػػػػػػػػػػبل فمبشػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ التبجيػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كاالعظػػػػػػػػػػػػػػػػا

 كانػػػػػػػػػػػػػػزٍؿ عمػػػػػػػػػػػػػػى بغػػػػػػػػػػػػػػداد كانػػػػػػػػػػػػػػدب أىميػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 بلـ كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـي داري السَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 فػػػػػػػػػػػػإذا رأيػػػػػػػػػػػػت كقػػػػػػػػػػػػد عفػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػف أىميػػػػػػػػػػػػا 
 

 كاعتادىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياء ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـي  

 فأنشػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ كقػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بقمػػػػػػػػػػػػػػػػػب كالػػػػػػػػػػػػػػػػػوو  
 

ـي؟!   يػػػػػػػػػػػػػػا دار مػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػنعت بػػػػػػػػػػػػػػًؾ األيػػػػػػػػػػػػػػا

 كتمػػػػػػػػػػػػػػش فػػػػػػػػػػػػػػي تمػػػػػػػػػػػػػػؾ الرسػػػػػػػػػػػػػػـك كنادىػػػػػػػػػػػػػػا 
 

ـي    لػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ بشاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػتا

 يػػػػػػػػػا دار كيػػػػػػػػػؼ ميحيػػػػػػػػػت آؿ محمػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػا اهلل 
 

ـي    يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دار مالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ لمعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاطفعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم بر  
 

ـي    إذ انػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت لمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر الحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 عػػػػػػػػػػػػػرـى الزمػػػػػػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػذيف عيػػػػػػػػػػػػػدتيـ 
 

ـي    بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطنيف كلمزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا

 كيػػػػػػػػػػػػػػػػبله يػػػػػػػػػػػػػػػػا بغػػػػػػػػػػػػػػػػداد أكرثػػػػػػػػػػػػػػػػت الحشػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

ـي    نػػػػػػػػػػػػػػػػػاران ليػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػيف الضػػػػػػػػػػػػػػػػػمكع ضػػػػػػػػػػػػػػػػػرا

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػػػػػػػتى إال مػػػػػػػػػػػػػػػػػف بقايػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػرببل 
 

ـي    كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك انتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍت لصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحت األرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 فؤلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدبٌف عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى القتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرببل 
 

ـي كعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييـ    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا

 حتٌػػػػػػػػػػػػػى يقػػػػػػػػػػػػػاؿ صػػػػػػػػػػػػػبا الشػػػػػػػػػػػػػركعي الػػػػػػػػػػػػػذم  
 

ـي   عػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػباب كمسػػػػػػػػػػػػػػػػػيا اإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
(ّ) 

 :أيضان كقاؿ عمي بف ممدكد بف مسعكد السنجارم يرثي بغداد 
                                                                                                                                                                               

ي؛ كالكافي بالكفيات لمصفدم؛ كفكات الكفيات لمكتبي؛ كغيرىا، ( بعد الرجكع إلى كتاب تاريخ االسبلـ لمذىبُ)
 لـ يتـ الحصكؿ عمى أٌية معمكمات عنو.

 .ُِٖ، صُِ(  الدمكع  السجاـ: الدمكع السائمة. ابف منظكر: لساف العرب، مجّ)
 . ُُْ-َُْ، صِ( البحر الكامؿ، الكتبي: عيكف التكاريخ، جػّ)
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 دار األحٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالٌزكراًء حٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ
 

 ىطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كركاؾً  (ُ)كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادًؾ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزف 

 يػػػػػػػػػػػا دار عيػػػػػػػػػػػدم بشػػػػػػػػػػػمؿ القػػػػػػػػػػػكـً مجتمػػػػػػػػػػػعي  
 

 يفػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػاحتيًؾ كبػػػػػػػػػػػػػدري الػػػػػػػػػػػػػٌدـ يغشػػػػػػػػػػػػػاك 

ـي مشػػػػػػػرقةن بنػػػػػػػكرىـ   كأنػػػػػػػًت مػػػػػػػف كانػػػػػػػت األيػػػػػػػا
 

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييـي مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكى الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكي   كا 

 فػػػػػػػػػػػػػػػأيف تمػػػػػػػػػػػػػػػؾ النُّجػػػػػػػػػػػػػػػـك الٌزاىػػػػػػػػػػػػػػػرات لنػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 تػػػػػػػػػػػػػػرل الػػػػػػػػػػػػػػٌذم كػػػػػػػػػػػػػػاف أببلىػػػػػػػػػػػػػػٌف أببلكػػػػػػػػػػػػػػي 

 كػػػػػػػػػػػػـ قػػػػػػػػػػػػد جنينػػػػػػػػػػػػا ثمػػػػػػػػػػػػار الكصػػػػػػػػػػػػؿ فيػػػػػػػػػػػػؾً  
 

 ككػػػػػـ قرأنػػػػػػا بنبيػػػػػػؿ التٌػػػػػي مػػػػػػف قػػػػػػرب سػػػػػػكناؾً  

 كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػًت بالٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػعد كاإلقبػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ ضػػػػػػػػػػػػػػػػػاحكةه  
 

 كأبكػػػػػػػػاكي (ِ)فمػػػػػػػػا الػػػػػػػػٌذم أضػػػػػػػػحؾ الٌشػػػػػػػػاني 

 كاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػداًر كاألطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري صػػػػػػػػػػػػػػػػػػادحةن  
 

 فييػػػػػػػػػػػػػػػػػا ككػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ عمييػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػائحه بػػػػػػػػػػػػػػػػػاكي 

 أخنػػػػػػػػت عمػػػػػػػػييـ صػػػػػػػػركؼ الػػػػػػػػٌدىر فػػػػػػػػافترقكا  
 

 (ّ)كأصػػػػػػػػػػػػػػبحكا عبػػػػػػػػػػػػػػرةن يحكػػػػػػػػػػػػػػييـي الحػػػػػػػػػػػػػػاكي 

   ]ظُِٖ[ 

 أفسػػػػػػػػػػػػػحٍت يػػػػػػػػػػػػػا دارى بػػػػػػػػػػػػػالقكـً الٌػػػػػػػػػػػػػذيفى ىػػػػػػػػػػػػػـ
 

 مغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا كمغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾً  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذره   لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال مخافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي كاشو كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي أحي
 

 اًء جفنػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػربى معنػػػػػػػػػاؾً سػػػػػػػػػقيتي مػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػ 

 كنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؼى النائحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً  
 

 عمػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػرّْ الٌزمػػػػػػػػػػاًف كلػػػػػػػػػػـ أنػػػػػػػػػػس رزايػػػػػػػػػػاؾً  

 يػػػػػػػػػػػػػػػػا دار لػػػػػػػػػػػػػػػػكالًؾ لػػػػػػػػػػػػػػػػـ أبػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ الٌرسػػػػػػػػػػػػػػػػـك 
 

 كلػػػػػػػػـ أشػػػػػػػػجي دمعػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى الخػػػػػػػػدَّيف لػػػػػػػػكالؾً  

 كلػػػػػػػػػػػػـ أيقبّْػػػػػػػػػػػػٍؿ تػػػػػػػػػػػػرابى األرض مػػػػػػػػػػػػف أسػػػػػػػػػػػػؼو  
 

 إال مراعػػػػػػػػػػػػػػاةن بػػػػػػػػػػػػػػيفو قػػػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػػافى يرعػػػػػػػػػػػػػػاؾً  

ـى كصػػػػػػػػػػػػػًمًيـٍ    عػػػػػػػػػػػػػكدم يػػػػػػػػػػػػػااهللي يػػػػػػػػػػػػػااهللي ياأيػػػػػػػػػػػػػا
 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت إف القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؾً  

 يػػػػػػػػػػػػػا أرضى بغػػػػػػػػػػػػػدادى ال كػػػػػػػػػػػػػاف أمػػػػػػػػػػػػػره أبػػػػػػػػػػػػػدان  
 

 إلػػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػػكاؾ مػػػػػػػػػػػػػػػفى البمػػػػػػػػػػػػػػػداًف سػػػػػػػػػػػػػػػاكاؾً  
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 لػػػػػػػػػػػػك صػػػػػػػػػػػػارى ربعػػػػػػػػػػػػؾ قفػػػػػػػػػػػػران كنػػػػػػػػػػػػًت أبػػػػػػػػػػػػرحي 
 

 (ُ)مػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػؿّْ الػػػػػػػػػببلد فػػػػػػػػػبل أشػػػػػػػػػكك محيػػػػػػػػػاؾً  

    

 الكاتب يتأسؼ عمى فرؽ مكاليو: (ِ)كقاؿ ياقكت المستعصمي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذ فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتى بيجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مجمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػان مي

          
 

 أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحتي كالحادثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفً  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذٍ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمتي رؤيتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   كأكجي
          

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػا نظػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍت ميقمتػػػػػػػػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػػػػػػػػى حسػػػػػػػػػػػػػػػػػفً  

 أكحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوي  
 

 أنػػػػػػػػػػػػػػػػا الغريػػػػػػػػػػػػػػػػبي الػػػػػػػػػػػػػػػػدياًر فػػػػػػػػػػػػػػػػي كطنػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 ال بمغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت مييجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مآربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
          

 

 إف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنتي بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكيـ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفً  

 محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُّكـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى كاظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  
 

ـى نػػػػػػػػػػػػػػكحى   ػػػػػػػػػػػػػػفً  عمٌػػػػػػػػػػػػػػ  (ّ)الحمػػػػػػػػػػػػػػاـً فػػػػػػػػػػػػػػي الغيصي

  
 مف أبيات: (ْ)كلمكفؽ الديف القاسـ بف أبي الحديد

 لػػػػػػػػػكال البكػػػػػػػػػاءي لمػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػدرتي عمػػػػػػػػػى األسػػػػػػػػػى
 

 إٌف البكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى معكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي الممتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحً  

 لػػػػػػػػػػػػػػػػك أٌف ركحػػػػػػػػػػػػػػػػان فارقػػػػػػػػػػػػػػػػٍت مػػػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػػػٌدةً  
 

 لكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتي ركحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعى األركاحً  

 ال تعػػػػػػػػػػػذًؿ الٌسػػػػػػػػػػػكرافى مػػػػػػػػػػػف خمػػػػػػػػػػػًر اليػػػػػػػػػػػكلٍ  
 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًحيمٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يكابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهي كقمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى  

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أكحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتني داير عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكةى ال أرل 
 

 إنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانيا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ليمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباحي 
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 نعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابي بأىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فتفرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا
 

 بالنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفائحو كرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحً  

 تركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازليـ كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركا جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةن  
 

 لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكحًش بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكزو كضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاحي 

 كانػػػػػػػػػػػػػٍت طريقػػػػػػػػػػػػػػي قبػػػػػػػػػػػػػؿى حادثػػػػػػػػػػػػػػًة الٌنػػػػػػػػػػػػػػكل 
 

 كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكُّم دائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كركاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 عمػػػػػػػػػػػػػػى األىػػػػػػػػػػػػػػًؿ كقميػػػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػػاقرأ الٌسػػػػػػػػػػػػػػبلـ 
 

ـٍ أفراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ـي فبانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكي بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
(ُ) 

 :(ِ)بف أبي اليسر إسماعيؿكمما رثيت بو بغداد قكؿ تقي الديف  
 لسػػػػػػػػػػػػػػائًؿ الػػػػػػػػػػػػػػٌدمًع عػػػػػػػػػػػػػػف بغػػػػػػػػػػػػػػدادى أخبػػػػػػػػػػػػػػاري  

        
 

 فمػػػػػػػػػػػػػػا كقكفػػػػػػػػػػػػػػؾى كاألحبػػػػػػػػػػػػػػابي قػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػاركا 

كراًء ال تفػػػػػػػػػػػػػػػدكا    يػػػػػػػػػػػػػػػا زائػػػػػػػػػػػػػػػريفى إلػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػزَّ
          

 

 ًر دٌيػػػػػػػػػػػػػػػاري فمػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػذاؾى الًحمػػػػػػػػػػػػػػػى كالػػػػػػػػػػػػػػػدا 

 تػػػػػػػػػػػػاجي الخبلفػػػػػػػػػػػػةى كالٌربػػػػػػػػػػػػػًع الػػػػػػػػػػػػٌذم شػػػػػػػػػػػػػرفٍت   
       

 

ـي قػػػػػػػػػػػػػػػػػد عفٌػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي إقفػػػػػػػػػػػػػػػػػاري   بػػػػػػػػػػػػػػػػػو المعػػػػػػػػػػػػػػػػػال
(ّ) 

 أضػػػػػػػػحى لعصػػػػػػػػًؼ البمػػػػػػػػى فػػػػػػػػي ربعػػػػػػػػًو أثػػػػػػػػره  
          

 

 كلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدمكًع عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اآلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر آثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري  

 يػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػارى قمبػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػاًر لحػػػػػػػػػرًب كغػػػػػػػػػى  
        

 

 شػػػػػػػػػػػػٌبٍت عميػػػػػػػػػػػػو ككافػػػػػػػػػػػػى الٌربػػػػػػػػػػػػعى إعصػػػػػػػػػػػػاري  

 ى أعمػػػػػػػػػػػػى منابرىىػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػبل الٌصػػػػػػػػػػػػميبي عمػػػػػػػػػػػػ 
          

 

ـى بػػػػػػػػػػػػػػػػاألمر مػػػػػػػػػػػػػػػػف يحكيػػػػػػػػػػػػػػػػًو زنُّػػػػػػػػػػػػػػػػاري    كقػػػػػػػػػػػػػػػػا

ـٍ حػػػػػػػػػػػػػػريـو سػػػػػػػػػػػػػػبتو التٌػػػػػػػػػػػػػػرؾي غاصػػػػػػػػػػػػػػبةن    ككػػػػػػػػػػػػػػ
          

 

 ككػػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػػف دكًف ذاؾ الٌسػػػػػػػػػػػػػػتًر أسػػػػػػػػػػػػػػتاري  

 انخسػػػػػػػػػػفتٍ  (ُ)ككػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػدكًر عمػػػػػػػػػػى البدريّْػػػػػػػػػػة 
          

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي لبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكرو منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي إبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداري  

 
                                                           

 . ُّٖ، صَِ( البحر الكامؿ، الكتبي: عيكف التكاريخ، جػُ)
( إسماعيؿ بف إبراىيـ بف أبي اليسر شاكر، مسند الشاـ تقي الديف التنكخي كاف رئيسان متميزان في كتابة ِ)

جيد النظـ صحيح السماع، كلي مشيخة تربة أـ الصالح كنظر البيمارستاف النكرم كمشيخة الركاية اإلنشاء 
؛ ، ابف ٕٖ،ٖٔـ. ابف شداد: تاريخ الممؾ الظاىر، صُِّٕىػ/ِٕٔبدار الحديث األشرفية تكفي سنة 

، ُمي، طجماعة، محمد بف ابراىيـ: مشيخة قاضي القضاة، تح: مكفؽ بف عبد القادر، دار الغرب اإلسبل
؛ ابف الغزم: ديكاف ّٓٔ؛ الذىبي: اإلشارة إلى كفيات األعياف، صُِٔ-َِٕ، صُـ، جػُٖٖٗبيركت، 

 .ُِْ، صْاإلسبلـ، جػ
 . ُٗٗ، صِ( القرماني، أخبار الدكؿ، جػّ)
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 ككػػػػػػػػػػػػـ ذخػػػػػػػػػػػػائرى أضػػػػػػػػػػػػحٍت كىػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػائعةه 
          

 

 الٌنيػػػػػػػػػػػػػػػػاًب كقػػػػػػػػػػػػػػػػد حازتػػػػػػػػػػػػػػػػوي كفٌػػػػػػػػػػػػػػػػاري  مػػػػػػػػػػػػػػػػف 

ـٍ حػػػػػػػػػػػػػػدكدو أيقيمػػػػػػػػػػػػػػٍت مػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػيكفيـٍ     ككػػػػػػػػػػػػػػ
       

 

طٌػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت فيػػػػػػػػػػػػػػػػػو أكزاري    عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى الٌرقػػػػػػػػػػػػػػػػػاًب كحي

ـي    ناديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي كالٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيي ميتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾه تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرىي
 

 إلػػػػػػػػػػػػػػى الٌسػػػػػػػػػػػػػػفاًح مػػػػػػػػػػػػػػف األعػػػػػػػػػػػػػػداًء ذٌعػػػػػػػػػػػػػػاري  

 كىػػػػػػػػػػػػـ يسػػػػػػػػػػػػاقكفى لممػػػػػػػػػػػػكًت الػػػػػػػػػػػػٌذم شػػػػػػػػػػػػيدكا 
 

ػػػػػػػػػػػػٍف ىػػػػػػػػػػػػذا كال العػػػػػػػػػػػػاري   النَّػػػػػػػػػػػػاري يػػػػػػػػػػػػا ربّْ مى
(ِ) 

 كستكف بيتان  كىي ستةه  
ت الفراريج بالشاـ كجميع ما يستعممو مكباء بالشاـ كبغداد، كما مٌر، كغى كفييا اشتد ال

ة مف زَّ ؿ التمر اليندم بمائة درىـ، كالحً ط، كأيبيع الفركج بخمسيف درىـ، كر المرضى
 .(ّ)البطيخ األخضر بدرىـ

 ذكر مف تكفي فييا مف األعياف
المؤمنيف مقتكؿه بيد التتار، خذليـ اهلل تعالى، كلد سنة  أمير (ْ)اإلماـ المستعصـ باهلل   

 .(ٓ)تسع كستمائة
، فمٌدة خبلفتو خمسة عشرةى سنة كأشيران ثمانية (ٔ)ككلي الخبلفة سنة أربعيف كستمائة 

 .كأيامان، كتقدير عمره سبعان كأربعيف سنة
                                                                                                                                                                               

، ُ( نسبة إلى بدر مكلى الخميفة المعتضد كيراد بالبدرية قصر المنصكر ذاتو. البغدادم: تاريخ بغداد، مجُ)
 .َُٖص
؛ السيكطي: تاريخ الخمفاء، ّٖ،ّٕ، صْٖ( البحر البسيط، األبيات عند الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػِ)

 .  ِِٕ،ُِٕ، صٓ؛ ابف العماد: شذرات الذىب، جػَّٕص
؛ المقريزم: ِّٔ، صّ؛ أبك الفداء: المختصر، جػُٗ، صُ( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػّ)

 . ُّٖ، صُلعيني: عقد الجماف، جػ؛ اْٗٗ، صُالسمكؾ، جػ
؛ ابف العميد: أخبار ُْٕ،ْٕٓ،ْٖٕ،ْْٓ( ترجـ لو ابف العبرم: تاريخ تاريخ مختصر الدكؿ، صْ)

؛ الذىبي: اإلشارة إلى كفيات األعياف، ِّٕ؛ ابف الكازكرني: مختصر التاريخ، صْٓ،ْْاأليكبييف، ص
ي سير الممكؾ كالسبلطيف، تح: محمد كماؿ الديف ؛ ابف دقماؽ، ابراىيـ بف آيدمر: الجكىر الثميف فّّٓص

، ِ؛ القمقشندم: مآثر اإلنافة، جػِِّ-َِِ، صُـ، جُٖٓٗ، بيركت، ُعمي، دار عالـ الكتب، ط
 . ُّٕ-ّْٔ؛ السيكطي: تاريخ الخمفاء، صُٕٔ-ُٕٔ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جػِٗ-َٗص
 ـ.  ُُِِىػ/ َٗٔ( ٓ)
 ـ. ُِِْىػ/ َْٔ( ٔ)
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كالتدبير كالتيقظ،  كلـ يكف عمى ما كاف عميو أبكه مف عمك اليمة، بؿ كاف قميؿ المعرفة   
محبان لمماؿ، ميمبلن لؤلمكر، يٌتكؿ فييا عمى غيره، كلك لـ يكف منو إال ما فعمو مع الممؾ 
الناصر داكد في أمر الكديعة لكفاه ذلؾ عاران كشناران، كلك كاف الناصر مف بعض 
 الشعراء، كقصده، كتردد إليو عمى بعد المسافة كمدحو بعٌدة قصائد كاف يتعيف عميو أف
ينعـ عميو بقريب مف قيمة كديعتو مف مالو، فقد كاف في أجداد المستعصـ باهلل مف استفاد 
منو الشعراء أكثر مف ذلؾ، إلى غير ذلؾ مف األمكر التي كانت تصدر عنو مماال 

 .يناسب منصب الخبلفة
ذا أراد اهلل فكانت ىذه كميا أسبابان كمقٌدماتو لما أراده اهلل تعالى بالخميفة كالعراؽ كأىمو، كا   

 أمران ىٌيأ لو األسباب، ككانت كاقعة بغداد كقتؿ الخميفة مف أعظـ الكقائع.
 
 

كلد سنة ثمانيف ، (ُ)محيي الديف يكسؼ بف الشيخ جماؿ الديف أبك الفرج بف الجكزم
 (ُ)كابف كميب (ّ)، كتفقو عمى مذىب أحمد، كسمع مف أبيو كابف بكش(ِ)كخمسمائة
 .كجماعة

                                                           

ابف الجكزم، يكسؼ: اإليضاح لقكانيف اإلصبلح في الجدؿ كالمناظرة، تح: محمد السيد دغيـ، ( ترجـ لو ُ)
، ص َُ، ابف الشعار: عقكد الجماف، جػّّ-ُُـ، مقدمة المحقؽ صُٓٗٗ، القاىرة، ُمكتبة مدبكلي، ط

؛ َّْ-ِّّ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػّْٕ،ّّٕ؛ الحسيني: صمة التكممة، صَِٕ-ِٔٔ
، ْ؛ ابف أبي الكفاء القرشي: الجكاىر المضية، جػَِٓ، صِف ناصر الديف: تكضيح المشتبو، جػاب

؛ معركؼ، ناجي: تاريخ عمماء المستنصرية، ِّٖ-َّٖ، صِ؛ الداككدم: طبقات المفسريف، جػْٗٓص
 .ُِْـ، صُٓٔٗ، بغداد، ِط
 ـ. ُُْٖىػ/ َٖٓ( ِ)
ـ األزجي الحنبمي، سمع كركل كأجاز لو الكثير كعاش ( ىك يحيى بف أسعد بف محمد بف بكش، أبك القاسّ)

ـ. ابف األنجب: مشيخة النعاؿ البغدادم، ُُٔٗىػ/ّٗٓفقيران كقيؿ أنو أعطي عف السماع كالركاية تكفي سنة 
؛ ابف نقطة، محمد بف عبد الغني: تكممة اإلكماؿ، تح: عبد القيـك عبد رب النبي، معيد ُّٓ-ُّّص

حياء ا ؛ ابف الدبيثي، ّّْ،ِّْ، صُـ، جػُٕٖٗ، مكة المكرمة،ُلتراث اإلسبلمي، طالبحكث العميمة كا 
ـ، ََِٔ، بيركت،ُمحمد بف سعيد: ذيؿ تاريخ بغداد، تح: بشار عكاد معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي، ط

 .ُُّ،ُُِ، صٓمج
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اف إلى الممكؾ كتكلى أستاذ دارية الخميفة مدة، ككاف إمامان، عالمان، كترسؿ عف الديك  
 .(ِ)فاضبلن، رئيسان، ككاف كصؿ رسكالن إلى حمب سنة أربع كثبلثيف

  
 

ثـ تكجو إلى الركـ رسكالن، فمات  ،]كُِٗ[، فتكفي في ربيع األكؿ منيا(ّ)كممكيا العزيز
ألشرؼ صاحب دمشؽ كأخيو الكامؿ في شكاؿ مف السنة، فتكجو إلى ا (ْ)ممكيا كقيباذ

صاحب مصر، فتكفي األشرؼ في المحـر كالكامؿ في رجب كبلىما سنة خمس 
 :(ٔ)، فعمؿ الركف أبك القاسـ محمد بف األرشد السنجارم(ٓ)كثبلثيف

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ لمخميفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة رفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى البقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي الطكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  
 

                                                                                                                                                                               

مي، سافر إلى ( ىك عبد المنعـ بف عبد الكىاب بف صدقة، أبك الفرج الحراني، مسند العراؽ، التاجر الحنبُ)
مصر كسكف دمياط حج سبع حيجج كلو مشيخة معركفة كركل عنو خمؽ مف الحفاظ ككاف محبان لمركاية 

؛ ابف الدبيثي: ذيؿ تاريخ بغداد، ُُٓ،َُٓ، صِـ. ابف نقطة: التقييد، جػُُٗٗىػ/ٔٗٓصدكقان تكفي سنة 
اد، تعميؽ: محمد عظيـ الديف، ؛ ابف النجار البغدادم، محمد بف محمكد: ذيؿ تاريخ بغدِٖٗ-ِٕٖ، صْمج

؛ الذىبي: ّْٗ،ّْٖ، صُ؛ المنذرم: التكممة، جػُِٕ-ُٔٔ، صُٓدار الكتاب العربي، بيركت، جػ
 . ُٗ،َٗ، صّالمختصر المحتاج إليو، جػ

 ـ. ُِّٔىػ/ّْٔ( ِ)
( ىك الممؾ العزيز غياث الديف محمد بف الظاىر غازم بف صبلح الديف صاحب حمب كلي السمطنة بعد ّ)
ـ، كلو نيؼ كعشركف ُِّٔىػ/ّْٔبيو كلو أربع سنيف، كاف فيو عدؿ كشفقة كميؿ إلى الديف تكفي سنة أ

؛ أبك شامة: ُِ؛ ابف العميد: أخبار األيكبييف، صُُٕ-ُُْ، صٓسنة. ابف كاصؿ: مفرج الكركب، جػ
كب، ص  ؛ الحنبمي: شفاء القمُّٖ، صٕ؛ الدكادارم: الدر المطمكب، جػُٓٔالذيؿ عمى الركضتيف، ص

َّْ -ِّْ . 
( ىك عبلء الديف كيقباذ بف كيخسرك بف قمج أرسبلف، كاف ممكان شيمان استكلى عمى عدة ببلد تجاكره ككسر ْ)

ـ. ابف الفكطي: ُِّٔىػ/ّْٔعسكر خكارـز شاه، تزكج ابنة السمطاف الممؾ العادؿ، تكفي في شكاؿ سنة 
؛ الذىبي: اإلشارة إلى كفيات األعياف، ُّٕ، صٕ؛ الداكدارم: الدر المطمكب، جػٖٖالحكادث الجامعة، ص

 . ْٖٕ، صِ؛ الغساني: العسجد المسبكؾ، جػّّٔص
 ـ. ُِٕٖىػ/ ّٓٔ(  ٓ)
( بعد الرجكع إلى كتاب الكافي بالكفيات لمصفدم؛ كالمنيؿ الصافي البف تغرم بردم؛ كالمقتفي لمبرزالي؛ ٔ)

 كغيرىا، لـ يتـ العثكر عمى أٌية معمكمات عنو.
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ـٍ يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف زعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً   لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػببلًد إال القميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  

 أرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمتى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييـ رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالن  

 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيره عزرائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  

 تمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثي اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقمتى  

 

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي عكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي    بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الرُّ

 فميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرم ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا 

 

 مغسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أـ رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي  

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكه باسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميف كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌديؽ فيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي  

 محيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتان  

 

 (ُ)كيكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي  

 :كمف شعر محيي الديف بف الجكزم 
 ضػػػػػػػػػػػػػػػػاعى يػػػػػػػػػػػػػػػػكـي نػػػػػػػػػػػػػػػػاءى  (ِ)مػػػػػػػػػػػػػػػػف لٌصػػػػػػػػػػػػػػػػبً 

 
 كاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبرهي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيـ كحيمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  

ذا طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼى الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽي كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   كا 
          

 

ـٍ تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ كاهللي عثرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي    لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبّْ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّكـ  
          

 

 كغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداةى الكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ بغيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  

 قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكًف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطرىىا   
        

 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـً الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ غصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوي  

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفحةي الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌديف رقعتيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    
       

 

 كدكاةي الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبّْ مقمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  

 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراعي الكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد يعربيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    
       

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداًد الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًؽ مدتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًب يحممًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    كا 
          

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاًر نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمتوي  

ذا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيفي أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى     كا 
        

 

 كحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًف العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًس حنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  

 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؼي الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبّْ تطربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   
        

 

فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيعي الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتوي  
(ّ) 

                                                            

 . ّّْ،ّّّ، صُحر الطكيؿ، األبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػ( البُ)
 . ُٕٔ، صٓ( العاشؽ لدرجة الصبابة. ابف منظكر: لساف العرب، مجْ)
 ُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػِٖٔ، صَُ( البحر المديد، األبيات عند ابف الشعار: عقكد الجماف، جػّ)

 . ّّٓ، ص
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 التاجر التكريتي: (ُ)قاؿ كجيو الديف بف سكيد
اف محيي الديف بف الجكزم قد تكجو رسكالن مف بغداد إلى العادؿ بف الكامؿ صاحب ك " 

مصر في ذلؾ الكقت، ككاف أخكه الصالح نجـ الديف أيكب محبكسان في قمعة الكرؾ، فمما 
قدـ محيي الديف إلى دمشؽ كنت بيا، فدخمت عميو أنا كالشيخ أصيؿ الديف عباس بف 

 ئيس التجار في عصره، كجمسنا نتحدث معو.عثماف بف نبياف األربمي، ككاف ر 
فقاؿ:" قد حٌمفت الناصر داكد صاحب الكرؾ أف ال يخرج الصالح أيكب مف حبس الكرؾ  

 إاٌل بأمر أخيو العادؿ صاحب مصر".
 فقاؿ لو األصيؿ:" يا مكالنا ىذا بأمر الديكاف العزيز". 
المصمحة، كلكف أنت تاريخ فقاؿ محيي الديف : "كىؿ يحتاج ىذا إلى إذف"؟ ىذا اقتضتو  

 يا أصيؿ".
فقاؿ:" يعني مكالنا أني قد كبرت، كما أدرم ما أقكؿ، كأنا أحكي لمكالنا حكاية أعرفيا  

 مف غرائب الحكايات".
 فقاؿ: ىات . 

كاسط، كىك  (ِ)فقاؿ:" كاف ابف رئيس الرؤكساء ناظر كاسط يحمؿ في كؿ شير حمؿ
كمان عف العادة، فتعذر في بعض األشير كماؿ ثبلثكف ألؼ دينار كال يمكف أف يتأخر ي
 الحمؿ، فضاؽ صدره لذلؾ، كذكره لنكابو.

عميو مف الحقكؽ أضعاؼ ذلؾ، كمتى حاسبتو  قاـ  (ُ)فقالكا لو: يا مكالنا ىذا ابف زبادة 
 بما يتـ الحمؿ كزياده، فاستدعاه.

                                                           

د، الرئيس كجيو الديف التكريتي، كاف مف خكاص الممؾ الناصر يكسؼ تكجو إلى ( محمد بف عمي بف سكيُ)
مصر في الجفؿ مف التتار، جعمو الظاىر بيبرس ناظران لؤلكقاؼ كلو كتب عف سائر الممكؾ حتى ممكؾ الفرنج 

-ْٔـ. ابف شداد: تاريخ الممؾ لظاىر، صُُِٕىػ/َٕٔ، كاف كثير المكاتبة لمكزراء،  تكفي بدمشؽ سنة 
؛ المقريزم: المقفى ، ّْٔ؛ الذىبي: اإلشارة إلى كفيات األعياف، صِٖٓ، صُ؛ البرزالي: المقتفي، جػْٗ
 . َِّ،َُّ، صٔجػ
( حمؿ يعني ما حمؿ مف الماؿ كغيره، كالحمؿ أيضان مكياؿ أك كزف كيقصد بو حمؿ البعير. الفيركزآبادم: ِ)

 .ُُٓ ؛ الخطيب: معجـ المصطمحات، صَْٓالقامكس المحيط:  ص
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 كقاؿ لو: أنت ًلمىا ال تؤذّْم الناس كما يؤذم الناس؟ 
 بالمسامحة. (ِ)عي خط المستنجدفقاؿ: أنا م 

 . (ّ)قاؿ: ىؿ معؾ خط الناصر؟
 قاؿ: ال .

 قاؿ: قـ، كاحمؿ ما يجب عميؾ.
 قاؿ: ما التفت إلى أحد كال أحمؿ شيئان كنيض مف المجمس. 
فقاؿ النكاب البف رئيس الرؤساء: أنت ناظر النظار، كما عمى يدؾ يد، كمف ىك ىذا  

ؿ؟ كلك كبست داره، كأخذت ما فييا ما قاؿ لؾ أحد األحمؽ حتى يقابمؾ بمثؿ ىذا القك 
كحممكه عميو حتى ركب بنفسو كأجناده، ككاف ابف زبادة يسكف قبالة ، ]ظُِٗ[شيئان 

                                                                                                                                                                               

( ىك أبك طالب يحيى بف أبك الفرج سعيد بف أبي القاسـ ابف زبادة الشبياني صاحب المعرفة بأمكر الكتابة ُ)
كاإلنشاء سمع الحديث، تكلى النظر بديكاف البصرة كالنظر في المظالـ كديكاف اإلنشاء كبقي عمى ذلؾ إلى أف 

األدباء، تح: إحساف عباس، دار الغرب ـ. الحمكم، ياقكت: معجـ ُُٕٗىػ /ْٗٓتكفي في بغداد سنة 
؛ ابف الكازكرني: ُّٓ، صُ؛ المنذرم: التكممة، جَِٖ، صٕ، جُّٗٗ، بيركت، ُاإلسبلمي، ط

 .َُْ؛ الذىبي: األعبلـ بكفيات األعبلـ، صِِٓمختصر التاريخ، ص
ق  ْٕٓسنة   ( المستنجد باهلل أبك المظفر يكسؼ بف المقتفي الياشمي العباسي، خطب لو بكالية العيدِ)
ـ كاف مكصكفان بالشجاعة كالرفؽ كالفيـ الثاقب كالشٌدة عمى المفسديف، كلو معرفة بعمؿ آالت الفمؾ ُِِٓ/

؛ البغدادم، الفتح بف عمي: ِِٔـ. ابف العمراني: األنباء في تاريخ الخمفاء، ص َُُٕىػػ / ٔٔٓتكفي سنة 
؛ ابف الجكزم: ِٗ -ُٗ، صُـ، جُٕٗٗ، القاىرة،سنا البرؽ الشامي، تح: فتحية النبراكل، مكتبة الخانجي

-ّْٕ؛ السيكطي: تاريخ الخمفاء، صُِٓ-َُٓ؛ ابف األثير: التاريخ الباىر، صُٓٗ، صُٖالمنتظـ، ج
ّْٗ. 

( ىك الناصر لديف اهلل أحمد أبك العباس بف المستضيم بأمر اهلل العباسي تكٌلى الخبلفة مدة سبع كأربعيف ّ)
يا، اشتغؿ بركاية الحديث كجمع كتابان سبعيف حديثان كاستناب نكابان في اإلجازة عنو سنة فأعاد لمخبلفة ىيبت
ـ. ابف الجكزم، عبد الرحمف: تمقيح فيـك األثر في عيكف التاريخ ُِِٓىػ /ِِٔكالتسميع، تكفي سنة 

ئؽ، ؛ األيكبي، محمد بف عمر: مضمار الحقائؽ كسر الخبلٗٗـ، صُٕٓٗكالسير، مكتبة اآلداب، القاىرة، 
؛ ابف دحية األندلسي، عمر بف الحسف: ُُـ، صَُٖٗتح: حسف الحبشي، دار عالـ الكتب، القاىرة، 

ـ، َََِ، القاىرة،ُالنبراس في تاريخ خمفاء بني العباس، تح: مديحة الشرقاكم، مكتبة الثقافة الدينية، ط
دبيات كالنكاد كاألخبار، ؛ ابف عربي، محي الديف: محاضرة األبرار  كمسامرة األخيار في األُٓٔ،ُْٔص

 .ُٗ-ٕٖ، صُـ، مجُٖٔٗدار اليقظة العربية، دمشؽ، 
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ذا بزبزب ، قد قدـ مف ( ُ)كاسط، كقٌدمكا البف رئيس الرؤساء السفف حتى يعبر إليو كا 
 بغداد.

لى ما نحف بسببو، فمما دنا مف فقاؿ: ما قدـ ىذا إال في ميـ، ننظر ما ىك ثـ نعكد إ 
ذا فيو خدـ مف خداـ الخميفة، فصاحكا: بو األرض األرض، فقٌبؿ األرض،  الزبزب كا 

ذا فييا قد بعثنا خمعة البف زبادة، فتحمؿ الخمعة عمى رأسؾ،  (ّ)كدكاة (ِ)كناكلو مطالعة، كا 
كزيران، فحمؿ  إليو، كتمبسو الخمعة، كتجيزه إلينا (ْ)كالدكاة عمى صدرؾ، كتمشي راجبلن 

الخمعة عمى رأسو، كالدكاة عمى صدره، كمشى إليو راجبلن، فمٌما رآه ابف زبادة أنشده ابف 
 رئيس الرؤساء:

 إذا المػػػػػػػػػػػػػرءي حػػػػػػػػػػػػػيّّ فيػػػػػػػػػػػػػك ييرجػػػػػػػػػػػػػٍى كيٌتقػػػػػػػػػػػػػيٍ 
 

ـي اإلنسػػػػػػػػافي مػػػػػػػػا فػػػػػػػػي المغيػػػػػػػػبً   كمػػػػػػػػا يعمػػػػػػػػ
(ٓ) 

 كأخذ يعتذر إليو. 
، كركب الزبزب إل  ى بغداد، فمما كصؿ إلى بغداد فقاؿ ابف زبادة: ال تثريب عميكـ اليـك

 أكؿ ما نظر فيو أف عزؿ ابف رئيس الرؤساء عف نظر كاسط.
 كقاؿ: ىذا ما يصمح ليذا المنصب . 

ثـ قاؿ األصيؿ: كال يأمف مكالنا أف يخرج الصالح، كيممؾ كيىعكد إليو رسكالن، كيقع كجيؾ 
 في كجيو، كتستحي منو فأنشده محيي الديف:

                                                           

( نكع مف السفف، كىي سفينة كبيرة يجذؼ بيا جماعة مف مؤخرتيا كجماعة مف صدرىا. السامرائي: ُ)
  .ُِٖ؛ الخطيب: معجـ المصطمحات، صِٕالمجمكع المفيؼ، ص

الفاخرة كالخمعة قد تككف عينان كقد تككف ماالن كعمى األغمب ( ما يخمعو الخميفة عمى أحد الناس مف الثياب ِ)
؛ ِِٕ، صِمؤلفة مف جٌبة مطرزة كعمامة كسيؼ إضافة إلى الدنانير. عطٌية اهلل: القامكس اإلسبلمي، ج

 .ُّٕالسامرائي: المجمكع المفيؼ، ص
كالمقممة، كالمدية كىي السكيف ( مف آالت الكتابة كسمطيا الجامع ليا كتشتمؿ الدكاة عمى المزبر كىك القمـ، ّ)

، كالمحبرة، كالمنفد كىي آلة لكضع الكرؽ، كالممسحة كتسمى الدفتر، كالمسقاة لكضع الماء في المحبرة ، 
 ِْٕ-َْٕ، ْٖٓ، ْٓٓ، ّْْ، ُّْ، صِكالمسطرة، كالمسف. القمقشندم: صبح األعشى، ج

، ُاليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج ؛ِْٖ، ِْٕ، ص ٔ( الركاية عند ابف خمكاف: كفيات األعياف، جْ)
 .ّّٗ – ّّٕص
 .ّّٗ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جِْٖ، صٔ( البحر الكافر، ابف خمكاف: كفيات األعياف، جٓ)
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 كبلىمػػػػػػػػػػػػػػػا (ُ)كحتٌػػػػػػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػػػػػػؤكبى القارظػػػػػػػػػػػػػػػافً 
 

 (ِ)كينشػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػكتى كميػػػػػػػػػػػػبه لكائػػػػػػػػػػػػؿً  

فما كاف إال مدة حتى خرج الصالح مف حبس الكرؾ، كممؾ مصر كقبض عمى العادؿ،  
 كجاء محيي الديف إليو رسكالن، كقتؿ محيي الديف التتار في كاقعة بغداد.

 
 
 

عٌمر بف عبد الشيخ العبلمة الزاىد أبك زكريا يحيى بف يكسؼ بف يحيى بف منصكر بف الم
 .البغدادم، الضرير (ّ)السبلـ الصرصرم

في  (ٓ)السائرة في اآلفاؽ، كشعره طبقة عالية، يدخؿ ديكانو (ْ)صاحب المدائح النبكية 
ثماني مجمدات، ككمو جيد، كلد سنة ثماف كثمانيف كخمسمائة كقتؿ شييدان بسيكؼ التتار 

 في كاقعة بغداد.
ككاف خاؿ أبيو، قاؿ: دخؿ عميو التتار  (ٔ)باىيقاؿ الذىبي: "حكي لي شيخنا ابف الدٌ 

. (ٕ)مسجده، ككاف ضريران ،فطعف بعكازه في بطف كاحد، فقتمو، فقطعكه بالسيكؼ قطعان"
 مشيكرة ال حاجة إلى ذكر شيء منيا. (ُ)كلو قصائد طنانة في مدح سيد تيامة

                                                           

 .ْٓٓ، صٕ(  القارض: حيكاف يقـك بجمع الشجر. ابف منظكر: لساف العرب، مجّ)
 .ّّٗ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جِْٖ، صٔ( البحر الكافر، ابف خمكاف: كفيات األعياف، جِ)
؛ َّٗ،َّٖ؛ الصفدم: نكت اليمياف، صّّٓ،ِّٓ( ترجـ لو الذىبي: اإلشارة إلى كفيات األعياف، صّ)

 .ّٕ-ُّ، صْابف رجب: الذيؿ عمى طبقات الحنابمة، ج
م: ىدية ؛ البغدادُِّ، صِ( بمغت مدائحة النبكية عشريف مجمدان. الباباني: إيضاح المكنكف، مجْ)

 .ِّٓ، صِالعارفيف: مج
 .ِّٓ، صِ( البغدادم: ىدية العارفيف، مج ٓ)
( ىك محمد بف أبي العباس أحمد بف أبي نصر الدٌباىي البغدادم،  كاف عالمان شيخان جاكر بمكة مٌدة، كلقي ٔ)

 /ِـ. البرزالي: المقتفي، جُُُّىػ /ُُٕكلقي عدد مف المشايخ،  كسمع عنو جماعة مف الناس تكفي سنة 
، ّ؛ العسقبلني: الدرر الكامنة، جِّٗ، صْ؛ الصفدم: أعياف العصر، جُٗ،ُٖ، صِؽ
 .ّٕٔ،ّٕٓص
 .َّْ، صْٖ( الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جٕ)
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 كمف شعره:
ي    يػػػػػػػا رٌبػػػػػػػةى السػػػػػػػػػػػػٌػػػػػػػػػػػػػػػػترى ال انجابػػػػػػػت غػػػػػػػكاديك

 عػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػك مغنػػػػػػػػػػاؾ أك يخضػػػػػػػػػػٌر كاديكػػػػػػػػػػي
 

 عػػف جػػػػػػػػػػػػك مغنػػاؾ أك يخٌضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كاديػػػػػًكيٍ  
 كزدت فػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػػػػػػبح عػػػػػػػػػػػػػػزةن كسػػػػػػػػػػػػػػنان    

       
 كال خػػػػػػػػػػػػبل مػػػػػػػػػػػػف رجػػػػػػػػػػػػاؿ الحػػػػػػػػػػػػٌي نػػػػػػػػػػػػاديًكيٍ  

 
 

 ال زاؿ مربعػػػػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػػػػٌداني الظٌػػػػػػػػػػػػبلؿى حمػػػػػػػػػػػػىن  
        

 
 

 رحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان لعاكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكم كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديًكيٍ  
 كأنػػػػػػػػػػػػتى يػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػذبات البػػػػػػػػػػػػاني ال برحػػػػػػػػػػػػت      

     
 

 تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيج أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاقنا ألحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديًكيٍ  
 كمػػػػػاس مػػػػػف كػػػػػؿ غصػػػػػف منػػػػػؾ مػػػػػف طػػػػػرب    

       
 

 عطػػػػػػػػػػػػػػػػؼ كتيػػػػػػػػػػػػػػػػػت دالالن فػػػػػػػػػػػػػػػػي تياديػػػػػػػػػػػػػػػػػؾً  
 
 

 كيػػػػػػػػػػػػػػػا ميػػػػػػػػػػػػػػػاه الحمػػػػػػػػػػػػػػػى ال زلػػػػػػػػػػػػػػػت طيبػػػػػػػػػػػػػػػة      
    
 

 يػػػػػػػػػركم بشػػػػػػػػػرب الػػػػػػػػػزالؿ العػػػػػػػػػذب صػػػػػػػػػاديًكيٍ  
 كيػػػػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػػػػيـ صػػػػػػػػػػػػبا بجػػػػػػػػػػػػد لقػػػػػػػػػػػػد عرفػػػػػػػػػػػػت         

  
 

 ]كَُّ[كحػػي بمسػػراؾ كىنػػان عػػرؼ ميػػديًكيٍ ر  
 كياليالينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هلل عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيش ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلن     

     
 

 معػػػػػػػػػػػػي البػػػػػػػػػػػػدكر تقضػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػي ديػػػػػػػػػػػػاريًكيٍ  
 كيػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػكارط أيػػػػػػػػػػػػػػػػامي بخيػػػػػػػػػػػػػػػؼ منػػػػػػػػػػػػػػػػىن     

       
 

 لػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػاف ييفػػػػػػػػػػدل زمػػػػػػػػػػافه كنػػػػػػػػػػت أفػػػػػػػػػػديًكيٍ  
 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػا رسػػػػػػػػػػػػػػػػػائؿ كجػػػػػػػػػػػػػػػػػدو ال أبػػػػػػػػػػػػػػػػػكح بيػػػػػػػػػػػػػػػػػا          

 
 

 إلػػػػػػػػػػػػػػػى األحبػػػػػػػػػػػػػػػة عٌنػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػػػػػػػؤديًكيٍ  
 ذلي صػػػػػػػػػػػػكنان كمكرمػػػػػػػػػػػػة  أخفيػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػف ٌعػػػػػػػػػػػػ 

       
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدامع كاألنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديًكيٍ  
 كيػػػػػػػػػػػػا ركػػػػػػػػػػػػاب الحجػػػػػػػػػػػػاز القيػػػػػػػػػػػػكد ال نقبػػػػػػػػػػػػت   

  
       

 

 مػػػػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػػػػرل أبػػػػػػػػػػػػػػدان أخفػػػػػػػػػػػػػػاؼي أيػػػػػػػػػػػػػػديًكيٍ  
 كال عػػػػػػػػػػػػػػػػػدلت عػػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػػنيج القػػػػػػػػػػػػػػػػػكيـ كال    

       
 

 مالػػػػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػػػػى غيػػػػػػػػػػػػر أحبػػػػػػػػػػػػابي ىػػػػػػػػػػػػكاديًكيٍ  
 
 

 كنمػػػػػػػػػتي مػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػئتي مػػػػػػػػػف كرد كمػػػػػػػػػف كمػػػػػػػػػى

 

 عػػػػػػػػػػػف تغريػػػػػػػػػػػًد جػػػػػػػػػػػاديكيكال نبػػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػػمعي  

 كػػػػػػػػـ ذا التمػػػػػػػػػادم دعػػػػػػػػػي التعميػػػػػػػػػؿ كابتػػػػػػػػػدرم 
          

 

 إلػػػػػػػػػػػػػى الحمػػػػػػػػػػػػػى فعنػػػػػػػػػػػػػائي فػػػػػػػػػػػػػي تمػػػػػػػػػػػػػاديًكيٍ  
 

                                                                                                                                                                               

( تساير البحر، منيا مكة إلى عرؽ اليمف إلى أسياؼ البحر كما بيف حٌرة سميـ كليمى كسمٌيت تيامة لشدة ُ)
؛ أبك الفداء: تقكيـ ِّٖ، صُ؛ البغدادم: مراصد االطبلع مجّٔ، صِحٌرىا. الحمكم: معجـ البمداف، مج

 .ٖٕالبمداف، ص
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 سػػػػػػػػػػػػػػػيرم فػػػػػػػػػػػػػػػأنكار أقمػػػػػػػػػػػػػػػار المحامػػػػػػػػػػػػػػػػؿ إفٌ 
 

 جػػػػػػػػػػػػػػاد األذلػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػي البيػػػػػػػػػػػػػػداء تيػػػػػػػػػػػػػػديًكيٍ  
 كيػػػػػػػػػػا قبػػػػػػػػػػابى حمػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػمع حكيػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػى    

       
 

 رقػػػػػػػػػػػػػى بمػػػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػػػمفت عنػػػػػػػػػػػػػدم أيػػػػػػػػػػػػػاديًكيٍ  
 
 

 د عمػػػػػػػػػىن     فتحػػػػػػػػػتى بالرشػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػي عينػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػ
     
 

 كاسػػػػػػػػػػػػػمع السػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػف قمبػػػػػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػػػػػاديًكيٍ  
 حػػػػػػػػػػػؽّّ عمػػػػػػػػػػػي أكلػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػؾ اعتقمػػػػػػػػػػػت  

 
 أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابو كأعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديًكيٍ  

ف تكػػػػػػػػػػف أضػػػػػػػػػػػحت عنػػػػػػػػػػؾ نازحػػػػػػػػػػػة    أٌنػػػػػػػػػػي كا 
 

 دارم ألرعػػػػػػػػػػػػػى بظيػػػػػػػػػػػػػًر الغيػػػػػػػػػػػػػب كاديًكػػػػػػػػػػػػػيٍ  
 ال زاؿ سػػػػػػػػػػػػػػػػكانؾ القطٌػػػػػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػػػػػي دعػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 
 كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز رائحػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػارم كغػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديًكيٍ  

 مػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػدعكأف ال تجزعػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػا نفػػػػػػػػػػػػػسي  
 

 مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌمة كرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ اهلل ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديكيٍ  
 أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًؾ اهلل لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال درع سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنتو  

 
 لكػػػػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػػػػيـ اليػػػػػػػػػػػػكل الفتٌػػػػػػػػػػػػاؾ مرديكػػػػػػػػػػػػيٍ  

 ال تخمفػػػػػػػػػي مكعػػػػػػػػػدم فػػػػػػػػػي حفػػػػػػػػػظ منيجيػػػػػػػػػا 
 

 (ُ)فمسػػػػػػػػػت أخمػػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػػي حفظيػػػػػػػػػو كعػػػػػػػػػديكيٍ  
  

البغدادم شيخ الشيكخ كاف أحد عظماء الدكلة  (ِ)صدر الديف عمى بف الحسيف بف الينار
 دان في كقعة التتار في صفر.ككبرائيا قتؿ شيي

، نائب الخيمفة في (ّ)تاج الديف محمد بف نصر بف يحيى بف عمي المعركؼ بابف صبليا
قتمو التتار كعمره أربع كستكف سنة، كاف مف رجاؿ الدىر عقبلن، كرأيان، كتدبيران  (ْ)إربؿ

صكرة  كعنده فضيمة، كلو يد في النظـ، كلي أعماؿ إربؿ مٌدة سنيف عديدة، ككاف في
ممكيا، كساس األمكر بيا سياسة حسنة، فمما ممؾ التتار بغداد نزلكا عمى إربؿ، كخدعكا 

                                                           

؛ ٖٖ،ٖٗ( البحر البسيط، الصرصرم، يحيى بف يكسؼ: الديكاف، دار الكتب الكطنية، تكنس، د.ت، صُ)
 .َِّ،ُّٗ، صُاليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج

؛ العيني: ّٕٔ، صِجد المسبكؾ، ج؛ الغساني: العسّّٕ،ِّٕ( ترجـ لو الحسيني: صمة التكممة، صِ)
 .ُُٗ،ُِٗ، صُعقد الجماف، ج

؛ الصفدم: الكافي ِْٖ، صّ؛ الذىبي: العبر، جُِْ( ترجـ لو ابف الفكطي: الحكادث الجامعة، صّ)
 .ُِٖ،ُِٗ، صٓبالكفيات، ج

 ( كردت  في األصؿ " إربمو".ْ)
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ابف صبليا بالقكؿ حتى نزؿ إلييـ، ككاف بينو كبيف بدر الديف لؤلؤ صاحب المكصؿ ما 
يككف بيف الممكؾ المتجاكريف مف المنافسة، فمما ممؾ ىكالكك العراؽ استدعى ببدر الديف 

صبليا، فحضرا عنده، فيقاؿ إف بدر الديف لؤلؤ قاؿ ليكالكك: ىذا شريؼ لؤلؤ، كبابف 
عمكم كنفسو تحٌدثو بالخبلفة، كلك قاـ بيا تبعو الناس، كمالكا إليو، كاستفحؿ أمره، ككاف 
ىكالكك يعرؼ منو عمك اليمة، كقٌكة النفس، فكقع قكؿ صاحب المكصؿ منو بمكقع، فكاف 

 سببان لقتؿ ابف صبليا.
، كاف فاضبلن، رئيسان، (ُ)ف نبياف بف محمكد بف عثماف بف نبياف اإلربميصدر الدي

 كشاعران محسنان، قتؿ ببغداد عند أخذ التتار ليا، كمف شعره كقد قيًمع سنو:
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌني الػػػػػػػػٌذٍم كػػػػػػػػافى اذا راعنػػػػػػػػيٍ 

 
 قرعػػػػػػػػػػػوً  خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطًب قصػػػػػػػػػػػارل األمػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػي 

 عاندنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فيػػػػػػػػو زمػػػػػػػػاني كقػػػػػػػػد   
              

  ]ظَُّ[آؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػدىر إالػػػػػػػػػػػى قمعػػػػػػػػػػػػوً  
 
 

  كىكػػػػػػػػػػذا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمتو إٍف صػػػػػػػػػػغا
               

كػػػػػػػػػدرُّ كالتكديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري مػػػػػػػػػف طبعػػػػػػػػػػوً  
(ِ ) 

 
 

 :كلو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػابيكـ      كلمى

       

 

 إلػػػػػػػػػػػػػػػػػى الكجػػػػػػػػػػػػػػػػػًد القػػػػػػػػػػػػػػػػػديـً بكيػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كجػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا 

 كذكرنػػػػػػػػػػػػػي عيػػػػػػػػػػػػػدان مضػػػػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػػػػي بقػػػػػػػػػػػػػربكيـ 

 

 كجػػػػػػػػػػػػػددى عنػػػػػػػػػػػػػدم مػػػػػػػػػػػػػف ركائحكيػػػػػػػػػػػػػـً عيػػػػػػػػػػػػػدىا 

ػػػػػػػػػػػػاعيان لجػػػػػػػػػػػػا اهللي ىػػػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػػػدى   ر مػػػػػػػػػػػػا زاؿ سى

 

 إلػػػػػػػػػػػى أٍف غػػػػػػػػػػػدا قػػػػػػػػػػػرب الػػػػػػػػػػػدار لنىػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػدىا 

 فيػػػػػػػػػػػػػػا حزنػػػػػػػػػػػػػػي إذ شػػػػػػػػػػػػػػٌطٍت الػػػػػػػػػػػػػػداري بيننػػػػػػػػػػػػػػا  

 

 كطمػػػػػػػػػت مطايانػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػك شػػػػػػػػػؾَّ النػػػػػػػػػكل تحػػػػػػػػػدىا 

 كػػػػػػػػػػػأٌني بػػػػػػػػػػػذاؾ الحػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػـ أمػػػػػػػػػػػًش راتعػػػػػػػػػػػان  

 

 مقيمػػػػػػػػػػػػػػػػان كال استنشػػػػػػػػػػػػػػػػؽى سػػػػػػػػػػػػػػػػحان كال بػػػػػػػػػػػػػػػػردىا 

 كلػػػػـ ألتحػػػػٍؼ ظػػػػبلن مػػػػف البػػػػاف بػػػػالحي ظمػػػػيبلن  

 

 كال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كردىا 
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 كلػػػػػػػػػػـ أتمتػػػػػػػػػػع فيػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػالقرًب مػػػػػػػػػػنكيـ زمانػػػػػػػػػػان 

 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحٍب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردىا 

 كبعػػػػػػػػػػػػػػدؾى مػػػػػػػػػػػػػػا راقػػػػػػػػػػػػػػٍت بعػػػػػػػػػػػػػػيف نظػػػػػػػػػػػػػػرةه كال  

 

 أذنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالن كال نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا 

 ككيػػػػػػػػػػػػػػػؼ يمػػػػػػػػػػػػػػػذُّ النُّػػػػػػػػػػػػػػػـك يكمػػػػػػػػػػػػػػػان لنػػػػػػػػػػػػػػػاظرم 

 

 كقػػػػػػػػػد طعنػػػػػػػػػٍت لػػػػػػػػػيبلن كقػػػػػػػػػد ىجػػػػػػػػػرت سػػػػػػػػػيدىا 

 عسػػػػػػػػػػػىى اهلل يػػػػػػػػػػػدنكي الػػػػػػػػػػػدار بعػػػػػػػػػػػدى نزكحيػػػػػػػػػػػا 

 

 (ُ)مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىافتكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػعوي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكران كيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعوي ح 

 

 

 

 ك

 

 كلو:

:  كصػػػػػػػػػػػػػاحبي حػػػػػػػػػػػػػارى مػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػيبي كقػػػػػػػػػػػػػاؿى

  

 ال أرل شػػػػػػػػػػػػػػيبان مػػػػػػػػػػػػػػا بالعيػػػػػػػػػػػػػػًد مػػػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػػدًـ  

: ال يعجػػػػػػػػػػب كالشَّػػػػػػػػػػيب أكجبػػػػػػػػػػوي ىػػػػػػػػػػـ    فقمػػػػػػػػػػتي

 

ُـّ إال صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحب السَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًـ    كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كنػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػيش لذيػػػػػػػػػػػذ فػػػػػػػػػػػي بيميينػػػػػػػػػػػةو نميػػػػػػػػػػػك 

 

 كنمعػػػػػػػػػػػػػػػػػبي فػػػػػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػػػػػبًر كفػػػػػػػػػػػػػػػػػي نعػػػػػػػػػػػػػػػػػًـ  

 كنشػػػػػػػػػػػػربي الػػػػػػػػػػػػراحى صػػػػػػػػػػػػرفان ال مػػػػػػػػػػػػزاج ليػػػػػػػػػػػػا 

 

 (ِ)فػػػػػػػػػػي الكػػػػػػػػػػأًس كػػػػػػػػػػالعنـً حمػػػػػػػػػػراء صػػػػػػػػػػافية  

 

 

 يانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فيطربنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان نكشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادفو تغ

 

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييان ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيح الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّغًـ  

 بالميمػػػػػػػػػػػػػػػًة السَّػػػػػػػػػػػػػػػفح ىػػػػػػػػػػػػػػػبل عػػػػػػػػػػػػػػػدٍت ثانيػػػػػػػػػػػػػػػةن  

 

 سػػػػػػػػػػػػػػػقا زمانػػػػػػػػػػػػػػػؾي ىطػػػػػػػػػػػػػػػاؿه مػػػػػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػػػػػديًـ  

 فاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترجعي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدىٌر ذاؾ العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيش  

 

 كانتبيػػػػػٍت عينػػػػػاهي لمقصػػػػػد حتٌػػػػػى كػػػػػاد لػػػػػو يػػػػػٌنًـ  

 تتمفػػػػػػػػػت بيػػػػػػػػػا دىػػػػػػػػػران  كاحػػػػػػػػػت لقمبػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػرارا 

 

 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػالؼي عػػػػػػػػػػػػػػػػػيشه طػػػػػػػػػػػػػػػػػابى لػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػدًـ  

 ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتيـ 

 

 كجيػػػػػػػػػػػػػػرةن رحمػػػػػػػػػػػػػػكا عػػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػػحبتي بػػػػػػػػػػػػػػدًـ  

 فظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده بيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  

 

 قػػػػػػػد سػػػػػػػاٌر فػػػػػػػي النػػػػػػػاًس حينػػػػػػػان كىػػػػػػػك كػػػػػػػالعمًـ  

 
                                                           

 ( البحر الكافر.ُ)
( العنـ: نكع مف النباتات يطحف ثمره مع الزيت فييأتى لكنو أحمر كيعيرؼ بالزيت المنعـ. دكزم: تكممة ِ)

 . ُّّ، صٕالمعاجـ، ج
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 أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي يتػػػػػػػػػػػػػػػػػػكه فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبتوً 

 

 فسَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىـي كأتينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكًـ  

ـى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ:   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 (ُ)تمػػتً  ًؿ كلػػـ ييمػػـً كاحربػػا كظػػؿَّ يبكػػي مػػف قػػك  

 

 

أحمد بف محمد بف أبي الكفا بف أبي الخطاب بف محمد بف اليزبر، أبك الطيب شرؼ 
، الشاعر المكصمي، كاف مف أحسف الناس (ِ)الديف الربعي المعركؼ بابف الحبلكم

صكرة، كألطفيـ أخبلقان، كأكرميـ عشرةن مع الفضيمة التامة في األدب، كالمشاركة في 
تدح الخمفاء كالممكؾ كاألعياف، كأقاـ بالمكصؿ عند صاحبيا بدر الديف لؤلؤ، غيره، كام

كلبس زم الجند، كشعره في نياية الجزالة كالرقة كجكدة المعاني، فمف شعره في صبي 
مميح كاف بالمكصؿ، فبدأ في خده عذاره، كأقاـ سنيف، فما ازداد بؿ عمى حالو أكؿ ما 

 لديف ابف الحبلكل:ان، فقاؿ شرؼ اطمع، فعمؿ فيو شعر 
 

 كاضػػػػػػػػػػػػػػػيعة القمػػػػػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػػػكل قمػػػػػػػػػػػػػػػرو 
 

 ]كُُّ[جػػػػػػػػػارى عمػػػػػػػػػػى القمػػػػػػػػػًب فيػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػافرهي  

 لػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػذار أقػػػػػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػػػػػي الخػػػػػػػػػػػػػٌد حكليػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زادى منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظرهي  

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفيا 
 

 إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمع فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطرهي  

 ككيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ ينمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات عارضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتره فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاد نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظرهي  
(ّ) 

   :كلو 

 بيػػػػػػػػػػػػػػا الغػػػػػػػػػػػػػػزاؿ األغيػػػػػػػػػػػػػػدي كافػػػػػػػػػػػػػػى يطػػػػػػػػػػػػػػكؼ 
 

 حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كجناتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تتكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  

 مالػػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػػو كأمالػػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػػكر الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػبا 
 

 فنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديميا كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديرىا يتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌكدي  

 ثقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ركادفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كأرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ لحظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 

 فالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتبلف مثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌددي  

                                                            

 ُِٔ،ُُٔ، صَِلبحر الكامؿ، األبيات الكتبي: عيكف التكاريخ، ج( اُ)
، ٔٗ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جِّّ-َّّ، صُ( ترجـ لو ابف الشعار: عقكد الجماف، جِ)

 .ُُّ،َُّ، صِّ؛ الذىبي: سير إعبلـ النببلء، جَْٕ؛ الحسيني: صمة التكممة، صَُْ
 .َُِ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جَُٓفخرية، ص( بحر المنسرح، اإلربمي: التذكرة الّ)
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ذا رنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فقكامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا انثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كا 
 

 (ُ)كالمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مثقٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ كميٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  

   :كلو 

 أألقػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػػػدكدؾ فػػػػػػػػػػػػػػػي جحػػػػػػػػػػػػػػػيـ
 

 المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقيًـ  كثغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ كالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراط 

 كأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرني لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؾ رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

؟!   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا عجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان أأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرقيـً

 كختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ البكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿّْ رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو  
 

 (ِ)كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌف عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌي رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمان لمرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـً  

  
 ككتب إلى بعض األفاضؿ لغزان في شبابو:
 كناطقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفراءى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادو شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعكبيا

 
 كتكٌنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيٌف تخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  

 يمػػػػػػػػػػػػػػػٌذ إلػػػػػػػػػػػػػػػى األسػػػػػػػػػػػػػػػماع رجػػػػػػػػػػػػػػػع حػػػػػػػػػػػػػػػديثيا م
 

 (ّ)نيػػػػػػػػػػػا منخػػػػػػػػػػػر جػػػػػػػػػػػاش منخػػػػػػػػػػػري إذا سػػػػػػػػػػػٌد م 

 نيػػػػػػاني النيػػػػػػي كالشػػػػػػيب عػػػػػػف كصػػػػػػؿ مثميػػػػػػا 
 

 (ْ)ككػػػػػػػػػػػػـ مثميػػػػػػػػػػػػا فأرقتيػػػػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػػػػي تصػػػػػػػػػػػػفري  

 كلو  
 حاشػػػػػػػػػػاؾى تصػػػػػػػػػػبح بعػػػػػػػػػػد كصػػػػػػػػػػمؾ ىػػػػػػػػػػاجرم      

    
 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػف آخػػػػػػػػػػػػػػرً  (ٓ)أفمػػػػػػػػػػػػػػا لصػػػػػػػػػػػػػػٌدؾ كالقمػػػػػػػػػػػػػػى 

 يػػػػػػػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػػػػػػػادران فضػػػػػػػػػػػػػػػح اليػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ بكجيػػػػػػػػػػػػػػػو          
 
 

 لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـً غػػػػػػػػػػػػػػػػػػدائرً  

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابةن   ككمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى جفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بالسُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياًد  
       
 

 كرقػػػػػػػػػػػػػدتى عػػػػػػػػػػػػػف ليػػػػػػػػػػػػػؿ الكئيػػػػػػػػػػػػػب الٌسػػػػػػػػػػػػػاىرً  

 ال نمػػػػػػػػػػتي مػػػػػػػػػػا أرجػػػػػػػػػػكه منػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػف المنػػػػػػػػػػى  
          

 

 إٍف كػػػػػػػػػػػافى غيػػػػػػػػػػػرؾى خػػػػػػػػػػػاطران فػػػػػػػػػػػي خػػػػػػػػػػػاطرم 
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ف بػػػػػػػػػػػػػدا         أك كنػػػػػػػػػػػػػت أسػػػػػػػػػػػػػتحمي القضػػػػػػػػػػػػػيب كا 
 
 

 مػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػدؾ ناضػػػػػػػػػران فػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػاظرم   

 كفػػػػػػػػػػػػػػكا المػػػػػػػػػػػػػػبلـ فمػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػؤادم حاضػػػػػػػػػػػػػػره  
 

 مػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػده بػػػػػػػػػػػؿ غائػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػي حاضػػػػػػػػػػػرً  

 عجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا لتجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم كتبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميال ت 
 

 فػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػاطني بخػػػػػػػػػبلؼ مػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي الظػػػػػػػػػاىرً  

 أتظػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي رابػػػػػػػػػػػػػػػػػػحه كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم 
 

 أنسػػػػػػػػػػػػػيت فيػػػػػػػػػػػػػؾ حػػػػػػػػػػػػػديث سػػػػػػػػػػػػػمـ الخاسػػػػػػػػػػػػػرً  

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػئف بقيػػػػػػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػػػػػكاه فنػػػػػػػػػػػػػػػػادره  
 

 ال حكػػػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػػرح اليػػػػػػػػػػػػػػكل لمنػػػػػػػػػػػػػػادرً  

 مػػػػػػػػػػػػػػػػا قمػػػػػػػػػػػػػػػػت إال مػػػػػػػػػػػػػػػػا كجػػػػػػػػػػػػػػػػدت حقيقػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 

ـي غيػػػػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػػػػكؿ الشػػػػػػػػػػػػػاعر  قػػػػػػػػػػػػػكؿ المتػػػػػػػػػػػػػي
(ُ) 

 

 
   :كلو

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنتويػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أٌييػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم أ
 

 ]ظُُّ[مػػػف أضػػػمعي بػػػيف الحمػػػى كالمنحنىػػػى 

 بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيب ريقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؽ ثغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره 
 

 أجػػػػػػػػػػػػػػػدي الطريػػػػػػػػػػػػػػػؽ إلػػػػػػػػػػػػػػػى المحبػػػػػػػػػػػػػػػة بيننىػػػػػػػػػػػػػػػا 

 ظ:كلو في مميح اسمو حسف لحا 
 لحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظ عينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ فاتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات   

       
 

 جفكنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتراتي  

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرؽ بينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبرم  
          

 

 منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ثنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مفٌرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي  

       يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنان صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌده قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيح    
 
 

 فجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاتي  

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػف         
  
 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؾ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداةي  

 إف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء          
 
 

 دنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بيجرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةي  

 حٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدغيؾ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتبلت        
    
 
 

 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لممسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعيا حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة 

 كالثٌغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالثغًر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي امتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع        
    
 

 تحميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لحظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الٌرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةي  
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ـٌ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذار    يابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
        

 

 بحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنو تٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاتي  

 منمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنـ الكشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاه         
  
 

 (ُ)يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الكشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةي  

   :كلو 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّىا ركضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة إذا رعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
          

 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمحظ راحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بطرفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىٍ  

 بقامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو تمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍم كناظرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا      
     
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمي البرايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ككجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمىٍ  

 دؼ خمفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ  كأٌنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ  
        

 

 (ِ)كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقٌمت بحممػػػػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػممىٍ  

 .جباؿ طيء جببلف معركفاف مف (ّ)أجأ كسممى 
 :كلو قصيدتو الفائقة التي أكليا 

 حكػػػػػػػػػػػػاهي مػػػػػػػػػػػػف الغصػػػػػػػػػػػػًف الٌرطيػػػػػػػػػػػػب كريقػػػػػػػػػػػػوً 
 
 

 (ْ)كمػػػػػػػػػػػػػػػػػا الخمػػػػػػػػػػػػػػػػػر إال كجنتػػػػػػػػػػػػػػػػػاه كريقػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  

ما تقدـ البف ىذا شعر ابف الحبلكل كمما قيؿ في المميح المكصمي أبطأ عذاره عف  
  : (ٓ)الحبلكل ماقالو مكفؽ الديف بف أبي الحديد
 عجبػػػػػػػػػػػػػػػػػكا مػػػػػػػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػػػػػػذارًه بعػػػػػػػػػػػػػػػػػد حكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 ػػػػػػػػػػػػػف كمػػػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػػػاؿ ىػػػػػػػػػػػػك غػػػػػػػػػػػػٌض النبػػػػػػػػػػػػاتً  

 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ ينمػػػػػػػػػػػػػػػػػك نبػػػػػػػػػػػػػػػػػته بخٌديػػػػػػػػػػػػػػػػػو كالنػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 (ٔ)ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتر الحركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً  

 اؿ تاج الديف بف الصبليا العمكم:كق 

                                                           

 . ُْٖ،ُْٕ، صُالكتبي: فكات الكفيات، جػ ؛ُّٗ،ُّٖ( البحر البسيط، ابف الشعار: عقكد الجماف، صُ)
، ِ؛ ابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، جػَُٔ، صٖ( بحر الرمؿ، الصفدم: الكافي بالكفيات، جػِ)

 .ُُٕص
؛ البغدادم: مراصد ِّٖ، صّ( جببلف مف جباؿ طيء بطريؽ مكة المكرمة. الحمكم: معجـ البمداف، مجّ)

 . ِٖ، صُاالطبلع، مج
 . ٖٗ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػَّٕ، صُؿ، ابف الشعار: عقكد الجماف، جػ( البحر الطكيْ)
 ظ[.ُّْترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة ] ٓ))
 . َُّ( البحر الخفيؼ، اإلربمي: التذكرة الفخرية، صٔ)
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 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػألكه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاره فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػذارو 
 
 

 لػػػػػػػػػػػػػـ يطػػػػػػػػػػػػػؿ منػػػػػػػػػػػػػو بعػػػػػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػػػػػكؿ زمػػػػػػػػػػػػػافً  

 كىػػػػػػػػػػػػك غػػػػػػػػػػػػض النبػػػػػػػػػػػػات أخضػػػػػػػػػػػػر يسػػػػػػػػػػػػقى 
 

سػػػػػػػػػػػػػػػػػفو معينػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػف معػػػػػػػػػػػػػػػػػافً    مػػػػػػػػػػػػػػػػػاء حي

 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ ينمػػػػػػػػػػػػػػػػػك نبػػػػػػػػػػػػػػػػػات خٌديػػػػػػػػػػػػػػػػػو كالنػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 (ُ)ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعى بالفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتر الكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػنافً  

 :]كُِّ[(  ِ)كقاؿ بياء الديف بف الفخر عيسى اإلربمي 
 تعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاـ لنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذارهً 

 
 

 كمػػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػػاؿى فػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػكليف كىػػػػػػػػػػػك نظيػػػػػػػػػػػري  

 فقمػػػػػػػت ليػػػػػػػـ: ال تعجبػػػػػػػكا ! كيػػػػػػػؼ لػػػػػػػـ يطػػػػػػػؿٍ  
 

كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناف فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكري   فنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظره ي
(ّ) 

  
 

 :فيو أيضان  (ْ)كقاؿ محي الديف بف زيبلؽ
 ظننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أٌف نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 
 

 يزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو التفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي  

 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ذ
 

 كركضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتو تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاتي  

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظره فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكره  
 

 (ٓ)فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يزكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك لعارضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي  

، كلد سنة (ُ)المعظـ عيسى بف العادؿ أبي بكر بف أيكبالممؾ الناصر: الناصر داكد بف  
، كنشأ في حياة أبيو مبلزمان االشتغاؿ بالعمـك عمى اختبلفيا، قد (ِ)سنة ثبلث كستمائة

                                                           

د اإلربمي: . ك األبيات عنْْٗ، صُّ( البحر الخفيؼ، الكسناف: النعساف. ابف منظكر: لساف العرب، مجُ)
 . َُْالتذكرة الفخرية ، ص

( عمي بف عيسى الشيباني األربمي خدـ بديكاف اإلنشاء في بغداد كىك شاعر محسف لو تكاليؼ أدبية أشيرىا ِ)
، الخكانسارم: ركضات ِّٖ، صِ/ؽُـ. البرزالي: المقتفي، جػُِّٗىػ /ّٗٔرسالة الطيؼ تكفي سنة 

 .َّّ،ِّٖ،ُّٖ، صْالجنات، جػ
الكامؿ، بياء الديف اإلربمي، عمي بف عيسى: الديكاف، تح: كامؿ سمماف الجبكرم، مكتبة الذخائر،  ( البحرّ)

 . َُْ؛ ككذلؾ: التذكرة الفخرية، صٖٖـ، صََُِد.ـ، 
 ك[.ُٗٓ( ترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة ]ْ)
 .َُْ( البحر الكافر، اإلربمي: التذكرة الفخرية، صٓ)
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ذكرنا طرفان مف أخباره في أماكف عديدة، كآخر ما ذكرنا أنو أقاـ بقرقيسيا بعد مفارقة 
نو عٌدا الفرات، ككصؿ إلى تيو بني اس رائيؿ، كانضـ إليو جماعة مف العرب، البادرائي، كا 

كبمغ ذلؾ المغيث بف العادؿ بف الكامؿ صاحب الكرؾ، فخاؼ منو، فراسمو مخادعان، 
فاطمأف إليو ثـ سير إليو جيشان، فقبضكا عميو، كمضكا بو إلى الشكبؾ، ككاف قد تقدـ أمر 

صر إلى ذلؾ المغيث أف تييأ لو مطمكرة، كيحبس فييا لينقطع خبره، كلما كصمكا بالنا
(ّ)المكاف كجدكا المطمكرة لـ يتـ عمميا، فأنزلكه في طكر ىاركف

. 
كاتفؽ مف االتفاقات العجيبة أف الخميفة لما قصده التتر في ىذه السنة اضطر إلى  

االسنتصار بكؿ أحد، فأرسؿ إلى الناصر صاحب دمشؽ، يطمب منو عسكران يككف المقدـ 
يفة إلى دمشؽ، ثـ تكجو إلى الكرؾ إلحضار عميو الناصر داكد، فكصؿ رسكؿ الخم

الناصر داكد ليذه الميمة، فأتى الناصر الفرج بعد أف أقاـ في طكر ىاركف ثبلث لياؿ، 
 فقاؿ الناصر داكد يشكر نعمة اهلل سبحانو كتعالى:

يمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؾ اهلل إخبلصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كا 
 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحانو خالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجكد ٌمنانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 ني مػػػػػػػػػػف قعػػػػػػػػػػر ىاكيػػػػػػػػػػةبتػػػػػػػػػػاىػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػٌذم ان 
 

 (ْ)أقمػػػػػػػػػػػػت فييػػػػػػػػػػػػا مطػػػػػػػػػػػػار المػػػػػػػػػػػػب حيرانىػػػػػػػػػػػػا 

شرقي دمشؽ، كأقاـ  (ٓ)فأفرج المغيث عف الناصر، كتكجو إلى دمشؽ، كنزؿ بالبكيضاء 
يتجيز لممسير لنصرة الخميفة، فكردت األخبار بأف التتر ممككا بغداد، كعرض في ىذه 

 السنة طاعكف بالشاـ كمصر كغيرىا.
 أرزؽ الشيادة ". فقاؿ الممؾ الناصر: " أشتيي كاهلل أف  

                                                                                                                                                                               

، ِ؛ أبك الكفاء القرشي: الجكاىر المضية، جػُْٖ-ُِٔ، صُيؿ مرآة الزماف، جػ( ترجـ لو اليكنيني: ذُ)
، ّٖٓ-ّْٔ؛ الحنبمي: شفاء القمكب، صُُّ-ُُُ؛ المقريزم: الذىب المسبكؾ، صُٖٗ،ُٖٖص

، النجؼ ُالعيميمي، عبد الرحمف بف محمد: األنس الجميؿ بتاريخ القدس كالخميؿ، المطبعة الحيدرية، ط
 .َْٖ-َْٓ، صُـ، جػُٔٔٗ،
 ـ. َُِٔىػ/ َّٔ( ِ)
، ِ؛ البغدادم: مراصد اإلطبلع، مجْٖ، صْ( جبؿ عاؿو قبمي بيف المقدس. الحمكم: معجـ البمداف، مجّ)

 . ٕٖٗص
 .ُْٕ،ُّٕ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػٕٓ( البحر البسيط، الناصر داككد: الديكاف، صْ)
 .ُُٔ، صِكى جػْْٔ، صُج. النعيمي: الدارس، جػ( قرية في غكطة دمشؽ بالقرب مف قرية البريٓ)
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في جنبو األيسر، فأصبح كىك يشكك ألمان مثؿ الطعف بالسيؼ، كداـ عمى  (ُ)قاؿ:" فطعف
 ذلؾ إلى آخر النيار، فمما أمسى ناـ فمما انتيى".

جاءت نكبتي،  ]ظُِّ[قاؿ:" إني رأيت جنبي األيسر يقكؿ لجنبي األيمف: أنا قد  
 فصبرت كالميمة نكبتؾ، فاصبر كما صبرت".

صبح كقد طعف مف جنبو األيمف فمما كاف بيف الصبلتيف، كقد سقط قكاه، ناـ ثـ انتبو فأ 
 كىك يرعد.

، كجمسا عندم ثـ انصرفا".، كالخضر فقاؿ:" إني رأيت النبي    ، كقد جاءا إليَّ
: "يا بني ما بقا فٌي رجاء، (ِ)فمما كاف آخر النيار قاؿ لكلده األكبر شياب الديف غازم 

 ييزم".فتييأ في تج
 فبكيت، كبكى الحاضركف. 
 فقاؿ:" ال تكف إال رجبلن، كال تعمؿ عمؿ النساء، كال تغٌير ىيئتؾ". 
 كأكصاني بأىمو كأكالده، ثـ اشتد بو الضعؼ، فمات صكابو، ثـ أفاؽ. 
فقاؿ:" باهلل تقدمكا إلي جانبي فإني أجد كحشة، ثـ قاؿ: أرل صفان عف يميني منيـ أبك  

ميمة، كعمييـ ثياب بيض، كصفان عف شمالي، كصكرىـ قبيحة، بكر كسعد كصكرىـ ج
فييـ أبداف ببل رؤكس كرؤكس ببل أبداف، كىؤالء يطمبكني، كىؤالء يطمبكني، كأنا أركح 

 إلى أىؿ اليميف".
 ثـ أغفى إغفاءة، ثـ استيقظ. 
 . (ّ)كقاؿ:" الحمد هلل خمصت منيـ 

مف جمادل األكلى، كعمره  (ُ)العشريفككانت كفاتو صباح تمؾ الميمة، كىي ليمة الثاني ك 
نحك ثبلث كخمسيف سنة، كقد استكلى عميو الشيب استيبلءن كثيران، كفي صبيحة مكتو جاء 

 الممؾ الناصر في أقاربو كعساكره إلى البكيضاء، كأظير التأسؼ كالحزف عميو.
                                                           

 .ِٗٗ، صٓ( كردت ركاية تقكؿ " إٌنو قتؿ بيد التتار ببغداد". ابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، جػُ)
( ىك غازم بف داككد بف عيسى بف أبي بكر بف أيكب، كلد بقمعة الكرؾ كنشأ بالقاىرة، كاف كبير القدر ِ)

ـ. البرزالي: المقتفي، ُُِّىػ /ُِٕمو المغيث عمر، تكفي بالقاىرة سنة سمع مف جماعة كتزكج بابنة ع
 .ُِٓ، صّ؛ العسقبلني: الدرر الكامنة، جػُٗ، صْ؛ الصفدم: أعياف العصر، جػٕٕ،ٕٔ، صْجػ
 .ِْٗ، ِْٖ، ص ْٖ، الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػُٕٔ،ُٕٓ، صُ( اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػّ)
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 كقاؿ:" مات كبيرنا، كشيخنا، كأجٌمنا قدران كمكانة". 
كدفف بتربة كالده، رحمو اهلل تعالى، فمقد كاف كاسع النفس، محبان  ثـ حمؿ إلى الصالحية، 

لمعمماء، مقربان ليـ، محسنان إلى مف يقدـ عميو منيـ، كثير العطاء، قدـ عميو راجع 
، كمدحو (ّ)شاعر الممؾ الظاىر غازم بف صبلح الديف يكسؼ بف أيكب (ِ)الحمي

 بقصيدة التي أكليا:
 أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكـي حظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍت مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٌية الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنفسً 

 
 

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا تمقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي منيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكسً  
(ْ) 

فأعطاه ألؼ دينار، كقماشان كأثاثان بألؼو أخرل، كانقطع إليو اإلماـ العبلمة شمس الديف  
الخسركشاىي، ككصؿ إليو منو أمكاؿ جٌمة، كلنذكر شيئان مف نظمو البديع، فمف لطيؼ 

لى مجمس صاحب حمص، يستدعيو إ (ٓ)شعره ما كتب بو إلى الممؾ المنصكر إبراىيـ
حيف كانا متفقيف عمى حرب الصالح نجـ الديف  (ٔ)أينس، كذلؾ لما كانا نازليف ببيساف

 أيكب صاحب مصر، ككاف ذلؾ يـك عيد الفطر في زماف الربيع:
                                                                                                                                                                               

؛ أبك الكفاء القرشي: الجكاىر ْٖٖ، صُّشركف" عند الصفدم: الكافي بالكفيات، جػ( كردت " الثامف كالعُ)
 .ُٖٖ، صِالمضٌية، جػ

( ىك راجح بف إسماعيؿ األسدم، أبك الكفاء الشاعر الحٌمي دخؿ الشاـ كمدح ممككيا ككاف فاضبلن جيد ِ)
، ِتبي: فكات الكفيات، جػ، الكِٖٔ، صّـ. المنذرم: التكممة، جػُِِٗىػ / ِٕٔالنظـ تكفي بدمشؽ سنة 

 .ٖٓ-ّٓ، صُْ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جػُٓ-ٕص
( ىك أبك الفتح غازم بف السمطاف صبلح الديف يكسؼ بف أٌيكب الممؾ الظاىر غياث الديف صاحب حمب، ّ)

ـ ُُِٔىػ /ُّٔكاف ممكان مييبان كثير االطبلع عمى أحكاؿ رعيتو كأخبار الممكؾ، تكفي بقمعة حمب سنة 
دفف بالقمعة ثـي نيًقؿ إلى تربتو التي عيمرت لو تحت القمعة بجكار المدرسة العزيزية. ابف األثير: الكامؿ، ك 

، ّ؛ ابف كاصؿ: ميفرج الكركب، جػُٕ؛ ابف نظيؼ الحمكم: التاريخ المنصكرم، صَّٕ،ّٗٔ، صَُمج
 .ِٓٓ-ِِٓ؛ الحنبمي: شفاء القمكب، صِِْ-ِّٕص
، ِ؛ الكتبي: فكات الكفيات، جػُْٓ، صُد اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػ( البحر الطكيؿ، القصيدة عنْ)

 .ٗ،ٖص
( ىك إبراىيـ بف أسد الديف شيرككه، الممؾ المنصكر ناصر الديف، حكـ حمص مدة ست سنيف كنصؼ ٓ)

، أصابو مرض السؿ فتكفي سنة  ـ. الناصر داككد: الفكائد الجمية، ُِْٔىػ/ ْْٔككسر جبلؿ الديف خكارـز
 .ّْٕ-ّٗٔ، صٓ، ابف كاصؿ: مفرج الكركب، جػّٔٓ،ّٓٓ، صّ؛ المنذرم: التكممة، جػِْٕ،ُُِص
( مدينة صغيرة في األردف عمى الجانب الغربي مف الغكر في جنكب بحيرة طبرية. أبك الفداء: تقكيـ ٔ)

آخريف،  ؛ ابف ىشاـ األنصارم، عبد اهلل: تحصيؿ األينس لزائر القدس، تح: عيس القدكم كِّْالبمداف، ص
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 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد جٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ العصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا
 
 

 كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؾ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرل طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرا 

 كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو حاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  
 

 كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إقدامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا 

 تٌضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكىرى العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء فاف 
 

 ككانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الناىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة البكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا 

 أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىر كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػد جاءنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقببلن بالبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير كالبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرلى  

 العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كالنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركزي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  
 

 كطمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر كالٌنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا 

 كاألرض قػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كاغتػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت 
 

ٌمتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الخضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا   تختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حي

 أعٌبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُّ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى نكرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا؟ 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراح ثغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر مفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا 

 لٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بآالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ك  
 

 كالفطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بالمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذات قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانيض بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل مطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو كال فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةو  
 

 نرتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكلة الخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا 

 حيرٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عيٌتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت حقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  
 

 فأقبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت تخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىلٍ  

 كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتجميا حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء عاتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 

 تحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 

 أك ذكب جمػػػػػػػػػػػػػػرو مػػػػػػػػػػػػػػٌؿ فػػػػػػػػػػػػػػي جامػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ]كُّّ[مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألقى فكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ديٌرا 

 ت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا 
 

 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نتييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب العيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دكحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو أترٌجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانع 
 

 يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكح فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األغصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ميصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٌرا 

 كأٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إذ الح فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دكحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماءو أطمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت زىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 

 كأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمـ كذـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو رغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدةو  
 

تيبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدتيا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدىرىا 
(ُ) 
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   :كلو

 عيػػػػػػػػػػػػػػكف عػػػػػػػػػػػػػػف الٌسػػػػػػػػػػػػػػحر المبػػػػػػػػػػػػػػيف تيبػػػػػػػػػػػػػػيفي 
 

 في ليػػػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػػػد تحريػػػػػػػػػػػػػػؾ القمػػػػػػػػػػػػػػكب سػػػػػػػػػػػػػػكك  

 تصػػػػػػػػػػػػكؿي ببػػػػػػػػػػػػيضو كىػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػكده مزنػػػػػػػػػػػػدىا 
 

 ذبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿه فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكره كالجفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف جفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفي  

 إذا أبصػػػػػػػػػػػػرت قمبػػػػػػػػػػػػان خميػػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػف اليػػػػػػػػػػػػػكل 
 

 (ُ)تقػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي لػػػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػػػف مغرمػػػػػػػػػػػػػػػػان فيكػػػػػػػػػػػػػػػػكفي  

   [كلو 

 لػػػػػػػػػػػػػػئف عاينػػػػػػػػػػػػػػٍت عينػػػػػػػػػػػػػػام أعػػػػػػػػػػػػػػبلـي جمٌػػػػػػػػػػػػػػؽ
 

 كبػػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػػف القصػػػػػػػػػػػػػػر المشػػػػػػػػػػػػػػيد قبابيػػػػػػػػػػػػػػوي  

 تيقنػػػػػػػػػػػػػػػػت أٌف البػػػػػػػػػػػػػػػػيف قػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػاف نػػػػػػػػػػػػػػػػكل 
 

 (ِ)شخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػيشي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد شػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابوي  

   لوك  

 زار الحبيػػػػػػػػػػػػػػػػبي كذيػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي الميػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ميٍنسػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿي 
 

 فانجػػػػػػػػػػػاب عػػػػػػػػػػػف كجيػػػػػػػػػػػو داجػػػػػػػػػػػي غياىبػػػػػػػػػػػوً  

 فقػػػػػػػاؿ لػػػػػػػي صػػػػػػػاحبي: كالضػػػػػػػكء قػػػػػػػد رفعػػػػػػػت  
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػداهي مػػػػػػػػػػػػػػػػف ليمنػػػػػػػػػػػػػػػػا ميرخػػػػػػػػػػػػػػػػى جبلببػػػػػػػػػػػػػػػػوً  

 أمػػػػػػا تػػػػػػرل الضػػػػػػكء مػػػػػػػف ليػػػػػػؿ المحػػػػػػاؽ لقػػػػػػػد 
 

 جػػػػػػػػػػػػاء الزمػػػػػػػػػػػػاف بضػػػػػػػػػػػػربو مػػػػػػػػػػػػف عجائبػػػػػػػػػػػػوً  

 فقمػػػػػػػػػػػت: يػػػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػػػافبلن عػػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػػكًر طمعتػػػػػػػػػػػو 
 

 (ّ)ىبػػػػػػػػػوً أمػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػرل البػػػػػػػػػدر يبػػػػػػػػػدك فػػػػػػػػػي غيا 

 كقاؿ في تفضيؿ الجارية عمى الغبلـ:  
 أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُّ الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة الحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناءى ترنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك

 
 

 بمقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤذرو فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكري  

 كال أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبك عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى رشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 

ٌف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف الرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ الغريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري    كا 

 كأٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكل شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمس كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر 
 

 كمنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمد كيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتنيري  

 
                                                           

 .ََّ، صٓؿ الصافي، جػ؛ ابف تغرم بردم: المنئُٖ( البحر الكامؿ، الناصر داكد: الديكاف، صُ)
 . ٖٓ، صٕ؛ ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، جػُّٔ( البحر البسيط، الناصر داكد: الديكاف ، صِ)
 .ُْٗ، صُ، اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػُٗ( البحر البسيط، الناصر داكد: الديكاف، صّ)



 

297 
 

 كىػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ تبػػػػػػػػػػػػػػػػػدك الغزالػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػػماء
 

فيظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدري نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكري  
(ُ) 

   :كلو 

 طرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كقمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييد
 

 كدمعػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػى خػػػػػػػػػػػػػػٌدٌيؾى منػػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػػيكدي  

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػا أٌييػػػػػػػػػػػػػػػػػا الرشػػػػػػػػػػػػػػػػػأ الػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذم لحظاتػػػػػػػػػػػػػػػػػو  
 

 كأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدي  (ِ)كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ دكنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكارـه  

 مػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػي بطيفػػػػػػػػػػؾ بعػػػػػػػػػػدما منػػػػػػػػػػع الكػػػػػػػػػػرل 
 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظرمَّ البعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي كالتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييدي  

 كأمػػػػػػػػػػػػػا كحٌبػػػػػػػػػػػػػؾ لسػػػػػػػػػػػػػت أضػػػػػػػػػػػػػمر مينٌيتػػػػػػػػػػػػػي 
 

 كأقػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنفس فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدي  

 ؾ لػػػػػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػػػػػف كمػػػػػػػػػػػػػف العجائػػػػػػػػػػػػػب أف قمبػػػػػػػػػػػػػ 
 

 (ّ)لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كالحديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي داكدي  

   :كلو 

 يػػػػػػػػا راكبػػػػػػػػان مػػػػػػػػف أعػػػػػػػػالي الشػػػػػػػػاـ مٌجػػػػػػػػد بػػػػػػػػو
 

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياره    إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراقيف إدالجه كا 

 حػػػػػػػػػػػػدثتني عػػػػػػػػػػػػف ربػػػػػػػػػػػػكع طالمػػػػػػػػػػػػا قضػػػػػػػػػػػػيت 
 

 لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفس فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لبانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات كأكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري  

 لػػػػػػػػػػػػػػدل ريػػػػػػػػػػػػػػاض سػػػػػػػػػػػػػػقاىا المػػػػػػػػػػػػػػزف دٌرتػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 كزانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضه كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكار 

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌح النػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل أف ييسػػػػػػػػػػػػػػػػػػقييا ميجاجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 جادىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤبكب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداري ف 

 بكيػػػػػػػػػػت عمييػػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػكادم كىػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػاحكة 
 

 ]ظُّّ[كراكػػػػػت الػػػػػريح فييػػػػػا كىػػػػػي معطػػػػػار 

سػػػػػػػػػػػػػػنيا حػػػػػػػػػػػػػػيف زانتيػػػػػػػػػػػػػػا جكاسػػػػػػػػػػػػػػقيا   يػػػػػػػػػػػػػػا حي
 

 كأينعػػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػػي أعػػػػػػػػػػػػػػالي الػػػػػػػػػػػػػػٌدكح أثمػػػػػػػػػػػػػػاري  

 فيػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػماء اخضػػػػػػػػػػػراران فػػػػػػػػػػػي جكانبيػػػػػػػػػػػا  
 

 ككاكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه زىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك كأقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري  

 حػػػػػػػػػػػػػػػػدثتني كأنػػػػػػػػػػػػػػػػا الظػػػػػػػػػػػػػػػػامي إلػػػػػػػػػػػػػػػػى نبػػػػػػػػػػػػػػػػأو  
 

 كؾ فمٌنػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػٌرم يمتػػػػػػػػػػػػػػاري ال فػػػػػػػػػػػػػٌض فػػػػػػػػػػػػػ 
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 فيػػػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػػػزالؿي الػػػػػػػػػػػػػذم طابػػػػػػػػػػػػػت مشػػػػػػػػػػػػػاربيوي 
 

 كفارقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي غثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءاته كأكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداري  

 عػػػػػػػػػػػػٌز عمػػػػػػػػػػػػى نػػػػػػػػػػػػازح شػػػػػػػػػػػػطَّ المػػػػػػػػػػػػزار بػػػػػػػػػػػػو 
 

 حػػػػػػػػػػػديثؾ العػػػػػػػػػػػذب ال شػػػػػػػػػػػطت بػػػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػػػٌداري  

 كعمػػػػػػػػػػػػٌؿ الػػػػػػػػػػػػنفس عػػػػػػػػػػػػنيـ بالحػػػػػػػػػػػػديث بيػػػػػػػػػػػػـ 
 

إٌف الحػػػػػػػػػػػػديث عػػػػػػػػػػػػف األحبػػػػػػػػػػػػاب أسػػػػػػػػػػػػحاري  
(ُ) 

 كقاؿ يشكك أىمو كأقاربو كيتضرع إلى اهلل تعالى: 
 أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ربَّ إف األقربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء تباعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكا

 
 

 كعكممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيـ بالقطيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كاليجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  

 كقٌطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت األرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيـ 
 

 كجكزيػػػػػػػػػػػػتي عػػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػرؼ الصػػػػػػػػػػػػنائع بػػػػػػػػػػػػالنكرً  

 كأغمػػػػػػػػػػػػػػؽ دكنػػػػػػػػػػػػػػي بابػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػػػػػػاحب 
 

 فتحػػػػػػػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػػابي كأدخمتػػػػػػػػػػػػػػػػػو خػػػػػػػػػػػػػػػػػدرمٍ  

 تخيرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيـ ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءتي 
 

 كأعددتػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ نائبػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو ذخػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمٍ  

 بعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهً  فخػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدم إذ كفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي  
 

 كشػػػػػػػػػػػػػػػػٌج بترفػػػػػػػػػػػػػػػػدم إذ بػػػػػػػػػػػػػػػػذلتي لػػػػػػػػػػػػػػػػو كفػػػػػػػػػػػػػػػػرمٍ  

 كأنػػػػػػػػػػػػػػػت بمػػػػػػػػػػػػػػػرألن يػػػػػػػػػػػػػػػػا اليػػػػػػػػػػػػػػػي كمسػػػػػػػػػػػػػػػػمع 
 

 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ مكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرائر كالجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  

 أجرنػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػػػػػاغو عمػػػػػػػػػػػػػػػػػٌي بمالػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 كمعقمػػػػػػػػػػػػػػػػػوي المحفػػػػػػػػػػػػػػػػػكؼ بالعسػػػػػػػػػػػػػػػػػكر المجػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  

 أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالم إف العػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب تمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػع جارىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 كتػػػػػػػػػػػػػدفع عنػػػػػػػػػػػػػو الٌضػػػػػػػػػػػػػيـ بػػػػػػػػػػػػػالبيًض كالٌسػػػػػػػػػػػػػمرً  

 كقػػػػػػػػػػػػػػد جئتػػػػػػػػػػػػػػؾ الميػػػػػػػػػػػػػػـ أرجػػػػػػػػػػػػػػكؾ ناصػػػػػػػػػػػػػػران  
 

 (ِ)نػػػػػػػػػػػػػػػػؾ أكلػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػف يؤمػػػػػػػػػػػػػػػػؾ لمنصػػػػػػػػػػػػػػػػرً أل 

   :كلو 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػالكا: قػػػػػػػػػػػػػػػػػد بنػػػػػػػػػػػػػػػػػت العػػػػػػػػػػػػػػػػػذار بخػػػػػػػػػػػػػػػػػٌده
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف محبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالص كدهً  

 
                                                           

 .ُّٓ( البحر الكامؿ، الناصر داككد: الديكاف، صُ)
 . ُُُ( البحر البسيط، الناصر داككد: الديكاف، صِ)
 .ُٕٗ( البحر البسيط، الناصر داككد: الديكاف، صِ)
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 أفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراه كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٌر لكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد احمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار ييستضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهً  

 شػػػػػػػػػػػػػػرب البنفسػػػػػػػػػػػػػػج مػػػػػػػػػػػػػػف حديقػػػػػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػػػػػده 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ييسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى آنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كردهً  

 فأحببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافميـ بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿو صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادؽو  
 

 يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؽ المبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرده 

 ىػػػػػػػػػذا ىػػػػػػػػػك البػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػٌذم قػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػار فػػػػػػػػػي 
 

 أفػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الجمػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ فحػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ مكضػػػػػػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػػػػػػدرهً  

سػػػػػػػػػػػػنو   نيػػػػػػػػػػػػض الجمػػػػػػػػػػػػاؿ لسػػػػػػػػػػػػتر بػػػػػػػػػػػػاىر حي
 

 خػػػػػػػػػػػػػػػكؼ العيػػػػػػػػػػػػػػػكف عمػػػػػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػػػػػحيفة خػػػػػػػػػػػػػػػدهً  

 غطػػػػػػػػػػػػػػػاهي بػػػػػػػػػػػػػػػالمبيٌض مػػػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػػػافكره الػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

كىزىهي بأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدّْهً   فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى زاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كى
(ُ) 

   :كلو 

ػػػػػػػػػػػػػػػؽى كجييػػػػػػػػػػػػػػػوي المبػػػػػػػػػػػػػػػيضُّ مػػػػػػػػػػػػػػػف  لمػػػػػػػػػػػػػػػا تنمَّ
 

 خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاد المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقيـ بأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطرً  

 عاينػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػػرأل لػػػػػػػػػػػػػػػػـ أشػػػػػػػػػػػػػػػػاىد مثمػػػػػػػػػػػػػػػػوي  
 

 ]كُّْ[كػػػػػػػػػبٌل كلػػػػػػػػػـ أسػػػػػػػػػػمع بػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف ميخبػػػػػػػػػػرً  

 كجيػػػػػػػػػػػػػػػػان تنٌقػػػػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػي فنػػػػػػػػػػػػػػػػكف مبلحػػػػػػػػػػػػػػػػةو  
 

 حتٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تمسَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ بالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذار األعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  

 فكأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدار عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذارهي  
 

 (ِ)بػػػػػػػػػػػػػػػدءه بػػػػػػػػػػػػػػػدا فػػػػػػػػػػػػػػػي ىالػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػف عنبػػػػػػػػػػػػػػػرً  

  

                                                           

 
 . َُٖ( البحر البسيط، الناصر داككد: الديكاف، صُ) 
( ىك محمد بف يكسؼ بف مسعكد األديب شياب الديف أبك عبد اهلل الشيباني التمعفرم شاعر مشيكر اشتغؿ ِ)

مكصؿ لمعبو القمار، فتكجو إلى حمب كمنيا باألدب، كمدح الممكؾ كاألعياف، كاف خميعان معاشران طيًردى مف ال
، ُِْ،ُُْـ. الصقاعي: تالي كفيات األعياف، صُِٕٔىػ/ٕٓٔإلى حماة، كبقي فييا إلى أف تكفي سنة 
. الدلجي، أحمد بف عمي: الفبلكة ك المفمكككف، مطبعة الشعب ّٕٔالذىبي: اإلشارة إلى كفيات األعياف، ص

 . ٓٔـ، صَُْٗ، مصر،
، ِّٗـ مف أعماؿ فمسطيف عمى ساحؿ البحر بالقرب مف غزة. أبك الفداء: تقكيـ البمداف، ص( مدينة بالشاّ)

 . ُِْ، صّ، القرماني: أخبار الدكؿ، جػِِِالقزكيني: آثار الببلد، ص
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الشاعر المشيكر، اجتمعت ليمة بالممؾ الناصر عمى  (ُ)كقاؿ شياب الديف التمعفرم
 .، كقد طمع البدر، كألقى شعاعو عمى البحر(ِ)طم البحر بعسقبلفشا
 
 :فقاؿ الممؾ الناصر مرتجبلن  

 يػػػػػػػػػػػػػػػػا ليمػػػػػػػػػػػػػػػػةن قطعػػػػػػػػػػػػػػػػتي عمػػػػػػػػػػػػػػػػر ظبلميػػػػػػػػػػػػػػػػا
 
 

جً    بمدامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفراء ذات تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأجُّ

 بالٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحؿ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحب ركائػػػػػػػػػػػػػػػػػػعه نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػره ذ
 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ركضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو المتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكّْعً  

 كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَـّ زاهو قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارهي  
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ تقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ كتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػكُّجً  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماؿ كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارةن طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك    ران تدغدغي
 

 يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل فتكقظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزرجً  

 كالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدري قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ألقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاره 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لٌجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو المتجعّْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الميتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدبّْجً  

 فكأٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إذ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفعة متنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاعًو المتكقٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد المتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٌىجً  

 نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػره تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نضػػػػػػػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػػػػػػػائع 
 

كزىجً    (ّ)يجػػػػػػػػػػػػػرم عمػػػػػػػػػػػػػى أرض مػػػػػػػػػػػػػف الفيػػػػػػػػػػػػػري

  
، كلد (ْ)ف محمد بف محمد بف الحسيف بف أبي الحديد، المداينيمكفؽ الديف بف ىبة اهلل ب
بقميؿ، كاف فقييان، أديبان ،  (ٔ) ]ليا[ ، كتكفي ببغداد بعد أخذ التتر (ٓ)سنة تسعيف كخمسمائة

فاضبلن، شاعران، محسنان، مشاركان في أكثر العمكـ، أكرد ابف الشعار المكصمي في كتابو 
 :الديف بف أبي الحديد أشعاران منيا المسمى " بقبلئد الجماف" لمكفؽ

                                                           

 
 
 ِْٔ، صُ، الكتبي: فكات الكفيات، جػُٖٓ( البحر البسيط، الناصر داككد: الديكاف، صّ)
، الحسيني: َُّ؛ اإلربمي: التذكرة الفخرية، صّٕٔ-ِّٔ، صٓالجماف، جػ( ترجـ لو ابف الشعار: عقكد ْ)

 .ِّٓ-ِّّ، صُِ؛ العمرم: مسالؾ األبصار، جػَْٕ،َْٔصمة التكممة، ص
 ـ.ُُّٗىػ/ َٗٓ( ٓ)
 ( سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف مصادر ترجمتو. " الباحث".ٔ)
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 اسػػػػػػػػػػػػػػػعٍد بػػػػػػػػػػػػػػػدير سػػػػػػػػػػػػػػػعيد أييػػػػػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػػػػػاقي
 
 

 كامػػػػػػػزٍج كخػػػػػػػذ كأعطنػػػػػػػي مػػػػػػػف غيػػػػػػػر إشػػػػػػػفاؽً  

 مػػػػػػػػػػػػػف خنػػػػػػػػػػػػػدريس كػػػػػػػػػػػػػأني حػػػػػػػػػػػػػيف أشػػػػػػػػػػػػػربيا 
 

 ممػػػػػػػػػػػػػػػػكع ىػػػػػػػػػػػػػػػػـ تحػػػػػػػػػػػػػػػػس كػػػػػػػػػػػػػػػػأس دريػػػػػػػػػػػػػػػػاؽً  

 نػػػػػػػػػػػػػػار كلكنيػػػػػػػػػػػػػػا لممػػػػػػػػػػػػػػاء عاشػػػػػػػػػػػػػػقة تػػػػػػػػػػػػػػزداد 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكءان بإشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽً  

 شػػػػػػػػػػػػػػػجت فألبسػػػػػػػػػػػػػػػت السػػػػػػػػػػػػػػػاقي بصػػػػػػػػػػػػػػػبغتيا 
 

 لٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقيٍ ثكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كألبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيو ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ا 

 كذم قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاـ تثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي غبلئمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ القضػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب تثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف أكراؽً  

 نظمػػػػػػػػت مػػػػػػػػف غػػػػػػػػزؿ فػػػػػػػػي حسػػػػػػػػف صػػػػػػػػكرتوً  
 

 عقػػػػػػػػػػػػدان تقػػػػػػػػػػػػـك بػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػدنيا عمػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػاؽً  

 يػػػػػا عقػػػػػرب الصػػػػػدغ فػػػػػي الخػػػػػد األسػػػػػيؿ أمػػػػػا 
 

 (ُ)لمػػػػػػػػػػػػػف لبسػػػػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػػػػفاء منػػػػػػػػػػػػػؾ أكراقػػػػػػػػػػػػػيٍ  

 :بالمكصؿ (ِ)كقاؿ كىك بدير ميخائيؿ 
 كػػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػػكرل فيػػػػػػػػػػػػػؾ حسػػػػػػػػػػػػػادم كعػػػػػػػػػػػػػذالي

 
 فاقػػػػػػػػػػػد المثػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػا العشػػػػػػػػػػػاؽ أمثػػػػػػػػػػػالييػػػػػػػػػػػا  

 

 

 

 بكػػػػػػػػػػػػػػائي كقػػػػػػػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػػػػػػػيكـ بعػػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػػرقتكـ 
 

 ال لمكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؼ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كأطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿً  

 رضػػػػػػػا العػػػػػػػكاذؿ سػػػػػػػخطي فػػػػػػػي ىػػػػػػػكاؾ كفػػػػػػػي 
 

 ]ظُّْ[كفػػػػػػػػاقيـ خمػػػػػػػػؼ أغراضػػػػػػػػي كآمػػػػػػػػالي 

 يػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػاكني ديػػػػػػػػػػػر ميخائيػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػي قمػػػػػػػػػػػر  
 

 لكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ تمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً  

 قريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي دار بعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مطالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 كاؿً غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كألحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كأقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 سػػػػػػػػػػػكرتي مػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػكتو لمػػػػػػػػػػػا أشػػػػػػػػػػػار بػػػػػػػػػػػو  
 

 مػػػػػػػػػػا لسػػػػػػػػػػت أسػػػػػػػػػػكر مػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػيباء جػػػػػػػػػػاً  

 مػػػػػػػػػػا رمػػػػػػػػػػت أمسػػػػػػػػػػؾ نفسػػػػػػػػػػي عنػػػػػػػػػػد رؤيتػػػػػػػػػػو 
 

 إاٌل تغيػػػػػػػػػػػػػػػرت مػػػػػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػػػػػاؿ إلػػػػػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػػػػػاؿً  

 يػػػػػػػػػػػا ليمتػػػػػػػػػػػي بفنػػػػػػػػػػػاًء الػػػػػػػػػػػٌدير لسػػػػػػػػػػػت كمػػػػػػػػػػػف 
 

 يقػػػػػػػػػػػػػكؿ: يػػػػػػػػػػػػػا ليمتػػػػػػػػػػػػػي بالشػػػػػػػػػػػػػيح كالضػػػػػػػػػػػػػاؿً  

 
                                                           

 .َُّربمي: التذكرة الفخرية، ص، اإلّّٔ، صٓ( البحر البسيط، ابف الشعار: عقكد الجماف، جػُ)
؛ البغدادم: ُّٓ، صِ( أعمى المكصؿ عمى ميؿ منيا مشرؼ عمى دجمة.  الحمكم: معجـ البمداف، مجِ)

 .ْٕٓ، صِمراصد اإلطبلع، مج
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 قػػػػػػػد صػػػػػػػرت أنشػػػػػػػد بيتػػػػػػػان صػػػػػػػار لػػػػػػػي مػػػػػػػثبلن 
 

 لػػػػػػػػػػكال كصػػػػػػػػػػالؾ لػػػػػػػػػػـ يخطػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػاليٍ  

 اشػػػػػػػػػػػػتريت بعمػػػػػػػػػػػػرم سػػػػػػػػػػػػاعة سػػػػػػػػػػػػمفتلػػػػػػػػػػػػك  
 

 (ُ)مػػػػػػػػف عيشػػػػػػػػتي مػػػػػػػػنكـ مػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف بالغػػػػػػػػاؿً  

   كلو: 

 مرحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان بالخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ إذا زار كىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 
 

 كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى لكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب المعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىٍ  

 كقضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل 
 

 ىمػػػػػػػػػػػػػػػػػـ القمػػػػػػػػػػػػػػػػػب عػػػػػػػػػػػػػػػػػف لبانػػػػػػػػػػػػػػػػػا كلبنػػػػػػػػػػػػػػػػػىٍ  

 كممػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػت: قػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػميت عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادني طيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ فعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍ  

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادفو لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاخر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدران  
 

 لبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر بالمبلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناٍ خجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ا 

ذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا انثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كثيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان    كا 
 

 تحػػػػػػػػػػػػػػػت بنػػػػػػػػػػػػػػػد القبػػػػػػػػػػػػػػػاء يحمػػػػػػػػػػػػػػػؿ غصػػػػػػػػػػػػػػػناٍ  

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمح كالحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ كأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼ لحػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌز بالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػػػػػػػػدناٍ  

 ليمػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػدير حيػػػػػػػػػػػػػػػػث نسػػػػػػػػػػػػػػػػػمع لحنػػػػػػػػػػػػػػػػػان  
 

 حسػػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػػنظـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػا يقػػػػػػػػػػػػػػػػػارب لحنػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍ  

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػعدت ليمػػػػػػػػػػػػػػػػػة رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػت بيػػػػػػػػػػػػػػػػػا الشمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػس كجػػػػػػػػػػػػػػػنح الظػػػػػػػػػػػػػػػبلـ ينجػػػػػػػػػػػػػػػاب عنػػػػػػػػػػػػػػػاٍ  

 كعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعى محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجر  
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ييحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييـ إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تغٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍ  

 أٌييػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػمس مػػػػػػػػػػف يقػػػػػػػػػػؿ: فيػػػػػػػػػػًؾ معنػػػػػػػػػػى  
 

 لػػػػػػػػػػػػـ يصػػػػػػػػػػػػٍب فيػػػػػػػػػػػػؾ أنػػػػػػػػػػػػت كمػػػػػػػػػػػػؾ معنػػػػػػػػػػػػىٍ  

  

 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػد نمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت جػػػػػػػػػػػػػػػػػكارح النػػػػػػػػػػػػػػػػػاس طػػػػػػػػػػػػػػػػػران 
 

 (ِ)أنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرت ألجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ أذنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍ  

 :كلو 
 لحظػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي طرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ أـ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػفار مينػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

 
 

 ىزمػػػػػػػػػػػػػػػػت جيػػػػػػػػػػػػػػػػكش تصػػػػػػػػػػػػػػػػبرم كتجمػػػػػػػػػػػػػػػػدمٍ  

                                                            

، ْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػّْٔ، صٓ( البحر البسيط، ابف الشعار: عقكد الجماف، جػُ)
 .ُِٖ،َِٖص
، ُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػّٕٔ،ّٔٔ، صٓف الشعار: عقكد الجماف، جػ( البحر الخفيؼ، ابِ)

 .َُٔص
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 مػػػػػػػػػػػا رنقػػػػػػػػػػػت عينػػػػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػنة الكػػػػػػػػػػػرل
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  إاٌل لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقكة عاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 

 عجبػػػػػػػػػػػػػػان لطرفػػػػػػػػػػػػػػي ال يػػػػػػػػػػػػػػزاؿ يعػػػػػػػػػػػػػػـك فػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 مػػػػػػػػػاء المبلمػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػالعطش الصػػػػػػػػػدمٍ  

 كلنػػػػػػػػػكر كجيػػػػػػػػػؾ كىػػػػػػػػػك قػػػػػػػػػد ىتػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػدجى 
 

 بضػػػػػػػػػػػػػػػػػػيائو إذ ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الميتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمٍ  

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػا قاسػػػػػػػػػػػػػػػػػـ العشػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػف متقمقػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػكف الفنػػػػػػػػػػػػػػػػػاء فينػػػػػػػػػػػػػػػػػا بغيػػػػػػػػػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػػػػػػػػػكٌددً  

 تػػػػػػػػػػػػػػػو كيػػػػػػػػػػػػػػػؼ شػػػػػػػػػػػػػػػئت فحسػػػػػػػػػػػػػػػف كجيػػػػػػػػػػػػػػػؾ 

 

 قػػػػػػػػػػػػد غػػػػػػػػػػػػدا متػػػػػػػػػػػػكددان فينػػػػػػػػػػػػا بغيػػػػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػػػػكدد 

 اره فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي خػػػػػػػػػػػػػػػػػػده ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌف خػػػػػػػػػػػػػػػػػػط عػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ 
 

 (ُ)سػػػػػػػػػػبجه أيذيػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػفيحة عسػػػػػػػػػػجدً  

أنشد مكفؽ الديف بف أبي  (ِ)كقاؿ الشيخ شرؼ الديف عبد المؤمف الدمياطي ]كُّٓ[ 
 :الحديد 

 قمػػػػػػػػػػػػػػػره عػػػػػػػػػػػػػػػدمت عػػػػػػػػػػػػػػػكاذلي فػػػػػػػػػػػػػػػي حبػػػػػػػػػػػػػػػو
 
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػدمت تػػػػػػػػػػػػػػػػزاحـ العشػػػػػػػػػػػػػػػػاؽً  

نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك فتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبقو العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كا 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأمكرة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالغض كاإلطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽً  

 نمػػػػػػػػػػػػػػػػاعينػػػػػػػػػػػػػػػػام قػػػػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػػػػػيدا بعشػػػػػػػػػػػػػػػػقؾ إ 
 

 (ّ)لػػػػػػػػػػػؾ أف تقػػػػػػػػػػػكؿ: ىمػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػػف الفسػػػػػػػػػػػاؽً  

   كلو ًِ 

                                                           

 َُٔ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػّٔٔ، صٓ( البحر الكامؿ، ابف الشعار: عقكد الجماف، جػُ)
،َُٕ. 
ؼ ككلي ( ىك شرؼ الديف أبك محمد عبد المؤمف بف مكسى الدمياطي، شيخ المحدثيف، خٌرج كجمع كألٌ ِ)

المناصب الحديثية، ككاف آخر مف بقي مف الحفاظ كأىؿ الحديث أصحاب الركاية العالية، سمع ببغداد 
ـ. الذىبي، محمد بف أحمد: المعجـ المختص َُّٓىػ / َٕٓكدمشؽ، كانتقؿ إلى القاىرة ،كتكفي بيا سنة 

 = ؛ التجيبي، القاسـٔٗص ـ،ُٖٖٗ، الطائؼ، ُبالمحدثيف، تح: محمد الحبيب الييمة، مكتبة الصديؽ، ط
-ّٕـ، صُٕٓٗبف يكسؼ: مستفاد الرحمة كاالغتراب، تح: عبد الحفيظ منصكر، المكتبة العتيقة، تكنس،=

؛ ابف القاضي، أحمد بف محمد: درة الحجاؿ في أسماء الرجاؿ، تح: محمد األحمدم أبك النكر، دار ِٖ
 .َْْ،َّْ، صُالطالع، جػ ؛ الشككاني:البدرُْٔ، صّ، جػُُٕٗ، القاىرة، ُالتراث، ط

 .ُٓٓ، صُ؛ الكتبي: فكات الكفيات، جػ ِِٔ، صٖ( البحر الخفيؼ، الصفدم: الكافي بالكفيات، جػّ)
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 لػػػػػػػػػػػك تعممػػػػػػػػػػػكف كمػػػػػػػػػػػا عممػػػػػػػػػػػت لمػػػػػػػػػػػا لٌحػػػػػػػػػػػكا
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف حٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كألقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركا إقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا 

 

 

 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدثكـ بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر لطيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 دقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أف فاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت األبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا 

 حػػػػػػػػػػػػػػػػػاذٍت صػػػػػػػػػػػػػػػػػقاؿ خػػػػػػػػػػػػػػػػػدكده أصػػػػػػػػػػػػػػػػػداغو 
 

 (ُ)فتمٌثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت لمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظريف عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذارا 

  :كلو 
 بيػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػػعر فػػػػػػػػػػي تشػػػػػػػػػػبيو كجنتػػػػػػػػػػو

 
 بيػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػطر مػػػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػػػعرً لمػػػػػػػػػػػا أحػػػػػػػػػػػاط  

 كالظػػػػػػؿ فػػػػػػي النػػػػػػكر أك كالشػػػػػػمس عارضػػػػػػيا 
 

 (ِ)خػػػػػػط مػػػػػػف الغػػػػػػيـ أك كػػػػػػالمحك فػػػػػػي القمػػػػػػرً  

 :كلو  
 يػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػاجرم لمػػػػػػػػػػػػػػػا رأل شػػػػػػػػػػػػػػػغفي بػػػػػػػػػػػػػػػو

 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػاف حػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ متػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ أف ييجػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاٍ  

 إٌف الػػػػػػػػػػػػػػٌذم خمػػػػػػػػػػػػػػؽ الغػػػػػػػػػػػػػػراـ ىػػػػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػػػػذم 
 
 

خمػػػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػػػمك فػػػػػػػػػػبل يغػػػػػػػػػػرؾ مػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػرىلٍ  
(ّ) 

 كلو: 
 اردٍد لثامػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ حتٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػى يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتر الممػػػػػػػػػػػػػػػػػػس

 
 ليبعػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػف أعطافػػػػػػػػػػػػػؾ المػػػػػػػػػػػػػيسي كقػػػػػػػػػػػػؼ  

 إنػػػػػػػػػػػي أغػػػػػػػػػػػار عمػػػػػػػػػػػى حسػػػػػػػػػػػف حبيػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػو 
 

 العػػػػػػػػػػػػػػػػػيف إف العػػػػػػػػػػػػػػػػػيف تخػػػػػػػػػػػػػػػػػتمسي  ةصػػػػػػػػػػػػػػػػػابإ 

 ياغاصػػػػػػػػػػػػػػب الخشػػػػػػػػػػػػػػًؼ أكصػػػػػػػػػػػػػػافان مكممػػػػػػػػػػػػػػة 
 

 إال السػػػػػػػكؽ كالخػػػػػػػنسي  (ْ)لػػػػػػػـ يبػػػػػػػؽ لمخشػػػػػػػؼ 

 كفاضػػػػػػػػػػػػػػػػػح البػػػػػػػػػػػػػػػػػدر إٌف البػػػػػػػػػػػػػػػػػدر مقتػػػػػػػػػػػػػػػػػبس 
 

 مػػػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػديًؾ تقتػػػػػػػػػػػبسي  

 معػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ الخمػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ال طػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ كال قصػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 
 

  شػػػػػػػػػػػػػػػػػرسي مكمػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الخمػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ال ىػػػػػػػػػػػػػػػػػيف كال 

 يصػػػػػػػػػػػػػػػػػحبني حبػػػػػػػػػػػػػػػػػو طػػػػػػػػػػػػػػػػػكران كيمرضػػػػػػػػػػػػػػػػػني 
 

 فكػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أبػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػف البمػػػػػػػػػػػػػػػػػكل كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػتكسي  

 
                                                           

 .َُٖ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػّٕٔ، صٓ( البحر البسيط، ابف الشعار: عقكد الجماف، جػُ)
 .ُْٓ، صُ؛ الكتبي: فكات الكفيات، جػّٔٔ، صٓ( البحر البسيط، ابف الشعار: عقكد الجماف، جػِ)
 . َُٖ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػّٕٔ، صٓ( البحر الكامؿ، ابف الشعار: عقكد الجماف، جػّ)
 .َٕ، صٗ( الخشؼ: الظبي. ابف منظكر: لساف العرب، مجُ)
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 حمػػػػػػػػكه عػػػػػػػػف كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػا يشػػػػػػػػفي العميػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػو
 

 حتػػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػػى طيفػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػكمو حػػػػػػػػػػرسي  

 قػػػػػػػػػػد كنػػػػػػػػػػت أبصػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػبحان فػػػػػػػػػػي محبتػػػػػػػػػػو 
 

 (ُ)فعػػػػػػػػػػػػػػاد كىػػػػػػػػػػػػػػك بعينػػػػػػػػػػػػػػيف كمػػػػػػػػػػػػػػو غمػػػػػػػػػػػػػػسي  

  و:كل  
 أفػػػػػػػػػػػػدم الػػػػػػػػػػػػٌذم زارنػػػػػػػػػػػػي كالخػػػػػػػػػػػػكؼ يقمقػػػػػػػػػػػػػو 

 
 يمشػػػػػػػػػي كيكمػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػي العطفػػػػػػػػػات كالطػػػػػػػػػرؽً  

 مػػػػػػػػػػػػػػػػت أطػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ كفيػػػػػػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػػػػػػى ثقػػػػػػػػػػػػػػػػةقب 
 
 

 بػػػػػػػػػػاألمر مػػػػػػػػػػف مٌنػػػػػػػػػػو كخٌذيػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػرؽً  

 ككػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػي أخريػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػكر مضػػػػػػػػػػطربان  
 

 إذا أراد انتظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ المفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽً  

 هلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيباء منبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  
 
 

 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إذ عممتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽً  

 أىػػػػػػػػػػػػػػدٍت إليػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػركران نمػػػػػػػػػػػػػػت معظمػػػػػػػػػػػػػػو  
 

 (ِ)كالفعػػػػػػػػػًؿ ينصػػػػػػػػػب مفعػػػػػػػػػكليًف فػػػػػػػػػي نسػػػػػػػػػؽً  

 :كلو 
 صػػػػػػػػمؾ لػػػػػػػػي لمػػػػػػػػا عػػػػػػػػدا الػػػػػػػػزمفلػػػػػػػػك عػػػػػػػػاد ك 

 
 ]ظُّٓ[كاحسػػػػػػرتا مضػػػػػػت الشػػػػػػبيبة كالسػػػػػػكفي  

ـٍ ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى إال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذَـّ زمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو   لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 (ّ)قبػػػػػػػػػػػػػػؿ الممػػػػػػػػػػػػػػات فيػػػػػػػػػػػػػػذه الػػػػػػػػػػػػػػدنيا لمػػػػػػػػػػػػػػفي  

، (ْ)فتح الديف محمد بف عبد الصمد بف عبد اهلل بف حيدرة السممي المعركؼ بابف العدؿ 
ف، كفاتو ككاف مشككر كاف مف الصدكر األماثؿ كليَّ حسبة دمشؽ مدة زمانية إلى حي

السيرة، محمكد الطريقة، مكصكفان بالعفاؼ كالنزاىة، كثير الميابة، حسف السياسة، كجٌده 
 (ٓ)العدؿ نجيب الديف عبد اهلل ىك باني مدرسة الزبداني في سنة ثبلث كتسعيف كخمسمائة

 ، ككاف لو مكانو مكينة عند الناصر صبلح الديف بف أيكب كعند أكالده، ككاف يدخؿ
                                                           

، ٓلذىب، جػ؛ ابف العماد: شذرات آّٔ،ّْٔ، صٓ( البحر البسيط، ابف الشعار: عقكد الجماف، جػُ)
 . ُِٖص
 .َُُ، صُ( البحر البسيط، اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػِ)
 .َُُ، صُ( البحر البسيط، اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػّ)
، ِٖٓ،ِٕٓ، صّ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جػِٖٖ، صْٖ( ترجـ لو الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػْ)

 .ُُٕ، صَُبردم: المنيؿ الصافي، جػ ؛ ابف تغرمَُٗ، صُالعيني: عقد الجماف، جػ
 ـ.ُُٔٗىػ/ ّٗٓ( ٓ)
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عمى نسائيٌف كيحدثيٌف مف كراء حجاب، ككاف كثير البر كالصدقة، كافر الحرمة، لو 
أمبلؾ كبيرة، كمف نسمو جماعةه أعياف منيـ فتح الديف المذككر كغيره، تكفي فتح الديف 

 مستيؿ جمادل اآلخرة، كدفف بسفح قاسيكف كقد نٌيؼ عمى السبعيف. 
بف حمزة أبك الفتح بف أبي العز بف أبي نجيب الديف نصر اهلل بف المظفر بف عقيؿ  -

، سمع الكثير مف جماعة كثيرة، ككاف (ُ)طالب الشيباني المعركؼ بابف الشقيشقة الصفَّار
يعرؼ شيكخ دمشؽ كمركياتيـ، كفيو فضؿ كأدب، كتكفي بدمشؽ سادس جمادل اآلخرة، 

 كقد جاكز السبعيف، كدفف بسفح قاسيكف. 
 دني نجيب الديف لغزان في الكاك كالميـ كالنكف". قاؿ سعد الديف بف حمكيو:"  أنش

 أكلو آخػػػػػػػػػػػػػػره              كبعضو جميعو.
 ثبلثة حركؼ              ككاحد مجمكعو. 

 .(ِ)إف شئت أف تعكسو فمست تستطيعو
قد جعؿ نجيب الديف عاقدان لؤلنكحة تحت  (ّ)ككاف القاضي صدر الديف بف سني الدكلة

 اؿ بياء الديف بف الدجاجية فيو:قالساعات، ف
 جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػس الٌشقيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػقة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي ليشػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدا

 
 بأبيكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداٍ  

 ىػػػػػػػػػؿ زلػػػػػػػػػزؿ الزلػػػػػػػػػزاؿ؟ أـ قػػػػػػػػػد أخػػػػػػػػػرج الػػػػػػػػػدٌ  
 

ػػػػػػػػػػػدـ الرجػػػػػػػػػػػاؿ أكلػػػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػػػدلٍ    جػػػػػػػػػػػاؿ، أـ عي

 عجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان لمحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ العقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة جاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 

 (ْ)بالشػػػػػػػػػػػػػػرع قػػػػػػػػػػػػػػد أذنػػػػػػػػػػػػػػكا لػػػػػػػػػػػػػػو أف يعقػػػػػػػػػػػػػػداٍ  

 

                                                           

( ترجـ لو الذىبي، محمد بف أحمد: ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ، تح: عمي محمد البٌجاكم، دار المعرفة، ُ)
؛ الفاسي، محمد بف َّٕ، صٔ؛ ابف ناصر الديف. تكضيح المشتبو، جػِْٓ، صْـ، مجُّٔٗبيركت 

، بيركت، ُكاة السنف ك األسانيد، تح: كماؿ يكسؼ الحكت، دار الكتب العممية، طأحمد: ذيؿ التقييد في ر 
 .ِِٕ، صٖ؛ العسقبلني، لساف الميزاف، جػِٓٗ،ِٔٗ، صِـ، جَُٗٗ

 .ِٖٓ، صٓ( ابف العماد: شذرات الذىب، جػِ)
 ك[.ُْٗ( ترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة  ]ّ)
؛ العيني: ُٖٓ، صْ؛ الكتبي: فكات الكفيات، جػَِّ، صْٖجػ ( البحر الطكيؿ، الذىبي: تاريخ اإلسبلـ،ْ)

 .ُْٗ، صُعقد الجماف، جػ
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،  (ُ)د المجيد المعركؼ بابف المكلى الحمبينظاـ الديف محمد بف محمد بف محمد بف عب
كاف صاحب اإلنشاء لمناصر صاحب دمشؽ، كالمقدـ عمى جماعة الكٌتاب، ككاف فاضبلن 
عالمان، رئيسان، متقنان، لو الكجاىة العظيمة، كالمنزلة العالية، كالمكانة المكينة عند مخدكمو، 

مشؽ في جمادل اآلخرة، كلو ترسؿ جيد مع حبلكة الخط كحسنو كشعر حسف، تكفي بد
 كدفف بسفح قاسيكف، ككاف مف حسنات الدكلة الناصرية كمحاسنيا. 

، كلد بإربؿ (ِ)أسعد بف ابراىيـ بف الحسف بف عمي أبك المجد مجد الديف النشابي اإلربمي
، ككاف في أكؿ عمره يعمؿ النشاب، فنسب (ّ)في صفر سنة اثنتيف كثمانيف كخمسمائة

مف إربؿ، كتنقؿ في الببلد، ثـ عاد إلى إربؿ، كتكلى كتابة اإلنشاء إليو، كلما كبر سافر 
، كالظاىر أف ذلؾ كاف في سنة خمس عشر (ْ)لممكيا المعظـ مظفر الديف كككبكرم

مخدكمو مظفر  ]كُّٔ[، كلـ يزؿ عمى رياستو ككتابتو إلى أف نقـ عميو (ٓ)كستمائة
، كلـ يزؿ محبكسان بيا (ٕ)كستمائة في رمضاف سنة تسع كعشريف (ٔ)الديف، فأخذه، كاعتقمو

بيا إلى أف تكفي مظفر الديف في رمضاف سنة ثبلثيف، كأرسؿ الخميفة عسكره، فأخذكا 
إربؿ كأفرجكا عف المحابيس، ككاف المجد في جممة مف خمص، فخرج كتكجو إلى بغداد، 

                                                           

؛ ٖٗٔ، صِ؛ ابف تغرم بردم: الدليؿ الشافي، جػّْٖ، ّّٖ( ترجـ لو الحسيني، صمة التكممة، صُ)
 .ُْٕ،ُْٔ، صْالطباخ: إعبلـ النببلء، جػ

، ْالفكطي: ميجٌمع اآلداب، مج ؛ ابفَّْ-ّٖٖ، صُ( ترجـ لو ابف الشعار: عقكد الجماف، جػِ)
، ْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػُِّ-ُُُ، صُ، اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػّٕٗ،ّٔٗص
 .ٕٔ؛ الزركشي: عقكد الجماف، صُِّ،َِّص
 ـ.ُُٖٔىػ/ ِٖٓ( ّ)
ؿ عنيا ( ىك كككبكرم بف عمي بف بكتكيف، السمطاف الممؾ المعظـ مظفر الديف أبك سعيد تكٌلى إربؿ ثـ عيزً ْ)

 =ـ، كبقيَُُٗىػ / ٖٔٓفتركيا متكجيان إلى المكصؿ كأقطعو صاحبيا حٌراف كالرىا ثـ عاد لحكـ اربؿ سنة 
، ابف كاصؿ: مفرج الكركب، ّْٓ، صّـ. المنذرم: التكممة، جػُِِّىػ / َّٔفييا إلى أف تكفي سنة =
 .َُٕ-ََُ، صٕف، جػ؛ الفاسي: العقد الثميّٓ،ِٓ؛ ابف دقماؽ: نزىة األناـ، صِٔ-ْٖ، صٓجػ
 ـ. ُُِٖىػػ/ ُٓٔ( ٓ)
، ُ( ييقاؿ إٌنو اعتقمو في قمعة الكرخيف مف أعماؿ إربؿ بيف بغداد كأربؿ. اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػٔ)

 .ُُّص
 ـ.ُُِّىػ/ ِٗٔ( ٕ)
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بو، كتنقؿ في خدميا إلى أف استكلى التتار عمييا في صفر ىذه السنة، كقتمكا مف ظفركا 
ككاف المجد في جممة مف استخفى، فسمـ كخرج بعد سككف الفتنة، كمات في بقية السنة، 

 شعره:كمف 
 تقمٌػػػػػػػػػػػػػد أمػػػػػػػػػػػػػر الحسػػػػػػػػػػػػػف فاسػػػػػػػػػػػػػتبعدى الػػػػػػػػػػػػػكرل

 
 كراحػػػػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػػػػو األفكػػػػػػػػػػػػػػاري تػػػػػػػػػػػػػػنظـ ديكاٌنػػػػػػػػػػػػػػاٍ  

 كعاممػػػػػػػػػػػػػػو كلػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػى القمػػػػػػػػػػػػػػب نػػػػػػػػػػػػػػاظران  
 

 فأصػػػػػػػػػػػػػبح لمػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػؿَّ بالقمػػػػػػػػػػػػػب سػػػػػػػػػػػػػمطاٌناٍ  

 غػػػػػػػػػػػػػدا بػػػػػػػػػػػػػاحمرار الخػػػػػػػػػػػػػد لمحسػػػػػػػػػػػػػف مالكػػػػػػػػػػػػػان  
 

 فيػػػػػػػػػػػػػػػو أبػػػػػػػػػػػػػػدل لمتبٌسػػػػػػػػػػػػػػػـ رضػػػػػػػػػػػػػػػكاٌناٍ  كمػػػػػػػػػػػػػػف 

 فأبػػػػػػػػػػػػػدل لنػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػف ثغػػػػػػػػػػػػػره كرضػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػو 
 

 كعارضػػػػػػػػػػػػػػػػػػو راحػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كركحػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كريحاٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍ  

 رأل خػػػػػػػػػػػػػده ميػػػػػػػػػػػػػداف حسػػػػػػػػػػػػػف كخالػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػو 
 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة فاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمؿ الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدغ جككاٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍ  

 أجػػػػػػػػػػػػػٌؿ نظػػػػػػػػػػػػػران فػػػػػػػػػػػػػي خػػػػػػػػػػػػػده يػػػػػػػػػػػػػا معنفػػػػػػػػػػػػػي 
 
 

 (ُ)تجػػػػػػػػد فيػػػػػػػػو مػػػػػػػػف إنسػػػػػػػػاف عينػػػػػػػػؾ إنسػػػػػػػػاٌناٍ  

 :كلو 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػا لقػػػػػػػػػػػػػػػػكمي قػػػػػػػػػػػػػػػػد جئػػػػػػػػػػػػػػػػتكـ مسػػػػػػػػػػػػػػػػتجيران 

 
 نكـ كليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كال نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيراٍ ال أرل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابيف عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذؿ كرقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 

 منيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت منكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران كنىكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراٍ  

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأبي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادفه تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل فأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف محٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه بيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن كسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركراٍ  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػذار فػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الخػػػػػػػػػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػػػػػػػػػدل   كعي
 

 منيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن كحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراٍ  

 كثنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفً  
 
 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدركىا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌده تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديراٍ  

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال دعػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اهلل يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك زٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا المطا 
 

 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌره مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتطيراٍ  

 أكدعػػػػػػػػػػػػكا حػػػػػػػػػػػػيف كدعػػػػػػػػػػػػكا الصػػػػػػػػػػػػب كجػػػػػػػػػػػػدا 
 

 كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤكا كالقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيراٍ  

 كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألكا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمكع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرجس 
 

 غػػػػػػػػػػػػػػػضٍّ عمػػػػػػػػػػػػػػػى الخػػػػػػػػػػػػػػػػد لؤلػػػػػػػػػػػػػػػؤان منثػػػػػػػػػػػػػػػػكراٍ  
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 فغػػػػػػػػػػػػػػدا الحػػػػػػػػػػػػػػبُّ يرتضػػػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػػػب دينػػػػػػػػػػػػػػا
 

 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظر الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٌك حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيراٍ  
 كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيؿ فإٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
ٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكراٍ    صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابران شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكران كا 

 ـٌ سػػػػػػػػمعي عػػػػػػػػف الكػػػػػػػػبلـ كمػػػػػػػػا صػػػػػػػػرتصػػػػػػػػ 
 

 (ُ)بمػػػػػػػػػػػػػػػػػدحي زنكػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػػميمان بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػيراٍ  
كمف ىنا شرع في مدح المنصكر عماد الديف زنكي بف أرسبلف شاه بف مسعكد بف  

ممدكد، ككاف صدر الديف بف نبياف األربمي صديؽ عارض الجيش ببغداد، فيعزؿ ثـ 
العزم، فاتصؿ ، فتكفي (ِ)صار صدر الديف صكرة كزير ألمير شجاع الديف العزم

الصدر بعده بالممؾ فتح الديف ذكرم، فخرج فتح الديف مف بغداد مغاضبان، فعمؿ مجد 
 :]مكاليا[الديف النشابي في ذلؾ :

 رجػػػػػػؿ ابػػػػػػف نبيػػػػػػاف األعػػػػػػرج شػػػػػػؤميا معمػػػػػػـك
 

 مػػػػػػػػػػػػا دار قػػػػػػػػػػػػط أحػػػػػػػػػػػػد إال لقػػػػػػػػػػػػي المحتػػػػػػػػػػػػكًـ  

 

 

 قمػػػػػػػػع ممػػػػػػػػؾ كعػػػػػػػػزؿ عػػػػػػػػارض بيػػػػػػػػذا الشػػػػػػػػـؤ
 

 (ّ)كعػػػػػػاد جػػػػػػرر زعيمػػػػػػو مبعػػػػػػر أخػػػػػػت البػػػػػػكـً  

 :]مف البحر المجتث[كقاؿ ابف النشابي المذككر في شرؼ الديف مستكفي اربؿ  ]ظُّٔ[ (
 إٌف المبػػػػػػػػػػػػػػػػػارؾ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػو تكقٌػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ كلجاجػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 
 (ْ)صػػػػػػديقو أنػػػػػػت مػػػػػػالـ تعػػػػػػرؼ إليػػػػػػو بحاجػػػػػػوٍ  

  
 :كقاؿ في أصحاب الديكاف

 قػػػػػػػػػػػػػػػد قسػػػػػػػػػػػػػػػمنا الػػػػػػػػػػػػػػػديكاف خمسػػػػػػػػػػػػػػػة أقسػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ـ عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ دليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  

 رب حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؽ ال يطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي كمنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ قكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي ب إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الظٌ  

 
                                                           

، ص ٗ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جػُّٗ، صُالبحر الخفيؼ، ابف الشعار: عقكد الجماف، جػ( ُ)
ّٕ،ّٖ. 

( بعد الرجكع الرجكع إلى تاريخ االسبلـ لمذىبي؛ كالكافي بالكفيات لمصفدم؛ كالمنيؿ الصافي البف تغرم ِ)
 بردم؛ كغيرىا،  لـ يتـ الحصكؿ عمى أٌية معمكمات عنو.

 . ّٔ، صٗ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جػُُٓ، صُمرآة الزماف، جػ( اليكنيني: ذيؿ ّ)
 . ُٔٔ، صُ( البحر المجتث، الكتبي: فكات الكفيات، جػْ)
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ـٌ شػػػػػػػػػػخصه كأٌنػػػػػػػػػػو الحػػػػػػػػػػرؼ فػػػػػػػػػػي النحػػػػػػػػػػػ  ثػػػػػػػػػػ
 

 ك فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل فاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كال مفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي  

 كمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى التحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ كالظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 

 بعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاب جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي  

 كأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك حاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا 
 

 (ُ)الن لديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أف جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءه البرطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  

 مكانو:  (ّ)مشرؼ ديكاف إربؿ، كتكلى المختص النصراني (ِ)كلما حبس يعقكب النصراني 
 ا بيعقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف كحبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي فرحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 كقمنػػػػػػػػػػػػا: أتانػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػا يطيػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػو القمػػػػػػػػػػػػبي  

 فممػػػػػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػػػػػٌي المخػػػػػػػػػػػػػتص فالٌشػػػػػػػػػػػػػر كاحػػػػػػػػػػػػػد 
 

 (ْ)إذا مػػػػػػػا مضػػػػػػػى كمػػػػػػػبي أتػػػػػػػى بعػػػػػػػده كمػػػػػػػبي  

 كلو: 
 كلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رأل التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾى ىتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كراـ أفٌ 

 
 يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌتًـ  

 تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألعراب عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد التثامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 بعارضػػػػػػػػػػػػػػػػػًو يػػػػػػػػػػػػػػػػػا طيػػػػػػػػػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػػػػػػػػػثـ الممػػػػػػػػػػػػػػػػػٌثًـ  

 العاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيف ألٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوكردَّ جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكش  
 

 أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىـٍ بخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًط العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًض المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحٌكًـ  

 

 

 شػػػػػػػػػػػػػػكا خصػػػػػػػػػػػػػػرهي مػػػػػػػػػػػػػػف ردفػػػػػػػػػػػػػػًو فتراضػػػػػػػػػػػػػػيان 
 

 (ٓ)بفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميما بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد القيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء المكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـً  

 :كقاؿ أبيات 
 كاألفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي ركضه زىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهي 

 
 زىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتح لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  

 قبضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ الٌثريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليبلؿ ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قبلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  

 كالقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف طعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماؿ 
 

 برمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عبلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  

                                                            

 . ّْٗ، صُ( البحر الخفيؼ، ابف الشعار: عقكد الجماف، جػُ)
الشعار :  ( ىك يعقكب بف إسماعيؿ النصراني البابكرم تكٌلى اإلشراؼ عمى ديكاف إربؿ فترة ثـ عيًزؿ. ابفِ)

 .ّٔ، صٗ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جػّٓٗ، صُعقكد الجماف، جػ
( ىك المختص أبك الحسف بف القابض النصراني عارض الجيش ببغداد تكلى اإلشراؼ عمى ديكاف إربؿ ّ)

 .ّٔ، صٗ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جػّٓٗ، صُفترة. ابف الشعار: عقكد الجماف، جػ
 . ّٓٗ، صُالشعار: عقكد الجماف، جػ ( البحر الطكيؿ، ابفْ)
 .ُُْ،ُُّ، صُ( البحر الطكيؿ، اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػٓ)
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 يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد أٌف ريقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كأغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً 
 

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد البشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاموٍ  

 يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب إذا رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
 

 (ُ)بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمحظ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ربُّ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلموٍ  

كزير اإلماـ  (ِ)الكزير مؤيد الديف بف العمقمي محمد بف أحمد بف محمد بف عمي 
المستعصـ باهلل ببغداد، كاف فاضبلن، عالي اليمة، متغاليان في التشيع إلى حٌد غاية رأكه 

 اـ بعد كفاتو، فقيؿ لو: ما فعؿ اهلل بؾ؟ فأنشد ]مف البحر الطكيؿ[:في المن
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌف القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار

 
ـي    كدسػػػػػػػػػػػتكر الٌتقاضػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػدام غػػػػػػػػػػػري

كرأل قبؿ مكتو بعينو ما تعجؿ لو مف اليكاف مف التتر، كالمعنة مف اليأس، كندـ حيث ال  
ك يـك راكب اكديش تترم ينفعو الندـ، كبقي يركب مف خيؿ التتر كأكاديشيـ، فبينما ى

ككاحد مف التتر يسكؽ بو كيستعجمو إذ نادتو امرأة مف طاقة: أيف ابف العمقمي؟ كذا كاف 
 بنك العباس يفعمكف معؾ في رككبؾ!.

قاؿ: فمنيا لـز بيتو، كما عاد يركب، كانفطرت مرارتو، كتمرض كمات، فنعكذ باهلل مف  
 حظكظ أنفسنا.

خبيران بتدبير الممؾ، كلـ يزؿ ناصحان لمخميفة  ]كُّٕ [فيان قاؿ الذىبي: " كاف كزيران كا 
حتى كقع بينو كبيف الدكادار؛ ألنو كاف يتغالى في السٌنة كعضده ابف الخميفة، فحصؿ 
عنده مف الضغف ما أكجب أف سعى في دمار اإلسبلـ، كخراب بغداد عمى ماىك مشيكر؛ 

 فة حتى قاؿ لو العمقمي في نفسو: ألنو ضعؼ جانبو، كقكيت شككة الدكادار بحاشية الخمي
ػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػف بأسػػػػػػػػػػػػػػو كانتقامػػػػػػػػػػػػػػو  كزيػػػػػػػػػػػػػػره رضه

 
 بطػػػػػػػػػػػػػٌي رقػػػػػػػػػػػػػاع حشػػػػػػػػػػػػػكىا الػػػػػػػػػػػػػنظـ كالنثػػػػػػػػػػػػػري  

 كمػػػػػػػػػػػػػا تسػػػػػػػػػػػػػجعي الكرقػػػػػػػػػػػػػاءي كىػػػػػػػػػػػػػي حمامػػػػػػػػػػػػػة 
 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػيس ليػػػػػػػػػػػػػػػا نيػػػػػػػػػػػػػػػى ييطػػػػػػػػػػػػػػػاعي كال أمػػػػػػػػػػػػػػػري  

كأخذ يكاتب التتار إلى أف جرَّ ىكالكك، كجرأه عمى أخذ بغداد، كقرر معو أمكران انعكست  
 .(ُ)ما يقكؿ:" كجرل القضاء بعكس ما أممتيوي"عميو، ككاف كثيران 

                                                           

 .ُٔٔ، صُ؛ الكتبي: فكات الكفيات، جػُُْ، صُ( البحر الكامؿ، اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػُ)
؛ ابف ّّٖ،ّّٕ، ابف الطقطقي: الفخرم، صُِْ،َِْ( ترجـ لو ابف الفكطي: الحكادث الجامعة، صِ)

؛ الغساني: العسجد ِٗ-َٗ، صُ؛ القمقشندم: مآثر اإلنافة، جػَّٖ،ّٕٗ، صُٕكثير: البداية كالنياية، جػ
 .ُْٔ،َْٔ، صِالمسبكؾ، جػ
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كقاؿ لو بعض أىؿ بغداد: يا مكالنا أنت فعمت ما فعمت حمية لمشيعة، كقد قتؿ مف أىؿ 
بغداد أزيد مف ألؼ ألؼ كثمانمائة ألؼ، كارتكبت الفكاحش مع النساء األشراؼ، كافتيٌضت 

 اهلل تعالى. (ِ)أبكارىـ مما ال يعممو ]إاٌل[
د أف قتؿ الدكادار كمف كاف عمى رأيو ال أيبالي،  كلـ تطٌؿ مدٌتو حٌتى مات فقاؿ: " بع 

 .(ّ)غمان كغبنان 
 (ْ)الخطيب عماد الديف داكد بف عمر بف يكسؼ بف الحسيف بف عمر بف كامؿ المقدسي

ـٌ بجامعيا (ٓ)األصؿ الدمشقي الدار كالكفاة خطيب بيت اآلبار ، كخطب بدمشؽ مدة، كأ
 ح كالتعبد، تكفي في شعباف. ككاف معركفان بالصبل

الشيخ الفقيو الصالح الزاىد الكرع القدكة أبك عبد اهلل محمد بف أبي الحسف أحمد بف عبد 
 (ٕ)الحنبمي كالد الشيخ شرؼ الديف أبي الحسيف (ٔ)اهلل بف عيسى بف أبي الرجاؿ اليكنيني

 .عيف كخمسمائة، كلد سنة اثنيف كسب(ُ)كالشيخ قطب الديف

                                                                                                                                                                               

 .َِٗ، صْٖ( الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػُ)
 . ُٖٓ، صُ( سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف الصفدم: الكافي بالكفيات، جػِ)
 .ِّٓ، صّ؛ الكتبي: فكات الكفيات، جػُٖٓ،ُْٖ، صُفدم: الكافي بالكفيات، جػ( الركاية عند الصّ)
؛ الذىبي: سير ُِٔ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػََُ( ترجـ لو أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صْ)

 . ُِّ، صِ؛ ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جػَِّ،َُّ، صِّإعبلـ النببلء، جػ
، ُٗٓ، صُإلييا ككرة مف غكطة دمشؽ فييا عٌدة قرل. الحمكم: معجـ البمداف، مج ( قرية ييضاؼٓ)

 .َِّ، صّ، القرماني: أخبار الدكؿ، جػِّٔ، صُالبغدادم: مراصد االطبلع، مج
( ترجـ لو ابف ظافر، الحسيف بف عمي: سير األكلياء في القرف السابع اليجرم، تح: مأمكف محمكد ياسيف ٔ)

؛ اآلجرم: صفة الغرباء مف المؤمنيف، تح: بدر بف عبد اهلل ُِٖ،ُِٕ، بيركت، د.ت، صكآخركف، دار القمـ
؛ ابف جماعة: مشيخة قاضي القضاة، ٖٕـ، صُٕٖٗابف البدر، دار الخمفاء لمكتاب اإلسبلمي، الككيت،

 .َِٕ؛ الذىبي: المعيف في طبقات المحدثيف، صّْْ، صُمج
اليكنيني ،الشيخ شرؼ الديف أبك الحسيف حٌدث بدمشؽ كسمع مف ( ىك عمي بف محمد بف أحمد بف عبد اهلل ٕ)

جماعة كعيني بالحديث كضبطو كقرأ البيخارم كحٌدث بالصحيح عدة مرات ككاف جـٌ الفضائؿ دينان متكاضعان 
دخؿ عميو عبد ييسمى مكسى فضربو بالسكيف عمى رأسو كىك يقرأ في خزانة كتبو فتكفي عمى أثرىا سنة 

، ٔٔ؛ الصقاعي: تالي كفيات االعياف، صُْٖ-ُِٖ، صّالبرزالي: المقتفي، جػـ. َُُّىػ / َُٕ
 .ٖٗ، صّ؛ العسقبلني: الدرر الكامنة، جػْٕٕ،ْٕٔ، صّالصفدم: أعياف العصر، جػ
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يكريف الجامعيف بيف العمـ عمـ الحديث معرفة جيدة، كىك أحد الحفاظ المشككاف يعرؼ  
 .كالعمؿ

تكفي ببعمبؾ تاسع عشر رمضاف، كدفف بتربة الشيخ عبد اهلل اليكنيني البعمبكي ظاىر  
 بعمبؾ. 

نصر حٌدث  (ّ)الحمبي األديب ]أبك[ (ِ)ميذب الديف محمد بف محمد بف إبراىيـ الطبرم
 .(ْ)مب سنة ثمانيف كخمسمائةكعمؿ بدمشؽ، كلد بح

 كمف شعره في مميح كمعو عبد أسكد يمعباف بالكرة كقد ضربيا األسكد فكقعت في المميح: 
 عاينػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػي الميػػػػػػػػػػػػداف أسػػػػػػػػػػػػكد ضػػػػػػػػػػػػاربان 

 

 كسػػػػػػػػػػػػػرة أصػػػػػػػػػػػػػاب بيػػػػػػػػػػػػػا الغػػػػػػػػػػػػػزاؿ األشػػػػػػػػػػػػػنبا 

 مػػػػػػػػػػػػػا كنػػػػػػػػػػػػػت أحسػػػػػػػػػػػػػب كالعجائػػػػػػػػػػػػػب حمػػػػػػػػػػػػػو 

 

 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػي أرل السػػػػػػػػػػػػػػػػػمطاف يػػػػػػػػػػػػػػػػػزحـ كككبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 كلو في مميح ربى غراب: 

 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظ كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إذاكريمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الم

 

 بافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكتر قكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـى  

 فخمػػػػػػػػػػػػػػت البػػػػػػػػػػػػػػدر إذ سػػػػػػػػػػػػػػبؿ مػػػػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػػػػبلؿ 

 

ـى    إلػػػػػػػػػػػػػػػػػى الميػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػييـ شػػػػػػػػػػػػػػػػػياب زحػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػأىيؼ قػػػػػػػػػػػاؿ حػػػػػػػػػػػيف عتبتػػػػػػػػػػػو 
 

 فػػػػػػػػػػػػي قطػػػػػػػػػػػػع كػػػػػػػػػػػػؿ قضػػػػػػػػػػػػيب بػػػػػػػػػػػػافو رائػػػػػػػػػػػػؽً  

 تحكػػػػػػػػػػػػػػػي معاطفػػػػػػػػػػػػػػػو الرشػػػػػػػػػػػػػػػاؽ إذا انثنػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 رٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداكؿو كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدائؽً  

 
                                                                                                                                                                               

( ىك مكسى بف محمد بف أبي الحسيف اليكنيني البعمبكي، قطب الديف أبي عبد اهلل، صاحب كتاب ذيؿ ُ)
كأجاز لو جماعة ككاف عارفان بالشركط تسٌمـ مشيخة بعمبؾ فترة كتكفي سنة مرآة الزماف، سمع مف أبيو 

؛ العسقبلني: ْٖٔ، صٓ؛ الصفدم: أعياف العصر، جػٕٔ، صْـ، الذىبي: ذيكؿ العبر، جػُِّٓىػ/ ِٕٔ
 .ِّٖ، صْالدرر الكامنة، جػ

كفاتو سنة  ، " كفيوٕٗ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػّٕٔ( الحسيني: صمة التكممة، صِ)
ـ"؛ ُِٖٓىػ/ٓٓٔ، "كفيو كفاتو سنة ُِٖ،ُِٕ، صْٖـ"؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػُِٖٓىػ/ٓٓٔ

 .ُْٓ،ُْْ، صْالطٌباخ: إعبلـ النببلء، جػ
 ( سقطت مف األصؿ. كاإلضافة مف مصادرة ترجمتو. " الباحث".ّ)
 ـ.ُُْٖىػ/ َٖٓ( ْ)
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 سػػػػػػػػػػرقت غصػػػػػػػػػػكف البػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػيف معػػػػػػػػػػاطفي
 

 حنايػػػػػػػػػػػة الٌسػػػػػػػػػػػارًؽ  قطعتيػػػػػػػػػػػا كالقطػػػػػػػػػػػع حػػػػػػػػػػػدُّ  

   كلو: ]ظُّٕ [    

 كميفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼو كاًع الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة
 

 رضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابوي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدرب الخضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر  

 أك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل ظممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتى صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 (ُ)غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاربًو الخضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر  

الفقيو الشافعي، كلد سنة سبعيف  (ِ)إبراىيـ بف يحيى أبي المجد أبك اسحؽ األميكطي 
بالقاىرة مدة،  (ْ)امع الظافرم، كتكلى الحكـ ببعض ببلد مصر، كدٌرس بالج(ّ)كخمسمائة

، ككاف كريـ (ٓ)كأفتى، ككاف مشيكران بمعرفة المذىب، كحسفي الفتكل كسعة الصدر
 األخبلؽ، لطيؼ الشمائؿ، كلو شعر فائؽ.

،  (ٔ)أحمد بف أسعد بف حمكاف أبك العباس نجـ الديف الطبيب المشيكر المعركؼ بالمنفاج
، كبرع (ٕ)طب عمى الحكيـ صدقة السامرم، كلد سنة أربع كتسعيف كخمسمائة، كقرأ ال

                                                           

 .ُِٖ، صْٖسبلـ، ج( البحر الكامؿ، كاألبيات  عند الذىبي: تاريخ اإلُ)
؛ المقريزم: ُِٓ، صٖ؛ السبكي: طبقات الشافعية، جػِٗ، صُ( ترجـ لو اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػِ)

، " كاألميكطي نسبة إلى أميكط: بمدة مف أعماؿ القاىرة". الحمكم: معجـ ّّٓ،ّّْ، صُالمقفى، جػ
 المصادر. ، كقد تصحفت نسبتو إلى األسيكطي في بعض ِٔٓ، صُالبمداف، مج

 . ّّْ، صُ( كردت سنة " أربع كثمانيف كخمسمائة" عند المقريزم: المقفى، جػّ)
( بالقاىرة في كسط سكؽ السراجيف " الشكاييف" كيقاؿ لو الجامع األفخر كالفاكييف عٌمره الخميفة الظافر ْ)

ة تيعرؼ بدار ـ، ككاف قبؿ ذلؾ زريبُُْٖىػ / ّْٓبنصر اهلل أبك المنصكر إسماعيؿ بف اآلمر سنة 
، ككرد باسـ ُِٔ، صّ؛ المقريزم: المكاعظ كاالعتبار، جػْٕالكباش. ابف عبد الظاىر: الركضة البيية، ص
 =ىػٔٓٔ. كىذا تحريؼ فالمترجـ لو تكفي سنة ِِٗ، صْٖالجامع الظاىرم عند الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػ

، ُـ. ابف دقماؽ: االنتصار، جػُِِٕىػ / ُٕٔـ أما الجامع الظاىرم فقد بناه الظاىر بيبرس سنة ُِٖٓ/=
 .ُُٗص
 ( كردت في األصؿ " الصفؿ" كىك تصحيؼ. ٓ)
، ِ؛ ابف أبي أصيبعة: عيكف األنباء، جػُُٔ،ُُٓ، صٖ( ترجـ لو الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػٔ)

 .ِٔٔ،ِٓٔص
صانيؼ أشيرىا ( ىك صدقة بف منجا بف صدقة السامرم المعركؼ بابف الشاعر برع في الطب، لو عدة ت ٕ)

؛ ابف أبي ُٕ، صُْـ. الصفدم: الكافي بالكفيات، جػُِِّىػ / َِٔتعاليؽ في الطب تكفي بحٌراف سنة 
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، كتقٌدـ عنده، فمما فتح (ُ)فيو، كصٌنؼ مصنفات كثيرة، كخدـ الممؾ المسعكد صاحب آمد
، كانتقؿ إلى بعمبؾ، كأقاـ بيا كلو (ِ)الكامؿ آمد استخدمو مدة، ثـ خدـ صاحب صييكف

، ككتاب" ىتؾ شعر حسف كمصنفات، فمف مصنفاتو: كتاب " التدقيؽ في الجمع كالتفريؽ"
األستار عف تمكيو الدخكار"، " تعاليؽ ما كصمت لو مف التجارب"، كغيرىا، شرح أحاديث 
نبكية تتعمؽ بالطب، كتاب " الميمبلت مف كتاب الكمٌيات"، كتاب " المدخؿ إلى الطب"، 

 . (ّ)كتاب " العمؿ كاألعراض"، كتاب" اإلشارات المرشدة في األدكية المفردة"، كغير ذلؾ
، كلد بقرطبة (ْ)د بف عمر بف إبراىيـ بف عمر أبك العباس األنصارم القرطبي المالكيأحم

، كسكف اإلسكندرية، اختصر صحيحي البخارم رسنة ثماف كسبعيف كخمسمائة، قدـ مص
كمسمـ، كشرح مىسمـ كسٌماه " المفيـ"
كصٌنؼ غير ذلؾ، ككاف إمامان، عالمان، جامعان  (،ٓ)

 العربية، كغير ذلؾ.لمعرفة الحديث، كالفقو، ك 
اإلماـ الحافظ  (ٔ)عبد العظيـ بف عبد القكم بف عبد اهلل أبك محمد زكي الديف المنذرم

الشافعي األصؿ المصرم المكلد كالدار كالكفاة، كلد بمصر في غرة شعباف سنة إحدل 
                                                                                                                                                                               

ىيكؿ: مكسكعة عمماء الطب،  -نعمة اهلل ، الياس -؛ مميحةِّّ-َِّ، صِأيصيبعة: عيكف األنباء، جػ
 .َُٖـ، صُُٗٗ، بيركت، ُدار الكتب العممية، ط

نير دجمة يحيط بيا دجمة مف كؿ جياتيا باستثناء كاحدة فييا حصف عظيـ كسكر ( مف ديار بكر غربي ُ)
 .ِٕٖ؛ أبك الفداء: تقكيـ البمداف، صٔٓ، صُمف الحجارة. الحمكم: معجـ البمداف، مج

( بمدة مف أعماؿ طرابمس الشاـ فييا قمعة حصينة كىي عمى طرؼ جبؿ تحتو أكدية كانت دار الممؾ  ِ)
 .َِْ، صّ؛ القرماني: أخبار الدكؿ، جػِٔٓتقكيـ البمداف، ص لمفرنج. أبك الفداء:

 .ٓٗ، صُ( عف مؤلفاتو البغدادم: ىدية العارفيف، مج ّ)
( ترجـ لو ابف فرحكف، ابراىيـ بف عمي: الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب، تح: محمد ْ)

ـ(، ُِِٗىػ/ِٔٔ)كفيو كفاتو سنة  ِِْ-َِْ، صُـ، جُِٕٗاألحمدم أبك النكر، دار التراث، القاىرة، 
؛ مخمكؼ، محمد بف محمد: شجرة النكر الزكية في طبقات ّْٖ،صُ/ؽُالمراكشي: الذيؿ كالتكممة، ج

 .ِٖٕ، صُـ، جََِّ، بيركت،ُالمالكية، تعميؽ: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العممية، ط
 .ُٕٕٕ، صِ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجٓ)
؛ َِٔ؛ الذىبي: المعيف في طبقات المحدثيف، صَُِشامة: الذيؿ عمى الركضتيف، ص( ترجـ لو أبك ٔ)

؛ الحسيني، أبك بكر بف ُٖٗ،ُٖٖ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جُّْ،ُّٓ، صِالفاسي: ذيؿ التقييد،ج
 .ِِٓـ، صُِٖٗ، بيركت، ّىداية اهلل: طبقات الشافعٌية، تح: عادؿ نكييض، دار اآلفاؽ الجديدة، ط
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، قرأ القرآف بالركايات، كتفقو عمى مذىب الشافعي، كسمع مف خمؽ (ُ)كثمانيف كخمسمائة
كتابان نفيسان يدخؿ في  (ِ)ر، كدرس بالجامع الظافرم كالقاىرة مدة، كعٌمؽ عمى التنبيوكثي

التي بيف القصريف بالقاىرة، ( ّ)اثني عشر مجمدان، كتكلى مشيخة دار الحديث الكاممية
كانقطع بيا نحك العشريف سنة عاكفان عمى التصنيؼ كالتخريج كاإلفادة، فصٌنؼ تصانيؼ 

، كتكٌمـ عمى (ْ)ج حسنة، كاختصر صحيح مسمـ، كسنف أبي داكدمفيدة، كخٌرج تخاري
حديثيما، ككاف عديـ النظير في معرفة الحديث عمى اختبلؼ فنكنو، عالمان بصحيحو 
كسقيمو كمعمكلو كطرؽ مسانيده، متبحران في معرفة أحكامو كأحكامو كمشكمو، قٌيمان بمعرفة 

عرابو كاختبلؼ ألفاظو، ماىران في معرف ة ركاتو كجرحيـ كتعديميـ ككفياتيـ عربيو كا 
كمكاليدىـ كأخبارىـ، إمامان حٌجة ثبتان، كرعان، متحٌريان فيما يقكلو كينقمو، طاىر المساف، 

، كثير اإليثار مع االفتقار، تكفي بالقاىرة في رابع القعدة كدفف ]كُّٖ[مأمكف الجانب
 بسفح المقطـ.

الضرير قدـ مصر مف المغرب،  (ٓ)يعمي بف عبد اهلل بف عبد الجباربف يكسؼ الشاذل
، كلو  كأقاـ باالسكندرية مٌدة، كحٌج مرران كىك أحد المشايخ المشيكريف بمعرفة طريؽ القـك

                                                           

 ـ.ُُٖٓىػ/ ُٖٓ( ُ)
ـ. حاجي َُّٖىػ / ْٕٔ( ىك كتاب التنبيو في الفركع الشافعية ألبي اسحاؽ الشيرازم المتكفى سنة ِ)

 .ّْٗ-ْٖٗ، صُخميفة: كشؼ الظنكف، مج
( تعرؼ بالمدرسة الكاممية ىي بخط بيف القصريف في القاىرة عمى رأس الشارع الجديد المكصؿ بجكار ّ)

ىػ / ِِٔديث، أنشأىا الممؾ الكامؿ محمد بف العادؿ بف أٌيكب سنة السبيؿ كىي ثاني دار عممت لمح
 .ٖٓ؛ ابف شاىيف: نزىة األساطيف، صْٕٔ، صّـ. المقريزم: المكاعظ كاالعتبار، جُِِٓ

 .ٖٔٓ، صُ( عف مؤلفاتو البغدادم: ىدية العارفيف، مجْ)
الميمقف : طبقات األكلياء،  ؛ ابفِّّ؛ ابف قنفذ: الكفيات، صُِّ( ترجـ لو الصفدم: نكت اليمياف، صٓ)

 .ّْْ-ُّْ، صِ؛ النبياني: جامع كرامات األكلياء، جْٗٓ،ْٖٓاألكلياء، ص
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معركفة كصحبوي جماعة، كانتفعكا بو، تكفي بطريؽ الحجاز  (ُ)في ذلؾ كبلـ كتصانيؼ
 بصحراء عيذاب، كدفف ىناؾ في عاشر القعدة.

األربمي  (ّ)الككراني (ِ)ف بف يكسؼ شرؼ الديف اليذبانيالحسيف بف إبراىيـ بف الحسي
، قرأ األدب عمى (ٓ)القعدة سنة ثماف كستيف كخمسمائة (ْ)الشافعي الصكفي، كلد سابع

، كحدث (ٕ)، كعمر بف طبرزد(ٔ)جماعة منيـ: تاج الديف الكندم، كسمع مف الخشكعي
عارفان بما يركيو، حسف  بدمشؽ، ككاف مف الفضبلء المشيكريف كأىؿ األدب المذككريف،

األخبلؽ، لطيؼ الشمائؿ، كثير المحاضرة بالحكايات كالنكادر كاألشعار، تكفي بدمشؽ 
 .(ٖ)في ذم القعدة كدفف بمقابر الصكفية

                                                           

، َٕٗ، صُ؛ البغدادم: ىدية الغارفيف، مجٕٗ، صِ، مجٗٓٓ، صُ( الباباني: إيضاح المكنكف، مجُ)
َُٕ. 

العماد: شذرات  ، ككردت " اليذناني" عند ابفَُٔ، صْ( كردت " اليمذاني" عند اليافعي: مرآة الجناف، جِ)
 .ِْٕ، صٓالذىب، ج

سيني: صمة التكممة، صّ) ؛ السيكطي: ٕٓ، صُ؛ األسنكم: طبقات الشافعية، جّّٗ،ِّٗ( ترجـ لو الحي
 .ِٖٓ، صُبغية الكعاة، ج

 .ُِٔ، صُ( كردت " سابع عشر" عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جْ)
 ـ.ُُِٕىػ/ ٖٔٓ( ٓ)
د الشاـ أبك طاىر الخشكعي، مف أىؿ الحديث كالركاية أجاز لو الكثير ( ىك بركات بف إبراىيـ طاىر، مسنٔ)

الكثير كركل عنو جماعة كحٌدث بأكثر سنف أبي داككد كاف لو سماعات كتفٌرد بعٌدة إجازات تكفي سنة 
، ُ؛ المنذرم: التكممة، جِٕٓ،ِٔٓ، صِـ. ابف نقطة: تكممة اإلكماؿ، جَُُِ/=ػ =قٖٗٓ
 .َِٕ،ِٗٔ، صُياف، ج؛ ابف خمكاف: كفيات األعَِْ،ُْٗص
( ىك عمر بف محمد بف حساف البغدادم المسند الكبير أبك حفص المعركؼ بابف طبرزد سمع الكثير ٕ)

كحٌصؿ األصكؿ كحفظيا كركل عنو خمؽ كثير حٌدث بإربؿ كحٌراف كحمب كدمشؽ، تكفي سنة 
؛ ُِٔ-ُٗٓ، صُ؛ اإلربمي: نباىة البمد، جَِٖ،َِٕ، صِـ. المنذرم: التكممة، جَُُِىػ/َٕٔ

 .ُّْ،ُِْ، صٔ؛ العسقبلني: لساف الميزاف، جِِّ، صّالذىبي: ميزاف االعتداؿ، ج
( تقع ظاىر باب النصر بدمشؽ. كاتبي الصيادم، محمد عز الديف عربي: الركضة البيية في فضائؿ ٖ)

 .ِّٗـ؛ الحسيني: صمة التكممة، صُُُٗدمشؽ المحمٌية، مطبعة المقتبس، دمشؽ، 
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 (ُ)الصدر الرئيس عكف الديف سميماف بف عبد اهلل بف الحسف المعركؼ بابف العجمي
 .(ّ)دمشؽ، كلد بحمب سنة ست كستمائة (ِ)ناظر جيش

 .كر بالعمـ كالحديث كالرياسة بحمبككاف رئيسان، جميبلن، كبيتو مشي 
، فمف ذلؾ في مميح عمى كجنتو تكفي بدمشؽ، كدفف بسفح قاسيكف، كلو نظـ حسف 

 :خاؿ
 لييػػػػػػػػػػػػػػػػػبي الخػػػػػػػػػػػػػػػػػدّْ حػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى بػػػػػػػػػػػػػػػػػدا لعينػػػػػػػػػػػػػػػػػي    

 
       
 

 ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفراشً  
 فأحرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي فصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالن         

  
 

 (ْ)لػػػػػػػػػػػدخاًف عمػػػػػػػػػػػى الحكاشػػػػػػػػػػػيكىػػػػػػػػػػػا أثىػػػػػػػػػػػري ا 
 
   كلو: 
 ياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائقان يقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداءى متعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفان         

 
 

نػػػػػػػػػػػػي   بظػػػػػػػػػػػػامر لػػػػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػيرًه كا 
 إٍف جػػػػػػػػػزت بالشػػػػػػػػػاـ شػػػػػػػػػـ تمػػػػػػػػػؾ البػػػػػػػػػركؽ كال        

  
 

 (ٓ)تعػػػػػػػػدؿي بمغػػػػػػػػت المنػػػػػػػػى عػػػػػػػػف ديػػػػػػػػر مػػػػػػػػرافً  
 كاقصػػػػػػػػػػػػػػػٍد عػػػػػػػػػػػػػػػالي قبلليػػػػػػػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػػػػػػػبلؽ بيػػػػػػػػػػػػػػػا          

 
 

 مػػػػػػػػػا تشػػػػػػػػػتيي الػػػػػػػػػٌنفس مػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػكر ككلػػػػػػػػػدافً  
 مػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػؿ بيضػػػػػػػػػػػػػاء ىيفػػػػػػػػػػػػػاء القػػػػػػػػػػػػػكاـ إذا         

  
 

 ماسػػػػػػػػػػػػػػػػػػت فكاخجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف كالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  
                                                            

-ٖٓ، صّ؛ ابف الشعار: عقكد الجماف، جِٗٔ-ِٖٔ، صِالفكطي: مجمع اآلداب، مج ( ترجـ لو ابفُ)
 .ُْٓ، صْ؛ الطٌباخ: إعبلـ النببلء، جَٗ
( كظيفة جميمة صاحبيا ىك المتحدث في أمر اإلقطاعات كالكتابة بالكشؼ عنيا كمشاكرة السمطاف عمييا ِ)

مى حسب مصمحة المسمميف. السبكي: معيد كأخذ خطو كمف حقو النظر في حاؿ الجيش كتكزيع التجريدات ع
 .ْٕ؛ ابف طكلكف: نقد الطالب، صُّ،َّ، صْ؛ القمقشندم: صبح األعشى، جّّالنعيـ، ص

 ـ.َُِٗىػ/ َٔٔ( ّ)
 ُِْ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جَُُ( البحر الكافر كاألبيات عند اإلربمي: التذكرة الفخرية، صْ)

 .ِِْ، ُِْص
؛ ابف ّْْ، صُتؿ مشرؼ عمى مزارع الزعفراف. العمرم: مسالؾ األبصار، ج ( بالقرب مف دمشؽ عمىٓ)

ـ ُٕٓٗمحمد، محمد بف عمي: البدكر المسفرة في نعت األديرة، تح: ىبلؿ ناجي، مطبعة الحرية، بغداد،
؛ ابف فضؿ اهلل المحبي، محمد أميف: نفحة الريحانة كرشة طبلء الحانة، تح: عبد الفتاح الحمك، ْٕ-ّْص

 .ٖٗ-ٔٗ، صِـ، جُٖٔٗعيسى البابي الحمبي، القاىرة،  مكتبة
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 كربَّ صػػػػػػػػػػػػدغ بػػػػػػػػػػػػػدا فػػػػػػػػػػػػي الخػػػػػػػػػػػػػد مرسػػػػػػػػػػػػػمو        
  
 

 فػػػػػػػػػػػي فتػػػػػػػػػػػرة فتنػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػف حسػػػػػػػػػػػف أجفػػػػػػػػػػػافً  
 فميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ريقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كردل ككجنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو          

 
 

 كردل كمػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػدغو آسػػػػػػػػػػػػػى كريحػػػػػػػػػػػػػاني 
ـٌ حػػػػػػػػٌي بػػػػػػػػو اؿ        كعػػػػػػػج عمػػػػػػػػى ديػػػػػػػػر متػػػػػػػى ثػػػػػػػػ

     
 

 س فالربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانيربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف بطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  
 فيمػػػػػػػػػػػػػػت منػػػػػػػػػػػػػػو إشػػػػػػػػػػػػػػارات فيمػػػػػػػػػػػػػػت بيػػػػػػػػػػػػػػا          

 
 كصػػػػػػػػػػػػنت منشػػػػػػػػػػػػكرىا فػػػػػػػػػػػػي طػػػػػػػػػػػػي كتمػػػػػػػػػػػػافً  

 كاعبيػػػػػػػػػػٍر بػػػػػػػػػػدير حنينػػػػػػػػػػا كانتيػػػػػػػػػػز فػػػػػػػػػػرص اؿ    
       

 

 لػػػػػػػػػػػػػػػذات مػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػيف قسػػػػػػػػػػػػػػػيس كمطػػػػػػػػػػػػػػػرافً  
 كاسػػػػػػػػػػػتجٌؿ راحػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػا تحيػػػػػػػػػػػا النفػػػػػػػػػػػكس إذا     

     
 

 ]ظُّٖ[دارت بػػػػػػػػػػػػراح شػػػػػػػػػػػػماميس كرىبػػػػػػػػػػػػافً  
 قػػػػػػػػػذفت حمػػػػػػػػراء صػػػػػػػػػفراء بعػػػػػػػػػد المػػػػػػػػزج كػػػػػػػػػـ  

          
 

 بشػػػػػػػػػػػػػيبيا مػػػػػػػػػػػػػف ىمػػػػػػػػػػػػػكمي كػػػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػػػيطافً  
 كػػػػػػػػػـ رحػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػي الميػػػػػػػػػؿ اسػػػػػػػػػقييا كأشػػػػػػػػػربيا   

        
 

 حتػػػػػػػػػػػى انقضػػػػػػػػػػػى كنػػػػػػػػػػػديمي غيػػػػػػػػػػػرى نػػػػػػػػػػػدمافً  
 سػػػػػػػػػػألتي تكمػػػػػػػػػػاس عمػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػاف عاصػػػػػػػػػػػرىا    

       
 

 أجػػػػػػػػػػػػػػػاب رمػػػػػػػػػػػػػػػزان كلػػػػػػػػػػػػػػػػـ يسػػػػػػػػػػػػػػػمح بتبيػػػػػػػػػػػػػػػػافً  
 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ: أخبرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعكف ينقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو        

 
    
 

 عػػػػػػف ابػػػػػػف مػػػػػػريـ عػػػػػػف مكسػػػػػػى بػػػػػػف عمػػػػػػرافً  
 بأٌنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفرت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالطكر مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقة        

    
 

 أنكارىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا عنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرافً  
 كىػػػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػػػػداـ التػػػػػػػػػػػػػػي كانػػػػػػػػػػػػػػػت معتقػػػػػػػػػػػػػػػة       

    
 

 مػػػػػػف عيػػػػػػد ىػػػػػػرمس مػػػػػػف قبػػػػػػؿ ابػػػػػػف كنعػػػػػػافً  
 كىػػػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػػي عبػػػػػػػػػػػػػػدتيا فػػػػػػػػػػػػػػارس فكنػػػػػػػػػػػػػػى         

  
 

ػػػػػػػحى فػػػػػػػي قكمػػػػػػػو مػػػػػػػانيٍ    عنيػػػػػػػا بشػػػػػػػمس الضُّ
 سػػػػػػػػػكرت منيػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػبل صػػػػػػػػػحك كجػػػػػػػػػدت بيػػػػػػػػػا        

    
 

 (ُ)نػػػػػػدامى كلػػػػػيس الشػػػػػػح مػػػػػف شػػػػػػأنيعمػػػػػى ال 
، كاف جميؿ المقدار، دائـ الذكر كالصبلة، قد ألبسو (ُ)الشيخ الصالح يكسؼ الكردم 

، كيدخؿ إلى جامع دمشؽ (ّ)الييبة كالكقار، ككاف أكثر مقامو بمسجد الربكة (ِ)]اهلل[
 بالنيار، ثـ يعكد إلى الربكة منفردان بنفسو، تكفي في صفر، كدفف بقاسيكف.

                                                           

؛ الكتبي: فكات الكفيات، ِّْ،ِِْ، صُ( البحر الطكيؿ، كاألبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُ)
 .ٖٔ،ٕٔ، صِج
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متكلي الحشرية بدمشؽ، كدفف بقاسيكف  (ْ)اؿ الديف أبك القاسـ بف المييب المصرمجم
ككاف ظالمان لنفسو كلمناس في أمكر التركات كالمتكفٌيف ككٌراثييـ، كفي منع المستحقيف 

 :(ٓ)حقكقيـ مف غير مسند شرعي، كلما مات قاؿ فيو كماؿ الديف بف األعمى
 اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي زار ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي المييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه

 
 ل الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذم قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مدحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداهي كرأ 

ـٍ ينتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍع بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالظمـ لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػره   لػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

إذ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالميف اهللي  
(ٔ) 

 ككاف قد جمع بيف قبح المنظر كالمخبر. 
بف نصر المعركؼ بابف البطائحي  إسماعيؿحكى لي العماد "قاؿ قطب الديف اليكنيني:  

فمما استقريت عنده  البعمبكي قاؿ: نزلت دمشؽ، كقصدت السبلـ عمى الجماؿ بف المييب،
دفع إلى غبلمو درىميف، كقاؿ: اذىب إلى فبلف الشٌكا، كأحضر مف عنده بيذه شكاء، فما 
كاف بأسرع، مف عكدة الغبلـ، كمعو شكاء أحسف ما يككف كأجكده، يساكم خمس دراىـ، 
كأحضر الدرىميف فقاؿ: لو رح إلى فبلف الفاكياني، كعٌب لنا مف عنده فاكية بيذه 

، فأحضر فاكية تساكم أكثر مف خمسة دراىـ كأحضر الدرىميف، فقاؿ: ركح الدرىميف
إلى فبلف الحمكاني كأحضر لنا مف عنده حبلكة بالدرىميف، فراح كعاد كمعو حمكل بأكثر 

                                                                                                                                                                               

؛ الكتبي: َّٖ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جُٗٗ( ترجـ لو أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صُ)
 .ُٖٕ، صَِيخ، جعيكف التكار 

 ( سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف مصادر ترجمتو. " الباحث".ِ)
( منطقة بدمشؽ في لحؼ جبؿ عاؿو تحتو سكاء نير بردل كفي رأسو نير يزيد كىي أكؿ منفسح الكادم ّ)

الغربي اآلخذ إلى دمشؽ كفييا يخرج بردل مف سجنو الضيؽ كينقسـ إلى عٌدة أنيار. أبك الفداء: تقكيـ 
 .ّٖ،ِٖ؛ أبك البقاء البدرم: نزىة األناـ، صْٖ؛ ابف طكلكف: القبلئد الجكىرية، صِّٓمداف، صالب
 .ُٗٗ( أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صْ)
( عمي بف محمد بف المبارؾ، كماؿ الديف ابف األعمى، الشاعر، شيخان كبيران مف شعراء الدكلة الناصرية، ٓ)

ـ. ابف ُِِٗىػ / ِٗٔك صاحب )المقامة( في القراء المجرديف، تكفي سنة ككاف مقرئان بالتربة األشرفية، كى
؛ الكتبي: فكات ُِّ، صُ/ؽُ؛ البرزالي: المقتفي، جُٓٔ-ُِٔ، صُالجزرم: تاريخ حكادث الزماف، ج

 .ُِْ، صٓ؛ ابف العماد: شذرات الذىب، جِٗ-ٕٖ، صّالكفيات، ج
 .ُٗٗمى الركضتيف، ص( البحر الكامؿ، كاألبيات عند أبك شامة: الذيؿ عٔ)
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مف عشرة دراىـ، كالدرىماف معو، فأكمنا كتحدثنا، فجعؿ يشكك كثرة الكمفة عميو بعد أف 
 .(ُ)"  شاىدت ىذه الكاقعة عمى ىذه الصكرة

، كلد (ِ)الصاحب عز الديف بف القيسراني محمد بف خالد بف محمد بف نصر بف صغير
 ، ككاف ناظر الدكاكيف بالشاـ، كدفف بقاسيكف.(ّ)سنة إحدل كتسعيف كخمسمائة

الكاتب  (ْ)الصاحب بياء الديف زىير بف محمد بف عمي بف يحيى بف الحسف الميمبي
بقرب مكة في ذم الحجة سنة  (ٓ)د بكادم نخمةكالشاعر المجيد، كل ]كُّٗ[المشيكر

، كريبٌي بصعيد مصر كقكص، كقرأ األدب، كسمع، كحدث (ٔ)إحدل كثمانيف كخمسمائة
كلو النظـ الفائؽ الرائؽ، ككاف رئيسان، فاضبلن، كريـ األخبلؽ، حسف العشرة، جميؿ 

ما اعتقؿ األكصاؼ، اتصؿ بخدمة الصالح نجـ الديف أيكب في حياة كالده الكامؿ، فم
،  فمما خرج الصالح مف سجف الكرؾ كسار إلى (ٕ)الصالح بالكرؾ أقاـ بياء الديف بنابمس

إلى مصر كاف بياء الديف في خدمتو، فأقاـ عنده في أعمى المنازؿ كأجٌؿ المراتب، ككاف 
المشار إليو في كتابة الدرج كالمتقدـ عمى رفاقو، كسٌيره الصالح رسكالن في سنة خمس 

                                                           

( بعد الرجكع إلى كتاب ذيؿ مرآة الزماف لميكنيني، لـ يتـ الحصكؿ عمى المعمكمة التي ذكرىا المؤلؼ في ُ)
 نص القطعة المخطكطة.

؛ ِْٔ؛ ابف الصابكني: تكممة إكماؿ اإلكماؿ، صَُِ( ترجـ لو أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صِ)
 .َّٗالحسيني: صمة التكممة، ص

 ـ.ُُْٗىػ/ ُٗٓ( ّ)
؛ السيكطي: حسف ِّٓ-ُِٓ؛ الذىبي: المختار، صُّٖ،ُّٕ( ترجـ لو اإلربمي: التذكرة الفخرية، صْ)

 =.  أما نسبتو بالميمبي قاؿ ابف خمكاف: " أخبرني بياء الديف أٌف نسبتو إلىٕٔٓ، صُالمحاضرة، ج
ـ". َُٕىػ /ِٖة المتكفى سنة الميمب بف أبي صفرة بف صبح بف كندم أبك سعيد الميمب بف أبي صفر  =

 .َّٓ، صٓ، جّّٖ،ّّٕ، صِابف خمكاف: كفيات األعياف، ج
( مكضع بالحجاز بالقرب مف مكة المكرمة فيو نخؿ ككرـك كيعرؼ بنخمة محمكد. الفاسي: الزىكر ٓ)

 .ّٔالمقتطفة، ص
 ـ.ُُٖٓىػ/ ُٖٓ( ٔ)
لقدس عشرة فراسخ كليا ككرة كاسعة. ( مدينة مشيكرة بأرض فمسطيف بيف جبميف مستطيمة بينيا كبيف إ)

 .ِْٗ، صّ؛ القرماني: أخبار الدكؿ، جِّٗالسخاكم: البمدانيات، ص
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، فمـ يجبو إسماعيؿالناصر صاحب حمب، يطمب منو إنفاذ عماد الديف كأربعيف إلى 
الناصر إلى ذلؾ، كأنكر ىذه الرسالة غاية اإلنكار، كقاؿ: كيؼ يسعني أف أسٌير إليو 
عمو، كىك خاؿ أبي ككبير البيت األيكبي ليقتمو، كقد استجار لي؟! ىذا شيء ال أفعمو 

الجكاب، فعظـ عميو، كسكت عمى ما في نفسو  أبدان! فرجع البياء زىير إلى الصالح بيذا
بمٌدة يسيرة كىك نازؿ بالمنصكرة تغٌير عمى [مف الحنؽ، كقبؿ مكت الصالح نجـ الديف 

ككاف سبب ذلؾ أنو كتب عف الصالح كتابان إلى الناصر  (ُ) ]بياء الديف زىير، كأبعده
ؼ قمة عقؿ ابف داكد، فمما كقؼ عميو الصالح كتب بخطو في بيت العبلمة، كأنت تعر 

عمي، كأنو يحب مف يعظمو كيفٌخمو، فاكتب لو ما يعجبو مف ذلؾ، كسٌير الكتاب إليو، 
كىك مشغكؿ، فأعطاه  لفخر الديف بف لقماف، كأمره أف يقؼ عميو، كيختمو، فختمو، 
كجيزه ، كلـ يتأممو، كأعطاه لمنٌجاب، فسار بو لكقتو، كلما استبطأ الصالح عكدة الكتاب 

ـ عميو سأؿ بياء الديف كقاؿ لو: ما كقفت عمى ما كتبتو بخطي بيف األسطر!. إليو ليعمٌ 
قاؿ: كمف يجسر أف يقؼ عمى ما تكتبو بخطؾ؟، كأخبره أف الكتاب سٌيره مع النجاب، 
فسٌيركا في طمبو فمـ يدرككه، ككصؿ الكتاب إلى الناصر، فعظـ عميو، كتألـ لو، ككتب 

نما بي اطبلع إلى الصالح يعتبو العتب المؤلـ، ك  يقكؿ: كاهلل ما بي ما صدر منؾ، كا 
كتبؾ عمى مثؿ ذلؾ، فعٌز عمى الصالح، كغضب عمى بياء الديف زىير، كبياء الديف  
لكثرة مركءتو لـ ينسب ذلؾ إلى فخر الديف بف لقماف، ككاف الصالح كثير التحيؿ، 

ؿ عثره، كال يقبؿ كالغضب، كالمؤاخذة عمى الذنب الصغير، كالمعاقبة عمى الكىـ، ال يقي
معذره، كال يرعى سالؼ خدمةو، كالسيئة عنده ال تغفر، كالتكسؿ إليو ال يقبؿ، كالشفائع إليو 
ال تؤثر، كال يزداد إال حقدان كانتقامان، ككاف ممكان، جباران، متكبران، شديد السطكة، كثير 

ـر أف اهلل التجبر كالتعاظـ، يتكبر عمى أصحابو كندماه كخكاصو، ثقيؿ الكطأة، ال ج

                                                           

ضافتيا مف اليكنيني: ذيؿ ُ) ( سقطت ىذه الجممة مف األصؿ كاستدركيا ابف قاضي شيبة في الحكاشي، كا 
 .ُٖٓ، صُمرآة الزماف، ج
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تعالى قٌصر ممكو، كابتبله بأمراض عدـ فييا صبره، كقتؿ مماليكو كلده بعده، لكنو كاف 
عنده سياسة حسنة، كميابة عظيمة، كسعة صدر في إعطاء العسكر كاالنفاؽ في 
الميمات، ال يتكقؼ فيما يخرجو في ىذه الكجية، ككانت ىمتو عالية جدان، عفيؼ الذيؿ، 

في حاؿ غضبو، ينتقـ بالفعؿ ال بالقكؿ، كبالجممة فقد خرجنا عف  طاىران، قميؿ الفحش
 .(ُ)المقصكد

فاتصؿ بعد مكت الصالح بخدمة الناصر  ]ظُّٗ [كأما ىك أعني بياء الديف زىير
، ثـ فارقو، كرجع إلى مصر، (ّ)يتضمنيا ديكانو (ِ)صاحب حمب، كلو فيو مدائح حسنة

كشؼ حالو بالكمية، كلما عرض الكباء بالببلد كلـز بيتو يبيع كتبو كمكجكده كينفقو، كان
عقيب أخذ التتار بغداد تكفي بياء الديف رحمو اهلل عف خمس كسبعيف سنة، كدفف بالقرافة 
الصغرل، كفضيمتو أشير مف أف تحتاج إلى اإلطناب في ذكرىا، كأما مركءتو ككـر 

فرقيؽ جدان،  طباعو كعصبيتو لكؿ مف يمكذ بو كيقصده فذلؾ أمر مشيكر، كأما شعره
 كديكانو مشيكر مطركؽ مغني عف ذكر شيء منو.

 
الشاعر  (ْ)األديب الفاضؿ نكر الديف محمد بف محمد بف عبد العزيز بف رستـ اإلسعردم

المشيكر، كاف فاضبلن، أديبان، ككاف قاضي القضاة صدر الديف بف سني الدكلة قد أجمسو 
كتابة الشركط، فمٌما كاف في بعض بباب الجامع تحت الساعات، يسترزؽ مف الشيادة ك 

الميالي حضر عند الناصر صبلح الديف صاحب دمشؽ، فأعجبتو عبارتو، فاصطفاه لو 

                                                           

 .ُٕٖ-ُْٖ، صُ( الركاية عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُ)
 .َِّ-ِِْ( عف ىذه المدائح البياء زىير: الديكاف، صِ)
 .ّٕٓ، صُ( البغدادم: ىدية العارفيف مجّ)
( ترجـ لو الغزكلي، عمي بف عبد اهلل: مطالع البدكر في منازؿ السركر، مطبعة إدارة الكطف، د.ـ، ْ)

، ِسبكؾ، ج؛ الغساني: العسجد المِٕٓ-ِٓٓ؛ الصفدم: نكث الييماف، صٓٓ، صُـ، جُُٖٖ
 .ّٕ-ّٓ، صُُ، ابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، جّْٔص
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نديمان، كظريفان، كخمع عميو القباء كالعمامة المذٌىبة، فأتى ثاني يـك كجمس بالخمعة تحت 
سٌماه الساعات بيف الشيكد، ككاف الغالب عميو المجكف، كأفرد ىزلياتو في  كتاب" 

، كضـٌ إليو أشياء مف نظـ غيره، ككاف ماجنان (ُ)الخبلعة كالمجكف"
، خميعان، حضر ليمة (ِ)
ككاف ألحى، فقاـ بف ( ّ)عند الناصر في مجمس أينس، كفيو شرؼ الديف بف الشيرجي

الشيرجي قضى شغمو، كعاد، فأشار إليو السمطاف بصفع النكر اإلسعردم، فصفعو، فمما 
 عمى كتؼ النكر اإلسعردم فقبض عمييا، كأنشد في الحاؿ:فعؿ ذلؾ نزلت ذقنو 

ػػػػػػػػػػػػفعنا فػػػػػػػػػػػػي ذا المحػػػػػػػػػػػػؿّْ الٌشػػػػػػػػػػػػريؼ  قػػػػػػػػػػػػد صي

 

 كىػػػػػػػػػػػػػػػػػك إف كنػػػػػػػػػػػػػػػػػت ترتضػػػػػػػػػػػػػػػػػي تشػػػػػػػػػػػػػػػػػريفيٍ  

 فػػػػػػػػػػػػػارًت لمعبػػػػػػػػػػػػػد منػػػػػػػػػػػػػذ مصػػػػػػػػػػػػػيؼ صػػػػػػػػػػػػػفاع 

 

اٌل خػػػػػػػػػػػػػػرم فػػػػػػػػػػػػػػيٍ    (ْ)يػػػػػػػػػػػػػػا ربيػػػػػػػػػػػػػػع النػػػػػػػػػػػػػػدل كا 

 ككاف قد أضٌر قبؿ مكتو فقاؿ مف أبيات: 
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألت اهلل يخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 
  ( ٓ)يػػػػػػػػػػػػػػكنيفعٌجػػػػػػػػػػػػػػؿى لػػػػػػػػػػػػػػي كلكػػػػػػػػػػػػػػٍف فػػػػػػػػػػػػػػي ع 

 قمػػػػػػػػػػػػػػػػت: إذا راح ناعسػػػػػػػػػػػػػػػػان حػػػػػػػػػػػػػػػػيف أبػػػػػػػػػػػػػػػػدل 

 
 ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرطةن آذنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممي بجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً  

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتني أٍف أرل الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديار بطرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ  

 
 (ٔ)فمعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أرل الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديار بمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيٍ  

 

                                                           

( اسمو سبلفة الزرجكف في الخبلعة كالمجكف، أفرد فيو ىزلياتو مف الشعر كشعر غيره. حاجي خميفة: ُ)
 .ٓٗٗ، صِكشؼ الطنكف، مج

 .ِٖٗ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جُٖٗ، صُ( كردت " شابان" عند الصفدم: الكافي بالكفيات، جِ)
( ىك الحسف بف عمي بف محمد بف إلياس، شرؼ الديف أبك عمي بف الشيرجي األنصارم الدمشقي، ّ)

المعركؼ بالقاضي، حٌدث عنو أبي محمد بف البف األسدم كسمع منو جماعة أشيرىـ ابف نفيس كابف الخباز، 
؛ َْْ، صُ/ ؽُالمقتفي، ج البرزالي:ـ كدفف بمقابر باب الصغير. ُِٖٕىػ /ٕٕٔتكفي في ذم القعدة سنة 
 .ِٓٔ،ِْٔ، صَٓالذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ج

 .ِِٕ، صّ؛ الكتبي: فكات الكفيات، جِٓٓالصفدم: نكت اليمياف، صالبحر الكامؿ، كاألبيات عند ( ْ)
 .ِِٕ، صّ؛ الكتبي: فكات الكفيات، جَُٗ، صُاألبيات عند الصفدم: الكافي بالكفيات، ج( ٓ)
 .ِّٕ، صّبيات عند الكتبي: فكات الكفيات، جالبحر الكافر، كاأل (ٔ)
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   :كلو

 كلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادفو إف لمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 
 فػػػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػػػبح مػػػػػػػػػػػػػػا يأتيػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػيس بنػػػػػػػػػػػػػػافعً  

 متبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي خٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو كجيالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  

 
 (ُ)كمجاعػػػػػػػػػػػػػػػػة كشػػػػػػػػػػػػػػػػيكد بػػػػػػػػػػػػػػػػاب الجػػػػػػػػػػػػػػػػامعً  

   :كلو 

ٌذةي العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر خمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه فافتنييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا أديبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان فقييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديـ كقينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو كحبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو  

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداـو كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبّْ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الـ فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كمي

(ِ) 

   :كلو 

 ]كَُْ[عدلػػػػػػػػػي فقصر سػػػػػػػػػػػػػػػعييـ بمػػػػػػػػػػػػػػبلـً   كنجحى الكشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة لقد أطالكا في الػػػػػػػػػػػػػػيكل

 مػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػاليـ زكػػػػػػػػػػػػػػكا شػػػػػػػػػػػػػػيادة أدمعػػػػػػػػػػػػػػي؟!

 
 . (ّ)كىػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػي نمػػػػػػػػػػػػت بسػػػػػػػػػػػػر غرامػػػػػػػػػػػػي 

   :كلو 

 ألف ىػػػػػػػٌز كػػػػػػػؼ البػػػػػػػرؽ غضػػػػػػػبان عمػػػػػػػى الربػػػػػػػا

 
 فقػػػػػػػػػػد رجفػػػػػػػػػػت خكفػػػػػػػػػػان لػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػفحة النيػػػػػػػػػػرً  

 فػػػػػػػػػبل تنكػػػػػػػػػركا رقػػػػػػػػػص الغصػػػػػػػػػكف بركضػػػػػػػػػيا 

 
 ألسػػػػتى يػػػػرل فػػػػي الزىػػػػر نكعػػػػان مػػػػف الجمػػػػًر؟.  

 قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ: قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد خبئػػػػػػػػػػػػػػػػػػت فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو غرامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  

 
: كػػػػػػػػػػػػػػػبل بػػػػػػػػػػػػػػػؿ زاد ف   يػػػػػػػػػػػػػػػو جنػػػػػػػػػػػػػػػكنيقمػػػػػػػػػػػػػػػتي

 لػػػػػػػػػػػػـ يحػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػف أحػػػػػػػػػػػػب بنػػػػػػػػػػػػت غػػػػػػػػػػػػدار 

 
 ىػػػػػػػػػػػػػك عينػػػػػػػػػػػػػي كالشػػػػػػػػػػػػػعر منػػػػػػػػػػػػػو جفػػػػػػػػػػػػػكني.  

 
                                                           

 .ِِٕ، صّ؛ الكتبي: فكات الكفيات، جِّٓالبحر الكافر، كاألبيات عند الذىبي: المختار، ص( ُ)
 .ّٕٗ، صُٕ( البحر البسيط، كاألبيات عند ابف كثير: البداية كالنياية، جِ)
 ( البحر الكامؿ.ُ)
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   :كلو

 كمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾو لمحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًف نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادـً قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـو 

 
 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذارًه ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ قمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  

 خيطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا بالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداـ عينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٌ  

 ذذذ
 . (ُ)فتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا دبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره فجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد بخمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  

   :كلو 

 أىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ غرامػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

 
ـي    كأغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم ميجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا

رى صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤادمأتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   

 
 كال ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكـ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـي؟! 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أذنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت دنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 
ـي.    شػػػػػػػػػػػػػػػػػربت الػػػػػػػػػػػػػػػػػدمع إذا غٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػى الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػا

   :كلو 

 كمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظرو يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطك عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظرً 

 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدم بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـر البتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً  

 عجبػػػػػػػػػػػػػان يجػػػػػػػػػػػػػادؿ فػػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػػداـ مجرحػػػػػػػػػػػػػان  

 
 كيػػػػػػػػػػػػػػػػدير فػػػػػػػػػػػػػػػػي عينيػػػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػػػأس عقػػػػػػػػػػػػػػػػارً  

 كاهللي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حاكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة 

 
 . (ِ)ذىمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف التكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارإاٌل ك أ 

   :كلو 

 إذا جئػػػػػػػػػػػتى أرضػػػػػػػػػػػان جئػػػػػػػػػػػتى فػػػػػػػػػػػي قصػػػػػػػػػػػدىا

 
 الفػػػػػػػػػبل تكىمتيػػػػػػػػػا أرضػػػػػػػػػي كسػػػػػػػػػكانيا أىمػػػػػػػػػي 

 عجبػػػػػػػػػػػػت لمػػػػػػػػػػػػف يشػػػػػػػػػػػػكك التغػػػػػػػػػػػػرب دائمػػػػػػػػػػػػان  

 
 كذلػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػدح لػػػػػػػػػك درل منػػػػػػػػػوي فػػػػػػػػػي الغفػػػػػػػػػؿً  

 
                                                           

 ( البحر الطكيؿ.ِ)
 ( بحر الرمؿ.ُ)
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 كبنػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػاؽ ذرعػػػػػػػػػان بػػػػػػػػػالتغرب غيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف

 
 (ُ)تكسػػػػػػػػػػعٍت فػػػػػػػػػػي أخبلقػػػػػػػػػػًو سػػػػػػػػػػمةو الجيػػػػػػػػػػؿً  

   كلو 

                            ] قمػت إذا راح.

         
 ]                                   [(ِ) 

   ]                                                     ]                                     [(ّ) 

 
  كقاؿ يضٌمف قكؿ أبي الطيب:
 عاسػػػػػػػػػػػػػؿي  (ْ)سػػػػػػػػػػػػػباني معسػػػػػػػػػػػػػكؿي المراشػػػػػػػػػػػػػؼً 

 
 ًؼ مائػػػػػػػػػػػػػػدي المعػػػػػػػػػػػػػػاطًؼ مصػػػػػػػػػػػػػػقكؿي السػػػػػػػػػػػػػػكال 

 يػػػػػػػػػػػرـك عمػػػػػػػػػػػى اردافػػػػػػػػػػػو الخصػػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػػػعدان  

 
ـي المطمػػػػػػػػػػػػػكب قػػػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػػػاعدي   إذا عظػػػػػػػػػػػػػ

(ٓ) 

    :كلو 

 قمػػػػػػػػػػػػت يكمػػػػػػػػػػػػان لمػػػػػػػػػػػػزيف: ىػػػػػػػػػػػػؿ تثبػػػػػػػػػػػػتي البػػػػػػػػػػػػػ

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعث كتنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى انكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىيـ لمحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر؟ 

. قمػػػػػػػػػت: ذقنػػػػػػػػػؾى فػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػتي   قػػػػػػػػػاؿ: أثبػػػػػػػػػتُّ

 
: فػػػػػػي كسػػػػػػط جحػػػػػػرم   (ٔ)قػػػػػػاؿ: أنفػػػػػػي. فقمػػػػػػتي

 كقاؿ ممغزان في الطست كاإلبريؽ: 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارغو  كذات بطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

 
 ]ظَُْ[تحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ابنىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
                                                           

بعد الرجكع إلى كتاب المختار لمذىبي؛ كنكت اليمياف لمصفدم؛ كفكات الكفيات لمكتبي؛  حر الكامؿ،( البُ)
 كغيرىا ، لـ يتـ العثكر عمى ىذه األبيات الشعرية فييا.

 بياض في أصؿ المخطكط بمقدار سطر. ( ِ)
 بياض في أصؿ المخطكط بمقدار سطر. (ّ)
 .ُُٗ، صٗعرب، مج(  المراشؼ: الشفاه. ابف منظكر: لساف الُ)
 .ِّٕ، صّعند الكتبي: فكات الكفيات، ج البحر الكامؿ، كاألبيات (ٓ)
 .ِّٕ، صّ؛ الكتبي: فكات الكفيات، جِٔٓعندالصفدم: نكت اليمياف، ص البحر الطكيؿ ، كاألبيات (ٔ)
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 حتٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى إذا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؽ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي     اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراران بطنيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءهي  

 ذذ
 (ُ)بآلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو كأنىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

    :كلو 

 لمػػػػػػػػػػػػػا ثنػػػػػػػػػػػػػى جيػػػػػػػػػػػػػدهي لمٌسػػػػػػػػػػػػػكًر مضػػػػػػػػػػػػػطجعان 

 
 كىنػػػػػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػػػػػكال شػػػػػػػػػػػػػفيع الػػػػػػػػػػػػػراح لػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػنـً  

 

 

 

 دببػػػػػػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػػػػػػيبلن عميػػػػػػػػػػػػػػػػو بعػػػػػػػػػػػػػػػػد ىجعتػػػػػػػػػػػػػػػػو

 
 (ِ)سػػػػكران فقػػػػؿ: فػػػػي دبيػػػػب النػػػػكر فػػػػي الظمػػػػـً  

    :كلو 

 كريػػػػػػػػػػػػـو جمػػػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػػػي خمػػػػػػػػػػػػرةن مػػػػػػػػػػػػٌزةو جمػػػػػػػػػػػػتٍ 

 
 ىمػػػػػػػػكمي كقػػػػػػػػد عاينػػػػػػػػتي فػػػػػػػػي خػػػػػػػػٌدًه سػػػػػػػػطرىا 

 كربكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقراءي ناعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتٍ  

 
كيػػػػػػػػػا حسػػػػػػػػػنيا مػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػرزةو ليتيػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػدرىا 

(ّ ) 

  
 
 

 (ِ)كعدرا( ُ)كبرزة (ٓ)كالربكة كالشقراء (ْ)فيو أسماء سٌتة أماكف بدمشؽ كىي المزة كسطراء

 (ِ)كعدرا

                                                           

 .ِٕٓعند الصفدم: نكت اليمياف، ص البحر البسيط، كاألبيات (ُ)
 .ُُٗ، صُصفدم: الكافي بالكفيات، جالالبحر الطكيؿ، كاألبيات  (ِ)
، ُ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جِٔٓالصفدم: نكت اليمياف، صالبحر الكافر، كاألبيات عند  (ّ)

 .ُِٗص
( مف قرل غكطة دمشؽ قربي بيت لييا في طريؽ جامع القصب غربي القصاع كأطمؽ عمييا قديمان سطرا ْ)

؛ المنجد، صبلح ِّٕأبك البقاء البدرم؛ نزىة األناـ، ص؛ َِِ، صّالعرب. الحمكم: معجـ البمداف، مج
 .ٓٔـ، صُٓٓٗالديف: منازؿ قبائؿ العرب حكؿ دمشؽ، مجمع المغة العربية، دمشؽ، ص

؛ كرد ْٕ( منتزه مطؿ عمى المرج األخضر بدمشؽ مف جية الغرب. أبك البقاء البدرم: نزىة األناـ، صٓ)
 .َٓـ، صُْٗٗؽ،عمي، محمد: غكطة دمشؽ، مطبعة الترقي، دمش



 

329 
 

 كلو في مميح يحرث:      
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حارثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ركل مقامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل

 
 عػػػػػػػػػػػػػػف طرفػػػػػػػػػػػػػػو الفتٌػػػػػػػػػػػػػػاؾ غيػػػػػػػػػػػػػػر ميسػػػػػػػػػػػػػػأكلوٍ  

ٍـّ سػػػػػػػػػػػػػػػػايؽو    ركحػػػػػػػػػػػػػػػػى الفػػػػػػػػػػػػػػػػداء لبػػػػػػػػػػػػػػػػدرو تػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 (ّ)لمثػػػػػػػػػػػػػكر لػػػػػػػػػػػػػيس يػػػػػػػػػػػػػرـك غيػػػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػػػنبموٍ  

    :كلو ممغزان  

 يػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػايمي عٌمػػػػػػػػػػػػػػػف ىكيػػػػػػػػػػػػػػػت كحسػػػػػػػػػػػػػػػنو

 
 دك شػػػػػػػػػػػػػيرة فػػػػػػػػػػػػػي الٌنػػػػػػػػػػػػػاس كىػػػػػػػػػػػػػك يصػػػػػػػػػػػػػافي  

 خػػػػػػػػػػػػػػكؼ الكشػػػػػػػػػػػػػػاة أجبػػػػػػػػػػػػػػت عنػػػػػػػػػػػػػػو ممغػػػػػػػػػػػػػػزان  

 
 (ْ)ىػػػػػػػػػػػػػػػك ثالػػػػػػػػػػػػػػػثي مػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػبعة كثمػػػػػػػػػػػػػػػافي  

  
  كقاؿ في مميح ضعيؼ الحظ:

 كىػػػػػػػػػػػػػػػبلؿو شػػػػػػػػػػػػػػػكا مػػػػػػػػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػػػػػػػظّْ ضػػػػػػػػػػػػػػػػعفان 

 
 بمعانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب األمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي  

 قمػػػػػػػػػػت: إف رمػػػػػػػػػػت جػػػػػػػػػػكدة الحػػػػػػػػػػظُّ فاكتػػػػػػػػػػػب 

 
، فقػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ: مػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػي مثػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي    (ٓ)بمثػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو

  :كقاؿ في طكيؿ المحية 
 لحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرىىا كعمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفرةه ليتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف لييبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
                                                                                                                                                                               

( قرية مف غكطة دمشؽ، تقع شماؿ دمشؽ عمى سفح جبؿ قاسيكف األسفؿ مف جية الشرؽ. الحمكم: ُ)
؛ قدامة ، أحمد: معالـ كأعبلـ في ببلد ِّ؛ أبك البقاء البدرم: نزىة األناـ، صِّٖ، صُمعجـ البمداف، مج

 ُُِ، صُ/ ؽُـ، جُٓٔٗالعرب، مطبعة ألؼ باء األديب، دمشؽ، 
، ْقرية بغكطة دمشؽ مف إقميـ خكالف معركفة ينسب إلييا مرج عذراء. الحمكم: معجـ البمداف، مج(  ِ)

 .ِٓٗ، صِ؛ البغدادم: مراصد االطبلع، مجُٗص
، ص ُ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جِٕٓ( البحر البسيط، كاألبيات عند الصفدم: نكت اليمياف، صّ)

ُِٗ. 
، ُ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جِٕٓفدم: نكت اليمياف، ص( البحر الطكيؿ، كاألبيات عند الصْ)

 .ُِٗص
 .ُِٗ، صُ( البحر الكافر، كاألبيات عند الصفدم: الكافي بالكفيات، جٓ)
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 لػػػػػػػػػػػػػك لػػػػػػػػػػػػػكل شػػػػػػػػػػػػػعرىا إلػػػػػػػػػػػػػى أنفػػػػػػػػػػػػػًو اليػػػػػػػػػػػػػا

 
 (ُ)منػػػػػػػػػػػػػػوي جنكػػػػػػػػػػػػػػا عجيبىػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػؿ عاينػػػػػػػػػػػػػػتى  

األديب الفاضؿ سعد الديف محمد بف الشيخ العارؼ محيي الديف محمد بف عمي بف  
، (ْ)في رمضاف سنة ثماف عشر كستماية (ّ)، كلد بممطية (ِ)العربي الطائي الحاتمي

كسمع الحديث، كدٌرس، ككاف شاعران، مجيدان، أجاد في نظـ المقاطيع في الغمماف ك 
بسفح  (ٓ)ديكاف مشيكر، تكفي بدمشؽ كدفف عند قبر أبيو بتربة بني الزكي أكصافيـ، كلو

 قاسيكف. 
 كمف شعره في صبي مميح رآه بالزيادة في دمشؽ:

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الٌزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة طبػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌ 

 ذذذ
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبت مقمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه جفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادهٍ  

 كيػػػػػػػػػػػػػػؼ أرجػػػػػػػػػػػػػػك الٌسػػػػػػػػػػػػػػمٌك عنػػػػػػػػػػػػػػوي كطرفػػػػػػػػػػػػػػي 

 
نػػػػػػػػػػػػاظره حسػػػػػػػػػػػػفي كجيػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػف الزيػػػػػػػػػػػػادهٍ  

(ٔ) 

 :ناكما أحسف قكلو مضمّْ  
 لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدا عارضػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نمػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 

 
 قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ: ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياءه بظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ اخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمطٍ  

 كقيػػػػػػػػػػػػؿ: نمػػػػػػػػػػػػؿه فػػػػػػػػػػػػكؽ عػػػػػػػػػػػػاج قػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػقطٍ  

 
كقػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ: قػػػػػػػػػػػػػػػػـك إٌنيػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػبلـه فقػػػػػػػػػػػػػػػػطٍ  

(ُ) 

 

                                                           

 .ِٔٓ( البحر البسيط، كاألبيات عند الصفدم: نكت اليمياف، صُ)
؛ الكتبي: ُْٗص، َِ؛ الكتبي: عيكف التكاريخ، جّّٖ، صُ( ترجـ لو الحسيني: صمة التكممة، مجِ)

 ، ٕـ (؛ المقريزم: المقفى، جُِٕٖق/ٖٔٔ)كفيو كفاتو سنة ُِٕ-ِٕٔ، صّفكات الكفيات، ج
 . ُّٕ-َُٕ، صِ؛ المقرم: نفح الطيب، مجُِِ،ُُِص 

، تتاخـ الشاـ كىي بمدة مسٌكرة فييا نير صغير. البغدادم: مراصد االطبلع، ّ) ( مدينة مشيكرة مف ببلد الرـك
 .ْٖٖ، ْٕٖ، صّ؛ القرماني: أخبار الدكؿ،جْٔٓيني: آثار الببلد، ص؛ القزك َُّٖ، صّمج
 ـ.ُُِِىػ/ ُٖٔ( ْ)
( ىي تربة الشيخ محيي الديف بف عربي تقع بسفح جبؿ قاسيكف، كاآلف مكجكدة ضمف جامع الخنكار ٓ)

 .ّّٖ؛ بدراف:  منادمة األطبلؿ، صَٗ،ْٓ)السميمية(.  ابف كناف: المركج السندسية، ص
؛ ُّ(، صّّٖلخفيؼ، ابف عربي، محمد: الديكاف، مخطكط المتحؼ العراقي ببغداد، رقـ)( البحر أ)

 .ُِٕ، صِ؛ المقرم: نفح الطيب: مجِٖٔ، صّالكتبي: فكات الكفيات، ج
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   :وكل

 سػػػػػػػػػػيرم مػػػػػػػػػػف المحبػػػػػػػػػػكًب أصػػػػػػػػػػبح مرسػػػػػػػػػػبلن 

 
متصػػػػػػػػػػػػػػػػبلن بفػػػػػػػػػػػػػػػػيًض مػػػػػػػػػػػػػػػػدامعً    ]كُُْ[كأراه ي

 قػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الحبيػػػػػػػػػػػػػػػػب: بػػػػػػػػػػػػػػػػأٌف ريقػػػػػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػػػػػافعه  

 
 (ِ)فاسػػػػػػػػػػػػػمٍع ركايػػػػػػػػػػػػػػة مالػػػػػػػػػػػػػػؾو عػػػػػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػػػػػافعً  

 كقاؿ يتشكؽ إلى دمشؽ: 
 أدمشػػػػػػػػػػػػػػؽي طػػػػػػػػػػػػػػاؿ إلػػػػػػػػػػػػػػى ربػػػػػػػػػػػػػػاؾ تشػػػػػػػػػػػػػػكقي

 
 كحننػػػػػػػػػػػػػت منػػػػػػػػػػػػػؾ إلػػػػػػػػػػػػػى المقػػػػػػػػػػػػػرّْ المكنػػػػػػػػػػػػػؽً  

 فػػػػػػػػػػػػػػػإذا ذكرتػػػػػػػػػػػػػػػػؾ أم قمػػػػػػػػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػػػػػػػػـ يطػػػػػػػػػػػػػػػػٍر  

 ذ
 طربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كأمُّ جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكانح لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؽ؟ 

 أعممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أف القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ مقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان  

 
 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغفان بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذياؾ الجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ المطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽً  

 كاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػان لمنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػيج كركضػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 

 
 العبػػػػػػػػػػػػػػػؽي األريػػػػػػػػػػػػػػػػجي كعرفػػػػػػػػػػػػػػػؾ المستنشػػػػػػػػػػػػػػػػؽً  

 أريػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضى جمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى ال عػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍتؾى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػحابةه  

 
 تيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ بكابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفؽً  

 فمتػػػػػػػػػػػػػى أركضي الطريػػػػػػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػػػػػػي جنباتيػػػػػػػػػػػػػا 

 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ركض باألزىػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر محػػػػػػػػػػػػػػػػػدؽً  

 حكػػػػػػػػػػػػػػػػت الشػػػػػػػػػػػػػػػػحاريري التػػػػػػػػػػػػػػػػي بغصػػػػػػػػػػػػػػػػكنيا 

 
 خطبػػػػػػػػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػػػػػػػػي درج المنػػػػػػػػػػػػػػػػػابر ترتقػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 كشػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدت فييجػػػػػػػػػػػػػػػػػت القمػػػػػػػػػػػػػػػػػكبي بشػػػػػػػػػػػػػػػػػدكىا 

 
 كركت عمػػػػػػػػػػػػػػػػٌي عػػػػػػػػػػػػػػػػذاباًت بػػػػػػػػػػػػػػػػافو مػػػػػػػػػػػػػػػػكرؽً  

 ذكػػػػػػػػػػػػػي نسػػػػػػػػػػػػػيمياأنػػػػػػػػػػػػػي ال أعػػػػػػػػػػػػػرؼ مػػػػػػػػػػػػػف  ذ

 
 عرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػيج لػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاعجى المتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽً  

 خطػػػػػػػػػػػػػػػرت بيػػػػػػػػػػػػػػػا ريػػػػػػػػػػػػػػػحي الٌشػػػػػػػػػػػػػػػماؿ بميمػػػػػػػػػػػػػػػةو  

 
 سػػػػػػػػػػػػػػػحران متػػػػػػػػػػػػػػػى يممػػػػػػػػػػػػػػػس محػػػػػػػػػػػػػػػبلن يعبػػػػػػػػػػػػػػػؽً  

                                                                                                                                                                                

؛ المقرم: نفح الطيب، ِٖٔ، صّ؛ الكتبي: الكافي بالكفيات، جٕٔ( بحر الرجز، ابف عربي: الديكاف، صُ)
 .َُٕ، صِمج
؛ المقرم: نفح ُٖٖ، صُ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جُُُمؿ، ابف عربي: الديكاف، ص( البحر الكاِ)

 .ُِِ، صٕ؛ المقريزم: المقفى، جُُٕ، صِالطيب، مج
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 أحببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي بنيرييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كبميجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 
 سػػػػػػػػيميا سػػػػػػػػيـ إلػػػػػػػػى كبػػػػػػػػد الحسػػػػػػػػكد مفػػػػػػػػكؽً  

 فػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػؿ قطػػػػػػػػػػػر ركضػػػػػػػػػػػة مفتػػػػػػػػػػػرة عػػػػػػػػػػػف  

 
 جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكؿ ييمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحة جكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽً  

 عػػػػػػػف مشػػػػػػػػيد قصػػػػػػػػكرىا -فػػػػػػػػديتؾ  –حػػػػػػػٌدث  

 
 (ُ)سو كخكرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽً ال عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير دار  

 ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدانيا يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم لطرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ نزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  

 
 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفاهي أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼي مرتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لممرتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 بسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيا كجامعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا 

 
 نسػػػػػػػػػػػػػػػػري إلػػػػػػػػػػػػػػػػى كبػػػػػػػػػػػػػػػػد الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػماء محمػػػػػػػػػػػػػػػػؽً  

 فمتػػػػػػػػػػػػػػى تناسػػػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػػػببلد غنػػػػػػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػػػػػػى  

 
 (ِ)نسػػػػػػػػػػػب جمػػػػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػػػػي المبلحػػػػػػػػػػػػة معػػػػػػػػػػػػرؽً  

   كقاؿ أيضاى: 

ـه يحػػػػػػػػػػػػػػػػبُّ  ـه نحيػػػػػػػػػػػػػػػػؿه كقمػػػػػػػػػػػػػػػػبه دائػػػػػػػػػػػػػػػػ  جسػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 يحػػػػػػػػػػبُّ  كحػػػػػػػػػػؽَّ عينيػػػػػػػػػػؾ ىػػػػػػػػػػذا بعػػػػػػػػػػض مػػػػػػػػػػا 

 تبػػػػػػػػػػػػػػػػارؾى اهللي مػػػػػػػػػػػػػػػػا أبيػػػػػػػػػػػػػػػػاًؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػف قمػػػػػػػػػػػػػػػػرو  

 
 لقػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػباني ىػػػػػػػػػػػػػذا المنظػػػػػػػػػػػػػري العجػػػػػػػػػػػػػبي  

 يػػػػػػػػػا الىيػػػػػػػػػان ىػػػػػػػػػك عنػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػـك فػػػػػػػػػي لعػػػػػػػػػبً  

 
 قػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػٌد حبّْػػػػػػػػػؾ كػػػػػػػػػـ ذا ا لميػػػػػػػػػك كالمعػػػػػػػػػبي  

بػػػػػػػػػػػػػػػافو تتنػػػػػػػػػػػػػػػامى عبليمػػػػػػػػػػػػػػػو    يػػػػػػػػػػػػػػػا غصػػػػػػػػػػػػػػػف ي

 
 مػػػػػػػػػػا اىتػػػػػػػػػػزَّ قػػػػػػػػػػدؾ إاٌل ىػػػػػػػػػػٌز لػػػػػػػػػػي الطػػػػػػػػػػربي  

 سػػػػػػػػػػػقـ بجفنيػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػي جسػػػػػػػػػػػمي لػػػػػػػػػػػو أثػػػػػػػػػػػر 

 
 تمتيػػػػػػػػػػػػػبي نػػػػػػػػػػػػػاره بخػػػػػػػػػػػػػديؾ فػػػػػػػػػػػػػي أحشػػػػػػػػػػػػػائي  

 تظػػػػػػػػػػػػػػػػػفُّ أٌف عػػػػػػػػػػػػػػػػػذكلي عنػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ يقطعنػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 
 ]ظُُْ[كػػػػٍف مسيػػػػتريحان فحػػػػظ العػػػػاذؿ التعػػػػبي  

 ال يخشػػػػػػػػػػػػػى منّْػػػػػػػػػػػػػػي أصػػػػػػػػػػػػػًغ إلػػػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػػػػذؿو  

 
 فػػػػػػػػػػػػإفَّ سػػػػػػػػػػػػمعي عػػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػػذاًؿ محتجػػػػػػػػػػػػبي  

 
                                                           

 .ِّٗ، صْٖاألبيات عند الذىبي: تاريخ األسبلـ، جالبحر الكامؿ،  (ُ)
 .ُٔٗ،ُٓٗ، صَِخ، جالكتبي: عيكف التكاري ُِٔ،ُّٔالقصيدة كاممة عند ابف عربي: الديكاف، ص (ِ)
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 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمي المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّـ كجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان 

 ض
 ربيػػػػػػػػػػػػػعي عينػػػػػػػػػػػػػي كىػػػػػػػػػػػػػذا مسػػػػػػػػػػػػػمعٍي رحػػػػػػػػػػػػػبي  

 حػػػػػػػػػٌرافى قمبػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػٍف شػػػػػػػػػكقي إلػػػػػػػػػٌي سػػػػػػػػػبب! 

 
 (ُ)بي حمػػػػػػػػػػػاهي عينػػػػػػػػػػػي كىػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػدمعٍي حمػػػػػػػػػػػ 

   :كلو 

 لػػػػػػػػػػػػػػؾ نػػػػػػػػػػػػػػاظره خضػػػػػػػػػػػػػػعى المحػػػػػػػػػػػػػػبُّ لقيػػػػػػػػػػػػػػره

 
 حػػػػػػػػػػػػػػاز القمػػػػػػػػػػػػػػكب بأسػػػػػػػػػػػػػػيرىا فػػػػػػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػػػػػػرهو  

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ محكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان    الحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌيره ي

 
 فأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع لنييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كألمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهو  

 كبميجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي رشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأه يرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػببلن  

 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػيغضُّ عػػػػػػػػػػػػػػػػيف طرفػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػف كبػػػػػػػػػػػػػػػػرهو  

 كيقػػػػػػػػػكؿ: مػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػٌذم أبػػػػػػػػػدل اليػػػػػػػػػكل 

 
 منػػػػػػػػػػػػػػػػػو النحػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػدرهو؟! 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌف لمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبّْ نقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكةظبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كل 

 
 غصػػػػػػػػػػػػػػػػػفه كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف نػػػػػػػػػػػػػػػػػكرًه فػػػػػػػػػػػػػػػػػي ثغػػػػػػػػػػػػػػػػػرهو  

 شػػػػػػػػػػػػػػػمسه كلكػػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػؤادم حٌرىػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽي بخضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهو  

 إٌنػػػػػػػػػػػػػي ألعجػػػػػػػػػػػػػبي مػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػريًض جفكنػػػػػػػػػػػػػوً  

 
 (ِ)ال يشػػػػػػػػػػػػتكي مػػػػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػػػػكًؿ ليػػػػػػػػػػػػؿو شػػػػػػػػػػػػعرهً  

   :كلو 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػا أبصػػػػػػػػػػػػػػػػػرى الٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػاظري مػػػػػػػػػػػػػػػػػا يركقػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 

 
 مػػػػػػػػػػػػذٍ بػػػػػػػػػػػػافى عػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػافً الحمػػػػػػػػػػػػى بريقػػػػػػػػػػػػوي  

 بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىـأراؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كدام األراؾى  

 
 ال تيطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًربي الٌركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى كال تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقوي  

 عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم بخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمو 

 
 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ كركض نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيقوي  
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 غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرؽ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أفنانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 
 فػػػػػػػػػػػػػػػأىتٌز مػػػػػػػػػػػػػػػف غصػػػػػػػػػػػػػػػًف الٌنقػػػػػػػػػػػػػػػا كريقػػػػػػػػػػػػػػػوي  

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدهي  

 
عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍم كال حقكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي    منسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌية ه

 أىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ذاؾ الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعب رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا 

 
 لفػػػػػػػػػػػػػػتًف صػػػػػػػػػػػػػػبكحًو الػػػػػػػػػػػػػػدمعً بػػػػػػػػػػػػػػؿ غبكقػػػػػػػػػػػػػػوي  

 ـ قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران غركبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي أٌف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديك 

 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ميجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي كعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكـ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركقوي  

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الٌح لمٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارم ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياءي كجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  

 
 إاٌل اىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل كاتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحت طريقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػاخبلن عٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػذب ريقػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  

 
 ىػػػػػػػػػػػػػذا دمػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػػػػػـ تريقػػػػػػػػػػػػػوي  

 يحمػػػػػػػػػػػػػػػؿي قمبػػػػػػػػػػػػػػػي فيػػػػػػػػػػػػػػػؾ أعبػػػػػػػػػػػػػػػاء اليػػػػػػػػػػػػػػػكل 

 
 كالٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبري عػػػػػػػػػػػػػػػػػػف حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػنًؾ ال يطيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  

 رنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبرهً حتٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 
 ةي صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديقوي رثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديقوي كممٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؽَّ يكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  

 
 خٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تغزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي رقيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  

 مػػػػػػػػػػػكالمى مػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػعد صػػػػػػػػػػػبان فػػػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػػػكل 

 
 (ُ)كجيػػػػػػػػػػػػػًؾ مػػػػػػػػػػػػػف دكف الػػػػػػػػػػػػػكرل معشػػػػػػػػػػػػػكقوي  

   :كلو]      كُِْ[ 

 كجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةي كجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى بالحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة األنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس

 
 الحمػػػػػػػػت عنػػػػػػػػؾ أسػػػػػػػػأت لػػػػػػػػي أك لػػػػػػػػـ تيًسػػػػػػػػي 

 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئف جفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإٌف طيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 

 
 ًؾ مكنًسػػػيكاصػػػؿ أك غبػػػت عػػػف عينػػػي فػػػذكر  

 أمطيػػػػػػػػػػػػػػػػؿي لػػػػػػػػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػػػػػػػػو ليػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ صػػػػػػػػػػػػػػػػدكدهً  

 
 مػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػي بصػػػػػػػػػػػػػبًح جبينػػػػػػػػػػػػػًؾ المتػػػػػػػػػػػػػنفسً  

 مػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػٌر ذا الكجػػػػػػػػػػو الجميػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػك أٌنػػػػػػػػػػو 

 ذذ
 برضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًه يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبسي جميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى الممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبسً  
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 هلل عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيبةو قضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتو

 
 حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك المٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنسً  

 كبميجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي رشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني زائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران  

 
 متبختػػػػػػػػػػػػػػػػران فػػػػػػػػػػػػػػػػي حمػػػػػػػػػػػػػػػػةو مػػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػػندسً  

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك بأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداًؼ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌي فكات 

 
 أذابػػػػػػػػػػػػػػػٍت قػػػػػػػػػػػػػػػط حديقػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػػػػػػرجسً  

 كػػػػػػػػػػذب المػػػػػػػػػػنٌجـ فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػٌذم ىػػػػػػػػػػك قائػػػػػػػػػػؿ: 

 
 أنػػػػػػػا مػػػػػػػف رأل بػػػػػػػدر الػػػػػػػدُّجى فػػػػػػػي األطمػػػػػػػسً  

 ربُّ العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاري بكجنتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كأٌننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 
 ألىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُّ ديبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذار منقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدسً  

 يػػػػػػػػػػػػػػػػا مكحشػػػػػػػػػػػػػػػػان طرفػػػػػػػػػػػػػػػػي كيعمػػػػػػػػػػػػػػػػـ أٌننػػػػػػػػػػػػػػػػي  

 
 أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان بغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاهي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أتأنًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 .(ُ)مجمسً  فإذا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخكت بػػػػػػػػػػػػػػيا تكمؿ  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقؾ قيكةحداؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتتف كرد كر  
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 أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكك إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اهلل عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـً الخفٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً 

 
 مػػػػػف جػػػػػكًر ألحاظػػػػػؾ المرضػػػػػى الصػػػػػحيحاتً  

 إٍف أنكػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػذه األجفػػػػػػػػػػػافي مػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػنعتى  

 
 (ِ)لكجنػػػػػػػػاًت العنػػػػػػػػدمياتً سػػػػػػػػٍؿ عػػػػػػػػف دمػػػػػػػػى ا 

 ركٍت لكاحظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بابػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ خبػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 

 
مػػػػػػػػػػػػػف سيػػػػػػػػػػػػػقـ ىاتيػػػػػػػػػػػػػؾي الركايػػػػػػػػػػػػػاتً    كيػػػػػػػػػػػػػبله ي

 فيػػػػػػػػػػػػا جميسػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػدا مػػػػػػػػػػػػا كنػػػػػػػػػػػػتي أكتيمػػػػػػػػػػػػو  

 
ـٍ باألمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت    إفَّ المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعم

 هلل سػػػػػػػػػػػػػػػػربي ظبػػػػػػػػػػػػػػػػاءى مػػػػػػػػػػػػػػػػف بنػػػػػػػػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 
 حػػػػػػػػػػػػػػػػػررتي معيػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ أربػػػػػػػػػػػػػػػػػابى المسػػػػػػػػػػػػػػػػػراتً  

 خٌمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػداقٌيا بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل كأكجييػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 (ّ)ركناىىػػػػػػػػػػػػا كجنػػػػػػػػػػػػاتً كػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػف عيػػػػػػػػػػػػكف ت 
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذالي فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتغربان   أرل عي

 
 ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تفعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو طيبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍ  

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػإف يكػػػػػػػػػػػػػػػػػف قصػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػالكي 

 
 قتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مرحبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍ  

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران تيمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو حممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  

 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداغًؾ العقربىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍ  

 يطربنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا 

 
 كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽُّ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، كاهلًل أف أطربىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍ  

 أىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي ذاؾى الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزعً  

 
 م الجبػػػػػػػػاؿى مػػػػػػػػف أربىػػػػػػػػا كلػػػػػػػػد تمػػػػػػػػؾ الربىػػػػػػػػاٍ رك  

ـٍ مػػػػػػػػػػػػػػػٍف ليػػػػػػػػػػػػػػػاؿو ذىبػػػػػػػػػػػػػػػٍت لػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػو   كػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 قضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتي منيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىبىاٍ  

 أمُّ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤادو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكـ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ؟! 

 
 كأمُّ قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىٍا؟! 

 ىٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػف أرضػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ نسػػػػػػػػػػػػػػػػػمة 

 
 ]ظُِْ[ذكرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدة الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا 

 أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركيـ 

 
 (ُ)فػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي فمػػػػػػػػػػػػػػػػػا أحػػػػػػػػػػػػػػػػػبلهي كمػػػػػػػػػػػػػػػػػا أطيبػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

   :كلو 

؟!  أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل بالمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى أفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزي

 
 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾى الجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرزي  

 قػػػػػػػػػػػػػػػد تحققػػػػػػػػػػػػػػػتي مػػػػػػػػػػػػػػػذٍ سػػػػػػػػػػػػػػػكنتي بمصػػػػػػػػػػػػػػػرو  

 
 أفَّ قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى العزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزي  

   :كلو 

 بالكعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة المحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىم

 
 فييػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػرل أبػػػػػػػػػدان أقبػػػػػػػػػؿ ركنيػػػػػػػػػا كأصػػػػػػػػػافحي  

 
                                                           

 .ْٔ( البحر السريع، ابف عربي: الديكاف، صُ)
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 أٌنػػػػػػػػػػػػػػػي أشػػػػػػػػػػػػػػػاىدي مػػػػػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػػػػذارؾ عنبػػػػػػػػػػػػػػػػران 

 
ػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػؿ لديػػػػػػػػػػو ركائػػػػػػػػػػحي؟!   (ُ)أقػػػػػػػػػػربي ألبصى

   :كلو 

ػػػػػػػػػبًر؟!  أحٌبػػػػػػػػػةي قمبػػػػػػػػػي أيػػػػػػػػػفى مػػػػػػػػػف قمبػػػػػػػػػي الصى

 
 كمثػػػػػػػػػػػػػػكاكـ مصػػػػػػػػػػػػػػرى فيػػػػػػػػػػػػػػا جٌبػػػػػػػػػػػػػػدا مصػػػػػػػػػػػػػػري  

 لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًط غرامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيًد كأىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  

 
 يػػػػػػػػػػػػركم صػػػػػػػػػػػػعيدى األرًض أدمعػػػػػػػػػػػػي الغػػػػػػػػػػػػزري  

أيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان تقضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربكـي    رعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اهلل ي

 
ػػػػػػر ال بػػػػػػؿ بعػػػػػػضى سػػػػػػاعيا العمػػػػػػري    ىػػػػػػي العمي

 معيػػػػػػػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػػػػػػػى العيػػػػػػػػػػػػػػًد القػػػػػػػػػػػػػػديـً بجمٌػػػػػػػػػػػػػػؽى  

 
ف خبلئقػػػػػػػػػًو الغػػػػػػػػػذري محػػػػػػػػػبُّ لكػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػ 

(ِ) 

   :كلو 

 يػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػاذلي ميػػػػػػػػػبلن فػػػػػػػػػبل أظممػػػػػػػػػت العػػػػػػػػػذال

 
 فػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػٌب ىػػػػػػػػػػػػبلؿ فػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػؤادم فػػػػػػػػػػػػبل 

 أشػػػػػػػػػػػػػػػرقٍت مػػػػػػػػػػػػػػػنكـ فػػػػػػػػػػػػػػػي حٌبػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػذلني 

 
ال أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعي ال أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعي ال أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعي ال 

(ّ) 

  
 كقاؿ دكبيت:

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ الحى منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ميحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف

 
 قػػػػػػػػػػػػػػالكا: قمػػػػػػػػػػػػػػره أنػػػػػػػػػػػػػػتى كقػػػػػػػػػػػػػػالكا :غصػػػػػػػػػػػػػػفي  

 كحياتػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى مػػػػػػػػػػػػػػػػػا كجيػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ىػػػػػػػػػػػػػػػػػذا قمػػػػػػػػػػػػػػػػػران  

 
 (ْ)بػػػػػػػػؿ مشػػػػػػػػرًؽ شػػػػػػػػمسو منػػػػػػػػوي نبػػػػػػػػذكا الفػػػػػػػػتفي  

  كقاؿ دكبيت أيضان: 

                                                           

 .ْْ( البحر البسيط، ابف عربي: الديكاف، ص ِ)
 . ِّ( البحر البسيط، ابف عربي: الديكاف، صُ)
 .ُِ( البحر الطكيؿ، ابف عربي: الديكاف، صِ)
  .ُُِالبحر الكامؿ، ابف عربي: الديكاف، ص (ْ)
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ـي   يػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػػك لمقمػػػػػػػػػػػػًب حبيػػػػػػػػػػػػبه كحمػػػػػػػػػػػػي

 
ـي    مػػػػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػػػػتى كػػػػػػػػػػػػػػريـه إٌنمػػػػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػػػػتى كػػػػػػػػػػػػػػري

الكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػنافي ال غػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌركا إذا   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظرة ى

 
ـي    ما نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المحبّْ فالٌخد رقيػػػػػػ

 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 
   كقاؿ في كثير الحياء:

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼى بمحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبو كثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤه

 
سػػػػػػػػػنيا خجػػػػػػػػػؿى البػػػػػػػػػػدري    كلػػػػػػػػػوي كجنػػػػػػػػػةه مػػػػػػػػػػف حي

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػأكؿي مػػػػػػػػػػػػػػػػػا تمقػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي يحٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػري خجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  

 
 (ُ)كػػػػػػػػػػذاؾى بمػػػػػػػػػػكف الشػػػػػػػػػػمًس أكؿ مػػػػػػػػػػا تبػػػػػػػػػػدك 

 كقاؿ في مميح قكاس: كؿ
 قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاسو لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي طمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه:

 
ـى عنيػػػػػػػػػػػػػػػا الٌصػػػػػػػػػػػػػػػبر لػػػػػػػػػػػػػػػـ يقػػػػػػػػػػػػػػػدرً    مػػػػػػػػػػػػػػػٍف را

 جايػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػٍف لػػػػػػػػػػػػػػػوي كجػػػػػػػػػػػػػػػوه كبػػػػػػػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػػػػػػػدُّ  

 
 (ِ)كيػػػػػػػػػػػػػػػػؼى تبيػػػػػػػػػػػػػػػػعي القػػػػػػػػػػػػػػػػكسى لممشػػػػػػػػػػػػػػػػترم؟! 

كاف أديبان، فاضبلن، رئيسان، ذا  (ّ)عفيؼ الديف عبد الرحمف بف عكض بف محبكب المعرم 
 مكاـر مف بيت كبير، نظـ الشعر، كىك صغير، كمف شعره:

 جميػػػػػػػػػػػػػعي حػػػػػػػػػػػػػديثي عػػػػػػػػػػػػػنكـ حػػػػػػػػػػػػػيف أنطػػػػػػػػػػػػػؽى 

 
 ]كُّْ[كجممػػػػػػػة فكػػػػػػػرم فػػػػػػػيكـ حػػػػػػػيف أطػػػػػػػرؽي  

 كعيػػػػػػػػػػػػػػدكـ عنػػػػػػػػػػػػػػدم عمػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػا عيػػػػػػػػػػػػػػدتـ 

 
 كمػػػػػػػػػػػػػػكثقكيـ فػػػػػػػػػػػػػػي حٌبػػػػػػػػػػػػػػًة القمػػػػػػػػػػػػػػًب مكثػػػػػػػػػػػػػػؽي  

 فكػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ صػػػػػػػػػػػػػػػػباح لػػػػػػػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػػػػػػػيكـ تشػػػػػػػػػػػػػػػػكؽي  

 
 ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءلي إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكـ تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽي  

ف نحػػػػػػػت فػػػػػػػي أفنػػػػػػػاًف كجػػػػػػػدم يحػػػػػػػؽُّ لػػػػػػػي   كا 

 
 ألٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أكليتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكني مطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكؽي  

 صػػػػػػػػػػػػػػػػمكا كاقصػػػػػػػػػػػػػػػػدكا كاقربػػػػػػػػػػػػػػػػكا كتباعػػػػػػػػػػػػػػػػدكا 

 
 (ُ)كأكلػػػػػػػػػػػػػػػكا كقكلػػػػػػػػػػػػػػػكا أك اعتقػػػػػػػػػػػػػػػكا كترفقػػػػػػػػػػػػػػػكا 

                                                            

 .ُٖٖ، صُالصفدم: الكافي بالكفيات، ج؛ ّٗص ( البحر البسيط، ابف عربي: الديكاف،ُ)
؛ الصفدم: الكافي ِٖٔ، صّالكتبي: فكات الكفيات، ج؛ ِْْ( البحر البسيط، ابف عربي: الديكاف، صِ)

 .ُٕٖ، صُبالكفيات، ج
 .ِْْ،ِّْ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جَْٔ، صُة التكممة، مج( ترجـ لو الحسيني: صمّ)
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 كمف شعره أيضان:
 ت انجميػػػػػػػػػػػػاكركضػػػػػػػػػػػػةو بػػػػػػػػػػػػاتى بػػػػػػػػػػػػدرم تحػػػػػػػػػػػػ

 

 مػػػػػػػػػػف العشػػػػػػػػػػاء نػػػػػػػػػػد يمػػػػػػػػػػالى إلػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػحرً  

 يخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرًد ككردو طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿى ليمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػػػػٌدهً كلمػػػػػػػػػػػػػػػػاهي البػػػػػػػػػػػػػػػػاًر الخصػػػػػػػػػػػػػػػػرً  

 حتٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى إذا أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرتني خمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ريقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  

 

 غنػػػػػػػػػػػػى بشػػػػػػػػػػػػجكمنا غنػػػػػػػػػػػػامى عػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػكترً  

 مػػػػػػػػا العػػػػػػػػيشي إاٌل اصػػػػػػػػػطباح الػػػػػػػػٌراح كأشػػػػػػػػػنبه  

 

 ييغنػػػػػػػي عػػػػػػػف الػػػػػػػٌراًح مػػػػػػػف سمسػػػػػػػاًؿ ذم أشػػػػػػػرً  

 البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكذ ترحمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فأنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأت برجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـً  

 

سػػػػػػػػػػػػماؤىا عنبػػػػػػػػػػػػرهي منيىػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػى القمػػػػػػػػػػػػرً  
(ِ) 

يحيى بف عبد العزيز بف عبد السبلـ الشيخ بدر الديف بف شيخ اإلسبلـ عز الديف بف عبد  
مامو كخازف كتب (ْ)خطيب جامع التكبة (ّ)السبلـ  (ٓ)ظاىر دمشؽ، مكلده بعد الستماية كا 
 الممؾ األشرؼ رحمو اهلل. (ٔ)تربة

ديف الحسف بف محمد بف محمد بف محمد بف محمد بف عمركؾ القرشي الشيخ صدر ال
األصؿ، الدمشقي المكلد كالمنشأ، كلد بدمشؽ سنة أربع  (ٕ)التميمي البكرم النيسابكرم

                                                                                                                                                                               

 .ِْْ،ِّْ، صُاليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج( البحر الطكيؿ، كاألبيات ُ)
 .ِْْ، صُاليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جالبحر البسيط، كاألبيات عند  (ِ)
؛ الذىبي: تاريخ ّٕٓصمة التكممة، ص؛ الحسيني: ُٗٗترجـ لو أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، ص (ّ)

 .َِّ، صْٖاإلسبلـ، ج
ىػ/ ِّٔبمنطقة العقيبة ظاىر دمشؽ، بناه الممؾ األشرؼ أبك الفتح مكسى بف العادؿ بف أيكب سنة ( ْ)

ـ، ككاف يعرؼ بخاف الزنجارم، ككاف بو كؿ مكركه ثـ حكؿ إلى جامع لذلؾ عرؼ بجامع التكبة. ُِّٓ
؛ بدراف، منادمة األطبلؿ، ِّٔ، صُ؛ ابف كناف: الكاكب اإلسبلمية، جِّٖ، صِالنعيمي: الدارس، ج

 .َِّ،َِِ؛ طمس: ذيؿ ثمار المقاصد، صَّٕص
مسؤكؿ عف خزانة الكتب كميمتو االحتفاظ بيا كترميـ شعثيا، كبذليا لممحتاج إلييا. السبكي: معيد ( ىك الٓ)

 .ُٕٓ؛ ابف طكلكف: نقد الطالب، صُُُالنعيـ، ص
لى الكبلسة، بناىا الممؾ األشرؼ  التربة (ٔ) األشرفية: تقع شماؿ الكبلسة بدمشؽ كليا شبابيؾ إلى الطريؽ كا 

 .ِِٓ، صِـ. النعيمي: الدارس، جػُِّٕىػ / ّٓٔمكسى بف العادؿ أبي بكر بف أيكب المتكفى سنة 
تح: نكر  ؛ الذىبي، محمد بف أحمد: المغني في الضعفاء،َّْ( ترجـ لو الحسيني: صمة التكممة، صٕ)

؛  العسقبلني: لساف الميزاف، ِْٔ، صُـ، جُٗٔٗ، قطر، ُالديف عتر، دار إحياء التراث اإلسبلمي، ط
 .َِٗ،ِٖٗ، صُ؛ الغزم: ديكاف اإلسبلـ، جُُِ،َُِ، صّج
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، سمع مف خمؽ كثير في ببلد متعددة، كحصؿ كثيران، ككتب العالي (ُ)كسبعيف كخمسمائة
كلـ يتموي  (ِ)جمع ذيؿ " لتاريخ دمشؽ" كالنازؿ، ككاف لو معرفة بيذا الشأف، كشرع في

كعدـ بعده، ككاف عنده  رياسة كفضيمة، ككلي حسبة دمشؽ كمشيخة الشيكخ، كلو خانقاه 
، تكفي في ذم الحجة بالقاىرة كدفف بسفح المقطـ (ّ)بدمشؽ تعرؼ بقيسارية الصرؼ

 رحمو اهلل.
اني المعركؼ بابف أبك عبد اهلل محمد بف ابراىيـ بف عبد الرحمف األنصارم التممس

، شيخ حسف مف أىؿ الديف كاألمانة كالعفاؼ كالصيانة، سمع الحديث بالمغرب (ْ)الشرس
 بتممساف (ٓ)]كخمسمائة[كمكة كغيرىا، كسكف االسكندرية كمكلده سنة أربع كستيف 

 :(ٔ)أنشد أبك عبد اهلل المذككر لمجد بف عمي بف تماـ
 قصػػػػػػػػػػػرتي عػػػػػػػػػػػف طمػػػػػػػػػػػًب البطالػػػػػػػػػػػًة كالٌصػػػػػػػػػػػبا

 
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لممشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًب قنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عبل 

ـي الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباًب كليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكهي    هلًل أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
ـى الٌشػػػػػػػػػػػػػػػباًب تيبػػػػػػػػػػػػػػػاعي    ]ظُّْ[لػػػػػػػػػػػػػػػك أٌف أيػػػػػػػػػػػػػػػا

 فػػػػػػدًع الٌصػػػػػػبا يػػػػػػا قمػػػػػػبي كأسػػػػػػأٍؿ عػػػػػػًف اليػػػػػػكل 

 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػػػػػػػًو بعػػػػػػػػػػػػػػػػد مشػػػػػػػػػػػػػػػػيبؾى اسػػػػػػػػػػػػػػػػتمتاعي  

 كانظػػػػػػػػػػػػػػػٍر إلػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػدينيا بعػػػػػػػػػػػػػػػيًف مػػػػػػػػػػػػػػػكٌدعو  

 
 فمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد دنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفره كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى كداعي  

 
                                                           

 ـ.ُُٖٕىػ/ ْٕٓ( ُ)
ػ / ىُٕٓ( مؤلفو: اإلماـ الحافظ أبي الحسف عمي بف حسف المعركؼ بابف عساكر الدمشقي المتكفى سنة ِ)

ـ، كىك نحك ثمانيف مجمدان، ذكر فيو تراجـ األعياف كالركاة كمركياتيـ. حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، ُُٕٓ
 .ِِٖ، صُ؛ البغدادم: ىدية العارفيف، مجِْٗ، صُمج
( تقع بالقرب مف الخانقاه الناصرية، عٌمرىا السمطاف الناصر صبلح الديف يكسؼ بف أيكب المتكفى سنة ّ)

 .ُّٗ، صِالنعيمي: الدارس، جـ. ُُّٗىػ / ٖٗٓ
؛ المقريزم: ّٖٓ،ّٕٓ، صُ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جّٖٗ( ترجـ لو الحسيني: صمة التكممة، صْ)

 .َُُ، صٓالمقريزم: المقفى، ج
 ـ.ُُٖٔىػ/ ْٔٓ( سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف مصادر ترجمتو،  كتكافؽ ٓ)
كالمنيؿ الصافي البف تغرم بردم؛ كغيرىا، لـ  ( بعد الرجكع إلى كتاب المقتفي لمبرزالي؛ كالعبر لمذىبي،ٔ)

 يتـ الحصكؿ عمى أٌية معمكمات عنو.
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 كالحادثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٌكبلته بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفتى 

 
 ]كُْْ)[ُ)بعػػػػػػػػدى الحادثػػػػػػػػاًت سػػػػػػػػماعي  كالنػػػػػػػػاسي  

  

 

 

 *سنة سبع كخمسيف كستمائة

، كصاحب دمشؽ (ِ)استميت كليس لمناس خميفة، كالتتر قد ممككا إلى حدكد الفرات     
كحمب الناصر صبلح الديف يكسؼ، كصاحب مصر المنصكر نكر الديف عمي بف المعز 

 قطز مممكؾ أبيو.بف أيبؾ التركماني، كنائب سمطنتو األمير سيؼ الديف 

في أكائميا سار الناصر متتبعان آثار البحرية، فاندفعكا بيف يديو إلى الكرؾ، فنزؿ بركة     
صاحب حماة، فجاء إلى السمطاف رسؿ  (ْ)ليحاصر الكرؾ كصحبتو المنصكر  (ّ)زيزاء

المغيث يتضرعكف إليو، كيسألكنو رضاه عف المغيث، فشرط عميو أف يقبض عمى مف 

                                                           

 ( البحر الكامؿ. ٓ)
 .ِّٗـ. باشا: التكفيقات االليامية، صُِٖٓديسمبرِٗ* يكافؽ أكليا يـك األحد 

 (  كردت في األصؿ " الفراة " كىك تصحيؼ. " الباحث".  ِ)
الحاج كيقاـ ليـ سكؽ كفييا بركة عظيمة تعرؼ ببركة زيزاء. الحمكم: ( مف قرل البمقاء في األردف يطؤىا ّ)

 .ٕٗٔ، صِح البغدادم، مراصد اإلطبلع، مجُّٔ، صّمعجـ البمداف، مج
( ىك محمد بف محمكد بف عمر بف شاىنشاه بف أيكب بف شاذم، الممؾ المنصكر أبك المعالي ناصر الديف ْ)

ـ كعمره عشر سنيف، كقاـ بتدبير دكلتو أمو الصاحبة ُِْْىػ/ِْٔالديف ممؾ حماة كالمعٌرة بعد كالده سنة 
غازية بنت السمطاف الكامؿ، ككاف فيو كـر كحسف عشرة، لكنو لٌعاب منيمؾ عمى الميك، تكفي سنة 

؛ ابف عبد الظاىر، عبد اهلل: تشريؼ األياـ ك ُّٔـ.  الصقاعي: تالي كفيات األعياف، صُِْٖىػ/ّٖٔ
ـ، ُُٔٗ، مصر، ُ، تح: مراد كامؿ، الشركة العربية لمطباعة كالنشر، طالعصكر في سيرة الممؾ المنصكر

 .ّْٗ؛ الحنبمي: شفاء القمكب، صُْ،ُّ، صٖ؛ ابف الفرات، تاريخ ابف الفرات، جّٕص
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لبحرية، فأجاب إلى ذلؾ، كقبض عمييـ، كسيرىـ إليو عمى الجماؿ، فحممكا إلى عنده مف ا
 ، كاعتقمكا بيا.(ُ)حمب

ككاف البندقدارم لما أحس بذلؾ ىرب مع جماعتو مف البحرية، ككصؿ إلى خدمة  
إلى دمشؽ  (ِ)الناصر، فالتقاىـ كأحسف إلييـ، كعفا عنيـ، كلما تـٌ الصمح رجع الناصر

 .كف الديف البندقدارمكصحبتو األمير ر 

  

 . (ّ)إلييا ةكتكجو صاحب حما

قاصدان حمب، كنزؿ عمى آمد، كبعث رسمو إلى الممؾ  (ْ)كفييا دخؿ ىكالكك ديار بكر   
يستدعيو، فسٌير إليو كلده الممؾ المظفر قرا  (ٔ)صاحب مارديف (ٓ)السعيد نجـ الديف

األمير سابؽ الديف بمباف ، كقاضي القضاة ميذب الديف عمر بف مجمي،  ك (ٕ)أرسبلف 

                                                           

؛  ِّْ، صُ؛ اليكنيني ذيؿ مرآة الزماف، جَُِ، صِ، جتتمة المختصر( الخبر عند ابف الكردم: ْ)
 .ُِٖ، صُالعيني، عقد الجماف، ج

 ( كردت في األصؿ "الناس" كىك تصحيؼ. " الباحث". ِ) 
؛ المقريزم: ّٖ، صٖ؛ الدكادارم: الدرة الزكية، جِّٖ، صّ( الخبر عند أبك الفداء: المختصر، جُ(

 . َٓ،ْٗ، صٕ؛ ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، جَٓٓ، صُالسمكؾ ،ج
حراف كالمكصؿ، كبيا يمٌر نير دجمة كالفرات. ( ناحية بيف الشاـ كالعراؽ ذات مدف كقرل كثيرة، قصبتيا ْ)

، ّ؛ القرماني: أخبار الدكؿ، جّٖٔ؛ القركيني: آثار الببلد، صْٕٓ، صِالبغدادم: مراصد االطبلع، مج
 .ّٖٔص
 ك[.ُْٗ( ترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة ]ٓ)
  ّْ، صْٖ(  كردت" كبعث رسمو إلى صاحب مٌيافارقيف" عند الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جٔ)

كمارديف: مدينة مشيكرة بيا قمعة عمى قنة جبؿ الجزيرة مشرفة عمى دنيسر كدارا ك نصيبيف، كىي مدينة 
؛ ِٕٗمعٌمقة طبقة فكؽ طبقة بحيث أف أىؿ كؿ طبقة تشرؼ عمى األخرل. أبك الفداء: تقكيـ البمداف، ص

 .ْٖٔ، صّ؛ القرماني: أخبار الدكؿ، جَِٔ، ِٗٓالقزكيني: آثار الببلد، ص
( ىك السمطاف الممؾ المظفر أبك الحارث قرا أرسبلف، فخر الديف ابف الممؾ السعيد نجـ الديف أيؿ غازم بف ٕ)

ىػ ُٗٔبف أرتؽ بف تمرتاش، صاحب مارديف، حكـ مارديف بعد كالده لمدة ثبلث كثبلثيف سنة، تكفي سنة 
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ككاف أكبر أمرائو، كعمى أيدييـ ىدية، كاعتذر عف الحضكر بمرض منعو الحركة، 
 فكصمكا إليو كأٌدكا الرسالة.

ٌنما ىك متمارض محافظة لمممؾ الناصر صاحب دمشؽ،   فقاؿ:" ليس مرضو صحيحان، كا 
ف انتصر عمٌي كانت لو ال يد البيضاء عنده، فإف انتصرت عميو اعتذر عمٌي بالمرض، كا 

فمك كاف لمناصر قكة يدفعني لـ يمكني مف الدخكؿ إلى ىذه الببلد، كقد بمغني أٌنو بعث 
 حريمو كحريـ أمرائو ككبراء رعيتو إلى مصر، كلك نزؿ صاحبكـ إلٌي رعيت لو ذلؾ".

ثـ أمر برد القاضي كحده، فعاد، كأخبر الممؾ السعيد بصكرة الحاؿ، فتألـ، كندـ عمى    
اؿ كلده، كبعث رسبلن عمى البرية إلى الناصر يستحثو عمى الحركة إلى حمب كأٌنو إرس

متى كصؿ إلى حمب رحؿ إليو برجالو  كأمكالو، كسٌير األمير عز الديف يكسؼ بف 

                                                                                                                                                                               

، ِ/ؽُزالي: المقتفي، ج؛ البر ِٖٗ، صٓـ كعمره ثمانكف سنة. ابف الفكطي: مجمع اآلداب، مجُُِٗ/
 .ّٗ، صٗ؛ ابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، جَّٖص
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لى ]كلدٌم[ لى كلده كا  ، ككانكا  (ِ)غياث الديف (ُ)السماع إلى ىكالكك بيدية، كا  صاحب الرـك
 . (ّ)يركبككانكا صحبة ىكالكك يحٌرضيـ عمى ال

 كعظمت األراجيؼ بقدكـ التتر، كعدكا الفرات، كخرج أىؿ الشاـ جافميف منيـ.

كفي آخر ىذه السنة قبض سيؼ الديف قطز عمى ابف أستاذه المنصكر عمي بف    
المعز، كخمعو كاعتقمو، كحمؼ الناس لنفسو بالسمطنة، ككاف قد كصؿ الصاحب كماؿ 

رسكالن يطمب نجدة مف عسكر عمى التتر، فاحتٌج   مف الممؾ الناصر (ْ)الديف بف العديـ
قطز بأٌف ابف أستاذه صبي ال يحسف تدبير الممؾ، كفي مثؿ ىذا الكقت الصعب البٌد أف 
يقكـ بأمر الممؾ رجؿ شيـ يطيعو الناس، كينتصب لمجياد، ثـ سير إلى الناصر يعده 

                                                           

؛ العيني: عقد الجماف ، ّّْ، صُ( سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػُ)
 . ِِِ، صُجػ

 ككلدم غياث الديف ىما :
، ممؾ بعد أبيو، قتمو ركف الديف كيقباذ بف كيخسرك بف قميج أرسبلف بف ركف الديف السمجكقي ص احب الرـك

؛ َُٔ، صٗـ كعمره ثماف كعشركف سنة. ابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، جػُِٗٔىػ/ٖٔٔالتتارسنة
 .ّٔٓ، صِالدليؿ الشافي، جػ

عز الديف كيكاكس بف كيخسرك بف قميج أرسبلف ،تسمـ ممؾ الرـك بعد كالده لكف أخكه ركف الديف حاربو فيرب 
ـ . ُِّٕىػ/ِٕٔـ ككانت كفاتو سنة ُِٗٔىػ/ٖٔٔفحبسو ثـ أطمؽ سراجو سنة إلى ممؾ قسطنطينية 
؛ ابف الفرات: تاريخ ابف َُٓ، صَٓ؛ الذىبي: تاريخ االسبلـ ، جػَُّ، صُ/ؽُالبرزالي: المقتفي، جػ

 ـ ".ُِٖٕق/ٕٕٔ." كفيو كفاتو سنة ُّٔ، صٕالفرات، جػ
ف مسعكد السمجكقي، صاحب الرـك تكلى الحكـ ( ىك أبك الفتح غياث الديف كيخسرك بف قمج أرسبلف بِ)

ـ، ىرب إلى الشاـ بعد حربو مع أخكه سميماف كبعد كفاة سميماف عاد كتممؾ الرـك كبقي َُِْىػ/َُٔسنة
،" حكادث سنة ِٓٗ،ِٔٗ، ص َُـ. ابف األثير: الكامؿ، جػَُُِىػ/َٕٔإلى حيف كفاتو سنة 

 .ُُْ، صّ؛ أبك الفداء: المختصر، جػْْٗ، صِـ"؛ ابف الفكطي: مجمع اآلداب، مجَُِْىػ/َُٔ
-ِّْ، ص ُ؛  اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػَُِ، صِ( الخبر عند ابف الكردم: تتمة المختصر ، جػّ)

ّْْ. 
 ك[.ُٖٓ( ترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة ]ْ)
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ي دمشؽ بعساكر، ، كلما تحقؽ الناصر مجيء التتر دخؿ إلى برزة شمال (ُ)بالنجدة
 .(ِ)كاجتمع إليو أمـ عظيمة مف عرب كعجـ كتركماف كأكراد متطكعة

ككاف ىكالكك قد قدـ في أمـ ال يحصكف مف المغكؿ كالكرج كالعجـ كغير ذلؾ، فكثر    
ـٌ إٌف ىكالكك نزؿ عمى حراف، كممكيا، كاستكلى عمى ببلد  الرعب في قمكب المسمميف، ث

الشاـ، كأمره باإلغارة عمييا، كذلؾ في ذم   ]ظُْْ [إلى طالجزيرة، ثـ سٌير كلده أشمك 
الحجة، فكصؿ الخبر إلى حمب، ككاف نائبيا الممؾ المعظـ تكراف شاه بف صبلح الديف 

 .(ْ)، فجفؿ الناس إلى جية دمشؽ كعظـ الخطب(ّ)الكبير

التي ككانت حمب في غاية الحصانة كالقكة؛ ألسكارىا المحكمة البناء، كقمعتيا العظيمة  
 يضرب بيا المثؿ.

فمما كاف العشر اآلخر مف ذم الحجة قصد التتر حمب، كنزلكا عمى قرية يقاؿ ليا   
، كسٌيركا جماعة مف عسكرىـ أشرفكا عمى المدينة، (ٔ)، كامتدكا إلى جيبلف(ٓ)المسممية

فخرج عسكر حمب، كمعيـ خمؽ كثير مف العكاـ كالٌسكقة، فأشرفكا عمى التتر، كقد ركبكا 
يعيـ النتظار المسمميف، كلما تحقؽ المسممكف رككبيـ رجعكا إلى المدينة، ككصؿ جم

                                                           

؛ ِّٗ،ِّٖ، صّ، أبك الفداء: المختصر، جَِِ، صِ( الخبر عند ابف الكردم: تتمة المختصر، جُ)
 .ْٔ،ْٓ، صْٖالذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ، ج

؛ ّٖٔ، صُٕ؛ ابف كثير: البداية كالنياية، جُِْ، صَِ( الخبر عند الكتبي: عيكف التكاريخ، جِ)
 .ُِٗ، صُالعيني: عقد الجماف، ج

 ك[.ُْٗ( ترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة ]ّ)
-ّٕٓ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػّْٖ( الخبر عند ابف العبرم: تاريخ مختصر الدكؿ، صْ)

 .ِّٕ،ُّٕ؛ السيكطي: تاريخ الخمفاء، صّٖٕ، صِ؛ الديار بكرم: تاريخ الخميس، جػّٕٕ
( قرية مف قرل مدينة حمب بالقرب مف مرج السحمكلية كمنطقة النيريات كعمى بعد يكميف مف مرج ٓ)

، دمشؽ، ُكة حمب، دار الكتاب العربي، طالسمطاف. ابف الشحنة، محمد: الدر المنتخب في تاريخ ممم
 .ِٕٓـ، صُْٖٗ

( قرية شماؿ حمب، تخرج منيا عيف فكارة كثيرة المياه تسيؿ إلى جميع أنحاء مدينة حمب. الحمكم، معجـ ٔ)
؛ ابف الشحنة: الدر المنتخب، ِْْ، صُ؛ البغدادم: مراصد االطبلع، مجِّّ، صِالبمداف، مج

 .َُْص
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، فنزؿ جماعة مف (ُ)جمع التتر إلى أسفؿ الجبؿ، كأككبكا عمى القرية المعركفة ببابمي
العسكر إلييـ ليقاتمكىـ، فمما رآىـ التتر اندفعكا بيف أيدييـ مكران كخديعة، فتبعكىـ ساعة 

تتار عمييـ، فكٌلكا منيزميف إلى جية البمد كالتتار في إثرىـ، فمما حادكا مف النيار، فرجع ال
كعميو عسكر المسمميف كالعكاـ اندفعكا كميـ طالبيف البمد، كالتتر في  (ِ)جبؿ بانقكسا

أعقابيـ، فقتمكا مف المسمميف جمعان كثيران مف الجند كالعكاـ كغٌمقكا البمد كنازؿ التتر 
 .(ّ)البمد

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

حمب بالقرب مف جيبلف تمر فييا قناة لممياه كمنيا تدخؿ إلى مدينة حمب كبابمي  ( قرية في شماؿ مدينةُ)
قرية متصمة أرضيا بأرض بانقكسا فيا عدة جكاسؽ كبحرات كجنينات كألحقت فيما بعد بمحمة الشميصانية 

؛ الغزم، كامؿ بف حسيف: نير ِٔٓبحمب كتعرؼ أيضا ببستاف الخربة. ابف الشحنة: الدر المنتخب، ص
 .ّٓٗ، صِـ، جػُِّٗذىب في تاريخ حمب، المطبعة الماركنية، حمب، ال
؛ البغدادم: مراصد ُّّ، صُ( جبؿ ظاىر مدينة حمب مف جية الشماؿ.  الحمكم: معجـ البمداف، مجِ)

 .ُٖٓ، صُاالطبلع، مج
  ؛ سبط ابف العجمي،َٗٓ،َٖٓ، صُ؛ المقريزم: السمكؾ، جػِٖٓ، صّ( الخبر عند الذىبي: العبر، جػّ)

، حمب، ُأحمد بف ابراىيـ: كنكز الذىب في تاريخ حمب، تح: شكقي شعث، فالح البككر، دار القمـ العربي، طػ
 .ُُٔ-ُٕٓ، صّ؛ الغزم: نير الذىب، جػَٖٔ، صُـ، جػُٔٗٗ
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 مف تكفي فييا مف األعيافذكر 

صاحب المكصؿ كاف مممككان أرمنيان، لخياط فاشتراه  (ُ)الرحيـ بدر الديف لؤلؤ األتابكي   
صاحب المكصؿ، ككاف حسف الصكرة، مميح  (ِ)منو الممؾ العادؿ نكر الديف أرسبلف شاه

ى أقرانو التصرؼ في الخدـ، بينيـ الئؽ فيما يراـ فيو في قضاء الحكائج، فتقدـ عنده عم
، (ْ)[ (ّ)إلى أف صار أستاذ الدار كالحاكـ في الدكلة، فمما تكفي ] قاـ بتدبير كلده القاىر

كفكض أمره إليو، كاتكؿ عميو، ك تحكـ في دكلتو، فمما تكفي الممؾ القاىر خٌمؼ كلديف 
، فاستكلى بدر الديف عمييما، كصار يظير أٌنو أتابؾ الصبي مٌدة، ثـ قتؿ (ٓ)صغيريف
، كأخفاه، كاستقؿ بالممؾ، كلما صارت الببلد في أيدم التتر صالحيـ، كدافع عف الصبي

كالجزيرة العمرية، كعظـ أمره، كاتسعت مممكتو،  (ٔ)ببلده، كقكيت شككتو، كممؾ سنجار
                                                           

-ّٔٓ، صِّ؛ الذىبي: سير إعبلـ النببلء، جػْٖٔ( ترجـ لو ابف العبرم: تاريخ مختصر الدكؿ، صُ)
)كفيو كفاتو سنة  ََِ،ُٗٗ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جػِْفة الممككية، ص، المنصكرم: التحّٖٓ
 ـ(.ُِٖٓق /ٔٓٔ

( ىك الممؾ العادؿ أرسبلف شاه أبك الحارث بف عز الديف مسعكد بف مكدكد بف عماد الديف زنكي صاحب ِ)
أخاه عبلء الديف المكصؿ، كاف ممكان شيمان تممؾ المكصؿ ثمانية عشر سنة كبنى بيا مدرسة لمشافعية، حبسو 

؛ المندرم:  َُِ-ُٖٗـ. ابف األثير: التاريخ الباىر، صَُُِىػ/َٕٔكبقي في الحبس إلى أف تكفي سنة 
 . َِٓ-َِِ، صّ؛ ابف كاصؿ: مفرج الكركب، جػَُِ، صِالتكممة، جػ

( ىك عز الديف مسعكد، أبك الفتح بف أرسبلف شاه بف مسعكد بف مكدكد بف زنكي، صاحب المكصؿ كلي ّ)
ـ كحكـ مدة سبع سنيف كتسع أشير، كاف مكصكفان بالشجاعة َُُِىػ/َٕٔالسمطنة بعد كالده نكر الديف سنة 

، تكفي مسمكمان سنة  ؛ المندرم: التكممة، ّّٖ،ِّٖ، صَُـ. ابف األثير: الكامؿ، جػ ُُِٖىػ/ُٓٔكالكـر
ي: مجمع اآلداب، ؛ ابف الفكطُٔٗ،ُِٗ،ُٖٖ، صُ/ؽّ؛ ابف شداد: األعبلؽ الخطيرة، جػُِْ، صِجػ
 .ُِّ، صّمج
؛ ابف تغرم بردم: النجـك ِِّ، صْٖ( سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػْ)

 .ٓٔ، صٕالزاىرة، جػ
ـ كعمره عشر ُُِٖىػ/ُٓٔ( ىما: نكر الديف أرسبلف شاه بف القاىر عز الديف مسعكد، تكفي أيضان سنة ٓ)

ف القاىر عز الديف مسعكد رتٌبو بدر الديف لؤلؤ في الممؾ كعمره ثبلث سنيف سنيف. كالثاني ىك: ناصر الديف ب
 .ِٔٔ، صْْ؛ الذىبي: تاريخ األسبلـ، جػِّٖ، صَُككاف صكرة في الحكـ. ابف األثير: الكامؿ، جػ

، تقع جنكبي نصيبيف كبينيا ٔ) ( مدينة مف نكاحي الجزيرة كسط برية ديار ربيعة، كىي في لحؼ جبؿ عاؿو
 .ّّٖ، صّ؛ القرماني: أخبار الدكؿ، جػّّٗلمكصؿ ثبلثة أياـ . القزكيني: آثار الببلد، صكبيف ا
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فكثر عسكره، كعمرت ببلده، ككاف ممكان جميبلن، عالي اليمة ،عظيـ السطكة كالميابة، 
ببلده مف المفسديف، تكفي بقمعة المكصؿ، كدفف بيا، قاؿ  كثير السياسة لرعاياه، كطٌير

، ثـ نقؿ إلى مسجد عمي (ِ): "جاءنا الخبر بمكتو في أكؿ شير رمضاف(ُ)أبك شامة
 رضي اهلل عنو، كعمره مقدار ثمانيف سنة كقيؿ خمس كثمانكف".

ب ترجمة لؤلؤ في تاريخ الذىبي: لؤلؤ ىك السمطاف الممؾ الرحيـ بدر الديف، صاح   
المكصؿ أبك الفضائؿ األرمني األتابكي النكرم، مكلى الممؾ نكر الديف أرسبلف شاه ابف 
السمطاف عز الديف مسعكد، كاف القائـ بتدبير دكلة أستاذه كأعطاه األمرٌية، فمٌما تكفي نكر 
الديف قاـ بتدبير كلده السمطاف الممؾ القاىر عز الديف مسعكد بف نكر الديف، فمما تكفي 

خمس عشرة أقاـ بدر الديف أخكيف صبييف كلدم القاىر كىما ابنا بنت مظٌفر  في سنة
الديف صاحب إربؿ كاحدان بعد كاحد، ثـ استبٌد بممؾ المكصؿ أربعيف سنة كاألصح أنو 

 تسمطف في أكاخر رمضاف سنة ثبلثيف كستمائة.

ىيبة كسطكة ك  ككاف حازمان، شجاعان، مدٌبران، ذا حـز كرأم، كفيو كـر كسؤدد، كتجمؿ، كلو
سياسة، كاف يغدؽي عمى القٌصاد أمكاالن كافرة، كيحترز، كيدارم الخميفة مف كجو، كالتتار 
مف كجو، كممكؾ األطراؼ مف كجو، فمـ ينيـز ممكو، كلـ تطرقو آفة، ككاف مع ظممة 

 كجكده محٌببان إلى رعيتو؛ ألٌنو كاف يعامميـ بالرغبة كالرىبة.

                                                           

( ىك عبد الرحمف بف ابراىيـ بف إسماعيؿ ،اإلماـ العبلمة، شياب الديف ،أبك القاسـ المقدسي الدمشقي ُ)
في فف العربية كلو عناية الشافعي، المقرلء، النحكم، أبك شامة، قرأ القراءآت كأتقف الفقو كدٌرس كأفتى كبرع 

بالحديث، كصٌنؼ عٌدة تصانيؼ أشيرىا" الركضتيف في أخبار الدكلتيف النكرية كالصبلحية" ك" الذيؿ عمى 
ـ، كدفف بباب الفراديس في دمشؽ. ابف الصابكني: تكممة إكماؿ ُِٔٔىػ/ٓٔٔالركضتيف"، تكفي سنة

ابف جماعة: مشيخة قاضي القضاة ،  ؛ٗٗ؛الصقاعي: تالي كفيات األعياف ، صُِّ-ُُِاالكماؿ، ص
، ُ؛ ابف الجزرم: غاية النياية، جػُٖٔ-ُٓٔ، صٖ؛ السبكي: طبقات الشافعية، جػَّْ-ََّ، ص ُجػ
-ِٖٔ، صُ؛ الداككدم: طبقات المفسريف، جػٖٕ،ٕٕ، صِ؛ السيكطي: بغية الكعاة، جػَّّ، ُّّص
 .ِْٓ، صُ؛ البغدادم: ىدية العارفيف، مجَِٕ

 .َِّلذيؿ عمى الركضتيف، ص( أبك شامة: اِ)
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: " كاف ممكان جميؿ القدر، عالي اليمة، عظيـ السطكة ذكره الشيخ قطب الديف فقاؿ
كالسياسة، قاىران ألمرائو، قتؿ، كشنؽ، كقطع ما ال نياية لو حتى ىٌذب الببلد، كمع ىذا 
فكاف محبكبان إلى رعيتو، يحمفكف بحياتو، كيتغالكف فيو، كيمقبكنو قضيب الذىب، ككاف 

ف، كفي كجيو النضارة، كقامتو يكثر البحث عف أخبار رعيتو، تكفي في عشر التسعي
 حسنة يخٌيؿ إلى مف يراه أنو كيؿ. 

قمت: كلما رأل أٌف جاره مظٌفر الديف صاحب إربؿ يتغالى في أمر المكلد النبكم، كيغدؽ 
عميو في العاـ أمكاالن عظيمة، كيظير الفرح كالزينة عمد ىك إلى يـك في السنة ىك عيد 

الميك كالخمكر كالمغاني ما يضاىي المكلد الشعانيف الذم لمنصارل، فعمؿ فيو مف 
المكٌرـ، فكاف يمٌد سماطان طكيبلن إلى الغاية بظاىر البمد، كيجمع مغاني البمد، كيككف 
السماط خكنجة كباطية خمر عمى ىذا الترتيب، كيحضره خبلئؽ، كينثر عمى الناس 

تمكف، كيتخاطفكف الذىب مف القمعة يسقي الذىب بالصينية الذىب، كيرميو عمييـ، كىـ يقت
الدنانير الخفيفة، فمقتو أىؿ العمـ كالديف عمى تعظيمو أعياد أىؿ الكفر، كعمى أمكر 
أخرل كدخؿ في طاعة ىكالكك، كأعانو عمى مراده، فأقٌره عمى بمده، كقرر عميو ذىبان كثيران 
في السنة، فمما مات انخـر النظاـ، كنازلت التتار المكصؿ، كعصا أىميا، فحكصرت 

 .(ُ)ة أشير، ثـ أيخذت، تكفي لؤلؤ يكـ الجمعة ثالث شعباف كقد كمؿ الثمانيفعشر 

الحنبمي  (ِ)الرئيس الكبير صدر الديف أسعد بف المنجا بف بركات بف مؤممة التنكخي
، ككاقؼ داره مدرسة لمحنابمة (ّ)الدمشقي أحد عدكؿ دمشؽ، ككاقؼ المدرسة الصدرية

                                                           

 .ِّْ-ِِّ، صْٖ( الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػُ)
؛ النابمسي، محمد بف عبد القادر: مختصر طبقات الحنابمة، ُْٖ( ترجـ لو الحسيني: صمة التكممة، صِ)

، ُ؛ ابف مفمح العميمي: المقصد األرشد، جػٕٔـ، صُُّٗ، دمشؽ، ُتح: أحمد عبيد، مطبعة الترقي، ط
 .  ُِٖ،َِٖص
 ٖٔ، صِ( في رأس درب الريحاف جنكبي قصر العظـ ناحية الجامع األمكم بدمشؽ. النعيمي: الدارس، جػّ)

 . ُٔٓ؛ ابف كناف: حدائؽ الياسميف، ص
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القاضي جماؿ الديف المصرم، تكلى نظر الجامع ]  (ِ)مجاكر تربة (ُ)كىي قبالة القميجية
، كثٌمر أكقافو، كىك الذم استجد دكاكيف سكؽ الزيادة بيف العكاميد مف الجيتيف (ّ)األمكم[

، كلو آثار حسنة (ٓ)، كبنى في حائط الجامع القبمي حكانيت لمنحاسيف(ْ)ككذلؾ الصاغة
 . (ٔ)مضاف"في كقؼ الجامع، قاؿ أبك شامة:" تكفي في تاسع عشر ر 

القاضي عز الديف محمد بف القاضي األشرؼ أبك العباس أحمد بف القاضي الفاضؿ عبد 
 ، تكفي بدمشؽ، كدفف بسفح قاسيكف.(ٕ)الرحيـ البيساني

العدؿ بياء الديف محمد مف مكي بف الحسف بف عبد اهلل القرشي الصالحي الدمشقي 
 (َُ)إحدل كتسعيف كخمسمائة ]كُْٓ [سنة (ٗ)، كلد في شيكر(ٖ)المعركؼ بابف الدجاجية

                                                           

( تعرؼ بدار الفمكس تقع قبمي الجامع األمكم كشمالي المدرسة الصدرية كغربي التربة الجمالية المصرية، ُ)
، ُـ . النعيمي: الدارس، جػُِْٓىػ/ّْٔعمي بف قميج النكرم المتكفى سنة تنسب إلى األمير سيؼ الديف 

 .ُّْ، صُ؛ ابف كناف: المكاكب االسبلمية، جػّْٕ،ّْٖص
( ىي التربة الجمالية المصرية برأس درب الريحاف مف ناحية الجامع األمكم بدمشؽ كبالقرب مف المدرسة ِ)

ق ِّٔبف بدراف، جماؿ الديف المصرم المتكفي سنة الصدرية ك القميجية، تنسب لقاضي القضاة يكنس 
 .ُٖٗ،ُٖٖ، صِـ. النعيمي: الدارس، جػُِِٔ

 . ُِٖ، صُ( سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف ابف مفمح العميمي: المقصد األرشد، جػّ)
( يعرؼ بسكؽ الصاغة الجكانية، شمالي الجامع األمكم، كىي سكؽ عمى حٌدتيا متصمة بالعقاديف كليا ْ)

؛ القسطالي: الركضة ِْٔ؛ طمس: ذيؿ ثمار المقاصد، صَّٕ، صِأبكاب. النعيمي: الدارس، جػ أربعة
 .ٖٗالغناء، ص

 . ٖٔ، صِ( يقع تحت قمعة دمشؽ بالقرب مف الجامع األمكم مف جية القبمة. النعيمي: الدارس، جػٓ)
 .َِّ( أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صٔ)
؛ العيني:عقد َُِ، صِ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جػُْٗ، ص( ترجـ لو الحسيني: صمة التكممةٕ)

 .ِِٓ، صُالجماف، جػ
؛ الكتبي: عيكف التكاريخ، ِْٓ،ِّٓ؛ الذىبي: المختار، صَْٗ( ترجـ لو الحسيني: صمة التكممة، صٖ)
 . َُٓ، صُ؛ المقريزم: السمكؾ، جػَِِ-ُِٕ، صَِجػ
 .َْٗلتكممة، ص(  كردت" الثاني مف شعباف "عند الحسيني: صمة اٗ)
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بدمشؽ، كاف فاضبلن، أديبان، رئيسان، لطيفان، ظريفان، رقيؽ الشعر، تكفي ثاني  (ُ)كخمسمائة
 ، كدفف بباب الصغير، فمف نظمو قكلو: (ِ)المحـر

ـي الكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ميعنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يختفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الٌمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي    مٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كمى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ    سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكادييًف عمَّ

 
 (ّ)بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانكا فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بيننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي  

 
    :كلو

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُّكـ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطى ال أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي 
 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل جسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍي النُّحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي  
 جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكـ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ: إٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  

 
ـٍ بػػػػػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػك الجميػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي    ميمػػػػػػػػػػػػػػػػػا فعمػػػػػػػػػػػػػػػػػت

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى عمينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    كال لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ مى
 

 بأٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لمجفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  
 طرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ  (ْ)يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىبلن بالسُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياد 

 
 يتمنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى طرفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الكحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  

 تنكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼي الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمسي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك 
 

 تميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي كيخجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي الغصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي إذ  
 ال تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعكا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبّْ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالن  

 
 زٌكرهي المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبغضي العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكؿي  

 كاحيرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كانقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع ظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم 
 

ـٍ كصػػػػػػػػػػػػػػػكؿي   ـٍ يكػػػػػػػػػػػػػػػٍف لػػػػػػػػػػػػػػػي بكػػػػػػػػػػػػػػػ إٍف لػػػػػػػػػػػػػػػ
(ٓ) 

 
   كقاؿ أيضان:

؟   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ ذا الييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼي
 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػػػػارى الكاصػػػػػػػػػػػػػػػػؼي مػػػػػػػػػػػػػػػػا يصػػػػػػػػػػػػػػػػؼي  
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 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرمحي األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمري يحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهي 
 

 كالغصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي األخضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري كاأللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼي  
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدّْ فتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؾى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى ل 

 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؽ تفاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍت الٌنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼي  

 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمان بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؾى كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل 
 

ـى العشَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؽ إذا حمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا   قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا غمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًت منَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 
 كحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًت بيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذفكا 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الميثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؽ كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك    الحي
 

 أكدل بحشاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍي التمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼي  
 
 

 بمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانٍي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأني فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى كال عرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا 
 ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاراقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت أخبلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى لمغ 

 
 فكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼى بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌلؼ 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  
 

 زٌينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت بذؤابتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼي  
 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى اهلل تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى: العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفي  

 
 (ُ)كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أعطافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى تىنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼي  

 
   كلو:

ـٍ يمقػػػػػػػػػػى؟  إاٌل مػػػػػػػػػػا لقػػػػػػػػػػى قمبػػػػػػػػػػٍي كمػػػػػػػػػػاذا بكػػػػػػػػػػ
 

 فيػػػػػػا ليتنػػػػػػي مػػػػػػا عشػػػػػػتي لػػػػػػـ أعػػػػػػرًؼ العشػػػػػػقىاٍ  
مػػػػػػف بعػػػػػػًد قػػػػػػربو عػػػػػػف الفضػػػػػػا   نػػػػػػأٍت داركػػػػػػـ ي

 
 عػػػػػػػػػػػػيفو ال يفػػػػػػػػػػػػيضي كال يرقىػػػػػػػػػػػػاٍ  فمػػػػػػػػػػػػي دمػػػػػػػػػػػػعي  

 كقػػػػػػػػػػػػػاؿى األعػػػػػػػػػػػػػادم: إٌننػػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػمكتكيـٍ  
 

: كمػػػػػػػػػػػا أبقىػػػػػػػػػػػاٍ    لعمػػػػػػػػػػػرم لقػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػاؿى العػػػػػػػػػػػدكُّ
 ىػػػػػػػػكل مػػػػػػػػف كسػػػػػػػػاني السُّػػػػػػػػقـ غيػػػػػػػػري ىػػػػػػػػكاكـٍ  

 
 كفرقػػػػػػػػػػػػوي مػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػدّْ شػػػػػػػػػػػػبيت مػػػػػػػػػػػػف الفرقىػػػػػػػػػػػػاٍ  

 ككاهلًل لػػػػػػػػػػػػػػك لػػػػػػػػػػػػػػـ ينزلػػػػػػػػػػػػػػكا بػػػػػػػػػػػػػػرؽى الحمػػػػػػػػػػػػػػى 
 

 إلػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػمًت مػػػػػػػػػػف تمقػػػػػػػػػػاًء سػػػػػػػػػػاحتًو برقىػػػػػػػػػػاٍ  
ـٍ فػػػػػػػػػػػػبلإذا مػػػػػػػػػػػػا دنىػػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػػا أ   قفػػػػػػػػػػػػرٍت مػػػػػػػػػػػػنكي

 
اٍ   يػػػػػػػػػػػػػػػدرييا شػػػػػػػػػػػػػػػبحي الٌشػػػػػػػػػػػػػػػٌجاًت كال سػػػػػػػػػػػػػػػقمى

(ِ) 
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 كقاؿ أيضان:

 أىػػػػػػػػػػػدٍل سػػػػػػػػػػػبلموي  (ُ)إلػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػمـ الجرعػػػػػػػػػػػاء
 

 ]ظُْٓ[فمػػػػػػاذا عمػػػػػػيَّ مػػػػػػف قػػػػػػد لحػػػػػػاهي كالمػػػػػػوي  

ـي األسػػػػػػػػػػػػى أمػػػػػػػػػػػػسى فػػػػػػػػػػػػبل تمنعػػػػػػػػػػػػكهي أف   غػػػػػػػػػػػػري
 

 يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثَّ إذا ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى الحبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي غرامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  

 

 
ـى الجػػػػػػػػػػػكل  تجمٌػػػػػػػػػػد حتَّػػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػدٍع معظػػػػػػػػػػ

 
 جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهي كعظامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  لرأييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو إال 

 كال عجبػػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػرطً سػػػػػػػػػػػػػقـو بجسػػػػػػػػػػػػػػموً  
 

 كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػحةي كدّْ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًء ييبػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم سػػػػػػػػػػػػػػػػػػقاموي  

 أاحبابنيػػػػػػػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػػػػػػاكيفى جػػػػػػػػػػػػػػػػػذبى كىػػػػػػػػػػػػػػػػػادىـ 
 

 كعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍم بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركٍم العييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي  

 

 

ـي   إذ لػػػػػػػػػػػػػػـ يجػػػػػػػػػػػػػػػٍد قطػػػػػػػػػػػػػػرا عمػػػػػػػػػػػػػػػى منحنػػػػػػػػػػػػػػػاكي
 

ـي دمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي مقامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي    منحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكي

ـي    تػػػػػػػػػػػرل ىػػػػػػػػػػػؿ يعيػػػػػػػػػػػدى اهلل لمصػػػػػػػػػػػبّْ كصػػػػػػػػػػػمكي
 

 قبػػػػػػػػػًؿ يمقػػػػػػػػػٍى حمامػػػػػػػػػوي  بػػػػػػػػػذاؾ الحمػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػف 

ـٍ قمبػػػػػػػػػػػػػػػػان أطمػػػػػػػػػػػػػػػػتـي خفكقػػػػػػػػػػػػػػػػو   لييػػػػػػػػػػػػػػػػدم بكػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 كينظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركـ طرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبتـي منامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  

 كبػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػالـه فػػػػػػػػػي الحكػػػػػػػػػـً لػػػػػػػػػك أفَّ كجيػػػػػػػػػو 
 

 تجمَّػػػػػػػػػػػػػػى بجػػػػػػػػػػػػػػنًح الميػػػػػػػػػػػػػػًؿ جمػػػػػػػػػػػػػػى ظبلمػػػػػػػػػػػػػػوي  

 يقػػػػػػػػػػػػػػػكـي بعػػػػػػػػػػػػػػػذرم فيػػػػػػػػػػػػػػػو عنػػػػػػػػػػػػػػػدى عػػػػػػػػػػػػػػػكاذلي 
 

 إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػا انثنىػػػػػػػػػػػػػػػػى تييػػػػػػػػػػػػػػػػان يييػػػػػػػػػػػػػػػػزُّ قكامػػػػػػػػػػػػػػػػوي  

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزٌردى خكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفاه لمحظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً  
 

 يأمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياموي  بأٌنيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال 

 أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرانكـ أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير 

 

 كالكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أف يختفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيري  

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدكا كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدكا مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيا 

 

 حابػػػػػػػػػػػػػو منػػػػػػػػػػػػػذ ىجػػػػػػػػػػػػػرتـ مػػػػػػػػػػػػػرض مخطػػػػػػػػػػػػػري  

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػى األتػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؾ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتر 

 

 األجفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم ال يعثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  

 ممنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الحظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

 أك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ النضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل أنضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  

 
                                                           

 .ْٔ، صٖاألرض الرممة، السيمة، المنبسطة التي ال تنبت شيئان. ابف منظكر: لساف العرب، مج( ُ)
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 ريقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكز ألحاطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 

 (ُ)تبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاريبو ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك األبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  

   كلو: 

 ماعػػػػػػػػػػػػػػػػػػذري فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػىن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ لميكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػددا   كالػػػػػػػػػػػػػػػػركحي قػػػػػػػػػػػػػػػػد اكتسػػػػػػػػػػػػػػػػى ثيابػػػػػػػػػػػػػػػػان جي

 مالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت طربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان أغصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانوي راقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  
 

الطيػػػػػػػػػػػػػري عمييػػػػػػػػػػػػػا كشيػػػػػػػػػػػػػدا   (ِ)لمػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػدح ى

  

المظفر بف محمد بف الياس بف عبد الرحمف بف عمي بف أحمد عرؼ بنجـ الديف ابف 
ككاف مف العدكؿ  (ْ)ف كخمسمائة، كلد بدمشؽ في رمضاف سنة سبع كثماني(ّ)الشيرجي

دمشؽ كنظر الجامع األمكم، كبيتو مشيكر بالرياسة  (ٓ)األكابر كاألعياف، كلي حسبة
 كالتقدـ كالعدالة.

كاف دائمان يأكم إلى القماميف كالمزابؿ، كأكثر إقامتو بأقميف حماـ  (ٔ)الشيخ يكسؼ القميني
، تكنس األرض كىك حاًؼ حاسري الرأس، ، كيمبس ثيابان طكاالن (ُ)بسكؽ القمح (ٕ)نكر الديف

                                                           

 .ّْٕ، صُ( البحر البسيط، األبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػُ)
 ِْ، صْ؛ الكتبي: قكات الكفيات، جػٗٓ، صٓ( البحر الكافر، األبيات عند الصفدم: الكافي بالكفيات، جػِ)
؛ الذىبي: العبر، ّْٖ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػُِْلو الحسيني: صمة التكممة، ص ( ترجـّ)
 . َْٖ،َّٖ؛ ابف كثير: طبقات الشافعية، صِٕٖ، صّجػ
 ـ.  ُُُٗىػ/ ٕٖٓ( ْ)
( كظيفة جميمة ميٌمة صاحبيا األمر بالمعركؼ إذا ظير تركو كالنيي عف المنكر إذا ظير فعمو، كاعتبار ٓ)

؛ ابف ٓٔنقكد بمحؾ النظر ك النظر في القكت ككشؼ غٌمة المسمميف. السبكي: معيد النعـ، صعيار ال
 .ْٗطكلكف: نقد الطالب، ص

، ِّ؛ الذىبي: سير إعبلـ النببلء، جػَِِ،َِّ( ترجـ لو أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صٔ)
 . ِِٔ، صُالجماف، جػ ؛ العيني: عقدُّٗ،َّٗ، صُٕ؛ ابف كثير: البداية كالنياية، جػَّّ،َِّص
( يقع بسكؽ البزكرية تجاه دار الذىب بالقرب مف دار القرآف كالحديث التنكزية، بناه نكر الديف، الممؾ ٕ)

ـ. ابف عبد اليادم: ثمار ُُّٕىػ/ٗٔٓالعادؿ أبك القاسـ محمكد بف زنكي بف أقسنقر التركي الشييد المتكفي 
 . ُِٓ؛ طمس: ذيؿ ثمار المقاصد، صُٗ، صُ؛ النعيمي: الدارس، جػٖٓالمقاصد، ص
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طكيؿ الصمت، كالناس يعتقدكف فيو الصبلح، كيحككف عنو عجائب كغرائب، كعٌكاـ 
الناس يتقربكف إليو بالمآكؿ كالمشارب، فيتناكؿ منو بعد جيد مقدار حاجتو، ككانكا يحككف 

مشيتو، كال عنو أنو يكاشفيـ في كثير مف األكقات، ككاف مف غرائب العالـ يترٌنح في 
ًفمىة (ِ)يمتفت إلى أحد، كال يعبأ بو، كدفف بسفح قاسيكف بتربة المكٌلييف ، ككانت لو جنازة حى

 لـ يتخمؼ عنيا إاٌل القميؿ. 

، كاف مف  (ّ)أبك بكر بف يكسؼ بف محمد الرسعني ]كُْٔ[ تقي الديف الحكيـ نزيؿ الرـك
، كتقٌدـ عند سمطانو،  ككاف يتردد في الرسائؿ مف الرؤساء كالفضبلء، استكطف الرـك

سمطاف الرـك إلى الشاـ كمصر، فتمٌكؿ، كأيثرم، كأدركو أجمو بدمشؽ، كأكصى بثمث مالو 
 في الصدقة كفكاؾ األسرل، كأسند كصيتو إلى األمير جماؿ الديف بف يغمكر.

                       

                         

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

؛ طمس: ذيؿ ٖٖ( بمنطقة البزكرية بدمشؽ، قريب الجامع األمكم. ابف عبد اليادم: ثمار المقاصد، صُ)
 .ِٓٔثمار المقاصد، ص

( تقع بمقابر الصكفية بسفح جبؿ قاسيكف شرقي تربة أبي عمر المقدسي الركاحية، كىي مزخرفة كقد ِ) 
، ُُ؛ ابف كثير: البداية كالنياية، جػَٗبو.  كاتبي الصيادم: الركضة البيية، ص اعتنى بيا مف كاف يعتقد

 . ِِٕ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جػُّٗ،َّٗص
 .ِٓٓ؛ الذىبي: المختار، صُّٓ، صُ(  ترجـ لو اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػّ) 
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 سنة ثماف كخمسكف كستمائة

استيمت كال خميفة لممسمميف، كسمطاف حمب كدمشؽ الناصر صبلح الديف يكسؼ،      
 كسمطاف مصر المظفر سيؼ الديف قطز.

ففييا قصد ىكالكك مارديف، كنزؿ عمييا، كترؾ بعض عسكره محاصران ليا، كتكجو إلى    
 حمب، فجفؿ الناس بيف أيدييـ إلى مصر كالجباؿ كاألماكف المتكعرة.

فر كرد الخبر إلى دمشؽ باستيبلء التتر عمى ببلد حمب بالسيؼ، كفي منتصؼ ص   
ككاف نزكليـ عمى حمب في ثاني صفر، كاستكلكا عمييا في تاسعو، كأمٌنكا أىميا، ثـ 

 .(ُ)غدركا بيـ، كقتمكىـ

كلما اتصؿ ذلؾ بالناصر سار عف دمشؽ بأمرائو نحك القبمة، ككاف رسؿ التتر قد    
كقرئ في جامع دمشؽ فرماف جاء مف ممكيـ، يتضٌمف  كصمكا دمشؽ سابع عشر صفر،

 األماف ألىؿ دمشؽ كما حكليا، كشرع األكابر في تدبير أمرىـ معيـ.

فمما كاف سابع عشر ربيع األكؿ كصؿ إلى دمشؽ نكاب التتار، فمقييـ كبراء البمد  
، (ِ)بأحسف ممتقى، كقرئ ما معيـ مف الفرمانات المتضمنة األماف بالميداف األخضر

                                                           
  ِّٗلتكفيقات االليامية، صـ. باشا: أَُِكانكف األكؿ ) ديسمبر(  ُٖيكافؽ أكليا يـك الخميس . 
؛ ِّْ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػَِِ، صِ( الخبر عند ابف الكردم: تتمة المختصر، جػُ)

 . َٓ،ْٗ، صُْ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ: جػ ِْٔ، ِْٓ؛ ابف الفكطي: الحكادث الجامعة، صّْٗ
كبالقرب مف نير بانياس أحد فركع نير ( ظاىر مدينة دمشؽ مطؿ عمى الشرؼ القبمي بدرب الياشمييف ِ)

، النعيمي: ُِٖبردل، كيعرؼ باسـ ميداف الشرؼ كمرجة الحشيش. ابف عبد اليادم: ثمار المقاصد، ص
، كىي المنطقة المقاـ عمييا اليـك المتحؼ ُٕ؛ أبك البقاء البدرم: نزىة األناـ، صَُٗ، صِالدارس، جػ

 . ُُٕ، صَُٖٗت آثارية كفنية، دار الرشيد، بغداد، الحربي كالمعرض. بينسي، عفيؼ: الشاـ لمحا



 

357 
 

، كأىمككا في ممرىـ جماعة (ُ)ككصمت عساكرىـ مف جية الغكطة ماريف إلى جية الكسكة
 .(ِ)كانكا قد تجمعكا كتحٌزبكا

بتفكيض  (ّ)كفي سادس عشريو جاء منشكر ىكالكك لكماؿ عمر بف بندار التفميسي  
إليو، كتفكيض جميع  (ٓ)كالمكصؿ كمارديف كميافارقيف (ْ)قضاء القضاة بمدائف الشاـ

ألكقاؼ إلى نظره، ككاف القاضي قبمو صدر الديف بف سني الدكلة، ككاف كماؿ الديف ا
 .(ٔ)ينكب عنو في الحكـ

كفي ربيع اآلخر رجعت التتار التي كانت عبرت عمى دمشؽ بعدما عاثت في ببلد    
بنابمس، فقاتميـ  (ٖ)كأرض نابمس كما حكليا ككاف األمير مجير الديف أبي زكرم (ٕ)حكراف

 شديدان، كأبمى ببلءن حسنان بحيث قتؿ منيـ بيده تسعة عشر نفسان، ثـ قيتؿ. فقاتميـ قتاالن 

                                                           

( قرية جنكب دمشؽ كىي أكؿ منزؿ تنزلو القكافؿ إذا خرجت مف دمشؽ إلى مصر. الحمكم: معجـ البمداف، ُ)
 .  ِّٓ؛ أبك الفداء: تقكيـ، صُْٔ، صْمج
؛ الكتبي: ُٕٕص ،ِ؛ الذىبي: دكؿ اإلسبلـ، جػَٓ،ْٗ( الخبر عند ابف العميد: أخبار األيكبييف، صِ)

 .ِِّ، ِِِ، صِعيكف التكاريخ، جػ
( كماؿ الديف أبك الفتح عمر بف بندار بف عمر التفميسي، كاف فقييان بارعان في العمـك كلي نيابة القضاء ّ)

ـ كدفف ُِّٕىػ / ِٕٔبدمشؽ مدة كألـز في نياية حياتو عمى السفر إلى مصر فبقي فييا إلى أف تكفي سنة 
، ابف ِٖٗ،ِٖٖ، صُ؛ البرزالي: المقتفي، جػُٗابف شداد: تاريخ الممؾ الظاىر، ص بالقرافة الصغرل.

ـ، ُٔٗٗالممقف، عمر بف عمي: العقد المذىب في طبقات حممة المذىب، دار الكتب العممية، بيركت، 
 .ُِٖ،ُّٖ،صِ؛ ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جػُّٕص
؛ البغدادم: مراصد ٕٓ، صٓ. الحمكم: معجـ البمداف، مج( اسـ قريتيف مف نكاحي حمب في نقرة بني أسدْ)

 . ُِْْ، صّاالطبلع، مج
( ميافارقيف: مدينة مف ببلد الجزيرة بديار بكر عمى الطريؽ بيف الجزيرة كأرمينية. أبك الفداء: تقكيـ ٓ)

 .ْٖٓ، صّ؛ القرماني: أخبارالدكؿ، جػٓٔٓ؛ القزكيني: آثار الببلد، صِٕٗالبمداف،ص
؛ ُٓ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػَِْعند أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، ص( الخبر ٔ)

 .ُِٓ، صُالمقريزم: السمكؾ، جػ
( ككرة كاسعة مف أعماؿ دمشؽ مف جية القبمة قصبتيا بصرل كمف قراىا أذرعات ك أزرع. البغدادم: ٕ)

 . ُٖٓكيني: آثار الببلد، ص؛ القر ِّٓ؛ أبك الفداء: تقكيـ البمداف، صّْٓ، صُمراصد االطبلع، مج
 ظ(. ُْٖ( ترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى  الكرقة )ٖ)
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، (ُ)كبمغ الممؾ الناصر ذلؾ، كىك بغزة، فتكجو نحك مصر، فنزؿ بالعريش، ثـ قطيا   
كتفرؽ عسكره عنو، فعاد الناصر كمعو طائفة مع عسكره لشيء بمغو عف ممؾ مصر إلى 

زاء، فكبسو عسكر التتار، فيرب، كتفرؽ عنو بقية ، ثـ نزؿ ببركة زي(ِ)جية كادم مكسى
أصحابو، ثـ استأمف لو بعض أصحابو، كصار إلى التتر، فكاف معيـ في ذؿ كىكاف إلى 

 .(ّ)أف قيتؿ عمى ما يأتي

كزيزاء كالكرؾ كالقدس كالخميؿ كببلد غزة كنحك ذلؾ.  (ْ)كبمغ غارة التتار إلى الصمت   
نابمس، فقتمكا الرجاؿ، كسبىكا النساء كالصبياف، كاستاقكا قاؿ الذىبي:" كبذلكا السيكؼ في 

مف األسرل كاألبقار كاألغناـ كالمكاشي شيئان كثيران، كأخذكا مف األسبلب كاألثاث ما ال 
 .(ٓ)يحصى"

فمما كصمكا دمشؽ اشتيًرٌم  مف األسرل شيء كثير، كقد كانت قمعة دمشؽ امتنع بيا   
نقيبيا ( ٕ)نائبيا، كجماؿ الديف بف الصيرفي (ٔ)قراجة بف ]ظُْٔ[األمير بدر الديف محمد 

نقيبيا في جمع كثير، فقطَّعى التتار مف األخشاب شيئان كثيران، ككانكا قد استصحبكا معيـ 
أكثر مف عشريف منجنيقان تجٌرىا الخيؿ، كىـ رٌكاب عمييا، كأخربكا أماكف كثيرة، كأخذكا 

                                                           

( قرية مف أعماؿ مصر في كسط الرمؿ قرب الفرما في منتصؼ الطريؽ بيف القاىرة كغزة.  الحمكم: معجـ ُ)
 .ِْْ؛ السخاكم: البمدانيات، صّْ؛ ابف شاىيف: زبدة كشؼ الممالؾ، صّٖٕ، ؛ْالبمداف، مج

في قبمي بيت المقدس بينو كبيف أرض الحجاز كىك ادو حسف كثير الزيتكف. الحمكم: معجـ البمداف، ( كاد ِ)
 . ِٕٗ؛ القركيني: آثار الببلد، صُُْٖ، صّ؛ البغدادم: مراصد األطبلع، مجّْٔ، صٓمج
 ،ُٕ؛ ابف كثير: البداية كالنياية، جػُّٓ،َّٓ، صُ( الخبر عند اليكنيني:  ذيؿ مرآة الزماف، جػّ)

 .ََْ،ّٗٗص
( بميدة  كقمعة مف جند األردف في جبؿ الغكر الشرقي، جنكبي عجمكف عمى مرحمة منيا، مقابمة ألريحا، ْ)

 . َِْ، صّ؛ القرماني: أخبار الدكؿ، جػِْٓفييا بساتيف كعيف ماء جارية. أبك الفداء: تقكيـ البمداف،
 .ُٕٕ، صِجػ ؛ ككذلؾ دكؿ اإلسبلـ،ّٓ، صْٖ( الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػٓ)
األمير بدر الديف محمد بف قراجا المعركؼ بابف قزؿ، تكلى نيابة قمعة دمشؽ فترة، قتمو التتار في سنة  -(ٔ)

 .ّٕٗ، صُٕ؛ ابف كثير: البداية كالنياية، جػٔٓ، صْٖـ. الذىبي: تاريخ االسبلـ، جػُِٗٓىػ/ٖٓٔ
ـ. ُِٗٓىػ/ٖٓٔعة دمشؽ، قتمو التتار سنة ( ىك األمير جماؿ الديف بف الصيرفي الحمبي، تكلى نقابة قمٕ)

 .ُِْ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جػّٓٓ، صُاليكنيني:  ذيؿ مرآة الزماف، جػ
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تتابعان، فأخربكا كثيران مف القمعة، فما الحجارة مف أساسيا لرمي المنجنيؽ، كرمكا رميان م
أمسكا حتى طمبكا األماف فأمنكىـ، كخرجكا مف الغد، كنيب مافي القمعة كأيحرؽ فييا 

لى بانياس كغيرىا  . (ُ)مكاضع كثيرة، كىدمت أبراجيا،كساركا إلى بعمبؾ كا 

ارو كنساء ، كسممكىا، كنيبكا ما فييا، ككاف فييا جك (ِ)كنزؿ طائفة منيـ عمى قمعة عجمكف
 .(ّ)مف خكاص الناصر

ككانكا قد أرسمكا القاضي كماؿ الديف التفميسي مف دمشؽ إلى الكرؾ إلى صاحبيا    
بف  (ٓ)أخك الناصر كالقاىر (ْ)المغيث لتسميميـ قمعتيا، فأرسؿ إلييـ كلده كالممؾ الظاىر

لقاىر، فإٌنو ، فأتكا بالجميع إلى كتبغا خبل الممؾ ا(ٔ)إسماعيؿالمعظـ كأكالد الصالح 

                                                           

، ِٓ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػ ِّٓ،ُّٓ، صُ( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػُ)
 .ُِْ،َِْ، صُف، جػ؛ العيني: عقد الجمآَُ،َُْ، صِالقمقشندم: مآثر اإلنافة، جػ

( قمعة حصينة في جبؿ الغكر الشرقي قبالة بيساف ليا بساتيف كمياه جارية. أبك الفداء:  تقكيـ البمداف، ِ)
 . ِْْص
 .ِْٓ،ِْْ، صّ؛ أبك الفداء: المختصر، جػّٖٓ، صُ( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػّ)
عزيز محمد، كاف شجاعان كقعت بينو كبيف أخيو الناصر ( ىك الممؾ الظاىر غازم بف السمطاف الممؾ الْ)

مفارقة فتكجو غازم نحك الصمت ثـ قصد غزة كىناؾ أجمع طائفة مف البحرية عمى سمطنتو مكاف أخيو 
ـ. ُِٗٓىػ/ٖٓٔالناصر لكف ىجـك التتر نحك الشاـ شغمو كأخكه كقتؿ بيد التتر مع أخيو الناصر سنة 

؛ الزبيدم: تركيح القمكب، ُِْ؛ الحنبمي: شفاء القمكب، صّٕٓعياف، صالذىبي: اإلشارة إلى كفيات األ
 .ِٖٗ، صٓ؛ ابف العماد شذرات الذىب، جػُٕص
( ىك عبد الممؾ بف عيسى بف أبي بكر بف أيكب الممؾ القاىر بياء الديف بف السمطاف الممؾ المعظـ كاف ٓ)

ـ ُِٕٕىػ/ٕٔٔنجـك سمع كحدث كتكفي سنة بطبلن شجاعان حضر كقعة البمستيف ضد التتار، ككاف مكلعان بال
؛ الزبيدم: تركيح القمكب، ِِٕ، صّ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػِّٗ،ُّٗ، صُالبرزالي: المقتفي، جػ

 .ٖٓص
( الممؾ الصالح نكر الديف بف المجاىد أسد الديف شيرككه بف محمد بف شاذم بف مركاف، ابف صاحب ٔ)

ر يكسؼ، كاف عاقبلن حازمان تكجو مع الناصر يكسؼ إلى ىكالكك فقتؿ حمص، نشأ بحمص كخدـ الممؾ الناص
ىػ/ ٗٓٔ، " كفيو كفاتو سنة ّٕٓـ. الذىبي: اإلشارة عمى كفيات األعياف، صُِٗٓىػ/ٖٓٔمعو سنة 
، ِ؛ ابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، جػُُِ،َُِ، صٗـ"؛  الصفدم:  الكافي بالكفيات، جػَُِٔ
 . ّٓٗ،ّْٗص
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ىرب، كرجع إلى الكرؾ، كقاؿ لصاحبيا: ما القـك شيء! تخاؼ منيـ؟! فاحفظ قمعتؾ. 
 .(ُ)كبمدؾ، ثـ تكجو إلى مصر، فحرض المصرييف عمى الخركج

قاؿ أبك شامة:" كفي التاسع كالعشريف مف جمادل األكلى طيؼ بدمشؽ برأس مقطكع،   
رأس الكامؿ محمد بف شياب الديف  مرفكع عمى رمح قصير، معمؽ بشعره، زعمكا أنو

صاحب ميافارقيف، الذم داـ التتار محاصريف لو أكثر مف سنة  (ِ)غازم بف العادؿ
كنصؼ، كلـ يزؿ ظاىران عمييـ إلى أف فنى أىؿ البمد لفناء زادىـ، كبمغني أنو دخؿ عميو 

طيؼ البمد، فكجد مف بقي مف أصحابو مكتى أك مرضى، فقطع رأسو، كحمؿ إلى الببلد ف
بو بدمشؽ، ثـ عمؽ عمى باب الفراديس الخارج، ثـ كقع مف االتفاؽ العجيب أف دفف 

داخؿ باب الفراديس، شرقي المحراب في أصؿ الجدار، كغربي المحراب  (ّ)بمسجد الرأس
 .(ْ)طاقة يقاؿ: إٌف رأس الحسيف دفف بيا

لى دمشؽ مف إ( ٓ)كقدـ القاضي محيي الديف بف محمد بف يحيى المعركؼ بابف الزكي  
عند ىكالكك متكليان قضاء الشاـ، كنظر األكقاؼ، كقرئ تكليتو بالجامع، كحضر نائب 

 التتر 

 
                                                           

 .ِْْ، صّ؛ أبك الفداء: المختصر، جػٓٓ، صْٖد الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػ( الخبر عنُ)
( محمد بف غازم بف محمد بف أيكب، السمطاف الممؾ الكامؿ ناصر الديف أبك المعالي صاحب ميافارقيف ِ)

منو ـ، كاف ممكان شجاعان كثير التعبد، استشيد بأيدم التتار بعد أخذ ميافارقيف ُِْٕق/ْٓٔتممؾ البمد سنة 
؛ الذىبي: َِٓـ. أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صُِٖٓىػ/ٖٓٔكقطع رأسو كطيؼ بو بدمشؽ سنة 

؛ الحنبمي: شفاء القمكب، ِّٗ، صِ؛ ابف الكردم: تتمة المختصر، جػّٖٔ-ّٔٔ، صْٖتاريخ اإلسبلـ، جػ
 .ّٖٖ،ّٕٖص
 . ٗٗثمار المقاصد، ص( داخؿ باب الفراديس يقاؿ أف رأس الحسيف مدفكف بو. ابف عبد اليادم: ّ)
 .َِٓ( أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صْ)
( محيي الديف أبك الفضؿ يحيى بف محيي الديف محمد بف الزكي القرشي األمكم الشافعي، قاضي القضاة ٓ)

كاف فاضبلن نبيبلن، تكلى قضاء الشاـ فترة، درس بعدة مدارس بالشاـ، تكفي شابان عف سبع كعشريف سنة، سنة 
؛ ْٖٓ، صِ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػَِٖ، صْٗـ. الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػَُِٕ/ىػٗٔٔ

 . ٕٔ، صِالمقريزم: السمكؾ، جػ
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عمى طراحة بيف زكجيا كالقاضي، كقيًرئى عقب  (ِ)كزكجتو ]معو قعدت[ (ُ)كاسمو ]إسباف[
عتا،  تكليتو فرمافه جاء مف ىكالكك مف جممتو أما بعد:"  فإٌنا جنكد اهلل، بنا ينتقـ هلل ممف

كتجٌبر، كطغا كتكٌبر، كبأمر اهلل ما ائيتمر، كبنكاىيو أىمكنا الببلد، كأبدنا العباد، كسبينا 
النساء كاألكالد، كأىمكنا الكالد كالكلد، كال تبقَّى عمى كجو األرض مسمـ أحد، أٌييا الباقكف: 

اليمكة، ال أنتـ بمف مضى الحقكف، كيا أييا الغافمكف: أنتـ إلييـ تساقكف، كنحف الجيكش 
جيكش الممكة، كجنكد النقـ ال جنكد النعـ، مقصكدنا االنتقاـ ال المقاـ، فممكنا ال ييراـ، 

 كنزيمنا ال ييضاـ، كعدلنا في ممكنا قد اشتير فينا. أيف المفر؟:

 أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى المفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ ال مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاربو 
 

 كلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا البسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطاًف الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل كالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي  
 ذلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػت ليييبتنػػػػػػػػػػػػػػػػػا األسػػػػػػػػػػػػػػػػػكدي كأصػػػػػػػػػػػػػػػػػبحتٍ  

 
 ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءي كالخمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قب 

دمرنا الببلد، كأيتمنا األكالد، كأىمكنا العباد، أتحسبكف أنكـ منا ناجكف؟ كمف قبضتنا  
متخٌمصكف؟ كعف قميؿ سكؼ تعممكف عمى ما تقدمكف، كقد أيعذر مف أنذر، كأنصؼ مف 

ثـ أضاؼ القاضي محيي الديف إلى نفسو، كأكالده كأىمو عدة مدارس . (ّ)حذر"
 .(ٓ)كالسمطانية كالفمكية (ْ)كيةكالعذرا

                                                           

؛ الذىبي: تاريخ ّٕٓ، صُ( بياض في أصؿ المخطكط كاإلضافة مف اليكنيني، ذيؿ مرآة الزماف، جػُ)
رسمو ىكالكك إلى الشاـ فتكالىا ىي ، كاسباف: نائب ممؾ التتر كاف مف المغكؿ أْٓ، صْٖاإلسبلـ، جػ

؛ الذىبي ّٕٓ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػَِٓكقمعتيا نيابةن عنو. أبك شامة: الذيؿ الركضتيف، ص
 .ْٓ، صْٖ: تاريخ اإلسبلـ، جػ

؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ّٕٓ، صُ( سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػِ)
 .ْٓ، صْٖجػ
؛ السيكطي: تاريخ َٔٓ، صُ؛ المقريزم: السمكؾ، جػِٓٓصكرة الكتاب عند الذىبي: المختار، ص -(ّ)

 .ُّٕالخمفاء، ص
( تقع بحارة الغرباء داخؿ باب النصر المسمى بباب دار السعادة كىي كقؼ عمى الشافعية كالحنفية أنشأتيا ْ)

، ُـ. النعيمي: الدارس، جػُِّٗىػ/ّٗٓسنة  الست عذراء بنت أخ صبلح الديف يكسؼ بف أيكب المتكفاة
 .ُْٗ؛ ابف كناف: حدائؽ الياسميف، صِِْ،ِّٖص
( داخؿ بابي الفرج كالفراديس ،غربي المدرسة الركنية الجكانية بحارة األفتريس أنشأىا فمؾ الديف أبك منصكر ٓ)

سنة منصكر سميماف بف شرؼ الديف بف جمدؾ أخك الممؾ العادؿ سيؼ الديف أبي بكر المتكفي 
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كاٌلىا لمعماد بف العربي كاألمينية كاٌلىا  (ْ)كأـ الصالح (ّ)كالكبلسة (ِ)كالقيمرية (ُ)كالركنية 
 لكلده عماد الديف عيسى مع مشيخة الشيكخ. 

، كالشامية البرانية، مع (ٓ)كباشر أخكه شياب الديف عنو نيابة الحكـ مع تدريس الركاحية  
 أٌف المدٌرس ال يجمع بينيا كبيف غيرىا. أف شرطيا

رمضاف مف السنة، فبذؿ  ]كُْٕ[كبقي األمر كذلؾ إلى أف ممؾ المسممكف دمشؽ في   
 أمكاالن جزيمة عمى أف يستمر عمى حالو، فأجيب إلى ذلؾ نحك شير.

                                                                                                                                                                               

؛ َّْ، صُ؛ ابف كناف: المكاكب االسبلمية، جػِّٖ،ِّٕ، صُالنعيمي: الدارس، جػ= =ـ.َُِِىػ/ٗٗٓ
 .ُّٕبدراف: منادمة األطبلؿ، ص

( ىي المدرسة الركنية الجكانية الشافعية في زقاؽ بني مفمح داخؿ بابي الفراديس كالفرج بحارة األفتريس ُ)
ىػ ُّٔلحية بدمشؽ أنشأىا ركف الديف منككرس المتكفى سنة شرؽ المدرسة الفمكية إلى الشرؽ مف الصا

؛ بدراف: ُْٖـ، عتيؽ فمؾ الديف سميماف العادلي أخ الممؾ العادؿ. ابف كناف: حدائؽ الياسميف، صُِّّ/
 .ٗٗمنادمة األطبلؿ: ص

الديف الحسيف  ( بالقبقابية العتيقة غربي المقدمية الحنفية بالقرب مف سكؽ الحريميف كالصناديؽ بناىا ناصرِ)
؛ ابف كناف: حدائؽ ّّٗ،ّّٓ، صُـ. النعيمي: الدارس، جػُِٔٔق/ٓٔٔابف عمي القيمرم المتكفى سنة 

 .َُٓالياسميف، ص
ـ ك َُُٔىػ/ٓٓٓ( لصيؽ الجامع األمكم مف جية الشماؿ كليا باب إليو أنشأىا نكر الديف الشييد سنة ّ)

ـ ُُٕٗىػ/ٕٓٓبف أيكب بتجديد عمارتيا سنة  ـ،  فأمر صبلح الديف يكسؼُُْٕىػ/َٕٓاحترقت سنة 
، ُكسميت بيذا االسـ ألنيا كانت مكضع عمؿ الكمس أياـ بناء الجامع األمكم. النعيمي: الدارس، جػ

 .َِٓ؛ ابف كناف حدائؽ الياسميف، صَّْص
لطيبة ( ىي المدرسة الصالحية قبمي قمعة دمشؽ بتربة اـ الصالح إسماعيؿ أبك الجيش بف العادؿ غربي اْ)

ق ْٖٔكالجكىرية كقبمي الشامية الجكانية بشرؽ أكقفيا الممؾ الصالح إسماعيؿ أبك الجيش المتكفي سنة 
 .َٖ، صٔ؛ كرد عمي: خطط الشاـ، جػّّٖ، صُـ. ابف كناف: المكاكب اإلسبلمية، جػَُِٓػ/
بمي الشريفية (  تقع شرقي مسجد بف عركة بالجامع األمكم كلصيقو شمالي جيركف كغربي الدكلعية كقٓ)

ـ. النعيمي: الدارس، ُِِٓىػ/ِِٔالحنبمية،  بانييا زكي الديف أبك القاسـ المعركؼ بابف ركاحة المتكفى سنة 
 .ُْٖ؛ ابف كناف: حدائؽ الياسميف، صُٗٗ، صُجػ
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، كسار الناصر مع جماعتو صحبة التتار (ُ)ثـ أيمر بالسفر مع السمطاف المظفر قطز 
بف صاحب  إسماعيؿكالصالح  (ِ)كك، كمعو ابنو العزيز، كأخكه الظاىر عميإلى ىكال

 حمص، كغيرىـ.

كفي غٌرة شعباف حضر األشرؼ مكسى ابف المنصكر صاحب حمص، كقد استقر    
 . (ّ)نائب ىكالكك في الشاـ بأمره، كأقاـ بدمشؽ

لقاء  كفي ثاني رمضاف كصؿ الخبر بخركج المظفر سيؼ الديف قطز مف مصر إلى   
، فبمغو الخبر، فاستدعى (ْ)التتار، كدفعيـ عف الببلد الشامية، ككاف كتبغا نكيف  بالبقاع

بالممؾ األشرؼ كقاضي القضاة محيي الديف بف الزكي، كاستشارىـ في ذلؾ، فمنيـ مف 
أشار بعدـ المقاء كاالندفاع بيف يدم المصرييف إلى حيث يجيء مدد مف ىكالكك، كمنيـ 

ذلؾ، كتفرقت اآلراء، كاتفؽ رأم كتبغا عمى المقاء، فتكجو مف فكره عمى مف أشار بغير 
، لما أراد اهلل تعالى مف إعزاز ديف (ٓ)كره ممف أشار عميو باالندفاع مف أىؿ بيساف

ذالؿ الشرؾ كحزبو، فحصؿ الممتقى عمى عيف جالكت في يكـ الجمعة  (ٔ)اإلسبلـ كا 
كسرة شديدة، فحمؿ الممؾ المظفر في  خامس عشريف رمضاف، فانكسرت ميسرة المسمميف

                                                           

 .ّٕٓ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػَِٔ،َِٓ( الخبر عند أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صُ)
مي بف محمد بف غازم كاله الناصر الصمت كقعت بينو كبيف أخيو الناصر كحشة عندما أراد جماعة ( ىك عِ)

مف العزيزية القبض عمى الناصر كتكلية الظاىر عمي، فتكجو الظاىر إلى غزة كفييا اتفؽ مع المظفر قطز 
ـ. اليكنيني: ُِٗٓىػ/ٖٓٔعمى حرب التتار كتصالح مع أخيو الناصر كسار معو إلى ىكالكك فقتميـ سنة 

؛ الزبيدم: تركيح القمكب، ِِْ،ُِْ؛ الحنبمي: شفاء القمكب، صُُّ،َُّ، صِذيؿ مرآة الزماف، جػ
 .ُٕص
 .ُّٓ، صُ؛ المقريزم: السمكؾ، جػَِٔ( الخبر عند أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صّ)
يرة. الحمكم: معجـ البمداف، ( أرض كاسعة بيف بعمبؾ كدمشؽ كيقاؿ لو بقاع كمب فيو قرل كثيرة كمياه غز ْ)

 .َْ، أبك الفداء: تقكيـ البمداف، صَْٕ، صُمج
( مدينة صغيرة عمى جانب الغكر جنكب بحيرة طبريا بيف حكراف كفمسطيف. البغدادم: مراصد االطبلع، ٓ)

 .َِّ، صّ؛ القرماني: أخبار الدكؿ، جػُِْ، صُمج
؛ البغدادم: مراصد ُٕٕ، صْم: معجـ البمداف، مج( بميدة بيف بيساف كنابمس مف أعماؿ فمسطيف. الحمك ٔ)

 .ٕٕٗ، صِمراصد االطبلع مج
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طائفة عظيمة مف المسمميف، فكسرىـ كسرة عظيمة أتت عمى معظـ أعيانيـ، كقتؿ كتبغا 
، فكلَّى التتر األدبار، ال يمككف عمى (ُ)نكيف، قتمو األمير جماؿ الديف آقكش الشمسي

ساكر شيء، كاعتصـ منيـ طائفة بالتؿ المجاكر لمكاف الكقعة، فأحذقٍت بيـ الع
 .(ِ)كصابركىـ حتى أفنكىـ قتبلن، كنجا، مف نجا، كأىؿ الببلد يتخٌطكىـ

كفي حاؿ الفراغ مف المصاؼ كتب المظفر إلى دمشؽ يخبر بالفتح ككسرة العدك، فطار  
في جامع دمشؽ، ككاف مف أىؿ  (ّ)الناس فرحان، فثار العكاـ بدمشؽ، كقتمكا الفخر الكنجي

الذم كاف  (ْ)إلى مذىب الشيعة، كخالط الشمس القميالعمـ، لكنو كاف فيو شر كميؿ 
حضر إلى دمشؽ مف جية ىكالكك، كدخؿ معو في أخذ أمكاؿ الغياب عف دمشؽ، فقيتؿ، 

                                                           

( أقكش بف عبد اهلل الشمسي، األمير جماؿ الديف أصمو مف مماليؾ األمير شمس الديف سنقر األشقر كاف ُ)
أحد األبطاؿ الذيف شارككا في مكقعة عيف جالكت كىك الذم قتؿ قائد التتر كتبغا نكيف، كلي نيابة حمب سنة 

؛ ابف ْٕٓ، صُـ.  البرزالي: المقتفي، جػَُِٖىػ/ٕٗٔـ،  كباشرىا مدة قميمة ثـ تكفي سنة ُِٕٗىػ/ٖٕٔ
، ِ؛ المقريزم: المقفى، جػُْٖ؛ بيبرس المنصكرم:  زبدة الفكرة، صِِٖ، صِالكردم: تتمة المختصر، جػ

 .ِْٕص
؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة َِٗ-َِٕ( خبر معركة عيف جالكت عند أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صِ)

، ُ؛ الدكادارم: الدرة الزكية، جػِْٕ؛ ابف الفكطي: الحكادث الجامعة، صّٕٔ-ّٓٔ، صُالزماف، جػ
؛ َُٓ، صِ؛ االقمقشندم: مآثر اإلنافة، جػَُْ-ّٗٗ، صُٕ؛ ابف كثير: البداية كالنياية، جػُٓ-ْٗص

 .ُٗٓ،ُّٖ،ِٕ،ّٔرية، ص؛ شافع بف عمي: حسف المناقب السِّٕالسيكطي: تاريخ الخمفاء، ص
( ىك محمد بف يكسؼ الفخر الكنجي عيني بالحديث كسمع الكثر ككاف فقييان متحدثان جمع كتبان كثيرة كداخؿ ّ)

؛ اليكنيني:  ذيؿ َِٖـ. أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صُِٗٓىػ/ٖٓٔالتتار قتؿ بجامع دمشؽ سنة 
 .ّٗٔ،ّٖٔ، صْٖبلـ، جػ؛ الذىبي: تاريخ اإلسِّٔ،ُّٔ، صُمرآة الزماف، جػ

( بعد الرجكع إلى كتاب  سير إعبلـ النببلء لمذىبي؛ كالمنيؿ الصافي البف تغرم بردم؛ كغيرىا، لـ يتـ ْ)
 الحصكؿ عمى أٌية معمكمات عنو. 
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، كابف ( ُ)كقعر بطنو، كقيتؿ بدمشؽ أيضان مف أعكاف التتار الشمس بف الماكسيني
 . (ّ)، كغيرىـ(ِ)البيغيؿ

ؤكا عمى المسمميف، كاستطالكا، كذىب ككاف النصارل بدمشؽ، قد شمخكا، كتجر     
بعضيـ إلى ىكالكك، كجاء مف عنده بفرماف يتضٌمف الكصٌية بيـ، كاإلعتناء بأمرىـ، 

، كصمبانيـ مرتفعة، كىـ ينادكف حكليا بارتفاع دينيـ، (ْ)كدخمكا بو البمد مف باب تكما
صؿ عند كاتضاع ديف المسمميف، كيرشكف الخمر عمى الناس كفي أبكاب المساجد، فح

ّـّ عظيـ،  فمما ىرب نكاب التتار حيف بمغيـ الكسرة أصبح الناس إلى  المسمميف مف ذلؾ ىى
، (ٓ)دكر النصارل، ينيبكنيا، كيخربكف ما استطاعكا منيا، كأخربكا مف كنيسة اليعاقبة

حتى بقيت ككمان، كقتؿ منيـ جماعة، كاختفى الباقكف، كجرل  (ٔ)كأحرقكا كنيسة مريـ
 يـ أشفى بو صدكر المسمميف.عمييـ أمر عظ

ثـ نيبكا بعض الييكد، ثـ كٌفكا عنيـ؛ ألٌنو لـ يصدر منيـ ما صدر مف النصارل، كعٌيدى  
 المسممكف عمى خير عظيـ.

                                                           

( ىك عباس بف محمد شمس الديف بف الماكسيني الدمشقي ركل عنو حنبؿ كالدمياطي كغيرىـ ظير منو ُ)
ـ. أبك شامة: ذيؿ الركضتيف، ُِٗٓىػ/ٖٓٔؽ، فمما انسكركا قتمو المسممكف سنة سنة قياـ مع التتار بدمش

 .ّْْ،ّّْ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػِّٔ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػَِٖص
ق ٖٓٔ( محمد ابف البيغيؿ أحد أعكاف التتر كمف شارؾ في أكؿ أمكاؿ الجفاؿ بدمشؽ، قتمو المسممكف سنة ِ)
" كفيو ابف  ِِٖ، صَِ؛ الكتبي: عيكف التكاريخ، جػَِٖـ. أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صُِٗٓػ/

 ، " كفيو ابف النفيؿ".ٕٓ، صٕالتفيؿ"؛ ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، جػ
 . ِٔ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػَِٖ( الخبر عند أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صّ)
؛ أبك البقاء البدرم: نزىة األناـ، َّٕ، صُمدينة دمشؽ. الحمكم: معجـ البمداف، مج ( أحد أبكابْ)

 .ِٓ،ِْص
( في حارة حنانيا بالقرب مف باب شرقي بدمشؽ كىي كنيسة صغيرة لمسرياف اليعاقبة . النعيمي: الدارس، ٓ)
 .َُّ؛ القسطالي: الركضة الغناء، صِْٖ، صِجػ
، ُلقرب مف الجامع األمكم بدمشؽ. العمرم: مسالؾ األبصار، جػ( كنيسة لممسيحييف األرثكذكس بأ)

؛ القسطالي: َِٗ،ِّْ، صِ؛ النعيمي الدارس، جػُٕ؛ ابف عبد اليادم: ثمار المقاصد، صِّْص
 .َُِالركضة الغناء، ص
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  ظُْٕ [خمؼ التتار ركف الديف بيبرس البندقدارم، فتبعيـ إلى حمص (ُ)كجٌرد المظفر 
ـك األحد رابع شكاؿ، ككصؿ إلى ، كقتؿ منيـ، كأسر كدخؿ الممؾ المظفر إلى دمشؽ ي]

خدمتو األشرؼ صاحب حمص، كالمنصكر صاحب حماة، فأنعـ عمييما، كأكرميما غاية 
 . (ِ)اإلكراـ

 كسافر الممؾ المظفر إلى مصر. 

قاؿ الذىبي:" دخؿ السمطاف الممؾ المظفر إلى القمعة، مؤيدان ، منصكران، كأحبو الخمؽ    
رم إلى دمشؽ، كسافر كراء التتر إلى حمب، كطردىـ غاية المحبة، كدخؿ قبمو البندقدا

عمى الببلد، ككعده السمطاف بحمب، كلـ يًؼ لو بذلؾ، فتأثر ركف الديف البندقدارم مف 
ذلؾ، فكاف ذلؾ مبدأ الكحشة، كسٌير الممؾ األشرؼ ابف صاحب حمص يطمب مف 

انممس منيـ  السمطاف أمانة عمى نفسو كببلده، ككاف قد ىرب مع التتار مف دمشؽ، ثـ
كقصد تدمر، فأٌمنو كأعطاه ببلده، كتكجو صاحب حماه إلى حماه، كرتب أمكر الشاـ، 

 .(ّ)كأقاـ نحك شير، ثـ سار إلى الديار المصرية"

كترؾ األمير عمـ الديف سنجر الحمبي نائبان بدمشؽ، كحمب الممؾ المظفر عمي بف بدر  
 سادس عشر شكاؿ. صاحب المكصؿ، ككاف خركجو مف دمشؽ (ْ)الديف لؤلؤ

                                                           

، ِ؛ ابف الكردم: تتمة المختصر، جػّّٔ،ِّٔ، صُ( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػُ)
؛ العيني: عقد ُُّ، صْ؛ اليافعي: مرآة الجناف، جػّٓ،ِٓ، صُكادارم: الدرة الزكية، جػ؛ الدَِٔص

 .َِٓ،ِْٗ، صُالجماف، جػ
؛ الدكادارم: ِِٖ، صَِ؛ الكتبي: عيكف التكاريخ، جػُٕٕ، صِ( الخبر عند الذىبي: دكؿ اإلسبلـ، جػِ)

 .َٔ، صٖالدرة الزكية، جػ
 .ْٔ،ّٔ، صْٖجػ الخبر عند الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، -(ّ)
( ىك عمي بف لؤلؤ، الممؾ السعيد بف الممؾ الرحيـ بدر الديف صاحب المكصؿ، تكلى نيابة حمب مف قبؿ ْ)

ـ كبس التتار حمب فأنجده الظاىر بيبرس بجيش كصؿ إلى غزة ُُِٔىػ/َٔٔالمظفر قطز، في عيده سنة 
خبلؼ مع بعض األمراء العزيزية فرحؿ التتار عف حمب، كاف عمي بف بدر الديف سيء السيرة كقع في 

ـ. ابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، ُُِٔىػ/َٔٔفحبسكه،  ثـ أطمقكه،  كبعدىا بقميؿ تكفي ككاف ذلؾ سنة 
 .ْٗٔ،ْٖٔ، صُ؛ الدليؿ الشافي، جػُْٗ-ُْٓ، صٖجػ
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ككاف قد أضمر لؤلمير ركف الديف بيبرس البندقدارم سكءان ألمر بمغو عنو، فأطمع      
ركف الديف عميو، فكاف كؿ منيما يحترس مف صاحبو، كيترٌقب فرصة إلى أف أجمع رأم 
األمير ركف الديف عمى قتمو، كاتفؽ مع األمير سيؼ الديف بمباف الرشيدم، كاألمير سيؼ 

، (ِ)، كسيؼ الديف بيدغاف الركني(ُ)بيادر المعزم، كبدر الديف بكتكت الجككندارمالديف 
بيف  (ْ)، كعبلء الديف أنس األصبياني، فمما قارب القصير(ّ)كسيؼ الديف بمياف الياركني

، كالصالحية انحرؼ عف  الدرب لمصيد، فمما قضى كطرهي، كعاد إلى الدىميز (ٓ)الغرابي
كأصحابو، كطمب منو امرأة مف سبي التتر، فأنعـ لو بيا، فأخذ  سايره األمير ركف الديف

يده ليقبّْمييا، ككانت تمؾ إشارة بينو كبيف مف اتفؽ معو، فمما رآه قد قبض عمى يده بادره 
، كضربو عمى عاتقو بالسيؼ، فأبانو فكقع عف فرسو، كرماه (ٔ)بدرالديف بكتكت الجككندار

                                                           

كىك  ( لقب حامؿ الجككاف مع السمطاف في لعب الكرة كىك مركب مف لفظتيف فارسيتيف إحداىما جككاف:ُ)
المحجف الذم تضرب بو الكرة كيعبر عنو بالصكلجاف كالثانية دار: كمعناىا ممسؾ الجككاف. القمقشندم: 

 .ْٔ؛ ابف طكلكف، نقد الطالب، صْٖٓ، صٓصبح األعشى، جػ
( بعد الرجكع إلى كتاب  سير إعبلـ النببلء لمذىبي؛ كالمنيؿ الصافي البف تغرم بردم؛ كغيرىا، لـ يتـ ِ)

 أٌية معمكمات عنو.  الحصكؿ عمى
(  بمباف الياركني، األمير سيؼ الديف، أحد المماليؾ الصالحية، ترقى في الخدـ كصار مف األمراء كاف ّ)

أحد الذيف شارككا بقتؿ المظفر قطز، ثار عمى المنصكر قبلككف فيما بعد فحبسو ثـ أفرج عنو ثـ قبض عميو 
، ِ؛ المقريزم: المقفى، جػِْٓ، صُ: المقتفي، جػـ.  البرزاليُِِٗىػ/ِٗٔاألشرؼ خميؿ كقتمو سنة 

 .ِّ، صٖ؛ ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، جػْٖٖص
( ميناء عمى بحر القمـز بالقرب مف قكص بصعيد مصر بيف الغرابي كالصالحية.  الحمكم: معجـ البمداف، ْ)

 .ُُُح أبك الفداء: تقكيـ البمداف، صّٕٔ، صْمج
يف قطيا كالصالحية كيصؿ إلى حد العريش كالعباسية.  الحمكم: معجـ ( رمؿ معركؼ بطريؽ مصر بٓ)

 .ُّٓ، صُ؛ المقريزم: المكاعظ كاالعتبار، جػَُٗ، صْالبمداف، مج
؛ ابف الفكطي: الحكادث الجامعة، ُّٕ،َّٕ، صُ( خبر مقتؿ قطز عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػٔ)

 .ِٔ،ُٔ، صٖالدكادارم: الدرة الزكية، جػ ؛ٓٔ،ْٔ، صْٖ، الذىبي: تاريخ االسبلـ، جػِْٕص
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عمى ركحو، كذلؾ يـك السبت سادس عشر ذم  سيؼ الديف بيادر المعزم بسيـ، فأتى
 .(ُ)القعدة

ثـ ساركا إلى الدىميز، كأجالكا الرأم فيمف يمٌمككنو عمييـ، فكقع اتفاقيـ عمى األمير     
ركف الديف بيبرس، فتقدـ فارس الديف أقطام المستعرب المعركؼ باألتابؾ فبايعو، كحمؼ 

 .(ِ)ـ، كتمقب بالممؾ القاىرلو، ثـ بمباف الرشيدم؛ ثـ األمراء عمى طبقاتي

ثـ ركب ىك كفارس الديف أقطام، كبدر الديف بيسرم، كسيؼ الديف قبلككف األلفي،    
، كجماعة مف الخكاص، كقصدكا قمعة القاىرة، كرتب في (ْ)الخزندار (ّ)كبدر الديف بيميؾ

اـ الديف أمير جندار، كحس (ٔ)أستاذدار، كعز الديف األفـر (ٓ)مسيره جماؿ الديف التجيبي

                                                           

، ك " خامس عشر" عند المقريزم: ُّٕ، صُ(  كردت " ثالث عشر". اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػُ)
؛ العيني: عقد ِْٕ، صّ، ككردت " سابع عشر" عند أبك الفداء: المختصر، جػُٗٓ، صُالسمكؾ، جػ
 .ِْٓ، صُالجماف، جػ

؛ الدكادارم: الدرة الزكية، ِْٕالظاىر" عند ابف الفكطي: الحكادث الجامعة، ص( كردت " لقّْب بالممؾ ِ)
 .َْٔ، صُٕ؛ ابف كثير، البداية كالنياية، جػِٔ، صٖجػ
( األمير الكبير بدر الديف الخزندار الظاىرم، نائب الممؾ كأتابؾ الجيكش المنصكرة، كانت لو قمعة بانياس ّ)

ىر بيبرس، كاشتير بسماع الحديث كمطالعة التكاريخ، تكفي سنة كالصبيبة، ساس األمكر بعد مكت الظا
؛ ّٓ،ِٓ؛ الصقاعي: تالي كفيات األعياف، صََْ،ّٗٗ، صُـ.  البرزالي: المقتفي، جػُِٕٕىػ/ٕٔٔ

 .ِِْ، صٖالدكادارم: الدرة الزكية، جػ
ىك خزانة: كىك ( لقب الذم يتحدث عمى خزانة السمطاف أك األمير كىك مركب مف لفظيف أحدىما عربي ك ْ)

ما يخزف فيو الماؿ، كالثاني فارسي كىك دار: كمعناه ممسؾ فيككف المعنى ممسؾ الخزانة كالمراد المتكلي 
؛ ابف طكلكف: نقد ّْٔ،ِْٔ، صٓ؛ القمقشندم: صبح األعشى، جػِٔألمرىا. السبكي: معيد النعـ، ص

 .َٔالطالب، ص
لنجمي نائب السمطنة بدمشؽ جعمو الممؾ الظاىر أستاذ ( ىك األمير آقكش جماؿ الديف التجيبي الصالحي آ)

ـ كدفف ُِٖٕىػ/ٕٕٔأستاذ داره ثـ ناب لو بدمشؽ تسع سنيف، كاف كثير الصدقة محبان لمعمماء تكفي سنة 
؛ الذىبي: ُِ،ُُ؛ الصقاعي: تالي كفيات األعياف، صِْٔ،ِْٓ، صُبالقرافة. البرزالي: المقتفي، جػ

 .ّٗٔاإلشارة عمى كفيات األعياف، ص
، األمير الكبير عز الديف الصالحي كاف مف كبار أمراء الدكلة المصرية، كصاحب أمكاؿ ٔ) ( أيبؾ األفـر

 =،ِ/ؽُـ بالقاىرة. البرزالي: المقتفي، جػُِٓٗق/ٓٗٔأمبلؾ ككاف ذا خبرة ، سمع كحدث، تكفي سنة 
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 (ِ)، كسيؼ الديف بمباف في الدكادارية، كلقيو في طريقو عز الديف الحمي(ُ)الجيف الدرفيؿ
نائب السمطنة عف المظفر، ككاف قد خرج لمقاء الممؾ المظفر، فأعممو بصكرة الحاؿ، 
كعرض عميو أف يبايعو، فحمؼ لو، ثـ تقدـ بيف يديو إلى القمعة، فمـ يزؿ عمى بابيا 

 كصؿ فدخميا، كتسمميا، كالطالع السرطاف.ينتظره حتى 

ككانت القاىرة قد زيينت لقدـك الممؾ المظفر، كالناس في فرح كسركر، فمما أسفر    
الصباح لـ يشعر الناس إال كالمنادم ينادم: يا معشر الناس! يرحمكـ اهلل ترحمكا عمى 

جـ الناس، كخافكا مف الممؾ المظفر، كادعكا لسمطانكـ الممؾ القاىر ركف الديف بيبرس، فك 
 دكلة البحرية.

ثـ سرل عنيـ ما لحقيـ بمكاعيد برزت ليـ؛ ألف المظفر كاف أحدث عمى أىؿ مصر    
منيا تصقيع األمبلؾ، كتقكيميا، كزكاتيا، كأخذ ثمث ]كُْٖ [حكادث كثيرة في ىذه السنة

ٍؾ، كدينار عف كؿ إنساف، كمضاعؼ الزكاة، كمبمغ ذلؾ ف ي كؿ سنة الزكاة، كثمث التيرى
 ستمائة ألؼ دينار، فأطمقو الممؾ القاىر، ككتب بذلؾ تكقيع، كفرحكا غاية الفرح.

ثـ جمس في إيكاف القمعة حيث يجمس الممكؾ، ككاف الكزير يكمئذو زيف الديف بف  
،  ككاف فاضبلن في األدب، كالترسؿ، كعمـ التاريخ، فأشار بتغيير ىذا المقب، (ّ)الزبير

                                                                                                                                                                               

، ٗفيات، جػ؛ الصفدم: الكافي بالك ِٕٗ،ِٔٗ، صُ؛ ابف الجزرم: تاريخ حكادث الزماف، جػِْٗص=
 .ِّٖ، صِ؛ المقريزم: المقفى، جػْٖٕص
( األمير حساـ الديف الجيف الدكادار الظاىرم المعركؼ بالدرفيؿ، أحد مماليؾ الظاىر بيبرس قبؿ أف ُ)

يتممؾ، كاف مفرط الذكاء، كثير المعرفة كالخبرة باألمكر محبان لمعمماء كالفقراء كلو ىمة عالية، تكفي سنة 
؛ المنصكرم: ُّّ؛ الصقاعي: تالي كفيات األعياف، صَّّ، صُرزالي: المقتفي، جػـ. البُِّٕىػ/ِٕٔ

 .َِ، صٕ؛ ابف الفرات: تاريخ ابف الفرات، جػُّْزبدة الفكرة، ص
( أيدمر الحمي، األمير عز الديف، الصالحي النجمي، أحد مماليؾ الصالح نجـ الديف أيكب، ترقى في الخدـ ِ)

ميـ محٌمة عند الظاىر بيبرس فكاف ينكب عنو في غيبتو عمى الرغـ مف حتى صار أكبر أمراء مصر كأعظ
، ِ؛ المقريزم: المقفى، جػُٔـ. الصقاعي: تالي كفيات األعياف، صُِّٕىػ/ِٕٔقمة خبرتو، تكفي سنة 

 .ُُٕ،َُٕ، صّ؛ ابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، جػِّٓص
ف الديف األسدم الزبيرم، كاف إمامان عالمان فاضبلن ( ىك يعقكب بف عبد الرفيع بف زيد بف مالؾ، الصاحب زيّ)

 =ـ. ُِٗٔىػ/ٖٔٔكثير الرئاسة كزر لمممؾ المظفر قطز ثـ لمممؾ الظاىر، كلو شعر كنظـ جيد، تكفي سنة 
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مع، كسيمؿ ك كقاؿ: ما لقب أحد ب القاىر فأفمح، لقبو بو ابف المعتضد، فمـ تطؿ أيامو، كخي
ـٌ، كلـ تطؿ أيامو، فأبطؿ المقب األكؿ كلقب بالظاىر  . (ُ)لٌقب بو بف صاحب المكصؿ فسي

كأما حكادث الشاـ فإٌف األمير عمـ الديف سنجر الحمبي أمر بتجديد عمارة قمعة دمشؽ   
كالطبكؿ كالبكقات، كفرح أىؿ دمشؽ كعمؿ الناس في سادس ذم القعدة، كزفت بالمغاني 

 .(ِ)البناء حتى النساء، ككاف يـك الشركع في العمارة يكمان مشيكدان 

كفييا دعى عمـ الديف سنجر الحمبي الناس بدمشؽ إلى الحمؼ لو بالسمطنة، فأجابكه   
ابر، كحضر الجند كاألكابر، كحمفكا لو، كلقب بالممؾ المجاىد، كخطب لو عمى المن

كضرب السٌكة باسمو، ككاتب الممؾ المنصكر صاحب حماه ليحمؼ لو، فامتنع، كقاؿ: 
 أنا مع مف ممؾ مممكة مصر كائنان مف كاف.

قاؿ: كلٌما صح عند التتار قتؿ الممؾ المظفر، ككاف النائب بحمب ابف صاحب  
ا ىـ عمى المكصؿ، ككاف قد أساء السيرة، ككانكا قد عزمكا عمى إخراجو مف حمب، فبينم

، يخبر أف التتر قد قاربكا البيرة، فاندفع أىؿ (ّ)ذلؾ إذ كردت عمييـ بطاقة نائب البيرة
 .(ْ)حمب كحماه، ككصؿ الخبر إلى دمشؽ، فخافكا خكفان شديدان 

 

 

 
                                                                                                                                                                               

؛ الكتبي: عيكف التكاريخ، ِّٕ، صْٗ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػَِٓ، صُالبرزالي: المقتفي، جػ=
 ـ".َُِٕىػ/ٗٔٔ"  كفيو كفاتو سنة ُّّ، صُ/ ؽُدائع الزىكر، جػ؛ ابف إياس: بّٖٗ،ّٕٗ، صَِجػ
؛ ِٖٓ،ِٕٓ؛ الذىبي: المختار، صِٗٗ، صِ( خبر لقب الظاىر عند ابف الكردم: تتمة المختصر، جػُ)

 .ِِٔ،ُِٔ، صُ؛ العيني : عقد الجماف، جػّٖٗ، صُابف سباط: تاريخ ابف سباط، جػ
 . ِْٖ، صّ؛ أبك الفداء: المختصر، جػَُِ، صِ، جػ( الخبر عند ابف الكردم: تتمة المختصرِ)
( بمد قرب سميساط بيف حمب كالثغكر اإلسبلمية كىي قمعة حصينة ليا رستاؽ كاسع. الحمكم: معجـ ّ)

 . ِٗٔ؛ أبك الفداء: تقكيـ البمداف، صِٔٓ، صُالبمداف، مح
 .ِٕٔ-ِٓٔ، صُاف، جػ؛ العيني: عقد الجمِْٗ، ِْٖ، صّ( الخبر عند أبك الفداء: المختصر، جػْ)
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 ذكر مف تكفي فييا مف األعياف

 شيخ جميؿ المسمع سئؿ عف مكلده، فقاؿ: يكـ (ُ)إبراىيـ بف خميؿ بف عبد اهلل األدمي
، كفيقد عند ىجـك التتر عمى حمب في صفر (ِ)عيد الفطر سنة خمس كسبعيف كخمسمائة

 ، كالظاىر أنو قتؿ. (ّ)سنة ثماف كخمسيف كستمائة

، كلد بالقدس سنة (ْ)الكزير مؤيد الديف ابراىيـ بف يكسؼ بف ابراىيـ القفطي الشيباني -
مدة إلى أف  (ٔ)األكـر، ككزر في حمب بعد أخيو القاضي (ٓ)أربع كتسعيف كخمسمائة

انقضت الدكلة الناصرية، كممؾ التتر حمب فأمركه باالستمرار في تنفيذ األشغاؿ، كىك 
ممترض، فباشر عمى كره منو، كتكفي عقيب ذلؾ في أحد الربيعيف بحمب، ككاف مف 

 الصدكر الرؤساء كاألعياف. 

ف أعياف األمراء ، كاف م(ٕ)األمير مجير الديف ابراىيـ بف أبي بكر بف أبي زكرل -
األكابر،  كثير الخير كالديف كالمعركؼ، جكادان شجاعان، مف بيت كبير مف األكراد، خدـ 
الصالح نجـ الديف كمف بعده مف الممكؾ، ككاف آخر كقت معو بنابمس، فقدـ عمييـ جمع 
كبير مف التتر، كىجمكا نابمس، فتمقاىـ بكجيو، كقاتميـ قتاالن شديدان، كقتؿ بيده منيـ 

                                                           

؛  ّْٓ، صٓ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جّٓٓ( ترجـ لو الذىبي: اإلشارة إلى كفيات األعياف، صُ)
 . ُْٗ، صْالطباخ: إعبلـ النببلء، جػ

 ـ ُُٕٗىػ/ ٕٓٓ( ِ)
 ـ. ُِٗٓىػ/ ٖٓٔ( ّ)
؛ الذىبي: ِْٔص، ُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػّْْ،ّّْ( ترجـ لو الحسيني: صمة التكممة، صْ)

 . ّّٔ،ّّٓ، صْٖتاريخ اإلسبلـ، جػ
 ـ. ُُٕٗىػ/ْٗٓ(  ٓ)
( ىك عمي بف يكسؼ بف ابراىيـ، الكزير األكـر أبك الحسيف الشيباني، كاف إمامان إخباريان كافر الفكائد، جمع ٔ)

ر في حمب الكثير مف الكتب كلو عدة تصانيؼ أشيرىا أخبار النحاة،  كما صٌنفكه كتاريخ اليمف كغيرىا، كز 
؛ السيكطي: ّْٖ-ّْٔـ.  األدفكم: الطالع السعيد، صُِْٖىػ/ْٔٔمدة،  كبقي فييا إلى أف تكفي سنة 

 . ّٕٗ-ّٕٖ، صْ؛ الطباخ: إعبلـ النببلء، جػُِّ،ُِِ، صِبغية الكعاة، جػ
؛ ّّٔ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جػَِْ( ترجـ لو أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صٕ)

 .ُّ-ِٗ، صُ؛ ابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، جػَُِ،ُُٗ، صُ: المقفى، جػالمقريزم
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جماعة كبيرة، كأبمى فييـ مكانة عظيمة، كاستشيد مقببلن غير مدبر، كاستشيد معو األمير 
، ككاف بينيما اشتراؾ في الكردية كاإلمرة (ُ)عمي بف شجاع األكتع ]ظُْٖ[نكر الديف 

كخدمة الممؾ الناصر كالديف كالفضيمة كالكـر كالشجاعة، كجمع اهلل بينيما في الفردكس 
برحمتو كرضكانو، ككاف األمير مجير الديف كريـ العشرة، كثير األدب، األعمى، كتغمدىما 

 :يصؿ بو إلى الفقراء كاألغنياء ككاف لو نظـ فمنو 

 قضػػػػػػػى البػػػػػػػارؽي الٌنجػػػػػػػدم فػػػػػػػي حالػػػػػػػًة الممػػػػػػػع 
 

 بفػػػػػػػػيًض دمػػػػػػػػكعي إذ تػػػػػػػػراءل عمػػػػػػػػى السػػػػػػػػفحً  
 ذبحػػػػػػػتي الكػػػػػػػرل مػػػػػػػػا بػػػػػػػيف جفنػػػػػػػي كنػػػػػػػػاظرم 

 
 (ِ)فمحمػػػػػػػػر دمعػػػػػػػػي اآلف مػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػًؾ الػػػػػػػػذبحً  

 :و أيضان كمن 

 جبػػػػػػػػػػػػؿى العقػػػػػػػػػػػػاًب إلػػػػػػػػػػػػى الصػػػػػػػػػػػػدكًد سػػػػػػػػػػػػبيبل
 ًِ 

 لٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رأل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقمي عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو دلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبل 
 كطمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أكرده حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديث مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدامعي 

 
 (ّ)عػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػرًح جفنػػػػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػػػػندان منقػػػػػػػػػػػػػكالن  

  

قاضي القضاة صدر الديف أحمد بف يحيى بف ىبة اهلل بف الحسف بف يحيى بف محمد بف 
افعي المعركؼ بابف سني عمي بف يحيى بف فضؿ اهلل، صدقة بف الخياط الدمشقي الش

ككاف لو نعمة ظاىرة، كلو أكقاؼ ، الكاتب ، كسني الدكلة ىك الحسف بف يحيى(ْ)الدكلة
عمى ذريتو بدمشؽ، كىي مشيكرة إلى اآلف، كالشاعر المشيكر المعركؼ بابف الخياط ىك 

                                                           

( األمير الكبير عبلء الديف عمي بف عبد اهلل بف عمي بف أبي الحسف اليكارم المعركؼ بابف الشجاع ُ)
 ؛ّّْ، صُـ. اليكنيني:  ذيؿ مرآة الزماف، جػُِٗٓىػ/ٖٓٔاألكتع قتؿ شييدان في كقعة التتار بنابمس سنة 

 .ُّ،َّ، صُابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، جػ
، ٓ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جػّٕٖ، صُ( البحر الطكيؿ، األبيات عند اليكنيني:  ذيؿ مرآة الزماف، جػِ)

 .َّْص
، ُ؛ المقريزم: المقفى، جػّٕٖ، صُ( البحر الكامؿ، األبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػّ)

 .ُُٗص
؛ ُّْ، صِّ؛ الذىبي: سير إعبلـ النببلء، جػُْْ،ُّْو الصقاعي: تالي كفيات األعياف، ص( ترجـ لْ)

 .ِْٕ،ِّٕ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جػُْ، صٖ؛ السبكي: طبقات الشافعية، جػُّْص
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، عـ سني الدكلة أخك كالده، ككاف مكلد (ُ)أحمد بف محمد بف عمي بف يحيى بف صدقة
، ككاف فقييا،ن إمامان، عالمان، عارفان (ِ)الديف ىذا سنة تسع كثمانيف كخمسمائةصدر 

بالمذىب، مشككر السيرة في كالياتو، ليف الجانب، دمث األخبلؽ، كثير المداراة كالصفح 
، كلـ يزؿ مستمران في الحكـ (ّ)كاالحتماؿ، تكلى قضاء دمشؽ سنة ثبلث كأربعيف كستمائة

الناصرية، كفكض ىكالكك الحكـ بالشاـ كغيره إلى القاضي كماؿ إلى أف  انقضت الدكلة 
الديف بف التفميسي، ككاف ينكب عف صدر الديف بدمشؽ، فتكجو صدر الديف صحبة 
القاضي محي الديف بف الزكي إلى ىكالكك، كاجتمعا بو، ففكض قضاء الشاـ إلى محيي 

ؿ حماة تمٌرض، فركب الديف، كعاد صدر الديف عمى غير شيء مف الكاليات، فمما كص
في محٌفو ككصؿ بعمبؾ كىك مثقؿ بالمرض، فبقي بيا يكميف، كتكفي، كدفف بالقرب مف 

 ضريح الشيخ عبد اهلل اليكنيني الكبير قدس اهلل ركحو. 

الممؾ السعيد نجـ الديف أيؿ غازم بف الممؾ المنصكر ناصر الديف أرتؽ أرسبلف بف  -
حب مارديف، كاف ممكان جميبلن، كبير المقدار، جكادان ، صا(ْ)أيؿ غازم بف ألبى بف تمرتاش

حازمان، ممدكحان، ككاف سبب مكتو كباء كقع في مارديف، فأىمؾ أكثرىـ، ككاف ىك مف 
 جممة مف تكفي، كقاـ بعده في الممؾ كلده الممؾ المظفر.

                                                           

( ىك أبك عبد اهلل بف محمد بف صدقة التغمبي الدمشقي مف كبار األدباء، كاف شاعر الشاـ امتدح الناس ُ)
ـ.  ابف عساكر، عمي بف الحسف: ُُِّىػ/ُٕٓؿ ببلد العجـ كزار حمب، كتكفي بدمشؽ سنة كالممكؾ كدخ

، ُ؛  ابف خمكاف: كفيات األعياف، جػَِِ،َُِ، صِـ، مجُٕٗٗتاريخ مدينة دمشؽ، دار البشير، د.ـ،
 .ُْٕ-ُْٓص
 ـ. ُُّٗىػ/ ٖٗٓ( ِ)
 ـ. ُِْٓىػ/ ّْٔ( ّ)
، ص ُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػُِٖ،َِٖ،ٓٔص( ترجـ لو ابف شداد: تاريخ الممؾ الظاىر، ْ)

 .َُْ،َْٗ، صُٕ؛ ابف كثير : البداية كالنياية، جػٔٔ،ٓٔ، صٖ؛ الدكادارم: الدرة الزكية، جػّٕٗ-ّٖٕ
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 كاف (ُ)تكرانشاه بف يكسؼ بف أيكب فخر الديف الديف بف السمطاف صبلح الديف الكبير -
قد بقي كبير البيت األيكبي، ككاف الناصر صاحب حمب يعٌظمو، كيحترمو، كيثؽ بو 
كيسكف إليو لعممو بسبلمة جانبو، ككاف عنده في أعمى المنازؿ، يتصرؼ في خزائنو 
كعساكره كغممانو، كلما استكلى التتر عمى حمب اعتصـ بقمعتيا، ثـ نزؿ منيا باألماف، 

، ( ِ)األكؿ، كمكلده في سنة سبع كسبعيف كخمسمائةتكفي بحمب في سابع عشريف ربيع 
 .]كُْٗ[كدفف بدىميز داره رحمو اهلل تعالى

، تكفي (ّ)الممؾ السعيد حسف بف الممؾ العزيز عثماف بف العادؿ أبي بكر بف أيكب -
كما حكليا،  (ٔ)كالصبيبة (ٓ)في سنة ثبلثيف كستمائة، ككاف صاحب بانياس (ْ)كالده عثماف

لسعيد ىذا، كلـ تزؿ في يده إلى أف تممؾ الصالح نجـ الديف أيكب حكليا، فممكيا كلده ا
مصر كالشاـ، فانتزعيما منو، كأعطاه خبزان بمصر، كبقي في خدمتو إلى أف مات، كممؾ 
كلده المعظـ، كقتؿ عمى ما ىك مشيكر، فعند ذلؾ ىرب الممؾ السعيد إلى غزة، كأخذ ما 

                                                           

، ّٓٓ؛ الذىبي: اإلشارة إلى كفيات األعياف، صّّْ،ِّْ( ترجـ لو الحسيني: صمة التكممة، صُ)
، ص ْ؛ الطباخ: إعبلـ النببلء، جػٕٔيدم: تركيح القمكب، ص؛ الزبِٖٔالحنبمي: شفاء القمكب، ص

َِْ،ُِْ . 
 ـ. ُُُٖىػ/ ٕٕٓ( ِ)
؛ ِٓ،ُٓ، صٖ،؛الدكادارم: الدرة الزكية، جػَِٖ،َِٕ( ترجـ لو أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صّ)

 . ِٕٕ، صُالعيني: عقد الجماف، جػ
اف عاقبلن، بنى قمعة الصبيبة ككاف صاحب بانياس ( الممؾ العزيز عثماف بف العادؿ أبي بكر بف أيكب، كْ)

؛ ابف نظيؼ الحمكم: التاريخ المنصكرم ّْٗ، صّـ. المنذرم: التكممة، جػُِِّىػ/َّٔأيضان، تكفي سنة 
 .ْٔٓ، صِ؛ الغساني: العسجد المسبكؾ، جػُِٓ،َِٓ، ص

الثمج المطؿ عمييا. ( اسـ لبمدة صغيرة عمى مرحمة كنصؼ مف دمشؽ مف جية الغرب كىي في لحؼ جبؿ ٓ)
؛ القرماني: أخبار الدكؿ، ِْٗ؛ أبك الفداء: تقكيـ البمداف، صُٖٓ، صُالبغدادم: مراصد األطبلع، مج

 .َِّ، صّجػ
( اسـ قمعة بانياس كىي مف الحصكف المنيعة جنكب سكرية،  ككانت تسمى قمعة النمركد كتقع في الشعاب ٔ)

بانياس الصغيرة عمى الحدكد بيف سكرية كفمسطيف. أبك الفداء: الجنكبية لجباؿ لبناف الشرقية شماؿ مدينة 
؛ فيز، فكلفيغا مكلر: القبلع أياـ الحركب َِّ، صّ؛ القرماني: أخبار الدكؿ، جػِْٗتقكيـ البمداف، ص

 .ِٓـ، صُِٖٗالصميبية، تر: محمد كليد الجبلد، مركز الدراسات العسكرية، دمشؽ،
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سٌمميا إليو نكاب الصالح، فممكيا، فمما كاف فييا مف األمكاؿ، كقصد قمعة الصبيبة، ف
كصؿ الخبر إلى القاىرة احتيط عمى داره بالقاىرة، فمما ممؾ الناصر صبلح الديف يكسؼ 
الشاـ أخذ منو الصبيبة، كجرت منو أسباب أكجبت اعتقالو في قمعة البيره، فمما ممكيا 

، فرٌؽ لو، كأفرج عنو، التتر في ىذه السنة أخرجكه مف االعتقاؿ، كحضر عند ىكالكك بقيده
، كمف عادة التتر أنيـ إذا خمعكا سراقكج عمى أحد (ِ)كسراقكج (ُ)كخمع عميو قباء زربفث

مف غيرىـ يمبسو يكمو، ثـ ينزعو، كيمبس العمامة، فامتنع الممؾ السعيد مف قمعو، كلـز 
الممؾ لبسو دائمان، كماؿ إلييـ بظاىره كباطنو، ككاف يحرض ىكالكك عمى مممكة الببلد 

الناصر في عينيو، ثـ صحب كتبغا نكيف إلى الشاـ، كشيد معو سائر كقائعو كحصاراتو، 
كقاتؿ قتاالن شديدان، ككاف شجاعان، فاتكان، مقدامان، فمما مفَّ اهلل تعالى بنصر اإلسبلـ 
أيحضر بيف يدم الممؾ المظفر قطز، فأمر بضرب عنقو بيف يديو، كلـ يقؿ عىثىاره، ككاف 

 المصاؼ بعيف جالكت، كىك يـك الجمعة خامس عشريف رمضاف. قتمو يـك 

الحسيف بف عمي بف القاسـ بف عمي بف الحسف بف ىبة اهلل أبك حامد الدمشقي  -
، كاف فاضبلن، حافظان، تكفي بنابمس، كىك متكجو مف (ّ)الشافعي المعركؼ بابف عساكر

 .مصر إلى دمشؽ، كلـ يبمغ األربعيف

 

 

 
                                                           

: كمعناىا الذىب،  كبفث: كمعناىا: النسيج، فيككف المعنى الكامؿ ( كممة فارسية معربة مككنة مف زرْ(
، القاىرة، ُنسيج الذىب. إبراىيـ، رجب عبد الجكاد: المعجـ العربي ألسماء المبلبس، دار اآلفاؽ العربية، ط

؛ دكزم، رينيارت: المعجـ المفٌصؿ بأسماء المبلبس عند العرب، تر: أكـر فاضؿ، َِٓـ، صََِِ
، الرباط، د.ت، صالمنظمة الع  .ُٕٗربية لمثقافة كالتربية كالعمـك

( لباس الرأس عند التتار، كىك عبارة عف قمنسكة ليا مخركط طكيؿ بحافة مقمكبة إلى األعمى. دكزم: تكممة ِ)
 .ٓٓ، صٔالمعاجـ، جػ

؛ الذىبي: ِْْ،ُْْ، الحسيني: صمة التكممة، صَِٗ( ترجـ لو أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صّ)
 .ِٕٓ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جِّْ،ُّْ، صْٖتاريخ اإلسبلـ، ج
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 المشيكر كالرحمة الكاسعة.  (ّ)صاحب التاريخ( ِ)اسـأبك الق (ُ)كجٌد كالده 

رسبلف شاه بف الممؾ الزاىر داكد بف الناصر الكبير صبلح الديف يكسؼ بف أيكب  -
، كاف جميؿ األكصاؼ، حسف الشكؿ، شجاعان، كريمان، كاسع الصدر، (ْ)األمير أسد الديف

 عالي اليٌمة، استشيد بأيدم التتر ببكاشير حمب. 

يف عبد الرحمف بف عبد الرحيـ بف عبد الرحمف الحمبي الشافعي المعركؼ شرؼ الد -
كاف مف الرؤساء المشيكريف، معركفان بجبللة القدر كمكاـر األخبلؽ،  (ٓ)بابف العجمي

، ككقؼ عمييا كقفان جيدان، كدفف بيا لٌما مات، تكفي في رابع (ٔ)كأنشأ بحمب مدرسة حسنة
 عشريف صفر بعد كقعة التتر.

                                                           

( ىك أبك القاسـ عمي بف الحافظ أبي محمد القاسـ بف الحافظ أبي القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل ُ)
الدمشقي الشافعي المعركؼ بابف عساكر، سمع بدمشؽ مف جماعة كتخرج عميو جماعة تكفي ببغداد سنة 

، ِ؛ المنذرم: التكممة، جّٖٗ، صَُكدفف بمقبرة الشكنيزم. ابف األثير: الكامؿ، ج ـ، ُُِٗىػ /ُٔٔ
 .ُٔٔ؛ ابف الممقف: العقد المذىب، صُّٓ، صُ؛ ابف الصابكني:  تكممة إكماؿ األكماؿ، جّْٔص
( ىك عمي بف الحسيف بف ىبة اهلل الحافظ الكبير أبك القاسـ ثقة الديف ابف عساكر الدمشقي الشافعي ِ)

حب تاريخ دمشؽ كأحد أعبلـ الحديث، سمع ببغداد كمكة، كحج كرحؿ إلى أذربيجاف، أجاز لو الكثير، صا
، ِـ كحضر جنازتو السمطاف صبلح الديف يكسؼ بف أيكب. ابف نقطة: التقييد، جُُٕٓىػ/ُٕٓتكفي سنة 

: ؛ الذىبيُٖٖ-ُٖٔ؛ الدمياطي: المستفاد، صّٗٓ؛ الخكارزمي: جامع المسانيد، صُّٗ-ُُٗص
 .ُِِ،ُُِ، صّالمختصر المحتاج إليو، ج

( تاريخ دمشؽ: نحك ثمانيف مجمدان ذكر فيو تراجـ األعياف كالركاة كمركياتيـ كليذا التاريخ ذيكؿ عديدة ّ)
، ُأشيرىا ذيؿ تاريخ دمشؽ لمحافظ عمـ الديف قاسـ بف محمد البرزالي. حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مج

 . ِْٗص
؛ ابف تغرم بردم: ٕٓ؛ الزبيدم: تركيح القمكب، صِْٗ، صُذيؿ مرآة الزماف، ج ( ترجـ لو اليكنيني:ْ)

 .ِٗٗ، صِالمنيؿ الصافي، جػ
؛ ّْٕ، صْٖ؛ الذىبي تاريخ اإلسبلـ، جِٖٓ، صُ/ؽُ( ترجـ لو ابف شداد: األعبلؽ الخطيرة، جٓ)

 .ِْٕ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جَّْ-ِْْ، صْالطباخ: إعبلـ النببلء ج
لمدرسة الشرفية الشافعية، بباطف حمب شرقي الجامع الكبير بدرب الديمـ اآلخذ مف باب الجامع ( ىي أ)

الشرقي إلى عقبة الياسميف كىي مبنية بالحجر اليرقمي،  كعمييا نكرانية ظاىرة كأكؿ مف دٌرس بيا كلده محيي 
 =كغيرىا.ا بئراف مياه،  كقناطر، الديف محمد، ككانت مٌدة عمارتيا أربعكف سنة كأكقؼ عمييا أكقافان حسنو مني
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:" لما ىاجـ التتر حمب عذبكه في الشتاء بأف صبكا عميو الماء البارد (ُ)ابف خمكافقاؿ  
خارج  (ّ)، ككاف مدرس المدرسة الظاىرية(ِ)ليدفع ليـ الماؿ، فتشٌنج، كأقاـ أيامان ثـ مات
بحمب، كبيتو مشيكر بالتقدـ كالجبللة كالسٌنة ( ْ)حمب، كمكلده سنة تسع كستيف كخمسمائة

 .  كالعمـ كالحديث

عبد القكم بف  ]ظُْٗ [محيي الديف عبد العزيز بف القاضي األسعد أبك البركات -
القاضي الجميس عبد العزيز بف الحسف بف عبد اهلل السيدم األغمبي المعركؼ بابف 

، سمع مف جماعة مف الشيكخ، ككتب (ٔ)، كلد سنة خمس كتسعيف كخمسمائة(ٓ)الجٌباب

                                                                                                                                                                               

؛ ابف العجمي: ِٖٓ، صُ/ؽُ؛ ابف شداد: األعبلؽ الخطيرة، جُُِابف الشحنة: الدر المنتخب، ص=
 .ُّٓ-َُّ، صُكنكز الذىب، ج

( أحمد بف محمد بف ابراىيـ بف خمكاف، قاضي القضاة،  شمس الديف، أبك العباس الشافعي، كاف إمامان ُ)
ب، أجاز لو جماعة دخؿ الديار المصرية،  كناب في القضاء ثـ انتقؿ إلى الشاـ فدرس فاضبلن عارفان بالمذى

بالمدرسة األمينية،  كصنؼ بيا عدة تصانيؼ، أشيرىا  "كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف"، تكفي سنة 
، َِّ، صُ؛ السيكطي: حسف المحاضرة، جٔ،ٓـ. الصقاعي: تالي كفيات األعياف، صُِِٖىػ/ُٖٔ
؛ العسقبلني: تبصير المنتبو ُّٖ -ِٖٗ؛ ابف كثير: طبقات الشافعية، صَّٗ،َّٖىبي: المختار، صالذ
 .ٗٗ، صُ؛ البغدادم: ىدية العارفيف، مجِِْ، صِ؛ ابف الغزم: ديكاف اإلسبلـ، جَُّْ، صْ، ج
في نص  ( بعد الرجكع إلى كتاب كفيات األعياف البف خمكاف لـ يتـ عمى المعمكمة التي ذكرىا المؤرخِ)

 القطعة المخطكطة.
( تقع ظاىر مدينة حمب خارج باب المقاـ، انشأىا السمطاف الممؾ الظاىر غياث الديف غازم بف يكسؼ بف ّ)

؛ سبط ابف العجمي: ُُّـ. ابف الشحنة: الدر المنتخب، صُُِِىػ ـ/ ُٔٔأيكب صاحب حمب سنة 
 .ُْٖ،ُّٖ، صِ؛ الطباخ: إعبلـ النببلء، جُّٗ-ُّٕ، صُكنكز الذىب، ج

 ـ.ُُّٕىػ/ ٗٔٓ( ْ)
؛ الكتبي : ّْٕ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ،جػْْٓ،ْْْ( ترجـ لو الحسيني: صمة التكممة، صٓ)

؛ كقد اختمطت تسميتو بترجمة أخرل فجاء عمى ىذا النحك: " عبد الرحمف بف ِّٕ، صِعيكف التكاريخ، ج
عبد العزيز بف الحسيف بف عبد الو  بركات بف طاىر بف بركات بف عبد القكم بف القاضي الجميس

 المسعكدم".
 ـ.ُُٖٗىػ/ ٓٗٓ( ٔ)



 

378 
 

كبيتو مشيكر بالرياسة كالتقدـ، تكفي تاسع القعدة بخطو كحٌصؿ جممة مف الكتب، كحدث، 
 . (ُ)بمنية ابف خصيب

عبد اهلل بف بركات بف ابراىيـ بف طاىر بف بركات بف ابراىيـ بف عمي أبك محمد  -
، سمع مف جماعة، كحدث ىك كأبكه كجده (ِ)القرشي الدمشقي المعركؼ بابف الخشكعي
 عشريف صفر. (ّ)اف عالي السند تكفي ثانيكجٌد أبيو، كىك مف بيت الحديث كالركاية، كك

شرؼ الديف عثماف بف محمد بف عبد اهلل بف محمد بف ىبة اهلل بف عمي بف المطير بف 
الدمشقي الشافعي، كلد في ذم الحجة سنة إحدل كثمانيف  (ْ)أبي عصركف التميمي

، يستقؿ الكثير في العطاء، كأ(ٓ)كخمسمائة نفؽ مف ، كاف رئيسان، جكادان، مفرط الكـر
األمكاؿ جمبلن عظيمة، كتكفي فقيران مف الفقراء لـ يخمؼ إاٌل ماجيرى بو، كتكفي في العشر 

 .( ٔ)األكؿ مف صفر كىك في عشر الثمانيف

                                                           

( بإقميـ األشمكنييف بديار مصر عمى حافة النيؿ مف الجانب الغربي بالقرب مف قرية دىركمط عمى مسافة ُ)
؛ ابف الجيعاف، ٕٓٓ، صُ؛ المقريزم.: المكاعظ كاالعتبار، جُُٓيـك منيا. أبك الفداء: تقكيـ البمداف، ص

 .ُّٖـ، صُٖٖٗيى: التحفة السنية بأسماء الببلد المصرية، المطبعة األىمية، القاىرة، يح
؛ الكتبي: َِٕ؛ الذىبي: المعيف في طبقات المحدثيف، صَّْ( ترجـ لو الحسيني: صمة التكممة، صِ)

. ك كردت نسبتو الفرشي عند ّٖ، صُٕ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جِّٕ، صَِعيكف  التكاريخ، ج
، كقيؿ " أف ىذه النسبة نسبة َِْ،ُْٗ، صُحسيني في كتاب الصمة ككذلؾ  قٌيده المنذرم: التكممة، جال

إلى بيع الفرش كسئؿ كالده عف سبب تسميتو بالخشكعي فقاؿ: " كاف جٌدنا االعمى يـؤ الناس فتكفي في 
 المحراب فسمي الخشكعي". 

 .ّْٓص، ْٖ( كردت " ثامف" عند الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جّ)
؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، ِٗٓ؛ الذىبي: المختار، ص ُّْترجـ لو الحسيني :صمة التكممة ،ص  -(ْ)
 .ِّٕ،ِّٖ، صَِ؛ الكتبي :عيكف التكاريخ، جػَٔٓ،َٕٓ، صُٗج
 ـ. ُُٖٓىػ/ ُٖٓ(   ٓ(
ة حيث قاؿ: ، كأكرد اليكنيني ركاية مختمفُّْكردت أنو تكفي بدمشؽ عند الحسيني: صمة التكممة ، ص  (ٔ)

" كانت كفاتو في العشريف مف صفر بديار مصر مغتاالن ألٌنو كاف قد اجتمع بالممؾ المظفر كآراه كتابان أفٌ  
بمصر دفائف كأٌنيا التحصؿ إاٌل بخراب أماكف كثيرة كأصغى إليو السمطاف فكاف بعض مف كاف يتحصؿ لو 

 .ّٖٗ، ص ُمرآة الزماف ، جػالضرر بخراب ممكو اغتالو، كاهلل أعمـ " اليكنيني : ذيؿ 
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 (ُ)حكى العماد مظفر الديف بف سني الدكلة مامعناه قاؿ:" خرجت معو إلى عيكف الفاسريا
ث أف يجمعكىا، فجاءت شيئان كثيران،  في زمف البطيخ، ككانت لو، فتقٌدـ إلى أصحاب المقا

فأمر أف ينٌقى الفجؿ الجيد الذم في الجميع، فجاء قرب أربعمائة حمؿ، فكتب كرقة بتفرقة 
 ذلؾ عمى األعياف كالمعارؼ بدمشؽ.

 فقمت: يا مكالنا؟ ىذا يساكم أكثر مف سبعة اآلؼ درىـ!!. 
ذا أطعمنا أصحابنا بطيخ بسبعة اآلؼ درىـ كثير؟   !فقاؿ: كا 
كباع عيكف الفاسريا كغيرىا، كأنفؽ ثمنيا، كقيؿ: خٌمؼ لو كالده مف األمكاؿ كاألثاث  

كالقماش كالخيكؿ كالبغاؿ كالجماؿ كالمماليؾ كالجكارم كالخدـ ماال يحصى كثرة، كمف 
األمبلؾ كذلؾ، كخٌمؼ لو سطؿ بمكر أكبر مف المٌد الشامي لو طكؽ ذىب، كعبلقة 

ان يسان لك كضع عمييا حٌبة كاحدة سقطت، فأذىب الجميع بيعذىب، كىك مآلفه جكىران نف
معو مف الماؿ كثمف األمبلؾ كغيرىا، كلـ يبؽى لو  ما ذكىبة، ككاف في آخر عمره قد نف

إاٌل مايتناكلو عمى سبيؿ النظر في األكقاؼ النكرية، كمع ىذا فنفسو كسعة صدره عمى 
 .(ِ)مايعيد منو

 
د بف عبد اهلل بف شيباف المارديني المعركؼ جبلؿ الديف عمي بف يكسؼ بف محم

، ككاف شاعران، مجيدان، كلو (ْ)، كلد بمادريف سنة خمس كسبعيف كخمسمائة(ّ)بالصٌفار
يف في شير ربيع معرفة بالعربية، كيستعمؿ المعاني الغريبة، قتمو التتار لما دخمكا مارد

  :اآلخر، كمف شعره

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف فمالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً   تعٌمقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حي
 

 ضػػػػػػػػػػػػػػمنو سػػػػػػػػػػػػػػكرة النمػػػػػػػػػػػػػػؿً أتػػػػػػػػػػػػػػى بكتػػػػػػػػػػػػػػاب  
 

                                                           

 .ُٗٓ(  تنبع مف سفح الجبؿ شمالي مدينة دكما بغكطة دمشؽ. ابف عبد اليادم: ثمار المقاصد، صُ)
 .ّٖٗ، صُالركاية عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػ( ِ)
؛ ُّٓ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جٕٓ-َٕ، صٓ( ترجـ لو ابف الشعار: عقكد الجماف، جّ)

 .ِْٓ، صُيزم: السمكؾ، جالمقر 
 . ُِْ، صُـ. ك كردت سنة "خمس كتسعيف" عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُُٕٗىػ/ٕٓٓ(ْ)



 

382 
 

 كمػػػػػػػػػػػػػالي أنػػػػػػػػػػػػػا  المجنػػػػػػػػػػػػػكفي فيػػػػػػػػػػػػػًو كشػػػػػػػػػػػػػعرهي 
 

 (ُ)إذا مػػػػػػػػػػرَّ بالكثبػػػػػػػػػػاف خػػػػػػػػػػٌط عمػػػػػػػػػػى الٌرمػػػػػػػػػػؿً  
 :كقاؿ في مميح غريؽ 

 يػػػػػػػػػػػػػػػا أٌييػػػػػػػػػػػػػػػا الرشػػػػػػػػػػػػػػػأي المكحػػػػػػػػػػػػػػػكؿي نػػػػػػػػػػػػػػػاظره
 ذذ

ػػػػػػػػػػحر حسػػػػػػػػػػبؾ قػػػػػػػػػػد أحرقػػػػػػػػػػت أحشػػػػػػػػػػائي   بالسّْ
 إف انغماسػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػػػػػػػي التيػػػػػػػػػػػػػػػػػار حقػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى أ 

 
ػػػػػمس تغػػػػػرب فػػػػػي عػػػػػيًف مػػػػػف المػػػػػاءً    (ِ)ٌف الشّْ

 ي المعنى: قاؿ كلو ف 

 (] (ّ                                   [  غريػؽه كأٌف الماء رؽ لحػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسنوً 
 (ْ)البيتاف، كغمط في ذلؾ فميسا لو، كىما ألبي إسحؽ الشيرازم

 ]مف البحر الكامؿ[:   ]كَُٓ [كمف شعر جبلؿ الديف

 ؽ شػػػػػػػػػػػػػػػػػرارهكػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌف كقيػػػػػػػػػػػػػػػػػد الفحػػػػػػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
 

 إذا الٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار مٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت جرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فتمكنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 تػػػػػػػػػػػػػػػذٌكر أيػػػػػػػػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػػػػػػػػباب الػػػػػػػػػػػػػػػذم جػػػػػػػػػػػػػػػرل  

 
 بمنبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنح أغصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىا 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأزىرى منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي اآلبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكسي بنفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجان  
 
 

 كأثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى عنابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كأكرؽ سكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىا 
 

                                                           

، ِِ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جِٕ، صٓ( البحر الطكيؿ، األبيات عند ابف الشعار: عقكد الجماف، جُ)
 .ّْٗص
، ّ؛ الكتبي: فكات الكفيات، جٕٓ، صٓاف، ج( البحر البسيط، األبيات عند ابف الشعار: عقكد الجمِ)

 ُِِ،ُُِص
 بياض في أصؿ المخطكط  بمقدار جممة.    (ّ(

( ىك إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ، أبك اسحاؽ الشيرازم الفيركز آبادم، شيخ الشافعية في زمانو ،حدث ْ)
ـ. ابف َُّٖىػ/ْٕٔكدٌرس بالمدرسة النظامية، صنؼ عدة تصانيؼ أشيرىا كتاب "التنبيو"، تكفي سنة 

؛ ِّٔ،ُّٔ، صٗـ،جُٖٖٗ، بيركت،ُمنصكر السمعاني، عبد الكريـ بف محمد: األنساب، دار الجناف، ط
؛ النككم، ُْٓ، صِابف األثير، عمي بف محمد: المباب في تيذيب األنساب، مكتبة المثنى، بغداد، د.ت، ج

؛ ُْٕ-ُِٕ، صِيركت، د.ت، جمحي الديف بف شرؼ: تيذيب األسماء كالمغات، دار الكتب العممية، ب
المراغي، عبد اهلل مصطفى: الفتح المبيف في طبقات األصكلييف، مطبعة أنصار السنة المحمدية، د.ـ، 

 .ِٕٓ-ِٓٓ، صُـ، جُْٕٗ
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   كقاؿ:
 فمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامتي بكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالوً 

 
ُـّ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممينا معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاده شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامؿي    كيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كأكػػػػػػػػػػػػػػػكفي مػػػػػػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػػػػػػًؿ الخطايػػػػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػػػػػدّْه 
 

 (ُ)رم كصػػػػػػػػػػػػػػػػػدغاه عمػػػػػػػػػػػػػػػػػي سبلسػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي نػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 :كقاؿ 

 إذا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌب النَّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ بطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 

: إيػػػػػػػػػػػػػػػػػوو يػػػػػػػػػػػػػػػػػا رسػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي    طربػػػػػػػػػػػػػػػػػتي كقمػػػػػػػػػػػػػػػػػتي
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل إٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري ألفَّ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 
 (ِ)شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾ كأٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  

 كلو: 

 أفػػػػػػػدم الخيػػػػػػػػاؿى الػػػػػػػذم أسػػػػػػػػرل عمػػػػػػػى كجػػػػػػػػؿ
 

 فصػػػػػػػػػػػادؼ الحػػػػػػػػػػػرب بػػػػػػػػػػػيف النىػػػػػػػػػػػـك كالمقػػػػػػػػػػػؿً  
 يمقػػػػػػػػػػػػػػػى الرقػػػػػػػػػػػػػػػاد عمػػػػػػػػػػػػػػػى األجفػػػػػػػػػػػػػػػاف كمػػػػػػػػػػػػػػػو 

 
 ألىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداب باألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً فيمتقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ا 

 عكامػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػف جفػػػػػػػػػػػػػكني ربمػػػػػػػػػػػػػا قطػػػػػػػػػػػػػرت 
 

 دمػػػػػػػا فيػػػػػػػؿ أحػػػػػػػدثت فػػػػػػػي النػػػػػػػـك مػػػػػػػف عمػػػػػػػؿً  
 مػػػػػػػػػػػػازاؿ يخطػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػيف العسػػػػػػػػػػػػكريف إلػػػػػػػػػػػػى  

 
 أف خػػػػػػػػػػالط القمػػػػػػػػػػب فعػػػػػػػػػػؿ الفػػػػػػػػػػارس البطػػػػػػػػػػؿً  

 كمرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدغو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي جاىميتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 مؤيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة دعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكة األكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف بالرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً  
 سػػػػػػػػػػػػػف اليػػػػػػػػػػػػػكل حسػػػػػػػػػػػػػنو لمنػػػػػػػػػػػػػاس فػػػػػػػػػػػػػإتبعكا 

 
 مػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػف كانتقمػػػػػػػػػػػػكا مػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػنة العػػػػػػػػػػػػدؿً  

 حتػػػى إذا مػػػا اخضػػػرَّ مػػػف مػػػاًء الشػػػباب عػػػذا 
 

 ره كمػػػػػػػػػػػػػػا احمػػػػػػػػػػػػػػرَّ خػػػػػػػػػػػػػػداه مػػػػػػػػػػػػػػف الخجػػػػػػػػػػػػػػؿً  
 خافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرد صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدغيو ذؤابتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  

 
 (ّ)فاسػػػػػػػػػػتخبأت خمفػػػػػػػػػػو فيػػػػػػػػػػي ابنػػػػػػػػػػة الجبػػػػػػػػػػؿً  

 :كلو دكبيت 
                                                           

 .ُْٖ، صُ( البحر الكامؿ، األبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُ)
، ِِ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جُِِ، صّج( البحر الكافر، األبيات عند الكتبي: فكات الكفيات، ِ)

 .َّٓص
 .ُّٕ، صُ( البحر البسيط، األبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف،جّ)
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 أسػػػػػػػػػػػػػػػػػراري ىػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؾ كٌميػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػي ظٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 منػػػػػػػػػػػػػؾ انكشػػػػػػػػػػػػػفتي إلػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػكرل المنّْػػػػػػػػػػػػػي 
 مػػػػػػػػػػػػػػػا فيمػػػػػػػػػػػػػػػتي بػػػػػػػػػػػػػػػذكرىا كلكػػػػػػػػػػػػػػػٍف فطنػػػػػػػػػػػػػػػكا 

 
 (ُ)نّْػػػػػػػػػػػػيمػػػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػػػثي تصػػػػػػػػػػػػٌدكفى غيػػػػػػػػػػػػرم ع 

  
كاف أعز مماليؾ المعز أيبؾ التركماني،  (ِ)قطز بف عبد اهلل الممؾ المظفر سيؼ الديف

كأقربيـ إليو، ككاف المظفر، بطبلن، شجاعان، حازمان، حسف التدبر، ككاف استيبلؤه عمى 
السمطنة سابع عشر ذم القعدة سنة سبع كخمسيف كستمائة، فممؾ سنة كاحدة، ككسر 

، كجبر اإلسبلـ بيا، فرحمو اهلل، كجزاه عف المسمميف خيران، كلـ يخٌمؼ كلدان التتار، كما مرٌ 
 ذكران.

قاؿ: حدثني  (ّ)قاؿ:" الشيخ عبلء الديف بف غانـ، حدثني المكلى تاج الديف بف األثير
ياه عند (ٓ)قاؿ : كاف الممؾ المظفر خشداشي (ْ)األمير حساـ البركة خاني ، كنت أنا كا 

مصر كنحف صبياف، ككاف عميو قمؿ كثير، فكنت أيسرّْح رأسو عمى  الييجاكم مف أمراء
                                                           

 .ُِّ، صّ( البحر الكافر، األبيات عند الكتبي: فكات الكفيات،جُ)
نيـ، محمد عزب، ( ترجـ لو أبك الفداء، إسماعيؿ بف عمي: التبر المسبكؾ في تكاريخ الممكؾ، تح: محمد زيِ)

؛ َُِ،ََِ، صِّ؛ الذىبي: سير إعبلـ النببلء، جَٖـ، صُٓٗٗ،القاىرة، ُمكتبة الثقافة الدينية، ط
؛ الشرقاكم: ّٗ،ّٖ، صِ؛ السيكطي: حسف المحاضرة، جِٕٕ، صٖالسبكي: طبقات الشافعية الكبرل،ج

 .ٖٗتحفة الناظريف، ص
بف األثير، كاتب السر، كاف كبير القدر، رفيع الذكر،  ( ىك أحمد، تاج الديف بف المكلى شرؼ الديف سعيدّ)

؛ ابف الجزرم: تاريخ ُِٗـ. المنصكرم: زبدة الفكرة، صُُِٗىػ/ُٗٔتكفي بغزة كىك ذاىب إلى القاىرة سنة
؛ ابف الفرات: تاريخ ابف ِّ،ِْ؛ الصقاعي: تالي كفيات األعياف، صُْٔ،ُْٕ،صُحكادث الزماف، جػ

 .ُْٕ، صٖالفرات، جػ
عد الرجكع إلى كتاب الكافي بالكفيات لمصفدم؛ كفكات الكفيات لمكتبي؛ كغيرىا، لـ يتـ الحصكؿ عمى ( بْ)

 أٌية معمكمات عنو.
( الخشداشية: جمع خشداش مف الفارسية" خكاجو تاش" أم الشريؾ في السيد كتطمؽ عمى المممكؾ الذم ٓ)

كاف الخشداشية يتكارثكف العمؿ. ابف طكلكف: ينشأ مع مممكؾ غيره في خدمة سيد كاحد مشترؾ، فيما مكلياه ك 
؛ العريني، ٕٖ،ٖٖ؛ سميماف: تأصيؿ ماكرد في تاريخ الجبرتي في تاريخ الجبرتي، صْٖاعبلـ الكرل، ص

 .ُُِـ، صُٕٔٗالسيدالباز: المماليؾ، دار النيضة العربية، بيركت،
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أٌني كمما قتمت قممة، آخذ منو فمسان أك ضعفو، فمما كاف في بعض األياـ أخذت عنو قمبلن 
 كثيران، كشرعت أصفعو.

 فقاؿ لي: طيب قمبؾ، أنا أعطيؾ إمرة خمسيف فارسان. 
 رة ؟.كقمت: كيمؾ أنت تعطيني إم ]ظَُٓ [ قاؿ: فصفعتو 

 قاؿ: نعـ، فصفعتو.
لؾ عمة أيش يمزمؾ لؾ إاٌل إمرة خمسيف فارسان، أنا، كاهلل، أعطيؾ.   فقاؿ لي : كا 
 فقمت: كيمؾ كيؼ تعطيني؟!. 
 فقاؿ: أنا أممؾ الديار المصرية، كأكسر التتار، كأعطيؾ الذم طمبتو. 
 فقمت لو: كيمؾ أنت مجنكف، أنت بقممؾ تممؾ الديار المصرية. 
، كقاؿ لي: أنت تممؾ الديار المصرية، كتكسر التتار، كقكؿ ـ، رأيت النبي قاؿ: نع 

 حؽ ال شؾ فيو. النبي 
قاؿ: فسكت، ككنت أعرؼ منو الصدؽ في الحديث، كتنقمت بو األحكاؿ، كارتفع شأنو  

إلى أف صار ىك المتحٌكـ في الدكلة، ثـٌ ممؾ عمى ما ذكرنا، كدخمت إلى مصر، 
 .(ُ)فارسان كما قاؿ"كأعطاني إمرة خمسيف 

كحكى األمير عز الديف محمد بف أبي الييجاء ما معناه : أٌف األمير سيؼ الديف يمقاؽ 
 حكى لو. (ِ)حدثو، أف األمير بدر الديف بكتكت األتابكي

قاؿ: كنت أنا كالممؾ المظفر قطز، كالممؾ الظاىر بيبرس في حاؿ الصبى كثيران ما  
 لؾ، فاتفؽ أف رأينا منجمان في بعض طرؽ مصر.نككف مجتمعيف في رككبنا كغير ذ

 فقاؿ لو قطز: أبصر نجمي، فضرب بالرمؿ كحسب. 

                                                           

 .َّ،ُّ، صِ( الركاية عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جػُ)
ـ كصمٌي ُِْٗىػ/ْٗٔير بدر الديف بكتكت األتابكي، كاف مف أعياف األمراء، تكفي في القاىرة سنة ( األمِ)

 .ْٕٓ، صِ؛ المقريزم: المقفى، جػّٔٗ،صُ/ؽُعميو بدمشؽ .البرزالي: المقتفي، جػ



 

384 
 

 كقاؿ: لو أنت تممؾ مصر، كتكسر التتار، فيركنا بو. 
 كقاؿ لو بيبرس: فأبصر نجمي أنا، فضرب، كحسب. 
 كقاؿ لو: كأنت أيضان تممؾ مصر كغيرىا، فتزايد ىركنا بو. 
 صر نجمي. فضرب كحسب.فقمت لو: كأنا أيضان أب 
كقاؿ: كأنت تحصؿ لؾ إمرة مائة فارس يعطيؾ ىذا، كأشار إلى الممؾ الظاىر، فاتفؽ  

 .(ُ)أٍف كقع األمر كما قاؿ كلما يخـر منو شيء، كىذا مف عجيب اإلتفاؽ
: مقدـ عساكر التتار، كاف عظيمان عندىـ، يعتمدكف مف عمى رأيو (ّ)نكيف (ِ)كتبغا

اف خبيران بالحركب كالحصارات كافتتاح الحصكف كاالستيبلء عمى كشجاعتو كتدبيره، كك
الممالؾ، كىك الذم افتتح معظـ ببلد العجـ كالعراؽ، ككاف ىكالكك ممؾ التتار يثؽ بو، كال 
يخالفو فيما يشير بو، ككاف إذا فتح حصنان ساؽ جميع مف فيو مف الناس إلى الحصف 

ف الذم يميو، فإف مٌكنو أىمو مف دخكليـ إلي و ضٌيؽ عمييـ في المأككؿ كالمشركب، كا 
منعكه مف الدخكؿ ضرب أعناقيـ، فإذا تيسر فتح الحصف اآلخر فعؿ كذلؾ إلى أف 
استكمؿ فتح سائر الحصكف المقصكدة، ككانت لحيتو شعرات يسيرة في حنكتو، كىي 

جٌد  مظفكرة دبكقة لطكليا، ككاف مييبان، مطاعان، ككاف شيخان كبيران، أدرؾ جينكيز خاف
ىكالكك، ككاف عنده ميؿ إلى ديف النصرانية كسائر األدياف عنده سكاء، قاتؿ في يـك عيف 
جالكت إلى أف قتؿ كأيًسر كلده، ككاف جميؿ الصكرة، كلما تٌمت الكسرة قيؿ لمممؾ 

 المظفر: ٌإف كتبغا ىرب، ككاف قد أحضر كلده أسيران، كىك كاقؼ بيف يديو.

                                                           

 .ِّ،ّّ،صِ( الركاية عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف،جػُ)
؛ َِٕ، صِ؛ ابف الكردم: تتمة المختصر، جْٖٗؿ، ص( ترجـ لو ابف العبرم: تاريخ مختصر الدك ِ)

؛ العيني: عقد ّٔ، صِ؛ ابف دقماؽ: الجكىر الثميف، جّٔٓالذىبي: اإلشارة إلى كفيات األعياف، ص
 .ِِٖ-َِٖ، صُالجماف، ج

( نكيف: معناه أمير عشرة آالؼ ككؿ مف أسماء ممكؾ التتر في آخره نكيف معناه رأس عشرة آالؼ كيسمى ّ)
 .ِّْ، صْأس تكماف. القمقشندم: صبح األعشى، جأيضان ر 
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 فقاؿ لو: أبكؾ ىرب. 
 ! أبي ما ييرب أبصركه في القتمى، فأحضركا رؤكسان، كثيرة كفي جممتيا رأسو، قاؿ: ال 

 فمما رآه ابنو بكى.
ـٍ طيبان، ما بقى لؾ عدك تخافو، ىذا كاف سعادة التتر، كبو   كقاؿ لمممؾ المظفر: نى

 ييزمكف الجيكش، كيفتحكف الحصكف، ككذا كاف، لـ يفمحكا بعده، كهلل الحمد.
، كاف مف (ُ)ف المبارؾ بف مقبؿ مخمص الديف الحمصي الغٌسانيالمبارؾ بف يحيى ب

الفضبلء المشيكريف بمعرفة األدب، كاألنساب، كأياـ الناس، اختصر كتاب "  ]كُُٓ[
أيضان، ك  (ْ)، كلو كتاب " المشٌجر في النسب"(ّ)البف الكمبي (ِ)الجميرة في األنساب"

السنة خرج مف حمص، كجاء إلى جبؿ  مجاميع مفيدة، كلما كرد التتر إلى الشاـ في ىذه
لبناف ليعتصـ في بعض القرل الكعرة التي بالجبؿ، فأدركتو منٌيتو ىنالؾ، كقد نٌيؼ عمى 

 الستيف مف العمر، كدفف  حيث تكفي كلو مف الشعر:
 بػػػػػػػػػػػػدا لػػػػػػػػػػػػي كقػػػػػػػػػػػػد خػػػػػػػػػػػػط العػػػػػػػػػػػػذار بكجيػػػػػػػػػػػػوً 

 
 حبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػػػػػػػػػػو منػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ رقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي  

 
                                                           

، ّٗٔ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جّٖٔ،ّٖٓ، صُ( ترجـ لو اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُ)
 .ِْٓ، صُ؛ المقريزم: السمكؾ، جِْْ، صَِ؛ الكتبي: عيكف التكاريخ، جَّٕ

 .َٓٔ، صُ( حاجي الخميفة: كشؼ الظنكف، مجِ)
د بف السائب، أبك المنذر الكمبي، النسابة العبلمة اإلخبارم، ركل عف أبيو، لو أكثر ( ىك ىشاـ بف محمّ)

ـ. ابف حٌباف البستي، ُٖٗىػ/َِْمف مائة كخمسيف مصٌنفان أشيرىا جميرة النسب كحمؼ الفضكؿ، تكفي سنة 
ـ، َََِ، الرياض،ُمحمد: المجركحيف مف المحدثيف، تح: حمدم عبد المجيد السمفي، دار الصميعي، ط

؛ الدار قطني، عمي بف عمر: الضعفاء كالمتركككف، تح: مكفؽ بف عبد القادر، مطبعة ّْٗ، صِمج
؛ ككيع، محمد بف خمؼ: أخبار القضاة، مر: سعيد محمد المحـ، ّٕٖـ، صُْٖٗ، الرياض،ُالمعارؼ، ط

أحمد بف عبد ؛ اإلسكافي، محمد بف عبد اهلل: لطؼ التدبير، تح: َِْ، صِعالـ الكتب، د. ـ، د. ت، ج
؛ ابف النديـ، محمد بف اسحاؽ: الفيرست ُْٖ،ُِْـ، صُٕٗٗ، بيركت،ِالباقي، دار الكتب العممية، ط

ـ، ُُٕٗ، طيراف، ُفي أخبار العمماء المصنفيف مف القدماء المحدثيف كأسماء كتبيـ، تح: رضا تجٌدد، ط
 .ُّٔص
 .ْٖٔ،صِ( الباباني: إيضاح المكنكف، مجْ)
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 كمثػػػػػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػػػػػبلؿ العيػػػػػػػػػػػػػػد الح كقػػػػػػػػػػػػػػد دنىػػػػػػػػػػػػػػا
 

  (ُ)مرمػػػػػػػػػػػػاه كحػػػػػػػػػػػػافى مغيػػػػػػػػػػػػبي مػػػػػػػػػػػػف األفػػػػػػػػػػػػًؽ  
 

   كلو أيضان:
 تمثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف لقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي الحبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى 

 
 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى غضػػػػػػػػػػػػػػػػػبو منػػػػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػنقضً  

 كقٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كفٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يبتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ  
 

 كقٌبمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعرضً  
 كمػػػػػػػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػػػػػػػؾي فػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػخطو  محسػػػػػػػػػػػػػػػنان  

 
 (ِ)فكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼى يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفي إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

أصمو مف ، (ّ)محمد بف خميؿ بف عبد الكىاب بف بدر المعركؼ بالشيخ محمد اآلكاؿ 
، ككاف رجبلن (ٔ)خارج دمشؽ سنة ستمائة (ٓ)، كمكلده بقصر حجاج(ْ)جبؿ بني ىبلؿ

صالحان كثير اإليثار، كحكاياتو في أخذ األجرة عمى ما يأكمو مشيكرة، كما سبقو أحد إلى 
ذلؾ، كال ايقتيفيى أثره مف بعده، كال شٌؾ أٌنو كاف لو حاؿ، كجميع ما يصح لو كما يفتتح بو 

رفو في كجكه البر، كيتفقد المحابيس كاألرامؿ كالمنقطعيف ككاف بعض الناس عميو يص
ينكر عمى مف يعاممو بيذه المعاممة، كينسبو إلى التيٌكر في فعمو، فإذا اتفؽ اجتماعو بو 
، ككاف مع ىذا حسف  انفعؿ انفعاالن كميان، كال يستطيع االمتناع مف إعطائو كمما يرـك

 الحديث، كلو قبكؿ تاـ مف سائر الناس.الشكؿ، مميح العبارة، حمك 

                                                           

  ( البحر البسيط.ُ)
، ْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جّٖٔ، صُ( البحر الكامؿ، األبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جِ)

 .َّٕص
؛ ابف َٓ،ْٗ، صّ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جِّٓ،ُّٓ، صّ( ترجـ لو الكتبي: فكات الكفيات، جّ)

 .ِْٗ، صٓج؛ ابف العماد: شذرات الذىب، َِْ،ُْٗ، صُٕكثير: البداية كالنياية، ج
؛ َُّ، صِ( بحكراف مف أعماؿ دمشؽ تحتو قرل كثيرة أشيرىا المالكية. الحمكم: معجـ البمداف مجْ)

 .ُِّ، صُالبغدادم: مراصد االطبلع، مج
؛ ابف كناف: المكاكب ّٕٓ، صْ( محٌمة كبيرة في ظاىر باب الجابية بدمشؽ. الحمكم: معجـ البمداف، مجٓ)

 .ُْْ، صُاإلسبلمية، ج
 ـ.َُِّىػ/ ََٔ( ٔ)
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، كاف (ُ)محمد بف عبد اهلل بف أبي بكر الكاتب األديب المحدّْث المعركؼ بابف األبار
، كلد ببمنسية في شرقي األندلس سنة  (ِ)إمامان، عارفان، عالمان، بأنكاع كثيرة مف العمـك

 ـ مف ىذه السنة.المحر  (ٓ)ثالث عشريف (ْ)، كتكفي بتكنس(ّ)خمس كتسعيف كخمسمائة
، كاتب الحكـ بدمشؽ، (ٔ)نصير الديف محمد بف غالب بف محمد بف مكسى األنصارم

، (ٖ)سنة تسعيف كخمسمائة (ٕ)كاف مميح الشكؿ، حسف الخط، خبيران بالشركط، كلد بكنجة
كتكفي بمصر في ىذه السنة، جفؿى إلييا بسبب التتر، فأدركتو منيتو بيا. قاؿ شرؼ الديف 

 أنشد لٌي نصير الديف لنفسو: (ٗ)جا إماـ الفارسيعمر بف خكا
                                                           

؛ الغبريني ، أحمد بف أحمد: عنكاف الدراية ُّّ-َّٗ، صِ( ترجـ لو ابف سعيد المغربي: الميغرب ، جُ)
ـ ُٕٗٗ، بيركت، ِفيمف عرؼ مف العمماء في المائة السابعة ببجاية، تح: عادؿ نكييض، دار اآلفاؽ، ط

عياض، تح: مصطفى السقا  ؛ المقرم، أحمد بف محمد: أزىار الرياض في أخبار القاضيُّّ-َّٗص
 .ِّْ،ِّٓ؛ ابف قنفذ: الكفيات، صَِِ-َِْ، صّـ ،جَُٖٗ، المغرب،ُكآخركف، مطبعة فضالة، ط

( ككرة كمدنية مشيكرة باألندلس شرقي قرطبة كىي متصمة بحكزة ككرة تدمير كىي مدينة برية بحرية تعرؼ ِ)
 .ِّّ، صّماني أخبار الدكؿ، ج؛ القر َِِ، صُبمدينة التراب، البغدادم: مراصد االطبلع، مج

 ـ.ُُٖٗىػ/ ٓٗٓ( ّ)
 ( كردت في األصؿ " بترنس" كىك تصحيؼ.ْ)
 .ّْٔ، صْٖ( كردت في "العشريف" عند الذىبي: تايخ اإلسبلـ، جٓ)
؛ ُِٔ، صَُ؛ ابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، جُِّ، صْ( ترجـ لو الصفدم: الكافي بالكفيات، جٔ)

 .ّٕٔ،ِٕٔ، صِالدليؿ الشافي، ج
، ْ( مدينة مف نكاحي لرستاف بيف خكزستاف كأصبياف كىي قصبة ببلد أٌراف. الحمكم: معجـ البمداف، مجٕ)

 .ِْٖص
 ـ.ُُّٗىػ/ َٗٓ(  ٖ)
( شرؼ الديف عمر بف خكاجا إماـ الفارسي العدؿ الناسخ المعركؼ بالياغرت، كاف مف الكتاب المبلح ٗ)

كاف يحضر بالمساجد ليشيد كينسخ، تكفي بدمشؽ سنة سالؾ طريقة حسنة في العدالة سكف بقاسيكف، ك 
 .ُِّـ. الصقاعي: تالي كفيات األعياف، صُِِٗىػ /ِٗٔ
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ككاديػػػػػػػػػػػػو (ُ)حػػػػػػػػػػػػٌي المبلعػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػمع  

 

 كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكانو كاحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بناديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  

 كانشػػػػػػػػػػػػػػػٍد فػػػػػػػػػػػػػػػؤادم، إذا عاينػػػػػػػػػػػػػػػت جمعيػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف الخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد خٌمفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  

 كاشػػػػػػػػرح ىنالػػػػػػػػؾ أشػػػػػػػػػكاقي كصػػػػػػػػؼ شػػػػػػػػػجني 

 

 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ: ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاكـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يداكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو؟ 

 كمػػػػػػػػػػػػػػف ليجػػػػػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػػػػػبّّ مٌسػػػػػػػػػػػػػػو كصػػػػػػػػػػػػػػبه  

 

 ]ظُُٓ[؟بكػػػػػػػـ قػػػػػػػد عػػػػػػػٌز راقيػػػػػػػوً  مػػػػػػػف الغػػػػػػػراـ 

 يػػػػػػػػػػػػا جيػػػػػػػػػػػػرة الحػػػػػػػػػػػػٌي قػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػرتـ ببعػػػػػػػػػػػػدكـ 

 

 عمػػػػػػػػػػػػػػى فتػػػػػػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػػػػػػربكـ أقصػػػػػػػػػػػػػػى امانيػػػػػػػػػػػػػػوً  

 قػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػاد تيقضػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػدكـ منيتػػػػػػػػػػػو 

 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػكال تػػػػػػػػػػػػػػػػدارؾ طيػػػػػػػػػػػػػػػػؼ الحمػػػػػػػػػػػػػػػػـ يأتيػػػػػػػػػػػػػػػػوً  

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكده منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو زيارتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

 كممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كآسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوً  

 أحػػػػػػػػػػػػػفُّ شػػػػػػػػػػػػػكقان إلػػػػػػػػػػػػػى األسػػػػػػػػػػػػػى كيطربنػػػػػػػػػػػػػي 

 

 يػػػػػػػػػػػػػػػوً نػػػػػػػػػػػػػػػكح الحمػػػػػػػػػػػػػػػاـ سػػػػػػػػػػػػػػػعيران فػػػػػػػػػػػػػػػي نكاح 

 ةكيعترينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إذا ناحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت جماعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 كجديػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػو الحشػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػف ذكػػػػػػػػػػر أىميػػػػػػػػػػوً  

 إف أخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اركاد 

 

 ربعيػػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػاتني بػػػػػػػػػػػػػدمكع العػػػػػػػػػػػػػيف أدكنػػػػػػػػػػػػػوً  

 ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعه يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ لقمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثـ تربتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

 كاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً كاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بى إذا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ يكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان بً  

 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ تعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربيـ؟ 

 

 كطيػػػػػػػػػػػب عيشػػػػػػػػػػػي تقٌضػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػي مغانيػػػػػػػػػػػًو. 

الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابي إذا الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاته ك    

 

 معػػػػػػػا كتجػػػػػػػر بمػػػػػػػكج فػػػػػػػي ليػػػػػػػكه كفػػػػػػػي بينػػػػػػػوً  

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد النصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي عمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 

 ميجتػػػػػػػػػو فكػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػخص لػػػػػػػػػـ ينػػػػػػػػػاد يعاتبػػػػػػػػػوً  

 أكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان بالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاؿ بعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقنا 

 ب 

 تفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ أيامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لياليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  

 أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أينسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أفراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربيـ 

 

 ىييػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػات أبػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػي يبلقيػػػػػػػػػػػوً  

 كمػػػػػػػػػػػػػػػا انتفػػػػػػػػػػػػػػػاعي بػػػػػػػػػػػػػػػدىر طػػػػػػػػػػػػػػػاؿ مدتػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

 (ِ)أرجيتػػػػػػػػػػػػػػػػوً كلسػػػػػػػػػػػػػػػػت أبمػػػػػػػػػػػػػػػػغ فيػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػا  

                                                                                                                                                                                

 .ُُٔ، صٖ( سمع: مكضع قرب المدينة. ابف منظكر: لساف العرب، مجُ) 
 .ُِّ، صْ( البحر البسيط، األبيات عند الصفدم: الكافي بالكفيات،جِ)
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 ة*ئسنة تسع كخمسيف كستما
 

استيمت كليس لممسمميف خميفة كصاحب دمشؽ كبعمبؾ كبانياس كالصبيبة الممؾ         
المجاىد عمـ الديف الحمبي، كصاحب مصر كالشاـ الظاىر بيبرس، كالمستكلي عمى حمب 

الظاىر، ، كىك في طاعة (ُ)كأعماليا األمير حساـ الديف الجيف الجككندار العزيزم
، كصاحب الجزيرة الممؾ (ِ)بف بدر الديف لؤلؤ إسماعيؿكصاحب المكصؿ الممؾ الصالح 

أخكه، كصاحب مارديف الممؾ السعيد نجـ الديف إيمغازم بف أرتؽ،  (ّ)الممؾ المجاىد
كصاحب الرـك ركف الديف قمج أرسبلف بف السمطاف غياث الديف كيخسرك بف عبلء الديف 

يكاكس، كالببلد بينيـ مناصفة، كصاحب الكرؾ كالشكبؾ السمجكقي، كأخكه عز الديف ك
المغيث فتح الديف عمر بف العادؿ بف الكامؿ بف العادؿ بف أيكب، كصاحب حماة الممؾ 
المنصكر ناصر الديف محمد بف الممؾ المظفر تقي الديف محمكد، كصاحب حمص 

ناصر الديف الممؾ األشرؼ مظفر الديف مكسى بف الممؾ المنصكر  (ْ)كتدمر كالرحبة

                                                           

 .َّّـ. باشا: التكفيقات االليامية، صَُِٔكف األكؿ )ديسمبر( سنة كان ٔ* يكافؽ أكليا يـك االثنيف 
 .)كُٓٔ(( ترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى  الكرقة ُ)
( ىك الممؾ الصالح إسماعيؿ بف لؤلؤ، ركف الديف، ابف صاحب المكصؿ كاف عادالن ليف الجانب، حارب ِ)

؛ الذىبي: ٓ-ّي: تالي كفيات األعياف، صـ. الصقاعُُِٔىػ /َٔٔالتتار عند نصيبيف فيزمكه كقتمكه سنة 
؛ العاممي: أعياف الشيعة، َٗ-ٖٖ، صٖ؛ الدكادارم: الدرة الزكية، جّٖٓاإلشارة إلى كفيات األعياف، ص

 .ُٕٔ، صُِج
( ىك إسحاؽ بف لؤلؤ، الممؾ المجاىد سيؼ الديف، صاحب الجزيرة، ابف صاحب المكصؿ قدـ عمى الممؾ ّ)

ـ، فأحسف إليو الممؾ الظاىر كأقطعو َُِٔىػ/ٗٓٔاربان مف التتار سنة الظاىر بيبرس بديار مصر ى
؛ َٗ، صٖـ. الدكادارم: الدرة الزكية، جُِٗٔىػ / ٖٔٔاإلقطاعات كبقي في مصر إلى حيف كفاتو سنة 

 .ُُٕ، صُ؛ الدليؿ الشافي، جّٔٔ-ّْٔ، صِابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، ج
الفرات، أسفؿ قرقيسيا، بينيا كبيف بغداد مائة فرسخ كبينيا كبيف الرقة  ( تقع بيف الرقة كبغداد، عمى شاطمْ)

؛ ُِٖ؛ أبك الفداء: تقكيـ البمداف، صّْ، صّنيؼ كعشركف فرسخان. الحمكم: معجـ البمداف، مج
 .ُُٓ، صْالقمقشندم: صبح األعشى، ج
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الثمانية مف أعماؿ حمب  (ُ)يةسماعيممحمد بف شيرككه، كالمستكلي عمى حصكف اإل
 .(ِ)بف المشعراني إسماعيؿرضي الديف أبك المعالي بف نجـ الديف 

 المتجددات:
في المحـر جفؿ أىؿ حمب إلى دمشؽ بسبب التتار الذيف كانكا بحراف كغيرىا مف ببلد   

سمـ مف كسرة عيف جالكت، كضعفكا لشٌدة الغبلء، كغاركا عمى الجزيرة، كانضـ إلييـ مف 
 .(ّ)نكاحي حمب، فانجفؿ الناس بيف أيدييـ

ككانكا في ، ]كُِٓ [كفي المحـر يـك الجمعة أيضان كانت كسرة التتار عمى حمص    
زيزم ستة آالؼ فارس، فمما كصمكا حمص كجدكا عمييا األمير حساـ الديف الجككندار الع

، كاألشرؼ صاحب حمص في ألؼ كأربعمائة فارس، ةكالمنصكر صاحب حماكمف معو، 
فحممكا عمى التتار حممة رجؿ كاحد، فيزمكىـ، كقتمكا منيـ مقتمة عظيمة، ككانت 

فعاد التتار إلى حمب، كأخرجكا مف رضي اهلل عنو، (ٓ)عند قبر خالد بف الكليد (ْ)الكقعة
 فييا مف الرجاؿ كالنساء كقتمكا منيـ مقتمة.

                                                           

ياؼ( كسميت كذلؾ ألنيا ( ىي سبعة حصكف )الكيؼ، القدمكس، المينقة، المرقب، الخكابي، الرصافة، مصُ)
كانت بيد اإلسماعيمية كىي عمى مسافة ما بيف حمص كحماة متصمة بالبحر الركمي إلى جانب طرابمس 

 .ُْٔ، صْ؛ القمقشندم: صبح األعشى، جِّٔالشاـ. العمرم: التعريؼ، ص
ـ الحصكؿ عمى أٌية ( بعد الرجكع إلى كتاب الكافي بالكفيات لمصفدم؛ كفكات الكفيات لمكتبي؛ كغيرىا، لـ يتِ)

 معمكمات عنو.
؛ ابف أبي ٗٔ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جٖٖ، صِ( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جّ)

الفضائؿ، المفضؿ: النيج السديد كالدر الفريد في ما بعد تاريخ ابف العميد، تح: إدغار بمكشية، اصدارات 
 .ٔٓٓ، صِـ، جُّٖٗبريبكلس، بمجيكا،

عرفت ىذه الكاقعة باسـ كقعة القيقاف ألف غير كاحد حٌدث أنو رأل طيكر بيض تعرؼ بالقيقاف كىي ( ْ)
 تضرب التتار عمى كجكىيـ.

؛ ّْْ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُُِك عف كقعة حمص، أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، ص
؛ العيني: عقد َُِ، صِختصر، ج؛ ابف الكردم: تتمة المُٕ،َٕ، صْٖالذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ج

 .ِٗٔ،ِٖٔ، صُالجماف، ج
 .ِٓٓ، صُ( كردت " ككاقعكا التتار يـك الجمعة خامس محٌرـ عمى الرستف" المقريزم: السمكؾ، جٓ)
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كمف معيـ، لما تحققكا  (ُ)كأما األمير حساـ الديف الجككندار، كنكر الديف بف مجمى   
، كلـ يقربكا دمشؽ، كقصدكا (ِ)عكدة التتار إلى حمب ساقكا عمى حمية كعبركا المرج

ـٌ إلى مصر، فأقبؿ الممؾ الظاىر عمييـ، ككتب ليـ المناشير كاألخبار بحمب  (ّ)الغكر ث
 استكلى الظاىر عمى دمشؽ.كدمشؽ، كعادكا بعدما 

 ذكر انتزاع دمشؽ مف األمير عمـ الديف الحمبي:
كاف الظاىر قد كتب إلى األمراء الذيف بدمشؽ يستميميـ إليو، كيحٌضيـ عمى منابذة     

األمير عمـ الديف كالقبض عميو، فأجابكه، كخرجكا عف دمشؽ منابذة لو، كمنيـ األمير 
ير بياء الديف بغدم، فتبعيـ عمـ الديف الحمبي بمف بقي ، كاألم(ْ)عبلء الديف البندقدار

معو مف األمراء كالجند، كحاربيـ، فيزمكه، كألجأكه إلى القمعة، فغمقيا دكنيـ كذلؾ يكـ 
حادم عشر صفر، ثـٌ خرج مف القمعة تمؾ الميمة، كقصد بعمبؾ، فدخؿ قمعتيا  (ٓ)السبت

ف البندقدار دمشؽ، كاستكلى عمييا كمعو قدر عشريف نفر مف مماليكو، كدخؿ عبلء الدي
كحكـ فييا نيابة عف الظاىر، كجٌيز إلى بعمبؾ لمحاصرة عمـ الديف الحمبي بدر الديف بف 
رحاؿ التركماني، كترددت المراسبلت بينيـ، كاتفؽ الحاؿ عمى نزكلو إلى خدمة الظاىر 

                                                           

( ىك األمير نكر الديف عمي بف مجمى نائب حمب زمف الدكلة الظاىرية جيٌزه الظاىر ليحفظ مخاض ُ)
ة فانتصر عمييـ كلـ يزؿ مستمران مشككر السيرة إلى أف تكفي سنة الفرات كقع في حرب مع عرب خفاج

 .َُُ،َُٗـ. الصقاعي: تالي كفيات األعياف، صُُِٖىػ / َٖٔ
، ّ؛ البغدادم: مراصد اإلطبلع، مجَُُ، صٓ( منطقة بغكطة دمشؽ. الحمكم: معجـ البمداف، مجِ)

 .ُِٓٓص
نير األردف كببلد كقرل كأشير ببلده بيساف كأريحا. ( ىك غكر األردف بالشاـ بيف بيت المقدس كدمشؽ فيو ّ)

، ّ؛ القرماني: أخبار الدكؿ، جّّٔ؛ الحمكم: المشترؾ كضعان، صُِٕ، صْالحمكم: معجـ البمداف، مج
 .ِْٔص
( ىك األمير عبلء الديف أيدكيف بف عبد اهلل البندقدارم كاف مف أعياف األمراء الصالحية، كاف مممككان ْ)

ى بف يغمكر رٌقاه كجعمو بندقداره كأمره عمى عجمكف ثـٌ عزلو كفي زمف الظاىر بيبرس ترٌقت لجماؿ الديف مكس
ـ،  تكفي َُِٔىػ / ٗٓٔبو األحكاؿ فانتزع لو الشاـ مف عمـ الديف الحمبي كٌكاله الظاىر نيابة حمب في سنة 

/ ُي. البرزالي: المقتفي، جـ، كدفف بخانقاه البندقدارية قرب الجامع الطكلكنُِٖٓىػ / ْٖٔفي القاىرة سنة 
 .ّْٕ، صِ؛ المقريزم: المقفى، جُٖ،ُٕ؛ الصقاعي: تالي كفيات األعياف، صٔٔ، صِؽ
؛ العيني: عقد الجماف، َِٓ، صّ( كردت " يـك السبت ثالث عشر صفر" عند أبك الفداء: المختصر، جٓ)

 .َّّ، ص، كيـك السبت يكافؽ ثالث عشر صفر. باشا: التكفيقات اإللياميةُِٗ، صُالجماف، ج
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بعد عف  عمى حسب ما يختار، فخرج مف القمعة راكبان حصانو كفي كسطو عدتو، فمما
القمعة قٌدـ لو بغمة، فتحٌكؿ إلييا، كقمع العٌدة ككصؿ إلى دمشؽ، كسار منيا إلى مصر 
كدخؿ عمى الظاىر ليبلن بقمعة الجبؿ، فقاـ إليو كاعتنقو، كأدنى مجمسو، كعاتبو معاتبة 

 .(ُ)لطيفة، ثـ خمع عميو، كرسـ لو بخيؿ كبغاؿ كجماؿ كقماش كغير ذلؾ
ض السمطاف أمر الكزارة كتدبير الدكلة إلى الصاحب بياء كفي ثامف ربيع األكؿ فكٌ 

الديف عمي بف محمد المعركؼ بابف حٌنا، كتسمـ الظاىر الشكبؾ مف نكاب الممؾ 
 .(ِ)المغيث بباطف كاف بينو كبينيـ

كفييا قبض الظاىر عمى األمير بياء الديف بغدم األشرفي بدمشؽ، كحمؿ إلى مصر،  
 .(ّ)محبكسان بيا إلى أف ماتكحبس بقمعة الجبؿ، فمـ يزؿ 

في عسكر  (ٓ)، كاألمير حساـ الديف الجيف العنتابي(ْ)كجٌيز الظاىر ألطنبغا الحمصي 
ليرحمكا التتار عف حمب، فمما كصمكا غزة كتب الفرنج مف عكا إلى التتار يخبركنيـ، 

 .( ٔ)فرحمكا عنيا في أكائؿ جمادل األكلى

                                                           

؛ ُِٓ،َِٓ، صّ؛ أبك الفداء: المختصر، جّْٖ، صُ( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُ)
 .ٕٗ، صٕ؛ ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، جِٔٓ، صُالمقريزم: السمكؾ، ج

؛ المقريزم: ِْٓ، صّ؛ أبك الفداء: المختصر، جّْٗ، صُ( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جِ)
 .ِٖٓ، صُسمكؾ، جال
 .ٖٗ، صٕ؛ ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، جَٕ، صٖ( الخبر عند الدكادارم: الدرة الزكية، جّ)
( ألطنبغا الحمصي: األمير فخر الديف، أحد أمراء الدكلة الظاىرية، شيد عٌدة مكاقع مع التتار ككانت لو ْ)

؛ العيني: ِّٖ، صِـ. المقريزم: المقفى، جُِٕٗىػ / ٖٕٔالمكانة العميا عند الظاىر بيبرس، تكفي سنة 
 .ِّٗ،ِِٗ، صُعقد الجماف، ج

( ىك الجيف بف عبد اهلل العنتابي الركمي، األمير حساـ الديف، كاف بطبلن شجاعان، تكلى نيابة السمطنة ٓ)
؛ ابف تغرم ّٗ، صُٓـ. الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جُِِٖىػ / ُٖٔبحمب كبقي فييا إلى أف تكفي سنة 

 .ٔٔٓ، صِ؛ الدليؿ الشافي، جُّٕ، صٗ: المنيؿ الصافي، جبردم
، ُٕ؛ ابف كثير: البداية كالنياية، جَْْ،ّْٗ، صُ( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جٔ)

 .ُٕ، صٖ؛ الدكادارم: الدرة الزكية، جِْْص
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لتاج  (ُ) ]كفٌكضو[يف السنجارم مف القضاءكفي عاشر جمادل األكلى، عيزؿ بدر الد
، ككلى جماؿ الديف مكسى بف يغمكر كالية البحر كالعمائر (ِ)الديف بف بنت األعز

 كالية القاىرة. ]ظُِٓ[ (ّ)كالجيزة، ككلي صاـر الديف قيماز المسعكدم
 باهلل إلى القاىرة كمبايعتو: (4)كصكؿ المستنصر

ر بأمر اهلل بف الناصر لديف اهلل، ككاف محبكسان ببغداد مع ىك أبك القاسـ أحمد بف الظاى      
جماعة مف بني العباس، فمما ممكت التتار بغداد أطمقكىـ، فسار المستنصر إلى عرب العراؽ، 

، فركب السمطاف لمقائو، (ٓ)كاختمط بيـ، فمما ممؾ الظاىر كفد إليو مع جماعة مف بني ميارش
ضاة تاج الديف كالشيكد كالقٌراء كالمؤذنكف كالييكد بالتكراة كمعو الكزير بياء الديف، كقاضي الق

، كجمس (ٕ)]مشيكدان [كشؽَّ القاىرة، ككاف يكمان (ٔ)كالنصارل باإلنجيؿ، كدخؿ مف باب النصر
السمطاف كالخميفة بقمعة الجبؿ، كحضر الكزير بياء الديف، ككلده فخر الديف، كالقاضي تاج 

                                                           

 .ِٖٓ، صُ( سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف المقريزم: السمكؾ، جُ)
 .ٕٕ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جُْْ، صُنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج( الخبر عند اليك ِ)

)كفيو ركاية مختمفة تقكؿ: كفي شٌكاؿ كلي قضاء مصر برىاف الديف السنجارم كعزؿ تاج الديف بف بنت 
 .ِْٓ،ِْْ، صُٕاألعز(؛ ابف كثير: البداية كالنياية، ج

فكات الكفيات لمكتبي؛ كغيرىا، لـ يتـ الحصكؿ عمى أٌية (بعد الرجكع إلى كتاب الكافي بالكفيات لمصفدم؛ ك ّ)
 معمكمات عنو.

 .َِْ، صُ( كردت " المنتصر" عند ابف سباط: تاريخ ابف سباط، جْ)
( لعؿ الصكاب )مف بني مينا( فقد كرد )كفد عميو جماعة مف العرب كىـ عشرة أمراء مقدميـ شرؼ الديف ٓ)

؛ العيني: ِٗٓ، صُ؛ المقريزم: السمكؾ، جِْٓ، صُٕج الديف بف مينا(؛ ابف كثير: البداية كالنياية،
 .ٖٗ، صٕ؛ ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، جِٔٗ، صُعقد الجماف، ج

ـ، ككانت ديارىـ ُِْٖىػ / ُٖٔكبني مينا: ينسبكف إلى عيسى بف مينا بف مانع بف حديثة المتكفى سنة 
، ْاؼ العراؽ. العمرم: مسالؾ األبصار، جمف حمص إلى قمعة جعبر كالرحبة آخذيف عمى شقي الفرات كأطر 

 .ِِّ-َّٗص
( تجاه ركف المدرسة القاصدية الغربي بحيث تككف الرحبة التي فيما بيف المدرسة القاصدية كبيف بابي ٔ)

جامع الحاكـ القبمييف خارج القاىرة، فكضع في البداية خارج القاىرة فمما كاف في أياـ المستنصر الفاطمي 
رة نقؿ باب النصر إلى مكاف آخر فصار قريبان مف مصمى العبد كجعؿ لو باشكرة. المقريزم: كعٌمر سكر القاى

 .ََُ، صِالمكاعظ كاالعتبار، ج
؛ الدكادارم: الدرة الزكية، ِْْ، صُ( سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جٕ)
 .ّٕ، صٖج
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اتيـ، فقيرلء نسبو عمى القاضي، كشيد عنده بصحتو، الديف، كاألمراء، كالناس عمى طبق
فأسجؿ عميو بذلؾ، كحكـ بو، كبكيع، كركب مف يكمو كشٌؽ القاىرة في كجكه الدكلة، كىك 
الثامف كالثبلثكف مف خمفاء بني العباس، ككانت مبايعتو في يـك االثنيف ثالث عشر رجب، 

، كاألمراء، كاألعياف مف (ُ)بد السبلـكأكؿ مف بايعو القاضي تاج الديف، ثـ السمطاف، كبف ع
في أكؿ رجب سنة أكلي الحؿ كالعقد، كلـ يكف خميفة منذ قتؿ ابف أخيو المستعصـ باهلل،  

 ست كخمسيف مدة ثبلث سنيف كنصؼ.
، جسيمان، كسيمان، عالي اليمة، شديد القكل، عنده (ِ)ككاف المستنصر ىذا شديد السمرة 

قداـ، كىك أخك المستنص ، كىذا لـ تجر (ّ)ر باهلل أبي جعفر منصكر، كلقب بمقبوشجاعة كا 
تجر بو عادة، فيما تقدـ أٌف خميفة يمقب بمقب خميفة قد تقدمو مف أىؿ بيتو، ككاف مٌدة 

كعشركف يكمان فمٌدة خبلفتو أقصر ميدد  (ٓ)]أشير[ (ْ)خبلفتو منذ بكيع إلى أف فيقد أربعة
، فألبس (ٖ)ر ككجكه الدكلة إلى الخيمة، كالسمطاف كالكزي(ٕ)، كركب الخميفة(ٔ)أىؿ بيتو

                                                           

 ظ(.ُٕٓ( ترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة )ُ)
، ُ؛ المقريزم: السمكؾ، جُُُ، صِبيف( لشدة سمرتو. القمقشندم: مآثر اإلنافة، جا( سٌمي )بالزر ِ)

 .ِّٓ، صّ. ككردت )كاف أسكد المكف( عند أبك الفداء: المختصر، جِٖٓص
( قاؿ القمقشندم: " كاف مف عادتيـ أٌنو ال يتمقب خميفة بمقب خميفة قبمو بؿ يقتضب لكؿ خميفة لقب يخٌصو ّ)

لى أف صارت الخبلفة إلى الديار المصرية بعد انقراضيا مف بغداد، فترادفكا عمى األلقاب السابقة يخٌصو إ
. كقاؿ في مكضع آخر: " ِّ، صُمتكارديف عمى ألقاب مف سمؼ مف الخمفاء". القمقشندم: مآثر اإلنافة، ج
 .ُُُ، صِفة، جككأٌنو ليقب بذلؾ تفاؤالن لئلستنصار باهلل عمى التتر".القمقشندم: مآثر اإلنا

 .ِْٕ، صُٕ( كردت " خمسة" عند ابف كثير: البداية كالنياية، جْ)
 .ِْٕ، صُٕ( سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف ابف كثير: البداية كالنياية، جٓ)
؛ ّٕ،ِٕ، صٖ؛ الدكادارم: الدرة الزكية، جِْْ،ُْْ، صُ( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جٔ)

 .ّْٕ،ّّٕ؛ السيكطي: تاريخ الخمفاء، صُُُ، صِفة، ج؛ القمقشندم: مآثر اإلنإّ،ِٕص
( كردت " خرج كعميو عمامة سكداء مذٌىبة مزركشة كدراعة بنفسجية المكف كطكؽ ذىب كقيد مف ذىب ٕ)

عمؿ في رجميو كعٌدة سيكؼ تقٌمد منيا كاحدان كلكاءاف مشكراف عمى رأسو كسيماف كبيراف كترس، فيقدـ لو فرس 
 .ُّٓ، صُكداء عميو سرج أسكد". المقريزم: السمكؾ، جأشيب في عنقو مشٌدة س

، ُٕ( نصبت ىذه الخيمة بالبستاف الكبير بظاىر القاىرة تجاه قبة النصر. ابف كثير: البداية كالنياية، جٖ)
 .ََُ، صٕ؛ ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، جُُّ، صِ؛ القمقشندم: مآثر اإلنافة، جِْٖص
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بيده، كصعد فخر الديف بف لقماف رئيس كتاب اإلنشاء منبران  (ُ)الخميفة السمطاف الخمعة
، كىك مف إنشائو كبخطو، كركب السمطاف بالخمعة كالطكؽ، كدخؿ (ِ)نصب لو فقرأ التقميد

ديف التقميد كدخؿ مف باب النصر، كشٌؽ القاىرة، كقد زينت لو، كحمؿ الصاحب بياء ال
عف كصفو،  (ّ)]المساف[عمى رأسو راكبان، كاألمراء يمشكف بيف يديو، ككاف يكمان يقصر 

بياء الديف  يكلما كممت البيعة أخذ السمطاف في تسييره إلى بغداد كرتب لو الطكاش
كاألمير الشريؼ نجـ ، أتابكان  (ٔ)كاألمير سابؽ الديف بكزبا(ٓ)شرابيا (ْ)صندؿ الصالحي

أحمد أمير جندار، كاألمير  (ُ)استاد دارا، كاألمير فتح الديف بف الشياب (ٕ)فرالديف جع

                                                           

فرجية سكداء، كعمامة سكداء، كطكؽ ذىب، كقيد ذىب كسيؼ بداكم(؛ ( كانت الخمعة عبارة عف )ُ)
؛ ككردت )أٌف العمامة َُُ، صٕ؛ ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، جُّٓ، صُالمقريزم: السمكؾ، ج

 .ُُّ، صِكانت بنفسجية المكف( عند القمقشندم: مآثر اإلنافة، ج
، ٖ؛ الدكادارم: الدرة الزكية، جْْٗ-ّْْص ،ُ( نسخة التقميد عند اليكنيي: ذيؿ مرآة الزماف، جِ)

؛ ُِٗ-ُُِ، صّ؛ مآثر اإلنافة: جُُٔ-ُُُ، صَُ؛ القمقشندم: صبح األعشى، جٕٗ-ّٕص
. كىذه النسخة تختمؼ في المصادر المذككرة فيما بينيا ببعض َّٖ-ِٖٗ، صُالعيني: عقد الجماف، ج

 الكممات أك العبارات.
 تصحيؼ.( كردت في األصؿ " السمطاف" كىك ّ)
( ىك صندؿ الصالحي الشرابي، الطكاشي بياء الديف، أرسمو الظاىر بيبرس مع الخميفة المستنصر إلى ْ)

العراؽ كشارؾ في الكقعة مع التتار كنجا بنفسو كلـ يرد لو ذكر بعد ذلؾ في المصادر؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة 
 .ّٓٓ، صُ؛ المقريزم: السمكؾ، جَُْ، صِالزماف، ج

ٌما يرد لمسمطنة مف السكر كاألشربة كالحمكل كالفكاكو كالمياه المستقطرة كغير ذلؾ كىك ( المسؤكؿ عٓ)
المجتيد عمى مأككؿ الخميفة كالمحترس عميو كعمى مشركبو مف الدسائس كعميو االجتياد في تدبير المياه 

ؽ الياسميف، ؛ ابف كناف: حدائَُ، صْالصافية الرائقة كحسف ذلؾ كرائحتو. القمقشندم: صبح األعشى، ج
 .ُّٖ؛ السبكي: معيد النعـ، صُٖٓ؛ ابف طكلكف: نقد الطالب، صُُٖص
( بكزبا الصيرفي، األمير سابؽ الديف، أتابؾ العسكر الخميفتي سافر مع الخميفة إلى العراؽ كمعو ألؼ ٔ)

يا إلى أف فارس كشارؾ في الكقعة مع التتار عند ىيت كنجا مف الكقعة ، كعاد إلى الديار المصرية كبقي في
؛ ابف تغرم بردم: ّٓٓ، صُ؛ المقريزم: السمكؾ، جَُْ، صِتكفي. اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج

 .َُٔ، صٕالنجـك الزاىرة، ج
( نجـ الديف جعفر، األمير الشريؼ األستاذار، أحد األمراء األعياف، سافر مع الخميفة المستنصر إلى ٕ)

؛ ابف تغرم بردم: ّٓٓ، صُـ المقريزم: السمكؾ، جَُِٔ/ىػ ٗٓٔالعراؽ قتمو التتار في الكقعة سنة 
 .َُٔ، صٕالنجـك الزاىرة، ج
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، كفارس (ّ)خازندار، كاألمير سيؼ الديف بمباف الشمسي (ِ)ناصر الديف محمد بف صيـر
كزيران،  (ٓ)دكادارية، كالقاضي كماؿ الديف بف عزيز الديف  السنجارم (ْ)الديف اليغمكرم

، ( ٕ)، كاتبان، كعيف لو خزانة كسبلح خاناه(ٔ)بف أبي جيرادةكشرؼ الديف محمد بف عمي 
، كأمر لو بمائة فرس، كعشر قيطير بغاؿ، كعشر (ٖ)كمماليؾ كباران كصغاران أربعيف مممككان 

                                                                                                                                                                               

( فتح الديف بف الشياب أحمد اليغمكرم، أمير جندار، كاف مف الفضبلء األكابر، رافؽ الخيمفة المستنصر ُ)
يكنيني: ذيؿ ؛ الّٖ، صٖـ الدكادرم: الدرة الزكية، جَُِٔ/ٗٓٔإلى العراؽ كقتمو التتار في الكقعة سنة 

 .ْٕٓ، صُمرآة الزماف، ج
، األمير ناصر الديف بف األمير جماؿ الديف الكاممي، سافر مع الخميفة إلى بغداد ،ثـ ِ) ( محمد بف صيـر

، ٓـ المقريزم: المقفى، جُُِٖىػ / َٖٔعاد إلى الشاـ كاستشيد بمصاؼ حمص في الكقعة مع التتار سنة 
 .ِّٕص
ي الركمي، األمير سيؼ الديف الدكادار، كاف مف أعياف األمراء كنجبائيـ، كاف الممؾ ( بمباف بف عبد اهلل الشمسّ)

الظاىر يعتمد عميو كيحممو أسراره، باشر كظيفة الدكادارية، سافر مع الخميفة إلى بغداد كنجا مف الكقعة عاد بعدىا 
 ِِٖ، صَُدم: الكافي، جـ. الصفُُِٖىػ / َٖٔإلى الشاـ كاستشيد بمصاؼ حمص في الكقعة مع التتار سنة 

 .َِْ،ُْٗ، صّ؛ ابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، ج
( أحمد بف أزدمر اليغمكرم، األمير فارس الديف الدكادارم، أحد األمراء األعياف رافؽ الخميفة المستنصر ْ)

ي: ذيؿ مرآة ـ في ىذه الكقعة. اليكنينَُِٔىػ / ٗٓٔإلى بغداد كشارؾ في الكقعة مع التتار، قتمو التتار سنة 
 .ّٖ، صٖ؛ الدكادارم: الدرة الزكية، جْٕٓ، صُالزماف، ج

( كماؿ الديف محمد بف عزيز السنجارم، أبك عبد اهلل الحنفي، درس بدمشؽ ككاف فاضبلن كريمان دخؿ ٓ)
مصر عند أخذ التتر بغداد، تكجو مع الخميفة المستنصر إلى بغداد كقتمو التتار في الكقعة قرب ىيت سنة 

 .ِِٗ، صٔـ. المقريزم: المقفى الكبير، جَُِٔ/  ىػٗٓٔ
 
( ىك محمد بف عمي بف سعيد، أبك سعيد، ابف العديـ العقيمي الحمبي الكاتب، شرؼ الديف، لو شعر ٔ)

ـ. الذىبي: تاريخ َُِٔىػ / ٗٓٔكفضؿ، ركل عنو الدمياطي، استشيد بالعراؽ مع الخميفة المستنصر سنة 
 .ِّٕ، صٔ: المقفى الكبير، ج؛ المقريزمّٖٗ، صْٖاإلسبلـ، ج

( معناىا بيت السبلح كتسمى الزردخاناه،  كمعناىا بيت الزرد لما فييا مف الدركع الزرد كتشتمؿ عمى أنكاع ٕ)
السبلح مف السيكؼ كالرماح كغيرىا، كفييا عدد مف الصناع المقيميف إلصبلح العدد كتجديد المستعمبلت 

؛ ابف كناف: حدائؽ الياسميف، ُُ، صْصبح األعشى، ج كيسمى صانع ذلؾ الزردكاش. القمقشندم:
 .ُِِ؛ ابف شاىيف: زبدة كشؼ الممالؾ، صُّٖص
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،  كحكائج (ْ)، كشرب خاناة(ّ)، كطست خاناة(ِ)، كطبؿ خاناة(ُ)قيطير جماؿ كفرش خاناة
مامان كمؤذنان، ككتب لمف ك (ٓ)كحكائج خاناة  . ]كُّٓ[فد معو مف العراؽ إقطاعات ، كا 

ثـ سافركا جميعان، فكصمكا دمشؽ يكـ االثنيف سابع القعدة، كجيز الخميفة إلى بغداد، كعـز 
، كجيز عبلء اليف البندقدار لنيابة (ٔ)عمى تجييز الخميفة فكؽ األلؼ ألؼ دينار عينان 

معو أكالد صاحب حمب كأعماليا، كتكجو السمطاف إلى مصر، كالخميفة إلى العراؽ ك 
المكصؿ، فمما كصمكا الرحبة فارقوي أكالد صاحب المكصؿ، كرحؿ كقد انضاؼ إليو 

                                                           

( معناىا بيت الفرش كتشتمؿ عمى أنكاع الفرش مف البسط كالخياـ، كليا ميتار يعرؼ بميتار الفراش خاناه ُ)
يـ بالفراشيف. القمقشندم: كتحت يده جماعة مف الغمماف مرصدكف لمخدمة فييا في السفر كالحضر يعبر عن

؛ ابف شاىيف: زبدة كشؼ الممالؾ، ُِٖ؛ ابف كناف: حدائؽ الياسميف: صُُ، صْصبح األعشى، ج
 .ُّٕ؛ السبكي: معيد النعـ، صُِٓ-ُِْص
( معناىا بيت الطبؿ كتشتمؿ عمى الطبكؿ كاألبكاؽ كتكابعيا مف اآلالت كيتكلى أمرىا في السفر ميتار ِ)

؛ ابف شاىيف: ُِٖ؛ ابف كناف: حدائؽ الياسميف، صُّ، صْندم: صبح األعشى، جالطبمخاناه. القمقش
 .ُِٓزبدة كشؼ المماليؾ، ص

( معناىا بيت الطشت سميت بذلؾ ألف فييا يككف الطشت الذم تغسؿ فيو األيدم كفي الطشت خاناه ّ)
و مف المقاعد كالمخاد يككف ما يمبسو السمطاف أك الخميفة مف الكمكتة كسائر الثياب كفييا ما يجمس عمي

كالسجاد كليا ميتار يسمى ميتار الطشت خاناه كىك المتكمـ عمى جمكس الخميفة. القمقشندم: صبح األعشى، 
؛ ابف طكلكف: ُِْ. ابف شاىيف: زبدة كشؼ الممالؾ، صُُٖ؛ ابف كناف حدائؽ الياسميف، صُُ، صْج

 .ُٖٔنقد الطالب، ص
ع األشربة المرصدة لخاصة الخميفة كالسمطاف كالمشركب الخاص ( معناىا بيت الشراب كتشمؿ عمى أنكاْ)

مف السكر كفييا األكاني النفيسة فميا مكظؼ يسمى ميتار الشراب خاناه كىك المؤكؿ عٌما يرد لمخميفة أك 
؛ ابف كناف: َُ، صْ؛ القمقشندم: صبح األعشى، جِٖٓالسمطاف مف األشربة. العمرم: التعريؼ، ص

 .ُُٖحدائؽ الياسميف، ص
( معناىا بيت الحكائج ليا جية تحت يد الكزير منيا يصرؼ المحـ الراتب لممطبخ السمطاني كالدكر ٓ)

السمطانية كركاتب األمراء كالجند، ككذلؾ تابؿ الطعاـ لممطبخ السمطاني كالزيت لمكقكد كالحبكب كليا مباشركف 
، ْالقمقشندم: صبح األعشى، جمنفردكف بيا يضبطكف أسعار أرباب المستحقات كمقادير استحقاقيـ. 

 .ُِِ؛ ابف شاىيف: زبدة كشؼ الممالؾ، صُّص
 .َٖ،ٕٗ، صٖ؛ الدكادارم: الدرة الزكية، جَْٓ،ْْٗ، صُ( الخبر عند الكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جٔ)
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مقدـ عسكر المغكؿ بالعراؽ، كبيادر  (ِ)كصؿ خبره إلى قرابغا (ُ)جماعة، فمما قارب ىيت
بغداد، فخرج قرابغا بخمسة آالؼ مف المغكؿ عمى الشط  (ْ)شحنة (ّ)عمي الخكارزمي
، فدخميا غارة ،كقتؿ جميع مف فييا، ثـ ردفو بيادر بمف بقي (ٓ)ألنبارالعراقي، كقصد ا

معو مف العساكر ببغداد، كساركا حتى كصمكا إلى قرب ىيت، فكقعت العيف عمى العيف، 
فرتب الخميفة عسكره اثنا عشر طمبان، فجعؿ التركماف كالعرباف ميمنة كميسرة، كباقي 

حمؿ مف كاف معو، فإنكسر بيادر، ككقع معظـ العسكر قمبان، ثـ حمؿ بنفسو مبادران، ك 
مع قرابغا، فمما رآه التركماف كالعرب  (ٔ)]التتار[عسكره في الفرات، فخرجت كميفه مف 

ىربكا، كأحاط الكميف بعسكر الخميفة، فصدؽ المسممكف الحممة، فأخرج ليـ التتار فنجا 
، كبكزبا، كسيؼ الد يف بمباف الشمسي، ناصر الديف بف مينا، كناصر الديف بف صيـر

، كقتؿ الشريؼ نجـ الديف أستاذ دار،  كأسد الديف محمكد، كجماعة نحك الخمسيف نفرو

                                                           

( مدينة بيف بغداد كالرحبة، عمى شاطم الفرات، كالييت األرض المنخفضة كىي بمدة عمى شاطم الفرات ُ)
؛ القزكيني: ُْْاحي بغداد فكؽ األنبار ذات نخؿ كثير كخيرات كاسعة.  الحمكم: المشترؾ كضعان، صمف نك 

 .َّٓ، صّ؛ القرماني: أخبار الدكؿ، جُِٖآثار الببلد، ص
( كاف قرابغا قائدان عامان عمى الجيكش التترية كمقدـ عسكر المغكؿ بسائر العراؽ العربي، كتسمـ شحنة ِ)

ـ عف العراؽ كبقي كذلؾ إلى أف تكفي كعيف مكانو تككاؿ بخشي .ابف ُِّٔىػ/ِٔٔنة بغداد مدة ثـ عزؿ س
 .ِّٓ؛ ابف الفكطي: الحكادث الجامعة، صْٕٗالعبرم: تاريخ مختصر الدكؿ، ص 

( ىك بيادر عمي بف عبد اهلل الخكارزمي، األمير سيؼ الديف، أكؿ مف كلي العراؽ ليكالكك، ثـ تكلى شحنة ّ)
ـ ألمكر نقمكىا ُِِٔىػ / ُٔٔدىاء كمكر لكف عنده ميؿ إلى اإلسبلـ، قتمو التتار سنة  بغداد، ككاف فيو

؛ ابف ِٓٗ،ِْٗ، صَُ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جَٕ،ٗٔ، صْٗعمييا، الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ج
 .ِْٖ،ِْٕ، صّتغرم بردم: المنيؿ الصافي: ج

ؤكؿ عف حفظ أمف المدينة أك المنطقة المشرؼ ( ىك صاحب الشرطة أك متكلي رئاسة الشرطة كىك المسْ)
عمييا كيتبع لو قكة عسكرية ميمتيا القياـ بذلؾ كىذه القكة تعرؼ باسـ الشحنكية. السامرائي: المجمكع المفيؼ، 

 .ِّٖ؛ ضكمط: الدكلة المممككية، ص ٖٓ،ُّص
ليـك مدينة. الحمكم: ( ناحية غربي بغداد عمى بعد عشرة فراسخ منيا تقع عمى شاطم الفرات كأصبحت آ)

 .َُّ، صّ؛ القرماني: أخبار الدكؿ، جََّ؛ أبك الفداء: تقكيـ البمداف، صِٕٓ، صُمعجـ البمداف، مج
 .ْٔٓ، صُ( سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جٔ)
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، كلـ يكقع لمخميفة عمى خبر، (ُ)كفتح الديف بف الشياب أحمد، كفارس الديف اليغمكرم
قيؿ: قتؿ في الكقعة، كعفي أثره، كقيؿ: نجا في طائفة مف العرب، فمات عندىـ، كقيؿ: 

 .(ِ)كأضمرتو الببلدسيمّْـ 
 ذكر مف تكفي فييا مف األعياف

الكاتب التاجر، كلد في  (ّ)إبراىيـ بف عبد اهلل بف ىبة اهلل بف أحمد بف مرزكؽ العسقبلني
، كاف أحد الرؤساء المعركفيف بالثركة، كزر  (ْ)رجب سنة سبع كسبعيف كخمسمائة

ال رأس ماؿو لو، فاتفؽ أنو اكتاؿ لؤلشرؼ بف العادؿ الكبير، ككاف كالده طٌحانان، ككاف ىك 
، فتحسف سعرىا ثاني يـك فباعيا، ككفى ثمنيا (ٓ)مف بعض بيكت األمراء ليمة ألؼ إردب

، فبارؾ اهلل لي حتى ربط عمى مائة كيس،  كربح مائة كثمانيف ديناران، ثـ أٌني بعتي كشريتي
ر ذلؾ، تكفي بداره  في كؿ كيس ألؼ دينار خارج عف العقار كاألثاث كالدكاب كالرقيؽ كغي

 بمصر، كدفف بتربتو بسفح المقطـ. 
كفييا عقد العزاء بجامع دمشؽ لمممؾ الناصر صبلح الديف يكسؼ بف الممؾ العزيز 
غياث الديف محمد بف الممؾ الظاىر شياب الديف غازم بف صبلح الديف يكسؼ بف 

                                                           

؛ ِْٓ، صّر، ج؛ أبك الفداء: المختصْٕٓ-ْٓٓ، صُ( عف ىذه المعركة اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُ)
، ُ؛ ابف سباط: تاريخ ابف سباط، جَّْ، صُٕ؛ ابف كثير: البداية كالنياية، جِٖٗ، صّالذىبي: العبر، ج

 .ُْٓ-ّٕٓ، صُ؛ المقريزم: السمكؾ، جَّْ،َِْص
( كردت ركاية تقكؿ " إٌف اإلماـ المستنصر باهلل قتؿ في تمؾ المعركة كأخذ رأسو كطٌيؼ بو ببغداد كالعراؽ". ِ)

 .ّاعي: تالي كفيات األعياف، صالصق
؛ المقريزم: ّْْ، صِّ؛ الذىبي: سير إعبلـ النببلء، جَْٔ( ترجـ لو الحسيني: صمة التكممة، صّ)

 .ِّٔ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جِِْ،ُِْ، صُالمقفى، ج
 .ُُُٖىػ/ ٕٕٓ( ْ)
غراـ. ِٖ،ْْٗ( مكياؿ أىؿ مصر كىك أربع كعشركف صاع كالصاع خمسة أرطاؿ كثمث ككؿ رطؿ= ٓ)

المقريزم، أحمد بف عمي: األكزاف كاألكياؿ الشرعية، تح: سمطاف بف عيد المسمار، دار البشائر اإلسبلمية، 
؛  ابف أبي عزقة، أحمد بف محمد: إثبات ما ليس منو بد لمف أراد َٖ-ٖٕـ، صََِٕ، بيركت، ُط

ـ، ُٗٗٗ، المجمع الثقافي، أبك ظبي، الكقكؼ عمى حقيقة الدينار كالدرىـ كالصاع كالمد، تح: محمد الشريؼ
 .ُِّص
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، كتكفي كالده بقمعة حمب (ِ)، كلد في تاسع رمضاف سنة سبع كعشريف كستمائة(ُ)أيكب
كلو مف العمر سبع سنيف، كقاـ بتدبير مممكتو األمير شمس الديف الخاتكني األميني  (ّ)

بنت العادؿ أبي بكر بف أيكب، ككانت جميع األمكر  (ْ)كأـ أبيو الصاحبة ضيفة خاتكف
مف الحؿ كالعقد إلييا، كتكفيت الصاحبة سنة أربعيف كستماية، كاستقؿ الناصر األمر، 

، كفي سنة ثماف كأربعيفكأىمىرى  ، كنىيىى، كقطعى، ككصؿى
تسمـ دمشؽ بغير قتاؿ، ككذلؾ  (ٓ)

 .]ظُّٓ[سائر قبلع الشاـ
ككاف ممكان، جميبلن، جكادان، سمحان، حميمان، كثير اإلحساف، قريبان مف الرعية، يحب العدؿ، 

كصؿ كيعمؿ بو، كيكره الظمـ، كصفَّا لو الشاـ كالببلد الشرقية، كأطاعو صاحبا الم
كمارديف، كعظـ شأنو، كلـ يؾي ألحد مف الممكؾ ما كاف لو مف التجمؿ، كاف يذبح في 
مطبخو كؿ يـك أربعمائة رأس مف الغنـ غير الدجاج كالكز كفراخ الحماـ كالخراؼ الرضع 
كاألجدية فإنيا ال تحصى، ككاف تنزؿ فضبلت السماط يبيعيا عمى باب القمعة بدمشؽ 

رىـ بأبخس األثماف، فكانت تعـٌ أىؿ دمشؽ، ككاف أكثرىـ الفراشكف كالطباخكف كغي
 يستغنكف بيا عف الطبخ في بيكتيـ.

                                                           

؛ ُِِ، صِ؛ ابف الكردم: تتمة المختصر، جْٗٔ-ُْٔ، صُ( ترجـ لو اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُ)
؛ ابف كثير: طبقات ُٖٗ، ُُٕ؛ الصفدم: أمراء دمشؽ، صّٕٓالذىبي: اإلشارة إلى كفيات األعياف، ص

 .ُِْ-َْٖب، ص؛ الحنبمي: شفاء القمك َٖٓ،َْٖالشافعية، ص
 ـ.ُِِٗىػ/ ِٕٔ( ِ)
( ىك السمطاف الممؾ العزيز غياث الديف محمد بف الممؾ الظاىر غازم بف أيكب صاحب حمب تممكيا ّ)

ـ ُِّٔىػ / ّْٔكعمره أربع سنيف كجعؿ أتابكو الطكاشى طغريؿ، ككاف فيو عدؿ كشفقة كديف، تكفي سنة 
؛ ابف الفكطي: الحكادث الجامعة، ُُٕ-ُُْ، صٓكلو نٌيؼ كعشركف سنة. ابف كاصؿ: مفرج الكركب، ج

-َّْ؛ الحنبمي: شفاء القمكب، صَُِ، ُِِ، صُ/ ؽّ؛ ابف شداد: األعبلؽ الخطيرة، جٖٖ،ٕٖص
ِّْ. 

( الصاحبة ضيفة خاتكف بنت السمطاف الممؾ العادؿ، زكجة الظاىر صاحب حمب كأـ كلده العزيز يكسؼ ْ)
لفقراء ممكت حمب بعد كفاة ابنيا الممؾ العزيز فبنت المدارس كالخكانؽ كانت ممكة جميمة عاقمة تؤثر العمماء كا

؛ ابف العميد: أخبار ُّّ،ُِّ، صٓـ. ابف كاصؿ: مفرج الكركب، جُِِْىػ/َْٔباسميا، تكفيت سنة 
؛ ابف العديـ، عمر بف أحمد: زبدة الحمب مف تاريخ حمب، تح: سامي الدىاف، المعيد ِّاأليكبييف، ص
 .ُّٓ، صٕ؛ الدكادارم: الدٌر المطمكب، جِِٔ، صّـ، جُْٓٗات العربية، دمشؽ،الفرنسي لمدراس

 ـ.َُِٓىػ/ ْٖٔ( ٓ)
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قاؿ عبلء الديف بف نصر اهلل:" جاء السمطاف إلى دارم بغتة، كمعو جماعة كثيرة مف  
أصحابو، فمٌديت لو في الكقت سماطان مف األطعمة الفاخرة، كمف أنكاع الدجاج المحشك 

 شيئان كثيران، فبقي متعجبان. بالسكر كالمقمكبات
 كقاؿ: في أم كقت تييأ لؾ عمؿ ىذا كمو؟. 
نما اشتريتو   فقمت: كاهلل ىذا كمو مف نعمتؾ كمف سماطؾ، ما صنعت لؾ شيئان منو، كا 

مف عند باب القمعة، كمثؿ ىذا لـ يتفؽ لممؾ قبمو، كذكر جمع مف حٌجاب مطابخو أف 
ستمائة غرارة شعير  ت عمفتورىـ، ككاننفقة مطابخو كؿ يـك فكؽ العشريف ألؼ د

 .(ُ)كقنطاريف سكر برسـ الشربخانة"
ككاف حميمان عف الزالت، ال يرل المؤاخذة، يحب العفك كالصفح، ككاف في خدمتو جماعة  

كثيرة مف الفضبلء كالعمماء كاألدباء كالشعراء كغيرىـ، كليـ الركاتب الجميمة، ككاف حسف 
يف، يكرميـ، كيبٌرىـ، كيزكرىـ، ككاف إذا مات مف لو راتب أك العقيدة في الفقراء كالصالح

 إقطاع أك كظيفة ال يخرج عف كلده.
كتجييز  ،ككاف مف أمره ما ذكرنا، ككاف ىكالكك قد كتب لو فرماف بعكده إلى ببلده 

العساكر معو حتى يفتح مصر، فمما كاف في أثناء الطريؽ بمغ ىكالكك قتؿ عساكره، كقتؿ 
ٌف أكثر مف فعؿ ذلؾ بعسكره ىـ عسكر الممؾ الناصر كتبغانكيف عم ى عيف جالكت، كا 

، فمما (ِ)الذيف ىـ في خدمة الممؾ المظفر صاحب مصر، فأمر بطمب الممؾ الناصر
حضر عنده أمر بضرب عنقو، ككذلؾ جميع أقاربو كمف جممتيـ أخكه الممؾ الظاىر 

جمعكف رحميـ اهلل تعالى، كىك آخر كغيرىـ، ككذلؾ جميع أتباعو، فقتمكا أ (ّ)ككلده العزيز
 ممكؾ بني أيكب، كلو نظـ حسف، فمف ذلؾ قكلو:

                                                           

، َِْ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جْْٔ،ّْٔ، صُ( الركاية عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُ)
 .ُٕٓ،ُٔٓالصفدم: تحفة ذكم األلباب، ص

ر بتقميده المممكتيف المصرية كالشامية إذا فتحت مصر فمما ( قيؿ إٌف ىكالكك كاف قد كعد الممؾ الناصِ)
استكلت عساكر ىكالكك عمى المممكة الشامية قٌمد الممؾ الناصر المممكتيف كأخمع عميو كأعطاه خيكالن كقماش 
ذا قد حضرت األخبار إلى ىكالكك بكسر عساكره  كسافر الممؾ الناصر مسيرة ثبلثة أياـ بعد تكديع ىكالكك كا 

 .ِٔٔلؾ أمر برد الممؾ الناصر كلحقت عساكره بو فردكه كأمر بقتمو. ابف دقماؽ: نزىة األناـ، صعند ذ
( كردت ركاية مخالفة تقكؿ: ) أف الممؾ العزيز محمد بف السمطاف الممؾ الناصر يكسؼ لـ ييقتؿ فقد أبقاه ّ)

 = ، ّمات(. أبك الفداء: المختصر، جفبقي عند التتار مٌدة طكيمة كأحسنكا إليو ثـ ىكالكك ألنو كاف صغير 
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   أال ىػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ يعيػػػػػػػػػػػػػػػػدي اهللي كصػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الحبائػػػػػػػػػػػػػػػػبً 

 
 فقػػػػػػػد طػػػػػػػاؿى حزنػػػػػػػي مػػػػػػػف دمػػػػػػػكعي الٌسػػػػػػػكاكبً  

 كجمػػػػرو جػػػػػرت فػػػػػي حمبػػػػػًة الشػػػػػكًؽ مػػػػػف دمػػػػػي 

 
 كحػػػػػػػػرثي دمػػػػػػػػكعي الٌشػػػػػػػػيبى مثػػػػػػػػؿ الجنائػػػػػػػػبً  

 يػػػػػػػػػػػػػركـي المػػػػػػػػػػػػػكاحى مػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػكام تصػػػػػػػػػػػػػبران  

 
 منّْػػػػػػػػػي مػػػػػػػػف عػػػػػػػػػدكّْ كصػػػػػػػػػاحبً ككػػػػػػػػـ خػػػػػػػػػابى  

 قضػػػػػػى الصػػػػػػبر فػػػػػػي تكديػػػػػػع بعػػػػػػض ترائبػػػػػػي 

 
 كأكدعى نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاران فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيدا ترائبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 جفػػػػػا النػػػػػـك عينػػػػػي حػػػػػيف غاضػػػػػت مػػػػػدامعي  

 
 كخػػػػػػػػػػػػاؼ ىبلكػػػػػػػػػػػػان فػػػػػػػػػػػػي خػػػػػػػػػػػػبلؿ الحبائػػػػػػػػػػػػبً  

 ككيػػػػػػػػػػػػػؼ أيرٌجػػػػػػػػػػػػػي الٌنػػػػػػػػػػػػػـك بعػػػػػػػػػػػػػد بعػػػػػػػػػػػػػادكـ؟ 

 
 كفػػػػػػػػػي قمبػػػػػػػػػي األشػػػػػػػػػكاًؽ مػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػؿ جانػػػػػػػػػبً  

 دمػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػد أظمتػػػػػػػػػػوي نػػػػػػػػػػكاظر غػػػػػػػػػػادة ىػػػػػػػػػػي  

 
 ]كُْٓ[جمػػى فػػي سػػجكؼ الغياىػػبً الٌشػػمس ت 

 رمتنػػػػػػػػػػػػػػي بسػػػػػػػػػػػػػػيـ مػػػػػػػػػػػػػػف كنانػػػػػػػػػػػػػػًة سػػػػػػػػػػػػػػحرىا 

 
 فصػػػػػػػػػػػػػػػػار عمػػػػػػػػػػػػػػػػى الكجػػػػػػػػػػػػػػػػدو ضػػػػػػػػػػػػػػػػربةو الزبً  

 كأصػػػػػػػػػبحتي عبػػػػػػػػػدان بعػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػا كنػػػػػػػػػت مالكػػػػػػػػػان  

 
 (ُ)كػػػػػػػػػػذلؾى رٌب السػػػػػػػػػػجف يكسػػػػػػػػػػؼ صػػػػػػػػػػاحبي 

 :كسمع الناصر قكؿ الشاعر 
 أتػػػػػػػػػػػاني ىكليػػػػػػػػػػػا قبػػػػػػػػػػػؿ أف أعػػػػػػػػػػػرؼ اليػػػػػػػػػػػكل

 
 (ِ)فصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادؼ قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان خاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان فتمٌكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 فقاؿ: 
 حٌبػػػػػػػػػػػػػػػػي ليػػػػػػػػػػػػػػػػا كألفتػػػػػػػػػػػػػػػػوي  فطػػػػػػػػػػػػػػػػرت عمػػػػػػػػػػػػػػػػى

 
 كال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أف ألقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اهلل معمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  

 كلػػػػػػػػـ يخػػػػػػػػؿ قمبػػػػػػػػي مػػػػػػػػف ىكاىػػػػػػػػا بقػػػػػػػػدر مػػػػػػػػا 

 
 (ّ)أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ أتاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فارغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان فتمٌكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
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 كلو مخمس:

 (ُ)أقػػػػػػػػػكؿي كقػػػػػػػػػد غٌنػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػاب لعمػػػػػػػػػع

 
 مطٌكقػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػا نكحيػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػف تفٌجػػػػػػػػػػػػػػػػػعً  

 كقػػػػػػػػد أضػػػػػػػػرمت فػػػػػػػػي القمػػػػػػػػب نػػػػػػػػار التكٌجػػػػػػػػع ذ

 
 حمامػػػػػػػػػة غصػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػاف إف كنػػػػػػػػػت تػػػػػػػػػدعي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽ  

 فميػػػػػػػػػػبلن أذبػػػػػػػػػػًت الجسػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػده غنػػػػػػػػػػا 

 
 ككػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػًؾ بػػػػػػػػػالحزف عػػػػػػػػػف ذا الغنػػػػػػػػػا غنىػػػػػػػػػا 

 اليػػػػػػػػػػػكل منػػػػػػػػػػػؾ ينتسػػػػػػػػػػػىأكرقػػػػػػػػػػػاء إف كػػػػػػػػػػػاف  

 
 فػػػػػػػػػػأيف البكػػػػػػػػػػا كالكجػػػػػػػػػػد كالشػػػػػػػػػػكؽ كالضػػػػػػػػػػنىا؟ 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتياـ مكٌجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً  

 ألػػػػػػػػػػـ تنظػػػػػػػػػػرم لػػػػػػػػػػي ميجػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػد تحٌرقػػػػػػػػػػت؟ 

 
 عمػػػػػػػػػػػى جيػػػػػػػػػػػرة كانػػػػػػػػػػػت بيػػػػػػػػػػػـ قػػػػػػػػػػػد تعمقػػػػػػػػػػػتٍ  

 كلػػػػػػػػػػػي مقمػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػدىـ قػػػػػػػػػػػد تقٌرحػػػػػػػػػػػت 

 
 لػػػػػػػػػػػػػػؾ اهلل لػػػػػػػػػػػػػػك ذقػػػػػػػػػػػػػػت اليػػػػػػػػػػػػػػكل لتػػػػػػػػػػػػػػدفقتٍ  

 عيكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ أف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعدييا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأدمعً  

 مػػػػػػػافػػػػػػػؤادم فػػػػػػػي بحػػػػػػػر مػػػػػػػف الشػػػػػػػكؽ قػػػػػػػد ط 

 
 كلكنػػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػػف دكنػػػػػػػػػػػػػو ظمػػػػػػػػػػػػػأي  

 أيػػػػػػػا بنػػػػػػػت أيػػػػػػػؾو قػػػػػػػد تغٌنػػػػػػػت عمػػػػػػػى الحمػػػػػػػى 

 
 خػػػػػػػػػػذم مػػػػػػػػػػف فنػػػػػػػػػػكف الكجػػػػػػػػػػد عنػػػػػػػػػػي فإٌنمػػػػػػػػػػا 

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمعي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفح طكيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  
(ِ) 

   كلو يتشكؽ إلى حمب: 

                                                           

 .َِّ، صٖ( لعمع: جبؿ في شبو الجزيرة العربية. ابف منظكر: لساف العرب، مجِ)
 .ْٖٔ،ْٕٔ، صُ( البحر الكامؿ، كاألبيات اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جِ)
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 فػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػًؿ لكنػػػػػػػػػػػةو  شػػػػػػػػػػػيبةسػػػػػػػػػػػقى حمػػػػػػػػػػػب ال

 
 سػػػػػػػػػػػػػػػحابة غيػػػػػػػػػػػػػػػث نكرىػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػيس يقمػػػػػػػػػػػػػػػعي  

 فتمػػػػػػػػػػػػػػؾى ربػػػػػػػػػػػػػػكعي ال العقيػػػػػػػػػػػػػػؽ كال الحمػػػػػػػػػػػػػػى 

 
 زركد كلعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي كتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارم ال 

(ُ) 

   :كقاؿ 

 فػػػػػػػػػػػػػػػك اهللي لػػػػػػػػػػػػػػػك قطعػػػػػػػػػػػػػػػت قمبػػػػػػػػػػػػػػػي تأسػػػػػػػػػػػػػػػفان 

 
 كجرعتنػػػػػػػػػػي كاسػػػػػػػػػػاتى دمعػػػػػػػػػػي دمػػػػػػػػػػان صػػػػػػػػػػرفاٍ  

 لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زادنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إال ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل كمحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 
 (ِ)كال أخػػػػػػػػػػػذت ركحػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػكاؾ ليػػػػػػػػػػػا إلفػػػػػػػػػػػا 

   :وكل 

 البػػػػػػػػػػػػػػػػػػدري يجػػػػػػػػػػػػػػػػػػنحي لمغػػػػػػػػػػػػػػػػػػركب كميجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 
 لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًؽ مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌبو أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىن تتقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  

 كالٌشػػػػػػػػػػػػرب قػػػػػػػػػػػػد خمػػػػػػػػػػػػط النعػػػػػػػػػػػػاس جفػػػػػػػػػػػػكنيـ  

 
جمبابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يتطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  كالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبح مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

(ّ) 

ف كاف شعره نازالن فيك مف ميمو في   كلو أشعار كثيرة اقتصرنا عمى ىذا، ففيو كفاية، كا 
غاية الحسف، كبنى داخؿ باب الفراديس مدرسة في غاية الحسف ككقؼ عمييا أكقافان 

 (ٓ)خانان عظيما (ْ)، كبنى ظاىر دمشؽ عند المدرسة الزنجمية]ظُْٓ[جميمة، ككتبان حسنة 

                                                           

 ّّٔ، صْكفيات، ج(البحر البسيط، كاألبيات الكتبي: فكات الُ)
 ّّٔ، صْ( البحر الكافر، كاألبيات الكتبي: فكات الكفيات، جِ)
 ُٖٓ( البحر البسيط، كاألبيات عند الصفدم: تحفة ذكم األلباب، صّ)
( كردت في األصؿ " الزنجيمي" كىك تصحيؼ. المدرسة الزنجارية: خارج باب تكما كباب السبلمة بمحمة ْ)

ىػ / ِٔٔمدرسة لمحنفية أنشأىا األمير عز الديف عثماف الزنجارم المتكفى سنة السبعة تجاه دار األطعمة ىي 
؛ ابف كناف: حدائؽ َْْ، صُـ، كأكقؼ عمييا طاحكف كحانكت بالقرب منيا. النعيمي: الدارس، جُِِٗ

 .ُّٕ؛ بدراف: منادمة األطبلؿ، صُّٓالياسميف، ص
ب مف مسجد األقصاب تجاه المدرسة الزنجارية ( الخاف الناصرم: خارج باب تكما كباب السبلمة بالقر ٓ)

ؿ فيما بعد إلى دار الطعـ. النعيمي: الدارس، ج ، ُكبالقرب مف الخاف الزنجارم في منطقة العقيبة بدمشؽ حكّْ
 .ِِٓ، صِ، كى جٕٖص
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، كبنى بالصالحية رباطا كتربة كغير ذلؾ، (ُ)ـ يسبؽ إلى مثمو، كىك اليـك دار الطعـل
كىي عمائر عظيمة عـز عمييا مف األمكاؿ ما اليحصى، كأحضر ليا مف حمب مف 
الرخاـ األصفر شيئان كثيران، كشبابيكيا القبمية مشرفة عمى دمشؽ كالغكطة، ككاف يظف أٌنو 

 ؿ التتر، فرآىا، فسأؿ عنيا، فقيؿ: لو إٌنو بناىا ليدفف بيا.يدفف بيا، كقدـ عميو بعض رس
فقاؿ: ماداـ ىكالكك خمفو ما يتركو يدفف حيث يختار، فقدر اهلل أف منيتو كانت بببلد  

 التتر، كعمره نحك اثنيف كثبلثيف سنة تقريبان.
ده، ككاف الممؾ الناصر لما كصؿ إلى ىكالكك أكرمو، كأحسف إليو، ككعده بعكدة إلى ببل

فمما بمغو كسر عساكره كقتؿ كتبغا غضب غضبان شديدان، كأمر بقتمو كمف معو، كاختمؼ 
 في كيفية قتمو.

حيف بمغو الخبر أف يجمع لو أربع شجرات متقاربة   (ِ)فقيؿ: أمر ىكالكك بصحراء مكشى 
في أربع زكايا بيف كؿ شجرة كشجرة مائة ذراع، فجمعت أطرافيا بالحباؿ الغبلظ إلى 

تمؾ التربيعة، ثـ أمر أف تربط بأطراؼ الممؾ الناصر أربع حباؿ، كيربط كؿ حبؿ كسط 
إلى الحبؿ المتصؿ بأحد الشجرات األربع، فربط كذلؾ، ثـ أمر بقطع الحبؿ الذم يجمع 

 األربع حباؿ، فقطع فعادت األشجار إلى أماكنيا، كتقٌطع الناصر قطعان.
سنة ثماف كخمسيف، كعيمؿ عزاؤه في ربيع  ، ككاف قتمو في أكاخر(ّ)كقيؿ: قتؿ بالسيؼ 

اآلخر سنة تسع كخمسيف، كرثاه غير كاحد مف شعراء دكلتو كغيرىـ، فمنيـ أميف الديف 
 : ، كسيأتي ذكره إف شاء اهلل تعالى بقكلو(ُ)عمي بف عثماف السميماني

                                                           

انية ( خارج باب تكما كباب السبلمة بالقرب مف المدرسة الزنجارية بمنطقة العقيبة كبالقرب مف التربة البمبُ)
؛ ابف كناف: حدائؽ ُُٖ، صِكج َْْ،ٕٖ، صُكالمدرسة الجيصية كحٌماـ الجيعاف. النعيمي: الدارس، ج

 .ُْٕالياسميف، ص
( بالقرب مف خبلط بأرمينية عمى نحك مرحمتيف مف ميارفارقيف في ذيؿ جبؿ في قيـ. الحمكم: معجـ ِ)

ؿ إٌف قتمو كاف عمى جباؿ سمماس . كقيّّٗ؛ أبك الفداء: تقكيـ البمداف، صِِّ، صٓالبمداف، مج
؛ كقيؿ بالقرب مف مراغة مف أعماؿ أذربيجاف؛ ابف خمكاف: ِٖٓ، صُبأذربيجاف؛ العيني: عقد الجماف، ج

 .َُ، صْكفيات األعياف، ج
؛ ّّْ،ِّْ، صُٕ؛ ابف كثير: البداية كالنياية، جَِٔ، صِّ( الذىبي: سير إعبلـ النببلء، جّ)

 .ِْٖ، صُالعيني: عقد الجماف، ج
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 رمػػػػػػػػػػػػت الخطػػػػػػػػػػػػكب فأقصػػػػػػػػػػػػدتؾ بنػػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػا

 
 كاألرض بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ زلزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت زلزاليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 ف محمػػػػػػػػػػػػػػػدأأبػػػػػػػػػػػػػػػا المظفػػػػػػػػػػػػػػػر يكسػػػػػػػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 ال قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ لمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكادث ياليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلتؾ أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتؾ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيف ذخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتيـ 

 
 لمنائبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كقفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت حياليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 تركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾ بقطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا منفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردان ذاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن  

 
 تسػػػػػػػػػػػػػػػػػفي عميػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ العاصػػػػػػػػػػػػػػػػػفات رماليىػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 تبكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ كلكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريـ حكاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران  

 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ معكلػػػػػػػػػػػػػػػػػة تضػػػػػػػػػػػػػػػػػـ عياليىػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 كمصػػػػػػػػػػػػػكنة فػػػػػػػػػػػػػي خػػػػػػػػػػػػػدرىا مػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػاىدت 

 
 يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الرزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌركع بال 

 بػػػػػػػػػػػػػرزت كلػػػػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػػػػرزة مػػػػػػػػػػػػػف قبميػػػػػػػػػػػػػا 

 
 كيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىد ذك الحميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة حاليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 كيػػػػػػػػػػػػؼ الخػػػػػػػػػػػػبلص مػػػػػػػػػػػػف المنيػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػرئ 

 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػػػػد نصػػػػػػػػػػػػػػػػبت عميػػػػػػػػػػػػػػػػو حباليىػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 عظػػػػػػػػػػػػػـ المصػػػػػػػػػػػػػاب فمػػػػػػػػػػػػػك رآىػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػامت 

 
 لبكػػػػػػػػػػػػػػػػى ليػػػػػػػػػػػػػػػػا أك حاسػػػػػػػػػػػػػػػػد لرثػػػػػػػػػػػػػػػػى ليىػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 أأبػػػػػػػػػػػػػػػا المظفػػػػػػػػػػػػػػػر يكسػػػػػػػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػػػػػد 

 
 جرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػت نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػػػػػػابيا كخباليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 إٌف الممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾ إذا تخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذؿ بعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا 

 
 ]كُٓٓ[عػػػػػػػف بعضػػػػػػػيا ففعاليػػػػػػػا أفعػػػػػػػى ليىػػػػػػػا 

 إٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ألجتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب المراثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي طامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  

 
ببقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ بالغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان آماليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

(ِ) 

 

                                                                                                                                                                               

( ىك عمي بف عثماف بف سميماف، أميف الديف السميماني اإلربمي، الصكفي الشاعر مف أعياف شعراء الممؾ ُ)
؛ ابف ِْٕ، صُـ. البرزالي: المقتفي، جُُِٕىػ /َٕٔالناصر كاف جنديان فتصكؼ كصار فقيران تكفي سنة

 .ُّٓ؛ المنصكرم: زبدة الفكرة، صْٓشٌداد: تاريخ الممؾ الظاىر، ص
 ّٓٔ، صْ؛ الكتبي: فكات الكفيات،جُْٖ،ُْٕ، صِالبحر الكامؿ، اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج (ِ)
،ّٔٔ. 
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، كدفف (ِ)، تكفي ببمدة صييكف(ُ)األمير مظفر الديف عثماف بف ناصر الديف منككرس
بقمعتيا عند كالده، ككاف قد نيؼ عمى تسعيف سنة، كخٌمؼ مف األمكاؿ ماال يحصى كثرةف 

 .(ّ)لى مكانو كلده محمدكتك 
 

عالمان، فاضبلن، كلو  ، كاف فقييان،(ْ)بف عمر بف قرناص الحمكم إسماعيؿمخمص الديف 
 :نظـ حسف فمنو قكلو

 أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاهلًل لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك شيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقٍَّت قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبه 

 
 لػػػػػػػػػػػػػػيعمـ مػػػػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػرط حبّْػػػػػػػػػػػػػػي 

 ألرضػػػػػػػػػػػػػاؾى الٌػػػػػػػػػػػػػػذيف لػػػػػػػػػػػػػؾ مٌنػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػؤادم 

 
 (ٓ)كأرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني رضػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽّْ قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ  

، كاف فاضبلن، (ٔ)يكسؼ بف أبي المكاـر األنصارم المصرم العطار نكر الدكلة عمي بف 
  أديبان، كشاعران مجيدان، كلو نظـ حسف، منو لغز في ككز الزير:

 كذم أذفه بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعً 

ُ 
ـه بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً    لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي جسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 إذا اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكلى عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍّ  

 
 (ُ)فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػئت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػبّْ  

 
                                                           

؛ ِِٖ،ُِٖ، صٓ؛ ابف الفكطي: مجمع اآلداب، مجٓٗ( ترجـ لو الصقاعي: تالي كفيات األعياف، صُ)
 .ِٖٗ، صٓ؛ ابف العماد: شذرات الذىب، جُّٗ،َّٗ، صْٖالذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ج

صف مف أعماؿ سكاحؿ بحر الشاـ )طرابمس( ليس بمشرؼ عمى البحر كىي قمعة حصينة في طرؼ ( حِ)
؛ أبك الفداء: تقكيـ ّْٕ،ّْٔ، صّجبؿ خنادقيا أكدية كليا ثبلثة أسكار. الحمكم: معجـ البمداف، مج

 .َِْ، صّ؛ القرماني، أخبار الدكؿ، جِٕٓالبمداف، ص
لديف عثماف بف منككرس، ممؾ صييكف مٌدة اثني عشرة سنة ( ىك األمير سيؼ الديف محمد بف مظفر اّ)

ككاف شجاعان حازمان خدـ الممؾ الظاىر بيبرس كسممو الحصف فأعطاه أمرةن كأخبازان، تكفي بصييكف سنة 
؛ الصفدم: الكافي ِّّ، صّ؛ الذىبي: العبر، جِٔٔ، صُـ. البرزالي: المقتفى، جُِِٕىػ/ُٕٔ

 .ٖٓ، صْبالكفيات، ج
؛ ابف تغرم ِْٓ، صُ؛ السيكطي: بغية الكعاة، جّٖٓ، صْٖالذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ج ( ترجـ لوْ)

 .ُْْ،ُّْ، صِبردم: المنيؿ الصافي، ج
، ٓ؛ ابف العماد: شذرات الذىب، جُِٖ، صٗ( البحر الكافر، كاألبيات عند الصفدم: الكافي بالكفيات، جٓ)

 .ِٖٗص
 .ََّ، صٓ( ترجـ لو ابف العماد: شذرات الذىب، جٔ)
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الفقيو الشافعي،  (ِ)لتنكخيالقاضي تاج الديف محمد بف صالح بف محمد بف عمي ا

 :بثغر االسكندرية، ككاف يتكلى قضاءىا، ككاف فاضبلن أديبان فمف نظمو( ّ)]تكفي[
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـه عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ذاؾ المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرّْ فإٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 

 مقػػػػػػػػػػػػػػري سػػػػػػػػػػػػػػركرو كىػػػػػػػػػػػػػػكى ركحػػػػػػػػػػػػػػي كراحتػػػػػػػػػػػػػػيٍ  

ـي منػػػػػػػػػػػػػػػػػو بنظػػػػػػػػػػػػػػػػػرةو    فػػػػػػػػػػػػػػػػػإٍف تسػػػػػػػػػػػػػػػػػمًح األٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 (ْ)إليػػػػػػػػػػػػػػو فقػػػػػػػػػػػػػػٍد أكتيػػػػػػػػػػػػػػتي مػػػػػػػػػػػػػػأمكؿ منٌيتػػػػػػػػػػػػػػي 

   كمنو:  

 برايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعد ال

 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة اهلل كالقناعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بمغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؼ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيشو  

 

 كخدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعوٍ  

 طٌمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت دنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىـ ثبلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  

 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعو كال شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاعوٍ  

 كأرتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاب ربّْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 

 (ٓ)حشػػػػػػػػػػػػػػػػػرمى مػػػػػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػػػػػاحًب الشػػػػػػػػػػػػػػػػػفاعوٍ  

   كمنو:  

 أقػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي لػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يمػػػػػػػػػػػػػػػػػـك عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى انقطػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي

 

يثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارم مبلزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى الزكايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   كا 

 

 
 تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددى لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةه  أطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي أف

 

 (ٔ)كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكزتي معتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾى المنايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
                                                                                                                                                                               

 .ََّ، صٓ(البحر الطكيؿ، األبيات عند  ابف العماد: شذرات الذىب، جُ)
؛ العيني: عقد ِٓٔ،ِْٔ، صَِ؛ الكتبي: عيكف التكاريخ، جْْٗ( ترجـ لو الحسيني: صمة التكممة، صِ)

 .ِّٓ، صُالجماف، ج
 ( سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف مصادر ترجمتو.ّ)
، ّ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جُِّ، صِني: ذيؿ مرآة الزماف، ج( البحر الطكيؿ، األبيات عند اليكنيْ)

 .ُٕٓص
؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، ُّّ،ُِّ، صِ( البحر الكامؿ، األبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جٓ)
 .ُٕٓ، صّج
، ّلكفيات، ج؛ الصفدم: الكافي باُّّ، صِ( البحر البسيط، األبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جٔ)

 .ُٕٓص
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بالجزيرة العمرية،  (ُ)الشيخ اإلماـ العبلمة محيي الديف الطاىر بف محمد بف عمي الجزرم
  :كاف فاضبلن، أديبان، كٌيسان، كلو ثركة كمكانة في الدكلة، كلو نظـ حسف، فمف ذلؾ قكلو

ـٍ أرى أفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتي   ـى نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

ـي    حسػػػػػػػػػػػػػػػػنان إلػػػػػػػػػػػػػػػػى أف تقػػػػػػػػػػػػػػػػدمكا منػػػػػػػػػػػػػػػػذي غبػػػػػػػػػػػػػػػػت

 كدعػػػػػػػػػػػػػكا غرامػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػيس يمكػػػػػػػػػػػػػف أف تػػػػػػػػػػػػػرل 

 

عػػػػػػػػػػيف الرضػػػػػػػػػػى كالسُّػػػػػػػػػػخطي أحسػػػػػػػػػػفي مػػػػػػػػػػنكـي  
(ِ) 

   :كلو 

 كحيػػػػػػػػػػػػػػػػاًة مػػػػػػػػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػػػػػػػػبحت لػػػػػػػػػػػػػػػػدمَّ حياتػػػػػػػػػػػػػػػػوي 

 

 أشػػػػػػػػػػػػػػػػػيى إلػػػػػػػػػػػػػػػػػٌي مػػػػػػػػػػػػػػػػػف اٌتصػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ حيػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي 

 مػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػافرٍت لحظػػػػػػػػػػػػػػػاتي عينػػػػػػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػػػػػػدكـ 

 

 (ّ)إاٌل عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيشو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراتً  

   :كمنو 

 كأٌنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأسي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ثغرىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسً قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ الخي  د كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطت باألنمي

 ياقكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفراءي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌيرتٍ  

 

 .]ظُٓٓ[(ْ)كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطةن لمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًر كالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمسً  

  
 

 
 

 سنة ستيف كستمائة*

                                                           

؛ ْٕٔ،ْٕٓ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُّٗ،ُّٖ( ترجـ لو الصقاعي:  تالي كفيات األعياف، صُ)
 ؛ .َِٔالذىبي: المختار، ص

 .َِٔ؛ الذىبي: المختار، صْٕٓ، صُ( البحر الكامؿ، األبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جِ)
، ْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جُّٖلصقاعي: تالي كفيات األعياف، ص(البحر البسيط، األبيات عند اّ)

 .ّٖٖص
، ُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُّٗ( البحر البسيط، األبيات عند الصقاعي: تالي كفيات األعياف، صْ)
 .ّٖٖ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جْٕٔ،ْٕٓ، صُج
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استيمت كالممكؾ عمى حاليـ، كقد استكلى الظاىر عمى دمشؽ كبعمبؾ كالصبيبة     
 كحمب كأعماليا. 

س أحمد بف األمير أبي عمي ففييا كصؿ إلى القاىرة اإلماـ الحاكـ بأمر اهلل أبك العبا  
، فاحتفؿ (ُ)ابف األمير عمي بف األمير بكر بف اإلماـ المسترشد باهلل بف المستظير

داخؿ القمعة، كرتب لو ما تدعك حاجتو إليو، ككصؿ  (ِ)الظاىر بمقائو، كأينزؿ بالبرج الكبير
 .(ّ)معو كلده

مير عز الديف أيدمر كعزؿ السمطاف جماؿ الديف آقكش التجيبي عف األستاذدارية باأل
 .(ٔ)عمى حمب (ٓ)، كاستناب عبلء الديف آيدكيف الشيابي(ْ)السعدم

                                                           

 .َّّـ. باشا: التكفيقات االليامية، صُُِٔسنة  تشريف الثاني) نكفمبر( ِٔ* يكافؽ أكليا يـك السبت 
( ىك الخميفة الحاكـ بأمر اهلل أبك العباس أحمد بف األمير أبي عمي بف األمير عمي بف األمير بكر بف ُ)

ـ،  ككانت مدة خبلفتو نيؼ ُُِٔىػ /َٔٔاإلماـ المسترشد باهلل بف المستظير العباسي، بكيع بالخبلفة سنة 
ـ، كعيد بالخبلفة مف بعده إلى كلده أبي الربيع سميماف كلقب َُُّىػ/َُٕسنة  كأربعيف سنة، تكفي

؛ العسقبلني: ُٕٓ، صُ/ ؽِ؛ البرزالي: المقتفي، جُُٖبالستكفي باهلل. المنصكرم: مختار األخبار، ص
 .ّٕٗ -ّٕٓ؛ السيكطي: تاريخ الخمفاء، صَُِ،ُُٗ، صُالدرر الكامنة، ج

دخؿ إليو في دىميز يكصؿ إلى قصر عظيـ كمنو إلى البرج الكبير الكاقع في الجانب ( أحد أبراج قمعة الجبؿ إذ يِ)
 .ْْ، صّالغربي مف القمعة. المقريزم: المكاعظ كاالعتبار، ج

؛ َٖ؛ صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جْْٖ،ّْٖ، صُ( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جّ)
 .ّٕٓكطي: تاريخ الخمفاء، ص؛ السي ِْٓ،ُْٓ، صُالمقريزم: السمكؾ، ج

( أيدمر السعدم الظاىرم، األمير عز الديف، أحد مماليؾ الظاىر بيبرس، رٌقاه في خدمتو إلى أف أنعـ ْ)
عميو كجعمو أستادار، تكلى بعد ذلؾ الكرؾ كالشكبؾ، ثـ تكلى نيابة دمشؽ كبقي فييا إلى أف تكفي السمطاف 

بركة كسجنو إلى أف جاء المنصكر قبلككف كأفرج عنو فاستمر  الظاىر بيبرس، إذ خمعو كلده السعيد محمد
 .ّّٔ-ِّٔ، صِـ.المقريزم: المقفى، جََُّىػ/ ََٕبطاالن إلى أف تكفي سنة 

( أيدكيف بف عبد اهلل الشيابي، األمير عبلء الديف، كاله الظاىر بيبرس عمى حمب، فغزا ببلد سيس، عزؿ بعدىا ٓ)
خيار األمراء عزمان كحزمان كلو محبة في أىؿ الديف كالصبلح، تكفي سنة  عف حمب ككلي عدة كاليات، كاف مف

؛ ابف ُْٗ، صٗ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جِْٗ،ِْٖ، صُ/ ؽُـ. البرزالي: المقتفي، جُِٖٕىػ/ ٕٕٔ
 .ُّٓ،ُِٓ، صّتغرم بردم: المنيؿ الصافي، ج

 .ِٓٓ، صّاء: المختصر، ج؛ أبك الفدُٓٓ، صِ( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جٔ)
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إلى دمشؽ ( ِ)كاألمير عبلء الديف الركني( ، ُ)كسٌير السمطاف األمير عز الديف الدمياطي
ًمؿ إلى القاىرة، كباشر (، ّ)في شكاؿ، فقبضا عمى األمير عبلء الديف طيبرس الكزيرم كحي

 .(ْ)ة بدمشؽ إلى أف قدـ جماؿ الديف آقكش التجيبي متكليان الركني النياب
كفي ذم القعدة رسـ السمطاف لتاج الديف أف يستنيب في المذاىب الثبلثة، فاستناب   

، كالشيخ شمس الديف محمد بف الشيخ عماد الديف (ٓ)صدر الديف سميماف الحنفي
 .(ُ)، كشرؼ الديف عمر السبكي المالكي(ٔ)الحنبمي

                                                           

( أيبؾ بف عبد اهلل الدمياطي، األمير عز الديف، مف المماليؾ الصالحية، كمف أعياف األمراء بديار مصر. ُ)
تنقؿ في عدة كظائؼ في عيد الظاىر بيبرس ثـ انقمب عميو كحبسو نحك سبع سنيف ثـ أطمقو فأقاـ في القاىرة 

؛ الصفدم: الكافي بالكفيات ِِْ، صٖالدكادارم: الدرة الزكية، جـ. ُِٕٕىػ /ٕٔٔبطاالن إلى أف تكفي سنة 
 .ُّٓ،ُّْ، صّ؛ ابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، جْٕٕ، صٗ، ج
( عبلء الديف ايدغدم الركني، األمير الكبير، ناظر أكقاؼ القدس، كاف خيران صالحان كيٌؼ بصره فبقي في ِ)

اني الطيارة بدىميز المسجد النبكم، تكفي في القدس سنة القدس كأنشأ فييا عدة عمارات كريبط كمرافؽ كب
؛ ابف تغرم بردم: ّٕٔ؛ الذىبي: المختار، صَّْ،َّّـ. المنصكرم: زبدة الفكرة، صُِّٗىػ /ّٗٔ

 .ُْٔ،ُّٔ، صّالمنيؿ الصافي، ج
ة أشير ( طيبرس الكزيرم، األمير عبلء الديف أحد المماليؾ، كاله الظاىر بيبرس قمعة دمشؽ مدة سنة كستّ)

ثـ أرسؿ لو جيشان قبض عميو كسيره إلى القاىرة كحبسو في قمعة الجبؿ كبقي محبكسان فييا إلى أف تكفي سنة 
؛ َّٔ، صُٕ؛ ابف كثير: البداية كالنياية، جَٖٓ، صُٔـ. الصفدم: الكافي بالكفيات، جَُِٗىػ /ٖٗٔ

 .ُُ-ٗ، صْالمقريزم: المقفى، ج
؛ الذىبي: ٕٖ، صٖ؛ الدكادارم: الدرة الزكية، جَِِالركضتيف، ص ( الخبر عند أبك شامة: الذيؿ عمىْ)

، ُ؛ العيني: عقد الجماف، جْْٓ، صُ؛ المقريزم: السمكؾ، جٖٓ،ْٖ، صْٖتاريخ اإلسبلـ، ج
 .ُّّ،َّّص
( سميماف بف أبي العز بف كىيب، المفتي الكبير، الشيخ صدر الديف أبك الفضؿ األذرعي الدمشقي الحنفي، إماـ ٓ)

متبٌحر انتيت إليو رئاسة الحنفية بمصر كالشاـ، أقرأ الفقو بدمشؽ مدة ثـ سكف مصر كدرس بالصالحية، كاف عالـ 
ـ،  كعمره ثبلث كثمانكف سنة. الذىبي: االشارة ُِٖٕىػ / ٕٕٔالممؾ الظاىر يحبو كيبالغ في احترامو، تكفي سنة 

؛ أبك الكفاء القرشي: الجكاىر المضية، ٕٔ؛ الصقاعي: تالي كفيات األعياف، صّٗٔإلى كفيات األعياف، ص
 .ُٖ،َٖ؛ المكنكم: الفكائد البيية، صِّٕ، صِج
( محمد بف إبراىيـ بف عبد الكاحد، الشيخ اإلماـ قاضي القضاة شمس الديف بف العماد المقدسي الصالحي ٔ)

عف القضاء كحبس  الحنبمي انتيت إليو رئاسة المذىب الحنبمي في مصر كالشاـ، ثـ تكلى قضاء القاىرة، عزؿ
ـ. الذىبي: المعيف في طبقات المحدثيف، ُِٕٕىػ /ٕٔٔسنتيف، كبقي في القاىرة إلى أف تكفي سنة 
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تٌد الغبلء بالشاـ، فأيبيع الرطؿ المحـ بستة دراىـ كبسبعة، كغرارة القمح بأربعة كفييا اش
كخمسيف درىمان، كالشعير بمائتيف، كخمسيف، كرطؿ الخبز بثبلثة دراىـ، كاشتد الغبلء في 

 .(ّ)كغيرىما ةمات خمؽ كثير مف الجكع بحمب كحما، ك (ِ)جميع األماكف
الحي إلى دمشؽ نائب سمطنتيا، كتكلى عز الديف جماؿ الديف آقكش التجيبي الص ـى دً كقى 

 .(ٓ)الكزارة، كنظر الدكاكيف الصدر شمس الديف بف عبٌلف (ْ)بف كداعة
كفييا ذكر ابف خمكاف: " أف عسكر الشاـ تٌكجو إلى انطاكية، فأقامكا عمييا، ثـ رجعكا   

ؽ كحمص، ، كىي بيف دمش(ٔ)فأخبرني بعضيـ بعجيبة، كىي أنيـ نزلكا عمى قرية جيركد
فاصطادكا حيمر كحش كثيرة، فذبح رجؿ حماران كطبخ لحمو فبقي يكمان يكقد عميو كلـ 

                                                                                                                                                                               

، ِ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جِٓٗ،ِْٗ، صِ؛ ابف رجب: الذيؿ عمى طبقات الحنابمة، جُِِص
 .َُ،ٗص
قاضي القضاة شرؼ الديف كلي  ( ىك عمر بف عبد اهلل بف صالح، اإلماـ أبك حفص السبكي المالكي،ُ)

الحسبة في القاىرة مدة ثـ كلي قضاءىا كدرس لممالكية بالصالحية كأشتغؿ كأفتى كانتيت إليو معرفة المذىب ، 
؛ الذىبي: ِّٓ-ِّّـ. ابف الصابكني: تكممة إكماؿ اإلكماؿ، صَُِٕىػ /ٗٔٔتكفي بالقاىرة سنة 

؛ ابف ناصر الديف: تكضيح المشتبو، َْٖ، صِج ؛ العسقبلني: تبصير المنتبو،ّٖٗ، صُالمشتبو، ج
 .ْْٓ، صُ؛ المقريزم: السمكؾ، جُٓٓ، صِ. كالخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جِْٖ، صٓج
 ( كردت في األصؿ " األماـ" كىك تصحيؼ.ِ)
 .ُْٓ، صُ؛ المقريزم: السمكؾ، جُِٔ، صِ( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جّ)
العزيز بف منصكر بف محمد بف كداعة، الصاحب عز الديف الحمبي، كلي خطابة جبمة، كتكلى  ( ىك عبدْ)

كزارة الشاـ في عيد الظاىر بيبرس، عزؿ بعد مدة، ككاف قد بنى لو مسجد كتربة بسفح قاسيكف، طمب إلى 
ـ. ُِٕٔىػ /ٔٔٔالديار المصرية كفي الطريؽ إلى القاىرة مرض فدخميا مثقبلن كعمى أثرىا تكفي كذلؾ سنة

؛ البرزالي: ِِٓ؛ صْٗ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جِّٗ-َّٗ، صِاليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج
 .َُُ،ََُ؛ الصقاعي: تالي كفيات األعياف، صُِٖ، صُ/ ؽُالمقتفي: ج

( المسمـ بف محمد بف المسمـ بف مكي بف عبلف، أبك الغنائـ القيسي الدمشقي، قاضي القضاة، حدث ٓ)
كاف مف الرؤكساء الكرماء،  كلي نظر الدكاكيف بدمشؽ مدة ككلي نظر الجيات القبمية مدة ككذلؾ نظر كأفتى، 

ـ. الذىبي: معجـ الشيكخ، ُُِٖىػ /َٖٔبعمبؾ ثـ انفصؿ عنيا كأقاـ في دمشؽ كبقي فييا إلى أف تكفي سنة 
 .ِّْ، صُُافي، ج؛ ابف تغرم بردم: المنيؿ الصّٖٓ، صُٕ؛ ابف كثير: البداية كالنياية، جُٕٔص
؛ البغدادم: مراصد َُّ، صِ( قرية في معمكال مف أعماؿ غكطة دمشؽ. الحمكم: معجـ البمداف، مجٔ)

 .ِّٖ، صُاإلطبلع، مج
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ذا ىك  ينضج كال قارب النضج، فقاـ كاحد إلى الرأس فكجد عميو اسمان عمى أيذنو، فقرأه كا 
بيراـ جكر، فأحضركا تمؾ األذف إلٌي فكجدت الكشـ ظاىران، كقد ريٌؽ شعر األذف كمكضع 

، كاف إذا كثر عميو (ُ)كىك بالقمـ الككفيف كبيراـ جكر مف ممكؾ الفرس الكشـ أسكد،
الكحش كشمو كأطمقو، كحمر الكحش مف الحيكانات المعٌمرة كلعؿ ىذا عاش ثمانمائة سنة 

 .(ِ)أك أكثر كاهلل أعمـ بذلؾ"
اإلماـ المستنصر باهلل أمير المؤمنيف أحمد بف اإلماـ الظاىر بف اإلماـ  تكفيكفييا   
، قيًتؿ رحمو اهلل، كقيًتؿى معو القاضي كماؿ الديف بف القاضي عزيز (ّ)ناصر العباسيال

 (ْ)الديف السنجارم، كاف مدرس الخاتكنية

 

                                                           

( يقكؿ ابف كثير معمقان عمى الخبر: " يحتمؿ أف يككف ىذا بيراـ شاه الممؾ األمجد األيكبي إذ يبعد بقاء ُ)
كيمة كيككف الكاتب قد أخطأ فأراد كتابة بيراـ شاه، فكتب بيراـ جكر مثؿ ىذا ببل اصطياد ىذه المدة الط

. كيعمؽ بدر الديف العيني عمى ذلؾ ّْٔ، صُٕكحصؿ المبس مف ىذا". ابف كثير: البداية كالنياية، ج
فيقكؿ: " كبلـ ابف كثير بعيد، فايش يحتاج إلى ىذه التأكيبلت البعيدة كال ضركرة إلييا فإف عيش الحمر 

ة ىذه المدة غير بعيد كعدـ كقكعيا في الصيد غير بعيد، كأيضان فإف المكاسـ التي يكشمكف بيا آذاف الكحشي
الحيكاف بأسماء الممكؾ مقررة عندىـ، مكتكبة، صحيحة، حتى ال يقع االشتباه، فكيؼ يمتبس بيراـ شاه ببيراـ 

 .ّّٓ، صُجكر". العيني: عقد الجماف، ج
-ْٗٗ، صُ. كالخبر نقمو اليكنيني: في ذيؿ مرآة الزماف، جّْٓ، صٔج ( ابف خمكاف: كفيات األعياف،ِ)

؛ العيني: عقد ّْٔ، صُٕ؛ ابف كثير: البداية كالنياية، جٕٗ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جََٓ
 .ّّٓ،ّّْ، صُالجماف، ج

تح: عبد العزيز  ( ترجـ لو ابف عبد الظاىر، محيي الديف عبد اهلل: الركض الزاىر في سيرة الممؾ الظاىر،ّ)
؛ القمقشندم: مآثر ّٖٓ؛ الذىبي: اإلشارة إلى كفيات األعياف، صٗٗـ، صُٕٔٗ، الرياض، ُخكيطر، ط
، ُ؛ العيني: عقد الجماف، جََٕ-ْٗٔ، صُ؛ المقريزم: المقفى، جُِّ-ُُٔ، صِاإلنافة، ج

 .ّٕٗ-ّٕٓ؛ السيكطي: تاريخ الخمفاء، صِٖٗ-ِْٗص
باب الفرج كالنصر شرقي القمعة كغربي الجامع األمكم عند سكيقة البريد، ( تقع بمحمة حجر الذىب داخؿ ْ)

ىػ / ُٖٓأنشأتيا عصمت الديف خاتكف بنت معيف الديف آنر زكجة نكر الديف محمكد الزنكي المتكفاة سنة 
؛ كرد عمي: ّْْ، صُ؛ ابف كناف: المكاكب اإلسبلمية، جّٖٗ-ّٖٖ، صُـ. النعيمي: الدارس، جُُٖٓ

 .ِٗ، صٔج خطط الشاـ،
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بدمشؽ، ككاف قد جفؿ مف التتار إلى مصر، كسافر مع الخميفة إلى بغداد،  (ُ)كالصادرية
 كما ذكرنا فاستشيد معو.

، (ِ)اإلربمي الضرير ]كُٔٓ [بف نجا الغنكم  الشيخ عز الديف الحسف بف محمد بف أحمد
مف أعماؿ نصيبيف، كأقاـ بإربؿ  (ْ)بقرية تسمى أفشا (ّ)]كخمسمائة[كلد سنة ست كثمانيف 

مٌدة طكيمة، فعرؼ بيا، كاف يقرأ عميو الناس عمـك األكائؿ، ككاف يتردد إليو أىؿ الممؿ 
سامرة كالنصارل كغيرىـ، ككاف جميعيا مسمميا كمبتدعيا مف السنة كالشيعة كالييكد كال

، كلو ذىف خارؽ  ذكيان، فصيحان، حسف المحاضرة، كالعبارة، أديبان، فاضبلن في سائر العمـك
في كؿ فف، ككاف الممؾ الناصر يكرمو، كلو عميو راتب جيد، كشفاعتو عنده مقبكلة ال 

 :يع اآلخر، كلو نظـ حسف فمنو قكلوترد، تكفي بدمشؽ في أكاخر رب
 شػػػػػػػػػػػةي مػػػػػػػػػػػا عيػػػػػػػػػػػدتي مػػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػػكلذىبػػػػػػػػػػػت بشا

 

 كتٌغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت أحكالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كتنكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 

 كسػػػػػػػػػػػػػمكتي حتٌػػػػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػػػػرل مػػػػػػػػػػػػػف نحػػػػػػػػػػػػػككـٍ  

 

 (ٓ)طيػػػػػػػػػػػؼ لمػػػػػػػػػػػا حٌيػػػػػػػػػػػاه طيفػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػي الكػػػػػػػػػػػرا 

   :كلو 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدي مكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرّّ 

 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانيٍض إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغى كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدٍ  

 

 

 

 

                                                           

( بباب البريد عمى باب الجامع األمكم الغربي، أنشأىا شجاع الدكلة صادر بف عبد اهلل كىي أكؿ مدرسة ُ)
؛ ابف كناف: المكاكب اإلسبلمية، ُّْ، صُـ. النعيمي: الدارس، جَُٖٗىػ / ُْٗأنشئت بدمشؽ سنة 

 .ُٖٕ؛ بدراف: منادمة األطبلؿ، صّْٓ، صُج
؛ ّٓٔ-ِّٔ، صُ؛ الكتبي: فكات الكفيات، جُّْ-ُُْ؛ صْٖخ اإلسبلـ، ج( ترجـ لو الذىبي: تاريِ)

 .ُٗٓ،ُٖٓ،صُ؛ السيكطي: بغية الكعاة، جُْْ-ُِْالصفدم: نكت اليمياف، ص
 ـ.َُُٗىػ/ ٖٔٓ( سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف مصادر ترجمتو. كتكافؽ ّ)
طريؽ بيف المكصؿ كالشاـ. الحمكم: ( قرية مف أعماؿ نصييف عمى جادة القكافؿ في ببلد الجزيرة عمى الْ)

 .ِٗٗ؛ القزكيني: آثار الببلد، صِٖٖ، صٓكمج ُِّ، صُمعجـ البمداف، مج
، ُ؛ الكتبي: فكات الكفيات، جَِٓ، صُِ( البحر الكامؿ، األبيات عند الصفدم: الكافي بالكفيات، جٓ)

 .ّٓٔص
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 كاطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرؾى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 

 إٍف كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعكدٍ  

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًب الرحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييـ 

 

 بعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزارىـ غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ال 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا رحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييـ  

 

 (ُ)صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرت ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ  

   و:كل 

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٌىـ كاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينا بميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزارهي 

 

َـّ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسى بيننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بالتباعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ    فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 فعانقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي حتٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اٌتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا  تعانيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

فممػػػػػػػػػػػػػػػػا أتانىػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػا رأل غيػػػػػػػػػػػػػػػػرى كاحػػػػػػػػػػػػػػػػدً  
(ِ) 

أعمى،  مسكويقاؿ إٌف الصاحب كماؿ الديف بف العديـ لما سمع ىذيف البيتيف قاؿ مسكو  
 كلممعز الضرير أيضان:

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلمتي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك أٌف التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؿى ينفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي 
 

 كأفرطػػػػػػػػػػتي فػػػػػػػػػػػي الٌشػػػػػػػػػػػككل لػػػػػػػػػػك انػػػػػػػػػػػؾى تسػػػػػػػػػػػمعي  
 كامسػػػػػػػػػػػػػػػػػى خضػػػػػػػػػػػػػػػػػكعي لمحبيػػػػػػػػػػػػػػػػػًب سػػػػػػػػػػػػػػػػػجيتي 

 
 كىػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ نػػػػػػػػػػػػػػػػػافعي لمحػػػػػػػػػػػػػػػػػبّْ أٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػي أخضػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عجػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو أٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى مكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعه  
 

 كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ببغضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كالقطيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة مكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  
 نصػػػػػػػػػػػػػػيبؾ مٌنػػػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػػػػب كالكصػػػػػػػػػػػػػػؿي كمٌػػػػػػػػػػػػػػػو 

 
 ض كاليجػػػػػػػػػػػر اجمػػػػػػػػػػػعي كمنػػػػػػػػػػػؾى نصػػػػػػػػػػػيبي الػػػػػػػػػػػبغ 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػؤادم ممػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي مػػػػػػػػػػػػػػػػػف الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػكًؽ فػػػػػػػػػػػػػػػػػارغه  
 

 كقمبػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػآلفي مػػػػػػػػػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػػػػػػػػػزف مكجػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  
 ككجػػػػػػػػػػػػػػدم كصػػػػػػػػػػػػػػبرم فػػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػػكاؾ تحالفػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 فكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ كاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطبارم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدعي  

 كقػػػػػػػػػػػػػد كنػػػػػػػػػػػػػػت ال أرضػػػػػػػػػػػػػى بكصػػػػػػػػػػػػػػمًؾ غايػػػػػػػػػػػػػػةن  
 

كقػػػػػػػد غػػػػػػػدٍت مػػػػػػػػا لػػػػػػػي فػػػػػػػػي خيالػػػػػػػؾ مطمػػػػػػػػعي  
(ّ) 
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   كلو:

 ككاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو قالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ألترابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا:
 

 ريٍر يػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػـك مػػػػػػػػػػػػػػا أعجػػػػػػػػػػػػػػبى ىػػػػػػػػػػػػػػذا الضػػػػػػػػػػػػػػ 
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ تعشػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي العينػػػػػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػػػػػاال تػػػػػػػػػػػػػػػػػرل؟! 

 
 فقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت: كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمع بعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي غزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر  

 إٍف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف طرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل شخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػٌكرت فػػػػػػػػػػػػػػػي الٌضػػػػػػػػػػػػػػػميٍر    (ُ)فإٌنيػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػد صي
   :كلو 

 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا كجيػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؽ الكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
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 رؼ كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي بعػػػػػػػػػػدؾ الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 إٌنمػػػػػػػػػػا القبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح الػػػػػػػػػػذم اسػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػقبحتو ك  

 
 ]ظُٔٓ[الػػػػػػػػػػذم استحسػػػػػػػػػػنتو عنػػػػػػػػػػدم الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي  

 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كدليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؽ إف ابكرى

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل المتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفي  

 عوبعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ركحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 عػػػػػػػػػػػػػف رضػػػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػػػو فمػػػػػػػػػػػػػا طمبنػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػتمفي  

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 

 صػػػػػػػػػػائر طعػػػػػػػػػػفي الشُّػػػػػػػػػػكؽ بقمبػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػذ طعػػػػػػػػػػفي  

 أٌييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ بالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبّْ ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 

 ال يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي  

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا درمَّ النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأني عاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 

 

 فيقكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا إذا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌب بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفُّ  

 غيػػػػػػػػػػػػػػػػػري قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػي إف بػػػػػػػػػػػػػػػػػدا يبػػػػػػػػػػػػػػػػػدم الجػػػػػػػػػػػػػػػػػكل 

 

 كسػػػػػػػػػػػػػػػػكم دمعػػػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػػرل بيػػػػػػػػػػػػػػػػدم الػػػػػػػػػػػػػػػػػدمفي  

 ا طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب كممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنك 
 

 لسػػػػػػػػػػػػػػػػت ممػػػػػػػػػػػػػػػػف يرتضػػػػػػػػػػػػػػػػي بكػػػػػػػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػػػػػػػنفي  
 

                                                           

، ُيات، ج؛ الكتبي: فكات الكفَِٓ، صُِ( البحر الطكيؿ، األبيات عند الصفدم: الكافي بالكفيات، جُ)
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417 
 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل الكتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف دينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

 (ُ)اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل أف يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تابعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان أذفي  

 كلو أيضان: 
 

  

 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمان بظممػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ داجػػػػػػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػعره

 

 كينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكري صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبح حبيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيائوً  

 مػػػػػػػػػػػػػػػا أف تركػػػػػػػػػػػػػػػت كداعػػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػػف خفػػػػػػػػػػػػػػػة أك 

 

 رقبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي إذ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف رقبائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  

 أقضػػػػػػػػػػػػػػػػػي بمػػػػػػػػػػػػػػػػػد فراقػػػػػػػػػػػػػػػػػوبػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ خفػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت أف  

 

 (ِ)عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل أخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك لقائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  

   كلو أيضان: 

 قػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػديمي إلػػػػػػػػػػػػػى اإلبريػػػػػػػػػػػػػؽ كالقػػػػػػػػػػػػػدح
 

 ىػػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػػثبلث كسػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػئت كاقتػػػػػػػػػػػرحً  
 كغػػػػػػػػػػػػػػػػػػفّْ إف غػػػػػػػػػػػػػػػػػػادرتني الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػأس مطرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  

 
 كأنػػػػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػاح صػػػػػػػػػػػػاح غيػػػػػػػػػػػػر مطػػػػػػػػػػػػرحً  

 إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ألفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػار ترجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  
 

 (ّ)مػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػيس يفيمػػػػػػػػػػو النَّسػػػػػػػػػػاؾ فػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػبعً  
   مكاليا: كلو 

 لػػػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػبر مػػػػػػػػػػػػف األنصػػػػػػػػػػػػار 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ىتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتارم 
 مػػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػػٌرؾ يػػػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػػػمر لػػػػػػػػػػػػػك بػػػػػػػػػػػػػٌت لنػػػػػػػػػػػػػا 

 
 (ْ)فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ ليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف السُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػمارً  

 لػػػػػػػػػػػػػػػػك يسػػػػػػػػػػػػػػػػعدني عمػػػػػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػػػػػكاؾ صػػػػػػػػػػػػػػػػبرم 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػا كنػػػػػػػػػػػػػػػػت ألػػػػػػػػػػػػػػػػذُّ فيػػػػػػػػػػػػػػػػو ىتػػػػػػػػػػػػػػػػؾ السػػػػػػػػػػػػػػػػترً  
 حٌرمػػػػػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػػػػػمع سػػػػػػػػػػػػػػػكل ذكػػػػػػػػػػػػػػػرىـ 

 
 (ُ)مػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػمر سػػػػػػػػػػػكل حػػػػػػػػػػػديث السُّػػػػػػػػػػػمرً  

                                                            
 البحر الكامؿ.( ُ)

 البحر الكامؿ.  (ِ)
 .ّٓٔ، صُ؛ الكتبي: فكات الكفيات، جُّْ( البحر البسيط، األبيات عند الصفدم: نكت اليمياف، صّ)
 .ُّْ؛ الصفدم: نكت اليمياف، جَِٓ، صُ( البحر الكافر، األبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جْ)
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المذككر ال يعتني باألكابر، كال يكفييـ حقيـ، كييينيـ بالقكؿ، كىـ ال يرجعكف  ككاف العز
عنو، كابتمي مع العمى بطمكع كقركح في بدنو، ككاف قذران، رزم الشكؿ، قبيح المنظر، ال 

 يتكٌقى النجاسات، لكنو كاف ذكيان، جيد الذىف، حسف المحاضرة.
 الزمت العز الضرير يـك كفاتو.حكى األمير عز الديف بف أبي الييجاء قاؿ:"  
 فقاؿ: أشتيي آكؿ رزان بمبف! 
 : ما يكافؽ.(ّ)كابف القؼ (ِ)فقاؿ لو الكماؿ الحكيـ 
فقاؿ: ىذه البنية التي لي قد تحممت، كما بقي ييرجى بقاؤىا، فدعكني آكؿ ما أشتيي،  

 فعيمؿ لو ذلؾ كأكؿ منو، كلما أحٌس بخركج الركح منو.
 مف رجمي.قاؿ: قد خرجت الركح  
 ثـ قاؿ: قد كصمت إلى صدرم. 
 (ْ): " أال يعمـ مف خمؽ كىك المطيؼ الخبير"]كُٕٓ[فمما أراد المفارقة قاؿ: بالكمية، قاؿ 

صدؽ اهلل العظيـ، ككذب ابف سينا، ثـ خرجت ركحو، ككاف ىذا آخر كبلمو رحمو اهلل 
 .(ٓ")تعالى

                                                                                                                                                                               

 .ّّٔ، صُ؛ الكتبي: فكات الكفيات، جُّْم: نكت اليمياف، ص( األبيات عند الصفدُ)
( بعد الرجكع إلى كتاب العبر لمذىبي؛ كالمقتفي لمبرزالي؛ كالمنيؿ الصافي البف تغرم بردم؛ كغيرىا، لـ يتـ ِ)

 الحصكؿ عمى أٌية معمكمات عنو.
نتفع بو جماعة في الطب كلو ( ىك أميف الدكلة أبك الفرج بف المكفؽ يعقكب بف القؼ النصراني الطبيب اّ)

ـ. الصقاعي: ُِٖٔىػ/ٖٓٔعدة تصانيؼ في ىذا العمـ منيا شرح الكميات ككتاب الفصكؿ ألبقراط تكفي سنة 
 .ِّٕ،ِْٕ، ص ِ، ابف أبي ايصيبعة: عيكف األنباء ،جّْ،ْْتالي كفيات األعياف، ص

 .ُْ( القرآف الكريـ: سكرة الممؾ، اآلية رقـ ْ)
، ْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جَّٓ،َِٓ، صُيكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج( الركاية عند الٓ)

 .ِْٖ،ِْٕ، صُِ. الصفدم: الكافي بالكفيات، جُّْ،ُِْص
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، كاف الممؾ (ِ)اضي المقسق (ُ)كماؿ الديف الخضر بف أبي بكر بف أحمد الكردم -
المعز قد قٌربو كأدناه في زمف سمطنتو، فعمؽ بو حب الرياسة، ككاف عنده إقداـ كىكج كقٌمة 
فكر في العكاقب، فصنع خاتمان، كجعؿ تحت فٌصو كرقة لطيفة، فييا أسماء جماعة ممف 

ٌف عندىـ كدائع لشرؼ الديف الفائزم، كأظير أف ذلؾ الخاتـ كاف  لشرؼ قصد أذاىـ، كا 
الديف الفائزيف كأنو جعؿ تمؾ الكرقة فيو تذكرة بما لو عند الناس مف الكدائع، كراـ بذلؾ 
التقرب إلى السمطاف كضرر أكلئؾ األقكاـ إلحف قديمة بينو كبينيـ، كأظير ذلؾ الخاتمف 

فع، فقاؿ بعض األدباء:كجرل في ذلؾ خطكب آخرىا أنو افتيضح كأيىي  نف كصي
 عالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كفٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أف

 
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل كال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أقكالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  

 يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ 
 

 ديبػػػػػػػػػػػػػػػان عمػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػػػػػي محالػػػػػػػػػػػػػػػػوً  
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف مكتكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى جبينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 
 (ّ)فقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قذالػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  

ثـ حيبس، ككاف بالحبس شخص يٌدعي أنو كلد األمير الغريب مف كلد اإلماـ الناصر،  
ـ الكماؿ معو عمى أف يسعى لو في الخبلفة، فمما اعتقؿ الكماؿ معو كجمعيما الحبس تكمٌ 

كيككف الكماؿ كزيره، كاتفؽ مكت العباسي في السجف، كخرج الكماؿ، كسعى في إتماـ 
، (ٓ)، كمناشير(ْ)األمر البنيف كتحٌدث بذلؾ مع جماعة مف األعياف كغيرىـ، ككتب تكاقيع

                                                           

-َُٕ، صِ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُِٖ،ُِٕ( ترجـ لو أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صُ)
ـ(؛ العيني: عقد الجماف، َُِٔىػ/ ٗٓٔ ) كفيو شيًنؽ سنةّٕٗ-ُٕٗ، صّ؛ المقريزم: المقفى، جُِٕ
 .ّّٔ،ّّٓ، صُج
( بيف يدم القاىرة عمى النيؿ كانت تعرؼ بأـ دنيف ككاف فيو مدينة كحصف قبؿ بناء الفسطاط. الحمكم: ِ)

 .ُِٔ،ُِٓ؛ ابف عبد الظاىر: الركضة البيية، صُٕٓ، صٓمعجـ البمداف، مج
؛ ابف تغرم بردم: المنيؿ ِِّ،ُِّ، صُّكفيات، ج( بحر الرجز، األبيات عند الصفدم: الكافي بالّ)

 .ُِٕ، صٓالصافي، ج
( جمع تكقيع تخص المتعمميف كصفتو )تكقيع شريؼ بأف يفكض خبلفان بما جرت عميو العادة بأمر ما(. ْ)

 .ٖٓ؛ ابف كناف: حدائؽ الياسميف، صُُٓ،ُُْ، صُُالقمقشندم: صبح األعشى، ج
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ف كزيره ، كاتخذ بنكدان ألشعار الدكلة، فنما الخبر إلى الممؾ الظاىر، ككا(ُ)كمناشير
الصاحب بياء الديف، كقاضيو تاج الديف مف أشد الناس عداكة لمكماؿ لذاتو كتكثبو، 
فحصؿ التحريض عميو، فشينؽ بمصر كالتكاقيع كالبنكد معٌمقة في رقبتو، كذلؾ في ثامف 

 .(ِ)عشر جمادل األخرة
 الشيخ عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف بف محمد بف

 (ْ)، اإلماـ الفقيو العبٌلمة شيخ اإلسبلـ كلد سنة سبع(ّ)الميٌذب السممي الدمشقي الشافعي
كأفتى سنيف  (ٔ)، كدٌرس بعٌدة مدارس بالشاـ، كمصر(ٓ)أك ثماف كسبعيف كخمسمائة

المفيدة النافعة، كتكٌلى  (ٕ)متطاكلة، ككانت الفتاكل تأتيو مف األقطار، كصٌنؼ التصانيؼ
كجو القبمي ميٌدة مع الخطابة بجامعيا العتيؽالحكـ بمصر كال

، ككاف قد كلٌي خطابة (ٖ)
جامع دمشؽ مٌدة، ككاف عمـ عصره في العمـ جامعان لفنكف متعٌددة، عارفان باألصكؿ، 
كالفركع كالعربية، تكفي عاشر جمادل األكلى، كدفف بسفح المقطـ، كنزؿ الممؾ الظاىر 

                                                           

طاف، أك الممؾ مف المكاتبات مما ال يحتاج إلى ختـ. القمقشندم : ( جمع منشكر كىك ما يصدر عف السمُ)
 .ٖٓ؛ ابف كناف: حدائؽ الياسميف، صُٕٓ، صُّصبح األعشى، ج

، ٓ؛ ابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، جِِّ، صُّ( الركاية عند الصفدم: الكافي بالكفيات، جِ)
 .ُِٕص
؛ الدكادرم: ِٓٓ-َِٗ، صٖت الشافعية، ج؛ السبكي: طبقإِّ( ترجـ لو ابف قنفذ: الكفيات، صّ)

؛ ابف حجة الحمكم، أبي بكر بف عمي: ثمرات األكراؽ، تح: محمد ِّٖ-ُّٓ، صُطبقات المفسريف، ج
، ِ؛ الفاسي: ذيؿ التقييد، جِٖٗـ، ص ََِٓبيركت،  -، صيداُأبك الفضؿ ابراىيـ، المكتبة العصرية، ط

 .ِِّ،ِِِ؛ ابف ىداية اهلل: طبقات الشافعية، صُِٖص
 ـ.ُُُٖىػ/ٕٕٓ( ْ)
 ـ.ُُِٖىػ/ٖٕٓ( ٓ)
 .ُُٗ، صْ( عف ىذه المدارس اليافعي: مرآة الجناف، جٔ)
 .َٖٓ، صُ؛ البغدادم: ىدية العارفيف، مجِّٓ، صِ( عف تصانيفو الكتبي: فكات الكفيات، جٕ)
بديار  ( يقع بمدينة فسطاط مصر كيقاؿ لو تاج الجكامع كجامع عمرك بف العاص كىك أكؿ مسجد أسسٖ)

؛ ابف دقماؽ: االنتصار ُْْ، صّمصر في الًمٌمة اإلسبلمية بعد الفتح. المقريزم: المكاعظ كاالعتبار، ج
 .ِٔ-ٗٓلكاسطة عقد األمصار، ص
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لة كالجند كالعكاـ، كشيرتو تغني عف اإلطناب في لشيكد جنازتو، ككذلؾ سائر أرباب الدك 
 ذكره.

تاج الديف عبد الكىاب بف الحسف بف محمد بف الحسف بف ىبة اهلل الدمشقي المعركؼ 
سمع الكثير بالشاـ كمصر كغيرىما، كتكلى مشيخة دار الحديث  (ُ)بابف عساكر] ظُٕٓ[

 .(ْ)في بمكة كدفف بالحجكف، كتك (ّ)، كلد بدمشؽ سنة إحدل كتسعيف كخمسمائة(ِ)النكرية
 .(ْ)بالحجكف

الصاحب كماؿ الديف عمر بف أحمد بف ىبة اهلل بف محمد بف ىبة اهلل بف أبي جرادة  -
، الكاتب المجيد، كلد بحمب في العشر األكلى مف (ٓ)لحمبي المعركؼ بابف العديـاالعقيمي 

 .(ٕ)كثمانيف كخمسمائة (ٔ)مف الحجة سنة ست
، جامعان ليا، أحد الرؤسكاف إمامان، عالمان، متفننان في الع  اء المشيكريف كالعمماء مـك

 .المذككريف

                                                           

، ُ؛ ابف جماعة: مشيخة قاضي القضاة، جُِٔ( ترجـ لو أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صُ)
 .ّْْ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جّْٓ-ِّٓ، صٓ؛ الفاسي: العقد الثميف، جّٕٕ-ّٕٓلص
( تقع بسكؽ العصركنية مف الجانب الجنكبي، بيف دار الحديث األشرفية، كمدرسة العصركنية أماـ العادلية ِ)

؛ ْٕ، صُـ. النعيمي: الدارس، جُُّٕىػ/ ٗٔٓالصغرل، أنشأىا نكر الديف محمكد زنكي المتكفى سنة 
 .ْٕ، صٔخطط الشاـ، ج؛ كرد عمي: ٖٓبدراف: منادمة األطبلؿ، ص

 ـ.ُُْٗىػ/ُٗٓ( ّ)
( ىك جبؿ المعبلة مقبرة أىؿ مكة عمى يسار الداخؿ إلى مكة كيميف الخارج منيا إلى منى. الحمكم: معجـ ْ)

 .ُٗٔ؛ الفاسي: الزىكر المقتطفة، صِِٓ، صِمعجـ البمداف، مج
؛ ّٖٓيات األعياف، ص؛ الذىبي: اإلشارة إلى كفٔٗ،ٓٗ( ترجـ لو الصقاعي: تالي كفيات األعياف، صٓ)

؛ المكنكم: الفكائد ِِّ،ِِِ؛ ابف قطمكبغا: تاج التراجـ، صُِٓ، صِابف الكردم: تتمة المختصر، ج
 .ِْٕ-ْْْ، صْ؛ الطباخ: إعبلـ النببلء، جُْٖ،ُْٕالبيية، ص

 .ِْْ، صْٖ(  كردت سنة " ثماف كثمانيف عند الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جٔ)
 ـ.َُُٗىػ/َٖٓ(  ٕ)
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ترٌسؿ إلى الخميفة كالممكؾ مرات كثيرة، ككاف لو الكجاىة العظيمة كالحرمة الكافرة عند  
لٌيف الجانب، حسف الممتقى، كالبشر  ؛كغيرىـ، كىك مع ذلؾ كثير التكاضعالخمفاء كالممكؾ 

مف الديانة الكافرة كالتحٌرم في أقكالو كأفعالو، كأما لسائر الناس مع ما ىك منطكو عميو 
( ُ)خٌطو ففي غاية الحسف كالجكدة، باع الناس منو شيئا كثيران عمى أنو خط ابف البكاب

 (ِ)الكاتب المشيكر، ككاف لو معرفة بالحديث كالتاريخ كأياـ الناس، كجمع لحمب تاريخان 
بييضو كاف أكثر يبٌيضوي، كلك تٌكمؿ ت كبعضو مسكدة لـ كبيران أحسف فيو ما شاء، كمات

 .مف أربعيف مجمدان 
ككاف حسف الظف بالفقراء كالصالحيف، كثير الٌبر ليـ كاإلحساف إلييـ، تكفي في عشريف 

 .ر مصر، كدفف مف يكمو بسفح المقطـجمادل األكلى بظاى
ديكاف  ككاف قد كصؿ في بعض سفراتو إلى مصر، فحمؿ إليو الشيخ آيدمر المجنكني

 :فتصفٌحو، كطالعو ككتب عميو لنفسوعره ليطالعو، ش
 ككنػػػػػػػػػػػػػػػت أظػػػػػػػػػػػػػػػفُّ التٌػػػػػػػػػػػػػػػرؾى تخػػػػػػػػػػػػػػػتصُّ أعػػػػػػػػػػػػػػػيفه 

 
 ليػػػػػػػػػػػػػـ إٍف رنػػػػػػػػػػػػػت بالٌسػػػػػػػػػػػػػحًر منيػػػػػػػػػػػػػا كأجفػػػػػػػػػػػػػافي  

 إلػػػػػػػػػػػػػػػى أٍف أتػػػػػػػػػػػػػػػاني مػػػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػػػديًع قريضػػػػػػػػػػػػػػػيـٍ  
 

كديػػػػػػػػػػػػػػكافي    قػػػػػػػػػػػػػػكاؼو ىػػػػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػػػػحري الحػػػػػػػػػػػػػػبلؿ ي
 فأيقنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث أٌف السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحرى جمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 
ـٍ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركتي كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحبافي   يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(ّ) 
                                                            

عمي بف ىبلؿ، أبك الحسف ابف البكاب، صاحب الخط المنسكب، قرأ األدب، كانتيت إليو الرئاسة في (  ىك ُ)
حسف الخط كىك أكؿ مف ىذب الطريقة بنقؿ  الخط مف الككفييف. كاف صاحب شعر كترسؿ، تكفي سنة 

نادرة، ؛ ابف ىبلؿ الصابىء، محمد: اليفكات الُٔٓ،ُٓٓ، صُٓـ. ابف الجكزم: المنتظـ، جَُِِىػ/ُّْ
؛ القمقشندم: صبح َُّـ، صُٕٖٗ، بيركت، ُتح: صالح األشتر، دار األكزاعي لمطباعة كالنشر، ط

 .ُٖ، صّاألعشى، ج
( ٌألؼ كتاباف عف حمب األكؿ سماه بغية الطمب في تاريخ حمب كىك عٌدة مجمدات كفيما بعد انتزع منو ِ)

 ِْٗ، صُاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجمجمديف كضعيما في كتاب سماه زبدة الحمب مف تاريخ حمب. ح
 .ٕٖٕ، صُ؛ البغدادم: ىدية العارفيف، مج

؛ الصقاعي: تالي كفيات األعياف، ُٕٗ، صِ( البحر الطكيؿ، األبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جّ)
 .ٔٗص
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 :يقكد اعمى اسمو صالحكلو في مميح 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران تائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى التيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 
 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف رضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه رضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا محبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  

 أتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح عجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  
 

 (ُ)اعميتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدت تيديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  
   :كلو ككتب بو إلى بعض أصحابو 

 احػػػػػػػػػػػػذر مػػػػػػػػػػػػف ابػػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػػـ فيػػػػػػػػػػػػك مصػػػػػػػػػػػػٌحؼ
 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػف القريػػػػػػػػػػػػػػػػػػب فإنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػك أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼي  
 كالقػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ مػػػػػػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػػػػػػر إذا لػػػػػػػػػػػػػػػػؾ حاضػػػػػػػػػػػػػػػػران  

 
 لنفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ يحطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼي كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ردل  

 كاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأسه داـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره 
 

 كالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ال يتكٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼي  
 فاقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيحتي التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديتيا 

 
 (ِ)إٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بأبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء العمكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼي  

   :مف أبياتكلو  

 فػػػػػػػػػػػػػػكا عجبػػػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػػػف ريقػػػػػػػػػػػػػػو كىػػػػػػػػػػػػػػك طػػػػػػػػػػػػػػاىره 
 

 حػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿه كقػػػػػػػػػػػػػػػػد أضػػػػػػػػػػػػػػػػحى عمػػػػػػػػػػػػػػػػٌي محرمػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 ىػػػػػػػػػػػػك الخمػػػػػػػػػػػػر لكػػػػػػػػػػػػف أيػػػػػػػػػػػػف لمخمػػػػػػػػػػػػر طعمػػػػػػػػػػػػوي  

 
 (ّ)كلذتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع أننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أذقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 ]كُٖٓ[عمػػػػػػػػػػػػػػػػػٌي كأعفػػػػػػػػػػػػػػػػػك حسػػػػػػػػػػػػػػػػػبةن كتكربػػػػػػػػػػػػػػػػػا  سألـز نفسي الصفحى عف كؿ مف حنى عمى 
 كأجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي دكف عرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كقايػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػا   كلػػػػػػػػػػػػػػػك لػػػػػػػػػػػػػػػـ يغػػػػػػػػػػػػػػػادٍر ذاؾ عنػػػػػػػػػػػػػػػدم درىمى

 كأسػػػػػػػػػػػػػػػمؾ آثػػػػػػػػػػػػػػػار األيلػػػػػػػػػػػػػػػى اكتسػػػػػػػػػػػػػػػبكا العػػػػػػػػػػػػػػػبل 
 

ا   كحػػػػػػػػػػػػػػػػازكا خػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ الخيػػػػػػػػػػػػػػػػر ممػػػػػػػػػػػػػػػػف تقػػػػػػػػػػػػػػػػدمى
 

                                                           

 .ُٕٗ، صِ( البحر الكامؿ، األبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُ)
، ْ؛ الطباخ: إعبلـ النببلء، جِّٖ، صٓاألبيات عند ابف الشعار: عقكد الجماف، ج ( البحر الكامؿ،ِ)

 .ُْٓص
، ٓ؛ ابف العماد: شذرات الذىب، جُِٖ، صّ( البحر البسيط، األبيات عند الكتبي: فكات الكفيات، جّ)

 .َّّص
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 أكلئػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ قػػػػػػػػػػػػػػػػػكمي المنعمػػػػػػػػػػػػػػػػػكف ذكك النيػػػػػػػػػػػػػػػػػى
 

ػػػػػػػػػػػػػابنػػػػػػػػػػػػػك عػػػػػػػػػػػػػامر فاسػػػػػػػػػػػػػأٍؿ بيػػػػػػػػػػػػػـ كػػػػػػػػػػػػػي تع   ممى
 إذا مػػػػػػػػػػػػػا دعػػػػػػػػػػػػػكا عنػػػػػػػػػػػػػد النكائػػػػػػػػػػػػػب إف دجػػػػػػػػػػػػػت 
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 :خطو تب إلى مف طمب منو مثاالن مفكك 
 يػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػٍف لػػػػػػػػػػػو ىٌمػػػػػػػػػػػةه تسػػػػػػػػػػػمك إلػػػػػػػػػػػى الٌرتػػػػػػػػػػػبً 

 
 كرغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديًع الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطّْ كاألدبً  

 أسػػػػػػػػػػػػػػػػػيرتى ليمػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى فػػػػػػػػػػػػػػػػػي تجكيػػػػػػػػػػػػػػػػػد أحرفػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  
 

 كفػػػػػػػػػػػػػػػػي نيػػػػػػػػػػػػػػػػارًؾ ال تصػػػػػػػػػػػػػػػػبك إلػػػػػػػػػػػػػػػػى تعػػػػػػػػػػػػػػػػبً  
 طمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثبلن تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعيف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 
 ]ظُٖٓ[عمػػػػػػػى إجػػػػػػػادة مػػػػػػػا تبقيػػػػػػػو فػػػػػػػي الكتػػػػػػػبً  

حسػػػػػػػػػػػػػػػنان    فمػػػػػػػػػػػػػػػـ أجػػػػػػػػػػػػػػػٍد منػػػػػػػػػػػػػػػعى مػػػػػػػػػػػػػػػا حاكلتػػػػػػػػػػػػػػػو ي
 

 جػػػػػػػػػػًع فػػػػػػػػػػي الطمػػػػػػػػػػبً إذ كنػػػػػػػػػػتي أىػػػػػػػػػػبلن لنيػػػػػػػػػػًؿ النٌ  
 فينػػػػػػػػػػػػػػػاؾ خطٌػػػػػػػػػػػػػػػان كزىػػػػػػػػػػػػػػػًر الػػػػػػػػػػػػػػػركًض بػػػػػػػػػػػػػػػاكره 

 
 طػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ النىػػػػػػػػػػػػػػػدل كسػػػػػػػػػػػػػػػقتو أعػػػػػػػػػػػػػػػيفي السُّػػػػػػػػػػػػػػػحبً  

 يبػػػػػػػػػػػػػػػدم لنػػػػػػػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػػػػػػػرس بغػػػػػػػػػػػػػػػداد بػػػػػػػػػػػػػػػو ثمػػػػػػػػػػػػػػػره  
 

 جنػػػػػػػػػػاهي فػػػػػػػػػػي الحسػػػػػػػػػػًف منسػػػػػػػػػػكب إلػػػػػػػػػػى حمػػػػػػػػػػبً  
 أقبلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعةي تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزرم بركنقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 (ِ)كحسػػػػػػػػػػػػػػػػػًف منظرىػػػػػػػػػػػػػػػػػا بالٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػبعًة الشُّػػػػػػػػػػػػػػػػػيبً  

كلٌما أرسمو الناصر إلى  ،حسف المحاضرة و متكاضعان، لينان،ككاف المذككر مع عمك منزلت 
كجارم العادة في تقبيؿ  (ّ)الخميفة خرج المككب إلى لقائو، فمما حضر إلى باب النكبى

العتبة، أيخرج لو سجادة، كبسطت، كأمر بالصبلة ركعتيف زيادة في إكرامو كعمكان لقدره، ثـ 

                                                           

 .َْٓ،ْْٗ، صْالطباخ: إعبلـ النببلء، جالبحر البسيط، األبيات عند ( ُ)
؛ الطباخ: إعبلـ النببلء، ُِٓ،ُُٓ، صُاليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج البحر البسيط، األبيات عند( ِ)
 .ْٖٓ، صْج
بلفة )الحريـ( ببغداد عمى الجانب الشرقي لنير دجمة عمى يسار باب التمر كاف باب ( أحد أبكاب دار الخّ)

 .ُّّ،َّّ، صْالنكبة فيو العتبة التي كانت تقبميا الممكؾ كالرسؿ. القمقشندم: صبح األعشى، ج
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ألجمؾ، كلما سافر قيؿ لو: نحف نعظـ الرسؿ ألجؿ مرسمييا كأنت تعظـ مف أرسمؾ 
الناصر إلى بركة زيزاء جعمو نائب السمطنة عنو، كسكف في قاعة رضكاف بقمعة دمشؽ، 

 يمٌد السماط فييا فإذا، فرغ قعد ينسخ، كال يخرج مف القمعة، رحمو اهلل تعالى.
الصدر األديب محيي الديف يكسؼ بف يكسؼ بف يكسؼ بف سبلمة بف ابراىيـ أبك 

، كلد سنة ثبلث كستمائة (ُ)اسي المكصمي المعركؼ بابف زيبلؽالمحاسف الياشمي العب
بالمكصؿ، كقتمو التتار حيف ممككا المكصؿ في عاشر شعباف، ككاف  شاعران، مجيدان، 

 حسف المعاني، فمف شعره:

 بعثثػػػػػػػػػػٍت لنػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػير مقمتػػػػػػػػػػؾ الكسػػػػػػػػػػنى

 

 سيػػػػػػػػػػػػػيادا يػػػػػػػػػػػػػذكد الجفػػػػػػػػػػػػػفى أف يػػػػػػػػػػػػػألؼ الجفنىػػػػػػػػػػػػػا 

 كأبػػػػػػػػػػػػػػرزٍت كجيػػػػػػػػػػػػػػان أخجػػػػػػػػػػػػػػؿ البػػػػػػػػػػػػػػدر طالعػػػػػػػػػػػػػػان  

 

 كمسػػػػػػػػػػػػػػػػت بقػػػػػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػػػػػـ الييػػػػػػػػػػػػػػػػؼ الغيصػػػػػػػػػػػػػػػػنىا 

 كأبصػػػػػػػػػػػر جسػػػػػػػػػػػمي حسػػػػػػػػػػػف خصػػػػػػػػػػػرؾ نػػػػػػػػػػػاحبلن  

 

 فحكػػػػػػػػػػػػػػػػاه لكػػػػػػػػػػػػػػػػف زاد فػػػػػػػػػػػػػػػػي دقٌػػػػػػػػػػػػػػػػة المعنىػػػػػػػػػػػػػػػػى 

ػػػػػػػػػػػػاؿ تٌمػػػػػػػػػػػػػو   حكيػػػػػػػػػػػػت خػػػػػػػػػػػػاؾ البػػػػػػػػػػػػدر فػػػػػػػػػػػػي حى

 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناءى إذ تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابيتما سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنا 

 اسػػػػػػػػػػػػػػػػمراء إف أطمقػػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػػاليجر عبرتػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف بقمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجنىا 

ف تحجبػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػالبيض كالٌسػػػػػػػػػػػػػعر فػػػػػػػػػػػػػػاليكل   كا 

 

 شػػػػػػػػػػػػًؽ الضػػػػػػػػػػػػرًب كالطعنىػػػػػػػػػػػػاييػػػػػػػػػػػػكف عنػػػػػػػػػػػػدى العا 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الشَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ إاٌل أف أزكرؾ فعمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 ال مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجران خكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كال طالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان إذنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 كألقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى ال أخشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنثني 

 

 (ِ)كلػػػػػػػػك منعػػػػػػػػت أسػػػػػػػػد الشػػػػػػػػرل ذلػػػػػػػػؾ المعنىػػػػػػػػى 

  

                                                           

؛ العيني: ِّْ،ّّْ، صْٖ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جِْٓ-ُّٓ،صُ( اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف،جُ)
 .ِّْ،ّّْ،ُالجماف،جعقد 

( البحر الطكيؿ، ابف زيبلؽ، يكسؼ: الديكاف، تح: محمكد عبد الرزاؽ، أدىـ ذياب النعيمي، دار الحرية، ِ)
 .ُّٖ،ُّٗ، صَُ؛ ابف الشعار: عقكد الجماف، جُّْ،ُْْـ، صَُٗٗ، بغداد، ُط
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 كمف شعره 

 إٌنػػػػػػػػػػػػػػػي ألقضػػػػػػػػػػػػػػػي نيػػػػػػػػػػػػػػػارم بعػػػػػػػػػػػػػػػدكـ أسػػػػػػػػػػػػػػػفا

 

 كطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ ليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييًد كتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيبي  

 جفػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريح كقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب حشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكه حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة 

 

 (ُ)رأل يكسػػػػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػزًف يعقػػػػػػػػػػػكبي  فمػػػػػػػػػػػف 

 :كلو 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف جبينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري 

 

 يضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنو الفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  

 أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر يجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدجى تبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمري    أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمر يحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكره السى

 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػديث عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الشَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼى  

 

 ]كُٗٓ[بالرَّيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كرد حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدًة نضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  

 

 

 

 كالرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت مقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا

 

 ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فيحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجي عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو نعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذري  

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كاممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجكامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الح 

 

 فالقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كالبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  

 خضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا آثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر التفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  

 

 جسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي كنغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر رضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو خضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  

 كقامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لذٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إذا خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت 

 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى عمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  

لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظو   جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآت شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمائموي                   رحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ ي

 شمائمو                         

بكػػػػػػػػػػػػػػػؿ معنػػػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػػػػي الحسػػػػػػػػػػػػػػػًف مبتكػػػػػػػػػػػػػػػري  
(ِ)          

 :كقاؿ ري مبتك

 يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؾى جفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي بمائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽي 

 

 جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارو عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو البكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء كاألرؽي  

 كميجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزٍؿ حشاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيا 

 

 منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر الجفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء تحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽي  

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحٍت محاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنوي  

 

 تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبي ألبابنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترؽي  
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 تجمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفه 

 

 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلًؼ النفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًس تتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي  

 طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼه كحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ ككجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتٍ  

 

ـه يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼي حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةه دمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كمب   سَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ذكائبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  

 

 كالغصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًف زانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت فركعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرؽي  

 حسػػػػػػػػػػػػػػػػفي أسػػػػػػػػػػػػػػػػر الصػػػػػػػػػػػػػػػػديًؽ لػػػػػػػػػػػػػػػػي حسػػػػػػػػػػػػػػػػدا 

 

 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًه كخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى  

 رأكه لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو معجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكا مثميىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كال رزقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأكثركا كافتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌنيـ 

 

 لغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًؿ المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكني عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاختمفكا 

 

 زكرو إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كاختمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿّْ  

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعكا بتفريقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل اجتمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا 

 

 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ يكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كاال اتفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا 

 بمػػػػػػػػػػػػػػف كسػػػػػػػػػػػػػػا كجنتيػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػف حمػػػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي رياضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيميا عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي  

 كأطمػػػػػػػػػػػػػع الصػػػػػػػػػػػػػبح مػػػػػػػػػػػػػف جبينػػػػػػػػػػػػػؾ محفكظػػػػػػػػػػػػػان  

 

 بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدغو كأٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو غسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي  

 ال تثنػػػػػػػػػػػػػػػػػى عطفػػػػػػػػػػػػػػػػػان إلػػػػػػػػػػػػػػػػػى الكشػػػػػػػػػػػػػػػػػاة فمػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٌلؾى قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيـ عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقكا 

 رل كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليـأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي أد 

 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػد كضػػػػػػػػػػػػػػػػحٍت فػػػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػػػديثنا الطػػػػػػػػػػػػػػػػرؽي  

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى يكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ معتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذرا 

 

ـٍ صػػػػػػػػػػػػػػػػػدقكا  لػػػػػػػػػػػػػػػػػك أٌنيػػػػػػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػػػػديثًي
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 :كقاؿ أيضان 

 لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ مييجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مممككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه فتحكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا

 

ـي    فعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاء جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتـ أك عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلت
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 سػػػػػػػػػػػػػػػكل ىجػػػػػػػػػػػػػػػػركـ سػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػٌي فعػػػػػػػػػػػػػػػػذبكا

 

ـي    فػػػػػػػػػػػػػػػػؤادم بمػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػئتـ فمػػػػػػػػػػػػػػػػا ذاؾى مػػػػػػػػػػػػػػػػػؤل

 أأخشػػػػػػػػػػػػػػػػػى عقابػػػػػػػػػػػػػػػػػان حػػػػػػػػػػػػػػػػػيف اللػػػػػػػػػػػػػػػػػي ىفػػػػػػػػػػػػػػػػػكة 

 

 كقػػػػػػػػػػد كنػػػػػػػػػػت أرجػػػػػػػػػػك العفػػػػػػػػػػكى إذ أنػػػػػػػػػػا مجػػػػػػػػػػرـي؟ 

ـي حققػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي زلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ف كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  كا 

 

 ]ظُٗٓ[فأحسػػػػػػػػػػػػػػػفي شػػػػػػػػػػػػػػػيء أف أزؿ كتعممػػػػػػػػػػػػػػػكا 

 أأشػػػػػػػػػػػقى بكػػػػػػػػػػػـ دىػػػػػػػػػػػرم ك يحظػػػػػػػػػػػى بكصػػػػػػػػػػػمكـ 

 

 دعػػػػػػػػػػػػٌي ىػػػػػػػػػػػػكل مػػػػػػػػػػػػف لكعػػػػػػػػػػػػًة الحػػػػػػػػػػػػبّْ مغػػػػػػػػػػػػرـي  

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػا كنػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ممػػػػػػػػػػػػػػػػػف أخػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ انتقامػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  

 

 كلكنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداري تعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـي  

 أأنسػػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ اليجػػػػػػػػػػػػػػػػػراف مػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػاف بيننػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 الي نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي الكاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيفى كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعـي ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 كأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك بالثنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 

 تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحييا يخشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كال يتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىـي  

 أنسػػػػػػػػػػػػػػتـ إلػػػػػػػػػػػػػػى الكاشػػػػػػػػػػػػػػي فأكجػػػػػػػػػػػػػػبى كحشػػػػػػػػػػػػػػة 

 

ـي    كخٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركـ عٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس ييعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال التجٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤثر محالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

ـي   كمػػػػػػػػػف ذا الػػػػػػػػػذم مػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػكًؿ كاشػػػػػػػػػيو يسػػػػػػػػػم
(ُ) 

 كمف شعره: 

 يريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميرم قكاميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى النيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريًف ابتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاميىاكيجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك عم 

 كيفتننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا منيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًف تضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنت 

 

 لكاحظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أف ال تطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيش سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياميىا 

 كليمػػػػػػػػػػػػػػػة أعطينػػػػػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػف كصػػػػػػػػػػػػػػػاليا 

 

 كعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم ال ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل إلينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلميىا 

 تكقٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا كحمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 كخمرتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فانجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابى عنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ظبلميىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 كطافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بكاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت الرحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؽ كأٌنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 يىػػػػػػػػػػػػػايفػػػػػػػػػػػػػضُّ عػػػػػػػػػػػػػف المسػػػػػػػػػػػػػًؾ السػػػػػػػػػػػػػحيًؽ ختام 

 اذا مػػػػػػػػػػػػػػػا ظممنػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػي غياىػػػػػػػػػػػػػػػب شػػػػػػػػػػػػػػػعرىا 

 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػدانا إلػػػػػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػػػػػبًح الغػػػػػػػػػػػػػػػراـً ابتسػػػػػػػػػػػػػػػاميىا 
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 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألتكما أمُّ الثبلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى دٌرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 أمبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميا أـ عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا أـ كبلميىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 كأمُّ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثبلثى المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكراًت سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبنني  

 

أريقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أـ لحظيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداميىا 
(ُ) 

 كلو: 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؤؾى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بقمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف غميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

 ذذ

 كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةن كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل دخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى  

 يعنفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكؿ كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ 

 

 يحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذرني مطاكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكؿى  

 أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبر كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوه  

 

 جميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو جميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى  

 إذا طمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؿ 

 

 أحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمك مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحيؿى  

 ككػػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػف خصػػػػػػػػػػػػػر دقيػػػػػػػػػػػػػؽ 

 

 حممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أذل خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي جميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى  

 كمعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذري المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًظ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف التجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي 

 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيحي إشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارةً الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًؼ العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى  

 كغصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف تعطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماؿ 

 

 (ِ)إذا مالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأس الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكؿى  

 كلو مف أبيات: 

 ماكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذرؾى كالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤكسي تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداري 

 

 ضػػػػػػػػػػػػػاقت بمػػػػػػػػػػػػػف جيػػػػػػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػػػػػػبا األعػػػػػػػػػػػػػذاري  

 سػػػػػػػػػػػػػػػػفرت لػػػػػػػػػػػػػػػػؾ المػػػػػػػػػػػػػػػػذات كاتسػػػػػػػػػػػػػػػػعت بيػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 األكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات كاجتمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري  

 سػػػػػػػػػػػػػػػاؽى يسػػػػػػػػػػػػػػػكؽ لػػػػػػػػػػػػػػػؾ السػػػػػػػػػػػػػػػركرى مطػػػػػػػػػػػػػػػربه  

 

 حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي الغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء كركضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه كعقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري  

 رل حسػػػػػػػػػػػػػف الربيػػػػػػػػػػػػػع كقػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػداأك مػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػ 

 

 يختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حبراتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو آذاري  

 ركض كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ترضػػػػػػػػػػػػػػػػػػى العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف يزينػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

 زىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر بحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنو األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراري  
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 كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداكؿ نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأت بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدائؽ 

 

 ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحكٍت خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ فركعيٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاري  

 فكأنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجارىٌف عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرائس 

 

 تجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف درّْ الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاًب نثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري  

 تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك حمائميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقص دكحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

ؽ األنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌب الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا كتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
(ُ) 

 عنى بيتي بياء الديف زىير كىما:كلو كقد سأؿ أف ينظـ في م 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأفَّ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذارهي الـ كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديًع الحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادٍ  

 كطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّة شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرًه ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـً  

 

 (ِ)فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل عجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى إذا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽى الرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءٍ  

 فقاؿ: 

 كليمػػػػػػػػػػػػػػػػػةو زارنػػػػػػػػػػػػػػػػػي فييػػػػػػػػػػػػػػػػػا الحبيػػػػػػػػػػػػػػػػػبي فمػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمؿو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كبجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـً ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـٍ  

 فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كآكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكران أعانقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

 ]كَُٔ[أشػػػػػػػػػػػكك إليػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػأبكي كىػػػػػػػػػػػك يبتسػػػػػػػػػػػـٍ  

 حتػػػػػػػػػػػػػػػى إذا غػػػػػػػػػػػػػػػاب عنػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػدر طمعتػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

 كقػػػػػػػػػػػػد دجػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػف ليػػػػػػػػػػػػالي شػػػػػػػػػػػػعرًه الظمػػػػػػػػػػػػـٍ  

 فقػػػػػػػػػػػػػػػػػدتي نػػػػػػػػػػػػػػػػػكمي لكػػػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػػػف محاسػػػػػػػػػػػػػػػػػنو 

 

 

 عممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بمذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـً أٌنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ  

 إف يسػػػػػػػػػرٍؽ النَّػػػػػػػػػكـى مػػػػػػػػػف عينػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػبل عجػػػػػػػػػبى  

 

 االـ كالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًض كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ  

َـّ    بػػػػػػػػػػػػػػو كلػػػػػػػػػػػػػػك عمقػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػكاد الصػػػػػػػػػػػػػػدغ تػػػػػػػػػػػػػػ

 

 (ّ)لمقمػػػػػػػػػػػػػػًب كصػػػػػػػػػػػػػػؿ كزالػػػػػػػػػػػػػػت بينٌنػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػتيـٍ  

  

                                                           

 .ّّٗ، صْ؛ الكتبي: فكات الكفيات، جُّٕ( البحر البسيط، ابف زيبلؽ: الديكاف، صُ)
 .ِِٓ،ِّٓ، صُج؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ٕٓ( بحر الرجز، البياء زىير: الديكاف، صِ)
 . ِّٓ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُُٗ،ُِٗ( بحر الرجز، ابف زيبلؽ: الديكاف، صّ)
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األمير سيؼ الديف بمباف الزردكاش، تكفي في ثامف ذم الحجة ناب عف طيبرس الكزيرم 
بدمشؽ، لٌما سافر إلى حصار أنطاكية، ككاف دينان، خيران، يحب العدؿ كالصبلح، ذكرىا 

 .(ُ)أبك شامة
 كفي الجماؿ عبد اهلل بف عبد اهلل الحنبمي. قاؿ أبك شامة: "كفييا في تاسع جمادل األكلى ت

كفي السادس كالعشريف مف جمادل األكلى تكفي التاج عبد الرحمف بف عبد الباقي بف 
الخضر الحنفي المعركؼ بابف النٌجار، ككاف أحد شيكد باب الجامع، كمدرسان في بعض 

سني الدكلة مناصب الحنفية، كىك الذم كاف عقد نكاحان عمى مذىبو بإذف الصدر بف 
الحاكـ الشافعي، ثـ أذف الصدر لنائبو الكماؿ التفميسي في نقضو، فنقضو، كجرل في 
ذلؾ إنكار عظيـ عمى الناقض كاآلذف، كصنؼ في ذلؾ تصنيفان، كانتصر التفميسي لما 
حكـ بو بجمع جزء، فنقضو عميو بتصنيؼ آخر صٌميت عميو إمامان، ظاىران بباب 

كر نائب السمطنة بدمشؽ، كأعماليا الحاج عبلء الديف طيبرس الفراديس، كاتفؽ حينئذ عب
 الكزيرم، فترجؿ كنزؿ، كصٌمى معنا عميو، ثـ ميضي بو إلى جبؿ قاسيكف. 

كفي ثاني عشر جمادل األخرة تكفي البدر المراغي الخبلفي المعركؼ بالطكيؿ، ككاف 
ؿ كالخبلؼ عمى اصطبلح قميؿ الديف، تاركان لمصبلة، مغتبطان بما كاف فيو مف معرفة الجد

 المتأخريف. 
كفي السادس كالعشريف مف جمادل األخرة تكفي صاحبنا ناصر الديف محمد بف داككد بف 
ياقكت الصارحي، كدفف بمقبرة الباب الصغير، حضرت دفنو، كالصبلة عميو، ككاف رجبلن 

سماع الحديث صالحان، عالمان، مفيدان لطمبة الحديث، باذالن كتبو كخٌطو في ذلؾ، اشتغؿ ب
كثيران، ككتب مجمدات كأجزاء كثيرة، كطباؽ، السماعات المكتكبة بخطو مف أحسف الطباؽ 

 كأنكرىا كأصٌحيا. 

                                                           

 .َِِ( أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صُ)
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كفي ذلؾ اليـك تكفي جماؿ الديف محمد بف عبد الحؽ  بف خمؼ الحنبمي بجبؿ قاسيكف، 
 .(ُ) امو"ككاف حسف الخمؽ، ظريفان، تكلى الحسبة كالتكريؽ بالجبؿ، ككرخ الكقائع في أي

 
 سنة احدل كستيف كستمائة*

استيمت كليس لمناس خميفة، كصاحب مصر إلى الفرات الظاىر بيبرس، كالممكؾ     
 .(ِ)عمى حاليـ، كنائب دمشؽ جماؿ الديف آقكش التجيبي كقاضييا ابف خمكاف

 مبايعة الحاكـ بأمر اهلل:
نزالو قمعة الجبؿ في ال    سنة الخالية، فمما كاف يكـ قد مٌر ذكر كصكلو إلى القاىرة كا 

المحٌرـ حضر السمطاف باإليكاف بالقمعة، كحضر الصاحب بياء الديف  (ّ)الخميس تاسع
بف حٌنا، كالقاضي تاج الديف ابف بنت األعز كأعياف األمراء لمبايعتو، فقرئ نسبو عمى 

ـٌ بايعو السمطاف، ثـٌ الص احب، ثـ القاضي، كشيد بو، فمما ثبت عنده مٌد يده، فبايعو، ث
األمراء ثـ األعياف عمى طبقاتيـ، كخطب لو مف الغد عمى المنابر، كىك أبك العباس 
أحمد بف األمير أبي عمي بف عمي بف أبي بكر بف اإلماـ المسترشد ابف المستظير 

 . (ْ)العباسي، كىك التاسع كالثبلثكف مف خمفاء بني العباس

                                                           

 .ُِٕ( أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صُ)
 .ُّّاالليامية، ص ـ. باشا: التكفيقاتُِِٔتشريف الثاني ) نكفمبر( سنة  ُٓ* يكافؽ أكليا يـك األربعاء 

 .َّٓ، صُ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج ُِِ( الخبر عند أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صِ)
" عند أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صّ)  .ُِِ( كردت " ثامف المحـر
؛ ٔ،ٓ، صْٗ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جَّٓ، صُ( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جْ)
؛ القمقشندم: ْْٕ-ْْٓ، صُٕ؛ ابف كثير: البداية كالنياية، جٓٗ،ْٗ، صٖلدكادارم: الدرة الزكية، جا

، ُ؛ العيني: عقد الجماف، جّٕٗ-ّٕٓ؛ السيكطي: تاريخ الخمفاء صُُٖ-ُُٔ، صِمآثر اإلنافة، ج
 .ّّٓ-ّْٔص
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مما كصؿ إلى غزة، كفدت عميو كالدة كفييا في ربيع اآلخر تكجو الظاىر إلى الشاـ، ف
الممؾ المغيث صاحب الكرؾ شافعة في كلدىا، فأقبؿ عمييا، كأكرميا، كأذف ليا في 

 .(ُ)العكد، فعادت، ثـ رحؿ إلى الطكر
  
 

، كالظاىر يرسؿ الرسؿ إلى صاحب الكرؾ (ِ)فغمت األسعار كلحؽ العسكر مشقة عظيمة
ألنو كصؿ إليو، كتب مف أمراء كانكا مع  يطمبو، كىك يسٌكؼ خكفان مف القبض عميو؛

الظاىر يحذركنو الكصكؿ إليو كيعٌرفكنو أٌنو عاـز عمى مسكو، فكقؼ عمييا، كسٌيرىا إلى 
 الظاىر، فسٌير إليو الجكاب " إٌني أنا أمرتيـ بذلؾ؛ ألتحقؽ مافي نفسؾ ".

لتمقيو، فأراد  ركب الظاىر( ّ)]بالقرب مف العسكر [ فخرج مف الكرؾ خائفان،  كلما كصؿ  
أف يترجؿ، فمنعو الظاىر، كسايره إلى باب الدىميز، كدخؿ الممؾ الظاىر، كعدؿ 

كاحتفظ عميو، كبعث بو إلى مصر صحبة األمير شمس الديف آؽ  (ْ)بالمغيث إلى خركاه
، كلما قبض عميو ظير في كجكه بعض األمراء (ٔ)، ككاف آخر العيد بو(ٓ)سنقر الفارقاني

                                                           

؛ أبك ْٕ، صْبمداف، مج( جبؿ مطؿ عمى بحيرة طبرية في األردف، كفيو قمعة حصينة .الحمكم: معجـ الُ)
 .َُٕالفداء: تقكيـ البمداف، ص

( كسبب ذلؾ أٌف اهلل أرسؿ مف األمطار عند حمكلو ما منعت السابمة كقطعت المكاد فغمت األسعار عمى أثر ِ)
 .ٓٗ، صٖ؛ الدكادارم: الدرة الزكية، جِّٓ، صُذلؾ. اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج

 .ِّٓ، صُيكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج( سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف الّ)
( لفظ فارسي معناه: سرادؽ أك خيمة كبيرة، مصنكعة مف الخشب كمغمفة مف الداخؿ بالجكخ أك األنسجة ْ)

كانت تحمؿ في أسفار الممؾ أك السمطاف ليبيت في داخميا كقاية لو مف برد الشتاء. القمقشندم: صبح 
 .َِٖ، العمرم: التعريؼ، صُُّ، صِاألعشى،ج

( األمير الكبير آقسنقر شمس الديف الفارقاني، أستادذار الممؾ الظاىر كمقدـ الجيكش في عيده، جعؿ ٓ)
نائب السمطنة في عيد الممؾ السعيد بف الظاىر بيبرس فمـ ترض الحاشية عنو ككثبكا عميو كاعتقمكه فقيؿ أنو 

نؽ عقب اعتقالو ككاف ذلؾ سنة  ؛ ّٖٔإلى كفيات األعياف، ص ـ. الذىبي: اإلشارةُِٖٕىػ / ٕٕٔخي
؛ الصفدم: َُُ، صٕ؛ ابف الفرات: تاريخ ابف الفرات، جُّ-ُِالصقاعي: تالي كفيات األعياف، ص

 .ُُّ-َُّ، صٗالكافي بالكفيات، ج
؛ ُِٔ، صِ؛ ابف الكردم: تتمة المختصر، جِٖٓ،ِٕٓ، صّ( الخبر عند أبك الفداء: المختصر، جٔ)

؛ الحنبمي: شفاء القمكب، ّٓٓ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جْْٖ، صُٕابف كثير: البداية كالنياية، ج
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حمص، ككاف قد  (ِ)ر الظاىر األمراء كراىية كاألشرؼ صاحب، فأحض(ُ)األمراء كراىية
كفد عميو كالقاضي لو ابف خمكاف، ككاف قد استدعاه كالشيكد كرسؿ الفرنج، كأخرج إلييـ 
كتب الممؾ المغيث إلى التتر يحرضيـ عمى قصد الببلد كأجكبو التتر إليو، منيا ما 

إلى  (ّ)قد أقطعتؾ مف بصرل شكر ىكالكك، منو كيعده بكعكد حسنة، كيقكؿ: مضمكنو
فارس، تفتح بيا مصر،  ]ظَُٔ[غزة، كقد عرفت ما أشرت بو مف طمب عشريف ألؼ 

كيعده بإرساليا إليو، كيكصيو بأمكر جٌمة، ثـ أخرج فتاكل الفقياء بأنو ال يحؿ إبقاؤه عمى 
 ىذا الكجو، فعذركه حينئذ.

عميو مف التتر، فاتصؿ ذلؾ  ككاف مف أككد األسباب في القبض عميو أف رسكالن كرد   
أحد المماليؾ البحرية، كطمبو منو،  (ْ)بالظاىر، فبعث إليو بدر الديف لؤلؤ المسعكدم

فأنكر المغيث، فتكعده كتيٌدده، فأظيره، كحممو إلى الظاىر فأخذ يعده، كيمنيو حتى أخبره 
ما كقؼ بما جاء فيو، كىك أف ىكالكك سٌيره ليكشؼ حالو، ككتب الجكاب، كأخرجو، فم

عميو الظاىر أخذ خطكط الفقياء بكجكب قتالو، فخرج إليو كما تقدـ كلما قبضو قصد 
الكرؾ، ككاتب مف فيو بتسميمو فكقع االتفاؽ عمى أف يأمر العزيز عثماف بف 

                                                                                                                                                                               

، َّٓ، صٓ؛ ابف العماد: شذرات الذىب، جُٓٓ،َٓٓ، صُ؛ المقريزم: السمكؾ، جّْٓ-ّّْص
العزم، قرطام: تاريخ مجمكع النكادر مما جرل لؤلكائؿ كاألكاخر، تح: ىكرست ىايف، محمد الحجيرم، دار 

 .ُُٔ،ُُٕـ، صََِٓ، ، برليفُكبلكس شفارتس، ط
(  قيؿ إٌف سبب ذلؾ أف الظاىر بيبرس حمؼ أربعيف يمينان مف جممتيا الطبلؽ مف أـ الممؾ السعيد بالثبلث أال ُ)

اليكنيني: ذيؿ مرآة  يتعرض لمممؾ المغيث فمما حصؿ ذلؾ جمع الظاىر الفقياء كاألمراء كناقشيـ في أمره كخيانتو.
 .ٔٗ، صٖلدرة الزكية، ج؛ الدكادارم: آِّ، صُالزماف، ج

 ك(.ُِٔ( ترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة )ِ)
( ىي قصبة ككرة حكراف، مف أعماؿ دمشؽ بالشاـ، عمى بعد أربع مراحؿ مف دمشؽ. الحمكم: معجـ ّ)

 .َِّ، صّ؛ القرماني: أخبار الدكؿ، جُْْ، صُالبمداف، مج
الديف، كاف أميران محتشمان خبيران بالسياسة، ك كاف الظاىر ( لؤلؤ بف عبد اهلل المسعكدم، األمير الكبير بدر ْ)

بيبرس يعتمد عميو، تكلى نيابة السمطنة مدة ثـ كلٌي شٌد الدكاكيف بمصر في أياـ الدكلة األشرفية ثـ عاد إلى 
دمشؽ كتسمـ نيابة السمطنة أياـ الممؾ المنصكر حساـ الديف الجيف المنصكرم، تكفي ببستانو في المزة سنة 

؛ ابف الفرات: ّٕٗ؛ الذىبي: المختار، صُُّ، صُابف الجزرم: تاريخ حكادث الزماف، جـ. ُِٓٗىػ/ ٓٗٔ
 .َُٖ، صٗ؛ ابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، جُٕٕ، صٖتاريخ ابف الفرات، ج
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بمصر، كتسمـ الكرؾ يـك الخميس ثالث عشر جمادل،  (ِ) ]فارس[  إمرة ألؼ (ُ)المغيث
ر، كاستصحب أكالد المغيث كحريمو، فمما حٌؿ كصمى بو الجمعة، ثـ خرج إلى مص

بيف القصريف، ككاف كصؿ إلى  (ّ)بمصر أمر كلده كما تقرر كأنزلو في دار القطبية
 .(ْ)مصر سادس عشريف رجب

كلما استقر بمصر قبض عمى أمراء سيؼ الديف بمباف الرشيدم، كعز الديف أيبؾ  
، ككصمت طائفة كبيرة مف التتر (ُ)كحبسيـ (ٔ)، كشمس الديف آقكش البرلي(ٓ)الدمياطي

 .(ّ)، فخرج الظاىر لتمقييـ كأنعـ عميو باإلقطاعات كغيرىا(ِ)مستأمنيف كمقدميا كرمكف
                                                           

( الممؾ العزيز: عثماف بف الممؾ المغيث عمر بف العادؿ بف الكامؿ بف أيكب، أمره الظاىر بيبرس بمصر، ُ)
بعد كفاة الظاىر قاس الكثير فقد اعتقؿ أكثر مف عشريف سنة ثـ أفرج عنو األشرؼ خميؿ بف قبلككف سنة ك 

؛ ُْٓـ كرتب لو راتبان فاشتغؿ بالمطالعة كالنسخ إلى أف تكفي. الحنبمي: شفاء القمكب، صُُِٗىػ /َٗٔ
 .ّٔالزبيدم: تركيح القمكب، ص

، ُ؛ المقريزم: السمكؾ، جٕ، صْٗخ اإلسبلـ، ج( سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف الذىبي: تاريِ)
 .ٕٓٓص
( ىي دار ست الممؾ ابنة العزيز كأخت أمير المؤمنيف الحاكـ بأمر اهلل، تقع في منطقة بيف القصريف في ّ)

القاىرة، شرع الممؾ المنصكر قبلككف الصالحي في بناء الدار القطبية مارستانان كمدرسة كتربة كذلؾ سنة 
عرفت بدار ست الممؾ ك دار جياركس كالدار القطبية. ابف عبد الظاىر: الركضة البيية ـ، ُِّٖىػ / ِٖٔ
 .ُٔ،َٔ، ص

؛ الدكادرم: ْْٖ، صُٕ، ابف كثير: البداية كالنياية، جٕ، صْٗ( الخبر عند الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جْ)
، ُالزماف، ج ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآةٕٓٓ،ٔٓٓ، صُ؛ المقريزم: السمكؾ، جٔٗ، صٖالدرة الزكية، ج

 .ِٖٓ، صّ؛ أبك الفداء: المختصر، جّٕٓ،ّٖٓ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جّّٓص
( أيبؾ بف عبداهلل الدمياطي، األمير عز الديف، مف أعياف األمراء بمصر، تنقؿ في عدة كظائؼ، أمسكو ٓ)

إلى أف تكفي فييا  ـ، فأقاـ في القاىرة بطاالن ُِِٕىػ/ُٕٔالظاىر بيبرس كحبسو سبع سنيف، ثـ أطمقو سنة 
؛ ُِٓ، صَٓـ، كقد نيؼ عمى السبعيف مف العمر. الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جُِٕٕىػ /ٕٔٔسنة 

 .ُّٓ،ُّْ، صّ؛ ابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، جْٕٕ، صٗالصفدم: الكافي بالكفيات، ج
ناصر يكسؼ صاحب ( أقكش بف عبد اهلل العزيزم، األمير شمس الديف البرنمي، نشأ في خدمة الممؾ الٔ)

حمب كسار معو لقتاؿ المعز أيبؾ صاحب مصر، كفي عيد الظاىر بيبرس كاف مف جممة األمراء الذيف 
أرسميـ الظاىر بيبرس لمحاصرة األمير عمـ الديف سنجر الحمبي، انقمب عميو الظاىر بيبرس فيرب البرلي 

لي مف حمب كتكجو إلى حماة، ثـ طمب إلى حمب كىناؾ تسمـ النيابة فأرسؿ لو الظاىر العساكر فيرب البر 
البرلي الطاعة مف الظاىر فعفى عنو كتكجو إلى مصر كىناؾ قبض عميو كأكدعو السجف كبقي فيو إلى أف 
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كفي سادس عشر رمضاف جيز الظاىر مف مصر لعمارة مسجد المدينة النبكية صٌناعان   
 .(ْ)كآالت كأخشابان 

، فأقاـ بيا نحك الشير قالو كتكجو الظاىر إلى اإلسكندرية في شكاؿ، كعاد إلى مصر   
 .(ٓ)الذىبي

قاضي اإلسكندرية كخطيبيا،  (ٔ)كبعد ذلؾ تقٌدـ بعزؿ ناصر الديف أحمد بف المنير   
ككاف  ككٌلى عكضو في القضاء برىاف الديف إبراىيـ بف محمد بف عمي البكشي المالكي،

 .( ٕ)ياخامبلن بمصر، متكاضعان، فقيران، فخمع عميو، كأيعطي بغمة، فتكجو إلي

كفييا جرت حرب بيف بركة كىكالكك، ككانت الدائرة عمى ىكالكك، كقتؿ مف أصحابو    
 .(ٖ)خمؽ كثير، كنجا ىكالكك بنفسو في شرذمة قميمة

 
                                                                                                                                                                               

؛ ابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي،  ِّْ-ِِّ، صِـ. المقريزم: المقفى، جُِٗٔىػ /ٖٔٔتكفي سنة 
 .ُْ،ُِ، صّج
؛ النكيرم: ٕ، صْٗ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جُْٗ، صِلزماف، ج( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة اُ)

 .َْٗ، صُ؛ ابف سباط: تاريخ ابف سباط، جُٔٓ، صُ؛ المقريزم: السمكؾ، جْٖ،صَّنياية األرب، ج
 .]كُِٕ[( ترجـ لو ابف قاضي شيبة عمى الكرقة ِ)
؛ الذىبي: العبر، ُُِ، صْج؛ اليافعي: مرآة الجناف، ّٖ،ِٖ( الخبر عند المنصكرم: زبدة الفكرة، صّ)
 .ٖٓٓ، صُ؛ المقريزم: السمكؾ، جَُّ، صّج
 .ِٔٓ، صُ؛ المقريزم: السمكؾ، جّٓٓ،ّْٓ، صُ( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جْ)
 .ٖ، صْٗ( الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جٓ)
ٌدة تصانيؼ أشيرىا ( أحمد بف محمد، القاضي ناصر الديف ابف المنير الجذامي، سمع الحديث، كصنؼ عٔ)

ـ .الذىبي: االشارة ُِْٖىػ/ّٖٔ" تفسير حديث اإلسراء"، تكلى قضاء االسكندرية مٌدة، تكفي بالقاىرة سنة
؛ ابف ِٖٔ، صُ؛ المقريزم: المقفى،جُِّ، صُ؛ الكتبي: فكات الكفيات، جّّٕإلى كفيات األعياف، ص

 .ٖٔ،صُتغرم بردم: الدليؿ الشافي،ج
؛ ْْٗ، صُٕ؛ ابف كثير: البداية كالنياية، جَِٗ، صَِعيكف التكاريخ، ج ( الخبر عند الكتبي:ٕ)

 .ّّٔ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جُٔٓ، صُالمقريزم: السمكؾ، ج
؛ ابف كثير: البداية َُّ، صّ؛ الذىبي: العبر، جُٔٗ، صِ( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جٖ)

 .ْْٗ، صُٕكالنياية، ج
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 ذكر مف تكفي مف األعياف

المحدث، كلد برأس  (ُ)عز الديف عبد الرزاؽ بف رزؽ اهلل بف أبي بكر بف خمؼ الرسعني
، سمع الحديث، كحدث (ٓ)، كتكفي بسنجار(ْ)كثمانيف كخمسمائة (ّ)سنة سبع (ِ)العيف

 ككاف فاضبلن، أديبان، شاعران، صدران، رئيسان كلو المكانة العميا مف الممكؾ، كمف نظمو قكلو:
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامفٍ يرينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت كجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 

 
 بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا كيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم كفَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي معركفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  

 أصػػػػػػػػػػػػػبحتي فػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػدنيا سػػػػػػػػػػػػػرٌيا بعػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػا 
 

 (ٔ)ركفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان أمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتي فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتقى مع 
 

                                                           

؛ َِٖ؛ الذىبي: المعيف في طبقات المحدثيف، صّْٔ، صُلجزرم: غاية النياية، ج( ترجـ لو ابف اُ)
)كفيو كفياتو  َِّ-ََّ، صُ؛ الداكيكدم: طبقات المفسريف، جٕٔ-ٔٔالسيكطي: طبقات المفسريف، ص

 .ِٕٔ-ِْٕـ(؛ ابف رجب: الذيؿ عمى طبقات الحنابمة، ج  ، صُُِٔق/َٔٔسنة 
راف كنصيبيف كدنيسير، فييا عدة عيكف تجتمع كميا في مكضع فتصير ( مدينة كبيرة مف الجزيرة بيف حِ)

،  ّنير الخابكر كأشير ىذه العيكف: عيف اآلس كالصرار كالرياحية كالياشمية. الحمكم: معجـ البمداف ، مج
 .ّٗٓ،ْٗٓ، صِ؛ البغدادم: مراصد االطبلع،مجُْص
؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ُِٗ، صِاف، ج( كردت سنة " تسع كثمانيف" عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزمّ)
 .ّٕ، صْٗج
 ـ.ُُُٗىػ /ٕٖٓ( ْ)
( مدينة مشيكرة بأرض الجزيرة بالقرب مف المكصؿ كنصيبيف، كىي مدينة كثيرة المياه كالبساتيف. الحمكم: ٓ)

، ّ؛ القرماني: أخبار الدكؿ، جّّٗ؛ القزكيني: آثار الببلد، صِِٔ، صّالحمكم: معجـ البمداف، مج
 .ّّٖص
، ْٗ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جُِٗ، صِبحر البسيط، كاألبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج( الٔ)
 .ْٕ، صْٗج
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 كلو أيضان:
 نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌلنا بنعيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 

 
 أٌف الحبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى دنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أكافي مغيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  

 يػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػائمي عػػػػػػػػػػػػف طيػػػػػػػػػػػػًب عػػػػػػػػػػػػيشو بعػػػػػػػػػػػػدىـ 
 

ـٌ سػػػػػػػػػػٍؿ عػػػػػػػػػػف طيبػػػػػػػػػػوً   ػػػػػػػػػػٍد لػػػػػػػػػػى بعػػػػػػػػػػيشو ثػػػػػػػػػػ  (ُ)جي
 كلو أيضان: 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك أفَّ إنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانا يبمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعتي
 

شػػػػػػػػػػػػػػػػػا   كشػػػػػػػػػػػػػػػػػكقي كشػػػػػػػػػػػػػػػػػاني إلػػػػػػػػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الرَّ
 ألسػػػػػػػػػػػػػػػػػكنتوي عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  

 
 (ِ) فػػػػػػػػػػػػػػكؽى القمػػػػػػػػػػػػػػًب أسػػػػػػػػػػػػػػكنتوي الحشػػػػػػػػػػػػػػاكلػػػػػػػػػػػػػػكال 

 (ْ)المكرقي( ّ)الشيخ العبلمة ذك الفنكف عمـ الديف القاسـ بف أحمد بف المكفؽ المرسي 
، كقرأ القراءات، كأحكـ (ٓ)كخمسمائة] كُُٔ[المقرئ النحكم، كلد سنة خمس كسبعيف

كقرأ عمـ الكبلـ ، (ٕ)، كسألو عف مسألة في مقدمتو(ٔ)العربية، كبرع فييا، كاجتمع بالجزكلي

                                                           

 ( البحر الكامؿ. ٕ)
؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، َِِ،ُِٗ، صِ( البحر الطكيؿ، األبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جِ)
 .ٕٓ،ْٕ، صْٗج
؛  ُٔ، صِ؛ ابف الجزرم: غاية النياية، جّٗٓ،ّٖٓات األعياف، ص( ترجـ لو الذىبي: اإلشارة إلى كفيّ)

 .َِٓ، صِ؛ السيكطي: بغية الكعاة، جَٓ، صِالمقرم: نفح الطيب، ج
. كالمكرقي بفتح الراء نسبة إلى ِٔٓ، صُ( تصحفت النسبة إلى " المكرم" عند المقريزم: السمكؾ، جْ)

 . ِٓ، صٓمعجـ البمداف، مجلكرقة بمدة مف أعماؿ تدمير في األندلس. الحمكم: 
 ـ.ُُٕٗىػ /ٕٓٓ( ٓ)
( عيسى بف عبد العزيز، العبلمة أبك مكسى الجزكلي المراكشي المغربي النحكم، كاف إمامان في العربية، ٔ)

كانتيت إليو الرئاسة في عمـ النحك، صنؼ عدة تصانيؼ أشيرىا مقدمتو المعركفة بالقانكف، تكلى خطابة 
ـ. َُُِىػ/َٕٔديف ككاف إمامان في القراءات، تكفي بآزمكر في مراكش سنة مراكش مدة، كقرأ أصكؿ ال

؛ ابف قنفذ: الكفيات، ُٖ-ُٕ، صْ؛ ابف اآلبار: التكممة، جَّٖ-ّٖٕ، صِالقفطي: ًانباه الركاة، ج
 .ِِٔ؛ الفيركز آبادم: البمغة في تراجـ أئمة النحك، صَّٖ-َّٕص
ة )بالقانكف( جاء فييا كؿ شيء غريب كعجيب عف قكاعد النحك ( المقدمة الجزكلية: في النحك كىي المسمإ)

، ِالنحك كىي في غاية اإليجاز مع االشتماؿ عمى شيء كثير مف النحك. حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مج
 .ََُٖص
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الكبلـ كاألصكليف كالفمسفة، ككاف خبيران بيذه العمـك مقصكدان بإقرائيا، ككلي مشيخة 
 .نيابة( ِ)، كدٌرس بالعزيزية(ُ)قراءات العادلية

 
 
 
في عٌدة مجمدات كشرح "  (ْ)لممفٌصؿ"كشرحان " ،(ّ")كصٌنؼ شرحان " لمشاطبية 

 ٌزة.، كغير ذلؾ، كاف مميح الشكؿ، حسف البى (ٓ")الجزكلية
 سنة اثنيف كستيف كستمائة

استيمت كالخميفة الحاكـ بأمر اهلل أحمد، كسمطاف مصر كالكرؾ كالشاـ الظاىر،    
، كصاحب مكة الشريؼ نجـ الديف (ُ)كصاحب المدينة الشريؼ جماز بف شيخة الحسيني

                                                           

( التربة العادلية: تقع في المدرسة العادلية الكبرل، شماؿ الجامع األمكم بغرب كشرقي الخانقاه الشيابية ُ)
اركخية بغرب كتجاه باب المدرسة الظاىرية، أنشأىا الممؾ العادؿ أبك بكر بف أيكب بف محمد بف كقبمي الج

؛ كرد عمي: خطط َِِ، صِكج ُِٕ، صُـ. النعيمي: الدارس، جُُِٖىػ / ُٓٔشاذم المتكفى سنة 
 .ِٖ،ُٖ، صٔالشاـ، ج

لكبلسة، لصيؽ الجامع األمكم، ( شرقي التربة الصبلحية، كغربي التربة األشرفية، كشمالي الفاضمية، باِ)
أكؿ مف أسسيا الممؾ األفضؿ ثـ أتميا الممؾ العزيز عثماف بف السمطاف صبلح الديف بف أيكب المتكفى سنة 

؛ َِٗ، صُـ، كأكقؼ ليا دار أسامة بف منقذ أحد الشعراء المشيكريف. النعيمي: الدارس، جُُٗٗىػ/ٓٗٓ
 .ْٖ، صٔالشاـ، ج ؛ كرد عمي: خططُِٗبدراف: منادمة األطبلؿ، ص

( القصيدة الشاطبية: المعركفة بػ )حرز األماني ككجو التياني( في القراءات السبع لمشيخ أبي محمد القاسـ ّ)
، ص ُـ. حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجُُّٗىػ/َٗٓالقاسـ بف فيٌرة الشاطبي الضرير المتكفى سنة 

ْٔٔ ،ْٕٔ. 
القاسـ محمكد بف عمر الزمخشرم الخكارزمي المتكفى  ( ىك كتاب المفصؿ في النحك لمعبلمة جار اهلل أبيْ)

ـ، كىك عدة أقساـ األكؿ: في األسماء، كالثاني: في األفعاؿ، كالثالث: في ُُّْىػ /ّٖٓالمتكفى سنة 
 .ُْٕٕ، صِالحركؼ ك الرابع: في المشترؾ مف أحكليا. حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مج

 .ََُٖ، صِ( حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، مجٓ)
   ُّّـ. باشا: التكفيقات االليامية، صُِّٔتشريف الثاني )نكفمبر(  ْأكليا يـك األحد  يكافؽ. 
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، كعمو إدريس بف عمي الحسني، كصاحب اليمف المظفر (ِ)الديف أبك نمي بف أبي سعد
، كنائب دمشؽ (ْ)، كصاحب مراكش أبك حفص عمر بف يحيى(ّ)ي بف رسكؿعمر بف عم

 أقكش التجيبي.

بيف القصريف بالقاىرة، كرتب في تدريس اإليكاف  (ٓ)ففي أكليا انتيت عمارة الظاىرية   
، كرتب في تدريس اإليكاف الذم (ُ)القبمي القاضي تقي الديف محمد بف الحسيف بف رزيف

                                                                                                                                                                               

ـ ُِٖٓىػ / ٕٓٔ( ىك األمير عز الديف أبي سند جماز بف شيخة الحسيني أمير المدينة كلّْييا سنة ُ)
ىػ / ََٕـ كحكميا مٌدة ثـ انسحب منيا كداـ حكمو لممدينة حتى سنةُِٖٖىػ/ٕٖٔكاستكلى عمى مكة سنة 

ـ. َُّْىػ/َْٕـ تسمميا بعده ابنو المنصكر بعد أف عيمي جماز كاستمر بطاالن إلى أف تكفي سنة ََُّ
؛ السخاكم: التحفة المطيفة، ّْٓ، صّ؛ الفاسي: العقد الثميف، جِٖٔ، صُ/ؽ ِالبرزالي: المقتفي، ج

 .ِْٔ-ِّْص
بنجـ الديف صاحب مكة كابف صاحبيا ( ىك محمد بف حسف بف عمي بف قتادة الحسيني أبك نمي الممقب ِ)

كليّْ إمارة مكة خمسيف سنة منيا سبعة عشر مشاركة مع عمو إدريس، كاف أبك نمي يرغب في األدب 
؛ ُّٔ،َّٔ، صِـ. الفاسي: شفاء الغراـ، جَُُّىػ/َُٕكالسماع كعنده محٌبة لمشعراء تكفي سنة

بد العزيز بف عمر: غاية المراـ بأخبار سمطنة ؛ ابف فيد القرشي، عٖٓٓ، صّالسٌخاكم: التحفة المطيفة، ج
 .ْْ-ٗ، صِـ، جُٖٖٗ، مكة المكرمة، ُالبمد الحراـ، تح: فييـ شمتكت، مركز إحياء التراث اإلسبلمي، ط

( ىك يكسؼ بف عمر بف رسكؿ الممؾ المظفر شمس الديف أبك المنصكر أقاـ في مممكة اليمف سبع ّ)
ث باليمف كلو مسمكعات عمى عٌدة مشايخ كجمع لنفسو أربعيف حديث في كأربعيف سنة ككاف رجبلن صالحان حدَّ 

؛ اليماني: ِّٖ-ِِّ، صُـ. الرسكلي: العقكد المؤلؤية، جُِْٗىػ / ْٗٔالترغيب كالترىيب تكفي سنة 
 . ْٓ؛ العرشي: بمكغ المراـ، صْٖٗ،ْٖٖ، صٕ؛ الفاسي: العقد الثميف: جََُ-ٖٖبيجة الزمف، ص

لمستنصر باهلل أبك حفص الينتاني سمطاف مراكش، شيد عيده نيضة كبيرة ككاف ( ىك عمر بف يحيى اْ)
؛ ِٕٔ، صُـ. ابف الجزرم: تاريخ حكادث الزماف، جُِْٗىػ/ ْٗٔحسف السيرة كصاحب ديف تكفي سنة 

، تكنس، ُابف أبي الدينار، محمد بف القاسـ: المؤنس في أخبار افريقية كتكنس، مطبعة الدكلة التكنسية، ط
 .َُْصـ، ُٖٗٔ

( ىذه المدرسة بالقاىرة مف جممة خط بيف القصريف كاف مكضعيا مف القصر الكبير يعرؼ بقاعة الخيـ ٓ)
كأضيؼ إلييا باب الذىب أحد أبكاب القصر الكبير فاشترل الظاىر قاعة الخيـ بالقصر الكبير كأمر بيدميا 

ىػ ِٔٔـ كانتيى مف بناءىا سنة ُُِٔىػ/ َٔٔكبنى مكضعيا المدرسة الظاىرية، ابتدأ عمارتيا سنة 
ـ كجعؿ بيا خزانة كتب كبنى بجانبيا مكتبان لتعميـ أيتاـ المسمميف كأكقؼ عمييا ربع السمطاف خارج ُِّٔ/

 .ٗ، صٔ؛ مبارؾ: الخطط التكفيقية، جْٕٗ-ْٕٔ، صّباب زكيمة. المقريزم: المكاعظ كاالعتبار، ج



 

442 
 

، كالشيخ شرؼ الديف الدمياطي في تدريس الحديث في (ِ)عديـيقابمو مجد الديف بف ال
 .(ْ)في اإليكاف الذم يقابمو (ّ)اإليكاف الشرقي، كالمقرئ كماؿ الديف المحمى

كفي صفر تكفي الممؾ األشرؼ صاحب حمص، كتسمـ األمير بدر الديف بيميؾ    
 .(ٓ)حمص العبلئي

، فتكجو مف القاىرة يـك (ٔ)األستاذكفييا فكض الظاىر قضاء حمب إلى كماؿ الديف بف   
 .(ٕ)الجمعة السابع كالعشريف مف صفر، فمـ يطؿ مقامو بيا، كتكفي إلى رحمة اهلل تعالى

 (ُ)كفي منتصؼ جمادل اآلخرة كصؿ الخبر مف مصر أٌف امرأة عجكزان مف الحسينية  
الحٌماـ يحرقكىـ تجيب شبابان إلى امرأتيف عندىا، كعندىا رجاؿ يقتمكنيـ، كيعطكىـ، لكٌقاد 

                                                                                                                                                                               

د اهلل العامرم الشافعي كاف إمامان عارفان بالمذىب أفتى ( محمد بف الحسيف بف رزيف، تقي الديف أبك عبُ)
ىػ َٖٔبالمدارس الشافعية ككلٌي ككالة بيت الماؿ كالحكـ بالديار المصرية كدٌرس بالمدرسة الظاىرية تكفي سنة

ٌمي عميو بالجامع األمكم بدمشؽ. ابف جماعة: مشيخة قاضي القضاة، مجُُِٖ/ ؛ َْٗ-ْٖٖ، صِـ، كصي
؛ المقريزم: المقفى، ُّٖ، صِ؛ الداككدم: طبقات المفسريف، جِّٗ، صُالشافعية، ج اإلسنكم: طبقات

 .ُٖٓ-ٕٗٓ، صٓج
( عبد الرحمف بف عمر بف أبي جرادة، مجد الديف العقيمي الحنفي، قاضي القضاة كاف إمامان مفتيان عارفان ِ)

المؤيد الطكسي تكفي سنة  باألدب كلّْي خطابة جامع الحاكـ بمصر كدٌرس بالمدرسة الظاىرية كأجاز لو
؛ الصقاعي: تالي كفيات األعياف، ّٗٔـ. الذىبي: اإلشارة إلى كفيات األعياف، صُِٖٕىػ /ٕٕٔ
، ٕ؛ ابف الفرات: تاريخ ابف الفرات، جّٖٔ، صِ؛ أبك الكفاء القرشي: الجكاىر المضية، جَُّص
 .ُُِص
ىػ/ ِٕٔلقاىرة قرأ عميو جماعة تكفي سنة( أحمد بف عمي، كماؿ الديف المحمى الضرير شيخ القيٌراء باّ)

؛ الذىبي: معرفة القٌراء، ٖٕ، صُ؛ ابف الجزرم: غاية النياية، جْٕٔـ. الحسيني: صمة التكممة، صُِّٕ
 .ُّٕٗ، صّمج
؛ العيني: عقد الجماف، ّْٓ، صُٕ؛ ابف كثير: البداية كالنياية، جٖٔ( المنصكرم: زبدة الفكرة، صْ)
 .ِّٖ، صُج
؛ المقريزم: َُ، صْٗ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جِّ، صِاليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج ( الخبر عندٓ)

 .ْ، صِالسمكؾ، ج
 ك(.ُِٔ( ترجـ لو ابف قاضي شيبة في الكرقة )ٔ)
 .َُّ، صٖ؛ الدكادارم: الدرَّة الذكية، جُِّ-َّْ، صِ( اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جٕ)
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ذا اجتمع عندىـ خمسة أك ستة كٌدكىـ عمى فبلح مقابميـ في  ، في اآلنكف بالميؿ، كا 
النيؿ، فيغرقيـ في البحر، ككاف كالي الحسينية شريكيـ، فحيًسب الذم قيًتؿ في تمؾ المٌدة، 

جميعيـ في الحسينية  (ِ)فجاء ما يقارب خمسمائة نفس، فأمر السمطاف أف ييسٌمركا
 .(ّ)ركافيسمٌ 

 .(ْ)كفييا كانت زلزلة عظيمة بالقاىرة

كفييا عزؿ الظاىر عبلء الديف آيدكيف الشيابي عف حمب، ككالىا لؤلمير نكر الديف   
عمي بف مجمى، فأحسف السيرة، كعٌمر الببلد، كرفؽ بالرعية، كأفرد الخاص عمى ما كاف 

 .(ٓ)عميو في األياـ الناصرية

في القدس البف السبيؿ، كفكض بناءه إلى جماؿ  (ٔ)كفييا أمر الظاىر بإنشاء خاف  
، كنقؿ إليو مف القاىرة بابان كاف عمى بعض قصكر الخمفاء، ككقؼ (ٕ)الديف محمد بف نيار

                                                                                                                                                                               

يا جماعة مف األشراؼ الحسينيف في األياـ الكاممية فسميت باسميـ ( الحسينية خارج باب النصر استكطنُ)
كىي ثماف حارات أشيرىا المنشية الكبيرة كالصغيرة كحارة السكؽ الكبير. ابف عبد الظاىر: الركضة البيية؛ 

 .َّٔ،ّٗٓ، صّ، القمقشندم: صبح األعشى، جُِّ،ُِِص
و أطراؼ المحكـك باإلعداـ بمسامير إلى ( التسمير: نكع مف الصمب عمى صميب مف الخشب تدؽ فيِ)

 .ْٓ،ْْالخشب فيبقى المسٌمر ساعات أك أياـ حتى يمكت. دىماف: معجـ األلفاظ، ص
؛ العيني: عقد َُْ،َُّ، صٖ؛ الدكادارم: الدرة الذكية، جّٗ( الخبر عند المنصكرم:  زبدة الفكرة، صّ)

 .ّٖٔ، ّٖٓ، صُالجماف، ج
 .ٔ، صِ؛ المقريزم: السمكؾ، جُُ، صْٗإلسبلـ، ج( الخبر عند الذىبي: تاريخ اْ)
 .ُُ، صْٗ( الخبر عند الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جٓ)
( عيًرؼ بخاف الظاىر يقع ظاىر القدس مف جية الغرب بالقرب مف باب العامكد بدأ بناءه في سنة ٔ)

، ُّٕ، صِج ـ كأكقؼ عميو أكقاؼ كثيرة منيا طاحكف كفرف. العيميمي: األنس الجميؿ،ُِّٔىػ/ ِٔٔ
 .ِٗٓ،ِٖٓ، صِ/ؽٗ، جُُٗٗفمسطيف،  –الدٌباغ، مصطفى مراد: ببلدنا فمسطيف، دار اليدل، كفر قرع 

األمير جماؿ الديف محمد بف نيار الصالحي النجمي، تكلى الميمندارية في األياـ الصالحية، ندبو  -(ٕ)
شريعة، ثـٌ عيف استاذ دار الصالح بف الظاىر بيبرس لعمارة األكقاؼ في القدس، ثـٌ لعمارة جسر عمى نير ال

ـ. الصقاعي: تالي كفيات ُِٖٖىػ/ٕٖٔالممؾ المنصكر سيؼ الديف قبلككف، تكفي بالقاىرة سنة 
 .ُٗ،ُٖاألعياف،ص
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مف بمد بصرل، كنصؼ  (ِ)كثمث كربع قرية المشيرفة (ُ)عميو قيراطان، كنصفان مف الطرة
صبلح مف يرد عميو مف أعماؿ القدس، يصرؼ ربع ذلؾ في خبز كف (ّ)قرية لفتا مكس كا 

 .(ْ)مف المسافريف المشاة، كبنى بو طاحكنان 

، (ٓ)كفييا اشتد الغبلء بمصر كأعماليا، فبمغ اإلردب القمح مائة كخمسة دراىـ نقرة  
كالشعير سبعيف درىمان، كالخبز ثبلثة أرطاؿ بدرىـ نقرة، كرطؿ المحـ المصرم بدرىـ 

يؾ عمى األغنياء كاألمراء كألزميـ بإطعاميـ، نقرة، ففرؽ الظاىر الصعال] ظُُٔ[كنصؼ 
القمح عمى أرباب الزكايا، كرتب أف ييفرؽ كؿ يـك في الفقراء مائة  (ٔ)كفرؽ مف شكنة

، كداـ ذلؾ إلى أف دخمت الغبلؿ الجديدة، كأبيع القمح (ٕ)إردب مخبكزة بجامع ابف طكلكف
ي يـك كاحد إلى أربعيف القمح في اإلسكندرية األردب بثبلثمائة كستيف درىـ كرؽ، كانحط ف

 .(ٖ)درىـ كرؽ

                                                           

 .ُّٔ، صُ( قرية مف أعماؿ أربد باألردف قرب طبرية. الحمكم: معجـ البمداف، مجُ)
 .ِٖٓ، صِ/ ؽ ٗببلدنا فمسطيف، ج( قرية مف أعماؿ بمد بيصرل في حكراف. الدٌباغ: ِ)
 .ِٖٓ، صِ/ ؽ ٗ( قرية مف أعماؿ بيت المقدس. الدٌباغ: ببلدنا فمسطيف، جّ)
 . َُٗ، صٕ؛ ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، جُْ، صِ( الخبر عند المقريزم: السمكؾ، جْ)
ًمبى التعامؿ بو حيف الكقؼ ببمدة مف الدراىـ المضركبة مف الفضة الخآ) لصة كقيؿ ىي القطع ( ما غي

المذٌىبة مف الفضة أك الذىب. المٌناكم، محمد عبد الرؤكؼ: النقكد كالمكاييؿ كالمكازيف، تح: رجاء محمكد 
 .ُِِـ، صُُٖٗ، بغداد، ُالسامرائي، دار الحرٌية لمطباعة، ط

يركز أبادم: القامكس ( ىك مخزف الغٌمة المصرية ككاف مكانيا بالقمعة كالقائـ عمييا ييعرؼ باسـ الشٌكاف، الفٔ)
 .َُٖ، صْ؛ عطية اهلل: القامكس اإلسبلمي، جَِٗالقامكس المحيط، ص

( ىذا الجامع مكضعو بجبؿ يشكر بف جديمة فيما بيف القاىرة كمصر كىك يشرؼ عمى النيؿ. بدأ ببناؤه ٕ)
ـ. ابف عبد الظاىر: الركضة البيية، ٖٕٖىػ /ِٓٔـ، كانتيى سنة ٕٖٔىػ/ ِّٔأحمد بف طكلكف سنة 

 .ُٔٗ-ُّٗ، صّك ج ّٓٓ،ّْٓ، صُ؛ المقريزم: المكاعظ كاالعتبار، جٖٓ – ٕٔص
؛ ٖٖ،ٕٖ؛ المنصكرم: زبدة الفكرة، صٓٓٓ،ْٓٓ، صُ( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جٖ)

 .ّٕٔ، صُالعيني: عقد الجماف، ج
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، كأربع    كفييا أيحضر إلى بيف يدم الظاىر طفؿ ميت لو رأساف، كأربعة أعيف، كأربع أيدو
 . (ُ)أرجؿ، فأمر بدفنو

أٌف بعض أىؿ قكص كجد في حفرة فمكسان كثيرة  (ِ)كذكر محيي الديف بف عبد الظاىر  
يده اليمنى ميزاف، كفي يده الشماؿ  مدفكنة، كعمى كؿ فمس منيا صكرة ممؾ كاقؼ في

سيؼ، كعمى الكجو الثاني رأس مصكر بآذاف كبيرة مفتكح، كبدائر الفمس سطكر، كاتفؽ 
حضكر جماعة عند الرىباف، كمف جممتيـ راىب فيمسكؼ، عالـ بمساف اليكناف، فقرأ 

 .(ّ)]سنة[الراىب ما عمى الفمس، فكاف تاريخو إلى ذلؾ الكقت ألفيف كثبلثمائة 

، مف يميني لمف أطاع، كالسيؼ في   كفيو مكتكب: أنا غمياث الممؾ، ميزاف العدؿ كالكـر
 شمالي لمف عصى.

، كعيني مفتكحة   كفي الكجو اآلخر: أنا غمياث الممؾ، أذني مفتكحة لسماع كممة المظمـك
 .(ْ)أنظر بيا مصالح ميمكي

 

 

 
                                                           

 .ُُ، صِ؛ المقريزم: السمكؾ، جُُ، صْٗ( الخبر عند الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جُ)
( ىك عبد اهلل ابف الشيخ عبد الظاىر بف نشكاف، العالـ محيي الديف الجذامي المصرم سمع مف جماعة ِ)

ككتب عنو البرزالي كابف سيد الناس ككاف بارع الكتابة كاإلنشاء لو النظـ كالنثر، صٌنؼ عدة تصانيؼ أشيرىا 
ىػ ِٗٔالمعزية القاىرة، تكفي سنةالركض الزاىر في سيرة الممؾ الظاىر، كالركضة البيية الزاىرة في خطط 

، ُ؛ ابف الجزرم: تاريخ حكادث الزماف، جُُِ-ُُٖـ. الصقاعي: تالي كفيات األعياف، صُِِٗ/
؛ ّٖٔ، صُ؛ السيكطي: حسف المحاضرة، جُٖٓ-ٕٗٓ، صْ؛ المقريزم: المقفى، جُّٖ-ُٕٓص

 .ّْٔ، صُالبغدادم: ىدية العارفيف، مج
؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ُِ، صْٗلذىبي: تاريخ اإلسبلـ: ج( سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف اّ)
 . َّٖ، صٓ؛ ابف العماد: شذرات الذىب، جٕٓٓ، صُج
؛ اليكنيني: ِّٔ،ِِٔ. كالخبر عند الذىبي: المختار، صُُُ( ابف عبد الظاىر: الركض الزاىر، صْ)

 .َّٖ، صٓ؛ ابف العماد: شذرات الذىب، جٕٓٓ، صُذيؿ مرآة الزماف، ج
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 ذكر مف تكفي فييا مف األعياف

بف الممؾ المنصكر ناصر الديف إبراىيـ بف الممؾ المجاىد األشرؼ مظفر الديف مكسى 
بالمدرسة  (ّ)جده شيرككه (ِ)صاحب حمص، كدفف عند (ُ)أسد الديف شيرككه بف أيكب

كزلكبية، ككاف  (ْ)التي أنشأىا بباطف حمص ككاف ممؾ بعد أبيو حمص، كتدمر كالرحبة
يؾ المعزية كالناصرية قصدكا شجاعان، مقدامان، كلما قصدت التتر حمب، كخرج منيا الممال

حمص، فآكاىـ كأحسف إلييـ، فخرجت التتر مف حمب في طمبيـ، فمما كصمكا إلى حمص 
خرج إلييـ، كحاربيـ، فكسرىـ، كقتؿ منيـ زىاء عف ستة آالؼ فارس، كلـ يقتؿ مف 
المسمميف سكل رجؿ كاحد، فرأل الممؾ الظاىر لو ذلؾ، كنبؿ قدره عنده، كأعطاه تؿ 

 .(ٓ)باشر

                                                           

؛ ُّٓ،ُّْ؛ الصقاعي: تالي كفيات األعياف، صِِٗ( ترجـ لو أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صُ)
 . ِّٕ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جَّٔالذىبي: اإلشارة إلى كفيات األعياف، ص

 ( كردت في األصؿ" عمى" كىك تصحيؼ.ِ)
بف الممؾ المنصكر أسد الديف شيرككه  (  شيرككه، الممؾ المجاىد أسد الديف أبك الحارث ابف األمير محمدّ)

ابف شادم بف مركاف صاحب حمص سمع كحدَّث بدمشؽ أعطاه صبلح الديف حمص بعد كفاة كالده شيد 
غزكة دمياط كسكف المنصكرة مرض في آخر عمره، فأعطى حمص البنو المنصكر ابراىيـ كتكفي ىك سنة 

؛ ِٔٓ-ِْٓ، صٓاصؿ: مفرج الكركب، ج؛ ابف ك ّٔٓ،ّٓٓ، صّـ. المنذرم: التكممة، جُِّٗىػ/ّٕٔ
 .ْٕٗ،ْٔٗ، صِ؛ الغٌساني: العسجد المسبكؾ، جُُٗ،ُُٖابف دقماؽ: نزىة األناـ، ص

لى الجنكب منيا أنشأ شيرككه ْ) ( تقع عمى الفرات بيف الرقة كعانة، كتعرؼ برحبة مالؾ بف طكؽ الثعمبي، كا 
؛ َٖٔ، صِلبغدادم: مراصد االطبلع، مجبف أحمد بف شيرككه بف شادم صاحب حمص الرحبة الجديدة. ا

 .ُِٖأبك الفداء: تقكيـ البمداف، ص
( قمعة حصينة كككرة كاسعة في شماؿ حمب عمى بعد مرحمتيف منيا كفيو ربض كأسكاؽ كأىمو نصارل. ٓ)

 .ِِّ؛ أبك الفداء: تقكيـ البمداف، صَْ، صِالحمكم: معجـ البمداف، مج
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ككاف شابان عفيفان عما يقع فيو غيره مف الشباب، كريمان، لو صبلت لمف يقصده، كيحب  
 أىؿ العمـ كيؤثرىـ.

الحمبي  (ُ)قاضي القضاة بحمب كماؿ الديف أحمد بف عبد اهلل بف عبد الرحمف األسدم 
، ككلي الحكـ (ِ)الشافعي المعركؼ بابف األستاذ، كلد بحمب سنة أحد عشر كستمائة

، فحمدت سيرتو، كشكرت (ْ)، كىك في عنفكاف شبابو(ّ)أعماليا سنة ثماف كثبلثيفبحمب ك 
طريقتو، ككاف سديد اإلحكاـ، كلو المكانة العظيمة عند الممؾ الناصر صبلح الديف 
يكسؼ، كعند سائر أرباب الدكلة، كلـ يزؿ عمى ذلؾ حتى تممؾ التتر حمب سنة ثماف 

بأىمو كمالو كبمده، فقدـ مصر كدرس كخمسيف، ككاف القاضي ممف نكب، كأصيب 
بالقاىرة، كأقاـ عمى ذلؾ إلى أكؿ ىذه السنة، فكّْض إليو  (ٓ)بالمعٌزية بمصر، كباليكارية

الحكـ بحمب كأعماليا عمى عادتو كقاعدتو، فحممو حب الكطف عمى اإلجابة، كعاد إلى 
 [يسان، جميبلن حمب، فأقاـ بيا أشيران، كتكفي في نصؼ شكاؿ، كدفف مف الغد، ككاف رئ

جكادان، سمحان دينان، تقيان، حسف االعتقاد في الفقراء كالصالحيف، كبيتو أحد البيكت ] كُِٔ
 المشيكرة بحمب. 

                                                           

؛ ُِّ،ُِِ، صٕ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جُٖ،ُٕ، صٖ، ج( ترجـ لو السبكي: طبقات الشافعيةُ)
 .ّْٕ،ِْٕ، صْ؛ الطٌباخ: إعبلـ النببلء، جُّٓ، صُالمقريزم: المقفى، ج

 ـ.ُُِْىػ/ /ُُٔ( ِ)
 ـ.َُِْىػ /ّٖٔ( ّ)
 ( كردت في األصؿ " شيبتو" كىك تصحيؼ.ْ)
المسمكؾ إلييا مف درب القماحيف  ( تقع بدرب اليكارية بجكار حارة الجكذرٌية في القاىرة عمى الخطٓ)

كيتكصؿ منو إلى المدرسة الشريفٌية، تنسب لؤلمير سيؼ الديف أبي الحسيف عمي بف أحمد اليكارم المعركؼ 
ـ، ككانت كقؼ لمفقياء الشافعية. المقريزم: المكاعظ َُِٓىػ/َِٔبابف المشطكب كقد انتيى مف بناءىا سنة 

؛ سبلـ، أيمف شاىيف: المدارس اإلسبلمية في ٕٖة األحباب، ص؛ السٌخاكم: تحفْٓٓ، صِكاالعتبار، ج
ـ، ُٗٗٗمصر في العصر األيكبي كدكرىا في نشر المذىب السٌني، رسالة دكتكراه منشكرة، جامعة طنطا، 

 .ٓٗص
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، ذكرنا (ُ)زيف الديف سميماف بف المؤيد بف عامر العقربائي المعركؼ بالزيف الحافظي -
قامتو عندىـ، فمما كاف في أكاخر ىذه السنة أحضره  طرفان مف أخباره كتكجيو إلى التتر كا 

 ىكالكك إلى بيف يديو.

كقاؿ لو ما معناه:" أنت قد ثبتت خيانتؾ، كتبلعبؾ بالدكؿ، فإنؾ خدمت صاحب بعمبؾ  
طبيبان فخنتو، كاتفقت مع غممانو عمى قتمو حتى قتؿ، ثـ انتقمت إلى الممؾ الحافظ الذم 

أخرجت قمعة جعبر مف  عرفت بو فمـ تمبث أف خنتو، كباطنت عميو الممؾ الناصر حتى
يده، ثـ انتقمت إلى الممؾ الناصر ففعؿ معؾ مف الخير ما فعؿ فخنتو عندم حتى جرل 
، فأحسنت إليؾ إحسانان لـ يخطر ببالؾ، فأخذت تعاممني  عميو ما جرل، ثـ انتقمت إليَّ
باألفعاؿ الردية، كشرعت في مكاتبة صاحب مصر"، كعدد عميو ذنكبان كثيرة مف خيانتو 

 .(ِ)ألمكاؿ التي كاف سيرىا لجبايتيا مف الببلدفي ا

ثـ أمر بقتمو كقتؿ أخكتو كأكالده كأقاربو كمف يمكذ بو، فكاف مجمكعيـ نحك خمسيف نفر  
ضربت أعناقيـ صبران، كلـ ينج منيـ إال كلده مجير الديف محمد ككلد ألخيو شياب الديف 

ىر استدعى أخاه العماد أحمد اختفيا في السكؽ، فمف األسباب المؤكدة لقتمو أف الظا
مف دمشؽ إلى مصر كعٌكقو أيامان، ثـ أفرج عنو، كأنعـ عميو، كقرر  (ّ)المعركؼ باألشتر

لو في الشير خمسمائة درىـ، كرتب لو خبزان كلحمان كغير ذلؾ، كأمره أف يكتب إلى أخيو 
و ذنبان، كأٌنو برمء المذككر كتابان يعٌرفو فيو نية الظاىر لو كشكره منو، كأٌنو يعرؼ أٌف مال

مما نسب إليو، كأف الظاىر عارؼ أف مقامو عند التتر عمى غير اختياره بؿ خكفان لما 
شاع عنو، كيضمف لو أنو متى كافؽ الظاىر عمى ما في نفسو مف المكاطأة عمى التتر 

                                                           

؛ الصقاعي: تالي كفيات األعياف، َُٗ،ُٖٗ، صِ(  ترجـ لو ابف أبي ايصيبعة، عيكف األنباء، جُ)
 .ّّٗ؛ العيني: عقد الجماف، صٖٕ،ٕٕ، صِالكفيات، ج؛ الكتبي: فكات ٖٕص
، ُٓ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات،جِّٓ،ِّْ، صِ( الركاية عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جِ)

 .ُْٓص
بعد الرجكع إلى كتاب العبر لمذىبي؛ كالمقتفي لمبرزالي؛ كالمنيؿ الصافي البف تغرم بردم؛ كغيرىا، لـ  (ّ)

 ة معمكمات عنو.يتـ الحصكؿ عمى أيٌ 
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فمو ما يقترحو مف اإلقطاع، كيككف بعد ذلؾ عمى حسب اختياره في التكجو إلينا أك 
 عند ىكالكك، فكتب إليو، فمما كصمتو الكتب حمميا إلى ىكالكك.اإلقامة 

كقاؿ: إف صاحب مصر إنما يكتب إليَّ لتقع الكتب في يدؾ، فتككف سببان لقتمي، كقد  
عزمت أف أكاتب أعياف دكلتو كرعيتو بمثؿ ما كاتبني ألكيده كما كادني، فمـ ير ىكالكك 

تبان إلى جماعة، فكقعت في يد الممؾ الظاىر، ذلؾ صكابان، فعاكده مراران فأذف لو، فكتب ك
فعمـ أنيا مكيدة، فكتب إليو يشكره عمى ما عرض الكتب عمى ىكالكك، كتصكب رأيو في 
ذلؾ لتزكؿ التيمة عنده، كبعث الكتب مع قصاد، كقرر معيـ أنيـ إذا كصمكا شاطم 

اء نفكسيـ جزيرة  ابف عمر يتجردكف مف ثيابيـ عمى أنيـ يسبحكف، كيحتالكف في إخف
ليظف أنيـ غرقكا، كتككف الكتب في ثيابيـ، ففعمكا ذلؾ، كرأل نكاب التتر الثياب، فأخذكىا 
فكجدكا فييا الكتب، فحممكىا إلى ىكالكك، فكقؼ عمييا، كأسٌرىا في نفسو، كأضمر قتمو. 

كأعماليا كمارديف  ]ظُِٔ[كالسبب اآلخر أف ىكالكك كاف قد سٌيره لكشؼ المكصؿ 
، فدفع لمحافظي ستة (ُ)ككاف نائب ىكالكك بالجزيرة  شمس الديف الباعشيقيكالجزيرة، 

عشر ألؼ دينار رشكة لترؾ محاققتو كالكشؼ عنو، ككذلؾ اعتمد مع نكاب الجزيرة 
مقيمان بالمكصؿ، كعمـ بما أخذه مف ( ّ)كميا، ككاف الزكي األربمي (ِ)كمارديف كديار بكر

و كعمى الباعشيقي، فعقد ليـ مجمس، فظير صدؽ الرشاكل فتكجو إلى ىكالكك، كرفع عمي
اإلربمي، فقتؿ الباعشيقي، كزادت ىذه الحاؿ ىكالكك إغراءن بقتؿ الحافظي فقتمو، كمف 

                                                           

( شمس الديف محمد بف يكنس الباعشيقي، أحد أمراء الممؾ بدر الديف لؤلؤ صاحب المكصؿ، ثـٌ خدـ عند ُ)
كلده الصالح، ككقع في خبلؼ معو فيرب الباعشيقي إلى نينكل كحرض عميو التتر، كسار ىكالكك إلى 

ـ. ابف العبرم: ُِِٔىػ/ُٔٔو المغكؿ سنة المكصؿ كقتؿ الصالح صاحبيا، كعيف الباعشيقي كاليان عمييا، قتم
 .ِْٗ؛ ابف الفكطي : الحكادث الجامعة، صْٔٗ-ّْٗتاريخ مختصر الدكؿ، ص

( ديار بكر: ببلد كاسعة تقع بيف الشاـ كالعراؽ، قصبتيا المكصؿ ك حراف، كبيا دجمة كالفرات، كحٌدىا ما ِ)
منو آمد كميافارقيف. أبك الفداء: تقكيـ البمداف، غرب مف دجمة إلى ببلد الجبؿ المطؿ عمى نصيبيف إلى دجمة ك 

 .ّٖٔ؛ القركيني: آثار الببلد، صِّٕص
األمير زكي الديف األربمي، أحد أجناد المكصؿ ،خدـ  الصالح إسماعيؿ صاحبيا، ثـٌ حرض التتر عميو  (ِ)

ان عمى المكصؿ، قتمو كعمى كالييا شمس الديف الباعشيقي، فقتؿ الباعشيقي، كتكلى الزكي األربمي مكانو كالي
 .ْٔٗ،ْٕٗـ. ابف العبرم :تاريخ مختصر الدكؿ، صُِٔٔىػ/ٓٔٔالتتار سنة 
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معو، كما تقدـ، كمخازم الحافظي كخياناتو عمى اإلسبلـ أكثر مف أف تحصر، منيا: 
دـ سفككه بالشاـ ىك  إغراء التتر بالمسمميف كتطميعيـ في ببلدىـ كممالكيـ بحيث إٌف كؿ

شريكيـ فيو؛ ألنو لما تكجو صحبة العزيز بف الناصر إلى ىكالكك في أكاخر سنة ست 
 كخمسيف انفرد بيكالكك.

كقاؿ لو مف جممة ما قاؿ: بعد أف أخذت بغداد، كالشاـ ببل ممؾ كحتى، قصدتو أخذتو،  
 كك سكاكيف .كأنا المساعد فيو، فإف أكثر مف بدمشؽ أىمي كأقاربي، فأعطاه ىكال

كقاؿ: متى جاءني أحد كمعو سكيف مف ىذه اعمـ أنو مف أقاربؾ، فمما عاد لمممؾ الناصر 
ف تعٌذر  قاؿ لو: إف ىكالكك يقكؿ: إف كصؿ الممؾ الناصر إلٌي أبقيت عميو ببلده، كا 
كصكلو خكفان مف عسكره، فمييرب بيف يدٌم إلى أف يتفرؽ عسكره كيعكد إلٌي، فإني أبقي 

ه، فمما أخذ حمب، كخرج الناصر مف دمشؽ لـ يصحبو الحافظي فبعث إليو عميو ببلد
كمعو عسكر إلخراجو، فغٌمؽ  (ُ)يطمبو، فمـ يجب، فسٌير كراءه سابؽ الديف أمير مجمس

أبكاب البمد، كعصى فيو كرحؿ الناصر عمى ما تقدـ شرحو، كتفرقت جمكعو، فكتب إليو 
و، كمتى عدت عادت إليؾ الببلد، كقصد بذلؾ الحافظي: إف الذم قررتو معؾ أنا باؽو عمي

 إيقاعو في يد التتر، فمما عاد الناصر إلى دمشؽ سٌير إليو يستدعيو.

فقاؿ لرسكلو: قؿ لو ما أقدر أجي إليؾ؛ ألني كنت باألمس غبلمؾ، كأنا اليـك غبلـ  
ىكالكك، كأنت عدٌكه، كلـ يزؿ الحافظي بدمشؽ إلى أف كيسر التتر عمى عيف جالكت، 
فيرب، كاستصحب معو إخكتو كأقاربو، كتحدث معيـ في الطريؽ، ككاف مف جممة كبلمو 

 أٌنو قاؿ: ما كنت أظف أف اإلسبلـ بقي يقـك لو قائمة.

                                                           

دارية حمميا المسؤكؿ عف مجمس السمطاف كالمعني بحراستو كالقائـ عمى التشريفات ُ) ( مرتبة عسكرية كا 
باء كالكحاليف السمطانية ككاف يعرؼ بأمير المشكرة كيتحدث أماـ السمطاف عف أرباب الصنائع مف األط

 .ْٔ؛ الخطيب: معجـ المصطمحات، صُُٓكالجرايحية كالمجٌبريف كغيرىـ. ابف كناف: حدائؽ الياسميف، ص



 

451 
 

فقاؿ لو أخكه شرؼ الديف: ما تعمـ أف اهلل غار عمى اإلسبلـ، ككاف عند الحافظي  
ر السبعيف، كقدـ عمى ما فضيمة كمشاركة، كلـ تكف اإلمرة الئقة بو، كقيتؿ كىك في عيش

ـو ًلٍمعىًبيدً  قدـ  بُّؾى ًبظىبلَّ مىا رى  .( ُ)   كى

شرؼ الديف عبد العزيز بف عبد المحسف بف محمد بف منصكربف خمؼ األنصارم  -
الدمشقي األصؿ كالمكلد الحمكم الدار كالكفاة، اإلماـ العبلمة مجمكع الفضائؿ  (ِ)األكسي

ثاني عشر مف جمادل األكلى سنة ست كثمانيف شيخ الشيكخ، كلد يكـ األربعاء 
، ككاف أحد الفضبلء المعركفيف كذكم األدب (ْ)بدمشؽ بدرب كشؾ (ّ)كخمسمائة

قباؿ عمى ] كُّٔ[المشيكريف، جامعان لفنكف مف العمكـ،  ذا سمت ككقار، كحسف خمؽ، كا 
جاىة تامة، أىؿ العمـ كطمبتو، كتقٌدـ عند الممكؾ، كترَّسؿ عنيـ غير مٌرة، ككانت لو ك 

كمكانة مكينة، كلو نظـ فائؽ، كيد طكلى في الترسؿ، كأصالة في الرأم مع الديف المتيف، 
كمكاـر األخبلؽ، كليف الجانب، كحسف المحاضرة، كالمباسطة كاإلفضاؿ عمى مف يعرفو، 
كالتكـر عمى مف يقصده، تكفي ثامف رمضاف بحماة، كدفف ظاىرىا في تربة أعدىا لو، 

حسنة ال يجمعيا ديكاف، ككاف مف حسنات الزماف كمحاسنو، ككالده  (ٓ)ارفمف شعره أشع
 مف األعياف األكائؿ العمماء الرؤساء، كٌليى القضاء غير مرة نيابة كاستقبلالن.

حكى الشيخ شرؼ الديف قاؿ:" حضرت يف يدم كالدم، كقد قاربت خمسة عشرة سنة، 
 فسألتو عف عمره.

                                                           

 .ْٔ(  القرآف الكريـ: سكرة فيٌصمت، اآليةُ)
، ٖ؛ السبكي: طبقات الشافعية، جُّٓ-ّّْ، صُترجـ لو ابف جماعة: مشيخة قاضي القضاة، ج (ِ)

؛ ابف الغزم: ديكاف َُِ، صِ؛ السيكطي: بغية الكعاة، جُّٖف، ص؛ الزركشي: عقكد الجمآِٖص
 .ُْٖ، صّاإلسبلـ، ج

 ـ.َُُٗىػ /ٖٔٓ( ّ)
( يعرؼ بدرب قراقكف الحجرم، يقع عند األطباقييف بالقرب مف مسجد عمر، كيكجد بيذا الدرب قناتاف ْ)

 .ِْٓ، صِ؛ النعيمي: الدارس، جٕٖلممياه. ابف عبد اليادم: ثمار المقاصد، ص
 ( كردت في األصؿ " أشا" كىك تصحيؼ.ٓ)
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فأمرني، فأحضرت كتابان مف كتب القراآت، فأراني  فقاؿ: خذ في شأنؾ فألححت عميو، 
في الثاني كالعشريف  (ُ)صفحة في آخره مكتكب فييا بخط جٌدم كلد الكلد المبارؾ محمد

مف جمادل األكلى سنة ست كستيف كخمسمائة، كتحتو بخط كالدم كلد الكلد المبارؾ عبد 
انيف كخمسمائة، فأخذنا العزيز نيار األربعاء ثاني عشريف جمادل األكلى سنة ست كثم

نتعجب مف ىذا االتفاؽ في السنة كالشير كالجزء مف الشير، ثـ انصرفت مف بيف يديو 
إلى حجرة كنت أخمك فييا بنفسي، ففكرت أنو في يـك مكلدم كاف قد أكمؿ كالدم عشريف 

 كىما":  (ِ)سنة فنظمت بيتيف ككتبتيما إليو

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ربَّ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍت قبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذهً الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدينيا بعػػػػػػػػػػػػػشرينىافػػػػػػػػػػ 
 فاجعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍو بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم باقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان مثميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
ـٍ محبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ: آمينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كارحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(ّ) 
 :فكتب إلٌي في الحاؿ 

 ال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتي كتحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي غبطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ميحيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 حتٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرؼى أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  

 
 (ْ)الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفان كنيٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 بعدىا: ثـ كتب إليَّ  

 ال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتي كتبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًب مكقٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

                                                           

( ىك محمد بف عبد المحسف بف محمد بف منصكر بف خمؼ األنصارم، القاضي، الفقيو المعركؼ بابف ُ)
الرفاء كلي القضاء كاألكقاؼ في حماة عٌدة سنكات كلو شعر حسف، تكفي بقمعة باريف مف أعماؿ حماة كذلؾ 

 .ْٕٗ، صِلمنذرم: التكممة، جـ، كعمره خمسيف سنة. اُُِٗىػ/ ُٔٔسنة 
، ُٖ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جِٖٕ،ِٕٕ، صِ( الركاية عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جِ)

 .ٓٓٓ،ْٓٓص
 ( البحر السريع.ّ)
 ( البحر المجتث.ْ)
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 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحـي اهلل خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٌلن 
 

 يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ آمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف حقَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتؾى مٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 
 (ُ)أراد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌران فعقٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

ثـ بات تمؾ الميمة، فمما أصبح كتب إلي: ليعمـ الكلد، أسمكو اهلل الجدد، كىيأ لو الرشد،  
 مت:ضمكف قكلو فنظٌ إني لما فارقتؾ أرقت، كاستشعرت مف م

 أيُّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الٌنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيؽي 
 

 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼى أخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ الطريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي  
 راعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ دعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 

 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍع لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي  

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدؾ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعي 
 

 منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس يطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي  
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىر تمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيء ال يميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي  

 أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكّّ أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؽو أـ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؽي  
 مسَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرؾ البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي رد حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ح 

 مالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظه جميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 

 ال كال معنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى دقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي  
 اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؼ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرؾ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا  

 
 (ِ)فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرّْ عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽي  

 :]ظُّٔ[كلشرؼ الديف صاحب ىذه الترجمة أشعار كثيرة حسنة فمنيا 

 دعنػػػػػػػػػي كشػػػػػػػػػأني مػػػػػػػػػف كجػػػػػػػػػدم كمػػػػػػػػػف نصػػػػػػػػػبي
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 كلكنػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػا زاؿى فػػػػػػػػػػػػػػػي القمػػػػػػػػػػػػػػػب كالطػػػػػػػػػػػػػػػرؼً  
 
 

 يمػػػػػػػػػػػػػكحي لعينػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػٌقا نػػػػػػػػػػػػػكف صػػػػػػػػػػػػػدغو
 

 فأعبػػػػػػػػػػػػػػػٍد خبلقػػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػػػػػػؾى الحػػػػػػػػػػػػػػػرؼً  
  
 

 أالـ كلػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػؼّّ لػػػػػػػػػػػػػػػػػك أكػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ غيرتػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 تكػػػػػػػػػػػػػػؼُّ كأخػػػػػػػػػػػػػػرل مػػػػػػػػػػػػػػف مبلمػػػػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػػػػتعفي 
 كأنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءات الكشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة بحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنو 

 
ـى األنػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼً    فيرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿّّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيـ راغػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كيرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك فبلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأحيميـٍ  
 

 (ِ)عمػػػػػػػى آخػػػػػػػًر العشػػػػػػػريفى مػػػػػػػف سػػػػػػػكرة الكيػػػػػػػؼً  
 كلو أبيات: 

 أسػػػػػػػػػػػػػػتكدعي اهللى فػػػػػػػػػػػػػػي الغػػػػػػػػػػػػػػاديفى بػػػػػػػػػػػػػػدر كجػػػػػػػػػػػػػػد
 

 كٌدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لبانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي كأكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارم 
                                                            

 ( البحر السريع. ُ)
  ( البحر الطكيؿ.ِ)
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 ظبػػػػػػػػػػػػػيه يقػػػػػػػػػػػػػنصي مػػػػػػػػػػػػػف طرفػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػراه كلػػػػػػػػػػػػػـ
 

 أحفػػػػػػػػػػػػػػػػؿي بمسػػػػػػػػػػػػػػػػراه لػػػػػػػػػػػػػػػػكال طيفػػػػػػػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػػػػػػػارم 
 إذا تثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًع الئمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 
 خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاطرم بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاـً منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً  

ف رنىػػػػػػػػػػػػػػػػػا قيػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ: يػػػػػػػػػػػػػػػػػاهللى !مػػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػػنعت   كا 
 

 عػػػػػػػػػػػػيفي الغػػػػػػػػػػػػزاؿى بقمػػػػػػػػػػػػًب الضػػػػػػػػػػػػيغـً الضػػػػػػػػػػػػارم 
 كػػػػػػػػػـ نمػػػػػػػػػتي فػػػػػػػػػي كصػػػػػػػػػمو مػػػػػػػػػف فرحػػػػػػػػػة ذىبػػػػػػػػػت 

 
 عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كداـ ليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكارم 

 كغصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفن كردو بخٌديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو لعزتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً    لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف إاٌل بإسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماعو كا 
 كقبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽى نحكىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 

 
ضػػػػػػػػػػػػػػػػمارً    إذا لػػػػػػػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػػػػػػػف غيػػػػػػػػػػػػػػػػرى تقػػػػػػػػػػػػػػػدير كا 

 ي الٌتقػػػػػػػػػػػػػػػػى كاألنػػػػػػػػػػػػػػػػسي مخميػػػػػػػػػػػػػػػػةكخمػػػػػػػػػػػػػػػػكة فػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

  (ُ)جفنػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػاًء كقمبػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػػػار 
  كلو: 

 أفنيػػػػػػػػػػػػػػػػتي عمػػػػػػػػػػػػػػػػرم مػػػػػػػػػػػػػػػػف دىػػػػػػػػػػػػػػػػرو مكاسػػػػػػػػػػػػػػػػبوى 
 

 تطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي أىكاءىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كتعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينىا 
 تسػػػػػػػػػػػػػػػػعان كعشػػػػػػػػػػػػػػػػريف مػػػػػػػػػػػػػػػػٌد الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػيـ شػػػػػػػػػػػػػػػػٌقتيا 

 
حتَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تكٌىمتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىان كتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعينىا 

(ِ) 
 كلو: 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألتوي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ريقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابةن 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّهٍ    أيطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ظمئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حى
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ: أخشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديدى الٌظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 

 
أف تتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربةى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجرَّهٍ  

(ّ) 
عماد الديف عبد الكريـ بف شيخ القضاة أبي القاسـ عبد الصمد بف محمد بف أبي الفضؿ  

، كلد (ُ)بف عمي بف عبد الكاحد األنصارم الدمشقي الشافعي المعركؼ بابف الحرستانيا

                                                           

 ( البحر الطكيؿ. ُ)
 ( البحر الطكيؿ. ِ)
 ِٖٖ-ِٕٕ،صِ( البحر الطكيؿ، كاألبيات كاممة عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف،جّ)
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، فسمع الحديث مف جماعة، كتكلى (ِ)سابع عشر رجب سنة سبع كسبعيف كخمسمائة
مامتيا، كتكلى قضاء دمشؽ نيابة كاستقبلالن بعد أبيو، كبقي في الخطابة  خطابة دمشؽ كا 

، (ّ)كاإلمامة إلى أف تكفي، ككاف حسف السمت، متكاضعان، كتكلى تدريس زاكية الغزالي
 ، ككاف مف األعياف، كدفف بقاسيكف.(ْ)كمشيخة دار الحديث األشرفية

محمد بف العادؿ الكبير بف  ]ظُْٔ[المغيث عمر بف الممؾ العادؿ بف الكامؿ الممؾ 
نفاده (ٓ)أيكب ، مٌر في الحكادث حضكره إلى الظاىر، كقبضو عميو، كأخذ الكرؾ منو، كا 

إلى مصر كقيؿ: إٌف جميع ما نسب إليو لـ يكف لو أصؿ، بؿ مجرد شناعة ليقـك عذر 
، فإف سائر األمراء في ذلؾ الكقت كانكا غممانان الظاىر عند األمراء كالناس فيما فعمو

 ببيتو.

                                                                                                                                                                               

؛ ابف قاضي ْٗ؛ المنصكرم: زبدة الفكرة، صَِٖ( ترجـ لو الذىبي: المعيف في طبقات المحدثيف، صُ)
 .َُّ،َّٗ، صٓب، ج؛ ابف العماد: شذرات الذىُٕٓ،صِشيبة: طبقات الشافعية،ج

 ـ.ُُُٖىػ /ٕٕٓ( ِ)
( ىي الزاكية الغربية مف الجامع األمكم، شمالي مشيد عثماف المعركؼ بمشيد النائب ككانت تعرؼ ّ)

بالزاكية الدكلعية كبزاكية القطب النيسابكرم كسميت بالغزالية ألف اإلماـ الغزَّالي عندما تكجو إلى دمشؽ منعو 
، ُسمسياطية فأقاـ في الزاكية المذككرة كسميت باسمو. النعيمي: الدارس، جالصكفية مف قصد الخانقاه ال

 .ُْٗ؛ ابف كناف: حدائؽ الياسميف، صُّْ،ُّّص
( تقع جكار باب قمعة دمشؽ الشرقي كغربي العصركنية كشمالي القيمازية كبالقرب مف المدرسة اليرمية ْ)

ـ َُِّىػ/ِٖٔرؼ مظفر الديف مكسى بف العادؿ سنة إلى الغرب منيا كبجكار الخانقاه الشريفية، بناىا األش
ـ، ككانت قبؿ ذلؾ داران لصاـر الديف قيماز بف عبد اهلل النجمي كاقؼ ُِِّىػ/َّٔكانتيى مف بناءىا سنة 

؛ ابف كناف: ُِٖ، صِ، جُٓ، صُالقيمازية، فاشتراىا المظفر كخربيا كعٌمرىا. النعيمي: الدارس، ج
 .َّّ، صُالمكاكب اإلسبلمية، ج

، )كفيو ِٕٓ، صّ؛ أبك الفداء: المختصر، جََّ-ِٕٗ، صُ( ترجـ لو اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جٓ)
-ّّْ؛ الحنبمي: شفاء القمكب، صِّٕ-َّٕ، صُـ(؛ العيني: عقد الجماف، جُِِٔىػ/ُٔٔكفاتو سنة 

ّْٓ. 



 

458 
 

كقيؿ: إٌف الظاىر أمر عز الديف أيدمر الحمي نائب مصر بأف يأمر مف يقتؿ المغيث،  
كيكتـ ذلؾ، ففعؿ، ثـ شاع ذلؾ، ككاف حريصان عمى كتمانو، كنظير لؤلمراء أنو في قيد 

 إحدل كستيف. الحياة مكسعان عميو، ككاف قتؿ المغيث في أكاخر سنة

ـى أٌخرى ترجمتو إلى سنة اثنتيف كستيف  قمت: فبل أدرم ًل
 ؟!.(ُ)

، كاف مف أكبر األمراء، كأعظميـ (ِ)األمير حساـ الديف الجيف الجككندار العزيزم -
مكانة في كقتو، كأعبلىـ قدران، كأكسعيـ صدران، كأكثرىـ تجمبلن، ككاف شجاعان، بطبلن، 

حركب المكاقؼ المشيكرة، كاآلثار الجميمة، ككاف لو في الفقراء حازمان، جكادان، كلو في ال
كالصالحيف عقيدة حسنة، كيكثر مف اإلحساف إلييـ، كالبر بيـ، كافتقادىـ بالنفقة كالكسكة، 
كغير ذلؾ، ككاف يعمؿ السماعات، كيحضر فييا مف المآكؿ كالمشارب كالشمكع ما يبير 

 العقؿ. 

ليمة سماع عممو، فمما دخمتي داره التي في العقيبة رأيتي  قاؿ القطب اليكنيني:" طمبني في
الفضة، كالمطٌعـ ما يقصر عف الكصؼ، ثـ مٌد ]  (ّ)مف الشمكع الكافكرم الكبار في أتكار

صبلة المغرب سماطان عظيمان، يشتمؿ عمى قريب مائة زبدية عادلية، كاف في  (ْ)بعد [
ية دكف تمؾ في كؿ زبدية ثبلثة طيكر كؿ زبدية منيا خركؼ صحيح، كقريب ثبلثمائة زبد

دجاج، كغير ذلؾ مف أنكاع األطعمة، فمما فرغ الناس مف األكؿ صمكا العشاء اآلخر، 
 كشرع المغنى في الغناء، كرقص ىك بنفسو بيف الفقراء.

                                                           

 ـ.ُِّٔىػ/ِٔٔ(ُ)
؛ العيني: عقد ِِٗمى الركضتيف، ص؛ أبك شامة: الذيؿ عِٔٔ، ِٓٔ( ترجـ لو الذىبي: المختار، صِ)

 . ُُّ، صٓ؛ ابف العماد: شذرات الذىب، جّّٗ، صُالجماف، ج
 .َُِ( جمع تكر كىك إناء ييشرب بو. الفيركز أبادم: القامكس المحيط، صّ)
 .َُّ، صِ( سقطت مف األصؿ كاإلضافة مف اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جْ)
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فمما فرغ الفقراء مف النكبة األكلى مد سماطان عظيمان يشتمؿ عمى عدة أطباؽ كصحكف  
كقطائؼ رطبة، كمقمكة، كمشبؾ مما جميعو بالسكر المكر،ر خزافية، حمكل سكب، 

كالفستؽ كالمسؾ، فأكؿ الناس مف ذلؾ ما أمكنيـ، كحممكا بحيث شيؿى جميع ذلؾ في 
خرؽ الحاضريف، فمما فرغكا مف ذلؾ شرع المغني في الغناء نكبة ثانية، فرقص ىك 

 كغممانو كمف حضر مف الفقراء كالمشايخ كغيرىـ.

نكبة الثانية مد سماطان عظيمان مف الفكاكو النادرة مف السفرجؿ، كالتفاح فمما فرغت ال 
الفتحي، كالكمثرل الرحبي، كالرماف الحمك، كالعنب النادر، كالبطيخ األخضر، ككؿ ىذه 
نما كاف يٌدخر  الفكاكة معدكمة في ذلؾ الكقت؛ ألف ذلؾ كاف في أكاخر فصؿ الشتاء، كا 

كعدة قرل مف الغكطة كانت جارية  (ّ)كعقربة (ِ)كزبديف (ُ)ذلؾ بالقصد لو؛ ألف كفربطنا
في إقطاعو، كبيا الفكاكو النادرة، فأكؿ الناس مف ذلؾ ما أمكنيـ، كغنى المغني النكبة 

 الثالثة كرقص الجميع.

فمما فرغكا مٌد ليـ سماطان مف المكسرات عمى اختبلؼ أنكاعيا مف القصب العراقي،  
، كالكعؾ المحشك، (ْ)حكراني، كالفستؽ المممح، كالخشكنافكالفستؽ، كالبندؽ، كالزبيب ال

المعمكؿ بالسكر، كالسمف كغير ذلؾ، فأكؿ الناس مف ذلؾ كحممكا،  ]كُٓٔ[ (ٓ)كالبقسماط
                                                           

 .ِْٕ؛ السخاكم: البمدانيات، صْٖٔ، صْعجـ البمداف، مج( قرية مف قرل غكطة دمشؽ. الحمكم: مُ)
، ّ( مف قرل غكطة دمشؽ كىي آخر حدكد الغكطة كيزرع فييا البطيخ بكثرة. الحمكم: معجـ البمداف، مجِ)

 .ُّّ؛ ابف طكلكف: ضرب الحكطة، صَُّص
؛ القرماني: ْٗٗ، صِ( قرية كككرة بغكطة دمشؽ ذات ثمار كبساتيف. البغدادم: مراصد االطبلع، مجّ)

 .ِْْ، صّأخبار الدكؿ، ج
( مكٌكنة مف الكممة الفارسية خشؾ بمعنى الجاؼ كناف كمعناه الخبز فمغكيان معناه الخبز الجاؼ ككانت ْ)

تطمؽ عمى نكع مف الفرنيات يصنع مف الدقيؽ كالسكر كالمكز أك الفستؽ. سميماف: تأصيؿ ما كرد في تاريخ 
 .َُِ، صْالمعاجـ، ج؛ دكزم: تكممة ٖٗ-ٖٖالجبرتي، ص

، ُ؛ دكزم: تكممة المعاجـ، جّْ،ِْ( نكع مف الكعؾ كخبز محٌمص بالفرف. سميماف: تأصيؿ ما كرد، صٓ)
 .ِّٗص
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كما يمد عمى كثرتو ال يرفع منو بقية، بؿ يؤكؿ منيا ما يمكف، كيحمؿ الحاضركف ما 
ا مف الماء المصنكع بالثمج كالسكر بقي، كجميع ما شيرب بتمؾ الميمة مف أكليا إلى آخرى

مف ذلؾ عمى الدكاـ،  (ُ)كالماء كماء الخبلؼ كماء الكرد كالمسؾ، كالسقاة يممؤكف الكيزاف
 كيسقكف الناس، كالمباخر تعمؿ بالند كالعنبر كالعكد اليندم مف أكؿ الميؿ إلى آخره.

كدخؿ إليو، كمعو  ، المجاكر لداره،(ِ)فمما كاف كقت السحر أيغمي حماـ ابف السرىنؾ 
 معظـ الجمع، كلـ أدخؿ أنا. 

فحكى لي الشيخ عبد الرحمف بف الشيخ محمد اليكنيني، ككاف حاضران قاؿ: بعد خركجؾ 
دخمنا الحماـ، فجعؿ األمير يخدمنا بنفسو كغممانو، فمما خرجكا كاف منيـ جماعة خمعكا 

كالمناسبة لما يميؽ بيـ،  كقمصانيـ، فأحضر ليـ قمصان جددان في نياية الحسف (ّ)دلكقيـ
ثـ خرج، كاستدعاىـ إلى داره، كسقاىـ مف األشربة ما يناسب الحماـ كيبلئمو، كمد ليـ 

، كأحضر ليـ حمكل ميسخنة، فأكمكا، كانصرفكا، كأما ىك (ْ)سماطان عظيمان مف الططماج
 تساكم جممة كبيرة، ككذلؾ غممانو (ٓ)فإنو خمع عمى المغني مف ممبكسو عدة بغاليط

خمعكا، ككاف ىذا السماع في آخر سنة تسع كخمسيف كالغرارة القمح تساكم بدمشؽ فكؽ 
 ثبلثمائة درىـ، كالرطؿ المحـ بسبعة كجميع األشياء غالية جدان.

                                                           

 .ُْْْ( جمع ككز كىك إناء ييشرب بو. الفيركز آبادم: القامكس المحيط، صُ)
البف تغرم بردم؛ كغيرىا، لـ بعد الرجكع إلى كتاب العبر لمذىبي؛ كالمقتفي لمبرزالي؛ كالمنيؿ الصافي  (ِ)

 يتـ الحصكؿ عمى أٌية معمكمات عنو.
 .ّٕٗ، صْ( جمع دلؽ، كىك الثكب أك ما يرتديو المرء فكؽ القميص. دكزم: تكممة المعاجـ، جّ)
 .ّٓ( نكع مف األطعمة. تيمكر: المكسكعة التيمكرية، صْ)
ي الصدر فقط ككاف يصنع مف القطف ( لفظ فارس يعني الثكب بدكف أكماـ أك بأكماـ قصيرة. كىك يغطٓ)

األبيض أك مف الجمد أك الحرير. ماير، ؿ.أ: المبلبس المممككية، تر: صالح الشيتي، الييئة المصرية العامة 
، ُ؛ دكزم: تكممة المعاجـ، جّٔ. دىماف: معجـ المصطمحات، صْٖ-ُٖـ، صُِٓٗلمكتاب، القاىرة، 

 .ّٕٖص



 

461 
 

، كدفف بسفح قاسيكف مجاكران لقبر الشيخ عبد اهلل البطائحي، كقد   تكفي في عشر المحـر
المقدار مف الخيكؿ كالعدة كاألمكاؿ رحمو  جاكز الخمسيف مف العمر، كخٌمؼ تركة جميمة

 .(ُ)اهلل تعالى

األندلسي  (ِ)محيي الديف محمد بف محمد بف ابراىيـ بف الحسيف بف سراقة األنصارم
، سمع الكثير، ككلي (ْ)بشاطبة (ّ)الشاطبي، كلد في رجب سنة اثنتيف كتسعيف كخمسمائة

ـ مصر، كتكلى مشيخة دار الحديث بحمب، ثـ قد (ٓ)مشيخة الحديث بدار الحديث البيائية
الحديث الكاممية بالقاىرة إلى حيف كفاتو، ككاف أحد األئمة المشيكريف بغزارة الفضؿ، 
ككثرة العمـ، كالجبللة كالنبؿ، مع ما جبؿ عميو مف كـر األخبلؽ، كاٌطراح التكمؼ، كرقة 

، صالح الطبع، كليف الجانب، ذك ديف، كعفاؼ، كبشر ككقار، جيد المعرفة بمعاني الشعر
 فكرة في حٌؿ التراجـ، كمف شعره:ال

 إلػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػـ أمٌنػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػنفس مػػػػػػػػػػػػػا ال تناليػػػػػػػػػػػػػو
 

 فيذىػػػػػػػػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػػػػػػػرم كاألمػػػػػػػػػػػػػػػػاني ال تيقضػػػػػػػػػػػػػػػػى 
 كقػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػرَّ لػػػػػػػػػػػػػي خمػػػػػػػػػػػػػس عشػػػػػػػػػػػػػريف حجػػػػػػػػػػػػػة 

 
 كلػػػػػػػػػػػـ أرضى فييػػػػػػػػػػػا عيشػػػػػػػػػػػتي فمتػػػػػػػػػػػى أرضػػػػػػػػػػػى 

 كأعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كالثبلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدتي  
 

 حػػػػػػػػػػػػػػػٌر بمعػػػػػػػػػػػػػػػاني الميػػػػػػػػػػػػػػػك أكسػػػػػػػػػػػػػػػعييا رفضػػػػػػػػػػػػػػػا 
 فمػػػػػػػػػػاذا عسػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػذه الخمػػػػػػػػػػس أرتجػػػػػػػػػػي 

 
 ككجػػػػػػدم إلػػػػػػى أكب مػػػػػػػف العسػػػػػػر قػػػػػػد أفضػػػػػػػى؟ 

 

                                                           

 .َّّ-َُّص، ِ( اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُ)
، المقرم: ُْٓ،ُّٓ، صٕ؛ المقريزم: المقفى، جّٖٖ، صِ( ترجـ لو ابف سعيد المغربي: المغرب، جِ)

 .ُِٓ، صُ؛ السيكطي: حسف المحاضرة، جٓٔ-ّٔ، صِنفح الطيب، مج
 ـ. ُُٓٗىػ /ِٗٓ( ّ)
 . ّٗٓبلد، ص؛ القزكيني: آثار البَّٗ، صّ( مدينة شرقي قرطبة باألندلس. الحمكم: معجـ البمداف، مجْ)
( بعد الرجكع إلى كتاب الدارس لمنعيمي؛ كالمكاكب االسبلمية البف كناف؛ كغيرىا، لـ يتـ الحصكؿ عمى أٌية ٓ)

 أٌية معمكمات عنيا.
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة لذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػذة  فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رب عجّْ
 

اٌل فبػػػػػػػػػػادر بػػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػػى العمػػػػػػػػػػػؿ األرضػػػػػػػػػػػى   (ُ)كا 
 كلو أيضان: 

 كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحب كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزُّالؿ يمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك
 

 ]ظُٓٔ[صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاؤهي الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليقيفً  
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى إال الجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 
 (ِ)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفً كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػو كاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب اليمػػػػ 

 :كىك (ّ)كىذا عكس قكؿ المنازرم 

 كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحب خمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو خمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبلن 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذره ببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي   كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جى
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ييحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًص إاٌل القبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيح منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 
 (ْ)كأٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماؿً  

 (ٓ)ناصر الديف محمد بف محمد بف عبد الرحمف بف أحمد بف ىبة اهلل بف قرناص 
، ككاف عالمان، فاضبلن، كرعان، كريـ األخبلؽ، (ٔ)الحمكم، كلد سنة ثبلث عشرة كستمائة

حسف األكصاؼ، جميؿ العشرة ،جـ الفكائد، فمف نظمو في ترتيب كتاب " المحكـ في 

                                                           

؛ ابف المستكفي: نباىة البمد، َُٕ، صٕ( البحر الطكيؿ، كاألبيات عند ابف الشعار: عقكد الجماف، جُ)
 .ْٔٓ، صُج
، ِ؛ المقرم: نفح الطيب، مجَِٖ، صُعند الصفدم: الكافي بالكفيات، ج ( البحر البسيط، كاألبياتِ)

 .ٓٔص
( ىك أحمد بف يكسؼ أبك نصر المنازم، الكاتب الشاعر، كزر ألحمد بف مركاف صاحب ميافارقيف كىك ّ)

 منسكب إلى منازكرد، ترسؿ مراران إلى القسطنطينية، جمع لنفسو كثيران مف الكتب كلو ديكاف شعر، تكفي سنة
، ُٕ؛ الذىبي: سير إعبلـ النببلء، جُْٓ-ُّْ، صُـ. ابف خمكاف: كفيات األعياف، جَُْٓىػ/ ّْٕ
 .ُّّٗ، صْ؛ العسقبلني: تبصير المنتبو، جْٖٓ،ّٖٓص
، ِ؛ المقرم: نفح الطيب، مجَّٕ، صِ( البحر البسيط، كاألبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جْ)

 .ٓٔص
-ُِٗ، صُ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جَّٖ،َّٕ، صِمرآة الزماف، ج ( ترجـ لو اليكنيني: ذيؿٓ)

ُّٗ. 
 ـ.ُُِٔىػ /ُّٔ( ٔ)
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، كالمحكـ: كتاب نفيس لـ يصٌنؼ في بابو مثمو (ِ)ألبي الحسف عمي بف سيدة (ُ)المغة"
 كىك خمسة عشر مجمدان:

 عميػػػػػػػػػػػػػػػؾى حركفػػػػػػػػػػػػػػػان ىػػػػػػػػػػػػػػػػٌف خيػػػػػػػػػػػػػػػر غػػػػػػػػػػػػػػػػكامضو 
 

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػابو جػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ شػػػػػػػػػػػػػػػػػأنان ضػػػػػػػػػػػػػػػػػكابطوٍ قيػػػػػػػػػػػػػػػػػكدي ك 
 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراطه سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمّّ زؿَّ طالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي دحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  

 
 يزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكران ذا ثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتو ركابطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلكـ نمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزان بمحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 

 (ّ)مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفو أيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزي كضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابطوٍ  
ؿ ذلؾ، كأليؽ بالكتاب، كىي كىذه األبيات أنسب مف أبيات بعض أدباء المغرب في مث 

 قكلو:

 عمقػػػػػػػػػػػػػػػػػتي حبيبػػػػػػػػػػػػػػػػػان ىمػػػػػػػػػػػػػػػػػت خيفػػػػػػػػػػػػػػػػػة غػػػػػػػػػػػػػػػػػدره
 

 ؿ كػػػػػػػػػػػػػرل جفػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػكا ضػػػػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػػػػدهً قميػػػػػػػػػػػػػ 
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى زىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكهي طفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن ديانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو  

 
 ظبلمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ذنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع لحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدهً  

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاظرهي فتاكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه بعميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهً  
 

مبلحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍت ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابيعى كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهً  
(ْ) 

، كلد بالمكصؿ (ُ)شمس الديف محمد بف أبي بكر بف سيؼ المكصمي المعركؼ بالكتار 
غؿ باألدب، ككاف فاضبلن، كلو نظـ جيد في ذم القعدة سنة تسع كسبعيف كخمسمائة، كاشت

                                                           

( ىك كتاب كبير يشتمؿ عمى أنكاع المغة تضمف تمييز أسماء الجمكع كالمصادر كاألفعاؿ كالتصاريؼ. ُ)
 .ُُٕٔ،ُُٔٔ، صِحاجي خميفة: كشؼ الطنكف، مج

المغكم مصٌنؼ كتاب المحكـ كاف إمامان في المغة حافظان ليا لو  ( ىك عمي بف إسماعيؿ أبك الحسف المرسيِ)
؛ ابف خاقاف، الفتح بف ّْٓ-ِْٓـ. الحميدم: جذكة المقتبس، صَُٓٔىػ/ ْٖٓشعر فائؽ تكفي سنة 

، الضٌبي: بغية َٔـ، صُْٖٖمحمد: مطمع األنفس كمسرح التأنس في ميمح أىؿ األندلس، القسطنطينية، 
 .ْٔٓ،ْٓٓ، صِالممتمس، ج

؛ الصفدم: الكافي بالكفيات: َّٕ، صِ( البحر الطكيؿ، كاألبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جّ)
 .ُّٗ، صُج
؛ حاجي خميفة: كشؼ الظنكف، َّٕ، صِ( البحر الطكيؿ، كاألبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جْ)

 .ُُٕٔ، صِمج
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كسكف دمشؽ، ككلي خطابة المزة، كخطب بيا إلى أف تكفي ثامف الحجة، كمف نظمو في 
 الشيب كالخضاب:

ٌياىػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػذي اخػػػػػػػػػػػػػػػتطَّ عارضػػػػػػػػػػػػػػػي  ككنػػػػػػػػػػػػػػػتي كا 
 

 كػػػػػػػػػركحيًف فػػػػػػػػػػي جسػػػػػػػػػـو كمػػػػػػػػػػا نقضػػػػػػػػػت عيػػػػػػػػػػدىا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػا أتػػػػػػػػػػػػػػػػػاني الشَّػػػػػػػػػػػػػػػػػيبي يفصػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي بيننػػػػػػػػػػػػػػػػػا   فممَّ

 
 (ِ)تكٌىمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفان فألبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتو غمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا 

، كاف (ّ)نصر بف بركس بف قيسطة األفرنجي األصؿ الحاج أبك محمد العضكم الزككم 
خيران، دينان، سميـ الصدر، مبلزمان لمصمكات الخمس في الجماعة، مثابران عمى قضاء 

جمادل األكلى بدمشؽ، كخمؼ عدة أكالد  ُٓحكائج المعارؼ، ذا ثركة كجدة، تكفي في 
ناثان.  ذككران كا 

 (ْ)يحيى بف عمي بف عبد اهلل بف عمي بف مفرج ابف أبي الفتح القرشي األمكم رشيد الديف
النابمسي األصؿ، المصرم المكلد كالدار، المالكي المعركؼ بالرشد العطار، مكلده في 
شعباف سنة أربع كثمانيف كخمسمائة، كتكفي بمصر في جمادل األكلى كدفف بسفح 

، (ٓ)ة مدة، كلوي تخاريج مفيدة، كمجاميع حسنةالمقطـ، سمع مف خمؽ كثير، كحدث بالكثير 
ليو انتيت رئاسة الحديث بمصر بعد زكي الديف  ككاف إمامان، فاضبلن، عالمان، حافظان، كا 

                                                                                                                                                                               

؛ ابف ُُْ، صْٗالذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ج ؛ِِّ( ترجـ لو أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صُ)
 .ْٖٓ، صُٕكثير: البداية كالنياية، ج

 .ّْٗ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جَُّ( البحر الطكيؿ، كاألبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، صِ)
؛ ابف ُُٕ، صْٗ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جِِٗ( ترجـ لو أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صّ)
 .ْٓٓ، صُٕير: البداية كالنياية، جكث
؛ الذىبي: المعيف في طبقات ْٓٓ-ْٗٓ، صِ( ترجـ لو ابف جماعة: مشيخة قاضي القضاة، جْ)

؛ التنبكتي، أحمد بف بابا: نيؿ االبتياج في تطريز الديباج، منشكرات كمية الدعكة َِٖالمحدثيف، ص
 .ُّٔـ، صُٖٗٗ، ليبيا، ُاإلسبلمية طرابمس، ط

 .ِْٓ-ِّٓ، صِفاتو البغدادم: ىدية العارفيف، مج( عف مؤلٓ)
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المنذرم، ككتب بخطو الكثير، ككاف خطو حسنان، ككقؼ كتبو عمى مف ينتفع بيا مف 
 المسمميف.

 ]كُٔٔ[، الشيخ الصالح (ُ)انيأبك القاسـ محمد بف منصكر بف يحيى المكي اإلسكندر  -
، كاف أحد العباد المشيكريف بكثرة الكرع كالتحرم في المأكؿ (ِ)الزاىد المعركؼ بالقبارم

كالمشرب كالممبس، معركؼ باالنقطاع كالتخمي، كترؾ االجتماع بأبناء الدنيا، كاإلقباؿ 
أىؿ الزماف عميو،  عمى ما يعينو مف أمًر نفسًو، كطريقو الذم سمكو، قؿَّ أف يقدر أحد مف

كخشكنة عيشو، كما أخذتو نفسو مف الكحدة كالجد كالعمؿ كاالحتراز مف الرياء كالسمعة، 
ال يعمـ في كقتو مف كصؿ إليو، ككاف يقصد زيارتو كالتبرؾ بو الممكؾ فمف دكنيـ، فبل 
يكاد يجتمع بأحد منيـ، كأخباره في الكرع كالعبادة مشيكرة ،فبل حاجة إلى اإلطالة 

رحيا، تكفي سادس شعباف ببستانو بجبؿ الصقيؿ ظاىر اإلسكندرية، كدفف بو بكصية بش
منو، كقبره ييزار، كيتبرؾ بًو، كأبيع األثاث المكجكد في بيتًو كقيمتوي دكف الخمسيف درىـ 
كرؽ بما يزيد عمى عشريف ألؼ درىـ، تزايد الناس فيو رجاء البركة حتى بمغ اإلبريؽ الذم 

تكضأ فيو لمصبلة جممة كبيرة، كقيمة مثمو ثبلثة فمكس، ككاف قد تناىى كاف يستعمموي، كي
الخميج الكاصؿ إلى اإلسكندرية  (ّ)في الكرع، كلما رأل ما يناؿ الناس مف الظمـ في كرل

مف النيؿ أعرض عف  مائو، كحممو التدقيؽ في الكرع عمى أف حفر لوي بئران يشرب منيا، 
ة يسقي بستانو، ككاف إذا كجد رطبة ساقطة تحت نخمة كينقؿ الماء منيا بالجرة عمى داب

                                                           

؛ الذىبي: اإلشارة إلى كفيات األعياف، ِٕٗ،ِٖٕ( ترجـ لو ابف الصابكني: تكممة إكماؿ اإلكماؿ، صُ)
 .ُٔٔ،ِْٕ؛ ابف ناصر الديف: تكضع المشتبو، صّٗٓص
تو في جمدةو مسمطةو ال شؽَّ فييا ( أٌما نسبتو القبارم فقاؿ الفيركز آبادم " كلد مقبكران، معناه أف أمو كضعِ)

 ، كال ثقب فقالت قابمتو: ىذه سمعةه ليس فييا كلد فقالت أمو: بؿ فييا كلد كىك مقبكر فييا فشٌقكا عنو فإستيؿَّ
مادة قبر، كقد تحرفت  ُُِٖكأبك القاسـ منصكر القبارم كشدَّادٌم". الفيركز أبادم: القامكس المحيط، ص

 .ُِّ، صٖٓعند ابف العماد: شذرات الذىب، ج ىذه النسبة إلى " القيادم"
 .ُُّْ( ىي الحفرة أك ما يستحدثو النير مف حفرة. الفيركز آبادم: القامكس المحيط، صّ)
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كلـ يشاىد سقكطيا منيا ال يرفعيا، كال يأكميا؛ الحتماؿ أف طائران جناىا مف نخؿ غيره، 
كسقطت منوي تحت نخمو، كبالجممة لـ يخمؽ بعده مثمو، رحمو اهلل كأكصى أف ييطمس                   

 .        (ِ)عمره كعيمي في آخر (ُ)قبره، كلد سنة سبع كثمانيف كخمسمائة
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ـ.ُُُٗىػ /ٕٖٓ( ُ)
 .ُّٔ، صِ( الركاية عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جِ)
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 سنة ثالث كستيف كستمائة*
دخمت كالخميفة كالممكؾ عمى القاعدة المارة خبل األشرؼ، فإنو تكفي، كانتقؿ ما كاف    

 .(ُ)بيده إلى الممؾ الظاىر
في العشر اآلخر مف المحـر بمغ الظاىر أف جماعة مف األمراء  ذكر المتجددات:

ألجناد أجمعكا عمى أكؿ ططماج في دار، فزادكا في الكبلـ في معنى القدح في الدكلة، كا
اآلخر، كقطعت رجؿ الثالث،  (ِ)كغالى في ذلؾ ثبلثة نفرو منيـ، فسمٌر الكاحد، ككٌحؿ

 .(ّ)فانحسمت مادة االجتماعات بعد ذلؾ
ٌز الظاىر عسكران كحصارىـ ليا، فجي (ْ)كفييا كردت األخبار بنزكؿ التتر عمى البيرة   

المعركؼ، بسـ المكت كاألمير جماؿ الديف  (ٓ)قٌدـ عمييـ األمير عز الديف إيفاف الركني
، ككتب إلى صاحب حماه بالتكجو معيـ بعسكره، ككذلؾ إلى عسكر (ٔ)أقكش المحمدم

                                                           

 .ِّّشا: التكفيقات االليامية، صـ. بأُِْتشريف األكؿ ) اكتكبر( سنة  ِْ* يكافؽ أكليا يـك الجمعة 
 .ُّٕ، صِ(  اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُ)
( عقكبة عرفت في العصر المممككي، تنفذ بميؿ حديد محمي بالنار، يكحمكف بو عيكف المذنب فيفقده ِ)

 .ْٖ؛ دىماف: معجـ األلفاظ، صَُٗبصره. الخطيب: معجـ المصطمحات، ص
؛ الدكادارم ُٔ، صْٗ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جُّٕ، صِآة الزماف، ج( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مر ّ)

 .ُّٖ، صَِ؛ الكتبي: عيكف التكاريخ، جَُٔ، صٖ: الدرة الزكية، ج
( كىي قمعة حصينة ليا رستاؽ كاسع عمى حافة الفرات في البر الشرقي الشمالي كليا كادو يعرؼ بكادم ْ)

؛ القرماني: أخبار ِٗٔعة سركج. أبك الفداء: تقكيـ البمداف، صالزيتكف كتقع غرب قمعة نجـ كجنكب غرب قم
 .ِّْ، صّالدكؿ، ج

( إيفاف بف عبد اهلل الركني المعركؼ بسـ المكت، األمير عز الديف، كاف مف مماليؾ ركف الديف بيبرس ٓ)
نده أرسمو ككسر الفرنج بغزة ثـ اتصؿ بخدمة الممؾ الظاىر بيبرس كتقدـ عنده، كصار لو الكممة النافذة ع

عمى رأس الجيش لمحاربة التتر عند نزكليـ عمى البيرة، نقـ عميو الظاىر بعدىا فحبسو بقمعة الجبؿ كبقي في 
؛ البرزالي: المتقفي، ُِٗـ. ابف شداد: تاريخ الممؾ الظاىر، صُِٕٔىػ /ٕٓٔالحبس إلى أف تكفي سنة 

 .ُٖٖ،ُٕٖ، صّؿ الصافي، ج؛ ابف تغرم بردم: المنيِِٗ؛ الذىبي: المختار، صُّٕ، صُ/ؽُج
( آقكش بف عبد اهلل المحمدم الصالحي النجمي: األمير جماؿ الديف، كاف مف مماليؾ الصالح نجـ الديف أيكب، ٔ)

 =كمف أعياف أمراء الظاىر بيبرس، جيزه الظاىر بيبرس لقتاؿ التتر عند نزكليـ عمى البيرة، بعدىا عاد إلى القاىرة
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أيضان،  (ِ)، ككتب الظاىر إلى عيسى بف مينا(ُ)حمب، فسارت العساكر كعبرت الفرات
 .(ّ)تتر عبكر العسكر رحمكا عف البيرة،  كعادت العساكر إلى مصرفمما بمغ ال

، فنزؿ عمييا، كفتحيا عنكةن، (ْ)كفي ربيع اآلخر تكجو الظاىر بالعساكر قاصدان قيسارية
كيكـ نزكلو عمييا، في ثامف جمادل األكلى كعصت عميو قمعتيا بعد فتحيا عشرة أياـ، ثـ 

رب الممؾ الظاىر القمعة كالمدينة، كتركيما دمنة فتحيا، كىرب مف كاف بيا إلى عكا، فأخ
نصؼ  ]ظُٔٔ[كخرابان، كممؾ ألعياف األمراء الذيف كانكا معو كالغائبيف عنو لكؿ كاحد 

 قرية بالبيرة، كممؾ كلدم صاحب المكصؿ سيؼ الديف، كعبلء الديف.
النقكب  ، كنزؿ عمييا، كرمى بالمجانيؽ، كرمى أبراجيا، كأخذتيا(ٓ)ثـ رحؿ إلى أرسكؼ 

مف جياتيا، كتكرر عمييا الزحؼ إلى أف تداعى برج مف أبراجيا تجاه األمير بدر الديف 

                                                                                                                                                                               

ـ، كقد قارب السبعيف. الصقاعي: تالي ُِٕٕىػ / ٕٔٔو كأعطاه خبزان، تكفي سنة كسجنو الممؾ الظاىر ثـ أخرج=
، ٗ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جُِْ، صَٓ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جُِ،ُُكفيات األعياف، ص

 .َُُ، صٕ؛ ابف الفرات: تاريخ ابف الفرات، جِّّص
 ( كردت في األصؿ " الفراة" كىك تصحيؼ.ُ)
 ألصؿ " مينا بف عيسى" كىك تحريؼ.( كردت في اِ)

كعيسى بف مينا ىك األمير شرؼ الديف بف مانع بف حديثو شيخ آؿ فضؿ، كاف ذا مكانة عند السمطاف 
ـ،  ُُِٖىػ/ َٖٔالمنصكر قبلككف كقد كاله عمى مدينة تدمر ككذلؾ شارؾ في كقعة حمص ضد التتار سنة 

؛ ُّْـ. الذىبي: المختار، صُِْٖىػ /ّٖٔسنة  كاف كريـ األخبلؽ حسف الجكار، مكفكؼ الشر، تكفي
؛ ابف ُُُ؛ ابف عبد الظاىر: تشريؼ األياـ كالعصكر، صَُُالصقاعي: تالي كفيات األعياف، ص

 .ِّّ، صِالكردم: تتمة المختصر، ج
؛ الذىبي: دكؿ ٓٗ؛ المنصكرم: زبدة الفكرة، صِّّ( الخبر عند أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صّ)

 .ُٖ،ُٕ، صِ؛ المقريزم: السمكؾ، جُٖٓ،ُْٖ، صِجاإلسبلـ، 
( مدينة عمى ساحؿ بحر الشاـ تعد في أعماؿ فمسطيف بينيا كبيف بحيرة طبرية ثبلثة أياـ كتقع عمى بعد ست ْ)

؛ ِّٖ؛ أبك الفداء: تقكيـ البمداف، صّٓٔ،ّْٔكثبلثكف ميبلن عف عكا. الحمكم: المشترؾ كضعان، ص
 .ّْْ،ِْْ، صّ؛ القرماني: أخبار الدكؿ، جّٓٓالقزكيني: آثار الببلد، ص

، ُ( مدينة عمى ساحؿ بحر الشاـ بيف قيسارية كيافا، كتعٌد مف أعماؿ فمسطيف. الحمكم: معجـ البمداف، مجٓ)
 .ِّٗ؛ أبك الفداء: تقكيـ البمداف، صُُٓص
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، فيجـ البمد بمف معو مف العسكر عمى غفمة مف أىميا، فكقع الصياح فييـ (ُ)الخزندار
كالقتؿ كاألسر كاقتسـ العسكر ما كاف بيا مف الحكاصؿ، كذلؾ يكـ الخميس ثاني عشر 

 ضان.رجب، ثـ خربت أي
كعاد الظاىر إلى القاىرة، كزينت لدخكلو، فدخميا ثاني عشر شعباف، كعبر باألسرل  

 .(ِ)عمى الجماؿ، ككاف يكمان مشيكدان 
كفي جمادل اآلخرة كقعت نار بالقاىرة، فاحترقت ثبلث كستكف داران، ثـ كثر الحريؽ    

ر كالكبريت عمى بعد ذلؾ حتى أحرؽ مكاضع أخرل، ككانت تكجد لفائؼ مشاؽ، فييا النا
، كاتييـ بذلؾ (ّ)أسطحة الدكر، كعظـ ىذا األمر، كرتب بالشكارع كاألزقة دناف الماء

النصارل، فعـز الظاىر عمى استئصاؿ النصارل كالييكد بسبب الحريؽ، فأمر بكضع 
األحطاب في حفرة كانت في كسط القمعة، كأف تضـر فييا النار كيطرح فييا النصارل 

ألحطاب كمسككا النصارل كالييكد، كىرب بعضيـ ككتّْفيكا لييرمكا في كالييكد فجمعكا ا
الحفرة، فشفع فييـ األمراء، فأمر أف يشتركا أنفسيـ، فقرر عمييـ خمسمائة ألؼ دينار 

                                                           

و اإلقطاعات العظيمة ( األمير الكبير بدر الديف الخزندار الظاىرم نائب الممؾ، كأتابؾ الجيكش، ككاف لُ)
بالديار المصرية كلو قمعة الصبيبة كبانياس، ساس األمكر أحسف سياسة عند كفاة الظاىر بيبرس، كسار إلى 

ـ. كدفف بتربتو التي أنشأىا ُِٕٕىػ / ٕٔٔالقاىرة كدخميا كعقب دخكلو مرض فمات عمى أثر ذلؾ سنة 
؛ الذىبي: اإلشارة إلى كفيات األعياف، ّٓ-ِٓبالقرافة الصغرل. الصقاعي: تالي كفيات األعياف، ص

-ْٓٓ، صُ؛ ابف سباط: تاريخ ابف سباط، جّٕٔ-ّٓٔ، صَُ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جّٖٔص
ْٓٔ. 

؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة ِّٓ-ِّّ( عف خبر فتح قيسارية كأرسكؼ أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صِ)
، ُٕ؛ ابف كثير: البداية كالنياية، جُٕ، صْٗـ، ج؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلَِّ-ُّٖ، صِالزماف، ج

؛ ابف الحريرم، أحمد ّٔٗ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جُٗ-ُٖ، صِ؛ المقريزم: السمكؾ، جْٗٓص
بف عمي: اإلعبلـ كالتبييف في خركج الفرنج المبلعييف عمى ديار المسمميف، تح: سييؿ زكار، دار المبلح، 

 .ُِٗـ "؛ العزم: تاريخ مجمكع النكادر، صُِّٔق/ِٔٔ" سنة  َُُـ، صُُٖٗ، دمشؽ، ُط
ٌب أك أصغر لو عسس ال يقعد إال أف يحفر لو، كىك يخصص لكضع ّ) ( الٌدف: راقكد عظيـ أطكؿ مف الحي

 .ٖٔٓالماء. الفيركز آبادم: القامكس المحيط، ص
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يقٌدمكف في كؿ سنة خمسيف ألؼ دينار، كتؤخذ منيـ بحسب قدرة كؿ كاحد منيـ، 
اتبان في صناعة اإلنشاء، ثـ ترىب، كاف مبدأ أمره ك، (ُ)كضمنيـ راىب يعرؼ بالحبيس

أحد خمفاء المصرييف  (ّ)، فيقاؿ: إٌنو كجد في مغارة ماالن لمحاكـ(ِ)كانقطع في جبؿ حمكاف
كلما كجد الماؿ كاسى بو الفقراء كالصعاليؾ مف كؿ مٌمة، كاتصؿ خبره بالظاىر فطمبو إليو 

كنو يصؿ إليؾ مف جية كطمب منو الماؿ فقاؿ أما إٌني أعطيؾ مف يدم إلى يدؾ فبل كل
مف تصادره كىك ما يقدر عمى ما تطمبو منو، فبل تجعؿ كشفع األمراء فيو، فمما كانت ىذه 
الكاقعة ضمنيـ كحضر مكضع الجباية منيـ فمف يقدر عمى ما قرر عميو كتحضر عف 
أدائو ساعده، كلـ يكف معو شيء أٌدل عنو سكاء كاف نصرانيان أك ييكديان، ككاف يدخؿ 

، كيطمؽ منيا مف كاف عميو ديف كمف كجده ذا ىيئة رثٌة كاساه كمف شكا إليو الحبكس
 .(ْ)ضركرة أزاحيا عنو، فانتفع بو سائر الطكائؼ

                                                           

فقاـ بتفرقتو عمى ـ كنز في مغارة ُِْٔىػ /ّٔٔ( الحبيس بكلص، كيقاؿ ميخائيؿ، كاف قد كجد في سنة ُ)
ـ ُِٕٔىػ / ٔٔٔالصعاليؾ كالمحاكيج مف أىؿ الممؿ كأدل عف المصادريف جممة عظيمة فمما كاف في سنة 

أحضره الممؾ الظاىر كطالبو بالكنز فرفض االعتراؼ بشيء فأمر الممؾ الظاىر بتعذيبو حتى المكت، كرميت 
؛ الصقاعي: تالي كفيات َّٗ،ّٖٗ، صِالزماف، ججيفتو تحت القمعة عمى باب القرافة. اليكنيني: ذيؿ مرآة 

؛ اليافعي: ُِِ، صْٗـ" ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جُِْٔق/ّٔٔ" كفيو قتمو سنة  َٔ-ٖٓاألعياف، ص
 .ِِّ، صٓ" كفيو تصحؼ اسمو إلى الحنش"؛ ابف العماد: شذرات الذىب، جُِٓ، صْمرآة الجناف، ج

فسطاط مف جية الصعيد، كمشرؼ عمى النيؿ. الحمكم: ( جبؿ مف جباؿ مصر عمى بعد فرسخيف مف الِ)
؛ أبك الفداء: تقكيـ ٖٗٓ-ْٖٓ، صُ؛ المقريزم: المكاعظ كاالعتبار، جِّٗ، صِمعجـ البمداف، مج

 .َُْالبمداف، ص
( ىك منصكر الحاكـ بأمر اهلل، أبك عمي، صاحب مصر بف العزيز بف المعز باهلل العبيدم، أمر بيدـ ّ)

بالقيامة في القاىرة كبنى الجامع الكبير بيا، اتخذ عدة قرارات منيا أمره لمنصارل بمبس الكنيسة المعركفة 
ـ. ابف العمراني: األنباء في تاريخ ََُِىػ /ُُْالصمباف كمنع النساء مف الخركج ليبلن كغيرىا، تكفي سنة 

 .ُِّ-ّ، صِ؛ المقريزم: اتعاظ الحنفا، جٔٔ؛ ابف أبي الدينار: المؤنس، صُٖٔالخمفاء، ص
؛ الذىبي: ُُْ، صَّ؛ النكيرم: نياية األرب، مجِِّ-َِّ، صِ( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جْ)

؛ ِٓ، صِ؛ المقريزم: السمكؾ، جُْٔ، صُٕ؛ ابف كثير: البداية كالنياية، جُٖ،ُٕ، صْٗتاريخ اإلسبلـ، ج
 .ّٕٔ؛ السيكطي: تاريخ الخمفاء، صَُْ، صُالعيني: عقد الجماف، ج
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، كفٌرقو عمى األمراء، كحفر (ُ)كفي ثاني شكاؿ خرج الظاىر مف القاىرة لحفر بحر أشمـك 
 .(ِ)فيو بنفسو

، ثـ كرد الخبر بأف (ْ)كك، كبشر السمطاف بيبلؾ ىكال(ّ)ككصؿ رسكؿ صاحب سيس 
 .كأف بركة قصده، فكسره (ٓ)عساكره اجتمعت عمى كلده أبغا

فعـز الظاىر عمى التكجو إلى العراؽ ليغتنـ الفرصة، فمـ يتمكف لتفريؽ العساكر في  
 .(ٔ)اإلقطاعات

                                                           

، ِ( بمدة بمصر تعرؼ بأشمـك طناح كىي قرب دمياط. مدينة ككرة الدقيمية.الحمكم: معجـ البمداف، مجُ)
 .ْٖ، صُ؛ البغدادم: مراصد االطبلع، مجََِص
؛ ابف إياس: بدائع ِٔ، صِ؛ المقريزم: السمكؾ، جُٗ؛ صْٗ( الخبر عند الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جِ)

 .ُّٖ، صُ/ؽُالزىكر، ج
أعظـ مدف الثغكر الشامية بيف أنطاكية ك طرسكس عمى عيف زربة. الحمكم: معجـ البمداف،  ( بمد مفّ)

 . ِٕٓ؛ أبك الفداء: تقكيـ البمداف، صِٕٗ، صّمج
ـ َُِٕىػ/ٗٔٔكصاحب سيس ىك ىيثـك بف قسطنطيف، الكمب، الممؾ المجير، صاحب سيس تكفي سنة 

. أبك الفداء: المخت ، ْٗ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جُِ، صْصر، جكحكـ بعده ابنو ليفكف بف ىيثـك
 ُِّ؛ المنصكرم: زبدة الفكرة، صِٖٗ-ِٕٗص
ـ( ؛ ابف ُِٓٔىػ/ْٔٔ) كفيو ْٕٗ( خبر مقتؿ ىكالكك عند ابف العبرم: تاريخ مختصر الدكؿ، صْ)

؛ ابف الكردم: تتمة ِِّ، صُ/ جِ؛ اليمذاني: جامع التكايخ، مجِّٓالفكطي: الحكادث الجامعة، ص
؛ البيضاكم، عبد اهلل بف عمر: ِٗٓ-ِٕٓ، صِ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُِٖ، ِصر، جالمخت

) كفيو  ْٗـ، صُٖٓٗ، طيراف،ُنظاـ التكاريخ، تصحيح: بيمف ميررزا كريمي، شركة مطبعة فرىكمند، ط
 ـ(.ُُِٔق/َٔٔكفاتو سنة 

خراساف، كاف كافر النفس سفاؾ لمدماء ( أبغا بف ىكالكك بف جنكزخاف، القاف ممؾ التتار، كصاحب العراؽ ك ٓ)
ـ. ابف العبرم: ُُِٖىػ/َٖٔمقدامان عالي اليمة، تكلي الحكـ بعد كفاة كالده ىكالكك كحكـ إلى سنة كفاتو سنة

؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، ُّٕ؛ الذىبي: اإلشارة إلى كفيات األعياف، صْٕٗتاريخ مختصر الدكؿ، ص
 .ِْٖ، صٖكية، ج؛ الدكادارم: الدرة الز ُٕٖ، صٔج
؛ َِ،ُٗ، صْٗ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جِِّ، صِ( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جٔ)

 .ُِّ،َِّ، صَِالكتبي: عيكف التكاريخ، ج
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كلما فرغ مف حفر الخميج  ركب في حٌراقة، كأخذ معو أداٌلء الببلد، كمضى ليسد فـ جسر  
 .(ِ)، كأقاـ ىناؾ يكميف، فحصؿ لو تكعؾ فعاد إلى القاىرة(ُ)عمى بحيرة تنيس

كرٌكبو بأبية  ،(ّ)كفي ثاني عشر شكاؿ سمطف كلده السعيد ناصر الديف محمد بركة قاآف
بيف يديو بنفسو مف باب السر إلى  (ْ)مؿ الغاشيةفي القاىرة كح ]كُٕٔ[الممؾ 
، ثـ عاد كسٌير السعيد عمى ظاىر القاىرة ، كدخؿ مف باب النصر، كشٌؽ البمد (ٓ)السمسمة

كسائر األمراء مشاة بيف يديو، كاألمير عز الديف الحمبي  (ٔ)البمد كخرج مف باب زكيمو

                                                           

؛ ِٓ-ُٓ، صِ( جزيرة في بحر مصر قريبة مف البر ما بيف الفرما كدمياط. الحمكم: معجـ البمداف، مجُ)
 ؛.َّْ، صّ؛ القرماني: أخبار الدكؿ، جِٕٗ، صُمج البغدادم: مراصد االطبلع،

 .ُٗ، صْٗ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جِِّ، صِ( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جِ)
( محمد بف بيبرس، السمطاف الممؾ السعيد، ناصر الديف، أبك المعالي بركة خاف بف السمطاف الممؾ الظاىر ّ)

كبكيع بالممؾ كىك عمره ثماف عشرة سنة، كاف محببان إلى الرعية قدـ  سمطنو كالده كىك ابف خمس سنيف
بالجيكش إلى دمشؽ ككاف يـك دخكلو يكمان مشيكدان، لكنو شاب غٌر عجز عف ضبط األمكر فتعصب المماليؾ 
لذلؾ، كخمعكه مف السمطنة، كأطمقكا لو سمطنة الكرؾ، تقنطر مف عمى فرسو كىك يمعب  بالكرة فتكفي عمى 

؛ ابف ّٗٔـ. الذىبي: االشارة إلى كفيات األعياف، صُِٕٗىػ /ٖٕٔ، كقيؿ سـٌ فمات ككاف ذلؾ سنة أثرىا
، ٓ؛ المقريزم: المقفى، جُّْ،ُِْ، صْ؛ اليافعي: مرآة الجناف، جٕٖ،صٓخمكاف: كفيات األعياف، ج

 .ْٗٓص
اترة بيف يدم السمطاف ( مف شعارات الممؾ في العصر االسبلمي،  تتخذ مف أديـ مخرز بالذىب يحمميا ميْ)

؛ العبليمي، عبد اهلل: الصحاح في ُِٕ، صِفي المكاكب الرسمية كاالحتفاالت. القمقشندم: صبح األعشى، ج
، دار الكتب العممية، بيركت،   .ُٗٗ، صُـ، مجُْٕٗالمغة كالعمـك

ف عبد الظاىر: ( درب مبلصؽ لحارة السيكفييف كيعرؼ بدرب شمس الدكلة كيقع بالقرب مف قمعة الجبؿ. ابٓ)
 .َٔ،ٗٓالظاىر: الركضة البيية، ص

ـ، كىك يقع عند َُٕٖىػ /َْٖ( أحد أبكاب مدينة القاىرة بناه أمير الجيكش بدر الديف الجمالي سنة ٔ)
؛ ُٕ-ُٔمسجد ابف البناء جانب سكؽ الحجاريف عمك الحٌداديف. ابف عبد الظاىر: الخطط المغرية، ص

 .ٖٗ، صِالمقريزم: المكاعظ كاالعتبار، ج
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لديف راكباف أمامو، كعمييما راكب إلى جانبو، كالكزير بياء الديف بف حنا، كالقاضي تاج ا
 .(ّ)عمى رأسو (ِ)حامؿ الجتر (ُ)الخمع، كبدر الديف بيسرم

كفي خامس القعدة ختف السعيد، كختف معو جماعة مف أكالد األمراء، كالخكاص، كحصؿ  
 ، (ْ)لمحكماء خمع كثيرة كأمكاؿ جٌمة

 ،ى االسكندرية، إل(ٓ)كفي ىذا الشير سٌير الظاىر األمير عز الديف أيبؾ األغاجرم  
 .، فمضى كشنؽ(ٔ)ليشنؽ الشريؼ حصف الديف بف ثعمب 

                                                           

( بيسرم، األمير الكبير، بدر الديف الشمس الصالحي، مف أعياف الدكلة ككبار أمراء الدكلة الظاىرية كاف ُ)
محتشمان كثير المماليؾ كالتٌجمؿ، قبض عميو الممؾ المنصكر قبلككف كسجنو تسع سنيف ثـ أخرجو األشرؼ 

ىػ ٖٗٔعة الجبؿ إلى أف تكفي سنة كأعطاه خبزان، ثـ قبض عميو الممؾ المنصكر الجيف، كبقي في السجف بقم
؛ ابف ٕٔٓ، صِ؛ المقريزم: المقفى، جْٓٓ،ْْٓ، صُـ. ابف الجزرم: تاريخ حكادث الزماف، جُِٖٗ/

 .َُٓ،ََٓ، صّتغرم بردم: المنيؿ الصافي، ج
( مظمة عمى شكؿ قبة مف الحرير المزركش، في أعبلىا طائر مف الفضة، مطمية بالذىب تحمؿ فكؽ رأس ِ)

؛ المجمكع المفيؼ، ُِٕ، ُِٔ، صِفي العيديف. السامرائي: القمقشندم: صبح األعشى، جالسمطاف 
 ..ُُِ؛ الخطيب: معجـ المصطمحات، صِٗ،ُٗص
؛ ابف كثير: البداية َّٕ، صّ؛ الذىبي: العبر، جُُٓ، صٖ( الخبر عند الدكادارم: الدرة الزكية، جّ)

 ـ(ُِّٔق/ِٔٔ)سنة  َُِ، صِ. القمقشندم: مآثر األنافة، جُْٔ، صُٕكالنياية، ج
، ِـ(؛ الذىبي: دكؿ اإلسبلـ، جُِّٔق/ِٔٔ)سنة  ِٗ( الخبر عند المنصكرم: زبدة الفكرة، صْ)

، ُ/ؽُـ(؛ ابف إياس: بدائع الزىكر، جُِّٔق/ِٔٔ)سنة  ُُِ، صِ؛ المقريزم: السمكؾ، جُٖٓص
 ـ(.ُِّٔق/ِٔٔ)سنة  ِِّص
ي، كاف كالي الشكبؾ في أياـ الصالح نجـ الديف أيكب، ( عز الديف أيبؾ اإلسكندرم األغاجرم الصالحٓ)

ككاف لو اختصاص بالممؾ المعز التركماني، كفي األياـ الظاىرية، اعتمد عميو الظاىر ككاله بعمبؾ كالرحبة، 
ـ. البرزالي: المقتفي، ُِٕٓىػ /ْٕٔككاف مكظبان عمى شف الغارات، كقطع الطرؽ عمى الغرباء، تكفي سنة 

، ّ؛ ابف تغرم بردم: المنيؿ الصافي، جْٕٕ، صٗالصفدم: الكافي بالكفيات، ج ؛ّّٓ، صُ/ ؽُج
 .ُّْص
( الشريؼ حصف الديف بف ثعمب بف األمير نجـ الديف عمي بف الشريؼ إسماعيؿ بف حصف الدكلة مجد ٔ)

رية العرب، أحد العرباف في الصعيد، تمرد عمى الظاىر بيبرس فأمر بإلقاء القبض عميو كشنقو في االسكند
 .ِّّ، صِـ. اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُِْٔىػ /ّٔٔىذه السنة 
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أحد عدكؿ الثغر، كاف يتردد إلى ابف ثعمب لقضاء  (ُ)كسببو أف الشريؼ السرسنائي 
حكائجة، فذكر عنو أنو أعمؿ الحيمة في ىركبو كسٌفر لو عند مف يعينو كيساعده، ككاف 

 .(ِ)ٌير بشنؽ ابف ثعمبالسرسنائي بمصر في بعض حكائجو، فأخذ كشنؽ كس
، كسببو تكقؼ تاج الديف في تنفيذ (ّ)كفييا كٌلي مف كؿ مذىب قاضي قضاة مستقؿ 

 األحكاـ ككثرة الشكاكم منو.
ككاف قد كقع بينو كبيف األمير جماؿ الديف أيدغذم العزيزم في مجمس السمطاف في   

مف كؿ مذىب  ذم الحجة، فقاؿ لو جماؿ الديف:" نترؾ مذىب الشافعي لؾ، كنكلي
قاضي، فماؿ الظاىر إلى قكؿ جماؿ الديف، ككاف لو منو محؿ عظيـ، فكلَّى شمس الديف 
بف العماد الحنبمي كصدر الديف سميماف بف الحنفي كشرؼ الديف عمر السبكي المالكي، 
كاستنابكا النكاب، كأبقى عمى تاج الديف نظر األكقاؼ كأمكاؿ األيتاـ كاألمكر المختصة 

 .(ٓ)، ثـ فعؿ ذلؾ بالشاـ(ْ)ؿ، ككتب ليـ تقاليد كخمع عمييـببيت الما

                                                           

( الشريؼ السرسنائي أحد عدكؿ ثغر االسكندرية كانت عبلقتو حسنة مع الشريؼ حصف الديف بف ثعمب ُ)
كحاكؿ مساعدتو عمى اليركب فكصؿ خبره إلى الممؾ الظاىر بأمر بإلقاء القبض عميو كشنؽ تحت القمعة 

 .ِّّ، صِـ. اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُِْٔ/ىػ ّٔٔسنة 
 .ِّّ، صِ( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جِ)
 ( كردت في األصؿ " مستبد" كىك تصحيؼ.ّ)
؛ المقريزم: ُِ، صْٗ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جِّْ، صِ( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جْ)

؛ ابف إياس: بدائع الزىكر، َْٖ،َْٕ، صُعقد الجماف، ج؛ العيني: ِٖ،ِٕ، صِالمقريزم: السمكؾ، ج
 ـ(.ُِِٔق/ُٔٔ)سنة  ُِّ؛ صُ/ ؽُج
(  قاؿ أبك شامة "  كصؿ إلى دمشؽ ثبلثة تقاليد لمقضاة شمس الديف محمد بف عطاء الحنفي كالزيف عبد ٓ)

ؿ كاحد منيـ قاضي السبلـ بف الزكاكم المالكي، كشمس الديف عبد الرحمف بف الشيخ أبي عمر الحنبمي كجعؿ ك
القضاة مف المذاىب األربعة كلكؿ منيـ نائب، كىذا شيء، ما أظنو جرل في زماف سابؽ، فمما كصمت العيكد 
الثبلثة لـ يقبؿ المالكي، فكافؽ الحنبمي كاعتذر بالعجز، كقبؿ الحنفي فإنو كاف نائبن لمشافعية، فاستمر عمى 

. كقاؿ القمقشندم: " ككاف استقرار القضاة األربعة بيا ِّٔ،ِّٓالحكـ". أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، ص
 =بعد حدكث ذلؾ بالديار المصرية، لكف لـ تستقر األربعة دفعة كاحدة كما كقع في الديار المصرية، بؿ عمى
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كأيحضر إلى بيف يدم السمطاف نعجة، كلدت خركفان عمى صكرة الفيؿ لو خرطكـ طكيؿ  
 .(ُ)كأنياب

كفييا كقع اىتماـ الظاىر بتماـ عمارة الحـر النبكم، كجٌيز األخشاب كالحديد    
، كما يمٌكنيـ، كأنفؽ فييـ قبؿ سفرىـ كالرصاص، كمف الصناع ثبلثةه كخمسكف رجبلن 
، (ّ)، كشياب الديف غازم اليغمكرم(ِ)كبعث معيـ األمير جماؿ الديف محسف الصالحي

 .(ٓ)ناظران، كمما عازىـ شيء مف اآلالت، كالنفقات جٌيزىا إلييـ (ْ)مشدان كالرضى
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                               

التدريج كأقدميـ فييا الشافعي، ككاف أعبلىـ الشافعي، ثـ يميو في الرتبة الحنفي، ثـ المالكي، ثـ الحنفي". =
 .ُِٗ، صْمقشندم: صبح األعشى، جالق
 .ِِّ، صَِ؛ الكتبي: عيكف التكاريخ، جُِ، صْٗ( الخبر عند الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جُ)
، كحٌصؿ األنصكؿ كتقدـ عند ِ) ( محسف الحبشي الصالحي، األمير جماؿ الديف، سمع الكثير مف العمـك

عيد الظاىر بيبرس فجاكر كتقٌدـ عمى الخٌداـ ثـ الممؾ الصالح نجـ الديف أيكب، كبعده سافر إلى المدينة في 
؛ الذىبي: تاريخ ّْٗ، صِـ. اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُِٖٔىػ /ٖٔٔرجع إلى مصر كتكفي بيا سنة 

 .ِٗٔ، صْٗاإلسبلـ، ج
( غازم بف فضؿ اهلل اليغمكرم، األمير شياب الديف أحد أمراء الدكلة الظاىرية، عينو الظاىر بيبرس مشدان ّ)

كأرسمو إلى المدينة المنكرة لئلشراؼ عمى عمارة الحـر النبكم فبقي فييا أربع سنيف ثـ عاد إلى مصر كبقي 
 .ِّٓ، صِفييا إلى أف تكفي. اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج

( الرضى بف فضؿ اليغمكرم، األمير الكبير، أحد األعياف األكابر، عينو الظاىر بيبرس ناظران كأرسمو إلى ْ)
ينة المنكرة لئلشراؼ عمى عمارة الحـر النبكم فبقي فييا أربع سنيف ثـ عاد مع أخيو غازم إلى مصر المد

 .ِّٓ، صِكبقي فييا إلى أف تكفي. اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج
؛ ابف الكردم: تتمة َّٕ، صّ؛ الذىبي: العبر، جِّٓ، صِ( الخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جٓ)

 .ُِّ، صٓ؛ ابف العماد: شذرات الذىب، جُِِ، صْ؛ اليافعي: مرآة الجناف، جُِٖالمختصر، ص
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 مف األعياف ذكر مف تكفي فييا
األصؿ المصرم الدار  ،(ُ)مدؾ الياركقياألمير جماؿ الديف مكسى بف يغمكر بف ج

، ككاف أميران، جميبلن، لو (ِ)كالكفاة، كلد في جمادل  األخرل سنة تسع كتسعيف كخمسمائة
المنزلة العالية عند الصالح نجـ الديف أيكب، استنابو بدمشؽ، كبقي فييا إلى أف تكفي 

كاله أستاذ دارية الصالح ، كسمـ دمشؽ إلى الناصر، كحظي عنو، فمما تكلى الظاىر 
ككاف لو المجد الكبير عنده، كال يخرج عما ييشر بو، ككاف مف سادات الناس، كمحاسف 
الزماف في الكـر كالمركءة كالديف كالعفة ، حسف العقيدة في الفقراء، كالصالحيف، كثير 
الذكر ليـ كالبر، كعنده فضيمة، كيحب األدباء، كمجمسو عامر بالعمماء كالشعراء، ككاف 

 ثير التكاضع مسارعان إلى قضاء حكائج الناس مف غير تكمؼ.ك
المعركؼ بالفركاح :" كاف جماؿ الديف بف يغمكر األعمـ  (ّ)قاؿ الشيخ تاج الديف الفزارم 

في كؿ ليمة جمعة ألفان  اهلل، أف يصمي عمى النبي  ]ظُٕٔ[نفسو فيما بينو كبيف 
الفقراء ركبو ديف ألؼ كخمسمائة  كخمسمائة، كلـ يطمع عمى ذلؾ أحد، كاتفؽ أف بعض
في المناـ، فشكى إليو حالو كما  درىـ كطكلب بيا، كألح عميو أرباب الديف، فرأل النبي 

: اذىب إلى مكسى بف يغمكر، كقؿ لو:  ىك فيو مف الغـٌ بسبب الديف، فقاؿ لو في النـك
خمسمائة درىـ بعبلمة ما تصمي عمٌي في كؿ جمعة  ألفان كخمسمائة صبلة أعطني ألفان ك 

 أقضي بيا ديني.
                                                           

؛ ٗٔٔ،ٖٔٔ؛ األدفكم: الطالع السعيد، صُُٔ،َُٔ، صْٗترجـ لو الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ج (ُ)
، ٓ)كفيو  مكسى بف عيمر(؛ ابف العماد: شذرات الذىب، جُّْ-ُِْ، صُالعيني: عقد الجماف، ج

 .ُّّص
 ـ.َُِِىػ /ٗٗٓ (ِ)
تاج الديف، عبد الرحمف بف ابراىيـ الفزارم الشافعي، كاف شيخ الشافعية، كثير العمـ، انتيت إليو رئاسة  (ّ)

ـ. ابف ُُِٗىػ /َٗٔالفتكل كاألشغاؿ، كلو تصانيؼ حسنة كدرس بالمدرسة البادرائية بدمشؽ، تكفي سنة 
؛ الصقاعي: تالي ِّٓ، صِ/ ؽُج ؛ البرزالي: المقتفي،ّٕ-ُٕ، صُالجزرم: تاريخ حكادث الزماف، ج

 .ُْٔ،ُّٔ، صٖ؛ السبكي: طبقات الشافعية، جُُٖكفيات األعياف، ص
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 قاؿ: فدخؿ ذلؾ الفقير عمى األمير جماؿ الديف بف يغمكر كقٌص عميو القصة. 
فقاؿ لو: صدقت، فأمر أف يعطى ألفان كخمسمائة درىـ لدينو، كألفان كخمسمائة شكرانان،  

 فأعطي ثبلثة آالؼ درىـ".
ع دمشؽ في ثالث قاؿ أبك شامة: " تكفي أكؿ يـك مف شعباف، كصمى عميو بجام

رمضاف، ثـٌ عمؿ لو العزاء بجامع دمشؽ في عاشر رمضاف، ككانت كفاتو عند تكجيو 
إلى الديار المصرية مف الساحؿ، لما كاف مع السمطاف في محاصرة الفرنج، كفتح قيسارية 

 .(ُ)كأرسكؼ
 :محاضرات حسنة، كلو شعر كثير فمنوككاف جماؿ الديف بف يغمكر لو قصائد كثيرة، ك 

 أحسػػػػػػػػػػفى مػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػاءى بػػػػػػػػػػوً كتػػػػػػػػػػاب الحػػػػػػػػػػبّْ  مػػػػػػػػػػا
 

 ييبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم حرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كأٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػازددتي بمػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػرأتي شػػػػػػػػػػػػػػػػػكقان كظممػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 (ِ)ال يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردهي إاٌل نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربً  

   :كلو 

 الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽي إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌز فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبري 
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مبتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان كآكاه عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدري  
 شػػػػػػػػػػػػػػػػػكران لمكتػػػػػػػػػػػػػػػػػاًب عػػػػػػػػػػػػػػػػػادني األنػػػػػػػػػػػػػػػػػس بػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 
فػػػػػػػػػػػػي كحشػػػػػػػػػػػػًة بيعػػػػػػػػػػػػدو طػػػػػػػػػػػػاؿى فيػػػػػػػػػػػػو األمػػػػػػػػػػػػري  

(ّ) 
بقصيدة  (ْ)كمدحو جماعة مف شعراء زمانو بعدد مف القصائد منيـ أبك الحسيف الجزار 

 حسنة أكليا:

                                                           

 .ِّٓ،ِّْأبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، ص (ُ)
 .ُِٗ، صٕالبحر الخفيؼ، كاألبيات عند ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، ج (ِ)
 .ُُٔ، صْٗ، جالبحر الكامؿ، كاألبيات عند الذىبي: تاريخ اإلسبلـ (ّ)
يحيى بف عبد العظيـ، أبك الحسيف المصرم، الشاعر المعركؼ بالجزار، كاف بديع المعاني، حمك النادرة،  (ْ)

صاحب مجكف كزكائد، مدح الممكؾ كالكبراء، ركل عف جماعة كركل عنو جماعة  منيـ الدمياطي، تكفي سنة 
؛ الكتبي: ُّٕ-ُُٕات األعياف، ص؛ الصقاعي: تالي كفيَُّـ. الذىبي: المختار، صَُِٖىػ/ٕٗٔ

 .َِٕ، صٕ؛ ابف الفرات: تاريخ ابف الفرات،جِّٗ-ِٕٕ، صْفكات الكفيات، ج
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 عػػػػػػػػػػػػػػػاقبتني بػػػػػػػػػػػػػػػاليجًر مػػػػػػػػػػػػػػػف غيػػػػػػػػػػػػػػػًر جرمػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 كمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىجرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي 
 كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككت الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ريقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 العػػػػػػػػػػػػػػػػذب فجػػػػػػػػػػػػػػػػادى تظممػػػػػػػػػػػػػػػػػان بمنػػػػػػػػػػػػػػػػع الظمػػػػػػػػػػػػػػػػػـً  

 حٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا عيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٌلى 
 

 كالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب بحكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 يػػػػػػػػػػػػػػػا زمػػػػػػػػػػػػػػػاني أراؾى مػػػػػػػػػػػػػػػع بخمػػػػػػػػػػػػػػػؾ المفػػػػػػػػػػػػػػػرط 

 
 كفٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خطكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي 

 قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتني أيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كلياليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًب كدرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 إف تكػػػػػػػػػػػػػف ظالمػػػػػػػػػػػػػان منحػػػػػػػػػػػػػكس بػػػػػػػػػػػػػف يغمػػػػػػػػػػػػػكر 

 
 متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى رده عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ظممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أميػػػػػػػػػػػػػػػػػػران يرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كيخشػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس 
 

 كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـً حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًب كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمـً  
 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى مكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تغٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى عػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ذا 

 
 (ُ)مػػػػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾ تػػػػػػػػػػػػػػػػيْـّ الخطػػػػػػػػػػػػػػػػبي فعػػػػػػػػػػػػػػػػرؼى  

ممؾ التتار كردت األخبار بيبلكو بعٌمة الصرع، ككاف يعتريو في كؿ يكـ مرة أك  (ِ)ىكالكك 
، فديففى بيا، كبيني عميو قبة كتسٌتر بو، قد (ْ)، كنقؿ إلى قمعة تبل(ّ)مرتيف، ىيمؾ بمراغة

جنده، قيؿ: ما عرؼ كافران بف كافر، متسمطان عمى قتؿ العالـ بأسرىـ، قتؿ أكثر أمرائو ك 
كاف ينزؿ منزلة إال قتؿ فييا جماعة مف أمرائو أك مف األسرل اليميؿ لـ يكف لو أداة إال 
القتؿ كخراب ببلد اإلسبلـ، فعميو لعنة اهلل، كخٌمؼ مف األكالد الذككر سبعة عشر كلدان 
ذكران، كىـ أبغا، كىك  الذم جمس عمى التخت بعده، كيشمكط كتبشيف كتكشي كىك قٌتاؿ 

                                                           

 .ُِٗ، صْالبحر الكامؿ، كاألبيات عند الكتبي: فكات الكفيات، ج( ُ)
. ُُٓ، صٖ؛ الدكادارم: الدرة الزكية، جَّٔ-ّٕٓ، صِترجـ لو اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج (ِ)

، ُ/ ؽُـ (؛ ابف إياس: بدائع الزىكر، جُُِٔىػ/َٔٔ)كفيو كفاتو سنة  ْٗ: نظاـ التكاريخ، صالبيضاكم
 .ُّٗص
؛ القزكينػػػػي: آثػػػػار الػػػػببلد، ّٗ، صٓمدينػػػػة مشػػػػيكر مػػػػف بػػػػبلد أذربيجػػػػاف. الحمػػػػكم: معجػػػػـ البمػػػػداف، مػػػػج (ّ)

 .ْٖٔ، صّ؛ القرماني: أخبار الدكؿ، جّٔٓ،ِٔٓص
 .ِّٓ. ابف الفكطي: الحكادث الجامعة، صمف أعماؿ مدينة مراغة بأذربيجاف( ْ)
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سٌفاؾ لمدماء، كآجام كيستر كمنككتمر مقٌدـ التتر في كقعة حمص، كباككدر كآرغكف 
كنفام تمر ككينختك كأحمد آغا كبيدك، كالباقكف لـ يتحقؽ أسماءىـ، قٌبحيـ اهلل 

 .]كُٖٔ[(ُ)تعالى
:" عاش ىكالكك نحك خمسيف سنة، ككاف عارفان بغكامض  (ِ)قاؿ الظيير الكازكرني

ؾ، فاؽ عمى مف تقدمو، ككاف يحب العمماء، كيعٌظميـ كشفؽ عمى األمكر، كتدبير المم
 .( ّ)رعيتو، كيأمر باإلحساف إلييـ"

قاؿ الذىبي بعد نياية كبلمو:"  كىؿ يسع مؤرخان في كسط ببلد سمطاف عادؿ أك ظالـ أك 
كافر إال أف ييثني عميو كيكذب، فاهلل المستعاف، فمك أثني عمى ىكالكك بكؿ لساف العترؼ 

، كبأنو سفؾ دـ ألؼ ألؼ أك يزيدكف، فإف كاف اهلل (ْ)ني بأنو مات عمى مٌمة آبائوالمث
 تعالى مع ىذا كٌفقو لئلسبلـ فيا سعادتو، لكف حتى يٌصح ذلؾ كاهلل أعمـ".

، بدمشؽ، (ٓ)العدؿ الرئيس نجيب الديف أبك العشائر، فراس بف عمي بف زيد العسقبلني
اء دمشؽ ككبارىا، كىك كالد شرؼ الدكلة كفخر كدفف بتربتو عند المصمى، كاف مف رؤس

 الدكلة اآلتي ذكرىما.
 

                                                           

 .ِِٓ-ِْٖعف أكالده ابف العبرم: تاريخ مختصر الدكؿ، ص (ُ)
ىك عمي بف محمد بف محمكد، الشيخ المؤرخ األديب ظيير الديف الكازكرني البغدادم، سمع كحدث، برع ( ِ)

ـ. ُِٕٗىػ /ٕٗٔسنة  في التاريخ كلو عدة مصنفات أشيرىا مختصر التاريخ، كلو شعر كنظـ حسف، تكفي
؛ ابف تغرم ُُٗ، صّ؛ العسقبلني: الدرر الكامنة، صّٖٔ،ّٕٔ، صَُالسبكي: طبقات الشافعية، ج

 .ُُٕ، صٖبردم: المنيؿ الصافي، ج
 .ِٕٖابف الكازكرني: مختصر التاريخ، ص( ّ)
 .ُّٖ، صْٗ( الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جْ)
؛ الذىبي: ِّٗ، صِ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جِّٓترجـ لو أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، ص (ٓ)

 .ُّّ، صٓ؛ ابف العماد: شذرات الذىب، جَّٖ، صّالعبر، ج



 

482 
 

، بمكة كدفف (ِ)]جاكر[، (ُ)محمد بف يكسؼ بف مسدم األزدم األندلسي الغيرناطي
 بالمعبلة، ككاف إمامان، فاضبلن، كلو مجاميع حديثيو كأدبية، أنشد:

 كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذفو دينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو التشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيع بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكرخً 
 

 يضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىي الغصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفى بالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً  
َـّ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػببً كاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم   ني ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 ثمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً  

 تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيحي ألحاظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إذا قتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  
 

: يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   (ّ)بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحرىا العاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيفى
   :نشدكأ 

 كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتر مقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أكدٍت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفس 
 

ـي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسي    غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍت كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق
 يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفٌيا 

 
 

ـٌ يغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهي النعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسي   لقتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(ْ) 

 ة في شكاؿ.كتكفي بمك ،(ٓ)كخٌرج لنفسو معجمان  
 خالد بف يكسؼ بف سعد بف الحسف بف مفرج بف بكار أبك البقاء، زيف الديف النابمسي

، سمع الكثير، كحفظ (ٕ)الشافعي، كلد بنابمس سنة خمس كثمانيف كخمسمائة (ٔ)المقدسي
مف غريب الحديث جممة، كحٌصؿ كتبان حسنة كأصكالن جيدة، ككاف فاضبلن، أديبان، كرعان، 

امية البرانية مٌدة سنتيف، فقرأ شرط كقفيا، فكجد مف شرطيا المبيت بيا، فقاـ تردد إلى الش
                                                           

؛ ابف فرحكف: ّٕ، صْ؛ الذىبي: ميزاف االعتداؿ، جِِٓ، صِترجـ لو ابف الجزرم: غاية النياية، ج (ُ)
 .ُٕٓ-ُٔٓ/ صٕ؛ المقريزم: المقفى، جّّْ،ّّّالديباج المذىب، ص

 قطت مف األصؿ كاإلضافة مف مصادر ترجمتو.س (ِ)
 ( البحر البسيط.ّ)
 .ُٖٓ، صْٗالبحر الكامؿ، كاألبيات عند الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ج (ْ)
 .ُِٖ، صِىك معجـ الشيكخ في ثبلث مجمدات كبار. البغدادم: ىدية العارفيف، مج (ٓ)
ذىبي: اإلشػارة إلػى كفيػات األعيػاف، ؛ الِْٓ-ُِٓ، صُترجـ لو ابف جماعة: مشيخة قاضي القضاة، ج (ٔ)

؛ ُُْ، صُ؛ العينػػػػي: عقػػػػد الجمػػػػاف، جَْٓ-َّْ، صُ. الكتبػػػػي: فػػػػكات الكفيػػػػات، جَّٔاألعيػػػػاف، ص
 .ُْٖالقنكجي: التاج المكمؿ، ص

 ـ.ُُٖٗىػ /ٖٓٓ (ٕ)
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لكقتو، كحسب ما كصؿ إليو مف الجامكية في تمؾ المٌدة، كباع مف كتبو كمكجكده بمقدار 
 ما كصؿ إليو، كحممو إلى ناظر المدرسة فتكقؼ في أخذه.

تبيح ليـ العسيس كتحـر  كقاؿ: أنا أبيح لؾ تناكؿ ذلؾ، فقاؿ: ليس نحف كالنصارل، 
عمييـ، تكفي بدمشؽ، كدفف بباب الصغير ككاف فيو ممازحة، كسيكلة أخبلؽ، مكلعان، 

 بشراء الكتب كبيعيا، كالمغاالة في خطكط األئمة، مغاليان في مذىب أىؿ السنة.
، كاتب (ُ)شرؼ الديف عثماف بف عبد الكىاب بف يكسؼ التغمبي المعركؼ بابف السائؽ

، سمع مف (ِ)يز بدمشؽ كلد في ذم القعدة سنة ثبلث كثمانيف كخمسمائةالحكـ العز 
الكندم كغيره، كحٌدث، ككاف مف العدكؿ األعياف المبرزيف، كلو صدقة كبر كمعركؼ 

 كخطو حمك كمحاضرتو حسنة تكفي بدمشؽ في شعباف كدفف بقاسيكف.
اعات بالجامع قاؿ أبك شامة:" كلو خط حمك كصدقات كمعركؼ مبلـز لمصمكات في الجم 

 .(ّ)مف العدكؿ المبرزيف، ككانت لو جنازة حفمة"
، (ْ)نجـ الديف الفتح بف مكسى بف حماد بف عبد اهلل بف عمي األمكم المعركؼ بالقصرم

في األندلس، كنقمو ( ٔ)، بالجزيرة الخضراء(ٓ)كلد في رجب سنة ثماف كثمانيف كخمسمائة
دار خمس سنيف، فنشأ بالقصر، فنسب إليو، ، كعمره مق(ٕ)كالده إلى قصر ابف عبد الكريـ

                                                           

 .ُِٓ، صْٗ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جِّٕ، صِترجـ لو اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج (ُ)
 ـ.ُُٕٖىػ /ّٖٓ (ِ)
 .ِّْأبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، ص (ّ)
. ابف ُْٓ،ُّٓ، صْٗ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جِّّترجـ لو أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، ص (ْ)

 .ِِْ، صِ؛ السيكطي: بغية الكعاة، جُٖٓ، صِابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، ج
 ـ.ُُِٗىػ /ٖٖٓ (ٓ)
قبمي قرطبة، كقبالتيا مف البر ببلد البربر سبتة، الحمكم: مدينة مشيكرة باألندلس تقع شرقي شذكنو ك ( ٔ)

 ُّٔ، صِمعجـ البمداف، مج
ىك قصر ابف عبد الكريـ األكتع كيقع في بمدينة دنياجة عمى نير اكلكس المغرب. اإلدريسي، محمد بف  (ٕ)

الذىبي: تاريخ ؛ ِْٔـ، صََِِمحمد: نزىة الميشتاؽ في اخراؽ اآلفاؽ، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة ،
 .ُّٓ، صْٗاإلسبلـ، ج
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فمما بمغ خمسة عشر سنة عاد إلى الجزيرة الخضراء، كاشتغؿ بيا في النحك، ثـ سافر 
فكصؿ إلى أفريقية، كأقاـ مدة في تكنس، ثـ تكجو  (،ُ)إلى الشرؽ في سنة سبع كستمائة

عمى السيؼ ، كاشتغؿ بحماة (ِ)إلى مصر، ثـ انتقؿ إلى الشاـ في سنة عشر كستمائة
التدريس  ]ظُٖٔ[باألصكليف كالخبلؼ، ثـ انتقؿ إلى ببلد الشرؽ، كتكلى  (ّ)اآلمدم

بمدرسة عماد الديف بف المشطكب بمدينة رأس العيف، كأقاـ بيا سنيف كثيرة، ثـ تكلى 
ككالة بيت الماؿ لما كلٌي الكامؿ ببلد الشرؽ، كنظـ " المفصؿ" لمزمخشرم، ك" اإلشارات" 

، كلما انفصؿ إلى مصر نظـ بيا السيرة النبكية في اثنا عشر ألؼ بيت، (ْ)البف سينا
بمدينة أسيكط، ثـ تكلى  (ٓ)كميا عمى حرؼ الراء، كلو عٌدة تكاليؼ، كتكلى تدريس الفائزية

 تكلى القضاء بيا، كبيا تكفى.
قاؿ القاضي شمس الديف ابف خمكاف: " أنشدني لنفسو بقمعة الجبؿ بمصر بيتيف كتبيا، 

 :لى بعض أصدقائو برأس العيف كىماإمف حمب 

                                                           

 ـ.َُُِىػ /َٕٔ (ُ)
 ـ.ُُِّىػ /َُٔ (ِ)
ىك عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ الثعمبي، سيؼ الديف اآلمدم، شيخ المتكمميف كمصنؼ األحكاـ،  (ّ)

األحكاـ، رحؿ إلى بغداد كقرأ بيا القراءات، ثـ رحؿ إلى مصر كاشتغؿ بيا بالعقميات كصنؼ عدة كتب في 
، ّـ. ابف خمكاف: كفيات األعياف، جُِّّىػ /ُّٔعاد إلى دمشؽ كبقي فييا إلى أف تكفي سنة  الحكمة،

 .َُُ-ٗٗ، صِ؛ ابف قاضي شيبة: طبقات الشافعية، جِْٗ-ِّٗص
( ىك كتاب اإلشارات كالتنبييات في المنطؽ كالحكمة لمشيخ الرئيس أبي عمي الحسيف بف عبد اهلل الشيير ْ)

ـ أكرد فيو المنطؽ في عشرة مناىج كالحكمة في عشرة نماط في َُّٔىػ /ِْٖ بابف سينا المتكفى سنة
األجساـ كالجيات كالكجكد كاإلبداع كالغايات كالتجريد كالسعادة كمقامات العارفيف كأسرار اآليات. حاجي 

 .ْٗ، صُكشؼ الظنكف مجخميفة: 
ـ، كقد أكقؼ عمييا ُِّٗ ىػ/ّٕٔعٌمرىا الصاحب شرؼ الديف عبد اهلل بف صاعد الفائزم سنة  (ٓ)

الحكانيت بالسكؽ الكبير بيف الزقاقيف قبالو سجف الكالية كعٌدتيا ستة عمى صؼ فندؽ بالزقاقيف بالقرب مف 
، ّ؛ المقريزم: المكاعظ كاالعتبار، جِٗسكؽ الغنـ. ابف دقماؽ: االنتصار لكاسطة عقد األمصار، ص

 .ِْْص
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 حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذ حممتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 عػػػػػػػػػػػػػيفي رأسػػػػػػػػػػػػػي كالقمػػػػػػػػػػػػػبي فػػػػػػػػػػػػػي رأًس عينػػػػػػػػػػػػػي 
 ىػػػػػػػػػػػػػيى فػػػػػػػػػػػػػي القمػػػػػػػػػػػػػًب ال بػػػػػػػػػػػػػًؿ القمػػػػػػػػػػػػػب فييػػػػػػػػػػػػػا 

 
جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى اهللي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

(ُ) 
، كاف عالمان، فاضبلن، أديبان، شاعران، حسف (ِ)محاسف الكتبي الصكرم، شرؼ الديف 

في أنكاع األدب، كلد في ربيع األكؿ سنة أحد كخمسيف  المحاضرة، كثير المذاكرة
 :]مف البحر الكامؿ[كخمسمائة، كمات في رجب عف مائة كاثنتي عشر سنة، كمف شعره 

: إف عاتبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ فقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي
 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف العتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب لكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميا اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيبلكا 
 كأردتي أف تبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٌدةي بيننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 

 مكقكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فتركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ذاؾ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾى  
 :(ّ)حافظ السمفيكقاؿ أنشدني ال 

 إذا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿى المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرءي كافيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 

 كعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  الكاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكبري  
 ألفَّ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالءى لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلوي  

 
 (ْ)كنفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؿ ال تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبرك 

  
 
 

                                                           

ياف البف خمكاف لـ يتـ العثكر عمى المعمكمة التي أكردىا المؤرخ بعد الرجكع إلى كتاب  كتاب كفيات األع (ُ)
 .ِّٗ،ِّٖ، صِفي نص القطعة المخطكطة. البحر الكامؿ،  كاألبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج

 .ُُٗ، صٕابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، ج (ِ)
الجركاني، برع في الفقو كالعربية، كأتقف  أحمد بف محمد بف أحمد، الحافظ الكبير، بف سمفة اإلصبياني (ّ)

مذىب الشافعي، كانتيى إليو عمك االسناد فقد جمع بيف عمك اإلسناد كعمك االنتقاد، حٌد بدمشؽ كسمع منو 
، ُـ. ابف نقطة: التقييد، جَُُٖىػ/ ٕٔٓجماع كصنؼ عٌدة تصانيؼ أشيرىا معجـ شيكخ بغداد تكفي سنة 

؛ ابف ظافر األزدم: بدائع البدائو، ُّٔ،َّٔ، صِريخ بغداد، ج؛ ابف الدبيثي: ذيؿ تاَُِ-َِْص
 .َِٕ،َِٔ، صُ؛ الذىبي: المختصر المحتاج إليو، جَِٓص
 .ٗٔ( األبيات عند ابف الدمياطي: المستفاد مف ذيؿ تاريخ بغداد، صْ)
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، كاف رئيسان، جميبلن، (ُ)بدر الديف يكسؼ بف الحسف بف عمي السنجارم الزرزارم  -
األحكاؿ، ككاف في أكؿ أمره بسنجار  جكادان، ممدحان، مكصكفان بالكـر كالرئاسة، كتنقمت بو

كتمؾ الببلد الشرقية، ككاف لو عند األشرؼ مكسى بف العادؿ مكانة  ككجاىة، فمما ممؾ 
، فمما تكفي األشرؼ عاد إلى سنجار (ِ)دمشؽ كما كاالىا كاٌله قضاء بعمبؾ كالبقاعيف

ار خدمو كتكلى القضاء بيا، كلما حصرى المىكاصمةي الصالح نجـ الديف أيكب بسنج
القاضي بدر الديف أتـٌ خدمةو، كتكجو إلى الخكارزمية، ككعدىـ عف الممؾ الصالح بكؿ 
جميؿ، فجاؤكا معو، فمما سمع صاحب المكصؿ بمجيئيـ ىرب، فقٌمد بدر الديف لمممؾ 

عظيمة، فمما ممؾ الصالح مصر كاٌله قضاء مصر كالكجو القبمي، كلـ يزؿ  (ّ)الصالح مٌنةن 
الدكلة الظاىرية، صرؼ عف ذلؾ فمـز بيتو، كالناس يترددكف إليو، تكفي كذلؾ إلى أكائؿ 

 بالقاىرة في رجب، كديفف بتربتو بالقرافة.
، بدمشؽ كدفف (ْ)األديب الفاضؿ أميف الديف رمضاف القكاس المتٌكز المعركؼ بالجكباف

كال  بمقابر باب الصغير، كاف فاضبلن، أديبان، كشاعران، مجيدان، كلـ يكف يحسف الخط
، قيؿ: إٌنو استعار مف القاضي عماد الديف (ٓ)العربية، ككاف يكتب عمى دركج كرؽ التكز

بف الشيرازم درجان بخط ابف البكاب، كنقؿ ما فيو إلى درج بكرؽ التكز، كألصقو عمى 
كشيد لو أف  ]كُٗٔ[خشب، كأكقؼ عميو القاضي عماد الديف بف الشيرازم، فأعجبو ذلؾ 

                                                           

ذىبي: ؛ الُٖٔ؛ الصقاعي: تالي كفيات األعياف، صِّْترجـ لو أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، ص (ُ)
. ابف حجر العسقبلني: رفع ّْٔ، صُٕ؛ ابف كثير البداية كالنياية، جَّٔاإلشارة إلى كفيات األعياف، ص

 .ْٕٓ-ْْٕاألصر، ص
ىما البقاع البعمبكي  كقد عرؼ بالعمبكي نسبة إلى بعمبؾ في لبناف لقربو منيا، كالثاني ىك البقاع العزيزم  (ِ)

السمطاف صبلح الديف يكسؼ بف أيكب كمقر كاليتو في كرؾ نكح، كعرؼ كذلؾ نسبة إلى الممؾ العزيز بف 
 .َُُص ْكىاتات الكاليتاف منفصمتاف عف بعمبؾ. القمقشندم: صبح األعشى، ج

 كردت في األصؿ )مائة( كىك تصحيؼ. (ّ)
؛ َّٗ-َّّ، صُ. الكتبي: فكات الكفيات، جّّٖ-ُّٖ، صَٓترجـ لو الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ج (ْ)

 .ُّْ، صِ؛ الزركمي: األعبلـ، جَِِ-ُِٔ، ضُُكافي بالكفيات، جالصفدم: ال
 .َُِالتكز: نكع مف أنكاع الشجر. الفيركز آبادم: القامكس المحيط، ص (ٓ)
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أحسف مف خط ابف البكاب كنظـ الشعر مف غير معرفة بتحكيؿ  في بعض حركفو شيئان 
 بالطبع

 :]مف البحر الطكيؿ [فمف شعره:
 نقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشى غصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف أدنابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 

 
 كاىتػػػػػػػػػػػػػػػػزَّ عنػػػػػػػػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػػػػػػػػبًح عجبػػػػػػػػػػػػػػػػان كفػػػػػػػػػػػػػػػػاحٍ  

 كقػػػػػػػػػػػػاؿ: مػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػٌركًض مثمػػػػػػػػػػػػي كقػػػػػػػػػػػػد 
 

 تعػػػػػػػػػػػػػػػػػزل إلػػػػػػػػػػػػػػػػػى خػػػػػػػػػػػػػػػػػدّْم خػػػػػػػػػػػػػػػػػدكد المػػػػػػػػػػػػػػػػػبلحٍ  
 فحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدؽى ازجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزأي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 
 حٍ كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ: حقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان قمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي أك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزا 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالطكؿ تطاكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 مقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؼ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكان بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعاكل القبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحٍ  
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف: أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحي 

 
 (ُ)مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه إاٌل عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفه كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحٍ  

 كلو: 
 ييبلزمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي بالكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ حتٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 

 كأحسػػػػػػػػػػػػبي أٌنػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػادر عنػػػػػػػػػػػػو أف أسػػػػػػػػػػػػمكا 

 فػػػػػػػػػػإٍف غػػػػػػػػػػابى عػػػػػػػػػػف ميعػػػػػػػػػػادًه فػػػػػػػػػػرد سػػػػػػػػػػاعةى  

 

 ترادفػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ األفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري كاختبػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى العقػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى  

 ر مٌنػػػػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػػػػػػػػاذا أعاقػػػػػػػػػػػػػػػوي كيكثٌػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 (ِ)أىػػػػػػػػػؿي صػػػػػػػػػدّْه الحسَّػػػػػػػػػاد أـ فطػػػػػػػػػفي األىػػػػػػػػػؿى  

 في مميح في الكتاب: 

 كقفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًب تتابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 

 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كضػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي المػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حجػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهً  

 يراعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي معممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارةن  

 

 كطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكران يحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؼي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطرهً  

 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجت عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  

 

 فػػػػػػػػي الػػػػػػػػػدمكع كخػػػػػػػػاص المعمػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػي نيػػػػػػػػػرهً  

 فقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ترفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

 ـ تعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽُّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرهً فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

                                                            

 . ّّٖ، صَٓ( األبيات عند الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جُ)
 ( البحر الكامؿ.ِ)
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 ال تعكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسي الغصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌف عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف حيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 

 

 (ُ)يعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼي فيمضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهً  

   كلو: 

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي البمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى الحي

 

 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي فخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمٍ  

 جرحتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مقمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ذاب  

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزًؼ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدماء جسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمٍ  

 قػػػػػػػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػػػػػػػي: لػػػػػػػػػػػػػػػـ ألػػػػػػػػػػػػػػػؽ منػػػػػػػػػػػػػػػؾ دمػػػػػػػػػػػػػػػان  

 

: إف الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمٍ    قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي

 يد لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعو العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم أحقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدمٍ  

 خمنػػػػػػػػػػػػػػػػػي أقػػػػػػػػػػػػػػػػػبضي منػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ديػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 

 أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي العشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمٍ  

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؽ ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنو قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه  

 

ُـّ الخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمٍ    (ِ)كتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كلو يكازف قصيدة ابف زيدكف: 

 تحممػػػػػػػػػػػػػػتي بعػػػػػػػػػػػػػػدكـ أبػػػػػػػػػػػػػػدم النَّػػػػػػػػػػػػػػكل فينػػػػػػػػػػػػػػا

 

 فالٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽي ينشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركا لكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد يطكينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 النطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأفي إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ يحاكلييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء كال األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًؽ تفنينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الب 

 كػػػػػػػػـ يفػػػػػػػػرحي البػػػػػػػػيف عػػػػػػػػنكـ فػػػػػػػػي عكدتنػػػػػػػػا أك 

 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدتكـي حتٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمينىا 

 تػػػػػػػػػػػػػػػاهللى مػػػػػػػػػػػػػػػا كتػػػػػػػػػػػػػػػب المػػػػػػػػػػػػػػػكاـ تسػػػػػػػػػػػػػػػمية إال 

 

 ]ظُٗٔ[ككنػػػػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػػػا بالػػػػػػػػػػػػػػدمًع حاصػػػػػػػػػػػػػػينىا 

 

= 

 لػػػػػػػػـ نتخػػػػػػػػػذ حكػػػػػػػػػـ دنيػػػػػػػػا دكالن لبناتػػػػػػػػػو الٌنػػػػػػػػػكل

 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ تخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذنا حكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ دينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 تنتشػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػكارؽي ذكػػػػػػػػػػػػػػراكـ لنػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػحبان  

 

 ًع فنظمػػػػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػػػػيف تسػػػػػػػػػػػػػػقينىامػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػدم 

 كاسػػػػػػػػػػػػػػػيف لمسُّػػػػػػػػػػػػػػػقـ مػػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػػرص الفنػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 حمػػػػػػػػػػبلن تزىػػػػػػػػػػك كأطمػػػػػػػػػػار صػػػػػػػػػػبران ال تكارينىػػػػػػػػػػا 

 
                                                           

 ( البحر البسيط.ُ)
 البحر الطكيؿ. ( ِ)



 

487 
 

 كنُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربكـ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخطنا

 

 كاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكـ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيء يرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينىا 

 أتعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ بتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػافيكـ أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػادقنا حزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  

 

ـي أعادينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا؟!   عمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت

 ياراكػػػػػػػػػػػػػػدى الػػػػػػػػػػػػػػريحى ىبػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػانقمي حمػػػػػػػػػػػػػػبلن  

 

 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ تبيينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تيفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميا األ 

ـي عمػػػػى كػػػػؿ مػػػػا تبػػػػدك أحبتنػػػػا كنحػػػػفي فػػػػي    أنػػػػت

 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ ماترضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفى راضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينىا 

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراكـ فتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرنا 

 

 كالٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ مطربنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقينىا 

 ال يغيػػػػػػػػػػػػػػبي البػػػػػػػػػػػػػػيف أف حمػػػػػػػػػػػػػػت مصػػػػػػػػػػػػػػائبنا 

 

 فمػػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػػدكـ فمقػػػػػػػػػػػػػػد رقػػػػػػػػػػػػػػٍت حكاشػػػػػػػػػػػػػػينىا 

 ال صػػػػػػػػػػػػدقت خكفنػػػػػػػػػػػػا األيػػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػدر 

 

 (ُ)نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كال كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذبت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكـي أماني 

 كلو: 

 أىػػػػػػػػػػػػػػكل حبيبػػػػػػػػػػػػػػان حمػػػػػػػػػػػػػػكى المعػػػػػػػػػػػػػػاني يكػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفًو لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًنيٍ  

 مكاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرادم 

 

 يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدما يرانًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ  

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ طريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الٌتجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 

 غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ كغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًنيٍ  

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى مٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكري  

 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتو لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًنيٍ  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤادم   الٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي بالسّْ

 

 يٍ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ناظريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو إذا رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانً  

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد العتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب مٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

 إذا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌج فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي خرابًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ  

 يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكي بكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدركـي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  

 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاـ كغصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  

 مبتبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيب ثغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  

 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً    أحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي نظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الجي

 بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأسو لحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظه ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأسي ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽً  

 

 يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكري عقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إذا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقاًنيٍ  

 
                                                           

 ( البحر البسيطُ)



 

488 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء كرًد الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكًد رشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحان 

 

 بالشُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفه كالعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼي رطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه  القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ  

 

 كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردؼي عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه كالخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  

 يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼي بالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم 

 

 كيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذًؿ المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو نظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران  

 

 يعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿّْ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًنيٍ  

لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو    كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ُّ

 

 كمالػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلًح مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  

 أف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمتوي الكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 

 

مطيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًنيٍ    (ُ)كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ى

 كلو في مميح اسمو عمي: 

ـي فػػػػػػػػػػػػػػػػػي مقبمػػػػػػػػػػػػػػػػػي  أىػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن كسػػػػػػػػػػػػػػػػػيبلن بكػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 يػػػػػػػػػػػػػػػا بغيتػػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػا منيتػػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػيٍ  

 أك حشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتني ال أكحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشى اهللي  

 

 بطرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتر األكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً  

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػكردى ًلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 

 كطمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدري لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يختمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ  

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالم أغصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 

 يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيىا كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذبؿً  

 حاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران كال أرل لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران  

 

 (ِ)حتَّػػػػػػػػػػػػػػػى أرل شخصػػػػػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػػػػػي منزلػػػػػػػػػػػػػػػيٍ  

 : ]المنسرحمف البحر  [ كلو: 

 دنػػػػػػػػػػػػػػػػا خبلصػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػف أسػػػػػػػػػػػػػػػػًر حبُّػػػػػػػػػػػػػػػػؾً 

 

 كالقمػػػػػػػػػػػبي إلػػػػػػػػػػػػى البعػػػػػػػػػػػػًد عنػػػػػػػػػػػًؾ قػػػػػػػػػػػػد ركنىػػػػػػػػػػػػا 

 ألف عمػػػػػػػػػػرم كعمػػػػػػػػػػر حسػػػػػػػػػػنؾ قػػػػػػػػػػد تقاربػػػػػػػػػػا 

 

 بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىاب كاقترنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 كأنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ذاؾ ميرتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أفٍ  

 

 .]كَُٕ[.تمتحػػػػػػػػػػػػػػػي أنػػػػػػػػػػػػػػػًت كأمػػػػػػػػػػػػػػػكتي أنىػػػػػػػػػػػػػػػا 

  
                                                           

 حر الكافر. ( البُ)
 ( البحر المجتث.ِ)
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 كستمائة*سنة أربع كستيف 
استيمت كالخميفة الحاكـ، كسمطاف مصر كالشاـ الظاىر، كالممكؾ عمى حاليـ في السنة 

 المارَّة.
، (ُ)فييا كرد تكاقيع القضاة الثبلثة، كىـ شمس الديف عبد اهلل بف محمد ابف عطا الحنفي 

 ، كشمس الديف عبد الرحمف بف الشيخ أبي(ِ)كزيف الديف عبد السبلـ الزكاكٌم المالكي
، كجعؿ كؿ منيـ قاضي قضاة، فمـ يقبؿ المالكي كالحنبمي، كاعتذر (ّ)عمر الحنبمي

المالكي بالعجز، فرسـ السمطاف بإلزاميما، فإف لـ يقببل فميؤخذ ما بأيدييما مف الكظائؼ، 

                                                           

 .ِّّـ.شا: التكفيقات االليامية، صُِٓٔتشريف األكؿ ) أكتكبر( سنة  ُّ* يكافؽ أكليا يـك الثبلثاء 
عبد اهلل بف محمد بف عطاء، قاضي القضاة، شمس الديف، أبك محمد األذرعي، الحنفي، تفقو كدٌرس  (ُ)

القضاء، ثـ كلي قضاء الحنفية بالشاـ، كاف إمامان فاضبلن، دينان متكاضعان، كأفتى، كلي عدة مدارس كناب في 
ـ. ابف شداد: تاريخ الممؾ الظاىر، ُِْٕىػ / ّٕٔتفٌقو عميو جماعة تكفي بمنزلو بسفح قاسيكف سنة 

، ص  ُ؛ ابف جماعة: مشيخة قاضي القضاة، جُّٗ، صُ/ؽُ؛ البرزالي: المقتفي، جُُٓ،ُُْص
 .ِِٗ-ِِٕ، صْ. التميمي: الطبقات السنية، جَُٔ: الفكائد البيية، ص؛ المكنكمِٖٗ-ِٖٓ

عبد السبلـ بف عمي بف عمر، الشيخ زيف الديف، أبك محمد الزكاكم المالكي، شيخ القراء بالشاـ، كشيخ  (ِ)
اـ، المالكية، برع في المذىب، كدرس كأفتى، ككلي اإلقراء بتربة أـ الصالح، انتيى إليو قضاء المالكية بالش

اعتزؿ المنصب بعد فترة كانتقؿ إلى تجكيد القراءات كأتقنيا كصنؼ كتابان نفيسان في )غريب الكقؼ كاالبتداء( 
؛ الذىبي: المعيف في طبقات ّْٗ-ّْٖ، صُـ. ابف الجزرم: غاية النياية، جُِِٖىػ / ُٖٔتكفي سنة 

بردم: المنيؿ الصافي،  ؛ ابف تغرمَُٔ،َُٓ؛ الصقاعي: تالي كفيات األعياف، صُِْالمحدثيف، ص
 .ِٔٔ،ِٓٔ، صٕج
عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة، شيخ اإلسبلـ، شمس الديف أبك محمد، المقدسي، الصالحي  (ّ)

الحنبمي، سمع الحديث عمى جماعة، كركل عنو آخركف، كاف كثير الذكر كالتبلكة سريع الحفظ، كلي قضاة 
سو كتكفر عمى العبادة كالتدريس كالتصنيؼ، كاستمر مبلزمان عمى ذلؾ القضاة الحنبمية بالشاـ مٌدة ثـ عزؿ نف

؛ ابف رجب: الذيؿ عمى ُّٗ-ُّٖـ. الذىبي: المعجـ المختص، صُِّٖىػ / ِٖٔإلى أف تكفي سنة 
؛ ابف تغرم بردم: َُٗ-َُٕ، صِ؛ ابف مفمح: المقصد األرشد، جَُّ-َّْ، صِطبقات الحنابمة، ج
 .ُِِ، صٕالمنيؿ الصافي، ج
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كال سيما في ببلدم، فمـ يكف ليما بٌد مف الكالية، فقببل، لكف امتنعا مف أخذ ما قرر ليما 
 .(ُ)كقاال: نحف في كفاية، كتنصبل مف أخذ الجامكية، فرضي منيما بذلؾ مف الجامكية،

قاؿ أبك شامة في ذيؿ تاريخو:" كمف العجب اجتماع ثبلثة في القضاء لقب كؿ كاحد 
 منيـ شمس الديف في زمف كاحد، فقاؿ بعض األدباء فييـ:

 بدمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ آيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 

 ظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت لمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس عامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 كممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ازدادكا شمكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  

 
 (ِ)ا ظبلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان زادت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدني 

، كترؾ بالقاىرة عز الديف الحمي نائبان (ّ)كفييا برز السمطاف بالعساكر قاصدان قمعة صفد 
في خدمة كلده السعيد كالصاحب بياء الديف بف حنا، كسار إلى أف نزؿ عمى عيف 

، كبعث عسكران مقدمو جماؿ الديف أيدغدم العزيزم، كعسكران (ْ)جالكت بعد أف زار الخميؿ
مو سيؼ الديف قبلككف األلفي لمغارة عمى ببلد الساحؿ، فأغاركا عمى عكا آخر مقد

 .(ٔ)كطرابمس كحصف األكراد (ٓ)كصكر كغرقة

                                                           

؛ ابف تغرم ُّ، صِ؛ المقريزم: السمكؾ، جْْٔ، صُٕالخبر عند ابف كثير: البداية كالنياية، ج (ُ)
 .َُُ، صٕبردم: النجـك الزاىرة، ج

 .ِّٔ-ِّٓأبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، ص (ِ)
، ّمدينة في جباؿ عاممة المطمة عمى حمص بالشاـ كىي مف جباؿ لبناف. الحمكم: معجـ البمداف، مج( ّ)

 .َّْ، صّ؛ القرماني: أخبار الدكؿ، جّْٓ؛ القزكيني: آثار الببلد، صُِْص
 .ّّ، صِ؛ المقريزم: السمكؾ، جِّ، صْٗالخبر عند الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ج (ْ)
بمد مف العكاصـ بيف رفنية كطرابمس إلى الشرؽ منيا كىي آخر عمؿ دمشؽ تقع في سفح جبؿ بينيا كبيف ( ٓ)

؛ البكرم: معجـ ما استعجـ، َُٗ، صْجبميا قمعة ليا. الحمكم: معجـ البمداف، مجالبحر نحك ميؿ كعمى 
 .ّّٗ، صِ؛ البغدادم: مراصد االطبلع، مجّْٗ، صِج
قمعة حصينة مقابؿ حمص عمى جبؿ الجميؿ المتصؿ بجبؿ لبناف يقع بيف حمص كطرابمس عمى بعد ( ٔ)

 .ِٗٓالفداء: تقكيـ البمداف، ص ؛ أبكُّٔمرحمة كاحدة عنيما. الحمكم: المشترؾ كضعان، ص
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، ثـ نزؿ بالعساكر عمى صفد ثامف رمضاف كنصب (ُ)فغنمكا كسبكا ماال يحكزه الحصر
زحؼ عمييا المجانيؽ، كداـ االىتماـ بعمؿ اآلالت الحربية إلى مستيؿ شكاؿ، فشرع في ال

، كدامت النقكب إلى أف ممكت في خامس عشر (ِ)كالقتاؿ كالحصار، كتنقبت الباشكرة
شكاؿ، كداـ الزحؼ كالقتاؿ كنصب السبللـ عمى القمعة، كسمطت عمييا النقكب كالسمطاف 
يباشر ىذا كمو بنفسو، ال تكٌنو خيمة، كال يستقر بو جمكس، فمما تحقؽ مف فييا أٌنو ال 

ؿ في الطاعة أذعنكا بالتسميـ، فشرط عمييـ أف ال يستصحبكا معيـ ممجأ ليـ إال بالدخك 
ماالن، كال سبلحان، كال أثاثان، كأف يفٌتشكا إذا خرجكا، فإف كجد مع أحد منيـ شيء انتقض 

 العيد، فأجابكا إلى ذلؾ.
فمما كاف يـك الجمعة ثامف عشر شكاؿ طمعت السناجؽ المنصكرة عمى القمعة، ككقؼ  

 (ْ)كاإلسبتار (ّ)عمى بابيا، كأخرج مف كاف في القمعة مف الداكيةالسمطاف بنفسو 
 كالفبلحيف، فمما لـ يبؽ فييا منيـ أحد.

كدخؿ إلييا بدر الديف بيميؾ الخازندار كتسمميا، كرسـ السمطاف بعمارة ما خٌرب منيا،  
كتحصينياف كنقؿ الذخائر كاألسمحة إلييا كأقطع بيا إقطاعات، كرتب بيا جماعة مف 

، كفكض نيابة البر في نكاحييا لؤلمير (ٓ)لجند، كجعؿ مقدميـ األمير عبلء الديف الكبكيا

                                                           

، ِ؛ ابف الكردم: تتمة المختصر، جٖ، صْالخبر عند أبي الفداء: المختصر في أخبار البشر، ج ُ))
 .ُِْ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جُِٖص
طريؽ منعطؼ بيف بابي البمد، يجعؿ لعرقمة السير كاليجـك أثناء الحرب كالحصار لمحيمكلة دكف دخكؿ ( ِ)

 .َّ؛ دىماف: معجـ األلفاظ، صٕٔ. الخطيب: معجـ المصطمحات، صالمدينة
جمعية فرساف المعبد كىي جمعية دينية أينشئت أكؿ األمر لحماية طريؽ الحجاج المسيحيف بيف يافا كبيت  (ّ)

 .ّٕ؛ دىماف: معجـ األلفاظ، صٖٗالمقدس ثـ تحكلت إلى ىيئة حربية. السامرائي: المجمكع المفيؼ، ص
سـ طائفة رىباف القديس يكحنا كاإلسبتار ىـ طائفة دينية أطمؽ عمييا أيضان )جمعية اليسبتالييف( عرفت با( ْ)

 .ٖٗشاركت في األعماؿ الحربية كاألعماؿ الطبية. السامرائي: المجمكع المفيؼ، ص
؛ بعد الرجكع إلى كتاب تاريخ االسبلـ؛ الكافي بالكفيات لمصفدم؛ كالمنيؿ الصافي البف تغرم بردم( ٓ)

 كغيرىا، لـ الحصكؿ عمى أٌية معمكمات عنو.
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، ثـ رحؿ (ِ)، ككالية القمعة لؤلمير مجد الديف الطكرم(ُ)لؤلمير عز الديف العبلئي
 .(ّ)السمطاف إلى دمشؽ تاسع عشر شكاؿ، كلـ يكف بالساحؿ عمى اإلسبلـ أضٌر منيـ

ف، يسألكنو أف يأذف ليـ بنقؿ أجساد الشيداء الذيف قتمكا كسٌير أىؿ عكا رسكالن إلى السمطا
عندىـ ألجؿ البركة بيـ، فترؾ السمطاف الرسكؿ عنده، ثـ  ]ظَُٕ[مف أىؿ صفد إلى 

أخذ جماعة كبيرة مف العسكر، كساؽ مف أكؿ الميؿ، فما أصبح الصبح إال كىك كالعسكر 
يـ ىك كمف معو مف العسكر، عمى باب عكا، فمما فتحكا أبكابيا، كخرج الناس ساؽ عمي

فقتؿ منيـ خمقان كثيران، كعاد، فمما كصؿ إلى الدىميز طمب الرسكؿ، كسألو فيما جاء بسببو 
فأخبره، فقاؿ: سٌمـ عمييـ، كقؿ ليـ: قد عممنا عندكـ شيداء، ككفيناكـ فكقو، النقؿ كالحمؿ 

 .(ْ)كالصداع
في شكاؿ سنة أربع كثمانيف قمت: كصفد فتحيا الناصر صبلح الديف بف أيكب باألماف 

بف العادؿ في سنة  إسماعيؿ،كلـ تزؿ في يد المسمميف حتى سٌمميا الصالح  (ٓ)كخمسمائة
 .(ٕ)، ككذلؾ الشقيؼ(ٔ)سنة اثنيف كأربعيف كستمائة

                                                           

أيدمر العبلئي، األمير عز الديف، أحد البحرية ، كاله الظاىر نيابة صفد لما ممكيا ، كاف كفيان أمينان، محبان ( ُ)
ـ. الذىبي: تاريخ ُِٕٕىػ / ٕٔٔلمعمماء، كالفقراء، طمب إلى مصر فيما بعد فأقاـ فييا إلى أف تكفي سنة 

-ُّٔ، صِ؛ المقريزم: المقفى، جٔ، صَُ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جُِٓ، صَٓاإلسبلـ، ج
 .ُٕٔ، صُ؛ ابف تغرم بردم: الدليؿ الشافي: جِّٔ

 .ٖ، صْأبك الفداء: المختصر، ج( ِ)
، ْٗ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جِِٕ-ِِِالخبر عند شافع بف عمي: حسف المناقب السرية، ص( ّ)

؛ ابف إياس: ّٓ-ّّ، صِ؛ المقريزم: السمكؾ، جْٓٔ، صُٕاية كالنياية، ج؛ ابف كثير: البدِٓ-ِْص
 .ِّٓ، صُ/ؽُبدائع الزىكر، ج

 .ُُٖ، صٖالخبر عند الدكادارم: الدرة الذكية، ج (ْ)
 ـ.ُُٖٖىػ /ْٖٓ (ٓ)
 ـ.ُِْْىػ /ِْٔ (ٔ)
مدينة  شقيؼ آرنكف قمعة حصينة جدان في كيؼ الجبؿ بأرض بانياس جنكب غرب دمشؽ كشماؿ غرب( ٕ)

، أبك الفداء:  ّٔٓ، صّكـ. الحمكم: معجـ البمداف، مجِٔكـ كعف القنيطرة ِٗالقنيطرة تبعد عف دمشؽ 
 ؛ فيز: القبلع أياـ الحركب الصميبية.ِْٓتقكيـ البمداف، ص
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كدخؿ الظاىر دمشؽ بعد فتح صفد يـك الخميس مستيؿ القعدة، كقد زيٌيف لو البمد، كنزؿ 
ـ بيدية، فمـ يمتفت إلييـ، كتقدـ إلى العساكر بالقمعة، ككاف رسؿ صاحب سيس تقد

بالمسير إلى ببلد سيس، كالغارة عمييا، فخرجكا مف دمشؽ يـك السبت ثالث القعدة كقدـ 
عمييـ الممؾ المنصكر صاحب حماه، كفكض التدبير إلى األمير آؽ سنقر الفارقاني، 

د  بنى عميو أبرجة، ، الذم يدخمكف منو إلييا، ككاف صاحبيا ق(ُ)فكصمكا إلى الدربند
كترؾ عميو المقاتمة، فمما رأكىـ ترككىا، كمضكا، فممكيا المسممكف كىدمكىا، كدخمكا إلى 

، (ِ)ببلد سيس فأسركا، كقتمكا كسبكا ككاف فيمف أسركا ابف صاحب سيس كاسمو ليفكف
أف كابف اختو كجماعة مف أكابرىـ، كدخمكا المدينة كنيبكىا، كأخذكا ما فييا، كعادكا بعد 

 .(ّ)أخمكا األكطاف مف القطاف
فمما بمغ الظاىر ظفرىـ كعكدتيـ خرج لتمقييـ مف دمشؽ ثاني الحجة، فمما كصؿ  

 (ْ)السمطاف إلى قارا أمر بنيبيا، كقتؿ مف فييا، ككاف السبب في ذلؾ أف شخصان ركابيان 
كر مف ركابية الديار المصرية، ككاف قد خدـ مع الطكاشي شجاع الديف مرشد مقدـ عس

حماه، كخرج معو فحصؿ لمركابي مرض، فانقطع قريبان مف قارا بمكاف يعرؼ بالعيكف، 
كأمسى عميو المساء، فأتاه نفراف مف أىؿ قارا، كحادثاه، كقاال لو: أنت الميمة ضيفنا 
كحمبله إلى قارا، كبقي عندىـ ثبلثة أياـ، فعكفي مما كاف بو، فأخذاه تحت الميؿ، ككصبل 

                                                           

لفظ فارسي معناه المعابر الضيقة بيف جبميف كالمضائؽ التي تقطعيا األنيار. الخطيب: معجـ ( ُ)
 .ْٕ؛ دىماف: معجـ األلفاظ، صُٖٕالمصطمحات، ص

ليفكف )ليكف الثالث( بف ىيثـك بف قسطنطيف بف باساؾ، كقع في األسر أثناء غارة الظاىر ببيرس عمى  (ِ)
ـ َُِٕىػ /ٗٔٔـ كحكـ بعد كالده عمى أرمينيىة الصغرل مف سنة ُِٕٔىػ/ٔٔٔسيس ثـ أطمؽ سراحو سنة 

؛ ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، ِٖٗ،ِٓ، صْٗـ، جـ. الذىبي: تاريخ اإلسبلُِٖٗىػ / ٖٖٔإلى سنة 
 .ّٕ، صِ؛ المقريزم: السمكؾ، جُِٔ، صٕج
، ٗ-ٖ، صْ؛ أبك الفداء: المختصر، جْٖٗ( الخبر عند ابف العبرم: تاريخ تاريخ مختصر الدكؿ، صّ)

 .ِّٓ، صُ/ؽُ؛ ابف إياس: بدائع الزىكر، جُُٖ، صٖالدكادارم: الدرة الزكية، ج
؛ السامرائي: ُِِؿ أك مكظؼ يأخذ بركاب الفارس. الخطيب: معجـ المصطمحات، صلقب عام (ْ)

 .ُٖٓالمجمكع المفيؼ، ص
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اد، فباعكه بأربعيف دينار صكرٌية، فاتفؽ أف في تمؾ السنة تكجو بعض بو إلى حصف األكر 
تجار دمشؽ إلى حصف األكراد لمشترل أسرل، فاشتيرم الركابي المذككر في الحممة، 
ككصؿ بو إلى دمشؽ، فمما كصؿ إلى دمشؽ، كأطمؽ الركابي خدـ بعض األجناد، كخرج 

كابي إلى مجمس األمير فارس الديف فيمف خرج، فمما حؿ ركاب السمطاف بقارا أحضر الر 
 أقطام المستعرب المعركؼ باألتابؾ، كأنيى إليو ما اتفؽ لو بقارا.

 فقاؿ لو: تعرؼ الرجؿ الذم أخذؾ كباعؾ. 
 قاؿ: نعـ. 
فسٌير معو جاندرية فراح الركابي، معيـ فصادؼ أحد الرجميف، فقيبض كحمؿ إلى  

يو القصة عمى حكييا، فأمر األتابؾ، كدخؿ األتابؾ عمى السمطاف، كقص عم
 بإحضارىما، فحضرا، كتقاببل، فأنكر القارم.

  ]كُُٕ[فقاؿ: أنا أعرؼ داره، كأعرؼ ما فييا فمما سمع ذلؾ اعترؼ. 
كقاؿ: ما أنا كحدم أفعؿ ىذا، بؿ جميع مف في قارا يفعمو، ككاف حينئذ رىباف مف أىؿ 

الدىميز، كىـ معيا، فمما ثبت قارا قد حضركا إلى السمطاف، كأحضركا ضيافة إلى باب 
عند السمطاف ذلؾ أمر بالقبض عمييـ، كركب بنفسو، كقصد األديرة إلى خارج قارا، فقتؿ 

 مف بيا، ثـ عاد كأمر العسكر بالرككب، ثـ قصد التؿ الذم ظاىر قارا مف الشماؿ.
 الرئيس بيا. (ُ)كسٌير استدعى أبا العز 
قارا بالخركج بأجمعيـ، فخرج منيـ طائفة إلى كقاؿ لو: نحف قاصدكف الصيد، اؤمر أىؿ  

ظاىر القرية، فمما بعدكا أمر، العسكر بضرب رقابيـ جميعيـ، فضربت، رقاب الجميع، 
كلـ يسمـ منيـ إال مف ىرب كاختفى بالمغائر كاآلبار، كعصى باألبرجة التي بيا جماعة، 

كامرأة كصبي، كانتمى إلى  فأمنكىـ، كأخذكىـ أسرل ككانكا ألفان كسبعمائة نفر ما بيف رجؿ

                                                           

بعد الرجكع إلى كتاب تاريخ االسبلـ؛ الكافي بالكفيات لمصفدم؛ كالمنيؿ الصافي البف تغرم بردم؛  (ُ)
 كغيرىا، لـ الحصكؿ عمى أٌية معمكمات عنو.
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دار أبي العز رئيسيا جماعة، فأطمقكا لو، ثـ أمر بالرىباف الذم أحضركا الضيافة، 
 . (ُ)فكٌسطكا

كتقٌدـ إلى العسكر بنيب قارا، فنيبت ثـ أمر أف تجعؿ كنيستيـ جامعان، كنقؿ إلييا مف 
، كرٌتب بيا خطيبان، التركماف الذيف ىـ قيناة الغنـ كغيرىـ ممف أسمـ حتى سكنيا بالناس

 كقاضيان.
كأما السبب في إبقاء الرئيس أبي العز كمراعاتو؛ فإنو لما ساؽ الظاىر خمؼ التتر بعد  

كقعة عيف جالكت حٌؿ عند عكده بقارا، فأخرج لو الرئيس المذككر ضيافة مف ططماج 
 كغزالف عديدة، فرأل لو ذلؾ، كعفا عنو، كعمف التجأ إليو.

، كعاد معيـ، فدخؿ دمشؽ، (ِ)فامية سكر القادـ، فالتقى بيـ عمىى العثـٌ رحؿ ليمق 
 .(ّ)كالغنائـ كاألسرل بيف يديو، كخرج مف دمشؽ طالبان الكرؾ

  
 
 
 
 
 

                                                           

ـ بعد تعرية الشخص المحكـك مف الثياب كشٌده إلى خشبة مطركحة عمى عقكبة في العصر المممككي تت( ُ)
؛ ُِِاألرض، يضرب بعدىا بالسيؼ تحت سرتو بقكة فينقسـ إلى نصفيف. ابف طكلكف: إعبلـ الكرل، ص

 .ُُِالخطيب: معجـ المصطمحات، ص
؛ أبك ِِٕ، صُمدينة حصينة مف سكاحؿ الشاـ كككرة مف ككر حمص. الحمكم: معجـ البمداف، مج( ِ)

 .ِّٔالفداء: تقكيـ البمداف، ص
؛ ابف ٗ، صْ؛ أبك الفداء: المختصر، جّْٓ-ّْْ، صِخبر قارا عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج (ّ)

؛ المقريزم: السمكؾ، َُِ،ُُٗ، صٖ؛ الدكادارم: الدرة الزكية، جُِٖ، صِالكردم: تتمة المختصر، ج
 .ِْٓ،ِْْ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جّٖ، صِج
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، نائب (ِ)أرسبلف، كمعيف الديف البراكناه (ُ)كفييا تكجو ممؾ الرـك السمطاف ركف الديف قمج
بجمكسو عمى التخت، كمعيما ىدية السمطنة بالرـك إلى خدمة أبغا بف ىكالكك، يينئكنو 

سنٌية، فأقبؿ عمييـ كقبؿ ىديتيـ، كعاد السمطاف ركف الديف، كبقي البركاناه مقيمان لقضاء 
 األشغاؿ، فتحدث مع أبغا سران.

، ما يؤمنكا كمتى رأكا فرصة انتيزكىا،   كقاؿ البراكناه: ىؤالء بنك سمجكؽ، أصحاب الرـك
 ب مصر.كما يؤمف أف يككف لو باطف مع صاح

فكاف جكاب أبغا: إٌني قد كٌليتؾ نيابة السمطنة بالرـك جميعو، فإف تحققت أٌف أحدان  
 يخالؼ طاعتي اقتمٍو.

 فقاؿ: ىكذا أعمؿ إف شاء اهلل، ثـ استأذنو في العكدة، فأذف لو فعاد إلى الرـك . 
 
 

                                                           

 . ِٕ، صْٗكردت " ركف الديف كيقباذ" عند الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ج ( ُ)
لفظ فارسي معناه الحاجب، كقد أطمؽ في دكلة سبلجقة الرـك بآسيا الصغرل عمى الكزير األكبر.  (ِ)

 .ّّ؛ دىماف: معجـ األلفاظ، صٕٓالخطيب: معجـ المصطمحات، ص
يف الديف، كاف مف رجاؿ العالـ كدىاتيـ كشجعانيـ كزر لمسبلجقة كالبركاناه ىك سميماف بف عمي، الصاحب مع

ـ. ُِٕٕىػ/ ٕٔٔمٌدة، مسكو أبغا قائد المغكؿ بعد اتيامو بقتؿ عدد مف عسكره كاصطحبو معو كقتمو سنة
؛ ابف الفكطي: َٖ،ٕٗ؛ الصقاعي: تالي كفيات األعياف، صّٖٔالذىبي: االشارة إلى كفيات األعياف، ص

  .ِٖٕ، صالحكادث الجامعة
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تكلى ذلؾ  ،(ُ)كفييا أمر الظاىر بعمارة جسر بالغكر عمى الشريعة ما بيف دامية كقراكا
 .(ِ)جماؿ الديف بف نيار

 ذكر مف تكفي مف األعياف
، (ّ)الصدر الكبير الرئيس الحافظ بياء الديف الحسف بف سالـ بف الحسف بف صصرل   

أحد صدكر دمشؽ كعدكليا كأكابر بيكتيا المشيكرة بالرياسة كالثركة كالحديث، كجٌده 
 ه بدمشؽ، كدفف بقاسيكف.مف كبار الركاة، تكفي في رابع صفر بدار  (ْ)الحافظ

، كاف أيضان مف (ٓ)عبد الرحمف بف سالـ بف صصرل ]ظُُٕ[أخكه الصدر شرؼ الديف 
أكابر الصدكر، تكفي في شعباف في حادم عشر بعد مكت أخيو بستة أشير، كىك أكبر 

 إخكتو الثبلثة.
الشيخ اإلماـ رضي الديف ابراىيـ بف عمر بف نصر بف فارس بف إبراىيـ المصرم   

ٌمي عميو (ُ)الكاسطي المعركؼ بابف البرىاف ، تكفي باإلسكندرية، كدفف بيف المينىاكيف، كصي
 بدمشؽ صبلة الغائب.

                                                           

، ْقرية بالغكر مف أرض األردف: كقراكا أيضان قرية مف أعماؿ نابمس. الحمكم: معجـ البمداف، مج  (ُ)
 .َُْٕ، صّ؛ البغدادم: مراصد اإلطبلع، مجُّٗص
؛ ابف  ِٔ، صْٗ؛ الذىبي: تاريخ االسبلـ، جّْٔ، صِالخبر عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج (ِ)

 .ِْٖ،ِْٕ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جْٕٔ، صُٕياية، جكثير: البداية كالن
؛ ّْٓ، صِ؛ اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جِّٖ( ترجـ لو أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صّ)

) كفيو اسمو الحسف ابف َّْ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جُٕٓ،ُْٕ؛ صْٗالذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ج
 عبد الكىاب بف أبي الغنائـ(.

ىك الحسف بف ىبة اهلل بف محفكظ بف صصرل، الحافظ أبك المكاىب التغمبي، الدمشقي كاف ثقة مستقيـ ( ْ)
الطريقة، ليف الجانب، سمع كحٌدث، كصنؼ عدة تصانيؼ أشيرىا )فضائؿ الصحابة( )فضائؿ القدس(، تكفي 

حتاج إليو، ؛ الذىبي: المختصر المُْٖ-ُْٔ، صُـ. المنذرم: التكممة، جَُُٗىػ /ٖٔٓبدمشؽ سنة 
 .ْٖ، صِ؛ ابف ناصر الديف: تكضيح المشتبو، جِٕ، صِج
، ّـ(؛ الذىبي: العبر، جُِْٔىػ/ّٔٔ)سنة  ِّٔ( ترجـ لو أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صٓ)

 .ّٗ، صِ؛ المقريزم: السمكؾ، جُْٖ، صُٖ؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، جُُّص
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أبك عبد اهلل محمد بف عبد الجميؿ بف عبد الحميد المقدسي الشافعي المعركؼ    
 بدمشؽ، ككاف لطيفان، كيسان، كيتجر في الكتب، كيشترم األشياء المستحسنة (ِ)بالمكقاني

مف كؿ نكع ظريؼ، أىدل األمير جماؿ الديف مكسى بف يغمكر، لما كاف نائب دمشؽ، 
 كتبان كمكٍس ككتب مع ىديتو:

 بعثػػػػػػػػػػػتي بكتػػػػػػػػػػػًب نحػػػػػػػػػػػكى مػػػػػػػػػػػكًلىى قػػػػػػػػػػػدّْ اغتػػػػػػػػػػػدتٍ 
 

 كتائبػػػػػػػػػػػػػػػػػوي يزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بيػػػػػػػػػػػػػػػػػا النُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػكري كالنَّجػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  
 كأىػػػػػػػػػػديتي مكسػػػػػػػػػػى نحػػػػػػػػػػكى مػػػػػػػػػػكسو فػػػػػػػػػػبل تخػػػػػػػػػػؿٍ  

 
 بتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريكًو قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  

 دَّ عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهي فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه كال حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 (ّ)كىػػػػػػػػػػػػػػذا لػػػػػػػػػػػػػػو فضػػػػػػػػػػػػػػؿه كلػػػػػػػػػػػػػػيسى لػػػػػػػػػػػػػػوي حػػػػػػػػػػػػػػدُّ  
 كمف شعره: 

 لذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارقكا الجفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

زنىػػػػػػػػػػػػػػػػا   ككاصػػػػػػػػػػػػػػػػؿى قمبػػػػػػػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػػػػػػػدى بعػػػػػػػػػػػػػػػػدىـي الحي
 كمػػػػػػػػػػػػػػػا رحمػػػػػػػػػػػػػػػكا حتَّػػػػػػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػػػػػػتباحكا نفكسػػػػػػػػػػػػػػػنا 

 
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنَّيـ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانكا أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽَّ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا منَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 كلػػػػػػػػػػػكال اليػػػػػػػػػػػكل العيػػػػػػػػػػػذرمُّ مػػػػػػػػػػػا انقػػػػػػػػػػػادى لميػػػػػػػػػػػكؿً  
 

 (ْ)تفنىػػػػػػػػػػىنفػػػػػػػػػػكسه رأٍت فػػػػػػػػػػي طاعػػػػػػػػػػةو إلػػػػػػػػػػى أف  
 بدمشؽ. (ٓ)األمير سيؼ الديف كرمكف التترم 

                                                                                                                                                                               

، ُ؛ ابف جماعة: مشيخة قاضي القضاة، جّٗماؿ، ص( ترجـ لو ابف الصابكني: تكممة إكماؿ اإلكُ)
، ُ؛ العسقبلني: تبصير المنتبو، جِْٔ-ِْٓ، صُ؛ المقريزم: المقفى الكبير، جُُّ-ُِٔص
 . ُّٖص
؛ ُٕٗ،ُٖٕ؛ صْٗ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جّٓٓ، صِ( ترجـ لو اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جِ)

 .ّٗ، صِالمقريزم: السمكؾ، ج
؛ الصفدم: الكافي بالكفيات، ّٔٓ، صِطكيؿ، كاألبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، ج( البحر الّ)
 .ُِٕ، صّج
، ْٗ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جّٔٓ، صِ( البحر الكامؿ، كاألبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جْ)

 .ُٖٕص
؛ العيني:  ِْ، صْٗإلسبلـ، ج؛ الذىبي: تاريخ اِّٖ( ترجـ لو أبك شامة: الذيؿ عمى الركضتيف، صٓ)

 .َّْ،ِْٔ، صُعقد الجماف، ج
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، سمع، كحدث، ككاف أميران، كبيران، عظيـ (ُ)األمير الكبير جماؿ الديف أيدغدم العزيزم  
، كالديانة، كالحشمة، كسعة الصدر، ككبر النفس، كثير  القدر، مشيكران بالشجاعة، كالكـر

باب البيكت، كعميو مف الركاتب كؿ شير ما الصدقات كالمعركؼ إلى الفقراء كالمشايخ كأر 
يزيد عمى مائة ألؼ درىـ، ككاف مقتصدان في ممبسو؛ ال يتعٌدل ثيابو القطف اليندم مما 
يباح، ككاف لو عند الظاىر المنزلة العميا، ككاف قد جرح عمى  صفد، كبقي مدة، كاأللـ 

ناصر صبلح الديف يتزايد،  فحمؿ إلى دمشؽ، كمات بيا ليمة عرفة، كدفف بتربة ال
صاحب دمشؽ بالسفح، كاف مف حسنات الدىر، كىك الذم أشار بتكلية األربع  (ِ)يكسؼ

.  مذاىب لكؿ مذىب قاضو
 (ّ)الشيخ أبك عبد اهلل محمد بف منصكر بف أحمد المعركؼ بابف الحضرمي المالكي -

، العدؿ، سمع الكثير، كحدث بالثغر، ككاف ظريؼ الشكؿ، حسف المحاضرة، أنشد لي
 كىك الشرؼ عبد الممؾ بف عتيؽ في البحر:
 يػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػكـي مػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػاؿي لػػػػػػػػػجّْ البحػػػػػػػػػًر فػػػػػػػػػي قمػػػػػػػػػػؽو 

 
 كأٌنػػػػػػػػػػػػػػوي مػػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػػراًؽ الحػػػػػػػػػػػػػػبَّ فػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػرؽً  

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػراهي يخشػػػػػػػػػػػػػػػػػى كقػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد كافيػػػػػػػػػػػػػػػػػتي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحموي  
 

 مػػػػػػػػػػػػػػف بحػػػػػػػػػػػػػػًر دمعػػػػػػػػػػػػػػي أٍف يغشػػػػػػػػػػػػػػاهي بػػػػػػػػػػػػػػالغرؽً  
   أيضان يصؼ شقائؽ النعماف: كأنشد لممذككر 

 هلل زىػػػػػػػػػػػػػػػػػػري شػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيؽو حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػثي رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 

 ]كُِٕ[قاصػػػػػػػػػػر تعبيػػػػػػػػػػرم كتحبيػػػػػػػػػػرمكصػػػػػػػػػػفا ت 
 
 
 

 كأٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كجنػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي العيػػػػػػػػػػػػػػػػػًد قػػػػػػػػػػػػػػػػػد نقطعػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 

 (ُ)بالمسػػػػػػػػػػًؾ مػػػػػػػػػػف تحػػػػػػػػػػًت أطػػػػػػػػػػراًؼ المكاسػػػػػػػػػػيرً  
 

                                                           

، ُٕ؛ ابف كثير: البداية كالنياية، جُّٔ( ترجـ لو الذىبي: اإلشارة إلى كفيات األعياف، صُ)
 .ِّْ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جُِّ، صْ؛ اليافعي: مرآة الجناف، جْٖٔ،ْٕٔص
فية، كشمالي الفاضمية بالكبلسة لصيؽ الجامع األمكم بناىا ( بالقرب مف المدرسة العزيزية، كالتربة األشر ِ)

؛ طمس: ذيؿ ثمار َِٗ، صُـ. النعيمي:الدارس،جُُّٗىػ / ٖٗٓالعزيز عثماف بف صبلح الديف سنة 
 .ِّٔالمقاصد، ص

؛ ُٕٗ؛ صْٗ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جّٕٓ،ّٔٓ، صِ( ترجـ لو اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جّ)
 .ُّْ، صُ؛ العيني: عقد الجماف، جِٕٗ، صٕفى، جالمقريزم: المق
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، كاتب عمائر جامع دمشؽ، كاف (ِ)شياب الديف أبك العباس أحمد بف صالح السنبمي  
فس فاضبلن، أديبان، كشاعران مجيدان، ككاف حسف الشكؿ، تاـ الييبة، كثير المركة، كريـ الن
 كثير التكاضع، حسف المعاني، شكا إلى الصاحب عز الديف بف كداعة قمة معمكمو.

فقاؿ لو عز الديف: " أبصر لؾ جية مثؿ جيتؾ بمعمـك مثؿ معمكمؾ حتى أنقمؾ إلييا "  
 فقاؿ لو السنبمي: " فحينئذ لـ يحصؿ لمممكؾ إال نقمة كحركة ".

سف الصكرة فاتفؽ ليمة معمرة، كنحف لمكارم حامة ككاف كقاؿ: " كنت مسافران في قاف 
 سبب ذلؾ، كبسبب صبك العمر" فقمت:سائركف، فنزلت أمشي، كنزؿ أكثر القفؿ يمشكف ب

 عمقتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي مكاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 
 

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌردى عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل 
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبوى البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرى فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 

يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًؿ السُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل 
(ّ) 

تقدمت مكاتبتو لو إليو في  ، ككانت قد(ْ)ككتب إلى عماد الديف يحيى بف السراج الحسيني 
 طمب شيء، فمـ يرسمو، كال رٌد جكابو:

 يػػػػػػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػػػػػػفى قػػػػػػػػػػػػػػػكـو كالىػػػػػػػػػػػػػػػـ ىػػػػػػػػػػػػػػػك ذيخرتػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـى حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتي إذا كقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي كيكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
ـي الكفػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽي كمػػػػػػػػػػػػػػػػػا حاشػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى    ىكػػػػػػػػػػػػػػػػػذا يٌتسػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػتى مػػػػػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ لطػػػػػػػػػػػػػػػػػًؼ المحمػػػػػػػػػػػػػػػػػكؼً  

ف    إٍف مرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي كا 
 

 نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي كتبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل نجػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼً  
 

                                                                                                                                                                               

، ْٗ؛ الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، جّٕٓ، صِ( البحر الطكيؿ، كاألبيات عند اليكنيني: ذيؿ مرآة الزماف، جُ)
 .ُٕٗص
ـ(؛ الكتبي: ُِْٗق/ّٗٔ)كفيو تكفي سنة  ِْٓ،ِْْ، صٔ( ترجـ لو الصفدم: الكافي بالكفيات، جِ)

؛ ابف العماد: شذرات الذىب، ُِ،َِ؛ الصقاعي: تالي كفيات األعياف، صُٕ،َٕ، صُفكات الكفيات، ج
 .ُّٓ،ُّْ، صٓج
، ُ؛ الكتبي: فكات الكفيات، جِْْ، صٔالصفدم: الكافي بالكفيات، جبحر الرجز، كاألبيات عند ( ّ)

 .ٕٔ،ص ْ، شيٌبر: أدب الطؼ، جُِٗ، صٕ؛ ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، جُٕص
ى كتاب تاريخ االسبلـ لمذىبي؛ كالكافي بالكفيات لمصفدم؛ كفكات الكفيات لمكتبي؛ كغيرىا، ( بعد الرجكع إلْ)

 لـ يتـ الحصكؿ عمى أٌية معمكمات عنو.
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 لو، كرد ليستقطر لو ماء، ككتب إليو: كسير إلى صاحب
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيّْدم كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذٍم خبلئقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 

 
 (ُ)كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالٌركًض طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء بنعًتيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 بعثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي كردا حٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى  
 

 (ِ)عسػػػػػػػػػػػػػػى تقػػػػػػػػػػػػػػبضي لػػػػػػػػػػػػػػي دكحػػػػػػػػػػػػػػةن كتبعثييىػػػػػػػػػػػػػػا 
 كلو في زىر المكز: 

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنوي   لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًز زىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره حي
 

 ييصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًف التٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًبي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتا   شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًت الغصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الشّْ

 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيضى الثٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابً  ًء فأعارىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   فكأٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي الرَّ
 

 (ّ)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًع فشػػػػػػػػػػػػػػػػػػابى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ الشَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابً  
 :ؽي السيؼ عامؿ العمائر بجامع دمشكلو ف 

 ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًح داثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره 
 

ـٍ يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي طائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ    لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري بقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه    ىييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتى تعمي

 
 (ْ)كالسَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼي فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عاًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ  

مره رتيب أيف السنبمي في آخر الكاتب أٌف شياب الد (ٓ)كرأيت بخط المكفؽ بف القضاعي 
بدمشؽ، كىي مف أجؿ الجيات في ذلؾ الكقت، فحضر إليو  (ٔ)ناظران بدار الضرب

شخص، قد جيز عميو، يعرفو معرفة بعيدة، كسألو إيداع صندكؽ لو إلى أف يعكد مف 
                                                           

 ( البحر البسيط.ُ)
 ( البحر الكامؿ. ِ)
، ُ؛ الكتبي: فكات الكفيات، جِْٓ، صٔ( البحر الكامؿ، األبيات عند الصفدم: الكافي بالكفيات، جّ)

 .ٕٔ،صْ، شيٌبر: أدب الطؼ ،جُّْ، صٓالعماد: شذرات الذىب، ج ؛ ابفُٕص
، ٓ؛ ابف العماد: شذرات الذىب، جُٕ، صُ( البحر الكامؿ، كاألبيات عند الكتبي: فكات الكفيات، جْ)

 .ٕٔ، صْ، شيٌبر: أدب الطؼ،جُّْص
الكفيات لمكتبي؛ كغيرىا، ( بعد الرجكع إلى كتاب تاريخ االسبلـ لمذىبي؛ كالكافي بالكفيات لمصفدم؛ كفكات ٓ)

 لـ يتـ الحصكؿ عمى أٌية معمكمات عنو.
( بالقرب مف حماـ نكر الديف الشييد، كدار القرآف كالحديث التنكزية، تقع بسكؽ البزكرية كقد عرفت بدار ٔ)

 .ُٗ، صُالفمكس، كعرفت فيما بعد باسـ دار الذىب. النعيمي: الدارس، ج
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الحجاز، فقبؿ، كأحضر الصندكؽ إليو، ككتب كرقة إلى النائب عبلء الديف طيبرس 
الشياب السنبمي ناظر دار الضرب عنده صندكؽ فيو سكؾ لعمؿ الزغؿ،  الكزيرم: أفَّ 

ككيؼ يككف ذلؾ، كىك ناظر دار الضرب، فكبس بيتو، فكجد فيو الصندكؽ، كلـ يعمـ ما 
فيو، كلـ ييًفٍدهي االعتذار، كال قبؿ قكلو في اإليداع، كأمر بإشياره في دمشؽ عمى صكرة 

، كأرسؿ مف بعض الطريؽ كرقة إلى رفيقو شمس غير مرضية، كشفع فيو، فأخرج منفيَّان 
   ]ظُِٕ[: (ُ)الديف بف المحدث

ٍف جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍت عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ عزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزةه   بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلدم كا 
 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك أننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىلى بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعي  
ـٍ    كأمػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػا إاٌل المسػػػػػػػػػػؾي فػػػػػػػػػػي غيػػػػػػػػػػًر أرضػػػػػػػػػػكي

 
 

ـٍ فيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكي  (ِ)يضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعي كأمَّ
كلد سنة  ، الكاتب،(ّ)القاىرممكفؽ الديف محمد بف عمراف بف عمر بف نزار األنصارم،   

 :]مف البحر الكافر [كمف شعره معارضان لبيتيف التمعفرم: ثمانيف كخمسمائة، كدفف بالقرافة،

 لحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اهلل مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكانيا 

 

 كالحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  فأفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليـ لمريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً  

 الغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركـي  ككيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼى  

                               

 (ْ)أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسي  بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ  
 

 

 

 :]مف البحر الكافر [ابف عمراف:فقاؿ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكانيا ا اهلل مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كى رعى

 

 كمػػػػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػػػػاء إلييػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػػػػؿ البمػػػػػػػػػػػػػد 

 
                                                           

سبلـ لمذىبي؛ كالكافي بالكفيات لمصفدم؛ كفكات الكفيات لمكتبي؛ كغيرىا، ( بعد الرجكع إلى كتاب تاريخ االُ)
 لـ يتـ الحصكؿ عمى أٌية معمكمات عنو.

، ٓ؛ ابف العماد: شذرات الذىب، جَِ( البحر الطكيؿ، كاألبيات عند الصقاعي: تالي كفيات األعياف، صِ)
 .ُّٓص
كات الكفيات لمكتبي؛ كغيرىا، لـ يتـ الحصكؿ عمى (  بعد الرجكع إلى كتاب الكافي بالكفيات لمصفدم؛ كفّ)

 أٌية معمكمات عنو.
 البحر الكافر.  (ْ)
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 لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف بالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاليـ

 

 (ُ)فمنػػػػػػػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ فمػػػػػػػػػػػػػػػػػس أسػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 

 

 

 كلو

 مػػػػػػػػػػػػػػا عاقػػػػػػػػػػػػػػب اهلل خمقػػػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػػػف خبلئقػػػػػػػػػػػػػػوً 

 

 رزؽ تعػػػػػػػػػػػػػػػػالى الخػػػػػػػػػػػػػػػػالؽ البػػػػػػػػػػػػػػػػارم بقطػػػػػػػػػػػػػػػػعً  

 كلو: 

 يسػػػػػػػػػػػػػػػقي كيطعػػػػػػػػػػػػػػػـ أقكامػػػػػػػػػػػػػػػان بػػػػػػػػػػػػػػػو كفػػػػػػػػػػػػػػػركا

 

 تخميػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػػػػػاركال يجػػػػػػػػػػػػػاعكا مػػػػػػػػػػػػػع ال 

 اهلل لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرل أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران  ال أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكجى  

 

 شػػػػػػػػػػػػػػػػيخ أصػػػػػػػػػػػػػػػػابو الكبػػػػػػػػػػػػػػػػري  مػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػاشى  

 فمػػػػػػػػػػػػػيس فػػػػػػػػػػػػػي األرض مػػػػػػػػػػػػػف يغيػػػػػػػػػػػػػث لػػػػػػػػػػػػػو 

 

 كاعتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي معتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  

 خمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه  جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائعه  ممقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكته  محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركـه  

 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤمف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف فرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركا 

 نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركا منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو جميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع األنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً  

 

كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيـ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  
(ِ) 

 كلو: 

 جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىـىي  ي أجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي الكا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنٌ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 ال أحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدحً كأنٌ  

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي  فصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؽى  فقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي  

 

 .]كُّٕ)[ّ)محسػػػػػفي  بكني بكاحػػػػػدو شػػػػػيمي فكػػػػػذٌ  

 

 

 
 
 
 
 

                                                           

 البحر الكافر. (ُ)
 الطكيؿ.البحر  (ِ)
 البحر الطكيؿ.  (ّ)
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 الخاتمةعاشراً: 

من خالل دراسة عصر المؤلف ٌمكن القول إّن العصر المملوكً شكل منعطفاً       

، فازدهرت ما من الناحٌة الفكرٌة، السٌّ ارٌخ الحضارة العربٌة واالسالمٌةمهماً فً ت

انبعثت ، فاً مهمّ  ، وأضحت مصر والشام مركزاً علمٌاً الحركة العلمٌة فً هذا العصر

 .الحركة الثقافٌة فً هذا العصر بشكل المثٌل له

ً أسرة اشتهرت ابن قاضً شهبة نشأ ف ن أنّ ومن خالل دراسة حٌاة المؤلف تبٌّ      

وتفرغ  ،نه فً آخر حٌاتهثّم انعزل ع ،مرتٌنفتولى القضاء  ،بتولً منصب القضاء

ة عن العصر من المؤلفات المهمّ  "التارٌخ الكبٌر" مخطوط   عدّ ٌ  ، ووالتألٌف للدارسة 

 وة عن أحداث  هذا العصر السٌاسٌة، نظراً لما ٌحتوٌه من معلومات مهم المملوكً،

 .و االجتماعٌة، والفكرٌة، وغٌرها االقتصادٌة،

د أوضح الكثٌر من التفاصٌل عن الحملة الصلٌبٌة فق ،وفٌما ٌتعلق بالنص المحقق      

إلى عالقات   إضافةً م، 1258هـ/656سنة  السابعة، وأحداث الغزو المغولً للعراق 

ٌ ضاف إلٌها معلومات مهمّ  بعض البلدان  ة عن الظاهر بٌبرس مع المغول والصلٌبٌن، 

ِكَر عن أحداث جرت فً  السٌما ماو، المجاورة للدولة المملوكٌة المدٌنة المنورة ومكة ذ 

الكوارث الطبٌعٌة الداخلٌة، و اسٌة والثوراتٌتتحدث عن النزاعات الس ورأمو المكرمة،

 .تتعلق بالعزل والتولٌة ألي منصب اداري أخرىو

        ٌ ٌ   الحظ أنّ ومن خالل النص المحقق  د أسماء المصادر ورِ ابن قاضً شهبة كان 

 أحٌاناً.سم مؤلفها، مع تصرٌحه بذلك التً استقى منها معلوماته، دون ذكر ا

ٌّة       وخالل دراسة النص ورد بعض أسماء األعالم واألماكن لم ٌتم الحصول على أ

األبٌات الشعرٌة التً لم لبعض ، وكذلك بالنسبة ، بعد الرجوع  للمصادرمعلومات عنها

ّم ن ثم، وكما وردت هافاقتصر األمر على نسخ، د فً أي مصدر أو دٌوان شعرت ورِ 

 العروضً لها.  هاوزنوتخرٌج  ،ضبطها بالشكل

 ألجلان ٌمكن القول خالل العمل بتحقٌق النص أنه تّم توخً الدقة العلمٌة قدر اإلمك     

سهم فً تٌسٌر وصوله ٌ  سَ  بشكل منهجًإخراجه  لً إنّ ابالت ،صحٌحإخراج النص بشكل 

وخاصة أّن  ،العربٌة واالسالمٌة باتل إضافة جدٌدة إلى المكتشك  ٌ  إلى أٌدي الباحثٌن، وسَ 

 هناك الكثٌر من المؤلفات مازالت بحاجة لدراستها.
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 الحادية عشر: المالحق

  1: ملحق

                            
مكتبة فيض اهلل أفندم ،  مف القطعة المخطكطة، ]كَُْ[( الكرقة األكلى ُصكرة رقـ )

 (.َُّْاسطنبكؿ رقـ)
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مف القطعة المخطكطة، مكتبة فيض اهلل أفندم،  ]ظَُْ[رقة األكلى ( الك ِصكرة رقـ )

 (.َُّْاسطنبكؿ رقـ)
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مف القطعة المخطكطة، مكتبة فيض اهلل أفندم، اسطنبكؿ  ]ظُْٓ[( الكرقة ّصكرة رقـ )
 (.َُّْرقـ)
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مف القطعة المخطكطة، مكتبة فيض اهلل أفندم، اسطنبكؿ  ]كُْٕ[( الكرقة ْصكرة رقـ )

 (.َُّْرقـ)
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مف القطعة المخطكطة، مكتبة فيض اهلل أفندم،  ]كُّٕ[( الكرقة األخيرة ٓصكرة رقـ )

 (.َُّْاسطنبكؿ رقـ)
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 2 :ممحؽ

 ابف قاضي شيبة بقمـ ابنو بدر الديف محمد                 

قاؿ الشيخ اإلماـ العالـ العبٌلمة جماؿ العصر، ككماؿ الدىر حٌجة األدب كلساف      
ضى القضاة بدر الديف ضياء اإلسبلـ شرؼ األناـ مفتي المسمميف معيف العرب أق

الطالبيف كلي أمير المؤمنيف أبك الفضؿ محمد بف قاضي شيبة األسدم الشافعي خميفة 
الشريؼ مٌتع اهلل المسمميف بطكؿ بقائو  (ُ)الحكـ العزيز بالشاـ المحركس مفتي دار العدؿ

 و:كأسبؿ عميو سكابغ نعمائو غٌبةن ككرم
الحمد اهلل عمى قضائو الذم ال ييدافع، كحكمو الذم ال يمانع، كأمره الذم إذا أبرز  "     

ال يراجع سبحانو مف ممؾ تفٌرد بالخمكد، كليس لممكو أحد محدكد، كال أجؿ معدكد أٌقت 
 لجميع األمـ كغيرىا يكمان "ذلؾ يـك مجمكع لو الناس كذلؾ يـك مشيكد".

الذم فرؽ بيف األحباب، كشٌتت شمؿ الترائب كاألتراب، كأبمى  أحميد اهلل عمى قضائو   
تمؾ الكجكه الحساف تحت ردـ التراب، كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو، لو 
راده، كأشيد  شيادة مف أيقف بمعاده، كفٌكض إلى اهلل سبحانو كتعالى، كحمده في إصداره كا 

 فصبر كامتحف فضاعؼ، الحمد كالشكر.أف سيدنا محمد عبده كرسكلو الذم أبتمي، 
صمى اهلل عميو كعمى آلو الذيف صبركا عند صدمة المصائب، كاتقكا بحسف الثقة باهلل  

شيامان مف البمكل صكائب، كما منيـ إال مف تكٌجع قمبو كأصبح محزكنان لفقد الحبائب 
 صى" كبعد:صبلة تبمغ قبلئميا األمد األقصى، كيفكز ببركاتيا بما ال ييحصر كال ييح

فقد ذكرتي في ىذه األكراؽ شيئان مف ترجمة شيخي كأستاذم ككالدم تغمده اهلل برحمتو  
كالرضكاف كطرفان مف ابتداء تصديو لمنفع العاـ كالخاص كذكر بعض مجمكعاتو كمؤلفاتو 

                                                           

( بناىا نكر الديف الشييد محمكد بف زنكي، لكشؼ الظبلمات، أضيفت دار العدؿ إلى دار السعادة في ُ)
محككمة حيث كاف يجمس فييا النائب كأركاف الحككمة لمنظر في المظالـ. العصر المممككي كأصبحت مركزان ل

 .ِٗ-ِٔـ ،صَُٖٗدمشؽ ، دىماف) محمد أحمد(: كالة دمشؽ في عيد المماليؾ ، دار الفكر ،
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عمى سبيؿ االختصار دكف األطناب كالمبالغة باأللقاب، فإنو رحمو اهلل تعالى كاف يكره 
ٌنو لما كلي القضاء منع مف كتابة شيخ اإلسبلـ في ألقابو، كمف خاطبو بذلؾ ذلؾ حتى أ

زجره، كلقد كقفت عمى فتكل كقد كتب فييا ما قكؿ سيدنا كمكالنا شيخ اإلسبلـ في كذا؟ 
فضرب بخطو عمى لفظة شيخ اإلسبلـ، ثـٌ كتب عمى الفتكل فاهلل تعالى أسأؿ أف يرفع 

يا، كيجعمو في اآلخرة مف أىؿ المنزلة العميا كالمرتبة قدره في اآلخرة كما رفعو في الدن
 .(ُ)العظمى غٌبة ككرمو آميف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ُٓ،ُٔ، صُ/ جِ( ابف قاضي شيبة: التاريخ الكبير، مجُ)
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 ّممحؽ: 

 
 . (ُ)خريطة الدكلة المممككٌية في أقصى اٌتساعيا               

                                                           

(ُ) hendhassan1919.blogspot.com                                           

http://hendhassan1919.blogspot.com/


 

513 
 

 ْممحؽ: 

 
 . (ُ)خريطة دكلة المماليؾ البحرٌية في أقصى اٌتساعيا            

                                                           

)ُ) hendhassan1919.blogspot.com                                             

 

http://hendhassan1919.blogspot.com/


 

514 
 

 ٓممحؽ: 

 
 . (ُ)خريطة تكٌضح اٌتجاه الحمبلت الصميبٌية                  

                                                           

(ُ )                                                     :ar.wikipedia.org 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A9&ei=Op4OVdu0MszwUtCvgbgI&bvm=bv.88528373,d.d2s&psig=AFQjCNFQ5NNxt-BPuRLEuNUPOXuqCuQGkg&ust=1427107726476253
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 ٔممحؽ: 

 
 .(ُ)خريطة تكٌضح الطريؽ الذم سمكتو الحممة الصميبٌية السابعة                

 ٕممحؽ: 

 
صكرة تخيمية تظير جانبان مف المعركة بيف المماليؾ كالصميبييف أثناء الحممة الصميبية 

 .(ِ)السابعة

                                                           

(ُ)   egypthistory                                                                  . 
(ِ )                                                              .ar.wikipedia.org 

http://egypthistory.net/0641/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A9&ei=Op4OVdu0MszwUtCvgbgI&bvm=bv.88528373,d.d2s&psig=AFQjCNFQ5NNxt-BPuRLEuNUPOXuqCuQGkg&ust=1427107726476253
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ٖممحؽ:   

 
. (1)خريطة تكٌضح سير الحمبلت المغكلٌية نحك بغداد كببلد الشاـ                

 
                                                           

(ُ )                                                              www.qatarshares.com                                                                                                

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?184852-%D3%E1%D3%E1%C9-%C3%C8%D8%C7%E1-%D3%DE%D8%E6%C7-%E3%E4-%C7%E1%CA%C7%D1%ED%CE-%28%CD%E3%E1%C9-%C7%E1%DF%D4%DD-%DA%E4-%D1%CC%C7%E1-%CC%C7%E5%CF%E6%C7-%E6%D6%CD%E6%C7-%C8%C3%E4%DD%D3%E5%E3-%E1%E4%D5%D1%C9-%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%29/page3
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 ٗممحؽ: 

خريطة تكٌضح سير الجيشيف المممككٌي ك المغكٌلي نحك بمدة عيف جالكت، مكقع 
.(1)المعركة  

 

                                                           

(ُ                                                                               )hendhassan1919.  

http://hendhassan1919.blogspot.com/
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 قائمة المصادر كالمراجع:: الثانية عشر                         
 القرآف الكريـ. -ُ

    المصادر: -أكالن                                 
 المصادر المخطكطة: -أ                          

ـ:1392ىػ/794 :ت  محمد بف بيادر، الزركشي 
السميمانية، استانبكؿ، عقكد الجماف عمى كفيات األعياف، مخطكط مكتبة الفاتح، .    ِ
 .ّْْْرقـ

   ـ:1258ىػ/656:ت  محمد، ابف عربي 
 (.ّّٖالديكاف، مخطكط المتحؼ العراقي ببغداد، رقـ).    ّ

 المصادر المطبكعة: -ب

   ـُُْٔىػ/ٗٓٓ :ت  محمد بف محمد، اإلدريسي: 
 ـ.ََِِنزىة الميشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، .   ْ
   ـ1292ق/692 :ت  عمي بف عيسى، اإلربمي: 
 ـ.ََِْدمشؽ،  ،ُطحاتـ صالح الضامف، دار البشائر،  التذكرة الفخرية، تح: .   ٓ
   ـ1523ىػ/935 :ت  محمد بف أحمد الحنفي، ابف إياس: 
مكة،  ،ُطبدائع الزىكر في كقائع الدىكر، تح: محمد مصطفى، مكتبة دار الباز،  .  ٔ 

 ـ.ُُٔٗ
   ـَُِٔىػ/ٖٓٔ :ت  محمد، ابف اآلبار القضاعي: 
 ـ.ُٖٔٗبيركت،  ،ُطإحساف عباس، دار الغرب اإلسبلمي،  تحفة القادـ، تعميؽ:.    ٕ
 ـ.ُٓٗٗبيركت، ،ُط ،التكممة لكتاب الصمة، تح: عبد السبلـ اليٌراس، دار الفكر.   ٖ
 ـ.ُّٔٗالقاىرة،  ،ُطالحٌمة السيراء، تح: حسيف مؤنس، دار المعارؼ،  .  ٗ

ـُِِّىػ/َّٔ :ت  عمي بف أبي الكـر محمد، ابف األثير: 
التاريخ الباىر في الدكلة األتابكية، تح: عبد القادر أحمد طميمات، مكتبة .    َُ 

 ـ .ُّٔٗ،بغداد، ُطالمثنى، 
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 ،ْطالكامؿ في التاريخ، مراجعة: محمد يكسؼ العقاؽ، دار الكتب العممية، .    ُُ
 ـ. ََِّبيركت، 

 المباب في تيذيب األنساب، مكتبة المثنى، بغداد، د.ت.  .    ُِ
    ـ975ىػػ/365 :ت  محمد بف الحسيف ،اآلجرم: 

صفة الغرباء مف المؤمنيف، تح: بدر بف عبد اهلل بف البدر، دار الخمفاء لمكتاب  .    ُّ
 ـ. ُٕٖٗاإلسبلمي، الككيت،

    ـ1348ىػ/748 :ت  جعفر بف ثعمب ،ماألدفك: 
، الدار الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد، تح: سعد محمد حسف .   ُْ 

 ـ.ُٔٔٗالقاىرة،  ،ُطالمصرية لمتأليؼ كالترجمة، 
   ـ1529ىػػػ/425 :ت  مد بف عبد اهللمح، اإلسكافي: 

بيركت ، ِطلطؼ التدبير، تح: أحمد بف عبد الباقي، دار الكتب العممية،  .   ُٓ
 ـ. ُٕٗٗ،
   ـ1375ىػػ/772 :ت  عبد الرحيـ، نكماإلس: 
بيركت، ، ُطكماؿ يكسؼ الحكت، دار الكتب العممية، طبقات الشافعية، تح:  .   ُٔ 

 ـ.ُٕٖٗ
   ـ957ىػػ/346 :ت  ابراىيـ بف محمد، صطخرماإل: 
 ـ ُّٕٗمسالؾ الممالؾ، مطبعة بريؿ، ليدف، .   ُٕ 
   ـَُُِىػ/ٖٗٓ :ت  محمد بف محمد ،انياألصفي : 

 ـ.ََُٗتاريخ دكلة آؿ سمجكؽ، مطبعة المكسعات، مصر،  .   ُٖ
   ـ1269ىػ/668:ت  أحمد بف القاسـ، ف أبي ُأصيبعةاب: 
 ـ.ُِٖٖمصر،  ،ُطعيكف األنباء في طبقات األطباء، المطبعة الكىبية،  .   ُٗ 
   ـ 1129ىػ/524 :ت  دىبة اهلل بف أحم، ابف األكفاني األنصارم: 
اصمة، ذيؿ تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ، تح: عبد اهلل بف أحمد الحمد، دار الع .   َِ 
 ـ.ُٖٖٗالرياض،  ،ُط
   ـ1265ىػ/659 :ت  محمد، ب البغدادمابف األنج: 
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مشيخة النعاؿ البغدادم، تح: بشار عكاد معركؼ كآخريف، المجمع العممي  .   ُِ
 ـ. ََِٓالعراقي، بغداد، 

    ـ1258ىػ/656 :ت  داككد بف عيسى، بياأليك: 
،الديكاف، تح: جكدم أميف، كمية دار العم.    ِِ  ـ. َُٗٗالقاىرة،، ُط ـك
الفكائد الجمية في الفرائد الناصرية، تح: ناظـ رشيد، دار الشؤكف الثقافية العامة، .    ِّ
 ـ.ُِٗٗ،بغداد، ُط
   ـ1225ىػ/617 :ت  محمد بف عمر، يكبياأل: 

القاىرة، ح: حسف الحبشي، دار عالـ الكتب، مضمار الحقائؽ كسر الخبلئؽ، ت.    ِْ
 ـ. َُٖٗ

   باشا بف محمد إسماعيؿ، ابانيالب:  
إيضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف، .    ِٓ

 اعتناء: رفعت بيمكو الكميسي، دار إحياء التراث، بيركت، د. ت. 
   ـ1574ىػ/467 :ت  الحسف عمي بف، الباخرزم: 
، ُطجي، دار الجيؿ، دمية القصر كعصرة أىؿ العصر، تح: محمد ألتكن .   ِٔ 

 ـ.ُّٗٗبيركت، 
   ـ1339ىػ/739 :ت  بف محمد اإلشبيميالقاسـ ، البرزالي: 

 ،ُطالمقتفي عمى كتاب الركضتيف، تح: عبد السبلـ تدمرم، المكتبة العصرية، .    ِٕ
 ـ.ََِٔبيركت، 

 ـ. ََِٓالككيت،  ،ُطالكفيات، تعميؽ: عبد اهلل الكندرم، دار غراس، .    ِٖ
   ـ1147ىػ/542 :ت  عمي الشنتريني، اـف بساب: 
 الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة، تح: إحساف عباس، دار الثقافة، بيركت، د.ت. .   ِٗ 
   ـ1583ىػ/578 :ت  خمؼ بف عبد الممؾ، ابف بشككاؿ: 
 ـ. ُٖٗٗالقاىرة،  ،ُطالصمة، تح: ابراىيـ األبيارم، دار الكتاب المصرم، .    َّ 
    أحمد بف مصطفى زاده، لطاش كبر: 
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، دار الكتب العممية، .    ُّ  مفتاح السعادة كمصباح السيادة في مكضكعات العمـك
 ـ.ُٖٓٗبيركت،  ،ُط
   باشا إسماعيؿ، البغدادم: 
ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف، مطبعة ككالة المعارؼ، .   ِّ 

 ـ.ُُٓٗاسطنبكؿ، 
   ـ1575ىػ/463 :ت  ميأحمد بف ع، دادمالبغ: 
 ـ.ُُٗٗتاريخ بغداد، دار الكتب العممية، بيركت، .    ّّ 
   ـ1339ىػ/739 :ت  مؤمف بف عبد الحؽعبد ال، البغدادم: 
مراصد اإلطبلع عمى أسماء األمكنة كالبقاع، تح: عمي البجاكم، دار الجيؿ، .    ّْ 
 ـ. ُِٗٗبيركت،  ،ُط
   ـ1245ىػ/643 :ت  الفتح بف عمي، ادمالبغد: 
 ـ.  ُٕٗٗسنا البرؽ الشامي، تح: فتحية النبراكم، مكتبة الخانجي، القاىرة،.    ّٓ 
   ـُْٖٗىػ/ْٖٗ :ت  عبد اهلل بف محمد، أبك البقاء البدرم: 
 ـ ػ ُِِٗزىة األناـ في محاسف الشاـ، المطبعة السمفية، القاىرة ، .    نّٔ 
    ـ1365/ىػ762 :ت  مغمطام بف قمنج، مالبكجر: 
 ـ.ََُِالقاىرة،  ،ُدار الفجر، طالبارح،  إسماعيؿمختصر تاريخ الخمفاء، تح:  -ّٕ 
   ـ1647ىػ/1557 :ت  محمد بف عالف، رمالبك: 
نشر ألكية التشريؼ باإلعبلـ كالتعريؼ بمف لو كالية عمارة ما سقط مف البيت .    ّٖ 

 ـ ََُِ، ُمية، طالشريؼ، اعتناء: عبد اهلل باذيب، دار البشائر اإلسبل
   ـ1286ىػ/685 :ت  عبد اهلل بف عمر، البيضاكم: 
 ،ُطنظاـ التكاريخ، تصحيح: بيمف ميررزا كريمي، شركة مطبعة فرىكمند، .   ّٗ 

 .ـُٖٓٗطيراف، 
   ـ1329ىػ/735 :ت  القاسـ بف يكسؼ، يالتجيب: 
ة العتيقة،  تكنس، مستفاد الرحمة كاالغتراب، تح: عبد الحفيظ منصكر، المكتب.    َْ 

 ـ. ُٕٓٗ
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   ـ1475ىػ/874 :ت  يكسؼ، م بردمف تغر اب: 
دليؿ الشافي عمى المنيؿ الصافي، تح: فييـ محمد شمتكت، دار الكتب .    الُْ 

 ـ.ُٖٗٗالقاىرة،  ،ِطالمصرية، 
المنيؿ الصافي كالمستكفى بعد الكافي، تح: محمد أميف، دار الييئة العامة .    ِْ

 ـ.ُْٖٗىرة،لمكتاب، القا
المنيؿ الصافي كالمستكفى بعد الكافي، تح: نبيؿ محمد عبد العزيز، الييئة .    ّْ

 .ُٖٓٗالمصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 
النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة، تعميؽ: محمد حسيف شمس الديف، دار .    ْْ

  ـ.ُِٗٗبيركت،  ،ُطالكتب العممية، 
   ـ1596ىػ/1555 :ت  ف بف عبد القادرتقي الدي، التميمي: 

، ُطالطبقات السنية في تراجـ الحنفية، تح: عبد الفتاح الخمكؼ ، دار ىجر، .    ْٓ
 ـ.ُٖٗٗ،القاىرة

   ـ1652ىػ/1563 :ت  أحمد بف بابا، يالتنبكت: 
نيؿ اإلبتياج في تطريز الديباج، منشكرات كمية الدعكة اإلسبلمية طرابمس، .    ْٔ 
 ـ.ُٖٗٗ،اليبي، ُط
   ـ1537ىػ/429 :ت  بد الممؾ بف محمدع، الثعالبي: 

 ـ.ُٕٖٗاإليجاز كاإلعجاز، شرح:اسكندر آصؼ، المطبعة العمكمية، مصر، .     ْٕ
يتيمة الدىر في محاسف أىؿ العصر، تح: مفيد محمد قميحة، دار الكتب .    ْٖ

 ـ.ُّٖٗبيركت،  ،ُطالعممية، 
   ـ1338ىػ/738 :ت  يـمحمد بف ابراى، ابف الجزرم: 
تاريخ حكادث الزماف كأنبائو ككفيات األكابر كاألعياف مف أبنائو، تح: عبد .    ْٗ 

 ـ.ُٖٗٗبيركت،  ،ُط السبلـ تدمرم، المكتبة العصرية،
    ـ1429ىػ/833 :ت  محمد بف محمد، رمابف الجز: 
كتب العممية، ال غاية النياية في طبقات القراء، إعتناء: ج. برجستراسر، دار.    َٓ 
 ـ. ََِٔبيركت،  ،ُط
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   ـ1332ىػ/733 :ت  محمد بف ابراىيـ، ابف جماعة: 
 ،ُ، دار الغرب اإلسبلمي، طمشيخة قاضي القضاة، تح: مكفؽ بف عبد القادر.    ُٓ 

 ـ .ُٖٖٗبيركت، 
   جاف دم ،جكانفيؿ: 

 ـ.ُٖٔٗمذكرات جكانفيؿ، تر: حسف حبشي، دار المعارؼ، مصر، .    ِٓ
   ـ1255ىػ/597 :ت  بد الرحمف بف عميع، ابف الجكزم: 

 ـ. ُٕٓٗتمقيح فيـك األثر في عيكف التاريخ كالسير، مكتبة اآلداب القاىرة، .    ّٓ
المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ، تح: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، .   ْٓ
 ـ.ُِٗٗبيركت،  ،ُط
   يحيى، فابف الجيعا: 
 ـ.ُٖٖٗالتحفة السنية بأسماء الببلد المصرية، المطبعة األىمية، القاىرة،     .ٓٓ 
   ـ1656ىػ/1567: ت  مصطفى بف عبد اهلل، حاجي خميفة: 
سٌمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ، تح: محمكد عبد القادر األرناؤكط، منظمة .    ٔٓ 

 ـ.ََُِة، استانبكؿ، المؤتمف اإلسبلمي، مركز األبحاث لمتاريخ كالفنكف كالثقاف
بيركت، كف، دار إحياء التراث االسبلمي، كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفن.    ٕٓ

 ـ.ُُْٗ
   ـ965ىػ/354 :ت  محمد، ّباف البستيابف ح: 
المجركحيف مف المحدثيف، تح: حمدم عبد المجيد السمفي، دار الصميعي، .    ٖٓ 
 ـ.َََِ،الرياض، ُط
    ـ1433ىػ/837 :ت  أبي بكر بف عمي، مابف حجة الحمك: 

-صيدا  ،ُطثمرات األكراؽ، تح: محمد أبك الفضؿ ابراىيـ، المكتبة العصرية، .    ٗٓ
 ـ.ََِٓبيركت، 

    ـ1525ىػ/926 :ت  أحمد بف عمي، يرمابف الحر: 
اإلعبلـ كالتبييف بخركج الفرنج المبلعيف عمى ديار المسمميف، تح: سييؿ زكار، .    َٔ 

 ـ. ُُٖٗدمشؽ،  ،ُطدار المبلح، مكتبة 
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   الرابع اليجرم /العاشر الميالدم القرف :ت  اسحاؽ، فابف الحسي: 
آكاـ المرجاف في ذكر المدائف المشيكرة في كؿ مكاف، اعتناء: فيمي سعد، .    ُٔ 

 ـ.ُٖٗٗ بيركت،، ُطعالـ الكتب، 
   ـ1655ىػ/1514 :ت  ر بف ىداية اهللأبك بك، الحسيني: 
بيركت،  ،ّط عادؿ نكييض، دار اآلفاؽ الجديدة،تح:  طبقات الشافعٌية،   .ِٔ 

 ـ.ُِٖٗ
   ـ1295ىػ/695 :ت  أحمد بف محمد، نيالحسي: 

صمة التكممة لكفيات النقمة، تح: بشار عكاد معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي، .    ّٔ
 ـ.ََِٕبيركت،  ،ُط
   ـ1922/ىػ1341 :ت  حي بف فخر الديفعبد ال، الُحسيني: 

ْٔ    . ،  ـ. ُٗٗٗبيركت،  ،ُطنزىة الخكاطر كبيجة المسامع كالنكاظر، دار ابف حـز
   ـ1363ىػ/765 :ت  محمد بف عمي، ينيالحس: 
التذكرة لمعرفة رجاؿ الكتب العشرة، تح: رفعت فكزم عبد المطمب، مكتبة  .   ٓٔ 

 ـ. ُٔٗٗ،القاىرة، ُطالخانجي، 
   ـ1228/ىػ626 :ت  ياقكت، الحمكم: 
 ـ.ُٖٔٗ،بيركت، ِطالمشترؾ كضعان كالمفترؽ صقعان، دار عالـ الكتب، .    ٔٔ 

 ـ.ُّٗٗبيركت،  ،ُطمعجـ األدباء، تح: إحساف عباس، دار الغرب اإلسبلمي، .   ٕٔ
 ـ. ُٕٕٗبيركت،  ،ُطمعجـ البمداف، دار صادر، .    ٖٔ
   ـ1595ىػ/488 :ت  محمد بف فتكح، دمالحمي: 
كة المقتبس في تاريخ عمماء األندلس، تح: بشار عكاد معركؼ، دار الغرب جد.    ٗٔ 

 .ََِٖتكنس،  ،ُطاإلسبلمي، 
   ـ1471ىػ/876 :ت  أحمد بف ابراىيـ، الحنبمي: 

 ،ُطشفاء القمكب في ذكر مناقب بني أيكب، تح: ناظـ رشيد، المكتبة الكطنية، .    َٕ
 ـ.ُٖٕٗبغداد، 

   فمحمد بف سمطا، ابف حيكس: 
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 .ـََُِبيركت، دار  الكتب العممية، ،الديكاف.    ُٕ
   ـ1344ىػػ/745 :ت  محمد بف يكسؼ، طيابف حّياف الغرنا: 

 ـ.ُٗٗٗبيركت،  ،ُطمجاني العصر في شعراء العصر، دار الكتب العممية، .    ِٕ
   ـ1133ىػ/528 :ت  الفتح بف محمد، فابف خاقا: 
 ـ.ُْٖٖ، القسطنطينية، س في ميمح أىؿ األندلسالتأن مطمع األنفس كمسرح.    ّٕ 
    ُعبيد اهلل بف عبد اهلل، خرداذبةابف: 
 ـ.ُٖٖٗالمسالؾ كالممالؾ، مطبعة بريؿ، ليدف، .    ْٕ 
   ـ1216ىػ/613 :ت  ي بف ظافر األزدمعم، الخزرجي:  

 ،ُطبدائع البدائع، تصحيح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، .    ٕٓ
 ـ.ََِٕبيركت، 

    ـ1459ىػ/812 :ت  عمي بف الحسف، جيالخزر: 
العقكد المؤلؤية في تاريخ الدكلة الرسكلية، تصحيح: محمد بسيكني عسؿ، دار .    ٕٔ 

 ـ.ُّٖٗ،بيركت، ِطاآلداب، 
   أحمد بف محمد، الخضراكم: 

ف، دار ميختصر حيسف الصفا كاإلبتياج، تح: محمد بف ناصر الخريـ كآخرك .    ٕٕ
 ـ.ََِٕالقاىرة،  ،ُطزىراء الشرؽ، 

   ـ1455ىػ/858 :ت  د الرحمف بف محمدعب، ابف خمدكف: 
العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في أياـ العرب كالعجـ كالبربر كمف عاصرىـ مف .    ٖٕ 

 ذكم السمطاف األكبر، مؤسسة جماؿ لمطباعة كالنشر، بيركت، د. ت.
   ـ1282ػ/ق681 :ت  دأحمد بف محم، مكافابف خ: 
كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، تح: إحساف عباس، دار صاد، بيركت .    ٕٗ 
 ـ.ُٗٔٗ،
    ـ1266ىػ/665 :ت  محمد بف محمكد، ميالخكارز: 

 ـ.ُُّٗجامع المسانيد، مطبعة دائرة المعارؼ، حيد آباد الدكف، .    َٖ
   ـ1654ػ/ى1313 :ت  ميرزة محمد باقرال، الخكانسارم: 
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بيركت، ، ُطركضات الجنات في أحكاؿ العمماء كالسادات، الدار اإلسبلمية، .    ُٖ 
 ـ.ُُٗٗ

    ـ1554ىػ/395 :ت  عمي بف عمر، قطنيالدار: 
، ُطالضعفاء كالمتركككف، تح: مكفؽ بف عبد القادر، مطبعة المعارؼ، .    ِٖ 

 ـ.ُْٖٗ،الرياض
    ـ1538ػ/ىػ945 :ت  د بف عميمحم، دمالداكك: 
 طبقات المفسريف، دار الكتب العممية، بيركت، د. ت. .    ّٖ 
   ـ1235ىػ/633 :ت  عمر بف الحسف، سيابف دحية األندل: 
النبراس في تاريخ خمفاء بني العباس، تح: مديحة الشرقاكم، مكتبة الثقافة .    ْٖ 

 ـ.َََِ،القاىرة، ُطالدينية، 
   ـ1456ىػ/859 :ت  إبراىيـ بف محمد، ابف دقماؽ: 
اإلنتصار لكاسطة عقد األمصار، منشكرات المكتب التجارم لمطباعة كالتكزيع .    ٖٓ 

 كالنشر، بيركت، د.ت.
الجكىر الثميف في سير الممكؾ كالسبلطيف، تح: محمد كماؿ الديف عمي، دار .    ٖٔ

 ـ.ُٖٓٗبيركت،  ،ُطعالـ الكتب، 
 –ح: سمير طيارة، المكتبة العصرية، صيدا نزىة األناـ في تاريخ اإلسبلـ، ت.    ٕٖ
 ـ. ُٗٗٗبيركت،  ،ُط
   ـ1429ىػ/838 :ت  أحمد بف عمي، لجيالد: 
 ـ.َُْٗالفبلكة كالمفمكككف، مطبعة الشعب، مصر،.    ٖٖ 
   ـ1341ىػ/742 :ت  أحمد بف أيبؾ، طيابف الدميا: 
برنسؽ، دائرة المعارؼ المستفاذ مف ذيؿ تاريخ بغداد، تح: أبك فرح دم ، فؿ .    ٖٗ 

 ـ.ُٕٗٗحيدر آباد،  ،ُطالعثمانية، 
   ـ1332ىػ/732 :ت  بد اهلل ابف أيبؾأبي بكر بف ع، الدكادارم: 
الدُّر الفاخر في سيرة الممؾ الناصر، تح: ىانس ركبرت ركبمر، مطبعة لجنة .    َٗ 

 ـ. َُٔٗالتأليؼ كالترجمة، القاىرة، 
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ممكؾ بني أيكب، تح: سعيد عاشكر، دار إحياء الكتب  الٌدر المطمكب في أخبار  .  ُٗ
 ـ.ُِٕٗالعربية، القاىرة، 

الدرة الزكية في أخبار الدكلة التركية، تح: أكلرخ ىارماف، المعيد األلماني   .  ِٗ 
 ـ. ُُٕٗلآلثار، القاىرة،

   بف محمد بف الحسف حسيف، الديار بكرم:  
 ـ. ُٖٔٔس، المطبعة الذىبية، مصر، تاريخ الخميس في أحكاؿ أنفس نفي  .  ّٗ 
   محمد بف القاسـ، ابف أبي الدينار:  
 تكنس، ،ُالمؤنس في أخبار افريقية كتكنس، مطبعة الدكلة التكنسية، ط .  ْٗ 

 ـ.ُٖٗٔ
   ـ889ىػ/276 :ت  بف مسمـ بف قتيبة عبد اهلل، الدينكرم: 
م، المكتبة العصرية، صيدا، عيكف األخبار، تعميؽ: الداني بف منير آال زىك   .  ٓٗ 

 ـ.ََِٔ
   ـ1348ىػ/748 :ت  محمد بف أحمد، الذىبي:  

بيركت،  ،ُطاإلشارة إلى كفيات األعياف، تح: إبراىيـ صالح، دار ابف األثير،  .   ٔٗ
 ـ.ُُٗٗ

اإلعبلـ بكفيات األعبلـ، تح: مصطفى بف عمي عكض، مؤسسة الكتب الثقافية،  .   ٕٗ
 ـ.ُّٗٗبيركت،  ،ُط
تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ، تح: عبد السبلـ تدمرم، دار الكتاب  .   ٖٗ

 ـ.ُٖٗٗ، بيركت، ُطالعربي، 
 ـ. ُٗٗٗ،بيركت، ُطمركة، دار صادر،  إسماعيؿدكؿ اإلسبلـ، تح: حسف  .   ٗٗ

ذيكؿ العبر في خبر مف غبر، تح: محمد السعيد بف بسيكني زغمكؿ، دار الكتب  .  ََُ
 ـ.ُٖٓٗ،بيركت، ُطية، العمم
بيركت،  ،ُ، طسير أعبلـ النببلء، تح: بشار عكاد معركؼ، مؤسسة الرسالة .   َُُ

 ـ.ُٖٓٗ
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طبقات الحفاظ كأسماء المدلسيف، اعتناء: محمد زياد التكمة، دار البشائر  .   َُِ
 ـ. ََِٗبيركت،  ،ُطاإلسبلمية، 

 ـ.ُٕٗٗ القاىرة، ،ُط، طبقات القراء، تح: أحمد خاف .   َُّ
 ،ُطالعبر في خبر مف غبر، تح: محمد السعيد زغمكؿ، دار الكتب العممية،  .   َُْ

 ـ.ُٖٓٗبيركت، 
المختار مف تاريخ ابف الجزرم، تح: خضير عباس المنشداكم، دار الكتاب   .  َُٓ

 ـ .ُٖٖٗبيركت،  ،ُطالعربي، 
ى جكاد، مطبعة المختصر المحتاج إليو مف تاريخ ابف الدبيثي، تح: مصطف .   َُٔ

 ـ.ُُٓٗالمعارؼ، بغداد، 
المستممح مف كتاب التكممة، تح: بشار عكاد معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي،  .   َُٕ
 ـ. ََِٖ،تكنس، ُط

المشتبو في أسماء الرجاؿ كأنسابيـ، تح: عمي البٌجاكم، دار احياء الكتب  .  َُٖ
 ـ.ُِٔٗ،، القاىرةُطالعربية 
تح: ركحٌية عبد الرحمف السيكفي، دار الكتب العممية  معجـ شيكخ الذىبي، .   َُٗ
 ـ.َُٗٗبيركت،  ،ُط

 ،ُطالمعجـ المختص بالمحدثيف، تح: محمد الحبيب الييمة، مكتبة الصديؽ، .    َُُ
  ـ.ُٖٖٗالطائؼ، 

 ،ُط ،كاألعصار، تح: طيار آلتي قكالج معرفة القراء الكبار عمى الطبقات .  ُُُ
 ـ.ُٓٗٗ،استانبكؿ
معيف في طبقات المحدثيف، كضع حكاشيو: محمد السعيد زغمكؿ، دار الكتب ال -ُُِ

 ـ. ُٖٗٗبيركت،  ،ُطالعممية، 
 ،ُطالمغني في الضعفاء، تح: نكر الديف عتر، دار إحياء التراث اإلسبلمي،  -ُُّ
 ـ.ُٗٔٗقطر، 

   ـ1392ىػ/795 :ت  د الرحمف بف أحمدعب، ابف رجب: 
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نابمة، تح: عبد الرحمف بف سميماف العثيميف، مكتبة الذيؿ عمى طبقات الح .   ُُْ 
 ـ.ََِٓ،الرياض ،ُطالعبيكاف، 

   ـ1315ىػ/715 :ت  أحمد بف محمد، رمابف الرفعة األنصا: 
 إسماعيؿاإليضاح كالتبياف في معرفة الكيؿ كالميزاف، تح: محمد أحمد  .   ُُٓ 

 ـ.َُٖٗالخاركؼ، دار الفكر، دمشؽ، 
   ـ1682ىػ/1594 :ت  بف سميمافمحمد ، الركداني: 

 ،ُطصمة الخمؼ بمكصكؿ السمؼ، تح: محمد حجي، دار الغرب اإلسبلمي ،  .   ُُٔ
 ـ .ُٖٖٗبيركت، 

   ـ814ىػػ/199 :ت  محمد بف الحسف، ةابف زبال: 
أخبار المدينة، تح: عبد العزيز زيف سبلمة، مركز بحكث كدراسات المدينة،  .   ُُٕ 
  ـ.ََِّالمدينة،  ،ُط
   ـ1239ىػػ/637 :ت  محمد بف سعيد، يابف الدبيث: 

 بيركت ،ُطذيؿ تاريخ بغداد، تح: بشار عكاد معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي،  .   ُٖ
 ـ. ََِٔ،
   ـ1795ىػ/ 1255 :ت  المرتضى، زبيدمال: 

تركيح القمكب في ذكر الممكؾ بني أيكب؛ تح: صبلح الديف المنجد، دار  .   ُُٗ
 ـ.ُّٖٗبيركت،  ،ِطديد، الكتاب الج

 ـ1519ىػ/926 :ت  حمزة بف أحمد، يربالمغابف سباط: 
صدؽ األخبار تاريخ ابف سباط، تح: عبد السبلـ تدمرم، دار جركس برس،  .   َُِ
 . ـُّٗٗطرابمس،  ،ُط
   ـ1256ىػ/654 :ت  يكسؼ بف قزأكغمي، سبط ابف الجكزم: 

لجدؿ كالمناظرة، تح: محمد السيد دغيـ، مكتبة اإليضاح لقكانيف اإلصبلح في ا .   ُُِ
 ـ.ُٓٗٗ،القاىرة ،ُطمدبكلي ، 

 ـ.َُٕٗ، شارد جكيت، منشكرات جامعة شيكاغكمرآة الزماف ، تح: جيمس ريت .   ُِِ
   ـ1369ىػ/771 :ت  بد الكىاب بف عميع، السبكي: 
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 ،ُطب العربية، طبقات الشافعية الكبرل، تح: محمكد الطناحي، دار إحياء الكت .   ُِّ
 ـ.ُُٕٗالقاىرة، 
 ،ِطمعيد النعـ كمبيد النقـ، تح: محمد عمي النجار كآخريف، مكتبة الخانجي،  .   ُِْ

 ـ.ُّٗٗالقاىرة، 
   ـ1244ىػ/642 :ت  عمي بف أحمد، خاكمالس: 

تحفة األحباب كبغية الطبٌلب في الخطط كالمزارت كالتراجـ كالبقاع المباركات،  .   ُِٓ
 ـ.ُّٕٗ،القاىرة ،ُطمحمكد ربيع، كحسف قاسـ، مطبعة العمـك كاآلداب، تعميؽ: 

   ـ1497ىػ/952 :ت  مد بف عبد الرحمفمح، السخاكم: 
: صالح أحمد العمي، مؤسسة الرسالة، حف بالتكبيخ لمف ذَـّ التاريخ، تاإلعبل .   ُِٔ
 ـ.ُٖٔٗبيركت،  ،ُط

 .ـََُِالرياض،  ،ُطار العطاء، البمدانيات، تح: حساـ بف محمد القطاف، د .   ُِٕ
التبر المسبكؾ في ذيؿ السمكؾ، تح: لبيبة إبراىيـ مصطفى كآخريف، دار الكتب  .   ُِٖ

 ـ. ََِّ،القاىرة ،ُطكالكثائؽ القكمية، 

التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، اعتناء: أسعد الحسيني، دار الثقافة،  .   ُِٗ
 ـ. ُٕٗٗالقاىرة، 

 ،ُطمركة، دار العركبة،  إسماعيؿالذيؿ التاـ عمى دكؿ اإلسبلـ، تح: حسف  .   َُّ
 ـ.ُٕٗٗ،الككيت

الذيؿ عمى رفع اإلصر، تح: جكدة ىبلؿ، محمد صبح، الدار المصرية لمتأليؼ  .   ُُّ
 ـ. ُُٗٗكالترجمة، القاىرة،

 الضكء البلمع ألىؿ القرف التاسع، دار الجيؿ، بيركت، د. ت. .   ُِّ

 بشار عكاد معركؼ، كآخريف، كجيز الكبلـ في الذيؿ عمى دكؿ اإلسبلـ، تح: .   ُّّ
 ـ.ُٓٗٗ،بيركت ،ُطمؤسسة الرسالة، 

    ـ844ىػ/235 :ت  محمد الياشمي، سعدابف: 
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بيركت،  ،ُطالطبقات الكبرل، تح: محمد القادر عطا، دار الكتب العممية، .    ُّْ
 ـ.َُٗٗ

   ـ1286ىػ/685 :ت  عمي بف مكسى، ربيابف سعيد المغ: 
 ،ُطرايات المبرزيف كغايات الممٌيزيف، تح: محمد رضكاف الداية، دار طبلس،  .   ُّٓ

 ـ. ُٕٖٗدمشؽ، 
، ابعة، تح: إبراىيـ األيبارمالغصكف اليانعة في محاسف شعراء المائة الس .   ُّٔ

 ـ. ُْٓٗالقاىرة، 
مى المغرب، تح: شكقي ضيؼ، دار المع .   ُّٕ القاىرة،        ،ْطارؼ، المغرب في حي

 ـ.ُْٔٗ
   ـ1372ىػ/774 :ت  محمد ابف رافع، يالسالم: 

 ،ِطزاكم، الدار العربية لممكسكعات، تاريخ عمماء بغداد، تعميؽ: عباس الع .   ُّٖ
 ـ. َََِبيركت، 
 ـ. ُِٖٗبيركت،  ،ُطالكفيات، تح: صالح ميدم عباس، مؤسسة الرسالة،  .   ُّٗ

   ـ1555ىػ/911 :ت  لرحمفا عبد، يكطيالس: 
بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة، تح: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار  .   َُْ

 ـ .ُٕٗٗ،بيركت ،ِطالفكر، 
ُُْ   .  ،  ـ.ََِّ،بيركت ،ُطتاريخ الخمفاء، دار ابف حـز
حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة، تح: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار  .   ُِْ

 ـ. ُٕٔٗالقاىرة،  ،ُطإحياء الكتب العربية، 
القاىرة، ،ُط مي محمد عيمر، مكتبة كىبة لمنشر،طبقات المفسريف، تح: ع .   ُّْ

 ـ.ُٕٔٗ
المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا، تعميؽ: محمد أبك الفضؿ ابراىيـ كآخريف،  .   ُْْ

 القاىرة، د. ت.  ،ّطمكتبة دار التراث، 
 ـ. ُِٕٗف في أعياف األعياف، المكتبة العممية، بيركت،نظـ العقيا .   ُْٓ 

   ـ1266ىػ/665 :ت  إسماعيؿلرحمف بف عبد ا، شامة المقدسي كأب:  
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بيركت، ، ِطالذيؿ عمى الركضتيف، مراجعة: عزت الحسني، دار الجيؿ،  .   ُْٔ
 ـ.ُْٕٗ

مد البيسكمي، عيكف الركضتيف في أخبار الدكلتيف: النكرية كالصبلحية، تح: أح .  ُْٕ 
 ـ.ُُٗٗدمشؽ،  ،ُطمنشكرات كزارة الثقافة، 

    ـ1488ىػ/893 :ت  خميؿ، يف الظاىرمابف شاى: 
زبدة كشؼ الممالؾ كبياف الطرؽ كالمسالؾ، اعتناء: بكلس راكس، المطبعة .   ُْٖ  

 ـ. ُْٖٗالجميكرية، باريس، 
   ـ1514ىػ/925 :ت  عبد الباسط بف خميؿ، ابف شاىيف: 

نزىة األساطيف فيمف كلي مصر مف السبلطيف، تح: محمد كماؿ الديف عز    . ُْٗ
 ـ .ُٕٖٗ،القاىرة ،ُطالديف عمي، مكتبة الثقافة الدينية، 

 –نيؿ األمؿ في ذيؿ الدكؿ، تح: عبد السبلـ تدمرم، المكتبة العصرية، صيدا  .   َُٓ
 ـ. ََِِبيركت، ، ُط
   ـ1485ىػ/895 :ت  محمد بف أبي الكليد، ابف الشحنة: 

البدر الزاىر في نصرة الممؾ الناصر محمد بف قايتبام، تح: عبد السبلـ  .   ُُٓ
 ـ. ُّٖٗ،بيركت ،ُطتدمرم، دار الكتاب العربي، 

   ـ1285ىػ/684 :ت  محمد بف عمي، دادابف ش: 
األعبلؽ الخطيرة في ذكر أمراء الشاـ كالجزيرة، تح: يحيى عبارة، منشكرات  .   ُِٓ
 ـ. ُُٗٗدمشؽ،  ،ُطالثقافة،  كزارة
دار فرانز شتايز، فيسبادف ، اعتناء: أحمد حطيط الممؾ الظاىر،تاريخ   .   ُّٓ

 . ـ ُّٖٗ،
   عبد اهلل بف حجازم، الشرقاكم: 

تحفة الناظريف فيمف كلٌي مصر مف الممكؾ كالسبلطيف، تح: رحاب عبد الحميد  .   ُْٓ
 ـ. ُٔٗٗالقارم، مكتبة مدبكلي، القاىرة، 

   ـ1256ىػ/654 :ت  ؾ بف أبي البركاتالمبار ، ار المكصميابف الشع:  
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عقكد الجماف في شعراء ىذا الزماف، تح: كامؿ سمماف الجبكرم، دار الكتب  .   ُٓٓ
 ـ.ََِٓبيركت،  ،ُطالعممية، 

   ـ1834ىػ/1255 :ت  محمد بف عمي، انيالشكك: 

السابع ، دار الكتاب االسبلمي، القاىرة، البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف  .   ُٔٓ
 د.ت. 

    ـ1226ىػ/624 :ت  مسمـ بف محمكد، مالشيزر: 

جميرة اإلسبلـ ذات النثر كالنظاـ، تح: محمد إبراىيـ حكر، منشكرات المجمع  .   ُٕٓ
 ـ.ََِٓأبك ظبي،  ،ُطالثقافي، 

   ـ1281ىػ/685 :ت  ي المحمكدممحمد بف عم، ابف الصابكني: 
تكممة إكماؿ اإلكماؿ، تح: مصطفى جكاد، مطبعة المجمع العممي العراقي،  .   ُٖٓ 
 ـ.ُٕٗٗبغداد،  ،ُط
   يحيى بف يكسؼ، الصرصرم : 

 الديكاف، دار الكتب الكطنية، تكنس، د.ت . .   ُٗٓ

   ـ1362ىػ/764 :ت   خميؿ بف أيبؾ، دمالصف: 
يد كآخريف، دار الفكر، بيركت أعياف العصر كأعكاف النصر، تح: عمى أبك ز  .   َُٔ 
 ـُٖٗٗدمشؽ،  ،ُط –

 ،ِطأمراء دمشؽ في اإلسبلـ، تح: صبلح الديف المنجد، دار الكتاب الجديد،  .   ُُٔ
 ـ. ُّٖٗبيركت، 
تحفة ذكم األلباب فيمف حكـ بدمشؽ مف الخمفاء كالممكؾ كالنكاب، تح: إحساف  .   ُِٔ

 ـ.ُِٗٗدمشؽ،  ،ُطخمكصي كآخريف، منشكرات كزارة الثقافة، 
تماـ المتكف في شرح رسالة ابف زيدكف، تح: محمد أبك الفضؿ ابراىيـ، المكتبة  .   ُّٔ

 ـ. ُٗٔٗبيركت،  –العصرية، صيدا 
 ـ. ُٖٖٗ،ُالشعكر بالعكر، تح: عبد الرزاؽ حسيف، دار عمار، ط .   ُْٔ
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 ـ. ُُُٗنكت اليمياف في نكت العمياف، المطبعة الجمالية، مصر، .    ُٓٔ
 ،ِطالكافي بالكفيات، اعتناء جاكميف سكبمو كآخركف، دار فرانز شتايز، .  ُٔٔ

 ـ.ُُٗٗ،شتكتغارت
الكافي بالكفيات، اعتناء: رمضاف عبد التكاب، دار فرانز شتاينر، فيسبادف، .    ُٕٔ

 ـ. ُٖٓٗ
   ـ1326ىػ/726 :ت  هلل بف أبي الفخرفضؿ ا، الصقاعي: 
تح: جاكميف سكبمو، المعيد الفرنسي لمدراسات العربية، تالي كفيات األعياف،  .   ُٖٔ 

 ـ.ُْٕٗدمشؽ، 
    ـ1495ىػ/955: ت  عمي بف داكد، صيرفيالابف: 
 ُط ،نزىة النفكس كاألبداف في تكاريخ الزماف، تح: حسف حبشي، دار الكتب .   ُٗٔ 

 ـ.ُُٕٗ،القاىرة
   ـ1253ىػ/599 :ت  أحمد بف يحيى بف أحمد، الضبي: 
بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أىؿ األندلس، تح: ابراىيـ األبيارم، دار الكتاب    . َُٕ 

 .ـُٖٗٗ،القاىرة ،ُطالمصرم، 
 ـُُْٓىػ/ْٖٓ :ت  محمد بف أحمد، ابف الضياء الممكي: 
تاريخ مكة المشرفة كالمسجد الحراـ كالمدينة الشريفة كالقبر الشريؼ، تح:  .   ُُٕ 

 ـ.ُٕٗٗبيركت،  ،ُطآخريف، دار الكتب العممية، عبلء ابراىيـ األزىرم ك 
   ـِِٗىػ/َُّ :ت  محمد بف جرير، برمالط: 
 ـ. ُٓٗٗ بيركت، ،ُطتاريخ األمـ كالممكؾ، دار الكتب العممية،  .   ُِٕ 
   ـ1359ىػ/759 :ت  محمد بف عمي، يطقابف الطق: 
 ـ.ُٔٔٗصادر، بيركت، الفخرم في اآلداب السمطانية كالدكؿ اإلسبلمية، دار  .  ُّٕ 

 ـ1449ىػ/853 :ت  محمد، كف الصالحيابف طكل: 
إعبلـ الكرل بمف كلٌي نائبان مف األتراؾ بدمشؽ الشاـ الكبرل، تح: محمد أحمد  .   ُْٕ 

 ـ. ُْٖٗ دمشؽ، ،ِدىماف، دار الفكر، ط
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سبلمية، إنباء األمراء بأنباء الكزراء، تح: مينا حمد المينا، دار البشائر اإل .   ُٕٓ
 ـ.ُٖٗٗ،بيركت ،ُط

 ـُِٗٗالشمعة المضيئة في أخبار القمعة الدمشقية، مطبعة الترقي، دمشؽ،  .   ُٕٔ
القبلئد الجكىرية في تاريخ الصالحية، تح: محمد أحمد دىماف، مجمع المغة  .   ُٕٕ

 ـَُٖٗالعربية، دمشؽ، 
الفكر المعاصر،  نقد الطالب لزغؿ المناصب، تح: محمد كخالد دىماف، دار .   ُٖٕ
 ـ.ُِٗٗبيركت،  ،ُط
   الحسيف بف عمي، ابف ظافر: 
سير األكلياء في القرف السابع اليجرم، تح: مأمكف محمكد ياسيف كآخركف،  .   ُٕٗ 

 دار القمـ، بيركت، د.ت.
   ـ1487ىػ/893 :ت  أبي بكر اليماني يحيى بف، العامرم: 
تعميؽ: محمد ناجي العمر، مطبعة زيد بف غرباؿ الزماف في كفيات األعياف،  .   َُٖ 

 ـ.ُٖٓٗدمشؽ،  ،ُطثابت، 
   ـ1335ىػ/735 :ت  شافع بف عمي، باسابف ع: 
حسف المناقب السرٌية المنتزعة مف السيرة الظاىرية، تح: عبد العزيز  .   ُُٖ 

 ـ.ُٖٗٗالرياض،  ،ِطالخكيطر، مطبعة سفير، 
  ـ1292ىػ/692 :ت  عبد اهلل، الظاىرابف عبد: 

تشريؼ األياـ ك العصكر في سيرة الممؾ المنصكر، تح:مراد كامؿ، الشركة  .   ُِٖ
 ـ.ُُٔٗمصر،  ،ُطالعربية لمطباعة كالنشر، 

دار الركضة البيية الزاىرة في خطط المعزٌية القاىرة، تح: أيمف فؤاد السيد، ال .   ُّٖ
 ـُٔٗٗالقاىرة،  ،ُالعربية لمكتاب، ط

  ـ1553ىػ/959 :ت  يكسؼ ،عبد اليادمابف: 
ثمار المقاصد في ذكر المساجد، تح: محمد أسعد طمس، منشكرات المعيد  .   ُْٖ

 ـ، ُٕٓٗالفرنسي، دمشؽ، 
   ـ1343ىػ/744 :ت  محمد بف أحمد، دمابف عبد اليا: 
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طبقات عمماء الحديث، تح: أكـر البكشي، ابراىيـ الزيبؽ، مؤسسة الرسالة،  .   ُٖٓ
 ـ. ُٔٗٗ،بيركت ،ِط
   ـ1286ىػ/685 :ت  أىركفس أبي الفرج بف غريغكرك ، ابف العبرم: 
، تصحيح، أنطكاف صالحاني اليسكعي، دار الرائد تاريخ مختصر الدكؿتاريخ  .   ُٖٔ 

 ـ.ُّٖٗ،بيركت ،ِطالمبناني، 
   ـ1479ىػ/884 :ت سبط أحمد بف ابراىيـ ، ابف العجمي: 
تح: شكقي شعت، فالح البككر، دار القمـ كنكز الذىب في تاريخ حمب،  .   ُٕٖ 

 ـ. ُٔٗٗحمب، ، ُطػالعربي، 
   ـ1262ىػ/665 :ت  عمر بف أحمد، ديـابف الع: 
زبدة الحمب مف تاريخ حمب، تح: سامي الدىاف، المعيد الفرنسي لمدراسات  .   ُٖٖ 

 ـ.ُْٓٗالعربية، دمشؽ،
   ـ1422ىػ/826 :ت  مد بف عبد الرحيـأح، ابف العراقي: 

الذيؿ عمى العبر في خبر مف غبر، تح: صالح ميدم عباس، مؤسسة  .   ُٖٗ
 ـُٖٗٗ،بيركت ،ُطالرسالة، 

   ـ1245ىػ/638 :ت  محي الديف، عربي ابف: 

محاضرة األبرار  كمسامرة األخيار في األدبيات كالنكاد كاألخبار، دار اليقظة  .   َُٗ 
 ـ.ُٖٔٗالعربية، دمشؽ، 

 ـ1236ىػ/633 :ت  محمد مد بفأح، ابف أبي عزقة: 
 عالدينار كالدرىـ كالصا إثبات ما ليس منو بد لمف أراد الكقكؼ عمى حقيقة .   ُُٗ 

 ـ.ُٗٗٗكالمد، تح: محمد الشريؼ، المجمع الثقافي، أبك ظبي، 
   قرطام ، العزم: 

تاريخ مجمكع النكادر مما جرل لؤلكائؿ كاألكاخر، تح: ىكرست ىايف، محمد  .   ُِٗ
 ـ.ََِٓبرليف، ، ُطالحجيرم، دار كبلكس شفارتس، 

   ـ:1448ىػ/852 :أحمد بف عمي بف حجر ت، العسقالني 
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إنباء الغمر بأبناء العمر، تح: حسف حبشي، لجنة إحياء التراث اإلسبلمي،  .   ُّٗ 
 ـ.  ُِٕٗالقاىرة ، 

المكتبة  تبصير المنتبو بتحرير المشتبو، تح: محمد عمي النجار كآخريف، .   ُْٗ
 ـ.ُْٔٗالعممية، بيركت، 

 ـ.ُّٗٗبيركت،  ،ِتيذيب التيذيب، دار احياء التراث العربي، ط .   ُٓٗ
  ـ.ُّٗٗالدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة، دار الجيؿ، بيركت، .   ُٔٗ
ذيؿ التبياف البديعة في تراجـ الحفاظ، اعتناء: عمي محمد العمراف مكتبة  .   ُٕٗ

 ـ. ََُِالرياض،  ،ُالرشد، ط
 ،ُرفع اإلصر عف قضاة مصر، تح: عمي محمد عمر، مكتبة الخانجي، ط .   ُٖٗ

 ـ. ُٖٗٗالقاىرة، 
 ،ُلساف لميزاف، اعتناء: عبد الفتاح أبك غدة، دار البشائر اإلسبلمية، ط .   ُٗٗ

 ـ.ََِِبيركت، 
 ـ854ىػ/245:ت  خميفة بف خياط، رمالعصف: 
ف خياط، مراجعو: مصطفى نجيب فكاز كآخريف، دار الكتب تاريخ خميفة ب .   ََِ 

 ـ. ُٓٗٗبيركت،  ،ُطالعممية، 
 ـ1161ىػ/556 :ت  محمد بف عمي، يميالعظ: 
 ـ ُْٖٗ، دمشؽ، تاريخ حمب، تح: ابراىيـ زعركر .   َُِ 
   ـ1521ىػ/928 :ت  د الرحمف بف محمدعب، الُعميمي: 
 النجؼ ،ُطكالخميؿ، منشكرات المكتبة الحيدرية،  األنس الجميؿ بتاريخ القدس .   َِِ 
 ـ. ُٔٔٗ،
   ـ1678ىػ/1589 :ت  عبد الحي، لحنبميابف العماد ا: 

 ـ. ُٕٗٗ،بيركت ،ِطشذرات الذىب في أخبار مف ذىب، دار المسيرة،   .   َِّ
    ـ1184ىػ/585 :ت محمد بف عمي ، انيابف العمر: 
 ،ُطتح: قاسـ السامرائي، دار اآلفاؽ العربية،  األنباء في تاريخ الخمفاء، .   َِْ 

 ـ.ُٗٗٗالقاىرة، 
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   ـ: 1348ىػ/749 :ت بف فضؿ اهلل  أحمد بف يحيى، العمرم 
التعريؼ بالمصطمح الشريؼ، تح: محمد حسيف شمس الديف، دار الكتب  .   َِٓ

 ـ. ُٖٖٗبيركت،  ،ُالعممية، ط
حمزة أحمد عباس، الجمع الثقافي، مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار، تح:  .   َِٔ
 ـ .ََِِ،أبك ظبي ،ُط

مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار، دكلة المماليؾ األكلى، تح: دكركيتا  .   َِٕ
 ـ.ُٖٔٗ،بيركت ،ُكرافكلسكي، المركز اإلسبلمي لمبحكث، ط

    ـ1273ىػ/672 :ت  جرجس، ابف العميد: 
 الدينية، القاىرة، د.ت.أخبار األيكبييف، مكتبة الثقافة  .   َِٖ 
   ـ1451ىػ/855 :ت  محمكد بف أحمد، يالعين: 

الركض الزاىر في سيرة الممؾ الظاىر ططػر، تػح: ىانسػت آرنسػت، دار إحيػاء  .   َِٗ
 ـ. ُِٔٗ،القاىرة ،ُطالكتب العربية، 

عقد الجماف في تاريخ أىؿ الزماف، تح: محمد محمد أميف، دار الكتب كالكثائؽ  .   َُِ
 ـ. ََُِالقاىرة،  ،ُطقكمية، ال

 ـ1314ىػ/714 :ت  أحمد بف أحمد، نيالغبري: 

عنكاف الدراية فيمف عرؼ مف العمماء في المائة السابعة ببجاية، تح: عادؿ  -ُُِ 
 ـ. ُٕٗٗبيركت،  ،ِط نكييض، دار اآلفاؽ،

   كامؿ بف حسيف، الغزم: 
 ـ. ُِّٗكنية، حمب، نير الذىب في تاريخ حمب، المطبعة المار  .   ُِِ 
   ـ1576ىػ/984 :ت  محمد العامرم، غزمال: 

المطالع البدرية في المنازؿ الركمية، تح: الميدم عيد الركاضية، دار  .   ُِّ
 ـ.ََِْ،أبك ظبي ،ُطالسكيدم، 

   ـ1753ىػ/1167 :ت  د بف عبد الرحمفمحم، ابف الغزم: 
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 بيركت ،ُطدار الكتب العممية، ديكاف االسبلـ، تح: سيد كسركم حسف،  .   ُِْ 
  ـ.َُٗٗ،

 ـ1455ىػ/853 :ت  بف عباس إسماعيؿ الممؾ األشرؼ، الغساني: 
العسجد المسبكؾ كالجكىر المحككؾ في طبقات الخمفاء كالممكؾ، تح: شاكر  .   ُِٓ

 ـ. ُٕٓٗبيركت،  ،ُطمحمكد عبد المنعـ، دار التراث اإلسبلمي، 
   ـ1428ىػ/832 :ت  محمد بف أحمد، اسيالف: 

ذيؿ التقييد في ركاة السنف كاألسانيد، تح: كماؿ يكسؼ الحكت، دار الكتب  .   ُِٔ
 .ـَُٗٗبيركت،  ،ُطالعممية، 

الزىكر المقتطفة مف تاريخ مكة المشرفة، تح: عمي عمر، مكتبة الثقافة الدينية،  .   ُِٕ
 ـ. ََُِالقاىرة،  ،ُط

 ،ُطحراـ، تح: عمي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، شفاء الغراـ بأخبار البمد ال .   ُِٖ
 ـ.ََِٖ،القاىرة
 ،ِطالعقد الثميف في تاريخ البمد األميف، تح: فؤاد دسسٌير، مؤسسة الرسالة،  .   ُِٗ

 ـ. ُٖٔٗبيركت، 
 ـ1331ىػ/732 :ت  عميبف  إسماعيؿ، أبك الفداء:  

نيـ محمد عزب، مكتبة الثقافة التبر المسبكؾ في تكاريخ الممكؾ، تح: محمد زي .   َِِ
 ـ.ُٓٗٗالقاىرة،  ،ُطالدينية، 
تقكيـ البمداف، اعتناء: رينكد كالباركف ماؾ كككيف ديسبلف، دار الطباعة  .   ُِِ

 ـ.َُْٖالسمطانية، باريس، 
 ،ُطالمختصر في أخبار البشر، تح: محمد زينيـ محمد عزب، دار المعارؼ،  .   ِِِ

 ـ.ُٗٗٗالقاىرة، 
اليكاقيت كالضرب في تاريخ حمب، تح: محمد كاؿ الديف، فالح البككر، دار  .   ِِّ

 ـ. ُٖٗٗ،حمب ،ُطالقمـ العربي، 
 ـ1396ىػػ/799 :ت  ابراىيـ بف عمي ،ابف فرحكف:  
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الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب، تح: محمد األحمدم أبك  .   ِِْ
 ـ. ُِٕٗالنكر، دار التراث، القاىرة، 

   ـ1358/ىػ759: ت  المفضؿ، أبي الفضائؿ ابف:  
النيج السديد كالٌدر الفريد في ما بعد تاريخ ابف العميد، تح: إدغار بمكشية،  .   ِِٓ

 ـ.ُّٖٗاصدارات بريبكلس، بمجيكا، 
 ـ1699ىػ/1111 :ت  محمد أميف، يحبلمابف فضؿ اهلل ا:  

ي انعبد الفتاح الحمك، مكتبة عيسى البابنفحة الريحانة كرشة طبلء الحانة، تح:  .   ِِٕ
 ـ .ُٖٔٗالحمبي، القاىرة، 

   ـ951/ىػ345 :ت  أحمد بف محمد، ابف الفقيو اليمذاني:  
 ـ.ُْٖٖمختصر كتاب البمداف، مطبعة بريؿ، ليدف، .   ِِٖ
 ـ1516ىػ/922 :ت  بد العزيز بف عمرع، ابف فيد القرشي : 

نة البمد الحراـ، تح: فييـ شمتكت، مركز إحياء التراث غاية المراـ بأخبار سمط .   ِِٗ
 ـُٖٖٗمكة المكرمة،  ،ُطاإلسبلمي، 

 ـ1485ىػ/885 :ت  محمد بف محمد، فيد: 
 ،ّطاتحاؼ الكرل بأخبار أـ القرل، تح: فييـ شمتكت، مكتبة الخانجي،   .   َِّ

  ـ،.ََِٓالقاىرة، 
   ـ1323ىػ/723 :ت  يبف أحمد الشيبانعبد الرزاؽ ، ابف الفكطي : 

الحكادث الجامعة كالتجارب النافعة في المائة السابعة، تح: ميدم النجـ، دار  .   ُِّ
 ـ. ََِّبيركت،  ،ُطالكتب العممية، 

مجمع اآلداب في معجـ األلقاب، تح: محمد الكاظـ، كزارة الثقافة كاالرشاد  .   ِِّ
 ـ. ُٓٗٗطيراف،  ،ُطاإلسبلمي، 

 ـ1414ىػ/817 :ت  محمد بف يعقكب، مالفيركز أباد : 
، ُطار سعد الديف، البيمغة في تراجـ أئمة النحك كالمغة، تح: محمد المصرم، د .   ِّّ

 ـ.َََِدمشؽ،
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 ،ُطالقامكس المحيط ،مراجعة: أنس محمد الشامي كآخركف، دار الحديث،  .   ِّٓ
 . ـََِٖالقاىرة، 
الرياض،  ،ُطح حمد الجاسر، دار اليمامة، المغانـ المطابة في معالـ طابة، ت .   ِّْ

 ـ. ُٗٔٗ
   ـ1625ىػ/1535 :ت  أحمد بف محمد، يابف القاض:  

درة الحجاؿ في أسماء الرجاؿ، تح: محمد األحمدم أبك النكر، دار التراث،  .   ِّٓ
 ـ.ُُٕٗالقاىرة،  ،ُط
   ـ1447ىػ/851 :ت  أبك بكر بف أحمد، ابف قاضي شيبة:  

ريخ الكبير، تح: عدناف دركيش، المعيد العممي الفرنسي لمدراسات العربية ، التا .   ِّٔ
 ـُْٗٗدمشؽ ،
طبقات الشافعية، تعميؽ: الحافظ عبد العميـ خاف، مطبعة دائرة المعارؼ  .   ِّٕ

 ـ. ُٕٗٗحيدر آباد،  ،ُطالعثمانية، 
النجؼ  ،ُططبقات النحاة  كالمغكييف، تح: محسف غياض،  مطبعة  النعماف،  .   ِّٖ

 .ـُْٕٗ،األشرؼ

    ـ1615ىػػ/1519 :ت  أحمد بف يكسؼ، مانيالقر: 
 ،ُطأخبار الدكؿ كآثار األٌكؿ في التاريخ، تح: أحمد حطيط، دار عالـ الكتب،  .   ِّٗ

 ـ. ُِٗٗبيركت، 
 ـ1256ىػ/655ت:  عمي بف عمر، ؿ المشدابف قز: 

 ـ. ََِِالسبلـ الدكلي، القدس، الديكاف، تح: مشيكر الخبازم، مركز التعاكف ك .  َِْ
   ـ1283ىػ/682 :ت  زكريا بف محمد، القزكيني: 

 ـ.َُٔٗآثار الببلد كأخبار العباد، دار صادؽ، بيركت،  .   ِّْ
   ـ1474ىػ/879 :ت  قاسـ السكدكني، اابف قطمكبغ: 

 .ُِٗٗدمشؽ،  ،ُطتاج التراجـ، تح: محمد خير رمضاف يكسؼ، دار القمـ،  .   ِْْ
   ـ1248ىػ/646 :ت  عمي بف يكسؼ، فطيالق: 

 ـ.َُٖٗخبار العمماء بأخبار الحكماء، مطبعة دار السعادة، مصر، إ  .   ِْٓ
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إنباه الركاة عمى أنباه النحاة، تح: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار الفكر العربي،  .   ِْٔ
 ـ.ُٖٔٗالقاىرة،  ،ُط

حسف معمرم، منشكرات كمية اآلداب،  المحمدكف مف الشعراء كأشعارىـ، تح: .   ِْٕ
  ـ.َُٕٗباريس، 

   حمزة، ابف القالنسي: 
 ذيؿ تاريخ دمشؽ، مكتبة المتنبي، القاىرة، د.ت.   .   ِْٖ

   ـ1418ىػ/821 :ت  أبي العباس أحمد، القمقشندم: 
 . ـُُْٗصبح األعشى في صناعة اإلنشا، المطبعة األميرية، القاىرة،   .   ِْٗ
نافة في معالـ الخبلفة، تح: عبد الستار أحمد فراج، دار عالـ الكتب ، آثر اإلم .   َِٓ

 بيركت، د.ت.
   ـ1658ىػ/1569 :ت  أحمد شياب الديف، القميكبي: 

النبذة المطيفة في مباحث شريفة في تاريخ مكة المشرفة كالمدينة المنكرة كبيت  .   ُِٓ
 ـ.ُٕٗٗمكة،  ،ُططفى الباز، المقدس، تح: سعيد عبد الفتاح، مكتبة نزار مص

   ـ1945ىػ/1359 :ت  عباس، القمي: 
 ـ.َُٕٗالكينى كاأللقاب، مكتبة الصكر، طيراف،   .   ِِٓ

   ـ1456ىػ/859 :ت  أحمد بف حسف، ينيابف قنفذ القسطنط: 
 ـ.ُّٖٗبيركت،  ،ْطالكفيات، تح: عادؿ النكييض، دار اآلفاؽ الجديدة،   .   ِّٓ

   ـ1895ىػ/1358 :ت  مد صديؽ حسف خافحم، القنكجي: 
كقاؼ كالشؤكف التاج المكمؿ مف جكاىر مآثر الطراز اآلخر كاألكؿ، كزارة األ .   ِْٓ

 ـ .ََِٕقطر،  ،ُاإلسبلمية، ط
   ـ 1352ىػ/753 :ت  ـ بف عبد الرحمفابراىي، ابف القيسراني: 

، ُطم، دار اإلنشاء، النكر البلئح كالدُّر الصادح، تح: عبد السبلـ تدمر  .   ِٓٓ
 ـ.ُِٖٗطرابمس، 

   ـ1351ىػ/751 :ت  محمد بف أبي بكر، ابف قيـ الجكزية: 
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ركضة المحبيف كنزىة المشتاقيف، تح: محمد فريد شمس، دار عالـ الفكائد،  .   ِٔٓ
 ـ.ََِٗمكة المكرمة،  ،ُط
   محمد عز الديف عربي، كاتبي الصيادم: 

 ـ.ُُُٗؿ دمشؽ المحمٌية، مطبعة المقتبس، دمشؽ، الركضة البيية في فضائ .   ِٕٓ
    ـ1297ىػ/697 :ت  عمي بف محمد، رنيابف الكازك: 

 ـ.َُٕٗمختصر التاريخ، تح: مصطفى جكاد، مطبعة الحككمة، بغداد،  .   ِٖٓ
   ـ1926ىػ/1345 :ت  محمد بف جعفر، يالكتّان: 

لمشٌرفة، دار البشائر اإلسبلمية ، الرسالة المستطرفة لبياف مشيكر كتب السينة ا .   ِٗٓ
 .ـُّٗٗبيركت،  ،ٓط
   ـ1362ىػ/764 :ت  محمد بف شاكر، بيالكت: 

 ،ُطعيكف التكاريخ، تح: نبيمة عبد المنعـ داككد، فيصؿ السامر، دار الحرية،  .   َِٔ
 ـ. ُْٖٗبغداد، 
 .ـُّٕٗبيركت،  ،ُطفكات الكفيات، تح: إحساف عباس، دار صادر،  .   ُِٔ

   ـ1372ىػ/774 :ت  بف عمر إسماعيؿ، ابف كثير: 
 ـ.ُٖٗٗالقاىرة، ،ُطالبداية كالنياية، تح: عبد اهلل التركي، دار ىجر،   .   ِِٔ
 ،ُططبقات الشافعية، تح: عبد الحفيظ منصكر، دار المدار اإلسبلمي،  .   ِّٔ

 ـ .ََِْبيركت، 
   ـ1745ىػ/1153 :ت  محمد بف عيسى، فابف كنا:  

حدائؽ الياسميف في ذكر قكانيف الخمفاء كالسبلطيف، تح: عباس صباغ، دار     .ِْٔ
 ـ.ُُٗٗبيركت،  ،ُطالنفائس، 

المركج السندسية الفسيحة في تمخيص تاريخ الصالحية، تح: محمد أحمد  .  ِٓٔ
 ـ.ُْٕٗدىماف، مطبكعات مديرية اآلثار القديمة، دمشؽ، 

، إسماعيؿكالمحاسف الشامية، تح: حكمت  المكاكب اإلسبلمية في المممالؾ .   ِٔٔ
 ـ. ُّٗٗدمشؽ،  ،ُطمنشكرات كزارة الثقافة، 

   ـ1273ىػ/672 :ت  حمد بف عبيد اهللم، الككفي: 
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 ـ.ََِٔعماف، األردف، ،ُطلضياء، الديكاف، تح: ناظـ رشيد شيخك، دار ا .   ِٕٔ
   ـ1922ىػ/1341 :ت  محمد عبد الحي، المكنكم: 

ئد البيية في تراجـ الحنفية، تعميؽ: محمد بدر الديف النعساني، دار الفكا .   ِٖٔ
 المعرفة، بيركت، د. ت.

   ـ1582ىػ/475 :ت  عمي بف ىبة اهلل، ابف ماككال: 
اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى  .   ِٗٔ

 ـ.ُٕٗٗالقاىرة،  كاألنساب، إعتناء: نايؼ العباس، دار الكتاب اإلسبلمي،
    ـ1553ىػ/959 :ت  يكسؼ بف الحسف، دابف المبر: 

الجكىر المنضد في طبقات متأخرم أصحاب أحمد، تح: عبد الرحمف  .   َِٕ
 ـ.ُٕٖٗالقاىرة،  ،ُطالعثيميف، مكتبة الخانجي، 

 ـُّٓٔىػ/ٕٕٔ :ت  محمد بف عمي، شقيابف محمد الدم: 
، بغداد رة، تح: ىبلؿ ناجي، مطبعة الحريةألديالبدكر المسفرة في نعت ا  .  ُِٕ

 ـ ُٕٓٗ،
 ـ1545ىػ/947ت:   عبد اهلل بف أحمد الطيب بف، أبك مخرمة: 

تاريخ ثغر عدف كتراجـ عممائيا، اعتناء: عمي حسف عمي عبد الحميد، دار  .   ِِٕ
 ـ.ُٕٖٗبيركت،  ،ِطالجيؿ 

    ـ1941ىػ/1365 :ت  محمد بف محمد، ؼمخمك: 
عبد المجيد خيالي، دار الكتب  شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية، تعميؽ:  .   ِّٕ

 ـ. ََِّ،بيركت ،ُطالعممية، 
   عبد اهلل مصطفى، المراغي: 

الفتح المبيف في طبقات األصكلييف، مطبعة أنصار السنة المحمدية، د.ـ،   .   ِْٕ
 ـ. ُْٕٗ

 ـ1353ىػ/753 :ت  محمد بف أحمد، شيالمراك: 
الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصؿ كالصمة، تح: إحساف عباس، دار الثقافة،  .   ِٕٓ

 ـ. ُٓٔٗبيركت، 
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 ـ1341ىػ/742 :ت  يكسؼ، المزم: 
تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، تح: بشار عكاد معركؼ، مؤسسة الرسالة،  .   ِٕٔ
 . ـُّٖٗبيركت،  ،ِط
 ـ1239ىػ/637: ت  المبارؾ بف أحمد، يابف المستكف: 

نباىة البمد الخامؿ بمف كرده مف األماثؿ، تح: سامي بف السيد خٌماس الصٌقار،  .   ِٕٕ
 ـ.َُٖٗبغداد،  ،ُطمنشكرات كزارة الثقافة كاإلعبلـ، 

    ـ1251ىػ/649 :ت  يحيى بف عيسى، كحابف مطر: 
رة،  القاى ،ُطالديكاف، تح: حسيف نصار، دار الكتب كالكثائؽ القكمية،  .   ِٖٕ

 ـ.ََِْ
   ـ958ىػ/296 :ت  عبد اهلل، المعتز ابف: 
القاىرة،  ،ُططبقات الشعراء، تح: عبد الستار أحمد فراج، دار المعارؼ،  .   ِٕٗ 

 ـ. ُٕٔٗ
   1535ىػ/424 :ت  أحمد بف محمد، كيومسك: 
 تجارب األمـ، دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة، د. ت.  .   َِٖ 
   ـ1479ىػ/884 :ت  إبراىيـ بف محمد، يابف مفمح العميم: 

عبد الرحمف بف سميماف  المقصد األرشد في ذكر أصحاب األماـ أحمد، تح: .   ُِٖ
 ـ. َُٗٗالرياض،  ،ُطالعثيميف، مكتبة الرشد، 

 ـ965ىػ/355 :ت  مطير بف طاىر، دسيالمق: 
 البدء كالتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، د. ت. .   ِِٖ

    ـ1631ىػ/1541 :ت  أحمد بف محمد، مالمقر: 
أزىار الرياض في أخبار القاضي عياض، تج: مصطفى السقا كآخركف،  .   ِّٖ

  ـ.َُٖٗ،المغرب ،ُطمطبعة  فضالة، 
نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب، تح: إحساف عباس، دار صادر،  .   ِْٖ
 ـ.ُٖٔٗبيركت،  ،ُط
 ـ1442ىػ/845 :ت  أحمد بف عمي، زمالمقري: 
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اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطمييف الخمفا، تح: محمد حممي محمد أحمد، دار  -ِٖٓ
 ـ.ُُٕٗإحياء التراث اإلسبلمي، القاىرة، 

إغاثة األمة بكشؼ الغيٌمة، تح: كـر حممي فرحات، عيف لمدراسات كالبحكث  .   ِٖٔ
 .ـََِٕ،القاىرة ،ُطاإلنسانية كاالجتماعية، 

الذىب المسبكؾ في ذكر مف حج مف الخمفاء كالممكؾ، تح: جماؿ الشياؿ،   .  ِٕٖ
  ـ.َََِ،القاىرة ،ُطمكتبة الثقافة الدينية، 

درر العقكد الفريدة في تراجـ األعياف المفيدة،  تح: محمكد الجميمي، دار الغرب  .   ِٖٖ
 ـ.ََِِبيركت،  ،ُطاإلسبلمي، 

: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ، تح .   ِٖٗ
  ـ.ُٕٗٗبيركت  ،ُط

المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار، تح: محمد زينيـ ، مديحة الشرقاكم ،  .   َِٗ
 ـ.ُٖٗٗالقاىرة،  ،ُطمكتبة مدبكلي، 

بيركت،  ،ُط د اليعبلكم، دار الغرب اإلسبلمي،تح: محم ،رالمقفى الكبي .  ُِٗ
 ـ. ُُٗٗ

   ـ1451ىػ/854 :ت  عمر بف عمي، صارمابف الممقف األن: 
نزىة النظار في قضاة األمصار، تح: مديحة محمد الشرقاكم، مكتبة الثقافة  .   ِِٗ

 ـ.ُٔٗٗالدينية، القاىرة، 
 ـ. ُٔٗٗالعقد المذىب في طبقات حممة المذىب، دار الكتب العممية، بيركت،  .   ِّٗ

   ـ1621ىػ/1531 :ت  كؼعبد الرؤ محمد ، المّناكم: 
النقكد كالمكاييؿ كالمكازيف، تح: رجاء محمكد السامرائي، دار الحرٌية لمطباعة،  .   ِْٗ
 ـ.ُُٖٗبغداد،  ،ُط
 ـ1258ىػ/ 656 :ت  يـ بف عبد القكمعبد العظ، المنذرم: 

بيركت،  ،ّطالتكممة لكفيات النقمة، تح: بشار عكاد معركؼ، مؤسسة الرسالة،  .   ِٓٗ
 .ـُْٖٗ

 ـ1569ىػ/562 :ت  د الكريـ بف محمدعب، ابف منصكر السمعاني: 
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 ـُٖٖٗبيركت،  ،ُطاألنساب، دار الجناف،  .   ِٔٗ
   ـ1324ىػ/725 :ت  يبرس بف عبد اهللب، المنصكرم: 

الدار  ،ُطالتحفة الممككية في الدكلة التركية، نشره: عبد الحميد حمداف،  .   ِٕٗ
 ـ.ُٕٖٗ، المبنانية -المصرية
زبدة الفكرة في تاريخ اليجرة، تح: دكنالدس ريتشاردز، الشركة المتحدة لمتكزيع،  .   ِٖٗ
 ـ.ُٖٗٗبيركت،  ،ُط
مختار األخبار، تح: عبد الحميد صالح حمداف، الدار المصرية المبنانية،  .   ِٗٗ 
 ـ.ُّٗٗ،القاىرة ،ُط
   ـ1311ىػ/711 :ت  محمد بف مكـر، كرابف منظ: 

 لساف العرب، دار صادر، بيركت، د.ت.   .  ََّ
 ،ُط ،مختصر تاريخ دمشؽ، تح: أحمد راتب حمكش كآخريف، دار الفكر .   َُّ

 ـ. ُٖٓٗدمشؽ، 
 ـ1258ىػ/656 :ت  زىير، الميّمبي: 

القاىرة، ، ِطالديكاف، تح: محمد طاىر الجببلكم كآخريف، دار المعارؼ،  .   َِّ
  ـ.ََِٗ

 ـ:1438ىػ/842 :ت  محمد بف عبد اهلل ،ابف ناصر الديف 
تكضيح المشتبو في ضبط أسماء الركاة كأنسابيـ كألقابيـ ككتابيـ، تح: محمد  .   َّّ 

 .ـُٖٔٗنعيـ العرقسكسي، مؤسسة الرسالة، بيركت، 
   ـ1931ىػ/1355 :ت  إسماعيؿيكسؼ بف ، النبياني: 

ض، مركز أىمنسة بركات رضا جامع كرامات األكليات، تح: إبراىيـ عطكة عك  .   َّْ
 ـ.ََُِاليند،  ،ُطفكر بندر غجرات، 

   ـ1245ىػ/643 :ت  محمد بف محمكد، مابف النجار البغداد: 
الدرة الثمينة في تاريخ المدينة، تح: محمد زينيـ محمد عزب، مكتبة الثقافة  .   َّٓ

  ـ.ُٓٗٗالقاىرة،  ،ُطالدينية، 



 

548 
 

 محمد عظيـ الديف، دار الكتاب العربي، بيركت ،ذيؿ تاريخ بغداد، تعميؽ:  .   َّٔ
 ـ.ُٖٕٗ

   ـ1547ىػ/438 :ت  محمد بف إسحاؽ، ـابف الندي: 
يف كأسماء كتبيـ، تح: الفيرست في أخبار العمماء المصنفيف مف القدماء المحدث .   َّٕ

 ـ.ُُٕٗطيراف،  ،ُط، رضا تجٌدد
   ـ1245ىػ/ 643 :ت  محمد بف عمي، كمابف نظيؼ الحم: 

 ـ.ُُٖٗالتاريخ المنصكرم، تح: أبك العيد دكدك، مطبعة الحجاز، دمشؽ،  .   َّٖ
 ـ1525ىػ/927 :ت  د القادر بف محمدعب، النعيمي: 

 ـ.َُٗٗبيركت،  ،ُطالدارس في تاريخ المدارس، دار الكتب العممية،  .   َّٗ
 ـ.ُْٔٗ، دمشؽ، تعميؽ: صبلح الديف المنجددكر القرآف في دمشؽ،  .   َُّ

   ـ1231ىػ/ 629 :ت  مد بف عبد الغنيمح، ابف نقطة: 
 ،ُطالتقييد لمعرفة الركاة كالسنف كالمسانيد، مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية،  .   ُُّ

 ـ.ُّٖٗحيدر آباد، 
حياء  .   ُِّ تكممة اإلكماؿ، تح: عبد القيـك عبد رب النبي، معيد البحكث العميمة كا 

 ـ.ُٕٖٗ،ة المكرمةمك ،ُطالتراث اإلسبلمي، 
 ـ1583ػ/ى995 :ت  قطب الديف بف عالء الديف، النيركالي: 

تاريخ المدينة، تح: محمد زينيـ محمد عزب، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة،  .   ُّّ
 ـ. ُٓٗٗ

   ـ1277ىػ/676 :ت  محي الديف بف شرؼ، النككم: 
 ية، بيركت، د.ت.تيذيب األسماء كالمغات، دار الكتب العمم  .   ُّْ
 ـ1332ىػ/ 733 :ت  بف عبد الكّىاب أحمد، النكيرم: 

نياية األرب في فنكف األدب، تح: محمد ضياء الريس، دار الكتب كالكثائؽ  .   ُّٓ
 ـ. ََِٕالقاىرة،  ،ّطالقكمية، 

  ـ1365ىػ/ 761 :ت  عبد اهلل، نصارمابف ىشاـ األ: 
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س تح:عيس القدكم كآخريف، مركز بيت المقدتحصيؿ األينس لزائر القدس،  .   ُّٔ
 ـ.ََُِقبرص،  ،ِّلمدراسات التكثيقية، ط

   ـ1587ىػ/485 :ت  محمد، الؿ الصابىءابف ى: 
 ،ُطاليفكات النادرة، تح: صالح األشتر، دار األكزاعي لمطباعة كالنشر،  .   ُّٕ
 ـ.  ُٕٖٗ، بيركت

   ـ1318ىػ/718 :ت  ابف فضؿ اهلل، نياليمذا:  
القاىرة، ، ُطجامع التكاريخ، تح: فؤاد عبد المعطي الصٌياد، الدار الثقافية،  .   ُّٖ

 ـ. َََِ
 ـ1297ىػ/697 :ت  محمد بف سالـ، صؿابف كا: 

مفرج الكركب في أخبار بني أيكب، تح: حسيف محمد ربيع، المطبعة األميرية،  .   ُّٗ
 ـ.ُٕٓٗالقاىرة،  ،ُط
 ـ1318ىػ/718 :ت  يـمحمد بف إبراى، الكطكاط: 

عبد الرزاؽ الحربي، الدار العربية    مباىج الفكر كمناىج العبر، تح: .  َِّ
 ـ .َََِد.ـ،  ،ُطلممكسكعات، 

   ـ1373ىػ/775 :ت  د القادر بف محمدعب، أبك الكفاء القرشي: 
 ،ِطالجكاىر المضية في طبقات الحنفية، تح: عبد الفتاح الحمك، دار ىجر،  .   ُِّ

 ـ.ُّٗٗلقاىرة، ا
 ـ918ىػ/356 :ت  محمد بف خمؼ، ككيع: 
 ـ. ُٖٗٗ: سعيد محمد المحـ، دار عالـ الكتب، بيركت، مراجعة أخبار القضاة، .  ِِّ 

 ـ1719ىػ/1131 :ت  يكسؼ، ابف الككيؿ: 
فة األلباب بمف ممؾ مصر مف الممكؾ كالنكاب، تح: محمد الششتاكم، دار  .   ِّّ تحي

  ـ.ُٗٗٗالقاىرة، ،ُطربية، اآلفاؽ الع
   ـ1367ىػ/768 :ت  عبد اهلل بف أسعد، اليافعي: 

 ـ.ُٕٗٗبيركت،  ،ُطمرآة الجناف كعبرة  اليقظاف، دار الكتب العممية ،   .  ِّْ
 أحمد بف جعفر، اليعقكبي: 
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 تاريخ اليعقكبي، دار صادر، بيركت، د. ت. .   ِّٓ 
   ـ1342ىػ/743 :ت  مجيدقي بف عبد العبد البا، اليماني: 

إشارة التعييف في تراجـ النحاة كالمغكييف، تح: عبد المجيد دياب، مركز الفيصؿ  .   ِّٔ
 ـ .ُٖٔٗالرياض، ،ُطلمبحكث كالدراسات اإلسبلمية، 

بيجة الزمف في تاريخ اليمف، تح: عبد اهلل الحبشي كآخركف، دار الحكمة  .  ِّٕ
 ـ.ُٖٖٗصنعاء،  ،ُطاليمانية، 

 ـ1358ىػ/759 :ت  محمد بف مكسى، فياليكس: 
 ،ُطنزىة الناظر في سيرة الناصر، تح: أحمد حطيط، دار عمـ الكتب،  .   ِّٖ

 ـ. ُٖٔٗبيركت، 
 ـُِّٔىػ/ِٕٔ :ت  مكسى بف محمد، نياليكني: 

 ـ. ُٓٓٗآباد،  رحيد ،ُطذيؿ مرآة الزماف، مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية،   .   ِّٗ
 

 المراجع: ثانيان:
 
    رجب عبد الجكاد، إبراىيـ: 
 ـ. ََِِالقاىرة،  ،ُطالمعجـ العربي ألسماء المبلبس، دار اآلفاؽ العربية،     ُ
   زاؽسالـ عبد الر ، أحمد:  
فيرس مخطكطات مكتبة األكقاؼ العامة في المكصؿ، منشكرات كزارة األكقاؼ     ِ

 ـ.ُِٖٗبغداد،  ،ِطكالشؤكف الدينية، 
   محمد، ألتكنجي:  
 ـَُٖٗبيركت،  ،ِطالمعجـ الذىبي، دار العمـ لممبلييف،     ّ
    ـ:1929ىػ/1348 :ت أحمد تيمكر ، باشا 
 ـ.ُّٓٗمصر،  ،ُالتذكرة التيمكرية، دار الكتاب العربي، ط     ْ

 حسف:، باشا  
 ـ. ُٖٗٗالقاىرة،  األلقاب اإلسبلمية في التاريخ كالكثائؽ كاآلثار، الدار الفنية،    ٓ
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   عبد الباسط، بدر : 
 المدينة المنكرة، ،ُالتاريخ الشامؿ لممدينة المنكرة، مركز بحكث المدينة، ط    ٔ

 ـ.ُّٗٗ
   عبد القادر، بدراف: 
  ـ.َُٔٗمنادمة األطبلؿ كمسامرة الخياؿ، منشكرات المكتب اإلسبلمي، دمشؽ،     ٕ
    كارؿ، برككمماف: 
 ـ ُٗٓٗالقاىرة،  ،ٓط األدب العربي، تر:عبد الحميـ النجار،دار المعارؼ،تاريخ      ٖ 
    ميخائيؿ مكسى ألكؼ:، البعمبكي 
 ـ.َُٖٗتاريخ بعمبؾ، المطبعة األدبية، بيركت،      ٗ 
    محمد قنديؿ، البقمي:  

، القاىرة التعريؼ بمصطمحات صبح األعشى، دار الييئة المصرية العامة،   َُ
 . ـُْٖٗ

   عفيؼ، بينسي: 
 ـ. َُٖٗبغداد، الشاـ لمحات آثارية كفنية، دار الرشيد،     ُُ
   عبد السالـ ىاشـ، حافظ: 

المدينة المنكرة،  ،ّطالمدينة المنكرة في التاريخ، منشكرات نادم المدينة األدبي،     ُِ
 ـ.ُِٖٗ

   محمد مطيع، الحافظ: 
 ـ. ََُِدمشؽ،  ،ُطكتبي، دكر الحديث الشريؼ بدمشؽ، دار الم    ُّ
   حياة ناصر، الحجي:  

 ،ُطصكر مف الحضارة العربية اإلسبلمية في سمطنة المماليؾ، دار القمـ،     ُْ
 ـ.ُِٗٗ،  الككيت

   محمد أديب، الحصني: 
 ـ.ُِٕٗدمشؽ،  ،ُطمنتخبات التكاريخ لدمشؽ، المطبعة الحديثة،     ُٓ 
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   عبد المطيؼ، حمزة: 
 ـ.ََِٔكة الفكرٌية في مصر، الييئة المصرٌية العاٌمة لمكتاب، القاىرة، الحر     ُٔ
القاىرة،  ،ُطالقمقشندم في كتابو صبح األعشى، المؤسسة المصرية العامة،    ُٕ

 ـ.ُِٔٗ
   مسعكد بف عبد اهلل، الخزيمي: 
 ـ. ُٕٗٗ،الرياض ،ِطالمراجع العربية، دار عالـ الكتب،     ُٖ 
   سميـ ميخائيؿ -سميـ جبرائيؿ ، ادةشح -الخكرم: 
 ـ. ُٕٖٓآثار األزىار، بيركت،     ُٗ 
   صفكح، خير: 

 ـ.ُٔٔٗغكطة دمشؽ، منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي، دمشؽ،     َِ
   مصطفى مراد، الدّباغ: 

  ـ.ُُٗٗببلدنا فمسطيف، دار اليدل، كفر قرع، فمسطيف،     ُِ
    سميماف، الدخيؿ: 

 ـ.ََِّالقاىرة،  ،ُدار اآلفاؽ العربية، طالفكز بالميراد في تاريخ بغداد،     ِِ
   محمد أحمد، دىماف:  

 ـ.َُٖٗالفكر، دمشؽ،  كالة دمشؽ في عيد المماليؾ ، دار    ِّ
    رينيارت، دكزم: 

 ،ُطتكممة المعاجـ العربية، تر: محمد سميـ النعيمي، دار الشؤكف الثقافية العامة،  -ِْ
 ـ. ُِٗٗبغداد، 

المعجـ المفٌصؿ بأسماء المبلبس عند العرب، تر: أكـر فاضؿ، المنظمة العربية     ِٓ
، الرباط، د. ت.  لمثقافة كالتربية كالعمـك

   كككب، دياب : 
بيركت،  ،ُطالمعجـ المفصؿ في األشجار كالنباتات، دار الكتب العممية،     ِٔ

 ـ.ََُِ
   أحمد، الرشيدم:  
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حسف الصفا كاالبتياج بذكر مف كلي إمارة الحاج، تح: ليمى أحمد، مكتبة    ِٕ
 ـ. َُٖٗالخانجي، القاىرة، 

    محمد، رمزم: 
 ـ. ُّٔٗالقامكس الجغرافي، القاىرة،     ِٖ 
   ديفخير ال، الزركمي: 

 ـ.ََِِبيركت،  ،ُٓطاألعبلـ، دار العمـ لممبلييف،     ِٗ
   عادؿ، زيتكف: 

 ،ُطقات االقتصادية بيف الشرؽ كالغرب في العصكر الكسطى، دار دمشؽ، العبل    َّ
 ـ.َُٖٗدمشؽ، 

    جرجي، زيداف: 
 تاريخ آداب المغة العربية، دار اليبلؿ، القاىرة، د. ت.    ُّ
   إبراىيـ، السامرائي: 

 ـ.ُٕٖٗالمجمكع المفيؼ، دار عمار، عماف،     ِّ
   النبكم جبر، سراج: 

 د.ت. ،ريف، المكتبة التكفيقية، القاىرةدة نفيسة كريمة الداالسي    ّّ
    يكسؼ إلياف:، سركيس الدمشقي  

 ـ.ُُّٗ،القاىرة ،ُمعجـ سركيس، دار إحياء الكتاب، ط    ّْ

   ىماـ عبد الرحيـ، سعيد:  
 ـ. ََِٖ، الرياض، ِطمكسكعة أحاديث الفتف كأشراط الساعة، مكتبة الككثر،     ّٓ
   أيمف شاىيف، سالـ: 

المدارس اإلسبلمية في مصر في العصر األيكبي كدكرىا في نشر المذىب     ّٔ
  ـ.ُٗٗٗالسٌني، رسالة دكتكراه، جامعة طنطا، 

   محمكد رزؽ، سميـ: 
 ،ِطعصر سبلطيف المماليؾ كنتاجو العالمي كاألدبي، المطبعة النمكذجية،     ّٕ

 ـ.ُِٔٗ،  القاىرة
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   جكاد، ُشّبر: 
 ـ.ُٖٖٗبيركت،  ،ُط، أدب ألطؼ، دار الميرتضى    ّٖ
   حسيف محمد، الصادؽ: 
 ـ. ُْٖٗالبيت السبكي، دار الكتاب المصرم، القاىرة،     ّٗ 
   عبد المتعاؿ، الصعيدم: 
سبلـ، مكتبة اآلداب لمطباعة كالنشر،     َْ   ـ.ََِٔالقاىرة ،  ،ُطالمجددكف في اإلو
   أنطكاف، ضكمط: 
 ـ.ُِٖٗبيركت،  ،ِطالدكلة المممككية، دار الحداثة،     ُْ 
   محمد راغب، الطباخ: 

 ،ِطء، تعميؽ: محمد كماؿ، دار القمـ العربي، شيبةأعبلـ النببلء بتاريخ حمب ال    ِْ
 ـ.ُٖٗٗحمب ، 

   ابراىيـ عمي، طرخاف: 
 ىرةالقا مكتبة النيضة المصرية،مصر في عصر دكلة المماليؾ الجراكسة،     ّْ
 ـ.َُٔٗ،
   محمد سييؿ، طقكش: 
 ـ.ُٕٕٗالقاىرة،  ،ُطتاريخ المماليؾ في مصر كببلد الشاـ، دار النفائس،     ْْ 
   سعيد عبد الفتاح، عاشكر: 

القاىرة،  ،ّط العصر المماليكي في مصر كالشاـ، مكتبة األنجمك المصرية،    ْٓ
 ـ. ُْٗٗ

 ـ.ُٕٔٗالقاىرة،  ،ِطر النيضة العربية، العصر المماليكي في مصر كالشاـ، دا    ْٔ
المجتمع المصرم في عصر سبلطيف المماليؾ، دار النيضة العربية، القاىرة،     ْٕ

 ـ. ُِٗٗ
مصر في العصكر الكسطى مف الفتح العربي حتى الغزك العثماني، دار النيضة     ْٖ

 ـ.ُِٗٗالعربية، القاىرة، 
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 مماليؾ، دار النيضة العربية، بيركتمصر كالشاـ في عصر األيكبييف كال    ْٗ
 ـ. ُِٕٗ،

 نظـ الحكـ كاإلدارة في عصر األيكبييف كالمماليؾ، دار المعارؼ، تكنس، د.ت.     َٓ
   محسف األميف، العاممي: 
أعياف الشيعة، تح: حسف األميف العاممي، دار التعاكف لممطبكعات،   ُٓ 

 ـ. ُٖٔٗبيركت،
   يسرم عبد الغني، عبد اهلل: 
معجـ المؤرخيف المسمميف حتى القرف الثاني عشر اليجرم، دار الكتب العممية،     ِٓ 
 .ـُٗٗـبيركت،  ،ُط
   أحمد، عبدالرزاؽ:  

 ـ.ُٗٗٗالمرأة في مصر المممككية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،    ّٓ

   محمد رضا، عبد اليادم: 
 ـ. ُٗٗٗالقاىرة،  ،ُطمبنانية، نظاـ الممؾ، الدار المصرية ال    ْٓ 
   أحمد، عطية اهلل: 

 ـ.ُّٔٗالقامكس اإلسبلمي، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة،  -ٓٓ
   الباز، العريني: 

 ـ. ُٕٔٗالمماليؾ، دار النيضة العربية، بيركت،     ٔٓ
   عباس، العزاكم: 

 ـ. ُٕٓٗاعة، بغداد، تراجـ المؤرخيف في عيد المغكؿ كالتركماف، شركة الطب    ٕٓ
   عبد اهلل، العاليمي: 

، دار الكتب العممية، بيركت،     ٖٓ   ـ.ُْٕٗالصحاح في المغة كالعمـك
   تكفيؽ، أبكعمـ: 

 .ُّٗٗالسيدة نفيسة، منشكرات كزارة االكقاؼ، القاىرة،     ٗٓ
   محمد كرد، عمي: 
 ـ.ُُٕٗخطط الشاـ، دار العمـ لممبلييف، بيركت،     َٔ 
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 ـ. ُْٗٗغكطة دمشؽ، مطبعة الترقي، دمشؽ،     ُٔ 
   محمد عبد اهلل، عناف: 

مؤٌرخك مصر اإلسبلمٌية كمصادر التاريخ المصرٌم، مكتبة األسرة، القاىرة،    ِٔ
 ـ. ُٗٗٗ

   ابراىيـ، فرغمي:  
دار العربي الحركة التاريخية في مصر كسكريا خبلؿ القرف السابع اليجرم،     ّٔ

 ـ. َََِالقاىرة، ،  ،ُط ،التكزيعلمنشر ك 
    ـ:1855ىػ/1215 :ت  إدكارد، فنديؾ  

 ـ. ُٖٔٗك مطبكع، مطبعة اليبلؿ، القاىرة،القنكع بما ى اكتفاء    ْٔ
   فكلفيغا نسع مكلر، فيز: 

القبلع أياـ الحركب الصميبية، تر: محمد كليد الجبلد، مركز الدراسات العسكرية،     ٓٔ
 ـ.ُِٖٗدمشؽ،

   قاسـ عبده، قاسـ: 
 ـ. ُْٗٗالقاىرة، ،ُطعصر سبلطيف المماليؾ، دار الشركؽ،     ٔٔ
عصر سبلطيف المماليؾ )التاريخ السياسي كاالجتماعي(، عيف لمدراسات كالبحكث     ٕٔ

 ـ.ُٖٗٗالقاىرة،  ،ُطاإلنساني كاالجتماعية، 
   أحمد، قدامة: 

 ـ.ُٓٔٗؼ باء األديب، دمشؽ، معالـ كأعبلـ في ببلد العرب، مطبعة أل    ٖٔ
   نعماف، القسطالي: 

 ـ. ُِٖٗبيركت،  ،ِطالركضة الغناء في دمشؽ الفيحاء، دار الرائد العربي،     ٗٔ
   ايرامارفيف، البيدكس: 

 ـ.ُٖٓٗمدف الشاـ في العصر المممككي، تر: سييؿ زكار، دار حساف، دمشؽ،     َٕ
    لكي، نجلستر: 

 ـ.ُْٓٗبغداد،  كككركككيس عٌكاد، : بشير فرنسيسرة الشرقية، تلخبلفبمداف ا    ُٕ
    عمر رضا، كحالة:  



 

557 
 

دمشؽ،  ،ِط عرب كاإلسبلـ، المطبعة الياشمية،في عالمي ال ءأعبلـ النسا   ِٕ
 ـ.ُٗٓٗ

   محمد، كرد عمي: 
 ـ.ُْٗٗغكطة دمشؽ، مطبعة الترقي، دمشؽ،    ّٕ
   يرمن، كّياؿ: 

 .ـُٔٔٗدمشؽ،  ،ُطشقية كتقاليدىا، مطبعة كزارة الثقافة، الحمامات الدم    ْٕ
   عبد المنعـ، ماجد: 

 ،ِطنظـ دكلة سبلطيف المماليؾ كرسكميـ في مصر، مكتبة األنجمك المصرية،     ٕٓ
 ـ.ُٕٗٗالقاىرة، 

   ؿ.أ، ماير: 
اىرة، المبلبس المممككية، تر: صالح الشيتي، الييئة المصرية العامة لمكتاب، الق    ٕٔ

  .ـُِٓٗ
   عمي باشا، مبارؾ: 

الخطط التكفيقية الجديدة لمصر القاىرة كمدنيا كببلدىا القديمة كالشييرة، المطبعة     ٕٕ
 ـ.ُٕٖٖ،مصر –بكالؽ  ،ُطاألميرية، 

   ناجي، معركؼ:  
 ـ. ُٓٔٗبغداد،  ،ِطتاريخ عمماء المستنصرية،     ٖٕ
 . ُٓٔٗمكة، مطبعة اإلرشاد، بغداد،المدارس الشرابية ببغداد ككاسط ك     ٕٗ
   ىيكؿ -إلياس، نعمة اهلل -مميحة: 

 ـ.ُُٗٗبيركت،  ،ُطمكسكعة عمماء الطب، دار الكتب العممية،     َٖ
    ُصالح الديف، نجدالم: 

دمشؽ القديمة)أبكابيا،أسكارىا، أبراجيا(، منشكرات مجمع المغة العربية، دمشؽ،     ُٖ
 ـ. ُْٓٗ

 بيركت، ُطمشؽ عند الجغرافييف كالرحالة المسمميف، دار الكتاب الجديد، مدينة د    ِٖ
 ـ.ُٕٔٗ،
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 ـ.ُٓٓٗدمشؽ، مجمع المغة العربية، دمشؽ،منازؿ قبائؿ العرب حكؿ     ّٖ
    عبد الحميـ، منتصر: 
 . ـُُٕٗالقاىرة، ،ْطتاريخ العمـ كدكر العمماء العرب في تقدميـ، دار المعارؼ،    ْٖ 
    محمد نجيب: ،ناصر 

 ـ.ََِّالحياة االقتصادية في مصر في العصر المممككي، دار الشرؽ، عماف،     ٖٓ
   عمي سالـ، النباىيف: 
 نظاـ التربية اإلسبلمية في عصر دكلة المماليؾ، دار الفكر العربي، دمشؽ    ٖٔ 
 ـ. ُُٖٗ،
   دركيش، النخيمي: 

 ـ. ُْٕٗسكندرية، ، اإللسفف اإلسبلمية عمى حركؼ المعجـا    ٕٖ
   عبد الحميـ، الندكم: 

دمشؽ، ، ُطمنيج النكيرم في كتابو نياية األرب في فنكف األدب، دار الفكر،     ٖٖ
 ـ. ُٕٖٗ

   جب، ىاممتف: 
دراسات في حضارة اإلسبلـ، تر: إحساف عباس، دار العمـ لممبلييف، بيركت،     ٖٗ

 ـ. ُٕٗٗ
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Abstract 
Manuscript  Al-Tarich Al-Kabeer by Takee Al- Din Abe Bakr 
Ahmad Ibn Kadi Shahba Al-Asadi 851H/1447A.D, supposes one 
of the most important works in the Mamluke Period. 

Ibn Kadi Shahba made this Manuscript  as an addition on his 
preceding historians such as AlZahabi, Ibn Kathir and Al- Barzali.  

This Manuscript  suppose a historicity document about the 
Mamluke  Period, because it contained a  historian informations 
about that periods' events. 

The dissertation is  divided  into three chapters, the First chapter 
included study about the authors' character and his age. 

The Second chapter included study about the Manuscript  
duplicate, As for the end chapter, its' discussed the methodology 
of research that followed in studing this Manuscript, in addition to 
the achieved text which covered the years from 648- 664 H/ 
1250- 1265 A.D. 

 
 


